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ആമുഖം  

 ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്്പ നിയമം 2005-ല്  

വിജ്ഞാപനം തെയ്തു. എങ്കിലും , 2005-ല്  പാര്ലതമന്റ് പാ്ാ്ിയ 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്്പ നിയമം, 2006 

തെഗ്രുവരി 2-ന് രാജ്യത്ത്  ുട്ം കുറിച്ചു. മൂന്്ന ഘട്ടങ്ങളായി. 

2008-ല്  നമ്മുതട രാജ്യതത്ത എല്ല ജ്ില്ലകളിദലയും ഗ്ഗാമീണ 

ദമഖലകള്  ഈ നിയമത്തിന്തറ പരിധിയില്  വന്നു . ഓദരാ 

ഗ്ഗാമീണ കുടുംരത്തിനും ഒരു സാമ്പത്തികവര്ഷം 100 

േിവസതത്ത അവിേഗ്ധ ത ാഴില്  േിനങ്ങള്  

ആവശയാധിഷ്ഠ ി മായി ഗ്പോനം തെയ്യുന്നദ ാതടാപ്പം 

ഗ്പകൃ ിവിഭവ പരിപാലനവുമായി രന്ധതപ്പട്ട തപാ ു 

ആസ്തികളും േുര്രല ജ്നവിഭാഗങ്ങള്്ായി ഈടുും  ും 

ഗുണദമന്ഩയുള്ള ും ഉല്പാേനക്ഷമ യുളള  ഉപജ്ീവനാസ്തികളും 

സൃഷ്ടി്ുകയാണ് ഈ പധ ിയുതട മുഖയലക്ഷയം. 

നിയമദഭേഗ ി വരുത്തി 'മഹാത്മാഗാന്ധി' എന്ന വാ്് ദേശീയ 

ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്്പ നിയമത്തിന്തറ ആരംഭത്തില്  കൂട്ടി 

ദെര്്ുകയും തെയ്തിട്ടുട്. 100 ശ മാനം നഗര ജ്നസംഖയയുള്ള 

ജ്ില്ലകതളാഴിതക രാജ്യതത്ത എല്ലാ ജ്ില്ലകളും ഗ്പസ്തു   

നിയമത്തിന്തറ പരിധിയിലാ്തപ്പട്ടിട്ടുട്. നിയമത്തിന്തറ 

ആവശയക യ്് ആനുപൂരകമായി എല്ലാം സംസ്ഥാനങ്ങളും 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്്പ നിയമ പധ ി 

വിജ്ഞാപനം തെയ്തിട്ടുട്. നിയമത്തിലും പട്ടികയിലും 

കാലാകാലങ്ങളില്  വരുത്തുന്ന ദഭേഗ ികള്  സംസ്ഥാന 

പധ ിയിലും ഉള്ത്ാള്ളിദ്ട ാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധി 

ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്്പ നിയമം ഗ്ഗാമീണ 

ത ാഴിലാളികള്്് ഒരു കൂട്ടം അവകാശങ്ങള്  നല്കുന്നുട്. 



മഹാത്മാ ദദശിയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പു 

പദ്ധതിയിതല തതാഴിലുറപ്്പ  തതാഴിലാളികളുതെ 

അവകാശങ്ങൾ ചുവതെ ദചർക്കുന്നു.  

Sl 

no 

  അവകാശങ്ങൾ  

1 ത ാഴില്കാര്ഡിനായിഅദപക്ഷി്ുവാ

നും15േിവസത്തിനകംലഭി്ുവാനുള്ളഅ

വകാശം 

തഷഡൂൾ   2  

2 ത ാഴില് ആവശയതപ്പടാനും 15 

േിവസങ്ങള്്ുള്ളില് ലഭി്ുവാനുള്ള 

അവകാശം 

തഷഡൂൾ   1 & 

തഷഡൂൾ    

3 15 േിവസത്തിനകം ത ാഴില് 

ലഭിച്ചിതലങ്കില് ത ാഴിലാല്ലായ്മ ദവ നം 

ലഭി്ുവാനുള്ള അവകാശം 

തസഷന്   7,8,9  

4 എതും ടുദ്ട ഗ്പവൃത്തികള് 

ആസൂഗ് ണം തെയ്യുവാനുള്ള അവകാശം. 

 

5  ാമസ സ്ഥലത്തിന്തറ 5 കിദലാമീും ര് 

െുും ളവിനുള്ളില് ത ാഴില് ലഭി്ുവാനും 

ലഭിച്ചിതല്ലങ്കില് കൂലിയുതട 10% 

അധികമായി ലഭി്ുവാനുള്ള അവകാശം. 

തഷഡൂൾ   

2പാരഗ്ഗാഫ്  18 & 

പാരഗ്ഗാഫ്  20 

6 കുടിതവള്ളം , ണല്, ഗ്പാഥമിക ശുഗ്ശൂഷ 

കിു്ം  ,ത ാഴിലാളികദളാതടാപ്പം അഞ്ചില് 

തഷഡൂൾ 2 

പാരഗ്ഗാഫ്  23-28 



അധികം കുട്ടികള് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് 

വന്നിട്ടുതടങ്കില് അവതര ദനാ്ാനായി 

ആയ (ഗ്കഷ്)  ുടങ്ങിയ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല 

സൗകരയങ്ങള്്ുള്ള അവകാശം. 

7 സര്്ാര് ഗ്പഖയാപിച്ചിട്ടുള്ള കൂലി 

ലഭി്ുവാനുള്ള അവകാശം. 

തസഷന് 3(2),6, sch 2 

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

8  ത ാഴില് തെയ്ത ് 15 േിവസത്തിനകം കൂലി 

ലഭി്ുവാനുള്ള അവകാശം 

 

9 15 േിവസത്തിനകം കൂലി ലഭിച്ചിതല്ലങ്കില് 

നഷ്ട പരിഹാരം ലഭി്ുവാനുള്ള 

അവകാശം 

തസഷന്  3(3) 

10 പരാ ികള്്് സമയ രന്ധി മായി 

പരിഹാരം ലഭി്ുവാനും മഹാത്മാഗാന്ധി 

ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്്പ 

പധ ിയില്  തെലവു വരുന്ന  ുകയുതട 

 ല്സമയ സാമൂഹിക പരിദശാധന 

നടത്തുവാനുള്ള അവകാശം. 

തസഷന്  19, & 

തസഷന്  17( 2) 

 

 

 



 

അവകാശ അധിഷ്ഠ ിത നീരിക്ഷണങ്ങൾ  

1. ത ാഴില്  കാര്ഡിന ്അദപക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവര്്ും  തന്ന 

കൃ യ സമയത്ത ്ത ാഴില്  കാര്ഡ്  ലഭയമായിട്ടുട്.  ത ാഴില്  

കാര്ഡിനുള്ള ദൊദട്ടാ എടു്ുവാനും അ്ൗട്  

എടു്ുവാനും ത ാഴിലാളികള്്് പണം െിലവായിട്ടുള്ള ായി 

ത ാഴിലാളികള്  അഭിഗ്പ്പായതപട്ടു . പു ിയ ത ാഴില്  കാര്ഡ്  

എല്ലാവര്്ും  തന്ന ലഭയമായിട്ടുട്. 

2. നിയമ ഗ്പകാരമുള്ള ത ാഴില്  അദപക്ഷ വാര്ഡില്  നട്ാറില്ല. 

ഏത ങ്കിലും പറമ്പില്  തെയ്യുവാനുള്ള പണി കടുപിടിച്ച് 

പഞ്ചായത്തില്  അറിയി്ും. സ്റ്റാെ ് അ ് ഒരു വര്്്  ആയി 

എടുത്ത ിനു ദശഷം തഗ്പാജ്ക്ു്ം   മീും ിങ്ങിനു വിളി്ും. 

അദപാഴാണ് ഇവര്  ഡിമാന്ഡ് ദൊം എഴു ി തകാടു്ുന്ന ്. 

ത ാഴില്  ആവശയം ഉള്ളദപാള്  ത ാഴിലിനു അദപക്ഷി്ുന്ന 

രീ ി ഇല്ല എന്ന് ത ാഴിലാളികള്  അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു.  

