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ആമുഖം 

ഇന്തയയിൽ  ോധോരണക്കോരോയ ജനങ്ങളുനട നതോഴിൽ നെയ്യുവോനുള്ള 

അവകോശനത്ത  ംരക്ഷിച്്ച നിലനിർത്തുന്നതിനോയി 2005 ന പ്റ്റംബർ 

അഞ്ചോം തീയതി ബ്േശീയ ഗ്രോമീണ നതോഴിലുറപ് നിയമം നിലവിൽ വന്നു. 

അവിേഗ്ധ കോയിക നതോഴിലിൽ ഏർനപടോൻ  ന്നദ്ധതയുള്ള 

ഗ്രോമഗ്പബ്േശങ്ങളിൽ അധിവ ിക്കുന്ന ഏനതോരു കുടുംബത്തിനും ഒരു 

 ോമ്പത്തിക വർഷ്ം 100 േിവ ത്തിൽ കുറയോത്ത നതോഴിൽ 

ഉറപോക്കുന്നബ്തോനടോപം രുണബ്മന്മയുള്ളതും സ്ഥോയിയോയിട്ടുള്ളതും 

ഉൽപോേനക്ഷമവുമോയ ആസ്തികളുനട  ൃഷ്ടിയോണ് ഈ പദ്ധതിയുനട മുഖ്യ 

ലക്ഷയം.േരിഗ്േരുനട ഉപജീവനവും ആയി ബന്ധനപട്ട വിഭവോടിത്തറ 

ശക്തിനപടുത്തുകയും  ോമൂഹികമോയി പിബ്ന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന എല്ലോ 

കുടുംബങ്ങനളയും പദ്ധതിയിൽ ഉൾനപടുത്തുകയും പഞ്ചോയത്്ത രോജ ്

സ്ഥോപനങ്ങനള ശക്തിനപടുത്തുക  എന്നതും ഇതിൻനറ ലക്ഷയമോണ്. 

 

 വിബ്ശഷ്തകൾ 

 

നിയമത്തിൻനറ പിൻബലമുള്ള അവകോശോധിഷ്ഠ ിതപദ്ധതി 

ഗ്രോമപഞ്ചോയത്്ത ഗ്പബ്േശത്്ത തോമ ിക്കുന്ന 18 വയസ് പൂർത്തിയോയ 

ഏനതോരോൾക്കും പദ്ധതിയിൽ പങ്കോളിയോകോം 

 ്ഗ്തീക്കും പുരുഷ്നും തുലയ ബ്വതനം  

പരിസ്ഥിതി  ംരക്ഷണം കോർഷ്ിക ബ്മഖ്ലയിനല അടിസ്ഥോന  ൗകരയ 

വിക നം എന്നിവയ്ക്ക ്മുൻരണന 

നതോഴിലോളികൾ തനന്ന ഗ്പവർത്തികൾ കനെത്തുകയും ആ ൂഗ്തണനത്ത 

 ഹോയിക്കുകയും നെയ്യുന്നു 

ആ ൂഗ്തണത്തിലും നിർവഹണത്തിലും തികഞ്ഞ  ുതോരയത 

കരോറുകോനര ഇടനിലക്കോബ്രോ ഇല്ല 

നപോതുജന പങ്കോളിത്തബ്ത്തോനട ബ്ലബർ ബഡ്ജറ്റ ്

ബോങ്ക് ബ്പോബ്റോഫീ ് വഴി മോഗ്തം ബ്വതന വിതരണം 

 ്ഗ്തീകൾക്ക് മുൻരണന 

കമ്പയൂട്ടർ ശൃംഖ്ല വഴിയുള്ള ബ്മോണിറ്ററിംര്  ംവിധോനം 

ഗ്രോമ ഭ പദ്ധതി ഓഡിറ്റ ്നെയ്യുന്നു 

ബ്േശീയ ഗ്രോമീണ നതോഴിലുറപ് പദ്ധതി ഗ്പകോരം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്്ത ഗ്പബ്േശത്്ത  

നടപിലോക്കുന്ന മുഴുവൻ ഗ്പവൃത്തികളും  ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിങ്ങിനു 

വിബ്ധയമോക്കണനമന്ന17(2) വകുപ ് നിഷ്കർഷ്ിക്കുന്നു പദ്ധതി ഗ്പവർത്തന 



നത്തപറ്റിയും നപോതു ധനംെിലവഴിക്കുന്നതിനനപറ്റിയും പൗര  മൂഹം 

നടത്തുന്ന  പര യവും  വതഗ്ന്തവുമോയ പരിബ്ശോധനയോണ ്ആണ ് ബ് ോഷ്യൽ 

ഓഡിറ്റ ് അഥവോ  ോമൂഹിക പരിബ്ശോധന .നതോഴിലുറപ ് നിയമഗ്പകോരം 

വർഷ്ത്തിൽ രെുതവണ ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രോമ 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 കകവരിച്ചിട്ടുെ് എന്നും രുണബ്ഭോക്തോക്കളുനട 

