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ആമുഖം 

 

 ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം 2005-ല് വിജ്ഞാപനം തെയ്തു. എങ്കിലും , 

2005-ല് പാര്ലതമന്റ് പാസ്സാക്കിയ മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് 

നിയമം, 2006 തെഗ്രുവരി 2-ന് രാജ്യത്ത്  ുടക്കം കുറിച്ചു. മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായി. 2008-ല് 

നമ്മുതട രാജ്യതത്ത എല്ല ജ്ില്ലകളിദലയും ഗ്രാമീണ ദമഖലകള് ഈ നിയമത്തിന്തറ 

പരിധിയില് വന്നു . ഓദരാ ഗ്രാമീണ കുടുംരത്തിനും ഒരു സാമ്പത്തികവര്ഷം 100 

േിവസതത്ത അവിേര്ധ ത ാഴില് േിനങ്ങള് ആവശയാധിഷ്ഠ ി മായി ഗ്പോനം 

തെയ്യുന്നദ ാതടാപ്പം ഗ്പകൃ ിവിഭവ പരിപാലനവുമായി രന്ധതപ്പട്ട തപാ ു ആസ്തികളും 

േുര്രല ജ്നവിഭാരങ്ങള്ക്കായി ഈടുറ്റ ും രുണദമന്മയുള്ള ും ഉല്പാേനക്ഷ യുളള  

ഉപജ്ീവനാസ്തികളും സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഈ പധ ിയുതട മുഖയലക്ഷയം. 

           

  നിയമദഭേര ി വരുത്തി 'മഹാത്മാരാന്ധി' എന്ന വാക്്ക ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് 

നിയമത്തിന്തറ ആരംഭത്തില് കൂട്ടി ദെര്ക്കുകയും തെയ്തിട്ടുണ്്ട. 100 ശ മാനം നരര 

ജ്നസംഖയയുള്ള ജ്ില്ലകതളാഴിതക രാജ്യതത്ത എല്ലാ ജ്ില്ലകളും ഗ്പസ്തു   നിയമത്തിന്തറ 

പരിധിയിലാക്കതപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. നിയമത്തിന്തറ ആവശയക യ്ക്ക ആനുപൂരകമായി എല്ലാം 

സംസ്ഥാനങ്ങളും മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമ പധ ി 

വിജ്ഞാപനം തെയ്തിട്ടുണ്്ട. നിയമത്തിലും പട്ടികയിലും കാലാകാലങ്ങളില് വരുത്തുന്ന 

ദഭേര ികള് സംസ്ഥാന പധ ിയിലും ഉള്തക്കാള്ളിദക്കണ്ട ാണ്. മഹാത്മാരാന്ധി 

ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം ഗ്രാമീണ ത ാഴിലാളികള്ക്്ക ഒരു കൂട്ടം 

അവകാശങ്ങള് നല്കുന്നുണ്ട്. 

   

ദേശിയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പു പധ ി ഗ്പകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തു ഗ്പദേശത്തു 

നടപ്പിയിലാക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്പവര്ത്തികളും ദസാഷയല് ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കണതമന്ന ്

നിയമത്തിതല 17 ആം വകുപ്പ് നിഷ്കര്ഷിക്്കന്നു. പധ ി ഗ്പവര്ത്തനതത്തപ്പറ്റിയും തപാ ു 

ധനം തെലവഴിക്കുന്ന ിതനപറ്റിയും പൗര സമൂഹം  നടത്തുന്ന പരസയവും 

സവ ഗ് വുമായ പരിദശാധനയാണ് ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ്.  
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ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് രീതിശാ ്ഗ്തം 

1. ദലാക്ക്തലത്തിലുംഗ്രാമപഞ്ചായത്തു ലത്തിലുംപധ ിനിര്വഹണ  

ഉദേയാരസ്ഥനായദലാക്്കഓെീസര് (BDO), പഞ്ചായത്ത് ുതസഗ്കട്ടറി, മറ്റ്  

നിര്വഹണഉദേയാരസ്ഥര്   ുടങ്ങിയവരുമായിദലാക്്കറിദസാഴ്സ്ദപഴ് സൺ 

നടത്തിയകൂടിയാദലാെനയില്  ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ിനനുസരിച്്ച    ുടര്ഗ്പഗ്കിയകള് 

ആസൂഗ് ണംതെയ്യുകയുംദസാഷയല് ഓഡിറ്റ്ഗ്രാമ  

സഭാ ീയ ിനിശ്ചയിക്കുകയുംതെയ്യുന്നു. 

2. കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തില് തെയ്ത ഗ്പവൃത്തികളുതട െയലുകള്, 7 രജ്ിസ്റ്ററുകള് , MIS 

എന്നിവ പരിദശാധിക്കല്  

3. പരിദശാധിച്ച െയലുകളുതട  അടിസ്ഥാനത്തില് ഗ്പവര്ത്തി ഇടങ്ങള് 

പരിദശാധിക്കുകയും, തെയ്ത ഗ്പവര്ത്തികളുതട അളവുകള് പരിദശാധിച്ചു .  

4. രുണദഭാക്താക്കദളാട് ഗ്പവൃത്തിയുതട രുണെലങ്ങള് െര്ച്ച തെയ്തു, ത ാഴില് 

കാര്ഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളവതരയും, സജ്ീവ ത ാഴിലാളികതളയും  കണ്ട്   

ആവശയമായ വിവരങ്ങള് ദശഖരിച്ചു .  

5. വിവരദശഖരണാര്ത്ഥം പഞ്ചായത്തിതല ഉദേയാരസ്ഥര്, ഓെീസിതല 

ജ്ീവനക്കാര്, ദലാക്്ക പഞ്ചായത്തിതല ഉദേയാരസ്ഥര്,  തപാ ുജ്നങ്ങള് എന്നിവതര 

അഭിമുഖങ്ങള്ക്കും െര്ച്ചകള്ക്കും ദൊക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനും വിദധയമാക്കി.   

6. െീല്ഡ് ഗ്പവര്ത്തനങ്ങളുതടയും, െയല് പരിദശാധനയുതടയും 

അടിസ്ഥാനത്തില് റിദപ്പാര്ട്്ട  യാറാക്കല് 

 

 

അവകാശാധിഷ്ഠ ിതനിരീക്ഷണങ്ങൾ 

● ത ൊഴിൽകൊർഡ്അപേക്ഷിച്ചിട്ടു 15 

ദിവസത്തിനുള്ളിൽത ൊഴിൽകൊർഡ്ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

● ത ൊഴിലുറപ്പ്നിയമപ്േകൊരമുള്ള 10 

അവകൊശങ്ങതെകുറിച്്ചത ൊഴിലൊെികെിൽചിലർക്്കധൊരണഇല്ലൊയിരുന്നു. 

● ത ൊഴിലിതന അപേക്ഷിച്ചു 

15ദിവസത്തിനുള്ളിൽനിർബന്ധമൊയുുംത ൊഴിൽനൽകണുംഎന്നൊണ്നിയമും. 

എന്നൊഡിമാൻഡ് തവച്്ച  15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽത ൊഴിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
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● 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ത ൊഴിൽ ലഭിചില്ല എങ്കിൽ ത ൊഴിൽ ഇല്ലൊയ്മ പവ നും 

കിട്ടൊനുള്ള അവകൊശമുണ്ട്. എന്നൊൽ നൊെി ുവതര ഒന്നുും കിട്ടിയിട്ടില്ല. 

● കകയുറകാലുറഎന്നിവഇപപൊൾലഭിക്കുന്നിതല്ലന്നും.ദനരതത്തകിട്ടിയവക്കുഎ

ല്ലാം നൊശനഷ്ടുംഉണ്ടൊയി. 

● എല്ലൊത ൊഴിലൊെികെുതെയുുംത ൊഴിൽകൊർഡിൽകൊർഡ്നമ്പർ, സീൽ, 

പ ൊപട്ടൊഉണ്ടൊയിരുന്നു. 

● ഡിമൊൻഡ്തറസിപ്്കിട്ടൊറുതണ്ടന്നുഅറിയൊൻകഴിഞ്ഞു. എന്നൊൽ കിട്ടിയ 

തറസിപ്െ് തവച്്ച ത ൊഴിലില്ലൊ പവ നത്തിന് അപേക്ഷിച്ച ൊയി അറിയൊൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല. തറസിപ്റ്റ് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാറില്ല. 

