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എടപ്പാള് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

പതിനെട്ടാം വാർഡ് (അയിലക്കാട് വവസ്റ്്  ) സ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ 
റിസപ്പാർട്ട്. 

( 2018-2019 ാമ്പത്തികവർഷ്ത്തിൽ 2018 ഒക്സടാബർ 1 മുതൽ 

2019 മാർച്ച് 11 വവെ നടന്നിട്ടുള്ള  ഗ്പവർത്തികളുവട സ ാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്്റ   റിസപ്പാർട്ട് ) 

 

 

തയ്യാറാക്കിയത് : മഹാത്മാരാന്ധി സേശീയ ഗ്രാമീണ 
വതാഴിലുറപ്പ് സ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ വ ാസ റ്റി സകെളയുവട 

മലപ്പുറം ജില്ലാ യൂണിറ്്റ /വപാന്നാനി സലാക്്ക     

 

 

 മർപ്പണം: പതിവനട്ടാം  വാർഡ ്ഗ്രാമ ഭ മുമ്പാവക. 
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വതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ആറുമാ ത്തിവലാെിക്കൽ 

നടന്നിെിസക്കണ്ട സ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ ഗ്പവർത്തനങ്ങളുവട 

ഭാരമായി എടപ്പാള്  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്വറ പതിവനട്ടാം 

വാർഡിൽ നടത്തിയ 2018-19 വർഷ്ത്തിവല ഒക്സടാബർ 

ഒന്നുമുതൽ  മാർച്ച് 11 വവെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിവല 

മഹാത്മാരാന്ധി സേശീയ ഗ്രാമീണ വതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 

ഗ്പവർത്തനങ്ങളുവട സ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ കെട് റിസപ്പാർട്ട് 

ആണിത്. കൂടുതൽ ചർച്ചകള്ക്കും വിലയിെുത്തലിനും 

ഗ്രാമ ഭയുവട അംരീകാെത്തിനുമായി  ഗ്രാമ ഭയുവട  

മുമ്പിൽ  മർപ്പിക്കുന്നു. 
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ആമുഖം  

ഭാരതത്തിലെ ഗ്രാമീണ ജനതയുലെ ജീവിത നിെവാരം ലമച്ചലെെുത്തുനതിനു 

വവണ്ടി മഹാത്മാ രാന്ധി വേശീയ ഗ്രാമീണ ലതാഴിെുറെ ് നിയമം  2005 

ലെപ്തംബര് 5 നു പാര്െലമന്റ ് പാസ്സാക്കി.നിയമത്തിനല്റ പിന്ബെമുള്ള 

അവകാശധിശാധിഷ്ട്ടിത പദ്ധതിയാണിത്.െ്ഗ്തീക്കും പുരുഷ്ടനും തുെയ 

വവതനംഉറെു വരുത്തുന്നതിവനാലൊെം ഗ്രാമീണ വമഖെയിലെ ഓവരാ 

കുെുംബത്തിനും 100 േിവെലത്ത വവതനവത്താെു കൂെിയ അവിേഗ്ധ കായിക 

ലതാഴില് ഈ നിയമം ഉറെു വരുത്തുന്നു. 

മെെുറം ജില്ലയിലെ ലപാന്നാനി വലാക്കില് ലപട എെൊള് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 23.7 

ചതുരഗ്ശ കിവൊമീറ്റര് വിസ്തൃ തിയുള്ളതാണ്. അറബിക്കെെില് നിന്നും ഏകവേശം 

7 കിവൊമീറ്റര് കിഴക്കുമാറി ഭാരതെുഴയില്നിന്ന് 6 കിവൊമീറ്റര് ലതക്കുകിഴക്കും 

ആയി കിെക്കുന്ന മധയ െമതെം ഭൂഗ്പകൃതിയാണ് എെൊള് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

ലചറിയ കുന്നുകളും വയെുകളും വയെുകളും കായെുകളും െമതെങ്ങളും 

നിറഞ്ഞതാണ ്ഈ ഗ്പവേശം കിഴക്കുനിന്ന് പെിഞ്ഞാവറാട് ലചരിഞ്ഞാണ് 

ഭൂമിയുലെ കിെെ ്ലപരുമ്പറമ്പ് ,ലപാല്പാക്കര ഗ്പവേശങ്ങള് െമതെങ്ങളാണ് 

.ഗ്പകൃതിെുന്ദരമായ കായല് ഗ്പവേശങ്ങള് ഈ നാെിന് ഉണ്ട ്പെിഞ്ഞാറ് 

അതിര്ത്തി ഭാരങ്ങളിെും വെക്കുകിഴക്ക് അതിര്ത്തിവയാെ് വചര്ന്ന് ഏകവേശം 

701  ലഹക്ടര് ലഹക്ടര് വിസ്തൃ തിയില് വകാള്നിെങ്ങള് കാണലെെുന്നു വെക്ക് 

ലപരുമ്പെെ്  പഞ്ചായത്തും കിഴക്ക് കാെെി  ഗ്രാമ ലതക്കുഭാരത്ത് വടംകുളം  

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും സ്ഥിതിലചയ്യുന്നു. 2011 ലെന്െെ് ഗ്പകാരം 36374 വപര് 

ജീവിക്കുന്ന ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് 18142 വപര് െ്ഗ്തീകളും 18232 വപര് 

പുരുഷ്ടന്മാരുമാണ്.ആലക 19വാര്ഡുകളാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് ഉള്ളത്.ഇതില് 

18-ആം വാര്ഡായ അയിെക്കാെ് ലവസ്റ്്  ആണ് വൊഷ്ടയല് ഓഡിറ്റ്  ഗ്പഗ്കിയക്കായി 

ലതരലഞ്ഞെുത്തത് .0.965 ചതുരഗ്ശകിവൊമീറ്റര് വിസ്തൃ തിയുള്ള   അയിെക്കാെ്  

ലവസ്റ്്   വാര്ഡിലെ ആലക ജനെംഖയ 2251 ആണ്.  വാര്ഡ് ലപാതുലവ 

ജനവാെവകഗ്ന്ദങ്ങളായ നിരൊര്ന്ന ഗ്പവേശങ്ങളും ,ലചറു ജെ െ്വഗ്താതസ്സുകളും  

ലചറിലയാരു ഭാരം വയെുകളും നിറഞ്ഞതാണ്. ലതങ്ങാണ് വാര്ഡിലെ ഗ്പധാന 

കാര്ഷ്ടികവിള. കൂൊലത വാഴ, പച്ചക്കറികള്, കുറഞ്ഞ അളവില് ലനല്ല് 

എന്നിവയും ഉല്പാേിെിക്കലെെുന്നുണ്്ട. വാര്ഡില് ഒരു രവന്ലമന്റ് എല് 

പിസ്കൂ ള് , 2 അംരന്വാെികള്,മഗ്േസ്സ, വപാസ്റ്്  ഓഫീെ്  ,പലിക്  ലഹല്ത്ത്  ലെനറ്ര് 

എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങള് ഗ്പവര്ത്തിയ്ക്കുന്നുണ്്ട .  േുബായ് െെി ,ശുൊരിെെി 

,കമ്പനിെെി , അയിെക്കാെ് വചരിങ്ങല്എന്നീ ഗ്പവേശങ്ങള് അയിെക്കാെ് ലവസ്റ്്   

വാര്ഡില് ഉള്ലെെുന്നു. 
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രീതി ശടസ്ത്താം  

എെൊള് ഗ്രാമ  പഞ്ചായത്തിലെ  പതിലനടാം  വാര്ഡിലെ(അയിെക്കാെ് 

ലവസ്റ്് ) വൊഷ്ടയല് ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയയുലെ ഭാരമായി നെത്തിയ 

ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള്: 2019  ലെപ്റ്റംബര്  6  മുതല് ലെപ്തംബര് 15  വലരയാണ് 

അയിെക്കാെ് ലവസ്റ്്   വാര്ഡില് വൊഷ്ടയല് ഓഡിറ്റിനല്റ ഭാരമായുള്ള 

വിശേമായ ഫയല് പരിവശാധനയും ഫീല്ഡ് തെ പരിവശാധനകളും 

നെക്കുന്നത്.2018 ഒക്വൊബര് ഒന്നിനു വശഷ്ടം നെന്നിടുള്ള ഗ്പവര്ത്തികള് 

മാഗ്തമാണ് വൊഷ്ടയല് ഓഡിറ്റിന് വിവധയമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എെൊള്  

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്  ലെലഗ്കടറി, ഗ്പെിഡണ്്ട ഗ്ശീ. പി പി .ബിവജായ്  ,വാര്ഡ്  

ലമമ്പര് ഗ്ശീ.അബ് േുല് നവാെ്  ഇ .പി    ,ലതാഴിെുറെ് വിഭാരത്തിലെ  

ഉവേയാരസ്ഥര് എന്നിവലരല്ലാം തലന്ന വൊഷ്ടയല് ഓഡിററ് ഗ്പഗ്കിയയ്ക്ക് 

വളലരയധികം െഹായകരമായ നിെപാൊണ് െവീകരിച്ചത്.   കൂൊത  

ലജപിെി ,വലാക്ക് ലഡവെപല്മന്റ് ഓഫീെര്, വജായിന്റബ്ി.ഡി.ഒ എന്നീ 

ഉവേയാരസ്ഥന്മാരുലെയും പൂര്ണ   പിന്തുണ വൊഷ്ടയല് ഓഡിറ്റിന് 

ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫീല്ഡ് ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് വമറ്റ്മാരായ ഗ്ശീമതി ഉഷ്ട  , 

അവരുലെ െമയവും അറിവും അധവാനവും െവവമധയാ നല്കിയിടുണ്്ട. 

