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മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് 

പദ്ധ ി ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്്ട                                            

                                                                                     

ഇടുക്കി ജില്ല                             

ത ാടുപുഴ ദലാക്ക ്                         

കുമാരമംഗലം പഞ്ചായത്ത ്  

                                               വാർഡ ്7   

 

 യ്യാറാക്കിയ ് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ 

ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ത ാസ റ്റി 

ദകരളയുതട ഇടുക്കി ജില്ലാ ടീം അംഗങ്ങൾ. 
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ആമുഖം 

ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ട ാഴിൽ 

ടെയ്യുവാനുള്ള അവകാശടെ സംരക്ഷിച്ച ്

നിലനിർെുന്ന ിനായി 2005 ടസപ്റ്റംബർ അഞ്ാം  ീയ ി 

ദേശീയ ഗ്രാമീണ ട ാഴിലുറപ്പ് നിയമം നിലവിൽ വന്നു. 

അവിേഗ് ധ കായിക ട ാഴിലിൽ ഏർടപ്പൊൻ സന്നദ്ധ യുള്ള 

ഗ്രാമഗ്പ്റദേശങ്ങളിൽ അധിവസിക്കുന്ന ഏട ാരു 

കുെുംബെിനും ഒരു സാമ്പെിക വർഷം 100 േിവസെിൽ 

കുറയാെ ട ാഴിൽ ഉറപ്പാക്കുന്നദ ാടൊപ്പം 

രുണദമന്മയുള്ള ും സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള ും 

ഉൽപ്റാേനക്ഷമവുമായ ആസ്തികളുടെ സൃഷ്ടിയാണ ് ഈ 

പ്റദ്ധ ിയുടെ മുഖ്യ ലക്ഷയം.േരിഗ്േരുടെ ഉപ്റജീവനവും ആയി 

ബന്ധടപ്പട്ട വിഭവാെിെറ ശക്തിടപ്പെുെുകയും 

സാമൂഹികമായി പ്റിദന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന എല്ലാ 

കുെുംബങ്ങടളയും പ്റദ്ധ ിയിൽ ഉൾടപ്പെുെുകയും 

പ്റഞ്ായെ് രാജ ്സ്ഥാപ്റനങ്ങടള ശക്തിടപ്പെുെുക  എന്ന ും 

ഇ ിൻടറ ലക്ഷയമാണ.് 

 

 വിദശഷ് കൾ 

 

● നിയമെിൻടറ പ്റിൻബലമുള്ള 

അവകാശാധിഷ്ഠി പ്റദ്ധ ി 
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● ഗ്രാമപ്റഞ്ായെ ്ഗ്പ്റദേശെ ് ാമസിക്കുന്ന 18 വയസ്സ ്

പ്റൂർെിയായ ഏട ാരാൾക്കും പ്റദ്ധ ിയിൽ 

പ്റങ്കാളിയാകാം 

● ഗ്സ്തീക്കും പ്റുരുഷനും  ുലയ ദവ നം  

● പ്റരിസ്ഥി ി സംരക്ഷണം കാർഷിക ദമഖ്ലയിടല 

അെിസ്ഥാന സൗകരയ വികസനം എന്നിവയ്ക്്ക 

മുൻരണന 

● ട ാഴിലാളികൾ  ടന്ന ഗ്പ്റവർെികൾ 

കടെെുകയും ആസൂഗ് ണടെ 

സഹായിക്കുകയും ടെയ്യുന്നു 

● ആസൂഗ് ണെിലും നിർവഹണെിലും  ികഞ്ഞ 

സു ാരയ  

● കരാറുകാടര ഇെനിലക്കാദരാ ഇല്ല 

● ടപ്റാ ുജന പ്റങ്കാളിെദൊടെ ദലബർ ബഡ്ജറ ്

● ബാങ്ക ്ദപ്റാദറാഫീസ ്വഴി മാഗ് ം ദവ ന വി രണം 

● ഗ്സ്തീകൾക്്ക മുൻരണന 

● കമ്പയൂട്ടർ ശൃംഖ്ല വഴിയുള്ള ദമാണിററിംര ്

സംവിധാനം 

● ഗ്രാമസഭ പ്റദ്ധ ി ഓഡിറ ്ടെയ്യുന്നു 

ദസാഷയൽ ഓഡിറ ് ഗ്രാമസഭകൾ എല്ലാ വാർഡിലും 

കൃ യമായി നെദെെ ാണ ് ഓഡിറ്ലൂടെ അഴിമ ി 

ഇല്ലാ ാക്കുന്ന ിനും സു ാരയ  ഉറപ്പു വരുെുന്ന ിനും 

കാരയക്ഷമ  വർധിപ്പിക്കുന്ന ിന ് സത്ഭരണം 



 

 

4 
 

ഉറപ്പാക്കുന്ന ിനും കഴിയുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ 

ദസാഷയൽ ഓഡിറ ് നെദെെ രീ ി സംബന്ധിച്ച ് ഉെരവ ്

പ്റുറടപ്പെുവിച്ചിട്ടുെ്. ദസാഷയൽ ഓഡിറ ് ഗ്രാമസഭയുടെ 

വിജയം ജനപ്റങ്കാളിെമാണ.് ദസാഷയൽ ഓഡിറ ്

ഗ്രാമസഭയുടെ  ീയ ി , ദവേി എന്നിവ നിശ്ചയിച്ച 5 േിവസം 

മുമ്പ ് ജനങ്ങൾക്ക ് വിവരം നൽകിയിരിക്കണം. പ്റദ്ധ ി 

ആസൂഗ് ണം നിർവ്വഹണ ദമാണിററിംര ്  ുെങ്ങി എല്ലാ 

വയക്തികളും ദസാഷയൽ ഓഡിറ ് നിർബന്ധമായും 

പ്റടങ്കെുക്കണം. മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ 

ട ാഴിലുറപ്പ ് പ്റദ്ധ ിയിൽ സുരമവും സു ാരയവുമായ 

ദസാഷയൽ ഓഡിറ ് നെെുന്ന ിന ് ദകരളെിൽ സവ ഗ്ന്ത് 

െുമ ലയുള്ള  ദസാഷയൽ  ഓഡിറ ് യൂണിറ് 31/ 1/ 2017 

നിലവിൽ വന്നു 

1.രീ ിശാഗ്്രം 

 ദസാഷയൽ ഓഡിറ ് റിദസാഴ് സ ്  ടപ്റര സണ ്  ഗ്പ്റവർ െി ഫയൽ 

പ്റരിദശാധന, ഫീൽഡ ്സന്ദർശനം, ട ാഴിലാളികളും ആയുള്ള 

അഭിമുഖ്ം, എം ഐ എസ ് പ്റരിദശാധന എന്നിവടയ 

അെിസ്ഥാനമാക്കിയാണ ് ദസാഷയൽ ഓഡിറ ് റിദപ്പാർട്ട ്

 യ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള .്  ാടഴ പ്ററയുന്ന രീ ി അവലംബിച്ചാണ് 

ഈ റിദപ്പാർട്ട ് യ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള .് 

1. ഓഡിറ ്പ്ലാൻ  

1.1 ഓഡിറ ്പ്ലാന ് യ്യാറാക്കൽ 

1.2 ഓഫീസ ്സന്ദർശന പ്റരിപ്റാെികൾ 
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2. അഭിമുഖ്ം  

2.1 ബിഡിഒ, പ്റഞ്ായെ് ഗ്പ്റസിഡൻറ,് ജനഗ്പ്റ ിനിധികൾ, 

ടസഗ്കട്ടറി & റാഫ ് 

2.2 ദമറ,് ട ാഴിലാളികൾ, കർഷകർ,  

3. ഫയൽ പ്റരിദശാധന  

3.1 ടപ്റാ ു ഗ്പ്റവർെികൾ, 

3.2 ദരഖ്കളുടെ ഉള്ളെക്കം - സു ാരയ , പ്റരിപ്റൂർണ്ണ   

4. ഫീൽഡ ്സന്ദർശനം, നിരീക്ഷണം  

5. റഫറൻസ ്

5.1  വികസനദരഖ്, വാർഷിക പ്റദ്ധ ി ദരഖ്, എംഐഎസ,് 

രജിററുകൾ 

6. വിവരങ്ങളുടെ ദഗ്കാഡീകരണം 

6.1  ദഗ്കാസ ്ടവരിഫിദക്കഷൻ, അവസാനവട്ട െർച്ച 

7. കരെ് റിദപ്പാർട്ട ് യ്യാറാക്കൽ 

 

