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ോര്ലതമന്െ ് അംഗീരരിച്ച ക്േസി്ന്െ് ഒപ്പുതവച്ച 2005 തസേ്െംബര് 

മാസം അഞ്ചാം തീയതി പേശീയ ക്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ ് നിയമം 

നിലവില് വ്ു. ഇതിതന്െ അടിസ്ഥാനത്തില് ക്ഗാമ ക്േപേശത്ത ്

താമസിക്കു് ഏതതാരു രുടുംബത്തിനും ഒരു സാമ്പത്തിര വര്ഷം 

100 േിവസതത്ത അധിര തതാഴില്േിനങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തു്താണ ്

മഹാത്മാ ഗാന്ധി പേശീയ ക്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതി 

ആവിഷ്കരിക്കതപ്പട്ടത്. 

                           ക്േരൃതി വിഭവ േരിോലനത്തിലൂതട ഓപരാ 

ക്േപേശതത്തയുംവിഭവടിത്തറ ശക്തമാക്കുര , വരൾച്ച ,മതണാലിപ്പ ്

,തവള്ളതപ്പാക്കം, വനനശീരരണം തുടങ്ങിയ ോരിസ്ഥിതിര 

ക്േശ്നങ്ങളില് നി്ും സംരക്ഷണം നല്രു്തിലൂതട ഉല്ോേനം , 

ഉല്പ്പാേനക്ഷമത എ്ിവ വര്ധിപ്പിക്കുര ക്സീ ശാക്തീരരണം 

േുര്ബല വിഭാഗങ്ങളുതട ഉ്മനേരമായ ആ്രിരൾ 

സൃഷ്ടിക്കു്തിലൂതട ോരിക്േയ ലഘൂരരണം എ്ിവ ഈ േദ്ധതിയുതട 

ലക്ഷയമാണ്. നിയമത്തിതന്െ േിന്പബലമുള്ള അവരാശ അധിഷ്ഠിത 

േദ്ധതിയാതണ്തും , തുലയ പജാലിക്്ക തുലയപവതനം േദ്ധതി 

രൂേീരരണത്തില് തോതുജനങ്ങൾക്കുള്ള േങ്ക ്എ്ിവ തതാഴിലുറപ്പ ്

േദ്ധതിയുതട മുഖയ സവിപശഷതയും ആണ്.  

                                            പേശീയ ക്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പു േദ്ധതി ക്േരാരം 

ക്ഗാമേഞ്ചായത്ത ്ക്േപേശത്ത് നടപ്പിലാക്കു് എല്ലാ ക്േവര്ത്തിരളും 

പസാഷയല് ഓ്ിെിന് വിപധയമാക്കും എ് 17(2) വരുപ്പ ്

നിഷ്കര്ഷിക്കു് ക്േവര്ത്തനതത്തപ്പെി തെലവഴിക്കു്ത് േൗരസമൂഹം 

നടത്തു് േരസയവും സവതക്ന്ത്വുമായ േരിപശാധനയാണിത്. 

തതാഴിലുറപ്പ ്നിയമക്േരാരം വര്ഷത്തില് രണ്ടു ക്ോവശയം പസാഷയല് 

ഓ്ിെ് ക്ഗാമസഭരൾ എല്ലാ വാര്്ിലും രൃതയമായി നടപത്തണ്ടതാണ്. 

പസാഷയല് ഓ്ിെ് ലൂതട അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കു്തിനും സുതാരയത 

ഉറപ്പു വരുത്തു്തിനും രാരയക്ഷമത വര്ധിപ്പിക്കു്തിനും സത് 

ഭരണം ഉറപ്പാക്കു്തിനും രഴിയു്ു. േദ്ധതി േണം ശരിയായ 
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രീതിയില് തെലവഴിച്ചിട്ടുപണ്ടടാ, എ്ും ഈ േണം തെലവഴിച്ചത് 

തരാണ്്ട േദ്ധതിയുതട ലക്ഷയം കരവരിച്ചിട്ടുപണ്ടാ , എ്ും അതിലൂതട 

േദ്ധതിയുതട ഗുണപഭാക്താക്കളുതട ജീവിതത്തില് ഗുണരരമായ മാെം 

ഉണ്ടായിട്ടുപണ്ടാ ,എ്ും പസാഷയല് ഓ്ിെ് ക്േക്രിയയ്ക്്ക 

രതണ്ടത്താന്പ രഴിയു്ു. 

 

 

                                            െിദശഷ് േൾ 

 നിയമത്തിതന്െ േിന്പബലമുള്ള അവരാശ അധിഷ്ഠിത േദ്ധതി.  

 ക്ഗാമേഞ്ചായത്ത ്ക്േപേശത്ത് താമസിക്കു് 18 വയസ്സ ്

േൂര്ത്തിയായ ഏതതാരാൾക്കും േദ്ധതിയില് േങ്കാളിയാരാം.  

 ക്്രീക്കും േുരുഷനും തുലയ പവതനം.  

 േരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ,രാര്ഷിര പമഖലയിതല അടിസ്ഥാന 

സൗരരയ വിരസനം എ്ിവയ്ക്്ക മുന്പഗണന.  

 തതാഴിലാളിരൾ തത് ക്േവര്ത്തിരൾ രതണ്ടത്തുരയും 

ആസൂക്തണതത്ത സഹായിക്കുരയും തെയ്യു്ു.  

 ആസൂക്തണത്തിലും നിര്വഹണത്തിലും തിരഞ്ഞ സുതാരയത. 

 രരാറുരാരും ഇടനിലക്കാപരാ ഇല്ല. 

 തോതുജന േങ്കാളിത്തപത്താതട പലബര് ബഡ്ജെ.് 

 ബാങ്ക ്,പോപസ്റ്റാഫീസ ്വഴി മാക്തം പവേന വിതരണം  

ക്്രീരൾക്്ക മുന്പഗണന. 

 രമ്പയൂട്ടര് ശൃംഖല വഴിയുള്ള പമാണിെറിംഗ് സംവിധാനം. 

 ക്ഗാമസഭ േദ്ധതി ഓ്ിെ് തെയ്യു്ു. 

 

                         പസാഷയല് ഓ്ിെ് ക്ഗാമസഭരൾ എല്ലാ വാര്്ിലും 

രൃതയമായി നടപത്തണ്ടതാണ് ഓ്ിെ്ലൂതട അഴിമതി 

ഇല്ലാതാക്കു്തിനും സുതാരയത ഉറപ്പു വരുത്തു്തിനും 
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രാരയക്ഷമത വര്ധിപ്പിക്കു്തിന് ഭരണം ഉറപ്പാക്കു്തിനും 

രഴിയു്ു. സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് പസാഷയല് ഓ്ിെ ്നടപത്തണ്ട രീതി 

സംബന്ധിച്്ച ഉത്തരവ് േുറതപ്പടുവിച്ചിട്ടുണ്്ട. പസാഷയല് ഓ്ിെ ്

ക്ഗാമസഭയുതട വിജയം ജനേങ്കാളിത്തമാണ്. പസാഷയല് ഓ്ിെ ്

ക്ഗാമസഭയുതട തീയതി , പവേി എ്ിവ നിശ്ചയിച്ച 5 േിവസം മുമ്പ ്

ജനങ്ങൾക്്ക വിവരം നല്രിയിരിക്കണം. േദ്ധതി ആസൂക്തണം 

നിര്വ്വഹണ പമാണിെറിംഗ് തുടങ്ങി എല്ലാ വയക്തിരളും പസാഷയല് 

ഓ്ിെ് നിര്ബന്ധമായും േതങ്കടുക്കണം. മഹാത്മാഗാന്ധി പേശീയ 

ക്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ ് േദ്ധതിയില് സുഗമവും സുതാരയവുമായ 

പസാഷയല് ഓ്ിെ് നടത്തു്തിന് പരരളത്തില് സവതക്ന്ത് 

െുമതലയുള്ള  പസാഷയല്  ഓ്ിെ് യൂണിെ് 31/ 1/ 2017 നിലവില് വ്ു.  

      രീ ിശാഗ്്രം   

1. ഓ്ിെ് പ്ലാന്പ തയ്യാറാക്കല് ഓഫീസ് സന്ദര്ശന േരിോടിരൾ. 

 

2. തജ.േി.സി ,ബി.്ി.ഒ , േഞ്ചായത്ത് ക്േസി്ന്െ്, ജനക്േതിനിധിരൾ, 

തസക്രട്ടറി, സ്റ്റാഫ് എ്ിവരുമായുള്ള അഭിമുഖം രൂടാതത മെു 

തതാഴിലാളിരൾ രര്ഷരര് തതാഴിലിന ് പോരാത്ത 

രാര്്ുടമരൾ എ്ിവരുമായുള്ള സംവാേം.  

 

3. തോതുക്േവര്ത്തരരുതടയും വയക്തിഗത ക്േവൃത്തിരളുതടയും 

ഫയല് േരിപശാധനരളുതട ഉള്ളടക്കം  സുതാരയത 

ഭരണസമിതിയുപടയും ഉപേയാഗസ്ഥരുതടയും രാരയക്ോപ്രി 

എ്ിവ േരിപശാധിക്കു്ു. 

