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പഞ്ചായത്തിതെ  ംബന്ധിച്ച അടിസ്ഥാെ വിവരങ്ങള്  
 

ജില്ല പാലക്കാട് 

ദലാക്ക് തെമ്മാറ 

താലൂക്ക് ചിറ്റൂര്ട് 

പഞ്ചായത്തിന്തറ ദപര് അയിലൂര്ട് 

 
വീസ്തീര്ട്ണം 

40.94 ച.േി.മീ 

െിയമ ഭാമണ്ഡലം തെമ്മാറ 

 
പാര്ട്ലതമന്റ് മണ്ഡലം 

ആലത്തൂര്ട്  

വാര്ട്രേടെതട എണം 17 

ആതേ ജെ ംഖ്യ 28,419 (2011തല ത ന്  ് ്രകോരം) 

സ്ത്രീേള്  14,600 
പരുഷ്ന്മാര്  13,819 

പടിേജാതി ജെ ംഖ്യ 3,998 
പടിേവര്ട്ഗ ജെ ംഖ്യ   164 



ആമുഖ്ം  
       രാജയതത്ത ഗ്രാമങ്ങളില്  ജീവിക്കുന്ന  ാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുതട  ര്ട്വദതാ്മുഖഖ്മായ പുദരാഗതി 
ലക്ഷ്യം വച്ച ്  വാതന്ത്ര്യാെന്തര ഇന്തയന്  പാര്ട്ലിതമന്റില്    െിര്ട്മ്മിക്കതപ്പട  ശാമായ 
െിയമങ്ങളിതലാന്നാണ്  മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി. 2005 ത പ്തംബര്ട്  മാ ം 
5-ാാാം തീയ്യതി ഈ െിയമം െിലവില്  വന്നു.  
      തതാഴില്  ഒരു അവോശമായി േല്പ്പിച്ചു നല് െല് ന്ന െിരവധി  വിദശഷ്തേടെള ന െിയമമാണിത്. 
ഗ്രാമീണ ദമഖ്ലയിതല ോരിദ്ര്യെിര്ട്മാര്ട്ജെം എന്ന ്രകാമമിേ ലക്ഷ്യദത്താതടാപ്പം പാരിസ്ഥിതിേ 
പുെസ്ഥാപെം,  ാമൂഹയ ആസ്തി സൃഷ്ടിക്കല്  എന്നിവയം തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയതട 
ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്.ജെങ്ങടെതട തതാഴില്  തചയ്യുവാനുള ന അവോശത്തിനും അവരുതട ോയിോധവാെ 
ദശഷ്ിക്കും െിയമ  ാധുതയം അന്തസ്സം േല്പ്പിക്കുന്നുതവന്നതാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ 
തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയതട   വിദശഷ്ത. ദേരളത്തിലാേയമായി തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി െടപ്പാക്കിയത് 
പാലക്കാട്ടം വയൊടിലുമാണ്. അതുതോണ്ടുതതന്ന ഈ ദമഖ്ലയിതല വിപുലമായ അനുഭവ മ്പത്ത് 
ആര്ട്ജിക്കാെ്  െമുക്ക് േഴിഞ്ഞിരിദക്കണ്താണ്.  
 
മുഖ്യ ലക്ഷ്യങ്ങള് 
1.ഗ്രാമ ്രകദേശത്ത് താമ ിക്കുന്ന, അവിേഗ്ധ തതാഴില് തചയ്യാന് താത്പരയമുള ന എതതാരു  ടംബത്തിനും 
ഒരു  ാമ്പത്തിേ വര്ട്ഷ്ം 100 േിവ തത്ത തതാഴിലിനുള ന അവോശം.  

2.േരിദ്ര്രുതട ഉപജീവെവുമായി ബന്ധതപ്പട വിഭവാടിത്തറ ശാിതപ്പടത്തല് . 

3. ാമൂഹയമായി പിന്നാക്കം െില്ക്കുന്ന എല്ലാ  ടംബങ്ങതളയം പദ്ധതിയില്  ഉള്തപ്പടകേ. 

4.പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപെങ്ങതള ശാിതപ്പടകേ. 

 

 വിദശഷ്തേള് 

 െിയമത്തിന്തറ പിന്ബലമുള ന അവോശാധി്ിത പദ്ധതി 

 സ്ത്രീക്കും പുരുഷ്നും തുലയ ദവതെം 

 പരിസ്ഥിതി  ംരക്ഷ്ണം,ോര്ട്ഷ്ിേ ദമഖ്ലയിതല അടിസ്ഥാെ  ൗേരയ വിേ െം 

 തതാഴിലാളിേള്ക്ക് ആരണത്തണത്തിലും െിര്ട്വഹണത്തിലും  പ്ാളിത്തം 

 ദവതെം ദെരിട് തതാഴിലാളിേടെതട ബാ ്്/ദപാദറാ ീ ് അക്കൗണ്ിദലക്ക് 

 പദ്ധതി സുതാരയമാക്കാന്   ാമൂഹയ ഓഡിറ്റ് 
 
ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റിന്തറ ്രകാധാെയം 
 
         മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ്രകോരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ്രകദേശത്ത് 
െടപ്പിലാക്കുന്ന എല്ലാ ്രകവൃത്തിേടെം തപാതുജെ പ്ാളിത്തദത്താതടയള ന ദ ാഷ്യല്  ഓഡിറ്റിെ് 
വിദധയമാക്കണതമന്ന് ഈ െിയമത്തിന്തറ അനുദംേം 17(2)ല്  െിഷ്കര്ട്ഷ്ിക്കുന്നു. പദ്ധതി 
്രകവര്ട്ത്തെതത്തപ്പറ്റിയം തപാതുധെം തചലവഴിക്കുന്നതിതെപ്പറ്റിയം പൗര മൂഹം െടകന്ന പര യവും 
 വതന്ത്ര്വുമായ പരിദശാധെയാണ് ദ ാഷ്യല്  ഓഡിറ്റ് അമവാ  ാമൂഹിേ േണക്ക്  പരിദശാധെ.  
        എല്ലാ വാര്ട്ഡിലും വര്ട്ഷ്ത്തില്  രണ്് ്രകാവശയം ദ ാഷ്യല്  ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമ ഭേള്  കൃതയമായി 
െടത്തണം. തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്  അഴിമതിക്ക് ഇടെല്ോതത, സുതാരയതയം ോരയക്ഷ്മതയം 
ഉറപ്പുവരുകേയാണ്  ദ ാഷ്യല്  ഓഡിറ്റിലൂതട ലക്ഷ്യമിടന്നത്.   മൂഹത്തിതല ൊൊതുറേളിലുള നവരുതട 
പ്ാളിത്തം ഉറപ്പാക്കി,വിപുലമായ  ാമൂഹയ വിേയാഭയാ  പരിപാടിയായണ് ദ ാഷ്യല്  ഓഡിറ്റ് ്രകക്രിയ 
െടക്കുേ. പദ്ധതിപ്പണം ശരിയായ രീതിയില്  തചലവഴിച്ചിട്ടദണ്ാ, പദ്ധതിയതട ലക്ഷ്യം സേവരിച്ചു നല്ദവാ, 
പദ്ധതിയതട ഗുണദഭാാാക്കടെതട ജീവിതത്തില്  ഗുണപരമായ എന്തുമാറ്റമാണ്ണ്ായത്,  ാമൂഹയ ആസ്തി 
സൃഷ്ടിച്ചിട്ടദണ്ാ തുടങ്ങിയ ോരയങ്ങളാണ്  



ദ ാഷ്യല്  ഓഡിറ്റിലൂതട േതണ്ത്താെ്  ശ്രമിക്കുന്നത്. തപാതുജെങ്ങടെതട പ്ാളിത്തദത്താതട 
െടകന്നതിൊല്   ര്ട്ക്കാര്  പദ്ധിേടെതട െടത്തിപ്പിനുദമല്  തപാതു മൂഹത്തിന്തറ ജാഗ്രതയറപ്പാക്കാെ്  
ദ ാഷ്യല്  ഓഡിറ്റ് വഴിതയാരുക്കും. 
 
രീതിശാസ്ത്രം 
         ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് റിദ ാഴ്സ്  ംഘം ്രകവൃത്തി യല്   പരിദശാധെ,  ീല്ഡ്  ദര്ര്ട്ശെം, 
തതാഴിലാളിേടെമായള ന അഭിമുഖ്ം, എം.ഐ.എ ് പരിദശാധെ എന്നിവതയ അടിസ്ഥാെമാക്കിയാണ്  
ദ ാഷ്യല്  ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാര്ട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടള നത്. താതഴ പറയന്ന രീതി അവംലംബിച്ചാണ് ഈ റിദപ്പാര്ട്ട് 
തയ്യാറാക്കിയിട്ടള നത്. 
 
1.  ഓഡിറ്റ് പ്ളാന്  
1.1 ഓ ീ ്  ദര്ര്ട്ശെ പരിപാടിേള് . 
 
2.  അഭിമുഖ്ം 
2.1 ( ബിഡിഒ, പഞ്ചായത്ത് ്രക ിഡന്റ്, ജെ്രകതിെിധിേള്, ത ക്രടറി & റാ ്). 
2.2 ദമറ്റ് ,തതാഴിലാളിേള്,േര്ട്ഷ്േര് ,തതാഴിലിെ് ദപാോത്ത തതാഴില്  ോര്ട്ഡ് ഉടമേള്. 
 
3.  യല് പരിദശാധെ 
3.1 തപാതു്രകവൃത്തിേള് ,വയാിഗത ്രകവൃത്തിേള്  
3.2 ദരഖ്േടെതട ഉള നടക്കം.സുതാരയത,പരിപൂര്ട്ണത. 
3.3 ഭരണ മിതിയതടയം ഉദേയാഗസ്ഥരുതടയം ോരയ്രകാപ്തി. 
 
4. ീല്ഡ്  ദര്ര്ട്ശെം,െിരീക്ഷ്ണം. 
4.1 പൂര്ട്ത്തിയായ തതാഴിലിടം. 
 
5. റ റന് ് .   
5.1 വിേ െ ദരഖ്,വാര്ട്ഷ്ിേ പദ്ധതി ദരഖ്,രജിററുേള്,വര്ട്ക്ക്  യല്. 
 
6.  ദ ാഷ്യല്  ഓഡിറ്റ് എംഐഎ ് ദ ാര്ട്മാറ്റിദലക്കുള ന വിവരദശഖ്രണം 
6.1.വിവരങ്ങടെതട ദക്രാഡിേരണം 
  
7.  ദക്രാ ് തവരി ിദക്കഷ്ന്, അവ ാെവട ചര്ട്ച്ച. 
 
8. േരട് റിദപ്പാര്ട്ട് തയ്യാറാക്കല് 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
അവോശങ്ങതള   ംബന്ധിച്ച ്
മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ്രകോരം തതാഴിലാളിേള്ക്ക് ലഭിദക്കണ് 
അവോശങ്ങതള  റിച്ചു നല്ം ഏതറ്റടദക്കണ് ്രകവയത്തിേതള  റിച്ചു നല്ം തതാഴിലുറപ്പ് െിയമത്തിലും 2018 തല  മാറര്ട്  
 ര്ട്ക്കുലറിലും വിശേമായി ്രകതിപാേിച്ചിട്ടണ്്.  
 
