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ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ഉന്നമനതിനരായി സ്വതഗന്തഭരാരതതിൽ ആവിഷ്കരിച്ച

ഏറ്റവും സുഗ്രധരാനവും ശക്തവുമരായ നിയമമരാണ് മഹരാത്മരാ്രാനി ദേശീയ

ഗ്രാമീണ ടതരാഴിലുറപ്നിയമം. ഇന്ത്ത്യയിടല സരാധരാരണകരാരരായ ജനങ്ങളുടെ

ടതരാഴിൽ ടെയുവരാനുള്ള അവകരാശടത സംരകിച്ചു നിലനിർതുന്നതിനരായി

ഇന്ത്ത്യൻ ്രരാർലടമൻറ് അം്ീകരിച്ച്, ഗ്രസിഡൻറ് ഒപുവച്ച 2005 ടസ്ര്റ്റംബർ മരാസം

അഞരാംതീയതി മുതൽഈനിയമംനിലവിൽവന്നു. 

ആമുഖം

ഇന്ത്ത്യയിടല ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ഉന്നമനതിനരായി നിരവധി

ഗ്രാമവികസന ്രദ്ധതികൾ നെപിലരാകിയിരുന്നുടവങിലും ്ുണഫലം ശരിയരായ

വിധതിൽ ജനങ്ങളിൽ എതരാതിരുന്നതിടന തുെർന്ന് ്രരാർലടമൻറ്്രരാസരാകിയ

മഹരാതരാ്രാനി ദേശീയ ഗ്രാമീണടതരാഴിലുറപ്നിയമതിന്ടറ ഗ്രരാഥമികലക്ത്യം

ഒരു ഗ്രാമീണകുെുംബതിന് നിയമം വഴി ഒരു സരാമ്പതികവർഷം 100

ടതരാഴിൽേിനങ്ങൾ ഉറപുനൽകുകടയന്നതരാണ.് ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ

ഉന്നമനതിനും ടമച്ചടപട്ട ജീവിതസരാഹെര്ത്യം ഉറപരാകുന്നതിനും അതിലൂടെ

േരാരിഗേ്ത്യനിർമരാർജ്ജനവും സുസിരവികസനവും ആണ് ഈ നിയമതിന്ടറ

ഗ്രരാധരാനലക്ത്യം. െൂഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ടതരാഴിലരാളികടള ദമരാെിപികുകയും

മരാന്ത്യമരായ ദവതനം നൽകി അവരുടെ കുെുംബതിന്ഗകയദശഷി വർദ്ധിപിച്ച്

േരാരിഗേ്ത്യതിൽ നിന്നും കരകയറരാൻ ടതരാഴിലുറപു ്രദ്ധതിയിലൂടെ കഴിയുന്നു.

ഗ്രകൃതി വിഭവ ്രരി്രരാലനതിലൂടെ ഓദരരാ ഗ്രദേശതിന്ടറയും വിഭവരാെിതറ

ശക്തമരാകുകയും, അതിലൂടെ വരൾച്ച, മട്രാലിപ,് ടവള്ളടപരാകം,

വനനശീകരണം തുെങ്ങിയ ്രരാരിസിതിക ഗ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും സംരകണം

നൽകുകയും അതിലൂടെ ഉത്്രരാേനം, ഉത്്രരാേനകമത എന്നിവ

വർദ്ധിപികുവരാനും ്രദ്ധതി ഗ്രവർതനങ്ങളിൽ കൂെി കഴിയുന്നു. ഗ്രകൃതി

വിഭവ്രരി്രരാലനതിന് ഏറ്റവും ഗ്രധരാനടപട്ട ഘെകമരാണ്ജലസംരകണവും

അതിൻടറ സുരകിതത്വവും ഇവ ടതരാഴിലുറപ് ഗ്രവർതനങ്ങളിൽ ഉറപ്

വരുതുവരാൻകഴിയുന്നു.

2018-19 ൽ ദകരളം ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രളയേുരന്തം ഏറ്റുവരാങ്ങിയ

നരാെരാണ്.ദകരളതിടലഎലരാ ജിലകളിലുംഈ ഗ്രളയംവളടരയധികം േുരന്തങ്ങൾ

ഉണരാകിയിട്ടുള്ളതരാണ.്അദത ദകരളം തടന്നയരാണ് മരാർച്ച്മരാസദതരാെുകൂെി

ശക്തമരായ വരൾച്ചയും കുെിടവള്ളകരാമവും അനുഭവടപെുന്നത.്ഈ

അവസരതിലരാണ് എഗതദയരാ നൂറ്റരാണുകളരായി നരാം

നിർമിച്ചകിണറുകൾ,കുളങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഗ്രരാധരാന്ത്യം

തിരിച്ചറിയുന്നത.്ജലസുരകടയകുറിച്ച് െിന്തികുദമ്പരാൾ അതിനുദവണ വലിയ

സരാദങതികവിേ്ത്യടയകുറിച്ചരാണ് നരാം ആേ്ത്യംെിന്തികുക. ടതരാഴിലുറപു്രദ്ധതി

നമുക് ഗ്രധരാനമരായും കരാണരാൻ കഴിയുന്ന വസ്ുതയരാണ് മഴകുഴികള്. ഇവയുടെ

നിർമരാണഗ്രവൃതികളിൽ ടതരാഴിലരാളികൾ കൂെുതലരായും ഗശദ്ധടെലുതിയരാൽ

ഭൂ്ർഭജലതിന്ടറ അളവിടന നമുക് നലരീതിയിൽ ഉയർതുവരാൻ

സരാധികുന്നു.ഗ്രധരാനമരായും ദമൽപറഞ്ഞ ഗ്രശ്നങ്ങൾ ജലസംരകണതിനും

ജലസംഭരണതിന് കരാര്ത്യമരായരീതിയിൽതടന്നബരാധികുന്നു.

്രതിമൂന്നരാം ്രഞവത്സര്രദ്ധതിയുമരായി ടതരാഴിലുറപ് ബനടപെുതി

കരാർഷിക്രദ്ധതികൾ ജനങ്ങളിടലതികൽ, കരാർഷിദകരാത്്രരാേനതിൽ സ്വയം

്രര്ത്യരാപ്തകകവരികൽ, തരിശുഭൂമികളിലും സ്വകരാര്ത്യഭൂമിയിലും

ട്രരാതുസരാ്രനങ്ങളിലും ഫലവൃകങ്ങൾ ടവച്ചു്രിെിപികൽ, എന്നിവ നെതി

വരുന്നു. ്രഞരായതിടല വിവിധ ദതരാെുകളിൽ തെയണനിർമികുകയും,

കുളങ്ങൾ, ്രെുതരാകുളം, നീർകുഴി, കയരാലനിർമരാണം,
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കിണർറീെരാർജ്ജിങ്തുെങ്ങിയ വഴി ജലസംരകണവും ഉറപുവരുതുന്നു.

ഇങ്ങടന മഹരാതരാ്രാനി ദേശീയ ഗ്രാമീണടതരാഴിലുറപ്്രദ്ധതി

്ുണദഭരാക്തരാകളരായ ജനങ്ങൾക്ടതരാഴിൽേിനങ്ങൾ ഉറപരാകുന്നതിലൂടെ

ജനങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവരാരം ടമച്ചടപെുതുന്നു.

നിയമമനുസരിച്ചുള്ള ്രദ്ധതിനിർവഹണതിലൂടെ ഗ്രാമീണദമഖലയുടെ

സുസിരആസ്ിവികസനം എന്നതരാണ് ലക്ത്യംടവകുന്നത്. 2005ൽ

ഗ്രരാബല്ത്യതിൽ വന്നനിയമമനുസരിച്ച് ഇന്ത്ത്യയിടല 200 ജിലകളിൽ

ഗ്രഥമഘട്ടതിൽ നെപിലരാകുകയും 2008-ൽ മുഴുവൻ ജിലകളിദലകും

വ്ത്യരാ്രിപികുകയും ടെയ്ു.അതനുസരിച്ച് ദകരാട്ടയം ജിലയിലും ്രദ്ധതി

ഗ്രവർതനങ്ങൾ തുെങ്ങുകയുംഇദപരാഴും തുെർന്നുടകരാണിരികുകയും

ടെയുന്നു.

തതാഴ്ധിലുറപ് ന്ധിയമംതതാഴ്ധിലാള്ധിേൾക് ഉറപ് നൽേുന്ന

പ്പത്അവോശങ്ങൾ

1. ടതരാഴിൽ കരാര്ഡ് ലഭികുവരാനുള്ള അവകരാശം- ടഷഡ്ത്യൂൾ 2; ഖണിക 1-5,

എ.എം.സി.അദ്ധ്ത്യരായം-3

2. അദ്രകിച്ച് 15 േിവസതിനുള്ളില് ടതരാഴില് ലഭികുവരാനുള്ള

അവകരാശവും ആയതിന് കക്രറ്റു ദരസീത് ലിഭികുന്നതിനും ഉള്ള

അവകരാശം .

