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ആെുഖം  

 

ഇന്തയയിൽ  ാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുതെ തതാഴിൽ തെയ്യുവാനുള്ള 
അവോശതെ  ംരക്ഷിച്ചു നിലനിർെുന്നതിനായി ഇന്തയൻ പാർലതമന്റ് 2005 

പാ ാക്കിയ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് നിയമെിന് 
അെിസ്ഥാനെിൽ രൂപം തോെുെിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ്  മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ 
ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി.അവിേഗ്സധ ോയിേ  തതാഴിലിൽ ഏർതപ്പൊൻ 
 ന്നദ്ധതയുള്ള ഗ്ഗാമഗ്പദേശങ്ങളിൽ അധിവ ിക്കുന്ന ഏതതാരു േുെുംബെിനു0 ഒരു 
 ാപെിേ വർഷ്ം  100 േിവ െിൽ േുറയാത തതാഴിൽ ഉറപ്പാക്കുന്നദതാതൊപ്പം 
അതുവഴി നിഷ്േർഷ്ിക്കുേ തപട്ട  ഗുണദമന്മയുള്ളതും   സ്ഥിരമായിട്ട് ഉള്ളതുമായ 
ഉൽപാേനക്ഷമമായ  ആ്തിേളുതെ  ൃഷ്ടിയും ആണ് ഈ പദ്ധതിയുതെ മുഖ്യ 
ലക്ഷയം. 2005 ത പ്റ്റ്റംബർ അഞ്ചിനാണ് പാർലതമന്റ് തതാഴിലുറപ്പ് നിയമം 
പാ ാക്കിയത് 2006 തെഗ്ബുവരിയിൽ ഇന്തയയിതല 100 ജിലലേളിൽ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു 
ദേരളെിൽ വയനാട് ജിലലേളിലും പദ്ധതി വയാപിച്ചു ോലാോലങ്ങളായി ദേഗ്ര 
 ർക്കാർ പുറതപ്പെുവിക്കുന്ന നിർദേശങ്ങൾക്കനു ൃതമായി ആയിരിക്കും പദ്ധതിയുതെ 
നെെിപ്പ്. 
 

പദ്ധതിയുവെ സെിബ്േഷത ൾ 

 
✓ ഗ്ഗാമപഞ്ചായെ് ഗ്പദേശെ് താമ ിക്കുന്ന 18 വയസ്സ് പൂർെിയായ 

ഏതതാരാൾക്കും പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളിയാോം  
✓ നിയമെിതന്റ പിൻബലമുള്ള അവോശാധിഷ്ഠിത പദ്ധതി   
✓ ്ഗ്തീക്കും പുരുഷ്നും തുലയ ദവതനം 

✓ േരാറുോതര ഇെനിലക്കാദരാ  ഇലല   .  



✓ പരിസ്ഥിതി  ംരക്ഷണം  ോർഷ്ിേ ദമഖ്ലയിതല അെിസ്ഥാന വിേ നം 
എന്നിവയാണ് മുൻഗണന 

✓ തതാഴിലാളിേൾ തതന്ന ഗ്പവർെിേൾ േതണ്ടെുേയും അതിനുള്ള ആ ൂഗ്തണതെ 

 ഹായിക്കുേയും തെയ്യുന്നു 
✓ തപാതുജനപങ്കാളിെദൊതെ േൂെിയുള്ള ദലബർ ബഡ്ജറ്റ് 
✓ ്ഗ്തീേൾക്ക് മുൻഗണന  

✓ ഗ്ഗമ ഭ തതന്ന പദ്ധതി ഓഡിറ്റ് തെയുന്നു. 

 

ബ്സാഷയൽ ഓഡിറ്റ്  
 

ദേശിയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഗ്പോരം ഗ്ഗാമ പഞ്ചായെ് ഗ്പദേശെു 
നെപ്പിലാേുന്ന എലലാ ഗ്പവൃെിേളും ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വിദേയമാക്കണതമന്നു 
നിയമെിതല 17(2)-ആം വേുപ്പ് നിഷ്േർഷ്ിക്കുന്നു. പദ്ധതി ഗ്പവർെനതെ പറ്റിയും 
തപാതുധനം തെലവഴിക്കുന്നതിതനപ്പറ്റിയും പൌര  മൂഹം നെെുന്ന പര യവും 
 വഗ്തന്തവുമായ പരിദശാധനയാണ്  ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  തതാഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്പോരം 
വർഷ്െിൽ രണ്ടു തവണ ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്. ഗ്ഗാമ ഭേൾ എലലാവാർഡിലും 
നെദെണ്ടതാണ്.  ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ അഥവാ  ാമൂഹിേ േണതക്കെുപ്പ് 
എന്നതിലൂതെ ഉദേശിക്കുന്നത് ഗ്പവർെി സ്ഥലങ്ങൾ അഥവാ വർക്ക് സ റ്റുേൾ 
ദനരിട്ടു  രർശിച്ചും തതാഴിലുറപ്പ് തതാഴിലാളിേദളാെും നിർവ്വഹണ 
ഉദേയാഗസ്ഥദരാെും അഭിമുഖ്ം നെെിയതിലൂതെയും ലഭയമായ ദരഖ്േളുതെ വിശേ 
പരിദശാധനയിലൂതെയും ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങതള ദഗ്ോഡീേരിച്ച ഗ്ഗാമ ഭേളിലൂതെ 
തപാതു  മൂഹതെ അറിയിക്കുേ എന്നതാണ്. ഇഗ്പോരം ലഭിക്കുന്ന 
വിവരങ്ങളുദെയും ഗ്ഗാമ ഭേളിൽ ഉയരുന്ന തതാഴിലുറപ്പ് തതാഴിലാളിേളുതെ 
അഭിഗ്പായങ്ങളുദെയും നിർവ്വഹണ ഉദേയാഗസ്ഥരുതെ അഭിഗ്പായങ്ങളുദെയും 
അെിസ്ഥാനെിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുതെ 
നെെിപ്പിതല  ുതാരയതയും ഉെരവാേിെവും ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുേതയന്നതാണ് 
ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ അഥവാ  ാമൂഹിേ േണതക്കെുപ്പ് എന്നതിലൂതെ 
ലക്ഷയമിെുന്നത് വ്തുതാപരമായ േണ്ടെലുേളിലൂതെ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുതെ 
ഗുണദഭാക്താക്കളായ ഗ്ഗാമീണ ജനതയുതെ ഉന്നമനെിനും പദ്ധതിയുതെ തമച്ചതപ്പട്ട 
ഗ്പവർെനെിനും ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിലുതെ   ാധിക്കുന്നു. 

