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ആമുഖം 

                     ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുതട തതാഴിൽ തങയ്യുവാനുള്ള 

ിവഔാശതത്ത സംരക്ഷിച്ചു നിലനിര്ത്തുന്നതിനായി ഇന്ത്യന് ോര്ലതമന്റ് ിംഖീഔരിച്്ച, 

സ്തേസിഡന്റ് പ്പുതവച്്ച, 2005 തസേ്െംബര് മാസം ിഞ്ചാം തീയതി പദശീയ സ്തഖാമീണ 

തതാഴിലുറപ്പ് നിയമം നിലവിൽ വന്നു. ഇതിതെ ിടിഥാനാനത്തിൽ സ്തഖാമ സ്തേപദശത്ത് 

താമസിക്കുന്ന ഏതതാരു ഔുടുംബത്തിനും രു സാമ്പത്തിഔ വര്ഷം 0   ിധിഔ 

തതാഴിൽദിനങ്ങള് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനാണ് മഹാത്മാ ഖാന്ധി പദശീയ സ്തഖാമീണ 

തതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കതപ്പട്ടത.് സ്തേഔൃതി വിഭവ േരിോലനത്തിലൂതട ഒപരാ 

സ്തേപദശതത്തയും വിഭവ ിടിത്തറ ശക്തമാക്കുന്ന വരള്ച്ച, മതണാലിപ്പ്, തവള്ളതപ്പാക്കം, വന 

നശീഔരണം തുടങ്ങിയ ോരിഥാനിതിഔ സ്തേശ്നങ്ങളിൽ  നിന്നും സംരക്ഷണം നൽഔുന്നതിലൂതട 

ഉൽോദനം, ഉൽപ്പാദനക്ഷമത എന്നിവ വര്ധിപ്പിക്കുഔ,  സ്ത്രീ ശാക്തീഔരണം, ദുര്ബല 

വിഭാഖങ്ങളുതട ഉന്നമനേരമായ ആ്രിഔള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂതട ദാരിസ്തദയ ലഗൂഔരണം 

എന്നിവ ഈ േദ്ധതിയുതട ലക്ഷയമാണ്. നിയമത്തിതെ േിന്ബലമുള്ള ിവഔാശ ിധിഷ്ഠിത 

േദ്ധതിയാതണന്നതും, തുലയ പജാലിക്്ക തുലയപവതനം, േദ്ധതി രൂേീഔരണത്തിൽ 

തോതുജനങ്ങള്ക്കുള്ള േങ്ക് എന്നിവ തതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതിയുതട മുകയ സവിപശഷതഔളാണ്. 

                                                                 പദശീയ സ്തഖാമീണ തതാഴിലുറപ്പു േദ്ധതി സ്തേഔാരം 

സ്തഖാമേഞ്ചായത്ത് സ്തേപദശത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന എല്ലാ സ്തേവര്ത്തിഔളും പസാഷയൽ ഒഡിെിന് 

വിപധയമാക്കണം എന്ന്   17(2) വഔുപ്പ് നിഷ്കര്ഷിക്കുന്നു. തതാഴിലുറപ്പ് നിയമസ്തേഔാരം 

വര്ഷത്തിൽ രണ്ടു സ്തോവശയം പസാഷയൽ ഒഡിെ് സ്തഖാമസഭഔള് എല്ലാ വാര്ഡിലും 

ഔൃതയമായി നടപത്തണ്ടതാണ്. പസാഷയൽ ഒഡിെിലൂതട ിഴിമതി ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും 

സുതാരയത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും, ഔാരയക്ഷമത വര്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും, ഭരണം 

ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഔഴിയുന്നു. േദ്ധതി േണം ശരിയായ രീതിയിൽ തങലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും 

ഈ േണം തങലവഴിച്ചത് തഔാണ്ട് േദ്ധതിയുതട ലക്ഷയം കഔവരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും ിതിലൂതട 

േദ്ധതിയുതട ഖുണപഭാക്താക്കളുതട ജീവിതത്തിൽ ഖുണഔരമായ മാെം ഉണ്ടായിട്ടുപണ്ടാ 

എന്നും പസാഷയൽ ഒഡിെ് സ്തേസ്തഔിയയ്ക്്ക ഔതണ്ടത്താന് ഔഴിയുന്നു. 

 

സവിദശഷ കൾ 

 നിയമത്തിതെ േിന്ബലമുള്ള ിവഔാശ ിധിഷ്ഠിത േദ്ധതി.  

 സ്തഖാമേഞ്ചായത്ത് സ്തേപദശത്ത് താമസിക്കുന്ന 18 വയസ്സ് േൂര്ത്തിയായ 

ഏതതാരാള്ക്കും േദ്ധതിയിൽ േങ്കാളിയാഔാം.  

 സ്ത്രീക്കും േുരുഷനും തുലയ പവതനം.  

 േരിഥാനിതി സംരക്ഷണം, ഔാര്ഷിഔ പമകലയിതല ിടിഥാനാന സൗഔരയ 

വിഔസനം എന്നിവയ്ക്്ക മുന്ഖണന.  
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 തതാഴിലാളിഔള് തതന്ന സ്തേവര്ത്തിഔള് ഔതണ്ടത്തുഔയും ആസൂസ്തതണതത്ത 

സഹായിക്കുഔയും തങയ്യുന്നു.  

 ആസൂസ്തതണത്തിലും നിര്വഹണത്തിലും തിഔഞ്ഞ സുതാരയത. 

 ഔരാറുഔാപരാ ഇടനിലക്കാപരാ ഇല്ല. 

 തോതുജന േങ്കാളിത്തപത്താതടയുള്ള പലബര് ബഡ്ജെ്. 

 ബാങ്ക്, പോപസ്റ്റാഫീസ് വഴി മാസ്തതം പവദന വിതരണം.  

 സ്ത്രീഔള്ക്്ക മുന്ഖണന. 

 ഔമ്പയൂട്ടര് ശൃംകല വഴിയുള്ള പമാണിെറിംഖ് സംവിധാനം. 

 സ്തഖാമസഭ േദ്ധതി ഒഡിെ് തങയ്യുന്നു.  

 

                                      പസാഷയൽ ഒഡിെ് സ്തഖാമസഭഔള് എല്ലാ വാര്ഡിലും ഔൃതയമായി 

നടപത്തണ്ടതാണ്. ഒഡിെിലൂതട ിഴിമതി ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും, സുതാരയത ഉറപ്പു 

വരുത്തുന്നതിനും, ഔാരയക്ഷമത വര്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും, ഭരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും 

ഔഴിയുന്നു. സംഥാനാന സര്ക്കാര് പസാഷയൽ ഒഡിെ് നടപത്തണ്ട രീതി സംബന്ധിച്്ച 

ഉത്തരവ് േുറതപ്പടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമസഭയുതട വിജയം 

ജനപങ്കാളിത്തമാണ്. പസാഷയൽ ഒഡിെ് സ്തഖാമസഭയുതട തീയതി, പവദി എന്നിവ 

നിശ്ചയിച്്ച 5 ദിവസം മുമ്പ് ജനങ്ങള്ക്്ക വിവരം നൽഔിയിരിക്കണം. 

     േദ്ധതി ആസൂസ്തതണ-നിര്വ്വഹണ പമാണിെറിംഖ് ഔമ്മിെീ ിംഖങ്ങള് , തതാഴിലാളിഔള് , 

തുടങ്ങി എല്ലാ വയക്തിഔളും പസാഷയൽ  ഒഡിെ് സ്തഖാമസഭയിൽ  നിര്ബന്ധമായും 

േതങ്കടുക്കണം.  മഹാത്മാഖാന്ധി പദശീയ സ്തഖാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതിയിൽ സുഖമവും 

സുതാരയവുമായ പസാഷയൽ ഒഡിെ് നടത്തുന്നതിന് പഔരളത്തിൽ സവതസ്തന്ത് 

ങുമതലയുള്ള  പസാഷയൽ  ഒഡിെ് യൂണിെ് 31/1/2017 നിലവിൽ വന്നു.  

