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നഗെൂര്ട പഞ്ചായത്ത് അെിസ്ഥാന വിവെങ്ങൾ 

പഞ്ചായത്ത്                                         :നഗരൂർ  

ജില്ല                                                         : തിരുവനന്തപുരം 

ദലാക്ക്                                                 : കിളിമോനൂർ 

താലൂക്ക്                                               : ചിറയിൻകീഴക 

വിദല്ലജ്                                                  : നഗരൂർ ,Vവവള്ളല്ലൂർ  

ദലാക ഭാമണ്ഡലം                      :ചിറയിൻകീഴക 

ആതക വാര്ടഡുകളുതെ എണ്ണം :17 

വിസ്തൃ തി                                             : 23.08ച. കി. മി 

ജന ംഖയ                                           : 38362 

 ്ഗ്തീകൾ                                           : 20357 

 പുെുഷ്ന്മാര്ട                                      : 18005 

പ്ികജാതി                                        : 6327 

 ്ഗ്തീകൾ                                           :3313 

പുെുഷ്മ്മാര്ട                                     :3014 

 ാക്ഷെത                                         : 86.71% 

 

അതിെുകൾ 

• കിഴക്ക        : കിളിമോനൂർ ,പുളിമോത്ക  ഗ്ഗോമ പഞ്ചോയത്ുകൾ  

• വടക്ക          :മടവൂർ ഗ്ഗോമ പഞ്ചോയത്ക   

• പടിഞ്ഞോറക :നോവോയിക്ുളം ,കരവോരം ഗ്ഗോമ പഞ്ചോയത്ുകൾ 

• വതക്ക  :വോമനപുരം നദി  

 

 

 

https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%82%E0%B5%BC
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%9A%E0%B4%BF%E0%B4%B1%E0%B4%AF%E0%B4%BF%E0%B5%BB%E0%B4%95%E0%B5%80%E0%B4%B4%E0%B5%8D
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%9A%E0%B4%BF%E0%B4%B1%E0%B4%AF%E0%B4%BF%E0%B5%BB%E0%B4%95%E0%B5%80%E0%B4%B4%E0%B5%8D
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ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്് ഗ്ഗാമ ഭ 

നഗെൂര്ട ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് 

വോർഡക നമ്പർ  തീയതി   മയം  സ്ഥലം  

1-ബ്പരൂർ  21/10/19 10.00am ചഗ്രനലൂർ 

അംഗൻവോടി  

2-കീഴകബ്പരൂർ  21/10/19 11.30am അംബികോവിലോ ം 

ഗ്ഗന്ഥശോല  

3-മോത് യില്  21/10/19 2.30pm വിലവൂർബ്ക്ോണം 

അംഗൻവോടി   

4-ബ്കശവപുരം  22/10/19 10.00am ഉന്നൻ കല്ലക  ുഗ്പീം 

ബ് ോബ്ളോഗ്ബിക്സക 

5-

വചമ്പരത്ുമുക്ക  

22/10/19 11.30am പഞ്ചോയത്ക  ോൾ 

6-നഗരൂർ  22/10/19 2.30pm ബ്തക്ിൻകോടക 

എല്പിഎ ക 

7-ദർശനോവട്ടം  23/10/19 10.00m വചക്ോല ബ്കോണം 

അംഗൻവോടി 

8-ബ്കോട്ടയകക്ല്  29/10/19 11.00am  നുമോൻ ബ്േഗ്തം 

9-

പോവൂർബ്ക്ോണം  

23/10/19 2.30pm മൃഗോശുപഗ്തി 

വവള്ളം വകോള്ളി 

10-

തണ്ണിബ്ക്ോണം  

24/10/19 10.00pm വിശവനോഥപുരം 

ശിവബ്േഗ്ത 

ബ്കോമ്പൗണ്ടക 

11-വനടുമ്പറമ്പക  24/10/19 2.30pm മോതൃകോ 

അംഗൻവോടി വപോയ്ക 

വിള 

12-ബ്തക്ിൻകോടക  29/10/19 2.30pm എല്പിഎ ക 

ബ്തക്ിൻ കോടക  

13-നരയക വനം  25/10/19 10.00am ഐ  ി ഡി പി  

 ബക വ നകറർ 

14-മോടപ്പോടക   25/10/19 11.30am പോളയം മോർക്റ്ക 

ബ്കോമ്പൗണ്ടക 

15-ഈഞ്ചമൂല  25/10/19 2.30pm  വവള്ളല്ലൂർ 

എല്പിഎ ക 

16-വവള്ളല്ലൂർ  26/10/19 10.00am  ജവ ർ ബ്ജയോതി 

അംഗൻവോടി 

17-കരിമ്പോബ്ലോടക  26/10/19 11.30am  കരിം പോബ്ലോടക 

അംഗൻവോടി 
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ആമുഖം  

 വോതഗ്ന്തയോനന്തര ഭോരതത്ില് ഗ്ഗോമീണജനതയുവട ഉന്നമനത്ിനും 

വമച്ചവപ്പട്ട ജീവിത  ോ ചരയം ഉറപ്പോക്ുന്നതിനു ബ്വണ്ടി 

ജനങ്ങവളയോവക കേിബ്ഭദമബ്നയ കണ്ണി ബ്ചർക്ോൻ ഉതകുന്ന 

ഗ്പവർത്നങ്ങൾ ഒന്നോം മ ോത്മോഗോന്ധി ബ്ദശീയ ഗ്ഗോമീണ വതോഴിലുറപ്പക 

പദ്ധതി . 

