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ആമുഖം 

                  ഇന്ത്യയില് സ്ാോരണക്കാരായ ജനങ്ങളുതട തതാഴില് തെയ്യുവാനുള്ള 

അവരാശതത്ത സ്ംരക്ഷിച്്ച നിലനിര്ത്തുന്നതിനായി 2005 തസ്േ്റ്റംബര് മോ ം 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 മുഖയലക്ഷയം. 

 ്രിക്്രുതട ഉേജീവനവും ആയി ബന്ധതപ്പട്ട വിഭവാടിത്തറ ശക്തി 

തപ്പടുത്തുരയും സ്ാമൂഹിരമായി േിപന്നാക്കം നില്ക്കുന്ന എല്ലാ രുടുംബങ്ങതളയും 

േദ്ധതിയില് ഉൾതപ്പടുത്തുരയും േഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാേനങ്ങതള ശക്തിതപ്പടുത്തുര  

എന്നതും ഇതിൻതറ ലക്ഷയമാണ്. 

  

സ്വിപശഷതരൾ 
 

 നിയമത്തിൻതറ േിൻബലമുള്ള അവരാശാേിഷ്ഠ ിത േദ്ധതി 

 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 

 രരാറുരാപരാ ഇടനിലക്കാപരാ ഇല്ല 

 തോതുജന േങ്കാളിത്തപത്താതട പലബര് ബഡ്ജറ്റ് 

 ബാങ്ക് പോപസ്റ്റാഫീസ്് വഴി മാക്തം പവതന വിതരണം 

 സ്്ക്തീരൾക്്ക മുൻരണന 

 രമ്പയൂട്ടര് ശൃംഖല വഴിയുള്ള പമാണിറ്ററിംര് സ്ംവിോനം 

 ക്രാമസ്ഭ േദ്ധതി ഓഡിറ്റ് തെയ്യുന്നു 
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പ്ശീയ ക്രാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതി ക്േരാരം ക്രാമേഞ്ചായത്ത് 

ക്േപ്ശത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവൻ ക്േവൃത്തിരളും പസ്ാഷയല് ഓഡിറ്റിങ്ങിനു 

വിപേയമാക്കണതമന്്ന വരുപ്പ് 17(2) നിഷ്കര്ഷിക്കുന്നു. േദ്ധതി ക്േവര്ത്തനതത്തപ്പറ്റിയും 

തോതു േനം െിലവഴിക്കുന്നതിതനപ്പറ്റിയും േൗര സ്മൂഹം നടത്തുന്ന  േരസ്യവും 

സ്വതക്ന്ത്വുമായ േരിപശാേനയാണ് ആണ് പസ്ാഷയല് ഓഡിറ്റ് അഥവാ സ്ാമൂഹിര 

കണക്്ക  േരിപശാേന .തതാഴിലുറപ്പ് നിയമക്േരാരം വര്ഷത്തില് രെുതവണ 

പസ്ാഷയല് ഓഡിറ്റ് ക്രാമസ്ഭരൾ എല്ലാ വാര്ഡിലും രൃതയമായി നടപത്തെതാണ് 

പസ്ാഷയല് ഓഡിറ്റ് ലൂതട അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും സ്ുതാരയത ഉറപ്പു 

വരുത്തുന്നതിനും രാരയക്ഷമത വര്േിപ്പിക്കുന്നതിനും  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 തതാഴിലുറപ്പ്േദ്ധതിയില്  സ്ുരമവും സ്ുതാരയവുമായി പസ്ാഷയല് 

ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിന്  പരരളത്തില്  സ്വതക്ന്ത് െുമതലയുള്ള പസ്ാഷയല് ഓഡിറ്റ ്

യൂണിറ്റ് നിലവില് വന്നു.  

1.രീ ിശാ ്ഗ് ം 

ബ് ോഷ്യൽ  ഓഡിറ്റ് റിബ് ോഴ്സ്  ബ്പഴ്സൺ  പ്പവർത്തി ഫയൽപരിബ്ശോധന, ഫീൽഡ് തല 

 രർശനം,  നതോഴിലോളികളും ആയുള്ള അഭിമുഖം, എം.ഐ.എ ്  പരിബ്ശോധന എന്നി 

വനയ അടിസ്ഥോനമോക്കിയോണ് ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിബ്പോർട്്ട തയോറോക്കിയത്. 
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ചുവതെ പറയുന്ന രീ ി അവലംബിച്ചാണ് ഈ റിദപ്പാർട്ട് യ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ്. 

1. ഓഡിറ്റ്ലാൻ 

 

 ഓഡിറ്റ് പ്ലോൻ തയ്യോറോക്കൽ 

 ഓഫീ ്  രർശനം 

 

2. അഭിമുഖം 

 

 ബി.ഡി.ഒ, പഞ്ചോയത്ത് പ്പ ിഡന്റ്, ജന പ്പതിനിധികൾ, ന പ്കട്ടറി&സ്റ്റോഫ് 

 ബ്മറ്റ്, നതോഴിലോളികൾ, കർഷ്കർ,  

3. ഫയൽപരിദശാധന 

 നപോതു പ്പവർത്തികൾ, 

 ബ്രഖകളുനട ഉള്ളടക്കം -  ുതോരയത, പരിപൂർണ്ണത 

4.ഫീൽഡ്  ന്ദർശനം, നിരീക്ഷണം 

 പ്പവർത്തികളുനട  ുതോരയത, പരിപൂർണ്ണത 

 പ്പവർത്തികളുനട അളവുകൾ 

5.റഫറൻ ് 

 വിക നബ്രഖ, വോർഷ്ികപദ്ധതിബ്രഖ, എംഐഎ ്, രജിസ്റ്ററുകൾ 

 

6.വിവരങ്ങളുതെ ദഗ്ോഡീേരണം 

 ബ്പ്കോസ്സ് നവരിഫിബ്ക്കഷ്ൻ  , അവ ോനവട്ടചർച്ച 

7.േരെ് റിദപ്പാർട്ട്  യാറാക്കൽ 
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 പഞ്ചായത്ത ്അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ  

    

1 ജില്ല തിരുവനന്ത്േുരം 

 

2 പലാക്്ക   വാമനേുരം 

 

3 അതിരുരൾ   

 വടക്്ക  വോമനപുരം പ്ഗോമപഞ്ചോയത്ത് 

 കിഴക്്ക പുല്ലമ്പോറ പ്ഗോമപഞ്ചോയത്ത് 

 പടിഞ്ഞോറ് മുദോക്കൽ പ്ഗോമപഞ്ചോയത്ത് 

 നതക്്ക  മോണിക്കൽ പ്ഗോമപഞ്ചോയത്ത് 

4 വിസ്തീര്ണം   18.46 ച.കി. മീ 

5 വാര്ഡ് രളുതട എണ്ണം 16 

6 ജനസ്ംഖയ  26314 

7 േട്ടിര ജാതി 4004 

 

   

 

ത ാഴിലുറപ്പുപദ്ധ ിഅെിസ്ഥാനവിവരം 

നതോഴിൽ 

കോർഡ് (ആനക) 

ആക്റ്റീവ്  

നതോഴിൽ 

കോർഡ് 

നതോഴിൽ കോർഡ് 

(SC/ST) 

വോർഡിനല ആക്റ്റീവ് 

നതോഴിൽ കോർഡ് 

5027  

 

2604 24.99% 260 
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അവോശ ംരക്ഷണം 

മഹോത്മഗോന്ധി ബ്ദശീയ പ്ഗോമീണ നതോഴിലുറപ് നിയമത്തിലൂനട പ്ഗോമീണ ജനതയ്ക്്ക 

നതോഴിൽ നല്കു ന്നതിബ്നോനടോപം അവരുനട പത്തു അവകോശങ്ങളും  ംരക്ഷിക്ക 

നപടുന്നു.  ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിലൂനട പ്പവൃത്തികളുനട പരിബ്ശോധനയും അബ്തോനടോപം 

