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മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്ഗാമീണത ാഴിലുറപ്പ്പ
ദ്ധ ി 

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്്്  (കരട് ) 

         മുഖത്തല ദലാക്ക്മയ്യനാട് പഞ്ചായത്ത്് 
ത ക്കുുംകര ഈസ്റ്റ് വാർഡ്  

         ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ്കാലയളവ്: 01-10-2018 to 31-
03-2019 

 

മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്ഗാമീണ     
ത ാഴിലുറപ്പ്നിയമം 

ദസാഷ്യൽഓഡിറ്്തസാസസറ്ിദേരള (MGNSASK) 
രണ്ാംനില, സി.എസ്.ഐബിൽഡിംഗ്  
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എൽ.എം.എസ്ദോമ്പൗണ്് 
വിോസ്ഭവൻ പി.ഒ 
 ിരുവനന്തപുരം 
പിൻ: 695033 

ദ ാൺ : 0471 2724696 
ഇ.തമയിൽ:keralasocialaudit@gmail.com 

 

ആമുഖും 
 
രാജ്യതെ ഗ്ഗാമങ്ങളില്ജ്ീവിക്കുന്നസാധാരണക്കാരായമനുഷ്യരുതെ 
സരവദ ാന്മുഖമായപുദരാഗ ിലക്ഷ്യം 
വച്ച്്സവാ ഗ്ന്തയാനന്തരഇന്തയന് പാർലിതമന്് നിർമ്മിക്കതപ്പട്ട 
ശക്തമായനിയമങ്ങളിതലാന്നാണ്മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്ഗാമീണത ാ
ഴിലുറപ്പ്പദ്ധ ി. 2005 തസപ് ംബർമാസം 5-
ാാാം ീയ്യ ിഈനിയമംനിലവില് വന്നു.  
ത ാഴിൽ 
ഒരുഅവോശമായിേല്പ്പിച്ച്ുനല്േുന്നനിരവധിസവിദശഷ് േളുള്ള
നിയമമാണിത്. ഗ്ഗാമീണദമഖലയിതലോരിേയ നിർമ്മാജ്നം 
എന്നഗ്പാഥമിേലക്ഷ്യദൊതൊപ്പംപാരിസ്ഥി ിേപുനസ്ഥാപനം, 
സാമൂഹയആസ് ിസൃഷ്ടിക്കൽഎന്നിവയുംത ാഴിലുറപ്പ്പദ്ധ ിയുതെ
ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്.ജ്നങ്ങളുതെത ാഴിൽതെയ്യുവാനുള്ളഅവോശെി
നുംഅവരുതെോയിോധവാനദശഷ്ിക്കുംനിയമസാധു യുംഅന്തസ്ും
േല്പ്പിക്കുന്നുതവന്ന ാണ്മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്ഗാമീണത ാഴിലുറ
പ്പ്പദ്ധ ിയുതെസവിദശഷ് .  
 

മുഖയലക്ഷ്യങ്ങൾ 
 
1.ഗ്ഗാമഗ്പദേശെ്  ാമസിക്കുന്ന,അവിേഗ്ധത ാഴിൽതെയ്യാൻ 
 ാത്പരയമുള്ള എത ാരുേുെുംബെിനുംഒരുസാമ്പെിേവര്ഷ്ം 
100 േിവസതെത ാഴിലിനുള്ളഅവോശം.  

mailto:keralasocialaudit@gmail.com
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2.േരിഗ്േരുതെഉപജ്ീവനവുമായിബന്ധതപ്പട്ടവിഭവാെിെറശക്തിതപ്പെു
െൽ. 
3.സാമൂഹയമായിപിന്നാക്കംനില്ക്കുന്നഎലലാേുെുംബങ്ങതളയുംപദ്ധ
 ിയില് ഉള്പ്തപ്പെുെുേ. 
4.പഞ്ചായഗ്ൊജ്സ്സ്ഥാപനങ്ങതളശക്തിതപ്പെുെുേ. 
 

 വിദശഷ് കൾ 
• നിയമെിന്തറപിന്ബലമുള്ളഅവോശാധിഷ്ഠി പദ്ധ
 ി 

• സ്ഗ് ീക്കുംപുരുഷ്നും ുലയദവ നം 
• പരിസ്ഥി ിസംരക്ഷ്ണം,ോര്ഷ്ിേദമഖലയിതലഅെിസ്ഥാ
നസൗേരയവിേസനം 

• ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക്ആസൂഗ് ണെിലുംനിർവഹണെി
ലുംപങ്കാളിെം  

• ദവ നംദനരിട്ട്ത ാഴിലാളിേളുതെബാങ്ക്/ദപാദറാ ീസ്
അക്കൗണ്ിദലക്ക് 

• പദ്ധ ിസു ാരയമാക്കാന് സാമൂഹയഓഡിറ്് 
 

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റിന്തറഗ്പാധാനയും 
 
മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്ഗാമീണത ാഴിലുറപ്പ്പദ്ധ ിഗ്പോരംഗ്ഗാമപ
ഞ്ചായെ്ഗ്പദേശെ്നെപ്പിലാക്കുന്നഎലലാഗ്പവൃെിേളുംതപാ ുജ്ന
പങ്കാളിെദൊതെയുള്ളദസാഷ്യല്ഓഡിറ്ിനവിദധയമാക്കണതമന്ന്
ഈ നിയമെിന്തറഅനുദേേം 17(2)ൽനിഷ്േര്ഷ്ിക്കുന്നു. 
പദ്ധ ിഗ്പവര്െനതെപ്പറ്ിയുംതപാ ുധനം 
തെലവഴിക്കുന്ന ിതനപ്പറ്ിയും 
പൗരസമൂഹംനെെുന്നപരസയവുംസവ ഗ്ന്തവുമായപരിദശാധനയാ
ണ്ദസാഷ്യല് ഓഡിറ്്അഥവാസാമൂഹിേേണക്ക്പരിദശാധന.  
 
എലലാവാര്ഡിലുംവര്ഷ്െില് രണ്്ഗ്പാവശയംദസാഷ്യല് 
ഓഡിറ്്ഗ്ഗാമസഭേള്േൃ യമായിനെെണം. 
ത ാഴിലുറപ്പ്പദ്ധ ിയിൽഅഴിമ ിക്ക്ഇെനല്ോത , 
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സു ാരയ യുംോരയക്ഷ്മ യുംഉറപ്പുവരുെുേയാണ് 
ദസാഷ്യൽഓഡിറ്ിലൂതെ ലക്ഷ്യമിെുന്നത്.സമൂഹെിതല 
നാനാ ുറേളിലുള്ളവരുതെപങ്കാളിെംഉറപ്പാക്കി,വിപുലമായസാ
മൂഹയവിേയാഭയാസപരിപാെിയായണ്ദസാഷ്യൽഓഡിറ്്ഗ്പഗ്േിയനെ
ക്കുേ. പദ്ധ ിപ്പണംശരിയായരീ ിയില് തെലവഴിച്ച്ിട്ടുദണ്ാ, 
പദ്ധ ിയുതെ ലക്ഷ്യം സേവരിച്ച്ുദവാ, 
പദ്ധ ിയുതെഗുണദഭാക്താക്കളുതെജ്ീവി െിൽഗുണപരമായഎന്തു
മാറ്മാണുണ്ായത്, 
സാമൂഹയആസ് ിസൃഷ്ടിച്ച്ിട്ടുദണ്ാ ുെങ്ങിയോരയങ്ങളാണ്ദസാഷ്യ
ൽഓഡിറ്ിലൂതെേതണ്ൊൻഗ്ശമിക്കുന്നത്. 
തപാ ുജ്നങ്ങളുതെപങ്കാളിെദൊതെനെെുന്ന ിനാല് സര്ക്കാര് 
പദ്ധിേളുതെ 
നെെിപ്പിനുദമൽതപാ ുസമൂഹെിതെജ്ാഗ്ഗ യുറപ്പാക്കാന് 
ദസാഷ്യല് ഓഡിറ്വഴിതയാരുക്കും. 
 
