
മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശിയ തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതി 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ട് 

 

 

എറണാകുളം 

ഇടപ്പള്ളി ദലാക്ക ്

മുളവുകാട്  പഞ്ചായത്ത് 

വാർഡ്-16(അംദേേ് കർ ഗ്ഗാമം  ) 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് കാലയളവ് :- 1/10/2018 to 31/3/2019 

റിദപ്പാർട്ട് തയാറാക്കിയത് 

ധന്യ എ ് ന്ായർ  

േി.ആർ.പി. ഇടപ്പള്ളി   

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  യുണിറ്റ്  

തിരുവന്ന്തപുരം 

 

 

 

 

 

 

                                                              



  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 ാഷ്യൽഓഡിറ്റ്ഗ്പഗ്കിയ 

 

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  പഞ്ചായത്ത്   

                    വാർഡ്  16–അംദേേ് കർ ഗ്ഗാമം  

 

Sl.No 

തതാഴിൽ കാർഡ്  

ന്മ്പർ  ദപര്  വിഭാഗം  

ലഭിച്ച 

തതാഴിൽ 

േിന്ങ്ങള് 

(2018-19) 

1 KL-08-003-004-016/117  കൗമാരി GENERAL 127 

2 KL-08-003-004-016/118  വിശാലു  ി പി SC 130 

3 KL-08-003-004-016/121  

എൽ ി 

ദ ാർജ് GENERAL 

Not worked 

last year 

5 KL-08-003-004-016/13  ദേേി  ാേു GENERAL 133 

6 KL-08-003-004-016/16  

മണി 

 ുഗ്േഹ്മണയന് SC 134 

7 KL-08-003-004-016/17  

തങ്കമണി 

രഘുവരന്     

8 KL-08-003-004-016/18  ദമഴ്സി ദ ായ ് GENERAL 

Not worked 

last year 

9 KL-08-003-004-016/19   ീമ ന്ിശാന്ത്     

10 KL-08-003-004-016/2  കുമാരി രാ ന്     

11 KL-08-003-004-016/20  

ദലാറി 

എഗ്േഹാം GENERAL 130 

12 KL-08-003-004-016/21  ആലീ ് ചീക്കു GENERAL 131 

13 KL-08-003-004-016/22  ര ുല ടി േി     

14 KL-08-003-004-016/23  

കുഞ്ഞമ്മ 

ഭാ ്ക്കരന് SC 120 

15 KL-08-003-004-016/24  ദറാ ി SC 120 

16 KL-08-003-004-016/29  

ചിത്തിര 

 ുധാകരന് SC 120 

17 KL-08-003-004-016/30  

ആന്ി 

ത ോസ്റ്റിന് GENERAL 120 

http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-016/117&village_code=1608003004016&fin_year=2018-2019&Digest=e1Ogfm4QmrX0tZO7u5BNvQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-016/118&village_code=1608003004016&fin_year=2018-2019&Digest=C61gQRY0L8+CaY9no606hA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-016/121&village_code=1608003004016&fin_year=2018-2019&Digest=1dhmtatSdNOWFS+2BHC/CQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-016/13&village_code=1608003004016&fin_year=2018-2019&Digest=ERtzrL2HVp4TFx8q5c60ww
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-016/16&village_code=1608003004016&fin_year=2018-2019&Digest=axN+gd0IYT2rXHTkvUsQrg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-016/17&village_code=1608003004016&fin_year=2018-2019&Digest=0UdiNnmmQVCJNvWMGbStSw
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-016/18&village_code=1608003004016&fin_year=2018-2019&Digest=vxC/RWg9p5hnjP3DZH94+g
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-016/19&village_code=1608003004016&fin_year=2018-2019&Digest=0m1lX4I4PCdbTiyYYXG+RA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-016/2&village_code=1608003004016&fin_year=2018-2019&Digest=vdF0Tv6I9Y49FYMzTugpTw
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-016/20&village_code=1608003004016&fin_year=2018-2019&Digest=SelDWeMKJJvTK3fMwdfQpw
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-016/21&village_code=1608003004016&fin_year=2018-2019&Digest=K3p2QvDQE26r1DJTLfgfzw
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-016/22&village_code=1608003004016&fin_year=2018-2019&Digest=wJlMD8yjA+GDdY3cRUNtlg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-016/23&village_code=1608003004016&fin_year=2018-2019&Digest=7M3JqDJrCj9V9zxGtaTtYw
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-016/24&village_code=1608003004016&fin_year=2018-2019&Digest=WKfI7zB2MnA7X9zG/MBupQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-016/29&village_code=1608003004016&fin_year=2018-2019&Digest=tpemHj3jHPYHEG60ImlXeg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-016/30&village_code=1608003004016&fin_year=2018-2019&Digest=AQPPr0TW3KbgdENTzP0hvw


18 KL-08-003-004-016/31  മിന്ി സ മണ് GENERAL 120 

19 KL-08-003-004-016/32  

വിലാ ിന്ി 

കൃഷ്ണന്കുട്ടി SC 130 

20 KL-08-003-004-016/34  ഐവി ദ വയർ GENERAL 117 

21 KL-08-003-004-016/39  മറിയാമ്മ GENERAL 120 

22 KL-08-003-004-016/56  മിന്ി രതീഷ്് GENERAL 130 

23 KL-08-003-004-016/58  ഉഷ് അറുമുഖന് Dheevara 133 

24 KL-08-003-004-016/59  എലി േത്ത ്     

25 KL-08-003-004-016/60  ലിസ്സി തേന്നി GENERAL 100 

26 KL-08-003-004-016/62  ഉഷ് ഹർഷ്ന് GENERAL 132 

27 KL-08-003-004-016/70  സലല മണി SC 100 

28 KL-08-003-004-016/73  

സകരളി 

തിലകന് Dheevara 130 

29 KL-08-003-004-016/74  സഗ്പ ു ോേു SC 120 

30 KL-08-003-004-016/80   ൗഭാഗയവതി SC 130 

31 KL-08-003-004-016/85  

ത ലിന് 

ഗ്രാന് ി ് GENERAL 130 

32 KL-08-003-004-016/92  

 യന്തി തക 

ആർ GENERAL 67 

33 KL-08-003-004-016/93  

എൽ ി 

ദോേന് GENERAL 120 

 

വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള  ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  പരിദശാധന്യിൽ            കതെത്തിയ 

വസ്തു തകള് 

തതാഴിലാളികളുതട 10  അവകാശങ്ങള് - അവകാശ അധിഷ്ഠ ിത ന്ീരിക്ഷണങ്ങള് 

ലതാഴിലുറപ്പ   നിയമം  ലതാഴിലാളികള്ക്ക   പെു അവകാശങ്ങള് ഉറപ്പു വരുെിയിട്ടുണ്ട  

.െീല്ഡ  പരിമശാധനാമവളയില്  കലണ്ടെിയ വസ്തു തകള്  െുവലെ മെര്ക്കുന്നു . 

1.തതാഴിൽകാർഡിന്ായി അദപക്ഷിക്കുവാന്ും 15േിവ ത്തിന്കം ലഭിക്കുവാന്ുള്ള 

അവകാശം (തഷ്ഡൂള് 2) 

ലതാഴിലുറപ്പ  നിയമം  ലഷ്ഡയൂള് 2  അനുസരിച്ച  18 വയസു പൂര്െിയായ ഏലതാരാളും ലതാഴില് 

കാര്ഡിന  അമപക്ഷിച്ചാല് 15 ദിവസെിനുള്ളില് മൊമട്ടാ പതിച്ച ലതാഴില് കാര്ഡ   

ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശം. 

