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ആമുഖം                                                                        

 ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുതട തതാഴിൽ തെയ്യുവാനുള്ള 

അവരാശതത്ത സംരക്ഷിച്ചു നിലനിര്ത്തുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ 

ോര്ലതമന്റ് അംരീരരിച്ച ക്േസിഡന്റ് ഒപ്പുതവച്ച 2005 തസേ്റ്റംബര് 

മാസം അഞ്ചാം തീയതി പേ്ശീയ ക്രാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് നിയമം 

നിലവിൽ വന്നു. ഇതിതന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രാമ ക്േപേ്ശത്ത് 

താമസിക്കുന്ന ഏതതാരു രുടുംബത്തിനും ഒരു സാമ്പത്തിര വര്ഷം 

100 േ്ിവസതത്ത അധിര തതാഴിൽേ്ിനങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതാണ ്

“മഹാത്മാ രാന്ധി പേ്ശീയ ക്രാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതി” 

ആവിഷ്കരിക്കതപ്പട്ടത് ക്േരൃതി വിഭവ േരിോലനത്തിലൂതട ഓപരാ 

ക്േപേ്ശതത്തയുംവിഭവ അടിത്തറ ശക്തമാക്കുര  വരൾച്ച ,മതണാലിപ്പ് 

,തവള്ളതപ്പാക്കം, വനനശീരരണം തുടങ്ങിയ ോരിസ്ഥിതിര 

ക്േശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽരുന്നതിലൂതട 

ഉൽോേ്നം,ഉൽപ്പാേ്നക്ഷമത എന്നിവ വര്ധിപ്പിക്കുര ,ക്്രീ 

ശാക്തീരരണം, േ്ുര്ബല വിഭാരങ്ങളുതട ഉന്നമനേരമായ ആ്രിരൾ 

സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂതട േ്ാരിക്േ്യ ലഘൂരരണം എന്നിവ ഈ േദ്ധതിയുതട 

ലക്ഷയമാണ്. നിയമത്തിതന്റ േിൻബലമുള്ള അവരാശ അധിഷ്ഠിത 

േദ്ധതിയാതണന്നതും , തുലയ പജാലിക്്ക തുലയപവതനം, േദ്ധതി 

രൂേീരരണത്തിൽ തോതുജനങ്ങൾക്കുള്ള േങ്ക് എന്നിവ തതാഴിലുറപ്പ് 

േദ്ധതിയുതട മുഖയ സവിപശഷതയാണ് .   പേ്ശീയ ക്രാമീണ 

തതാഴിലുറപ്പു േദ്ധതി ക്േരാരം ക്രാമേഞ്ചായത്ത് ക്േപേ്ശത്ത് 

നടപ്പിലാക്കുന്ന എല്ലാ ക്േവര്ത്തിരളും പസാഷയൽ ഓഡിറ്റിന് 

വിപധയമാക്കും എന്ന 17(2) വരുപ്പ ് നിഷ്കര്ഷിക്കുന്ന 

ക്േവര്ത്തനതത്തപ്പറ്റി തെലവഴിക്കുന്നത് േൗരസമൂഹം നടത്തുന്ന 

േരസയവും സവതക്ന്ത്വുമായ േരിപശാധനയാണിത്. തതാഴിലുറപ്പ ്
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നിയമക്േരാരം വര്ഷത്തിൽ രണ്ടു ക്ോവശയം പസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് 

ക്രാമസഭരൾ എല്ലാ വാര്ഡിലും രൃതയമായി നടപത്തണ്ടതാണ്. 

പസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ലൂതട അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും സുതാരയത 

ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും രാരയക്ഷമത വര്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സത്ഭരണം 

ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും രഴിയുന്നു േദ്ധതി േണം ശരിയായ രീതിയിൽ 

തെലവഴിച്ചിട്ടുപണ്ടാ  എന്നും ഈ േണം തെലവഴിച്ചത് തരാണ്്ട 

േദ്ധതിയുതട ലക്ഷയം കരവരിച്ചിട്ടുപണ്ടാ  എന്നും അതിലൂതട 

േദ്ധതിയുതട രുണപഭാക്താക്കളുതട ജീവിതത്തിൽ രുണരരമായ മാറ്റം 

ഉണ്ടായിട്ടുപണ്ടാ എന്നും പസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ക്േക്രിയയ്ക്്ക രതണ്ടത്താൻ 

രഴിയുന്നു                                            

                                            വിദശഷ് കൾ 

 നിയമത്തിതന്റ േിൻബലമുള്ള അവരാശ അധിഷ്ഠിത േദ്ധതി.  

 ക്രാമേഞ്ചായത്ത ്ക്േപേ്ശത്ത് താമസിക്കുന്ന 18 വയസ്സ ്

േൂര്ത്തിയായ ഏതതാരാൾക്കും േദ്ധതിയിൽ േങ്കാളിയാരാം.  

 ക്്രീക്കും േുരുഷനും തുലയ പവതനം.  

 േരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം രാര്ഷിര പമഖലയിതല അടിസ്ഥാന 

സൗരരയ വിരസനം എന്നിവയ്ക്്ക മുൻരണന.  

 തതാഴിലാളിരൾ തതന്ന ക്േവര്ത്തിരൾ രതണ്ടത്തുരയും 

ആസൂക്തണതത്ത സഹായിക്കുരയും തെയ്യുന്നു.  

 ആസൂക്തണത്തിലും നിര്വഹണത്തിലും തിരഞ്ഞ സുതാരയത. 

 രരാറുരാരും ഇടനിലക്കാപരാ ഇല്ല. 

 തോതുജന േങ്കാളിത്തപത്താതട പലബര് ബഡ്ജറ്റ.് 

 ബാങ്ക ്,പോപസ്റ്റാഫീസ ്വഴി മാക്തം പവേ്ന വിതരണം  

ക്്രീരൾക്്ക മുൻരണന. 

 രമ്പയൂട്ടര് ശൃംഖല വഴിയുള്ള പമാണിറ്ററിംര് സംവിധാനം. 

 ക്രാമസഭ േദ്ധതി ഓഡിറ്റ് തെയ്യുന്നു. 
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    പസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ക്രാമസഭരൾ എല്ലാ വാര്ഡിലും രൃതയമായി 

നടപത്തണ്ടതാണ് ഓഡിറ്റ്ലൂതട അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും 

സുതാരയത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും രാരയക്ഷമത വര്ധിപ്പിക്കുന്നതിന ്

സത്ഭരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും രഴിയുന്നു. സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് 

പസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് നടപത്തണ്ട രീതി സംബന്ധിച്്ച ഉത്തരവ് 

േുറതപ്പടുവിച്ചിട്ടുണ്്ട. പസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ക്രാമസഭയുതട വിജയം 

ജനേങ്കാളിത്തമാണ്. പസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ക്രാമസഭയുതട തീയതി , പവേ്ി 

എന്നിവ നിശ്ചയിച്ച 5 േ്ിവസം മുമ്പ് ജനങ്ങൾക്്ക വിവരം 

നൽരിയിരിക്കണം. േദ്ധതി ആസൂക്തണം നിര്വ്വഹണ പമാണിറ്ററിംര ്

തുടങ്ങി എല്ലാ വയക്തിരളും പസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് നിര്ബന്ധമായും 

േതങ്കടുക്കണം. മഹാത്മാരാന്ധി പേ്ശീയ ക്രാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് 

േദ്ധതിയിൽ സുരമവും സുതാരയവുമായ പസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ്

നടത്തുന്നതിന് പരരളത്തിൽ സവതക്ന്ത് െുമതലയുള്ള  പസാഷയൽ  

ഓഡിറ്റ് യൂണിറ്റ് 31/ 1/ 2017 നിലവിൽ വന്നു.  

      രീ ിശാഗ്്രം   

         ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കൽ ഓഫീസ് സന്ദര്ശന 

േരിോടിരൾ. 

 

 തജേിസി , ബി ഡി ഒ , േഞ്ചായത്ത് ക്േസിഡന്റ്, 

ജനക്േതിനിധിരൾ, തസക്രട്ടറി, സ്റ്റാഫ ് എന്നിവരുമായുള്ള 

അഭിമുഖം രൂടാതത മറ്റു തതാഴിലാളിരൾ രര്ഷരര് 

തതാഴിലിന് പോരാത്ത രാര്ഡുടമരൾഎന്നിവരുമായുള്ള 

സംവാേ്ം.  