രീ ിശാഗ്്രം 

                                       പഔരള പസാഷയൽ  ഒഡിെ് യൂണിെിതല ിംഖങ്ങള്  പസാഷയൽ  ഒഡിെ് 

നടത്തുന്നതിതെ ഭാഖമായി 04- 3-2 09 ൽ  ഇടുക്കി ജില്ലാ പസ്തോസ്തഖം പഔാ-ഒര്ഡിപനെര്  

സ്തശീ. ബിപജായി തഔ വര്ഖീസ് ിവര്ഔതള സ്ദരര്ശിച്ചു. പസാഷയൽ  ഓഡിെിതെ ന്നാം 

ഗട്ടമായ ഫയൽ  േരിപശാധനയ്ക്്ക പവണ്ടി 2 08 പ്ടാബര്  ന്നു മുതൽ  2 09 മാര്ച്്ച 30 

വതരയുള്ള േൂര്ത്തീഔരിച്ച വര്ക്്ക ഫയൽ  ഒഡിെ് നടത്തണതമന്ന് ിറിയിച്ചു. ഫയൽ  

േഞ്ചായത്ത് തസതസ്തഔട്ടറിയുതട േക്കൽനിന്നും കഔപ്പെുഔ, ഫയൽ  േരിപശാധന 

േൂര്ത്തിയാക്കുഔ, ഫീൽഡ് േരിപശാധന നടത്തുഔ, റിപോര്ട്്ട തയ്യാറാക്കി 

സ്തഖാമസഭഔള്  നടത്തുഔ എന്നിവയാണ് പസാഷയൽ  ഒഡിെ്തെ സ്തേവര്ത്തനങ്ങള്  എന്ന് 

ിപേഹതത്ത ിറിയിച്ചു. 
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          ിതിനുപശഷം  0. 7.2 09 ൽ  ഡി ആര്  േി സിമി പജാസ്, ബി ആര്  േി ആഷ േി ജി  

എന്നിവര്  ഔട്ടപ്പന പ്ളാക്്ക ഒഫീസ് സ്ദരര്ശിക്കുഔയും പജായിെ ്  ബി ഡി ഒ യുമായി 

ങര്ച്ച നടത്തുഔയും എല്ലാ േഞ്ചായത്തുഔളിലും എല്ലാ വാര്ഡുഔളുതടയും ഫയൽ  

േരിപശാധന, േരിപശാധിച്ച ഫയലിതെ ഫീൽഡ് പവരിഫിപക്കഷന് , പസാഷയൽ  ഒഡിെ് 

സ്തഖാമസഭ എന്നീ സ്തേവര്ത്തനങ്ങള്  നടത്തുന്നതായി ിറിയിച്ചു. ഔൂടാതത 08/0 /2 09 നു 

ഔാഞ്ചിയാര്  സ്തഖാമേഞ്ചായത്തിൽ  എത്തുഔയും തസസ്തഔട്ടറി, സ്തേസിഡെ ്, കവസ് 

സ്തേസിഡെ ്, എം.ജി.എന്.ആര്.ഇ.ജി.എ സ്റ്റാഫ് എന്നിവരുമായി സ്തോരംഭ മീെിഘ് 

നടത്തുഔയും തങയരു .  

                       ിതനുസരിച്്ച പസാഷയൽ  ഒഡിെ് പഔരളയുതട വിആര്േി മാരായി ഔട്ടപ്പന 

പലാക്കിൽ  നിയമിക്കതപ്പട്ട വി ആര്  േി മാര് , ഔാഞ്ചിയാര്  സ്തഖാമേഞ്ചായത്തിതല 

േത്താം വാര്ഡിതല 5 ഫയലുഔളുതട േരിപശാധന േൂര്ത്തിയാക്കുഔയും, 5 

ഫീൽഡുഔള്  േരിപശാധന നടത്തുഔയും ിളവുഔള്  ഫയലുമായി പസ്തഔാസ്സ് 

പവരിഫിപക്കകഷന്  നടത്തുഔയും തങയരു . ിപതാതടാപ്പം തതന്ന ഭവന സ്ദരര്ശനവും 

നടത്തി. േൂര്ത്തീഔരിച്ചതും നടന്നുതഔാണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ സ്തേവര്ത്തി ഥാനലങ്ങള് 

േരിപശാധിക്കുഔയും തങയരു . തുടര്ന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ  റിപപ്പാര്ട്്ട എഴുതി 

തയ്യാറാക്കി. 

         വാർഡിതനക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരം 

ഇടുക്കി ജില്ലയിതല കഹപറഞ്്ച സ്തേപദശമായ ഔട്ടപ്പന പലാക്കിതല ഔാഞ്ചിയാര്  

സ്തഖാമേഞ്ചായത്ത് രു മലനാടാണ്. ഈ േഞ്ചായത്തിൽ  ആതഔ 06 വാര്ഡുഔളാണ് 

ഉള്ളത്. ഭൂരിഭാഖം ആളുഔളും ഔാര്ഷിഔവൃത്തിതയ ആസ്തശയിച്്ച ജീവിക്കുന്നവരാണ്. 

ഈ േഞ്ചായത്തിതല േത്താം വാര്ഡ് തവങ്ങാലൂര്ക്കട ആണ്. ഈ വാര്ഡിൽ  29  

തതാഴിൽ  ഔാര്ഡുഔള്  വിതരണം തങയരിടുണ്ട്. ിംഖന്വാടി,േള്ളി തുടങ്ങിയ 

ഥാനാേനങ്ങള്  ഈ വാര് ഡിൽ  ഉള്തഔാള്ളുന്നു. നിലവിൽ  മൂന്ന്   കസെുഔളിലായി 

തതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതി തടസമതന്നയ തുടര്ന്നു പോഔുന്നു. വടക്്ക പേഴുംഔണ്ടവും   

േടിഞ്ഞാറ് ഔൽതത്താട്ടിയും ഔിഴക്്ക ഔാഞ്ചിയാറും തതക്്ക പമപ്പാറക്കും ഇടയിൽ  

ഥാനിതി തങയ്യുന്ന ഈ  വാര്ഡിതല േഞ്ചായത്ത് തമമ്പര്  സ്തശീ സുജിത്ത് സുധാഔരന്  

ിവര്ഔള്  ആണ്.  
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വാർഡ് 10 –തവങ്ങാലൂർക്കട   
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      ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി അടിസ്ഥാന വിവരം-വാർഡ ്  ലം 

Sl.no.        Ward No. of job cards 

1 ward-1 351  
 

2 ward-2 
313  

3 ward-3 
278  

4 ward-4 
298  

5 ward-5 
228  

6 ward-6 
302  

7 ward-7 
284  

8 ward-8 
212  

9 ward-9 
184  

10 ward-10 
290  

11 ward-11 251  
12 ward-12 

103  

13 ward-13 
298  

       14        Ward-14                     352  

       15        Ward-15               370 

16        Ward-16  
                             316  

  

അവകാശ അധിഷ്ഠി  നിയമമായ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം 

ത ാഴിലാളികൾക്ക് 10 അവകാശങ്ങൾ ഗ്പോനം തെയ്യുന്നു.  

ഏത ാതക്കതയന്ന ്െുവതട ദെർക്കുന്നു. 

 മഹാത്മാഖാന്ധി പദശീയ സ്തഖാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിലൂതട സ്തഖാമീണ 

ജനതയ്ക്്ക തതാഴിൽ നൽഔതപ്പടുന്നു. ിപതാതടാപ്പം ിവരുതട ിവഔാശങ്ങളും 

സംരക്ഷിക്കതപ്പടുന്നു. പസാഷയൽ ഒഡിെ് സ്തേവര്ത്തിഔളുതട േരിപശാധനയും 

ിപതാതടാപ്പം തതാഴിലാളിഔളുതട ിവഔാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കതപ്പടുന്നുപണ്ടാ  

എന്നും  വിലയിരുത്തുന്നു.  

അവകാശ അധിഷ്ഠി  നിയമങ്ങൾ                       

1. തതാഴിലുറപ്പ് നിയമം തഷഡയൂള് 2 para 01 ിനുസരിച്്ച 18 വയസ്സ് 

േൂര്ത്തിയായ ഏതതാരാളും തതാഴിൽഔാര്ഡിന് ിപേക്ഷിച്ചാൽ 15 
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ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പഫാപട്ടാ േതിച്ച തതാഴിൽ ഔാര്ഡ് പഔസ്ത്ദര സര്ക്കാര് 

തങലവിൽ ലഭിക്കാനുള്ള ിവഔാശം ആണ് നിയമം നൽഔുന്നത്. 

