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BapJw 

C´ybnÂ km[mcW¡mcmb P\§fpsS sXmgnÂ sN¿phm\pÅ 

AhImis¯ kwc£n¨p \ne\nÀ¯p¶Xn\mbn C´y³ ]mÀesaâv AwKo-I-

cn¨v {]kn-Uâv H¸p-h¨v 2005 sk]vXw_À amkw 5þmw തീയതോtZiob {KmaoW 

sXmgnepd¸v \nbaw \ne-hnÂ h¶p. CXnsâ ASnØm\¯nÂ {Kma{]tZi¯v 

Xmakn¡p¶ FsXmcp IpSpw_¯n\pw Hcp km¼¯nI hÀjw 100 Znhks¯ 

A[nI sXmgnÂ Zn\-§Ä Dd¸p hcp¯p¶Xn\mWv “almßmKmÔn tZiob 

{KmaoW sXmgnepd¸v ]²Xn” BhnjvIcn¡s¸«Xv.  

{]IrXn hn`h ]cn]me\¯neqsS Hmtcm {]tZi¯nsâbpw hn`hmSn¯d 

iàam¡pI, hcÄ¨, as®men¸v, shÅs¸m¡w, h\\ioIcWw XpS§nb 
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]mcnØnXnI {]iv\§fnÂ \n¶pw kwc£Ww \ÂIp¶XneqsS DXv]mZ\w 

DXv]mZ\£aX F¶nh hÀ²n¸n¡pI., kv{Xo imkvXo-I-c-Ww, ZpÀ_e  

hn`mK§fpsS D¶-a-\w , DXv]mZ\]camb BkvXnIÄ krjvSn¡p¶XneqsS 

Zmcn{Zy eLpIcWw F¶nh Cu ]²-Xn-bpsS e£yamWv.      
സവിശേഷതകൾ 

 

 നിയമത്തിൻതറ േിൻബലമുള്ള അവരാശാധിഷ്ഠിത േദ്ധതി. 

  ക്രാമേഞ്ചായത്ത് ക്േപേശത്ത്    താമസി്ുന്ന        18 വയസ്സ് 

േൂര്ത്തിയായ ഏതതാരാൾ്ും േദ്ധതിയില് േങ്കാളിയാരാം 

 ക്്രീ്ും േുരുഷനും തുലയ പവതനം . 

 േരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം രാര്ഷിര പമഖലയിതല അടിസ്ഥാന 

സൗരരയ വിരസനം എന്നിവയ്്് മുൻരണന. 

 തതാഴിലാളിരൾ തതന്ന ക്േവര്ത്തിരൾ രതെത്തുരയും 

ആസൂക്തണതത്ത സഹായി്ുരയും തെയ്യുന്നു. 

 ആസൂക്തണത്തിലും നിര്വഹണത്തിലും തിരഞ്ഞ സുതാരയത. 

 രരാറുരാപരാ  ഇടനില്ാപരാ ഇല്ല. 

 തോതുജന േങ്കാളിത്തപത്താതട പലബര് ബഡ്ജറ്റ്. 

 ബാങ്ക്, പോപസ്റ്റാഫീസ് വഴി മാക്തം പവതന വിതരണം 

 ക്്രീരൾ്് മുൻരണന. 

 രമ്പയൂട്ടര് ശൃംഖല വഴിയുള്ള പമാണിറ്ററിംര് സംവിധാനം 

 ക്രാമസഭ േദ്ധതി ഓ്ിറ്റ് തെയ്യുന്നു 

.   

പേശീയ ക്രാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതി ക്േരാരം ക്രാമേഞ്ചായത്ത് ക്േപേശത്ത്  

നടപ്പിലാ്ുന്ന മുഴുവൻ ക്േവൃത്തിരളും  പസാഷയല് ഓ്ിറ്റിങ്ങിനു 

വിപധയമാ്ണതമന്ന  17(2) വരുപ്പ് നിഷ്കര്ഷി്ുന്നു . േദ്ധതി 

ക്േവര്ത്തനതത്തപ്പറ്റിയും തോതുധനം െിലവഴി്ുന്നതിതനപ്പറ്റിയും േൗര സമൂഹം 

നടത്തുന്ന  േരസയവും സവതക്രവുമായ േരിപശാധനയാണ് ആണ് പസാഷയല് ഓ്ിറ്റ് 

അഥവാ സാമൂഹിര േരിപശാധന .തതാഴിലുറപ്പ് നിയമക്േരാരം വര്ഷത്തില് 

രെുതവണ പസാഷയല് ഓ്ിറ്റ് ക്രാമസഭരൾ എല്ലാ വാര്്ിലും രൃതയമായി 

നടപത്തെതാണ്. ഓ്ിറ്റിലൂതട അഴിമതി ഇല്ലാതാ്ുന്നതിനും സുതാരയത ഉറപ്പു 

വരുത്തുന്നതിനും രാരയക്ഷമത വര്ധിപ്പി്ുന്നതിന്  സത്ഭരണം ഉറപ്പാ്ുന്നതിനും 
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രഴിയുന്നു.േദ്ധതി േണം ശരിയായ രീതിയില് െിലവഴിച്ചിട്ടുപൊ , േണം 

തെലവഴിച്്ചതുതരാെ് േദ്ധതിയുതട ലക്ഷയം സരവരിച്ചിട്ടുപൊ, 

രുണപഭാക്താ്ളുതട ജീവിതത്തില് രുണരരമായും  രാരയമായ മാറ്റം 

ഉൊയിട്ടുട്ടുപൊ  എന്നും  പസാഷയല് ഓ്ിറ്റിംരിലൂതട  രതെത്താൻ രഴിയുന്നു. 

സംസ്ഥാന സര്്ാര്  പസാഷയല് ഓ്ിറ്റ് നടപത്തെ രീതി സംബന്ധിച്്ച  ഉത്തരവ് 

േുറതപ്പടുവിച്ചിട്ടുെ്.പസാഷയല്  ഓ്ിറ്റ്   ക്രാമസഭയുതട വിജയം ജനേങ്കാളിത്ത  

ആണ്.പസാഷയല് ഓ്ിറ്റ്  ക്രാമസഭയുതട തീയതി, പവേി എന്നിവ നിശ്ചയിച്ച 5 

േിവസം മുമ്പ് ജനങ്ങൾ്് വിവരം നല്രിയിരി്ണം. േദ്ധതി ആസൂക്തണ്ണം. 

നിര്വഹണം, പമാണിറ്ററിംര് തുടങ്ങി എല്ലാ വയക്തിരളും പസാഷയല് ഓ്ിറ്റ് 

ക്രാമസഭയില് നിര്ബന്ധമായും േതങ്കടു്ണം.മഹാത്മാ രാന്ധി പേശീയ ക്രാമീണ 

തതാഴിലുറപ്പ്േ ദ്ധതിയില്  സുരമവും സുതാരയവുമായി പസാഷയല് ഓ്ിറ്റ് 

നടത്തുന്നതിന്  പരരളത്തില്  സവതക്ര െുമതലയുള്ള പസാഷയല് ഓ്ിറ്റ് യൂണിറ്റ് 31 

-1- 2017 നിലവില്വന്നു 

1.രീതിോസ്ത്രം 

 

 പസാഷയല് ഓ്ിറ്്റ റിപസാഴ് സ് സംഘം ക്േവര്ത്തി ഫയല് േരിപശാധന, 

ഫീല്്് സന്ദര്ശനം, തതാഴിലാളിരളും ആയുള്ള അഭിമുഖം, എം. ഐ. എസ് 

േരിപശാധന എന്നിവതയ അടിസ്ഥാനമാ്ിയാണ് പസാഷയല് ഓ്ിറ്റ് 

റിപപ്പാര്ട്ട് തയ്യാറാ്ിയിട്ടുള്ളത.് താതഴ േറയുന്ന രീതി അവലംബിച്ചാണ് ഈ 

റിപപ്പാര്ട്ട് തയ്യാറാ്ിയിട്ടുള്ളത.് 

1. ഓഡിറ്്റ പ്ലാൻ  

1.1 ഓ്ിറ്റ്  പ്ലാന്  തയ്യാറാ്ല്. 

1.2 ഓഫീസ് സന്ദര്ശന േരിോടിരൾ. 

2. അഭിമുഖം  

2.1 തജ.േി.സി, ബി.്ി.ഒ, േഞ്ചായത്ത് ക്േസി്ൻറ്, ജനക്േതിനിധിരൾ, 

തസക്രട്ടറി & സ്റ്റാഫ്  

2.2 പമറ്റ്, തതാഴിലാളിരൾ, രര്ഷരര്,  തതാഴിലിന് പോരാത്ത തതാഴില് 

രാര്്് ഉടമരൾ 

3. ഫയൽ പരിശോധന  

3.1 തോതു ക്േവര്ത്തിരൾ, വയക്തിരത ക്േവര്ത്തിരൾ. 

3.2  പരഖരളുതട ഉള്ളട്ം - സുതാരയത, േരിേൂര്ണ്ണത.  
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3.3 ഭരണസമിതിയുതടയും ഉപേയാരസ്ഥരുതടയും രാരയക്ോപ്രി. 

4. ഫീൽഡ് സന്ദർേനം, നിരീക്ഷണം  

4.1 േൂര്ത്തിയായ തതാഴിലിടം, നടന്നുതരാെിരി്ുന്ന തതാഴിലിടം. 

5. റഫറൻസ ്

5.1  വിരസനപരഖ, വാര്ഷിര േദ്ധതി പരഖ, എംഐഎസ്, രജിസ്റ്ററുരൾ. 

6. വിവരങ്ങളുടട ശസ്തകാഡീകരണം 

6.1  പക്രാസ് തവരിഫിപ്ഷൻ, അവസാനവട്ട െര്ച്ച 

7. കരട് റിശപാർട്ട് തയ്യാറാക്കൽ                                                                                        

ിഞ്ച യത്ത്  അടോസ്ഥ ന വോവശങ്ങൾ   

 

  കശോംകുന്നംഗ്ര മിഞ്ച യത്ത്                   
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ഇടുക്കോ ജോല്ലയോലല് ലത ടുിുഴ ത ല്ൂക്കോല്ഡ ഉൾലെട്ടോട്ടുള്ള  കശോങ്കുന്നം ക്രാമ 

േഞ്ചായത്തിതെി വി്രൃ തി 22.67 െ .രി . മീറ്റര് ആണ് .  13 വാര്്ുരളായി വിഭജിച്ച 
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ഭൂക്േപേശമാണ് േഞ്ചായത്ത്  .2011 തല തസൻസസ് ക്േരാരം ജനസംഖയ 13645 ഉം 

േട്ടിരജാതി രുടുംബാംരങ്ങൾ 245 ഉം േട്ടിരവര്സ രുടുംബാംരങ്ങൾ 38 ഉം ആണ് 

.േഞ്ചായത്തിതെി േരുതിയിലധിരം വാര്്ുരളും മലപയാര  

ക്േപേശങ്ങളുമാണ്.റബ്ബര് ,രുരുമുളര്,തതങ്ങ,്രമുര്,മരച്ചീനി,ഇഞ്ചി,തനല്ല്    

എന്നിവയാണ് ക്േധാന രൃഷിരൾ . മലപയാര പമഖലരൂടി ഉൾതേടുന്ന  കശോങ്കുന്നം  

ക്രാമേഞ്ചായത്തില് േലഭാരങ്ങളിലും രുടിതവള്ളക്ഷാമം പനരിടുന്നുെ് . 