വയക്തിജീവിതത്തിലെ ഗ്പതിെന്ധികള്ക്കിെയിെും ഇതിനു െമയം 

കലണ്ടത്തിയ വമറ്റുമാരുലെ െമീപനം ഗ്പവതയകം സ്മരിക്കുന്നു. വാര്ഡ് ലമമ്പര്  

അബ് േുല് നവാെ്  ഇ .പി    ,അവേഹത്തിനല്റ അറിവുകളും െമയവും 

വൊഷ്ടയല് ഓഡിറ്റിനു വവണ്ടി നല്കിയിരുന്നു.. വര്ക്ക് ഫയെുകളുലെയും 

രജിസ്റ്റുകളുലെയും വിശേമായ പരിവശാധന, ഗ്പവര്ത്തി നെന്നിടുള്ള 

സ്ഥെങ്ങളുലെ വനരിട് ലചന്ന് വിശേമായ പരിവശാധന, വീെുവീൊന്തരം 

കയറിയിറങ്ങിയുള്ള രുണവഭാക്താക്കളുമായുള്ള അഭിമുഖങ്ങള്, അങ്ങലന 

വിശേമായ ഗ്പവര്ത്തനങ്ങളാണ് വൊഷ്ടയല് ഓഡിറ്റ് ഗ്പവര്ത്തനങ്ങളുലെ 

ഭാരമായി നെന്നിടുള്ളത്. 

 വതാഴിലുറപ്പ്നിയമം വതാഴിലാളികള്ക്ക് ഉറപ്പന്ൽകുന്ന പത്ത ്

അവകാശങ്ങള്  

1. ലതാഴില്കാര്ഡിനു  അവപക്ഷിക്കുവാന്  ഉള്ള അവകാശം 

2. അവപക്ഷിച്ച1്5 േിവെത്തിനുള്ളില് ലതാഴില് െഭിക്കുവാനുള്ള 

അവകാശവും ആയതിന് കകെറ്്റ റെീത് െഭിക്കുന്നതിനും ഉള്ള 

അവകാശം. 

3. അലല്ലങ്കില്  ലതാഴിെില്ലായ്മ വവതനം െഭിക്കുവാനുള്ള 

അവകാശം.ആേയലത്ത 30 േിവെം (1/4 &പിന്നീെുള്ള േിവെങ്ങളില് 1/2) 

4. ലഷ്ടല്ഫ്ഓഫ് വഗ്പാജകറ്റ് തയ്യാറാക്കുവാനുള്ള അവകാശം. 



 
 

5 
 

5. അഞ്ച ് കിവൊമീറ്ററിനുള്ളില് ലതാഴില് െഭിക്കാനുള്ള അവകാശം 

അലല്ലങ്കില് വവതനത്തിനല്റ  10% അധികംെഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം 

6. കുെിലവള്ളം, വിഗ്ശമൌകരയം, ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ്ട ൌകരയം 

ഇവെഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം. 

7. 15 േിവെത്തിനുള്ളില് വവതനംെഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം. 

8. വവതനവിതരണത്തിലെ കാെതാമെത്തിന്  നഷ്ടപരിഹാരം 

െഭിക്കുവാനുഉള്ള അവകാശം. 

9. െമയബന്ധിതമായുള്ള പരാതി പരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശം 

10. വൊഷ്ടയല് ഓഡിറ്്റ നെത്തുന്നതിനുള്ള അവകാശം. 

എടപ്പാള്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിവല പതിവനട്ടാം വാർഡിവല 

വതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 

കൂരെ വാര്ഡില് ആലക  309 ലതാഴിൊളികളാണ് ലതാഴിെുറെ് പദ്ധതിയില് 

വജാെിക്കായി രജിസ്റ്ര് ലചയ്തിടുള്ളത്. ഇതില് 30 ഓളം െജീവ 

ലതാഴിൊളികെുണ്ടായിരുന്ന വാര്ഡില് നിെവില് 15 െജീവ 

ലതാഴിൊളികള് മാഗ്തമാണുള്ളത്.പെതരത്തിെുള്ള അെുഖങ്ങള് മൂെവും 

ഗ്പായാധികയം   മൂെവും ലതാഴിൊളികളുലെ എണ്ണം കുറയുന്നതിന ്

കാരണമായി. ലതാഴിൊളികള് കെുതൊയി ആവശയം വരുന്ന 

ഗ്പവരത്്തികളില് മറ്റു  വാര്ഡുകളിലെ ലതാഴിൊളികള് ഈ വാര്ഡില് വന്നു 

ലതാഴില് ലചയ്യാറുണ്്ട. ഈ വാര്ഡില് കഴിഞ്ഞ ആറ് മാെത്തിനുള്ളില് 

നെെിൊക്കിയിടുള്ള 7 ഗ്പവൃത്തികലള െംബന്ധിച്ച വിശേവിവരങ്ങള് 

പടികയില് വചര്ത്തിരിക്കുന്നു. 

പദ്ധതിയുവട നടത്തിപ്പ് തല  ംവിധാനങ്ങള് 

ലതാഴിെുറെ് ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള് നെെിൊക്കുന്നതിനായി വാര്ഡ് തെത്തിെുള്ള 

ലതാഴിൊളികളും വമറ്റുമാരും കൂൊലത ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനല്റ ഓഫീെിലെ 

ലതാഴിെുറെു വിഭാരത്തിലെ ജീവനക്കാരായ ഒരു അലഗ്കഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയറും 

(ഗ്ശീ.െുേീപ് ) ഓവര്െിയറും (ഗ്ശീമതി രീത  ) രണ്്ട  ഡി.ഇ.ഒ /അക്കൗണ്ടന്റുമാരും 

(ഗ്ശീമതിഷ്ടിജി,ഗ്ശീമതി.നിഷ്ട)ഇതുകൂൊലതവാര്ഡില് ലതാഴിെുറെ ്

ഗ്പവര്ത്തനങ്ങളുലെ വമല്വനാടം വഹിക്കുന്നതിനായി വാര്ഡ് ലമമ്പര്  

ഗ്ശീ.അബ് േുല് നവാെ്   വാര്ഡിലെ 7 അംരങ്ങെുള്ള വിജിെന്െ ് ആന്ഡ് 

വമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി അംരങ്ങള് എന്നിവരുമുണ്്ട. 
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ഗ്പവൃത്തിവയ  ംബന്ധിച്ച വിവെങ്ങള്  
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7 െജി ്റർ പെിസശാധന  ംബന്ധിച്ച്. 

 

❖ ലതാഴില് കാര്ഡ്  രജിെറ്റില് 2018- 2019 ൊമ്പത്തിക വരഷ്്ടം  വലര 

ലതാഴിെിനു അവപക്ഷിച്ചവരുലെ വിവരങ്ങള് വരഖലെെുത്തിയിടുണ്്ട.  

❖ .ലതാഴില് കാര്ഡ്  വിതരണ രജിെറ്ര് പരിവശാധിച്ചവൊള് 309 വപര്ക്ക്  

ലതാഴില് കാര്ഡ്  നല്കിയതായി കാണാന് കഴിഞ്ഞു. .  

❖ വര്ക്ക്  രജിെ്റര് പരിവശാധിച്ചവൊള് പതിലനടാം  വാര്ഡിലെ, ആടിന്കൂെ് 

നിര്മ്മാണ ഗ്പവൃത്തി ,കെഫ് ഭവന നിര്മ്മാണ ഗ്പവൃത്തി  എന്നീ 

ഗ്പവര്ത്തികളുലെ വിവരങ്ങള് മാഗ്തമാണ ്വരഖലെെുത്തിയതായി 

കാണുന്നുള്ളൂ.  

❖ ലതാഴില് ആവശയലെടതും ലതാഴില് അനുവേിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളും 

ലതാഴില് രജിെറ്റില് വരഖലെെുത്തിയിടുണ്്ട.  

❖ പരാതി രജിെറ്റില്2018-19 ൊമ്പത്തിക വര്ഷ്ടത്തില് 

പരാതികലളാന്നുംതലന്ന  വരഖലെെുത്തിയിടില്ല.എന്നാല് 2015-16 

ൊമ്പത്തിക വര്ഷ്ടം വലരയുള്ള പരാതികള് വരഖലെെുത്തിയിടുണ്്ട. 

