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ആമുഖം 

 

 ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം 2005-ല് വിജ്ഞാപനം തെയതു . 

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 നിയമത്തിതന്റ പരിധിയില് 

വന്നു . ഓദരാ ഗ്രാമീണ കുടുംരത്തിനും ഒരു സാമ്പത്തികവര്ഷം 100 

േിവസതത്ത അവിേര്ധ ത ാഴില് േിനങ്ങള് ആവശയാധിഷ്ഠി മായി 

ഗ്പോനം തെയ്യുന്നദ ാതടാപ്പം ഗ്പകൃ ിവിഭവ പരിപാലനവുമായി 

രന്ധതപ്പട്ട തപാ ു ആസ്തികളും േുര്രല ജ്നവിഭാരങ്ങള്ക്കായി 

ഈടുറ്റ ും രുണദമന്മയുള്ള ും ഉല്പാേനക്ഷ യുളള  ഉപജ്ീവനാസ്തികളും 

സൃഷ്ടിക്കുകയാണ ്ഈ പധ ിയുതട മുഖയലക്ഷയം. 

           

  നിയമദഭേര ി വരുത്തി 'മഹാത്മാരാന്ധി' എന്ന വാക്്ക ദേശീയ ഗ്രാമീണ 

ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിതന്റ ആരംഭത്തില് കൂട്ടി ദെര്ക്കുകയും 

തെയതിട്ടുണ്്ട. 100 ശ മാനം നരര ജ്നസംഖയയുള്ള ജ്ില്ലകതളാഴിതക 

രാജ്യതത്ത എല്ലാ ജ്ില്ലകളും ഗ്പസ്തു   നിയമത്തിതന്റ 

പരിധിയിലാക്കതപ്പട്ടിട്ടുണ്്ട. നിയമത്തിതന്റ ആവശയക യ്ക്ക 

ആനുപൂരകമായി എല്ലാം സംസ്ഥാനങ്ങളും മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ 

ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമ പധ ി വിജ്ഞാപനം തെയതിട്ടുണ്്ട. 

നിയമത്തിലും പട്ടികയിലും കാലാകാലങ്ങളില് വരുത്തുന്ന 

ദഭേര ികള് സംസ്ഥാന പധ ിയിലും ഉള്തക്കാള്ളിദക്കണ്ട ാണ്. 

മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം ഗ്രാമീണ 

ത ാഴിലാളികള്ക്്ക ഒരു കൂട്ടം അവകാശങ്ങള് നല്കുന്നുണ്്ട. 

   

ദേശിയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പു പധ ി ഗ്പകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തു 

ഗ്പദേശത്തു നടപ്പിയിലാക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്പവര്ത്തികളും ദസാഷയല് 

ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കണതമന്ന് നിയമത്തിതല 17 ആം വകുപ്പ് 

നിഷ്കര്ഷിക്്കന്നു. പധ ി ഗ്പവര്ത്തനതത്തപ്പറ്റിയും തപാ ു ധനം 

തെലവഴിക്കുന്ന ിതനപറ്റിയും പൗര സമൂഹം  നടത്തുന്ന പരസയവും 

സവ ഗ് വുമായ പരിദശാധനയാണ് ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ്.  



3 
 

മഹാത്മാ ദേശിയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിതല 

തതാഴിലുറപ്പ്  തതാഴിലാളികളുതട അവകാശങ്ങൾ ചുവതട 

ദചർക്കുന്നു. 

 

Sl no   അവകാശങ്ങൾ  

1 ത ാഴില്കാര്ഡിനായിഅദപക്ഷിക്കുവാനും15േി

വസത്തിനകംലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശം 

തഷ്ഡൂൾ  2  

2 ത ാഴില് ആവശയതപ്പടാനും 15 

േിവസങ്ങള്ക്കുള്ളില് ലഭിക്കുവാനുള്ള 

അവകാശം 

തഷ്ഡൂൾ  1 & തഷ്ഡൂൾ   

3 15 േിവസത്തിനകം ത ാഴില് ലഭിച്ചിതലങ്കില് 

ത ാഴിലാല്ലായമ ദവ നം ലഭിക്കുവാനുള്ള 

അവകാശം 

ത ഷ്ൻ  7,8,9  

4 എതറ്റടുദക്കണ്ട ഗ്പവൃത്തികള് ആസൂഗ് ണം 

തെയ്യുവാനുള്ള അവകാശം. 

 

5  ാമസ സ്ഥലത്തിതന്റ 5 കിദലാമീറ്റര് 

െുറ്റളവിനുള്ളില് ത ാഴില് ലഭിക്കുവാനും 

ലഭിച്ചിതല്ലങ്കില് കൂലിയുതട 10% അധികമായി 

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം. 

തഷ്ഡൂൾ  2പാരഗ്ഗാഫ്  18 

& പാരഗ്ഗാഫ്  20 

6 കുടിതവള്ളം , ണല്, ഗ്പാഥമിക ശുഗ്ശൂഷ കിറ്റ ്

,ത ാഴിലാളികദളാതടാപ്പം അഞ്ചില് അധികം 

കുട്ടികള് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത ് വന്നിട്ടുതണ്ടങ്കില് 

അവതര ദനാക്കാനായി ആയ (ഗ്കഷ)്  ുടങ്ങിയ 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല സൗകരയങ്ങള്ക്കുള്ള അവകാശം. 

തഷ്ഡൂൾ2 പാരഗ്ഗാഫ്  23-

28 
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7 സര്ക്കാര് ഗ്പഖയാപിച്ചിട്ടുള്ള കൂലി ലഭിക്കുവാനുള്ള 

അവകാശം. 

ത ഷ്ൻ3(2),6, sch 2 

,29,a,b,c,d,e,f.30 

8  ത ാഴില് തെയത ് 15 േിവസത്തിനകം കൂലി 

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം 

 

9 15 േിവസത്തിനകം കൂലി ലഭിച്ചിതല്ലങ്കില് നഷ്ട 

പരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം 

ത ഷ്ൻ 3(3) 

10 പരാ ികള്ക്ക ് സമയ രന്ധി മായി പരിഹാരം 

ലഭിക്കുവാനും മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ 

ത ാഴിലുറപ്പ് പധ ിയില്  തെലവു വരുന്ന 

 ുകയുതട  ല്സമയ സാമൂഹിക പരിദശാധന 

നടത്തുവാനുള്ള അവകാശം. 

ത ഷ്ൻ 19, & ത ഷ്ൻ 

17( 2) 

  

 

അവകാശ അധിഷ്ഠിത നീരിക്ഷണങ്ങൾ 

 

 ത ാഴില്  കാര്ഡിന്  ദവണ്ടിയുള്ള  ദൊദട്ടാകള്  ത ാഴിലാളികള്  

സവന്തം െിലവിലാണ് നല്കുന്ന ്. 

 ഡിമാൻഡ് നല്കിയ ിന ് ദശഷം  15  േിവത്തിനകം  ത ാഴില്  

അനുവേിച്ചിട്ടില്ല . എന്നാണ് ഡിമാൻഡ് നല്കിയ ്, എന്ന് മു ല് എന്ന ്

വതര ദവണം  എന്നുള്ള വിവരങ്ങള് ദൊമില്  എന്നിവ ഡിമാൻഡ് 

ദൊമില് കൃ യമായി എഴു ിയിട്ടില്ല .രസീ ് ഡിമാന്റിതനാപ്പം െയലില് 

ഉണ്ട് അ ിനാല് രസീ ്   ിരിതക   നല്കിയിട്ടില്ല. 

