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ആമുഖം  
       രാജയതത്ത ഗ്ഗാമങ്ങളിൽ ജീെിക്കുന്ന  ാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുതെ 
 ര്ട്െദതാന്മുഖമായ പുദരാഗതി ലക്ഷ്യം െച്ച്  വാതഗ്ന്തയാനന്തര ഇന്തയന് പാര്ട്ലിതമന്റിൽ   
നിര്ട്മിക്കതപ്പട  ശക്തമായ നിയമങ്ങളിതലാന്നാണ്  മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ 
തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി. 2005 ത പ്തംബര്ട് മാ ം 5-ാാാം തീയ്യതി ഈ നിയമം നിലെിൽ 
െന്നു.  
      തതാഴിൽ ഒരു അെ ാശമായി  ൽപ്പിച്ചു നൽ ുന്ന നിരെധി 
 െിദശഷ്ത ളുള്ള നിയമമാണിത്. ഗ്ഗാമീണ ദമഖലയിതല ോരിഗ്േയനിര്ട്മാര്ട്ജനം എന്ന 
ഗ്പാഥമി  ലക്ഷ്യദത്താതൊപ്പം പാരിസ്ഥിതി  പുനസ്ഥാപനം,  ാമൂഹയ ആസ്തി 
 ൃഷ്ടിക്കൽ എന്നിെയും തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുതെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്.ജനങ്ങളുതെ തതാഴിൽ 
തെയ്യുൊനുള്ള അെ ാശത്തിനും അെരുതെ  ായി ാധവാന ദശഷ്ിക്കും നിയമ 
 ാധുതയും അന്തസ്ും  ൽപ്പിക്കുന്നുതെന്നതാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ 
തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുതെ   െിദശഷ്ത. ദ രളത്തിലാേയമായി തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 
നെപ്പാക്കിയത് പാലക്കാടും െയനാടിലുമാണ്. അതുത ാണ്ുതതന്ന ഈ ദമഖലയിതല 
െിപുലമായ അനുഭെ മ്പത്ത് ആര്ട്ജിക്കാന് നമുക്ക്  ഴിഞ്ഞിരിദക്കണ്താണ്.  
 
മുഖയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ 
1.ഗ്ഗാമ ഗ്പദേശത്ത് താമ ിക്കുന്ന, അെിേഗ്ധ തതാഴിൽ തെയ്യാന് താത്പരയമുള്ള 
എതതാരു  ുെുംബത്തിനും ഒരു  ാമ്പത്തി  െര്ട്ഷ്ം 100 േിെ തത്ത തതാഴിലിനുള്ള 
അെ ാശം.  
2.േരിഗ്േരുതെ ഉപജീെനെുമായി ബന്ധതപ്പട െിഭൊെിത്തറ ശക്തിതപ്പെുത്തൽ. 
3. ാമൂഹയമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന എലലാ  ുെുംബങ്ങതളയും പദ്ധതിയിൽ 
ഉള്പ്തപ്പെുത്തു . 
4.പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങതള ശക്തിതപ്പെുത്തു . 
 
സവിപേഷതകൾ 

• നിയമത്തിതന്റ പിന്ബലമുള്ള അെ ാശാധിഷ്ഠിത പദ്ധതി 
• സ്ഗ്തീക്കും പുരുഷ്നും തുലയ ദെതനം 
• പരിസ്ഥിതി  ംരക്ഷ്ണം, ാര്ട്ഷ്ി  ദമഖലയിതല അെിസ്ഥാന  ൗ രയ 
െി  നം 

• തതാഴിലാളി ള്പ്ക്ക് ആ ൂഗ്തണത്തിലും നിര്ട്െഹണത്തിലും  പകാളിത്തം 
• ദെതനം ദനരിട് തതാഴിലാളി ളുതെ ബാക്/ദപാദറാ ീസ് അക്കൗണ്ിദലക്ക് 
• പദ്ധതി  ുതാരയമാക്കാന്  ാമൂഹയ ഓഡിറ്റ് 

 
പസാഷയൽ ഓഡിറ്റിവെ ഗ്ോധാനയം 
 
         മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഗ്പ ാരം 
ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്പദേശത്ത് നെപ്പിലാക്കുന്ന എലലാ ഗ്പെൃത്തി ളും തപാതുജന 
പകാളിത്തദത്താതെയുള്ള ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് െിദധയമാക്കണതമന്ന് ഈ നിയമത്തിതന്റ 
അനുദേേം 17(2)ൽ നിഷ് ര്ട്ഷ്ിക്കുന്നു. പദ്ധതി ഗ്പെര്ട്ത്തനതത്തപ്പറ്റിയും തപാതുധനം 
തെലെഴിക്കുന്നതിതനപ്പറ്റിയും പൗര മൂഹം നെത്തുന്ന പര യെും  വതഗ്ന്തെുമായ 
പരിദശാധനയാണ് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് അഥൊ  ാമൂഹി   ണക്ക്  പരിദശാധന.  
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        എലലാ ൊര്ട്ഡിലും െര്ട്ഷ്ത്തിൽ രണ്് ഗ്പാെശയം ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 
ഗ്ഗാമ ഭ ള്പ്  ൃതയമായി നെത്തണം. തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ അഴിമതിക്ക് 
ഇെനൽ ാതത,  ുതാരയതയും  ാരയക്ഷ്മതയും ഉറപ്പുെരുത്തു യാണ്  ദ ാഷ്യൽ 
ഓഡിറ്റിലൂതെ ലക്ഷ്യമിെുന്നത്.   മൂഹത്തിതല നാനാതുറ ളിലുള്ളെരുതെ പകാളിത്തം 
ഉറപ്പാക്കി,െിപുലമായ  ാമൂഹയ െിേയാഭയാ  പരിപാെിയായണ് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 
ഗ്പഗ് ിയ നെക്കു . പദ്ധതിപ്പണം ശരിയായ രീതിയിൽ തെലെഴിച്ചിടുദണ്ാ, പദ്ധതിയുതെ 
ലക്ഷ്യം സ െരിച്ചുദൊ, പദ്ധതിയുതെ ഗുണദഭാക്താക്കളുതെ ജീെിതത്തിൽ ഗുണപരമായ 
എന്തുമാറ്റമാണുണ്ായത്,  ാമൂഹയ ആസ്തി  ൃഷ്ടിച്ചിടുദണ്ാ തുെങ്ങിയ  ാരയങ്ങളാണ് 
ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിലൂതെ  തണ്ത്താന് ഗ്ശമിക്കുന്നത്. തപാതുജനങ്ങളുതെ 
പകാളിത്തദത്താതെ നെത്തുന്നതിനാൽ  ര്ട്ക്കാര്ട് പദ്ധി ളുതെ നെത്തിപ്പിനുദമൽ 
തപാതു മൂഹത്തിതന്റ ജാഗ്ഗതയുറപ്പാക്കാന് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് െഴിതയാരുക്കും. 
      രാജയതത്ത പരദമാന്നത ഓഡിറ്റിങ്സ  ംെിധാനമായ  ംദഗ്ൊളര്ട് ആന്റ് ഓഡിറ്റര്ട് 
ജനറൽ  ( ി.എ.ജി) പുറതപ്പെുെിച്ച മാര്ട്ഗനിര്ട്ദേശമനു രിച്ചാണ് ഈ ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 
നെത്തിയിടുള്ളത്. ംസ്ഥാന  ര്ട്ക്കാര്ട് രൂപീ രിച്ച ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് യൂണിറ്റാണ് 
ഇതിന് ദനതൃതവം നൽ ുന്നത്. 
 
 
രീതിോസ്തഗ്തം 
         ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദ ാഴ്സസ്  ംഘം ഗ്പെൃത്തി യൽ  പരിദശാധന, 
 ീൽ്  ന്ദര്ട്ശനം, തതാഴിലാളി ളുമായുള്ള അഭിമുഖം, എം.ഐ.എസ് പരിദശാധന 
എന്നിെതയ അെിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്  ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാര്ട്ട് തയ്യാറാക്കിയിടുള്ളത്. 
താതഴ പറയുന്ന രീതി അെംലംബിച്ചാണ് ഈ റിദപ്പാര്ട്ട് തയ്യാറാക്കിയിടുള്ളത്. 
 
1.  ഓഡിറ്റത പ്ളാന് 
1.1 ഓ ീസ്  ന്ദര്ട്ശന പരിപാെി ള്പ്. 
 
2.  അഭിമുഖം 
2.1 ( ബിഡിഒ, പഞ്ചായത്ത് ഗ്പ ിഡന്റ്,ജനഗ്പതിനിധി ള്പ്,ത ഗ് ടറി & റാഫ്). 
2.2 ദമറ്റ് ,തതാഴിലാളി ള്പ്, ര്ട്ഷ് ര്ട്,തതാഴിലിന് ദപാ ാത്ത തതാഴിൽ  ാര്ട്് ഉെമ ള്പ്. 
 
3. ഫയൽ േരിപോധന 
3.1 തപാതുഗ്പെൃത്തി ള്പ്,െയക്തിഗത ഗ്പെൃത്തി ള്പ് 
3.2 ദരഖ ളുതെ ഉള്ളെക്കം. ുതാരയത,പരിപൂര്ട്ണത. 
3.3 ഭരണ മിതിയുതെയും ഉദേയാഗസ്ഥരുതെയും  ാരയഗ്പാപ്തി. 
 
4.ഫീൽ് സന്ദര്ഡേനം,  
നിരീക്ഷ്ണം. 
4.1 പൂര്ട്ത്തിയായ തതാഴിലിെം. 
 
5. റഫറന്സ്ത.  
5.1 െി  ന ദരഖ,ൊര്ട്ഷ്ി  പദ്ധതി ദരഖ, രജിററു ള്പ്, െര്ട്ക്ക്  യൽ. 
 
6.  പസാഷയൽ ഓഡിറ്റത എം ഐ എസ്ത പഫാര്ഡമാറ്റിപലക്കുള്ള വിവരപേഖരണം 
6.1.െിെരങ്ങളുതെ ദഗ് ാഡി രണം 
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7.  പഗ്കാസ്ത വവരിഫിപക്കഷന്, അവസാനവട്ട ചര്ഡച. 
 
8.കരട് റിപപാര്ഡട്ടത തയ്യാറാക്കൽ 
 
 
 അവകാേങ്ങവള  സംബന്ധിചത 
 
മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഗ്പ ാരം തതാഴിലാളി ള്പ്ക്ക് 
ലഭിദക്കണ് അെ ാശങ്ങതള  ുറിച്ചും ഏതറ്റെുദക്കണ് ഗ്പെയത്തി തള  ുറിച്ചും 
തതാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിലും 2019 തല മാറര്ട്  ര്ട്ക്കുലറിലും െിശേമായി 
ഗ്പതിപാേിച്ചിടുണ്്.  
 
 
വതാഴിലാളികളുവെ 10 അവകാേങ്ങൾ 
 
1. അദപക്ഷ്ിച്ച് 15 േിെ ത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ാര്ട്് ലഭിക്കുൊനുള്ള അെ ാശം. 
2. അദപക്ഷ്ിച്ച് 15 േിെ ത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിക്കുൊനുള്ള അെ ാശെും 
ആയതിതന്റ സ പ്പറ്റ് ര ീത് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അെ ാശെും 
3. തതാഴിൽ ലഭിച്ചിതലലകിൽ തതാഴിലിലലായ്മ ദെതനം ലഭിക്കുൊനുള്ള അെ ാശം,  (15 
േിെ ം  ഴിഞ്ഞാൽ അെുത്ത 30 േിെ ം േിെ ദെതനത്തിതന്റ നാലിതലാന്നും  
പിന്നിെുള്ള േിെ ങ്ങളിൽ േിെ ദെതനത്തിതന്റ 50% െും ലഭിക്കാന് തതാഴിലാളിക്ക് 
അെ ാശമുണ്്.)  
4. പദ്ധതി ആ ൂഗ്തണത്തിൽ പതകെുക്കാനുളള അെ ാശം.  
5. 5  ിദലാമീറ്ററിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിക്കുൊനുള്ള അെ ാശം, അതലലകിൽ 
(ദെതനത്തിതന്റ 10 ശതമാനം അധി ം) 
6.  ുെിതെള്ളം, െിഗ്ശമ ൗ രയം, ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്ാ  ൗ രയം ഇെ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള 
അെ ാശം. 
7. 15 േിെ ത്തിനുള്ളിൽ ദെതനം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അെ ാശം. 
8. ദെതനെിതരണത്തിതല  ാലതാമ ത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുൊനുള്ള 
അെ ാശം.  
9.  മയബന്ധിതമായുള്ള പരാതി പരിഹാരത്തിനുള്ള അെ ാശം. 
10. ഗ്ഗാമ ഭയിൽ പതകെുക്കുന്നതിനും ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ് ിയയിൽ 
പതകെുക്കാനുമുള്ള അെ ാശം.  
 
        മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അെിസ്ഥാനപരമായി 
ഒരു അെ ാശാധിഷ്ഠിത പദ്ധതിയാണ്.അതുത ാണ്ുതതന്ന തതാഴിലാളി ളുതെ 
അെ ാശലംഘനതത്ത ഗൗരെദത്താതെതതന്ന  ാദണണ്തുണ്്.അതിദലക്ക് െരുന്നതിന് മുമ്പ് 
ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദ ാഴ്സസ്  ംഘം നരമം ുളം ൊര്ട്ഡിൽ ആറുമാ ത്തിനിതെ 
നെത്തിയ ഗ്പെൃത്തി ളുലതെ  യലു ള്പ് പരിദശാധിക്കു യുണ്ായി. അതിതന്റ 
െിെരങ്ങള്പ് ഇെിതെ പകുെക്കുന്നു. 
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േഞ്ചായത്ിവന സംബന്ധിച അെിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ 
 
ജിലല     : പാലക്കാട് 
ദലാക്ക്     : ത ാലലദകാട്  
താലൂക്ക്     : െിറ്റൂര്ട്  
പഞ്ചായത്തിതന്റ ദപര്    : ദപരുതെമ്പ  
െീസ്തീര്ട്ണം     : 60.79 െ. ി.മീ 
നിയമ ഭാമണ്ഡലം   : തനമാറ  
പാര്ട്ലതമന്റ് മണ്ഡലം   : ആലത്തൂര്ട് 
ൊര്ട്ഡു ളുതെ എണം   : 14 
ആത  ജന ംഖയ   : 30445 (2011തല ത ന് സ് ഗ്പ ാരം) 
സ്ഗ്തീ ള്പ്                 : 15335 
പരുഷ്ന്മാര്ട്     : 15110 
പടി ജാതി ജന ംഖയ   : 4606 
പടി െര്ട്ഗ ജന ംഖയ    : 2101 (െി  ന ദരഖഗ്പ ാരം) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
േഞ്ചായത്ിവല വതാഴിലുറപത േദ്ധതിയുമായി ബന്ധവപട്ട അെിസ്ഥാന 
വിവരങ്ങൾ 
 
 
1 ആത  തതാഴിൽ  ാര്ട്് 3352 

2 ആത  തതാഴിലാളി ള്പ് 4511 

3 ആക്റ്റ്റീവ് തതാഴിൽ 
 ാര്ട്് 

1262 

4 ആക്റ്റ്റീവ് 
തതാഴിലാളി ള്പ് 

2237 

5 പടി ജാതി െിഭാഗം 165 

6 എസ്െിതതാഴിലാളി ള്പ് 0 

7  ഴിഞ്ഞെര്ട്ഷ്ം ആത  
തെലവ് (2017-18) 

 

8 ഈ െര്ട്ഷ്ം ആത  
തെലവ് (2018-19) 

28150000  
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9  ഴിഞ്ഞ െര്ട്ഷ്ം 100 
േിെ ം തതാഴിൽ 
 ിടിയെര്ട് 

429 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
പസാഷയൽ ഓഡിറ്റിന് വിപധയമാക്കിയ ഗ്േവൃത്ികൾ   

ഗ്കമ 

നമ്പ
ര്ഡ 

ഗ്േവൃത്ി
യുവെ 

പകാ് 

ഗ്േവൃത്ിയുവെ 

പേര് 

ഗ്േവൃത്ി 
ആരംഭിച 
തിയ്യതി 

അെങ്കൽ 
തുക 

വചലവാ
യ തുക 

അവിദ
ഗ്ദ 

വതാഴി
ൽ 

ദിനങ്ങ
ൾ 

(അനു
വദിച

ത്) 

വി
ദ

ഗ്ദ 

വതാ
ഴി

ൽദി
ന

ങ്ങ
ൾ 

സാധ
ന 

ഘെ
കം 

1 

1606004005

/IF/313404 

 

Para 5 families 

percolation pit 

nirmanam  

 24-2-2019 148384 71638 
 290 

(510) ഇലല ഇലല 

2 

1606004005

/IF/318125 

 

Kinnassery branch 

canal rehabilitation  

 8-11-2018 499493 468815 

1679 

(1806) ഇലല ഇലല 

3 

1606004005

/IF/313417 

 

Para 5 families soak 

pit nirmanam  
 25-1-2019 188600 99599 

364 
(644) ഇലല ഇലല 

4 

1606004005

/IF/313398 

 

Para 5 families land 

development  
 31-8-2019 156000 138210 

505 

(550) ഇലല ഇലല 
ആവക 992477 778262 2838 

(3510) 

വാര്ഡഡിവല വതാഴിലുറപത േദ്ധതിയുമായി ബന്ധവപട്ട അെിസ്ഥാന 
വിവരങ്ങൾ 
 

ആത  തതാഴിൽ  ാര്ട്് 414 

ആത  തതാഴിലാളി ള്പ് 163 

ആക്റ്റ്റീവ് തതാഴിലാളി ള്പ് 163 

ആത  െിലൊയ തു  2856393 

ആത  തതാഴിൽ േിനങ്ങള്പ് 10387 
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ഒറ്റ പനാട്ടത്ിൽ 
 െിെരങ്ങള്പ് ജിലലാതലം ദലാക്ക് 

തലം 
പഞ്ചായത്ത് 
തലം 

1  ൃഷ്ടിച്ച തതാഴിൽ േിനങ്ങള്പ് 9311669 960382  
103215 

2  ുെുബങ്ങള്പ്ക്ക് നൽ ിയ ശരാശരി 
തതാഴിൽ േിനങ്ങള്പ് 

56.1 54.11 61.84 

3 100 േിനങ്ങള്പ് പൂര്ട്ത്തീ രിച്ച 
 ുെുംബങ്ങള്പ് 

29976 1721 429 

4 ആത  തതാഴിതലെുത്ത  ുെുംബങ്ങള്പ് 1.66 17750 1669 
5 ആത  തതാഴിതലെുത്ത തതാഴിലാളി ള്പ് 1.88 20207 1816 
6 ആത  തതാഴിൽ േിനങ്ങള്പ് എസ്. ി 
 ുെുംബങ്ങള്പ്ക്ക്  

28.7% 17.76 38.87 

7 ആത  തതാഴിൽ േിനങ്ങള്പ് എസ്.െി 
 ുെുംബങ്ങള്പ്ക്ക് 

8.63% 2.66% 0 

 
 
സന്ദര്ഡേന വിവരങ്ങൾ  
 

1. ആത   ന്ദര്ട്ശിച്ച 
തതാഴിലിെങ്ങള്പ് 

10 

2  ന്ദര്ട്ശിച്ച െീെു ള്പ് 0 

3  ന്ദര്ട്ശിച്ച  ജീെ 
തതാഴിലാളി ള്പ് 

20 

4  ന്ദര്ട്ശിച്ച നിഷ് ൃയ 
തതാഴിലാളി ള്പ് 

0 

5 പരിദശാധിച്ച തതാഴിൽ 
 ാര്ട്ഡു ള്പ് 

20 

 
ഏഴ് രജിസ്റ്ററുകളുവെ േരിപോധന 
 
ദ ഗ്ന്ദ ര്ട്ക്കാരിതന്റ നിര്ട്ദേശഗ്പ ാരം തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട് 
താതഴപ്പറയുന്ന 7 രജിററു ള്പ് നിര്ട്ബന്ധമായും  ൂക്ഷ്ിദക്കണ്െയാണ്. 
1) തതാഴിൽ  ാര്ട്ഡിനുളള അദപക്ഷ്യുതെ രജിറര്ട് 
2) ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ മീറ്റിംഗ് രജിറര്ട് 
3) ഡിമാന്റ് രജിറര്ട് 
4) ഗ്പെൃത്തിയുതെ ലിറും തെലെും െിശോംശങ്ങളും  ംബന്ധിച്ച രജിറര്ട് 
5) സ്ഥിര ആസ്തി ളുതെ രജിറര്ട് 
6) പരാതി രജിറര്ട്  
7)  ാധന ഘെ  രജിറര്ട് 
 
കവെത്ലുകൾ 
AMC ഗ്പ ാരമുള്ള 7 രജിററു ളും ഉണ്ായിരുന്നു.  
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1.വതാഴിൽ കാര്ഡ് രജിസ്റ്റര്ഡ  
 
       തതാഴിൽ  ാര്ട്ഡിനുള്ള  ുെുംബാദപക്ഷ്യുതെ രജിറര്ട് ആണ് തതാഴിൽ  ാര്ട്് 
രജിറര്ട്. 2018- 19  ാലയളവ് െതരയുള്ള രജിറര്ട്  ൂക്ഷ്ിച്ചിടുണ്്. 414 തതാഴിൽ ാര്ട്് 
ആണ് രണ്ാം ൊര്ട്ഡിൽ അനുെധിച്ചിടുള്ളത്. തതാഴിൽ  ാര്ട്് അനുെേിച്ച 
തതാഴിലാളി ളുതെ ഒപ്പ്  ദരഖതപ്പെുത്താനുള്ള സ്ഥലം രജിററിൽ ഇലല. അത് ഉതണ്കിതല 
തതാഴിൽ  ാര്ട്് ലഭിച്ചു എന്ന്  ാക്ഷ്യതപ്പെുത്താന് തതാഴിലാളിക്ക്   ഴിയു. എന്നാൽ 
മാഗ്തദമ തതാഴിൽ  ാര്ട്്  ലഭിക്കാത്ത  ുെുംബങ്ങതള രജിറര്ട് ദനാക്കി  തണ്ത്താന് 
 ാധിക്കു. തതാഴിൽ  ാര്ട്് രജിറര്ട് പഞ്ചായത്ത്  ത ഗ് ടറി  ര്ട്ടിസ  തെയ്തിടിലല. 
തതാഴിൽ  ാര്ട്് രജിറര്ട് തെയ്ത തിയ്യതി ദരഖതപ്പെുത്തി  ാണുന്നിലല.  
 
2. ഗ്രാമസഭ രജിസ്റ്റര്ഡ  

      തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട്  ൂെുന്ന ഗ്ഗാമ ഭ െിെരങ്ങള്പ് ,ദയാഗ 
തീരുമാനങ്ങള്പ് , ൊര്ട്ഡിൽ നെപ്പിലാക്കിയ ഗ്പുെൃത്തി തള  ംബന്ധിച്ച െര്ട്ച്ച 
എന്നിെതയലലാം അറിയുന്നതിന്  ഹായിക്കുന്ന ദരഖയാണ് ഗ്ഗാമ  ഭ രജിറര്ട്.  

• ഓപരാ വാര്ഡഡിനും ഓപരാ ഗ്രാമസഭ രജിസ്റ്റര്ഡ സൂക്ഷ്ിചിട്ടുെത.  

• 2018-19 സാമ്പത്ിക വര്ഡഷത്ിവല ഗ്രാമസഭ കൂെിയ വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്ററിൽ 
പരഖവേെുത്ിയിട്ടുെത.  

• േഞ്ചായത്ത  വസഗ്കട്ടറി സര്ഡട്ടിഫഫ വചയ്തിട്ടിലല . 

 

3. ഡിമാന്്, അപലാപക്കഷന്,  പവതന രജിസ്റ്റര്ഡ 

       ഡിമാന്് ,അദലാദക്കഷ്ന് ,ദെതന രജിറര്ട് 2017-18 െതരയുള്ളത് രജിറര്ട് 
രൂപത്തിൽ  ൂക്ഷ്ിക്കുന്നുണ്്. എം ഐ എ ിൽ  നിതന്നെുത്ത് െളതര നലല രീതിയിൽ 
അെ സബന്് തെയ്ത  ൂക്ഷ്ിച്ചിടുണ്്. 2018-19 െര്ട്ഷ്തത്ത 
ഡിമാന്്,അദലാതക്കഷ്ന്,ദെതന െിെരങ്ങള്പ്  രജിറര്ട് MIS ൽ നിന്നും എെുത്ത ദ ാപ്പി 
രജിറര്ട് രൂപത്തിൽ സബന്് തെയ്തിടിലല  ൂൊതത അത് പഞ്ചായത്ത് ത തഗ് ടറി 
 ര്ട്ടിസ  തെയ്തിടിലല.  

4. വര്ഡക്കത രജിസ്റ്റര്ഡ:  

      ഗ്പെൃത്തിയുതെ ലിറും െിലെും െിശോംശങ്ങളും  ംബന്ധിച്ച് രജിറര്ട്. 2017-
18 െതരയുള്ളത് എം ഐ എ ിൽ  നിതന്നെുത്ത് െളതര നലല രീതിയിൽ രജിറര്ട് 
രൂപത്തിൽ സബന്് തെയ്ത  ൂക്ഷ്ിച്ചിടുണ്്. പതക്ഷ് 2018-2019  ാലയളെിതല എം 
ഐ എ ിൽ  നിതന്നെുത്ത െിെരങ്ങള്പ് രജിറര്ട് രൂപത്തിൽ ആക്കു ദയാ പഞ്ചായത്ത് 
ത തഗ് ടറി  ര്ട്ടിസ  തെയ്യു ദയാ തെയ്തിടിലല. 

5. ആസ്തതി രജിസ്റ്റര്ഡ: (സ്ഥിര ആസ്തി ളുതെ രജിറര്ട്) 

      തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട് തെയ്യുന്ന ഗ്പെര്ട്ത്തി ളിൽ അതസ്റ്റ്   
ഐ ഡി  ആയ ഗ്പെര്ട്ത്തി ളുതെ െിെരങ്ങള്പ് ആണ് ആസ്തി  രജിററിൽ 
ഉണ്ായിരിദക്കണ്ത്. 25 ആസ്തി ളുതെ െിെരങ്ങള്പ് സ്ഥിര ആസ്തി രജിറര്ട് 
 ൂക്ഷ്ിക്കുന്നുന്തെങ്ങിലും അത് പഞ്ചായത്ത് ത തഗ് ടറി  ര്ട്ടിസ  തെയ്തിടിലല. 
രജിററിൽ അതസ്റ്റ് ന്തറ ദപര് അെിേഗ്ധ തതാഴിൽേിനങ്ങള്പ്, ഏതു തരം അതസ്റ്റ് , 
പൂര്ട്ത്തീ രിച്ച തിയ്യതി, ഗ്പെൃത്തിയുതെ ദപര്, െര്ട്ക്ക്  ഐഡി എന്നിെ 
ദരഖതപ്പെുത്തിയിടുണ്്. പതക്ഷ് അതസ്റ്റിന്തറ ഗ് മ നമ്പര്ട് , ആസ്തിതയ ുറിച്ചുള്ള 
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െിശേീ രണം എന്നിെ ദരഖതപ്പെുത്തിയിടിലല.  ൂൊതത ഒരു ഉദേയാഗസ്ഥതന്റയും 
ദപര്,ഒപ്പ്,തിയ്യതി എന്നിെ അത് ദരഖതപ്പെുദത്തണ് സ്ഥാനത്ത് ദരഖതപ്പെുത്തി  ാണുന്നിലല. 

6. േരാതി രജിസ്റ്റര്ഡ:  

     പരാതി രജിറര്ട്  ൂക്ഷ്ിക്കുന്നുണ്്. രജിറര്ട് ത ഗ് ടറി  ര്ട്ടിസ  തെയ്തിടുണ്്.  
2018-19  ാലയളെിൽ ആത  3 പരാതി ളാണ് രജിററിൽ ദരഖതപ്പെുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 
മുഴുെന് പരാതി ളും തീര്ട്പ്പാക്കിയതായി ദരഖതപ്പെുത്തിയിടുണ്്. പരാതി തീര്ട്പ്പാക്കിയ 
ഉദേയാഗസ്ഥതന്റ ഒപ്പും  ീലും ദരഖതപെുത്തിയിടുണ്്.  ൂൊതത പരാതി  തീര്ട്പ്പാക്കിയ 
ഉദേയാഗസ്ഥതന്റ റിമാര്ട്ക്റ്സ് എന്ന ഭാഗത്ത്  ഒപ്പ് മാഗ്തമാണ് ദരഖതപ്പെുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 
2018-19  ാലയളെിതല പരാതി രജിറര്ട്  ൃതയമായി സബന്് തെയ്തു  ൂക്ഷ്ിച്ചിടിലല.  

7. വമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റര്ഡ :  

      തമറ്റീരിയൽ രജിറര്ട്  ൂക്ഷ്ിക്കുന്നുണ്്. അത് പഞ്ചായത്ത് ത ഗ് ടറി  ര്ട്ടിസ  
തെയ്തിടുണ്്. 2018-19  ാലയളെിൽ 27/2/2019, 6/3/2019 എന്നീ തിയതി ളിൽ 2 
voucher/invoice ദരഖതപെുത്തിയിടുണ്്. എന്നാൽ െിശേംശങ്ങള്പ് ഇലല. MGNREGS 
ഉദേയാഗസ്ഥര്ട് ഒപ്പ് ദരഖതപെുത്തിയിടുണ്്.  

ഫയൽ വവരിഫിപക്കഷന് 
2019 തല ൊര്ട്ഷ്ി  മാറര്ട്   ര്ട്ക്കുലര്ട് അധയായം 7തല ഖണ്ഡി  11(5) ഗ്പ ാരം ഒരു 
ഗ്പെൃത്തി  യലിൽ താതഴ പറയുന്ന 22 ദരഖ ള്പ്  ൂക്ഷ്ിദക്കണ്തുണ്്: 
1. െര്ട്ദപജ് 
2.തെക്റ് ലിറ് 
3.ൊര്ട്ഷ്ി  പദ്ധതി ആ ൂഗ്തണ ദരഖ 
4.തെക്റ്നിക്കൽ എറിദമറ്റ്  ആന്റ്  ഡിസ ന് 
5. ാദകതി  അനുമതി ദരഖ 
6.ഭരണാനുമതി ദരഖ 
7. ംദയാജിത പദ്ധതി ആതണകിൽ അതുമായി ബന്ധതപ്പട ദരഖ ള്പ് 
8.ആനവൽ മാറര്ട്  ര്ട്ക്കുലര്ട് അനുദേേം 3എ,3ബി  ഗ്പ ാരമുള്ള തതാഴിലാളി ളുതെ 
ഡിമാന്റ് ദ ാറം. 
9.ഗ്പെൃത്തി അനുെേിക്കൽ ദ ാറം 
10.ഇ.മറര്ട് ദറാള്പ് 
11.തമഷ്ര്ട്തമന്റ് ബുക്ക് 
12. തമറ്റീരിയൽ െര്ട്ക്ക് ആതണകിൽ  ാധനങ്ങള്പ് ൊങ്ങുന്നതും ഉപദയാഗിക്കുന്നതുമായി 
ബന്ധതപ്പട ദരഖ ള്പ്  
13.ദെജ് ലിറ് 
14. ണ്് ഗ്ൊന്സ് ര്ട് ഓര്ട്ഡര്ട് 
15.തമറ്റീരിയൽ ൌച്ചറു ളും ബിലലു ളും 
16.ദറായൽറ്റി ഉതണ്കിൽ അതിതന്റ ദരഖ ള്പ് 
17.ഗ്പെൃത്തി ആരംഭം മുതൽ അെ ാനിക്കുന്നതുെതരയുള്ള മൂന്ന് ഘട ദ ാദടാ. 
18. ഗ്പെൃത്തി പൂര്ട്ത്തീ രണ  ാക്ഷ്യപഗ്തം. 
19.മറര്ട് ദറാള്പ് മൂവ്തമന്റ് സ്ലിപ്പ്/ യൽ ഗ്ൊക്കിങ്സ ദ ാറം 
20.ജിദയാ ൊഗ്് ദ ാദടാഗ്ഗാഫ് 
21.ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാര്ട്ടിതന്റ ദ ാപ്പി 
22.സ റ്റ് ഡയറി 
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കവെത്ലുകൾ 
           ഓഡിറ്റിതന്റ  ഭാഗമായി 4 ഗ്പെര്ട്ത്തി ളുതെ  യൽ  പരിദശാധനയ്ക്ക്  
െിദധയമാ ിയതിലൂതെ   തണ്ത്തിയ െിെരങ്ങള്പ്. 
 
1.കവര്ഡപേജ് 
 
           ൊര്ട്ഷ്ി  മാറര്ട്  ര്ട്ക്കുലര്ട് ഗ്പ ാരമുള്ള ഒരു  െര്ട് ദപജ്  യലിൽ 
 ൂക്ഷ്ിക്കുന്നത് തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുതെ  ുതാരയതയും ലാളിതയെും ഉറപ്പാക്കാന് 
 ഹായ മാ ും. ഒരു ഗ്പെൃത്തിയുതെ എലലാ അെിസ്ഥാനെിെരങ്ങളും അെങ്ങുന്ന 
ദരഖയാണിത്. 

• 4  യലു ള്പ് പരിദശാധിച്ചതിൽ എലലാത്തിലും AMC ഗ്പ ാരമുള്ള  െര്ട്ദപജ് 
 ൂക്ഷ്ിച്ചിടുണ്്.  

 
2.വചക് ലിസ്റ്റത 
          െര്ട് ദപജ് ദപാതലത്തതന്ന തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഗ്പെൃത്തി ള്പ്ക്ക് 
 ുതാരയതയും െയക്തതയും ഉറപ്പാക്കാന്  ഹായിക്കുന്ന ദരഖയാണ് തെക്റ് ലിറ്. ഒരു 
 യലിൽ ഏതതാതക്ക ദരഖ ള്പ് ഉള്ളെക്കം തെയ്തിടുതണ്ന്നും അത് ഏത് ദപജ് മുതൽ 
ഏത് ദപജ് െതരയാതണന്നും മനസ്ിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ദരഖയാണ് തെക്ക് ലിറ്. 
പരിദശാധിച്ച 4  യലു ളിലും തെക്ക് ലിറ്   ാണാന്  ാധിച്ചു. എന്നാൽ ദപജ് നമ്പര്ട് 
ദരഖതപ്പെുത്തിയിടിലല.  
 
3.വാര്ഡഷിക േദ്ധതി പരഖ 
         ഒരു ൊര്ട്ഡിതല തതാഴിൽ ആെശയതപ്പെുന്ന മുഴുെന് തതാഴിലാളി ള്പ്ക്കും 
െര്ട്ഷ്ത്തിൽ 100 പണി ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ആെശയമായഗ്പെൃത്തി ള്പ്  തണ്ത്തി 
ദരഖതപ്പെുത്തിതെച്ചിരിക്കുന്ന  ുഗ്പധാനമായ രണ്ു ദരഖ ളാണ് ആക്ഷ്ന് പ്ലാനും 
തഷ്ൽഫ് ഓഫ് തഗ്പാജക്റ്റ്റും. ഒരു ൊര്ട്ഡിൽ ഒരു െര്ട്ഷ്ം നെത്താനുദേശിക്കുന്ന 
ഗ്പെയത്തി തള  ുറിച്ചുളള  മഗ്ഗമായ രൂപദരഖയാണ് ൊര്ട്ഷ്ി  പദ്ധതി ദരഖ. 
ഗ്ഗാമ ഭ നിര്ട്ദേശിക്കുന്ന ഗ്പെര്ട്ത്തി ള്പ് തഷ്ൽഫ് ഓഫ് ദഗ്പാജക്റ്െിദലക്ക് മാറ്റു യും 
ഇതിൽനിന്നും മുന്ഗണനാെിസ്ഥാനത്തിൽ അതാത്  ാമ്പത്തി െര്ട്ഷ്ത്തിൽ ആെശയമുള്ള 
െര്ട്ക്കു ള്പ് തതരതഞ്ഞെുത്ത് ആക്ഷ്ന് പ്ലാന് തയ്യാറാക്കു യും തെയ്യും  . 
ആക്ഷ്ന് പ്ലാനിൽ ഉള്പ്തപ്പട ഗ്പെര്ട്ത്തി തതന്നയാദണാ നെപ്പിലാക്കിയത് എന്ന് 
മനസ്ിലാക്കുന്നതിനും ആക്ഷ്ന്പ്ലാന് ദ ാപ്പി ഉപ രിക്കുന്നു. ഒരു ഗ്പെൃത്തിയുതെ 
 യലിൽ ഗ്പെയത്തിതയ  ുറിച്ച് പരാമര്ട്ശിക്കുന്ന ൊര്ട്ഷ്ി പദ്ധതിയുതെ പ ര്ട്പ്പ് 
 ൂക്ഷ്ിദക്കണ്ത് അനിൊരയമാണ്.  

• പരിദശാധിച്ച 4 ഗ്പെൃത്തി  യലു ളിലും ൊര്ട്ഷ്ി  പദ്ധതി ദരഖ  ൂക്ഷ്ിച്ചിടിലല 
. 

4.എസ്റ്റിപമറ്റത  
 
         ഓദരാ ഗ്പെര്ട്ത്തിക്കും എറിദമറ്റിന്തറ  ംക്ഷ്ിപ്തം, ഡിസ ന്, 
ഗ്പെര്ട്ത്തിയുതെ ഗ്പതീക്ഷ്ിത ദനടങ്ങള്പ് െിശേീ രിക്കുന്ന  ാദകതി   ുറിപ്പ് തുെങ്ങിയെ 
ഉണ്ായിരിദക്കണ്തും ത  വര്ട് ദ ാഫ്റ്റ് തെയറിലൂതെ ഓണ്സലനായി അനുമതി ള്പ് 
ലഭയമാദക്കണ്തുമാണ് .ഒരു ഗ്പെൃത്തി തുെങ്ങും മുമ്പ് ആ ഗ്പെൃത്തി എന്ത്, എങ്ങതന, 
എഗ്ത അളെിൽ തെയ്യണതമന്നറിയാന് തതാഴിലാളി ള്പ്ക്ക് അെ ാശമുണ്്. അതിന്  
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അെര്ട്ക്കും ഇക്കാരയമറിയാന് താത്പരയമുള്ള മറ്റുള്ളെര്ട്ക്കും മനസ്ിലാക്കാന്  ഴിയുന്ന 
തരത്തിൽ ഓദരാ ഗ്പെൃത്തിയുതെയും എറിദമറ്റിതന്റ  ൂതെ ജന ീയ എറ്ദമറ്റ് 
തയ്യാറാദക്കണ്തുണ്്.  

• പരിദശാധിച്ച ഒരു  യലിലും ജന ീയ എറിദമറ്റ്  ാണാന്  ഴിഞ്ഞിലല . 
• പരിദശാധിച്ച 4  യലു ളിലും  ഡീതറ്റയിൽ എറിദമറ്റ്, എറിദമറ്റ് റിദപ്പാര്ട്ട്  , 
ദററ്റ് അനാലി ിസ്, എന്നിെ ഉണ്ായിരുന്നു.  

•  ാദകതി  െിേക്റ്ധരുതെ ഒപ്പ്,  ീൽ,തിയ്യതി എന്നിെ എസ്െിദമറ്റിൽ 
ഉണ്ാദെണ്താണ്. 1606004005/IF/313404(para 5 families percolation pit nirmanam) 
ഗ്പെൃത്തി  യലിൽ  ൂക്ഷ്ിച്ചിടുള്ള എറിദമറ്റിൽ ഒപ്പ് മാഗ്തമാണ് 
ദരഘതപെുത്തിയിടുള്ളത്.  ീൽ, തിയതി എന്നിെ  ൂെി ദരഖതപ്പെുദത്തണ്താണ്. 
ബാക്കി എലലാത്തിലും  ാദകതി  െിേഗ്ധന്തറ ഒപ്പും  ീലും 
ദരഖതപെുത്തിയിടുണ്്. തിയതി ദരഖതപ്പെുത്തിയിടിലല.  

 
 5.സാപങ്കതികാനുമതി 
 
          പദ്ധതിയിൽ ഏതറ്റെുക്കുന്ന ഓദരാ ഗ്പെര്ട്ത്തിക്കും  ംസ്ഥാന  ര്ട്ക്കാര്ട് 
െുമതലതപ്പെുത്തിയ അധി ാര സ്ഥാപനത്തിന്തറ അനുമതിദയാെു ൂെിയ  ാദകതി  
എറിദമറ്റ് ഉണ്ായിരിദക്കണ്താണ്.  ാദകതി  െിേഗ്ധരെങ്ങുന്ന  മിതിയുതെ 
അനുമതിദരഖ എലലാരീതിയിലും പൂര്ട്ണെും ആധി ാരി െുമായിരിക്കണം.  

• പരിദശാധിച്ച 4 ഗ്പെൃത്തി  യലു ളിൽ മൂതന്നണത്തിൽ  ാദകതി ാനുമതി ദരഖ 
ഉണ്ായിരുന്നു . ാദകതി ാനുമതി  ദരഖയുതെ ത  യുര്ട് ദ ാപ്പിയിൽ  ാദകതി  
െിേഗ്തന്റ ഒപ്പ്,  ീൽ, തിയതി എന്നിെ ദരഖതപ്പെുത്തിയിടിലല. അത് 
ദരഖതപ്പെുദത്തണ്താണ്.  

• IF/313404 (para 5 families percolation pit nirmanam) എന്ന ഗ്പെൃത്തി  യലിൽ 
 ാദകതി  അനുമതിയുതെ ത  യൂര്ട് ദ ാപ്പി  ൂക്ഷ്ിച്ചിടിലല. 

 
6.ഭരണാനുമതി   
 
         ഒരു ൊര്ട്ഡിൽ ഒരു െര്ട്ഷ്ം നെപ്പിലാക്കുന്ന തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 
ഗ്പെര്ട്ത്തനങ്ങള്പ്ക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണ മിതി നൽ ുന്ന അംഗീ ാരമാണ് ഭരണാനുമതി. 
ത  യുറിൽ നിതന്നെുത്ത ദ ാപ്പിയാണ്  യലിൽ  ൂക്ഷ്ിച്ചരിക്കുന്നത്. ത  യൂര്ട് 
ദ ാപ്പിയിൽ തറ ലയൂഷ്ന് നമ്പര്ട്,തിയതി എന്നിെ അപ് ദലാ് തെയ്യുദമ്പാള്പ് ആ 
േിെ തത്ത തീയതിയും തഗ്പാ ീഡിങ്സ നമ്പറും മാഗ്തമാണ് ഗ്പിന്റ് ഔടിൽ  െരുന്നത്. ഇത് 
ഭരണാനുമതി നമ്പറായി പരിഗണിക്കാനാെിലല.അതുത ാണ്ുതതന്ന, ഗ്ഗാമ ഭാ 
തീരുമാനത്തിന് പഞ്ചായത്ത് ഭരണ മിതി നൽ ുന്ന അനുമതി പഗ്തത്തിതന്റ ഒരു ദ ാപ്പി 
 യലിൽ  ൂക്ഷ്ിദക്കണ്താണ്. ഇക്കാരയത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഭരണ മിതിയുതെ ഭാഗത്തു 
നിന്നും ത ഗ് ടറിയുതെ ഭാഗത്തു നിന്നും ജഗ്ഗത ഉണ്ാ ണം.  

