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മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ 

തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 

റിദപ്പാർട്്ട  

                                                                   ഇടുക്കി ജില്ല  

                                                 തതാടുപുഴ ദലാക്ക്  

       ഇടതെട്ടി പഞ്ചായത്ത്                 

ൊർഡ് 1-ഇടതെട്ടിചിറ 

തയ്യാറാക്കിയത് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ 

തതാഴിലുറപ്പ് നിയമം ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 

ത ാസ റ്റി ദേരളയുതട ഇടുക്കി ജില്ലാ ടീം 

അംഗങ്ങൾ 

ലിയാദമാൾ  മാതയൂ,  നീതുദമാൾ ,  ദറാണി പീറ്റർ,നീതു ൊ ു,  അബിൻ 

ബാബു, അർജുൻ രാജു, െിഷ്ണു ഗ്പിയ.  
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                                                             ആമുഖം 

ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുതട തതാഴിൽ 

തെയ്യുവാനുള്ളഅവരാശതത്തസംരക്ഷിച്ചുനിലനിര്ത്തു്തിനാ

യി ഇന്ത്യന്പ ോര്ലതമന്റ് അംഗീരരിച്ച ക്േസിഡന്റ് ഒപ്പുതവച്ച 2005 
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തസേ്െംബര് മാസം അഞ്ചാം തീയതി പേശീയ ക്ഗാമീണ 

തതാഴിലുറപ്പ് നിയമം നിലവിൽ വ്ു. ഇതിതന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 

ക്ഗാമ ക്േപേശത്ത് താമസിക്കു് ഏതതാരു രുടുംബത്തിനും ഒരു 

സാമ്പത്തിര വര്ഷം 100 േിവസതത്ത അധിര തതാഴിൽേിനങ്ങൾ 

ഉറപ്പുവരുത്തു്താണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി പേശീയ ക്ഗാമീണ 

തതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കതപ്പട്ടത്. ക്േരൃതി വിഭവ 

േരിോലനത്തിലൂതട ഓപരാ ക്േപേശതത്തയുംവിഭവ അടിത്തറ 

ശക്തമാക്കു് വരൾച്ച ,മതണാലിപ്പ് ,തവള്ളതപ്പാക്കം, 

വനനശീരരണം തുടങ്ങിയ ോരിസ്ഥിതിര ക്േശ്നങ്ങളിൽ നി്ും 

സംരക്ഷണം നൽരു്തിലൂതട ഉൽോേനം,ഉൽപ്പാേനക്ഷമത 

എ്ിവ വര്ധിപ്പിക്കുര ക്്രീ ശാക്തീരരണം േുര്ബല 

വിഭാഗങ്ങളുതട ഉ്മനേരമായ ആ്രിരൾ സൃഷ്ടിക്കു്തിലൂതട 

ോരിക്േയ ലഘൂരരണം എ്ിവ ഈ േദ്ധതിയുതട ലക്ഷയമാണ്. 

നിയമത്തിതന്റ േിന്പബലമുള്ള അവരാശ അധിഷ്ഠിത 

േദ്ധതിയാതണ്തും, തുലയ പജാലിക്്ക തുലയപവതനം േദ്ധതി 

രൂേീരരണത്തിൽ തോതുജനങ്ങൾക്കുള്ള േങ്ക് എ്ിവ 

തതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതിയുതട മുഖയ സവിപശഷതയും ആണു    പേശീയ 

ക്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പു േദ്ധതി ക്േരാരം ക്ഗാമേഞ്ചായത്ത് 

ക്േപേശത്ത് നടപ്പിലാക്കു് എല്ലാ ക്േവര്ത്തിരളും പസാഷയൽ 

ഓഡിെിന് വിപധയമാക്കും എ് 17(2) വരുപ്പ് നിഷ്കര്ഷിക്കു് 

ക്േവര്ത്തനതത്തപ്പെി തെലവഴിക്കു്ത് േൗരസമൂഹം നടത്തു് 

േരസയവും സവതക്ന്ത്വുമായ േരിപശാധനയാണിത.് തതാഴിലുറപ്പ ്

നിയമക്േരാരം വര്ഷത്തിൽ രണ്ടു ക്ോവശയം പസാഷയൽ ഓഡിെ് 

ക്ഗാമസഭരൾ എല്ലാ വാര്ഡിലും രൃതയമായി നടപത്തണ്ടതാണ്. 

പസാഷയൽ ഓഡിെ് ലൂതട അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കു്തിനും 

സുതാരയത ഉറപ്പു വരുത്തു്തിനും രാരയക്ഷമത 

വര്ധിപ്പിക്കു്തിന് ഭരണം ഉറപ്പാക്കു്തിനും രഴിയു്ു േദ്ധതി 

േണം ശരിയായ രീതിയിൽ തെലവഴിച്ചിട്ടുണ്്ട എ്ും ഈ േണം 

തെലവഴിച്ചത് തരാണ്്ട േദ്ധതിയുതട ലക്ഷയം കരവരിച്ചിട്ടുണ്്ട 
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എ്ും അതിലൂതട േദ്ധതിയുതട ഗുണപഭാക്താക്കളുതട 

ജീവിതത്തിൽ ഗുണരരമായ മാെം ഉണ്ടായിട്ടുപണ്ടാ എ്ും 

പസാഷയൽ ഓഡിെ് ക്േക്രിയയ്ക്്ക രതണ്ടത്താന്പ രഴിയു്ു. 

 െിദശഷ്തേൾ 

 നിയമത്തിതന്റ േിന്പബലമുള്ള അവരാശ അധിഷ്ഠിത േദ്ധതി. 

 ക്ഗാമേഞ്ചായത്ത ് ക്േപേശത്ത് താമസിക്കു് 18 വയസ്സ് 

േൂര്ത്തിയായ ഏതതാരാൾക്കും േദ്ധതിയിൽ േങ്കാളിയാരാം. 

 ക്്രീക്കും േുരുഷനും തുലയ പവതനം. 

 േരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം രാര്ഷിര പമഖലയിതല 

അടിസ്ഥാന സൗരരയ വിരസനം എ്ിവയ്ക്്ക മുന്പഗണന. 

 തതാഴിലാളിരൾ തത് ക്േവര്ത്തിരൾ രതണ്ടത്തുരയും 

ആസൂക്തണതത്ത സഹായിക്കുരയും തെയ്യു്ു. 

 ആസൂക്തണത്തിലും നിര്വഹണത്തിലും തിരഞ്ഞ 

സുതാരയത. 

 രരാറുരാരും ഇടനിലക്കാപരാ ഇല്ല. 

 തോതുജന േങ്കാളിത്തപത്താതട പലബര് ബഡ്ജെ്. 

 ബാങ്ക് ,പോപസ്റ്റാഫീസ് വഴി മാക്തം പവേന വിതരണം 

ക്്രീരൾക്്ക മുന്പഗണന. 

 രമ്പയൂട്ടര് ശൃംഖല വഴിയുള്ള പമാണിെറിംഗ് സംവിധാനം. 

 ക്ഗാമസഭ േദ്ധതി ഓഡിെ് തെയ്യു്ു. പസാഷയൽ ഓഡിെ് 

ക്ഗാമസഭരൾ എല്ലാ വാര്ഡിലും രൃതയമായി നടപത്തണ്ടതാണ് 

ഓഡിെ്ലൂതട അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കു്തിനും സുതാരയത ഉറപ്പു 

വരുത്തു്തിനും രാരയക്ഷമത വര്ധിപ്പിക്കു്തിന് ഭരണം 

ഉറപ്പാക്കു്തിനും രഴിയു്ു. സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് 

പസാഷയൽ ഓഡിെ് നടപത്തണ്ട രീതി സംബന്ധിച്്ച ഉത്തരവ് 

േുറതപ്പടുവിച്ചിട്ടുണ്്ട. പസാഷയൽ ഓഡിെ് ക്ഗാമസഭയുതട 

വിജയം ജനേങ്കാളിത്തമാണ്. പസാഷയൽ ഓഡിെ് 

ക്ഗാമസഭയുതട തീയതി , പവേി എ്ിവ നിശ്ചയിച്ച 5 േിവസം 
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മുമ്പ് ജനങ്ങൾക്്ക വിവരം നൽരിയിരിക്കണം. േദ്ധതി 

ആസൂക്തണം നിര്വ്വഹണ പമാണിെറിംഗ് തുടങ്ങി എല്ലാ 

വയക്തിരളും പസാഷയൽ  ഓഡിെ്നിര്ബന്ധമായും 

േതങ്കടുക്കണം.  മഹാത്മാഗാന്ധി പേശീയ ക്ഗാമീണ 

തതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതിയിൽ സുഗമവും സുതാരയവുമായ 

പസാഷയൽ ഓഡിെ് നടത്തു്തിന് പരരളത്തിൽ സവതക്ന്ത് 

െുമതലയുള്ള  പസാഷയൽ  ഓഡിെ് യൂണിെ് 31/ 1/ 2017 

നിലവിൽ വ്ു. 