❖ ലമറ്റീരിയല് രജിെ്ററില് 2018-19 ൊമ്പത്തിക വര്ഷ്ടലത്ത വാര്ഡില് ലചയ്ത 

എല്ലാ  ലമറ്റീരിയല് (ആടിന് കൂെ് നിര്മ്മാണം ,അയിെക്കാെ് കമ്പനിെെി  

വറാഡ്   ലകാണ്ഗ്കീടിംര് ) ഗ്പവര്ത്തികളുലെയും  ൊധന ഘെകങ്ങളുലെ 

വിവരങ്ങള് വരഖലെെുത്തിയിടുണ്്ട.  

❖ ഓവരാ വാര്ഡുകള്ക്കും ഗ്പവതയകം   ഗ്പവതയകം ഗ്രാമെഭ ലരജിെല്റര് 

െൂക്ഷിച്ചിടുണ്്ട.  ഓവരാ വാര്ഡിലെയും     ലതാഴിെുറെ് ഗ്രാമെഭകളുലെ 

വിവരങ്ങള് ,പലങ്കെുത്തവരുലെ വിവരങ്ങള്,ഗ്പധാന തീരുമാനങ്ങള് 

എന്നിവ കൃതയമായി എഴുതി െൂക്ഷിച്ചിടുണ്്ട. 

❖ സ്ഥിര ആസ്തി രജിെറ്ര് െഭയമായിടില്ല   . 

വർക്ക്   ഫയലുകള്  

ഏഴ് ഗ്പവര്ത്തികളുലെ  വര്ക്ക്  ഫയല് പരിവശാധിച്ചവൊള് , Annual Master Circular 

അദ്ധയായം -7 ഗ്പകാരം ഒരു വര്ക്ക് ഫയെില് ഉണ്ടായിരിവക്കണ്ട 22 – വരഖകളില് 1 

ഗ്പവൃത്തികളില്  14 –വരഖകളും 4 ഗ്പവൃത്തികളില് 10 വരഖകളും കാണുവാന് 

ൊധിച്ചു.  

ഫയെില് െഭയമല്ലാത്ത വരഖകള്  

ലചക്ക്  െിസ്റ്്,ആക്ഷന് പ്ലാന്  ,ഗ്പവര്ത്തി അനുവേിച്ചുലകാണ്ടുള്ള ൊക്ഷയപഗ്തം , 

എഫ് െി ഒ, ൊധനങ്ങള്ക്ക്  ലെണ്ടര് വിളിച്ചതിനല്റ വിവരങ്ങള്,ലെണ്ടര് 

അംരീകരിച്ചു ലകാണ്ടുള്ള ഭരണ െമിതി തീരുമാനത്തിന്ലറ 

വിവരങ്ങള്,,വറായല്റ്റി, ജിവയാ ൊരുള്ള വഫാവടാകള് ,ഗ്പവൃത്തിയുലെ 3 
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ഘടങ്ങളിെുള്ള വഫാവടാഗ്രാഫ്സ്,വറായല്റ്റി െംബന്ധിച്ച വരഖകള്  ,ഗ്പവൃത്തി 

പൂര്ത്തീകരണ ൊക്ഷയ പഗ്തം 

കവർ സപജ്.  

• പരിവശാധിച്ച  7 ഫയെുകളിെും കവര് വപജിലെ വിവരങ്ങള് കൃതയമായി 

എഴുതി െൂക്ഷിച്ചിടുണ്്ട. 

• കവര് വപജില് വര്ക്കിനല്റ വപര് ,വര്ക്ക്  വകാഡ്,പഞ്ചായത്ത് ,ഗ്പവൃത്തി 

സ്ഥെം,ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി,അവൊനിച്ച തീയതി ,അെങ്കല് തുക, 

യഥാര്ഥ ചിെവ് , എന്നിവ കൃതയമായി വരഖലെെുത്തിയിടുണ്്ട. 

• ആടിന് കൂെ്  നിര്മ്മാണ ഗ്പവൃത്തിയുലെ ഫയെില്  െംസ്ഥാനം 

,വലാക്കിനല്റ വപര്, ജില്ലയുലെ വപര്, പഞ്ചായത്തിനല്റ വപര് ,വര്ഷ്ടം എന്നീ 

വിവരങ്ങള് മാഗ്തമാണ് വരഖലെെുത്തിയിടുള്ളത്. 

• എന്നാല്, ,ജിവയാ ൊര് െംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് കാണുവാന് ൊധിച്ചില്ല. 

വചക്ക്  ലിസ്്റ്  

പരിവശാധിച്ച  7 ഫയെുകളില് ഒന്നിെും  ലചക്ക്  െിസ്റ്് െൂക്ഷിച്ചിടില്ല. 

 ആക്ഷന് പ്ലാന് സകാപ്പി 

പരിവശാധിച്ച  7 ഫയെുകളില് ഒന്നിെും  ആക്ഷന് പ്ലാന് വകാെി െൂക്ഷിച്ചിടില്ല. 

എ ്റിസമറ്റ ്

• പരിവശാധിച്ച 7 ഫയെുകളിെും എെ്റിവമറ്റ്  വകാെി ഉള്ലെെുത്തിയതായി 

കാണുവാന് ൊധിച്ചു. 

• അബ്സസ്ഗ്െക്റ്്റ  ഓഫ് എെ്റിവമറ്റ് ,വിശേമായ എെറ്ിവമറ്റ് എന്നിവ എല്ലാ 

ഫയെുകളിെും ഉള്ലെെുത്തിയിടുണ്്ട.  

• ലതാഴിൊളി-ൊധന ഘെകങ്ങള് െംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങള്,വററ്റ് അനാെിെിെ് ,െീഡ് & െിഫ്റ്റ്  വിവരങ്ങള്,വബാഡിലന 

െംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് എന്നിവ കൃതയമായി വചര്ത്തിടുണ്്ട. 

• വര്ക്ക്  എസ്ടിലമെില് എ ഇ,ഓവര്െീയര് എന്നിവരുലെ ഒെ് ,െീല്  എന്നിവ 

വരഖലെെുതിയിടുണ്്ട. 

 ാസേതിക അനുമതി  

• പരിവശാധിച്ച  7 ഫയെുകളിെും ൊവങ്കതിക അനുമതിയുലെ വകാെി 

ഉള്ലെെുത്തിയിടുണ്്ട. 

• ഭരണാനുമതി നമ്പര് ,തീയതി,എെ്റിവമറ്റ ്തുക,ലതാഴിൊളി-ൊധന 

ഘെകങ്ങള്  എന്നിവ കൃതയമായി വരഖലെെുത്തി എ ഇ ,ഓവര്െീയര് 
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,അെിസ്റ്നറ്്  എനജിനീയര്എന്നിവര് ഒെ്,െീല് എന്നിവ 

വരഖലെെുത്തിയിടുണ്്ട.എന്നാല് തീയതി വരഖലെെുത്തിയിടില്ല. 

 ഭെണാനുമതി 

• പരിവശാധിച്ച  ഫയെുകളിലെല്ലാംഭരണാനുമതിയുലെ പകര്െ് 

െൂക്ഷിച്ചിടുണ്്ട.. 

• ഇതില് ഭരണാനുമതി നമ്പര് ,തീയതി എന്നിവ കൃതയമായി 

വരഖലെെുത്തിയിടുണ്്ട. 

• പഞ്ചായത്ത്  ലെഗ്കടറി ഒെ് ,െീല് എന്നിവ വരഖലെെുത്തിയിടുണ്്ട. 

മസ്ടർസറാള് 

• പരിവശാധിച്ച 5 ഫയെുകളിെും അവിേഗ്ധ,-വിേഗ്ധ(5) ലതാഴിൊളികളുലെ 

മസ്ടര് വറാളുകള് െൂക്ഷിച്ചിടുണ്്ട. 

• ബിഡിഒ,ലെഗ്കടറി,മസ്ടര് വറാള് പരിവശാധിച്ച ഉവേയാരസ്ഥന് ,വമററ് 

എന്നിവരുലെ ഒെ് ,െീല് എന്നിവ ഉള്ലെെുത്തിയിടുണ്്ട. 

• മസ്ടര് വറാളുകളില് എം ബുക്ക്  നമ്പര്,ഗ്പവര്ത്തി ലചയ്ത തീയതി എന്നിവ  

വരഖലെെുത്തിയിടുണ്്ട. 

• ലതാഴിൊളികളുലെ ഹാജര് വിവരങ്ങള്,ഒെ്,ഒരു േിവെലത്ത 

വവതനം,ആലക വവതനം, ആയുധങ്ങള് മൂര്ച്ച കൂടുന്നതിനുള്ള വാെക 

എന്നിവ കൃതയമായി വരഖലെെുത്തിയിടുണ്്ട. 

• ലെഗ്കടറി,ബി ഡി ഒ എന്നിവര് ഒെിവനാലൊെം തീയതി 

വരഖലെെുത്തിയിടില്ല. 