നതോഴിലോളികളുനട പത്തവകോശങ്ങളും  ംരക്ഷിക്കനപടുന്നു നവന്നും 

വിലയിരുത്തുന്നു. നതോഴിലുറപ് നിയമത്തിലൂനട നതോഴിലോളികൾക്്ക ലഭിബ്ക്കെ പത്ത ്

അവകോശങ്ങൾ  

1.ത ാഴിൽ ോർഡുമായിമായി ബന്ധതപട്ടവ: 

നതോഴിൽ കോർഡ് ഒരു ആധികോരിക ബ്രഖയോണ്.മഹോത്മോഗോന്ധി ബ്ദശീയ പ്ഗോമീണ 

നതോഴിലുറപ് നിയമത്തിനല   നഷ്ഡയൂള് 2 പ്പകോരം നതോഴിൽ കോർഡിന്  അബ്പക്ഷ 

നല്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്്ക 15 ദിവ ത്തിനകം തികച്ചും സസജനയമോയി നതോഴിൽ കോർഡ് 

ലഭയമോക്കണനമന്ന് അനുശോ ിക്കുന്നു. കൂടോനത കൃതയമോയ ഇടബ്വളകളിൽ കോർഡ് 

പുതുക്കി  നല്ബ്കെതുമോണ്. നതോഴിൽ കോർഡ് നതോഴിലോളികളുനട കകവശം 

തനന്നയോണ്  ൂക്ഷിബ്ക്കെത്  നതോഴിലിൽ ഏർനപട്ട ദിവ ങ്ങൾ കൃതയമോയി 

ബ്രഖനപടുത്തിയിരിക്കണം. 

2.ത ാഴിൽലഭിക്കുന്ന ്   ംബന്ധിച്ച:് 

നതോഴിൽ കോർഡ് ഉള്ള  ഏനതോരു കുടുംബത്തിനും  100 ദിവ നത്ത അവിദഗ്ദ കോയിക 

നതോഴിലിന് അവകോശമുെ്. അബ്പക്ഷ നൽകിയോൽ കകപറ്റ് ര ീത് നൽകുകയും 15 

ദിവ ത്തിനകം  നതോഴിൽ ലഭയമോക്കണനമന്നും നിയമത്തിൽ പ്പതിപോദിക്കുന്നു. 

3.ത ാഴിലില്ലായ്മദവ നം: 

നതോഴിൽ നപട്ടു കഴിഞ്ഞോൽ  15 ദിവ ത്തിനകം നതോഴിൽ ലഭയമോക്കോത്ത പക്ഷം 

നതോഴിലില്ലോയ്മ  ബ്വതനം ലഭിക്കോൻ നതോഴിലോളിക്്ക അവകോശമുെ്. 
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 4. തഷ്ൽഫ ്ഓഫ് ദഗ്പാജേ്റ്റ ് ംബന്ധിച്ച:് 

വോർഡിൽ ആവശയമോയ വിക ന പ്പവർത്തനങ്ങൾ കനെത്തുന്നതിനോയി  

നതോഴിലോളികൾക്്ക അവകോശമുെ് നതോഴിൽ കനെത്തുന്നതിനു 

നതോഴിലോളികളുനടയും ബ്മറ്റിന്നറയും ഭോഗത്ത് പങ്കോളിത്തമുെോബ്കെതുെ്.   

 

5. യാഗ്  തചലവ്  ംബന്ധിച്ച:്   

നതോഴിലോളികൾ തോമ  സ്ഥലത്തു നിന്നും 5 കിബ്ലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ  നതോഴിൽ 

ലഭിക്കുവോനുള്ള അവകോശമുെ്,  പ്പസ്തു ത പരിധിക്കു പുറത്തു നതോഴിൽനചബ്യ്യെ 

 ോഹചരയം   ഉെോവുകയോനണങ്കിൽ യോപ്തോ ബത്തയോയി കൂലിയുനട  10% തുക 

നിലവിനല കൂലിപ്പകോരം  27 രൂപ 10 കപ  പ്പവൃത്തി ദിവ ങ്ങളിൽ ലഭയമോക്കണം. 

അഞ്്ച കിബ്ലോമീറ്റർ  പരിധിക്കപുറം നതോഴിലുറപ് പ്പവൃത്തി നചയ്തിട്ടില്ല എന്നോണു 

നതോഴിലോളികളിൽ നിന്നും മന ിലോക്കോൻ കഴിഞ്ഞത്. 

6.ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത  ൗേരയങ്ങൾ ബന്ധിച്ച:് 

നതോഴിലിടങ്ങളിൽ  ലഭിബ്ക്കെ അടിസ്ഥോന  ൗകരയങ്ങളോയ പ്പഥമ ശുപ്ശൂഷ്ോ 

 ംവിധോനങ്ങൾ,  വിപ്ശമ  മയനത്ത തണൽ  ൗകരയം, കുടിനവളളം എന്നിവ 

നതോഴിലോളികൾക്്ക  ൗജനയമോയി ലഭിബ്ക്കെതുെ്.    

അപേെങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച:് 

നതോഴിലുറപ് ബ്ജോലിക്കിനട നതോഴിലോളികൾക്്ക ഏനതങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അപകടം 

 ംഭവിച്ചു ബ്പോവുകയോനണങ്കിൽ നിയമത്തിനല നഷ്ഡയൂള് 2(5) പ്പകോരവും അദ്ധയോയം 9 

നല പരോമർശങ്ങളുനട അടിസ്ഥോനത്തിലും ചികിത്സ  നചലവുകളുനട ബ്രഖകൾ  

 മർപിക്കുന്ന മുറയ്ക്്ക മുഴുവൻ തുകയും അനുവദിച്ചു നകോടുബ്ക്കെതോണ്. ഓഡിറ്റ്

കോലയളവിൽ അത്തരത്തിൽഉള്ള അപകടങ്ങൾ ഒന്നും  ംഭവിച്ചിട്ടില്ല .  

7.ദവ നം ലഭയമാക്കുന്ന ു  ംബന്ധിച്ച:്  

നതോഴിലുറപ് നിയമ പ്പകോരം മ ്ബ്പ്ടോൾ കോലോവധി അവ ോനിച്്ച 15 ദിവ ത്തിനകം 

അക്കൗെിൽ  കൂലി ലഭിക്കോൻ അവകോശമുെ്.  
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  8. 15 േിവ ത്തിനേം ദവ നം ലഭയമായിതല്ലങ്കിൽ നഷ്ടപരിഹാരം 

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവോശം 

നതോഴിൽ പൂർത്തീകരിച്ചു പതിനഞ്ചു ദിവ ത്തിനുള്ളിൽ കൂലി ലഭിച്ചിനല്ലങ്കിൽ 

കൂലിയുനട൦.05 ശതമോനം നഷ്ടപരിഹോരത്തിനുള്ള അവകോശം ഉെ്. പഞ്ചയത്തിൽ 

നിന്നും പതിനഞ്ചു ദിവ ത്തിനുള്ളിൽ എഫ്.ടി.ഒ നചയ്തിട്ടുനെങ്കിലും നിലവിൽ  

ബ്കപ്ര ർക്കോരിൽ നിന്നും ഫെ് ലഭയമോകോതിരിക്കുന്ന   ോഹചരയത്തിൽ ആണ് 

ബ്വതനം   കവകുന്നത്. 