 

4. േൂര്ത്തീരരിച്ചതും നട്ുതരാണ്ടിരിക്കു്തുമായ ക്േവര്ത്തി 

സ്ഥലങ്ങൾ േരിപശാധിക്കു്ു. 
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5. എം.ഐ.എസ് രജിസ്റ്ററുരളും േരിപശാധിച്്ച ഫയലും 

ഫീല്്ിലും തമ്മില് പക്രാസ ് തെക്്ക തെയര് വിവരങ്ങൾ 

പക്രാ്ീരരിക്കു്ു. 

 

6. രരട് റിപപ്പാര്ട്്ട തയ്യാറാക്കി ക്ഗാമസഭയില് അവതരിപ്പിക്കു്ു. 

 ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി അടിസ്ഥാന െിെരം- 

പഞ്ചായത്ത ്   ലം                   

Sl.No        Ward No.of  Person included 

1 ward-1 
201 

2 ward-2 
134 

3 ward-3 213 
4 ward-4 

219 
5 ward-5 

252 
6 ward-6 

176 
7 ward-7 

190 
8 ward-8 175 

9 ward-9 
253 

10 ward-10 138 
11 ward-11 205 
12 ward-12 

223 
13 ward-13 145 
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  ൊർഡിതന േുറിചുളുള്ള അടിസ്ഥാന െിെരം                                             

വാര്ഡ്   തലത്തിൽ തതാഴിൽ കാര്ഡ്    ലഭിച്ചവര്ഡ           

അടിസ്ഥാന 
വിവരങ്ങള്  

SC ST OTHERS ആതക  

കുടുബങ്ങളുതട 
എണ്ണം  

15 1 92 108 

വയക്തികളുതട 
എണ്ണം എണ്ണം   

18 2 114 134 

0 
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 അെോശ അധിഷ്ഠി  നിയമമായ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം 

ത ാഴിലാളിേൾക്ക് 10 അെോശങ്ങൾ ഗ്പോനം തെയ്യുന്നു 

ഏത ാതക്കതയന്ന് െുെതട ദെർക്കുന്നു. 

അെോശ അധിഷ്ഠി  നിയമങ്ങൾ 

 

മഹാത്മാഗാന്ധി പേശീയ ക്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ ്നിയമത്തിലൂതട 

ക്ഗാമീണ ജനതയ്ക്്ക തതാഴില് നല്രതപ്പടു്ു അപതാതടാപ്പം 

അവരുതട അവരാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കതപ്പടു്ു. പസാഷയല് 

ഓ്ിെ് ക്േവര്ത്തിരളുതട േരിപശാധനയും അപതാതടാപ്പം 
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തതാഴിലാളിരളുതട അവരാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കതപ്പടു്ുപണ്ടാ  

എ്ും  വിലയിരുത്തു്ു. 

 

1. തതാഴിലുറപ്പ ് നിയമം തഷ്യൂൾ 2 para 01 അനുസരിച്്ച 18 

വയസ്സ് േൂര്ത്തിയായ ഏതതാരാളും തതാഴില്രാര്്് 

അപേക്ഷിച്ചാല് 15 േിവസത്തിനുള്ളില് പഫാപട്ടാ േതിച്ച 

തതാഴില് രാര്്് പരക്ന്ദ സര്ക്കാര് തെലവില് ലഭിക്കാനുള്ള 

അവരാശം ആണ് നിയമം നല്രു്ത്.                                  

നിരീക്ഷണം                                                               

തതാഴിലാളിരളും ആയുള്ള രൂടിക്കാഴ് ചയില് 

മനസ്സിലാക്കാന്പ സാധിച്ചത് േുതിയ തതാഴില് രാര്്് 

ലഭയമാരുപമ്പാൾ അതില് വയ്ക്കാന്പ ഉള്ള പഫാപട്ടാ 

തതാഴിലാളിരൾ  തത്യാണ് നല്രിയത് എ്ാണ്. 

2.  അപേക്ഷിച്്ച 15 േിവസത്തിനുള്ളില് തതാഴില് 

ലഭിക്കുവാനുള്ള  അവരാശവും  ആയതിതന്െ കരപ്പെ ്

രസീത് ലഭിക്കു്തിനുള്ള അവരാശം.                                    

നിരീക്ഷണം                                                                                       

തതാഴിലിനു പവണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ ഫയലുരളില്  

ഇല്ലാതിരു്തിനാല് തതാഴിലാളിരൾ ക്ഗൂപ്പ ് ആയാപണാ 

വയക്തിഗതമായി ആപണാ തതാഴില് ആവശയതപ്പട്ടത ് 

എ്തിന് തതളിവില്ല . തതാഴില് ആവശയതപ്പട്ടുതരാണ്ടുള്ള 

അപേക്ഷരൾ ക്ഫണ്്ട ഓഫീസ് വഴി സവീരരിപരണ്ടതും 

അവ ഫയലില്   സൂക്ഷിപരണ്ടതും  ആണ് .                                                    

േരിപശാധിച്ച 2 ഫയലുരളിലും ഇവ രാണുവാന്പ സാധിച്ചില്ല. 

                                                            

        3.തതാഴിലില്ലായമ പവതനം ലഭിക്കുവാന്പ ഉള്ള അവരാശം              

തതാഴിലുറപ്പ ്നിയമക്േരാരം തതാഴില് ആവശയതപ്പട്്ട 

രഴിഞ്ഞാല് 15 േിവസത്തിനുള്ളില് തതാഴില് 
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നല്രിയിരിക്കണം ലഭിച്ചിതല്ലങ്കില് തതാഴിലില്ലായമ 

പവതനത്തിന് അര്ഹതയുണ്്ട.                                                       

നിരീക്ഷണം                                                                                   

തതാഴിലാളിരളും ആയുള്ള രൂടിക്കാഴ് ച യില്  നി്് 

മനസ്സിലാക്കാന്പ സാധിച്ചത് തതാഴില് ആവശയതപ്പട്്ട 15 

േിവസത്തിനുള്ളില് അവര്ക്്ക തതാഴില് ലഭിക്കു്ില്ല 

എ്ാണ.് േലപപ്പാഴും ഒപ്ാ രപണ്ടാ മാസം വതര  രാലതാമസം 

പനരിടു്ുണ്്ട. 

4.തഷല്ഫ് ഓഫ് പക്ോജക്ട് തയ്യാറാക്കാനുള്ള അവരാശം    

നിരീക്ഷണം                                                                    

േഞ്ചായത്തില് നി്് ക്ഗാമസഭ രജിസ്റ്ററില് 

ലഭിക്കാത്തതിനാല് തതാഴിലാളിരൾ മീെിങ്ങില് 

രൂടിയതാപയാ , തതാഴില് നിര്പേശിച്ചതാപയാ  രാണാന്പ 

സാധിച്ചില്ല എ്ിരു്ാലും തതാഴിലാളിരപളാട്  

സംസാരിച്ചതില് നി് ്മനസ്സിലായത് അവര് മീെിംഗ ്

രൂടുരയും തതാഴില് നിര്പേശിക്കുരയും തെയരു  എ്ാണ്          

5. അഞ്ചു രിപലാമീെറിനുള്ളില് തതാഴില് ലഭിക്കാനുള്ള 

അവരാശം (അതല്ലങ്കില് പവതനത്തിതന്െ  10% അധിരം 

ലഭിക്കാനുള്ള അവരാശം)                                                                                       

നിരീക്ഷണം                                                                            

തതാഴിലാളിരളുമായി പനരിട്്ട സംസാരിച്ചതില്  നി്ും 5 

രിപലാമീെര് രൂടുതല് സഞ്ചരിച്ച ഒരു തതാഴിലാളിയും 

ക്േവര്ത്തി സ്ഥലത്ത് എത്തു്ില്ല എ്ാണ് അറിയാന്പ 

സാധിച്ചത്. 

 

6 .രുടിതവള്ളം വിക്ശമ സൗരരയം ക്േഥമശുക്ശൂഷ സൗരരയം 

ഇവ ലഭിക്കു്തിനുള്ള അവരാശം.                                

തതാഴിലുറപ്പ ്നിയമക്േരാരം ക്േവര്ത്തി നടക്കു് സ്ഥലത്ത് 
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രുടിതവള്ളം, തണല് ,ക്േഥമശുക്ശൂഷ രിെ് എ്ിവ 

ക്േവര്ത്തി നടപ്പിലാക്കു് സ്ഥാേനം വഴി സൗജനയമായി 

തതാഴിലാളിരൾക്്ക ലഭിപക്കണ്ടതാണ്.                       

നിരീക്ഷണം                                                                                     

തതാഴിലുറപ്പ ്നിയമക്േരാരം ക്േവര്ത്തി നടക്കു് സ്ഥലത്ത് 

രുടിതവള്ളം തണല് ക്േഥമശുക്ശൂഷ രിെ് എ്ിവ 

ക്േവര്ത്തി നടപ്പാക്കു് സ്ഥാേനം വഴി സൗജനയമായി 

തതാഴിലാളിരൾക്്ക ലഭയമാരു്ുണ്്ട എ്് മനസ്സിലാക്കാന്പ 

സാധിച്ചു. 