 ഗ്രാമ സഭയില്  പതങ്കടുക്കാറുള്ള ായി ത ാഴിലാളികള് 

പറഞ്ഞുതവങ്കിലും പധ ി ആസൂഗ് ണത്തില് അവര് പതങ്കടുത്തിരുദന്നാ  

എന്ന കാരയം  വയക്തമല്ല. 
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 ത ാഴിലിടം സന്ദര്ശിച്ച ില് നിന്നും  ,ത ാഴിലാളികദളാട ്

സംസാരിച്ച ിതന്റ  അടിസ്ഥാനത്തിലും എല്ലാ ത ാഴിലാളികളും    5Km   

െുറ്റളവിനുള്ളിലാണ ്     ദജ്ാലി തെയ്യുന്ന ്. 

 ത ാഴിലിടങ്ങളില് ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ കിറ്റ്, കുടിതവള്ളം     എന്നിവയില്ല. 

 ണല് സൗകരയം ഉണ്്ട.  

 ആക്ട് ഗ്പകാരമുള്ള കൂലി ത ാഴിലാളികള്ക്ക ് ലഭിക്കുന്നുണ്്ട. 

ത ാഴിലാളികദളാട് സംസാരിച്ച ില് നിന്നും സമയ രന്ധി മായി കൂലി 

ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് അറിയുവാൻ സാധിച്ചു. 

  ല്സമയ സാമൂഹിക പരിദശാധന കയ യമായി നടത്തുന്ന ായി അറിയാൻ 

കഴിഞ്ഞട്ടില്ല. 

 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ രീതിശാഗ്്രം 

 

1. ദലാക്ക്  ലത്തിലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു  ലത്തിലും പധ ി 

നിര്വഹണ  ഉദേയാരസ്ഥനായ  ദലാക്ക്ഓെീസര് (BDO), പഞ്ചായത്തതു  

തസഗ്കട്ടറി, മറ്റ ് നിര്വഹണ ഉദേയാരസ്ഥര്   ുടങ്ങിയവരുമായി 

ദലാക്ക്  റിദസാഴ് സ്  ദപഴ്സൺ നടത്തിയ  കൂടിയാദലാെനയില്  

ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ിനനുസരിച്ച്   ുടര്ഗ്പഗ്കിയകള് ആസൂഗ് ണം  

തെയ്യുകയും  ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ ് ഗ്രാമ  സഭാ   ീയ ി  

നിശ്ചയിക്കുകയും തെയ്യുന്നു. 

2. കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തില് തെയത ഗ്പവൃത്തികളുതട െയലുകള്, 7 

രജ്ിസ്റ്ററുകള് , MIS എന്നിവ പരിദശാധിക്കല്  

3. പരിദശാധിച്ച െയലുകളുതട  അടിസ്ഥാനത്തില് ഗ്പവര്ത്തി 

ഇടങ്ങള് പരിദശാധിക്കുകയും, തെയത ഗ്പവര്ത്തികളുതട അളവുകള് 

പരിദശാധിച്ചു .  

4. രുണദഭാക്താക്കദളാട് ഗ്പവൃത്തിയുതട രുണെലങ്ങള് െര്ച്ച തെയതു , 

ത ാഴില് കാര്ഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളവതരയും, സജ്ീവ 

ത ാഴിലാളികതളയും  കണ്്ട   ആവശയമായ വിവരങ്ങള് ദശഖരിച്ചു .  
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5. വിവരദശഖരണാര്ത്ഥം പഞ്ചായത്തിതല ഉദേയാരസ്ഥര്, ഓെീസിതല 

ജ്ീവനക്കാര്, ദലാക്ക് പഞ്ചായത്തിതല ഉദേയാരസ്ഥര്,  

തപാ ുജ്നങ്ങള് എന്നിവതര അഭിമുഖങ്ങള്ക്കും െര്ച്ചകള്ക്കും 

ദൊക്കസ് ഗ്രൂപ്്പ ഡിസ്കഷനും വിദധയമാക്കി.   

6. െീല്ഡ് ഗ്പവര്ത്തനങ്ങളുതടയും, െയല് പരിദശാധനയുതടയും 

അടിസ്ഥാനത്തില് റിദപ്പാര്ട്ട്  യാറാക്കല് 

 

ദവങ്ങൂർ ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത് തപാതുവിവരങ്ങൾ 

 

 
വിവരങ്ങൾ ജില്ലാ തലം ദലാക്ക് തലം പഞ്ചായത്്ത 

തലം 

സൃഷ് ടിച്ച ത ാഴില് 

േിനങ്ങള് 
 

59.06 

 

554580 

 

1,01,366 

 

കുടുംരാംരങ്ങള്ക്ക് 

നല്കിയിരിക്കുന്ന 

ശരാശരി ത ാഴില് 

േിനങ്ങള ്

 

71.79 

 

55.91 

 

46.46 

100 േിനങ്ങള് 

പൂര്ത്തീകരിച്ച 

കുടുംരങ്ങള് 

 

2454 

 

1644 

 

166 

 

ആതക ത ാഴില് 

എടുത്ത 

കുടുംരങ്ങള് 

 

0.94 

 

11233 

 

2,182 

 

 

ആതക ത ാഴില് 

േിനങ്ങള് എസ് .സി 

ത ാഴിലാളികള്ക്ക് 

ശ മാനത്തില് 

 

19.32 

 

15.38 

 

 

12.98 

ആതക ത ാഴില് 

േിനങ്ങള് എസ് .റ്റി  

ത ാഴിലാളികള്ക്ക് 

ശ മാനത്തില് 

 

1.61 

 

2.84 

 

15.19 
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പരിദശാധനയക്്ക് വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവർത്തികൾ  

 

 

ഫയൽ പരിദശാധന 

മഹാത്മ രാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ് പധ ിയില് തെയ്യുന്ന ഓദരാ 

വര്ക്കിനും ഗ്പദ യകം െയല് സൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്. അ ില് ഓദരാ െയലിനും 

22 ദഡാകുതമന്് സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ 22 ദഡാകുതമന്് സ് പരിദശാധിച്ച 

വിവരങ്ങള്. 

കവർ ദപജ ്

 

വാര്ഷിക  മാസ്റ്റര്  സര്ക്കുലര് ഗ്പകാരം  ഒരു   വര്ക് െയലില് 

ഉണ്ടാദകണ്ട ാണ ് പരിദശാധിച്ച  ഒറ്റ  െയലില്  ദപാലും  കവര് ദപജ് ്

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല . 

 

തചക്ക് ലിസ്്റ്റ 

വര്ക്ക ്െയലില് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുതട പട്ടികയും, അവയുതട ദപജ് ്

നമ്പറും ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട ദരഖയാണ് തെക്ക് ലിസ്റ്റ്. പരിദശാധിച്ച  ഒറ്റ  െയലില്  

ദപാലും തെക്ക് ലിസ്റ്റ ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

 

ഗ്കമ  

നമ്പര്  

ഗ്പവര്ത്തിയുതട  

ദകാഡ്  

ഗ്പവര്ത്തിയുതട  ദപര്  

1  1608004006/IC/317911 Ward 9 െൂരദത്താട് മു ല് മുടക്കുഴ വതര കനാല് 

പുനരുധാരണം 

2 1608004006/IC/317912 Ward 9 മുടക്കുഴ പാടം മു ല് വാലുകണ്ടം വതര 

കനാല് പുനരുധാരണം 

3 1608004006/WC/306025 ward-9 ദവങ്ങൂര് നീര്ത്തടത്തില് ഉള്തപ്പടുന്ന 

ഗ്പദേശത്ത് മണ്ണ്ജ്ലസംരക്ഷണ ഗ്പവൃത്തികള്റീച്ച-്3 
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ആക്ഷൻപ്ലാൻ  ദകാപ്പി 

 

ഒരു ജ്നകീയ ഇടതപടലിതന്റ ദനര് സാക്ഷയം ത ളിയി ക്കുന്ന ദരഖയാണ് 

ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പിഗ്രാമസഭ നിര്ദേ.ശിക്കുന്ന ഗ്പവര്ത്തികള് തഷല്െ് ഓെ് 

ദഗ്പാജ്ക്ടിദലക്ക് മാറ്റുകയും ഇ ില്നിന്നും മുൻരണന അടിസ്ഥാനത്തില് 

അ ാ ് സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തില് ആവശയമുള്ള ഗ്പവര്ത്തി ത രതഞ്ഞടുത്ത ്

ആക്ഷൻ പ്ലാൻ  യ്യാറാക്കുകയും തെയ്യും ആക്ഷൻ പ്ലാനില് ഉള്തപ്പട്ട  .