വാര്ഡിലല എല്ലാ സജീവ ലതാഴിലാളികള്ക്കും ലതാഴില് കാര്ഡ   പുതുക്കി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട  

.ലതാഴില് ദിനങ്ങള് മരഖലപ്പെുെിയിരുന്നില്ല .കൃതയമായി ലതാഴില് ദിനങ്ങള് 

മരഖലപ്പെുെുന്നതില് മമറുമാര്  ഗ്ശദ്ധിമക്കണ്ടതാണ   . അതിനുള്ള മൊമട്ടാ അവര് സവന്ത്ം 

െിലവിലാണ  നല്കിയിട്ടുള്ളത . 

http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-016/31&village_code=1608003004016&fin_year=2018-2019&Digest=gxULszM/k0Uc+eqXahk+tA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-016/32&village_code=1608003004016&fin_year=2018-2019&Digest=P7bYtlU2brwxNv7c+6c+Yw
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-016/34&village_code=1608003004016&fin_year=2018-2019&Digest=itDRWvAFaQU6+TfgULJ6Gw
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-016/39&village_code=1608003004016&fin_year=2018-2019&Digest=3CPZV0SW2F5JaNosis3Rgg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-016/56&village_code=1608003004016&fin_year=2018-2019&Digest=BExgjZhVtzyy0Ecjjm4icg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-016/58&village_code=1608003004016&fin_year=2018-2019&Digest=G8srXwZayKXifi26AW3LzA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-016/59&village_code=1608003004016&fin_year=2018-2019&Digest=iCgSDcIJEGwBnyurHU7L/A
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-016/60&village_code=1608003004016&fin_year=2018-2019&Digest=OhO4HmQ20fTP9EyHMS/pbQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-016/62&village_code=1608003004016&fin_year=2018-2019&Digest=mFfQsyGREKmJKkUPQWMw3Q
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-016/70&village_code=1608003004016&fin_year=2018-2019&Digest=mOm6vY7FDSAu9x3uRhp4pw
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-016/73&village_code=1608003004016&fin_year=2018-2019&Digest=AgZ9rBoD0vM8a4eG43tF5w
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-016/74&village_code=1608003004016&fin_year=2018-2019&Digest=OLRK7JKnQfFZ8Rc7qPvj9w
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-016/80&village_code=1608003004016&fin_year=2018-2019&Digest=DvXkdlzPT7di3LdEQtgPdg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-016/85&village_code=1608003004016&fin_year=2018-2019&Digest=Vywe8tZZ8M51+h/i6yQPog
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-016/92&village_code=1608003004016&fin_year=2018-2019&Digest=dJ8ZLurynBtaZAl5LKQGpg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-016/93&village_code=1608003004016&fin_year=2018-2019&Digest=kV3+LXVniVA+UcXQtZKIpg


 

2.തതാഴിൽ ആവശയതപ്പടാന്ും 15 േിവ ങ്ങള്ക്കുള്ളിൽ ലഭിക്കുവാന്ുള്ള 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 ത്തിന്കം തതാഴിൽ ലഭിച്ചിതലങ്കിൽ തതാഴിലാല്ലായ്മ  ദവതന്ം 

ലഭിക്കുവാന്ുള്ള 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.എതറ്റടുദക്കെ ഗ്പവൃത്തികള് ആ ൂഗ്തണം തചയ്യുവാന്ുള്ള 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 ചുറ്റളവിന്ുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിക്കുവാന്ും 

ലഭിച്ചിതല്ലങ്കിൽ കൂലിയുതട 10% അധികമായി ലഭിക്കുവാന്ുള്ള അവകാശം. (തഷ്ഡൂള് 

2പാരഗ്ഗാര് 18 &പാരഗ്ഗാര് 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  . മൂന്നു ലതാഴിലാളികള് ഒന്നാം വാര്ഡില് നിന്നും ഉള്ളവര് ആണ  .യാഗ്ത ലെയ്യുന്ന 

ദൂരം അഞ്ു കിമലാമീററിനു ഉള്ളിലാണ  . 

6.കുടിതവള്ളം ,തണൽ, ഗ്പാഥമിക ശുഗ്ശൂഷ് കിറ്റ് ,തതാഴിലാളികദളാതടാപ്പം അഞ്ചിൽ 

അധികം കുട്ടികള് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ടുതെങ്കിൽ അവതര ദന്ാക്കാന്ായി ആയ 

(ഗ്കഷ്്) തുടങ്ങിയ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല  ൗകരയങ്ങള്ക്കുള്ള അവകാശം. (തഷ്ഡൂള്2 

പാരഗ്ഗാര് 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 ഗ്പഖയാപിച്ചിട്ടുള്ള കൂലി ലഭിക്കുവാന്ുള്ള 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 ത്തിന്കം കൂലി ലഭിക്കുവാന്ുള്ള 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 ത്തിന്കം കൂലി ലഭിച്ചിതല്ലങ്കിൽ ന്ഷ്ട പരിഹാരം ലഭിക്കുവാന്ുള്ള 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 േന്ധിതമായി പരിഹാരം ലഭിക്കുവാന്ും മഹാത്മാഗാന്ധി 

ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതിയിൽ  തചലവു വരുന്ന തുകയുതട തൽ മയ 

 ാമൂഹിക പരിദശാധന് ന്ടത്തുവാന്ുള്ള 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 

 

 

 



 

ഗ്പവർത്തി രയലുകളുതട പരിദശാധന്ാ വിവരങ്ങള് 

. 

8 ലപാതു ഗ്പവര്െികള് ആണ  സാമൂഹയ പരിമശാധനക്ക  വിമധയമാക്കിയത  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ഗ്കമ 

ന്മ്പർ 

ഗ്പവർത്തിയുതട ദപര്  ഗ്പവർത്തിയുതട വർക്ക്  ദകാഡ്  

1 തുണ്ടിെറ െിറ 

സംരക്ഷണം  

1608003004/WC/333251 

2 ലെങ്ങാലപ്പിള്ളി െിറ 

സംരക്ഷണം   

1608003004/WC/297059 

3 പെീെറ െിറ സംരക്ഷണം  1608003004/WC/333250 

4 കൂനം ൊലില് സമീപമുള്ള 

പരമ്പരാരത ജലമഗ്സാതസ്സ  

പുനരുദ്ധാരണം   

1608003004/FP/348430 

5 മുക്കം ലജട്ടിക്ക  കിഴക്ക  

മുതല് പെിഞ്ഞാറു വലര 

െിറ സംരക്ഷണം  

1608003004/WC/333253 

6 കളെില് െിറ 

സംരക്ഷണം   

1608003004/WC/333252 

7 െക്കാലക്കല് െിറ 

സംരക്ഷണം   

1608003004/WC/297049 

8 മകളകണ്ടെു െിറ 

സംരക്ഷണം  

1608003004/WC/297054 



 ഗ്പവർത്തി  രയലിൽ  ഉൊദകെ 22  ദരഖകള്  

വാര്ഷ്ിക  മാസ്റ്ര്  സര്ക്കുലര്  ഗ്പകാരം  ഒരു  ഗ്പവര്െി  െയലില്  നിര്ബന്ധമായും   22  

മരഖകള് ഉണ്ടാമവണ്ടതാണ  . പരിമശാധിച്ച  നാലു  െയലുകളില്  ഉണ്ടായിരുന്ന  മരഖകളുലെ  

വിശദാംശങ്ങള്  െുവലെ  മെര്ക്കുന്നു . 

1.കവർ  ദപ ്  

വാര്ഷ്ിക  മാസ്റ്ര്  സര്ക്കുലര്   ഗ്പകാരം   എല്ലാ ഗ്പവര്െി  െയലുകള്ക്കും കവര് മപജ   

ഉണ്ടാമവണ്ടതാണ  . വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്ര് സര്ക്കുലര് ഗ്പകാരം കവര്മപജില് പഞ്ായെ  വിവരങ്ങള്, 

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

മുതലായ വിവരങ്ങള് മരഖലപെുമെണ്ടതാണ . 

