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                        ആമുഖം 

   ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുതട തതാഴിൽ 

തെയ്യുവാനുള്ളഅവരാശതത്ത സംരക്ഷിച്ചു നിലനിര്ത്തുന്നതിനായി 

ഇന്ത്യൻ ോര്ലതമന്റ് അംഗീരരിച്ച ക്േസി്ന്റ് ഒപ്പുതവച്ച 2005 

തസേ്റ്റംബര് മാസം അഞ്ചാം തീയതി പേ്ശീയ ക്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ ്

നിയമം നിലവിൽ വന്നു. ഇതിതന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്ഗാമ ക്േപേ്ശത്ത ്

താമസിക്കുന്ന ഏതതാരു രുടുംബത്തിനും ഒരു സാമ്പത്തിര വര്ഷം 

100 േ്ിവസതത്ത അധിര തതാഴിൽേ്ിനങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതാണ ്

“മഹാത്മാ ഗാന്ധി പേ്ശീയ ക്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതി” 

ആവിഷ്കരിക്കതപ്പട്ടത് ക്േരൃതി വിഭവ േരിോലനത്തിലൂതട ഓപരാ 

ക്േപേ്ശതത്തയുംവിഭവ അടിത്തറ ശക്തമാക്കുര  വരൾച്ച ,മതണാലിപ്പ ്

,തവള്ളതപ്പാക്കം, വനനശീരരണം തുടങ്ങിയ ോരിസ്ഥിതിര 

ക്േശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽരുന്നതിലൂതട 

ഉൽോേ്നം,ഉൽപ്പാേ്നക്ഷമത എന്നിവ വര്ധിപ്പിക്കുര ,ക്്രീ 

ശാക്തീരരണം, േ്ുര്ബല വിഭാഗങ്ങളുതട ഉന്നമനേരമായ ആ്രിരൾ 

സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂതട േ്ാരിക്േ്യ ലഘൂരരണം എന്നിവ ഈ േദ്ധതിയുതട 

ലക്ഷയമാണ്. നിയമത്തിതന്റ േിൻബലമുള്ള അവരാശ അധിഷ്ഠിത 

േദ്ധതിയാതണന്നതും , തുലയ പജാലിക്്ക തുലയപവതനം, േദ്ധതി 

രൂേീരരണത്തിൽ തോതുജനങ്ങൾക്കുള്ള േങ്ക് എന്നിവ തതാഴിലുറപ്പ ്

േദ്ധതിയുതട മുഖയ സവിപശഷതയാണ് .   പേ്ശീയ ക്ഗാമീണ 

തതാഴിലുറപ്പു േദ്ധതി ക്േരാരം ക്ഗാമേഞ്ചായത്ത് ക്േപേ്ശത്ത് 

നടപ്പിലാക്കുന്ന എല്ലാ ക്േവര്ത്തിരളും പസാഷയൽ ഓ്ിറ്റിന ്

വിപധയമാക്കും എന്ന 17(2) വരുപ്പ ് നിഷ്കര്ഷിക്കുന്ന 

ക്േവര്ത്തനതത്തപ്പറ്റി തെലവഴിക്കുന്നത് േസരസമൂഹം നടത്തുന്ന 

േരസയവും സവതക്ന്ത്വുമായ േരിപശാധനയാണിത്. തതാഴിലുറപ്പ ്

നിയമക്േരാരം വര്ഷത്തിൽ രണ്ടു ക്ോവശയം പസാഷയൽ ഓ്ിറ്റ് 

ക്ഗാമസഭരൾ എല്ലാ വാര്്ിലും രൃതയമായി നടപത്തണ്ടതാണ്. 

പസാഷയൽ ഓ്ിറ്റ് ലൂതട അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും സുതാരയത 
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ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും രാരയക്ഷമത വര്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സത്ഭരണം 

ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും രഴിയുന്നു േദ്ധതി േണം ശരിയായ രീതിയിൽ 

തെലവഴിച്ചിട്ടുപണ്ടാ  എന്നും ഈ േണം തെലവഴിച്ചത് തരാണ്്ട 

േദ്ധതിയുതട ലക്ഷയം കരവരിച്ചിട്ടുപണ്ടാ  എന്നും അതിലൂതട 

േദ്ധതിയുതട ഗുണപഭാക്താക്കളുതട ജീവിതത്തിൽ ഗുണരരമായ മാറ്റം 

ഉണ്ടായിട്ടുപണ്ടാ എന്നും പസാഷയൽ ഓ്ിറ്റ് ക്േക്രിയയ്ക്്ക രതണ്ടത്താൻ 

രഴിയുന്നു.                                                                                   

 വിദശഷ് കൾ 

 നിയമത്തിതന്റ േിൻബലമുള്ള അവരാശ അധിഷ്ഠിത േദ്ധതി.  

 ക്ഗാമേഞ്ചായത്ത ്ക്േപേ്ശത്ത് താമസിക്കുന്ന 18 വയസ്സ ്

േൂര്ത്തിയായ ഏതതാരാൾക്കും േദ്ധതിയിൽ േങ്കാളിയാരാം.  

 ക്്രീക്കും േുരുഷനും തുലയ പവതനം.  

 േരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം രാര്ഷിര പമഖലയിതല അടിസ്ഥാന 

സസരരയ വിരസനം എന്നിവയ്ക്്ക മുൻഗണന.  

 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 മുൻഗണന. 

 രമ്പയൂട്ടര് ശൃംഖല വഴിയുള്ള പമാണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനം. 

 ക്ഗാമസഭ േദ്ധതി ഓ്ിറ്റ് തെയ്യുന്നു. 

          പസാഷയൽ ഓ്ിറ്റ് ക്ഗാമസഭരൾ എല്ലാ വാര്്ിലും 

രൃതയമായി നടപത്തണ്ടതാണ് ഓ്ിറ്റ്ലൂതട അഴിമതി 

ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും സുതാരയത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും 

രാരയക്ഷമത വര്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സത്ഭരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും 

രഴിയുന്നു. സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് പസാഷയൽ ഓ്ിറ്റ് നടപത്തണ്ട 
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രീതി സംബന്ധിച്്ച ഉത്തരവ് േുറതപ്പടുവിച്ചിട്ടുണ്്ട. പസാഷയൽ 

ഓ്ിറ്റ് ക്ഗാമസഭയുതട വിജയം ജനേങ്കാളിത്തമാണ്. പസാഷയൽ 

ഓ്ിറ്റ് ക്ഗാമസഭയുതട തീയതി , പവേ്ി എന്നിവ നിശ്ചയിച്ച 5 

േ്ിവസം മുമ്പ് ജനങ്ങൾക്്ക വിവരം നൽരിയിരിക്കണം. േദ്ധതി 

ആസൂക്തണം നിര്വ്വഹണ പമാണിറ്ററിംഗ് തുടങ്ങി എല്ലാ 

വയക്തിരളും പസാഷയൽ ഓ്ിറ്റ് നിര്ബന്ധമായും 

േതങ്കടുക്കണം. മഹാത്മാഗാന്ധി പേ്ശീയ ക്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ ്

േദ്ധതിയിൽ സുഗമവും സുതാരയവുമായ പസാഷയൽ ഓ്ിറ്റ ്

നടത്തുന്നതിന് പരരളത്തിൽ സവതക്ന്ത് െുമതലയുള്ള  

പസാഷയൽ  ഓ്ിറ്റ് യൂണിറ്റ് 31/ 1/ 2017 നിലവിൽ വന്നു.  