                  രീതിശാഗ്്രം     

1. ഓഡിെ് പ്ലാന്പ തയ്യാറാക്കൽ ഓഫീസ് സന്ദര്ശന േരിോടിരൾ. 

 

2. തജ.േി.സി,ബി.ഡി.ഒ,േഞ്ചായക്ത്തരസിഡന്റ്, 

ജനക്േതിനിധിരൾ,തസക്രട്ടറി,സ്റ്റാഫ്എ്ിവരുമായുള്ള 

അഭിമുഖം രൂടാതത മെു തതാഴിലാളിരൾ രര്ഷരര് 

തതാഴിലിന് പോരാത്ത രാര്ഡുടമരൾ എ്ിവരുമായുള്ള 

സംവാേം. 

 

3. തോതുക്േവര്ത്തരരുതടയുംവയക്തിഗത ക്േവൃത്തിരളുതടയും 

ഫയൽ േരിപശാധനരളുതട ഉള്ളടക്കം  സുതാരയത 

ഭരണസമിതിയുപടയും ഉപേയാഗസ്ഥരുതടയും രാരയക്ോപ്രി 

എ്ിവ േരിപശാധിക്കു്ു. 

 

4. േൂര്ത്തീരരിച്ചതും നട്ുതരാണ്ടിരിക്കു്തുമായ 

ക്േവര്ത്തി സ്ഥലങ്ങൾ േരിപശാധിക്കു്ു. 

 

5. എം.ഐ.എസ് രജിസ്റ്ററുരളും േരിപശാധിച്്ച ഫയലും 

ഫീൽഡിലും തമ്മിൽ പക്രാസ് തെക്്ക തെയര് വിവരങ്ങൾ 

പക്രാഡീരരിക്കു്ു. 
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6. രരട് റിപപ്പാര്ട്്ട തയ്യാറാക്കി ക്ഗാമസഭയിൽ 

അവതരിപ്പിക്കു്ു. 

         തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അടിഥാന 

െിെരം-പഞ്ചായത്ത ്  തലം                   

Sl.no.        Ward No.of  Person included 

1 ward-1 
201 

2 ward-2 
134 

3 ward-3 213 
4 ward-4 

219 

5 ward-5 
252 

6 ward-6 
176 

7 ward-7 
190 

8 ward-8 175 
9 ward-9 

253 

10 ward-10 138 

11 ward-11 205 

12 ward-12 
223 

13 ward-13 145 
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ൊർഡിതന േുറിചുളുള്ള അടിഥാന െിെരം                                             

ൊർഡ ് തലത്തിൽ തതാഴിൽ ോർഡ ്  ലഭിചുളെർ           

അടിസ്ഥാന 

വിവരങ്ങൾ  
SC ST OTHERS ആതര  

രുടുബങ്ങളുതട 

എണം  
12 1 112 125 

വയക്തിരളുതട 

എണം എണം   
16 1 184 201 
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അവരാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കതപ്പടു്ു എ്് 

വിലയിരുത്തു്ു. 

 

1. തതാഴിലുറപ്പ് നിയമം തഷഡയൂൾ 2 para 01 അനുസരിച്്ച 

18 വയസ്സ് േൂര്ത്തിയായ ഏതതാരാളും 

തതാഴിൽരാര്ഡ് അപേക്ഷിച്ചാൽ 15 

േിവസത്തിനുള്ളിൽ പഫാപട്ടാ േതിച്ച തതാഴിൽ 

രാര്ഡ് പരക്ന്ദ സര്ക്കാര് തെലവിൽ ലഭിക്കാനുള്ള 

അവരാശം ആണ് നിയമം നൽരു്ത്. 

2. അപേക്ഷിച്്ച 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ 

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവരാശവുമായി കരപ്പെ് രസീത് 

ലഭിക്കു്തിനുള്ള അവരാശം. 

3. തതാഴിലില്ലായമ പവതനം ലഭിക്കുവാന്പ ഉള്ള അവരാശം 

തതാഴിലുറപ്പ് നിയമക്േരാരം തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്്ട 

രഴിഞ്ഞാൽ 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ 

നൽരിയിരിക്കണം ലഭിച്ചിതല്ലങ്കിൽ തതാഴിലില്ലായമ 

പവതനത്തിന് അര്ഹതയുണ്്ട. 

4. തഷൽഫ് ഓഫ് പക്ോജക്ട് തയ്യാറാക്കാനുള്ള അവരാശം 

5. അഞ്ചു രിപലാമീെറിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിക്കാനുള്ള 

അവരാശം (അതല്ലങ്കിൽ പവതനത്തിന് 10% അധിരം) 

6. രുടിതവള്ളം വിക്ശമ സൗരരയം ക്േഥമശുക്ശൂഷ 

സൗരരയം ഇവ ലഭിക്കു്തിനുള്ള അവരാശം 

തതാഴിലുറപ്പ് നിയമക്േരാരം ക്േവര്ത്തി നടക്കു് 

സ്ഥലത്ത് രുടിതവള്ളം തണൽ ക്േഥമശുക്ശൂഷ രിെ് 

എ്ിവ ക്േവര്ത്തി നടപ്പിലാക്കു് സ്ഥാേനം വഴി 

സൗജനയമായി തതാഴിലാളിരൾക്്ക ലഭിപക്കണ്ടതാണ്. 

7. 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ ലഭിക്കു്തിനുള്ള 

അവരാശം പവതനം. 
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8. പവതന വിതരണത്തിതല രാലതാമസത്തിന് 

നഷ്ടേരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവരാശം. 

9. സമയബന്ധിതമായി ഉള്ള േരാതി േരിഹരിക്കാന്പ 

ഉള്ള അവരാശം. 

പസാഷയൽ ഓഡിെ് നടത്തു്തിനുള്ള അവരാശം തസക്ഷന്പ 17 ( 2) 

തതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതിയിൽ ഏതെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കു് മുഴുവന്പ 

ക്േവര്ത്തിരളും പസാഷയൽ ഓഡിെിനും വിപധയമായി എ് 

തസക്ഷന്പ 17 (2) നിഷ്കര്ഷിക്കു്ു. 

1. നിരീക്ഷണം                                                               

തതാഴിലാളിരളും ആയുള്ള രൂടിക്കാഴ് ചയിൽ 

മനസ്സിലാക്കാന്പ സാധിച്ചത് േുതിയ തതാഴിൽ രാര്ഡ് 

ലഭയമാരുപമ്പാൾ അതിൽ വയ്ക്കാന്പ ഉള്ള പഫാപട്ടാ 

തതാഴിലാളിരൾ  തത്യാണ് നൽരിയത് എ്ാണ്. 

2.  അപേക്ഷിച്്ച 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ 

ലഭിക്കുവാനുള്ള  അവരാശവും  ആയതിതന്റ കരപ്പെ ്

രസീത് ലഭിക്കു്തിനുള്ള അവരാശം.                                    

നിരീക്ഷണം                                                                                       

തതാഴിലിനു പവണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ ഫയലുരളിൽ  

ഇല്ലാതിരു്തിനാൽ തതാഴിലാളിരൾ ക്ഗൂപ്പ് ആയാപണാ 

വയക്തിഗതമായി ആപണാ തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടത്  

എ്തിന് തതളിവില്ല . തതാഴിൽ 

ആവശയതപ്പട്ടുതരാണ്ടുള്ള അപേക്ഷരൾ ക്ഫണ്്ട ഓഫീസ ്

വഴി സവീരരിപരണ്ടതും അവ ഫയലിൽ   

സൂക്ഷിപരണ്ടതും  ആണ് .                                                    

േരിപശാധിച്ച 2 ഫയലുരളിലും ഇവ രാണുവാന്പ 

സാധിച്ചില്ല. 
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 3 .തതാഴിലില്ലായമ പവതനം ലഭിക്കുവാന്പ ഉള്ള അവരാശം              

തതാഴിലുറപ്പ് നിയമക്േരാരം തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്്ട 

രഴിഞ്ഞാൽ 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ 

നൽരിയിരിക്കണം ലഭിച്ചിതല്ലങ്കിൽ തതാഴിലില്ലായമ 

പവതനത്തിന് അര്ഹതയുണ്ട്.                                                       

നിരീക്ഷണം                                                                                   

തതാഴിലാളിരളും ആയുള്ള രൂടിക്കാഴ് ച യിൽ  നി്് 

മനസ്സിലാക്കാന്പ സാധിച്ചത് തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്്ട 15 

േിവസത്തിനുള്ളിൽ അവര്ക്്ക തതാഴിൽ ലഭിക്കു്ില്ല 

എ്ാണ്. േലപപ്പാഴും ഒപ്ാ രപണ്ടാ മാസം വതര  

രാലതാമസം പനരിടു്ുണ്്ട. 

