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 തീയതി- 12/11/2019 
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 സ്ഥലം: ഗ്പാഥമിക ആദരാഗയ ദകഗ്രം. 

 

 

ആമുഖം 



 

 

ഇന്ത്യയിലല ദരിദ്ദരായ ദ്ഗാമീണ ജനതയുലെ ദാരിദ്ദയം  ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും 

അവരുലെ ജീവിത സുരക്ഷിതതവം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും വവണ്ടി രൂപം 

ലകാെുത്തിട്ടുളള രു ബൃഹതപദ്ധതിയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി വദശീയ 

ദ്ഗാമീണ ലതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി. കാർഷിക വമഖലയിലും നിർമാണ വമഖലയിലും 

ലതാഴില് ലഭിക്കാലത ദ്ഗാമീണ ജനത ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുവപാള് അവര്ക്്ക 100 

ദിവസലത്ത ലതാഴിലലങ്കിലും ഉറപ്പു വരുത്തുവാന് ഈ പദ്ധതി ലക്ഷയമിെുന്നു. ഇങ്ങലന 

ലതാഴില് നല്കുന്നതിന് ഏലെെുക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളിലൂലെ രാജയത്തിന്ലറ മണ്ും 

ജലവും പരമാവധി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്  സാദ്ധയമാകും എന്നും ദ്പതീക്ഷിക്കുന്നു. 

ലതാഴിൽ ആവശയലപ്പെുന്നവര്ക്്ക നിശ്ചിത 

കാലയളവിനുളളില്   ലതാഴില് ലഭിക്കുന്നുലവന്നും അതിന് നിർണ്യിക്കലപ്പട്ടിട്ടുളള 

വവതനം നിര്ദിഷ്ട സമയത്തിനുളളില് ലഭിക്കുന്നുലവന്നും ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് 

ഇന്ത്യന് പാര ലലമന്റ്  പാസ്സാക്കിയിട്ടുളള  നിയമമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി വദശീയ 

ദ്ഗാമീണലതാഴിലുറപ്പ് നിയമം. 2005 ആഗസ്റ്റ് 23-ാാാം തിയ്യതിയാണ് പാര ലലമന്റ് ഈ 

നിയമം പാസ്സാക്കുന്നത്. 

ലതാഴിലും  വവതനവും നിര്ദിഷ്ട സമയത്തിനുള്ളില് കൃതയമായി 

ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള  അവകാശം നിയമപരമായി ഉറപ്പു വരുത്തുലവന്നതാണ് ഈ 

നിയമത്തിന്ലറ സവിവശഷത. ലതാഴില് ലഭിച്ചിലെങ്കില്  ലതാഴിലിൊയമ വവതനവും 

ലതാഴിലലെുത്തവശഷം വവതനം വവകുകവയാ ലഭിക്കാതിരിക്കുകവയാ 

ലെയതാല് നഷ്ടപരിഹാരവും ഈ നിയമം വയവസ്ഥ ലെയ്യുന്നു. 

ലതാഴില് ആവശയലപ്പെുന്നവര്ക്്ക 15 

ദിവസത്തിനുള്ളില് ലതാഴില്നല്കിയിരിക്കണലമന്നാണ് വയവസ്ഥ. അൊത്തപക്ഷം 

പതിനാറാമലത്ത ദിവസം മുതല് അവര്ക്്ക ലതാഴിലിൊയമ വവതനത്തിന് 

അര്ഹതയുണ്ടായിരിക്കും. അതുവപാലല ലെയത  ലതാഴിലിന്ലറ വവതനം 14 

ദിവസത്തിൽ  കൂെുതൽ   വവകിയാല് വവകുന്ന വരാ ദിവസത്തിനും നഷ്ട പരിഹാരം 

ലഭിക്കുന്നതിനും അർഹതയുണ്ട്. ലതാഴിൽ  ആവശയലപ്പെുന്നവർക്്ക ലതാഴിവലാ 

ലതാഴിലിൊയമ വവതനവമാ ഉറപ്പായും ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നുലവന്നതാണ് ലതാഴിലുറപ്പ് 

നിയമത്തിന്ലറ ദ്പവതയകത. 

ഇന്ത്യയിലല ഏെവും പിവന്നാക്കമായ 200 ദ്ഗാമീണ  ജിെകളില് 2006 ലെദ്ബുവരി 2ആം 

തീയതി ഈ നിയമം നിലവില് വരുകയും പദ്ധതി നെപ്പിലാക്കുകയും ലെയതു . 

