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ആമുഖം 

   ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുതട തതാഴിൽ 

തെയ്യുവാനുള്ളഅവകാശതത്ത സംരക്ഷിച്ചു നിലനിർത്തുന്നതിനായി 

ഇന്ത്യൻ ോർലതമന്റ് അംഗീകരിച്ച ക്േസിഡന്റ് ഒപ്പുതവച്ച 2005 

തസേ്റ്റംബർ മാസം അഞ്ചാം തീയതി പേ്ശീയ ക്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ ്

നിയമം നിലവിൽ വന്നു. ഇതിതന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്ഗാമ ക്േപേ്ശത്ത് 

താമസിക്കുന്ന ഏതതാരു കുടുംബത്തിനും ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം 

100 േ്ിവസതത്ത അധിക തതാഴിൽേ്ിനങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതാണ ്

“മഹാത്മാ ഗാന്ധി പേ്ശീയ ക്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതി” 

ആവിഷ്കരിക്കതപ്പട്ടത് ക്േകൃതി വിഭവ േരിോലനത്തിലൂതട ഓപരാ 

ക്േപേ്ശതത്തയുംവിഭവ അടിത്തറ ശക്തമാക്കുക  വരൾച്ച ,മതണാലിപ്പ് 

,തവള്ളതപ്പാക്കം, വനനശീകരണം തുടങ്ങിയ ോരിസ്ഥിതിക 

ക്േശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിലൂതട 

ഉൽോേ്നം,ഉൽപ്പാേ്നക്ഷമത എന്നിവ വർധിപ്പിക്കുക ,ക്്രീ 

ശാക്തീകരണം, േ്ുർബല വിഭാഗങ്ങളുതട ഉന്നമനേരമായ ആ്രികൾ 

സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂതട േ്ാരിക്േ്യ ലഘൂകരണം എന്നിവ ഈ േദ്ധതിയുതട 

ലക്ഷയമാണ്. നിയമത്തിതന്റ േിൻബലമുള്ള അവകാശ അധിഷ്ഠിത 

േദ്ധതിയാതണന്നതും , തുലയ പജാലിക്്ക തുലയപവതനം, േദ്ധതി 

രൂേീകരണത്തിൽ തോതുജനങ്ങൾക്കുള്ള േ്് എന്നിവ തതാഴിലുറപ്പ് 

േദ്ധതിയുതട മുഖയ സവിപശഷതയാണ് .   പേ്ശീയ ക്ഗാമീണ 

തതാഴിലുറപ്പു േദ്ധതി ക്േകാരം ക്ഗാമേഞ്ചായത്ത് ക്േപേ്ശത്ത് 

നടപ്പിലാക്കുന്ന എല്ലാ ക്േവർത്തികളും പസാഷയൽ ഓഡിറ്റിന് 

വിപധയമാക്കും എന്ന 17(2) വകുപ്പ ് നിഷ്കർഷിക്കുന്ന 

ക്േവർത്തനതത്തപ്പറ്റി തെലവഴിക്കുന്നത് േൗരസമൂഹം നടത്തുന്ന 

േരസയവും സവതക്ന്ത്വുമായ േരിപശാധനയാണിത്. തതാഴിലുറപ്പ ്

നിയമക്േകാരം വർഷത്തിൽ രണ്ടു ക്ോവശയം പസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് 

ക്ഗാമസഭകൾ എല്ലാ വാർഡിലും കൃതയമായി നടപത്തണ്ടതാണ്. 
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പസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ലൂതട അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും സുതാരയത 

ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും കാരയക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് സത്ഭരണം 

ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും കഴിയുന്നു േദ്ധതി േണം ശരിയായ രീതിയിൽ 

തെലവഴിച്ചിട്ടുപണ്ടാ  എന്നും ഈ േണം തെലവഴിച്ചത് തകാണ്്ട 

േദ്ധതിയുതട ലക്ഷയം കകവരിച്ചിട്ടുപണ്ടാ  എന്നും അതിലൂതട 

േദ്ധതിയുതട ഗുണപഭാക്താക്കളുതട ജീവിതത്തിൽ ഗുണകരമായ മാറ്റം 

ഉണ്ടായിട്ടുപണ്ടാ എന്നും പസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ക്േക്കിയയ്ക്്ക കതണ്ടത്താൻ 

കഴിയുന്നു                                                        

 വിദശഷ് കൾ 

                                           

    നിയമത്തിതന്റ േിൻബലമുള്ള അവകാശ അധിഷ്ഠിത േദ്ധതി.  

 ക്ഗാമേഞ്ചായത്ത ്ക്േപേ്ശത്ത് താമസിക്കുന്ന 18 വയസ്സ ്

േൂർത്തിയായ ഏതതാരാൾക്കും േദ്ധതിയിൽ േ്ാളിയാകാം.  

 ക്്രീക്കും േുരുഷനും തുലയ പവതനം.  

 േരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം കാർഷിക പമഖലയിതല അടിസ്ഥാന 

സൗകരയ വികസനം എന്നിവയ്ക്്ക മുൻഗണന.  

 തതാഴിലാളികൾ തതന്ന ക്േവർത്തികൾ കതണ്ടത്തുകയും 

ആസൂക്തണതത്ത സഹായിക്കുകയും തെയ്യുന്നു.  

 ആസൂക്തണത്തിലും നിർവഹണത്തിലും തികഞ്ഞ സുതാരയത. 

 കരാറുകാരും ഇടനിലക്കാപരാ ഇല്ല. 

 തോതുജന േ്ാളിത്തപത്താതട പലബർ ബഡ്ജറ്റ.് 

 ബാ് ്,പോപസ്റ്റാഫീസ ്വഴി മാക്തം പവേ്ന വിതരണം  

ക്്രീകൾക്്ക മുൻഗണന. 

 കമ്പയൂട്ടർ ശൃംഖല വഴിയുള്ള പമാണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനം. 

 ക്ഗാമസഭ േദ്ധതി ഓഡിറ്റ് തെയ്യുന്നു. 
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                                       പസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ക്ഗാമസഭകൾ എല്ലാ 

വാർഡിലും കൃതയമായി നടപത്തണ്ടതാണ് ഓഡിറ്റ്ലൂതട അഴിമതി 

ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും സുതാരയത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും 

കാരയക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് സത്ഭരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും 

കഴിയുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ പസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ്നടപത്തണ്ട രീതി 

സംബന്ധിച്്ച ഉത്തരവ് േുറതപ്പടുവിച്ചിട്ടുണ്്ട. പസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ്

ക്ഗാമസഭയുതട വിജയം ജനേ്ാളിത്തമാണ്. പസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ്

ക്ഗാമസഭയുതട തീയതി , പവേ്ി എന്നിവ നിശ്ചയിച്ച 5 േ്ിവസം മുമ്പ ്

ജനങ്ങൾക്്ക വിവരം നൽകിയിരിക്കണം. േദ്ധതി ആസൂക്തണം 

നിർവ്വഹണ പമാണിറ്ററിംഗ് തുടങ്ങി എല്ലാ വയക്തികളും പസാഷയൽ 

ഓഡിറ്റ് നിർബന്ധമായും േത്ടുക്കണം. മഹാത്മാഗാന്ധി പേ്ശീയ 

ക്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ ് േദ്ധതിയിൽ സുഗമവും സുതാരയവുമായ 

പസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിന് പകരളത്തിൽ സവതക്ന്ത് 

െുമതലയുള്ള  പസാഷയൽ  ഓഡിറ്റ് യൂണിറ്റ് 31/ 1/ 2017 നിലവിൽ വന്നു.  

      രീ ിശാഗ്്രം   

 ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കൽ ഓഫീസ് സന്ദർശന േരിോടികൾ. 

 

 തജേിസി , ബി ഡി ഒ , േഞ്ചായത്ത് ക്േസിഡന്റ്, 

ജനക്േതിനിധികൾ, തസക്കട്ടറി, സ്റ്റാഫ ് എന്നിവരുമായുള്ള 

അഭിമുഖം കൂടാതത മറ്റു തതാഴിലാളികൾ കർഷകർ 

തതാഴിലിന് പോകാത്ത കാർഡുടമകൾഎന്നിവരുമായുള്ള 

സംവാേ്ം.  

