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ആമുഖം  

 ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്്പ നിയമം 2005-ൽ  

വിജ്ഞാപനം തെയ്തു. എങ്കിലും , 2005-ൽ  പാർലതമന്റ് പാ്ാ്ിയ 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്്പ നിയമം, 2006 

തെഗ്രുവരി 2-ന് രാജ്യത്ത്  ുട്ം കുറിച്ചു. മൂന്്ന ഘട്ടങ്ങളായി. 

2008-ൽ  നമ്മുതട രാജ്യതത്ത എല്ല ജ്ില്ലകളിദലയും ഗ്ഗാമീണ 

ദമഖലകൾ  ഈ നിയമത്തിന്തറ പരിധിയിൽ  വന്നു . ഓദരാ 

ഗ്ഗാമീണ കുടുംരത്തിനും ഒരു സാമ്പത്തികവർഷം 100 

േിവസതത്ത അവിേഗ്ധ ത ാഴിൽ  േിനങ്ങൾ  

ആവശയാധിഷ്ഠ ി മായി ഗ്പോനം തെയ്യുന്നദ ാതടാപ്പം 

ഗ്പകൃ ിവിഭവ പരിപാലനവുമായി രന്ധതപ്പട്ട തപാ ു 

ആസ്തികളും േുർരല ജ്നവിഭാഗങ്ങൾ്ായി ഈടുും  ും 

ഗുണദമന്ഩയുള്ള ും ഉല്പാേനക്ഷമ യുളള  ഉപജ്ീവനാസ്തികളും 

സൃഷ്ടി്ുകയാണ് ഈ പധ ിയുതട മുഖയലക്ഷയം. 

നിയമദഭേഗ ി വരുത്തി 'മഹാത്മാഗാന്ധി' എന്ന വാ്് ദേശീയ 

ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്്പ നിയമത്തിന്തറ ആരംഭത്തിൽ  കൂട്ടി 

ദെർ്ുകയും 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 

കാലാകാലങ്ങളിൽ  വരുത്തുന്ന ദഭേഗ ികൾ  സംസ്ഥാന 

പധ ിയിലും ഉൾത്ാള്ളിദ്ട ാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധി 

ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്്പ നിയമം ഗ്ഗാമീണ 

ത ാഴിലാളികൾ്് ഒരു കൂട്ടം അവകാശങ്ങൾ  നൽകുന്നുട്. 



 

മഹാത്മാ ദദശിയ പ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പു 

പദ്ധതിയിതല തതാഴിലുറപ്്പ  തതാഴിലാളികളുതെ 

അവകാശങ്ങൾ ചുവതെ ദചർക്കുന്നു.  

Sl 

no 

  അവകാശങ്ങൾ  

1 ത ാഴിൽകാർഡിനായിഅദപക്ഷി്ുവാ

നും15േിവസത്തിനകംലഭി്ുവാനുള്ളഅ

വകാശം 

തഷഡൂൾ   2  

2 ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പടാനും 15 

േിവസങ്ങൾ്ുള്ളിൽ ലഭി്ുവാനുള്ള 

അവകാശം 

തഷഡൂൾ   1 & 

തഷഡൂൾ    

3 15 േിവസത്തിനകം ത ാഴിൽ 

ലഭിച്ചിതലങ്കിൽ ത ാഴിലാല്ലായ്മ ദവ നം 

ലഭി്ുവാനുള്ള അവകാശം 

തസഷന്   7,8,9  

4 എതും ടുദ്ട ഗ്പവൃത്തികൾ 

ആസൂഗ് ണം തെയ്യുവാനുള്ള അവകാശം. 

 

5  ാമസ സ്ഥലത്തിന്തറ 5 കിദലാമീും ർ 

െുും ളവിനുള്ളിൽ ത ാഴിൽ ലഭി്ുവാനും 

ലഭിച്ചിതല്ലങ്കിൽ കൂലിയുതട 10% 

അധികമായി ലഭി്ുവാനുള്ള അവകാശം. 

തഷഡൂൾ   

2പാരപ്ഗാഫ്  18 & 

പാരപ്ഗാഫ്  20 

6 കുടിതവള്ളം , ണൽ, ഗ്പാഥമിക ശുഗ്ശൂഷ തഷഡൂൾ 2 



കിു്ം  ,ത ാഴിലാളികദളാതടാപ്പം അഞ്ചിൽ 

അധികം കുട്ടികൾ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് 

വന്നിട്ടുതടങ്കിൽ അവതര ദനാ്ാനായി 

ആയ (ഗ്കഷ്)  ുടങ്ങിയ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല 

സൗകരയങ്ങൾ്ുള്ള അവകാശം. 

പാരപ്ഗാഫ്  23-28 

7 സർ്ാർ ഗ്പഖയാപിച്ചിട്ടുള്ള കൂലി 

ലഭി്ുവാനുള്ള അവകാശം. 

തസഷന് 3(2),6, sch 2 

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

8  ത ാഴിൽ തെയ്ത ് 15 േിവസത്തിനകം കൂലി 

ലഭി്ുവാനുള്ള അവകാശം 

 

9 15 േിവസത്തിനകം കൂലി ലഭിച്ചിതല്ലങ്കിൽ 

നഷ്ട പരിഹാരം ലഭി്ുവാനുള്ള 

അവകാശം 

തസഷന്  3(3) 

10 പരാ ികൾ്് സമയ രന്ധി മായി 

പരിഹാരം ലഭി്ുവാനും മഹാത്മാഗാന്ധി 

ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്്പ 

പധ ിയിൽ  തെലവു വരുന്ന  ുകയുതട 

 ൽസമയ സാമൂഹിക പരിദശാധന 

നടത്തുവാനുള്ള അവകാശം. 

തസഷന്  19, & 

തസഷന്  17( 2) 

 

 

 

 

 



ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ്  

തപാ ുസമൂഹം പധ ി നിർവഹണതത്ത പും ിയും തപാ ു ധനം 

തെലവഴി്ുന്ന ിതന്ുറിച്ചും പരസയവും സവ ഗ്രവുമായ 

നടത്തുന്ന പരിദശാധനയാണ് സാമൂഹയ ഓഡിു്ം . ത ാഴിലുറപ്്പ 

നിയമം അനുശാസി്ുന്ന ് വർഷത്തിൽ എല്ലാ വാർഡിലും 

രട് ഗ്പാവശയം ദസാഷയൽ ഓഡിു്ം  ഗ്ഗാമസഭ നിർരന്ധമായും 

നടദത്തട ാണ്. സു ാരയ  ഉറപ്പു്ു വരുത്തി, 

അഴിമ ിരഹി മാ്ുകയും അ ുവഴി സേ്ഭരണം 

സാധയമാന്ന ിനും ദസാഷയൽ ഓഡിു്ം  സമൂഹതത്ത 

പാകതപ്പടുത്തുന്നു. പധ ി വിഭാവനം തെയ്യുന്ന രീ ിയിൽ 

ഗുണദഭാക്താ്ളുതട ജ്ീവി സാഹെരയത്തിൽ െലഗ്പേമായ 

മാും ം സൃഷ്ടി്ുന്ന ിന് തപാ ുപണം ശരിയായ രീ ിയിൽ 

വിനിദയാഗിച്ച് ലക്ഷയഗ്പാപ്തി കകവരിച്ചിട്ടുദടാ എന്ന 

വിലയിരുത്തലും  ദസാഷയൽ ഓഡിു്ം  നടത്തുന്നു. 

ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് പ്പപ്കിയ 

1 പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കൽ 

ദലാ്്  ലത്തിലും ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത്  ലത്തിലും പധ ി 

നിർവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥനായ ദലാ്് ഓെീസർ (BDO), 

പഞ്ചായത്ത് തസഗ്കട്ടറി, മു്ം  നിർവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥർ 

 ുടങ്ങിയവരുമായി ദലാ്് റിദസാഴ്സ് ദപഴ്സൺ നടത്തിയ 

കൂടിയാദലാെനയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ിനനുസരിച്ച്    ുടർ 

ഗ്പഗ്കിയകൾ ആസൂഗ് ണം തെയ്യുകയും ദസാഷയൽ ഓഡിു്ം  

ഗ്ഗാമസഭാ  ീയ ി നിശ്ചയി്ുകയും തെയ്യുന്നു. 

