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ആമുഖം 

ഇന്ത്യയില് സ്ാോരണക്കാരായ ജനങ്ങളുതട തതാഴില് തെയ്യുവാനുള്ള 

അവരാശതത്ത സ്ംരക്ഷിച്്ച നിലനിര്ത്തുന്നതിനായി 2005 തസ്േ്റ്റംബര് അഞ്ചാം തീയതി 

പ്ശീയ ക്രാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് നിയമം നിലവില് വന്നു. അവി്ഗ്ധ രായിര തതാഴിലില് 

ഏര്തപ്പടാൻ സ്ന്നദ്ധതയുള്ള ക്രാമക്േപ്ശങ്ങളില് അേിവസ്ിക്കുന്ന ഏതതാരു 

രുടുംബത്തിനും ഒരു സ്ാമ്പത്തിര വര്ഷം 100 ്ിവസ്ത്തില് രുറയാത്ത തതാഴില് 

ഉറപ്പാക്കുന്നപതാതടാപ്പം രുണപമന്മയുള്ളതും സ്ഥായിയായിട്ടുള്ളതും 

ഉല്ോ്നക്ഷമവുമായ ആസ്തിരളുതട സ്ൃഷ്ടിയാണ് ഈ േദ്ധതിയുതട മുഖയ 

ലക്ഷയം.്രിക്്രുതട ഉേജീവനവും ആയി ബന്ധതപ്പട്ട വിഭവാടിത്തറ 

ശക്തിതപ്പടുത്തുരയും സ്ാമൂഹിരമായി േിപന്നാക്കം നില്ക്കുന്ന എല്ലാ 

രുടുംബങ്ങതളയും േദ്ധതിയില് ഉൾതപ്പടുത്തുരയും േഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാേനങ്ങതള 

ശക്തിതപ്പടുത്തുര  എന്നതും ഇതിൻതറ ലക്ഷയമാണ്. 

 

സ്വിപശഷതരൾ 

 

 നിയമത്തിൻതറ േിൻബലമുള്ള അവരാശാേിഷ്ഠ ിതേദ്ധതി 

 ക്രാമേഞ്ചായത്ത് ക്േപ്ശത്ത് താമസ്ിക്കുന്ന 18 വയസ്സ് േൂര്ത്തിയായ 

ഏതതാരാൾക്കും േദ്ധതിയില് േങ്കാളിയാരാം 

 സ്്ക്തീക്കും േുരുഷനും തുലയ പവതനം  

 േരിസ്ഥിതി സ്ംരക്ഷണം രാര്ഷിര പമഖലയിതല അടിസ്ഥാന സ്ൗരരയ 

വിരസ്നം എന്നിവയ്ക്്ക മുൻരണന 

 തതാഴിലാളിരൾ തതന്ന ക്േവര്ത്തിരൾ രതെത്തുരയും ആസ്ൂക്തണതത്ത 

സ്ഹായിക്കുരയും തെയ്യുന്നു 

 ആസ്ൂക്തണത്തിലും നിര്വഹണത്തിലും തിരഞ്ഞ സ്ുതാരയത 

 രരാറുരാതര ഇടനിലക്കാപരാ ഇല്ല 

 തോതുജന േങ്കാളിത്തപത്താതട പലബര് ബഡ്ജറ്റ് 

 ബാങ്ക് പോപസ്റ്റാഫീസ്് വഴി മാക്തം പവതന വിതരണം 
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 സ്്ക്തീരൾക്്ക മുൻരണന 

 രമ്പയൂട്ടര് ശൃംഖല വഴിയുള്ള പമാണിറ്ററിംര് സ്ംവിോനം 

 ക്രാമസ്ഭ േദ്ധതി ഓഡിറ്റ് തെയ്യുന്നു 

പ്ശീയ ക്രാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതി ക്േരാരം ക്രാമേഞ്ചായത്ത് ക്േപ്ശത്ത്  

നടപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവൻ ക്േവൃത്തിരളും  പസ്ാഷയല് ഓഡിറ്റിങ്ങിനു 

വിപേയമാക്കണതമന്ന17(2) വരുപ്പ് നിഷ്കര്ഷിക്കുന്നു േദ്ധതി ക്േവര്ത്തനതത്തപ്പറ്റിയും 

തോതു േനംെിലവഴിക്കുന്നതിതനപ്പറ്റിയും േൗര സ്മൂഹം നടത്തുന്ന  േരസ്യവും 

സ്വതക്ന്ത്വുമായ േരിപശാേനയാണ് ആണ് പസ്ാഷയല് ഓഡിറ്റ് അഥവാ സ്ാമൂഹിര 

േരിപശാേന .തതാഴിലുറപ്പ് നിയമക്േരാരം വര്ഷത്തില് രെുതവണ പസ്ാഷയല് ഓഡിറ്റ് 

ക്രാമസ്ഭരൾ എല്ലാ വാര്ഡിലും രൃതയമായി നടപത്തെതാണ്പസ്ാഷയല് ഓഡിറ്റ് ലൂതട 

അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും സ്ുതാരയത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും രാരയക്ഷമത 

വര്േിപ്പിക്കുന്നതിന്  സ്ത്ഭരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും രഴിയുന്നു.േദ്ധതി േണം ശരിയായ 

രീതിയില് െിലവഴിച്ചിട്ടുെ് എന്നും േണം തെലവഴിച്്ച അതുതരാെ് േദ്ധതിയുതട 

ലക്ഷയം കരവരിച്ചിട്ടുെ് എന്നും രുണപഭാക്താക്കളുതട ജീവിതത്തില് രുണരരമായും  

രാരയമായ മാറ്റം ഉൊയിട്ടുെ് എന്ന് പസ്ാഷയല് രതെത്താൻ രഴിയുന്നു 

േദ്ധതി ആസ്ൂക്തണ്ണം. നിര്വഹണം, പമാണിറ്ററിംര് തുടങ്ങി എല്ലാ വയക്തിരളും 

പസ്ാഷയല് ഓഡിറ്റ് ക്രാമസ്ഭയില് നിര്ബന്ധമായും േതങ്കടുക്കണം.മഹാത്മാ രാന്ധി 

പ്ശീയ ക്രാമീണ തതാഴിലുറപ്പ്േ ദ്ധതിയില്  സ്ുരമവും സ്ുതാരയവുമായി പസ്ാഷയല് 

ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിന്  പരരളത്തില്  സ്വതക്ന്ത് െുമതലയുള്ള പസ്ാഷയല് ഓഡിറ്റ് 

യൂണിറ്റ് നിലവില്വന്നു 

  

1.രീ ിശാ ്ഗ് ം 

ബ് ോഷയൽ  ഓഡിറ്റ് റിബ് ോഴ്സ്  ബ്പഴ്സൺ  ഗ്പവർത്തി ഫയൽപരിബ്ശോധന, ഫീൽഡ് തല 

 ന്ദർശന,  രതോഴിലോളികളും ആയുള്ള അഭിമുഖം, ഐ എം എ ്  പരിബ്ശോധന 

എന്നിവരയ അെിസ്ഥോനമോക്കിയോണ്ബ് ോഷയൽ ഓഡിറ്റ്റിബ്പോർട്്ടതയ്യോറോക്കിയിട്ടുള്ളത് . 

തോരഴപറയുന്നരീതി അവലംബിച്ചോണ് ഈ റിബ്പോർട്്ടതയ്യോറോക്കിയിട്ടുള്ളത്. 

1. ഓഡിറ്്റലാൻ 
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 ഓഡിറ്റ് പ്ലോന് തയ്യോറോക്കൽ 

 ഓഫീസ്സന്ദർശനപരിപോെികൾ 

 

2. അഭിമുഖം 

 

 ബിഡിഒ,  പഞ്ചോയത്ത്ഗ്പ ിഡൻറ് , ജനഗ്പതിനിധികൾ,  ര ഗ്കട്ടറി&സ്റ്റോഫ് 

 ബ്മറ്റ്, രതോഴിലോളികൾ, കർഷകർ,  

3.ഫയൽപരിദശാധന 

 രപോതുഗ്പവർത്തികൾ, 

 

 ബ്രഖകളുരെഉള്ളെക്കം -  ുതോരയത, പരിപൂർണ്ണത 

4.ഫീൽഡ്സന്ദർശനം, നിരീക്ഷണം 

5.റഫറൻ  ്

 വിക നബ്രഖ, വോർഷികപദ്ധതിബ്രഖ, എംഐഎ ്, രജിസ്റ്ററുകൾ 

 

6.വിവരങ്ങളുതെദഗ്ോഡീേരണം 

 ബ്ഗ്കോസ്സ് രവരിഫിബ്ക്കഷൻ  , അവ ോനവട്ടചർച്ച 

7.േരെ്റിദപ്പാർട്ട് യ്യാറാക്കൽ 

 

 

 പഞ്ചായത്ത ്അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ  

    

1 ജില്ല തിരുവനന്ത്േുരം 

 

2 പലാക്്ക   വാമനേുരം 
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3 അതിരുരൾ   

