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ആമുഖം 

 
ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുതട ത ാഴിൽ തെയ്യുവാനുള്ള 

അവോശതത്ത സംരക്ഷിച്ച ് നിലനിർത്തുന്ന ിനായി 2005 തസപ്റ്റംബർ 

അഞ്ചാം  ീയ ി ജേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ് നിയമം നിലവിൽ വന്നു. 

അവിേഗ് ധ ോയിേ ത ാഴിലിൽ ഏർതപ്പടാൻ സന്നദ്ധ യുള്ള 

ഗ്ഗാമഗ്പജേശങ്ങളിൽ അധിവസിക്കുന്ന ഏത ാരു േുടുംബത്തിനും ഒരു 

സാമ്പത്തിേ വർഷം 100 േിവസത്തിൽ േുറയാത്ത ത ാഴിൽ 

ഉറപ്പാക്കുന്നജ ാതടാപ്പം ഗുണജമന്മയുള്ള ും സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള ും 

ഉൽപാേനക്ഷമവുമായ ആസ്രിേളുതട സൃഷ്ടിയാണ ് ഈ പദ്ധ ിയുതട മുഖയ 

ലക്ഷയം.േരിഗ്േരുതട ഉപജീവനവും ആയി ബന്ധതപ്പട്ട വിഭവാടിത്തറ 

ശക്തിതപ്പടുത്തുേയും സാമൂഹിേമായി പിജന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന എല്ലാ 

േുടുംബങ്ങതളയും പദ്ധ ിയിൽ ഉൾതപ്പടുത്തുേയും പഞ്ചായത്ത ് രാജ ്

സ്ഥാപനങ്ങതള ശക്തിതപ്പടുത്തുേ  എന്ന ും ഇ ിൻതറ ലക്ഷയമാണ.് 

 

 വിദശഷ് കൾ 

 

● നിയമത്തിൻതറ പിൻബലമുള്ള അവോശാധിഷ്ഠി പദ്ധ ി 

● ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത ്ഗ്പജേശത്ത ് ാമസിക്കുന്ന 18 വയസ്സ ്പൂർത്തിയായ 

ഏത ാരാൾക്കും പദ്ധ ിയിൽ പങ്കാളിയാോം 

● ഗ്സ്രീക്കും പുരുഷനും  ുലയ ജവ നം  

● പരിസ്ഥി ി സംരക്ഷണം ോർഷിേ ജമഖലയിതല അടിസ്ഥാന 

സൗേരയ വിേസനം എന്നിവയ്ക്ക ്മുൻഗണന 

● ത ാഴിലാളിേൾ  തന്ന ഗ്പവർത്തിേൾ േതെത്തുേയും 

ആസൂഗ് ണതത്ത സഹായിക്കുേയും തെയ്യുന്നു 

● ആസൂഗ് ണത്തിലും നിർവഹണത്തിലും  ിേഞ്ഞ സു ാരയ  

● േരാറുോതര ഇടനിലക്കാജരാ ഇല്ല 

● തപാ ുജന പങ്കാളിത്തജത്താതട ജലബർ ബഡ്ജറ്്റ 

● ബാങ്ക ്ജപാജസ്റ്റാഫീസ ്വഴി മാഗ് ം ജവ ന വി രണം 



4 
 

● ഗ്സ്രീേൾക്ക ്മുൻഗണന 

● േമ്പയൂട്ടർ ശൃംഖല വഴിയുള്ള ജമാണിറ്ററിംഗ ്സംവിധാനം 

● ഗ്ഗാമസഭ പദ്ധ ി ഓഡിറ്റ ്തെയ്യുന്നു 

ജസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമസഭേൾ എല്ലാ വാർഡിലും േൃ യമായി 

നടജത്തെ ാണ് ഓഡിറ്റ്ലൂതട അഴിമ ി ഇല്ലാ ാക്കുന്ന ിനും 

സു ാരയ  ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന ിനും ോരയക്ഷമ  വർധിപ്പിക്കുന്ന ിന് 

സത്ഭരണം ഉറപ്പാക്കുന്ന ിനും േഴിയുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ 

ജസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് നടജത്തെ രീ ി സംബന്ധിച്്ച ഉത്തരവ് 

പുറതപ്പടുവിച്ചിട്ടുെ്. ജസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമസഭയുതട വിജയം 

ജനപങ്കാളിത്തമാണ്. ജസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമസഭയുതട  ീയ ി , ജവേി 

എന്നിവ നിശ്ചയിച്ച 5 േിവസം മുമ്പ ് ജനങ്ങൾക്്ക വിവരം 

നൽേിയിരിക്കണം. പദ്ധ ി ആസൂഗ് ണം നിർവ്വഹണ ജമാണിറ്ററിംഗ ്

 ുടങ്ങി എല്ലാ വയക്തിേളും ജസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് നിർബന്ധമായും 

പതങ്കടുക്കണം. മഹാത്മാഗാന്ധി ജേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ്

പദ്ധ ിയിൽ സുഗമവും സു ാരയവുമായ ജസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ്

നടത്തുന്ന ിന് ജേരളത്തിൽ സവ ഗ്ന്ത് െുമ ലയുള്ള  ജസാഷയൽ  

ഓഡിറ്റ് യൂണിറ്റ് 31/ 1/ 2017 നിലവിൽ വന്നു.  

 

 

1. 1.രീ ിശാഗ്്രം                                                                                                        

ഓഡിറ്റ ്പ്ലാൻ  യ്യാറാക്കൽ ഓഫീസ ്സന്ദർശന പരിപാടിേൾ. 

 

2. തജ.പി.സി,ബി.ഡി.ഒ,പഞ്ചായഗ്ത്തരസിഡന്റ,് 

ജനഗ്പ ിനിധിേൾ,തസഗ്േട്ടറി,സ്റ്റാഫ്എന്നിവരുമായുള്ള അഭിമുഖം േൂടാത  

മറ്റു ത ാഴിലാളിേൾ, േർഷേർ ,ത ാഴിലിന ് ജപാോത്ത ോർഡുടമേൾ 

എന്നിവരുമായുള്ള സംവാേം.  
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3. തപാ ുഗ്പവർത്തേരുതടയും വയക്തിഗ  ഗ്പവൃത്തിേളുതടയും ഫയൽ 

പരിജശാധനേളുതട ഉള്ളടക്കം  സു ാരയ  ഭരണസമി ിയുജടയും 

ഉജേയാഗസ്ഥരുതടയും ോരയഗ്പാപ്രി എന്നിവ പരിജശാധിക്കുന്നു. 

 

4. പൂർത്തീേരിച്ച ും നടന്നുതോെിരിക്കുന്ന ുമായ ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങൾ 

പരിജശാധിക്കുന്നു. 

 

5. എം.ഐ.എസ ് രജിസ്റ്ററുേളും പരിജശാധിച്ച ് ഫയലും ഫീൽഡിലും  മ്മിൽ 

ജഗ്ോസ് തെക്ക ്തെയര ്വിവരങ്ങൾ ജഗ്ോഡീേരിക്കുന്നു. 

 

6. േരട ്റിജപ്പാർട്ട ് യ്യാറാക്കി ഗ്ഗാമസഭയിൽ അവ രിപ്പിക്കുന്നു. 

 

 

കുമാരമംഗലം ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്്ത 

    

ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ത ാടുപുഴ റവനയൂ ഡിവിഷന ് േീഴിൽ ത ാടുപുഴ 

 ാലൂക്കിൽ ത ാടുപുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിജയാട ് ജെർന്ന ് േിടക്കുന്ന ും 

ഭൂവിസ്രൃ  ിയിൽ പരിമി മായ േുമാരമംഗലം ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തിന ്

19.35െ.േി.മീ.വിസ്രൃ  ിയും13 വാർഡുേളിലായി 19457 ജനസംഖയയും 

ഉെ.്ഇ ിൽ 1257 പട്ടിേജാ ി വിഭാഗവും 30 പട്ടിേവർഗ്ഗ വിഭാഗവും 

ഉൾതപ്പടുന്നു. 

 ഇടുക്കി പാർലതമൻറ് നിജയാജേ മണ്ഡലത്തിതല ത ാടുപുഴ അസംലി 

നിജയാജേ മണ്ഡലത്തിൽ തപടുന്ന ഈ പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു വിജല്ലജും 2 ജലാക്ക ്

പഞ്ചായത്ത ്ഡിവിഷനുേളും ഉൾതപ്പടുന്നു. 135 േുടുംബഗ്ശീ യൂണിറ്റുേളിലായി 

നിരവധി വനി ാ ശാക്തീേരണ ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു. 1900 ഓളം 

വനി േൾ േുടുംബഗ്ശീ അംഗങ്ങൾ ആയിട്ടുെ്. ഒട്ടനവധി സവയം സഹായ 

സംഘങ്ങൾ ഇവരുതട ഗ്പവർത്തനങ്ങതള ഏജോപിപ്പിക്കുന്ന ഉെ ് .39 

തജ.എൽ.ജി.ഗ്ഗൂപ്പുേൾ ഗ്പവർത്തിക്കുന്നുെ്. േുമാരമംഗലത്തു ഏഴല്ലൂർ മായി 

രെു  ുടർ സാക്ഷര ാ ജേഗ്ന്ദങ്ങളിലായി നൂറുേണക്കിന ് നവ സാക്ഷരതര 

സൃഷ്ടിക്കുന്നു. 2 സർക്കാർ സഗ്പമറി/ അപ്പർ സഗ്പമറി സ്കൂ ളുേളും ഒരു 

പഞ്ചായത്ത ് എൽ.പി.സേൂളും പഞ്ചായത്തിതന്റ േീഴിൽ ഗ്പവർത്തിച്ചു 

വരുന്നുെ്.  
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േൂടാത  ഇൻറർനാഷണൽ സ്കൂ ളുേൾ ,ഹയർ തസക്കൻഡറി സ്കൂ ൾ, 

എൻജിനീയറിങ ് ജോജളജ്,തമഡിക്കൽ ജോജളജ് എന്നിവ ഗ്പവർത്തിക്കുന്നുെ്. 

എ.തേ.എൻ.എം.എച്ച.്എസ.്എസ,് വിജല്ലജ ്ഇൻറർനാഷണൽ സ്കൂ ൾ , അൽ അസർ 

ജോജളജ്,അൽ അസർ തമഡിക്കൽ ജോജളജ്,സപങ്കുളം തസന്റ.്റീത്താസ്

,സമലതക്കാമ്പ ് തസന്റ.്ജ ാമസ ് എന്നീ വിേയാലയങ്ങൾ 

ഉന്ന വിേയാഭയാസരംഗതത്ത മിേവുേൾ ആണ.്  വളതര നല്ല നിലയിൽ 

ഗ്പവർത്തിക്കുന്ന 4 വായന ശാലേളും 7 ക്ലബ്ബുേളും ഗ്പവർത്തിച്ചുവരുന്നുെ്.  