പരിമശാധിച്ച എട്ടു െ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 ്ലിസ്റ്റ ്

          വര്ക്ക  െയലില് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുലെ പട്ടികയും, അവയുലെ മപജ  നമ്പറും 

മരഖലപ്പെുമെണ്ട ലെക്ക  ലിസ്റ്   െയലില് സൂക്ഷിമക്കണ്ടതാണ . 

പരിമശാധിച്ച എട്ടു 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  എട്ടു   െയലുകളിലും  ആക്ഷന് പ്ലാന് മകാപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു . 

4.എസ്റ്റിദമറ്റ് ദകാപ്പി  

ലതാഴിലുറപ്പ   പദ്ധതിയില്  ഏലറെുക്കുന്ന  ഓമരാ ഗ്പവര്െികള്ക്കും സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്  

െുമതലലപ്പെുെിയ  അധികാര സ്ഥാപനെിലന്റ  അനുമതിമയാെു കൂെിയ എസ്റ്ിമമറ  

ഉണ്ടായിരിമക്കണ്ടതാണ  . ഓമരാ  ഗ്പവര്െിക്കും എസ്റ്ിമമറ  ,ഗ്പവര്െിയുലെ  മരഖാെിഗ്തം ,  

റിമപ്പാര്ട്ട    മുതലായവ  ഉണ്ടാമവണ്ടതാണ  . 

പരിമശാധിച്ച  എട്ടു   െയലിലും  ലസകുരില്  നിന്നും ഗ്പിന റ   എെുെ എസ്റ്ിമമറ   മകാപ്പി 

ഉണ്ടായിരുന്നു. ജനകീയ എസ്റ്ിമമറ   ഒരു െയലിലും ഇല്ലായിരുന്നു. 

5. ാദങ്കതിക അന്ുമതി  

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 .തുണ്ടിെറ െിറ സംരക്ഷണം ,പെീെര െിറ സംരക്ഷണം 

,കൂനന് ൊലിന  സമീപം ജല മഗ്സാതസ്സ  പുനരുദ്ധാരണം ,മുക്കം ലെട്ടി െിറ സംരക്ഷണം 

,കളെില് െിറ സംരക്ഷണം എന്നീ ഗ്പവര്െി െയലുകളില് സാമങ്കതിക അനുമതി സബ  ഗ്രൂപ്പ   

ഒപ്പിട്ടു നല്കിയ സാമങ്കതിക അനുമതി കാണാന് സാധിച്ചു. 

6.ഭരണാന്ുമതി 

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 എട്ടു  ഗ്പവര്െി െയലിലും ലസകുരില് നിന്നും ഗ്പിന റ   എെുെ 

ഭരണാനുമതിയുലെ മകാപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു . 

7.  ംദയാ ിത പദ്ധതി വിവരങ്ങള്  

പരിമശാധിച്ച പെു ഗ്പവര്െികളും സംമയാജിത ഗ്പവര്െികള് ആയിരുന്നില്ല . 

8.തതാഴിലിന്ു ദവെിയുള്ള അദപക്ഷ  

ലതാഴില് ആവശയലപ്പട്ടുലകാണ്ട  ലതാഴിലാളി പഞ്ായെില് സമര്പ്പിക്കുന്ന ലതാഴിലിനു 

മവണ്ടിയുള്ള അമപക്ഷ ഓമരാ വര്ക്ക  െയലിലും സൂക്ഷിമക്കണ്ടതാണ . 

പരിമശാധിച്ച  എട്ടു െയലുകളിലും ലതാഴിലിനു മവണ്ടിയുള്ള അമപക്ഷ കാണാന് സാധിച്ചു 

ഗ്പവര്െി എന്ന  മുതല് എന്ന  വലര മവണം എന്ന  മരഖലപ്പെുെിയിട്ടുണ്ട  .ലതാഴിലാളികളുലെ 

മപര ,ലതാഴില് കാര്ഡ   നമ്പര് എന്നിവ മരഖലപ്പെുെിയിട്ടുണ്ട  . 

9.വർക്ക് അദലാദക്കഷ്ന് ദരാം 

ലതാഴില് ആവശയലപ്പട്ടവര്ക്കു  ലതാഴില് അനുവദിച്ചുലകാണ്ടുള്ള വര്ക്ക  അമലാമക്കഷ്ന് മൊം  

എല്ലാ  ഗ്പവര്െി  െയലിലും  കലണ്ടൊന് സാധിച്ചു. 

 

10.ഇ മസ്റ്റർ 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 . 

 എട്ടു  െയലുകളിലായി 58 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 . 4915,3408,3409,3415(9 മകാളം 



ഒപ്പ  മായ ച്ചു അബ ലസലന്റ മരഖലപ്പെുെി )  എന്നീ മസ്റ്ര് മറാളുകളില് ലവട്ടി തിരുെല് 

ഉണ്ടായിരുന്നു . 

11. തമഷ്ർതമെ ്  േുക്ക്  

ഗ്പവര്െി തുെങ്ങുന്നതിന  മുമ്പും മശഷ്വും അളവുകള് മരഖലപ്പെുെുന്നതിനുള്ള അെിസ്ഥാന 

മരഖയാണ  ലമഷ്ര്ലമന്റ   ബുക്ക .  ഇതില്  ഗ്പവര്െി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പുള്ള അളവും 

മരഖലപ്പെുമെണ്ടതാണ .  

പരിമശാധിച്ച എട്ടു െയലിലും ലമഷ്ര്ലമന്റ   ബുക്ക   ഉണ്ടായിരുന്നു . എന്നാല് ഗ്പവര്െികള് 

ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പുള്ള അളവുകള് ഈ ബുക്കില് മരഖലപ്പെുെിയതായി കണ്ടിട്ടില്ല. എല്ലാ 

ലമഷ്ര്ലമന്റ   ബുക്കിലും  ഉമദയാരസ്ഥര് അതായത  ഓവര്സിയര്, എന്ജിനീയര് എന്നിവരുലെ ഒപ്പ   

,തീയതി എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു.   

12.തമറ്റീരിയൽ -തകാദട്ടഷ്ന് ഡീറ്റയിൽ  ്

പരിമശാധിച്ച പെു  െയലുകള്ക്കും  ഇത  ബാധകമായിരുന്നില്ല.  

13.ദവ ് ലിസ്റ്റ് 

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. രെ് ഗ്ടാന്സ്ഫർ 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 കഴിഞ്ഞു . 

15.തമറ്റീരിയൽ  തവൗച്ചർ ,േിൽ 

പരിമശാധിച്ച എട്ടു  െയലുകള്ക്കും ഇത  ബാധകമായിരുന്നില്ല . 

 

16.ദറായൽറ്റി ന്ല്കിയതിന്ുള്ള ര ീതിന്്തറ ദകാപ്പി  

പരിമശാധിച്ച  എട്ടു   െയലുകളിലും. മറായല്റി  ബാധകമായിരുന്നില്ല . 

17.ദരാദട്ടാഗ്ഗാര് -3  ഘട്ടം 

ഗ്പവര്െി തുെങ്ങുന്നതിന  മുമ്പ , ഗ്പവര്െി നെന്നു ലകാണ്ടിരിക്കുമമ്പാള്,  ഗ്പവര്െി 

പൂര്െീകരിച്ചു കഴിയുമമ്പാള് തുെങ്ങിയ  മൂന്ന   ഘട്ടെിലലയും മൊമട്ടാകള് െയലില് 

സൂക്ഷിക്കണലമന്ന  നിഷ്കര്ഷ്ിച്ചിരിക്കുന്നു . 