 

 തോതു ക്േവൃത്തികളുതടയും, വയക്തിഗത 

ക്േവൃത്തികളുതടയും ഫയൽ േരിപശാധനകളുതട ഉള്ളടക്കം  

സുതാരയത ഭരണസമിതിയുപടയും ഉപേ്യാഗസ്ഥരുതടയും 

കാരയക്ോപ്രി എന്നിവ േരിപശാധിക്കുന്നു. 
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 േൂർത്തീകരിച്ചതും നടന്നുതകാണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ക്േവർത്തി 

സ്ഥലങ്ങൾ േരിപശാധിക്കുന്നു. 

 

 എം ഐ എസ ് രജിസ്റ്ററുകളും േരിപശാധിച്്ച ഫയലും 

ഫീൽഡിലും തമ്മിൽ പക്കാസ ് തെക്്ക തെയര് വിവരങ്ങൾ 

പക്കാഡീകരിക്കുന്നു. 

 

  കരട് റിപപ്പാർട്്ട തയ്യാറാക്കി ക്ഗാമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു 
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തപാ ു വിവരങ്ങൾ 

വാർഡുകൾ 13 

വി്രൃ  ി 19.35 ച .കി .മി  

ജന ംഖയ 14,865 

ആതക വീടുകൾ  3506 

പുരുഷ്ന്മാർ  7439 

ഗ്്രീകൾ  7426 

എ ്. ി വിഭാഗം 1084 

എ ് .ടി വിഭാഗം 26 
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പഞ്ചായത്്ത  ഉൾതപ്പടുവില വിദല്ലജ് കുമാരമംഗലം 

ദലാക്്ക   പഞ്ചായത്്ത ത ാടുപുഴ 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത ഇടുക്കി  

നിയമ ഭ മണ്ഡലം ത ാടുപുഴ 

ദലാക ഭാ മണ്ഡലം ഇടുക്കി 
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            പുരുഷ്                    

7426 7439 14865 

                                                                                                                                              

                                                                           

             പുരുഷ്                   

545 539 1084 

                                                                                                                                                                                     

     വർ                          

            പുരുഷ്                   

12 14 26 

   ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി അടിസ്ഥാന വിവരം-

പഞ്ചായത്ത ്   ലം                                                 

SL.No Ward job card issued 
1 ward-1 170 
2 ward-2 183 
3 ward-3 181 
4 ward-4 180 
5 ward-5 133 

6 ward-6 65 
7 ward-7 109 
8 ward-8 128 
9 ward-9 84 
10 ward-10 155 

11 ward-11 162 

12 ward-12 173 

13 ward-13 142 
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 വ                   ൾ 

                                                  

                                              

                        .              

,                                           

            പണ്ടാ  എ                   .  

1.                         2     1          18      

                                           15 

                                         

                                       

       . 

നിരീക്ഷണം                                                                                          

ത ാഴിലാളികളും ആയുള്ള കൂടിക്കാഴ് ചയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ 

 ാധിച്ച ് പു ിയ ത ാഴിൽ കാർഡ് ലഭയമാകുദപാൾ അ ിൽ 

വയ്ക്കാൻ ഉള്ള ദ ാദട്ടാ ത ാഴിലാളികൾ   തവിലയാണ് നൽകിയ ് 

എവിലാണ.് 
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2.അപേക്ഷിച്്ച 15 േ്ിവസത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിക്കുവാനുള്ള  

അവകാശവും  ആയതിതന്റ കകപ്പറ്റ് രസീത് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള 

അവകാശം.                                                                                                     

നിരീക്ഷണം                                                                                              

തതാഴിലിനു പവണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ ഫയലുകളിൽ  

ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ തതാഴിലാളികൾ ക്ഗൂപ്പ് ആയാപണാ 

വയക്തിഗതമായി ആപണാ തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടത് എന്ന് 

മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു.  തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടുതകാണ്ടുള്ള 

അപേക്ഷകൾ ക്ഫണ്്ട ഓഫീസ് വഴി സവീകരിപകണ്ടതും അവ 

ഫയലിൽ   സൂക്ഷിപകണ്ടതും  ആണ് . േരിപശാധിച്ച 6 ഫയലുകളിലും 

ഇവ കാണുവാൻ സാധിച്ചു.  

3. തതാഴിലില്ലായമ പവതനം ലഭിക്കുവാൻ ഉള്ള അവകാശം.   

തതാഴിലുറപ്പ്  നിയമക്േകാരം   തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്്ട കഴിഞ്ഞാൽ 15 

േ്ിവസത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ നൽകിയിരിക്കണം ലഭിച്ചിതല്ല്ിൽ 

തതാഴിലില്ലായമ പവതനത്തിന് അർഹതയുണ്്ട.                                                      

നിരീക്ഷണം                                                                                  

തതാഴിലാളികളും ആയുള്ള കൂടിക്കാഴ് ച യിൽ  നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ 

സാധിച്ചത് തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട ് 15 േ്ിവസത്തിനുള്ളിൽ അവർക്ക ്

തതാഴിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാണ.് േലപപ്പാഴും ഒപന്നാ രപണ്ടാ മാസം വതര  

കാലതാമസം പനരിടുന്നുണ്്ട. 

4.    തഷൽഫ് ഓഫ് പക്ോജക്ട് തയ്യാറാക്കാനുള്ള അവകാശം    

 നിരീക്ഷണം                                                                                                                   

                                   

                                                    

      .  

5.     അഞ്ചു കിപലാമീറ്ററിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശം 

(അതല്ല്ിൽ പവതനത്തിതന്റ  10% അധികം ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശം)                                                                                       

നിരീക്ഷണം                                                                            
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തതാഴിലാളികളുമായി പനരിട്്ട സംസാരിച്ചതിൽ  നിന്നും 5 കിപലാമീറ്റർ 

കൂടുതൽ സഞ്ചരിച്ച ഒരു തതാഴിലാളിയും ക്േവർത്തി സ്ഥലത്ത് 

എത്തുന്നില്ല എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. 

6 .കുടിതവള്ളം വിക്ശമ സൗകരയം ക്േഥമശുക്ശൂഷ സൗകരയം ഇവ 

ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം.                                തതാഴിലുറപ്പ് 

നിയമക്േകാരം ക്േവർത്തി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കുടിതവള്ളം, തണൽ 

,ക്േഥമശുക്ശൂഷ കിറ്റ് എന്നിവ ക്േവർത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന സ്ഥാേനം 

വഴി സൗജനയമായി തതാഴിലാളികൾക്്ക ലഭിപക്കണ്ടതാണ്.                        

നിരീക്ഷണം                                                                                    

 തതാഴിലുറപ്പ് നിയമക്േകാരം ക്േവർത്തി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് 

കുടിതവള്ളം തണൽ ക്േഥമശുക്ശൂഷ കിറ്റ് എന്നിവ ക്േവർത്തി 

നടപ്പാക്കുന്ന സ്ഥാേനം വഴി സൗജനയമായി തതാഴിലാളികൾക്്ക 

ലഭയമാകുന്നുണ്്ട എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. 

7.  15 േ്ിവസത്തിനുള്ളിൽ പവതനം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം.                                                                                       

നിരീക്ഷണം            

അവസാനം തെയര  തതാഴിലിതന്റ പവതനം  മൂന്ന് മാസം മുമ്പ ്

ലഭിപക്കണ്ടതാണ് ,എന്നാൽ അവ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് 

തതാഴിലാളികപളാട് സംസാരിച്ചതിൽ നിന്നും,  M.I.S ൽ നിന്നും  ലഭിച്ച 

വിവരങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലായത്. 

8..പവതന  വിതരണത്തിതല കാലതാമസത്തിന്   നഷ്ടേരിഹാരം 

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം.                                                                      

നിരീക്ഷണം                                                                                                              

 പവതന വിതരണത്തിതല ഗണയമായ താമസം  പനരിടുന്നുതണ്ട്ിലും 

കാലതാമസത്തിന ്നഷ്ടേരിഹാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. നഷ്ടേരിഹാര 

തുകതയക്കുറിച്്ച  തതാഴിലാളികളുതട ഇടയിൽ വയക്തമായ ധാരണ 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല . 
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9.                                         

(     19 ) 

നിരീക്ഷണം                                                                                                       

                       19                    

                                      . 

