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ആമുഖം  
       രാജ്യതെ ഗ്ഗാമങ്ങളില് ജ്ീവിക്കുന്ന  ാധാരണക്കാരായ 
മനുഷ്യരുതെ  ര്വദ ാന്മുഖമായ പുദരാഗ ി ലക്ഷ്യം വച്ച് 
 വാ ഗ്ന്തയാനന്തര ഇന്തയന് പാര്ലിതമന്റില്   നിര്മിക്കതപ്പട്ട  
ശക്തമായ നിയമങ്ങളിതലാന്നാണ്  മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ 
ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി. 2005 ത പ് ംബര് മാ ം 5-ാാാം  ീയ്യ ി 
ഈ നിയമം നിലവില് വന്നു.  
 
      ത ാഴില് ഒരു അവോശമായി േല്പ്പിച്ചു നല്േുന്ന 
നിരവധി  വിദശഷ് േളുള്ള നിയമമാണിത്. ഗ്ഗാമീണ ദമഖലയിതല 
ോരിഗ്േയനിര്മാര്ജ്നം എന്ന ഗ്പാഥമിേ ലക്ഷ്യദൊതൊപ്പം 
പാരിസ്ഥി ിേ പുനസ്ഥാപനം,  ാമൂഹയ ആസ് ി  ൃഷ്ടിക്കല് 
എന്നിവയും ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്.ജ്നങ്ങളുതെ 
ത ാഴില് തെയ്യുവാനുള്ള അവോശെിനും അവരുതെ 
ോയിോധവാന ദശഷ്ിക്കും നിയമ  ാധു യും അന്തസ്ും 
േല്പ്പിക്കുന്നുതവന്ന ാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ 
ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ   വിദശഷ് . ദേരളെിലാേയമായി 
ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി നെപ്പാക്കിയത് പാലക്കാെും വയനാട്ടിലുമാണ്. 
അ ുതോണ്ു തന്ന ഈ ദമഖലയിതല വിപുലമായ അനുഭവ മ്പെ് 
ആര്ജ്ിക്കാന് നമുക്ക് േഴിഞ്ഞിരിദക്കണ് ാണ്.  
 
മുഖയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ 
1.ഗ്ഗാമ ഗ്പദേശെ്  ാമ ിക്കുന്ന, അവിേഗ്ധ ത ാഴില് തെയ്യാന് 
 ാത്പരയമുള്ള എത ാരു േുെുംബെിനും ഒരു  ാമ്പെിേ വര്ഷ്ം 
100 േിവ തെ ത ാഴിലിനുള്ള അവോശം.  
2.േരിഗ്േരുതെ ഉപജ്ീവനവുമായി ബന്ധതപ്പട്ട വിഭവാെിെറ 
ശക്തിതപ്പെുെല്. 
3. ാമൂഹയമായി പിന്നാക്കം നില്ക്കുന്ന എലലാ േുെുംബങ്ങതളയും 
പദ്ധ ിയില് ഉള്പ്തപ്പെുെുേ. 
4.പഞ്ചായെ് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങതള ശക്തിതപ്പെുെുേ. 
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 വിദശഷ്തകൾ 

• നിയമെിതന്റ പിന്ബലമുള്ള അവോശാധിഷ്ഠി  
പദ്ധ ി 

• സ്ഗ് ീക്കും പുരുഷ്നും  ുലയ ദവ നം 
• പരിസ്ഥി ി  ംരക്ഷ്ണം,ോര്ഷ്ിേ ദമഖലയിതല 
അെിസ്ഥാന  ൗേരയ വിേ നം 

• ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക് ആ ൂഗ് ണെിലും 
നിര്വഹണെിലും  പങ്കാളിെം 

• ദവ നം ദനരിട്ട് ത ാഴിലാളിേളുതെ ബാങ്ക്/ദപാദറാ ീസ് 
അക്കൗണ്ിദലക്ക് 

• പദ്ധ ി  ു ാരയമാക്കാന്  ാമൂഹയ ഓഡിറ്റ് 
 
 
ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിതെ ഗ്പാധാന്യം 
 
         മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി 
ഗ്പോരം ഗ്ഗാമപഞ്ചായെ് ഗ്പദേശെ് നെപ്പിലാക്കുന്ന എലലാ 
ഗ്പവൃെിേളും തപാ ുജ്ന പങ്കാളിെദൊതെയുള്ള ദ ാഷ്യല് 
ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കണതമന്ന് ഈ നിയമെിതന്റ അനുദേേം 
17(2)ല് നിഷ്േര്ഷ്ിക്കുന്നു. പദ്ധ ി ഗ്പവര്െനതെപ്പറ്റിയും 
തപാ ുധനം തെലവഴിക്കുന്ന ിതനപ്പറ്റിയും പൗര മൂഹം നെെുന്ന 
പര യവും  വ ഗ്ന്തവുമായ പരിദശാധനയാണ് ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് 
അഥവാ  ാമൂഹിേ േണക്ക്  പരിദശാധന.  
 