ജീവിതത്തിൽ രുണകരമോയും  കോരയമോയ മോറ്റം ഉെോയിട്ടുെ് എന്ന ്ബ് ോഷ്യൽ 

കനെത്തോൻ കഴിയുന്നു 

പദ്ധതി ആ ൂഗ്തണ്ണം. നിര്വഹണം, ബ്മോണിറ്ററിംര ്തുടങ്ങി എല്ലോ വയക്തികളും 

ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രോമ ഭയിൽ നിർബന്ധമോയും പനങ്കടുക്കണം.മഹോത്മോ 

രോന്ധി ബ്േശീയ ഗ്രോമീണ നതോഴിലുറപ്പ ദ്ധതിയിൽ   ുരമവും 

 ുതോരയവുമോയി ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിന ്  ബ്കരളത്തിൽ   വതഗ്ന്ത 

െുമതലയുള്ള ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ്യൂണിറ്റ ്നിലവിൽവന്നു 

1.രീതിശോ ്ഗ്തം 

 

 ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിബ് ോഴ്സ്   നപര് ണ്  ഗ്പവർ ത്തി ഫയൽ പരിബ്ശോധന, 

ഫീൽഡ്  ന്ദർശനം, നതോഴിലോളികളും ആയുള്ള അഭിമുഖ്ം, എം ഐ എ  ്

പരിബ്ശോധന എന്നിവനയ അടിസ്ഥോനമോക്കിയോണ ്ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ്റിബ്പോർട്്ട 

തയ്യോറോക്കിയിട്ടുള്ളത്. തോനഴ പറയുന്ന രീതി അവലംബിച്ചോണ് ഈ റിബ്പോർട്്ട 

തയ്യോറോക്കിയിട്ടുള്ളത്. 

ഓഡിറ്റ് പ്ലോൻ  

ഓഡിറ്റ്  പ്ലോന ് തയ്യോറോക്കല് 

ഓഫീ ്  ന്ദർശന പരിപോടികൾ 

അഭിമുഖ്ം  

ബിഡിഒ, പഞ്ചോയത്്ത ഗ്പ ിഡൻറ്, ജനഗ്പതിനിധികൾ, ന ഗ്കട്ടറി & റോഫ്  

ബ്മറ്റ്, നതോഴിലോളികൾ, കർഷ്കർ,  

ഫയൽ പരിബ്ശോധന  

നപോതു ഗ്പവർത്തികൾ, 

ബ്രഖ്കളുനട ഉള്ളടക്കം -  ുതോരയത, പരിപൂർണ്ണത  



ഫീൽഡ്  ന്ദർശനം, നിരീക്ഷണം  

റഫറൻ  ്

 വിക നബ്രഖ്, വോർഷ്ിക പദ്ധതി ബ്രഖ്, എംഐഎ ്, രജിററുകൾ 

വിവരങ്ങളുനട ബ്ഗ്കോഡീകരണം 

 ബ്ഗ്കോ ് നവരിഫിബ്ക്കഷ്ൻ, അവ ോനവട്ട െർച്ച 

കരട് റിബ്പോർട്്ട തയ്യോറോക്കൽ 

ഓഡിറ്റിംഗിന് വിദേയമാക്കിയ ദഗ്പവർത്തിേൾ  

        1.10.2019 മുതൽ 31.3.2019 ഓഡിറ്റിംര ്കോലയളവിൽ ഓഡിറ്റിന ്വിബ്ധയ മോയ ്്്്

പ്രവര്തികള് 

 

 LD/314328-മണ്ഡപകുന്ന് വോർഡിനല കുരുബ്ന്നപൻ കോവ്, ഉല്ലോ ് നരർ 

ബ്ഗ്പബ്േശത് മണ്ണ ്ജല  ംരക്ഷണം ബ്ഗ്പവർത്തികൾ  

 LD/314327വട്ടവിള കീഴോയിബ്ക്കോണം ബ്ഗ്പബ്േശത് മണ്ണ ്ജല  ംരക്ഷണം 

ബ്ഗ്പവർത്തികൾ എന്നിവയോണ്.  

