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ആമുഖം                                                                                           

ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുതട തതാഴിൽ തെയ്യുവാനുള്ള 

അവരാശതത്ത സംരക്ഷിച്ചു നിലനിര്ത്തു്തിനായി ഇന്ത്യന്പ ോര്ലതമന്റ ്

അംഗീരരിച്ച ക്േസി്ന്റ് ഒപ്പുതവച്ച 2005 തസേ്െംബര് മാസം അഞ്ചാം 

തീയതി പേശീയ ക്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് നിയമം നിലവിൽ വ്ു. ഇതിതന്റ 

അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്ഗാമ ക്േപേശത്ത് താമസിക്കു് ഏതതാരു 

രുടുംബത്തിനും ഒരു സാമ്പത്തിര വര്ഷം 100 േിവസതത്ത അധിര 

തതാഴിൽേിനങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തു്താണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി പേശീയ 

ക്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കതപ്പട്ടത് ക്േരൃതി വിഭവ 

േരിോലനത്തിലൂതട ഓപരാ ക്േപേശതത്തയുംവിഭവടിത്തറ ശക്തമാക്കു് 

വരൾച്ച ,മതണാലിപ്പ് ,തവള്ളതപ്പാക്കം, വനനശീരരണം തുടങ്ങിയ 

ോരിസ്ഥിതിര ക്േശ്നങ്ങളിൽ നി്ും സംരക്ഷണം നൽരു്തിലൂതട 

ഉൽോേനം,ഉൽപ്പാേനക്ഷമത എ്ിവ വര്ധിപ്പിക്കുര ക്്രീ ശാക്തീരരണം 

േുര്ബല വിഭാഗങ്ങളുതട ഉ്മനേരമായ ആ്രിരൾ സൃഷ്ടിക്കു്തിലൂതട 

ോരിക്േയ ലഘൂരരണം എ്ിവ ഈ േദ്ധതിയുതട ലക്ഷയമാണ.് 

നിയമത്തിതന്റ േിന്പബലമുള്ള അവരാശ അധിഷ്ഠിത േദ്ധതിയാതണ്തും 

, തുലയ പജാലിക്ക് തുലയപവതനം േദ്ധതി രൂേീരരണത്തിൽ 

തോതുജനങ്ങൾക്കുള്ള േങ്ക ് എ്ിവ തതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതിയുതട മുഖയ 

സവിപശഷതയും ആണു    പേശീയ ക്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പു േദ്ധതി 
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ക്േരാരം ക്ഗാമേഞ്ചായത്ത് ക്േപേശത്ത് നടപ്പിലാക്കു് എല്ലാ 

ക്േവര്ത്തിരളും പസാഷയൽ ഓ്ിെിന് വിപധയമാക്കും എ് 17(2) വരുപ്പ് 

നിഷ്കര്ഷിക്കു് ക്േവര്ത്തനതത്തപ്പെി തെലവഴിക്കു്ത് േൗരസമൂഹം 

നടത്തു് േരസയവും സവതക്ന്ത്വുമായ േരിപശാധനയാണിത.് 

തതാഴിലുറപ്പ് നിയമക്േരാരം വര്ഷത്തിൽ രണ്ടു ക്ോവശയം പസാഷയൽ 

ഓ്ിെ ് ക്ഗാമസഭരൾ എല്ലാ വാര്്ിലും രൃതയമായി നടപത്തണ്ടതാണ.് 

പസാഷയൽ ഓ്ിെ ് ലൂതട അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കു്തിനും സുതാരയത 

ഉറപ്പു വരുത്തു്തിനും രാരയക്ഷമത വര്ധിപ്പിക്കു്തിന ് സത്ഭരണം 

ഉറപ്പാക്കു്തിനും രഴിയു്ു േദ്ധതി േണം ശരിയായ രീതിയിൽ 

തെലവഴിച്ചിട്ടുണ്്ട എ്ും ഈ േണം തെലവഴിച്ചത് തരാണ്്ട േദ്ധതിയുതട 

ലക്ഷയം കരവരിച്ചിട്ടുപണ്ടാ എ്ും അതിലൂതട േദ്ധതിയുതട 

ഗുണപഭാക്താക്കളുതട ജീവിതത്തിൽ ഗുണരരമായ മാെം ഉണ്ടായിട്ടുപണ്ടാ 

എ്ും പസാഷയൽ ഓ്ിെ് ക്േക്രിയയ്ക്ക് രതണ്ടത്താന്പ രഴിയു്ു. 

 

 െിദശഷ് േൾ 

 നിയമത്തിതന്റ േിന്പബലമുള്ള അവരാശ അധിഷ്ഠിത േദ്ധതി.  

 ക്ഗാമേഞ്ചായത്ത് ക്േപേശത്ത ്താമസിക്കു് 18 വയസ്സ ്േൂര്ത്തിയായ 

ഏതതാരാൾക്കും േദ്ധതിയിൽ േങ്കാളിയാരാം.  

 ക്്രീക്കും േുരുഷനും തുലയ പവതനം.  

 േരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം രാര്ഷിര പമഖലയിതല അടിസ്ഥാന 

സൗരരയ വിരസനം എ്ിവയ്ക്ക് മുന്പഗണന.  
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 തതാഴിലാളിരൾ തത് ക്േവര്ത്തിരൾ രതണ്ടത്തുരയും 

ആസൂക്തണതത്ത സഹായിക്കുരയും തെയ്യു്ു.  

 ആസൂക്തണത്തിലും നിര്വഹണത്തിലും തിരഞ്ഞ സുതാരയത. 

 രരാറുരാരും ഇടനിലക്കാപരാ ഇല്ല. 

 തോതുജന േങ്കാളിത്തപത്താതട പലബര് ബഡ്ജെ്. 

 ബാങ്ക ്,പോപസ്റ്റാഫീസ് വഴി മാക്തം പവേന വിതരണം  

ക്്രീരൾക്ക ്മുന്പഗണന. 

 രമ്പയൂട്ടര് ശൃംഖല വഴിയുള്ള പമാണിെറിംഗ് സംവിധാനം. 

 ക്ഗാമസഭ േദ്ധതി ഓ്ിെ ് തെയ്യു്ു. പസാഷയൽ ഓ്ിെ ് ക്ഗാമസഭരൾ 

എല്ലാ വാര്്ിലും രൃതയമായി നടപത്തണ്ടതാണ് .                                             

ഓ്ിെല്ൂതട അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കു്തിനും സുതാരയത ഉറപ്പു 

വരുത്തു്തിനും രാരയക്ഷമത വര്ധിപ്പിക്കു്തിന് ഭരണം 

ഉറപ്പാക്കു്തിനും രഴിയു്ു. സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് പസാഷയൽ ഓ്ിെ ്

നടപത്തണ്ട രീതി സംബന്ധിച്ച ്ഉത്തരവ ്േുറതപ്പടുവിച്ചിട്ടുണ്്ട. പസാഷയൽ 

ഓ്ിെ ് ക്ഗാമസഭയുതട വിജയം ജനേങ്കാളിത്തമാണ.് പസാഷയൽ ഓ്ിെ ്

ക്ഗാമസഭയുതട തീയതി , പവേി എ്ിവ നിശ്ചയിച്ച 5 േിവസം മുമ്പ ്

ജനങ്ങൾക്ക് വിവരം നൽരിയിരിക്കണം. േദ്ധതി ആസൂക്തണം 

നിര്വ്വഹണ പമാണിെറിംഗ ് തുടങ്ങി എല്ലാ വയക്തിരളും പസാഷയൽ  

ഓ്ിെന്ിര്ബന്ധമായും േതങ്കടുക്കണം.  മഹാത്മാഗാന്ധി പേശീയ 

ക്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ ് േദ്ധതിയിൽ സുഗമവും സുതാരയവുമായ 

പസാഷയൽ ഓ്ിെ് നടത്തു്തിന് പരരളത്തിൽ സവതക്ന്ത് െുമതലയുള്ള  

പസാഷയൽ  ഓ്ിെ് യൂണിെ ്31/ 1/ 2017 നിലവിൽ വ്ു.  

      

 രീ ിശാഗ്സ്രം   
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1.ഓ്ിെ് പ്ലാന്പ തയ്യാറാക്കൽ                           

2.ഓഫീസ ്സന്ദര്ശന േരിോടിരൾ. 

3.തജ.  .  ,   .  .ഒ,               ,             , 

       ,                                   

           ,  ർഷ ർ,                    ർ       

                  . 