ഗ്പവര്ത്തി  തന്നയാദണാ നടപ്പിലാക്കിയ ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ിനും 

ആക്ഷൻപ്ലാൻ ദകാപ്പി ഉപകരിക്കുന്നു. ഈ സാമ്പത്തിക വര്ഷതത്ത ആക്ഷൻ 

പ്ലാനില് ഗ്പസ്തു   പധ ി ഉള്തപ്പട്ടിട്ടുള്ള എന്ന വിവരം വര്ക്ക് െയലില് 

വദരണ്ട ാണ ്

 പരിദശാധിച്ച  ഒറ്റ  െയലില്  ദപാലും   ആക്ഷൻ  പ്ലാൻ  ദകാപ്പി  

            ഉണ്ടായിരുന്നില്ല  

 

 

എസ്റ്റിദമറ്റ ്

ഒരു ഗ്പവര്ത്തി എങ്ങതന,  എഗ്  അളവിന് തെയ്യണം എന്ന് സാദങ്ക ികമായി 

ഗ്പ ിപാേിക്കുന്ന ദരഖയാണ്  എസ്റ്റിദമറ്റ്. പരിദശാധനക്ക്  വിദേയമാക്കിയ എല്ലാ 

െയലിലും എസ്റ്റിദമറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു 

 സാധാരണക്കാര്ക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തില് എസ്റ്റിദമറ്റ ്  യ്യാറാക്കി 

അ ായ  ് ജ്നകീയ എസ്റ്റിദമറ്റ് ഈ പധ ിയുതട െയലില് 

സൂക്ഷിക്കണതമന്ന് അനുശാസിക്കുന്നു.  എന്നാല് ഇ ് ഒറ്റ  െയലില്  

കതണ്ടത്താൻ സാധിച്ചില്ല.  

 എല്ലാ െയലുകളിലും തസകയൂര് നിതന്നടുത്ത എസ്റ്റിദമറ്റിതന്റ ദകാപ്പി 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട 

 എസ്റ്റിദമതറ്റന്ാപ്പം  എസ്റ്റിദമറ്റ് കവര് ദപജ്്, എസ്റ്റിദമറ്റ് റിദപ്പാര്ട്ട്, ദഗ്ഡായിങ ്

ആൻഡ്  ഡിസസൻ  എന്നിവ  ഉള്തപടുദത്തണ്ട ുണ്്ട. പരിദശാധിച്ച 

െയലുകളില് കതണ്ടത്താൻ സാധിച്ചില്ല 
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 ാദേതിക അനുമതി  

 

ഒരു ഗ്പവര്ത്തിക് സാദങ്ക ിക ഉദേയാരസ്ഥരുതട അനുമ ി ലഭിച്ചു  

എന്ന ിനുള്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ് സാദങ്ക ിക അനുമ ി 

 പരിദശാധിച്ച  െയലുകളില്  സാദങ്ക ിക  അനുമ ി ഉണ്ടായിരുന്നു 

 െയലുകളില് കൂടു ലും തസകയൂര് നിതന്നടുത്ത  ദകാപ്പിയാണ ്

സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ്.   

 തസകയൂര് നിതന്നടുത്ത ദകാപ്പി ആയിരുന്നാലും അ ില് സാദങ്ക ിക 

ഉദേയാരസ്ഥര് ഒപ്പ് , സീല് എന്നിവ  ിയ ി വച്ച ്ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട ുണ്്ട 

എന്നാല്, രന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥരുതട  ഒപ്പ ്  ,സീല് ,  ീയ ി മു ലായവ 

 എല്ലാ  െയലിലും  ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

 

ഭരണാനുമതി 

 ഒരു വാര്ഡില് ഒരു വര്ഷം നടപ്പിലാക്കുന്ന ത ാഴിലുറപ്പ് പധ ി 

ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക ് പഞ്ചായത്ത ് ഭരണ സമി ി നല്കുന്ന 

അംരീകാരമാണ് ഭരണാനുമ ി. 

 െയലുകളില് കൂടു ലും തസകയൂര് നിതന്നടുത്ത   ഭരണാനുമ ിയുതട   

ദകാപ്പിയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന .് 

 എന്നാല്, രന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥരുതട ഒപ്പ ് സീല്  ീയ ി മു ലായവ 

എല്ലാ   െയലിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

 

  ംദയാജിത പദ്ധതി  

    പരിദശാധിച്ച ഗ്പവര്ത്തികള്   ഒന്നും  സംദയാജ്ി   ഗ്പവര്ത്തിയല്ല . 

 

 തതാഴിലിനുള്ള അദപക്ഷ 

 

 ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്ടുതകാണ്ടുള്ള അദപക്ഷ െയലില് കൃ യമായി 

സൂക്ഷിദക്കണ്ട ുണ്്ട. ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്ട് 15 േിവസത്തിനകം ത ാഴില് 

ലഭിദച്ചാ എന്നറിയാനുള്ള ദരഖ  കൂടിയാണി  ്
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 എന്നാല്  വയക്തിര   ഗ്പവര്ത്തികളുതട െയലുകളില് ഒന്നിലും 

ഡിമാൻഡ്  ദൊം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.. 

 തവള്ളദപപ്പറില് ഡിമാൻഡ് എഴു ി  ദമറ്റ് തന ഏല്പ്പിെ ്  ത ാഴിലുറപ്പ ്

ഓെീസില് നല്കുന്ന രീ ിയാണ് അവലംരിച്ചിരിക്കുന്ന ് . ഇങ്ങതന 

ലഭിക്കുന്ന അദപക്ഷ  വൃത്തിയായി െയലില് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 

 ഡിമാന്റു കളില് അദപക്ഷ നല്കിയ  ിയ ി  എന്ന് മു ല്എന്ന് വതര 

ഏ ് ഗ്പവര്ത്തി ദവണം എന്ന വിവരങ്ങള്  കൃ യമായി 

ദരഖതപടുത്താത്ത ിനാല്  15 േിവസത്തിനകം  ദജ്ാലി അനുവേിദച്ചാ 

എന്ന് വയക്തമല്ല 

 എന്നാല് അദപക്ഷിച്ചിട്  15  േിവസത്തിനകം  ഗ്പവര്ത്തി ലഭിക്കുന്നില്ല  

എന്നു ത ാഴിലാളികള്  അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു  

  ഡിമാൻഡ്  തകാടുദക്കണ്ട രസീ  ്  നല്കുന്നില്ല  

 

 ഗ്പവർത്തി അനുവേിച്ചത്  ംബന്ധിച്ച ദഫാം  

 

ഗ്പവര്ത്തി  നല്കി എന്ന ിതന്റ ദരഖയാണ് ഗ്പവര്ത്തി അനുവേിച്ചു തകാണ്ടുള്ള 

ദൊം.  

