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                                                               ആമുഖം 

ഗ്രാമീണ മമഖലയിലല ദാരിഗ്ദയം നിര്മാര്ജനം ലക  ഷ്യം വച്ച  നിലവില് വന്ന പദ്ധതിയാണ  

മദശീയഗ്രാമീണ ലതാഴിലുറപ്പ  പദ്ധതി. ഇന്ത്യയില് ഗ്രാമീണ ജനങ്ങളുലെ ലതാഴില് ലെയ്യുവാനുള്ള 

അവകാശലെ സംരക്ഷിച്ചു നിര്െുന്നതിനു മവണ്ടി 2005 ലസപ റംബര് അഞ്ാം തീയതി മദശീയ 

ഗ്രാമീണ ലതാഴിലുറപ്പ  നിയമം പാര്ലലമന്റ   പാസ്സാക്കി. 2006 ലെഗ്ബുവരി 2 ന  ഈ നിയമം രാജയെ  

നിലവില് വന്നു. മൂന്ന  ഘട്ടങ്ങളിലായി 2008 ല് നമ്മുലെ രാജയലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലലയും ഗ്രാമീണ 

മമഖലകള് ഈ നിയമെിലന്റ പരിധിയില് വന്നു .ഓമരാ ഗ്രാമീണകുെുംബെിനും ഒരു 

സാമ്പെിക വര്ഷ്ം നൂറ  ദിവസലെ അവിദഗ്ധ ലതാഴില് ദിനങ്ങള് ആവശയാധിഷ്ഠ ിതമായി 

ഗ്പദാനം ലെയ്യുന്നമതാലൊപ്പം ഗ്പകൃതിവിഭവ പരിപാലനവുമായി ബന്ധലപ്പട്ട ലപാതു ആസ്തികളും 

ദുര്ബല ജനവിഭാരങ്ങള്ക്കായി ഈെുറതും രുണമമന്മയുള്ളതും ഉല്പാദനക്ഷമവുമായ 

ആസ്തികളും സൃഷ്ടിക്കുകയാണ  ഈ പദ്ധതിയുലെ മുഖയലക്ഷയം  . നിയമ മഭദരതി വരുെി 

‘മഹാത്മാരാന്ധി’ എന്ന വാക്ക  2009 ഒക മൊബര് 2 നു മദശീയ ഗ്രാമീണ ലതാഴിലുറപ്പ  നിയമെിലന്റ 

ആരംഭെില് കൂട്ടി മെര്ക്കുകയും ലെയ്തിട്ടുണ്ട . 100 ശതമാനം നരര ജനസംഖയ ഉള്ള ജില്ലകള് 

ഒഴിലക രാജയലെ എല്ലാ ജില്ലകളും ഗ്പസ്തു ത നിയമെിലന്റ പരിധിയിലാക്കലപ്പട്ടിട്ടുണ്ട . 

നിയമെിലന്റ ആവശയകതക്ക   അനുപൂരകമായി എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും മഹാത്മാരാന്ധി മദശീയ 

ലതാഴിലുറപ്പ  നിയമ പദ്ധതി വിജ്ഞാപനം ലെയ്തിട്ടുണ്ട . നിയമെിലും പട്ടികയിലും 

കാലാകാലങ്ങളില് വരുെുന്ന മഭദരതികള് സംസ്ഥാന പദ്ധതിയിലും വരുമെണ്ടതാണ . 

 പദ്ധതിയുതട  വിദശഷ്തകള് 

➢ ഗ്രാമപഞ്ായെ  ഗ്പമദശെ  താമസിക്കുന്ന 18 വയസ  പൂര്െിയായ ഏലതാരാള്ക്കും 

പദ്ധതിയില് പങ്കാളിയാകാം 

 

➢ സ ഗ്തീക്കും പുരുഷ്നും തുലയ മവതനം 

 

➢ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം കാര്ഷ്ിക മമഖലയിലല അെിസ്ഥാന സൗകരയ വികസനം 

എന്നിവയ ക്ക  മുന്രണന 

 

➢ ആസൂഗ്തണെിലും നിര്വഹണെിലും തികഞ്ഞ സുതാരയത.ലതാഴിലാളികള് തലന്ന 

ഗ്പവര്െികള് കലണ്ടെുകയും ആസൂഗ്തണലെ സഹായിക്കുകയും ലെയ്യുന്നു. 

 

➢ കരാറുകാര് ഇെനിലക്കാര് എന്നിവര് ഇല്ല 

 

➢ ലപാതുജന പങ്കാളിെമൊലെ മലബര് ബജറ  

 

➢ ബാങ്ക  മപാസ്റ്  ഓെീസ  എന്നിവ വഴിയുള്ള മവതന വിതരണം 

 

➢ സ ഗ്തീകള്ക്ക  മുന്രണന 

 

➢ കമ്പയൂട്ടര്  വഴിയുള്ള മമാണിററിംര  സംവിധാനം 

 

➢ നിയമെിന ലറ പിന്ബലമുള്ള അവകാശഅധിഷ്ഠ ിത പദ്ധതി 

 

➢ ഗ്രാമസഭ പദ്ധതി ഓഡിറ   ലെയ്യുന്നു  

 

 



 
 

             ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  

മദശീയ ഗ്രാമീണ ലതാഴിലുറപ്പ  പദ്ധതി ഗ്പകാരം ഗ്രാമ പഞ്ായെ   ഗ്പമദശെ  നെപ്പിലാക്കുന്ന 

എല്ലാ ഗ്പവര്െികളുംമസാഷ്യല് ഓഡിറിന  വിമധയമാക്കണലമന്ന  നിയമെിലല പതിമനഴാം 

വകുപ്പ  നിഷ്കര്ഷ്ിക്കുന്നു. പദ്ധതി ഗ്പവര്െനലെപ്പറിയും ലപാതു ധനം 

ലെലവഴിക്കുന്നതിലനപ്പറിയും ലപൗരസമൂഹം നെെുന്ന പരസയവും സവതഗ്ന്ത്വുമായ 

പരിമശാധനയാണ  മസാഷ്യല് ഓഡിറ   അഥവാ സാമൂഹയപരിമശാധന. ലതാഴിലുറപ്പ  നിയമ 

ഗ്പകാരം വര്ഷ്െില് രണ്ടു ഗ്പാവശയം മസാഷ്യല് ഓഡിറ   ഗ്രാമസഭകള് എല്ലാ വാര്ഡിലും 

കൃതയമായി നെമെണ്ടതാണ . യഥാസമയം നെക്കുന്ന സാമൂഹയ പരിമശാധനയിലൂലെ സുതാരയത 

ഉറപ്പു വരുൊനും കാരയക്ഷമത വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സദ ഭരണം ഉറപ്പുവരുെുവാനും  

കഴിയുന്നു.പദ്ധതിപണം ശരിയായ രീതിയില്  െിലവഴിച്ചിട്ടുമണ്ടാ എന്നും ഈ പണം െിലവഴിച്ചത  

ലകാണ്ട  പദ്ധതിയുലെ ലക  ഷ്യം കകവരിച്ചിട്ടുമണ്ടാ എന്നും പദ്ധതിയുലെ രുണമഭാക്താക്കളുലെ 

ജീവിതെില് രുണകരമായ മാറങ്ങള് ഉണ്ടായിട്ടുമണ്ടാ എന്നും സാമൂഹയ പരിമശാധനയിലൂലെ 

കലണ്ടൊന് കഴിയുന്നു. 

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ്്പ്കിയ 

 

മസാഷ്യല് ഓഡിറ   റിമസാഴ്സ  സംഘം ഗ്പവര്െി െയല് പരിമശാധന,െീല്ഡ  

പരിമശാധന,ലതാഴിലാളികളുമായുള്ള  അഭിമുഖം,എം ഐ എസ  പരിമശാധന എന്നിവലയ 

അെിസ്ഥാനമാക്കിയാണ  മസാഷ്യല് ഓഡിറ   റിമപ്പാര്ട്ട   തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത .താലഴ പറയുന്ന 

രീതി അവലംബിച്ചാണ  ഈ റിമപ്പാര്ട്ട   തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത . 

➢ മലാക്ക മഗ്പാഗ്രാം ഓെീസര്,പഞ്ായെ   ലസഗ്കട്ടറി,വാര്ഡ   ലമമ്പര്,മഹാത്മാരാന്ധി 

മദശീയ ലതാഴിലുറപ്പ  പദ്ധതി ജീവനക്കാര് എന്നിവമരാെ  മസാഷ്യല് ഓഡിറ  ,മസാഷ്യല് 

ഓഡിറ   ഗ്പവര്െനങ്ങള് എന്നിവലയക്കുറിച്ച  വിശദമായി െര്ച്ച ലെയ്യല്. 

 

➢ കഴിഞ്ഞ ആറു മാസെില് ലെയ്ത ഗ്പവര്െികളുലെ െയലുകള്, 7  രജിസ്റ്റുകള് ,എം ഐ 

എസ  എന്നിവ പരിമശാധിക്കല്. 

 

➢ പരിമശാധിച്ച െയലുകളുലെ അെിസ്ഥാനെില് ഗ്പവര്െി ഇെങ്ങള് 

പരിമശാധിക്കുക,അളവുകള് പരിമശാധിക്കുക 

 

➢ ലതാഴില് കാര്ഡ   എെുെവര് ,സജീവ ലതാഴിലാളികള് എന്നിവലര കണ്ടു ആവശയമായ 

വിവരങ്ങള് മശഖരിക്കുക. 

 

➢ രുണമഭാക്താക്കമളാെ  ഗ്പവര്െിയുലെ രുണെലങ്ങള് െര്ച്ച ലെയ്യല്. 

 

➢ തിരലഞ്ഞെുെ വാര്ഡുകളിലല പരമാവധി  ലപാതുജനങ്ങലള  മനരില് കണ്ട  

പദ്ധതിയുലെ രുണെലങ്ങളും പദ്ധതിനെെിപ്പില്  ഉണ്ടായ മപാരായ്മകള്  എന്നിവ  െര്ച്ച 

ലെയ്യുക . 

 

➢ െീല്ഡ   ഗ്പവര്െനങ്ങളുലെയും െയല് പരിമശാധനയുലെയും അെിസ്ഥാനെില് കരെ  

റിമപ്പാര്ട്ട   തയ്യാറാക്കുക. 

 

➢ അതാത  വാര്ഡില് ഗ്രാമസഭ വിളിച്ചുകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ കരെ  റിമപ്പാര്ട്ട   ഗ്രാമസഭയില് 

അവതരിപ്പിക്കുക . 



 
 

മുളവുകാട്  പഞ്ചായത്്ത  

അടിസ്ഥാ  വിവരങ്ങള് : 

വിസ്തീര്ണം 

 
19.27 

വാര്ഡുകളുലെ എണം 16 

ജനസംഖയ 

 
22322 

പുരുഷ്ന്മാര് 11017 

സ ഗ്തീകള് 11305 

പട്ടിക ജാതി 2985 

പട്ടിക വര്രം 17 

 

അതിരുകള് - 

• വെക്ക              –          ലപരിയാര് കകവഴി  

• ലതക്ക              –          ലകാച്ചി കായല്  

• കിഴക്ക             -          ലപരിയാര് കായല്  

• പെിഞ്ഞാറു  –         ലകാച്ചി കായല്  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

വാർഡ്    2- മുളവുകാട് ദ ാർത്്ത   

അതിരുകള് : 

• വെക്ക                :   കണ്ടയിലനര് മറാഡ    

• ലതക്ക                :   കാര്തയായനി മക്ഷഗ്തം  

• കിഴക്ക               :   മബാട്ട  ലജട്ടി,സബ  മസ്റ്ഷ്ന് 

• പെിഞ്ഞാറ        :   കണ്ടയിലനര് മറാഡ   

 

ആലക വീെുകള് 375 

ജനസംഖയ 1456 

പുരുഷ്ന്മാര്  

 
 

സ ഗ്തീകള്   

പട്ടികജാതിക്കാര്   

  

്പധാ  സ്ഥാപ ങ്ങള് : 

➢ അംഗന്വാടികള് - രണ്ട് ( No.85,No.100) 

➢ സ്കൂ ള്                           -  A.L.P സ്കൂ ള് 

➢  ബ് ദേഷ്ന് 

 

്പധാ  കൃഷ്ി :   ലെമ്മീന് ലകട്ടുകള്  

കുടുംബങ്ങളുതട  ാമ്പത്തിക അവസ്ഥ:കൂെുതലും ഇെെരം സാമ്പെികക്കാരായ 

കുെുംബങ്ങള്. ഇെെരക്കാര്ക്ക  മീന്പിെുെം,കൂലിപ്പണി,കല്ലുപണി ഇവലയാലക്കയാണ   ഗ്പധാന 

വരുമാന മാര്രം .  

പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങള്  

ധാരാളം മതാെുകള് ഉള്ള ഗ്പമദശം .എന്നാല് മിക്കവയും മാലിനയങ്ങള് നിറഞ്ഞതാണ  .ലെമ്മീന് 

ലകട്ടുകളും പുഴയും ഉണ്ട . എന്നാല് ശുദ്ധജലലഭയത വളലര കുറവ .ശുദ്ധജലം ലഭിക്കുന്ന 

കിണറുകള് വളലര കുറവാണു.ഉള്ളവ നന്നായി സംരക്ഷിക്കുന്നില്ല .അതിനാല് കപപ്പ  ലവള്ളം 

ആണ  എല്ലാ കുെുംബങ്ങളുലെയും ആഗ്ശയം . കിണരിലും കുളങ്ങളിലും പല സമയെും ഉപ്പ  

ലവള്ളം ഉണ്ടാകാറുണ്ട .  

 

 

 



 
 

 ജീവ തതാഴിലാളികള് -തതാഴിൽ േി ങ്ങള് 

ലതാഴില് കാര്ഡ   നമ്പര്  മപര   വിഭാരം  

ലഭിച്ച ലതാഴില് 

ദിനങ്ങള് (2018-19) 

KL-08-003-004-002/1   ൗമി ി പി ഡി general 134 

KL-08-003-004-002/13  ഐശു general 110 

KL-08-003-004-002/17  ബിന്ദു അ ിയകുമാർ SC 135 

KL-08-003-004-002/18  ലളിത മാധവന് SC Not Worked Last Year 

KL-08-003-004-002/2  ജ ത ചി്തന് SC 100 

KL-08-003-004-002/21  േീപ വിമൽ SC 100 

KL-08-003-004-002/22  ്പ ാോ ി അ ിൽകുമാർ SC 131 

KL-08-003-004-002/24  പുഷ്പ വല്ലി SC 100 

KL-08-003-004-002/25  മഹിള ശിവോ ന് SC 110 

KL-08-003-004-002/26  ച്ന്ദിക general 130 

KL-08-003-004-002/27  തജ ി തങ്കച്ചന് general 120 

KL-08-003-004-002/281  ആശ ടി ആർ general 130 

KL-08-003-004-002/29  വിജയ ജയന് SC 143 

KL-08-003-004-002/30  തക പി പൗളി general 150 

KL-08-003-004-002/31  രാജമ്മ general 130 

KL-08-003-004-002/33   ുദലാച  ബാബു SC New worker 

KL-08-003-004-002/34  ശകുന്തള വിശവംബരന് SC 140 

KL-08-003-004-002/38   ുജാത ്പ ാേ് SC 135 

KL-08-003-004-002/384   രിത േിപിന്ോ ് SC 110 

KL-08-003-004-002/396  ബി ു ദഗാപാലകൃഷ്ണന് general New worker 

KL-08-003-004-002/40  എ പി രാധ general 150 

KL-08-003-004-002/400   ദരാജി ി ഷ്ണ്മുഖന് SC 98 

KL-08-003-004-002/408  രമാവതി SC New worker 

KL-08-003-004-002/41  ബീ   ുദരഷ്് general 142 

KL-08-003-004-002/410  ജയ  ാരായണന് SC Not worked fully 

KL-08-003-004-002/53  ദ്ത യ പീറ്റർ general 132 

KL-08-003-004-002/54  ദേവകി ഭുവ ച്ന്ദന് general 150 

KL-08-003-004-002/55  ഗീത അപ്പു SC 149 

KL-08-003-004-002/56  ഷ്ാഹിേ തഷ്റീഫ ് Muslim 120 

KL-08-003-004-002/60  രജിത വി SC 120 

KL-08-003-004-002/62  ഉഷ്  ു ിൽ sc   

KL-08-003-004-002/63   ുശീല കാർത്തിദകയന് sc 100 

KL-08-003-004-002/9  പഷ്പ രവീ്ന്ദന് SC 148 

KL-08-003-004-002/97  ശാന്ത ോദമാേരന് general 130 

 