 

ബ്സാഷയൽ ഓഡിറ്റ് പ്പപ് ിയ 

 

1. പശ്ചാത്തല്ം ഒരുക്കൽ 

 

ദബ്ല്ാക്ക് തലെിലും ഗ്ഗാമപഞ്ചായെ്തലെിലും പദ്ധതി നിർവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥനായ 

ദബ്ല്ാക്ക് ഓെീ ർ (BDO), പഞ്ചായെ്ത ഗ്േട്ടറി, മറ്റ് നിർവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥർ 

തുെങ്ങിയവരുമായി ദബ്ല്ാക്ക് റിദ ാഴ്സ് ദപഴ്സ ൺ നെെിയ േൂെിയാദലാെനയിൽ 

ഉരുെിരിഞ്ഞതിനനു രിച്ച്  തുെർഗ്പഗ്േിയേൾ  ആ ൂഗ്തണം  തെയ്യുേയും  ദ ാഷ്യൽ  ഓഡിറ്റ് 
ഗ്ഗമ ഭാ തീയതി നിശ്ചയിക്കുേയും തെയ്യുന്നു. 

 

2.  യൽ പരിബ്ോധന 

 



ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്േിയ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന തിയതിയ്ക്ക്ക് മുൻപുള്ള ആറ് 

മാ ക്കാലയളവിൽ വാർഡിതല ഗ്പവൃെിെയലുേൾ, രജിസ്റ്ററുേൾ, അദതാതൊപ്പം 
അനുബന്ധദരഖ്േളും  ൂക്ഷ്മപരിദശാധനനെെുന്നു. 

 

3. പ്പെൃത്തിസ്ഥല് പരിബ്ോധന 

 
ഓദരാ ഗ്പവൃെിയും എസ്റ്റിദമറ്റിൽ ഗ്പതിപാേിക്കുന്ന അളവിലും ഗുണെിലും 
നെപ്പിലാക്കിയിട്ടുദണ്ടാ എന്നും ആ ഗ്പവൃെിയുതെ ഗുണെലെിതന്റ  വയാപ്റ്തി 
തിട്ടതപ്പെുെുേയും ഗ്പ്തുതതതാഴിലിെങ്ങളിൽ തതാഴിലാളിേൾക്ക് ലഭിദക്കണ്ട 

അവോശആനുേൂലയങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുദണ്ടാ എന്നും  ഗ്പവൃെിസ്ഥല പരിദശാധനയിലൂതെ 
ലക്ഷയം തവക്കുന്നു. 

 

4. െീെു െീൊന്തരം ഉള്ള െിെരബ്േഖരണം 

 

പദ്ധതി ഗുണദഭാക്താക്കളുതെ വീെുവീൊന്തരം തെന്ന് ദനരിൽേണ്ട് പദ്ധതിയുതെ 
നിർവഹണതെക്കുറിച്ചും ഗുണെലതെക്കുറിച്ചുമുള്ള  അഭിഗ്പായങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും 
 വരൂപിക്കുന്നു. 

 

5. വതളിവ് ബ്േഖരണം 

 
െയൽപരിദശാധന, ഗ്പവൃെിസ്ഥലപരിദശാധന, വീെുവീൊന്തരം ഉള്ള വിവരദശഖ്രണം 
തുെങ്ങിയ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്േിയ േതണ്ടെലുേളുതെ വ്തുനിഷ്ഠമായ തതളിവ്ദശഖ്രണം 

നെെുന്നു. 

 

6. സാെൂഹ്യ ബ് ാധെൽക്കരണം 

 
 ാമൂഹയ ഇെതപെലുേളിലൂതെ പദ്ധതിവിജയം ഉറപ്പുവരുെി 
പൌരാവദബാധം  ഉയർെുേയും ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്േിയവിജയിപ്പിക്കുേയും 
തെയ്യുന്നതിന് ആവശയമായ ദബാധവൽക്കരണം ഗ്പവർെനങ്ങൾ നെപ്പിലാക്കുന്നു. 

 

7. റിബ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കൽ 

 
ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്േിയയിതലേതണ്ടെലുേളും നിഗമനങ്ങളും, 
നിർദേശങ്ങളും  ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭയിൽ െർച്ച തെയ്ക്ത് അംഗീോരം 
നെെുന്നതിനാവശയമായ േരട് റിദപ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നു. 

 

8. ബ്സാഷയൽ ഓഡിറ്റ് പ്രാെസഭ 

 

പശ്ചാെലം ഒരുക്കൽ െർച്ചയിൽ നിശ്ചയിക്കതപ്പട്ട േിനെിൽ  ൌേരയഗ്പേമായസ്ഥലെ് 
ഗ്ഗാമ ഭദെർന്ന് േരട് റിദപ്പാർട്ട് അവതരണവും, െർച്ചയും, നിർദേശങ്ങളും, തിരുെൽ 

ഗ്പഗ്േിയേളും, അംഗീോരം ദനെിതയെുക്കുേയും തുെർനെപെിേളും സേതോള്ളുന്നു. 