 പരിദശാധിച്ച   െയലുകളില്    ഒന്നിനും ഗ്പവര്ത്തി അനുവേിച്ചു 

തകാണ്ടുള്ള  ദൊം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

 

ഇ മസ്റ്റർ ദറാൾ 

 

 ത ാഴിലാളികള് ത ാഴില് തെയ്യുന്ന  ീയ ി, േിവസം ഉള്തപ്പതട ഹാജ്ര് 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള അടിസ്ഥാന ദരഖയാണ് ഇ മസ്റ്റര് ദറാള്.  പരിദശാധിച്ച  

13 െയലുകളിലും  മസ്റ്റര്ദറാള് ഉണ്ടായിരുന്നു . ഇ ില് ത ാഴിലാളികള് 

ഒപ്പുകള്,  അവരുതട ത ാഴില് േിനങ്ങള്,  കൂലി എന്നിവ 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട.  

 ഇ ില് ദലാക്ക് തഡവലതമമൻറ് ഓെീസര്, പഞ്ചായത്ത ് തസഗ്കട്ടറി 

എന്നിവര് ഒപ്പും,  സീലും  ദരഖതപടുദത്തണ്ട ാണ്.  എന്നാല് 
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പരിദശാധിച്ച െയലുകളുതട   ഇമസ്റ്റര് ദറാളുകളില് ദലാക്ക ്

തഡവലതമമൻറ് ഓെീസര്, പഞ്ചായത്ത്  തസഗ്കട്ടറി എന്നിവര് ഒപ്പും,  

സീലും   ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുതണ്ടകിലും   ീയ ി ദരഖതപ്പടുത്തിയ ായി 

കാണാൻ സാധിച്ചില്ല .  

 തമസുദരതമന്റ്  രുക്കിതന്റ  നമ്പര് എല്ലാ മസ്റ്റര് ദറാളിലും 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല്ല. 

 മസ്റ്റര് ദറാളുകള്  എല്ലാം വൃത്തിയിയായി  സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട ഇ ് 

അഭിനന്ദാര്ഹമാണ്. 

 

തമഷ്ർതമന്്  ബുക്ക് 

  

ഗ്പവര്ത്തി  ുടങ്ങുന്ന ിന് മുമ്പും ദശഷവും അളവുകള് 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള അടിസ്ഥാന ദരഖയാണ് തമഷര്തമന്റ്  രുക്്ക.  

പരിദശാധിച്ച എല്ലാെയലുകളിലും തമഷര്തമൻറ് രുക്്ക ഉണ്ടായിരുന്നു 

 

 െില ദപജ്ുകളില് രന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥരുതട ഒപ്പ് മാഗ് ദമാ െില 

സ്ഥലങ്ങളില് ഒപ്പും സീലും എന്നിവ മാഗ് ം കാണാൻ സാധിച്ചു. 

എന്നാല്  ീയ ി മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല 

. ീയ ി ദരഖതപ്പടുത്തിയാല് മാഗ് ദമ ആര് എദപ്പാള് അളവുകള് 

ദരഖതപ്പടുത്തിതയന്നും ,ആര്, എദപ്പാള് അ ്  ദഗ്കാസ്സ് തെക്്ക തെയതു   

എന്നും മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു.കാല ാമസം 

സംരന്ധിച്ച ആദക്ഷപം ഉണ്ടായാല്  ീയ ി അ യാവശയമാണ് 

 

തമറ്റീരിയൽ ബിൽ വൗച്ചർ  

 തമറ്റീരിയല്  ഉപദയാരിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്പവര്ത്തികളില് അവയില് 

ഉപദയാരിച്ച സാധന സാമഗ്രികളുതട രില്ലുകളും വൗച്ചറുകളും 

െയലില്  സൂക്ഷിദക്കണ്ട ുണ്്ട.  
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 ഓഡിറ്റിന് വിതധയമാക്കിയ ഗ്പവര്ത്തികളിതലാന്നിലും   തമറ്റീരിയല്സ ്

ഉപദയാരിച്ചിട്ടില്ല 

 

 

ദവജ് ലിസ്റ്റ ്

 ത ാഴിലാളികള് എഗ്  േിവസം ദജ്ാലി തെയതു  എന്ന ിന ്

അടിസ്ഥാനതപ്പടുത്തി അവര്ക്്ക നല്ദകണ്ട  ുക അ ായ ് ദവ നം, 

ആയുധങ്ങള്ക്്ക തകാടുക്കുന്ന വാടക,  മൂര്ച്ച കൂട്ടുന്ന ിനുള്ള  ുക 

എന്നിവ എല്ലാം കാണിച്ചു തകാണ്്ട പണം സകമാറുന്ന ിന് ദവണ്ടി 

 യ്യാറാക്കുന്ന ഗ്പധാനതപ്പട്ട ഒന്നാണ് ദവജ്് ലിസ്റ്റ്.  

 െയലില് ഉണ്ടായിരുന്ന  തവജ്്  ലിസ്റ്റുകള്  മസ്റ്റര്  ദറാളിന് 

അനുപാ ികം ആയിരുന്നില്ല. 

 

ഫണ്ട്  ഗ്ടാൻ്ഫർ  ഓർഡർ 

 ദവജ്് ലിസ്റ്റ് ഗ്പകാരം ത ാഴിലാളികള്ക്്ക ദവ നം നല്കിയ ിനുള്ള  

ദരഖയാണ് െണ്്ട ഗ്ടാൻസ്ഫര് ഓര്ഡര്.   ഗ്പവര്ത്തിയില് െിലവായ മുഴുവൻ 

 ുകയും ആര്ക്്ക, എദപ്പാള് നല്കി എന്നുള്ള ിതന്റ അടിസ്ഥാന 

വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന െണ്്ട ഗ്ടാൻസ്ഫര് ഓര്ഡര്  എല്ലാ െയലിലും 

നിര്രന്ധമായും കാദണണ്ട ാണ് . 

    പരിദശാധിച്ച  ഒറ്റ  െയലില്  ദപാലും െണ്്ട ഗ്ടാൻസ്ഫര് ഓര്ഡര്  

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല്ല. 

 

ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ്തം 

  ഗ്പവര്ത്തിയുതട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തി ഗ്പവര്ത്തി 

പൂര്ത്തീകരിച്ചു കഴിയുദമ്പാള് പൂര്ത്തീകരിച്ചു എന്ന് 
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സാക്ഷയതപ്പടുത്തുവാൻ  ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു ദരഖയാണ് കംപ്ലീഷൻ 

സര്ട്ടിെിക്കറ്റ്  അഥവാ ഗ്പവര്ത്തി  പൂര്ത്തീകരണ സാക്ഷയപഗ് ം . 

    പരിദശാധിച്ച  ഒറ്റ  െയലില്  ദപാലും  ഗ്പവര്ത്തി  പൂര്ത്തീകരണ 

സാക്ഷയപഗ് ം   ഉണ്ടായിരുന്നില്ല്ല. 

 

മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂതവെൻറ് സ്ലിപ്പ ്  

 ഒരു  ഗ്പവര്ത്തിയുതട  ഓദരാ ഘട്ടത്തിലും , മാസ്റ്റര്ദറാള് അനുവേിച്ച ് 

മു ല് ദവ നം  നല്കുന്ന ് വതരയുള്ള ഓദരാ  ഘട്ടങ്ങളും ഏത ാതക്ക 

 ിയ്യ ികളിലാണ് നടന്ന ് എന്ന്  മനസിലാക്കാനുള്ള ദരഖയാണ് മസ്റ്റര് 

ദറാള് മൂദവതമന്റ്  സ്ലിപ്.  