വാര്ഷിക മോറർ സര്കുലര് ഗ്പകോരം ഒരു ഫയൽ ലിൽ പ്രധാനമായുും 22 

രേഖകള്്ഉണ്ടായിേികണും. അവ  

            1.കവർ ബ്പജ്  

             2.നെക്ക് ലിറ ്ഓഫ് ബ്ഡോകയുനമന്റ ഡ 

             3.ആക്ഷൻ പ്ലോനിങ് ന്നറ ബ്കോപി  

             4.സാരേതിക്അനുമതി 

             5.ഭേണാനുമതി 

             6.വിശദ്എറിബ്മറ്റ ് 

             7.രപ്ായിുംഗഡ ആൻഡ് ഡിക ൻ  

              8.ഡിമോൻഡ് ബ്ഫോം  

             9.അരലാരകഷന്  

            10.ഈ മസ്റ്റര്രറാള് 

          11.്മസ്റ്റര്രറാള്്മൂബ്വമമന്റ ഡ  



            12.മവജഡ ലിറ ് 

             13.ഫെ് ഗ്ടോൻസ്ഫർ ഓർഡർ  

             14.മമഷര്മമന്റ ഡ് ബുക്ക്  

             15.്മമറ്റീേിയല്്മപ്രാകയുര്മമന്റ ഡ  

             16.മമറ്റീേിയല്്ബില്്&്വൗച്ചര് 

              17.രറായല്റ്റി ബ്പയ്മമന്റ ഡ  

              18.ഗ്തീ ബ്റജ ്ബ്ഫോബ്ട്ടോഗ്രോഫർ  

            ്19.ജിരയാ്ടാഗഡ്രഫാരടാപ്ഗഫി 

          ്്്20.പ്രവര്തി്രൂര്തികേണ  ർട്ടിഫിക്കറ്റ ് 

         ് ്്21.ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ്റിബ്പോർട്്ട  

         ്്്്22.ക റ്റ ്ഡയറി  

രജിസ്റ്റര് പരിദശാേന 

 

ബ്കഗ്ന്ദ ര്ക്കോരിന്നറ നിര്ബ്േശ ഗ്പകോരം തോനഴ പറയുന്ന ഏഴു 

രജിറര് നിര്ബന്ധമോയും ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തില്  ൂക്ഷിബ്ക്കെതോണ്. AMC 

ഗ്പകോരമുള്ള 7 രജിററുകളും്ഉെോയിരുന്നു.അവ തോനഴ പറയ്യുന്നു. 

 

 

നതോഴിൽ കോർഡ ്രജിറർ  

ഗ്രോമ ഭ രജിറർ 

നതോഴില് അബ്പക്ഷോ  രജിറര്  

വർക്ക ്രജിറർ 

ആസ്തി രജിറർ 

പരോതി രജിറർ 

നമറ്റീരിയൽ രജിറർ   

ഇവനയല്ലോംമോതൃകോപരമോയ രീതിയില് ് പഞ്ചോയത്തില്  ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് 

അഭിനന്ദോര്ഹമോണ.് 



 

 

ഫയൽ പരിദശാേന  

             പരിബ്ശോധിച്ച രെു ഫയൽ കളിൽ കവർ ബ്പജ് പൂർത്തി കരിച്ചിരുന്നതോയ് 

കോണോൻ  ോധിച്ചു. നെക്ക ് ലിറ ് ഉെോയിരുനന്നങ്കിലും ബ്പജ ് നമ്പർ ബ്രഖ് 

നപടുത്തിരുന്നില്ല. ആക്ഷൻ പ്ലോൻ, എറിബ്മറ്റ് ഡിക ൻ ആൻഡ് രപ്ായിുംഗഡ, 

 ംബ്യോജിത പദ്ധതി, നമറ്റീരിയൽ ലിറ്, നമറ്റീരിയൽ ബിൽ വൗച്ചർ ബിൽ, ഫെ ്

ഗ്ടോൻസ്ഫർ ഓർഡർ, ബ്റോയൽറ്റി, ബ്ഫോബ്ട്ടോ ഗ്രോഫ്, ജിബ്യോ ടോര ് ബ്ഫോബ്ട്ടോ ്, 

ബ്ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണ  ോക്ഷയ പഗ്തം, ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രോമ  ഭ 

LD/314327 എന്ന ഫയലിൽ ക റ്റ ് ഡയറി ഉെോയിരുന്നില്ല. ഡിമോൻഡ് ബ്ഫോം 

ഉെോയിരുനന്നങ്കിലും ഏത് കോലയളവിൽ ബ്വണനമന്ന ് ബ്രഖ്നപടുത്തിരുന്നില്ല.E 

മോ ്ബ്ഗ്ടോൾ പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നു. മമഷര്മമന്റ ഡ ബുക്ക് ഇൽ അളവുകൾ ബ്രഖ് 

നപടുത്തിരുന്നു. എറിബ്മറ്റ ്അനു രിച്ചുള്ള ബ്ഗ്പവരത്ികളോണ ്ബ്രഖ്  

 