4.                 യും         

           യും   ൽ                      

                                       

                            . 

5.  ർ                                 ർ   

                 . 

 6.   .ഐ.സ്,                               ൽ      

   ൽ                                       . 

 7.           ർ                   ൽ               

. 

 

 

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 
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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 

 

                                                  

                       

 ൊർഡിതന േുറിചുളുള്ള അടിസ്ഥാന െിെരം                                             

വാര്്്  തലത്തിൽ തതാഴിൽ രാര്്്   ലഭിച്ചവര്           

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

No.of person included 

No.of person included 
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അടിസ്ഥാന 

വിവരങ്ങൾ  
SC ST OTHERS ആതര  

രുടുബങ്ങളുതട 

എണം  
14 4 126 144 

വയക്തിരളുതട 

എണം എണം   
23 6 184 213 

                   

 അെോശ അധിഷ്ഠി  നിയമമായ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം 

ത ാഴിലാളിേൾക്ക് 10 അെോശങ്ങൾ ഗ്പോനം തെയ്യുന്നു 

ഏത ാതക്കതയന്ന ്െുെതട ദെർക്കുന്നു.  

അെോശ അധിഷ്ഠി  നിയമങ്ങൾ                      
മഹാത്മാഗാന്ധി പേശീയ ക്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ ്നിയമത്തിലൂതട 

ക്ഗാമീണ ജനതയ്ക്്ക തതാഴിൽ നൽരതപ്പടു്ു അപതാതടാപ്പം 

അവരുതട അവരാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കതപ്പടു്ു. പസാഷയൽ 

ഓ്ിെ് ക്േവര്ത്തിരളുതട േരിപശാധനയും അപതാതടാപ്പം 

തതാഴിലാളിരളുതട അവരാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കതപ്പടു്ുപണ്ടാ  

എ്ും  വിലയിരുത്തു്ു. 

തതാഴിലുറപ്പ ്നിയമം തഷ്യൂൾ 2 para 01 അനുസരിച്്ച 18 വയസ്സ് 

േൂര്ത്തിയായ ഏതതാരാളും തതാഴിൽരാര്്് അപേക്ഷിച്ചാൽ 15 

േിവസത്തിനുള്ളിൽ പഫാപട്ടാ േതിച്ച തതാഴിൽ രാര്്് പരക്ന്ദ 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

SC ST OTHERS ആകെ  

െുടുബങ്ങളുകട 
എണ്ണം  
വ്യക്തിെളുകട 
എണ്ണം എണ്ണം   
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സര്ക്കാര് തെലവിൽ ലഭിക്കാനുള്ള അവരാശം ആണ് നിയമം 

നൽരു്ത.്                                                                                           

നിരീക്ഷണം                                                                                

തതാഴിലാളിരളും ആയുള്ള രൂടിക്കാഴ് ചയിൽ മനസ്സിലാക്കാന്പ 

സാധിച്ചത് േുതിയ തതാഴിൽ രാര്്് ലഭയമാരുപമ്പാൾ അതിൽ 

വയ്ക്കാന്പ ഉള്ള പഫാപട്ടാ തതാഴിലാളിരൾ  തത്യാണ് നൽരിയത് 

എ്ാണ.് 

1.  അപേക്ഷിച്്ച 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ 

ലഭിക്കുവാനുള്ള  അവരാശവും  ആയതിതന്റ കരപ്പെ ്

രസീത് ലഭിക്കു്തിനുള്ള അവരാശം.                                    

നിരീക്ഷണം                                                                                       

തതാഴിലിനു പവണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ ഫയലുരളിൽ  

ഇല്ലാതിരു്തിനാൽ തതാഴിലാളിരൾ ക്ഗൂപ്പ ് ആയാപണാ 

വയക്തിഗതമായി ആപണാ തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടത്  

എ്തിന് തതളിവില്ല . തതാഴില് ആവശയതപ്പട്്ട 15 

േിവസത്തിനരം  തതാഴിൽ ലഭിച്ചിക്കു്ില്ല എ്ാണ് 

തതാഴിലാളിരളിൽ  നി്് അറിയാന്  സാധിച്ചത്. 

തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടുതരാണ്ടുള്ള അപേക്ഷരൾ ക്ഫണ്്ട 

ഓഫീസ് വഴി സവീരരിപരണ്ടതും അവ ഫയലിൽ   

സൂക്ഷിപരണ്ടതും  ആണ് .                                                    

േരിപശാധിച്ച 3 ഫയലുരളിലും ഇവ രാണുവാന്പ 

സാധിച്ചില്ല. 

3.തതാഴിലില്ലായമ പവതനം ലഭിക്കുവാന്പ ഉള്ള അവരാശം              

തതാഴിലുറപ്പ ്നിയമക്േരാരം തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്്ട രഴിഞ്ഞാൽ 15 

േിവസത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ നൽരിയിരിക്കണം ലഭിച്ചിതല്ലങ്കിൽ 

തതാഴിലില്ലായമ പവതനത്തിന് അര്ഹതയുണ്്ട.                                                       

നിരീക്ഷണം                                                                                   

തതാഴിലാളിരളും ആയുള്ള രൂടിക്കാഴ് ച യിൽ  നി്് മനസ്സിലാക്കാന്പ 

സാധിച്ചത് തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്്ട 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ അവര്ക്്ക 

തതാഴിൽ ലഭിക്കു്ില്ല എ്ാണ്. േലപപ്പാഴും  രാലതാമസം 
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പനരിടു്ുണ്്ട. അര്ഹമായ തതാഴിലില്ലായമ  പവതനതത്തക്കുറിച്്ച 

തതാഴിലാളിരളുതട ഇടയിൽ വയക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരു്ില്ല.                                                                                    

4.തഷൽഫ് ഓഫ് പക്ോജക്ട് തയ്യാറാക്കാനുള്ള അവരാശം    

നിരീക്ഷണം                                                                    േഞ്ചായത്തിൽ 

നി് ്ക്ഗാമസഭ രജിസ്റ്ററിൽ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ തതാഴിലാളിരൾ 

മീെിങ്ങിൽ രൂടിയതാപയാ , തതാഴിൽ നിര്പേശിച്ചതാപയാ  രാണാന്പ 

സാധിച്ചില്ല .എ്ിരു്ാലും തതാഴിലാളിരപളാട്  സംസാരിച്ചതിൽ 

നി് ്മനസ്സിലായത് അവര് മീെിംഗ ്രൂടുരയും തതാഴിൽ 

നിര്പേശിക്കുരയും തെയരു  എ്ാണ്          

      5. അഞ്ചു രിപലാമീെറിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിക്കാനുള്ള         

അവരാശം (അതല്ലങ്കിൽ പവതനത്തിതന്റ  10% അധിരം 

ലഭിക്കാനുള്ള അവരാശം)                                                                                       

നിരീക്ഷണം                                                                            

തതാഴിലാളിരളുമായി പനരിട്്ട സംസാരിച്ചതിൽ  നി്ും 5 

രിപലാമീെര് രൂടുതൽ സഞ്ചരിച്ച ഒരു തതാഴിലാളിയും ക്േവര്ത്തി 

സ്ഥലത്ത് എത്തു്ില്ല എ്ാണ് അറിയാന്പ സാധിച്ചത്. 

6 .രുടിതവള്ളം വിക്ശമ സൗരരയം ക്േഥമശുക്ശൂഷ സൗരരയം ഇവ 

ലഭിക്കു്തിനുള്ള അവരാശം.       തതാഴിലുറപ്പ ്നിയമക്േരാരം 

ക്േവര്ത്തി നടക്കു് സ്ഥലത്ത് രുടിതവള്ളം, തണൽ 

,ക്േഥമശുക്ശൂഷ രിെ് എ്ിവ ക്േവര്ത്തി നടപ്പിലാക്കു് സ്ഥാേനം 

വഴി സൗജനയമായി തതാഴിലാളിരൾക്്ക ലഭിപക്കണ്ടതാണ്.                       