2. ഫയൽ പരിദശാധന 

ദസാഷയൽ ഓഡിു്ം  ഗ്പഗ്കിയ ആരംഭിച്ചിരി്ുന്ന 

 ിയ ിയ്്്  മുൻപുള്ള ആറ് മാസ്ാലയളവിൽ വാർഡിതല 

ഗ്പവൃത്തി െയലുകൾ, ഏഴ് രജ്ിസ്റ്ററുകൾ, അദ ാതടാപ്പം 

അനുരന്ധദരഖകളും സൂക്ഷ്മപരിദശാധന നടത്തുന്നു. 

3. പ്പവൃത്തി സ്ഥലപരിദശാധന 

ഓദരാ ഗ്പവൃത്തി യും എസ്റ്റിദമും ിൽ ഗ്പ ിപാേി്ുന്ന അളവിലും 

ഗുണത്തിലും നടപ്പിലാ്ിയിട്ടുദടാ എന്നും ആ ഗ്പവൃത്തിയുതട 

ഗുണ െലത്തിന്തറ  വയാപ്തി  ിട്ടതപ്പടുത്തുകയും ഗ്പസ്തു   

ത ാഴിലിടങ്ങളിൽ ത ാഴിലാളികൾ്് ലഭിദ്ട അവകാശ 

ആനുകൂലയങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുദടാ എന്നും  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല 

പരിദശാധനയിലൂതട ലക്ഷയം തവ്ുന്നു. 

 



4. വീെുവീൊന്തരം ഉള്ള വിവരദശഖരണം 

പധ ി ഗുണദഭാക്താ്ളുതട വീടുവീടാരരം തെന്ന് ദനരിൽ 

കട് പധ ിയുതട നിർവഹണതത്ത്ുറിച്ചും ഗുണ 

െലതത്ത്ുറിച്ചുമുള്ള  അഭിഗ്പായങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും 

സവരൂപി്ുന്നു. 

5. തതളിവ് ദശഖരണം 

െയൽ 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  ഉയർത്തുകയും ദസാഷയൽ ഓഡിു്ം  ഗ്പഗ്കിയ 

വിജ്യിപ്പി്ുകയും തെയ്യുന്ന ിന് ആവശയമായ 

ദരാധവൽ്രണം ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാ്ുന്നു. 

7. റിദപ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കൽ 

ദസാഷയൽ ഓഡിു്ം  ഗ്പഗ്കിയയിതല കതടത്തലുകളും 

നിഗമനങ്ങളും, നിർദേശങ്ങളും  ദസാഷയൽ ഓഡിു്ം  

ഗ്ഗാമസഭയിൽ െർച്ച തെയ്ത ് അംഗീകാരം 

നടത്തുന്ന ിനാവശയമായ കരട് റിദപ്പാർട്ട്  യ്യാറാ്ുന്നു. 

8. ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് പ്ഗാമസഭ 

പശ്ചാത്തലം ഒരു്ൽ െർച്ചയിൽ നിശ്ചയി്തപ്പട്ട േിനത്തിൽ 

സൗകരയഗ്പേമായ സ്ഥലത്ത് ഗ്ഗാമസഭ ദെർന്ന് കരട് റിദപ്പാർട്ട് 

അവ രണവും, െർച്ചയും, നിർദേശങ്ങളും,  ിരുത്തൽ 

ഗ്പഗ്കിയകളും, അംഗീകാരം ദനടിതയടു്ുകയും 

 ുടർനടപടികളും കകതകാള്ളുന്നു 

 

 



 

 

പരിദശാധനയക്്ക് വിദധയമാക്കിയ 

പ്പവർത്തികൾ 

Sl  വർ 

ക്്ക 

ദകാ

ഡ് 

പ്പവൃത്തി

യുതെ ദപര്  

പദ്ധതി  

ആരംഭം  

പദ്ധതി 

അവസാനം  

എ

സ്റ്റി

ദമറ്റ് 

തുക  

യഥാർ

ത്ഥ 

തചലവ്  

 

1 WC/317

579 

ൊം ദപാട് 

നിർമാണം 

28-02-2019 13-03-2019 60000 58947  

2 DP/259

799 

ഗവ: 

സ്ഥാപനങ്ങ

ൾ  സ്കൂ ളുകൾ  

മും ു തപാ ു 

സ്ഥലങ്ങൾ  

എന്നിവിടങ്ങ

ളിൽ  

വൃക്ഷകത്ത 

നടൽ   

1-11-2018 30-01-2019 100000 95803  

3 LD/321

657 

ഗ്പളയം മൂലം 

 കർന്ന ഭൂ 

ഗ്പദേശങ്ങളു

തട 

പുനസ്ഥാപ

നം. 

18-10-2018 16-11-2018 120000 118296  

4 IF/3556

49 

ദകഗ്ര 

സംസ്ഥാന 

ഭവന 

നിർമാണ 

പധ ി – 

സിന്ധു 

8-11-2018 22-07-2018 25000 24390  



ദവലായുധൻ   

5 IF32157

5 

ദകഗ്ര 

സംസ്ഥാന 

ഭവന 

നിർമാണ 

പധ ി – ാര 

തസരാസ്റ്റയൻ   

27-07-2018 23-11-2018 25000 24390  

6 IF/3215

74 

ദകഗ്ര 

സംസ്ഥാന 

ഭവന 

നിർമാണ 

പധ ി –

അനി  

ഗ്പിൻസ് 

05-07-2018 05-10-2018 25000 24390  

7 IF/3215

76 

ദകഗ്ര 

സംസ്ഥാന 

ഭവന 

നിർമാണ 

പധ ി –

സദരാജ് മണി 

26-07-2018 10-02-2019 25000 24390  

8 IF/3556

48 

ദകഗ്ര 

സംസ്ഥാന 

ഭവന 

നിർമാണ 

പധ ി –ഗീ  

സുകുമാരൻ  

25-09-2018 07-01-2019 25000 24390  



അവകാശ അധിഷ്ഠ ിത നീരിക്ഷണങ്ങൾ  

1. ത ാഴിൽ  കാർഡിന ്അദപക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവര്്ും  തന്ന 

കൃ യ സമയത്ത ്ത ാഴിൽ  കാർഡ്  ലഭയമായിട്ടുട്.  ത ാഴിൽ  

കാർഡിനുള്ള ദൊദട്ടാ എടു്ുവാനും അ്ൗട്  

എടു്ുവാനും ത ാഴിലാളികൾ്് പണം െിലവായിട്ടുട്. 

പു ിയ ത ാഴിൽ  കാർഡ്  എല്ലാവർ്ും  തന്ന ലഭയമായിട്ടുട്. 

2. നിയമ ഗ്പകാരമുള്ള ത ാഴിൽ  അദപക്ഷ വാർ ഡിൽ  നട്ാറില്ല. 

സ്റ്റാെ്  ഒരു വർ്്  എടുത്ത ിനു ദശഷം തഗ്പാജ്ക്ു്ം   മീും ിങ്ങിനു 

വിളി്ും. അദപാഴാണ് ഇവർ  ഡിമാൻഡ് ദൊം എഴു ി 

തകാടു്ുന്ന ്. ത ാഴിൽ  ആവശയം ഉള്ളദപാൾ  ത ാഴിലിനു 

അദപക്ഷി്ുന്ന രീ ി ഇല്ല. ത ാഴിൽ  വളതര കുറവ് ലഭി്ുന്ന 

വാർഡ്  ആണി ്.  

3. ഡിമാൻഡ് തെയ്യാത്ത ിനാൽ  ത ാഴിലില്ലായ്മ ദവ നം 

രാധകമാകാറില്ല. ത ാഴിലാളികൾ്് ഇ ിതന പും ിയുള്ള 

അറിവും ഉടായില്ല.  