                                   പയാ  

                      ,           എ            ,  

ഈ                           .             

               .  

1800 4255060  എ                                   

എ                              .  

10.                               (      17 (2 )) 

                                            

                                        

     17 (2 )           .  

നിരീക്ഷണം                                                                                                 

                                  

                

      രജിസ്റ്ററുകൾ 

 പകക്ന്ദ സർക്കാരിതന്റ നിർപേശക്േകാരം താതഴപ്പറയുന്ന 7 രജിസ്റ്ററുകൾ 

നിർബന്ധമായും ക്ഗാമേഞ്ചായത്തിൽ  സൂക്ഷിപക്കണ്ടതാണ്. 

 

1. പജാബ് കാർഡ് രജിസ്റ്റർ  

2. ക്ഗാമസഭ  രജിസ്റ്റർ  

3. ഡിമാൻഡ് / അപലാപക്കഷൻ & പവതന രജിസ്റ്റർ  

4. വർക്്ക രജിസ്റ്റർ  
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5. ഫിക്സഡ് അസറ്റ് രജിസ്റ്റർ 

6.  പരാ ിരജിസ്റ്റർ  

7. തമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ  

1.ദജാബ് കാർഡ് രജിസ്റ്റർ 

പജാബ് കാർഡ് എം ഐ എസിൽ നിന്ന് ക്േിന്റ് എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

വാർഡിൽ ആതക 245 പേർ പജാബ് കാർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്്ട.  െിലതിൽ 

പഫാപട്ടാ ഇല്ല. പഡറ്റ,്  രജിസ്റ്റർ നമ്പർ,  തതാഴിൽ കാർഡ് നമ്പർ,  രജിസ്റ്റർ 

തെയ്യുന്ന ഉപേ്യാഗസ്ഥതന ഒപ്പ്,  പഡറ്റ,്  സീൽ എല്ലാം കൃതയമായി 

പരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട. 

 2.ഗ്ഗാമ ഭാ രജിസ്റ്റർ 

എല്ലാ വാർഡിലും ക്േപതയകം ക്ഗാമസഭ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 2018- 

2019 കാലയളവിൽ പലബർ ബഡ്ജറ്റ് ക്േപതയക ക്ഗാമസഭയും,  

തതാഴിലുറപ്പ് ക്ഗാമസഭയും നടന്നതായി ക്ഗാമസഭ രജിസ്റ്ററിൽ 

പരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട. പലബർ ബഡ്ജറ്റ് ക്േപതയക ക്ഗാമസഭയിൽ 

(2/10/2018) 63 പേർ േത്ടുത്തതായി കണ്ടു. തതാഴിലുറപ്പ് ക്ഗാമസഭ 

14/1/2018 തീയതി നടന്നതായി പരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട. 

3.ഡിമാൻഡ ്/ അദലാദക്കഷ്ൻ ദവ ന  രജിസ്റ്റർ 

എം. ഐ .എസില് നിന്ന് ക്േിന്റ്  എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു . രജിസ്റ്ററിൽ  

തതാഴിലിനു പവണ്ടി  അപേക്ഷിച്ച തിയതി , തതാഴിൽ  നൽകിയ 

തീയതി ,തേതയമന്റ ്പോയത്   തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ എഴുതി 

സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

4.വർക്ക് രജിസ്റ്റർ 

ക്േവർത്തി  വിവരങ്ങൾ എം ഐ എസിൽ നിന്ന ് എടുത്ത് 

സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ക്േവർത്തികൾ അനുവേ്ിച്ച മുൻഗണന,  ക്േവർത്തി 

തുടങ്ങിയ തീയതി,  ക്േവർത്തി അവസാനിച്ച തീയതി തുടങ്ങിയവ 

കൃതയമായി പരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട. എന്നാൽ ഓഡിറ്റ് കാലയളവിൽ 
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ഉണ്ടായിരുന്നു. WC/3394487, WC/337360 ഈ വർക്കുകൾ  കാണാൻ 

രജിസ്റ്ററിൽ സാധിച്ചില്ല. 

         ർ  

എ                                       

                              എ                 

               ,                  ,      

           ,                               

               . 

6.പരാ ി രജിസ്റ്റർ 

േരാതി രജിസ്റ്ററിൽ 4 േരാതിയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ േരാതികൾക്്ക 

േരിഹാരം കണ്ടതായി രജിസ്റ്ററിൽ കണ്ടു.ഓഡിറ്റ്  േീരിയഡിൽ ഒരു 

േരാതിയും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

7.തമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ  

എം . ഐ.  സി  നിന്ന് ക്േിന്റ് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഓഡിറ്റ ്

കാലയളവിൽ ഉള്ള ക്േവർത്തികൾക്്ക തമറ്റീരിയൽ 

ഉേപയാഗിച്ചിട്ടില്ല.എന്നാൽ  സിറ്റിസൺ ഇൻഫർപമഷൻ പബാർഡിനു 

പവണ്ടി തെലവഴിച്ച തുക ഈ രജിസ്റ്ററിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു. 

ത ാടുപുഴ ദലാക്്ക കുമാരമംഗലം പഞ്ചായത്തിതല വാർഡ് 1 - 

 യൽ പരിദശാധനയിൽ നിവിലും കതെത്തിയ  വിവരങ്ങൾ 

 ീരി

യൽ 

നപർ 

വർക്്ക 

ദകാഡ്    $ 

 വർക്്ക 

തനയിം 

 

എസ്റ്റി

ദമറ്്റ 

എമൗ

െ് 

മാ

ൻ 

ദഡ

യസ് 

അൺ

്കില് ഡ് 

ദവജ

 ് 

 ി. 

ഐ. 

ബി. 

എ

മൗ

െ് 

ദടാട്ടൽ 

എക്്പൻ

ഡീച്ചർ 

1 WC/ 

328054 

കാനനിർ

16,733 47 12972 2950 15922 
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മ്മാണം 

ദമഴ്  ി 

ത ബാസ്റ്റയ

ൻ 

വട്ടക്കുഴിയി

ൽ 

2 IF/3597

90 

സല ് 

ഭവന 

നിർമ്മാണം  

 ുമ രദമഷ്് 

തകാറ്റംമല

യിൽ 

27,390 90 24,390 0 24,390 

3 WC/33

2074 

കയ്യാല 

നിർമ്മാണം 

 ജി 

കാലാനാമഠ

ത്തിൽ 

88,236/

- 

47 12972 2950 15922 

4 WC/33

1271 

മഴക്കുഴി 

നിർമ്മാണം 

ദജാ  ് 

&തജദലഷ്്  

കല്ലിങ്കൽ 

79,922 185 51060 2950 54010 

5  Wc/337360 

മഴക്കുഴി 

നിർമ്മാണം 

വിജയൻ 

കളത്തിൽ 

18842 56 15456 2950 18,406 

6 Wc/339 55,108 187 51592 2950 54,542 



18 
 

487 

കയ്യാ

ല 

നിർ

മ്മാ 

ണം  

ദമഴ്  ി 

ത ബാസ്റ്റയ

ൻ 

വട്ടക്കുഴിയി

ൽ 

 

 യൽ പരിദശാധനയിൽ നിവിലും കതെത്തിയ 

വിവരങ്ങൾ 

ഏതതാരു വർക്്ക ഫയലിലുംവാർഷിക മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ 

നിർപേശിക്കുന്ന 21 പരഖകളും പകരളസർക്കാർ നിർപേശിക്കുന്ന 

കസറ്റ് ഡയറിയും ഉൾതപ്പതട 22 പരഖകളാണ് ഉണ്ടായിരിപക്കണ്ടത്. 

