
 

 

 

 

 

            

      മഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി  

      മഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പു നിയമം  

            സൈോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് സൈോസൈറ്റി സേരള (MGNSASK) 

                              ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ റിദപ്പാർട്ട്                                                

01.10.2018 മുതൽ 31.03.219 

                                          വാർഡ്  3  ത ാട്ടുപാടം  

                                           ദകാടി    ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത്  

                                                  ദേളന്നൂർ ദലാക്   

                                                  ദ ാഴിദകാട് ജില്ല  

                                           ഗ്ഗാമ ഭ തിയ്യതി : 29.11.2019 

                                            വവ ുദന്നരം. 3.30 മണിക്  

                                                   ഒറ്റപിലാകൽ അഗനവാടി 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ആമുഖം  

         ഇന്ത്യയിതല േരിഗ്േരായ ഗ്ഗാമീണജനതയുതട ോരിഗ്േയ 

ലഘൂ രികുന്നതിനും അവരുതട ജീവിത  ുരക്ഷിതതവം ഉറപ്പു 

വരുത്തുന്നതിനു ദവണ്ടി രൂപംത ാണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ബൃഹത് പദ്ധതിയാണ് 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി.  ാർഷ്ി  

ദമഖലയിലും മുതൽ നിർമ്മാണ ദമഖലയിലും തതാഴിൽ ലഭികാതത 

ഗ്ഗാമീണജനത ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവികുദപാൾ അവർക് 100 

േിവ തത്ത തതാഴിൽ എങ്കിലും ഉറപ്പു വരുത്താനാണ് ഈ പദ്ധതി 

ലക്ഷയമിടുന്നത്. ഇങ്ങതന തതാഴിൽ നൽ ുന്നതിന് ഏതറ്റടുകുന്ന 

വിവിധ പദ്ധതി ളിലൂതട രാജയത്തിന്തറ മണ്ും തേലവും പരമാവധി 

 ംരക്ഷികും എന്്ന ഗ്പതീക്ഷികുന്നു. 

             തതാഴിൽ ആവശയതപ്പടുന്ന വർക് നിശ്ചിത  ാലയളവിനുള്ളിൽ 

 ായി മായ തതാഴിൽ ലഭികുന്നുതവന്നും നിർദേശികതപ്പട്ടിട്ടുള്ള 

ദവേന നിർേിഷ്ട  മയത്തിനുള്ളിൽ ലഭികുന്നു എന്്ന 

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ഇന്ത്യൻ പാർലതമന്റ് പാ ാകിയ നിയമമാണ് 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് നിയമം. 2005 ഓഗസ്റ്റ് 23 

ആം തീയതി ആണ് പാർലതമന്റ് ഈ നിയമം പാ ാകിയത്. 

             തതാഴിൽ ആവശയതപ്പടുന്ന വർക് 15 േിവ ത്തിനുള്ളിൽ 

 ായി മായി ഏതതങ്കിലും തതാഴിൽ നൽ ിയിരികണം എന്നാണ് 

വയവസ്ഥ അല്ലാത്തപക്ഷം പതിനാറാമതത്ത േിവ ം മുതൽ അവർക് 

തതാഴിലില്ലായ്മ  ദവേന ഇതിന് അർഹതയുണ്ടായിരികും. അതുദപാതല 

എടുത്ത് തതാഴിലിന് ദവതനം 15 േിവ ത്തിലധി ം വവ ിയാൽ 

വവ ുന്ന ഓദരാ േിവ ത്തിനും നഷ്ടപരിഹാരം ലഭികുന്നതിന് 

അർഹതയുണ്ട്. തതാഴിദലാ തതാഴിലില്ലായ്മ  ദവതനം ഉറപ്പായും 

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു എന്നാണ് തതാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിന്തറ ഗ്പദതയ ത. 

          ഇന്ത്യയിതല ഏറ്റവും പിദന്നാകമായി 200 ഗ്ഗാമീണ ജില്ല ളിൽ 2006 

തെഗ്ബുവരി രണ്ടാം തീയതി ഈ നിയമം നിലവിൽ വരു യും പദ്ധതി 

നടപ്പിലാകു യും തേയ്തു. ദ രളത്തിൽ വയനാട് പാലകാട് ജില്ല ളിൽ 

ഉൾതപ്പട്ടിരുന്നു 2007 തമയ്  15ന് 130 ജില്ല ളിദലക്  ൂടി ഇത് വയാപിച്ചു 

ഇടുകി  ാ ർദ ാട് ജില്ല ൾ ഇതിൽ ഉൾതപ്പട്ടിരുന്നു. 2008 ഏഗ്പിൽ 

ഒന്നിന് ഇന്ത്യയിതല ബാകി മുഴുവൻ ജില്ല ളിദലകും ഇത് വയാപിപ്പിച്ചു. 

ഇന്ത്യയിതല മുഴുവൻ ഗ്ഗാമീണ ജില്ല ളിലും ഈ പദ്ധതി നിലവിലുണ്ട് 

ആദഗാളതലത്തിൽ  വിദശഷ് ഗ്ശദ്ധയാ ർഷ്ിച്ച ഒരു അവ ാശ 

അധിഷ്ഠ ിത തതാഴിൽ നിയമം എന്ന നിലയിലും ഗ്ഗാമീണദമഖലയിൽ 

ോരിഗ്േയ ലഘൂ രണം ഇതിൽ നിർണായ  വഴിത്തിരിവ്  ൃഷ്ടിച്ച 

പദ്ധതി എന്ന  ാരയം പരിഗണിച്ചും, 2009 ഒ ്ദടാബർ  രണ്ടാം തീയതി 

ദ ഗ്ര ർകാർ ഈ നിയമതത്ത മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ 

തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി എന്്ന പുനർനാമ രണം തേയ്തു.  

                     ദകാടി ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് 

                                 ദേളന്നൂർ ദലാകിൽ ഉൾതപ്പടുന്ന  ദകാടി 

ഗ്ഗാമപഞ്ചായത് നല്ല രീതിയിൽ തതാഴിലുറപ്പു ഗ്പവര്ത്തനങ്ങൾ 

ഏതറ്റടുത്തു നടത്തുന്നു.പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനായി ദലാക്  തലത്തിൽ 

ദലാക്  തഡവതലാപ്തമന്റ് ഓെീ ർ, തജ ബി ഡി ഒ, അതഗ് ഡിറ്റഡ് 

എഞ്ചിനീയർ, അകൗണ്ടന്റ് ആൻറ് ഡാറ്റാ എൻഗ്ടി ഓപ്പദററ്റർ, 

എന്നിവരും അവരുതട ദ വനം ഈ പദ്ധതികുദവണ്ടി നൽ ുന്നു. 

2018.2019  ാപത്തി  വർഷ്ത്തിൽ 76578 തതാഴിൽേിനങ്ങൾ ഈ 



 

 

 

 

 

പദ്ധതിയിലൂതട പഞ്ചായത്ത്   ൃഷ്ടികു യും,  450  ുടുംബങ്ങൾക് 100 

തതാഴിൽേിനങ്ങൾ നൽ ു യും തേയ്ത ിട്ടുണ്്ട.  

 

               

പഞ്ചായത്തിന്തറ ദപര്  

 

 ദകാടി പഞ്ചായത്ത്  

വിസ്തീർണം  

 

20.1 േതുരഗ്ശ  ിദലാമീറ്റർ  

ജില്ല പഞ്ചായത്ത്   

 

ദ ാഴിദകാട്  

ദലാക്  പഞ്ചായത്ത്  

 

ദേളന്നൂർ  

താലൂക ്

 

ദ ാഴിദകാട്  

ഉൾതപ്പടുന്ന വാർഡു ൾ  21 

തതാഴിൽ  ാർഡുടമ ൾ   3910 

 ജീവ തതാഴിലാളി ൾ  836 

നിഷ്്ഗ് ിയ തതാഴിലാളി ൾ  3074 

        

മുഖയ ലക്ഷയങ്ങൾ 

•  അവിേഗ്ധ  ായി  തതാഴിലിൽ ഏർതപ്പടാൻ  ന്നദ്ധതയുള്ള 

ഗ്ഗാമഗ്പദേശങ്ങളിൽ അധിവ ികുന്ന ഏതതാരു 

 ുടുംബത്തിനും ഒരു  ാപത്തി  വർഷ്ം 100 േിവ ത്തിൽ 

 ുറയാത്ത തതാഴിൽ ഉറപ്പാകുന്നദതാതടാപ്പം 

ഗുണദമന്മയുള്ളതും സ്ഥായി ആയിട്ടുള്ളതും 

ഉൽപാേനക്ഷമവുമായ ആസ്തി ളുതട  ൃഷ്ടിയാണ് ഈ 

പദ്ധതി ളുതട മുഖയലക്ഷയം. 

•  േരിഗ്േരുതട ഉപജീവനവും ആയി ബന്ധതപ്പട്ട വിഭവാടിത്തറ  

ശക്തിതപ്പടുത്തൽ 

•   ാമൂഹി മായി പിദന്നാകം നിൽകുന്ന എല്ലാ 

 ുടുംബങ്ങതളയും പദ്ധതിയിൽ ഉൾതപ്പടുത്തു . 

•  പഞ്ചായത്തീരാജ് സ്ഥാപനങ്ങതള ശക്തിതപ്പടുത്തു . 

  വിദശഷ്ത ൾ 

•  നിയമത്തിന്തറ പിൻബലമുള്ള അവ ാശഅധിഷ്ഠ ിത 

പദ്ധതി.  

•  ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്പദേശത്ത് താമ ികുന്ന 18 വയസ്സ് 

പൂർത്തിയായ ഏതതാരാൾകും പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളിയാ ാം. 

•   ്ഗ്തീകും പുരുഷ്നും തുലയ ദവതനം 

•  പരിസ്ഥിതി  ംരക്ഷണം  ാർഷ്ി  ദമഖലയിതല 

അടിസ്ഥാന  ൗ രയ വി  നം എന്നിവയ്ക് മുൻഗണന. 

•  ആ ൂഗ്തണ ഗ്പഗ് ിയയിൽ പങ്കാളി ളാ ാൻ ഉള്ള 

അവ രവും തതാഴിലാളി ൾ തതന്ന ഗ്പവർത്തി ൾ 

 തണ്ടത്തു യും തേയ്യു . 

•  ആ ൂഗ്തണത്തിലും നിർവഹണത്തിലും തി ഞ്ഞ 

 ുതാരയത. 

•   രാറു ാതര ഇടനിലകാദരാ ഇല്ല. 

   

 രീതിശാ ്ഗ്തം 



 

 

 

 

 

                ദ രള ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ത ാവ റ്റി ദ ാഴിദകാട് ജില്ലാ 

ജനറൽ ദലാക് റിദ ാഴ്സ് ദപഴ്സൺ ആണ്, ദ ാഴിദകാട് ജില്ലയിൽ 

ദേളന്നൂർ ദലാക് പഞ്ചായത്തിതല  ദകാടി ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 

18 ദമാരികര  ൗത്ത് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ് ിയ നടത്തിയത്. 