 വെക്്ക - പെിഞ്ഞോറ് രനല്ലനോെ്  -മുദോക്കൽഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 

 രതക്്ക - കിഴക്്ക രവമ്പോയംഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 

 

 വെക്്ക -കിഴക്്ക പുല്ലമ്പോറഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 

 

 രതക്്ക -പെിഞ്ഞോറ് ബ്പോത്തൻബ്കോെ്ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 

 

4 വിസ്തീര്ണം    

1634.33രെക്ടർ 

5 വാര്ഡ് രളുതട എണ്ണം 21 

6 ജനസ്ംഖയ  39444 

7 േട്ടിര ജാതി 4852 

 

8 േട്ടിരവര്രം 31 

 

ത ാഴിലുറപ്പുപദ്ധ ിഅെിസ്ഥാനവിവരം 

രതോഴിൽകോ

ർഡ് (ആരക) 

ആക്റ്റീവ്രതോഴിൽ

കോർഡ് 

രതോഴിൽകോ

ർഡ് (SC/ST) 

വോർഡിരലരതോഴിൽകോർഡ്(

ആരക) 

7076 7072 586 405 

 

 

 

അവോശ ംരക്ഷണം 

മെോത്മരോന്ധി ബ്ദശീയ ഗ്രോമീണ രതോഴിലുറപ്നിയമത്തിലൂരെ ഗ്രോമീണ 

ജനതയ്ക്്കരതോഴില്നല്കരപെുന്നബ്തോരെോപം അവരുരെ പത്തു അവകോശങ്ങളും 

 ംരക്ഷിക്കരപെുന്നു.  ബ് ോഷയൽഓഡിറ്റിലൂരെ ഗ്പവൃത്തികളുരെ പരിബ്ശോധനയും 

അബ്തോരെോപം രതോഴിലോളികളുരെ പത്തവകോശങ്ങളും  ംരക്ഷിക്കരപെുന്നു രവന്നും 
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വിലയിരുത്തുന്നു. രതോഴിലുറപ്നിയമത്തിലൂരെ രതോഴിലോളികകൾക്ക്ലഭയമോയപത്ത്   

അവകോശങ്ങരളകുറിച്്ചതോരഴപറയുന്നു. 

ത ാഴിൽോർഡുമായി മായി ബന്ധതപട്ടവ: 

രതോഴിൽകോർഡ് ഒരുആധികോരികബ്രഖയോണ്.മെോത്മോരോന്ധി ബ്ദശീയ ഗ്രോമീണ 

രതോഴിലുറപ്നിയമത്തിരല രഷഡയൂള് 2 ഗ്പകോരം രതോഴിൽകോർഡിന്  അബ്പക്ഷ 

നല്കുന്ന കുെുംബങ്ങൾക്്ക 15 ദിവ ത്തിനകം തികച്ചും ര ൌജനയമോയി 

രതോഴില്കോർഡ്ലഭയമോക്കണരമന്ന് അനുശോ ിക്കുന്നു. കൂെോരത കൃതയമോയ 

ഇെബ്വളകളിൽകോർഡ്പു തുക്കി നല്ബ്കെതുമോണ്. രതോഴിൽകോർഡ്രതോഴിലോളികളുരെ 

കകവശം തരന്നയോണ് ൂക്ഷിബ്ക്കെതു  രതോഴിലിൽ ഏർരപട്ട ദിവ ങ്ങൾ 

കൃതയമോയി ബ്രഖരപെുത്തിയിരിക്കണം  

ത ാഴിൽലഭിക്കുന്ന ്   ംബന്ധിച്ച:് 

രതോഴിൽകോർഡ് ഉള്ള  ഏരതോരു കുെുംബത്തിനും  100 ദിവ രത്ത അവിദഗ്ദ കോയിക 

രതോഴിലിന് അവകോശമുെ്. അബ്പക്ഷ നല്കിയോല്കകപറ്റു രശീത്നല്കുകയും 15 

ദിവ ത്തിനകം രതോഴില്ലഭയമോക്കണരമന്നും നിയമത്തില്ഗ്പ 

തിപോദിക്കുന്നു. .അബ്പക്ഷ  വീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്്ക അബ്പക്ഷകന്കകപറ്റു 

രശീത്നിര്ബന്ധമോയും   .ഫയലിൽരതോഴിൽഅബ്പക്ഷകൾകോണോൻ ോധിച്ചിട്ടില്ല.  

3.ത ാഴിലില്ലായ്മദവ നം: 

രതോഴിൽആവിശയരപട്ടുകഴിഞ്ഞോൽ  15 ദിവ ത്തിനകം രതോഴില്ലഭയമോക്കോത്തപക്ഷം 

രതോഴിലില്ലോയ്മ  ബ്വതനം ലഭിക്കോൻഅവകോശമുെ്.വോര്ഡിരല 

രതോഴിലോളികള്തീയ്യതിബ്രഖരപെുത്തി ബ്രഖോമൂലംഅബ്പക്ഷ 

 മര്പിക്കോറില്ല ,അതുരകോെ്തരന്ന രതോഴിലില്ലോയ്മ  ബ്വതനം ലഭിബ്ക്കെ  ോെചരയം 

ഉെോയിട്ടില്ല 

4.തഷ്ലഫ്ഓ്ഫ്ദഗ്പാജേ്റ്റ ്ംബന്ധിച്ച:് 

വോർഡിൽആവിശയമോയവിക നഗ്പവർത്തനങ്ങൾകരെത്തുന്നതിരന്തോഴിലോളികൾക്്ക

അവകോശമുെ് രതോഴിൽ കരെത്തുന്നതിനു രതോഴിലോളികളുരെയും ബ്മറ്റിന്രറയും 

ഭോരത്ത്നിന്നും പങ്കോളിത്തമുെോവുന്നുെ്,  
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5.യാഗ് ാതെലവ് ംബന്ധിച്ച:് 

രതോഴിലോളികൾക്ക്തോമ സ്ഥലത്തുനിന്നും 5 കിബ്ലോമീറ്റർ ചുറ്റളവില്രതോഴിൽ 

ലഭിക്കുവോനുള്ള അവകോശമുെ്,  ഗ്പസ്തു ത പരിധിക്കു പുറത്തു രതോഴിൽരചബ്യ്യെ 

 ോെചരയം   ഉെോവുകയോരണങ്കിൽ യോഗ്തോബത്തയോയി കൂലിയുരെ  10% തുക 

നിലവിരല കൂലിഗ്പകോരം  27 രൂപ 10 കപ  ഗ്പവൃത്തി ദിവ ങ്ങളില്ലഭയമോക്കണം. 

അഞ്്ചകിബ്ലോമീറ്റര് പരിധിക്കപുറം രതോഴിലുറപ്ഗ്പവൃത്തി രചയ്തിട്ടില്ല എന്നോണു 

രതോഴിലോളികളിൽ നിന്നും മന ിലോക്കോൻ കഴിഞ്ഞത്. 

6.ഗ്പവൃത്തിസ്ഥലതത്ത  ൗേരയങ്ങൾ ബന്ധിച്ച;് 

രതോഴിലിെങ്ങളില് ലഭിബ്ക്കെ അെിസ്ഥോന ര ൌകരയങ്ങളോയ ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷോ 

 ംവിധോനങ്ങൾ,  വിഗ്ശമ  മയരത്ത തണല് ൌകരയം, കുെിരവളളം എന്നിവ രതോഴിലോ  

ളി കൾക്്ക  ൌജനയമോയി ലഭിബ്ക്കെതുെ്   രതോഴിലോളികളിൽ നിന്ന്മന ിലോക്കോൻ   

 ോധിച്ചത്അവർക്ക്ലഭയത കുറവുെ് എന്നോണ് ഇത്നിർവെണ വിഭോരം   

ഗ്ശദ്ധിബ്ക്കെതോണ് 

അപേെങ്ങൾ ംബന്ധിച്ചു: 

രതോഴിലുറപ്ബ്ജോലിക്കിരെ രതോഴിലോളികൾക്്ക ഏരതങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അപകെം 

 ംഭവിച്ചു ബ്പോവുകയോരണങ്കിൽ നിയമത്തിരല രഷഡയൂള് 2(5) ഗ്പകോരവും അദ്ധയോയം 9 

രല പരോമര്ശങ്ങളുരെ അെിസ്ഥോനത്തിലും ചികില് ോ രചലവുകളുരെ ബ്രഖകൾ 

 മര്പിക്കുന്ന മുറയ്ക്്കഗ്പസ്തു ത തുക മുഴുവനും അനുവദിച്ചു രകോെുബ്ക്കെതോണ്. 

ഓഡിറ്റ്കോലയളവിൽ അത്തരത്തിൽഉള്ള അപകെങ്ങൾഒന്നും  ംഭവിച്ചിട്ടില്ല .  

7.ദവ നംലഭയമാക്കുന്ന ു ംബന്ധിച്ച:്  

 രതോഴിലുറപ്നിയമമനു രിച്ചു മസ്റ്റബ്റ്റോൾ കോലോവധി കഴിഞ്ഞു 15 

ദിവ ത്തിനകം രതോഴിലോളികളുരെ അബ്ക്കോെിൽ കൂലി ലഭിക്കോൻ അവകോശമുെ്.  

