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ആമുഖം  

ഇന്തയയിൽ  ാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുതട ത ാഴിൽ 

തെയ്യാനുള്ള അവോശതത്ത  ംരക്ഷിച്ച് നിലനിർത്തുവാനായി 

2005 ത പ്തംബർ 5-ാം  ിയ ി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്്പ 

നിയമം നിലവിൽ വന്നു. അവിേഗ്ദ ോയിേ ത ാഴിലിൽ 

ഏർതപ്പടുവാൻ  ന്നദ്ധ യുള്ള ഗ്ഗാമഗ്പദേശങ്ങളിൽ 

അധിവ ിക്കുന്ന ഏത ാരു േുടുംബത്തിനും ഒരു  ാമ്പത്തിേ 

വർഷ്ം 100 േിവ ത്തിൽ േുറയാത്ത ത ാഴിൽ 

ഉറപ്പാക്കുന്നദ ാതടാപ്പം ഗുണദമന്മയുള്ള ും സ്ഥായി 

ആയിട്ടുള്ള ും ഉ ്പാേനക്ഷമവുമായ ആസ്ഥിേളുതട 

 ൃഷ്ടിയാണ് ഈ പദ്ധ ിയുതട മുഖയ ലക്ഷയം.േരിഗ്േരുതട 

ഉപജീവനവുമായി ബദ്ധതപ്പട്ടവിഭവ അടിത്തറ 

ശക്തിതപ്പടുത്തുേയും  ാമൂഹിേമായി പിദന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന 

എല്ലാ േുടുംബങ്ങതളയും പദ്ധ ിയിൽ ഉൾതപ്പടുത്തുേയും 

പഞ്ചായത്തീരാജ് സ്ഥാപനങ്ങതള ശക്തിതപ്പടുത്തുേ എന്ന ും 

ഇ ിന്തറ ലക്ഷയമാണ.്  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 വിദശഷ് േൾ  

1. നിയമത്തിന്റെ പിൻബലമുള്ള അവകാശാധിഷ്ഠ ിത പദ്ധതി 2. ഗ്രാമ 

പഞ്ചായത്്ത ഗ്പദേശത്്ത താമസിക്കുന്ന 18 വയസ് പൂർത്തിയായ ഏറതാരാൾക്കുും 

പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളിയാവാും 3. സ്ഗ്തീയ്ക്കുും പുരുഷനുും തുലയദവതനും  

2 .പരിസ്ഥിതി സുംരക്ഷണും, കാർഷിക ദമഖലയിറല അടിസ്ഥാന സൗകരയ 

വികസനും എന്നിവയ്ക്ക ്മുൻരണന 

 3. റതാഴിലാളികൾ തറന്ന ഗ്പവർത്തികൾ കറെത്തുകയുും ആസൂഗ്തണറത്ത 

സഹായിക്കുകയുും റെയ്യുന്നു.  

4. ആസൂഗ്തണത്തിലുും നിർവഹണത്തിലുും തികഞ്ഞ സുതാരയത  

5.കരാെുകാദരാ ഇടനിലക്കാദരാ ഇല്ല  

6.റപാതു ജനപങ്കാളിത്തദത്താറട ദലബർ ബഡ്ജറ്റ ്

 7. ബാങ്ക് വഴിമാഗ്തും ദവതന വിതരണും  

8. സ്ഗ്തീകൾക്ക ്മുൻരണന  

9. കുംപയൂട്ടർ ശ ുംഖല വഴിയുള്ള ദമാണിറ്റെിുംര് സുംവിധാനും 12. ഗ്രാമസഭ പദ്ധതി 

ഓഡിറ്റ് റെയ്യുന്നു.         

  ഗ്പവ ത്തികളുും ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റിുംരിന് വിദധയമാക്കണറമന്ന 17 (2) വകുപ്പ ്

നിഷ്കർഷിക്കുന്നു.റപാതു ധനും െിലവഴിക്കുന്നതിറന പറ്റിയുും പദ്ധതി 

ഗ്പവർത്തനറത്ത പറ്റിയുും പൗരസമൂഹും നടത്തുന്ന പരസയവുും സവതഗ്രവുമായ 

പരിദശാധനയാണ ് ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ് അഥവാ സാമൂഹിക പരിദശാധന. 

റതാഴിലുെപ്പ് നിയമ ഗ്പകാരും വർഷത്തിൽ 2 തവണ ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് 

ഗ്രാമസഭകൾ എല്ലാ വാർഡിലുും ക തയമായി നടദത്തെതാണ്. ദസാഷയൽ 

ഓഡിറ്റിലൂറട അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുും സുതാരയത ഉെപ്പു 

വരുത്തുന്നതിനുും കാരയക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുും സത ് ഭരണും 

ഉെപ്പാക്കുന്നതിനുും കഴിയുന്നു .പദ്ധതി പണും ശരിയായ രീതിയിൽ 

െിലവഴിച്ചിട്ടുെ ് എന്നുും പണും റെലവഴിച്ചതുറകാെ് പദ്ധതിയുറട ലക്ഷയും 

കകവരിച്ചിട്ടുെ ് എന്നുും രുണദഭാക്താക്കളുറട ജീവിതത്തിൽ രുണപരമായ 

മാറ്റും ഉൊയിട്ടുെ് എന്നുും ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റിലൂറട കറെത്താൻ കഴിയുന്നു. 