 

http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-002/1&village_code=1608003004002&fin_year=2018-2019&Digest=1Ri2wt66krZzr/DgbLRcnA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-002/13&village_code=1608003004002&fin_year=2018-2019&Digest=M3446coeEZ3nEjRDZ8wNeg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-002/17&village_code=1608003004002&fin_year=2018-2019&Digest=wwmFA/HV7JDFIX+3+Sefvg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-002/18&village_code=1608003004002&fin_year=2018-2019&Digest=F0NnSX0/lGwvq7/dSVIgFw
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-002/2&village_code=1608003004002&fin_year=2018-2019&Digest=kC/9fmo6WPYfSLPRAojEGw
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-002/21&village_code=1608003004002&fin_year=2018-2019&Digest=xwRc56Nwf8jr5+NuQR9PgQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-002/22&village_code=1608003004002&fin_year=2018-2019&Digest=bVdHwoR83uvNbbA1WPk4Mg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-002/24&village_code=1608003004002&fin_year=2018-2019&Digest=tSLWiu51JXtjL8q0QpaBeQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-002/25&village_code=1608003004002&fin_year=2018-2019&Digest=BLG26ppkzJ1o7LL+86T4CA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-002/26&village_code=1608003004002&fin_year=2018-2019&Digest=mqz3HKB5meb+DqM2uukDwg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-002/27&village_code=1608003004002&fin_year=2018-2019&Digest=QfBSZelQXoXTg3d4kDV+rg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-002/281&village_code=1608003004002&fin_year=2018-2019&Digest=ymL+SRo1bH4o33kdaCkhuw
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-002/29&village_code=1608003004002&fin_year=2018-2019&Digest=knGJ6tqDPUTuUr8O5KSKbQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-002/30&village_code=1608003004002&fin_year=2018-2019&Digest=YjApMmUKYjcZLwUrGKSJdA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-002/31&village_code=1608003004002&fin_year=2018-2019&Digest=AOa7sdijvbwHftpMnXGGsw
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-002/33&village_code=1608003004002&fin_year=2018-2019&Digest=zu1HQsCiFN/3JoQq089/Rw
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-002/34&village_code=1608003004002&fin_year=2018-2019&Digest=Uc+gIRdp0B1dspzTqYt66g
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-002/38&village_code=1608003004002&fin_year=2018-2019&Digest=bvvYotkceL0CXwc0DejyDg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-002/384&village_code=1608003004002&fin_year=2018-2019&Digest=tJR8qZ+ZbSYkvJxVq3cy1w
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-002/396&village_code=1608003004002&fin_year=2018-2019&Digest=NxH/K0Cy6hZpAPECTv2mvg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-002/40&village_code=1608003004002&fin_year=2018-2019&Digest=p0lkaxsrL/VK6mQmbqi6RQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-002/400&village_code=1608003004002&fin_year=2018-2019&Digest=ZXk0ZaMjutIa0SLzFQPYDg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-002/408&village_code=1608003004002&fin_year=2018-2019&Digest=xhbGqgJLWfaWC3bHfdNP1A
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-002/41&village_code=1608003004002&fin_year=2018-2019&Digest=QzqvGg9GTPUkSd/1qR7BxA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-002/410&village_code=1608003004002&fin_year=2018-2019&Digest=iuJT+JJwWU9hZe+vtfIasw
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-002/53&village_code=1608003004002&fin_year=2018-2019&Digest=jxx62GGnBfK8Wpd8wvg3ZQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-002/54&village_code=1608003004002&fin_year=2018-2019&Digest=AIqUv0aqGv4tucd9P7CRdg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-002/55&village_code=1608003004002&fin_year=2018-2019&Digest=J4d/yWJKdaDaM+9K0f/B+g
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-002/56&village_code=1608003004002&fin_year=2018-2019&Digest=KhsP5KNmSY8q/+FMpUP6Ug
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-002/60&village_code=1608003004002&fin_year=2018-2019&Digest=v5eBPhnBJb8C30SN4yKCwA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-002/62&village_code=1608003004002&fin_year=2018-2019&Digest=rXbRhmM+G/eTm3yp9ZHUWA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-002/63&village_code=1608003004002&fin_year=2018-2019&Digest=FI1c2fkm/LhjhCH5sC5m1A
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-002/9&village_code=1608003004002&fin_year=2018-2019&Digest=/WURqt2l/EttlIGJ66a1Rw
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-002/97&village_code=1608003004002&fin_year=2018-2019&Digest=gSd8XBHJwu/WRDYriQpsPw


 
 

വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള  ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ  പരിദശാധ യിൽ            

കതണ്ടത്തിയ വസ്തു തകള് 

തതാഴിലാളികളുതട 10  അവകാശങ്ങള് - അവകാശ അധിഷ്ഠ ിത 

 ീരിക്ഷണങ്ങള് 

ലതാഴിലുറപ്പ   നിയമം  ലതാഴിലാളികള്ക്ക   പെു അവകാശങ്ങള് ഉറപ്പു വരുെിയിട്ടുണ്ട  

.െീല്ഡ  പരിമശാധനാമവളയില്  കലണ്ടെിയ വസ്തു തകള്  െുവലെ മെര്ക്കുന്നു . 

1.തതാഴിൽകാർഡി ായി അദപക്ഷിക്കുവാ ും 15േിവ ത്തി കം ലഭിക്കുവാ ുള്ള 

അവകാശം (തഷ്ഡൂള് 2) 

ലതാഴിലുറപ്പ  നിയമം  ലഷ്ഡയൂള് 2  അനുസരിച്ച  18 വയസു പൂര്െിയായ ഏലതാരാളും ലതാഴില് 

കാര്ഡിന  അമപക്ഷിച്ചാല് 15 ദിവസെിനുള്ളില് മൊമട്ടാ പതിച്ച ലതാഴില് കാര്ഡ   

ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശം. 

നിശ്ചിത സമയെിന  മുന്പ  ലതാഴില് കാര്ഡ   തിരിലക ഏല പ്പിക്കാതിരുന്നതു മൂലം വാര്ഡിലല   

സജീവ ലതാഴിലാളികളില് ഒന്പതു മപര്ക്ക   ലതാഴില് കാര്ഡ   പുതുക്കി ലഭിച്ചിട്ടില്ല 

.ബാക്കിയുള്ളവര്ക്ക  പുതിയ ലതാഴില് കാര്ഡ   ആണ  . അതിനുള്ള മൊമട്ടാ അവര് സവന്ത്ം 

െിലവിലാണ  നല്കിയിട്ടുള്ളത . 

2.തതാഴിൽ ആവശയതപ്പടാ ും 15 േിവ ങ്ങള്ക്കുള്ളിൽ ലഭിക്കുവാ ുള്ള അവകാശം 

(തഷ്ഡൂള് 1 ) 

െയല് പരിമശാധിച്ചമപ്പാള്  എല്ലാ െയലിലും ലതാഴില് ആവശയലപ്പെുന്ന ഡിമാന്ഡ  മൊറം കാണാന് 

സാധിച്ച  ു.എല്ലാ ഡിമാന്ഡ  മൊറെിലും  മസ്റ്ര് മറാള് ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി മുതല് 

അവസാനിക്കുന്ന തീയതി വലര ഡിമാന്ഡ  ലെയ്തിരിക്കുന്നതായാണ  കാണാന് സാധിച്ചത .അതിനാല് 

കൃതയമായി ലതാഴില് ലഭിച്ചതായി കാണാന് കഴിയുന്ന  ു.എന്നാല് ലതാഴില്  ആവശയലപ്പട്ടിട്ട  അതിന  ു

നല്കിയ രസീമതാ മറ  ുമരഖകമളാ െയലില് കാണാന് സാധിച്ചില്ല. 

3.15 േിവ ത്തി കം തതാഴിൽ ലഭിച്ചിതലങ്കിൽ തതാഴിലാല്ലായ്മ  ദവത ം 

ലഭിക്കുവാ ുള്ള അവകാശം (ത ഷ്ന്7,8,9) 

ലതാഴില് ആവശയലപ്പട്ട   15  ദിവസെിനകം  ലതാഴില് ലഭിച്ചിലല്ലങ്കില്  ആദയലെ പതിനഞ്ു 

ദിവസം  മവതനെിലന്റ നാലിലലാന്നും തുെര്ന്ന   100  ദിവസം  വലര മവതനെിലന്റ  പകുതിക്കും 

അവകാശമുണ്ട . 

െയലുകളില് ഉണ്ടായിരുന്ന ഡിമാന്ഡ  മൊമുകള് പരിമശാധിച്ചതില് നിന്നും എല്ലാ 

ലതാഴിലാളികള്ക്കും പതിനഞ്ു ദിവസെിനുള്ളില് ലതാഴില് ലഭിച്ചതായി കാണാന് സാധിച്ചു. 

4.എതറ്റടുദക്കണ്ട ്പവൃത്തികള് ആ ൂ്തണം തചയ്യുവാ ുള്ള അവകാശം 

ഓമരാ ലതാഴിലാളിക്കും ലതാഴിലുറപ്പ  പദ്ധതി ഗ്പകാരം തങ്ങളുലെ വാര്ഡില് ഏലറെുെ  ുനെപ്പാമക്കണ്ട 

ഗ്പവര്െികള് കലണ്ടെി നല്കുവാന് നിയമഗ്പകാരം അവകാശമുണ്ട  .പദ്ധതിആസ ഗൂ്തണ മീറിങ്ങുകളിലും 

,ഗ്രാമസഭകളിലുമാണ  ഇതിനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നത  .  

ഗ്രാമസഭയില്  പലങ്കെുക്കാറുള്ളതായി ലതാഴിലാളികള് പറഞ്ഞുലവങ്കിലും പദ്ധതി ആസ ഗൂ്തണെില് അവര് 

പലങ്കെുെിരുമന്നാ എന്ന കാരയം വയക്തമല്ല. കൂൊലത  ലതാഴില് ലഭയത  കൂട്ടുന്നതിനുമവണ്ടി  മമറുമാരും  മജാലികള്  

കലണ്ടമെണ്ടി വരുന്ന .ു  ഇതില്  കൃതയമായ ആസ ഗൂ്തണം ഇല്ലാലത  മപാകുന്ന .ു 



 
 

 

5. താമ  സ്ഥലത്തിതെ  5 കിദലാമീറ്റർ ചുറ്റളവി ുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിക്കുവാ ും 

ലഭിച്ചിതല്ലങ്കിൽ കൂലിയുതട 10% അധികമായി ലഭിക്കുവാ ുള്ള അവകാശം. (തഷ്ഡൂള് 

2പാര്ഗാഫ് 18 &പാര്ഗാഫ് 20) 

താമസസ്ഥലെിലന്റ  5 കിമലാമീറര് െുറളവിലല്ല  ലതാഴില് ലഭിക്കുന്നലതങ്കില് മവതനെിലന്റ  

10  ശതമാനം  അധിക കൂലി ലഭിക്കുവാന് ലതാഴിലാളിക്ക   അവകാശം ഉണ്ട  . 

ഈ വാര്ഡിലല സജീവ ലതാഴിലാളികളില്  എല്ലാവരും ഈ വാര്ഡില് തലന്നയാണ  മജാലി 

ലെയ്യുന്നത  .  

6.കുടിതവള്ളം ,തണൽ, ്പാഥമിക ശു്ശൂഷ് കിറ്റ് ,തതാഴിലാളികദളാതടാപ്പം അഞ്ചിൽ 

അധികം കുട്ടികള് ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ടുതണ്ടങ്കിൽ അവതര ദ ാക്കാ ായി ആയ 

(്കഷ്്) തുടങ്ങിയ ്പവൃത്തി സ്ഥല  ൗകരയങ്ങള്ക്കുള്ള അവകാശം. (തഷ്ഡൂള്2 

പാര്ഗാഫ് 23-28) 

പട്ടിക  2  ഭാരം  23  ഗ്പകാരം  ഗ്പവര്െിസ്ഥലെ   കുെിലവള്ളം ,തണല്, ഗ്പഥമ  ശ ഗു്ശുഷ് കിറ , 5  വയസില് താലഴയുള്ള  

കുട്ടികള്ക്ക   ആയയുലെ  മസവനം എന്നിവ എന്നിവ നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന  ു. 

ലതാഴിലാളികമളാെ  സംസാരിച്ചതില് നിന്നും ഗ്പവര്െി സ്ഥലെ  ഉണ്ടാമവണ്ട തണല്, ഗ്പഥമ  ശ ഗു്ശുഷ് കിറ  എന്നിവ 

ലതാഴിലാളികള് തലന്നയാണ  ഏര്പ്പാെ  ലെയ്യാറുള്ളത  എന്ന  മനസിലായി .ഗ്പഥമ ശ ഗു്ശൂഷ് കിറിനുള്ള മരുന്നുകള്  

ലതാഴിലാളികള്ക്ക  യഥാസമയം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാണ  അറിയുവാന് കഴിഞ്ഞത .അതുമപാലല സുരക്ഷ 

ഉപകരണങ്ങള് ആയ കകയുറ ,കാലുറ എന്നിവ ലതാഴിലാളികള്ക്ക   ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നും ,ലഭിക്കുന്നവ ശരിയായ 

വിധെില് ഉപമയാരിക്കാന് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നും അറിയാന് സാധിച്ച  ു.  

7. ർക്കാർ ്പഖയാപിച്ചിട്ടുള്ള കൂലി ലഭിക്കുവാ ുള്ള അവകാശം.( ത ഷ്ന്3(2),6, sch 2 

,29,a,b,c,d,e,f.30) 

സര്ക്കാര് ഗ്പഖയാപിച്ചിട്ടുള്ള  കൂലി ലതാഴിലാളികള്ക്ക   ലഭിക്കുന്നുണ്ട  . 

8.തതാഴിൽ തചയ്ത ് 15 േിവ ത്തി കം കൂലി ലഭിക്കുവാ ുള്ള അവകാശം 

പതിനഞ്  ുദിവസെിനുള്ളില് കൂലി ലഭിക്കണം  എന്നാണ  ലതാഴിലുറപ്പ  നിയമം 

അനുശാസിക്കുന്നത .ആക്ട  ഗ്പകാരമുള്ള കൂലി ലതാഴിലാളികള്ക്ക  ലഭിക്കുന്നുണ്ട . 

ലതാഴിലാളികമളാെ  സംസാരിച്ചതില് നിന്നും സമയ ബന്ധിതമായി കൂലി ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന  

അറിയുവാന് സാധിച്ച .ു 

ലതാഴില് പൂര്െിയായതിന  ുമശഷ്വും ലതാഴിലുറപ്പ  നിര്വ്വഹണ ഉമദയാരസ്ഥര് െണ്ട  ഗ്ൊന്സ്ഫര് 

ഓര്ഡര് തയ്യാറാക്കിയതിന  ുമശഷ്വും ,ലതാഴിലാളികള്ക്ക  അവരുലെ മവതനം കൃതയമായി 

ലഭിക്കുന്നില്ല 

9.15 േിവ ത്തി കം കൂലി ലഭിച്ചിതല്ലങ്കിൽ  ഷ്ട പരിഹാരം ലഭിക്കുവാ ുള്ള അവകാശം                                       

(ത ഷ്ന്3(3)) 

 ഈ നിയമം  അനുസരിച്ച   15 ദിവസെിനകം മവതനം ലഭിച്ചില്ല എങ്കില് മവതനെിന ലറ 0.05 

ശതമാനം  നിരക്കില്  അധിക മവതനെിന  അര്ഹതയുണ്ട  . 

പരിമശാധിച്ച  ഒര  ുപാസ   ബുക്കിലും അധിക മവതനം ലഭിച്ചതായി മരഖലപ്പെുെിയിട്ടില്ല . 



 
 

10.പരാതികള്ക്ക്  മയ ബന്ധിതമായി പരിഹാരം ലഭിക്കുവാ ും മഹാത്മാഗാന്ധി 

ദേശീയ ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതിയിൽ  തചലവു വരുന്ന തുകയുതട തൽ മയ 

 ാമൂഹിക പരിദശാധ   ടത്തുവാ ുള്ള അവകാശം (ത ഷ്ന്19, &ത ഷ്ന്17( 2)) 

ലസക്ഷന് 19 ഗ്പകാരം പരാതികള്ക്ക   അഞ്ു ദിവസെിനകം പരിഹാരം ഉണ്ടാമവണ്ടതാണ .ഏഴ  

ദിവസെിനുള്ളില് പരാതിക്കാരലന അത  അറിയിക്കുകയും മവണം.അതുമപാലലതലന്ന 

തുെര്ച്ചയായി സാമൂഹയ പരിമശാധന നെെുവാനും അതില് പങ്കാളികള് ആകുവാനും 

ലതാഴിലാളികള്ക്ക  അവകാശം ഉണ്ട . 