  8. 15 േിവ ത്തിനേം ദവ നം ലഭയമായിതല്ലങ്കിൽ നഷ്ടപരിഹാരം 

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവോശം 

രതോഴിൽപൂർത്തീകരിച്ചു പതിനഞ്ചു ദിവ ത്തിനുള്ളിൽ കൂലിലഭിച്ചില്ല  എങ്കിൽ 

കൂലിയുരെ൦.05 ശതമോനം നഷ്ടപരിെോരത്തിനുള്ള അവകോശം ഉെ്. പഞ്ചയത്തിൽ 
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നിന്നും പതിനഞ്ചുദിവ ത്തിനുള്ളിൽ എഫ്ടിഓരചയ്തിട്ടുെ്നി ലവിൽ 

ബ്കഗ്ന്ദ ർക്കോരിൽ നിന്നും ഫെ്ലഭയമോകോതിരിക്കുന്ന   ോെചരയത്തിൽ ആബ്ണവതനം 

കവകുന്നത്. 

9.പരാ ി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്ച:് 

രതോഴിലുറപുമോയി ബന്ധരപട്ട ഏരതങ്കിലും കോരയത്തിൽപരോതിയുെോകുന്ന പക്ഷം 

ആയഗ്ത  ബ്രഖോമൂലം പഞ്ചോയത്തില് പരോതിരപെോവുന്നതോണ്, ഗ്പസ്തു ത 

പരോതികള് വീകരിച്ചു ര ീറ്റ്നല്കുകയും പരമോവധി  7 ദിവ  പരിധിക്കുള്ളിൽ 

അബ്നവഷിച്ചു പരോതിക്കോന്മറുപെി നല്ബ്കെതോണ് (section (19).  പരോതികള്അ 

റിയിക്കുന്നതിനുള്ള ബ്െോള്ഗ്ഫീനമ്പര് (18004251004 ) രപോതുജനങ്ങള്ക്്കകോണോവുന്ന 

രീതിയില്പഞ്ചോയത്ത് ഓഫീ ില്ഗ്പദര്ശിപിബ്ക്കെതുെ് ., 

10.ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റനെത്തുന്ന ു ംബന്ധിച്ച:് 

രതോഴിലുറപിൽ ഏരറ്റെുത്ത ഗ്പവർത്തികൾ ബ് ോഷയൽ ഓഡിറ്റ്നെത്തുന്നതിൽ 

പങ്കോളികളോവുന്നതിൽ രതോഴിലോളികൾക്്കഅവകോശമുെ് (section 17.2 

 

ത ാഴിലാളിേളുതെ േെമേൾ 

 കൃതയ  മയത്ത്രതോഴിൽ സ്ഥലത്ത്െോജരോയി ഒപുവയ്ക്കുക 

 രതോഴിലുറപ്ഗ്രോമ ഭയ്ക്കും ബ് ോഷയൽ ഓഡിറ്റ്ഗ്രോമ ഭയ്ക്കു കൃതയമോയി 

പരങ്കെുക്കുക 

 ഗ്പകൃതി ംരക്ഷണത്തി ന്ആവിശയമോയ ഗ്പവർത്തികൾ ഏരറ്റെുത്തു 

നെപിലോക്കുക 

 ആസ്തി ൃഷ്ട്ടിക്കുന്ന ഗ്പവർത്തികൾ  കരെത്തി ബ്മട്ടിരനയും പഞ്ചോയത് 

അധികൃതരരയും അറിയിക്കുക. 
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ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവർത്തിേൾ 

 

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിരല വോമനപുരം ബ്ലോക്്ക പഞ്ചോയത്തിരല മോണിക്കൽ 

ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തിൽ വോർഡ് 15 ബ്വളോവൂരിൽ 2018 ഒക്ബ്െോബർ 1 മുതൽ 2019 മോർച്്ച 31 

വരര എം.ഐ. എ ് ഗ്പകോരം നെന്നിട്ടുള്ള 4 ഗ്പവർത്തികളോണ് ബ് ോഷയൽ ഓഡിറ്റിങ്ങിന് 

വിബ്ധയമോക്കിയത്.  

1.  1614009002/DP/276131 -  ഗ്രൂപുകൾക്്ക പോട്ടക്കൃഷി മൺപണികൾ.  

2.  1614009002/IF/369027 -  കൃഷിക്കുളം നിർമോണം 15/70 ലീല.  ി  

3.  1614009002/IF/390637 -  കിണർ നിർമോണം - റോെിലബീവി  

4.  1614009002/RS/351761 - കക്കൂ ് നിർമോണം -  ുലജകുമോരി - 15/54 

          

 ഗ്പവർത്തി ഫയലിൽ ോദണണ്ട 22 ദരഖേൾ 

 വോർഷിക മോസ്റ്റർ  ർക്കുലർ2016-17 ഗ്പകോരം ഒരു ഗ്പവർത്തി ഫയലിൽ തോരഴപറയുന്ന 22 

ബ്രഖകൾ നിർബന്ധമോയും ഉെോയിരിബ്ക്കെതോണ് 

1. കവർബ്പജ്  

2.രചക്ക്ലിസ്റ്റ്  

3.ആക്ഷൻപ്ലോൻ ബ്കോപി  

4.എസ്റ്റിബ്മറ്റ്, ഡിക ൻ ആൻഡ് ബ്ഗ്ഡോയിങ് 

5. ഭരണോനുമതി  

6. ോബ്ങ്കതിക അനുമതി 

7.  ംബ്യോജിത പദ്ധതി  

8.ഡിമോൻഡ്ബ്ഫോറം 

9. വർക്്ക അബ്ലോബ്ക്കഷൻ ബ്ഫോറം  

10.മസ്റ്റർ ബ്റോൾ 
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11. രമഷർരമന്റ് ബുക്്ക 

12. രമറ്റീരിയൽ ലിസ്റ്റ്  

13.ബ്വജ്ലിസ്റ്റ് 

14. മസ്റ്റർ ബ്റോൾ/ ഫയൽ മോറ്റ സ്ലിപുകൾ 

15. രമറ്റീരിയൽ വൌച്ചർ ബിൽ 

16. ഫെ് ഗ്െോൻസ്ഫർ ഓർഡർ  

17. ബ്റോയൽറ്റി 

18. മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലോയി ഉള്ള ബ്ഫോബ്ട്ടോഗ്രോഫുകൾ  

19. ജിബ്യോ െോര് ബ്ഫോബ്ട്ടോ ്  

20. ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണ  ോക്ഷയപഗ്തം  

21. ബ് ോഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിബ്പോർട്്ട  

22. ക റ്റ് ഡയറി 

  

ഗ്പവർത്തി ഫയൽ പരിദശാധനാ വിവരണം  

 ഈ നോല് ഗ്പവൃത്തികളുരെയും ഫയൽ പരിബ്ശോധനയിലൂരെ 22 ബ്രഖകളും എല്ലോ 

ഫയലിലും കോണുവോൻ  ോധിച്ചില്ല . നോല് ഫയലിലും കവർബ്പജ് ഉെോയിരുന്നു 

എന്നോൽ IF/369027 കൃഷികുളത്തിന്രറ ഫയലിൽ MGNREGA-ൽ നിന്നും 

വിനിബ്യോരിച്ച തുകയോയ 89979 രൂപ രവട്ടി 94974 രൂപ എന്നോക്കിയിരിക്കുന്നു. 

ഒന്നിലും അധികോരികളുരെ ഒപ്,  ീൽ, തീയതി എന്നിവ ഉെോയിരുന്നില്ല. 

   

 രചക്്ക ലിസ്റ്റ്, ആക്ഷൻ പ്ലോനിന്രറ പകർപ്, എന്നിവ ഒരു ഫയലിലും കോണോൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല. 

 

 എല്ലോ ഫയലിലും വിശദമോയ എസ്റ്റിബ്മറ്റ് ഉെോയിരുന്നു എന്നോൽ അവ ഗ്പോബ്ദശിക 

ഭോഷയിൽ അല്ലോയിരുന്നു.  ഡിക ൻ ആൻഡ് ഗ്ഡോയിങ് ഒരു ഫയലിലും 

കോണോൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 

 

  എല്ലോ ഫയലിലും  ോബ്ങ്കതിക അനുമതിയും ഭരണോനുമതിയും ഉെോയിരുന്നു. 