 
 
 
 



10 അവോശ ങ്ങൾ  

                     മഹാത്മരാന്ധി ദേശീയഗ്രാമീണ റതാഴിലുെപ്്പ 

നിയമത്തിലൂറട ഗ്രാമീണ ജനതയ്ക്്ക റതാഴിൽ നല്കറപടുന്നദതാറടാപ്പും 

അവരുറട പത്തു അവകാശങ്ങളുും സുംരക്ഷിക്കറപടുന്നു. ദസാഷയൽ 

ഓഡിറ്റിലൂറട ഗ്പവ ത്തികളുറട പരിദശാധനയുും അദതാറടാപ്പും 

റതാഴിലാളികളുറട പത്തവകാശങ്ങളുും സുംരക്ഷിക്കറപടുന്നുറവന്നുും 

വിലയിരുത്തുന്നു. റതാഴിലുെപ്്പ നിയമത്തിലൂറട റതാഴിലാളികള്ക്ക് 

ലഭയമായ അവകാശങ്ങറള കുെിച്ച് താറഴ പെയുന്നു. 

1.ത ാഴിൽ കാര്ട്ഡുമായി ബന്ധതപ്പവ 

റതാഴിൽ കാര്്  ഒരു ആധികാരികദരഖയാണ് .മഹാത്മാ രാന്ധി 

ദേശീയ ഗ്രാമീണ റതാഴിലുെപ്്പ നിയമത്തിറല റഷഡയൂൾ 2 ഗ്പകാരും 

റതാഴിൽ കാര്ിന് അദപക്ഷ നൽകുന്ന കുടുുംബങ്ങള്ക്ക് 15 

േിവസത്തിനകും തികച്ചുും സൗജനയമായി റതാഴിൽ കാര്്  

ലഭയമാക്കണറമന്ന് അനുശാസിക്കുന്നു. കൂടാറത ക തയമായ 

ഇടദവളകളിൽ കാർഡ ് പുതുക്കി നൽകകെതുമാണ്. റതാഴിൽ കാര്്  

റതാഴിലാളികളുറട കകവശും തറന്നയാണ് സൂക്ഷിദക്കെത്  റതാഴിൽ 

ഏർപ്പെട്ട േിവസങ്ങൾ ക തയമായി ദരഖ റപടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ 

റതാഴിൽ കാര്്  അടിസ്ഥാന പരമായി പൂരിപ്പിദകെ എല്ലാ ഭാരങ്ങളുും 

ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു.റതാഴിലാളി റതാഴിൽ  ആവശയറപട്ട തീയതി, 

ആവശയറപട്ട കാലയളവ് ദജാലി ലഭയമായ കാലയളവ് ലഭയമായ കൂലി  

എന്നീ ഭാരങ്ങൾ ഒന്നുും തറന്ന പൂരിപിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ കഴിഞ്ഞ 

സാമ്പത്തിക വർഷം ഇതു റതാഴിലിൽ ഭാരമായിരുന്നു എന്ന് റതാഴിൽ 

കാര്്  നിന്നുും മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. 

 
 

 

 



2.ത ാഴിൽ ലഭിക്കുന്ന ്  ംബന്ധിച്്ച: 

റതാഴിൽ കാര്ുള്ള ഏറതാരു കുടുുംബത്തിനുും 100 േിവസറത്ത 

അവിേഗ്ദ കായിക റതാഴിലിന ് അവകാശമുെ്. അദപക്ഷ നല്കിയാൽ 

കകപ്പറ്റു രശീത് നല്കുകയുും15 േിവസത്തിനകും റതാഴിൽ  

ലഭയമാക്കണറമന്നുും നിയമത്തിൽ ഗ്പതിപാേിക്കുന്നു. അദപക്ഷ 

സവീകരിക്കുന്ന മുെയ്ക്്ക അദപക്ഷകന് കകപ്പറ്റു രശീത ് 

നിര്ബന്ധമായുും നല്കണറമന്ന് നിയമത്തിൽ അനുശാസിക്കുന്നുെ് . 

ഫയലിൽ റതാഴിൽ അദപക്ഷകദളാ രശീതിപ്പെ കൗണ്ടര് സ്ലിപ് കാണാന് 

സാധിച്ചിട്ടില്ല . 

           റതാഴിലുെപ്്പ നിയമഗ്പകാരും റതാഴിൽ ആവശയറപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 

15 േിവസത്തിനകും റതാഴിൽ ലഭയമാക്കണറമന്നുെ്. വാർഡിറല 

റതാഴിലാളികള്ക്ക് റതാഴിൽ ആവശയമുള്ള സമയങ്ങളിൽ  അദപക്ഷ 

സമര്െിക്കുന്ന മുെയ്ക്്ക 15 േിവസത്തിനകും റതാഴിൽ 

അനുവേിദക്കെതുെ് .വാര്ിറല റതാഴിലാളികള്ക് തീയ്യതി 

ദരഖറപ്പടുത്തി  ദരഖാമൂലും അദപക്ഷ സമര്െിക്കാെില്ല 

അതുറകാെുതറന്ന ക തയമായി റതാഴിൽ ലഭിച്ചിട്ടുദൊ എന്ന് 

ദരഖകളിൽ നിന്നുും വയക്തമല്ല.  