1.  ആേയഘട്ടം 

 പഞ്ചായത്ത് ത ഗ് ട്ടറി,  ഗ്പ ിഡന്റ്, വാർഡ് തമപർ, എൻ 

ആർ ഇ ഇ ജി എ ് സ്റ്റാെ്, എന്നിവരുമായി ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 

ദേളന്നൂർ ദലാക് റിദ ാഴ്സ് ദപഴ്സൺ വാർഡ് പതിതനട്ടിൽ 

നടദത്തണ്ട ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പവർത്തനങ്ങതളകുറിച്ചുള്ള 

േർച്ച. 

 

2.  രണ്ടാം ഘട്ടം 

 2018 ഒ ്ദടാബർ മാ ം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ 2019 മാർച്്ച 

മാ ം 31 ആം തീയതിവതര ഏതറ്റടുത്തു നടത്തിയ 

ഗ്പവർത്തി ളുതട െയലു ൾ, 7 രജിസ്റ്റർ എംഐ എ ് 

എന്നിവ പരിദശാധികൽ. 

 

3.  മൂന്നാംഘട്ടം 

 പരിദശാധിച്്ച െയലു ളുതട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്പവർത്തി 

ഇടങ്ങൾ പരിദശാധികൽ തേയ്ത  ഗ്പവർത്തി ളുതട 

അളവു ൾ പരിദശാധികൽ. 

 

4.  നാലാം ഘട്ടം 

 ഗുണദഭാക്താകളുതട ഗ്പവർത്തി ളുതട ഗുണെലങ്ങൾ 

ദോേിച്ചറിയു യും  ജീവ് തതാഴിലാളി തള  ണ്ടു 

തതാഴിൽ  ാർഡ്, ബാങ്ക് പാ ് ബുക് എന്നിവ പരിദശാധിച്്ച 

അഭിമുഖം നടത്തലും വിവരദശഖരണം നടത്തലും. 

 

5.  അഞ്ചാം ഘട്ടം 

െീൽഡ് പരിദശാധന യുതടയും െയൽ 

പരിദശാധനയിലൂതടയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിദപ്പാർട്ട് 

തയ്യാറാകൽ 

                       മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 

വിഭാവനം തേയ്യുന്നത് എതന്ത്ാതക എന്നും  ാരയക്ഷമമായും 

െലഗ്പേമായും ഈ പദ്ധതി എങ്ങതന നടപ്പിലാകാം എന്നും 

ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് തതാഴിലാളി തളയും ഗ്ഗാമ ഭ അംഗങ്ങതളയും 

ദബാധയതപ്പടുത്തുന്നതിന് ദവണ്ടിയാണ ്ഈ ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്. 

പദ്ധതിയുതട  ുതാരയതയും ഗുണദമന്മയും ഉറപ്പുവരുത്താൻ 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് അനിവാരയമാണ.് 

                   തതാഴിലാളി ളുതട പത്ത് അവ ാശങ്ങൾ 

                    തതാഴിലാളി ൾ ് 10 അവ ാശങ്ങൾ ഗ്പധാനം തേയ്യുന്നു. അവ 

ഏതതാതകതയന്്ന േുവതട ദേർകുന്നു.  

1.  തതാഴിൽ ാർഡ് ലഭികാനുള്ള അവ ാശം (തഷ്ഡയൂൾ  

2, ഗണി  1-5, എ എം  ി അദ്ധയായം. 3) 

            

                                ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരതാമ ം ഉള്ള അവിേഗ്ധ  ായി  

തതാഴിൽ തേയ്യുവാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ആളു ൾ ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തിൽ 

ദപര് രജിസ്റ്റർ തേയ്യു . ഒരു  ുടുംബത്തിൽ തതാഴിൽ 

ആവശയമുള്ളവരുതട മുഴുവൻ ദപരുവിവരങ്ങൾ ഉൾതപ്പടുത്തിയാണ് 



 

 

 

 

 

ഇതിനായി അദപക്ഷ നൽദ ണ്ടത് അദപക്ഷയുതട പൂർണ വിലാ ം, 

വയസ്സ് വാർഡ് നപർ ദറഷ്ൻ  ാർഡ് നപർ ആധാർ  ാർഡ് നപർ 

എന്നിവ ദേർത്തിരികണം അദപക്ഷ ർക് ഗ്പാഥമി  

അദനവഷ്ണത്തിന് ദശഷ്ം ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് ത ഗ് ട്ടറി 

തതാഴിൽ ാർഡ്  അനുവേിച്ചു നൽ ും. അദപക്ഷ നൽ ിയാൽ 15 

േിവ ത്തിന ം തതാഴിൽ  ാർഡ് നൽ ണം. ഒരു  ുടുംബത്തിന് ഒരു 

തതാഴിൽ  ാർഡ്  മാഗ്തമാണ് ലഭികു . തതാഴിൽ ആവശയമുള്ള 

മുഴുവൻ  ുടുംബാംഗങ്ങളുതടയും  വിവരങ്ങളും ദൊദട്ടായും 

 ാർഡിൽ ഉണ്ടായിരികണം ഒന്നിലധി ം തതാഴിൽ  ാർഡു ൾ 

ഒരാൾക് ഉണ്ടാവുന്നത് ഗ് ിമിനൽ  ുറ്റമാണ് എന്നാൽ 

മാതാപിതാകതളയും  ദഹാേരങ്ങതളയും മകതളദയാ ആഗ്ശയിച്ചു 

 ഴിദയണ്ടിവരുന്ന വിധവ ൾ,  ഉദപക്ഷികതപ്പട്ട  ്ഗ്തീ ൾ, അഗതി ൾ 

എന്നിവർക് ഗ്പദതയ ം തതാഴിൽ  ാർഡ് നൽ ണതമന്്ന 

നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട.് തതാഴിൽ ആവശയമുള്ള മുഴുവൻ 

 ടുംബാംഗങ്ങളുതടയും പാ ്ദപാർട്ട് വലിപ്പത്തിലുള്ള ദൊദട്ടാ ൾ 

പതിച്ചിരികണം ദൊദട്ടാ എടുകുന്നതിന്തറ േിലവ് തതാഴിലുറപ്പ് 

പദ്ധതിയിലുൾതപ്പടുത്തി പഞ്ചായത്ത് വഹികും. അഞ്ചു 

വർഷ്ദത്തകാണ് ഒരു തതാഴിൽ  ാർഡ് അനുവേിച്ചു നൽ ുന്നത്. ഒരു 

 ുടുംബം ഒരുവർഷ്ം ആവശയതപ്പട്ട തതാഴിൽേിനങ്ങൾ അനുവേിച്ച 

തതാഴിൽേിനങ്ങൾ ലഭിച്ച ദവതനം ഏതറ്റടുത്ത ഗ്പവർത്തി ളും മസ്റ്റർ 

ദറാൾ നപറു ളും ലഭിച്ച തതാഴിലില്ലായ്മ  ദവതനം നഷ്ടപരിഹാരം 

മുതലായ വിവരങ്ങളും തതാഴിൽ  ാർഡിൽ അതത്   മയം എഴുതി 

ദേർകണം 

 

2.  അദപക്ഷിച്ച് 15 േിവ ത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ 

ലഭികാനുള്ള അവ ാശവുമായി ലഭികുന്നതിനുള്ള 

അവ ാശവും(തഷ്ഡയൂൾ 1, ഗണ്ി ് 8 തഷ്ഡയൂൾ 6, 

ഗണ്ി -6-13) 

               തതാഴിൽ  ാർഡ് ലഭിച്ചവർ 

തതാഴിൽആവശയമുള്ളദപ്പാൾ ഗ്പദതയ ം അദപക്ഷ നൽ ണം 

നിർദ്ദിഷ്ട ദൊറത്തുൽ ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തിലാണ് അദപക്ഷ 

നൽദ ണ്ടത്. തവള്ളകടലാ ിൽ അദപക്ഷ 

നൽ ാവുന്നതാണ് 2014തല പുതിയ നിയമ നിർദദ്ദശങ്ങൾ 

ഗ്പ ാരം തമാവബൽദൊൺ ലാൻഡ് ദൊൺ ഇതമയിൽ ഇനി 

മാധയമ മുദഖനയും അദപക്ഷ നൽ ാവുന്നതാണ് 

േുരുങ്ങിയത് രണ്്ട ആഴ്ചദത്തകാണ് തതാഴിൽ  

ആവശയതപ്പദടണ്ടത്. തതാഴിലിനായി അദപക്ഷ നൽ ുദപാൾ 

ര ീത് വ പ്പറ്റി ഇരികണം എന്നു മുതൽ എന്നു വതര ആണ് 

തതാഴിൽ ആവശയമുള്ളത് എന്്ന അദപക്ഷയിൽ 

വയക്തമാകണം അദപക്ഷച്ച  തീയതി മുതൽദകാ അദപക്ഷ 

ലഭിച്ചു പരമാവധി 15 േിവ ങ്ങൾകുള്ളിദലാ തതാഴിൽ 

ലഭയമാകി ഇരികണം. പരമാവധി 100 േിവ തത്ത തതാഴിൽ 

ഇന്നാണ് അദപക്ഷ നൽദ ണ്ടത് എന്നാൽ വനഗ്പദേശത്തും, 

വനാതിർത്തിയിലും  താമ ികുന്ന പട്ടി വർഗ്ഗ 

വിഭാഗങ്ങൾക് 150 േിവ തത്ത തതാഴിൽ നൽ ുന്നതിന് 

ഇദപ്പാൾ അനുവാേം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 

3.  തതാഴിൽ ലഭിച്ചിതല്ലങ്കിൽ തതാഴിലില്ലായ്മ  ദവതനം 

ലഭികാനുള്ള അവ ാശം. 

            (ആേയതത്ത 30 േിവ ം  ൂലിയുതട ¼ ഭാഗവും 

പിന്നീടുള്ള േിവ ങ്ങളിൽ 1/2 ഭാഗം) തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട് 



 

 

 

 

 

വർക് 15 േിവ ത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ നൽ ണതമന്നാണ് 

വയവസ്ഥ അല്ലാത്തപക്ഷം തതാഴിലില്ലായ്മ  ദവതനം 

ലഭികുന്നതിന് തീയതി ദരഖതപ്പടുത്തിയ വ പ്പറ്റ് ര ീത് 

ആവശയമാണ്. തതാഴിലിന് അദപക്ഷിച്്ച 15 

േിവ ത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിച്ചിതല്ലങ്കിൽ 

പതിനാറാമതത്ത േിവ ം മുതൽ ആേയതത്ത 30 േിവ ം 

നിർേിഷ്ട ദവതന ത്തിന്തറ നാലിതലാന്്ന  ുറയാത്ത തു യും 

പിന്നീടുള്ള േിവ ങ്ങളിൽ ദവേന ത്തിന്തറ പ ുതിയിൽ 

തു യും ആണ് തതാഴിലില്ലായ്മ  ദവതനം ആയി ലഭികു . 

 ംസ്ഥാന  ർകാറാണ് തതാഴിലില്ലായ്മ  ദവതനം 

നൽദ ണ്ടത് എന്നാൽ പിന്നീട് ഈ തു  തതാഴിൽ  

അനുവേികുന്നതിൽ വീഴ്ചവരുത്തിയ അവരിൽനിന്്ന 

ഈടാകണം എന്നാണ് വയവസ്ഥ. തതാഴിൽ അനുവേിച്ചു 

നൽ ിയ അന്നുമുതൽ ko 100 േിവ തത്ത ദവതനത്തിന് 

തുലയമായ തതാഴിലില്ലായ്മ  ദവതനം ലഭികുന്ന േിവ ദമാ 

തതാഴിലില്ലായ്മ  ദവതനത്തിനുള്ള  അർഹത നഷ്ടമാ ും. 