.                                                      

കരിങ്കുന്നം  ഗ്രൊമപഞ്ചൊയത്ത് തപൊ ു വിവരങ്ങൾ  

 
ഗ്രൊമപഞ്ചൊയത്തിന്തെ ബ്പര്   

ഗ്രൊമപഞ്ചൊയത്ത്  
പഞ്ചൊയത്ത് ഉള്പ്പതയടുന്ന വില്ല      കരിങ്കുന്നം 

വിബ്ല്ല   
വിസ് ീർണം 22.67 ച .കീ .മി  
ജനസംഖ്യ 13573 

പുരുഷന്മൊർ   6916 

ഗ്സീകള്പ്പ   6657 

പട്ടികജൊ ി കുടുബങ്ങള്പ്പ  822 
പട്ടികവർഗ  കുടുബങ്ങള്പ്പ 112 
ആതക വൊർഡ്   13 

ത ൊഴില്ുെയ് പ ധിയില്  രജിസ്റ്റ ര്   തചയ്  കുടുബങ്ങള്  1591 

പട്ടികജൊ ി 235 
പട്ടികവർരം 26 
തപൊ ു വിഭൊരം 1330 

 

ടതാഴിലുറപ് പദ്ധതി 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 

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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വാർഡിടന കുറിചുളുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരം                                             
1 SL 
NO 

അതോശുകൾ   

1.1 വടക്ക് ധി ല്ീസ് ധേഷന്  
വടക്കുംമുറോ ധറ ്്   

1.2 ലതക്ക്  കശോംങ്കുന്നം ധത യോഗ്ി 
ധറ ്്   

1.3 കോഴക്ക്  ി ല്-ലത ടുിുഴ ധറ ്്  
കശോംങ്കുന്നം ലടൌണ്  
ഭ രം  

1.4 ിടോഞ്ഞ റ് ിുറെുഴ ിഞ്ച യത്ത്   
2 കുടുബങ്ങൾ 1059 

3 ജനസംഖയ 279 

4 ിട്ടോകജ തോ കുടുബങ്ങൾ  21 
5 ിട്ടോകവര്ഗര കുടുബങ്ങൾ 1 

7 അംരനവ ടോ 1 

8 കുടുംബഗ് ീ യൂണോറ്റ്  9 
9 വ യന  ല് 0 

10 ലെല്ഡത്ത്  സബ് ലസലെംര്  0 

11 മറ്റുള്ളവ േഞ്ചായത്ത്  ഓഫീസ് 

,പോലീസ് പസ്റ്റഷൻ,േള്ളി 

ബാങ്കുരൾ (4) 

വ ര്ഗ്്  തല്ത്തോല്ഡ ലത ഴോല്ഡ ക ര്ഗ്്   ല്ഭോച്ചവര്ഗ                                                                                                                                   

അടോസ്ഥ ന 
വോവശങ്ങൾ  

SC ST OTHERS ആലക  

കുടുബങ്ങളുലട 
എണ്ണം  

11 0 104 115 

വയക്തോകളുലട 
എണ്ണം എണ്ണം   

16 0 169 185 
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അവകാേ അധിഷ്ഠിത നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

മഹാത്മരാന്ധി പേശീയ ക്രാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിലൂതട ക്രാമീണ 

ജനതയ്്് തതാഴില്  നല്കതേടുന്നപതാതടാപ്പം അവരുതട േത്തു 

അവരാശങ്ങളും സംരക്ഷി്തേടുന്നു.പസാഷയല്  ഓ്ിറ്റിലൂതട 

ക്േവൃത്തിരളുതട േരിപശാധനയും അപതാതടാപ്പം തതാഴിലാളിരളുതട 

േത്തവരാശങ്ങളും സംരക്ഷി്തേടുന്നുതവന്നും വിലയിരുത്തുന്നു. 

 

1. തതാഴിലുറപ്പു നിയമം തഷ്യൂൾ 2  ോര 1  അനുസരിെ ്  18 വയസ്സ ്

േൂര്ത്തിയായ ഏതതാരാളും തതാഴില് രാര്്ിന് അപേക്ഷിച്ചാല് 15 

േിവസത്തിനുള്ളില് പഫാപട്ടാ േതിച്ച തതാഴില് രാര്്് പരക്ന്ദ സര്്ാര് 

തെലവില് ലഭി്ാനുള്ള അവരാശമാണ് നിയമം നല്രുന്നത.്  

നിരീക്ഷണം 

തതാഴിലാളിരളുമായുള്ള രൂടിരാഴച്്ചയില്  മനസിലാ്ാൻ     

സാധിച്ചത് േുതിയ തതാഴില് രാര്്് ലഭയമാരുപമ്പാൾ അതില് 

വയ്്ാനുള്ള പഫാപട്ടാ തതാഴിലാളിരൾ  തതന്നയാണ ് നല്രിയത ്

എന്നാണ ്  .                                                                                                                                                                                                                                                     
2. At]-£n¨v 15 Znh-k-¯n-\p-ÅnÂ sXm-gnÂ e`n-bv¡p-hm-\pÅ 

Ah-Imihpw Bb-Xnsâ ssI¸äv ckoXv e`n-¡p-¶-Xn-\p-apÅ. 
Ah-Imiw(sjUyqÄ1,2)                        

നിരീക്ഷണം                             
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ഈ വ ര്ഗഡോല്ഡ ലത ഴോല് ളോകൾ ഗ്രൂെ യും  വയക്തോരതമ യും   
ലത ഴോല്ഡ ആവ യലെട്ടു വശുന്നുണ്ട്. ലത ഴോല്ഡ  ആവ യലെട്ട് 15 
ദോവസത്തോനകത്തു തലന്ന ലത ഴോല്ഡ ല്ഭോച്ചോട്ടുണ്ട് എന്ന്  ധശഖകളോല്ഡ  
നോന്നും വയക്തമ ണ് . ഓധശ  ലത ഴോല്ഡ അധിക്ഷയോല്ും അധിക്ഷ 
വച്ച തോയതോ, ലത ഴോല്ഡ ആവ യലെടുന്നത് എന്ന് മുതല്ഡ എന്ന് വലശ, 
തുടങ്ങോയവ കൃതയമ യോ ധശഖലെടുധത്തണ്ടത ണ് . ിശോധ   ോച്ച  
ഫയല്ഡല്ുകളോലല്  അധിക്ഷയോല്ഡ  ശസീതോ  നമ്പര്ഗ ഉണ്ട യോശുന്നോല്ല 
അതോന ല്ഡ അധിക്ഷകൾക്ക് ശസീതോ നല്ഡകോയോശുന്നോല്ല  എന്ന് 
മനസ്സോല് ക്ക ന് സ  ോച്ചു.ലത ഴോല്ോനു ധവണ്ടോയുള്ള എല്ല  

അധിക്ഷകളും  ഗ്ഫണ്ട് ഓഫീസ് വഴോ  സവീകശോലകണ്ട ത ണ് .  

                                                                                 

3. തതാഴില്  ഇല്ലായമ പവതനം ലഭി്ുവാനുള്ള അവരാശം            
sXmgn-ep-d¸v \nb-a-{]-Imcw sXmgnÂ Bh-i-y-s¸«v Ign-ªmÂ ]Xn-\©v Znh-k-

¯n-\p-f-fnÂ sXmgnÂ \ÂIn-bn-cn-¡-Ww e-`n-̈ nÃm-sb¦nÂ sXm-gnÂ- ഇല്ലായമ th-

ത\-̄ n-\p-f-f AÀ-l-X-bpv                                                                                                    

നിരീക്ഷണം                                                                                                               

ടതാഴിലാളികളുമായുള്ള കൂടി കാഴ് ചയിലും  ഫയൽ  പരിശോധനയിലും  

മനസിലാക്കുവാൻ  സാധിചുളത് ശ ാലി ആവേയടപട്ട്  15  ദിവസങ്ങൾക്കകം ടതാഴിൽ  

ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് .                                                                                                                                                                             

4.തഷല്ഫ്  ഓഫ് തക്ോജര്റ്റ്  തയ്യാറാ്ാനുള്ള അവരാശം                                                  

േഞ്ചായത്തില്  സൂക്ഷിച്ചിരി്ുന ക്രാമസഭ തരജിസ്റ്ററില് 

തതാഴിലാളിരൾ  മീറ്റിംര് രൂടിയതായും തതാഴില് നിര്പേശിച്ചതയും 

രാണുന്നു                                                                                                                             

5. 5 Intem-ao-ä-dn-\p-ÅnÂ sXm-gnÂ e`n-bv¡p-hm-\pÅ Ah-Imiw, 

AsÃ-¦nÂ (thX-\-¯nsâ 10 iX-am\w A[n-I-w) (sjUyqÄ 2 ]mc 20) 

നിരീക്ഷണം                                                                         
ലത ഴോല് ളോകളുമ യോ  ധനശോട്ട് സംസ ശോച്ചതോല്ഡ  നോന്നും  5 

കോധല് മീറ്ററോÂ കൂടുതÂ സഞ്ചശോച്ച് ആശും ഗ്ിവര്ഗത്തോ സ്ഥല്ത്ത് 

എത്തുന്നോല്ല  എന്ന ണ് അറോയ ന്  സ  ോച്ചത് . 

6.IpSn-shÅw, hn{i-a-ku-Icyw, {]Ya ip{iqjm kuIcyw Ch e`n- 
bv¡p-¶-Xn-\pÅ Ah-Im-iw (sjUyqÄ 2 ]mc 23þ28)                                   
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sXmgn-ep-d v̧ \nb-a-{]-Imcw{]hr¯n \S-¡p¶ Øe v̄ IpSn-sh-f-fw, 

XWÂ, {]Y-a-ip{iq-jm-Inäv F¶nh {]hÀ¯n \S-¸n-em-¡p-¶ -Øm]\w 

hgn kuP-\-y-ambn sXmgn-em-fn-IÄ¡v e`-y-am-t¡--Xp-v.                                                                                                                                 

നിരീക്ഷണം                                                            

ലത ഴോല് ളോകളുമ യോ ധനശോട്ട് സംസ ശോച്ചതോല്ഡ നോന്നും  അറിയാന് 

കഴോഞ്ഞത്   രുടിതവളളം തതാഴിലാളിരൾ  വീട്ടി നിന്നും 

തരാെുവരുന്നു അല്ലാത്ത േക്ഷം  ഭൂവുടമയുതട      വീട്ടില്  നിന്നും 
എടു്ുന്നു എന്നാണ്,{]Yaip{iqjmകോറ്റ്   ലഭി്ുന്നുെ്.എന്നാല്  

േടുത സൗരരയം പവെവിധത്തില്  ലഭി്ുന്നില്ല നിലവിലുള്ള േടുത 

ഉേപയാരശൂനയമായതാണ്.   

7. 15 Znh-k-¯n-\p-ÅnÂ thX\w e`n-¡p-¶-Xn-\pÅ Ah-Imiw 

(sk£³3(2),(6)).                          

നടന്നുതരാെിരി്ുന്ന ക്േവര്ത്തിയുതട രൂലി ഒഴിതര മതറ്റല്ലാ 

േണിരളുപടയും രൂലി ലഭിച്ചിട്ടുെ്  എന്നാണ് തതാഴിലാളിരളില ് നിന്നും 

അറിയാൻ  സാധിച്ചത്. തതാഴിലാളിരളുതട ോസ് ബു് ് അപപ്േറ്റ്് 

അല്ലായിരുന്നു .  