4. ഗ്ഗാമസഭയിൽ  ത ാഴിലാളികൾ  പതങ്കടു്ാറുട് എങ്കിലും 

അവിതട ത ാഴിലുറപ്പിന്തറ കാരയം അവസാനം ഒരു അജ്ട 

ആയി സംസാരിച്ചു ദപാകും . പധ ി ആസൂഗ് ണത്തിൽ  

പങ്കാളികൾ  ആകുന്ന ു വളതര കുറവ ് . 

5. ത ാഴിലാളികൾ  എല്ലാവരും  തന്ന അഞ്്ച കിദലാമീും ർ  

െുും ളവിൽ   തന്നയാണ് വർ്്  തെയ്യാറുള്ള ്. 

6. കുടിതവള്ളം ത ാഴിലാളികൾ   തന്ന തകാട് വരുകയാണ് 

പ ിവ്. െസ്റ്റ ്എയ്ഡ ് കിു്ം   വർ്്  കസും ിൽ  ഉടായിരുന്നില്ല. 

ആതക ഉടായ ു ഒരു തഡദും ാൾ  ദസാപ്്പ മാഗ് മാണ് .   ണൽ  

സൗകരയം ഇദപ്പാൾ  ഇല്ല. മുൻപ ്ഉടായിരുന്ന ് ദമാഷണം ദപായി  

അവർ   തന്ന കപസ തകാടുത്തു ദമടിച്ച ടാർപായ ആയിരുന്നു 

അ ്.  സുരക്ഷി മായി പണിതയടു്ാനുള്ള  കാൽ  ഉറകൾ  

ഇവർ്് ഉതടങ്കിലും ഉപദയാഗി്ാറില്ല. തെളിയിൽ   ാഴ്ന്നു 

ദപാകും എന്ന കാരണം തകാടാണി ്. 

7. ആക്ട ് ഗ്പകാരമുള്ള കൂലി ലഭി്ുന്നുട് 

8. കൂലി ലഭി്ുന്നു എങ്കിലും സമയത്ത ്ലഭി്ാറില്ല. 

പഞ്ചായത്തിൽ  നിന്നുള്ള െയൽ  നീ്ം കൃ യമായി 



നട്ാറുട് എങ്കിലും മാസങ്ങൾ  കവകി ആണ് 

ത ാഴിലാളികൾ്് കൂലി ലഭി്ുന്ന ്. 

9. പഞ്ചായത്തിൽ  നിന്ന് കൃ യ സമയത്ത ്കാരയങ്ങൾ  

തെയ്യുന്ന ിനാൽ  ത ാഴിലാളികൾ്് നഷ്ടപരിഹാരം 

ലഭി്ാറില്ല. ആക്ട്  ഗ്പകാരം 15  േിവസത്തിൽ  കൂടു ൽ  

കവകിയാൽ  നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിദ്ട ാണ്. എന്നാൽ  

പഞ്ചായത്തിൽ  നിന്ന് കവകിയാൽ  മാഗ് ദമ ഇ ിനുള്ള 

സാഹെരയം ഉള്ളു എന്ന ് വിഷമകരമായ വസ്തു   ആണ്.  

10.  പരാ ികൾ  ഒന്നും തകാടുത്ത ായി അറിയാൻ  കഴിഞ്ഞില്ല. 

 

ഫയൽ  പരിദശാധന  

മഹാത്മ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്്പ പധ ിയിൽ  

തെയ്യുന്ന ഓദരാ വർ്ിനും ഗ്പദ യകം െയൽ  

സൂക്ഷിദ്ട ാണ്. അ ിൽ  ഓദരാ െയലിനും 22 

ദഡാകുതമന്റ്സ് ഉടായിരി്ണം. ഈ 22 ദഡാകുതമന്റ്സ് 

പരിദശാധിച്ച വിവരങ്ങൾ . 

1. കവർദപജ് 

വാർഷിക മാസ്റ്റർ സർ്ുലർ ഗ്പകാരം കവർദപജ്ിൽ 

പഞ്ചായത്ത് വിവരങ്ങൾ, ജ്ില്ല, ഗ്പവർത്തി നടപ്പിലാ്ിയ 

വിവരങ്ങൾ, അടങ്കൽ  ുക, ആതക തെലവ്, നടത്തിയ 

 ീയ ി,  മു ലായ വിവരങ്ങൾ ദരഖതപടുദത്തട ാണ്.  

പരിദശാധിച്ച എല്ലാ െയലുകളിലും  വാർഷിക മാസ്റ്റർ 

സർ്ുലർ ഗ്പകാരമുള്ള കവർ  ദപജ്് ഉടായിരുന്നു. അ ിൽ  

വിവരങ്ങൾ  എല്ലാം പൂരിപ്പിെിരിന്നു. വർ്ിതന പും ിയുള്ള 

ഏകദേശ വിവരം കവർ  ദപജ്ിൽ  നിന്ന്  തന്ന 

മനസിലാ്ാൻ  സാധി്ും.  

2. തചക്ക് ലിസ്റ്റ് 

എല്ലാ െയലിലും ഏത ാത് ദരഖകൾ  ഉതടന്നും 

അവയുതട ദപജ്് നമ്പറും ഉടാദവട ാണ്. പരിദശാധിച്ച 

എല്ലാ െയലിലും തെ്്  ലിസ്്റ്റ ഉടായിരുന്നു . എന്നാൽ  

അ ിൽ  ദപജ്് നമ്പർ  ദരഖതപ്പടുത്തി കടില്ല. 



3. ആക്ഷന്പ്ലാന്  ദകാപ്പി 

വർ്ിന്തറ ദപര് ഉൾതപ്പട്ട ആക്ഷൻ  പ്ലാനിന്തറ ദകാപ്പി 

െയലിൽ  സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും, പരിദശാധിച്ച സമയത്ത്  

ഗ്പദ യകം എടുത്തു കാണിച്ചിരുന്നു.   

4. എസ്റ്റിദമറ്റ് ദകാപ്പി  

ജ്നകീയ എസ്റിദമു്ം  ഒരു െയലിലും ഉടായില്ല. 

തസകയുറിൽ  നിന്ന് എടു്ുന്ന വിശേമായ എസ്റിദമു്ം  

ആണ് എല്ലാ െയലിലും സൂക്ഷിച്ചിരി്ുന്ന ്. ഈ 

എസ്ടിതമും ുകളിൽ  രന്ധതപ്പതട്ട ഉദേയാഗസ്ഥരുതട ഒപ്്പ സീൽ  

എന്നിവ ഉടായിരുന്നു. ദഗ്ഡായിംഗ് ആൻഡ്  ഡികസൻ  ഒരു 

വർ് ് െയലിലും കാണാൻ  സാധിച്ചില്ല.  ഡിസ്ദപ്ല 

ദരാർഡിന് പണം വകയിരുത്തിയിട്ടുട്. 

5. സാദേതികാനുമതി  

എല്ലാ വർ്ിനും സാദങ്ക ിക അനുമ ി ഉട് . MGNREGS 

block  AE, MGNREGS AE, LSGD AE, എന്നിവർ  അടങ്ങുന്ന കമ്മിും ി 

എല്ലാ സാദങ്ക ിക അനുമ ിയിലും ദപതരഴു ി സീൽ  തവച്ച് 

ഒപ്്പ ഇട്ടിട്ടുട് . ആരും  തന്ന ഒരു െയലിതല സാദങ്ക ിക 

അനുമ ിയിലും  ീയ ി എഴു ിയ ായി കാണുന്നില്ല. 

6. ഭരണാനുമതി  

എല്ലാ െയലിലും ഭരണാനുമ ി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുട്. 

തസകയുരിൽ  നിന്ന് എടുത്ത ഭരണാനുമ ി മാഗ് മാണ് 

കാണാൻ  സാധിച്ച ് . ഭരണാനുമ ി ആയി രന്ധതപട്ട് 

ഗ്ഗാമസഭ  ീരുമാനത്തിന്തറ ദകാപ്പിദയാ ഭരണ സമി ി 

അന്ഗീകാരത്തിന്തറ ദകാപ്പിദയാ ഒന്നും കാണാൻ  

സാധിച്ചില്ല. തസകയുറിൽ  നിതന്നടുത്ത ഭരണാനുമ ിയിൽ  

എല്ലാം തസഗ്കട്ടറി ഗ്പസിഡന്റ്  എന്നിവരുതട ഒപ്്പ സീൽ  

എന്നിവ ഉട്  

7. സംദയാജിത പദ്ധതി  

പരിദശാധിച്ച ഗ്പവൃത്തികൾ  ഒന്നും സംദയാജ്ി  പധ ി 

ആയിരുന്നില്ല.  