ഇന്തയയില്  ോധോരണക്ോരോയ ജനങ്ങളുവട വതോഴില് വചയ്യുവോനുള്ള 

അവകോശവത്  ംരേിക്ുന്നതിനും  ഇന്തയൻ പോർലവമൻറക 

അംഗീകരിച്ച ഗ്പ ിഡൻറക ഒപ്പുവവച്ച 2005 വ പ്തംബർ മോ ം അഞ്ചോം 

തീയതി ബ്ദശീയ ഗ്ഗോമീണ വതോഴിലുറപ്പക നിയമം നിലവില് വന്നു 

ഇതിൻവറ അടിസ്ഥോനത്ില് ഗ്ഗോമ ഗ്പബ്ദശത്ക തോമ ിക്ുന്ന ഏവതോരു 

കുടുംബവത്യും 18വയസ്സക പൂർത്ിയോയ ഏവതോരു അംഗത്ിനും ഒരു 

 ോമ്പത്ിക വർഷ്ം 100 വതോഴില് ദിവ ം ഉറപ്പുവരുത്ുന്നതിനോയി 

ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു .ഈ പദ്ധതിയോണക ഗ്കബ്മണ മ ോത്മോ ഗോന്ധി 

ബ്ദശീയ ഗ്ഗോമീണ വതോഴിലുറപ്പക പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്വപ്പട്ടതക 

ചൂഷ്ണോധിഷ്ഠ ിതമോയ വതോഴില് ബന്ധങ്ങളില് നിന്നും വതോഴിലോളികവള 

ബ്മോചിപ്പിച്ച മോനയമോയ ബ്വതനം നല്കി അവരുവട കുടുംബത്ിവല ഗ്കയ 

ബ്ശഷ്ി വർദ്ധിപ്പിച്ചക ദോരിഗ്ദയത്ില് നിന്നും കരകയറ്ോൻ വതോഴിലുറപ്പക 

പദ്ധതിയിലൂവട കഴിയുന്നു.  അതിലൂവട ഉല്പോദനം, ഉല്പോദനേമത 

എന്നിവ വർധിപ്പിക്ുക ഉല്പ്പോദനം  ൃഷ്ടിക്ുന്നതിലൂവട ദോരിഗ്ദയ 

ലഘൂകരണം ശീലമോക്ുക എന്നിവയും വതോഴിലുറപ്പക പദ്ധതിയുവട മുഖ്യ 

 വിബ്ശഷ്ത ആണക. ഏറ്വും ഗ്പധോനവപ്പട്ടതക എന്നക എടുത്ു 

പറബ്യണ്ടതോയ ഒരു ഘടകമോണക ജല ംരേണവും 

അതിനകവറ   ുരേിതതവവുംആണക.  

വതോഴില് ബ്മഖ്ലയുവട മുഖ്യധോരയിബ്ലക്ക  കഗ്തീകവള 

വകോണ്ടുവരുന്നതിനും അവരുവട  ോമ്പത്ികവും  ോമൂ ികവുമോയ 

ശോക്തീകരണം ഉറപ്പോക്ുന്നതിനും   ോയകമോയ ഗ്ശീ  ൗ ൃദപരമോയ 

നിയമം കൂടിയോണക 2005-വല ബ്ദശീയ ഗ്ഗോമീണ വതോഴിലുറപ്പക നിയമം 

 കഗ്തീകൾക്ക അവരുവട കോയിക അധവോനബ്ശഷ്ി ഗ്പകടമോക്ുന്നതിനും 

ഗ്പശ്നങ്ങൾ ചർച്ച വചയ്യുന്നതിനും പരി ോരങ്ങൾ കവണ്ടത്ുന്നതിനുള്ള 

ഒരു വപോതു ബ്വദി ഒരുക്ി വകോടുക്ുക്ോനും  ഈ പദ്ധതിക്ക 

 ോധിക്ോറുണ്ടക 

 

tel:2005
tel:2005
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 വിബ്ശഷ്തകൾ 

 

➢ നിയമത്ിൻവറ പിൻബലമുള്ള അവകോശോധിഷ്ഠ ിതപദ്ധതി 

➢ ഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്ക ഗ്പബ്ദശത്ക തോമ ിക്ുന്ന 18 വയസ്സക 

പൂർത്ിയോയ ഏവതോരോൾക്ും പദ്ധതിയില് പങ്കോളിയോകോം 

➢  കഗ്തീക്ും പുരുഷ്നും തുലയ ബ്വതനം  

➢ പരിസ്ഥിതി  ംരേണം കോർഷ്ിക ബ്മഖ്ലയിവല 

അടിസ്ഥോന  ൗകരയ വിക നം എന്നിവയകക്ക മുൻഗണന 

➢ വതോഴിലോളികൾ തവന്ന ഗ്പവർത്ികൾ കവണ്ടത്ുകയും 

ആ ൂഗ്തണവത്   ോയിക്ുകയും വചയ്യുന്നു 

➢ ആ ൂഗ്തണത്ിലും നിർവ ണത്ിലും തികഞ്ഞ 

 ുതോരയത 

➢ കരോറുകോവര ഇടനിലക്ോബ്രോ ഇല്ല 

➢ വപോതുജന പങ്കോളിത്ബ്ത്ോവട ബ്ലബർ ബഡ്ജറ്ക 

➢ ബോങ്കക ബ്പോബ്റോഫീ ക വഴി മോഗ്തം ബ്വതന വിതരണം 

➢  കഗ്തീകൾക്ക മുൻഗണന 

➢ കമ്പയൂട്ടർ ശൃംഖ്ല വഴിയുള്ള ബ്മോണിറ്റിംഗക  ംവിധോനം 

 