 

 തോതു ക്േവൃത്തിരളുതടയും, വയക്തിരത 

ക്േവൃത്തിരളുതടയും ഫയൽ േരിപശാധനരളുതട ഉള്ളടക്കം  

സുതാരയത ഭരണസമിതിയുപടയും ഉപേ്യാരസ്ഥരുതടയും 

രാരയക്ോപ്രി എന്നിവ േരിപശാധിക്കുന്നു. 
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 േൂര്ത്തീരരിച്ചതും നടന്നുതരാണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ക്േവര്ത്തി 

സ്ഥലങ്ങൾ േരിപശാധിക്കുന്നു. 

 

 എം ഐ എസ ് രജിസ്റ്ററുരളും േരിപശാധിച്്ച ഫയലും 

ഫീൽഡിലും തമ്മിൽ പക്രാസ ് തെക്്ക തെയര് വിവരങ്ങൾ 

പക്രാഡീരരിക്കുന്നു. 

 

  രരട് റിപപ്പാര്ട്്ട തയ്യാറാക്കി ക്രാമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു 
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കരിങ്കുന്നം ഗ്ഗാമപഞ്ചാ യത്ത ്

 

 
 

ഇടുക്കി ജില്ലയിതല തതാടുേുഴ താലൂക്കിൽ ഉൾതപ്പട്ടിട്ടുള്ള  

രരിങ്കുന്നം ക്രാമ േഞ്ചായത്തിതയ വി്രൃ തി 22.67 െ .രി  . മീറ്റര് ആണ്  .

 13 വാര്ഡുരളായി വിഭജിച്ച ഭൂക്േപേ്ശമാണ് േഞ്ചായത്ത്  .2011 തല 

തസൻസസ് ക്േരാരം ജനസംഖയ 13645 ഉം േട്ടിരജാതി 
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രുടുംബാംരങ്ങൾ 245 ഉം േട്ടിരവര്പ രുടുംബാംരങ്ങൾ 38 ഉം ആണ് 

.േഞ്ചായത്തിതയ േരുതിയിലധിരം വാര്ഡുരളും മലപയാര  

ക്േപേ്ശങ്ങളുമാണ്.റബ്ബര് ,രുരുമുളര്,തതങ്ങ്,രമുര്,മരച്ചീനി,ഇഞ്ചി,തന

ല്ല ്    എന്നിവയാണ് ക്േധാന രൃഷിരള്  .മലപയാര പമഖലരൂടി 

ഉൾതേടുന്ന  രരിങ്കുന്നം  ക്രാമേഞ്ചായത്തിൽ േലഭാരങ്ങളിലും 

രുടിതവള്ളക്ഷാമം പനരിടുന്നുണ്്ട . 

 

                                                     . 

 

               .കരിങ്കുന്നം  ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്്ത തപാ ു വിവരങ്ങള്  

 

ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തിതറെ ദപര്   

ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്്ത  

പഞ്ചായത്്ത ഉൾതപ്പടുന്ന വില്ലജ്     കരിങ്കുന്നം 

വിദല്ലജ്  

വി്രീർണം 22.67 ച .കീ .മി  

ജന ംഖയ 13573 

പുരുഷ്ന്മാർ   6916 

ഗ് ീകൾ   6657 

പട്ടികജാ ി കുടുബങ്ങൾ  822 

പട്ടികവർഗ  കുടുബങ്ങൾ 112 

ആതക വാർഡ്   13 

ത ാഴിലുറപ്്പ പ ധിയിൽ  രജിസ്റ്റ ര്   തചയര കുടുബങ്ങള്  1591 

പട്ടികജാ ി 235 

പട്ടികവർഗം 26 

തപാ ു വിഭാഗം 1330 

 

ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി അടിസ്ഥാന വിവരം                 

 

Sl.No Ward NO. No.of job card issued No.of Active Workers. 

1                   ward-1 140 87 

2                   ward-2 138 60 

3 ward-3 75 12 
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4 ward-4 97 42 

5 ward-5 140 69 

6 ward-6 169 116 

7 ward-7 100 56 

8 ward-8 116 48 

9 ward-9 94 57 

10 ward-10 150 87 

11 ward-11 122 70 

12 ward-12 115 43 

13 ward-13 121 78 
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 അവകാശ അധിഷ്ഠി  നിയമമായ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം 

ത ാഴിലാളികൾക്ക് 10 അവകാശങ്ങൾ ഗ്പോനം തചയ്യുന്നു 

ഏത ാതക്കതയന്ന് ചുവതട ദചർക്കുന്നു. 

അവകാശ അധിഷ്ഠി  നിയമങ്ങൾ 

                                             

                                       

                               . 

             ,                               

                        പണ്ടാ        

               

 

1.തതാഴിലുറപ്പ് നിയമം തഷഡയൂൾ 2 para 01 അനുസരിച്ച ് 18 വയസ്സ ്

േൂര്ത്തിയായ ഏതതാരാളും തതാഴിൽരാര്ഡ് അപേക്ഷിച്ചാൽ 15 

േ്ിവസത്തിനുള്ളിൽ പഫാപട്ടാ േതിച്ച തതാഴിൽ രാര്ഡ് പരക്ന്ദ സര്ക്കാര് 

തെലവിൽ ലഭിക്കാനുള്ള അവരാശം ആണ് നിയമം നൽരുന്നത്.     

നിരീക്ഷണം                                                                                        

ത ാഴിലാളികളും ആയുള്ള കൂടിക്കാഴ് ചയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ 

 ാധിച്ച ് പു ിയ ത ാഴിൽ കാർഡ് ലഭയമാകുദപാൾ അ ിൽ 

വയ്ക്കാൻ ഉള്ള ദ ാദട്ടാ ത ാഴിലാളികൾ   തന്നയാണ് നൽകിയ  ്

എന്നാണ ്

2.അപേക്ഷിച്ച ് 15 േ്ിവസത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിക്കുവാനുള്ള 

അവരാശവുമായി കരപ്പറ്റ് രസീത് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവരാശം. 

നിരീക്ഷണം                                                                                                   

തതാഴിലിനു പവണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ ഫയലുരളിൽ  ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ 

തതാഴിലാളിരൾക്രൂപ്പ് ആയാപണാ വയക്തിരതമായി ആപണാ തതാഴിൽ 

ആവശയതപ്പട്ടത ് എന്ന ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. തതാഴിൽ 

ആവശയതപ്പട്ടുതരാണ്ടുള്ള അപേക്ഷരൾ ക്ഫണ്്ട ഓഫീസ് വഴി 
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സവീരരിപരണ്ടതും അവ ഫയലിൽ   സൂക്ഷിപരണ്ടതും  ആണ് . 

േരിപശാധിച്ച6ഫയലുരളിലും ഇവ രാണുവാൻ സാധിച്ചു. 

3.തതാഴിലില്ലായമ പവതനം ലഭിക്കുവാൻ ഉള്ള അവരാശം 

തതാഴിലുറപ്പ് നിയമക്േരാരം തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട് രഴിഞ്ഞാൽ 15 

േ്ിവസത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ നൽരിയിരിക്കണം ലഭിച്ചിതല്ലങ്കിൽ 

തതാഴിലില്ലായമ പവതനത്തിന് അര്ഹതയുണ്്ട. 

നിരീക്ഷണം                                                                                          

തതാഴിലാളിരളും ആയുള്ള രൂടിക്കാഴ് ച യിൽ  നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ 

സാധിച്ചത് തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട ് 15 േ്ിവസത്തിനുള്ളിൽ അവര്ക്ക ്

തതാഴിൽ ലഭിക്കുന്നു  എന്നാണ.് 

4.തഷ്ൽ ് ഓ ് ദഗ്പാജക്ട്  യ്യാറാക്കാനുള്ളഅവകാശം 

നിരീക്ഷണം                                                                                  

േഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രാമസഭാ രജിസ്റ്ററിൽ തതാഴിലാളിരൾ 

മീറ്റിംര് രൂടിയതായും തതാഴിൽ നിര്പേശിച്ചതായും രാണുന്നു.                                                 

 

5.അഞ്ചു കിദലാമീറ്ററിനുള്ളിൽ ത ാഴിൽ ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശം 

(അതല്ലങ്കിൽ ദവ നത്തിന് 10% അധികം) 

നിരീക്ഷണം                                                                                    

തതാഴിലാളിരളുമായി പനരിട്ട് സംസാരിച്ചതിൽനിന്നും 5 രിപലാമീറ്റര് 

രൂടുതൽ സഞ്ചരിച്ച ് ഒരു തതാഴിലാളിയും ക്േവര്ത്തി സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നില്ല 

എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത.് 

6.കുടിതവള്ളം വിഗ്ശമ  ൗകരയം ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ്  ൗകരയം ഇവ 

ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ള അവകാശം . 