തതാഴിലാളിേടെതട 10 അവോശങ്ങള് 
 
1. അദപക്ഷ്ിച്ച ്15 േിവ ത്തിനുള നില് തതാഴില്ോര്ട്ഡ് ലഭിക്കുവാനുള ന അവോശം. 
2. അദപക്ഷ്ിച്ച ് 15 േിവ ത്തിനുള നില്  തതാഴില്  ലഭിക്കുവാനുള ന അവോശവും ആയതിന്തറ സേപ്പറ്റ് 
ര ീത് ലഭിക്കുന്നതിനുള ന അവോശവും 
3. തതാഴില്  ലഭിച്ചിതല്ല്ില്  തതാഴിലില്ലായ്മ ദവതെം ലഭിക്കുവാനുള ന അവോശം,  (15 േിവ ം േഴിഞ്ഞാല്  
അടത്ത 30 േിവ ം േിവ ദവതെത്തിന്തറ ൊലിതലാന്നും  പിന്നിടള ന േിവ ങ്ങളില്  
േിവ ദവതെത്തിന്തറ 50% വും ലഭിക്കാെ്  തതാഴിലാളിക്ക് അവോശമുണ്്.)  
4. പദ്ധതി ആരണത്തണത്തില്  പത്ടക്കാനുളള അവോശം.  
5. 5 േിദലാമീറ്ററിനുള നില്  തതാഴില്  ലഭിക്കുവാനുള ന അവോശം, അതല്ല്ില്  (ദവതെത്തിന്തറ 10 ശതമാെം 
അധിേം) 
6.  ടിതവള നം, വിശ്രമ ൗേരയം, ്രകമമ ശുശ്രൂഷ്ാ  ൗേരയം ഇവ ലഭിക്കുന്നതിനുള ന അവോശം. 
7. 15 േിവ ത്തിനുള നില്  ദവതെം ലഭിക്കുന്നതിനുള ന അവോശം. 
8. ദവതെവിതരണത്തിതല ോലതാമ ത്തിെ് െഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള ന അവോശം.  
9.  മയബന്ധിതമായള ന പരാതി പരിഹാരത്തിനുള ന അവോശം. 
10. ഗ്രാമ ഭയില്  പത്ടക്കുന്നതിനും ദ ാഷ്യല്  ഓഡിറ്റ് ്രകക്രിയയില്  പത്ടക്കാനുമുള ന അവോശം.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
പഞ്ചായത്തിതല തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയമായി ബന്ധതപ്പട അടിസ്ഥാെ വിവരങ്ങള്  
                                                      

1 ആതേ തതാഴില്  ോര്ട്ഡ് 5022 

2 ആതേ തതാഴിലാളിേള്  6880 

3 ആക്റ്റീവ് തതാഴില്  ോര്ട്ഡ് 3237 

4 ആക്റ്റീവ് തതാഴിലാളിേള്  3891 

5 പടിേജാതി വിഭാഗം 753 

6 എസ്ടിതതാഴിലാളിേള്  116 

7 നൂറു േിവ ം തതാഴില് ലഭിച്ചവര്ട് 155 

8 ഈ വര്ട്ഷ്ം ആതേ തചലവ്(2018-19) 3.47 ദോടി 



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അടിസ്ഥാെപരമായി ഒരു അവോശാധി്ിത 
പദ്ധതിയാണ്.അതുതോണ്ടുതതന്ന തതാഴിലാളിേടെതട അവോശലംഘെതത്ത ഗൗരവദത്താതടതതന്ന 
ോദണണ്തുണ്്. അതിദലക്ക് വരുന്നതിെ് മുമ്പ് ദ ാഷ്യല്  ഓഡിറ്റ് റിദ ാഴ്സ് ദപഴ്സണ്  പാലതമാക്ക് 
വാര്ട്ഡില് േഴിഞ്ഞ ആറുമാ ത്തിെിതട െടത്തിയ 7 ്രകവൃത്തിേടെലതട  യലുേള്  
പരിദശാധിക്കുേയണ്ായി. അതിന്തറ വിവരങ്ങള്  ഇവിതട പങ്കുവക്കുന്നു. 
ദ ാഷ്യല്  ഓഡിറ്റിെ് വിദധയമാക്കിയ ്രകവൃത്തിേള്    
 
ക്രം 
െമ്പ
ര്ട് 

വര്ട്ക്ക് 
ദോഡ് 

 
 

്രകവൃത്തി അട്
ല് തുേ 

ഓഡിറ്റ് 
ോലയ
ളവില് 
തചല
വായ 
തുേ 

അവിേ
ഗ്ധ 
തതാഴില് 
േിെങ്ങള് 

വിേ
ഗ്ധ 
തതാഴി
ല് 
േിെങ്ങ
ള് 

 ാധ
െ 
ഘടേം 

 
1 

1606008001/
WH/211612 

ചിതാവ് മുതല് 
തിരിഞ്ഞംദേട് വതര 
െീര്ട്ച്ചാല്  ംരക്ഷ്ണം. 
 

199911 182712 662 ഇല്ല ഇല്ല 

 
2 

1606008001/
WC/349039 

ദതാടപ്പള ന മുതല് 
ചാടപ്പാറവതര അംമ്പൂറ്റി 
ദതാട്  ംരക്ഷ്ണം  

200000 72864 264 ഇല്ല ഇല്ല 

3 
 

1606008001/
WH/320608 

 ന്നുോട് പൂത്തിച്ചി 
ോടച്ചാല്  ംരക്ഷ്ണം.  

149848 98808 358 ഇല്ല ഇല്ല 
4 
 

1606008001/R
C/280464 

പുതുച്ചി ദറാഡ് ദോണ്ക്രീറ്റ്  233269 276 1 - - 

 
5 

1606008001/IF
/358198 

 സല ് ഭവെ 
െിര്ട്മ്മാണം-സുദലാചെ 
േണന്1/295 

24390 7588 28 ഇല്ല ഇല്ല 

വാര്ട്ഡിതല തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയമായി ബന്ധതപ്പട അടിസ്ഥാെ വിവരങ്ങള്  

ആതേ തതാഴില്  ോര്ട്ഡ് 286 

ആതേ തതാഴിലാളിേള്  446 

ആക്റ്റീവ് തതാഴിലാളിേള്  206 

സ്ഥിരമായിതതാഴിലിെ് അദപക്ഷ്ിക്കുന്നവര്ട്  206 

പടിേജാതി  വിഭാഗത്തില്തപ്പടവര്  64 

ആതേ തചലവായ തുേ 2093985 

േഴിഞ്ഞ വര്ട്ഷ്ം 100 േിവ ം തതാഴില്  േിടിയവര്  16 



 
6 

1606008001/IF
/361720 

സല ് ഭവെ 
െിര്ട്മ്മാണം-  മാരി 
ോദമാേരന്1/237 

24390 7588 28 ഇല്ല ഇല്ല 

7 1606008001/IF
/299260 

സല ് ഭവെ 
െിര്ട്മ്മാണം-  രിത 
േരുണാേരന് 

24390 7588 28 ഇല്ല ഇല്ല 

 
 
 
 
 
ഒറ്റ ദൊടത്തില് 
 
 
 വിവരങ്ങള് ജില്ലാതലം ദലാക്ക് 

തലം 
പഞ്ചായത്ത് 
തലം 

1 സൃഷ്ടിച്ച തതാഴില് േിെങ്ങള് 93.11  666614 126940 
2  ടംബങ്ങള്ക്ക് െല്േിയ ശരാശരി തതാഴില് 
േിെങ്ങള് 

56.1 45.7 44.18 

3 100 തതാഴില് േിെങ്ങള് ലഭിച്ച  ടംബങ്ങള് 29976 1064 155 
4 ആതേ തതാഴിതലടത്ത  ടംബങ്ങള് 1.66  ലക്ഷ്ം 14588 2873 
5 ആതേ തതാഴിതലടത്ത തതാഴിലാളിേള് 1.88  16393 3340 
6 ആതേ തതാഴില് േിെങ്ങള് എ ്. ി 

 ടംബങ്ങള്ക്ക്(%) 

28.7  19.88 16.71 

7 ആതേ തതാഴില് േിെങ്ങള് എ ്.ടി 
 ടംബങ്ങള്ക്ക്(%) 

8.63 2.08 2.78 

 
 
 ദര്ര്ട്ശെ വിവരങ്ങള്  
1. ആതേ  ദര്ര്ട്ശിച്ച 
തതാഴിലിടങ്ങള്  

6 

2  ദര്ര്ട്ശിച്ച  ജീവ 
തതാഴിലാളിേള്  

117 

4  ദര്ര്ട്ശിച്ച െികൃയ 
തതാഴിലാളിേള്  

-- 

5 പരിദശാധിച്ച തതാഴില്  
ോര്ട്രേള് 

50 

 
ഏഴ് രജിററുേടെതട പരിദശാധെ 
 
ദേന്ദ്ര ര്ട്ക്കാരിന്തറ െിര്ട്ദങശ്രകോരം തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയമായി ബന്ധതപ്പട് താതഴപ്പറയന്ന 7 
രജിററുേള്  െിര്ട്ബന്ധമായം രണക്ഷ്ിദക്കണ്വയാണ്. 
1) തതാഴില്  ോര്ട്ഡിനുളള അദപക്ഷ്യതട രജിറര്  
2) ദ ാഷ്യല്  ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമ ഭ മീറ്റിംഗ് രജിറര്  
3) ഡിമാന്റ് രജിറര്  
4) ്രകവൃത്തിയതട ലിസ്റ്റം തചലവും വിശോംശങ്ങടെം  ംബന്ധിച്ച രജിറര്ട്  
5) സ്ഥിര ആസ്തിേടെതട രജിറര്ട്  
6) പരാതി രജിറര്ട്   
7)  ാധെ ഘടേ രജിറര്ട്  



 
േതണ്ത്തലുേള് 
2018-19 വര്ട്ഷ്തത്ത ഏഴു രജിററുേള്  കൃതയമായി രണക്ഷ്ിക്കുന്നതായി േണ്ില്ല. 
1.തതാഴില് ോര്ട്ഡ് രജിറര്ട്  
 
       തതാഴില് ോര്ട്രമായി ബന്ധതപ്പട് രണക്ഷ്ിദക്കണ് രജിറര്ട് ആണ് തതാഴില് ോര്ട്ഡ് രജിറര്ട്. 
പാര്ട് ’ട്- എ, പാര്ട്ട്- ബി, പാര്ട്ട്- ി, പാര്ട്ട് ഡി ്രകോരം ദജാബ് ോര്ട്ഡിനുള ന അദപക്ഷ്, ദജാബ് ോര്ട്ഡ് 
രജി ് ദേഷ്ന് ദജാബ് ോര്ട്ഡ് അനുവേിക്കല് ഹൗ ് ദഹാള്ഡ് എംദയായ് തമന്റ് റിദപ്പാര്ട്ട് എന്നീ 
രജിററുേളാണ് രണക്ഷ്ിദക്കണ്ത്. ഈ രജിററുേള്  രണക്ഷ്ിച്ചിട്ടണ്്. എന്നാല് ത ര്ട്ടിസ  തചയ്തിടില്ല. 

2. ഗ്രാമ ഭ രജിറര്ട്  

      ഗ്രാമ ഭ രജിറര്  ്രകോരം  ദലബര്  ബഡ്ജറ്റം ആക്ഷ്െ്  യാനും അംഗീേരിക്കല്  എന്ന അജണ് 
്രകോരം ഗ്രാമ  ഭ കൂടിയതായി ോണ്ന്നു. എന്നാല്  ഏതതാതക്ക വര്ട്ക്കുേള്ക്ക് ഗ്രാമ ഭ അംഗീോരം 
െല്േി എദന്നാ വര്ട്ക്കുേടെതട അട്ല്  തുേ എത്തതയദന്നാ ഉള ന വിവരങ്ങള്  ഒന്നും രജിററില്  
ദരഖ്തപ്പടത്തിയിടില്ല. 