സവജ്  ലിസ്്റ് 

• ഫയെുകളില് എംഐഎെ് ഇല് നിന്നും ഉള്ള വവജ് െിസ്റ്് ആണ് 

െൂക്ഷിച്ചിടുള്ളത്. 

• ഭവന നിര്മ്മാണ (IF/372918)   ഗ്പവൃത്തിയുലെ ഫയെില് വവജ്  െിസ്റ്്  

െൂക്ഷിച്ചിടില്ല. 

• അവിേഗ്ധ,വിേര്ദ്ധ/അര്ദ്ധ വിേഗ്ദ ലതാഴിൊളികളുലെ വവജ്  െിസ്റ്ുകള് 

ഗ്പവതയകം െൂക്ഷിച്ചിടുണ്്ട. 

എഫ്.ടി.ഒ 

• പരിവശാധിച്ച ഫയെുകളില് വറാഡ്  ലകാണ്ഗ്കീടിംര് ഗ്പവൃത്തിയുലെ 

ഫയെില്    മാഗ്തമാണ്  എഫ് െി ഒ െൂക്ഷിച്ചിടുള്ളത് .  

• ഭൂവികെന ഗ്പവൃത്തി,  ആടിന് കൂെ് നിര്മ്മാണ  ഗ്പവൃത്തികളുലെ   

ഫയെുകളില്  മസ്ടര്വറാളിവനാെ് വചര്ന്ന് എഫ് െി ഒ യുലെ നമ്പര് 

വരഖലെെുത്തുക മാഗ്തമാണ് ലചയ്തിരിയ്ക്കുന്നത്. 
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• , വറാഡ്  ലകാണ്ഗ്കീടിംര് ഗ്പവര്ത്തിയില്  (RC/271497)ൊധനങ്ങളുലെ 

തുകയ്ക്ക് തുെയമായ എഫ് െി ഒ കൃതയമായി െൂക്ഷിച്ചിടുണ്്ട. 

ഡിമാന്ഡ് സഫാം 

   പരിവശാധിച്ച ഫയെുകളില് ഭൂവികെനം ,ആടിന്കൂെ് നിര്മ്മാണ 

ഗ്പവര്ത്തികളുലെ ഫയെുകളില് മാഗ്തമാണ് ലതാഴില് ആവശയലെടു ലകാണ്ടുള്ള 

ലതാഴിൊളികളുലെ അവപക്ഷ െൂക്ഷിച്ചിടുള്ളത്.ഇതില് ഭൂവികെന 

ഗ്പവൃത്തിയില് ഗ്രൂെ് ആയുള്ള അവപക്ഷയും, ആടിന്കൂെ് നിര്മ്മാണ 

ഗ്പവര്ത്തികളില്  വയക്തിരത അവപക്ഷയും വചര്ത്തിടുണ്്ട. 

വർക്ക്  അവലാസക്കഷ്ന്  സഫാം 

പരിവശാധിച്ച 7 ഫയെുകളില് ഒന്നിെും തലന്ന   ലതാഴിൊളികളുലെ 

ലതാഴിെിനുള്ള അവപക്ഷ െവീകരിച്ചു ഗ്പവര്ത്തി അരീകരിച്ചു ലകാണ്ടുള്ള  

വഫാം ഉള്ലെെുത്തിയിടില്ല. 

മ ്റർ സറാള് മൂവ്വമന്റ് സ്ലിപ ്

• അയിെക്കാെ് കമ്പനിെെി വറാഡ്  ലകാണ്ഗ്കീടിംര് ഗ്പവര്ത്തിയില്  

(RC/271497)  മാഗ്തമാണ്  മെറ്ര് വറാള് മൂവ്ലമനറ്് സ്ലിപ്  െൂക്ഷിച്ചിടുള്ളത്. 

• ഇതില് മസ്ടര് വറാള് നമ്പര്,ആരംഭിച്ച തീയതി,അവൊനിച്ച തീയതി,എം 

ഐ എെില് അളവ്  വിവരങ്ങള് വരഖെെ്ുത്തിയ തീയതി ,എഫ് െി ഒ ഫസ്റ്് 

െിവേടറി,ലെക്കനറ്്  െിവേടറി തീയതികള് വരഖലെെുത്തിയിടുണ്്ട.. 

വമറ്റീെിയൽ  ംബന്ധിച്ച വിവെങ്ങള് 

• ആടിന് കൂെ് നിര്മ്മാണം , അയിെക്കാെ് കമ്പനിെെി വറാഡ്  

ലകാണ്ഗ്കീടിംര് എന്നീ    ൊധന ഖെകങ്ങള് ഉള്ലെെുന്ന  5  ഫയെുകൊണ് 

പരിവശാധിച്ചത്..ഫയെുകളിലെല്ലാം തലന്ന എം ഐ എെില് നിന്നും 

ലഡൗണ്വൊഡ് ലചയ്ത വമെീരിയല് ബില്ല് െൂക്ഷിച്ചിടുണ്്ട. 

• എന്നാല് ൊധന ഘെകങ്ങള്ക്കു  ലകാവടഷ്ടന് വിളിച്ചതിന്ലറ 

വരഖകള്,കംപാരറ്റീവ് െ്വററ്്റലമന്റ്റ് ,പര്വച്ചെ്   ഓര്ഡര് എന്നിവലയാന്നും 

തലന്ന ഫയെുകളില് കാണുവാന് ൊധിച്ചില്ല.. 

 ംസയാജിത ഗ്പവൃത്തികവള  ംബന്ധിച്ച വിവെങ്ങള് 

 പരിവശാധിച്ച ഫയെുകളില് ഒന്നും തലന്ന െംവയാജിത പദ്ധതിലയ 

െൂചിെിയ്ക്കുന്ന തരത്തിെുള്ള വരഖകലളാന്നും തലന്ന െൂക്ഷിച്ചിടില്ല. 
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ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകെണ  ാക്ഷയപഗ്തം 

പരിവശാധിച്ച ഫയെുകളില് ഒന്നും തലന്ന  ഗ്പവൃത്തി പൂര്ത്തീകരണ 

ൊക്ഷയപഗ്തം വിവാങ്ങള് വരഖലെെുത്തി  െൂക്ഷിച്ചിടില്ല. 

എം ബുക്ക്  

• പരിവശാധിച്ച ഫയെുകളില് എല്ലാം തലന്ന എം ബുക്ക്  

ഉള്ലെെുത്തിയിടുണ്്ട. 

• എം ബുക്കില് ഗ്പവൃത്തിയുലെ വപര്,എം ബുക്ക്  നമ്പര്,വപജ് 

നമ്പര്,ഓവര്െീയര്,അലഗ്കഡിറ്റ് എന്ജിനീയര് എന്നിവരുലെ  

ഒെ്,െീല്,തീയതി എനിവ വരഖലെെുത്തിയിടുണ്്ട. 

• എം ബുക്ക്  അെിസ്റ്ന്റ്  എനജിനീയര്  െര്ടികഫ ലചയ്തു ഒെ് 

വരഖലെെുത്തിയിടുണ്്ട. 

• ഗ്പീ ലമഷ്ടര്ലമന്റ് ,എ എെ് ,െി എെ്  നമ്പര്,മാെറ്ര് വറാള് നമ്പര്  എന്നിവ 

വരഖലെെുത്തിയിടില്ല. 

• അെങ്കല് തുക,യഥാര്ഥ ലചെവ് എന്നിവ വരഖലെെുത്തിയിടുണ്്ട. 

സഫാസട്ടാഗ്രാഫ്  

• പരിവശാധിച്ച ഫയെുകളിലൊന്നും തലന്ന ഗ്പവൃത്തിയുലെ വിവിധ 

ഘടങ്ങളിെുള്ള (3 ഘടം)വഫാവടാഗ്രാഫ്  ഉള്ലെെുത്തിയിടില്ല .AMC ഗ്പകാരം 

ഒരു ഗ്പവര്ത്തിയുലെ  3 ഘടങ്ങളിെുള്ള വഫാവടാഗ്രാഫ്  ഫയെില് 

ഉള്ലെെുലത്തണ്ടാതുണ്്ട. 

ജിസയാ ടാഗ്ഗ്ഡ് സഫാസട്ടാഗ്രാഫ്  

• പരിവശാധിച്ച ഫയെുകളിലൊന്നും തലന്ന ജിവയാ ൊഗ്ഗ്ഡ് വഫാവടാഗ്രാഫ്  

ഉള്ലെെുത്തിയിടില്ല. 

സ റ്റ് ഡയറി 

• പരിവശാധിച്ച ഫയെുകളിലൊന്നും തലന്ന   കെറ്റ്  ഡയറി 

ഉള്ലെെുത്തിയിടില്ല.  

കവണ്ടത്തലുകള്  

• ഒരു വര്ക്ക് ഫയെില് ഉണ്ടായിരിവക്കണ്ട 22 – വരഖകളില് 1 

ഗ്പവൃത്തികളില്  14 –വരഖകളും 4 ഗ്പവൃത്തികളില് 10 വരഖകളും 

കാണുവാന് ൊധിച്ചു.  