1.കവർദപജ ്

എല്ലാ വർക്കുകൾക്കും  ആനുവൽ മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ ക്േകാരം 

കവർപേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കവർപേജ് േൂർണമായിരുന്നു എ്ിലും 

ക്േവർത്തിയുതട പകാഡ്,  ജിപയാ റ്റാഗ്ഗ്ഡ്  ഐഡി, ജിപയാ റ്റാഗ്ഗ്ഡ്  

ജി.േി.എസ് തലാപക്കഷൻ, ജിപയാ റ്റാഗ്ഗ്ഡ്  പഡറ്റ്, പമറ്റി തന്റ പേര്, എന്നിവ 

അേൂർണമായിരുന്നു.                                                                                                 

2.തചക്്ക ലിസ്റ്റ്  

േരിപശാധിച്ച 6 വർക്്ക ഫയലുകളിലും തെക്്ക ലിസ്്റ്റ ഉണ്ടായിരുന്നു 

.എന്നാൽ ഓപരാ പരഖയും ക്കമതപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന പേജ് നമ്പർ 

പരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. 

3.ആക്ഷൻ പ്ലാനിതറെ ദകാപ്പി  
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േരിപശാധിച്ച 6 ഫയലിൽ ഒരു ഫയലിൽ  (WC/331271 മഴക്കുഴി 

നിർമ്മാണം പജാസഫ് & ജപലഷ് ) ആക്ഷൻ പ്ലാൻ പകാപ്പി 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.                                                                                         

4.എസ്റ്റിദമറ്റ്  

തസകയൂർ പകാപ്പി ഓഫ് ഡീകറ്റൽഡ് എസ്റ്റിപമറ്റ്, , പററ്റ് ഓഫ്  

അനാലിസിസ,് ലീഡ് &ലിഫ്റ്റ് പസ്റ്റതറ്റ്മന്റ്, പലബർ അക്ബ്്ടക്റ്റ്, 

തമറ്റീരിയൽ പസ്റ്റതറ്റ്മന്റ്, പക്ഡായിങ് ഡികസൻ, എന്നിവ എല്ല   

ഫയലിലും വളതര നല്ല  രീതിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ 

കഴിഞ്ഞു. ജനങ്ങൾക്്ക മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ ഉള്ള എസ്റ്റിപമറ്റ് 

റിപപ്പാർട്്ട കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സാപ്തിക വിേ്ഗ് ധതന്റ പഡറ്റ്,ഒപ്പ്, 

സീൽ എന്നിവ പരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട. 

5.ഭരണാനുമ ി   ീരുമാനത്തിതറെ  ദകാപ്പി 

ഒരു വാർഡിൽ ഒരു വർഷം നടപ്പിലാക്കുന്ന തതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതി 

ക്േവർത്തനങ്ങൾക്്ക േഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതി നൽകുന്ന 

അംഗീകാരമാണ ് ഭരണാനുമതി. ഭരണാനുമതി തീരുമാനത്തിതന്റ  

പകാപ്പി തസകയുർ പസാഫ്റ്റ് തവയറിൽ നിന്നും എടുത്ത സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

ഈ പരഖകളിൽ ബദ്ധതപ്പട്ട ഉപേ്യാഗസ്ഥന്  തിയതിപയാടു കൂടി ഒപ്പ്, 

സീല് എന്നിവ കൃതയമായ പരഖതപ്പടുപത്തണ്ടതാണ്. എന്നാൽ 

േരിപശാധിച്ച ഫയലിൽ ഇവ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. േരിപശാധിച്ച 

ഫയലിൽ WC/339487 കയ്യാല നിർമ്മാണം പമഴ് സി തസബാസ്റ്റയൻ എന്ന 

ഫയലിൽ ഭരണാനുമതി പകാപ്പി ഇല്ലായിരുന്നു.  

6. ാദങ്ക ിക അനുമ ി  ീരുമാനത്തതറെ ദകാപ്പി 

േരിപശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ തസകയുർ പകാപ്പിയിൽ നിതന്നടുത്ത 

േകർപ്പ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. എന്നാൽ, ബന്ധതപ്പട്ട ഉപേ്യാഗസ്ഥരുതട ഒപ്പ് 

സീല് എന്നിവ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

7. ംദയാജി  പദ്ധ ി 

ഓഡിറ്റ് കാലയളവിൽ േരിപശാധിച്ച 6 ഫയലുകളിൽ 1 ക്േവർത്തി 

സംപയാജിത േദ്ധതിയായിരുന്നു. (കലഫ് -ഭവന നിർമ്മാണം, സുമ 
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രപമഷ് തകാറ്റംമലയിൽ  IF/359790). എന്നാൽ 

പകാൺതവർജൻസുമായി    ബന്ധതപ്പട്ട പരഖകൾ ഫയലിൽ  

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല 

8. ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടുതകാെുള്ള അദപക്ഷ 

തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടുതകാണ്ടുള്ള അപേക്ഷ എല്ലാ ഫയലിലും 

ഉണ്ടാപകണ്ട പരഖയാണ്. േരിപശാധിച്ച 6 ഫയലുകളിൽ രണ്ടു 

ഫയലുകളിൽ തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടുതകാണ്ടുള്ള അപേക്ഷ 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. (1.WC/337360 മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം എൻ വിജയൻ, 

2.WC/332074 കയ്യാല നിർമ്മാണം സജി കലാനാമഠത്തിൽ) എന്നിവയിൽ 

തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടുള്ള അപേക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബാക്കി 4 

ഫയലിലും ഡിമാൻഡ് പഫാം  ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓപരാന്നും 

വയക്തിഗതമായി അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ആയിരുന്നു. ഓപരാ തതാഴിൽ 

അപേക്ഷയിലും അപേക്ഷ തവച്ച തീയതി,  തതാഴിൽ 

ആവശയതപ്പടുന്നത് എന്നു മുതൽ എന്നു വതര എന്ന് കൃതയമായി 

പരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു. തതാഴിലിനു പവണ്ടിയുള്ള എല്ലാ 

അപേക്ഷകളും ക്ഫണ്്ട ഓഫീസ് മുപഖന സവീകരിപക്കണ്ടതാണ്. 

എന്നാൽ കകപ്പറ്റിയ രസീത് ഒന്നിലും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

അതിനാൽ ക്ഫണ്്ട ഓഫീസ് മുപഖന അല്ല അപേക്ഷിച്ചത്  എന്ന് 

അറിയാൻ സാധിച്ചു. 

9.തതാഴിൽ അനുവേ്ിച്ചുതകാണ്ടുള്ള അനുമതിേക്തം 

എല്ലാ ഫയലിലും   തതാഴിൽ അനുവേ്ിച്ച േകർപ്പ് കൃതയമായി 

ഉണ്ടായിരിക്കണം. തതാഴിൽ അനുവേ്ിച്ചതിതന േകർപ്പ് 6 ഫയലിലും 

കാണുവാൻ സാധിച്ചു. 

10.മസ്റ്റർ ദറാൾ  

തതാഴിലാളികൾ തതാഴിൽ തെയ്യുന്ന തീയതി ഉൾതപ്പതടയുള്ള 

ഹാജർ പരഖതപ്പടുത്തുന്നതാണ്  ഇ - മസ്റ്റർ പറാൾ. ഇതിൽ പലാക്്ക 

തഡവലതപ്മന്റ് ഓഫീസർ, േഞ്ചായത്ത് തസക്കട്ടറി എന്നിവർ 

തീയതിപയാടു  കൂടിയ ഒപ്പ് സീൽ എന്നിവ 
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പരഖതപ്പടുപത്തണ്ടതാണ്. ഇപതാതടാപ്പം േരിപശാധന നടത്തിയ 

ഓവർസിയർ /പമറ്റ്  എന്നിവരുതട ഒപ്പ്  പരഖതപ്പടുപത്തണ്ടതാണ്. 

മസ്റ്റർ  പറാളുകൾ വളതര വയക്തമായും കൃതയമായി 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. മസ്റ്റർ  പറാളുകളിൽ തവട്ടി തിരുത്തലുകൾ 

ോടില്ല. എന്നാൽ, മസ്റ്റർ പറാൾ നമ്പർ -4404, 2893, 2894, 6659, 6656,  

എന്നിവയിൽ തവട്ടിതിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു 

11.തമഷ്ർതമറെ ്ബുക്ക് . 

  ക്േവർത്തി  തുടങ്ങുന്നതിനു മുന്്ു ം പശഷവും അളവുകൾ 

പരഖതപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന പരഖയാണ് തമഷർതമന്റ് ബുക്്ക. 