8. തതാഴിലിനുള്ള അദപക്ഷ  

ത ാഴിലിനായി ത ാഴിലാളികൾ  അദപക്ഷിച്ച ദൊം 

െയലിൽ  സൂക്ഷിച്ചിട്ടുട്. ഇ ിനായി രസീ ് 



തകാടുത്ത ിന്തറ ദരഖയും ഉട്. ഇ ് 

അഭിനരനാർഹമാണ്. 

9. പ്പവൃത്തി അനുവദിച്ചത് സംബന്ധിച്ച ദഫാം  

ത ാഴിലാളികളുതട അദപക്ഷ ഗ്പകാരം അവർ്് ത ാഴിൽ  

അനുവേിച്ച ് സംരന്ധിച്ച ദരഖ െയലിൽ  ദവട ാണ്. 

എന്നാൽ  പരിദശാധിച്ച ഒരു െയലിലും ഇ ് സംരന്ധിച്ച 

ദരഖകൾ  കാണാൻ  സാധിച്ചില്ല.  

10. ഇ മസ്റ്റർ ദറാൾ 

ത ാഴിലാളികളുതട ഹാജ്ർ  ദരഖതപടുത്തുന്ന ഇ മസ്റ്റർ  ദറാൾ  

എല്ലാ െയലിലും ഉടായിരുന്നു. തവട്ടി  ിരുത്തലുകൾ  ഒരു 

മസ്റ്റർ  ദറാളിലും കാണാത്ത ് അഭിനരനാർഹമാണ്. BDO , 

തസഗ്കട്ടറി എന്നിവരുതട ഒപ്്പ സീൽ  എന്നിവ ഉടായിരുന്നു 

എങ്കിലും ഒന്നിലും ഇവരുതട  ീയ ി കാണാൻ  ഉടായില്ല. 

ഹാജ്ർ  ഗ്പകാരമുള്ള ദവ നം, യാഗ് , ഷാർപ്പനിംഗ് ൊർജ്് 

എന്നീ ദകാളങ്ങൾ  പൂരിപ്പി്ാറില്ല.  

അർധ വിേ തൊ ത ാഴിലാളികൾ  ഒരു വർ്ിലും 

ഉടായിരുന്നില്ല. മസ്റ്റർ  ദറാളുകൾ  പരിദശാധിച്ച ദമു്ം   

ഉദേയാഗസ്ഥൻ  എന്നിവതരല്ലാം ഒപ്്പ ഇട്ടിട്ടുട് . 

11. തമഷർതമന്റ് ബുക്ക് 

 മസ്റ്റർ  ദറാൾ  ഗ്പകാരമുള്ള തമഷർതമന്റ് രു്്  എഴു ാറില്ല. 

വർ് ് കഴിഞ്ഞ ിനു ദശഷം ഒരുമിച്ചാണ് തമഷർതമന്റ് 

രു്്  എഴു ുന്ന ് . NREGS AE, OVERSEAR, എന്നിവർ  എല്ലാ 

തമഷർതമന്റ് രു്ിലും ഒപ്്പ ഇട്ടിട്ടുട്. ഒപ്പിദനാപ്പം 

 ീയ ിയും തമഷർതമന്റ് എഴു ുന്ന  ീയ ിയും 

എഴു ിയിട്ടുട്. ഒപ്്പ ഇടുന്ന  ീയ ി ഇടാറില്ല. എന്നാൽ  

തമഷർതമന്റ് എഴു ുന്ന  ീയ ി ഇട്ടിട്ടുട്.  

12. തമറ്റീരിയൽ  

തമും ീരിയൽ  ഉള്ള വർ്ുകൾ  ഉടായിരുന്നില്ല.  

13. തവജ് ലിസ് റ്  

ദവജ്്  ലിസ്റ ഒരു വർ്ിലും കാണാൻ  സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ  

എല്ലാ മസ്റ്റർ  ദറാളുകളുതടയും പുറകിൽ  ദവജ്്  ലിസ്റ നമ്പർ  

എഴു ിയിട്ടുട് .      

       



14.ഫണ്്ട പ്ൊന്സ്ഫർ ഓർഡർ 

       വർ് ് െയലുകളിൽ  FTO ഉടായിരുന്നില്ല.എന്നാൽ  

പഞ്ചായത്തിതല തമാത്തം FTO ഗ്പദ യകം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

 

15. തമറ്റീരിയൽ വൗച്ചർ ബിൽ 

രാധകമല്ല  

 

16. ദറായൽറ്റി  

ദറായൽും ി രാധകമായിട്ടുള്ള വർ്ുകൾ  ഉടായില്ല.  

17. ദഫാദട്ടാപ്ഗാഫ്സ്  

3 സമയങ്ങളിതല ആയി മൂന്നു ദൊദട്ടാസ് െയലിൽ  

സൂക്ഷിദ്ട ാണ്. എന്നാൽ  ഒരു െയലിലും ഉടായില്ല. 

 

18. പ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരണ സാക്ഷയപപ്തം  

  ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരണ സാക്ഷയപഗ് ം, സാദങ്ക ിക 

വിേഗ്ധൻ  സാക്ഷയതപടു ിയ ് എല്ലാ െയലിലും 

ഉടായിരുന്നു.  

19. മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവ്തമന്റ് 

എല്ലാ െയലിലും കൃ യമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുട്. 

20. ജിദയാ ൊഗ്്ഗഡ് ദഫാദട്ടാപ്ഗാഫ്സ്  

വർ് ് തെയ്തദപാൾ  എടുത്തിരി്ുന്ന ജ്ിദയാ ടാഗ്ഗ് 

ദൊദട്ടാസ് ഒരു െയലിലും ഉടായില്ല. 

21. ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ടിന്തറ ദകാപ്പി 

ദസാഷയൽ  ഓഡിു്ം   ഇ ് വതര നടന്നിട്ടില്ല.  

22. സസറ്റ് ഡയറി  

എല്ലാ െയലിലും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുട്. െികിൽസ, പണി 

ആയുധങ്ങളുതട വാടക, എന്നിവ പൂരിപ്പി്ാറില്ല. ഗവ 

സ്ഥാപനങ്ങൾ  മും ു തപാ ു സ്ഥലങ്ങൾ  എന്നിവിടങ്ങളിൽ  

വൃക്ഷകത്ത നടൽ  എന്ന ഗ്പവൃത്തിയുതട കസു്ം  

ഡയറിയിൽ  തഗ്പാജ്ക്ു്ം    മീും ിംഗ് വിവരങ്ങൾ, 

ത ാഴിലാളികളുതട സാക്ഷയപഗ് ം, VMC റിദപ്പാർട്ട്  

എന്നിവയും ഉടായില്ല. സരർശക കുറിപ്പിതല 

ദരഖതപടുത്തൽ  വളതര കുറവാണു.  



7 രജ്ിസ്റ്ററുകളുതട പരിദശാധന  

 

1. തതാഴിൽ  കാർഡ്  രജിസ്റ്റർ   

 ത ാഴിലാളികളുതട ഗ്പാഥമിക വിവരങ്ങൾ  സൂക്ഷി്ുന്ന  

പാർട്്ട -A രജ്ിസ്റ്ററിൽ  4562 ദപരുതട വിവരങ്ങൾ  ഉട്  

 പാർട്്ട -B ൊമിലി വിവരങ്ങൾ  ത ാഴിൽ  കാർഡ്  നമ്പർ  

എന്നിവതയല്ലാം ദവട ാണ് എന്നാൽ  അവ കാണാൻ  

സാധിച്ചില്ല .  