• പരിവശാധിച്ച  7 ഫയെുകളില് എല്ലാം തലന്ന  എ എം െി ഗ്പകാരമുള്ള 

കവര് വപജ്,ൊവങ്കതിക അനുമതി,ഭരണ 
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അനുമതി,എെറ്ിവമറ്്റ,മസ്ടര്വറാള്,വവജ്  െിസ്റ്്,എെ്റിവമറ്റ് റിവൊര്ട് ,എം 

ബുക്ക്  എന്നീ വരഖകള് കാണുവാന് ൊധിച്ചു.  

• എന്നാല്   ൊധനങ്ങള്ക്ക്  വകവാലടഷ്ടന് വിളിച്ചതിനല്റ 

വിവരങ്ങള്,ലെണ്ടര് അംരീകരിച്ചു ലകാണ്ടുള്ള ഭരണ െമിതി 

തീരുമാനത്തിനല്റ വിവരങ്ങള്, ലചക്ക്  െിസ്റ്്,ആക്ഷന് പ്ലാന് , ,ഗ്പവര്ത്തി 

അനുവേിച്ചു ലകാണ്ടുള്ള ൊക്ഷയപഗ്തം , എഫ് െി ഒ, െിറ്റിെന്  

ഇന്ഫര്വമഷ്ടന് വബാര്ഡിനു  വകവാലടഷ്ടന് വിളിച്ചതിനല്റ വിവരങ്ങള്, 

,ഗ്പവര്ത്തി പൂര്ത്തീകരണ ൊക്ഷയ പഗ്തം,ഗ്പവൃത്തിയുലെ വിവിധ 

ഘടങ്ങളിെുള്ള വഫാവടാഗ്രാഫ്സ് , ജിവയാ ൊലഗ്ഗടദ്  വഫാലടാഗ്രാഫ് ,  എന്നീ 

വരഖകള്  ഫയെുകളിലൊന്നിെും  കാണുവാന് ൊധിച്ചിടില്ല. 

• ഗ്പവൃത്തിയുലെ അളവ് വിവരങ്ങളില് െുതാരയത ഉറെു 

വരുത്തുന്നതിന് ആവശയമായ ജനകീയ എെറ്ിവമറ്റ് ഫയെുകളില് 

ഒന്നും തലന്ന െൂക്ഷിച്ചിടില്ല. 

• എസ്ടിലമറ്്റ റിവൊര്ട് എല്ലാ ഗ്പവൃത്തികളുലെയും ഫയെെുകളില് 

മെയാളത്തില് എഴുതി െൂക്ഷിച്ചിടുണ്്ട . 

• ൊധന ഖെകങ്ങള് ഉള്ലെെുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുലെ ഫയെുകളില് എല്ലാം 

തലന്ന വമെീരിയള് ബില് കൃതയമായി െൂക്ഷിച്ചിടുണ്്ട. 

• പരിവശാധിച്ച   ഏഴു ഫയെുകളില് കവര് വപജ് എല്ലാ ഫയെുകളിെും 

ഉള്ലെെുത്തിയിടുണ്്ട.  എന്നാല് വരഖലെെത്്തിയ വിവരങ്ങള് 

അപൂര്ണ്ണമാണ് . ജില്ലയുലെ വപര്,വലാക്കിനല്റ വപര,്പഞ്ചായത്തിനല്റ 

വപര് ,വരഷ്്ടം എന്നീ വിവരങ്ങള് മാഗ്തമാണ് 

വരഖലെെുത്തിയിരിയ്ക്കുന്നത്.  

• ആടിന് കൂെ് നിര്മ്മാണം,അയിെക്കാെ്- കമ്പനിെെി വറാഡ്  

ലകാണ്ഗ്കീടിംര് എന്നീ ഗ്പവൃത്തികളുലെ ഫയളുകളില് മസ്ടര് വറാള് 

മൂവല്മനറ്് സ്ലിപ് , ഗ്പവൃത്തി പൂര്ത്തീകരണ ൊക്ഷയപഗ്തം എന്നിവ 

ഉളല്െെുതിയിടുലണ്ടങ്കിെും വിവരങ്ങള് ഒന്നും തലന്ന 

വരഖലെെുത്തിയിടില്ല. 

• ഭൂവികെന ഗ്പവൃത്തിയിെ് (LD/2341820) ഗ്പവൃത്തിയുലെ  

രുണവഭാക്താക്കളുലെ വിവരങ്ങള് ,ലചയ്ത ഗ്പവര്ത്തിയുലെ അളവ് 

വിവരങ്ങള്  എന്നിവ ഫയെുകളില് െൂക്ഷിയ്ക്കുന്നത ്പിന്നീെുള്ള 

ഓഡിറ്റ്   ഗ്പവൃത്തികളില് ഗ്പവര്ത്തി  ലചയ്ത സ്ഥെം 

മനസ്സിൊക്കുന്നതിനും അളവുകള് വരഖലെെുതുന്നതിനും  

െഹായകരമാവും. 

• പരിവശാധിച്ച 4 ആടിന് കൂെ് നിര്മ്മാണ  ഗ്പവൃത്തികളില് 

രുണവഭാക്താക്കള് ലതാഴില് ലചയ്തിടില്ല എന്നാണ് മാെറ്ര് വറാള് 

പരിവശാധനയില് നിന്നും മനസ്സിൊക്കാന് ൊധിച്ചത്. 

• െംവയാജിത പദ്ധതികലള െംബന്ധിച്ച വരഖകള് ഫയെുകളില് 

െൂക്ഷിച്ചിടില്ല. 



 
 

13 
 

• െിറ്റിെണ് ഇന്വഫാര്വമഷ്ടന് വബാര്ഡിനല്റ ബില്ലുകള് ഫയെില് 

െൂക്ഷിച്ചിടില്ല. 

 

CIB വയ കുറിച്ചുള്ള വിവെങ്ങള്  

• പദ്ധതിയുലെ നെത്തിെിലന്റ െുതാരയത ഉറെ്  വരുത്തുന്നതിന് വവണ്ടി 

ലതാഴിെുറെില് സ്ഥാപിക്കാറുള്ള െിറ്റിെണ് ഇന്ഫര്വമഷ്ടന് വബാര്ഡ്  

എല്ലാ സ്ഥെങ്ങളിെും കാണാന് കഴിഞ്ഞില്ല.എന്നാല് അതിനുള്ള 

ലചെവുകള് വന്നതായി എസ്റ്ിവമറ്റ് ,എം ബുക്ക്  എന്നിവയില് നിന്നും 

മനസ്സിൊക്കാനും കഴിഞ്ഞു. 

• പരിവശാധിച്ച 7   ഗ്പവൃത്തികളില്  4 ആടിന് കൂെ്  നിര്മ്മാണ 

ഗ്പവൃത്തികള് ,അയിെക്കാെ-്വചരിങ്ങല് വറാഡ്  ലകാണ്ഗ്കീടിംര്( 

RC/271497) ,  എന്നീ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥെങ്ങളില് െിറ്റിെണ് ഇന്ഫര്വമഷ്ടന് 

വബാര്ഡ്  കാണാന് കഴിഞ്ഞിടുണ്്ട. 

• ഭൂവികെന  (LD/234182)  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥെത്ത്  െിറ്റിെണ് ഇന്ഫര്വമഷ്ടന് 

വബാര്ഡ്  കാണുവാന് ൊധിച്ചില്ല. 

• ഭൂവികെന  (LD/234182)  ഗ്പവൃത്തി  ഗ്പവൃത്തിയില് െിറ്റിെണ് 

ഇന്ഫര്വമഷ്ടന് വബാര്ഡ്  സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ലതാഴിൊളികളില് 

നിന്നും അറിയാനായി ൊധിച്ചത്.എന്നാല് നിെവില് ഗ്പവൃത്തി  

സ്ഥെത്ത് വബാര്ഡ്  ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത്.. 

• വാര്ഷ്ടിക മാസ്റ്ര് െര്ക്കുെര് അദ്ധയായം 10.6,11.7,13 ,ലതാഴിെുറെ് 

നിയമത്തിലെ ലഷ്ടഡയൂള് 2 ചാപ്റ്റര് 22.4 എന്നിവ ഗ്പകാരം ഗ്പവൃത്തി 

സ്ഥെത്ത് െിറ്റിെണ് ഇന്ഫര്വമഷ്ടന് വബാര്ഡ്  നിര്ബന്ധമായും 

സ്ഥാപിയ്ക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. 