തമഷർതമന്റ് ബുക്്ക  6  വർക്്ക  ഫയലിലും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 

വർക്്ക പകാഡ്, വർക്കിതന്റ  പേര്, മസ്റ്റർ  പറാൾ നമ്പർ എന്നിവ 

പരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട. ബന്ധതപ്പട്ട ഉപേ്യാഗസ്ഥർ സർട്ടികഫ 

തെയരിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സിറ്റിസൺ ഇൻപഫാർപമഷൻ പബാർഡിനു 

പവണ്ടി 3000 െി ലവാക്കിയതായി എം.ബുക്കിൽ  

പരഖതപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന 5  ക്േവർത്തികളിലും 2950  രൂേ െിലവഴി ച്ച 

തായാണ് എം .ഐ .സ്  യില ് നിന്നും മനസിലാക്കാന്  സാധിച്ചത് 

.െിലവായ തുകയുതട കൃതയമായ കണക്കും ബില്ലുകളും 

സൂക്ഷിപക്കണ്ടതാണ് . 

12. ാധന ഘടകം 

േരിപശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ ഒന്നിലും ബാധകമല്ല. 

13.ദവജ ് ലിസ്റ്റ ്

കൃതയസമയത്തു ഹാജർ എം .ഐ .എസിൽ പരഖതപ്പടുത്തി പവജ് ലിസ്്റ്റ 

ആക്കുകയും പവതനം എഫ്  ടി. ഒ വഴി  തതാഴിലാളികളുതട ബാ് ്

അക്കൗണ്ടിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് പവണ്ട കാരയങ്ങൾ കൃതയതപയാതട 

തെയ്യുന്നതായി മനസ്സിലായി. പവജ് ലിസ്്റ്റ േകർപ്പ് ഫയലിൽ 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

14.FO 
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പവജ് ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ചുള്ള ഫണ്്ട ക്ടാൻ്ഫർ ഓർഡർ 

ഫയലുകളിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു. 

15.തമറ്റീരിയൽ വൗച്ചർ  

േരിപശാധനയ്ക്്ക വിപധയമായ ക്േവർത്തികളിൽ തമറ്റീരിയൽ 

ഉേപയാഗിച്ചുള്ളതല്ല. എന്നാൽ സിറ്റിസൺ ഇൻഫർപമഷൻ 

പബാർഡിന് തെലവായ തുകയുതട തമറ്റീരിയൽ ബിൽ ഫയലിൽ 

സൂക്ഷിപക്കണ്ടതാണ്. 

16.ദറായൽറ്റി  

ക്േ്രു ത ക്േവർത്തികളിൽ ബാധകമല്ല. 

 

17.ദ ാദട്ടാഗ്ഗാ ്  

ഓപരാ വർക്്ക ഫയലുകളിലും ക്േവർത്തി ആരംഭിക്കുപമ്പാൾ, 

നടന്നുതകാണ്ടിരിക്കുപമ്പാൾ,  േൂർത്തീകരണ പവളയിൽ 

എന്നിങ്ങതന മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള പഫാപട്ടാക്ഗാഫ ്

സൂക്ഷിപക്കണ്ടതുണ്്ട. നിർേിഷ്ട ക്േവർത്തികൾ നിർേ്ിഷ്ട 

സ്ഥലത്ത് തതന്നയാണ് തെയ്യുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതാണ് 

ഇത്തരം പഫാപട്ടാക്ഗാഫുകൾ. എല്ലാ ഫയലുകളിലും 

പഫാപട്ടാക്ഗാഫ് ഉണ്ടായിരുന്നുതവ്ിലും 3 പസ്റ്റജ ്

പഫാപട്ടാക്ഗാഫുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

18.  ജിദയാ ടാഗ് ദ ാദട്ടാ ്  

 ക്േവർത്തി സ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഉോധിയാണ് ജിപയാ ടാഗ് 

പഫാപട്ടാസ്. ജിപയാ ടാഗ്ഗ്ഡ്  പഫാപട്ടാസ് 6 ഫയലിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

ഉൾതപ്പടുത്താൻ ക്ശദ്ധിക്കണം . 

19.ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ റിദപ്പാർട്ട് ദകാപ്പി 

  നിയമ ക്േകാരമുള്ള പസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് നടപ്പാക്കുന്നത് ഇപപ്പാഴാണ്. 
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20.പൂർത്തീകരണ  ർട്ടി ിക്കറ്്റ ദകാപ്പി. 

ഓപരാ ക്േവർത്തിയും േൂർത്തീകരിക്കുന്നതിതന്റ  

സാക്ഷയേക്തമാണ ് ക്േവർത്തി േൂർത്തീകരണ സാക്ഷയേക്തം. 

എല്ലാ വർക്കുഫയലുകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ബന്ധതപ്പട്ട 

ഉപേ്യാഗസ്ഥരുതട  ഒപ്പും സീലും ഉണ്ടായിരുന്നു. 

21.മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂതവെറെ് സ്ലിപ്.  

േരിപശാധിച്ച 6 വർക്്ക ഫയലുകളിലു മസ്റ്റർ പറാൾ മൂതവമന്റ് സ്ലിപ്പ് 

ഉണ്ടായിരുന്നു. 

22.സ റ്്റ ഡയറി.  

സംസ്ഥാന സർക്കാരിതന്റ നിർപേശക്േകാരം വർക്്ക ഫയലിൽ 

സൂക്ഷിപക്കണ്ട 22  പരഖയാണ് കസറ്റ് ഡയറി. എല്ലാ ഫയലിലും കസറ്റ ്

ഡയറി ഉണ്ടായിരുന്നു. കസറ്റ ് ഡയറിയുതട കവർ പേജിൽ 

ക്േവർത്തിതയ കുറിച്ചുള്ള ക്ോഥമിക വിവരങ്ങൾ ഏതതാരു 

വയക്തിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ േറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാപകണ്ടതാണ്. 

ക്േവർത്തി ആരംഭിക്കുന്ന തിയതി, ക്േവർത്തി അവസാനിപ്പിക്കുന്ന 

തിയതി, എസ്റ്റിപമറ്റ് തുക ,ക്േവർത്തി േ്ിനം എന്നിവ കവർ പേജിൽ 

പരഖതപ്പടുത്തിയിരിന്നു.േണി സ്ഥലതത്ത സൗകരയങ്ങളുതട ലഭയത 

അടങ്ങിയ തെക്്ക ലിസ്്റ്റ േൂർണമായിരുന്നു. 

    പദ്ധ ിആരംഭമീറ്റിംഗ ്                                                                                                                   

വിവരങ്ങൾ േ്ുവയ്ക്കുന്നതും അതുപോതല ഒരു ക്േവർത്തി 

എങ്ങതന തെയ്യണതമന്ന് തതാഴിലാളികൾക്്ക കൃതയമായ അവപബാധം 

ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതിനും വാർഡ് തമമ്പർ, സ്റ്റാഫ ് എന്നിവരുതട 

അധയക്ഷതയിൽ കൂടുന്ന പയാഗമാണ് േദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിംഗ്. ഒരു 

ക്േവർത്തി തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ ് ക്േവർത്തിതയ കുറിച്ചുള്ള 

േരിപശാധിച്്ച ഫയലുകളിൽ എല്ലാം പമൽപ്പറഞ്ഞ അധികാരികളുതട 

സാന്നിധയത്തിൽ േദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിംഗ ് നടത്തിയതായി 

പബാധയതപ്പട്ടു. 
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  പണിയായുധങ്ങളുതട വാടക                                                                        

േണിയായുധങ്ങളുതട വാടക കസറ്റ് ഡയറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. മസ്റ്റർ 

പറാളിലും എഴുതിയിരുന്നു.  

ത ാഴിലാളികളുതട  ാക്ഷയപഗ് ം                                                                                               

കസറ്റ് ഡയറിയിൽ ഉണ്ടായിരിപക്കണ്ട മതറ്റാരു ക്േധാനതപ്പട്ട ഭാഗമാണ ്

തതാഴിലാളികളുതട സാക്ഷയേക്തം. മസ്റ്റർ പറാളിൽ തവച്്ച 

തതാഴിലാളികൾ ക്േവർത്തി തെയരു  എന്നും പമറ്റ് പമൽപനാട്ടം വഹിച്ചു 

എന്നും തതളിയിക്കുന്ന ആധികാരിക പരഖയാണ് സാക്ഷയേക്തം. 