കുമാരമംഗലം ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത ്   

 ഇെുക്കി ജില്ലയിൽ ട ാെുപ്റുഴ റവനയൂ ഡിവിഷന ് കീഴിൽ 

ട ാെുപ്റുഴ  ാലൂക്കിൽ ട ാെുപ്റുഴ മുനിസിപ്പാലിറിദയാെ് 

ദെർന്ന ് കിെക്കുന്ന ും ഭൂവിസ്തൃ  ിയിൽ പ്റരിമി മായ 

കുമാരമംരലം ഗ്രാമപ്റഞ്ായെിന ്

19.35െ.കി.മീ.വിസ്തൃ  ിയും13 വാർഡുകളിലായി 19457 

ജനസംഖ്യയും ഉെ്.ഇ ിൽ 1257 പ്റട്ടികജാ ി വിഭാരവും 30 

പ്റട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാരവും ഉൾടപ്പെുന്നു. 
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 ഇെുക്കി പ്റാർലടമൻറ ്നിദയാജക മണ്ഡലെിടല ട ാെുപ്റുഴ 

അസംബ്ലി നിദയാജക മണ്ഡലെിൽ ടപ്റെുന്ന ഈ 

പ്റഞ്ായെിൽ ഒരു വിദല്ലജും 2 ദബ്ലാക്ക ് പ്റഞ്ായെ ്

ഡിവിഷനുകളും ഉൾടപ്പെുന്നു. 135 കുെുംബഗ്ശീ 

യൂണിറുകളിലായി നിരവധി വനി ാ ശാക്തീകരണ 

ഗ്പ്റവർെനങ്ങൾ നെക്കുന്നു. 1900 ഓളം വനി കൾ 

കുെുംബഗ്ശീ അംരങ്ങൾ ആയിട്ടുെ്. ഒട്ടനവധി സവയം 

സഹായ സംഘങ്ങൾ ഇവരുടെ ഗ്പ്റവർെനങ്ങടള 

ഏദകാപ്റിപ്പിക്കുന്ന ഉെ ് .39 ടജ.എൽ.ജി.ഗ്രൂപ്പുകൾ 

ഗ്പ്റവർെിക്കുന്നുെ്. കുമാരമംരലെു ഏഴല്ലൂർ മായി രെു 

 ുെർ സാക്ഷര ാ ദകഗ്ന്ദങ്ങളിലായി നൂറുകണക്കിന ് നവ 

സാക്ഷരടര സൃഷ്ടിക്കുന്നു. 2 സർക്കാർ പ്ഗ്പ്റമറി/ അപ്പർ 

പ്ഗ്പ്റമറി സ്കൂ ളുകളും ഒരു പ്റഞ്ായെ് എൽ.പ്റി.സകൂളും 

പ്റഞ്ായെിടറെ കീഴിൽ ഗ്പ്റവർെിച്ചു വരുന്നുെ്.  

കൂൊട  ഇൻറർനാഷണൽ സ്കൂ ളുകൾ ,ഹയർ ടസക്കൻഡറി 

സ്കൂ ൾ, എൻജിനീയറിങ് ദകാദളജ,്ടമഡിക്കൽ ദകാദളജ ്

എന്നിവ ഗ്പ്റവർെിക്കുന്നുെ്. എ.ടക.എൻ.എം.എച്്ച.എസ.്എസ,് 

വിദല്ലജ ്ഇൻറർനാഷണൽ സ്കൂ ൾ , അൽ അസർ ദകാദളജ,്അൽ 

അസർ ടമഡിക്കൽ ദകാദളജ,്പ്പ്റങ്കുളം ടസറെ.്റീൊസ്

,പ്മലടക്കാമ്പ ് ടസറെ.്ദ ാമസ ് എന്നീ വിേയാലയങ്ങൾ 

ഉന്ന വിേയാഭയാസരംരടെ മികവുകൾ ആണ.്  വളടര നല്ല 

നിലയിൽ ഗ്പ്റവർെിക്കുന്ന 4 വായന ശാലകളും 7 ക്ലബ്ബുകളും 

ഗ്പ്റവർെിച്ചുവരുന്നുെ്.  
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ടപ്റാ ുജനാദരാരയ രംരെ ് ആയുർദവേം ,അദലാപ്പ ി 

,ദഹാമിദയാ സ്ഥാപ്റനങ്ങൾ ഗ്പ്റവർെിച്ചുവരുന്നു . 

കുമാരമംരലം പ്റി. എച്്ച.എസി.ഏഴല്ലൂർ, പ്റാറ,കരികുളം,ഈറ ്

കലൂർ എന്നിവിെങ്ങളിൽ പ്റൃവർെിക്കുന്ന പ്റി.എച്്ച.സബ.് 

ടസറെറുകൾ,ഏഴലൂരിൽ ഗ്പ്റവർെിക്കുന്ന ആയുർദവേ 

ഡിടസ്െൻസറി,കുമാരമംരലെുംഏഴല്ലൂരും ഗ്പ്റവർെിക്കുന്ന 

ദഹാമിദയാ ഡിടസ്െൻസറി,ഇവടയല്ലാം നല്ല രീ ിയിൽ 

ഗ്പ്റവർെിച്ച ടപ്റാ ുജനാദരാരയം നിലനിർെുന്നു . വനി ാ 

ശിശു വികസന വുമായി ബന്ധടപ്പട്്ട നല്ല നിലയിൽ 20 

അംരൻവാെികൾ ഗ്പ്റവർെിക്കുന്നുെ്. 

ഭൂപടം 
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ജന ംഖയ  ംബന്ധിച്്ച                                                                                                                                                                   

ആതക ജന ംഖയ 

ഗ്്രീ ജന ംഖയ  പുരുഷ് 

ജന ംഖയ 

ആതക 

ജന ംഖയ 

7426 7439 14865 

                                                                                                                                              

പട്ടികജാ ി ജന ംഖയ                                                            

ഗ്്രീ ജന ംഖയ പുരുഷ് 

ജന ംഖയ 

ആതക 

ജന ംഖയ 

545 539 1084 
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പട്ടിക വർഗ ജന ംഖയ                  

ഗ്്രീ ജന ംഖയ  പുരുഷ് 

ജന ംഖയ 

ആതക 

ജന ംഖയ 

12 14 26 

 

 

 

അവകാശ അധിഷ്ഠി  നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ട ാഴിലുറപ്പ് 

നിയമെിലൂടെ ഗ്രാമീണ ജന യക്്ക ് ട ാഴിൽ 

നൽകടപ്പെുന്നദ ാടൊപ്പം അവരുടെ പ്റെ ് അവകാശങ്ങൾ 

സംരക്ഷിക്കടപ്പെുന്നു. ദസാഷയൽ ഓഡിറ ്

,ഗ്പ്റവർെികദളാടൊപ്പം ട ാഴിലാളികളുടെ പ്റെ ്

അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കടപ്പെുന്നുദൊ  എന്നും  

വിലയിരുെടപ്പെുന്നു.                                                                                                

1. ത ാഴിലുറപ്പു നിയമം തഷ്ഡയൂൾ 2  പാര 1  അനു രിച്  

18 വയസ്സ ് പൂർത്തിയായ ഏത ാരാളും ത ാഴിൽ 

കാർഡിന് അദപക്ഷിച്ചാൽ 15 േിവ ത്തിനുള്ളിൽ 

ദ ാദട്ടാ പ ിച്ച ത ാഴിൽ കാർഡ ് ദകഗ്ര  ർക്കാർ 

തചലവിൽ ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശമാണ ് നിയമം 

നൽകുന്ന ്.  