3. അടലങിൽ ടതരാഴിലിലരായ്മ ദവതനം ലഭികുവരാനുള്ള അവകരാശം

ആേ്ത്യടത 30 േിവസം (1/4 &്രിന്നീെുള്ളേിവസങ്ങളിൽ 1/2)

4. ടഷൽഫ് ഓഫ്ദഗ്രരാജക്്തയരാറരാകുവരാനുള്ള അവകരാശം അദ്രകിച്ച് 15

േിവസതിനുള്ളിൽ ടതരാഴിൽ ലഭികുവരാനുള്ള അവകരാശവും

ആയതിന്കകപറ്റു രസീത്ലഭികുന്നതിനും ഉള്ള അവകരാശം- ടഷഡ്ത്യൂൾ 1;

ഖണിക 8, ടഷഡ്ത്യൂൾ 2;ഖണിക 6-13

5. അഞ്കിദലരാമീറ്ററിനുള്ളിൽ ടതരാഴിൽ ലഭികരാനുള്ള അവകരാശം

അടലങിൽ ദവതനതിന്ടറ 10%അധികംലഭികുവരാനുള്ളഅവകരാശം

6. കുെിടവള്ളം, വിഗശമസൗകര്ത്യം, ഗ്രഥമ ശുഗശൂഷസൗകര്ത്യം ഇവ

ലഭികുന്നതിനുള്ളഅവകരാശം ടഷഡ്ത്യൂൾ 2;ഖണിക 23-28

7. 15 േിവസതിനുള്ളിൽ ദവതനംലഭികുന്നതിനുള്ളഅവകരാശം

8. ദവതന വിതരണതിടല കരാലതരാമസതിന് നഷ്ട്രരിഹരാരം

ലഭികുവരാനുഉള്ളഅവകരാശം.

9. സമയബനിതമരായുള്ള്രരരാതി ്രരിഹരാരതിനുള്ളഅവകരാശം

10. ദസരാഷ്ത്യൽഓഡിറ്റ്നെതുന്നതിനുള്ളഅവകരാശം

തതാഴ്ധിലാള്ധിേളുതടേടമേൾ

1. കൃത്ത്യസമയത്ടതരാഴിൽസലത്ഹരാജരരായി ഒപ് വയ്കുക.

2. ടതരാഴിലുറപ്ഗ്രാമസഭകും

ദസരാഷ്ത്യൽഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസഭയുംകൃത്ത്യമരായി്രടങെുകുക.

3. ്രണിസലത്തരാസിക് വസ്ുകള്ഉ്രദയരാ്ികുവരാദനരാ കതികുവരാനും

്രരാെുള്ളതല.

4. സിറ്റിസൺഇൻദഫരാർദമഷൻദബരാർഡ്ഗ്രവൃതിയുടെആരംഭഘട്ടതിൽത

ടന്നനിർബനമരായുംവയ്ദകണതരാണ്

5. ഗ്രകൃതിസംരകണതിന്ആവശ്ത്യമരായഗ്രവൃതികൾഏടറ്റെുത്നെപിലരാ

കുക.

6. ആസ്ി സൃഷ്ടികുന്ന ഗ്രവൃതികൾ കടണതി ദമറ്റ്ടനയും ്രഞരായത്

അധികൃതടരയും അറിയികുക.
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മഹരാതരാ്രാനിദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതരാഴിലുറപ്്രദ്ധതി ഗ്രകരാരം

ടതരാഴിലരാളികൾക് ലഭിദകണ ആനുകൂല്ത്യങ്ങടളകുറിച്ചും അതുമരായി

ബനടപട്ട ആവശ്ത്യകതടയകുറിച്ചും നിയമതിന്ടറ ആമുഖതിൽ

ഗ്രസ്രാവിച്ചിട്ടുണ്. ടതരാഴിലരാളികളുടെയും അവരുടെ ആനുകൂല്ത്യങ്ങളുദെയും

കുറിച്ച് ഒരു തനതരായ വിശേീകരണംഈ റിദപരാർട്ട്മുഖരാന്തരം ടതരാഴിലരാളികളരായ

നിങ്ങളിദലക് എതികുവരാൻ സരാധികും.ഈ റിദപരാർട്ട്അെിസരാനതിൽ

നിങ്ങൾക് ഗ്രരാപ്മരാകരാൻ കഴിയുന്ന ഒട്ടനവധി വസ്ുതരാ്രരമരായ കരാര്ത്യങ്ങൾ

കകവരികരാൻനിങ്ങൾക്ഏവർകുംകഴിയടട്ട.

തതാഴ്ധിലുറപുപ്പദ്ധത്ധിയ്ധിൽഏതറടുത്ത്ചെയാൻപ്പറ്ധിയ ഗപ്പവൃത്ധിേൾ

1. വ്ധിഭാഗം എ :ഗ്രകൃതി വിഭവ ്രരി്രരാലനവുമരായി ബനടപട്ട

ട്രരാതുഗ്രവൃതികൾ

2. വ്ധിഭാഗംബ്ധി: സമൂഹതിൽ അവശത അനുഭവികുന്ന വിഭരാ്ങ്ങൾകുള്ള

വ്ത്യക്തി്ത ആസ്ികൾ ഖണിക 5ൽ ്രരരാമർശികുന്ന കുെുംബങ്ങൾക്

മരാഗതം

3. വ്ധിഭാഗംേ്ധി: ദേശീയഗ്രാമീണ ഉ്രജീവനമിഷൻ നിബനനകൾ

അനുസരികുന്ന സ്വയം സഹരായസംഘങ്ങൾക് ട്രരാതുഅെിസരാന

സൗകര്ത്യങ്ങൾ

4. വ്ധിഭാഗംഡ്ധി: ഗ്രാമീണഅെിസരാനസൗകര്ത്യങ്ങൾ

ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്

തപ്പാതുേമൂഹം പ്പദ്ധത്ധിന്ധിർവഹണതതപ്പറ്ധിയും തപ്പാതുധനം

ത്ചെലവഴ്ധികുന്നത്ധിതനകുറ്ധിചും പ്പരേ്യവും േ്വതഗ്ത്രവുമായ നടതുന്ന

പ്പര്ധിദശാധനയാണ്ോമൂഹ്യ ഓഡ്ധിറ് .തതാഴ്ധിലുറപ്ന്ധിയമം

അനുശാേ്ധികുന്നത് വർഷത്ധിൽ എല്ലാ വാർഡ്ധിലും രണ്ട്ഗപ്പാവശ്യം

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്ഗഗാമേഭ ന്ധിർബനമായും നടദതണ്ടതാണ്.

േുതാര്യത ഉറപുവരുത്ധി, അഴ്ധിമത്ധിരഹ്ധിതമാകുേയും അതുവഴ്ധി

േേ്ഭരണം ോധ്യമാകുനത്ധിന്നും ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ് േമൂഹതത

പ്പാേതപടുതുന്നു . പ്പദ്ധത്ധിവ്ധിഭാവനം ത്ചെയുന്ന രീത്ധിയ്ധിൽ

ഗുണദഭാകാകളുതട ജീവ്ധിതോഹ്ചെര്യത്ധിൽ േലഗപ്പേമായമാറം

േൃഷ്ധികുന്നത്ധിന്തപ്പാതുപ്പണം ശര്ധിയായരീത്ധിയ്ധിൽ

വ്ധിന്ധിദയാഗ്ധിച്ലക്യഗപ്പാപ്്ധി സേവര്ധിച്ധിടുദണ്ടാ എന്നവ്ധിലയ്ധിരുതലും

ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്നടതുന്നു. േഴ്ധിഞ പ്പതുവർഷമായ്ധി

തുടർന്നുതോണ്ട്ധിര്ധികുന്ന പ്പദ്ധത്ധിഗപ്പവർതനങ്ങതളകുറ്ധിചുള

ോമൂഹ്ധിേ ഓഡ്ധിറ്, തതാഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധത്ധി ന്ധിയമംതേകൻ 17 (2)

അനുേര്ധിച് മുണ്ടകയം പ്പഞായത്ധിതല വാർഡ്ട് 12 ആന്ധികുന്ന് 2019

ഒേ്ദടാബര് 28 മുതൽനവംബർ 07വതരനടതതപടു .

ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്ഗപ്പഗേ്ധിയ( 2018ഒേ്ദടാബര്1മുതല്മാര്ച്31വതര )

1പ്പശാതലംഒരുകൽ

ദ്രാക് തലതിലും ഗ്രാമ്രഞരായത്തലതിലും ്രദ്ധതി നിർവഹണ

ഉദേ്ത്യരാ്സനരായ ദ്രാക്ഓഫീസർ (BDO),്രഞരായത് ടസഗകട്ടറി, മറ്റ്നിർവഹണ

ഉദേ്ത്യരാ്സർ തുെങ്ങിയവരുമരായി ദ്രാക്റിദസരാഴ്സ്ദ്രഴ്സൺ

നെതിയകൂെിയരാദലരാെനയിൽ ഉരുതിരിഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് തുെർഗ്രഗകിയകൾ

ആസൂഗതണം ടെയുകയും ദസരാഷ്ത്യൽ ഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസഭരാതീയതി
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നിശ്ചയികുകയും ടെയുന്നു.

