
 
 

 

 

 

തവനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

 

എട്ാാം വാർഡ് (കൂരട) സ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ റിസപാർട്്. 

( 2018-2019 ാമ്പത്തികവർഷ്ത്തിൽ 2018 ഒക്സടാബർ 1 മുതൽ 

2019 മാർച്ച് 11 വരര നടന്നിട്ുള്ള  ഗ്പവർത്തികളുരട സ ാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്്ററിസപാർട്് -) 

 

 

തയ്യാറാക്കിയത് : മഹാത്മാരാന്ധി സേശീയ ഗ്രാമീണ 
രതാഴിലുറപ് സ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ ര ാസ റ്റി സകരളയുരട 

മലപുറാം ജില്ലാ യൂണിറ്്റ /രപാന്നാനി സലാക്്ക     

 

 

 മർപണാം: എട്ാാം വാർഡ ്ഗ്രാമ ഭ മുമ്പാരക. 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

രതാഴിലുറപ് പദ്ധതിയിൽ ആറുമാ ത്തിരലാരിക്കൽ 

നടന്നിരിസക്കണ്ട സ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ ഗ്പവർത്തനങ്ങളുരട 

ഭാരമായി തവനൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്രറ എട്ാാം വാർഡിൽ 

നടത്തിയ 2018-19 വർഷ്ത്തിരല ഒക്സടാബർ ഒന്നുമുതൽ  മാർച്ച് 

11 വരരയുള്ള കാലഘട്ത്തിരല മഹാത്മാരാന്ധി സേശീയ 

ഗ്രാമീണ രതാഴിലുറപ് പദ്ധതി ഗ്പവർത്തനങ്ങളുരട സ ാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്്റ കരട് റിസപാർട്് ആണിത്. കൂടുതൽ ചർച്ചകൾക്കുാം 

വിലയിരുത്തലിനുാം ഗ്രാമ ഭയുരട അാംരീകാരത്തിനുമായി  

ഗ്രാമ ഭയുരട  മുമ്പിൽ  മർപിക്കുന്നു. 

 

 

 

 

 

  



 
 

ആമുഖാം  

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 വരുതുന്നതിവനാലൊെം ഗ്രാമീണ വമഖെയിലെ ഓവരാ 

കുെുംബത്തിനും 100 േിവെലത്ത വവതനവതാെ് കൂെിയ അവിേര് ധ  കായിക 

ലതാഴില് ഈ നിയമം ഉറെു വരുത്തുന്നു. 

മെെുറം ജില്ലയിലെ ലപാന്നാനി വലാക്കില് ലപട തവനൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത ്

25.28 ചതുരഗ്ശ കിവൊമീറ്റര് വിസ്തൃ തിയുള്ളതാണ്. വെക്കും കിഴക്കും 

പെിഞ്ഞാറും ഭാരങ്ങൾ ഭാരതെുഴ ചുറ്റലെടുകിെക്കുന്ന പഞ്ചായത്തിനല്റ 

ലതക്കുഭാരത്ത് കാെെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതിലചയ്യുന്നു. 2011 ലെന്െെ ്

ഗ്പകാരം 34500 വപര് ജീവിക്കുന്ന ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് 17212 വപര് 

െ്ഗ്തീകളും 16258 വപര് പുരുഷ്ടന്മാരുമാണ്.ആലക 19വാര്ഡുകളാണ് 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് ഉള്ളത്.ഇതില് 8-ആം വാര്ഡായ കൂരെയാണ് വൊഷ്ടയല് 

ഓഡിറ്റ്  ഗ്പഗ്കിയക്കായി ലതരലഞ്ഞെുത്തത് .0.965 ചതുരഗ്ശകിവൊമീറ്റര് 

വിസ്തൃ തിയുള്ള കൂരെ വാര്ഡിലെ ആലക ജനെംഖയ 2463ആണ്.അതില്   1095 

വപര് െ്ഗ്തീകളും   1368 വപര് പുരുഷ്ടന്മാരുമാണ്. പഞ്ചായത്തിനല്റ 

കിഴക്കുഭാരത്തായി സ്ഥിതി ലചയ്യുന്ന കൂരെ വാര്ഡിനല്റ കിഴവക്ക 

അതിര്ത്തി ഭാരതെുഴയും വെക്കുകിഴക്ക്  ഭാരത്തായി ലവള്ളാവഞ്ചരി 

വാര്ഡും വെക്കുഭാരത്ത് മേിരവേരി വാര്ഡും പെിഞ്ഞാറുഭാരത്ത് അയങ്കെം 

വാര്ഡും ലതക്കുഭാരത്ത് തൃക്കണ്ണാപുരം ലവസ്റ്റ് വാര്ഡും ആണ് സ്ഥിതി 

ലചയ്യുന്നത്. വാര്ഡ് ലപാതുലവ ജനവാെവകഗ്രങ്ങളായ ലചങ്കല് കുന്നുകളും 

ലചറിലയാരു ഭാരം വയെുകളും നിറഞ്ഞതാണ്. വാര്ഡ് പൂര്ണ്ണമായും 

ഭാരതെുഴയുലെ വൃഷ്ടി ഗ്പവേശത്താണ് സ്ഥിതി ലചയ്യുന്നത്. ലതങ്ങാണ ്

വാര്ഡിലെ ഗ്പധാന കാര്ഷ്ടികവിള. കൂൊലത വാഴ, പച്ചക്കറികൾ, കുറഞ്ഞ 

അളവില് ലനല്ല് എന്നിവയും ഉല്പാേിെിക്കലെെുന്നുണ്്ട. വാര്ഡില് കൂരെ 

അംരന്വാെി, മേിരവേരി (പതിവനഴാം നമ്പര്) അംരന്വാെി  എന്നീ 

അംരന്വാെികളും നാെ് ലെന്റ് വകാളനി, കൂമ്പാരവകാളനി(അഥവാ 

െക്ഷംവീെ് വകാളനി) എന്നീ എെ് െി വകാളനികളും ഉണ്്ട.. 

 

 

 



 
 

രീതി ശാസ്ത്തം  

തവനൂര് പഞ്ചായത്തിലെ എടാം വാര്ഡിലെ(കൂരെ) വൊഷ്ടയല് ഓഡിറ്റ ്

ഗ്പഗ്കിയയുലെ ഭാരമായി നെത്തിയ ഗ്പവര്ത്തനങ്ങൾ: 2019 മാര്ച്ച് 11 മുതല് 17 

വലരയാണ് കൂരെ വാര്ഡില് വൊഷ്ടയല് ഓഡിറ്റിനല്റ ഭാരമായുള്ള 

വിശേമായ ഫയല് പരിവശാധനയും ഫീല്ഡ് തെ പരിവശാധനകളും 

നെക്കുന്നത്.2018 ഒക്വൊബര് ഒന്നിനു വശഷ്ടം നെന്നിടുള്ള ഗ്പവര്ത്തികൾ 

മാഗ്തമാണ് വൊഷ്ടയല് ഓഡിറ്റിന് വിവധയമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.വൊഷ്ടയല് 

ഓഡിറ്റ് ഗ്പവര്ത്തനങ്ങൾ നെക്കുന്ന േിവെങ്ങൾ പദ്ധതി നെത്തിെിനല്റ 

മൂര്ധനയാവസ്ഥയില് ഉള്ള േിവെങ്ങൾ കൂെി ആയിരുന്നു. 

അതുലകാണ്ടുതലന്ന മുഴുവന് ജീവനക്കാരും വജാെിത്തിരക്കില് ആയിരുന്നു. 

െവാഭാവികമായും ജീവനക്കാര്ക്ക് അധിക വജാെിഭാരം നല്കുന്ന വൊഷ്ടയല് 

ഓഡിറ്റിവനാെ് മുഖം തിരിഞ്ഞ് നില്ക്കാവുന്ന ൊഹചരയമായിരുന്നു 

ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാല് ഇതില് നിന്നും വയതയസ്തമായി കൂെുതല് െമയം 

വജാെി ലചയ്യാന് തയ്യാറാകുകയും നല്ല രീതിയില് മുവന്നാടു വപാകുന്നതിന ്

ആവശയമായ പിന്തുണ നല്കുകയും ആണ് അവര് ലചയ്തത്. 

 തവനൂര് പഞ്ചായത്തിലെ ലതാഴിെുറെ് ജീവനക്കാലര ഗ്പവതയകം 

അഭിനരിക്കാന് ഈ അവെരം ഉപവയാരിക്കുന്നു. കൂൊത വജായിന്റ ്

ബി.ഡി.ഒ, വലാക്ക് ലഡവെപ്ലമന്റ് ഓഫീെര്, ലജപിെി എന്നീ 

ഉവേയാരസ്ഥന്മാരുലെയും പൂര്ണ   പിന്തുണ വൊഷ്ടയല് ഓഡിറ്റിന ്

ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫീല്ഡ് ഗ്പവര്ത്തനങ്ങൾക്ക് വമറ്റ്മാരായ ഗ്ശീമതി രമണി, 

ഗ്ശീമതി ധനെക്ഷ്മി എന്നിവര് അവരുലെ െമയവും അറിവും അധവാനവും 

െവവമധയാ നല്കിയിടുണ്്ട. വയക്തിജീവിതത്തിലെ 

ഗ്പതിെന്ധികൾക്കിെയിെും ഇതിനു െമയം കലണ്ടത്തിയ വമറ്റുമാരുലെ 

െമീപനം ഗ്പവതയകം സ്മരിക്കുന്നു. വാര്ഡ് ലമമ്പര്  ഗ്ശീ അബ്ദുല് നാെര് 

,അവേഹത്തിന്ലറ അറിവുകളും െമയവും വൊഷ്ടയല് ഓഡിറ്റിനു വവണ്ടി 

നല്കിയിരുന്നു. പഞ്ചായത്ത് ലെഗ്കടറിയും വളലരയധികം െഹായകമായ 

നിെപാൊണ് െവീകരിച്ചത.് വര്ക്ക് ഫയെുകളുലെയും രജിസ്റ്ററുകളുലെയും 

വിശേമായ പരിവശാധന, ഗ്പവര്ത്തി നെന്നിടുള്ള സ്ഥെങ്ങളുലെ വനരിട് ലചന്ന ്

വിശേമായ പരിവശാധന, വീെുവീൊന്തരം കയറിയിറങ്ങിയുള്ള 

രുണവഭാക്താക്കളുമായുള്ള അഭിമുഖങ്ങൾ, അങ്ങലന വിശേമായ 

ഗ്പവര്ത്തനങ്ങളാണ ് വൊഷ്ടയല് ഓഡിറ്റ് ഗ്പവര്ത്തനങ്ങളുലെ ഭാരമായി 

നെന്നിടുള്ളത്. 

