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ആമുഖം 

ഇന്തയയിൽ  ോധോരണക്കോരോയ ജനങ്ങളുനട നതോഴിൽ നെയ്യുവോനുള്ള 

അവകോശനത്ത  ംരക്ഷിച്്ച നിലനിർത്തുന്നതിനോയി 2005 ന പ്റ്റംബർ 

അഞ്ചോം തീയതി ബ്േശീയ പ്രോമീണ നതോഴിലുറപ് നിയമം നിലവിൽ വന്നു. 

അവിേഗ്ധ കോയിക നതോഴിലിൽ ഏർനപടോൻ  ന്നദ്ധതയുള്ള 

പ്രോമപ്പബ്േശങ്ങളിൽ അധിവ ിക്കുന്ന ഏനതോരു കുടുംബത്തിനും ഒരു 

 ോമ്പത്തിക വർഷ്ം 100 േിവ ത്തിൽ കുറയോത്ത നതോഴിൽ 

ഉറപോക്കുന്നബ്തോനടോപം രുണബ്മന്മയുള്ളതും സ്ഥോയിയോയിട്ടുള്ളതും 

ഉൽപോേനക്ഷമവുമോയ ആസ്തികളുനട  ൃഷ്ടിയോണ് ഈ പദ്ധതിയുനട മുഖ്യ 

ലക്ഷയം.േരിപ്േരുനട ഉപജീവനവും ആയി ബന്ധനപട്ട വിഭവോടിത്തറ 

ശക്തിനപടുത്തുകയും  ോമൂഹികമോയി പിബ്ന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന എല്ലോ 

കുടുംബങ്ങനളയും പദ്ധതിയിൽ ഉൾനപടുത്തുകയും പഞ്ചോയത്്ത രോജ ്

സ്ഥോപനങ്ങനള ശക്തിനപടുത്തുക  എന്നതും ഇതിൻനറ ലക്ഷയമോണ്. 

 

 വിദശഷ് േൾ 

 

നിയമത്തിൻനറ പിൻബലമുള്ള അവകോശോധിഷ്ഠ ിതപദ്ധതി 

പ്രോമപഞ്ചോയത്്ത പ്പബ്േശത്്ത തോമ ിക്കുന്ന 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയോയ 

ഏനതോരോൾക്കും പദ്ധതിയിൽ പങ്കോളിയോകോം 

 ്പ്തീക്കും പുരുഷ്നും തുലയ ബ്വതനം  

പരിസ്ഥിതി  ംരക്ഷണം കോർഷ്ിക ബ്മഖ്ലയിനല അടിസ്ഥോന  ൗകരയ 

വിക നം എന്നിവയ്ക്ക ്മുൻരണന 

നതോഴിലോളികൾ തനന്ന പ്പവർത്തികൾ കനെത്തുകയും ആ ൂപ്തണനത്ത 

 ഹോയിക്കുകയും നെയ്യുന്നു 

ആ ൂപ്തണത്തിലും നിർവഹണത്തിലും തികഞ്ഞ  ുതോരയത 

കരോറുകോനര ഇടനിലക്കോബ്രോ ഇല്ല 

നപോതുജന പങ്കോളിത്തബ്ത്തോനട ബ്ലബർ ബഡ്ജറ്റ ്

ബോങ്ക് ബ്പോബ്റോഫീ ് വഴി മോപ്തം ബ്വതന വിതരണം 

 ്പ്തീകൾക്ക് മുൻരണന 

കമ്പയൂട്ടർ ശൃംഖ്ല വഴിയുള്ള ബ്മോണിറ്ററിംര്  ംവിധോനം 

പ്രോമ ഭ പദ്ധതി ഓഡിറ്റ ്നെയ്യുന്നു 

ബ്േശീയ പ്രോമീണ നതോഴിലുറപ ്പദ്ധതി പ്പകോരം പ്രോമപഞ്ചോയത്്ത പ്പബ്േശത്്ത  

നടപിലോക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്പവൃത്തികളും  ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിങ്ങിനു 

വിബ്ധയമോക്കണനമന്ന17(2) വകുപ ്നിഷ്കർഷ്ിക്കുന്നു പദ്ധതി പ്പവർത്തന 



നത്തപറ്റിയും നപോതു ധനംെിലവഴിക്കുന്നതിനനപറ്റിയും പൗര  മൂഹം 

നടത്തുന്ന  പര യവും  വതപ്ന്തവുമോയ പരിബ്ശോധനയോണ ്ആണ ്ബ് ോഷ്യൽ 

ഓഡിറ്റ് അഥവോ  ോമൂഹിക പരിബ്ശോധന .നതോഴിലുറപ് നിയമപ്പകോരം 

വർഷ്ത്തിൽ രെുതവണ ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പ്രോമ ഭകൾ എല്ലോ വോർഡിലും 