രാജ്യതെപരദമാന്ന ഓഡിറ്ിങ്സംവിധാനമായേംദഗ്ൊളര് 
ആന്്ഓഡിറ്ര്ജ്നറല് (സി.എ.ജ്ി) 
പുറതപ്പെുവിച്ച്മാര്ഗനിര്ദേശമനുസരിച്ച്ാണ്ഈ ദസാഷ്യല് 
ഓഡിറ്്നെെിയിട്ടുള്ളത്.സംസ്ഥാനസര്ക്കാഗ്രൂപീേരിച്ച്ദസാഷ്യല് 
ഓഡിറ്യൂണിറ്ിന്തറദന ൃ വെില് ദസാഷ്യല് ഓഡിറ്്്നെെുന്നത് 
 

രീ ിശാസ്തഗ് ും 
ദസാഷ്യൽഓഡിറ്്റിദസാഴ്സസ്ദപഴ്സസണ് ഗ്പവൃെി യല് 
പരിദശാധന,  ീല്്സന്ദര്ശനം, 
ത ാഴിലാളിേളുമായുള്ളഅഭിമുഖം, 
എം.ഐ.എസ്പരിദശാധനഎന്നിവതയഅെിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് 
ദസാഷ്യൽഓഡിറ്്റിദപ്പാര്ട്ട് യ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 
 ാതഴപറയുന്നരീ ിഅവംലംബിച്ച്ാണ്ഈറിദപ്പാര്ട്ട് യ്യാറാക്കിയി
ട്ടുള്ളത് 
 

അവകാശങ്ങതള ുംബന്ധിച്ച് 
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മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്ഗാമീണത ാഴിലുറപ്പ്പദ്ധ ിഗ്പോരംത ാഴി
ലാളിേള്ക്കലഭിദക്കണ്അവോശങ്ങതളേുറിച്ച്ുംഏതറ്െുദക്കണ്ഗ്പവയ
െിേതളേുറിച്ച്ുംത ാഴിലുറപ്പ്നിയമെിലും 2018 -19 തലമാറര് 
സര്ക്കുലറിലുംവിശേമായിഗ്പ ിപാേിച്ച്ിട്ടുണ്്.  
 

ത ാഴിലാളികളുതെ 10 അവകാശങ്ങൾ 
 
1)അദപക്ഷ്ിച്ച്് 15 
േിവസെിനുള്ളിൽത ാഴിൽോര്ലഭിക്കുവാനുള്ളഅവോശം. Act 
schedule 2 a. 
2)അദപക്ഷ്ിച്ച്് 15 
േിവസെിനുള്ളിൽത ാഴിലലഭിക്കുവാനുള്ളഅവോശവുംആയ ി
ന്തറസേപ്പഗ്റ്സീ ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ളഅവോശവും (Act schedule 2 
section 6) 
3)ത ാഴിലലഭിച്ച്ിതലലങ്കില് 
ത ാഴിലിലലായ്മദവ നംലഭിക്കുവാനുള്ളഅവോശം, (15 
േിവസംേഴിഞ്ഞാല് അെുെ30 
േിവസംേിവസദവ നെിന്തറനാലിതലാന്നുംപിന്നിെുള്ളേിവസങ്ങളി
ൽേിവസദവ നെിന്തറ 50% വുംലഭിക്കാന് 
ത ാഴിലാളിക്ക്അവോശമുണ്്.)  Section 7 
4)പദ്ധ ിആസൂഗ് ണെില് പതങ്കെുക്കാനുളളഅവോശം. (section 
16) 
5)5േിദലാമീറ്റിനുള്ളില് ത ാഴില് ലഭിക്കുവാനുള്ളഅവോശം, 
അതലലങ്കില്(ദവ നെിന്തറ 10 ശ മാനംഅധിേം) Schedule 3 
section 12. 
6)േുെിതവള്ളം,വിഗ്ശമസൗേരയം,ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്ാ സൗേരയംഇവ 
ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ള അവോശം. (schedule 2 section 5 subsection 
23) 
7)15 േിവസെിനുള്ളിദലവ നംലഭിക്കുന്ന ിനുള്ളഅവോശം. 
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8)ദവ നവി രണെിതല ോല ാമസെിന് 
നഷ്ടപരിഹാരംലഭിക്കുവാനുള്ളഅവോശം(schedule 2 section 5 
subsection 29) 
9)സമയബന്ധി മായുള്ളപരാ ിപരിഹാരെിനുള്ളഅവോശം.(secti
on 19) 
10)ഗ്ഗാമസഭയില് പതങ്കെുക്കുന്ന ിനും ദസാഷ്യല് ഓഡിറ്് 
ഗ്പഗ്േിയയില്പതങ്കെുക്കാനുമുള്ളഅവോശം. (section 17) 
 
മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ 
ഗ്ഗാമീണത ാഴിലുറപ്പ്പദ്ധ ിഅെിസ്ഥാനപരമായിഒരുഅവോശാധി
ഷ്ഠി പദ്ധ ിയാണ്.അ ുതോണ്ു തന്നത ാഴിലാളിേളുതെഅവോശ
ലംഘനതെഗൗരവദൊതെ തന്നോദണണ് ുണ്്.അ ിദലക്കവരുന്ന ി
ന്മുമ്പ്ദസാഷ്യൽഓഡിറ്്റിദസാഴ്സസ്ദപഴ്സസണ് ത ക്കുംേര ഈറ് 
വാർഡിൽ 
േഴിഞ്ഞസാമ്പെിേവര്ഷ്ംനെെിയഗ്പവൃെിേളുലതെ യലുേള്പ് 
പരിദശാധിക്കുേയുണ്ായി. അ ിന്തറവിവരങ്ങള്പ് 
ഇവിതെപങ്കുവക്കുന്നു. 
 

പഞ്ചായത്തിതന് ുംബന്ധിച്ചഅെിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ 
 
തോലലം് ജ്ിലലയിതലതോലലം ാലൂക്കിൽസ്ഥി ിതെയ്യുന്ന്
പഞ്ചായൊണ്മയ്യനാട്.17.57െ.േി.മീ് വിസ് ീർണ്ണമുള്ള്
പഞ്ചായെിൽ 23 വാർഡുേളാണുള്ളത് .ആതേജ്നസംഖയ 
53893ആണ്.ആേിച്ച്നലലൂർ,  ൃദക്കാവിൽവട്ടം്
എന്നീപഞ്ചായെുേളും പറവൂർ മുൻസിപ്പാലിറ്ിയും തോലലം 
നഗരസഭയും പെിഞ്ഞാറു േെലുമാണ് അ ിരുേള് .മയ്യനാട്്
ആസ്ഥാനമായാണ്പഞ്ചായെ്സ്ഥി ിതെയ്യുന്നത് 
.ഹിന്ദുമുസ്ിം,ഗ്േിസ് യൻമ വിഭാഗെിൽതപട്ടവർഒരുമിച്ച്്ജ്ീവിക്കു
ന്നു .തനലല്, ത ങ്ങ് ,മരച്ച്ീനിഎന്നിവയാണ്ഗ്പധാനതപ്പട്ടവിളേള്. 
ഈപഞ്ചായെിൽആതേ4570 ത ാഴിൽോർഡുേളാണ്ഉള്ളത് . 
നിലവിൽആതേ6236ത ാഴിലാളിേളാണ്ഈപഞ്ചായെിൽത ാഴിലു
റപ്പ്പദ്ധ ിവഴി്ത ാഴിൽതെയ്യുന്നത്. 
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ജ്ിലല 
ദലാക്ക് 
 ാലൂക്ക് 
പഞ്ചായെിന്തറദപര് 
വീസ് ീര്ണ്ണം 
നിയമസഭാമണ്ഡലം 
പാരലതമന്്മണ്ഡലം 
വാര്ഡുേളുതെഎണ്ണം 
ആതേജ്നസംഖയ 
സ്ഗ് ീേള് 
പരുഷ്ന്മാർ 
പട്ടിേജ്ാ ിജ്നസംഖയ 
 
 

്്്തോലലം 
്്മുഖെല 
്്തോലലം 
മയ്യനാട് 
 17.57െേിമി് 
ഇരവിപുരം 
്തോലലം 
23 
53893 
28266  
25627 
3317 
 
 

 
 
 

  
പഞ്ചായത്തിതല് ത ാഴിലുറപ്പ്് പദ്ധ ിയുമായി് ബന്ധതപ്പട്്
അെിസ്ഥാന്വിവരങ്ങൾ 
1 ആതേ്ത ാഴില്്്ോര്് 4570 

2 ആതേ്ത ാഴിലാളിേള് 6236 
3 ആക്റ്റ്ീവ്്ത ാഴില്്്ോര്് 1642 
4 ആക്റ്റ്ീവ്്ത ാഴിലാളിേള് 989 
5 പട്ടിേജ്ാ ി്വിഭാഗം 275 
6 എസ്െിത ാഴിലാളിേള് NIL 
7 േഴിഞ്ഞ്വര്ഷ്ം്ആതേ്തെലവ് 261.41ലക്ഷ്ം 
8 ഈ്വര്ഷ്ം്ആതേ്തെലവ് 163.61ലക്ഷ്ം 