അവകാശ നിസഷ്ധങ്ങള് 

❖ ലതാഴില് സ്ഥെലത്ത ൌകരയങ്ങള്  

ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥെത്ത ്അഗ്പതീക്ഷിതമായി എലന്തങ്കിെും അപകെങ്ങള് ഉണ്ടായാല് 

ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്ട നല്കാന് ഉള്ള െംവിധാനമായ ഫസ്റ്് എയ്ഡ് വബാക്സ് ഗ്പവര്ത്തി 

സ്ഥെത്ത് കാണുവാന് ൊധിച്ചു.എന്നാല് ലതാഴിൊളികള് െവന്തം കയ്യില് 

നിന്നും പിരിവു എെുത്തുള്ള  പണം ലചെവഴിച്ചാണ് നിെവില് മരുന്നുകള് വാങ്ങി 

െൂക്ഷിയ്ക്കുന്നത ് എന്ന് ലതാഴിൊളികവളാെ് െംൊരിച്ചതില് നിന്നും 

അറിയുവാന് ൊധിച്ചു. 

ഒരു വര്ഷ്ടവത്താളമായി ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥെത്ത ് ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്ടയ്ക്ക് ആവശയമായ 

മരുന്നുകള് പഞ്ചായത്തില്നിന്നും  െഭയമായിടില്ല .വവനല്ക്കാെത്ത് തണല് 

നല്കുന്നതിനുള്ള ൊര്വൊളിന് ഷ്ടീറ്റ,്മണ്ണിെും ലചളിയിെും 
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പണിലയെുക്കുന്നതിനു ആവശയമായ ബൂടസ് ,ലലൗെ്  എന്നിവയും ഗ്പവൃത്തി 

സ്ഥെത്ത് െഭയാക്കിയിടില്ല. 

യാലതാരു വിധത്തിെുള്ള െുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളും ഇല്ലാലത ലചളിയിെും 

മണ്ണിെും പണി ലചയ്യുന്ന ലതാഴിൊളികലളയാണ് കാണുവാന് ൊധിച്ചത്.നനഞ്ഞ 

മണ്ണില് പണി ലചയ്യുന്നത് മൂെം കാെില് മുറിവുകള് ഉണ്ടായി,ലചാറിച്ചില് 

വപാെുള്ള പെ വിധത്തിെുള്ള ആവരാരയഗ്പശ്നങ്ങളുംഅനുഭവലെെുന്നുണ്്ട എന്ന ്

എന്നീ ലതാഴിൊളികള് അഭിഗ്പായലെടു.  

ഇത്തരത്തിെുള്ള  ൊഹചരയങ്ങളില് ഉപവയാരിയ്ക്കാന് ആവശയമായ െുരക്ഷാ 

ഉപകരണങ്ങള്ക്ക ് പെ തവണ ബന്ധലെട ഉവേയാരസ്ഥവരാെ് 

അവപക്ഷിച്ചിരുലന്നന്കിെും ഇതുവലരയും ഒരു തരത്തിെുള്ള നെപെികളും 

െവീകരിച്ചിടിലല്ലന്ന് ലതാഴിൊളികള് അഭിഗ്പായലെടു. 

   ലതാഴിെുറെ് നിയമത്തിലെ ലഷ്ടഡയൂള് 2, അദ്ധയായം 23, വാര്ഷ്ടിക മാസ്റ്ര് 

െര്ക്കുെറിലെ അധയായം 8-8.2 ഗ്പകാരം ഗ്പവര്ത്തി .സ്ഥെത്ത് വവണ്ടതായ 

അെിസ്ഥാന ൌകരയങ്ങളായ ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്ട കിറ്റ് ,കുെിലവള്ളം,തണല് 

ൌകരയം,െുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള് എന്നിവ െഭയമാക്കുക എന്നത് ബന്ധലെട 

സ്ഥാപനത്തിനല്റ (പഞ്ചായത്ത)്ഉത്തരവാേിത്തമാലണന്ന ്

വയക്തമാക്കിയിടുണ്്ട.ഈ നിയമത്തിലന്റ െംഘനമാണ് ഇത്  െൂചിെിക്കുന്നത്.  

വിജിലന് ്  & സമാണിറ്ററിംര് കമ്മറ്റി  

വാര്ഡില് ഏഴു അംരങ്ങള് ഉള്ലെെുന്ന ഒരു വിജിെന്െ്  ആന്ഡ്  വമാനിറ്ടരിംര ്

കമ്മിറ്റി ആണുള്ളത.്വാര്ഡ്  ലമമ്പര്,പാെവശഖര െമിതി 

അംരങ്ങള്,ലതാഴിൊളികള് എന്നിവര് ഈ കമ്മിററിയില് ഉള്ലെെുന്നു.എന്നാല് 

ഇവരുലെ ഭാരത്ത ് നിന്നും െജീവമായ ഇെലപെല് നിെവില് ഉണ്ടാവാറില്ല 

എന്നാണ് അറിയാന് ൊധിച്ചത്. ലതാഴിെുറെ് നിയമ ഗ്പകാരം ഓവരാ ആറു മാെ 

കാെയളവിെും വിജിെന്െ് ആന്ഡ്  വമാണിടറിംര് കമ്മിറ്റി അംരങ്ങലള 

പുതുതായി ലതരലഞ്ഞെുലക്കണ്ടാതായിടുണ്്ട. എന്നാല് പദ്ധതി ആരംഭിച്ച 

െമയത്ത് രൂപീകരിച്ച വിജിെന്െ് ആന്റ ് വമാണിടറിംര് കമ്മിറ്റി തലന്നയാണ ്

നിെവില് ഗ്പവര്ത്തിയ്ക്കുന്നത് എന്നാണ ്മനസ്സിൊക്കാന് ൊധിച്ചത്. 

പൊതി പെിഹാെ  ംവിധാനം  

ലതാഴിെുറെ്  പദ്ധതിയുമായി ബന്ധലെടു ഇതു തരത്തിെുണ്ടാകുന്ന പരാതികള് 

വരഖലെെുത്തുന്നതിനായി പഞ്ചായത്തില് പരാതി രജിസ്റ്ര്  

െൂക്ഷിച്ചിടുണ്്ട.ഇവതാലൊെം ഏലതാരാള്ക്കും  ഇത് െംബന്ധിച്ച പരാതികള്  

വരഖലെെുത്തുന്നതിന് വേശീയ തെത്തിെും െംസ്ഥാന തെത്തിെും വൊള് ഗ്ഫീ 

നമ്പര് (1800 425 1004 )െഭയമാക്കിയിടുണ്്ട. 
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നിെീക്ഷണങ്ങള്  

❖ വമറ്റ്മാലര െംബന്ധിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങള്  
• പദ്ധതിയുലെ നെത്തിെിന് വമല്വനാടം വഹിക്കുന്ന ഉഷ്ട എന്ന ഒരു വമറ്റു 

ആണ്  വാര്ഡില്  നിെവില് ഉള്ളത.് വളലരയധികം കഴിവുറ്റ 

ആളുകളായാണ് ഇവലരെറ്റി മനസ്സിൊക്കാന് കഴിഞ്ഞത്. ആവശയമായ 

പരിശീെനങ്ങളും പിന്തുണയും നല്കിയാല് ഇവരുലെ വെവനം 

വാര്ഡിലെ ലതാഴിെുറെ്  പദ്ധതിയുലെ നെത്തിെിന് വെിയ 

മുതല്ക്കൂടായിരിക്കും. ലതാഴിെുറെ്  നിയമം, പരിസ്ഥിതി 

െംരക്ഷണം, നീര്ത്തൊതിഷ്ടിത വികെന െമീപനം എന്നിവയില് 

വമറ്റ്മാര്ക്ക്  ഗ്പാഥമികമായ പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടാവുന്നത ് വാര്ഡിലന 

െംബന്ധിച്ചിെവത്താളം ഏലറ രുണകരമായിരിക്കും. 
❖ ലതാഴില്കാര്ഡ്  പരിവശാധന ലതാഴിൊളികളുമായി െംൊരിച്ചതില് നിന്നും 

മനസ്സിൊക്കിയ   വസ്തു തകള്   
• വാര്ഡിലെ ലതാഴിൊളികലള വനരില് കണ്ടു അവരുലെ  

ലതാഴില്കാര്ഡും അവരുലെ ബാങ്ക് പാസ്സ്ബുക്കും പരിവശാധനക്ക്  

വിവധയമാക്കിയിരുന്നു. ഇതില് നിന്നും മനസ്സിൊക്കാന് 

കഴിഞ്ഞതനുെരിച്ച ്  ലതാഴിൊളികളുലെലയല്ലാം ലതാഴില് 

കാര്ഡ് ഒരുമിച്ച്ഹു വമറ്റു ആണ് െൂക്ഷിയ്ക്കുന്നത്. ലതാഴിൊളികള് 

പെയ്യ്വൊഴും ലതാഴില് കാര്ഡ ്ലകാണ്ടു വരാന് മറന്നു വപാകുന്നത് 

ലകാണ്ടാണ് ഇങ്ങലന ഒരുമിച്ചു വാങ്ങി െൂക്ഷിയ്ക്കുന്നത് എന്നാണ് 

വമറ്റിവനാെ് െംൊരിച്ചവൊള് അവര് അഭിഗ്പായലെടത് .എന്നാല്  ഇത് 

ലതറ്റായ ഒരു ഗ്പവണതയാണ്.ലതാഴില് കാര്ഡ്  ലതാഴിൊളികള് െവയം 

െൂക്ഷിയ്ക്കണലമന്നു ലതാഴിെുറെ് നിയമം അനുശാെിയ്ക്കുന്നുണ്്ട. 