പരാതി രജിസ്റ്ര് പരിമശാധിച്ചമപ്പാള്  അതില് ഒര  ുപരാതിമപാലും  

മരഖലപ്പെുെിയിരുന്നില്ല.അതുമപാലല ലതാഴിലാളികമളാെ  സംസാരിച്ചമപ്പാഴും പരാതി 

നല്കിയതാമയാ അവയ ക്ക   സമയബന്ധിതമായി പരിഹാരം ലഭിച്ചതാമയാ  അറിയാന് 

സാധിച്ചിട്ടില്ല.അതുമപാലല തലന്ന തല്സമയ സാമൂഹിക പരിമശാധന കയതയമായി നെെുന്നതായി 

അറിയാന് കഴിഞ്ഞട്ടില്ല 

്പവർത്തി ഫയലുകളുതട പരിദശാധ ാ വിവരങ്ങള് 

 10 ലപാതു ഗ്പവര്െികള് ആണ  സാമൂഹയ പരിമശാധനക്ക  വിമധയമാകിയത  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

്കമ 

 മ്പർ 

്പവർത്തിയുതട ദപര്  ്പവർത്തിയുതട വർക്്ക  

ദകാഡ്  

1 മുരളീധരന് ഈട്ടുംമല് 

പരമ്പരാരത ജല 

മഗ്സാതസ്സുകളുലെ 

പുനരുദ്ധാരണം  

1608003004/WH/319576 

2 വാരയാട്ടു പരമ്പരാരത 

ജലമഗ്സാതസ്സ  പുനരുദ്ധാരണം  

1608003004/WH/319568 

3 മറഷ്ന് കെമതാെ  പരമ്പരാരത 

ജലമഗ്സാതസ്സ  പുനരുദ്ധാരണം  

1608003004/WH/318661 

4 ഗ്പളയബാധിത 

ഗ്പമദശങ്ങളിലല മണ  

ജലസംരക്ഷണ ഗ്പവര്െികള്  

1608003004/LD/340625 

5 പാെെറ രാഘവലന്റ 

പരിസരെുള്ള നെപ്പാത 

രൂപീകരണം  

1608003004/WH/318202 

6 ശ്മശാനെിന  വെമക്കാട്ട  

കണ്ടയിലനര് മറാഡു 

വലരപരമ്പരാരത 

ജലമഗ്സാതസ്സുകളുലെ 

പുനരുദ്ധാരണം   

1608003004/WH/319300 

7 പട്ടരു മതാെ  പരമ്പരാരത 

ജലമഗ്സാതസ്സുകളുലെ 

പുനരുദ്ധാരണം  

1608003004/WH/319302 

8 കലുങ്കിന  ലതമക്കാട്ടുള്ള 

നെപ്പാത രൂപീകരണം  

1608003004/WC/331320 

9 തങ്കമ്മ മവലായുധലന്റ വീെിനു 

പരിസരെുള്ള പരമ്പരാരത 

ജലമഗ്സാതസ്സ  പുനരുദ്ധാരണം  

1608003004/WH/318239 

10 ജയലന്റ വെക്കുവശെുള്ള 

പരമ്പരാരത ജലമഗ്സാതസ്സ  

പുനരുദ്ധാരണം  

1608003004/WH/318201 



 
 

 ്പവർത്തി  ഫയലിൽ  ഉണ്ടാദകണ്ട 22  ദരഖകള്  

വാര്ഷ്ിക  മാസ്റ്ര്  സര്ക്കുലര്  ഗ്പകാരം  ഒരു  ഗ്പവര്െി  െയലില്  നിര്ബന്ധമായും   22  

മരഖകള് ഉണ്ടാമവണ്ടതാണ  . പരിമശാധിച്ച  നാലു  െയലുകളില്  ഉണ്ടായിരുന്ന  മരഖകളുലെ  

വിശദാംശങ്ങള്  െുവലെ  മെര്ക്കുന്നു . 

1.കവർ  ദപജ്  

വാര്ഷ്ിക  മാസ്റ്ര്  സര്ക്കുലര്   ഗ്പകാരം   എല്ലാ ഗ്പവര്െി  െയലുകള്ക്കും  കവര്  മപജു  

ഉണ്ടാമവണ്ടതാണ  . വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്ര് സര്ക്കുലര് ഗ്പകാരം കവര്മപജില് പഞ്ായെ  വിവരങ്ങള്, 

ജില്ല, ഗ്പവര്െി നെപ്പിലാക്കിയ വിവരങ്ങള്, അെങ്കല് തുക, ആലക ലെലവ , നെെിയ തീയതി,  

മുതലായ വിവരങ്ങള് മരഖലപെുമെണ്ടതാണ . 

പരിമശാധിച്ച പെു  െയലുകള്ക്കും കവര്  മപജ   ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗ്പവര്െിയുലെ മപര  

,ഗ്പവര്െി നെന്ന വര ഷ്ം ,ലലാമക്കഷ്ന് ,ജില്ല,പഞ്ായെ   ,മലാക്ക   ,ഗ്പവര്െി ഉള്ലപ്പെുന്ന 

വിഭാരം ,ഗ്പവര്െി തുെങ്ങിയ തീയതി ,അവസാനിച്ച തീയതി,എസ റിമമറ  തുക ,യഥാര്ഥ 

ലെലവ  തുെങ്ങിയ എല്ലാ വിവരങ്ങളും പൂരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 

  2. തചക്ക ്ലിേ ്

          വര്ക്ക  െയലില് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുലെ പട്ടികയും, അവയുലെ മപജ  നമ്പറും 

മരഖലപ്പെുമെണ്ട ലെക്ക  ലിസ്റ്   െയലില് സൂക്ഷിമക്കണ്ടതാണ . 

പരിമശാധിച്ച  പെു   ഗ്പവര്െി െയലുകളിലും  ലെക്ക   ലിസ്റ്   ഉണ്ടായിരുന്നു .മപജ  നമ്പര് 

മരഖലപ്പെുെിയിരുന്നില്ല . 

3. ആക്ഷന്പ്ലാന്  ദകാപ്പി  

ഗ്രാമസഭ  നിര്മദശിക്കുന്ന  ഗ്പവര്െികള്  ലഷ്ല്െ    ഓെ   മഗ്പാലജക്ട സ  മലക്ക   മാറുകയും 

അതില് നിന്നും  മുന്രണന  അെിസ്ഥാനെില്  അതാത   സാമ്പെിക  വര്ഷ്െില്  

ആവശയമുള്ള  ഗ്പവര്െികള്  തിരലഞ്ഞെുെ   ആക്ഷന് പ്ലാന് തയ്യാറാക്കുകയും ലെയ്യും 

.ആക്ഷന്  പ്ലാനില് ഉള്ലപ്പട്ട  ഗ്പവര്െി  ആമണാ  ലെയ്തിരിക്കുന്നത   എന്ന   മനസിലാക്കുന്നതിനും  

ഇത  സഹായിക്കുന്നു . 

പരിമശാധിച്ച  പെു   െയലുകളിലും  ആക്ഷന് പ്ലാന് മകാപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു . 

 

 

4.എേിദമറ്റ് ദകാപ്പി  

ലതാഴിലുറപ്പ   പദ്ധതിയില്  ഏലറെുക്കുന്ന  ഓമരാ ഗ്പവര്െികള്ക്കും സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്  

െുമതലലപ്പെുെിയ  അധികാര സ്ഥാപനെിലന്റ  അനുമതിമയാെു കൂെിയ  എസ റിമമറ  

ഉണ്ടായിരിമക്കണ്ടതാണ  . ഓമരാ  ഗ്പവര്െിക്കും  എസ റിമമറ ,ഗ്പവര്െിയുലെ  മരഖാെിഗ്തം 

,എസ റിമമറ   റിമപ്പാര്ട്ട    മുതലായവ  ഉണ്ടാമവണ്ടതാണ  . 

പരിമശാധിച്ച  പെു  െയലിലും  ലസകുരില്  നിന്നും ഗ്പിന റ   എെുെ  എസ റിമമറ  മകാപ്പി 

ഉണ്ടായിരുന്നു. ജനകീയ  എസ റിമമറ  ഒരു െയലിലും ഇല്ലായിരുന്നു. 

5. ാദങ്കതിക അ ുമതി  



 
 

ലതാഴിലുറപ്പ  പദ്ധതിയില് ലെയ്യുന്ന എല്ലാ ഗ്പവര്െികളും ഓവര്സിയര്, അലഗ്കഡിറഡ  

എഞ്ിനീയര്,  അസിസ്റ്ന റ   എഞ്ിനീയര്  എന്നിവര് ഉള്ലപ്പെുന്ന ഒരു സാമങ്കതിക കമ്മിറിയുലെ 

അനുമതി ആവശയമാണ . ലതാഴിലുറപ്പ  പദ്ധതിയില് ലെയ്യുന്ന എല്ലാ ഗ്പവര്െികളും 

ഓവര്സിയര്, അലഗ്കഡിറഡ  എഞ്ിനീയര്,  അസിസ്റ്ന റ   എഞ്ിനീയര്  എന്നിവര് ഉള്ലപ്പെുന്ന 

ഒരു സാമങ്കതിക കമ്മിറിയുലെ അനുമതി ആവശയമാണ . 

പരിമശാധിച്ച  എല്ലാ  െയലിലും  ലസകുരില്  നിന്നും ഗ്പിന റ   എെുെ  സാമങ്കതിക 

അനുമതിയുലെ മകാപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു . 

6.ഭരണാ ുമതി 

ഗ്പവര്െി നെെിപ്പിന  വളലര അതയാവശയമായ മരഖകളില് ഒന്നാണ   പഞ്ായെു  ഭരണസമിതി 

അംരീകാരമായ    ഭരണാനുമതി പഗ്തം. ഒരു വാര്ഡില് ഒരു വര ഷ്ം നെപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികള്ക്ക  

പഞ്ായെ   ഭരണസമിതി നല്കുന്ന അംരീകാരമാണ   ഭരണ അനുമതി . 

പരിമശാധിച്ച പെു ഗ്പവര്െി െയലിലും ലസകുരില് നിന്നും ഗ്പിന റ   എെുെ 

ഭരണാനുമതിയുലെ മകാപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു . 

7.  ംദയാജിത പദ്ധതി വിവരങ്ങള്  

പരിമശാധിച്ച പെു ഗ്പവര്െികളും സംമയാജിത ഗ്പവര്െികള് ആയിരുന്നില്ല . 

8.തതാഴിലി ു ദവണ്ടിയുള്ള അദപക്ഷ  

ലതാഴില് ആവശയലപ്പട്ടുലകാണ്ട  ലതാഴിലാളി പഞ്ായെില് സമര്പ്പിക്കുന്ന ലതാഴിലിനു 

മവണ്ടിയുള്ള അമപക്ഷ ഓമരാ വര്ക്ക  െയലിലും സൂക്ഷിമക്കണ്ടതാണ . 

പരിമശാധിച്ച  പെു   െയലുകളിലും ലതാഴിലിനു മവണ്ടിയുള്ള അമപക്ഷ കാണാന് സാധിച്ചു 

.ഗ്പവര്െി എന്ന  മുതല് എന്ന  വലര മവണം എന്ന  മരഖലപ്പെുെിയിട്ടുണ്ട  .ലതാഴിലാളികളുലെ 

മപര ,ലതാഴില് കാര്ഡ   നമ്പര് എന്നിവ മരഖലപ്പെുെിയിട്ടുണ്ട  . 

9.വർക്ക് അദലാദക്കഷ്ന് ദഫാം 

ലതാഴില് ആവശയലപ്പട്ടവര്ക്കു  ലതാഴില് അനുവദിച്ചുലകാണ്ടുള്ള വര്ക്ക  അമലാമക്കഷ്ന് മൊം  

എല്ലാ  ഗ്പവര്െി  െയലിലും  കലണ്ടൊന് സാധിച്ചു. 

 

 

10.ഇ മേർ ദറാള്  

ലതാഴിലാളികള് ലതാഴില് ലെയ്യുന്ന തീയതി, ദിവസം ഉള്ലപ്പലെ ഹാജര് 

മരഖലപ്പെുെുന്നതിനുള്ള അെിസ്ഥാന മരഖയാണ  ഇ മസ്റ്ര് മറാള്.  ഇതില് മലാക്ക  

ലഡവലപ ലമന്റ  ഓെീസര്, പഞ്ായെ  ലസഗ്കട്ടറി എന്നിവര് ഒപ്പും,  സീലും  

മരഖലപെുമെണ്ടതാണ . 

 പെു  െയലുകളിലായി 68 മലസ്റ്ര് മറാളുകള് പരിമശാധിച്ചു. പരിമശാധിച്ച  എല്ലാ മലസ്റ്ര്  

മറാളിലും മലാക്ക   മഗ്പാഗ്രാം ഓെീസര് ,അസി.ലസഗ്കട്ടറി  എന്നിവരുലെ ഒപ്പും സീലും കാണാന് 

സാധിച്ചു.എന്നാല് ഒപ്പ  വച്ച   തീയതി മരഖലപ്പെുെിയതായി കാണാന് സാധിച്ചില്ല . മലസ്റ്ര് 



 
 

മറാളില് എല്ലാം ലതാഴിലാളികളുലെ  ഒപ്പുകള്,  അവരുലെ ലതാഴില് ദിനങ്ങള്,  കൂലി,മമറിലന്റ ഒപ്പ  

,പരിമശാധിച്ച ഉമദയാരസ്ഥലന്റ ഒപ്പ   എന്നിവ മരഖലപ്പെുെിയിട്ടുണ്ട .  

11. തമഷ്ർതമെ ്  ബുക്ക്  

ഗ്പവര്െി തുെങ്ങുന്നതിന  മുമ്പും മശഷ്വും അളവുകള് മരഖലപ്പെുെുന്നതിനുള്ള അെിസ്ഥാന 

മരഖയാണ  ലമഷ്ര്ലമന്റ   ബുക്ക .  ഇതില്  ഗ്പവര്െി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പുള്ള അളവും 

മരഖലപ്പെുമെണ്ടതാണ .  

പരിമശാധിച്ച പെു െയലിലും ലമഷ്ര്ലമന്റ   ബുക്ക   ഉണ്ടായിരുന്നു . എന്നാല് ഗ്പവര്െികള് 

ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പുള്ള അളവുകള് ഈ ബുക്കില് മരഖലപ്പെുെിയതായി കണ്ടിട്ടില്ല. എല്ലാ 

മമശര്ലമന റ   ബുക്കിലും  ഉമദയാരസ്ഥര് അതായത  ഓവര്സിയര്, എന്ജിനീയര് എന്നിവരുലെ ഒപ്പ   

,തീയതി എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു.   

12.തമറ്റീരിയൽ -തകാദട്ടഷ്ന് ഡീറ്റയിൽ  ്

പരിമശാധിച്ച പെു  െയലുകള്ക്കും  ഇത  ബാധകമായിരുന്നില്ല.  

13.ദവജ് ലിേ് 

ലതാഴിലാളികള് എഗ്ത ദിവസം മജാലി ലെയ്തു എന്നതിന  അെിസ്ഥാനലപ്പെുെി അവര്ക്ക  

നല്മകണ്ട തുക അതായത കൂലി, ആയുധങ്ങള്ക്ക  ലകാെുക്കുന്ന വാെക,  മൂര്ച്ച കൂട്ടുന്നതിനുള്ള 

തുക എന്നിവ എല്ലാം കാണിച്ചു ലകാണ്ട  പണം കകമാറുന്നതിന  മവണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന 

ഗ്പധാനലപ്പട്ട ഒന്നാണ  മവജ  ലിസ്റ് . 

പരിമശാധിച്ച എല്ലാ  െയലിലും മവജ  ലിസ്റ്  ഉണ്ടായിരുന്നു . 

14. ഫണ്ട് ്ടാന്സ്ഫർ ഓർഡർ 

മവജ  ലിസ്റ്  ഗ്പകാരം ലതാഴിലാളികള്ക്ക  മവതനം നല്കിയതിനുള്ള മരഖയാണ   െണ്ട  ഗ്ൊന്സ്ഫര് 

ഓര്ഡര് .ഗ്പവര്െിയില് െിലവായ മുഴുവന് തുകയും ആര്ക്ക , എമപ്പാള് നല്കി എന്നുള്ളതിലന്റ 

അെിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് മരഖലപ്പെുെുന്ന െണ്ട  ഗ്ൊന്സ്ഫര് ഓര്ഡര്  എല്ലാ െയലിലും 

നിര്ബന്ധമായും കാമണണ്ടതാണ . 

 എന്നാല് പരിമശാധിച്ച എല്ലാ  െയലിലും  െണ്ട  ഗ്ൊന്സ്ഫര് ഓര്ഡര്  കാണാന് കഴിഞ്ഞില്ല. 

15.തമറ്റീരിയൽ  തവൗച്ചർ ,ബിൽ 

പരിമശാധിച്ച പെു  െയലുകള്ക്കും ഇത  ബാധകമായിരുന്നില്ല . 

 

16.ദറായൽറ്റി  ല്കിയതി ുള്ള ര ീതി ്തറ ദകാപ്പി  

പരിമശാധിച്ച  പെു  െയലുകളിലും. മറായല്റി  ബാധകമായിരുന്നില്ല . 