നിരീക്ഷണം                                                                                     

തതാഴിലുറപ്പ ്നിയമക്േരാരം ക്േവര്ത്തി നടക്കു് സ്ഥലത്ത് 

രുടിതവള്ളം തണൽ ക്േഥമശുക്ശൂഷ രിെ് എ്ിവ ക്േവര്ത്തി 

നടപ്പാക്കു് സ്ഥാേനം വഴി സൗജനയമായി തതാഴിലാളിരൾക്്ക 

ലഭയമാരു്ില്ല  എ്് മനസ്സിലാക്കാന്പ സാധിച്ചു.                                           

7.   15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ പവതനം.                                                                                       

ലഭിക്കു്തിനുള്ള അവരാശം.                                                                               
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നിരീക്ഷണം   തതാഴിൽ തെയര് 15 േിവസത്തിനരം രൂലി 

ലഭിക്കു്ില്ല എ്ാണ് തതാഴിലാളിരളിൽ നി്ും മനസ്സിലാക്കാന്പ 

സാധിച്ചത് .                            .                                                                                            

8 .പവതന വിതരണത്തിതല രാലതാമസത്തിന്                  

നഷ്ടേരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവരാശം.                         

നിരീക്ഷണം                                                                                                              

പവതന വിതരണത്തിതല ഗണയമായ താമസം  

പനരിടു്ുതണ്ടങ്കിലും രാലതാമസത്തിന് നഷ്ടേരിഹാരം 

ലഭിച്ചിട്ടില്ല. നഷ്ടേരിഹാര തുരതയക്കുറിച്്ച  തതാഴിലാളിരളുതട 

ഇടയിൽ വയക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരു്ില്ല .                                                       

9.    േരാതി സമയബന്ധിതമായി ഉള്ള േരിഹരിക്കാന്പ ഉള്ള            .                     

അവരാശം         തതാഴിലുറപ്പ ്നിയമം തസക്ക്ഷന്പ  19 ക്േരാരം 

സമയബന്ധിതമായി േരാതി േരിഹാര ഉള്ള അവരാശം 

നിഷ്കര്ഷിക്കു്ു .േദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട േരാതിരൾ പടാൾക്ഫീ 

നമ്പര് ഉേപയാഗിപച്ചാ, പരഖാമൂലം എഴുതി നൽരിപയാ , ഇതമയിൽ 

വഴിപയാ  സമര്പ്പിക്കാവു്താണ്. പടാൾക്ഫീ നമ്പറുരൾ 

േഞ്ചായത്ത് ക്േേര്ശിപ്പിപക്കണ്ടതാണ്.                        1 8 0 0 4 2 5 5060 

എ് പടാൾക്ഫീ  നമ്പറിൽ േരാതിരൾ പരഖതപ്പടുത്താം എ്ുള്ള 

വിവരം തതാഴിലാളിരൾ ലഭയമല്ല. 

    10.പസാഷയൽ ഓ്ിെ് നടത്തു്തിനുള്ള അവരാശം 

തതാഴിലുറപ്പ ് േദ്ധതിയിൽ ഏതെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കു് മുഴുവന്പ 

ക്േവര്ത്തിരളും പസാഷയൽ ഓ്ിെിനും വിപധയയമാരണം  എ്് 

തസക്ഷന്പ 17(2) നിഷ്കര്ഷിക്കു്ു .                                                            

നിരീക്ഷണം                                                                                                   

നിയമ ക്േരാരമുള്ള പസാഷയൽ ഓ്ിെ് ക്േക്രിയ 

നട്ുതരാണ്ടിരിക്കു്ു. 

പസാഷയൽ ഓ്ിെ് നടത്തു്തിനുള്ള അവരാശം തസക്ഷന്പ 17 ( 

2)തതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതിയിൽ ഏതെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കു് മുഴുവന്പ 
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ക്േവര്ത്തിരളും പസാഷയൽ ഓ്ിെിനും വിപധയമായി എ് 

തസക്ഷന്പ 17 (2) നിഷ്കര്ഷിക്കു്ു. 

                               ത ാഴിലാളിേളുതടേടമേൾ 

1. രൃതയസമയത്ത് തതാഴിൽ  സ്ഥലത്ത്  ഹാജരായി ഒപ്പ് 

വയ്ക്കുര. 

2. തതാഴിലുറപ്പ്  ക്ഗാമസഭ ,പസാഷയൽ   ഓ്ിെ ് ക്ഗാമസഭ  

എ്ിവയിൽ  രൃതയമായിേതങ്കടുക്കുര 

3. ക്േരൃതിസംരക്ഷണത്തിന് ആവശയമായ ക്േവൃത്തിരൾ 

ഏതെടുത്തനടപ്പിലാക്കുര. 

4. ആ്രി സൃഷ്ടിക്കു് ക്േവൃത്തിരൾ  രതണ്ടത്തി പമതെ്നയും 

േഞ്ചായത്ത് അധിരൃതതരയും    അറിയിക്കുര. 

 

രജിസ്റ്ററുേൾ 

പരക്ന്ദ സര്ക്കാരിതന്റ നിര്പേശക്േരാരം താതഴപ്പറയു്  7 

രജിസ്റ്ററുരൾ നിര്ബന്ധമായും ക്ഗാമേഞ്ചായത്തിൽ  

സൂക്ഷിപക്കണ്ടതാണ്. 

1. പജാബ് രാര്്് രജിസ്റ്റര് 

2. ക്ഗാമസഭാ രജിസ്റ്റര് 

3. ്ിമാന്പ്് / അപലാപക്കഷന്പ പവതന  രജിസ്റ്റര് 

4. വര്ക്്ക രജിസ്റ്റര് 

5. ഫിക്സ് ് അസെ് രജിസ്റ്റര് 

6. േരാതി രജിസ്റ്റര് 

7. തമെീരിയൽ രജിസ്റ്റര്  

 

1).  ദജാബ ്ോർഡ് രജിസ്റ്റർ 
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ഇടതവട്ടി േഞ്ചായത്തിൽ മൂ്ാം  വാര്്ിൽ 213 പേര് തതാഴിൽ  

രാര്്ിന് രജിസ്റ്റര് തെയരിട്ടുണ്്ട. തതാഴിൽ  രാര്്ിൽ  പേര് 

പെര്ക്കതപ്പട്ട എല്ലാ തതാഴിലാളി രളുതടയും പഫാപട്ടാ രജിസ്റ്ററിൽ  

േതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടയിരു്ില്ല. 

2).ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റർ 

എല്ലാ വാര്്ുരളിലും ക്േപതയരം ക്ഗാമസഭ രജിസ്റ്ററുരൾ 

ഉതണ്ട്ാണ ് അറിയുവാന്പ സാധിച്ചത്. േരിപശാധന പവളയിൽ 

തോതു ക്ഗാമസഭരൾ നടക്കു് സമയമായതിനാൽ ക്ഗാമസഭ 

രജിസ്റ്റര് രാണുവാന്പ സാധിച്ചില്ല. 

3).ഡിമാൻഡ് / അദലാദക്കഷ്ൻ ദെ ന രജിസ്റ്റർ 

േരിപശാധനാ പവളയിൽ രജിസ്റ്റര്രാണുവാന്പ സാധിച്ചില്ല                      

4).െർക്ക് രജിസ്റ്റർ 

വര്ക്്ക വിവരങ്ങൾ എം. ഐ .എസിൽ നി്ും ്ൗൺപലാ്് തെയരു  

സൂക്ഷിച്ചിരു്ു. ക്േവര്ത്തിരൾ അനുവേിച്ചിരു് മുന്പഗണന , 

ക്േവര്ത്തി തുടങ്ങിയ തീയതി , അവസാനിച്ചത് തുടങ്ങിയവ 

ഉണ്ടായിരു്ു                                                                                           

5).ഫിക്സഡ്അ റ്്റ രജിസ്റ്റർ  :                                                      2018 

ഒപക്ടാബര്    1  മുതൽ 2019 മാര്ച്്ച 31  വതരയുള്ള  രാലഘട്ടത്തിതല 

മൂ്ാം വാര്്ിതല പരഖരതളാ്ും  രൃതയമായി രജിസ്റ്ററിൽ 

ഉണ്ടായിരു്ില്ല. 

  6).പരാ ിരജിസ്റ്റർ                                                                                              

േരാതി രജിസ്റ്ററിൽ ഒന്പേത് േരാതിരൾ പരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട. 

രൂടാതത അതതല്ലാം േരിഹരിച്ചതായി രജിസ്റ്ററിൽ രാണുവാന്പ 

സാധിച്ചു .എ്ാൽ ഈ ഓ്ിെ് രാലയളവിൽ ഉള്ള 

േരാതിരതളാ്ും പരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരു്ില്ല.                           