വകരളത്തില് വയനാെും, പാലക്കാെും ഈ 200 ജിെകളില് ഉലള്പ്പട്ടിരുന്നു. 2007 ലമയ് 15 ന് 



 

 

130 ജിെകളിവലക്്ക കൂെി ഇത് വയാപിപ്പിച്ചു.  ഇെുക്കി, കാസര്വഗാഡ് 

ജിെകള് ഇതില് ഉളല്പ്പട്ടിരുന്നു. 2008 ഏദ്പില് 1 ന് ഇന്ത്യയിലല ബാക്കി 

മുഴുവന് ജിെകളിവലക്കും ഇത് വയാപിപ്പിച്ചു. ഇന്ന്  ഇന്ത്യയിലല മുഴുവന് ദ്ഗാമീണ 

ജിെകളിലും ഈ പദ്ധതി നിലവിലുണ്ട്. ആവഗാളതലത്തില് സവിവശഷ 

ദ്ശദ്ധയാകര്ഷിച്ച രു  അവകാശാധിഷ്ഠിത ലതാഴില് നിയമലമന്ന നിലയിലും ദ്ഗാമീണ 

വമഖലയില് ദാരയദ്ദ ലഘൂകരണത്തില് നിര്ണ്യാകമായ വഴിത്തിരിവ് സൃഷ്ടിച്ച ബൃഹത് 

പദ്ധതി എന്നകാരയം പരിഗണിച്ചും 2009 വ്ടാബര് 2-ാാാം തീയതി വകദ്ര സര്ക്കാര് ഈ 

നിയമലത്ത മഹാത്മാഗാന്ധി വദശീയ ദ്ഗാമീണ ലതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിലയന്ന് 

പുനര്നാമകരണം ലെയതു . 

തിരുവനന്തപുരം ജില്ല  

വകരളത്തിലന്റ ലതവക്ക അെത്തുള്ളതും സംസഥാനത്തിലന്റ തലസ്ഥാന നഗരം 

ഉൾലക്കാള്ളുന്നതുമായ ജിെ. ഭാരതത്തിലന്റ ലതവക്ക അെമായ കനയാകുമാരി 

തിരുവനന്ത്പുരം ജിെയുലെ അതിരായ പാറശാലയില് നിന്നും 56 

കിവലാമീെര് അകലലയായി സ്ഥിതി ലെയ്യുന്നു .  

 

ദനമം ദലാക്ക ്

തിരുവനന്ത്പുരം ജിെയിലല ലനയ്യാെിൻകര, തിരുവനന്ത്പുരം എന്നീ  താലൂക്കുകളിൽ 

ഉൾലപ്പെുന്ന രു വലാക്്ക പഞ്ചായത്ത് ആണ് വനമം വലാക്്ക പഞ്ചായത്ത്.ആലക 122.41 

െതുരദ്ശ കിവലാമീെർ വിസ്തീർണമുണ്്ട. 

 പള്ളിച്ചൽ പഞ്ചായത്്ത 

തിരുവനന്ത്പുരം നഗരസഭയുലെ അെുത്താണ്   പള്ളിച്ചൽ ദ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി 

ലെയ്യുന്നത് . മലകളും, കുന്നുകളും ലെരിവുകളും താഴ്വര ദ്പവദശങ്ങളും 

സമതലദ്പവദശങ്ങളും ലെറിയ ജലാശയങ്ങളും നിറഞ്ഞ രു ഭൂദ്പവദശമാണ് പള്ളിച്ചൽ 

ദ്ഗാമപഞ്ചായത്ത്. ജിെയിലല ദ്പധാന മലകളിൽ ന്നായ മൂക്കുന്നിമല യും ഈ 

പഞ്ചായത്തിലാണ് സ്ഥിതി ലെയ്യുന്നത്. ഏെവും കൂെുതൽ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ 

വകത്തറി വമഖലയിൽ ആണ് ഉള്ളത് ഇതാണ് പള്ളിക്കൽ പഞ്ചായത്തിലല ഏെവും 

വലിയ ദ്പവതയകത. 

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ  

വിവെജ്        - പള്ളിച്ചൽ 



 

 

താലൂക്്ക       - ലനയ്യാെിൻകര 

വിസ്തീർണ്ം    - 21.7 

വാർഡുകളുലെ എണ്ം - 23 

അതിരുകൾ  

കിഴക്്ക   -   ബാലരാമപുരം ദ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് 

പെിഞ്ഞാറ് -  വനമം ദ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് 

ലതക്്ക    -   കെിയൂർ ദ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് 

വെക്്ക    -   മലയിൻകീഴ് ദ്ഗാമപഞ്ചായത്ത 

 

  

താന്നിവിള(9) 

                         പള്ളിച്ചൽ പഞ്ചായത്്ത 9 വാർഡ് ആയ താന്നിവിള കാർഷിക പരമായി  

പരിവപാഷിപ്പിക്കുന്നതിനും മുൻനിരയിൽ നിലലകാള്ളുന്ന വാർഡ് ആണ്. വാർഡിൽ രണ്ട  ു 

അംഗൻവാെിയും ദ്പവർത്തിച്ചുവരുന്ന .ു ദ്പകൃതി അണിയിലച്ചാരുക്കിയ വതാെുകളും 

കുളങ്ങളും കൃഷിയ്ക്്ക അനുവയാജയമായ ഭ ദൂ്പകൃതിയും ദ്പവദശത്തിന് മാെ് കൂട്ടുന്നു. 

മഹാത്മാഗാന്ധി വദശീയ ദ്ഗാമീണ ലതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂലെ വതാെുകൾ കുളങ്ങൾ 

ഇവയുലെ പുനരുദ്ധാരണം വലെ് ഭവനപദ്ധതി മണ്് ജല സംരക്ഷണ ദ്പവർത്തനങ്ങൾ 

തുെങ്ങിയ ദ്പവർത്തികൾ ഏലെെുത്ത് നെപ്പിലാക്കിവരുന്ന  ു. 