കൃതയമോയി നടബ്ത്തെതോണ്ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ലൂനട അഴിമതി 

ഇല്ലോതോക്കുന്നതിനും  ുതോരയത ഉറപു വരുത്തുന്നതിനും കോരയക്ഷമത 

വർധിപിക്കുന്നതിന്   ത്ഭരണം ഉറപോക്കുന്നതിനും കഴിയുന്നു.പദ്ധതി പണം 

ശരിയോയ രീതിയിൽ െിലവഴിച്ചിട്ടുെ ്എന്നും പണം നെലവഴിച്്ച അതുനകോെ ്

പദ്ധതിയുനട ലക്ഷയം കകവരിച്ചിട്ടുെ ്എന്നും രുണബ്ഭോക്തോക്കളുനട 

ജീവിതത്തിൽ രുണകരമോയും  കോരയമോയ മോറ്റം ഉെോയിട്ടുെ ്എന്ന് ബ് ോഷ്യൽ 

കനെത്തോൻ കഴിയുന്നു 

പദ്ധതി ആ ൂപ്തണ്ണം. നിര്വഹണം, ബ്മോണിറ്ററിംര ്തുടങ്ങി എല്ലോ വയക്തികളും 

ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പ്രോമ ഭയിൽ നിർബന്ധമോയും പനങ്കടുക്കണം.മഹോത്മോ 

രോന്ധി ബ്േശീയ പ്രോമീണ നതോഴിലുറപ്പ ദ്ധതിയിൽ   ുരമവും 

 ുതോരയവുമോയി ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ്നടത്തുന്നതിന ് ബ്കരളത്തിൽ   വതപ്ന്ത 

െുമതലയുള്ള ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ്യൂണിറ്റ ്നിലവിൽവന്നു 

1.രീതിശോ ്പ്തം 

 

 ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ്റിബ് ോഴ്സ്   നപര് ണ്  പ്പവർ ത്തി ഫയൽ പരിബ്ശോധന, 

ഫീൽഡ്  ന്ദർശനം, നതോഴിലോളികളും ആയുള്ള അഭിമുഖ്ം, എം ഐ എ ് 

പരിബ്ശോധന എന്നിവനയ അടിസ്ഥോനമോക്കിയോണ് ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ്റിബ്പോർട്്ട 

തയ്യോറോക്കിയിട്ടുള്ളത്. തോനഴ പറയുന്ന രീതി അവലംബിച്ചോണ് ഈ റിബ്പോർട്്ട 

തയ്യോറോക്കിയിട്ടുള്ളത്. 

ഓഡിറ്റ് പ്ലോൻ  

ഓഡിറ്റ്  പ്ലോന ് തയ്യോറോക്കല് 

ഓഫീ ്  ന്ദർശന പരിപോടികൾ 

അഭിമുഖ്ം  

ബിഡിഒ, പഞ്ചോയത്്ത പ്പ ിഡൻറ്, ജനപ്പതിനിധികൾ, ന പ്കട്ടറി & റോഫ്  

ബ്മറ്റ്, നതോഴിലോളികൾ, കർഷ്കർ,  

ഫയൽ പരിബ്ശോധന  

നപോതു പ്പവർത്തികൾ, 

ബ്രഖ്കളുനട ഉള്ളടക്കം -  ുതോരയത, പരിപൂർണ്ണത  



ഫീൽഡ്  ന്ദർശനം, നിരീക്ഷണം  

റഫറൻ  ്

 വിക നബ്രഖ്, വോർഷ്ിക പദ്ധതി ബ്രഖ്, എംഐഎ ്, രജിററുകൾ 

വിവരങ്ങളുനട ബ്പ്കോഡീകരണം 

 ബ്പ്കോ ് നവരിഫിബ്ക്കഷ്ൻ, അവ ോനവട്ട െർച്ച 

കരട് റിബ്പോർട്്ട തയ്യോറോക്കൽ   കരട് റിബ്പോർട്്ട തയ്യോറോക്കൽ 

പപപപപപപപപ പപപപപപ 22 പപപപപ   
 

എ .എം  ി പ്പകോരം ഒരു പ്പവൃത്തി ഫയലില് തോനഴപറയുന്ന ഇരുപത്തിരെു 

ബ്രഖ്കള് നിര്ബ്ബന്ധമോയും ഉെോയിരിബ്ക്കെോതോണ്. 