2.േയൽപ്പര്ധിദശാധന

ദസരാഷ്ത്യൽ ഓഡിറ്റ്ഗ്രഗകിയ ആരംഭിച്ചിരികുന്ന തിയതിയ്ക് മുൻ്രുള്ള

ആറ്മരാസകരാലയളവിൽ വരാർഡിടല ഗ്രവൃതി ഫയലുകൾ, ഏഴ് രജിസറുകൾ,

അദതരാടെരാപംഅനുബനദരഖകളുംസൂക്മ്രരിദശരാധനനെതുന്നു.

3. ഗപ്പവൃത്ധിസ്ഥലപ്പര്ധിദശാധന

ഓദരരാ ഗ്രവൃതിയും എസിദമറ്റിൽ ഗ്രതി്രരാേികുന്ന അളവിലും ്ുണതിലും

നെപിലരാകിയിട്ടുദണരാഎന്നും ആ ഗ്രവൃതിയുടെ ്ുണഫലതിന്ടറ വ്ത്യരാപ്ി

തിട്ടടപെുതുകയും ഗ്രസ്ുത ടതരാഴിലിെങ്ങളിൽ ടതരാഴിലരാളികൾക് ലഭിദകണ

അവകരാശ ആനുകൂല്ത്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുദണരാ എന്നും ഗ്രവൃതി

സല്രരിദശരാധനയിലൂടെ ലക്ത്യം ടവകുന്നു.

4.വീടുവീടാ്ത്രരം ഉളവ്ധിവരദശഖരണം

്രദ്ധതി ്ുണദഭരാക്തരാകളുടെ വീെുവീെരാന്തരംടെന്ന്ദനരിൽ കണ്്രദ്ധതിയുടെ

നിർവഹണടതകുറിച്ചും ്ുണഫലടതകുറിച്ചുമുള്ള അഭിഗ്രരായങ്ങളും

നിർദ്ദേശങ്ങളുംസ്വരൂ്രികുന്നു.

5. തതള്ധിവ്ദശഖരണം

ഫയൽ ്രരിദശരാധന, ഗ്രവൃതി സല്രരിദശരാധന, വീെുവീെരാന്തരം ഉള്ള

വിവരദശഖരണം തുെങ്ങിയ ഓഡിറ്റ്ഗ്രഗകിയ കടണതലുകളുടെ വസ്ുനിഷ്ഠമരായ

ടതളിവ്ദശഖരണംനെതുന്നു.

6.ോമൂഹ്യ ദബാധവൽകരണം

സരാമൂഹ്ത്യ ഇെട്രെലുകളിലൂടെ ്രദ്ധതി വിജയം ഉറപു വരുതി ്രൗരരാവദബരാധം

ഉയർതുകയും ദസരാഷ്ത്യൽ ഓഡിറ്റ്ഗ്രഗകിയ വിജയിപികുകയും ടെയുന്നതിന്

ആവശ്ത്യമരായ ദബരാധവൽകരണഗ്രവർതനങ്ങൾനെപിലരാകുന്നു.

7. റ്ധിദപാർട്തയാറാകൽ

ദസരാഷ്ത്യൽ ഓഡിറ്റ്ഗ്രഗകിയയിടല കടണതലുകളും നി്മനങ്ങളും,

നിർദ്ദേശങ്ങളും ദസരാഷ്ത്യൽ ഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസഭയിൽ െർച്ചടെയ്് അം്ീകരാരം

നെതുന്നതിനരാവശ്ത്യമരായകരെ്റിദപരാർട്ട്തയരാറരാകുന്നു.

8. ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്ഗഗാമേഭ

്രശ്ചരാതലം ഒരുകൽ െർച്ചയിൽ നിശ്ചയികടപട്ടേിനതിൽ സൗകര്ത്യ

ഗ്രേമരായസലത്ഗ്രാമസഭ ദെർന്ന്കരെ്റിദപരാർട്ട്അവതരണവും, െർച്ചയും,

നിർദ്ദേശങ്ങളും, തിരുതൽ ഗ്രഗകിയകളും, അം്ീകരാരം ദനെിടയെുകുകയും

തുെർനെ്രെികളുംകകടകരാള്ളുന്നു.

മുണ്ടകയംഗഗാമപ്പഞായത്

ദകരാട്ടയം ജിലയിൽ കരാഞ്ഞിരപള്ളി ദ്രാകിൽ ഉൾടപെുന്ന മുണ്ടകയം

ഗ്രാമ്രഞരായത് ജിലയിടല കിഴകന് ദമഖലയിടല ഗ്രധരാനടപട്ട

കരാര്ഷികദമഖലയരാണ.്

ഇവിടെ കൂെുതലും റബ്ബര്കര്ഷകരരാണ് . ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതരാഴിലുറപ് ്രദ്ധതി

കരാര്ഷിക ദമഖലയില് ്രുതന് ഉണര്വ് ്രകര്ന്നിട്ടുണ്

.ടതരാഴിലുറപ്്രദ്ധതിഗ്രവർതനങ്ങൾ 2008 മുതൽ ആരംഭിച്ച

്രഞരായത്ഗ്രശംസനീയമരായ തരതിൽ നെപിലരാകി വരുന്നു.മുണകയം

്രഞരായതിടല വരാര്ഡ് 3 ആണ് ദകരാട്ടയം ജിലയിടല ആേ്ത്യടത ദസരാഷ്ത്യൽ
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ഓഡിറ്റ്നെതുവരാൻതിടരടഞ്ഞെുതത.്

ജനസംഖ്ത്യ -ആടക 38445

സ്ഗതീകള്: 19730

്രുരുഷനരാര്: 18715

ആടകവീെുകള്: 9593

അങ്ങനവരാെികള്: 43

മുണ്ടകയംവാർഡ് 12ആന്ധികുന്ന്

വ്ധിവരങ്ങൾ
ജ്ധില്ലാത

ലം

ദ്ാക്

ലം

പ്പഞായ

ത്തലം

സൃഷ്ടിച്ചടതരാഴിൽേിനങ്ങൾ 39.43

(ലകം)
5,82,763 85750

കുെുംബങ്ങൾക്നൽകിയിരികുന്നശരരാശരി

ടതരാഴിൽേിനങ്ങൾ (ലകം)
65.3 67.88 80.14

100 േിനങ്ങൾ്രൂർതീകരിച്ചകുെുംബങ്ങൾ 12,662 1,903 411

ആടകടതരാഴിടലെുതകുെുംബങ്ങൾ 0.6

(ലകം)
8,585 1070

ആടകടതരാഴിടലെുതടതരാഴിലകൾ 0.68

(ലകം)
10,129 1341

ആടകടതരാഴിൽേിനങ്ങൾഎസി.

ടതരാഴിലരാളികൾക്ശതമരാനതിൽ
12.19% 14.39% 12.10%

ആടകടതരാഴിൽേിനങ്ങൾഎസ്ിടതരാഴിലരാളി

കൾക്ശതമരാനതിൽ
3.29% 10.69% 3.75%

26-03-2019-ൽ

താതഴപ്പറയുന്ന 5 വർകുേൾ ആണ് ഈ ഘടത്ധിൽ ദോഷ്യൽ

ഓഡ്ധിറ്ധിംഗ്ധിന്വ്ധിദധയമാക്ധിയത്

േ

്്

ര

മ

ഗപ്പവൃ

ത്ധി

ദോ

ഡ്

ഗപ്പവൃ

ത്ധിയു

തടദപ്പര്

ആതേഅനുവേ്ധിചത്
ഓഡ്ധിറ്ോലയളവ്ധി

ൽ്ചെ്ധിലവായത്

അ വ്ധിേ ോ ആതേ അ േ ആ
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ന

്ം

വ്ധിേ

ഗ്ദ

തതാ

ഴ്ധിൽ

ദവത

നം

ഗ്ദ

ത

ത്ാ

ഴ്ധി

ൽ

ദവ

ത

നം

ധ

ന

ഘ

ട

േം

വ്ധിേ

ഗ്ദ

തതാ

ഴ്ധിൽ

ദവ

ത

നം

്ാ

ധ

ന

ഘ

ട

േ

്ം

തേ

1
WH/289

082

ടതരാട്ടിപരാട്ടു

ഭരാ്ം കല്

തെയണ

നിർമരാണം

132535 0.00 132535 107588
45

48
112136

2
WC/3355

17

മഴകുഴി

നിർമരാണം

ഘട്ടം 2

357858.