 

9. അനു ന്ധ നെപെി ൾ (ആക്ഷൻ ബ്െക്കൺ)   



ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭയിൽ എെുെ തീരുമാനങ്ങളുതെയും നിർദേശങ്ങളുതെയും 
അെിസ്ഥാനെിൽ എെുെ അനുബന്ധ നെപെിേൾ അെുെ ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭയിൽ 

െർച്ച തെയ്യുന്നു . 

 

 
 
ചരിപ്തം 
 
വെളിയം പഞ്ചായത്ത് 
 

തോലലം ജിലലയുതെ വെക്ക് േിഴക്ക് ഭാഗൊയി തോട്ടാരക്കര െൌണിൽ നിന്ന് 
ഏതാണ്ട് പഗ്ന്തണ്ട് േിദലാമീറ്റർ  തതക്കു മാറി സ്ഥിതി തെയ്യുന്ന തവളിയം പഞ്ചായെ് 
നൂറ്റാണ്ടുേൾ പഴക്കമുള്ള ദക്ഷഗ്തങ്ങളാലും പള്ളിേളാലും മ്ജിേുേളാലും  മൃദ്ധം. 

ദേരളെിൽ വർെമാനപഗ്തങ്ങൾ ഗ്പൊരെിലായ ആേയനാളുേളിൽ തവളിയം 
പഞ്ചായെിൽ വരിക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നതായി തതളിവുേളുണ്ട് .വായനശാലേളും 
ഗ്ഗന്ഥശാലേളും ആരംഭിക്കുന്ന ോരയെിൽ പഞ്ചായെിതല െില ഭാഗങ്ങളിലും 
ആദരാഗയേരമായ ഒരു മത്സരം പണ്ടു മുതദല ഉണ്ടായിരുന്നതായി ോണാം 
.ദേരളെിതന്റ തനത്േലയായ േഥേളി തോട്ടാരക്കരയിൽ ഉേയം തെയ്ക്തതിതന്റ തതാട്ടു 
പിന്നാതല തവളിയം പഞ്ചായെിൽ ഒരുേഥേളിദയാഗം രൂപം തോണ്ടിരുന്നതായി 
പറയതപ്പെുന്നു.  തോട്ടാരക്കരയിൽ അരദങ്ങറിയിരുന്ന ഏതു േഥേളി ദവഷ്വും വളതര 
താമ ിയാതത ഇവിതെ പൂദങ്ങാട്ടുേുെുംബെിതന്റ വിശാലമായ മുറ്റെ് 
ആെിയിരുന്നതായി ദേൾവിയുണ്ട്. എന്തിദനതറപ്പറയുന്നു, മഹാേവി വള്ളദൊളും 
ഉള്ളൂരും  ര േവി മുലൂരും മറ്റു  ാഹിതയ  നായേന്മാരും  ംബന്ധിച്ച് 
െെങ്ങുേൾ ഈ പഞ്ചായെിൽ നെന്നിട്ടുണ്ട്.   ഔപൊരിേ വിേയാഭയാ രംഗെ്  100  

വർഷ്തെ െരിഗ്തമുള്ള പഞ്ചായൊണ് ഇത്. അതിനുമുപ് 
അനൌപൊരിേമായിട്ടാതണങ്കിലും മാഹം വതര പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു 
 ം്േൃതവിേയാലയം ഗുരുേുല മാതൃേയിൽ ഗ്പവർെിച്ചിരുന്നതായി തതളിവുേളുണ്ട് 
.ഉന്നതവിേയാഭയാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതലലങ്കിലും തവാദക്കഷ്ണൽ ഹയർത ക്കൻഡറി തലം 
വതര ആയി 18 വിേയാലയങ്ങൾ ഈ പഞ്ചായെിതന്റ  ം്ോരെിതന്റ അെിെറയായി 
ഗ്പവൃെിക്കുന്നു. വളതര പഴക്കമുള്ള വായനശാലേളും ഗ്ഗന്ഥശാലേളും ഇവിെതെ 
 ാം്ോരിേ ഗ്പതീേങ്ങളായി പഞ്ചായെിതന്റ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിലതോള്ളുന്നു. 
േലാോയിേ മിതിേൾ നിരവധിയാണ്. അെുെോലൊയി ഒരു തഗ്പാെഷ്ണൽ 
നാെേദവേിയും ഉേയം തെയ്ക്തിട്ടുണ്ട്. 
 

െില പരപരാഗത വയവ ായങ്ങൾ  1950  േളിൽ തതന്ന ഈ പഞ്ചായെിൽ നിലവിൽ 
വന്നിട്ടുണ്ട്.  േശുവണ്ടി, സേെറി,  ഖ്ാേി,  ഇരുപുപണി,  ഈറ്റപണി,  േലംനിർമ്മാണം,   
െർണിച്ചർ നിർമാണം,  വർണ്ണപ്പണി ഇങ്ങതന പൂർണമായും പാരപരയമായ െില 
വയവ ായ  ംരംഭങ്ങൾ മാഗ്തമാണ് ഈ പഞ്ചായെിന് അവോശതപ്പൊൻ 
േഴിയുന്നത്. അപതുേളുതെ മധയദൊതെ ഈ പഞ്ചായെിൽ ആരംഭിക്കതപ്പട്ട 
സേെറിതനയ്ക്െും  ഹേരണവയവ ായയൂണിറ്റുേളും പഞ്ചായെിൽ 
നിലനിന്നിരുന്ന േൂട്ടായ്ക്മയുതെയും  ഹവർെിതവെിതന്റയും പുദരാഗമന  ഹേരണ 
മദനാഭാവെിതന്റയും ഗ്പതീേങ്ങളായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് അവ അനയം നിന്നു 
ദപായിരിക്കുന്നു. സേെറിതനയ്ക്െ്,  ഈറ്റപണിേൾ മാഗ്തമാണ് അവദശഷ്ിക്കുന്നത്. 