തപാ ുജനാജരാഗയ രംഗത്ത ് ആയുർജവേം ,അജലാപ്പ ി ,ജഹാമിജയാ 

സ്ഥാപനങ്ങൾ ഗ്പവർത്തിച്ചുവരുന്നു . േുമാരമംഗലം പി. എച്ച.്എസി.ഏഴല്ലൂർ, 

പാറ,േരിേുളം,ഈസ്റ്റ ്േലൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പൃവർത്തിക്കുന്ന പി.എച്ച.്സബ.് 

തസന്ററുേൾ,ഏഴലൂരിൽ ഗ്പവർത്തിക്കുന്ന ആയുർജവേ 

ഡിതസ്രൻസറി,േുമാരമംഗലത്തുംഏഴല്ലൂരും ഗ്പവർത്തിക്കുന്ന ജഹാമിജയാ 

ഡിതസ്രൻസറി,ഇവതയല്ലാം നല്ല രീ ിയിൽ ഗ്പവർത്തിച്ച തപാ ുജനാജരാഗയം 

നിലനിർത്തുന്നു . വനി ാ ശിശു വിേസന വുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ്നല്ല നിലയിൽ 20 

അംഗൻവാടിേൾ ഗ്പവർത്തിക്കുന്നുെ് 

ഭൂപടം 

                    

ജന ംഖയ ംബന്ധിച്ച ്                                                                                                                                                                  

ആതക ജന ംഖയ 

ഗ്്രീ ജന ംഖയ പുരുഷ് ജന ംഖയ ആതക ജന ംഖയ 
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7426 7439 14865 

                                                                                                                                              

പട്ടികജാ ി ജന ംഖയ                                                            

ഗ്്രീ ജന ംഖയ പുരുഷ്  ജന ംഖയ ആതക ജന ംഖയ 

545 539 1084 

                                                                                                                                                                                     

പട്ടിക വർഗ ജന ംഖയ                  

ഗ്്രീ ജന ംഖയ പുരുഷ്  ജന ംഖയ ആതക ജന ംഖയ 

12 14 26 

 

 

 

അവകാശ അധിഷ്ഠി  നിരീക്ഷണങ്ങൾ  

 

മഹാത്മഗാന്ധി ജേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ് നിയമത്തിലൂതട ഗ്ഗാമീണ 

ജന യ്ക്ക ്ത ാഴില ്നല്കതപടുന്നജ ാതടാപ്പം അവരുതട പത്തു അവോശങ്ങളും 

സംരക്ഷിക്കതപടുന്നു.ജസാഷയൽ ഓഡിറ്റിലൂതട ഗ്പവൃത്തിേളുതട 

പരിജശാധനയും അജ ാതടാപ്പം ത ാഴിലാളിേളുതട പത്തവോശങ്ങളും 

സംരക്ഷിക്കതപടുന്നുതവന്നും വിലയിരുത്തുന്നു. 

1. ത ാഴിലുറപ്പു നിയമം 

തഷഡയൂൾ 2  പാര 1  അനുസരിെ ്  18 വയസ്സ ് പൂർത്തിയായ ഏത ാരാളും 

ത ാഴിൽ ോർഡിന ്അജപക്ഷിച്ചാൽ 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ ജഫാജട്ടാ പ ിച്ച 

ത ാഴിൽ ോർഡ ് ജേഗ്ന്ദ സർക്കാർ തെലവിൽ ലഭിക്കാനുള്ള അവോശമാണ ്

നിയമം നൽേുന്ന .്  

നിരീക്ഷണം 

ത ാഴിലാളിേളുമായുള്ള േൂടിോഴച്്ചയിൽ  മനസിലാക്കാൻ     സാധിച്ച  ്

പു ിയ ത ാഴിൽ ോരഡ്് ലഭയമാേുജമ്പാൾ അ ിൽ വയ്ക്കാനുള്ള ജഫാജട്ടാ 

ത ാഴിലാളിേൾ   തന്നയാണ ്നലേ്ിയ  ്എന്നാണ.്     

                                                                                                                                                                                                                                                 

2. അദപക്ഷിച്ച ് 15 േിവ ത്തിനുള്ളിൽ ത ാഴിൽ ലഭിക്കുവാൻ ഉള്ള 

അവകാശവും കകപ്പറ്റ ് ര ീ  ് ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ള   അവകാശം  

(തഷഡയൂൾ 1, 2) 

               

നിരീക്ഷണം    
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ഈ വാർഡിൽ ത ാഴിലാളിേൾ ഗ്ഗൂപ്പായും  വയക്തിഗ മായും   ത ാഴിൽ 

ആവശയതപ്പട്ടു വരുന്നുെ്. ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട ്15 േിവസത്തിനേത്തു  തന്ന 

ത ാഴിൽ ലഭിച്ചിട്ടുെ് എന്ന ്ജരഖേളിൽ  നിന്നും വയക്തമാണ ്. ഓജരാ ത ാഴിൽ 

അജപക്ഷയിലും അജപക്ഷ വച്ച  ിയ ി, ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പടുന്ന  ് എന്ന ്

മു ൽ എന്ന ് വതര,  ുടങ്ങിയവ േൃ യമായി ജരഖതപ്പടുജത്തെ ാണ ് . 

പരിജശാധിച്ച  ഫയലുേളിതല  അജപക്ഷയിൽ രസീ  ്നമ്പർ ഉൊയിരുന്നില്ല, 

അ ിനാൽ അജപക്ഷേൾക്ക ്രസീ  ്  നലേ്ിയിരുന്നില്ല  എന്ന ്മനസ്സിലാക്കാൻ 

സാധിച്ചു. ത ാഴിലിനു ജവെിയുള്ള എല്ലാ അജപക്ഷേളും  ഗ്ഫെ് ഓഫീസ ്വഴി  

സവീേരിതേൊ ാണ് .  

                                                                                 

3.ത ാഴില ്ഇല്ലായമ ദവ നം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം 

ത ാഴിലുറപ്പ ് നിയമഗ്പോരം ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടു  േഴിഞ്ഞാൽ 15 

േിവസത്തിനുള്ളിൽ ത ാഴിൽ നൽേിയിരിക്കണം. ലഭിച്ചില്ലതയങ്കിൽ 

ത ാഴിലില്ലായമ ജവ നത്തിന ്അർഹ യുെ്. 

നിരീക്ഷണം 

ത ാഴിലാളിേളുമായുള്ള േൂടിോഴ് ചയിലും,  ഫയൽ പരിജശാധനയിലും  

മനസിലാക്കുവാന ് സാധിച്ച  ് ജജാലി ആവശയതപ്പട്ട ് 15  േിവസങ്ങൾക്കേം 

ത ാഴില ്ലഭിക്കുന്നുെ് എന്നാണ ്.   

4.തഷ്ലഫ് ്ഓഫ ്തഗ്പാജക്റ്റ ് യ്യാറാക്കാനുള്ള അവകാശം  

നിരീക്ഷണം                                                                                                     

പഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന ഗ്ഗാമസഭ തരജിസ്റ്ററിൽ ത ാഴിലാളിേൾ 

മീറ്റിംഗ ്േൂടിയ ായും ത ാഴിൽ നിശിച്ച യും ോണുന്നു. 

                                                                                                                             

5.അഞ്ചു കിദലാമീറ്ററിനുള്ളിൽ ത ാഴിൽ ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം 

 

നിരീക്ഷണം  

ത ാഴിലാളിേളുമായി  ജനരിട്ട ്സംസാരിച്ച ില ് നിന്നും, ഫയൽ പരിജശാധന 

വഴിയും േതെത്താൻ േഴിഞ്ഞ  ് ത ാഴിലാളിേൾ ആരും 5 

േിജലാമീറ്ററിലധിേം സഞ്ചരിച്ച ് ആരും  ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്ത ് എത്തുന്നില്ല  

എന്നാണ ്അറിയാന ്സാധിച്ച  ്. 

 

6.കുടിതവള്ളം,  വിഗ്ശമ ൗകരയം, ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്  ൗകരയം,  ഇവ 

ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ള  അവകാശം ( തഷ്ഡയൂൾ 2 പാര 23-28)    

                                                                                                                          

നിരീക്ഷണം    

ത ാഴിലാളിേളുമായി ജനരിട്ട ്സംസാരിച്ച ിൽ നിന്നും  അറിയാൻ േഴിഞ്ഞ  ്

േുടിതവളളം, പടു , ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ സൗേരയം ഇവ ലഭിക്കുന്നുതെന്നാണ.് 

 

7. 15 േിവ ത്തിനുള്ളിൽ ദവ നം ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ള അവകാശം ( 

ത ക്ഷൻ3(2), (6)). 

ഈ ഒരവോശം േൃ യമായി പാലിക്കാൻ േഴിയുന്നിതല്ലന്നാണ ് അറിയാൻ 

േഴിഞ്ഞ .് 
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8.ദവ ന വി രണത്തിതല കാല ാമ ത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം 

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം (ത ക്ഷൻ3(3)). 

 

9. മയബന്ധി മായുള്ള പരാ ി പരിഹാരത്തിനുള്ള 

അവകാശം(ത ക്ഷൻ 19). 

ത ാഴിലുറപ്പ ്നിയമം തഷഡയൂൾ 19 ഗ്പോരം സമയബന്ധി മായി പരാ ിേൾ 

പരിഹരിക്കുന്ന ിനുള്ള അവോശം നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. പദ്ധ ിയുമായി 

ബന്ധതപ്പട്ട പരാ ിേൾ ജഫാൺ മുജഖന, 1800 4255060  എന്ന ജടാൾ ഗ്ഫീ നമ്പർ 

ഉപജയാഗിച്ചും, ജരഖാമൂലം എഴു ി നൽേുേയും, ഇതമയിൽ വഴിയും, 

സമർപ്പിക്കാവുന്ന ാണ.് ജടാൾ ഗ്ഫീ നമ്പറുേൾ പഞ്ചായത്തിൽ എഴു ി 

ഗ്പേർശിപ്പിജക്കെ ാണ.് 

                                                                                                                                   

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

ത ാഴിലുറപ്പ ് പദ്ധ ിയിൽ ഏതറ്റടുത്ത ് നടപ്പാക്കുന്ന മുഴുവൻ ഗ്പവർത്തിേളും 

ജസാഷയൽ ഓഡിറ്റിനു വിജധയമാക്കണതമന്ന ്തസക്ഷൻ 17(2) നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. 

നിയമം അനുശാസിക്കും ഗ്പോരം ഉള്ള ജസാഷയൽ  ഓഡിറ്റ ് ഗ്പഗ്േിയ 

നടന്നുതോെിരിക്കുന്നു.  

  

                

ദമറ്റുമാരുതട ഗ്പവരത്്തനം  

● ഗ്പവർത്തിയുതട ജമൽജനാട്ടം, ത ാഴിൽ ോർഡിൽ ആവശയമുള്ള 

വിവരങ്ങൾ ജരഖതപ്പടുത്തുേ, ഏറ്റവും ത ാഴിലാളിേളുതട ഹാജർ 

മാസ്റ്റർജറാളിൽ ഉറപ്പുവരുത്തുേ, പൂർത്തിയാക്കിയ മാസ്റ്റർജറാളുേൾ 

ജഡറ്റാ എൻഗ്ടി ഓപ്പജററ്ററുതട പക്കൽ എത്തിക്കുേ. 

● സസറ്റ ് ഡയറി, മാസ്റ്റർജറാൾ, എന്നിവ േൃ യമായി പൂരിപ്പിക്കണം. 

മാസ്റ്റർജറാളിൽ തവട്ടിത്തിരുത്തലുേൾ പാടില്ല. ഭൂമി 

പാട്ടത്തിതനടുക്കുജമ്പാൾ സർക്കാർ മാർഗ്ഗനിർജേശത്തിൽ 

പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ുജപാതല മൂന്നുവർഷജത്തതക്കങ്കിലും േരാർ ഗ്പോരം 

പാട്ടത്തിതനടുക്കാൻ ഗ്ശമിക്കണം. 