ലതാഴിൊളികള്  തലന്നയാണ് െൂക്ഷിയ്ക്കുന്നത് .  
• ലതാഴില് കാര്ഡുകളില് ലതാഴിൊളികളുലെ ഹാജര് വിവരങ്ങള് 

,മെല്റര് വറാള് നമ്പര് എന്നിവ കൃതയമായി വരഖലെെുത്തിയിടുണ്്ട. 
തതൊഴിലിനു അപേക്ഷിച്ച തീയതി ,ലഭിച്ച തീയതി എന്നീ വിവരങ്ങള് 
പരഖതെടുത്തിയിട്ടിലല. 

• എന്നാല് വയക്തിരത രുണവഭാക്താക്കളുലെ ലതാഴില് കാര്ഡ്  

പരിവശാധനയില് നിന്നും മനസ്സിൊയത്  വീെുകളില് ഗ്പവര്ത്തി 

ലചയ്യുന്നതിന്  ലതാഴില് കാര്ഡ്  നിര്ബന്ധമാണ് എന്ന നിബന്ധന 

ഉള്ളതിനാല്  മാഗ്തമാണ് ഇവര് ലതാഴില് കാര്ഡ ്എെുക്കുന്നത ്

എന്നാണ്.ഗ്പവര്ത്തിയില് വളലര കുറച്ചു വപര് മാഗ്തമാണ്  

പങ്കാളികളാകുന്നത്. 
 



 
 

16 
 

❖ ഗ്പവൃത്തികളുലെലതരലഞ്ഞെുെ് നെെിൊക്കല്െംബന്ധിച്ചുള്ള 

നിരീക്ഷണങ്ങള് 

 

• വാര്ഡില് 15 െജീവ ലതാഴിൊളികളാണ് നിെവില് ഉള്ളത് 

.ലതാഴില് െഭിയ്ക്കാന് കാെ താമെം ഉണ്ടാവാറിലല്ലന്നും 

അവപക്ഷിച്ചു 15 േിവെത്തിനുള്ളില് ലതാഴില് െഭയമാവാറുണ്്ട 

എന്നും ലതാഴിൊളികള് അഭിഗ്പായലെടു. 

• ലതാഴിെിനുള്ള ലതാഴിൊളികളുലെ ഗ്രൂെ ്അവപക്ഷ പഞ്ചായത്തിലെ 

ഗ്ഫണ്്ട  ഓഫീെ്  വഴിയാണ് നല്കുന്നത്.ഇതിനു പഞ്ചായത്തില് 

നിന്നും കകെറ്റു രെീത് െഭയമാകാറുലണ്ടന്നും ലതാഴിൊളികളില് 

നിന്നും അറിയാന് ൊധിച്ചു. 

• ഓവരാ പുതിയ ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിയ്ക്കുംവമ്പാഴും പദ്ധതി ആരംഭ 

മീറ്റിംര്  കൂെി ഗ്പവൃത്തിലയ െംബന്ധിച്ചു ചര്ച്ച നെത്താറുണ്്ട എന്നും 

ഗ്പവേശത്തിനു ആവശയമായ ഗ്പവൃത്തികള് ലതരലഞ്ഞെുക്കുന്നതില് 

ലതാഴിൊളി ഗ്പാതിനിധയം ഉണ്ടാവാറുലണ്ടന്നും ലതാഴിൊളികള് 

അഭിഗ്പായലെടു.ഇത ്മാതൃകാപരമായ ഒരു കാരയമാണ്. 

• ഓവരാ പുതിയ ഗ്പവൃത്തിയും ലതാഴിൊളികള് തലന്നയാണ ്

കലണ്ടത്താറുള്ളത്. 

• പഞ്ചായത്തില് നിന്ന് െഭയമാക്കിയ പണിയായുധങ്ങളും 

ലതാഴിൊളികള് ലകാണ്്ട വരുന്ന പണിയായുധങ്ങളുംഗ്പവൃത്തി 

സ്ഥെത്ത് ഉപവയാരിക്കുന്നുണ്്ട..  ലതാഴിൊളികള് ലകാണ്്ട വരുന്ന 

ആയുധങ്ങള്ക്ക് 5 രൂപ നിരക്കില് അവര്ക്ക് ആയുധം മൂര്ച്ച 

കൂടുന്നതിനുള്ള വാെക െഭിയ്ക്കുന്നുലണ്ടന്നും മനസ്സിൊക്കാന് 

ൊധിച്ചു. 

• വാര്ഡിലെ ഓഡിറ്റിംര് ഗ്പഗ്കിയയ്ക്ക് വിവധയമാക്കിയ ഗ്പവര്ത്തിക  

ഗ്പവര്ത്തികള് എല്ലാം തലന്ന  മാതൃകാപരവും രുണവമന്മ 

ഉള്ളതുമായ  ഗ്പവര്ത്തികളാണ്.   
• വയക്തിരത ആസ്തികള് െൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വവണ്ടിയുള്ള 

ഗ്പവര്ത്തനങ്ങളില് രുണവഭാക്താക്കലള ലതരലഞ്ഞെുക്കുവമ്പാള് 

േുര്ബെ വിഭാരങ്ങള്ക്ക്  ഉയര്ന്ന പരിരണന നല്കിയതായി 

കാണാന് കഴിയുന്നുണ്്ട. ഇതും നല്ല ഗ്പവണതയാണ്.  
❖ പദ്ധതിഗ്പവര്ത്തനങ്ങള് െംബന്ധിച്ച സ്ഥെ പരിവശാധനയില്  

മനസ്സിൊക്കാന് കഴിഞ്ഞ കാരയങ്ങള്.  

• വയക്തിരത രുണവഭാക്താക്കള് വരുന്ന ആടിന് കൂെ് നിര്മ്മാണ 

ഗ്പവൃത്തികള്ക്ക് ലപാതുവവ ഉയര്ന്ന രുണനിെവാരം കാണാന് 

കഴിഞ്ഞു. മാഗ്തമല്ല രുണവഭാക്തൃവിഹിതം കൂെി ലചെവഴിച്ച് ഇത്തരം 

ആസ്തികള് ലമച്ചലെെുത്താന് ഗ്ശമിച്ചിടുണ്്ട. 



 
 

17 
 

• ലപാതു ആസ്തികളുലെ വികെനത്തിനും െംരക്ഷണത്തിനും വവണ്ടി 

ലചയ്ത അയിെക്കാെ ് കമ്പനിെെിവചരിങ്ങല് വറാഡ്  ലകാണ്ഗ്കീടിംര് 

(RC/271497) ഗ്പവൃത്തി മാതൃകാപരാവും െമൂഹത്തിനു ഉപവയാര 

ഗ്പേവുമായ ഗ്പവൃത്തികളാണ്. 

• ഭവന നിര്മ്മാണ(IF/372918) ഗ്പവൃത്തിയില് മാഗ്തമാണ് രുണവഭാക്താവ് 

ലതാഴില് ലചയ്തിടുള്ളത്. 

• മുഹമ്മേ്  വചരിങ്ങല് എന്ന വയക്തിയുലെ സ്ഥെത്ത്  ലചയ്ത ഭൂവികെന 

ഗ്പവൃത്തിയില് കാെ് ലവടിലത്തളിച്ച ് ഭൂമി കൃഷ്ടിവയാരയമാക്കി 

എന്നാണ് ലതാഴിൊളികളില് നിന്നും അറിയുവാനായി ൊധിച്ചത ്

.ഇവിലെ കെ കൃഷ്ടി ലച്ചയ്തിരുന്നു .ഇവൊള് അത് വിളവു എെുത്തു 

എന്നും അറിയാന് ൊധിച്ചു. നിെവില് ഈ സ്ഥെം കാെ ് പിെിച്ചു  

മൂെിയ നിെയിൊണ്  

• ഭൂവികെന  (LD/234182)  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥെത്ത്  െിറ്റിെണ് ഇന്ഫര്വമഷ്ടന് 

വബാര്ഡ്  കാണുവാന് ൊധിച്ചില്ല.ഭൂവികെന  (LD/234182)  ഗ്പവൃത്തി  

ഗ്പവൃത്തിയില് െിറ്റിെണ് ഇന്ഫര്വമഷ്ടന് വബാര്ഡ്  സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു 

എന്നാണ് ലതാഴിൊളികളില് നിന്നും അറിയാനായി ൊധിച്ചത്.എന്നാല് 

നിെവില് ഗ്പവൃത്തി  സ്ഥെത്ത് വബാര്ഡ്  ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത്.. 