17.ദഫാദട്ടാ്ഗാഫ് -3  ഘട്ടം 

ഗ്പവര്െി തുെങ്ങുന്നതിന  മുമ്പ , ഗ്പവര്െി നെന്നു ലകാണ്ടിരിക്കുമമ്പാള്,  ഗ്പവര്െി 

പൂര്െീകരിച്ചു കഴിയുമമ്പാള് തുെങ്ങിയ  മൂന്ന   ഘട്ടെിലലയും മൊമട്ടാകള് െയലില് 

സൂക്ഷിക്കണലമന്ന  നിഷ്കര്ഷ്ിച്ചിരിക്കുന്നു . 



 
 

എന്നാല്  പരിമശാധിച്ച പെു  െയലുകളില് ഗ്പളയബാധിത ഗ്പമദശങ്ങളിലല മണ ,ജലസംരക്ഷണ 

ഗ്പവര്െികള്,കലുങ്കിന  ലതമക്കാട്ടുള്ള നെപ്പാത രൂപീകരണം ,തങ്കമ്മ മവലായുധന ലറ വീെിനു 

പരിസരെുള്ള ജലമഗ്സാതസ്സ  പുനരുദ്ധാരണം ,ജയലന്റ വെക്കുവശം പരമ്പരാരത ജലമഗ്സാതസ്സ  

പുനരുദ്ധാരണം ,മുരളീധരന് ഈട്ടുംമല് പരമ്പരാരത ജലമഗ്സാതസ്സ  പുനരുദ്ധാരണം എന്നീ 

െയലുകളില് രണ്ടു ഘട്ടെിലല മൊമട്ടായും വാരയാട്ടു പരമ്പരാരത ജലമഗ്സാതസ്സ  പുനരുദ്ധാരണം 

എന്നാ ഗ്പവര്െി െയലില് ഒരു മൊമട്ടായും  കാണാന് സാധിച്ചു .  

18.്പവർത്തി പൂർത്തീകരണ  ാക്ഷയപ്തം 

ഗ്പവര്െിയുലെ അെിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് മരഖലപ്പെുെി ഗ്പവര്െി പൂര്െീകരിച്ചു 

കഴിയുമമ്പാള് പൂര്െീകരിച്ചു എന്ന  സാക്ഷയലപ്പെുെുവാന്  ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു മരഖയാണ  

കംപ്ലീഷ്ന് സര്ട്ടിെിക്കറ   അഥവാ പൂര്െീകരണ സാക്ഷയപഗ്തം. 

  പരിമശാധിച്ച  എല്ലാ  െയലിലും പൂര്െീകരണ സാക്ഷയപഗ്തം ഉണ്ടായിരുന്നു.ബന്ധലപ്പട്ട 

ഉമദയാരസ്ഥരുലെ ഒപ്പും സീലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല . 

19.മേർ ദറാള് മൂവ്തമന്റ് സ്ലിപ്്പ   

ഒരു മസ്റ്ര് മറാള്  അവസാനിച്ച  മൂന്ന  ദിവസെിനകം തലന്ന അളവുകള് ബന്ധലപ്പട്ട  

ഉമദയാരസ്ഥന് മരഖലപ്പെുെണം  എന്ന  നിയമം അനുശാസിക്കുന്നു. 

 മസ്റ്ര് മറാള് മൂവ ലമന്റ   സ്ലിപ്പുകള് പരിമശാധിച്ച എല്ലാ െയലിലും കാണാന് സാധിച്ചു, എന്നാല് 

മസ്റ്ര് മറാള് നമ്പറുകള് കൃതയമായി മരഖലപ്പെുൊലതയും,. പല മകാളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കാെ 

രീതിയിലും  കാണലപ്പട്ടു. 

20.ജിദയാ ടാഗ്ഗ്ഡ് ദഫാദട്ടാ 

ഗ്പവര്െി സ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപാധിയാണ  ജിമയാ ൊഗ്ഡ  മൊമട്ടാസ . മൂന്ന  

ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള മൊമട്ടായ ക്ക  പുറമമ ജിമയാ ൊഗ്ഗ ഡ  മൊമട്ടാ കൂെി െയലില് ഉണ്ടാവണം 

എന്നാണ  വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്ര് സര്ക്കുലര് പറയുന്നത  . 

 എന്നാല്  പരിമശാധിച്ച പെു െയലിലും ജിമയാ ൊഗ്ഗ ഡ  മൊമട്ടാ കാണാന് സാധിച്ചില്ല . 

21.ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ടി ്തറ ദകാപ്പി  

പരിമശാധിച്ച പെു  ഗ്പവര്െികള്ക്കും മസാഷ്യല് ഓഡിറ   നെന്നതായി കലണ്ടൊന് 

സാധിച്ചിട്ടില്ല. 

22. സ റ്റ് ഡയറി 

പരിമശാധിച്ച എല്ലാ െയലിലും കസറ  ഡയറി കാണാന് സാധിച്ചു . കസറ  ഡയറികളില് 

ഗ്പവൃെി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പുള്ള മീറിങ , ലതാഴിലാളികളുലെ സാക്ഷയപഗ്തം ,  വിജിലന്സ  

ആന്ഡ  മമാണിററിങ  കമ്മിറി റിമപ്പാര്െ  , സന്ദര ശന കുറിപ്പ  ഇനീ ഭാരങ്ങള്  പൂരിപ്പിച്ചതായി 

കാണലപ്പട്ടു . െികിത്സ സംബന്ധമായ വിവരങ്ങള് ,ലതാഴിലുപകരനങ്ങളുലെ വാെക എന്നിവ  

മരഖലപ്പെുെി കണ്ടില്ല.  

്പവർത്തികളുതട ഫീൽഡ് പരിദശാധ യിതല കതണ്ടത്തലുകള്  

 ിറ്റി ണ് ഇന്ഫർദമഷ്ന് ദബാർഡ് 



 
 

ലതാഴിലുറപ്പ  പദ്ധതിയുലെ സുതാരയത ഉറപ്പു വരുെുന്നതിനു മവണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ  

സിറിസൺ ഇന്െര്മമഷ്ന് മബാര്ഡ .paragraph 25(a),schedule 1അനുസരിച്ച  ഒരു ഗ്പവര്െിയുലെ 

അെിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് സാധാരണ ജനങ്ങള്ക്കും രുനമഭാക്താക്കള്ക്കും മനസിലാകുന്ന 

രീതിയില് ഗ്പദര്ശിപ്പിമക്കണ്ടത  അനിവാരയമാണ  . 

ഈ മബാര്ഡ   സ്ഥാപിമക്കണ്ടത  ഓമരാ ഗ്പവര െിയുലെയും ആരംഭ ഘട്ടെില് ആണ .ഓമരാ 

ഗ്പവര്െിക്കും അനുസൃതമായി നിഷ്കര്ഷ്ിച്ചിട്ടുള്ള  അളവുകളില് ഉള്ള മബാര്ഡുകള്  

സിമന റും മകാൺഗ്കീറും  ഉപമയാരിച്ച  നിര്മിച്ച സ്ഥാപിക്കണം എന്ന  നിയമം അനുശാസിക്കുന്നു 

.വയക്തിരത ഗ്പവര്െികള്ക്ക  3000 രൂപയും ലപാതു ഗ്പവര്െികള്ക്ക  5000 രൂപയുമാണ  

പരമാവധി നിര്മാണ ലെലവ  എന്നാണ  നിയമം നിഷ്കര്ഷ്ിച്ചിരിക്കുന്നത  .സി ഐ ബി അെങ്ങുന്ന 

ഒരു മൊമട്ടാ വര്ക്ക   െയലില് ഉള്ലപ്പെുെണം എന്ന  നിര്ബന്ധമാണ  . 

ആലകയുള്ള 10 ഗ്പവര്െികളില് 3 ഗ്പവര്െിയില്  മാഗ്തമാണ  സിറിസൺ ഇന്െര്മമഷ്ന് 

മബാര്ഡ  കാണാന് സാധിച്ചത . പട്ടരുമതാെ  പരമ്പരാരത ജലമഗ്സാതസ്സുകളുലെ പുനരുദ്ധാരണം 

,പാെെറ രാഘവലന്റ വീെിനു സമീപം നെപ്പാത രൂപീകരണം  ,ശ്മശാനെിനു വെമക്കാട്ട  

കണ്ടയിലനര് മറാഡു വലര പരമ്പരാരത ജലമഗ്സാതസ്സുകളുലെ പുനരുദ്ധാരണം എന്നീ ഗ്പവര്െി 

സ്ഥലങ്ങളില് മബാര്ഡ   കാണാന് സാധിച്ചു.അതില് പാെെറ രാഘവലന്റ വീെിനു സമീപം 

നെപ്പാത രൂപീകരണം  ,ശ്മശാനെിനു വെമക്കാട്ട  കണ്ടയിലനര് മറാഡു വലര പരമ്പരാരത 

ജലമഗ്സാതസ്സുകളുലെ പുനരുദ്ധാരണം എന്നീ ഗ്പവര്െി സ്ഥലങ്ങളിലല മബാര്ഡുകള് 

ലപാതുജനങ്ങള്ക്ക  വായിക്കാന് സാധിക്കാെ വിധം തിരിച്ചാണ  സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത    .ഗ്പസ്തു ത 

മബാര്ഡില്  ഗ്പവര്െിയുലെ യുലെ മപര , എസ്റ്ിമമറ  തുക, ഗ്പവര്െി ആരംഭിച്ചതും 

അവസാനിച്ചതുമായ തീയതി,മവതന ഘെകം ,സാധന ഘെകം, ലതാഴില് ദിനങ്ങള് ,അളവിലന്റ 

യുണിറ   ,വര്ക്ക   മകാഡ   എന്നീ  വിവരങ്ങള് മരഖലപ്പെുെിയിരുന്നു. വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്ര് സര്ക്കുലര് 

2018-19 നിര്മേശിക്കുന്ന തരെില് മഞ്ഞയില് കറുെ അക്ഷരങ്ങള് ലകാണ്ടായിരുന്നു 

എഴുതിയിരുന്നത . 

   

1. പാടത്തറ രാഘവതെ പരി രത്തുള്ള   ടപ്പാത രൂപീകരണം 

(1608003004/WH/318202) 

ലമഷ്ര് ലമലന്റ  ബുക്ക  നമ്പര്  34/18-19,35/18-19 

പദ്ധതി  ആരംഭം  17/10/2018 



 
 

പദ്ധതി അവസാനം  24/10/2018 

എസ്റ്ിമമറ  തുക  71007 

യഥാര്ഥ ലെലവ   65582 

ലതാഴില് ദിനങ്ങള്  242 

 

കതണ്ടത്തലുകള് , ിരീക്ഷണങ്ങള് : 

• എേിദമറ്റ്  ്പകാരം കാടു തവട്ടിതതളിക്കൽ 2306െതുരഗ്ശ മീററും  

ലെളിമകാരിമാറല്525.15  കുബിക    മീററും ആണ  . 

• തമഷ്ർതമ ്റ് ബുക്്ക  ്പകാരം കാെ  ലവട്ടിലെളിക്കല്  2340 െതുരഗ്ശ മീററും  

ലെളി മകാരിമാറല് 526.5 കുബിക    മീററും ആണ . 

• ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങള് പരിദശാധിച്ചദപ്പാള്  2100 ചതുര്ശ മീറ്റർ കാടു 

തവട്ടിതതളിച്ചതായും ,525 കുബിക്  മീറ്റർ തചളി ദകാരിമാറ്റിയാതായും 

കതണ്ടത്താന്  ാധിച്ചു. 

• ്പവർത്തി തചയ്തിട്ടുള്ളതായി  മീപവ ികളിൽ  ിന്നും അറിയാന് 

 ാധിച്ചു . 

• ഗ്പവര്െിസ്ഥലെ   സിറിസൺ ഇന്െര്മമഷ്ന് മബാര്ഡ   കാണാന് 

സാധിച്ചു.എന്നാല് ലപാതുജനങ്ങള്ക്ക  വായിച്ചു മനസിലാക്കാന് സാധിക്കാെ 

വിധം തിരിച്ചാണ  മബാര്ഡ   സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത  . 

 

2. ശ്മശാ ത്തി ് വടദക്കാട്ട് കതണ്ടയിത ർ ദറാഡു വതര പരമ്പരാഗത 

ജലദ് ാതസ്സുകളുതട പു രുദ്ധാരണം (1608003004/WH/319300) 



 
 

 

ലമഷ്ര് ലമലന്റ  ബുക്ക  നമ്പര്  35/18-19,36/18-19 

പദ്ധതി  ആരംഭം  30/10/2018 

പദ്ധതി അവസാനം  15/11/2018 

എസ്റ്ിമമറ  തുക  71503 

യഥാര്ഥ ലെലവ   68021 

ലതാഴില് ദിനങ്ങള്  251 

 

കതണ്ടത്തലുകള്, ിരീക്ഷണങ്ങള് : 

• എേിദമറ്റ്  ്പകാരം കാടു തവട്ടിതതളിക്കൽ 1396െതുരഗ്ശ മീററും  

ലെളിമകാരിമാറല് 588 കുബിക    മീററും ആണ  . 

• തമഷ്ർതമ ്റ് ബുക്്ക  ്പകാരം കാെ  ലവട്ടിലെളിക്കല്  1010െതുരഗ്ശ മീററും  

ലെളി മകാരിമാറല് 606  കുബിക    മീററും ആണ . 

• ഫീൽഡ് പരിദശാധ യിൽ  ഗ്പവര്െി സ്ഥലങ്ങള്  അളന്നമപ്പാള്  കാെ  

ലവട്ടിലെളിക്കല് 1404 െതുരഗ്ശ മീററും , ലെളി മകാരിമാറല് 600 കുബിക    

മീററും ആണ . 

• ഗ്പവര്െിസ്ഥലെ   സിറിസൺ ഇന്െര്മമഷ്ന് മബാര്ഡ   കാണാന് സാധിച്ചു 

.എന്നാല് ലപാതുജനങ്ങള്ക്ക  വായിക്കാന് സാധിക്കാെ വിധെില് പുറം 

തിരിച്ചാണ  സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത  . 

 



 
 

3.പട്ടരുദതാട് പരമ്പരാഗത ജലദ് ാതസ്സുകളുതട പു രുദ്ധാരണം 

(1608003004/WH/319302) 

ലമഷ്ര് ലമലന്റ  ബുക്ക  നമ്പര്  39/18-19,40/18-19,43/18-19 

പദ്ധതി  ആരംഭം  21/11/2018 

പദ്ധതി അവസാനം  06/12/2018 

എസ്റ്ിമമറ  തുക  71000 

യഥാര്ഥ ലെലവ   68292 

ലതാഴില് ദിനങ്ങള്  252 

 

കതണ്ടത്തലുകള്, ിരീക്ഷണങ്ങള് : 

• എേിദമറ്റ്  ്പകാരം കാടു തവട്ടിതതളിക്കൽ 1366 െതുരഗ്ശ മീററും  

ലെളിമകാരിമാറല് 594 കുബിക    മീററും ആണ  . 

• തമഷ്ർതമ ്റ് ബുക്്ക  ്പകാരം കാെ  ലവട്ടിലെളിക്കല്  1020െതുരഗ്ശ മീററും  

ലെളി മകാരിമാറല് 606 കുബിക    മീററും ആണ . 

• ഫീൽഡ് പരിദശാധ യിൽ  ഗ്പവര്െി സ്ഥലങ്ങള്  അളന്നമപ്പാള്  കാെ  

ലവട്ടിലെളിക്കല് 1004 െതുരഗ്ശ മീററും , ലെളി മകാരിമാറല്  1004 കുബിക    

മീററും ആണ . 

• ഗ്പവര്െിസ്ഥലെ   സിറിസൺ ഇന്െര്മമഷ്ന് മബാര്ഡ   കാണാന് സാധിച്ചു  . 

 

4. മുരളീധരന്ഈട്ടുമ്മൽപരമ്പരാഗതജലദ് ാതസ്സുകളുതടപു രുദ്ധാരണം 

(1608003004/WH/319576) 



 
 

 

ലമഷ്ര് ലമലന്റ  ബുക്ക  നമ്പര്  48/18-19,49/18-19,50/18-19 

പദ്ധതി  ആരംഭം  30/01/2019 

പദ്ധതി അവസാനം  16/02/2019 

എസ്റ്ിമമറ  തുക  73004 

യഥാര്ഥ ലെലവ   67208 

ലതാഴില് ദിനങ്ങള്  248 

 

കതണ്ടത്തലുകള്, ിരീക്ഷണങ്ങള് : 

• എേിദമറ്റ്  ്പകാരം കാടു തവട്ടിതതളിക്കൽ 1446െതുരഗ്ശ മീററും  

ലെളിമകാരിമാറല് 600 കുബിക    മീററും ആണ  . 