● തമറ്റുമാർ  ങ്ങൾക്ക ്ലഭിച്ച പരിശീലനം അനുസരിച്ച ്ത ാഴിലാളിേൾക്ക ്

ത ാഴിലിതനക്കുറിച്ച് വയക്ത  നൽേണം. 

● ത ാഴിൽ ോർഡ ്േൃ യമായി പൂരിപ്പിച്ച് ത ാഴിലാളിേൾക്കു നൽേുേ. 

യാത ാരു ോരണവശാലും തമറ്റുമാർ ത ാഴിൽ ോർഡ ് േയ്യിൽ 

സൂക്ഷിക്കാ ിരിക്കുേ. 

● പണിസ്ഥലത്ത ് ആവശയമായ സൗേരയങ്ങൾ ഉജൊതയന്ന ് തമറ്റ ്

ഉറപ്പുവരുത്തുേ. 
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● സസറ്റ ് ഡയറിയിൽ ജമാനിറ്ററിങ്ങിന ് എത്തുന്ന ഉജേയാഗസ്ഥതരതക്കാെ് 

ഒപ്പുവയ്പ്പിക്കണം.   

● ത ാഴിലാളിേൾക്ക ് അവരുതട പത്ത ്  അവോശങ്ങതളപ്പറ്റി 

പറഞ്ഞുതോടുക്കുേയും അവതര ജബാധവാന്മാരാക്കുേയും തെയ്യുേ. 

● പു ിയത ാഴിലിടങ്ങൾ േതെത്തുവാനും,  പു ിയ ത ാഴിൽ 

ആസൂഗ് ണം തെയ്യുവാനും,  ത ാഴിലാളിേതള സഹായിക്കുേയും 

തെയ്യുേ. 

● േൃ യമായി ജസാഷയൽ ഓഡിറ്റിങ്കിലും, ഗ്ഗാമസഭയിലും ജഗ്പാജേ്റ്റ ്

മീറ്റിംഗിലും, പരിശീലനേയാമ്പിലും പതങ്കടുക്കുേ. 

● മറ്റു ത ാഴിലാളിേൾക്ക ് േൂടി തമറ്റിതന്റ െുമ ലേളിജലക്ക ്

േടന്നുവരുവാനുള്ള സാഹെരയവും സന്ദർഭവും ഒരുക്കിതോടുക്കണം. 

● ത ാഴിലാളിേളുമായി നിരന്ത്ര സമ്പർക്കം പുലർത്തുേയും േൂടു ൽ 

ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുേയും തെയ്യുേ. 

 

 

 

രജിസ്റ്ററുകൾ 

 

ജേഗ്ന്ദ സർക്കാരിതന്റ നിർജേശഗ്പോരം  ാതഴപ്പറയുന്ന 7 രജിസ്റ്ററുേൾ 

നിർബന്ധമായും ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിജക്കെ ാണ.്  

1. ജജാബ് ോർഡ ്രജിസ്റ്റർ 

2. ഗ്ഗാമസഭ രജിസ്റ്റർ 

3.ഡിമാൻഡ് അജലാജക്കഷൻ ജവ ന രജിസ്റ്റർ 

4. വർക്ക ്രജിസ്റ്റർ 

5. ഫിക്സഡ് അസറ്റ ്രജിസ്റ്റർ 

6. പരാ ി രജിസ്റ്റർ 

7. തമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ 

 എല്ലാ രജിസ്റ്ററുേളും വളതര നല്ല രീ ിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന  ്

എടുത്തു പറജയെ ാണ.്  

 

1. ത ാഴിൽ കാർഡ് രജിസ്റ്റർ 
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ത ാഴിൽ ോർഡ ്രജിസ്റ്റർ വളതര േൃ യമായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. വാർഡിൽ 

ആതേ 128 ത ാഴിൽ ോർഡുേൾ രജിസ്റ്റർ തെയരിട്ടുെ്.2018-2019 ോലയളവിൽ   

8 ത ാഴിൽ ോർഡുേൾ വി രണം തെയരിട്ടുെ്. രജിസ്റ്ററിൽ ത ാഴിലാളിേളുതട 

ജഫാജട്ടാ പ ിപ്പിച്ചിട്ടുൊയിരിന്നു. 

 

2. ഗ്ഗാമ ഭാ രജിസ്റ്റർ 

 

              എല്ലാ വാർഡിലും ഗ്പജ യേം ഗ്ഗാമസഭ രജിസ്റ്ററുേൾ ഉെ.് 2018-19 

സാമ്പത്തിേവർഷതത്ത ോർഷിേ േർമ്മ പദ്ധ ിേൾ  യ്യാറാക്കുന്ന ിന ്

നിർജേശങ്ങൾ സവീേരിക്കുന്ന ിനുള്ള ഗ്ഗാമസഭ പഞ്ചായത്ത ് േമ്മയൂണിറ്റി 

ഹാളിൽ നടന്ന ായി ോണുന്നു. ആതേ 36 ജപർ ജപർ  പതങ്കടുത്ത ായും  

രജിസ്റ്ററിൽ ഉെ.്  

 8  നിർജേശങ്ങൾ ഈ ഗ്ഗാമസഭയിൽ ഉൊയി. 

 

3.ഡിമാൻഡ ്അദലാദക്കഷ്ൻ ദവ ന രജിസ്റ്റർ 

 

ഡിമാൻഡ് രജിസ്റ്റർ വളതര േൃ യമായി എഴു ി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. രജിസ്റ്ററിൽ 

ത ാഴിലിനുജവെി അജപക്ഷിച്ച ് ീയ ി, ത ാഴിൽ നൽേിയ  ീയ ി, തപതയമന്റ ്

ജപായ  ് ുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ എഴു ി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.  

 

4.വർക്ക ്രജിസ്റ്റർ 

 

ഗ്പവർത്തി വിവരങ്ങൾ MIS ൽ നിന്ന ്ഡൗൺജലാഡ് തെയരു  സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ഗ്പവർത്തിേൾ അനുവേിച്ചിരിക്കുന്നു മുൻഗണന, ഗ്പവർത്തി  ുടങ്ങിയ  ീയ ി, 

ഗ്പവർത്തി അവസാനിച്ച  ീയ ി  ി  ി,   ുടങ്ങിയവ േൃ യമായി 

ഉൊയിരുന്നു. WC/337780 എന്ന  ഗ്പവർത്തിയുതട വിവരങ്ങൾ തരജിസ്റ്ററിൽ 

ഉൊയിരിന്നില്ല. 

 

5.ആ്രി രജിസ്റ്റർ 

 

എല്ലാ വർക്കുേളും ജപാതല  തന്ന ഓഡിറ്റ് ോലയളവിൽ ഉള്ള ഗ്പവർത്തിേതള 

േുറിച്ച ് വളതര വയക്തമായി എഴു ിയിട്ടുൊയിരുന്നു. ഗ്പവർത്തിയുതട ജപര്, 
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ഗ്പവർത്തിയുതട ജോഡ്, ആതേ ത ാഴിൽ േിനങ്ങൾ, ആതേ െിലവ ് ുടങ്ങിയ 

വിവരങ്ങൾക്ക ്നല്ല േൃ യ ജയാതട ഉൊയിരുന്നു. എന്നാൽ WC/340475, WC/33328, 

WC/337780, WC/337729, എന്നീ ഫയലുേളുതട വിവരങ്ങൾ ആസ്രി രജിസ്റ്ററിൽ 

േതെത്താനായില്ല. 

 

6.പരാ ി രജിസ്റ്റർ  

 

പരാ ി രജിസ്റ്റർ പഞ്ചായത്തിൽ  സൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ് . 2016-17 ോലയളവിലാണ ്

അവസാന പരാ ി സവീേരിച്ചിരിക്കുന്ന ്. 

 

7.തമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ 

 

MIS ഇൽ നിന്നും ഗ്പിന്റ ് എടുത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഓഡിറ്റ ് ോലയളവിൽ ഉള്ള 

ഗ്പവർത്തിേൾക്ക ്തമറ്റീരിയൽ ഉപജയാഗിച്ചിട്ടില്ല. 

 

ഫയൽ പരിദശാധനയിൽ കതെത്തിയ വിവരങ്ങൾ  

  

ഏത ാരു വർക്ക ്ഫയലിലും വാർഷിേ മാസ്റ്റർ  സർക്കുലർ നിർജേശിക്കുന്ന 21 

ജരഖേളും ജേരള സർക്കാർ നിർജേശിക്കുന്ന സസറ്റ ്ഡയറിയും ഉൾതപ്പതട 22 

ജരഖേളാണ ്ഉൊയിരിജക്കെ ്. 

 

 

1.കവർ ദപജ ് 

ഏത ാരു വർക്ക ് ഫയലിലും വാർഷിേ മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ നിർജേശിക്കുന്ന 

ഗ്പോരം േവർ ജപജിൽ പഞ്ചായത്ത ്വിവരങ്ങൾ, അടങ്കൽ  ുേ, ആതേ െിലവ,് 

നടത്തിയ  ീയ ി, മു ലായ വിവരങ്ങൾ ജരഖതപ്പടുജത്തെ ാണ.് ഒരു 

ഗ്പവർത്തി ഫയലിൽ ആധിോരിേമായി ജവെ ും ഗ്പവർത്തിതയ േുറിച്ച ് 

ഏത ാരാൾക്കും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ജരഖ േവർ ജപജ ്

ആണ,് അ ുതോെ് എല്ലാ വർക്ക ്ഫയലിലും േവർജപജ ്ആയിരിജക്കെ ാണ.് 

പരിജശാധിച്ച 7  വർക്ക ് ഫയലിലും േവർജപജ ് ഉൊയിരുന്നു. േവർജപജ ്

ആനുവൽ മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ ഗ്പോരം ഉള്ള ായിരുന്നു. 

 ജരഖതപ്പടുജത്തെ വിവരങ്ങൾ ആയ വിജല്ലജ്, ജലാക്ക,് ജില്ല, നിയമസഭാ 

മണ്ഡലം,  ുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ, ജിജയാ ടാഗിംഗ് അസറ്റ ്ഐഡി, 

ഇവ പൂരിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. 

 

2.തെക്ക ്ലിസ്്റ്റ 
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തെക്ക ് ലിസ്റ്റ ് ഉൊയിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഓജരാ ജരഖേതളയും 

സൂെിപ്പിക്കുന്ന ജപജ് നമ്പർ ഇല്ലായിരുന്നു. ഓജരാ ജരഖേതളയും സൂെിപ്പിക്കുന്ന 

നമ്പർ േൂടി ജരഖതപ്പടുജത്തെ ാണ് . 