ദവേന മായും തതാഴിലില്ലായ്മ  ദവതനം ആേയം ഒരാൾക് 

പരമാവധി 100 േിവ തത്ത ദവതനത്തിനു  തുലയമായ 

തു തയ ലഭികു യുള്ളൂ. 

 

4.  തഷ്ൽെ് ഓെ് തഗ്പാജക്ടട് യ്യാറാകുന്നതിനുഉള 

അവ ാശം.  

                ഒരു ഗ്ഗാമത്തിന് തഷ്ൽെ്  ഓെ് തഗ്പാജ ്റ്റ്   

എന്നുപറയുന്നത് എസ്റ്റിദമറ്റ് അടകമുള്ള ദഗ്പാജക്ടിന്തറ  

വിശേ വിവരങ്ങൾ ആണ്. ഇത് നടപ്പ്  ാപത്തി  

വർഷ്ത്തിതല വർഷ്ം തെഗ്ബുവരി മാ ദത്താതട 

പൂർത്തീ രികണം ഒരു ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്തിതല 

അംഗീ രികതപ്പട്ട ദലബർ ബഡ്ജറ്റിന്തറ ഇരട്ടിയിലധി ം 

തു യ്കുള്ള ഗ്പവർത്തി ളാണ് ത ൽെ് തഗ്പാജക്ടൽ്  

ഉണ്ടാവു . ഇതിൽ ഏതു ഗ്പവർത്തി ദവണതമങ്കിലും 

 ാർഷ്ി   ലണ്ടർ തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട് അവരുതട എണ്ം 

ഗ്പവർത്തി നടപ്പിലാകാനുള്ള  ാലയളവ്,  ാലാവസ്ഥ 

എന്നതിന്തറ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരതഞ്ഞടുകാം. 

 

5.  അഞ്ചു  ിദലാമീറ്ററിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭികാനുള്ള 

അവ ാശം ( അതല്ലങ്കിൽ ദവതനത്തിന് 10% അധി ം). 

            അദപക്ഷ രുതട താമ സ്ഥലത്തു നിന്്ന 5  ിദലാമീറ്റർ 

േൂരപരിധി കുള്ളിൽ തതാഴിൽ നൽ ുന്നതിന് മുൻഗണന 

നൽ ണം. 5  ിദലാമീറ്റർ േൂരത്തിലാണ് തതാഴിൽ 

നൽ ുന്നതതങ്കിൽ 10 ശതമാനം അധി  ദവേന 

തതാഴിലാളി ൾക് അവ ാശമുണ്ടായിരികും. 

 

6.   ുടിതവള്ളം വിഗ്ശമ  ൗ രയം ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ്ാ 

 ൗ രയം ഇവ ലഭികുന്നതിനുള്ള ആ ാശം (തഷ്ഡയൂൾ 

2,  ഗണ്ി  23-28) 

              തതാഴിലിടങ്ങളിതല  ൗ രയങ്ങൾ 

•  തതാഴിലാളി ൾക് തിളപ്പിച്ചാറിയ  ുടിതവള്ളം 

നൽ ു . 

•  ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്  ിട്ടുന്നുതണ്ടന്്ന ഉറപ്പു വരുത്തു . 

•  ഭക്ഷണം  ഴികുന്നതിനും ഉച്ചക് ഒരു മണികൂർ 

വിഗ്ശമികുന്ന അതിനും ടാർദപാളിൻ ഷ്ീറ്റ് ത ാണ്ട് 

തണൽ ഒരുകു . 



 

 

 

 

 

•  അഞ്്ച വയസ്സിനു താതഴ ഗ്പായമുള്ള  ുട്ടി ളുതട എണ്ം 

അഞ്ചിൽ  ൂടുതൽ ആതണങ്കിൽ അവതര 

പരിപാലികു . 

7.  15 േിവ ത്തിനുള്ളിൽ ദവതനം  ലഭികുന്നതിനുള്ള 

അവ ാശം. 

             പദ്ധതിയുതട ദവതനം ബാങ്ക്,  ദപാസ്റ്റ് ഓെീ ്, 

എന്നിവിടങ്ങളിതല അകൗണ്ടിലൂതടയാണ് നൽ ുന്നത് 

ഓദരാ തതാഴിലാളികും ഗ്പദതയ  അകൗണ്ട് ദവണം ഓദരാ 

തതാഴിലാളി ളുതട ദവതനം അവരവർകു തതന്ന ലഭികുന്നു 

എന്്ന ഉറപ്പുവരുത്തും അതിനാലാണ് ഇങ്ങതന 

നിഷ്കർഷ്ിച്ചിട്ടുള്ളത്.  ്ഗ്തീ തതാഴിലാളി ളുതട 

ദവതനത്തിന് ദമലുള്ള അവ ാശം അവർക് തതന്ന 

ആയിരികണതമന്്ന ഒരു ലക്ഷയവും ഈ വയവസ്ഥയ്ക് 

പിന്നിലുണ്ട് തതാഴിലാളി ളുതട ആധാർ നപർ  ൂടി 

തതാഴിൽ  ാർഡിൽ ദരഖതപ്പടുത്തിയാൽ ആൾമാറാട്ടം, 

ഇരട്ടിപ്പ്, എന്നിവ മുദഗനയുള്ള  ഗ്പശ്നങ്ങൾ  ൂടി 

ഒഴിവാകുവാൻ  ാധയമാ ും. 

 

8.  ദവതന വിതരണത്തിതല  ാലതാമ ത്തിന് 

നഷ്ടപരിഹാരം ലഭികാനുള്ള അവ ാശം. 

            മസ്റ്റർ ദറാൾ അവ ാനിച്ച 15 േിവ ത്തിന ം ദവതനം 

ലഭിച്ചിരികണം ഇങ്ങതന ലഭികാതത വന്നാൽ 

പതിനാറാമതത്ത േിവ ം മുതൽ, ലഭികാനുള്ള ദവതന 

ത്തിന്തറ 0.05 ശതമാനം തു  ഓദരാ േിവ വും 

നഷ്ടപരിഹാരമായി ലഭികുതമന്്ന 2016തല പുതുകിയ 

തഷ്ഡയൂൾ 2 ൽ വയവസ്ഥ തേയ്തിട്ടുണ്്ട ഈ തു  തൽകാലം 

 ർകാർ വഹികുതമന്നും പിന്നീട് വിശേമായ 

അദനവഷ്ണത്തിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ 

ഉത്തരവാേി ളായവതര നിന്നും ഈടാകണം എന്നാണ് 

വയവസ്ഥ. മനപ്പൂർവ്വം അലംഭാവം മൂലം പാവതപ്പട്ട 

തതാഴിലാളി ളുതട ദവതനം തുടങ്ങു ദയാ തേയ്യുന്നത് 

ഒഴിവാകുന്നതിനാലാണ് ഇങ്ങതന വയവസ്ഥ തേയ്തിട്ടുള്ളത്. 

അളവു ൾ ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട ഓവർ ിയർ ദമൽ 

അളവു ൾ എടുദകണ്ടഅതഗ് ഡിതറ്റഡ്  എൻജിനീയർ ഡാറ്റാ 

എൻഗ്ടി നടത്തിയ ഡാറ്റാ എൻഗ്ടി ഓപ്പദററ്റർ െണ്്ട ഗ്ടാൻസ്ഫർ 

ഓർഡറു ൾ ഒപ്പിട്ടു അയദകണ്ട ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് ത ഗ് ട്ടറി 

എന്നിവർ േിവ ങ്ങൾകുള്ളിൽ നടത്തുന്നുതവന്നും 

പൂർത്തീ രികുന്നുതവന്നും ഉറപ്പുവരുത്തണം. 

 

9.   മയബന്ധിതമായുള്ള പരാതി  പരിഹാരത്തിനുള്ള 

അവ ാശം. 

              തതാഴിലുറപ്പുനിയമം ത ക്ഷൻ 19 തഷ്ഡയൂൾ 2, പാര 35 

ദ ഗ്ര വാർഷ്ി   ർകുലർ ോപ്റ്റർ 104 എന്നിവ ഗ്പ ാരം 

 മയബന്ധിത പരാതി പരിഹാരത്തിന് ഉള്ള അവ ാശം 

അനുശാ ികുന്നു. തതാഴിലുറപ്പു മായി ബന്ധതപ്പട്ട 

പരാതി ൾ ദരഖ പരമാദയാ,  വാകാദലാ ദൊൺ മുഖാന്ത്രം 

നിർവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥതര അറിയികാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങതന 

ലഭികുന്ന പരാതി ൾ പരാതി രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതി 

 ൂക്ഷികു യും പരാതിയിദന്മൽ എടുത്ത നടപടി ൾ 

പരാതികാരതന അറിയിദകണ്ടത് നിർവ്വഹണ 

ഉദേയാഗസ്ഥരുതട േുമതലയാണ്. 

 



 

 

 

 

 

10.  ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ നടത്തുന്നതിനുള്ള അവ ാശം. 

             ഒരു ഗ്പവർത്തിയുതട ദനരവ ാശി ൾ ആയ 

 ാധാരണ ജനങ്ങൾ ആ പദ്ധതി അവദലാ നം തേയ്യു യും 

പരിദശാധികു യും വിലയിരുത്തു യും തേയ്യുന്ന ജന ീയ 

ഇടതപടലാണ് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്. തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ 

പണം തേലവഴിച്ചത് ശരിയായ രീതിയിലാദണാ, ലക്ഷയമിട്ട് 

അവ ാശങ്ങളും ആനു ൂലയങ്ങളും അർഹതതപ്പട്ടവർക് 

ലഭിച്ചിട്ടുദണ്ടാ നിർവഹണ രീതിയിൽ അപാ ത ൾ 

ഉണ്ടായിട്ടുദണ്ടാ ഗ്പതീക്ഷിച്്ച ദനട്ടം  ഈ പദ്ധതി മൂലം 

ഉണ്ടായിട്ടുദണ്ടാ എന്്ന എല്ലാം ജനങ്ങൾ ദനരിട്ട് 

പരിദശാധികുന്ന ജന ീയ ഗ്പഗ് ിയയാണ് തതാഴിലുറപ്പ് 

പദ്ധതിയിൽ ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്. ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ടീം 

ദരഖ ളും െയലു ളും രജിസ്റ്ററു ളും പരിദശാധികു യും, 

ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങൾ ദനരിട്ട് പരിദശാധിച്്ച അളവു ൾ 

ഒത്തു ദനാകു യും തേയ്യുന്നു ഗ്പദതയ ം വിളിച്ചുദേർകുന്ന 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭയിൽ ആണ് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 

റിദപ്പാർട് അവതരിപ്പിദകണ്ടത്. 