● ത ൊഴിലൊെികൾക്്ക5Kഉള്ളിൽേണിതകൊെുക്കണുംഎന്നൊണ്നിയമും.ഈവൊർഡിതല

ത ൊഴിലൊെികൾക്്ക 5 KM ഉള്ളിൽത ൊഴിൽലഭിക്കുന്നുണ്ട് .  

● പ്േവൃത്തിസ്ഥലത്ത്കുെിതവള്ളും, പ്േഥമശുപ്ശുഷകിറ്റ്എന്നിവലഭയമൊണ്.  

● ത ൊഴിൽതചയ്ത് 15ദിവസത്തിനുള്ളിൽകൂലി ലഭിച്ചിട്ടിതല്ലങ്കില് ത ാഴിലില്ലായ്മ 

പവ നുംകിട്ടൊനുള്ളഅവകൊശമുണ്ട്. എന്നൊൽ 

15ദിവസത്തിനുള്ളിൽപവ നുംലഭിക്കൊറില്ല.  

● 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽപവ നുംകിട്ടിയിതല്ലങ്കിൽ 16-

ആുംദിവസുംമു ൽകവകുന്നഓപരൊദിവസത്തിനുo പവ നത്തിന്തറ0.05% 

ലഭിക്കൊൻഉള്ളഅവകൊശമുണ്ട്. 

എന്നൊൽഅങ്ങതനൊരുകൊരയതത്തകുറിച്ചുത ൊഴിലൊെികൾക്്കധൊരണയുണ്ടൊയിരു

ന്നില്ല.  

● ഒരു ദിവസതത്ത ആതണങ്കിൽ പേൊലുും ആയുധവൊെകത ൊഴിലുേകരണങ്ങൾ 

തകൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലൊവർക്കുും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.  
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ഫയൽ പരിശശാധന 

വൊർഡ് 1തല 6  യലുകൾ േരിപശൊധിച്ച ിൽ നിന്നുും കതണ്ടത്തിയ വിവരങ്ങൾ:- 

 

വർക്ക  :- 

1. രായമംരലംപഞ്ചായത്തിതലവൊർഡ് 1 തലതപരുമ്പാവൂര് ഗ്രാഞ്്ചകനാല് 

പുനരുധാരണം 0-300m 

 വർക്്ക പകൊഡ് 1 6 0 8 0 0 4 0 0 5/IC/317695 

2. രായമംരലംപഞ്ചായത്തിതല വൊർഡ് 1 തലതപരുമ്പാവൂര് ഗ്രാഞ്്ചകനാല് 

പുനരുധാരണം 600-900m 

             വർക്്കപകൊഡ് 1608004005/IC/318014 

3. രായമംരലം പഞ്ചായത്തിതല വാര്ഡ്1 തലതപരുമ്പാവൂര് ഗ്രാഞ്്ചകനാല് 

പുനരുധാരണം 1800-2100m 

വർക്്ക  പകൊഡ്  1608004005/IC/318072 

4. രായമംരലം പഞ്ചായത്തിതലവാര്ഡ് 1തല  തപരുമ്പാവൂര് ഗ്രാഞ്്ചകനാല് 

പുനരുധാരണം 2100-2400m വര്ക്്ക പകൊഡ് 1608004005/IC/318073 

5. രായമംരലം പഞ്ചായത്തിതല വാര്തെഗ്പളയതക്കടു ി ദനരിട്ട ദ ാടുകളുതടയും 

കാനകളും  പുനരുധാരണം റീച്്ച  

6. വാര്ഡ് 1 തലഇരിദങ്ങാള് നീര്ത്തടത്തില്  മണ്ണ്ജ്ലസംരക്ഷണം 

 

കവർശപജക:- 

•  േരിപശൊധിച്ച 6  യലുകെിലുും എ എും സി പ്േകൊരമുള്ള കവർപേജ് 

ഉണ്ടൊയിരുന്നു. 

 

ചെക്ക ലിസ്റ്റക:- 

•  േരിപശൊധിച്ച 5  യലുകെിലുും വാര്ഷികമാസ്റ്റര് സര്ക്കുലര് ഗ്പകാരംഉള്ളതചക്്ക 

ലിസ്റ്റ് കൊണുവൊൻ സാധിച്ചു. എന്നാല് ദപജ്നമ്പര് ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല. 
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ആക്ഷൻപ്ലാൻ ശകാപ്പി:- 

•  േരിപശൊധിച്ച 6  യലുകെിൽ ആക്ഷൻപ്ലൊൻ പകൊപി ഉണ്ടൊയിരുന്നില്ല. 

 

ചതാഴിൽ ആവശയചപ്പടുന്നതിനുള്ള അശപക്ഷ:- 

•  േരിപശൊധിച് 6  യലിലുും ത ൊഴിൽ ആവശയതപെുന്ന ിനുള്ള പ ൊും 

ഉണ്ടൊയിരുന്നു. പ്രൂപൊയിട്ടൊണ് ത ൊഴിൽ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ്. 

•  ത ൊഴിൽ ഏ ു  ീയ ി മു ൽ ഏ ു  ീയ ിവതര പവണതമന്ന് 5 

െയലിലുംപരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല.1 െയലില്  ീയ ിദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

• േരിപശൊധിച്ച യലുകെിൽ ഒന്നുും വയക്തിര  ഡിമൊൻഡ് പ ൊുംകൊണുവൊൻ 

സൊധിച്ചില്ല. 

 

ചതാഴിൽ അനുവദിച്ചു ചകാണ്ടുള്ള അറിയിപ്പക:- 

•  ത ൊഴിൽ ആവശയതപട്ട എല്ലൊ ത ൊഴിലൊെികൾക്കുും ത ൊഴിൽ 

അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടൊയിരുന്നു.  

•  ഡിമൊൻഡ് തചയ്ത 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ത ൊഴിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടൊയിരുന്നു.  

 

എസ്റ്റിശേറ്റക:- 

•  േരിപശൊധിച്ച 6  യലുകെിൽ തസകയൂറിൽ  നിന്ന് എെുത്ത എസ്റ്റിപമറ്റ് പകൊപി 

സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

•  എസ്റ്റിപമറ്റിൽ ഡിസ്പപ്ല പബൊർഡിന് ചിലവൊയ  ുക കൊണിച്ചിരുന്നു. 

•  യലിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സികയൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ 

എന്നിവരുതെ സീൽ, കസൻ ഉണ്ടൊയിരുന്നു. എന്നൊൽപേര്,   ീയ ി 

പരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല.MGNREGS A.E  യുതെ കസൻ ഉണ്ടൊയിരുന്നു.  

•  പനൊക്കിയ  യലുകെിൽ ഒന്നുും ജനകീയ ഭൊഷയിലുള്ളഎസ്റ്റിപമറ്റ് കൊണുവൊൻ 

സൊധിച്ചില്ല. 

•   യലുകെിൽ വർക്കിതന കുറിച്ചുള്ള ഡീതറ്റയിൽസ് ഉൾതപെുത്തിയിരുന്നു. 

 

 ഭരണാനുേതി:- 

•  േരിപശൊധിച്ച 6 െയലുകെിൽ ഭരണൊനുമ ി ഉണ്ടൊയിരുന്നു. 
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•  ഭരണൊനുമ ി തസകയുർ പകൊപി ആയിരുന്ന ിനൊൽ േഞ്ചൊയത്ത് 

തസപ്കട്ടറിയുതെ സീൽ, ഒപ്പ്ഇവദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 

• എസ്റ്റിദമറ്റ് ുകദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 

• ഭരണാനുമ ിനമ്പറുംഭരണാനുമ ിലഭിച്ച ീയ ിയുംദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 

 

സാശേതിക അനുേതി:- 

•  േരിപശൊധിച്ച 6   യലുകെിൽ സൊപങ്ക ികൊനുമ ി ഉണ്ടൊയിരുന്നു. 

•  തസകയറില് നിതന്നടുത്തദകാപ്പിആയിരുന്നു.പഞ്ചായതസെഗ്കട്ടറിയുതടഒപ്, 

സീൽ0ഇവപരഖതപെുത്തിയിരന്നില്ല.  

• എസ്റ്റിദമറ്റ് ുകകാണിച്ചിരുന്നു.  

 

ചേഷർചേനകറക ബുക്ക:- 

•  േരിപശൊധിച്ച 6  യലുകെിൽ എും ബുക്്ക ഉണ്ടൊയിരുന്നു. 