സ്ഥല പരിദശാേന  

     മണ്ഡകുന്ന ്വോർഡിനല കുരുബ്ന്നപൻ കോവ്, ഉല്ലോ  ്നരർ ബ്ഗ്പബ്േശത്തു മണ്ണ ്

ജല  ംരക്ഷണം ബ്ഗ്പവർത്തികൾ LD/314328 ഇൽ 15  നതോഴിലോളി കളുനട 

പുരയിട ങ്ങളിലോയിട്ടോണ് ഈ ബ്ഗ്പവർത്തി പൂർത്തി കരിച്ചത്. ഈ ബ്ഗ്പവര്തിക്കു 

െിലവോയ ആനക തുക 2, 85, 721.22/-.ഡി ്ബ്പ്ല ബ്ബോര്ഡിനോയി 3000 rs 

പണിയോയുധ വോടകയോയി 4590rs െിലവോയതോയി m.ബുക്കിൽ കെു. 24.1.2019 

ഇൽ ബ്ഗ്പവർത്തി ആരംഭിച്ച 20.3.2019ഇൽ അവ ോനിച്ച ബ്ഗ്പവര്തിയിൽ 53 മഴ 

കുഴിക -1.50m നീളവും 1m വീതിയിലും, . 800m ആഴത്തിലും, 16കബ്മ്പോ ്റ് 

കുഴികളും 135m നീളത്തിലുള്ള കല്ലുകയ്യോലക്കു വോനം നവട്ടൽ 300m 

നീളത്തിലുള്ള കജവ ബ്വലിയും, മണ്ണ് കയ്യോല, മണ്ണ ്ബെുകൾ തട്ടുതിരിക്കൽ 

എന്നിവയോയിരുന്നു. എന്നോൽ ഫീൽഡ് പരിബ്ശോധന യിൽ കോണോൻ  ോധിച്ചത ്

13 മഴ കുഴികളും 9കബ്മ്പോ ്റ് കുഴികളും ആണ് കോണോൻ  ോധിച്ചത്. കല്ലുനകട്ടു 

കോണോൻ  ോധിച്ചു. മണ്ണ ് ബെുകൾ ഭോരിക മോയി തകർന്ന 

അവസ്ഥയിലോയിരുന്നു.  

1 കബ്മ്പോറിനു =3*3*1.500=13.5 

                         =13.5*145.8=1968.3/- 

ഇവിനട 6കബ്മ്പോറിനു =1968.3*6=11, 809.8/-, നപോതു നഷ്ടം  

300m, നീളത്തിലുള്ള കജവ ബ്വലി ഫീൽഡിൽ കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല.  



450sqm@rs8.13/sqm=3658.50്േൂര നപോതു നഷ്ടം  

CIB ഉെോയിരുന്നില്ല. ഇവിനട 3000 േൂര നപോതു നഷ്ട മോയി കണക്കോക്കോം.  

 

 

വട്ടവിള കീഴോയിബ്ക്കോണം ബ്ഗ്പബ്േശത്തു മണ്ണ ്ജല  ംരക്ഷണം ബ്ഗ്പവർത്തികൾ 

LD/314327എന്ന ബ്ഗ്പവർത്തി 10വീടുകളിലോയി 1006 നതോഴിൽ േിനങ്ങൾ നകോെ് 

പൂർത്തി യോക്കി. 2, 83971.21രൂപയോണ്ആനക ഈ ബ്ഗ്പവരത്ിക്കു നെലവോക്കിയത്. 

CIB ക്കോയി 3000rs പണി യോയുധ വോടകയോയി 4990 രൂപയും െിലവോക്കിയതോയി 

m.ബുക്കിൽ ബ്രഖ് നപടുത്തിരിക്കുന്നു. 58മഴ കുഴികളും 15കബ്മ്പോ റ്് കുഴികളും 

135 m കല്ലുകയ്യോല 300m കജവ ബ്വലി, 280m മണ്ണ് ബെ്, തട്ടു തിരിക്കൽ, മണ്ണ ്

ബെ് എന്നിവയോണ ്ബ്രഖ് നപടുത്തിരിക്കുന്ന ബ്ഗ്പവർത്തികൾ.  

ഇതിൽ 8 കബ്മ്പോ ്റ് കുഴികളോണ്  കോണോൻ  ോധിച്ചത്. 7കബ്മ്പോ റ്് കുഴികൾ 

കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല. ഇവിനട നഷ്ടം =1968.3*7=13, 778.1rs  

58 മഴ കുഴികളുനട സ്ഥോനത്തു 9 മഴ കുഴികളോണ് ഫീൽഡിൽ കോണോൻ 

 ോധിച്ചത.് എന്നിരുന്നോലും ഫീൽഡിൽ കോണോൻ  ോധിച്ചത്. എന്നിരുന്നോലും 

ഫീൽഡ്  ന്ദർശനത്തിൽ േോരോളമോയി വഴക്കുഴികൾ എടുത്തതോയി കോണോൻ 

 ോധിച്ചു. 52m കല്ലുകയ്യോലകൾ മോഗ്തമോണ് കോണോൻ  ോധിച്ചത്. ഭോരിക മോയി 

തകർന്ന മൺകയ്യോല കളോണ്ഫീൽഡിൽ കോണോൻ  ോധിച്ചത്. കജവ ബ്വലി 

എന്ന ബ്ഗ്പവർത്തി നെയ്തിരുന്നില്ല. ഇവിനട 3658.50/-നപോതു നഷ്ടം.  

300 വോഴ കുഴി ഫീൽഡിൽ കോണോൻ  ോധിച്ചു.  

CIB ഉെോയിരുന്നില്ല. ഇവിനട 3000/-നഷ്ടം.  

രെു പ്രവര്തികളിലുും കൂടി ആനക നപോതു നഷ്ടം =11, 809.8+3658.50+13, 

778.1+3658.50+6000=38904.9/- 

 

ത ാഴിൽ ോർഡ ്പരിദശാേന  

  മണ്ഡപം കുന്ന് വോർഡിൽ 239 ആക്ടിവ് നതോഴിൽ കോർഡ്കളോണ ്നിലവിൽ 

ഉള്ളത് . അതിൽ ഓഡിറ്റിംരിനോയി പരിബ്ശോധിച്ച കോർഡ ്കൾ പഴയ കോർഡ ്

കോലോയിരുന്നു പലരുനടയും കോർഡ് പുതിയ കോർഡിന്നറ ആവശയത്തിനോയി 

പഞ്ചോയത്തിൽ ആനണന്നും അറിയോൻ  ോധിച്ചു. ഈ  ോമ്പത്തിക 

വർഷ്ത്തിൽ 100 പണി ലഭിച്ചവർ 7 ബ്പർ.  