        എലലാ വാര്ഡിലും വര്ഷ്െില് രണ്് ഗ്പാവശയം 
ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭേള്പ് േൃ യമായി നെെണം. 
ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയില് അഴിമ ിക്ക് ഇെനല്ോത , 
 ു ാരയ യും ോരയക്ഷ്മ യും ഉറപ്പുവരുെുേയാണ്  ദ ാഷ്യല് 
ഓഡിറ്റിലൂതെ ലക്ഷ്യമിെുന്നത്.   മൂഹെിതല 
നാനാ ുറേളിലുള്ളവരുതെ പങ്കാളിെം ഉറപ്പാക്കി,വിപുലമായ 
 ാമൂഹയ വിേയാഭയാ  പരിപാെിയായണ് ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് 
ഗ്പഗ്േിയ നെക്കുേ. പദ്ധ ിപ്പണം ശരിയായ രീ ിയില് 
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തെലവഴിച്ചിട്ടുദണ്ാ, പദ്ധ ിയുതെ ലക്ഷ്യം സേവരിച്ചുദവാ, 
പദ്ധ ിയുതെ ഗുണദഭാക്താക്കളുതെ ജ്ീവി െില് ഗുണപരമായ 
എന്തുമാറ്റമാണുണ്ായത്,  ാമൂഹയ ആസ് ി  ൃഷ്ടിച്ചിട്ടുദണ്ാ 
 ുെങ്ങിയ ോരയങ്ങളാണ് ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റിലൂതെ േതണ്ൊന് 
ഗ്ശമിക്കുന്നത്. തപാ ുജ്നങ്ങളുതെ പങ്കാളിെദൊതെ 
നെെുന്ന ിനാല്  ര്ക്കാര് പദ്ധിേളുതെ നെെിപ്പിനുദമല് 
തപാ ു മൂഹെിതന്റ ജ്ാഗ്ഗ യുറപ്പാക്കാന് ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് 
വഴിതയാരുക്കും. 
 
      രാജ്യതെ പരദമാന്ന  ഓഡിറ്റിങ്സ  ംവിധാനമായ 
േംദഗ്ൊളര് ആന്റ് ഓഡിറ്റര് ജ്നറല്  ( ി.എ.ജ്ി) പുറതപ്പെുവിച്ച 
മാര്ഗനിര്ദേശമനു രിച്ചാണ് ഈ ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് 
നെെിയിട്ടുള്ളത്. ംസ്ഥാന  ര്ക്കാര് രൂപീേരിച്ച  ദ ാഷ്യല് 
ഓഡിറ്റ്  ത ാസ റ്റിയുതെ ദന ൃ വം ഇ ഓഡിറ്റ്  നെെതപ്പെന്നു 
 
         ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് റിദ ാഴ്സസ് ദപഴ്സ ണ് 
ഗ്പവൃെി യല്  പരിദശാധന,  ീല്്  ന്ദര്ശനം, 
ത ാഴിലാളിേളുമായുള്ള അഭിമുഖം, എം.ഐ.എസ് പരിദശാധന 
എന്നിവതയ അെിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്  ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാര്ട്ട് 
 യ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് 
 
അവകാശങ്ങതള   ംബന്ധിച്ച് 
 
മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഗ്പോരം 
ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക് ലഭിദക്കണ് അവോശങ്ങതള േുറിച്ചും 
ഏതറ്റെുദക്കണ് ഗ്പവയെിേതള േുറിച്ചും ത ാഴിലുറപ്പ് 
നിയമെിലും 2018 -19 തല  മാറര്  ര്ക്കുലറിലും വിശേമായി 
ഗ്പ ിപാേിച്ചിട്ടുണ്്.  
 
തതാഴിലാളികളുതട 10 അവകാശങ്ങൾ 
 
1. അദപക്ഷ്ിച്ച് 15 േിവ െിനുള്ളില് ത ാഴില്ോര്് 
ലഭിക്കുവാനുള്ള അവോശം. 
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2. അദപക്ഷ്ിച്ച് 15 േിവ െിനുള്ളില് ത ാഴില് ലഭിക്കുവാനുള്ള 
അവോശവും ആയ ിതന്റ സേപ്പറ്റ് ര ീത് ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ള 
അവോശവും 
3. ത ാഴില് ലഭിച്ചിതലലങ്കില് ത ാഴിലിലലായ്മ ദവ നം 
ലഭിക്കുവാനുള്ള അവോശം,  (15 േിവ ം േഴിഞ്ഞാല് അെുെ 30 
േിവ ം േിവ ദവ നെിതന്റ നാലിതലാന്നും  പിന്നിെുള്ള 
േിവ ങ്ങളില് േിവ ദവ നെിതന്റ 50% വും ലഭിക്കാന് 
ത ാഴിലാളിക്ക് അവോശമുണ്്.)  
4. പദ്ധ ി ആ ൂഗ് ണെില് പതങ്കെുക്കാനുളള അവോശം.  
5. 5 േിദലാമീറ്ററിനുള്ളില് ത ാഴില് ലഭിക്കുവാനുള്ള അവോശം, 
അതലലങ്കില് (ദവ നെിതന്റ 10 ശ മാനം അധിേം) 
6. േുെിതവള്ളം, വിഗ്ശമ ൗേരയം, ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്ാ  ൗേരയം ഇവ 
ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ള അവോശം. 
7. 15 േിവ െിനുള്ളില് ദവ നം ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ള അവോശം. 
8. ദവ നവി രണെിതല ോല ാമ െിന് നഷ്ടപരിഹാരം 
ലഭിക്കുവാനുള്ള അവോശം.  
9.  മയബന്ധി മായുള്ള പരാ ി പരിഹാരെിനുള്ള അവോശം. 
10. ഗ്ഗാമ ഭയില് പതങ്കെുക്കുന്ന ിനും ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് 
ഗ്പഗ്േിയയില് പതങ്കെുക്കാനുമുള്ള അവോശം.  
 
മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി 
അെിസ്ഥാനപരമായി ഒരു അവോശാധിഷ്ഠി  
പദ്ധ ിയാണ്.അ ുതോണ്ു തന്ന ത ാഴിലാളിേളുതെ 
അവോശലംഘനതെ ഗൗരവദൊതെ തന്ന 
ോദണണ് ുണ്്.അ ിദലക്ക് വരുന്ന ിന് മുമ്പ് ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് 
റിദ ാഴ്സസ് ദപഴ്സ ണ് ദ ന്േുരുശ്ശിെറ വാര്ഡില് േഴിഞ്ഞ ഏഴ്സ 
മാ െിനിതെ നെെിയ ഗ്പവൃെിേളുലതെ  യലുേള്പ് 
പരിദശാധിക്കുേയുണ്ായി. അ ിന്തറ വിശോംശങ്ങള്പ് െുവതെ 
ഗ്പ ിപാേിക്കുന്നു. 
 