• എും ബുക്കിൽ എസ്റ്റിപമറ്റ്  ുകയുും തചലവൊയ  ുകയുും കണിച്ചിരുന്നു.  

• പഞ്ചായത്ത്  തസഗ്കട്ടറി, അസിസ്റ്റന്റ്തസഗ്കട്ടറി, ഗ്പസിഡന്റ്  എന്നിവരുടകസൻ,  

സീൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു. ഓവർസിയർ പവരിക  

തചയ്തിരുന്നു.അസിസ്റ്റന്റ്എൻജ്ിനീയറുതടഒപ്പ്ഉണ്ടായിരുന്നു. 

• ഗ്പളയതക്കടു ിദനരിട്ടദ ാടുകളുതടയുംകനാലുകളുതടയും 

പുനരുധാരണംഎന്നഗ്പവര്ത്തിക്്ക  3M.രുക്്കഉണ്ടായിരുന്നു. 

 

േസ്റ്റർ ശറാൾ:- 

•  േരിപശൊധിച്ച 6 െയലുകെിലുും മസ്റ്റർ പറൊൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

•  മസ്റ്റർ പറൊെിൽ പമറ്റിന്തറ  പേര്  ീയ ിപയൊെു കൂെിപരഖതപെുത്തിയിരുന്നു. 

അസിസ്റ്റന്റ് തസപ്കട്ടറി യുതെ ഒപ്, സീൽ ബിേിഒ യുതെ സീല്, ഒപ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 

•  പവ നും , ഷൊർപനിങ് ചൊർജ്, ഹൊജർ എന്നിവ പരഖതപെുത്തിയിരുന്നു.  

•  മസ്റ്റർ പറൊെിൽ എും ബുക്്ക നമ്പർ, മസ്റ്റർ പറൊൾ നമ്പർ പരഖതപെുത്തിയിരുന്നു.  

 

സസറ്റക ഡയറി:- 

• ആറ് യലുകെിലുും കസറ്റ് ഡയറി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

•  കസറ്റ് ഡയറിയുതെ പ് ണ്ട് പേജിതല വിവരങ്ങൾ േൂർണമൊയിരുന്നു. 
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•  തപ്േൊജക്റ്റ് മീറ്റിുംര് ഡീതറ്റയിൽസ് ഉണ്ടൊയിരുന്നു അ ിൽ വൊർഡ് തമമ്പർ,  പമറ്റ് 

എന്നിവർ കസൻ തചയ്തിട്ടുണ്ടൊയിരുന്നു. മീറ്റിങ്ങിൽ േതങ്കെുത്ത 

ത ൊഴിലൊെികെുതെ പേര്, ത ൊഴിൽ കൊർഡ് നമ്പർ, ഒപ് ഉണ്ടൊയിരുന്നു. 

• 6  യലിലുും തചക്്ക ലിസ്റ്റ് േൂർണമൊയുും േൂരിപിച്ചിരുന്നു. 

•  തപ്േൊജക്റ്റ് മീറ്റിുംര് മിനിറ്റ്സ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു പമറ്റ് കസൻ തചയ്തിരുന്നില്ല. 

•  പ്േവർത്തി സ്ഥലത്ത് സൗകരയങ്ങൾ ഏർതപെുത്തുന്ന ിന് പവണ്ടിയുള്ള  സ്റ്റ് 

എയ്ഡ് പബൊക്സ്,  െൊർപേൊെിൻ വിവരങ്ങൾപരിദശാധിച്ച 6 

െയലിലുംപരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല.  

•  ചികിത്സൊ തചലവ് സുംബന്ധിച്്ച വിവരുംകസറ്റ് ഡയറിയിൽ  

പരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല. 

•   യലുകെിൽ ത ൊഴിൽ ഉേകരണങ്ങെുതെ വൊെക പരഖതപെുത്തിയിരുന്നു. 

•  നൊല്  യലുകെിലുും ത ൊഴിലൊെികെുതെ സൊക്ഷയേപ് ും ഉണ്ടൊയിരുന്നു. 

•  േദ്ധ ി ചിലവ് കൊണിച്ചിരുന്നു. 

• ആറ് യലിലുും വിജിലൻസ് ആൻഡ് പമൊണിറ്ററിുംര് കമ്മിറ്റി റിപപൊർട്്ട, 

സന്ദർശകകുറിപ്എന്നിവഉണ്ടൊയിരുന്നു. 

 

േസ്റ്റർ ശറാൾ േൂവകചേനകറക സ്ലിപ്പക:- 

•  േരിപശൊധിച്്ച 6  യലുകെിലുും മസ്റ്റർ പറൊൾ മൂവ്തമന്റ്ലിേ്  കൊണുവൊൻ 

സൊധിച്ചു. 

 

ശറായൽറ്റി:- 

•  േരിപശൊധിച്ച യലുകെിൽ ഒതരണ്ണത്തിൽ ഭൂവുെമകെുതെ കരും  ീർത്ത രസീ ് 

പകൊപി,  പറഷൻ കൊർഡ് പകൊപി, സമ്മ േപ് ും എന്നിവ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

• രാക്കി യൽ കനൊൽ, ദ ാട്വർക്്ക ആയ ിനൊൽ പറൊയൽറ്റി 

ബൊധകമല്ലൊയിരുന്നു. 

 

ശവജക ലിസ്റ്റക, എഫക ടി ഒ :- 

•  േരിപശൊധിച്ചൊൽ നൊല്  യലിലുും പവജ് ലിസ്റ്റ്, FTO  ഉണ്ടൊയിരുന്നില്ല. 

അ ുതകൊണ്ട് കൃ യസമയത്ത് പവ നും  ലഭിച്ചിട്ടുപണ്ടൊ എന്ന ിന് ത െിവില്ല. 
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വർക്ക കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്റ്റക:- 

•  േരിപശൊധിച്ച 6  യലുകെിൽ വർക്്ക കുംപ്ലീഷൻ  സർട്ടി ിക്കറ്റ് ഉണ്ടൊയിരുന്നു.  

• വര്ക്ക്തു ടങ്ങിയ ീയ ിയുംഅവസാനിച്ച ീയ ിയുംതെലവായ ുകയുംദരഖതപ്പ

ടുത്തിയിരുന്നു. 

• MGNRE  AE യുതടഒപ്പ്ഉണ്ടായിരുന്നുഎന്നാല്  ീയ ിയുംസീലുംഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

 

ശഫാശട്ടാഗ്രാഫ്സക :- 

•  േരിപശൊധിച്ച  യലുകെിൽ 5 എണ്ണത്തിൽ ഓപരൊ ഘട്ടത്തിതലയുും 

പ ൊപട്ടൊപ്രൊ ് കൊണൊൻ സൊധിച്ചു. 

 

ശസാഷയൽ ഓഡിറ്റക റിശപ്പാർട്ടക:- 

•  േരിപശൊധിച്ച   യലുകെിൽ വൊർഡ്  ല പസൊഷയൽ ഓഡിറ്റ് െീും നെത്തിയ 

ഓഡിറ്റ് റിപപൊർട്്ട കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

 

രജിസ്റ്റർ പരിദശാധന 

 

തതാഴിൽ കാർഡ് രജിസ്റ്റർ  

 

• ത ാഴില് കാര്ഡ് രജ്ിസ്റ്റര് പാര്ട്്ട A, B, C, D  എന്നിങ്ങതനയാണ് 

സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ്. ത ാഴില് കാര്ഡ് രജ്ിസ്റ്ററില്  പഞ്ചായത്ത് തസഗ്കട്ടറി, 

പഞ്ചായത്ത് ഗ്പസിഡന്റ് എന്നിവരുതട ഒപ്പ്,  മുഗ്േ എന്നിവ കാണാൻ സാധിച്ചു.  

• പാര്ട്്ട  A യില്  ഒന്നുമു ല് ഇരുപ ് വതരയുള്ള വാര്ഡിതല ത ാഴിലുറപ്പ് 

അംരങ്ങളുതട വിവരങ്ങളാണ് ആണ് രജ്ിസ്റ്ററില് ദരഖതപടുത്തിയിരുന്ന ്.  

ആതക 5872 അംരങ്ങളുതട ദപര് വിവരങ്ങള്  ഉണ്ടായിരുന്നു. 2018 മാര്ച്്ച  

വതരയുള്ള വിവരങ്ങള് അപ്ദഡറ്റ് തെയ്തിട്ടുണ്്ട. പാര്ട്്ട  എ  യിതല ദകാളം 10, 

11(രാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീതറ്റയില്സ് ) അപൂര്ണമായിരുന്നു.  