9.പരാ ി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്ച:് 

നതോഴിലുറപുമോയി ബന്ധനപട്ട ഏനതങ്കിലും കോരയത്തിൽ പരോതിയുെോകുന്ന പക്ഷം 

പരോതി ബ്രഖോമൂലം പഞ്ചോയത്തില് പരോതിനപടോവുന്നതോണ്, പ്പസ്തു ത പരോതി  വീകരിച്്ച 

കഴിഞ്ഞോൽ കകപറ്റ് ര ീത് നല്കു കയും, പരമോവധി  7  ദിവ  പരിധിക്കുള്ളിൽ 

അബ്നവഷ്ിച്ചു പരോതിക്്ക മറുപടി  നല്ബ്കെതോണ് (section (19).  പരോതികൾ 

അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള  ബ്ടോൾ പ്ഫീ നമ്പർ (18004251004 ) നപോതു ജനങ്ങൾക്്ക കോണോവുന്ന 

വിധത്തിൽ പഞ്ചോയത്തിൽ പ്പദർശിപിബ്ക്കെതോണ്  

10.ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റനെത്തുന്ന ു ംബന്ധിച്ച:് 

നതോഴിലുറപിൽ ഏനറ്റടുത്ത പ്പവർത്തികൾ ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിൽ 

പങ്കോളികളോവുന്നതിൽ നതോഴിലോളികൾക്്ക അവകോശമുെ് (section 17.2 

 

ത ാഴിലാളിേളുതെ േെമേൾ 

 കൃതയ  മയത്ത് നതോഴിൽ സ്ഥലത്ത് ഹോജരോയി ഒപുവയ്ക്കുക. 

 നതോഴിലുറപ് പ്ഗോമ ഭയ്ക്കും ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പ്ഗോമ ഭയ്ക്കും കൃതയമോയി 

പനങ്കടുക്കുക. 

 പ്പകൃതി  ംരക്ഷണത്തി ന് അവശ്യമോയ പ്പവർത്തികൾ ഏനറ്റടുത്തു 

നടപിലോക്കുക 

 ആസ്തി ൃഷ്്ട്ടിക്കുന്ന പ്പവർത്തികൾ  കനെത്തി ബ്മറ്റിനനയും പഞ്ചോയത്ത് 

അധികൃതനരയും അറിയിക്കുക. 
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ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവർത്തിേൾ 

 

2018 - 19  ോമ്പത്തിക വർഷ്ത്തിൽ നനല്ലനോട് പഞ്ചോയത്തിനല മോണിക്കമംഗലം 

വോർഡിൽ നതോഴിലുറപ് പദ്ധതിയുനട ഭോഗമോയി നടപിലോക്കിയ 2 പ്പവർത്തികൾ    

ആണ് ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വിബ്ധയമോക്കിയത്. 

 1.LD/314293 : കതക്കോട ്പ്പബ്ദശനത്ത  മണ്ണ ്ജല  ംരക്ഷണ പ്പവർത്തികൾ 

 2.LD/314294 :  ബർമതി  പ്പബ്ദശത്ത ്മണ്ണ ്ജല  ംരക്ഷണ പ്പവർത്തികൾ 

 

ഫയൽ പരിദശാധനയിൽ േതെത്തിയ വിവരങ്ങൾ 

ബ്കര്ര  ർക്കോർ നിർബ്ദശപ്പകോരം ഒരു വർക്്ക ഫയലിൽ തോനഴപറയുന്ന 22 ബ്രഖകൾ 

നിർബന്ധമോയും ഉെോബ്കെതോണ്. 

1. േവർ ദപജ് 

 വോർഷ്ിക മോസ്റ്റർ  ർക്കുലർ പ്പകോരം കവർ ബ്പജിൽ പഞ്ചോയത്തിനല വിവരങ്ങൾ  

ജില്ല, പ്പവർത്തി നടപിലോക്കിയ വിവരങ്ങൾ,  അടങ്കൽ തുക, ആനക നചലവ്,  നടത്തിയ 

തീയതി മുതലോയ വിവരങ്ങൾ ബ്രഖനപടുബ്ത്തെതോണ്. പരിബ്ശോധിച്ച രെ് 

ഫയലുകളിലും കവർബ്പജ് കോണോൻ  ോധിച്ചു. 

2. തചക്്ക ലിസ്റ്റ് 

 വർക്്ക ഫയൽ  ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുനട പട്ടികയും അവരുനട ബ്പജ് നമ്പർ 

ബ്രഖനപടുത്തുന്ന നചക്്ക ലിസ്റ്റ് പരിബ്ശോധനയ്ക്്ക വിബ്ധയമോക്കിയ രെു ഫയലിലും   

ഉെോയിരുനന്നങ്കിലും ബ്പജ് നമ്പർ ബ്രഖനപടുത്തിയിരുന്നില്ല . 

3. ആക്ഷൻ ലാൻ  

ഒരു ജനകീയ ഇടനപടലിനന ബ്നർ ോക്ഷയം നതളിയിക്കുന്ന ബ്രഖയോണ് ആക്ഷൻ പ്ലോൻ 

ബ്കോപി. പ്ഗോമ ഭ നിർബ്േശിക്കുന്ന പ്പവർത്തികൾ നഷ്ൽഫ് ഓഫ ് ബ്പ്പോജക്ടിബ്ലക്്ക 

മോറ്റുകയും ഇതിൽനിന്നും മുൻഗണനോ അടിസ്ഥോനത്തിൽ   ോമ്പത്തിക വർഷ്ത്തിൽ 
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ആവശയമുള്ള പ്പവർത്തികൾ തിരനഞ്ഞടുത്ത ആക്ഷൻ പ്ലോൻ പരിബ്ശോധനയ്ക്്ക 

വിബ്ധയമോക്കിയ  രെു ഫയലുകളിലുംഇല്ലോയിരുന്നു.  

4. ഭരണാനുമ ി 

 ഒരു വോർഡിൽ ഒരു വർഷ്ം നടപിലോക്കിയ നതോഴിലുറപ് പദ്ധതി പ്പവർത്തനങ്ങൾക്്ക 

പഞ്ചോയത്ത് ഭരണ  മിതി നൽകുന്ന അനുമതിയോണ് ഭരണോനുമതി. പരിബ്ശോധിച്ച 

രെു ഫയലുകളിലും ഭരണോനുമതി കോണോൻ  ോധിച്ചു. 

5.  ാദങ്ക ിേ അനുമ ി 

 പരിബ്ശോധിച്ച രെു ഫയലുകളിലും  ോബ്ങ്കതിക അനുമതി ബ്രഖ ഉെോയിരുന്നു. 

6. വിശേമായ എസ്റ്റിദമറ്റ് 

  ോബ്ങ്കതിക എസ്റ്റിബ്മറ്റ് പദ്ധതിയിൽ ഏനറ്റടുത്ത് ഓബ്രോ പ്പവർത്തിക്കും  ംസ്ഥോന 

 ർക്കോർ ചുമതലനപടുത്തിയ അധികോര സ്ഥോനത്തിനു അനുമതിബ്യോടുകൂടി 

 ോബ്ങ്കതിക എസ്റ്റിബ്മറ്റ് ഉെോയിരിബ്ക്കെതോണ്. പരിബ്ശോധിച്ച രെു  ഫയലുകളിലും 

ഡീനറ്റയിൽഡ് എസ്റ്റിബ്മറ്റ് ജനകീയ ഭോഷ് യിൽ ഉെോയിരുന്നു. 

7. ദഗ്ഡായിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ ൻ 

പരിബ്ശോധിച്ച രെു ഫയലുകളിലും കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല. 

8. ഡിമാൻഡ് ദഫാം 

പരിബ്ശോധിച്ച രെു ഫയലുകളിലും  ഡിമോൻഡ് ബ്ഫോം കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല.  

9. വർക്്ക അദലാദക്കഷ്ൻ ദഫാം 

 നതോഴിൽ ആവശയനപട്ടവർക്്ക നതോഴിൽ അനുവദിച്ചു നകോെുള്ള ബ്ഫോമോണ് വർക്്ക- 

അബ്ലോബ്ക്കഷ്ൻ ബ്ഫോം. പരിബ്ശോധിച്ച രെു ഫയലുകളിലും വർക്്ക അബ്ലോബ്ക്കഷ്ൻ- 

ബ്ഫോം കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല. 

10. മ ്ദഗ്ൊൾ. 