എന്നോൽ പൂർണ്ണമോയിരുന്നില്ല. ബന്ധരപട്ട അധികോരികളുരെ ഒപ്,  ീൽ, തീയതി 

എന്നിവ ഇല്ലോയിരുന്നു.  
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  ഒന്നും തരന്ന  ംബ്യോജിത പദ്ധതികൾ അല്ലോയിരുന്നതിനോൽ കൺവർജൻ ് 

 ർട്ടിഫിക്കറ്റിന്രറ ബ്കോപി ഇല്ലോയിരുന്നു 

 

    ഫെ് ഗ്െോൻസ്ഫർ ഓർഡർ ,ഡിമോൻഡ് ബ്ഫോറം, വർക്്ക അബ്ലോബ്ക്കഷൻ ബ്ഫോറം, 

രമറ്റീരിയൽ വൌച്ചർ ബിൽ,  രമറ്റീരിയൽ ലിസ്റ്റ്,  മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലോയി ഉള്ള 

ബ്ഫോബ്ട്ടോഗ്രോഫുകൾ, ജിബ്യോ െോര് ബ്ഫോബ്ട്ടോ ് എന്നിവ ഒരു ഫയലിലും 

ഇല്ലോയിരുന്നു.  

 

 എല്ലോ ഫയലിലും രമഷർരമന്റ് ബുക്കും, മസ്റ്റർ ബ്റോൾ ഉം ഉെോയിരുന്നു. RS/35176-

കക്കൂ ് നിർമോണം  ുലജ കുമോരി എന്ന ഫയലിൽ 5 ദിവ രത്ത  മസ്റ്റർ 

ബ്റോൾഉെോയിരുന്നു എന്നോൽ M. ബുക്കിൽ ഒന്നും തരന്ന ബ്രഖരപെുത്തിയിരുന്നില്ല. 

 

  ഗ്പവർത്തിയിൽ കൂലി രകോെുത്തിട്ടുള്ളതിൽ   എല്ലോത്തിലും ബ്വജ് ലിസ്റ്റ് 

ഉെോയിരുന്നു 

 

  ക റ്റ് ഡയറി മൂന്ന് ഫയലിലും കോണോൻ  ോധിച്ചു എന്നോൽ പൂര്ണമോയിരുന്നില്ല.  

 DP/276131 പോട്ടകൃഷി മൺപണികളിൽ ഒന്നരബ്യക്കർ പുരയിെത്തിന്രറ ബ്റോയൽറ്റി 

ഉെോയിരുന്നു. ന ീമ ബീവി,  രള കുമോരി, വിജയൻ നോയർ എന്നിവരുരെ 

പുരയിെത്തിൽ ആയിരുന്നു പോട്ടകൃഷി രചയ്തിരുന്നത്. 

 

ഗ്പവർത്തി സ്ഥലപരിദശാധന 

 

1. DP/ 276131-പാട്ടക്കൃഷ്ി, മൺപണി േൾ  

       

             കൃഷി രചയ്ത  സ്ഥലരത്ത മോലിനയ ംസ്കരണം, മണ്ണ് ഇളക്കൽ, ചോല്  നിർമ്മിക്കൽ, 

എന്നീ  ഗ്പവർത്തികളോണ് എസ്റ്റിബ്മറ്റിൽ ഉെോയിരുന്നത്. ഗ്പവർത്തി സ്ഥല 

നിരീക്ഷണത്തിൽ ഇവരയല്ലോം രചയ്തിരുന്നതോയി സ്ഥിരീകരിക്കോൻ  ോധിച്ചു. 

എസ്റ്റിബ്മറ്റ് ഗ്പകോരം 104842  രൂപയോണ് അനുവദിച്ചിരുന്നത് എന്നോൽ  101105 

രൂപമോഗ്തമോണ് വിനിബ്യോരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എസ്റ്റിബ്മറ്റിൽ 3000 രൂപ  ിഐ ബി ക്കും 1000 

രൂപ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല  ൌകരയങ്ങൾക്കും ആയി നീക്കിരവച്ചിരുന്നു എന്നോൽ സ്ഥല 

പരിബ്ശോധനയിൽ ഈ പണം വിനിബ്യോരിച്ചതോയി കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല. രമോത്തം12 

മസ്റ്റർ  ബ്റോളു  കളിലോയി 365 രതോഴിൽ ദിനങ്ങൾ ആണ് ഉെോയിരുന്നത്. മൂന്നുബ്പരുരെ 

പുരയിെങ്ങളിൽ ആയി മരച്ചീനി, വോഴ, ബ്ചമ്പ് തുെങ്ങിയ കൃഷികൾ കോണുവോൻ 

 ോധിച്ചു. വിജയൻ,   രള കുമോരി എന്നിവരുരെ വയലുകളിൽ  രവള്ളം കയറിയ 

നിലയിലോണ് കോണോൻ കഴിഞ്ഞത്. ന ീമ ബീവിയുരെ ഒന്നരബ്യക്കർ പുരയിെം രെ് 

സ്ഥലത്തോയിരുന്നു ഇതിൽ ഒന്നിൽ മരച്ചീനിയും മബ്റ്റതിൽ വോഴയും ആയിരുന്നു 
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കോണോൻ കഴിഞ്ഞത്. കോലോവസ്ഥ വയതിയോനത്തിൽ മരിച്ചീനി ബ്വെവിധത്തിൽ ഫലം 

നൽകിയില്ല എന്നോൽ വോഴ ഫലഗ്പദമോയ വിളവോണ് നൽകുന്നരതന്ന് അറിയുവോൻ 

 ോധിച്ചു. രപോതുബ്വ പന്നി ശലയം ഉള്ളതിനോൽ കോരയക്ഷമമോയ വിളവുകൾ 

ലഭയമോക്കോൻ  ോധിക്കോറില്ല എന്ന പരോതി രതോഴിലോളികൾ പറഞ്ഞു. 

 

 

2. IF/369027 േൃഷ്ി േുളം നിർമാണം ലീല.  ി 

                                                                                                                                                                    

കൃഷിക്കോവശയമോയജലം  ലഭയമോക്കുവോൻ ബ്വെിയോണ് രതോഴിലുറപ് പദ്ധതി ഗ്പകോരം 

കൃഷിയുള്ള നിർമ്മോണം ആരംഭിച്ചത്.  

IF/369027 കൃഷിക്കുളം  സ്ഥിതിരചയ്യുന്നത് ബ്മറ്റ് കൂെിയോയ ലീല  ി യുരെ  

പുരയിെത്തിലോണ്.  എം.  ബുക്്ക ഗ്പകോരം  48 മീറ്റർ  ്കവയർ ഖരമോലിനയ  ംസ്കരണം 

നെത്തുകയും, 4.5 മീറ്റർ വീതിയും 6.5 മീറ്റർ നീളവും,  5 മീറ്റർ തോഴ്ചയുമുള്ള ഒരു കുളം 

നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. കുളത്തിനു ചുറ്റും ചോക്കുകളിൽ മണ്ണ് നിറച്്ച 6.5 നീളത്തിൽ 2 

ബെുകളും 4.5 മീറ്റർ വീതിയിൽ 2 ബെുകളും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. പദ്ധതിയിൽ 331 

രതോഴിൽ ദിനങ്ങളിലോയി മൺരവട്ടിയുരെ കപ  ഉൾരപരെ 91687 രൂപയോണ് 

രചലവോക്കിയിരിക്കുന്നത് എസ്റ്റിബ്മറ്റ് ഗ്പകോരം ഡി ്ബ്പ്ല ബ്ബോർഡിന് ഉൾരപരെ 

94974.41രൂപ ഉെോയിരുന്നു.  എന്നോൽ ഡി ്ബ്പ്ല ബ്ബോർഡിന്രറ  കപ  

വിനിബ്യോരിച്ചതോയി കോണുവോൻ  ോധിച്ചില്ല.  

             ക റ്റ് ഡയറിയിൽ  വിജിലൻ ് ആൻഡ് ബ്മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റിയുരെ റിബ്പോർട്്ട 

ഗ്പകോരം ഗ്പവർത്തി നിർവെണം  വഴിയുള്ള ഗ്പബ്യോജനങ്ങളിൽ  പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 

കോരയങ്ങൾ 

 ഈ ഗ്പവർത്തിരക്കോെ് മീൻ വളർത്തൽ കുളം നിർമിക്കോൻ കഴിഞ്ഞു. 

 ഒരു കുെുംബത്തിന് ഇതിലൂരെ വരുമോനം കരെത്തോൻ കഴിഞ്ഞു.  

 23 രതോഴിലോളികൾക്്ക രതോഴിൽ ലഭിച്ചു.  

എന്നിങ്ങരനയോയിരുന്നു. എന്നോൽ ഗ്പവൃത്തി  സ്ഥല പരിബ്ശോധനയിൽ കൃഷി കുളം 

നിർമ്മിക്കുക മോഗ്തമോണ് രചയ്തിരിക്കുന്നതും. ആ കുളത്തിൽ ഗ്പോബ്യോരികമോയ 

രീതിയിൽ മുബ്ന്നോട്ടു രകോെുബ്പോകുവോൻ ആ കുെുംബത്തിന്  ോധിച്ചില്ല എന്നും ആണ് 
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കോണോൻ  ോധിച്ചത്. കുെുംബോംരങ്ങളുരെ ആബ്രോരയ ഗ്പശ്നങ്ങൾ രകോെ് ഈ ഗ്പവർത്തി 

പൂർത്തീകരണം  ോധയമോയ എന്ന് അറിയോൻ  ോധിച്ചു.  