ബ്ദശീയ ഗ്ഗോമീണ വതോഴിലുറപ്പക പദ്ധതി ഗ്പകോരം ഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്ക 

ഗ്പബ്ദശത്ക  നടപ്പിലോക്ുന്ന എല്ലോ ഗ്പവർത്ികളും ബ് ോഷ്യല് ഓഡിറ്ിനക 

വിബ്ധയമോക്ണവമന്നക 17(2) വകുപ്പക  നിഷ്കർഷ്ിക്ുന്നു പദ്ധതി 

ഗ്പവർത്നവത്പ്പറ്ിയും വപോതുധനം ചിലവഴിക്ുന്നതിവന പറ്ിയും 

പൗര മൂ ം നടത്ുന്ന  ുതോരയവും  വോതഗ്ന്തയവുമോയ 

പരിബ്ശോധനയോണക ബ് ോഷ്യല് ഓഡിറ്ക അഥവോ  ോമൂ ിക കണക്ക 

പരിബ്ശോധന നിയമഗ്പകോരം വർഷ്ത്ില് രണ്ടുഗ്പോവശയം ബ് ോഷ്യല് 

ഗ്ഗോമ ഭകൾ എല്ലോ വോർഡിലും കൃതയമോയി നടബ്ത്ണ്ടതോണക ഇതിലൂവട 

അഴിമതി ഇല്ലോതോക്ുന്നതിനും  ുതോരയത ഉറപ്പു വരുത്ുന്നതിനും 

കോരയേമത വർധിപ്പിക്ുന്നതിനും  ദകഭരണം ഉറപ്പോക്ുന്നതിനും 

കഴിയുന്നു പദ്ധതിപണം ശരിയോയ രീതിയില് ചിലവഴിച്ചിട്ടുബ്ണ്ടോ എന്നും 

ഈ പണം വചലവഴിച്ചതക വകോണ്ടക പദ്ധതിയുവട ലേയം കകവരിച്ചിട്ടുണ്ടക 

എന്നും അതിലൂവട പദ്ധതി ഗുണബ്ഭോക്തോക്ളുവട  ജീവിതത്ില് 
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ഗുണകരമോയും കോരയമോയ മോറ്ം ഉണ്ടോയിട്ടുബ്ണ്ടോ എന്നും ബ് ോഷ്യല് 

ഓഡിറ്ിനു കവണ്ടത്ോൻ കഴിയുന്നു 

തതാഴില് കാര്ടഡ് 

 മ ോത്മോഗോന്ധി ബ്ദശീയ ഗ്ഗോമീണ വതോഴിലുറപ്പക പദ്ധതിയില് അവിദഗ്ധ 

വതോഴില് വചയ്യുന്ന വതോഴിലോളികളുവട അടിസ്ഥോന അവകോശമോണക 

വതോഴില് കോർഡക. ഒരു ഗ്പബ്ദശത്ക സ്ഥിരതോമ ക്ോരനോയ ഒരു 

കുടുംബത്ിനക വതോഴില് കോർഡക ലഭിക്ുന്നതിനുള്ള അവകോശമുണ്ടക. 18 

വയ ക തികഞ്ഞതുംഅവിദഗ്ധ വതോഴില് വചയ്യോൻ തയ്യോറുള്ള ഏവതോരു 

വയക്തിക്ും ഈ പദ്ധതിയില് അംഗമോകോം.  

• വതോഴില്കോർഡക ലഭിക്ുന്നതക  ൗജനയമോയോണക 

• അബ്പേ  മർപ്പിബ്ക്ണ്ടതക പഞ്ചോയത്ക ഓഫീ ിലോണക 

• അബ്പേ നല്കി 15 ദിവ ത്ിനുള്ളില് വതോഴില് കോർഡക 

ലഭിക്ണം 

• നിയമഗ്പകോരം വതോഴില് കോർഡില് പതിബ്ക്ണ്ട ബ്ഫോബ്ട്ടോ 

 ൗജനയമോയി എടുത്ു നല്ബ്കണ്ടതോണക 

• വതോഴില് കോർഡിനകവറ  പൂർണമോയ അവകോശം 

വതോഴിലോളികൾക്ോണക . 

• ബ്മറ്ക കകവശം വവക്ോൻ പോടില്ല.  

വതോഴില് കോർഡക ആവശയവപ്പടുന്നതിനുള്ള അബ്പേU 

അവിദഗ്ധ വതോഴില് ആവശയവപ്പടുന്നതിനക നിയമഗ്പകോരമുള്ള അബ്പേ 

ബ്ഫോറം ഉണ്ടക 

• വയക്തിപരമോയി അബ്പേിക്ുന്നതിനക annexure3(A) ഗ്പകോരമുള്ള 

ബ്ഫോറം ഉപബ്യോഗിക്ണം.  

• ഗ്ഗൂപ്പോയി അബ്പേിക്ുന്നതിനക annexure 3(B) ഗ്പകോരമുള്ള ബ്ഫോറം 

ഉപബ്യോഗിക്ണം.  