 

 1.കവർ ബ്പജ്  

             2.നെക്ക് ലിറ ്ഓഫ് ബ്ഡോകയുനമന്റ ് 

             3.ആക്ഷൻ പ്ലോനിങ് ന്നറ ബ്കോപി  

             4.administrative saction 

             5.നടക്നിക്കൽ saction 

             6.detailed എറിബ്മറ്റ ് 

             7.drawing ആൻഡ് ഡിക ൻ  

             8.ഡിമോൻഡ് ബ്ഫോം  

             9.allocation  

            10 E mastrol  

            11.മോബ്റോൾ മൂബ്വനമനറ്്  

            12.wage ലിറ ് 

            13.ഫെ് പ്ടോൻസ്ഫർ ഓർഡർ  

            14.measurement ബുക്ക്  

            15.meterial procurement െോർജ്  

            16.meterial ബില്ല് procuerment 



             17.royalty ബ്പയ്നമനറ്്  

              18.പ്തീ ബ്റജ ്ബ്ഫോബ്ട്ടോപ്രോഫർ  

              19.geo traker photographs 

              20.വർക്ക ്complition  ർട്ടിഫിക്കറ്റ്  

              21.ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിബ്പോർട്്ട  

              22.ക റ്റ് ഡയറി  

 

ഓഡിറ്റിന് വിദേയം ആക്കിയ ഗ്പവർത്തിേൾ  

LD/314249: ദഗാേുലം ഗ്പദേശതത്ത  മണ്ണ ്ജല  ംരക്ഷണം ഗ്പവർത്തിേൾ 

LD/314246: എറി പാറ ഗ്പദേശത്തു മണ്ണ് ജല  ംരക്ഷണം ഗ്പവർത്തിേൾ 

          

ഫയൽ  ലം  

     േവർ ദപജ ് 

                ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനു വിേയമോക്കിയ രെു പ്പവർത്തി ഫയൽകളിലും 

മോറർ  ർക്കുലർ പ്പകോരം ഉള്ള കവർ ബ്പജ് കോണോൻ  ോധിച്ചു. എന്നൽ 

പ്പവർത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി, അവ ോനിച്ച തീയതി, നെലവഴിെ തുക 

തുടങ്ങിയവ രെു ഫയൽ കളിലും ബ്രഖ് നപടുത്തുതിയിട്ടില്ല.  

    തെക്്ക ലിസ്റ്റ്  

               രെു പ്പവർത്തി ഫയൽകളിലും നെക്ക് ലിറ് ഉെോയിരുന്നു. ബ്പജ് നമ്പർ 

ബ്രഖ് നപടുത്തിയിരു ന്നില്ല. ബ്പജ ്നമ്പർ കൃതയം ആയി അടയോളനപടുതു 

ന്നതലൂനട ഫയൽവിശകലനതിനുള്ള ബുദ്ധി മുട്്ട കുറയ്ക്കൻ കഴിയും.  

   ഭരണ  ാദേ ിേ അനുമ ിേൾ  

             ഭര  ോബ്ങ്കതിക അനുമതി കൾ ലഭയ മോയ പ്പവർത്തികൾ ആയിരുന്നു 

എല്ലോം. വർക്ക് ഐഡി LD/314246 ൽ നടക്നിക്കൽ കമ്മറ്റിയിൽ നെയർ മോൻ, 

കൺവീനർ ക ൻ നെയ്തരുന്നില്ല.  

 ഡിമാൻഡ ്ദഫാം     

     നതോഴിൽ ആവശയ നപട്ടു നകോെ ്നീ ച്ചിതോ അബ്പക്ഷ ബ്ഫോറത്തിബ്ലോ നവളള 

ബ്പപറിബ്ലോ നൽകുന്ന അബ്പക്ഷ രെു ഫയൽ കളിലും കോണോൻ  ോധിച്ചു. 

LD/314249 ഫയൽ രോജൻ, ബ്മോളി,  ുകുമോരൻ, ഭവോനി,  ുശീല, ബ്ശോഭന, തങ്കമ്മ, 



രോധ മണി, അവ്വ ഉമ്മൽ, ബീമോ, രോജമ്മ, അബു ബ്ബക്കർ കുഞ്ഞു, ന ീമ ബീവി 

തുടങ്ങി പതിമുബ്ന്നോളം അബ്പക്ഷ കൾ കോണോൻ  ോധിച്ചു. അതുബ്പോനല തനന്ന 

വർക്ക ്ഐഡി LD/314246 പ്പവർത്തി ഫയൽ വിമല, മിനി, ബോലയ്യൻ ,ശരേ, 

subhadra, വ ന്ത തുടങ്ങി 11 ഓളം അബ്പക്ഷകളും ഉെോയിരുന്നു.  

നതോഴിൽ ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ് നപ്പോജക്റ്റ ്മീറ്റിംര ്വിളിച്ചു കൂട്ടുകയും 

അതിൽ യഥ പ്കമം രെു ഫയൽ കളിലും ആയി 43, 46 എന്നിങ്ങനന 

നതോഴിലോളികൾ ഒപ ്വയ്ക്കുകയും നെയ്തിട്ടുെ്.  