 

പഞ്ചായെിൽ എെുെുപറയെക്ക ഗ്പേൃതി വിഭവമാണ് വിവിധ ഗ്പദേശങ്ങളിൽ 
ോണതപ്പെുന്ന തെറുതും വലുതുമായ പാറ േൂട്ടങ്ങളുതെ നീണ്ടനിര. പഞ്ചായെിതന്റ 
ഭൂഗ്പേൃതിതയ വീക്ഷിക്കുദപാൾ ഭൂഗ്പേൃതി അനു രിച്ച് പഞ്ചായെിതന താഴ്സവര , 
ഇെെരം െരിവുേൾ,  േുന്നിൻപുറങ്ങൾ എന്നിങ്ങതന നാല് ഗ്പധാന ദമഖ്ലേളായി 
തിരിക്കാം. തവളിയം ഗ്ഗാമ പഞ്ചായെ് ഗ്പദേശം  മശീദതാഷ്ണ ദമഖ്ലയിൽ 
ഉൾതപ്പെുന്നു. ഏഗ്പിൽ-തമയ്ക് മാ ങ്ങളിൽ േഠിനമായ ദവനൽക്കാലവും രണ്ടു 
 ീ ണിൽ ആയി മഴക്കാലവുമാണ്. 
 
പഞ്ചായെിതന്റ മധയഭാഗെു നിന്ന് വെദക്കാട്ടും വെക്ക് േിഴക്കായും തതക്ക് 
േിഴക്കായും  തതക്കുപെിഞ്ഞാറും ഗ്പധാന ദതാെുേളും സേദൊെുേളുംവയാപിച്ചു 
േിെക്കുന്നു. പഞ്ചായെിതന്റ എലലാ ദതാെുേളും ഇെിക്കര ആറ്റിൽ ആണ് 
തെന്നുദെരുന്നത്. ആതേ  ദതാെുേൾ 21 േിദലാ മീറ്റർ നീളം വരും. ഇതിൽ ഗ്പധാന 
ദതാട് 11 േിദലാമീറ്റർ നീളം വരുന്നതാണ്. തെറുതും വലുതുമായ 15 േുളങ്ങൾ േൂെി 
ദെർന്നതാണ് പഞ്ചായെിതന്റ ജലദഗ് ാതസ്സ്. ഒരു നൂറ്റാണ്ടു മുപുതതന്ന ഔപൊരിേ 
വിേയാഭയാ  രംഗെ് സേെിരി തതളിച്ച അഭിമാനേരമായ െരിഗ്തമാണ് 
പഞ്ചായെിനുള്ളത്. പഞ്ചായെിതന്റ ആതേയുള്ള ഗതാഗതമാർഗം ദറാഡുേളാണ്. മല 
മെക്കുേളും േുന്നിൻ െരിവുേളും പച്ചവിരിച്ച തനൽപ്പാെങ്ങളും തോണ്ട് 
അതിവി്തൃതമായ തവളിയം പഞ്ചായെിൽ എലലാ ഗ്പദേശങ്ങതളയും 
ബന്ധിപ്പിച്ചുതോണ്ട് നിരവധി ദറാഡുേൾ ഉണ്ട്. 
 

പഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിബ്ക്കണ്ട 7 രജിസ്റ്ററു ൾ  
 
1. തതാഴിൽ ോർഡിനുള്ള േുെുംബ അദപക്ഷേരുതെ രജിസ്റ്റർ.  

2. ഗ്ഗാമ ഭ ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്, ഗ്ഗാമ ഭ മീറ്റിംഗ്സ രജിസ്റ്റർ.  

3. തതാഴിൽ ആവശയതപ്പെുന്നതും തതാഴിൽ തോെുെതും  ംബന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റർ.  

4. ഗ്പവർെിലിസ്റ്റ് തെലവും വിശോംശങ്ങളും  ംബന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റർ.  

5. സ്ഥിര ആ്തിേളുതെ രജിസ്റ്റർ.  

6. പരാതി രജിസ്റ്റർ. 

7.  ാധന രജിസ്റ്റർ.  

1. വതാഴിൽ  ാർഡിനുള്ള  ുെും  അബ്പക്ഷ രുവെ രജിസ്റ്റർ.  

തതാഴിൽ ോർഡ് രജിസ്റ്റർ പൂർണമായിരുന്നു  

 

2. പ്രാെസഭ ബ്സാഷയൽ ഓഡിറ്റ്, പ്രാെസഭ െീറ്റിംഗ് രജിസ്റ്റർ.  

ഗ്ഗാമ ഭ ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്, ഗ്ഗാമ ഭ  മീറ്റിംഗ്സ രജിസ്റ്റർ പരിദശാധനയ്ക്ക്ക് ലഭിച്ചിലല. 

 

3. വതാഴിൽ ആെേയവപെുന്നതും വതാഴിൽ വ ാെുത്തതും സം ന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റർ.  

തതാഴിൽ ആവശയതപ്പെുന്നതും തോെുെതും  ംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ പൂർണമാണ്. തവട്ടി 

തിരുെലുേൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 

4.  പ്പെർത്തില്ിസ്റ്റ് വചല്െും െിേദാംേങ്ങള ം സം ന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റർ.  