 

 മസ്റ്റര് ദറാള് മൂദവതമന്റ് സ്ലിപ്പില് കൃ യമായി ഒപ്പിതനാപ്പം  ിയ ി 

ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട ുണ്്ട എന്നാല്  െില െയലുകയില് 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

  എല്ലാ െയലിതലയും  മസ്റ്റര് ദറാള് മൂദവതമന്റ്  സ്ലിപ്  കൃ യമായി 

പൂരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല  

 

ദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫ് 

 ഗ്പവര്ത്തി  ുടങ്ങുന്ന ിന ് മുമ്പ് ഗ്പവര്ത്തി നടന്നു 

തകാണ്ടിരിക്കുദമ്പാള്,  ഗ്പവര്ത്തി പൂര്ത്തീകരിച്ചു കഴിയുദമ്പാള് 

 ുടങ്ങിയ  ഓദരാ ഘട്ടത്തിതലയും ദൊദട്ടാകള് െയലില് 

സൂക്ഷിക്കണതമന്ന് നിഷ്കര്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു . 

 എല്ലാ  ഗ്പവര്ത്തികള്ക്കും 3 ഘട്ടത്തിലുള്ള  ദൊദട്ടാകള് 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട 
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ദറായൽറ്റി 

 ഗ്പവര്ത്തി  നടന്ന സ്ഥലങ്ങളുതട  കരം  അടച്ച രസീ ുകള്  

െയലുകളില്  സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

 

ജിദയാ ടാഗ് ഡ ്ദഫാദട്ടാ ് 

ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലം  ിരിച്ചറിയുന്ന ിനുള്ള ഉപാധിയാണ് ജ്ിദയാ ടാഗ് ഡ് 

ദൊദട്ടാസ്.  എന്നാല് ഇവ ഈ െയലില് കതണ്ടത്തിയില്ല. 

 

സ റ്്റ ഡയറി 

ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലതത്ത എല്ലാ വിവരങ്ങളും  ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള   

ആധികാരിക ദരഖയാണ്  സസറ്റ് ഡയറി. 

 തെക്്ക ലിസ്റ്റ,് തഗ്പാജ്ക്റ്റ് മീറ്റിംര് മിനിറ്റീസ്,വാടക  , 

സന്ദര്ശകകുറിപ്പുകള് എന്നിവ കൃ യമായി എഴു ി 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട 

 വിജ്ിതലൻസ് ദമാണിറ്ററിങ്  കമ്മിറ്റീ അംരങ്ങള് കൃ യമായി 

ഗ്പവര്ത്തിയിടം സന്ദര ശിക്കുന്നില്ല 

 

രജിസ്റ്ററുകളുതട പരിദശാധന 

 

1.അദലാദക്കഷ്ൻ ഓഫ് വർക്ക്,ദപതയെന്് ഓഫ് ദവജ ് ആൻഡ് 

ഡിമാൻഡ് ദഫാർ വർക്ക് 

 ഡിമാൻഡ്  രജ്ിസ്റ്റര്  പഞ്ചായത്തില്  സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല  

 

2. തമറ്റിരിയൽ രജിസ്റ്റർ  

 രജ്ിസ്റ്റര് സര്ട്ടിസെ  തെയതിട്ടില്ല  
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 2016 - 2017  ,2017 -2018  സാമ്പത്തിക  വര്ഷത്തിതല  മാഗ് ം  

വിവരങ്ങളാണ്  തരജ്ിസ്റ്ററില്  ഉണ്ടായിരുന്ന  ്

 

3. വർക്ക് രജിസ്റ്റർ 

 രജ്ിസ്റ്റര് സര്ട്ടിസെ  തെയതിട്ടില്ല 

 2016  മു ല്  2018  വതരയുള്ള  ഗ്പവര്ത്തികളുതട  ദകാപ്പി  തരജ്ിസ്റ്ററില്  

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

 

4. തതാഴിൽ കാർഡ് വിതരണ രജിസ്റ്റർ 

  

   രജ്ിസ്റ്റര് തസഗ്കട്ടറി സര്ട്ടിസെ  തെയതിട്ടില്ല 

 2014  മു ല് 2019 വതരയുള്ള ത ാഴില് കാര്ഡ്  വി രണം 

നടത്തിയ വിവരങ്ങള് തരജ്ിസ്റ്ററില് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

 

5. പരാതി  രജിസ്റ്റർ 

  

 രജ്ിസ്റ്റര് തസഗ്കട്ടറി സര്ട്ടിസെ  തെയതിട്ടില്ല 

 പരാ ികതളാന്നും െയലില് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല 

 

6. ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റർ 

 രജ്ിസ്റ്റര്  സര്ട്ടിസെ തെയതിട്ടില്ല  

 2018  തല  ഗ്രാമസഭ മിനിട സു ം , 2019   തല ദമറ്റ്മാരുതട പരിശീലന 

പരിപാടി സംരന്ധിച്ച വിവരങ്ങളുമാണ് തരജ്ിസ്റ്ററില് ഉള്ള ്. 

 

7.ഫിക്സഡ് അ റ്്റ രജിസ്റ്റർ 

 രജ്ിസ്റ്റര്  കാണാൻ  സാധിച്ചില്ല. നിര്രന്ധമായും രജ്ിസ്റ്റര് 

സൂക്ഷിദക്കണ്ട ുണ്്ട 

 



16 
 

 

 

 

വർക്കുകളുമായി ബന്ധതപട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

  

1.ദവങ്ങൂർ നീർത്തടത്തിൽ ഉൾതപ്പടുന്ന ഗ്പദേശത്്ത മണ്ണ്ജല ംരക്ഷണ 

ഗ്പവൃത്തികൾ റീച്ച്-3 

 

നമ്പ

ര്  

വര്ക്്ക വര്ക്്ക ദകാഡ്  ആരംഭി

ച്ച 

 ീയ ി 

അവസാ

നിച്ച 

 ീയ ി   

എസ്റ്റി

ദമറ്റ് 

 ുക   

 

െിലവാ

ക്കിയ 

 ുക  

 

 

 

 

 

 

1 

 

ward-9 ദവങ്ങൂര് 

നീര്ത്തടത്തില് 

ഉളത്പ്പടുന്ന 

ഗ്പദേശത്ത് 

മണ്ണ്ജ്ലസംര

ക്ഷണ 

ഗ്പവൃത്തികള്

റീച്്ച-3 

1608004006/WC/30

6025 

23/10/20

18 

19/11/2018 15000 144348 

 

  

 മഴക്കുഴി, വഴക്കുഴി,കയ്യാല, വാരം  എന്നിവ  വളതര നന്നായി 

തെയതിരിക്കുന്നു  ഇ  ് അഭിനന്ദാര്ഹമാണ.് 

 മഴക്കുഴി  ദപാലുള്ള  ഗ്പവര്ത്തികള്  കിണറുകയില്  തവള്ളം  

കൂടാൻ കാരണമാകുന്നുതണ്ടന്നും,  ഇ ് മൂലം   

ദവനല്ക്കാലങ്ങളില്  കിണറുകളില് തവള്ളം  

ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടന്നും  രുണദഭാക്തക്കള്  അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. 