  

3.ആനുവൽ ആക്ഷൻ പ്ലാനിതറെ ദകാപ്പി 

ആക്ഷൻ പ്ലാനിതന്റ ജോപ്പി വർക്ക ് ഫയലുേളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ിലൂതട ഈ 

സാമ്പത്തിേ വർഷത്തിൽ തെയ്യാനുള്ള ഗ്പവർത്തിേളുതട ലിസ്റ്റ ്

മുൻഗണനാഗ്േമത്തിൽ ആജണാ എന്നും ഈ ലിസ്റ്റ ് യ്യാറാക്കാൻ പങ്കാളിത്തം 

ഉറപ്പാക്കിജയാ  എന്നും മുൻഗണനാഗ്േമത്തിൽ ഉള്ള ഗ്പവർത്തി  തന്നയാജണാ 

നടത്തിയ  ്എന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ആനുവൽ ആക്ഷൻ പ്ലാനിതന്റ ജോപ്പി  ഉൊയിരുന്ന ിനാൽ ഈ സാമ്പത്തിേ 

വർഷത്തിൽ തെയര ഗ്പവർത്തിേൾ മുൻഗണനാ ഗ്േമത്തിൽ ആണ ്

എന്നുമനസിലാക്കാൻ േഴിഞ്ഞു   

 

4.എസ്റ്റിദമറ്റ ് 

സജങ്ക ിേ എസ്റ്റിജമറ്റ്- പദ്ധ ിയിൽ ഏതറ്റടുക്കുന്ന ഓജരാ ഗ്പവർത്തിക്കും 

സംസ്ഥാന സർക്കാർ െുമ ലതപ്പടുത്തിയ അധിോര സ്ഥാനത്തിതന്റ 

അനുമ ിജയാടുേൂടിയ സാജങ്ക ിേ എസ്റ്റിജമറ്റ ് ഉൊയിരിജക്കെ ാണ.് ഒരു 

ഗ്പവർത്തി നടപ്പാക്കുന്ന ിനായി എഞ്ചിനീയറിംഗ ് വിഭാഗം  യ്യാറാക്കുന്ന 

സാജങ്ക ിേജരഖയാണ് എസ്റ്റിജമറ്റ.് ഒരു ഗ്പവർത്തി എങ്ങതന നടപ്പാക്കണം എന്ന 

മാർഗ്ഗനിർജേശം നൽേുന്ന ഒരു ജരഖ േൂടിയാണി .് ഇ ിൽ ഗ്പവൃത്തിയുതട 

ജപര,് ഗ്പവർത്തിയിൽ ഏതറ്റടുക്കുന്ന വിവിധ  ശീർഷേത്തിൽ തപട്ട 

ഗ്പവർത്തിേൾ, അവയുതട എണ്ണം,  നീളം, വീ ി, ആഴം, തപാക്കം, വയാപ്രം, ഒരു 

യൂണിറ്റിന ് നൽേുന്ന ിനുള്ള  ുേ, ആതേത്തുേ, എന്നിവ നിർബന്ധമായും 

ജരഖതപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. സാധനസാമഗ്ഗിേൾ( ആവശയമായ 

ഗ്പവർത്തിേളിൽ മാഗ് ം), വിേഗ് ധ- അവിേഗ് ധ ത ാഴിലാളിേളുതട എണ്ണം, 

നൽജേെ േൂലി, സിറ്റിസൺ ഇൻഫർജമഷൻ ജബാർഡിതന്റ  ുേ എന്നിവ 

നിർബന്ധമായും എസ്റ്റിജമറ്റിൽ ഉൾതക്കാള്ളിെിരിജക്കെ ാണ.് ഓജരാ 

ഗ്പവർത്തിക്കും എസ്റ്റിജമറ്റിതന്റ  സംക്ഷിപ്രം, ഡിസസൻ, ഗ്പവൃത്തിയുതട 

ഗ്പ ീക്ഷി  ജനട്ടങ്ങൾ വിശേീേരിക്കുന്ന സാജങ്ക ിേ േുറിപ്പ ്  ുടങ്ങിയവ 

ഉൊയിരിക്കണം. തസേയുർ ജസാഫ്റ്റത്വയറിലൂതട ഓൺസലനായി 

അനുമ ിേൾ ലഭയമാജക്കെ ാണ.് 

 

എല്ലാ ഫയലുേളിലും സാജങ്ക ിേ അനുമ ി ജഫാറം വിശേമായ എസ്റ്റിജമറ്റ ്

എന്നിവ ഉൊയിരുന്നു. ഈ ജരഖേളിൽ സാജങ്ക ിേ അനുമ ി നൽേുന്ന എല്ലാ 

ഉജേയാഗസ്ഥരുതടയും  ീയ ിജയാട ് േൂടിയ ഒപ്പ,് സീൽ, എന്നിവ േൃ യമായി 

ജരഖതപ്പടുജത്തെ ാണ,് ജനങ്ങൾക്ക ് മനസ്സിലാേുന്ന രീ ിയിലുള്ള ജനേീയ 
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എസ്റ്റിജമറ്റ,് സർജവ്വ ഓഫ ് ജഡറ്റ, ജഗ്ഡായിങ ്ആൻഡ് ഡിസസൻ, എന്നിവ ഒരു 

ഫയലും ോണാനായില്ല. 

 

5.ഭരണാനുമ ി  ീരുമാനത്തിതറെ ദകാപ്പി  

ഒരു വർഷത്തിൽ  വാർഡിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ത ാഴിലുറപ്പ ് ഗ്പവർത്തനങ്ങൾക്ക ്

പഞ്ചായത്ത ് ഭരണ സമി ി നൽേുന്ന  അനുമ ിയാണ ് ഭരണാനുമ ി ഇ ിൽ 

തസഗ്േട്ടറിയുതട  ിയ ിജയാതടയുള്ള ഒപ്പാണ ് ജവെ .് എന്നാൽ ഈ 

ജോപ്പിയിൽ  ിയ ി ോണുവാൻ േഴിഞ്ഞില്ല  

 

6.  ാദേ ികാനുമ ി  

തസേയൂറിൽ  നിന്നും എടുത്ത ജോപ്പി  ആയിരുന്നു ഉൊയിരുന്ന .്   

 

7. ംദയാജി  പദ്ധ ി  

ഓഡിറ്റ ് ോലയളവിലുള്ള ഗ്പവർത്തിയും േൺവർജൻസുമായി ബന്ധതപ്പട്ട 

ഗ്പവർത്തിേൾ ആയിരുന്നില്ല. 

 

8.ത ാഴിൽ  ആവശയതപ്പട്ടുതകാെുള്ള  ദഫാം  

ഗ്ഗൂപ്പ ്ആയിട്ടുള്ള  ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട നിർേിഷ്ട ജഫാര മാറ്റിലുള്ള അജപക്ഷ  

ോണുവാൻ േഴിഞ്ഞു. അജപക്ഷേൾക്ക ് എല്ലാം നല്ല വയക്ത  ഉൊയിരുന്നു. 

ഓജരാ ത ാഴിൽ അജപക്ഷയിലും അജപക്ഷ തവച്ച  ീയ ി, ത ാഴിൽ 

ആവശയതപ്പടുന്ന  ് എന്നു മു ൽ എന്നു വതര, എന്നിവതയല്ലാം േൃ യമായി 

ജരഖതപ്പടുജത്തെ ാണ.് പരിജശാധിച്ച അജപക്ഷേളിൽ ഒന്നും രസീ  ്

നമ്പറുേൾ  ഒന്നും ഉൊയിരുന്നില്ല. ഇ ിൽനിന്നും അജപക്ഷേൾക്ക ് രസീ  ്

നൽേിയിരുന്നില്ല എന്ന ് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ത ാഴിലിനു ജവെിയുള്ള എല്ലാ 

അജപക്ഷേളും ഗ്ഫെ് ഓഫീസ ് മുജഖന സവീേരിച്ച ് രസീ  ്

നൽജേെ ായിരുന്നു. 

 

9.ത ാഴിൽ അനുവേിച്ചുതകാെുള്ള ദഫാം  

എല്ലാം ഫയലുേളിലും ത ാഴിൽ അനുവേിച്ച ിതന്റ പേർപ്പ ് േൃ യമായും 

ഉൊവണം. ഇ  ്എല്ലാ ഫയലിൽ ഉൊയിരുന്നു,  10. മാസ്റ്റർ ദറാളിതറെ ദകാപ്പി 

● ത ാഴിലാളിേൾ ത ാഴിൽ തെയ്യുന്ന ിനുള്ള  ീയ ി ഉൾതപ്പതടയുള്ള 

ഹാജർ ജരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള അടിസ്ഥാന ജരഖയാണ ്ഇ-മാസ്റ്റർജറാൾ. 

ഇ ിൽ BDO, പഞ്ചായത്ത ് തസഗ്േട്ടറി എന്നിവർ  ീയ ിജയാട ് േൂടിയ 

ഒപ്പും സീലും ജരഖതപ്പടുജത്തെ ാണ്. ഇജ ാതടാപ്പം പരിജശാധന 

നടത്തിയ ഓവർസിയർ, AE, ജമറ്റ,് ഇവരുതട ഒപ്പും ജരഖതപ്പടുജത്തെ ാണ ്
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പരിജശാധിച്ച ഫയലുേളിൽ മാസ്റ്റർ ജറാൾ ജോപ്പി ഉൊയിരുന്നു. അ ിതല 

ജരഖേതളല്ലാം വളതര േൃ യമായിരുന്നു. തവട്ടി  ിരുത്തലുേൾ ഇല്ലാ ിരുന്ന  ്

ഗ്പശംസനീയമാണ.്  

 

11. എം. ബുക്കിതറെ  ദകാപ്പി 

ഗ്പവർത്തി  ുടങ്ങുന്ന ിനു മുൻപും ജശഷവുമുള്ള അളവുേൾ 

ജരഖതപ്പടുത്തിയ അടിസ്ഥാന ജരഖയാണ ്എം ബുക്ക ് പരിജശാധിച്ച ്ഫയലിൽ  

എം ബുക്കിതന്റ  ജോപ്പി േൃ യ ജയാതട  തന്ന ഉൊയിരുന്നു.  

12.   ാധന ഘടകം  

 പരിജശാധിച്ച ്ഫയലിൽ ബാധേമല്ല 

 

 13. ദവജ്  ലിസ്്റ്റ 

ത ഴിലാളിേൾ എഗ്  േിവസം ജജാലി തെയരു   എന്ന ിതന അടിസ്ഥാനമാക്കി 

അവർക്ക ്നജല്കെ േൂലി ആയുധം മൂർച്ച േൂട്ടുന്ന ിനുള്ള  ുേ എന്നിവതയല്ലാം 

ോണിച്ച ്പണം സേമാറുന്ന ിനുള്ള ജരഖയാണ ്  ജവജ് ലിസ്റ്റ.് മാസ്റ്റർ ജറാളിന ്

ആനുപാ ിേമായ ജവജ് ലിസ്റ്റ ് ോണുവാൻ േഴിഞ്ഞു.MIS ഇൽ നിന്നും 

തഡൗൺജലാഡ് തെയര  സൂക്ഷിക്കുന്നുെ് .  

 

14. FTO 

എല്ലാ ജവജ്  ലിസ്റ്റിനും ആനുപാ ിേമായ എഫ ് ടി ഓ എല്ലാ ഫയലിലും   

ോണാൻ േഴിഞ്ഞില്ല. േുജറ ഗ്പവർത്തനങ്ങളുതട ഒന്നിച്ചുള്ള FTO യാണ ്

അധിേവും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന .്  

 

15. തമറ്റീരിയൽ വൗച്ചർ  

തെയര ഗ്പവർത്തിേൾക്ക ് ബാധേമല്ല.                          