 

തപാതുവിവരങ്ങൾ - 

അതിരുകൾ  

 വെക്്ക       -  കരമന -കളിയിക്കാവിള വദശീയ പാത  

ലതക്്ക        -  ബാലരാമപുരം ലറയിൽവവ വലൻ  

കിഴക്്ക       -  ബാലരാമപുരം -കാട്ടാക്കെ വറാഡ്  

പെിഞ്ഞാറ്    –  ഒെീസ് വാർഡ്  

 

  

  

ലപാത  ുകുളങ്ങൾ   - 2    



 

 

അംഗനവാെി       - 2 

ആലക ജനസംഖയ                 - 2088 

  

മുഖയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ 

 അവിദഗ്ദ്ധ-കായിക ലതാഴിലിൽ ഏർലപ്പൊൻ സന്നദ്ധതയുള്ള ദ്ഗാമദ്പവദശങ്ങളിൽ 

അധിവസിക്കുന്ന ഏലതാരു കുെുംബത്തിനും രു സാപത്തികവർഷം 100 

ദിവസത്തിൽ കുറയാത്ത ലതാഴിൽ ഉറപ്പാക്കുന്നവതാലൊപ്പം, ഗുണവമന്ഩയുള്ളതും 

സ്ഥായിയായിട്ടുള്ളതും ഉല്പാദനക്ഷമവുമായ ആസ്ഥികളുലെ സൃഷ്ടിയാണ് ഈ 

പദ്ധതിയുലെ മുഖയ ലക്ഷയം. 

 ദരിദ്ദരുലെ ഉപജീവനവുമായി ബന്ധലപ്പട്ട വിഭവാെിത്തറ ശക്തിലപ്പെുത്തൽ. 

 സാമൂഹികമായി പിവന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന എൊ കുെുംബങ്ങലളയും പദ്ധതിയിൽ 

ഉൾലപ്പെുത്തുക. 

 പഞ്ചായത്തിരാജ് സ്ഥാപനങ്ങലള ശക്തിലപ്പെുത്തുക. 

 

 

സവിദശഷതകൾ 

 നിയമത്തിൻലറ പിൻബലമുള്ള അവകാശാധിഷ്ഠിത പദ്ധതി. 

 ദ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് ദ്പവദശത്ത് താമസിക്കുന്ന 18 വയസ്സ്പൂർത്തിയായ 

എലതാരാള്ക്കും പദ്ധതിയില് പങ്കാളിയാവാം. 

 ദ്സ്തീക്കും പുരുഷനും തുലയ വവതനം. 

 പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം  ,കാർഷിക വമഖലയിലല അെിസ്ഥാന ലസൌകരയ 

വികസനം എന്നിവയ്ക്കു മുൻഗണന. 

 ലതാഴിലാളികൾ തലന്ന ദ്പവൃത്തികൽകലണ്ടത്താനും ആസൂദ്തണ ദ്പദ്കീയയിൽ  

പങ്കാളികൾആകാനും അവസരം . 

 ആസൂദ്തണത്തിലും  നിർവഹണത്തിലും തികഞ്ഞ സുതാരയത . 

 കരാറുകാവരാ ഇെനിലക്കാവരാ ഇെ. 

 ലപാതുജന പങ്കാളിത്തവത്താലെ വലബർ ബഡ്ജെ്. 

 ബാങ്ക്/വപാസ്റ്റ് വഴി മാദ്തം വവതന വിതരണം. 

 ദ്സ്തീകൾക്്ക മുൻഗണന. 

 കപയൂട്ടർ ശൃംഖല വഴിയുള്ള വമാണിെറിംഗ് സംവിധാനം. 

 ദ്ഗാമസഭ പദ്ധതി ഒഡിെ് ലെയ്യുന്നു. (വസാഷയൽ ഒഡിെ് സംവിധാനം)  



 

 

 പരാതിപരിഹാര സംവിധാനം 

രീതിശാഗ്്രം 

 വകരള വസാഷയൽ ഒഡിെ് ലസാവസെി, വകരള, തിരുവനന്ത്പുരം  ജിെ- വനമം 

വലാക്്ക വിെജ് റിവസാഴ് സ് വപഴ് സണാണ് തിരുവനന്ത്പുരം  ജിെയിൽ വനമം വലാക്്ക 

പഞ്ചായത്തിലല     പള്ളിച്ചൽദ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 9 ൽ ( താന്നിവിള)വസാഷയൽ 

ഒഡിെ് ദ്പദ്കിയ നെത്തിയത്. 

ആദയഘട്ടം: 

പഞ്ചായത്ത് ലസദ്കട്ടറി, ദ്പസിഡണ്ട്, വാർഡ് ലമപർ, എൻ ആർ ഇ ജി എസ് സ്റ്റാെ് 

എന്നിവരുമായി വസാഷയൽ ഒഡിെ്  പള്ളിച്ചൽ വലാക്്ക റിവസാഴ് സ് വപഴ് സൺ വാർഡ് 4 ൽ 

നെവത്തണ്ട വസാഷയൽ ഒഡിെ് ദ്പവർത്തനങ്ങലളക്കുറിച്ചുള്ള െർച്ച. 