7.   15 േിവസത്തിനുള്ളില് പവതനം.                                                                                       

ലഭിക്കു്തിനുള്ള അവരാശം പവതനം.                                                                                      

നിരീക്ഷണം                                                                     

അവസാനം തെയര  തതാഴിലിതെ  പവതനം  മൂ്് മാസം മുമ്പ് 

ലഭിപക്കണ്ടതാണ് ,എ്ാല് അവ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എ്ാണ് 

തതാഴിലാളിരപളാട് സംസാരിച്ചതില് നി്ും, mis ല് 

നി്ും  ലഭിച്ച വിവരങ്ങളില് നി്ും മനസ്സിലായത്.                       

8 .പവതന വിതരണത്തിതല രാലതാമസത്തിന്                  

നഷ്ടേരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവരാശം.                         

നിരീക്ഷണം                                                                                                              

പവതന വിതരണത്തിതല ഗണയമായ താമസം  

പനരിടു്ുതണ്ടങ്കിലും രാലതാമസത്തിന് നഷ്ടേരിഹാരം 

ലഭിച്ചിട്ടില്ല. നഷ്ടേരിഹാര തുരതയക്കുറിച്്ച  

തതാഴിലാളിരളുതട ഇടയില് വയക്തമായ ധാരണ 

ഉണ്ടായിരു്ില്ല .  

           9.    േരാതി സമയബന്ധിതമായി ഉള്ള േരിഹരിക്കാന്പ ഉള്ള            

.                     അവരാശം                                                                           

തതാഴിലുറപ്പ ്നിയമം തഷ്യൂൾ 19 ക്േരാരം സമയബന്ധിതമായി 

േരാതി േരിഹാര ഉള്ള അവരാശം നിഷ്കര്ഷിക്കു്ു 
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.േദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട േരാതിരൾ പടാൾക്ഫീ നമ്പര് 

ഉേപയാഗിപച്ചാ, പരഖാമൂലം എഴുതി നല്രിപയാ , ഇതമയില് 

വഴിപയാ  സമര്പ്പിക്കാവു്താണ്. പടാൾക്ഫീ നമ്പറുരൾ 

േഞ്ചായത്ത് ക്േേര്ശിപ്പിപക്കണ്ടതാണ്.                        1 8 0 0 4 2 5 5060 

എ് പടാൾക്ഫീ  നമ്പറില് േരാതിരൾ പരഖതപ്പടുത്താം എ്ുള്ള 

വിവരം തതാഴിലാളിരൾ ലഭയമല്ല. 

     

10.പസാഷയല് ഓ്ിെ് നടത്തു്തിനുള്ള അവരാശം 

തതാഴിലുറപ്പ ്േദ്ധതിയില് ഏതെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കു് 

മുഴുവന്പ ക്േവര്ത്തിരളും പസാഷയല് ഓ്ിെിനും 

വിപധയയമാരണം  എ്് തസക്ഷന്പ 17 (2) 

നിഷ്കര്ഷിക്കു്ു .                                                            

നിരീക്ഷണം                                                                                     

നിയമ ക്േരാരമുള്ള പസാഷയല് ഓ്ിെ് ക്േക്രിയ 

നട്ുതരാണ്ടിരിക്കു്ു. 

 

                               ത ാഴിലാളിേളുതടേടമേൾ 

     1.രൃതയസമയത്ത് തതാഴില്  സ്ഥലത്ത്  ഹാജരായി ഒപ്പ് വയ്ക്കുര. 

2.തതാഴിലുറപ്പ്  ക്ഗാമസഭ ,പസാഷയല്   ഓ്ിെ ് ക്ഗാമസഭ  

എ്ിവയില്  രൃതയമായിേതങ്കടുക്കുര 

      3.ക്േരൃതിസംരക്ഷണത്തിന് ആവശയമായ ക്േവൃത്തിരൾ             

ഏതെടുത്തനടപ്പിലാക്കുര. 

4. ആ്രിസൃഷ്ടിക്കു്ക്േവൃത്തിരൾ  രതണ്ടത്തിപമതെ്നയും 

േഞ്ചായത്ത് അധിരൃതതരയും    അറിയിക്കുര. 
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രജിസ്റ്ററുേൾ 

പരക്ന്ദ സര്ക്കാരിതന്െ നിര്പേശക്േരാരം താതഴപ്പറയു് 7 രജിസ്റ്ററുരൾ 

നിര്ബന്ധമായും ക്ഗാമേഞ്ചായത്തില്  സൂക്ഷിപക്കണ്ടതാണ്. 

1. പജാബ ്രാര്്് രജിസ്റ്റര് 

2. ക്ഗാമസഭാ രജിസ്റ്റര് 

3. ്ിമാന്പ്് / അപലാപക്കഷന്പ പവതന  രജിസ്റ്റര് 

4. വര്ക്്ക രജിസ്റ്റര് 

5. ഫിക്സ് ് അസെ ്രജിസ്റ്റര് 

6. േരാതി രജിസ്റ്റര് 

7. തമെീരിയല് രജിസ്റ്റര്  

 

ദജാബ് ോർഡ് രജിസ്റ്റർ 

 

രണ്ടാം വാര്്ായ തതാണ്ടിക്കുഴ യില്   108 പേര്ക്്ക 

തതാഴില്രാര്്്   ലഭിച്ചതായി രജിസ്റ്റര് േരിപശാധനയില് 

രാണുവാന്പ സാധിച്ചു. തതാഴില് രാര്്ില്  പേര് പെര്ക്കതപ്പട്ട 

എല്ലാ തതാഴിലാളി രളുതടയും പഫാപട്ടാ രജിസ്റ്ററില്   

േതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടയിരു്ില്ല .  

ഗ്ഗാമ ഭാ രജിസ്റ്റർ 

 

എല്ലാ വാര്്ുരളിലും ക്േപതയരം ക്ഗാമസഭ രജിസ്റ്ററുരൾ 

ഉതണ്ട്ാണ് അറിയുവാന്പ സാധിച്ചത്. എ്ാലും േരിപശാധന 

പവളയില് തോതു ക്ഗാമസഭരൾ നടക്കു് സമയമായതിനാല് 

ക്ഗാമസഭ രജിസ്റ്റര് രാണുവാന്പ സാധിച്ചില്ല. 

 

ഡിമാൻഡ് / അദലാദക്കഷ്ൻ ദെ ന  രജിസ്റ്റർ 

 

േരിപശാധനാ പവളയില് രജിസ്റ്റര്രാണുവാന്പ സാധിച്ചില്ല. 
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െർക്ക ്രജിസ്റ്റർ 

 

വര്ക്്ക വിവരങ്ങൾ എം. ഐ .എസില് നി്ും ്ൗൺപലാ്് 

തെയരു  സൂക്ഷിച്ചിരു്ു. ക്േവര്ത്തിരൾ അനുവേിച്ചിരു് 

മുന്പഗണന , ക്േവര്ത്തി തുടങ്ങിയ തീയതി , അവസാനിച്ചത ്

തുടങ്ങിയവ രൃതയമായി ഉണ്ടായിരു്ു. WC / 316255 , WC/ 302766 

എ്ീ ഫയലുരളിതല ക്േവര്ത്തിരളുതട വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്ററില് 

നല്ല രീതിയില് ഉണ്ടായിരു്ു 

ഫിക്സഡ് അ റ്്റ രജിസ്റ്റർ  

 

   2018 ഒപക്ടാബര് 1  മുതല് 2019 മാര്ച്്ച 31  വതരയുള്ള  

രാലഘട്ടത്തിതല രണ്ടാം വാര്്ിതല പരഖരതളാ്ും രജിസ്റ്ററില് 

ഉണ്ടായിരു്ില്ല. 

 

പരാ ി രജിസ്റ്റർ 

 

േരാതി രജിസ്റ്ററില് ഒന്പേത് േരാതിരൾ പരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട. 

രൂടാതത അതതല്ലാം േരിഹരിച്ചതായി രജിസ്റ്ററില് രാണുവാന്പ 

സാധിച്ചു .എ്ാല് ഈ ഓ്ിെ് രാലയളവില് ഉള്ള 

േരാതിരതളാ്ും പരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരു്ില്ല. 

 

.  

 

  

തമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ  
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 തതാഴിലുറപ്പില്  ഏതെടുക്കു് ക്േവൃത്തിരളുതട ഭാഗമായി 

വരു് സാധന സാമക്ഗിരളുതട വാങ്ങല്  തീരുമാനം ,ഉേപയാഗം ,

നീക്കിയിരിപ്പ് ,തെലവുരള്  എ്ിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്  

മുഴുവനും ക്േ്രു ത രജിസ്റ്ററില്  പരഖതപ്പടുപത്തണ്ടതാണ് 

.വിവരങ്ങൾ എം. ഐ .എസില് നി്ും ്ൗൺപലാ്് തെയരു  

സൂക്ഷിച്ചിരു്ു.  