   ഡീസറ്റൽടു എസ്റ്റിദമറ്്റ  

           ഒരു പ്പവർത്തി നടപിൽ ആക്കുന്നതിന് മുൻപ് എഞ്ചിനീയർ വിഭോരം 

തയ്യോർ ആക്കുന്ന  ോബ്ങ്കതിക ബ്രഖ് ആയ എറിബ്മറ്റ് പ്പോബ്േശിക ഭോഷ്യിലും 

കോണോൻ  ോധിച്ചു.  

 ദവജ ്ലിസ്റ്റ്  

     മോറർ ബ്റോൾ പൂർത്തി കരിക്കുന്ന കൃതയം ആയ ഇടബ്വളകളിൽ തനന്ന ബ്വജ ്

ലിറ് തയ്യോർ ആക്കിയ thai കോണോൻ കഴിഞ്ഞു.  

 .  വിവിധ ഘട്ടം ദഫാദട്ടാ ്  

   പരിബ്ശോധന നടത്തിയ പ്പവർത്തി കളിൽ ഒന്നിൽ ബ്പോലും ബ്ഫോബ്ട്ടോകൾ 

കോണോൻ  ോധിച്ചി ല്ല. നതോഴിൽ ഇടവും പ്പവർത്തിയും കൃതയം ആയി 

മന ിലോകുന്ന രീതിയിൽ പ്പവർത്തി ആരംഭിക്കു ന്നതിനു മുൻപും ഇടയ്ക്കു 

അവ ോനവും ഉള്ള ബ്ഫോബ്ട്ടോ കൾ കൃതയതോ ബ്യോനട തയ്യോർ ആബ്കെത് ഉെ്. 

Geo ടോര് ബ്ഫോബ്ട്ടോ  ്ഒരു പ്പവർത്തിയിലും കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല.  

AMC പ്പകോരം ഉള്ള  ുപ്പേോന ബ്രഖ്കൾ ആയ AS, TS, മോറർ ബ്റോളുകൾ, ക റ്റ് 

ഡയറി, m ബുക്ക ്എന്നിവ രെു ഫയൽ കളിലും കോണോൻ  ോധിച്ചു.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ഫയല് തലം 

വർക്ക ്ഐഡി LD/314249 മണ്ണ് ജല  ംരക്ഷണം എന്ന വർക്ക് ഫയൽ 

നിരീക്ഷണം നടത്തിയബ്പോൾ 29-01-2019 മുതൽ 20/03/2019 വനരയുള്ള കോല 

അളവിൽ 915 നതോഴിൽ േിനങ്ങൾ നകോെ ്വർക്ക് പൂർതികരിച്ചതോയി 

അറിയോൻ  ോധിച്ചു.  ോബ്ങ്കതിക അനുമതി ബ്രഖ് 273802 രൂപയും m ബുക്ക് 

പ്പകോരം 270038 രൂപയും നെലവക്്കി.ഡി ബ്്പ്ല ബ്ബോർഡ ്നോയി 3000 രൂപ 

അനുവേിച്ചു.  

വർക്ക ്ഐഡി LD/ 314246 മണ്ണ് ജല  ംരക്ഷണം ഫയൽ 14-11-2018 മുതൽ 11 

മോറർ ബ്റോളുകൾ ആയി 961 നതോഴിൽ േിനങ്ങൾ നകോെ് വർക്ക് purthi karichathai 

കനെത്തി.  

എറിബ്മറ്റ് തുക 285318/- m ബുക്ക ്പ്പകോരം 270038 രൂപയും നെലവോക്കി. 3000 രൂപ 

ഡി ്ബ്പ്ല ബ്ബോർഡന്് അനുവേിച്ചു.  

  

ഫീൽഡ്  ലം  

     വർക്ക് ഐഡി 314246 

* വോർഡിനല 11 ബ്പരുനട പ്പബ്േശത്തു m ബുക്കിൽ കെ 19 മഴ കുഴികളും 

കോണോൻ  ോധിച്ചു. എന്നോൽ അവയിൽ 6 കുഴികബ്ളോളം ഭോരികം ആയി മൂടിയ 

നിലയിൽ ആയിരുന്നു. 4 കുഴികൾ m ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന അളവിൽ നിന്നും 

വയതയോ വും ആയിരുന്നു.  

* m ബുക്കിൽ ബ്രഖ് നപടുത്തിയ പ്പകോരം 3 മീറ്റർ നീളവും 3 മീറ്റർ വീതിയും 1.5 

മീറ്റർ ആഴവും ഉള്ള 11 കബ്മ്പോറ് കുഴികളുനട സ്ഥോനത്തു 6 കബ്മ്പോറ് കുഴി കൾ 

കോണോൻ  ോധിച്ചു. ഇവിനട നപോതു നഷ്ടം 9841.5 ആയി കണക്കോക്കോം.  