3. ഡിമാന്ഡ്, അദലാദക്കഷ്ന് ദവതെ രജിറര്ട് 

ഡിമാന്റ് രജിറര്  രണക്ഷ്ിച്ചിടില്ല. തതാഴിലാളിേടെതട തതാഴില്  ആവശയതപ്പടാനുള ന അവോശം 
ദരഖ്തപ്പടദത്തണ് സു്രകധാെ രജിററാണ് ഇത്. ഈ രജിറര്ട്  ഇല്ലാത്തതിൊല്  എത്ത തതാഴിലാളിേള്  
എദപ്പാതഴാതക്ക തതാഴിലിെ് അദപക്ഷ്ിച്ചു നല് ,അവര്ട്ക്ക് തതാഴില്  അനുവേിച്ചതുമായി ബന്ധതപ്പട വിവരങ്ങള് , 
ദപതമന്റ് വിവരങ്ങള്  എന്നിവ മെസ്സിലാക്കാെ്   ാധിച്ചില്ല. ഉദേയാഗസ്ഥര്ട്  അടിയന്തമായി ഈ രജിറര്  
ഉണ്ാക്കി രണക്ഷ്ിദക്കണ്താണ്.  

4) ്രകവൃത്തിയതട ലിസ്റ്റം തചലവും വിശോംശങ്ങടെം  ംബന്ധിച്ച രജിറര്  

പാര്ട് 'ട്-എ ്രകവൃത്തിേടെതട ലിസ്റ്റം വിശോംശങ്ങടെം ്രകിന്റ് എടത്ത് രണക്ഷ്ിച്ചി'ട്ടണ്്. എന്നാല് ദവജ് ദപതമന്റ് 
തമറ്റീരിയല്  ദപതമന്റ്, വിേഗ്ദ-അര്ട്ധവിേഗ്ധ തതാഴിലാളിേടെതട ദപതമന്റ് അട്ങു  പാര് 'ട് ബി ഭാഗം 
ഉള്തപ്പടത്തിയിടില്ല. ത ര്ട്ടിസ  തചയ്തിട്ടമില്ല. 

5. ആസ്തി രജിറര്ട്: (സ്ഥിര ആസ്തിേടെതട രജിറര്ട്) 

      തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയമായി ബന്ധതപ്പട് തചയ്യുന്ന സ്ഥിര ആസ്തിേള് സൃഷ്ടിക്കതപ്പടന്ന 
്രകവര്ട്ത്തിേടെതട ദപരുവിവരങ്ങള്  ആണ് ആസ്തി  രജിററില്  ദരഖ്തപ്പടദത്തണ്ത്. പുസ്തേ രൂപത്തില് 
തതന്ന രണക്ഷ്ിക്കുന്നുതണ്്ിലും ഇതുവതര ആതേ 6 വര്ട്ക്കുേടെതട അപൂര്ട്ണമായ വിവരങ്ങളാണ് 
ദരഖ്തപ്പടത്തിയിരിക്കുത്. അ റ്റ് ഐഡി അടക്കമുള ന വിവരങ്ങള്  തരജിററില് ദരഖ്തപ്പടത്തിയിടില്ല.  

6. പരാതി രജിറര്ട്:  

    പരാതി രജിറര്ട് ്രകോരം 18-4-2018 ആണ് അവ ാെ പരാതി ലഭിച്ച തീയതി.   ഈ പരാതി 
പരിഹരിച്ചതായം േണ്ടു. 

തതാഴില്  ലഭിക്കുന്നിതല്ലന്നും ദവതെം സവ ന്നു എന്നുമുള ന പരാതിേള് തതാഴിലാളിേടെതട ഭാഗകെിന്നും 
വയാപേമായി ഉയരുദമ്പാഴും  പരാതി രജിററില്   പരാതിേളിതല്ലന്നത് ഗൗരവദത്താതട ോദണണ്താണ്.  
പരാതിേടെണ്ായി'ട്ടം അത് ദരഖ്തപ്പടത്താൊവാതത ദപാ ന്നത് അവോശാധി്ിത പദ്ധതിയതട 
അന്ത ത്തക്ക് െിരക്കുന്നതല്ല 

7. തമറ്റീരിയല് രജിറര്ട്  

്രകിന്റ്ഔട് എടത്ത് രണക്ഷ്ിച്ചിട്ടണ്്. എന്നാല് 2017-18 തല വിവരങ്ങള്  മാത്തമാണ് ഈ രജിറര്  ്രകോരം 
ലഭയമായിട്ടള നത്. 



 യല്  തവരി ിദക്കഷ്ന്  
 
2018തല വാര്ട്ഷ്ിേ മാറര്    ര്ട്ക്കുലര്  അധയായം 7തല ഖ്ണ്ഡിേ 11(5) ്രകോരം ഒരു ്രകവൃത്തി  യലില്  
താതഴ പറയന്ന 22 ദരഖ്േള്  രണക്ഷ്ിദക്കണ്തുണ്്: 
1.േവര്ട്ദപജ് 
2.തചേ് ലിറ് 
3.വാര്ട്ഷ്ിേ പദ്ധതി ആരണത്തണ ദരഖ് 
4.തടക്നിക്കല്  എറിദമറ്റ്  ആന്റ്  ഡിസ െ്  
5. ാദ്തിേ അനുമതി ദരഖ് 
6.ഭരണാനുമതി ദരഖ് 
7. ംദയാജിത പദ്ധതി ആതണ്ില്  അതുമായി ബന്ധതപ്പട ദരഖ്േള്  
8.ആെവല്  മാറര്   ര്ട്ക്കുലര്  അനുദംേം 3എ,3ബി  ്രകോരമുള ന തതാഴിലാളിേടെതട ഡിമാന്റ് ദ ാറം. 
9.്രകവൃത്തി അനുവേിക്കല്  ദ ാറം 
10.ഇ.മറര്ട്  ദറാള്  
11.തമഷ്ര്ട്തമന്റ് ക്ക്ക് 
12. തമറ്റീരിയല്  വര്ട്ക്ക് ആതണ്ില്   ാധെങ്ങള്  വാ്ങു ന്നതും ഉപദയാഗിക്കുന്നതുമായി ബന്ധതപ്പട 
ദരഖ്േള്   
13.ദവജ് ലിറ് 
14. ണ്് ോന്്ര്  ഓര്ട്ഡര്  
15.തമറ്റീരിയല്  വൗച്ചറുേടെം ബില്ലുേടെം 
16.ദറായല്റ്റി ഉതണ്്ില്  അതിന്തറ ദരഖ്േള്  
17.്രകവൃത്തി ആരംഭം മുതല്  അവ ാെിക്കുന്നതുവതരയള ന മൂന്ന് ഘട ദ ാദടാ. 
18. ്രകവൃത്തി പൂര്ട്ത്തീേരണ  ാക്ഷ്യപത്തം. 
19.മറര്ട്  ദറാള്  മൂവ്തമന്റ് ലിപിപ്പ്/ യല്  ോക്കിങ് ദ ാറം 
20.ജിദയാ ടാഗ്ഡ് ദ ാദടാഗ്രാ ് 
21.ദ ാഷ്യല്  ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാര്ട്ടിന്തറ ദോപ്പി 
22.സ റ്റ് ഡയറി 
േതണ്ത്തലുേള്  
ഓഡിറ്റിന്തറ  ഭാഗമായി 7 ്രകവര്ട്ത്തിേടെതട  യല്  പരിദശാധിച്ചദപ്പാള്  7  യലിലും ഏറ്റവും 
അതയാവശയമായി രണക്ഷ്ിദക്കണ് മിക്ക ദരഖ്േടെം രണക്ഷ്ിച്ചിടിതല്ലന്ന് േതണ്ത്തി 
1.േവര്ട്ദപജ് 
വാര്ട്ഷ്ിേ മാറര്   ര്ട്ക്കുലര്  ്രകോരമുള ന ഒരു േവര്  ദപജ്  യലില്  രണക്ഷ്ിക്കുന്നത് തതാഴിലുറപ്പ് 
പദ്ധതിയതട സുതാരയതയം ലാളിതയവും ഉറപ്പാക്കാന്   ഹായേമാ ം.ഒരു ്രകവൃത്തിയതട എല്ലാ 
അടിസ്ഥാെവിവരങ്ങടെം അട്ങു ന്ന ദരഖ്യാണിത്. 
ഏഴ്  വര്ട്ക്ക്  യലുേള്  പരിദശാധിച്ചതില്  ഒരു വര്ട്ക്ക്  യലില്  മാത്തമാണ് വാര്ട്ഷ്ിേ മറര്   ര്ട്ക്കുലര്  
അനുശാ ിക്കുന്ന േവര്ട്ദപജ് ോണാെ്   ാധിച്ചത്. മതറ്റല്ലാ  യലുേളിലും  ാദ്തിേ അനുമതി 
പത്തമാണ് േവര്ട്ദപജായി ഉള്തപ്പടത്തിയിരിക്കുന്നത്. 
2.തചേ് ലിറ് 
േവര്ട്  ദപജ് ദപാതലത്തതന്ന തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ്രകവൃത്തിേള്ക്ക് സുതാരയതയം വയാതയം ഉറപ്പാക്കാെ്  
 ഹായിക്കുന്ന ദരഖ്യാണ് തചേ് ലിറ്. ഒരു  യലില്  ഉള്തപ്പടത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദരഖ്േടെം അവയതട 
ദപജ് െമ്പറുേടെമാണ് ഇതില്  ദരഖ്തപ്പടകന്നത്. പരിദശാധിച്ച 7  യലുേളില്  ഒന്നില്  മാത്തമാണ് ഈ 
ദരഖ് ഉള്തപ്പടത്തിയിരിക്കുന്നത്. 
3.വാര്ട്ഷ്ിേ പദ്ധതി ദരഖ് 
ഒരു വാര്ട്ഡിതല തതാഴില്  ആവശയതപ്പടന്ന മുഴുവെ്  തതാഴിലാളിേള്ക്കും വര്ട്ഷ്ത്തില്  100 പണി 
ഉറപ്പാക്കുന്നതിെ് ആവശയമായ്രകവൃത്തിേള്  േതണ്ത്തി ദരഖ്തപ്പടത്തിതവച്ചിരിക്കുന്ന സു്രകധാെമായ രണ്ടു 
ദരഖ്േളാണ് ആക്ഷ്ന്  യാനും തഷ്ല്  ഓ ് ത്രകാജക്റ്റം.ഒരു വാര്ട്ഡില്  ഒരു വര്ട്ഷ്ം െടത്താനുദങശിക്കുന്ന 
്രകവയത്തിേതള  റിച്ചു നല്ളള  മഗ്രമായ രൂപദരഖ്യാണ് വാര്ട്ഷ്ിേ പദ്ധതി ദരഖ്.ഒരു ്രകവൃത്തിയതട  യലില്  



്രകവയത്തിതയ  റിച്ച ് പരാമര്ട്ശിക്കുന്ന വാര്ട്ഷ്ിേപദ്ധതിയതട പേര്ട്പ്പ് രണക്ഷ്ിദക്കണ്ത് അെിവാരയമാണ്. 
പരിദശാധിച്ച ഒരു  യലിലും ഈ ദരഖ് ഉള്തപ്പടത്തിയിടില്ല. 
4.ജെേീയ എറിദമറ്റ്  
 
ഒരു ്രകവൃത്തി തുട്ങു ം മുമ്പ് ആ ്രകവൃത്തി എന്ത്, എങ്ങതെ, എത്ത അളവില്  തചയ്യണതമന്നറിയാെ്  
തതാഴിലാളിേള്ക്്ക അവോശമുണ്്.അതിെ് അവര്ട്ക്കും ഇക്കാരയമറിയാെ്  താത്പരയമുള ന മറ്റള നവര്ട്ക്കും 
മെസ്സിലാക്കാന്  േഴിയന്ന തരത്തില്  ഓദരാ ്രകവൃത്തിയതടയം എറിദമറ്റിന്തറ കൂതട ജെേീയ എറ്ദമറ്റ് 
തയ്യാറാദക്കണ്തുണ്്. എന്നാല്  പരിദശാധിച്ച ഒരു  യലിലും ജെേീയ എറിദമറ്റ് ോണാെ്  േഴിഞ്ഞില്ല. 
 