എന്നാല് പരിമശാധിച്ച എല്ലാ  െയലിലും രണ്ടു ഘട്ടെിലല മൊമട്ടാ കാണാന് സാധിച്ചു . 

18.ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ്തം 

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.മസ്റ്റർ 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. ിദയാ ടാഗ്ഗ്ഡ് ദരാദട്ടാ 

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 എട്ടു  െയലിലും ജിമയാ ൊഗ്ഗ ഡ  മൊമട്ടാ കാണാന് സാധിച്ചില്ല . 

21.ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ടിന്്തറ 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. പരിമശാധിച്ച ഒരു കസറ  ഡയറിയിലും ലഗ്പാജക റ   മീറിംര  മിനിട്സ  

മരഖലപ്പെുെിയിരുന്നില്ല . എല്ലാ ഗ്പവര തികളുലെയും ലഗ്പാജക റ   മീറിംര  നെന്നിരിക്കുന്നത  

അഞ്ു മുതല് മൂന്നു ദിവസം മുന്പ  വലര മുന്പാണ   .കൂൊലത കളെില് െിറ സംരക്ഷണം 

എന്നാ ഗ്പവര്െിയുലെ സിറ  ഡയറിയില് ഗ്പവര്െി ആരംഭിച്ച തീയതി ലതറായാണ  

മരഖലപ്പെുെിയിരുന്നത  .എല്ലാ െയലിലും കസറ  ഡയറിയില് .സന്ദര്ശകക്കുറിപ്പില്  

ഓവര്സിയര് ഒപ്പ  മരഖലപ്പെുെിയിട്ടുണ്ട  . 

 

 

 



ഗ്പവർത്തികളുതട രീൽഡ് പരിദശാധന്യിതല കതെത്തലുകള്  

 ിറ്റി ണ് ഇന്രർദമഷ്ന് ദോർഡ ്

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  . 

ഒരു ഗ്പവര്െി സ്ഥലെും മബാര്ഡ   കാണാന് സാധിച്ചില്ല . 

 

1. ചക്കാലക്കൽ ചിറ  ംരക്ഷണം  (1608003004/WC/297049) 

ലമഷ്ര്ലമന്റ    ബുക്ക  നമ്പര്  45/18-19, 46/18-19 

പദ്ധതി  ആരംഭം  14/01/2019 

പദ്ധതി അവസാനം  24/01/2019 

എസ്റ്ിമമറ  തുക  70000 

യഥാര്ഥ ലെലവ   63143 

ലതാഴില് ദിനങ്ങള്  233 

 

കതെത്തലുകള് ,ന്ിരീക്ഷണങ്ങള് : 

• എസ്റ്ിമമറ   ഗ്പകാരം കാെു ലവട്ടിലതളിക്കല് 2286 െതുരഗ്ശ മീററും  ലെളിമകാരിമാറല് 516 

കുബിക    മീററും ആണ  . 

• ലമഷ്ര്ലമന റ  ബുക്ക   ഗ്പകാരം കാെ  ലവട്ടിലെളിക്കല്  2310 െതുരഗ്ശ മീററും  ലെളി 

മകാരിമാറല് 508.95 കുബിക    മീററും ആണ . 

• ഗ്പവര്െി സ്ഥലങ്ങള് പരിമശാധിച്ചമപ്പാള്  2448 െതുരഗ്ശ മീറര് കാെു ലവട്ടിലതളിച്ചതായി 

കലണ്ടൊന്  സാധിച്ചു.എന്നാല് ഗ്പവര്െി പൂര്െിയായി ഏഴു മാസം കഴിഞ്ഞതിനാല് 

ലെളി മകാരി മാറിയത  എഗ്തയാലണന്ന  കൃതയമായി കലണ്ടൊന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല . 

• ഗ്പവര്െിസ്ഥലെ   സിറിസൺ ഇന്െര്മമഷ്ന് മബാര്ഡ   കാണാന് സാധിച്ചില്ല . 



 

2. പടിത്തറ  ചിറ  ംരക്ഷണം  (1608003004/WC/333250) 

ലമഷ്ര്ലമന്റ    ബുക്ക  നമ്പര്  37/18-19,38/18-19 ,39/18-19 

പദ്ധതി  ആരംഭം  08/11/2018 

പദ്ധതി അവസാനം  28/11/2018 

എസ്റ്ിമമറ  തുക  72000 

യഥാര്ഥ ലെലവ   68834 

ലതാഴില് ദിനങ്ങള്  254 

 

കതെത്തലുകള് ,ന്ിരീക്ഷണങ്ങള് : 

• എസ്റ്ിമമറ   ഗ്പകാരം കാെു ലവട്ടിലതളിക്കല് 2996 െതുരഗ്ശ മീററും  ലെളിമകാരിമാറല് 523 

കുബിക    മീററും ആണ  . 

• ലമഷ്ര്ലമന റ  ബുക്ക   ഗ്പകാരം കാെ  ലവട്ടിലെളിക്കല്  2120 െതുരഗ്ശ മീററും  ലെളി 

മകാരിമാറല് 562.5കുബിക    മീററും ആണ . 

• ഗ്പവര്െി സ്ഥലങ്ങള് പരിമശാധിച്ചമപ്പാള്  2443.4 െതുരഗ്ശ മീറര് കാെു 

ലവട്ടിലതളിച്ചതായി കലണ്ടൊന് സാധിച്ചു. 

• ഗ്പവര്െിസ്ഥലെ   സിറിസൺ ഇന്െര്മമഷ്ന് മബാര്ഡ   കാണാന് സാധിച്ചില്ല 

 

3. തുെിത്തറ  ചിറ  ംരക്ഷണം  (1608003004/WC/333251) 

ലമഷ്ര്ലമന്റ    ബുക്ക  നമ്പര്  37/18-19,38/18-19, 39/18-19 

പദ്ധതി  ആരംഭം  08/11/2018 

പദ്ധതി അവസാനം  28/11/2018 

എസ്റ്ിമമറ  തുക  72000 

യഥാര്ഥ ലെലവ   68834 

ലതാഴില് ദിനങ്ങള്  254 

 



കതെത്തലുകള് ,ന്ിരീക്ഷണങ്ങള് : 

• എസ്റ്ിമമറ   ഗ്പകാരം കാെു ലവട്ടിലതളിക്കല് 2996 െതുരഗ്ശ മീററും  ലെളിമകാരിമാറല് 523 

കുബിക    മീററും ആണ  . 

• ലമഷ്ര്ലമന റ  ബുക്ക   ഗ്പകാരം കാെ  ലവട്ടിലെളിക്കല്  2150 െതുരഗ്ശ മീററും  ലെളി 

മകാരിമാറല് 562.25 കുബിക    മീററും ആണ . 

• ഗ്പവര്െി സ്ഥലങ്ങള് പരിമശാധിച്ചമപ്പാള്  2060 െതുരഗ്ശ മീറര് കാെു ലവട്ടിലതളിച്ചതായി  

കലണ്ടൊന്  സാധിച്ചു.എന്നാല് ഗ്പവര്െി അവസാനിച്ച  മാസങ്ങള് കഴിഞ്ഞതിനാല് 

ലെളി മകാരിമാറിയത  എഗ്തയാലണന്ന  കൃതയമായി കലണ്ടൊന് സാധിച്ചില്ല . 