* കല്ല് അടുക്കുകൾ 485 മീറ്റർ നീളത്തിൽ വളനര ഭംരി ആയി ഫീൽഡിൽ േൃശയം 

ആയി  

* m ബുക്കിൽ ബ്രഖ് നപടുത്തിയ പ്പകോരം 30 മീറ്റർ നീളവും 1.5 മീറ്റർ വീതിയും 

ഉള്ള കജവ ബ്വലി ഫീൽഡിൽ എങ്ങും തനന്ന കോണോൻ കഴിഞ്ഞില്ല.  

ഇവിനട നപോതു നഷ്ടം 365.85 രൂപ ആയി കണക്കോക്കോം.  

* 37 വോഴ കുഴികൾ അധികം ആയി കോണോൻ  ോധിച്ചു.  

 
 



 
വർക്്ക ഐഡി LD/314249 

       * 1.5 മീറ്റർ നീളം 1.00 മീറ്റർ വീതി.800 ആഴത്തിൽ ഉള്ള 15 മഴ കുഴികൾ 

കോണോൻ  ോധിച്ചു.  

       * 11 കബ്മ്പോറ് കുഴികളുനട സ്ഥോനത്തു ഫീൽഡിൽ 8 മഴ കുഴികൾ കോണോൻ 

 ോധിച്ചു. ഇവിനട നപോതു നഷ്ടം 5904.9 രൂപ ആയി കണക്കോക്കോം.  

       * കല്ല് അടുക്കുകൾ 480 മീറ്റർ നീളത്തിൽ കോണോൻ  ോധിച്ചു. ബോക്കി ഉള്ളവ 

തകർന്ന നിലയിൽ ആയിരുന്നു.  

      * 47 മീറ്റർ നീളത്തിൽ ഉള്ള കജവ ബ്വലി ബ്ശോഭന എന്ന നതോഴിലോളിയുനട 

പുരയിടത്തിൽ മോപ്തബ്മ നെയ്തുള്ളു എന്ന് mat അറിയിച്ചു.  

* 50 മീറ്റർ നീളത്തിലും 1.5 മീറ്റർ വീതിയിലും ഉള്ള 4 കജവ ബ്വലികൾ 

ഫീൽഡിൽ കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല.  

ഇവിനട നപോതു നഷ്ടം 2439 രൂപയോണ.്  

* 82 ഓളം വോഴ കുഴികൾ അധികം ആയി ഫീൽഡിൽ കോണോൻ  ോധിച്ചു.  

തരജിതസ്റ്റഴ്സ്  

   ബ്കപ്ന്ദ  ർക്കോർനന്റ നിർബ്േശം പ്പകോരം ഒരു പഞ്ചോയത്തിൽ നിർബന്ധം 

ആയും 7 രജിറർ കൾ  ൂക്ഷിബ്ക്കെത ്ആണ്.  

       1. നതോഴിൽ കോർഡ ്രജിറർ  

       2. പ്രോമ  ഭ രജിറർ  

       3. നതോഴിൽ അബ്പക്ഷ രജിറർ  

       4. വർക്ക ്രജിറർ  

       5. ആസ്തി രജിറർ  

       6. പരോതി രജിറർ  

       7. നമറ്റീരിയൽ രജിറർ  

        AMC പ്പകോരം ഉള്ള ഈ 7 രജിറർ കളും കംപ്ലീറ്റ് ആയിരുന്നു.  

 
 
 



 

േതെത്തലുേൾ  

     1, നതോഴിലുറപ് പദ്ധതിയുനട  ുതോരയത ഉറപോക്കുന്നതിന് ബ്വെി ഉള്ള 

 ുപ്പേോന ഉപോധി ആയ  ിറ്റി ൺ ഇൻഫർബ്മഷ്ൻ ബ്ബോർഡ ്m ബുക്കിൽ 3000 

രൂപ വീതം പറയുന്നു എങ്കിലും ക റ്റിൽ എങ്ങും തനന്ന േൃശയം ആയില്ല. 

മോപ്തവുമല്ല ഇതിനോയി നതോഴിലോളികളിൽ നിന്നും 100 രൂപ വീതം 

പിരിച്ചതോയും അറിയോൻ കഴിഞ്ഞു.  

 2,  നതോഴിലുറപ് നിയമം അനുശോ ിക്കും പ്പകോരം നതോഴിലോളികൾക്ക ്

പ്പവർത്തി ഇടങ്ങളിൽ അടിസ്ഥോന  ൗകരയങ്ങൾ ലഭയ മോകുന്നില്ല. പ്പഥമ 

 ുപ്ശുഷ്ോ  ംവിധോനങ്ങൾ ടോർബ്പോളിൻ എന്നിവ നതോഴിലോളികൾ  വന്തം 

നിലക്ക് വോങ്ങിയതോയി അറിയോൻ കഴിഞ്ഞു.  