നിരീക്ഷണം                                                              

                         തതാഴിലാളിഔളും ആയുള്ള ഔൂടിക്കാഴ് ചയിൽ മനസ്സിലാക്കാന് സാധിച്ചത് 

േുതിയ തതാഴിൽ ഔാര്ഡ് ലഭയമാഔുപമ്പാള് ിതിൽ വയ്ക്കാന് ഉള്ള പഫാപട്ടാ 

തതാഴിലാളിഔള്  തതന്നയാണ് നൽഔിയത് എന്നാണ്. 

2.  ിപേക്ഷിച്്ച 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിക്കുവാനുള്ള  

ിവഔാശവും  ആയതിതന്റ കഔപ്പെ് രസീത് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള 

ിവഔാശം. 

നിരീക്ഷണം                                                                                      

                  തതാഴിലിനു പവണ്ടിയുള്ള ിപേക്ഷ 5 ഫയലുഔളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. 5  

ഫയലുഔളിലും സ്തഖൂപ്പായിട്ടാണ് ിപേക്ഷ നല്കിയിരുന്നത്. തതാഴിൽ 

ആവശയതപ്പട്ടുതഔാണ്ടുള്ള ിപേക്ഷഔള് സ്തഫണ്ട് ഒഫീസ് വഴി സവീഔരിപഔണ്ടതും 

ിവ ഫയലിൽ  സൂക്ഷിപഔണ്ടതും ആണ്. 

                                              

3.  തതാഴിലില്ലായമ പവതനം ലഭിക്കുവാന് ഉള്ള ിവഔാശം തതാഴിലുറപ്പ് 

നിയമസ്തേഔാരം തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട് ഔഴിഞ്ഞാൽ 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 

തതാഴിൽ നൽഔിയിരിക്കണം ലഭിച്ചിതല്ലങ്കിൽ തതാഴിലില്ലായമ പവതനത്തിന് 

ിര്ഹതയുണ്ട്.  

  നിരീക്ഷണം 

               തതാഴിലാളിഔളും ആയുള്ള ഔൂടിക്കാഴ് ചയിൽ  നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാന് സാധിച്ചത് 

തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്്ട 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ിവര്ക്്ക തതാഴിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് 

എന്നാണ്.ങില സമയങ്ങളിൽ  ഔാലതാമസം പനരിടുന്നുണ്ട് ിര്ഹമായ തതാഴിലില്ലായമ 

പവതനതത്തക്കുറിച്്ച തതാഴിലാളിഔളുതട ഇടയിൽ വയക്തമായ ധാരണ ഇല്ലായിരുന്നു.  

4.  തഷൽഫ് ഒഫ് പസ്തോജ്ട് തയ്യാറാക്കാനുള്ള ിവഔാശം  

 നിരീക്ഷണം                                                                     

                     േഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് സ്തഖാമസഭ രജിസ്റ്ററിതെ പഔാപ്പി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ 

തതാഴിലാളിഔള് മീെിങ്ങിൽ ഔൂടിയതാപയാ, തതാഴിൽ നിര്പേശിച്ചതാപയാ ഔാണാന് 

സാധിച്ചില്ല. എന്നിരുന്നാലും തതാഴിലാളിഔപളാട് സംസാരിച്ചതിൽ നിന്ന് 

മനസ്സിലായത് ിവര് മീെിംഖ് ഔൂടുഔയും തതാഴിൽ നിര്പേശിക്കുഔയും തങയരു  

എന്നാണ്. 
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5.  ിഞ്ചു ഔിപലാമീെറിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിക്കാനുള്ള ിവഔാശം 

(ിതല്ലങ്കിൽ പവതനത്തിതന്റ 10% ിധിഔം ലഭിക്കാനുള്ള ിവഔാശം)                                                                                       

 നിരീക്ഷണം                                                            

          തതാഴിലാളിഔളുമായി പനരിട്്ട സംസാരിച്ചതിൽ നിന്നും 5 ഔിപലാമീെര് ഔൂടുതൽ 

സഞ്ചരിച്്ച രു തതാഴിലാളിയും സ്തേവര്ത്തി ഥാനലത്ത് എത്തുന്നില്ല എന്നാണ് 

ിറിയാന് സാധിച്ചത്. 

6. ഔുടിതവള്ളം, വിസ്തശമ സൗഔരയം, സ്തേഥമശുസ്തശൂഷ സൗഔരയം ഇവ 

ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ിവഔാശം.   

തതാഴിലുറപ്പ് നിയമസ്തേഔാരം സ്തേവര്ത്തി നടക്കുന്ന ഥാനലത്ത് ഔുടിതവള്ളം, 

തണൽ, സ്തേഥമശുസ്തശൂഷ ഔിെ് എന്നിവ സ്തേവര്ത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഥാനാേനം 

വഴി സൗജനയമായി തതാഴിലാളിഔള്ക്്ക ലഭിപക്കണ്ടതാണ്. 

  നിരീക്ഷണം                                                                                      

        തതാഴിലുറപ്പ് നിയമസ്തേഔാരം സ്തേവര്ത്തി നടക്കുന്ന ഥാനലത്ത് ഔുടിതവള്ളം തണൽ 

സ്തേഥമശുസ്തശൂഷ ഔിെ് എന്നിവ ഭാഖിഔമായി ലഭയമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാന് 

സാധിച്ചു. 

  

7.  15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പവതനം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ിവഔാശം.                                                                                

നിരീക്ഷണം 

തതാഴിൽ തങയര് 05 ദിവസത്തിനഔം ഔൂലി ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് തതാഴിലാളിഔളിൽ 

നിന്നും മനസ്സിലാക്കാന് സാധിച്ചത്.  

                                                                                                       

8.  പവതന വിതരണത്തിതല ഔാലതാമസത്തിന് നഷ്ടേരിഹാരം 

ലഭിക്കുവാനുള്ള ിവഔാശം.                          

നിരീക്ഷണം                                                                                                              

                  പവതന വിതരണത്തിതല ഖണയമായ താമസം  പനരിടുന്നുതണ്ടങ്കിലും 

ഔാലതാമസത്തിന് നഷ്ടേരിഹാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. നഷ്ടേരിഹാര തുഔതയക്കുറിച്്ച  

തതാഴിലാളിഔളുതട ഇടയിൽ വയക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.                             

9.   േരാതി സമയബന്ധിതമായി ഉള്ള േരിഹരിക്കാന് ഉള്ള  ിവഔാശം. 

തതാഴിലുറപ്പ് നിയമം തസക്്കഷന് 19 സ്തേഔാരം  സമയബന്ധിതമായി േരാതി 

േരിഹാര ഉള്ള ിവഔാശം നിഷ്കര്ഷിക്കുന്നു.  
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നിരീക്ഷണം 

                       േദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട േരാതിഔള് പടാള്സ്തഫീ നമ്പര് ഉേപയാഖിപച്ചാ, 

പരകാമൂലം എഴുതി നൽഔിപയാ , ഇതമയിൽ വഴിപയാ  സമര്പ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 

പടാള്സ്തഫീ നമ്പറുഔള് േഞ്ചായത്ത് സ്തേദര്ശിപ്പിപക്കണ്ടതാണ്. 1 8 0 0 4 2 5 5 0 6 0 എന്ന 

പടാള്സ്തഫീ നമ്പറിൽ േരാതിഔള് പരകതപ്പടുത്താം എന്നുള്ള വിവരം തതാഴിലാളിഔള് 

ലഭയമല്ല. 

10.  പസാഷയൽ ഒഡിെ് നടത്തുന്നതിനുള്ള ിവഔാശം തതാഴിലുറപ്പ് 

േദ്ധതിയിൽ ഏതെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവന് സ്തേവര്ത്തിഔളും 

പസാഷയൽ ഒഡിെിനും വിപധയയമാഔണം എന്ന് തസക്ഷന് 17(2) 

നിഷ്കര്ഷിക്കുന്നു. 

നിരീക്ഷണം                                                                                                   

                   നിയമ സ്തേഔാരമുള്ള പസാഷയൽ ഒഡിെ് സ്തേസ്തഔിയ നടന്നുതഔാണ്ടിരിക്കുന്നു. 

തതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതിയിൽ ഏതെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവന് സ്തേവര്ത്തിഔളും 

പസാഷയൽ ഒഡിെിനു വിപധയമാക്കണം എന്ന്   തസക്ഷന് 17 (2) നിഷ്കര്ഷിക്കുന്നു. 

ത ാഴിലാളികളുതട കടമകൾ 

1. ഔൃതയസമയത്ത് തതാഴിൽ  ഥാനലത്ത്  ഹാജരായി പ്പ് വയ്ക്കുഔ. 

2. തതാഴിലുറപ്പ്  സ്തഖാമസഭ, പസാഷയൽ   ഒഡിെ്  സ്തഖാമസഭ  എന്നിവയിൽ  

ഔൃതയമായി േതങ്കടുക്കുഔ 

3. സ്തേഔൃതിസംരക്ഷണത്തിന് ആവശയമായ സ്തേവൃത്തിഔള് ഏതെടുത്ത് 

നടപ്പിലാക്കുഔ. 

4. ആ്രി സൃഷ്ടിക്കുന്ന സ്തേവൃത്തിഔള്  ഔതണ്ടത്തി പമെ് തനയും  േഞ്ചായത്ത് 

ിധിഔൃതതരയും    ിറിയിക്കുഔ. 

രജിസ്റ്ററുകൾ 

പഔസ്ത്ദര സര്ക്കാരിതെ നിര്പേശസ്തേഔാരം താതഴപ്പറയുന്ന 7 രജിസ്റ്ററുഔള് 

നിര്ബന്ധമായും സ്തഖാമേഞ്ചായത്തിൽ  സൂക്ഷിപക്കണ്ടതാണ്. 

1. പജാബ് ഔാര്ഡ് രജിസ്റ്റര് 

2. സ്തഖാമസഭാ രജിസ്റ്റര് 

3.   ഡിമാന്ഡ് / ിപലാപക്കഷന് പവതന  രജിസ്റ്റര് 

4. വര്ക്്ക രജിസ്റ്റര് 

5. ഫി്സഡ് ിസെ് രജിസ്റ്റര് 
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6. േരാതി രജിസ്റ്റര് 

7. തമെീരിയൽ രജിസ്റ്റര്  

1.  ദജാബ ്കാർഡ് രജിസ്റ്റർ 

ഔാഞ്ചിയാര്  േഞ്ചായത്തിൽ േത്താം വാര്ഡിൽ 29  തതാഴിൽ  ഔാര്ഡുഔള്  രജിസ്റ്റര് 

തങയരിട്ടുണ്്ട. 202 തതാഴിൽ  ഔാര്ഡുഔളിലായി ഏഔപദശം 6   തതാഴിലാളിഔളുതട 

പേരുഔള്  റജിസ്റ്റര്  തങയരിട്ടുണ്്ട.  തതാഴിൽ  ഔാര്ഡിൽ  പേര് പങര്ക്കതപ്പട്ട എല്ലാ 

തതാഴിലാളിഔളുതടയും പഫാപട്ടാ രജിസ്റ്ററിൽ  േതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടയിരുന്നു. 

 

 2. ഗ്ഗാമസഭ രജിസ്റ്റർ 

                  എല്ലാ വാര്ഡുഔളിലും സ്തഖാമസഭ രജിസ്റ്ററുഔള് ഉതണ്ടങ്കിലും പസാഷയൽ  

ഒഡിെ് സ്തഖാമസഭ തരജിസ്റ്റര്  േരിപശാധന പവളയിൽ  ഔാണുവാന്  സാധിച്ചില്ല. 

                  എല്ലാ വാര്ഡുഔളിലും സ്തേപതയഔം പസാഷയൽ  ഒഡിെ് സ്തഖാമസഭ രജിസ്റ്റര്  

സൂക്ഷിപക്കണ്ടതാണ്. 

   

3. ഡിമാൻഡ് / അദലാദക്കഷൻ ദവ ന രജിസ്റ്റർ 

േരിപശാധനാ പവളയിൽ രജിസ്റ്റര് ഔാണുവാന് സാധിച്ചു. 

 

 4. വർക്ക് രജിസ്റ്റർ 

               വര്ക്്ക വിവരങ്ങള് എം. ഐ .എസിൽ നിന്നും ഡൗൺപലാഡ് തങയരു  

സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. സ്തേവര്ത്തിഔള് ിനുവദിച്ചിരുന്ന മുന്ഖണന, സ്തേവര്ത്തി തുടങ്ങിയ 

തീയതി, ിവസാനിച്ച തിയതി തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടായിരുന്നു  

 

 5. ഫിക്സഡ് അസറ്്റ രജിസ്റ്റർ                                                        

                 2018 പ്ടാബര് 1 മുതൽ 2019 മാര്ച്്ച 30 വതരയുള്ള ഔാലഗട്ടത്തിതല േത്താം  

വാര്ഡിതല പരകഔതളല്ലാം  ഔൃതയമായി രജിസ്റ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 

  6. പരാ ി രജിസ്റ്റർ 

 േരാതി രജിസ്റ്ററിൽ 7/4/2016 വതരയുള്ള േരാതിഔള് പരകതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഔൂടാതത  

ിതതല്ലാം േരിഹരിച്ചതായി രജിസ്റ്ററിൽ ഔാണുവാന് സാധിച്ചു. എന്നാൽ തുടര്ന്നുള്ള 

ഔാലയളവിൽ ലഭിച്ച േരാതിഔതളാന്നും രജിസ്റ്ററിൽ  ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ലഭിക്കുന്ന 

േരാതിഔളും ിവയുതട തീര്പ്പും  േരാതി  രജിസ്റ്ററിൽ ഔൃതയമായി പരകതപ്പടുത്തി 

സൂക്ഷിപക്കണ്ടതാണ്.  
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  7.തമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ                                                                                                 

തതാഴിലുറപ്പിൽ  ഏതെടുക്കുന്ന സ്തേവൃത്തിഔളുതട ഭാഖമായി വരുന്ന സാധന 

സാമസ്തഖിഔളുതട വാങ്ങൽ  തീരുമാനം, ഉേപയാഖം, നീക്കിയിരിപ്പ്, തങലവുഔള്  എന്നിവ 

സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് മുഴുവനും സ്തേ്രു ത രജിസ്റ്ററിൽ  പരകതപ്പടുപത്തണ്ടതാണ്. 

വിവരങ്ങള് എം.ഐ.എസിൽ നിന്നും ഡൗൺപലാഡ് തങയരു  സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.  

ഫയൽ  പരിദശാധനയിൽ നിന്നും കതെത്തിയ വിവരങ്ങൾ  

ഏതതാരു വര്ക്്ക ഫയലിലും വാര്ഷിഔ മാസ്റ്റര് സര്ക്കുലര് നിര്പേശിക്കുന്ന 21 

പരകഔളും പഔരള സര്ക്കാര് നിര്പേശിക്കുന്ന കസെ്ഡയറിയും ഉള്തപ്പതട 22 

പരകഔളാണ് ഉണ്ടായിരിപക്കണ്ടത്. 

ഓഡിറ്റിന്   വിദധയമാക്കിയ ഫയലുകളുതട  വിശോംശങ്ങൾ 

 Sl 

no 

Work 

code 

Work name Estimate 

amount 

man

days 

Unskille

d wages 

Skilled+se

miskilled 

wages 

Material 

amount 

Total  

expenditure 

1 LD/242531    തട്്ട തിരിക്കൽ   98000  303   

  

82113    ------------- ------------ 83628  

2 RC/261977    പറാഡ് 

പഔാൺസ്തഔീെിംഖ്  

500000  142   38482        31900      392650   463032  

3  DP/274204     കജവപവലി 

 

0972    5 7   037397   ------------- ------------ 039932  

4  LD/242527     തട്്ട തിരിക്കൽ  

 

98000  199    53929     ------------- ------------- 54924  

5  DP/274212  കജവപവലി 

 

097     508  04 378  ------------- ------------ 042968  

 

ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയ ഫയലുകളുതട വിശോംശങ്ങൾ 

1. കവർദപജ് 

 ആതഔ 5 ഫയലുഔളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എല്ലാ വര്ക്കുഔളിലും  ആനുവൽ മാസ്റ്റര് 

സര്ക്കുലര് സ്തേഔാരം ഔവര്പേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു.ങില ഔവര് പേജുഔള്   േൂര്ണമായും 

േൂരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടയിരുന്നില്ല.  
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2.തെക്ക് ലിസ്്റ്റ  

                                    എല്ലാ ഫയലിലും തങക്്ക ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒപരാ പരകയും 

സ്തഔമതപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന പേജ് നമ്പര് പരകതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. 