3. ഡിമാന്ഡ് തെയ്യ ിനാല്  ത ാഴിലില്ലായ്മ ദവ നം 

രാധകമാകാറില്ല. ത ാഴിലാളികള്്് ഇ ിതന പും ിയുള്ള 

അറിവും ഉടായില്ല. 

4. ഗ്ഗാമസഭയില്  ത ാഴിലാളികള്  പതങ്കടു്ാറുട് എങ്കിലും 

അവിതട ത ാഴിലുരപ്പിന്തറ കാരയം സംസാരി്ുന്ന ് 

കുറവാണ്.  പധ ി ആസൂഗ് ണത്തില്  പങ്കാളികള്  ആകാറില്ല .  

5. ത ാഴിലാളികള്  എല്ലാവരും  തന്ന അഞ്്ച കിദലാമീും ര്  

െുും ളവില്   തന്നയാണ് വര്്്  തെയ്യാറുള്ള ്. 

6. കുടിതവള്ളം ത ാഴിലാളികള്   തന്ന തകാട് വരുകയാണ് 

പ ിവ്. െസ്റ്റ ്എയ്ഡ ് കിു്ം   വര്്്  സസും ില്  ഉടായിരുന്നു. 

ഗ്പാഥമിക ആദരാഗയ ദകഗ്രത്തില്  ദപായി പറഞ്ഞാല്  ഇവര്്് 

ആവശയത്തിന് മരുന്നു കിട്ടാറുട്. വാര്ഡിന്തറ അ ിരില്  

 തന്നയാണ് ഗ്പാഥമിക ആദരാഗയ ദകഗ്രം. അ ിനാല്  മരുന്ന ്

കിട്ടാന്  വിഷമം ഉടാകാറില്ല. ഒരു ഗ്ഗൂപിനു  ണല്  സൗകരയം 

ഉട്. അവര്   തന്ന സപസ തകാടുത്തു ദമടിച്ച ടാര്പായ ആണ്. 

വര്്്  തെയ്യുന്നിടത്ത് അ  ്ഉപദയാഗിച്ച് തഷഡ്  ഉടാ്ാറുട്. 

എന്നാല്  മദും  ഗ്ഗൂപിനു  ണല്  സൗകരയം ഇല്ല.  സുരക്ഷി മായി 



പനിതയടു്ാനുള്ള സക കാല്  ഉറകള്  ഇവര്്് 

ഉടായിരുന്നില്ല. 

7. മിനിമം ദവജ്സ്  ആക്ട്  ഗ്പകാരമുള്ള കൂലി ലഭി്ുന്നുട് 

8. കൂലി ലഭി്ുന്നു എങ്കിലും സമയത്ത ്ലഭി്ാറില്ല. 

പഞ്ചായത്തില്  നിന്നുള്ള െയല്  നീ്ം കൃ യമായി 

നട്ാറുട് എങ്കിലും മാസങ്ങള്  സവകി ആണ് 

ത ാഴിലാളികള്്് കൂലി ലഭി്ുന്ന ്. 

9. പഞ്ചായത്തില്  നിന്ന് കൃ യ സമയത്ത ്കാരയങ്ങള്  

തെയ്യുന്ന ിനാല്  ത ാഴിലാളികള്്് നഷ്ടപരിഹാരം 

ലഭി്ാറില്ല. ആക്ട്  ഗ്പകാരം 15  േിവസത്തില്  കൂടു ല്  

സവകിയാല്  നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിദ്ട ാണ്. എന്നാല്  

പഞ്ചായത്തില്  നിന്ന് സവകിയാല്  മാഗ് ദമ ഇ ിനുള്ള 

സാഹെരയം ഉള്ളു എന്ന ് വിഷമകരമായ വസ്തു   ആണ്.  

10.  പരാ ികള്  ഒന്നും തകാടുത്ത ായി അറിയാന്  കഴിഞ്ഞില്ല. 

 

 

 

 

ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ്  

തപാ ുസമൂഹം പധ ി നിര്വഹണതത്ത പും ിയും തപാ ു ധനം 

തെലവഴി്ുന്ന ിതന്ുറിച്ചും പരസയവും സവ ഗ്രവുമായ 

നടത്തുന്ന പരിദശാധനയാണ് സാമൂഹയ ഓഡിു്ം . ത ാഴിലുറപ്്പ 

നിയമം അനുശാസി്ുന്ന ് വര്ഷത്തില് എല്ലാ വാര്ഡിലും 

രട് ഗ്പാവശയം ദസാഷയല് ഓഡിു്ം  ഗ്ഗാമസഭ നിര്രന്ധമായും 

നടദത്തട ാണ്. സു ാരയ  ഉറപ്പു്ു വരുത്തി, 

അഴിമ ിരഹി മാ്ുകയും അ ുവഴി സേ്ഭരണം 

സാധയമാ്ുന്ന ിനും ദസാഷയല് ഓഡിു്ം  സമൂഹതത്ത 

പാകതപ്പടുത്തുന്നു. പധ ി വിഭാവനം തെയ്യുന്ന രീ ിയില് 

ഗുണദഭാക്താ്ളുതട ജ്ീവി സാഹെരയത്തില് െലഗ്പേമായ 

മാും ം സൃഷ്ടി്ുന്ന ിന് തപാ ുപണം ശരിയായ രീ ിയില് 

വിനിദയാഗിച്ച് ലക്ഷയഗ്പാപ്തി സകവരിച്ചിട്ടുദടാ എന്ന 

വിലയിരുത്തലും  ദസാഷയല് ഓഡിു്ം  നടത്തുന്നു. 



 

 

 

ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയ 

1 പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കൽ 

ദലാ്്  ലത്തിലും ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത്  ലത്തിലും പധ ി 

നിര്വഹണ ഉദേയാഗസ്ഥനായ ദലാ്് ഓെീസര് (BDO), 

പഞ്ചായത്ത് തസഗ്കട്ടറി, മു്ം  നിര്വഹണ ഉദേയാഗസ്ഥര് 

 ുടങ്ങിയവരുമായി ദലാ്് റിദസാഴ്സ് ദപഴ്സൺ നടത്തിയ 

കൂടിയാദലാെനയില് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ിനനുസരിച്ച്    ുടര് 

ഗ്പഗ്കിയകള് ആസൂഗ് ണം തെയ്യുകയും ദസാഷയല് ഓഡിു്ം  

ഗ്ഗാമസഭാ  ീയ ി നിശ്ചയി്ുകയും തെയ്യുന്നു. 

2. ഫയൽ പരിദശാധന 

ദസാഷയല് ഓഡിു്ം  ഗ്പഗ്കിയ ആരംഭിച്ചിരി്ുന്ന 

 ിയ ിയ്്്  മുന്പുള്ള ആറ് മാസ്ാലയളവില് വാര്ഡിതല 

ഗ്പവൃത്തി െയലുകള്, ഏഴ് രജ്ിസ്റ്ററുകള്, അദ ാതടാപ്പം 

അനുരന്ധദരഖകളും സൂക്ഷ്മപരിദശാധന നടത്തുന്നു. 

3. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലപരിദശാധന 

ഓദരാ ഗ്പവൃത്തി യും എസ്റ്റിദമും ില് ഗ്പ ിപാേി്ുന്ന അളവിലും 

ഗുണത്തിലും നടപ്പിലാ്ിയിട്ടുദടാ എന്നും ആ ഗ്പവൃത്തിയുതട 

ഗുണ െലത്തിന്തറ  വയാപ്തി  ിട്ടതപ്പടുത്തുകയും ഗ്പസ്തു   

ത ാഴിലിടങ്ങളില് ത ാഴിലാളികള്്് ലഭിദ്ട അവകാശ 

ആനുകൂലയങ്ങള് ലഭിച്ചിട്ടുദടാ എന്നും  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല 

പരിദശാധനയിലൂതട ലക്ഷയം തവ്ുന്നു. 

4. വീെുവീൊന്തരം ഉള്ള വിവരദശഖരണം 

പധ ി ഗുണദഭാക്താ്ളുതട വീടുവീടാരരം തെന്ന് ദനരില് 

കട് പധ ിയുതട നിര്വഹണതത്ത്ുറിച്ചും ഗുണ 

െലതത്ത്ുറിച്ചുമുള്ള  അഭിഗ്പായങ്ങളും നിര്ദേശങ്ങളും 

സവരൂപി്ുന്നു. 