 

.  

      രീ ിശാഗ്്രം   

1. ഓ്ിറ്റ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കൽ ഓഫീസ് സന്ദര്ശന േരിോടിരൾ. 

 

2. തജ.േി.സി , ബി ്ി ഒ , േഞ്ചായത്ത് ക്േസി്ന്റ്, 

ജനക്േതിനിധിരൾ, തസക്രട്ടറി, സ്റ്റാഫ ് എന്നിവരുമായുള്ള 

അഭിമുഖം രൂടാതത മറ്റു തതാഴിലാളിരൾ ,രര്ഷരര്, 

തതാഴിലിന് പോരാത്ത രാര്്ുടമരൾ എന്നിവരുമായുള്ള 

സംവാേ്ം.  

 

3. തോതുക്േവര്ത്തരരുതടയും വയക്തിഗത ക്േവൃത്തിരളുതടയും 

ഫയൽ േരിപശാധനരളുതട ഉള്ളടക്കം  സുതാരയത 

ഭരണസമിതിയുപടയും ഉപേ്യാഗസ്ഥരുതടയും രാരയക്ോപ്രി 

എന്നിവ േരിപശാധിക്കുന്നു. 

 

4. േൂര്ത്തീരരിച്ചതും നടന്നുതരാണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ക്േവര്ത്തി 

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

ഫീൽ്ിലും തമ്മിൽ പക്രാസ ് തെക്്ക തെയര് വിവരങ്ങൾ 

പക്രാ്ീരരിക്കുന്നു. 

 

6. രരട് റിപപ്പാര്ട്്ട തയ്യാറാക്കി ക്ഗാമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. 

                       അവരാശ അധിഷ്ഠിത നിയമമായ തതാഴിലുറപ്പ് നിയമം 

തതാഴിലാളിരൾക്്ക 10 അവരാശങ്ങൾ ക്േേ്ാനം തെയ്യുന്നു 

ഏതതാതക്കതയന്ന് െുവതട പെര്ക്കുന്നു.  

അവകാശ അധിഷ്ഠി  നിയമങ്ങൾ 

മഹാത്മാഗാന്ധി പേ്ശീയ ക്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ ്നിയമത്തിലൂതട ക്ഗാമീണ 

ജനതയ്ക്ക ്തതാഴിൽ നൽരതപ്പടുന്നപതാതടാപ്പം അവരുതട േത്ത ്

അവരാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കതപ്പടുന്നു. പസാഷയൽ ഓ്ിറ്റ ്

,ക്േവര്ത്തിരപളാതടാപ്പം തതാഴിലാളിരളുതട േത്ത ്അവരാശങ്ങൾ 

സംരക്ഷിക്കതപ്പടുന്നുപണ്ടാ  എന്നും  വിലയിരുത്തതപ്പടുന്നു. 

1. തതാഴിലുറപ്പ ് നിയമം തഷ്യൂൾ 2 para 01 അനുസരിച്ച ് 18 

വയസ്സ ് േൂര്ത്തിയായ ഏതതാരാളും തതാഴിൽരാര്്് 

അപേക്ഷിച്ചാൽ 15 േ്ിവസത്തിനുള്ളിൽ പഫാപട്ടാ േതിച്ച 

തതാഴിൽ രാര്് ് പരക്ന്ദ സര്ക്കാര് തെലവിൽ ലഭിക്കാനുള്ള 

അവരാശം ആണ ്നിയമം നൽരുന്നത.് 

നിരീക്ഷണം                                                              

തതാഴിലാളിരളുമായുള്ള രൂടിക്കാഴ് ചയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ  

സാധിച്ചത ്േുതിയ തതാഴിൽ രാര്് ്ലഭയമാരുപമ്പാൾ അതിൽ 

വയ്ക്കാൻ ഉള്ള പഫാപട്ടാ തതാഴിലാളിരൾ തതന്നയാണ ്

നൽരിയത ്എന്നാണ് 

2. അപേക്ഷിച്ച ് 15 േ്ിവസത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ       

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവരാശവുമായി കരപ്പറ്റ ് രസീത ്

ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള    അവരാശം. 
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      നിരീക്ഷണം                                                                                                                                                               

ഈ വാര്്ിൽ  തതാഴിലാളിരൾ ക്ഗൂപ്പായും  വയക്തിഗതമായും തതാഴിൽ 

ആവശയതപ്പട്ടു വരുന്നുണ്്ട. എന്നാൽ തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട ്15 

േ്ിവസത്തിനുള്ളിൽ തതന്ന ഇവര്ക്ക ്െില സാഹെരയത്തില ് ത ൊഴില്   

ലഭിക്കുന്നില്ല. കരപ്പറ്റ ്രസീത ്േഞ്ചായത്തിതല ക്ഫണ്്ട ഓഫീസ ്വഴി 

ലഭിക്കാറുണ്്ട എന്ന ്അറിയാൻ സാധിച്ചു.  

3.തതാഴിലില്ലായമ പവതനം ലഭിക്കുവാൻ ഉള്ള അവരാശം തതാഴിലുറപ്പ ്

നിയമക്േരാരം തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട ് രഴിഞ്ഞാൽ 15 േ്ിവസത്തിനുള്ളിൽ 

തതാഴിൽ നൽരിയിരിക്കണം. ലഭിച്ചിതല്ലങ്കിൽ തതാഴിലില്ലായമ പവതനത്തിന ്

അര്ഹതയുണ്്ട. 

 നിരീക്ഷണം  

 തതാഴിലിന ് അപേക്ഷിച്ച ് 15 േ്ിവസത്തിനുള്ളിൽ െില സാഹെരയത്തില ് 

തതാഴിൽ ലഭിക്കാറില്ല ,രൂടാതത തതാഴിലില്ലായമ പവതനത്തിനുള്ള 

അപേക്ഷതയ ക്കുറിച്ച ് തതാഴിലാളിരൾക്ക ് അറിവില്ലായിരുന്നു .            

4.തഷൽഫ് ഓഫ് പക്ോജക്ട ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള അവരാശം.                                                                              

നിരീക്ഷണം  

  േഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ഗാമസഭ രജിസ്റ്ററിൽ തതാഴിലാളിരൾ 

മീറ്റിംഗ ്രൂടിയതായും തതാഴിൽ നിര്പേശിച്ചതായും രാണുന്നു 

5.അഞ്ചു രിപലാമീറ്ററിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിക്കാനുള്ള അവരാശം 

(അതല്ലങ്കിൽ പവതനത്തിന് 10% അധിരം) 

 നിരീക്ഷണം                                                  

തതാഴിലാളിരളുമായി പനരിട്ട ്സംസാരിച്ചതിൽ  നിന്നും 5 രിപലാമീറ്റര് 

രൂടുതൽ സഞ്ചരിച്ച്  തതാഴിലാളിരൾ വരുന്നുതണ്ടന്നാണ ് അറിയാൻ 

രഴിഞ്ഞത.് എന്നാൽ ഇതുവതര യാക്താബത്ത ലഭിച്ചിട്ടില്ല . രൂടാതത േണി 

കസറ്റിൽ അേരടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുതണ്ടന്നും അതിതനാന്നും 

െിരിത്സാതച്ചലവ ്ലഭിമായിട്ടില്ല എന്നാണ് തതാഴിലാളിരളുമായി 

സംസാരിച്ചപപ്പാൾ അറിയുവാൻ സാധിച്ചത.് 
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6.രുടിതവള്ളം വിക്ശമ സസരരയം ക്േഥമശുക്ശൂഷ സസരരയം ഇവ 

ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവരാശം .                                                                                   

തതാഴിലുറപ്പ ്നിയമക്േരാരം ക്േവര്ത്തി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത ്രുടിതവള്ളം 

തണൽ, ക്േഥമശുക്ശൂഷ രിറ്റ ്എന്നിവ ക്േവര്ത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന സ്ഥാേനം 

വഴി സസജനയമായി തതാഴിലാളിരൾക്ക ്ലഭിപക്കണ്ടതാണ.്                   

നിരീക്ഷണം  

തതാഴിലുറപ്പ ് നിയമക്േരാരം ക്േവര്ത്തി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത ് രുടിതവള്ളം 

തണൽ ക്േഥമശുക്ശൂഷ രിറ്റ ്എന്നിവ ക്േവര്ത്തി നടപ്പാക്കുന്ന സ്ഥാേനം വഴി 

സസജനയമായി തതാഴിലാളിരൾക്ക ് ലഭയമാരുന്നുണ്്ട എന്ന ് മനസ്സിലാക്കാൻ 

സാധിച്ചു. 

7. 15 േ്ിവസത്തിനുള്ളിൽ പവതനം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവരാശം. 

  നിരീക്ഷണം                                                                       

തതാഴിലാളിരപളാട ്സംസാരിച്ചതിൽ നിന്നും  വയക്തമായത് മുൻേ ്നടന്ന  

േണിയുതട പവതനം അവര്ക്ക ്ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ ്

8.പവതന വിതരണത്തിതല രാലതാമസത്തിന ്നഷ്ടേരിഹാരം 

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവരാശം.                                                                                     

നിരീക്ഷണം                                                                                                                    

പവതന  വിതരണത്തിതല രാലതാമസത്തിന ്തതാഴിലാളിരൾക്ക ്

നഷ്ടേരിഹാരം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന ്മനസ്സിലാക്കുവാൻ രഴിഞ്ഞു.  

നഷ്ടേരിഹാര തുരതയക്കുറിച്ചു തതാഴിലാളിരളുതട ഇടയിൽ വയക്തമായ 

ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

9.സമയബന്ധിതമായി ഉള്ള േരാതി േരിഹരിക്കാൻ ഉള്ള അവരാശം.    

നിരീക്ഷണം  

  തതാഴിലുറപ്പ ്നിയമം തഷ്യൂൾ 19 ക്േരാരം സമയബന്ധിതമായി േരാതി 

േരിഹാരത്തിന ്ഉള്ള അവരാശം നിഷ്കര്ഷിക്കുന്നു. േദ്ധതിയുമായി 

ബന്ധതപ്പട്ട േരാതിരൾ പഫാൺ മുപഖനപയാ  പടാൾക്ഫീ നമ്പര് ഉേപയാഗിച്ചും,  

പരഖാമൂലം എഴുതി നൽരിയും,  ഈതമയിൽ വഴിയും 

സമര്പ്പിക്കാവുന്നതാണ.് പടാൾക്ഫീ നമ്പര് ക്േേ്ര്ശിപ്പിപക്കണ്ടതാണ.്  
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1800 4255060  എന്ന പടാൾക്ഫീ നമ്പറിൽ േരാതിരൾ പരഖതപ്പടുത്താം എന്നുള്ള 

വിവരം തതാഴിലാളിരൾക്ക ് ലഭയമല്ല. 

10.പസാഷയൽ ഓ്ിറ്റ് നടത്തുന്നതിനുള്ള അവരാശം തസക്ഷൻ 17 ( 2).               

തതാഴിലുറപ്പ ്േദ്ധതിയിൽ ഏതറ്റടുത്ത ്നടപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവൻ 

ക്േവര്ത്തരളും  പസാഷയൽ ഓ്ിറ്റിനു വിപധയമാക്കണതമന്ന ്തസക്ഷൻ 17 (2 

)നിഷ്കര്ഷിക്കുന്നു.  

നിയമ ക്േരാരമുള്ള പസാഷയൽ ഓ്ിറ്റ ്ക്േക്രിയ നടന്നുതരാണ്ടിരിക്കുന്നു 

 

 

രജിസ്റ്ററുകൾ 

പരക്ന്ദ സര്ക്കാരിതന്റ നിര്പേശക്േരാരം താതഴപ്പറയുന്ന 7 രജിസ്റ്ററുരൾ 

നിര്ബന്ധമായും ക്ഗാമേഞ്ചായത്തിൽ  സൂക്ഷിപക്കണ്ടതാണ്. 

1. പജാബ ്രാര്്് രജിസ്റ്റര് 

2. ക്ഗാമസഭാ രജിസ്റ്റര് 

3. ്ിമാൻ്് / അപലാപക്കഷൻ പവതന  രജിസ്റ്റര് 

4. വര്ക്്ക രജിസ്റ്റര് 

5. ഫിക്സ് ് അസറ്റ ്രജിസ്റ്റര് 

6. േരാതി രജിസ്റ്റര് 

7. തമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റര്  

 

ദജാബ് കാർഡ് രജിസ്റ്റർ 

 186 തതാഴിൽ രാര്്ുരൾ ഇതുവതര  വാര്്ില്  അനുവേ്ിച്ചതായി 

പജാബ ്രാര്്് രജിസ്റ്റര് േരിപശാധിച്ചപപ്പാൾ അറിയുവാൻ സാധിച്ചു. 

രജിസ്റ്റര് രൃതയതപയാതട സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു . 

ഗ്ഗാമ ഭാ രജിസ്റ്റർ 

 എല്ലാ വാര്്ിലും ക്േപതയരം ക്ഗാമസഭാ രജിസ്റ്ററുരൾ 

സൂക്ഷിക്കുന്നു .2018-19 പസാഷയൽ ഓ്ിറ്റ് രാലയളവിൽ  



 

10 
 

ക്ഗാമസഭ  നടന്നതായി രജിസ്റ്റര് േരിപശാധിച്ചപപ്പാൾ 

മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചു. ക്ഗാമസഭ നടന്ന തിയതി, സ്ഥലം 

എന്നിവ  പരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടയിരുന്നില്ല . 

              ഡിമാൻഡ് / അദലാദക്കഷ്ൻ ദവ ന  രജിസ്റ്റർ 

  രജിസ്റ്ററിൽ തതാഴിലിനുപവണ്ടി അപേക്ഷിച്ച ്തീയതി, തതാഴിൽ 

നൽരിയ തീയതി, തേതയമൻറ ്പോയത ്തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ എഴുതി 

സൂക്ഷിപക്കണ്ടതുണ്്ട .്ിമാൻ്് ആൻ്് അതലാപക്കഷൻ രജിസ്റ്റര് 

എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 

  

വർക്ക ്രജിസ്റ്റർ 

 രജിസ്റ്റര് േരിപശാധനാ പവളയിൽ േരിപശാധനയ്ക്ക ്വിപധയമാക്കിയ 9 

വര്ക്ക ്ഫയലുരളുതട വര്ക്ക ്പരാ്ുരൾ മാക്തപമ രാണുവാൻ 

സാധിച്ചുള്ളു.(WC/344903, WC/339274, WC/339509) എന്നിവ രാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല 

 ഫിക്സഡ് അ റ്്റ രജിസ്റ്റർ  

എല്ലാം വര്ക്കുരൾക്കും ഓ്ിറ്റ ്രാലയളവിൽ ഉള്ള ക്േവര്ത്തിരതള 

രുറിച്ച ്വളതര വയക്തമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ 

രാലയളവിൽ ക്േവര്ത്തിയുതട പേര്, ക്േവര്ത്തിയുതട പരാ്്, ആതര 

തതാഴിൽേ്ിനങ്ങൾ, ആതര തെലവ ്തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾക്ക ്നല്ല 

രൃതയത ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 

പരാ ി രജിസ്റ്റർ 

 നാല ്േരാതിരൾ േരാതി രജിസ്റ്റര് രാണുവാൻ സാധിച്ചു. അവ നല്ല 

രീതിയിൽ േരിഹരിച്ചു എന്ന ്രജിസ്റ്ററിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ 

സാധിച്ചു. ഓ്ിറ്റ ്രാലയളവിൽ ഒരു േരാതിരൾ  ഒന്നും 

പരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല .                                                                                                     

തമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ  

 എം. ഐ .എസ ്നിന്നും ക്േിന്റ ്എടുത്തു സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.  