ഓഡിറ്റിന് െിദധയമാക്കിയ ഫയലുേളുതട          െിശോംശങ്ങൾ 

SL 

N

O 

WOR

K 

CODE 

NAME OF 

WORK 

ESTIMATE 

AMOUNT 

MAN 

DAYS 

TAKEN 

UNSKILL

ED 

WAGES  

SKILLE

D 

WAGE

S 

TOTAL 

EXPENS

E 

1 WC /  

31625

5 

ോന 

നിർമ്മാ

ണം 

,ദ ാമ ് 

ദപണ്ടാ

ന ് 

13493/- 39 10764 2399 13163/- 

2 WC/ 

30276

6 

തഹൽ

ത്ത് 

ത ന്റർ 

പരി ര

ത്ത് 

 ടയണ 

നിർമ്മാ

ണം 

8370/- 15 4140 4000 8140/- 

3 IF/405

081 

 സലഫ് 

ഭെനപ

ദ്ധ ി 

മസ്റ്റര്പറാ

ളുരൾ  

മാക്തം 
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 ുഹറ രാണാനാ

യി . 

ലഭയമാോത്ത ഫയലുേൾ 

SL.NO work name & code Mandays Unskilled 

wages 

1 RC/286152(േണ്ടിപ്പിള്ളിയില്പറാ്്  

)MR.NO-7145 

30 8280 

2 RC/286154(വാര്്്  ആര്പ്പാമെം 

ോങ്ങപ്പാറ പറാ്് )MR.NO-7146 

36 9936 

3 RS/331315(രപമ്പാസ്റ്റ ്രുഴി 

നിര്മ്മാണം പതാമസ് 

പോണ്ടാനത്ത ്)MR-NO(4768) 

5 1380 

 

 

 

  ഫയൽ പരിദശാധനയിൽ നിന്നും 

േതണ്ടത്തിയ െിെരങ്ങൾ 

ഏതതാരു വര്ക്്ക ഫയലിലും വാര്ഷിര മാസ്റ്റര് സര്ക്കുലര് 

നിര്പേശിക്കു് 21 പരഖരളും പരരള സര്ക്കാര് നിര്പേശിക്കു് 

കസെ് ്യറിയും ഉൾതപ്പതട 22 പരഖരളാണ് ഉണ്ടായിരിപക്കണ്ടത്. 

 

      േെർദപജ്     
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ഒരു ക്േവര്ത്തി ഫയലില് ആധിരാരിരമായി പവണ്ടതും 

ക്േവര്ത്തിതയക്കുറിച്ചു ഏതതാരാൾക്കും എളുപ്പത്തില് 

മനസിലാക്കാന്പ സാധിക്കു് പരഖ രവര് പേജ്  ആണ്. അതുതരാണ്ടു 

എല്ലാ വര്ക്്ക ഫയലിലും രവര് പേജ് ഉണ്ടായിരിപക്കണ്ടത് വളതര 

അതയാവശയമാണ് . 

WC /  316255, WC/ 302766 എ്ിങ്ങതന   2 ഫയലുരളിലും ANNUAL  

MASTER  SECULAR ക്േരാരം ഉള്ള രവര് പേജ് ഉണ്ടായിരു്ു രൂടാതത   WC /  

316255 ഫയലില്  വര്ക്കിതന്െ , sanction തെയര 

വര്ഷം,വില്ലജ,്പലാക്്ക,ക്ഗാമേഞ്ചായത്,നിയമസഭാമണ്ഡലം 

,പലാക്സഭാമണ്ഡലം ,പസ്റ്റെ് ,േദ്ധതി വിഭാഗം,എ്ിവ വളതര നല്ല 

രീതിയില് ഉണ്ടായിരുത്ങ്കിലും േദ്ധതി ആരംഭിച്ച 

തീയതി,അവസാനിച്ച തീയതി ,എസ്റ്റിപമെ ് പരാസ്റ്റ,്തലാപക്കഷന്പ 

,യഥാര്ത്ഥ െിലവ് ,അസെ ് ഐ്ി,GPS തലാപക്കഷന്പ, തമെിതന്െ  പേര ്

എ്ിവ അേൂര്ണമായിരു്ു .രൂടാതത  WC/302766 വര്ക്്ക ഫയലില് 

വിവരങ്ങൾ ഒ്ും പരഖതേടുത്തിയിട്ടില്ലായിരു്ു. കൂടാതത IF/405081 

എന്ന ഫയൽ ഇന്തെ കവര്ഡപേജ് ഇലലായിരുന്നു. 2 ഫയലിലും ആനുവൽ 

മാസ്റ്റര്ഡ സര്ഡക്കുലര്ഡ പ്േകാരമുള്ള കവര്ഡ പേജ് പവണ്ടതാണ്. 

 

 

തെക്്ക ലിസ്റ്റ്  

 

   2 ഫയലുരളിലും തെക്്ക ലിസ്്റ്റ ഉണ്ടായിരു്ു,എ്ിരു്ാലും ഓപരാ   

പരഖയുതടയും  പേജ് നമ്പര്  പരഖതേടുത്തിയിട്ടില്ലായിരു്ു.ഓപരാ 

പരഖരതളയും സൂെിപ്പിക്കു് നമ്പറുരളാണ് എഴുതി തവപക്കണ്ടത് . 

കൂടാതത IF/405081  എന്നീ ഫയലിൽ തെക്ലിസ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നിലല. ഫയൽ 

ഉള്ളടക്കം തെയ്തിരിക്കുന്ന പരഖകള് എലലാം തതന്ന കൃതയമായി പേജ് 

നമ്പര്ഡ പരഖതെടുത്തിയാണ് തെക്ക് ലിസ്റ്റിൽ കാപേണ്ടത്. 
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ആക്ഷൻ പ്ലാനിതന്റ ദോപ്പി  

ആക്ഷന്പ പ്ലാനിതന്െ പരാപ്പി 2 ഫയലിലും ഉണ്ടായിരു്ില്ല. 

അതുതരാണ്ടുതത് ഈ സാമ്പത്തിര വര്ഷത്തില് തെയ്യാനുള്ള 

ക്േവര്ത്തിരളുതട ലിസ്്റ്റ മുന്പഗണനാക്രമത്തില് ആപണാ എ്ും ഈ 

ലിസ്്റ്റ തയ്യാറാക്കാന്പ ജനങ്ങളുതട േങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കിപയാ എ്ും 

മുന്പഗണനാക്രമത്തില് ഉള്ള ക്േവര്ത്തി  തത്യാപണാ നടത്തിയത് 

എ്ും മനസ്സിലാക്കാന്പ സാധിച്ചില്ല.  

            എസ്റ്റിദമറ്്റ                                                                                       

തസരയൂര് പസാഫെ്് തവയറില് നിത്ടുത്ത  ്ീകെല്്് എസ്റ്റിപമെ ്

,എസ്റ്റിപമെ ് റിപപ്പാര്ട്്ട ,പറെ ് അനാലിസിസ് എ്ിവ രണ്ടു ഫയലിലും 

വളതര നല്ല രീതിയിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കു്ത്. എസ്റ്റിപമെ ്

തയ്യാറാക്കിയ ഉപേയാഗസ്ഥതന്െ പേര ് ,ഒപ്പ്, സീല്  ഉണ്ടായിരുത്ങ്കിലും 

തീയതി പരഖതപ്പടുത്തിയിരു്ില്ല . ജനങ്ങൾക്്ക മനസിലാവു് 

രീതിയിലുള്ള ജനരീയ എസ്റ്റിപമെ ് , പക്്ായിങ് ആന്പ്് ്ികസന്പ 

,സര്പവ്വ ഓഫ് പ്െ എ്ിവ രാണുവാന്പ  സാധിച്ചില്ല . കൂടാതത IF/405081 

എന്ന ഫയലിൽ എസ്റ്റിപമറ്റ് കാോൻ സാധിച്ചിലല. 

 

 

ഭരണാനുമതി തീരുമാനത്തിതന്െ പരാപ്പി 

 ഒരു വാര്്ില് ഒരു വര്ഷം നടപ്പിലാക്കു് തതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതി 

ക്േവര്ത്തനങ്ങൾക്്ക േഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതി നല്രു് 

അംഗീരാരമാണ് ഭരണാനുമതി . ഈ പരഖരളില്   തസക്രട്ടറിയുതട 

തിയതിപയാടു രൂടിയ  ഒപ്പ്, സീല് എ്ിവ രൃതയമായി 

പരഖതപ്പടുപത്തണ്ടതാണ്. േരിപശാധിച്ച 2 ഫയലുരളിലും ഭരണാനുമതി 

തീരുമാനത്തിതന്െ പരഖരൾ ഉള്ളടക്കം തെയരിരു്തായി രാണുവാന്പ 

സാധിച്ചില്ല . 
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 ാദേ ിോനുമ ി  ീരുമാനത്തിതന്റ     ദോപ്പി 

േരിപശാധിച്ച 2 ഫയലുരളില് തസരയുറില്  നിത്ടുത്ത 

സാപങ്കതിര അനുമതി യുതട പരാപ്പി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. ഒരു ഫയലില് 

ബന്ധതപ്പട്ട ഉപേയാഗസ്ഥരുതട , ഒപ്പ് , സീല ് , തീയതി എ്ിവ രാണാന്പ 

സാധിച്ചിരു്ു എ്ാല് മതൊരു  ഫയലില് ഈ  വിവരങ്ങൾ 

രൃതയമായി രാണാന്പ സാധിച്ചില്ല . അതിനുേുറപമ IF/405081 ഫയലില് 

സാപങ്കതിര അനുമതി തീരുമാനത്തിന് പരാപ്പി രാണാന്പ സാധിച്ചില്ല. 