 

 



 
 

 രതാഴിലുറപ്നിയമാം രതാഴിലാളികൾക്ക് ഉറപന്ൽകുന്ന പത്ത ്

അവകാശങ്ങൾ  

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. 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. 

തവനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിരല എട്ാാം വാർഡിരല രതാഴിലുറപ് 

പദ്ധതി 

കൂരെ വാര്ഡില് ആലക 339 ലതാഴിൊളികളാണ് ലതാഴിെുറെ് പദ്ധതിയില് 

വജാെിക്കായി രജിസ്റ്റര് ലചയ്തിടുള്ളത്. 268 കുെുംബങ്ങളാണ് ലതാഴില് കാര്ഡ് 

കകെറ്റിയിടുള്ളത്.ഇതില് 65 വപര് െജീവ ലതാഴിൊളികളാണ്. ഈ 

വാര്ഡില് കഴിഞ്ഞ ആറ് മാെത്തിനുള്ളില് നെെിൊക്കിയിരിക്കുന്ന 

ഗ്പവൃത്തികലള െംബന്ധിച്ച വിശേവിവരങ്ങൾ പടികയില് 

വചര്ത്തിരിക്കുന്നു. 

പദ്ധതിയുരട നടത്തിപ് തല  ാംവിധാനങ്ങൾ 

ലതാഴിെുറെ് ഗ്പവര്ത്തനങ്ങൾ നെെിൊക്കുന്നതിനായി വാര്ഡ് തെത്തിെുള്ള 

ലതാഴിൊളികളും വമറ്റുമാരും കൂൊലത ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനല്റ ഓഫീെിലെ 

ലതാഴിെുറെു വിഭാരത്തിലെ ജീവനക്കാരായ ഒരു അലഗ്കഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയറും 

(ഗ്ശീ അമ്പു രവണശന്) ഓവര്െിയറും (ഗ്ശീ റഹീം) രണ്്ട  ഡി.ഇ.ഒ 

/അക്കൗണ്ടന്റുമാരും (ഗ്ശീമതിേൃശയ, ഗ്ശീമതി അജിഷ്ട) ഇതുകൂൊലത വാര്ഡ് 

തെത്തില് ഗ്പവര്ത്തനങ്ങളുലെ വമല്വനാടം വഹിക്കുന്നതിനായി വാര്ഡ് ലമമ്പര്  

ഗ്ശീ അബ്ദുൾ നാെര് വാര്ഡിലെ വിജിെന്െ് ആന്ഡ് വമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി 

അംരങ്ങൾ എന്നിവരുമുണ്്ട. 



 
 

ഗ്പവൃത്തിരയ  ാംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ  

 

വര്ക്ക  
ക ാഡ്

അവിദഗ്ത
 തതാഴില് 
കവതനം

വിദ
ഗ്ത
തതാഴി
ല് 
കവത
നം

സാധന 
ഘട ം ആത 

അവിദ
ഗ്ത 

തതാഴില് 
കവതനം

വിധ
ഗ്ത
തതാഴി
ല് 
കവത
നം

സാധന 
ഘട ം ആത 

1 2 3 5 6 7 12 13 14 15 16 17 18 19

1

160501

0003/IF

/215995

8(1)വെർമി 
കമ്പോസ്റ്റ് 
നിർമ്മോണം 
(ധനലക്ഷമി)

5/1/2019
On 

Going
1020 3024 0 4044 1020 3024 0 4044

2

160501

0003/IF

/339481

ward 

(8)കിണർ 
ആള്മറ 
നിർമോണം 
(ആരിഫ)

29/11/2018
On 

Going
2710 6040 12299 21049 2710 6040 12299 21049

3

160501

0003/IF

/339471

ward 

(8)കിണർ 
ആള്മറ 
നിർമോണം 
(ബോലൻ)

15/11/2018
On 

Going
3523 7228 14730 25481 3523 7228 14730 25481

4

160501

0003/IF

/339166

Ward 

(8)കിണർ 
ആള്മറ 
നിർമോണം 
(ശോന്ത)

11/12/2018
On 

Going
3252 0 14029 17281 0 0 14029 14029

5

160501

0003/IF

/355004

WARD 8 IHHL 

നിർമ്മോണം 
(ജഫസൽ)08/

8/10/2018 14/12/2018
Complet

ed
924 2756 8210 11890 924 2756 8210 11890

6

160501

0003/R

S/3363

47

ward 8 IHHL 

നിർമ്മോണം 
(വനൌഷോദ്)

8/10/2018 1/12/2018
Complet

ed
924 2756 8210 11890 924 2756 8210 11890

7

160501

0003/IF

/355001

WARD 8 IHHL 

നിർമ്മോണം 
(ഫോത്തിമ 
സുഹറ)08/20

2

8/10/2018 14/12/2018
Complet

ed
924 2756 8209 11889 924 2756 8209 11889

8

160501

0003/R

S/3363

54

ward 8 IHHL 

നിർമ്മോണം 
(സുധ)

8/10/2018 1/12/2018
Complet

ed
924 2756 8208 11888 924 2756 8208 11888

9

160501

0003/IF

/355036

WARD 8 IHHL 

നിർമ്മോണം 
ഭോസ്കരൻ 
08/07

27/11/2018
On 

Going
924 2756 8208 11888 924 2756 8208 11888

10

160501

0003/IF

/353822

ward 8 LIFE 

ഭെന 
നിർമ്മോണം 
(സോഹിറ) 

08/217

5/10/2018
On 

Going
15176 0 0 15176 15176 0 0 15176

11

160501

0003/IF

/339420

ward 8 

കിണർ 
അള്മറ 
നിർമ്മോണം 
(ആസയ)

6/12/2018
On 

Going
2710 6040 12299 21049 2710 6040 12299 21049

12

160501

0003/IF

/339415

ward 8 

കിണർ 
അള്മറ 
നിർമ്മോണം 
(കുഞ്ഞോടി)

10/12/2018
On 

Going
3523 7228 14730 25481 3523 7228 14730 25481

13

160501

0003/IF

/339424

ward 8 

കിണർ 
അള്മറ 
നിർമ്മോണം 
(മോളുക്കുട്ടി)

11/12/2018
On 

Going
3794 7966 16296 28056 3794 7966 16296 28056

14

160501

0003/IF

/339410

ward 8 

കിണർ 
അള്മറ 
നിർമ്മോണം 
(രോഘെൻ)

10/1/2019
On 

Going
3523 0 14730 18253 0 0 14730 14730

15

160501

0003/IF

/317244

WARD 8 

ദുർബല 
ജനെിഭോഗങ്ങ
ളുവട 
ഭൂമിയിൽ 
മണ്ണ് 
ജലസംരക്ഷ
ണം 2

25/10/2018
On 

Going
135771 0 0 135771 135771 0 0 135771

ആത  തെലവ് ഓഡിറ്ക   ാലയളവില് വന്ന തെലവ്

് മ 
നമ്പര്ക

്രവൃത്തിയു
തട കരര്

ആരംഭിച്ച 
തിയ്യതി

അവസാനിച്ച 
തിയ്യതി

്രവൃ
ത്തിയു
തട തല് 
സ്ഥിതി



 
 

 

 

 

      7 രജി ്റർ പരിസശാധന  ാംബന്ധിച്ച്. 

 

❖ ലതാഴില് കാര്ഡ്  രജിെറ്റില് 2017- വലര അവപക്ഷിച്ചവരുലെ വിവരങ്ങൾ 

മാഗ്തവമ കാണാന് കഴിഞ്ഞുള്ളു. ലതാഴില് കാര്ഡ്  വിതരണ രജിെ്റര് 

പരിവശാധിച്ചവൊൾ 2018-ല് 2-വപര്ക്ക്  നല്കിയതായി കാണാന് കഴിഞ്ഞു. 

എന്നാല് MIS ഗ്പകാരമുള്ള രജിെ്ററില് ഈ ൊമ്പത്തിക വരഷ്്ടം 13 

കുെുംബങ്ങൾക്ക്   ലതാഴില് കാര്ഡ്  അനുവേിച്ചതായി കാണുന്നു.  

❖ ലതാഴില് രജിസ്ടര് പരിവശാധിച്ചവൊൾ വവതനം കവകിയതിനല്റ 

വിവരങ്ങൾ ഒന്നും കാണാന് കഴിഞ്ഞില്ല.  

ലതാഴില് ആവശയലെടതും ലതാഴില് അനുവേിച്ച വിവരങ്ങളും 

രജിെ്ററില് വരഖലെെുത്തി കണ്ടില്ല.  

❖ വര്ക്ക്  രജിെ്റര് പരിവശാധിച്ചവൊൾ എടാം വാര്ഡിലെ ആലക 15- 

ഗ്പവൃത്തികൾ മാഗ്തവമ വരഖലെെുത്തിയതായി കാണുന്നുള്ളൂ.  

❖ പരാതി രജിെറ്റില് യാലതാരു പരാതിയും വരഖലെെുത്തിയതായി 

കണ്ടില്ല. 

❖ ലമറ്റീരിയല് രജിെ്ററില് 2018-19 ൊമ്പത്തിക വര്ഷ്ടലത്ത  

ലമറ്റീരിയെിനല്റ ഒരു വിവരവും വരഖലെെുത്തിയിടില്ല . 

❖ സ്ഥിര ആസ്തി രജിെറ്റില്   4-ഗ്പവര്ത്തികളുലെ വിവരങ്ങൾ മാഗ്തവമ 

വരഖലെെുത്തിയിടുള്ളൂ .  