ഓ്ിറ്റ ്രാലയളവിൽ ഉള്ള ക്േവര്ത്തിരൾക്ക ്തമറ്റീരിയൽ 
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ഉേപയാഗിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ സിറ്റിസൺ ഇൻഫര്പമഷൻ പബാര്്ിനു 

പവണ്ടി തെലവഴിച്ച തുര ഈ രജിസ്റ്ററിൽ രാണാൻ സാധിച്ചു. 

  

ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയ ഫയലുകളുതട          വിശോംശങ്ങൾ 

SL 

N

O 

WORK CODE NAME  OF 

WORK 

ESTIMAT

E  

AMOU

NT 

MAN 

DAYS 

TAKE

N  

UNSKILL

ED 

WAGES  

SKILLE

D 

WAGE

S 

TOTAL 

EXPEN

SE 

1 WC/326479  മഴക്കുഴി 

നിർമ്മാ

ണം ഇ 

ആർ 

ഇന്ദിര 

37441 91 25116 2950 28066 

2 WC/335899  മഴക്കുഴി 

നിർമ്മാ

ണം 

ദജാ ഫ് 

മാടദേരി 

യിൽ 

28835 93 25612 2950 28562 

3 WC/330270  മഴക്കുഴി 

നിർമ്മാ

ണം 

ചഗ്ന്ദിക 

തമഴുദവ

ലിൽ  

30984 97 26772 2950 29772 

4 WC/329177  മഴക്കുഴി 

നിർമ്മാ

ണം 

18499 55 15155 2950 18105 
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ഇന്ദിരാ 

വിശവനാഥ

ൻ. 

5 LD/327837  

 ീറ്റപ്പുൽ

കൃഷ്ി 

62928 216 59114 2950 62561 

6 'WC/333631  കല്ലു 

കയ്യാല 

നിർമാ

ണം 

തപാന്നമ്മ 

ഷ്ാജി 

76286 233 64180 0 64180 

7 WC/329181  കല്ലു 

കയ്യാല 

നിർമ്മാ

ണം ഷ്ാജി 

41162 121 33322 2950 36272 

8 WC/337

354 

 

  കയ്യാല 

നിർമ്മാ

ണം രാജു 

പി തക 

 

64931 220 58175 0 58175 

9 WC/339074   

 

കയ്യാല 

നിർമ്മാ

ണം 

ദജാ ഫ് 

മാടദേരി 

യിൽ 

54316 18 48349 0 48349 

10 WC/3395

09 

 

  കയ്യാല 

നിർമ്മാ

74278 258 69376 0 69376) 
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ണം 

 ദതാ

ഷ്് 

തമഴുദവ

ലിൽ  

 

11 WC/344903  കല്ലു 

കയ്യാല 

നിർമ്മാ

ണം 

ശശിധരൻ 

എരപ്പനാ

ലിൽ 

53285 175 48201 0 48201 

12 IF/363170  സലഫ് 

ഭവന 

നിർമ്മാ

ണം ലിമ 

27390 90 24390 0 24390 

 

 

ഫയൽ പരിദശാധനയിൽ നിന്നും കതെത്തിയ 

വിവരങ്ങൾ 

ഏതതാരു വര്ക്ക ്ഫയലിലും വാര്ഷിര മാസ്റ്റര് സര്ക്കുലര് നിര്പേശിക്കുന്ന 

21 പരഖരളും പരരള സര്ക്കാര് നിര്പേശിക്കുന്ന കസറ്റ ്്യറിയും ഉൾതപ്പതട 

22 പരഖരളാണ ്ഉണ്ടായിരിപക്കണ്ടത്. 

 

    കവർദപജ്     



 

14 
 

ഒരു ക്േവര്ത്തി ഫയലിൽ ആധിരാരിരമായി പവണ്ടതും 

ക്േവര്ത്തിതയക്കുറിച്ചു ഏതതാരാൾക്കും എളുപ്പത്തിൽ മനസിലാക്കാൻ 

സാധിക്കുന്ന പരഖ രവര് പേജ ് ആണ.് അതുതരാണ്ടു എല്ലാ വര്ക്ക ്ഫയലിലും 

രവര് പേജ ് ഉണ്ടായിരിപക്കണ്ടത് വളതര അതയാവശയമാണ.് രുമാരമംഗലം 

േഞ്ചായത്തതല വാര്്് രണ്ടിൽ 12 വര്ക്കുരളാണ ് (LD/327837, IF/363170, 

WC/339074, WC/339509, WC/320270, WC/333631, WC/337354, WC/326479, WC/329177, 

WC/344903, WC/329181, WC/335899)ഈ അര്ദ്ധവാര്ഷിര പസാഷയൽ ഓ്ിറ്റിംഗ ്

രാലയളവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത.് അവയിൽ 5 ഫയലുരൾ മാക്തപമ എം ഐഎസ ്

േരിപശാധിച്ചപപ്പാൾ രാണുവാൻ സാധിച്ചുള്ളു. 12 ഫയലുരളിലും ആനുവൽ 

മാസ്റ്റര് സര്ക്കുലര് ക്േരാരമുള്ള രവര്പേജ ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ 

ഫയലുരളുതടയും രവര് പേജില ്  sr. No.of the വര്ക്ക,് ക്േവര്ത്തിയുതട പരാ്്  , 

ക്േവര്ത്തി നടപ്പിലാക്കിയ വര്ഷം, ക്േവര്ത്തിയുതട പേര,് ക്േവര്ത്തി 

ആരംഭിച്ചത,് അവസാനിച്ചതും ആയ വര്ഷം, പക്ോജക്ട ്  ഇമ്പ്ലീത്റ്റേഷന്റ്റേ  

ഏജൻസി, എസ്റ്റിപമറ്റ് തുര രൂടാതത വര്ക്ക ് തലാപക്കഷൻ എന്നിവതയല്ലാം 

വളതര രൃതയമായി തതന്ന പരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 

 

തചക്ക ്ലിസ്്റ്റ  

12 ഫയലുരളിലും തെക്ക ് ലിസ്റ്റ ് ഉണ്ടായിരുന്നു,എന്നിരുന്നാലും ഓപരാ   

പരഖയുതടയും  പേജ് നമ്പര്  പരഖതേടുത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു.ഓപരാ 

പരഖരതളയും സൂെിപ്പിക്കുന്ന നമ്പറുരളാണ ്എഴുതി തവപക്കണ്ടത് .  