 ഒപരാ പരകഔതളയും സൂങിപ്പിക്കുന്ന നമ്പറുഔള് ആണ് എഴുതി തവപക്കണ്ടത്.  

3. ആക്ഷൻ പ്ലാനിതെ ദകാപ്പി  

                               േരിപശാധിച്ച 5 വര്ക്്ക ഫയലിലും ആക്ഷന്  പ്ലാനിതെ പഔാപ്പി 

ഔാണുവാന്  സാധിച്ചില്ല. എല്ലാ ഫയലുഔളിലും ആക്ഷന്  പ്ലാനിതെ പഔാപ്പിഔൂതട 

ഉള്തപ്പടുപത്തണ്ടതാണ്.  

4. എസ്റ്റിദമറ്റ്  

                                  തസഔയൂര് പഔാപ്പി ഒഫ് ഡീകെൽഡ് എസ്റ്റിപമെ്, എസ്റ്റിപമെ് 

റിപപ്പാര്ട്്ട , എന്നിവ എല്ലാ ഫയലിലും വളതര നല്ല രീതിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.പറെ് 

ഒഫ് ിനാലിസിസ് , പസ്തഡായിഘ് ആന്ഡ് ഡികസന്, സര്പവ്വ ഒഫ ്പഡെ, ഔവര് പേജ് 

ഒഫ് എസ്റ്റിപമെ്, ജനങ്ങള്ക്്ക മനസ്സിലാഔുന്ന രീതിയിലുള്ള ജനഔീയ എസ്റ്റിപമെ് 

എന്നിവ ഫയലിൽ ഔാണാന് ഔഴിഞ്ഞില്ല. എസ്റ്റിപമെ്  റിപപ്പാര്ട്്ട ജനഔീയ ഭാഷയിൽ  

ആയിരിപക്കണ്ടതാണ്. എസ്റ്റിപമെ് തയ്യാറാക്കിയ ഉപദയാഖഥാനരുതട പേര്, പ്പ്, സീൽ 

എന്നിവയും ഔൃതയമായി  പരകതപ്പടുപത്തണ്ടതാണ്.  

 5. ഭരണാനുമ ി   ീരുമാനത്തിതെ  ദകാപ്പി   

                        ഭരണാനുമതി തീരുമാനത്തിന് പഔാപ്പി എല്ലാ ഫയലുഔളിലും ഔാണുവാന്   

സാധിച്ചു. എല്ലാ ഭരണാനുമതി തീരുമാനത്തിതെ പഔാപ്പിപയാതടാപ്പവും േഞ്ചായത്ത് 

തസസ്തഔട്ടറിയുതട പേര്, പ്പ്, സീൽ , തിയതി എന്നിവ ഉണ്ടായിരിപക്കണ്ടതാണ്.  

 6. സാദങ്ക ിക അനുമ ി  ീരുമാനത്തിതെ ദകാപ്പി 

            സാപങ്കതിഔ ിനുമതി തീരുമാനത്തിതെ പഔാപ്പി തസഔയുര് പസാഫ്െ് തവയറിൽ   

നിതന്നടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

7. സംദയാജി  പദ്ധ ി  

            േരിപശാധിച്ച ഫയലുഔളിൽ   സംപയാജിത േദ്ധതി ഇല്ലായിരുന്നു     

 8. ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടുതകാെുള്ള അദപക്ഷ. 

                       തതാഴിലിനു പവണ്ടിയുള്ള ിപേക്ഷ 5 ഫയലുഔളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. 5   

ഫയലുഔളിലും സ്തഖൂപ്പ് ആയാണ് ിപേക്ഷ നല്കിയിരുന്നത്. 
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9. ത ാഴിൽ അനുവേിച്ചുതകാെുള്ള അനുമ ിപഗ് ം 

                                തതാഴിൽ ിനുവദിച്ചതിതെ േഔര്പ്പ് േരിപശാധിച്ച ഫയലുഔളിൽ 

ഔാണാന് സാധിച്ചില്ല. 

10. മസ്റ്റർ ദറാൾ  

                                  തതാഴിലാളിഔള് തതാഴിൽ തങയ്യുന്ന രീതി ഉള്തപ്പതടയുള്ള ഹാജര് 

പരകതപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള ിടിഥാനാന പരകയാണ് ഈ മസ്റ്റര്പറാള്. ഇതിൽ പലാക്്ക 

തഡവലതമമന്റ് ഒഫീസര്, േഞ്ചായത്ത് തസസ്തഔട്ടറി എന്നിവര് തീയതിപയാടുഔൂടി 

പ്പും സീലും പരകതപ്പടുപത്തണ്ടതാണ്. 

                                           ിപതാതടാപ്പം േരിപശാധന നടത്തിയ  ഒവര്സിയറുതടയും, 

ിെന്ഡന്സ് എടുത്ത പമെ്തെയും പ്പ് പരകതപ്പടുപത്തണ്ടതാണ്. േണിയായുധ വാടഔ 

പവതനപത്താതടാപ്പം നൽഔുന്നുണ്ട്.  ദിവസ പവതനം, ഹാജര് സ്തേഔാരമുള്ള ഔൂലി 

എന്നിവ എല്ലാം മസ്റ്റര് പറാളുഔളിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മസ്റ്റര്  പറാളുഔളിൽ  

ന്നും എം. ബുക്്ക നമ്പര് പരകതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല.  

11. തമഷർതമന്റ് ബുക്ക ്.  

 തമഷര്തമന്റ് ബുക്്ക  5 വര്ക്്ക  ഫയലിലും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വര്ക്്ക പഔാഡ്, 

വര്ക്കിതന്റ  പേര്, എന്നിവ പരകതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 5 എം ബുക്്ക ഔളിലും ബന്ധതപ്പട്ട 

ിധിഔാരിഔള് സര്ട്ടികഫ തങയരിട്ടുണ്ട്.  

12. സാധന ഘടകം  

േരിപശാധിച്ച 4 ഫയലുഔളിൽ സാധന ഗടഔം ഔാണുവാന്  സാധിച്ചു. 

13. ദവജ്  ലിസ്്റ്റ 

          തതാഴിലാളിഔള് എസ്തത ദിവസം പജാലി തങയരു  എന്നതിതന ിടിഥാനാനതപ്പടുത്തി 

ിവര്ക്്ക നൽപഔണ്ട ഔൂലി, ആയുധങ്ങള് മൂര്ച്ച ഔൂട്ടുന്നതിനുള്ള  തുഔ, 

എന്നിവതയല്ലാം ഔാണിച്ചുതഔാണ്ട് േണം കഔമാറുന്നതിനു പവണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന 

സ്തേധാനതപ്പട്ട ന്നാണ് തവജ്  ലിസ്റ്റ്. തവജ്  ലിസ്റ്റ്  േരിപശാധിച്ച എല്ലാ ഫയലുഔളിലും 

ഔാണാന് സാധിച്ചു.  

14. FTO  

                      എം. ഐ.എസിൽ   നിന്ന് പവജ് ലിസ്റ്റിനനുസരിച്്ച തഡൗൺപലാഡ് തങയര FTO 

ഔാണുവാന്  സാധിച്ചില്ല. മസ്റ്റര്  പറാളുഔള്ക്്ക ിനുസരിച്ചുള്ള ഫണ്ട് സ്തടാന്്ഫര് 

ഒര്ഡര് എല്ലാ  ഫയലിലും സൂക്ഷിപക്കണ്ടതാണ്. 
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15. തമറ്റീരിയൽ വൗച്ചർ  

                           േരിപശാധനക്്ക വിപധയമായ വാര്ഡ് 0  ആപലാട്ട് പറാഡ് പഔാൺസ്തഔീെ് 

എന്ന സ്തേവര്ത്തിയിൽ  തമെീരിയൽ വൗച്ചര്,ബില്ല് എന്നിവ ഔാണുവാന്  സാധിച്ചു.    

16. ദറായൽറ്റി  

സ്തേ്രു ത സ്തേവര്ത്തിഔളിൽ ബാധഔമല്ല. 

17. ദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫ്സ്   

                                        സ്തേവര്ത്തനങ്ങതളക്കുറിച്ചും ിതിന്തറ േുപരാഖമനവും ആയി 

ബന്ധതപ്പട്ടതുമായ യാതതാരു തരത്തിലുള്ള പഫാപട്ടാസ്തഖാഫുഔളും ഫയലുഔളിൽ  

ഇല്ലായിരുന്നു.ഒപരാ വര്ക്്ക ഫയലുഔളിലും, സ്തേവര്ത്തി ആരംഭിക്കുപമ്പാള്, 

നടന്നുതഔാണ്ടിരിക്കുപമ്പാള്,േൂര്ത്തീഔരണ പവളയിൽ എന്നിങ്ങതന മൂന്നു 

ഗട്ടങ്ങളിലുള്ള പഫാപട്ടാസ്തഖാഫ്സ് സൂക്ഷിപക്കണ്ടതുണ്ട്. 

                                          സ്തേവര്ത്തിയുതട സുതാരയതയ്ക്കും രു ഥാനലത്തുതതന്ന 

സ്തേവര്ത്തിഔള് ആവര്ത്തിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും, നിര്േിഷ്ട സ്തേവര്ത്തിഔള് നിര്േിഷ്ട 

ഥാനലത്ത് തതന്നയാണ് തങയ്യുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുമാണിത.് 

18. ജിദയാ ടാഗ്്ഗഡ് ദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫ്സ്  

േരിപശാധിച്ച ഫയലുഔളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള രു പരകയും ഔാണാന് സാധിച്ചില്ല.  

19.ദസാഷയൽ ഓഡിറ്്റ റിദപ്പാർട്ട് ദകാപ്പി   

നിയമ  സ്തേഔാരമുള്ള പസാഷയൽ ഒഡിെ് നടപ്പാക്കുന്നത് ഇപപ്പാഴാണ്. 

20. പൂർത്തീകരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ദകാപ്പി 

േരിപശാധിച്ച 5 ഫയലിലും േൂര്ത്തീഔരണ സര്ട്ടിഫിക്കെ് പഔാപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു.  

21. മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂതവമെ ് സ്ലിപ ്

 എല്ലാ വര്ക്്ക  ഫയലിലും മസ്റ്റര് പറാള് മൂതവമന്റ് സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു.  

22. സസറ്റ് ഡയറി 

 സംഥാനാന സര്ക്കാരിന്തറ നിര്പേശസ്തേഔാരം വര്ക്്ക ഫയലിൽ സൂക്ഷിപക്കണ്ട  

ഇരുേത്തിരണ്ടാമതത്ത പരകയാണ് കസെ് ഡയറി. 

  േരിപശാധിച്ച 5 ഫയലുഔളിലും  കസെ് ഡയറി ഉണ്ടായിരുന്നു.  

 കസെ് ഡയറിയുതട ഔവര്പേജിൽ സ്തേവര്ത്തിതയക്കുറിച്ചുള്ള സ്തോഥമിഔ 

വിവരങ്ങള് ഏതതാരു വയക്തിക്കും മനസ്സിലാക്കാന് േെുന്ന രീതിയിൽ 

ഉണ്ടാപഔണ്ടതാണ് 
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സ്തേവര്ത്തി ആരംഭിക്കുന്ന ദിവസം ,സ്തേവര്ത്തി ിവസാനിക്കുന്ന  തീയതി 

എന്നിവ പരകതപ്പടുതതണ്ടതാണ്. ിപതാതടാപ്പം  എസ്റ്റിപമെ് തുഔ,സ്തേവൃത്തി 

ദിനങ്ങള്  , എന്നിവ ഔവര്പേജിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം 

  േണിഥാനലതത്ത സൗഔരയങ്ങളുതട ലഭയത ിടങ്ങിയ തങക്്ക ലിസ്റ്റ്  

േൂരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കസെ് ഡയറിയുതട രു ഭാഖമാണ്  േദ്ധതി ആരംഭ മീെിങ്ങ്.  

രു സ്തേവൃത്തി തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് സ്തേവര്ത്തിതയക്കുറിച്ചുളള  വിവരങ്ങള് 

േങ്കുവയ്ക്കുന്നതും, ിതുപോതല രു സ്തേവര്ത്തി എങ്ങതന തങയ്യണതമന്ന് 

തതാഴിലാളിഔള്ക്്ക  ഔൃതയമായ ിവപബാധം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതിനും വാര്ഡ് 

തമമ്പര്,  സ്റ്റാഫ്  എന്നിവരുതട  ിധയക്ഷതയിൽ ഔൂടുന്ന പയാഖമാണ് േദ്ധതി  

ആരംഭ  മീെിങ്ങ്. ഏതതാരു സ്തേവര്ത്തി തുടങ്ങന്നതിനു മുന്്ു ം േദ്ധതി ആരംഭ 

മീെിംഖ് നടപത്തണ്ടതുണ്ട്. കസെ് ഡയറി ഉണ്ടായിരുന്ന വര്ക്്ക  ഫയലുഔളിൽ 

വാര്ഡ്  തമമ്പറുതട ിധയക്ഷതയിൽ േദ്ധതി ആരംഭ മീെിംഖ് നടന്നിട്ടുള്ളതായി 

ഔാണുന്നു .    

 കസെ് ഡയറിയിൽ ഉണ്ടായിരിപഔണ്ട മതൊരു സ്തേധാനതപ്പട്ട ഭാഖമാണ് 

തതാഴിലാളിഔളുതട സാക്ഷയേസ്തതം. മസ്റ്റര് പറാളിൽ പ്പുതവച്ച തതാഴിലാളിഔള് 

സ്തേവൃത്തി തങയരു  എന്നും, പമെ് പമൽപനാട്ടം വഹിച്ചു എന്നും തതളിയിക്കുന്ന 

ആധിഔാരിഔ പരകയാണ് സാക്ഷയേസ്തതം. ഇതും ഫയലിൽ ഔാണാന് ഔഴിഞ്ഞു. 

 വി.എം.സി  റിദപ്പാർട്ട ് 

                      ഒപരാ വാര്ഡിതല സ്തേവര്ത്തനങ്ങതള നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും ഔൂടുതൽ 

തമച്ചതപ്പടുത്തുന്നതിനുമായി നിയമിക്കതപ്പട്ട ഔമ്മെിയാണ് വി.എം.സി. 

ആ സ്തേവര്ത്തിയിൽ ഉള്തപ്പടാത്ത  വയക്തിഔളാണ്  വി. എം.സി യിൽ ിംഖങ്ങള് 

ആയിരിപക്കണ്ടത് .വി.എം.സി റിപോര്ട്്ട എല്ലാ കസെ് ഡയറിഔളിലും ഔാണുവാന്  

സാധിച്ചു. 

സന്ദർശക കുറിപ്പ്                                            

                  സ്തേവര്ത്തിയുതട ഒപരാ ഗട്ടങ്ങളിലുള്ള േുപരാഖതി  വിലയിരുത്തുന്നതിനും, 

തതാഴിലാളിഔളുതട സ്തേശ്നങ്ങള് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും, േദ്ധതി നിര്വഹണ 

ഏജന്സിയുതട ഉപദയാഖഥാനര്, ജനസ്തേതിനിധിഔള്, VMC ിംഖങ്ങള് എന്നിവര് 

സ്തേവര്ത്തി  നടക്കുപമ്പാള് ഥാനല സ്ദരര്ശനം നടപത്തണ്ടതാണ്. കസെ് ഡയറിഔളിൽ, 

സ്ദരര്ശഔരുതട  പേരും, പ്പും, സ്ദരര്ശന ഔുറിപ്പും പരകതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  
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ഫീൽഡ് പരിദശാധന കതെത്തലുകൾ 

1. LD /242531 -  ട്ടു ിരിക്കൽ  -ദകാളനി ഭാഗം  

 

ഫീൽഡ് േരിപശാധനയിൽ  ഭൂവുടമഔളുതട േുരയിടത്തിൽ  തട്ടുതിരിക്കൽ  

സ്തേവര്ത്തിഔള്  നടന്നതായി ഔാണുവാന്  സാധിച്ചു. തതാഴിലാളിഔളിൽ  

നിന്നും ഭൂവുടമഔളിൽ  നിന്നും തട്ടുതിരിക്കൽ  സ്തേവര്ത്തിഔള്  ഔൃതയമായി 

നടന്നായി മനസിലാക്കുവാന്  സാധിച്ചു. 3 3 തതാഴിൽ  ദിനങ്ങള്  ഈ 

സ്തേവര്ത്തിയിലൂതട സൃഷ്ടിക്കുവാന്  ഔഴിഞ്ഞു. 