നിരീക്ഷണം 

   ട ാഴിലാളികളുമായുള്ള കൂെിക്കാഴ് ചയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ 

സാധിച്ച  ്പ്റു ിയ ട ാഴിൽ കാർഡ ്ലഭയമാകുദമ്പാൾ അ ിൽ 
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വയ്ക്കാൻ ഉള്ള ദഫാദട്ടാ ട ാഴിലാളികൾ  ടന്നയാണ ്

നൽകിയ  ്എന്നാണ.് 

                                                                                                                                                                                                                                              

2. അദപക്ഷിച്്ച 15 േിവ ത്തിനുള്ളിൽ ത ാഴിൽ 

ലഭിക്കുവാൻ ഉള്ള അവകാശവും സകപ്പറ്റ ്ര ീ  ്

ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ള   അവകാശം  (തഷ്ഡയൂൾ 1, 2) 

               

നിരീക്ഷണം    

 ഈ വാർഡിൽ ട ാഴിലാളികൾ ഗ്രൂപ്പായും  വയക്തിര മായും   

ട ാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടു വരുന്നുെ്.. ഓദരാ ട ാഴിൽ 

അദപ്റക്ഷയിലും അദപ്റക്ഷ വച്ച  ിയ ി, ട ാഴിൽ 

ആവശയടപ്പെുന്ന  ് എന്ന ് മു ൽ എന്ന ് വടര,  ുെങ്ങിയവ 

കൃ യമായി ദരഖ്ടപ്പെുദെെ ാണ ് . പ്റരിദശാധിച്ച  

ഫയലുകളിടല  അദപ്റക്ഷയിൽ രസീ  ്നമ്പർ ഉൊയിരുന്നില്ല, 

അ ിനാൽ അദപ്റക്ഷകൾക്്ക രസീ  ്  നലക്ിയിരുന്നില്ല  എന്ന ്

മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ട ാഴിലിനു ദവെിയുള്ള എല്ലാ 

അദപ്റക്ഷകളും  ഗ്ഫെ് ഓഫീസ ്വഴി  സവീകരിടകൊ ാണ ്.  

                                                                                 

3. ത ാഴി ഇല്ലായമ ദവ നം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം 

 ട ാഴിലുറപ്പ ് നിയമഗ്പ്റകാരം ട ാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടു  

കഴിഞ്ഞാൽ 15 േിവസെിനുള്ളിൽ ട ാഴിൽ 

നൽകിയിരിക്കണം. ലഭിച്ചില്ലടയങ്കിൽ ട ാഴിലില്ലായമ 

ദവ നെിന ്അർഹ യുെ്. 

നിരീക്ഷണം 
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  ട ാഴിലാളികളുമായുള്ള കൂെികാഴ് ചയിലും,  ഫയൽ 

പ്റരിദശാധനയിലും  മനസിലാക്കുവാൻ സാധിച്ച  ്ദജാലി 

ആവശയടപ്പട്്ട 15  േിവസങ്ങൾക്കകം ട ാഴിൽ ലഭിക്കുന്നുെ് 

എന്നാൽ  െില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ട ാഴി ൽ   ലഭിക്കുന്ന ി ൽ  

കാല ാമസം ദനരിൊറുെ് .    

                                                                                                                                                                          

4.തഷ്ല് ് ഓ ് തഗ്പാജക്റ്റ ് യ്യാറാക്കാനുള്ള അവകാശം  

പ്റഞ്ായെിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന ഗ്രാമസഭ ടരജിററിൽ 

ട ാഴിലാളികൾ മീറിംര ് കൂെിയ ായും ട ാഴിൽ 

നിര്ദേശിച്ച യും കാണുന്നു. 

                                                                                                                             

5. അഞ്ചു കിദലാമീറ്ററിനുള്ളിൽ ത ാഴിൽ 

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം 

 

 നിരീക്ഷണം  

    ട ാഴിലാളികളുമായി  ദനരിട്ട ് സംസാരിച്ച ിൽ നിന്നും, 

ഫയൽ പ്റരിദശാധന വഴിയും കടെൊൻ കഴിഞ്ഞ  ്

ട ാഴിലാളികൾ ആരും 5 കിദലാമീററിലധികം സഞ്രിച്ച ്

ആരും ഗ്പ്റവര്െി സ്ഥലെ ്എെുന്നില്ല  എന്നാണ ്അറിയാൻ 

സാധിച്ച  ്. 

 

6. കുടിതവള്ളം,  വിഗ്ശമ ൗകരയം, ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ് 

 ൗകരയം,  ഇവ ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ള  അവകാശം ( 

തഷ്ഡയൂൾ 2 പാര 23-28)    

                                                                                                                          

നിരീക്ഷണം    
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  ട ാഴിലാളികളുമായി ദനരിട്ട ്സംസാരിച്ച ിൽ നിന്നും  

അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ  ്കുെിടവളളം, പ്റെു , ഗ്പ്റഥമ ശുഗ്ശൂഷ 

സൗകരയം ഇവ ലഭിക്കുന്നുടെന്നാണ.് 

 

7.  15 േിവ ത്തിനുള്ളിൽ ദവ നം ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ള 

അവകാശം ( ത ക്ഷൻ3(2), (6)). 

 ഈ ഒരവകാശം കൃ യമായി പ്റാലിക്കാൻ കഴിയുന്നിടല്ലന്നാണ ്

അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ .് 

 

8. ദവ ന വി രണത്തിതല കാല ാമ ത്തിന് 

നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം 

(ത ക്ഷൻ3(3)). 

ദവ ന വി രണെിടല രണയമായ  ാമസം  

ദനരിെുന്നുടെങ്കിലും കാല ാമസെിന ് നഷ്ടപ്റരിഹാരം 

ലഭിച്ചിട്ടില്ല. നഷ്ടപ്റരിഹാര  ുകടയക്കുറിച്ച ് 

ട ാഴിലാളികളുടെ ഇെയിൽ വയക്തമായ ധാരണ 

ഉൊയിരുന്നില്ല .                                                        

9.  മയബന്ധി മായുള്ള പരാ ി പരിഹാരത്തിനുള്ള 

അവകാശം(ത ക്ഷൻ 19). 

 ട ാഴിലുറപ്പ ് നിയമം ടഷഡയൂൾ 19 ഗ്പ്റകാരം 

സമയബന്ധി മായി പ്റരാ ികൾ പ്റരിഹരിക്കുന്ന ിനുള്ള 

അവകാശം നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. പ്റദ്ധ ിയുമായി ബന്ധടപ്പട്ട 

പ്റരാ ികൾ ദഫാൺ മുദഖ്ന, 1 8 0 0 4 2 5 5060  എന്ന ദൊൾ ഗ്ഫീ 

നമ്പർ ഉപ്റദയാരിച്ചും, ദരഖ്ാമൂലം എഴു ി നൽകുകയും, 

ഇടമയിൽ വഴിയും, സമർപ്പിക്കാവുന്ന ാണ.് ദൊൾ ഗ്ഫീ 

നമ്പറുകൾ പ്റഞ്ായെിൽ എഴു ി ഗ്പ്റേർശിപ്പിദക്കെ ാണ.് 
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10. ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ്നടത്തുന്ന ിനുള്ള അവകാശം( 

ത ക്ഷൻ 17(2)). 

 ട ാഴിലുറപ്പ ്പ്റദ്ധ ിയിൽ ഏടറെുെ ് നെപ്പാക്കുന്ന മുഴുവൻ 

ഗ്പ്റവർെികളും ദസാഷയൽ ഓഡിറിനു വിദധയമാക്കണടമന്ന ്

ടസക്ഷൻ 17(2)) നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. 

നിയമം അനുശാസിക്കും ഗ്പ്റകാരം ഉള്ള ദസാഷയൽ  ഓഡിറ ്

ഗ്പ്റഗ്കിയ നെന്നുടകാെിരിക്കുന്നു.  