• പാര്ട്്ട  B യില് വര്ദക്കഴ്െ് ന്തറ ദപര്, വിലാസം, ത ാഴില് കാര്ഡ് നമ്പര്, ദൊദട്ടാ, 

രജ്ിസ്റ്റര് തെയ്ത ദഡറ്റ്, അക്കൗണ്ട്  നമ്പര് ഡീതറ്റയില്സ് ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 
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• 200 ദപരുതട ഡീതറ്റയില്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 

• പാര്ട്്ട  സി യില് ത ാഴിലാളി വിവരങ്ങള്, ത ാഴില് കാര്ഡ് നമ്പര്, ത ാഴില് 

കാര്ഡ് ഇഷയൂ ദഡറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.ആതക 186 അംരങ്ങളുതട വിവരങ്ങള് 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. രാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീതറ്റയില്സ് പൂര്ണമല്ല. 

• പഞ്ചായത്ത്  തസഗ്കട്ടറി സര്ട്ടിഫെ തെയ്തിരുന്നു.          

• പാര്ട്്ട  D യില്  ആതക 14149 ദപരുതട വിവരങ്ങള് ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ 

ദകാളങ്ങളും  പൂര്ത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട,് കൂടാത  എല്ലാ വാര്ഡുകളിതലയും  

വിവരങ്ങള് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

 

തതാഴിൽ ആവശയതപ്പടുന്നതുംഅനുവേിക്കുന്നത്സംബന്ധിച്ചരജിസ്റ്റർ 

• 2017-18 മാര്ച്്ച  വതരയുള്ള ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്ട ും 

അനുവേിച്ചിരിക്കുന്ന ുമായ ഡീതറ്റയില്സ് ആണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ്.  

• ഡിമാൻഡ്തെയ്ത ിയ ിയുംവര്ക്്ക  

അനുവേിച്ച ിയ ിയുംഓദരാത ാഴിലാളിയുതടയുംദപരിനുദനതരദരഖതപ്പടു

ത്തിയിരുന്നു.  

• ത ാഴിലാളികള് എഗ് േിവസംമു ല് എഗ് േിവസംവതരത ാഴില് 

തെയ്തുഎന്നഡീതറ്റയില്സ്,  ദവ നംതകാടുത്തദഡറ്റ്,  ുകദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 

• എന്നാല് 2017 2018 കാലയളവില് ആര്ക്കും  തന്ന ത ാഴിലില്ലായ്മ ദവ നം 

തകാടുത്ത ിന്ദറദയാ ദവ നം   

ഫവകിയ ിന്നഷ്ടപരിഹാരംതകാടുത്ത ിന്തറദയാകണക്കുവിവരങ്ങള് 

എഴു ിയിരുന്നില്ല. 

• ഡിമാൻഡ്അദലാദക്കഷൻ രജ്ിസ്റ്റര് 2 

എണ്ണമുണ്ടായിരുന്നു.രഗ്ണ്ടജ്ിസ്റ്ററുംപഞ്ചായതസെഗ്കട്ടറിസര്ട്ടിഫെതെയ്തിരുന്നു. 

 

ഗ്ഗാമ ഭരജിസ്റ്റർ 

• ഗ്രാമസഭരജ്ിസ്റ്ററില് എല്ലാവാര്ഡിന്തറയുംഒരുമിച്ചാണ്സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ്. 

• ദലരര് രഡ്ജറ്റ് യ്യാറാക്കുന്ന ിന്തറഭാരമായുള്ളത ാഴിലാളിഗ്രാമസഭ 24/10/2016 

ല് കൂടിയിട്ടുണ്ട്.376 ദപര് പതങ്കടുത്തു. അന്ന് തന്ന JBDO യുതടക്ലാസ്സ്  

ഉണ്ടായിരുന്നു.  
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• 12/12/17 ല് 522 ദപര് 

പതങ്കടുത്തമീറ്റിംരിന്തറഡീതറ്റയില്സ്ഉണ്ടായിരുന്നു.അ ിനുദശഷം 30/11/2018 

ല് ഗ്രാമസഭകൂടിയ ില്  721ദപര്  പതങ്കടുത്തു. 

• എല്ലാഗ്രാമസഭദയാരത്തിന്തറയുംമിനുട്െ്കാണുവാൻ സാധിച്ചു. 

• 2019-20തല  തഷല്െ്ഓെവര്ക്കിദലക്കു 767 വര്ക്്ക  നീക്കിതവച്ചിരിക്കുന്ന ില് 488 

വര്ക്്ക  അംരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

• 2019-20 സാമ്പത്തികവര്ഷത്തിതല 115980 മാൻ ദഡയ് സ്, 52384300 

രൂപയുതടദലരര് രഡ്ജറ്റ്ഗ്രാമസഭപാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്്ട.   

 

വർക്്ക് രജിസ്റ്റർ  

• 2017-2018 കാലയളവിതലവര്ക്്ക  രജ്ിസ്റ്റര് ആണ്പരിദശാധിച്ച ്.  

• IF/236098- കയ്യാലനിര്മാണം, 1608004005/IF/326293-വാര്ഡ് 8 

മദരാട്ടിക്കടവ്നീര്ത്തടത്തില് 

ഉള്തപ്പടുന്ന രിശുഭൂമികൃഷിക്കനുദയാജ്യമാക്കല്റീെ് 2, 1608004005/IF/326221 

 ലപുഞ്ചനീര്ത്തടത്തില് ഉള്ള രിശുഭൂമികൃഷിക്കനുദയാജ്യംആക്കല് റീച്്ച 1, 

1608004014/IF/326328 വളയൻെിറങ്ങരനീര്ത്തടത്തില് 

ഉള്തപ്പടുന്ന രിശുഭൂമികൃഷിക്്കഅനുദയാജ്യമാക്കല്, വാര്ഡ് 7 

കുടുംരങ്ങളുതടഭൂമിയില് ഭൂവികസനഗ്പവൃത്തികള് റീെ് 1 

എന്നീഗ്പവൃത്തികളുതടഡീതറ്റയില്സ്കാണാൻ സാധിച്ചു.  

• ദവജ്ലിസ്റ്റ്നമ്പര്, മസ്റ്റര് ദറാള് നമ്പര്, ദപഴ്െൺ ദഡയ് സ്, 

ദവ നംതകാടുത്തഡീതറ്റയില്ദഗ്സഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു.തസമിസ് കില്ഡ്ത ാഴി

ലാളികള് തെയ്തെിലഗ്പവൃത്തിയില് കിട്ടാനുള്ള  ുക കാണിച്ചിരുന്നു. 

പഞ്ചായത്ത്  തസഗ്കട്ടറിഫസൻ, സീല് തവച്്ചസര്ട്ടിഫെതെയ്തിരുന 

 

ഫിക്സിഡ്അ റ്്റ രജിസ്റ്റർ 

• 2018-2019 കാലയളവിതല 3 രജ്ിസ്റ്ററുകള് കാണാൻ സാധിച്ചു. 

• 2018-19 തലവര്ക്കുകളുതടവിവരങ്ങള് കാണാൻ സാധിച്ചു. 

• െിക്െഡ്അസറ്ഗ്റജ്ിസ്റ്റര് പാര്ട്്ട എ,  പാര്ട്്ടരിആയി ിരിച്ചിരുന്നു. പാര്ട്്ട  എ യില് 

അസറ്റ്ഡീതറ്റയില്സ്ഉംപാര്ട്്ട  രിയില് വര്ക്്ക  

ഡീതറ്റയില്സ്ഉംദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 

• ഓദരാവര്ക്കും MGNREGS A.E ധനയഫസൻ തെയ്തിരുന്നു. 
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• ഒരുവര്ക്കിനുoഅസറ്റ്ഐഡിദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. 

• WC, LD, RS, FR, IC, IF, DW എന്നീക്ലാസ്ഓെ്അസറ്റ്ലുള്ളഗ്പവര്ത്തികള് 

ആണ്തെയ്തിരുന്ന ്. 

• പഞ്ചായതസെഗ്കട്ടറിതവരിഫെതെയ്തിരുന്നില്ല.  

 

പരാതി രജിസ്റ്റർ  

• പരാ ിരജ്ിസ്റ്റര് പഞ്ചായത്ത്  തസഗ്കട്ടറിസാക്ഷയതപ്പടുത്തിയ ായിരുന്നു. 