 ഇഗ്പകോരം വതോഴില് ആവശയവപ്പട്ടുവകോണ്ടുള്ള അബ്പേ നല്കി 15 

ദിവ ത്ിനകം വതോഴില് ലഭിക്ുന്നതിനുള്ള അവകോശമുണ്ടക. 15 

ദിവ ത്ിനകം വതോഴില് ലഭിച്ചിവല്ലങ്കില് വതോഴിലില്ലോയ്മ ബ്വതനം 

കിട്ടോനുള്ള അവകോശം വതോഴിലോളികൾക്ക ഉണ്ടക. ആദയ 30 

ദിവ ത്ിനുള്ളില് വതോഴില് ലഭിച്ചിവല്ലങ്കില് ഒരുദിവ വത് ബ്വത 

നത്ിനകവറപകുതി വതോഴിലില്ലോയ്മ ബ്വതനമോയിലഭിക്ണം. 

വതോഴിലോളികൾക്ക അവരുവട ഗ്പബ്ദശത്ക തവന്ന നടപ്പോക്ോൻ കഴിയുന്ന 

ഗ്പവർത്കർ കവണ്ടത്ോൻ ഉള്ള അവകോശം ഉണ്ടക. എന്നോല് 

പഞ്ചോയത്ുകളില് കോണവപ്പടുന്ന ഗ്പവണത വോർഡക വമമ്പബ്റോ 
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എഡിഎ ക  ി ഡി എ ക അംഗങ്ങബ്ളോ  ഗ്പവർത്ികൾനിർബ്േശിക്ുന്ന 

രീതിയോണക. ബ്നരിട്ടക കോണോവുന്നതും അളന്നു തിട്ടവപ്പടുത്ോവുന്നതും 

ആവർത്ന  വഭോവം ഇല്ലോത്തുമോയ ആസ്തികൾ  ൃഷ്ടിക്ുക 

എന്നതോണക പദ്ധതിയുവട ലേയം. ഈ പദ്ധതി ഏവറ്ടുത്ു 

നടപ്പിലോക്ോൻ കഴിയുന്ന 260 തരം ഗ്പവർത്ികൾ കവണ്ടത്ിയിട്ടുണ്ടക.  

 

 വതോഴിലോളികളുവട അവകോശങ്ങൾ 

 ബ്ദശീയ ഗ്ഗോമീണ വതോഴിലുറപ്പക നിയമം വതോഴിലോളികൾക്ക പത്ക 

അവകോശങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്ുന്നു.  

• വതോഴില് കോർഡക ലഭിക്ുവോനുള്ള അവകോശം 

• അബ്പേ നല്കി 15 ദിവ ത്ിനുള്ളില് വതോഴില് 

ലഭിക്ുവോനുള്ള അവകോശവും ആയതിൻ വറ കകപ്പറ്ക 

ര ീതകലഭിക്ുന്നതിനും ഉള്ള അവകോശം 

• വതോഴില് കിട്ടിയില്ല എങ്കില് വതോഴിലില്ലോയ്മ ബ്വതനം ലഭിക്ുവോൻ 

ഉള്ള അവകോശം. ആദയവത് 30 ദിവ ം നോലിവലോന്നക പിന്നീടുള്ള 

ദിവ ങ്ങളില് രണ്ടിവലോന്നക.  

• വഷ്ല്ഫക ഓഫക ബ്ഗ്പോജക്ടക തയ്യോറോക്ോനുള്ള അവകോശം.  

• അഞ്ചു കിബ്ലോമീറ്റിനുള്ളില് വതോഴില് ലഭിക്ുവോനുള്ള 

അവകോശം. അവല്ലങ്കില് ബ്വതനത്ിനകവറ  10%അധികം 

നല്കണം.  

• കുടിവവള്ളം, വിഗ്ശമ ൗകരയം, ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്  ൗകരയങ്ങൾ 

ലഭിക്ുന്നതിനുള്ള അവകോശം.  

• 15 ദിവ ത്ിനുള്ളില് ബ്വതനം  ലഭിക്ുന്നതിനുള്ള അവകോശം.  

• കൂലി ലഭിക്ുന്നതിനക കോലതോമ ം ബ്നരിട്ടോല് നഷ്ടപരി ോരം 

കിട്ടുന്നതിനുള്ള അവകോശം.  

• പരോതികൾക്ക  മയബന്ധിതമോയി പരി ോരം 

കവണ്ടത്ുന്നതിനുള്ള അവകോശം.  

• ബ് ോഷ്യല് ഓഡിറ്ക നടക്ുന്നതിനുള്ള അവകോശം.  

 

വതോഴിലോളികളുവടകടമകൾ 

• *വതോഴിലിടവത് മയകൃതയതപോലിക്ുക. 

• *ഏല്പ്പിക്ുന്നബ്ജോലികൾകൃതയതബ്യോവടനിർവ ിക്ുക. 

• *ബ്ഗ്പോജക്ടകമീറ്ിംഗക, വതോഴിലുറപ്പകഗ്ഗോമ ഭകൾ, 

ബ് ോഷ്യല്ഓഡിറ്കഗ്ഗോമ ഭകൾഎന്നിവയില്പവങ്കടുക്ുക. 