 
 

കണ്ടെത്തലുകള് 

 LD/314328, LD/314327 എന്നീ വർക്കുകളിൽ CIB കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല. മുൻപ് 

വച്ച CIB യുനട കപ  കിട്ടോത്തതിനോലോണ് വയ്ക്കോത്തനതന്നു ബ്മറ്റ ്

അറിയിച്ചു.  

 ടോർബ്പോളിൻ, കകയുറ, കോലുറ എന്നിവ ലഭിക്കോറില്ല  

 ഫറ് എയ്ഡ  ്ബ്ബോക്സ ്ബ്മറ്റു മോർ വോങ്ങി  ൂക്ഷിക്കുന്നതോയി അറിയോൻ 

 ോധിച്ചു .  

 ബിൽ നകോടുത്തിട്ടും  കപ  ലഭിച്ചിനല്ലന്നോണ് മന ിലോക്കോൻ 

 ോധിച്ചത.്  

 ബ്ജോലി നെയ്ത കപ  കിട്ടോനുനെന്നും നതോഴിലോളി കൾ അറിയിച്ചു  

 ഈ വോർഡിൽ ആർക്കും തനന്ന 100 പണി കിട്ടിയിനല്ലന്നോണ ്അറിയോൻ 

 ോധിച്ചത.്  

 പുതിയ നതോഴിൽ കോർഡ ്ലഭിക്കോനുെ്  

തപാ ു വിവരം  

     2018-19  ോമ്പത്തിക വർഷ്ത്തിൽ ഈ പഞ്ചോയത്തിൽ ആനക 4979നതഴിൽ 

കോർഡുകളോണ് ഇഷ്യൂ നെയ്തത്. അതിൽ 6925 നതഴിലോളികളും 2560ആക്ടിവ ്

നതഴിൽ കോർഡ ്കളും അതിൽ 2857ആക്ടിവ് നതോഴിലോളി കളുമോണ്. 

195നതോഴിലോളികൾക്കു 100 പണി ലഭിക്കുകയുെോയി. 1978 കുടുംബങ്ങളിലോയി 

2177വയക്തികൾ നതോഴിൽ നെയ്തു.  

ബ്ഗ്പവർത്തി നടന്നു നകോെിരിക്കുന്ന വർക്കുകൾ -123 

ബ്ഗ്പവർത്തി പൂർത്തിയോക്കിയ വർക്ക ്കളുനട എണ്ണം -221 

ആനക െിലവോയ തുക -2, 95.67ലക്ഷം രൂപ  

ബ്വതനം -276.17ലക്ഷം  

പഞ്ചായത്്ത വിവരങ്ങൾ  

നമറ്റീരിയൽ ആൻഡ്  ്കിൽഡ് ബ്വജ  ്-14.89ലക്ഷം ശത മനോടിസ്ഥോനത്തി 

ഇൽ EFMS ലൂനട ആനക െിലവോയ തുക ബ്രഖ് നപടുത്തിയതും 15 

േിവ ത്തിനുള്ളിൽ ബ്പയ്നമന്റ ്ജനബ്ററ്റ നെയ്തതിലും 100%കകവരിച്ച 

പഞ്ചോയത്തോണ് നനല്ലനോട്. ഇത് അഭിനന്ദോർഹമോണ്.  



           െർച്ചകൾക്കും മറുപടിക്കും ബ്ശഷ്ം നതോഴിലോളികൾ റിബ്പോർട്ടുംെർച്ചയും 

അംരീകരിച്ചു കകയടിച്ച പോ ോക്കുകയും നെയ്തു.  

ജാഗ്ഗ  ദമൽദനാട്ട  മി ി 

മഹോത്മോരോന്ധി ബ്േശീയ ഗ്രോമീണ നതോഴിലുറപ ് പദ്ധതിയിനല ഏറ്റവും 

ഗ്പധോനനപട്ട  ംഘടനോപരമോയ ഒരു വിഭോരമോണ ് ജോഗ്രത ബ്മൽബ്നോട്ട 

 മിതി.2018-19 മോറർ  ർക്കുലർ ഗ്പകോരം ജോഗ്രത ബ്മൽബ്നോട്ട  മിതിയിൽ 

 മൂഹത്തിനല വിവിധ ഭോരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പട്ടികജോതി പട്ടികവർഗ്ഗ 

വിഭോരത്തിൽനപടുകയും  ജന മ്മതനോയ ഒരു വയക്തിയും ഒരു 

ജനഗ്പതിനിധിയും വനിതകളും ഉൾനപടുന്ന അഞ്ചുമുതൽ 7 വനര അംരങ്ങൾ 

അടങ്ങുന്ന കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നത ് ഗ്രോമ 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 ഗ്പോതിനിധയ  വഭോവബ്ത്തോനട കൂടി ജനങ്ങളിൽനിന്ന ്