28
8280 366138.28 242462

65

40
249002

3
WH/289

081

ടെമ്പൻ

ദതരാട്ടിൽ

കലുതെയ

ണ

നിർമരാണം

226152 0.00 226152
226151

.85

0.0

0
226135

4
WH/326

050

ദ്രരാതൻമ

ലദതരാെ്

ആഴംകൂട്ട

ൽ

197317 5912 203229 127970
48

88
132858
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5
WH/326

051

കപിലരാംമൂ

െ് -

്രുലികുന്ന്

IPC ദതരാെ്

ആഴംകൂട്ട

ൽ , തെയണ

നിർമരാണം .

143519
14351

9
143519 113326

46

72
117998

ആതേ

(ഓഡ്ധിറ്ോലയളവ്ധിൽ

1057381

.28

15771

1

1071573.2

8

817497

.85

20

64

8

838129

മുകളിൽടകരാെുതിരികുന്നഗ്രവർതികൾഓഡിറ്റ്കരാലയളവിൽതുെങ്ങിയിട്ടുള്ള

തുംഓഡിറ്റ്കരാലയളവിൽഅവസരാനിച്ചതുമരാണ്.

ഗേമ

.നം

ഗപ്പവ

ർത്ധി

ദോഡ്

ഗപ്പവർത്ധിയുതടദപ്പ

ര്ട്

േൃഷ്ധിചഅവ്ധി

േഗ്ദ്ധതതാഴ്ധിലു

േൾ

അവ്ധിേഗ്ദ്ധ

ദവതനം

1

161000400

6/WC/2890

82

ടതരാട്ടിപരാട്ടു ഭരാ്ം കല്

തെയണനിർമരാണം 397 107588

2

161000400

6/WC/3355

17

മഴകുഴി നിർമരാണം

ഘട്ടം 2 894 242462

3

161000400

6/WC/2890

81

ടെമ്പൻദതരാട്ടിൽ

കലുതെയണ

നിർമരാണം

834 226151.85

4

161000400

6/WC/3260

ദ്രരാതൻമലദതരാെ്

ആഴംകൂട്ടൽ
472 127970

5

161000400

6/WC/3260

51

കപിലരാംമൂെ് -

്രുലികുന്ന് IPC ദതരാെ്

ആഴംകൂട്ടൽ,തെയണ

നിർമരാണം.

418 113326

ആതേ 3015 817497.85
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ഈഗ്രവൃതികൾവഴികൂെുതൽടതരാഴിൽേിനംസൃഷ്ടികുവരാൻകഴിയുന്നുഎ

ങിലുംട്രരാതു്രണംസമ്പന്നവിഭരാ്തിലുള്ളവരുടെസലത്മരാഗതംെിലവഴികു

ന്നുഎന്നദതരാന്നൽട്രരാതുസമൂഹതിന്ഉള്ളതരായി്രരിദശരാധനരാദവളയിൽമനസി

ലരാകരാൻകഴിഞ്ഞു .

എ.എം.േ്ധി.അദ്ധ്യായം-7.11.5ഗപ്പോരമുള ഗപ്പവൃത്ധി േയൽ -

പ്പര്ധിദശാധനയുതടേതണ്ടതലുേൾ

േവർദപ്പജ്

എ.എം.സി. ഗ്രകരാരമുള്ള കവർ ദ്രജ് ഫയലിൽ സൂകിച്ചിട്ടുള്ളത്

അഭിനന്ദനരാർഹമരാണ.്എന്നരാൽകവർ ദ്രജ് ്രൂർണമലരായിരുന്നു .

ത്ചെക്ല്ധിസ്

ഒരു ഗ്രവൃതി ഫയലിൽ ഗകമഗ്രകരാരം ഏടതരാടക ദരഖകൾ എവിടെ ഏത്

ദ്രജിലരാണ്സൂകിച്ചിരികുന്നു എന്ന് മനസിലരാകുവരാനുള്ള ആധികരാരിക

ദരഖയരാണ്ടെക് ലിസ്.്രരിദശരാധിച്ച ഫയലില് ടെക് ലിസ് ഉണരായിരുന്നു

എങിലും ്രൂര്ണമല.

ആകൻപാൻദോപ്ധി 

ഗ്രസ്ുത ഗ്രവൃതി ്രഞരായതിടല നെപുവർഷതിടല ആനുവൽ ആകൻ

തരാനിൽ ഉൾടപട്ടതരാണ് എന്ന് ടതളിയികുവരാനുള്ള ദരഖയരാണ്

ആകൻതരാൻന്ടറ ദകരാപി ്രരിദശരാധിച്ച ഗ്രവൃതി ഫയലുകളിലും

ആകൻതരാനിന്ടറ ദകരാപികരാണുവരാൻ സരാധിച്ചില .

എസ്ധിദമറ്

ഒരു ഗ്രവൃതി എങ്ങടന, എഗത അളവിൽ ടെയണടമന്ന് സദങതി കമരായി

ഗ്രതി്രരാേികുന്ന ആധികരാരിക ദരഖയരാണ് എസിദമറ്റ.്്രരിദശരാധന ഭരാ്മരായി

കടണതിയിട്ടുള്ളത് എലരാ ഗ്രവൃതി ഫയലുകളിലും എസിദമറ്റ്സൂകിച്ചിട്ടുണ.്

സരാധരാരണ ജനങ്ങൾക് മനസിലരാകുന്ന രീതിയിൽ ജനകീയ ഭരാഷയിൽ ദവണം

എസിദമറ്റ് തയരാറരാകരാൻ. എന്നരാൽ ്രരിദശരാധിച്ച ഒരു ഫയലിലും ജനകീയ

എസിദമറ്റ് കരാണുവരാൻ സരാധിച്ചില. ഗ്രവൃതിയുടെ ഓദരരാ ഘട്ടതിടലയും

വിശേവിവരങ്ങൾഎസിദമറ്റിൽ ഗ്രതി്രരാേിച്ചിട്ടുണ്എന്നത് ഗ്രശംസനീയമരാണ്.

ോദ്കേത്ധിോനുമത്ധിപ്പഗതം

ഒരു ഗ്രവൃതിക് സരാദങതിക വിതക്തരുടെ അനുമതിലഭിച്ചിട്ടുണ്

എന്നതിനുള്ള ആധികരാരിക ദരഖയരാണ്സരാദങതിക അനുമതിദരഖ.

്രരിദശരാധിച്ച ഫയലുകളിൽ സരാദങതികരാനുമതി ദരഖ ഉണരായിരുന്നു.

സരാദങതികരാനുമതി ദരഖയിൽ ഒപിെുന്ന സരാദങതിക വിേഗ്ധർ അതിദനരാടെരാപം

ഒപിട്ട തീയതി കൂെി ദെർദകണതുണ.് അതിനരാൽ ഇകരാര്ത്യതിൽ

ഗ്രദത്ത്യകഗശദ്ധ്രുലർദതണതരാണ്.

ഭരണാനുമത്ധിദരഖ

ഗ്രവൃതി ടെയുന്നതിന് നിര്വഹണ സരാ്രനം നൽകുന്ന അനുമതിയരാണ്

ഭരണരാനുമതി ദരഖ.ഈ ദരഖ എലരാ ഫയലുകളിലും സൂകിദകണതരാണ.്14

ഗ്രവൃതി ഫയലുകളിലും ടസക്ത്യുറിൽനിന്നും ലഭികുന്നദകരാപി ആണ്

ഉണരായിരുന്നത്, ടസക്ത്യൂറിൽ നിന്നും ലഭികുന്ന ദകരാപി ആയരാൽ ദ്രരാലും

്രഞരായത് ടസടഗകട്ടരിയുടെ ഒപ,് സീൽ തീയതി എന്നിവ

ദരഖടപെുദതണത്നിർബനമരാണ.് എന്നരാൽ ഇതരം അെയരാളടപെുതലുകൾ

ഒന്നും തടന്ന ഭരണരാനുമതി ദരഖയിൽ കരാണരാൻ സരാധിച്ചില. ഭരണരാനുമതി

ലഭികുന്നതിന്സമർപികുന്ന ദരഖകളിൽ ഗ്രാമസഭ അം്ീകരാരതിന്ടറ
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്രകർപ് ഉൾടപെുദതണതുണ് ആയതിനരാൽ ഗ്രസ്ുത ഗ്രാമസഭ

തീരുമരാനതിന്ടറ അതരായത് ഗ്രവൃതി ഗ്രാമസഭ അം്ീകരിച്ചതിന്ടറ

്രകർപും ഭരണരാനുമതിയ്ടകരാപം ഗ്രവൃതിഫയലിൽ ദെർദകണതരാണ.്

ഡ്ധിമാൻഡ്ദോം

ടതരാഴിലരാളികൾ ടതരാഴിൽ ആവശ്ത്യടപട്ട് നൽകുന്ന അദ്രകയരാണ്

ഡിമരാൻഡ്ദഫരാം. ടതരാഴിൽ ആവശ്ത്യട്രട്ടവർക് 15 േിവസതിനുള്ളിൽ

ദജരാലിനൽകിദയരാ എന്നറിയുവരാൻ സഹരായികുന്ന ദരഖകൂെിയരാണ്

ഡിമരാൻഡ്ദഫരാം. ്രരിദശരാധിച്ച ഫയലിൽ ഡിമരാൻഡ്ദഫരാo ഉണരായിരുന്നു.