 
ത ക്കുുംകര് ഈസ്റ്റ്് ് ് വാർഡിതല് ത ാഴിലുറപ്പ്്
പദ്ധ ിയുമായി്ബന്ധതപ്പട്്്വിവരങ്ങൾ 
 
ആതേ്ത ാഴിൽ്ോര്് 278 
ആതേ്ത ാഴിലാളിേള് 372 
ആക്റ്റ്ീവ്്ത ാഴിലാളിേള് 46 
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ആതേ്െിലവായ് ുേ Nil 
ആതേ്ത ാഴില്്്േിനങ്ങള് Nil 
സ്ഥിരമായിത ാഴിലിന്്
അദപക്ഷ്ിക്കുന്നവർ 

Nil 

േഴിഞ്ഞ് വർഷ്ം് 100് േിവസം്
ത ാഴിൽ്േിട്ടിയവർ 

34 

 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനു വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവൃത്തികൾ  
 
    
ഗ്േമ
നമ്പ
ർ 

വർ
ക്ക്ദോ
് 

വർക്കിൻ
തറ ദപര് 

ആ
രംഭി
ച്ച് 
 ീയ
 ി 

അെ
ങ്കൽ 
 ുേ 

െില
വാ
യ 
 ുേ 

അ
വിേ
ഗ്ധ 
ത ാ
ഴിൽ 
േിന
ങ്ങള് 

വിേ
ഗ്ധ 
ത ാ
ഴിൽ 
േിന
ങ്ങ
ള് 

സാ
ധന 
ഘെ
േം 

1 WC/301
319 

ഭൂഉെമേളു
തെ്
വസ് ുക്ക
ളിൽ്
ജ്ലസംരക്ഷ്
ണ്
ഗ്പവർെി
േള്് 

03/10/
18 

4977
97 

2472
80 

1753   

2 IC/2157
06 

KIP േനാൽ്
നവീേര
ണം 

29/12/
18 

4531
612 

6659
2 

237   

 

ഏഴ്്രജിസ്റ്ററുകളുതെപരിദശാധന 
 
്്്്്്്്്ദേഗ്ന്ദ്സർക്കാരിൻതറ്നിർദേശഗ്പോരം്ത ാഴിലുറപ്പ്്
പദ്ധ ിയുമായി് ബന്ധതപ്പട്ട്  ാതഴ് പറയുന്ന് 7 രജ്ിററുേള്്
നിർബന്ധമായും്സൂക്ഷ്ിദക്കണ് ാണ്് 
 
1)ത ാഴിൽ്ോർഡിനുള്ള്അദപക്ഷ്യുതെ്രജ്ിറർ 
2)ഡിമാൻ്്രജ്ിറർ 
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3)ഗ്പവൃെിയുതെ്ലിറും്െിലവും്വിശോംശങ്ങളും്സംബന്ധിച്ച്്
രജ്ിറർ് 
4)സ്ഥിര്ആസ് ിേള്്രജ്ിറർ് 
5)സാധന്ഘെേ്രജ്ിറർ് 
6)പരാ ി്രജ്ിറർ് 
7)ദസാഷ്യൽ്ഓഡിറ്്്ഗ്ഗാമസഭ്മീറ്ിംഗ്്രജ്ിറർ 
 

     ഈ പഞ്ചായെിൽ 6 രജ്ിററുേളും ഗ്പദ യേമായി 
സൂക്ഷ്ിച്ച്ിട്ടുണ്്. എന്നാൽ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയ്ക്കായി 
ഗ്പദ യേം ഗ്ഗാമസഭാ രജ്ിറർ സൂക്ഷ്ിച്ച്ിട്ടുള്ള ായി ോണാൻ 
േഴിഞ്ഞിലല.്പേരം തപാ ുഗ്ഗാമസഭാ രജ്ിററിലാണ്ത ാഴിലുറപ്പ് 
പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട വിവരങ്ങള് സൂക്ഷ്ിക്കുന്ന ായി 
ോണാൻ േഴിഞ്ഞത് 
 
ഫയൽതവരിഫിദക്കഷ്ന് 
 
2018തലവാര്ഷ്ിേമാറര് സര്ക്കുലർഅധയായം 7തലഖണ്ഡിേ 11(5) 
ഗ്പോരംഒരുഗ്പവൃെി യലിൽ ാതഴപറയുന്ന 22 
ദരഖേള്സൂക്ഷ്ിദക്കണ് ുണ്്: 
1.േവർദപജ്സ് 
2.തെക്ലിറ് 
3.വാര്ഷ്ിേപദ്ധ ിആസൂഗ് ണദരഖ 
4.തെക്റ്നിക്കല് എറിദമറ്്ആന്്ഡിസസൻ 
5.സാദങ്ക ിേഅനുമ ിദരഖ 
6.ഭരണാനുമ ിദരഖ 
7.സംദയാജ്ി പദ്ധ ിആതണങ്കിൽഅ ുമായിബന്ധതപ്പട്ടദരഖേള് 
8.ആനവൽമാറർസര്ക്കുലർഅനുദേേം 
3എ,3ബിഗ്പോരമുള്ളത ാഴിലാളിേളുതെഡിമാന്്ദ ാറം. 
9.ഗ്പവൃെിഅനുവേിക്കൽദ ാറം 
10.ഇ.മറർദറാള് 
11.തമഷ്ര്തമന്്ബുക്ക് 
12. 
തമറ്ീരിയൽവര്ക്ക്ആതണങ്കിൽസാധനങ്ങള്വാങ്ങുന്ന ുംഉപദയാഗി
ക്കുന്ന ുമായിബന്ധതപ്പട്ടദരഖേള് 
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13.ദവജ്ലിറ് 
14. ണ്്ഗ്ൊൻസ് ർഓർഡർ 
15.തമറ്ീരിയൽവൗച്ച്റുേളുംബിലലുേളും 
16.ദറായല്റ്ിഉതണ്ങ്കിൽഅ ിന്തറദരഖേള് 
17.ഗ്പവൃെിആരംഭംമു ല് 
അവസാനിക്കുന്ന ുവതരയുള്ളമൂന്ന്ഘട്ടദ ാദട്ടാ. 
18. ഗ്പവൃെിപൂര്െീേരണസാക്ഷ്യപഗ് ം. 
19.മറര് ദറാള്മൂവ്തമന്്സ്ിപ്പ്/ യൽഗ്ൊക്കിങ്ദ ാറം 
20.ജ്ിദയാൊഗ്്ദ ാദട്ടാഗ്ഗാഫ് 
21.ദസാഷ്യൽഓഡിറ്്റിദപ്പാര്ട്ടിന്തറദോപ്പി 
22.സസറ്്ഡയറി 
 
കണ്ടത്തലുകൾ  

     ഓഡിറ്ിൻതറ ഭാഗമായി പരീദശാധിച്ച് 2  യലുേളിലും 
ഏറ്വും അ യാവശയമായി  സൂക്ഷ്ിദക്കണ് െില ദരഖേള് 
സൂക്ഷ്ിച്ച്ിട്ടിലലന്ന് േതണ്െി. 

 

DOCUMENT LIST IC/215706 WC/301319 REMARKS 

Cover page Yes Yes എം് എം് സി്
ഗ്പോരമുള്ള്
േവർദപജ്സ്്  യലു്
േളിൽ്്
ഉണ്ായിരുന്നിലല 

Check list of 
documents 

No No  

Copy of annual 
Action plan 

No Yes  

Copy of Technical 
Estimate and 
Design 

Yes Yes  

Technical Sanction Yes Yes  
Administrative 
Financial sanction 

No No  
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Convergence Fund No No File has no convergence 
scheme 

Demand Application 
Form 

No Yes  

Work allocation 
Form 

Yes Yes  

Copy of 
Measurement Book 

Yes Yes ഗ്പവർെിേള്ക്ക്്
േൃ യമായി് എം്
ബുക്ക്് സൂക്ഷ്ിച്ച്ിരുന്നു്
എന്നാൽ് അവയിതല്
ദരഖപ്പെുെലുേള്്
േൃ യ ്ഇലലായിരുന്നു.  
 