• പരിദശാധിച്ച 4  യലു ളിലും ഭരണാനുമതി ദരഖയുതെ ത  യുര്ട് ദ ാപ്പി 
 ൂക്ഷ്ിച്ചിടുണ്്. പതക്ഷ് ഭരണാനുമതി ദരഖയുതെ  ത  യുര്ട് ദ ാപ്പിയിൽ   
ത ഗ് ടറിദയാ, ഗ്പ ിഡദന്റാ ഒപ്പ്, ,  ീൽ,തിയ്യതി എന്നിെ ദരഖതപ്പെിത്തിയിടിലല . 
അതു ൂതെ ദരഖതപ്പെുദത്തണ്താണ്. 
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7.സംപയാജിതേദ്ധതി (കൺപവര്ഡജന്സ്ത) 
 
         ണ്ദെര്ട്ജന്സ് ആയ ഗ്പെര്ട്ത്തനങ്ങള്പ്ക്ക് അത് തതളിയിക്കുന്ന ദരഖ 
ഗ്പെൃത്തി  യലിൽ  ൂക്ഷ്ിദ ണ്ാതാണ്. ഓഡിറ്റിനു െിദധയമാക്കിയ 4 ഗ്പെൃത്തി 
 യലു ളിലും  ംദയാജിത പദ്ധതി ആതണന്ന് തതളിയിക്കുന്ന ദരഖ ഒന്നും  ാണാന് 
 ഴിഞ്ഞിലല 
 
8.വതാഴിലാളികളുവെ ഡിമാെത പഫാറം 
 
       നിയമം അനുശാ ിക്കുന്ന തരത്തിൽ തതാഴിലാളി ള്പ്ക്ക് െര്ട്ഷ്ത്തിൽ 100 
േിെ തത്ത തതാഴിലും ,തതാഴിൽ  ിടിയിതലലകിൽ തതാഴിലിലലായ്മ ദെതനെും 
 ിടണതമകിൽ  അെര്ട് നൽ ുന്ന അദപക്ഷ്യും  ൃതയമാദ ണ്തുണ്്. ആനവൽ മാറര്ട് 
 ര്ട്ക്കുലറിൽ നിര്ട്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിൽ തതാഴിലുറപ്പു നിയമത്തിതല അനുദേേം 
3എ,3ബി  ഗ്പ ാരമുള്ള നിര്ട്േിഷ്ഠ ദ ാറത്തിൽ അദപക്ഷ് നൽദ ണ്തുണ്്. 

• 4 ഗ്പെൃത്തി  യലു ള്പ് പരിദശാധിച്ചദപ്പാള്പ് 2  യലു ളിൽ (IC/318125, 
Kinnassery branch canal rehabilitation, IF/313398, Para 5 families land development) 
മാഗ്തമാണ്  ഡിമാന്് ദ ാം  ാണാന്  ഴിഞ്ഞത്. തതാഴിലാളി ള്പ് മുഴുെന് 
അെരുതെ ദപര്,ഒപ്പ്,തതാഴിൽ  ാര്ട്് നമ്പര്ട് എന്നിെ ദരഖതപ്പെുത്തി 
തെള്ളദപപ്പറിൽ നൽ ിയ ഡിമാന്് ദ ാം ആണ്  ാണാന്  ഴിഞ്ഞത്. 
അദതാതൊപ്പം എഗ്ത േിെ ദതക്ക് പണിദെണതമന്നും  , തതാഴിൽ  ഏതു േിെ ം 
മുതൽ ഏതു േിെ ം െതര ദെണതമന്നും ,ഡിമാന്് നൽ ുന്ന െയക്തിയുതെ 
ദപര്, ഒപ്പ്, തീയതി എന്നിെ അദപക്ഷ്യിൽ ദരഖതപെുത്തിയിടുണ്്. 
തതാഴിലാെശയതപടെര്ട്ക്ക് സ പ്പറ്റ് ര ീത് നൽ ിയതിന്തറ തതളിതൊന്നും 
ഗ്പെൃത്തി  യലിൽ  ാണാന്  ഴിഞ്ഞിലല. തതാഴിലാളി ള്പ്ക്ക് അെരാെശയതപ്പട 
േിെ ം തതാഴിൽ നൽ ിയിതലലകിൽ തതാഴിലിലലായ്മ ദെതനം ലഭിക്കാനുള്ള 
അെ ാശമാണ് നഷ്ടതപ്പെുന്നത് . പഞ്ചായത്തിന്തറ  ഫ്രെണ്ട് ഓെീസിൽ  ഡിമാൻഡ് 
നൽകി കകപ്പറ്റ് രസീത് വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചാൽ മാരരമമ 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 
തതാഴിൽ ലഭിച്ചിഫ്ലെങ്കിൽ  ഫ്രാഴിലിലൊയ്മ മവരനത്തിന് ഫ്രാഴിലാളിക്്് അമേക്ഷ 
നല്കാൻ  കഴിയു. 
 

 
നിര്ഡപേേം 
      ഒരു ൊര്ട്ഡിൽ തതാഴിൽ  ാര്ട്് എെുത്തിരിക്കുന്ന മുഴുെന് തതാഴിലാളി ളും 
അയൽക്കൂടത്തിൽ െയക്തിഗതമാദയാ  ൂടമാദയാ അദപക്ഷ് ത ാെുക്കുന്ന രീതിയാണ് 
ഉെിതം. തതാഴിലിനുളള അദപക്ഷ് പഞ്ചായത്തിൽ  വീ രിക്കുന്നതിതന്റ തീയ്യതിതെച്ചു 
ര ീത്  പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ത ാെുക്കുന്നത് തതാഴിലാളി ളുതെ അെ ാശം 
 ംരക്ഷ്ിക്കുന്നതിന്  ഹായ മാ ും. 
 
9.വതാഴിൽ അനുവദിക്കൽ 
 
        തതാഴിലിനുള്ള അദപക്ഷ്  വീ രിച്ചാൽ 15 േിെ ത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ 
നൽ ണതമന്ന് MGNREGA Shedule2 Section 6– ൽ പരാമര്ട്ശിക്കുന്നു. അതിന് 
 ഴിഞ്ഞിതലലകിൽ തതാഴിലിലലായ്മ ദെതനം ത ാെുക്കണതമന്നും അദ്ധയായം 3 Section 7,8,9  
ഭാഗങ്ങളിൽ അനുശാ ിക്കുന്നു. തതാഴിൽ ആെശയതപ്പടെര്ട്ക്കു  തതാഴിൽ 
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അനുെേിച്ചുത ാണ്ുള്ള െര്ട്ക്ക് അദലാദക്കഷ്ന് ദ ാം 4 ഗ്പെൃത്തി  യലു ള്പ് 
പരിദശാധിച്ചദപ്പാള്പ്  ഒന്നിലും   ാണാന്  ഴിഞ്ഞിലല. 
 
10. ഇ  മസ്റ്റത ര്ഡ പറാൾ  

 തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിതല ദരഖ ളിൽ ഏറ്റെും ഗ്പധാനതപ്പട ദരഖയാണ് മറര്ട് 
ദറാള്പ്.തതാഴിലാളി ള്പ് തതാഴിൽ തെയ്യുന്ന തീയതി,  ഹാജര്ട്,േിെ  ദെതനം ,മറ് ര്ട് ദറാള്പ് 
ഗ്പ ാരമുള്ള  ദെതനം, എന്നിെ ദരഖതപ്പെുത്തുന്നതിനുള്ള അെിസ്ഥാന ദരഖയാണ് ഇ 
മറര്ട് ദറാള്പ്. ഇതിൽ ദലാക്ക് തഡെലപ്തമന്റ് ഓ ീ ര്ട്, പഞ്ചായത്ത് ത ഗ് ടറി 
എന്നിെര്ട്  തീയതിദയാെു  ൂെി ഒപ്പും,   ീലും  ദരഖതപെുദത്തണ്താണ്. എന്നാൽ 10 
ഗ്പെൃത്തി  യലു ളുതെ മറ് ര്ട് ദറാള്പ് ളിലും പഞ്ചായത്ത് ത ഗ് ടറി തീയതി 
ദരഖതപ്പെുത്തിയതായി  ാണാന്  ാധിച്ചിലല . 

4 ഗ്പെൃത്തി  യളു ളിൽ നിന്നായി 87 മറര്ട്ദറാളു ള്പ് പരിദശാധിച്ചദപ്പാള്പ്  തണ്ത്തിയ 
െിെരങ്ങള്പ് െുെതെ ദെര്ട്ക്കുന്നു: 

• പരിദശാധിച്ച 4  യലു ളിൽ 2  യലു ളുതെ മസ്ദഗ്ൊളു ളിൽ മാഗ്തമാണ് (para 
5 families percolation pit nirmanam, para 5 families soak pit nirmanam) എം ബുക്ക്  
നമ്പര്ട് ദരഖതപെുത്തിയിടുള്ളത്. എന്നാൽ മറ്റു 2  യലു ളുതെ (kinnassery branch 
canal rehabilitation, para 5 families land development) മസ്ദഗ്ൊളിൽ എം ബുക്ക്  നമ്പര്ട്  
ദരഖതപ്പെുത്തിയിടിലല.  

• പരിദശാധിച്ച എലലാ മസ്ദഗ്ൊളു ളിലും BPO, പഞ്ചായത്ത്  ത ഗ് ടറി എന്നിെര്ട് 
ഒപ്പും  ീലും ദരഖതപെുത്തിയിടുണ്്. തിയതി  ൂെി ദരഖതപ്പെുദത്തണ്താണ്. 
അതുദപാതല Kinnassery branch canal എന്ന് ദപരുള്ള ഗ്പെൃത്തി  യലിതല 14 
മസ്ദഗ്ൊളു ളിൽ (ആത  54 muster roll  ളാണ് ഉള്ളത്) പഞ്ചായത്ത്  ത ഗ് ടറി 
ഒപ്പ് മാഗ്തമാണ് ദരഖതപ്പെുത്തിയിടുള്ളത്.  ീൽ, തിയതി എന്നിെ  ൂെി 
ദരഖതപ്പെുദത്തണ്താണ്.  

• ദമറ്റിതന്റയും മറര്ട് ദറാള്പ് പരിദശാധിച്ച ഉദേയാഗസ്ഥന്തറയും ഒപ്പ് മുഴുെന്  
മറര്ട് ദറാള്പ് ലും ദരഖതപ്പെുദത്തണ്താണ്. Para 5 families soak pit nirmanam എന്നു 
ദപരുള്ള ഗ്പെൃത്തി  യലിൽ 7 മസ്ദഗ്ൊളു ളിൽ  ളിൽ (19987-19993) (ആത  
14 മസ്ദഗ്ൊളു ള്പ് ആണ് ഉള്ളത്) ദമറ്റിന്തറ ഒപ്പ് ദരഖതപ്പെുത്തിയിടിലല. 
അതുദപാതല para 5 families land development എന്നു ദപരുള്ള ഗ്പെൃത്തി 
 യലിതല മസ്ദഗ്ൊളു ളിൽ 5580 എന്ന നമ്പര്ട് ഉള്ള മസ്ദഗ്ൊളിൽ മാഗ്തമാണ് 
തെക്ക് തെയ്ത ഉദേയാഗസ്ഥന്തറ ഒപ്പ് ദരഘതപെുത്തിയിടുള്ളത്. ബാക്കി 11 
മസ്ദഗ്ൊളു ളിൽ തെക്ക് തെയ്ത ഉദേയാഗസ്ഥന്തറ ഒപ്പ് ദരഖതപ്പെുത്തിയിടിലല. 
ഹാജര്ട്നില ദരഖതപ്പെുത്തുന്ന ദമറ്റ് മറര്ട്ദറാളിതല തെടിത്തിരുത്തലു ള്പ് 
ഒഴിൊദ ണ്ാതാണ്. മറ്ര്ട്ദറാള്പ് ഗൗരെദത്താതെ സ  ാരയം തെദയ്യണ് 
ദരഖയാണ് . 

• തെടിത്തിരുത്തലു ള്പ് ഒന്നും തതന്ന ഇലല.  

 
11. വമഷര്ഡവമന്റ് േുസ്തതകം (M Book) 
        ഒരു ഗ്പെൃത്തിയിൽ എന്തു നെന്നു,എഗ്ത അളെിൽ നെന്നു എന്നുള്ള  ാരയങ്ങള്പ് 
 ൃതയമായി ദരഖതപ്പെുദത്തണ്  ുഗ്പധാന ദരഖയാണ് എം.ബുക്ക്. അതുത ാണ്ുതതന്ന ഈ 
പുസ്ത ത്തിൽ അളെു ള്പ് ദരഖതപ്പെുത്തുന്ന ബന്ധതപ്പട ഉദേയാഗസ്ഥര്ട് അെരുതെ ദപരും 
ഒപ്പും  ീലും തിയ്യതിയും നിര്ട്ബന്ധമായും ദരഖതപ്പെുദത്തണ്താണ്.  

• പരിദശാധിച്ച 4  യലു ളിലും എം. ബുക്ക്  ഉണ്ായിരുന്നു . 
• Para 5 families percolation pit nirmanam (1606004005/IF/313404), Para 5 land 

development (1606004005/IF/313398) എന്നീ ഗ്പെൃത്തി ളുതെ Mbook ൽ 
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പഞ്ചായത്ത്  ത ഗ് ടറി ഒപ്പ്,  ീൽ ദരഖതപ്പെുത്തി  ര്ട്ടിസ  തെയ്തിടുണ്്. 
തിയതി  ൂെി ദരഖതപ്പെുദത്തണ്താണ്. എന്നാൽ kinasseri branch canal 
(1606004005/IF/318125), para 5 families soak pit nirmanam (1606004005/IF/313417) 
എന്നീ ഗ്പെൃത്തി ളുതെ Mbook ൽ പഞ്ചായത്ത്  ത ഗ് ടറി ഒപ്പ് മാഗ്തം 
ദരഖതപെുത്തിയാണ്  ര്ട്ടിസ  തെയ്തിരിക്കുന്നത്.  ീലും തിയതിയും  ൂെി 
ദരഖതപ്പെുത്തണം. തമഷ്ര്ട്തമന്റ് ബുക്കു ള്പ് പഞ്ചായത്ത്  ത തഗ് ടറി 
ഒപ്പ്, ീൽ,തിയ്യതി എന്നിെ ദരഖതപ്പെുത്തി  ര്ട്ടിസ  തെദയ്യണ്താണ്. 