5. തതളിവ് ദശഖരണം 

െയല് പരിദശാധന, ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല പരിദശാധന, 

വീടുവീടാരരം ഉള്ള വിവരദശഖരണം  ുടങ്ങിയ ഓഡിു്ം  

ഗ്പഗ്കിയ കതടത്തലുകളുതട വസ്തു നിഷ്ഠമായ ത ളിവ് ദശഖരണം 

നടത്തുന്നു. 



 6. സാമൂഹയ  ദബാധവൽക്കരണം 

സാമൂഹയ ഇടതപടലുകളിലൂതട പധ ി വിജ്യം ഉറപ്പു വരുത്തി 

പൗരാവദരാധം  ഉയര്ത്തുകയും ദസാഷയല് ഓഡിു്ം  ഗ്പഗ്കിയ 

വിജ്യിപ്പി്ുകയും തെയ്യുന്ന ിന് ആവശയമായ 

ദരാധവല്്രണം ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള് നടപ്പിലാ്ുന്നു. 

7. റിദപ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കൽ 

ദസാഷയല് ഓഡിു്ം  ഗ്പഗ്കിയയിതല കതടത്തലുകളും 

നിഗമനങ്ങളും, നിര്ദേശങ്ങളും  ദസാഷയല് ഓഡിു്ം  

ഗ്ഗാമസഭയില് െര്ച്ച തെയ്ത ് അംഗീകാരം 

നടത്തുന്ന ിനാവശയമായ കരട് റിദപ്പാര്ട്ട്  യ്യാറാ്ുന്നു. 

8. ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമസഭ 

പശ്ചാത്തലം ഒരു്ല് െര്ച്ചയില് നിശ്ചയി്തപ്പട്ട േിനത്തില് 

സൗകരയഗ്പേമായ സ്ഥലത്ത് ഗ്ഗാമസഭ ദെര്ന്ന് കരട് റിദപ്പാര്ട്ട് 

അവ രണവും, െര്ച്ചയും, നിര്ദേശങ്ങളും,  ിരുത്തല് 

ഗ്പഗ്കിയകളും, അംഗീകാരം ദനടിതയടു്ുകയും 

 ുടര്നടപടികളും സകതകാള്ളുന്നു 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

പരിദശാധനയക്്ക് വിദധയമാക്കിയ 

ഗ്പവർത്തികൾ 

Sl  വർ 

ക്്ക 

ദകാ

ഡ് 

ഗ്പവർ ത്തിയു

തെ ദപര്  

പദ്ധതി  

ആരംഭം  

പദ്ധതി 

അവസാ

നം  

എ

സ്റ്റി

ദമറ്റ് 

തുക  

യഥാർ

ത്ഥ 

തചലവ്  

 

1 WH/3 

02983 

കുളങ്ങള്  

ശുെീകരിെ് 

കയര്  

ഭൂവസ്ഗ് ം 

തവച്ച് 

പിടിപ്പി്ല്  . 

     

2 LD/250

984 

ത ാഴിലാളി 

ഗ്ഗൂപ്്പ  

രൂപീകരിച്ച് 

പാട്ടഭൂമിയില്  

കൃഷി്ുള്ള 

തഭൗ ീക 

സാഹെരയം 

ഒരു്ല്   

06-06-2018 16-10-2018 30000

0 

272355  

3 LD/250

983 

ത ാഴിലാളി 

ഗ്ഗൂപ്്പ  

രൂപീകരിച്ച് 

പാട്ടഭൂമിയില്  

കൃഷി്ുള്ള 

തഭൗ ീക 

സാഹെരയം 

ഒരു്ല്  

06-06-2018 12-01-2019 30000

0 

282924  



4 LD/325

153 

ത ാഴിലാളി 

ഗ്ഗൂപ്്പ  

രൂപീകരിച്ച് 

പാട്ടഭൂമിയില്  

കൃഷി്ുള്ള 

തഭൗ ീക 

സാഹെരയം 

ഒരു്ല്  

31-01-2019 26-04-2019 

 

 

 

 

21000

0 

199998  

5 LD/236

048 

ത ാഴിലാളി 

ഗ്ഗൂപ്്പ  

രൂപീകരിച്ച് 

പാട്ടഭൂമിയില്  

കൃഷി്ുള്ള 

തഭൗ ീക 

സാഹെരയം 

ഒരു്ല്  

23-05-2018 22-01-2019 80000 62601  

6 AV/258

549 

കളിസ്ഥല 

നിര്മാണം. 

23-03-2019 26-03-2019 30000

0 

267457  

7 IF/3305

62 

ദകഗ്ര 

സംസ്ഥാന 

ഭവന 

നിര്മാണ 

പധ ികളിതല 

അവിേഗ്ധ 

കായിക 

ത ാഴില്  

ഘടകം (ഷിജ്ി 

ജ്ി ീഷ് )   

11-12-2018 01-03-2019 24390 24390  

 

 



 

 

ഫയൽ  പരിദശാധന  

മഹാത്മ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്്പ പധ ിയില്  

തെയ്യുന്ന ഓദരാ വര്്ിനും ഗ്പദ യകം െയല്  

സൂക്ഷിദ്ട ാണ്. അ ില്  ഓദരാ െയലിനും 22 

ദഡാകുതമന്റ്സ് ഉടായിരി്ണം. ഈ 22 ദഡാകുതമന്റ്സ് 

പരിദശാധിച്ച വിവരങ്ങള് . 

1. കവർദപജ് 

വാര്ഷിക മാസ്റ്റര് സര്്ുലര് ഗ്പകാരം കവര്ദപജ്ില് 

പഞ്ചായത്ത് വിവരങ്ങള്, ജ്ില്ല, ഗ്പവര്ത്തി നടപ്പിലാ്ിയ 

വിവരങ്ങള്, അടങ്കല്  ുക, ആതക തെലവ്, നടത്തിയ 

 ീയ ി,  മു ലായ വിവരങ്ങള് ദരഖതപടുദത്തട ാണ്.  

പരിദശാധിച്ച രടു െയലുകളില്  മാഗ് മാണ് വാര്ഷിക 

മാസ്റ്റര് സര്്ുലര് ഗ്പകാരമുള്ള കവര്  ദപജ്് ഉടായിരുന്ന ്. 

രാ്ി െയലുകളില്  ഗ്പവൃത്തി പൂര്ത്തീകരണ 

സാക്ഷയപഗ് ം ആണ് കവര്  ദപജ്് ആയി 

സൂക്ഷിച്ചിരി്ുന്ന ്.  

2. തചക്ക് ലിസ്റ്റ് 

ഒരു െയലില്  ദപാലും തെ്്  ലിസ്്റ്റ ഉടായില്ല. എല്ലാ 

െയലിലും ഏത ാത് ദരഖകള്  ഉതടന്നും അവയുതട 

ദപജ്് നമ്പറും ഉടാദവട ാണ്.  

3. ആക്ഷന്പ്ലാന്  ദകാപ്പി 

വര്്ിന്തറ ദപര് ഉള്തപ്പട്ട ആക്ഷന്  പ്ലാനിന്തറ ദകാപ്പി 

എല്ലാ െയലിലും ഉടായിരുന്നു.   

4. എസ്റ്റിദമറ്റ് ദകാപ്പി  

ജ്നകീയ എസ്റിദമു്ം  ഒരു െയലിലും ഉടായില്ല. 

തസകയുറില്  നിന്ന് എടു്ുന്ന വിശേമായ എസ്റിദമു്ം  

ആണ് എല്ലാ െയലിലും സൂക്ഷിച്ചിരി്ുന്ന ്. കുളങ്ങള്  

ശുെീകരിെ് കയര്  ഭൂവസ്ഗ് ം തവച്ച് പിടിപ്പി്ല്  എന്ന 

വര്്ിനു സസു്ം  പ്ലാന്, എസ്റിദമു്ം  റിദപ്പാര്ട്ട്   എന്നിവ 

ഉടായിരുന്നു. മും ു െയലുകളില്  കാണാന്  സാധിച്ചില്ല. 