തതാഴിലുറപ്പ് നിയമക്േരാരം ക്േവര്ത്തി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് രുടിതവള്ളം 

,തണൽ, ക്േഥമശുക്ശൂഷ രിറ്റ ് എന്നിവ ക്േവര്ത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന സ്ഥാേനം 

വഴി സൗജനയമായി തതാഴിലാളിരൾക്ക് ലഭിപക്കണ്ടതാണ.് 
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നിരീക്ഷണം                                                                                       

തതാഴിലുറപ്പ് നിയമക്േരാരം ക്േവര്ത്തി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് രുടിതവള്ളം, 

തണൽ, ക്േഥമശുക്ശൂഷ രിറ്റ ്എന്നിവ ക്േവര്ത്തി നടപ്പാക്കുന്ന സ്ഥാേനം വഴി 

സൗജനയമായി തതാഴിലാളിരൾക്ക് ലഭയമാരുന്നുണ്്ട എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ 

സാധിച്ചു. 

7.   15 േിവ ത്തിനുള്ളിൽ ദവ നം ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ള അവകാശം . 

നിരീക്ഷണം                                                                                                  

തതാഴിലുറപ്പ് നിയമക്േരാരം ക്േവര്ത്തി 15 േ്ിവസത്തിനുള്ളിൽ പവതനം 

ലഭിപക്കണ്ട അവരാശം തതാഴിലാളിരൾ ഉണ്ട്. ഓഡിറ്റിനു വിപധയമാക്കിയ 

ക്േവര്ത്തിരളുതട പവതനം തതാഴിലാളിരൾക്ക് ലഭയമായില്ല എന്നാണ ്

അറിയാൻ രഴിഞ്ഞത്. 

8.ദവ ന വി രണത്തിതല കാല ാമ ത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം 

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം.  

നിരീക്ഷണം…                                                                                                               

പവതന വിതരണത്തിതല രണയമായ താമസംപനരിടുന്നുതണ്ടങ്കിലും 

രാലതാമസത്തിന ് നഷ്ടേരിഹാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. നഷ്ടേരിഹാര 

തുരതയക്കുറിച്ച്  തതാഴിലാളിരളുതട ഇടയിൽ വയക്തമായ ധാരണ 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

9. മയബന്ധി മായി ഉള്ള പരാ ി പരിഹരിക്കാൻ ഉള്ള അവകാശം. 

നിരീക്ഷണം…                                                                                                   

നിലവിൽ േരാതി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഒന്നും 

എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല.  

10.ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ നടത്തുന്ന ിനുള്ള അവകാശം ത ക്ഷൻ 17 ( 2) 

ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയിൽ ഏതറ്റടുത്്ത നടപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവൻ 

ഗ്പവർത്തികളും ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനും വിദധയമായി എന്ന 

ത ക്ഷൻ 17 (2) നിഷ്കർഷ്ിക്കുന്നു. 

നിരീക്ഷണം…                                                                                                             

നിയമ ക്േരാരമുള്ള പസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ക്േക്രിയ നടന്നുതരാണ്ടിരിക്കുന്നു. 



13 
 

ത ാഴിലാളികളുതടകടമകൾ 

1. രൃതയസമയത്ത് തതാഴിൽ  സ്ഥലത്ത്  ഹാജരായി ഒപ്പ് വയ്ക്കുര. 

2. തതാഴിലുറപ്പ ് രൃതയമായിേതങ്കടുക്കുര. 

3. ക്േരൃതിസംരക്ഷണത്തിന് ആവശയമായ ക്േവൃത്തിരൾ 

ഏതറ്റടുത്തനടപ്പിലാക്കുര. 

ആ്രിസൃഷ്ടിക്കുന്ന ക്േവൃത്തിരൾ  രതണ്ടത്തി പമതറ്റ്നയും 

േഞ്ചായത്ത് അധിരൃതതരയും    അറിയിക്കുര.                                    

രജിസ്റ്ററുകൾ 

ദകഗ്ര ർക്കാരിതറെനിർദേശഗ്പകാരം ാതഴപ്പറയുന്ന 7 രജിസ്റ്ററുകൾ 

നിർബന്ധമായും ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തിൽ ൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ.് 

എല്ലാ രജിസ്റ്ററുരളും വളതര നല്ലരീതിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത ്

എടുത്തുേറപയണ്ടതാണ.് 

1. ദജാബ് കാർഡ് രജിസ്റ്റർ   

2. ഗ്ഗാമ ഭാ രജിസ്റ്റർ 

3. ഡിമാൻഡ ്/ അദലാദക്കഷ്ൻ ദവ നരജിസ്റ്റർ 

4. വർക്ക് രജിസ്റ്റർ 

5.  ിക്സഡ് അ റ്്റ രജിസ്റ്റർ  

6. പരാ ിരജിസ്റ്റർ 

7. തമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ  

1. ദജാബ് കാർഡ് രജിസ്റ്റർ 

വാര്ഡിൽആതര 142 പേര് പജാബ് രാര്ഡിന് രജിസ്റ്റര് തെയരിട്ടുണ്്ട. പഡറ്റ,്  

രജിസ്റ്റര് നമ്പര്,  തതാഴിൽ രാര്ഡ് നമ്പര്,  രജിസ്റ്റര് തെയ്യുന്ന ഉപേ്യാരസ്ഥതന 

ഒപ്പ,്  പഡറ്റ,്  സീൽ എല്ലാം രൃതയമായി പരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട.  

2.ഗ്ഗാമ ഭാരജിസ്റ്റർ   : എല്ലാ വാര്ഡിലും ക്േപതയരം ക്രാമസഭ രജിസ്റ്റര് 

സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. പലബര് ബഡ്ജറ്റ് ക്േപതയര ക്രാമസഭ നടന്നതായി 
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ക്രാമസഭ രജിസ്റ്ററിൽ പരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട. പലബര് ബഡ്ജറ്റ് ക്േപതയര 

ക്രാമസഭയിൽ (11/12/2015) 29 പേര് േതങ്കടുത്തതായി രണ്ടു. 

തതാഴിലുറപ്പ ് ക്രാമസഭ 11/12/2015തീയതി നടന്നതായി 

പരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട. 

4.വർക്ക് 3.ഡിമാൻഡ് / അപലാപക്കഷൻ പവതനരജിസ്റ്റര് 

എം. ഐ .എസില് നിന്ന് ക്േിന്റ്  എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു . രജിസ്റ്ററിൽ  

തതാഴിലിനു പവണ്ടി  അപേക്ഷിച്ച തിയതി , തതാഴിൽ  നൽരിയ 

തീയതി ,തേതയമന്റ് ോസായത ്  തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ 

എഴുതിസൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

4. വർക്ക് രജിസ്റ്റർ 

ക്േവര്ത്തിവിവരങ്ങൾഎംഐഎസിൽനിന്ന്എടുത്തസൂ ക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

ക്േവര്ത്തിരൾഅനുവേ്ിച്ചമുൻരണന,  ക്േവര്ത്തി തുടങ്ങിയ തീയതി,  

ക്േവര്ത്തി അവസാനിച്ച തീയതി തുടങ്ങിയവ രൃതയമായി 

പരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട. ഓഡിറ്റ് രാലയളവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 

വര്ക്കുരൾ രജിസ്റ്ററിൽ രാണാൻ സാധി ച്ചു. 

5. ിക്സഡ് അ റ്്റ രജിസ്റ്റർ 

എല്ലാവര്ക്കുരളും പോതല  ഓഡിറ്റ്രാലയളവിൽ ഉള്ള 

ക്േവര്ത്തിരതളക്കുറിച്ചും      വളതര വയക്തമായി 

എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.   ക്േവര്ത്തിയുതടപേര്, ക്േവര്ത്തിയുതട 

പരാഡ്, ആതര തതാഴിൽേ്ിനങ്ങൾ, ആതര െിലവ് തുടങ്ങിയ 

വിവരങ്ങൾക്്ക നല്ല  രൃതയത ഉണ്ടായിരുന്നു. 