 നതോഴിലുറപ് പദ്ധതിയിനല ബ്രഖകളിൽ ഏറ്റവും പ്പധോനനപട്ട ബ്രഖയോണ് മ ്ബ്പ്ടോൾ. 

പരിബ്ശോധിച്ചതിൽ  രെു ഫയലുകളിൽ ആയി 21 ഈ മ ്ബ്പ്ടോളുകളോണ് 
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ഉെോയിരുന്നത്.  ഇവയിൽ നോനലണ്ണം നവട്ടി തിരുത്തലും, മൂനന്നണ്ണത്തിൽ മോറ്റിന്നറ 

ഒപില്ലോത്തതും, മ ്ബ്പ്ടോളുകളിൽ അധികോരികൾ  ോക്ഷയനപടുത്തത്തതും 

പ്ശദ്ധയിൽനപട്ടു. 

11. എം ബുക്്ക 

 ഒരു പ്പവർത്തിയിൽ  എന്ത് നടന്നു? എപ്ത അളവിൽ നടന്നു? എന്നുള്ള കോരയങ്ങൾ 

കൃതയമോയി ബ്രഖനപടുബ്ത്തെ  ുപ്പധോന ബ്രഖയോണ് എം. ബുക്്ക. അതുനകോെുതനന്ന 

ഈ പുസ്തകത്തിൽ അളവുകൾ ബ്രഖനപടുത്തുന്ന ബന്ധനപട്ട ഉബ്ദയോഗസ്ഥൻ  അവരുനട 

ബ്പരും ഒപും  ീലും നിർബന്ധമോയും ബ്രഖനപടുബ്ത്തെതോണ്. പരിബ്ശോധനയ്ക്്ക 

വിബ്ധയമോക്കിയ രെു ഫയലുകളിലും  എം. ബുക്്ക ഉെോയിരുന്നു. 

12. മ ്ദഗ്ൊൾ മൂവ്തമന്റ് സ്ലിപ്പ് 

 പരിബ്ശോധിച്്ച രെു ഫയലുകളിലും  മ ്ബ്പ്ടോൾ മൂവ്നമന്റ് സ്ലിപ്  കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല. 

13. തവജ് ലിസ്റ്റ്  

 ബ്വതനം കൃതയമോയി ലഭിക്കുന്നതിനുബ്വെി ബ്വജ് ലിസ്റ്റ് തയ്യോറോക്കുന്നതിൽ 

ഉബ്ദയോഗസ്ഥന്മോർ പ്പബ്തയകം പ്ശദ്ധ പുലർത്തിയിട്ടുെ്. 

14. എഫ് .െി. ഒ  

 നതോഴിലോളികളുനട ബ്വതനം അവരുനട ബോങ്ക് അക്കൗെിബ്ലക്്ക അയച്ചു എന്നതിനുള്ള 

നതളിവ് എന്ന നിലയിലോണ് എഫ്. ടി .ഒ  ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. രെു ഫയലുകളിലും 

എഫ്. ടി .ഒ കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല. 

15. ദറായൽറ്റി  തപയ്തമന്റ് 

 പരിബ്ശോധനയ്ക്്ക വിബ്ധയമോക്കിയ രെു  ഫയലുകളിലും  ബ്റോയൽ റ്റി നപയ്നമന്റ് 

കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല. 

16. ഗ് ീ ദസ്റ്റജ് ദഫാദട്ടാഗ്ഗഫി 

പ്പവർത്തി തുടങ്ങും മുമ്പ്, നടന്നുനകോെിരിക്കുബ്മ്പോൾ, പൂർത്തീകരിച്്ച കഴിയുബ്മ്പോൾ 

തുടങ്ങിയ ഘട്ടത്തിനല ബ്ഫോബ്ട്ടോകൾ ഫയലിൽ  ൂക്ഷിക്കണം. പരിബ്ശോധിച്ച ഫയലു 

കളിൽ പ്തി ബ്സ്റ്റജ് ബ്ഫോബ്ട്ടോപ്ഗോഫി കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല. 
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17. ജിദയാ ൊഗ് ദഫാദട്ടാേൾ 

         പ്പവർത്തി സ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപോധിയോണ് ജിബ്യോ ടോഗ് ബ്ഫോബ്ട്ടോകൾ. 

എന്നോൽ, പരിബ്ശോധനയ്ക്്ക വിബ്ധയമോക്കിയ ഒരു ഫയലിലും ജിബ്യോ ടോഗ് ബ്ഫോബ്ട്ടോകൾ 

കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല. 

18. ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീേരണ  ാക്ഷയപഗ് ം 

19.തമറ്റീരിയൽ   തഗ്പാേയുർതമൻറ്  ദസ്റ്ററ്റ്തമന്റ് 

20. തമറ്റീരിയൽ ബിൽ ആൻഡ് വൗച്ചർ 

 എന്നീ ബ്രഖകൾ രെു ഫയലിലും കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല. 

21. ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ട്  

 എ.  എം.  ി പ്പകോരമുള്ള ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടപോക്കുന്നത് ഇബ്പോഴോണ്. 

22.സ റ്റ് ഡയറി 

  ംസ്ഥോന  ർക്കോരിന്നറ നിർബ്േശപ്പകോരം  വർക്്ക ഫയലിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്കെ 

ഇരുപത്തി രെോമനത്ത ബ്രഖയോണ് ക റ്റ് ഡയറി. പരിബ്ശോധനയ്ക്്ക വിബ്ധയമോക്കിയ 

രെു ഫയലു കളിലും  ക റ്റ് ഡയറി കോണോൻ  ോധിച്ചു.  

ഫീൽഡ ്പരിദശാധനയിൽ നിന്ന് 

1.LD/314293 : സ ക്കാെ ്ഗ്പദേശതത്ത  മണ്ണ് ജല  ംരക്ഷണ ഗ്പവർത്തിേൾ 

                        കതക്കോട് പ്പബ്ദശത്ത്ത്  തട്ടു തിരിച്ചും കയ്യോല നിർമ്മിച്ചും മണ്ണ് ജല 

 ംരക്ഷണ പ്പവർത്തനങ്ങൾ നടപിലോക്കുന്നതിനോയി, 2,91,397രൂപ, 1020 നതോഴിൽ 

ദിനങ്ങൾക്കോയി  ോബ്ങ്കതിക അനുമതി നൽകിയ പ്പവർത്തനത്തിൽ തമ്പി, 

ഷ്ീബ.എ ് , ഫീന, പത്മകുമോരി അമ്മ,അജിത.എ ്,പത്മകുമോരി,പ്പീത,കമലമ്മ, 

ശോന്ത,  ുനിതകുമോരി, ുമതി,ലീല,ലളിതമ്മ എന്നിവരുനട പുരയിടങ്ങളിലോയി 53 

മഴക്കുഴികൾ,16 കബ്മ്പോസ്റ്റ് കുഴികൾ,120 മീറ്റർ നീളത്തിൽ കല്ല് കയ്യോല, 300 മീറ്റർ 

നീളത്തിൽ കജവബ്വലി,548 മീറ്റർ നീളത്തിൽ മണ്ണു കയ്യോല കളും,3950 മീറ്റർ നീളത്തിൽ 

മണ്ണുബെ്കളും,195 മീറ്റർ നീളത്തിലും മൂന്ന് മീറ്റർ വീതിയിലും തട്ടു തിരിക്കൽ 

തുടങ്ങിയ പ്പവർത്തികൾ 10 മ ്ബ്പ്ടോളിൽ ആയി  1005 ദിവ ംനകോെ് 

പൂർത്തീകരിച്ചതോയി എം ബുക്കിൽ ബ്രഖനപടുത്തിയിരിക്കുന്നു.ഡി ്ബ്പ്ല ബ്ബോർഡിന് 
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2300 രൂപയും ഷ്ോർനപനിംഗ് ചോർജ് ആയി 5100 രൂപയും ഉൾനപനട 2,88,801 രൂപ29 കപ  

പദ്ധതിക്കോയി നചലവഴിച്ചതോയി എം ബുക്കിൽ  ബ്രഖനപടുത്തിയിരുന്നു. 