4.തഷൽഫ് ഓഫ് പക്ോജക്ട് തയ്യാറാക്കാനുള്ള അവരാശം    

നിരീക്ഷണം                                                                    

േഞ്ചായത്തിൽ നി്് ക്ഗാമസഭ രജിസ്റ്ററിൽ 

ലഭിക്കാത്തതിനാൽ തതാഴിലാളിരൾ മീെിങ്ങിൽ 

രൂടിയതാപയാ , തതാഴിൽ നിര്പേശിച്ചതാപയാ  രാണാന്പ 

സാധിച്ചില്ല എ്ിരു്ാലും തതാഴിലാളിരപളാട്  

സംസാരിച്ചതിൽ നി്് മനസ്സിലായത് അവര് മീെിംഗ് 

രൂടുരയും തതാഴിൽ നിര്പേശിക്കുരയും തെയരു  

എ്ാണ് .     

5. അഞ്ചു രിപലാമീെറിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിക്കാനുള്ള 

അവരാശം (അതല്ലങ്കിൽ പവതനത്തിതന്റ  10% അധിരം 

ലഭിക്കാനുള്ള അവരാശം)                                                                                       

നിരീക്ഷണം                                                                            

തതാഴിലാളിരളുമായി പനരിട്്ട സംസാരിച്ചതിൽ  നി്ും 

5 രിപലാമീെര് രൂടുതൽ സഞ്ചരിച്ച ഒരു തതാഴിലാളിയും 

ക്േവര്ത്തി സ്ഥലത്ത് എത്തു്ില്ല എ്ാണ് അറിയാന്പ 

സാധിച്ചത്. 
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6 .രുടിതവള്ളം, വിക്ശമ സൗരരയം ,ക്േഥമശുക്ശൂഷ 

സൗരരയം ഇവ ലഭിക്കു്തിനുള്ള അവരാശം.                                

തതാഴിലുറപ്പ് നിയമക്േരാരം ക്േവര്ത്തി നടക്കു് 

സ്ഥലത്ത് രുടിതവള്ളം, തണൽ ,ക്േഥമശുക്ശൂഷ രിെ് 

എ്ിവ ക്േവര്ത്തി നടപ്പിലാക്കു് സ്ഥാേനം വഴി 

സൗജനയമായി തതാഴിലാളിരൾക്്ക ലഭിപക്കണ്ടതാണ്.                       

നിരീക്ഷണം                                                                                     

തതാഴിലുറപ്പ് നിയമക്േരാരം ക്േവര്ത്തി നടക്കു് 

സ്ഥലത്ത് രുടിതവള്ളം തണൽ ക്േഥമശുക്ശൂഷ രിെ് 

എ്ിവ ക്േവര്ത്തി നടപ്പാക്കു് സ്ഥാേനം വഴി 

സൗജനയമായി തതാഴിലാളിരൾക്്ക ലഭയമാരു്ുണ്്ട 

എ്് മനസ്സിലാക്കാന്പ സാധിച്ചു. 

7. 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ പവതനം  ലഭിക്കു്തിനുള്ള 

അവരാശം.                                                                                  

നിരീക്ഷണം                                                                         

അവസാനം തെയര  തതാഴിലിതെ  പവതനം  മൂ്് മാസം മുമ്പ് 

ലഭിപക്കണ്ടതാണ് ,എ്ാൽ അവ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എ്ാണ് 

തതാഴിലാളിരപളാട് സംസാരിച്ചതിൽ നി്ും,  M.I.S ൽ നി്ും  

ലഭിച്ച വിവരങ്ങളിൽ നി്ും മനസ്സിലായത്. 

  8 .പവതന വിതരണത്തിതല രാലതാമസത്തിനുള്ള    

നഷ്ടേരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവരാശം.                         

നിരീക്ഷണം                                                                                                              

പവതന വിതരണത്തിതല ഗണയമായ താമസം  

പനരിടു്ുതണ്ടങ്കിലും രാലതാമസത്തിന് നഷ്ടേരിഹാരം 

ലഭിച്ചിട്ടില്ല. നഷ്ടേരിഹാര തുരതയക്കുറിച്്ച  തതാഴിലാളിരളുതട 

ഇടയിൽ വയക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരു്ില്ല .  
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   9. േരാതി സമയബന്ധിതമായി  േരിഹരിക്കാന്പ ഉള്ള                   

അവരാശം                                                                           

തതാഴിലുറപ്പ് നിയമം തഷഡയൂൾ 19 ക്േരാരം 

സമയബന്ധിതമായി േരാതി േരിഹാര ഉള്ള അവരാശം 

നിഷ്കര്ഷിക്കു്ു .േദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട േരാതിരൾ 

പടാൾക്ഫീ നമ്പര് ഉേപയാഗിപച്ചാ, പരഖാമൂലം എഴുതി 

നൽരിപയാ , ഇതമയിൽ വഴിപയാ  സമര്പ്പിക്കാവു്താണ്. 

പടാൾക്ഫീ നമ്പറുരൾ േഞ്ചായത്ത് ക്േേര്ശിപ്പിപക്കണ്ടതാണ്.                        

1 8 0 0 4 2 5 5060 എ് പടാൾക്ഫീ  നമ്പറിൽ േരാതിരൾ 

പരഖതപ്പടുത്താം എ്ുള്ള വിവരം തതാഴിലാളിരൾ ലഭയമല്ല. 

     

10.പസാഷയൽ ഓഡിെ് നടത്തു്തിനുള്ള അവരാശം തതാഴിലുറപ്പ് 

േദ്ധതിയിൽ ഏതെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കു് മുഴുവന്പ ക്േവര്ത്തിരളും 

പസാഷയൽ ഓഡിെിനും വിപധയയമാരണം  എ്് തസക്ഷന്പ 17 (2) 

നിഷ്കര്ഷിക്കു്ു .                                                             

നിരീക്ഷണം  : നിയമ ക്േരാരമുള്ള പസാഷയൽ ഓഡിെ് ക്േക്രിയ 

നട്ുതരാണ്ടിരിക്കു്ു. 

 

                               തതാഴിലാളിേളുതടേടമേൾ 

1. രൃതയസമയത്ത് തതാഴിൽ  സ്ഥലത്ത്  ഹാജരായി ഒപ്പ് 

വയ്ക്കുര. 

2. തതാഴിലുറക്പ്പ്ഗാമസഭപയ്ക്കസാഷയൽ ഓഡിക്െ്ഗാമസഭയും 

രൃതയമായിേതങ്കടുക്കുര 

3. ക്േരൃതിസംരക്ഷണത്തിന് ആവശയമായ ക്േവൃത്തിരൾ 

ഏതെടുത്തനടപ്പിലാക്കുര. 

4. ആ്രിസൃഷ്ടിക്കു്ക്േവൃത്തിരൾ  രതണ്ടത്തിപമതെ്നയും 

േഞ്ചായത്ത് അധിരൃതതരയും    അറിയിക്കുര. 
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രജിസ്റ്ററുേൾ 

പരക്ന്ദ സര്ക്കാരിതന്റ നിര്പേശക്േരാരം താതഴപ്പറയു് 7 

രജിസ്റ്ററുരൾ നിര്ബന്ധമായും ക്ഗാമേഞ്ചായത്തിൽ  

സൂക്ഷിപക്കണ്ടതാണ്. 

1. പജാബ് രാര്ഡ് രജിസ്റ്റര് 

2. ക്ഗാമസഭാ രജിസ്റ്റര് 

3. ഡിമാന്പഡ് / അപലാപക്കഷന്പ പവതന  രജിസ്റ്റര് 

4. വര്ക്്ക രജിസ്റ്റര് 

5. ഫിക്സഡ് അസെ് രജിസ്റ്റര് 

6. േരാതി രജിസ്റ്റര് 

7. തമെീരിയൽ രജിസ്റ്റര്  

 

 

 

                ദജാബ് ോർഡ് രജിസ്റ്റർ 

തതാടുേുഴ പലാക്്ക ഇടതവട്ടി േഞ്ചായത്തിതല ഒ്ാം വാര്ഡിൽ 125 

തതാഴിൽരാര്ഡ് ലഭിച്ചതായി രജിസ്റ്റര് േരിപശാധനയിൽ 

രാണുവാന്പ സാധിച്ചു.  