   വി.എം. ി റിദപ്പാർട്ട്  

ഓപരാ വാർഡിതല ക്േവർത്തികതള നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ 

തമച്ചതപ്പടുത്തുന്നതിനായി കാരയക്ഷമമായ ക്േവർത്തിപക്കണ്ടവരും 

തതാഴിൽ കാർഡിൽ അംഗമല്ലാത്ത വരും ആണ് വി.എം.സി ൽ  

അംഗമായി ഇരിപക്കണ്ടത്.  വിജിലൻസ് ആൻഡ് പമാണിറ്ററിങ് 

കമ്മിറ്റിയുതട റിപപ്പാർട്്ട ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 ന്ദർശക കുറിപ്പ്   

ക്േവർത്തിയുതട ഓപരാ ഘട്ടത്തിലുള്ള േുപരാഗതി 

വിലയിരുത്തുന്നതിനും തതാഴിലാളികളുതട ക്േശ്നങ്ങൾ 

മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും േദ്ധതി നിർവഹണ ഏജൻസികളുതട 

ഉപേ്യാഗസ്ഥർ,  ജനക്േതിനിധികൾ,  വിഎംസി അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ 

ക്േവർത്തി നടക്കുപമ്പാൾ സ്ഥലം സന്ദർശനം നടപത്തണ്ടതാണ്. 

ഡയറിയിൽ സന്ദർശക വിവരങ്ങൾ പരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല.                               

സന്ദർശകരുതട  പേരും,ഒപ്പും, സന്ദർശന കുറിപ്പും 

പരഖതപ്പടുപത്തണ്ടതാണ്. 
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 ത ാടുപുഴ ദലാക്ക്  കുമാരമംഗലം പഞ്ചായത്ത ് വാർഡ് 1 

 ീൽഡ് പരിദശാധന നടത്തിയ ിതറെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 

കതെത്തലുകൾ  

 ീരിയൽ 

നപർ 

വർക്ക് ദകാഡ് 

& 

വർക്ക് തനയിം 

എസ്റ്റിദമറ്്റ 

തമഷ്ർതമറെ് 

എം ബുക്ക് 

തമഷ്ർതമറെ് 

അറ്്റ 

 ീൽഡ ്

1 WC/ 328054 

കാനനിർമ്മാണം 

ദമഴ്  ി 

ത ബാസ്റ്റയൻ 

വട്ടക്കുഴിയിൽ 

69.0 m3  56.50 m3 47.7 m3 

2 IF/359790 

സല ് ഭവന 

നിർമ്മാണം   ുമ 

രദമഷ്് 

തകാറ്റംമലയിൽ 

Not needed Not needed Not needed 

3 WC/332074 

കയ്യാല 

നിർമ്മാണം  ജി 

കാലാനാമഠത്തിൽ 

645.50 592.98 m2 കൃതയമായി 

അളതവടുപ്പ് 

സാധിച്ചില്ല. 

4 WC/331271 

മഴക്കുഴി 

നിർമ്മാണം 

ദജാ  ് 

&തജദലഷ്്  

കല്ലിങ്കൽ 

335 m3 222.745 m3 216  m3 

5  Wc/337360 മഴക്കുഴി 

നിർമ്മാണം 

വിജയൻ 

കളത്തിൽ 

69 m3 67.50 m3 61.74 m3 

6 Wc/339487 394.60 sq.m 391.40 m2 കൃതയമായി 

അളതവടുപ്പ് 
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1.WC/331271 മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം   ദജാ  ്&ജദലഷ്് കല്ലിങ്കൽ 

കുടിയിൽ.  

        185 േ്ിവസതത്ത  തതാഴിൽ േ്ിനങ്ങൾ ഈ ക്േവർത്തിയിലൂതട 

സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്്ട.ആതക 54010 രൂേയാണ് ക്േവർത്തിക്കു പവണ്ടി 

തെലവാക്കിയത്. ഇതിൽ സി. ഐ. ബി ക്്ക പവണ്ടി 2950 രൂേ 

തെലവാക്കി യിട്ടുണ്്ട. സി. ഐ .ബി  ക്േവർത്തി സ്ഥലത്ത് കാണാൻ 

കഴിഞ്ഞു. മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം 222.745 m3 ആണ് എം ബുക്കിൽ 

കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആതക (പജാസഫ് = no:452,   L-1.5, B-.500, D-.500)(ജപലഷ് 

= no:142, L-1.5, B-.500, D-.500) എം ബുക്കിൽ  പരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നത്. 

എന്നാൽ ഫീൽഡിൽ ആതക( പജാസഫ് =no-220 L-1.8, B-.800 

 D-.500, ജപലഷ് -80,  L-1.8, B-.800, D-.500)  എന്നിവ  ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 

ഒരു m3 ന് 225.47 രൂേ വീതം ആതക തെലവായ തുക 50, 222.31 

രൂേയാണ്.  േതക്ഷ, ഫീൽഡ് വിസിറ്റ്  തെയരപപ്പാൾ അറിയാൻ 

കഴിഞ്ഞത് 216 എം കയൂബ് മാക്തമാണ് േണി നടന്നത്. ആയതിനാൽ 

ഒരു m3 225.47 രൂേ വീതം ആതക െിലവായ തുക 48, 701.52 രൂേ 

മാക്തമാണ്. 1,520 രൂേയുതട നഷ്ടം  ഈ ക്േവർത്തി തകാണ്്ട ഉണ്ടായിട്ടുണ്്ട. 

2.WC/337360 മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം  എൻ .വിജയൻ കളത്തിൽ. 

     56 േ്ിവസതത്ത തതാഴിൽ േ്ിനങ്ങൾ ഈ ക്േവർത്തിയിലൂതട 

സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്്ട. ആതക 18406 രൂേയാണ് ഈ ക്േവർത്തിക്കു പവണ്ടി 

തെലവാക്കിയത്.  സി ഐ ബി ക്്ക പവണ്ടി 2950  രൂേ തെലവാക്കി 

യിട്ടുണ്്ട. സി ഐ ബി ക്േവർത്തി സ്ഥലത്ത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.  

മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം 67.50 m3( no-180, L-1.5, B-.500, D-.500) എന്നാണ് എം 

ബുക്കിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഫീൽഡിൽ(no-98, L-1.8, B-.700, D-

.500) എന്നിങ്ങതനയാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഒരു m3 ന് 225.47 വീതം 

കയ്യാല 

നിർമ്മാ ണം  

ദമഴ്  ി 

ത ബാസ്റ്റയൻ  

സാധിച്ചില്ല. 
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ആതക തെലവായത് 15, 219.22 രൂേയാണ്. ഫീൽഡ്  വിസിറ്റ് തെയരപപ്പാൾ 

അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് 61.74  m3 മാക്തമാണ് േണി നടന്നത് ആയതിനാൽ 

ഒരു m3 ന്  225.47 രൂേ വീതം ആതക തെലവായ തുക 13920.5 

രൂേമാക്തമാണ്. 1, 299 രൂേയുതട നഷ്ടം ഈ ക്േവർത്തി തകാണ്്ട  

ഉണ്ടായിട്ടുണ്്ട. 

3.കാനനിർമ്മാണം WC/ 328054 (ദമഴ്  ി ത ബാസ്റ്റയൻ  

വട്ടക്കുഴിയിൽ) 

47 േ്ിവസതത്ത തതാഴിൽ േ്ിനങ്ങൾ ഈ ക്േവർത്തിയിലൂതട 

സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്്ട. ആതക 15922 രൂേയാണ് ഈ ക്േവർത്തിക്കു പവണ്ടി 

തെലവാക്കിയത്. സി. ഐ. ബി ക്്ക പവണ്ടി 2950 രൂേ തെലവാക്കി 

യിട്ടുണ്്ട. സി. ഐ. ബി ക്േവർത്തി സ്ഥലത്ത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.  കാന 

നിർമ്മാണം56.50 m3 എന്നാണ് എം ബുക്കിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

എന്നാൽ ഫീൽഡിൽ 47. 7 m3 എന്നിങ്ങതനയാണ്  കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. 