3.ത ാഴിലില്ലായ്മദവ നം: 

റതാഴില് ആവശയറപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാല് 15 േിവസത്തിനകും റതാഴില് 

ലഭയമാക്കാത്തപക്ഷും റതാഴിലില്ലായ്മ ദവതനും ലഭിക്കാന് 

അവകാശമുെ്. വാര്ിറല റതാഴിലാളികള്ക് തീയ്യതി ദരഖറപ്പടുത്തി 

ദരഖാമൂലും അദപക്ഷ സമര്െിക്കാെില്ല ,അതുറകാെ് തറന്ന 

റതാഴിലില്ലായ്മ  ദവതനും ലഭിദക്കെ സാഹെരയും ഉൊയിട്ടില്ല 

 
 
 
 
 
 



4.തഷ്ല്ഫ് ഓഫ് ദഗ്പാജേ്റ്റ്   ംബന്ധിച്്ച: 

വാര്ില് ആവശയമായ വികസന ഗ്പവ ത്തികള്ക് കറെത്തുന്നതിന ്

റതാഴിലാളികള്ക്ക് അവകാശും ഉെ.് റതാഴില് കറെത്തുന്നതിനു 

റതാഴിലാളികളുറടയുും ദമറ്റിപ്പെയുും ഭാരത്ത് നിന്നുും 

പങ്കാളിത്തമുൊവുന്നുെ്,                                              എന്നാല് 

റതാഴിലുെപ്പില് അനുവേനീയമായ ആസ്തി വികസന ഗ്പവ ത്തികള്ക് 

കറെത്തുന്നതിന ് വാര്ിപ്പെ വിവിധ ദമഖലയില് ഉള്ളവരുറട 

പങ്കാളിത്തും ഉൊദവെതുെ്.പഞ്ചായത്തില് വാര്്  തലത്തില്  

ഗ്രാമസഭ രജിസ്റെര്  സൂക്ഷിക്കുന്നതായി കെില്ല .വാര്ിറല റപാതു 

ഗ്രാമസഭയില്  ആണ് റതാഴിലുെപ്്പ സുംബന്ധമായ ദയാരും ദെര്നതായി 

കാണുന്നത്. 

5.യാഗ് ാ തെലവ്  ംബന്ധിച്്ച: 

റതാഴിലാളികള്ക്ക് താമസ സ്ഥലത്തുനിന്നുും 5 കിദലാമീറ്റര് െുറ്റളവില് 

റതാഴില് ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശമുെ് ,ഗ്പസ്തു ത പരിധിക്കു പുെത്തു  

റതാഴില് റെദയ്യെ സാഹെരയും ഉൊവുകയാറണങ്കില് യാഗ്താ 

ബത്തയായി കൂലിയുറട 10% തുക നിലവിറല കൂലി ഗ്പകാരും  27 രൂപ 10 

കപസ ഗ്പവ ത്തി േിവസങ്ങളില് ലഭയമാക്കണും. അഞ്ച്കിദലാമീറ്റര് 

പരിധിക്കപ്പുെും റതാഴിലുെപ്്പ ഗ്പവ ത്തി റെയ്തില്ല എന്നാണു 

റതാഴിലാളികളില് നിന്നുും മനസിലാക്കാന് കഴിഞ്ഞത്. 

6.ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത സൗേരയങ്ങള്  ംബന്ധിച്്ച; 

റതാഴിലിടങ്ങളില് ലഭിദക്കെ അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങളായ 

ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷാ സംവിധാനങ്ങള്ക് വിഗ്ശമ സമയറത്ത തണല് 

സൗകരയും,കുടിറവളളും എന്നിവ റതാഴിലാളികള്ക്ക് സൗജനയമായി 

ലഭയമാദക്കെതുെ്. റതാഴിലാളികളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയില് 



മനസിലാക്കാന് സാധിച്ചത്  കുടിറവള്ളത്തിനായി  പാത്രം ,എനിവ  ഗ്ലാസ് 

െഭ്യമായിരുനു എനും അകരാപ്പ ാെം  ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ മരുനുകള്ക് 

വാങ്ങിചു ഓഫീസില് നല്കുന എനറിയാന് സാധിച്ചു. , എനാല്

കകയുറ കാെുറ ഇരുവപ്പര പ്പരാഴിൊളികള്ക്ക് െഭ്ിച്ചിട്ടില്ല .ഇത് 

നിര്വഹണ ഏജന്സിയുറട ഭാരത്തുനിന്നുള്ള വീഴ്ചയാണ്, തുടര്ന്നുള്ള 

ഗ്പവ ത്തികളില് അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള്ക് ലഭയമാക്കുന്നതിന് 

നിര്വഹണ ഏജന്സി ഗ്ശദ്ധിദക്കെതുെ് . 

അപേടങ്ങള്  ംബന്ധിച്്ച: 

റതാഴിലുെപ്്പ ദജാലിക്കിറട റതാഴിലാളികള്ക്ക് ഏറതങ്കിലുും 

തരത്തിലുള്ള അപകടും സുംഭവിച്ചു ദപാവുകയാറണങ്കില് നിയമത്തിറല 

റഷഡയൂള്ക് 2(5)ഗ്പകാരവുും അദ്ധയായും 9 റല പരാമര്ശങ്ങളുറട 

അടിസ്ഥാനത്തിലുും ചികിത്സാ റെലവുകളുറട ദരഖകള്ക് സമര്െിക്കുന്ന 

മുെയ്ക്്ക  ഗ്പസ്തു ത തുക മുഴുവനുും അനുവേിച്ചു 

റകാടുദക്കെതാണ്.ഓിറ്്  കാെയളവില് അത്തരത്തില് ഉള്ള 

അപക ങ്ങള്ക് ഒനും സംഭ്വിച്ചിട്ടി  .ല്ല എനാല് നാരായണി(007/23) എന 

പ്പരാഴിൊളി നാെു മാസം മുന്പ്  ത്പവൃത്തി സ്ഥെത്ത് നിനും വീണു 

കകക് പറ്ിയിരുപ്പനന്കിെും ചികിത്സ സഹായം െഭ്ിച്ചില്ല എനാണ ്

അറിയാന് സാധിച്ചര.് 

7.ദവ നം ലഭയമാക്കുന്ന ്  ംബന്ധിച്ച്; 

 റതാഴിലുെപ്്പ നിയമത്തില് റസക്ഷന് 3(2)ഗ്പകാരും മസ്റ്റര് ദൊള്ക് 

കാലാവധി കഴിഞ്ഞു 15േിവസത്തിനകും റതാഴിലാളികളുറട 

അകൗണ്ടില് കൂലി ലഭിക്കുവാന് അവകാശമുെ് . പഞ്ചായത്തില് 

നിന്നുും പതിനഞ്്ച േിവസത്തിനുളളില് എഫ്.ടി.ഒ ജനദെറ്്റ റെയ്തിട്ടുെ്.  