• *മറർബ്റോളകഒപ്പിട്ടബ്ശഷ്ംമോഗ്തംബ്ജോലിആരംഭിക്ുക. 
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 പദ്ധതിയുതെ ആ ൂഗ്തണം 

ഏവറ്ടുക്ോവുന്ന പദ്ധതിയുവട മോ ോരമോണക വഷ്ല്ഫക ഓഫക ബ്ഗ്പോജകകറ്ക . 

അയല്ക്ൂട്ടത്ില്ചർച്ചവചയ്തുഏവറ്ടുബ്ക്ണ്ട 

ഗ്പവർത്ിവയ ംബന്ധിച്ചുംവതോഴില് 

ദിനങ്ങളുംഅതിനോവശയമോയബ്വതന  ോധന 

ഘടകങ്ങളുംതിട്ടവപ്പടുത്ിവോർഡക തലത്ില്ബ്ഗ്കോഡീകരിച്ചകബ്ലബർ 

ബഡ്ജറ്ക തയ്യോറോക്ിഗ്ഗോമ ഭയില് അവതരിപ്പിച്ചഅംഗീകോരം ബ്നടുന്നു. 

തതാഴില് ആവശയതപ്പെുന്നതും തതാഴില്അനുവേിക്കുന്നതും 

 ംബന്ധിച്ച ്

വതോഴിലോളികൾവ്തോഴില് ആവശയമുള്ള  മയത്ക ലഭയമോകുന്നതിനുള്ള 

അവകോശമുണ്ടക എന്നിരിവക്യുംവതോഴില് ആവശയവപ്പട്ടക15 

ദിവ ത്ിനകംവതോഴില് നല്കിയിരിക്ണം 

എന്നിരിക്ിലുംഗ്പസ്തു തഅവകോശവത്പ്പറ്ിയോവതോരു അറിവും ഇവർക്ക 

ഇല്ലോയിരുന്നു. അതുവകോണ്ടുതവന്നഫയല് 

പരിബ്ശോധനയില്അബ്പേയുവട പകർബ്പ്പോകകപ്പറകഗ്റ ീബ്തോ ഒന്നും 

തവന്നഫയല് വവരിഫിബ്ക്ഷ്നില്  കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല. 

 പദ്ധതിആെംഭ മീറ്ിംഗ്  

ഓബ്രോ ഗ്പവർത്ി ആരംഭിക്ുന്നതിനു മുൻഗ്പ്പവർത്ി സ്ഥലത്ക വവച്ചക 

ബ്ചരുന്നവതോഴിലോളികളുവടയുംനിർവ ണവും ആയി 

ബന്ധവപ്പട്ടവരുവടയും ംയുക്ത ബ്യോഗമോണിതക. ഗ്പവൃത്ിയുവട 

പൂർണമോയ രൂപവും വതോഴിലോളികളുവട അവകോശങ്ങളും 

മറ്ുംബ്യോഗത്ില് വിശദീകരിക്ണം. 

നഗരൂർ പഞ്ചോയത്ിവല17 വോർഡിവല ഫയല്പരിബ്ശോധനയില്പദ്ധതി 

ആരംഭ മീറ്ിംഗില്വതോഴിലോളികളുവട ബ്പരും ഒപ്പുംകോണോൻ 

 ോധിച്ചുവവങ്കിലുംബ്ഡോർ ടു ബ്ഡോർ വവരിഫിബ്ക്ഷ്നില് 

വതോഴിലോളികളുവട അഭിഗ്പോയംനടത്ോറുവണ്ടന്നുംമറ്ക ചിലർ 

നടത്ോറില്ല എന്നും അഭിഗ്പോയവപ്പട്ടു. മോറ്കമോയുള്ള കൂടിക്ോഴ്ചയില് 

നടത്ോറുണ്ടക എന്നോണക പറഞ്ഞതക. 

 തതാഴില് സ്ഥലതത്ത അെിസ്ഥാന  ൗകെയങ്ങൾ  

വതോഴില് സ്ഥലത്ക വതോഴിലോളികൾക്ക ആവശയമോയ കുടിവവള്ളം 

തണല് ഗ്പോഥമിക കവദയ  ോയം ബ്ടോയക വലറ്ക ഗ്കഷ്ക, അഞ്ചക വയസ്സിനു 
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തോവഴ ഗ്പോയമുള്ള അഞ്ചു കുട്ടികൾ ഉവണ്ടങ്കില് തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥോന 

 ൗകരയങ്ങൾ ഉണ്ടോകണം. നമ്മുവട നോട്ടിവല ബ്തോടുകളും 

നീർച്ചോലുകളും ഇന്നക മോലിനയ കൂമ്പോരങ്ങൾ ആയി 

മോറിവക്ോണ്ടിരിക്ുകയോണക. ഇത്രം സ്ഥലങ്ങളില് പണി 

തുടങ്ങുബ്മ്പോൾ കകയുറകൾ കോലുറകൾ മറ്ക ഗ്പതിബ്രോധ 

 ംവിധോനങ്ങൾ മുതലോയവ പഞ്ചോയത്ക നല്ബ്കണ്ടതോണക. 