• ഗ്പവര്െിസ്ഥലെ   സിറിസൺ ഇന്െര്മമഷ്ന് മബാര്ഡ   കാണാന് സാധിച്ചില്ല 

 

4. ദകളകെത്തു   ചിറ  ംരക്ഷണം  (1608003004/WC/297054) 

ലമഷ്ര്ലമന്റ    ബുക്ക  നമ്പര്  47/18-19, 49/18-19 

പദ്ധതി  ആരംഭം  30/01/2019 

പദ്ധതി അവസാനം  09/02/2019 

എസ്റ്ിമമറ  തുക  70000 

യഥാര്ഥ ലെലവ   65040 

ലതാഴില് ദിനങ്ങള്  240 

 

 

 

കതെത്തലുകള് ,ന്ിരീക്ഷണങ്ങള് : 

• എസ്റ്ിമമറ   ഗ്പകാരം കാെു ലവട്ടിലതളിക്കല് 2286 െതുരഗ്ശ മീററും  ലെളിമകാരിമാറല് 516 

കുബിക    മീററും ആണ  . 

• ലമഷ്ര്ലമന റ  ബുക്ക   ഗ്പകാരം കാെ  ലവട്ടിലെളിക്കല്  2640 െതുരഗ്ശ മീററും  ലെളി 

മകാരിമാറല് 526.5 കുബിക    മീററും ആണ . 

• ഗ്പവര്െി സ്ഥലങ്ങള് പരിമശാധിച്ചമപ്പാള് 2500 െതുരഗ്ശ മീറര് കാെു ലവട്ടിലതളിച്ചതായി  

കലണ്ടൊന്  സാധിച്ചു . 

• ഗ്പവര്െിസ്ഥലെ   സിറിസൺ ഇന്െര്മമഷ്ന് മബാര്ഡ   കാണാന് സാധിച്ചില്ല. 



 

5. കളത്തിൽ    ചിറ  ംരക്ഷണം  (1608003004/WC/333252) 

ലമഷ്ര്ലമന്റ    ബുക്ക  നമ്പര്  41/18-19,42/18-19,43/1819 

പദ്ധതി  ആരംഭം  03/12/2018 

പദ്ധതി അവസാനം  05/01/2019 

എസ്റ്ിമമറ  തുക  72000 

യഥാര്ഥ ലെലവ   66937 

ലതാഴില് ദിനങ്ങള്  247 

 

കതെത്തലുകള് ,ന്ിരീക്ഷണങ്ങള് : 

• എസ്റ്ിമമറ   ഗ്പകാരം കാെു ലവട്ടിലതളിക്കല് 2996 െതുരഗ്ശ മീററും  ലെളിമകാരിമാറല് 523 

കുബിക    മീററും ആണ  . 

• ലമഷ്ര്ലമന റ  ബുക്ക   ഗ്പകാരം കാെ  ലവട്ടിലെളിക്കല്  2134 െതുരഗ്ശ മീററും  ലെളി 

മകാരിമാറല് 571.5 കുബിക    മീററും ആണ . 

• ഗ്പവര്െി സ്ഥലങ്ങള് പരിമശാധിച്ചമപ്പാള് 2428 െതുരഗ്ശ മീറര് കാെു ലവട്ടിലതളിച്ചതായി  

കലണ്ടൊന്  സാധിച്ചു . 

• ഗ്പവര്െിസ്ഥലെ   സിറിസൺ ഇന്െര്മമഷ്ന് മബാര്ഡ   കാണാന് സാധിച്ചില്ല. 

 

6. തചങ്ങാലപ്പിള്ളി   ചിറ  ംരക്ഷണം  (1608003004/WC/297059) 

ലമഷ്ര്ലമന്റ    ബുക്ക  നമ്പര്  34/2018-19,35/2018-19 

പദ്ധതി  ആരംഭം  17/10/2018 

പദ്ധതി അവസാനം  26/10/2018 

എസ്റ്ിമമറ  തുക  69000 

യഥാര്ഥ ലെലവ   63956 

ലതാഴില് ദിനങ്ങള്  236 



 

കതെത്തലുകള് ,ന്ിരീക്ഷണങ്ങള് : 

• എസ്റ്ിമമറ   ഗ്പകാരം കാെു ലവട്ടിലതളിക്കല് 2254 െതുരഗ്ശ മീററും  ലെളിമകാരിമാറല് 508 

കുബിക    മീററും ആണ  . 

• ലമഷ്ര്ലമന റ  ബുക്ക   ഗ്പകാരം കാെ  ലവട്ടിലെളിക്കല്  1640 െതുരഗ്ശ മീററും  ലെളി 

മകാരിമാറല് 577.75 കുബിക    മീററും ആണ . 

• ഗ്പവര്െി സ്ഥലങ്ങള് പരിമശാധിച്ചമപ്പാള് 1564 െതുരഗ്ശ മീറര് കാെു ലവട്ടിലതളിച്ചതായി  

കലണ്ടൊന്  സാധിച്ചു . 

• ഗ്പവര്െിസ്ഥലെ   സിറിസൺ ഇന്െര്മമഷ്ന് മബാര്ഡ   കാണാന് സാധിച്ചില്ല. 

 

7. കൂന്ന് ചാലിന്്  മീപമുള്ള പരമ്പരാഗത  ല ദഗ് ാതസ്സ ് പുന്രുദ്ധാരണം   

(1608003004/FP/348430) 

ലമഷ്ര്ലമന്റ    ബുക്ക  നമ്പര്  53/18-19,55/18-19, 57/18-19 

പദ്ധതി  ആരംഭം  05/03/2019 

പദ്ധതി അവസാനം  17/03/2019 

എസ്റ്ിമമറ  തുക  80000 

യഥാര്ഥ ലെലവ   76693 

ലതാഴില് ദിനങ്ങള്  283 

 

കതെത്തലുകള് ,ന്ിരീക്ഷണങ്ങള് : 

• എസ്റ്ിമമറ   ഗ്പകാരം കാെു ലവട്ടിലതളിക്കല് 2986 െതുരഗ്ശ മീററും  ലെളിമകാരിമാറല് 600 

കുബിക    മീററും ആണ  . 

• ലമഷ്ര്ലമന റ  ബുക്ക   ഗ്പകാരം കാെ  ലവട്ടിലെളിക്കല്  1140 െതുരഗ്ശ മീററും  ലെളി 

മകാരിമാറല് 684 കുബിക    മീററും ആണ . 

• ഗ്പവര്െി സ്ഥലങ്ങള് പരിമശാധിച്ചമപ്പാള് 1200 െതുരഗ്ശ മീറര് കാെു ലവട്ടിലതളിച്ചതായി  

കലണ്ടൊന്  സാധിച്ചു .ജിമയാ ഗ്ൊലക്കര് ഉപമയാരിച്ചാണ   അളന്നത  . 

• ഗ്പവര്െിസ്ഥലെ   സിറിസൺ ഇന്െര്മമഷ്ന് മബാര്ഡ   കാണാന് സാധിച്ചില്ല. 

 



8.  

8.മുക്കം ത ട്ടിക്ക് കിഴക്ക് മുതൽ പടിഞ്ഞാറു വതര ചിറ  ംരക്ഷണം  

(1608003004/WC/333253) 

ലമഷ്ര്ലമന്റ    ബുക്ക  നമ്പര്  41/18-19,42/18-19,43/18-19 

പദ്ധതി  ആരംഭം  03/12/2018 

പദ്ധതി അവസാനം  22/12/2018 

എസ്റ്ിമമറ  തുക  72000 

യഥാര്ഥ ലെലവ   55555 

ലതാഴില് ദിനങ്ങള്  205 

 

കതെത്തലുകള് ,ന്ിരീക്ഷണങ്ങള് : 

• എസ്റ്ിമമറ   ഗ്പകാരം കാെു ലവട്ടിലതളിക്കല് 2996 െതുരഗ്ശ മീററും  ലെളിമകാരിമാറല് 

523.80 കുബിക    മീററും ആണ  . 

• ലമഷ്ര്ലമന റ  ബുക്ക   ഗ്പകാരം കാെ  ലവട്ടിലെളിക്കല്  1712 െതുരഗ്ശ മീററും  ലെളി 

മകാരിമാറല് 385.2കുബിക    മീററും ആണ . 