 

    ഡിമാൻഡ് ദഫാറം 

 തതാഴില് ആവശയതപ്പട്ടുതരാണ്ടുള്ള അപേക്ഷ  േരിപശാധിച്ച ഒരു  

ഫയലുരളിലും  രാണാന്പ  സാധിച്ചില്ല. ഇതില് തതാഴിലാളിരളുതട 

പേര,് ഒപ്പ്, തതാഴില് ആവശയതപ്പട്ട തീയതി എ്ിവതയല്ലാം 

സൂെിപ്പിപക്കണ്ടതാണ്. ഓപരാ തതാഴില് അപേക്ഷയിലും അപേക്ഷ 

വച്ച തിയതി/ തതാഴില് ആവശയതപ്പടു്ത് എ്് മുതല് ഇ് ് വതര 

ആതണ്് രൃതയമായി പരഖതപ്പടുപത്തണ്ടതാണ്. 

              

 ത ാഴിൽ അനുെേിചുളുതോണ്ടുള്ള   അനുമ ിപഗ് ം 

 എല്ലാ ഫയലിലും തതാഴില് അനുവേിച്ചതിതന്െ േരര്പ്പ് 

കൃതയമായും ഉണ്ടാവേം. തതാഴില് അനുവേിച്ചുതരാണ്ടുള്ള 

അനുമതി േക്തത്തിന്പതറ പരാപ്പി 2 ഫയലുരളിലും  രാണാന്പ 

സാധിച്ചില്ല. 

 

   മസ്റ്റർദറാൾ 
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        തതാഴിലാളിരൾ തതാഴില് തെയ്യു് രീതി ഉൾതപ്പതടയുള്ള ഹാജര് 

പരഖതപ്പടുത്തു്തിനുള്ള അടിസ്ഥാന പരഖയാണ ് ഈ മസ്റ്റര്പറാൾ 

ഇതില് പലാക്്ക ത്വലതപ്മന്പറ് ഓഫീസര്, േഞ്ചായത്ത് തസക്രട്ടറി 

എ്ിവര് തീയതി ഓടുരൂടി ഒപ്പും സീലും പരഖതപ്പടുപത്തണ്ടതാണ ്

അപതാതടാപ്പം േരിപശാധന നടത്തി ഓവര്സിയറുതടയും  ഒപ്പ് 

പരഖതപ്പടുപത്തണ്ടതാണ്. 

                തതാഴിലാളിരളുതട  ഒപ്പ് ,ഹാജര് എ്ീ വിവരങ്ങൾ എല്ലാം 

തത് പരഖതപ്പടുത്തിയിരിക്കു് മാസ്റ്റര്പറാൾ ആണ് ഈ 

ഫയലുരളില് രാണാന്പ സാധിക്കു്ത്. േണിയായുധങ്ങളുതട വാടര 

േിവസ പവതനത്തിന്പതറ വിവരങ്ങൾ ക്േവര്ത്തി  േരിപശാധന 

നടത്തിയ ഉപേയാഗസ്ഥന്പതറ ഒപ്പ് എ്ിവയും രാണാന്പ സാധിച്ചു. 

 എം. ബുക്്ക നമ്പര് േരിപശാധിച്ച ഉപേയാഗസ്ഥരുതട പേര് തീയതി 

എ്ിവ ഇല്ലായിരു്ു .േരിപശാധിച്ച ഫയലുരളില് ഒ്ില് പമെി തന്െ 

ഒപ്പ് ഇല്ലായിരു്ു.IF/405081 എ് ഫയലില് 7 മസ്റ്റ് പറാളുരൾ രാണുവാന്പ 

സാധിച്ചു. െില മാസ്റ്റര് പറാളുരളില്   മാെിതന്െ  ഒപ്പ് രാണുവാന്പ 

സാധിച്ചില്ല. രൂടാതത ഉപേയാഗസ്ഥര് സാക്ഷയതപ്പടുത്തിയ ഒപ്പും സീലും 

ഉണ്ടായിരു്ില്ല. എം ഐ എസ ്േരിപശാധിച്ചപപ്പാൾ മനസ്സിലാക്കുവാന്പ 

സാധിച്ചത് ഈ ക്േവര്ത്തി ക്കായി 8 മസ്റ്റ ് പറാളുരൾ ഉതണ്ട്ാണ്. 

എ്ാല് ഫയലില് മപക്സ്റ്റാള് no: 1875 എ് മസ്റ്റര് പറാൾ രാണാന്പ 

സാധിച്ചില്ല. ആ മസ്റ്റര് പറാൾനു 12 തതാഴില് േിനങ്ങൾ നല്രിയതായും 

അതിനായി 3252 രൂേ തെലവായതായും MIS ല് നി്ും 

മനസ്സിലാക്കുവാന്പ സാധിച്ചു. അതിനുേുറപമ 92 തതാഴില്േിനങ്ങൾ 

നല്രിയതായും എം ഐ എസ് നി്ും മനസ്സിലാക്കുവാന്പ സാധിച്ചു. 

എ്ാല് വീട് നിര്മ്മാണത്തിന് 90 തതാഴില്േിനങ്ങൾ മാക്തപമ 

നല്രുവാന്പ ോടുള്ളൂ. 
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  ംദയാജി  പദ്ധ ി 

 

 ഈ 2 ഫയലുരളും ത്ിരിക്കു് ക്േവര്ത്തനങ്ങൾ സംപയാജിത 

േദ്ധതിയില് ഉൾതപ്പടു്ത് ആയിരു്ില്ല. അതിനാല് ഈ പരഖ  

ബാധരമല്ല . IF/405081 എന്ന പ്േവര്ഡത്തിയിൽ  സംപയാജിത 

േദ്ധതിയുമായി ബദ്ധതപ്പട്ട പരഖരള്  ഉണ്ടായിരു്ില്ല . 

 

എം. ബുക്ക ്

       ക്േവര്ത്തി തുടങ്ങു്തിന് മുമ്പും പശഷവും അളവുരൾ 

പരഖതപ്പടുത്തു്തിനുള്ള അടിസ്ഥാന പരഖയാണ് തമഷര്തമന്െ് 

ബുക്്ക.എല്ലാ ഫയലുരളിലും M book ഉണ്ടായിരു്ു. 

എല്ലാ എം .ബുക്കിലും  വര്ക്്ക പരാ്്, വര്ക്കിതന്െ പേര ് ,പേജ് 

നമ്പര്    മാസ്റ്റര് പറാൾ നമ്പര് എ്ിവ ഉണ്ടായിരു്ു AS,TS നമ്പര് , 

എസ്റ്റിപമെ് തുര, എസ്റ്റിപമെ് തുര യഥാര്ത്ഥ െിലവും തമ്മിലുള്ള 

വയതയാസം എ്ിവ രൂടി പരഖതപ്പടുപത്തണ്ടതാണ്. േരിപശാധിച്ച  2 

എം .ബുക്കും സര്ട്ടികഫ തെയരിട്ടില്ല.   .  പലാക്്ക  AE എല്ലാ 

എം .ബുക്കലിലും  തീയതിപയാട ് രൂടിയ ഒപ്പും സീലും 

പരഖതപ്പടുത്തിയിരി്ു. എ്ാല്  മെു ഉപേയാഗസ്ഥരുതട   

തീയതിപയാടുരൂടിയ ഒപ്പ്, സീല്  എ്ിവ ഇല്ലായിരു്ു.  . കൂടാതത 

IF/405081 എന്ന ഫയലിൽ എം ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നിലല 

 ാധന ഘടേം 

   േരിപശാധനയ്ക്്ക വിപധയമായ ഫയലുരളില് ബാധരമല്ല . 

ദെജ് ലിസ്റ്റ്  
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   തതാഴിലാളിരൾ എക്ത േിവസം പജാലി തെയരു  എ്തിന ്

അടിസ്ഥാനതപ്പടുത്തി അവര്ക്്ക നല്പരണ്ട രൂലി  ആയുധങ്ങൾക്്ക,  

മൂര്ച്ച രൂട്ടു്തിനുള്ള തരാടുക്കു് തുര എ്ിവ എല്ലാം രാണിച്ചു 

തരാണ്്ട േണം കരമാറു്തിന് പവണ്ടി തയ്യാറാക്കു് ക്േധാനതപ്പട്ട 

ഒ്ാണ് പവജ് ലിസ്റ്റ്.  മസ്റ്റര് പറാൾ ക്േരാരമുള്ള പവജ് ലിസ്്റ്റ  രണ്ടു 

ഫയലുരളിലും രാണാന്പ സാധിച്ചില്ല. 