എഴുതി തയരാറരാകിയഡിമരാണ് ദഫരാംആണ്ഫയലില്ഉണരായിരുന്നത് .

വർക്അദലാദകഷൻ ദോം

ഗ്രവൃതി അനുവേിച്ചുടകരാണ് നിർവഹണഉദേ്ത്യരാ്സർ നൽകുന്ന

അനുമതിയരാണ് വർക് അടലരാദകഷൻദഫരാo. അദ്രകിച്ച് 15

േിവസതിനുള്ളിൽ ഗ്രവൃതിലഭിദച്ചരാ എന്നറിയരാൻ ഈ ദഫരാം സഹരായികും.

്രരിദശരാധിച്ച ഫയലിൽഈദഫരാംകരാണരാൻസരാധിച്ചില .

മസർ ദറാൾ

ടതരാഴിലരാളികളുടെ ഹരാജർനില ദരഖടപെുതരാൻ ഉള്ള ദരഖയരാണ് മസർദറരാൾ.

മസർ ദറരാളുകളിൽ ബിഡിഒ., ടസഗകട്ടറി എന്നിവർ തീയതിവച്ച് ഒപ്, സീൽ

എന്നിവ ്രതിപിദകണതരാണ്. എന്നരാൽ ഒപും സീലും മരാഗതദമഫയലിൽ കരാണരാൻ

സരാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. തീയതി ഉണരായിരുന്നില. െില മസര്ദറരാളുകളില് ്രഞരായത്

ടസടഗകെരിയുടെ ഒപുംസീലുംകരാണരാന്കഴിഞ്ഞില . ടമഷർടമന്റ് ബുക് നമ്പർ

മസർ ദറരാളുകളിൽ ഉണരാകണം എന്നരാൽ അവ ഒരു മസർദറരാളിലും

ദരഖടപെുതിയിട്ടില.

തമഷർതമന്റ്ബുക്

ഒരു ഗ്രവൃതി എസിദമറ്റ്ഗ്രകരാരം കൃത്ത്യമരായ അളവിൽ ആണ് ടെദയണത്

എന്നും ടെയ്ിരികുന്നത് ഇഗ്രകരാരം തടന്നടയന്ന് മനസിലരാകുന്നതിനുമുള്ള

ആധികരാരിക ദരഖയരാണ് ടമഷർടമന്റ്ബുക.്

്രരിദശരാധനവിദധയമരാകിയഫയലുകള്ളിൽ ടമഷർടമന്റ്ബുക് ഉണരായിരുന്നു.

ടമഷർടമന്റ് ബുകുകൾ ്രഞരായതിൽനിന്നും െുമതലടപട്ട ഉദേ്ത്യരാ്സൻ

സരാക്ത്യടപെുതി നൽദകണതരാണ.് എന്നരാൽ ഈ ടമഷര്ടമന്റ് ബുക്

ടസഗകട്ടറിസക്ത്യടപെുതിയിട്ടിലരാരുന്നു .

ഗ്രവൃതി ്രൂർതീകരണതിന്ടറ വിവിധഘട്ടങ്ങളിടല തുക ്രരാസരാകു ദമ്പരാഴും

ഒെുവിൽ ഗ്രവൃതിയ്ക് അനുവേിച്ച തുകഗ്രകരാരമുള്ള ആടക തുക

അനുവേിയ്കുദമ്പരാഴും ടമഷർടമന്റ്ബുകിൽ ്രഞരായത് ടസഗകട്ടറി

സരാക്ത്യടപെുതൽ നെതി ഒപ്, സീല് എന്നിവ ്രതിപിദകണതരാണ.്എം -

ബുകുകളിൽ ടെക് &ടമഷർ ടെയ് വിവ രങ്ങൾദരഖടപെുദതണതുണ.്

സര്ദവഡരാറ്റ

ഗ്രവൃതിഎവിടെ നെകുന്നുഎന്ന് മനസിലരാകരാനുള്ള ദരഖയരാണ്സര്ദവ

ഡരാറ്റ. എന്നരാല്ഒരു ഫയലിലും ഒരു സലം ഉെമയുടെയും കരം ടകട്ടിയ രസീതി

ഉണരായിരുന്നില .

തമറീര്ധിയൽതഗപ്പാേ്യൂർതമന്റ്

ഒരു ഗ്രവൃതിക് സരാദങതിക എസിദമറ്റ്ഗ്രകരാരം ആവശ്ത്യമുള്ള

സരാധനസരാമഗ്ികൾ വരാങ്ങുന്നതിനുള്ള നെ്രെിഗകമങ്ങൾ ഗ്രതി്രരാേികുന്ന

ദരഖയരാണ്ടമറ്റീരിയൽ ടഗ്രരാക്ത്യൂർടമന്റ.്്രരിദശരാധിച്ച ഫയലുകള്ഒന്നും തടന്ന
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ടമറ്റീരിയൽഉ്രദയരാ്ം ഉള്ളതരായിരുന്നില .

ദവജ് ല്ധിസ്

മസർ ദറരാളിന് ആനു്രരാതികമരായി ടതരാഴിലരാളിക് ദവതനം അനുവേിച്ചു

എന്ന് ടതളിയികരാനുള്ള ആധികരാരിക ദരഖയരാണ് ദവജ് ലിസ് . ്രരിദശരാധിച്ച

ഫയലുകളിൽ എലരാം ദവജിസ് കരാണരാൻ സരാധിച്ചു. ഇത് ഗ്രശംസനീയമരായ

കരാര്ത്യമരാണ്.മസർദറരാളിന്അനുസരിച്ച് ദവജ്ലിസ് ഗകമീകരിച്ചരാല്നന്നരായിരികും.

േണ്ട്ഗടാൻസ്ഫർഓർഡർ

മസർദറരാളിനും, ദവജ് ലിസിനും ആനുസരിച്ച് ടതരാഴിലരാളിക്

ദവതനംകകമരാറിദയരാഎന്ന് ഉറപരാകരാനുള്ളദരഖയരാണ് ഫണ്ഗെരാൻസ്ഫർഓർഡർ.

്രരിദശരാധിച്ചഎലരാഫയലുകളിലുംഫണ്ഗെരാൻസ്ഫർഓർഡർകരാണുവരാൻ സരാധിച്ചു
.

തമറീര്ധിയൽ വൗചർ ആൻഡ് ബ്ധിൽ

സരാധനസരാമഗ്ികൾ ആവശ്ത്യമരായ ഗ്രവൃതികൾക് സരാമഗ്ികൾ

വിതരണംടെയ്തിന്ടറ ബിലുകളും വൗച്ചറുകളും ഫയലിൽ

സൂകിദകണതരാണ.് എന്നരാൽ ്രരിദശരാധിച്ച ഗ്രവർതികളിൽ സരാമഗ്ികൾ

വിതരണം ടെയ്തിന്ടറ ദരഖ ഉണരായിരുന്നു എന്നരാൽ ബിലുകൾ ഒന്നും

ഇലരാരുന്നു.

ദോദടാഗഗാേ്

ഒരുഗ്രവൃതി തുെങ്ങുന്നതിനു മുൻ്രും, ഗ്രവൃതി നെന്നു ടകരാണിരികു

ദമ്പരാഴും, ഗ്രവൃതി ്രൂർതിയരായതിനു ദശഷവുമുള്ള മൂന്ന്ഘട്ടതിലുള്ള

ദഫരാദട്ടരാ ഗ്രവൃതി ഫയലിൽ സൂകിദകണതരാണ.് എന്നരാൽ ്രരിദശരാധിച്ച

ഫയലുകളില് മൂന്ന് ഘട്ടതിടലയും ദഫരാദട്ടരാ ഫയലിൽ സൂകിച്ചിട്ടിലരാരുന്നു .

അതുദ്രരാടലതടന്ന െരാഗ്ഡ് ദഫരാദട്ടരാഗ്രാഫ് ഒരുഫയലിലും ഉണരായിരുന്നില.

ഗപ്പവൃത്ധിപ്പൂർതീേരണോക്യപ്പഗതം

ഗ്രവൃതി ്രൂർതീകരിച്ചു എന്നതിന്ടറ ദരഖയരാണ് ഗ്രവൃതി

്രൂർതീകരണ സരാക്ത്യ്രഗതം. എലരാ ഫയലുകളിലും ഗ്രവൃതി ്രൂർതീകരണ

സരാക്ത്യ്രഗതംഉണരായിരുന്നു എങിലും ബനടപട്ട ഉദേ്ത്യരാ്സര് ആരും ഒപും

സീലും വച്ചിരുന്നില .