                              ഗ്ഗാമ ഭാ രജിസ്റ്റർ 

എല്ലാ വാര്ഡുരളിലും ക്േപതയരം ക്േപതയരം ക്ഗാമസഭ രജിസ്റ്ററുരൾ 

ഉതണ്ട്ാണ ്അറിയുവാന്പ സാധിച്ചത്. എ്ാലും 

േരിപശാധനപവളയിൽ തോതുക്ഗാമസഭരൾ നടക്കു് 
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സമയമായതിനാൽ ക്ഗാമസഭ രജിസ്റ്റര് രാണുവാന്പ സാധിച്ചില്ല. 

ഡിമാൻഡ് / അദലാദക്കഷ്ൻദെതനരജിസ്റ്റർ 

േരിപശാധനാ പവളയിൽ രജിസ്റ്റര് രാണുവാന്പ സാധിച്ചില്ല. 

 െർക്ക ്രജിസ്റ്റർ  

വര്ക്്ക തരജിസ്റ്ററിൽ വിവരങ്ങൾ എം ഐ എസി ൽ നി്ും 

ഡൗൺപലാഡ് തെയരു  സൂക്ഷിച്ചിരു്ു. ക്േവര്ത്തിരൾ 

അനുവേിച്ചിരു് മുന്പഗണനാ ക്രമത്തിൽ  , 

ക്േവര്ത്തിതുടങ്ങിയതീയതി , അവസാനിച്ചതീയതി തുടങ്ങിയവ 

രൃതയമായി ഉണ്ടായിരു്ു.  

ഫിക്സഡ് അ റ്്റ രജിസ്റ്റർ 

1/ 10/2018 മുതൽ 30 /03/2019 വതരയുള്ള രാലഘട്ടത്തിതല ഒ്ാം 

വാര്ഡിതല പരഖരൾ രജിസ്റ്ററിൽ ഉണ്ടായിരു്ു 

പരാതിരജിസ്റ്റർ 

േരാതി രജിസ്റ്ററിൽ ആതര 8 േരാതിരൾ പരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട. 

രൂടാതത അതതല്ലാം േരിഹരിച്ചതായി രജിസ്റ്ററിൽ രാണുവാന്പ 

സാധിച്ചു. എ്ാൽ ഈ ഓഡിെ് രാലയളവിൽ േരാതിരതളാ്ും 

ഉണ്ടായിരു്ില്ല. 

തമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർഫയലുരളുതട തമെീരിയൽ ലിസ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ 

രാണുവാന്പ സാധിച്ചു.                                                                                     

ഓഡിറ്റിന് െിദധയമാക്കിയ ഫയലുേളുതട          

െിശോംശങ്ങൾ 

 

Sl.n

o 

Work code $work name Estimate 

amount  

mandays Unskilled 

wages 

CIB 

Amount 

Skilled/m

aterial 

Semi 

skilled 

Total 
Expediture 
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 സമലാടും പാറ 

ദതാപ്പുംപടി ദറാഡ് 

റീചുള ്1- RC/286156 

4,82238 63 17,388 3999 399,085.3

5 

1000 421472 

 MVIP േനാൽ 

പുനരുദ്ധാരണം 

WH/320862 ward 1 

ഇടതെട്ടിചിറ 

 

50,175 99 27,324 0 0 0 27,324 

 സമലാടുംപാറ-

ദതാപ്പുംപടി ദറാഡ് 

റീചുള് 2 -Rc/286157 

392721 65 17,940 3999 Skilled-

14280, 

material-

324,440 

5700 366,359 

 തടയണ 

നിർമ്മാണം -

WH/295889 

31,043 95 26220 0 0 0 26220 

 േല്ല്േയ്യാല 

ദെലായുധൻ 

ഇടത്തിേുടിയിൽ 

LD/348121 

 

19383 60 16674 2399 0 0 19,073           

 

 ലഭയമാോത്ത ഫയലുേൾ  

S

L. 

N

O 

Work  Code Muster Roll 

Nos 

Mandays Unskilled Wages Skilled 

1 LD/315576 6127,6128,6565,

6566 

82 22632 CIB-2399 

2 RC/287281 7142 16 4416 SKILLED-

440,CIB-3999 

3 WH/295889 5440,5441,5554,

5555,5767,5768 

95 26220 0 
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ഫയൽ പരിദശാധനയിൽ നിന്നും േതെത്തിയ 

െിെരങ്ങൾ 

ഏതതാരു വര്ക്്ക ഫയലിലുംവാര്ഷിര മാസ്റ്റര് സര്ക്കുലര് 

നിര്പേശിക്കു് 21 പരഖരളും പരരളസര്ക്കാര് നിര്പേശിക്കു് 

കസെ് ഡയറിയും ഉൾതപ്പതട 22 പരഖരളാണ് ഉണ്ടായിരിപക്കണ്ടത്. 

 

 

  േെർദപജ ്  

എല്ലാ വര്ക്കുരൾക്കും ആനുവൽ മാസ്റ്റര് ക്േരാരമുള്ള രവര് പേജ് 

ഉണ്ടായിരു്ു. രവര്പേജ് ഉണ്ടായിരു്ുതവങ്കിലും വര്ക്്ക 

അവസാനിപ്പിച്ച തിയതി,  അപ്പൂവഡ് തഷൽഫ് ഓഫ് വര്ക്്ക, എസ്റ്റിപമെ ് 

തുര,  എതര്്രന്പഡിച്ചര്, ജിപയാൊഗ്ഗ്ഡ് അസെ് ഐ ഡി, പമതെ്നയിം 

എ്ിവ അേൂര്ണമായിരു്ു.. ഒരു ക്േവൃത്തി ഫയലിൽ 

ആധിരാരിരമായി പവണ്ടതും ക്േവൃത്തിതയരുറിച്്ച 

ഏതതാരാൾക്കും എളുപ്പത്തിൽ മനസിലാക്കാന്പ സാധിക്കു് പരഖ 

രവര് പേജ ് ആണ്. അതുതരാണ്്ട എല്ലാ വര്ക്്ക ഫയലിലും രവര് 

പേജ് ഉണ്ടായിരിപക്കണ്ടത് വളതര അതയാവശയമാണ്. േരിപശാധിച്ച 5 

വര്ക്്ക ഫയലുരളിലും രവര് പേജ് ഉണ്ടായിരു്ു. രവര് പേജ് 

ആനുവൽ മാസ്റ്റര് സര്ക്കുലര് ക്േരാരമുള്ളതും ആയിരു്ു. 

പരഖതപ്പടുപത്തണ്ട വിവരങ്ങൾ ആയ വിപല്ലജ,് പലാക്്ക ജില്ല 

നിയമസഭ മണ്ഡലം തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ , ജി. 

ആര്.സ് തന്റ പേര്, തടക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റതന്റ്ന്റ പേര് എ്ിവ 

ഉണ്ടായിരു്ു.തഷൽഫ് ഓഫ് പക്ോതജക്ടിതല സീരിയൽ നമ്പര് 

ക്േവര്ത്തി അവസാനിച്ച തിയതി ആതര െിലവായ തുര എ്ിവ 

േൂരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടയിരു്ില്ല. 
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  തചക്ക ്ലിസ്റ്റ് 

േരിപശാധിച്ച 5 വര്ക്്ക ഫയലുരളിലും തെക്്ക ലിസ്്റ്റ 

ഉണ്ടായിരു്ു .എ്ാൽ ഓപരാ പരഖയും 

ക്രമതപ്പടുത്തിയിരിക്കു് പേജ് നമ്പര് പരഖതപ്പടുത്തിയിരു്ില്ല. 