ആക്ഷൻ പ്ലാനിതറെ ദകാപ്പി  

 തന്നിരിക്കുന്ന െില ഫയലുരളിൽ ക്േവര്ത്തിയുതട ലിസ്റ്റ ് മുൻഗണന 

ക്രമത്തിൽ ആപണാ എന്ന ് ഉറപ്പാക്കുന്ന ആക്ഷൻ പ്ലാനിതന്റ  പരാപ്പി 

ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽWC/339074 WC/335899 എന്നിവര്ക്ക ് ഫയലുരളിൽ 

ആക്ഷൻ പ്ലാൻ എതന്റ പരാപ്പി ഉണ്ടായിരുതന്നങ്കിലും ടി ആൾക്ക ് അനുവേ്ിച്ച 

ക്േവര്ത്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. രൂടാതത WC/ 333631, WC/337354 എന്നി വര്ക്ക ്

ഫയലുരളിൽ ആക്ഷൻ പ്ലാനിന ്പരാപ്പി രാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല. 

  എസ്റ്റിദമറ്റ ്
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 തസരയൂരിൽ നിതന്നടുത്ത ്ീകറ്റൽ്് എസ്റ്റിപമറ്റ ് വളതര രൃതയമായി 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അനാലിസിസ ് ഓഫ ് പററ്റ,് ലീ്് ആൻ്് ലിഫ്റ്റ,് 

സിറ്റിസൺ ഇൻഫര്പമഷൻ പബാര്്ിപലക്ക ് മാറ്റിതവച്ചിരിക്കുന്നു 

തമറ്റീരിയൽ പസ്റ്റതറ്്റമന്റ് പലബര് അക്ബ്്ടാക്ട് ്ീതറ്റയിൽസ ്സര്പവ്വ ഓഫ ്പ്റ്്റ 

വിവരങ്ങതളല്ലാം തതന്ന വളതര രൃതയമായി പരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 

എസ്റ്റിപമറ്റ ് റിപപ്പാര്ട്ട,് രവര്പേജ ് ഓഫ ് എസ്റ്റിപമറ്റ ് എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

രൂടാതത സാപങ്കതിര വിേ്ഗ് ധൻ സീൽ,  തീയതിപയാടു രൂടിയ ഒപ്പ ് 

എന്നിവതയല്ലാം രൃതയമായി പരഖതപ്പടുപത്തണ്ടതാണ.് ജനരീയ ഭാഷയിലുള്ള 

എസ്റ്റിപമറ്റ ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല . 

 

 

ഭരണാനുമ ി  ീരുമാനത്തിതറെ ദകാപ്പി 

ഒരു വാര്്ിൽ ഒരു വര്ഷം നടപ്പിലാക്കുന്ന തതാഴിലുറപ്പ ് േദ്ധതി 

ക്േവര്ത്തനങ്ങൾക്ക ് േഞ്ചായത്ത ് ഭരണസമിതി നൽരുന്ന അംഗീരാരമാണ ്

ഭരണാനുമതി. േരിപശാധിച്ച  ഫയലുരളിൽ അഞ്ച ് എണത്തിൽ മാക്തമാണ ്

ഭരണാനുമതി തീരുമാനത്തിതെ  പരാപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നത.് തസരയൂരിൽ 

നിതന്നടുത്ത വിശേ്മായ ഭരണാനുമതി തീരുമാനത്തിന ് പരാപ്പിയാണ ്

ഉണ്ടായിരുന്നത.് എന്നാൽ വര്ക്ക ്ഫയലുരൾ ആയ LD/327837 IF/363170 WC/339074 

WC/330270 WC/329181 WC/335899 WC/344903 എന്നീ ഫയലുരളിൽ ഭരണാനുമതി 

തീരുമാനത്തിതെ  പരാപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല . 

 

 ാദേ ികാനുമ ി  ീരുമാനത്തിതറെ     ദകാപ്പി 

േരിപശാധിച്ച ഫയലുരളിൽ തസരയുറിൽ  നിതന്നടുത്ത സാപങ്കതിര 

അനുമതിയുതട പരാപ്പി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട.  ഫയലിൽ ബന്ധതപ്പട്ട 

ഉപേ്യാഗസ്ഥരുതട , ഒപ്പ് , സീല ് , തീയതി എന്നിവ എല്ലാം രൃതയമായി 

പരഖതപ്പടുപത്തണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഈ വിവരങ്ങതളല്ലാം തതന്ന ഫയലുരളിൽ 

അേൂര്ണം ആയിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും എസ്റ്റിപമറ്റ ് തുര ,പലബര് ആൻ്് 
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തമറ്റീരിയൽ കംഷ ൊതെന്റ്് ്ീതറ്റയിൽസ ് എന്നിവതയല്ലാം രൃതയമായി 

പരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു.   

 ത ാഴിൽ അനുവേിച്ചുതകാെുള്ള   അനുമ ിപഗ് ം 

 േരിപശാധിച്ച 11 ഫയലുരളിലില ്  വളതര നല്ല രീതിയിൽ തതന്ന 

തതാഴിൽ അനുവേ്ിച്ചുതരാണ്ടുള്ള അനുമതിേക്തം ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്േവര്ത്തി 

സ്ഥലം ,ക്േവര്ത്തി അനുവേ്ിച്ച  േ്ിനങ്ങൾ എന്നിവതയല്ലാം 

പരഖതപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത ് ആയി രാണുവാൻ സാധിച്ചു. എന്നാൽ കലഫ ്

ഭവന േദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ഫയലിൽ മാക്തം ഈ പരഖ ഇല്ലായിരുന്നു. 

   മസ്റ്റർദറാൾ 

        തതാഴിലാളിരൾ തതാഴിൽ തെയ്യുന്ന രീതി ഉൾതപ്പതടയുള്ള ഹാജര് 

പരഖതപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന പരഖയാണ ് ഈ മസ്റ്റര്പറാൾ.  

േരിപശാധിച്ച 12 ഫയലുരളിലും നല്ല രീതിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതായാണ ്

രാണുവാൻ സാധിച്ചത.് തതാഴിൽ തെയര് തീയതി, തതാഴിലാളിരളുതട പേര്, 

അവരുതട ഹാജര് വിവരങ്ങൾ, തതാഴിലാളിരളുതട തട ആതരയുള്ള േ്ിവസ 

പവതന നിരക്ക,് േണിയായുധങ്ങളുതട വാടര എന്നീ വിവരങ്ങൾ എല്ലാം 

പരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു .േരിപശാധിച്ച െില മാസ്റ്റപറാളുരളിൽ തവട്ടി 

തിരുത്തലുരൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. േരിപശാധിച്ച ഫയലുരളിതല   

മസ്റ്റര്പറാളുരളില ്   എം ബുക്ക ്നമ്പര്    രാണാൻ   സാധിച്ചില്ല.              

 

  ംദയാജി  പദ്ധ ി 

 േരിപശാധിച്ച ഫയലുരളിൽ ഒതരണം മാക്തമാണ ് സംപയാജിത േദ്ധതിയുതട 

േരിധിക്കുള്ളിൽ വരുന്നത ്(IF/363170). 