• തമഷ്ര്ട്തമന്റ് ബുക്കിൽ നമ്പര്ട്, ദപജ് നമ്പര്ട് എന്നിെ ദരഖതപ്പെുത്തിയിടുണ്്. 
എലലാ Mbook  ളിലും TS നമ്പര്ട് ദരഖതപെുത്തിയിടുണ്്. എന്നാൽ AS നമ്പര്ട് 
ദരഖതപ്പെുത്തിയിടിലല. അതു ൂെി ദരഖതപ്പെുദത്തണ്താണ്.   

• പരിദശാധിച്ച 4 ഗ്പെൃത്തി  യലു ളുതെ Mbook  ളിലും ബന്ധതപ്പട 
ഉദേയാഗസ്ഥര്ട് അതായത്  അതഗ് െിറ്റ് എഞ്ചിനീയര്ട്, ഓെര്ട് ിയര്ട്   
എന്നിെരുതെ ഒപ്പ്  ീൽ എന്നിെ ദരഖതപെുത്തിയിടുതണ്കിലും തിയ്യതി 
ദരഖതപ്പെുത്തിയിടിലല . 

• തമഷ്ര്ട്തമന്റ് ബുക്ക്  അെ ാനിക്കുന്ന ദപജിൽ പഞ്ചായത്ത്  ത ഗ് ടറി, 
പഞ്ചായത്ത്  ഗ്പ ിഡന്റ് എന്നിെരുതെ ഒപ്പ്,  ീൽ എന്നിെ  
ദരഖതപെുത്തിയിടുണ്്. എന്നാൽ തിയതി ദരഖതപ്പെുത്തിയിടിലല.  

• Para 5 families percolation pit (IF/313404), para 5 families soak pit nirmanam 
(IF/313417) എന്നീ ഗ്പെൃത്തി  യലു ളുതെ Mbook  ളിൽ  ുഴി ളുതെ എണം 
ദരഖതപ്പെുത്തിയിടിലല. അത് നിര്ട്ബന്ധമായും ദരഖതപ്പെുദത്തണ്താണ്.  

• ഗ്പെര്ട്ത്തി തുെങ്ങുന്നതിന് മുമ്പും ദശഷ്െും അളെു ള്പ് 
ദരഖതപ്പെുത്തുന്നതിനുള്ള അെിസ്ഥാന ദരഖയാണ് തമഷ്ര്ട്തമന്റ് ബുക്ക് . Para 5 
families soak pit nirmanam (IF/313417) എന്ന ഗ്പെൃത്തി  യലിന്തറ Mbook ൽ 
മാഗ്തമാണ് എറിദമറ്റ് തു  ദരഖതപ്പെുത്തിയിടുള്ളത്. മറ്റു മൂന്ന്  യലു ളുതെ 
Mbook  ളിൽ ദരഖതപ്പെുത്തിയിടിലല. ഗ്പെര്ട്ത്തി ളുതെ എം ബുക്കിൽ  ആത  
അനുെേിച്ച തു യും യഥാര്ട്ഥ തെലെും തമിലുള്ള െയതയാ ം 
ദരഖതപ്പെുത്തിയിടിലല. ഗ്പെൃത്തി പൂര്ട്ത്തീ രിച്ച്   ഴിഞ്ഞാൽ അത് 
നിര്ട്ബന്ധമായും ദരഖതപ്പെുദത്തണ്താണ് . 

 
12.വമറ്റീരിയൽ ലിസ്റ്റത 
 
         തമറ്റീരിയൽ  എഗ്ത ഉപദയാഗിച്ചു എന്നതിന് അെിസ്ഥാനതപ്പെുത്തി, 
തെണ്ര്ട്ക്ക്  നൽദ ണ് തു , അെരുതെ ദപര്, അക്കൗണ്്  നമ്പര്ട് ,ഗ്പെര്ട്ത്തിയുതെ 
ദപര്,െര്ട്ക്ക്  ദ ാ് , ബിൽ നമ്പര്ട് ,തീയതി   എന്നിെ എലലാം  ാണിച്ചു ത ാണ്് 
തമറ്റീരിയലിന് ദെണ്ിയുള്ള  പണം സ മാറുന്നതിന് ദെണ്ി തയ്യാറാക്കുന്ന ഗ്പധാനതപ്പട 
ഒന്നാണ് തമറ്റീരിയൽ ലിറ്.  പരിദശാധിച്ച 4  യലു ളിൽ  ഒന്നിലും തമറ്റീരിയൽ 
ഉപദയാഗിച്ചിടിലല. 
 
13.പവജ് ലിസ്തററ് 
 
        ഗ്പെൃത്തി പൂര്ട്ത്തിയായാൽ മറര്ട് ദറാള്പ് ഗ്പ ാരം തതാഴിലാളി ള്പ്ക്ക് 
ദെതനം അനുെേിച്ചുതെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന ദരഖയാണ് ദെജ് ലിറ്. തതാഴിലാളി ള്പ് എഗ്ത 
േിെ ം ദജാലി തെയ്തു എന്നതിന് അെിസ്ഥാനതപ്പെുത്തി അെര്ട്ക്ക് നൽദ ണ് തു  
അതായത് ൂലി, ആയുധങ്ങള്പ്ക്ക് ത ാെുക്കുന്ന ൊെ ,  മൂര്ട്ച്ച  ൂടുന്നതിനുള്ള തു  
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എന്നിെ എലലാം  ാണിച്ചു ത ാണ്് പണം സ മാറുന്നതിന് ദെണ്ി തയ്യാറാക്കുന്ന 
ഗ്പധാനതപ്പട ഒന്നാണ് ദെജ് ലിറ്.  
        പരിദശാധിച്ച 4  യലു ളിൽ  എലലാത്തിലും    മറര്ട്ദറാള്പ് ഗ്പ ാരമുള്ള 
ദെജ് ലിറ് ഉണ്്.  
  
14. ഫെത ഗ്ൊന്സ്തഫര്ഡ ഓര്ഡഡര്ഡ(FTO) 
 
       തതാഴിലാളി ളുതെ ദെതനം അെരെരുതെ ബാക് അക്കൗണ്ിദലക്ക് അയച്ചു 
എന്നതിനുളള തതളിതെന്ന നിലയിലാണ്  FTO െിതന്റ ഗ്പധാനയം. പരിദശാധിച്ച 4 
 യലു ളിൽ  എലലാത്തിനും ദെജ് ലിറ് ഗ്പ ാരമുള്ള FTO  ൂക്ഷ്ിച്ചിടുണ്്.  
 

15. വമറ്റീരിയൽ വൗചറുകളും ബിലലുകളും 
 
         ഈ ഓഡിറ്റ്    ാലയളെിൽ  പരിദശാധന നെത്തിയ ഗ്പെൃത്തി ളിൽ 
തമറ്റീരിയൽ  ഉപദയാഗിച്ചുള്ള ഗ്പെര്ട്ത്തി ള്പ് ഒന്നുംതതന്ന  ഉണ്ായിരുന്നിലല. തമറ്റീരിയൽ 
ഉപദയാഗിച്ചുള്ള ഗ്പെൃത്തി ളിൽ അതുമായി ബന്ധതപ്പട ൌച്ചറു ളും ബിലലു  ളും 
 യലിൽ  ൂക്ഷ്ിദ ണ്ാതാണ്. 
 
16. പറായൽറ്റി 

   പരിദശാധന  െിദധയമാക്കിയ  ഒരു െര്ട്ക്ക്   യലിലും ദറായൽറ്റി ബാധ മലല. 
 
17.പഫാപട്ടാഗ്രാഫ് 

ത ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ ഗുണനിലവൊരം ഉറപ്പൊക്കൊൻ, പ്പവയത്തികൾ സംബന്ധിച്ചു 
ത ളിവുകൾ  ശേഖരിക്കൊൻ അ ിന്തറ ശ ൊശടൊകൾ  ഹായ മാ ും. പ്പവൃത്തി 
 ുെങ്ങുന്ന ിന് മുമ്പ്, പ്പവൃത്തി നെന്നു തകൊണ്ടിരിക്കുശമ്പൊൾ,  പ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു 
കഴിയുശമ്പൊൾ  ുെങ്ങിയ  ഓശരൊ ഘടത്തിതലയും ശ ൊശടൊകൾ  യലിൽ 
സൂക്ഷിക്കണതമന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നൊൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള  വിവിധ 
ഘടങ്ങളിതല ശ ൊശടൊകൾ പരിശേൊധന നെത്തിയ പ്പവൃത്തി  യലുകളിൽ  (IF/313417) 
para 5 families soak pit നിര്ട്മാണം, (IF/313398) para 5 families land development, (IF/313404) 
para 5 families percolation pit നിര്ട്മാണം എന്നീ  യലു ളിൽ കൃ യമൊയി മൂന്ന് 
ഘടത്തിന്തറയും ശ ൊശടൊകൾ കൊണൊൻ  ഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ (IC/318125) kinnassery branch 
canal rehabilitation എന്ന  യലിൽ 2 ഘടത്തിന്തറ (പ്പവൃത്തി  ുെങ്ങുന്ന ിന് മുമ്പ്, 
പ്പവൃത്തി നെന്നു തകൊണ്ടിരിക്കുശമ്പൊൾ)  ദ ാദടാ മാഗ്തമാണ് ഉള്ളത്. 4 ഗ്പെൃത്തി 
 യലു ളിലും  ൂക്ഷ്ിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ ാദടാ അലല. പ രം ശ ൊശടൊയുതെ ദ ാദടാറാറ്റ്സ് 
ആണ്. മുഴുവൻ ഗ്പെൃത്തി  യലുകളിലും 3 ഘട ശ ൊശടൊകൾ  നിർബന്ധമൊയും 
സൂക്ഷിശക്കണ്ട ൊണ്. 
 
18. ഗ്േവൃത്ി േൂര്ഡത്ീകരണ സാക്ഷ്യേഗ്തം 
 
            പരിദശാധിച്ച ഒരു  യലിലും ഗ്പെൃത്തി പൂര്ട്ത്തീ രണ  ാക്ഷ്യപഗ്തം 
 ാണുൊന്  ാധിച്ചിലല. 
 
19.മസ്റ്റര്ഡ പറാൾ മൂവ്വമെത സ്ലിപത /ഫയൽ ഗ്ൊക്കിങ് പഫാറം 
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            തതാഴിലുറപ്പ് ഗ്പെൃത്തി നെപ്പാക്കുന്നതിലും അതിതന്റ ദരഖ ള്പ് സ  ാരയം 
തെയ്യുന്നതിലും ഓദരാ ഉദേയാഗസ്ഥര്ട്ക്കും ഉത്തരൊേിത്തം നിശ്ചയിച്ചിെുണ്്. 
തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിതല ഏറ്റെും  ുഗ്പധാനദരഖയായ മറര്ട്ദറാള്പ് ജനദററ്റ് 
തെയ്യുന്നതു മുതൽ തതാഴിലാളി ളുതെ ദെതനം ബാകിദലക്ക് അനുെേിച്ചുത ാണ്ുള്ള 
FTO ബാകിദലക്ക് അയക്കുന്ന തീയതി ഗ് മത്തിൽ മറര്ട് ദറാള്പ്  മൂവ്തമന്റ് സ്ലിപ്പിൽ 
ദരഖതപ്പെുദത്തണ്താണ്.ഒരു മറര്ട് ദറാള്പ് അെ ാനിച് 3 േിെ ത്തിന ം തതന്ന 
അളെു ള്പ് ബന്ധതപ്പട ഉേയാഗസ്ഥന് ദരഖതപ്പെുത്തണം എന്ന് നിയമം അനുശാ ിക്കുന്നു. 
പരിദശാധിച്ച മുഴുെന്  യലിലും  യൽ ഗ്ൊക്കിംഗ് ദ ാം അഥൊ മറര്ട് ദറാള്പ് 
മൂവ്തമന്റ് സ്ലിപ്പ്  ഉണ്ായിരുന്നു. എന്നാൽ 4 ഗ്പെൃത്തി  യലിൽ  ൂക്ഷ്ിച്ചിടുള്ള 
 യൽ ഗ്ൊക്കിംഗ് ദ ാറെും അപൂര്ട്ണമായി പൂരിപ്പിച്ചെയായിരുന്നു.  
 
20. ജിപയാ ൊഗ്് പഫാപട്ടാഗ്രാഫ് 
          ഗ്പെര്ട്ത്തി സ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപാധിയാണ് ജിദയാ ൊഗ്് ദ ാദടാസ്.  
മൂന്ന് ഘടത്തിലുള്ള ദ ാദടാ ള്പ്ക്കു പുറതമ ജിദയാൊഗ്് ദ ാദടായുതെ ഗ്പിന്റും 
 യലിൽ  ൂക്ഷ്ിദക്കണ്താണ്. ഇതുറപ്പാദക്കണ്ത് ദമറ്റിതന്റയും തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 
ഉദദ്ധാഗസ്ഥരുതെയും െുമതലയാണ്. എന്നാൽ പരിദശാധനയ്ക്ക് െിദധയമാക്കിയ 4 
 യലിലും ഇെ  ാണാന്  ാധിച്ചിലല. തതളിവ് ദശഖരണം തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 
ഗ്പെയത്തി ളുതെ ഒഴിച്ചു  ൂൊനാൊത്ത ഘെ മായതിനാൽ ഈ  ാരയത്തിൽ ബന്ധതപ്പട 
ഉദോഗസ്ഥര്ട്  ൂെുതൽ ജാഗ്ഗത പുലര്ട്ദത്തണ്തുണ്്. 

21. പസാഷയൽ ഓഡിറ്റത റിപപാര്ഡട്ടിവെ പകാപി 
          ഇദപ്പാള്പ് ദ ാഷ്യൽ ഒാാഡിറ്റ് നെക്കുന്നതുത ാണ്്  ഈ ഗ്പെൃത്തി 
 യലു ളിൽ ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാര്ട്ടിതന്റ ദ ാപ്പി  ൂക്ഷ്ിദക്കണ്തിലല.  
 