 

   ആക്ഷൻ പ്ലാനിതറെദോപ്പി 

േരിപശാധിച്ച 5 ഫയലുരളിലും ആക്ഷന്പ 

പ്ലാനിപന്കാപ്പിഉണ്ടായിരു്ില്ല. തെക്്ക ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരു്തായി 

പരഖതപ്പടുത്തിയിരു്ു. ആക്ഷന്പ പ്ലാന്പ പരാപ്പി നിര്ബന്ധമായും 

ഫയലുരൾ ഉണ്ടായിരിപക്കണ്ടതാണ്. ആക്ഷന്പ പ്ലാന്പ പരാപ്പി 

ഫയലുരളിൽ ഉൾതപ്പടുത്താന്പ ക്ശദ്ധിക്കുര. ആക്ഷന്പ പ്ലാനിതന്റ 

പരാപ്പി ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കു്തിലൂതട ഈ സാമ്പത്തിര 

വര്ഷത്തിൽ തെയ്യാനുള്ള ക്േവര്ത്തിരളുതട ലിസ്്റ്റ മുന്പഗണനാ 

ക്രമത്തിൽ ആപണാ എ്ും ഈ ലിസ്്റ്റ തയ്യാറാക്കാന്പ ജനങ്ങളുതട 

േങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കിപയാ എ്ും മുന്പഗണനാ ക്രമത്തിൽ ഉള്ള 

ക്േവര്ത്തി തത്യാപണാ നടത്തിയത് എ്ും മനസ്സിലാക്കാന്പ 

സാധിക്കു്ു . 

 

 എസ്റ്റിദമറ്റ ്

സാപങ്കതിര എസ്റ്റിപമെ് േദ്ധതിയിൽ ഏതെടുക്കു് ഓപരാ 

ക്േവര്ത്തിക്കും സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് െുമതലതപ്പടുത്തിയ 

അധിരാരസ്ഥാനത്തിതന്റ അനുമതിപയാടുരൂടിയ സാപങ്കതിര 

എസ്റ്റിപമെ ് ഉണ്ടായിരിപക്കണ്ടതാണ്. ഓപരാ ക്േവര്ത്തിക്കും 

എസ്റ്റിപമെിതന്റ സംക്ഷിപ്രം, ഡികസന്പ, ക്േവര്ത്തിയുതട 

ക്േതീക്ഷിത പനട്ടങ്ങൾ വിശേീരരിക്കു് സാപങ്കതിരരുറിപ്പ് 

തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടായിരിപക്കണ്ടതും തസരവര് പസാഫ്െ ്
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തവയറിലൂതട ഓൺകലനായി അനുമതിരൾ 

ലഭയമാപക്കണ്ടതുമാണ്. എല്ലാ ഫയലുരളിലും സാപങ്കതിര 

അനുമതിപഫാറം, വിശേമായ എസ്റ്റിപമെ് എ്ിവ ഉണ്ടായിരു്ു. 

ഈ പരഖരളിൽ സാപങ്കതിര അനുമതി നൽരു് എല്ലാ 

ഉപേയാഗസ്ഥരുപടയും തിയതിപയാടു രൂടിയ ഒപ്പ്,  സീൽ എ്ിവ 

രൃതയമായി പരഖതപ്പടുപത്തണ്ടതാണ്. അവ രാണുവാന്പ 

സാധിച്ചില്ല. ജനങ്ങൾക്്ക മനസിലാരു് രീതിയിലുള്ള ജനരീയ 

എസ്റ്റിപമെ,് സര്പവ്വ ഓഫ് ടാെ, ക്ഡായിങ ് ആന്പഡ് ഡികസന്പ, 

എ്ിവ ഒരു ഫയൽലിലും രാണാനായില്ല. 

 ഭരണാനുമതിതീരുമാനത്തിതറെദോപ്പി 

ഒരു വാര്ഡിൽ ഒരു വര്ഷം നടപ്പിലാക്കു് തതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതി 

ക്േവര്ത്തനങ്ങൾക്്ക േഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി നൽരു് 

അംഗീരാരമാണ ് ഭരണാനുമതി. ഭരണാനുമതി തീരുമാനത്തിതന്റ 

പരാപ്പി തസരയൂര് പസാഫ്െ ് തവയര്  നി്ും എടുത്ത് 

സൂക്ഷിപക്കണ്ടതാണ്. 5 ഫയലുരളിലും ഭരണമതി 

തീരുമാനത്തിതന്റ പരാപ്പി രാണാന്പ സാധിച്ചില്ല. ഈ പരഖരളിൽ 

തസക്രട്ടറിയുതട തിയതിപയാടു രൂടിയ ഒപ്പ്, സീൽ എ്ിവ 

രൃതയമായി പരഖതപ്പടുപത്തണ്ടതാണ്.  

 ാദേതിോനുമതിതീരുമാനത്തിതറെദോപ്പി 

േരിപശാധിച്ച ഫയലുരളിൽ തസരയൂര് പസാഫ്െ്തവയര് 

നിത്ടുത്ത് സാപങ്കതിരനുമതിയുതട പരാപ്പി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

എ്ാൽ, ബന്ധതപ്പട്ട എല്ലാ ഉപേയാഗസ്ഥരുതട ഒപ്പ് , സീൽ,  

തീയതി മുതലായവ രാണാന്പ സാധിച്ചില്ല. 

7. ംദയാജിതപദ്ധതി 

േരിപശാധനയ്ക്്ക വിപധയമായ 2 ക്േവര്ത്തിരൾ RC/286156), (RC 

2361) രൺപവര്ജന്പസ്സുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ക്േവര്ത്തിരൾ ആണ്. 



20 
 

എ്ാൽ പരാൺതവര്ജന്പസുമായി    ബന്ധതപ്പട്ട പരഖരൾ 

ഫയലിൽ  സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരു്ില്ല 

 

8. തതാഴിൽ ആെശയതപ്പട്ടുതോെുള്ളഅദപക്ഷ  

േരിപശാധിച്ച എല്ലാ വര്ക്്ക ഫയലുരളിലും വയക്തിഗതവും ക്ഗൂപ്പ ് 

ആയിട്ടുള്ളതുമായ ഡിമാന്പഡ് പഫാംഉണ്ടായിരു്ില്ല . 

 

9.തതാഴിൽ 

അനുെേിചുളുതോെുള്ളഅനുമതിപഗ്തം 

എല്ലാ ഫയലിലും തതാഴിൽ അനുവേിച്ചതിതന്റ േരര്പ്പ് 

രൃതയമായും ഉണ്ടാവണം. തതാഴിൽ അനുവേിച്ചതിതന്റ േരര്പ്പ ്

എല്ലാ ഫയലിലും ഉണ്ടായിരിരു്ില്ല . 

 

 

10. മസ്റ്റർ ദറാൾ 

തതാഴിലാളിരൾ തതാഴിൽ തെയ്യു് തീയതി ഉൾതപ്പതടയുള്ള 

ഹാജര് പരഖതപ്പടുത്തു്തിനുള്ള അടിസ്ഥാന പരഖയാണ് ഇ-

മസ്റ്റര് പറാൾ. ഇതിൽ പലാക്്ക തഡവലതപ്മന്പറ് ഓഫിസര്, 

േഞ്ചായത്ത് തസക്രട്ടറി എ്ിവര് തിയതിപയാടു രൂടിയ ഒപ്പും, 

സീലും പരഖതേടുപത്തണ്ടതാണ.് അപതാതടാപ്പം േരിപശാധന 

നടത്തിയ ഓവര് സീയര്/ എ .ഇ, പമെ ് എ്ിവരുതട ഒപ്പും, 

പരഖതേടുപത്തണ്ടതാണ്. 

 മസ്റ്റര് പറാളിൽ പരഖതേടുപത്തണ്ടതായ തമഷര്തമന്റ് ബുക്്ക 

നമ്പര് പരഖതപ്പടുത്തിയിരു്ില്ല. േണിയായുധ വാടര 
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ഉൾതപ്പടുത്തിയിരു്ില്ല. േിവസ പവതനം 

പരഖതപ്പടുത്തിയിരു്ില്ല. 

മസ്റ്റര്പറാൾരളിൽ തവട്ടിത്തിരുത്തലുരൾ ഉണ്ടായിരു്ു (മസ്റ്റര്  

പറാൾ no. 7251).  

 

11. തമഷ്ർതമൻറ് ബുക്്ക 

ക്േവര്ത്തി തുടങ്ങു്തിന്  മുമ്പും പശഷവും അളവുരൾ 

പരഖതപ്പടുത്തു്തിനുള്ള അടിസ്ഥാന പരഖയാണ് തമഷര്തമന്റ് 

ബുക്്ക എല്ലാ ഫയലുരളിലും എം ബുക്്ക  ഉണ്ടായിരു്ു. എല്ലാ 

എം ബുക്കിലും വര്ക്്ക പരാഡ്, വര്ക്കിതന്റ പേര,് പേജ് നമ്പര് 

എസ്റ്റിപമെ ് തുര, എ്ിവ ഉണ്ടായിരു്ു. േരിപശാധിച്്ച 5 എം 

ബുക്കും സര്ട്ടികഫ തെയരിട്ടില്ലായിരു്ു. മാസ്റ്റര് പറാൾ നമ്പര്, 

AS. TS നമ്പര് എ്ിവ രൂടി പരഖതപ്പടുത്താണ്.ബന്ധതപ്പട്ട 

ഉപേയാഗസ്ഥര് തീയതിപയാടു രൂടിയ ഒപ്പ്, സീൽ  എ്ിവ 

പരഖതപ്പടുതത്തണ്ടതാണ്. 