പരിദശാധിച്ച അഞ്ച് െയലുകളില്  എസ്റിദമും ില്  ഒപ്്പ 

സീല്  എന്നിവ കാണാനായി. IF/330562 എന്ന വര്്ില്  

ഒഴിതക രാ്ി എല്ലാത്തിലും ഡിസ്ദപ്ല ദരാര്ഡിന് പണം 

വകയിരുത്തിയിട്ടുട്.  

5. സാദേതികാനുമതി  

എല്ലാ വര്്ിനും സാദങ്ക ിക അനുമ ി ഉട് . 

ഓവര്സിയര്  , MGNREGS AE, LSGD AE, എന്നിവര്  അടങ്ങുന്ന 

കമ്മിും ി എല്ലാ സാദങ്ക ിക അനുമ ിയിലും ഒപ്്പ 

തവച്ചിട്ടുട്. ഓവര്സിയര്  മാഗ് മാണ് സീല്  തവച്ച ായി 

കാണുന്ന ്. ആരും  തന്ന ഒരു െയലിതല സാദങ്ക ിക 

അനുമ ിയിലും  ീയ ി എഴു ിയ ായി കാണുന്നില്ല. 

6. ഭരണാനുമതി  

എല്ലാ െയലിലും ഭരണാനുമ ി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുട്. 

തസകയുറില്  നിന്ന് എടുത്ത ഭരണാനുമ ി മാഗ് മാണ് 

കാണാന്  സാധിച്ച ് . ഭരണാനുമ ി ആയി രന്ധതപട്ട് 

ഗ്ഗാമസഭ  ീരുമാനത്തിന്തറ ദകാപ്പിദയാ ഭരണ സമി ി 

അന്ഗീകാരത്തിന്തറ ദകാപ്പിദയാ ഒന്നും കാണാന്  

സാധിച്ചില്ല. തസകയുറില്  നിതന്നടുത്ത ഭരണനുമാ ിയില്  

ഒന്നും ആരുദടയും ഒപ്്പ സീല്  എന്നിവ ഉടായില്ല. 

7. സംദയാജിത പദ്ധതി  

പരിദശാധിച്ച ഗ്പവൃത്തികള്  ഒന്നും സംദയാജ്ി  പധ ി 

ആയിരുന്നില്ല.  

8. തതാഴിലിനുള്ള അദപക്ഷ  

ത ാഴിലിനായി ത ാഴിലാളികള്  അദപക്ഷിദ്ട ാണ്, 

പതക്ഷ ഒരു െയലിലും ത ാഴില്  അദപക്ഷയുമായി 

രന്ധതപതട്ട ദരഖകള്  കാണാന്  സാധിച്ചില്ല.  

9. ഗ്പവർത്തി അനുവദിച്ചത് സംബന്ധിച്ച ദഫാം  

ത ാഴിലാളികളുതട അദപക്ഷ ഗ്പകാരം അവര്്് ത ാഴില്  

അനുവേിച്ച ് സംരന്ധിച്ച ദരഖ െയലില്  ദവട ാണ്. 

എന്നാല്  പരിദശാധിച്ച ഒരു െയലിലും ഇ ് സംരന്ധിച്ച 

ദരഖകള്  കാണാന്  സാധിച്ചില്ല.  

10. ഇ മസ്റ്റർ ദറാൾ 

ത ാഴിലാളികളുതട ഹാജ്ര്  ദരഖതപടുത്തുന്ന ഇ മസ്റ്റര്  ദറാള്  

എല്ലാ െയലിലും ഉടായിരുന്നു. തവട്ടി  ിരുത്തലുകള്  ഒരു 



മസ്റ്റര്  ദറാളിലും കാണാത്ത ് അഭിനരനാര്ഹമാണ്. BDO , 

തസഗ്കട്ടറി എന്നിവരുതട ഒപ്്പ സീല്  എന്നിവ ഉടായിരുന്നു 

എങ്കിലും ഒന്നിലും   ീയ ി കാണാന്  ഉടായില്ല. ഹാജ്ര്  

ഗ്പകാരമുള്ള ദവ നം, യാഗ് , ഷാര്പ്പനിംഗ് ൊര്ജ്് എന്നീ 

ദകാളങ്ങള്  പൂരിപ്പി്ാറില്ല.  

അര്ധ വിേഗ്ധ ത ാഴിലാളികള്  ഉള്ള ് കളിസ്ഥല 

നിര്മാണം എന്ന ഗ്പവൃത്തിയില്  മാഗ് മാണ്. ഇവര്്്  700 

രൂപ തവച്ചാണ്  തകാടുത്തിരി്ുന്ന ് . നാല് ദപരാണ് ദജ്ാലി 

തെയ്ത ായി കാണാന്  സാധി്ുന്ന ് . എന്നാല്  ഇവരുതട 

ആരുദടയും ദപര് , ഒപ്്പ, മും ു വിവരങ്ങള്  ഒന്നും ഉടായില്ല. 

ഹാജ്ര്, കൂലി എന്നിവ മാഗ് മാണ് ദരഖതപടു ിയിട്ടുള്ള ്.  

11. തമഷർതമന്റ ്ബുക്ക് 

 മസ്റ്റര്  ദറാള്  ഗ്പകാരമുള്ള തമഷര്തമന്റ് രു്്  എഴു ാറില്ല. 

വര്് ് കഴിഞ്ഞ ിനു ദശഷം ഒരുമിച്ചാണ് തമഷര്തമന്റ് 

രു്്  എഴു ുന്ന ് . ഓവര്സിയര്  മാഗ് മാണ് എല്ലാ 

തമഷര്തമന്റ് രു്ിലും ഒപ്്പ ഇട്ടിരി്ുന്ന ്. ഒപ്പിദനാപ്പം 

 ീയ ിയും തമഷര്തമന്റ് എഴു ുന്ന  ീയ ിയും 

എഴു ിയിട്ടുട്.   

12. തമറ്റീരിയൽ  

രട് വര്്ുകള്്് മാഗ് മാണ് തമും ീരിയല്  ഉള്ള ്. രട് 

വര്്ിനും ദഗ്പാകയുര്തമന്ു്ം    കമ്മിും ി, തകാദട്ടഷന്, ദറു്ം  

അംഗീകരിച്ച ദരഖ പര്ദച്ചസ ് ഓര്ഡര്  , സസപ്ല ഓര്ഡര്  

എന്നിവതയാന്നും ഉടായില്ല.  

13. തവജ് ലിസ് റ്  

ദവജ്്  ലിസ്്റ്റ എല്ലാ കളിസ്ഥല നിര്മാണം എന്ന ഗ്പവൃത്തി്് 

ഒഴിതക മും ു എല്ലാ ഗ്പവൃത്തി്ും ഉടായിരുന്നു. 

ആയ ിനാല്  അര്ധ വിേഗ്ധ ത ാഴിലാളികളുതട ദവജ്്  

ലിസ്്റ്റ കാണാന്  സാധിച്ചില്ല.  മസ്റ്റര്  ദറാള്  ഗ്പകാരമുള്ള ദവജ്്  

ലിസ്്റ്റ മും ു െയലുകള്  എല്ലാത്തിലും കാണാന്  സാധിച്ചു.    

      14.ഫണ്്ട ഗ്ൊന്സ്ഫർ ഓർഡർ 

       6 വര്് ് െയലുകളില്  കാണാന്  സാധിച്ചു, കളിസ്ഥല 

നിര്മാണം എന്നാ വര്്ിന്തറ മാഗ് ം കാണാന്  സാധിച്ചില്ല. 

പരിദശാധിച്ച എെ് ടി ഓ എല്ലാം കൃ യ സമയത്താണ് തെയ്തു 



വിട്ടിരി്ുന്ന ് എന്ന് മനസിലാ്ാന്  സാധിച്ചു. 