 

3.RS/351761 േക്കൂ ് നിർമ്മാണം,   ുലജേുമാരി  

   ഈ ഗ്പവർത്തി സ്ഥല  ന്ദർശനത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരം ഒന്നരവർഷമോയി 

കക്കൂ ് പണിപൂർത്തിയോയിരിക്കുകയോണ് എന്നും എന്നോൽ ഗ്പവൃത്തിയുരെ  തുകയിൽ 

നിന്നും ഒരു രൂപ ബ്പോലും ലഭയമോയില്ല എന്നുമോണ്. ഓൺബ്രോയിങ്  വർക്്ക ആണിത് 

എന്നോണ് എംഎ ് ഗ്പകോരം വയക്തമോക്കുന്നത്. M.ബുക്കിൽ  ഒന്നും തരന്ന 

ബ്രഖരപെുത്തോത്തതിനോൽ  കൂെുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭയമോയില്ല.  എന്നോൽ മസ്റ്റർബ്റോൾ  

ഗ്പകോരം അഞ്്ച ദിവ രത്ത രതോഴിൽ രചയ്തതോയി കോണോൻ  ോധിച്ചു പബ്ക്ഷ ആ 

ദിവ ങ്ങളുരെ ബ്വദനബ്പോലും ലഭയമോയതോയി കോണുവോൻ  ോധിച്ചില്ല. 

 ന്ദർശനബ്വളയിൽ ഡി ്ബ്പ്ല ബ്ബോർഡ് കോണുവോൻ  ോധിച്ചില്ല. അതിരനക്കുറിച്്ച 

അബ്നവഷിച്ചബ്പോഴോണ് പറഞ്ഞത് പണം  ലഭയമോകോത്ത  ോെചരയത്തിൽ എന്തിനോണ് 

ഡി ്ബ്പ്ല ബ്ബോർഡ് വയ്ക്കുന്നത്. വർക്്ക  പൂർത്തീകരിച്്ച ഒന്നരവർഷമോയി 

എന്നോണ്മനസ്സിലോക്കോൻ  ോധിച്ചത്.  

4.   IF/390637 േിണർ നിർമ്മണം   റാഹിലബീവി 

       സ്ഥലപരിബ്ശോധനയിൽ കിണർ പൂർത്തിയോയതോയി കോണുവോൻ  ോധിച്ചു.  ിഐ 

ബി  ഉെോയിരുന്നു. എസ്റ്റിബ്മറ്റ് ഗ്പകോരം 21829രൂപയോണ് അനുവദിച്ചത്. അവിദഗ്ധ, വിദഗ്ധ, 

അർദ്ധ വിദഗ്ധ,  രതോഴിലോളികൾക്കോയി  6  മസ്റ്റബ്റോളു കളിലോയി  പണി 

പൂർത്തിയോക്കിയതോയി  കോണുവോൻ  ോധിച്ചു.  ഗ്പവൃത്തി തുക  

ഗ്പബ്യോജനരപെുത്തിയിരിക്കുന്നു.  

 ത ാഴിൽോർഡ് അധിഷ്ഠ ി  നിരീക്ഷണങ്ങൾ. 

രതോഴിൽ കോർഡ് കോർഡ് ഒരു അധികോരിക ആധികോരിക ബ്രഖയോണ്. മെോത്മോരോന്ധി 

ബ്ദശീയ രതോഴിലുറപ് നിയമത്തിരല  രഷഡയൂൾ-2 ഗ്പകോരം 

രതോഴിൽകോർഡിന്അബ്പക്ഷിച്ചു 15 ദിവ ത്തിനകം തികച്ചും  ൌജനയമോയി 

രതോഴിൽകോർഡ് ലഭിക്കണരമന്ന് അനുശോ ിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂെോരത കൃതയമോയ 

ഇെബ്വളകളിൽ കോർഡ് പുതുക്കി നൽബ്കെതുമോണ്. രതോഴിൽകോർഡ് 

രതോഴിലോളികളുരെ കകവശം തരന്നയോണ്  ൂക്ഷിബ്ക്കെത്. രതോഴിലിൽ ഏർരപട്ട 
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ദിവ ങ്ങളിൽ കൃതയമോയി ബ്രഖരപെുത്തുകയും ബ്വണം. പരിബ്ശോധിച്ച  പുതിയ 

രതോഴിൽ കോർഡിൽ ഒന്നും തരന്ന ബ്രഖരപെുത്തിയിട്ടില്ല. മരറ്റോരോളുരെ 

 െോയമില്ലോരത ഏരതോരു രതോഴിലോളിക്കും  വയം  ബ്നോക്കി എഗ്ത പണി രചയ്തു എന്നും, 

ഏരതോരക്ക പണികളോണ്, എഗ്തോം തീയതി ആണ് എന്ന് പറയോൻ കഴിയുന്ന 

രീതിയിലോണ് പുതിയ രതോഴിൽ കോർഡ് ചിട്ടരപെുത്തിയിരിക്കുന്നത്.  വന്തം ഒപ് 

ബ്രഖരപെുത്തി  വയം  ൂക്ഷിബ്ക്കെ ബ്രഖ  അതിനോൽ ഇനിയുള്ള രതോഴിൽ ദിനങ്ങൾ  

പുതിയ രതോഴിൽ കോർഡിൽ ബ്രഖരപെുത്തി  ൂക്ഷിബ്ക്കെതോണ്.  

 
 

 

 

 

 

അെിസ്ഥാന ൗേരയം  
 

 രതോഴിലിെങ്ങൾ അെിസ്ഥോന  ൌകരയങ്ങളുരെ ലഭയത കുറവുള്ളതോയി അറിയോൻ 

കഴിഞ്ഞു 

 തണൽ ബ്വെിയുള്ള െോർപ,  കകയുറ, കോലുറ എന്നിവ കോലപഴക്കം മൂലം നശിച്ചു 

ബ്പോയത് അറിയോൻ കഴിഞ്ഞു  

 

 

ത ാഴിൽ ോർഡ് 
                       

                                              രതോഴിലിനു അബ്പക്ഷിച്ചത് ലഭിച്ചത് ലഭിച്ച കൂലി തുെങ്ങിയ എല്ലോ 

വിശദോംശങ്ങളും യഥോ മയം  ബ്രഖരപെുത്തിയ ഒരു അവകോശ ബ്രഖയോണ് രതോഴിൽ കോർഡ് 

എല്ലോ രതോഴിൽ കോർഡുകളും ബന്ധരപട്ട രതോഴിലോളികളുരെ പക്കൽ തരന്ന 

 ൂക്ഷിബ്ക്കെതോണ് വിവരങ്ങൾ പൂരിപിക്കോൻ എെുക്കുന്ന കോർഡ് ആയതിനു ബ്ശഷം ഉെൻ 

തരന്ന മെക്കി രകോെുബ്ക്കെതോണ് പരിബ്ശോധനയ്ക്കോയി ലഭയമോയ രതോഴിൽ കോർഡ്  

എല്ലോംതരന്ന പുതിയവ ആയിരുന്നു അതുരകോെ് തരന്ന വിവരങ്ങൾ ഒന്നും 

ബ്രഖരപെുത്തിയിരുന്നില്ല  

 

 ിറ്റി ൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ്  
             

              രതോഴിലുറപ് പദ്ധതിയുരെ  ുതോരയത ഉറപു വരുത്തുന്നതിന് ബ്വെിയോണ്  ിറ്റി ൺ 

ഇൻഫർബ്മഷൻ ബ്ബോർഡ്. നിയമം അനു രിച്്ച ഒരു ഗ്പവർത്തിയുരെ അെിസ്ഥോനവിവരങ്ങൾ, 

എസ്റ്റിബ്മറ്റ് തുക,  ോധന ബ്വദന ഘെകങ്ങൾ യഥോർത്ഥ ചിലവ് രതോഴിൽദിനങ്ങൾ തുെങ്ങിയ 

വിവരങ്ങൾ  ോധോരണ ജനങ്ങൾക്കും രുണബ്ഭോക്തോക്കൾക്കും മനസ്സിലോകുന്ന രീതിയിൽ 

ഗ്പദർശിപിബ്ക്കെത് അനിവോരയമോണ്. ഈ ബ്ബോർഡ് സ്ഥോപിബ്ക്കെത് ഓബ്രോ 
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ഗ്പവൃത്തിയുരെയും ആരംഭഘട്ടത്തിൽ ആണ്. എന്നോൽ പരിബ്ശോധിച്ച ഗ്പവർത്തികളിൽ 

RC/272547 എന്ന ഗ്പവർത്തിയിൽ മോഗ്തമോണ്  ി ഐ ബി കോണുവോൻ  ോധിച്ചത്  

  

വിജിലൻ  ്ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ് േമ്മിറ്റി 
 
 

                           മഹാത്മാരാന്ധിപ്ശീയ ക്രാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതിയിതല ഏറ്റവും 