 
പഞ്ചായത്ിതന്  ംബന്ധിച്ച അടിസ്ഥാന് വിവരങ്ങൾ 

                                    തോലലം ജ്ിലലയിതല 
മലദയാര ദമഖലയില്തപ്പട്ട ഒരു പന്ച്ചയ ാണ് െി റ. ദവണാട് 
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രാജ്വംശെിനു േീഴില് ഉള്ള ഒരു ഗ്പദേശമായിരുന്നു 
ഇത്.േര്ഷ്ിതോല്പ്പന്നമായ േുരുമുളക് ഉണക്കാന് ഉപദയാഗിച്ചിരുന്ന 
െിക്ക  റദലാപിച്ചാണ് െി റ എന്നാ ദപര് ഉണ്ായ ു.പല  ാമൂഹിേ 
രാഗ്ഷ്ടീയ രംഗതെഗ്പമുഖര് , വ ഗ്ന്ത മര ദ നാനിേള്പ്  ുെങ്ങിയവര് ഇ 
പഞ്ചായെില് ജ്ീവിച്ചിരുന്നു.ഒരു നൂറ്റാണ്് പഴക്കമുള്ള െി റ സ്േൂള്പ്, 
ഒരു ഗ്പധാനവിധയലമാണ്.1953 ലാണ് െിത്റ  പഞ്ചായെ് രൂപീേരിച്ചത്. 
പഞ്ചായെിന്തറ ഗ്പഥമ  ഗ്പ ിഡന്്  ഗ്ശി റാവുെര് ആയിരുന്നു. ഇ 
പഞ്ചായെിന്തറ അരിപ്പല് വാര്ഡാണ് ഔേിെിനു ദവണ്ി 
ത രതഞ്ഞെുെത്. 

ജ്ിലല     : തോലലം       
ദലാക്ക്    : െെയമംഗലം 
 ാലൂക്ക്     :തോട്ടാരക്കര 
പഞ്ചായെിതന്റ ദപര്    :െി റ 
വീസ് ീര്ണം                            57.67 െ.േി.മി. 
നിയമ ഭാമണ്ഡലം   : െെയമംഗലം 
പാര്ലതമന്റ് മണ്ഡലം         തോലലം 
വാര്ഡുേളുതെ എണം   : 23 
ആതേ ജ്ന ംഖയ   : 42206 
സ്ഗ് ീേള്പ്                 :21756 
പരുഷ്ന്മാര്     :  20449 
പട്ടിേജ്ാ ി ജ്ന ംഖയ        5600 
പട്ടിേവര്ഗ ജ്ന ംഖയ         2829    :   (വിേ ന ദരഖഗ്പോരം 

 

 

 

 

          
  
പഞ്ചായത്ിതല തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട അടിസ്ഥാന് 
വിവരങ്ങൾ 
1 ആതേ ത ാഴില് ോര്് 9067 

2 ആതേ ത ാഴിലാളിേള്പ് 18138 
3 ആക്റ്റീവ് ത ാഴില് ോര്് 4767 
4 ആക്റ്റീവ് ത ാഴിലാളിേള്പ് 4767 
5 പട്ടിേജ്ാ ി വിഭാഗം 552 
6 എസ്െിത ാഴിലാളിേള്പ് 125 
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7 േഴിഞ്ഞവര്ഷ്ം ആതേ തെലവ് 9.18 cr. 
8 ഈ വര്ഷ്ം ആതേ തെലവ് 22.2 cr 
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                    അരിപ്പ വാര്് 
active workers  0 
sc workers  0 
total job card issued  0 
 
 
 ദ ാഷ്യൽ  ഓഡിറ്റിന്ു വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവൃത്ികൾ 

 
ഗ്േ
മ 
ന
മ്പ
ര്  

 
വര്ക്ക് 
ദോ്   

 
ഗ്പിവൃെി  

 
ോലയള
വ് 

 
അെങ്ക
ല് 
 ുേ 
 

 
തെല
വായ 
 ുേ  

 
1 

 
w/c299757 

അരിപ്പയില് 
വാര്ഡിതല 
തപരിങ്ങാട് 
നീര്െെെില് 
തോച്ച്േലിങ്ങു 
ഗ്പദേശതെ 
േയ്യാല 
നിര്മാണം  

 
2018-2019 

 
254347/

- 

 
222180/

- 
 

 
2 

 
LD/317491 

. അരിപ്പല് 
വാര്ഡില് 
sc/st/BPL/വിധവ/
വിേലാംഗ 
ഗൃഹനാഥരയി
ട്ടുള്ള 
േുംബങ്ങള്പ് 
എന്നിവരുതെ 
ഭൂമിയിതല 
ഭൂവിേ ന 
ഗ്പവര്െിേള്പ്  

 
2018-2019 

 
312217 

 
270756 

 
3 

 
WC/299764 

അരിപ്പല് 
വാര്ഡില്  
വഞ്ചിദയാട് 
നീര്െെെില് 
അമയമ്പലം 

 
2018-2019 

 
271239 

 
233777 
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ഗ്പദേശതെ 
േയ്യാലനിര്മാ
ണം 

 
4 

 
LD/317492 

.  അരിപ്പല് 
വാര്ഡില് 
SC/ST/BPL 
/വിധവ/വിേ
ലാംഗ 
ഗൃഹനാഥരയി
ട്ടുള്ള 
േുംബങ്ങള്പ് 
എന്നിവരുതെ 
ഭൂമിയിതല 
ഭൂവിേ ന 
ഗ്പവര്െിേള്പ് 

 
2018-2019 

 
312217 

 
338928 

 
5 

 
WC/299761 

അരിപ്പല് 
വാര്ഡില്  
വഞ്ചിദയാട് 
നീര്െെെില്  
ദൊഴിയദക്കാട് 
ഗ്പദേശതെ 
േയ്യാലനിര്മാ
ണം 