 



8.15 േിവ ത്തിനേം പവതനം ലഭ്യമായിലലങ്കില് നഷ്ട പരിഹാരം 

ലഭ്ിക്കുവാനുള്ള അവകാശം 

പ്പരാഴില് പൂര്ത്തീകരിച്ചു പരിനഞ്ചു ദിവസര്നുള്ളില് കൂെി 

െഭ്ിചിരുനിപ്പെന്കില്  കൂെിയുപ്പ   0.05  ശരമാനം നഷ്ട പരിഹാരം 

െഭ്ികുവാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട്. പഞ്ചായത്തില് നിന്നുും പതിനഞ്്ച 

േിവസത്തിനുളളില് എഫ്.ടി.ഒ ജനദെറ്്റ റെയ്തിട്ടുെ്.നിെവില് കകത്ര 

സര്കാരില് നിനും ഫണ്്ട  െഭ്യമാകരിരികുന സാഹചരയത്തില് 

മാത്രമാണ് കവരനം െഭ്ികാന്  കവകുനര്. 

9.പരാ- ി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്ച:് 

റതാഴിലുെപ്പുമായി ബന്ധറപ്പട്ട ഏറതങ്കിലുുംകാരയത്തില് 

പരാതിയുൊകുന്ന പക്ഷും ആയത് ദരഖാമൂലും പഞ്ചായത്തില് 

പരാതിറപ്പടാവുന്നതാണ് ,ഗ്പസ്തു ത പരാതികള്ക് സവീകരിച്ചു രസീറ്്റ 

നല്കുകയുും പരമാവധി 7 േിവസ പരിധിക്കുള്ളില് അദനവഷിച്ചു 

പരാതിക്കാരന് മെുപടി നല്ദകെതാണ്(section (19) .പരാതികള്ക് 

അെിയിക്കുന്നതിനുള്ള ദടാള്ക് ഗ്ഫീ നമ്പര് (18004251004 ) 

റപാതുജനങ്ങള്ക്ക് കാണാവുന രീതിയില് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില് 

ഗ്പേര്ശിപ്പിദക്കെതുെ് . പഞ്ചായത്തിറല പരാതി രജിസ്റ്റർ 

പരിദശാധിച്ചദപ്പാള്ക് ഇതുവറരയായി രണ്ടു പരാരികള്ക് രജിസ്റ്റെില് 

ദരഖറപ്പടുത്തിയതായും അരിനുള്ള ന പ ി സവീകരിച്ചരായും 

കാണപ്പപട്ടു.കൂെി കവകിയ പരാരി ആണ്. 

10.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്ന ്  ംബന്ധിച്ച്: 

റതാഴിലുെപ്പില് ഏററ്റടുത്ത ഗ്പവ ത്തികള്ക് ദസാഷയല് ഓഡിറ്്റ 

നടത്തുന്നതില് പങ്കാളികളാവുന്നതിനു റതാഴിലാളികള്ക്ക് 

അവകാശമുെ്. 



 

2018-2019 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പുല്ലമ്പാെ ,പഞ്ചായത്തിറല 

ദതമ്പാമൂട ് വാർഡിൽ റതാഴിലുെപ്്പ പദ്ധതിയുറട ഭാരമായി 

നടപ്പിലാക്കിയ 4 ഗ്പവർത്തികൾ ആണ് ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റിന് വിദധയും 

ആക്കിയിട്ടുള്ളത്.  

ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവർത്തിേളുതട ലിസ്റ്റ്  

1) പാട്ടക്ക ഷി വാർഡ് 11 പുതുമ കുടുുംബഗ്ശീ DP/276961 

2)കലഫ് ഭവന പദ്ധതി IF/418826 രമണി, ഉഷ  

3) കലഫ് ഭവന പദ്ധതി IF/364020 സജനി, നേീെ ബീവി, താജു നിസ ബീരും, 

ബാബു, വിനിജ  

4)കലഫ് ഭവന പദ്ധതി IF/361403 സീനത് ബീവി, സജ്ന, നൂജും ഖാൻ, 

ഫാസിലുദ്ധീൻ, നജുമ ബീവി, ബീവി കുഞ്്ഞ.  

ഫയൽ പരിദശാധനയിൽ േതെത്തിയ വിവരങ്ങൾ  

                                AMC ഗ്പകാരും ഒരു ഗ്പവർത്തി ഫയൽ 

പരിദശാധിക്കുദമ്പാൾ താറഴ പെയുന്ന 22 ദരഖകൾ നിർബന്ധ മായുും 

ഉൊയിരിദക്കെതാണ്.  

േവർദപജ്  

           വാർഷിക മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ ഗ്പകാരും കവർദപജിൽ 

പഞ്ചായത്ത് വിവരങ്ങൾ, ജില്ല ഗ്പവർത്തി നടപ്പിലാക്കിയ 

വിവരങ്ങൾ, അടങ്കൽ തുക, ആറക റെലവ,് നടത്തിയ തിയതി, 

മുതലായ വിവരങ്ങൾ ദരഖറപ്പടുദത്തെതാണ്. പരിദശാധിച്ച 4 

ഫയലിൽ  DP/276961 ഇൽ മാഗ്തമാണ് കവർ ദപജ് കാണാൻ 

സാധിച്ചത്.  