ക്േോനതപ്പട്ട സ്ംഘടനാേരമായഒരു വിഭാരമാണ് ജാക്രത പമല്പനാട്ട സ്മിതി.2018-19 

മാസ്റ്റര് സ്ര്ക്കുലര് ക്േരാരം ജാക്രത പമല്പനാട്ട സ്മിതിയില് സ്മൂഹത്തിതല വിവിേ 

ഭാരങ്ങളില് നിന്നുള്ള േട്ടിരജാതി േട്ടിര വര്ഗ്ഗ വിഭാരത്തില്തപ്പടുരയും 

ജനസ്മ്മതനായ ഒരു വയക്തിയും ഒരുജനക്േതിനിേിയും വനിതരളും ഉൾതപ്പടുന്ന 

അഞ്ചുമുതല് 7 വതര അംരങ്ങൾ അടങ്ങുന്നരമ്മിറ്റി രൂേീരരിക്കുന്നത് ക്രാമസ്ഭയില് 

തവച്ചാണ്. വാര്ഡ് തലത്തില്സ്വീരരിപക്കെ ഈ രമ്മിറ്റിയില് അേയാേരര്, 

ആശാവര്പക്കഴ്സ്,  സ്ഹായ സ്ംഘങ്ങളില്നിന്നും പജായിൻ കലബിലിറ്റി 

അംരങ്ങൾ,  യൂത്ത് ക്ലബ് അംരങ്ങൾ,  തസ്ാകസ്റ്റിഅംരങ്ങൾ പമല്പ്പറഞ്ഞ 

വിഭാരങ്ങളില് നിന്നുള്ള അംരങ്ങൾ ആയിരിക്കണം വിജിലൻസ്്ആൻഡ് പമാണിറ്ററിങ് 

രമ്മിറ്റി ഉൾതപ്പടുപത്തെത് ക്ോതിനിേയ സ്വഭാവപത്താതടരൂടി ജനങ്ങളില്നിന്ന് 

തതരതഞ്ഞടുക്കുന്ന രമ്മിറ്റിയുതട രാലാവേി െുരുങ്ങിയത്ആറു മാസ്ം രാലവും 

േരമാവേി ഒരു വര്ഷവുമാണ് ക്േവര്ത്തിക്േവൃത്തി 

നടക്കുപമ്പാഴുംവൃത്തിയാക്കുപമ്പാഴും ഈ സ്മിതിക്്ക ക്േവര്ത്തി േരിപശാേിക്കുവാനും 

തിരുത്തല്നിര്പേശങ്ങൾ സ്മയാസ്മയങ്ങളില് േഞ്ചായത്തിതല പരഖാമൂലം 

അറിയിക്കാവുന്നതാണ് ഈറിപപ്പാര്ട്ടുരൾ വര്ക്്ക ഫയലിതന ഭാരമായി ഇരിക്കുന്നതും 

ഒരു രൺരറന്റ് പസ്ാഷയല്ഓഡിറ്റ് റിപപ്പാര്ട്്ട എന്ന നിലയില് േിന്നീട് ക്രാമസ്ഭ 

നടത്തുന്ന പസ്ാഷയല്ഓഡിറ്റ് ഇത ്സ്ഹായരമാവുരയും തെയ്യും 

                                                ഏഴ ് രജിസ്റ്ററുേൾ 

 ബ്കഗ്ന്ദ ർക്കോർ നിർബ്േശഗ്പകോരം തോരഴപറയുന്ന  7 രജിസ്റ്ററുകൾ നിർബന്ധമോയും 

ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്കെതോണ്.  
എ എം  ി ഗ്പകോരമുള്ള7 രജിസ്റ്ററുകളിൽ  

 1st  രജിസ്റ്റർ  പോർട്്ട -D (െൌ ് ബ്െോൾഡ് എംബ്പ്ലോയ്രമന്റ് റിബ്പോർട്്ട ), സ്ഥിര 

ആസ്തി  രജിസ്റ്റർ, എന്നിവ കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല.  
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 രതോഴിൽകോർഡ്  രജിസ്റ്ററിൽ എം ഐ എ ിൽ നിന്നും ലഭയമോയ  

ബ്കോപികളിൽ  1-04 2011 മുതൽ  21- 11 -2018 വരരയുള്ള രതോഴിൽ കോർഡ് 

ആപ്ലിബ്ക്കഷനുകൾ മോഗ്തമോണ് കോണോൻ  ോധിച്ചത്.  

 25-04-2017മുതൽ 16-03-2019വരര ഉള്ള   രതോഴിൽ കോർഡ് വിതരണ രജിസ്റ്റർ 

വിവരങ്ങൾ ഉെ്.  എന്നോൽ പല  ബ്പജിലും ബ്ഡറ്റ് ഓഫ ്കോർഡ് ഇഷയൂ 1-01- 

1900 എന്നോണ് കോണുവോൻ  ോധിച്ചു.  

 രതോഴിൽ കോർഡിൽ  ബ്പര് ബ്ചർക്കുവോൻ ഉള്ളതിൽ പലബ്പജുകളിലും വിവരങ്ങൾ 

പൂർണമല്ല.  

 മൂന്നോമരത്ത രജിസ്റ്ററിൽ 7-02- 2019 വരരയുള്ള വിവരങ്ങലോണ് കോണോൻ  ോധിച്ചത്. 

അവരയല്ലോം പൂർണ്ണമോയിരുന്നില്ല  

 നോലോമരത്ത രജിസ്റ്റർ ആയ വർക്്ക രജിസ്റ്ററിൽ പതിനഞ്ചോം വോർഡിരല DP/276131  

പോട്ടകൃഷി, IF/390637 കിണർ നിർമ്മോണം ർഎന്നീ ഗ്പവർത്തികൾ മോഗ്തമോണ്  

ഉെോയിരുന്നത്. എന്നോൽ രതോഴിലുറപിൽ നെപിലോക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുരെ 

വിവരങ്ങൾ യഥോഗ്കമം യഥോ മയം ഗ്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററിൽ ബ്രഖരപെുത്തണം. 

 *ആറോമരത്ത രജിസ്റ്റർ ആയ പരോതികളിൽ പതിനഞ്ചോം വോർഡിൽ നിന്നും  8 /05/ 

2019 ന് ഗ്ശീമതി യബ്ശോദ,  ഒരുമ കുെുംബഗ്ശീ എന്നിവർ നൽകിയ പരോതികൾക്്ക 

എന്ത് നെപെി കകരക്കോെു എന്ന് രജിസ്റ്റർ പരിബ്ശോധിച്ചബ്പോൾ കോണോൻ 

 ോധിച്ചില്ല. മറ്റുള്ള എല്ലോ പരോതികൾക്കും  തീർപോക്കിയ തീയതി കോണോൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല.  

 രമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്ററിൽ രതോഴിലുറപ് ഏരറ്റെുക്കുന്ന ഗ്പവർത്തികളുരെ ഭോരമോയി 

വരുന്ന  ോധനങ്ങൾ   ോധന ോമഗ്രികൾ വോങ്ങൽ തീരുമോനം, ഉപബ്യോരം,   

നീക്കിയിരിപ്,  രചലവുകൾ എന്നിവ  ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ മുഴുവൻ 

ബ്രഖരപെുബ്ത്തെതോണ്.  

 രമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്ററിൽ പതിനഞ്ചോം വോർഡിൽ ഓഡിറ്റ്കോലയളവിൽ ഉള്ള ഒരു 

ഗ്പവർത്തികളുരെയും  രമറ്റീരിയൽ വിവരങ്ങൾ ഒന്നും തരന്ന കോണുവോൻ 

 ോധിച്ചില്ല.  

നിർദേശങ്ങൾ 
 

 രതോഴിൽ ആരംഭിക്കുബ്മ്പോൾ തരന്ന  ി ഐ ബി വയ്ക്കോൻ ഗ്ശദ്ധിക്കുക 
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 ഒരു ഗ്പവൃത്തിയുമോയി ബന്ധരപട്ട എല്ലോ ബ്രഖകളും വർക്്ക ഫയലിൽ കൃതയമോയി 

ഉെോബ്കെതും ബന്ധരപട്ട ഉബ്ദയോരസ്ഥർ കൃതയമോയി ഒപും  ീലും 

വയ്ബ്ക്കെതോണ് 

 ഗ്പവർത്തി തുെങ്ങുന്നതിനു മുൻപും പൂർത്തീകരിച്ചതിനുബ്ശഷവും ഉബ്ദയോരസ്ഥർ 

ഗ്പവർത്തി അളന്ന് തിട്ടരപെുബ്ത്തെതോണ്  

 

 ഗ്പവർത്തിരയ കുറിച്ചും അറിവിരനക്കുറിച്്ച രുണനിലവോരരത്ത കുറിച്ചും 

വയക്തമോയ ധോരണ രതോഴിലോളികൾക്്ക ഉെോബ്കെതോണ്  

 

 ജല ംരക്ഷണ ഗ്പവർത്തികൾ ഏരറ്റെുക്കുബ്മ്പോൾ ഗ്പവർത്തികൾ 

കോലോനു ൃതമോരണന്നു   ഉറപുവരുത്തണം  

 

 പഞ്ചോയത്ത് ബിപിഒ/രജപി ി തലത്തിൽ  പദ്ധതി  നെത്തിപിരല പുബ്രോരതി 

കൃതയമോയി ബ്മോണിറ്ററിംര് നെത്തണം  

 