22. ഫസറ്റത ഡയറി 
           ംസ്ഥാന  ര്ട്ക്കാരിന്തറ നിര്ട്ദേശഗ്പ ാരം  െര്ട്ക്ക്  യലിൽ 
 ൂക്ഷ്ിദക്കണ് 22 മതത്ത ദരഖയാണ് സ റ്റ്  ഡയറി. തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 
ഗ്പെൃത്തി ള്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അളെിലും  ൃതയതയിലും നിര്ട്െഹിക്കുന്നതിലുള്ള 
ഉപാധി ളെങ്ങുന്ന ഗ്പധാനതപ്പട ദരഖയാണ് സ റ്റ് ഡയറി.  ംസ്ഥാന  ര്ട്ക്കാര്ട് 
ഗ്പദതയ മായി തയ്യാറാക്കിയ സ റ്റ് ഡയറി ഗ്പെൃത്തി സ്ഥലത്തുണ്ായിരിദക്കണ്  
 ുഗ്പധാന ദരഖയാണ്. പദ്ധതി ആരംഭ ദയാഗത്തിതന്റ െിെരങ്ങള്പ് മുതൽ 
ഉദേയാഗസ്ഥരുതെയും തപാതുജനങ്ങളുതെയും നിര്ട്ദേശങ്ങളും  ന്ദര്ട്ശ  ഡയറിയിൽ 
അെങ്ങിയിടുണ്്. 

• പരിദശാധിച്ച ഒരു  യലിലും സ റ്റ് ഡയറി  ൂക്ഷ്ിച്ചിടിലല.  
 
വിജിലന്സ്ത ആെത  പമാണിറ്ററിംഗ് കമ്മറ്റി (ജാഗ്രതാ പമൽപനാട്ട സമിതി) 
 
       ഓദരാ ൊര്ട്ഡിലും അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ്സ അംഗങ്ങള്പ് െതരയുള്ള VMC 
ഉണ്ാെണം. അധയാപ ര്ട് ,സ്ഗ്തീ ള്പ്,പടി ജാതി/പടി െര്ട്ഗ  െിഭാഗത്തിൽതപടെര്ട് 
, ര്ട്ഷ് ര്ട്,  വയം  ഹായ  ംഘത്തിതല അംഗങ്ങള്പ്, ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദ ാഴ്സസ് 
ദപഴ്സ ണ്മാര്ട്, ഉപദഭാക്തൃ  മിതി ള്പ്, യുെജന ക്ലബ്ബു ള്പ്, തപാതു  മൂഹ 
 ംഘെന ള്പ്, തുെങ്ങിയെരിൽ നിന്നും VMC അംഗങ്ങതള തതരതഞ്ഞെുക്കാെുന്നതാണ് .VMC 
തയ നിയമിദക്കണ്ത് ഗ്ഗാമ ഭയാണ്. തതാഴിലാളി ളുമായി ആശയെിനിമയം, ഗ്പെൃത്തി 
സ്ഥല  ൗ രയങ്ങളുതെ പരിദശാധന, ഗ്പെൃത്തി ളുതെ ഗുണനിലൊരം നിര്ട്ണയിക്കൽ, 
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തു  നിര്ട്ണയം, ഗ്പെൃത്തിയിൽ ഉെനീളമുള്ള റിദപ്പാര്ട്ടിംഗ്, ഗ്പെൃത്തിയുതെ  വഭാെതത്ത 
 ംബന്ധിച്ചുള്ള ഗുണപരമായ െിലയിരുത്തൽ എന്നിെയാണ് ഗ്പധാന െുമതല .VMC 
എലലാ ഗ്പെൃത്തി ളും പരിദശാധിദക്കണ്തും മൂലയ നിര്ട്ണയ രജിററിൽ 
ദരഖതപ്പെുദത്തണ്തും ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  മയത്ത് അെ ഗ്ഗാമ ഭയിൽ 
 മര്ട്പ്പിദക്കണ്തുമാണ്. VMC റിദപ്പാര്ട്ട് ഒരു തപാതു ദരഖയായി  രുദതണ്തും 
ആെശയതപ്പെുന്നതിനനു രിച്ച് ഒരു തപാതു ദരഖയായി പഞ്ചായത്ത് നിന്നും 
ലഭിദക്കണ്തും ആണ്.   

          ഫസറ്റത ഡയറി യുവെ ഒരു ഭാരമാണ്  വിജിലന്സ്ത ആന്് പമാണിറ്ററിങ് 
കമ്മിറ്റി. വിജിലന്സ്ത ആന്് പമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റിയുവെ റിപപാര്ഡട്ടത ഉൊയിരുവെങ്കിലും 
അഭിഗ്ോയങ്ങൾ പരഖവപെുത്ിയിട്ടുൊയിരുെിലല. ഓപരാ വാര്ഡഡിവല ഗ്േവര്ഡത്നങ്ങവള 
നിരീക്ഷ്ിക്കുെതിനും കൂെുതൽ വമചവപെുത്ുെതിനുമായി കാരയക്ഷ്മമായ 
ഗ്േവര്ഡത്ിപക്കെവരും, ഗ്േസ്തതുത ഗ്േവൃത്ിയിൽ ഏര്ഡവപൊത്  വയക്തികളുമാണ് വി. 
എം.സി യിൽ അംരങ്ങൾ ആയിരിപക്കെത്.  

വതാഴിലിെവത് സൗകരയങ്ങൾ 

 
     തതാഴിൽ സ്ഥലത്ത് തതാഴിലാളി ള്പ്ക്ക് ആെശയമായ  ുെിതെളളം, തണൽ, 
ഗ്പാഥമി  സെേയ ഹായം,5 െയസ്ിന് താതഴയുളള  ുടി ള്പ്ക്ക് ഗ് ഷ് തുെങ്ങിയ 
അെിസ്ഥാന  ൗ രയങ്ങള്പ് ഒരുക്കണതമന്ന് നിയമത്തിതല വഷഡയൂൾ 2ൽ 23 മുതൽ 28 
വവരയുള്ള ഭാഗത്ത് നിര്ട്ദേശിച്ചിടുണ്്. ഈ അെ ാശതത്തക്കുറിച്ച്  തതാഴിലാളി ദളാട് 
 ം ാരിച്ചദപ്പാള്പ് അറിയാന്  ഴിഞ്ഞത്: 

• ഗ് ഷ്  ൗ രയതത്തക്കുറിച്ച്  തതാഴിലാളി ള്പ്ക്ക് അറിെുണ്്. അഞ്ചു 
െയസ്ിനു താതഴയുള്ള   ുടി ളൂള്ള അമമാര്ട് തതാഴിലിന്  
ഇലലാത്തതിനാൽ  ഈ  ൗ രയം ലഭയമായിടിലല. 

• തണൽ  ൗ രയം ലഭയമാദക്കണ്തുണ്്.  
•  യ്യുറയും,  ാലുറയും ആെശയമുള്ള തതാഴിലിെങ്ങളിൽ തതാഴിലാളി ള്പ്ക്ക് 
ലഭയമാദക്കണ്തുണ്്.  

• ഗ്പാഥമി  സെേയ ഹായം നല് ുന്ന്നതിനുള്ള  ിറ്റ്  ലഭയമാദക്കണ്തുണ്്.  
 
 

CIB- സിറ്റിസൺ ഇന്ഫര്ഡപമഷന് പബാര്ഡ് 

     തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുതെ  ുതാരയത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനു ദെണ്ിയുള്ള ഒരു 
ഉപാധിയാണ്  ിറ്റി ണ് ഇന് ര്ട്ദമഷ്ന് ദബാര്ട്് .Para 25(a), schedule 1 അനു രിച്ച് 
ഒരു ഗ്പെര്ട്ത്തിയുതെ അെിസ്ഥാന െിെരങ്ങള്പ് അതായത് എറിദമറ്റ് തു ,  ാധന ദെതന 
ഘെ ങ്ങള്പ്, യഥാര്ട്ഥ തെലവ് ,തതാഴിൽ േിനങ്ങള്പ് തുെങ്ങിയ െിെരങ്ങള്പ്  ാധാരണ 
ജനങ്ങള്പ്ക്കും ഗുണദഭാക്താക്കള്പ്ക്കും മനസ്ിലാ ുന്ന രീതിയിൽ ഗ്പേര്ട്ശിപ്പിദക്കണ്ത് 
അനിൊരയമാണ്..ഈ ദബാര്ട്് സ്ഥാപിദക്കണ്ത് ഓദരാ ഗ്പെൃത്തിയുതെയും 
ആരംഭഘടത്തിൽ ആണ്. 

•  ന്ദര്ട്ശിച്ച ഒരു ഗ്പെൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിലും CIB  ാണുൊന്  ാധിച്ചിലല. അത് 
നിര്ട്ബന്ധമായും  ൂക്ഷ്ിദക്കണ്താണ്.  
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നിരീക്ഷ്ണ സംവിധാനത്ിവല വീഴ്ചകൾ 

തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഓ ീ ിതല ഉദേയാഗസ്ഥരുതെ  ന്ദര്ട്ശ  പുസ്ത ം  
പരിദശാധിച്ചദപ്പാള്പ് മന ിലായ െിെരങ്ങള്പ്  
 

• സംസ്ഥൊന, ജിലലൊ ല ഉശ്യൊഗസ്ഥർ പഞ്ചൊയത്തിതല ത ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി 
ഓ ീസും പ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളും കൃ യമൊയ ഇെശവളകളിൽ  സന്ദർേിച്ച് ശവണ്ട 
നിർശ്േങ്ങൾ നൽകിയിടിലല. 

•  യലുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ു മു ൽ പ്പവൃത്തികൾ ത രതെെുക്കുന്ന ുവതരയുള്ള 
കൊരയങ്ങളിൽ കൊണുന്ന ഏശകൊപനമിലലൊയ്മ ശമൊണിറ്ററിങ് സംവിധൊനത്തിതല 
വീഴ്ചതകൊണ്ട് സംഭവിച്ച ൊതണന്ന നിഗമനത്തിലൊണ് ഓഡിറ്റ് െീം 
എത്തിശച്ചർന്നിടുള്ളത്.  

• ത ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുമൊയി ബന്ധതപ്പട ജിലലയിതല ഏറ്റവും വലിയ 
ഉശ്യൊഗസ്ഥൻ  ജിലലൊ ശപ്പൊപ്ഗൊം ശകൊർഡിശനറ്ററൊയ കളക്െറൊണ്. അശേഹത്തിനു 
ശവണ്ടി ത ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി പ്പവൃത്തികളൾ    ഏശകൊപിപ്പിക്കുന്ന ചുമ ല 
ദജായിന്റ് ശപ്പൊപ്ഗൊം ശകൊർഡിശനറ്റർക്കും. ഒരു വർഷത്തിനിതെ ഈ രണ്ട് 
ഉശ്യൊഗസ്ഥരും ഒരിക്കൽശപൊലും ഈ പഞ്ചൊയത്തിൽ  സന്ദർേനം 
നെത്തിയിടിതലലന്ന് ഓഡിറ്റ് െീമിന്  അശനേഷണത്തിൽ  മനസിലൊയി. 

• 1/10/2018 മു ൽ 31/3/2019 വതരയുള്ള ഓഡിറ്റ്്  ാലയളെിൽ ത ാലലദകാട്  ശലൊക്ക്് 
എക്റന്ഷൻ ഓ ീസർ  1/12/18, 20/12/18, 10/1/19, 8/2/19, 8/3/19, 3/4/19, 16/5/19, 
12/7/19, 14/8/19, 20/8/19, 23/8/19, 10/9/19 തിയതി ളിൽ MGNREGS ഓ ീസിൽ 
സന്ദർേനം നെത്തിയ വിവരം സന്ദര്േക ഡയറിയിൽ  ശരഖതപ്പെുത്തിയിടുണ്ട് . 

• തകൊലലശകൊട്  ശലൊക്ക്് JBDO  7/11/18, 15/2/19, 6/3/19, 9/4/19, 19/10/19 തിയതി ളിൽ  
തപരുതവമ്പ പ്ഗൊമ പഞ്ചൊയത്ത്് സന്ദർേിച്ച ൊയി ശരഖതപ്പെുത്തിയിടുണ്ട്. 

• 1/10/2018 മു ൽ 31/3/2019 വതരയുള്ള ഓഡിറ്റ്് കൊലയളവിൽ ശലൊക്ക്് AE 
MGNREGS ഓ ീസിൽ സന്ദർേനം നെത്തിയ വിവരങ്ങൾ 20/8/2019  തീയതിയിൽ 
ദരഖതപെുത്തിയിടുണ്്.  

• 7/11/18, 6/3/19, 21/3/19, 9/4/19നു  BPO സന്ദർേനം നെത്തിയിടുണ്്. 
 
അവകാേലംഘനങ്ങൾ 
ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് െീം ഈ ൊര്ട്ഡിതല  തതാഴിലാളി ളുമായി  ം ാരിച്ചദപ്പാള്പ് 
അെ ാശലംഘനങ്ങളുമായി ബന്ധതപ്പട് െില  ംഭെങ്ങള്പ് ഗ്ശദ്ധയിൽതപ്പെു യുണ്ായി. 
അക്കാരയങ്ങളാണ് ഇെിതെ പരാമര്ട്ശിക്കുന്നത്. 
 
വതാഴിൽ കാര്ഡ് 
തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ പണിതയെുക്കുന്ന തതാഴിലാളിയുതെ അെിസ്ഥാനപരമായ 
അെ ാശമാണ് തതാഴിൽ ാര്ട്്.അദപക്ഷ്ിച്ചാൽ 15 േിെ ത്തിന ം  ാര്ട്് 
നൽ ണതമന്നാണ് െയെസ്ഥ.ഈ ൊര്ട്ഡിതല തതാഴിൽ  ാര്ട്ഡിന് അദപക്ഷ്ിച്ചെര്ട്തക്കലലാം 
 ാര്ട്് ലഭിച്ചിടുണ്്. ഇക്കാരയത്തിൽ  പഞ്ചായത്തിതന്റ  മീപനം മാതൃ ാപരമാണ്. 
എന്നാൽ മറ്റ് െില ഗ്പശ്നങ്ങള്പ് ഓഡിറ്റ് െീമിതന്റ ഗ്ശദ്ധയിൽ തപടു. 

. 
 

• തതാഴിൽ  ാര്ട്ഡിനു ദെണ്ിയുള്ള ദ ാദടാ തതാഴിലാളി ള്പ്ക്ക് 
 ൗജനയമായി ലഭയമാദക്കണ്തുണ്്.  
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• ദെതനം എഗ്ത ലഭിക്കുൊനുതണ്ന്നു തതാഴിലാളി ള്പ്ക്ക് െയക്തമായ 
ധാരണയിലല. 