• തമഷ്ർതമ ്റ് ബുക്്ക  ്പകാരം കാെ  ലവട്ടിലെളിക്കല്  1000െതുരഗ്ശ മീററും  

ലെളി മകാരിമാറല് 600  കുബിക    മീററും ആണ . 

• ഫീൽഡ് പരിദശാധ യിൽ  ഗ്പവര്െി സ്ഥലങ്ങള്  അളന്നമപ്പാള്  കാെ  

ലവട്ടിലെളിക്കല് 960െതുരഗ്ശ മീററും , ലെളി മകാരിമാറല്  960 കുബിക    

മീററും ആണ . 

• ഗ്പവര്െിസ്ഥലെ   സിറിസൺ ഇന്െര്മമഷ്ന് മബാര്ഡ   കാണാന് സാധിച്ചില്ല . 

5. കലുങ്കി ് തതദക്കാട്ട്  ടപ്പാത രൂപീകരണം (1608003004/WC/331320) 

     

ലമഷ്ര് ലമലന്റ  ബുക്ക  നമ്പര്  43/18-19,44/18-19,45/18-19 

പദ്ധതി  ആരംഭം  28/12/2018 

പദ്ധതി അവസാനം  26/01/2019 

എസ്റ്ിമമറ  തുക  71000 

യഥാര്ഥ ലെലവ   67750 



 
 

ലതാഴില് ദിനങ്ങള്  250 

 

കതണ്ടത്തലുകള് , ിരീക്ഷണങ്ങള് : 

• എേിദമറ്റ്  ്പകാരം കാടു തവട്ടിതതളിക്കൽ 1202െതുരഗ്ശ മീററും  

ലെളിമകാരിമാറല് 591.60 കുബിക    മീററും ആണ  . 

• തമഷ്ർതമ ്റ് ബുക്്ക  ്പകാരം കാെ  ലവട്ടിലെളിക്കല്  1740െതുരഗ്ശ മീററും  

ലെളി മകാരിമാറല് 436.5 കുബിക    മീററും ആണ . 

• ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങള് പരിദശാധിച്ചതിൽ  ിന്നും 1640.6  ചതുര്ശ മീറ്റർ 

കാട് തവട്ടിതതളിച്ചതായും ,അ്ത തതന്ന മണ്ണ് ദകാരിമാറ്റിയതായും 

കതണ്ടത്താന്  ാധിച്ചു. 

• ്പവർത്തി തചയ്തിട്ടുള്ളതായി  മീപവ ികളിൽ  ിന്നും അറിയാന് 

 ാധിച്ചു . 

• ഗ്പവര്െിസ്ഥലെ   സിറിസൺ ഇന്െര്മമഷ്ന് മബാര്ഡ   കാണാന് സാധിച്ചില്ല . 

 

6. വാരയാട്ടു പരമ്പരാഗത ജലദ് ാതസ്്സ പു രുദ്ധാരണം (1608003004/WH/319568) 

 

ലമഷ്ര് ലമലന്റ  ബുക്ക  നമ്പര്  48/18-19,49/18-19,50/18-19 

പദ്ധതി  ആരംഭം  30/01/2019 

പദ്ധതി അവസാനം  16/02/2019 

എസ്റ്ിമമറ  തുക  71003 

യഥാര്ഥ ലെലവ   68021 

ലതാഴില് ദിനങ്ങള്  251 

 

കതണ്ടത്തലുകള് , ിരീക്ഷണങ്ങള് : 



 
 

• എസ്റ്ിമമറ   ഗ്പകാരം കാെു ലവട്ടിലതളിക്കല് 1008െതുരഗ്ശ മീററും  

ലെളിമകാരിമാറല് 600 കുബിക    മീററും ആണ  . 

• ലമഷ്ര്ലമന റ  ബുക്ക   ഗ്പകാരം കാെ  ലവട്ടിലെളിക്കല്  1020െതുരഗ്ശ മീററും  

ലെളി മകാരിമാറല് 612 കുബിക    മീററും ആണ . 

• തുെര്ച്ചയായി ലപയ്ത മഴ കാരണം ഗ്പവര്െി സ്ഥലെിന  െുറുപാെും ലവള്ളം 

കയറി െതുപ്പ  മപാലല ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു .അതിനാല് 116 മീറര് വലര മാഗ്തമമ 

നീളം അളക്കുവാന് സാധിച്ചുള്ളൂ. 

• ഗ്പവര്െി ലെയ്തിട്ടുള്ളതായി സമീപവസികളില് നിന്നും അറിയാന് സാധിച്ചു . 

• ഗ്പവര്െിസ്ഥലെ   സിറിസൺ ഇന്െര്മമഷ്ന് മബാര്ഡ   കാണാന് സാധിച്ചില്ല . 

 

7.ദറഷ്ന്കട ദതാട് പരമ്പരാഗത ജലദ് ാതസ്്സ പു രുദ്ധാരണം 

(1608003004/WH/318661) 

 

ലമഷ്ര് ലമലന്റ  ബുക്ക  നമ്പര്  44/18-19,45/18-19 

പദ്ധതി  ആരംഭം  07/01/2019 

പദ്ധതി അവസാനം  20/01/2019 

എസ്റ്ിമമറ  തുക  80008 

യഥാര്ഥ ലെലവ   73441 

ലതാഴില് ദിനങ്ങള്  271 

 



 
 

കതണ്ടത്തലുകള് , ിരീക്ഷണങ്ങള് : 

• എസ്റ്ിമമറ   ഗ്പകാരം കാെു ലവട്ടിലതളിക്കല് 2986െതുരഗ്ശ മീററും  

ലെളിമകാരിമാറല് 600 കുബിക    മീററും ആണ  . 

 

• ലമഷ്ര്ലമന റ  ബുക്ക   ഗ്പകാരം കാെ  ലവട്ടിലെളിക്കല്  1090െതുരഗ്ശ മീററും  

ലെളി മകാരിമാറല് 654 കുബിക    മീററും ആണ . 

• തുെര്ച്ചയായി ലപയ്ത മഴ കാരണം ഗ്പവര്െി സ്ഥലെിന  െുറുപാെും ലവള്ളം 

കയറി െതുപ്പ  മപാലല ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു .അതിനാല് 74 മീറര് വലര മാഗ്തമമ 

നീളം അളക്കുവാന് സാധിച്ചുള്ളൂ. 

• ഗ്പവര്െി ലെയ്തിട്ടുള്ളതായി സമീപവസികളില് നിന്നും അറിയാന് സാധിച്ചു . 

• ഗ്പവര്െിസ്ഥലെ   സിറിസൺ ഇന്െര്മമഷ്ന് മബാര്ഡ   കാണാന് സാധിച്ചില്ല . 

 

8. ്പളയ ബാധിത ്പദേശങ്ങളിതല മണ്ണ്,ജല  ംരക്ഷണ ്പവർത്തികള് 

2(1608003004/LD/340625) 

 

ലമഷ്ര് ലമലന്റ  ബുക്ക  നമ്പര്  53/18-19,55/18-19,60/18-19 

പദ്ധതി  ആരംഭം  05/03/2019 

പദ്ധതി അവസാനം  24/03/2019 

എസ്റ്ിമമറ  തുക  100000 

യഥാര്ഥ ലെലവ   96205 



 
 

ലതാഴില് ദിനങ്ങള്  355 

 

കതണ്ടത്തലുകള് , ിരീക്ഷണങ്ങള് : 

• എസ്റ്ിമമറ   ഗ്പകാരം കാെു ലവട്ടിലതളിക്കല് 4400െതുരഗ്ശ മീററും  

ലെളിമകാരിമാറല്2152  കുബിക    മീററും ആണ  . 

• ലമഷ്ര്ലമന റ  ബുക്ക   ഗ്പകാരം കാെ  ലവട്ടിലെളിക്കല്  3900െതുരഗ്ശ മീററും  

ലെളി മകാരിമാറല് 2000 കുബിക    മീററും ആണ . 

• മുളവുകാെ  ലമയിന് മറാഡിലന്റ ഇരു വശങ്ങളിലുമായി 1000 മീറര് ഭാരം 

അളന്നിട്ടുണ്ട  .വാര്ഡിലന്റ പല ഭാരങ്ങളിലുള്ള ലെറിയ ഇെവഴികള് ഈ 

ഗ്പവര്െിയില് ഉള്ലപ്പെുെി ലെയ്തിട്ടുണ്ട   .അവ കൃതയമായി അളക്കുവാന് 

സാധിച്ചിട്ടില്ല . 

• ഗ്പവര്െി ലെയ്തിട്ടുള്ളതായി സമീപവസികളില് നിന്നും അറിയാന് സാധിച്ചു . 

• ഗ്പവര്െിസ്ഥലെ   സിറിസൺ ഇന്െര്മമഷ്ന് മബാര്ഡ   കാണാന് സാധിച്ചില്ല. 

9. തങ്കമ്മ ദവലായുധതെ വീടി ു പരി രത്തുള്ള പരമ്പരാഗത ജലദ് ാതസ്്സ 

പു രുദ്ധാരണം (1608003004/WH/318239) 

ലമഷ്ര് ലമലന്റ  ബുക്ക  നമ്പര്  30/18-19,31/18-19,32/18-19 

പദ്ധതി  ആരംഭം  18/09/2018 

പദ്ധതി അവസാനം  24/09/2018 

എസ്റ്ിമമറ  തുക  72500 

യഥാര്ഥ ലെലവ   65582 

ലതാഴില് ദിനങ്ങള്  242 

 

കതണ്ടത്തലുകള് , ിരീക്ഷണങ്ങള് : 

• എസ്റ്ിമമറ   ഗ്പകാരം കാെു ലവട്ടിലതളിക്കല് 982െതുരഗ്ശ മീററും  

ലെളിമകാരിമാറല്596 കുബിക    മീററും ആണ  . 

 



 
 

• ലമഷ്ര്ലമന റ  ബുക്ക   ഗ്പകാരം കാെ  ലവട്ടിലെളിക്കല്  980െതുരഗ്ശ മീററും  

ലെളി മകാരിമാറല് 588കുബിക    മീററും ആണ . 

• തുെര്ച്ചയായി ലപയ്ത മഴ കാരണം ഗ്പവര്െി സ്ഥലെിന  െുറുപാെും ലവള്ളം 

കയറി െതുപ്പ  മപാലല ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു .അതിനാല് 160 മീറര് വലര മാഗ്തമമ 

നീളം അളക്കുവാന് സാധിച്ചുള്ളൂ. 

• ഗ്പവര്െി ലെയ്തിട്ടുള്ളതായി സമീപവസികളില് നിന്നും അറിയാന് സാധിച്ചു . 

• ഗ്പവര്െിസ്ഥലെ   സിറിസൺ ഇന്െര്മമഷ്ന് മബാര്ഡ   കാണാന് സാധിച്ചില്ല . 

 

10.ജയതെ വടക്കുവശത്തുള്ള പരമ്പരാഗത ജലദ് ാതസ്്സ പു രുദ്ധാരണം 

(1608003004/WH/318201) 

ലമഷ്ര് ലമലന്റ  ബുക്ക  നമ്പര്  30/18-19,31/18-19,32/18-19 

പദ്ധതി  ആരംഭം  18/09/2018 

പദ്ധതി അവസാനം  05/10/2019 

എസ്റ്ിമമറ  തുക  70000 

യഥാര്ഥ ലെലവ   64769 

ലതാഴില് ദിനങ്ങള്  238 

 

കതണ്ടത്തലുകള് , ിരീക്ഷണങ്ങള് : 



 
 

• എസ്റ്ിമമറ   ഗ്പകാരം കാെു ലവട്ടിലതളിക്കല് 934െതുരഗ്ശ മീററും  

ലെളിമകാരിമാറല്574 കുബിക    മീററും ആണ  . 

• ലമഷ്ര്ലമന റ  ബുക്ക   ഗ്പകാരം കാെ  ലവട്ടിലെളിക്കല്  930െതുരഗ്ശ മീററും  

ലെളി മകാരിമാറല് 582 കുബിക    മീററും ആണ . 

• മഴലവള്ളം കയറി നിറഞ്ഞു കിെക്കുന്നതിനാല് ഗ്പവര്െി സ്ഥലങ്ങള് 

അളക്കുവാന് സാധിച്ചിട്ടില്ല . 

• ഗ്പവര്െി ലെയ്തിട്ടുള്ളതായി സമീപവസികളില് നിന്നും അറിയാന് സാധിച്ചു . 

• ഗ്പവര്െിസ്ഥലെ   സിറിസൺ ഇന്െര്മമഷ്ന് മബാര്ഡ   കാണാന് സാധിച്ചില്ല . 

 

 രജിേറുകളുതട പരിദശാധ   

 

പഞ്ായെുകള്  സൂക്ഷിമക്കണ്ട  10  രജിസ്റ്റുകളുലെ  പരിമശാധന വിവരങ്ങള് െുവലെ 

മെര്ക്കുന്നു  

1. തതാഴിൽ കാർഡ് വിതരണ രജിേർ  

• 2018-19 ലല ലരജിസ്റ്ര് ആണ  പരിമശാധിച്ചത  .വളലര  നല്ല രീതിയില് തലന്ന ഈ 

രജിസ്റ്ര്  സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട   

• എല്ലാ വാര്ഡില് നിന്നും ലതാഴില് കാര്ഡ   എെുെവരുലെ വിശദാംശങ്ങള് 

എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട  . 

• 370 മപജുകള് ഉള്ള ലരജിസ്റ്ര് ആണ  കാണാന് സാധിച്ചത  . 

• രണ്ടാം  വാര്ഡില് നിന്നും 22 മപര്ക്ക  ലതാഴില് കാര്ഡ   നല്കിയതായി കാണാന് 

സാധിച്ചു . 

• അമപക്ഷ നല്കിയവരുലെ മപരുകള് മലറാരു ബുക്കില് എഴുതി 

സൂക്ഷിെിട്ടുണ്ടായിരുന്നു . 

2. അദലാദക്കഷ്ന് ഓഫ് വർക്്ക,ദപയ്തമ ്റ് ഓഫ് ദവജ ് ആന്ഡ് ഡിമാന്ഡ് 

ദഫാർ വർക്്ക 



 
 

• ഓമരാ ലതാഴിലാളികള്ക്കും നല്കിയ ഗ്പവര്െികള് ,അതില് ലഭിച്ച 

മവതനെിലന്റ വിശദാംശങ്ങള് ,കൂൊലത  അവര് ആവശയലപ്പട്ട ലതാഴില് 

ദിനങ്ങള് എന്നിവയുലെ വിവരങ്ങള് ആണ  ഈ രജിസ്റ്റില് സൂക്ഷിമക്കണ്ടത  . 

• മസ്റ്ര് മറാള് നമ്പര് സഹിതം ഓമരാ ലതാഴിലാളിയുലെയും വിവരങ്ങള് ഗ്പിന റ   

എെുെു സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 

3. വർക്്ക രജിേർ 

• 2018-19 സാമ്പെിക വര ഷ്ം ലെയ്ത എല്ലാ ഗ്പവര്െികളും ഗ്പിന്റ   എെുെു 

സൂക്ഷിെിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 

• കൂൊലത ഗ്പമതയകം ബുക്കില് വാര്ഡ   തിരിച്ചു എഴുതി സൂക്ഷിെിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 

 

 4. തമറ്റിരിയൽ രജിേർ 

• ലമറീരിയല്  ഉപമയാരിച്ച  ലെയ്യുന്ന ഗ്പവര്െികളുലെ വിശദാംശങ്ങള് ആണ  ഈ  

രജിസ്റ്റില്  ഉണ്ടാമവണ്ടത  . 

• എല്ലാ വാര്ഡില് നിന്നുമുള്ള ഗ്പവര്െികള് ഗ്പിന്റ   എെുെു സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട   

• രണ്ടാം വാര്ഡില് നിന്നും ഒരു ഗ്പവര്െി മപാലും കാണാന് സാധിച്ചില്ല . 

5. പരാതി  രജിേർ 

•  ഓമരാ വാര്ഡില് നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പരാതികള് എഴുതി സൂക്ഷിമക്കണ്ട 

രജിസ്റ്ര് ആണ  പരാതി രജിസ്റ്ര്. അമതാമൊപ്പും തലന്ന ആ പരാതികള് 

തീര്പ്പാക്കിയതിലന്റ മരഖകളും അതിമനാമൊപ്പും സൂക്ഷിമക്കണ്ടതാണ  . 

•   പരാതികള് സമയബന്ധിതമായി പരിഹരിമച്ചാ എന്ന  മനസിലാക്കുന്നതിന   ഈ 

രജിസ്റ്ര് സഹായിക്കും. 

• പരിമശാധിച്ച പരാതി രജിസ്റ്റില് ഒരു പരാതി മപാലും മരഖലപ്പെുെിയിരുന്നില്ല 

. 