വർക്ക് രജിസ്റ്റർ പൂർണമായിരുന്നു. ഗ്പവർെി ആരംഭിച്ച തീയതി,  അവ ാനിച്ച  

തീയതി  ദരഖ്തപ്പെുെിയിട്ടുണ്ട്.  ഗ്ഗാപഞ്ചായെിതല മുഴുവൻ ഗ്പവർെിേളും ഒരു 

വർക്ക് രജിസ്റ്റർ എന്ന നിലയ്ക്ക്കാണ്  രജിസ്റ്ററിൽ  ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

 

5. സ്ഥിര ആസ്തി ള വെ രജിസ്റ്റർ.  

ലിസ്റ്റ് പൂർണമായും രജിസ്റ്ററിൽ ദരഖ്തപ്പെുെിയിട്ടുണ്ട്. 

 

6. പരാതി രജിസ്റ്റർ. 

മൂന്ന് പരാതിേളാണു ആണ് ോണാൻ  ാധിച്ചത്. തതാഴിലാളിേളുതെ ഹാജർ 

ദരഖ്തപ്പെുെുന്നത്  ംബന്ധിച്ച് 2 പരാതി നൽേിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടു പരാതിയും 

തീർപ്പാക്കിയത് ആയി ോണാൻ േഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ പരാതിയുതെ ദമൽ  വീേരിച്ച 

നെപെി ോണാൻ േഴിഞ്ഞിലല. ഒരു പരാതി നെപ്പാക്കിയ തീയതിയും പരാതിയുതെ ദമൽ 

 വീേരിച്ച നെപെിയും ോണാൻ േഴിഞ്ഞിലല. 

 

7. സാധന രജിസ്റ്റർ.  

 ാധനാ രജിസ്റ്റർ പൂർണമായിരുന്നു. 

 

 

ബ്സാഷയൽ ഓഡിറ്റ് യൽ പരിബ്ോധനക്കു െിബ്ധയൊക്കിയ 
പ്പെൃത്തി ൾ 

 
ഗ്േമനപർ ഗ്പവൃെിയുതെദപര് വർക്ക്ദോഡ് 

1 ഭൂമിയിൽ തട്ടി തിരിക്കൽ (ഒന്നാം ഘട്ടം) IF/336499 

2 
ഭൂമിയിൽ  േലല് േയ്യാല നിർമ്മാണം 

(രണ്ടാം ഘട്ടം) 
IC/336220 

3 
 വോരയവയക്തിയുതെ ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് 
േയ്യാല നിർമ്മാണം (മൂന്നാംഘട്ടം) 

 

IF/336218 

4 
ഓയൂർ ഗ്ബാഞ്ച് േനാൽവാർഡ് 

നവീേരണം 

 

IC/218719 

5 
വയക്തിഗത േക്കൂ് നിർമ്മാണം 

 
RS/327417 

6 

േട്ടയിൽ ഡി്ഗ്െിബയൂട്ടറി  ബ് േനാൽ 
പരുെിയറ വാർഡ് നവീേരണം 

(ഒന്നാംഘട്ടം) 
 

IC/218720 



7 വയക്തിഗത േക്കൂ് നിർമ്മാണം RS/327420 

8 
 വോരയവയക്തിയുതെ ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് 
േയ്യാല  നിർമ്മാണം (രണ്ടാം ഘട്ടം) 

 
IF/336217 

 

 
 
 

 യൽ പരിബ്ോധിച്ചബ്പാൾ  വണ്ടത്തിയ െിെരങ്ങൾ 
 

 
1 
 
േവർദപജ് 

വാർഷ്ിേമാസ്റ്റർ  ർേയൂലർ 
ഗ്പോരമുളള േവർദപജ് 
പരിദശാധിച്ച  െയ്ക്ലുേളിൽ 
ോണാൻ  ാധിച്ചു. 

2 തെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദഡാേയൂതമന്റ് 
പരിദശാധിച്ച െയ്ക്ലുേളിൽ തെക്ക് 
ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദഡാേയൂതമന്റ് 
ോണാൻ  ാധിച്ചിലല. 

3 വാർഷ്ിേ േർമ്മ പദ്ധതിയുതെ പേർപ്പ് 
പരിദശാധിച്ച ഒരു െയ്ക്ലുേളിൽ 
വാർഷ്ിേേർമ്മപദ്ധതിയുതെ പേർപ്പ് 
േതണ്ടെുവാൻ േഴിഞ്ഞിലല. 

4 
വിശേമായ  ാദങ്കതിേ  എസ്റ്റിദമറ്റിതന്റ 
പേർപ്പ് 

വിശേമായ  ാദങ്കതിേ 
എസ്റ്റിദമറ്റിതന്റ പേർപ്പ് പരിദശാധിച്ച 
ഗ്പവൃെി െയ്ക്ലുേളിൽ ോണുവാൻ 
 ാധിച്ചു. എന്നാൽ െില 
െയലുേളിൽ പരിദശാധിച്ച് 
ഉദേയാഗസ്ഥരുതെ ഒപ്പും  ീലും 
ഇലലായിരുന്നു. 
 

5 
ജനേിയ എസ്റ്റിദമറ്റ് 
 

ജനേിയ എസ്റ്റിദമറ്റ് പരിദശാധിച്ച 
െയലുേളിൽ േതണ്ടെിയിലല. 

6  ാദങ്കതിേ അനുമതിയുതെ പേർപ്പ് 

 ാദങ്കതിേ അനുമതിയുതെ പേർപ്പ് 
െയലിൽ ോണാൻ  ാധിച്ചു. 
അതിൽ ഉദോഗയസ്ഥരുതെ  ഒപ്പും 
 ീലും ഇലലായിരുന്നു. 