4. IF/359790 (സല ് ഭവന നിർമ്മാണം  ുമാ രദമശ് തകാറ്റം 

മലയിൽ) 

ആതക 90 േ്ിവസതത്ത തതാഴിൽേ്ിനങ്ങൾ ഈ ക്േവർത്തിയിലൂതട 

സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്്ട. 24390 ഈ  ക്േവർത്തിക്കു പവണ്ടി തെലവാക്കിയത്. സി. 

ഐ ബി. ക്്ക പവണ്ടി 3000 രൂേ എം .ബുക്കിൽ  ോസ്  ആയിട്ടുണ്്ട  

എന്നാൽ  എം.ഐ .സ് ല് തുക െിലവഴിച്ചതായി കാണാന്  സാധിച്ചില്ല .. 

സി. ഐ. ബി ക്േവർത്തി സ്ഥലത്ത് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. േണി 

േൂർത്തികരിച്ചിട്ടുണ്്ട . 

5.WC/332074 കയ്യാല നിർമ്മാണം  ജി കാലനാ മഠത്തിൽ 

ഈ ക്േവർത്തിയിലൂതട ആതക 47 േ്ിവസതത്ത തതാഴിൽേ്ിനങ്ങൾ 

സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്്ട. ആതക 15922 രൂേയാണ് ഈ ക്േവൃത്തിക്ക് പവണ്ടി 

െിലവാക്കിയത.് സി.ഐ ബി. ക്ക് പവണ്ടി 2950 രൂേയും തെലവഴിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

ക്േവർത്തി സ്ഥലത്ത ്സി. ഐ. ബി കാണുവാൻ സാധിച്ചു. കയ്യാല നിർമ്മാണം 

എം ബുക്കിൽ 592.98 m2 ആണ്.  കൃതയമായ അളതവടുപ്പ് സാധിച്ചില്ല. 
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6.WC/339487 കയ്യാല നിർമ്മാണം ദമഴ് സി ത ബാസ്റ്റയൻ വട്ടക്കുഴി 

യിൽ 

ഈ ക്േവർത്തിയിലൂതട ആതക 187 തതാഴിൽേ്ിനങ്ങൾ 

സൃഷ്ടിക്കതപ്പട്ടിട്ടുണ്്ട. ആതക 54542 രൂേയാണ് ഈ ക്േവർത്തിക്കു 

പവണ്ടി തെലവാക്കിയത്. 2950 രൂേ സി. ഐ. ബി ക്്ക പവണ്ടി 

തെലവാക്കിയി ട്ടുണ്്ട. സി. ഐ. ബി ക്േവർത്തി സ്ഥലത്ത് കാണുവാൻ 

സാധിച്ചു. എം ബുക്കിൽ 391. 40 m2 ആണ് പരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നത്. 

ഫീൽഡ് േരിപശാധനയിൽ കൃതയമായ അളതവടുപ്പ് സാധിച്ചില്ല . 

6   ീൽഡിലും  ിറ്റി ൺ ഇൻ ർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് 

സ്ഥാപിച്ചിട്ടുെ് ആയിരുവിലു; വളതര അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. 

  ിറ്റി ൺ ഇൻദ ാർദമഷ്ൻ ദബാർഡിനു ദവെി ചി 

ലവാക്കിയ  ുക 

 ീരിയൽ 

നപർ 

വർക്ക് ദകാഡ ്

&വർക്ക് തനയിം 

ചിലവാക്കിയ  ുക,എം 

.ബുക്ക ് ഗ്പകാരം  

അറ്റ്  ീൽഡ്   

 

    

1 WC/ 328054 

കാനനിർമ്മാണം 

ദമഴ്  ി ത ബാസ്റ്റയൻ 

വട്ടക്കുഴിയിൽ 

3000 Y     

2 IF/359790 

സല ് ഭവന 

നിർമ്മാണം   ുമ 

രദമഷ്് 

തകാറ്റംമലയിൽ 

3000 y     

3 WC/332074 

കയ്യാലനിർമ്മാണം 

 ജി 

കാലാനാമഠത്തിൽ 

3000 y     

4 WC/331271 

മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം 

ദജാ  ് &തജദലഷ്്  

കല്ലിങ്കൽ 

3000 y     
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5  Wc/337360 മഴക്കുഴി 

നിർമ്മാണം വിജയൻ 

കളത്തിൽ 

3000 Y 

 

    

6 Wc/339487 കയ്യാല 

നിർമ്മാ ണം  

ദമഴ്  ി ത ബാസ്റ്റയൻ    

3000 y     

 

നിർദേശങ്ങൾ ഉദേയാഗസ്ഥദരാട്. 

1. ക്േവർത്തി ഫയൽ സൂക്ഷിപക്കണ്ട 22 പരഖകൾ കൃതയമായ 

സൂക്ഷിക്കണം പകക്ന്ദ സർക്കാരിൻതറ ഈ കാരയത്തിൽ 

ഉള്ള മാർഗ്ഗ നിർപേശം കൃതയമായി ോലിപക്കണ്ടതാണ്. 

2. എസ്റ്റിപമറ്റ് ജനകീയ ഭാഷയിൽ തതാഴിലാളികൾക്ക് 

മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ആവണം. 

3. ക്േവർത്തി സ്ഥലം േരിപശാധിച്ചു തതന്ന എസ്റ്റിപമറ്റ ്

കൃതയമായി തയ്യാറാപക്കണ്ടതാണ്. 

4. പക്ോജക്ട് ഇനിഷയൽ മീറ്റിങ്ങിൽ േത്ടുക്കുകയും ഓപരാ 

തതാഴിലാളിയും തെപയ്യണ്ട അളവ് കൃതയമായി 

അറിയിക്കുകയും അത് േരിപശാധിക്കുകയും തെയ്യുക . 

5. പലബർ ബഡ്ജറ്റ്,വർക്ക ് കലണ്ടർ എന്നിവ 

തയ്യാറാക്കുന്നതിന ് തതാഴിലാളികളുതടയും 

ഗുണപഭാക്താക്കളുതട ക്ോപേ്ശിക വിേ്ഗ് ധരുതടയും 

േ്ാളിത്തം ഉറപ്പാക്കണം. 

6. തതാഴിൽ കാർഡിൽ പഫാപട്ടാ േതിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള 

തെലവ് തതാഴിലാളികളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കാൻ ോടില്ല 

7. തതാഴിലിനുപവണ്ടി അപേക്ഷിക്കുപമ്പാൾ േകരം രസീത ്

നൽപകണ്ടതാണ്. 
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തതാഴിലാളികളുതട തതാഴിൽതല അടിസ്ഥാന 

സൗകരയങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ പവണ്ടി പവണ്ട നടേടികൾ 

സവീകരിക്കുക.                                                                                              

9.ക്േവർത്തിക്കു പവണ്ടി െിലവായ തുകയുതട കൃതയമായ കണക്കും 

ബില്ലുകളും സൂക്ഷിപക്കണ്ടതാണ് . 

 

ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്തിദനാട് 

1. കൃതയമായ ഇടപവളയിൽ ക്ഗാമസഭ, പസാഷയൽ 

ഓഡിറ്റ് ക്ഗാമസഭ എന്നിവ നടത്തണം. 

2. തതാഴിൽ ആവശയകത കൃതയമായ രജിസ്റ്റർ 

തെയ്യുന്നതിനും തതാഴിലാളികളുതട 

അർഹതകളും അവകാശങ്ങളും അവതര 

പബാധയതപ്പടുത്തുന്നതിനും േരാതികൾ 

േരിഹരിക്കുന്നതിനും ആയി പറാ്ഗാർ േ്ിനം 

സംഘടിപ്പിപക്കണ്ടത് ആണ.് 

3. തതാഴിൽ കാർഡിൽ പഫാപട്ടാ േതി 

പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തെലവ് തതാഴിലാളികൾ നിന്ന ്

ഈടാക്കാൻ ോടില്ല.                                                         

4.തതാഴിലുറപ്പ ് േദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന ്

വിനിപയാഗിക്കുന്നത് ഉള്ള പനട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നുപണ്ടാ 

എന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. 