8. thX-\-hn-X-c-W-̄ nse Ime-Xm-a-k-¯n\v \jvS-]-cn-lmcw e`n-

bv¡p-hm-\pÅ Ah-Im-iw, (sk£³ 3(3)) 

9.ka-b-_-ÔnXambpÅ ]cmXn ]cn-lm-c-¯n-\pÅ Ah-Im-iw,     
(sk£³ 19)                               
sXmgn-ep-d¸v നിയമം sj-Uyqfv 1 9 -{]-Imcw ka-b-_-Ôn-X-ambn ]cmXn ]cn-l-mc-

¯n-\p-ff Ah-Imiw  \njvIÀjn-¡p-¶p-v. ]²-Xn-bp-ambn _Ô-s¸« ]cm-Xn-

IÄ t^m¬ap-tJ\,  tSmÄ{^o \¼À D]-tbm-Kn¨pw,  tcJm-aq-ew FgpXn 

\ÂInbpw, C-sabnÂ hgnbpw kaÀ¸n-¡m-hp-¶-Xm-Wv. tSmÄ{^o \¼-dp-IÄ 

]©m-b-̄ nÂ  {]ZÀin-̧ n-t¡--Xm-Wv. 

 18004255720 എന്ന ധട ൾ ഗ്ഫീ നമ്പറോല്ഡ ിശ തോകൾ ധശഖലിടുത്ത ം                 

എന്നുള്ള വോവശം ലത ഴോല് ളോകളോല്ഡ ല്ഭയമല്ല                      
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10.tkm-jyÂ HmUnäv \S-̄ p-¶-Xn-\pÅ Ah-Im-iw (sk£³ 17(2))   sXmgn-ep-

d-̧ v ]²-Xn-bnÂ Gsä-Sp¯v \S-̧ n-em-¡p¶ apgp-h³ {]hr-̄ n-Ifpw tkmjyÂ 

HmUnän\v hnt[b-am-¡-W-sa¶v sk£³ 17(2) \njvIÀjn-¡p-¶p-v. 

 നിയമം അനുശാസി്ും ക്േരാരം ഉള്ള tkm-jyÂ ഓ്ിറ്റ്  ക്േക്രിയ 

നടന്നുതരാെിരി്ുന്നു .  

                 

ശമറ്റ ് മാരുടട സ്തപവർതനം  

 {]hr¯n-bpsS taÂt\m«w,sXm-gnÂ ImÀUnÂ Bh-iy-

apÅ hnh-c-§Ä tcJ-s¸-Sp-¯p-I. Znh-khpw sXm-gn-em-

fn-I-fpsS lmPÀ aÌÀtdm-fnÂ Dd-¸p-h-cp-¯p-I. 

]qÀ¯n-bmb aÌÀtdm-fp-IÄ tUäm F³{Sn Hm¸-td-ä-

dpsS ]¡Â F¯n-bv¡p-I.  

 sskäv Ubdn, aÌÀ tdmÄ F¶nh IrXyamb 

]qcn¸n¡Ww. aÌÀ tdmfnÂ sh«n¯ncp¯epIÄ 

]mSnÃ. `qan ]m«¯ns\Sp¡pt¼mÄ kÀ¡mÀ amÀK 

\nÀt±i¯nÂ ]dªncn¡p¶Xp t]mse aq¶v 

hÀjs¯sb¦nepw IcmÀ {]Imcw ]m«¯ns\Sp¡m³ 

{ian¡Ww. 

 taäpamÀ X§f¡p e`n¨ ]cnioe\w A\pkcn¨v 

sXmgnemfnIÄ¡v sXmgnens\¡pdn¨v hyàX 

\ÂIWw. 

 sXmgnÂ ImÀUv IrXyambn ]qcn¸n¨v 

sXmgnemfnIÄ¡p \ÂIpI. bmsXmcp 

ImcWhimepw taäpamÀ sXmgnÂ ImÀUv I¿nÂ 

kq£n¡mXncn¡pI.  

 ]WnØe¯v Bhiyamb kuIcy§Ä Dപൊ F¶p 

taäv Dd¸phcp¯pI. 

 sskäv UbdnÂ taWnädn§ns\¯p¶ Dt±ymKØsc 

sImv H¸ph¸n¡Ww. 
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 sXmgnemfnIÄ¡v AhcpsS ]¯v AhImi§sf¸än 

]dªpsImSp¡pIbpw.Ahsc 

t_m[hm·mcm¡pIbpw sN¿pI. 

 ]pXnb sXmgnenS§Ä Is¯phm\pw ]pXnb sXmgnÂ 

Bkq{XWw sN¿phm\pw sXmgnemfnIsf 

klmbn¡pIbpw sN¿pI. 

 IrXyambn tkmjyÂ HmUnän§nepw, {Kmak`bnepw 

t{]mPIvSv aoän§nepw, ]cnioe\ Iym¼nepw 

]s¦Sp¡pI. 

 aäp sXmgnemfnIÄ¡v IqSn taänsâ 

NpaXeIfntebv¡v IS¶phcphm\pÅ kmlNcyhpw 

kµÀ`hpw Hcp¡nsImSp¡Ww. 

 sXmgnemfnIfpambn \nc´c k¼À¡w 

]peÀ¯pIbpw IqSpXÂ _Ôw Øm]n¡pIbpw 

sN¿pI 
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cPnÌdpIÄ  

tI{µkÀ¡mcnsâ \nÀt±i{]Imcw Xmsg¸dbp¶ 7 cPnÌdpIÄ 

\nÀ_Ôambpw ക്രാമേഞ്ചായത്തില്  സൂക്ഷിപ്െതാണ.് 

 

1. പജാബ് രാര്് ്രജിസ്റ്റര്  

2. ക്രാമസഭ  രജിസ്റ്റര്  

3. ്ിമാൻ്് / അപലാപ്ഷൻ & പവതന രജിസ്റ്റര്  

4. വര്് ്രജിസ്റ്റര്  

5. ഫിക്സ്  ്അസറ്റ ്രജിസ്റ്റര് 

6.  േരാതിരജിസ്റ്റര്  

7. തമറ്റീരിയല് രജിസ്റ്റര്  

 

എല്ലാ തരജിസ്റ്ററുരളും വളതര നല്ലരീതിയില് സൂക്ഷിച്ചിരി്ുന്നു എന്നത് 

എടുത്തു േറപയെതാണ്. 

1. ടതാഴിൽ കാർഡ് ര ിസ്റ്റർ  

                         

തതാഴില്  രാര്് ് രജിസ്റ്റര് വളതര രൃതയമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു .വാര്്ില് 

ആതര  185  വയക്തിരളുതട പേര് തതാഴില ് രാര്്ില് രജിസ്റ്റര് തെയരിട്ടുെ് 

.2018-2019 സാബത്തിര വര്ഷത്തില്  3 രുടുബങ്ങൾ തതാഴില് രാര്് ് 

എടുത്തിട്ടുെ്(012/100,012/109,012/108).രജിസ്റ്റര് റില്  തതാഴിലാളിരളുതട 

പഫാപട്ടാ ഒട്ടിച്ചിട്ടുൊയിരുന്നു. 

 2 .സ്തരാമസഭ ര ിസ്റ്റർ                                                                                                           

എല്ലാ വാര്്ിലും     ക്േപതയരം ക്രാമസഭ     തരജിസ്റ്ററുരൾ സൂക്ഷി്ുന്നു .                                                                                        

നവംബര്   2018  നവംബര് 19 ന് തതാഴിലുറപ്പ് ക്രാമസഭയും 2019 -20 

സാമ്പത്തിര വര്ഷത്തിതല പലബര് ബഡ്ജറ്റും വാര്ഷിര രര്മ്മേദ്ധതി 

അംരീരരി്ല് ക്രാമസഭയും േഞ്ചായത്ത് ഹാളില് തവച്ച് നടന്നതായി 

രാണുന്നു. ആതര 68 പേര് േതങ്കടുത്തതിതറെ  ഒപ്്പ  

പരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുമുെ്.                                                       

3.  ഡിമാൻഡ് അശലാശക്കഷൻ ശവതന ര ിസ്റ്റർ          
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 ്ിമാൻ്് രജിസ്റ്റര്  വളതര രൃതയമായി എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു . 

രജിസ്റ്റര് റില്ഡ തതാഴിലിനു പവെി അപേക്ഷിച്ച തിയതി ,തതാഴില്  നല്രിയ 

തിയതി  , ധിയ്ലമന്റ് പോയത ് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ എഴുതി 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്.                                    

4.വർക ് ര ിസ്റ്റർ  :    ക്േവര്ത്തി  വിവരങ്ങൾ എം,ഐ .എസ ് ല് നിന്നും 

്ൗൺപലാ്് തെയരു  സൂക്ഷിച്ചിരി്ുന്നു. ക്േവര്ത്തിരൾ 

അനുവേിച്ചിരി്ുന്ന   മുൻരണന, ക്േവര്ത്തി തുടങ്ങിയ തീയതി,   

അവസാനിച്ച തീയതി  തുടങ്ങിയവ രൃതയമായി ഉൊയിരുന്നു.എന്നാല്   

ഓ്ിറ്റ് രാലയളവില് ഉൊയിരുന്ന IF/365134,WC/324529 എന്നീ 

ക്േവര്ത്തിരളുതട വിവരങ്ങൾ  രജിസ്റ്ററില് ഉൊയിരുന്നില്ല                                      
5.ആ്രിര ിസ്റ്റർ  :                                 

എല്ലാ വര്്ുരളും പോതല തതന്ന ഓ്ിറ്റ് രാലയളവിലുള്ള   

ക്േവര്ത്തിരതള രുറിച്ചും വളതര വയക്തമായി എഴുതിയിട്ടുൊയിരുന്നു.  

ക്േവര്ത്തിരളുതട പേര് ,ക്േവര്ത്തിയുതട പരാ്് ,ആതര തതാഴില്  

േിവസങ്ങൾ,ആതര െിലവ് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ് ് നല്ല രൃതയത 

ഉൊയിരുന്നു .         

6 പരാതി ര ിസ്റ്റർ: ിശ തോ ശജോേറോÂ ]cmXn kw_-Ôn¨      hnh-c-

§Ä ഒന്നും ഉണ്ട യോശുന്നോല്ല.                                                                          

7.ടമറ്റീരിയൽര ിസ്റ്റർ    : എം .ഐ .സ് യില്  നിന്നും ക്േിറെ്  എടുത്തു 

സൂക്ഷി്ുന്നു . ഓ്ിറ്റ് രാലയളവില് ഉള്ള ക്േവര്ത്തിരൾ്്  തമറ്റീരിയല്സ് 

ഉേപയാരിച്ചിട്ടില്ല . എന്നാല് സിറ്റിസൺ ഇൻഫര്പമഷൻ പബാര്്ിന്   പവെി, 

IF/361935, IF/365134 എന്നീ ക്േവര്ത്തിരൾ്് 1980 രൂേ തെലവഴിച്ചത് 

പരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുെ്.  േതക്ഷ WC/336702, WC/324529 എന്നീ ക്േവര്ത്തിരൾ്് 

സിറ്റിസൺ ഇൻഫര്പമഷൻ പബാര്്ിന് പവെി െിലവായ  തുരയുതട    വിവരങ്ങൾ   

രജിസ്റ്ററില്  ഉൾതേട്ടിട്ടില്ല.എന്നാല്  ഈ ക്േവര്ത്തി സിറ്റിസൺ ഇൻഫര്പമഷൻ  

പബാര്്്  സ്ഥാേിച്ചിട്ടുെ് ക്േവര്ത്തി സ്ഥല േരിപശാധനയില് പബാധയതപ്പട്ടു . 