നതരനഞ്ഞടുക്കുന്ന കമ്മിറ്റിയുനട കോലോവധി െുരുങ്ങിയത ് ആറു മോ ം 

കോലവും പരമോവധി ഒരു വർഷ്വുമോണ് ഗ്പവർത്തിഗ്പവൃത്തി നടക്കുബ്മ്പോഴും 

വൃത്തിയോക്കുബ്മ്പോഴും ഈ  മിതിക്ക് ഗ്പവർത്തി പരിബ്ശോധിക്കുവോനും 

തിരുത്തൽ നിർബ്േശങ്ങൾ  മയോ മയങ്ങളിൽ പഞ്ചോയത്തിനല ബ്രഖ്ോമൂലം 

അറിയിക്കോവുന്നതോണ് ഈ റിബ്പോർട്ടുകൾ വർക്ക് ഫയലിനന ഭോരമോയി 

ഇരിക്കുന്നതും ഒരു കൺകറന്റ ്ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ്റിബ്പോർട്്ട എന്ന നിലയിൽ 

പിന്നീട ് ഗ്രോമ ഭ നടത്തുന്ന ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഇത്  ഹോയകമോവുകയും 

നെയ്യും . 

  

 

 
 
 
 



നിര്ദേശങ്ങള ്

ഗ്പോബ്േശിക ഭോഷ്യിലുള്ള എറിബ്മറ്റും ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ലഭയമോക്കണം. 

നതോഴിലുറപില് അനുവേനീയമോയതും മുന്രണന ഗ്കമത്തിലും 

ഗ്പവൃത്തികള് ഏനറ്റടുക്കോന് ഗ്ശദ്ധിബ്ക്കെതുെ്. 

ഉബ്േയോരസ്ഥര് ബ്രഖ്കളില് ഒപുനവക്കുബ്മ്പോള് തീയ്യതി കൂടി 

ബ്രഖ്നപടുബ്ത്തെോതോണ്. 

വിജിലന്  ്ആന്ഡ് ബ്മോണിറ്ററിംര ്കമ്മറ്റി അംരങ്ങനള ഓബ്രോ ആറുമോ ം 

കൂടുബ്മ്പോള് തിരനഞ്ഞടുബ്ക്കെതോണ.് വിഎം ിയുനട 

അഭിഗ്പോയങ്ങള ്ക റ്റ ്ഡയറിയില് കൃതയമോയി ബ്രഖ്നപടുബ്ത്തെതോണ്. 

നതോഴിലുറപില് ഏനറ്റടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുനട  ആസ്തികള ് േീര്ഘകോല 

നിലനില്പിന ്  ആവശയമോയ  ോബ്ങ്കതിക നിര്ബ്േശങ്ങള്നതോഴിലോളികള്ക്ക ്

ഓവര് ീയര് മോര ് നല്ബ്കെതും പോലിക്കുന്നുനെന്ന ്  ഉറപു 

വരുബ്ത്തെതുമോണ്. 

നതോഴിലിടങ്ങളില് അടിസ്ഥോന ന ൗകരയങ്ങള്നിര്ബന്ധമോയും ഒരുക്കണം. 

മണ്ണ് ജല ംരക്ഷണ ഗ്പവര്ത്തികളില് ഏനറ്റടുക്കുബ്മ്പോള ്ഗ്പവര്ത്തി 

കോലോനു ൃതമോനണന്ന ്ഉറപുവരുത്തണം. 

ചർച്ച & മറുപടി  

      രീത -apl ഉടമകളുനട പുരയിടം പണി നെയ്യുബ്മോ?  

BPL, SC,ST എന്നിവരുനട വർക്കുകൾ പൂർത്തി യോയതിനു ബ്ശഷ്ം പരിരണി ക്കോൻ 

കഴിയുനമന്ന് AE അറിയിച്ചു.  

*ഇന്ദിര -പുരയിടക്കോർ പറയുന്ന രീതിയിൽ പണി നെയ്തിട്ടുെ.് പിനന്ന എങനന 

യോണ് നഷ്ടം വരുന്നത?്  

പണി നെബ്യെത ്ഉടമസ്ഥരുനട അവശയ ബ്ഗ്പകരമല്ല മറിെ് എറിബ്മറ്റ് 

നനു രിെ് ബ്വണം പണി നെയ്യോൻ.  

* ജി -നതോഴിലോളി കളിൽ നിന്നും പിരിച്ച കഴിഞ്ഞ വർക്കിൽ ബ്ബോർഡ ്

വനച്ചന്നും അത ്ഇതുവനര ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അതിനോലോണ ്ഈ വർക്കിൽ ബ്ബോർഡ ്

വക്കോത്തത്.  



അതിന്നറ കോരണം മന ിലോക്കി ഉടനന കപ  അക്കൗെിൽ ഇടോനമന്നും 

അറിയിച്ചു.  