  

                

ദമറ്റുമാരുതട ഗ്പവര്ത്തനം  

●  ഗ്പ്റവർെിയുടെ ദമൽദനാട്ടം, ട ാഴിൽ കാർഡിൽ 

ആവശയമുള്ള വിവരങ്ങൾ ദരഖ്ടപ്പെുെുക, ഏറവും 

ട ാഴിലാളികളുടെ ഹാജർ മാറർദറാളിൽ 

ഉറപ്പുവരുെുക, പ്റൂർെിയാക്കിയ മാറർദറാളുകൾ 

ദഡറാ എൻഗ്െി ഓപ്പദറററുടെ പ്റക്കൽ എെിക്കുക. 

●  പ്സറ ് ഡയറി, മാറർദറാൾ, എന്നിവ കൃ യമായി 

പ്റൂരിപ്പിക്കണം. മാറർദറാളിൽ ടവട്ടിെിരുെലുകൾ 

പ്റാെില്ല. ഭൂമി പ്റാട്ടെിടനെുക്കുദമ്പാൾ സർക്കാർ 

മാർഗ്ഗനിർദേശെിൽ പ്ററഞ്ഞിരിക്കുന്ന ുദപ്റാടല 

മൂന്നുവർഷദെടക്കങ്കിലും കരാർ ഗ്പ്റകാരം 

പ്റാട്ടെിടനെുക്കാൻ ഗ്ശമിക്കണം. 

● ടമറുമാർ  ങ്ങൾക്്ക ലഭിച്ച പ്റരിശീലനം അനുസരിച്്ച 

ട ാഴിലാളികൾക്്ക ട ാഴിലിടനക്കുറിച്ച ് വയക്ത  

നൽകണം. 
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●  ട ാഴിൽ കാർഡ ് കൃ യമായി പ്റൂരിപ്പിച്ച ്

ട ാഴിലാളികൾക്കു നൽകുക. യാട ാരു 

കാരണവശാലും ടമറുമാർ ട ാഴിൽ കാർഡ ് കയ്യിൽ 

സൂക്ഷിക്കാ ിരിക്കുക. 

● പ്റണിസ്ഥലെ് ആവശയമായ സൗകരയങ്ങൾ ഉദൊടയന്ന ്

ടമറ ്ഉറപ്പുവരുെുക. 

●  പ്സറ ് ഡയറിയിൽ ദമാനിററിങ്ങിന ് എെുന്ന 

ഉദേയാരസ്ഥടരടക്കാെ് ഒപ്പുവയ്പ്പിക്കണം.   

●  ട ാഴിലാളികൾക്്ക അവരുടെ പ്റെ ് 

അവകാശങ്ങടളപ്പറി പ്ററഞ്ഞുടകാെുക്കുകയും അവടര 

ദബാധവാന്മാരാക്കുകയും ടെയ്യുക. 

●  പ്റു ിയ ട ാഴിലിെങ്ങൾ കടെെുവാനും,  പ്റു ിയ 

ട ാഴിൽ ആസൂഗ് ണം ടെയ്യുവാനും,  ട ാഴിലാളികടള 

സഹായിക്കുകയും ടെയ്യുക. 

●  കൃ യമായി ദസാഷയൽ ഓഡിറിങ്കിലും, ഗ്രാമസഭയിലും 

ദഗ്പ്റാജക്റ ് മീറിംരിലും, പ്റരിശീലനകയാമ്പിലും 

പ്റടങ്കെുക്കുക. 

●  മറു ട ാഴിലാളികൾക്്ക കൂെി ടമറിടറെ 

െുമ ലകളിദലക്ക ് കെന്നുവരുവാനുള്ള സാഹെരയവും 

സന്ദർഭവും ഒരുക്കിടകാെുക്കണം. 

●  ട ാഴിലാളികളുമായി നിരന്ത്ര സമ്പർക്കം 

പ്റുലർെുകയും കൂെു ൽ ബന്ധം സ്ഥാപ്റിക്കുകയും 

ടെയ്യുക. 
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രജിസ്റ്ററുകൾ 

ദകഗ്ന്ദ സർക്കാരിടറെ നിർദേശഗ്പ്റകാരം  ാടഴപ്പറയുന്ന 7 

രജിററുകൾ നിർബന്ധമായും ഗ്രാമപ്റഞ്ായെിൽ  

സൂക്ഷിദക്കെ ാണ.് 

 

1)ദജാബ ്കാർഡ ്രജിറർ 

2)ഗ്രാമസഭാ രജിറർ 

3)ഡിമാൻഡ ്/ അദലാദക്കഷൻ ദവ ന  രജിറർ 

4)വർക്ക ്രജിറർ 

5)ഫിക്സഡ് അസറ് രജിറർ 

6)പ്റരാ ി രജിറർ 

7)ടമറീരിയൽ രജിറർ  

                                                                                                                             

1)ദജാബ് കാർഡ് രജിസ്റ്റർ 

 

വാർഡിൽ ആടക 65  കുെുബങ്ങൾക്്ക ട ാഴിൽകാർഡ്  

ലഭിച്ച ായി രജിറർ പ്റരിദശാധനയിൽ കാണുവാൻ സാധിച്ചു. 

2018 മു ലുള്ള കാലയളവിൽ 7 ട ാഴിൽ കാർഡുകൾ 

പ്റു ു ായി അനുവേിച്ചിട്ടുെ്. ട ാഴിൽ കാർഡിൽ  ദപ്റര ്

ദെർക്കടപ്പട്ട എല്ലാ ട ാഴിലാളികളുടെയും ദഫാദട്ടാ 

രജിററിൽ  പ്റ ിപ്പിച്ചിട്ടുൊയിരുന്നു. 
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2)ഗ്ഗാമ ഭാ രജിസ്റ്റർ 

എല്ലാ വാർഡുകളിലും ഗ്പ്റദ യകം ഗ്പ്റദ യകം ഗ്രാമസഭ 

രജിററുകൾ ഉെ്. 2018 ജനുവരി 14 ന്    ട ാഴിലുറപ്പ ്

പ്റദ്ധ ിയുടെ 2018-'19 വർഷടെ വാർഷികകർമ്മപ്റദ്ധ ി 

 യ്യാറാക്കുന്ന ിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ സവീകരിക്കുന്ന ിനുള്ള 

ഗ്രാമസഭ പ്റഞ്ായെ് കമ്മയൂണിറി ഹാളിൽ നെന്ന ായി 

കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ആടക 83 ദപ്റർ പ്റടങ്കെുെ ് ഒപ്പ ്

ദരഖ്ടപ്പെുെി. 49 പ്റദ്ധ ി നിർദേശങ്ങൾ മുദന്നാട്ടു 

വച്ചിട്ടുൊയിരുന്നു ഈ ഗ്രാമസഭയിൽ. 

 

3)ഡിമാൻഡ ്/ അദലാദക്കഷ്ൻ ദവ ന  രജിസ്റ്റർ 

 ഡിമാൻഡ ് രജിറർ വളടര കൃ യമായി എഴു ി 

സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.  രജിററിൽ ട ാഴിലിനുദവെി 

അദപ്റക്ഷിച്ച  ീയ ി, നൽകിയ  ീയ ി, ടപ്റടയമറെ ്  ദപ്റായ  ്

 ുെങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ എഴു ി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. 

 

4)വർക്ക ്രജിസ്റ്റർ 

വർക്ക ്വിവരങ്ങൾ എം. ഐ .എസിൽ നിന്നും ഡൗൺദലാഡ ്

ടെയതു  സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഗ്പ്റവർെികൾ അനുവേിച്ചിരുന്ന 

മുൻരണന , ഗ്പ്റവർെി  ുെങ്ങിയ  ീയ ി , അവസാനിച്ച 

 ീയ ി  ുെങ്ങിയവ കൃ യമായി ഉൊയിരുന്നു. പ്റരിദശാധിച്ച 

ഫയലിടല  ഗ്പ്റവർെനങ്ങൾ വർക്ക ് രജിററിൽ 

ദരഖ്ടപ്പെുെിയിട്ടുൊയിരുന്നു. 