4.1 എറിദമറ്റ് 
 
പരിദശാധിച്ച 7  യലുേളിലും വിശേമായ എറിദമറ്റ് ഉള്തപ്പടത്തിയിരുന്നു. ഇതുകൂടാതത എറിദമറ്റ് 
റിദപ്പാര്ട്ട് മലയാളത്തില്  സടപ്്പ തചയ്ത് എല്ലാ  യലുേളിലും രണക്ഷ്ിച്ചിട്ടണ്്. ദരായിംഗ് ആന്റ് 
ഡിസ നും എല്ലാ  യലുേളിലും ോണാന്   ാധിച്ചു നല്. ഇതതാരു മാതൃോപരമായ ്രകവണതയാണ്. 
 
5. ാദ്തിോനുമതി 
 ാദ്തിേ വിേഗ്ധരട്ങു ന്ന  മിതിയതട അനുമതിദരഖ് എല്ലാരീതിയിലും പൂര്ട്ണവും 
ആധിോരിേവുമായിരിക്കണം. 
പരിദശാധിച്ച 7  യലുേളിലും ്രകാദേശിേമായി തയ്യാറാക്കിയ  ാദ്തിേ അനുമതി ദരഖ് 
ഉള്തപ്പടത്തിയിട്ടണ്്. ഇതില്  എല് .എ ്.ജി.ഡി എ.ഇ, ഓവര്ട് ിയര് , എം.ജി.എന് .ആര്ട് .ഇ.ജി.എ ് എഇ, 
ത ക്രടറി എന്നിവര്ട്  ഒപ്പ് ദരഖ്തപ്പടത്തിയിട്ടണ്്. എന്നാല്  ആരും തതന്ന  ീല്  ദരഖ്തപ്പടത്തിയിടില്ല. വര്ട്ക്ക് 
ോറ്റഗറി, വാര്ട്ഡ് െമ്പര് , ദപര്,  ാദ്തിേ അനുമതി െമ്പര്ട് ,  ാധെ-ദവതെ ഘടേം,  ാദ്തിേ 
അനുമതി തുേ എന്നീ വിശോംശങ്ങടെം  ാ്തിേ അനുമതി ദ ാറത്തില്  ഉണ്ായിരുന്നു. 
 
6.ഭരണാനുമതി   
ഒരു വാര്ട്ഡില്  ഒരു വര്ട്ഷ്ം െടപ്പിലാക്കുന്ന തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ്രകവര്ട്ത്തെങ്ങള്ക്ക് പഞ്ചായത്ത് 
ഭരണ മിതി െല് ന്ന അംഗീോരമാണ് ഭരണാനുമതി. ഒരു  യലില്  മാത്തമാണ് ഭരണ മിതിയില്  
െിന്നുള ന അനുമതി പത്തത്തിന്തറ ദോപ്പി ഉള്തപ്പടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ത േുറില്  െിതന്നടത്ത ദോപ്പിയാണ് 
മറ്റ 6  യലുേളിലും രണക്ഷ്ിച്ചരിക്കുന്നത്. ത േുറില്  െിതന്നടത്ത ഒരു യലില്  ദപാലും ത ക്രടറിദയാ 
്രക ിഡന്ദറാ ഒപ്പ് ദരഖ്തപ്പടത്തിയിടില്ല. ത േൂര്ട്  ദോപ്പിയില്  തറ ലൂഷ്െ്  െമ്പര് ,തിയതി എന്നിവ അപ് 
ദലാഡ് തചയ്യുദമ്പാള്  ആ േിവ തത്ത തീയതിയം ത്രകാ ീഡിങ് െമ്പറും മാത്തമാണ് ്രകിന്റ് ഔടില്   
വരുന്നത.ാ് ഇത് ഭരണാനുമതി െമ്പറായി പരിഗണിക്കാൊവില്ല.അതുതോണ്ടുതതന്ന, ഗ്രാമ ഭാ 
തീരുമാെത്തിെ് പഞ്ചായത്ത് ഭരണ മിതി െല് ന്ന അനുമതിപത്തത്തിന്തറ ഒരു ദോപ്പി  യലില്  
രണക്ഷ്ിദക്കണ്താണ്. ഇക്കാരയത്തില്  പഞ്ചായത്ത് ഭരണ മിതിയതട ഭാഗക െിന്നും ത ക്രടറിയതട 
ഭാഗക െിന്നും ജഗ്രത ഉണ്ാേണം 
 
7.തതാഴിലാളിേടെതട ഡിമാന്റ് ദ ാറം 
െിയമം അനുശാ ിക്കുന്ന തരത്തില്  തതാഴിലാളിേള്ക്ക് വര്ട്ഷ്ത്തില്  100 േിവ തത്ത തതാഴിലും ,തതാഴില്  
േിടിയിതല്ല്ില്  തതാഴിലില്ലായ്മ ദവതെവും േിടണതമ്ില്   അവര്  െല് ന്ന അദപക്ഷ്യം 
കൃതയമാദേണ്തുണ്്. വാര്ട്ഷ്ിേ മാറര്   ര്ട്ക്കുലറില്  െിര്ട്ദേശിക്കുന്ന തരത്തില്  തതാഴിലുറപ്പു െിയമത്തിതല 
അനുദംേം 3എ,3ബി  ്രകോരമുള ന െിര്ട്േി് ദ ാറത്തില്  അദപക്ഷ് െല്ദേണ്തുണ്്. അയിലൂര്ട്  
പഞ്ചായത്തില്  വാര്ട്ഡ് 1 തല  യലുേള്  പരിദശാധിച്ചതില്  സല ് ഭവെ പദ്ധതിയതട  യലുേളില്  
മാത്തമാണ് ഡിമാന്റ് ദ ാറം ോണാെ്   ാധിച്ചത്.  മതറ്റാരു  യലിലും  തതാഴിലാളിേടെതട ഡിമാന്റ് 
ദ ാം ോണാന്   ാധിച്ചില്ല. 
െിര്ട്ദങശം 
ഒരു വാര്ട്ഡില്  തതാഴില്  ോര്ട്ഡ് എടത്തിരിക്കുന്ന മുഴുവെ്  തതാഴിലാളിേടെം അയല്ൂടത്തില്  
വയാിഗതമാദയാ കൂടമാദയാ അദപക്ഷ് തോടക്കുന്ന രീതിയാണ് ഉചിതം. തതാഴിലിനുളള അദപക്ഷ് 



പഞ്ചായത്തില്   വീേരിക്കുന്നതിന്തറ തീയ്യതിതവച്ചു നല് ര ീത്  പഞ്ചായത്തില്  െിന്ന് തോടക്കുന്നത് 
തതാഴിലാളിേടെതട അവോശം  ംക്ഷ്ിക്കുന്നതിെ്  ഹായേമാ ം 
8.തതാഴില്  അനുവേിക്കല്   
തതാഴിലിനുള ന അദപക്ഷ്  വീേരിച്ചാല്  15 േിവ ത്തിനുള നില്  തതാഴില്  െല്േണതമന്ന് ങഏചഋഏഏഅ 

ടവലറൗഹല2 ടലരദശീാി 6ڊല്  പരാമര്ട്ശിക്കുന്നു. അതിെ് േഴിഞ്ഞിതല്ല്ില്  തതാഴിലില്ലായ്മ ദവതെം 
തോടക്കണതമന്നും അദ്ധയായം 3 ടലരദശീാി 7,8,9 ഭാഗങ്ങളില്  അനുശാ ിക്കുന്നു. പരിദശാധിച്ച ഒരു 
 യലിലും തതാഴില്  അനുവേിച്ചു നല്തോണ്ടുള ന ദരഖ് ോണാെ്   ാധിച്ചില്ല. ഡിമാന്റ് ദ ാം, തതാഴില്  
അനുവേിച്ചു നല് തോണ്ടുള ന ദരഖ് എന്നിവ ഇല്ലാതിരുന്നതിൊല്  തതന്ന തതാഴിലാളിേള്ക്ക് തതാഴില്  
ആവശയമുള ന  മയങ്ങളില്  തതന്നയാദണാ തതാഴില്  െല്േിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ദക്രാ ് തചക്ക് തചയ്ത് 
ദൊക്കാന്   ാധിച്ചില്ല. 
9.ഇ-മറര്ട്ദറാള്   
 തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിതല ദരഖ്േളില്  ഏറ്റവും ്രകധാെതപ്പട ദരഖ്യാണ് മറര്ട്  ദറാള് . മറര്ട്  ദറാള്  
ഗൗരവദത്താതട സേോരയം തചദയ്യണ് ദരഖ്യാണ്. 7 ്രകവര്ട്ത്തി  യലിതല മറര്  ദറാള്  
പരിദശാധിച്ചദപ്പാള്  േതണ്ത്തിയ വിവരങ്ങള്  ചുവതട ദചര്ട്ക്കുന്നു. 

 മറര്ട്  ദറാളില്  ബി.ഡി.ഒ,ത ക്രടറി എന്നിവര്ട്  ഒപ്പ്,  ീല്  എന്നിവ ദരഖ്തപ്പടത്തിയിരുന്നു. 
എന്നാല്  തീയതി ദരഖ്തപ്പടത്തിയിരുന്നില്ല. 

 സല ്  യലുേളില്  ഒഴിച്ച ് മറ്റ 4  യലുേളിലും പരിദശാധൊ ഉദേയാഗസ്ഥന്ദറയം, 
ദമറ്റിന്ദറയം ഒപ്പ് മറര്  ദറാളില്  ദരഖ്തപ്പടത്തിയിട്ടണ്്. സല ്  യലില്  ദമറ്റ് ഒപ്പ് 
ദരഖ്തപ്പടത്തിയതായി േണ്ില്ല. 

 ഒരു മറര്ട്  ദറാളിലും എം.ക്ക്ക് െമ്പര്ട്  ദരഖ്തപ്പടത്തിയിരുന്നില്ല 

 േിവ  ദവതെം,മറര്ട്  ദറാള്  ്രകോരമുള ന ദവതെം ,യാത്താൂലി,തതാഴിലുപേരണങ്ങടെതട 
വാടേ, ഓദരാ തതാഴിലാളിക്കും അനുവേിച്ച ആതേ തുേ എന്നിവ ദരഖ്തപ്പടത്തിയിടില്ല. 

 
മറ്റ േതണ്ത്തലുേള്  
സല ് ഭവെ െിര്ട്മ്മാണം -സുദലാചെ േണന്  എന്ന  യലില്  മറര്  ദറാള്  െമ്പര്  3377 തതാഴിലാളിയതട 
ഒപ്പ് ദരഖ്തപ്പടത്താതതയാണ്  യലില്  രണക്ഷ്ിച്ചിരുന്നത്. 
 