16

160501

0003/L

D/2343

47

ward 8 

പ്രതീക്ഷോഭെ
നം 
,മഹിളോമന്ദി
രം,െൃദ്ധമന്ദി
രം 
മ്കോപൌണ്ടിൽ
 

ഭൂെികസനം,മ
ണ്ണ് 
ജലസംരക്ഷ
ണം ഘട്ടം 1

27/11/2018
On 

Going
86991 0 0 86991 86991 0 0 86991

17

160501

0003/IF

/371864

WARD 8/265 

SC BHAVANA 

NIRMANAM 

SUNILA 

MOHANDAS

27/11/2018
On 

Going
18970 0 0 18970 18970 0 0 18970

18

160501

0003/IF

/371562

WARD8 (2) 

വെറുകിട 
നോമമോപ്ത 
കർഷകരുവട 
ഭൂമിയിൽ 
ഭൂെികസന 
പ്രെുത്തികള്
 ഘട്ടം 2

12/2/2019
On 

Going
105148 0 0 105148 105148 0 0 105148

19

160501

0003/IF

/368179

വെറുകിട 
നോമമോപ്ത 
കർഷകരുവട 
ഭൂമിയിൽ 
മണ്ണ് ജല 
സംരക്ഷണം8(

1)

15/01/2019
On 

Going
162600 0 0 162600 162600 0 0 162600



 
 

 

❖ ഗ്രാമ െഭാ രജിസ്ടര് :2018-2019 വര്ഷ്ടലത്ത  വൊഷ്ടയല് ഓഡിറ്റ്  റിവൊര്ട് 

അവതരണത്തിന്ലറയും 2019-20 ൊമ്പത്തിക വര്ഷ്ടവത്തക്കുള്ള വാര്ഷ്ടിക 

കര്മ്മ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിനല്റയും ഭാരമായി ഗ്രാമെഭ  വചര്ന്നതായി 

റജിെ്ലറരില് കാണുന്നുലവങ്കിെും അതിന്ലറ മിനിറ്റ്െ് , തീരുമാനങ്ങൾ 

എന്നിവ വരഖലെെുത്തിയിടില്ല.കൂൊലത 2019-20ൊമ്പത്തിക വര്ഷ്ടത്തില് 

വാര്ഡില് നെെിൊവക്കണ്ട ഗ്പവര്ത്തികലള െമ്പന്തിച്ച വിവരങ്ങൾ 

വരഖലെെുത്തി കണ്ടില്ല. 

പഞ്ചായത്തില് പരിവശാധിച്ച 7 രജിസ്റ്റരുകളും കാൊനുെഗ്്തമായി 

പുതുക്കിയിടില്ല.  

വർക്ക്   ഫയലുകൾ  

ഇരുപത്  ഗ്പവര്ത്തികളുലെ  വര്ക്ക്  ഫയല് പരിവശാധിച്ചവൊൾ , Annual Master 

Circular അദ്ധയായം -7 ഗ്പകാരം ഒരു വര്ക്ക് ഫയെില് ഉണ്ടായിരിവക്കണ്ട 22 – 

വരഖകളില് 18-ഗ്പവര്ത്തികളിെും  (2 –On Going) 15-വരഖകൾ കാണാന് കഴിഞ്ഞു.  

ഫയെില് െഭയമല്ലാത്ത വരഖകൾ  

െംവയാജിത പദ്ധതി വിവരങ്ങൾ , ൊധനങ്ങൾ വാങ്ങിയതിനല്റ വിവരങ്ങൾ , 

ൊധനങ്ങൾ വാങ്ങിയതിനല്റ ബില്ലുകൾ,,വറായല്റ്റി, ജിവയാ ൊരുള്ള 

വഫാവടാകൾ , വൊഷ്ടയല് ഓഡിറ്റ്  റിവൊര്ടിലന്റ വകാെി,  

കവർ സപജ്.  

• പരിവശാധിച്ച 20  ഫയെുകളില് 18 ഫയെുകളിെും കവര് വപജിലെ 

വിവരങ്ങൾ കൃതയമായി എഴുതി െൂക്ഷിച്ചിടുണ്്ട. 

• 2 ഭവന നിര്മ്മാണ ഗ്പവൃത്തികളുലെ (1605010003/IF/355001 , 

1605010003/IF/371864)  ഫയളുകളില്  എഎം െി ഗ്പകാരമുള്ള കവര് വപജ് 

കാണുവാന് ൊധിച്ചില്ല. 

• ഭരണെമിതിയുലെ അന്രീകാരത്തിന് വവണ്ടി ഉള്ള ഒരു വരഖ കവര് വപജ് 

ആയി ഉൾലെെുത്തിയിടുണ്്ട.ഇതില് ലെഗ്കടറി ഒെ് വച്ചിടുണ്്ട. 

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

സ്ഥെം,ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി,അവൊനിച്ച തീയതി ,അെങ്ങൾ 

തുക, യഥാര്ഥ ചിെവ് ,ഓവറെ്ീയറുലെ ഒെ്  ,ലഷ്ടല്ഫ്  ഓഫ് 

വര്ക്ക് ,െീരിയല്നമ്പര്എന്നിവ  കൃതയമായി വരഖലെെുത്തിയിടുണ്്ട. 

• എന്നാല്,ഗ്പവൃത്തിയുലെ വിഭാരം,ജിവയാ ൊര് െംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 

വൊഷ്ടയല് ഓഡിറ്റ്  വിവരങ്ങൾ എന്നിവ കാണുവാന് ൊധിച്ചില്ല. 

 



 
 

 

രചക്ക്  ലിസ്്റ്  

• പരിവശാധിച്ച 20 ഫയെുകളില് 18  ഫയെുകളിെും ലചക്ക്  െിസ്റ്റ്  കാണുവാന് 

ൊധിച്ചു. 

• ലചക്ക് െിസ്റ്റില് ഓവരാ വരഖകളുലെയും വപജ് നമ്പര് വചര്ത്തിടുണ്്ട. 

 ആക്ഷന് പ്ലാന് സകാപി 

• തവനൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില് പരിവശാധിച്ച 20 ഫയെുകളില്  11 

ഫയെുകളില് മാഗ്തമാണ് ഫയെുകളില് ആക്ഷന് പ്ലാനിനല്റ വകാെി 

കാണുവാന് ൊധിച്ചത്. 

എ ്റിസമറ്റ ്

• പരിവശാധിച്ച 20 ഫയെുകളിെും എെ്റിവമറ്റ്  വകാെി ഉൾലെെുത്തിയതായി 

കാണുവാന് ൊധിച്ചു. 

• ജനകീയ എെറ്ിവമറ്റ ്എല്ലാ .ഫയെുകളിെുംഉൾലെെുത്തിയിരിയ്ക്കുന്നത് 

ഗ്ശദ്ധിക്കലെടു.ഏലതാരാൾക്കും ഗ്പവൃത്തിലയ െംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 

മനസ്സിൊക്കുന്നതിനു ഇത് െഹായകരമാകുന്നു.(അനുബന്ധം 1) 

• അബ്സ്്ഗ്െക്റ്്റ  ഓഫ് എെ്റിവമറ്റ് ,വിശേമായ എെറ്ിവമറ്റ് എന്നിവ എല്ലാ 

ഫയെുകളിെും ഉൾലെെുത്തിയിടുണ്്ട.  

• ലതാഴിൊളി-ൊധന ഘെകങ്ങൾ െംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങൾ,വററ്റ് അനാെിെിെ് ,െീഡ് & െിഫ്റ്റ്  വിവരങ്ങൾ,വബാഡിലന 

െംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ എന്നിവ കൃതയമായി വചര്ത്തിടുണ്്ട. 

• വര്ക്ക്  എസ്ടിലമെില് എ ഇ,ഓവര്െീയര് എന്നിവര് ഒെ് െീല് എന്നിവ 

കാണുവാന് ൊധിച്ചു.എന്നാല് ഒെിവനാലൊെം തീയതി 

വരഖലെെുതിയിടില്ല. 

  ാസേതിക അനുമതി  

• പരിവശാധിച്ച 20 ഫയെുകളിെും ൊവങ്കതിക അനുമതിയുലെ വകാെി 

ഉൾലെെുത്തിയിടുണ്്ട. 

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

ഘെകങ്ങൾ  എന്നിവ കൃതയമായി വരഖലെെുത്തി എ ഇ ,ഓവര്െീയര് 

എന്നിവ ഒെ്,െീല് എന്നിവ വരഖലെെുത്തിയിടുണ്്ട.എന്നാല് തീയതി 

വരഖലെെുത്തിയിടില്ല. 

 ഭരണാനുമതി 



 
 

• പരിവശാധിച്ച 20 ഫയെുകളിലെല്ലാം ഭരണാനുമതിയുലെ പകര്െ് 

െൂക്ഷിച്ചിടുണ്്ട.. 

• ഇതില് ഭരണാനുമതി നമ്പര് ,തീയതി എന്നിവ കൃതയമായി 

വരഖലെെുത്തിയിടുണ്്ട. 

• പഞ്ചായത്ത്  ലെഗ്കടറി ഒെ് ,െീല് എന്നിവ വരഖലെെുത്തിയിടുണ്്ട. 

മസ്ടർസറാൾ 

• പരിവശാധിച്ച 20 ഫയെുകളിെും അവിേഗ്ധ,വിേഗ്ധ ലതാഴിൊളികളുലെ മസ്ടര് 

വറാളുകൾ െൂക്ഷിച്ചിടുണ്്ട. 

• ബിഡിഒ,ലെഗ്കടറി,മസ്ടര് വറാൾ പരിവശാധിച്ച ഉവേയാരസ്ഥന് ,വമററ് 

എന്നിവരുലെ ഒെ് ,െീല് എന്നിവ ഉൾലെെുത്തിയിടുണ്്ട. 

• തവനൂര് പഞ്ചായത്തുകളിലെ മസ്ടര് വറാളുകളില് എം ബുക്ക്  

നമ്പര്,ഗ്പവര്ത്തി ലചയ്ത തീയതി എന്നിവ  വരഖലെെുത്തിയിടുണ്്ട. 

• ലതാഴിൊളികളുലെ ഹാജര് വിവരങ്ങൾ,ഒെ്,ഒരു േിവെലത്ത 

വവതനം,ആലക വവതനം, എന്നിവ കൃതയമായി വരഖലെെുത്തിയിടുണ്്ട. 