 പാർട്്ട -C യിൽ  ത ാഴിൽ  കാർഡ്   നമ്പർ, ദപര് , വയ്,് 

അ്ൗട്  വിവരങ്ങൾ  എന്നിവ ഉടായിരുന്നു.  

 പാർട്്ട -D വിവരങ്ങൾ  എല്ലാം ഉടായിരുന്നു. 

 

2. ഗ്ഗാമസഭ രജ്ിസ്റ്റർ  

 2015 വതര നടന്നിട്ടുള്ള ഗ്ഗാമസഭകളിൽ  ദപരും 

വിവരങ്ങളും അല്ലാത  യാത ാന്നും ഇല്ല . 2018-19  

കാലഘട്ടത്തിദല്് ഗ്പവൃത്തി ഏതും ടു്ാൻ  ഗ്ഗാമസഭ 

നടന്ന ായുള്ള വിവരങ്ങൾ  ഉട് . അ ിൽ  19 

ഗ്പവൃത്തികളുതട ദപര് നിർദേശം ആയി ദെർത്തിട്ടുട്. 

 അവസാനമായി നടന്ന ഗ്ഗാമസഭ 3-11-2018 . 2019-20 

കാലഘട്ടത്തിതല ദലരർ  രട്തജ്ു്ം   അന്ഗീകരി്ുവാൻ  

കൂടിയ ാണ് ഈ ഗ്ഗാമസഭ . 

3. അദലാദ്ഷൻ ഓെ് വർ്്,ദപയ്തമന്റ് ഓെ് ദവജ്സ് ആൻഡ ്

ഡിമാൻഡ് ദൊർ വർ്് 

 മൂന്നാം വാർഡിതല എല്ലാ ത ാഴിലാളികളുതടയും ഗ്പദ യകം 

കഴിഞ്ഞ വർഷതത്ത ഡിമാൻഡ് , വർ്്  അദലാദ്ഷൻ, 

വർ്്  ദഡു്ം , ദവജ് ് തപയ്തമന്ു്ം   എന്നിവ തവക്തമായി എഴു ി 

ദെർത്തിട്ടുട്.   

 



4. വർ്് രജ്ിസ്റ്റർ 

 AS ദഡു്ം   TS ദഡു്ം  വർ്്   ുടങ്ങിയ േിവസം അവസാനിച്ച 

േിവസം വർ്ിന്തറ ദപര് ദകാഡ ് എന്നിവതയല്ലാം ഉട്. 

മൂന്നാം വാർഡിതല കഴിഞ്ഞ വർഷതത്ത വാർഡിതല 

വിവരങ്ങൾ  എല്ലാം ഉടായിരുന്നു.  

 

5. െിക്സഡ് അസു്ം  രജ്ിസ്റ്റർ 

 2 ഭാഗങ്ങൾ  ആണ് ആസ്തി തരജ്ിസ്റ്റർ  നു ഉള്ള ് , ഒന്നാം 

ഭാഗത്തിൽ  ആസ്തി വിവരങ്ങളും, രടാം ഭാഗത്തിൽ  

ആസ്തിയിൽ  തെയ്ത ഗ്പവൃത്തിയുതട വിവരങ്ങളും. എന്നാൽ  

രടു ഭാഗത്തും എഴു ിയിരി്ുന്ന ് ഗ്പവൃത്തിയുതട 

വിവരങ്ങൾ  ആണ്.   

 

6. പരാ ി  രജ്ിസ്റ്റർ 

 2012 ൽ  കിട്ടിയ രടു പരാ ികളുതട വിവരങ്ങൾ  ആണ് 

കാണാൻ  സാധിച്ച ്. ഒറിജ്ിനൽ  പരാ ിയുതട കൂതട 

അവയുതട രസീ ും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുട്. മാഗ് മല്ല, ഈ 

പരാ ികൾ  പരാ ി രജ്ിസ്റ്ററിൽ  എഴു ി ദെർത്തിട്ടുട്, 

പരാ ി്് പരിഹാരം കട വിവരങ്ങളും എഴു ിയിട്ടുട്. 

അ ിനു ദശഷം പരാ ികൾ  ഒന്നും  തന്ന ഉള്ള ായി 

കടില്ല .  

 

7. തമും ിരിയൽ രജ്ിസ്റ്റർ 

 ആതക ഏഴു വർ്ിന്തറ വിവരങ്ങൾ  മാഗ് ം .  ുക 

കകമാും ം നടന്നിട്ടില്ലാത്ത ് തകാടാണ് വിവരങ്ങൾ  

ലഭയമല്ലാത്ത ് എന്ന് സ്റ്റാെ ് അറിയിച്ചു .  

 

 

 



വർക്കുകളുമായി ബന്ധതപ്പട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ   

 

വർക്കുക

ൾ  

എസ്റി

ദമറ്റ് 

പ്പകാര

മുള്ള 

അളവു

കൾ  

എം 

ബുക്ക്  

പ്പകാര

മുള്ള 

അളവു

കൾ  

ദസാഷയൽ  

ഓഡിറ്റ്  

പരിദശാധ

നയിൽ  

കണ്ട 

അളവുകൾ  

നിരീക്ഷ

ണങ്ങൾ  

WC/317579 

ൊം 

ദപാട് 

നിർമാണം 

7.5 മീും ർ  

വയാസമു

ള്ള 

അർധ

ദഗാള 

ആകൃ ി

യിൽ  3.75 

മീും ർ  

ആഴമു

ള്ള കുളം  

.5 മീും ർ  

വയാസമു

ള്ള 

അർധ

ദഗാള 

ആകൃ ി

യിൽ  3.75 

മീും ർ  

ആഴമു

ള്ള കുളം 

9 മീും ർ  

വയാസമുള്ള 

കുളം. 

തവള്ളം 

കൂടു ൽ  

ആയ ിനാ

ൽ  ആഴം 

അള്ാൻ  

സാധിച്ചില്ല  

ത ാഴിൽ  

േിനങ്ങൾ  

വളതര 

കുറഞ്ഞു 

ദപായി എന്ന ്

ത ാഴിലാളിക

ൾ  പറഞ്ഞു. 

കാട് തവട്ടി 

 ളി്ുവാൻ  

രടു 

ത ാഴിൽ  

േിനം മാഗ് ം 

ആണ് 

ഉടായിരുന്ന

 ്. എന്നാൽ  

അവിതട 

ഇല്ലിയുതട 

അവശിഷ്ടങ്ങ

ൾ  

ഉടായ ിനാ

ൽ  കൂടു ൽ  

സമയം 

ദവടി വന്നു. 

DP/259799 

ഗവ :

സ്ഥാപനങ്ങ

ൾ  സ്കൂ ളുകൾ  

മും ു തപാ ു 

സ്ഥലങ്ങൾ  

എന്നിവിട

ങ്ങളിൽ  

വൃക്ഷ

കത്ത 

ആതക 

100 

ക കൾ  

നടുന്ന

 ും, 

അവ്് 

ദവലി 

തകട്ടുന്ന

 ും, 

അവയു

ആതക 

100 

ക കൾ  

നടുന്ന

 ും, 

അവ്് 

ദവലി 

തകട്ടുന്ന

 ും, 

അവയു

കാണാനായ

 ് ആതക 25 

ക കൾ, 

ദവലി 

ഒന്നിനും 

കാണാൻ  

സാധിച്ചില്ല . 

എസ് ും ി 

വിഭാഗ്ാ

ർ്് ദവടി 

ഗ്പദ യകം 

തെയ്ത 

ഗ്പവൃത്തി, 

അളവുകൾ  

കുറവ് 

ആയിരുന്നു 

എങ്കിലും 

അഭിനരനാ

ർഹമാണ് . 



നടൽ  തട 

പരിപാല

നവും  

തട 

പരിപാല

നവും 

അഗ് യും 

ദപർ്് 

ത ാഴിൽ  

തകാടു്ുവാ

ൻ  സാധിച്ചു. 