          5.തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്്ട 15 േ്ിവസത്തിനുള്ളിൽ   

തതന്ന തതാഴിലാളികൾക്ക് തതാഴിൽ നൽകണം .  
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 ദ ാഷ്യൽ  ഓഡിറ്്റ  ഗ്പവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികൾ ആയവർ 

 

 തതാഴിലുറപ്പ്  വിഭാഗം 

ഉപേ്യാഗസ്ഥർ  

 വാർഡിതല തതാഴിലാളികള ് 

 പമറ്റ ് മാര്  

 േഞ്ചായത്്ത  ഭരണ സമിതി 

അംഗങ്ങൾ  

 േഞ്ചായത്്ത  ഉപേ്യാഗസ്ഥര ് 

 കുടുംബക്ശീ ക്േവർത്തകര്  

 പസാഷയൽ  ഓഡിറ്റ ് ടീം ഇടുക്കി  

 

  

 

അനുബന്ധം- 1- 

  

ത ാഴിലുറപ്പുപദ്ധ ിയിൽഏതറ്റടുതത്തചയ്യാൻപറ്റിയ

ഗ്പവൃത്തികൾ 

1.  വിഭാഗംഎ ക്േകൃതി വിഭവേരിോലനവുമായി 

ബന്ധതപ്പട്ട തോതുക്േവൃത്തികൾ 

2.  വിഭാഗംബി: സമൂഹത്തിൽ അവശത അനുഭവിക്കുന്ന 

വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള വയക്തിഗത ആ്രികൾ ഖണ്ഡിക 5 

ൽ േരാമർശിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്കമാക്തം 

3.  വിഭാഗം ി: പേ്ശീയക്ഗാമീണ ഉേജീവന മിഷൻ 

നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കുന്ന സവയംസഹായ 

സംഘങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനസൗകരയങ്ങൾ 

4.  വിഭാഗംഡി: ക്ഗാമീണഅടിസ്ഥാനസൗകരയങ്ങൾ 

അനുബന്ധം :വിവിധ  ലത്തിലുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥരുതട 

ചുമ ലകൾ . 

ദമറ്റ്  മാരുതട ചുമ ലകൾ  
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ക്േവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ  ക്േവൃത്തിയുതട പമൽപനാട്ടം. 

 തതാഴിൽ  കാർഡില്  ആവശയമുള്ള വിവരങ്ങള ് 

പരഖതപ്പടുത്തുക. 

 മസ്റ്റർ  പറാളില ് തതാഴിലാളികളുതട ഹാജര ് ഉറപ്പു 

വരുത്തുക . 

 പമറ്റ്മാരുതട േരിശീലനങ്ങളിൽ  േത്ടുക്കുക .

അറിവുകൾ  തതാഴിലാളികളുമായി േ്ുതവക്കുക. 

 ക്േവൃത്തി ഇടങ്ങളിൽ  ആവശയ മായ 

തസൗകരയങ്ങൾ  ഉപണ്ടാ എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക 

 കസറ്റ് ഡയറിയിൽ  പമാണിറ്ററിംഗിന് വരുന്ന 

ഉപേ്യാഗസ്ഥതര തകാണ്്ട ഒപ്പ് വയ്പ്പിക്കണം 

 തതാഴിലാളികൾക്്ക അവരുതട േത്തു 

അവകാശങ്ങതള കുറിച്ച് േറഞ്ഞു തകാടുക്കുകയും 

അവതര പബാധാവതകരിക്കുകയും തെയ്യുക 

 േുതിയ തതാഴിൽ  ഇടങ്ങള ് കതണ്ടത്തുവാനും 

േുതിയ തതാഴിൽ  ആസൂക്തണം തെയ്യുവാനും 

തതാഴിലാളികതള സഹായിക്കുക . 

 കൃതയമായി പസാഷയൽ  ഓഡിറ്റ്  

ക്ഗാമസഭയിലും,തക്ോജകറ്്റ ് മീറ്റിങ്ങിലും േരിശീലന 

കയാമ്പിലും േത്ടുക്കുക. 

 മറ്റു തതാഴിലാളികൾക്ക ് കൂടി പമറ്റ ് തന്റ 

െുമതലകളിപലക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള സാഹെരയം 

ഉണ്ടാക്കുക 

 തതാഴിലാളികളുമായി നിരന്ത്ര സമ്പർക്കം 

േുലർത്തുകയും കൂടുതല ് ബന്ധം 

സ്ഥാേിക്കുകയും തെയ്യുക. 

ഓവർ ീയര്  /എഞ്ചിനീയർ  

   

 ക്േവൃത്തികളുതട എസ്റ്റിപമറ്റ് തയ്യാറാക്കൽ . 

 ക്േവൃത്തിയുതട സാപ്തിക കാരയങ്ങളും 

അളവുകളും തതാഴിലാളികൾക്ക ് േറഞ്ഞു 

തകാടുക്കുക. 



33 
 

 ക്േവൃത്തിയുതട അളവുകൾ  പരഖതപ്പടുത്തി 

കൂലിനൽകുന്നതി നാവശയമായ നടേടികള ് 

തെയ്യുക. 

പഞ്ചായത്ത് ത ഗ്കട്ടറി /അ ിസ്റ്റന്റ ്  ത ഗ്കട്ടറി 

 േദ്ധതിയുതട പമൽപനാട്ടം. 

 ബില്ലുകൾ  അംഗീകരിക്ക ല ്. 

 തതാഴിലാളികളുതട പവതനം യഥാസമയം 

അവരുതട എതക്കൗണ്ടി ൽ  എത്തിതയന്നത് ഉറപ്പു 

വരുത്ത ൽ . 

4. മസ്റ്റപര റാള് സാക്ഷയതപ്പടുത്തി തതാഴിൽ  അനുമതി 

നൽകുക. 

           

കുമരമംഗലം   േഞ്ചായത്തിതല തതാഴിലുറപ്പ ് േദ്ധതിയിൽ 

ഒരു ഓവറ് സീർ  യും ഒരു  പഡറ്റ എൻക്ടി ഓപ്പപററ്ററുംമാണുള്ളത ്

. ഈ േഞ്ചായത്തിൽ ഇവരുതട പസവനം 

അഭിനന്ദനാർഹമാണ.് ഈ പസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ്  ക്േക്കിയല ് 

ഞങ്ങൾക്ക് ആവശയമായ പസവനങ്ങൾ യഥാസമയം 

നൽകിയ ബഹു. ക്േസിഡൻറ,്  തസക്കട്ടറി, തസൽ  

ജീവനക്കാർ, വാർഡ് തമമ്പർ കൂടാതത ഫീൽഡ് തല 

ക്േവർത്തനങ്ങൾക്്ക ഒപ്പം  ഉണ്ടായിരുന്ന പമറ്റ് മാര്  ,മറ്റു 

തതാഴിലാളികൾ  എന്നിവർക്ക ്നന്ദി അറിയിക്കുന്നു 

ത ാടുപുഴ ദലാക്്ക കുമാരമംഗലംപഞ്ചായത്തില്   ഒവിലാം 

വാർഡിൽ ഗ്ശീമ ി  ഇന്ദിര  വിശവനാഥതറെ ദന ൃ വത്തിൽ 

ദചർവില ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ ഗ്ഗാമ ഭയിൽ നിവില് ലഭിച്ച 

നിർദേശങ്ങൾ 
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1. തനൽകൃഷി ,കപ്പ തുടങ്ങിയ കൃഷി േണികൾ വിളതവടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് 

േിതന്നയും ആ കൃഷി തതന്ന തെയ്യാൻ തതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതിയിൽ 

ഉൾതപ്പടുത്തി തെയ്യാൻ കഴിയണം.  

2. കാടുതവട്്ട വർക്കുകൾ വീണ്ടും അവർക്്ക തെയ്യാൻ േറ്റണം.  

3. പവതനം കൂട്ടി  തകാടുക്കണം.  

4. വർക്കിംഗ് കടം കുറയ്ക്കണം 

5. പവതന വിതരണത്തിതല കാലതാമസം കുറക്കണം. കൃതയസമയത്ത ്

പവതനം  ലഭിക്കണം. 

 

 

 

 

 

 