 

*രീത -ആക്ഷൻ പ്ലോനിൽ നകോടുത്ത 2 വർക്ക് കൾ എന്തോയി  

ഉടനന ആ പണി നെയ്യോനമന്ന ്അറിയിച്ചു.  

 

*വിലോ ിനി -ശോരീരിക  വോസ്ഥയം മൂലം പണി നെയ്യോൻ പറ്റോത്ത അവസ്ഥ 

യോണ്. ആനുകൂലയം നെയ്യോൻ പറ്റുബ്മോ  

നിയമം അനുശോ ിക്കുന്ന പരിരണന ഇനല്ലന്നും എന്നോൽ മോനുഷ്ിക 

പരിരണന നതോഴിലോളി കളിക്കിടയിൽ കനെത്തണനമന്നും ഉബ്േയോരസ്ഥൻ 

അറിയിച്ചു.  

 

*നതോഴിൽ  മയം കുറക്കണം  

*നതോഴിൽ േിനം കൂട്ടണം  

*ഫറ് എയ്ഡ  ്ബ്ബോക്സ്, ടോർബ്പോളിൻ, കോലുറ, കകയുറ എന്നിവ ഇല്ല  

ഇവനയല്ലോം ലഭയ മോക്കം എന്നും അറിയിച്ചു  

*ഗ്ശീധരൻ -ക റ്റിൽ വച്്ച അപകട മുെോയി. അബ്പക്ഷ യും അതിന്നറ 

ബ്രഖ്കളും പഞ്ചോയത്തിൽ നകോടുത്തിരുന്നു. പരിഹോരം കെില്ല.  

 ഇത് AE യുനട നഗ്ശദ്ധിയിൽ നപട്ടിനല്ലന്നും അത ്എന്തോനണന്നു അബ്നഷ്ിച്ചു 

നടപടി  വീകരികോം എന്നും പറഞ്ഞു.  

 

*ബ് ോഫ്റ്റ pit, ആട്ടിൻ കൂട്, കോലിനത്തോഴുത്, ബ്കോഴിക്കൂട് എന്നിവയുനട 

വർക്കുകൾ എടുക്കുന്നുനെന്നും അവയുനട അബ്പക്ഷ നൽകോം എന്നും 

അറിയിച്ചു.  

 

 
 
 
 



ഉപ ംഗ്ഗഹം 

 

ഗ്പവർത്തികൾ തിരനഞ്ഞടുക്കുബ്മ്പോൾ  അതീവ ജോഗ്രത പുലർബ്ത്തെതുെ്. 

ഭൂമിനയ പുനരുജ്ജീ വി  പിക്കുന്നതിനു൦  അതുവഴി   ുസ്ഥിര വിക നം 

 ോധയമോകുന്നതിനും ലക്ഷ്യം നവച്ചിട്ടു ള്ള നതോഴിലുറപു പദ്ധതിയുനട 

പ്ലോനിംര് , നടത്തിപ് എന്നിവ  ോമൂഹിക പോരിസ്ഥിക  മോനേണ്ഡങ്ങൾ പോലിെ് 

നകോെ് ശോ ്ഗ്തീയ മോയിത്തനന്ന നടപിലോബ്ക്കെതുെ്. എങ്ങനനനയങ്കിലും 

ഗ്പവർത്തി കൾ നടപിലോക്കി നെലവ ്കൂട്ടുക എന്നും   നതോഴിലോളികൾക്ക് 

നതോഴിൽ േിനങ്ങൾ കൂട്ടുക എന്നും മോഗ്തമോവരുത ്നിലപോടുകൾ.   വയക്തമോയ 

കോഴ്ചപോടില്ലോനത അശോ ്ഗ്തീയമോയ രീതിയിൽ ഗ്പവർ ത്തികൾ 

നതനരനഞ്ഞടുക്കുന്നതും നെയ്യുന്നതും , കോലോനു ൃതമല്ലോത്ത ഗ്പവർത്തികൾ 

നെയ്യുന്ന തും ഇതിന്നറ യഥോർത്ഥ ലക്ഷയനത്ത കളങ്കനപടുത്തുന്നതോയി  

വിഷ്മബ്ത്തോനട ബ്നോക്കി നിൽബ്ക്ക െി വരുന്നത് ആശങ്കോജനകമോണ്. ഈ 

 ോമൂഹിക പരിബ്ശോധന ഒരു ഉയിർനത്തഴുബ്ന്നൽപിനു  ോധയമോകുന്ന 

ഗ്പതയോശബ്യോനട ഈ  റിബ്പോർട്്ട  മർപിക്കുന്നു.  