 മണ്ണ് ജ്ലസംരക്ഷണംറീെ് 3 എന്നി ഗ്പവര്ത്തിയില്  

തമഷതര മന്റ് ഗ്പകാരം മഴക്കുഴി -180 , കുഴി -890 ,കയ്യാല -204m2 
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,വാരം -3260 m  ദവണ്ട ്.എന്നാല്  മഴക്കുഴി -125 , കുഴി-

180,കയ്യാല -88 m2  എന്നിവയാണ്  ഗ്പവര്ത്തിയിടങ്ങളില്  

കാണാൻ  കഴിഞ്ഞ ് . വാരം തെയതിരിക്കുന്ന ില്  കപ്പ  

നട്ടിട്ടുള്ള ിനാല്  അളതന്നടുക്കാൻ സാധികാത്ത 

അവസ്ഥയാണ് .കയ്യാലകള്  പല ും   തപാളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന 

അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ആയ ിനാല്  ഇവയുതട അളവുകള്  

അളന്നു  ിട്ടതപ്പടുത്താൻ  സാധിക്കില്ല  

 ഗ്പവര്ത്തി തെയതിരുന്ന സമയത്തു   ത ാഴിലാളികള്ക്കു  

ആവശയമായ  രൂട്ട്,സകയുറ എന്നിവ നല്കിയിരുന്നില്ല  

 ഗ്പവര്ത്തിക് സിറ്റിസൺ ഇൻെര്ദമഷൻ ദരാര്ഡ ്വച്ചിട്ടില്ല 

 

 

 

2. മുടക്കുഴ പാടം മുതൽ വാലുകണ്ടം വതര കനാൽ പുനരുദ്ധാരണം, 

ചൂരദത്താട് മുതൽ മുടക്കുഴ വതര കനാൽ പുനരുദ്ധാരണം 

 

നമ്പ

ര്  

വര്ക്്ക വര്ക്്ക ദകാഡ്  ആരംഭി

ച്ച 

 ീയ ി 

അവസാ

നിച്ച 

 ീയ ി   

എസ്റ്റി

ദമറ്റ് 

 ുക   

 

െിലവാക്കി

യ  ുക  

 

 

 

 

1 

Ward 9 

മുടക്കുഴ 

പാടം മു ല് 

വാലുകണ്ടം 

വതര കനാല് 

പുനരുധാര

ണം 

1608004006/IC/317

912 

16/1/2018 24/1/2019 70000 63685 

 

 

 

2 

Ward 9 

െൂരദത്താട് 

മു ല് 

മുടക്കുഴ 

വതര കനാല് 

പുനരുധാര

ണം( 

1608004006/IC/317

911 

26/11/201

8 

3/15/2019 70000 64227 
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 കനാല്  പുനരുധാരണ  ഗ്പവൃത്തികള്  വളതര ഉപകാരഗ്പധമാണ്   

 

 പണി  പൂര്ത്തിയാക്കി മാസങ്ങള്  കഴിഞ്ഞ ിനാല്   ഓഡിറ്റ്  സമയ  ്

കനാലിനു  സമീപത്തു   പലയിടങ്ങളിലും ഒരാള് തപാക്കത്തില്  വതര 

കാടു  വളര്ന്നിരുന്നു. 

 കനാലില്  തവള്ളമുള്ള ിനാല്    തെളി  ദകാരി കളഞ്ഞ  ്

എഗ് യളവിലാണ് എന്നുള്ള ്  അളതന്നടുക്കാൻ  ഓഡിറ്റ് ടീമിന ്  

സാധിച്ചില്ല. 

 സമീപവാസികദളാട ് സംസാരിച്ച ിന്  നിന്നും  ത ാഴിലാളികള് വളതര 

നന്നായി  പണി തെയതിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന്  അറിയാൻ സാധിച്ചു. 

 ഗ്പവര്ത്തി സമയ ്  ത ാഴിലാളികള്ക്കു  കയ്യുറ,കാലുറ, എന്നിവ 

നല്കിയിട്ടില്ല. 

 കനാലിതന്റ  ഗ്പവര്ത്തികള് അപകട സാധയ കള് ഉള്ള ാണ്  കൃ യമായ 

മുൻ കരു ലുകള് സവീകരിക്കാത യാണ് പല ഗ്പായത്തിലുള്ളവൻ ഈ 

ഗ്പവര്ത്തി തെയ്യുന്ന ്. കനാലിതന്റ വിവിധയിടങ്ങളില് 

ആഴംകൂടിയ ായി സ്ഥലമുണ്്ട ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളയില്  വളതര 

പണിതപ്പട്ടാണ് ത ാഴിലാളികള് പണിതയടുക്കുന്ന  ്

 ഗ്പവര്ത്തി ആരംഭിക്കുദമ്പാള് വദക്കണ്ട ായ സിറ്റിസൺ ഇൻെര്ദമഷൻ 

ദരാര്ഡ ് ഗ്പവര്ത്തി കഴിഞ്ഞു മാസങ്ങള്ക് ദശഷവും വച്ചിട്ടില്ല 

 

 ഫീൽഡ് തല അളവുകൾ 

 

ഗ്പവര്ത്തിയുതട  

ദപര്  

വര്ക്ക് ദകാഡ്  എസ്റ്റിദമറ്റ്  

ഗ്പകാരമു

ള്ള അളവ്  

തമഷതര മന്റ്  

രുക്ക്  

ഗ്പകാരമുള്ള  

അളവ ് 

 െീല്ഡ് 

നിന്നും  

ലഭിച്ച  

അളവ ് 

Ward 9 െൂരദത്താട ്

മു ല് മുടക്കുഴ 

വതര കനാല് 

പുനരുധാരണം 

1608004006/IC/317911 500 m 499m 890 m 
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Ward 9 മുടക്കുഴ 

പാടം മു ല് 

വാലുകണ്ടം വതര 

കനാല് 

പുനരുധാരണം 

1608004006/IC/317912 500 m 499m 900m 

ward-9 ദവങ്ങൂര് 

നീര്ത്തടത്തില് 

ഉള്തപ്പടുന്ന 

ഗ്പദേശത്ത് 

മണ്്ണജ്ലസംരക്ണ 

ഗ്പവൃത്തികള്റീച്ച്

-3 

1608004006/WC/30602

5 

മഴക്കുഴി  

കുഴി 
കയ്യാല  

വാരം  

മഴക്കുഴി -180 

കുഴി-890  

കയ്യാല -204 

m2 

വാരം -3260 m 

മഴക്കുഴി -125 

കുഴി -180 

കയ്യാല -88 

m2 

കയ്യാലക

ളും പലതും 

തപാളിഞ്ഞു 

കിടകുന്ന 

അവസ്ഥയി

ലായിരുന്നു 

 

 

വാരം -

വാരം 

തചയരു   

അവിതട 

കപ്പ  

നട്ടിരിക്കു

ന്നതിനാ

ലും, കപ്പ 

പറിച്ച  

ദശഷ്ം 

കപ്പതകാ

ലും  മറ്റും  

അതത 

സ്ഥലത്തു  

നിദക്ഷപി

ച്ചിരിക്കുന്ന

തിനാലും   

വാരം  

അളതന്നടു

ക്കാൻ  

പറ്റാത്തതാ

യിരുന്നു. 
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നിർദേശങ്ങൾ 

ബി.ഡി.ഓ. 

  മസ്റ്റര്   ദറാളില്  ഒപ്പു, സീല്  എന്നിവ  പ ിപ്പിക്കുന്ന ിദനാതടാപ്പം  

 ിയ ി കൂതട ഇടുവാൻ ഗ്ശധിദക്കണ്ട ാണ് 

 ഡി.ഇ.ഓ, അക്കൗണ്ടന്റ് , ഓവര്സീര് അതഗ്കഡിക്ടഡ് എൻജ്ിനീയര് 

,ദമറ്റ്മാര് എന്നിവര്ക്കു  കൃ യമായ  തഗ്ടയിനിങ്ങുകള് തകാടുക്കാൻ 

ഗ്ശധദകണ്ട ാണ ്

 ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലങ്ങള് സന്ദര ശിക്കുന്ന ു രുണകരമായിരിക്കും 

  

ത തഗ്കട്ടറി/അ ിസ്റ്റന്് ത ഗ്കട്ടറി 

 

 മസ്റ്റര്   ദറാളില്  ഒപ്പു, സീല്  എന്നിവ  പ ിപ്പിക്കുന്ന ിദനാതടാപ്പം  

 ിയ ി കൂതട ഇടുവാൻ ഗ്ശധിദക്കണ്ട ാണ് 

 7 തരജ്ിസ്റ്ററുകളും തമഷതര മന്റ്  രുക്കും  സാക്ഷയതപടുത്തി   ആധികാരി  

ഉറപ്പ് വരുത്തുക. 