ഓഡിറ്റ് നു വിശധയമാക്കിയ  ഫയല്ുകളുതട വിശദൊംശങ്ങള്പ്പ                                                                                                                 
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Sl.No 
                  

Work Code 
                                         

Name of Work 
                      

Estimate 

Amount 

                     

Man 

days 

taken 

                          

Un skilled 

wages 

                                            

Skilled 

wages/Material/CIB 

                           

Total 

Expense 

1 WC/324529 കയ്യ ല് 

നോര്ഗമ ണം 

ward12 

1,72,683 577 15,6367 4865 161,232 

2 WC/336702  കയ്യ ല് 

നോര്ഗമ ണം 

ward12 

1,28,447 392 10,6232 3940 110,172 

3 IF/365134 ഭവന 

ിദ്ധതോ(ധസ മ 

ദോധനശ്  ) 

27390 90 24390 1980 26,370 

4 IF/361935 
ഭവന 
ിദ്ധതോ(ഷോജോ 
ശ ജന്  )   

27390 56 15176 1980 17,156 

 ^bÂ ]cn-tim-[-\-bnÂ \n¶pw Is-̄ nb hnh-c-§Ä 

ഏലത ശു വര്ഗക്ക് ഫയല്ോല്ും വ ര്ഗഷോക മ േര്ഗ സര്ഗക്കുല്ര്ഗ 

നോര്ഗധദ ോക്കുന്ന 21 ധശഖകളും ധകശള സര്ഗക്ക ര്ഗ നോര്ഗധേ ോക്കുന്ന സസറ്റ് 

ഡയറോയും ഉൾലെലട 22 ധശഖകള ണ് ഉണ്ട യോശോധക്കണ്ടത്. 

1.IhÀ t]Pv   
വാര്ഷിര മാസ്റ്റര് സര്്ുലര് ക്േരാരം രവര്പേജില് േഞ്ചായത്ത ്

വിവരങ്ങൾ, ജില്ല, ക്േവര്ത്തി നടപ്പിലാ്ിയ വിവരങ്ങൾ, അടങ്കല് തുര, 

ആതര തെലവ,് നടത്തിയ തീയതി,  മുതലായ വിവരങ്ങൾ 
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പരഖതേടുപത്തെതാണ.്                                                                                                

ഒരു ക്േവൃത്തി ഫയലില്  ആധിരാരിരമായി പവെതും ക്േവൃത്തിതയ 

രുറിച്ച്  ഏതതാരാൾ്ും എളുപ്പത്തില് മനസിലാ്ാൻ സാധി്ുന്ന പരഖ 

രവര്  പേജ് ആണ്,അതുതരാെ് എല്ലാ വര്് ് ഫയലിലും രവര് പേജ ്

ഉൊയിരിപരെത ് വളതര അതയാവശയമാണ്.                                     

േരിപശാധിച്ച നാലു വര്് ് ഫയലുരളിലും രവÀ പേജ് ഉൊയിരുന്നു . രവര് 

പേജ്  ആനുവല് മാസ്റ്റര് സര്്ുലര്     ക്േരാരമുള്ള തും ആയിരുന്നു . 

പരഖതപ്പടുപത്തെ വിവരങ്ങൾ  ആയ വിപല്ലജ ്,പലാ് ് ,ജില്ല ,നിയമസഭ 

മണ്ഡലം തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥന വിവരങ്ങൾ , ജി. ആര്. സ് തറെ പേര്, 

തടക്നി്ല് അസിസ്റ്റന്റ് തറെ പേര്, ജിപയാ ടാരിംര് അസറ്റ് ഐ. ്ി,തഷല്ഫ ്

ഓഫ ് പക്ോതജക്ടിതല സീരിയല് നമ്പര്,ക്േവര്ത്തി അവസാനിച്ച തിയതി 

,ആതര െിലവായ തുര  എന്നിവ  േൂരിപ്പിച്ചിട്ടുെയിരുന്നില്ല. 

2.sN¡v enÌv  

 ിശോധ   ോച്ച ന ല്ു വര്ഗക്ക് ഫയല്ുകളോല്ും  ലെക്ക് ല്ോേ് ഉണ്ട യോശുന്നു 

എന്ന ല്ഡ Hmtcm ധശഖയും {Ia-s -̧Sp-̄ n-bn-cn-¡p¶ ധിജ് നമ്പര്ഗ 

ധശഖലെടുത്തോയോശുന്നോല്ല.  

3. ആക്ഷൻ പ്ലൊനിന്തെ ബ്കൊയി 

േരിപശാധിച്ച നാലു വര്് ് ഫയലുരളിലും  ആക്ഷൻ പ്ലാനിതെി പരാപ്പി 

ഉൊയിരുന്നു . ആക്ഷൻ പ്ലാനിതെി പരാപ്പി ഫയല്ലില് 

സൂക്ഷി്ുന്നതിലൂതട  ഈ സാമ്പത്തിര വര്ഷത്തില് തെയ്യാനുള്ള 

ക്േവര്ത്തിരളുതട ലിസ്റ്റ ് മുൻരണനാക്രമത്തില് ആപണാ എന്നും ഈ ലിസ്റ്റ ്

തയ്യാറാ്ാൻ ജനങ്ങളുതട േങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാ്ിപയാ എന്നും 

മുൻരണനാക്രമത്തില് ഉള്ള ക്േവര്ത്തി  തതന്നയാപണാ നടത്തിയത ് എന്നും 

മനസ്സിലാ്ാൻ സാധിച്ചി്ുന്നു . 

4.എസ്റ്റിബ്മറ്റ് 

സാശേതിക എസ്റ്റിശമറ്റ-് പദ്ധതിയിൽ ഏടറ്റടുക്കുന്ന ഓശരാ സ്തപവർതിക്കും 

സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചുമതലടപടുതിയ അധികാര സ്ഥാനതിടറെ 

അനുമതിശയാടുകൂടിയ സാശേതിക എസ്റ്റിശമറ്റ് ഉണ്ടായിരിശക്കണ്ടതാണ്. Hcp 

{]hr¯n \S-̧ m-¡p-¶-Xn-\mbn F³Po-\n-b-dnwKv hn`mKw X¿m-dm-¡p¶ kmt¦-Xn-
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I-tc-J-bmWv FÌn-ta-äv.  Hcp {]hr¯n  F§s\ \S-¸n-em-¡-W-sa¶v amÀ¤-

\nÀt±iw \ÂIp¶ Hcp tcJ IqSn-bm-Wn-Xv.  CXnÂ ]²-Xn-bpsS t]cv, ]²-Xn-

bnÂ Gsä-Sp-¡p¶ hnhn-[- ioÀj-I-̄ nÂs¸« {]hr-̄ n-IÄ(Activities), 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.  km[-\-

km-a-{Kn-IÄ (B-h-iy-amb {]hr-̄ n-I-fnÂ am{Xw) hnZ-Kv²þAhn-ZKv² sXm-gn-em-

fn-I-fpsS F®w, \ÂtI-p¶ Iqen,kn-än-k¬ C³^Àta-j³ t_mÀUnട- XpI 

F¶nh \nÀ_-Ô-ambpw FÌn-ta-änÂ DÄs¡m-Ån-̈ n-cn-t¡--Xm-Wv.   ഓശരാ 

സ്തപവർതിക്കും എസ്റ്റിശമറ്റിടറെ സംക്ഷിപ്രം, ഡിസസൻ, സ്തപവർതിയുടട സ്തപതീക്ഷിത 

ശനട്ടങ്ങൾ വിേദീകരിക്കുന്ന സാശേതിക കുറിപ് തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടായിരിശക്കണ്ടതും 

ടസകവർ ശസാഫറ്്റ് ടവയറിലൂടട ഓൺസലനായി അനുമതികൾ 

ലഭയമാശക്കണ്ടതുമാണ്    

 എല്ലാ ഫയലുരളിലും സാപങ്കതിര അനുമതി പഫാറം,  വിശേമായ എസ്റ്റിപമറ്റ ്

,എന്നിവ  ഉൊയിരുന്നു.  ഈ പരഖരളില്  സാപങ്കതിര അനുമതി നല്രുന്ന 

എല്ലാ ഉപേയാരസ്ഥരുപടയും  തിയതിപയാടുരൂടിയ ഒപ്പ്, സീല്  എന്നിവ 

രൃതയമായി പരഖതപ്പടുപത്തെതാണ്. ജനങ്ങൾ് ് മനസിലാരുന്ന 

രീതിയിലുളള  ജനരീയ എസ്റ്റിപമറ്റ്,സര്പട ഓഫ് ടാറ്റ, പക്്ായിങ് ആൻ്് 

്ിസസൻ, എന്നിവ ഒരു ഫയല്ലിലും രാണാനായില്ല .  

5. ഭരണൊനുമ ി  ീരുമൊനത്തിതെ  ബ്കൊയി 

ഒരു വാര്്ില് ഒരു വര്ഷം നടപ്പിലാ്ുന്ന തതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതി 

ക്േവര്ത്തനങ്ങൾ്് േഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതി നല്രുന്ന അംരീരാരമാണ ്

ഭരണാനുമതി   . ഭശണ നുമതോ തീശുമ നത്തോലെം ധക െോ   ലസകയുര്ഗ 

ധസ ഫ്റ്റ്റ്ലവയറോല്ഡ നോന്നും എടുത്ത് സൂക്ഷോച്ചോട്ടുണ്ട്. ഈ ധശഖകളോല്ഡ   

ലസഗ്കട്ടറോയുലട തോയതോധയ ടു കൂടോയ  ഒെ്, സീല്ഡ എന്നോവ കൃതയമ യോ 

ധശഖലെടുധത്തണ്ടത ണ്. 

 

6.സൊബ്ങ്ക ിക നുമ ി  ീരുമൊനത്തിലെം ബ്കൊയി 

േരിപശാധിച്ച  ഫയലുരളില് തസരയൂരില്  നിതന്നടുത്ത 

സാപങ്കതിരനുമതിയുതട പരാപ്പി   സൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. എന്നാല്, ബന്ധതപ്പട്ട 

ഉപേയാരസ്ഥരുതട ഒപ്പ് ,സീല്, തീയതി മുതലായവ രാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 
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. 

7. സംബ്യൊജി  പദ്ധ ി 

ഓ്ിറ്റ ് രാലയളവിലുള്ള 2 ക്േവര്ത്തിരൾ (IF/361935), IF/365134) 

രൺപവര്ജൻസ്സുമായി  ബന്ധതപ്പട്ട ക്േവര്ത്തിരൾ ആണ് .എന്നാല്   

രൺവര്ജൻസ ് ഫെ്, ്ിപ്പാര്തട്ട്മൻറ ് എന്നീ വിവരങ്ങൾ   

ഉൾതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. 

8. ത ൊഴിൽ ആവശയതയട്ടു തകൊണ്ടുള്ള   അബ്പക്ഷ  

േരിപശാധിച്ച എല്ലാ വര്് ് ഫയലുരളിലും വയക്തിരതവും ,ക്രൂപ്പ ് 

ആയിട്ടുള്ളതുമായ ്ിമാൻ്് പഫാം  ഉൊയിരുന്നു . ഈ 

അപേക്ഷരൾത്ല്ലാം നല്ല വയക്തത ഉൊയിരുന്നു. നിര്േിഷ്ട പഫാര്മാറ്റ ്

അനുസരിച്ചുളളതായിരുന്നു. ഓപരാ തതാഴില് അപേക്ഷയിലും അപേക്ഷ 

വച്ച തിയതി, തതാഴില് ആവശയതപ്പടുന്നത ് എന്ന ് മുതല് എന്ന ് വതര 

ആതണന്ന ് രൃതയമായി പരഖതപ്പടുപത്തെതാണ് . മാസ്റ്റര് പറാൾ 

േരിപശാധിച്ചതില്നിന്നും തതാഴില് ആവശയതപ്പട്ട 15 േിവസത്തിനരം 

തതാഴില് നല്രിയിട്ടുതെന്ന് വയക്തമാണ് .േരിപശാധിച്ച ഫയല ്ലുരളിതല  

അപേക്ഷയില്  രസീതി  നമ്പര് ഉൊയിരുന്നില്ല അതിനാല് 

അപേക്ഷരൾ്് രസീതി നല്രിയിരുന്നില്ല  എന്ന ് മനസ്സിലാ്ാൻ 

സാധിച്ചു.തതാഴിലിനു പവെിയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷരളും ക്ഫെ് ഓഫീസ ്

മുപഖന സവീരരിപരൊതാണ്. 