 
10. തമഷ്ര്ട്തമന്റ് ക്ക്ക് 
 
ഒരു ്രകവൃത്തിയില്  എന്തു െടന്നു,എത്ത അളവില്  െടന്നു എന്നുള ന ോരയങ്ങള്  കൃതയമായി ദരഖ്തപ്പടദത്തണ് 
സു്രകധാെ ദരഖ്യാണ് എം.ക്ക്ക്. അതുതോണ്ടുതതന്ന ഈ പുസ്തേത്തില്  അളവുേള്  ദരഖ്തപ്പടകന്ന 
ബന്ധതപ്പട ഉദേയാഗസ്ഥര്ട്  അവരുതട ദപരും ഒപ്പും  ീലും െിര്ട്ബന്ധമായം ദരഖ്തപ്പടദത്തണ്താണ്. 
എറിദമറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിെ് മുമ്പം മദധയയം തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ത ല്ലിതല ഓവര്ട് ിയര്  സ്ഥലം 
പരിദശാധിച്ച ്അളവുേള്  ദരഖ്തപ്പടത്തി ഒപ്പിടേയം  ീല്  പതിക്കുേയം തചദയ്യണ്താണ് 

 പരിദശാധിച്ച 7  യലുേടെതട തമഷ്ര്ട്തമന്റ് ക്ക്കിലും ത ക്രടറി ഒപ്പ് ദരഖ്തപ്പടത്തി 
 ാക്ഷ്യതപ്പടത്തിയിട്ടണ്്. എന്നാല്  ഒരു തമഷ്ര്ട്തമന്റ് ക്ക്കിലും  ീല്  ദരഖ്പ്പടത്തിയിടില്ല. 

 ഭരണാനുമതി െമ്പര്ട് ,  ാദ്തിോനുമതി െമ്പര് ,തിയതി .വര്ട്ക്ക് ദോഡ്, അട്ല്തുേ എന്നിവ 
ദരഖ്തപ്പടത്തിയിട്ടണ്്. 

 മറര്ട്  ദറാള്  െമ്പര് , തിയതി എന്നിവ ദരഖ്തപ്പടിത്തിയിടില്ല. 

 എറിദമറ്റ് തുേയം യമാര്ട്  തചലവും തമ്മിലുള ന വയതയാ ം ദരഖ്തപ്പടത്തിയിടില്ല. 

 രണ്് വര്ട്ക്ക്  യലില്  മാത്തമാണ് തമദമാ ഓ ് ദപതമന്റ് എഴുതി ത ക്രടറി ഒപ്പും , ീലും 
ദരഖ്തപ്പടത്തിയിരിക്കുന്നത്. 

 ഒരു എംക്ക്കിലും ്രക ിഡന്റിന്തറ ഒപ്പും, ീലും ദരഖ്തപ്പടത്തിയിടില്ല.  
 



11.ദവജ് ലി ്ററ് 
്രകവൃത്തി പൂര്ട്ത്തിയായാല്  മറര്  ദറാള്  ്രകോരം തതാഴിലാളിേള്ക്ക് ദവതെം അനുവേിച്ചു നല്തവന്ന് 
ഉറപ്പാക്കുന്ന ദരഖ്യാണ് ദവജ് ലിറ്. പരിദശാധിച്ച 7  യലുേളില്  ഒന്നില്  മാത്തമാണ് ദവജ് ലിറ് 
ഉള്തപ്പടത്തിയിരുന്നില്ല. 
12. എ ്.ടി.ഒ( ണ്് ോന്്ര്ട് ഓര്ട്ഡര്ട്) 
 തതാഴിലാളിേടെതട ദവതെം അവരവരുതട ബാ ്് അക്കൗണ്ിദലക്ക് അയച്ചു നല് എന്നതിനുളള തതളിതവന്ന 
െിലയിലാണ് എഠം വിന്തറ ്രകധാെയം. പരിദശാധിച്ച ഏഴ്  യലുേളില്  ഒന്നില്  മാത്തമാണ് ഇത് 
ോണാന്   ാധിച്ചത്. മറ്റ 6  യലുേളിലും എഠം േണ്ില്ല. ഇക്കാരയം അദെവഷ്ിച്ചദപ്പാള്  പഞ്ചായത്തില്  
െിന്നും ആവശയത്തിെ് ദപപ്പര്ട്  ലഭിക്കാത്തതുതോണ്ാണ് ്രകിന്റ് എടത്ത്  യലില്  രണക്ഷ്ിക്കാത്തത് 
എന്നാണ് തതാഴിലുറപ്പ് വിഭാഗം റാ ് പറഞ്ഞത്.  
തതാഴിലാളിേള്ക്ക് കൃതയമായി ദവതെം േിടിദയാ എന്നറിയാനുള ന രണമ പരി പരിദശാധെ എല്ലാ 
 യലുേളിലും െടത്താന്  േഴിഞ്ഞില്ല. അതിൊല്  തതന്ന ദവജ് ലിറ്, എ ്.ടി.ഒ തുടങ്ങിയ ്രകധാെതപ്പട 
ദരഖ്േള്  െിര്ട്ബന്ധമായം  യലില്  രണക്ഷ്ിദക്കണ്താണ്. 
13.ദ ാദടാഗ്രാഫുേടെതട ്രകധാെയം  
 
തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയതട ഗുണെിലവാരം ഉറപ്പാക്കാന്  ്രകവയത്തിേള്   ംബന്ധിച്ചു നല് തതളിവുേള്  
ദശഖ്രിക്കാന്  അതിന്തറ ദ ാദടാേള്   ഹയേമാ ം. ്രകവയത്തി തുട്ങു ന്നതിനു 
മുമ്പം,െടന്നുതോണ്ിരിക്കുദമ്പാഴും പൂര്ട്ത്തിയായതിനു ദശഷ്വും ഉളള ദ ാദടാേള്  എടത്ത് രണക്ഷ്ിദക്കണ്ത്. 
ഇതിനുപുറതമ ജിദയാടാഗ്ഡ് ദ ാദടായതട ്രകിന്റും  യലില്  രണക്ഷ്ിദക്കണ്താണ്. ഇതുറപ്പാദക്കണ്ത് 
ദമറ്റിന്തറയം തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഉദദ്ധാഗസ്ഥരുതടയം ചുമതലയാണ്. പരിദശാധിച്ച 7 ്രകവൃത്തി 
 യലുേളിലും ഇത്തരത്തിലുള ന ഒരു ദ ാദടാ ദപാലും ോണാന്  േഴിഞ്ഞില്ല. 
 തതളിവ് ദശഖ്രണം തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ്രകവയത്തിേടെതട ഒഴിച്ചു നല് കൂടാൊവാത്ത ഘടേമായതിൊല്  
ദ ാദടായതട ോരയത്തില്  ബന്ധതപ്പട ഉദങാഗസ്ഥര്  കൂടതല്  ജാഗ്രത പുലര്ട്ദത്തണ്തുണ്്. 
 
14. യല്  െീക്ക പരിദശാധെ  ംവിധാെം   
തതാഴിലുറപ്പ് ്രകവൃത്തി െടപ്പാക്കുന്നതിലും അതിന്തറ ദരഖ്േള്  സേോരയം തചയ്യുന്നതിലും ഓദരാ 
ഉദേയാഗസ്ഥര്ട്ക്കും ഉത്തരവാേിത്തം െിച്ചയിച്ചിടണ്്. തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിതല ഏറ്റവും 
സു്രകധാെദരഖ്യായ മറര്ട്ദറാള്  ജെദററ്റ് തചയ്യുന്നതു മുതല്  തതാഴിലാളിേടെതട ദവതെം ബാ്ിദലക്ക് 
അനുവേിച്ചു നല്തോണ്ടുള ന എഠം ബാ്ിദലക്ക് അയക്കുന്ന തീയതി ക്രമത്തില്   യല്  ടാക്കിംഗ് ദ ാറത്തില്  
ദരഖ്തപ്പടദത്തണ്താണ്. പരിദശാധിച്ച ഒരു  യലിലും  യല്  ടാക്കിംഗ് ദരഖ് ോണാെ്   ാധിച്ചില്ല.  
15. തമറ്റീരിയല്  വര്ട്ക്ക് ആതണ്ില്   ാധെങ്ങള്  വാ്ങു ന്നതും ഉപദയാഗിക്കുന്നതുമായി ബന്ധതപ്പട ദരഖ്േള്   
പുതിച്ചി ദറാഡ് ദോണ്ക്രീറ്റ് എന്ന തമറ്റീരിയല്  വര്ട്ക്കില്  തമറ്റീരിയല്  വാങ്ങിയതുമായി ബന്ധതപ്പട ദരഖ്േള്  
ഉള്തപ്പടത്തിയിരുന്നു.  
16.സ റ്റ് ഡയറി 
 
തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ്രകവൃത്തിേള്  പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അളവിലും കൃതയതയിലും െിര്ട്വഹിക്കുന്നതിലുള ന 
ഉപാധിേളട്ങു ന്ന ്രകധാെതപ്പട ദരഖ്യാണ് സ റ്റ് ഡയറി.  ംസ്ഥാെ  ര്ട്ക്കാര്  ്രകദതയേമായി 
തയ്യാറാക്കിയ സ റ്റ് ഡയറി ്രകവര്ട്ത്തി സ്ഥലകണ്ായിരിദക്കണ് ഈ സു്രകധാെ ദരഖ്യാണ്. പദ്ധതി 
ആരംഭദയാഗത്തിന്തറ വിവരങ്ങള്  മുതല്  ഉദേയാഗസ്ഥരുതടയം തപാതു ജെങ്ങടെതടയം െിര്ട്ദേശങ്ങടെം 
 ദര്ര്ട്ശേ ഡയറിയില്  അടങ്ങിയിട്ടണ്്. 

 രണ്്  യലുേളില്  മാത്തമാണ് സ റ്റ് ഡയറി ഉണ്ായിരുന്നത്. 

 വി.എം. ി അംഗങ്ങടെതട ദപര് ഒരു സ റ്റ് ഡയറിയില്  ഉണ്ായിരുന്നു. എന്നാല്  
ഇവരുതട സ്ഥാെം എന്താതണന്ന് ദരഖ്തപ്പടത്തിയിടില്ല. പദ്ധതിയമായി ബന്ധതപ്പട 
അഭി്രകായങ്ങള്  ദരഖ്തപ്പടദത്തണ് ഭാഗത്ത് വിഎം ി അംഗങ്ങള്  ഒന്നുംതതന്ന 
ദരഖ്തപ്പടത്തിയിടില്ല.  

 ്രകവൃത്തി സ്ഥലതത്ത  ൗേരയങ്ങതള  റിച്ച ്ഒന്നും എഴുതിയിടില്ല. 



 സ റ്റ് ഡയറിയില്  ്രകവൃത്തിതയ റിച്ച ് തതാഴിലാളിേള്   ാക്ഷ്യതപ്പടകന്ന ദോളവും 
ശൂെയമായിരുന്നു. 

. 
 
ദെടം 

 തതാഴിലുപേരണങ്ങടെതട വാടേതയ  ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്  ഉണ്്. ഓദരാ 
തതാഴിലാളിക്കും 5 രൂപ െിരക്കില്  തതാഴിലുപേരണ വാടേ െല്േിയതായി 
മെ ിലാ ന്നു. ഇത് അഭിെദര്ൊര്ട്ഹമാണ്. 

 തചക്ക് ലിറ് പൂര്ട്ണമായി പൂരിപ്പിച്ചിട്ടണ്്. 

 ത്രകാജക്റ്റ് മീറ്റിംഗ് റിദപ്പാര്ട്ടില്  തതാഴിലാളിേടെതട ദപരും ഒപ്പും ദരഖ്തപ്പടത്തിയിട്ടണ്്. 
 