 ത ാഴിലാളികളുതട അവകാശങ്ങള് . അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് എന്നിവ 

ഉറപ്പു വരുത്തുക. െികിത്സ െിലവുകള്  കൃ യമായി അനുവേിക്കാനുള്ള 

നടപടികള് സവീകരിക്കുക 

  വിജ്ിതലൻസ് ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റിതയ ശക്തിതപ്പടുത്തുക 

 

 

നിർവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥർ(അക്കൗണ്ടന്്, ഡിഇഓ, അതഗ്കഡിക്ടഡ് 

എഞ്ചിനീയർ , ഓവർ ിയർ 

 

 വര്ക്ക ് െയലുകള് ആനുവല് മാസ്റ്റര് സര്കയൂലര് ഗ്പകാരം 22 

ദഡാകയൂതമന്റസ്  ഉതണ്ടന്ന ഉറപ്പു വരുത്തി െയലുകള്  യ്യാറാക്കുക. 
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 ത ാഴില് കാര്ഡ്  കൃ യമായി എഴു ി സൂക്ഷിക്കാനും, മസ്റ്റര്ദറാളുകള ്

തവട്ടിത്തിരുത്തലുകള് കൂടാത  സൂക്ഷിക്കാനുമുള്ള നിര്ദേശങ്ങള്  

നല്കണം 

 ഗ്പവര്ത്തിയുതട ആവശയക യും ഉപദയാരവും കൃ യമായി തഗ്പാജ്ക്റ്റ ്

മീറ്റിംരില്  ത ാഴിലാളികള്ക്  പറഞ്ഞുതകാടുക്കുക.കൃ യമായി 

ത ാഴിലിടം സന്ദര്ശിക്കുക 

  ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ചു ദ ാഴില് നല്കുക. 

 

ദമറ്റ ്

 

 കൃ യമായി  ഒപ്പിട്ട  മസ്റ്റര് ദറാള്  സൂക്ഷിക്കുക. 

 ഹാജ്ര്. അര് തസന്റ  എന്നിവ  അപ്പദപ്പാള്   തന്ന എഴു ുക  

 മാസ്റ്റര് ദറാളില്  തവട്ടിത്തിരുത്തലുകള്  ഇല്ലാതയന്ന്  ഉറപ്പാക്കുക. 

 ത ാഴില് േിനങ്ങളുതട   ിയ ി അടയാളതപ്പടുത്തുക 

 ഓദരാ ഗ്പവര്ത്തി കഴിയുദമ്പാഴും  മാസ്റ്റര്ദറാള് സസറ്റ് ഡയറി എന്നിവ 

സസറ്റ് ഡയറി  പൂര്ണമായും പൂരിപ്പിക്കുക,  അപകടങ്ങള്  ഉണ്ടായാല്  

സസറ്റ്  ഡയറിയില്     എഴു ുകയും നിര്വഹണ ഉദേയാരസ്ഥതര 

അറിയിക്കുകയും തെയ്യുക. 

 കൃ യ  അളവിലും നിലവാരത്തിലും ദജ്ാലി തെയ്യുന്നുതണ്ടന് ഉറപ്പു 

വരുത്തുക 

 ത ാഴില് കാര്ഡ് കൃ യമായി പൂരിപ്പിക്കുക 
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ഗ്പധാന  നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

 െയലുകളില്  ഉണ്ടാദകണ്ട  22  ദരഖകള്  എല്ലാം  ഓഡിറ്റിന ് 

വിതധയമാക്കിയ  െയലുകളില്  കാണാൻ  കഴിഞ്ഞില്ല. 

 വിജ്ിതലൻസ് ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി വാര്ഡില് കാരയക്ഷമമായി  

ഗ്പവര്ത്തിക്കുന്നില്ല.  കമ്മിറ്റി അംരങ്ങള് ആരാണ് എന്ന ് 

ത ാഴിലാളികള്ക്കു അറിവില്ല. 

 ഡിമാൻഡ്  തകാടുത്ത ിനു  ദശഷം  15  േിവസത്തിനകം  ത ാഴില്  

അനുവേിക്കുന്നില്ല . 

 ത ാഴിലിടങ്ങളില് ഒന്നിലും സിറ്റിസൺ ഇൻെര്ദമഷൻ ദരാര്ഡ ്

വച്ചിട്ടില്ല. ത ാഴില്  ുടങ്ങുദമ്പാള് തവദക്കണ്ട ദരാര്ഡ് ഗ്പവര്ത്തി തെയത ്

മാസങ്ങള്ക് ദശഷവും വച്ചിട്ടില്ല. ഉദേയാരസ്ഥര് ഇ ില് 

ഗ്ശധതെലുദത്തണ്ട ുണ്്ട 

 ഗ്പവര്ത്തിയിടങ്ങളില് ത ാഴിലാളികള്ക്കു ദവണ്ടുന്ന രൂട്ട് ,കയ്യുറ , 

മരുന്നുകള് എന്നിവ ലഭിക്കുന്നില്ല സവന്തം സകയില് നിന്നും പിരിച്ചാണ ്

ത ാഴിലാളികള് ഇവ വാങ്ങുന്ന  ്

 ത ാഴിലാളിക്ക് ആര്ക്കും  തന്ന 2018-2019 സാമ്പത്തിക  വര്ഷത്തില്  100   

േിവസം പണി   ലഭിച്ചിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക  വര്ഷത്തില്  150  

ത ാഴില്  േിനങ്ങള്  അനുവേിച്ചിരുന്നു.കുറച്ചു  വര്ഷങ്ങളായി  ആര്ക്കും  

 തന്ന  100  ത ാഴില്  േിനങ്ങള്  ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 

 ദവ നം  വളതര   ാമസിച്ചാണ്  ലഭയമാകുന്ന .് ആയ ് ത ാഴിലാളികള്  

കുറയാൻ  കാരണമാകുന്നുണ്്ട. 

 ഏതറ്റടുക്കുന്ന   ഗ്പവര്ത്തികളില്   ആവര്ത്തന വിരസ  കാണുന്നു. 

കൂടു ല് ഉപദയാരയ ഗ്പേമായ  ഗ്പവര്ത്തികള്  ഏതറ്റടുദക്കണ്ട ുണ്്ട. 

തപാ ുവായി     െര്ച്ചകള് നടത്തി    ഗ്പവര്ത്തികള്  കണ്ടു  പിടിക്കണം. 

 തപാ ു ജ്നങ്ങളുതട പങ്കാളിത്തം ത ാഴിലുറപ്പ് പധ ിയുതട വിജ്യത്തിന്  

അനിവാരയമാണ് .വാര്ഡിതല  തപാ ുജ്നങ്ങളുതട അഭിഗ്പായങ്ങളും 

നിര്ദേശങ്ങളും  ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ്.  

ഗ്രാമസഭകളില്യുതടയും  അയല്ക്കൂട്ടം ല െര്ച്ചകളിലൂതടയും 
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ത ാഴിലുറപ്പ് പധ ിയില് ഏതറ്റടുക്കാവുന്ന ഗ്പവര്ത്തികള് 

കതണ്ടത്തുകയും അവയുതട രുണദമന്മ യും ഉറപ്പു  വരുദത്തണ്ട ാണ്. 