7).തമറ്റീരിയൽരജിസ്റ്റർ                                                                                         
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തതാഴിലുറപ്പിൽ  ഏതെടുക്കു് ക്േവൃത്തിരളുതട ഭാഗമായി വരു് 

സാധന സാമക്ഗിരളുതട വാങ്ങൽ  തീരുമാനം ,ഉേപയാഗം ,

നീക്കിയിരിപ്പ് ,തെലവുരൾ  എ്ിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 

മുഴുവനും ക്േ്രു ത രജിസ്റ്ററിൽ  പരഖതപ്പടുപത്തണ്ടതാണ ്.വിവരങ്ങൾ 

എം. ഐ .എസിൽ നി്ും ്ൗൺപലാ്് തെയരു  സൂക്ഷിച്ചിരു്ു.  

ഫയൽപരിദശാധനയിൽ നിന്നും േതെത്തിയ 

െിെരങ്ങൾ                                                              

ഏതതാരുവര്ക്്ക   ഫയലിലും വാര്ഷിര മാസ്റ്റര് സര്ക്കുലര് 

നിര്പേശിക്കു് 21 പരഖരളും പരരള സര്ക്കാര് നിര്പേശിക്കു് 

കസെ്്യറിയും ഉൾതപ്പതട 22 പരഖരളാണ് ഉണ്ടായിരിപക്കണ്ടത്. 

ഓഡിറ്റിന് െിദധയമാക്കിയ ഫയലുേളുതട  െിശോംശങ്ങൾ 

         

 ീരിയ

ൽ 

നമ്പർ 

െർക്ക ്

ദോഡ്    $ 

 െർക്ക് 

തനയിം 

 

എസ്റ്റി

ദമറ്്റ 

എമൗ

െ് 

മാൻ 

ദഡ

യസ് 

അൺ

സ്കില് ഡ് 

ദെജ ് 

 ് േിൽ

ഡ് 

ദെജ ് 

ദടാട്ടൽ 

എേ്സ്പൻ

ഡീചുളർ 

1 wc/327264 

രാന/മഴരു

ഴി നിര്മാണം 

രനരം 

സമൃതി 

ഭവന്പ 

60645 212 57,408 0 57408 

2 LD/317944 

രല്ലുരയ്യാല 

നിര്മാണം

പജാസഫ ് 

ആനച്ചാലിൽ 

52086 174 48024 0 48024 

3 WC/327265) വാ

ര്്്  3 മഴക്കുഴി 

നിര്മാണം 

  അുുൽ(
  അസീസ്

  ട്ടില്േുത്തന്പവീ

) 

26258 75 20690 0 20690 
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ലഭയമാോത്ത ഫയലുേൾ 

LS.ON   ema  kro  &eeoo  sk okaM s Mawddoo  ksoM 

1 LD/ 34 12 47 മുരളി മഴക്കുഴി 

നിര്മ്മാണം. 

204 56304 

 

ഓഡിറ്റിന് െിദധയമാക്കിയ ഫയലുേളുതട          

െിശോംശങ്ങൾ 

2.േെർദപജ് 

എല്ലാ വര്ക്കുരൾക്കും ആനുവൽ മാസ്റ്റര് സര്ക്കുലര് ക്േരാരം 

രവര്പേജ് ഉണ്ടായിരു്ു. രവര്പേജ് േൂര്ണമായും 

േൂരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടയിരു്ില്ല .  തഷൽഫ് ഓഫ് പക്ോജക്ടിതല  സീരിയൽ 

നമ്പര്, യഥാര്ത്ഥ െിലവ്, ജിപയാ ടാഗ്ഗ് അസെ് ഐ്ി, പമെിതന്റ പേര് 

എ്ിവ അേൂര്ണമായിരു്ു.  

3.തെക്ക് ലിസ്്റ്റ  

 എല്ലാ ഫയലിലും തെക്്ക ലിസ്്റ്റ ഉണ്ടായിരു്ു. ഓപരാ പരഖയും 

ക്രമതപ്പടുത്തിയിരിക്കു് പേജ് നമ്പര് പരഖതപ്പടുത്തിയിരു്ില്ല. 

ഓപരാ പരഖരതളയും സൂെിപ്പിക്കു് നമ്പറുരൾ ആണ് എഴുതി 

തവപക്കണ്ടത്.  

4. ആക്ഷൻ പ്ലാനിതറെ ദോപ്പി  

 േരിപശാധിച്ച ഒരു  വര്ക്്ക  ഫയലിലും ആക്ഷന്പ പ്ലാനിതന്റ പരാപ്പി 

ഇല്ലായിരു്ു . അതുതരാണ്ടുതത് ഈ സാമ്പത്തിര വര്ഷത്തിൽ 

തെയ്യാനുള്ള ക്േവര്ത്തിരളുതട ലിസ്്റ്റ മുന്പഗണനാക്രമത്തിൽ 

ആപണാ എ്ും ഈ ലിസ്്റ്റ തയ്യാറാക്കാന്പ ജനങ്ങളുതട േങ്കാളിത്തം 

ഉറപ്പാക്കിപയാ എ്ും മുന്പഗണനാക്രമത്തിൽ ഉള്ള ക്േവര്ത്തി  

തത്യാപണാ നടത്തിയത് എ്ും മനസ്സിലാക്കാന്പ സാധിച്ചില്ല. 

 

 

5. എസ്റ്റിദമറ്റ്  
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  തസരയൂര് പരാപ്പി ഓഫ് ്ീകെൽ്് എസ്റ്റിപമെ്, എസ്റ്റിപമെ് 

റിപപ്പാര്ട്്ട , പറെ് ഫ് അനാലിസിസ് എ്ിവ എല്ലാ ഫയലിലും വളതര 

നല്ല  രീതിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട.  പക്്ായിങ് ്ികസന്പ, സര്പവ്വ 

ഓഫ് പ്െ, രവര് പേജ് ഓഫ് എസ്റ്റിപമെ് , ജനങ്ങൾക്്ക 

മനസ്സിലാരു് രീതിയിലുള്ള ജനരീയ എസ്റ്റിപമെ് എ്ിവ 

ഫയലിൽ രാണാന്പ രഴിഞ്ഞില്ല. എസ്റ്റിപമെ് തയ്യാറാക്കിയ 

ഉപേയാഗസ്ഥരുതട പേര്, ഒപ്പ്, സീൽ എ്ിവ പരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട.  

6.  ഭരണാനുമ ി   ീരുമാനത്തിതറെ  ദോപ്പി:                                    

ഭരണാനുമതി തീരുമാനത്തിന് പരാപ്പി ഒരു ഫയലിലും രാണാന്പ 

സാധിച്ചില്ല. 

 7.  ാദേ ിേ അനുമ ി  ീരുമാനത്തതറെ ദോപ്പി 

 സാപങ്കതിര അനുമതി തീരുമാനത്തിതത പരാപ്പി തസരയുര് 

പസാഫ്െ് തവയറിൽ നിത്ടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട  ,ബന്ധതപ്പട്ട 

ഉപേയാഗസ്ഥരുതട ഒപ്പും സീലും ഉണ്ടായിരുത്ങ്കിലും തീയതി 

പരഖതപ്പടുത്തിയിരു്ില്ല. 

8.  ംദയാജി  പദ്ധ ി 

 േരിപശാധിച്ച ഫയലുരൾ ഒ്ും സംപയാജിത േദ്ധതി 

അല്ലായിരു്ു. അതിനാൽ ഈ പരഖ  ബാധരമല്ല . 

 

 9 . ത ാഴിൽ ആെശയതപ്പട്ടുതോെുള്ള അദപക്ഷ. 

 തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടുതരാണ്ടുള്ള അപേക്ഷ  േരിപശാധിച്ച  

ഫയലുരളിൽ  ഒ്ും രാണുവാന്പ സാധിച്ചില്ല.                                                      

അപേക്ഷയിൽ  തതാഴിലാളിരളുതട പേര്, ഒപ്പ്, തതാഴിൽ 

ആവശയതപ്പട്ട തീയതി,  തതാഴിൽ ആവശയതപ്പടു്ത് എ്് മുതൽ 

ഇ് ് വതര ആതണ്് രൃതയമായി 

പരഖതപ്പടുപത്തണ്ടതാണ്.തതാഴിൽ  ആവശയതപ്പട്ടുതരാണ്ടുള്ള 

അപേക്ഷരൾ ക്ഫണ്്ട ഓഫീസ് വഴി സവീരരിപക്കണ്ടതാണ്                                            

10. ത ാഴിൽ അനുെേിചുളുതോെുള്ള അനുമ ിപഗ് ം 

 തതാഴിൽ അനുവേിച്ചതിതന്റ േരര്പ്പ് േരിപശാധിച്ച് ഫയലുരളിൽ 

രാണാന്പ സാധിച്ചില്ല. 
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11. മസ്റ്റർ ദറാൾ  

 തതാഴിലാളിരൾ തതാഴിൽ തെയ്യു് രീതി ഉൾതപ്പതടയുള്ള ഹാജര് 

പരഖതപ്പടുത്തു്തിനുള്ള അടിസ്ഥാന പരഖയാണ ്ഈ മസ്റ്റര്പറാൾ 

ഇതിൽ പലാക്്ക ത്വലതമമന്പറ് ഓഫീസര്, േഞ്ചായത്ത് തസക്രട്ടറി 

എ്ിവര് തീയതി ഓടുരൂടി ഒപ്പും സീലും പരഖതപ്പടുപത്തണ്ടതാണ് 

അപതാതടാപ്പം േരിപശാധന നടത്തിയ  ഓവര്സിയറുതടയും , 

അെന്പ്ന്പസ് എടുത്ത പമെ്  തന്റയും ഒപ്പ് പരഖതപ്പടുപത്തണ്ടതാണ്..                                                                                                                                            

േണിയായുധ വാടര പവതന പത്താതടാപ്പം നൽരു്ുണ്്ട.  േിവസ 

പവതനം, ഹാജര് ക്േരാരമുള്ള രൂലി എ്ിവ എല്ലാം മസ്റ്റര് 

പറാളുരളിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരു്ു. മസ്റ്റര്  പറാളുരളിൽ  

ഒ്ും എം. ബുക്്ക നമ്പര് , തതാഴിലാളിരൾക്്ക ലഭിക്കു് 

പവതനത്തിന് ആതര തുര പരഖതപ്പടുത്തിയിരു്ില്ല.  

12. തമഷ്ർതമറെ് ബുക്ക ്.  

   തമഷര്തമന്റ് ബുക്്ക  മൂ്് വര്ക്്ക  ഫയലിലും 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരു്ു. വര്ക്്ക പരാ്്, വര്ക്കിതന്റ  പേര്., മസ്റ്റര്  

പറാൾ നമ്പര് എ്ിവ പരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട .മൂ്് എം ബുക്്ക 

രളിലും ബന്ധതപ്പട്ട അധിരാരിരൾ സര്ട്ടികഫ തെയരിട്ടില്ല. AS,TS 

നമ്പര് , എസ്റ്റിപമെ് തുര, എസ്റ്റിപമെ് തുര യഥാര്ത്ഥ െിലവും 

തമ്മിലുള്ള വയതയാസം എ്ിവ രൂടി പരഖതപ്പടുപത്തണ്ടതാണ്.             

]²-Xn-bnÂ Gsä-Sp-¡p¶ hnhn-[- ioÀj-I-̄ nÂs¸« {]hr-¯n-IÄ, Ah-

bpsS F®w, \ofw, hoXn, Bgw, (s]m-¡w) hym]Xw, Hcp bpWn-än\v \ÂtI--

p¶ XpI, BsI XpI F¶nh \nÀ_-Ô-ambpw tcJ-s¸-Sp-̄ n-bn-c-n¡-Ww. 
wc/327264 , LD/317944, WC/327265)  എ്ീ മൂ്് വര്ക്കിലും സിെിസൺ 

ഇന്പഫര്പമഷന്പ പബാര്്ിനു പവണ്ടി 2399 രൂേ യഥാക്രമം 

ോസായിട്ടുണ്്ട എ്ാൽ ഫയൽ േരിപശാധനയിൽ  ബില്ലുരൾ 

രാണാനായില്ല. ഫീൽ്ിൽ സിെിസൺ ഇന്പഫര്പമഷന്പ പബാര്്് 

ഉണ്ടായിരു്ില്ല.എം. ഐ. എസ് േരിപശാധന നി്ും മനസ്സിലായത് 

പബാര്്ിനു പവണ്ടി തുര െിലവായിട്ടില്ല എ്ാണ് . െിലവായ തുര 

മാക്തപമ എം. ബുക്കിൽ  പരഖതപ്പടുത്താന്പ ോടുള്ളൂ.   

13.  ാധന ഘടേം 

     േരിപശാധിച്ച ഫയലുരളിൽ ഒ്ിലും ബാധരമല്ല.  
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14. ദെജ്  ലിസ്്റ്റ 

 തതാഴിലാളിരൾ എക്ത േിവസം പജാലി തെയരു  എ്തിതന 

അടിസ്ഥാനതപ്പടുത്തി അവര്ക്്ക നൽപരണ്ട രൂലി, ആയുധങ്ങൾ 

മൂര്ച്ച രൂട്ടു്തിനുള്ള  തുര, എ്ിവ എല്ലാം രാണിച്ചുതരാണ്്ട 

േണം കരമാറു്തിനു പവണ്ടി തയ്യാറാക്കു് ക്േധാനതപ്പട്ട 

ഒ്ാണ് തവജ്  ലിസ്റ്റ്. തവജ്  ലിസ്്റ്റ  േരിപശാധിച്ച ഒരു ഫയലിലും 

രാണാന്പ സാധിച്ചില്ല. 

15. FTO 

   MIS ൽ  നി്് ത്ൗൺപലാ്് തെയര FTO ഉണ്ട.്എ്ാൽ   തവജ്  ലിസ്്റ്റ 

രൾക്ക്    അനുസരിച്ചുള്ള ഫണ്്ട ക്ടാന്പ്ഫര് ഓര്്ര് എല്ലാ  ഫയലിലും 

രാണാന്പ സാധിച്ചില്ല. 

16. തമറ്റീരിയൽ ൌചുളർ  

     േരിപശാധിച്ച ക്േവര്ത്തിരൾ തമെീരിയൽ വര്ക്കുരൾ   

അല്ലായിരു്ുതവങ്കിലും, സിെിസൺ ഇന്പഫര്പമഷന്പ പബാര്്ിനു  

പവണ്ടി തുര െിലവഴിച്ചിട്ടുണ്്ട എങ്കിൽ തുരയുതട തമെീരിയൽ  ബില്ലുരൾ 

ഫയലുരളിൽ സൂക്ഷിപക്കണ്ടാതാണ.് 

17. ദറായൽറ്റി  

 ക്േ്രു ത ക്േവര്ത്തിരളിൽ ബാധരമല്ല. 

18. ദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫ്സ്   

ക്േവര്ത്തനങ്ങതളക്കുറിച്ചും അതിന്പതറ േുപരാഗമനവും ആയി 

ബന്ധതപ്പട്ടതുമായ യാതതാരു തരത്തിലുള്ള പഫാപട്ടാക്ഗാഫുരളും 

ഫയലുരളിൽ  ഇല്ലായിരു്ു. ഓപരാ വര്ക്്ക ഫയലുരളിലും 

ക്േവര്ത്തി ആരംഭിക്കുപമ്പാൾ, നട്ുതരാണ്ടിരിക്കുപമ്പാൾ,  

േൂര്ത്തീരരണ പവളയിൽ എ്ിങ്ങതന മൂ്ു ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള  

പഫാപട്ടാക്ഗാഫ്സ ് സൂക്ഷിപക്കണ്ടതുണ്്ട. ക്േവര്ത്തിയുതട 

സുതാരയതയ്ക്കും ഒരു സ്ഥലത്തുതത് ക്േവര്ത്തിരൾ 

ആവര്ത്തിക്കാതിരിക്കു്തിനും, നിര്േിഷ്ട ക്േവര്ത്തിരൾ 

നിര്േിഷ്ട സ്ഥലത്ത് തത്യാണ് തെയ്യു്ത് എ്് 

ഉറപ്പുവരുത്തു്തിനുമാണിത് . 

19. ജിദയാ ടാഗ്്ഗഡ് ദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫ്സ്  

   േരിപശാധിച്ച ഫയലുരളി ൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരഖയും 

രാണാന്പ സാധിച്ചില്ല.  
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20.ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ റിദപ്പാർട്ട് ദോപ്പി.  

നിയമ  ക്േരാരമുള്ള പസാഷയൽ ഓ്ിെ് നടപ്പാക്കു്ത് ഇപപ്പാഴാണ്. 

21. പൂർത്തീേരണ  ർട്ടിഫിക്കറ്റ് ദോപ്പി. 

   േരിപശാധിച്ച ഒരു വര്ക്ക് ഫയലിലും േൂര്ത്തീരരണ സര്ട്ടിഫിക്കെ് 

പരാപ്പി ഉണ്ടായിരു്ില്ല.                                                                                               

22. മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂതെെറെ് സ്ലിപ്.  