Copy of filled e-
muster roll 

Yes Yes മറർ് ദറാളിൽ് തവട്ടി്
 ിരുെലുേള്്
ോണാൻ് സാധിച്ച്ു. 
9852, 8597 

Material 
procurement 
Document and 
Usage  

No No No need for this project  

Copy of wage list Yes Yes  
Copies of wage 
and material 
payment and FTO 

Yes Yes  

Material Voucher 
Bill 

No No No need for this project  

Copies of Receipts 
of Royality paid 

No No No need for this project  

Photograph of 
Project 

Yes Yes  

Work completion 
Certificate 

No No  

Muster Roll 
Movement Slip 

Yes Yes  



SAU KERALA,KOLLAM |Mukhathala Block,Mayyanadu GP,Thekkumkara east Ward 12 

 

Geo tagged 
photograph of the 
asset 

No No  

Copy of Social 
Audit Repot 

No No  

Site Diary Yes Yes വിഎംസി് റിദപ്പാർട്ട്്
ഉണ്ായിരുന്നു് അ ിൽ്
വിവരങ്ങള്്
പൂർണമായി്
ഉണ്ായിരുന്നിലല 

 
 
 
ഗ്പവർത്തി്സ്ഥല് ന്ദർശനും 
 
്്്്്്്്്ഗ്പേൃ ി് വിഭവങ്ങളുതെ് പരിപാലനെിനും്
സാമൂഹയ്ആസ് ി്സൃഷ്ടിക്കുന്ന ിനും്സഹായിക്കുന്ന്നിരവധി്
ഗ്പവർെിേള്് ഏതറ്െുക്കുന്ന ിനുള്ള് സാധയ യുള്ള്
പഞ്ചായൊണ്് ് മയ്യനാട്.  യലിൽ് േണ്് വിവരങ്ങളുതെ്
നിജ്സ്ഥി ി് ദനരിൽ് േണ്്് മനസ്ിലാക്കുന്ന ിനായി് ദസാഷ്യൽ്
ഓഡിറ്്് അംഗങ്ങള്് ഗ്പവർെി് പൂർെിയാക്കിയ് സ്ഥലങ്ങള്്
സന്ദർശിക്കുേയുണ്ായി. ഗ്പവർെിേള്് പരിദശാധിച്ച്ും്
ത ാഴിലാളിേദളാെും് ദമറ്ുമാദരാെും് സംസാരിച്ച്ും്  യൽ്
ഉള്ള ിൽ് നിന്നും്  ീൽഡിൽ് േതണ്ൊനായ ുമായുള്ള്
വിവരങ്ങള്്െുവതെ്ദെർക്കുന്നു. 
 
 
്്്്്്്്്്ഗ്പവർെി് സ്ഥല് സന്ദർശനെിന്തറ് ഭാഗമായി്
WC/301319 ജ്ലസംരക്ഷ്ണം് എന്ന് ഗ്പവർെിയുതെ് (01/10/18-
31/03/19) ഈ് സാമ്പെിേ് വർഷ്ം് തെയ് ് നാലു് മു ൽ് 10 
വതരയുള്ള്ബിലലുേളാണ്്പരിദശാധിച്ച്ത്, അ ിന്തറ്ഭാഗമായി്
മുേളിൽ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന് 7 ബിലലുേളിതലയും് ഗ്പവർെി്
സ്ഥലങ്ങള്്സന്ദർശിക്കുേയുണ്ായി. 
 
 1)ഇന്ദിര്ദഗാപാൽ, രാജ്മ്മ 
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Descriptio
n 

Lengt
h  

Breadt
h  

Dept
h  

Volum
e  

Ot
y 

Total 
volum
e  

Rat
e  

Total cost  

ഇന്ദിരാ്
ദഗാപാ
ൽ, 
രാജ്മ്മ 

0 0 0 3897.8  3897.
8 

8.83 34417.574 

M.book 
cost  

       ₹34417.57
4 

 
്്്്്്മുേളിൽ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന് രണ്്് ഭൂവുെമേളുതെയും്
പുരയിെങ്ങള്് േിളച്ച്ിരുന്നു. എന്നാൽ് m.book ഗ്പോരമുള്ള്
അളവുേള്് എെുക്കാൻ് േഴിയാെ് വിധം് ോെുമൂെിയ്
നിലയിലായിരുന്നു. 
 
2)നീലിമ,  രാജ്ൻ് പിള്ള, സുധ, അമ്പിളി് േുമാർ,  മാർഗരറ്്്
ഏലിയാസ്്് 
 
Description Lengt

h  
Breadt
h  

Dept
h  

Volum
e  

Ot
y 

Total 
volum
e  

Rat
e  

Total 
cost  

്
ജ്ലസംരക്ഷ്
ണം്്
(േിളയൽ) 

0 0 0 4850  4850 8.8
3 

42825.
5 

M.book cost         ₹42825
.5 

 
• നീലിമയുതെ് പുരയിെം് ോെുമൂെിയ് നിലയിൽ് േണ്ു, 
അ ിനാൽ്അളവുേള്്എെുക്കുവാനും്സാധിച്ച്ിലല.  

• രാജ്ൻ്പിള്ള-ഒരു്മഴക്കുഴി്ഉപദയാഗശൂനയമായ്നിലയിൽ്
ദവറുേള്് നിദക്ഷ്പിച്ച്ിരിക്കുന്നത്് േണ്ു. പുരയിെം്
േിളച്ച് ായും്േണ്ു.  

• സുധയുതെ്പുരയിെം്േിളച്ച് ായും്ഒരു്മഴക്കുഴി്ഭൂവുെമ്
മൂെിയ്നിലയിൽ്േണ്ു.  

• മാർഗരറ്്് - പുരയിെം് പുറെുനിന്നും് പൂട്ടിയ് സ്ഥി ി്
ആയ ിനാൽ്അളവുേള്്എെുക്കാൻ്സാധിച്ച്ിലല. ഒരു്േുഴി്
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എെുെ ായും് ദമറ്്് ് അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. എന്നാൽ് ഇത്്്
എം്ബുക്ക്്ഗ്പോരം്ആയിരുന്നിലല.  

• അമ്പിളി് േുമാറിൻതറ് പുരയിെെിതല് 3 േുഴിയിൽ് ഒരു്
മഴക്കുഴി് േിണർ് നിർമ്മാണെിന്് ഉപദയാഗിച്ച്ു, ബാക്കി്
രണ്്് േുഴിേളും് സവാഭാവിേമായി് മൂെിയ് നിലയിൽ്
േതണ്െി. ഈ് മൂന്ന്് േുഴിേളും് ് mബുക്ക്് ഗ്പോരം്
ആയിരുന്നിലല.  
 

3)  മീനാക്ഷ്ി് ,അന്നമ്മ, അനി , എ്ന് ,സാബു, റിജ്ു, രജ്നി, 
വിജ്യൻ്പിള്ള് 
 
Description Lengt

h  
Bread
th  

Dept
h  

Volum
e  

Ot
y 

Total 
volum
e  

Rate  Total 
cost  

്
ജ്ലസംരക്ഷ്
ണം്്
(േിളയൽ) 

0 0 0 4505.
05 

 4505.
05 

8.83 39779.
59 

മഴക്കുഴി 1.5 1.2 0.75 1.35 8 10.8 105.6
9 

1141.4
52 

M book cost        ₹40921
.4 

 
 

• മീനാക്ഷ്ി: പുരയിെം് േിളച്ച്ിരുന്നു് ഗ്പവർെിയുതെ്
ഭാഗമായി് രണ്ു് മഴക്കുഴിേള്എെുെിരുന്നു.ഈ്രണ്ു്േു്
ഴിേളും്അവർ്വാഴ് ്നട്ട യ്്മനസ്ിലാക്കാൻ്േഴിഞ്ഞു്
എന്നാൽ് ഗ്പവർെി് പരിദശാധിയ്ക്കു് എെുതമന്ന്്
നിർദേശം് േിട്ടിയ ിനൽ് വാഴ് മാറ്ി് പു ിയ് േുഴിേള്്
ആയി്എെുെിരുന്നു് ഇ ിൽ് ഒരു് േുഴി് മാഗ് മാണ്് ് m 
book ഗ്പോരം്ഉള്ളത്. 

• അന്നമ്മ: പുരയിെെിൽ് ഒരു് മഴക്കുഴി് എെുെിരുന്നു്
എന്നാൽ് അത്് നിലവിൽ് ദവറ്് േുഴി് ആയ്്
ഉപദയാഗിക്കുേയാണ്്. 