                   ഈ പ്പവർത്തി 12 ബ്പരുനട പുരയിടങ്ങളിലോയി 1005 പ്പവൃത്തിദിനം 

ഉപബ്യോഗിച്്ച പൂർത്തീകരിച്ചതോയി മനസ്സിലോക്കി.അബ്പക്ഷ നൽകിയ പുരയിടങ്ങളിൽ 

തമ്പി,ചരുവിള പുത്തൻവീട് എന്ന പുരയിടത്തിൽ പണി നചയ്തിട്ടിനല്ലന്നും അറിയോൻ 

 ോധിച്ചു.ബോക്കി 12 പുരയിടങ്ങളിലോയി 53 മഴക്കുഴികൾ കോബ്ണെ സ്ഥോനത്ത് 

8 മഴക്കുഴികൾ കോണോൻ  ോധിക്കുകയും, 12 മഴക്കുഴികൾ പല  ോഹചരയങ്ങളിൽ  

മൂടിയ അവസ്ഥയിലും കോണനപട്ടു,16 കബ്മ്പോസ്റ്റ് കുഴികൾ  കോബ്ണെ സ്ഥോനത്ത്  12 

കബ്മ്പോസ്റ്റ് കുഴികൾ കോണുകയും, 4 കുഴികൾ മൂടനപട്ടതോയും  കോണനപട്ടു. 

മനണ്ണോലിപ് തടയുന്നതിനോയി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന മണ്ണു ബെ് 3958 മീറ്റർ നചയ്തതോയി 

പ്ശദ്ധയിൽനപട്ടു ഇവിനട 8 മീറ്റർ കൂടുതൽ പ്പവർത്തി നചയ്തിട്ടുെ്. 548 മീറ്റർ 

മണ്ണുകയ്യോലകൾ കോബ്ണെ സ്ഥോനത്ത് 219 മീറ്റർ മോപ്തമോണ് കോണുവോൻ  ോധിച്ചത്, 

ബോക്കി ശക്തമോയ മഴയിലും,പ്പളയത്തിലും നശിച്ചതോയിആണ് മനസ്സിലോക്കോൻ 

 ോധിച്ചത്.  

എം ബുക്്ക പ്പകോരം 120 മീറ്റർ കല്ലു കയ്യല കോബ്ണെ സ്ഥലത്ത് 49 മീറ്റർ മോപ്തമോണ് 

കോണോൻ  ോധിച്ചത്. ബോക്കി പ്പവർത്തനം നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലോക്കി 300 മീറ്റർ 

കജവബ്വലി നിർമിബ്ക്കെ സ്ഥലത്ത് 14 മീറ്റർ കജവബ്വലി മോപ്തമോണ്നി 

ർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് 286 മീറ്റർ കജവ ബ്വലിയുനട  നിർമ്മോണം നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലോയി. 

 

                               71 മീറ്റർ നീളത്തിൽ 1.5 മീറ്റർ വീതിയിൽ പ്പവർത്തി നടന്നിട്ടില്ലോത്ത 

കല്ലു കയ്യോലക്്ക  106.5ചതുരപ്ശ മീറ്ററിന്  129 രൂപ 66 കപ  നിരക്കിൽ 13,808.79 രൂപയും  

286 മീറ്റർ നീളത്തിലും 1.5 മീറ്റർ വീതിയിലും പ്പവർത്തി നടന്നിട്ടില്ലോത്ത കജവബ്വലി ക്്ക 

429 ചതുരപ്ശമീറ്ററിന് 8. 1 3 രൂപ നിരക്കിൽ 3487.77രൂപയും എം ബുക്കിൽ അധിക 

തുകയോയോണ് ബ്രഖനപടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 

  ഈ പ്പവർത്തികളിൽ ധോരോളം വോഴ കുഴികളും,മരച്ചീനി കൂനകളും, 

നീർച്ചോലിന്നറ  പ്പവർത്തനവും അധികമോയി നചയ്തിരിക്കുന്നു. 

 തട്ടു തിരിച്്ച പ്പവർത്തികൾ പൂർത്തിയോക്കിയിരിക്കുന്നത് മനണ്ണോലിപ് 

തടയുന്നതിനും ജല ംരക്ഷണം നടത്തുന്നതിനും  ഹോയകമോയിട്ടുെ്. 
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2.LD/314294  ബർമ ി ഗ്പദേശത്്ത മണ്ണുജല  ംരംക്ഷണ      

  ഗ്പവൃത്തിേൾ 

                     ഈ പ്പവർത്തനത്തിനോയി 2,84,143 രൂപ 963 നതോഴിൽ ദിനങ്ങൾക്കോയി 

 ോബ്ങ്കതിക അനുമതി നൽകിയ പ്പവർത്തനത്തിൽ ജയകുമോരി , രമകുമോരി, 

 ുബ്രപ്രൻപിള്ള, ബ്മോഹൻലോൽ,ബ്ബബി, ജയരോജ്,  ഷ്ീന, ബിരു.വി, ലളിത,  ുഭപ്ദ, 

രോധമ്മ എന്നിവരുനട പുരയിടങ്ങളിലോയി 14 മഴക്കുഴികൾ, 16 കബ്മ്പോസ്റ്റ് കുഴികൾ, 

135 മീറ്റർ കല്ലു കയ്യോല,300 മീറ്റർ കജവബ്വലി,402 മീറ്റർ മണ്ണു കയ്യോല,3950 മീറ്റർ  മണ്ണു 

ബെ്, 195 മീറ്റർ നീളത്തിലും മൂന്ന് മീറ്റർ വീതിയിലും തട്ടു തിരിക്കൽ തുടങ്ങിയ 

പ്പവർത്തികൾ 11മോ ്ബ്പ്ടോളുകളിലോയി 945 നതോഴിൽദിനങ്ങൾ ഉപബ്യോഗിച്്ച, ഡി ്ബ്പ്ല 

ബ്ബോർഡിന് 2300രൂപയും ഷ്ോർനപനിംഗ് ചോർജ് 4720രൂപയും ബ്ചർത്ത് പദ്ധതിക്കോയി 

ആനക 2,70262 രൂപ നചലവഴിച്ചതോയി എം ബുക്കിൽബ്രഖനപടുത്തിയിരിക്കുന്നു.  

 

          ഈ പ്പവർത്തി 11 ബ്പരുനട പുരയിടങ്ങളിലോയി 945 നതോഴിൽ ദിനം ഉപബ്യോഗിച്്ച 

പൂർത്തിയോക്കിയതോയി മനസ്സിലോക്കി 11 പുരയിടങ്ങളിലോയി 14 മഴക്കുഴികൾ കോബ്ണെ 

സ്ഥലത്ത് 13 മഴക്കുഴികൾ കോണുവോൻ  ോധിക്കുകയും 1 മഴക്കുഴി നശിച്ച 

അവസ്ഥയിലും കെു. 16 കബ്മ്പോസ്റ്റ് ക്കുഴികൾ കോബ്ണെിടത്തു 11 കബ്മ്പോസ്റ്റ് കുഴികൾ 

കോണുവോൻ  ോധിക്കുകയും,5 എണ്ണം കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല.  3950 മീറ്റർ മണ്ണുബെുകൾ 