LD/321657 

ഗ്പളയം 

മൂലം 

 കർന്ന ഭൂ 

ഗ്പദേശങ്ങ

ളുതട 

പുനസ്ഥാപ

നം 

 ആതക 

8678 

െ ുരഗ്ശ 

മീും ർ  

((88*56)+(7

5*50)) 

സ്ഥലത്ത് 

കാട് 

തവട്ടി 

കളയലും, 

369.6 ഘന 

മീും ർ  

(88*56*0.07

5)  തെളി 

നീ്ം 

തെയ്യലും  

 

ആതക 

8678 

െ ുരഗ്ശ 

മീും ർ  

((88*56)+(7

5*50)) 

സ്ഥലത്ത് 

കാട് 

തവട്ടി 

കളയലും, 

369.6 ഘന 

മീും ർ  

(88*56*0.07

5)  തെളി 

നീ്ം 

തെയ്യലും  

 

ഏത ാത് 

സ്ഥലങ്ങളി

ൽ  ആണ് 

ഇവ 

തെയ്തിരുന്ന ് 

എന്ന വിവരം 

ലഭയമായിരു

ന്നു എങ്കിലും 

അള്ുവാൻ  

സാധി്ുന്ന 

 രത്തിൽ  

അല്ലായിരു

ന്നു. 

സ്ഥലങ്ങൾ  

ദപായി 

കടദപ്പാൾ  

അവിതടതയ

ല്ലാം വളതര 

അധികം കാട് 

പിടിച്ചു 

കിടന്നിരുന്നു. 

എന്നാൽ  

നാട്ടുകാർ  

പറഞ്ഞ ്, 

ഗ്പളയ 

സമയത്്ത 

ത ാഴിലാളിക

ൾ  നല്ല 

രീ ിയിൽ  

വൃത്തി 

ആ്ി 

എന്നാണ്  

 

 

ഫീൽഡ് പരിദശാധന  

സിറ്റിസൺ ഇന്ഫർദമഷന് ദബാർഡ് 

 ഇൻെർദമഷൻ  ദരാർഡ്  എല്ലാ വർ്ിനും ദവട ാണ്. 

ത ാഴിലുറപ്്പ പധ ി സു ാരയം ആ്ുന്ന ിൽ  ഗ്പധാന പങ്കു 

ഇ ിനുട്. എന്നാൽ  പരിദശാധിച്ച ഒരു വർ്ിലും ദരാർഡ്  

കാണാൻ  സാധിച്ചില്ല. 

  5000  രൂപ വതര ഈ ആവശയത്തിനായി ഒരു വർ്ിനു 

െിലവഴി്ാവുന്ന ാണ്   .എല്ലാ വർ്ിനും ഇ ിനായി  ുക 

െിലവഴിച്ച ായി എം രു്ിൽ  വിവരങ്ങൾ  കാണുന്നുട് . 

തതാഴിൽ  കാർഡ്  , പാസ്സ് ബുക്ക്   

 എല്ലാ ത ാഴിൽ  കാർഡിലും ത ാഴിൽ  അദപക്ഷിച്ച വിവരം, 

ത ാഴിൽ  ലഭിച്ച വിവരം, കൂലി ലഭിച്ച വിവരം എന്നിവ ഉട്. 



പു ിയ കാർഡ ് ആതണങ്കിലും കഴിഞ്ഞ വർഷതത്ത വിവരങ്ങൾ  

കൂടി എഴു ി ദെർത്ത ദമു്ം   അഭിനരനം അർഹി്ുന്നു . 

 

 ത ാഴിൽ  കാർഡ ് എല്ലാവരും സവയം ആണ് സൂക്ഷി്ുന്ന ് .

എല്ലാ േിവസവും ത ാഴിലിനു വരുദമ്പാൾ .  തകാട് വരുന്നുട് 

 

 എല്ലാ ത ാഴിലാളികൾ്ും കഴിഞ്ഞ വർഷതത്ത മുഴുവൻ  

കപസയും കിട്ടിയിട്ടുട് . 

 

 എല്ലാവർ്ും സവരമായി അ്ൗട്  ഉട്, പാ്് രു്്  

കൃ യമായി പ ിപ്പി്ുന്നുട് . 

 

 കഴിഞ്ഞ വർഷം കൂടു ൽ  ത ാഴിൽ  തെയ്ത ത ാഴിലാളി്് 

കിട്ടിയിരി്ുന്ന ത ാഴിൽ  േിനങ്ങൾ  132 ആണ്. 

പ്പവർത്തി ആരംഭ മീറ്റിംഗ്  

 എല്ലാ ഗ്പവൃത്തി്് മുന്പും ഗ്പവൃത്തി ആരംഭ മീും ിംഗ ്

കൃ യമായി മുടങ്ങാത  കൂടാറുട് . 

 തെദയ്യടുന്ന ഗ്പവർത്തിതയ പും ിയും അളവുകതള പും ിയും 

ഉദേയാഗസ്ഥർ  വിശേമായി പറയാറുട ്. 

 പ്ഗാമസഭ  

ഗ്ഗാമസഭകളിൽ  ത ാഴിലാളികൾ  പതങ്കടു്ാറുട് . 

ത ാഴിലുറപ്പിനായി ഗ്പദ യകം ഗ്ഗാമസഭകൾ  നട്ാറില്ല.  

അെിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ  

 കുടിതവള്ളം എല്ലാവരും തകാട് വരുകയാണ് തെയ്യുന്ന ് . 

 െസ്റ്റ് എയ്ഡ ് ദരാക്സ്  ഉടായിരുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും വർ്്  

 ുടങ്ങുന്ന ിനു മുന്പ ്ഗ്പ ിദരാധ കുത്തിതവയ്പ്്പ എടു്ാറുട്. 

 മൂർച്ച കൂട്ടുവാനുള്ള  ുക ലഭി്ാറില്ല  

. 



കൂലി 

 

 മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്്പ നിയമം  വകുപ്്പ 

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

എരുകാരണവാശാലും ദകഗ്രസർ്ാരിന് ഈ ആക്ടിന്തറ 

ആവശയത്തിനായി കൂലി നിര്് നിശ്ചയിച്ച് വി ജ്ഞാപനം 

തെയ്യാവുന്ന ാണ.്  വയ യസ്ത ഗ്പദേശങ്ങൾ്്  വയ യസ്ത കൂലി  

നിര്് നിശ്ചയി്ാവുന്ന ാണ്.  ഇത്തരം 

വിജ്ഞാപനങ്ങളിലുതട കാലാകാലങ്ങളിൽ  പു ു്ുന്ന കൂലി 

നിര്് ഒരു കാരണവശാലും  ഗ്പ ിേിനം 60/- രൂപയിൽ  കുറയാൻ 

പാടില്ലാത്ത ാണ്.  മസ്റ്റർദറാൾ  ദലാസ് തെയ്ത ് 15 

േിവസത്തിനുള്ളിൽ  കൂലി ലഭി്ാൻ ഏ ു ത ാഴിലാളി്ും 

അവകാശമുട്. 

 കഴിഞ്ഞ വർഷം വളതര കവകിയാണ് കൂലി 

കിട്ടിത്ാടിരുന്ന ് . ആറു മാസം വതര കവകി ആണ് കൂലി 

ലഭിച്ച ്.  

 

മറ്റു നിരീക്ഷങ്ങൾ   

 ത ാഴിലാളികൾ്് ത ാഴിൽ  ലഭയമാ്ാനും കൃ യ സമയത്ത് 

കൂലി ലഭയമാ്ാനും പഞ്ചായത്തും നിർവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥരും 

വളതര  ാല്പരയം കാണി്ുന്നുട്. 

 വാർഡിതല എസ് ും ി വിഭാഗ്ാതരയും ത ാഴിലുറപ്്പ 

പധ ിയിൽ  തകാട് വരുവാൻ  സ്റ്റാെ ് തമമ്പർ  എന്നിവർ  

ഗ്പദ യക  ാല്പരയം കാണിച്ചിട്ടുട്.  

 കുളങ്ങൾ  നിർമി്ുന്ന  ്നാട്ടിതല കൃഷി ആവശയങ്ങൾ്് 

ഉപദയാഗി്ുവാൻ  സഹായകമാദയ്ാം , മാഗ് മല്ല, ഭൂഗർഭ 

ജ്ലത്തിന്തറ അളവ് കൂടുന്ന ിനും കാരണമാകും . 