6.പരാ ിരജിസ്റ്റർ 

േരാതി രജിസ്റ്ററിൽ 1 േരാതിയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ േരാതിക്്ക േരിഹാരം 

രണ്ടതായി രജിസ്റ്ററിൽ രണ്ടു.ഓഡിറ്റ് രാലയളവിൽ ഒരു േരാതിയും 

രാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 
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7.തമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ  

എം  ഐ  സി  നിന്ന് ക്േിന്റ് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഓഡിറ്റ് 

രാലയളവിൽ ഉള്ള ക്േവര്ത്തിരൾക്്ക തമറ്റീരിയൽ 

ഉേപയാരിച്ചിട്ടില്ല.എന്നാൽ  സിറ്റിസൺ ഇൻഫര്പമഷൻ പബാര്ഡിനു 

പവണ്ടി തെലവഴിച്ച തുര ഈ രജിസ്റ്ററിൽ രാണാൻ സാധിച്ചു. 

ത ാടുപുഴ ദലാക്ക ് കരിങ്കുന്നം പഞ്ചായത്തിതല 

വാർഡ ് 10  യൽ പരിദശാധനയിൽനിന്നും 

കതണ്ടത്തിയ വിവരങ്ങൾ 

Sl.

n

o. 

Work code 

$work name 

Estimate 

amount 

Manda

ys  

Unskille

d wage 

C.I.B 

amount 

OR 

skilled 

Total 

expenditure 

1 Wc/318172 

നീര്ക്കുഴി 

നിര്മ്മാണം 

203405 359 99084 1980 10,1064 

2 Wc/296380 

രയ്യാല 

നിര്മ്മാണം 

40,5663 1268 345161 2499 347660 

3 IF/358418 

കലഫ് 

ഭവനേദ്ധ

തി സംരീത 

27390 90 24390 

 

1980 26370 
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പജാസഫ് 

4 IF/374584 

കലഫ് 

ഭവനേദ്ധ

തി സിന്ധു 

ഷിജു 

27390 90 24390 1980 26370 

5 WC/334576 

നീര്ക്കുഴി 

നിര്മ്മാണം 

സണി 

തഡാമിനി

ര ്

117459 241 66516 1980 68496 

 

ഏതതാരുവര്ക്ക ്ഫയലിലും വാര്ഷിര മാസ്റ്റര് സര്ക്കുലര്    

നിര്പേശിക്കുന്ന 21പരഖരളും പരരളസര്ക്കാര് 

നിര്പേശിക്കുന്ന കസറ്റ്ഡയറിയും ഉൾതപ്പതട  22 

പരഖരളാണ ്ഉണ്ടായിരിപക്കണ്ടത ്

1.കവർദപജ ്

എല്ലാ വര്ക്കുരൾക്കും  ആനുവൽ മാസ്റ്റര് സര്ക്കുലര് 

ക്േരാരം രവര്പേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. രവര്പേജ ്

േൂര്ണമായിരുന്നു എങ്കിലും പലാക്്ക, വിപല്ലജ,് േഞ്ചായത്്ത, 

നിപയാജരമണ്ഡലം, അംരീരൃത തസൽഫ ് വര്ക്ക ്
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ക്േവര്ത്തിയുതട സീരിയൽ നമ്പര്, ജിപയാ റ്റാപഡ്്  ജിേിഎസ ്

തലാപക്കഷൻ, ജിപയാ റ്റാപ്ഡ്  പഡറ്റ്, പമറ്റി തന്റ പേര്, എന്നിവ 

അേൂര്ണമായിരുന്നു.(WC/296380 രയ്യാല നിര്മ്മാണം 

േറത്താനം,WC/296380  IF/358418 ) ൽ ക്േവൃത്തി 

േൂര്ത്തീരരിച്്ച തീയതി, അടങ്കൽ തുര യഥാര്ത്ഥ െിലവ ്

എന്നിവ േൂരിപ്പിട്ടി ല്ലായിരുന്നു. 

2.തചക്ക് ലിസ്റ്റ്  

 എല്ലാ ഫയലിലും തെക്്ക ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓപരാ 

പരഖയും ക്രമതപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പേജ് നമ്പര് 

പരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. ഓപരാ പരഖരതളയും  

സൂെിപ്പിക്കുന്ന നമ്പറുരളാണ് എഴുതി തവപക്കണ്ടത്. 

3.ആക്ഷൻ പ്ലാനിതറെ ദകാപ്പി  

േരിപശാധിച്ച് 5 ഫയലുരളിലും ആക്ഷൻ പ്ലാൻ പരാപ്പി 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തെക്്ക  ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായും 

പരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു ആക്ഷൻപ്ലാൻ പരാപ്പി  

നിര്ബന്ധമായും ഫയലുരളിൽ ഉണ്ടായിരിപക്കണ്ടതാണ്. 

ആക്ഷൻ പ്ലാൻ പരാപ്പി ഫയലുരളിൽ ഉൾതപ്പടുത്താൻ 

ക്ശദ്ധിക്കുര. ആക്ഷൻ പ്ലാനിന് പരാപ്പി ഫയൽ 

സൂക്ഷിക്കുന്നതിലൂതട  ഈ സാമ്പത്തിര വര്ഷത്തിൽ 

തെയ്യുവാനുള്ള ക്േവര്ത്തിരളുതട ലിസ്റ്റ ്

മുൻരണനാക്രമത്തിൽ ആപണാ എന്നും ഈ ലിസ്റ്റ് 

തയ്യാറാക്കാൻ ജനങ്ങളുതട േങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കി എന്നു 
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മുൻരണനാക്രമത്തിൽ ഉള്ള ക്േവര്ത്തി തതന്നയാണ ്

നടത്തിയത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. 

4.എസ്റ്റിദമറ്റ ് 

സാപങ്കതിര എസ്റ്റിപമറ്റ്, േദ്ധതിയിൽ ഏതറ്റടുക്കുന്ന ഓപരാ 

ക്േവര്ത്തിക്കും സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് െുമതലതപ്പടുത്തിയ അധിരാര 

സ്ഥാേനത്തിതന്റ അനുമതിപയാടുരൂടിയ സാപങ്കതിര എസ്റ്റിപമറ്റ് 

ഉണ്ടായിരിപക്കണ്ടതാണ്. ഓപരാ ക്േവര്ത്തിക്കും എസ്റ്റിപമറ്റിതന്റ 

സംക്ഷിപ്രം, ഡികസൻ ക്േവൃത്തിയുതട ക്േതീക്ഷിത പനട്ടങ്ങൾ 

വിശേ്ീരരിക്കുന്ന സാപങ്കതിര രുറിപ്പ് തുടങ്ങിയവ  

ഉണ്ടായിരിപക്കണ്ടതും തസരയുര് പസാഫ്റ്റ് തവയറിലൂതട 

ഓൺകലനായി അനുമതിരൾ ലഭിപക്കണ്ടതുമാണ്. േരിപശാധിച്ച 

ഫയലുരളിൽ സാപങ്കതിര അനുമതി പഫാറം, വിശേ്മായ എസ്റ്റിപമറ്റ് 

എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ പരഖരളിൽ സാപങ്കതിര അനുമതി 

നൽരുന്ന എല്ലാ ഉപേ്യാരസ്ഥരുതടയും  തീയതിപയാടുരൂടിയ ഒപ്പ് 

എന്നിവ രൃതയമായി പരഖതപ്പടുപത്തണ്ടതാണ്. േരിപശാധിച്്ച 

ഫയലുരളിൽ അത് രാണുവാൻ സാധിച്ചു.  

5. ഭരണാനുമ ി ീരുമാനത്തിതറെദകാപ്പി 

                                                 

                  ഭ               

            ഭ        . ഭരണാനുമതി തീരുമാനത്തിതന്റ  

പരാപ്പി തസരയുര് പസാഫ്റ്റ് തവയറിൽ നിന്നും എടുത്ത സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

ഈ പരഖരളിൽ തസക്രട്ടറി പഡറ്റ് രൂടി ഒപ്പ് ,സീല് എന്നിവ രൃതയമായ 

പരഖതപ്പടുപത്തണ്ടതാണ്.  