ത ാഴിലാളികള്്് കൂലി സവകുവാന്  സ്റ്റാെ്  കാരണം 

ആകാറില്ല. തമും ീരിയല്  എെ് ടി ഓ ഒന്നും സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 

15. തമറ്റീരിയൽ വൗച്ചർ ബിൽ 

കയര്  ഭൂവസ്ഗ് ം ദമടിച്ച ിനു രില്  സൂക്ഷിച്ചിട്ടുട്, 

എന്നാല്  കളി സ്ഥല നിര്മാണ ഗ്പവൃത്തി്് രില്  

ഉടായില്ല. സാധനങ്ങള്  സകപ്പും ിയ ായി സപ്ലയര്  എഴു ി 

നല്കിയ രസീ ് മാഗ് മാണ് ഉള്ള ്. അ ില്  ദമടിച്ച 

സാധനത്തിന്തറ അളവ് എഴു ിയിട്ടുട്. തമഷര്തമന്റ് 

രു്ില്  ഉള്ള അളവ്  തന്നയാണ് ഇ ്.  

16. ദറായൽറ്റി  

ദറായല്ും ി രാധകമായിട്ടുള്ള വര്്ുകള്  ഉടായില്ല.  

17. ദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫ്സ്  

3 സമയങ്ങളിതല ആയി മൂന്നു ദൊദട്ടാസ് െയലില്  

സൂക്ഷിദ്ട ാണ്. എന്നാല്  ഒരു െയലിലും ഉടായില്ല. 

18. ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരണ സാക്ഷയപഗ്തം  

ആനുവല്  മാസ്റ്റര്  സര്കുലര്  ഗ്പകാരമുള്ള ഗ്പവൃത്തി 

പൂര്ത്തീകരണ സാക്ഷയപഗ് ം, സാദങ്ക ിക വിേഗ്ധന്  

സാക്ഷയതപടു ിയ ് എല്ലാ െയലിലും ഉടായിരുന്നു.  

19. മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂദവതമന്റ് 

എല്ലാ െയലിലും കൃ യമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുട്. 

20. ജിദയാ റ്റാഗ്്ഗഡ് ദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫ്സ്  

വര്് ് തെയ്തദപാള്  എടുത്തിരി്ുന്ന ജ്ിദയാ ടാഗ്ഗ് 

ദൊദട്ടാസ് ഒരു െയലിലും ഉടായില്ല. 

21. ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ടിന്തറ ദകാപ്പി 

ദസാഷയല്  ഓഡിു്ം   ഇ ് വതര നടന്നിട്ടില്ല.  

22. സസറ്റ് ഡയറി  

എല്ലാ െയലിലും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുട്. െികില്സ, പണി 

ആയുധങ്ങളുതട വാടക, എന്നിവ പൂരിപ്പി്ാറില്ല. 

സരര്ശക കുറിപ്പിതല ദരഖതപടുത്തല്  വളതര കുറവാണു. 

എല്ലാ സസു്ം  ഡയറിയിലും ആതക ഉള്ള ് ഓദരാ  വണ 

വീ ം ദപായിട്ടുള്ള ഓവര്സിയര്  ഒപ്്പ ഇട്ടിട്ടുല്ല ാണ്.  

 

 



7 രജിസ്റ്ററുകളുതെ പരിദശാധന  

 

1. തതാഴിൽ  കാർഡ്  രജിസ്റ്റർ   

1. ത ാഴിലാളികളുതട ദൊദട്ടാ ഒട്ടിച്ചു എഴു ി  യ്യാറാ്ുന്ന 

പാര്ട്്ട -A രജ്ിസ്റ്റര്  കാണാന്  സാധിച്ചില്ല.  

2. പാര്ട്്ട -B ൊമിലി വിവരങ്ങള്  ത ാഴില്  കാര്ഡ്  നമ്പര്  

എന്നിവതയല്ലാം ദവട ാണ് എന്നാല്  അവ ഒന്നും 

പൂരിപ്പിെിട്ടുടായില്ല.   

3. പാര്ട്്ട -C യില്  ത ാഴില്  കാര്ഡ്   നമ്പര്, ദപര് , വയ്,് 

അ്ൗട്  വിവരങ്ങള്  എന്നിവ ഉടായിരുന്നു.  

4. പാര്ട്്ട -D ഉടായിരുന്നു എങ്കിലും ആേയ മൂന്നു വാര്ഡിതല 

വിവരങ്ങള്  മാഗ് ദമ കാണാന്  സാധിച്ചുള്ളൂ. 

 

2. ഗ്ഗാമസഭ രജിസ്റ്റർ  

 ഗ്ഗാമസഭ രജ്ിസ്റ്റര്  ഗ്പദ യകം സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ജ്നറല്  

ഗ്ഗാമസഭയുതട ഒപ്പം ഒരു അജ്ട ആയി ആണ് ഗ്ഗാമസഭ 

കൂടുന്ന  ് . ആയ ിനാല്  ജ്നറല്  ഗ്ഗാമസഭയുതട 

തരജ്ിസ്തററില്   തന്നയാണ് ത ാഴിലുറപ്്പ വിവരങ്ങളും 

ഉള്ള ്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഏഴാം വാര്ഡില്  കൂടിയ മൂന്നു 

ഗ്ഗാമസഭയിലും ത ാഴിലുരപ്പുമായി രന്ധതപട്ട അജ്ട 

വന്നിട്ടുട്.  

 10-06-2018ല്  കൂടിയ ഗ്ഗാമസഭയില്  ദസാഷയല്  ഓഡിു്ം   

അന്ഗീകരിെിരി്ുന്നു. 

  28-10-2018ല്  ദെര്ന്ന ഗ്ഗാമസഭയില്  ദലരര്  രട്തജ്ു്ം   

അവ രണം, ആക്ട്  പറയുന്ന ത ാഴിലുറപ്്പ പധ ിയില്  

ഏതും ടുത്തു നടത്താവുന്ന ും നടത്താന്  പാടില്ലാത്ത ും 

ആയ വര്്ുകള്  അങ്ങിതന  തന്ന എടുത്തു 

എഴു ിയിരി്ുന്നു. അല്ലാത  െര്ച്ച തെയ്ത വിവരങ്ങള്  

ഒന്നുമില്ല. ഗ്ഗാമസഭയുതട നിര്ദേശങ്ങളില്  ത ാഴിലുറപ്പില്  



ഏതും ടുത്തു തെയ്യാന്  കഴിയുന്ന െില ഗ്പവൃത്തികള്  

വന്നിട്ടുട് , എന്നാല്  ഇവതയാന്നും വാര്ഡില്  തെയ്ത ായി 

കാണുന്നില്ല. കഴിയുന്ന നിര്ദേശങ്ങള്  ത ാഴിലുറപ്്പ 

പധ ിയില്  തപടുത്തി തെയ്യാവുന്ന ാണ്.  

 15-02-2019നു ദെര്ന്ന ജ്നറല്  ഗ്ഗാമസഭയില്  ആക്ഷന്  പ്ലാന്  

അന്ഗീകരിച്ച ിന്തറ വിവരങ്ങള്  ഉട്. 

  

3. അദലാദക്കഷന് ഓഫ് വർക്ക്,ദപയ്തമന്റ് ഓഫ് 

ദവജസ് ആന്ഡ് ഡിമാന്ഡ് ദഫാർ വർക്ക് 

 ഏഴാം വാര്ഡിതല കഴിഞ്ഞ വര്ഷതത്ത ഡിമാന്ഡ ്, വര്്്  

അദലാദ്ഷന്, വര്്്  ദഡു്ം , ദവജ്്  തപയ്തമന്ു്ം   എന്നിവ 

തവക്തമായി എഴു ി ദെര്ത്തിട്ടുട്.   

 

4. വർക്ക് രജിസ്റ്റർ 

 AS ദഡു്ം   TS ദഡു്ം  വര്്്   ുടങ്ങിയ േിവസം അവസാനിച്ച 

േിവസം വര്്ിന്തറ ദപര് ദകാഡ് എന്നിവതയല്ലാം ഉട്. 

ഏഴാം വാര്ഡിതല വിവരങ്ങള്  എല്ലാം ഉടായിരുന്നു.  

 

5. ഫിക്സഡ് അസറ്റ് രജിസ്റ്റർ 

 8-11-2018 മു ല്  ഉള്ള വിവരങ്ങള്  മാഗ് ം. ഒരു ദപജ്ില്  ഒരു 

വര്്്  എന്നാ നിലയില്  വര്്ിന്തറ വിവരങ്ങള്  ആണ് 

അസു്ം   തരജ്ിസ്തറരില്  ഉള്ള ്. തെയ്തിരി്ുന്ന 

അസും ിന്തറ വിവരങ്ങള്  സൂക്ഷി്ുന്ന െിക്സഡ ് അസു്ം   

രജ്ിസ്റ്റര്  ദവട ാണ്.  