6.്ഗാമ ഭ രജിേർ 

• ലതാഴിലുറപ്പിന  മാഗ്തമായി ഗ്പമതയകം ഗ്രാമസഭ രജിസ്റ്ര് പഞ്ായെില് 

സൂക്ഷിമക്കണ്ടതാണ . 

• 100 മപജുള്ള ലരജിസ്റ്ര് കാണാന് സാധിച്ചു. 

• 2011 മുതലുള്ള ഗ്രാമസഭ മിനിട്സ  കാണാന് സാധിച്ചു . 

• 2018-19 സാമ്പെിക വര്ഷ്മെക്കുള്ള മലബര് ബജറ  ,ആക്ഷന് പ്ലാന് മീറിങ്ങിലന്റ 

മിനിട്സ  കാണാന് സാധിച്ചു . 

• 12/10/2018  , 30/11/2018 ,   2019 May 11,12  എന്നീ ദിവസങ്ങളില് മെര്ന്ന 

മീറിങ്ങുകളുലെ മിനിട്സ  കാണാന് സാധിച്ചു . 

7.ഫിക്സഡ് അ റ്റ് രജിേർ  

• പഞ്ായെില് ഗ്പമതയകം എഴുതി സൂക്ഷിമക്കണ്ടുന്ന  ഒന്നാണ  ആസ്തി രജിസ്റ്ര്. 



 
 

• 150 മപജുള്ള  ആസ്തി രജിസ്റ്ര് പരിമശാധനാമവളയില് കാണാന് സാധിച്ചു. 

• 71 ഗ്പവര്െികളുലെ  വിശദാംശങ്ങള് കാണാന് സാധിച്ചു . 

• രണ്ടാം വാര്ഡിലല ഒരു ഗ്പവര്െിയും  മരഖലപ്പെുെിയതായി കാണാന് 

സാധിച്ചിട്ടില്ല .  

തതാഴിലാളികളുമായി  ം ാരിച്ചു കതണ്ടത്തിയ കാരയങ്ങള് : 

തതാഴിലി ു ദവണ്ടിയുള്ള അദപക്ഷ  

 ലതാഴിലിനു മവണ്ടിയുള്ള അമപക്ഷ  ലതാഴിലാളികള് മമറിന ലറ കകവശമാണ  

ലകാെുക്കാറുള്ളത .ഓമരാ ഗ്പവര്െിയും അവസാനിക്കുന്ന ദിവസം നിര്ദിഷ്ട മൊമില് 

മപരും ലതാഴില് കാര്ഡ   നമ്പറും ഒപ്പും മരഖലപ്പെുെി നല്കും. തീയതി 

മരഖലപ്പെുൊറില്ല.. 

അപകടം 

   ലതാഴിലില്  ഏര്ലപ്പട്ടിരിക്കുന്നയാള്ക്ക  ഗ്പവര്െി ലെയ്യുന്ന മവളയിമലാ ഗ്പവര്െി 

മൂലമമാ,  അപകെങ്ങളാല് പരിക്ക  പറുകയാലണങ്കില് ലതാഴിലാളിക്ക  ആവശയമായി വരുന്ന 

കവദയ െികിത്സ സൗജനയമായി ലഭിക്കുന്നതിന  അവകാശമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ .പരിക്ക  

പറിയ ലതാഴിലാളിലയ ആശുപഗ്തിയില് ഗ്പമവശിപ്പിമക്കണ്ടി വരുമമ്പാള് താമസം െികിത്സ, 

മരുന്നുകള്, മവതന നിരക്കിന ലറ പകുതിയില് കുറയാെ ദിനബെ 

എന്നിവയുള്ലപ്പലെയുള്ള ആശുപഗ്തി െികിത്സ,  നല്മകണ്ടതാണ .  ലതാഴിലില് 

ഏര്ലപ്പെുന്നയാള്ക്ക  ഗ്പവൃെിയില് ഏര്ലപ്പട്ടിരിക്കുമമ്പാമഴാ ഗ്പവൃെി മൂലമമാ 

ഉണ്ടാകുന്ന അപകെങ്ങളില് നിന്ന  മരണമമാ, സ്ഥിരമായ കവകലയമമാ 

സംഭവിക്കുമമ്പാള്, ലതാഴിലാളിലക്കാ   നിയമഗ്പകാരമുള്ള  അനന്ത്രാവകാശികള്മക്കാ  

സന്ദര്ഭമനുസരിച്ച  മകഗ്ന്ദസര്ക്കാര് വിജ്ഞാപനം ലെയ്തിട്ടുള്ള എക സ മഗ്രഷ്യ മസവനം  

നല്മകണ്ടതാണ .  

ഇവ ലഭിക്കണലമങ്കില് അപകെവിവരം മമറ   കസറ  ഡയറിയില് കൃതയമായി 

മരഖലപ്പെുമെണ്ടതാണ  .അതുമപാലല ആശുപഗ്തിയില് നിന്നും ലഭിച്ച ബില്ലുകള് 

കൃതയമായി സൂക്ഷിമക്കണ്ടതും ഹാജരാലക്കണ്ടതും  ആണ . 

 ഈ അവകാശങ്ങലള കുറിച്ച  ലതാഴിലാളികള്ക്ക  വയക്തമായ ധാരണ 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.  ഇതിലന കുറിച്ച  വയക്തമായി  പറഞ്ഞു ലകാെുെു. ഇതിനു മുന്പ  

ലതാഴിലിെങ്ങളില്  അപകെം നെന്നിട്ടുലണ്ടകിലും െികിത്സ ലെലവിനു മവണ്ടി 

അമപക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്ന  ലതാഴിലാളികള് പറഞ്ഞു . 

കൂലി 

      മഹാത്മാരാന്ധി മദശീയ ഗ്രാമീണ ലതാഴിലുറപ്പ  നിയമം  വകുപ്പ  6(1). 1948 -ലല 

മിനിമം കൂലി നിയമെില് അെങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ . എന്ത്ുകാരണവാശാലും 



 
 

മകഗ്ന്ദസര്ക്കാരിന  ഈ ആക്ടിന ലറ ആവശയെിനായി കൂലി നിരക്ക  നിശ്ചയിച്ച  

വിജ്ഞാപനം ലെയ്യാവുന്നതാണ .  വയതയസ്ത ഗ്പമദശങ്ങള്ക്ക   വയതയസ്ത കൂലി  നിരക്ക  

നിശ്ചയിക്കാവുന്നതാണ .  ഇെരം വിജ്ഞാപനങ്ങളിലുലെ കാലാകാലങ്ങളില് 

പുതുക്കുന്ന കൂലി നിരക്ക  ഒരു കാരണവശാലും  ഗ്പതിദിനം 60/- രൂപയില് കുറയാന് 

പാെില്ലാെതാണ .  മസ്റ്ര്മറാള് മലാസ  ലെയ്ത   15 ദിവസെിനുള്ളില് കൂലി ലഭിക്കാന് 

ഏതു ലതാഴിലാളിക്കും അവകാശമുണ്ട . 

 

നിലവില് ഈ സാമ്പെിക വര്ഷ്ം 52 ദിവസലെ പണിയാണ  ഇവര്ക്ക  ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത  

..കഴിഞ്ഞ സാമ്പെിക വര്ഷ്ം എല്ലാവര ക്കും മുഴുവന് കൂലിയും ലഭിച്ചു.പലരും പാസ   

ബുക്ക   കൃതയമായി പതിപ്പിക്കാെതും  മൂലവും കൂലി കൃതയമായി ലഭിമച്ചാ എന്ന  

മനസിലാക്കാന് ബുദ്ധിമുട്ട  ഉണ്ടാക്കുന്നു. തുെക്കെില് കൃതയമായി 

ലഭിച്ചിരുന്നുലവന്നും ഇമപ്പാള് ആണ  കൂലി ലഭിക്കാന് കാലതാമസം മനരിെുന്നലതന്നു 

ലതാഴിലാളികള് പറയുകയുണ്ടായി. 

ഫേ് എയ്ഡ  ്ദബാക്സ്  

 ഗ്പഥമ ഗ്ശുഗ്ശൂഷ് കിറിന  മവണ്ട മരുന്നുകള് പഞ്ായെില് നിന്ന  ലഭയമാകുന്നില്ല. 

അതുലകാണ്ട   ലതാഴിലാളികള്മക്കാ, മമറിമനാ മനരിട്ട  മഡാക്ടറുലെ അെുെ  

മപാമകണ്ടിവരുകയും സാമങ്കതികതയം പറഞ്ഞു തിരിച്ചയക്കുകയും ലെയുന്നു. 

െലെില് മരുന്നുകള് സവയം സംഘെിപ്പിമക്കണ്ടിവരുകമയാ, പണം  ലെലവഴിമക്കണ്ടി 

വരുകമയാ ലെയ്യുന്നു. കൂൊലത പഞ്ായെില് നിന്ന  ഗ്പഥമ ഗ്ശുഗ്ശൂഷ് കിറിന  മവണ്ട 

സഹായം ലഭിക്കാറില്ല.  

 

തപാതു  ിരീക്ഷങ്ങള് : 

• വാര്ഡില് നിലവില് വി .എം .സി കമ്മിറി കാരയക്ഷമമായി ഗ്പവര്െിക്കുന്നില്ല 

.പദ്ധതി ആസൂഗ്തണെിലും ഗ്പവര്െി സ്ഥലങ്ങള് സന്ദര്ശിക്കുന്നതിലും 

മമല്മനാട്ടെിലും വി .എം .സി കമ്മിറി അംരങ്ങളുലെ സജീവമായ ഇെലപെല് 

ഉണ്ടാമവണ്ടതാണ  . 

 

• ലതാഴിലാളികള്ക്ക  ലതാഴില് ലഭയമാക്കാനും കൃതയ സമയെ  കൂലി 

ലഭയമാക്കാനും പഞ്ായെും നിര്വഹണ ഉമദയാരസ്ഥരും വളലര താല്പരയം 

കാണിക്കുന്നുണ്ട . 

 

• കഴിഞ്ഞ സാമ്പെിക വര ഷ്ം ഈ വാര്ഡില് 150 ദിവസലെ ലതാഴില് ദിനങ്ങള് 

നല്കാനായി എന്നുള്ളത  അഭിനന്ദനം അര്ഹിക്കുന്ന കാരയമാണ . 

 

 



 
 

• ലതാഴിലാളികള്ക  ലതാഴില് നല്കുക എന്നത  ഒരു വലിയ ലവല്ലുവിളി ആണ , 

ആയതിനാല് തലന്ന ലതാഴില് നല്കുക എന്ന ലക്ഷയെിമലക്ക  പദ്ധതി 

െുരുങ്ങി മപാകുന്നു. ആസ്തി വികസനം കൂെി ഗ്ശദ്ധിമക്കണ്ടതുണ്ട  . 

 

• ഗ്പവര്െികളുമായി ബന്ധലപ്പട്ട െയലുകളും ,ലറജിസ്റ്റുകളും വളലര നല്ല 

രീതിയില് തലന്ന പഞ്ായെില് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട  .അക്കാരയെില് നിര്വഹണ 

ഉമദയാരസ്ഥര് ഗ്പമതയക അഭിനന്ദനം അര്ഹിക്കുന്നു . 

 

• അളവുകള് ലമഷ്ര്ലമന്റ    ബുക്കില് കൃതയമായി മരഖലപ്പെുെുന്ന കാരയെില് 

ഉമദ്ധയാരസ്തര് ഗ്ശദ്ധ ലകാെുക്കാറുണ്ട  . 

 

   ിർദേശങ്ങള്  

• വാര്ഡില്  പുതിയ ഒരു വിജിലന്സ  ആന്ഡ   മമാണിട്ടറിംര  കമ്മിറി 

രൂപികരിക്കുക.അതില് ഗ്പമദശെിന ലറ ഭൂഗ്പകൃതി നന്നായി അറിയാവുന്ന ഒരു 

പാരമ്പരയ കര്ഷ്കലന കൂെി ഉള്ലപ്പെുെുക . 

• മ സ്റ്ര് മറാള്, ലമഷ്ര്ലമന്റ   ബുക്ക   ,എന്നിവയില് ഒപ്പ  വയ ക്കുമമ്പാള് നിര്വഹണ 

ഉമദയാരസ്ഥര് തീയതി കൂെി മരഖലപ്പെുെുക . 

• മസ്റ്ര് മറാളില് ഉള്ലപ്പെുെിയാല് ഷ്ാര്പ്പനിംര  ഇനെില് ലതാഴിലാളികള്ക്ക  

വാെക ലഭയമാക്കാവുന്നതാണ .  

• ഗ്പവര്െികള് ഗ്പമദശെിലന്റ  ഭൂഗ്പകൃതി ക്കനുസരിച്ചു തിരലഞ്ഞെുക്കുക. 

• പദ്ധതി ആസൂഗ്തണ മീറിങ്ങുകള് കൃതയമായി നെെുക .  

• പഞ്ായെിനു ലതാഴില് സ്ഥലങ്ങളിലല അെിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് ഒരുക്കി 

ലകാെുക്കാവുന്നതാണ  . 

 

• ഒരു ജനകീയ എസ്ടിലമറ   ഉണ്ടാക്കുകയും, ലതാഴിലാളികള്ക്ക  അളവുകള് 

കൃതയമായി പറഞ്ഞു ലകാെുക്കുകയും ലെയ്താല് അളവില് വരുന്ന ലവതയാസം 

ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ .  

• ഗ്രാമസഭകളില് വാര്ഡില് ആസ്തി വികസനെിനും, ഗ്പകൃതി 

സംരക്ഷണെിനും  ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള വര്ക്കുകള് നിര്മദശങ്ങള് ആയി 

വരുകയും ലെയ്യണം. 

 



 
 

                                 ന്ദി 

 ഇടപ്പള്ളി  ദലാക്കിതല മുളവുകാട്   പഞ്ചായത്തിതല വാർഡ് രണ്ടിതല  2018-19 

 ാമ്പത്തിക വർഷ്തത്ത ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ്പ്കിയ  മയബന്ധിതമായി 

തീർക്കാന് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ടീമിത   ഹായിച്ച ബഹുമാ തപ്പട്ട മുളവുകാട്   

പഞ്ചായത്്ത  ്പ ിഡ ്റ് ,  ത ്കട്ടറി ,അ ിേ ്റ് ത ്കട്ടറി, ഭരണ മിതി 

അംഗങ്ങള്, തതാഴിലുറപ്പു വിഭാഗം ജീവ ക്കാർ, വാർഡ് തമമ്പർ, ഫീൽഡ്തല 

്പവർത്ത ങ്ങള്ക്കു  ഹായിച്ച ദമറ്റുമാർ ,തതാഴിലാളികള് ,  തപാതുജ ങ്ങള് 

എന്നിവർക്കുളള  ന്ദി ്പദതയകം ദരഖതപ്പടുത്തുന്നു. 