േരിപശാധിച്ച ഫയലിൽ WC/318172 (നീര്ക്കുഴി 

നിര്മ്മാണംേറത്താനം ) എന്ന ഫയലിൽ ഭരണാനുമതി 

പരാപ്പി ഇല്ലായിരുന്നു. 
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6.  ാദങ്ക ികഅനുമ ി ീരുമാനത്തതറെദകാപ്പി 

േരിപശാധിച്ച ഫയലുരളിൽ തസരയുര് പരാപ്പിയിൽ 

നിതന്നടുത്ത േരര്പ്പ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. എന്നാൽ, ബന്ധതപ്പട്ട 

ഉപേ്യാരസ്ഥരുതട ഒപ്പ,് സീല് എന്നിവ രാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

7. ംദയാജി പദ്ധ ി 

ഓഡിറ്റ ് രാലയളവിൽ േരിപശാധിച്ച 5 ഫയലുരളിൽ 2 

സംപയാജിത േദ്ധതിയായിരുന്നു. (കലഫ ്-ഭവന നിര്മ്മാണം 

സിന്ധു  ഷിജു IF/374584), കലഫ ് ഭവനേദ്ധതി സംരീത 

പജാസഫ ് IF/358418  .( സംപയാജിത േദ്ധതി ആതണന്ന ് 

തതളിയിക്കുന്ന വി .ഇ. ഓ. യുതട സാക്ഷയേക്തം 

ഉണ്ടായിരുന്നു). 

8. ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടുതകാണ്ടുള്ള അദപക്ഷ 

തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടുതരാണ്ടുള്ള അപേക്ഷ എല്ലാ 

ഫയലിലും ഉണ്ടാപരണ്ട  പരഖയാണ്. േരിപശാധിച്ച 

5ഫയലുരളിലും തതാഴിലിനു ആവശയതപ്പട്ടുതരാണ്ടുള്ള 

അപേക്ഷരൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. IF/374584 കലഫ ് ഭവന 

നിര്മാണം സിന്ധു ഷിജു ഫയലിൽ വയക്തിരതമായ രണ്്ട 

തതാഴിലിനുള്ള അപേക്ഷരൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബാക്കി 

ഫയലുരളിൽ ക്രൂപ്പ ് ആയിട്ടുള്ള അപേക്ഷയാണ ് രണ്ടത.് 

ക്േവര്ത്തി ഏതു തീയതി മുതൽ ഏതു തീയതി വതര 

പവണതമന്നുള്ളത ് പരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല  .ക്േവര്ത്തി 

അനുവേ്ിച്ച േ്ിനങ്ങളും അടയാളതപ്പടുത്തി ഇരുന്നില്ല. 
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തതാഴിലിനു പവണ്ടിയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷരളും ക്ഫണ്്ട 

ഓഫീസ് മുപഖന സവീരരിപക്കണ്ടതാണ്.  

.രസീത ് ഒന്നിലും രാണാൻ സാധിച്ചില്ല അതിനാൽ ക്ഫണ്്ട 

ഓഫീസ് മുപഖന അല്ല അപേക്ഷിച്ചത്  എന്ന് അറിയാൻ 

സാധിച്ചു. 

9.ത ാഴിൽഅനുവേിച്ചുതകാണ്ടുള്ളഅനുമ ിപഗ് ം 

എല്ലാ മസ്റ്റര്  പറാളിലും  തതാഴിൽ അനുവേ്ിച്ച േരര്പ്പ ്

രൃതയമായി ഉണ്ടായിരിക്കണം. തതാഴിൽ അനുവേ്ിച്ചതിതയ 

േരര്പ്്പ േരിപശാധിച്ച  ഫയലിലും രാണുവാൻ സാധിച്ചു. 

10.മസ്റ്റർദറാൾ 

തതാഴിലാളിരൾ തതാഴിൽ തെയ്യുന്ന തീയതി 

ഉൾതപ്പതടയുള്ള ഹാജര് പരഖതപ്പടുത്തുന്നതാണ് ഇ - മസ്റ്റര് 

പറാൾ. ഇതിൽ പലാക്്ക തഡവലതപ്മന്റ് ഓഫീസര്, േഞ്ചായത്്ത 

തസക്രട്ടറി എന്നിവര് തീയതിപയാടു  രൂടിയ ഒപ്പ് സീൽ 

എന്നിവ പരഖതപ്പടുപത്തണ്ടതാണ്. ഇപതാതടാപ്പം േരിപശാധന 

നടത്തിയ ഓവര്സിയര് /പമറ്റ്  എന്നിവരുതട ഒപ്പ്  

പരഖതപ്പടുപത്തണ്ടതാണ്. മസ്റ്റര്  പറാളുരൾ വളതര 

വയക്തമായും രൃതയമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. മസ്റ്റര്  

പറാളുരളിൽ തവട്ടി തിരുത്തലുരൾ ോടില്ല. എന്നാൽ, മസ്റ്റര് 

പറാൾ നമ്പര് -1933, 4846, 4725,  എന്നിവയിൽ 

തവട്ടിതിരുത്തലുരൾ ഉണ്ടായിരുന്നു 

11.തമഷ്ർതമന്റബ്ുക്ക ്. 
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  ക്േവര്ത്തി  തുടങ്ങുന്നതിനു മുന്്ു ം പശഷവും അളവുരൾ 

പരഖതപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന പരഖയാണ ്

തമഷര്തമന്റ് ബുക്്ക.. തമഷര്തമന്റ ്ബുക്്ക  5 വര്ക്ക ് ഫയലിലും 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വര്ക്ക് പരാഡ,് വര്ക്കിതന്റ  പേര്, 

എന്നിവ പരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട. മാസ്റ്റര്പറാള ് നമ്പര് 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ബന്ധതപ്പട്ട ഉപേ്യാരസ്ഥര് സര്ട്ടികഫ 

തെയരിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 

12. ാധനഘടകം 

േരിപശാധിച്ച ഫയലുരളിൽ ഒന്നിലും ബാധരമല്ല. 

13.ദവജ്  ലിസ്റ്റ് 

രൃതയസമയത്തു ഹാജര് എം .ഐ .എസിൽ പരഖതപ്പടുത്തി 

പവജ് ലിസ്്റ്റ ഉണ്ടായിരുന്നു.  പവജ് ലിസ്റ്റ് േരര്പ്പ് ഫയലിൽ 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

14.FTO 

പവജ് ലിസ്്റ്റ അനുസരിച്ചുള്ള ഫണ്്ട ക്ടാൻ്ഫര് ഓര്ഡര് 

ഫയലുരളിൽ രാണാൻ സാധിച്ചില്ല.  

15.തമറ്റീരിയൽവൗച്ചർ 

േരിപശാധനയക്്ക് വിപധയമായ ക്േവര്ത്തിരളിൽ 

തമറ്റീരിയൽ ഉേപയാരിച്ചുള്ളതല്ല. എന്നാൽ സിറ്റിസൺ 

ഇൻഫര്പമഷൻ പബാര്ഡിന് തെലവായ തുരയുതട 

തമറ്റീരിയൽ ബിൽ ഫയലിൽ സൂക്ഷിപക്കണ്ടതാണ്. 

16.ദറായൽറ്റി 
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ക്േ്രു ത ക്േവര്ത്തിരളിൽ ബാധരമല്ല. 

17.ദ ാദട്ടാഗ്ഗാ ് 

ഓപരാ വര്ക്ക് ഫയലുരളിലും ക്േവര്ത്തി 

ആരംഭിക്കുപമ്പാൾ, നടന്നുതരാണ്ടിരിക്കുപമ്പാൾ,  

േൂര്ത്തീരരണ പവളയിൽ എന്നിങ്ങതന മൂന്ന ്

ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള പഫാപട്ടാക്രാഫ് സൂക്ഷിപക്കണ്ടതുണ്്ട. 