 

12. ാധന ഘടേം 

േരിപശാധനയ്ക്്ക വിപധയമായ ഫയലുരളിൽ ബാധരമല്ല. 

 

13. ദെജ് ലിസ്റ്റ് 

എല്ലാ ഫയലുരളിലും രൃതയമായി  തവജ് ലിസ്്റ്റ 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടയിരു്ില്ല . 
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14. FTO 

ഫണ്്ട ക്ടന്പ്ഫര് ഓര്ഡര് എല്ലാ ഫയലിലും ഉണ്ടായിരു്ു. എ്ാൽ 

പവജ ് ലിസ്റ്റിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഫക്ണ്ടടാന്പ്ഫര് ഓര്ഡര് എല്ലാ 

ഫയലിലും രാണാന്പ സാധിച്ചില്ല. രുതറ ക്േവര്ത്തിരളുതട 

ഒ്ിച്ചുള്ള എഫ് ടി ഒ ആണ് അധിരവും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കു്ത്. 

 

15 തമറ്റീരിയൽ ൊചുളർ 

േരിപശാധനയ്ക്്ക വിപധയമായ െില ക്േവര്ത്തിരൾ 

തമെീരിയൽസ് ഉേപയാഗിച്്ച ഉള്ളതല്ല. െിലതിൽ 

ഉേപയാഗിച്ചിരു്ു.എ്ാൽ സിെിസൺ ഇന്പഫര്പമഷന്പ 

പബാര്ഡിന് െിലവായ തുരയുതട തമെീരിയൽ ബിൽ ഫയലിൽ 

സൂക്ഷിപരണ്ടാതാണ്. അത് രൃതയമായി സൂക്ഷിച്ചിരു്ു. 

 

16 ദറായൽറ്റി 

ക്േ്രു ത ക്േവര്ത്തിരളിൽ ബാധരമല്ല. 

 

17.ദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫ്സ് 

ഓപരാ വര്ക്്ക ഫയലുരളിലും ക്േവര്ത്തി ആരംഭിക്കുപമ്പാൾ, 

നട്ുതരാണ്ടിരിക്കുപമ്പാൾ, േൂര്ത്തീരരണപവളയിൽ 

എ്ിങ്ങതന മൂ്ുഘട്ടങ്ങളിലുള്ള പഫാപട്ടാക്ഗാഫ്സ ്

സൂക്ഷിപക്കണ്ടതുണ്്ട. ക്േവര്ത്തിയുതട സുതാരയതയ്ക്കും ഒരു 

സ്ഥലത്തു തത് ക്േവര്ത്തിരൾ 

ആവര്ത്തിക്കാതിരിക്കു്തിനും, നിര്േിഷ്ട ക്േവര്ത്തിരൾ 

നിര്േിഷ്ട സ്ഥലത്ത് തത്യാണ് തെയ്യു്ത് എ് ്
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ഉറപ്പുവരുത്തു്തിനുമാണ ് ഇത്തരം പഫാപട്ടാക്ഗാഫുരൾ 

ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കു്ത്. RC/286157 കമലാടുംോറ പതാപ്പും 

േടി പറാഡ്നിര്മ്മാണം എ് ഫയൽലിൽ 3 പസ്റ്റജ ് പഫാപട്ടാക്ഗഫ്സ ്

ഉണ്ടായിരു്ില്ല. എല്ലാ ക്േവര്ത്തി ഫയലുരളിലും പഫാപട്ടാക്ഗാഫ്സ് 

ഉണ്ടായിരു്ുതവങ്കിലും 3 പസ്റ്റജ ് പഫാപട്ടാക്ഗാഫ്സ ് ഉൾതപ്പടുത്താന്പ 

ക്ശദ്ധിപക്കണ്ടതാണ്. 

 

18. ജിദയാ ടാഗ്്ഗഡ ്ദഫാദട്ടാ ് 

ക്േവര്ത്തി സ്ഥലം തിരിച്ചറിയു്തിനുള്ള ഉോധിയാണ് ജിപയാ 

ടാഗ് ഡ് പഫാപട്ടാസ്. േരിപശാധനയ്ക്്ക വിപധയമാക്കിയ 

ഫയലുരളിതലല്ലാം ജിപയാ ടാഗ്ഗ്ഡ ്പഫാപട്ടാസ ്ഉണ്ടായിരു്ില്ല. 

 

19 പൂർത്തിേരണ ർട്ടിഫിക്കദറ്റ്ോപ്പി 

എല്ലാ ഫയലിലും രാണാനായില്ല. ഫയൽ േരിപശാധനപവളയിൽ 

ക്േവര്ത്തി പരഖയിൽ എല്ലാവിവരങ്ങളും ഉണ്ടായിരു്ില്ല . 

 

20. മസ്റ്റർ ദറാൾ മുതെെൻറ് സിപ്പ ്

5 വര്ക്്ക ഫയലുരളിലും മാസ്റ്റര് പറാൾ മൂതവമന്പറ് സ്ലിേ് 

ഉണ്ടായിരു്ു. എല്ലാ പരാളവും എല്ലാ വര്ക്കുഫയലിലും 

േൂരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരു്ു. 

 

21.ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്റിദപ്പാർദട്ട്ോപ്പി 

      നിയമ ക്േരാരമുള്ള പസാഷയൽ ഓഡിെ് നടപ്പാക്കു്ത് 

ഇപപ്പാഴാണ്. 
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22. സ റ്റ ്ഡയറി 

സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിതന്റ നിര്പേശക്േരാരം വര്ക്്ക ഫയലിൽ 

സൂക്ഷിപക്കണ്ട 22 മതത്ത പരഖയാണ് കസെ്ഡയറി. 

േരിപശാധനയ്ക്്ക വിപധയമാക്കിയ ക്േവൃത്തിരളിൽ െിലതിൽ 

തസെ്ഡയറി ഉൾതപ്പടുത്തിയിരു്ില്ല. കസെഡ്യറിയുതട 

രവര്പേജിൽ ക്േവര്ത്തിതയരുറിച്ചുള്ള ക്ോഥമിര വിവരങ്ങൾ 

ഏതതാരു വയക്തിക്കും മനസ്സിലാക്കാന്പ േെു് രീതിയിൽ 

ഉണ്ടാപരണ്ടതാണ.് ക്േവര്ത്തി ആരംഭിക്കു് േിവസം ക്േവര്ത്തി 

അവസാനതീയതി എ്ിവ പരഖതപ്പടുപത്തണ്ടാതാണ.് 

അപതാതടാപ്പം എസ്റ്റിപമെ് തുര, ക്േവൃത്തിേിനങ്ങൾ , എ്ിവ 

രവര് പേജിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. േണിസ്ഥലതത്ത 

സൗരരയങ്ങളുതട ലഭയത അടങ്ങിയ തെക്്ക ലിസ്്റ്റ 

േൂരിപ്പിച്ചിരിക്കണം. കസെ്ഡയറിയുതട ഒരു ഭാഗമാണ് േദ്ധതി 

ആരംഭമീെിന് ക്േവൃത്തി തുടങ്ങിയ തുടങ്ങു്തിനു മുമ്പ ്

ക്േവര്ത്തിതയക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ േങ്കുവയ്ക്കു്തും 

അതുപോതല ഒരു ക്േവര്ത്തി എങ്ങതന തെയ്യണതമ്് 

തതാഴിലാളിരള്ക്്ക രൃതയമായി അവപബാധം ഉണ്ടാക്കി 

എടുക്കു്തിനും വാര്ഡ് തമമ്പര്, സ്റ്റാഫ ് എ്ിവരുതട 

അധയക്ഷതയിൽ രൂടു് പയാഗമാണ് േദ്ധതി ആരംഭ മീെിങ്ങ്. 

ഏതതാരു ക്േവര്ത്തി േദ്ധതിക്കും  ആരംഭ മീെിംങ ് 

നടപത്തണ്ടതുണ്്ട. 