മസർദറാൾമൂവ്തമന്റ്സ്ധിപ്

ഒരുഗ്രവൃതിയുടെ ഓദരരാഘട്ടതിന്ടറയും മസർദറരാൾ അനുവേിച്ച് ടതരാ

ഴിലരാളികൾക് ദവതനം നൽകുന്നത് വടരയുള്ള ഓദരരാഘട്ടങ്ങളും ഏടതരാടക

തീയതികളിൽ നെന്നു എന്ന് മനസിലരാകരാനരാണ് മസർദറരാൾ മൂവ്ടമന്റ്സി്ര്.

്രരിദശരാധിച്ചഫയലുകളിൽഎലരാം മസർദറരാൾ മൂവ്ടമന്റ്സി്ര് ഇലരാരുന്നു

സേറ്ഡയറ്ധി

ഗ്രവൃതി സലടത മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ദരഖടപെുതുന്നതിന്

ദവണിയുള്ള ആധികരാരിക ദരഖയരാണ് കസറ്റ്ഡയറി. ്രരിദശരാധിച്ച

കസറ്റ്ഡയറികൾ ്രൂർ്മരായും ്രൂരിപിച്ചിരുന്നില. ടതരാഴിലരാളികളുടെ

സരാക്ത്യ്രഗതം, ടതരാഴിലു്രകരണങ്ങളുടെ വരാെക സംബനിച്ച വിവരങ്ങൾ,

വിജിലൻസ് ആന്റ് ദമരാണിറ്ററിം്് കമിറ്റി (വി.എം.സി.) വിവരങ്ങൾ എന്നിവ

കസറ്റ്ഡയറികളിൽ ഉണരായിരുന്നു. വിജിലൻസ്& ദമരാണിറ്ററിം്് കമിറ്റി

അം്ങ്ങൾ ഒപിദെണ സരാനത് ടതരാഴിടലെുത ടതരാഴിലരാളികൾ തടന്ന

ഒപിട്ടതരായരാണ് കണത്. ഗ്രവൃതി ടെയ് ആളുകൾ വി.എം.സി. അം്ങ്ങളരായി

ഉണരാകുവരാൻ്രരാെുള്ളതല.

 വി. എം. സി. രൂ്രീകരിദകണത്എങ്ങടനടയന്നുള്ളത്എ.എം.സി.
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യിടലദ്രജ് നമ്പർ 57 ഭരാ്ം10.5.3.അനുസരിച്ച്ആവണം.

ദറാേ്ഗർേ്ധിവേം

വരാർഷിക മരാസർതരാൻ ഗ്രകരാരം എലരാ ്രഞരായതുകളിലും ദറരാസ്് ർ േിവസം

ആെരികണം എന്ന് നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുണ,് എന്നരാൽ മുണകയം ്രഞരായതിൽ

നരാളിതുവടരയരായി ദറരാസ്് ർേിവസം ആെരിച്ചതരായി ദരഖകളിദലരാ

ടതരാഴിലരാളികൾദകരാ ഉദേ്ത്യരാ്സർദകരാഅറിവില.

പ്പഞായത്ധിൽേൂക്ധിച്ധിര്ധിദകണ്ട 7രജ്ധിസറുേൾ

1. ടതരാഴിൽകരാർഡിനുള്ളകുെുംബരാദ്രകയുടെരജിസർ

2. ടതരാഴിൽആവശ്ത്യടപട്ടതുംടതരാഴിൽഅനുവേിച്ചതുംസംബനിച്ചരജിസർ

3. ഗ്രവൃതിയുടെലിസുംെിലവുംവിശേരാംശങ്ങളുംസംബനിച്ചരജിസർ

4. സിരആസികളുടെരജിസർ

5. ്രരരാതിരജിസർ

6. സരാധനരജിസർ

7. ഗ്രാമസഭരജിസർ

I) തതാഴ്ധിൽോര്ഡ് രജ്ധിസര്

 തതാഴ്ധില്ോര്ഡ്അദപ്പകരജ്ധിസര്

്രരിദശരാധനരാ കരാലയളവരായ 1-10-2018 മുതൽ 31 -10 -2019 വടര 91

കരാർഡുകൾക് അദ്രക ലഭികുകയും വിതരണം നെതുകയും

ടെയ്ിട്ടുണ്

II)വര്ക്രജ്ധിസര്(ഗപ്പവര്ത്ധിയുതടപ്പട്ധിേയും്ചെ്ധിലവുംവ്ധിശോoശങ്ങളും

േംബന്ധിചരജ്ധിസര്)

്രഞരായത് ടസഗകട്ടറി ദ്രജ് നമ്പർ 1 മുതൽ 101 ദ്രജ് വടര

സരാക്ത്യടപെുതി ഒപുടവച്ചിട്ടുണ് .എന്നരാൽ ഇതിൽ സീൽ ഇലരാരുന്നു .2016 -2017

സരാമ്പതിക വർഷം മുതൽ 2017 -2018 വടര ആടക 190 വർകുകളരാണ് രജിസർ

ടെയ്ിട്ടുള്ളത് .2018 -19 സരാമ്പതിക വർഷതിൽ വർകുകൾ ഒന്നും

ദരഖട്രെുതിയിട്ടില .

III) തമറീര്ധിയല്രജ്ധിസര്

്രഞരായത് ടസഗകട്ടറി സരാക്ത്യട്രെുതിയിട്ടില .്രരിദശരാധന കരാലയളവിൽ

ടമറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും ദരഖടപെുതിയിട്ടില .

IV)തടന്തണ്ടര്രജ്ധിസര്.

്രഞരായത് ടസഗകട്ടറി സരാക്ത്യട്രെുതിയിട്ടില .്രരിദശരാധന കരാലയളവിൽ

സ്വീകരിച്ച ടെൻഡറുകൾഒന്നും ദരഖടപെുതിയിട്ടില .

V)ഗഗാമേഭരജ്ധിസർ

എലരാവരാര്ഡുകള്കും ഗ്രദത്ത്യകം ടരജിസറുകള്സൂകിച്ചിരികുന്നു .

VI)സ്ഥ്ധിരആസ്ഥ്ധിേളുതടരജ്ധിസർ

്രഞരായത് ടസഗകട്ടറി സരാക്ത്യട്രെുതിയിട്ടില .്രരിദശരാധന
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കരാലയളവിൽആസ്ികൾ ഒന്നും ദരഖടപെുതിയിട്ടില

VII)പ്പരാത്ധിരജ്ധിസർ-

്രഞരായത് ടസഗകട്ടറി സരാക്ത്യട്രെുതിയിട്ടില .്രരിദശരാധന കരാലയളവിൽ

ആടകഒരു ്രരരാതി മരാഗതമരാണ് ലഭിച്ചത്.

േ്യാഷ്ബുക്

കൃത്ത്യമരായി സൂകികുന്നുണ് .

ഗപ്പവൃത്ധിയ്ധിടപ്പര്ധിദശാധനാവ്ധിവരങ്ങൾ.

കപിലരാംമൂെ് ്രുലികുന്ന് ഗ്രദേശടത ഐ്രിസി ദതരാെ് ആഴം കൂട്ടലും

കലുതെയിണ നിർമരാണം ഗ്രവർതി ആണ് ്രരിദശരാധിച്ചത്, ്രരിദശരാധനയിൽ

ദതരാട്ടിൽ തെയണ ഭരാ്ീകമരായി മരാഗതദമ കരാണരാൻ സരാധിച്ചുള്ളൂ . ഫയൽ

്രരിദശരാധിച്ചദപരാ കണ അളവും ദനരിൽ കണ അളവും കൃത്ത്യമരായിരുന്നു,

ദതരാെിന്ടറ െില ഭരാ്ങ്ങൾ വൃതിഹീനമരായി ആണ് കിെന്നത് . ഈ

കരാര്ത്യടതകുറിച്ച് ദമറ്റുമരായി സംസരാരിച്ചദപരാൾ അറിയരാൻ സരാധിച്ചത്

വീെുകളിൽ നിന്നും ദതരാട്ടിൽ നിദക്രികുന്ന മരാലിന്ത്യമരാണ് മലിന

കരാരണടമന്നും ഗ്രളയം മൂലമരാണ് തെയണ നശികരാൻ മടറ്റരാരു കരാരണടമന്നും

ദമറ്റൽ നിന്നുംഅറിയരാൻസരാധിച്ചു.

ദജരാലികിടെ ശരാന്തമ കുഞ്ഞുദമരാൻ എന്ന ടതരാഴിലരാളിയുടെ കരാൽ

മുറിഞ്ഞിട്ടും െികിത്സ സഹരായം ഒന്നും ലഭിച്ചില . നിർമല എന്ന

ടതരാഴിലരാളിയുടെ കരാൽ ്രണിസലത് ടവച്ച ഒെിഞ്ഞിട്ടും

െികിത്സരാസഹരായടമരാന്നും ലഭിച്ചിട്ടില . ്രഞരായതിൽ ബിലുകൾ

ഏല്ിച്ചിട്ടുടണങിലും ്രഞരായതിന്ടറ ഭരാ്തുനിന്നും യരാടതരാരു വിധ

െികിത്സരാസഹരായം ലഭിച്ചിട്ടിലഎന്നവർ്രരരാതിടപട്ടു.