നിര്േിഷ്ട ക്േവര്ത്തിരൾ നിര്േ്ിഷ്ട സ്ഥലത്ത ് തതന്നയാണ ്

തെയ്യുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതാണ് ഇത്തരം 

പഫാപട്ടാക്രാഫുരൾ. എല്ലാ ഫയലുരളിലും പഫാപട്ടാക്രാഫ ്

ഉണ്ടായിരുന്നു ,എന്നാൽ 3 ക്േവര്ത്തി ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉള്ള 

പഫാപട്ടാക്രാഫുരൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

18.ജിദയാ ടാഗ് ദ ാദട്ടാ ്  

 ക്േവര്ത്തി സ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഉോധിയാണ ്

ജിപയാ ടാര് പഫാപട്ടാസ്. ജിപയാ ടാപ്ഡ്  പഫാപട്ടാസ് 5 

ഫയലിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഉൾതപ്പടുത്താൻ ക്ശദ്ധിക്കണം. 

19.ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ട് ദകാപ്പി 

  നിയമക്േരാരമുള്ള പസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ്  ക്േക്രിയ 

നടക്കുന്നത് ഇപപ്പാഴാണ്. 

20.പൂർത്തീകരണ  ർട്ടി ിക്കറ്റ് ദകാപ്പി. 

ഓപരാ ക്േവര്ത്തിയും േൂര്ത്തീരരിക്കുന്നതിതന്റ  

സാക്ഷയേക്തമാണ് ക്േവര്ത്തി േൂര്ത്തീരരണ സാക്ഷയേക്തം. 
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എല്ലാ വര്ക്കുഫയലുരളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ബന്ധതപ്പട്ട 

ഉപേ്യാരസ്ഥരുതട  ഒപ്പും സീലും ഉണ്ടായിരുന്നു. 

21.മസ്റ്റർദറാൾമൂതവെന്് സ്ലിപ്. 

േരിപശാധിച്ച  എല്ലാ വര്ക്ക് ഫയലുരളിലും മസ്റ്റര് പറാൾ 

മൂതവമന്റ് സ്ലിപ്്പ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

22.സ റ്റ്ഡയറി.  

നിരീക്ഷണം : േരിപശാധിച്ച ഫയലുരളിൽ ഒന്നും കസറ്റ ് 

ഡയറി രാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല. 

സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് നിര്പേ്ശക്േരാരം വര്ക്ക ് ഫയലിൽ 

സൂക്ഷിപക്കണ്ട ഇരുേത്തിരണ്ടാമതത്ത പരഖ ആണ ് കസറ്റ ്

ഡയറി  . ക്േവര്ത്തിതയ  രുറിച്ചുള്ള ക്ോഥമിര വിവരങ്ങൾ 

ഏതതാരു വയക്തിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ േറ്റുന്ന രീതിയിൽ 

ഉണ്ടാപരണ്ടതാണ.് ക്േവര്ത്തി ആരംഭിക്കുന്ന േ്ിവസം 

ക്േവര്ത്തി അവസാന തീയതി എന്നിവ 

പരഖതപ്പടുപത്തണ്ടതാണ.് അപതാതടാപ്പം എസ്റ്റിപമറ്റ് തുര  , 

ക്േവര്ത്തി േ്ിനങ്ങൾ എന്നിവ രവര് പേജിൽ 

ഉണ്ടായിരിക്കണം േണിസ്ഥലത്്ത സൗരരയങ്ങളുതട ലഭയത 

അടങ്ങിയ തെക്്ക ലിസ്റ്റ ് േൂരിപ്പിക്കണം.                             

പദ്ധ ി ആരംഭ മീറ്റിംഗ്. ക്േവര്ത്തി തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ ്

ക്േവര്ത്തിതയ രുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ േങ്കുവയ്ക്കുന്നതും 

അതുപോതല ഒരു ക്േവര്ത്തി എങ്ങതന തെയ്യണതമന്ന ്

തതാഴിലാളിരൾക്്ക രൃതയമായി അവപബാധം ഉണ്ടാക്കി 

തരാടുക്കുന്നതിനും വാര്ഡ ് തമമ്പര്, സ്റ്റാഫ ് എന്നിവരുതട 
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അധയക്ഷതയിൽ രൂടുന്ന പയാരമാണ ് േദ്ധതി ആരംഭ 

മീറ്റിംര.് ഏതതാരു ക്േവൃത്തിക്കും േദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിംര ്

നടപത്തണ്ടതുണ്്ട.                                                         

ത ാഴിലാളികളുതട ാക്ഷിപഗ് ം.                                                                     

മസ്റ്റ് പറാളിൽ   ഒപ്പുതവച്ച തതാഴിലാളിരൾ ക്േവര്ത്തി തെയരു  എന്നും, 

പമറ്റ ് പമൽപനാട്ടം വഹിച്ചു എന്ന ് തതളിയിക്കുന്ന ആധിരാരിര 

പരഖയാണ ്സാക്ഷയേക്തം               

VMC Report  

 ഓപരാ വാര്ഡിതല ക്േവര്ത്തനങ്ങതള 

നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും രൂടുതൽ തമച്ചതപ്പടുത്തുന്നതിനും 

ആയി രാരയക്ഷമമായ ക്േവര്ത്തിപക്കണ്ടി വരും, ആ 

ക്േവര്ത്തിയിൽ ഉൾതപ്പടാത്ത വയക്തിരളാണ ്  VMC  

അംരങ്ങൾ ആയിരിപക്കണ്ടത.് 

  രർശക കുറിപ്പ് 

 ക്േവര്ത്തിയുതട ഓപരാ ഘട്ടങ്ങളിലും ഉള്ള േുപരാരതി 

വിലയിരുത്തുന്നതിനും തതാഴിലാളിരളുതട ക്േശ്നങ്ങൾ 

മനസിലാക്കുന്നതിനും, േദ്ധതി നിര്വ്വഹണ ഏജൻസിയുതട 

ഉപേ്യാരസ്ഥര്, ജനക്േതിനിധിരൾ, വിഎംസി അംരങ്ങൾ 

എന്നിവര് ക്േവര്ത്തി നടക്കുപമ്പാൾ സന്ദര്ശനം 

നടപത്തണ്ടതാണ.് കസറ്റ ് ഡയറിരളിൽ സന്ദര്ശരരുതട 

പേരും ഒപ്പും സന്ദര്ശന രുറിപ്പും പരഖതപ്പടുപത്തണ്ടതാണ.് 

  



25 
 

തതാടുേുഴ പലാക്്ക  രരിങ്കുന്നം േഞ്ചായത്ത് വാര്ഡ് 10 

ഫീൽഡ് േരിപശാധന നടത്തിയത് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 

രതണ്ടത്തലുരൾ  

 ീരിയൽ 

നപർ 

വർക്ക് ദകാഡ് 

& 

വർക്ക് തനയിം 

എസ്റ്റിദമറ്്റ 

തമഷ്ർതമറെ് 

എം ബുക്ക ്

തമഷ്ർതമറെ് 

അറ്്റ 

 ീൽഡ ്

1 IF/374584 കലഫ ്

ഭവനനിര്മ്മാണം 

സിന്ധു ഷിജു. 

Not needed  Not needed  Not 

needed  

2. WC/334576 

നീർക്കുഴി 

നിർമ്മാണം  ണി 

തഡാമിനിക് 

 

864.m3 506.m3 441.m3 

3 WC/318172 

നീർക്കുഴി 

നിർമ്മാണം 

ഇടയാടി ഭാഗം 

 

1512m3 752.58 m3 655.5m3 

4 Wc/296380 

 കല്ല ് കയ്യാല 

നിർമ്മാണം 

വാർഡ് 10 

പറത്താനം 

335 m3 222.745 m3 216  m3 

5 IF/358418 സല ് 

ഭവനപദ്ധ ി 

 ംഗീ  ദജാ  ് 

 Not needed  Not needed  Not 

needed  
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1.WC/374584 സല ് ഭവന നിർമ്മാണം  ിന്ധു ഷ്ിജു. 

       90 േ്ിവസതത്ത തതാഴിൽേ്ിനങ്ങൾ ഈ ക്േവര്ത്തിയിലൂതട 

സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്്ട. ക്േവര്ത്തിക്കു പവണ്ടി 26370 രൂേയാണ് െിലവഴിച്ചത്. 

1980  രൂേ സിറ്റിസൺ ഇൻഫര്പമഷൻ പബാര്ഡിന് പവണ്ടി 

തെലവഴിച്ചിട്ടുണ്്ട. സിറ്റിസൺ ഇൻഫര്പമഷൻ പബാര്ഡ് ക്േവര്ത്തി 

സ്ഥലത്ത് രാണാൻ രഴിഞ്ഞു. ക്േവര്ത്തി േൂര്ത്തീരരിച്ചിട്ടുണ്്ട.  