3,  ഒരു വർക്ക ്കഴിഞ്ഞു ഫെ ്ലഭിക്കോൻ കോല തോമ ം എടുക്കുന്നു.  

4,   ന്ദർശനം നടത്തിയ ക റ്റ് കളിൽ എല്ലോം വളനര നകട്ടുറപ ് ഉള്ള കല്ല് 

അടുക്കുകൾ കോണോൻ കഴിഞ്ഞത് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നത ്ആണ.്  

 

* നിലവിൽ വർക്ക് ഐഡി LD/314249 ഫയൽ നിന്നും  

1.ബിനു  

2.അനി  

3.നന്ദിത  

4.ശോലിനി  

5.പ്പിയ - എന്നിവരോണ് .V.M.C അംരങ്ങൾ എന്ന് മന ിലോയി.  

എന്നോൽ വർക്ക് ID LD/314246 - ൽ 4 V.M.C അംരങ്ങൾ ആണ് ഉെോയിരുന്നത്.  

1. നന്ദിത ബ്മോഹൻ  

2. പ്പിയ. എ.   ് 

3.തങ്ക രോജൻ  

4.ബിന്ദു. എ.  ്  

 
 
 
 



 

ത ാഴിൽ ോർഡ ്പരിദശാധന  

നതോഴിൽ കോർഡ ് ഒരു ആധികോരിക ബ്രഖ് യോണ്. പരിബ്ശോധിച്ച നതോഴിൽ 

കോർഡുകൾ എല്ലോം പുതിയത ്ആയിരുന്നു. അവനയല്ലോം തനന്ന നതോഴിലോളികൾ 

ആണ്  ൂക്ഷിക്കുന്നത ് എന്ന ്അറിയോൻ കഴിഞ്ഞു.  

 

ജാഗ്ഗ  ദമൽദനാട്ട  മി ി 

മഹോത്മോരോന്ധി ബ്േശീയ പ്രോമീണ നതോഴിലുറപ ് പദ്ധതിയിനല ഏറ്റവും 

പ്പധോനനപട്ട  ംഘടനോപരമോയ ഒരു വിഭോരമോണ ് ജോപ്രത ബ്മൽബ്നോട്ട 

 മിതി.2018-19 മോറർ  ർക്കുലർ പ്പകോരം ജോപ്രത ബ്മൽബ്നോട്ട  മിതിയിൽ 

 മൂഹത്തിനല വിവിധ ഭോരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പട്ടികജോതി പട്ടികവർഗ്ഗ 

വിഭോരത്തിൽനപടുകയും  ജന മ്മതനോയ ഒരു വയക്തിയും ഒരു 

ജനപ്പതിനിധിയും വനിതകളും ഉൾനപടുന്ന അഞ്ചുമുതൽ 7 വനര അംരങ്ങൾ 

അടങ്ങുന്ന കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നത ് പ്രോമ ഭയിൽ നവച്ചോണ്. വോർഡ ്

തലത്തിൽ  വീകരിബ്ക്കെ ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ അധയോപകർ, ആശോവർബ്ക്കഴ്സ്,  

 ഹോയ  ംഘങ്ങളിൽ നിന്നും ബ്ജോയിൻ കലബിലിറ്റി അംരങ്ങൾ,  യൂത്്ത ക്ലബ് 

അംരങ്ങൾ,  ന ോക റ്റി അംരങ്ങൾ ബ്മൽപറഞ്ഞ വിഭോരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 

അംരങ്ങൾ ആയിരിക്കണം വിജിലൻ ് ആൻഡ് ബ്മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി 

ഉൾനപടുബ്ത്തെത് പ്പോതിനിധയ  വഭോവബ്ത്തോനട കൂടി ജനങ്ങളിൽനിന്ന ്

നതരനഞ്ഞടുക്കുന്ന കമ്മിറ്റിയുനട കോലോവധി െുരുങ്ങിയത ് ആറു മോ ം 

കോലവും പരമോവധി ഒരു വർഷ്വുമോണ് പ്പവർത്തിപ്പവൃത്തി നടക്കുബ്മ്പോഴും 

വൃത്തിയോക്കുബ്മ്പോഴും ഈ  മിതിക്ക് പ്പവർത്തി പരിബ്ശോധിക്കുവോനും 

തിരുത്തൽ നിർബ്േശങ്ങൾ  മയോ മയങ്ങളിൽ പഞ്ചോയത്തിനല ബ്രഖ്ോമൂലം 

അറിയിക്കോവുന്നതോണ് ഈ റിബ്പോർട്ടുകൾ വർക്ക് ഫയലിനന ഭോരമോയി 

ഇരിക്കുന്നതും ഒരു കൺകറന്റ ്ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ്റിബ്പോർട്്ട എന്ന നിലയിൽ 

പിന്നീട ് പ്രോമ ഭ നടത്തുന്ന ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഇത്  ഹോയകമോവുകയും 

നെയ്യും. 
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പപപപപപപപ: പപപപപ പപപപപപപപപപപ പപപപപപപപപപപപപ പപപപപപപപ. 