ടക.ൻ കൃഷ്ണൻകുട്ടി എന്ന ആളുടെ ഉെമസതിയിലുള്ള റബര്അധിഷ്ഠിത

ഗ്രദേശതരാണ് മഴകുഴി നിർമരാണം നെന്നത് . ്രലതും അളടവെുകരാൻ

സരാധികരാതവിധതിൽആയിരുന്നു. കുഴി നിറടയ ്രരാസികും ,െപു െവറുകൾ

ആയിരുന്നു . ്രലകുഴികളും മ്് മൂെിയതരായിരുന്നു.

ടെമ്പൻ ദതരാട്ടിൽ കലുതെയിണ നിർമരാണം ആഴംകൂട്ടൽ എന്ന ഗ്രവൃതി

സലതു ്രരിദശരാധിച്ചതിൽ തെയണ നിർമരാണം തൃപ്ികരമരായിരുന്നില .

തെയിണകളും ടവള്ളം വന്ന്ന് ഒലിച്ചുദ്രരായി എന്നരാണ് ദമറ്റുംമരാർ ്രറഞ്ഞത് .

എന്നരാൽശക്തിയരായി ടവള്ളംവരുന്ന ഒരു ദതരാെ്അലരായിരുന്നുഅത്.

ദപ്പാതൻദതാട് ആഴംേൂടൽ എന്ന ഗപ്പവൃത്ധി സ്ഥലതു

പ്പര്ധിദശാധ്ധിചത്ധിൽ വളതര വീത്ധി േുറഞ ദതാട് ആയ്ധിരുന്നു ഒരു േല്ല്

ഉപ്പദയാഗ്ധിചാണ് തടയണ ന്ധിർമ്ധിച്ധിര്ധികുന്നത് എസ്ധിദമറ്ധിൽ പ്പറഞ്ധിടുള

അളവ് ഉണ്ടായ്ധിരുന്ന്ധില്ല ,മഴതവളം വന്ന്ട് ഒഴ്ധിേ്ധിദപായാണ് എന്നാണ് ദമറുമാർ

പ്പറഞവ്ധിശധ്ധിോരണം .

തതാട്ധിപാടു ഭാഗം ദതാട്ധിൽേല്ല് തടയണന്ധിർമാണംഎന്ന ഗപ്പവർത്ധി

സ്ഥലതു പ്പര്ധിദശാധ്ധിചത്ധിൽ തടയണ ന്ധിർമാണം നടന്നതായ്ധി ോണാൻ

ോധ്ധിച്ധില്ല . ഇത്ധിന്തറ ോരണം മീറുമാദരാട് ദ്ചൊേ്ധിചദപാൾ അറ്ധിയാൻ

ോധ്ധിചത് തവളതപാകത്ധിൽ ദപ്പായതാതണന്നാണ് .



14

േ്ധിറ്ധിേൺഇൻേർദമഷൻദബാർഡ്

ഗ്രവർതി ആരംഭികുദമ്പരാൾ സരാ്രിദകണതരായ സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദമഷൻ

ദബരാർഡ് വരാർഡിടല ്രരിദശരാധന നെതിയ ഗ്രവർതി ഗ്രദേശങ്ങളിൽ

ഒരിെതും ഉണരായിരുന്നില. ഇവയുടെ അഭരാവതിൽ ഗ്രവർതിയുടെ

വിശേരാശരാംങ്ങടളകുറിച്ച് ട്രരാ തുജങ്ങൾക് അറിവ് ലഭികരാടത ദ്രരാകുന്നു. ഇവ

യഥരാസമയം സരാ്രികുന്നതിന് എ.എം.സി.അദ്ധ്ത്യരായം-10.6 അനുസരിച്ച് വീഴ്ച

സംഭവികരുത്.

്ചെ്ധിേ്ധിത്സലഭ്യമാകുന്നത്-

ടഷഡ്ത്യൂൾ 2;ഖണിക25,എ.എം.സി.അദ്ധ്ത്യരായം-9

്രരിദശരാധിച്ച ഒരു ഫയലുകളിലും െികില്സ സംബനിച്ച വിവരങ്ങള്

ഉണരായിരുന്നില.

ന്ധിർവഹണഉദേ്യാഗസ്ഥർകായുളന്ധിർദ്ദേശങ്ങൾ

ബ്ധി.ഡ്ധി.ഒ.

 മസർദറരാളിൽബിഡിഓ

ഒപുംസീലും്രതിപികുന്നതിദനരാടെരാപംതീയതികൂെിഇെുവരാൻഗശദ്ധിദക

ണതരാണ.്

 അകൗണൻറ്, ഡി. ഇ. ഒ .അഗകിഡിറ്റഡ് എൻജിനീയർ, ഓവർസിയർ

ദമറ്റുമരാർ എന്നിവർക് അവരുടെ െുമതലകടള കുറിച്ചും

ഉതരവരാേിത്വങ്ങടള കുറിച്ചും ഏടറ്റെുത് നെപിലരാകരാൻ സരാധികുന്ന

ഗ്രവൃതികടള കുറിച്ചും മതിയരായ ടഗെയിനിങ്ങ് ടകരാെുകുക.

 ബിഡിഓകഴിയുന്നസമയങ്ങളിൽടതരാഴിലരാളികടളയുംടതരാഴിൽസലങ്ങ

ളുംസന്ദർശികുന്നത് ്ുണകരമരായിരികും

തേഗേടറ്ധി /അേ്ധിസൻറ്തേഗേടറ്ധി

 മസർദറരാളിൽ ഒപിനും സീലിനും ഒപം തീയതി കൂെി ദെർകുവരാൻ

ഗശദ്ധികുക.

 ഏഴുരജിസറുകൾ, എം. ബുക് എന്നിവ സരാക്ത്യടപെുതി ആധികരാരികത

ഉറപുവരുതുക

 ടതരാഴിലരാളികളുടെ അവകരാശങ്ങൾ, അെിസരാനസൗകര്ത്യങ്ങൾ എന്നിവ

ഉറപുവരുതുക.

 െികിത്സരാ െിലവുകൾ കൃത്ത്യമരായി അനുവേികുവരാൻ ഉള്ള നെ്രെികൾ

സ്വീകരികുക.

 ഏടറ്റെുത് നെപിലരാകുവരാൻ സരാധികുന്ന വർകുകൾക് അനുസൃതമരായി

ടഷൽഫ്ടഗ്രരാജക്റ്റ് കടണതിവയ്കുക.
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 വിജിലൻസ് ആൻഡ്ദമരാണിറ്ററിം്് കമറ്റിടയ ശക്തിടപെുതുക.

ആറുമരാസതിടലരാരികൽ്രുന:സംഘെിപികുകയും ടെയുക.

 എ .എം. സി അനുസരിച്ചുള്ള ബി.എഫ.്റ്റി, ദസവനങ്ങൾ

ഗ്രദയരാജനടപെുതുക. ദ്രജ് 78,16 .1 

ന്ധിർവഹണഉദേ്യാഗസ്ഥർ

(അകൗണൻറ്/ഡി.ഇ. ഒ .അഗകിഡിറ്റഡ്എൻജിനീയർ,ഓവർസിയർ)

 വർക് ഫയലുകളിൽആനുവൽമരാസർസർകുലറിൽ്രറയുന്ന ഗ്രകരാരമുള്ള

22 ദഡരാക്ത്യൂടമന്റസ് ഉടണന്ന്ഉറപ് വരുതിഗ്രവൃതി

ഫയൽതയരാറരാകുക.

 കസറ്റ്ഡയറി കൃത്ത്യമരായി എഴുതി സൂകികുന്നതിനും ദമറ്റ്മരാർക്

നിർദേശംനൽകുക.

 മസർദറരാൾ ടതരാഴിലിെങ്ങളിൽ എതിച്ചു ദഗ്രരാജക്് ഇനീദഷ്ത്യറ്റീവ്മീറ്റിം്്

കൂെി ്രണിആരംഭികുന്നതിന്സഹരായികുക

 കൃത്ത്യമരായഇെദവളകളിൽടതരാഴിലിെംസന്ദർശിച്ചടെയ്ടതരാഴിൽഅളന്ന്എം

ബുകിൽദരഖടപെുതുക.