തെക്്ക ലിസ്്റ്റ  

         വർക്്ക ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുറട 

പട്ടികയുും അവയുറട ദപജ ്നമ്പെുും ദരഖ റപടുത്തുന്ന റെക്്ക ലിസ്റ്റ ്

ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചു  റവക്കാൻ ഉള്ളത് ആണ്. പരിദശാധിച്ച 4 

ഫയലു കളിലുും റെക്്ക ലിസ്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു.  

 

 



ആക്ഷൻ പ്ലാൻ  

            ഒരു ജനകീയ ഇടറപടലിന്റെ ദനർ സാക്ഷയും റതളിയിക്കുന്ന 

ദരഖ ആണ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി. ഗ്രാമസഭ നിർദേ ശിക്കുന്ന 

ഗ്പവർത്തികൾ റഷൽഫ് ഓഫ് റഗ്പാജക്ടി  ദലക്്ക മാറ്റുക യുും ഇതിൽ 

നിന്നുും മുൻരണന അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതാത ് സാമ്പത്തിക 

വർഷത്തിൽ ആവശയമുള്ള ഗ്പവർത്തികൾ തിരറഞ്ഞടുത്തു 

ആക്ഷൻ പ്ലാൻ തയാൊക്കി നടത്തുക. പരിദശാധിച്ച 4 ഫയലി ലുും    

ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി ഇല്ലായിരുന്നു.  

ഭരണാനുമ ി  

                  ഒരു വാർഡിൽ ഒരു വർഷും നടപ്പിലാക്കിയ 

റതാഴിലുെപ്്പ പദ്ധതി ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ ക്്ക പഞ്ചായത്ത് ഭരണ 

സമിതി നൽകുന്ന  അനുമതി ആണ് ഭരണാനുമതി. പരിദശാധിച്ച 

4 ഫയ ലു കളിലുും ഭരണാനുമതി ഉൊയിരുന്നു. അതിൽ 

പഞ്ചായത്ത് റസഗ്കട്ടെി ഒപ്പുും സീലുും ദരഖ റപടുത്തി യിട്ടില്ല.  

 ാദേ ിേ അനുമ ി  

              സാദങ്കതിക അനുമതി ഉൊയിരുന്നു .എന്നാൽ 

സാക്ഷയ റപടുത്താൻ ഉള്ള ഓഫീസെി  ന്റെ  ഒപ്്പ, സീൽ 

എന്നിവ ഉൊദകെ താണ്. പറക്ഷ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.  

വിശേ മായ എസ്റ്റിദമറ്റ്  

           സാദങ്കതിക എസ്റ്റിദമറ്്റ പദ്ധതി യിൽ ഏററ്റടുത്ത 

ഓദരാ ഗ്പവർത്തി ക്കുും സുംസ്ഥാന സർക്കാർ െുമതല 

റപടുത്തിയ അധികാര സ്ഥാന ത്തിന്റെ അനുമതി ദയാട ്

കൂടിയ സാദങ്കതിക എസ്റ്റിദമറ്്റ ഉൊയിരിദക്കെത് ആണ്.  

       പരിദശാധിച്ച 4 ഫയ ലു കളിലുും വിശേ  മായ എസ്റ്റിദമറ്്റ 

ഉൊയിരുന്നു 

പ്ഡായിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ ൻ  

              4 ഫയൽ കളിലുും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.  

 

 



ഡിമാൻഡ് ദഫാം  

             DP/276961 ഈ ഫയലിൽ . ഡിമാൻഡ് ദഫാും സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

53 റതാഴിലാളികൾ ആണ് ഡിമാൻഡ ്റെയ്തിരിക്കുന്നത്.  

വർക്ക ്അദലാദക്കഷ്ൻ ദഫാം  

            റതാഴിൽ ആവശയറപട്ടവർക ് റതാഴിൽ അനുവേിച്ചു 

റകാെുള്ള വർക്്ക അദലാദക്കഷൻ പരിദശാധിച്ച IF/418826 ഇൽ 

മാഗ്തും ഇല്ലായിരുന്നു.  

ഇ മാസ്റ്റദൊൾ  

             റതാഴിലാളി കൾ റതാഴിൽ റെയുന്ന തീയതി, േിവസും 

ഉൾറപ്പറട ഹാജർ ദരഖ റപടുത്തുന്ന ത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാന ദരഖ 

ആണ് ഇ മാസ്ദഗ്ടാള്. ഇതിൽ ദലാക്്ക റഡവലപ്്പ റമന്െ ്ഓഫീസർ, 

പഞ്ചായത്ത് റസഗ്കട്ടെി, എന്നിവർ  ഒപ്പുും, സീലുും ദരഖ റപടുത്താൻ 

ഉള്ളത് ആണ്.  

പരിദശാധിച്ച 4 ഫയലു  കളിൽ IF/418826 ഇൽ ഇ മാസ്ദഗ്ടാള് 

കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. ബാക്കി 3 ഫയലു  കളിലുും ഉൊയിരുന്നു.  

ലമഷര്ട്ലമന്റ ് ബുക്ക്  

         ഗ്പവർത്തി തുടങ്ങിയ തിന്  മുൻപുും ദശഷവുും അളവ ് കൾ 

ദരഖ റപടുത്തു ന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന ദരഖ ആണ് M.ബുക്്ക   

          പരിദശാധിച്ച ഫയലു കളിൽ DP/27276961 ഇൽ മാഗ്തമാണ ്

കാണാൻ സാധിച്ചത്.  