9. ത ൊഴിൽ അനുവദിച്ചുതകൊണ്ടുള്ള അനുമ ി പഗ് ം.  

എല്ലാ ഫയലിലും തതാഴില് അനുവേിച്ചതിതെി  േരര്പ്പ് രൃതയമായും 

ഉൊവണം. തതാഴില് അനുവേിച്ചതിതെി േരര്പ്പ് എല്ലാ ഫയല്ലിലും  

ഉൊയിരുന്നു .എന്നാല് തതാഴില് നല്രിയ തിയതി എല്ലാ അപേക്ഷയിലും 

പരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. .                                                  

10. മസ്റ്റർ ശറാൾ  

  

 തതാഴിലാളിരൾ തതാഴില് തെയ്യുന്ന തീയതി 

ഉൾതപ്പതടയുള്ള ഹാജര് പരഖതപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള 

അടിസ്ഥാന പരഖയാണ് ഇമസ്റ്റര് പറാൾ.ഇതില് 
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പലാ് ് ത്വലതപ്മൻറ് ഓഫീസര്, േഞ്ചായത്ത് 

തസക്രട്ടറി എന്നിവര്  തിയതിപയാടുരൂടിയ ഒപ്പും,  

സീലും  പരഖതേടുപത്തെതാണ.്  അപതാതടാപ്പം 

േരിപശാധന നടത്തിയ ഓവര്സീര് /എ.ഇ,പമറ്റ ് 

എന്നിവരുതട  ഒപ്പും,    പരഖതേടുപത്തെതാണ.്   

  

മസ്റ്റര്പറാൾ വളതര വയക്തമായും രൃതയമായും, 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. മസ്റ്റര്പറാൾരളില് ഒന്നും 

തവട്ടിത്തിരുത്തലുരൾ ഇല്ലാ എന്നുള്ളത് വളതര ക്േശംസനീയമാണ്  .എന്നാല് 

മസ്റ്റര്പറാളിലില് പരഖ തേടുപത്തെതായ    തമഷര്തമൻറ് ബു് ് നമ്പര്   

പരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല .  

11. തമഷർതമൻറ് ബുക്ക് :ക്േവര്ത്തി തുടങ്ങുന്നതിന ്മുമ്പും പശഷവും 

അളവുരൾ പരഖതപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന പരഖയാണ ്തമഷര്തമറെ ്

ബു്.്എല്ലാ ഫയലുരളിലും M book ഉൊയിരുന്നു. 

എല്ല  എം .ബുക്കോല്ും വര്ഗക്ക് ധക ്്, വര്ഗക്കോന്ലറ ധിര് ,ധിജ് നമ്പര്ഗ    

എേോധമറ്റ് തുക, എന്നോവ ഉണ്ട യോശുന്നു. ിശോധ   ോച്ച  4 എം .ബുക്കും 

സര്ഗട്ടോസഫ ലെയ്തോട്ടുള്ളത യോശുന്നു. മ േര്ഗ ധറ ൾ നമ്പര്ഗ, AS,TS നമ്പര് 

എന്നിവ രൂടി പരഖതപ്പടുപത്തെതാണ്. ബന്ധെട്ട ഉധദയ രസ്ഥര്ഗ  

തീയതോധയ ടുകൂടോയ ഒെ്, സീല്  എന്നോവ ധശഖലെടുലതണ്ട ത ണ്.  . 

12.സൊധന ഘടകം  

 ിശോധ   നയ്ക്ക് വോധ യമ യ ഫയല്ുകളോല്ഡ ബ  കമല്ല.  

13. ബ്വ  ല്ിസ്റ്റ് 

IrXy-k-a-b¯v lmPÀ Fw .sF FknÂ tcJ-s¸-Sp¯n thPvenÌv 

B¡p-Ibpw thX\w F^v. Sn .H മുഖ ന്തശം  sXmgn-em-fn-I-fpsS _m¦v 

A¡u-nÂ F¯n-¡p-¶-Xn\pw th Imcy-§Ä IrXy-X-tbmsS 

sN¿p-¶-Xmbn ഫയളുകളോÂ നോന്നും .- th-PvenÌv ]IÀ¸v ^b-ep-I-

fnÂ kq£n-¨n-«pv. 
14. FTO 
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  ഫെ് ക്ടാൻ്ഫര് ഓര്്ര് എല്ലാ ഫയലിലും ഉൊയിരുന്നു. എന്നാല് പവജ് 

ലിസ്റ്റിന ്  അനുസരിച്ചുള്ള ഫെ് ക്ടാൻ്ഫര് ഓര്്ര് എല്ലാ  ഫയലിലും 

രാണാൻ സാധിച്ചില്ല .രുതറ ക്േവര് ത്തിരളുതട ഒന്നിച്ചുള്ള എഫ ്.ടി.ഒ ആണ ്

അധിരവും സൂക്ഷിച്ചിരി്ുന്നത് . 

 

15.തമറ്റീരിയൽ വൗച്ചർ 

ിശോധ   നയ്ക്ക് വോധ യമ യ ഗ്ിവര്ഗത്തോകൾ ലമറ്റീശോയല്ഡസ് 

ഉിധയ രോച്ച് ഉള്ളതല്ല. എന്ന ല്ഡ സോറ്റോസൺ ഇന്ഫര്ഗധമഷന് ധബ ര്ഗഡോന്   

െോല്വ യ തുകയുലട ലമറ്റീശോയല്ഡ ബോല്ഡ ഫയല്ല്ോല്ഡ സൂക്ഷോധകണ്ട ത ണ് .   

16. ബ്െൊയൽറ്റി  

ഗ്ിസ്തുത ഗ്ിവര്ഗത്തോകളോല്ഡ ബ  കമല്ല. 

 

17.ബ്ഫൊബ്ട്ടൊഗ്രൊഫ്സസ് 

ഓപരാ വര്് ് ഫയലുരളിലും ക്േവര്ത്തി ആരംഭി്ുപമ്പാൾ, 

നടന്നുതരാെിരി്ുപമ്പാൾ,  േൂര്ത്തീരരണ പവളയില് എന്നിങ്ങതന മൂന്നു 

ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള  പഫാപട്ടാക്രാഫ്സ ് സൂക്ഷിപ്െതുെ്. ക്േവര്ത്തിയുതട 

സുതാരയതയ്്ും ഒരു സ്ഥലത്തുതതന്ന ക്േവര്ത്തിരൾ 

ആവര്ത്തി്ാതിരി്ുന്നതിനും, നിര്േിഷ്ട ക്േവര്ത്തിരൾ നിര്േിഷ്ട 

സ്ഥലത്ത ്തതന്നയാണ് തെയ്യുന്നത ്എന്ന ്ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുമാണ ്ഇത്തരം 

പഫാപട്ടാക്രാഫുരൾ ഫയലില് സൂക്ഷി്ുന്നത.്IF/365134 സര്്ാരിതെി  

ഭവനേദ്ധതി(സലഫ-് പസാമ േിപനശ)്ക്േരാരമുളള േണിരൾ  എന്ന 

ഫയല് ലില്  3 പസ്റ്റജ് പഫാപടാക്രഫ്സ ് ഉൊയിരുന്നു.  എല്ലാ ക്േവര്ത്തി 

ഫയലുരളിലും പഫാപട്ടാക്രാഫ്സ് ഉൊയിരുന്നുതവങ്കിലും  3 പസ്റ്റജ ് 

പഫാപട്ടാക്രാഫ്സ ്ഉൾതപ്പടുത്താൻ ക്ശദ്ധിപ്െതാണ് . 

 18 ജിബ്യൊ ടൊഗ്ഡ് ബ്ഫൊബ്ട്ടൊസ്  

  



24 
 

ക്േവര്ത്തി സ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഉോധിയാണ് ജിപയാ ടാഗ് േ ്

പഫാപട്ടാസ.്  േരിപശാധനയ്്് വിപധയമാ്ിയ ഫയലുരളിതലല്ലാം ജിപയാ 

ടാസ്്് പഫാപട്ടാസ് ഉൊയിരുന്നത് നന്നായിരി്ുന്നു . 

19.പൂർത്തീകരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബ്കൊയി  

 Hmtcm {]hr-¯nbpw ]qÀ¯oI-cn-¨-Xnsâ 

km£-y-]-{X-amWv {]hÀ¯n ]qÀ¯oI-cW 

km£-y-]-{Xw.CXv kmt¦-XnI hnZ-KvZ³ 

km£-y-s¸-Sp¯n ^b-enÂ kq£n-t¡--

Xm-Wv.                                                          
{]hÀ¯n ]qÀ¯oI-cW km£-y-]-{Xw 
എല്ലാ ഫയലിലുംരാണാനായി .ഫയല്  

േരിപശാധന പവളയില്  ക്േവര്ത്തി 

േൂര്ത്തീരരി്ാത്തതിനാല് പരഖയില്  എല്ലാ 

വിവരങ്ങളും ഉൊയിരുന്നില്ല .. 

20. മസറ്്റർ ശറാൾ   മൂടവെൻറ് സ്ലിപ ്: 

4 വര്്് ഫയലുരളിലും മാസ്റ്റര് പറാൾ  മൂതവമൻറ് സ്ലിേ ്ഉൊയിരുന്നു.  

എല്ലാ പരാളവും എല്ലാ വര്്ു  ഫയലിലും േൂരിപ്പിച്ചിട്ടുൊയിരുന്നു. 

21.ശസാഷയൽ ഓഡിറ്്റ റിശപാർട്ട ്ശകാപി : 

  എ.എം.സി ക്േരാരമുള്ള പസാഷയല് ഓ 

്ിറ്റ് നടപ്പാ്ുന്നത് ഇപപ്പാഴാണ്.  

 

22. സസറ്റ് ഡയെി 

 സംസ്ഥാന സര്്ാരിതറെ നിര്പേശക്േരാരം  

വര്് ്ഫയലില് സൂക്ഷിപ്െ 22 മതത്ത 

പരഖയാണ ്സസറ്റ ് ്യറി. 

.േരിപശാധനയ്്്  വിപധയമാ്ിയ 

ക്േവൃത്തിരളില്  ഓ്ിറ്റ ്  രാലയളവില് 

േൂര്ത്തീരരി്ാത്തതിനാല് ഫയലില് 

സസറ്റ് ്യറി ഉൊയിരുന്നില്ല .ക്േ്രു ത 

പരഖ  ബാധരമല്ല . 
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  സസറ്റ ്്യറി യുതട  രവര്പേജില് 

ക്േവര്ത്തിതയ രുറിച്ചുള്ള ക്ോഥമിര 

വിവരങ്ങൾ  ഏതതാരു വയക്തി്ും 

മനസ്സിലാ്ാൻ േറ്റുന്ന രീതിയില് 

ഉൊപരെതാണ.് ക്േവര്ത്തി ആരംഭി്ുന്ന   

േിവസം ,ക്േവര്ത്തി അവസാന തീയതി  

എന്നിവ പരഖതപ്പടുതതൊതാണ് . 