• ഗ്പവര്െി സ്ഥലങ്ങള് പരിമശാധിച്ചമപ്പാള് 1678 െതുരഗ്ശ മീറര് കാെു ലവട്ടിലതളിച്ചതായി  

കലണ്ടൊന്  സാധിച്ചു .ജിമയാ ഗ്ൊലക്കര് ഉപമയാരിച്ചാണ   അളന്നത  . 

• ഗ്പവര്െിസ്ഥലെ   സിറിസൺ ഇന്െര്മമഷ്ന് മബാര്ഡ   കാണാന് സാധിച്ചില്ല. 

ര ിസ്റ്ററുകളുതട പരിദശാധന്  

 

പഞ്ായെുകള്  സൂക്ഷിമക്കണ്ട  10  രജിസ്റ്റുകളുലെ  പരിമശാധന വിവരങ്ങള് െുവലെ 

മെര്ക്കുന്നു  

1. തതാഴിൽ കാർഡ ്വിതരണ ര ിസ്റ്റർ  

• 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  . 

• പതിനാറാം   വാര്ഡില് നിന്നും പഗ്ന്ത്ണ്ടു  മപര്ക്ക  ലതാഴില് കാര്ഡ   നല്കിയതായി 

കാണാന് സാധിച്ചു . 



• അമപക്ഷ നല്കിയവരുലെ മപരുകള് മലറാരു ബുക്കില് എഴുതി സൂക്ഷിെിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 

. 

2. അദലാദക്കഷ്ന് ഓര് വർക്ക്,ദപയ്തമന്്റ് ഓര് ദവ  ് ആന്ഡ ്ഡിമാന്ഡ് ദരാർ 

വർക്ക ്

• 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. വർക്ക് ര ിസ്റ്റർ 

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

സൂക്ഷിെിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 

• കൂൊലത ഗ്പമതയകം ബുക്കില് വാര്ഡ   തിരിച്ചു എഴുതി സൂക്ഷിെിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 

 

 4. തമറ്റിരിയൽ ര ിസ്റ്റർ 

• ലമറീരിയല്  ഉപമയാരിച്ച  ലെയ്യുന്ന ഗ്പവര്െികളുലെ വിശദാംശങ്ങള് ആണ  ഈ  

രജിസ്റ്റില്  ഉണ്ടാമവണ്ടത  . 

• എല്ലാ വാര്ഡില് നിന്നുമുള്ള ഗ്പവര്െികള് ഗ്പിന്റ   എെുെു സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട   

• പതിനാറാം വാര്ഡില് നിന്നും ഒരു ഗ്പവര്െി മപാലും കാണാന് സാധിച്ചില്ല . 

5. പരാതി  ര ിസ്റ്റർ 

•  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.ഗ്ഗാമ ഭ ര ിസ്റ്റർ 

• 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.രിക്സഡ് അ റ്റ് ര ിസ്റ്റർ  



• പഞ്ായെില് ഗ്പമതയകം എഴുതി സൂക്ഷിമക്കണ്ടുന്ന  ഒന്നാണ  ആസ്തി രജിസ്റ്ര്. 

• 150 മപജുള്ള  ആസ്തി രജിസ്റ്ര് പരിമശാധനാമവളയില് കാണാന് സാധിച്ചു. 

• 71 ഗ്പവര്െികളുലെ  വിശദാംശങ്ങള് കാണാന് സാധിച്ചു . 

• പതിനാറാം  വാര്ഡിലല ഒരു ഗ്പവര്െിയും  മരഖലപ്പെുെിയതായി കാണാന് 

സാധിച്ചിട്ടില്ല .  

തതാഴിലാളികളുമായി  ം ാരിച്ചു കതെത്തിയ കാരയങ്ങള് : 

തതാഴിലിന്ു ദവെിയുള്ള 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 33 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. 

 

 

രസ്്റ്റ എയ്ഡ ് ദോക്സ്  

 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 ന്ിരീക്ഷങ്ങള് : 

• ഗ്പവര്െികളുമായി ബന്ധലപ്പട്ട െയലുകളും ,ലറജിസ്റ്റുകളും വളലര നല്ല രീതിയില് 

തലന്ന പഞ്ായെില് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട  .അക്കാരയെില് നിര്വഹണ ഉമദയാരസ്ഥര് 

ഗ്പമതയക അഭിനന്ദനം അര്ഹിക്കുന്നു . 

 

• കഴിഞ്ഞ സാമ്പെിക വര ഷ്ം ഈ വാര്ഡില് 150 ദിവസലെ ലതാഴില് ദിനങ്ങള് 

നല്കാനായി എന്നുള്ളത  അഭിനന്ദനം അര്ഹിക്കുന്ന കാരയമാണ  

 

• അളവുകള് ലമഷ്ര്ലമന്റ    ബുക്കില് കൃതയമായി മരഖലപ്പെുെുന്ന കാരയെില് 

ഉമദ്ധയാരസ്തര് ഗ്ശദ്ധ ലകാെുക്കാറുണ്ട . 

 

• ആസ്തി വികസനവുമായി ബന്ധലപ്പട്ട ഒരു ഗ്പവര്െികളും വാര്ഡില് നെന്നിട്ടില്ല 

 

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

ആസൂഗ്തണെിലും ഗ്പവര്െി സ്ഥലങ്ങള് സന്ദര്ശിക്കുന്നതിലും മമല്മനാട്ടെിലും വി 

.എം .സി കമ്മിറി അംരങ്ങളുലെ സജീവമായ ഇെലപെല് ഉണ്ടാമവണ്ടതാണ  . 

• ഒരു ഗ്പവര്െി സ്ഥലെും  സി.ഐ .ബി കാണാന് സാധിച്ചില്ല . 

 

• മവണ്ടഗ്ത  സുരക്ഷ ഉപകരണങ്ങള് ഇല്ലാലതയാണ  ലതാഴിലാളികള് മജാലി ലെയ്യുന്നത  . 

 

 

 

 

  

 



 

 ന്ിർദേശങ്ങള്  

• കജവ മവലി,കല്ല   കകയാല മപാലുള്ള ആസ്തി വികസനവുമായി ബന്ധലപ്പട്ട മജാലികള് 

വാര്ഡില് ഏലറെുെു ലെയ്യാവുന്നതാണ  . 

 

• 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 ലവട്ടിതിരുെല് ഉണ്ടാകാലത ഗ്ശദ്ധിമക്കണ്ടതാണ  . 

• പരിമശാധിച്ച കസറ  ഡയറിയില് ഒന്നും തലന്ന ലഗ്പാജക റ   മീറിംര  മിനിട്സ  

മരഖലപ്പെുെിയിരുന്നില്ല .അത  മരഖലപ്പെുൊന് ഗ്ശദ്ധിമക്കണ്ടതാണ  . 

• മസ്റ്ര് മറാളില് ഉള്ലപ്പെുെിയാല് ഷ്ാര്പ്പനിംര  ഇനെില് ലതാഴിലാളികള്ക്ക  വാെക 

ലഭയമാക്കാവുന്നതാണ .  

 

• 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. 

 

                                ന്ന്ദി 

 ഇടപ്പള്ളി  ദലാക്കിതല മുളവുകാട്   പഞ്ചായത്തിതല വാർഡ് 16 തല   2018-19  ാമ്പത്തിക 

വർഷ്തത്ത ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയ  മയേന്ധിതമായി തീർക്കാന് ദ ാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്റ് ടീമിതന്  ഹായിച്ച േഹുമാന്തപ്പട്ട മുളവുകാട്   പഞ്ചായത്ത്  ഗ്പ ിഡന്്റ് ,  

ത ഗ്കട്ടറി ,അ ിസ്റ്റന്്റ് ത ഗ്കട്ടറി, ഭരണ മിതി അംഗങ്ങള്, തതാഴിലുറപ്പു വിഭാഗം 

 ീവന്ക്കാർ, വാർഡ് തമമ്പർ, രീൽഡ്തല ഗ്പവർത്തന്ങ്ങള്ക്കു  ഹായിച്ച ദമറ്റുമാർ 

,തതാഴിലാളികള് ,  തപാതു ന്ങ്ങള് എന്നിവർക്കുളള ന്ന്ദി ഗ്പദതയകം ദരഖതപ്പടുത്തുന്നു. 