• കൂവപ്പടിദജ്ായിന്റ്രി.ഡി.ഒതവരിഫെതെയ്തിരുന്നു.  

• പരാ ിരജ്ിസ്റ്ററില് പരാ ികതളാന്നുംദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. 

 

തമറ്റീരിയൽരജിസ്റ്റർ 

• 2015-2017 കാലയളവിതലതമറ്റീരിയല് രജ്ിസ്റ്റര് ആണ്പരിദശാേിച്ച ്. 

• വാര്ഡ് 5 ല് നടന്ന 10 തമറ്റീരിയല് വര്ക്കിന്തറഗ്പവര്ത്തികളുതടതമറ്റീരിയല് 

ഡീതറ്റയില്ഗ്സജ്ിസ്റ്ററില് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു .  

• വൗച്ചര് രില് no., രില് ദഡറ്റ്, തമറ്റീരിയല് 

കവാണ്ടിറ്റിഡീതറ്റയില്ദഗ്സഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 

• തടക്നിക്കല് അസിസ്റ്റന്റ്സിദേച്ചര് ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. 

• ദജ്ായിന്റ്രി.ഡി.ഒതവരിഫെതെയ്തിരുന്നു. 

• പഞ്ചായതസെഗ്കട്ടറിസര്ട്ടിഫെതെയ്തിരുന്നു 
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1. വാർഡ്1ഇരിദങാൾനീർത്തടത്തിൽണ്ണ്്ജല ംരക്ഷണഗ്പവൃത്തി,  

 

 

ന

മ്പ

ര് 

വര്ക്്ക വര്ക്്കദകാ

ഡ് 
ആരംഭിച്ച

 ീയ ി 
അവസാനിച്ച

 ീയ ി 
എസ്റ്റിദമ

റ്റ് ുക 
 
െിലവാ

ക്കിയ ുക

  
 

1  ഇരിദങ്ങാള് 

നീര്ത്തടത്തി

ല് മണ്ണ് 

ജ്ലസംരക്ഷ

ണഗ്പവൃത്തി 

1608094005/

WC/346066 
4/03/19 23/03/19 185000 142817 

 

 

• ഇരിദങ്ങാള് നീര്ത്തട ജ്ല സംരക്ഷണവുമായി രന്ധതപ്പട്ട് ഗ്പവര്ത്തി ഉപദയാര 

ശൂനയമായ രീ ിയിലാണ് കാണതപ്പട്ട ്. 

• APLകുടുംരങ്ങളില് തെയ്   ഗ്പവര്ത്തികളായിരുന്നു കൂടു ലും. 

•  തമഷര്തമന്റ് രുക്്ക  ഗ്പകാരം 300 കുഴികള് ഉണ്ടാദകണ്ട സ്ഥാനത്ത്   രണ്ട് 

കുഴികള് മാഗ് മാണ്   ഉണ്ടായിരുന്ന ്. 

• കുഴികളുതടഅളവുകളിലുംവയ യാസമുണ്ട്.ഉണ്ടായിരുന്നഅളവില് 

നീളം,വീ ി,എന്നിവയുള്ളകുഴികളായിരുന്നുകൂടു ലും. ാഴ്ചമാഗ് മാണ്അളവി

ല്കു റവ്ഉണ്ടായിരുന്ന ്.കാലഗ്കമണ മണ്ണിടിഞ്ഞ് ആഴം കുറഞ്ഞു 

എന്നാണ്  രുണ്ണദഭാക്താക്കള്വയക്തമാക്കിയ ്. 

• സി ഐ രി ദരാര്ഡ്കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 
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ന

മ്പ

ര് 

രുണ

ദഭാ

ക്താ

വി

ന്തറ 

ദപര്  

ഗ്പവ

ര്

ത്തി

  

എസ്റ്റിദമ

റ്റ്/തമഷ

ര്തമ

ന്റ്രു

ക്്ക 

ഗ്പകാരം

-അളവ് 

പരി

ദശാ

ധന

യില് 

ക

തണ്ട

ത്തി

യഅ

ളവ്  

റിമാര്ക്െ ് 

1  പിപി

കു

രയാ

ദക്കാ

സ് 

നില

തമാ

രു

ക്ക

ല് 

1224m2 1500m

2 

പരിദശാധിച്ചഗ്പവര്ത്തിയില്നീളംകൂടു ലുംവീ

 ികുറവുംആയിട്ടാണ്കാണാൻകഴിഞ്ഞ ്.സന്ദര്

ശിച്ചസമയത്ത്സ്ഥലംനിറതയകാടുപിടിച്ചുകിടക്കു

ന്നഅവസ്ഥയിലാണ്കാണതപ്പട്ട ്. 

 

2 സൂസ

ൺ 

നില

തമാ

രു

ക്ക

ള്  

1920m2 1760m

2 

എംരുക്കിതനകാളുംകുറഞ്ഞഅളവില്ആണ് 

തമഷര്തമന്റ്കിട്ടിയ ്.സ്ഥലംഅളന്നു ിട്ടതപ്പടു

ത്താൻപറ്റിയഅവസ്ഥയിലായിരുന്നു.കാട്പിടിച്ചുകിട

ന്ന ിനാല് കുഴികള് രതണ്ടണ്ണo കാണാൻ 

കഴിഞ്ഞു  

3 പിപി

കു

രയാ

ദക്കാ

സ് 

 

സൂസ

ൺ 

 

മഴ

ക്കു

ഴി 

300എ

ണ്ണം 

(L-1.2 

B-1.00 

D-.60) 

2എ

ണ്ണം 

(L-.70 

B-.60 

D-.50) 

മഴക്കുഴിഎന്നഗ്പവര്ത്തിഇവിതടഉപദയാരശൂനയമാ

യികാണതപ്പട്ടു. 
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2. വാർഡ്് ഒന്ന്് ഗ്പളയതക്കടുതി് ദനരിട്ട് ദതാടുകളുതടയും്

കാനകളുതടയുംപുനരുദ്ധാരണം 

 

ന

മ്പ

ര് 

വര്ക്്ക വര്ക്്കദകാ

ഡ് 

ആരംഭിച്ച

 ീയ ി 

അവ

സാനിച്ച 

 ീയ ി 

എസ്റ്റിദമ

റ്റ് ുക 

െിലവാക്കി

യ ുക  

 

1 രായമംരലംപ

ഞ്ചായത്ത് 

വാര്ഡ്1ദ ാടു

കളുതടയും 

കാനങ്ങളുതട

യും 

പുനരുധാരണം 

1608004005/F

P/307782 

19/12/2018 10/2/2019 293000 285776 

 

• ഗ്പവര്ത്തി പരിദശാധന സമയത്ത് ദ ാടുകളുതട സമീപത്തു 

കാടുകള്കയറിരുന്നു.  കാനകളും ദ ാടുകളും തെളിനിറഞ്ഞു കാണതപ്പട്ടു. 

• എസ്റ്റിദമറ്റ്,തമഷര്തമന്റ്രുക്്കഗ്പകാരം ഗ്പളയതക്കടു ി ദനരിട്ട ദ ാടുകളും 

കാനകളും പുനരുധാരണം എന്ന ഗ്പവര്ത്തിയില് 7 ദ ാടുകളുതടയും സ്ളിസ് 

കളുതടയും  ഗ്പവര്ത്തിആണ് മനസിലാക്കാൻ കഴഞ്ഞ ്.എന്നാല് ഈ 

ഗ്പവൃത്തികളില് ഒന്നും കൃ യമായും മുഴുവനായും തമഷര്തമന്റ് എടുക്കാൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല.ദ ാടുകള് എല്ലാം വൃത്ത ഹീനമായാണ് കാണതപ്പട്ട ്.ദ ാടുകളില് 

കൂടി പല രത്തിലുള്ള മാലിനയങ്ങള് ഇടുന്ന ്  ഗ്ശധയില്തപ്പട്ടു,കൂതട വന്ന ദമറ്റ്  

അ ് സൂെിപ്പികയും തെയ്തു.  

• ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് ഒന്നും CIB ദരാര്ഡ് കാണാൻ സാധിച്ചിlല്ല. 