,അപതാതടാപ്പം  എസ്റ്റിപമറ്റ ്തുര,ക്േവൃത്തി 

േിനങ്ങൾ  , എന്നിവ രവര്പേജില് 

ഉൊയിരി്ണം  

 േണിസ്ഥലതത്ത തസൗരരയങ്ങളുതട ലഭയത 

അടങ്ങിയ തെ് ്ലിസ്റ്റ ് േൂരിപ്പച്ചിരി്ണം . 

 സസറ്റ് ്യറി യുതട ഒരു ഭാരമാണ്  േദ്ധതി 

ആരംഭ മീറ്റിങ്്ങ.  ഒരു ക്േവൃത്തി 

തുടങ്ങോയതുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ ്

ക്േവര്ത്തിതയ്ുറിച്ചുളള  വിവരങ്ങൾ 

േങ്കുവയ്്ുന്നതും അതുപോതല ഒരു 

ക്േവര്ത്തി എങ്ങതന തെയ്യണതമന്ന ്

തതാഴിലാളിരള്് ്   രൃതയമായ 

അവപബാധം ഉൊ്ി എടു്ുന്നതിനും 

വാര്്് തമമ്പര്,  സ്റ്റാഫ ്എന്നിവരുതട  

അധയക്ഷതയില് രൂടുന്ന പയാരമാണ ്േദ്ധതി  

ആരംഭ  മീറ്റിങ്്ങ. ഏതതാരു ക്േവര്ത്തി  

േദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിംര് നടപത്തെതുെ് .                                                                                   

 സസറ്റ് ്യറിയില്  ഉൊയിരിപരെ  

മതറ്റാരു ക്േധാനതേട്ട ഭാരമാണ് 

തതാഴിലാളിരളുതട സാക്ഷി േക്തം:മസ്റ്റര് 

പറാളില് ഒപ്പുതവച്ച തതാഴിലാളിരൾ 

ക്േവൃത്തി തെയരു  എന്നും, പമറ്റ ്പമല്പനാട്ടം 

വഹിച്ചു എന്നും തതളിയി്ുന്ന 

ആധിരാരിര പരഖയാണ് സാക്ഷി േക്തം..  



26 
 

 

VMC Report 

  ഓപരാ വാര്്ിതല ക്േവര്ത്തനങ്ങതള 

നിരീക്ഷി്ുന്നതിനും രൂടുതല് 

തമച്ചതപ്പടുത്തുന്നതിനുമായി രാരയക്ഷമമായ 

ക്േവര്ത്തിപ്െവരും, ആ ക്േവര്ത്തിയില് 

ഉൾതപ്പടാത്ത    വയക്തിരളാണ്  വി. എം.സി 

യില് അംരങ്ങൾ ആയിരിപ്െത് . 

സന്ദർശക കുെിയ്: 

 

ക്േവര്ത്തിയുതട ഓപരാ ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള േുപരാരതി  വിലയിരുത്തുന്നതിനും, 

തതാഴിലാളിരളുതട ക്േശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാ്ുന്നതിനും, േദ്ധതി നിര്വഹണ 

ഏജൻസിയുതട ഉപേയാരസ്ഥര്, ജനക്േതിനിധിരൾ, VMC അംരങ്ങൾ എന്നിവര് 

ക്േവര്ത്തി  നട്ുപമ്പാൾ സ്ഥല സന്ദര്ശനം നടപത്തെതാണ.് സസറ്റ ്

്യറിരളില്, സന്ദര്ശരരുതട  പേരും,ഒപ്പും, സന്ദര്ശന രുറിപ്പും 

പരഖതപ്പടുപത്തെതാണ്.  

 

                                                                                                                                                                                         

ഫീൽഡ് പരിബ്ശൊധന  നടത്തിയ ിതെ    കതണ്ടത്തല്ുകള്പ്പ 

                                                                                             

                      
SL. 
NO 

                                   
Work Code & 
Name 

                   
Estimate 
Measurme
nt 

                       
M.Book 
Measurment 

                                                                                  
Field Measurment 
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1 IF/365134 
ഭവന 
ിദ്ധതോ(ധസ 
മ ദോധനശ്  ) 

Not 

needed. 

Not needed.  Not needed.  

2 IF/361935 
ഭവന 
ിദ്ധതോ(ഷോജോ 
ശ ജന്  )   

Not 

needed. 

Not needed. Not needed. 

3 WC/324529 
കയ്യ ല് 
നോര്ഗമ ണം 
ward12 

1285 sqm 1208 sqm Site Name M.book 
measurment 

Field 
Measurment 

Annamma 

(012/103) 

397.30 sqm 112.67 sqm 

Seleena   
Beevi 

(012/3) 

369.9 sqm 84.85 sqm 

Kujumol 
Jhony 

(011/74) 

140.10 sqm 120  sqm 

John 
Joseph 
(012/11) 

307.42 sqm Not Posible to 
take accurate 
measurements. 

Total  1208.72 sqm  

4 WC/336702 
കയ്യ ല് 
നോര്ഗമ ണം 
ward12 

 950 

sqm 

819 sqm Site Name M.book 
measurment 

Field 
Measurment 

Geetha 
sivan 
(010/4) 

447.7 sqm 82.26 sqm 

Jhon 
joseph 
((012/11)) 

372.26  sqm Not Posible to 
take accurate 
measurements. 

Total 819.96 sqm  
 

                                                                   
1.സല്ഫ്റ് ഭവന ിദ്ധതോ (ധസ മ ദോധനശ്  ),IF/365134. 

90 േിവസതത്ത തതാഴില് േിനങ്ങൾ ഈ ക്േവര്ത്തിയിലൂതട   സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുെ് . 

26370 രൂേയാണ് ക്േവര്ത്തി്ുപവെി ആതര െിലവഴിച്ചിരി്ുന്ന തുര. 

ഇതി ല് 1980 രൂേ  സിറ്റിതസൻ ഇൻഫര്പമഷൻ പബാര്്ിനു െിലവഴിച്ചിട്ടുെ്.   

.ക്േവര്ത്തി സ്ഥലത്ത് സിറ്റിതസൻ  ഇൻഫര്പമഷൻ പബാര്്്  ഉൊയിരുന്നു 
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.ഈ ക്േവര്ത്തി തരാെ്  വളതര അധിരം ക്േപയാജനം ലഭിച്ചിട്ടുെ് എന്ന ്

രുണപഭാക്താവ് േറയുരയുൊയി. 

 2.സല്ഫ്റ് ഭവന ിദ്ധതോ (ഷോജോ ശ ജന്   ),IF/361935.  

13-ആം വാര്്ില് താമസി്ുന്ന ഷിജി രാജന ്  12 വാര്്ിലാണ് തതാഴില് 

രാര്് ് രജിസ്റ്റര് തെയരിരി്ുന്നത് (012/43). 56 േിവസതത്ത തതാഴില് േിനങ്ങൾ 

ഇതുവതര സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുെ്.  ക്േവര്ത്തി്ു പവെി 17156 രൂേയാണ് ആതര 

െിലവഴിച്ചിരി്ുന്ന തുര. 1980 രൂേ  സിറ്റിതസൻ ഇൻഫര്പമഷൻ 

പബാര്്ിനു െിലവഴിച്ചിട്ടുെ്. ക്േവര്ത്തി േൂര്ത്തി രരിച്ചിട്ടില്ല.  

3. കയ്യ ല് നോര്ഗമ ണം ward12 (WC/324529) 

161,232 രൂേ െിലവഴിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ക്േവര്ത്തി ആതര   4 വയക്തിരളുതട 

േുരയിടത്തില്  ആയാണ്  േൂര്ത്തിരരിച്ചിരി്ുന്നത്.രയ്യാലരൾ  േണിതതു  

വഴി മതണ്ണാലിപ്പ് തടയാനും അതുമൂലം രൃഷി ഭൂമിരൾ  സംരക്ഷി്ാനും 

രഴിയുന്നു .മലപയാര പമഖലയായ  ഈ ക്േപേശത്ത് ഇത്തരം ക്േവര്ത്തിരൾ  

നടപ്പിലാ്ുന്നത് വഴി രര്ഷരര്് ് ഏതറ ക്േപയാജനം ലഭി്ുന്നു . 

ക്േവര്ത്തി നടന്നിരി്ുന്ന 4 സസറ്റരളില് 3 സസറ്റുരളില് മാക്തമാണ ്

രൃതയമായ അളതവടുപ്പ് സാധിച്ചത്. പജാൺ  പജാസഫ ്(012/11) എന്ന 

വയക്തിയുതട േറമ്പില്  307.42 sqm രയ്യാല നിര്മ്മിച്ചതായി എം .ബു്ില് 

നിന്നും വയക്തമാണ ്  . േറമ്പും  രയ്യലരളും രാട് േിടിച്ചു രിടന്നതിനാലും 

,മറ്റു രയ്യാലരൾ  ശക്തമായ തവള്ളം ഒഴുരുന്ന പതാടിനു 

അരിരിലയതിനാലും (ഓരസ്റ്റ ് മാസത്തിതല മഴ മൂലം )രൃതയമായ  

അളതവടുപ്പിന ് സാധിച്ചില്ല. മറ്റ ് 3 വര്് ് സസറ്റുരൾ മാക്തം േരിരണിച്ചാല് 

രൂടിയും ഉൊയിരിപ്െ 907.3 sqm രയ്യലയില്  317.52 sqm രയ്യലയാണ ്

ഉൊയിരുന്നത് .ഈ ക്േവര്ത്തി സ്ഥലത്ത് മാക്തം 76,471 രൂേയുതട നഷ്ടം 

ഉൊയിട്ടുെ് .ക്േവര്ത്തി സ്ഥലത്ത് സിറ്റിതസൻ ഇൻഫര്പമഷൻ പബാര്് ് 

ഉൊയിരുന്നു . 

 

  4.കയ്യ ല് നോര്ഗമ ണം (WC/336702)  : 110,172 രൂേ  െിലവഴിച്ചിട്ടുള്ള ഈ 

ക്േവര്ത്തി ആതര 2  വയക്തിരളുതട േുരയിടത്തില് ആയാണ ് 

േൂര്ത്തിരരിച്ചിരി്ുന്നത്.മുരളില്  സൂെിപ്പിച്ചത ് പോതല പജാണ ് 
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പജാസഫ ്(012/11) എന്ന വയക്തിയുതട േറമ്പില്  രൃതയമായ  അളതവടുപ്പിന ്

സാധിച്ചില്ല.രീത ഭായ് ശിവൻ  (010/4)  എന്ന വയക്തിയുതട േറമ്പില്     447.7 sqm 

രയ്യാല േണിതിരി്ുന്നു എന്ന് എം .ബു്ില്  നിന്നും വയക്തമാണ് .എന്നാല്  

സസറ്റില് 82.26 sqm രയ്യലയാണ് ഉൊയിരുന്നത് . 365.44 sqm രയ്യലയുതട 

രുറവുെ് .ഈ ക്േവര്ത്തി്ു മാക്തം  47,383 രൂേ യുതട നഷ്ടം ഉൊയിട്ടുെ് 

.ക്േവര്ത്തി സ്ഥലത്ത ്സിറ്റിതസൻ ഇൻഫര്പമഷൻ പബാര്് ് ഉൊയിരുന്നു . 