 
2018-2019 

 
271239 

 
249780 

 
6 

 
WC/330833 

അരിപ്പല് 
വാര്ഡില്  
വഞ്ചിദയാട് 
നീര്െെെില്  
ദൊഴിയദക്കാട് 
ഗ്പദേശതെ 

മഴക്കുഴി 
നിര്മാണം 

 
2018-2019 

 
119650 

 
107916 

 
7 

 
WC/299767 

  അരിപ്പല് 
വാര്ഡില്  
വഞ്ചിദയാട് 
നീര്െെെില് 
അമയമ്പലം 
ഗ്പദേശതെ 
േയ്യാലനിര്മാ
ണം 

 
2018-2019 

 
271239 

 
246468 
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9 WC/330835 അരിപ്പല് 
വാര്ഡില്  
വഞ്ചിദയാട് 
നീര്െെെില് 
അമയമ്പലം 
ഗ്പദേശതെ 
മഴക്കുഴി 
നിര്മാണം 

 
2018-2019 

 
119650 

 
104057 

 
 
 
 
ദകഗ്രര്ട്ക്കാരിതെ ന്ിര്ട്ദേശഗ്പകാരം തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി 
ബന്ധതപ്പട് താതഴപ്പറയുന്ന 7 രജിസ്റ്ററുകൾ ന്ിര്ട്ബന്ധമായും 
 ൂക്ഷ്ിദക്കണ്ടവയാണ്. 
 
1)  ത ാഴില് ോര്ഡിനുളള അദപക്ഷ്യുതെ രജ്ിറര് 
2)  ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ മീറ്റിംഗ് രജ്ിറര് 
3)  ഡിമാന്റ് രജ്ിറര് 
4) ഗ്പവൃെിയുതെ ലിറും തെലവും വിശോംശങ്ങളും 

 ംബന്ധിച്ച രജ്ിറര് 
5)  സ്ഥിര ആസ് ിേളുതെ രജ്ിറര് 
6)  പരാ ി രജ്ിറര്  
7)   ാധന ഘെേ രജ്ിറര് 
 

 
8 
 

 
WC/330840 

അരിപ്പല് 
വാര്ഡില്  
വഞ്ചിദയാട് 
നീര്െെെില് 
ശിവദക്ഷ്ഗ്  
ഗ്പദേശതെ 
േയ്യാലനിര്മാ
ണം 

 
2018-2019 

 
254467 

 
227700 

Document List Yes/No Remarks 
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Cover Page no  AMC ഗ്പോരമുള്ള COVER ദപജ് ോണാന് 
 ാധിച്ചിലല 

Check List of Documents YES പൂര്െീേരിച്ചിട്ടിലല 
Copy of Annual Action Plan/Shelf of 

Projects 
No 

 

Copy of Technical Estimate & Design NO 
 

Technical Sanction Yes 
 

Adminstrative/Financial Sanction NO 
 

Convergence Funds/Inputs  if any No File has no Convergence Scheme   
Demand Application Form Yes 

 

Work Allocation Form Yes 
 

Copy of Filled e-muster rolls Yes 
 

Copy of Measurement Book no 
 

Material Procurement Document & Usage No 
 

Copy of Wage List Yes   
Copies of Wage and Material Payment 

FTOs 
Yes   

Material Vouchers & Bills NO  Material works only 
Copies of Recipts of Royalty Paid No   

Photograph of the Project (3 Stages) No   
Work Completion Certificate YES   
Muster Roll Movement Slip Yes   

Geo Tagged Photograph of the Asset No   
Copy of Social Audit Report of the work No   

Other State Specific Documents Yes      
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ഫയൽ പരിദശാധന്യിതല കതണ്ടത്ലുകൾ 
 

1. ഓഡിറ്റിതന്റ  ഭാഗമായി 9  ഗ്പവര്െിേളുതെ  യല് 
പരിദശാധിച്ചദപ്പാള്പ് എലലാ  യലിലും ഏറ്റവും 
അ യാവശയമായി  ൂക്ഷ്ിദക്കണ് െില ദരഖേള ോണാന് 
 ാധിച്ചിലല . 

2. WC-299757 തല മറദറാള്പ് നമ്പര് 19540 ല് 24,25,26 എന്നീ 
േിവ ങ്ങളില് ത ാഴിലാളിേള്പ് ഒപ്പ്  ദരഖതപ്പെുെി എന്നാല് 
പിന്നീട് MUSTER ROLL േയാന് ല് 
തെയ്  ായിോണാന് ാധിച്ചു. 

3. മതറദരാള്പ് നമ്പര് 18472 ല്(LD/317491) വിഗ്േമന് 05/19 എന്ന 
ോര്് ഉെമ ഒപ്പ്  ദരഖതപ്പെുെി പിന്നീട്  absent 
ദരഖതപ്പെുെിയിരിക്കുന്നു. 

4. ദഡാേുതമന്റുേള്പ് തശരിയായി ഗ്േീമീേരിച്ചലല  യല്യില് 
 ൂക്ഷ്ിച്ചിരിക്കുന്നത്  

  
 സ റ്റ് ഡയറി 
     
 ംസ്ഥാന ര്ക്കാരിന്തറനിര്ദേശഗ്പോരംവര്ക്ക് യലില് ൂക്ഷ്ിദക്ക
ണ് 22 മതെദരഖയാണ്സ റ്റ്ഡയറി.ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി 
ഗ്പവൃെിേള്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അളവിലും േൃ യ യിലും 
നിര്വഹിക്കുന്ന ിലുള്ള ഉപാധിേളെങ്ങുന്ന ഗ്പധാനതപ്പട്ട ദരഖയാണ് 
സ റ്റ് ഡയറി. ംസ്ഥാന  ര്ക്കാര് ഗ്പദ യേമായി  യ്യാറാക്കിയ 
സ റ്റ് ഡയറി ഗ്പവര്െി സ്ഥലെുണ്ായിരിദക്കണ്   ുഗ്പധാന 
ദരഖയാണ്. പദ്ധ ി ആരംഭദയാഗെിതന്റ വിവരങ്ങള്പ് മു ല് 
ഉദേയാഗസ്ഥരുതെയും തപാ ുജ്നങ്ങളുതെയും നിര്ദേശങ്ങളും 
 ന്ദര്ശേ ഡയറിയില് അെങ്ങിയിട്ടുണ്്.പരിദശാധിച്ച യലില് 9 
 യലിലും സ റ്റ് ഡയറി ഉണ്ായിരുന്ന 
 
 
ഗ്പവൃെി സ്ഥലം  ന്ദര്ശനം. 
  