 രതോഴിലോളികൾ ഗ്രോമ ഭയിൽ കൃതയമോയി പരങ്കെുത്ത പദ്ധതി നിർബ്േശങ്ങളും 

അഭിഗ്പോയങ്ങളും അറിയിക്കുക 

 

 രതോഴിലുറപ് പദ്ധതിയുരെ നിർവെണത്ത കുറിച്ചും ഗ്പവർത്തി രയക്കുറിച്ചും 

ബ്മോണിറ്ററിംര് രനക്കുറിച്്ച രതോഴിലോളികൾക്കും  ബ്മറ്റുമോർക്കും വിജിലൻ ് 

ബ്മോണിറ്ററി അംരങ്ങൾക്കും ജനഗ്പതിനിധികൾക്കും മതിയോയ പരിശീലനം 

നൽബ്കെതോണ്  

 

 രതോഴിലുറപ് ഉപകരണങ്ങൾ രുണനിലവോരമുള്ള  ്ഗ്തീ  ൌെൃദവും ആരണന്ന് 

ഉറപുവരുത്തുക 

 

 രതോഴിലിെങ്ങൾ ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ  ൌകരയങ്ങൾ കുെിരവള്ളം എന്നിവ ഉറപോക്കുക  

 

 രതോഴിലുറപ് പദ്ധതി നെപിലോക്കുന്നതിന് വിനിബ്യോരിക്കുന്ന തുകയ്ക്കുള്ള 

ബ്നട്ടമുെോക്കു ന്നുബ്െോ എന്നു ഉറപു വരുത്തുക 

 



20 

 

 കസ്റ്റ് ഡയറി േൂര്ണമായി എഴുതി സ്ൂക്ഷിക്കുര 

 

 സ്ംഘമായി തതാഴില് തെയ്യുന്നതിലൂതട സ്ാമൂഹിര ഉത്തരവാ്ിതവം േരസ്പര 

സ്ഹായവും വളര്ത്തിതയടുക്കുര 

 

 കൃതയമോയ ഇെബ്വളകളിൽ ബ് ോഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രോമ ഭ നെത്തുക 

 

 

ഗ്ഗാമ  ഭ െർച്ച 

   രോവിരല 11 30 ന് ബ് ോഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രോമ ഭ ബ്വളോവൂർ വോർഡിൽ ആരംഭിച്ചു. 

രതോഴിലോളികളിൽ നിന്നും ഒരോരള അധയക്ഷനോയി രതരരഞ്ഞെുത്തു. കഷല ബീവി 

എന്ന ആളോയിരുന്നു അധയക്ഷ. അയൽ  ഭ രചയർമോൻ,  വിക ന  മിതിഅംരം,  

രമമ്പർ,  ആശോവർക്കർ, ബി ആർ  പി, വി ആർ പിമോർ, രതോഴിലോളികൾ ഉൾരപരെ 85 

ബ്പർ പരങ്കെുത്തു. ഈശവര ഗ്പോർത്ഥനബ്യോരെ തുെങ്ങി ഗ്പതിജ്ഞ വി ആർ പി കവശോഖ് 

രചോല്ലിരക്കോെുത്തു എല്ലോവരും അത് ഏറ്റുപറഞ്ഞു. രമമ്പർ  വോരതം പറയുകയും 

തുെർന്ന് വി ആർ പി  ആതിര. എം. എ ് ആമുഖം പറഞ്ഞു. ബ് ോഷയൽ ഓഡിറ്റ്  

എന്തോരണന്നും, അതിന്രറ  ആവശയകതയും വയക്തമോക്കി. തുെർന്ന് രതോഴിലോളികളുരെ 

അവകോശങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു. ബ്ശഷം വി ആർ പി കോർത്തിക  ി. എ ് റിബ്പോർട്്ട 

അവതരിപിച്ചു. റിബ്പോർട്്ട അവതരണത്തിനു ബ്ശഷം  ചർച്ചയിൽ പത്ത് ബ്പരോണ് 

ബ്ചോദയങ്ങലുമോയി  മുബ്ന്നോട്ടുവന്നത്. എല്ലോ ബ്ചോദയങ്ങളും മറുപെി മോണിക്കൽ 

പഞ്ചോയത്ത് രതോഴിലുറപ് ര ക്ഷൻ ഓവർ ിയർ അരുൺ പറഞ്ഞുരകോെുത്തു.  

*ചർച്ചയിൽ ഉന്നയിച്ച ബ്ചോദയങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള മറുപെികളും 

1. നൂറുദിവ ം പണി കിട്ടിയിട്ടില്ല ഡി ്ബ്പ്ല ബ്ബോർഡിന്കപ  ലഭിക്കുന്നില്ല, 

ബ്ജോലികൂലി തോമ ിക്കുന്നു തുെങ്ങിയ ബ്ചോദയങ്ങൾ അനിതകുമോരി  ബ്ചോദിച്ചു 

അതിനുത്തരമോയി ഡി ്ബ്പ്ല ബ്ബോർഡിൽ ഫെ് ആയിട്ടുെ് ഉെരന കിട്ടും. ഇബ്പോൾ 

 ോധോരണ എല്ലോ പണികളും എെുക്കോൻ  ോധിക്കുന്നില്ല രമറ്റീരിയൽ വർക്്ക 

ആയതുരകോെ് 100 രതോഴിൽ ദിനങ്ങൾ കിട്ടോത്തത്.  

2. ഷോനി- കമബ്ലോട്ടുബ്കോണം  ബ്തോട്നവീകരണ മയത്  250 രൂപ പിരിച്ചു ബ്ബോർഡ് വച്ചു 

എന്നോൽ ഒരു രൂപ ബ്പോലും ഇതുവരരയും ലഭിച്ചില്ല. മുൻപുെോയിരുന്ന ഓവർ ിയർ 

ഇതിരനക്കുറിച്്ച ബ്ചോദിച്ചതിന് ബ്ദഷയരപട്ടു. 33 പണിയോണ് കഴിഞ്ഞവർഷ ലഭയമോയത്. 
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പണിരയകുറിച്്ച കൃതയമോയ നിർബ്േശംനൽകുന്നില്ല. ഇതിന് ഉത്തരമോയി പറഞ്ഞത് 

ഡി ്ബ്പ്ല ബ്ബോർഡീന്  കപ  ഉെരന ലഭയമോകും,  ഓവർ ിയർ പകരം ക്ഷമ 

ബ്ചോദിക്കുന്നു.  

3.ഓമന 100 പണി കിട്ടുന്നില്ല അെിസ്ഥോന  ൌകരയങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല. ഈബ്ചോദയത്തിന് 

ഉത്തരം  അെിസ്ഥോന  ൌകരയങ്ങൾക് കപ  എസ്റ്റിബ്മറ്റിൽ  ഇല്ല. അെുത്ത തവണ 

ശരിയോക്കോം എന്നോയിരുന്നു.  

4. കഷല ബീവി- 2008 കഴിഞ്ഞിട്്ട  രെു വർഷം മോഗ്തമോണ് 100 പണി ലഭയമോയത് പിന്നീെ് 

ഇതുവരരയും ലഭിച്ചില്ല. വട്ടവിള തെം,  കുന്നത്ത് ബ്തോെ് നവീകരണം,  എന്നിവയുരെ 

രതോഴിൽ ലഭിക്കോൻ നിർബ്േശിച്ചു. അതിന് ഉത്തരമയി പറഞ്ഞത് വട്ടവിള തെം  കഗ്പവറ്റ് 

വസ്തു  കൂെുതലോയതിനോൽ പഗ്തത്തിൽ എഴുതി വോങ്ങുരമങ്കിൽ ഏരറ്റെുക്കോം. 

.5.ജനവിധി ഗ്പ ിഡൻറ് ബ്വലോയുധൻ- ബ്പരയോത്ത്  മുകൾ കുളം നവീകരണം, 

കമബ്ലോട്ടുബ്കോണം  ബ്റോഡ് മണ്ണിെുക, ക ഡിൽ ഓെ നിർമ്മോണം എന്നീ  ബ്ജോലി 

രചയ്യോൻ  ോധിക്കുബ്മോ? ഇതിന് ഉത്തരം ഉെൻരകോെുക്കോം എന്നോയിരുന്നു.  

6.മബ്നോെരൻ - രപോതു ശൌചോലയം ഉൾരപെുത്തോൻപറ്റുബ്മോ,  ബ്വളോവൂർ ആറ്റിന്രറ 

പെവുകൾ നിർമ്മിക്കുബ്മോ? ഉത്തരം  പഞ്ചോയത്തിൽ പരിധിക്കുള്ളിൽ വരുന്ന സ്ഥലം 

അല്ല അത് ബ്ക ് ആകും. രകഎസ്ടി ബിയുരെ സ്ഥലമോയതിനോൽ ഇെരപെോൻ 

 ോധിക്കില്ല. കക്കൂ ിന്  സ്ഥോലം  കരെത്തിയോൽ  നെപിലോക്കോം. 