രണ്ാം ഘട്ടം: 

2018 വ്ടാബർ മാസംന്നാം തിയതി മുതല് 2019 മാർച്്ച മാസം വലര ഏലെെുത്ത് 

നെത്തിയ ദ്പവൃത്തികളുലെ െയലുകൾ, 7 രജിസ്റ്ററുകൾ, എം വഎ എസ് എന്നിവ 

പരിവശാധിക്കൽ. 

മൂന്നാം ഘട്ടം: 

പരിവശാധിച്ച െയലുകളുലെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ ദ്പവൃത്തിയിെങ്ങൾ പരിവശാധിക്കൽ, 

ലെയത ദ്പവൃത്തികളുലെ അളവുകൾ പരിവശാധിക്കൽ 

നാലാം ഘട്ടം: 

ഗുണവഭാക്താക്കവളാെ് ദ്പവൃത്തികളുലെ ഗുണെലങ്ങൾ വൊദിച്ചറിയുകയും, സജീവ 

ലതാഴിലാളികലളകണ്ട് ലതാഴിൽകാർഡ്, ബാങ്ക് പാസ്സ് ബുക്്ക എന്നിവ പരിവശാധിച്്ച 

അഭിമുഖം നെത്തലും വിവരവശഖരണം നെത്തലും. 

അഞ്ചാം ഘട്ടം: 

 െീൽഡ് പരിവശാധനയുലെയും െയൽ പരിവശാധനയുലെയും അെിസ്ഥാനത്തിൽ 

റിവപ്പാർട്്ട തയാറാക്കൽ. 

മഹാത്മാഗാന്ധി വദശീയ ദ്ഗാമീണ ലതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി വിഭാവനം ലെയ്യുന്നത് 

എലന്ത്ാലക്കലയന്നും കാരയക്ഷമമായും െലദ്പദമായും ഈ പദ്ധതി എങ്ങലന 

നെപ്പിലാക്കാലമന്നും ദ്ഗാമപഞ്ചായത്തിലനയും ലതാഴിലാളികലളയും ദ്ഗാമസഭ 

അംഗങ്ങലളയും വബാധയലപ്പെുത്തുന്നതിനു വവണ്ടിയാണ് ഈ വസാഷയൽ ഒഡിെ് .  

ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ്  

 മെു പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ലതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതിലയ വയതയസ്തമാക്കുന്നത് വസാഷയൽ ഒഡിെ ്ആണ് 

ലതാഴിലുറപ്്പ നിയമം 17 (2 )വകുപ്പിൽ ലതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതിയിലൂലെ ഏലെെുത്ത എൊ 



 

 

ദ്പവർത്തികളും സംബന്ധിച്ച് വസാഷയൽ ഒഡിെ ്ദ്ഗാമസഭ കൃതയമായ ഇെവവളകളിൽ 

നെത്തണലമന്ന ്സുതാരയത ഉറപ്പു വരുത്തണലമന്നും അനുശാസിക്കുന്നവസാഷയൽ ഒഡിെിന് 

വവണ്ട   സൌകരയങ്ങളും ലെയതു  ലകാെുക്കുക രജിസ്റ്ററുകളും ലറവക്കാർഡുകളും ലഭയമാക്കുക 

എന്നിവ ദ്ഗാമപഞ്ചായത്തിലന്റ െുമതലകളാണ്  

           ദ്ഗാമസഭകൾ ആണ് വസാഷയൽ ഒഡിെ് വവദികൾ. ദ്ഗാമസഭ  

ആറുമാസത്തിലലാരിക്കൽ നിർബന്ധമായും വസാഷയൽ ഒഡിെ് നെത്തിയിരിക്കണം,  

സംസ്ഥാന സർക്കാർ വസാഷയൽ ഒഡിെ് നെവത്തണ്ട രീതി സംബന്ധിച്്ച ഉത്തരവ് (ജി, , 

നം, 2952/2007, എൽ, എസ്, ജി, ഡി /തിയതി 31/10/2007)പുറലപ്പെുവിച്ചിട്ടുണ്ട്,  വസാഷയൽ 

ഒഡിെ് ദ്ഗാമസഭയുലെ വിജയം ജനങ്ങളുലെ പങ്കാളിത്തമാണ്. വസാഷയൽ ഒഡിെ് 

ദ്ഗാമസഭയുലെ തീയതി, അജണ്ട, വവദി  എന്നിവ നിശ്ചയിച്ചഏഴു  ദിവസം മുപ് 

ജനങ്ങൾക്്ക വിവരം നൽകിയിരിക്കണം. പദ്ധതിയുലെആസൂദ്തണം നിർവ്വഹണം, 

വമാണിെറിംഗ്, തുെങ്ങിയ െുമതലകൾ ഉള്ള എൊ വയക്തികളും വസാഷയൽ ഒഡിെ് 

ദ്ഗാമസഭയിൽ നിർബന്ധമായും പലങ്കെുക്കണം.  

         വദശീയ ദ്ഗാമീണ ലതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി സുഗമമായും സുതാരയമായും വസാഷയൽ 

ഒഡിെ് നെത്തുന്നതിന് വകരളത്തിൽ സവതദ്ന്ത് െുമതലയുള്ള വസാഷയൽ ഒഡിെ് 

യൂണിെ് (ആലസ്പർ GO(Rt)No.3906/2015/LSGD, dated30.12.2015)31.01.2017നിലവിൽവന്നു. 