 യല് പരിദശാധന നെെിയ ഗ്പവൃെിേളുതെ ഗ്പവൃെിസ്ഥല 
 ന്ദര്ശനെിലൂതെ േതണ്െിയ ോരയങ്ങള്പ്:- 
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ഗ്പേൃ ി വിഭവ പരിപാലനെിനും  ാമൂഹിേ ആസ് ി 
 ൃഷ്ട്െിക്കുന്ന ിനും  ഹായിക്കുന്ന നിരവധി ഗ്പവര്െിേള്പ്  
ഏതറ്റെുെു തെയ്യാ³ പറ്റുന്ന ഒരു പഞ്ചായെ്  ആണ് െി റ. 
എന്നാല്  യലില് േണ് ഗ്പവിര് ിേളുതെ നിജ്സ്ഥി ി ദനരില് 
േണ്ു മന ിലാക്കാനും ഗ്പവര്െി തെയ്  ിന്തറയ ഭാഗമായി 
തെയ്  അളവുേള്പ് ദരഖതപ്പെുൊനും തപാ ു പണം 
ഉപദയാഗതപ്പെുെി നെപ്പിലാക്കിയ പദ്ധ ിയുതെ ഗുണ ലം 
മന ിലാക്കാനും ഓഡിറ്റ്   ംഘം ഇവാര്ഡിതല പൂര്െിയായ  9 
ഗ്പവര്െി സ്ഥലവും  ന്ദര്ശിക്കുേയുണ്ായി. ഗ്പവര്െി 
പരിദശാധിച്ചും ത ാഴിലാളിേദളാെും ദമറ്റുമാദരാെും  ം ാരിച്ചും 
ഓഡിറ്റ്  െീം േതണ്െിയ ോരയങ്ങള്പ് െുവതെ ഗ്പ ിപ ിക്കുന്നു. 
 
WC-299757,LD-317491.WC-299764,WC-299767,WC-330840,WC-330835 
എന്നീ ഗ്പവര്െിേളുതെ േതണ്െലുേള്പ് . 

• പല ഗ്പവര്െി സ്ഥലെും C I B ോണാന്  ാധിച്ചിലല 
,സ്ഥാപിച്ച പല ഇെങ്ങളിലും അ ാത് ഗ്പവര്െിയുതെ 
ദബാര്്അലല ോണാന്  ാധിച്ച ും 

• പന്നി േുരങ്ങന് ദപാലുള്ള മൃഗങ്ങളുതെ ആഗ്േമണംമൂലം പല  
ഗ്പവര് ിേളുതെയും ആസ് ി നിലനിര്ൊന്  ാധിച്ചിലല . 

• WC-299767 എന്ന ഗ്പവര്െിയില് നലല ആഴെിലുള്ള 
മഴക്കുഴിേള്പ് നിലനില്ക്കുന്നത്  ോണാന്  ാധിച്ചു . 

•  ുമ എന്ന ഭൂ ഉെമയുതെ പുരയിെെില് WC-299767 
ഗ്പവര്െിയില് മണ് േയ്യാല ോണാന്  ാധിച്ചിലല ,ോരണം 
 ിരക്കിയദപ്പാള്പ് ത ാഴിലാളിേള്പ് േയ്യാല നിര്മിച്ച ായും 
ഓയില്  ാം തന്റ ഉെമസ്ത് യില് ഉള്ള ഭൂമി ആണ് എന്ന 
ദപരില് അവിെതെ ഉദേയാഗസ്ഥര് തപാളിച്ചു മാറ്റുേ 
ഉണ്ായി,ഇത് നിര്വഹണ ഉദേയാഗസ്ഥരുതെ പിഴവായി 
േണക്കാക്കുന്നു. 

• WC-299761 എന്ന ഗ്പവര്െിയില് വിലാ ിനി 
( ാനുവിളവീട്)എന്ന ഭൂ ഉെമയുതെ പുരയിെെില് േയ്യാല 
നില നിര്ൊന്  ാധിച്ചിലല ഈ വര്ഷ്വും ആ ഗ്പവര്െി 
ഏതട്ടെുെു തെയ്  ായി ദമറ്റില് നിന്നും അറിയാന് 
 ാധിച്ചു .ഇ ും  നിര്വഹണ ഉദേയാഗസ്ഥരുതെ പിഴവായി 
േണക്കാക്കുന്നു. 
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• WC-                മിേച്ച രീ ിയിലുള്ള േലല്  േയ്യാല 
ോണാന്  ാധിച്ചു . 

• WC-299757 എന്ന ഗ്പവര്െിയിതല ഗ്പവര്െി  സ്ഥലെ് 
നലലരീ ിയില്  േൃഷ്ി തെയ് ിരിക്കുന്നു,ഗ്പധാന േൃഷ്ി 
വിളേള്പ് വാഴ,മരച്ചീനി,ദെമ്പ്, എന്നിവയാണ്  

 
 

 
 

ത ാഴിലാളിേളുതെ അഭിമുഖെില് നിന്നും ലഭയമായ വിവരങ്ങള്പ്. 