 

5) ിക്സഡ് അ റ്റ/്ആ്രി രജിസ്റ്റർ  
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 ഓഡിറ ്കാലയളവിലുള്ള  WC/335000 എന്ന വർക്കിടറെ 

വിവരങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു . 

 

6)പരാ ി രജിസ്റ്റർ 

പ്റരാ ി രജിറർ ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. 2016-'17 

കാലയളവിലാണ ് അവസാന പ്റരാ ി 

ദരഖ്ടപ്പെുെിയിരിക്കുന്ന .് പ്റരാ ികൾ എല്ലാം  

പ്റരിഹരിച്ച ായി രജിററിൽ കാണുവാൻ സാധിച്ചു .എന്നാൽ 

ഈ ഓഡിറ് കാലയളവിൽ പ്റരാ ികടളാന്നും 

ദരഖ്ടപ്പെുെിയിട്ടുൊയിരുന്നില്ല. 

  

7)തമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ  

 ട ാഴിലുറപ്പിൽ ഏടറെുക്കുന്ന ഗ്പ്റവൃെികളുടെ ഭാരമായി 

വരുന്ന സാധന സാമഗ്രികളുടെ വാങ്ങൽ  ീരുമാനം, 

ഉപ്റദയാരം, നീക്കിയിരിപ്പ,് ടെലവുകൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങൾ മുഴുവനും ഗ്പ്റസ്തു   രജിററിൽ 

ദരഖ്ടപ്പെുദെെ ാണ ് .വിവരങ്ങൾ എം. ഐ .എസിൽ 

നിന്നും ഡൗൺദലാഡ് ടെയതു  സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ആറാം 

വാർഡിടല ടമറീരിയൽ െിലവുകൾ ടമറീരിയൽ രജിററിൽ 

നിന്നും കടെെുക്കാനായില്ല. 

 

 

*കവർ ദപജ ് 

ഒരു ഗ്പ്റവർെി ഫയലിൽ ആധികാരികമായി ദവെ ും, 

ഗ്പ്റവര തിടയക്കുറിച്്ച ഏട ാരാൾക്കും  എളുപ്പെിൽ 
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മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ദരഖ് കവർ ദപ്റജ ്ആണ.് കവർ 

ദപ്റജ ്പ്റൂർണമായിരുന്നു. എന്നാൽ കവർ ദപ്റജിൽ  ജിദയാ ൊഗ്ഗ് 

അസറ് ഐഡി, ദമറിടറെ ദപ്റര ്എന്നിവ  ഇല്ലായിരുന്നു,  

 

* തചക്ക ്ലിസ്റ്റ് 

ടെക്്ക ലിറ ്പ്റൂർണമായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഓദരാ 

ദരഖ്കടളയും സൂെിപ്പിക്കുന്ന ദപ്റജ ്നമ്പർ ഇല്ലായിരുന്നു. 

ഓദരാ ദരഖ്കടളയും സൂെിപ്പിക്കുന്ന നമ്പർ ആണ ്ദവെ  ് 

  

* ആനുവൽ ആക്ഷൻ പ്ലാനിതറെ ദകാപ്പി 

ആനുവൽ ആക്ഷൻ പ്ലാനിടറെ ദകാപ്പി  ഉൊയിരുന്ന ിനാൽ 

ഈ സാമ്പെിക വർഷെിൽ ടെയത ഗ്പ്റവർെികൾ 

മുൻരണനാ ഗ്കമെിൽ ആണ ്എന്നുമനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു 

.  

 

* തടക്നിക്കൽ എസ്റ്റിദമറ്റിതറെ  ദകാപ്പി 

ടസകയൂർ  ദസാഫ്റട്വയറിൽ നിന്നുള്ള ദകാപ്പി വളടര 

കൃ യ ദയാടെ ഫയലിൽ  സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.ദഗ്ഡായിങ് ആൻഡ ് 

ഡിപ്സൻ, എന്നിവ ഉൊയിരുന്നാലും ജനകീയ എറിദമറ ്

ഇല്ലായിരുന്നു . 

 

*ഭരണാനുമ ി  ീരുമാനത്തിതറെ ദകാപ്പി  
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ഒരു വർഷെിൽ  വാർഡിൽ നെപ്പിലാക്കുന്ന ട ാഴിലുറപ്പ ്

ഗ്പ്റവർെനങ്ങൾക്്ക പ്റഞ്ായെ ് ഭരണ സമി ി നൽകുന്ന  

അനുമ ിയാണ ് ഭരണാനുമ ി ഇ ിൽ ടസഗ്കട്ടറിയുടെ 

 ിയ ിദയാടെയുള്ള ഒപ്പാണ ് ദവെ .് എന്നാൽ ഈ 

ദകാപ്പിയിൽ ടസഗ്കട്ടറിയുടെ ഒപ്പ ് , ിയ ി എന്നിവ 

ദരഖ്ടപ്പെുെിയിട്ടുൊയിരുന്നില്ല. 

 

*  ാദേ ികാനുമ ി  

 ടസകയൂറിൽ  നിന്നും എെുെ ദകാപ്പി ഉൊയിരുന്നു . 

സാങ്ക ികാനുമ ി വയക്തമായിരുന്നു. 

 

* ംദയാജി  പദ്ധ ി   

 പ്റരിദശാധിച്ച ഫയലുകൾ ഒന്നും സംദയാജി  പ്റദ്ധ ി 

അല്ലായിരുന്നു. അ ിനാൽ ഈ ദരഖ്  ബാധകമല്ല . 

 

 

* വർക്ക ്ആവശയതപ്പട്ടുതകാണ്ടുള്ള  ദ ാം  

ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള  ട ാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ട നിർേിഷ്ട 

ദഫാര മാറിലുള്ള അദപ്റക്ഷ  കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. 

അദപ്റക്ഷയിൽ  ട ാഴിലാളികളുടെ ദപ്റര,് ഒപ്പ്, ട ാഴിൽ 

ആവശയടപ്പട്ട  ീയ ി,  ട ാഴിൽ ആവശയടപ്പെുന്ന  ് എന്ന ്

മു ൽ ഇന്ന് വടര ആടണന്ന ് കൃ യമായി 

ദരഖ്ടപ്പെുദെെ ാണ.് 

 

* വർക്ക ് അനുവേിച്ചുതകാണ്ടുള്ള ദ ാം  

ട ാഴിൽ അനുവേിച്ച ിടറെ പ്റകർപ്്പ പ്റരിദശാധിച്്ച 

ഫയലുകളിൽ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 
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* മാസ്റ്റർ ദറാളിതറെ ദകാപ്പി 

 

ട ാഴിലാളികൾ ട ാഴിൽ ടെയ്യുന്ന രീ ി ഉൾടപ്പടെയുള്ള 

ഹാജർ ദരഖ്ടപ്പെുെുന്ന ിടറെ അെിസ്ഥാന ദരഖ്യാണ ്മാറർ 

ദറാൾ ദനാക്കിയ ഫയലുകളിൽ  മാറർ ദറാൾ ദകാപ്പി 

ഉൊയിരുന്നു.  പ്റണിയായുധ വാെക ദവ ന ദൊടൊപ്പം 

നൽകുന്നുെ്.  േിവസ ദവ നം, ഹാജർ ഗ്പ്റകാരമുള്ള കൂലി 

എന്നിവ എല്ലാം മറർ ദറാളുകളിലും എഴു ിയിട്ടുൊയിരുന്നു 

.ടവട്ടി  ിരുെലുകൾ ഇല്ലാ ിരുന്ന  ്ഗ്പ്റശംസനീയമാണ.്  

 

* എം ബുക്കിതറെ  ദകാപ്പി 

ഗ്പ്റവർെി  ുെങ്ങുന്ന ിനു മുൻപ്റും ദശഷവുമുള്ള അളവുകൾ 

ദരഖ്ടപ്പെുെിയ അെിസ്ഥാന ദരഖ്യാണ ് എം ബുക്ക ്

പ്റരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ  എം. ബുക്ക്  ഉൊയിരുന്നു . AS,TS 

നമ്പർ , എറിദമറ്  ുക, എറിദമറ്  ുക യഥാർത്ഥ െിലവും 

 മ്മിലുള്ള വയ യാസം എന്നിവ കൂെി ദരഖ്ടപ്പെുദെെ ാണ്. 