• എ്ന: ഈ്ഭൂവുെമയുതെ്പുരയിെം്പുറെ്്നിന്നു്പൂട്ടി്
ഇരുന്ന ിനാൽ് ഗ്പവർെി് നെന്നിട്ടുദണ്ാതയന്ന്്
മനസ്ിലാക്കാദനാ് അളവുേള്് എെുക്കാൻ് സാധിച്ച്ിലല്
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അ ിനാൽ് ഈ് ഗ്പവർെി് സ്ഥലെ്് നെന്ന് ഗ്പവർെി്
നെെിയിട്ടുദണ്ാ്എന്ന്്പരിദശാധിദക്കണ്ിയിരിക്കുന്നു. 

• അനി ് േളയൽ് മഴക്കുഴി് നിർമ്മാണം് എന്നീ് രണ്ു്
ഗ്പവർെിേളും് തെയ് ിട്ടുദണ്ാ് എന്ന്് മനസ്ിലാക്കാൻ്
േഴിയുന്നിലല് .മഴക്കുഴി് ഭൂവുെമ് സവദമധയാ് മൂെിയ യ്്
മനസ്ിലാക്കാൻ്േഴിഞ്ഞു. 

• സാബു് :പുരയിെം്േിളച്ച്്്വാഴ്മരച്ച്ീനി്എന്നിവ്േൃഷ്ി്
തെയ് ിരുന്നു്എന്നാൽ്മഴക്കുഴി്പുരയിെെിൽ്നിലവിൽ്
മൂെിയ്നിലയിലാണ്. 

• റിജ്ു: പുരയിെം് േിളച്ച്ിരുന്ന് ആയി് േണ്ു് എന്നാൽ്
ഓഡിറ്ിംഗ്് എെും് എന്നുള്ള് നിർദേശഗ്പോരം് ആവാം്
ഈ് വയക്തിയുതെ് പുരയിെെിൽ് േുഴി് വൃെിയായി്
വീണ്ും്എെുെിരിക്കുന്നത്്മനസ്ിലാക്കാൻ്േഴിഞ്ഞു 

• രജ്നി്പുരയിെം്േിള്െിരുന്നു്എന്നാൽ്ഗ്പവൃെി്യുതെ്
ഭാഗമായി് എെുെ് ഒരു് മഴക്കുഴി് നിലവിൽ് മൂെിയ്
നിലയിലാണ്. 

• വിജ്യൻപിള്ള: പുരയിെം്േിളച്ച്്്േൃഷ്ിദയാഗയമാക്ക്ട്ടുണ്്്
എന്നാൽ് ഗ്പ് വൃ ിയുതെ് ഭാഗമായി് എെുെ് മഴക്കുഴി്
നിലവിൽ്ദവറുേള്്നിറച്ച്ിരിക്കുന്ന്നിലയിലാണ്. 
 
എം് ബുക്ക്് ഗ്പോരമുള്ള് 8 മഴക്കുഴി് മുേളിൽ്
പറഞ്ഞിരുന്ന് 8 ഭൂവുെമേളുതെ് പുരയിെങ്ങളിൽ്ആണ്്
തെയ് ിരുന്നത്. നിലവിൽ് ആ്് മഴക്കുഴിേള്് മൂെിയ്
നിലയിലാണ്് രതണ്ണ്ണം് ഓഡിറ്ിംഗ്് എെും് എന്നുള്ള്
നിർദേശൊൽ് പു ിയ യ്് എെുെിരിക്കുന്ന്
 യുംേണ്ു. േിലയൽ് എന്ന് ഗ്പവൃെി് നെന്നിട്ടുണ്്്്
എന്ന്്മനസ്ിലാക്കാൻ്േഴിയാെ്വിധം്നിലവിൽ്ോെു്
മൂെിയ് അവസ്ഥയിൽ് ആണ്് .അ ിനാൽ് തപാ ുപണം്
ഉപദയാഗിച്ച്്്നെെിയ്ഈ് ഗ്പവർെിേള്്സാമ്പെിേ്
നഷ്ടവും് ഒരു് തപാ ു് നഷ്ടവുമായി്
േണക്കാദക്കണ്ിയിരിക്കുന്നു. 

 
 

4)  ഭിയാൻ്എണറ് 
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Description Lengt
h  

Bread
th  

Dept
h  

Volu
me  

Ot
y 

Total 
volu
me  

Rat
e  

Total cost  

്
ജ്ലസംരക്ഷ്
ണം്്
(േിളയൽ) 

   1258.
4 

 1258.
4 

8.8
3 

11111.67
2 

M.book cost         ₹11,111.6
72 

 
പുരയിെം് നിലവിൽ്ോെു് മൂെിയ് നിലയിലാണ്്ഒരു് മഴക്കുഴി്
എെുെിരുന്നു് അത്് സാധാരണ് ഗ ി് ് മണ്ണ്് ് മുെിയ ായും്
േതണ്െി് . പുരയിെം് ഗ്പവർെി് നെന്നിട്ടുദണ്ാ് എന്ന്്
മനസ്ിലാക്കാൻ് പറ്ാെ് വിധം് ോെുമൂെി് േിെക്കുേയും്
നിലവിൽ് പുരയിെെിൽ് േന്നുോലിേതള് ദമക്കുന്ന ിനായി്
ഉപദയാഗിക്കുേയും് തെയ്യുേയാണ്് അ ിനാൽ് ഈ്
ഗ്പവർെിേള്് ഗ്പവർെി് സ്ഥലെ്് നെന്നിട്ടുദണ്ാ് എന്ന്്
പരിദശാധിദക്കണ്ിയിരിക്കുന്നു്. 
 
5) തഷ്ർലി്,സൗമയ 
 
Description Lengt

h  
Bread
th  

Dept
h  

Volum
e  

Ot
y 

Total 
volum
e  

Rat
e  

Total 
cost  

്
ജ്ലസംരക്ഷ്
ണം്്
(േിളയൽ) 

   4971.
92 

 4971.
92 

8.8
3 

43902.0
5 

M.book cost         ₹43902.
05 

 
• ്തഷ്ർലി് എന്ന് ഭൂവുെമയുതെ് വസ് ുവിൽ് എറിദമറ്ിൽ്
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ിദനക്കാളും് അളവ്് േൂെിയ് ഒരു്
മഴക്കുഴി് േതണ്ൊൻ് േഴിഞ്ഞു(4*3*1.5). രണ്്് മഴക്കുഴി്
നിലവിൽ് മൂെിയ് നിലയിലുമാണ്. ഈ് മൂന്ന്് േുഴിേളും്
എം്ബുക്ക്് ഗ്പോരം്അലലാെ ിനാൽ്ഇത്് തപാ ുപണം്
ഉപദയാഗിച്ച്്് തെയ് ിരിക്കുന്നത്് അലല് ് മറിച്ച്്്



SAU KERALA,KOLLAM |Mukhathala Block,Mayyanadu GP,Thekkumkara east Ward 17 

 

ത ാഴിലാളിേളുതെ് ോയിേ് അധവാനദശഷ്ിയും് സമയവും്
നഷ്ടമുണ്ാക്കി്ഇരിക്കുന്ന ായി്മനസ്ിലാക്കാൻ്േഴിഞ്ഞു. 

• സൗമയ-പുരയിെം്നിലവിൽ്ോെു്മൂെിയ്നിലയിലാണ്. 
 

6) അമ്പിളി്,സുധ 
 
Description Lengt

h  
Bread
th  

Dept
h  

Volu
me  

Ot
y 

Total 
volum
e  

Rat
e  

Total 
cost  

്
ജ്ലസംരക്ഷ്
ണം്്
(േിളയൽ) 

   4020.
5 

 4020.
5 

8.8
3 

35501.01
5 

M.book cost         ₹35501.0
15 

 
പുരയിെം് ഗ്പവർെി് നെന്നിട്ടുദണ്ാ് എന്ന്് മനസ്ിലാക്കാൻ്
േഴിയാെവിധം് ോട്് മൂെിയിരിക്കുേയാണ്.ഗ്പവർെിയുതെ്
ഭാഗമായി് എെുെ് മഴക്കുഴി് നിലവിൽ് മൂെിയ ായി്
േതണ്ൊൻ്േഴിഞ്ഞു. 
 