 ത ാഴിലാളികൾക് ത ാഴിൽ  നൽകുക എന്ന ് ഒരു വലിയ 

തവല്ലുവിളി ആണ്, ആയ ിനാൽ   തന്ന ത ാഴിൽ  നൽകുക 

എന്ന ലക്ഷയത്തിദല്് പധ ി െുരുങ്ങി ദപാകുന്നു. ആസ്തി 

വികസനം കൂടി ഗ്ശധിദ്ട ുട് .  



 കാലാവസ്ഥ അനുദയാജ്യമായി ഗ്പവൃത്തികൾ  നൽകുന്നില്ല. 

മഴ്ാലത്താണ് ഇദപ്പാൾ  ദ ാട്ടിൽ  പണി നട്ുന്ന ്. തവള്ളം 

ആയ ിനാൽ  ഇറങ്ങി നിന്ന് പണി എടു്ുവാൻ  സാധി്ുന്നില്ല.   

 ഈ വർഷം പണി വളതര കവകി ആണ് കിട്ടിയ ്. സാമ്പത്തിക 

വർഷം  ുടങ്ങി നൂും ിയമ്പ ് േിനങ്ങൾ  കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും ഇ ് 

വതര പ ിനഞ്്ച ത ാഴിൽ  േിനങ്ങൾ  ആണ് ത ാഴിലാളികൾ്് 

കിട്ടിയ ് . 

 കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങൾ  ആയി വാടക കിട്ടുന്നില്ല. 

 െസ്റ്റ് എയ്ഡ ് കിട്ടുന്നില്ല. മുൻ  വർഷങ്ങളിൽ  ദമടിച്ചിട്്ട രിൽ  

തകാടുത്താൽ  പണം ലഭി്ുമായിരുന്നു . എന്നാൽ  ഇദപ്പാൾ  അ ് 

ഇല്ല.  

 അംഗനവാടി തവ്ുവാനുള്ള സ്ഥലം ഉട്. പതക്ഷ ഒരുപാടു 

നാൾ  ഗ്ശമിച്ചിട്ടും ത ാഴിലുറപ്്പ പധ ിയിൽ  ഉൾതപ്പടുത്തി 

തെയ്യുവാൻ  കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.  

 പുല്ലുതവട്ടൽ  , കൃഷി മു ലായ ഗ്പവൃത്തികൾ  ത ാഴിലുറപ്്പ 

പധ ിയിൽ  തപടുത്തിയാൽ  അ ് ഒരുപാടു ആളുകൾ്് 

ഉപകാരതപ്പടും എന്നും ത ാഴിലാളികൾ്് കൃ യമായി ത ാഴിൽ  

ലഭി്ും എന്നാണ് ത ാഴിലാളികളുതടയും നാട്ടുകാരുതടയും 

അഭിഗ്പായം. 

 ത ാഴിലുറപ്്പ പധ ിയിതല െട്  സമയത്ത് കിട്ടിയാൽ  കൂടു ൽ  

ദപർ  ത ാഴിലുനു വരും, ആസ്തിവികസന ഗ്പവൃത്തികൾ  

കൂടു ലായി തെയ്യാൻ  കഴിയും.  

 കുളം കുത്തിയ ് വളതര നതല്ലാരു ഗ്പവൃത്തി ആയിരുന്നു. 

ത ാഴിലാളികൾ  വളതര അധികം കഴ്ടതപട്ടു. വളതര  ാല്പരയദ ാട് 

കൂടി ആണ് ഈ വർ്്  തെയ്ത ്. കൂടു ൽ  ദപർ  

ഗ്പായമുള്ള ിനാൽ  ത ാഴിൽ  േിനങ്ങൾ  കുറച്ചു കൂതട 

ദവട ായിരുന്നു.  

 കുളത്തിന്തറ ഗ്പവൃത്തി്് സവരം  ആയുധങ്ങൾ  അല്ലാത  

പുറത്തു നിന്ന് െട്ടിയും വാടക്് എടുത്തിരുന്നു.  

 സാരിയുതട അളവ് തവച്ച് കുളത്തിന്തറ അളവ് പറഞ്ഞു 

തകാടുത്ത ് വളതര നല്ല കാരയമാണ്. ത ാഴിലാളികൾ്് 

എളുപ്പത്തിൽ  മനസിലാ്ാൻ  സാധി്ും. 

 2000രൂപ മിനിമം രാലൻ സ് രാങ്കിൽ  നിന്ന് ആവശയതപടുന്നുട് . 

അ ് ഇതല്ലങ്കിൽ  പിഴ ഈടാ്ാറുട് . ത ാഴിലുറപ്്പ പധ ിയിൽ  

ഒരു െിലവും ഇല്ലാത  ത ാഴിലാളികൾ്് ത ാഴിലും കൂലിയും 

ലഭയമാ്ണം എന്ന മഹത്തായ ഉദേയശം ഇ ിലൂതട ഇല്ലാത  

ആവുകയാണ്. പട് കക ാരം തസാകസും ി വഴി കൂലി 



ലഭിെിരുന്നദപാൾ  പണം െിലവകാറില്ല എന്ന് ത ാഴിലാളികൾ  

അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു .  

 രജ്ിസ്റ്റർ  3 പൂരിപ്പി്ുന്ന ് ദമു്ം   ആണ്.  അ ിനായി ദകാപ്പി 

എടു്ുന്ന  ്ദമു്ം   ആണ്.  

 കസു്ം  ഡയറിയിൽ  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് നിശ്ചി  വലുപ്പത്തിൽ  

ദരാർഡ്  സ്ഥാപിച്ചിട്ടുട് എന്ന് എഴു ിയ ിനു  ാതഴ VMC 

അംഗങ്ങൾ  ഒപ്്പ ഇട്ടിട്ടുട്. എന്നാൽ  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ  

ഒന്നും അവ കാണാനായില്ല . 

 

നിർദദശങ്ങൾ   

 മസ്റ്റർ  ദറാളിൽ  ഉൾതപ്പടുത്തിയാൽ  ഷാർപ്പനിംഗ് ഇനത്തിൽ  

ത ാഴിലാളികൾ്് വാടക ലഭയമാ്ാവുന്ന ാണ്.  

 മഴയിൽ  നിന്നും തവയിലിൽ  നിന്നുമുള്ള ഗ്പധിദരാധത്തിനു 

 ണലിനുള്ള തസൗകരയം പഞ്ചായത്തിനു ലഭയമാ്ാവുന്ന ാണ്. 

 ഒരു ജ്നകീയ എസ്ടിതമു്ം   ഉടാ്ുകയും, ത ാഴിലാളികൾ്് 

അളവുകൾ  കൃ യമായി പറഞ്ഞു തകാടു്ുകയും തെയ്താൽ  

നന്നായിരി്ും. 

 ഗ്ഗാമസഭ നടത്തി അവിതട നിന്ന് ലഭി്ുന്ന നിർദേശങ്ങളിൽ  

നിന്ന് വർ്ുകൾ  കതടത്തണം.  

  ഇനി വരുന്ന ഗ്ഗാമസഭകളിൽ  ഗ്പകൃ ി സംരക്ഷണത്തിന് 

എങ്ങിതന ത ാഴിലുറപ്്പ പധ ി ഉപദയാഗതപ്പടുത്താം എന്ന 

രീ ിയിൽ  െർച്ച വരുകയും, അ ിനു ഉ കുന്ന രീ ിയിലുള്ള 

വർ്ുകൾ  നിർദേശങ്ങൾ  ആയി വരുകയും തെയ്യണം. മാഗ് മല്ല 

പധ ിയിലൂതട എങ്ങിതന ആസ്തി വികസനം ഉറപ്പാ്ാം 

എന്നുള്ള െർച്ചകളും വരണം. 

 സ്റ്റാെ്  െയലുകൾ   യ്യാറാ്ുന്ന ിൽ  കൂടു ൽ  ഗ്ശധ 

തകാടു്ണം.  