 
തതാഴിലിടതത്ത  ൗേരയങ്ങള്  
തതാഴില്  സ്ഥലത്ത് തതാഴിലാളിേള്ക്ക് ആവശയമായ  ടിതവളളം, തണല് , ്രകാമമിേ സവേയ ഹായം, 
ദടായലറ്റ്, 5 വയസ്സിെ് താതഴയളള  ടിേള്ക്ക് ക്രതഷ് തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാെ  ൗേരയങ്ങള്  ഒരുക്കണതമന്ന് 
െിയമത്തിതല തഷ്ഡൂള്  2ല്  23 മുതല്  28 വതരയള ന ഭാഗത്ത് െിര്ട്ദേശിച്ചിട്ടണ്്. ഇതു ്രകോരമുള ന ഒരു 
 ൗേരയങ്ങടെം തതാഴിലാളിേള്ക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് മെസ്സിലാക്കാെ്   ാധിച്ചത്. സ റ്റില്  
തപാതുവായ  ടിതവള ന  ംവിധാെം ഇല്ല. ആവശയമുള നവര്ട്  വീടില്  െിന്നും തോണ്ടുവരുേയാണ് പതിവ്. 
്രകാമമിേ സവേയ ഹായം ലഭയമാക്കുന്നതിനുള ന തമഡിക്കല്  േിറ്റം തതാഴില്  സ്ഥലത്ത് ലഭയമല്ല. 
ഇതുകൂടാതത സേയറ,ോലുറ തുടങ്ങിയ സുരക്ഷ്ാ ഉപേരണങ്ങടെം തതാഴിലാളിേള് ക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. 
ദമറ്റമാതര  ംബന്ധിച്ച ്
206  ജീവ തതാഴിലാളിേടെള ന ഈ വാര്ട്ഡില്  5 ദമറ്റമാര്  ഉതണ്്ിലും  ലത്തില്  രണ്ടു 
ദമറ്റമാരുതട( രിത,രാദജശവരി) ദ വെം മാത്തമാണ് ഇവിതട ലഭിക്കുന്നത്. എല്ലാ തതാഴിലാളിേള്ക്കും 100 
േിവ തത്ത തതാഴില്  ലഭിക്കാെ്  ഇതതാരു തടസ്സമാണ്. േഴിഞ്ഞ  ാമ്പത്തിേ വര്ട്ഷ്ം ഒരു 
്രകവൃത്തിദപാലും ഏതറ്റടക്കാന്  തയ്യാറാോത്ത ദമറ്റമാതര ഒഴിവാക്കണം. പേരം പുതിയ ദമറ്റമാതര 
േതണ്ത്തി പരിശീലെം െല്േണം.  
െിരീക്ഷ്ണ  ംവിധാെത്തിതല വീഴ്ച്ചേള്  
സ റ്റ് ഡയറിയം തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഓ ീ ിതല ഉദേയാഗസ്ഥ  ദര്ര്ട്ശേ പുസ്തേവും 
പരിദശാധിച്ചദപ്പാള്  മെ ിലായ വിവരങ്ങള്  
ജില്ലാ, ദലാക്ക് തല ഉദേയാഗസ്ഥര്ട്  പഞ്ചായത്തിതല തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഓ ീസും ്രകവൃത്തി സ്ഥലങ്ങടെം 
കൃതയമായ ഇടദവളേളില്   ദര്ര്ട്ശിച്ച ്ദവണ് െിര്ട്ദേശങ്ങള്  െല്േണതമന്നാണ് വയവസ്ഥ.  

 ദജാബിഡിഒ,എന് .ആര്ട് .ഇ.ജി.എ ് ദലാക്ക് എഇ എന്നിവര്  പല ഇടദവളേളിലായി ഓ ീ ് 
 ദര്ര്ട്ശിച്ചതായി ോണ്ന്നു. 7 രജിററുേള്  അപ്ദഡറ്റ് തചയ്തതായി ോണ്ന്നില്ല എന്നും 20-11-18 
നുള നില്  അവ അപ്ദഡറ്റ് തചയ്യണതമന്നും ഇന്തെ ക്ഷ്െ്  രജിററില്  ദജായിന്റ് ബി.ഡി.ഒ 
െിര്ട്ദേശിച്ചതായി ദരഖ്തപ്പടത്തിയിരിക്കുന്നു. 

  എന്നാല്  ജൂസലമാ ത്തില്  ദ ാഷ്യല്  ഓഡിറ്റ് റിദ ാഴ്സ് ദപഴ്സണ്  7 രജിററുേള്  
പരിദശാധിച്ചദപ്പാഴും കൃതയമായി അവ എടകവച്ചതായി േണ്ില്ല. ഇത് തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 
ഓ ീ ിന്തറ വീചയായാണ്.    

തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയമായി ബന്ധതപ്പട ജില്ലയിതല ഏറ്റവും വലിയ ഉദേയാഗസ്ഥന്   ജില്ലാ ദ്രകാഗ്രാം 
ദോര്ട്ഡിദെറ്ററായ േളടറാറാണ്.അദങഹത്തിനു ദവണ്ി തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ്രകവൃത്തിേള്  ഏദോപിപ്പിക്കുന്ന 
ചുമതല ദജായന്റ് ദ്രകാഗ്രാം ദോര്ട്ഡിദെറ്റര്ട്ക്കും. അപേടതത്ത തുടര്ട്ന്ന് ആശുപത്തിയില്  അഡ്മിറ്റ് ആയ 
ഒരു തതാഴിലാളിതയ ോണാന്  ദവണ്ി തജപി ി ആശുപത്തിയില്  എത്തിയിരുന്നു. അതല്ലാതത മതറ്റാരു 
തവണയം തജ.പി. ി  പഞ്ചായത്തിദലാ ,തതാഴിലിടത്തിദലാ  ദര്ര്ട്ശെം െടത്തിയിടില്ല. 
 
 
 



 വിജിലന് ് ആന്റ് ദമാണിറ്ററിങ് േമ്മിറ്റി.  
തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയതട സുതാരയത ഉറപ്പ് വരുകന്നതിെ് െിരന്തരമായ ദമാണിറ്ററിങ്  ംവിധാെം 
ദവണതമന്ന് തതാഴിലുറപ്പ് െിയമം െിഷ്ക്കര്ട്ഷ്ിക്കുന്നു. വാര്ട്ഷ്ിേ മാറര്   ര്ട്ക്കുലര്  2018 തല അധയായം 10.5(3) 
ല്  വിജിലന് ് ആന്റ് ദമാണിറ്ററിങ് േമ്മിറ്റിയതട ്രകവര്ട്ത്തെങ്ങതളക്കുറിച്ച ്  വയാമായി 
്രകതിപാേിക്കുന്നുണ്്. 
 
അഞ്ചുമുതല്  ഏഴുവതര അംഗങ്ങള്  ഉള്തപ്പടതാണ് ഒരു വിഎം ി 
പരിദശാധിച്ച 7  യലുേളില്  2 എണത്തില്  മാത്തമാണ് സ റ്റ് ഡയറി ഉണ്ായിരുന്നത്. വി.എം. ി 
അംഗങ്ങള്  5 ദപരുതട ദപരുേള്  ഉണ്ായിരുന്നു. എന്നാല്  ഇവരുതട സ്ഥാെം ദരഖ്തപ്പടത്തിയിരുന്നില്ല. 
 
1.േണന്  
2.ടി.എം ഇല്ലയാ ് 
3.മീൊക്ഷ്ി ടി. ി 
4.വള നി ദഗാപാലന്  
5.ഭാഗയം സുദര്രന്   
 
വി.എം. ിയതട പരിദശാധൊ വിവരങ്ങള് (ഗുണാല്മേ ോരയങ്ങള് ) എഴുതിയിടില്ല.  
 
 ിറ്റി ണ്  ഇന് ര്ട്ദമഷ്െ്  ദബാര്ട്ഡ്  
തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയതട സുതാരയത ഉറപ്പ് വരുകന്നതിനുള ന ഉപാധിേളിതലാന്നാണ്  ിറ്റി ണ്  
ഇന് ര്ട്ദമഷ്െ്  ദബാര്ട്ഡ്( ി.ഐ.ബി) െടത്തിയ ്രകവൃത്തിയതട ദപര്, അട്ല്തുേ,തചലവായ 
തുേ,ആതേ തതാഴില്േിെങ്ങള്  ്രകവൃത്തി െടന്ന ോലയളവ് എന്നിങ്ങതെ ഒരു ്രകവൃത്തിയതട അടിസ്ഥാെ 
വിവരങ്ങതളല്ലാം ഉള്തപ്പടത്തിയാണ്  ി.ഐ.ബി സ്ഥാപിദക്കണ്ത്. ഈ ോരയം വാര്ട്ഷ്ിേ മാറര്  
 ര്ട്ക്കുലര്  അധയായം 10.4 ല്  വിശേീേരിച്ചിട്ടണ്്. ്രകവൃത്തി തുട്ങു ദമ്പാള്  തതന്ന  ി.ഐ.ബി 
സ്ഥാപിദക്കണ്താതണന്ന് മാറര്ട്   ര്ട്ക്കുലറില്  വയവസ്ഥ തചയ്യുന്നു. എന്നാല്  ്രകവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില്  
ഒരിടകം  ി.ഐ.ബി േണ്ില്ല. 
ഉദേയാഗസ്ഥന്മാര്  പറഞ്ഞത് 
 ി.ഐ.ബി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള ന േരാര്ട്  രണ്ടു വര്ട്ഷ്ം മുെ് പ് ഒരു  വോരയ വൃാിതയ ഏല്പ്പിച്ചിരുന്നു. 
എന്നാല്  ഇതുവതര ഒരു  ി.ഐ.ബി ദപാലും െിര്ട്മ്മിച്ചു നല് െല്േിയില്ല. 
ആറുമാ ം മുന്പ്  ി.ഐ.ബി െിര്ട്മ്മാണ ചുമതല പഞ്ചായത്തിതല  ടംബശ്രീ റ്ണിറ്റിതെ 
ഏല്പ്പിച്ചതായം ഇതിനുള ന ്രകവര്ട്ത്തെങ്ങള്   ടംബശ്രീ റ്ണിറ്റ് ആരംഭിച്ചതായം അറിയാെ്   ാധിച്ചു നല്. ഇത് 
്രകശം െീയമാണ്. 
അവോശലംഘെങ്ങള്  
ദ ാഷ്യല്  ഓഡിറ്റ് റിദ ാഴ്സ് ദപഴ്സണ് ഈ വാര്ട്ഡിതല  തതാഴിലാളിേദളാട്  ം ാരിച്ചദപ്പാള്  അവോശ 
ലംഘെങ്ങടെമായി ബന്ധതപ്പട് ചില  ംഭവങ്ങള്  ശ്രദ്ധയില്തപ്പടേയണ്ായി. അക്കാരയങ്ങളാണ് ഇവിതട 
പരാമര്ട്ശിക്കുന്നത്. 
 
1.തതാഴില്  ോര്ട്ഡ് 
തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്  പണിതയടക്കുന്ന തതാഴിലാളിയതട അടിസ്ഥാെപരമായ അവോശമാണ് 
തതാഴില്ോര്ട്ഡ്. അദപക്ഷ്ിച്ചാല്  15 േിവ ത്തിെേം ോര്ട്ഡ് െല്േണതമന്നാണ് വയവസ്ഥ. ഈ 
വാര്ട്ഡിതല തതാഴില്  ോര്ട്ഡിെ് അദപക്ഷ്ിച്ചവര്ട്തക്കല്ലാം ോര്ട്ഡ് ലഭിച്ചിട്ടണ്്. ഇക്കാരയത്തില്   
പഞ്ചായത്തിന്തറ  മീപെം മാതൃോപരമാണ്. 
പുതിയ തതാഴില്  ോര്ട്ഡില്  തതാഴിലാളിേടെതട ഹാജര്  വിവരങ്ങള്  പൂരിപ്പിച്ചു നല് െല്േിയതായി തതാഴില്  
ോര്ട്ഡ് പരിദശാധെയില്  ോണാെ്   ാധിച്ചു നല്. ഇതും ്രകശം െീയമാണ്. 
2.തതാഴില്  െിദഷ്ധം  
 



ഒരുവര്ട്ഷ്ത്തില്  100 േിവ തത്ത തതാഴില്  തതാഴിലാളിയതട െിയമപരമായ അവോശമാണ്. ഇത് 
െിദഷ്ധിക്കാന്  ആര്ട്ക്കും അധിോരമില്ല. 
 