യൂണിെ് ദ്ൊവൻകൂർ ൊരിെബിൾ ലസാവസെി നിയമം 1955(No.TVM/TC/123/2017)ദ്പകാരം 

രജിസ്റ്റർ ലെയതിട്ടുള്ളതാണ്.  

          മഹാത്മാഗാന്ധി വദശീയ ദ്ഗാമീണ ലതാഴിലുറപ്പ് നിയമദ്പകാരം 

പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിർബന്ധമായും 7 രജിസ്റ്ററുകൾ സൂക്ഷിവക്കണ്ടതാണ് 

 

7 രജിസ്റ്റർപരിദശാധന 

 വകദ്ര സർക്കാരിലന്റ നിർവദശദ്പകാരം താലഴപ്പറയുന്ന 7 രജിസ്റ്ററുകൾ നിർബന്ധമായും 

ദ്ഗാമപഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിവക്കണ്ടവയാണ്.  

1) ലതാഴിൽ കാർഡിനുള്ള കുെുംബാവപക്ഷയുലെ രജിസ്റ്റർ 

2) ദ്ഗാമസഭ രജിസ്റ്റർ  

3) ലതാഴിൽ ആവശയലപ്പട്ടതും ലതാഴിൽ ലകാെുത്തതും സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ  

4) ദ്പവര്ത്തിയുലെ ലിസ്റ്റും െിലവും വിശദാംശങ്ങളും സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ  

5) സ്ഥിര ആസ്തികളുലെ രജിസ്റ്റർ 

6) പരാതി രജിസ്റ്റർ  



 

 

7) സാധന രജിസ്റ്റർ  

 

ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ട് 

 പള്ളിച്ചൽ പഞ്ചായത്തിലല ൻപതാം  വാർഡായ  താന്നിവിള വസാഷയൽ ഒഡിെിനു 

വിവധയമാക്കിയത. 

 

 

 വാർഡിൽ ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവർത്തികൾ 

 

 

ന

പ

ർ 

 ദ്പവർത്തികൾ   വർക്്ക 

വകാഡ് 

 ആരംഭിച്ച 

തീയതി 

അവസാനിച്ച 

തീയതി 

 െിലവായ തുക 

1 NIPRBC കനാൽ 

24500-24620m) 

നവീകരണം 

Ic/320933 24/12/18 20/01/2019 203000/- 

2 NIPRBC കനാൽ 

24620-24740m) 

നവീകരണം 

IC//320934 24/12/2018 30/12/2018 203000/- 

3 NIPRBC കനാൽ 

24740-24860m) 

നവീകരണം 

iC/320937 24/12/2018 03/01/2019 153000/- 

4 NIPRBC കനാൽ 

24860-24980m) 

നവീകരണം 

Ic/320936 24/12/2019 31/01/2019 Not applicable 

5 NIPRBC 

കനാൽ24980- 25100 

m) നവീകരണം 

IC/320938 24/12/2018 27/01/2019 153000/- 

6 NIPRBC Ic/320939 28/01/2018 12/03/2019 153000/- 



 

 

കനാൽ25100- 

25220m) 

നവീകരണം 

7 NIPRBC കനാൽ 

25220-25340m) 

നവീകരണം 

IC/320940 28/1/2019 17/2/2019 153000/- 

8 NIPRBC കനാൽ 

25340-25460m) 

നവീകരണം 

Ic/320941 4/2/2019 11/3/2019 153000/- 

9 NIPRBC കനാൽ 

25460-25580m) 

നവീകരണം 

Ic/320942 04/02/2019 11/03/2019 153000/- 

10 NIPRBC കനാൽ 

25580-25700m) 

നവീകരണം 

Ic/320943 4/2/2019 11/3/2019 153000/- 

NB:IC/320936 ഗ്പ്രു ത ഫയൽ ബന്ധതപ്പട്ട തസക്ഷ്നിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. 

ലലഫ് ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾ 

നമ്പർ ഗുണദഭാക്താക്കൾ വർക്്ക 

ദകാഡ് 

1 സജി IF/362525 

2 സുധാകരൻ IF/363115 

3 ഗ്പീതകുമരി IF/363362 

4 രമയ IF/363394 

5 സാജിന IF/363467 

6 കൃഷ്ണകുമാർ IF/365864 

7 സുഗതകമാരി IF/368645 

8 മഞ്ജു  IF/368822 

9 മുരളീധരൻ IF/373263 

10 നിർമ്മല   IF/373264 

11 ദശാഭന IF/373705 



 

 

 

 

 

ലലഫ് ഫയൽ പരിദശാധന വിവരങ്ങൾ 

 കവർ വപജ്,  ഭരണാനുമതി ,സാവങ്കതിക അനുമതി ,വിശദമായ എസ്റ്റിവമെ് ,ലവജ് 

ലിസ്റ്റ് തുെങ്ങിയ വരഖകൾ െയലിലുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.എന്നാൽ 3 ഘട്ടം  

ദ്പവർത്തി പൂർത്തികരണതിലന്റ വൊവട്ടാദ്ഗാെകൾ, വർക്്ക  കംപ്ലീഷൻ 

സർട്ടിെിക്കെ് , വസെ് ഡയറി എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നിെ.  