പപപപപപ പപപപപപ  പപപപപപപപ. 

പപപപപപപപപ പപപപപപപപപപപ പപപപപപപപപപപപപ പപപപപപപപപപ. 
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 പപപപപപപപപപപപ പപപപപപപപപപപപപപ പപപപപപപപപപപപ  . അറിവുകള്

ത ൊഴിലൊളികപപപപപപ പപപപപപപപപപപപ 

 പപപപപപപപപ പപപപപപപപപ പപപപപ പപപ സൗകര്യങ്ങള് പപപപപ പപപപപ 

പപപപപപ പപപപപപപപ 

 പപപപപപ പപപപപപപപ പപപപപപപപപപപപപപ പപപപപപ പപപപപപപപപപപ 

പപപപപപ പപപപപ പപപപപപപപപപപപ 

 പപപപപപപപപപപപപപപ പപപപപപ പപപപപ പപപപപപപപപപ പപപപപപപപ 

പപപപപപ പപപപപപപപപപപപ പപപപ പപപപപപപപപപപപപപപപപപ പപപപപപപ 



 പപപപപ പപപപപപ പപപപപപപ പപപപപപപപപപപപപപ പപപപപ 

പപപപപപ പപപപപപപപ പപപപപപപപപപപ പപപപപപപപപപപ പപപപപപപപപപ . 

 പപപപപപപപപ പപപപപപപ പപപപപപപ പപപപപപപപപപപപ,പപപപപപപപപപപ 

പപപപപപപപപപപപപ പപപപപപപ പപപപപപപപപപപ പപപപപപപപപപപപ. 

 പപപപപ പപപപപപപപപപപപപപപ പപപപ പപപപപപ പപപപ പപപപപപപപപപപപപപ 

പപപപപപ പപപപപപപപ പപപപപപപപ പപപപപപപപപപ 

 പപപപപപപപപപപപപപപ പപപപപപപ പപപപപപപപപപ പപപപപപപപപപപപപ 

പപപപപപപ പപപപപ പപപപപപപപപപപപപപ പപപപപപപ. 

പപപപപപപപപ എഞ്ചിനീയര്/ 

   

 പപപപപപപപപപപപപപ പപപപപപപപപപപപപ പപപപപപപപപപപപ. 

 പപപപപപപപപപപപപ പപപപപപപപപ പപപപപപപപപപപ പപപപപപപപ 

പപപപപപപപപപപപപപപ പപപപപപ പപപപപപപപപ. 

 പപപപപപപപപപപപപ പപപപപപപ പപപപപപപപപപപപപ പപപപപപപപപപപപപപ 

പപപപപപപപപ പപപപപപപപ പപപപപപപ. 

പപപപപപപപപപ പപപപപപപപപപ /പപപപപപപപപപപപ  പപപപപപപപപപ 

 പപപപപപപപപപ പപപപപപപപപപ. 

 പപപപപപപപപ പപപപപപപപപപപപ. 

 പപപപപപപപപപപപപ പപപപപ പപപപപപപ പപപപപപ 

പപപപപപപപപപപ പപപപപപപപപപപപ പപപപപപ പപപപപപപപ. 

 പപപപപപപപ പപപപ പപപപപപപപപപപപപപപപപ പപപപപപ പപപപപപ പപപപപപ , 

 
 
 
 
 
 

െർച്ചയിൽ ഉയർന്നു വന്ന ദൊേയങ്ങൾ  

        1. ുബ്രപ്ന്ദൻ എന്ന നതോഴിലോളി,  തനിക്കു ബ്ജോലി നെയ്തു ഇതുവനര ആയിട്ടും 

15 േിവ ത്തിന് ഉള്ളിൽ ബ്വേനം ലഭയമോയട്ടില്ല എന്ന് അഭിപ്പോയനപട്ടു.  