 സിറ്റിസൻ  ഇൻബ്ഫൊർബ്മഷൻ ബ്ബൊർഡ് (CIB) 

തതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതിയുതട സുതാരയത ഉറപ്പാ്ുന്നതിനു പവെിയുള്ള ഒരു 

ഉോധിയാണ് സിറ്റിസൺ ഇൻഫര്പമഷൻ പബാര്്് Para 25(a), schedule 1 

അനുസരിച്ച് ഒരു ക്േവര്ത്തിയുതട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ അതായത് 

എസ്റ്റിപമറ്റ് തുര, സാധന പവതന ഘടരങ്ങൾ, യഥാര്ത്ഥ തെലവ് ,തതാഴില് 

േിനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾ്ും 

രുണപഭാക്താ്ൾ്ും മനസ്സിലാരുന്ന രീതിയില് ക്േേര്ശിപ്പിപ്െത് 

അനിവാരയമാണ.്.ഈ പബാര്്് സ്ഥാേിപ്െത് ഓപരാ ക്േവര്ത്തിയുതടയും 

ആരംഭഘട്ടത്തില് ആണ്. ഓപരാ ക്േവര്ത്തി്ും അനുസൃതമായി 

നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുള്ള അളവുരളില് ഉള്ള പബാര്്ുരൾ സിമൻറഉ്ം 

പരാൺക്രീറ്റും ഉേപയാരിച്ച് നിര്മ്മിച്ച് സ്ഥാേി്ണതമന്ന് നിയമം 

അനുശാസി്ുന്നുെ്. ഇരുമ്പ് ,ടിൻ ,ഫ്ളര്സ്ഷീറ്റുരൾ തുടങ്ങിയവ 

ഉേപയാരിച്ചിട്ടുള്ള പബാര്്ുരൾ സ്ഥാേി്ുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. 

നിര്മ്മാണതച്ചലവ് വയക്തിരത ക്േവര്ത്തിരൾ്് 3000 രൂേയും തോതു 

ക്േവര്ത്തിരൾ്് 5000 രൂേയും ആണ് േരമാവധി െിലവ് എന്നാണ് ആനുവല് 

മാസ്റ്റര് സര്്ുലര് നിഷ്കര്ഷി്ുന്നത്. സിഐബി അടങ്ങുന്ന ഒരു പഫാപട്ടാ 

വര്്് ഫയലില് ഉൾതപ്പടുത്തണം എന്നത് നിര്ബന്ധമാണ്.  േരിപശാധനയക ്

വിപധയമായ  4   തതാഴില്   സ്ഥലത്തും  CIB ഉൊയിരുന്നു . 

 നോര്ഗധേ ങ്ങൾ 

DtZymKØtcmSv 

 ഗ്ിവര്ഗത്തോ ^benÂ kq£nt¡ണ്ട 22 tcJIÄ IrXyambn kq£n¡Ww 

.tI{µ kÀ¡mcnsâ C¡mcy¯nepÅ amÀK \nÀt±iw IrXyambn 

]ment¡XmWv.                                     
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 FÌn-taäv P\Iob `mjbnÂ sXmgnemfnIÄ¡v a\knemhp¶ 

coXnbnemhWw.  

 {]hy¯n Øew ]cntim[n¨v Xs¶ FÌntaäv IrXyambn X¿mtdt¡-

XmWv. 

   തക്ോജര്റ്റ്  ഇനീഷയല് മീറ്റിംരില് (PIM) Â ിലങ്കടുക്കുകയും ഓധശ  

ലത ഴോല് ളോയും ലെധയ്യണ്ട അളവ് കൃതയമ യും അറോയോക്കുകയും അത് 

ിശോധ   ോലയ ക്കയും ലെധയ്യണ്ടത ണ്. 

 te_À _UvPäv hmÀjnI IÀ½]²Xn, sjÂ^v Hm v̂ s{]mPIvSv hÀ¡v 

കല്ണ്ടര്ഗ F¶nh X¿mdm¡p¶XnÂ sXmgnemfnIfpsSbpw 

KpWt`mà¡fpsSbpw {]mtZinI hnZvK²cpsSbpw ]¦mfn¯w 

Dd¸m¡Ww. 

 തതാഴില് രാര്്ില് പഫാപട്ടാ േതിപ്പി്ുന്നതിനുള്ള െിലവ് 

തതാഴിലാളിരളില് നിന്ന് ഈടാ്ാൻ ോടില്ല. 

o . 

 തതാഴിലിനുപവെി അപേക്ഷി്ുപമ്പാൾ േരരം രസീതി നല്പരെതാണ്. 

 തതാഴിലാളിരളുതട തതാഴില്സ്ഥല  അടിസ്ഥാന സൗരരയങ്ങൾ ഉറപ്പാ്ാൻ    

   പവെ നടേടി സവീരരി്ുര 

ഗ്ര മിഞ്ച യത്തോധന ട്                                                
1.IrXyamb CSthfbnÂ {Kmak`, tkmjyÂ HmUnäv {Kma k` F¶nh 

\S¯Ww  

2. sXmgnÂ BhiyIX IrXyambn cPnÌÀ sN¿p¶Xn\pw sXmgnemfnIfpsS 

AÀlXIfpw AhImi§fpw Ahsc t_m[ys¸Sp¯p¶Xn\pw ]cmXnIÄ 

]cnlcn¡p¶Xn\pambn tdmkvKmÀ Zn\w kwLSn¸nt¡ണ്ടXmWv. 

3.ലത ഴോല് ളോകളുലട ലത ഴോല്ഡസ്ഥല്  അടോസ്ഥ ന സൌകശയങ്ങൾ ഉറെ ക്ക ന് 

ധവണ്ട നടിടോ സവീകശോക്കുക. 

4.tZiob D]Poh\ anjsâ klmbt¯msS sa¨s¸« cnXnbnepÅ sXmgnÂ 

]cnio\w \ÂIn Ipd¨p sXmgnemfnIsf AÀ² വോദഗ്ദ്ദ്ധ ലത ഴോല് ളോ കള ക്കോ 

മ റ്റുക.          .                                   
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5.തതാഴില് രാര്്ില് പഫാപട്ടാ  േതിപ്പി്ുന്നതിനുള്ള െിലവ ്

തതാഴിലാളിരളില് നിന്ന ് ഈടാ്ാൻ ോടില്ല.                                

6.ലത ഴോല്ുറെ് ]²Xn \S¸nem¡p¶Xn\p hn\ntbmKn¡p¶ XpIbv¡pÅ 

t\«മുൊരുന്നുപൊ  എന്ന് Dd¸m¡Ww. 

klm-bn-̈ -hÀþ {]kn-Uv, sk{I-«-dn, 12þmw hmÀUv sa¼À, Fw. Pn. F³. BÀ 

C. Pn എ  മുന്  Poh-\-ക്ക ശോയ യോശുന്ന ഓവര്ഗസീര്  സുജ ,ഡോ .ഇ .ഓ മഞ്ചു, 

taäv , hÀ¡ÀamÀ. 

 

 രരിംരുന്നം   േഞ്ചായത്തിതല തതാഴിലുറപ്പ ്േദ്ധതിയില് 1 ഓവറ് സീര ് യും 1  

പ്റ്റ എൻക്ടി ഓപ്പപററ്ററും മാണുള്ളത്  ഉള്ളത.് ഈ േഞ്ചായത്തില് ഇവരുതട 

പസവനം അഭിനന്ദനാര്ഹമാണ.് ഈ പസാഷയല് ഓ്ിറ്റ ് ക്േക്രിയല ് 

ഞങ്ങൾ് ്ആവശയമായ പസവനങ്ങൾ യഥാസമയം നല്രിയ ബഹു. 

ക്േസി്ൻറ,്  തസക്രട്ടറി, തസല്  ജീവന്ാര്, വാര്്് തമമ്പര് രൂടാതത 

ഫീല്് ്തല ക്േവര്ത്തനങ്ങൾ്് ഒപ്പം  ഉൊയിരുന്ന പമറ്റ ് 

ആൻസി,ശയമള,വിലാസിനി  എന്നിവര്് ്നന്ദി അറിയി്ുന്നു. 

 

    A\p-_\v[w 

tdmkvKmÀ Zn\w 

 sXmgnÂ BhiyIX IrXyambn cPnÌÀ sN¿p¶Xn\pw sXmgnemfnIfpsS 

AÀlXIfpw AhImi§fpw Ahsc t_m[ys¸Sp¯p¶Xn\pw ]cmXnIÄ 

]cnlcn¡p¶Xn\pambn tdmkvKmÀ Zn\w kwLSn¸nt¡ണ്ടXmWv.  tdmkvKmÀ 

Zn\w BNcn¡p¶Xn\p ap³]mbn hnhcþhnZym`ymkþhym]\ (sF.C.kn) 

{]hÀ¯\§Ä kwLSn¸n¡p¶psണ്ട¶v PnÃm t{]m{Kmw tImÀUnt\äÀ Dd¸v 

hcpt¯ണ്ടXmWv. tdmkvKmÀ Zn\Ieണ്ടÀ kw_Ôn¨v {Kma]©mb¯pIsf 

{]tXyIambn t_m[hXvIcnt¡ണ്ടXmWv.  

 tdmkvKmÀ Zn\w kwLSn¸n¡p¶Xnsâ NpaXeIfpw D¯chmZnXz§fpw 

  1)kwØm\ kÀ¡mtcm PnÃmt{]m{Kmw tImÀUnt\ätdm cq]nIcn¨n«pÅ 

{]Xnamk¸«nI  A\pkcn¨v Xs¶ tdmkvKmÀZn\w kwLSn¸n¡p¶psണ്ട¶v 

PnÃm t{]m{Kmw tImÀUnt\äÀ Dd¸v hcpt¯ണ്ടXmWv. Cu ]«nI {KmahnIk\ 

a{´mebhpambpw  s]mXpP\§fpambpw ]¦v hbvt¡ണ്ടXmWv. tdmkvKmÀ Zn\w 
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Hcp amk¯nsemcn¡Â, {Kma]©mb¯v Xe¯ntem hmÀUvXe¯ntem 

kwLSn¸nt¡ണ്ടXmWv. 

 2) {Kma]©mb¯v {]knUâv/ \ntbm-Kn-¡-s¸« {Kma]©mb¯vXe `mchmln 

tdmkvKmÀ  Zn\m-N-c-W-̄ nÂ A²y£X hlnt¡ണ്ടXmWv. CXv \S¯p¶Xn\pw 

\S]Sn{Ia§Ä tcJ-s¸-Sp¯p¶Xn\papÅ NpaXe {KmatdmkvKmÀ klmbIv, 

taäv, kzbw klmbkwL§fpsS s^Utdj³ AwK§Ä F¶nhÀ¡mWv. 

 3) PnÃm t{]m{Kmw tImÀUnt\äÀ tdmkvKmÀ Zn\w BNcn¡p¶Xn\mbn  

\nÝbn¡s¸«n«pÅ Znhkw tamWnädnwKv kµÀi\w \S¯p¶Xn\mbn 

DtZymKØsc  \ntbmKnt¡ണ്ടXmWv. Cu tbmK¯nsâ an\n«vkv 

s]mXpP\§Ä¡v  ]cntim[n¡p¶Xn\pw tkmjyÂ HmUnän\pw e`y-am-t¡-ണ്ട 

Xpw {]-k-àamb  am\ZvÞ§Ä kw_Ôn¨ hnhc§Ä krjvSn¡s¸Sp¶ 

sXmgnÂ Zn\§fpambn s]mcp¯s¸Sp¶Xn\pambn F³.BÀ.C.Pn.F tkm-̂ v-

änÂ DÄtNÀ-¡p-I-bpw  sN-t¿-ണ്ട-XmWv. 