 

                                      മുളവുകാെ   ഗ്രാമപഞ്ായെ    വാര്ഡ   -2 

                                 മഹാത്മാരാന്ധി മദശീയ ലതാഴിലുറപ്പ  പദ്ധതി  

                                        മസാഷ്യല് ഓഡിറ   ഗ്രാമസഭ മിനിട്സ   

ഇെപ്പള്ളി മലാക്കിലല മുളവുകാെ  പഞ്ായെിലല രണ്ടാം വാര്ഡിലല മസാഷ്യല് ഓഡിറ   

ഗ്രാമസഭ 2019 ഓരസ്റ്   മാസം  16ന  രാവിലല  11.15 ന  വെമേരിയില് മഗ്തസയ പീററിലന്റ വസതിയില് 

വച്ച  ലതാഴിലാളികളുലെ ഈശവര ഗ്പാര്ഥനമയാെു കൂെി ആരംഭിച്ചു .മലാക്ക   റിമസാഴ്സ  ലപഴ്സന് 

മയാരനെപെികള് വിശദമാക്കുകയും ലതാഴിലാളികമളാെ  അധയക്ഷലയ നിര്മദശിക്കുവാന് 

ആവശയലപ്പെുകയും ലെയ്തു. .ഗ്ശീമതി . ശകുന്ത്ള വിജയലന  മയാരെിലന്റ അധയക്ഷയായി 

തിരലഞ്ഞെുെു .തുെര്ന്ന  ലതാഴിലാളികളില് ഒരാളായ ഗ്ശീമതി മഗ്തസയ പീറര് എല്ലാവലരയും ഈ 

മയാരെിമലക്ക  സവാരതം ലെയ്തു.തുെര്ന്ന  അധയക്ഷ മയാരലെ അഭിസംമബാധന ലെയ്തു 

സംസാരിച്ചു.ആദയമായാണ  ഇങ്ങലന ഒരു അവസരം ലഭിക്കുന്നലതന്നും വളലര 

സമന്ത്ാഷ്മുലണ്ടന്നും അധയക്ഷ പറഞ്ഞു.  തുെര്ന്ന എറണാകുളം  ജില്ലാ  റിമസാഴ്സ  മപഴ്സൺ കുമാരി 

ജൂലി മജാസെ   സംസാരിച്ചു.ലതാഴിലുറപ്പ  പദ്ധതിയുലെ ലക  ഷ്യം ,മസാഷ്യല് ഓഡിറ   എന്ത്ാണ  

എങ്ങലനയാണു ലെയ്യുന്നത  ,മസാഷ്യല് ഓഡിറിലന്റ വിവിധ ഘട്ടങ്ങള് എന്നിവലയ പറി 

വിശദമായി സംസാരിച്ചു.കൂൊലത െര്ച്ചയില് സജീവ പങ്കാളിെം ഉണ്ടാവണം എന്ന  

എല്ലാവലരയും ഓര്മിപ്പിച്ചു .തുെര്ന്ന  ഇെപ്പള്ളി മലാക്ക   റിമസാഴ്സ  മപഴ്സൺ ഗ്ശീമതി ധനയ എസ  

നായര് രണ്ടാം  വാര്ഡിലല ലതാഴിലുറപ്പ  മസാഷ്യല്  ഓഡിറ   റിമപ്പാര്ട്ട   അവതരിപ്പിച്ചു 

.ലതാഴിലുറപ്പ   നിയമ ഗ്പകാരം ഓമരാ വാര്ഡിലലയും ഗ്പവര്െികള് ആറു മാസം കൂെുമമ്പാള് 

ഗ്രാമസഭ വിളിച്ചുകൂട്ടി സാമൂഹയ പരിമശാധന നെമെണ്ടതാണ  എന്നുള്ള കാരയം മലാക്ക   

റിമസാഴ്സ  മപഴ്സൺ ഓര്മിപ്പിച്ചു .ഏലതല്ലാം രീതിയിലുള്ള പരിമശാധനകള് ആണ  നെെിയത  എന്ന  

വിശദമാക്കി .പരിമശാധന  നെെുന്നത  ലപാതുജനങ്ങള് ആലണന്നും ആതിനു മവണ്ടിയുള്ള 

മവദി ഒരുക്കുന്നവരാണ  ഓമരാ റിമസാഴ്സ  മപഴ്സൺമാരും എന്നും പറഞ്ഞതിന  മശഷ്ം റിമപ്പാര്ട്ട   

വായിക്കാന് ആരംഭിച്ചു.ആദയമായി ഗ്പവര്െികളുലെ െയല് പരിമശാധനയില് കലണ്ടെിയ 

കാരയങ്ങള് ആണ  വായിച്ചത  .വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്ര് സര്ക്കുലര് ഗ്പകാരം  ഓമരാ ഗ്പവര്െി െയലിലും 

കാമണണ്ട 22 മരഖകള് എലന്ത്ല്ലാലമന്നും അവയില് ഏലതാലക്ക പരിമശാധിച്ച െയലുകളില് 

കാണാന് സാധിച്ചു എന്നും വായിച്ചു .  

പരിമശാധിച്ച ഗ്പവര്െി െയലുകള്  

3. പാെെറ രാഘവലന്റ പരിസരെുള്ള  നെപ്പാത രൂപീകരണം (1608003004/WH/318202) 

4. ശ്മശാനെിന  വെമക്കാട്ട  കലണ്ടയിലനര് മറാഡു വലര പരമ്പരാരത ജലമഗ്സാതസ്സുകളുലെ 

പുനരുദ്ധാരണം (1608003004/WH/319300) 



 
 

5. പട്ടരുമതാെ  പരമ്പരാരത ജലമഗ്സാതസ്സുകളുലെ പുനരുദ്ധാരണം (1608003004/WH/319302) 

6. മുരളീധരന്ഈട്ടുമ്മല്പരമ്പരാരതജലമഗ്സാതസ്സുകളുലെപുനരുദ്ധാരണം 

(1608003004/WH/319576) 

7. കലുങ്കിന  ലതമക്കാട്ട  നെപ്പാത രൂപീകരണം (1608003004/WC/331320) 

8. വാരയാട്ടു പരമ്പരാരത ജലമഗ്സാതസ്സ  പുനരുദ്ധാരണം (1608003004/WH/319568) 

9. മറഷ്ന്കെ മതാെ  പരമ്പരാരത ജലമഗ്സാതസ്സ  പുനരുദ്ധാരണം (1608003004/WH/318661) 

10. ഗ്പളയ ബാധിത ഗ്പമദശങ്ങളിലല മണ ,ജല സംരക്ഷണ ഗ്പവര്െികള് 

2(1608003004/LD/340625) 

11. തങ്കമ്മ മവലായുധലന്റ വീെിനു പരിസരെുള്ള പരമ്പരാരത ജലമഗ്സാതസ്സ  പുനരുദ്ധാരണം 

(1608003004/WH/318239) 

12. ജയലന്റ വെക്കുവശെുള്ള പരമ്പരാരത ജലമഗ്സാതസ്സ  പുനരുദ്ധാരണം 

(1608003004/WH/318201) 

പരിമശാധിച്ച പെു െയലുകളിലുംയി കാണാന് സാധിച്ച മരഖകള് -കവര് മപജ ,ലെക്ക   ലിസ്റ്  

,ആനുവല് ആക്ഷന് പ്ലാന് ,എസ്റ്ിമമറ   ,സാമങ്കതിക അനുമതി ,ഭരണ അനുമതി ,ലതാഴിലിനു 

മവണ്ടിയുള്ള അമപക്ഷ ,വര്ക്ക    അമലാമകഷ്ന് മൊറം ,ഇ –മസ്റ്ര് മറാള  (68 എണം ), ലമഷ്ര്ലമന്റ   

ബുക്ക  , മവജ  ലിസ്റ്  , െണ്ട  ഗ്ൊന്സ്ഫര് ഓര്ഡര്  , മൊമട്ടാഗ്രാെ  (രണ്ട  ഘട്ടം ) , ഗ്പവര്െി 

പൂര്െീകരണ സാക്ഷയപഗ്തം , മസ്റ്ര് മറാള് മൂവ ലമന്റ  സ്ലിപ്പ  ,കസറ  ഡയറി  എന്നിവയാണ  .  

മസ്റ്ര് മറാളില്  നിര്വഹണ ഉമദയാരസ്ഥരുലെ ഒപ്പിലനാപ്പം  തീയതി  കാണാന് സാധിച്ചില്ല 

.അതുമപാലല ഗ്പവര്െി പൂര്െീകരണ സാക്ഷയപഗ്തെില്   നിര്വഹണ ഉമദയാരസ്ഥരുലെ 

ഒപ്പും സീലും കാണാന് സാധിച്ചില്ല . 

തുെര്ന്ന  രജിസ്റ്റുകളുലെ പരിമശാധന സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് വായിച്ചു .  പരാതി ലരജിസ്റ്റില് 

ഒരു പരാതി മപാലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ള കാരയം എെുെു പറഞ്ഞു .പരാതികള് 

നല്മകണ്ടതും അവയ ക്ക  സമയ ബന്ധിതമായി പരിഹാരം ഉണ്ടാമവണ്ടതും അത  പരാതി 

ലരജിസ്റ്റില് മരഖലപ്പെുമെണ്ടതും  ആലണന്ന വിവരം എല്ലാവലരയും 

ഓര്മ്മിപ്പിച്ചു.ബാക്കിയുള്ള രജിസ്റ്ര റുകള് നല്ല രീതിയില് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട  എന്നുള്ള കാരയം 

എെുെു പറഞ്ഞു. 

അതിനു മശഷ്ം ഗ്പവര്െികളുലെ അളവുകളുമായി ബന്ധലപ്പട്ട കാരയങ്ങള് ആണ  വായിച്ചത . 

പാെെറ രാഘവലന്റ പരിസരെുള്ള  നെപ്പാത രൂപീകരണം (1608003004/WH/318202) , ശ്മശാനെിന  

വെമക്കാട്ട  

കലണ്ടയിലനര്മറാഡുവലരപരമ്പരാരതജലമഗ്സാതസ്സുകളുലെപുനരുദ്ധാരണം(1608003004/WH/31930

0),പട്ടരുമതാട്പരമ്പരാരതജലമഗ്സാതസ്സുകളുലെപുനരുദ്ധാരണം(1608003004/WH/319302), 

മുരളീധരന്ഈട്ടുമ്മല്പരമ്പരാരതജലമഗ്സാതസ്സുകളുലെപുനരുദ്ധാരണം 

(1608003004/WH/319576),കലുങ്കിന  ലതമക്കാട്ട  നെപ്പാത രൂപീകരണം (1608003004/WC/331320) എന്നീ 

അഞ്ു ഗ്പവര്െികള് മാഗ്തമമ പൂര്ണമായും അളക്കുവാന് സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ.അളന്ന 

ഗ്പവര്െികളില്  ലമഷ്ര്ലമന്റ   ബുക്കില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അളവുകളുമായി  ലെറിയ വയതയാസം 

മാഗ്തമമ കാണാന് സാധിച്ചുള്ളൂ . ശ്മശാനെിന  വെമക്കാട്ട  കലണ്ടയിലനര് മറാഡു വലര 

പരമ്പരാരത ജലമഗ്സാതസ്സുകളുലെ പുനരുദ്ധാരണം എന്ന ഗ്പവര്െി സ്ഥലം അളന്നമപ്പാള് 

എസ റിമമറില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതില് കൂെുതല് ഗ്പവര്െി ലെയ്തിരിക്കുന്നതായി മനസിലാക്കാന് 

സാധിച്ചു.ബാക്കിയുള്ള അഞ്ു ഗ്പവര്െികളില് നാല  ഗ്പവര്െി സ്ഥലെും തുെര്ച്ചയായ മഴ 



 
 

കാരണം ലവള്ളം കയറി കിെക്കുകയായിരുന്നു .അതിനാല് പൂര്ണമായും അളക്കുവാന് 

സാധിച്ചില്ല .ഗ്പളയ ബാധിത ഗ്പമദശങ്ങളിലല മണ  ,ജല സംരക്ഷണ ഗ്പവര്െനങ്ങള് എന്ന 

ഗ്പവര്െി സ്ഥലം 1000 മീറര് വലര മുളവുകാെ  ലമയിന് മറാഡിലന്റ ഇരു വശങ്ങളും അളന്നു 

.ബാക്കി ഗ്പവര്െി വാര്ഡിലല പല ഭാരങ്ങളിലുള്ള ലെറിയ ഇെവഴികള് ആൺ ലെയ്തിരിക്കുന്നത  

ഇത  പല പല ഭാരെ  ആയതിനാല് സ്ഥലങ്ങള് കലണ്ടെുന്നതിലും അളക്കുന്നതിലും ബുദ്ധിമുട്ട  

മനരിട്ടു . 

തുെര്ന്ന  ലതാഴിലാളികളുലെ അവകാശങ്ങള് എന്നാ ഭാരം മുതല് െര്ച്ച ആരംഭിച്ചു .െര്ച്ച ലെയ്ത 

ഗ്പധാന കാരയങ്ങള് : 

1) നിശ്ചിത സമയെിന  മുന്പ  ലതാഴില് കാര്ഡ   തിരിലക ഏല പ്പിക്കാതിരുന്നതു മൂലം 

വാര്ഡിലല   സജീവ ലതാഴിലാളികളില് ഒന്പതു മപര്ക്ക   ലതാഴില് കാര്ഡ   പുതുക്കി 

ലഭിച്ചിട്ടില്ല .ബാക്കിയുള്ളവര്ക്ക  പുതിയ ലതാഴില് കാര്ഡ   ആണ  . അതിനുള്ള മൊമട്ടാ 

അവര് സവന്ത്ം െിലവിലാണ  നല്കിയിട്ടുള്ളത . 

പുതിയതായി ലഗ്െയിനിംര  ലഭിച്ച മമറുമാര്ക്ക  ലതാഴില് കാര്ഡില് ലതാഴില് ദിനങ്ങള് 

മരഖലപ്പെുെുന്നതില് ലെറിയ ധാരണക്കുറവ  െീല്ഡ   സന്ദര്ശന മവളയില് 

മബാധയലപ്പട്ടിരുന്നു .അക്കാരയം റിമസാഴ്സ  ലപഴ്സന് സൂെിപ്പിച്ചു .ഈ വാര്ഡില് നിന്നും നാലു 

മമറ മാര്ക്ക  ലഗ്െയിനിംര  നല്കിയിരുന്നു എന്നും സംശയം ഉള്ളവ പഴയ മമറുമാര് പറഞ്ഞു 

നല്കണലമന്നും മജായിലന്റ ബി .ഡി .ഓ  നിര്മദശിച്ചു. 

2) ലതാഴിലിനു അമപക്ഷിക്കുന്നതിലന പറിയാണ  അെുെതായി െര്ച്ച ലെയ്തത  .ഇമപ്പാള് ഒരു 

ഗ്പവര്െി തീരുന്നതിനനുസരിച്ച   ആെുെ ഗ്പവര്െിക്കുമവണ്ടി മമറിലന്റ അെുെ  മപര  

നല്കുകയാലണന്നും അതില് ഇന്ന ദിവസം മുതല് ഇന്ന ദിവസം വലര എന്ന  

മെര്ക്കാറിലല്ലന്നും ലതാഴിലാളികള് പറഞ്ഞു.അവകാശം വിനിമയാരിക്കണലമന്നും 

ലഗ്പാജക റ   മീറിങ്ങുകളില് ലതാഴിലിനു മവണ്ടി അമപക്ഷിക്കണം എന്നും അതിനു 

കൃതയമായി കകപ്പറു രസീത  വാങ്ങണലമന്നും ലതാഴിലാളികലള 

ഓര്മ്മിപ്പിച്ചു.ഗ്പവര്െികള് കലണ്ടമെണ്ടത  ലതാഴിലാളികള് ആലണന്നും അങ്ങലന 

കലണ്ടെുന്ന ഗ്പവര്െികള് ലഷ്ല്െ   ഓെ  മഗ്പാലജക്ട സില് ഉണ്ടാവണലമന്നും ജില്ല 

റിമസാഴ്സ  ലപഴ്സന് പറഞ്ഞു. 

3) ലതാഴിലില്ലായ്മ മവതനലെപ്പറി െര്ച്ച ലെയ്തമപ്പാള് മവതനം ലഭിക്കണലമങ്കില് ലതാഴില് 

അമപക്ഷിച്ചതിനു ലതളിവ  മവണലമന്നും അതിനു മവണ്ടിയാണു കകപ്പറു രസീത  

വാമങ്ങണ്ടലതന്നും മലാക്ക   റിമസാഴ്സ  ലപഴ്സന് ഓര്മിപ്പിച്ചു . 

4) ലതാഴിലിെങ്ങളിലല അെിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങലളക്കുറിച്ചാണ  അെുെതായി െര്ച്ച ലെയ്തതു 

.കുെിലവള്ളം വീട്ടില് നിന്നും ലകാണ്ടുവരികയാലണന്നും ഗ്പവര്െി ആരംഭിക്കുന്നതിനു 

മുന്പ  നല്കുന്ന രുളിക അല്ലാലത മലറാരു മരുന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നും ലജസ്സി എന്ന 

ലതാഴിലാളി പറഞ്ഞു.ഗ്പവര്െി സ്ഥലമെക്ക  മവണ്ടി വരുന്ന മസാപ്പ  ,ലെമനാള് എന്നിവ 

പിരിവിട്ടാണ  വാങ്ങുന്നത  എന്നും ലതാഴിലാളികള് പറഞ്ഞു .ലഗ്െയിനിംര  ലഭിച്ച 

മമറുമാര്ക്ക  അെുെ ആഴ്ച തലന്ന സര്ട്ടിെിക്കറ  ലഭിക്കുലമന്നും അങ്ങലനയുള്ളവര് 

ലെന്നാല് മരുന്നുകള് സൗജനയമായി നല്കുന്നതിനുള്ള കെുകള് പി.എച്ച  .സി യിമലക്ക  



 
 

അയക്കാം എന്നും മജായിലന്റ ബി.ഡി.ഓ പറഞ്ഞു.കൂൊലത ആശ വര്ക്കര്മാര് 

ഇക്കാരയെില് ഗ്ശദ്ധ ലെലുെണലമന്നും ആവശയലപ്പട്ടു.കൂൊലത മസാപ്പ  ,ലെമനായില് 

എന്നിവ സ മപാൺസര്മാര് മുമഖന വാങ്ങി നല്കാം എന്നും വാര്ഡ   ലമമ്പര് ഉറപ്പു നല്കി . 

5) എല്ലാ മാസവും കൃതയമായി മറാസ്ഗര് ദിവസം ആെരിക്കണം എന്ന  മജായിന റ  ബി.ഡി.ഓ 

ആവശയലപ്പട്ടു.വാര്ഡ   ലമമ്പര്മാരുലെ അദ്ധയക്ഷതയില് കൂെുന്ന മയാരെില് 

ഇതുമപാലുള്ള പരാതികള് പരിഹരിക്കലപ്പെണം എന്നും നിര്മദശിച്ചു. 