                                               

 

16.ദറായൽറ്റി  

തെയര ഗ്പവർത്തിേൾക്ക ് ബാധേമല്ല. സവോരയവയക്തിേളുതട പുരയിടത്തിൽ 

തെയര ഗ്പവർത്തിേളുതട ോരയത്തിൽ േരം തേട്ടിയ രസീ ിതന്റ ജോപ്പി 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. 

 

17.ദഫാദട്ടാ ഗ്ഗാഫ്സ ് 

പണി  ുടങ്ങുന്ന ിനു മുൻപും പണിയുന്ന ിന ് ഇടയിലും പണി 

പൂർത്തീേരിച്ചു േഴിഞ്ഞും എന്നിങ്ങതന  3 ജഫാജട്ടാേൾ    ഫയലില ്   ോണാൻ 

േഴിഞ്ഞില്ല  
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18. പൂർത്തീകരണ  ർട്ടിഫിക്കറ്റ ്  ദകാപ്പി                                                                 

ഓജരാ ഗ്പവർത്തിയും പൂർത്തീേരിക്കുന്ന ിതന്റ  സാക്ഷയപഗ് മാണ ് ഗ്പവർത്തി 

പൂർത്തീേരണ സാക്ഷയപഗ് ം. എല്ലാ വർക്കുഫയലുേളിലും ഉൊയിരുന്നു. 

ബന്ധതപ്പട്ട ഉജേയാഗസ്ഥരുതട  ഒപ്പും സീലും ഉൊയിരുന്നു..  

 

19.മാസ്റ്റർ ദറാൾ മൂതവമറെ് സ്ലിപ ് 

എല്ലാ ജോളങ്ങളും പൂരിപ്പിച്ചിരുന്നു.  

 

20.ജിദയാ ടാഗ് ഡ ്ദഫാദട്ടാ ്  

ഗ്പവർത്തി സ്ഥലം  ിരിച്ചറിയുന്ന ിനുള്ള ഉപാധിയാണ ് ജിജയാ ടാഗ് 

ജഫാജട്ടാസ.് ജിജയാ ടാഗ്ഗ്ഡ്  ജഫാജട്ടാസ ് ഒരു ഫയലിലും ഉൊയിരുന്നില്ല. 

ഉൾതപ്പടുത്താൻ ഗ്ശദ്ധിജേെ ാണ്  

 

21.ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ റിദപ്പാർട്ട ്

നിയമ  ഗ്പോരമുള്ള ജസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ്നടപ്പാക്കുന്ന  ്ഇജപ്പാഴാണ.് 

 

22.ക റ്റ ്ഡയറി  

.  

● സംസ്ഥാന സർക്കാരിതന്റ നിർജേശഗ്പോരം വർക്ക ് ഫയലിൽ 

സൂക്ഷിജക്കെ ഇരുപത്തിരൊമതത്ത ജരഖയാണ ് സസറ്റ ്

ഡയറി.പരിജശാധനക്ക ് വിജധയമായ ഗ്പവർത്തിേളിതലല്ലാം സസറ്റ ്

ഡയറി ഉൊയിരുന്നു. 

● സസറ്റ ്ഡയറിയുതട േവർ ജപജിൽ ഗ്പവർത്തിതയക്കുറിച്ചുള്ള ഗ്പാഥമിേ 

വിവരങ്ങൾ ഏത ാരു വയക്തിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീ ിയിൽ  

ഉൊയിരിജക്കെ ാണ.് ഗ്പവർത്തി ആരംഭിക്കുന്ന േിവസം, 

അവസാനിക്കുന്ന േിവസം എന്നിവ ജരഖതപ്പടുജത്തെ ാണ.് 

അജ ാതടാപ്പം എസ്റ്റിജമറ്റ ്  ുേ, ഗ്പവൃത്തി േിനങ്ങൾ എന്നിവ േവർ 

ജപജിൽ ഉൊയിരിക്കണം. 

●  പണിസ്ഥലതത്ത സൗേരയങ്ങളുതട ലഭയ  അടങ്ങിയ തെക്ക ് ലിസ്റ്റ ്

പൂരിപ്പിക്കണം. 

● സസറ്റ ്ഡയറിയുതട ഭാഗമായാണ ്പദ്ധ ി ആരംഭ മീറ്റിംഗ.് ഒരു ഗ്പവർത്തി 

 ുടങ്ങുന്നത്തിനുമുമ്പ് ഗ്പവർത്തിതയേുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ിനും അ ുജപാതല ഒരു ഗ്പവർത്തി എങ്ങതന 
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തെയ്യണതമന്ന ് ത ാഴിലാളിേൾക്ക ് േൃ യമായ അവജബാധം 

ഉൊക്കിതയടുക്കുന്ന ിനും   വാർഡ് തമമ്പർ,  സ്റ്റാഫ,് എന്നിവരുതട 

അധയക്ഷ യിൽ േൂടുന്ന ജയാഗമാണ ്പദ്ധ ി ആരംഭ മീറ്റിംഗ്. ഏത ാരു 

ഗ്പവർത്തി തെയരു തവന്നും, തമറ്റ ് ജമൽജനാട്ടം വഹിച്ചു എന്നും 

ത ളിയിക്കുന്ന ആധിോരിേ ജരഖയാണ് സാക്ഷയപഗ് ം. 

പരിജശാധന നടത്തിയ സസറ്റ ്ഡയറിേളിൽ െിേിത്സാ െിലവ,് ആയുധ വാടേ 

എന്നിവ ജരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. മതറ്റല്ലാ വിവരങ്ങളും പൂർണ്ണമായും 

ജരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു.  

 

VMC Report 

 

ഓജരാ വാർഡിതല ഗ്പവർത്തനങ്ങതള നിരീക്ഷിക്കുന്ന ിനും േൂടു ൽ 

തമച്ചതപ്പടുത്തുന്ന ിനുമായി ോരയക്ഷമമായ ഗ്പവർത്തിജക്കെവരും, ആ 

ഗ്പവർത്തിയിൽ ഉൾതപ്പടാത്ത    വയക്തിേളാണ ്  വി. എം.സി യിൽ അംഗങ്ങൾ 

ആയിരിജക്കെ ്. 

 

 

 ന്ദർശക കുറിപ്പ:് 

 

ഗ്പവർത്തിയുതട ഓജരാ ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള പുജരാഗ ി  വിലയിരുത്തുന്ന ിനും, 

ത ാഴിലാളിേളുതട ഗ്പശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ിനും, പദ്ധ ി നിർവഹണ 

ഏജൻസിയുതട ഉജേയാഗസ്ഥർ, ജനഗ്പ ിനിധിേൾ, VMC അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ 

ഗ്പവർത്തി  നടക്കുജമ്പാൾ സ്ഥല സന്ദർശനം നടജത്തെ ാണ.് സസറ്റ ്

ഡയറിേളിൽ, സന്ദർശേരുതട  ജപരും,ഒപ്പും, സന്ദർശന േുറിപ്പും 

ജരഖതപ്പടുജത്തെ ാണ.്  

 

 

 

ഓഡിറ്റിന് വിദധയമായ ഫയലുകളുതട വിഷ്ധാംശങ്ങൾ  

 

Sl.N

o. 

Work 

Code  

Name of 

Work  

 Estimate 

amount   

Man 

days  

Unskilled 

wages 

Skiled 

wages/mater

ial /CIB 

Total 

1    WC/33

3278 

 മഴക്കുഴി 

നിർമ്മാണം 

മഴക്കുഴി 

29, 437 47 12,737 2950 15,687 
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നിർമ്മാണം, 

വാർഡ് 8, 

സജീവ ്േീപ്രി 

വാരയം 

2 WC/83

3285 

 മഴക്കുഴി 

നിർമ്മാണം, 

വാർഡ് 8, 

ഗീ ാ 

ജ ാട്ടുങ്കൽ, 

വിശവനാഥൻ 

നായർ 

ജമക്കുജന്നൽ  

 

26, 592 84 22,764 2950 25, 714 

3 WC/34

0475 

 ോന 

നിർമ്മാണം, 

വാർഡ് 8, 

വാസുജേവൻ 

തെറാടിയിൽ, 

മജീേ ്വടജക്ക 

പുത്തൻപുര

യിൽ, സുഹറ  

47,259 159 43,089 2950 46,039 

4 WC/33

5005 

 മഴക്കുഴി 

നിർമ്മാണം, 

വാർഡ് 8, 

ജറാസാ 

ത ക്കും ട

ത്തിൽ  

8,944 20 5,420 2950 8,370 

5 WC/33

7780 

 മഴക്കുഴി 

നിർമ്മാണം, 

വാർഡ് 8, 

സുേുമാരൻ 

നായർ 

അയ്യുണ്ണിയി

ൽ  

22,807 70 18,970 2950 21,920 
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6 WC/33

7729 

 മഴക്കുഴി 

നിർമ്മാണം, 

വാർഡ് 8, 

അലക്സാെർ 

പാലിയത്ത,് 

അംബിോജേ

വി, ജയ 

നിവാസ ്

36,068 116 31,436 2950 34,386 

7 WC/32

9178 

 മഴക്കുഴി 

നിർമ്മാണം, 

വാർഡ് 8, 

ബാലേൃഷ്ണൻ 

നായർ 

നീറനാൽ, 

മുരളി 

മഠത്തിൽ 

20,136 61 16,531 2950 19,481 

 

 

 

ക റ്റിൽ കെ വിവരങ്ങൾ  

 

     

Sl.No. Work code  Estimate 

measurment (m3) 

M.Book 

measurment (m3) 

Field 

measurment (m3) 

1 WC/333278 (മഴക്കുഴി 

നിർമ്മാണം മഴക്കുഴി 

നിർമ്മാണം, വാർഡ് 

8, സജീവ ്േീപ്രി 

വാരയം) 

115.125 56.63 96.8 

2 WC/333285(മഴക്കുഴി 

നിർമ്മാണം, വാർഡ് 

8, ഗീ ാ ജ ാട്ടുങ്കൽ, 

വിശവനാഥൻ നായർ 

ജമക്കുജന്നൽ)  

102.75 101.24 198.00 
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3 WC/340475(ോന 

നിർമ്മാണം, വാർഡ് 

8, വാസുജേവൻ 

തെറാടിയിൽ, മജീേ ്

വടജക്ക 

പുത്തൻപുരയിൽ, 

സുഹറ) 

192.75 85.5 104.7 

4 WC/335005(മഴക്കുഴി 

നിർമ്മാണം, വാർഡ് 

8, ജറാസാ 

ത ക്കും ടത്തിൽ) 

25.88 24.22 38.67 

5 WC/337780(മഴക്കുഴി 

നിർമ്മാണം, വാർഡ് 

8, സുേുമാരൻ നായർ 

അയ്യുണ്ണിയിൽ) 

86.25 84.37 91.8 

6 WC/337729(മഴക്കുഴി 

നിർമ്മാണം, വാർഡ് 

8, അലക്സാെർ 

പാലിയത്ത,് 

അംബിോജേവി, ജയ 

നിവാസ)് 

144.0 81.80 96.34 

7 WC/329178(മഴക്കുഴി 

നിർമ്മാണം, വാർഡ് 

8, ബാലേൃഷ്ണൻ 

നായർ നീറനാൽ, 

മുരളി മഠത്തിൽ) 

74.63 73.50 118.8 

 

 

 

1.WC/333278  മഴക്കുഴി നിർമാണം  

 

സജിവ ്േീപ്രിവാരയം   
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 ഇജേഹത്തിതന്റ പറമ്പിൽ 15,687 രൂപയുതട പണി നടന്നിട്ടുെ്. പണിസ്ഥലത്ത ്

സ്ഥലത്ത ് സിറ്റിസൺ ഇൻഫർജമഷൻ ജബാർഡും ോണാൻ  േഴിഞ്ഞു. 47 

ത ാഴിൽ േിനങ്ങളിലായാണ ് ഈ പണി പൂർത്തീേരിച്ചിരിക്കുന്ന .്സ്ഥലത്ത ്

എം ബുക്കിൽ സൂെിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ിജനക്കാൾ േൂടു ൽ അളവിൽ പണി  

നടന്നിട്ടുെ്. ഈ ഗ്പവര രിക്കുജവെി 9,057  അധിേ  ുേ തെലവായിട്ടുെ് . 