  എല്ലാ വര്ക്ക്  ഫയലിലും മസ്റ്റര് പറാൾ മൂതവമന്റ് സ്ലിപ്്പ ഉണ്ടായിരു്ു. 

23. സ റ്റ് ഡയറി.  

      

സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്പതറ നിര്പേശക്േരാരം വര്ക്്ക ഫയലിൽ 

സൂക്ഷിപക്കണ്ട  ഇരുേത്തിരണ്ടാമതത്ത പരഖയാണ് കസെ് ്യറി. 

േരിപശാധിച്ച എല്ലാ ഫയലിലും  കസെ് ്യറി ഉണ്ടായിരു്ില്ല.  

  കസെ് ്യറി യുതട  രവര്പേജിൽ ക്േവര്ത്തിതയ രുറിച്ചുള്ള 

ക്ോഥമിര വിവരങ്ങൾ  ഏതതാരു വയക്തിക്കും മനസ്സിലാക്കാന്പ 

േെു് രീതിയിൽ ഉണ്ടാപരണ്ടതാണ്. ക്േവര്ത്തി ആരംഭിക്കു്   

േിവസം ,ക്േവര്ത്തി അവസാനിക്കു്  തീയതി  എ്ിവ 

പരഖതപ്പടുതതണ്ടതാണ് . ,അപതാതടാപ്പം  എസ്റ്റിപമെ് തുര,ക്േവൃത്തി 

േിനങ്ങൾ  , എ്ിവ രവര്പേജിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം  

േണിസ്ഥലതത്ത സൗരരയങ്ങളുതട ലഭയത അടങ്ങിയ തെക്്ക ലിസ്്റ്റ  

േൂരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്്ട  . 

കസെ് ്യറി യുതട ഒരു ഭാഗമാണ്  േദ്ധതി ആരംഭ മീെിങ്ങ്.  ഒരു 

ക്േവൃത്തി തുടങ്ങിയതുടങ്ങു്തിനു മുമ്പ് 

ക്േവര്ത്തിതയക്കുറിച്ചുളള  വിവരങ്ങൾ േങ്കുവയ്ക്കു്തും 

അതുപോതല ഒരു ക്േവര്ത്തി എങ്ങതന തെയ്യണതമ്് 

തതാഴിലാളിരൾ ക്്ക   രൃതയമായ അവപബാധം ഉണ്ടാക്കി 

എടുക്കു്തിനും വാര്്് തമമ്പര്,  സ്റ്റാഫ ് എ്ിവരുതട  

അധയക്ഷതയിൽ രൂടു് പയാഗമാണ് േദ്ധതി  ആരംഭ  മീെിങ്ങ്. 

ഏതതാരു ക്േവര്ത്തി തുടങ്ങ്തിനു  മുന്്ു ം   േദ്ധതി ആരംഭ 

മീെിംഗ് നടപത്തണ്ടതുണ്്ട .കസെ് ്യറി ഉണ്ടായിരു് വര്ക്്ക  

ഫയലുരളിൽ വാര്്്  തമമ്പറുതട അധയക്ഷതയിൽ േദ്ധതി ആരംഭ 

മീെിംഗ് നട്ിട്ടുള്ളതായി രാണു്ു .                                                                                 
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കസെ് ്യറിയിൽ  ഉണ്ടായിരിപരണ്ട  മതൊരു ക്േധാനതപ്പട്ട 

ഭാഗമാണ് തതാഴിലാളിരളുതട സാക്ഷി േക്തം:മസ്റ്റര് പറാളിൽ 

ഒപ്പുതവച്ച തതാഴിലാളിരൾ ക്േവൃത്തി തെയരു  എ്ും, പമെ് 

പമൽപനാട്ടം വഹിച്ചു എ്ും തതളിയിക്കു് ആധിരാരിര 

പരഖയാണ് സാക്ഷി േക്തം. ഇതും ഫയലിൽ രാണാന്പ രഴിഞ്ഞു. 

 

െി.എം. ി റിദപ്പാർട്ട ് 

 ഓപരാ വാര്്ിതല   ക്േവര്ത്തനങ്ങതള  നിരീക്ഷിക്കു്തിനും 

രൂടുതൽ തമച്ചതപ്പടുത്തു്തിനുമായി രാരയക്ഷമമായി  

ക്േവര്ത്തിപക്കണ്ടവരും, ആ ക്േവര്ത്തിയിൽ ഉൾതപ്പടാത്ത    

വയക്തിരളാണ്  വി. എം.സി യിൽ അംഗങ്ങൾ ആയിരിപക്കണ്ടത് . 

  ന്ദർശേ േുറിപ്പ്                                            

ക്േവര്ത്തിയുതട ഓപരാ ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള േുപരാഗതി  

വിലയിരുത്തു്തിനും, തതാഴിലാളിരളുതട ക്േശ്നങ്ങൾ 

മനസ്സിലാക്കു്തിനും, േദ്ധതി നിര്വഹണ ഏജന്പസിയുതട 

ഉപേയാഗസ്ഥര്, ജനക്േതിനിധിരൾ, VMC അംഗങ്ങൾ എ്ിവര് 

ക്േവര്ത്തി  നടക്കുപമ്പാൾ സ്ഥല സന്ദര്ശനം നടപത്തണ്ടതാണ്. 

കസെ് ്യറിരളിൽ, സന്ദര്ശരരുതട  പേരും,ഒപ്പും, സന്ദര്ശന 

രുറിപ്പും പരഖതപ്പടുപത്തണ്ടതാണ്. 

ഫീൽഡ് പരിദശാധന േതെത്തലുേൾ 

 ീരി

യൽ 

നമ്പർ 

െർക്ക് 

ദോഡ ്

& 

െർക്ക് 

തനയിം 

എസ്റ്റിദമറ്റ് 

തമഷ്ർതമറെ ്

എം 

ബുക്ക് 

തമഷ്ർ

തമറെ ്

അറ്്റ 

ഫീൽഡ ്

െി യാ

 ം  

1 wc/327264 

രാന/മഴരു

ഴി നിര്മാണം 

രനരം 

സമൃതി 

ഭവന്പ 

630 r3 630 r3 323.26 r3 306.74 
m3,രുറ

വ് 

2 LD/317944 

രല്ലുരയ്യാല 

നിര്മാണം

പജാസഫ ് 

ആനച്ചാലിൽ 

360 r2 360 r2 195.67 r2 164.33 
m2, 
,രുറവ ്
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3 WC/327265) വാ

ര്്്  3 മഴക്കുഴി 

നിര്മാണം 

  അുുൽ(

  അസീസ്

  ട്ടില്േുത്തന്പവീ

) 

247.5 r3 216 r3 297.5m3 81.5 m3 

കൂടുതൽ 

 

wc/327264 ോന/മഴേുഴി നിർമാണം േനേം  മൃ ി ഭെൻ 

 212   േിവസതത്ത തതാഴിൽ േിനങ്ങൾ ഈ ക്േവര്ത്തിയിലൂതട 

സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്്ട. ആതര  57408/- രൂേയാണ് ക്േവര്ത്തിക്കു പവണ്ടി 

തെലവഴിച്ചിരു്ത്. 2399 രൂേ സിെിസൺ ഇന്പഫര്പമഷന്പ 

പബാര്്ിനു പവണ്ടി െിലവഴിച്ചതായി എം.ബുക്കിൽ 

പരഖതപ്പടുത്തിയിരിക്കു്ു ,തമെീരിയൽ  ബില്ലുരൾ ഫയലിൽ 

ഉണ്ടായിരു്ില്ല  . ക്േവര്ത്തി സ്ഥലത്ത് സിെിസൺ ഇന്പഫര്പമഷന്പ 

പബാര്്് ഉണ്ടായിരു്ില്ല..  രാന/മഴരുഴി നിര്മാണം   630 r3ആണ് 

എം. ബുക്കിൽ രാണിച്ചിരു്ത്. ക്േവര്ത്തി സ്ഥലത്ത് രാനരൾ 

വളതര ന്ായി േണിതിരിക്കു്ത് രാണാന്പ സാധിച്ചു. എ്ാൽ 

മഴക്കുഴിരൾ േണിതിട്ടില്ല. ക്േവര്ത്തി സ്ഥലത്ത് 306.74 m3 
രുറവാണ് രാന നിര്മ്മാണത്തിൽ രാണാന്പ സാധിച്ചത് .ആയതിനാല ് ഈ 

ക്േവര്ത്തി മൂലം 27,842 രൂേ യുതട നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്്ട .                                                                             

  LD/317944 േല്ലുേയ്യാല നിർമാണംദജാ ഫ്  ആനചുളാലിൽ 

 174 േിവസതത്ത തതാഴിൽ േിനങ്ങൾ ക്േവര്ത്തിയിലൂതട സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

ആതര  48024 രൂേയാണ ് ക്േവര്ത്തിക്കു പവണ്ടി തെലവാക്കിയത്. 