 

 ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങൾ   രർശിച്ചദപ്പാൾ  അവരുതട 

അവ ാശങ്ങതളകുറിച്ച് ദോേിച്ചറിഞ്്ഞ  ാരയങ്ങൾ 

                     

1)        തതാഴിൽ  ാർഡ്  ലഭികാനുള്ള അവ ാശം 

                തതാഴിൽ ാർഡിദലകുള്ള  ദൊദട്ടാ ആേയം 

പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും എടുത്തതാണ് എന്്ന പിന്നീട്  ാർഡ് 

പുതുകാൻ അദത ദൊദട്ടാ തതന്ന ഉപദയാഗിച്ചതതന്നും 

തതാഴിലാളി ൾ വയക്തമാകി.11 ദപർക്100 രൂപ വീതം േിലവായി 

 തണ്ടത്തി. 

 

2)  തതാഴിലിനുള്ള അദപക്ഷ 

            തതാഴിലിനുള്ള അദപക്ഷ തതാഴിലാളി ൾ ദനരിട്ട് 

നൽ ാറില്ല,  മറിച്്ച ഗ്ഗൂപ്പ് ആയിട്ട് മാറ്റാണ്  പഞ്ചായത്തിൽ 

അദപക്ഷ നൽ ാതറന്നു തതാഴിലാളി ളിൽ നിന്നും 

മന ിലാകാൻ  ാധിച്ചു. അദപക്ഷ നൽ ിയാൽ വ പ്പറ്റ് 

ര ീത് ലഭികുന്നിതല്ലന്നും തതാഴിലാളി ൾ അറിയിച്ചു . 

 

3)   ൂലി / നഷ്ടപരിഹാരം 

              തതാഴിലിന് അദപക്ഷിച്്ച 15 േിവ ത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ 

ലഭികാറുണ്ട് എന്്ന എനദവതനം  ലഭികാൻവവ ാറുതണ്ടന്നും 

തതാഴിലാളി ളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകാൻ  ാധിച്ചു 

പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുംദവതനം  ദവഗത്തിൽ ലഭികാൻ 

ആവശയമായ നടപടി ൾ  വീ രിച്ചിട്ടുതണ്ടന്നും െയൽ 

പരിദശാധനയിൽ നിന്നും മനസ്സിലായി. 

 

4)  തതാഴിൽ സ്ഥലതത്ത  ൗ രയങ്ങതളകുറിച്്ച 

തതാഴിലാളി ളുമായി  ം ാരിച്ചദപ്പാൾ തണലിനായി അവർകു 

ഷ്ീറ്റിതല്ലന്നും   ുടിതവള്ളം അവർ  വന്ത്മായി ത ാണ്ടുവരാറാ 

തണന്നും പറഞ്ഞു. ഈ  ൗ രയങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും 

 ൗജനയമായി ലഭിദകണ്ടതാണ് എന്്ന തതാഴിലാളി ൾക് 

അറിയില്ല എന്്ന മനസ്സിലായി. െസ്റ്റ് എയ്ഡ ് ദബാക്സിൽ ദലക് 

ആവശയമായ മരുന്നു ൾ തഹൽത്ത് ത ൻഗ്ടലിൽ നിന്നും 

ലഭികാറുണ്ട് എന്നും. േില  മയങ്ങളിൽ വപ  ത ാടുത്ത് 



 

 

 

 

 

വാങ്ങികാറുതണ്ടന്നും വ റ്റ് ഡയറിയUതട   ൂതട 

പഞ്ചായത്തിൽ ഏൽപ്പികാൻ ഉതണ്ടന്്ന അകൗണ്ട് വഴി വപ  

ലഭിച്ചിട്ടുതണ്ടന്നും മാറ്റ് വയക്തമാകി.  

 

5)  േി ിത്സാ ഹായം 

 

               തതാഴിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്്ന അപ ടം  ംഭവിച്ചദപ്പാൾ 

മാച്ചിംഗ്  യ്യിൽ നിന്നും േിലവായ തു  എകൗണ്ട് വഴി 

ലഭിച്ചിട്ടുതണ്ടന്നും, പരികു പറ്റിയാൽ തഹൽത്ത് ത ന്ററിൽ 

ആണ് മികവാറും ദപാ ാറുള്ളത് എന്ന തതാഴിലാളി ൾ 

അറിയിച്ചു. 

 

6)  തഷ്ൽെ് ഓെ് വർക് തയ്യാറാകാൻ ഉള്ള അവ ാശം. 

                തതാഴിലാളി ഗ്ഗാമ ഭ വിളിച്ചുദേർകാൻ ഉതണ്ടന്നും 

അതിൽ എല്ലാ തതാഴിലാളി ളും പതങ്കടുകാറുണ്ട് എന്നും 

തതാഴിലാളി ളുതട ഗ്പാതിനിധയം വർകിൽ ഉണ്ടാ ാറുതണ്ടന്്ന 

വയക്തമാകി. 

 

7)  ദ ാഷ്യൽ of അഞ്ചു  ിദലാമീറ്ററിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ 

ലഭികാനുള്ള അവ ാശം. 

                100 പണി തി യാൻ ദവണ്ടി  മറ്റ് വാർഡു ളിൽ 

ദപാദ ണ്ടി വന്നത് അല്ലാതത 5  ിദലാമീറ്റർ അപ്പുറദത്തക് 

തതാഴിതലടുകാൻ ആയി ദപാദ ണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. 

 

          

                

                            ഗ്പവർത്തി  ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 

       ദകാടി പഞ്ചായത്ത് മൂന്നാം  വാർഡ് ത ാട്ടുപാടം  01/10/2019 മുതൽ 

31.03.2019 വതരയുള്ള 2 ഗ്പവൃത്തി ളാണ്, ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്ന് ദവണ്ടി 

തിരതഞ്ഞടുത്തത്.വാർഡിൽ ആത  18 തതാഴിലാളി ളാണ് ഉള്ളത്. 

ഗ്പവൃത്തിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട വിശോംശങ്ങൾ താതഴ ത ാടുകുന്നു.  

1. ിണർ നിർമ്മാണം. വർക് ദ ാഡ് :1604002002/IF/401702 

2. ല്ല്  യ്യാല മണ്് വരപ് നിർമ്മാണം. വർക് ദ ാഡ് 

:1604002002/WC/294780 
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1. 1. മകട െീൽഡ് ദബാത്തി  നാൽ ശുേീ രണം  .                                               

വർക്ക്്ക ോഡക്1604002002/IC/211933 

                 27-12-2018 മുതൽ്10-1-2019 

 

ആറക്മസ്റ്റർ്കറോളു ളിലോയി്138 തതോഴിൽ്ദിനങ്ങൾ്സൃഷക്ടിച്ചിട്ടുണ്ടക. 

അവിദഗ്ദ്്കവതന്ഇനത്തിൽ്37398 രൂപയുും്്പണിയോയുധ വോട ്

ഇനത്തിൽ്690രൂപയുും വർക്ക്സസറ്റക ക ോർഡിനോയി്3720 രൂപയുും്്

ചിലവോയി. വളതര്നല്ല്രീതിയിൽ്തതെ്പ്പവൃത്തി്പൂർത്തീ രിച്ചതോയി്

 ോണോൻ്സോധിച്ചു.ആത ്തു ്47700/-ചിലവോയ്തു ്41808രൂപയുമോണക.  

 

 

 

1.   ല്ല്  യ്യാല മണ്് വരപ് നിർമ്മാണം. വർക് ദ ാഡ് 

:1604002002/WC/294780. 

           8-11-2018മുതൽ 19-3-2019 വതര   

    

               36മസ്റ്റർ്കറോളു ളിലോയി്1058തതോഴിൽ്ദിനങ്ങൾ്സൃഷക്ടിച്ചു. 

286718/- രൂപകവതനയിനത്തിലുും്5290രൂപ്പണിയോയുധ്വോട ്

ഇനത്തിലുും്വർക്ക്്സസറ്റക്  ക ോർഡിനോയി്2530 രൂപയുും്ചിലവോയി. 

തചയ്ത്പ്പവൃത്തി തളല്ലോും്വളതര്നല്ല്രീതിയിൽ്തതെ്

പൂർത്തീ രിച്ചതോയി് ോണോൻ് ഴിഞ്ഞു.ആത ്തു ്495500/-യുും്

ചിലവോയതു ്294538/-രൂപയുമോണക.  

 

 

ഈ ഗ്പവൃത്തിയിലൂതട മഴതവള്ളം പറപു ളിൽ തതന്ന 

 ംരക്ഷികതപ്പടു യും അദതാതടാപ്പം ദമൽ മണ്് 

ഒലിച്ചുദപാ ുന്നത് തടയുന്നു  

 

 

7  രജിസ്റ്റർ പരിദശാധന 

             ദ ഗ്ര  ർകാരിന്തറ നിർദദ്ദശഗ്പ ാരം 7 രജിസ്റ്ററു ൾ 

നിർബന്ധമായും പഞ്ചാബി  ൂക്ഷിദകണ്ടതാണ്.  

•  തതാഴിൽ  ാർഡിനുള്ള  ുടുംബ അദപക്ഷയുതട രജിസ്റ്റർ 

•  ഗ്ഗാമ ഭാ രജിസ്റ്റർ 

•  തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടതും തതാഴിൽ ത ാടുത്തതും 

 ംബന്ധിച്്ച രജിസ്റ്റർ.  

•  ഗ്പവൃത്തിയുതട ലിസ്റ്റും േിലവും വിശോംശങ്ങളും 

 ംബന്ധിച്്ച രജിസ്റ്റർ.  

•  സ്ഥിര ആസ്ഥി ളുതട രജിസ്റ്റർ  

•  പരാതി രജിസ്റ്റർ. 

•   ാധന രജിസ്റ്റർ. 

            2018 19  ാപത്തി വർഷ്തത്ത രജിസ്റ്ററു ൾ എം ഐ 

എ ിൽ നിന്നും ദശഖരിച്ച  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് തതാഴിലുറപ്പ് 



 

 

 

 

 

ഗ്ഗാമ ഭയ്ക് ദവണ്ടി ഗ്പദതയ ം റജിസ്റ്റർ  ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 

പരാതി രജിസ്റ്ററിൽ ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവർത്തി തള  ുറിച്ചുള്ള 

പരാതി ൾ ഒന്നും തതന്ന  ാണാൻ  ാധിച്ചില്ല.     

 

   

 െയലിൽ ഉണ്ടായിരിദകണ്ട 22 ദരഖ ൾ 

1)   വർദപജ് 

2)  തേ ് ലി ്റ് 

3)  ആക്ഷൻ പ്ലാൻ/ ത ൽെ് ഓെ് വർക് എന്നിവയുതട 

അംഗീ രിച്ച ദ ാപ്പി 

4)   ാദങ്കതി  എസ്റ്റിദമറ്റും ഡിവ നും അടങ്ങുന്ന 

 ാദങ്കതി  അനുമതിയുതട ദ ാപ്പി.  