 ഇരുന്നൂറിലധിേം ആടറാീവ് തതാഴിലാളിേള്  വാര്ട്ഡില്  ഉണ്്. എന്നാല്  ഇതില്  16 ദപര്ട്ക്്ക 
മാത്തമാണ് 100 േിവ തത്ത തതാഴില്  ലഭിച്ചത്. ആവശയത്തിെ് തതാഴില്  ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന പരാതി 
വാര്ട്ഡിതല തതാഴിലാളിേള്  പങ്കുതവച്ചു നല്. 

 ഈ  ാമ്പത്തിേ വര്ട്ഷ്ത്തില്  ഈ വാര്ട്ഡില്  ഇതുവതര പണിേള്  ഒന്നും തുടങ്ങിയിടില്ല. 

 ആക്ഷ്ന്യാന്  ്രകോരം െിര്ട്ദേശിച്ച ്രകവൃത്തിേള്  ദലാക്ക് ഓ ീ ില്  െിന്ന് അംഗീേരിച്ചില്ല 
എന്നാണ് എന് .ആര്ട് .ഇ.ജി.എ ് ഉദേയാഗസ്ഥരും, വാര്ട്ഡ് തമമ്പറും പറഞ്ഞത്. 

 പഞ്ചായത്ത് െിര്ട്ദേശിച്ച ്രകവൃത്തിേളില്  തിരുത്തല്  വരുത്തണതമന്ന് ോണിച്ച ് തിരിച്ചയച്ചതായി 
ബി.ഡിഒ പറഞ്ഞു. തുടര്ട്ന്ന് തിരുത്തലുേള്  വരുത്തിയ ്രകവൃത്തിേടെതട ലിറ് പഞ്ചായത്തില്  െിന്ന് 
ലഭിച്ചദശഷ്ം തജ.പി. ിക്ക് അയച്ചിട്ടതണ്്ിലും ഇതുവതര അതിെ് അനുമതി ലഭിച്ചിടിതല്ലന്ന് 
ബി.ഡിഒ അിറയിച്ചു നല്. 

 
3.ദവതെം സവേല്  
മറര്ട്  ദറാള്  പൂര്ട്ത്തിയായി പരമാവധി 14 േിവ ത്തിെേം കൂലി തതാഴിലാളിേടെതട ബാ ്് അക്കൗണ്ിദലക്ക് 
െിദക്ഷ്പിക്കണതമന്ന് തതാഴിലുറപ്പ് െിയമത്തിതല ത ക്ഷ്ന്  3(2),6 എന്നിവിടങ്ങളില്  
വയാമാക്കിയിട്ടണ്്.സവേിയാല്  ആേയതത്ത 30 േിവ ം ദവതെത്തിന്തറ 0.05 ശതമാെം തുേ പിഴ 
െല്േണതമന്ന് െിയമത്തിതല ത ക്ഷ്െ്  3(3)ലും വാര്ട്ഷ്ിേ മാറര്   ര്ട്ക്കുലര്  അധയായം 9ലും പറയന്നു. 
ഈ വാര്ട്ഡില്  ഓഡിറ്റ്  ംഘം 117 തതാഴിലാളിേദളാട്  ം ാരിച്ചദപ്പാള്  അവരില്  ഒരാള്ക്കുദപാലും പണി 
േഴിഞ്ഞ് 14 േിവ ത്തിെേം കൂലി ലഭിച്ചിടില്ല. മൂന്നും ൊലും മാ ങ്ങള്  േഴിഞ്ഞാണ് കൂലി ലഭിക്കുന്നത്. 
പഞ്ചായത്തിതല തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഓ ീ ില്  െിന്ന് െിച്ചിത േിവ ം തതന്ന എ ് ടി ഒ 
അയച്ചിട്ടതണ്്ിലും ദേന്ദ്ര ഗവണ്തമന്റില്  െിന്ന് പണം ലഭിക്കാത്തതുതോണ്് ദവതെം 
ലഭിക്കുന്നിതല്ലന്നാണ് പരാതി വന്നത്. 
ആരുതട ഭാഗകെിന്ന് വീചയാ  ംഭവിച്ചാലും കൃതയ മയത്ത് ദവതെവും അത് ലഭിച്ചിതല്ല്ില്  
െഷ്ടപരിഹാരവും ലഭിദക്കണ്താണ്.ഇക്കാരയത്തില്  തതാഴിലാളിേളില്  െിന്ന് ദരഖ്ാമൂലം പരാതി  വീേരിച്ച ്
ബന്ധതപ്പടവര്ട്ക്ക് അയച്ചു നല്തോടക്കാെ്  ദമറ്റിനും ഭരണ മിതിക്കും ഉത്തരവാേിതവമുണ്്. 
 
4.ബാ്ിന്തറ  മീപെം 
പാസ്ബുക്കുമായി ബാ്ില്  ദപാ ന്ന മുറക്ക് പണം ലഭിക്കാറുണ്് എന്ന് തതാഴിലാളിേള്  പറഞ്ഞു. എന്നാല്  
തിരക്കുള ന അവ രങ്ങളില്  പാസ്ബുക്കില്  വരതെച്ച ്െല്ോറില്ല. 
 
 
്രകവൃത്തിസ്ഥല  ദര്ര്ട്ശെത്തിലൂതട േതണ്ത്തിയ ോരയങ്ങള് :- 
ക്രം 
െമ്പ
ര്ട് 

വര്ട്ക്ക് 
ദോഡ് 

 
 

്രകവൃത്തി  

 
1 

1606008001/
WH/211612 

ചിതാവ് മുതല് 
തിരിഞ്ഞംദേട് വതര 
െീര്ട്ച്ചാല്  ംരക്ഷ്ണം. 
 

കാടുപിടിച്ച് കിടക്കുന്ന 
അവസ്ഥയാണ്. വവള്ളം നിറഞ്ഞ് 
ഒഴുകുന്നുമുണ്ട്.ആയതിനാല്  
കൃതയമായി അളവവടുക്കാന്  
സാധിച്ചില്ല.  



 
2 

1606008001/
WC/349039 

ദതാടപ്പള ന മുതല് 
ചാടപ്പാറവതര അംമ്പൂറ്റി 
ദതാട്  ംരക്ഷ്ണം  

കാടുപിടിച്ച് കിടക്കുന്ന 
അവസ്ഥയാണ്. വവള്ളം നിറഞ്ഞ് 
ഒഴുകുന്നുമുണ്ട്.ആയതിനാല്  
കൃതയമായി അളവവടുക്കാന്  
സാധിച്ചില്ല.  

3 
 

1606008001/
WH/320608 

 ന്നുോട് പൂത്തിച്ചി 
ോടച്ചാല്  ംരക്ഷ്ണം.  

കാടുപിടിച്ച് കിടക്കുന്ന 
അവസ്ഥയാണ്. വവള്ളം നിറഞ്ഞ് 
ഒഴുകുന്നുമുണ്ട്.ആയതിനാല്  
കൃതയമായി അളവവടുക്കാന്  
സാധിച്ചില്ല.  

4 
 

1606008001/R
C/280464 

പുതുച്ചി ദറാഡ് ദോണ്ക്രീറ്റ്  ററാഡ് റകാണ്ക്കീറ്റ്  മ്  വമാ ം 63.5 
മീറ്റ്  മര്  നീളമാണ് എം.ബുക്ക് 
്പകാരം റവണ്ടത്. എന്നാല്  68 
മീറ്റ്  മര്  അളന്നറപാള്  ല്ഭിച്ചു. കനം 
15 വസന്റീീമീറ്റ്  മറാണ് എം.ബുക്കില്  
എന്നാല്  10 വസന്റീീ മീറ്റ്  മ്  
മാ്തമാണ് ്പവൃ ി സ്ഥല് ് 
കാണാന്  സാധിച്ചത്.വീതി 
തുടക്ക ില്  2.65 മീറ്റ്  മറും, 
മധയ ില്  2.96 മീറ്റ്  മറും, അവസാനം 
3.17 മീറ്റ്  മറുമാണ് അളന്നു കിട്ടിയത്. 

 
5 

1606008001/IF
/358198 

 സല ് ഭവെ 
െിര്ട്മ്മാണം-സുദലാചെ 
േണന്1/295 

ല്ിന്റീില്വവര പണി 
കഴിഞ്ഞു.മസ്റ്റര്  ററാള്  ്പകാരം 52 
ദിവസവ  വതാഴില്  ല്ഭിച്ചു  
 

 
6 

1606008001/IF
/361720 

സല ് ഭവെ 
െിര്ട്മ്മാണം-  മാരി 
ോദമാേരന്1/237 

സന്ദര്ശിക്കാ്  സാധിച്ചില്ല  

 

7 1606008001/IF
/299260 

സല ് ഭവെ 
െിര്ട്മ്മാണം-  രിത 
േരുണാേരന് 

ല്ിന്റീില്വവര പണി കഴിഞ്ഞു. 
മസ്റ്റര്  ററാള്  ്പകാരം 28 
ദിവസവ  വതാഴില്ാണ് 
ല്ഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

 
 
 
 
തപാതു െിര്ട്ദേശങ്ങള്  
1.തതാഴില്  ആവശയമുള ന മുഴുവന്ദപര്ട്ക്കും നൂറു േിവ ം തതാഴില്  ലഭിക്കുന്ന തരത്തില്  പദ്ധതിേള്  
ആരണത്തണം തചയ്യണം. 
2.തതാഴിലാളിേതളതക്കാണ്് വര്ട്ഷ്ത്തില്  100 പണിക്കുള ന അദപക്ഷ് ഒരുമിച്ചു നല് െല്ോെ്  ദ്രകരിപ്പിക്കണം. ഇത് 
ഫ്രണ്് ഓ ീ ില്  തതന്ന െല്േണം. അദപക്ഷ്ക്ക് തിയതി ദരഖ്തപ്പടത്തിയ സേപ്പറ്റ് ര ീത് 
െല്േണം.അങ്ങതെ തചയ്താല്  എല്ലാവര്ട്ക്കും 100 തതാഴില്  േിെങ്ങള്  ലഭിക്കാെ്   ാധയതതയാരു്ങു ം . 