എം ബുക്ക ്

ക്േവര്ത്തി തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പും പശഷവും അളവു രൾ 

പരഖതപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന പരഖയാണ ് തമഷര്തമന്റ് ബുക്ക.് എല്ലാ 

ഫയലുരളിലും വളതര രൃതയമായ രീതിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള എം ബുക്കകൾ 

രാണുവാൻ സാധിച്ചു. എം ബുക്കിലും നമ്പര് 
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പരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ക്േീ തമഷര്തമന്റ ്ക്േവര്ത്തി നൽരിയതിതന്റ 

വിശേ്ാംശങ്ങൾ എല്ലാം ഉൾതപ്പടുത്തിയിരുന്നു. തസക്രട്ടറി തീയതിപയാടു 

രൂടി   ഒപ്പ,് സീൽ എന്നിവപയാടുരൂടി  സര്ട്ടികഫ തെപയ്യണ്ടതാണ ്

.എസ്റ്റിപമറ്റ ്തുര, ക്േവര്ത്തിയുതട പരാ്് എന്നിവ രാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

 ാധന ഘടകം 

                                 

ദവജ് ലിസ്്റ്റ  

                         .ഐ .                         

                 .     .                           

                                        

                  .                                 . 

F T O  

 പവജ് ലിസ്റ്റിന ്അനുോധിരമായ  എഫ്ടി ഓ രണ്ടു ഫയലുരളിൽ രാണുവാൻ 

സാധിച്ചില്ല(WC/333631, WC/337354). 

തമറ്റീരിയൽ വൗച്ചർ ബിൽ  

                                          

             .                               

                                             . 

.  

ദറായൽറ്റി  

ക്േ്രു ത ക്േവര്ത്തിരളിൽ ഈ പരഖ ബാധരമല്ല. 

 

             

ക്േവര്ത്തനങ്ങതളക്കുറിച്ചും അതിൻതറ േുപരാഗമനവും ആയി 

ബന്ധതപ്പട്ടതുമായ യാതതാരു തരത്തിലുള്ള പഫാപട്ടാക്ഗാഫുരളും ഈ 

ഫയലുരൾ ഇല്ലായിരുന്നു. ഓപരാ വര്ക്ക ് ഫയലുരളിലും ക്േവര്ത്തി 

ആരംഭിക്കുപമ്പാൾ, നടന്നുതരാണ്ടിരിക്കുപമ്പാൾ,  േൂര്ത്തീരരണ പവളയിൽ 
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എന്നിങ്ങതന മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള  പഫാപട്ടാക്ഗാഫ്സ ് സൂക്ഷിപക്കണ്ടതുണ്്ട. 

ക്േവര്ത്തിയുതട സുതാരയതയ്ക്കും ഒരു സ്ഥലത്തുതതന്ന ക്േവര്ത്തിരൾ 

ആവര്ത്തിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും, നിര്േിഷ്ട ക്േവര്ത്തിരൾ നിര്േിഷ്ട 

സ്ഥലത്ത ്തതന്നയാണ് തെയ്യുന്നത ്എന്ന ്ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുമാണ ് ഇത്തരം 

പഫാപട്ടാക്ഗാഫുരൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത.് 

                   പ്പ ്                                     

      ധിച്ച ഫയലുരളില ് ഒരു ഫയലുരൾ ഒഴിതര ബാക്കി എല്ലാ 

ഫയലുരളിലും മസ്റ്റര് പറാൾ മൂതവമന്റ ് സ്ലിേ ്  ഉണ്ടായിരുന്നു. മസ്റ്റര് പറാൾ 

ആരംഭിച്ച തീയതി ,അവസാനിച്ച തീയതി ,മസ്റ്റര് പറാൾ നമ്പര് എന്നിവതയല്ലാം 

വിശേ്മായി തതന്ന പരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ എം .ഐ .എസിൽ 

ക്േവര്ത്തിയുതട അളവ ്പരഖതപ്പടുത്തിയ  തീയതി രാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല. 

ജിദയാ ടാഗ ്ദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫ ്

 േരിപശാധനയ്ക്ക ് വിപധയമായ ഒരു ഫയലിലും ജിപയാ ടാഗ ്

പഫാപട്ടാക്ഗാഫ ്ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ട ്ദകാപ്പി  

നിയമക്േരാരമുള്ള പസാഷയൽ ഓ്ിറ്റ ്നടപ്പാക്കുന്നത ്ഇപപ്പാഴാണ.് 

 

 സ റ്റ ്ഡയറി 

സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിൻതറ നിര്പേശക്േരാരം വര്ക്ക ് ഫയലിൽ 

സൂക്ഷിപക്കണ്ട  ഇരുേത്തിരണ്ടാമതത്ത പരഖയാണ ് കസറ്റ ് ്യറി. 

േരിപശാധിച്ച ് എല്ലാ ഫയലുരളിലും കസറ്റ ് ്യറി വളതര നല്ല രീതിയിൽ 

തതന്ന സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 

 

Sl.no Workcode & name Estimate 

Measurement 

M book  

Measurement 

Field 

measurement 

1 
WC/326479 

150cum 112.50cum 132.3cum 
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 മഴക്കുഴി 

നിര്മ്മാണം  ഇ 

ആര്  ഇന്ദിര 

2 WC/335899 

 മഴക്കുഴി 

നിര്മ്മാണം 

പജാസഫ ്

മാടപേരി യിൽ 

112.50cum 112.125cum 97.2 

3 WC/330270 

 െക്ന്ദിര  പമഴു 

പവലിയിൽ 

 

 

312nos 200nos 

4 WC/329177 

 ഇന്ദിര 

വിശവനാഥൻ 

മഴക്കുഴി 

നിര്മ്മാണം 

180nos 117nos 70nos 

5 LD/327837 

 തീറ്റപ്പുൽരൃഷി 

6664sqm 6638sqm 5000sqm 

6 WC/333631 

 രല്ല ് രയ്യാല 

നിര്മാണം 

തോന്നമ്മ ഷാജി 

555sqm 488.25sqm  

 

 

 

592.97sqm  

7 WC/329181 രല്ല ്

രയ്യാല 

നിര്മ്മാണം  

ഷാജി 

253.00sqm 253.00sqm 

8  WC/337354 

രയ്യാല 

നിര്മ്മാണം 

469sqm 446.35sqm 275.734sqm 
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രാജു േി തര  

9  WC/339074 രല്ല ്

രയ്യാല 

നിര്മ്മാണം  

പജാസഫ ്

മാടപേരി യിൽ 

388.60sqm 368.3sqm 147.4sqm 

10 WC/339509 

സപന്ത്ാഷ ്

തമഴുപവലിയിൽ 

539.78 526.90sqm 127.7sqm 

11 WC/344903 

രയ്യാല 

നിര്മ്മാണം 

 ശശിധരൻ 

എരപ്പനാപലൽ 

380.80sqm 118sqm 77.9sqm 

 12 IF/363170 കലഫ ്

ഭവന േദ്ധതി 

ലിമ 

 

ബാധകമല്ല 

 

ബാധകമല്ല 

 

ബാധകമല്ല 

  

 WC/326479 മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം( ഇ ആർ ഇന്ദിര) 

 എം ബുക്കിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചത ് 158 മഴക്കുഴിരൾ  

112.50cum അളവിൽ  ഉതണ്ടന്നാണ ്എന്നാൽ   ഫീൽ് ്േരിപശാധനാ പവളയിൽ  

210 മഴക്കുഴിരൾ  132.3cum  അളവിൽ  രാണുവാൻ സാധിച്ചു.2950/- രൂേ 

സിറ്റിസൺ ഇൻഫര്പമഷൻ പബാര്് ്നായി ബുക്കിൽ വരയിരുത്തിയിട്ടുണ്്ട. 