സിെിസൺ ഇന്പഫര്പമഷന്പ പബാര്്ിനു പവണ്ടി 2399 രൂേ 

തെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളതായി എം .ബുക്കിൽ പരഖതപ്പടുത്തിയിരിക്കു്ു . 

തമെീരിയൽ  ബില്ലുരൾ ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരു്ില്ല. ക്േവര്ത്തി 

സ്ഥലത്ത് സിെിസൺ ഇന്പഫര്പമഷന്പ പബാര്്് രാണാന്പ സാധിച്ചില്ല.  

പജാസഫ ് ആനച്ചാലിൽ  എ് വയക്തിയുതട േറമ്പില്  360 r2  

രല്ലുരയ്യാല   നിര്മ്മിച്ചതായാണ ് എം. ബുക്കിൽ രാണിച്ചിരു്ത്. 

വളതര ഉറപ്പുള്ള ഈ രയ്യാലരൾ  മണ് –ജല സംരക്ഷണത്തിന് 

സഹായിക്കു ു് .വളതര നല്ല രീതിയിൽ േണി തീര്ത്ത 

രയ്യലരളാണ് രാണാന്പ സാധിച്ചത് .എ്ാൽ  195.67 r2 

രല്ലുരയ്യാലയാണ്  ക്േവര്ത്തി സ്ഥലത്ത് രാണുവാന ് സാധിച്ചത് . 

എം.ബുക്കിൽ  പരഖതപ്പടുത്തിയതിലും 164.33 m2 രുറവാണ ്

ക്േവര്ത്തി സ്ഥലത്ത ്രാണാന്പ സാധിച്ചത.് ആയതിനാൽ  ഈ ക്േവര്ത്തി 

മൂലം 21,198 രൂേ യുതട നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്്ട .                                         
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WC/327265) വാര്്്  3 മഴക്കുഴി നിര്മാണം              അുുൾ അസീസ്   

75 തതാഴിൽേിനങ്ങൾ ഈ ക്േവര്ത്തി തരാണ്്ട സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്്ട. ആതര  

20690 രൂേ ക്േവര്ത്തിക്കു പവണ്ടി തെലവഴിച്ചിട്ടുണ്്ട. 2399 രൂേ സിെിസൺ 

ഇന്പഫര്പമഷന്പ പബാര്്ിനു പവണ്ടി തെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളതായി എം 

.ബുക്കിൽ  പരഖതപ്പടുത്തിയിരിക്കു്ു.   േുരയിടത്തിൽ297.5m3 

മഴക്കുഴിരൾ  േണിതിട്ടുണ്്ട81.5 m3 അധിരമാണ ്േണിരഴിപ്പിെിട്ടുളളത ്

.സിെിസൺ ഇന്പഫര്പമഷന്പ പബാര്്് ഉണ്ടായിരു്ില്ല.. 

 ിറ്റി ൺ ഇൻദഫാർദമഷ്ൻ ദബാർഡിനു ദെെി എം .ബുക്കിൽ  

െേയിരുത്തിയിരിക്കുന്ന  ുേ 

സീരിയൽ 

നമ്പര് 

വര്ക്ക് പരാ്് 

&വര്ക്ക് തനയിം 

െിലവാക്കിയ 

തുര 

CIB AT FIESD YEL 

/NN 

1 wc/327264 

രാന/മഴരുഴി 

നിര്മാണം രനരം 

സമൃതി ഭവന്പ 

2399 No 

2 LD/317944 

രല്ലുരയ്യാല 

നിര്മാണംപജാസഫ ് 

ആനച്ചാലിൽ 

2399 No 

3 WC/327265) വാര്്്  3 

മഴക്കുഴി നിര്മാണം 

  അസീസ്  അുുൽ(

)  ട്ടില്േുത്തന്പവീ 

2399 No 

നിർദേശങ്ങൾ ഉദേയാഗസ്ഥദരാട്. 

1. ക്േവര്ത്തി ഫയൽ സൂക്ഷിപക്കണ്ട 22 പരഖരൾ രൃതയമായ 

സൂക്ഷിക്കണം പരക്ന്ദ സര്ക്കാരിന്പതറ ഈ രാരയത്തിൽ ഉള്ള 

മാര്ഗ്ഗ നിര്പേശം രൃതയമായി ോലിപക്കണ്ടതാണ്.                                    

2. തതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതി ഓഫീസിൽ  സൂക്ഷിപക്കണ്ട ഏഴു 

തറജിസ്റ്റര് സൂക്ഷിക്കുര.                                                                                 

3.തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്്ട 15               േിവസത്തിനുള്ളിൽ                           

തത്                   തതാഴിലാളിരൾക്്ക                       തതാഴിൽ 

നൽരണം                                                                           .                                                                                                

4. ഉപേയാഗസ്ഥര് പരഖരളിൽ ഒപ്പുതവക്കുപമ്പാൾ തീയ്യതി രൂടി 

പരഖതപ്പടുപത്തണ്ടാതാണ്.                                                                                    
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5. ഓ്ിെ് രാലയളവിൽ ഉള്ള എല്ലാ ക്േവൃത്തി ഫയലുരളും 

ഓ്ിെ് സമയത്ത് ലഭയമാക്കുര. 

6.എസ്റ്റിപമെ ്ജനരീയ ഭാഷയിൽ തതാഴിലാളിരൾക്്ക മനസ്സിലാവു് 

രീതിയിൽ ആവണം 

7.ക്േവര്ത്തി സ്ഥലം േരിപശാധിച്ചു തത് എസ്റ്റിപമെ് രൃതയമായി 

തയ്യാറാപക്കണ്ടതാണ്.                                                                                                  

8. ക്േവര്ത്തി സ്ഥലം സന്ദര്ശിച്ച പശഷം മാക്തം ബന്ധതപ്പട്ട 

ഉപേയാഗസ്ഥര് തെക്്ക   തമഷര് തെയ്യുര                                                        

9.പക്ോജക്ട് ഇനിഷയൽ മീെിങ്ങിൽ േതങ്കടുക്കുരയും ഓപരാ 

തതാഴിലാളിയും തെപയ്യണ്ട അളവ് രൃതയമായി അറിയിക്കുരയും 

അത് േരിപശാധിക്കുരയും തെയ്യുര  .                                                                                       

10  ക്േവര്ത്തിക്കു പവണ്ടി െിലവഴിച്ച തുര മാക്തം എം .ബുക്കിൽ  

പരഖതപ്പടുത്തുര . 

11.പലബര് ബഡ്ജെ് , വര്ക്്ക രലണ്ടര് എ്ിവ തയ്യാറാക്കു്തിന ്

തതാഴിലാളിരളുതടയും ഗുണപഭാക്താക്കളുതട ക്ോപേശിര 

വിേഗ് ധരുതടയും േങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കണം. 

12.തതാഴിൽ രാര്്ിൽ പഫാപട്ടാ േതിപ്പിക്കു്തിനുള്ള തെലവ ്

തതാഴിലാളിരളിൽ നി്് ഈടാക്കാന്പ ോടില്ല 

13.തതാഴിലിനുപവണ്ടി അപേക്ഷിക്കുപമ്പാൾ േരരം രസീത് 

നൽപരണ്ടതാണ്.                                                                                                

ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്തിദനാട് 

 

1. രൃതയമായ ഇടപവളയിൽ ക്ഗാമസഭ, പസാഷയൽ ഓ്ിെ് 

ക്ഗാമസഭ എ്ിവ നടത്തണം. 

2. തതാഴിൽ ആവശയരത രൃതയമായ രജിസ്റ്റര് 

തെയ്യു്തിനും തതാഴിലാളിരളുതട അര്ഹതരളും 
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അവരാശങ്ങളും അവതര പബാധയതപ്പടുത്തു്തിനും 

േരാതിരൾ േരിഹരിക്കു്തിനും ആയി പറാ്ഗാര് 

േിനം സംഘടിപ്പിപക്കണ്ടത് ആണ്. 