• വര്ക്്ക നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവര്ക്കുദവണ്ട കയ്യുറയും കാല് ഉറയും ഒന്നും 

ലഭിച്ചിരുന്നില്ല, െസ്റ്റ് എയ്ഡ് ദരാക്െ് ഉണ്ടായിരുന്നു പദക്ഷ മീറ്റിംര്  തെന്നദപ്പാള് 

കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ പണി നടക്കുന്ന സമയത്ത് മാലിനയങ്ങള് നിറഞ്ഞ ു  

തകാണ്ട് വര്ക്്ക തെയ്യാൻ രുധിമുട്്ട ആയിരുന്നു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ ്. 
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ന

മ്പ

ര്  

 വര്ക്്ക 

തനയിം 

 

ഗ്പവ

ര്

ത്തി 

 എം 

രുക്്ക

/ 

എസ്റ്റി

ദമറ്റ് 

ഗ്പകാ

രം 

ഉള്ള 

അളവ് 

 പരി

ദശാധ

നയി

ല് 

ക

തണ്ട

ത്തിയ 

അളവ് 

പരി

ദശാധ

നയില് 

കതണ്ട

ത്തിയ

അളവ ് 

റിമാര്ക്െ്  

1 ഞാളൂര്

ദ ാട് 

തെ

ളി

ദകാ

രല് 

612 

L-1020 

B-.600 

L-326m 

B-.600 

എസ്റ്റിദമറ്റ്ഗ്പകാരമുള്ളതമഷര്തമന്റ്എടുക്കാൻ

കഴിഞ്ഞില്ല.കാടുദകറി 

കിടക്കുന്ന ിനാല്അളവ്എടുക്കാൻപറ്റിയഅ

വസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല. 

2 വലിയ

കുളം

ദ ാട് 

തെ

ളി

ദകാ

രല് 

630 

L-

1020m 

B-.600 

Nil നടപ്പാ ഇല്ലാത്ത ുംഅട്ടയുള്ള ുമായസ്ഥലമാ

യ ിനാല്ഇറങ്ങാൻകഴിയാത്തരീ ിയിലായി

രുന്നുകാണതപ്പട്ട ്. 
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3 ദെമ്പല

ക്കാ

ട്ദ ാട് 

തെ

ളി

ദകാ

രല് 

450m 

L-900m 

B-.500 

 

Nil അളതവടുക്കാൻസാധിക്കാത്തഅവസ്ഥയിലാ

ണ്കാണതപ്പട്ട ് 

4 കുറുപ്പം

പടിെീ

ല്ഡ്ചാന

ല് 

തെ

ളി

ദകാ

രല് 

700m 

L-1400 

B-.500 

 

കാടുകയറികിടക്കുന്നഅവസ്ഥയായിരുന്നു. 

5 സ്ലൂയിസ് തെ

ളി

ദകാ

രല് 

1000m 

L-2000 

B-.500 

-2000 

B-.500 

പലകാടകളുംതെളിനിറഞ്ഞ ുംകാട്ദകറികി

ടക്കുന്നഅവസ്ഥയിലാണ്കാണതപ്പട്ട ് 

6 ആ

പ്പ്ദ ാട് 

തെ

ളി

ദകാ

രല് 

696 

L-1160 

B-.600 

L-86m 

B-.600 

പാടത്തിന്തറപരിസരഗ്പദേശമായ ിനാല്ഇറ

ങ്ങാൻകഴിയാത്ത ുംഅട്ടനിറഞ്ഞ ുമായപാs

മായിരുന്നു 

7 കുറിയ

പുറം ട് 

തെ

ളി

ദകാ

രല് 

430 

L-860 

B-.500 

Nil 

B-.500 

 കാടുപിടിച്ചു കിടന്ന അവസ്ഥയില് ആദയാണ്ട് 

തമഷര്തമന്റ് എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല 

8 െീയംകു

ളംദ ാട് 

തെ

ളി

ദകാ

രല് 

704m 

L-880 

B-.800 

L-11m 

B-.800 

കാട്നിറഞ്ഞ ുംതെളിഉള്ള ിനാലുംനടപാ ഇ

ല്ലാത്തഅവസ്ഥയിലാണ്കാണതപ്പട്ട ്അ ിനാ

ല്തമഷര്തമന്റ്എടുക്കാൻകഴിഞ്ഞില്ല 

 

 



18 
 

 

3. തപരുമ്പാവൂർ്ഗ്ബാഞ്്ച്കനാൽ 

 

ന

മ്പര്

  

വര്ക്്ക  തനയിം  വര്ക്്ക  

ദകാഡ്  

ആരംഭിച്ച

 ിയ ി  

അവസാ

നിപ്പിച്ച 

 ിയ ി  

എസ്റ്റി

ദമറ്റ് 

 ുക  

െിലവായ

 ുക  

1 തപരുമ്പാവൂര്ഗ്രാ

ഞ്്ചകനാല് 

1608004005/IC

/318072 

28/11/2018  

4/12/2018 

 

46500 39149 

2 തപരുമ്പാവൂര്ഗ്രാ

ഞ്്ചകനാല് 

1608004005/IC

/317645 

17/10/2018 26/10/2018 64000 58706 

3 തപരുമ്പാവൂര്ഗ്രാ

ഞ്്ചകനാല് 

1608004005/IC

/318014 

13/11/18 19/11/18 46500 40750 

4 തപരുമ്പാവൂര്ഗ്രാ

ഞ്്ചകനാല് 

1608004005/IC

/318073 

27/10/2018 3/11/2018 47000 41292 

 

 

• കനാല്പലയിടത്തുംവൃത്തിഹീനമായികാണതപ്പട്ടു..വീണ്ടുംശുെിയാദക്കണ്ടഅ

വസ്ഥയില്ആയിരുന്നു. 

• ത ാഴിലാളികള്ക്കുഗ്പവര്ത്തിസമയ ്കയ്യുറ,കാലുറഎന്നിവനല്കിയിരുന്നില്ല.

ഗ്പ ിദരാധരുളികകള്മാഗ് മാണ്ലഭയമാക്കിയിരുന്ന ്. 

• ഗ്രാഞ്്ച കനാലിതല തമഷര്തമന്റ് ഇല് നാല്  ഭാരമായി ആണ് വര്ക്്ക 

നടന്നിരുന്ന ്. ഇ ിന്തറ തമാത്തം നീളം 1200 മീറ്റര് ആയിരുന്നു അ ില് 1055 

മീറ്റര് പരിദശാധനയില് ലഭിച്ച ്. എന്നാല് വീ ി2.4 മീറ്റര് 

കൃ യമായിദരഖതപ്പടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു. 

• കനാലിന്തറ  ഗ്പവര്ത്തിയില് സിഐ രിദരാര്ഡ്കതണ്ടത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല 
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ന

മ്പ

ര്  

വര്ക്്ക  

തനയിം  

 

ഗ്പവൃ

ത്തി 

 എം 

രുക്്ക

/ 

എസ്റ്റി

ദമറ്റ് 

രു

ക്കില് 

ദരഖ

തപ്പടു

ത്തി 

അളവ് 

പരി

ദശാധ

നയില് 

ലഭിച്ച 

അളവ് 

 റിമാര്ക്െ് 

1 തപരുമ്പാവൂ

ര്ഗ്രാഞ്്ചക

നാല് 

പുനരു

ധാര

ണം 

L-300 

B-2.40 

L-300 

B-2.40 

കാടുകയറിയുംതെടിനിറഞ്ഞ ുംവൃ

ത്തിഹീനമായരീ ിയിലുമാണ്കനാല്

കാണതപ്പട്ട ് 

2 തപരുമ്പാവൂ

ര്ഗ്രാഞ്്ചക

നാല് 

പുനരു

ധാര

ണം 

L-300 

B-2.40 

L-300 

B-2.40 

കാടുകയറിയുംതെളിനിറഞ്ഞ ുംവൃ

ത്തിഹീനമായരീ ിയിലുമാണ്കനാല്

കാണതപ്പട്ട ് 

3 തപരുമ്പാവൂ

ര്ഗ്രാഞ്്ചക

നാല് 

പുനരു

ധാര

ണം 

L-300 

B-2.40 

L-300 

B-2.40 

കാടുകയറിയുംതെളിനിറഞ്ഞ ുംവൃ

ത്തിഹീനമായരീ ിയിലുമാണ്കനാല്

കാണതപ്പട്ട ് 

4 തപരുമ്പാവൂ

ര്ഗ്രാഞ്്ചക

നാല് 

പുനരു

ധാര

ണം 

L.300 

B-2.40 

L-155 

B-2.40 

കാടുകയറിയുംതെളിനിറഞ്ഞ ുംവൃ

ത്തിഹീനമായരീ ിയിലുമാണ്കനാല്

കാണതപ്പട്ട ് 
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ചതാഴിലാളികളുചട ചപാതുവായപരാതികൾ,  നിർശേശങ്ങൾ :- 

• തെയ്ത പണിയുതട ദവ നം കൃ യസമയത്ത് കിട്ടുന്നില്ല എന്്ന ത ാഴിലാളികള് 

പരാ ിതപ്പട്ടു. 