7 ഭരണാനുമതി 

പരിദശാധിച്ച എലലാ െയലിലും 
ഭരണാനുമതി പേർപ്പ് ോണാൻ 
 ാധിച്ചിലല. േണ്ട ഭരണാനുമതി 
പേർപ്പിൽ പഞ്ചായെ് ത ഗ്േട്ടറി 
യുതെ ഒപ്പും  ീലും ോണാൻ 
 ാധിച്ചിലല. 

8  ംദയാജിതപദ്ധതി 
പരിദശാധിച്ച  1 ഗ്പവൃെി 
 ംദയാജിത പദ്ധതി ആയിരുന്നു. 



അതിൽ  ംദയാജിത പദ്ധതിദരഖ് 
ഉണ്ടായിരുന്നു. 

9 
തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടുതോണ്ടുള്ള 
അദപക്ഷ 

തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടുതോണ്ടുള്ള 
അദപക്ഷ ഗ്പവൃെി െയലുേളിൽ 
ോണുവാൻ  ാധിച്ചു. 

10 
തതാഴിൽ അനുവേിച്ച  ംബന്ധിച്ച 
വിവരങ്ങൾ 

ഗ്പവൃെി അനുവേിച്ച  ംബന്ധിച്ച 
വിവരങ്ങൾ ഗ്പവൃെി െയലുേളിൽ 
േണ്ടിലല. 

11 മസ്റ്റർദറാൾ 

എലലാ ഗ്പവൃെി െയലുേളിലും 
മസ്റ്റർദറാളുേൾ ഉണ്ടായിരുന്നു 
• ദമറ്റ്ഇതന്റ ഒപ്പ് എലലാ മസ്റ്റർ 
ദറാളുേളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു 

• എന്നാൽ എം ബുക്ക്നപർ 
ദരഖ്തപെുെിരുന്നിലല 

• ബി പി ഓ യുതെ ഒപ്പും  ീലും 
ോണാൻ  ാധിച്ചു 

• തതാഴിലാളിേളുതെ ദപര് ,ഒപ്പു, 
ഹാജർ, ദവതനം, ആയുധവാെേ 
ദരഖ്തപെുെിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 

12 തമഷ്ർ തമതന്റ ബുക്ക് 

• എംബുക്ക്നപർ, ദപജ്നപർ 
എന്നിവ ദരഖ്തപ്പെുെിട്ടിട്ടുണ്ട്. 

• വർക്ക്ദോഡ് 
ദരഖ്തപ്പെുെിരുന്നിലല. 

• പരിദശാധിച്ച് 2 െയലിൽ 
ഉദേയാഗസ്ഥരുതെ പേവി  ഒപ്പ് 
ോണാൻ  ാധിച്ചിലല. 

• ഭൂഉെമയുതെ  ർദവ്വ നപർ, 
വ്തുവിതന്റ അളവ് എന്നിവ 
തമസ്സുരതമതന്റ ബുക്കിൽ 
ദരഖ്തപെുെിരുന്നു. 

13 
 ാധന ാമഗ്ഗിേതള േുറിച്ചുള്ള 
വിവരങ്ങൾ 

 ാധന ാമഗ്ഗിേതള േുറിച്ചുള്ള 
വിവരങ്ങൾ ഒന്നും െയലിൽ 
ലഭയമായിരുന്നിലല. 

14 ദവജ് ലിസ്റ്റ് 

 
മസ്റ്റർദറാളിന്ആനുപാതിേമായ ദവജ് 
ലിസ്റ്റ് ോണാൻ  ാധിച്ചു. 
 

16 ദറായലിറ്റി 
വയക്തിഗത ഗുണദഭാേതാക്കളുതെ 
േരം അെച്ച ര ീത് ഗ്പവൃെി 
െയലുേളിലും  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

17 3 ഘട്ട ദൊദട്ടാഗ്ഗാഫ് 
3 ഘട്ട ദൊദട്ടാഗ്ഗാഫ് ഒരു 
െയലിലും ോണാൻ  ാധിച്ചിലല. 

18 ഗ്പവൃെി പൂർെീേരണ  ാക്ഷയപഗ്തം 
ഗ്പവൃെി 
പൂർെീേരണ ാക്ഷയപഗ്തം ോണാൻ 
 ാധിച്ചു. 

19 
മസ്റ്റർദറാൾ മൂദവതമന്റ്ലിപ്റ് അഥവാ 
െയൽ ഗ്ൊക്കിങദൊം 

െയൽഗ്ൊക്കിങദൊം 
പൂർണമായിരുന്നിലല ഉണ്ടായിരിന്നു. 



20 ജിദയാ ൊഗ്സ ദൊദട്ടാഗ്ഗാഫ്് 
ഒരു ഗ്പവൃെി െയലുേളിലും 
ോണാൻ േഴിഞ്ഞിലല. 

21 സ റ്റ്ഡയറി 

• പരിദശാധിച്ച രണ്ട് െയലിൽ  
സ റ്റ്ഡയറി ഇലലായിരുന്നു. 

• േവർദപജ്, 
തെക്കലിസ്റ്റ്പൂർണമായിരുന്നിലല. 

• തഗ്പാജക്റ്റ്റ് മീറ്റിംഗ്സ 
പൂരിപ്പിച്ചിരുന്നു. 

• തതാഴിൽ ഉപേരണഗുളുതെ വാെേ 
, വിജിലൻ് ആൻഡ്ദമാണിറ്ററി 
ങ്കമ്മിറ്റിയുതെ റിദപ്പാർട്ട് എന്നിവ 
ോണാൻ  ാധിച്ചു. 

• തതാഴിലാളിേളുതെ  ാക്ഷയപഗ്തം 
ഉണ്ടായിരുന്നിലല.  രർശനേുറിപ്പ് 
ദരഖ്തപ്പെുെിരുന്നു. 

22 ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ട് 
ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ട്  
നിലവിൽ ോണാൻ  ാധിച്ചിലല. 