 

3. തതാഴിൽ രാര്്ിൽ പഫാപട്ടാ േതിപ്പിക്കു്തിനുള്ള 

തെലവ് തതാഴിലാളിരൾ നി്് ഈടാക്കാന്പ ോടില്ല. 

 

4. തതാഴിലുറപ്പ ് േദ്ധതി നടപ്പിലാക്കു്തിന് 

വിനിപയാഗിക്കു്ത് ഉള്ള പനട്ടം ഉണ്ടാക്കു്ുപണ്ടാ എ് ്

ഉറപ്പാക്കണം.                                                               

5.തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്്ട 15               േിവസത്തിനുള്ളിൽ                           

തത്                   തതാഴിലാളിരൾക്്ക                       

തതാഴിൽ നൽരണം                                                                           

.6. തതാഴിലുറപ്പ ് േദ്ധതിയുതട സുതാരയത ഉറപ്പു 

വരുത്തു്തിന് ക്േവൃത്തി  ആരംഭിക്കു്തിനു മുമ്പ ്

േദ്ധതി വിവരങ്ങൾ  അടങ്ങിയ ക്ോപേശിര ഭാഷയിലുള്ള 

സിെിസൺ  ഇന്പഫര്പമഷന്  പബാര്്്  ക്േവൃത്തി 

സ്ഥലത്ത് സ്ഥാേിക്കുര.                                                                                               

 

 

ദ ാഷ്യല്  ഓഡിറ്്റ  ഗ്പെർത്തനങ്ങളിൽ പോളിേൾ ആയെർ 

 

 തതാഴിലുറപ്പ്  വിഭാഗം ഉപേയാഗസ്ഥര്  

 വാര്്ിതല തതാഴിലാളിരള്  

 പമെ ് മാര്  

 േഞ്ചായത്ത്  ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങള്  

 േഞ്ചായത്ത്  ഉപേയാഗസ്ഥര്  

 രുടുംബക്ശീ ക്േവര്ത്തരര്  

 പസാഷയൽ  ഓ്ിെ ് ടീം ഇടുക്കി  

 

  

അനുബന്ധം- 1- 
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ത ാഴിലുറപ്പുപദ്ധ ിയിൽഏതറ്റടുതത്തെയ്യാൻപറ്റിയഗ്പെൃത്തി

േൾ 

1.  െിഭാഗംഎ 

ക്േരൃതിവിഭവേരിോലനവുമായിബന്ധതപ്പട്ടതോതുക്േവൃ

ത്തിരൾ 

2.  െിഭാഗംബി: സമൂഹത്തിൽ അവശത അനുഭവിക്കു് 

വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള വയക്തിഗത ആ്രിരൾ ഖണ്ഡിര 5 ൽ 

േരാമര്ശിക്കു് രുടുംബങ്ങൾക്കമാക്തം 

3.  െിഭാഗം ി: പേശീയക്ഗാമീണ ഉേജീവന മിഷന്പ 

നിബന്ധനരൾ അനുസരിക്കു് സവയംസഹായ 

സംഘങ്ങൾക്്ക അടിസ്ഥാനസൗരരയങ്ങൾ 

4.  െിഭാഗംഡി: ക്ഗാമീണഅടിസ്ഥാനസൗരരയങ്ങൾ 

അനുബന്ധം :െിെിധ  ലത്തിലുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥരുതട െുമ ലേൾ . 

ദമറ്റ ് മാരുതട െുമ ലേൾ  

ക്േവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ  ക്േവൃത്തിയുതട പമൽപനാട്ടം. 

 തതാഴില്  രാര്്ില്  ആവശയമുള്ള വിവരങ്ങള്  

പരഖതപ്പടുത്തുര. 

 മസ്റ്റര്  പറാളില്  തതാഴിലാളിരളുതട ഹാജര്  ഉറപ്പു 

വരുത്തുര . 

 പമെ്മാരുതട േരിശീലനങ്ങളിൽ  േതങ്കടുക്കുര .

അറിവുരൾ  തതാഴിലാളിരളുമായി േങ്കുതവക്കുര. 

 ക്േവൃത്തി ഇടങ്ങളിൽ  ആവശയ മായ തസൗരരയങ്ങള്  

ഉപണ്ടാ എ്് ഉറപ്പു വരുത്തുര 

 കസെ് ്യറിയിൽ  പമാണിെറിംഗിന് വരു് 

ഉപേയാഗസ്ഥതര തരാണ്്ട ഒപ്പ് വയ്പ്പിക്കണം 

 തതാഴിലാളിരൾക്്ക അവരുതട േത്തു അവരാശങ്ങതള 

രുറിച്്ച േറഞ്ഞു തരാടുക്കുരയും അവതര 

പബാധാവതകരിക്കുരയും തെയ്യുര 

 േുതിയ തതാഴിൽ  ഇടങ്ങള്  രതണ്ടത്തുവാനും േുതിയ 

തതാഴിൽ  ആസൂക്തണം തെയ്യുവാനും തതാഴിലാളിരതള 

സഹായിക്കുര . 
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 രൃതയമായി പസാഷയൽ  ഓ്ിെ്  

ക്ഗാമസഭയിലും,തക്ോജര്െ ് മീെിങ്ങിലും േരിശീലന 

രയാമ്പിലും േതങ്കടുക്കുര. 

 മെു തതാഴിലാളിരൾക്്ക രൂടി പമെ്  തന്റ 

െുമതലരളിപലക്്ക രട്ു വരാനുള്ള സാഹെരയം 

ഉണ്ടാക്കുര 

 തതാഴിലാളിരളുമായി നിരന്ത്ര സമ്പര് ക്കം 

േുലര്ത്തുരയും രൂടുതല ് ബന്ധം സ്ഥാേിക്കുരയും 

തെയ്യുര. 

ഓെർ ീയര്  /എഞ്ചിനീയർ  

   

 ക്േവൃത്തിരളുതട എസ്റ്റിപമെ് തയ്യാറാക്കൽ . 

 ക്േവൃത്തിയുതട സാപങ്കതിര രാരയങ്ങളും അളവുരളും 

തതാഴിലാളിരൾക്്ക േറഞ്ഞു തരാടുക്കുര. 

 ക്േവൃത്തിയുതട അളവുരൾ  പരഖതപ്പടുത്തി 

രൂലിനൽ രു്തി നാവശയമായ നടേടിര ൾ  തെയ്യുര. 

പഞ്ചായത്ത് ത ഗ്േട്ടറി /അ ിസ്റ്റന്റ ്  ത ഗ്േട്ടറി 

 േദ്ധതിയുതട പമൽപനാട്ടം. 

 ബില്ലുരൾ  അംഗീരരിക്ക ല് . 

 തതാഴിലാളിരളുതട പവതനം യഥാസമയം അവരുതട 

എതക്കൗണ്ടി ൽ  എത്തിതയ്ത് ഉറപ്പു വരുത്ത ല് . 

5. മസ്റ്റര്  പറാള് സാക്ഷയതപ്പടുത്തി തതാഴില്  അനുമതി 

നൽരുര.           

  തതാടുേുഴ പലാക്്ക ഇടതവട്ടി േഞ്ചായത്ത് 2018 - 19 സാമ്പത്തിര 

വര്ഷത്തിതല പസാഷയൽ ഓ്ിെ ്ക്ഗാമസഭ  വാര്്് 3 )നടയം(  
ക്ശീമതി സപരാജിനിയമ്മയുതട അധയക്ഷതയിൽ പെര്്പപ്പാൾ 

ലഭിച്ച നിര്പേശങ്ങൾ 

. 

 

 രൃതയസമയത്ത് തത് പവതനം  ലഭയമാക്കുര.                                   

അപേക്ഷിച്്ച രൃതയസമയത്ത്  തതാഴില്  ലഭയമാരണം 

 വൃദ്ധര്ക്്ക തതാഴിലിൽ ഇളവ ്നൽരണം. 

 രാടുതവട്്ട പോതലയുള്ള ക്േവര്ത്തിരൾ പവണം. 
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 രയര്, മുള പോതലയുള്ളവ  തരാണ്്ട ജലപക്സാതസ്സുരളുതട       

സംരക്ഷണത്തിന് അനുമതി നൽരണം. 

 െിരിത്സാ െിലവ് ലഭിക്കു്തിനുള്ള െട്ടങ്ങൾ 

ലഘൂരരിക്കണം. 

 