7.ഫ ീല -ബ്ജോലി കരെത്തി  രകോെുത്തിട്ടും ഒരുമോ മോയി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഉത്തരം  ബ്തോെ് 

ആയതിനോൽ മഴ കോരണം ബ്ജോലി രചയ്യോൻ  ോധിക്കില്ല അതുരകോെോണ്  മോറ്റിയത്. 

8.വിജയകുമോരൻനോയർ പന്തവിള മത്തനോെ് കോവ് നെവഴി ബ്കോൺഗ്കീറ്റ്,   അയ്യപൻ 

ബ്ക്ഷഗ്തം വഴി നെ  പോലം, ബ്വളോവൂർ ബെ് ബ്റോഡ് പുനർനിർമ്മോണം എന്നിവ 

ഉൾരപെുത്തണം. ഉത്തരം.  പന്തവിള മത്തനോെ് ബ്റോഡ് കണക്ഷൻ ബ്റോഡ് 

അല്ലോത്തതിനോൽ  ോബ്ങ്കതിക ഗ്പശ്നം ഉള്ളതിനോൽ ബ്കോൺഗ്കീറ്റ് രചയ്യോൻ  ോധിക്കില്ല.  

9.ഉകമബ ബീവി -മിഠോയിബ്കോണം  ബ്റോഡ് നവീകരണം രചയ്യോൻ  ോധിക്കുബ്മോ?  

ഉത്തരം . ബ്റോഡ് തോഴ്ന്നു കിെക്കുന്നു മുൻപ്  അവിരെ ബ്തോെ് ആയിരുന്നു. പകരം ബ്തോെ് 

നിർമ്മിക്കുക.  

10. ുമതി - ബ്ജോലിക്കിറങ്ങോൻ  മയം തോമ ം.  ഈ പരോതിയിൽ ഓവർ  ീർ പറഞ്ഞത് 

ബ്ജോലി  മയം 9 മണി മുതൽ 5 മണി വരരയോണ് 9 30 ന് തരന്ന മോ ്റ്റർ ബ്ലോ ് രചയ്യണം.   
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ബ്ചോദയങ്ങളുരെ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകിയതിനുബ്ശഷം ചർച്ച അവ ോനിക്കുകയും 

ചർച്ചയ്ക്കുബ്ശഷം ആശോവർക്കർ വിജയകുമോരി നന്ദി ഗ്പകോശിപിച്ചു 12 30ന് 

ബ്ദശീയ രോനബ്ത്തോെ അ ോനിച്ചു 

 

ഉപസംഗ്രഹം 

 

ക്േവര്ത്തിരൾ തിരതഞ്ഞടുക്കുപമ്പാൾ  അതീവ ജാക്രത േുലര്പത്തെതുെ്. ഭൂമിതയ 

േുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനു൦  അതുവഴിസ്ുസ്ഥിര വിരസ്നം സ്ാേയമാരുന്നതിനും ലര്

ഷയം തവച്ചിട്ടുള്ള തതാഴിലുറപ്പു േദ്ധതിയുതട പ്ലാനിംര് , നടത്തിപ്പ് എന്നിവ സ്ാമൂഹിര 

ോരിസ്ഥിര മാന്ണ്ഡങ്ങൾ ോലിെ് തരാെ് ശാസ്്ക്തീയമായി ത്തതന്ന 

നടപ്പിലാപക്കെതുെ്. എങ്ങതനതയങ്കിലും ക്േവര്ത്തിരൾ നടപ്പിലാക്കി തെലവ ്രൂട്ടുര 

എന്നും തതാഴിലാളിരൾക്്ക തതാഴില് ്ിനങ്ങൾ രൂട്ടുര എന്നും മാക്തമാവരുത് 

നിലോടുരൾ.   വയക്തമായ രാഴ്ചപ്പാടില്ലാതത അശാസ്്ക്തീയമായ രീതിയില് 

ക്േവര്ത്തിരൾ തതതരതഞ്ഞടുക്കുന്നതും തെയ്യുന്നതും , രാലാനുസ്ൃതമല്ലാത്ത 

ക്േവര്ത്തിരൾ തെയ്യുന്നതും ഇതിന്തറ യഥാര്ത്ഥ ലക്ഷയതത്ത രളങ്കതപ്പടുത്തുന്നതായി 

വിഷമപത്താതട പനാക്കി നില്പക്കെി വരുന്നത് ആശങ്കാജനരമാണ്. ഈ സ്ാമൂഹിര 

േരിപശാേന ഒരു ഉയിര്തത്തഴുപന്നല്പ്പിനു സ്ാേയമാരുന്ന ക്േതയാശപയാതട ഈറിപപ്പാര്ട്്ട 

സ്മര്പ്പിക്കുന്നു.  

 

സസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ഗ്പവര്ത്തനങ്ങളിൽ  പങ്കാളികൾ ആയവ ർ 

 

 തതാഴിലുറപ്പ്  വിഭാരം ഉപ്യാരസ്ഥര് 

 വാര്ഡിതല തതാഴിലാളിരൾ 

 പമറ്റ്മാര് 

 േഞ്ചായത്ത് ഭരണ സ്മിതി അംരങ്ങൾ 

 േഞ്ചായത്ത് ഉപ്യാരസ്ഥർ 

 രുടുംബക്ശീ ക്േവര്ത്തരർ 

 

 

അനുബന്ധം- 1-  
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ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയിൽ ഏതറ്റെുത്ത് തെയ്യാൻ പറ്റിയ 

ഗ്പവർത്തിേൾ  

1. വിഭോരം എ : ഗ്പകൃതി വിഭവ പരിപോലനവുമോയി ബന്ധരപട്ട രപോതു   ഗ്പവർത്തികൾ 

2 . വിഭോരം ബി :  മൂെത്തിൽ അവശത അനുഭവിക്കുന്ന  വിഭോരങ്ങൾക്കുള്ള  

വയക്തിരത ആസ്തികൾ ഖണ്ഡിക 5 ൽ പരോമർശിക്കുന്ന കുെുംബങ്ങൾക് മോഗ്ത 

3. വിഭോരം  ി : ബ്ദശീയ ഗ്രോമീണ ഉപജീവന മിഷൻ നിബന്ധനകൾ അനു രിക്കുന്ന          

 വയം  െോയ  ംഘങ്ങൾക്കു രപോതു അെിസ്ഥോന  ൌകരയങ്ങൾ 

4 . വിഭോരം ഡി : ഗ്രോമീണ അെിസ്ഥോന  ൌകരയങ്ങൾ 

 അനുബന്ധം: 

വിവിധ  ലത്തിലുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥരുതെ െുമ ലേൾ 

      ദമറ്്റ മാരുതെ െുമ ലേൾ  

 

 ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗ്പവർത്തിയുരെ ബ്മൽബ്നോട്ടം  

 

 രതോഴിൽ കോർഡിൽ ആവശയമുള്ള വിവരങ്ങൾ ബ്രഖരപെുത്തുക  

 

 ബ്മറ്റ് മോരുരെ പരിശീലങ്ങളിൽ പരങ്കെുക്കുകയും അറിവുകൾ 

 രതോഴിലോളികളുമോയി പങ്കുരവക്കുകയും രചയ്യുക  

 

 ഗ്പവർത്തി ഇെങ്ങളിൽ ആവശയമോയ  ൌകരയങ്ങൾ ഉറപു വരുത്തുക 

  

 രതോഴിലോളികൾക്്ക അവരുരെ പത്തു അവകോശങ്ങരള കുറിച്്ച പറഞ്ഞു 

രകോെുക്കുകയും ബ്ബോധവത്കരിക്കുകയും രചയ്യുക  

 

 

 പുതിയ രതോഴിൽ ഇെങ്ങൾ കരെത്തോനും പുതിയ രതോഴിൽ ആ ൂഗ്തണം 

രചയ്യോനും രതോഴിലോളികരള  െോയിക്കുക   



24 

 

 

  ഓവർ  ിയർ / എൻജിനീയർ  

 ഗ്പവർത്തികളുരെ  എസ്റ്റിബ്മറ്റ് തയ്യോറോക്കൽ  

 

 ഗ്പവർത്തിയുരെ  ോബ്ങ്കതിക കോരയങ്ങളും അളവുകളും 

രതോഴിലോളികൾക്്ക പറഞ്ഞു രകോെുക്കുക 

 

 ഗ്പവർത്തിയുരെ അളവുകൾ ബ്രഖരപെുത്തി കൂലി നൽകുന്നതിനുള്ള 

നെപെികൾ രചയ്യുക 

പഞ്ചായത്ത് ത ഗ്േട്ടറി / അ ിസ്റ്റന്തറ ത ഗ്േട്ടറി 

 പദ്ധതിയുരെ ബ്മൽബ്നോട്ടം  

 

 ബില്ലുകൾ അംരീകരിക്കോൽ  

 

 രതോഴിലോളികളുരെ ബ്വതനം യഥോ മയം അവരുരെ എക്കവെിൽ 

എത്തിരയന്നു ഉറപു വരുത്തൽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