കസെ് ഡയറിയിൽ ഉണ്ടായിരിപക്കണ്ട മതൊരു ക്േധാനതേട്ട 

ഭാഗമാണ ് തതാഴിലാളിരളുതട സാക്ഷിേക്തം. മസ്റ്റര് പറാളിൽ 

ഒപ്പുതവച്ച തതാഴിലാളിരൾ ക്േവൃത്തി തെയരു  എ്ും, പമെ് 

പമൽപനാട്ടം വഹിച്ചു എ്ും തതളിയിക്കു് ആധിരാരിര 

പരഖയാണ് സാക്ഷിേക്തം. 
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VMC Report   

ഓപരാ വാര്ഡിതല ക്േവര്ത്തനങ്ങതള നിരീക്ഷിക്കു്തിനും 

രൂടുതൽ തമച്ചതപ്പടുത്തു്തിനുമായി രാരയക്ഷമമായ 

ക്േവര്ത്തിപക്കണ്ടവരും, ആ ക്േവര്ത്തിയിൽ ഉൾതപ്പടാത്ത 

വയക്തിരളാണ് എ എം.സി യിൽ അംഗങ്ങൾ ആയിരിപക്കണ്ടത്. 

 ന്ദർശേേുറിപ്പ്. 

ക്േവര്ത്തിയുതട ഓപരാ ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള േുപരാഗതി 

വിലയിരുത്തു്തിനും തതാഴിലാളിരളുതട ക്േശ്നങ്ങൾ 

മനസ്സിലാക്കു്തിനും, േദ്ധതി നിര്വഹണ ഏജന്പസിയുതട 

ഉപേയാഗസ്ഥര്, ജനക്േതിനിധിരൾ, VMC അംഗങ്ങൾ എ്ിവര് 

ക്േവര്ത്തി നടക്കുപമ്പാൾ സ്ഥല സന്ദര്ശനം നടപത്തണ്ടതാണ്. 

കസെ് ഡയറിരളിൽ, സന്ദര്ശരരുതട പേരും, ഒപ്പും, 

സന്ദര്ശനരുറിപ്പും പരഖതപ്പടുപത്തണ്ടതാണ്. 

 

 

ഫീൽഡ ് പരിദശാധന നടത്തിയതിതറെ 

േതെത്തലുേൾ 

 

1. സമലാടും പാറ ദതാപ്പുംപടി ദറാഡ് റീച്ുള 1- RC/286156 

 

63 േിവസതത്ത തതാഴിൽ േിനങ്ങൾ ഈ 

ക്േവര്ത്തിയിലൂതടസൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്്ട. 421472 രൂേയാണ് ക്േവര്ത്തിക്കു 

പവണ്ടി ആതര െിലവഴിച്ചിരിക്കു് തുര. ഇതിൽ 3999 
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രൂേസിെിതസന്പ ഇന്പഫര്പമഷന്പ പബാര്ഡിനുെിലവഴിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

ക്േവര്ത്തി സ്ഥലത്തസിെിതസന്പ ഇന്പഫര്പമഷന്പ പബാര്ഡ് 

ഉണ്ടായിരു്ു .ഈ ക്േവര്ത്തി തരാണ്്ട വളതര അധിരം ക്േപയാജനം 

ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട എ്് ജനങ്ങൾ േറയുരയുണ്ടായി. 

 

2, MVIP േനാൽ പുനരുദ്ധാരണം WH/320862 ward 1 ഇടതെട്ടിചിറ 

 

99 േിവസതത്തതതാഴിൽ േിനങ്ങൾ ഇതുവതര സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്്ട. 27,324  

രൂേയാണ് ക്േവര്ത്തിക്കു പവണ്ടി ആതര െിലവഴിച്ചിരിക്കു് തുര. 

രനാൽ മലിനമായി രിടക്കു്തിനാൽ അളവുപരഖതപ്പടുത്താന്പ 

സാധിച്ചില്ല. സിെിസൺ ഇന്പഫര്പമഷന്പ പബാര്ഡ് രാണാനായില്ല. 

3.സമലാടുംപാറ-ദതാപ്പുംപടി ദറാഡ് റീച്ുള 2 -Rc/286157 

65 േിവസതത്ത തതാഴിൽ േിനങ്ങൾ ഈ 

ക്േവര്ത്തിയിലൂതടസൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്്ട .366359 രൂേയാണ് ക്േവര്ത്തിക്കു 

പവണ്ടി ആതര െിലവഴിച്ചിരിക്കു് തുര. ഇതിൽ 3999 രൂേ   

സിെിസൺ ഇന്പഫര്പമഷന്പ പബാര്ഡിനു പവണ്ടി   cെിലവഴിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

തോതുജനങ്ങൾക്്ക വളതര ഉേപയാക്േേമായി. സിെിസൺ 

ഇന്പഫര്പമഷന്പ പബാര്ഡ് രാണാനായില്ല.  

4.തടയണ നിർമ്മാണം -WH/295889 

95 േിവസതത്ത തതാഴിൽ േിനങ്ങൾ ഈ 

ക്േവര്ത്തിയിലൂതടസൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്്ട. 26220 രൂേയാണ് ക്േവര്ത്തിക്കു 

പവണ്ടി ആതര െിലവഴിച്ചിരിക്കു് തുര. ക്േവര്ത്തി സ്ഥലത്ത്   

സിെിസൺ ഇന്പഫര്പമഷന്പ പബാര്ഡ്  ഉണ്ടായിരു്ില്ല . 

േരിപശാധനയിൽ തടയണ രാണുവാന്പ സാധിച്ചില്ല.  
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5.േല്ല ് േയ്യാല ദെലായുധൻ ഇടത്തിേുടിയിൽ 

LD/348121 

 60 േിവസതത്ത തതാഴിൽ േിനങ്ങൾ ഈ 

ക്േവര്ത്തിയിലൂതടസൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്്ട. 19,073 രൂേയാണ് ക്േവര്ത്തിക്കു 

പവണ്ടി ആതര െിലവഴിച്ചിരിക്കു് തുര. ക്േവര്ത്തി സ്ഥലത്ത്   

സിെിസൺ ഇന്പഫര്പമഷന്പ പബാര്ഡ്  ഉണ്ടായിരു്ില്ല 

േരിപശാധനയിൽ നിര്മ്മാണം ഉേപഭാഗക്തവിന ് വളതരയധിരം 

ക്േപയാജനതപ്പട്ടു എ്് അറിയുവാന്പ സാധിച്ചു.  

 

 

  നിർദേശങ്ങൾ ഉദേയാഗഥദരാട്. 

1. ക്േവര്ത്തി ഫയൽ സൂക്ഷിപക്കണ്ട 22 പരഖരൾ രൃതയമായ 

സൂക്ഷിക്കണം പരക്ന്ദ സര്ക്കാരിന്പതറ ഈ രാരയത്തിൽ ഉള്ള 

മാര്ഗ്ഗ നിര്പേശം രൃതയമായി ോലിപക്കണ്ടതാണ്.             

2.േഞ്ചായത്ത് സൂക്ഷിപക്കണ്ടതായ ്് 7 രജിസ്റ്ററുരൾ രൃതയമായി 

സൂക്ഷിക്കുര.                                                                                                                  

3. ഓഡിെ് രാലയളവിൽ ഉള്ള എല്ലാ ക്േവൃത്തി ഫയലുരളും 

ഓഡിെ് സമയത്ത് ലഭയമാക്കുര.                                                              

4.തതാഴിലിനുപവണ്ടി അപേക്ഷിച്്ച 15 േിവസത്തിനരം തതാഴിൽ 

നൽരുര. 

5.എസ്റ്റിപമെ് ജനരീയ ഭാഷയിൽ തതാഴിലാളിരൾക്്ക 

മനസ്സിലാവു് രീതിയിൽ ആവണം 

6.ക്േവര്ത്തി സ്ഥലം േരിപശാധിച്ചു തത് എസ്റ്റിപമെ് രൃതയമായി 

തയ്യാറാപക്കണ്ടതാണ് 

7.പക്ോജക്ട് ഇനിഷയൽ മീെിങ്ങിൽ േതങ്കടുക്കുരയും ഓപരാ 

തതാഴിലാളിയും തെപയ്യണ്ട അളവ് രൃതയമായി അറിയിക്കുരയും 

അത് േരിപശാധിക്കുരയും 
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8.പലബര് ബഡ്ജെ് വാര്ഷിര രര്മേദ്ധതി തഷൽഫ് പക്ോജര്െ് വര്ക്്ക 

രലണ്ടര് എ്ിവ തയ്യാറാക്കു്തിന് തതാഴിലാളിരളുതടയും 

ഗുണപഭാക്താക്കളുതട ക്ോപേശിര വിേഗ് ധരുതടയും േങ്കാളിത്തം 

ഉറപ്പാക്കണം. 