മാസ്റ്റദറാൾ മൂവ്ലമന്റ ് സ്ലിപ്  

             DP/276961 ഇൽ മാഗ്തമാണ് മാസ്ദഗ്ടാള് മൂദവറമന്െ് സ്ലിപ ്

ഉൊയിരുന്നത്.  

ദവജ് ലിസ്്റ്റ  

      റതാഴിലാളികൾ എഗ്ത േിവസും ദജാലി റെയ്തു എന്നതിന ്

അടിസ്ഥാന റപടുത്തി ആ അവർക്്ക നൽദകെ തുക 

അതായത് കൂലി, ആയുധ വാടക, മൂർച്ച കൂട്ടുന്നതി നുള്ള 

തുക എന്നിവ എല്ലാും കാണിച്ചു റകാെ് പണും കകമാെു 

ന്നതിനു ദവെി തയാൊ ക്കുന്ന ഗ്പധാന റപട്ട  ഒന്നാണ് ദവജ് 



ലിസ്റ്റ്. മാസ്ദഗ്ടാള് ഗ്പകാരമുള്ള ദവജ ്ലിസ്െ IF/418826 ഒഴിറക 

ബാക്കി 3 ഫയ ലുകളിലുും കാണാൻ സാധിച്ചു.  

ഫെ് ഗ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ  

           പരിദശാധിച്ച ഫയലു കളിൽ ഒന്നുും തറന്ന ഫെ് 

ഗ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ ഇല്ലായിരുന്നു. 

ദറായൽ ടി ദപയ്ലമന്റ ്  

             പരിദശാധനക് വിദധയമാക്കി യ DP/276261 ൽ 

ഉൊയിരുന്നു.  

3ഘട്ട ദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫ്  

          ഗ്പവർത്തി തുടങ്ങുും മുൻപ,് നടന്നുറകാെിരി 

ക്കുദമ്പാൾ, പൂർത്തി കരിച്ചു കഴിയുദമ്പാൾ തുടങ്ങി യ 

ഓദരാ ഘട്ടത്തി റലയുും ദഫാദട്ടാകൾ ഫയ- ലിൽ 

സൂക്ഷിക്കണും. IF/364020, IF/361403, IF/418826 ഈ 3 ഫയലു 

കളിലുും ദഫാദട്ടാകൾ ഉൊയിരുന്നു.             ജിദയാടാര്    

ദഫാദട്ടാകൾ   

                                     ഗ്പവർത്തി സ്ഥലും തിരിച്ചെിയുന്ന തിനുള്ള 

ഉപാ ധി യാണ് ജിദയാ ടാര് ദഫാദട്ടാസ്. എന്നാൽ ഇവ 

പരിദശാധനക്കു വിദധയമാക്കിയ ഒരു ഫയ ലി ലുും കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല.  

ഗ്പവർത്തി പൂർത്തിേരിണ  ാക്ഷയപഗ് ം  

            DP/ 276961 ഇൽ ഗ്പവർത്തി പൂർത്തികരിണ സാക്ഷയപഗ്തും 

സൂക്ഷിച്ച ച്ചിരുന്നു  

              റമറ്റീരിയൽ റഗ്പാകയുർറമൻെ് ദസ്റ്ററ്്ററമന്െ്, റമറ്റീരിയൽ ബില്ല ്

ആൻഡ് വൗച്ചർ, എന്നിവ പരിദശാധിച്ച 4 ഫയലിലുും ഇല്ലായിരുന്നു. 

സ റ്റ് ഡയറി  

            സുംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിർദേശഗ്പകാരും വർക്്ക ഫയ 

ലിൽസൂക്ഷിദക്കെ 22  മറത്ത ദരഖയാണ്  കസറ്്റ ഡയെി. 

പരിദശാധനക്്ക വിദധയമാക്കിയ 4 ഫയലുകളിലുും കസറ്്റ ഡയെി 

കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.   



DP/276961-പാട്ട േൃഷ്ി പു ുമ േുടുംബഗ്ശീ  

ഗ്പവർത്തി പൂർത്തികരിച്ച ഭൂഗ്പദേശങ്ങൾ  

1.അബ്ദുൽ െഷീേ് -40 പ്പസെ ്  

2.അസുമ ബീവി-50 പ്പസെ ് 

3.മുഹമ്മേ്. ഇസ്മായിൽ -1ഏക്കർ 40 പ്പസെ ് 

4.ഷാഫി -50 പ്പസെ ് 

5.നിസ -17 പ്പസെ ് 

എസ്റ്റിദമറ്്റ തുക -311911 രൂപ  

M.ബുക്്ക ഗ്പകാരും െിലവായ തുക 234849 രൂപ  

M.ബുക്്ക ഗ്പകാരും 2 ഏക്കർ 84 റസന്െിൽ പാട്ട ക ഷി റെയ്തിട്ടുെ്. 837 

റതാഴിൽ േിനങ്ങളുെ്.  

ഫീൽഡ് പരിദശാധനയിതല േതെത്തലുേൾ  

        പാട്ടക്ക ഷിയിൽ റപാതുവായി കാണാൻ സാധിച്ച ക ഷി ഇനങ്ങൾ 

വാഴ, കുരുമുളക്, ഇഞ്ചി, മരച്ചീനി എന്നിവ ആയിരുന്നു. സന്ദർശിച്ച 

ഭൂഗ്പദേശങ്ങളിൽ മുഹമ്മേ് ഇസ്മായിൽ ലിന്റെ പുദരടത്തിൽ ആണ് 

കാരയക്ഷമമായി ക ഷി റെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവിറട ഗ്പധാനമായുും 

ഓെഞ്്ച, റകാദക്കാ, കാപ്പി, പാഷൻ ഗ്ഫൂട്്ട എന്നിവ കാണാൻ സാധിച്ചു.  