5) ഭരണാനുമതിയുതട ദ ാപ്പി 

6)   ാദങ്കതി  അനുമതിയുതട ദ ാപ്പി 

7)   ംദയാജിത പദ്ധതി വിശോംശങ്ങൾ 

8)  തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടുത ാണ്ടുള്ള അദപക്ഷ 

9)  തതാഴിൽ അനുവേിച്ചുത ാണ്ടുള്ള ദരഖയുതട ദ ാപ്പി 

10)  പൂരിപ്പിച്ച മസ്റ്റർ ദറാൾ ന്തറ ദ ാപ്പി  

11)  തമഷ്ർതമന്റ് ബുകിംഗ് ദ ാപ്പി 

12)   ാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ത ാദട്ടഷ്ൻ 

ക്ഷണിച്ചതിന്തറയും  ംപാരിറ്റിവ്  ദസ്റ്ററ്റ്തമന്റ് ന്തറയും  

തമറ്റീരിയൽ  വപ്ല ഓർഡറിന്തറയും  ദ ാപ്പി 

13) ദവജ് ലിസ്റ്റ്  

14)  ദവതനത്തിനും  ാധനങ്ങൾക് പണമടച്ച് അതിതനയും 

എെ്ബി യുതടയും ദ ാപ്പി 

15)  തമറ്റീരിയൽ വൗച്ചർന്തറയും ബില്ലു ളുതടയും  ദ ാപ്പി 

16)  ദറായൽ അടച്ച ര ീത് ദ ാപ്പി 

17)  തതാഴിലിന് മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉള്ള ദൊദട്ടാ 

18)  ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീ രണം  ർട്ടിെികറ്റ് ദ ാപ്പി 

19)  മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവ്തമന്റ് സ്ലിപ്പ ്

20)  ആസ്തിയുതട ജിദയാ ടാഗ്  ദൊദട്ടാ  ്

21)  ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ട് ദ ാപ്പി  

22)  വ റ്റ് ഡയറി 

 

•  വർ ദപജ്  

           ഗ്പവൃത്തിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട തപാതു വിവരങ്ങൾ 

ഉൾതകാള്ളുന്ന ദരഖയാണ്  വർദപജ് പരിദശാധിച്ച രണ്ട് 

െയലിലുംഎ, എം.  ി  ഗ്പ ാരമുള്ള ഗ്പാദേശി  ഭാഷ്യിൽ 

അല്ലാത്ത  വർ ദപജാണ്   ാണാൻ  ാധിച്ചത്.  

 

•  തേക് ലിസ്റ്റ്  

           ഒരു ഗ്പവൃത്തി െയലിൽ ഗ് മഗ്പ ാരം ഏതതാതക ദരഖ ൾ 

എവിതട ഏത ദപജ് മുതൽ  ൂക്ഷിച്ചിരികുന്ന ദരഖയാണ് 

തേക്ക്ലിസ്റ്റ്. പരിദശാധിച്്ച രണ്ടു െയലിലും തേ ് ലി ്റ്  ാണാൻ 

 ാധിച്ചില്ല.  

 

 

• ആക്ഷൻ പ്ലാനിന്തറ ദ ാപ്പി  

             ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവർത്തി പഞ്ചായത്തിതല നടപ്പ്  ാപത്തി  

വർഷ്തത്ത ആന്നവൽ ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഉൾതപ്പട്ടതാണ് എന്്ന 



 

 

 

 

 

തതളിയികുന്ന ദരഖയാണ് ആക്ഷൻപ്ലാൻ ദ ാപ്പി. പരിദശാധിച്്ച 

രണ്ട് െയലിലും പ്ലാനിംഗ് ദ ാപ്പി  ാണാൻ  ാധിച്ചില്ല അത് 

െയലിൽ ഉണ്ടായിരിദകണ്ടത് അതയാവശയമാണ്. 

 

 

•  ഭരണാനുമതി യുതട ദ ാപ്പി  

         ഗ്ഡസ്സ് തേയ്യുന്നതിന് നിർവഹണ സ്ഥാപനം നൽ ുന്ന 

അനുമതിയാണ് ഭരണാനുമതി പരിദശാധിച്്ച രണ്ട് െയലിലും 

വന്നാൽമതി യുതട ദ ാപ്പി  ാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

 

 

•   ാദങ്കതി  അനുമതിയുതട ദ ാപ്പി 

               ഗ്പവർത്തിച്ച  ാദങ്കതി  വിേഗ്ധരുതട അനുമതി 

ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിന്തറ ആധി ാരി  ദരഖയാണ് 

 ാദങ്കതി ാനുമതി പരിദശാധിച്്ച എല്ലാ െയലു ളും 

 ാദങ്കതി ാനുമതി ലഭിച്ചവയാണ്. 

 

 

•  തതാഴിലിനുള്ള അദപക്ഷ 

         പരിദശാധിച്്ച രണ്ട് െയലിലും തതാഴിലിനുള്ള അദപക്ഷ ൾ 

 ാണാൻ  ാധിച്ചില്ല അദപക്ഷ െയലിൽ ഉണ്ടായിരിദകണ്ടത് 

അതയാവശയമാണ്. 

 

 

•  തതാഴിൽ അനുവേിച്ചതിതന ദ ാപ്പി 

             തതാഴിൽ അനുവേിച്ച  ാരയം തതാഴിലാളി തള ദരഖാമൂലം 

അറിയികണം എന്നാണ് വയവസ്ഥ ഗ്പവർത്തി 

അനുവേിച്ചുത ാണ്ട് നിർവ്വഹണ ഉദേയാഗസ്ഥർ നൽ ുന്ന 

അനുമതിയാണ് വർക് തലാദകഷ്ൻ എല്ലാ െയലു ളും തതാഴിൽ 

അനുവേിച്ചതിതന ദ ാപ്പി  ാണാൻ  ാധിച്ചു.  

 

 

•  മസ്റ്റർ ദറാൾ 

            ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്ത് തതാഴിലാളി ളുതട ഹാജർ 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള ദരഖയാണ് മസ്റ്റർ ദറാൾ പണി 

ആരംഭികുന്നതിനു മുൻപ് രാവിതലയും അവ ാനിച്ചദശഷ്ം 

വവ ുദന്നരവും മസ്റ്റ ദറാളിൽ  ഒപ്പ് തവകണം പരിദശാധിച്്ച 

എല്ലാ െയലു ളും മാസ്റ്റർ  ാണാൻ  ാധിച്ചു ഗ്പവൃത്തിയുതട 

ദപര് തീയതി മാറ്റിന്തറ ദപര്, ഒപ്പ,് എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു.  

        

•  തമഷ്ർതമന്റ് ബുക ്

            ഗ്പവർത്തി തേയ്തവതര ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട ആധി ാരി  

ദരഖയാണ് തമഷ്ർ തമന്തറ ബുക് പരിദശാധിച്്ച എല്ലാ 

െയലു ളിലും  ാണാൻ  ാധിച്ചു െീൽഡ്  രർശനത്തിൽ 

നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുംഎം ബുകിതല  വിവരങ്ങളും 

ഏ ദേശം തുലയമാണ്.  യ്യാല മൺ വരപ് എന്നിവ മഴ  ാരണം 

നശിച്ച അതിനാൽ  ാടുമൂടിയ ഈ അവസ്ഥയിൽ ആയതിനാലും 

അളവു ൾ  ൃതയമായി അളകാൻ  ാധിച്ചില്ല.  

 

 

•  തമറ്റീരിയൽ ബിൽ  



 

 

 

 

 

         ഒരു ഗ്പവർത്തിക്  ാദങ്കതി  എസ്റ്റിദമറ്റ് ഗ്പ ാരം 

ആവശയമുള്ള  ാധന ാമഗ്ഗി ൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള 

നടപടിഗ് മങ്ങൾ ഗ്പതിപാേികുന്ന ദരഖയാണ് തമറ്റീരിയൽ 

വൗച്ചർ. പരിദശാധിച്ച രണ്ട് െയലിലും തമറ്റീരിയൽ ബില്ല് 

ആവശയമായ വന്നിട്ടില്ല. 

 

 

•  എെ് ടി ഓ 

          പരിദശാധിച്്ച എല്ലാ െയലു ളിലും എെ് ടി ഒ യുതട ദ ാപ്പി 

ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 

 

•   ാധന ഘട ം 

          ാധന ഘട ം ആവശയമില്ലാത്ത ഗ്പവൃത്തിയായിരുന്നു. 

 

•  ദറായൽറ്റി 

          ദറായൽ നൽ ിയ ഗ്പവർത്തി ആദണാ എന്്ന അറിയാൻ 

 ഹായികുന്ന ദരഖയാണ് ദടായ് ലറ്റിദലക് തേയ്ത  ഗ്പവർത്തി ൾ 

ഒന്നു ദറായൽറ്റി ആവശയമില്ലാത്തവയാണ്.   

 

•  ദവജ് ലിസ്റ്റ്  

           മസ്റ്റർ ദറാൾ ഇൻ ആനുപാതി മായി തതാഴിലാളി ൾക് 

ദവതന അനുവേിച്ചു എന്്ന തതളിയികുന്ന ആധി ാരി  

ദരഖയാണ് ദവജ് ലിസ്റ്റ്. ദവജ് ലിസ്റ്റിന്തറ ദ ാപ്പി െയലു ളിൽ 

 ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട.്  

 

•  ദൊദട്ടാ ് 

           ഗ്പവർത്തനവുമായി ബന്ധതപ്പട്ട് എടുദകണ്ട മൂന്്ന 

പതിപ്പു ൾ അതായത് ആരംഭം ഗ്പവർത്തനം നടകുദപാൾ 

ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീ രിച്ച ദശഷ്ം െയലിൽ ഉണ്ടായിരികണം 

പരിദശാധിച്്ച 2െയലു ളിലും ദൊദട്ടാ   ാണാൻ  ാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 

ദൊദട്ടാ െയൽ  ൂക്ഷിദകണ്ടത് അതയാവശയമാണ്. 

 

•  ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീ രണം  ാക്ഷയപഗ്തം 

            ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീ രിച്ചു എന്്ന  ാക്ഷയതപ്പടുത്തുന്ന 

ദരഖയാണ്. പരിദശാധിച്്ച രണ്ടു െയലിലും ഗ്പവർത്തി 

പൂർത്തീ രണ   ർട്ടിെികറ്റ്  ാണാൻ  ാധിച്ചു. 

 

•  മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവ്തമന്റ് സ്ലിപ്പ ്

             ഒരു ഗ്പവർത്തിയുതട ഓദരാഘട്ടത്തിലും മസ്റ്റർ ദറാൾ 

അനുവേിച്ച തതാഴിലാളി ൾക് ദവതനം നൽ ുന്നത് വതരയുള്ള 

ഓദരാ ഘട്ടങ്ങളും ഏതതാതക തീയതി ളിൽ നടന്നത് എന്്ന 

മനസ്സിലാകാൻ ഉള്ളതാണ് മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവ്തമന്റ് സ്ലിപ്പ് എല്ലാ 

െയലു ളിലും മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവിതമൻറ് സ്ലിപ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 

•   ംദയാജിത പദ്ധതി  

              പരിദശാധിച്്ച രണ്ട് െയലിലും  ൺവര്ജന് ് 

ആവശയമില്ലാത്ത ഗ്പവൃത്തിയായിരുന്നു. 

 

•  ജിദയാ ടാഗ്  ദൊദട്ടാ  ്

        ഗ്പവർത്തി ൾ ജിദയാ ടാഗ്  തേയ്തിട്ടുദണ്ടാ എന്്ന അറിയാൻ 

 ഹായികുന്ന ഘട മാണ് ജിദയാ തട ് ദൊദട്ടാ ് ജിദയാ തട ് 



 

 

 

 

 

ദൊദട്ടാ ്  ാണാൻ  ാധിച്ചില്ലെയലിൽ അത്  

ഉൾതപ്പടുദത്തണ്ടതാണ്. 