• ഗ്പവൃത്തിയുലെ െുതാരയത ഉറെു വരുതുന്നതിനു  ആവശയമായ 

ജനകീയ എെറ്ിവമറ്റ് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥെങ്ങളില് കാണുവാന് 

ൊധിച്ചില്ല. 

 

❖ ഗ്പവര്ത്തികളുലെ രുണവമന്മ െംബന്ധിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങള്  

എസ്റ്ിവമറ്റില് പറയും ഗ്പകാരമാണ ് വാര്ഡിലെ പരിവശാധിച്ച  ഏഴ ്

ഗ്പവര്ത്തികളും നെന്നിടുള്ളത്.ഭൂവികെന (LD/234182) ഗ്പവര്ത്തിയില്  

ഭുവുെമയുലെ ആവശയഗ്പകാരം ആവശയമായ ഗ്പവര്ത്തികള് ലചയ്തു 

ലകാെുക്കുന്ന രീതിയാണ്  നെന്നിരിയ്ക്കുന്നത്.അതിനാല് ഗ്പവര്ത്തികള്ക്ക ്

ഉയര്ന്ന രുണനിെവാരം കാണാന് കഴിയുന്നുണ്്ട.ഇതിനു വവണ്ടി 

ലതാഴിൊളികള് കഠിനാധവാനം ലചയ്യുന്നതും കാണാന് കഴിഞ്ഞു. 

  

❖ ലമറ്റീരിയല് വര്ക്ക് െംബന്ധിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങള് 

പരിവശാധിച്ച രണ്ടു ലമറ്റീരിയല് വര്ക്കുകളിെും ആടിന് കൂെ് നിര്മ്മാണം,വറാഡ്  

ലകാണ്ഗ്കീടിംര് ) ൊധന ഖെകം എസ്റ്ിവമറ്റ ് ഗ്പകാരം ഉണ്ട്.എന്നാല് 

വഗ്പാകയുര്ലമനറ്്  കമ്മറ്റികലള ഒരു ഫയെില് വപാെും കാണാന് 

കഴിഞ്ഞില്ല.ൊധന ഘെകങ്ങള്ക്കു വകവാലടഷ്ടന് വിളിച്ചതിന്ലറയും ലെണ്ടര് 

അനുവേിച്ചു ലകാണ്ടുള്ള പഞ്ചായത്ത ് ഭരണ െമിതിയുലെ തീരുമാനത്തിനല്റ 

വരഖകള് എന്നിവ വര്ക്ക്  ഫയെില് കാണുവാന് ൊധിച്ചില്ല. 
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❖ െംവയാജിത പദ്ധതികള് െംബന്ധിച്ച നിരീക്ഷണങ്ങള് 

വരഖകള് ഗ്പകാരം െംവയാജിത പദ്ധതികള് വൊഷ്ടയല് ഓഡിറ്റ് കാെയളവില് 

വിരളമാവയ കാണുകയുണ്ടായിടുള്ളു. എന്നാല് ഗ്പാവയാരിക തെത്തില് പെ 

പദ്ധതികളും െംവയാജിത െവഭാവമുള്ളതാണ്. (ആടിന് കൂെ്  നിര്മ്മാണം). 

രുണവഭാക്തൃവിഹിതം അെക്കം ലചെവഴിച്ച് ഉയര്ന്ന രുണനിെവാരത്തില് 

ആണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത ് ഗ്പാവയാരികതെത്തില് െംവയാജിത 

പദ്ധതികളായി തലന്ന പരിരണിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാല് ഫയെുകള് ഗ്പകാരം 

അത്തരത്തിെല്ല കാണുന്നത്. 

❖ പുതിയ ഗ്പവര്ത്തികള് ഏലറ്റെുക്കുന്നത് െംബന്ധിച്ചുള്ള വൊഷ്ടയല് ഓഡിറ്റ ്

യൂണിറ്റിന്ലറ അഭിഗ്പായങ്ങള്/നിരീക്ഷണങ്ങള് 

കിണറുകളുലെ നിര്മ്മാണം,കിണര് റീചാര്ജിംര്,കുളങ്ങളുലെ 

നിര്മ്മാണം,പരമ്പരാരത ജെവഗ്ൊതസ്സുകളുലെ  സ്ഥായിയായ െംരക്ഷണ 

ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള് ,കജവ വവെി നിര്മ്മാണം,കളിസ്ഥെ നിര്മ്മാണം ,ലപാതു 

ആസ്തികളുലെ നിര്മ്മാണ ഗ്പവൃത്തികള് എന്നീ ഗ്പവര്ത്തികളും ഇവലെ 

നെെിൊക്കവുന്നതാണ്. 
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എെൊള് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പതിലനടാം  വാര്ഡ്    അയിെക്കാെ്  ലവസ്റ്ിലെ    

വൊഷ്ടയല് ഓഡിറ്റ്  ഗ്രാമെഭ 23/9/2019  (തിങ്കളാഴ്ച )  ഉച്ചയ്ക്ക്  3.30 നു എ എം എല് 

പി സ്കൂ ള് ഹാളില്  വച്ചു വചര്ന്ന്.വൊഷ്ടയല് ഓഡിറ്റ്  കരെ് റിവൊര്ടിന്ലറ 

അവതരണവും ചര്ച്ചയും നെന്നു.വൊഷ്ടയല് ഓഡിറ്റ്  റിവൊര്ടിനല്റ 

അെിസ്ഥാനത്തിെും തുെര്ന്നുള്ള ചര്ച്ചയുലെ അെിസ്ഥാനത്തിെും ഗ്രാമെഭ 

അംരീകരിച്ച ഗ്പധാന തീരുമാനങ്ങള് താലഴ വചര്ക്കുന്നു. 

സ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  ഗ്രാമ ഭ തീെുമാനങ്ങള് 

• ഗ്പവൃത്തിയുലെ വര്ക്ക്  ഫയെില് െൂക്ഷിയ്വക്കണ്ട 22 വരഖകളും 

കൃതയമായി െൂക്ഷിയ്ക്കും. 

• ഗ്പവൃത്തി സ്ഥെത്ത് െിറ്റിെണ് ഇന്വഫാര്വമഷ്ടന് വബാര്ഡ്  

കൃതയമായി സ്ഥാപിയ്ക്കും 

• െിറ്റിെണ് ഇന്വഫാര്വമഷ്ടന് വബാര്ഡിനല്റ ബില്ലുകള് 

ഗ്പവൃത്തിയുലെ വര്ക്ക്  ഫയെില് െൂക്ഷിയ്ക്കും . 

• ഗ്പവൃത്തി സ്ഥെവത്തയ്ക്ക് ആവശയമായ അെിസ്ഥാന 

ലൌകരയങ്ങളായ തണല് ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള ൊര്വപാളിന് 

ഷ്ടീറ്റ്,ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്ട കിറ്റ് ,െുരക്ഷ ഉപകരണങ്ങള് എന്നിവ 

പഞ്ചായത്തിനല്റ ഫണ്്ട ഉപവയാരിച്ച് താല്ക്കാെികമായി വാങ്ങി 

നല്കും. 

• ലതാഴില് കാര്ഡ്  ലതാഴിൊളികള് െവയം െൂക്ഷിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള 

തീരുമാനം  

• ലതാഴില് കാര്ഡില് ലതാഴില്, വവതനം എന്നിവ െംബന്ധിച്ച  

വിവരങ്ങള് കൃതയമായി വരഖലെെുത്തും. 

• ഗ്പവൃത്തികളുലെ ഫയെുകളില് രുണവഭാക്താക്കളുലെ വിവരങ്ങള് 

,ലചയ്ത ഗ്പവൃത്തിയുലെ അളവുകള്,വമെീരിയല് വര്ക്കുകളില്  

ലെണ്ടര് വിളിച്ചതിനല്റ വകാെി എന്നിവ കൃതയമായി െൂക്ഷിയ്ക്കും. 

• ഗ്പവൃത്തിയുലെ െുതാരയത ഉറെു വരുത്തുന്നതിന് വവണ്ടിയുള്ള 

ജനകീയ എെ്റിവമറ്റ് ഗ്പവൃത്തിയുലെ ഫയെുകളിെും ഗ്പവൃത്തി 

സ്ഥെത്തും െൂക്ഷിയ്ക്കും.. 

• ആക്ഷന് പ്ലാനില് അംരീകരിച്ച ഗ്പവൃത്തികള് മാഗ്തമാണ ്

ലചയ്യുകയുള്ളു. 

• വാര്ഡില് െജീവ ഗ്പവര്ത്തനം നെത്തുന്നതിനു പുതിയ വിജിെന്െ് 

ആന്ഡ്  വമാണിടറിംര് കമ്മിറ്റി അംരങ്ങലള ലതരലഞ്ഞെുക്കും.  

 

 

 

 

 



 
 

20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ഓഡിറ്്റ  ടീം  

അഞ്ജു പി.എെ്(ലപാന്നാനി,വലാക്ക്  റിവൊഴ്സ് വപഴ്സണ്  ) 
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