 

ബ് ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ഗ്പവര്ത്തന ങ്ങളില് പങ്കോളികള് ആയവര ്

 

ത ാഴിലുറപ്പ ് വിഭാഗം ഉദേയാഗസ്ഥര് 

വാര്ഡിതല  ത ാഴിലാളിേള ്

ദമറ്റ് മാര് 

പഞ്ചായത്്ത ഭരണ  മി ി  അംഗങ്ങള് 

പഞ്ചായത്്ത  ഉദേയാഗസ്ഥര് 

േുടുംബഗ്ശീ  ഗ്പവര്ത്തേര് 

 

അനുബന്ധം- 1-  

ത ാഴിലുറപ്പുപദ്ധ ിയിൽഏതറ്റടുത്്തതചയ്യാൻപറ്റിയഗ്പവൃത്തിേൾ 

1.  വിഭാഗംഎ 

:ഗ്പകൃതിവിഭവപരിപോലനവുമോയിബന്ധനപട്ടനപോതുഗ്പവൃത്തികൾ 

2.  വിഭാഗംബി: 

 മൂഹത്തിൽഅവശതഅനുഭവിക്കുന്നവിഭോരങ്ങൾക്കുള്ളവയക്തിരത

ആസ്തികൾഖ്ണ്ഡിക 5ൽപരോമർശിക്കുന്നകുടുംബങ്ങൾക്ക്മോഗ്തം 

3.  വിഭാഗം ി: 

ബ്േശീയഗ്രോമീണഉപജീവനമിഷ്ൻനിബന്ധനകൾഅനു രിക്കുന്ന വയം

 ഹോയ ംഘങ്ങൾക്കന്പോതുഅടിസ്ഥോന ൗകരയങ്ങൾ 

4.  വിഭാഗംഡി: ഗ്രോമീണഅടിസ്ഥോന ൗകരയങ്ങൾ 



 

 

 

 

അനുബന്ധം: വിവിേ  ലത്തിലുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥരുതട ചുമ ലേള്. 

ദമറ്റ് മാരുതട  ചുമ ലേള്. 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ഗ്പവൃത്തിയുനട ബ്മല്ബ്നോട്ടം. 

നതോഴില് കോര്ഡില് ആവശയമുള്ള വിവരങ്ങള് ബ്രഖ്നപടുത്തുക. 

മറര് ബ്റോളില് നതോഴിലോളികളുനട ഹോജര ്ഉറപു വരുത്തുക്. 

ബ്മറ്റ്മോരുനട പരിശീലനങ്ങളില് പനങ്കടുക്കുക ് .്അറിവുകള്

മതാഴിലാളികളുമോയി പങ്കുനവക്കുക 

ഗ്പവൃത്തി ഇടങ്ങളില് ആവശയ മോയ ന ൗകരയങ്ങള് ഉബ്െോ എന്ന് ഉറപു 

വരുത്തുക 

ക റ്റ് ഡയറിയില് ബ്മോണിറ്ററിംരിന് വരുന്ന ഉബ്േയോരസ്ഥനര നകോെ ് ഒപ ്

വയ്പിക്കണം 

നതോഴിലോളികളക്്ക് അവരുനട പത്തു അവകോശങ്ങനള കുറിച്്ച പറഞ്ഞു 

നകോടുക്കുകയും അവനര ബ്ബോധോവത്കരിക്കുകയും നെയ്യുക 

പുതിയ നതോഴില് ഇടങ്ങള ് കനെത്തുവോനും പുതിയ നതോഴില് ആ ൂഗ്തണം 

നെയ്യുവോനും നതോഴിലോളികനള  ഹോയിക്കുക . 

കൃതയമോയി ബ് ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ഗ്രോമ ഭയിലും,നഗ്പോജക്റ്റ് മീറ്റിങ്ങിലും 

പരിശീലന കയോമ്പിലും പനങ്കടുക്കുക. 

മറ്റു നതോഴിലോളികള്ക്ക ്കൂടി ബ്മറ്റ ്നന്റ െുമതലകളിബ്ലക്ക് കടന്നു വരോനുള്ള 

 ോഹെരയം ഉെോക്കുക 

നതോഴിലോളികളുമോയി നിരന്തര  മ്പരക്്കം പുലര്ത്തുകയും കൂടുതല് ബന്ധം 

സ്ഥോപിക്കുകയും നെയ്യുക. 

 
 
 
 



 

ഓവര് ീയര് എഞ്ചിനീയര്/ 

   

ഗ്പവൃത്തികളുനട എറിബ്മറ്റ ്തയ്യോറോക്കല്. 

ഗ്പവൃത്തിയുനട  ോബ്ങ്കതിക കോരയങ്ങളും അളവുകളും നതോഴിലോളികളക്്ക ്

പറഞ്ഞു നകോടുക്കുക. 

ഗ്പവൃത്തിയുനട അളവുകള ് ബ്രഖ്നപടുത്തി കൂലിനല്കുന്നതി നോവശയമോയ 

നടപടികള് നെയ്യുക. 

പഞ്ചായത്്ത ത ഗ്േട്ടറി /അ ിസ്റ്റന്റ ് ത ഗ്േട്ടറി 

പദ്ധതിയുനട ബ്മല്ബ്നോട്ടം. 

ബില്ലുകള് അംരീകരിക്കല്. 

നതോഴിലോളികളുനട ബ്വതനം യഥോ മയം അവരുനട 

എനക്കൗെില് എത്തിനയന്നത് ഉറപു വരുത്തല്. 

മറര് ബ്റോള ് ോക്ഷയനപടുത്തി നതോഴില് അനുമതി നല്കുക്, 

 

 