• തവനൂര് പഞ്ചായത്തില് ആയുധങ്ങൾ മൂര്ച്ച കൂടുന്നതിനുള്ള വാെക 

ലതാഴിൊളികൾക്ക് ലകാെുത്തതായി ഫയെുകളില് വരഖലെെുത്തിയതായി 

കണ്ടില്ല. 

• ലെഗ്കടറി,ബി ഡി ഒ എന്നിവര് ഒെിവനാലൊെം തീയതി 

വരഖലെെുത്തിയിടില്ല. 

സവജ്  ലിസ്്റ് 

• ഫയെുകളില് എംഐഎെ് ഇല് നിന്നും ഉള്ള വവജ് െിസ്റ്റ് ആണ് 

െൂക്ഷിച്ചിടുള്ളത്. 

• അവിേഗ്ധ,വിേര്ദ്ധ/അര്ദ്ധ വിേഗ്ദ ലതാഴിൊളികളുലെ വവജ്  െിസ്റ്റുകൾ 

ഗ്പവതയകം െൂക്ഷിച്ചിടുണ്്ട. 

എഫ്.ടി.ഒ 

• 20 ഫയെുകളിെും  മസ്ടര് വരാളിവനാെ് വചര്ന്ന് എഫ് െി ഒ യുലെ നമ്പര് 

വരഖലെെുത്തുക മാഗ്തമാണ് ലചയ്തിരിയ്ക്കുന്നത്. 

• ൊധന ഘെകങ്ങൾ ഉള്ള വര്ക്കുകളില് എഫ് െി ഒ കൃതയമായി 

െൂക്ഷിച്ചിടുണ്്ട. 

ഡിമാന്ഡ് സഫാാം 

•  പരിവശാധിച്ച 4 ഫയെുകളില് (1605010003/IF/371562, 1605010003/IF/368179, 

1605010003/LD/234347, 1605010003/LD/234347) മാഗ്തമാണ് എഴുതിതയ്യാരാക്കിയ 



 
 

ലതാഴില് ആവശയലെടുലകാണ്ടുള്ള ഗ്രൂെ് അവപക്ഷ കാണുവാന് 

ൊധിച്ചത്. 

• ഇതില് ലതാഴിൊളികളുലെ വപര് ,ലതാഴില് കാര്ഡ്  നമ്പര് എന്നിവ 

മാഗ്തമാണ് വരഖലെെുത്തിയിരിയ്ക്കുന്നത.് 

• വര്ക്ക്  ഫയെില് ഉൾലെെുത്തിയിടുള്ള അവപക്ഷ വഫാമില് 

പഞ്ചായത്തില് നിന്നും കകെറ്റിയ മറുപെി രെീറ്റ്  വചര്ത്തിടുണ്്ട. 

• ഗ്രൂപ്  അവപക്ഷയില് ലതാഴിൊളികളുലെ 

ഒെ്,തീയതി,ആവശയലെടിരിക്കുന്ന ലതാഴില് േിനങ്ങൾ എന്നിവലയാന്നും 

തലന്ന വരഖലെെുത്തിയിടില്ല.( അനുബന്ധം  2 ) 

വർക്ക്  അരലാസക്കഷ്ന്  സഫാാം 

• േുര്ബെ ജന വിഭാരങ്ങളുലെ ഭൂമിയില് മണ്ണ് ജെ െംരക്ഷണ 

ഗ്പവര്ത്തനങ്ങളുലെ  (1605010003/IF/317244) വര്ക്ക്  ഫയെുകളില് മാഗ്തമാണ് 

വര്ക്ക്  അവല്ലാവക്കഷ്ടന് വഫാം െൂക്ഷിച്ചിടുള്ളത.്അവപക്ഷിച്ച 

ലതാഴിൊളികളുലെ വപര്,ലതാഴില് അനുവേിച്ച തീയതി ,കാെയളവ് 

എന്നിവ കൃതയമായി വചര്ത്തിടുണ്്ട. ( അനുബന്ധം 3 ) 

മ ്റർ സറാള് മൂവ്രമന്റ് സ്ലിപ ്

• തവനൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പരിവശാധിച്ച 20  വര്ക്ക്  ഫയെുകളില് 

മെറ്ര് വറാള് മൂവല്മനറ്് സ്ലിപ്  െൂക്ഷിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്. 

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

ഐ എെില് അളവ്  വിവരങ്ങൾ വരഖെെ്ുത്തിയ തീയതി ,എഫ് െി ഒ ഫസ്റ്റ് 

െിവേടറി,ലെക്കനറ്്  െിവേടറി തീയതികൾ വരഖലെെുത്തിയിടുണ്്ട. 

• ഗ്പവൃത്തിയുലെ അളവ് െംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ വരഖലെെുത്തിയ 

തീയതികൾ ഉൾലെെുത്തിയിടില്ല. 

രമറ്റീരിയൽ  ാംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 

• ലമറ്റീരിയല് വാര്ക്കിന്റ്റ്  13 ഫയെുകൊണ് പരിവശാധിച്ച.്. 

        ഫയെില് െൂക്ഷിച്ചിടുള്ള വൗച്ചര് ബിെ്ളിലെ തീയതി ഗ്പവൃത്തിയുലെ       

കാെയളവിെുള്ളതല്ലാത്തത് ഗ്ശദ്ധയില്ലെടു. (അനുബന്ധം 4 ) 

• എന്നാല് ലകാവടഷ്ടന് വിളിച്ചതിനല്റ വരഖകൾ,കംപാരറ്റീവ ്

െ്വററ്്റലമന്റ്റ് ,പര്വച്ചെ്   ഓര്ഡര് എന്നിവലയാന്നും തലന്ന ഫയെുകളില് 

കാണുവാന് ൊധിച്ചില്ല. 

• വബാര്ഡിലന്റ ബില്ലുകൾ ഫയെില് െൂക്ഷിച്ചിടില്ല. 

 



 
 

 

 ാംസയാജിത ഗ്പവൃത്തികരള  ാംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 

 2 ഭവന നിര്മാണ ഗ്പവൃത്തികളുലെ (1605010003/IF/355001 , 1605010003/IF/371864)   

ഫയെുകളില് വിവല്ലജ്  എക്െല്റന്ഷ്ടന് ഓഫീെ റുലെ ൊക്ഷയപഗ്തം 

വചര്ത്തിടുണ്്ട.(അനുബന്ധം 5 ) 

ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ്താം 

• പരിവശാധിച്ച ഫയെുകളില് പൂര്ത്തീകരിച്ച  4 (IHHL - 1605010003/IF/355004, 

1605010003/RS/336347, 1605010003/IF/355001, 

1605010003/RS/336354)വര്ക്കുകളില് ഗ്പവൃത്തി പൂര്ത്തീകരണ 

ൊക്ഷയപഗ്തം ഉളല്െെുതിയിടുണ്്ടന്കിെും വരഖലെെുത്തിയിടുള്ള  

വിവരങ്ങൾ അപൂര്ണ്ണമാണ.്ഗ്പവൃത്തിയുലെ വപര് ,വകാഡ്,ഗ്പവൃത്തി 

ആരംഭിച്ച തീയതി ,അെങ്കല് തുക,യഥാര്ഥ ലചെവ് എന്നീ വിവരങ്ങൾ 

മാഗ്തമാണ് അെയാളലെെുതിയിരിയ്ക്കുന്നത്. 

• ഗ്പവര്ത്തി പൂര്ത്തീകരണ ൊക്ഷയ പഗ്തത്തില് ബന്ധലെട 

ഉവേയാരസ്ഥരുലെ ഒവൊ െീവൊ കാണാന് കഴിഞ്ഞില്ല. 

എാം ബുക്ക്  

• പരിവശാധിച്ച ഫയെുകളില് എല്ലാം തലന്ന എം ബുക്ക്  

ഉൾലെെുത്തിയിടുണ്്ട. 

• എം ബുക്കില് ഗ്പവൃത്തിയുലെ വപര്,എം ബുക്ക്  നമ്പര്,വപജ് 

നമ്പര്,ഓവര്െീയര്,അലഗ്കഡിറ്റ് എന്ജിനീയര് എ എന്നിവരുലെ  

ഒെ്,െീല്,തീയതി എനിവ വരഖലെെുത്തിയിടുണ്്ട. 

• എം ബുക്ക്  ലെലഗ്കടറി െര്ടികഫ ലചയ്തു ഒെ്, െീല് എന്നിവ 

വരഖലെെുത്തിയിടുണ്്ട. 

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

വരഖലെെുത്തിയിടില്ല. 

• അെങ്കല് തുക,യഥാര്ഥ ലചെവ് എന്നിവ വരഖലെെുത്തിയിടുണ്്ട. 

സഫാസട്ാഗ്രാഫ്  

• പരിവശാധിച്ച 5 ഫയെുകളിൊണ്  ഗ്പവൃത്തിയുലെ വിവിധ ഘടങ്ങളിെുള്ള 

വഫാവടാഗ്രാഫ് കാണുവാന് ൊധിച്ചത്.ഇതില് 3  ഫയെുകളില് മാഗ്തമാണ് 3 

ഘടങ്ങളില്  ഉള്ള  വഫാവടാഗ്രാഫ്  ഉൾലെെുത്തിയിടുള്ളത്. 

ജിസയാ ടാഗ്ഗ്ഡ് സഫാസട്ാഗ്രാഫ്  



 
 

• പരിവശാധിച്ച ഫയെുകളിവൊന്നും തലന്ന ജിവയാ ൊഗ്ഗ്ഡ് വഫാവടാഗ്രാഫ്  

ഉൾലെെുത്തിയിടില്ല. 

 

സ റ്റ് ഡയറി 

•  ഗ്പവൃത്തികളുലെ ഫയെുകളില് ഭവന നിര്മ്മാണ ഗ്പവര്ത്തിയുലെ 2 ഭവന  

നിര്മ്മാണ ഗ്പവൃത്തികളുലെ (1605010003/IF/355001 , 1605010003/IF/371864)  

ഫയെുകളില് ഒഴിലക ബാക്കി 18 ഫയെുകളിെും കെറ്റ് ഡയറി 

െൂക്ഷിച്ചിടുണ്്ട. 