ഗ്ഗോമവിക ന മഗ്ന്തോലയത്ിനകവറ  ർക്ുലർ ഗ്പകോരം എൻ ആർ ഇ 

ജിവ ല്/0 8/  ി ആർ ഡി ഉത്രവിവല നിബന്ധനകൾ 

പോലിബ്ക്ണ്ടതോണക. വർക്ക ക റ്ക പരിബ്ശോധിച്ചതില് നിന്നും 

വതോഴിലോളികളില് നിന്നും ബ്ചോദിച്ചക മനസ്സിലോക്ിയതിലൂവട 

യുംലഭിച്ചതക പല ക റ്ിലും ഫറക എയ്ഡക ബ്ബോക്സക ഇല്ല എന്നതോണക.  

 

 സ്ഥലത്ക ആവശയമോയ കുടിവവള്ളം, തണല്, ഗ്പോഥമിക 

കവദയ  ോയം, തുടങ്ങിയവആവശയമോയ ഘടകങ്ങളോണക.  

17 വോർഡിലും ഫീല്ഡക  രർശിച്ച ക റ്ുകളില് ഒന്നും തവന്ന 

ഇല്ലോയിരുന്നു എന്നോണക മനസ്സിലോക്ോൻ കഴിഞ്ഞതക. വതോഴിലുറപ്പക 

തുടങ്ങിയ  മയത്കചുരുക്ം ചില ഗ്ഗൂപ്പുകൾക്ക  ടോർപ്പയുംകലവും 

ലഭയമോയിരുന്നു. എന്നോല് അതക നശിച്ച കോലങ്ങബ്ളവറ ആയിട്ടും 

പുതിയവതോന്നക ലഭിച്ചില്ല. 

 നീർത്ടോധിഷ്ഠ ിത ഗ്പവർത്നങ്ങൾക്ക ഇറങ്ങുന്നതിനു 

മുബ്ന്നോടിയോയിവ ല്ത്ക വ നകററില് ബ്പോയി മരുന്നക വോങ്ങി 

കഴിക്ോറുണ്ടക. 

 അപകെം 

 ഗ്പവർത്ി സ്ഥലത്വച്ചകഅപകടം ംഭവിക്ുന്ന വതോഴിലോളികൾക്ക 

ചികിത്സോവചലവുകൾവതോഴിലുറപ്പക ഫണ്ടില് നിന്നും വ ിബ്ക്ണ്ടതോണക. 

ആശുപഗ്തി വചലവുകൾ, ആശുപഗ്തിയില് കിടക്ുന്ന ദിവ ങ്ങളിവല 

പകുതി ബ്വതനം, വോ ന കൂലി, എന്നിവയോണക ചികിത്സോ 

വചലവിനത്ില് നല്ബ്കണ്ടതക. 

17വോർഡിവലയും വതോഴിലോളികളുമോയുള്ള കൂടിക്ോഴ്ചയില്  ആർക്ും 

തവന്ന വലിയ അപകടങ്ങൾ ഒന്നും പറ്ിയിട്ടില്ല എന്നോയിരുന്നു. കോടും 

മറ്ും വവട്ടിവൃത്ിയോക്ുന്നതിനിടയില് ചിലബ്പ്പോൾകബ്യ്യോ കോബ്ലോ 

മുറിയുംഅതക തങ്ങൾപൂവച്ചടികളും മറ്ും ബ്തച്ചക നിസ്സോരമോക്ി 

കളയോറുണ്ടക. എന്നോല് വതോഴിലോളികൾക്ക ചികിത്സോ   ോയം 



12 
 

ലഭിക്ുവമന്നക അറിവില്ലോയിരുന്നു. ഈ അറിവകഅവരില് എത്ിക്ോൻ 

ഞങ്ങൾക്ക കഴിഞ്ഞു. 

സ റ്് ഡയറി 

 ഗ്പവർത്ി സ്ഥലവത്യും പദ്ധതിയുവടയും വിവരങ്ങൾ 

ബ്രഖ്വപ്പടുത്ുന്നതിനുള്ള ആധികോരിക ബ്രഖ്യോണക ക റ്ക ഡയറി. 

പണി സ്ഥലത്ക വച്ചക നടക്ുന്ന അപകടങ്ങൾ, ഗ്പധോന  ംഭവങ്ങൾ 

എന്നിവയുവട തീയതി ക റ്ക  ഡയറിയില് ബ്രഖ്വപ്പടുബ്ത്ണ്ടതോണക. 

അങ്ങവന വചയ്യോത്തിനോല് വതോഴിലോളികൾക്ക ചികിത്സോ  ോയം 

നിയമപരമോയി ലഭിക്ുന്നില്ല.  

 

 

വിവിേ തലത്തിലുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥെുതെ ചുമതലകൾ 

ബ്മറ്ക 

 ഗ്പവർത്ി സ്ഥലവത് ബ്മല്ബ്നോട്ടംവ ിക്ുക.വതോഴില് കോർഡില് 

ആവശയമുള്ള വിവരങ്ങൾ ബ്രഖ്വപ്പടുത്ുക. വതോഴിലോളികളുവട 

 ോജർ മറർബ്റോളില്ഉറപ്പുവരുത്ുകയും പൂർത്ിയോക്ിയ മറർ 

ബ്റോളുകൾ ബ്ഡറ്ോ എൻഗ്ടിഓപ്പബ്ററ്ർക്ുകകമോറുക.  