    

2. RC/261977 – ആദലാട്ട് ഭാഗം  ദറാഡ് ദകാണ്കഗ്കീറ്റ്   

 

നിര്േിഷ്ട ഥാനലത്തു പറാഡ് പഔാൺസ്തഔീെ് തങയരതായി ഔണ്ടു. എസ്റ്റിപമെ്ലും 

എം ബുക്കിലും നല്കിയിരിക്കുന്നത്  003 M നീളവും 3 M വീതിയും ആണ്. 

ഫീൽഡ് േരിപശാധനയിൽ  003.8 M  ഔാണുവാന്  ഔഴിഞ്ഞ .ു CIB പബാര്ഡും 

ഫീൽഡ് േരിപശാധനയിൽ  ഔണ്ടു 

 

3. DP/274214  - സജവദവലി നിർമാണം –ഞായറുകുളം പടി ഭാഗം   

 

5 7 തതാഴിൽ  ദിനങ്ങള്  സൃഷ്ടിക്കുവാന്  സാധിച്ചു. നിര്േിഷ്ട ഥാനലത്തു 

കജവപവലി നിര്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഔാണുവാന്  സാധിച്ചു. എസ്റ്റിപമെ്ൽ  0065  

M ഉം എം ബുക്കിൽ  8466.66 M ഉം ആണ് നീളം. ഫീൽഡ് േരിപശാധനയിൽ  

8470.2 M നീളം ഔാണുവാന്  സാധിച്ചു. CIB ഉണ്ടായിരുന്നു.   

 

4. LD /242527-  ട്ടു ിരിക്കൽ - തെകുത്താൻ  മല ഭാഗം   

ഫീൽഡ് േരിപശാധനയിൽ  ഭൂവുടമഔളുതട േുരയിടത്തിൽ  തട്ടുതിരിക്കൽ  

സ്തേവര്ത്തിഔള്  നടന്നതായി ഔാണുവാന്  സാധിച്ചു. തതാഴിലാളിഔളിൽ  

നിന്നും ഭൂവുടമഔളിൽ  നിന്നും തട്ടുതിരിക്കൽ  സ്തേവര്ത്തിഔള്  ഔൃതയമായി 

നടന്നായി മനസിലാക്കുവാന്  സാധിച്ചു. 099 തതാഴിൽ  ദിനങ്ങള്  ഈ 

സ്തേവര്ത്തിയിലൂതട സൃഷ്ടിക്കുവാന്  ഔഴിഞ്ഞു. CIB ഔാണുവാന്  സാധിച്ചു. 

 

5. DP/274212  - സജവദവലി നിർമാണം –തവങ്ങാലൂർക്കട ഭാഗം   

508 തതാഴിൽ  ദിനങ്ങള്  സൃഷ്ടിക്കുവാന്  സാധിച്ചു. നിര്േിഷ്ട ഥാനലത്തു 

കജവപവലി നിര്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഔാണുവാന്  സാധിച്ചു. എസ്റ്റിപമെ്ൽ  0065  

M ഉം എം ബുക്കിൽ  8628.24 M ഉം ആണ് നീളം. ഫീൽഡ് േരിപശാധനയിൽ  

8635.74 M നീളം ഔാണുവാന്  സാധിച്ചു. CIB ഉണ്ടായിരുന്നു 
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സിറ്റിസണ്ക ഇൻദഫാർദമഷൻ ദബാർഡിനു ദവെി എം .ബുക്കിൽ  

വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്ന  ുക 

സീരിയൽ 

നമ്പർ 

വർക്ക് ദകാഡ ്

&വർക്ക് തനയിം 

എസ്റ്റിദമറ്റിതല 

 ുക 

എം 

ബുക്കിൽ  

 ുക പാസ്സ്   

YES/NO 

CIB AT 

FIELD 

YES /NO 

1 തട്ട് തിരിക്കല്- ക ോളനി 
ഭോഗം      

47   NO NO  

2 ആകലോട്ട് ഭോഗം കറോഡ്  5    NO YES 

3  ജൈവകവലി- 
ഞോയറു ുളംപടി ഭോഗം  
 

36 3 NO YES 

4  തട്ട് തിരിക്കല് - 
ചെ ുത്തോന്  മല ഭോഗം 
      

          47    NO  YES  

5 ജൈവകവലി- 
ചവങ്ങോലൂര്ക്ക്കട ഭോഗം 
 

36 3  NO YES  

 

നിർദേശങ്ങൾ ഉദേയാഗസ്ഥദരാട:് -  

1. സ്തേവര്ത്തി ഫയൽ സൂക്ഷിപക്കണ്ട 22 പരകഔള് ഔൃതയമായ സൂക്ഷിക്കണം. 

പഔസ്ത്ദര സര്ക്കാരിന്തറ ഈ ഔാരയത്തിൽ ഉള്ള മാര്ഗ്ഗ നിര്പേശം ഔൃതയമായി 

ോലിപക്കണ്ടതാണ്.                               

2. തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്്ട 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തതന്ന തതാഴിലാളിഔള്ക്്ക 

തതാഴിൽ നൽഔണം  

3. ഉപദയാഖഥാനര് പരകഔളിൽ പ്പുതവക്കുപമ്പാള് തീയ്യതി ഔൂടി 

പരകതപ്പടുപത്തണ്ടാതാണ്. 

4. എസ്റ്റിപമെ് ജനഔീയ ഭാഷയിൽ തതാഴിലാളിഔള്ക്്ക മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ 

ആവണം 

5. സ്തേവര്ത്തി ഥാനലം േരിപശാധിച്ചു തതന്ന എസ്റ്റിപമെ് ഔൃതയമായി 

തയ്യാറാപക്കണ്ടതാണ്. 

6. സ്തേവര്ത്തി ഥാനലം സ്ദരര്ശിച്ച പശഷം മാസ്തതം ബന്ധതപ്പട്ട ഉപദയാഖഥാനര് തങക്്ക   

തമഷര് തങയ്യുഔ. 

7. തതാഴിൽ ഔാര്ഡിൽ പഫാപട്ടാ േതിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തങലവ് 

തതാഴിലാളിഔളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കാന് ോടില്ല 
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ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്തിദനാട്:  

1. തതാഴിൽ ഔാര്ഡിൽ പഫാപട്ടാ േതിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ങിലവ് തതാഴിലാളിഔള് 

നിന്ന് ഈടാക്കാന് ോടില്ല. 

2. തതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വിനിപയാഖിക്കുന്നത് ഉള്ള പനട്ടം 

ഉണ്ടാക്കുന്നുപണ്ടാ എന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.     

3. തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്്ട 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തതന്ന തതാഴിലാളിഔള്ക്്ക 

തതാഴിൽ നൽഔണം. 

4.  തതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതിയുതട സുതാരയത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് സ്തേവൃത്തി  

ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് േദ്ധതി വിവരങ്ങള്  ിടങ്ങിയ സ്തോപദശിഔ 

ഭാഷയിലുള്ള സിെിസൺ  ഇന്ഫര്പമഷന്  പബാര്ഡ്  സ്തേവൃത്തി ഥാനലത്ത് 

ഥാനാേിക്കുഔ                                                                                               

അനുബന്ധം- 1 

  

          ത ാഴിലുറപ്പു പദ്ധ ിയിൽ ഏതറ്റടുത്്ത തെയ്യാൻ പറ്റിയ ഗ്പവൃത്തികൾ 

1. വിഭാഗംഎ  

സ്തേഔൃതി വിഭവ േരിോലനവുമായി ബന്ധതപ്പട്ട തോതുസ്തേവൃത്തിഔള് 

2. വിഭാഗം ബി:  

സമൂഹത്തിൽ ിവശത ിനുഭവിക്കുന്ന വിഭാഖങ്ങള്ക്കുള്ള വയക്തിഖത 

ആ്രിഔള് കണ്ഡിഔ 5 ൽ േരാമര്ശിക്കുന്ന ഔുടുംബങ്ങള്ക്കു മാസ്തതം 

3. വിഭാഗം സി:  

                  പദശീയസ്തഖാമീണ ഉേജീവന മിഷന് നിബന്ധനഔള് ിനുസരിക്കുന്ന 

സവയംസഹായ സംഗങ്ങള്ക്്ക ിടിഥാനാനസൗഔരയങ്ങള് 

4. വിഭാഗം ഡി:  

       സ്തഖാമീണ ിടിഥാനാന സൗഔരയങ്ങള് 

വിവിധ  ലത്തിലുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥരുതട െുമ ലകൾ . 