  

 

✓ അരിപ്പല്  വാര്ഡിതല ത ാഴിലാളിേദളാട്  ം ാരിച്ചദപ്പാള് 

അവര്ക്ക് ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി വഴി ലഭിദക്കണ് പല 

അവോശങ്ങളും ഭൂരിഭാഗവും ലഭിക്കുന്നിലല  എന്ന് മന ിലായി. 
✓ വാര്ഡിലെ ല ാഴിൊളികളില് ഭൂരിഭാഗവ ും  SC/ST വിഭാഗത്തില് 

ഉള്ല്പലല്െട ന്നവരലെന്ന  മെസിൊകാന് കഴിഞ്ഞ   
✓ ത ാഴിലാളിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട അെിസ്ഥാന ദരഖയാണ് ത ാഴില് 
ോര്്. ത ാഴില് ോര്ട്  ൗജ്നയ മയി പഞ്ചായെിന്തറ െിലവില് 

 തന്നവ ത ാഴിലാളി േള്പ്ക്ക് ലഭയമാേുന്നുണ്് എന്നാല് 
പു ു ായി ത ാഴില് ോര്് ഏെുക്കുന്നവര്ക്ക് ദ ാദട്ടാ 
ഉള്ളപ്പതെയുള്ള ദരഖയുതെ തെലവ് വഹിദക്കണ്ാ ായി 
വരുന്നു . 

✓ വാര്ഡിതല ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക്   സ റ്റില് ലഭിദക്കണ് 
അെിസ്ഥാന  ൗോരയങ്ങളും F A B േിറ്റുേളും  പല ും മുന് 
ോലങ്ങളില് ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാല് എദപ്പാള്പ് ലഭയം 
ആോറിലല . 

✓  ണലിനുദവണ്ി ഉപദയാഗിക്കുന്ന ൊര്ദപ്പാളിന് ,േുെിതവള്ള 
 ൗേരയങ്ങള്പ് എന്നിവ ഉറപ്പിദക്കണ്ത് 
അ യാവശയമാണ്,വൃെിഹീനമായി പല  ാഹെരയങ്ങളിലും 
ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക്  ദജ്ാലി തെദയ്യണ്ി വരുന്ന ിനാല് 
േയ്യുറ,ോലുറ,എന്നിവ ലഭയം ആദക്കണ് ാണു.എന്നാല് അത് 
നിലവിലിലല. 
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✓ ദവ നം സവേുന്നു എന്നത് ത ാഴിലാളിേള്പ് ഒന്നെക്കം 
ഉന്നയിച്ച ഗ്പശ്നമാണ് ദവ നം സവേുന്ന ും  ദവ നം 

സവേിയാല് േിട്ടുന്ന നഷ്ട പരിഹാരത യും േുറിച്ച് 
ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക്  അറിവിലലാെ ും പലദപ്പാഴും  

ദവ നെിനായി മാ ങ്ങദളാളം ോെിരിദക്കണ്ി വരുന്ന ായി 
അറിയാന് േഴിഞ്ഞു . 

✓ തഗ്പാജ്ക്റ്റ്  മീറ്റിംഗില് ത ാഴിലാളിേള്പ് മാഗ് മാണ് 
പങ്കീെുക്കുന്നത്.െില ഭൂഉെമേള്പ് ഇ ില്നിന്നും പിന്മാറി 
നില്ക്കുന്ന ായി മന ിലാക്കാന് േഴിഞ്ഞു  

✓ ഒരു ത ാഴിലിളി എദപ്പാള്പ് ത ാഴില് ആവിശയതപ്പട്ടാലും 
ത ാഴില് നല്േണതമന്ന നിയമം നിലനില്ദക്ക 15 േിവ ം 
േഴിഞ്ഞിട്ടും Master roll അെിക്കാന്  ാമ ിക്കുന്നത് ത ാഴില് 
ലഭിക്കുവാന് തവതാേുന്ന ിന് ോരണമാേുന്നു. 

✓ VMC അംഗങ്ങളില് െിലര്  ര്ക്കാര് ഉദേയാഘസ്ഥരായ ിനാല് 
ഗ്പവര്െി സ്ഥലം  ന്ദര്ശിക്കുവാന് 
 ാധിക്കുന്നിലല.,ആയ ിനാല് VMC പുനര്ഗ്േമീേരിദക്കണ് ാണ്. 

✓ ഇദപ്പാള്പ് നെക്കുന്ന ഗ്പവര്െി സ്ഥലം  ന്ദര്ശിച്ചദപ്പാള്പ് 
ത ാഴിലാളിേള്പ് വളതരനലലരീ ിയില് ത ാഴില് തെയ്യുന്ന ായും 
പാറേള്പ് തപാട്ടിച്ചു വളതര േഠിനാദ്ധവാനദൊതെ േലല്  േയ്യാല 
നിര്മിക്കുന്ന ു ോണാന് േഴിഞ്ഞു വളതര ഗ്പായം ആയ 
ത ാഴിലാളിേള്പ് വതര ഈ േൂട്ടെില് ഉണ്ായിരുന്നു . 

✓ ല ാഴിൊളികളില് ഭൂരിഭാഗവ ും SC/ST േുെുംബ ില്നുലല്തപ്പട്ടവര് 
ആയ ിനാല് ദവ നം േൃ യമായി ലഭിക്കാെത് അവരുതെ 
ജ്ീവി   ാഹെരയം വളതര ദമാശമാേുന്നു. 

 

  

                         
 

 

 

                                                                      

 

  
 
  

വിലയിരുത്ൽ 
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1.പദ്ധ ി ആ ൂഗ് ണം മു ലുള്ള ോരയങ്ങളില് തപാ ുജ്നങ്ങള്പ്ക്ക് 
ഗ്പദ യേിച്ച് േര്ഷ്േ  മൂഹെിന് പങ്കാളിെമിലല. 
2.പദ്ധ ി നിര്ദേശിക്കുന്ന ോരയെില്  ജ്നഗ്പ ിനിധിേള്പ് വാധീനം 
തെലുെുന്നുതണ്ങ്കിലും അത് ഗ്േിയാത്മേമയിട്ടലല  നെക്കുന്നത്. 
3 . ാദങ്ക ിേ പിഴവുേള്പ് അ ാ ു  മയങ്ങളില്  ിരുെണതമന്ന 
നിര്ദേശം നല്ോന് പഞ്ചായെ് ത ഗ്േട്ടറി മു ല് മുേളിദലക്കുള്ള 
ഉദേയാഗസ്ഥര്  യ്യാറായിട്ടിലല. അ തലലങ്കില് ഇവരുള്പ്തപ്പെുന്ന പദ്ധ ി 
നിരീക്ഷ്ണ  ംവിധാനം ോരയക്ഷ്മമലല. 
 