കോബ്ണെിടത്തു 1576 മീറ്റർ മണ്ണുബെ് അളക്കോൻ  ോധിക്കുകയും,ബോക്കി മണ്ണു ബെ് 

കൾ നശിച്ചതോയും മനസ്സിലോക്കി.402 മീറ്റർ മണ്ണു കയ്യോലകൾ കോബ്ണെ സ്ഥലത്ത് 409 

മീറ്റർ മണ്ണു കയ്യോലകൾ കോണുവോൻ  ോധിച്ചു. കോണുവോൻ  ോധിച്ച പുരയിടങ്ങളിൽ 

ഒനക്കയും തട്ടു തിരിച്ചോണ് പ്പവർത്തികൾ പൂർത്തിയോക്കിയത്. 135 മീറ്റർ കല്ലു 

കയ്യോലകൾ കോബ്ണെ സ്ഥോനത്ത് 96 മീറ്റർ കല്ല് കയ്യോലകൾ മോപ്തമോണ് കോണുവോൻ 

 ോധിച്ചത്,39 മീറ്റർ നീളത്തിലും 1.5 മീറ്റർ വീതിയിലും കല്ലു കയ്യോലയുനട പ്പവർത്തനം 

നടന്നിട്ടില്ല എന്നും മനസ്സിലോക്കി. 300 മീറ്റർ കജവബ്വലി കോബ്ണെ സ്ഥോനത്ത് 158 മീറ്റർ 

കജവ ബ്വലി യോണ് കോണോൻ  ോധിച്ചത്.142 മീറ്റർ നീളത്തിലും 1.5 മീറ്റർ വീതിയിലും 

കജവ ബ്വലിയുനട പ്പവർത്തനംനടന്നിട്ടില്ലഎന്നുംമനസ്സിലോയി. 

  39 മീറ്റർ നീളത്തിൽ 1.5 മീറ്റർ വീതിയിൽ പ്പവർത്തി നടന്നിട്ടില്ലോത്ത കല്ലു 

കയ്യോലക്്ക,58.5 ചതുരപ്ശമീറ്ററിന് 129 രൂപ 66 കപ  നിരക്കിൽ 

7585.11രൂപയും  
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  142 മീറ്റർ നീളത്തിലും 1.5 മീറ്റർ വീതിയിലും പ്പവർത്തി നടന്നിട്ടില്ലോത്ത 

കജവ ബ്വലിക്്ക  213 ചതുരപ്ശ മീറ്ററിന്  8.1 3 രൂപ നിരക്കിൽ 1,731. 69 

രൂപയും എം ബുക്കിൽ അധികതുകയോയോണ് ബ്രഖനപടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 

  ഈ പ്പവർത്തനത്തിൽ അധികമോയി വോഴകുഴികളും മരച്ചീനി 

കൂമ്പലൂകളും നചയ്തതോയി പ്ശദ്ധയിൽനപട്ടു. 

 

വിജിലൻ  ്ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ ്േമ്മിറ്റി( ജാഗ്ഗ ാ ദമൽദനാട്ട  മി ി) 

                           

                          മഹോത്മോഗോന്ധി ബ്ദശീയ പ്ഗോമീണ നതോഴിലുറപ് പദ്ധതിയിനല ഏറ്റവും 

പ്പധോനനപട്ട  ംഘടനോപരമോയ ഒരു വിഭോഗമോണ് വിജിലൻ ് ആൻഡ് ബ്മോണിറ്ററിങ് 

കമ്മിറ്റി അഥവോ ജോപ്ഗതോ  മിതി. 2018- 19 മോസ്റ്റർ   ർക്കുലർ അനു രിച്്ച 

 മൂഹത്തിന്നറ വിവിധ ഭോഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പട്ടികജോതി, പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭോഗത്തിൽ 

നപട്ടവരും ജന മ്മതനോയ ഒരു വയക്തിയും ഒരു ജനപ്പതിനിധിയും വനിതകൾ 

ഉൾനപനട അഞ്്ച മുതൽ ഏഴ് വനര അംഗങ്ങളടങ്ങുന്ന കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നത് 

പ്ഗോമ ഭയിൽ നവച്ചോണ്. വോർഡ് തലത്തിൽ രൂപീകരക്കുന്ന ഈ  കമ്മറ്റിയിൽ 

അധയോപകർ, ആശ വർബ്ക്കഴ്സ്,   വയം  ഹോയ  ംഘങ്ങൾ നിന്നും അതോയത് 

അയൽക്കൂട്ടം കുടുംബപ്ശീ,  ബ്ജോയിൻ കലബിലിറ്റി അംഗങ്ങൾ, യൂത്ത് അംഗങ്ങൾ, 

 ിവിൽ ന ോക റ്റി അംഗങ്ങൾ ഈ ബ്മൽപറഞ്ഞ വിഭോഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 

അംഗങ്ങൾ ആയിരിക്കണം വിജിലൻ ് ആൻഡ് ബ്മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റിയിൽ 

ഉൾനപടുബ്ത്തെത്. 

 പ്പോതിനിധയ  വഭോവബ്ത്തോനട കൂടി ജനങ്ങളിൽ നിന്നും തിരനഞ്ഞടുക്കുന്ന  ഈ 

അംഗങ്ങളുനട പ്പവർത്തന കോലോവധി ചുരുങ്ങിയത് ആറു മോ  കോലവും പരമോവധി 

ഒരു വർഷ്ം വനരയും ആണ് നതോഴിൽ തുടങ്ങുബ്മ്പോഴും പൂർത്തിയോകുബ്മ്പോഴും ഈ 

 മിതിക്്ക പ്പവർത്തി പരിബ്ശോധിക്കോവുന്നതും തിരുത്തൽ നിർബ്േശങ്ങൾ 

യഥോ മയങ്ങളിൽ പഞ്ചോയത്തിനന  ബ്രഖോമൂലം അറിയിക്കോവുന്നതുമോണ്.ഈ  

റിബ്പോർട്ടുകൾ വർക്്ക ഫയലിന്നറ ഭോഗമോയി ഇരിക്കുന്നതും ഒരു കൺകറന്റ് 

ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിബ്പോർട്്ട എന്ന നിലയിൽ പിന്നീട് പ്ഗോമ ഭ നടത്തുന്ന ബ് ോഷ്്യൽ 

ഓഡിറ്റിൽ  ഇത്  ഹോയകമോവുകയും നചയ്യും. 
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ഗ്ഗാമ  പഞ്ചായത്തിൽ  ൂക്ഷിദക്കെ 7 രജിസ്റ്ററുേൾ 

 

 

ബ്കപ്ര  ർക്കോരിന്നറ നിർബ്േശപ്പകോരം തോനഴപറയുന്ന 7 രജിസ്റ്ററുകൾ നിർബന്ധമോയും 

പ്ഗോമപഞ്ചോയത്തിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്കെതോണ് 

1.നതോഴിൽ കോർഡിനുള്ള കുടുംബ അബ്പക്ഷയുനട രജിസ്റ്റർ  

2.പ്ഗോമ ഭ ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പ്ഗോമ ഭ മീറ്റിംഗ് രജിസ്റ്റർ  

3.നതോഴിൽ ആവശയനപട്ടതും നകോടുത്തതും  ംബന്ധിച്്ച രജിസ്റ്റർ  

4.പ്പവർത്തിയുനട ലിസ്റ്റും ചിലവും വിശദോംശങ്ങളും  ംബന്ധിച്്ച രജിസ്റ്റർ  

5. സ്ഥിര ആസ്തികളുനട രജിസ്റ്റർ 

 6.പരോതി രജിസ്റ്റർ  

7.  ോധന  രജിസ്റ്റർ 

ഈ  7 രജിസ്റ്ററുകളും പഞ്ചോയത്തിൽ മോതൃകോപരമോയി  ൂക്ഷിക്കുകയും വിവരങ്ങൾ 

ബ്രഖനപടുത്തുകയും നചയ്തിരുന്നു 
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നിർദേശങ്ങൾ 

ത ാഴിലാളിേൾക്്ക:  

 നതോഴിലോളികൾ അവരുനട അവകോശങ്ങനളക്കുറിച്്ച ബ്ബോധവോന്മോർ ആവുകയും 

അവ കൃതയമോയി ബ്നടിനയടുക്കോൻ പ്ശമിക്കുകയും ബ്വണം. 