     ക ഷി റെയ്യുന്നവരുറട പരാതി പന്നി ശലയും കാരണും  വിളകൾ 

നശിക്കുന്നില്ല. ക ഷി ഇടങ്ങൾ പന്നി നശിപ്പിക്കുന്നു.  

IF/418826, IF/364020, IF/361403 ഈ ഫയൽ ലുകൾ കലഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ 

ഉൾറപ്പട്ടതാണ്. ഫീൽഡ് പരിദശാധനയിൽ അെിയാൻ കഴിഞ്ഞു ത ്കൂലി 

ഘട്ടും ഘട്ടമായി ലഭിച്ചുറകാെിരിക്കുന്ന ന്നു.  

 ിറ്റി ൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ്  

 റതാഴിലുെപ്്പ പദ്ധതിയുറട സു താരയത ഉെപ്പാക്കുന്നതിനു ദവെിയുള്ള 

ഒരു ഉപാധി ആണ് CIB. ഒരു ഗ്പവർത്തി യുറട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ 

അതായത് എസ്റ്റിദമറ്്റ തുക, സാധന ദവതന ഘടകങ്ങൾ യഥാർത്ഥ െിലവ,് 

റതാഴിൽ േിനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കുും 



രുണദഭാക്താക്കൾക്കുും മനസിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഗ്പേര്ശിപ്പിദക്കെത ്

അനിവാരയമാണ്.  

    DP/276961ഇൽ CIB കാണാൻ സാധിച്ചു.  

ത ാഴിൽ ോർഡ് പരിദശാധന  

 റതാഴിൽ കാർഡ് ആധികാരിക ദരഖ ആണ് മഹാത്മാ രാന്ധി ദേശീയ 

റതാഴിലുെപ്്പ നിയമത്തിറല റഷഡയൂൾ 2 ഗ്പകാരും റതാഴിൽ കാർഡിന് 

അദപക്ഷ നൽകി 15 േിവസത്തിനകും തികച്ചുും സൗജനയമായി 

ലഭയമാക്കണും എന്ന് അനുശാസിക്കുന്നു. റതാഴിൽ കാർഡ് 

റതാഴിലാളികളുറട കകവശയും തറന്ന സൂക്ഷിക്കണും.  

പരിദശാധനയിൽ കറെത്തിയത് ദതമ്പാമൂട് വാർഡിൽ 311 റതാഴിൽ 

കാർഡ് ഉെ.് റതാഴിൽ കാർഡ ് എല്ലാവരുും കകയിൽ സൂക്ഷിക്കാെില്ല. 

ദമറ്്റ ആണ് സൂക്ഷിക്കാെുള്ളത്.  

രജിസ്റ്റർ പരിദശാധന  

 ദകഗ്ന്ദ സർക്കാരിന്റെ നിർദേശഗ്പകാരും 7രജിസ്റ്റർ നിർബന്ധമായുും 

പഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിദക്കെത് ആണ്.  

1.റതാഴിൽ കാർഡിനായുള്ള കുടുുംബദപക്ഷയുറട രജിസ്റ്റർ  

2.ഗ്രാമസഭ, ദസാഷയൽ ഓഡിറ്്റ ഗ്രാമ സഭ മീറ്റിുംര് രജിസ്റ്റർ  

3.റതാഴിൽ ആവശയറപ്പട്ടതുും റകാടുത്തതുും സുംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ  

4.ഗ്പവർത്തിയുറട ലിസ്റ്റുും െിലവുും സുംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ  

5.സ്ഥിതി ആസ്തി കളുറട രജിസ്റ്റർ  

6.പരാതി രജിസ്റ്റർ  

7.സാധന രജിസ്റ്റർ  

      പഞ്ചായത്തിൽ 7 റരജിസ്റ്റെുും സൂക്ഷിച്ചിട്്ട ഉള്ളതായി കറെത്തി.  

 
 
 
 
 



 

 

നിർദേശങ്ങൾ  

 ഗ്പാദേശിക ഭാഷയിലുള്ള എസ്റ്റിദമറ്്റ ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ  

ലഭയമാക്കണും  

 ബന്ധറപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥർ ദരഖകളിലുും ഒപ്പുും സീലുും 

ദരഖറപ്പടുത്തണും.  

 കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ചുും കാർഷിക കലെർ അനുസരിച്ചുും 

റതാഴിലാളി പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുക.  

 റതാഴിൽ കാർഡ് ക തയമായുും പൂരിപ്പിച്ചു റതാഴിലാളി കൾക്്ക 

ദമയ്റ്്റ മാർ നൽകുക. യാറതാരു കാരണവശാലുും ദമറ്്റ മാർ കാർഡ് 

കകയിൽ സൂക്ഷിക്കരുത്.  