 4)kwØm\ kÀ¡mÀ tdmkvKmÀ Zn\w kwLSn¸n¡p¶Xv kw_Ôn¨ 

dnt¸mÀ«pIÄ tiJcn¡p¶XmWv. kwØm\ kÀ¡mÀ, sXmgnÂ BhiyIX 

kw_-Ôn-̈  PnÃm-X-e dn-t¸mÀ-«p-IÄ ]-Xn-hmbn AhtemI\w sNt¿ണ്ടXmWv. 

 

sXmgnepd¸v-]²Xnbnൽ GsäSp¯v \S¯mhp¶ {]hr¯nIÄ.  

 

hn`mKw F : {]IrXn hn`h ]cn]me\hpambn _Ôs¸« s]mXp{]hr¯nIÄ  

i. IpSnshÅ t{kmXÊpIÄ DÄs¸sSbpÅ `qKÀ`Pe hnXm\w DbÀ¯p¶Xn\v 

Bhiyamb ASnbWIÄ (Underground dykes), a¬XSbWIÄ, AWIÄ 

(tÌm¸vUmw), sN¡vUmapIÄ XpS§nb Pekwc£W¯n\pw PesImbv¯n\pw 

klmbIcamb \nÀ½nXnIÄ;  

ii. Hcp \oÀ¯S¯nsâ ka{K ]cn]me\¯n\v DXIp¶ CSs]SepIfmb 

tImqÀ{S©pIÄ, X«vXncn¡Â (Terracing), tImqÀ_pIÄ, 

IÂ¯SbWIÄ, Kym_ntbm¬ \nÀ½nXnIÄ, \ocpdh {]tZi¯nsâ 

]cnt]mjWw XpS§nb \oÀ¯S ]cn]me\ {]hr¯nIÄ ;  

iii. kq£vaþsNdpInS PetkN\ {]hr¯nIfpw tXmSpIÄ/I\mÂ F¶nhbpsS 

\nÀ½mWw, ]p\cp²mcWw, sabnâ\³kv F¶n {]hr¯nIfpw ;  

  PetkN\ Ipf§fptSbpw aäv Pet{kmXÊpIfptSbpw Bgw Iq«Â 

DÄs¸sSbpÅ ]c¼cmKX Pet{kmXÊpIfpsS ]p\cp²mcWhpw;  
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v. IStemc§fnepw Ipf§fpsS AcnInepw I\mÂ _pIfnepw tdmUpIfpsS 

Hmc¯nepw, h\`qanbnepw, aäv s]mXp`qanbnepw ^ehr£§Ä AS¡apÅ 

acw h¨v ]nSn¸n¡epw h\hXvIcWhpw, ChbnÂ \n¶pw e`n¡p¶  

BZmb¯nsâ AhImiw JÞnI 5 Â {]Xn]mZn¡p¶ IpSpw_§Ä¡v 

\ÂtIXmWv;  

i. s]mXp `qanbnse `qhnIk\ {]hr¯nIfpw.  

hn`mKw _n: kaql¯nÂ AhiX A\p`hn¡p¶ hn`mK§Ä¡pÅ hyànKX 

BkvXnIÄ (JÞnI 5 Â ]cmaÀin¡p¶ IpSpw_§Ä¡v am{Xw)  

 JÞnI 5 Â ]cmaÀin¡p¶ IpSpw_§Ä¡v Scheduled caste, Scheduled 

Tribe, Nomadic Tribe, De-Notified Tribe, Zmcn-{Zy-tc-Jbv¡v Xmsg-bpÅ aäv IpSpw-_-

§Ä, kv{XoIÄ Krl-\m-Y-bmb IpSpw-_-§Ä, `n¶-ti-jn-¡mÀ Krl-\m-Y-cmb 

IpSpw-_w, `q]-cn-jvI-c-W-̄ nsâ KpW-t`m-àm-¡Ä, Cµnc Bhmkv tbm-P\ 

KpW-t`m-àm-¡Ä, h\m-h-Imi \nb-a-{]-Im-c-apÅ KpW-t`m-àm-¡Ä, apI-fnÂ 

]d-ªn-cn-¡p¶ IpSpw-_-§-f-Ãm¯ ]£w, 2008þse ImÀjnI ISmizmk \nba 

{]Im-c-apÅ sNdp-In-S-þ-\m-a-am{X IÀj-IÀ, `qanbpsS Dev]mZ\£aX 

hÀ²n¸n¡p¶Xn\mbn `qhnIk\hpw, InWdpIÄ (Dugg well), Ipf§Ä (farm 

ponds), aäv PesImbv̄ v \nÀ½nXnIÄ F¶nh DÄs¸sSbpÅ 

PetkN\¯n\mhiyamb ASnØm\ kuIcy§Ä e`yam¡Â;  

 ]gIrjn, ]«v\qÂIrjn, tXm«hnfIrjn, ^mwt^mdkv{Sn F¶nhbneqsS 

BPoh\w sa¨s¸Sp¯Â;  

 JÞnI 5 Â kqNn¸n¡p¶ IpSpw_§fpsS Xcniv `qan/ ]mgv`qan (fallow or 

waste land) hnIkn¸n¨v Irjn¡v A\ptbmPyam¡Â;  

 Cµnc Bhmkv tbmP\ {]Imctam, tI{µ/kwØm\ kÀ¡mcpIÄ 

Bhnjv¡cn¡p¶ aäv `h\ \nÀ½mW ]²XnIÄ {]Imctam GsäSp¡p¶ `h\ 

\nÀ½mW¯nse AhnZKv² ImbnI sXmgnÂ LSIw;  

 arK]cn]me\w t{]mÕmln¸n¡p¶Xn\pÅ ASnØm\ kuIcy§fmb 

tImgn¡qSv, B«n³ IqSv, ]«n IqSv, sXmgp¯v, ]pÂsXm«n F¶nhbpsS 

\nÀ½mWhpw;  aÕy_Ô\ {]hÀ¯\§Ä t{]mÕmln¸n¡p¶Xn\v DXIp¶ 
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ASnØm\ kuIcy§fmb aÕyw DW¡p¶ tI{µ§Ä, aÕyw kq£n¡p¶ 

tI{µ§Ä F¶nh \nÀ½n¡epw hÀjIme¯v am{Xw shffw DXIp¶ 

s]mXpIpf§fnÂ (Seasonal water bodies on public land) aÕyw hfÀ¯p¶Xn\v 

ASnØm\ kuIcy§Ä Hcp¡epw;  

ImÀjntImXv]¶§fpsS CuSpä kw`cW kuIcyw DÄs¸sSbpÅ 

hnfshSp¸n\v tijw Bhiyambn hcp¶ kuIcy§Ä (Post harvest facilities), 

ssPhhfw F¶nhbv¡v Bhiyamb Ømbnbmb ASnØm\ kuIcy§Ä 

krjvSn¡pI hgn ImÀjntImXv]mZ\£aX hÀ²n¸n¡p¶Xn\pÅ 

{]hr¯nIfpw;ii. Häs¸«v InS¡p¶ {Kma§sfbpw, \nÀ±njvS {KmaoW Dev]mZ\ 

tI{µ§sfbpw \nehnepÅ tdmUv irwJebpambn _Ôn¸n¡p¶Xn\pÅ, 

FÃm ImemhØbnepw D]tbmKn¡m³ ]äp¶ {KmaoW tdmUpIfpsS 

\nÀ½mWhpw, HmSIÄ, Iep¦pIÄ F¶nh DÄs¸sSbpÅ {Kma¯nse CuSpä 

DÄtdmUpIfpsSbpw hoYnIfpsSbpw \nÀ½mWhpw;  

 iii. IfnØe§fpsS \nÀ½mWhpw;  

 iv. shÅs¸m¡ \nb{´W kwc£W {]hr¯nIÄ, shÅs¡«v 

Hgnhm¡p¶Xn\pÅ Pe\nÀ¤a\ {]hr¯nIÄ, agshÅw sI«n \nÂ¡p¶ 

Xmgv¶ s]mXpØe§fpsS sa¨s¸Sp¯Â (chaur renovation), 

Xoc{]tZi§fpsS kwc£W¯n\pÅ tÌmw hm«À s{Ubn\pIÄ, F¶nh 

DÄs¸sSbpÅ s]mXp ASnØm\ kuIcy§Ä, tdmUpIfpsS ]p\:cp²mcWw, 

Zqc´{]Xntcm[ X¿msdSp¸pIÄ sa¨s¸Sp¯p¶Xn\pÅ {]hr¯nIfpw;  

{Kma]©mb¯pIÄ, h\nXm kzbw klmb kwL§fpsS s^Utdj\pIÄ, 

sImSp¦mäv _m[nXÀ¡pÅ A`btI{µ§Ä (sskt¢m¬ sjÂäÀ), 

A¦WhmSn tI{µ§Ä, {KmaoW N´IÄ  

  

III. hn`mKw kn : tZiob {KmaoW D]Poh\ anjsâ \n_Ô\IÄ 

A\pkcn¡p¶ kzbwklmb kwL§Ä¡v s]mXp ASnØm\ kuIcy§Ä  

IV. hn`mKw Un : {KmaoW ASnØm\ kuIcy§Ä  F¶nhbv¡mhiyapÅ 

sI«nS§fpsS \nÀ½mWhpw, {Kma/t»m¡vXe {Inantämdnb§fpsS 

\nÀ½mWhpw;  
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i. tZiob `£ykpc£m\nbaw 2013 (20/2013) se hyhØIÄ 

\S¸nem¡p¶Xn\v Bhiyambn hcp¶ `£y[m\y kw`cWnIfpsS 

\nÀ½mWhpw;  

ii. almßmKmÔn tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v \nba {]Imcw GsäSp¡p¶ 

\nÀ½mW {]hr¯nIfpsS FÌntaänsâ `mKambn hcp¶ \nÀ½mW 

kma{KnIfpsS Dev]mZ\hpw;  

iii. almßmKmÔn tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v \nba {]Imcw krjvSn¡s¸« 

{KmaoW s]mXp BkvXnIfpsS AäIpä]WnIfpw;  

   ക്രാമസഭ നിര്പേശങ്ങൾ 

2019 ഓരസ്റ്റ്    23  രരിങ്കുന്നം േഞ്ചായത്തിതല   12 ആം വാര്്ില് യാ 

എള്ളുംേുറത്്ത  നടന്ന  പസാഷയല് ഓ്ിറ്റ്   ക്രാമസഭ യുതട 

നിര്പേശങ്ങൾ.                                                                                         

1. തതാഴില്  രാര്്ില് പഫാപട്ടാ േതിപ്പി്ാനുള്ള തെലവ് 

തതാഴിലാളിരളില്  നിന്ന് ഈടാ്ാന്  ോടില്ല .                                                                  

2.തതാഴിലിനു പവെി  അപേക്ഷി്ുപമ്പാൾ േരരം രസീതി നല്രുര .                                                                                                                                 

3 .ക്േവര്ത്തി ഫയലില് സൂക്ഷിപ്െ 22 പരഖരളും േഞ്ചായത്തില് 

സൂക്ഷിപ്െ 7 രജിസ്റ്ററുരളും രൃതയമായ്  സൂക്ഷി്ുര .    

4.എസ്റ്റിപമറ്റ്     തയ്യാറാ്ുന്നതിന്       മുൻോയി   ഉപേയാരസ്ഥര് 

രൃതയമായി സ്ഥലം സന്ദര്ശി്ുര.                                                                                                                                                                      