 

 
 ീൽഡ്പരിബ്ോധനയിൽ  വണ്ടത്തിയ െിെരങ്ങൾ 

 
ഗ്പവർെിയുതെ ദോഡ് : 

IF/336499 

 

• എം ബുക്ക് ഗ്പോരമുള്ള അളവിൽ േൂെുതലായും 
േുറവായും മൺ േയ്യാലേൾ ോണാൻ േഴിഞ്ഞു. 

• മൺേയ്യാലേൾ പലസ്ഥലങ്ങളിലും ഇെിഞ്ഞതായി 
ോണതപ്പട്ടു. 

ഗ്പവർെിയുതെ ദോഡ് : 

IC/336220 

• എം ബുക്ക് ഗ്പോരമുള്ള അളവുേളിൽ േലലു 
േയ്യാല നിലനിൽക്കുന്നു.േയ്യാലേൾ ദോരി ഭൂമി 
തട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നതായി ോണാൻ േഴിഞ്ഞു. 

• M ബുക്ക്  ഗ്പോരം 25 മീറ്റർ േലലുേയ്യാല ആണ് 
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതതങ്കിലും ആ ഗ്പവർെി 
അവിതെ തെയ്ക്തിട്ടിലല. പേരം മൺേയ്യാലയും 
തട്ടുതിരിക്കലും തെയ്ക്തിരിക്കുന്നു. 

• മഴക്കുഴിേൾ M ബുക്ക്  ഗ്പോരം 
നിര്മിച്ചിരിക്കുതന്നങ്കിലും അതിൽ വാഴ 
േൃഷ്ിതെയ്ക്തിരിക്കുന്നു. 

ഗ്പവർെിയുതെ ദോഡ് : 
IF/336218 

• എം ബുക്ക് ഗ്പോരം നെെിയപരിദശാധനയിൽ 
േുഴിേളുതെ എണ്ണെിൽ േുറവ് േണ്ടു. ബുക്കിൽ 
385 cu. m ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ 509 
cu. m  ോണാൻ  ാധിച്ചു. 

• േലലുേയ്യാല 264 cu. m ആണ് M ബുക്കിൽ 
ദരഖ്തപ്പെുെിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ 144 cu.m  

ോണാൻ  ാധിച്ചുള്ളൂ. 
ഗ്പവർെിയുതെ ദോഡ് : 

IC/218719 
േനാൽ ോെുമൂെതപ്പട്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. 
ഡി്ദേ ദബാർഡ് പഴയ വർക്കിതന്റ ോണാൻ 



 ാധിച്ചു . 
ഗ്പവർെിയുതെ ദോഡ് : 

RS/327417 
െയലിൽ നൽേിയിരിക്കുന്ന ദൊദട്ടാഗ്ഗാെിയിതല 
അതത രൂപെിൽ േക്കൂ് ോണാൻ േഴിഞ്ഞു. 
േക്കൂ ിതല െുമരിലായി ഡി്ദേ ദബാർഡ് 
ോണാൻ േഴിഞ്ഞു. 

ഗ്പവർെിയുതെ ദോഡ് : 
IC/218720 

േനാല് ോെുപിെിച്ച് മൂെതപ്പട്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്നു.  
ഡി്ദേ ദബാർഡ് 
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുതന്നങ്കിലും െയലിൽ  
ദരഖ്തപ്പെുെിയിരുന്നതും ഡി്സേ ദബാർഡിൽ  
ോണാൻ േഴിഞ്ഞതും ആയ  വിവരങ്ങൾ  
വയതയ്തമായിരുന്നു. 

ഗ്പവർെിയുതെ ദോഡ് : 
RS/327420 

• െയലിൽ നൽേിയിരിക്കുന്ന ദൊദട്ടാഗ്ഗാെിയിതല 
അതത രൂപെിൽ േക്കൂ് ോണാൻ േഴിഞ്ഞു. 

• േക്കൂ ിതല െുമരിലായി ഡി്ദേ ദബാർഡ് 
ോണാൻ േഴിഞ്ഞു. 

ഗ്പവർെിയുതെ ദോഡ് : 
IF/336217 

• പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അളവിൽ േൂെുതലായും 
േുറവായും േയ്യാലേൾ ോണാൻ  ാധിച്ചു. 

• ഒരു വ്തുവിതല േയ്യാല വീട്ടുോർ േൃഷ്ി 
ആവശയെിനായി ഇെിച്ചു നിർെിയതായി 
ോണാൻ േഴിഞ്ഞു.  

•  ൂെിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വർക്കിതന േൂൊതത  
െില വ്തുക്കളിൽ  വീട്ടുോരുതെ 
ആവശയഗ്പോരം മൺേയ്യാലേൾ ോണാൻ  
 ാധിച്ചു. 

• 90 മീറ്ററിതന്റ േലലുേയ്യാലക്കുപേരം 21 മീറ്റർ 
മാഗ്തദമ ോണാൻ േഴിഞ്ഞുള്ളു.  

• M ബുക്കിൽ 57 മഴക്കുഴി പറഞ്ഞതിൽ ഒതരണ്ണം 
ദപാലും ോണാൻ േഴിഞ്ഞിലല. പേരം 
മൺേയ്യാലേൾ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നു. 