 നിയമ പ്പകോരം അനുവദനീയമോയ അപ്തയും നതോഴിൽ ദിനങ്ങൾ  ബ്ചോദിച്്ച 

വോബ്ങ്ങെതോണ്. ഇതിനോയി നതോഴിൽ ഡിമോൻഡ് നചയ്യുകയും അതിന് കകപറ്റ്  

തീയതി വച്്ച കകപറ്റ് ര ീത് വോബ്ങ്ങെതോണ്.  

 നതോഴിലോളികൾ അവകോശങ്ങനളക്കുറിച്്ച ബ്ബോധവോന്മോരോക്കുന്നബ്തോനടോപം 

ഉത്തരവോദിതവനത്ത കുറിച്ചും ( കൃതയ മയത്ത് ഹോജരോയി ബ്ജോലി നചയ്യുക, 

കൃപ്തിമങ്ങളിൽ കൂട്ടുനിൽക്കോനത ഇരിക്കുക തുടങ്ങിയവ ) 

ബ്ബോധവോന്മോരോകണം.  

 നതോഴിലുറപ് പ്ഗോമ ഭയിൽ കൃതയമോയി പനങ്കടുത്തു  പദ്ധതി നിർബ്േശങ്ങളും 

അഭിപ്പോയങ്ങളും അറിയിക്കുക 

 നതോഴിലിനു അബ്പക്ഷിക്കുബ്മ്പോൾ കകപറ്റ് ര ീത് വോങ്ങി  ൂക്ഷിക്കുക 

ദമറ്റ് മാർക്്ക:  

 ക റ്റ് ഡയറി,  മ ്ബ്പ്ടോൾ  എന്നിവ കൃതയമോയി പൂരിപിക്കണം. നവട്ടി  

തിരുത്തലുകൾ പോടില്ല. 

 തങ്ങൾക്്ക ലഭിച്ച പരിശീലനം അനു രിച്്ച നതോഴിലോളികൾക്്ക നതോഴിലിനന 

കുറിച്്ച വയക്തത നൽകണം.  

 നതോഴിൽ കോർഡ് കൃതയമോയി പൂരിപിച്ചു നതോഴിലോളികൾക്്ക നകോടുക്കുക. 

യോനതോരു കോരണവശോലും ബ്മറ്റുമോർ  നതോഴിൽ കോർഡ് കയ്യിൽ 

 ൂക്ഷിക്കോതിരിക്കുക. 

 പണിസ്ഥലത്ത് ആവശയമോയ  ൗകരയങ്ങൾ ഉബ്െോനയന്ന് ഉറപു വരുത്തുക.  

 ക റ്റ് ഡയറിയിൽ ബ്മോണിറ്ററിംഗിനു എത്തുന്ന ഉബ്ദയോഗസ്ഥനരനക്കോെ് 

ഒപിടിപിക്കണം.   
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ഉദേയാഗസ്ഥർക്്ക: 

 വർക്്ക ഫയലിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്കെ 22 ബ്രഖകൾ കൃതയമോയി  ൂക്ഷിക്കണം.     

ബ്കപ്ര  ർക്കോരിന്നറ ഇക്കോരയത്തിലുള്ള മോർഗ്ഗനിർബ്േശം കൃതയമോയി 

പോലിബ്ക്കെതോണ്. 

  വർക്്ക ഫയലിലും ഏത് ബ്രഖയിലും  ഒപിടുന്ന ഉബ്ദയോഗസ്ഥൻ അവരുനട ബ്പരും 

സ്ഥോനവും തീയതി ബ്രഖനപടുത്തണം. 

  പ്പവർത്തി സ്ഥലനത്ത പ്പവർത്തനരീതികൾ,  നതോഴിലോളികളുനട പ്പവർത്തന 

ങ്ങളുനട നിലവോരം, പ്പവർത്തനരീതി ,പ്പവർത്തിസ്ഥലനത്ത ഭൂപ്പകൃതി,  

തുടങ്ങിയ കോരയങ്ങൾ ഉബ്ദയോഗസ്ഥർ നിരീക്ഷിബ്ക്കെ ഒരു 

അടിസ്ഥോനഘടകമോണ്.  

ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തിദനാെ്:  

 കൃതയമോയ ഇടബ്വളകളിൽ പ്ഗോമ ഭ, ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പ്ഗോമ ഭ എന്നിവ 

നടത്തണം. 

 കോലോവസ്ഥയ്ക്്ക അനു രിച്്ച ബ്വണം പദ്ധതികൾ തിരനഞ്ഞടുക്കോൻ. 

 നതോഴിലുറപ് പദ്ധതി നടപിലോക്കുന്നതിനും വിനിബ്യോഗിക്കുന്നതും  തുക 

യ്ക്കുള്ള ബ്നട്ടം ഉെോകുന്നു എന്നും ഉറപോക്കണം. 

  ്പ്തീ ശക്തികരണം ഉറപ് വരുത്തുക   

 പദ്ധതിയുനട  ുതോരയതയും  ഉത്തരവോദിതവവും നതോഴിലോളികളുനട 

പങ്കോളിത്തവും ഉറപുവരുത്തുക 

 സ്ഥിര ആസ്തികളിനട  ൃഷ്്ട്ടിനയ ബ്പ്പോത്സോഹിപിക്കുക 
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ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ ഗ്ഗാമ ഭ റിദപ്പാർട്ട് 

 വോമനപുരം ബ്ലോക്്ക പഞ്ചോയത്ത്,നനല്ലനോട് പ്ഗോമപഞ്ചോയത്തിൽ 1.10.2018 

മുതൽ 31.3.2019 വനര യുള്ള അർദ്ധ  ോമ്പത്തിക വർഷ് കോലയളവിൽ 

മോണിക്കമംഗലം വോർഡിൽ നടത്തിയ പ്പവർത്തനങ്ങളുനട ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 

പ്ഗോമ ഭ 23.11.2019 രോവിനല 11 മണിക്്ക ലക്ഷംവീട് അംഗൻവോടിക്്ക  മീപം വച്്ച 

നടത്തി. പ്ഗോമ ഭയുനട അധയക്ഷയോയി കുമോരി ബിരുവിനന തിരനഞ്ഞടുക്കുകയും, 

ഈശവരപ്പോർത്ഥനക്്ക ബ്ശഷ്ം വി.ആർ.പി  ബ്മോനിഷ് ഭരണഘടനോ പ്പതിജ്ഞ 

നചോല്ലിനക്കോടുക്കയും തുടർന്ന് വോർഡ് നമമ്പർ ഉഷ്  വോഗതം ആശം ിക്കുകയും, 

വി.ആർ.പി ശിവപ്പിയ ആമുഖം അവതരിപിക്കുകയും, വി.ആർ.പി വിശോഖ് 

അവകോശം വിശദീകരിച്ചു നകോടുക്കുകയും നചയ്തു.തുടർന്ന് വി.ആർ.പി 

പ്പതോപചപ്രൻ റിബ്പോർട്്ട അവതരിപിക്കുകയും നചയ്തു.തുടർന്നു നടന്ന ചർച്ചകളിൽ 

നതോഴിലോളികൾ  ജീവമോയി പനങ്കടുക്കുകയും, നിർബ്േശങ്ങളും  അഭിപ്പോയങ്ങളും 

 ംശയങ്ങളും പങ്കുനവക്കുകയും നചയ്തു.  

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ  നിർദേശങ്ങൾ  

 1. നതോഴിലുറപ്  മയം കുറയ്ക്കണം. 

2. ഒരു വർഷ്ം 150 നതോഴിൽ ദിനം കുടുംബത്തിന് ലഭയമോകണം.  

3.ക റ്റുകളിൽ അടിസ്ഥോന  ൗകരയങ്ങൾ നമച്ചനപടുത്തണം 

4, തരിശുനിലങ്ങളിൽ നനൽകൃഷ്ി നടത്തി നകോയ്ത്തുൽ വം നടത്തണം. 