 
 
7)്സുധർമ്,ഗിരിജ് 
 
Description Lengt

h  
Bread
th  

Dept
h  

Volum
e  

Ot
y 

Total 
volum
e  

Rat
e  

Total 
cost  

്
ജ്ലസംരക്ഷ്
ണം്്
(േിളയൽ) 

   4235.
34 

 4235.
34 

8.8
3 

37398.0
5 

M.book cost         ₹37398.
05 

 
്്്്്്്്്്്്്്്്മുേളിൽ് പറഞ്ഞിരുന്ന് ഉെമേളുതെ്
പുരയിെങ്ങളിൽ് ഗ്പവർെി് തെയ് ിരുന്ന് ആയി്
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മനസ്ിലാക്കാദനാ് ഗ്പവർെി് അളന്നു് ദനാക്കാദനാ് േഴിയാെ്
വിധം് ഭൂരിഭാഗവും് ോെുമൂെി് ഉപദയാഗശൂനയമായി് േിെക്കുന്ന്്
നിലയിലാതണന്ന്് മനസ്ിലാക്കാൻ് േഴിഞ്ഞു. അ ിനാൽ്
തപാ ുപണം് ഉപദയാഗിച്ച്്് നെെിയ് ് ഇെരം് ഗ്പവർെിേള്്
അവിതെ്വീണ്ും്അത്്ോെുമൂെി് േിെക്കുേയും്വീണ്ും്അത്്
ഉപദയാഗശൂനയമാവുേയും് തെയ് ാൽ് അത്് തപാ ു്  ലം്
നഷ്ടതപ്പെുെുേയും്ത ാഴിലാളിേളുതെ്അധവാനദശഷ്ിയും്സമയം്
ഉപദയാഗിച്ച്ു് തോണ്്് നെെിയ് ഗ്പവർെി് ഒരു് തപാ ു്
നഷ്ടവും് സാമൂഹയ് നഷ്ടവുമായി് േണക്കാക്കുേയും് തെയ്യാം്
ആയ ിനാൽ് ഗ്പവർെി്സ്ഥലം്  ിരതഞ്ഞെുക്കുദമ്പാള്് ഇെരം്
ോരയങ്ങള്് േൂെി് പരിദശാധിച്ച് ിനുദശഷ്ം് ഗ്പവർെിേള്്
തെയ്യുേ്എന്നു്േൂെി്നിർദേശിക്കുന്നു. 

  



SAU KERALA,KOLLAM |Mukhathala Block,Mayyanadu GP,Thekkumkara east Ward 19 

 

 



SAU KERALA,KOLLAM |Mukhathala Block,Mayyanadu GP,Thekkumkara east Ward 20 

 



SAU KERALA,KOLLAM |Mukhathala Block,Mayyanadu GP,Thekkumkara east Ward 21 

 

IC/215706 േനാൽ നവീേരണം എന്ന ഗ്പവർെിയുതെ ഭാഗമായി 
ഗ്പവർെി സ്ഥലം്സന്ദർശിച്ച്ദപ്പാള് നിലവിൽ എട്ടാം 
വാർഡിതല േനാൽ ഉപദയാഗശൂനയമായി ോെുമൂെി യും 
ദവറുേള് നിറഞ്ഞു  േിെക്കുന്ന ായി ആണ് േതണ്ൊൻ 
േഴിഞ്ഞത്. ഗ്പവൃെി പൂർെീേരിച്ച്് േിവസങ്ങള് 
ദപാലുമാവാത   തന്ന പരിസരവും മറ്ും വീണ്ും 
ഉപദയാഗശൂനയമായി മാറുന്നു എന്നാണ് ത ാഴിലാളിേള് 
അഭിഗ്പായതപ്പട്ടത്. മാഗ് വുമലല ഇെരെിൽ ോെുമൂെി 
േിെക്കുന്നത് അപേെഭീഷ്ണി ഉള്ള ായും ത ാഴിലാളിേള് 
അറിയിച്ച്ു.  ആയ ിനാൽ ഒരു  വണ തപാ ുപണം 
ഉപദയാഗിച്ച്് പൂർെീേരിച്ച് ഗ്പവർെി വീണ്ും തെദയ്യണ്ി 
വരുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉളവാക്കുന്ന ോരയമാണ്, ഇത് ഗ്ശദ്ധദയാതെ 
ഏതറ്െുെു നെപ്പാക്കണതമന്ന് നിർദേശിക്കുന്നു.  
 

• പരിദശാധനയ്ക്ക്്വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവർെി്സ്ഥലെ് CIB 
ദബാർഡുേള്്സ്ഥാപിച്ച്ിട്ടിലല. 

 
ത ക്കുുംകര ഈസ്റ്റ് (വാർഡ്8)വാർഡിതല 
ത ാഴിലാളികളുമായുള്ള അഭിമുഖത്തിൽ നിന്ുും ലഭയമായ 
വിവരങ്ങൾ. 

   ◾ ത ക്കുംേര ഈറ് വാർഡിതല ത ാഴിലാളിേദളാട് 
സംസാരിച്ച്ദപ്പാള് അവർക്ക് ത ാഴിലുറപ്പു പദ്ധ ി വഴി 
ലഭിദക്കണ് അവോശങ്ങളിൽ പല ും ലഭിക്കുന്നുതണ്ന്ന് 
മനസ്ിലായി. 

◾ത ാഴിലാളിേള്ക്ക് അവരുതെ അവോശങ്ങതള പറ്ിയും അത് 
ദനെിതയെുക്കുന്ന ിന് പറ്ിയുള്ള അറിവ് േുറവായിരുന്നു. 
ത ാഴിലാളിേളുമായി ബന്ധതപ്പട്ട് അെിസ്ഥാന ദരഖയാണ് 
ത ാഴിൽ ോർ്. ത ാഴിലാളിേള്ക്ക് ത ാഴിൽ ോർഡിനുള്ള 
ദ ാദട്ടാ ഉള്തപ്പതെയുള്ള ദരഖേള് സൗജ്നയം ആതണന്നുള്ള 
അറിവ് ത ാഴിലാളിേള്ക്ക് ഇലലായിരുന്നു. ത ാഴിൽ ോർ് 
പു ുക്കാൻ നൽേിയദപ്പാള് ത ാഴിലാളിേതളലലാം ദ ാദട്ടായും 
ദരഖേളുതെ പേർപ്പും സവന്തം െിലവിൽ എെുെ് നൽേിയത് 
അറിയാൻ േഴിഞ്ഞു.  
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◾ത ാഴിലാളിേളുതെ ത ാഴിൽ ോർഡിൽ ഹാജ്ർ സംബന്ധിച്ച് 
വിവരങ്ങള്,  ത ാഴിൽ നൽേിയ ിതന പറ്ിയുള്ള വിവരങ്ങള് 
 ുെങ്ങിയവ പൂർണമായും ദരഖതപ്പെുെിയിട്ടുണ്്. 

◾ത ാഴിലിന് അദപക്ഷ് നൽേി 15 േിവസെിനേം  തന്ന 
ത ാഴിൽ ലഭിക്കാറുണ്് എന്ന് ത ാഴിലാളിേളിൽ നിന്നും 
അറിയാൻ േഴിഞ്ഞു.എന്നാൽ ത ാഴിലിന് അദപക്ഷ്ിച്ച്് 15 
േിവസെിനേം ത ാഴിൽ ലഭിച്ച്ിതലലങ്കിൽ ത ാഴിലിലലായ്മ 
ദവ നം ലഭിക്കും എന്ന അറിവ് ത ാഴിലാളിേള്ക്ക് 
ഇലലായിരുന്നു.  

◾5 േിദലാമീറ്ർ േൂരപരിധിക്കുള്ളിലാണ് ത ാഴിൽ 
ലഭിക്കുന്നത ന്ന് ത ാഴിലാളിേള് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ 5 
േിദലാമീറ്ർ േൂരപരിധിയിൽ േൂെു ൽ ദജ്ാലിക്ക് ദപായാൽ 
യാഗ് ാക്കൂലി ലഭിക്കും എന്ന അറിവ് ത ാഴിലാളിേള്ക്ക് 
ഇലലായിരുന്നു.  

◾ഗ്േഷ് സൗേരയതെ േുറിച്ച്് ത ാഴിലാളിേള് 
ദബാധവാന്മാരായിരുന്നു. 

◾ത ാഴിലാളിേള്ക്ക് ത ാഴിൽ സസറ്ിൽ ആവശയമായ ഗ്പാഥമിേ 
സൗേരയങ്ങള് പല ും ലഭയമാേുന്നിലല എന്ന് മനസ്ിലാക്കാൻ 
േഴിഞ്ഞു. 

◾  ണലിനു ദവണ്ിയുള്ള ൊർദപാളിൻ ആേയം  ലഭിച്ച്ിരുന്നു 
എന്നാൽ ഇദപ്പാള് അത് ഉപദയാഗഗ്പേം അലല.  