 

•  എസ്റ്റിദമറ്റ് & എസ്റ്റിദമറ്റ് റിദപ്പാർട്ട ്

         വിശേമായ എസ്റ്റിദമറ്റും എസ്റ്റിദമറ്റ്  റിദപ്പാർട്ട് െയലു ളിലും 

ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 

•  വ റ്റ് ഡയറി  

            തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്ത് 

ഗ്പവൃത്തിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട നടകുന്ന എല്ലാ  ാരയങ്ങളും 

എഴുതി തവകുന്നതിനുള്ള ദരഖയാണ് വ റ്റഡയറി. ഗ്പവർത്തി 

സ്ഥലം  രർശികുന്ന തപാതു ഗ്പവർത്ത രും  ാധാരണകാരും 

അവരുതട നിരീക്ഷണങ്ങളും അഭിഗ്പായങ്ങളും ആദക്ഷപങ്ങളും 

എഴുദതണ്ടത് വ റ്റ് ഡയറിയിൽ ആണ്. ദഗ്പാജക്ട് മീറ്റിംഗ് 

മിനിറ്റ് ് ഹാജർ ഉം വ റ്റ് ഡയറിയുതട  ഭാഗമായി 

ഉൾതപ്പടുത്താവുന്നതാണ്. തതാഴിലാളി ൾക് തതാഴിൽ സ്ഥലത്ത് 

അനുവേിച്ചു നൽ ിയിരികുന്ന  ൗ രയങ്ങളുതട വിവരങ്ങളും 

ഇതിൽ നിർബന്ധമായും എഴുതിയിരികണം വിലാ വും 

ദൊൺ നപറും വ റ്റ് ഡയറിയിൽ ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ടതാണ്. 

                    പരിദശാധിച്്ച രണ്ടു െയലു ളിലും തേക് ലിസ്റ്റ് 

പൂർണമായിരുന്നു ദഗ്പാജക്ട് മീറ്റിംഗ് നടത്തിയ വിവരങ്ങൾ എല്ലാ 

െയലു ളും ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു തതാഴിലാളി ളുതട 

 ാക്ഷയപഗ്തംവി എം  ി  റിദപ്പാർട്ട്  രർശ   ാക്ഷയപഗ്തം 

അംഗങ്ങളുതടയും ഉദേയാഗസ്ഥരുതടയും ഒപ്പ് എന്നിവ 

ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 

•  ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ട് ന്തറ ദ ാപ്പി  

             ഒരു ഗ്പവർത്തിയുതട ദനരവ ാശി ൾ ആയ  ാധാരണ 

ജനങ്ങൾ പദ്ധതി അവദലാ നം തേയ്യു യും പരിദശാധികു യും 

വിലയിരുത്തു യും തേയ്യുന്ന ജന ീയ ഇടതപടൽ ആണ് 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്. തതാഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിൽ പണം 

തേലവഴിച്ചത് ശരിയായ രീതിയിലാണ് ലക്ഷയമിട്ട് 

അവ ാശങ്ങളും ആനു ൂലയങ്ങളും അർഹതതപ്പട്ടവർക് 

ലഭിച്ചിട്ടുദണ്ടാ നിർവഹണ രീതിയിൽ അപാ ത ൾ 

ഉണ്ടായിട്ടുദണ്ടാ ഗ്പതീക്ഷിച്ച ദനട്ടം പദ്ധതിമൂലം ഉണ്ടായിട്ടുദണ്ടാ 

എന്്ന എല്ലാം ജനങ്ങൾ ദനരിട്ട് പരിദശാധികുന്ന ജന ീയ 

ഗ്പഗ് ിയയാണ് തതാഴിലുറപ്പ് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് തതാഴിലുറപ്പ് 

പദ്ധതിയുതട  വിദശഷ്തയാണ.് 

 ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ടീം ദരഖ ളും െയലു ളും രജിസ്റ്ററു ളും 

പരിദശാധികു യും സ്ഥലങ്ങൾ ദനരിട്ട് പരിദശാധിച്്ച അളവു ൾ 

ഒത്തു ദനാകു യും തേയ്യുന്നു.ദഗ്പതയ ം  വിളിച്ചുദേർകുന്ന 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭയിൽ ആണ് ദ ാഷ്യലി ൽ ഓഡിറ്റ് 

റിദപ്പാർട്ട് അവതരിപ്പിദകണ്ടത് ഗ്പവർത്തി ദ ാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്റിനും വിദധയമായി എന്്ന പരിദശാധികാൻ  ഹായികുന്ന 

ദരഖയാണ് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ട് ആറുമാ ം  ൂടുദപാൾ 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടദത്തണ്ടതാണ്. 

 

 

  ിറ്റി ൺ ഇൻെർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് 

             ഒരു ഗ്പവർത്തി നടത്തിയ സ്ഥലം  ൃതയമായി 

മനസ്സിലാകാനും പദ്ധതി ഗ്പവർത്തനങ്ങളുതട  ുതാരയത ഉറപ്പു 

വരുത്തുന്നതിനും ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ  ി 

ഐ ബി അതയാവശയമാണ്. തതാഴിൽ നിയമം തഷ്ഡയൂൾ 22(4)ലും, 



 

 

 

 

 

വാർഷ്ി  മാസ്റ്റർ  ർകുലർ ോപ്റ്റർ 16(6), 11, 7, 13 എന്നിവയിലും 

 ി ഐ ബി തയ ുറിച്ചു പരാമർശികുന്നു. പരിദശാധിച്ച 2 

െയലിൽ  നാൽ ശുേീ രണം ഗ്പവർത്തിക് മാഗ്തദമ ദബാർഡ്  

 ാണാൻ  ാധിച്ചുള്ളൂ.  

 

 

 

 നിരീക്ഷണ ഗ്പശ്നപരിഹാര  ംവിധാനം 

 

           തതാഴിലുറപ്പിന് അവ ാശങ്ങതള ഒന്നായി 

 മയബന്ധിതമായ  പരാതി പരിഹാരത്തിനുള്ള അവ ാശം 

നിലനിൽതകത്തതന്ന പദ്ധതി ൾ പലവിധത്തിൽ ഉതണ്ടങ്കിലും 

ഈ അവ ാശതത്ത  ുറിച്്ച തതാഴിലാളി ൾക് അവദബാധം 

ഇല്ലാത്തതു ത ാണ്ട് നാളിതുവതര ഒരു പരാതിയുംപഞ്ചായത്തിൽ 

ദരഖാപരമായി   മർപ്പിച്ചിട്ടില്ല.വ റ്റ്  രർശികുന്ന 

ഉദേയാഗസ്ഥരുതട അടുത്ത് പരാതി വാകാൽ പറയു  മാഗ്തമാണ് 

തേയ്തിട്ടുള്ളത്. പരാതി പരിഹാരത്തിന് 1800425436 എന്ന നപറിൽ 

ബന്ധതപ്പടാവുന്നതാണ.്  

 

 

 

 

 നിർദദ്ദശങ്ങൾ ഉദേയാഗസ്ഥദരാട് 

 

•  ഗ്പവർത്തി െയലിൽ  ൂക്ഷിദകണ്ട ദരഖ ൾ  ൃതയമായി 

 ൂക്ഷികു . ദ ഗ്ര  ർകാരിന്തറ ഇകാരയത്തിലുള്ള 

മാർഗ്ഗനിർദദ്ദശം  ൃതയമായി പാലിദകണ്ടതാണ്. 

•  ജന ീയ ഭാഷ്യിലുള്ള എസ്റ്റിദമറ്റ് തതാഴിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ 

നൽ ു . 

•  മസ്റ്റർ ദറാൾ അനുവേിച്ച നൽ ുദപാൾ ബന്ധതപ്പട്ട 

ഉദേയാഗസ്ഥരുതട തീയതി ദയാടു  ൂടി ഒപ്പ്  ീൽ  എന്നിവ 

ഉറപ്പാകു . 

•  ദലബർ ബഡ്ജറ്റ് വാർഷ്ി   ർമ്മപദ്ധതി, തഷ്ൽെ് ഓെ്  വർക് 

 ലണ്ടർ എന്നിവ തയ്യാറാകുദപാൾ തതാഴിലാളി ളുതടയും 

ഗുണദഭാക്താകളുതട യും ഗ്പാദേശി  വിേഗ്ധരുതടയും 

പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാകു . 

•   ൃതയമായ ഇടദവള ളിൽ തതാഴിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ 

 രർശികു  

•  തതാഴിലാളി ൾ ആവശയതപ്പടുന്ന  മയങ്ങളിൽ 

 ാലാവസ്ഥയ്കനു രിച്്ച തതാഴിൽ നൽ ു . 

•  ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ  ുടിതവള്ളം തണൽ ഗ്പാഥമി  

േി ിത്സാ  ൗ രയങ്ങൾ എന്നിവ ഒരുകി ത ാടുകു . 

•  എസ്റ്റിദമറ്റ് അനു ൃതമായി ഗ്പവൃത്തി നടത്താൻ 

ഗ്ശദ്ധിദകണ്ടതാണ്. 

 

 

                ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തിദനാട്  

 

•   ൃതയമായ ഇടദവള ളിൽ ഗ്ഗാമ ഭ ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ 

എന്നിവ നടത്തു . 



 

 

 

 

 

•   ൂടുതൽ പദ്ധതി ളും മഴകുഴി ൾ മണ്്  ഴിയാതതയും ആണ് 

തേയ്തിരികുന്നത് ആസ്തി ഉണ്ടാ ുന്ന ഗ്പവർത്തി ൾ 

തിരതഞ്ഞടുകു . 

•   ൃഷ്ി  ംബന്ധമായ പദ്ധതി ൾ തിരതഞ്ഞടുകുദപാൾ 

പഞ്ചായത്തിന് വ മാറികിട്ടിയ ഘട  സ്ഥാപനമായ 

 ൃഷ്ിഭവനുമായി ആദലാേിച്്ച  ംദയാജിത പദ്ധതി ൾ 

ഏതറ്റടുത്തു നടത്തു . 

•  വിേയാലയങ്ങൾക്  ളിസ്ഥലം േുറ്റുമതിൽ എന്നിവ നിർമ്മിച്്ച 

നൽ ു . 

•  ദേശീയ ഉപജീവന മിഷ്ൻ  ഹായദത്താതട തമച്ചതപ്പട്ട  

രീതിയിലുള്ള തതാഴിൽ പരിശീലനം നൽ ി  ുറച്ചു 

തതാഴിലാളി തള വിേഗ്ധ / അർദ്ധ വിേഗ്ദ്ധ തതാഴിലാളി ൾ ആകി 

മാറ്റു . 

 

      തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഏതറ്റടുത്തു നടത്താവുന്ന 

ഗ്പവർത്തി ൾ 

i. ഗ്പ ൃതി വിഭവ പരിപാലനവുമായി ബന്ധതപ്പട്ട തപാതു 

ഗ്പവർത്തി ൾ 

2)   ുടിതവള്ള ദഗ് ാതസ്സു ൾ ഉൾതപ്പതടയുള്ള ഭൂഗർഭ  ജലവിതാനം 

ഉയർത്തുന്നതിന് ആവശയമായ അടി അണ ൾ തടയണ ൾ തേക് 

ഡാമു ൾ തുടങ്ങിയ ജല ംരക്ഷണത്തിനും േിലദപ്പാൾ അതിനു 

 ഹായ മായ നിർമ്മിതി ൾ. 