തപാതുന്ിര്ട്ദേശങ്ങൾ 

 

1.ത ാഴിലാളിേതളതക്കാണ്് വര്ഷ്െില് 100 പണിക്കുള്ള അദപക്ഷ് 
ഒരുമിച്ചു നല്ോന് ദഗ്പരിപ്പിക്കണം. ഇത് ഗ് ണ്് ഓ ീ ില്  തന്ന 
നല്േണം. 
2.ത ാഴിലാളിേളുതെ എണം പരമാവധി വര്ധിപ്പിക്കാനാവശയമായ 
നെപെി  വീേരിക്കണം.ആവശയതപ്പട്ടവര്തക്കലലാം 100 പണി 
തോെുക്കാന് േഴിയുന്നുതണ്ന്ന വസ് ു  ജ്നങ്ങള്പ്ക്കിെയില് 
ദബാധയതപ്പെുെണം. 
3. ത ാഴിലാളിേളില്നിന്നുള്ള അദപക്ഷ് വാങ്ങുന്ന രീ ിയില് 
 മഗ്ഗമായ മാറ്റം ദവണം. അവര്ക്ക് ആവശയമുണ്ാേുദമ്പാള്പ് 
ത ാഴില് നല്ോന് വയവസ്ഥയുണ്ാേണം. 
4. ദേശീയ  നിരീക്ഷ്ണ ഏജ്ന് ിമു ല് പദ്ധ ി നെെിപ്പിതല 
ഉന്ന  ല ഉദേയാഗസ്ഥര് വതരയുള്ളവര് അവതര ഏല്പ്പിച്ച 
െുമ ലേള്പ് േൃ യമായി നിര്വഹിക്കുന്നുതണ്ന്നുറപ്പാക്കണം. 
5. ഡി.പി. ി, തജ്.പി. ി,ബി.പി.ഒ എന്നീ ഉദേയാഗസ്ഥര്  
പഞ്ചായെിതല ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഓ ീ ും േഴിയാവുന്നഗ്  
ഗ്പവൃെി സ്ഥലങ്ങളും  ന്ദര്ശിക്കുന്നുതവന്നുറപ്പാക്കാന് 
 ംസ്ഥാന ലെില്   ംവിധാനമുണ്ാേണം. 
6. വിജ്ിലന്സ് ആന്റ് ദമാണിറ്ററിങ്സ  ംവിധാനം  മഗ്ഗമായി 
അഴിച്ചുപണിയണം.ഇവതയ  വ ഗ്ന്തമാക്കി നിലനിര്െി  ത്സമയ 
ഓഡിറ്റിങ്സ  മി ിേളായി മാറ്റിതയെുക്കണം. 
7. വിഎം ിയുതെ ഗ്പവര്െനങ്ങള്പ് ദലാക്ക്  ലെില്  
നിരീക്ഷ്ിക്കതപ്പെണം. 
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8.  ു ാരയ  ഉറപ്പാക്കാന് ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം അനുശാ ിക്കുന്ന 
 രെില്  ിറ്റി ണ് ഇന് ര്ദമഷ്ന് ദബാര്് അെിയന്തിരമായി 
എലലാ ത ാഴിലിെെിലും സ്ഥാപിക്കണം.  

ലാളിേതളയും തപാ ു മൂഹതെയും ഉള്പ്തപ്പെുൊന് േഴിയണം. 
10. ജ്നേീയ എറിദമറ്റ് നിര്ബന്ധമായി  യ്യാറാക്കുേയും അത് 
ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക് ലഭയമാക്കുേയും അവതര 
പറഞ്ഞുമന ിലാക്കുേയും ദവണം. 
11. ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്കുള്ള  ുരക്ഷ്ാ ഉപേരണങ്ങള്പ് പഞ്ചായെ് 
 ലെില് വാങ്ങി  ൂക്ഷ്ിക്കണം.ഇത് ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക് 
ലഭിക്കുന്നുതണ്ന്ന് ഉറപ്പുവരുെണം. 
12. വാര്ഡിതല ത ാഴില് ോര്ഡിതന്റ എണെിന് അനു ൃ മായി 
ദമറ്റുമാതര ത രതഞ്ഞെുക്കണം. 
 

13. മറര് ദറാള്പ്,സ റ്റ് ഡയറി  ുെങ്ങിയ ആധിോരിേ ദരഖേള്പ് 
സേോരയം തെയ്യുന്ന ില് ജ്ാഗ്ഗ ദവണം. 
14. ഭൂവിേ ന ഗ്പവൃെിേള്പ് ഏതറ്റെുക്കുന്നത് ഭൂവുെമയുതെ 
ആവശയഗ്പോരമായിരിക്കണം.ഇ ിനായി പഞ്ചായെ്  ലെില്  
വയാപേ ഗ്പെരണം നല്േി അദപക്ഷ് ക്ഷ്ണിക്കണം. 
15. ഇെരം ഗ്പവൃെിേള്പ് ഏതറ്റെുക്കുദമ്പാള്പ് അവ മണ്-ജ്ല 
 ംരക്ഷ്ണെിന് ഉ േുന്ന ാണന്ന് ഉറപ്പുവരുെണം. 
16. ദമറ്റുമാര്ക്കും വിജ്ിലന്സ് ആന്റ് ദമാണിറ്ററിങ്സ േമിറ്റി 
അംഗങ്ങള്പ്ക്കും  മയബന്ധി മായി പരിശീലനം നല്േണം 
17. സജ്വ  മ്പെും ആസ്ഥിയും  വര്ധിപ്പിക്കുന്ന ിനുള്ള 
പവൃെിേള്പ് ഏതറ്റെുക്കാന് േഴിയണം. 
18. സ്ഗ് ീ  ൗഹൃേ ത ാഴിലുപേരണങ്ങള്പ് ലഭയമാേുന്നുതണ്ന്ന് 
ഉറപപ് വരുെുേ 

. 