             AE ഇതിനു മറുപടി ആയി പറഞ്ഞത് പഞ്ചോയത്്ത ൽ നിന്നുംമ ്പ്ടൾ 

കോലോധി കഴിഞ്ഞു മൂന്നുനോല് േിവ ത്തിന് ഉള്ളിൽ തനന്ന ഓൺകലൻ വർക്ക ്



എല്ലോം നെയ്തു മുകളിബ്ലക്കു അയക്കുന്നുെ്. എന്നോൽ ബ്കപ്ന്ദ  ർക്കോറിൽ 

നിന്നും ഫെ് ലഭിക്കോൻ കവകുന്നതിനോൽ നതോഴിലോളി കൾക്ക് കൂലി 

ലഭിക്കുന്നതിനും തോമ ം വരുന്നു.  

2. അപു നോടോർ  - പുതിയ ബുക്ക് കിട്ടിയില്ല  

               1200 ഓളം കോർഡുകൾ മോപ്തബ്മ ആേയ ഘട്ടത്തിൽ പഞ്ചോയത്തിൽ 

ലഭയമോയുള്ളു. അത് പഞ്ചോയത്തിൽ ഉള്ള മുഴുവൻ വോർഡ ്കളിലും ആയി 

വിതരണം നെയ്തബ്പോൾ തീർന്നു ബ്പോയി. ബ്റോക്ക് വരുന്ന മുറക്ക് എല്ലോവർക്കും 

ലഭയമോക്കും.  

 3. നെറു നപണ്ണ് -  ബ്ജോലി കിട്ടുന്നില്ല  

                നതോഴിൽ കനെത്തി വരോനും വന്നോൽ അവർക്ക് 100 േിവ നത 

പണി നൽകോം എന്നും അറിയിച്ചു.  

4. ശോന്ത, വിമല - കലഫ് പദ്ധതിയിൽ നതോഴിലുറപ് ബ്വേനം കിട്ടിയില്ല  

                 മോറർ ബ്റോളിൽ ഇതു വനര അവർ ക ൻ നെയ്തിട്ടില്ല,  

പഞ്ചോയത്തിൽ വന്ന ്അന്വേഷ്ിക്കണം എന്ന് മറുപടി നൽകി.  

5. ആരിഫ - പുരയിടം പണി ബ്വണം.  

                 നതോഴിലുറപ് പദ്ധതിയിൽ പുരയിടം പണി, കോട ്പറിക്കൽ, എന്നിവ 

നിർത്തലോക്കി.  

6. ശോരേ - APL ബ്റഷ്ൻ കോർഡ ്ഉള്ളവർക്ക് പണി നെയ്യോബ്മോ?  

                 Apl ലിറിൽ ഉള്ളതും കടോശവോ  ലിറിൽ ഉള്ളവരുനടയും 

പുരയിടത്തിൽ നതോഴിൽ നെയ്യോം.  

7.  ുകബേ - മോറർ ബ്റോൾ ഇല്ലോനത ബ്റോഡ് അരുകിൽ കത നടൽ 

പ്പവർത്തി ലഭിച്ചു. പണി നെയ്തു. കൂലി ലഭിച്ചില്ല  

         പരിരണക്കോൻ നപ്ശമിക്കോം എന്ന് മറുപടി AE നൽകി.  

8.  ലീല - ബ്റോഡ്  ംരക്ഷണം നെയ്യുക  

         A, പഞ്ഞിയൂർ ബ്റോഡ്  

         B, നവളുത്ത പോറ ബ്റോഡ്  

         C, മുള നവട്്ട പറമ്്പ – കരിഞ്ചൊത്തി ബ്റോഡ്  

    D, പ്ലോപട്ടി - മുള നവട്്ട പറമ്്പ  

9. ഷ്ീബ - ഉേിമൂട് ബ്റോഡ് ക ഡ ്വോൾ  

          ഈ പ്പവർത്തി നതോഴിലുറപിൽ ഇല്ല.  

10. പ്പിയ - ബ്റോഡിനു ഇരു വശവും ഉള്ള കോട് നെത്തൽ ബ്വണം.  

            കോട് നവട്ടൽ പ്പവർത്തി നതോഴിലുറപിൽ നിന്നും ഒഴിവോക്കി 

ഇരിക്കുന്നു. 

മഴ കുഴി,  കല്ല് അടുക്കും, കബ്മ്പോറ് കുഴി തുടങ്ങിയവ,  പ്പവർത്തികൾ 

നെയ്യുവോനുള്ള സ്ഥലം കനെത്തി വന്നോൽ ഉടനന പണി നൽകോം എന്ന് AE കൂട്ടി 

ബ്െർത്തു.  

      എല്ലോവരുനടയും  ംശയങ്ങൾക്കും മറുപടിക്കും ബ്ശഷ്ം AE കൃതജ്ഞത 

ബ്രഖ് നപടുത്തി.  



ബ്ശഷ്ം ബ്േശീയ രോനബ്ത്തോനട 5 മണിക്ക ്ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പ്രോമ  ഭ 

നടപടികൾ അവ ോനിപിച്ചു.  
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