• തതാഴിൽ  ാര്ട്്  ൃതയമായും പൂര്ട്ണമായും ദമറ്റ് അതാതു േിെ ങ്ങളിൽ  
പൂരിപ്പിച്ച് തതാഴിലാളി ള്പ്ക്റ് നൽദ ണ്താണ്. തതാഴിൽ ാര്ട്ഡിൽ ദമറ്റുമാര്ട് 
 ൃതയമായും തതറ്റിലലാതതയും  മയബന്ധിതമായി പൂരിപ്പിച്ചു 
നൽദ ണ്താണ്. 

 
വതാഴിൽ നിപഷധം  
 
        ഒരുെര്ട്ഷ്ത്തിൽ 100 േിെ തത്ത തതാഴിൽ തതാഴിലാളിയുതെ നിയമപരമായ 
അെ ാശമാണ്. ഇത് നിദഷ്ധിക്കാന് ആര്ട്ക്കും അധി ാരമിലല. നരമം ുളം ൊര്ട്ഡിതല 
 ന്ദര്ട്ശിച്ച 20  ജീെ തതാഴിലാളി ളിൽ എലലാെര്ക്കും 100 േിെ തത്ത തതാഴിൽ 
ലഭയമായിടിലല. ഇത് പരിഹരിദക്കണ്താണ്. 
 
പവതനം ഫവകൽ 
 
       മറര്ട് ദറാള്പ് പൂര്ട്ത്തിയായി പരമാെധി 14 േിെ ത്തിന ം  ൂലി 
തതാഴിലാളി ളുതെ ബാക് അക്കൗണ്ിദലക്ക് നിദക്ഷ്പിക്കണതമന്ന് തതാഴിലുറപ്പ് 
നിയമത്തിതല ത ക്ഷ്ന് 3(2),6 എന്നിെിെങ്ങളിൽ െയക്തമാക്കിയിടുണ്്. സെ ിയാൽ 
ആേയതത്ത 30 േിെ ം ദെതനത്തിതന്റ 0.05 ശതമാനം തു  പിഴ നൽ ണതമന്ന് 
നിയമത്തിതല ത ക്ഷ്ന് 3(3)ലും ൊര്ട്ഷ്ി  മാറര്ട്  ര്ട്ക്കുലര്ട് അധയായം 9ലും പറയുന്നു. 

• ഈ ൊര്ട്ഡിൽ ഓഡിറ്റ്  ംഘം 20 തതാഴിലാളി ദളാട്  ം ാരിച്ചദപ്പാള്പ്   ൂലി 
മൂന്ന് മാ ം െതര സെ ാറുതണ്ന്ന് മനസ്ിലായി. നിശ്ചിത േിെ ംതതന്ന 
പഞ്ചായത്തിതല തതാഴിലുറപ്പ് ഓ ീ ിൽ നിന്നും FTO അയച്ചിടുതണ്കിലും ദ ഗ്ന്ദ 
 ണ്്  െരാത്തതിനാലാണ് ദെതനം സെ ുന്നത് എന്നാണ് അറിയാന്  ഴിഞ്ഞത്.  

• ആരുതെ ഭാഗത്തുനിന്ന് െീഴ്സെ  ംഭെിച്ചാലും  ൃതയ മയത്ത് ദെതനെും അത് 
ലഭിച്ചിതലലകിൽ നഷ്ടപരിഹാരെും തതാഴിലാളി ള്പ്ക്ക്   
ലഭിദക്കണ്താണ്.ഇക്കാരയത്തിൽ തതാഴിലാളി ളിൽ നിന്ന് ദരഖാമൂലം പരാതി 
 വീ രിച്ച്  ബന്ധതപ്പടെര്ട്ക്ക്  അയച്ചുത ാെുക്കുൊന് ദമറ്റിനും ഭരണ മിതിക്കും 
ഉത്തരൊേിതവമുണ്്.  

 
ബാങ്കത ജീവനക്കാരുവെ സമീേനം 
 
 തതാഴിലാളി ദളാട്  ം ാരിച്ചദപ്പാള്പ് മന ിലാക്കാന്  ഴിഞ്ഞത്: 

• ബാകു ാരുതെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നലല   മീപനമാണ് ഉണ്ായിടുള്ളത്. ബാക് 
പാസ്് ബുക്ക്  െരവ് െച്ചു നൽ ുൊന് ബാകു ള്പ് തയ്യാറാെുന്നതായി  
തതാഴിലാളി ള്പ് അറിയിച്ചു. ഇത് മാതൃ ാപരമാണ്. 

• തതാഴിലുറപ്പ്  ൂലി എെുക്കാന്  തതാഴിലാളി ള്പ്ക്ക് യാതതാരു ബുദ്ധിമുടും 
ദനരിെുന്നിലല. തിരക്കുള്ള  മയങ്ങളിൽ മാഗ്തം നിൽദക്കണ്ി െരുന്നു. 

 
ഗ്േവൃത്ി സ്ഥലം സന്ദര്ഡേനം 
  ഗ്പ ൃതി െിഭെങ്ങളുതെ പരിപാലനത്തിനും  ാമൂഹയ ആസ്തി  യഷ്ടിക്കുന്നതിനും 
 ഹായിക്കുന്ന നിരെധി ഗ്പെയത്തി ള്പ് ഏതറ്റെുക്കുന്നതിനുള്ള  ാധയതയുള്ള 
പഞ്ചായത്താണ് തപരുതെമ്പ.  
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 യലിൽ  ണ് െിെരങ്ങളുതെ നിജസ്ഥിതി ദനരിൽ ണ്് മനസ്ിലാക്കുന്നതിനായി 
ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് െീം  പണി  നെന്ന 10 ഗ്പെൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്പ്  ന്ദര്ട്ശിച്ചു.  
ഗ്പെൃത്തി ള്പ് പരിദശാധിച്ചും തതാഴിലാളി ദളാെും ദമറ്റുമാദരാെും  ം ാരിച്ചും 
ഓഡിറ്റ് െീം  തണ്ത്തിയ  ാരയങ്ങള്പ് താതഴ ദെര്ട്ക്കുന്നു. 
  

• 4 ഗ്പെൃത്തി ളിൽ ഒന്ന്  നാൽ നെീ രണം ആണ്. 2 ഗ്പെൃത്തി ള്പ് para 
5 families ൽ ഉള്പ്തപടെരുതെ  ഭൂമിയിൽ percolation pit, soak pit നിര്ട്മാണം 
എന്നിെയും ഒരു ഗ്പെൃത്തി ഭൂെി  നെുമാണ്. 5 മുതൽ 10 മാ ം മുന്പ് 
നെന്ന ഗ്പെൃത്തി ള്പ് ആയതിനാൽ  ീൽ് പരിദശാധനയിലൂതെ അളതെെുപ്പ് 
 ാധയമലലാത്ത രീതിയിൽ ഗ്പെൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്പ്ക്ക് രൂപാന്തരം 
 ംഭെിച്ചിരിക്കുന്നു .  

• പരി രൊ ി ദളാെും ഗുണദഭാക്താക്കദള്ളാെും മറ്റും  ം ാരിച്ചതിന്തറ 
അെിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്പസ്തുത ഗ്പെൃത്തി ള്പ് എലലാംതതന്ന സ്ഥലത്ത് നെന്നതായി 
ദബാധയതപ്പടു . 
 

 

 

ഗ് മ 
നമ്പര്ട്  

ഗ്പെൃത്തിയുതെ ദ ാ്, 
ദപര്  

 ീൽ് പരിദശാധനയിൽ 
 തണ്ത്തിയ െിെരങ്ങള്പ്  

1 1606004005/IF/313404, Para 5 
families percolation pit 
nirmanam  

 ുഴി ള്പ് എലലാം 
നിരപ്പായിരിക്കുന്നു   

2 1606004005/IF/318125, 
Kinasseri branch canal 
rehabilitation  

എം ബുക്ക്  ഗ്പ ാരമുള്ള 
അളവ്  ാണാന്  ഴിഞ്ഞു.  

3 1606004005/IF/313417, Para 5 
families soak pit nirmanam  

 ുഴി ള്പ് എലലാം 
നിരപ്പായിരിക്കുന്നു  

4 1606004005/IF/313398, Para 5 
families land development  

ഗ്പെൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്പ് 
എലലാം പഴയ ദപാതല 
തതന്ന ആയിരിക്കുന്നു.  

 
 
വിലയിരുത്ൽ 
 
1.പദ്ധതി ആ ൂഗ്തണം മുതലുള്ള  ാരയങ്ങളിൽ തപാതുജനങ്ങള്പ്ക്ക് ഗ്പദതയ ിച്ച്  ര്ട്ഷ്  
 മൂഹത്തിന് പകാളിത്തമിലല. 
2.ൊര്ട്ഡിതല തതാഴിലാളി ള്പ്ക്ക്  െര്ട്ഷ്ത്തിൽ 100 േിെ തത്ത തതാഴിൽ ലഭിക്കുന്നതിനു 
ആെശയമായ തതാഴിൽ ഇതലലന്നു തതാഴിലാളി ള്പ്ക്കിെയിൽ െയാപ  പരാതി 
നിലനിൽക്കുന്നു. ഗ്പെൃത്തി ള്പ് നിര്ട്ദേശിക്കുന്ന  ാരയത്തിൽ  തതാഴിലാളി ള്പ്ദക്കാ 
ദമറ്റുമാര്ട്ദക്കാ ദെണ്ഗ്ത അിറെിലല അതുത ാണ്ുതതന്ന  ര്ട്ഷ് രുതെയും  ാദകതി  
പരിജ്ഞാനം ഉള്ളെരുതെയും പകാളിത്തദത്താതെ അയൽക്കൂടതല ദയാഗങ്ങള്പ്  ൂെി 
 ൂെുതൽ തതാഴിൽ  തണ്ത്തുന്നതിന്  തഗ്ശമിദക്കണ്തായുണ്്. 
3. ാദകതി  പിഴെു ള്പ് അതാതു  മയങ്ങളിൽ തിരുത്തണതമന്ന നിര്ട്ദേശം നൽ ാന് 
പഞ്ചായത്ത് ത ഗ് ടറി മുതൽ മു ളിദലക്കുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥര്ട് തയ്യാറായിടിലല. അതതലലകിൽ 
ഇെരുള്പ്തപ്പെുന്ന പദ്ധതി നിരീക്ഷ്ണ  ംെിധാനം  ാരയക്ഷ്മമലല. 
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4. തിരതഞ്ഞെുത്ത ദമറ്റുമാര്ട്ക്ക്   നൽ ുന്ന പരിശീലനം  ാരയക്ഷ്മമലല . മറര്ട്ദറാള്പ്,സ റ്റ് 
ഡയറി,തതാഴിൽ  ാര്ട്് എന്നിെ  ൃതയമായും തതറ്റിലലാതതയും പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനും 
തതാഴിലാളി ളുതെ പരാതി ള്പ് അതാത് സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനും ദമറ്റുമാര്ട്ക്ക് 
 ൂെുതൽ  ലെത്തായ പരിശീലനം നിര്ട്ബന്ധമായും നൽദ ണ്താണ്. അതുദപാതലതതന്ന 
െിജിലന്സ് & ദമാണിടരിംഗ്  മിറ്റി അംഗങ്ങള്പ്ക്കും ആെശയമായ പരിശീലനം 
 മയാ മയം നൽദ ണ്താണ്. 
 
വോതുനിര്ഡപദേങ്ങൾ 
 
1.തതാഴിലാളി തളതക്കാണ്് െര്ട്ഷ്ത്തിൽ 100 പണിക്കുള്ള അദപക്ഷ് ഒരുമിച്ചു നൽ ാന് 
ദഗ്പരിപ്പിക്കണം. ഇത് ഗ് ണ്് ഓ ീ ിൽ തതന്ന നൽ ണം. 
2.തതാഴിലാളി ളുതെ എണം പരമാെധി െര്ട്ധിപ്പിക്കാനാെശയമായ നെപെി 
 വീ രിക്കണം.ആെശിയതപ്പടെര്ട്തക്കലലാം 100 പണി ത ാെുക്കാന്  ഴിയുന്നുതണ്ന്ന 
െസ്തുത ജനങ്ങള്പ്ക്കിെയിൽ ദബാധയതപ്പെുത്തണം. 
3. തതാഴിലാളി ളിൽനിന്നുള്ള അദപക്ഷ് ൊങ്ങുന്ന രീതിയിൽ  മഗ്ഗമായ മാറ്റം ദെണം. 
അെര്ട്ക്ക് ആെശയമുണ്ാ ുദമ്പാള്പ് തതാഴിൽ നൽ ാന് െയെസ്ഥയുണ്ാ ണം. 
4. ദേശീയ  നിരീക്ഷ്ണ ഏജന് ിമുതൽ പദ്ധതി നെത്തിപ്പിതല ഉന്നതതല ഉദേയാഗസ്ഥര്ട് 
െതരയുള്ളെര്ട് അെതര ഏൽപ്പിച്ച െുമതല ള്പ്  ൃതയമായി 
നിര്ട്െഹിക്കുന്നുതണ്ന്നുറപ്പാക്കണം. 
5. ഡി.പി. ി, തജ.പി. ി,ബി.പി.ഒ എന്നീ ഉദേയാഗസ്ഥര്ട്  പഞ്ചായത്തിതല തതാഴിലുറപ്പ് 
പദ്ധതി ഓ ീ ും  ഴിയാെുന്നഗ്ത ഗ്പെൃത്തി സ്ഥലങ്ങളും 
 ന്ദര്ട്ശിക്കുന്നുതെന്നുറപ്പാക്കാന്  ംസ്ഥാനതലത്തിൽ   ംെിധാനമുണ്ാ ണം. 
6. െിജിലന്സ് ആന്റ് ദമാണിറ്ററിങ്സ  ംെിധാനം  മഗ്ഗമായി അഴിച്ചുപണിയണം.ഇെതയ 
 വതഗ്ന്തമാക്കി നിലനിര്ട്ത്തി തത്സമയ ഓഡിറ്റിങ്സ  മിതി ളായി മാറ്റിതയെുക്കണം. 
7. െിഎം ിയുതെ ഗ്പെര്ട്ത്തനങ്ങള്പ് ദലാക്ക് തലത്തിൽ  നിരീക്ഷ്ിക്കതപ്പെണം. 
8.  ുതാരയത ഉറപ്പാക്കാന് തതാഴിലുറപ്പ് നിയമം അനുശാ ിക്കുന്ന തരത്തിൽ  ിറ്റി ണ് 
ഇന് ര്ട്ദമഷ്ന് ദബാര്ട്് അെിയന്തിരമായി എലലാ തതാഴിലിെത്തിലും സ്ഥാപിക്കണം.  
9. പദ്ധതി ആ ൂഗ്തണത്തിൽ  ര്ട്ഷ് തരയും തതാഴിലാളി തളയും തപാതു മൂഹതത്തയും 
ഉള്പ്തപ്പെുത്താന്  ഴിയണം. 
10. ജന ീയ എറിദമറ്റ് നിര്ട്ബന്ധമായി തയ്യാറാക്കു യും അത് തതാഴിലാളി ള്പ്ക്ക് 
ലഭയമാക്കു യും അെതര പറഞ്ഞുമന ിലാക്കു യും ദെണം. 
11. തതാഴിലാളി ള്പ്ക്കുള്ള  ുരക്ഷ്ാ ഉപ രണങ്ങള്പ് പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ൊങ്ങി 
 ൂക്ഷ്ിക്കണം.ഇത് തതാഴിലാളി ള്പ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നുതണ്ന്ന് ഉറപ്പുെരുത്തണം. 
12. ൊര്ട്ഡിതല തതാഴിൽ  ാര്ട്ഡിതന്റ എണത്തിന് അനു ൃതമായി ദമറ്റുമാതര 
തതരതഞ്ഞെുക്കണം. 
13.മറര്ട് ദറാള്പ്,സ റ്റ് ഡയറി തുെങ്ങിയ ആധി ാരി  ദരഖ ള്പ് സ  ാരയം 
തെയ്യുന്നതിൽ ജാഗ്ഗതദെണം. 
14. ഭൂെി  ന ഗ്പെൃത്തി ള്പ് ഏതറ്റെുക്കുന്നത് ഭൂെുെമയുതെ 
ആെശയഗ്പ ാരമായിരിക്കണം.ഇതിനായി പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ  െയാപ  ഗ്പെരണം 
നൽ ി അദപക്ഷ് ക്ഷ്ണിക്കണം. 
15. ഇത്തരം ഗ്പെൃത്തി ള്പ് ഏതറ്റെുക്കുദമ്പാള്പ് അെ മണ്-ജല  ംരക്ഷ്ണത്തിന് 
ഉത ുന്നതാണന്ന് ഉറപ്പുെരുത്തണം. 
16. ദമറ്റുമാര്ട്ക്കും െിജിലന്സ് ആന്റ് ദമാണിറ്ററിങ്സ  മിറ്റി അംഗങ്ങള്പ്ക്കും 
 മയബന്ധിതമായി പരിശീലനം നൽ ണം 
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17. സജെ  മ്പത്ത് െര്ട്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പെൃത്തി ള്പ് ഏതറ്റെുക്കാന്  ഴിയണം. 
 