ഫീൽ് ് േരിപശാധനാ പവളയിൽ സിറ്റിസൺ ഇൻഫര്പമഷൻ പബാര്് ്

രാണുവാൻ സാധിച്ചു. 

WC/33589 മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം( ദജാ ഫ ്മാടദേരി യിൽ) 

 എം. ബുക്കപരിപശാധന പവളയിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചത ് 299 

മഴക്കുഴിരൾ ഉതണ്ടന്നാണ.് േപക്ഷ ഫീൽ് ് സന്ദര്ശനപവളയിൽ 

രാലവര്ഷതക്കടുതി മൂലം മിക്ക മഴക്കുഴിരൾ മൂടി പോയതായി രാണുവാൻ 
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സാധിച്ചു. സിറ്റിസൺ ഇൻഫര്പമഷൻ പബാര്് ് ക്േവര്ത്തി സ്ഥലത്ത ്

സ്ഥാേിച്ചിട്ടുണ്്ട ആയിരുന്നു. 

        WC/330270  മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം (ചഗ്ന്ദിക തമഴുദവലി ) 

        എം ബുക്ക ് േരിപശാധന പവളയിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചത ് 312 

മഴക്കുഴിരൾ ഉതണ്ടന്നാണ.് രൂടാതത 2950  രൂേ സിറ്റിസൺ ഇൻഫര്പമഷൻ 

പബാര്്ുമായി എം ബുക്കിൽ വരയിരുത്തിയിട്ടുണ്്ട. ഫീൽ്് േരിപശാധന 

പവളയിൽ മിക്ക മഴക്കുഴിരൾ മൂടി പോയതായി രാണുവാൻ സാധിച്ചു. 

രാലവര്ഷതക്കടുതി മൂലമാതണന്ന ് അനുമാനിക്കാം. രൂടാതത സി.ഐ .ബി 

ക്േവര്ത്തി സ്ഥലത്ത ്ഉണ്ടായിരുന്നു. 

       WC/329177 മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം (ഇന്ദിരാ വിശവനാഥ)് 

 എം ബുക്ക ്  േരിപശാധന പവളയിൽ 177 മഴക്കുഴിരൾ ആണ ് രാണുവാൻ 

സാധിച്ചത.് േപക്ഷ ഫീൽ് ് സന്ദര്ശിച്ചപപ്പാൾ അക്തയും രുഴിരൾ 

രാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല. 70 മഴക്കുഴിരൾ ആണ ് രാണുവാൻ സാധിച്ചത.്   

രൂടാതത സിറ്റിസൺ ഇൻഫര്പമഷൻ പബാര്് ് ഒടിഞ്ഞു രിടക്കുന്നതായി 

രാണുവാൻ സാധിച്ചു. പബാര്്ിന ് ഉറപ്പ ് ഇല്ലാത്തതുതരാണ്ടാണ ് എന്നാണ ്

ഉടമസ്ഥൻ വിശേ്ീരരിച്ചത.് 

LD/327837 ീറ്റപ്പുൽ കൃഷ്ി. 

 എം ബുക്ക ് േരിപശാധന പവളയിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചത ് ഈ 

ക്േവര്ത്തി ക്കായി 67 തതാഴിൽ േ്ിനങ്ങൾ നൽരിയിട്ടുതണ്ടന്നാണ.്18157 രൂേ 

തതാഴിലാളിരൾക്കായി നൽരിയിട്ടുണ്്ട എന്ന ് എം ബുക്കിൽ നിന്നും 

മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചു. രൂടാതത 2950 രൂേ ്ിപ്പല് പബാര്്ിനായി  

നൽരിയിട്ടുതണ്ടന്ന ്എം ബുക്കിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഫീൽ് ്

സന്ദര്ശിച്ചപപ്പാൾ േല ആളുരളുതട േറമ്പിലാണ ് രൃഷി തെയരിരിക്കുന്നത് 

എന്ന ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു രൂടാതത രുറച്ചു രുറച്ചു ഭാഗം നശിച്ചു 

പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു  ്ിപ്പ്ല പബാര്് ്കസറ്റിൽ രാണുവാനും സാധിച്ചു. 

WC/333631 - WC/32918കല്ലു കയ്യാല (തപാന്നമ്മ ഷ്ാജി) - കല്ലു കയ്യാല 

(ഷ്ാജി) 
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 ഫീൽ് ് േരിപശാധയിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചത ് രണ്്ട 

ഫയലുരളുതടയും ക്േവര്ത്തനങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ ് തെയരത് എന്നാണ്. 2 

എംബുക്കുരളും രൂടി 741.25sqm അളവിൽ രയ്യാതല നിര്മ്മിച്ചിട്ടുണ്്ട എന്നാൽ 

ഫീൽ് ് സന്ദര്ശിച്ചപപ്പാൾ 592.97sqm മാക്തപമ രയ്യാലരൾ രാണുവാൻ 

സാധിച്ചുള്ളു. രൂടാതത തോന്നമ്മ ഷാജിക്ക ് അനുവേ്ിച്ച ക്േവര്ത്തിയുതട 

സിറ്റിസൺ ഇൻഫര്പമഷൻ പബാര്്ും രാണുവാൻ സാധിച്ചു. 

 

WC/337354 കല്ല ്കയ്യാല നിർമ്മാണം (രാജു പി തക) 

 എം ബുക്ക ് േരിപശാധിച്ചപപ്പാൾ മനസ്സിലായത് 446.35sqm രല്ലു രയ്യാലരൾ 

ഉതണ്ടന്നാണ.് ഫീൽ്് േരിപശാധന പവളയിൽ രണ്ടത ് 275.34sqm മാക്തമാണ.് 

രൂടാതത ക്േവര്ത്തി സ്ഥലത്ത ്പബാര്് ്രാണുവാൻ സാധിച്ചു. 

 

WC/335899 കല്ലു കയ്യാല നിർമ്മാണം (ദജാ ഫ ്മാടദേരി യിൽ) 

 ഫീൽ് ് സന്ദര്ശിച്ചപപ്പാൾ രാണാൻ സാധിച്ച ത് ആതര 184. 25 മീറ്റര്  

നീളവും 0.8 മീറ്റര് വീതിയുമുള്ള രല്ലു രയ്യാല ആണ.് ആതരതമാത്തം 147.4sqm 

ആണ ് രാണുവാൻ സാധിച്ചത.് േപക്ഷ എം ബുക്ക ്

പരഖതപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത ് 368.3 0sqm ആണ ് എം ബുക്കിൽ 2950/- രൂേ 

പബാര്്ിന ് വരയിരുത്തിയിട്ടുണ്്ട. േപക്ഷ ഫീൽ് ് സന്ദര്ശന പവളയിൽ 

കസറ്റിൽ രാന നിര്മ്മാണത്തിൻതറ പബാര്് ്ആണ ്രാണുവാൻ സാധിച്ചത.് 

WC/339509 കയ്യാല നിർമ്മാണം(  ദതാഷ് ്തമഴുദവലി) 

 എം ബുക്കിൽ 526.90sqm രല്ല ് രയ്യാല നിര്മിച്ചു എന്നാണ ്

പരഖതപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത.് എന്നാൽ ഫീൽ് ് സന്ദര്ശിച്ചപപ്പാൾ 

മനസ്സിലായത ് 127.7sqm  മാക്തപമ രയ്യിൽ രയ്യാല ഉള്ളൂ എന്നാണ.് ക്േവര്ത്തി 

നടന്ന സ്ഥലത്ത ് ഈ ക്േവര്ത്തിക്ക ്  ആനുോതിരമായിട്ടുള്ള സിറ്റിസൺ 

ഇൻഫര്പമഷൻ പബാര്് ്രാണുവാൻ സാധിച്ചു. 