 

 

നന്ദി 

 

 ദവങ്ങൂര്  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിതല 2018-19 സാമ്പത്തീക  വര്ഷത്തിതല  

ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ ് ഗ്പഗ്കിയ സമയരന്ധി മായി   ീര്ക്കാൻ  ദസാഷയല് 

ഓഡിറ്്റ ടീമിതന സഹായിച്ച രഹുമാനതപട്ട പഞ്ചായത്ത് ഗ്പസിഡന്റ ് , തസകട്ടറി 

അസിസ്റ്റന്റ് തസകട്ടറി, ഭരണസമി ി  അംരങ്ങള്,വാര്ഡ് തമമ്പര് , ത ാഴിലുറപ്പ് 

വിഭാരം ഉദേയാരസ്ഥര് , െീല്ഡു  ല ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള്ക് സഹായിച്ച ദമറ്റ്മാര് 

ത ാഴിലാളികള് ,തപാ ുജ്നങ്ങള്  എന്നിവര്ക്കുള്ള നന്ദി ഗ്പദ യകം 

ദരഖതപടുത്തുന്നു 

 

മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ദ ാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്്റ ഗ്ഗാമ ഭ മിനിറ്റീ ് വാർഡ് 11 

 

ദവങ്ങൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിതല  ഒമ്പ ാം  വാര്ഡിതല  ഗ്രാമസഭ  31/9/2019   

 രാവിതല  11.15 നു  ഈശവര ഗ്പാര്ത്ഥനദയാതട  ആരംഭിച്ചു.  ത ാഴിലാളികളില്  

നിന്നും ഏറ്റവും  കൂടു ല്  ത ാഴില്  എടുത്ത മറിയാമ്മ  മത്തായിതയ  

എല്ലാവരും  ദെര്ന്നു  അധയക്ഷനായി   ിരതഞ്ഞടുത്തു. വാര്ഡ്  തമമ്പറുതട  

അഭാവത്തില് (മുൻകൂട്ടി  നിശ്ചയിച്ച  യാഗ്   മൂലം  വരാൻ  കഴിയിതല്ലന്നു  

അറിയിച്ചു )  ads തമമ്പര്  സവാര ം  ആശംസിച്ചു.  Veo, ഓവര്സിയ,, deo 

എന്നിവര്  മാഗ് മാണ്  ഗ്രാമസഭക് പതങ്കടുത്ത .് 63 ദപരാണ്  ഗ്രാമസഭയില്  

പതങ്കടുത്ത ്.  

                         Drp ജ്ൂലി  ദജ്ാസെ്  ദസാഷയല്  ഓഡിതറ്റന് കുറിെ ്  സംസാരിച്ചു. 

 ുടര്ന്നു  brp മരിയ  റിദപ്പാര്ട്ട്  അവ രിപ്പിച്ചു.  ുടര്ന്  വിശേമായ  െര്ച്ച  

നടന്നു.  
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1.വാർഡിൽ  കുറച്ചു  വര്ഷ്ങ്ങളായി  100 പണി ദപാലും  ലഭിക്കുന്നില്ല,  

ഡിമാൻഡ്  തകാടുത്്ത  മാ ങ്ങൾക ്  ദശഷ്മാണ് പണി    ലഭിക്കുന്നത്  

എന്ന ്  തതാഴിലാളികൾ  പരാതി  അറിയിച്ചു.  സകപററ്്റ  ര ീത ് 

വാങ്ങുന്നതിതന  കുറിച്  തതാഴിലാളികൾക്കു  അറിവില്ലായിരുന്നു.  ഈ 

 ാമ്പത്തിക  വർഷ്ത്തിൽ ഒറ്റ പണി ദപാലും  ലഭിച്ചിട്ടില്ല  എന്ന ്

ഉനനയിച്ചു  തതാഴിലാളികൾ  ദരാക്ഷാകുലരായി . ഇതിന്  ഇനി മുതൽ  

ഡിമാൻഡ് തകാടുത്്ത  സകപറ്റു ര ീത ്  ദമടിക്കുന്നവർക ്  ഉറപ്പായിട്ടും  

പണി നൽകുന്നതായിരിക്കും  എന്ന്  oversear അറിയിച്ചു. 

2.തതാഴിലാളികൾ  വീടിനു  അടുത്ത പണി  എേിൽ  മാഗ്തദമ  വരൂ  

എന്ന ് oversear ആദരാപിച്ചു, എന്നാൽ അങ്ങതനയതല്ലന്നും എവിതട  പണി 

ആതണേിലും  തചയ്യാൻ  തയായറാണ്  തതാഴിൽ കിട്ടിദയ പറ്റു  എന്ന ് 

തതാഴിലാളികൾ  ഒരുമിച്ച്  ആവശയതപ്പട്ടു.  

3.വാർഡിൽ  തമറ്റീരിയൽ  വർക്ക്  ഒതരണം തചയരാൽ  മാഗ്തദമ  പണി  

നൽകു  എന്ന ് ഉദേയാഗസ്ഥർ  അറിയിച്ചിരുന്നു. അതിതന  തുടർന് 

തതാഴിലാളികൾ  കയ്യിൽ നിന്നും  പണം പിരിച്ചു  കൂട്ടത്തിതല ഒരാളുതട 

വീട്ടിൽ  കദമ്പാസ്്റ്റ കുഴികുകയാണ,് ഇങ്ങതന  തചയര  ഗ്ഗൂപ്പിന്  മാഗ്തമാണ ് 

തതാഴിൽ  നൽകിയിതട്ടാള്ളു.  ഇതിന്  ദലാക്കിൽ  നിന്നും തമറ്റീരിയൽ  

വർക്ക്  തചയ്യാനും  ടാർഗറ്റ ്  നൽകുന്നതും  തകാണ്ടാണ്  ഇങ്ങതന  

തചദയ്യണ്ടി  വരുന്നതതന്ന്  മറുപടി പറഞ്ഞു 

4.vmc ഇദപ്പാൾ  നിലവിൽ  വാർഡിൽ ഇല്ല . പുതിയ  വിഎം ി  

അംഗങ്ങതള  ഉടൻതതന്ന  തിരതഞ്ഞടുക്കാൻ   തീരുമാനമായി  

5.ബൂട്ട്, പടുത  മുതലായവ  ads അക്കൗണ്ടിദല പണം എടുത്്ത  വാങ്ങാൻ 

ദവണ്ട  നടപടി   വീകരിക്കാതമന്ന തീരുമാനിച്ചു 

 

5.ഫസ്റ്റ ്എയഡ്  ദബാക്സ്   ംബന്ധിച്ചു  phc ദലക്ക്  കത്തു തകാടുദത്താട്ടുണ്ട്  

അവിടം  വാങ്ങാൻ ഓവർ ിയർ നിർദേശിച്ചു.  

6.അയൽക്കൂട്ട തലത്തിൽ  ഇനി   മുതൽ  ചർച്ച  തചയരു   ഗ്പവർത്തികൾ  

കതണ്ടത്താതമന ് തതാഴിലാളികൾ  ഉറപ്പ്  നൽകി. 

7.െയലില്  ഇനി  മു ല്  ദരഖകള്  സൂക്ഷിക്കാതമന്നും അറിയിച്ചു. 
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െര്ച്ചതക്കാടുവില്  നന്ദി ദരഖതപടുത്തി.  റിദപ്പാര്ട്ട്  കയ്യടിച്ചു പാസ്സാക്കി 
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