        

F T O / (ഫണ്ട് പ്ടാൻസ്റഫര്ഡ ഓര്ഡഡര്ഡ) 

ഫണ്ട് പ്ടാൻസ്റഫര്ഡ ഓര്ഡഡര്ഡ  എലലാ  ഫയലുരളിലും 

ഉണ്ടായിരുന്നു . വളതര നല്ല രീതിയില് തത് സൂക്ഷിച്ചിരു്തായി 

രാണാന്പ സാധിച്ചു.  

തമറ്റീരിയൽ ൌചുളർ ബിൽ  

   േരിപശാധിച്ച ക്േവര്ത്തിരൾ തമെീരിയല് വര്ക്കുരൾ   

അല്ലായിരു്ുതവങ്കിലും, സിെിസൺ ഇന്പഫര്പമഷന്പ പബാര്്ിനു  

പവണ്ടി െിലവഴിച്ച തുരയുതട തമെീരിയല്  ബില്ലുരൾ ഫയലുരളില് 

സൂക്ഷിതരണ്ടാതാണ്.  

ദറായൽറ്റി  

ക്േ്രു ത ക്േവര്ത്തിരളില് ഈ പരഖ ബാധരമല്ല. 

 

          ഫ ോഫടോഗ്രോഫ്സ് 

ക്േവര്ത്തനങ്ങതളക്കുറിച്ചും അതിന്പതറ േുപരാഗമനവും ആയി 

ബന്ധതപ്പട്ടതുമായ യാതതാരു തരത്തിലുള്ള പഫാപട്ടാക്ഗാഫുരളും 

ഫയലുരളില്  ഇല്ലായിരു്ു. ഓപരാ വര്ക്്ക ഫയലുരളിലും ക്േവര്ത്തി 

ആരംഭിക്കുപമ്പാൾ, നട്ുതരാണ്ടിരിക്കുപമ്പാൾ,  േൂര്ത്തീരരണ 

പവളയില് എ്ിങ്ങതന മൂ്ു ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള  പഫാപട്ടാക്ഗാഫ്സ ്

സൂക്ഷിപക്കണ്ടതുണ്്ട. ക്േവര്ത്തിയുതട സുതാരയതയ്ക്കും ഒരു 
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സ്ഥലത്തുതത് ക്േവര്ത്തിരൾ ആവര്ത്തിക്കാതിരിക്കു്തിനും, 

നിര്േിഷ്ട ക്േവര്ത്തിരൾ നിര്േിഷ്ട സ്ഥലത്ത് തത്യാണ് തെയ്യു്ത ്

എ്് ഉറപ്പുവരുത്തു്തിനുമാണിത് .  

മ്റ്റഫ ോൾ  മൂവ്മമൻറ്സ്ലിപ്പ്                                                             

രണ്ടു ഫയലുരളിലും മസ്ററ്റപൊള് മൂതവമന്പറ് സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടായിരു്ു. 

എ്ാല് മസ്റ്റര്പറാൾ ആരംഭിച്ച തീയതി അവസാനിച്ച തീയതി എം 

ഐ. എസില് ക്േവര്ത്തിയുതട അളവ ് പരഖതപ്പടുത്തിയ തീയതി 

എ്ിവ രാണാന്പ സാധിച്ചില്ല. രൂടാതത IF/405081 എ് ഫയലില് മസ്റ്റര് 

പറാൾ മൂതവമന്െ ്സ്ലിപ്പ് രാണുവാന്പ സാധിച്ചില്ല. 

ജിദയാ ടാഗ് ദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫ് 

 ഫയലുരളിതലാ്ും  ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരഖയും രാണാന്പ 

സാധിച്ചില്ല.  

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ റിദപ്പാർട്ട് ദോപ്പി  

എ. എം. സി ക്േരാരമുള്ള പസാഷയല് ഓ്ിെ ് നടപ്പാക്കു്ത ്

ഇപപ്പാഴാണ.് 

 

 സ റ്റ ്ഡയറി 

 

സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്പതറ നിര്പേശക്േരാരം വര്ക്്ക ഫയലില് 

സൂക്ഷിപക്കണ്ട  ഇരുേത്തിരണ്ടാമതത്ത പരഖയാണ് കസെ് ്യറി. 

എ്ാല് ഇത്തരതമാരു പരഖ 2 ഫയലുരളിലും രാണാന്പ സാധിച്ചില്ല. 

 

 സ റ്റ ്ഡയറി യുതട  േെർദപജിൽ 

ഗ്പെർത്തിതയ േുറിചുളുള്ള ഗ്പാഥമിേ 

െിെരങ്ങൾ  ഏത ാരു െയക്തിക്കും 

മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീ ിയിൽ 

ഉണ്ടാദേണ്ട ാണ.് ഗ്പെർത്തി 
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ആരംഭിക്കുന്ന   േിെ ം ,ഗ്പെർത്തി 

അെ ാനിക്കുന്ന   ീയ ി  എന്നിെ 

ദരഖതപ്പടുത ണ്ടാ ാണ് . ,അദ ാതടാപ്പം  

എസ്റ്റിദമറ്റ ് ുേ,ഗ്പെൃത്തി േിനങ്ങള ് , 

എന്നിെ േെർദപജിൽ 

ഉണ്ടായിരിക്കണം  

 പണിസ്ഥലതത്ത ത ൗേരയങ്ങളുതട 

ലഭയ  അടങ്ങിയ തെക്ക ്ലിസ്്റ്റ  

പൂരിപ്പചുളിരിക്കണം . 

 സ റ്റ് ഡയറി യുതട ഒരു ഭാഗമാണ്  

പദ്ധ ി ആരംഭ മീറ്റിങ്ങ.്  ഒരു ഗ്പെൃത്തി 

തുടങ്ങിയ ുടങ്ങുന്ന ിനു മുമ്പ ്

ഗ്പെർത്തിതയക്കുറിചുളുളള  െിെരങ്ങൾ 

പേുെയക്്കുന്ന ും അ ുദപാതല ഒരു 

ഗ്പെർത്തി എങ്ങതന തെയ്യണതമന്ന ്

ത ാഴിലാളിേൾ ക്്ക   േൃ യമായ 

അെദബാധം ഉണ്ടാക്കി 

എടുക്കുന്ന ിനും ൊർഡ ്തമമ്പർ,  സ്റ്റാഫ ്

എന്നിെരുതട  അധയക്ഷ യിൽ േൂടുന്ന 

ദയാഗമാണ ്പദ്ധ ി  ആരംഭ  മീറ്റിങ്ങ.് 

ഏത ാരു ഗ്പെർത്തി  ുടങ്ങന്ന ിനു  

മുന്്ു ം    പദ്ധ ി ആരംഭ മീറ്റിംഗ് 

നടദത്തണ്ട ുണ്ട് .സ റ്റ് ഡയറി 

ഉണ്ടായിരുന്ന െർക്ക ് ഫയളുേളിൽ 

ൊർഡ ് തമമ്പറുതട അധയക്ഷ യിൽ 

പദ്ധ ി ആരംഭ മീറ്റിംഗ് 

നടന്നിട്ടുള്ള ായി ോണുന്നു .                                                                                 

 സ റ്റ് ഡയറിയിൽ  

ഉണ്ടായിരിദേണ്ട  മതറ്റാരു ഗ്പധാനതപട്ട 

ഭാഗമാണ് ത ാഴിലാളിേളുതട  ാക്ഷി 

പഗ് ം:മസ്റ്റർ ദറാളിൽ ഒപ്പുതെചുള 
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ത ാഴിലാളിേൾ ഗ്പെൃത്തി തെയരു  

എന്നും, ദമറ്റ ് ദമൽദനാട്ടം െഹിചുളു 

എന്നും ത ളിയിക്കുന്ന ആധിോരിേ 

ദരഖയാണ്  ാക്ഷി പഗ് ം.  