 പഞ്ചായത്ത് ഇടതപട്്ട ത ാഴിലാളികൾ്് ൊർജ്് ഇല്ലാത  

അ്ൗട്  എടു്ുവാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ  കതടത്തണം . 

 ത ാഴിലാളികൾ  ത ാഴിൽ  ആവശയമുള്ളദപാൾ  പഞ്ചായത്തിൽ  

വന്നു ത ാഴിൽ  ആവശയതപടുന്ന അവസ്ഥയിദല്് മാറണം. 

 ത ാഴിലാളികൾ്് െസ്റ്റ് എയ്ഡ ് കിു്ം   ലഭയമാ്ണം . 

 പിന്നീട് അളവ് എടു്ുവാൻ  കഴിയുന്ന  രത്തിൽ  ഉള്ള 

വർ്ുകൾ  എടു്ുവാൻ  ഗ്ശമി്ുക . ഇൻെർദമഷൻ  

ദരാർഡുകൾ  വർ്്   ുടങ്ങുദമ്പാൾ   തന്ന സ്ഥാപി്ണം. 

കാരണം  പധ ിയുതട സു ാരയ  നിലനിർത്തണം. 



 ത ാഴിലാളികൾ്് കൃ യമായി ത ാഴിൽ  ലഭി്ാനും എഗ് യും 

ദവഗം നൂറു േിവസം  ിക്ുവാനുമുള്ള നടപടികൾ  

സവീകരി്ണം. 

 കാലാവസ്ഥ്ു അനുദയാജ്യമായ ഗ്പവൃത്തികൾ  

 ിരതഞ്ഞടു്ണം. അ ിനായി ഗ്ഗാമസഭകളിൽ  െർച്ചകൾ  

ഉടാകണം. മു ിർന്ന ആളുകദളാട് അഭിഗ്പായങ്ങൾ  

ആരായുവുന്ന ാണ് . 

 

നന്ദി  

പറവൂർ  ദലാ്ിതല ദകാട്ടുവള്ളി  പഞ്ചായത്തിതല വാർഡ് 

മൂന്നിതല 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷതത്ത ദസാഷയൽ ഓഡിു്ം  

ഗ്പഗ്കിയ സമയരന്ധി മായി  ീർ്ാൻ ദസാഷയൽ ഓഡിു്ം  

ടീമിതന സഹായിച്ച രഹുമാനതപ്പട്ട ദകാട്ടുവള്ളി പഞ്ചായത്ത്  

ഗ്പസിഡന്റ് , തസഗ്കട്ടറി, അസിസ്റ്റന്റ് തസഗ്കട്ടറി, ഭരണസമി ി 

അംഗങ്ങൾ, ത ാഴിലുറപ്പു വിഭാഗം ജ്ീവന്ാർ, വാർഡ് തമമ്പർ, 

െീൽഡ്തല ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ്ു സഹായിച്ച ദമും ുമാർ 

,ത ാഴിലാളികൾ  ,  ദപാ ുജ്നങ്ങൾ  എന്നിവർ്ുളള നരി 

ഗ്പദ യകം ദരഖതപ്പടുത്തുന്നു. 

 

 

 

 

 

 

 

 



പ്ഗാമസഭ മിനുട്സ ്

മഹാത്മ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്്പ പധ ിയുതട 

ദസാഷയൽ  ഓഡിു്ം   ഗ്ഗാമസഭ 30-08-2019 ഉച്ച്് 2.10നു വാർഡ്   3 ൽ  

കമ്മയൂണിും ി ഹാളിൽ  തവച്ച് ആരംഭിച്ചു. അധയക്ഷ ആയി 

ത ാഴിലാളി ലീലതയ ഗ്ഗാമസഭ  ിരതഞ്ഞടുത്തു. ഈശവര 

ഗ്പാർഥനയ്്് ദശഷം വാർഡ്  തമമ്പർ  മജ്ുദമാൾ  സവാഗ ം 

ആശംസിച്ചു . പഞ്ചായത്ത്  ഗ്പസിഡട്  ഗ്ശീമ ി ശാര ആശംസ 

അറിയിച്ചു. ദസാഷയൽ  ഓഡിു്ം   ജ്ില്ല റിദസാഴ്സ് തപഴ്സൻ  ജ്ൂലി 

ദസാഷയൽ  ഓഡിു്ം   എരാണ് എന്ന് വിശേീകരിച്ചു. അ ിനു 

ദശഷം പറവൂർ  ദലാ്്  റിദസാഴ്സ് തപഴ്സൻ  വിനു റിദപ്പാർട്ട്  

അവ രണം നടത്തി റിദപ്പാർട്ടിൽ  പരാമർശിച്ച പ്പധാന 

കതണ്ടത്തലുകൾ   

 ത ാഴിൽ  അദപക്ഷ കൃ യമായി നട്ാറില്ല  

 െസ്്റ്റ എയ്ഡ് ,  ണൽ  മു ലായവ ലഭയമല്ല. 

 െയൽ  സൂക്ഷി്ുന്ന ിൽ  ദപാരായ്മ ഉട് 

 സിും ിസൺ  ഇൻെർദമഷൻ  ദരാർഡ്  എവിതടയും കാണാൻ  

സാധിച്ചില്ല. 

 ത ാഴിൽ  ലഭയ  കുറവാണ്. 

 ഗ്ഗാമസഭയിൽ  പതങ്കടു്ാറുട് എങ്കിലും പധ ി 

ആസൂഗ് ണത്തിൽ  പങ്കാളികൾ  ആകാറില്ല. 

 മൂർച്ച കൂട്ടുവാനുള്ള  ുക ലഭി്ാറില്ല. 

 കാലാവസ്ഥ അനുദയാജ്യമായ ഗ്പവൃത്തികൾ  നട്ുന്നില്ല.  

 രടായിരം രൂപ മിനിമം രാലൻസ് രാങ്്ക ആവശയതപടുന്നു. 

മാഗ് മല്ല, മും ു പിഴകളും ഈടാ്ുന്നു. 

റിദപ്പാർട്ട ് അവ രണത്തിന ്ദശഷം വളതര വിശേമായ െർച്ച 

നടന്നു. െർച്ചയിൽ  വന്ന ഗ്പധാന നിർദദശങ്ങളും 

തീരുമാനങ്ങളും െുവതട. 

 കാലാവസ്ഥ അനുദയാജ്യമായ ഗ്പവൃത്തികൾ  എടു്ുവാൻ  

ഉദേയാഗസ്ഥർ  ഗ്ശമി്ണം  

 സീദറാ രാലൻസ് അ്ൗട ് ത ാഴിലാളികൾ്് 

ലഭയമാ്ുവാൻ  പഞ്ചായത്ത്  ഇടതപടൽ  നടത്തണം.  

 മൂർച്ച കൂട്ടുവാനുള്ള  ുക ലഭയമാ്ണം. 



 അംഗനവാടി നിർമി്ുവാൻ  ഉള്ള ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ  

ഉദേയാഗസ്ഥർ  നടത്തും. 

 ഉദേയാഗസ്ഥർ  ത ാഴിലാളികൾ്്  കൂടി മനസിലാകുന്ന 

 രത്തിൽ  ജ്നകീയ എസ്ടിതമു്ം    യ്യാറാ്ും. 

 ത ാഴിൽ  ആവശയതപടുദമ്പാൾ  നൽകുവാനായി ദനരതത്ത 

 തന്ന വർ്്   യ്യാറാ്ി വ്ണം. അ ിനുള്ള 

സാദങ്ക ിക അനുമ ി എടുത്തു തവ്ണം. 

 ഇൻെർദമഷൻ  ദരാർഡുകൾ  വർ്്   ുടങ്ങുദമ്പാൾ   തന്ന 

സ്ഥാപി്ും. 

ദസാഷയൽ  ഓഡിു്ം   സമി ിതയ  ിരതഞ്ഞടുത്തു. ദമു്ം   ഷീലയുതട 

നരിദയാട് കൂടി ഗ്ഗാമസഭ അവസാനിച്ചു. 

 

 

 

 