19. ത ാഴില് േതണ്െുന്നത് ദമറ്റുമാര് ആണ് എന്നാണ് 
മന ിലാക്കാന്  ാധിച്ചത്. 
                            വര്ക്ക് േതണ്െുവാനും 
ആ ൂഗ് ണം തെയ്യുവാനും ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക് അവോശമുണ്് 
.ത ാഴിലുറപ്പു നിയമം ഈ അവോശം വളതര േൃ യമായി 
നിര്വെിച്ചിട്ടുണ്്. ഇ ിന്തറ അര്ത്ഥം ഓദരാ ഗ്പദേശതെയും 
ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക് ആ ഗ്പദേശെിന് ,ആ നാെിന്  അനുദയാജ്യവും, 
അവര് അെക്കമുള്ള  പാവതപ്പട്ട മനുഷ്യര്ക്ക് ഗുണേരവും 
ആയിട്ടുള്ള ഗ്പവര്െിേള്പ് േതണ്െുവാനും അെരം 
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ഗ്പവര്െിേള്പ് നെപ്പിലാക്കണതമന്ന് പഞ്ചായെിദനാട് 
നിര്ദേശിക്കാന് ഉള്ള അധിോരവും അവോശവും ഉണ്് എന്നാണ് 
. 
                     പദക്ഷ് അ ിന്തറ അര്ത്ഥം ത ാഴില് 
േതണ്െുന്ന ിന് മുഴുവന് ഉെരവാേി വവും ത ാഴിലാളിക്കാണ് 
എന്നു പറയുന്നത് ശരിയലല . ഗ്പവര്െി  േതണ്ൊനുള്ള 
ഉെരവാേിെം നിര്വഹണ ഏജ്ന് ിേളുതെ ാണ് .  ഈ 
ഉെരവാേിെം  നിര്വഹണ ഏജ്ന് ി ലാണ് 
നിക്ഷ്ിപ് മായിട്ടുള്ളത്. അ ിനായിട്ട് ഗ്പദ യേമായ പരിശീലനവും 
ബിരുേവും മറ്റുമുള്ള എന്ജ്ിനീയര്മാരും ഓവര് ിയര് മാരുതെയും 
ബയര്  ുട്ട് എഞ്ചിനീയര്മാരും അെക്കമുള്ള  ംഘം നിര്വഹണ 
ഏജ്ന് ി യുതെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് . അ ുതോണ്ു തന്ന 
വര്ക്കുമായി ബന്ധതപ്പട്ടിട്ടുള്ള ആശയങ്ങതള തപാ ു 
ജ്നങ്ങളില്നിന്നും  വീേരിക്കുേയും ഇെരം ആശയങ്ങതള 
മുന്നിര്െി ഗ്പവര്െിേള്പ് ദഗ്പാജ്ക്െുേള്പ് ആക്കി മാദറ്റണ് 
ഉെരവാേി വം, ഇ ുമായി ബന്ധതപ്പട്ട  ാദങ്ക ിേ വിേഗ്ധര്ക്കും 
ഉദേയാഗസ്ഥര്ക്കും  തന്നയാണ്  
                             െിലയിെങ്ങളിതലങ്കിലും 
ത ാഴിലാളിേള്പ് 100 പണിയും ആവശയതപ്പെുദമ്പാള്പ്, ഗ്പവര്െിേള്പ് 
ത ാഴിലാളിേള്പ്  തന്ന േണ്ു പിെിക്കണം എന്ന രീ ിയില് 
നിര്വ്വഹണ ഏജ്ന് ിയില് നിന്നും നിര്ബന്ധം  പിെിക്കാറുണ്്. 
ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക്  ാദ്ധയ േള്പ് െൂണ്ിക്കാട്ടാം, െില 
അവ രങ്ങളില് നിശ്ചി  ഗ്പവര്െിേള്പ് ആവശയതപ്പൊം.അ ലലാത  
െിലയിെതെങ്കിലും പറഞ്ഞു വരുന്ന ുദപാതല ത ാഴിലാളിേള്പ് 
 തന്ന പണി േതണ്െണതമന്ന്  രെിലുള്ള  മീപനം 
ശരിയായിട്ടുള്ള ലല. ഇത് , നിയമവിരുദ്ധമാതണന്ന് മാഗ് മലല 
അധാര്മിേവും ആണ്. 
 
  

        . 
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ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് യുണിറ്റ്    

ഗ്ശി പീറ്റര്ഗ്പേീപ് (ജ്ിലലാ റിദ ാര്ഴ്സസ് ദപര്ഴ്സ ണ്)  ദ ാണ് നമ്പര്  

8891502154. 

  

 ലീനബീഗം (ദലാക്ക്  റിദ ാഴ്സസ് ദപര്ഴ്സ ണ്)                 
9447230834 

 

 െെയമംഗലം ദലാക്കിതല  വിദലലജ് റിദ ാഴ്സസ് 
ദപര്ഴ്സ ണ്മാര് 

AJIN S J  

SOORYA R 

NASIYA SHAREEF 

SHAMEER T 

SUBIN DEV S 

ANJU SAJEEV 

 

 

 ഹായിച്ചവര്:-  വാര്് തമമ്പര് 
ജ്നഗ്പ ിനിധിേള്പ്,ദമറ്മാര്,,ത ാഴിലാളിേള്പ്, ഉദേയാഗസ്ത ര്   
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