3) ഒരു നീർത്തട  മഗ്ഗ പരിപാലനത്തിന് ഉത ുന്ന ഇടതപടലു ൾ 

ആയ ദ ാണ്ടൂർ തഗ്ടൻഡു ൾ, തട്ട്  തിരികൽ, ദ ാണ്ടൂർ 

ബണ്ടു ൾ,  ൽ തടയണ ൾ, ഗയാബിദയാൺ നിർമിതി ൾ,   

നീരുറവ. ഗ്പദേശത്തിന്തറ പരിദപാഷ്ണം തുടങ്ങിയ നീർത്തട 

പരിപാലന  ഗ്പവർത്തി ൾ. 

4)  ൂക്ഷ്മ തേറു ിട ജലദ േന ഗ്പവർത്തി ളും ദതാടു ൾ 

 നാലു ൾ എന്നിവയുതട നിർമ്മാണം പുനരുദ്ധാരണം 

തമയിന്റനൻ ് എന്നീ ഗ്പവർത്തി ളും. 

5)  ുളങ്ങളുതടയും മറ്റു ജലദഗ് ാതസ്സു തളയും ആഴം  ൂട്ടൽ 

ഉൾതപ്പതടയുള്ള പരപരാഗത ജലദഗ് ാതസ്സു ളുതട 

പുനരുദ്ധാരണം. 

6)  ടദലാരങ്ങളിൽ  ുളങ്ങളുതട അരി ിലും  നാൽ ബണ്ടു ളിലും  

ദറാഡു ളുതട ഓരത്തിലും വനഭൂമിയിൽ മറ്റ് തപാതു ഭൂമിയിലും 

ഉംെലവൃക്ഷങ്ങൾ അടകമുള്ള മരം തവച്്ച പിടിപ്പികൽ 

വനവൽകരണവും ( ഇവയിൽ നിന്നും ലഭികുന്ന 

ആോയത്തിന്തറ അവ ാശം ഗണ്ി ് ൽ ഗ്പതിപാേികുന്ന 

 ുടുംബങ്ങൾക് നൽദ ണ്ടതാണ്) 

7) തപാതു ഭൂമിയിതല ഭൂവി  നം ഗ്പവർത്തി ൾ 

 

 

 

 വിഭാഗം  മൂഹത്തിൽ അവശത അനുഭവികുന്ന 

വിഭാഗങ്ങൾകുള്ള വയക്തിഗത ആസ്തി ൾ ( ഖണ്ി . 5 ൽ 

പരാമർശികുന്ന  ുടുംബങ്ങൾക് മാഗ്തം) 

 

• 1.1.ഖണ്ി  5 ൽ പരാമർശികുന്ന  ുടുംബങ്ങൾക് തഷ്ഡയൂൾ 

 ാ ്റ് തഷ്ഡയൂൾഡ് വഗ്ടബ്, തനാമാഡി ് വഗ്ടബ്, ഡി 

ദനാട്ടിവെഡ് വഗ്ടബ്, ോരിഗ്േയദരഖയ്ക് താതഴയുള്ള മറ്റു 



 

 

 

 

 

 ുടുംബങ്ങൾ  ്ഗ്തീ ൾ ഗൃഹനാഥനായ  ുടുംബങ്ങൾ 

ഭിന്നദശഷ്ികാർ, ഗൃഹനാഥനായ  ുടുംബം ഭൂപരിഷ്കരണ 

ത്തിന്തറ ഗുണദഭാക്താകൾ, ഇരിര ആവാ ് 

ദയാജനഗുണദഭാക്താകൾ. വനാവ ാശ നിയമഗ്പ ാരമുള്ള 

ഗുണദഭാക്താകൾ മു ളിൽ പറഞ്ഞിരികുന്ന ഗ്പ ാരം ഉള്ള 

തേറു ിട നാമമാഗ്ത  ർഷ് ർ, ഭൂമിയുതട ഉൽപ്പാേനക്ഷമത 

വർദ്ധിപ്പികുന്നതിനായി വി  നവും,  ിണറു ൾ,  ുളങ്ങൾ, 

മറ്റ് ജല  ത ായ്ത്തു്  നിർമ്മിതി ൾ എന്നിവ ഉൾതപ്പതടയുള്ള 

ജലദ േനത്തിന് ആവശയമായ അടിസ്ഥാന  ൗ രയങ്ങൾ 

ലഭയമാകൽ. 

• 1.2.  പഴ ൃഷ്ി, ദതാട്ടവിള ൃഷ്ി, പട്ടുനൂൽ  ൃഷ്ി ൊം ദൊറ ്ഗ്ടി 

എന്നിവയിലൂതട ഉപജീവനം തമച്ചതപ്പടുത്തൽ. 

• 1.3 ഖണ്ി   5 ൽ  ൂേിപ്പികുന്ന  ുടുംബങ്ങളുതട തരിശുഭൂമി ഭൂമി 

വി  ിപ്പിച്ച  ൃഷ്ിക് അനുദയാജയം ആകൽ. 

•  1.4 ഇരിര ആവാ ് ദയാജന ഗ്പ ാരം ഓ ദ ഗ്ര  ംസ്ഥാന 

 ർകാരു ൾ ആവിഷ്കരികുന്ന മറ്റു ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി ൾ 

ഗ്പ ാരം ഏതറ്റടുകുന്ന ഭവനനിർമ്മാണത്തിന് അവിേഗ്ധ  ായി  

തതാഴിൽ ഘട ം. 

• 1.5 മൃഗപരിപാലനം ദഗ്പാത്സാഹിപ്പികുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന 

 ൗ രയങ്ങളായ ദ ാഴി ൂട്, ആട്ടിന് ൂട്,  പട്ടി ൂട,്  പുല്ലു തതാട്ടി 

എന്നിവയുതട നിർമ്മാണം. 

• 1.6 മത്സയ ബന്ധന ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ ദഗ്പാത്സാഹിപ്പികുന്നതിന് 

ഉത ുന്ന മത അടിസ്ഥാന  ൗ രയങ്ങളായ മത്സയ ഉണകുന്ന 

ദ ഗ്രങ്ങൾ മത്സയം  ൂക്ഷികുന്ന ദ ഗ്രങ്ങൾ എന്നിവ 

വർഷ് ാലത്ത് മാഗ്തം തവള്ളമുള്ള തപാതു  ുളങ്ങൾ 

വളർത്തുന്നതിന് അടിസ്ഥാന ൗ രയ ഒരുകലും . 

 

 

 വിഭാഗം  ി-ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ഉപജീവന മിഷ്ന്തറ 

നിബന്ധന ൾ അനു രികുന്ന  വയം  ഹായ  ംഘങ്ങൾക് 

തപാതു അടിസ്ഥാന  ൗ രയങ്ങൾ ഒരുകൽ  

1.1  ാർഷ്ിദ ാൽപ്പന്നങ്ങളുതട യൂണിറ്റ്  ംഭരണ  ൗ രയം 

ഉൾതപ്പതടയുള്ള വിളതവടുപ്പിന് ദശഷ്ം ആവശയമായി വരുന്ന 

 ൗ രയങ്ങൾ വജവവളം എന്നിവയ്ക് സ്ഥായിയായ അടിസ്ഥാന 

 ൗ രയങ്ങൾ  ൃഷ്ടികു  വഴി  ാർഷ്ി  ഉൽപ്പാതന ക്ഷമത 

വർധിപ്പികുന്നതിനുള്ള ഗ്പവർത്തി ളും. 

1.2   വയം  ഹായ  ംഘങ്ങളുതട ഉപജീവന 

ഗ്പവർത്തനങ്ങൾകാവശയമായ തപാതു വർക്  ദഷ്ഡു ളുതട 

നിർമാണവും.  

 

 വിഭാഗം ഡി - ഗ്ഗാമീണ അടിസ്ഥാന  ൗ രയങ്ങൾ 

 

1.1 നിർദദ്ദശികതപ്പട്ട മാനേണ്ഡങ്ങൾക് അനു ൃതമായി മാലിനയ 

 ംസ്കരണത്തിനും തുറസ്സായ മലമൂഗ്തവി ർജനം 

ഇല്ലാതാകുന്നതിനും ദവണ്ടി,  വതഗ്ന്ത്മായ  ർകാർ 

വ ുപ്പു ളുതട ഇതര പദ്ധതി ളുമായി  ംദയാജിപ്പിച്്ച ത ാദണ്ടാ 

വയക്തിഗത  കൂ ു ൾ, സ്കൂ ൾ ദടായ് ലറ്റു ൾ, അംഗനവാടി 

ദടായ് ലറ്റു ൾ, തുടങ്ങിയ ഗ്ഗാമീണ ശുേിതവവുമായി ബന്ധതപ്പട്ട 

ഗ്പവർത്തി ൾ. 



 

 

 

 

 

1.2  ഒറ്റതപ്പട്ടു ിടകുന്ന ഗ്ഗാമങ്ങതളയും നിർേിഷ്ട ഗ്ഗാമീണ ഉൽപ്പാേന 

ദ ഗ്രങ്ങതളയും നിലവിലുള്ള ദറാഡ് ശൃംഖലയുമായി 

ബന്ധിപ്പികുന്നതിനുള്ളഎല്ലാ  ാലാവസ്ഥയിലും  ഉപദയാഗികാൻ 

പറ്റുന്ന ദറാഡു ളുതട നിർമാണവും, ഓട ൾ,  ലുങ്ക് ങ്ങൾ എന്നിവ  

ഉൾതപ്പതടയുള്ള ഗ്ഗാമത്തിതല ഈടുറ്റ ഉൾ  ദറാഡു ളുതടയും, വീതി 

 ളുതടയും നിർമ്മാണവും. 

1.3   ളി സ്ഥലങ്ങളുതട നിർമ്മാണവും 

1.4  തവള്ളതപ്പാക നിയഗ്ന്ത്ണ  ംരക്ഷണ ഗ്പവർത്തി ൾ, തവള്ളതകട്ട് 

ഒഴിവാകുന്നതിനുള്ള ജലനിർഗമന ഗ്പവർത്തി ൾ, മഴ തവള്ളം 

ത ട്ടിനിൽകുന്ന താഴ്ന്ന തപാതുസ്ഥലങ്ങളും തമച്ചതപ്പടുത്തൽ, തീര 

ഗ്പദേശങ്ങളുതട  ംരക്ഷണത്തിനുള്ള ദസ്റ്റാം വാട്ടർ തഗ്ടയിനു ൾ, 

എന്നിവ ഉൾതപ്പതടയുള്ള തപാതു അടിസ്ഥാന ൗ രയങ്ങൾ 

ദറാഡു ളുതട പുനരുദ്ധാരണം, േുരന്ത് ഗ്പതിദരാധ തയ്യാതറടുപ്പു ൾ 

തമച്ചതപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള ഗ്പവർത്തി ളും. 