• ഗ്പവൃത്തിയുലെ വപര,്വകാഡ്,ആരംഭിച്ച തീയതി,അവൊനിച്ച 

തീയതി,അെങ്കല് തുക,യഥാര്ഥ ലചെവ,്ലചക്ക്  െിെറ്്,ഗ്പവൃത്തി  ആരംഭ 

മീറ്റിങ്ങിനല്റ  വിവരങ്ങൾ,ലതാഴിൊളികളുലെ ൊക്ഷയപഗ്തം,വിജിലെന്െ് 

ആന്നറ്്  വമാനിടരിംഗ്ഗ് കമ്മിറ്റിയുലെ വിവരങ്ങൾ ,െരര്ശക കുറിെ് 

എന്നിവ വരഖലെെുത്തിയിടുണ്്ട. 

• പണിയായുധതിനല്റ വാെക െംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ,ഗ്പവൃത്തി 

സ്ഥെലത്ത ലൌകരയങ്ങൾ,ചികില്ല്ചെവ് െംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 

എന്നിവ വരഖലെെുത്തിയിടില്ല. 

കരണ്ടത്തലുകൾ  

• ജനകീയ എസ്റ്റിവമറ്റ്  ഒടുമിക്ക ഫയെുകളിെും കലണ്ടത്താന് കഴിഞ്ഞു. 

മാഗ്തമല്ല മസ്റ്റര് വറാളുകളില് എം ബുക്കിനല്റ നമ്പരുകൾ 

വരഖലെെുത്തിയാതായും കാണാന് കഴിഞ്ഞിടുണ്്ട. ഇത് 

മാതൃകാപരമായ ഒരു ഗ്പവര്ത്തിയാണ്.  

• എല്ലാ ഗ്പവര്ത്തികളുവെയും ഗ്പവര്ത്തി പൂര്ത്തീകരണ 

ൊക്ഷയപഗ്തത്തില് ബന്ധലെട ഉവേയാരസ്ഥന്മാരുലെ ഒവൊ െീവൊ 

കാണാന് കഴിഞ്ഞിടിെ.  

• ഗ്പവര്ത്തി നെക്കുന്ന സ്ഥെങ്ങളുലെ  ഗ്പവതയകിച്ച്  ഭൂവികെന 

ഗ്പവര്ത്തികളുലെ  വിവരങ്ങൾ കൃതയമായി വരഖലെെുത്തിയിടില്ല. 

ഭൂവുെമകളുലെ കരമെച്ച രെീത് കാണാന് കഴിഞ്ഞിടുമില്ല .  

• IHHL വര്ക്കുകളില് (IF/336354, IF/355001)ഗ്പവര്ത്തി തുെങ്ങുന്നതിനു ഏഴ് 

മാെം മുമ്പുള്ള ബില്ലുകളാണ് കാണാന് കഴിഞ്ഞത്.  

• IHHL-(IF/355036 )ഭാസ്കരന് എന്നയാളുലെ ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥെം 

െരര്ശിച്ചവൊൾ ഗ്പവര്ത്തി പൂര്ത്തീകരിച്ചതായി കാണാന് കഴിഞ്ഞില്ല 

എന്നാല് ഈ ഗ്പവര്ത്തിയുലെ ഫയെില് ഗ്പവര്ത്തി പൂര്ത്തീ 

കരിച്ചതായും എം ബുക്കും , MIS ഗ്പകാരവും മുഴുവന് തുകയും 

കകമാറിയതായി കാണാന് കഴിഞ്ഞു.  



 
 

• തരിശുഭൂമി ക്കൃഷ്ടിവയാരയമാക്കല്  (LD/233653) ഗ്പവര്ത്തിയിലെ 9166 

മസ്റ്റര് വറാൾ പരിവശാധിച്ചവൊൾ  അമ്മിണി (KL-05-010-003-008/1) എന്ന 

ലതാഴിൊളിയുലെ  രണ്ടു േിവെലത്ത ഹാജര് ചുവെ് മഷ്ടി ലകാണ്്ട 

ആബല്െന്റ്റ് വരഖലെെുത്തിയതിനു മുകളിെൂലെ ഒെിെുകയും ആ 

േിവെങ്ങളിലെ  വവതനം കകെറ്റിയതായി വവജ്  െിസ്റ്റ് , MIS  എന്നീ 

വരഖകളില് കാണാന് കഴിഞ്ഞു. 

 

CIB രയ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ  

• പദ്ധതിയുലെ നെത്തിെിലന്റ െുതാരയത ഉറെ്  വരുത്തുന്നതിന് വവണ്ടി 

ലതാഴിെുറെില് സ്ഥാപിക്കാറുള്ള െിറ്റിെണ് ഇന്ഫര്വമഷ്ടന് വബാര്ഡ്  

എല്ലാ സ്ഥെങ്ങളിെും കാണാന് കഴിഞ്ഞില്ല.എന്നാല് അതിനുള്ള 

ലചെവുകൾ വന്നതായി എസ്റ്റിവമറ്റ് ,എം ബുക്ക്  എന്നിവയില് നിന്നും 

മനസ്സിൊക്കാനും കഴിഞ്ഞു.പരിവശാധിച്ച 20 ഗ്പവൃത്തികളില് 14 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥെങ്ങളില് െിറ്റിെണ് ഇന്ഫര്വമഷ്ടന് വബാര്ഡ്  കാണാന് 

കഴിഞ്ഞിടുണ്്ട.വാര്ഷ്ടിക മാസ്റ്റര് െര്ക്കുെര് അദ്ധയായം 10.6,11.7,13 

,ലതാഴിെുറെ് നിയമത്തിലെ ചാപ്റ്റര് 22.4 എന്നിവ ഗ്പകാരം ഗ്പവൃത്തി 

സ്ഥെത്ത് െിറ്റിെണ് ഇന്ഫര്വമഷ്ടന് വബാര്ഡ്  നിര്ബന്ധമായും 

സ്ഥാപിയ്ക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. 

അവകാശ നിസഷ്ധങ്ങൾ 

❖ പണിയായുധങ്ങളുലെ വാെക 

വൊഷ്ടയല് ഓഡിറ്റ് നെക്കുന്ന കാെയളവില് ലതാഴിെുപകരണങ്ങളുലെ വാെക 

ഇനത്തില് പണം ലചെവാക്കിയിടില്ല. ഉപകരണങ്ങൾ മൂര്ച്ചയാക്കുന്നതിനു 

വവണ്ടിയും പണം ലചെവഴിച്ചിടില്ല. മുന്കാെത്ത് പഞ്ചായത്തില് നിന്നും 

പണിയായുധങ്ങൾ നല്കിയിരുന്നതിനാല് ആണ് വാെക നല്കാത്തത് എന്ന ്

ലതാഴിൊളികളും പഞ്ചായത്തിലെ ലതാഴിെുറെ ് ജീവനക്കാരും അഭിഗ്പായലെടു 

അങ്ങലന ആലണങ്കില് വപാെും ലതാഴിെുപകരണങ്ങൾ മൂര്ച്ചയാക്കുന്നതിനുള്ള 

പണം ലതാഴിൊളികൾക്ക് ലകാെുക്കാവുന്നതാണ്. മൂര്ച്ചയില്ലാത്ത 

ഉപകരണങ്ങൾലകാണ്്ട പണിലയെുത്താല് ലതാഴിൊളികളുലെ ലതാഴില് വശഷ്ടി 

പൂര്ണമായും ഉപവയാരിക്കാന് കഴിയാലത വരികയും ഖജനാവിന് നഷ്ടം 

െംഭവിക്കുകയും ലചയ്യുന്നതാണ്.2018 ഒക്വൊബര് മുതല് 2019 മാര്ച്ച്  വലര 3158 

ലതാഴില്േിനങ്ങളിൊയി 63 വയക്തികൾക്ക്855818 രൂപ വവതനമായി െഭിച്ചത്(713 

മസ്റ്റര്വറാൾ),ഇതിന് ഗ്പകാരം ലതാഴിൊളികൾക്ക് ഉപകരണങ്ങൾക്കുള്ള വാെക 

ഇനത്തില് 15790 െഭിവക്കണ്ടതാണ.്(അനുബന്ധം 6) 

❖ ലതാഴില് സ്ഥെലത്ത ൌകരയങ്ങൾ  



 
 

ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥെത്ത ്അഗ്പതീക്ഷിതമായി എലന്തങ്കിെും അപകെങ്ങൾ ഉണ്ടായാല് 

ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്ട നല്കാന് ഉള്ള െംവിധാനമായ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ ്വബാക്്് വപരിന് വവണ്ടി 

ഒന്ന് എന്ന രീതിയില് ആണ് വാര്ഡില് കാണാന് കഴിഞ്ഞത്. മുറിവിനുള്ള 

മരുന്ന് വപാലെയുള്ള ചുരുക്കം ചിെ മരുന്നുകൾ ഒരു കവറില് ഇട് 

ലവച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിെുലത്ത ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്ടകിറ്റ്. ഇത് തികച്ചും 

അപരയാപ്തമാണ്. 