 

6. പരാതി  രജിസ്റ്റർ 

 പരാ ിരജ്ിസ്റ്റര്  ഉടായില്ല. MISല്  നിന്ന് എടുത്തു 

തവച്ചിരി്ുന്ന പൂരിപ്പി്ാത്ത രജ്ിസ്റ്റര്  മാഗ് ം 



ഉടായുള്ളു. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം കിട്ടിയ ഒരു പരാ ി സ്റ്റാെ്  

കാണിച്ചു  ന്നു. അ ിനുള്ള പരിഹാരവും കടിട്ടുട്. 

ദവതറ പരാ ികള്  ഒന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ ്

അറിയിച്ച .്  

 

7. തമറ്റിരിയൽ രജിസ്റ്റർ 

 തമും ീരിയല്  രജ്ിസ്റ്റര്  ഉടായിരുന്നു എങ്കിലും, ഏഴാം 

വാര്ഡിതല വിവരങ്ങള്  ഒന്നും കാണാന്  സാധിച്ചില്ല .  

 

വർക്കുകളുമായി ബന്ധതപട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ   

ഗ്ക

മ 

ന

മ്പ

ർ   

വർക്ക്  

ദകാഡ്  

വർക്ക്   നിരീക്ഷണങ്ങൾ   

1 WH/30298

3 

കുളങ്ങള്  

ശുെീകരിെ് 

കയര്  

ഭൂവസ്ഗ് ം 

തവച്ച് 

പിടിപ്പി്ല്  

. 

എം രു്്  ഗ്പകാരം  വര്്്  

തെയ്തിരി്ുന്ന ് രടു  വണ 68mtr 

നീളത്തിലും 3mtr വീ ിയിലും ആണ്. 

ആതക 3mtr വീ ിയില്  136 mtr  

നീളത്തില്  കയര്  ഭൂവസ്ഗ് ം 

വിരിച്ചിരി്ുന്നു. എന്നാല്  കാണാന്  

സാധിച്ച ് 4  ദപരുതട 

പറമ്പുകളിലായി 4കുളങ്ങള്  ആണ്.  4 

കുളങ്ങളിലും 3mtr വീ ിയില്  

തെയ്തിട്ടുട്. എന്നാല്  ആതക നീളം 102 

mtr ആണ് കാണാന്  സാധിച്ച ് .  

 

വളതര ഭംഗിയായി കയര്  ഭൂവസ്ഗ് ം 

വിരിച്ചിരി്ുന്നു. മൂന്ന് കുളങ്ങളില്  

കയറിനു ഉള്ളില്  പുല്ല് തവച്ച് 

പിടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാല്  കയറിനു 

പുറത്തു കുളത്തിന്തറ െുും ിനും പുല്ല ്

പിടിപ്പിച്ചിട്ടുട്. ഒരു കുളത്തില്  

കയറിനു ഉള്ളിലും പുല്ല് വളര്ന്ന ്മ ് 

ഇടിച്ചില്   ീതര ഇല്ലാ ാ്ുന്ന 

രീ ിയില്  ആയിട്ടുട്. ത ാഴിലുറപ്്പ 



പധ ിയിലൂതട ഗ്പകൃ ി സംരക്ഷണം 

ഉറപ്പാ്ാം എന്ന ിന് ഉത്തമ 

ഉോഹരണം ആണ് ഇ ്.  

 

കയര്  സ്ഥാപി്ാനുള്ള മുളയുതട 

കുും ികള്  ത ാഴിലാളികള്   തന്ന 

പരിസര ഗ്പദേശങ്ങളില്  നിന്ന ്

എടുത്ത ാണ്, ആയ ിനാല്  ഇ ിനു 

പണം െിലവയിട്ടില്ല.   

2 LD/250984 ത ാഴിലാളി 

ഗ്ഗൂപ്്പ  

രൂപീകരിച്ച് 

പാട്ടഭൂമിയി

ല്  

കൃഷി്ുള്ള 

തഭൗ ീക 

സാഹെരയം 

ഒരു്ല്   

പല  വണയായി പല ഇടത്ത് തെയ്ത  ്

തകാട് ത ാഴിലാളികള്്്  ഇ ് ഏ ു 

വര്്ില്  എദപ്പാള്  തെയ്ത ാണ് എന്ന് 

അറിയില്ലായിരുന്നു.പല സ്ഥലങ്ങളും 

കതടങ്കിലും തെയ്തിട്്ട കുതറ നാളുകള്  

ആയ ിനാല്  അള്ുവാന്  

കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ആയിരുന്നു. 

3 LD/250983 ത ാഴിലാളി 

ഗ്ഗൂപ്്പ  

രൂപീകരിച്ച് 

പാട്ടഭൂമിയി

ല്  

കൃഷി്ുള്ള 

തഭൗ ീക 

സാഹെരയം 

ഒരു്ല്  

തപാ്ാളി പാടം ആയ ് തകാട് 

കൃഷി കഴിഞ്ഞദപ്പാള്  അളവുകള്  

ഒന്നും എടു്ാന്  കഴിയാത്ത 

വിധത്തില്  ആണ് . െയല്  ഗ്പകാരം 

സുഷമ രഘുവിന്തറ പറമ്പില്  

മാഗ് മാണ് ആണ് ഇ ു 

തെയ്തിരി്ുന്ന ്. എന്നാല്  

ത ാഴിലാളികള്  പറഞ്ഞ ് ദജ്ാര്ജ്് 

കുട്ടിയുതട പാടത്തും വര്്്  തെയ്തു 

എന്നാണ്. സുഷമ രഘുവിന്തറ പാട ് 

തെയ്തു കഴിഞ്ഞദപാഴും മസ്റ്റര്  ദറാള്  

രാ്ി ഉടായിരുന്നു. അ ിനാല്  

ആണ് ദജ്ാര്ജ്് കുട്ടിയുതട പാടത്തും 

തെയ്ത ്. ദജ്ാര്ജ് ്കുട്ടി ഇ ിനായി 

അദപക്ഷിച്ച ദരഖ പഞ്ചായത്തില്  

ഉടായിരുന്നു. 

4 LD/325153 ത ാഴിലാളി 

ഗ്ഗൂപ്്പ  

രൂപീകരിച്ച് 

പാട്ടഭൂമിയി

ല്  

കൃഷി്ുള്ള 

തഭൗ ീക 

സാഹെരയം 

ഒരു്ല്  

എം രു്്  ഗ്പകാരം തെയ്തിരി്ുന്ന 

വര്്്  3.5 mtr നീളമുള്ള  0.4 mtr  

വീ ിയുള്ള, 0.4 mtr തപാ്മുള്ള 

വാരങ്ങളും 0.6 mtr നീളവും 0.6 mtr 

വീ ിയും  0.5 mtr തപാ്വുമുള്ള 

കൂനകളും ആണ്. തെയ്തിട്്ട കുതറ 

നാളുകള്  ആയ ിനാല്  കൂനകള്  

കാണാന്  കഴിഞ്ഞില്ല. കട  ്

തമാത്തം 396 mtr  വാരം ആണ് . 



എന്നാല്  ഇവതയല്ലാം കൂടു ല്  

വീ ിയിലും കനത്തിലും ഉള്ളവ 

ആയിരുന്നു. കപ്പ കുത്തുവാന്  

തസൗകരയത്തിനു ആയാണ് ഇങ്ങതന 

തെയ്തിരി്ുന്ന ്.  

5 LD/236048 ത ാഴിലാളി 

ഗ്ഗൂപ്്പ  

രൂപീകരിച്ച് 

പാട്ടഭൂമിയി

ല്  

കൃഷി്ുള്ള 

തഭൗ ീക 

സാഹെരയം 

ഒരു്ല്  

പല  വണ ആയി തെയ്ത ഈ വര്്്  

എവിതടതയാത് ആണ് തെയ്ത ് എന്ന ്

ദമും ിനും ത ാഴിലാളികള്്ും 

തവക്ത  ഉടായില്ല. ആയ ിനാല്  

അളവുകള്  എടു്ാന്  സാധിച്ചില്ല. 