◾േുെിതവള്ളം ത ാഴിലിെങ്ങളിൽ ദമറ്ുംആർ ലഭയമാക്കുന്നുണ്്, 
എന്നാൽ േുെിതവള്ളെിന് ആവശയമായ പാഗ് ങ്ങള് 
പഞ്ചായെിൽ നിന്നും ലഭയമാേുന്നിലല എന്ന് അറിയാൻ 
േഴിഞ്ഞു.  

◾ഏറ്വും അ യാവശയം ദവണ് ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ് േിറ്് ദമറ്് 
സവന്തമായി വാങ്ങുന്നത് അറിയാൻ േഴിഞ്ഞു.  റ് എയ്് 
ദബാക്റ്സ് തഹൽെ് തസൻററിൽ നിന്നും ലഭയമാേുന്നിലല.  

◾സുരക്ഷ്ാ സാധനങ്ങളായ സേയ്യുറ, ോലുറ  ുെങ്ങിയവ 
ആവശയമായ ഗ്പവർെിേളിൽ ഏർതപ്പട്ടിട്ടും ത ാഴിലാളിേള്ക്ക് 
ആനുപാ ിേമായി ഇവ ലഭിക്കുന്നിലല എന്ന് അറിയാൻ 
േഴിഞ്ഞു.  
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◾ത ാഴിൽ സൗേരയങ്ങള് ലഭയമാക്കാൻ പഞ്ചായെിൽ ഉെൻ 
അദപക്ഷ് നൽേുതമന്നും ത ാഴിലാളിേള് അറിയിച്ച്ു.  

◾മറർ ദറാള് പൂർെിയായി പരമാവധി 14 േിവസെിനേം 
േൂലി ത ാഴിലാളിേളുതെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ിദലക്ക് 
നിദക്ഷ്പിക്കണം എന്നിരിതക്ക ത ാഴിലാളിേള്ക്ക് മാസങ്ങളായി 
ദവ നം സവേുന്ന ായി അറിയാൻ േഴിഞ്ഞു. ദവ നം 
സവേുന്ന ിന് ോല  ാമസെിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരെിന് 
അദപക്ഷ് നൽേണതമന്ന അറിവ് ത ാഴിലാളിേള്ക്ക് 
ഇലലായിരുന്നു.  

◾വാർഡിതല ത ാഴിലാളിേളിൽ പലരും തമറ്ീരിയൽ വർക്ക് 
തെയ്യുവാൻ  ാൽപരയം ഗ്പേെിപ്പിച്ച്ു. 

◾ ത ാഴിലാളിേള് എലലാരും തഗ്പാജ്ക്റ്റ്് മീറ്ിങ്ങിൽ 
പതങ്കെുക്കാറുണ്്. 

◾ത ാഴിൽ സുഗമമായി തെയ്യുന്ന ിന് ആവശയമായ 
ഉപേരണങ്ങള് ലഭയമാക്കണതമന്ന് ത ാഴിലാളിേള് ആവശയതപ്പട്ടു.  

◾വളതരയധിേം ശാരീരിേ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉള്ള ത ാഴിലാളിേള് 
ഉള്ള ിനാൽ 60 വയസ്ിനു മുേളിലുള്ള ത ാഴിലാളിേള്ക്ക് 
ആയാസം േുറഞ്ഞ ദജ്ാലിേള് ദവണതമന്ന് ആവശയതപ്പട്ടു. 

◾ത ാഴിലാളിേള്ക്ക് ഇ, എസ്, ഐ  ആനുേൂലയം,  തപൻഷ്ൻ, 
ശമ്പള വർദ്ധനവ് എന്നിവ ലഭയമാക്കണതമന്ന ആവശയം ഉണ്ായി. 

◾ത ാഴിൽ േിനങ്ങള് േുറഞ്ഞത് 100 എന്നത് വർധിപ്പിക്കണതമന്ന് 
ത ാഴിലാളിേള് ആവശയതപ്പട്ടു.  

◾ത ാഴിലുറപ്പ് ത ാഴിലാളിേളുതെ മക്കള്ക്ക് ഉന്ന  
വിേയാഭയാസെിനു ദവണ്ിയുള്ള സഹായങ്ങള് നൽേണതമന്ന് 
ആവശയതപ്പട്ടു.  

◾ഗ്പവൃെി പൂർെീേരിച്ച്് േിവസങ്ങള് ദപാലുമാോത  തെയ്  
ഗ്പവർെി  ഭൂവുെമേള് മറ്ും  ഉപദയാഗശൂനയമാേുന്ന ിനാൽ 
േൂെു ൽ തമറ്ീരിയൽ വർക്കുേള് മ ിതയന്നാണ് ത ാഴിലാളിേള് 
ആവശയതപ്പെുന്നത്.  

◾തമറ്ീരിയൽ വർക്കിൽ പണ വയൽ ദറാ് പുനരുദ്ധാരണം 
ഏതറ്െുക്കണതമന്ന് നിർദേശിച്ച്ു.  
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◾ത ാഴിലിെ സൗേരയങ്ങള് ഒരുക്കുന്ന ിനുള്ള ഗ്പശ്നങ്ങളും 
ദവ ന ിന്തറ  ോല ാമസവും അലലാത  മറ്ു ഗ്പധാന 
ഗ്പശ്നങ്ങതളാന്നും ഇലല എന്നാണ് ത ാഴിലാളിേളിൽ നിന്നും 
മനസ്ിലാക്കാൻ േഴിഞ്ഞത്. 