ലതാഴില് സ്ഥെത്ത് വിഗ്ശമിക്കാനുള്ള തണല് ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള പന്തല് 

കാണാന് കഴിഞ്ഞില്ല. മാഗ്തമല്ല കുെിലവള്ള ൌകരയലമാരുക്കുന്നതിന ്

കൃതയമായ ഒരു രീതിയില്ല എന്നാണ് മനസ്സിൊക്കാന് കഴിഞ്ഞത് ചിെ 

േിവെങ്ങളില് ലതാഴിൊളികൾ ലകാണ്ടുവരും ചിെ േിവെങ്ങളില് 

വീടുെമയില് നിന്നും െഭിക്കും. മറ്റു ചിെവൊൾ ലതാഴിെിെങ്ങളില് 

ലതാഴിൊളികൾ ചൂൊക്കി എെുക്കും എന്നാണ ് കുെിലവള്ള ൌകരയലത്ത പറ്റി 

ലതാഴിൊളികൾ പറഞ്ഞത.് ലതാഴിെുറെ് പദ്ധതിയുലെ വാര്ഷ്ടിക മാസ്റ്റര് 

െര്ക്കുെറിലെ അധയായം 8-8.2 ഗ്പകാരം ഗ്പവര്ത്തി .സ്ഥെത്ത് വവണ്ടതായ 

അെിസ്ഥാന ൌകരയങ്ങളുലെ െംഘനമാണ് ഇത്  െൂചിെിക്കുന്നത.്  

❖ വവതനം കവകുന്നത് െംബന്ധിച്ച്  

വാര്ഡിലെ 65 ലതാഴിൊളികൾക്കും കഴിഞ്ഞ ൊമ്പത്തിക വര്ഷ്ടത്തില് 

ഡിെംബറില് ആണ് അവൊനമായി ഗ്പവര്ത്തി ലചയ്തതിന്ലറ വവതനം 

െഭിച്ചിടുള്ളത് .തുെര്ന്ന് മാര്ച്ച്  വലര ലചയ്ത ഗ്പവര്ത്തികൾലക്കാന്നും വവതനം 

െഭിച്ചിടില്ല.ഇത് െംബന്ധിച്ച ലതാഴിൊളികളുലെ പരാതി അനുബന്ധം 2 ഇല് 

വചര്ത്തിരിയ്ക്കുന്നു. ലതാഴിെുറെ് നിയമത്തില് 14 േിവെത്തിനുള്ളില്  വവതനം 

െഭിച്ചിലല്ലങ്കില് ലെക്ഷന് 3(3),വാര്ഷ്ടിക മാസ്റ്റര് െര്കുെര് ലഷ്ടഡയൂൾ 2 പാര 29 

ഗ്പകാരം ഓവരാ േിവെത്തിനും വവതനത്തിനല്റ 0.05 ശതമാനം എന്ന നിരക്കില് 

ലതാഴിൊളിക്ക ് വവതനം കവകുന്നതിനുള്ള നഷ്ടട്പരിഹാരം 

നല്കണം.(അനുബന്ധം 7) 

വിജിലന് ്  & സമാണിറ്ററിാംര് കമ്മറ്റി  

പരിവശാധിച്ച 20 ഫയെുകളില് 14 ഫയെുകളിൊണ്  കെറ്റ് ഡയറി 

ഉണ്ടായിരുന്നത്.ഇവയില് എല്ലാം തലന്ന വിജിെന്െ്  & വമാണിടറിംര ്

കമ്മറ്റിയിലെ അംരങ്ങൾ ഒെ്  വരഖലെെുത്തിയിടുണ്്ട. 

പരാതി പരിഹാര  ാംവിധാനാം  

ലതാഴിെുറെ്  പദ്ധതിയുമായി ബന്ധലെടു ഇതു തരത്തിെുണ്ടാകുന്ന പരാതികൾ 

വരഖലെെുത്തുന്നതിനായി പഞ്ചായത്തില് പരാതി രജിസ്റ്റര്  

െൂക്ഷിച്ചിടുണ്്ട.ഇവതാലൊെം ഏലതാരാൾക്കും  ഇത് െംബന്ധിച്ച പരാതികൾ  



 
 

വരഖലെെുത്തുന്നതിന് വേശീയ തെത്തിെും െംസ്ഥാന തെത്തിെും വൊൾ ഗ്ഫീ 

നമ്പര് (1800 425 1004 )െഭയമാക്കിയിടുണ്്ട. 

 

നിരീക്ഷണങ്ങൾ  

❖ വമറ്റ്മാലര െംബന്ധിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ  
• പദ്ധതിയുലെ നെത്തിെിന് വമല്വനാടം വഹിക്കുന്ന വമറ്റ്മാര് മൂന്ന ്

വപരാണ് ഉള്ളത്. ധനെക്ഷ്മി, രമണി, കെയാണി എന്നിവര്. 
വളലരയധികം കഴിവുറ്റ ആളുകളായാണ് ഇവലരെറ്റി മനസ്സിൊക്കാന് 

കഴിഞ്ഞത്. ആവശയമായ പരിശീെനങ്ങളും പിന്തുണയും നല്കിയാല് 

ഇവരുലെ വെവനം വാര്ഡിലെ ലതാഴിെുറെ്  പദ്ധതിയുലെ നെത്തിെിന ്

വെിയ മുതല്ക്കൂടായിരിക്കും. ലതാഴിെുറെ്  നിയമം, പരിസ്ഥിതി 

െംരക്ഷണം, നീര്ത്തൊതിഷ്ടിത വികെന െമീപനം എന്നിവയില് 

വമറ്റ്മാര്ക്ക്  ഗ്പാഥമികമായ പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടാവുന്നത ് വാര്ഡിലന 

െംബന്ധിച്ചിെവത്താളം ഏലറ രുണകരമായിരിക്കും. 
❖ ലതാഴില്കാര്ഡ്  െംബന്ധിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ   

• വീെുവീൊന്തരം കയറിയിറങ്ങി ലതാഴിൊളികളുലെ ലതാഴില്കാര്ഡും 

അവരുലെ ബാങ്ക് പാസ്സ്ബുക്കും പരിവശാധനക്ക്  വിവധയമാക്കിയിരുന്നു. 
ഇതില് നിന്നും മനസ്സിൊക്കാന് കഴിഞ്ഞതനുെരിച്ച് മസ്റ്റര്വറാളുകൾ 

പൂര്ത്തീകരിക്കുന്നതിനനുെരിച്ചല്ല.ലതാഴില്കാര്ഡില്വരഖലെെുത്തു

ന്നത.് ഒന്നില്കൂെുതല് മസ്റ്റര്വറാളുകളിലെ ലതാഴില് ഒന്നിച്ച് 

വരഖലെെുത്തുന്നതായിടാണ് കാണാന് കഴിഞ്ഞത.് ഇതുതലന്ന 

മസ്റ്റര്വറാൾ നമ്പരുകൾ ലതറ്റിച്ച് എഴുതിയതും ഗ്ശദ്ധയില് 

ലപെുകയുണ്ടായി. ചുരുക്കത്തില് എഗ്ത േിവെം ലതാഴില്ലചയ്തു എന്ന് 

ലതാഴില് കാര്ഡില് നിന്നും മനസ്സിൊക്കാന് കഴിയുന്നില്ല. 
•  കൂെി െഭിക്കുന്ന ബാങ്ക് അലക്കൗണ്ടിലന്റ പാെ്ബുക്ക് കൃതയമായി 

വരഖലെെുത്താത്തതിനാല് ലതാഴിൊളികൾക്ക്  െഭിച്ച വവതനത്തിലന്റ 

കൃതയമായ  കണക്കുകളും  മനസ്സിൊക്കാന്  കഴിയില്ല. വവതനം  

െഭയമാകുന്ന ബാങ്കുകളിലെ അലക്കൗണ്ടിലെ തുക അറിയുന്നത് 

െംബന്ധിച്ച് ഉവേയാരസ്ഥന്മാറില് നിന്നും വമാശം െമീപനമാലണന്ന് 

ഉണ്ടാലവൗള്ളത് എന്ന്  ലതാഴിൊളികളില് നിന്നും അറിയാന് കഴിഞ്ഞു.  

(അനുബന്ധം 8) 

❖ മസ്റ്റര്വറാൾ മൂവല്മന്റ ്, ഗ്പവര്ത്തിയുലെ നെത്തിെ് .  

 വാര്ഡിലെ  ലതാഴിെുറെ്  ഗ്പവര്ത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചവൊൾ          

മനസ്സിൊക്കാന് കഴിഞ്ഞത് ഗ്പകാരം ഗ്പിന്റ ് ലചയ്ത മസ്റ്റര്വറാൾ ഗ്പവര്ത്തി 



 
 

സ്ഥെലത്തത്തിക്കുന്നത് പദ്ധതി നിര്വഹണ ഉവേയാരസ്ഥന്മാരാണ്. ഇത് 

ഏലറ അഭിനരനീയമായ ഒരു കാരയമാണ.് എന്നാല് വൊഷ്ടയല് ഓഡിറ്റ്  

നെക്കുന്ന േിവെങ്ങളില് ഗ്പിന്റ ് ലചയ്ത മസ്റ്റര്വറാൾ ലതാഴില് നെക്കുന്നിെത്ത് 

(ലചറുകിെ നാമ മാഗ്ത കര്ഷ്ടകരുലെ ഭുമിയില് ഭുവികെനം ഘടം 2 

IF/371562,മസ്റ്റര് വറാൾ നമ്പര് :12555,12552,12553,12554) എത്തിക്കാന് രണ്്ട 

േിവെലത്ത താമെം വനരിടതായി കാണുന്നു. ഇതുമൂെം 

ലതാഴിൊളികൾക്ക്  രണ്്ട േിവെം ലതാഴില് നഷ്ടലെടിടുണ്്ട. ഒരു 

ജീവനക്കാരന് ചുരുക്കം ചിെ മണിക്കൂറുകൾ ലചെവഴിച്ചാല് ഇഗ്പകാരം 

െംഭാവിക്കാലതയിരിക്കുമായിരുന്നു. മാഗ്തമല്ല വൊഷ്ടയല് ഓഡിറ്റ്  

വന്നതുലകാണ്്ട രണ്്ട േിവെലത്ത ലതാഴില് നഷ്ടലെടുലവന്ന് 

ലതാഴിൊളികൾക്ക്  വതാന്നുവാനും ഉള്ള ൊദ്ധയതയുണ്്ട.(അനുബന്ധം 9)  

മാഗ്തമല്ല ലതാഴിൊളീ വകഗ്രീകൃതമായ ഒരു െംവിധാനം ഓഫീെ്  

വകഗ്രീകൃതമായ ഒരു െംവിധാനമായി മാറുന്നതും ഒരു ഘടത്തില് 

വൊഷ്ടയല് ഓഡിറ്റ്  വകഗ്രീകൃതമായി മാറുന്നതും നല്ല ഗ്പവണതയായി 

കാണാന് കഴിയില്ല. 

❖ ഗ്പവൃത്തികളുലെ ലതരലഞ്ഞെുെ്  െംബന്ധിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ. 