 

 

                                  

 

 

 



 

                                 മുളവുകാട്  ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത ്  വാർഡ്  -16 

                                 മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതി  

                                        ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  ഗ്ഗാമ ഭ മിന്ിട്സ്  

ഇെപ്പള്ളി മലാക്കിലല മുളവുകാെ  പഞ്ായെിലല പതിനാറാം  വാര്ഡിലല മസാഷ്യല് ഓഡിറ   

ഗ്രാമസഭ 2019 ലസപ റംബര്  മാസം  3 ന  രാവിലല  11 ന  പട്ടികജാതി വനിതാ വയവസായ 

മകഗ്ന്ദെില് (ദാക്ഷായണി മവലായുധന് ഹാള് ) വച്ച  ലതാഴിലാളികളുലെ ഈശവര 

ഗ്പാര്ഥനമയാെു കൂെി ആരംഭിച്ചു .മലാക്ക   റിമസാഴ്സ  ലപഴ്സന് മയാരനെപെികള് വിശദമാക്കുകയും 

ലതാഴിലാളികമളാെ  അധയക്ഷലയ നിര്മദശിക്കുവാന് ആവശയലപ്പെുകയും ലെയ്തു. ഗ്ശീമതി . 

രജുലലയ  മയാരെിലന്റ അധയക്ഷയായി തിരലഞ്ഞെുെു .തുെര്ന്ന  ലതാഴിലാളികളില് ഒരാളായ 

ഗ്ശീമതി ജയന്ത്ി സുകുമാരന്  എല്ലാവലരയും ഈ മയാരെിമലക്ക  സവാരതം ലെയ്തു.തുെര്ന്ന  

അധയക്ഷ മയാരലെ അഭിസംമബാധന ലെയ്തു സംസാരിച്ചു.  അതിനു മശഷ്ം മസാഷ്യല് ഓഡിറ   

ആമുഖ അവതരണം ,പദ്ധതിയുലെ ഗ്പമതയകതകള് എന്നിവ ആലങ്ങാെ  മലാക്ക   റിമസാഴ്സ  ലപഴ്സന് 

ഗ്പിന്സ  ഗ്ൊന്സിസ   അവതരിപ്പിച്ചു .തുെര്ന്ന  ഇെപ്പള്ളി മലാക്ക   റിമസാഴ്സ  മപഴ്സൺ ഗ്ശീമതി ധനയ 

എസ  നായര് പതിനാറാം  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 .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 8 െ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  ( 58എണ്ണം ), ലമഷ്ര്ലമന്റ   

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

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

എട്ടു  െയലുകളിലായി 58 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 . 4915,3408,3409,3415(9 മകാളം 

ഒപ്പ  മായ ച്ചു അബ ലസലന്റ മരഖലപ്പെുെി )  എന്നീ മസ്റ്ര് മറാളുകളില് ലവട്ടി തിരുെല് 

ഉണ്ടായിരുന്നു .അതുമപാലല ഗ്പവര്െി പൂര്െീകരണ സാക്ഷയപഗ്തെില്   നിര്വഹണ 

ഉമദയാരസ്ഥരുലെ ഒപ്പും സീലും കാണാന് സാധിച്ചില്ല . പരിമശാധിച്ച ഒരു കസറ  ഡയറിയിലും 

ലഗ്പാജക റ   മീറിംര  മിനിട്സ  മരഖലപ്പെുെിയിരുന്നില്ല . എല്ലാ ഗ്പവര തികളുലെയും ലഗ്പാജക റ   

മീറിംര  നെന്നിരിക്കുന്നത  അഞ്ു മുതല് മൂന്നു ദിവസം മുന്പ  വലര മുന്പാണ   .കൂൊലത 

കളെില് െിറ സംരക്ഷണം എന്ന ഗ്പവര്െിയുലെ കസറ   ഡയറിയില് ഗ്പവര്െി ആരംഭിച്ച 

തീയതി ലതറായാണ  മരഖലപ്പെുെിയിരുന്നത  .എല്ലാ െയലിലും കസറ  ഡയറിയില് 

സന്ദര്ശകക്കുറിപ്പില്  ഓവര്സിയര് ഒപ്പ  മരഖലപ്പെുെിയിട്ടുണ്ട  . 

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 . 

തുെര്ന്ന  ഗ്പവര്െികളുലെ  അളവുകളുമായി ബന്ധലപ്പട്ട കാരയങ്ങള് ആണ  വായിച്ചത .എട്ടു 

ഗ്പവര്െി സ്ഥലങ്ങള് ആണ  പരിമശാധിച്ചത  .െക്കാലക്കല് െിറ സംരക്ഷണം , പെിെറ  െിറ 

സംരക്ഷണം  , കളെില്    െിറ സംരക്ഷണം  , കൂനന് ൊലിന  സമീപമുള്ള പരമ്പരാരത ജല 

മഗ്സാതസ്സ  പുനരുദ്ധാരണം   എന്നീ ഗ്പവര്െി സ്ഥലങ്ങള് പരിമശാധിച്ചമപ്പാള് എം .ബുക്കില് 

പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിലും കൂെുതല് ഗ്പവര്െി ലെയ്തിരിക്കുന്നതായി മനസിലായി . തുണ്ടിെറ  

െിറ സംരക്ഷണം  ,മകളകണ്ടത  െിറ സംരക്ഷണം ,ലെങ്ങലപ്പിള്ളി െിറ സംരക്ഷണം ,മുക്കം 

ലജട്ടിക്ക  കിഴക്ക  മുതല് പെിഞ്ഞാറു വലര െിറ സംരക്ഷണം  എന്നീ ഗ്പവര്െി സ്ഥലങ്ങള് 

പരിമശാധിച്ചമപ്പാള് എം.ബുക്കിലല അളവുകളില് നിന്നും ലെറിയ വയതയാസം മാഗ്തമമ കാണാന് 

സാധിച്ചുള്ളൂ . 

തുെര്ന്ന  െര്ച്ച ആരംഭിച്ചു .െര്ച്ച ലെയ്ത ഗ്പധാന കാരയങ്ങള് : 

1. ലതാഴിലാളികള്ക്ക   ലതാഴിലുപകരണങ്ങളുലെ വാെക ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാ കാരയം വാര്ഡ   

ലമമ്പര് മുമന്നാട്ടു വച്ചു. മസ്റ്ര് മറാളില്  വാെക കൂെി ഉള്ലപ്പെുെിയാല് എം .ഐ .എസ  

ഗ്പകാരം തുക അധികമായി വരുന്നതിനാലാണ  അങ്ങലന ലെയ്യാന് സാധിക്കാെത  എന്ന  

ഓവര്സിയര് പറഞ്ഞു .ഈ ഗ്പശ്നം മജായിന്റ   ബി .ഡി .ഓ മസ്റ്റ   മിഷ്ലന അറിയിച്ചിട്ടുലണ്ടന്നും 

അവിലെ നിന്നും അറിയിപ്പ  ലഭിക്കുന്നത  അനുസരിച്ച  മവണ്ടത  ലെയ്യാലമന്നും ഓവര്സിയര് 

മറുപെി പറഞ്ഞു . 