 ഡിമരാൻഡ്അനുസരിച്ച് ഴിടതരാഴിൽനൽകുക

 ടതരാഴിലരാളികൾക്അെിസരാനസൗകര്ത്യങ്ങൾ ഒരുകുക

ദമറ്

 മസർദറരാൾകൃത്ത്യമരായിഒപ് വയ്്രികുക

 ഹരാജരരാകരാതവരുടെവിവരംഅെയരാളടപെുതുക 

 മസർദറരാളിൽടതരാഴിൽേിനങ്ങളുടെതീയതിഅെയരാളടപെുതുക

 കസറ്റ്ഡയറി്രൂർ്മരായും്രൂരിപികുക

 ടതരാഴിൽകസറ്റുകളിൽടവച്ച്അ്രകെംനെന്നിട്ടുടണങിൽകസറ്റ്ഡയറിയി

ൽഎഴുതുകയുംനിർവഹണഉദേ്ത്യരാ്സടരഅറിയികുകയുംെികിത്സഉറ

പരാകുകയുംടെയുക

 നിശ്ചിതഅളവിലും്ുണനിലവരാരതിലുംദജരാലിടെയുന്നുണ് എന്ന്ഉറപ്

വരുതുക.

ഏതറടുകാവുന്നഗപ്പവർത്ധിേൾ

വ്ധിഭാഗം -എ

 ്രരാതദയരാരത് മുള, രരാമച്ചം,തുെങ്ങിയവവച്ച് ്രിെിപികുക.

 കജവദവലിനിർമരാണം

വ്ധിഭാഗം-ബ്ധി

 വരാർഡിൽഉൾടപെുന്നട്രരാതുകിണറുകളുടെനവീകരണം, റീെരാർജ്ജ്

 ്രുരയിെങ്ങളിൽഉ്രകരാരഗ്രേമരാകുന്നതരതിലുള്ള

കജവദവലിനിർമരാണം

 നീരുറവസംരകണംസരാധ്ത്യമരാകുന്നഗ്രവർതനങ്ങൾ

 ഫലവൃകകതനട്ട് ്രരി്രരാലനം
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 ട്രരാതു-സ്വകരാര്ത്യകുളങ്ങളുടെനവീകരണം

വ്ധിഭാഗം-േ്ധി

 ആട്ടിൻകൂെ്, ദകരാഴികൂെ,്്രശുടതരാഴുത്നിർമരാണം

 ഐഎച്ച്എച്ച്എൽഗ്രവർതികൾ

 മത്സ്ത്യകുളനിർമരാണം

വ്ധിഭാഗം-ഡ്ധി

 സ്വയംസഹരായസംഘങ്ങൾക് കൂട്ട്കൃഷിക് നിലടമരാരുകൽഅം്ൻവരാെി,

സ്കൂൾെുറ്റുമതിൽനിർമരാണം

ഉദേ്യാഗസ്ഥരുതട്ചെുമതലേൾ

ദ്ാക്ദഗപ്പാഗഗാംഓേീേർ

്രഞരായതുകടള ടതരാഴിലുറപു ്രദ്ധതിയുടെ ടഷൽഫ്ടഷൽഫ്ഓഫ്

ടഗ്രരാജക്റ്റ് തയരാറരാകുന്നതിലും വിദകഗന്ദീകൃതരാസൂഗതണം

നെപിലരാകുന്നതിലും ്രരാകടപെുതണം. ഈ മസർദറരാൾ വിതരണം ടെയുക,

്രഞരായതുകളുടെ ടതരാഴിലുറപ്്രദ്ധതിയുടെ നിർവഹണ ദമൽദനരാട്ടം

വഹികുക. ്രദ്ധതിയുടെ ലഭിച്ച വിഭവങ്ങളുടെയും, വിതരണം ടെയ്വയുടെയും,

ഉ്രദയരാ്ിച്ചവയുടെയും കണകുകൾ സൂകികുക. ആവശ്ത്യമരായ രജിസറുകൾ

സൂകികുക.

പ്പഞായത്്ഗേടറ്ധി/അേ്ധിസന്റ്തേഗേടറ്ധി

ടസഗകട്ടറി ടതരാഴിലുറപ്്രദ്ധതിയുടെ ദമൽദനരാട്ടം, ഗ്രവൃതികളുടെ

ബിലുകൾ യഥരാസമയം അം്ീകരികുക, ടതരാഴിലരാളികളുടെ ദവതനം

യഥരാസമയം അം്ീകരികുക, ടതരാഴിലരാളികളുടെ ദവതനം യഥരാസമയം

ഡി.ബി.െി മുഖരാന്തിരം ടതരാഴിലരാളികളുടെഅകൗണിടലതിടയന്ന് ഉറപരാകുക.

ഓവർേ്ധിയർ/എൻജ്ധിനീയർ

ഗ്രാമസഭ തീരുമരാനഗ്രകരാരം ഗ്രവൃതികൾ കടണതുക, ഗ്രരാഥമിക

എസിദമറ്റ് തയരാറരാകുക, ഗ്രവൃതിയുടെ സരാദങതികമരായ കരാര്ത്യങ്ങൾ

ടതരാഴിലരാളികൾക്വിശേമരാകുക. ഗ്രവൃതിയുടെഅളവുകൾ ദരഖടപെുതുക.

ടെക് ടമഷർ ടെയുക, ബിലുകൾ തയരാറരാകുവരാൻ ഡി. ഇ. ഒ

ടയസഹരായികുക

ഡാറാഎൻഗട്ധിഓപദററർ

മസ്റ്റർദറരാൾവിതരണതിന് സഹരായികുക.

്രൂർതിയരായമസർദറരാളുകൾ ദമറ്റിൽനിന്നുംദശഖരിച്ച്

വർക്ബിലുകൾ്രൂർതീകരിച്ച് ദവതന വിതരണതിന് നെ്രെിസ്വീകരികുക.

രജിസറുകൾസൂകികുക. ടതരാഴിലരാളികളുടെദവതനം (ഡി.ബി. െി) മുദഖന

എന്ന് ഉറപരാകുക.

ദമറ്

ഗ്രവൃതിയുടെ ദമൽദനരാട്ടം ടതരാഴിൽകരാർഡിൽആവശ്ത്യമുള്ളവിവരങ്ങൾ

കൃത്ത്യമരായി ദരഖടപെുതുക. അളവ് ദരഖടപെുതരാനുള്ള ടമഷർടമൻറ്ബുക്

ഗ്രവൃതി സലത് സൂകികുക. േിവസവും ടതരാഴിലരാളികളുടെ ഹരാജർ

മസർദറരാളിൽ ഉറപുവരുതുക. ്രൂർതിയരായ മസർ ദറരാൾ ദഡറ്റരാഎൻഗെി

ഓപദററ്ററുടെ ്രകൽഎതികുക.
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ഗ്രാമസഭതീരുമരാനങ്ങൾ

1 .തതാഴ്ധിൽ ദരഖ മൂലം ആവശ്യതപടാനും അത്ധിന്തറ രേീത്

ആവശ്യതപടാനുംതീരുമാന്ധിചു

2 .പ്പരാത്ധിേൾ തോടുകാനും അത്ധിനുള രേീത് സേപറാനും

തീരുമാന്ധിചു

3 .ജനേീയഎസ്ധിദമറ്േയല്ധിൽേൂക്ധികുവാൻന്ധിർദ്ദേശ്ധിചു

4 .ന്ധിലവ്ധിൽ തതാഴ്ധിലാള്ധിേൾ തതന്നയാണ് വ്ധി എം േ്ധി അംഗങ്ങൾ

ആയ്ധിടുളത് ,എ എം േ്ധി ഗപ്പോരമുള വ്ധി എം േ്ധി ത്ധിരതഞടുകാൻ

തീരുമാന്ധിചു

5 .എല്ലാ ഗപ്പവർത്ധി സ്ഥലങ്ങള്ധിലും ഗപ്പവർത്ധി ആരംഭ്ധികുദ്ാൾ തതന്ന

േ്ധിറ്ധിേൺഇൻേർദമഷൻദബാർഡ്സ്ഥാപ്പ്ധികാൻന്ധിർദ്ദേശ്ധിചു

6 .ഗപ്പഥമ ശുഗശുഷേ്ധിറ് ,േുട്ധിതവളം, സേയുറ, ോലുറ ,തണൽേൗേര്യം

എന്ന്ധിവലഭ്യമാോൻതീരുമാന്ധിചു

7 . തരജ്ധിസറുേൾേൃത്യമായ്ധിഎഴുത്ധിേൂക്ധികാൻ ന്ധിർദ്ദേശ്ധിചു

ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്ടീമംഗങ്ങൾ

ഗേമ.

നം.
ദപ്പര് പ്പേവ്ധി

1.
ശരണ്ത്യഎസ്

വിദലജ്റിദസരാഴ്സ്ദ്രഴ്സൺ

2
ശരണ്ത്യറ്റിഎസ്

വിദലജ്റിദസരാഴ്സ്ദ്രഴ്സൺ

3.
രരാഖിദമരാൾടകആർ

വിദലജ്റിദസരാഴ്സ്ദ്രഴ്സൺ

4. ഹരിഷ്മആർദശഖർ വിദലജ്റിദസരാഴ്സ്ദ്രഴ്സൺ
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5.
അഞു്രിനരായർ

വിദലജ്റിദസരാഴ്സ്ദ്രഴ്സൺ

6. അൽദഫരാൻസരാദജരാർജ് വിദലജ്റിദസരാഴ്സ്ദ്രഴ്സൺ