 ഗ്പവൃത്തി ലചയ്യുന്നതിനുള്ള സ്ഥെം ലതരലഞ്ഞെുക്കുവമ്പാൾ വാര്ഡിലെ 

ലപാതു സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്  ഗ്പാമുഖയം നല്കുന്നതായി കാണാന് 

കഴിയുകയുണ്ടായി. ഗ്പതീക്ഷാഭവന്, വൃദ്ധമരിരം, മഹിളാമരിരം, ചില്ഗ്ഡന്െ ്

വഹാം(LD/234347) എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്  രുണകരമാകുന്ന രീതിയില് 

ഗ്പവൃത്തികൾ നെെിൊക്കലെടിടുണ്്ട. ഇത് മാതൃകാപരമായ ഒരു ഗ്പവണതയാണ.് 

കൂൊലത വയക്തിരത ആസ്തികൾ െൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വവണ്ടിയുള്ള 

ഗ്പവര്ത്തനങ്ങളില് രുണവഭാക്താക്കലള ലതരലഞ്ഞെുക്കുവമ്പാൾ േുര്ബെ 

വിഭാരങ്ങൾക്ക്  ഉയര്ന്ന പരിരണന നല്കിയതായി കാണാന് കഴിയുന്നുണ്്ട. 

ഇതും നല്ല ഗ്പവണതയാണ്.  

❖ പദ്ധതിഗ്പവര്ത്തനങ്ങൾ െംബന്ധിച്ച സ്ഥെ പരിവശാധനയില്  

മനസ്സിൊക്കാന് കഴിഞ്ഞ കാരയങ്ങൾ.  

 വയക്തിരത രുണവഭാക്താക്കൾ വരുന്ന ഗ്പവൃത്തികൾക്ക് ലപാതുവവ 

ഉയര്ന്ന രുണനിെവാരം കാണാന് കഴിഞ്ഞു. മാഗ്തമല്ല രുണവഭാക്തൃവിഹിതം 

കൂെി ലചെവഴിച്ച് ഇത്തരം ആസ്തികൾ ലമച്ചലെെുത്താന് ഗ്ശമിച്ചിടുണ്്ട. ഭൂവികെന 

ഗ്പവര്ത്തനങ്ങൾ പെ വപരുകളിൊയിടുള്ള പദ്ധതികളായിടാണ് നെെില് 

വരുത്തുന്നത്. ലചറുകിെ നാമമാഗ്ത കര്ഷ്ടകരുലെ ഭൂമിയില് മണ്ണ് ജെ 

െംരക്ഷണം, േുര്ബെ വിഭാരങ്ങളുലെ ഭൂമിയിലെ മണ്ണ് ജെ െംരക്ഷണ 

ഗ്പവര്ത്തനങ്ങൾ, തരിശ് ഭൂമി കൃഷ്ടി വയാരയമാക്കല് എന്നിങ്ങലനയുള്ള 

പദ്ധതികൾലക്കല്ലാം െമാന െവഭാവമുള്ള ഗ്പവര്ത്തനങ്ങളാണ് നെന്നിടുള്ളത്. 



 
 

മാഗ്തമല്ല ഈ ഗ്പവര്ത്തനങ്ങളുലെ എസ്റ്റിവമറ്റ് ഗ്പകാരമുള്ള ഗ്പവൃത്തികളുമല്ല  

നെന്നിരിക്കുന്നത്. മഴക്കുഴികൾക്ക് പകരം കാര്ഷ്ടികാവശയങ്ങൾക്ക ്

ഉപവയാരലെെുന്ന തരം കുഴികളും വെിെവമറിയ വവസ്റ്റ് കുഴികളുമാണ ്

നിര്മ്മിക്കലെെുന്നത്. പെ കുഴികളും വാഴ, വചന, വചമ്പ് എന്നിങ്ങിലനയുള്ള 

കാര്ഷ്ടിക വിളകൾ നടിരിക്കുന്നതായും കാണാന് കഴിഞ്ഞു ഗ്പതീക്ഷാഭവനം 

,മഹിളാമരിരം,വൃദ്ധമരിരം വകാമ്പൗണ്ടില് ഭൂവികെനം,മണ്ണ്ജെെംരക്ഷണം 

ഘടം1-1605010003/LD/234347).എന്നാല് എസ്റ്റിവമറ്റ്  ഗ്പകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കജവ 

വവെികൾ നിര്മ്മിച്ചിടില്ല എന്നാണ ്ഫീല്ഡില് നിന്ന ്മനസ്സിൊക്കാന് കഴിഞ്ഞത്. 

തുെര്ച്ചയായുള്ള പറമ്പുകളില് ഒവര െവഭാവമുള്ള ഗ്പവൃത്തികൾ 

നെന്നിരിക്കുന്നതിനാല് ഒരു പുരയിെത്തില് നെന്നിടുള്ള ഗ്പവൃത്തി ഏത് 

പദ്ധതിയുലെ ഭാരമായുള്ളതാണ ് എന്ന ് മനസ്സിൊക്കാന് പറ്റാത്ത 

അവസ്ഥയാണുള്ളത.് വമറ്റിനുവപാെും ഇത് മനസ്സിൊക്കിലയെുക്കാന് പറ്റുന്നില്ല. 

മാഗ്തമല്ല ഓഫീെിലെ ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തികളുലെ വര്ക്ക്  ഫയല് 

പരിവശാധിച്ചവൊൾ വയക്തിരത രുണവഭാക്താക്കലള തിരിച്ചറിയാനുള്ള 

യാലതാരുവിധ വരഖകളും കാണാനും കഴിഞ്ഞില്ല. എസ്റ്റിവമറ്റ്  ഗ്പകാരമുള്ള 

ഗ്പവൃത്തികളല്ല നെന്നിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാല് ഗ്പവൃത്തികളുലെ അളവുകൾ 

പരിവശാധിക്കാനും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിെവിെുള്ളത.് കുഴികളുലെ 

എണ്ണലമെുക്കാന്വപാെും പറ്റാത്ത രീതിയില് കുഴികളില് വാഴകളും, വചമ്പ്, വചന 

എന്നിവയും നട് വപായിടുണ്്ട. ഇത്തരത്തില് െവകാരയ വയക്തികളുലെ ഭുമിയില് 

ഗ്പവര്ത്തികൾ നെക്കുവമ്പാൾ ഉെമസ്ഥരും കൂെി പണിക്കിറങ്ങണം എന്ന് 

നിയമമുലണ്ടങ്കിെും പെയിെത്തും അത് െംഭവിക്കുന്നില്ല.മാഗ്തമല്ല ലതാഴില് 

കാര്ഡ്  വപാെും െഭിക്കാത്ത ആളുകളുലെ പുരയിെത്തിെും ഗ്പവര്ത്തികൾ 

നെക്കുന്നതായി കാണാന് കഴിഞ്ഞിടുണ്്ട(ബാെചഗ്രന് മല്ലെള്ളി എന്നയാളുലെ 

പറമ്പില് നെന്ന ഗ്പവര്ത്തികൾ ഇതിന് ഉോഹരണമാണ് . 

 ഇത് കൂൊലത എടാം വാര്ഡില് സ്ഥിരതാമെക്കാരും ലതാഴില് കാര്ഡ ്

ഉെമകളുമായ ൊഹിറ,െുനിെ വമാഹന്ോെ്  എന്നിവരുലെ ഭവന നിര്മ്മാണ 

ഗ്പവര്ത്തികൾ((1605010003/IF/355001,1605010003/IF/37186). ഏഴാം  വാര്ഡില് 

നെന്നുലകാണ്ടിരിയ്ക്കുന്നതായാണ് കാണാന് കഴിഞ്ഞിടുള്ളത് .ഇവര്ക്ക്  

യഥാെമയം കൂെി െഭിക്കുന്നില്ല എന്നും മനസ്സിൊക്കിലയെുക്കാന് കഴിഞ്ഞു. 

❖ ഗ്പവര്ത്തികളുലെ രുണവമന്മ െംബന്ധിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ  

എസ്റ്റിവമറ്റില് പറയും ഗ്പകാരമല്ല പെ ഗ്പവര്ത്തികളും നെന്നിടുള്ളത്.(വര്ക്ക്  

വകാഡ് ,IF/339166,IF/355036,IF/371562)ഗ്പവര്ത്തി നെക്കുന്ന ഭുവുെമയുലെ 

ആവശയഗ്പകാരം ആവശയമായ ഗ്പവര്ത്തികൾ ലചയ്തു ലകാെുക്കുന്ന രീതിയാണ്  

കണ്ടുവരുന്നത്.അതിനാല് ഗ്പവര്ത്തികൾക്ക് ഉയര്ന്ന രുണനിെവാരം കാണാന് 

കഴിയുന്നുണ്്ട.ഇതിനു വവണ്ടി ലതാഴിൊളികൾ കഠിനാധവാനം ലചയ്യുന്നതും 

കാണാന് കഴിഞ്ഞു.എസ്റ്റിവമറ്റില് പറയും ഗ്പകാരം ഉറെുള്ള മണ്ണ് കുഴിലച്ചെുക്കുന്ന 



 
 

ഗ്പവര്ത്തിക്ക് പകരം കടിയുള്ള ലവട് കല്ല്  കുത്തിലൊടിച്ച് കുഴിയുണ്ടാക്കുന്ന 

ലതാഴിൊളികലളയാണ് കാണാന് കഴിഞ്ഞത.്ചുരുക്കത്തില് എസ്റ്റിവമറ്റുകൾ 

ഗ്പവേശത്തിന്ലറ ഗ്പവതയകതകവളാ ആവശയകതകവളാ മനസ്സിൊക്കി 

ഉണ്ടാക്കിയതല്ല എന്ന് മനസ്സിൊക്കാവുന്നതാണ്.   

❖ ലമറ്റീരിയല് വര്ക്ക് െംബന്ധിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

എല്ലാ വര്ക്കുകളിെും ൊധന ഖെകം എസ്റ്റിവമറ്റ് ഗ്പകാരം ഉണ്ട്.എന്നാല് 

വഗ്പാകയുര്ലമനറ്്  കമ്മറ്റികലള ഒരു ഫയെില് വപാെും കാണാന് 

കഴിഞ്ഞില്ല.മാഗ്തമല്ല MIS ഗ്പകാരം കണ്ട ബില്ലുകൾ ഫയെില് കാണാന് 

കഴിഞ്ഞില്ല.ഫയെില്കണ്ട ബില്ലുകൾ ചിെത ്ഗ്പവര്ത്തി തുെങ്ങുന്നതിന ്7 മാെം. 