 2. WC/334576 നീർക്കുഴി നിർമ്മാണം പറത്താനം. 

        241 േ്ിവസതത്ത  തതാഴിൽേ്ിനങ്ങൾ ഈ ക്േവര്ത്തിയിലൂതട 

സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്്ട. ആതര 68496 രൂേ ഈ ക്േവര്ത്തിക്കു പവണ്ടി ആതര 

തെലവഴിച്ചിരുന്നത് ഇതിൽ 1980 രൂേ സിറ്റിസൺ ഇൻഫര്പമഷൻ 

പബാര്ഡിനു പവണ്ടി തെലവഴിച്ചിട്ടുണ്്ട. സിറ്റിസൺ ഇൻഫര്പമഷൻ 

പബാര്ഡ് ക്േവര്ത്തി സ്ഥലത്ത് രാണാൻ സാധിച്ചു. നീര്ക്കുഴി 

നിര്മ്മാണം  506.16 m3 ആണ് എം ബുക്കിൽ രാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

ക്േവര്ത്തി സ്ഥലത്ത് 441m3 രാണാൻ സാധിച്ചു. മഴമൂലം നീര് രുഴിരൾ 

നശിച്ചതായി രണ്ടു. 

3. WC/ 318172 നീർക്കുഴി നിർമ്മാണം ഇടയാടി ഭാഗം. 

        359 തതാഴിൽ േ്ിനങ്ങൾ ഈ ക്േവര്ത്തിയിലൂതട സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

ആതര 1,01, 064 രൂേ ക്േവര്ത്തി തെലവഴിച്ചിട്ടുണ്്ട. ഇതിൽ 1980 രൂേ 

സിറ്റിസൺ  ഇൻഫര്പമഷൻ പബാര്ഡിന് തെലവഴിച്ചിട്ടുണ്്ട. സിറ്റിസൺ 

ഇൻഫര്പമഷൻ പബാര്ഡ് ക്േവര്ത്തി സ്ഥലത്ത് രാണാൻ സാധിച്ചു. 

നീര്രുഴി നിര്മ്മാണം 752.58m3 ആണ് എം ബുക്കിൽ 

രാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്േവൃത്തി സ്ഥലത്ത് 655.5m3 മാക്തപമ രാണാൻ 

സാധിച്ചുള്ളൂ. മഴമൂലം മഴക്കുഴിരൾ നിരന്നു പോയതായി അറിയാൻ  

രഴിഞ്ഞു 
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4 .IF/358418 സല ് ഭവനപദ്ധ ി  ംഗീ  ദജാ  ് 

90 േ്ിവസതത്ത തതാഴിൽേ്ിനങ്ങൾ ഈ ക്േവര്ത്തിയിലൂതട 

സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്്ട. ക്േവര്ത്തിക്കു പവണ്ടി 26,370 രൂേയാണ് െിലവഴിച്ചത്. 

1980 രൂേ സിറ്റിസൺ ഇൻഫര്പമഷൻ പബാര്ഡിന് പവണ്ടി 

തെലവഴിച്ചിട്ടുണ്്ട. സിറ്റിസൺ ഇൻഫര്പമഷൻ പബാര്ഡ് ക്േവര്ത്തി 

സ്ഥലത്ത് രാണാൻ രഴിഞ്ഞു. ക്േവര്ത്തി േൂര്ത്തീരരിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

5. WC/296380 കല്ലു കയ്യാല നിർമ്മാണം പറത്താനം 

 1268 തതാഴിൽ േ്ിനങ്ങൾ ഈ ക്േവര്ത്തിയിലൂതട സൃഷ്ടിക്കതപ്പട്ടിട്ടുണ്്ട. 

ആതര 347660  രൂേ തെലവഴിച്ചിട്ടുണ്്ട. ഇതിൽ 1980 രൂേ സിറ്റിസൺ 

ഇൻഫര്പമഷൻ പബാര്ഡിനു പവണ്ടി തെലവഴിച്ചിട്ടുണ്്ട. സിറ്റിസൺ 

ഇൻഫര്പമഷൻ പബാര്ഡ് ക്േവര്ത്തി സ്ഥലത്ത് രാണാൻ സാധിച്ചു. 

 

 എല്ലാ  ീൽഡിലും   ിറ്റി ൺ ഇൻ ർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് 

സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടടായിരുന്നു;ഇ ് വളതര അഭിനരനാർഹമാണ്. 

സിറ്റിസൺ ഇൻപഫാര്പമഷൻ പബാര്ഡിനു പവണ്ടി െി ലവാക്കിയ തുര 

 

 ീരിയൽ 

നപർ 

വർക്ക് ദകാഡ ്

&വർക്ക് തനയിം 

ചിലവാക്കിയ  ുക ദബാർഡ ് അറ്റ ്

 ീൽഡ്   

 

    

1 IF/374584 സല  ്ഭവന 

നിർമ്മാണം  ിന്ധു 

ഷ്ിജു  

1980 YES     

2 WC/334576 നീർക്കുഴി 

നിർമ്മാണം  

1980 YES     

3 WC/318172 നീർക്കുഴി 1980 YES     
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നിർമ്മാണം ഇടയാടി 

ഭാഗം  

4  Wc/296380 കല്ല ്കയ്യാല 

നിർമ്മാണം 

പറത്താനം 

1980 YES     

5 IF/358418 സല  ്

ഭവനപദ്ധ ി  ംഗീ  

ദജാ   ്

1980 YES 

 

    

 

 

 

നിർദേശങ്ങൾഉദേയാഗസ്ഥദരാട്. 

1. ക്േവര്ത്തി ഫയൽ സൂക്ഷിപക്കണ്ട 22 പരഖരൾ രൃതയമായ 

സൂക്ഷിക്കണം പരക്ന്ദ സര്ക്കാരിൻതറ ഈ രാരയത്തിൽ 

ഉള്ള മാര്പ നിര്പേശം രൃതയമായി ോലിപക്കണ്ടതാണ ്

2. എസ്റ്റിപമറ്റ് ജനരീയ ഭാഷയിൽ തതാഴിലാളിരൾക്ക് 

മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ആവണം 

3. ക്േവര്ത്തി സ്ഥലം േരിപശാധിച്ചു തതന്ന എസ്റ്റിപമറ്റ ്

രൃതയമായി തയ്യാറാപക്കണ്ടതാണ ്

4. പക്ോജക്ട് ഇനിഷയൽ മീറ്റിങ്ങിൽ േതങ്കടുക്കുരയും ഓപരാ 

തതാഴിലാളിയും തെപയ്യണ്ട അളവ് രൃതയമായി 

അറിയിക്കുരയും അത് േരിപശാധിക്കുരയും 

5. പലബര് ബഡ്ജറ്റ് വാര്ഷിര രര്മേദ്ധതി തഷൽഫ് 

പക്ോജര്റ്റ് വര്ക്ക് രലണ്ടര് എന്നിവ തയ്യാറാക്കുന്നതിന ്
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തതാഴിലാളിരളുതടയും രുണപഭാക്താക്കളുതട ക്ോപേ്ശിര 

വിേ്ഗ് ധരുതടയും േങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കണം. 

6. തതാഴിൽ രാര്ഡിൽ പഫാപട്ടാ േതിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള 

തെലവ് തതാഴിലാളിരളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കാൻ ോടില്ല 

7. തതാഴിലിനുപവണ്ടി അപേക്ഷിക്കുപമ്പാൾ േരരം രസീത ്

നൽപരണ്ടതാണ ്

8. തതാഴിലാളിരളുതട തതാഴിൽതല അടിസ്ഥാന 

സൗരരയങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ പവണ്ടി പവണ്ട നടേടിരൾ 

സവീരരിക്കുര. 

  

 

               ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തിദനാട് 

 

1. രൃതയമായ ഇടപവളയിൽ ക്രാമസഭ പസാഷയൽ 

ഓഡിറ്റ് ക്രാമസഭ എന്നിവ നടത്തണം. 