• ഈ വര്ഷം  2019-2020  , 58 പണിതെയ്തിരുന്നു എന്നാല് 18 പണിയുതട കൂലി 

മാഗ് ദമ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. 

• തപാ ുവായ പണികള് ത ാഴിലുറപ്പ് ത ാഴിലാളികള്ക്്ക നല്കണതമന്ന 

ആവശയമുന്നയിച്ചു. 

• ത ാഴില് േിനങ്ങള്, ദവ നം എന്നിവ കൂട്ടുക. 

• ത ാഴിലുറപ്പ്  നിയമഗ്പകാരം ഒരുവയക്തിക്്ക 100 ത ാഴില് എന്നാണ്.  മീറ്റിംരില് 

പതങ്കടുത്ത 32 ത ാഴിലാളികളില് 21 ദപര്ക്്ക 100പണികിട്ടിയിരുന്നു. 

• ഒരു സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തിന്തറ  ുടക്കം മു ല്  തന്ന പണി 

കിട്ടുകയാതണങ്കില് ത ാഴില് േിനങ്ങള് കൂടു ല് കിട്ടുതമന്ന് അഭിഗ്പായതപട്ടു. 

• 100 ത ാഴില്  ികച്ച ത ാഴിലാളികള്ക്്ക 1000 രൂപ വീ ം ദരാണസ് കിട്ടിയ ായി 

അറിയാൻപറ്റി. 

• ത ാഴില് സ്ഥലത്തു വെച്ച് അപകടം സംഭവിച്ചാല് െികിത്സ സഹായം 

ലഭിക്കുന്ന ിതനകുറിച്ച വ ൊഴിലാളികള്ക്ക്  അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. 

• ത ാഴില്കാര്ഡ് എടുക്കുന്ന ിനും മറ്റുദരഖകള് തകാടുക്കുന്ന ിനും ദവണ്ടി 

ദൊദട്ടാസ്റ്റാറ്റ് എടുക്കുന്ന സ്വന്തം ഫകയില് നിന്ന്ഫപസ എടുത്താണ്. 

• കൂടു ല് ത ാഴിലാളികളുതട രാങ്ക്പാസ്സ് രുക്കില് അക്കൗണ്ട് ട്രൊൻസാക്ഷൻസ് 

പ ിപ്പിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു.അ ിനുകാരണം പറഞ്ഞ ് പൊസ്സ് രുക്്കപ ിപ്പിക്കാൻ 

രാങ്കില്തെന്നാലും തമഷീൻ  കരാര്മൂലം പ ിപ്പിക്കാ പറ്റാത   ിരിച്ചു 

ദപാദകണ്ടിവരും. 

• സ്ിബി ബി ദരാര്ഡിതന കുറിെ് വ ൊഴിലാളികള്ക്കിടയില് അറിവില്ലായിരുന്നു 

            വാര്ഡ് 1പരിദശാധന നടത്തിയ െീല്ഡില് CIB ദരാര്ഡ് കൊണുവാൻ  സാധിച്ചില്ല. 
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നന്ദി 

രായമംരലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിതല 2018 -19 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തിതല 

ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയ സമയരന്ധി മായി  ീര്ക്കുവാൻ ദസാഷയല് 

ഓഡിറ്റ് ടീമിതന സഹായിച്ച രഹുമാനതപ്പട്ട പഞ്ചായത്ത് ഗ്പസിഡന്റ്, തസഗ്കട്ടറി, 

അസിസ്റ്റന്റ് തസഗ്കട്ടറി, ഭരണസമി ി അംരങ്ങള്, വാര്ഡ് തമമ്പര്, ത ാഴിലുറപ്പ് 

വിഭാരം ഉദേയാരസ്ഥര്, ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള്ക്്ക സഹായിച്ച ദമറ്റ് മാര്, 

ത ാഴിലാളികള്, തപാ ുജ്നങ്ങള് എന്നിവര്ക്്ക ഗ്പദ യകം നന്ദി 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്നു. 

 

 

 

രായമംഗലം ഗ്ഗാമപഞ്ചായത് വാർഡ്- 1മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ 

തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതി 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്് ഗ്ഗാമ ഭ മിനിട്സ് 

 

 

കൂവപ്പടി ദലാക്കിതല രായമംരലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിതല ഒന്നാം വാര്ഡ് 

ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ 01/11/2019  നു 3 മണിക്്ക െിയംകുളം 

അംരൻവാടിയില് ഈശവര  ഗ്പാര്ത്ഥനദയാതട  ആരംഭിച്ചു.50 ദപര് ഗ്രാമസഭയില് 

പതങ്കടുത്തു ത ാഴിലാളികളില്  നിന്നും  അധയക്ഷനായി  ങ്ക േിവാകരതന  

 ിരതഞ്ഞടുത്തു. ദയാരത്തിന് ഗ്പസിഡണ്ട് ഗ്ശീമ ി സൗമിനി രാരു ഉേ്ഘാടനം 

നിര്വഹിച്ചു. തമമ്പര് ഗ്ശീമ ി സിജ്ി സാജ്ു സവാര ം  ആശംസിച്ചു. ുടര്ന്  

ദലാക്്ക റിദസാഴ്െ് ദപഴ്െൺ കുമാരി മരിയദമാള് സ്റ്റീെൻ സംസാരിച്ചു.ത ാഴിലുറപ്പ് 

പധ ിതയ കുറിച്ചും,ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ്  എന്താണ് എങ്ങതനയാണു നടത്തുന്ന  ്

,ദസാഷയല് ഓഡിറ്റിന്തറ വിവിധ ഘട്ടങ്ങള് എന്നിവ വിശേീകരിച്ചു . 

അ ിനുദശഷം വിദല്ലജ്് റിദസാഴ്െ് ദപഴ്െൺ ഗ്പിയങ്ക, അശവ ി എന്നിവര് റിദപ്പാര്ട്്ട 

ഘട്ടങ്ങള് ആയി അവ രിപ്പിച്ചു,പരിദശാധിച്ച 6 െയലുകളുതട കതണ്ടത്തലുകള് 

അവ രിപ്പിച്ചു.അ ിനു ദശഷം വാര്ഷിക മാസ്റ്റര് സര്ക്കുലര് ഗ്പകാരം  ഓദരാ 

ഗ്പവര്ത്തി െയലിലും കാദണണ്ട 22 ദരഖകള് എതന്തല്ലാതമന്നും അവയില് 
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ഏത ാതക്ക പരിദശാധിച്ച െയലുകളില് കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നും 

അവ രിപ്പിച്ചു.  

ഗ്പധാന  നിരീക്ഷണങ്ങള്:- 

1.ത ാഴിലുറപ്പ്   ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള്   നന്നായി നടക്കുന്ന ിനു ഉദേയാരസ്ഥര് 

കാരയക്ഷമമായി  ഗ്പവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. 

 2.െയലുകളില് ദഡാകയൂതമന്റസ് സൂക്ഷിക്കുന്ന ില് ത ാഴിലുറപ്പ് 

ഉദേയാരസ്ഥര്      എടുക്കുന്ന പരിഗ്ശമം അഭിനന്ദാര്ഹമാണ്. 

3.ഏതറ്റടുക്കുന്ന   ഗ്പവര്ത്തികളില്   ആവര്ത്തന വിരസ  കാണുന്നു. . 

4.ഗ്രാമസഭകളില്യുതടയും  അയല്ക്കൂട്ടം ല െര്ച്ചകളിലൂതടയും ത ാഴിലുറപ്പ് 

പധ ിയില് ഏതറ്റടുക്കാവുന്ന ഗ്പവര്ത്തികള് കതണ്ടത്തുകയും അവയുതട 

രുണദമന്മയും ഉറപ്പു വരുദത്തണ്ട ാണ്. 

5.ഗ്പവര്ത്തിയിടങ്ങhളില്   ണല്സൗകരയം, ഗ്പഥമ  ഗ്ശുഗ്ശുഷ  കിറ്റുകള്, 

കുടിതവള്ളം,എന്നിവ ലഭയമാണ്. 