5, ഓണത്തിന് മുൻപ് നചയ്ത  ബ്ജോലിയുനട കൂലി ബ്പോലും ലഭിച്ചിട്ടില്ല,കൂലി  

ലഭിക്കുവോനുള്ള നടപടികൾ  വീകരിക്കണം  

6, ആട്ടിൻ കൂട്,ബ്കോഴിക്കൂട്,ബ് ോഫ്റ്റ് പിറ്റ് തുടങ്ങിയവ നചയ്യുവോൻ  ോമ്പത്തിക 

 ഹോയം മുൻകൂറോയി നൽകണം. 

7,  ിപി മുതൽ ലക്ഷം വീട് വനര ബ്റോഡ് പുനരുദ്ധോരണം  

8, അംഗൻവോടിയിൽ വൃക്ഷകത്ത നടൽ  

9, പോട്ടകൃഷ്ി  

10, പറവിളബ്ക്കോണം ചിറ പുനരുദ്ധോരണം. 
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             നിർബ്േശങ്ങൾക്കും അഭിപ്പോയങ്ങൾക്കും  ംശയങ്ങൾക്കും വി ആർ പി മോരും, 

പഞ്ചോയത്തിനന പ്പതിനിധീകരിച്്ച ഓവർ ിയർ അൻവർ  ോറും മറുപടി പറഞ്ഞു. 

പ്ഗോമ ഭ മുബ്ന്നോട്ടുനവച്ച നിർബ്േശങ്ങളിൽ പഞ്ചോയത്തിന് നചയ്യുവോൻ  ോധിക്കുന്ന 

നിർബ്േശങ്ങൾ മുൻഗണനോ പ്കമമനു രിച്്ച നടപിലോക്കനമന്നും, അവകോശങ്ങൾ  

 ംരക്ഷിക്കോനുള്ള നടപടിപ്കമങ്ങൾ കൂടുതൽ കോരയക്ഷമമോയി നടപിലോക്കുനമന്നും 

ഉറപുനൽകി.തുടർന്ന് ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പ്ഗോമ ഭ റിബ്പോർട്്ട നതോഴിലോളികൾ  കയ്യടിച്്ച 

പോ ോക്കി.ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിബ്പോർട്്ട അംഗീകരിച്ചതിനന തുടർന്ന് ബ് ോഷ്യൽ 

ഓഡിറ്റ് പ്ഗോമ ഭയിൽ ബ്മറ്റ് പ്പ ന്നകുമോരി കൃതജ്ഞത  ബ്രഖനപടുത്തുകയും,  ബ്ദശീയ 

ഗോനബ്ത്തോനട ഒരു മണിക്്ക ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  പ്ഗോമ ഭ അവ ോനിക്കുകയും നചയ്തു. 

ഉപസംഗ്രഹം 

               ക്േവര്ത്തിരൾ തിരതഞ്ഞടുക്കുപമ്പാൾ  അതീവ ജാക്രത േുലര്പത്തെതുെ്. 

ഭൂമിതയ േുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനു൦  അതുവഴിസ്ുസ്ഥിര വിരസ്നം 

സ്ാേയമാരുന്നതിനും ലര്ഷയം 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 വരുന്നത ്

ആശങ്കാജനരമാണ്. ഈ സ്ാമൂഹിര േരിപശാേന ഒരു ഉയിര്തത്തഴുപന്നല്പ്പിനു 

സ്ാേയമാരുന്ന ക്േതയാശപയാതട ഈറിപപ്പാര്ട്്ട സ്മര്പ്പിക്കുന്നു.  

 

സസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ഗ്പവര്ത്ത്തനങ്ങ ിൽ  പങ്കാ ികൾ ആയവർ 

 തതാഴിലുറപ്പ്  വിഭാരം ഉപ്യാരസ്ഥര് 

 വാര്ഡിതല തതാഴിലാളിരൾ 

 പമറ്റ്മാര് 

 േഞ്ചായത്ത് ഭരണ സ്മിതി അംരങ്ങൾ 

 േഞ്ചായത്ത് ഉപ്യാരസ്ഥർ 

 രുടുംബക്ശീ ക്േവര്ത്തരർ 
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അനുബന്ധം- 1-  

ത ാഴിലുറപ്പ ്പദ്ധ ിയിൽ ഏതറ്റെുത്്ത തചയ്യാൻ പറ്റിയ ഗ്പവർത്തിേൾ  

1. വിഭോഗം എ : പ്പകൃതി വിഭവ പരിപോലനവുമോയി ബന്ധനപട്ട നപോതു  പ്പവർത്തികൾ 

2 . വിഭോഗം ബി :  മൂഹത്തിൽ അവശത അനുഭവിക്കുന്ന  വിഭോഗങ്ങൾക്കുള്ള  

വയക്തിഗത ആസ്തികൾ ഖണ്ഡിക 5 ൽ പരോമർശിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്്ക മോപ്തം  

3. വിഭോഗം  ി : ബ്ദശീയ പ്ഗോമീണ ഉപജീവന മിഷ്ൻ നിബന്ധനകൾ അനു രിക്കുന്ന          

 വയം  ഹോയ  ംഘങ്ങൾക്കു നപോതു അടിസ്ഥോന  ൗകരയങ്ങൾ 

4 . വിഭോഗം ഡി : പ്ഗോമീണ അടിസ്ഥോന  ൗകരയങ്ങൾ 

 അനുബന്ധം: 

വിവിധ  ലത്തിലുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥരുതെ ചുമ ലേൾ 

 ദമറ്റ് മാരുതെ ചുമ ലേൾ  

 പ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്പവർത്തിയുനട ബ്മൽബ്നോട്ടം  

 

 നതോഴിൽ കോർഡിൽ ആവശയമുള്ള വിവരങ്ങൾ ബ്രഖനപടുത്തുക  

 

 ബ്മറ്റ് മോരുനട പരിശീലങ്ങളിൽ പനങ്കടുക്കുകയും അറിവുകൾ 

 നതോഴിലോളികളുമോയി പങ്കുനവക്കുകയും നചയ്യുക  

 

 പ്പവർത്തി ഇടങ്ങളിൽ ആവശയമോയ  ൗകരയങ്ങൾ ഉറപു വരുത്തുക 

  

 നതോഴിലോളികൾക്്ക അവരുനട പത്തു അവകോശങ്ങനള കുറിച്്ച പറഞ്ഞു 

നകോടുക്കുകയും ബ്ബോധവത്കരിക്കുകയും നചയ്യുക  

 

 

 പുതിയ നതോഴിൽ ഇടങ്ങൾ കനെത്തോനും പുതിയ നതോഴിൽ ആ ൂപ്തണം 

നചയ്യോനും നതോഴിലോളികനള  ഹോയിക്കുക   
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  ഓവർ  ിയർ / എൻജിനീയർ  

  പ്പവർത്തികളുനട  എസ്റ്റിബ്മറ്റ് തയ്യോറോക്കൽ  

 

       പ്പവർത്തിയുനട  ോബ്ങ്കതിക കോരയങ്ങളും അളവുകളും 

നതോഴിലോളികൾക്്ക പറഞ്ഞു നകോടുക്കുക 

 

 പ്പവർത്തിയുനട അളവുകൾ ബ്രഖനപടുത്തി കൂലി നൽകുന്നതിനുള്ള 

നടപടികൾ നചയ്യുക 

പഞ്ചായത്്ത ത ഗ്േട്ടറി / അ ിസ്റ്റന്റ് ത ഗ്േട്ടറി 

 പദ്ധതിയുനട ബ്മൽബ്നോട്ടം  

 

 ബില്ലുകൾ അംഗീകരിക്കോൽ  

 

 നതോഴിലോളികളുനട ബ്വതനം യഥോ മയം അവരുനട അക്കൗെിൽ  

എത്തിനയന്നു ഉറപു വരുത്തൽ 

 

 

 

 

 

 

 