 
തപാ ു നിര്ദേശങ്ങൾ 
1.ത ാഴിലാളിേളുതെഎണ്ണംപരമാവധിവർധിപ്പിക്കാനാവശയമായനെ
പെിസവീേരിക്കണം.ആവശയതപ്പട്ടവർതക്കലലാം 100 
പണിതോെുക്കാൻേഴിയുന്നുതണ്ന്നവസ് ു ജ്നങ്ങള്ക്കിെയിൽദബാ
ധയതപ്പെുെണം. 
2. 
ത ാഴിലാളിേളിൽനിന്നുള്ളഅദപക്ഷ്വാങ്ങുന്നരീ ിയിൽസമഗ്ഗമായ
മാറ്ംദവണം. 
അവര്ക്ക്ആവശയമുണ്ാേുദമ്പാള്ത ാഴിൽനല്ോൻവയവസ്ഥയുണ്ാ
േണം. 
3.ദേശീയനിരീക്ഷ്ണഏജ്ന്സിമു ൽപദ്ധ ിനെെിപ്പിതലഉന്ന  ലഉ
ദേയാഗസ്ഥർവതരയുള്ളവർഅവതരഏല്പ്പിച്ച്െുമ ലേള്േൃ യമാ
യിനിരവഹിക്കുന്നുതണ്ന്നുറപ്പാക്കണം. 
4. ഡി.പി.സി, 
തജ്.പി.സി,ബി.പി.ഒഎന്നീഉദേയാഗസ്ഥർപഞ്ചായെിതലത ാഴിലുറ
പ്പ്പദ്ധ ിഓ ീസുംേഴിയാവുന്നഗ് ഗ്പവൃെിസ്ഥലങ്ങളുംസന്ദര്ശി
ക്കുന്നുതവന്നുറപ്പാക്കാൻസംസ്ഥാന ലെിൽസംവിധാനമുണ്ാേണം. 
5.വിജ്ിലന്സ്ആന്്ദമാണിറ്റിങ്സംവിധാനംസമഗ്ഗമായിഅഴിച്ച്ുപ
ണിയണം.ഇവതയസവ ഗ്ന്തമാക്കിനിലനിര്െി ത്സമയഓഡിറ്ിങ്സ
മി ിേളായിമാറ്ിതയെുക്കണം. 
6. 
വിഎംസിയുതെഗ്പവർെനങ്ങള്ദലാക്ക് ലെിൽനിരീക്ഷ്ിക്കതപ്പെ
ണം. 
7.സു ാരയ ഉറപ്പാക്കാൻത ാഴിലുറപ്പ്നിയമംഅനുശാസിക്കുന്ന ര
െിൽസിറ്ിസൺഇൻ ർദമഷ്ൻദബാർ്അെിയന്തിരമായിഎലലാ
ത ാഴിലിെെിലുംസ്ഥാപിക്കണം.  
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8.പദ്ധ ിആസൂഗ് ണെിൽേർഷ്േതരയുംത ാഴിലാളിേതളയുംതപാ
 ുസമൂഹതെയുംഉള്തപ്പെുൊൻേഴിയണം. 
9.ജ്നേീയഎറിദമറ്്നിർബന്ധമായി യ്യാറാക്കുേയുംഅതൊഴിലാ
ളിേള്ക്കലഭയമാക്കുേയുംഅവതരപറഞ്ഞുമനസിലാക്കുേയുംദവണം. 
10.ത ാഴിലാളിേള്ക്കുള്ളസുരക്ഷ്ാഉപേരണങ്ങള്പഞ്ചായെ് ല
െിൽവാങ്ങിസൂക്ഷ്ിക്കണം.ഇതൊഴിലാളിേള്ക്കലഭിക്കുന്നുതണ്ന്ന്ഉ
റപ്പുവരുെണം. 
11. 
വാർഡിതലത ാഴിൽോർഡിതെഎണ്ണെിന്അനുസൃ മായിദമറ്ുമാ
തരത രതഞ്ഞെുക്കണം. 
12.മറർദറാള്,സസറ്്ഡയറി ുെങ്ങിയആധിോരിേദരഖേള്സേോ
രയംതെയ്യുന്ന ിൽജ്ാഗ്ഗ ദവണം. 
14.ഭൂവിേസനഗ്പവൃെിേള്ഏതറ്െുക്കുന്നത്ഭൂവുെമയുതെആവശയഗ്പ
ോരമായിരിക്കണം.ഇ ിനായിപഞ്ചായെ് ലെിൽവയാപേഗ്പെര
ണംനൽേിഅദപക്ഷ്ക്ഷ്ണിക്കണം. 
15. ഇെരംഗ്പവൃെിേള്ഏതറ്െുക്കുദമ്പാള്അവമണ്ണ്-
ജ്ലസംരക്ഷ്ണെിന്ഉ േുന്ന ാണന്ന്ഉറപ്പുവരുെണം. 
16. 
ദമറ്ുമാർക്കുംവിജ്ിലൻസ്ആെ്ദമാണിറ്റിങ്കമ്മിറ്ിഅംഗങ്ങള്ക്കുംസ
മയബന്ധി മായിപരിശീലനംനൽേണം 
17. 
സജ്വസമ്പെുംആസ്ഥിയുംവർധിപ്പിക്കുന്ന ിനുള്ളപവൃെിേള്ഏ
തറ്െുക്കാൻേഴിയണം. 
18,് ത ാഴിൽ് േതണ്െുന്നത്് ദമറ്ുമാർ് ആണ്് എന്നാണ്്
മനസിലാക്കാൻ്സാധിച്ച്ത്. 
്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്് വർക്ക്് േതണ്െുവാനും്
ആസൂഗ് ണം് തെയ്യുവാനും് ത ാഴിലാളിേള്ക്ക്് അവോശമുണ്്്
.ത ാഴിലുറപ്പു് നിയമം് ഈ് അവോശം് വളതര് േൃ യമായി്
നിർവെിച്ച്ിട്ടുണ്്.് ഇ ിൻതറ് അർത്ഥം് ഓദരാ് ഗ്പദേശതെയും്
ത ാഴിലാളിേള്ക്ക്് ആ് ഗ്പദേശെിന്് ,ആ് നാെിന്  
അനുദയാജ്യവും, അവർ് അെക്കമുള്ള  പാവതപ്പട്ട് മനുഷ്യർക്ക്്
ഗുണേരവും് ആയിട്ടുള്ള് ഗ്പവർെിേള്് േതണ്െുവാനും്
അെരം് ഗ്പവർെിേള്് നെപ്പിലാക്കണതമന്ന്് പഞ്ചായെിദനാട്്
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നിർദേശിക്കാൻ് ഉള്ള് അധിോരവും് അവോശവും് ഉണ്്്
എന്നാണ്്. 
്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്പദക്ഷ്്അ ിൻതറ്അർത്ഥം്ത ാഴിൽ്
േതണ്െുന്ന ിന്്മുഴുവൻ്ഉെരവാേി വവും്ത ാഴിലാളിക്കാണ്്
എന്നു് പറയുന്നത്് ശരിയലല് .് ഗ്പവർെി  േതണ്ൊനുള്ള്
ഉെരവാേിെം് നിർവഹണ് ഏജ്ൻസിേളുതെ ാണ്് .  ഈ്
ഉെരവാേിെം  നിർവഹണ് ഏജ്ൻസി് ലാണ്്
നിക്ഷ്ിപ് മായിട്ടുള്ളത്.് അ ിനായിട്ട്് ഗ്പദ യേമായ്
പരിശീലനവും് ബിരുേവും് മറ്ുമുള്ള് എൻജ്ിനീയർമാരും്
ഓവർസിയർ് മാരുതെയും് ബയർ്  ുട്ട്് എഞ്ചിനീയർമാരും്
അെക്കമുള്ള് സംഘം് നിർവഹണ് ഏജ്ൻസി് യുതെ്
ഭാഗമായിട്ടുള്ളത്് .് അ ുതോണ്ു തന്ന് വർക്കുമായി്
ബന്ധതപ്പട്ടിട്ടുള്ള് ആശയങ്ങതള് തപാ ു് ജ്നങ്ങളിൽനിന്നും്
സവീേരിക്കുേയും് ഇെരം് ആശയങ്ങതള് മുൻനിർെി്
ഗ്പവർെിേള്് ദഗ്പാജ്ക്റ്െുേള്്ആക്കി് മാദറ്ണ്്ഉെരവാേി വം, 
ഇ ുമായി് ബന്ധതപ്പട്ട് സാദങ്ക ിേ് വിേഗ്ധർക്കും്
ഉദേയാഗസ്ഥർക്കും് തന്നയാണ്  
്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്് െിലയിെങ്ങളിതലങ്കിലും്
ത ാഴിലാളിേള്് 100 പണിയും് ആവശയതപ്പെുദമ്പാള്, 
ഗ്പവർെിേള്് ത ാഴിലാളിേള്്  തന്ന്േണ്ു്പിെിക്കണം്എന്ന്
രീ ിയിൽ് നിർവ്വഹണ് ഏജ്ൻസിയിൽ് നിന്നും് നിർബന്ധം  
പിെിക്കാറുണ്്.് ത ാഴിലാളിേള്ക്ക്് സാദ്ധയ േള്് െൂണ്ിക്കാട്ടാം, 
െില് അവസരങ്ങളിൽ് നിശ്ചി ് ഗ്പവർെിേള്്
ആവശയതപ്പൊം.അ ലലാത ് െിലയിെതെങ്കിലും് പറഞ്ഞു്
വരുന്ന ുദപാതല്ത ാഴിലാളിേള്് തന്ന്പണി്േതണ്െണതമന്ന്്
 രെിലുള്ള് സമീപനം് ശരിയായിട്ടുള്ള ലല.് ഇത്് , 
നിയമവിരുദ്ധമാതണന്ന്്മാഗ് മലല്അധാർമിേവും്ആണ്. 
 
യുവാക്കളും, 
ോരയദശഷ്ിയുള്ളവരുമായഒരുശക്തമായെീമാണ്പഞ്ചായെിതല
ത ാഴിലുറപ്പ്പദ്ധ ിതയമുദന്നാട്ട്നയിക്കുന്നത്. 
േഴിഞ്ഞവര്ഷ്ം261.41 ലക്ഷ്വുംഈവര്ഷ്ം 
163.61ലക്ഷ്ംരൂപയുംേൂലിയിനെില് 
ത ാഴിലാളിേളുതെസേയിതലെിക്കാൻേഴിഞ്ഞത്ഉദേയാഗസ്ഥരുതെ
ശുഷ്ക്കാന്തിതോണ്ാണ്. 
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വയ യസ് മായഗ്പവൃെിേള്േതണ്െുന്ന ിൽ ാല്പ്പരയംോണിച്ച്ാ
ൽേുതറക്കൂെിതമച്ച്തപ്പട്ടഗ്പവർെനംോഴ്സെവക്കാനാേും. 
 
ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റയുണിറ്റ്്  
ഗ്ശിപീറ്ർഗ്പേീപ് (ജ്ിലലാറിദസാര്ഴ്സസ്ദപർഴ്സസൺ)  ദ ാണ് നമ്പർ-  
8891502154. 
സലീനബീഗം (ദലാക്ക്്റിദസാഴ്സസ്ദപർഴ്സസൺ)   - 9447230834 
 
സഹായിച്ച്വർ:-  പഞ്ചായെ്്ഗ്പസിഡന്്., വാര്്തമമ്പര്, 
ജ്നഗ്പ ിനിധിേള്,ദമറ്മാർ,വിലലജ്സ് റിദസാഴ്സസ് ദപഴ്സസൺസ് 
,ത ാഴിലാളിേള്,ഉദേയാഗസ്ഥർ.                 
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