6.ഗ്പവര്ത്തിയിടങ്ങളില് സിറ്റിസൺ ഇൻെര്ദമഷൻ  ദരാര്ഡും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

7.ഡിമാൻഡ് ദൊമുകളില് ത ാഴില് ഏ ു  ീയ ി മു ല് ഏ ു  ീയ ി വതര  

ത ാഴില് ദവണം, 

അദപക്ഷ തകാടുത്ത  ിയ ി എന്നിവ കൃ യമായി ദരഖതപ്പടുത്താത്ത ിനാല് 

കൃ യമായി 15 േിവസത്തിനകം ത ാഴില് ലഭിദച്ചാ എന്ന് വയക്തമല്ല . 

ത ാഴിലാളികള് പറഞ്ഞ നുസരിച്്ച അദപക്ഷിച്്ച 15 േിവസത്തിനുള്ളില് 

ത ാഴില് കിട്ടാറുണ്ട് എന്നാണ് വയക്തമായ ്. 

8.ദവ നം ലഭിക്കുന്ന ്  ഗ്പവര്ത്തി കഴിഞ്ഞു   മാസങ്ങള്ക്്ക ദശഷമാണ് 

ആയ ിനാല് ത ാഴിലുറപ്പിന് മാഗ് ം ആഗ്ശയിച്ചു ജ്ീവിക്കുന്ന കുടുംരങ്ങള്ക്്ക 

രുധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു. 

9. വിജ്ിലൻസ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റിയുതട പരിദശാധന കൃ യമായി 

നടത്തണം. 

 

 ുടര്ന്നു   റിദപ്പാര്ട്ടിദന്മല്  െര്ച്ച നടന്നു.  െര്ച്ചയില്  വന്ന ഗ്പധന വിഷയങ്ങള് 

•  ഡിമാൻഡ് തെയ്ത  ്15 േിവസത്തിനുള്ളില് ത ാഴില് ലഭിക്കാറുണ്ട്. 100 പണി 

ഭൂരിഭാരം ത ാഴിലാളികള്ക്്ക  കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 

• കനാലുകളും  ദ ാടുകളും  ുടങ്ങിയ ഗ്പവര്ത്തികള് ത ാഴിലാളികള് 

വളതര നന്നായി തെയ്തിട്ടുണ്്ട എന്നാല് മറ്റു പലതരയും തകാണ്ടും തെയ്തിട്ടും 
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ഇഗ്  നന്നായിട്ടില്ല എന്ന് പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി തെയര്മാൻ  

അഭിഗ്പായം പറഞ്ഞു. 

• കനാല് വൃത്തിയാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട ് രുധിമുട്ടുകള് 

അനുഭവിച്ചിരുന്ന ായി ത ാഴിലാളികള് പറഞ്ഞു. 

• മാലിനയങ്ങള് ദ ാടുകളിലും,കാനകളിലും നിറഞ്ഞിരുന്നു അ ിനാല് ഈ 

ഗ്പവര്ത്തി സമയത്ത് വളതര രുധിമുട്്ട ത ാഴിലാളികള് 

അനുഭവിച്ചിരുന്നു.             ത ാഴിലാളികള്ക്്ക  

• കൂലി സമയരന്ധി മായി ലഭിക്കാനുള്ള സൗകരയം ദവണതമന്ന് 

ഗ്രാമസഭയില് പതങ്കടുത്ത എല്ലാവരും  അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. 

• ദവ നം കൂട്ടണതമന്ന് പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി തെയര്മാൻ 

അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു.   

• ത ാഴിലാളികള് നന്നായിട്്ട പണിതയടുക്കു ന്നുതടന്ന് ഭൂവുടമകള് 

പറയുകയുണ്ടായി. 

• വര്ക്്ക കഴിയുദമ്പാള്  തന്ന അ ിന്തറ െീല്ഡ് പരിദശാധന 

നടത്തണതമന്ന് അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു.         

• ഫകയുറ,കാലുറ എന്നിവ കഴിഞ്ഞവര്ഷം വാങ്ങി തകാടുത്ത ാതണന്ന് 

തമമ്പര് പറഞ്ഞു. എന്നാല് അത ാന്നും ഇദപ്പാള് ഇല്ല. കനാലുകളുതട യും 

ദ ാടുകളുതടയും പുനരുധാരണ സമയത്ത് ഇവ എല്ലാം നശിച്ചുദപായി. 

കവാളിറ്റിയുള്ള കയ്യുറയും കാലുറയും ആണ് വാങ്ങി തകാടുത്തിരുന്ന ് 

എന്നാല് അ  ്അവരുതട അഗ്ശധ മൂലം നശിച്ചുദപായ ്. 

• ഫകയുറ കാലുറ  ുടങ്ങിയവഎഡിഎസ്ഫണ്ടില് നിന്നും ഇവ 

വാങ്ങാൻസാധിക്കാത്ത അ ിതനക്കുറിച്ചും െര്ച്ച തെയ്തു. ഇ ിന ്

മറുപടിയായി പഞ്ചായത്തില്നിന്ന് ദവണ്ട  ് തെയ്യാതമന്ന് തമമ്പര് ഉറപ്പു 

നല്കുകയുണ്ടായി. 

• ത ാഴിലുറപ്പ് ത ാഴിലാളികള് കൃ യമായി പണി തെയ്യുന്നില്ല എന്ന് 

മറ്റുള്ളവരില്നിന്ന് പരാ ി വരുന്നുതണ്ടന്ന് അറിഞ്ഞു. 

• ഗ്രാമസഭയില് 2 ഭൂവുടമകള് പതങ്കടുത്തിരുന്നു. ത ാഴിലുറപ്പ് 

ത ാഴിലാളികള് കൃ യമായി പണിതയടുത്തിട്ടുണ്ട്ന്ന് അവര് ഗ്രാമ 

സഭയില് വയക്തമാക്കി. 

• ഗ്രാമസഭയില് പതങ്കടുത്ത ഒരു വയക്തി 300 കുഴികളില് രണ്ട ്കുഴികള് 

മാഗ് ം കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ുതകാണ്ട് 298 കുഴികളുതട പണം സര്ക്കാരിന് 

നഷ്ടം വരുന്നിദല്ല,കുഴികള് എങ്ങതന മുടി ദപാകുന്നു  ുടങ്ങിയ 
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ദൊേയങ്ങള് ദൊേിച്ചു. രുണദഭാക്താകദളാതട രാക്കി കുഴികള്ക്്ക 

എന്താണ് സംഭവിച്ച ് എന്ന് ദൊേിച്്ച മനസ്സിലാക്കിയ ിനു ദശഷമാണ് 

റിദപ്പാര്ട്്ട ഉണ്ടാക്കിയത ന്ന് വിആര് പി ഗ്പിയങ്ക പറഞ്ഞു. 

• പു ിയ വര്ക്കുകള് എങ്ങതന കതണ്ടത്താം എന്ന ിന് കുടുംരഗ്ശീ 

ഗ്രാമസഭ എന്നീ ഇടങ്ങളില് കൂടിയാദലാെിച്്ച പു ിയ ത ാഴില് 

കതണ്ടത്തണതമന്ന്  ീരുമാനത്തിതലത്തി. 

• വിജ്ിലൻസ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി കുറച്ചുകൂടി 

ശക്തിതപ്പടുത്തണതമദ്ൊഷയല് ഓഡിറ്റ് ടീം വാര്ഡ് തമമ്പര് 

ആവശയതപ്പട്ടു. 

െര്ച്ചകള്ക്്കതക്കാടുവില്  വി ആര് പി അനി  ദരാപി നന്ദി പറഞ്ഞു.  റിദപ്പാര്ട്്ട    

കയ്യടിച്ചു പാസാക്കി. എംജ്ിഎൻആര്ഇജ്ി തസക്ഷനില് നിന്ന് ഓവര്സിയര്,  

അക്കൗണ്ടന്റ്, ഒന്നാം വാര്ഡിതല തറസിഡൻസ് അദസാസിദയഷൻ 

ഭാരവാഹികള്, ആശാവര്ക്കര്, എ ഡി എസ് അംരങ്ങള്, അംരൻവാടി ടീച്ചര്,  

വര്ക്കര്, ത ാഴിലുറപ്പ് ത ാഴിലാളികള് എന്നിവര് ഗ്രാമസഭയില് പതങ്കടുത്തു. 

അ ിനുദശഷം ദേശീയ രാനദത്താതട 4.15തന ദയാരനടപടികള്  

അവസാനിപ്പിച്ചു. 
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