െയലിതല വിവരം അനുസരിച്ച് 

സീനത്ത്  അബ്ദുള്ള എന്ന ആളുതട 

പറമ്പില്  ആണ് വര്്്  

തെയ്തിരി്ുന്ന ് . എന്നാല്  സീനത്ത ് 

അബ്ദുള്ളയുതട പറമ്പില്  ആതക 

പത്തു തസന്റ്  സ്ഥലത്ത് മാഗ് മാണ് 

വര്്്  തെയ്തിട്ടുള്ള ്. പതക്ഷ അളവ് 

എടു്ാന്  സാധി്ുന്ന വിധത്തില്  

ആയിരുന്നില്ല.  

6 AV/258549 കളിസ്ഥല 

നിര്മാണം. 

അളവുകള്  വളതര കൃ യം 

ആയിരുന്നു.  

എം രു്്  ഗ്പകാരം 50 mtr  

നീളത്തിലും  6.75 mtr വീ ിയിലും 

ആണ് കളിസ്ഥലം നിര്മിച്ച ായി 

കാണുന്ന ്. ദസാഷയല്  ഓഡിു്ം   ടീം 

പരിദശാധിച്ചദപ്പാള്   53 mtr നീളവും  6.8 

mtr വീ ിയും കാണാന്  സാധിച്ചു. 

കനം അള്ുവാന്  

സാധി്ുമായിരുന്നില്ല. 

ത ാഴിലാളികള്  തെയ്ത ഈ വര്്ിതന 

കുറിച്ച് വളതര നല്ല അഭിഗ്പായം ആണ് 

സ്കൂ ള്  അധികൃ ര്്്  ഉള്ള ്.   

7 IF/330562 ദകഗ്ര 

സംസ്ഥാന 

ഭവന 

നിര്മാണ 

പധ ികളി

തല അവിേഗ്ധ 

കായിക 

ത ാഴില്  

ഘടകം 

(ഷിജ്ി 

ജ്ി ീഷ് )  

 



 

ഫീൽഡ് പരിദശാധന  

സിറ്റിസൺ ഇന്ഫർദമഷന് ദബാർഡ് 

 സിും ിസൺ ഇന്െര്ദമഷന് ദരാര്ഡ് വാര്ഡില്  ഒരു വര്്ിനും 

കാണാന്  സാധിച്ചില്ല. 

  5000  രൂപ വതര ഈ ആവശയത്തിനായി ഒരു വര്്ിനു 

െിലവഴി്ാവുന്ന ാണ്   . 

തതാഴിൽ  കാർഡ്  , പാസ്സ് ബുക്ക്   

 എല്ലാ ത ാഴിലാളികള്്ും ത ാഴില്  കാര്ഡ്  ലഭയമായിട്ടുട് . 

  െില ത ാഴിലാളികളുതട  ത ാഴില്  കാര്ഡില്  ദൊദട്ടാ 

ഒട്ടിെിട്ടുടായില്ല .  

 

 പു ിയ ായി ലഭിച്ച പല കാര്ഡിലും ത ാഴിലാളികള്  ആണ് 

ഗ്പാഥമിക വിവരങ്ങള്  പൂരിപ്പിെിട്ടുള്ള ് ,  

 ത ാഴില്  കാര്ഡ ് എല്ലാവരും സവയം ആണ് സൂക്ഷി്ുന്ന ് .

എല്ലാ േിവസവും ത ാഴിലിനു വരുദമ്പാള് .  തകാട് വരുന്നുട് 

 

 എല്ലാ ത ാഴിലാളികള്്ും കഴിഞ്ഞ വര്ഷതത്ത മുഴുവന്  

സപസയും കിട്ടിയിട്ടുട് . 

 

 എല്ലാ ത ാഴിലാളികള്്ും സവരമായി അ്ൗട്  ഉട്. 

ഗ്പവൃത്തി ആരംഭ മീറ്റിംഗ്   

 തെദയ്യടുന്ന ഗ്പവൃത്തിതയതയ പും ിയും അളവുകതള പും ിയും 

ഓവര്സിയര്  വിശേമായി പറയാറുട് . 

  

 

 

 



ദവതനം  

 

 മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്്പ നിയമം  വകുപ്്പ 

6(1). 1948 -തല മിനിമം കൂലി നിയമത്തില്  അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ാണ്. 

എരുകാരണവാശാലും ദകഗ്രസര്്ാരിന് ഈ ആക്ടിന്തറ 

ആവശയത്തിനായി കൂലി നിര്് നിശ്ചയിച്ച് വി ജ്ഞാപനം 

തെയ്യാവുന്ന ാണ.്  വയ യസ്ത ഗ്പദേശങ്ങള്്്  വയ യസ്ത കൂലി  

നിര്് നിശ്ചയി്ാവുന്ന ാണ്.  ഇത്തരം 

വിജ്ഞാപനങ്ങളിലുതട കാലാകാലങ്ങളില്  പു ു്ുന്ന കൂലി 

നിര്് ഒരു കാരണവശാലും  ഗ്പ ിേിനം 60/- രൂപയില്  കുറയാന് 

പാടില്ലാത്ത ാണ്.  മസ്റ്റര്ദറാള്  ദലാസ് തെയ്ത ് 15 

േിവസത്തിനുള്ളില്  കൂലി ലഭി്ാന് ഏ ു ത ാഴിലാളി്ും 

അവകാശമുട്.  

 പധ ിയുതട  ുട്ത്തില് കൃ യമായി ലഭിച്ചിരുന്നുതവന്നും 

ഇദപ്പാള് ആണ് കൂലി ലഭി്ാന് കാല ാമസം ദനരിടുന്നത ന്നു 

ത ാഴിലാളികള് പറയുകയുടായി. ആറു മാസം വതര സവകി 

ആണ് ഇദപ്പാള്  കൂലി കിട്ടുന്ന ്  

 

 

 

 

 

 

 

 



മറ്റു നിരീക്ഷങ്ങൾ   

 ത ാഴിലാളികള്്് ത ാഴില്  ലഭയമാ്ാനും കൃ യ സമയത്ത് 

കൂലി ലഭയമാ്ാനും പഞ്ചായത്തും നിര്വഹണ ഉദേയാഗസ്ഥരും 

വളതര  ാല്പരയം കാണി്ുന്നുട്. 

 കുളങ്ങള്  കയര്  ഭൂവസ്ഗ് ം വിരിച്ച ് ദപാലുള്ള ഗ്പവൃത്തികള്  

ഗ്പകൃ ി സംരക്ഷണത്തിനു ത ാഴിലുറപ്്പ പധ ി എങ്ങിതന 

ഉപദയാഗി്ാം എന്ന ിന് ഉത്തമ ഉോഹരണം ആണ്.  

 ത ാഴിലാളികള്ക് ത ാഴില്  നല്കുക എന്ന ് ഒരു വലിയ 

തവല്ലുവിളി ആണ്, ആയ ിനാല്   തന്ന ത ാഴില്  നല്കുക 

എന്ന ലക്ഷയത്തിദല്് പധ ി െുരുങ്ങി ദപാകുന്നു. ആസ്തി 

വികസനം കൂടി ഗ്ശധിദ്ട ുട് . 

 വര്്്  തെയ്തു തകാടുദ്ട ിനു മുന്ഗണന തകാടുദ്ട ് 

േുര്രല ജ്ന വിഭാഗങ്ങള്്് ആണ്. എന്നാല്  അ ് നട്ുന്നില്ല. 

ത ാഴിലാളികള്്് വര്്്  ലഭിദ്ട ് ഗ്പഥമ ആവശയം 

ആയ ിനാല്   സമൂഹത്തില്  വളതര ഉയര്ന്നു 

നില്്ുന്നവര്്ും ത ാഴില്  തെയ്തു തകാടു്ുവാന്  

പഞ്ചായത്ത്  സ്റ്റാെ്  നിര്രന്ധി ര്  ആകുന്നു. 

 തമഷര്തമന്റ് രുകുമായി യാഥാര്ത്ഥ്യത്തിനു തവ യാസങ്ങള്  

കാണുന്നുട്.  