ബ്ഡറ്ോ എൻഗ്ടി ഓപ്പബ്ററ്ർ 

 മറർ ബ്റോൾ വിതരണത്ിനു   ോയിക്ുക. പൂർത്ിയോക്ിയ മോറ 

ബ്റോൾ വീകരിച്ചു വർക്ക ബില്ലുകൾ തയ്യോറോക്ി ബ്വതന 

വിതരണത്ിനക നടപടി  വീകരിക്ുക. രജിററുകൾ  ൂേിക്ുക.  

ഓവർ ിയർ 

 ഗ്ഗോമ ഭ തീരുമോനഗ്പകോരം ഗ്പവർത്ികൾ കവണ്ടത്ുക. അവയുവട 

ഗ്പോഥമിക എറിബ്മറ്ക തയ്യോറോക്ുക. ഗ്പവർത്ിവയ  ംബന്ധിച്ച 

 ോബ്ങ്കതികപരമോയ കോരയങ്ങൾ വതോഴിലോളികൾക്ും ബ്മറ്ിനും 

വിശദീകരിച്ചു വകോടുക്ുക. ഗ്പവർത്ികളുവട അളവുകൾ 

ബ്രഖ്വപ്പടുത്ുക. വചക്ക വമഷ്ർ വചയ്യുക.  

വ ഗ്കട്ടറി/ അ ിറനകറക വ ഗ്കട്ടറി 

 വതോഴിലുറപ്പക പദ്ധതിയുവട ബ്മല്ബ്നോട്ടം വ ിക്ുക. ബില്ലുകൾ 

യഥോ മയം  വീകരിക്ുക. വതോഴിലോളികൾക്ക ബ്വതനം 

യഥോ മയത്ക അവരുവട അക്ൗണ്ടില് എത്ിവയന്നക ഉറപ്പോക്ുക 
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ബ്ലോക്ക ബ്ഗ്പോഗ്ഗോം ഓഫീ ർ 

 ഇ മറകബ്റോളുകൾ വിതരണം വചയ്യുക. പഞ്ചോയത്ുകളുവട 

വതോഴിലുറപ്പക പദ്ധതിയുവട നിർവ ണംബ്നോട്ടം വ ിക്ുക.  

വിജിലൻ ് ആൻഡ് ദമാണിറ്റിങ് കമ്മിറ്ി 

 ജോഗ്ഗത ബ്മല്ബ്നോട്ട  മിതിഎംജി എൻആർഇജി എ കനകവറ ഏറ്വും 

 ംഘടനോപരമോയ ഒരു വിഭോഗമോണക വിജിലൻ ക ആൻഡക ബ്മോണിറ്റിങക 

കമ്മിറ്ി. 2018- 19 നകവറ ആമ്പല് മോറർ  ർക്ുലർ ഗ്പകോരം ഈ 

കമ്മിറ്ിയുവട ഘടന തോവഴ പറയുന്ന വിധം ആണക 

• ഒരു ജനഗ്പതിനിധി 

• എ ക  ി /എ ക ടി വിഭോഗത്ില് നിന്നുള്ള ഒരോൾ 

• ജന  മിതി ദോയകനോയ ഒരോൾ 

• ആശോവർക്ർമോർ 

• റിബ്ട്ടഡക അധയോപകർ 

• കുടുംബഗ്ശീ അംഗം 

 ഗ്ഗോമ ഭയില് നിന്നോണക വിഎം ി അംഗങ്ങവള 

തിരവഞ്ഞടുക്വപ്പബ്ടണ്ടതക. ഈ കമ്മിറ്ിയുവട കോലോവധി ആറു മോ ം 

മുതല് ഒരു വർഷ്ം വവരയോണക. വതോഴില് നടന്നുവകോണ്ടിരിക്ുബ്മ്പോഴും 

പൂർത്ിയോക്ുബ്മ്പോഴും ഈ  മിതിക്ക ഗ്പവർത്ി സ്ഥലം 

 രർശിക്ോവുന്ന തും തിരഞ്ഞല്  നിർബ്േശങ്ങൾ പഞ്ചോയത്ിവന 

ബ്രഖ്ോമൂലം അറിയിക്ോവുന്നതോണക. 

7 െജിസ്റ്റര്ട 

 നിയമഗ്പകോരം 7 രജിററുകൾ ഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്ക നിർബന്ധമോയും 

 ൂേിബ്ക്ണ്ടതോണക. അവ ചുവവട ബ്ചർക്ുന്നു 

• വതോഴില്കോർഡക രജിറർ 

• ഗ്ഗോമ ഭ രജിറർ 

• ഡിമോൻഡക രജിറർ 

• വർക്ക രജിറർ 

• ആസ്തി രജിറർ 

• പരോതി രജിറർ 

• വമറ്ീരിയല് രജിറർ 

ഈ പറഞ്ഞ എല്ലോ രജിററുകളും പഞ്ചോയത്ക  ൂേിബ്ക്ണ്ടതോണക.  

 ിറ്ി ൺ ഇൻഫര്ടദമഷ്ൻ ദബാര്ടഡ് CIB 
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 എല്ലോ ഗ്പവർത്ി സ്ഥലത്ും  ി ഐ ബി ഉണ്ടോബ്കണ്ടതോണക. 

 ഗ്പശ്നപെിഹാെം/ നിെീക്ഷണ  ംവിോനങ്ങൾ 

 പരോതികളില് പരി ോരം കോണുന്നതിനക ഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്ക വ ഗ്കട്ടറി, 

ബി ഡി ഒ , വജപി ി, എന്നിവവര  മീപിക്ോവുന്നതോണക . ബ്ടോൾഗ്ഫീ 

നമ്പർ വിളിച്ചും പരോതി അറിയിക്ോവുന്നതോണക. 