 റതാഴിലാളികൾ നിയമഗ്പകാരും അനുവേീയമായ അഗ്തയുും 

ഗ്പവർത്തി േിനങ്ങൾ ദൊേിച്ചു വാദങ്ങെതാണ്. ഇതിനായി 

റതാഴിൽ ഡിമാൻഡ ്റെയുകയുും അതിനു കകപറ്റു തീയതി വച്ച 

രസീത് വാദങ്ങെതാണ്. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ജാഗ്ഗ  ദമൽദനാട്ട  മി ി 

 

മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ റതാഴിലുെപ്്പ പദ്ധതിയിറല ഏറ്റവുും 

ഗ്പധാനറപ്പട്ട സുംഘടനാപരമായ ഒരു വിഭാരമാണ് ജാഗ്രത ദമൽദനാട്ട 

സമിതി.2018-19 മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ ഗ്പകാരും ജാഗ്രത ദമൽദനാട്ട 

സമിതിയിൽ സമൂഹത്തിറല വിവിധ ഭാരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പട്ടികജാതി 

പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാരത്തിൽറപ്പടുകയുും  ജനസമ്മതനായ ഒരു വയക്തിയുും 

ഒരു ജനഗ്പതിനിധിയുും വനിതകളുും ഉൾറപ്പടുന്ന അഞ്ചുമുതൽ 7 വറര 

അുംരങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നത ് ഗ്രാമസഭയിൽ 

റവച്ചാണ്. വാർഡ് തലത്തിൽ സവീകരിദക്കെ ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ 

അധയാപകർ, ആശാവർദക്കഴ്സ്,  സഹായ സുംഘങ്ങളിൽ നിന്നുും ദജായിൻ 

കലബിലിറ്റി അുംരങ്ങൾ,  യൂത്ത ് ക്ലബ ് അുംരങ്ങൾ,  റസാകസറ്റി 

അുംരങ്ങൾ ദമൽപ്പെഞ്ഞ വിഭാരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അുംരങ്ങൾ 

ആയിരിക്കണും വിജിലൻസ് ആൻഡ് ദമാണിറ്റെിങ് കമ്മിറ്റി 

ഉൾറപ്പടുദത്തെത് ഗ്പാതിനിധയ സവഭാവദത്താറട കൂടി ജനങ്ങളിൽനിന്ന ്

റതരറഞ്ഞടുക്കുന്ന കമ്മിറ്റിയുറട കാലാവധി െുരുങ്ങിയത് ആെു മാസും 

കാലവുും പരമാവധി ഒരു വർഷവുമാണ് ഗ്പവർത്തിഗ്പവ ത്തി 

നടക്കുദമ്പാഴുും വ ത്തിയാക്കുദമ്പാഴുും ഈ സമിതിക്്ക ഗ്പവർത്തി 

പരിദശാധിക്കുവാനുും തിരുത്തൽ നിർദേശങ്ങൾ സമയാസമയങ്ങളിൽ 

പഞ്ചായത്തിറല ദരഖാമൂലും അെിയിക്കാവുന്നതാണ് ഈ െിദപ്പാർട്ടുകൾ 

വർക്്ക ഫയലിറന ഭാരമായി ഇരിക്കുന്നതുും ഒരു കൺകെന്െ് ദസാഷയൽ 

ഓഡിറ്്റ െിദപ്പാർട്്ട എന്ന നിലയിൽ പിന്നീട് ഗ്രാമസഭ നടത്തുന്ന 

ദസാഷയൽ ഓഡിറ്്റ ഇത് സഹായകമാവുകയുും റെയ്യുും പുല്ലമ്പാെ 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിറല ദതമ്പാമൂട ് വാർഡിൽ ജാഗ്രത ദമൽദനാട്ട 

സുംഘങൾ നന്നായി ഗ്പവർത്തിക്കുന്നുെ്.കസറ്റിൽ സന്ദർശിക്കാെുെ്. 

 



ഉപസം്ഗഹം 

 

ത്പവര്ത്തികള്ക് രിരപ്പഞ്ഞ ുകുകപാള്ക്  അരീവ ജാത്രര 

പുെര്കത്തണ്ടരുണ്്ട. ഭ്ൂമിപ്പയ പുനരുജ്ജീ വി  െികുനരിനു൦  അരുവഴി  

സുസ്ഥിര വികസനം സാധയമാകുനരിനും െക്ഷയം പ്പവച്ചിട്ടു ള്ള 

പ്പരാഴിെുറെു പദ്ധരിയുപ്പ  പ്ലാനിംര് , ന ത്തിെ് എനിവ സാമൂഹിക 

പാരിസ്ഥിക  മാനദണ്ഡങ്ങള്ക് പാെിച ് പ്പകാണ്്ട ശാസ്ത്രീയ മായിത്തപ്പന 

ന െിൊകകണ്ടരുണ്്ട. എങ്ങപ്പനപ്പയങ്കിെും ത്പവര്ത്തി കള്ക് ന െിൊകി 

പ്പചെവ് കൂട്ടുക എനും   പ്പരാഴിൊളികള്ക്ക് പ്പരാഴില് ദിനങ്ങള്ക് കൂട്ടുക 

എനും മാത്രമാവരുര് നിെപാ ുകള്ക്.   വയക്തമായ കാഴ്ചൊ ില്ലാപ്പര 

അശാസ്ത്രീയമായ രീരിയില് ത്പവര് ത്തികള്ക് പ്പരപ്പരപ്പഞ്ഞ ുകുനരും 

പ്പചയ്യുനരും , കാൊനുസൃരമല്ലാത്ത ത്പവര്ത്തികള്ക് പ്പചയ്യുന രും 

ഇരിന്പ്പറ യഥാര്ത്ഥ െക്ഷ്യപ്പത്ത കളങ്കപ്പെ ുത്തുനരായി  

വിഷമകത്താപ്പ  കനാകി നില്കക ണ്ടി വരുനര ്ആശങ്കാജനകമാണ്. ഈ 

സാമൂഹിക പരികശാധന ഒരു ഉയിര്പ്പത്തഴുകനല്െിനു സാധയമാകുന 

ത്പരയാശകയാപ്പ  ഈ  റികൊര്ട്്ട സമര്െികുനു.  

 

           