നിർദദശങ്ങൾ   

 മസ്റ്റര്  ദറാളില്  ഉള്തപ്പടുത്തിയാല്  ഷാര്പ്പനിംഗ് ഇനത്തില്  

ത ാഴിലാളികള്്് വാടക ലഭയമാ്ാവുന്ന ാണ്.  

 മഴയില്  നിന്നും തവയിലില്  നിന്നുമുള്ള ഗ്പധിദരാധ ിനു 

 ണലിനുള്ള തസൗകരയം പഞ്ചായത്തിനു ലഭയമാ്ാവുന്ന ാണ്. 

 ഒരു ജ്നകീയ എസ്ടിതമു്ം   ഉടാ്ുകയും, ത ാഴിലാളികള്്് 

അളവുകള്  കൃ യമായി പറഞ്ഞു തകാടു്ുകയും തെയ്താല്  

അളവില്  വരുന്ന വലിയ തവ യാസം ഒഴിവാ്ാവുന്ന ാണ്.  

 ഗ്ഗാമസഭ നടത്തി അവിതട നിന്ന് ലഭി്ുന്ന നിര്ദേശങ്ങളില്  

നിന്ന ്വര്്ുകള്  കതടത്തണം. േുര്രല ജ്ന വിഭാഗങ്ങള്്് 

തെയ്തു തകാടു്ുവാന്  പും ിയ വര്്്  കതടത്തുവാനും, ആസ്തി 

വികസനത്തിന ് ഉ കുന്ന വര്്ുകള്  കതടത്തുവാനും ഇ ് 

സഹായകരമാവും. 

  ഇനി വരുന്ന ഗ്ഗാമസഭകളില്  ഗ്പകൃ ി സംരക്ഷണത്തിന് 

എങ്ങിതന ത ാഴിലുറപ്്പ പധ ി ഉപദയാഗതപ്പടുത്താം എന്ന 



രീ ിയില്  െര്ച്ച വരുകയും, അ ിനു ഉ കുന്ന രീ ിയിലുള്ള 

വര്്ുകള്  നിര്ദേശങ്ങള്  ആയി വരുകയും തെയ്യണം. 

 പധ ി ആസൂഗ് ണത്തില്  കുടുംരഗ്ശീ ഗ്ഗൂപ്പുകതള 

ഉള്തകാള്ളി്ാന്  സാധി്ണം. 

 

നന്ദി  

പറവൂര്  ദലാ്ിതല ഏഴി്ര പഞ്ചായത്തിതല വാര്ഡ് ഏഴിതല  

2018-19 സാമ്പത്തിക വര്ഷതത്ത ദസാഷയല് ഓഡിു്ം  ഗ്പഗ്കിയ 

സമയരന്ധി മായി  ീര്്ാന് ദസാഷയല് ഓഡിു്ം  ടീമിതന 

സഹായിച്ച രഹുമാനതപ്പട്ട ഏഴി്ര  പഞ്ചായത്ത ് ഗ്പസിഡന്റ് ,  

അസിസ്റ്റന്റ് തസഗ്കട്ടറി, ഭരണസമി ി അംഗങ്ങള്, ത ാഴിലുറപ്പു 

വിഭാഗം ജ്ീവന്ാര്, വാര്ഡ് തമമ്പര്, െീല്ഡ്തല 

ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള്്ു സഹായിച്ച ദമും ുമാര് ,ത ാഴിലാളികള്  ,  

ദപാ ുജ്നങ്ങള്  എന്നിവര്്ുളള നരി ഗ്പദ യകം 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്നു. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ഗ്ഗാമസഭ മിനുട്സ്  

മഹാത്മ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്്പ പധ ിയുതട 

ദസാഷയല്  ഓഡിു്ം   ഗ്ഗാമസഭ ഏഴി്ര പഞ്ചായത്ത്  ഏഴാം 

വാര്ഡില്  പള്ളിയാ്ല്  സഹകരണ രാങ്്ക 

ഓഡിദും ാറിയത്തില്   23-07-2019 ഉച്ച്് 2.30നു ആരംഭിച്ചു. 

ത ാഴിലാളി ആയിട്ടുള്ള ഗ്ശീമ ി ലി്തയ അധയക്ഷ  ആയി 

 ിരതഞ്ഞടുത്തു. ഈശവരഗ്പാര്ത്ഥ്ന്് ദശഷം ത ാഴിലാളി 

ഗ്പ ിനിധി സവാഗ ം ആശംസിച്ചു. ദലാ്്  പഞ്ചായത്ത്  

ഗ്പസിഡന്റ്  ഗ്ശീ ദയശുോസ്  പറപ്പിള്ളി, ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത്  

ഗ്പസിഡന്റ്  ഗ്ശീമ ി െഗ്രിക എന്നിവര്  സംസാരിച്ചു. ജ്ില്ല 

ദസാഷയല്  ഓഡിു്ം   റിദസാഴ്സ് തപഴ്സന്  ജ്ൂലി ദജ്ാസെ്  ദസാഷയല്  

ഓഡിു്ം  നു ആമുഖം പറഞ്ഞു.  ുടര്ന്ന് ദലാക്്  റിദസാഴ്സ് തപഴ്സന്  

റിദപ്പാര്ട്ട്   അവ രണം നടത്തി. റിദപ്പാര്ട്ടില്  പരാമര്ശിച്ച 

ഗ്പധാന വിവരങ്ങള് , 

 തശരിയായ രീ ിയില്  ത ാഴില്  അദപക്ഷ നട്ാറില്ല. 

 പധ ി ആസൂഗ് ണത്തില്  ത ാഴിലാളികള്  പങ്കാളികള്  

ആകാറില്ല. 

  ണല്  സൗകരയം ഒരു ഗ്ഗൂപിനു ഉടായില്ല 

 കൂലി കൃ യമായി ലഭി്ാറില്ല. 

 െയലിതല അളവും യഥാര്ത്ഥ് അളവും  മ്മില്  

തവ യസങ്ങള്  ഉട്. 

 ഇന്െര്ദമഷന്  ദരാര്ഡ്  എവിതടയും കാണാന്  സാധിച്ചില്ല. 

 സക കാല്  ഉറകള്  ലഭയമായിരുന്നില്ല. 

റിദപ്പാര്ട്ട്  അവ രണത്തിന് ദശഷം വിശേമായ െര് ച്ച നടന്നു. 

െര്ച്ചയില്  വന്ന ഗ്പധാന കാരയങ്ങള്, നിര്ദേശങ്ങള്, 

 ീരുമാനങ്ങള് , 

 േുര്രല ജ്ന വിഭാഗങ്ങള്്് ഗ്പാധാനയം തകാടു്ുന്നില്ല. 

 വിഗ്ശമ സമയം വളതര കുറവ് 

 തപാ്ാളി പാടതത്ത കൃഷി പധ ിയില്  

ഉള്തപ്പടുത്തണം. 

 എസ്ടിതമു്ം    ുക മുഴുവനായി െിലവഴി്ണം 



 ഭൂഗ്പകൃ ി്് അനുദയാജ്യമായ ഗ്പവൃത്തികള്  

 ിരതഞ്ഞടു്ണം 

 കൃഷി വകുപ്്പ ദപാലുള്ള സര്്ാര്  സ്ഥാപനങ്ങളുമായി 

സംദയാജ്ിച്ചു ഗ്പവൃത്തികള്  തെയ്യണം. 

 ത ാഴിലാളികള്്് മൂര്ച്ച കൂട്ടുവാനുള്ള  ുക 

ലഭയമാ്ും. 

 തമും ീരിയല്   ുക സവകുന്ന ിനാല്  ദരാര്ഡ ് 

തവ്ാന്  സവകുന്നു. 

 ഘട്ടം ഘട്ടമായി ത ാഴിലാളികള്്്  ണല്, സക കാല്  

ഉറകള്  എന്നിവ ലഭയമാ്ും, 

 ജ്നകീയ എസ്ടിതമു്ം    യ്യാറാ്ി നല്കും. 

വാര്ഡ ് തമമ്പര്  ഗ്ശീമ ി ഗീ  ഗ്പ ാപന്  നരി അറിയിച്ചു. 

അധയക്ഷ ഗ്ഗാമസഭ അവസാനിച്ച ായി അറിയിച്ചു .  

 