 11 വലെ് ഭവന പദ്ധതി ദ്പവർത്തികൾ 2b ലിസ്റ്റ് ദ്പകാരം ഉണ്ടായിരുന്നു.എന്നൽ 

ദ്പസ്തു ത ലസക്ഷനിൽ നിന്നും 3 വെൽ മാദ്തമാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

 മസ്െർവറാളിൽ  വരഖലപ്പെുത്തലുകൾ ഇൊത്തവ ഉണ്ടായിരുന്നു (If/373705-വശാഭന 

mr no.19573 19574, if /368822 മഞ്ജു  mr no.19602,19613, if/363115 സുധ mr no.29972, 38841). 

 3 ഘട്ട ഭവന പൂർത്തീരണ വൊവട്ടാ ദ്ഗെുകൾ പരിവശാധിച്ച െയൽ കളിൽ 

ഉണ്ടായിരുന്നിെ. 

 ഒവരാ ലമഷർലമന്റ് ബുക്കിലും ദ്പവർത്തിയുലെ വിശദാംശങ്ങൾ 

വരഖലപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

 FTO ഉണ്ടായിരുന്നിെ  

 ഫീൽഡ ്

 െീൽഡ്  തല പരിവശാധനയിൽ IF/363115 -സുധാകരലന്റ വീട്ടിൽ മാദ്തമാണ് 

സിെിസൺ ഇൻെർവമഷൻ വബാർഡ് കാണാൻ സാധിച്ചത്. മെു ദ്പവർത്തി 

ഭവനങ്ങളിൽ ന്നും തലന്ന സിെിസൺ ഇൻെർവമഷൻ വബാർഡ് കാണാൻ 

സാധിച്ചിെ. 

 

  വിശദാംശങ്ങളിദലക്ക ്

 കനാൽ നവീകരണ ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ 

(IC/320934- IC/320943) 

 

 ഫയൽ 

 Amc ദ്പകാരമുള്ള കവർവപജ് പരിവശാധിച്ച 6 െയലുകളിൽ മാദ്തമാണ് 

ഉണ്ടായിരുന്നത്(ഇെത്തവ 

ഐസി/320937,ഐസി/320933,ഐസി/320938,ഐസി/320939,ഐസി/ 320942). 

 നിയമദ്പകാരം െയൽ ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിരിവക്കണ്ട 22 വരഖകളിൽ 

ഭരണാനുമതി,സാവങ്കതിക അനുമതി,  വിശദമായ എസ്റ്റിവമെ്,  , വവജ് ലിസ്റ്റ,് മസ്റ്റർ 

വറാൾ, ലമഷർലമന്റ് ബുക്്ക, വസെ്  ഡയറി എന്നീ വരഖകൾ െയലിൽ 

ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു  



 

 

 ദ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണ സാക്ഷയപദ്തം, വൊവട്ടാദ്ഗാെുകൾ, ലതാഴിൽ 

ആവശയലപ്പട്ടുലകാണ്ടുള്ള വരഖ ലതാഴിൽ അനുവദിച്ചുലകാണ്ടുള്ള വരഖ 

തുെങ്ങിയവ ബന്ധലപ്പട്ട െയലിൽ  കാണാൻ സാധിച്ചിെ 

 മസ്റ്റർ വറാളിൽ വയക്തമായ വരഖലപ്പെുത്തലുകൾ ഇൊത്തവരായിരുന്നു (വർക്്ക 

വകാഡ് ic/320942 mr no.30677, 30678, 30679-mate നിർദിഷ്ട സ്ഥാനത്ത് പ്പ് 

വരഖലപ്പെുത്തിയിരുന്നിെ.വർക്്ക വകാഡ് ic/320939 mr .no 35539 മസ്റ്റർ വറാൾ ദ്പിന്റ ്

ലെയത തിയതിക്്ക മുൻപായി ദ്പവർത്തി തുെങ്ങിയതായി ദ്പിന്റ ്ലെയതിരിക്കുന്നു.  

 

 

 

 

 FTO ഉണ്ടായിരുന്നിെ. 

 വസെ് ഡയറി ഉണ്ടായിരുന്നിെ. .  

 ലമഷർലമന്റ് ബുക്്ക  പരിവശാധിച്ച 9 െയലുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 

ഗ്കമ.

ന 

വർക്്ക ദകാഡ് എം ബുക്്ക 

നമ്പർ 

അടങ്കൽ 

തുക 

ചിലവായ 

തുക 

 

 

1 

ഐസി/320937 631/18-19 153000/- 145709/- 

2 ഐസി/320933 310/18-19 203000/- 124481/- 

3 ഐസി/320938 588/18-19 153000/- 147206/- 

4 ഐസി/320940 640/18-19 153000/- 114062/- 

5 ഐസി/320939 642/18-19 153000/- 110839/- 

6 ഐസി/320934 314/18-19 203000/- 142275/- 

7 ഐസി/320941 639/18-19 153000/- 146798/- 

8 ഐസി/320943 641/18-19 153000/- 140704/- 

9 ഐസി/320942 636/18-19 153000/- 140704/- 

 

 

 



 

 

 