]²-Xn-bnÂ Gsä-Sp-¡p¶ hnhn-[- ioÀj-I-¯nÂs¸« {]hr-¯n-

IÄ, Ah-bpsS F®w, \ofw, hoXn, Bgw, (s]m-¡w) hym]Xw, 

Hcp bpWn-än\v \ÂtI-p¶ XpI, BsI XpI F¶nh \nÀ_-Ô-

ambpw ദരഖ്ടപ്പെുദെെ ാണ് 

               

*   ാധന ഘടകം  

 പ്റരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ ബാധകമല്ല. 
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 *  ദവജ ് ലിസ്റ്റ ്

ട ഴിലാളികൾ എഗ്  േിവസം ദജാലി ടെയതു   എന്ന ിടന 

അെിസ്ഥാനമാക്കി അവർക്ക ് നദകകെ കൂലി ആയുധം മൂർച്ച 

കൂട്ടുന്ന ിനുള്ള  ുക എന്നിവടയല്ലാം കാണിച്ച ് ദവ നം 

പ്കമാറുന്ന ിനുള്ള ഒന്നാണ ് ദവജ് ലിറ.് മാറർ ദറാളിന ്

ആനുപ്റാ ികമായ ദവജ ്ലിറ ്കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു.  

 

* fto 

എല്ലാ ദവജ ് ലിറിനും ആനുപ്റാ ികമായ എഫ ്.െി .ഓ 

ഫയലിൽ  കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. 

 

* തമറ്റീരിയൽ വൗച്ചർ  

   പ്റരിദശാധിച്ച ഗ്പ്റവർെികൾ ടമറീരിയൽ വർക്കുകൾ   

അല്ലായിരുന്നുടവങ്കിലും, സിറിസൺ ഇൻഫർദമഷൻ 

ദബാർഡിനു  ദവെി  ുക െിലവഴിച്ചിട്ടുെ് എങ്കിൽ 

 ുകയുടെ ടമറീരിയൽ  ബില്ലുകൾ ഫയലുകളിൽ 

സൂക്ഷിദക്കൊ ാണ.് 

 

* ദറായൽറ്റി  

ടെയത ഗ്പ്റവർെികൾക്്ക ബാധകമല്ല 

 

* ദ ാദടാഗ്ഗാഫ്സ്  

പ്റണി  ുെങ്ങുന്ന ിനു മുൻപ്റും പ്റണിയുന്ന ിന് ഇെയിലും 

പ്റണി പ്റൂർെീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞും എന്നിങ്ങടന  3 ദഫാദട്ടാകൾ  

ആണ ്ഫയലിൽ ദവെ  ്എന്നാൽ ദഫാദട്ടാസ ്ഒന്നും ടന്ന 

കാണാൻ  കഴിഞ്ഞില്ല  
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* പൂർത്തീകരണ  ർട്ടി ിക്കറ്റ ് ദകാപ്പി 

ഗ്കി യമായി കാണുവാൻ  കഴിഞ്ഞു.  

 

* മാസ്റ്റർ ദറാൾ മൂതവമറെ ്സ്ലിപ ് 

വർക്ക ്ഫയലില ്  മറർ ദറാൾ മൂടവമറെ ്സ്ലിപ്്പ ഉൊയിരുന്നു. 

 

* ജിദയാ ടാഗ് ഡ് ദ ാദട്ടാ ്  

 പ്റരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ ഇെരെിലുള്ള ഒരു ദരഖ്യും 

കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.  

 

 

* ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ്റിദപ്പാർട്ട ്

നിയമ  ഗ്പ്റകാരമുള്ള ദസാഷയൽ ഓഡിറ് നെപ്പാക്കുന്ന ് 

ഇദപ്പാഴാണ്. 

 

* സ റ്റ ്ഡയറി  

 പ്സറ് ഡയറി യുടെ  കവർദപ്റജിൽ ഗ്പ്റവർെിടയ കുറിച്ചുള്ള 

ഗ്പ്റാഥമിക വിവരങ്ങൾ  ഏട ാരു വയക്തിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ 

പ്ററുന്ന രീ ിയിൽ ഉൊദകെ ാണ്. ഗ്പ്റവർെി 

ആരംഭിക്കുന്ന   േിവസം ,ഗ്പ്റവർെി അവസാനിക്കുന്ന  

 ീയ ി  എന്നിവ ദരഖ്ടപ്പെുട െ ാണ് . ,അദ ാടൊപ്പം  

എറിദമറ്  ുക,ഗ്പ്റവൃെി േിനങ്ങൾ  , എന്നിവ കവർദപ്റജിൽ 

ഉൊയിരിക്കണം  

പ്റണിസ്ഥലടെ സൗകരയങ്ങളുടെ ലഭയ  അെങ്ങിയ ടെക്്ക 

ലിറ്  പ്റൂരിപ്പിച്ചിട്ടുെ്  . 
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വയക്തമായിരുടന്നങ്കിലും ഉള്ളെക്കം ഇല്ല, െികിത്സാ െിലവ,്  

വാെക, ട ാഴിലാളികളുടെ സാക്ഷയപ്റഗ് ം എന്നിവ 

പ്റൂരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു.                                                                           

പ്സറ് ഡയറി യുടെ ഒരു ഭാരമാണ ്  പ്റദ്ധ ി ആരംഭ മീറിങ്ങ്.  

ഒരു ഗ്പ്റവൃെി  ുെങ്ങിയ ുെങ്ങുന്ന ിനു മുമ്പ ്

ഗ്പ്റവർെിടയക്കുറിച്ചുളള  വിവരങ്ങൾ പ്റങ്കുവയ്ക്കുന്ന ും 

അ ുദപ്റാടല ഒരു ഗ്പ്റവർെി എങ്ങടന ടെയ്യണടമന്ന ്

ട ാഴിലാളികൾ ക്ക്   കൃ യമായ അവദബാധം ഉൊക്കി 

എെുക്കുന്ന ിനും വാർഡ് ടമമ്പർ,  റാഫ ് എന്നിവരുടെ  

അധയക്ഷ യിൽ കൂെുന്ന ദയാരമാണ് പ്റദ്ധ ി  ആരംഭ  

മീറിങ്ങ.് ഏട ാരു ഗ്പ്റവർെി  ുെങ്ങന്ന ിനു  മുറെു ം   പ്റദ്ധ ി 

ആരംഭ മീറിംര് നെദെെ ുെ് .പ്സറ് ഡയറി ഉൊയിരുന്ന 

വർക്ക ് ഫയലുകളിൽ വാർഡ ് ടമമ്പറുടെ അധയക്ഷ യിൽ 

പ്റദ്ധ ി ആരംഭ മീറിംര് നെന്നിട്ടുള്ള ായി കാണുന്നു .                                                                                 

പ്സറ് ഡയറിയിൽ  ഉൊയിരിദകെ  മടറാരു ഗ്പ്റധാനടപ്പട്ട 

ഭാരമാണ് ട ാഴിലാളികളുടെ സാക്ഷി പ്റഗ് ം:മറർ ദറാളിൽ 

ഒപ്പുടവച്ച ട ാഴിലാളികൾ ഗ്പ്റവൃെി ടെയതു  എന്നും, ദമറ് 

ദമൽദനാട്ടം വഹിച്ചു എന്നും ട ളിയിക്കുന്ന ആധികാരിക 

ദരഖ്യാണ ് സാക്ഷി പ്റഗ് ം                                                                            

വി.എം. ി റിദപ്പാർട്ട ് 

 ഓദരാ വാർഡിടല   ഗ്പ്റവർെനങ്ങടള  നിരീക്ഷിക്കുന്ന ിനും 

കൂെു ൽ ടമച്ചടപ്പെുെുന്ന ിനുമായി കാരയക്ഷമമായി  

ഗ്പ്റവർെിദക്കെവരും, ആ ഗ്പ്റവർെിയിൽ ഉൾടപ്പൊെ    
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വയക്തികളാണ്  വി. എം.സി യിൽ അംരങ്ങൾ 

ആയിരിദക്കെ  ്. 