 VMC Report 

                                                                   

ഓദരാ ൊർഡിതല                 

ഗ്പെർത്തനങ്ങതള      

നിരീക്ഷിക്കുന്ന ിനും 

േൂടു ൽ 

തമചുളതപ്പടുത്തുന്ന ിനുമായി 

ോരയക്ഷമമായി  

ഗ്പെർത്തിദക്കണ്ടെരും, ആ 

ഗ്പെർത്തിയിൽ ഉൾതപ്പടാത്ത    

െയക്തിേളാണ്  െി. എം. ി 

യിൽ അംഗങ്ങൾ 

ആയിരിദക്കണ്ട ് .                                             

സന്ദർശക കു ിപ്പ് 

 ക്േവര്ത്തിയുതട ഓപരാ ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള 

േുപരാഗതി  വിലയിരുത്തു്തിനും, 

തതാഴിലാളിരളുതട ക്േശ്നങ്ങൾ 

മനസ്സിലാക്കു്തിനും, േദ്ധതി നിര്വഹണ 

ഏജന്പസിയുതട ഉപേയാഗസ്ഥര്, 

ജനക്േതിനിധിരൾ, VMC അംഗങ്ങൾ 

എ്ിവര് ക്േവര്ത്തി  നടക്കുപമ്പാൾ സ്ഥല 

സന്ദര്ശനം നടപത്തണ്ടതാണ.് കസെ ്
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്യറിരളില്, സന്ദര്ശരരുതട  പേരും,ഒപ്പും, 

സന്ദര്ശന രുറിപ്പും പരഖതപ്പടുപത്തണ്ടതാണ.്                                                   

                            ഫീൽഡ ്പരിദശാധന  നടത്തിയ ിതെ    

േതണ്ടത്തലുേൾ                                                                                                                                                                              

Sl.no Workcode & name Estimate 

Measurement 

M book  

measurement 

Field 

measurement 

1 WC/302766 

(തഹല്ത്ത് 

തസന്പറര് 

േരിസരതത്ത 

കരപത്താട്ടില് 

തടയണ 

നിര്മ്മാണം) 

90 cum   രാടുതവട്ടി 

രളഞ്ഞത് 

90msq 

തെളി 

പരാരി 

രളഞ്ഞത് 

45cum 

തെളി 

പരാരി 

രളഞ്ഞത് 

45cum 

2 WC/316255 

 

(രാന 

നിര്മ്മാണം 

പതാമസ ്

 പേണ്ടാനത്ത്) 

120cum 120cum 11.88cum 

3  സലഫ് 

ഭെനപദ്ധ ി 

 ുഹറ 

 ഫയൽ  

ലഭിചുളില്ല 

ഫയൽ  

ലഭിചുളില്ല 

 ബാധേമല്ല 

 

 

1. ോന നിർമ്മാണം 

ദ ാമ ്   ദപണ്ടാനത്ത ്(W/C 316255) 
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39 േിവസതത്ത തതാഴില് േിനങ്ങൾ ഈ ക്േവര്ത്തിയിലൂതട 

സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്്ട. 13163 രൂേയാണ്  ക്േവര്ത്തിക്കുപവണ്ടി  ആതര 

െിലവഴിച്ചിരിക്കു്ത്. ഇതില് 2399 രൂേ സിെിസൺ ഇന്പഫര്പമഷന്പ 

പബാര്്ിന് തെലവഴിച്ചിട്ടുണ്്ട എ്ാല് ക്േവര്ത്തി സ്ഥലത്ത ്

സിെിസൺ ഇന്പഫര്പമഷന്പ പബാര്്് ഉണ്ടായിരു്ില്ല. രനാല് 

നിര്മ്മാണം 120 മീെര് രയൂബ ് ആണ് എം ബുക്കില് രാണിച്ചിട്ടുള്ളത് 

എങ്കിലും 11.88 മീെര് രയൂബ ് മാക്തപമ കസെില് രാണാന്പ 

സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ആയതിനാല് ഒരു മീെര് രയൂബ ് 88.075 രൂേ വീതം 

ആതര െിലവായ തുര 1046.31 രൂേമാക്തമാണ.് 9522.67 രൂേയുതട നഷ്ടം   

ഈ ക്േവര രിതരാണ്്ട  ഉണ്ടായിട്ടുണ്്ട . 

2. തഹൽത്ത ് ത ൻറർ പരി രതത്ത സേദത്താട്ടിൽ  ടയണ 

നിർമ്മാണം (WC/302766) 

 

15 േിവസതത്ത തതാഴില് േിനങ്ങൾ ഈ ക്േവര്ത്തിയിലൂതട 

സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്്ട .  േദ്ധതി ക്േരാരമുള്ള നിര്മ്മിതി രാണാന്പ സാധിച്ചില്ല. 

എം ബുക്കില് േറഞ്ഞിരിക്കു്ത് പോതല കരപത്താട്ടില് 

രുെിതച്ചടിരൾ തവട്ടിമാെിയത്, അതില് അടിഞ്ഞുരൂടിയ മണ്  പരാരി 

രളഞ്ഞത്  ഫീല്്ില് നി്ും രതണ്ടത്താന്പ സാധിച്ചു. 8140 രൂേയാണ് 

ക്േവര്ത്തിക്കുപവണ്ടി  തെലവഴിച്ചിരു്ത്. 4000 രൂേ പബാര്്ിനും  75 

രൂേ ആയുധ വാടക്കുമായി െിലവഴിച്ചിട്ടുണ്്ട . എ്ാല് ക്േവര്ത്തി 

സ്ഥലത്ത് സിെിസൺ ഇന്പഫര്പമഷന്പ പബാര്്്ഉണ്ടായിരു്ില്ല . എം 

ബുക്കില്  േറഞ്ഞിരിക്കു്തുപോതല 45 മീെര് രയൂബ് കര പതാട്ടിതല 

മണ് പരാരി രളഞ്ഞിരിക്കു്തായി രാണാന്പ സാധിച്ചു അതിനായി 

4065 രൂേ തെലവഴിച്ചിട്ടുണ്്ട . 90 മീെര് സ്രവയര്  രുെിതച്ചടിരൾ  

തവട്ടിമാെി ഇരിക്കു്തായി ബുക്കില് േറഞ്ഞിട്ടുണ്്ട 3. സലഫ് 

ഭെനപദ്ധ ി  ുഹറ(IF/405081) 
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                 തതാടുേുഴ പലാക്്ക ഇടതവട്ടി േഞ്ചായത്ത് വാര്്് 2 

താമസിക്കു് സുഹറ എ് വയക്തിക്്ക കലഫ ് ഭവന നിര്മ്മാണ 

േദ്ധതിയില് ഭവനം അനുവേിച്ചു. ഫീല്്് വിസിെിംഗ് അറിയുവാന്പ 

സാധിച്ചത് .വാര്്് 5 ല് ആണ് ഈ േദ്ധതി ക്േരാരമുള്ള വീട് ്രിഥി 

തെയ്യു്ത് .േദ്ധതിക്കുപവണ്ടി 92 തതാഴില്േിനങ്ങൾ അനുവേിച്ചതായി 

ആണ് മാപനതമ മന്െ് ഇന്പഫര്പമഷന്പ സിസ്റ്റത്തില് നി്ും അറിയാന്പ 

സാധിച്ചത്. രണ്ടു േിവസതത്ത അധിര പവേന മായ 542 രൂേ യുതട  

തോതു േണനഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്്ട . ്ിപ്്്ല പബാര്്ിന് ഉള്ള കേസ 

എം. ഐ. എസില് രാണിച്ചിട്ടുതണ്ടങ്കിലും കസെില് രാണാന്പ 

സാധിച്ചില്ല. 

 

 

 നിർദേശങ്ങൾ ഉദേയാഗസ്ഥദരാട് 

1. ക്േവര്ത്തി ഫയല് സൂക്ഷിപക്കണ്ട 22 പരഖരൾ രൃതയമായ 

സൂക്ഷിക്കുര . പരക്ന്ദ സര്ക്കാരിന്പതറ ഈ രാരയത്തില് ഉള്ള 

മാര്ഗ്ഗ നിര്പേശം രൃതയമായി ോലിപക്കണ്ടതാണ്. 

2. എസ്റ്റിപമെ ് ജനരീയ ഭാഷയില് തതാഴിലാളിരൾക്്ക 

മനസ്സിലാവു് രീതിയില് ആവണം. 

3. ക്േവര്ത്തി സ്ഥലം േരിപശാധിച്ചു തത് എസ്റ്റിപമെ് 

രൃതയമായി തയ്യാറാപക്കണ്ടതാണ്. 

4.പക്ോജക്ട ് ഇനിഷയല് മീെിങ്ങില് േതങ്കടുക്കുരയും ഓപരാ 

തതാഴിലാളിയും തെപയ്യണ്ട അളവ ് രൃതയമായി അറിയിക്കുരയും 

അത് േരിപശാധിക്കുരയും തെപയ്യണ്ടതാണ് .                                              

5.തതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതി ഓഫീസില്  സൂക്ഷിപക്കണ്ട ഏഴു തറജിസ്റ്റര് 

സൂക്ഷിക്കുര . ഉപേയാഗസ്ഥര് പരഖരളില് ഒപ്പുതവക്കുപമ്പാൾ 

തീയ്യതി രൂടി പരഖതപ്പടുപത്തണ്ടാതാണ്. 
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         6.തമഷര്തമന്െ് ബുക്്ക രൃതയമായി സൂക്ഷിപക്കണ്ടതും അളവ്    

വിവരങ്ങൾ രൃതയമായി പരഖതപ്പടുപത്തണ്ടതു മാണ് 

7.  പലബര് ബഡ്ജെ് വാര്ഷിര രര്മേദ്ധതി തഷല്ഫ് പക്ോജര്െ ്

വര്ക്്ക രലണ്ടര് എ്ിവ തയ്യാറാക്കു്തിന് 

തതാഴിലാളിരളുതടയും ഗുണപഭാക്താക്കളുതട ക്ോപേശിര 

വിേഗ് ധരുതടയും േങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കണം. 