1.5  ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്തു ൾ, വനിതാ  വയം ഹായ  ംഘങ്ങളുതട 

തെഡദറഷ്നു ൾ, ത ാടുങ്കാറ്റ് ബാധിതർകുള്ള അഭയദ ഗ്രങ്ങൾ, 

അങ്കണവാടി ദ ഗ്രങ്ങൾ, ഗ്ഗാമീണ േന്ത് ൾ, എന്നിവയ്ക് 

ആവശയമുള്ള ത ട്ടിടങ്ങളുതട നിർമ്മാണവും, ഗ്ഗാമ ദലാകിതല 

ഗ് ിമദറ്റാറിയം ങ്ങളുതട നിർമ്മാണവും. 

1.6  ദേശീയ ഭക്ഷയ  ുരക്ഷാ നിയമം 2013 (20/2013 വയവസ്ഥ ൾ 

നടപ്പിലാകുന്നതിന് ആവശയമായിവരുന്ന ഭക്ഷയധാനയ 

 ംഭരണി ളും നിർമ്മാണവു ) 

1.7  മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്പ ാരം 

ഏതറ്റടുകുന്ന നിർമ്മാണ ഗ്പവർത്തി ളുതട എസ്റ്റിദമറ്റ് ഭാഗമായി 

വരുന്ന നിർമ്മാണ ാമഗ്ഗി ളുതട ഉതപ്ാേനവും. 

1.8  മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്പ ാരം 

 ൃഷ്ടികതപ്പട്ട ഗ്ഗാമീണ തപാതു ആസ്തി ളുതട അറ്റ ുറ്റപ്പണി ളും 

1.9 ഇത്  ംബന്ധിച്്ച  ംസ്ഥാന  ർകാരുമായി  ൂടിയാദലാേന 

നടത്തി ദ ഗ്ര ർകാർ വിജ്ഞാപനം തേയ്യുന്ന മറ്റ് ഏതതാരു 

ഗ്പവർത്തിയും 

 

 

 ഗ്പസ്തു ത വാർഡിൽ  ാധയമായ ഗ്പവർത്തി ൾ 

 

1.    വജവ ദവലി നിർമ്മാണം 

2.  തീറ്റ പുൽ  ൃഷ്ി 

3.  തതാഴുത്ത് നിർമ്മാണം 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ ഗ്ഗാമ ഭാ മിനിറ്്റ ് 

     



 

 

 

 

 

              31.10.2019 വയാഴാഴ്ച  ദേളന്നൂർ ദലാകിതല  ദകാടി 

ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് 3 ആം  വാർഡിതല ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ ഒറ്റ 

പിലാകിൽ അംഗനവാടിയിൽ തവച്്ച മൂന്്ന 3.30 ന്  വവ ുദന്നരം 

നടത്തു യുണ്ടായി വാർഡ് തമപർ ഗ്ശീമതി മഞ്ജുളഗ്പജിത, വിദല്ലജ് 

റിദ ാഴ്സ് ദപഴ്സൺ  ്  തതാഴിലുറപ്പ് തതാഴിലാളി ൾ ഉൾതപ്പതട 28 

അംഗങ്ങൾ പതങ്കടുത്തിരുന്നു. ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ദലാക് 

പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും തതാഴിൽഉറപ്പ് വിഭാഗം ഉദേയാഗസ്ഥർ ആരും 

തതന്ന പതങ്കടുത്തിരുന്നില്ല,  

വാർഡ് തമപർ  വാഗതം പറഞ്ഞു ത ാണ്ട് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ 

 ഭയ്ക് ആരംഭം  ുറിച്ചു തതാഴിലാളി ളുതട ഇടയിൽ നിന്നും ഗ്ശീമതി 

ലീല  തയ  ക്ഷണിച്ചു അദ്ധയക്ഷസ്ഥാനം വഹിച്ചു. വി. ർ. പി അഞ്ജന 

ഭരണഘടന ഗ്പതിജ്ഞ തോല്ലിതകാടുത്തു ത ാണ്ട് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 

ഗ്ഗാമ ഭയുതട ഉദദ്ദശ ത്തിദലക്  ടന്നു.വി ആർ പി മസ്ന  ദ ാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്റിങ്ങിന്  ുറിച്ചും ഉംതതാഴിലുറപ്പ് നിയമവും, അതിന്തറ 10 

അവ ാശവും. തതാഴിലുറപ്പിന്തറ ഉദദ്ദശ ലക്ഷയങ്ങളും 

ഗ്പാധാനയതത്തകുറിച്ചും ആമുഖ വതരണം നടത്തി. പിന്നീട് വി ആർ പി 

നിതുന,  ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. 

      മകട െീൽഡ് ദബാത്തി  നാൽ ശുേീ രണം വർക് ദ ാഡ്    

1604002002/IC/211933 

         ല്ല്   യ്യാല മണ്് വരപ് നിർമ്മാണം. വർക്  ദ ാഡ്. 

1604002002/WC/292830. എന്നീ രണ്ടു ഗ്പവൃത്തി ളാണ് ദ ാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്റിനു വിദധയമാകിയത്.  

 ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ േർച്ചയും അഭിഗ്പായങ്ങളും 

•  തതാഴിൽ സ്ഥലത്ത്  ുടിതവള്ള  ൗ രയം,  വിഗ്ശമ  ൗ രയം , 

ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ്  ൗ രയം എന്നിവ ലഭയമല്ല. 

•  തതാഴിലാളി ൾ തേയ്യുന്ന ഗ്പവൃത്തിയുതട ദവേനം 

ലഭയമാ ുന്നില്ല എന്്ന തതാഴിലാളി ൾ പറഞ്ഞു 

•  അവ ാശങ്ങതളകുറിച്്ച തതാഴിലാളി ൾക് 

അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാവർകും 100 പണി ലഭയമാകാനും 

ആവർത്തിച്ചുവരുന്ന തതാഴിലു ൾക് പ രം വാർഡിന് 

ഗുണ രമാവും വിധമുള്ള ഗ്പവർത്തി ൾ ഏതറ്റടുത്ത് തേയ്യാനുള്ള 

ഗ്ശമം നടത്തണം എന്നും പറഞ്ഞു. 

•  തതാഴിലാളി ൾ അവരുതട തതാഴിൽ  മയം  ുറയ്കുന്നതിന് 

 ുറിച്്ച പറഞ്ഞു. 

•  നിലവിൽ മൂന്്ന േിവ മായി മസ്റ്റർ ദറാൾ ഇല്ലാതതയാണ് 

പണിതയടുകുന്ന തതാഴിലാളി ൾ പറഞ്ഞു. 

•  തതാഴിൽ  ാർഡി ദലകുള്ള ദൊദട്ടായ്ക് 12 ആളു ൾക് 100 

രൂപ വീതം തേലവായിട്ടുണ്ട് എന്്ന മനസ്സിലായി. 

•  ഗ്ശീ  ൗഹാർദ്ദ  ുരക്ഷാ ഉപ രണങ്ങൾ ആയ വ യ്യുറ  ാലുറ 

എന്നിവ  ിട്ടാറില്ല എന്നും അതിതനകുറിച്്ച പഞ്ചായത്തിൽ 

അദനവഷ്ിച്ചദപ്പാൾ പഞ്ചായത്ത് ഉദേയാഗസ്ഥർക് തിരകാതണന്്ന 

ഇനി ദനാകാം എന്നും പറഞ്ഞു. 

•  തതാഴിലാളി ൾക് 60 വയസ്സിനുദശഷ്ം തതാഴിലുറപ്പ് മുഖാന്ത്രം 

തപൻഷ്ൻ ലഭികുദമാ എന്ന ഒരു തതാഴിലാളി  ംശയം 

ഗ്പ ടിപ്പിച്ചു. 

•  െസ്റ്റ് എയ്ഡ ് ദബാക്സിൽ ദലകുള്ള  ാധനങ്ങൾ മാച്്ച  വന്ത്ം 

തേലവിൽ വാങ്ങാൻ ആതണന്നും അത ്വാങ്ങാൻ ആയിട്ടുള്ള 

 ാപത്തി ം ഇല്ല എന്നും മാറ്റിപ്പറഞ്ഞു. 



 

 

 

 

 

        * തതാഴിലാളി ളുതട േർച്ചയ്ക് മറുപടിയായി 

പഞ്ചായത്തിൽനിന്നും  തതാഴിലുറപ്പ് വിഭാഗം ഉദേയാഗസ്ഥർ ആരും 

തതന്ന വന്നിരുന്നില്ല. 

    തതാഴിലാളി ളുതട േർച്ചയ്ക് മറുപടി നൽ ിയത് വിഐപി മാരാണ്. 

•  ദവേനം വർദ്ധനവിതന  ാരയവും  മയത്തിന്തറ  ാരയവും 

നിലവിൽ മാറ്റതമാന്നും ഇല്ല എന്്ന മാറ്റം വരുത്തുദപാൾ 

പഗ്തത്തിലൂതട മദറ്റാ അറിയൂ എന്നും പറഞ്ഞു. 

•  തതാഴിലാളി ളുതട ദവതനം വവ ുന്നതിന്  ാരണം 

പഞ്ചായത്തധി ൃതർ അതല്ലന്നും അത് ദ ഗ്രത്തിൽ നിന്നും 

ലഭിദകണ്ടതാ ണന്നും വയക്തമാകി. 

• മാതസ്റ്റർ ദറാൾ  ലഭികാതത യാതതാരു  ാരണവശാലും 

ഗ്പവർത്തി ൾ തേയ്യരുതതന്്ന പറഞ്ഞു. 

• തതാഴിൽ  ാർഡിദലകുള്ള ദൊദട്ടാ  ൗജനയമായി 

ലഭിദകണ്ടതാണ് എന്നും അതിന്തറ ആവശയം വന്നിട്ടുള്ള തു  

പഞ്ചായത്ത് നൽദ ണ്ടതാണ് എന്്ന വയക്തമാകി. 

തുടർന്്ന ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ട് ഗ്ഗാമ  ഭ അംഗങ്ങൾ  യ്യടിച്്ച 

പാ ാകി. ദശഷ്ം തതാഴിലുറപ്പ് ദമറ്റ് ആയ ഗ്ശീജ നരി അറിയിച്ചതിനു 

ദശഷ്ം 4. 45 ന് അധയക്ഷ ദയാഗം പിരിച്ചുവിട്ടു. 

 

  ദ ാമള -3/175  -100 

  ാവിഗ്തി തപരുവകുട്ടി-3/30  -100 

 ലീല -3/130 -100 

 അജിത  -3/139 -100 

 േഗ്രി -3/6  -100 

 ശാന്ത്-4/13  -100 

 ഷ്ീബ  -3/100  -100 

 ഗ്ശീമതി വി  എം-3/102  -100 

 ശാരേ പി ബാലൻ-3/166  -100 

  ുമതി പി  -3/12  -100 

 ശാരോ തനിയൻ-3/35  -100 

 ഇഗ്തയും ദപർക് തതാഴിൽ  ാട്ഡിദല ് ദലകുള്ള ദൊദട്ടായ്ക് വപ  

തേലവായിട്ടുണ്ട്. 

  

 

 

 

 

 

 

                            ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ ഗ്ഗാമ ഭ  ത്ത്  



 

 

 

 

 

 

      

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ ഗ്ഗാമ ഭ റിദപ്പാർട്ട്  അവതരണം  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

       മകട െീൽഡ് ദബാത്തി  ശുേീ രണം 
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  മ്മയൂണിറ്റി തമാബിവലദ ഷ്ൻ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ല്ല്  യ്യാല മൺ വരപ് നിർമാണം  
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