ഫീൽഡ ്

 NIPRBC കനാൽ (24620m-25700m ) ആതക 1200m നവീകരണം ആണ ്

ഗ്പ്രു ത വാർഡിൽ 2018-19 കാലയളവിൽ 

നടന്നിരിക്കുന്നത്.16/11/2019 ന് ആയിരുന്നു ബന്ധതപ്പട്ട 

ഫയലുകളുതട ഫീൽഡ ്പരിദശാധന. ഗ്പവർത്തി നടന്നു 10 മാസം 

പിന്നിട്ടദതാതട കനാലിതറെ ഇരു വശങ്ങളും കാടു പിടിച്ചു 

നിലയിലായിരുന്നു. അതിനാൽ വിശദമായ അലതവടുപ്പു 

സാധയമായിരുന്നില്ല.തപാതുദവ കനാൽ പായൽ നിറഞ്ഞതും 

ആയിരുന്നു. ഗ്പവർത്തി നടന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സിറ്റിസൺ 

ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ ്കണൻസദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല. 

 

 

 

 

 

 

 

 പരിദശാധന ദിവസം നടന്നുതകാണ്ിരിക്കുന്ന ഗ്പവർത്തികൾ 

ആയ WC/335851,WC/335873, WC/335735 എന്നിവ പരിദശാധനയിൽ 

ഉൾതപ്പടുത്തി. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 72 തതാഴിലാളികളുതട തതാഴിൽ കാർഡുകൾ പരിദശാധിച്ചു. 

 പരിദശാധിച്ച തതാഴിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നും തതന്ന ഗ്പാഥമിക 

സുരക്ഷ്ാ സാമഗ്ഗികൾ ഉണ്ായിരുന്നില്ല 

 ലസറ്റ ്ഡയറികൾ ഇല്ലാതായാൽ ഗ്പതയക്ഷ്ത്തിൽ ഗ്പവർത്തികൾ 

നടക്കുന്നത്. 

 WC/335851 എന്ന ഗ്പവർത്തിയിൽ തതാഴിലാളിയായ രാധ (11/171) മസ്

റ്റർ ദറാളിൽ ദപര ്വരാത്തത ്കാരണം തതാഴിൽ തചയ്യാൻ 

കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നതായി കാണാൻ സാധിച്ചു. 

   തപാതുവായ കതണ്ത്തലുകൾ 

 െയലുകളിലല വരഖകൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിയായ ദ്കമത്തിൽ അെ.  

 മസ്റ്റർ വറാളുകൾപൂർണ്മായ വരഖലപ്പെുത്തലുകവളാലെ അെ 

സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

 ലമഷർലമന്റ് ബുക്്ക മസ്റ്റർ വറാൾ എന്നീ വരഖകളിലല തിരുത്തലുകൾ 

അനുവദനീയമെ. എന്നാൽ  എന്നാൽ മസ്റ്റർ വറാളു കൾ ലവട്ടി തിരുത്തലുകൾ 

ലവട്ടി തിരുത്തലുകൾ ഉള്ളവയും കൃതയമായ വരഖലപ്പെുത്തലുകൾ ന്നും 

ഇൊത്തവയും ആയിരുന്നു 

 ഭുവികസന ദ്പവർത്തികളിൽ ശരിയായ വിധത്തിൽ ദ്പവർത്തി നെപ്പിലാക്കാൻ 

ദ്ശമിച്ചിട്ടുലണ്ടങ്കിലും നിലവിൽ വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കാത്ത നിലയിലാണ് 

ഭൂരിഭാഗം സ്ഥലവും.  

 െയലുകൾ കൃതയതവയാലെ ദ്കമീകരിക്കാത്തതു  വസാഷയൽ ഒഡിെ് 

ദ്പവർത്തനങ്ങലള സാരമായി ബാധിക്കുകയും ലെയതിട്ടുണ്്ട. 

 ദ്പവർത്തി നെന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ന്നുംതലന്ന സിെിസൺ ഇൻെർവമഷൻ 

വബാർഡ് കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നിെ, എസ്റ്റിവമെിൽ സിെിസൺ ഇൻെർവമഷൻ 

വബാർഡിന് വവണ്ടി 5000 രൂപ നീക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സാഹെരയത്തിലാണ് 

ഇത്തരം രു ദ്പവണത. 



 

 

 ദ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ വച്്ച സംഭവിക്കുന്ന അപകെങ്ങൾക്്ക ഒവട്ടാ ൊർജ് 

ഉൾലപ്പലെയുള്ള െികിത്സ സഹായം ലഭിക്കുന്നു എന്ന വസ്തു ത നിലനിൽലക്ക, ഈ 

വസ്തു തലയ പെി ലതാഴിലാളികൾക്്ക അറിവുണ്ടായിരുന്നിെ എന്നത് ദ്ശവദ്ധയമായ 

രു കാരയം ആയി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. നിലവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപകെങ്ങൾക്്ക 

ലതാഴിലാളികൾ സവവമധയാ ആണ് െിലവുകൾ വഹിക്കുന്നത്. 

 ഒവരാ ദ്പവൃത്തിയുമായി ബന്ധലപ്പട്ട െയലുകളിൽ കൃതയമായും ദ്പവർത്തി 

നെക്കുന്നതിലന 3 ഘട്ട വൊവട്ടാകൾ ഉൾലപ്പെുവത്തണ്ടത് അനിവാരയമാണ് 

എന്നിരിലക്ക  രു െയലുകളിലും ബന്ധലപ്പട്ട ദ്പവർത്തനങ്ങലള കുറിച്ചുള്ള 

വൊവട്ടാദ്ഗാെുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നിെ. 