8.തതാഴില് രാര്്ില് പഫാപട്ടാ േഠിപ്പിക്കു്തിനുള്ള തെലവ ്

തതാഴിലാളിരളില് നി് ്ഈടാക്കാന്പ ോടില്ല 

9.തതാഴിലിനുപവണ്ടി അപേക്ഷിക്കുപമ്പാൾ േരരം രസീത ്

നല്പരണ്ടതാണ് 

 

ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്തിദനാട് 

1. തതാഴില് ആവശയതപ്പട്്ട 15 

േിവസത്തിനുള്ളില് തത്       

തതാഴിലാളിരൾക്്ക തതാഴില് നല്രുര .                                   

2  .തതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതിയുതട സുതാരയത 

ഉറപ്പു വരുത്തു്തിന് ക്േവൃത്തി  

ആരംഭിക്കു്തിനു മുമ്പ് േദ്ധതി വിവരങ്ങള്  

അടങ്ങിയ ക്ോപേശിര ഭാഷയിലുള്ള 

സിെിസൺ  ഇന്പഫര്പമഷന്  പബാര്്്  

ക്േവൃത്തി സ്ഥലത്ത് സ്ഥാേിക്കുര  

 

2. രൃതയമായ ഇടപവളയില് ക്ഗാമസഭ പസാഷയല് ഓ്ിെ് 

ക്ഗാമസഭ എ്ിവ നടത്തണം. 

3. തതാഴില് ആവശയരത രൃതയമായ രജിസ്റ്റര് തെയ്യു്തിനും 

തതാഴിലാളിരളുതട അര്ഹതരളും അവരാശങ്ങളും 

അവതര പബാധയതപ്പടുത്തു്തിനും േരാതിരൾ 
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േരിഹരിക്കു്തിനും ആയി പറാ്ഗാര് േിനം 

സംഘടിപ്പിപക്കണ്ടത് ആണ്. 

 

4. തതാഴില് രാര്്ില് പഫാപട്ടാ േഠിപ്പിക്കു്തിനുള്ള 

തെലവ ്തതാഴിലാളിരൾ നി് ്ഈടാക്കാന്പ ോടില്ല. 

 

5. തതാഴിലുറപ്പ ് േദ്ധതി നടപ്പിലാക്കു്തിന് 

വിനിപയാഗിക്കു്ത് ഉള്ള പനട്ടം ഉണ്ടാക്കു്ുപണ്ടാ എ് ്

ഉറപ്പാക്കണം. 

.                                                  
ദ ാഷ്യൽ  ഓഡിറ്്റ  ഗ്പെർത്തന ങ്ങളിൽ പോളിേൾ ആയെർ 

 

 തതാഴിലുറപ്പ്  വിഭാഗം ഉപേയാഗസ്ഥര്  

 വാര്്ിതല തതാഴിലാളിരള്  

 പമെ ് മാര്  

 േഞ്ചായത്ത്  ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങള്  

 േഞ്ചായത്ത്  ഉപേയാഗസ്ഥര്  

 രുടുംബക്ശീ ക്േവര്ത്തരര്  

 പസാഷയല്  ഓ്ിെ ് ടീം ഇടുക്കി  

അനുബന്ധം- 1-  

ത ാഴിലുറപ്പുപദ്ധ ിയിൽഏതറ്റടുതത്തെയ്യാൻപറ്റിയഗ്പെൃത്തിേൾ 

1.  െിഭാഗംഎ 

ക്േരൃതിവിഭവേരിോലനവുമായിബന്ധതപ്പട്ടതോതുക്േവൃത്തിര

ൾ 

2.  െിഭാഗംബി: സമൂഹത്തില് അവശത അനുഭവിക്കു് 

വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള വയക്തിഗത ആ്രിരൾ ഖണ്ഡിര 5 ല് 

േരാമര്ശിക്കു് രുടുംബങ്ങൾക്കമാക്തം 

3.  െിഭാഗം ി: പേശീയക്ഗാമീണ ഉേജീവന മിഷന്പ നിബന്ധനരൾ 

അനുസരിക്കു് സവയംസഹായ സംഘങ്ങൾക്്ക 

അടിസ്ഥാനസൗരരയങ്ങൾ 

4.  െിഭാഗംഡി: ക്ഗാമീണഅടിസ്ഥാനസൗരരയങ്ങൾ 
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അനുബന്ധം :െിെിധ  ലത്തിലുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥരുതട െുമ ലേള ്. 

ദമറ്റ ് മാരുതട െുമ ലേൾ  

ക്േവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില്  ക്േവൃത്തിയുതട പമല്പനാട്ടം. 

 തതാഴില്  രാര്്ില്  ആവശയമുള്ള വിവരങ്ങള്  

പരഖതപ്പടുത്തുര. 

 മസ്റ്റര്  പറാളില്  തതാഴിലാളിരളുതട ഹാജര്  ഉറപ്പു വരുത്തുര . 

 പമെ്മാരുതട േരിശീലനങ്ങളില്  േതങ്കടുക്കുര  .അറിവുരൾ  

തതാഴിലാളിര 

                         ളുമായി േങ്കുതവക്കുര 

 ക്േവൃത്തി ഇടങ്ങളില്  ആവശയ മായ തസൗരരയങ്ങള്  ഉപണ്ടാ 

എ്് ഉറപ്പു വരുത്തുര 

 കസെ് ്യറിയില്  പമാണിെറിംഗിന് വരു് 

ഉപേയാഗസ്ഥതര തരാണ്്ട ഒപ്പ് വയ്പ്പിക്കണം 

 തതാഴിലാളിരൾക്്ക അവരുതട േത്തു അവരാശങ്ങതള 

രുറിച്്ച േറഞ്ഞു തരാടുക്കുരയും അവതര 

പബാധാവതകരിക്കുരയും തെയ്യുര 

 േുതിയ തതാഴില്  ഇടങ്ങള്  രതണ്ടത്തുവാനും േുതിയ 

തതാഴില്  ആസൂക്തണം തെയ്യുവാനും തതാഴിലാളിരതള 

സഹായിക്കുര . 

 രൃതയമായി പസാഷയല്  ഓ്ിെ്  ക്ഗാമസഭയിലും,തക്ോജര്െ ് 

മീെിങ്ങിലും േരിശീലന രയാമ്പിലും േതങ്കടുക്കുര. 

 മെു തതാഴിലാളിരൾക്്ക രൂടി പമെ്  തന്െ െുമതലരളിപലക്്ക 

രട്ു വരാനുള്ള സാഹെരയം ഉണ്ടാക്കുര 

 തതാഴിലാളിരളുമായി നിരന്ത്ര സമ്പര്ക്കം 

േുലര്ത്തുരയും രൂടുതല്  ബന്ധം സ്ഥാേിക്കുരയും 

തെയ്യുര. 

ഓെർ ീയര്   എഞ്ചിനീയർ/ 

   

 ക്േവൃത്തിരളുതട എസ്റ്റിപമെ് തയ്യാറാക്കല് . 

 ക്േവൃത്തിയുതട സാപങ്കതിര രാരയങ്ങളും അളവുരളും 

തതാഴിലാളിരൾക്്ക േറഞ്ഞു തരാടുക്കുര. 

 ക്േവൃത്തിയുതട അളവുരൾ  പരഖതപ്പടുത്തി 

രൂലിനല്രു്തി നാവശയമായ നടേടിര ള്  തെയ്യുര. 

പഞ്ചായത്ത് ത ഗ്േട്ടറി   ത ഗ്േട്ടറിഅ ിസ്റ്റെ ്/ 
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 േദ്ധതിയുതട പമല്പനാട്ടം. 

 ബില്ലുരൾ  അംഗീരരിക്ക ല് . 

 തതാഴിലാളിരളുതട പവതനം യഥാസമയം അവരുതട 

എതക്കൗണ്ടി ല്  എത്തിതയ്ത് ഉറപ്പു വരുത്ത ല് . 

മസ്റ്റര്  പറാള് സാക്ഷയതപ്പടുത്തി തതാഴില്  അനുമതി നല്രുര.             

16.10.2019 ,2 മണിക്്ക തതാണ്ടിക്കുഴ ക്ോഥമിര ആപരാഗയ 

പരക്ന്ദത്തില് സുഹറ തമായരീതന്െ അധയക്ഷതയില് പെര്് പസാഷയല് 

ഓ്ിെ ്ക്ഗാമസഭയില് മുപ്ാട്്ട തവച്ച നിര്പേശങ്ങൾ 

1..അപേക്ഷിച്്ച 15 േിവസങ്ങൾക്കരം േണി ലഭിക്കണം. 

2.തതാഴിലാളിരളുതട പവതനം രൂട്ടണം 

3.രൃതയസമയത്ത് തത് പവതനം ലഭയമാരണം                                                                                      

4.ദിവസത്തിതെെ േരുതി േണി എടുത്താല്  ,  േരുതി  സമയ പവതനം 

നല്രണം.  

5 ആയുധങ്ങൾ നഷ്ടതപ്പട്ടാല് േുതിയത് വാങ്ങാന്പ േണം ലഭയമാക്കണം.  

6. തതാഴില് സമയം രുറയ്ക്കണം. 

7. ഐ്ി രാര്്ുരൾ പവണം 

                                                                                      