3.തതാഴിലാളിേളില്െിന്നുള ന അദപക്ഷ് വാ്ങു ന്ന രീതിയില്   മഗ്രമായ മാറ്റം ദവണം. അവര്ട്ക്്ക 
ആവശയമുണ്ാ ദമ്പാള്  തതാഴില്  െല്ോെ്  വയവസ്ഥയണ്ാേണം. 
4..ദേശീയ  െിരീക്ഷ്ണ ഏജന് ിമുതല്  പദ്ധതി െടത്തിപ്പിതല ഉന്നതതല ഉദേയാഗസ്ഥര്  വതരയള നവര്  
അവതര ഏല്പ്പിച്ച ചുമതലേള്  കൃതയമായി െിര്ട്വഹിക്കുന്നുതണ്ന്നുറപ്പാക്കണം. 
5.ഡി.പി. ി, തജ.പി. ി എന്നീ ഉദേയാഗസ്ഥര്ട്   പഞ്ചായത്തിതല തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഓ ീസും 
േഴിയാവുന്നത്ത ്രകവൃത്തി സ്ഥലങ്ങടെം  ദര്ര്ട്ശിക്കുന്നുതവന്നുറപ്പാക്കാെ്   ംസ്ഥാെതലത്തില്   
 ംവിധാെമുണ്ാേണം. 
6.വിജിലന് ് ആന്റ് ദമാണിറ്ററിങ്  ംവിധാെം  മഗ്രമായി അഴിച്ചു നല്പണിയണം.ഇവതയ  വതന്ത്ര്മാക്കി 
െിലെിര്ട്ത്തി തയ ഓമയ ഓഡിറ്റിങ്  മിതിേളായി മാറ്റിതയടക്കണം. 
7.വിഎം ിയതട ്രകവര്ട്ത്തെങ്ങള്  ദലാക്ക് തലത്തില്   െിരീക്ഷ്ിക്കതപ്പടണം. 
8.സുതാരയത ഉറപ്പാക്കാന്  തതാഴിലുറപ്പ് െിയമം അനുശാ ിക്കുന്ന തരത്തില്   ിറ്റി ണ്  ഇന് ര്ട്ദമഷ്െ്  
ദബാര്ട്ഡ് അടിയന്തിരമായി എല്ലാ തതാഴിലിടത്തിലും സ്ഥാപിക്കണം.  
9.പദ്ധതി ആരണത്തണത്തില്  േര്ട്ഷ്േതരയം തതാഴിലാളിേതളയം തപാതു മൂഹതത്തയം ഉള്തപ്പടത്താന് 
േഴിയന്ന തരത്തില് അയല്ൂടതല ദയാഗം വിളിക്കണം 
10.ജെേീയ എറിദമറ്റ് െിര്ട്ബന്ധമായി തയ്യാറാക്കുേയം അത് തതാഴിലാളിേള്ക്ക് ലഭയമാക്കുേയം അവതര 
പറഞ്ഞുമെ ിലാക്കുേയം ദവണം. 
11.തതാഴിലാളിേള്ക്കുള ന സുരക്ഷ്ാ ഉപേരണങ്ങള്  പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്  വാങ്ങി രണക്ഷ്ിക്കണം.ഇത് 
തതാഴിലാളിേള്ക്ക് ലഭിക്കുന്നുതണ്ന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. 
12.വാര്ട്ഡിതല തതാഴില്  ോര്ട്ഡിന്തറ എണത്തിെ് അനുസൃതമായി ദമറ്റമാതര തതരതഞ്ഞടക്കണം 
13.ദമറ്റമാതര തതരതഞ്ഞടക്കുദമ്പാള്  ജാതി-്രകദേശിേ വിദവചെം പാടില്ല. 
14.മറര്ട്  ദറാള് ,സ റ്റ് ഡയറി തുടങ്ങിയ ആധിോരിേ ദരഖ്േള്  സേോരയം തചയ്യുന്നതില്  
ജാഗ്രതദവണം. 
15.തതാഴിലാളിേള്ക്കുള ന  സുരക്ഷ്ാ ഉപേരണങ്ങള്  പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്   വാങ്ങി രണക്ഷ്ിക്കണം. 
16.ഭൂവിേ െ ്രകവൃത്തിേള്  ഏതറ്റടക്കുന്നത് ഭൂവുടമയതട ആവശയ്രകോരമായിരിക്കണം.ഇതിൊയി 
പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്   വയാപേ ്രകചരണം െല്േി അദപക്ഷ് ക്ഷ്ണിക്കണം. 
17.ഇത്തരം ്രകവൃത്തിേള്  ഏതറ്റടക്കുദമ്പാള്  അവ മണ്-ജല  ംരക്ഷ്ണത്തിെ് ഉത ന്നതാണന്ന് 
ഉറപ്പുവരുത്തണം. 
18.ദമറ്റമാര്ട്ക്കും വിജിലന് ് ആന്റ് ദമാണിറ്ററിങ് േമ്മിറ്റി അംഗങ്ങള്ക്കും  മയബന്ധിതമായി പരിശീലെം 
െല്േണം 
19.സജവ  മ്പത്ത് വര്ട്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള ന ്രകവൃത്തിേള്  ഏതറ്റടക്കാെ്  േഴിയണം 
20.സ്ത്രീ  ൗഹൃേ തതാഴിലുപേരണങ്ങള്  ലഭയമാ ന്നുതണ്ന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. 
 
തതാഴിലുറപ്പ്  പദ്ധതി ഉദേയാഗസ്ഥതരക്കുറിച്ച ്
പഞ്ചായത്തിതല തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഉദേയാഗസ്ഥര്ട്  
1.ഗീതു.വി - അക്രഡിറ്റഡ് എന്ജിെീയര്  
2.കൃഷ്ണ മാരനുണി വി.തേ - ഓവര്ട് ീയര്  
3.സുേെയ തേ.തേ - ഡിഇഒ/ അക്കൗണ്ന്റ്  
4. ാജന്  തേ.എം - ഡിഇഒ/ അക്കൗണ്ന്റ് 
ോരയദശഷ്ിയള ന ഒരു ടീമാണ് പഞ്ചായത്തിതല തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിതയ മുദന്നാട് െയിക്കുന്നത്. 17 
വാര്ട്രേളിലായി 3891  ജീവ തതാഴിലാളിേള്ക്ക് 100 േിവ ം തതാഴില്  തോടക്കുേ എന്നത് ശ്രമേരമായ 
ോരയമാണ്. അതിെ് വയതയസ്തമായ ്രകവൃത്തിേള്  േതണ്ദത്തണ്തുണ്്. 3.47 ദോടിരൂപ തചലവഴിച്ച 
പഞ്ചായത്തിെ് തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്  6 ഉദേയാഗസ്ഥതര െിയമിക്കാനുള ന അര്ട്ഹതയണ്്. ഇവിതട 
ൊലുദപരാണ്ള നത്. ഈ പരിമിതി മിറേടക്കാന്  പഞ്ചായത്ത് ഭരണ  മിതി മുന്സേതയ്യടക്കണം. 
ഗ്രാമ ഭയതട അംഗീോരം 
 
 
 



 
23-7-2019 െ് കൂടിയ ദ ാഷ്യല്  ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമ ഭയില്  വാര്ട്ഡ് തമമ്പര്  ശ്രീമതി പി.വി അെിത  വാഗതം 
പറഞ്ഞു. േഴിഞ്ഞ വര്ട്ഷ്ം 100 പണിേള് പൂര്ട്ത്തിയാക്കിയവരില് ഒരാളായ ശ്രീമതി പാര്ട്വതി അമ്മ 
അധയക്ഷ്യായി. ദലാക്ക് റിദ ാഴ്സ് ദപഴ്സണ്  ഹരിജ അവതരിപ്പിച്ച റിദപ്പാര്ട്ട് ഗ്രാമ ഭ  മഗ്രമായി 
ചര്ട്ച്ചതചു. 
 
െിര്ട്ദേശങ്ങടെം തീരുമാെങ്ങടെം 

 തതാഴില് ോര്ട്ഡ് എടക്കുന്ന മുഴുവന്ദപര്ട്ക്കും ദ ാദടാ ഹിതം ത ൗജെയമായി ലഭയമാക്കുേ 

 തതാഴില് ആവശയമുള ന മുഴുവന്ദപര്ട്ക്കും 100 േിവ ം തതാഴില് ലഭയമാക്കുന്ന തരത്തില് 
പദ്ധതിേള് ആരണത്തണം തചയ്യുേ 

 തതാഴിലാളിേതളതക്കാണ്് വര്ട്ഷ്ത്തില് 100 പണിക്കുള ന അദപക്ഷ് ഒരുമിച്ചു നല് െല്ോന് 
ദ്രകരിപ്പിക്കുേ 

 തതാഴിലിനുള ന അദപക്ഷ് ഫ്രണ്് ഓ ീ ് വഴി െല്േണം ആയതിനുള ന സേപ്പറ്റ ര ീത് 
െല്േണം. 

  ിറ്റി ണ് ഇന് ര്ട്ദമഷ്ന് ദബാര്ട്ഡ് എല്ലാ തതാഴിലിടങ്ങളിലും സ്ഥാപിക്കുേ 

 ഓ ീ ്  യല് ക്രമീേരണം കൃതയമായി തചയ്യുേ 

 പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിംഗ് ശരിയായ രീതിയില് തതന്ന െടത്തണം. 

 വി.എം. ിയതട ്രകവര്ട്ത്തെങ്ങള് ദലാക്ക് തലത്തില് െിരീക്ഷ്ിക്കതപ്പടണം. 

 ഉന്നതതല ഉദേയാഗസ്ഥര്ട് അവതര ഏല്പ്പിച്ച ചുമതലേള് കൃതയമായി  
െിര്ട്വഹിക്കുന്നുതണ്ന്ന് ഉറപ്പുവരുകേ 

 മറര്ട്ദറാള്,സ റ്റ് ഡയറി എന്നിവ ജാഗ്രതദയാതട സേോരയം തചയ്യുേ. 

 ദമറ്റമാര്ട്ക്ക് പരശീലെം െല് േ, ദമറ്റമാര്ട് പരിശീലെത്തില് കൃതയമായി പത്ടക്കുേ 

 ദരഖ്ാമൂലം പരാതിേള് എഴുതി െല്ോന് തീരുമാെിച്ചു നല്. 

 േര്ട്ഷ്േതര ഉള്തപ്പടത്തി അയല്ൂടംവഴി പദ്ധതി ആരണത്തണം തചയ്യാന് 
തീരുമാെിച്ചു നല് 

 വിജിലന് ് ആന്ഡ് ദമാണിറ്ററിംഗ് േമ്മിറ്റി പുെ ംഘടിപ്പിക്കാന് തീരുമാെിച്ചു നല്. 

 ബാ ്് വരതെച്ചു നല് െല് ന്നില്ല എന്ന തതാഴിലാളിേടെതട പരാതിയില് ദലാക്ക് 
തലത്തില് പരാതി െല്ോന് തീരുമാെിച്ചു നല്. 

 സുരക്ഷ്ാ ഉപേരണങ്ങള് ലഭയമാക്കുന്നതിെ് ദരഖ്ാമൂലം അദപക്ഷ് െല്ോന് 
തീരുമാെിച്ചു നല് 

  ടിതവള നം,  റ് എയ്ഡ് ദബാക്സ്, തണല് ത ൗേരയം എന്നിവ തതാഴിലിടങ്ങളില് 
ലഭയമാക്കാന് തീരുമാെിച്ചു നല്. 

 ജെേീയ എറിദമറ്റ് തയ്യാറാക്കാനും അത് ദമറ്റമാര്ട്, വി.എം. ി അംഗങ്ങള് 
എന്നിവര്ട്ക്ക് െല്ോനും തീരുമാെിച്ചു നല്.  

 

 

തീരുമാെങ്ങള്ക്കുദശഷ്ം റിദപ്പാര്ട്ട് ഐേയേദേെ അംഗീേരിച്ചു നല്.തുടര്ട്ന്ന് അധയക്ഷ് ഗ്രാമ ഭ പിരിച്ചു നല്വിട്ട. 

 

 

 



ദപര് - ശ്രീമതി പാര്ട്വതി അമ്മ  

ഗ്രാമ ഭ അധയക്ഷ് 

 

ഹരിജ തേ.വി 

ദലാക്ക് റിദ ാഴ്സ് ദപഴ്സണ്, തെമ്മാറ. 

 

ഗിരീഷ്്.തേ  

ജില്ലാ റിദ ാഴ്സ് ദപഴ്സണ് 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് റ്ണിറ്റ് പാലക്കാട് 

 -------------------------------------------------------------------- 
 
 
 