2. തതാഴിൽ ആവശയരത രൃതയമായ രജിസ്റ്റര് 

തെയ്യുന്നതിനും തതാഴിലാളിരളുതട 

അര്ഹതരളും അവരാശങ്ങളും അവതര 

പബാധയതപ്പടുത്തുന്നതിനും േരാതിരൾ 

േരിഹരിക്കുന്നതിനും ആയി പറാ്ഗാര് േ്ിനം 

സംഘടിപ്പിപക്കണ്ടതാണ.് 
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3. തതാഴിൽ രാര്ഡിൽ പഫാപട്ടാ 

േതിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തെലവ ് തതാഴിലാളിരൾ 

നിന്ന് ഈടാക്കാൻ ോടില്ല. 

 

4. തതാഴിലുറപ്പ ് േദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന ് േണം 

വിനിപയാരിക്കുന്നതിനുള്ള പനട്ടം 

ഉണ്ടാരുന്നുപണ്ടാ എന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. 

      5.തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്്ട 15 േ്ിവസത്തിനുള്ളിൽ തതന്ന 

തതാഴിലാളിരൾക്്ക തതാഴിൽ നൽരണം . 

 

 ദ ാഷ്യല്  ഓഡിറ്റ ് ഗ്പവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികൾ 

ആയവർ 

 

 തതാഴിലുറപ്പ ്  വിഭാരം 

ഉപേ്യാരസ്ഥര്  

 വാര്ഡിതല തതാഴിലാളിരള ് 

 പമറ്റ ് മാര്  

 േഞ്ചായത്്ത  ഭരണ സമിതി 

അംരങ്ങൾ  

 േഞ്ചായത്്ത  ഉപേ്യാരസ്ഥര ് 

 രുടുംബക്ശീ ക്േവര്ത്തരര്  

 പസാഷയൽ  ഓഡിറ്റ ് ടീം ഇടുക്കി  
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അനുബന്ധം- 1- 

 

ത ാഴിലുറപ്പുപദ്ധ ിയിൽഏതറ്റടുതത്തചയ്യാൻപറ്റിയ

ഗ്പവൃത്തികൾ 

1.        എ-          ഭ                           

        . 

2.           -                ഭ      

  ഭ                           5            

                 

3.          -                                  

                           

             .  

4.         -                       

അനുബന്ധം :വിവിധ ലത്തിലുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥരുതട 

ചുമ ലകൾ . 

ദമറ്റ്  മാരുതട ചുമ ലകൾ  

ക്േവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ  ക്േവൃത്തിയുതട പമൽപനാട്ടം. 

 തതാഴിൽ  രാര്ഡില്  ആവശയമുള്ള വിവരങ്ങള ് 

പരഖതപ്പടുത്തുര. 

 മസ്റ്റര്  പറാളില ് തതാഴിലാളിരളുതട ഹാജര ് ഉറപ്പു 

വരുത്തുര . 

 പമറ്റ്മാരുതട േരിശീലനങ്ങളിൽ  േതങ്കടുക്കുര .

അറിവുരൾ  തതാഴിലാളിരളുമായി േങ്കുതവക്കുര. 

 ക്േവൃത്തി ഇടങ്ങളിൽ  ആവശയ മായ 

തസൗരരയങ്ങൾ  ഉപണ്ടാ എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുര 



32 
 

 കസറ്റ് ഡയറിയില്  പമാണിറ്ററിംരിന് വരുന്ന 

ഉപേ്യാരസ്ഥതര തരാണ്്ട ഒപ്പ് വയ്പ്പിക്കണം 

 തതാഴിലാളിരൾക്്ക അവരുതട േത്തു 

അവരാശങ്ങതള രുറിച്ച് േറഞ്ഞു തരാടുക്കുരയും 

അവതര പബാധാവതകരിക്കുരയും തെയ്യുര 

 േുതിയ തതാഴിൽ  ഇടങ്ങള ് രതണ്ടത്തുവാനും 

േുതിയ തതാഴിൽ  ആസൂക്തണം തെയ്യുവാനും 

തതാഴിലാളിരതള സഹായിക്കുര . 

 രൃതയമായി പസാഷയൽ  ഓഡിറ്റ്  

ക്രാമസഭയിലും,തക്ോജരറ്്റ ് മീറ്റിങ്ങിലും േരിശീലന 

രയാമ്പിലും േതങ്കടുക്കുര. 

 മറ്റു തതാഴിലാളിരൾക്ക ് രൂടി പമറ്റ ് തന്റ 

െുമതലരളിപലക്ക് രടന്നു വരാനുള്ള സാഹെരയം 

ഉണ്ടാക്കുര 

 തതാഴിലാളിരളുമായി നിരന്ത്ര സമ്പര്ക്കം 

േുലര്ത്തുരയും രൂടുതല ് ബന്ധം 

സ്ഥാേിക്കുരയും തെയ്യുര. 

ഓവർ ീയര്  /എഞ്ചിനീയർ  

 

 ക്േവൃത്തിരളുതട എസ്റ്റിപമറ്റ് തയ്യാറാക്കൽ . 

 ക്േവൃത്തിയുതട സാപങ്കതിര രാരയങ്ങളും 

അളവുരളും തതാഴിലാളിരൾക്ക ് േറഞ്ഞു 

തരാടുക്കുര. 
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 ക്േവൃത്തിയുതട അളവുരൾ  പരഖതപ്പടുത്തി 

രൂലിനൽരുന്നതി നാവശയമായ നടേടിര ള്  

തെയ്യുര. 

പഞ്ചായത്ത് ത ഗ്കട്ടറി /അ ിസ്റ്റതന്റ ്ഗ്കട്ടറി 

 േദ്ധതിയുതട പമൽപനാട്ടം. 

 ബില്ലുരൾ  അംരീരരിക്ക ല ്. 

 തതാഴിലാളിരളുതട പവതനം യഥാസമയം 

അവരുതട എതക്കൗണ്ടി ൽ  എത്തിതയന്നത് ഉറപ്പു 

വരുത്ത ൽ . 

5. മസ്റ്റപര റാള് സാക്ഷയതപ്പടുത്തി തതാഴിൽ  അനുമതി 

നൽരുര. 

 രരിങ്കുന്നം േഞ്ചായത്തിതലതതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതിയിൽ ഒരു 

എ .ഇ യും  ഒരു പഡറ്റഎൻക്ടി ഓപ്പപററ്ററുംമാണുള്ളത.് 

ഈേഞ്ചായത്തിൽ ഇവരുതട പസവനം അഭിനന്ദനാര്ഹമാണ്. 

ഈ പസാഷയൽ ഓഡിക്റ്റേ്ക്രിയയി ൽ ഞങ്ങൾക്ക ്

ആവശയമായ പസവനങ്ങൾ യഥാസമയം നൽരിയ ബഹു. 

ക്േസിഡൻറ,്  തസക്രട്ടറി, തസൽജീവനക്കാര്, വാര്ഡ് തമമ്പര് 

രൂടാതത ഫീൽഡ് തല ക്േവര്ത്തനങ്ങൾക്ക ്

ഒപ്പംഉണ്ടായിരുന്ന പമറ്റ് മാര്  ,മറ്റു തതാഴിലാളിരൾ  

എന്നിവര്ക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. 
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ഗ്ശീമ ി  ംഗീ  ദജാ  ിതറെ അധയക്ഷ യിൽ 

ദചർന്ന ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭയിൽ നിന്നും 

ലഭിച്ച നിർദേശങ്ങൾ 

 

 രല്ല,് മണ്,  എന്നിവ സ്ഥല ഉടമസ്ഥൻ അടുത്തു  

തരാണ്്ട എത്തിക്കുര. േ്ൂതര നിന്ന് െുമന്നുതരാണ്ടു 

വരുന്നതിനാൽ േറഞ്ഞ അളവിൽ േണി തെയ്യാൻ 

സാധിക്കുന്നില്ല. 

 മഴ, രാറ്റ,്  ഇടിമിന്നൽ വരുപമ്പാൾ പജാലി സമയം 

രുറയ്ക്കണം 9 മുതൽ നാലുവതര ആക്കണം. 

 േണിയുതട അളവ് രുറയ്ക്കണം രൂലി രൂട്ടണം. 

 ക്ോയമായവര്ക്ക് േണിയുതട അളവ് രുറയ്ക്കണം/ 

ക്േപതയരം എസ്റ്റിപമറ്റ് തയ്യാറാക്കണം. 

 100 തതാഴിൽ േ്ിനങ്ങൾ േൂര്ത്തിയായവര്ക്ക ് ക്േപതയര 

ോരിപതാഷിരം നൽരണം. 

 

 

 