 

WC/34490 കല്ലു കയ്യാല നിർമ്മാണം ( ശശിധരൻ എരപ്പൻലയിൽ) 
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 എം ബുക്ക ്ൽ ഉടമസ്ഥതന പേര് പരഖതപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത് തങ്കമണി 

രൃഷ്ണൻരുട്ടി എന്നാണ.്118sqm ആണ ് ആതര അളവ ്  എം ബുക്കിൽ 

പരഖതപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത.് ഫീൽ് ്സന്ദര്ശിച്ചപപ്പാൾ ശശിധരൻ േറമ്പിൽ 

ആതര 29 m  നീളത്തിലും 0.7 മീറ്റര് വീതിയിൽ രല്ലു രയ്യാല രാണുവാൻ 

സാധിച്ചു രൂടാതത തങ്കമണി രൃഷ്ണൻരുട്ടിയുതട േറമ്പിൽ 72 m നീളത്തിലും 0.8 

m വീതിയിലും രല്ലു രയ്യാല രണ്ടു. ആതരതമാത്തം 77.9 രല്ലു രയ്യാല മാക്തപമ 

ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ശശിധരൻതറ ക്േവര്ത്തി സ്ഥലത്ത ് ഒരു സിറ്റിസൺ 

ഇൻഫര്പമഷൻ പബാര്് ് സ്ഥാേിച്ചിരിക്കുന്നത ് ആയി രണ്ടു. 

 

IF/363170 സലഫ ്ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധ ി 

 എം ബുക്കിൽ 90 തതാഴിൽേ്ിനങ്ങൾ ഇതിനായി വരയിരുത്തിയിട്ടുണ്്ട. 

ഫീൽ് ് സന്ദര്ശിച്ചപപ്പാൾ 90 തതാഴിൽ േ്ിനങ്ങളുതട യും തുര ലഭിച്ചു 

എന്നാണ ് ഉടമസ്ഥപനാട ് സംസാരിച്ചപപ്പാൾ അറിയുവാൻ സാധിച്ചത.് 

രാലതാമസം രൂടാതത ആ തുര ലഭിച്ചത ് ക്േശംസനീയമാണ.് സിറ്റിസൺ 

ഇൻഫര്പമഷൻ പബാര്് ്കസറ്റിൽ രാണുവാൻ സാധിച്ചു. 

 നിർദേശങ്ങൾ ഉദേയാഗസ്ഥദരാട ്

1. ക്േവര്ത്തി ഫയൽ സൂക്ഷിപക്കണ്ട 22 പരഖരൾ രൃതയമായ 

സൂക്ഷിക്കണം പരക്ന്ദ സര്ക്കാരിൻതറ ഈ രാരയത്തിൽ ഉള്ള മാര്ഗ്ഗ 

നിര്പേശം രൃതയമായി ോലിപക്കണ്ടതാണ്. 

2. എസ്റ്റിപമറ്റ ് ജനരീയ ഭാഷയിൽ തതാഴിലാളിരൾക്ക ് മനസ്സിലാവുന്ന 

രീതിയിൽ ആവണം 

3. പക്ോജക്ട് ഇനിഷയൽ മീറ്റിങ്ങിൽ േതങ്കടുക്കുരയും ഓപരാ 

തതാഴിലാളിയും തെപയ്യണ്ട അളവ ് രൃതയമായി അറിയിക്കുരയും 

അത് േരിപശാധിക്കുരയും 

4. പലബര് ബഡ്ജറ്്റ, വര്ക്ക ് രലണ്ടര് എന്നിവ തയ്യാറാക്കുന്നതിന ്

തതാഴിലാളിരളുതടയും ഗുണപഭാക്താക്കളുതട ക്ോപേ്ശിര 

വിേ്ഗ് ധരുതടയും േങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കണം. 

5. തതാഴിൽ രാര്്ിൽ പഫാപട്ടാ േഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തെലവ ്

തതാഴിലാളിരളിൽ നിന്ന ്ഈടാക്കാൻ ോടില്ല 
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6. തതാഴിലിനുപവണ്ടി അപേക്ഷിക്കുപമ്പാൾ േരരം രസീത ്

നൽപരണ്ടതാണ ്

7. തതാഴിലാളിരളുതട തതാഴിൽ തല അടിസ്ഥാന സസരരയങ്ങൾ 

ഉറപ്പാക്കാൻ പവണ്ടി പവണ്ട നടേടിരൾ സവീരരിക്കുര. 

 

 

ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്തിദനാട ്

 

1. രൃതയമായ ഇടപവളയിൽ ക്ഗാമസഭ ,പസാഷയൽ ഓ്ിറ്റ ് ക്ഗാമസഭ 

എന്നിവ നടത്തണം. 

2. തതാഴിൽ ആവശയരത രൃതയമായി  രജിസ്റ്റര് തെയ്യുന്നതിനും 

തതാഴിലാളിരളുതട അര്ഹതരളും അവരാശങ്ങളും അവതര 

പബാധയതപ്പടുത്തുന്നതിനും േരാതിരൾ േരിഹരിക്കുന്നതിനും 

ആയി പറാ്ഗാര് േ്ിനം സംഘടിപ്പിപക്കണ്ടത് ആണ.് 

 

3. തതാഴിൽ രാര്്ിൽ പഫാപട്ടാ േഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തെലവ ്

തതാഴിലാളിരൾ നിന്ന ്ഈടാക്കാൻ ോടില്ല. 

 

4. തതാഴിലുറപ്പ ് േദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന ് വിനിപയാഗിക്കുന്നത ്

ഉള്ള പനട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നുപണ്ടാ എന്ന ്ഉറപ്പാക്കണം. 

 

5. തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട ് 15 േ്ിവസത്തിനുള്ളിൽ തതന്ന 

തതാഴിലാളിരൾക്ക ്തതാഴിൽ നൽരണം .  

 

ക്ശീമതി രാഖി  രവിയുതട അധയക്ഷതയിൽ പെര്ന്ന പസാഷയൽ ഓ്ിറ്റ് 

ക്ഗാമസഭയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച നിര്പേശങ്ങൾ 

     പവതനം 

                രൃതയസമയത്ത് തതന്ന ലഭയമാരണം. 

 സമയബന്ധിതമായി തതാഴിൽ ലഭയമാരണം. 

 വയലിതല േണിയും പ്ലാപറ്റ്ഫാം തവട്ടലും രാര്്ുരളിലും 

തതാഴിലായി ലഭിക്കണം. 
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 ഓപരാ തതാഴിലിനും തതാഴിൽ േ്ിനം രൂട്ടി ലഭയമാക്കണം. 

 ഉപേ്യാഗസ്ഥര് ഫീൽ്ിൽ പോയി ഓപരാ 

ക്േവര്ത്തനങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കുരയും അവര്ക്ക് പവണ്ട 

നിര്പേശങ്ങൾ നൽരുരയും പവണം 

 271 രൂേ രൂലിയിൽ നിന്നും രൂലി രൂട്ടണം. 