േെിഞ്ഞാവറത്റ ജി എൽ േി സ്തകൂളിൽ  വച്ച്  23/11/2019 നു രാവിവല 10:30 നു മേര്ന്ന 
മസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്് രരാമസഭയിൽ  എടുത്ത രീരുമാനങ്ങൾ 
 
1.ത ൊഴിൽകൊർ് എെുക്കുന്ന ിന് ത ൊഴിലൊളികളുതെ ശ ൊശടൊ പഞ്ചൊയത്ത്് മുഖൊന്തിരം 
എെുക്കുവൊൻ നിര്ട്ദേശം നൽ ി.  
 
2. ത ൊഴിലിനുള്ള ഡിമൊൻ് തപ് ണ്ട് ഓ ീസ് മുശഖന സേീകരിച്ച് നിർബന്ധമൊയി 
അ ിതെ രസീത് കകപ്പറ്റുവൊൻ ശമറ്റ്മൊർക്കും ത ൊഴിലൊളികൾക്കും പ്ഗൊമസഭ നിർശ്േം 
നൽകി. 
 
3. പ്പവൃത്തി  യലിൽ സൂക്ഷിശക്കണ്ട 22 ശരഖകൾ സൂക്ഷിക്കുവൊൻ MGNREGS 
ഉശ്യൊഗസ്ഥർക്ക് നിർശേേം നൽകി.  
 
 
4. ഗ്ഗാമ ഭ ളിലും, ഗ്പെൃത്തി ളുതെ ൊര്ട്ഷ്ി  പദ്ധതി ദരഖ തയാറാക്കുന്നതിലും 
എലലാെരുതെയും പകാളിത്തം ഉറപ്പു െരുത്താന് നിര്ട്ദേശിച്ചു.   
 
5. ശവ നം കവകുന്നത് സംബന്ധിച്ച പരൊ ികൾ പരിഹരിക്കുന്ന ിന് ത ൊഴിലൊളികളിൽ 
നിന്നും പരൊ ി ശരഖൊമൂലം സേീകരിച്ച്  ത ൊഴിലുറപ്പ് നിയമം തസക്ഷൻ 19 പ്പകൊരം 
ശമൽ ഘെകങ്ങൾക്ക്് പരൊ ി നൽകുവൊൻ ഭരണ സമി ി ഇെതപട് ശവണ്ട നെപെികൾ 
കകതക്കൊള്ളുവൊൻ  ീരുമൊനതമെുത്തു. 
 
6. പ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ത ൊഴിലൊളികൾക് ലഭയമൊശക്കണ്ട സുരക്ഷൊ ഉപകരണങ്ങളൊയ 
കൊലുറ, കകയ്യുറ, അദതാതൊപ്പം തണൽ  ൗ രയം ലഭയമാക്കുന്നതിനായി ൊര്ട്പ്പായ 
എന്നിവ ലഭയമൊക്കുന്ന ിന് പഞ്ചൊയത്ത് ഭരണ സമി ിശയൊട് നെപെികൾ 
കകതക്കൊള്ളുവൊൻ പ്ഗൊമസഭ ശയൊഗം ആവേയതപ്പടു. 
7. പ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക്  സിറ്റിസണ് ഇൻ ർശമഷൻ ശബൊർ് (CIB) 
സ്ഥൊപിക്കുന്ന ിന് പ്ഗൊമസഭ ശയൊഗം ഭരണസമി ിക്ക് നിർശ്േം നൽകി. 
 
                          
ത ൊഴിലുറപ്പ്  പദ്ധ ി ഉശ്യൊഗസ്ഥതരക്കുറിച്ച് 
 
          യുവൊക്കളും, കൊരയശേഷിയുള്ളവരുമൊയ ഒരു േക്തമൊയ െീമൊണ് 
പഞ്ചൊയത്തിതല ത ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിതയ മുശന്നൊട് നയിക്കുന്നത്. വയ യസ് മൊയ 
പ്പവൃത്തികൾ കതണ്ടത്തുന്ന ിൽ  ൊൽപ്പരയം കൊണിച്ചൊൽ കുതറക്കൂെി തമച്ചതപ്പട 
പ്പവർത്തനം കൊഴ്ചവക്കൊനൊകും. 
 
പദ്ധ ിയിൽ ത ൊഴിൽ ലഭിയ്ക്കുന്ന ിനുള്ള വയവസ്ഥകൾ 
 
• അവി്ഗ്ദ്ദ്ധ കൊയികൊദ്ധേൊനം തചയ്യൊൻ സന്നദ്ധ യുള്ളവരും പഞ്ചൊയത്തിൽ സ്ഥിര 
 ൊമസക്കൊരുമൊയിരിക്കണം.   
• 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയൊയിരിക്കണം.   
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• പ്ഗൊമപഞ്ചൊയത്തിൽ അശപക്ഷിച്ച് 15 ്ിവസത്തിനകം ത ൊഴിൽകൊർ്  ലഭിയ്ക്കും  
• കുറെത് 14 ്ിവസശത്തയ്ക്ക്  ത ൊഴിലിന് അശപക്ഷിക്കണം.   
• ശജൊലിയ്ക്കു മുൻകൂറൊയി അശപക്ഷിക്കണം .  
• ത ൊഴിൽ നൽകി തകൊണ്ടുള്ള അറിയിപ്പ് ശരഖൊമൂലം നൽകണം.  
 
ത ൊഴിലൊളികളുതെ ചുമ ലകൾ 
 
• കൃ യസമയത്ത് ത ൊഴിൽ  സ്ഥലത്ത് ഹൊജരൊയി ഒപ്പ് വയ്ക്കുക. 
• ത ൊഴിലുറപ്പ് പ്ഗൊമസഭയ്ക്കും  ശസൊഷയൽ ഓഡിറ്റ്  ഗ്ഗാമ ഭയ്ക്കും കൃ യമൊയി 
പതകെുക്കുക. 
• പണിസ്ഥലത്ത് പ്ലൊറിക്ക് വസ് ുക്കൾ ഉപശയൊഗിക്കുവൊശനൊ കത്തിക്കുവൊശനൊ 
പൊെുള്ള ലല.  
• സിറ്റിസണ് ഇൻശ ൊർശമഷൻ ശബൊർ് ആരംഭ ഘടത്തിൽ  തന്ന നിർബന്ധമൊയും 
തവയ്ശക്കണ്ട ൊണ്. 
• പ്പകയ ി സംരക്ഷണത്തിന് ആെശയമായ പ്പവയത്തികൾ ഏതറ്റെുത്ത് നെപ്പിലൊക്കുക.  
• ആസ് ി സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്പവൃത്തികൾ കതണ്ടത്തി ശമറ്റിശനയും പഞ്ചൊയത്ത് 
അധികൃ ശരയും അറിയിക്കുക.  
• സ്ഥിര ൊമസക്കൊരൊതണന്ന് ത ളിയിക്കൊനുള്ള ശരഖകതളൊന്നുമിതലലകിലും ബന്ധതപ്പട 
പഞ്ചൊയത്തംഗം സൊക്ഷയപപ് ം നൽകിയൊലും ഇത് ശരഖയൊക്കി ത ൊഴിൽ കൊർ് 
നൽകണം.  
 
വിവിധ  ലത്തിലുള്ള ഉശ്യൊഗസ്ഥരുതെ ചുമ ലകൾ 
ശമറ്റ്   
• പ്പവൃത്തിയുതെ ശമൽശനൊടം 
• ത ൊഴിൽ കൊർഡിൽ ആവേയമുള്ള വിവരങ്ങൾ ശരഖതപ്പെുത്തുക. അളവ് 
ശരഖതപ്പെുത്തുവൊനുള്ള തമഷർതമെ് ബുക്ക് പ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കുക. 
• ്ിവസവും ത ൊഴിലൊളികളുതെ ഹൊജർ മറർശറൊളിൽ ഉറപ്പുവരുത്തുക. 
പൂർത്തിയൊയ മറർശറൊളുകൾ ശഡറ്റൊ എൻപ്െി ഓപ്പശററ്ററുതെ പക്കൽ എത്തിക്കുക.  
 
 
ശഡറ്റൊ എൻപ്െി ഓപ്പശററ്റർ 
• മറർശറൊൾ വി രണത്തിന് സഹൊയിക്കുക. പൂർത്തിയൊയ മറർശറൊളുകൾ ശമറ്റിൽ 
നിന്നും സേീകരിച്ച് വർക്ക് ബിലലുകൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ശവ നവി രണത്തിന് നെപെി 
സേീകരിക്കുക. രജിററുകൾ സൂക്ഷിക്കുക. ത ൊഴിലൊളികളുതെ ശവ നം (ഡി.ബി.റ്റി) 
മുശഖന എത്തിതയന്ന് ഉറപ്പൊക്കുക.  
 
ഓവർസിയർ/എഞ്ചിനീയർ  
 
• പ്ഗൊമസഭൊ  ീരുമൊനപ്പകൊരം പ്പവൃത്തികൾ കതണ്ടത്തുക, പ്പൊഥമിക എറിശമറ്റ് 
 യ്യൊറൊക്കുക. പ്പവൃത്തിയുതെ സൊശക ികമൊയ കൊരയങ്ങൾ ശമറ്റിനും ത ൊഴിലൊളികൾക്കും 
വിേ്മൊക്കുക.  പ്പവൃത്തിയുതെ അളവുകൾ ശരഖതപ്പെുത്തുക, തചക്ക് തമഷർ തചയ്യുക. 
ബിലലുകൾ  യ്യൊറൊക്കുവൊൻ ഡി.ഇ.ഒതയ സഹൊയിക്കുക.  
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പഞ്ചൊയത്ത് തസപ്കടറി/ അസിറെ്  
 
• തസപ്കടറി ത ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ ശമൽശനൊടം പ്പവൃത്തിയുതെ ബിലലുകൾ 
യഥൊസമയം അംഗീകരിക്കുക, ത ൊഴിലൊളികളുതെ ശവ നം യഥൊസമയം ഡി.ബി.റ്റി 
മുഖൊന്തിരം ത ൊഴിലൊളികളുതെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്തിതയന്ന് ഉറപ്പൊക്കുക.  
 
ശലൊക്ക് ശപ്പൊപ്ഗൊം ഓ ീസർ 
 
• പഞ്ചൊയത്തുകതള ത ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ തഷൽ് ഓ് ശപ്പൊജക്ട് 
 യ്യൊറൊക്കുന്ന ിലും വിശകപ്ന്ദീകൃ ൊസൂപ് ണത്തിലും സഹൊയിക്കുക.  ഇ-മറർശറൊൾ 
വി രണം തചയ്യുക. പഞ്ചൊയത്തുകളുതെ ത ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ നിർവഹണ 
ശമൽശനൊടം വഹിക്കുകയും നിർവഹണം ശമൊണിറ്റർ തചയ്യുക.  
• പദ്ധ ിയുതെ ലഭിച്ച വിഭവങ്ങളുതെയും  വി രണം തചയ്  ൊയും 
ഉപശയൊഗിച്ചവയുതെയും കണക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കുക. ആവേയമൊയ രജിററുകൾ 
സൂക്ഷിക്കുക. 
 
 (അവസൊനിച്ചു) 
 
ശസൊഷയൽ ഓഡിറ്റ്് റിശപ്പൊർട്് ശയൊഗം കയ്യെിച്ച് അംഗീകരിക്കുകയും പ്ഗൊമസഭ ശയൊഗ 
നെപെിപ്കമങ്ങൾ അവസൊനിപ്പിച്ച് അധയക്ഷ പ്േീമ ി െള്ളി 11:40 നു ശയൊഗം 
പിരിച്ചുവിടു. 
 
അധയക്ഷ 
(പ്േീമ ി െള്ളി) 
 
ശലൊക്ക് റിശസൊഴ്സ് ശപഴ്സണ്, ത ാലലദകാട്  
( ന്ദീപ് എം) 
 
 
 
 