9.തതാഴിൽ രാര്ഡിൽ പഫാപട്ടാ േഠിപ്പിക്കു്തിനുള്ള തെലവ് 

തതാഴിലാളിരളിൽ നി്് ഈടാക്കാന്പ ോടില്ല 

10.തതാഴിലിനുപവണ്ടി അപേക്ഷിക്കുപമ്പാൾ േരരം രസീത ്

നൽപരണ്ടതാണ് 

11.തതാഴിലാളിരളുതട തതാഴിൽ തല അടിസ്ഥാന സൗരരയങ്ങൾ 

ഉറപ്പാക്കാന്പ പവണ്ടി പവണ്ട നടേടിരൾ സവീരരിക്കുര. 

 

          ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്തിദനാട് 

 

1. രൃതയമായ ഇടപവളയിൽ ക്ഗാമസഭ പസാഷയൽ ഓഡിെ് 

ക്ഗാമസഭ എ്ിവ നടത്തണം. 

2. തതാഴിൽ ആവശയരത രൃതയമായ രജിസ്റ്റര് 

തെയ്യു്തിനും തതാഴിലാളിരളുതട അര്ഹതരളും 

അവരാശങ്ങളും അവതര പബാധയതപ്പടുത്തു്തിനും 

േരാതിരൾ േരിഹരിക്കു്തിനും ആയി പറാ്ഗാര് 

േിനം സംഘടിപ്പിപക്കണ്ടത് ആണ്. 

 

3. തതാഴിൽ രാര്ഡിൽ പഫാപട്ടാ േഠിപ്പിക്കു്തിനുള്ള 

തെലവ് തതാഴിലാളിരൾ നി്് ഈടാക്കാന്പ ോടില്ല. 

 

4. തതാഴിലുറപ്പ ് േദ്ധതി നടപ്പിലാക്കു്തിന് 

വിനിപയാഗിക്കു്ത് ഉള്ള പനട്ടം ഉണ്ടാക്കു്ുപണ്ടാ എ് ്

ഉറപ്പാക്കണം. 
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                  5.തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്്ട 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ തത് 

തതാഴിലാളിരൾക്്ക തതാഴിൽ നൽരണം .  

 

 

 

 

 

 ദ ാഷ്യല്  ഓഡിറ്്റ  ഗ്പെർത്തനങ്ങളിൽ പോളിേൾ ആയെർ 

 

 തതാഴിലുറപ്പ്  വിഭാഗം ഉപേയാഗസ്ഥര്  

 വാര്ഡിതല തതാഴിലാളിരള്  

 പമെ ് മാര്  

 േഞ്ചായത്ത്  ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങള്  

 േഞ്ചായത്ത്  ഉപേയാഗസ്ഥര്  

 രുടുംബക്ശീ ക്േവര്ത്തരര്  

 പസാഷയൽ  ഓഡിെ ് ടീം ഇടുക്കി  

 

  

അനുബന്ധം- 1- 

  

തതാഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിൽ ഏതറ്റടുത്്ത തചയ്യാൻപറ്റിയ 

ഗ്പെൃത്തിേൾ 

1.  െിഭാഗംഎ 

ക്േരൃതിവിഭവേരിോലനവുമായിബന്ധതപ്പട്ടതോതുക്േവൃ

ത്തിരൾ 

2.  െിഭാഗംബി: സമൂഹത്തിൽ അവശത അനുഭവിക്കു് 

വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള വയക്തിഗത ആ്രിരൾ ഖണ്ഡിര 5 ൽ 

േരാമര്ശിക്കു് രുടുംബങ്ങൾക്കമാക്തം 

3.  െിഭാഗം ി: പേശീയക്ഗാമീണ ഉേജീവന മിഷന്പ 

നിബന്ധനരൾ അനുസരിക്കു് സവയംസഹായ 

സംഘങ്ങൾക്്ക അടിസ്ഥാനസൗരരയങ്ങൾ 

4.  െിഭാഗംഡി: ക്ഗാമീണഅടിസ്ഥാനസൗരരയങ്ങൾ 

അനുബന്ധം :െിെിധ തലത്തിലുള്ള ഉദേയാഗഥരുതട ചുമതലേൾ . 

ദമറ്റ ് മാരുതട ചുമതലേൾ  

ക്േവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ  ക്േവൃത്തിയുതട പമൽപനാട്ടം. 
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 തതാഴിൽ  രാര്ഡില്  ആവശയമുള്ള വിവരങ്ങള്  

പരഖതപ്പടുത്തുര. 

 മസ്റ്റര്  പറാളില്  തതാഴിലാളിരളുതട ഹാജര്  ഉറപ്പു 

വരുത്തുര . 

 പമെ്മാരുതട േരിശീലനങ്ങളിൽ  േതങ്കടുക്കുര .

അറിവുരൾ  തതാഴിലാളിരളുമായി േങ്കുതവക്കുര. 

 ക്േവൃത്തി ഇടങ്ങളിൽ  ആവശയ മായ തസൗരരയങ്ങള്  

ഉപണ്ടാ എ്് ഉറപ്പു വരുത്തുര 

 കസെ് ഡയറിയിൽ  പമാണിെറിംഗിന് വരു് 

ഉപേയാഗസ്ഥതര തരാണ്്ട ഒപ്പ് വയ്പ്പിക്കണം 

 തതാഴിലാളിരൾക്്ക അവരുതട േത്തു അവരാശങ്ങതള 

രുറിച്്ച േറഞ്ഞു തരാടുക്കുരയും അവതര 

പബാധാവതകരിക്കുരയും തെയ്യുര 

 േുതിയ തതാഴിൽ  ഇടങ്ങള്  രതണ്ടത്തുവാനും േുതിയ 

തതാഴിൽ  ആസൂക്തണം തെയ്യുവാനും തതാഴിലാളിരതള 

സഹായിക്കുര . 

 രൃതയമായി പസാഷയൽ  ഓഡിെ്  

ക്ഗാമസഭയിലും,തക്ോജര്െ ് മീെിങ്ങിലും േരിശീലന 

രയാമ്പിലും േതങ്കടുക്കുര. 

 മെു തതാഴിലാളിരൾക്്ക രൂടി പമെ്  തന്റ 

െുമതലരളിപലക്്ക രട്ു വരാനുള്ള സാഹെരയം 

ഉണ്ടാക്കുര 

 തതാഴിലാളിരളുമായി നിരന്ത്ര സമ്പര്ക്കം 

േുലര്ത്തുരയും രൂടുതല ് ബന്ധം സ്ഥാേിക്കുരയും 

തെയ്യുര. 

ഓെർ ീയര്  /എഞ്ചിനീയർ  

   

 ക്േവൃത്തിരളുതട എസ്റ്റിപമെ് തയ്യാറാക്കൽ . 

 ക്േവൃത്തിയുതട സാപങ്കതിര രാരയങ്ങളും അളവുരളും 

തതാഴിലാളിരൾക്്ക േറഞ്ഞു തരാടുക്കുര. 

 ക്േവൃത്തിയുതട അളവുരൾ  പരഖതപ്പടുത്തി 

രൂലിനൽരു്തി നാവശയമായ നടേടിര ള്  തെയ്യുര. 

പഞ്ചായത്ത് ത ഗ്േട്ടറി /അ ിസ്റ്ററെ് ത ഗ്േട്ടറി 

 േദ്ധതിയുതട പമൽപനാട്ടം. 

 ബില്ലുരൾ  അംഗീരരിക്ക ല് . 

 തതാഴിലാളിരളുതട പവതനം യഥാസമയം അവരുതട 

എതക്കൗണ്ടി ൽ  എത്തിതയ്ത് ഉറപ്പു വരുത്തൽ 
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 മസ്റ്റര്  പറാള് സാക്ഷയതപ്പടുത്തി തതാഴില്  അനുമതി 

നല്കു ര.           

തതാടുപുഴ ദലാക്ക ് ഇടതെട്ടി പഞ്ചായത്ത് ഒന്നാം 

ൊർഡിൽ ഗ്ശീമതി  ുധർമ ശശിയുതട 

ദനതൃതവത്തിൽ ദചർന്ന ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ 

ഗ്ഗാമ ഭയിൽ നിന്ന് ലഭിചുള നിർദേശങ്ങൾ.        

 

 രൂലി രൂട്ടണം 

 സമയബന്ധിതമായി രൂലി  ലഭിക്കണം. 

 അേരടങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ െിരിത്സ സഹായങ്ങൾ 

കവരാതത   ലഭിക്കണം. 

 ക്േരൃതി വിഭവ േരിോലനവുമായി ബന്ധതപ്പട്ട 

തോതുക്േവൃത്തിരൾ ക്േവര്ത്തിയിൽ ഉൾതപ്പടുത്തി തെയ്യുര . 

 

 