ദമറ്റ ് മാരുതട െുമ ലകൾ  

 സ്തേവൃത്തി ഥാനലങ്ങളിൽ  സ്തേവൃത്തിയുതട പമൽപനാട്ടം. 

 തതാഴിൽ  ഔാര്ഡിൽ  ആവശയമുള്ള വിവരങ്ങള്  പരകതപ്പടുത്തുഔ. 

 മസ്റ്റര്  പറാളിൽ  തതാഴിലാളിഔളുതട ഹാജര്  ഉറപ്പു വരുത്തുഔ . 

 പമെ്മാരുതട േരിശീലനങ്ങളിൽ  േതങ്കടുക്കുഔ .ിറിവുഔള്  

തതാഴിലാളിഔളുമായി േങ്കുതവക്കുഔ. 
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 സ്തേവൃത്തി ഇടങ്ങളിൽ  ആവശയ മായ തസൗഔരയങ്ങള്  ഉപണ്ടാ എന്ന് ഉറപ്പു 

വരുത്തുഔ 

 കസെ് ഡയറിയിൽ  പമാണിെറിംഖിന് വരുന്ന ഉപദയാഖഥാനതര തഔാണ്ട് പ്പ് 

വയ്പ്പിക്കണം 

 തതാഴിലാളിഔള്ക്്ക ിവരുതട േത്തു ിവഔാശങ്ങതള ഔുറിച്്ച േറഞ്ഞു 

തഔാടുക്കുഔയും ിവതര പബാധാവതകരിക്കുഔയും തങയ്യുഔ 

 േുതിയ തതാഴിൽ  ഇടങ്ങള്  ഔതണ്ടത്തുവാനും േുതിയ തതാഴിൽ  

ആസൂസ്തതണം തങയ്യുവാനും തതാഴിലാളിഔതള സഹായിക്കുഔ . 

 ഔൃതയമായി പസാഷയൽ  ഒഡിെ്  സ്തഖാമസഭയിലും,തസ്തോജഔ്െ്  മീെിങ്ങിലും 

േരിശീലന ഔയാമ്പിലും േതങ്കടുക്കുഔ. 

 മെു തതാഴിലാളിഔള്ക്്ക ഔൂടി പമെ്  തന്റ ങുമതലഔളിപലക്്ക ഔടന്നു 

വരാനുള്ള സാഹങരയം ഉണ്ടാക്കുഔ 

 തതാഴിലാളിഔളുമായി നിരന്ത്ര സമ്പര്ക്കം േുലര്ത്തുഔയും ഔൂടുതൽ  

ബന്ധം ഥാനാേിക്കുഔയും തങയ്യുഔ. 

ഓവർസീയർ  /എഞ്ചിനീയർ    

 സ്തേവൃത്തിഔളുതട എസ്റ്റിപമെ് തയ്യാറാക്കൽ . 

 സ്തേവൃത്തിയുതട സാപങ്കതിഔ ഔാരയങ്ങളും ിളവുഔളും 

തതാഴിലാളിഔള്ക്്ക േറഞ്ഞു തഔാടുക്കുഔ. 

 സ്തേവൃത്തിയുതട ിളവുഔള്  പരകതപ്പടുത്തി ഔൂലി 

നൽഔുന്നതിനാവശയമായ നടേടിഔള്  തങയ്യുഔ. 

പഞ്ചായത്്ത തസഗ്കട്ടറി /അസിസ്റ്റെ ്  തസഗ്കട്ടറി 

 േദ്ധതിയുതട പമൽപനാട്ടം. 

 ബില്ലുഔള്  ിംഖീഔരിക്കൽ . 

 തതാഴിലാളിഔളുതട പവതനം യഥാസമയം ിവരുതട ിതക്കൗണ്ടിൽ   

എത്തിതയന്നത് ഉറപ്പു വരുത്തൽ . 

 മസ്റ്റര്  പറാള് സാക്ഷയതപ്പടുത്തി തതാഴിൽ  ിനുമതി നൽഔുഔ. 

ദസാഷയൽ  ഓഡിറ്റ ് ഗ്പവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികൾ ആയവർ 
 

 തതാഴിലുറപ്പ്  വിഭാഖം ഉപദയാഖഥാനര്  

 വാര്ഡിതല തതാഴിലാളിഔള്  

 പമെ്  മാര്  

 േഞ്ചായത്ത്  ഭരണ സമിതി ിംഖങ്ങള്  

 േഞ്ചായത്ത്  ഉപദയാഖഥാനര്  

 ഔുടുംബസ്തശീ സ്തേവര്ത്തഔര്  

 പസാഷയൽ  ഒഡിെ്  ടീം ഇടുക്കി 
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ഗ്ഗാമസഭയിലൂതട  ഉരുത്തിരിഞ്ഞ്  വന്ന നിർദേശങ്ങളും 

 ീരുമാനങ്ങളും 

 

  ഔട്ടപ്പന പലാക്കിതല ഔാഞ്ചിയാര്  േഞ്ചായത്തിതല േത്താം വാര്ഡ്–തവങ്ങാലൂര്ക്കട, 

മഹാത്മാഖാന്ധി പദശീയ സ്തഖാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതിയുതട പസാഷയൽ ഒഡിെ് 

സ്തഖാമസഭ 30/11/2019 3 pm നു ഔൽതത്താട്ടി മിൽമ ഹാളിൽ  തവച്്ച സ്തശീമതി ശാരദ 

തങ്കപ്പതന്റ ിധയക്ഷതയിൽ ഔൂടി. ബഹുമാനതപ്പട്ട വാര്ഡ് തമമ്പര് , NREGA 

ഉപദയാഖഥാനര് , തതാഴിലുറപ്പ് തതാഴിലാളിഔള് തുടങ്ങിയ 54 ആളുഔള്   സ്തഖാമസഭയിൽ 

േതങ്കടുത്തു.VRP ിസീന നാസര്   ിവതരിപ്പിച്ച ഔരട് റിപപ്പാര്ട്്ട സഭ ന്നടങ്കം 

കഔയടിച്ചു ോസാക്കി. 

 

1 തതാഴിൽ  ദിനങ്ങള്  ഔൂട്ടണം. 

2 തതാഴിൽ തങയരാൽ േതിനഞ്്ച ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിലാളിഔള്ക്്ക ഔൂലി    

ലഭിക്കണം.  

3 ഔാര്ഷിഔ പമകലയിതല സ്തേവര്ത്തനങ്ങള് തതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതിയിൽ 

ഉള്തപ്പടുത്തണം 

4  സ്തേവര്ത്തി നടന്നു ഔഴിയുപമ്പാള് തതന്ന പസാഷയൽ ഒഡിെ് നടത്തണം 

5  പമെ്മാരുതട പവതനം ഔൂട്ടണം. 

6  തതാഴിലുറപ്പ് പവതനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കണം  

7 ഔാലാവഥാനയ്ക്്ക ിനുസൃതമായ  തതാഴിലുഔള് ലഭിക്കണം 

8  തതാഴിൽ  ഥാനലത്ത് സ്തേവര്ത്തി ഥാനല തസൗഔരയങ്ങള്  ഏര്തപ്പടുത്തണം 

9  വിളതവടുപ്പ് തതാഴിലുറപ്പിൽ  ഉള്തപ്പടുത്തണം  

 

അദ്ധയക്ഷൻ  :  ശാരദ തങ്കപ്പന്  വാഴപ്പള്ളിൽ   

BRP  ഔട്ടപ്പന    :  ആഷ േി ജി  

VRPs                  : എമിൽ എൽസാ പജാസ്,നികിൽ സുഭാഷ്, രശ്മി P,വിശാൽ വി                 

പജാര്ജ്, ിസീന നാസര്,ആതിര പമാള്  R,സ്തശീക്കുട്ടി K.G ,സുനി M.M 