 

2. WC/333285 മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം 

ഗീ  ജ ാട്ടുങ്കൽ, വിശവനാഥൻ നായർ ജമക്കുജന്നൽ  

ഇവരുതട സ്ഥലത്ത ് 25,714  രുപയുതട പണി നടന്നിട്ടുെ്.  അ ിൽ  2950 രൂപ 

ജബാർഡിനായി െിലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു.സ്ഥലത്ത ് ഇൻതഫർജമഷൻ ജബാർഡും 

ോണാൻ േഴിഞ്ഞു. 84 ത ാഴിൽ േിനങ്ങളിലായാണ് ഈ പണി 

പൂർത്തീേരിച്ചിരിക്കുന്ന .് ഈ സ്ഥലത്തും എം ബുക്കിൽ പറഞ്ഞ ിജനക്കാൾ 

96.76cum അളവിൽ ഗ്പവർത്തി നടന്ന ായി അറിയാൻ േഴിഞ്ഞു.  ഈ 

ഗ്പവര രിക്കുജവെി  21, 816  അധിേ  ുേ തെലവായിട്ടുെ് . 

. 

 

3. WC/340475 കാന നിർമ്മാണം 

വാസുജേവൻ തെറാടിയിൽ, മജീേ ്വടജക്ക പുത്തൻപുരയിൽ, സുഹറ മയാലിൽ, 

സുസബേ പരീേ ്  

46,039 രൂപ തെലവഴിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഗ്പവർത്തി ജമൽപ്പറഞ്ഞ വരുതട 

പുരയിടത്തിലാണ ് പൂർത്തീേരിച്ചിരിക്കുന്ന .് ഇവിതട 159 ത ാഴിൽ 

േിനങ്ങളായാണ ് പണി പൂർത്തീേരിച്ചിരിക്കുന്ന .് M.ബുക്കിൽ 

ജരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള ിലും അധിേം 19.2cum ഗ്പവർത്തി  സ്ഥലത്ത ് നടന്നു.  

സിറ്റിസൺ ഇൻഫർജമഷൻ ജബാർഡ ്ഉൊയിരുന്നു.   ഈ ഗ്പവര രിക്കുജവെി 4329  

അധിേ  ുേ തെലവായിട്ടുെ് . 

 

4.WC/335005 മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം 

ജറാസാ ത ക്കും ടത്തിൽ 

8,370 രൂപ തെലവഴിച്ചുള്ള ഈ ഗ്പവർത്തി ജറാസാ ത ക്കും ടത്തിലിതന്റ 

പുരയിടത്തിലാണ ്പൂർത്തീേരിച്ചിരിക്കുന്ന .് 20 ത ാഴിൽ േിനങ്ങളായാണ ്ഇ  ്

പൂർത്തീേരിച്ചിരിക്കുന്ന .്  M. ബുക്കിൽ ജരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള ിലധിേം 

14.45cum ഗ്പവർത്തി ഈ സ്ഥലത്ത ്നടന്നു. സിറ്റിസൺ ഇൻഫർജമഷൻ ജബാർഡ ്

ഉൊയിരുന്ന. ഈ ഗ്പവര രിക്കുജവെി 3258 അധിേ  ുേ തെലവായിട്ടുെ് . 

5.WC/337780 മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം 

സുേുമാരൻ നായർ അയ്യുണ്ണിയിൽ  

21,920 രൂപ െിലവഴിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീേരിച്ചിരിക്കുന്ന ,് 

സുേുമാരൻ നായർ അയ്യൂണിയിലിതന്റ പുരയിടത്തിലാണ.്ഇവിതട 70 ത ാഴിൽ 

േിനങ്ങളായാണ ് പണി പൂർത്തീേരിച്ചിരിക്കുന്ന .്  M. ബുക്കിൽ 
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ജരഖതപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന ിലുമധിേം ഗ്പവർത്തി 7.43cum അളവിൽ  ഇവിതട  

ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീേരിച്ചിരിക്കുന്നു.ഈ ഗ്പവര രിക്കുജവെി  1675 അധിേ  ുേ 

തെലവായിട്ടുെ്. 

സിറ്റിസൺ ഇൻഫർജമഷൻ ജബാർഡ ്ഉൊയിരുന്നു. 

 

6.WC/337729 മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം 

അലക്സാെർ പാലിയത്ത,് അംബിോജേവി ജയ നിവാസ ്

34,386 രൂപ തെലവഴിച്ചിട്ടുള്ള  ഈ ഗ്പവർത്തി ജമൽപ്പറഞ്ഞവരുതട 

പുരയിടങ്ങളിലാണ ് പൂർത്തീേരിച്ചിരിക്കുന്ന .്116 ത ാഴിൽ േിനങ്ങളാണ് 

ഇവിതട ജവെി വന്ന .് M.ബുക്കിൽ ജരഖതപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്തിലുമധിേം 

14.54cum അളവിൽ  ജജാലി പൂർത്തീേരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥല  ് 3278 അധിേ 

 ുേ തെലവായിട്ടുെ്. 

സിറ്റിസൺ ഇൻഫർജമഷൻ ജബാർഡ ്ഉൊയിരുന്നു. 

 

7.WC/329178 മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം 

ബാലേൃഷ്ണൻ നായർ നീറനാൽ, മുരളി മഠത്തിൽ 

19,481 രൂപ തെലവഴിച്ചുള്ള ഈ ഗ്പവർത്തി ജമൽപറഞ്ഞവരുതട പുരയിടങ്ങളിൽ 

ആണ ്നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്ന .്ഇവിതട 61 ത ാഴിൽ േിനങ്ങളായാണ ്ഈ പണി 

പൂർത്തീേരിച്ചിരിക്കുന്ന .്  M.ബുക്കിൽ 

ജരഖതപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന ിലുമധിേം അളവിൽ 45.3cum ഗ്പവർത്തി  ഇവിതട 

നടന്നു. സിറ്റിസൺ ഇൻഫർജമഷൻ ജബാർഡ ് ഉൊയിരുന്നു. ഇവിതട 10,213 

അധിേ  ുേ െിലവഴിച്ചിട്ടുെ് . 

 

 

 

 ിറ്റി ൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ ്

 

ത ാഴിലുറപ്പ ് പദ്ധ ിയുതട സു ാരയ  ഉറപ്പാക്കുന്ന ിന ് ജവെിയുള്ള ഒരു 

ഉപാധിയാണ ് സിറ്റിസൺ ഇൻഫർജമഷൻ ജബാർഡ ് Para  2(a),  തഷഡയൂൾ 1 

അനുസരിച്ച ് ഗ്പവർത്തിയുതട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ അ ായ  ് എസ്റ്റിജമറ്റ ്

 ുേ, സാധന ജവ ന ഘടേങ്ങൾ, യഥാർത്ഥ െിലവ,് ത ാഴിൽ േിനങ്ങൾ 

 ുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും ഗുണജഭാക്താക്കൾക്കും 

മനസ്സിലാേുന്ന രീ ിയിൽ ഗ്പേർശിപ്പിജക്കെ ് അനിവാരയമാണ.് ഈ ജബാർഡ ്

സ്ഥാപിജക്കെ ് ഓജരാ ഗ്പവൃത്തിയുതടയും ആരംഭഘട്ടത്തിൽ ആണ.് ഓജരാ 

ഗ്പവർത്തിക്കും അനുസൃ മായി നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള അളവുേളിൽ ഉള്ള 

ജബാർഡുേൾ സിമന്റു ം ജോൺഗ്േീറ്റും നിർമ്മിക്കണതമന്ന ് നിയമം 

അനുശാസിക്കുന്നു. ഇരുമ്പ,് ടിൻ, ഫ്ലക്സ് ഷീറ്റുേൾ  ുടങ്ങിയവ  

ഉപജയാഗിച്ചിട്ടുള്ള ജബാർഡുേൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന  ് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. 

നിർമ്മാണ െിലവ ് വയക്തിഗ  ഗ്പവർത്തിേൾക്ക ് 3000 രൂപയും തപാ ു 

ഗ്പവർത്തിേൾക്ക ് 5000 രൂപയും ആണ,്  നിഷ്കർഷിക്കുന്ന  ്പരമാവധി െിലവ ്
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എന്നാണ ് ആനുവൽ മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ്. സി ഐ ബി 

അടങ്ങുന്ന ഒരു ജഫാജട്ടാ വർക്ക ് ഫയലിൽ ഉൾതപ്പടുത്തണം എന്ന  ്

നിർബന്ധമാണ.്  

 പരിജശാധനയ്ക്ക ് വിജധയമായ 7 ത ാഴിൽ സ്ഥലത്തും സി ഐ ബി 

ഉൊയിരുന്നു. എന്നാൽ െില ഇടങ്ങളിൽ  േർത്തു േിടക്കുേയായിരുന്നു.  

 

നിർദേശങ്ങൾ 

 

 

ഉദേയാഗസ്ഥദരാട ്

 

⮚ ഗ്പവർത്തി ഫയലിൽ സൂക്ഷിജക്കെ 22 ജരഖേൾ േൃ യമായി 

സൂക്ഷിക്കണം. ജേഗ്ന്ദ സർക്കാരിതന്റ ഇക്കാരയത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗനിർജേശം 

േൃ യമായി പാലിജക്കെ ാണ.് 

⮚ എസ്റ്റിജമറ്റ ് ജനേിയ ഭാഷയിൽ ത ാഴിലാളിേൾക്ക ് മനസ്സിലാവുന്ന 

രീ ിയിലാേണം 

⮚ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലം പരിജശാേിച്ചു  തന്ന എസ്റ്റിജമറ്റ ് േൃ യമായി 

 യ്യാറാജേെ ാണ ്

⮚ ജഗ്പാജക്ട് ഇനിഷയൽ  മീറ്റിംഗിൽ (PIM) പതങ്കടുക്കുേയും ഒരു 

ത ാഴിലാളയും തെജയ്യെ അളവ ് േൃ യമായും അറിയിക്കുേയും അ ് 

പരിജശാധിക്കുേയും തെജയ്യെ ാണ.് 

ജലബർ ബഡ്ജറ്്റ,  വർക്ക ് േലെർ  യ്യാറാക്കുന്ന ിൽ 

ത ാഴിലാളിേളുതടയും ഗുണജഭാക്താക്കളുതടയും ഗ്പാജേശിേ 

വിേഗ് ധരുതടയും പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കണം.  

⮚ ത ാഴിൽ ോർഡിൽ ജഫാജട്ടാ പ ിപ്പിക്കുന്ന ിനുള്ള െിലവ ്

ത ാഴിലാളിേളിൽ നിന്നും ഈടാക്കാൻ പാടില്ല. 