2. ലപാതു സ്ഥലങ്ങള് വൃെിയാക്കുക ,മറാഡിലന്റ അരികുകള് കാെ  ലവട്ടി ലതളിക്കുക 

തുെങ്ങിയ ഗ്പവര്െനങ്ങള് ഈ വര ഷ്ം ലെയ്യാന് സാധിക്കുമമാ എന്ന  വാര്ഡ   ലമമ്പര് 

മൊദിച്ചു.ഇെരം ഗ്പവര്െികള് ഈ സാമ്പെിക വര ഷ്ം മുതല് ലെയ്യാന് സാധിക്കുകയില്ല 

എന്ന  ഓവര്സിയര് മറുപെി പറഞ്ഞു .ദുര്ബല ജന വിഭാരങ്ങളുലെ ഭൂമിയില് തരിശ ഭൂമി 

കൃഷ്ിക്ക  അനുമയാജയമാക്കല് മാഗ്തമമ ലെയ്യാന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന  ഓവര്സിയര് 

മറുപെി പറഞ്ഞു .തരിശു ഭൂമിയാലണന്ന  ലതളിയിക്കുന്ന കൃഷ്ി ഓെീസര് 

സാക്ഷയലപ്പെുെിയ സാക്ഷയപഗ്തം ഹാജരാകണം .പിന്നീെ  ആ ഭൂമിയില് അഞ്ു വര്ഷ്െിനു 

മശഷ്ം മാഗ്തമമ ഗ്പവര്െികള് പാെുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞു . 

3. കായലിനു കസഡില് കയര് ഭൂവസ ഗ്തം ഉപമയാരിച്ച   സംരക്ഷണ ഗ്പവര്െി നെൊമമാ 

എന്ന  ലപാതു ഗ്പവര്െകനായ സെ ജീവ  െി .ലക മൊദിച്ചു.ആ സ്ഥലം ആസ്തി ലരജിസ്റ്രില് 

ഉള്ലപ്പട്ടതാലണങ്കില് ലെയ്യാം എന്ന  ഓവര്സിയര് പറഞ്ഞു. 

4. മരുന്നുകള് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന   ജയന്ത്ി ലക.സി എന്ന ലതാഴിലാളി പരാതി പറഞ്ഞു 

.സര്ട്ടിെിക്കറ   ലഭിച്ച മമറുമാര് പി.എച്ച  .സി യില് ലെന്നാല് അവര്ക്ക  മരുന്നുകള് 

സൗജനയമായി നല്കുന്നതിനുള്ള ലലറര് മലാക്കില് നിനും അയച്ചിട്ടുണ്ട  എന്ന  നിര്വഹണ 

ഉമദയാരസ്ഥര് മറുപെി പറഞ്ഞു . 

5. ലതാഴിലാളികള്ക്ക  ബൂട്ട  ,കകയുറ  എന്നിവ മലാക്കില് നിന്നും എെുന്നതിനനുസരിച്ചു 

ലഭയമാക്കുന്നതിനുള്ള നെപെികള് എെുക്കാം എന്ന  നിര്വഹണ ഉമദയാരസ്ഥര് പറഞ്ഞു . 

6. കാെ  ലവട്ടല് മപാലുള്ള ഗ്പവര്െികള് നിര്െലാക്കുന്നതിലൂലെ പതുലക്ക പതുലക്ക 

ലതാഴിലുറപ്പ  പദ്ധതി നിര്ൊനുള്ള ഗ്ശമമാമണാ എന്ന  ആശങ്ക ഉള്ളതായി സാമൂഹയ 

ഗ്പവര്െകനായ ലക.വി ഷ്ീബന് അഭിഗ്പായലപ്പട്ടു .മറുപെി പറഞ്ഞ വി.ഇ .ഒ പഴയ മജാലികള് 

മാഗ്തമമ ലെയ്യുകയുള്ളൂ എന്ന വിൊരം കളയണം എന്ന  അഭിഗ്പായലപ്പട്ടു . മകഗ്ന്ദെില് നിന്നും 

പരിമശാധനക്ക  വരുമമ്പാള് ആസ്തികള് സൃഷ്ടിക്കാന് സാധിച്ചിമല്ല എന്ന മൊദയം വരുലമന്നും 

അതിനാല് പുതിയ മജാലികള് ലെയ്യാന് തയ്യാറാവണം എന്നും ആവശയലപ്പട്ടു. 

7. എല്ലാ മാസവും വാര്ഡുകളില് മറാസ്ഗര് ദിവസ  ആെരിക്കണം എന്ന  മലാക്ക   റിമസാഴ്സ  ലപഴ്സന് 

പറഞ്ഞു .ഈ ദിവസം വാര്ഡില് പുതിയതായി ലെയ്യാവുന ഗ്പവര്െികള് െര്ച്ചയിലൂലെ 

കലണ്ടെുക .അയല്ക്കൂട്ട തല െര്ച്ചകള് നെെി പുതിയ ഗ്പവര്െികള് കണ്ടുപിെിക്കുക 



.കജവമവലി ,കല്ല   കകയാല ,മനഴ്സറി മപാലുള്ള ഗ്പവര്െികള് വാര്ഡില് ലെയ്യാമമാ 

എന്നുള്ള കാരയം പരിമശാധിക്കണം എന്നും പറഞ്ഞു . 

8. വാര്ഡില് പുതിയ വി.എം.സി രൂപീകരിക്കണലമന്നും അതിന ലറ കാലാവധിയും മലാക്ക   

റിമസാഴ്സ  ലപഴ്സന് പറഞ്ഞു. 

9. തുെര്ന്ന  വാര്ഡ   ലമമ്പര് സംസാരിച്ചു .നല്ല രീതിയില് ഗ്പവര്െി ലെയ്തതിനു ലതാഴിലാളികലള 

അഭിനന്ദിച്ചു . 

10. മുന് വാര്ഡ   ലമമ്പര് സംസാരിച്ചു .നിര്വഹണ ഉമദയാരസ്ഥരുലെ ഭാരെ  നിന്നും നല്ല ഗ്ശദ്ധ 

മവണം എന്ന  അഭിഗ്പായലപ്പട്ടു . 

11. വാര്ഡിന ലറ ഗ്പമതയക ഭൂഗ്പകൃതി പരിരണിച്ചു കാെ  ലവട്ടല്,െിറ സംരക്ഷണം മപാലുള്ള 

ഗ്പവര്െികള് ഈ വര്ഷ്വും ലെയ്യാന് അനുവദിക്കണം എന്ന  ഗ്രാമസഭ ആവശയലപ്പട്ടു.ഇത  

ഗ്പമതയകം മിനിറ സില് മരഖലപ്പെുൊം എന്ന  മലാക്ക   റിമസാഴ്സ  ലപഴ്സന് മറുപെി നല്കി. 

12. പലങ്കെുെവരില് നിന്നും കുറച്ചു മപലര ഉള്ലപ്പെുെി മസാഷ്യല് ഓഡിറ   സമിതി 

രൂപീകരിച്ചു .ആ സമിതിലയ പിന്നീെ  വിപുലലപ്പെുൊം എന്ന  തീരുമാനിച്ചു . 

13. ലതാഴിലുറപ്പ  ലതാഴിലാളിയായ ജയന്ത്ി ലക.സി നന്ദി മരഖലപ്പെുെി . 

തുെര്ന്ന  പലങ്കെുെ എല്ലാവര ക്കും മലാക്ക   റിമസാഴ്സ  ലപഴ്സന്  നന്ദി പറഞ്ഞു .റിമപ്പാര്ട്ട   കകയെിച്ചു 

പാസ്സാക്കി .കൃതയം 1.15 pm ന  സഭ അവസാനിച്ചു . 

 

അധയക്ഷ : 

ദലാക്ക്  റിദ ാഴ്സ ്ദപഴ്സണ് : 

 