  രർശക കുറിപ്പ്                                            

ഗ്പ്റവർെിയുടെ ഓദരാ ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള പ്റുദരാര ി  

വിലയിരുെുന്ന ിനും, ട ാഴിലാളികളുടെ ഗ്പ്റശ്നങ്ങൾ 

മനസ്സിലാക്കുന്ന ിനും, പ്റദ്ധ ി നിർവഹണ ഏജൻസിയുടെ 

ഉദേയാരസ്ഥർ, ജനഗ്പ്റ ിനിധികൾ, VMC അംരങ്ങൾ എന്നിവർ 

ഗ്പ്റവർെി  നെക്കുദമ്പാൾ സ്ഥല സന്ദർശനം നെദെെ ാണ്. 

പ്സറ് ഡയറികളിൽ, സന്ദർശകരുടെ  ദപ്റരും,ഒപ്പും, സന്ദർശന 

കുറിപ്പും ദരഖ്ടപ്പെുദെെ ാണ്. 

 

 

* ഓഡിറ്റിന് വിദധയമായ  യലുകളുതട  വിശോംശങ്ങൾ 

 

 

Sl 

No 

Work 

code 

Name of 

work 

Estimat

e 

Amoun

t  

Manda

ya 

taken 

Unskille

d 

wages 

Skilled 

wages/ 

materia

l/CIB 

Total 

expens

e  

1 Wc/3350

00 

മഴക്കു

ഴി 

നിർമാ

ണം  

29437 99 23848 3390 27238 

 

 

സ റ്റിൽ കണ്ട വിവരങ്ങൾ  
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SlNo വർക്ക ്ദകാഡ ്

&ടനയിം  

എറിദമറ ്

ടമഷടര മറെ ് 

എം ബുക്ക ്

ടമഷടര മറെ ് 

ഫീൽഡ ്

ടമഷടര മറെ ് 

1. Wc/335000 

മഴക്കുഴി   

നിർമ്മാണം  

115.13 cum 106.12 cum കൃ യമായ 

അളടവെു

പ്പിനു 

സാധിച്ചി

ട്ടില്ല. 

 

 

 

 

1. Wc/335000 കാന നിർമ്മാണം 

സാലി ദബബി  എന്ന വയക്തിയുടെ സ്ഥലെ് മഴക്കുഴി  

നിർമ്മക്കാനായി 27238 രുപ്റയാണ് ആടക   

െിലവഴിച്ചിരിക്കുന്ന .് അ ിൽ 2950 രൂപ്റ ദബാർഡിനായി 

െിലവഴിച്ചിട്ടുെ്.  

സ്ഥലെ ് ദബാർഡും കാണാൻ  കഴിഞ്ഞു. 99 ട ാഴിൽ 

േിനങ്ങളിലായാണ ് ഈ പ്റണി 

പ്റൂർെീകരിച്ചിരിക്കുന്ന .്സ്ഥലെ്, കാലപ്പഴക്കവും മഴയും 

മഴക്കുഴികടള സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുെ് കുടറ ഭാരം 

കാെുദകറിയും മറും കിെക്കുന്ന ിനാൽ അളടവെുപ്പ ്

സാധയമല്ലായിരുന്നു, എന്നാൽ അളക്കാൻ കഴിയുന്നവയിൽ 

നിന്നും എം ബുക്കിൽ കാണിച്ച ിലും കൂെു ൽ അളവിൽ 

പ്റണി  നെന്നിട്ടുെ് എന്ന ് മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ചു.                               

നിർദേശങ്ങൾ ഉദേയാഗസ്ഥദരാട്                                                                       . 
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1.  ഗ്പ്റവർെി ഫയൽ സൂക്ഷിദക്കെ 22 ദരഖ്കൾ കൃ യമായ 

സൂക്ഷിക്കണം ദകഗ്ന്ദ സർക്കാരിൻടറ ഈ കാരയെിൽ ഉള്ള മാർഗ്ഗ 

നിർദേശം കൃ യമായി പ്റാലിദക്കെ ാണ്.                             . 

2. എറിദമറ ് ജനകീയ ഭാഷയിൽ ട ാഴിലാളികൾക്്ക മനസ്സിലാവുന്ന 

രീ ിയിൽ ആവണം 

3. ദലബർ ബഡ്ജറ ് ,വർക്്ക കലെർ എന്നിവ  യ്യാറാക്കുന്ന ിന ്

ട ാഴിലാളികളുടെയും രുണദഭാക്താക്കളുടെ ഗ്പ്റാദേശിക 

വിേഗ് ധരുടെയും പ്റങ്കാളിെം ഉറപ്പാക്കണം. 

4. ട ാഴിൽ കാർഡിൽ ദഫാദട്ടാ പ്റഠിപ്പിക്കുന്ന ിനുള്ള ടെലവ ്

ട ാഴിലാളികളിൽ നിന്ന ്ഈൊക്കാൻ പ്റാെില്ല 

5. ട ാഴിലിനുദവെി അദപ്റക്ഷിക്കുദമ്പാൾ പ്റകരം രസീ  ്

നൽദകെ ാണ്. 

6. ട ാഴിലാളികളുടെ ട ാഴിൽ  ല അെിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ 

ഉറപ്പാക്കാൻ ദവെി ദവെ നെപ്റെികൾ സവീകരിക്കുക.           

7.ട ാഴിൽ ആവശയടപ്പട്്ട 15 േിവസെിനുള്ളിൽ  ടന്ന 

ട ാഴിലാളികൾക്്ക ട ാഴിൽ നൽകണം .                                                        

8.         ഉദേയാരസ്ഥർ  ദരഖ്കളില്  ഒപ്പുടവക്കുദമ്പാള്   ീയ്യ ി കൂെി 

ദരഖ്ടപ്പെുദെൊ ാണ്. 

                                                

ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്തിദനാട് 

 

1. കൃ യമായ ഇെദവളയിൽ ഗ്രാമസഭ, ദസാഷയൽ ഓഡിറ ്

ഗ്രാമസഭ എന്നിവ നെെണം. 

2. ട ാഴിൽ ആവശയക  കൃ യമായ രജിറർ ടെയ്യുന്ന ിനും 

ട ാഴിലാളികളുടെ അർഹ കളും അവകാശങ്ങളും അവടര 

ദബാധയടപ്പെുെുന്ന ിനും പ്റരാ ികൾ 
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പ്റരിഹരിക്കുന്ന ിനും ആയി ദറാസ്ഗാർ േിനം 

സംഘെിപ്പിദക്കെ ് ആണ്. 

 

3. ട ാഴിൽ കാർഡിൽ ദഫാദട്ടാ പ്റഠിപ്പിക്കുന്ന ിനുള്ള ടെലവ ്

ട ാഴിലാളികൾ നിന്ന ്ഈൊക്കാൻ പ്റാെില്ല. 

 

4. ട ാഴിലുറപ്പ ് പ്റദ്ധ ി നെപ്പിലാക്കുന്ന ിന ്

വിനിദയാരിക്കുന്ന ് ഉള്ള ദനട്ടം ഉൊക്കുന്നുദൊ എന്ന് 

ഉറപ്പാക്കണം. 

 

                5.ട ാഴിൽ ആവശയടപ്പട്്ട 15 േിവസെിനുള്ളിൽ  ടന്ന    

ട ാഴിലാളികൾക്്ക ട ാഴിൽ നൽകണം.                          

6. ട ാഴിലുറപ്പ് പ്റദ്ധ ിയുടെ സു ാരയ  ഉറപ്പു വരുെുന്ന ിന് ഗ്പ്റവൃെി 

ആരംഭിക്കുന്ന ിനു മുമ്പ് പ്റദ്ധ ി വിവരങ്ങൾ  അെങ്ങിയ ഗ്പ്റാദേശിക 

ഭാഷയിലുള്ള സിറിസൺ  ഇൻഫർദമഷന ് ദബാർഡ ് ഗ്പ്റവൃെി സ്ഥലെ ്

സ്ഥാപ്റിക്കുക . 