 വസെ് ഡയറി എന്നത് ദ്പവർത്തികലള സംബന്ധിച്്ച രു ആധികാരിക വരഖ 

ആകുന്നു എന്നാൽ പരിവശാധിച്ചാൽ െയലുകളിൽ,ഇവപ്പാഴും വാർഡിൽ 

നെന്നുലകാണ്ടിരിക്കുന്ന ദ്പവർത്തികളിൽ  വസെ് ഡയറി ഉണ്ടായിരുന്നിെ. 

 ലതാഴിൽ കാർഡിന് ആവശയമായ വൊവട്ടാദ്ഗാെുകളുലെ െിലവ് പഞ്ചായത്ത് 

ആണ് വഹിവക്കണ്ടത്.എന്നൽ വാർഡിൽ ലതാഴിലാളികൾ സവന്ത്ം െിലവിൽ 

ആണ് വൊവട്ടാദ്ഗാെുകൾ എെുത്തു നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 

 WC/33585  എന്ന  ദ്പവർത്തി സ്ഥലത്ത് ൊർവപാളിൻ സൌകരയം ഉണ്ടായിരുന്നിെ. 

 

നിർദേശങ്ങൾ 

 െയലുകളിൽ ഉള്ള വരഖകൾ കൃതയതവയാലെയും ശരിയായ ദ്കമത്തിൽ 

സൂക്ഷിക്കാൻ ദ്ശദ്ധിവക്കണ്ടതാണ്.  

 നെപ്പാതകളുലെ  നിർമാണം, ഒെ നിർമാണം, നഴ്സറി നിർമാണം, ,മുതലായവ 

വാർഡ് തലത്തിൽ നെപ്പാക്കാവുന്നതാണ്. 

 പദ്ധതിയിലൂലെ നെപ്പിലാക്കുന്ന ദ്പവർത്തികൾ നിയമാനുസൃതമായ 

കാലയളവിൽ നിലനിൽക്കാൻ ഉതകുന്നവിധം നെപ്പിലാവക്കണ്ട അതാണ്.  

 ഭൂവികസനം വപാലുള്ള ദ്പവർത്തികൾ ഭൂവുെമകൾക്്ക ദ്പവർത്തിലയ 

സംബന്ധിക്കുന്ന വയക്തമായ ധാരണ നൽകിലക്കാണ്ട് നെപ്പിലാവക്കണ്ടത്. 

 ലതാഴിലാളികൾക്്ക ആവശയമായ സൌകരയങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തി നൽവകണ്ടതാണ്. 

 മസ്റ്റർ വറാളുകളിൽ ആവശയമായ സാക്ഷയലപ്പെുത്തലുകൾ ഉണ്ടായിരിവക്കണ്ടത് 

അനിവാരയമാണ്. 

 അതാത് സാപത്തിക വർഷത്തിലല െയലുകൾ കൃതയതവയാലെ ദ്കമീകരിക്കാൻ 

ദ്ശദ്ധിവക്കണ്ടതാണ്. 

 7 രജിസ്റ്ററുകൾ അെുക്കും െിട്ടവയാെും കൂെി സൂക്ഷിവക്കണ്ടത് ആകുന്നു. 

ഗ്ഗാമസഭ പരാമർശങ്ങൾ 

 ഒവരാ വാർഡിലും ദ്പവതയകം സ്ഥലം കലണ്ടത്തി ഒവരാ പച്ചതുരുത്ത് 

നിർമിക്കണലമന്ന അഭിദ്പായം AE ഉന്നയിച്ചു. 

 ലതാഴിലാളികൾക്്ക യാലതാരുവിധ സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങളും നിർവഹണ 

ഏജൻസിയായ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നിെ. 



 

 

 നിലവിൽ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾക്കായി ലതാഴിലാളികൾക്കിെയിൽ 

നിന്നുമാണ് തുക ഈൊക്കുന്നത്.  

 പരാതി രജിസ്റ്റർ ദ്പസ്തു ത ഒെീസുകളിൽ ഉണ്ട് എന്ന വസ്തു ത ലതാഴിലാളികളിൽ 

ഭൂരിഭാഗം ലതാഴിലാളികൾക്കും അറിവുണ്ടായിരുന്നിെ. 

ലതാഴിൽ വളലര വയക്തതവയാലെ,കൃതയതവയാലെ ലെയ്യുന്ന ദ്ഗൂപ്പുകൾക്്ക പുരസ്കാരങ്ങൾ 

ഏർലപ്പെുത്തുന്നത് ലതാഴിലുറപ്പ് വമഖലയിൽ കൂെുതൽ   ദ്പവൊദനം നൽകും എന്ന് 

ലതാഴിലാളികൾ അഭിദ്പായലപ്പട്ടു. 

ഗ്ഗാമസഭ മിനുട് സ ് 

 

 



 

 

    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

റിദപ്പാർട്ട ് തയ്യാറാക്കിയത ്

BRP ആശ റാണി   

VRP നീതു തക തജ  

VRP ആശ എൽ  

VRP രാദഗരു തജ  

VRP ആരയ വിജയൻ    

 

                 -------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 