6) ലതാഴിലുപകരണങ്ങള്ക്ക  പണ്ട  വാെക ലഭിച്ചിരുന്നുലവന്നും ഇമപ്പാള് അത  ലഭിക്കുന്നില്ല 

എന്നും ലതാഴിലാളികള് പരാതി പറഞ്ഞു.വാെക മസ്റ്ര് മറാളില് മരഖലപ്പെുെുമമ്പാള് 

ലസകുരില് കയറുന്ന സമയെ  തുക കൂെുതലായി എന്ന  കാണിക്കുന്നുലവന്നും 

അതിനാല് മസ്റ്ര് മറാളില് മരഖലപ്പെുൊന് സാധിക്കില്ല എന്നും ഉമദയാരസ്ഥര് 

പറഞ്ഞു.ഈ വിഷ്യലെക്കുറിച്ച  മസ്റ്റ  മിഷ്ലന അറിയിച്ചിട്ടുലണ്ടന്നും അവിലെ നിന്നും 

ലഭിക്കുന്ന മറുപെി അനുസരിച്ച  മവണ്ടത  ലെയ്യാം എന്നും മജായിന റ  ബി.ഡി.ഓ ഉറപ്പു 

നല്കി.പുതിയ ലതാഴിലുപകരണങ്ങള് വാങ്ങി നല്കുമമാ എന്ന  ഒരു ലതാഴിലാളി 

മൊദിച്ചു.അതിനു മറുപെിയായി ഒെിഞ്ഞതും തുരുമ്പിച്ചതുമായ ഉപകരണങ്ങള്  ഒരുമിച്ചു 

തിരിലക ഏല്പ്പിച്ചാല് അത  തൂക്കി വില്ക്കുന്നതിലന പറി ആമലാെിക്കാലമന്ന  ലമമ്പര് 

പറഞ്ഞു .അങ്ങലന ലഭിക്കുന്ന തുക ഉപമയാരിച്ച  പുതിയ ഉപകരണങ്ങള് വാങ്ങാം എന്നും 

പറഞ്ഞു. 

                     മനരലെ മപാമകണ്ടുന്ന ആവശയം ഉള്ളതിനാല് കുെുംബഗ്ശീ ലെയര്ലപഴ്സന് 

തുെര്ന്ന  സംസാരിച്ചു .ഒരു വാര്ഡിലല പല മമഖലകളിലല  ഇഗ്തയധികം ആളുകലള 

പലങ്കെുപ്പിച്ചുലകാണ്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാമസഭ ആദയമാലണന്നും ഒരുപാെു കാരയങ്ങള് 

അറിയുവാന് സാധിച്ചുലവന്നും പറഞ്ഞു.തുെര്ന്ന  എല്ലാ വാര്ഡിലും ഇെരം ഗ്രാമസഭകള് 

നെെണം എന്നും പറഞ്ഞു. 

7) കൂലി സമയബന്ധിതമായി ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാരയം ലതാഴിലാളികള് സൂെിപ്പിച്ചു 

.െണ്ടിലന്റ ലഭയതക്കുറവ  മൂലമാണ  കവകുന്നലതന്ന  ലതാഴിലാളികലള  അറിയിച്ചു. 

8) ഓരസ്റ്   26 നു അഡിഷ്ണല് ആക്ഷന് പ്ലാന് തയ്യാറാക്കണലമന്നും ,പുതിയ സര്കുലര് 

ഗ്പകാരം ഗ്പളയം മൂലം മതാെുകള് സമയബന്ധിതമായി വൃെിയാക്കണലമന്നും മജായിന റ  

ബി.ഡി.ഓ നിര്മദശിച്ചു. 

9) ലതാഴിലാളികള്ക്ക  ആവശയമായ കകയുറ ,കാലുറ എന്നിവ എഗ്ത എണം മവണം എന്ന  

എഴുതി നല്കിയാല് പഞ്ായെ   സമിതിയില് ഇക്കാരയം അവതരിപ്പിക്കാം എന്ന  വാര്ഡ   

ലമമ്പര് പറഞ്ഞു. 

10) തുെര്ന്ന  മസാഷ്യല് ഓഡിറ   െീമിലന്റ കലണ്ടെലുകളും നിര്മദശങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ചു . 

തപാതു  ിരീക്ഷങ്ങള് : 

• വാര്ഡില് നിലവില് വി .എം .സി കമ്മിറി കാരയക്ഷമമായി ഗ്പവര്െിക്കുന്നില്ല .പദ്ധതി 

ആസൂഗ്തണെിലും ഗ്പവര്െി സ്ഥലങ്ങള് സന്ദര്ശിക്കുന്നതിലും മമല്മനാട്ടെിലും വി 

.എം .സി കമ്മിറി അംരങ്ങളുലെ സജീവമായ ഇെലപെല് ഉണ്ടാമവണ്ടതാണ  . 

 



 
 

• ലതാഴിലാളികള്ക്ക  ലതാഴില് ലഭയമാക്കാനും കൃതയ സമയെ  കൂലി ലഭയമാക്കാനും 

പഞ്ായെും നിര്വഹണ ഉമദയാരസ്ഥരും വളലര താല്പരയം കാണിക്കുന്നുണ്ട . 

 

• കഴിഞ്ഞ സാമ്പെിക വര ഷ്ം ഈ വാര്ഡില് 150 ദിവസലെ ലതാഴില് ദിനങ്ങള് 

നല്കാനായി എന്നുള്ളത  അഭിനന്ദനം അര്ഹിക്കുന്ന കാരയമാണ . 

 

 

• ലതാഴിലാളികള്ക  ലതാഴില് നല്കുക എന്നത  ഒരു വലിയ ലവല്ലുവിളി ആണ , 

ആയതിനാല് തലന്ന ലതാഴില് നല്കുക എന്ന ലക്ഷയെിമലക്ക  പദ്ധതി െുരുങ്ങി 

മപാകുന്നു. ആസ്തി വികസനം കൂെി ഗ്ശദ്ധിമക്കണ്ടതുണ്ട  . 

 

• ഗ്പവര്െികളുമായി ബന്ധലപ്പട്ട െയലുകളും ,ലറജിസ്റ്റുകളും വളലര നല്ല രീതിയില് 

തലന്ന പഞ്ായെില് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട  .അക്കാരയെില് നിര്വഹണ ഉമദയാരസ്ഥര് 

ഗ്പമതയക അഭിനന്ദനം അര്ഹിക്കുന്നു . 

 

• അളവുകള് ലമഷ്ര്ലമന്റ    ബുക്കില് കൃതയമായി മരഖലപ്പെുെുന്ന കാരയെില് 

ഉമദ്ധയാരസ്തര് ഗ്ശദ്ധ നല്കാറുണ്ട   . 

 

   ിർദേശങ്ങള്  

• വാര്ഡില്  പുതിയ ഒരു വിജിലന്സ  ആന്ഡ   മമാണിട്ടറിംര  കമ്മിറി 

രൂപികരിക്കുക.അതില് ഗ്പമദശെിന ലറ ഭൂഗ്പകൃതി നന്നായി അറിയാവുന്ന ഒരു 

പാരമ്പരയ കര്ഷ്കലന കൂെി ഉള്ലപ്പെുെുക . 

• മ സ്റ്ര് മറാള്, ലമഷ്ര്ലമന്റ   ബുക്ക   ,എന്നിവയില് ഒപ്പ  വയ ക്കുമമ്പാള് നിര്വഹണ 

ഉമദയാരസ്ഥര് തീയതി കൂെി മരഖലപ്പെുെുക . 

• മസ്റ്ര് മറാളില് ഉള്ലപ്പെുെിയാല് ഷ്ാര്പ്പനിംര  ഇനെില് ലതാഴിലാളികള്ക്ക  വാെക 

ലഭയമാക്കാവുന്നതാണ .  

• ഗ്പവര്െികള് ഗ്പമദശെിലന്റ  ഭൂഗ്പകൃതി ക്കനുസരിച്ചു നെെുക , തിരലഞ്ഞെുക്കുക. 

• പദ്ധതി ആസൂഗ്തണ മീറിങ്ങുകള് കൃതയമായി നെെുക .  

• പഞ്ായെിനു ലതാഴില് സ്ഥലങ്ങളിലല അെിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് ഒരുക്കി 

ലകാെുക്കാവുന്നതാണ  . 

 

• ഒരു ജനകീയ എസ്ടിലമറ   ഉണ്ടാക്കുകയും, ലതാഴിലാളികള്ക്ക  അളവുകള് കൃതയമായി 

പറഞ്ഞു ലകാെുക്കുകയും ലെയ്താല് അളവില് വരുന്ന ലവതയാസം ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ .  

• ഗ്രാമസഭകളില് വാര്ഡില് ആസ്തി വികസനെിനും, ഗ്പകൃതി സംരക്ഷണെിനും  

ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഗ്പവര്െികള്  നിര്മദശങ്ങള് ആയി വരുകയും ലെയ്യണം. 

 

11) നിലവില് വാര്ഡില് താമസിക്കാെ ആളുകളുലെ പറമ്പ  വൃെിയാക്കാമമാ എന്ന  

ലതാഴിലാളികള് മൊദിച്ചു.ലതാഴില് കാര്ഡ   എെുെ ദുര്ബല ജന വിഭാരങ്ങളുലെ 

പറമ്പില് മജാലി ലെയ്യാലമന്നും അവരും മസ്റ്ര് മറാളില് മജാലി ലെയ്തിരിക്കണം എന്നും 

മജായിന റ  ബി .ഡി.ഓ പറഞ്ഞു .കൂൊലത ആ പറമ്പ  തരിശു ഭൂമി ആയിരിക്കുകയും 

മവണം അല്ലാെ പറമ്പുകളില് ലെമയ്യണ്ടതില്ല എന്ന  അറിയിച്ചു. 



 
 

12) നിലവില് നൂറു ദിവസലെ പണി പൂര്െിയായവര്ക്ക  കഴിഞ്ഞ വര ഷ്ം ആയിരം രൂപ 

ലഭിച്ചിരുന്നു .അത  ഇെവണ ലഭിക്കുമമാ എന്ന  അധയക്ഷ മൊദിച്ചു .സര്ക്കാര് നല്കുന്ന 

മുറക്ക  ലഭയമാക്കാം എന്ന  ഉമദയാരസ്ഥര് അറിയിച്ചു. 

13) അപകെം സംഭവിച്ചാല് എന്ത്ാണ  ലെമയ്യണ്ടലതന്ന  ഒരു ലതാഴിലാളി മൊദിച്ചു. 

അപകെവിവരം കൃതയമായി കസറ  ഡയറിയില് മമറ  മരഖലപ്പെുെണലമന്നും കൂൊലത 

മസ്റ്ര് മറാളില് കൃതയമായി ഒപ്പ  മരഖലപ്പെുെണം എന്നും ,ഈ മരഖകളും  ആശുപഗ്തി 

മരഖകളും സമര്പ്പിച്ചാല് ആശുപഗ്തി ലെലവ  ലഭിക്കും എന്ന  മലാക്ക   റിമസാഴ്സ  ലപഴ്സന് 

പറഞ്ഞു.കൂൊലത എഗ്ത ദിവസമെക്കാമണാ ഡിമാന്ഡ  അഗ്തയും ദിവസലെ പകുതി 

മവതനവും ലഭിക്കും എന്ന  മജായിന റ .ബി.ഡി.ഓ കൂട്ടിമച്ചര്െു . 

14) ഗ്രാമസഭയില് പലങ്കെുെ ഒരു വീട്ടമ്മ സി.ഐ .ബി മസ്ഥാപിക്കാന് വന്നവര് അത  

അവരുലെ മവലിയില് ൊരിവച്ചിട്ടു മപായി എന്നും മഴ ലപയ്തമപ്പാള് മവലിയുലെ ഒരു ഭാരം 

മപാളിച്ചുലകാണ്ട  സി.ഐ .ബി താലഴ വീണു എന്നും പറഞ്ഞു .െീല്ഡ   സന്ദര്ശന 

മവളയില് മൂന്നു ഗ്പവര്െി സ്ഥലെ  കണ്ട സി.ഐ .ബിയില് രലണ്ടണവും 

ലപാതുജനങ്ങള്ക്ക  വായിക്കാന് സാധിക്കാെ വിധെില് തല തിരിച്ചാണ  

സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത  .തുെര്ന്ന  എല്ലാ സി.ഐ .ബി യും കൃതയമായി സ്ഥാപിക്കാന് മവണ്ട 

നിര്മദശം നല്കാന് മജായിന റ .ബി.ഡി.ഓ ആവശയലപ്പട്ടു . 

15) തുെര്ന്ന  ലതാഴിലാളികലള അവരുലെ കെമകലള പറി ഓര്മ്മിപ്പിച്ചു ലകാണ്ട  മലാക്ക   

റിമസാഴ്സ  ലപഴ്സന് െര്ച്ച അവസാനിപ്പിച്ചു. 

തുെര്ന്ന  ഇെപ്പള്ളി മലാക്കിലല ലതാഴിലുറപ്പ  വിഭാരം എക സ ലെന്ഷ്ന് ഓെീസര് ഗ്ശീ.മാതയു 

പി.ലജ സംസാരിച്ചു.ആദയമായി െയലുകള് നല്ലരീതിയില് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതിന  

ലതാഴിലുറപ്പ  വിഭാരം ജീവനക്കാലര അഭിനന്ദിച്ചു .തുെര്ന്ന  വരാെ ദിവസങ്ങളില് 

ലതാഴിലാളികള് ഒപ്പ  വയ ക്കാലത മമറുമാര് ഗ്ശദ്ധിക്കണം  എന്നും കൃതയമായി ആബ  സലന്റ 

മരഖലപ്പെുെണം എന്നും സൂെിപ്പിച്ചു.കൂൊലത കസറ  ഡയറിയില് പദ്ധതി ആരംഭ 

മീറിങ്ങുകളുലെ മിനിട്സ  കൃതയമായി എഴുതണം എന്നും പറഞ്ഞു.ഇെരം കാരയങ്ങള് 

മസാഷ്യല് ഓഡിറ   റിമസാഴ്സ  ലപഴ്സന്മാര് സൂെിപ്പിക്കണം എന്നും പറഞ്ഞു.തുെര്ന്ന  മറുപെി 

പറഞ്ഞ ഓവര്സിയര് പദ്ധതി ആരംഭ മീറിങ്ങുകളുലെ മിനിട്സ  കസറ  ഡയറിയില് 

മരഖലപ്പെുൊറുള്ളതായി പറഞ്ഞു.മമറുമാര് ,ലതാഴിലാളികള് എന്നിവരുലെ 

സഹകരണെിന  നന്ദിയും പറഞ്ഞു.തുെര്ന്ന  മജായിന റ  ബി.ഡി.ഓ സംസാരിച്ചു 

.ഉമദയാരസ്ഥര്ക്ക  വര്ക്ക   മലാഡ   ഉലണ്ടന്നും എന്നാലും ഇഗ്തയും നന്നായി ലെയ്യുന്നതിന  

ഉമദയാരസ്ഥലര അഭിനന്ദിച്ചു .നിര്വഹണ ഉമദയാരസ്ഥര്ക്ക  ലാസുകള് ലഭിക്കണലമന്നും 

പറഞ്ഞു .അവസാനമായി വാര്ഡ   ലമമ്പര് എല്ലാവര ക്കും നന്ദി മരഖലപ്പെുെി .അദ്ധയക്ഷയായി 

ലതാഴിലുറപ്പ  ലതാഴിലാളിലയ തലന്ന തിരലഞ്ഞെുെത  വളലര നല്ല കാരയമാലണന്നും 

അതിനാല് കുലറ അധികം കാരയങ്ങള് മനസിലാക്കാന് സാധിച്ചു എന്നും 

പറഞ്ഞു.ലതാഴിലാളികലള കൃതയ സമയെ  മജാലിക്ക  വമരണ്ടതിലന്റ ആവശയകത 

ഓര്മ്മിപ്പിച്ചു.പുതിയ വി.എം .സി കമ്മിറി രൂപീകരിക്കുലമന്നും ഗ്പവര്െി സ്ഥലങ്ങള് 



 
 

സന്ദര്ശിക്കുലമന്നും ഉറപ്പു നല്കി.ഗ്പമതയകം എല്ലാവര ക്കും നന്ദി പറഞ്ഞു.തുെര്ന്നു അധയക്ഷ 

റിമപ്പാര്ട്ട   അംരീകരിക്കുന്നുമവാ എന്ന  സദസിമനാെ  മൊദിച്ചു.എല്ലാവരും കകയെിച്ചു 

റിമപ്പാര്ട്ട   അംരീകരിച്ചു .1.14pm നു സഭ പിരിഞ്ഞു . 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