ദ ാഷ്യൽ  ഓഡിറ്റ ് ഗ്പവർ ത്തന ങ്ങളിൽ  പോളികള ് ആയവര്  

 

 ട ാഴിലുറപ്പ്  വിഭാരം ഉദേയാരസ്ഥർ  

 വാർഡിടല ട ാഴിലാളികള ് 

 ദമറ ് മാര്  

 പ്റഞ്ായെ്  ഭരണ സമി ി അംരങ്ങള ് 

 പ്റഞ്ായെ്  ഉദേയാരസ്ഥര ് 

 കുെുംബഗ്ശീ ഗ്പ്റവർെകര്  

 ദസാഷയൽ  ഓഡിറ ് െീം ഇെുക്കി  

അനുബന്ധം- 1-  
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ത ാഴിലുറപ്പുപദ്ധ ിയിൽഏതറ്റടുതത്തെയ്യാൻപറ്റിയഗ്പവൃ

ത്തികൾ 

1.വിഭാഗംഎ :ഗ്പ്റകൃ ിവിഭവപ്റരിപ്റാലനവുമായി ബന്ധടപ്പട്ട 

ടപ്റാ ുഗ്പ്റവൃെികൾ 

2.  വിഭാഗംബി: സമൂഹെിൽ അവശ  അനുഭവിക്കുന്ന 

വിഭാരങ്ങൾക്കുള്ളവയക്തിര  ആസ്തികൾഖ്ണ്ഡിക 

5ൽപ്റരാമർശിക്കുന്ന കുെുംബങ്ങൾക്കമാഗ് ം. 

3.  വിഭാഗം ി: ദേശീയ  ഗ്രാമീണ ഉപ്റജീവനമിഷൻ നിബന്ധനകൾ 

അനുസരിക്കുന്ന സവയംസഹായസംഘങ്ങൾടക്കൊ ു 

അെിസ്ഥാനസൗകരയങ്ങൾ 

4.  വിഭാഗംഡി: ഗ്രാമീണ അെിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ 

അനുബന്ധം :വിവിധ  ലത്തിലുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥരുതട 

ചുമ ലകൾ . 

ദമറ്റ്  മാരുതട ചുമ ലകള ്. 

ഗ്പ്റവൃെി സ്ഥലങ്ങളിൽ  ഗ്പ്റവൃെിയുടെ ദമൽദനാട്ടം. 

 ട ാഴിൽ  കാർഡില്  ആവശയമുള്ള വിവരങ്ങള ് 

ദരഖ്ടപ്പെുെുക. 

 മറർ  ദറാളില ് ട ാഴിലാളികളുടെ ഹാജര്  ഉറപ്പു 

വരുെുക 

 

 ഗ്പ്റവൃെി ഇെങ്ങളിൽ  ആവശയ മായ ടസൗകരയങ്ങള ് 

ഉദൊ എന്ന് ഉറപ്പു വരുെുക 

 പ്സറ് ഡയറിയിൽ  ദമാണിററിംരിന് വരുന്ന 

ഉദേയാരസ്ഥടര ടകാെ് ഒപ്പ് വയ്പ്പിക്കണം 

 ട ാഴിലാളികൾക്്ക അവരുടെ പ്റെു 

അവകാശങ്ങടള കുറിച്ച് പ്ററഞ്ഞു ടകാെുക്കുകയും 

അവടര ദബാധാവ കരിക്കുകയും ടെയ്യുക 
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 പ്റു ിയ ട ാഴിൽ  ഇെങ്ങള്  കടെെുവാനും പ്റു ിയ 

ട ാഴിൽ  ആസൂഗ് ണം ടെയ്യുവാനും 

ട ാഴിലാളികടള സഹായിക്കുക . 

 കൃ യമായി ദസാഷയൽ  ഓഡിറ ് 

ഗ്രാമസഭയിലും,ടഗ്പ്റാജകറ് ് മീറിങ്ങിലും പ്റരിശീലന 

കയാമ്പിലും പ്റടങ്കെുക്കുക. 

 മറു ട ാഴിലാളികൾക്ക ് കൂെി ദമറ്  ടറെ 

െുമ ലകളിദലക്ക് കെന്നു വരാനുള്ള സാഹെരയം 

ഉൊക്കുക 

 ട ാഴിലാളികളുമായി നിരന്ത്ര സമ്പർക്കം 

പ്റുലർെുകയും കൂെു ല ് ബന്ധം സ്ഥാപ്റിക്കുകയും 

ടെയ്യുക. 

ഓവർ ീയര്   എഞ്ചിനീയർ/ 

   

 ഗ്പ്റവൃെികളുടെ എറിദമറ്  യ്യാറാക്കൽ . 

 ഗ്പ്റവൃെിയുടെ സാദങ്ക ിക കാരയങ്ങളും 

അളവുകളും ട ാഴിലാളികൾക്ക് പ്ററഞ്ഞു 

ടകാെുക്കുക. 

 ഗ്പ്റവൃെിയുടെ അളവുകൾ  ദരഖ്ടപ്പെുെി 

കൂലിനൽകുന്ന ി നാവശയമായ നെപ്റെികള ് ടെയ്യുക. 

പഞ്ചായത്ത് ത ഗ്കട്ടറി   ത ഗ്കട്ടറിഅ ിസ്റ്റസ ്/ 

 പ്റദ്ധ ിയുടെ ദമൽദനാട്ടം. 

 ബില്ലുകൾ  അംരീകരിക്കല ്. 

 ട ാഴിലാളികളുടെ ദവ നം യഥാസമയം അവരുടെ 

എടക്കൗെിൽ  എെിടയന്ന ് ഉറപ്പു വരുെല് . 

മറർ  ദറാള് സാക്ഷയടപ്പെുെി ട ാഴില ് അനുമ ി നൽകുക 

 

കുമരമംരലം   പ്റഞ്ായെിടല ട ാഴിലുറപ്പ ്പ്റദ്ധ ിയിൽ 1 

ഓവറ് സീർ  യും 1  ദഡറ എൻഗ്െി ഓപ്പദറററും മാണുള്ള ്  ഉള്ള .് 
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ഈ പ്റഞ്ായെിൽ ഇവരുടെ ദസവനം അഭിനന്ദനാർഹമാണ.് 

ഈ ദസാഷയൽ ഓഡിറ ് ഗ്പ്റഗ്കിയല്  ഞങ്ങൾക്ക ്ആവശയമായ 

ദസവനങ്ങൾ യഥാസമയം നൽകിയ ബഹു. ഗ്പ്റസിഡൻറ,്  

ടസഗ്കട്ടറി, ടസൽ  ജീവനക്കാർ, വാർഡ ്ടമമ്പർ കൂൊട  

ഫീൽഡ ് ല ഗ്പ്റവർെനങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം  ഉൊയിരുന്ന ദമറ ്മാർ  

,മറു ട ാഴിലാളികൾ  എന്നിവർക്ക ്നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. 

 

31.10.2019 ന് നൂറൽ ഹുോ മഗ്േ  ഹാൾ തപരുമ്പിള്ളി 

ചിറയിൽ ദചർന്ന ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭയിൽ 

നിന്ന ലഭിച്ച നിർദേശങ്ങൾ. 

 

 കൃ യസമയെ ് ടന്ന ദവ നം  ലഭയമാക്കുക 

 വൃദ്ധർക്്ക ട ാഴിലിൽ ഇളവ ്നൽകണം. 

 

 കാെുടവട്്ട ദപ്റാടലയുള്ള ഗ്പ്റവർെികൾ ദവണം. 

 

 കയർ, മുള ദപ്റാടലയുള്ളവ  ടകാെ് ജലദഗ്സാ സ്സുകളുടെ 

സംരക്ഷണെിന് അനുമ ി നൽകണം. 

 

 െികിത്സാ െിലവ ്ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ള െട്ടങ്ങൾ 

ലഘൂകരിക്കണം. 

 

 