മുമ്പുള്ള തിയ്യതിയിവെത് ആണ് എന്നും മനസ്സിൊക്കാന് ൊധിച്ചു. 

❖ െംവയാജിത പദ്ധതികൾ െംബന്ധിച്ച നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

വരഖകൾ ഗ്പകാരം െംവയാജിത പദ്ധതികൾ വൊഷ്ടയല് ഓഡിറ്റ് കാെയളവില് 

വിരളമാവയ കാണുകയുണ്ടായിടുള്ളു. എന്നാല് ഗ്പാവയാരിക തെത്തില് പെ 

പദ്ധതികളും െംവയാജിത െവഭാവമുള്ളതാണ്. കിണര് ആൾമറകളും വയക്തിരത 

കക്കൂെ് നിര്മ്മാണങ്ങളും രുണവഭാക്തൃവിഹിതം അെക്കം ലചെവഴിച്ച് ഉയര്ന്ന 

രുണനിെവാരത്തില് ആണ ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് 

ഗ്പാവയാരികതെത്തില് െംവയാജിത പദ്ധതികളായി തലന്ന 

പരിരണിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാല് ഫയെുകൾ ഗ്പകാരം അത്തരത്തിെല്ല 

കാണുന്നത.് 

❖ പുതിയ ഗ്പവര്ത്തികൾ ഏലറ്റെുക്കുന്നത് െംബന്ധിച്ചുള്ള വൊഷ്ടയല് 

ഓഡിറ്റ് യൂണിറ്റിന്ലറ അഭിഗ്പായങ്ങൾ/നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

കാൊവസ്ഥാ  വയതിയാനത്തിലന്റ ലകെുതികൾ ധാരാളം നിശബ്ദമായി 

ഗ്പതിഫെിക്കുന്ന ഒരു വാര്ഡാണ് കൂരെ. വാര്ഡിലെ ലതാഴിെുറെ് പദ്ധതിയുലെ 

ലപാതു െവഭാവത്തില് തലന്ന ഇത് ഗ്പതിഫെിക്കുന്നുണ്്ട. കിണറുകൾ 

അവയ്ക്കുള്ള ആൾമറകൾ എന്നിവലയല്ലാം ഇതിനുള്ള ഉോഹരണമാണ്. 
ആെന്നമായ ഒരു ജെ ോരിഗ്േയത്തിന് െൂചകങ്ങളാണ് ഇത്. കാൊവസ്ഥാ 

മാറ്റത്തിന് ഗ്പതിവരാധിക്കാന് തക്ക രീതിയിെുള്ള പദ്ധതികൾ കലണ്ടത്തി 

നെെില് വരുത്തുന്നത് വാര്ഡിന് രുണകരമായിരിക്കും. വാര്ഡില് െഭയമായ 

സ്ഥെങ്ങളിലെല്ലാം പച്ചെ് വളര്ത്തിലയെുത്ത് ചൂെ് നിയഗ്ന്തിക്കാന് ഗ്ശമിക്കുന്നത് 

രുണകരമായിരിക്കും. ലപാതുവായ ഉപവയാരങ്ങൾക്ക് െഭയമായ രീതിയിെുള്ള 

കുളങ്ങളുലെ നവീകരണം കഹവവയുലെ ഓരങ്ങളിെും മറ്റ് വറാഡരികുകളിെും 

തണല്മരങ്ങളും ഫെവൃക്ഷങ്ങളും നടുവളര്ത്തി വഴിയാഗ്തക്കാര്ക്കും 

തവേശീയര് ക്കും കുളിര്മ്മയും നാെിന് വപാഷ്ടക െമ്പന്നതയും ഉറെുവരുത്തുന്ന 

രീതിയില് പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാവുന്നതാണ്. 



 
 

 

 

അനുബന്ധാം 

1.ജനകീയ എെ്റിവമറ്റ് 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

2.ലതാഴിെിനുള്ള അവപക്ഷ 

 

3.ലതാഴില് അനുവേിച്ചു ലകാണ്ടുള്ള പഞ്ചായത്തില് നിന്നുമുള്ള രെീത്. 

 



 
 

 

 

4.ഗ്പവൃത്തിയുലെ കാെയളവില് നിന്നും വയതയാെമുള്ള തീയതിയിലെ 
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8.ബാങ്കിലെ ഉവേയാരസ്ഥരില് നിന്നും ലതാഴിൊളികൾക്ക് വനരിെുന്ന    

ബുദ്ധിമുടുകലളക്കുറിച്ച് ലതാഴിൊളികളില് നിന്നും െഭിച്ച പരാതി 

 

 



 
 

9.വൊഷ്ടയല് ഓഡിറ്റ്  നെത്തിയ തീയതികളില് ലതാഴിൊളികൾക്ക് 2 

േിവെവത്തയ്ക്ക് മാെ്റര് വറാള് െഭയമാക്കാത്തത് െംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

ജൂൊയ്  23 ലചാവാഴ്ച രാവിലെ 11.30 നു തവനൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കൂരെ 

വാര്ഡിലെ മഗ്േസ്സ ഹാളില് ലവച്ച് വചര്ന്ന ഗ്രാമെഭയില്  വൊഷ്ടയല് 

ഓഡിറ്റ്  കരെ് റിവൊര്ടിനല്റ അവതരണവും ചര്ച്ചയും നെന്നു.വൊഷ്ടയല് 

ഓഡിറ്റ്  റിവൊര്ടിനല്റ അെിസ്ഥാനത്തിെും തുെര്ന്നുള്ള ചര്ച്ചയുലെ 

അെിസ്ഥാനത്തിെും ഗ്രാമെഭ അംരീകരിച്ച ഗ്പധാന തീരുമാനങ്ങൾ താലഴ 

വചര്ക്കുന്നു. 

സ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  ഗ്രാമ ഭ തീരുമാനങ്ങൾ 

• ഗ്പവൃത്തി സ്ഥെവത്തയ്ക്ക് ആവശയമായ അെിസ്ഥാന 

ലൌകരയങ്ങളായ തണല് ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള ൊര്വപാളിന് 

ഷ്ടീറ്റ്,ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്ട കിറ്റ് ,െുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ 

പഞ്ചായത്തിനല്റ ഫണ്്ട ഉപവയാരിച്ച് താല്ക്കാെികമായി വാങ്ങി 

നല്കും. 

• ഗ്പവൃത്തികളുലെ ഫയെുകളില് രുണവഭാക്താക്കളുലെ വിവരങ്ങൾ 

,ലചയ്ത ഗ്പവൃത്തിയുലെ അളവുകൾ എന്നിവ കൃതയമായി എഴുതി 

െൂക്ഷിയ്ക്കും. 

• പഞ്ചായത്തില് നിന്നും ഗ്പവൃത്തി സ്ഥെവത്തയ്ക്ക് െഭയമാക്കിയ 

ആയുധങ്ങൾ തിരിവച്ചല്െിയ്ക്കുകയും ഇനി മുതല് 

ലതാഴിൊളികൾ ലകാണ്്ട വരുന്ന ആയുധങ്ങളുലെ വാെക മാെ്റര് 

വറാളില് കൃതയമായി വരഖലെെുത്തി അവര്ക്ക് െഭയമാക്കും. 

• പുതിയ വിജിെന്െ് ആന്റ ് വമാണിടറിംര് കമ്മിറ്റി അംരങ്ങലള 

ലതരലഞ്ഞെുക്കും. 

• ലതാഴിൊളികൾക്ക ് ബാങ്ക് ഉവേയാരസ്ഥരില് നിന്നും വനരിെുന്ന 

വമാശമായ ലപരുമാറ്റം ബന്ധലെട ഉവേയാരസ്ഥരുലെ ഗ്ശദ്ധയില് 

ലകാണ്്ട വരികയും ഉെനെി നെപെികൾ െവീകരിയ്ക്കുകയും ലചയ്യും. 

നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

വാര്ഡില് വൊഷ്ടയല് ഓഡിറ്റ്  ഗ്പഗ്കിയ നെത്തുന്ന കാെയളവില് 

ലതാഴിൊളികൾക്ക് ആറു മാെവത്താളമായി ലചയ്ത ലതാഴിെിനു വവതനം 

െഭിയ്ക്കതതായിടുള്ള ഗ്പശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു.ഇത് െംബന്ധിച്ച 

ലതാഴിൊളികളുലെ പക്കല് നിന്നും വശഖരിച്ച പരാതി റിവൊര്ടില് 

ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിടുണ്്ട.എന്നാല് നിെവില് ലതാഴിൊളികൾക്ക് ഈ 

കാെയളവിലെ വവതനം പൂര്ണ്ണമായും െഭിച്ചിടുണ്്ട എന്നാണ ്

മാസ്സിൊക്കാന് ൊധിച്ചത്. 

 

 

 

 

 



 
 

ഓഡിറ്്റ  ടീാം  

1.അഞ്ജു പി.എെ(്ലപാന്നാനി,വലാക്ക്  റിവൊഴ്്് വപഴ്ണ്്  ) 

2.അബ്ദുറഹിമാന് കെവത്ത് (നിെമ്പൂര്,വലാക്ക്  റിവൊഴ്്് വപഴ്ണ്്) 

3.മുഹമ്മേ്  യൂെഫ്  െെീം(ലകാവണ്ടാടി,വലാക്ക്  റിവൊഴ്്് വപഴ്ണ്്  ) 

4.ഹംെ െി.എം(പനമരം,വലാക്ക്  റിവൊഴ്്് വപഴ്ണ്് ) 

5.അരുണ് പി.എ(വയനാെ് ,ജില്ലാ റിവൊഴ്്് വപഴ്ണ്്) 

6.അബ്ദുല് ജബ്ബാര് ലക.പി(മെെുറം,ജില്ലാറിവൊഴ്്് വപഴ്ണ്്) 

 

 

 