 

 
അെ ാേ അധിഷ്െിത നിബ്ഷധങ്ങൾ/ ബ് ാക്കസ് പ്രൂപ് ഡിസ് ഷൻ 
 
• തതാഴിൽ ോർഡിന്  അദപക്ഷിച്ചു 15 േിവ െിനുള്ളിൽ തതന്ന ോർഡ് ലഭിച്ചു. 
• തതാഴിലിനുള്ള അദപക്ഷ ഗ്ഗൂപ്പ് ആയാണ്  നൽേിയിരിക്കുന്നത് 
• തതാഴിലാളിേളുതെ അവോശങ്ങതള േുറിച്ച് േൂെുതൽ ദപർക്കും  
അറിവുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അവയിൽ പലതും ലഭയമായിരുന്നിലല  

• േഴിഞ്ഞ  ാപെിേ വർഷ്ം 100 ഗ്പവർെി േിനങ്ങൾ പൂർെീേരിച്ച ധാരാളം 
തതാഴിലാളിേതള ോണാൻ േഴിഞ്ഞു 

• അഞ്ച് േിദലാമീറ്റർ േൂരപരിധിക്കുള്ളിൽ ആണ് എലലാവർക്കും തതാഴിൽ 
ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്  

• അെിസ്ഥാന  ൌേരയങ്ങളായ ൊർദപാളിൻ,  ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ്ാ േിറ്റ്, എന്നിവ 
തതാഴിലാളിേൾ  വന്തം തെലവിലാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അതിതന്റ തുേ 
ഇതുവതര ലഭിച്ചിട്ടിലല. 



• വർക്ക് സ റ്റിൽ വച്ച് അപേെം പറ്റിയ ധാരാളം തതാഴിലാളിേൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 
പദക്ഷ അവർക്കാർക്കും പഞ്ചായെിൽ നിന്ന് യാതതാരു ധന ഹായവും 
ഇതുവതര ലഭിച്ചിട്ടിലല. 

• ദവതന േുെിശ്ശിേ ഉതണ്ടന്ന് എലലാ തതാഴിലാളിേളും പരാതിതപ്പട്ടു. 
• ദവതനം യഥാ മയം നൽേണതമന്നും േിവ ദവതനം േൂട്ടി തരണതമന്നും 
ദജാലി മയം േുറയ്ക്ക്കണതമന്നും ആവശയമുന്നയിച്ചു 

• വൃെിഹീനമായ  ാഹെരയങ്ങളിൽ ദജാലി തെയ്യുദപാൾ േയ്യുറ  ോലുറ 
തുെങ്ങിയ അവശയവ്തുക്കൾ ലഭയമായിട്ടിലല.  

• 95 തതാഴിലാളിേൾ ഒറ്റ ഗ്ഗൂപ്പ് ആയിട്ടാണ് ദജാലി തെയ്ക്തു തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. 

 
നിർബ്േേങ്ങൾ 
 
• ഗ്പദേശെിതന്റ മണ്ണിതന്റ ഘെനയ്ക്ക്ക് അനുദയാജയമായ ഗ്പവർെിേൾ തതരതഞ്ഞെുക്കുേ 

• ആ്തി നിലനിൽദക്കണ്ടതിതന്റ ആവശയേതതയപ്പറ്റി ഭൂവുെമയ്ക്ക്ക് അവദബാധം 

നൽേുേ 

• ഗ്പവർെി പൂർെീേരിക്കതപ്പെുന്ന മുറയ്ക്ക്ക് ഡി്ദേ ദബാർഡ് സ്ഥാപിക്കുേ 

• തതാഴിലാളിേൾക്ക്  ുരക്ഷാ ഉപേരണങ്ങൾ പഞ്ചായെ് തലെിൽ വാങ്ങി 

 ൂക്ഷിക്കുേയും ഇവ തതാഴിലാളിേൾക്ക് ലഭയമാേുന്ന ഉദണ്ടാ എന്ന് 

ഉറപ്പുവരുെുേയും തെയ്യുേ  

• ദമറ്റുമാർക്ക്  മയബന്ധിതമായി പരിശീലനം നൽേുേ 

• സജവ  പെ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന തരെിലുള്ള ഗ്പവർെിേൾ ഏതറ്റെുക്കാൻ  ഗ്ശമിക്കുേ 

• ്ഗ്തീ ൌഹൃേ പണിയായുധങ്ങൾ ആതണന്ന് ഉറപ്പുവരുെുേ. 

 

ബ്സാഷയൽ ഓഡിറ്റ് പവെെുത്തെർ 

 

1. െിബ്ല്ലജ് റിബ്സാഴ്സ് ബ്പഴ്സൺ  
 

രശ്മി എ്   ബ്ല്സ്സി ദതാമ് െിഗ്ത വി തെലലം ലാവണയ സവ എ് 

ദേവിന സവ ധരൻ  ഹിമ തേ   ംഗീത എ്  ജിജി ദഗാപാൽ 

അനീഷ് െി പിള്ള  മനു എം ആർ അഖ്ിൽ എ് അപർണ ബി  നൽ 

െിഞ്ചു തപാന്നച്ചൻ  അഞ്ചു  ി നായർ അനഘ ജി പിള്ള അഖ്ില എ് നായർ 

ആതിര വി 

 

2. സഹ്ായിച്ചെർ 

 
1) പഞ്ചായെ് ഗ്പ ിഡന്റ്, തവളിയം ഗ്ഗാമ പഞ്ചായെ്  

2) പഞ്ചായെ് ത ഗ്േട്ടറി, തവളിയം ഗ്ഗാമ പഞ്ചായെ്  



3) വാർഡ് തമപർ, പഞ്ചായെ്  മിതി അംഗങ്ങളും ജീവനക്കാരും 

4) അക്ഷര സവ, ദബ്ല്ാക്ക് റിദ ാഴ്സ് ദപഴ്സ ൺ, ശാ്താംദോട്ട 

5) MGNREGS നിർവ്വഹണ ഉദേയാഗസ്ഥർ 

6) ദമറ്റുമാരും തതാഴിലാളിേളും (മഹാത്മ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് 

നിയമം ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ത ാസ റ്റി ദേരള െീം) 

 

  



 



  



 



  



 



  



 