⮚ ത ാഴിലിനു ജവെി അജപക്ഷിക്കുജമ്പാൾ പേരം രസീ  ്

നൽജേെ ാണ.് 

⮚ ത ാഴിലാളിേളുതട ത ാഴിൽസ്ഥല അടിസ്ഥാനസൗേരയങ്ങൾ 

ഉറപ്പാക്കാൻ ജവെ നടപടി സവീേരിക്കുേ.  

 

ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തിദനാട ് 

 

1)േൃ യമായ ഇടജവളയിൽ ഗ്ഗാമസഭ, ജസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ് ഗ്ഗാമസഭ എന്നിവ 

നടത്തണം.  

2)ത ാഴിൽ ആവശയേ  േൃ യമായി രജിസ്റ്റർ തെയ്യുന്ന ിനും 

ത ാഴിലാളിേളുതട അർഹ േളും അവോശങ്ങളും അവതര 

ജബാധയതപ്പടുത്തുന്ന ിനും പരാ ിേൾ പരിഹരിക്കുന്ന ിനുമായി ജറാസ്ഗാർ 

േിനം  സംഘടിപ്പിജക്കെ ാണ.്   
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3)ത ാഴിലാളിേളുതട ത ാഴിൽ സ്ഥല അടിസ്ഥാന സൗേരയയങ്ങൾ  

ഉറപ്പാക്കാൻ ജവെ നടപടിേൾ സവീേരിക്കുേ.  

4)ജേശിയ ഉപജീവനമിഷതന്റ സഹായജത്താതട തമച്ചതപ്പട്ട രീ ിയിലുള്ള 

ത ാഴിൽ പരിശീലനം നൽേി േുറച്ചു ത ാഴിലാളിേതള അർദ്ധവിേഗ്ഗ്േ 

ത ാഴിലാളിേളാക്കി മാറ്റുേ.  

5)ത ാഴിൽ ോർഡിൽ ജഫാജട്ടാ പ ിപ്പിക്കുന്നത്തിതന്റ െിലവ ്

ത ാഴിലാളിേളിൽ നിന്ന ്ഈടക്കാൻ പാടില്ല.  

6)ത ാഴിലുറപ്പ ് പദ്ധ ി നടപ്പിലാക്കുന്ന ിനു വിനിജയാഗിക്കുന്ന  ുേക്കുള്ള 

ജനട്ടമുൊേുന്നുജൊ എന്ന ്ഉറപ്പാക്കണം. 

  

 ഹായിച്ചവർ 

 േുമാരമംഗലം ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത ് ഗ്പസിഡന്റ്, തസഗ്േട്ടറി, എട്ടാം വാർഡ് തമമ്പർ, 

MGNREGA ഓവർസിയർ േുമാരമംഗലം, ജമറ്റ്, വർക്കർമാർ.  

 േുമാരമംഗലം പഞ്ചായത്തിതല ത ാഴിലുറപ്പ ്പദ്ധ ിയിൽ ഒരു ഓവർസിയറും 

ഒരു ജഡറ്റാ എൻഗ്ടി ഓപ്പജററ്ററുമാണുള്ള ്. ഈ പഞ്ചായത്തിൽ ഇവരുതട 

ജസവനം  അഭിനന്ദനാർഹമാണ.് ഈ ജസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്േിയയിൽ 

ഞങ്ങൾക്ക ്ആവശയമായ ജസവനങ്ങൾ യഥാസമയം നൽേിയ ബഹുമാനതപ്പട്ട 

ഗ്പസിഡന്റ,് തസഗ്േട്ടറി,  ജീവനക്കാർ,  വാർഡ് തമമ്പർ, േൂടാത  ഫീൽഡ ് ല  

ഗ്പവർത്തനങ്ങൾക്ക ് ഒപ്പമുൊയിരുന്ന തമറ്്റ സ യഭാമ എന്നിവർക്ക ് നന്ദി 

പറയുന്നു.  

 

 

 

 

 

അനുബന്ധം 

 

  

ദറാ്ഗാർ േിനം  

 

ത ാഴിൽ ആവശയേ  േൃ യമായി രജിസ്റ്റർ തെയ്യുന്ന ിനും 

ത ാഴിലാളിേളുതട അർഹ േളും അവോശങ്ങളും അവതര 

ജബാധയതപ്പടുജത്തെന്ന ിനും പരാ ിേൾ പരിഹരിക്കുന്ന നുമായി ജറാസ്ഗാർ 
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േിനം സംഘടിപ്പിജക്കെ ാണ.് ജറാസ്ഗാർ േിനങ്ങൾ ആെരിക്കുന്ന ിനു 

മുൻപായി വിവര-വിേയാഭയാസ-വയാപന  ( ഐ. ഇ. സി. ) ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ 

സംഘടിപ്പിക്കുതെന്ന ്ജില്ലാ ജഗ്പാഗ്ഗാം ജോർഡിജനറ്റർ ഉറപ്പുവരുതത്തെ ാണ.് 

ജറാസ്ഗാർ േിനേലെർ സംബന്ധിച്ച ് ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തുേതള ഗ്പജ യേമായി 

ജബാധവ ്ക്കരിജക്കെ ാണ.്  

ജറാസ്ഗാർ േിനം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ിതന്റ െുമ ലേളും ഉത്തരവാേി വങ്ങളും  

1) സംസ്ഥാന സർക്കാജരാ ജില്ലാ ജഗ്പാഗ്ഗാം ജോർഡിജനറ്റജറാ രൂപീേരിച്ചിട്ടുള്ള 

ഗ്പ ിമാസപ്പട്ടിേ അനുസരിച്ച ് തന്ന ജറാസ്ഗാർ േിനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നുതെന്ന ്

ജില്ല ജഗ്പാഗ്ഗാം ജോർഡിജനറ്റർ ഉറപ്പ ് വരുതത്തെ ാണ്.  ഈ പട്ടിേ 

ഗ്ഗാമവിേസന മഗ്ന്ത്ാലയവുമായും തപാ ുജനങ്ങളുമായും പങ്ക ്

വജയ്ക്കെ ുമണ.് ജറാസ്ഗാർ േിനം മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ, ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത ്

 ലത്തിജലാ വാർഡ്  ലത്തിജലാ സംഘടിപ്പിജക്കെ ാണ.്   

2)ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത ് ഗ്പസിഡന്റ ് / നിജയാഗിക്കതപ്പട്ട ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തു ല 

ഭാരവാഹി ജറാസ്ഗാർ േിനാെരണത്തിൽ അധയക്ഷ  വഹിജക്കെ ാണ.്  ഇ  ്

നടത്തുന്ന ിനും നടപടിഗ്േമങ്ങൾ ജരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുമുള്ള െുമ ല 

ഗ്ഗാമജറാസ്ഗാർ സഹായേ്, ജമറ്റ,് സവയം സഹായസംഘങ്ങളുതട തഫഡജറഷൻ 

അംഗങ്ങൾ എന്നിവർക്കാണ.്  

3)ജില്ല ജഗ്പാഗ്ഗാം ജോർഡിതനറ്റർ ജറാസ്ഗാർ േിനം ആെരിക്കുന്ന ിനായി 

നിശ്ചയിക്കതപ്പട്ടിട്ടുള്ള േിവസം ജമാണിറ്ററിംഗ ് സന്ദർശനം നടത്തുന്ന ിനായി 

ഉജേയാഗസ്ഥതര നിജയാഗിജക്കെ ാണ്. ഈ ജയാഗത്തിന ് മിനിറ്റസ് ്

തപാ ുജനങ്ങൾക്ക ് പരിജശാധിക്കുന്ന ിനും ജസാഷയൽ ഓഡിറ്റിനു 

ലഭയമാജക്കെ ും  ഗ്പസക്തമായ മാനേണ്ഡങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 

സൃഷ്ടിക്കതപ്പടുന്ന ത ാഴിൽേിനങ്ങളുമായി തപാരുത്തതപ്പടുന്ന ിനുമായി 

N.R.E.G.A. ജസാഫ്റ്റിൽ ഉൾജച്ചർക്കുേയും തെജയ്യെ ാണ.്  

4) സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജറാസ്ഗാർ േിനം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന  ് സംബന്ധിച്ച ്

റിജപ്പാർട്ടുേൾ  ജശഖരിക്കുന്ന ാണ.് സംസ്ഥാന സർക്കാർ,  ത ാഴിൽ 

ആവശയേ  സംബന്ധിച്ച ജില്ലാ ല റിജപാർട്ടുേൾ പ ിവായി അവജലാേനം 

തെജയ്യെ ാണ.് 
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ത ാഴിലുറപ്പുപദ്ധ ിയിൽ ഏതറ്റടുത്തു  

നടത്താവുന്ന ഗ്പവർത്തികൾ  

 വിഭാഗം എ:  ഗ്പകൃ ിവിഭവ പരിപാലനവുമായി ബന്ധതപ്പട്ട 

തപാ ുഗ്പവർത്തികൾ 

i.േുടിതവള്ള ജഗ്സാ സ്സുേൾ ഉൾതപ്പതടയുള്ള ഭുഗർഭ ജലവി ാനം 

ഉയർത്തുന്ന ിന ് ആവശയമായ അടിയണേൾ (underground dykes),  

മൺ ടയണേൾ,  അണേൾ (ജസ്റ്റാപ്പ് ഡാം),  തെക്കഡാമുേൾ  ുടങ്ങിയ 

ജലസംരക്ഷണത്തിനും ജലതോയ്ത്തിനും സഹായേേരമായ നിർമ്മി ിേൾ; 

ii.ഒരു നീർത്തടത്തിതന്റ സമഗ്ഗപരിപാലനത്തിന ്ഉ ുക്കുന്ന ജോെൂർഗ്ടഞ്ചുേൾ, 

 ട്ടു ിരിക്കൽ (terracing), ജോെൂർബെുേൾ, േൽ ടയണേൾ ഗയാബിജയാൺ 

നിർമ്മി ിേൾ, നീരുറവ ഗ്പജേശത്തിതന്റ പരിജപാഷണം  ുടങ്ങിയ 

നീർത്തടപരിപാലന ഗ്പവർത്തിേൾ; 

iii.സൂക്ഷ്മ-തെറുേിട ജലജസെനഗ്പവർത്തിേളും ജ ാടുേൾ/േനാൽ 

എന്നിവയുതട നിർമ്മാണം,  പുനരുദ്ധാനം, തമയിന്റനൻസ ് എന്നീ 

ഗ്പവർത്തിേളും;  

ജലജസെന േുളങ്ങളുതടയും മറ്റ ് ജലജഗ്സാ സ്സുേളുതടയും ആഴം േൂട്ടൽ 

ഉൾതപ്പതടയുള്ള പരമ്പരാഗ  ജലജഗ്സാ സ്സുേളുതട പുനരുദ്ധാനവും; 

 േടജലാരങ്ങളിലും േുളങ്ങളുതട അരിേിലും േനാൽ ബെുേളിലും  

ജറാഡുേളുതട ഓരത്തിലും വനഭൂമിയിലും  മറ്റുതപാ ുഭൂമിയിലും 

ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ അടക്കമുള്ള മരംതവച്ചു പിടിപ്പിക്കലും  വനവ കരണവും,   

ഇവയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ആോയത്തിതന്റ അവോശം  ഖണ്ഡിേ 5 ഇൽ 

ഗ്പ ിപാേിക്കുന്ന േുടുംബങ്ങൾക്ക ്നൽജേെ ാണ;് 

i.തപാ ുഭൂമിയിതല ഭുവിക ന പദ്ധ ികളും ഗ്പവർത്തികളും  

 വിഭാഗം ബി : സമൂഹത്തിതല അവശ  അനുഭവിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള 

വയക്തിഗ  ആസ്രിേൾ ( ഖണ്ഡിേ 5 പരാമർശിക്കുന്ന  േുടുംബങ്ങൾക്ക ്മാഗ് ം ) 

ഖണ്ഡിേ അഞ്ചിൽ പരാമർശിക്കുന്ന േുടുംബങ്ങൾക്ക,്  തഷഡയൂൾഡ് ോസ്റ്റ,് 

തഷഡയൂൾഡ് സഗ്ടബ്,  തനാമാഡിേ് സഗ്ടബ,് ഡി-ജനാട്ടിസഫഡ് സഗ്ടബ,്  

ോരിഗ്േയജരഖയ്ക്ക ്  ാതഴയുള്ള മറ്റു േുടുംബങ്ങൾ, ഗ്സ്രീേൾ ഗൃഹനാഥരായ  

േുടുംബങ്ങൾ, ഭിന്നജശഷിക്കാർ അനാഥരായ ഗൃഹനാഥരായ േുടുംബം, 

ഭുപരിഷ്കരണത്തിതന്റ  ഗുണജഭാക്താക്കൾ,  ഇന്ദിര ആവാസ ് ജയാജന 

ഗുണജഭാക്താക്കൾ, വനവോശ നിയമഗ്പോരമുള്ള ഗുണജഭാക്താക്കൾ, 
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മുേളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന േുടുംബങ്ങളല്ലാത്തപക്ഷം,  2008-തല ോർഷിേ 

േടാശവാസ നിയമഗ്പോരമുള്ള തെറുേിട-നാമമാഗ്  േർഷേർ,  ഭൂമിയുതട 

ഉ രാേന ക്ഷമ  വർധിപ്പിക്കുന്ന ിനായി ഭൂവിേസനവും, േിണറുേൾ (dugg well 

),േുളങ്ങൾ (farm ponds),  മറ്റ ് ജല തോയ്ത്തു നിർമ്മി ിേൾ എന്നിവ 

ഉൾതപ്പതടയുള്ള ജലജസെന ആവശയത്തിന ് ആയ അടിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങൾ 

ലഭയമാക്കൽ; 

 പഴേൃഷി, പട്ടുനൂൽ േൃഷി, ജ ാട്ടവിള േൃഷി, ഫാം ജഫാറഗ്സ്ടി എന്നിവയിലൂതട 

അ ിജീവനം തമച്ചതപ്പടുത്തൽ; 

ഖണ്ഡിേ 5 ഇൽ സൂെിപ്പിക്കുന്ന േുടുംബങ്ങളുതട  രിശുഭൂമി/പാഴ്ഭൂമി(fallow or 

waste land) വിേസിപ്പിച്ചു  േൃഷിക്ക ്അനുജയാജയമാക്കൽ; 

ഇന്ദിരാ ഇന്ദിര ആവാസ ് ജയാജന ഗ്പോരം ജേഗ്ന്ദ/ സംസ്ഥാന സർോറുേൾ 

ആവിഷ്കരിക്കുന്ന മറ്റ് ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധ ിേൾ ഗ്പോരജമാ എതറ്റടുക്കുന്ന 

ഭവന നിർമ്മാണത്തിതല അവിേഗ് ധ ോയിേ ത ാഴിൽ ഘടേം ; 

 മൃഗപരിപാലനം ജഗ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങളായ ജോഴി 

േൂട,് ആട്ടിൻ േൂട,്  പന്നി  േൂട,്  ത ാഴുത്ത,്  പുൽതത്താട്ടി എന്നിവയുതട  

നിർമ്മാണവും,  മത്സയബന്ധന ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ 

ജഗ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ിനു ുേുന്ന അടിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങളായ മത്സയം 

ഉണക്കുന്ന ജേഗ്ന്ദങ്ങൾ,  സൂക്ഷിക്കുന്ന ജേഗ്ന്ദങ്ങൾ എന്നിവ നിർമിക്കലും  

വർഷോലത്ത ് മാഗ് ം തവള്ളമു ുേുന്ന തപാ ു േുളങ്ങളിൽ മത്സയം 

വളർത്തുന്ന ിനുള്ള വളർത്തുന്ന ിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങൾ 

ഒരുക്കലും ; 

 ോർഷിജോ രന്നങ്ങളുതട ഈടുറ്റ സംഭരണ സൗേരയം ഉൾതപ്പതടയുള്ള 

വിളതവടുപ്പിനുജശഷം ആവശയമായി വരുന്ന സൗേരയങ്ങൾ(post harvest facilities), 

സജവവളം എന്നിവയ്ക്ക ്ആവശയമായ സ്ഥായിയായ അടിസ്ഥാനസൗേരയങ്ങൾ 

സൃഷ്ടിക്കുേ വഴി ോർഷിേ ഉ രാേന ക്ഷമ  വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ിനുള്ള 

ഗ്പവർത്തിേളും; 

ii. ഒറ്റതപ്പട്ട ്േിടക്കുന്ന ഗ്ഗാമങ്ങതളയും,  നിർേിഷ്ട  ഉൽപാേന ജേഗ്ന്ദങ്ങതളയും 

നിലവിലുള്ള ജറാഡ് ശൃംഖലയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ിനുള്ള,  

പിടിപ്പിക്കുന്ന ിനും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അ ിലൂതട എല്ലാ ോലാവസ്ഥയിലും 



28 
 

ഉപജയാഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗ്ഗാമീണ ജറാഡുേളുതട നിർമാണവും ഓടേൾ,  

േലുങ്കുേൾ എന്നിവ ഉൾതപ്പതടയുള്ള ഗ്ഗാമത്തിതല ഈടുറ്റ 

ഉൾജറാഡുേളുതടയും നിർമാണവും; 

iii. േളിസ്ഥലങ്ങളുതട നിർമ്മാണം; 

iv. തവള്ളതപ്പാക്ക നിയഗ്ന്ത്ണ സംരക്ഷണ ഗ്പവർത്തിേൾ, തവള്ളതക്കട്ട ് 

ഒഴിവാക്കുന്ന ിനുള്ള ജലനിർഗമന ഗ്പവർത്തിേൾ,  തവള്ളം തേട്ടിനിൽക്കുന്ന  

 ാഴ്ന്ന തപാ ുസ്ഥലങ്ങളുതട തമച്ചതപ്പടുത്തൽ(chaur renovation),  

 ീരഗ്പജേശങ്ങളുതട സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ജസ്റ്റാം വാട്ടർ തഗ്ടയിനുേൾ,  എന്നിവ 

ഉൾതപ്പതടയുള്ള തപാ ു അടിസ്ഥാനസൗേരയങ്ങൾ, ജറാഡുേളുതട 

പുനരുദ്ധാരണം, േുരന്ത് ഗ്പ ിജരാധ  യ്യാതറടുപ്പുേൾ തമച്ചതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള 

ഗ്പവർത്തിേളും; 

 ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തുേൾ, വനി ാ സവയംസഹായ സംഘങ്ങളുതട 

തഫഡജറഷനുേൾ, തോടുങ്കാറ്്റ ബാധി ർക്കുള്ള അഭയജേഗ്ന്ദങ്ങൾ 

(സസജക്ലാൺ തഷൽട്ടർ), അംഗനവാടി ജേഗ്ന്ദങ്ങൾ, ഗ്ഗാമീണ െന്ത്േൾ; 

v. വിഭാഗം സി: ജേശീയ ഗ്ഗാമീണ ഉപജീവന മിഷതന്റ  നിബന്ധനേൾ 

അനുസരിക്കുന്ന സവയംസഹായ സംഘങ്ങൾക്ക ് തപാ ു 

അടിസ്ഥാനസൗേരയങ്ങൾ; 

vi.വിഭാഗം ഡി: ഗ്ഗാമീണ അടിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കാവശയമായ 

തേട്ടിടങ്ങളുതട നിർമ്മാണവും ഗ്ഗാമ /ജലാക്ക ്  ല ഗ്േിമിജറ്റാറിയങ്ങളുതട  

നിർമ്മാണവും; 

vii. ജേശീയ ഭക്ഷയ സുരക്ഷാ നിയമം 2013 (20/2013) തല  വയവസ്ഥേൾ 

നടപ്പാക്കുന്ന ിന ് ആവശയമായി വരുന്ന ഭക്ഷയധാനയസംഭരണിേളുതട 

നിർമ്മാണവും; 

viii.മഹാത്മാഗാന്ധി ജേശീയ ഗ്ഗാമീണത ാഴിലുറപ്പ ്നിയമഗ്പോരം ഏതറ്റടുക്കുന്ന 

നിർമ്മാണ ഗ്പവർത്തിേളുതട എസ്റ്റിജമറ്റിതന്റ  ഭാഗമായി വരുന്ന 

നിർമ്മാണസാമഗ്ഗിേളുതട ഉല്രാേനവും; 

ix.മഹാത്മാഗാന്ധി ജേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ്നിയമഗ്പോരം സൃഷ്ടിക്കതപ്പട്ട 

ഗ്ഗാമീണ തപാ ു ആസ്രിേളുതട അറ്റേുറ്റപ്പണിേളും; 
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 ഇ  ് സംബന്ധിച്ച ് സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി േൂടിയാജലാെന നടത്തി 

ജേഗ്ന്ദസർക്കാർ വിജ്ഞാപനം തെയ്യുന്ന മറ്റ് ഏത ാരു ഗ്പവർത്തിയും. 

 

 കുമാരമംഗലം ഗ്ഗാമപഞ്ചായത് വാർഡ് 8ലല മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശിയ ഗ്ഗാമീണ 

ല ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുലെ 2018-19ലല ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ  3.11.2019 ന് 

11:00 AM  തപരുമ്പിള്ളിച്ചിറ സാന്ദീപിനി എൽ. പി സ്കൂ ളിൽ  അധ്യക്ഷ ദശാഭ 

ബാബുവിന്ലറ  ദേ വത്തിൽ ദേർന്നു. ജെർന്ന ഗ്ഗാമസഭയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച 

നിർദേശങ്ങൾ 

 

 േൂലി േൂട്ടണം 

 സമയബന്ധി മായി േൂലി ലഭിക്കണം 

  ഗ്പദേശലത്ത ജ ാട്ടിൽ  ടയണ നിർമ്മിക്കുന്ന ഗ്പവർത്തി പദ്ധ ിയില്  

ഉള്പ്പലപ്പെുത്തി ലേയ്യുക .  

  സമയബന്ധി മായി ല ാഴിൽ ലഭിക്കണം 

  ല ാഴിൽ േിേങ്ങള്പ്പ കൂട്ടി േൽകുക.  

 കൃഷ്ി പണി ല ാഴിലായി ലഭിക്കണം.  
 ല ാഴിൽ  മയം 9 - 4 ആകുക.  

  കാട് ലവട്ട് ല ാഴിലായി ലഭിക്കണം.  
  ദവേേം കുട്ടണം. 
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