 

 

 

 

വാര്ടഡ് :1 

വാര്ടഡിന്തറ ദപെ് –ദപെൂര്ട  

വാര്ടഡ് തലത്തില്   തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില് െജിസ്റ്റര്ട  

തചയ്തവെുതെവിവെങ്ങൾ 

വതോഴില് 

കോർഡക  

ആവക=433  

ആകകറ്ീവക 

വതോഴില് 

കോർഡക =149  

ആകകറ്ീവക 

വതോഴില് കോർഡക  

(sc/എ ക,ടി)=എ ക. 

ടി ഇല്ല  

നൂറു 

വതോഴില്ദിനങ്ങൾ 

കിട്ടിയവർ =76 

 

ഓഡിറ്ിന് വിദേയമാക്കിയ ഗ്പവര്ടത്തികൾ 

1)2018-19 നീർത്ടോധിഷ്ഠ ിത ഗ്പവർത്ികൾ ഭോഗം-1 ചിഗ്രവനല്ലൂർ 

വർക്ക  ബ്കോഡക :DP/269358 

 എറിബ്മറ്ക തുക:500000/- 

 ചിലവോക്ിയ തുക:285660/- 

 ആവക വതോഴില്ദിനങ്ങൾ:1375 

2)2018-19 നീർത്ടോധിഷ്ഠ ിത ഗ്പവർത്ികൾ ഭോഗം2 ചിഗ്ര വനല്ലൂർ 

വർക്ക  ബ്കോഡക :DP/269534 

എറിബ്മറ്ക തുക :500000/- 

ചിലവോക്ിയ തുക :258060/- 

വതോഴില്ദിനങ്ങൾ :935 
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3)2018-19 വചറുകിട നോമമോഗ്ത കർഷ്രുവട ഭൂമിയില് ഭൂവിക നം (മുട്ടയം 

ഭോഗം ) 

വർക്ക  ബ്കോഡക :DP/275330 

എറിബ്മറ്ക തുക :400000/- 

ചിലവോയ തുക :355764/- 

വതോഴില്ദിനങ്ങൾ :1289 

4)2018-19വചറുകിട നോമമോഗ്ത കർഷ്കരുവട ഭൂമിയില് ഭൂവിക നം 

(ബ്പരൂർ ഭോഗo) 

വർക്ക  ബ്കോഡക :DP/275329 

എറിബ്മറ്ക തുക :400000/- 

 ചിലവോയ തുക:379500/- 

  വതോഴില്ദിനങ്ങൾ:1375 

5)2018-19 നഴ്സറി യൂണിറ്ക രൂപീകരണം 

 വർക്ക ബ്കോഡക :DP/268843 

 എറിബ്മറ്ക തുക:233000/- 

 വതോഴില് ദിനങ്ങൾ:129 

6) 2018- 19 ഭവന നിർമ്മോണ പദ്ധതി 

 വർക്ക ബ്കോഡക :IF/356953 

 എറിബ്മറ്ക തുക:24500/- 

 ചിലവോയ തുക:16802 

 വതോഴില് ദിനങ്ങൾ:62 

7)മുട്ടയം മുതല് ബ്മല്ബ്പരൂർ ബ്േഗ്തം വവരയുള്ള ബ്തോടക നവീകരണം.  

വർക്ക  ബ്കോഡക  

എ കറിബ്മറ്ക  തുക :350000/- 

ചിലവോയ തുക :322644/- 

വതോഴില്ദിനങ്ങൾ :1168 
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 ഗ്പവർത്ി ആരംഭിച്ച തീയതി:18/7/2018 

 ഗ്പവർത്ി അവ ോനിച്ച തീയതി:3/10/18 

 

 ഫയല് പരിബ്ശോധനയില് കവണ്ടത്ിയ വിവരങ്ങൾ 

1) കവർ ബ്പജക 

ഫയല് അടിസ്ഥോന വിവരങ്ങൾ കവർ ബ്പജില് ഉണ്ടക. എന്നോല് 

കവർ ബ്പജക ഇല്ലോയിരുന്നു  

2) വചക്ക ലിറക 

ഒരു ഫയലിലും വചക്ക ലിറക ഇല്ലോയിരുന്നു 

3) ആേൻ പ്ലോൻ ബ്കോപ്പി 

ഒരു ഫയലിലും ഇല്ലോയിരുന്നു 

   4)അഡ്മിനി കഗ്ടടിവക ോംേൻ  

               DP/269534, DP/275330, IF/356953 എന്നീ ഫയലില് അഡ്മിനി കബ്ഗ്ടറ്ീവക 

 ോങകഷ്ൻ ഇല്ലോയിരുന്നു. ബോക്ി ഫയലുകളില് ഉണ്ടോയിരുന്നു 

5)വടക്നിക്ല്  ോങകഷ്ൻ 

എല്ലോ ഫയലുകളിലും ഉണ്ടോയിരുന്നു 

6) ഡീവറ്യില്ഡക എറിബ്മറ്ക  

എല്ലോ ഫയലിലും ഉണ്ടോയിരുന്നു 

7) ബ്ഗ്ഡോയിങക ആൻഡക ഡിക ൻ 

ഒരു ഫയലിലും ഇല്ലോയിരുന്നു 

8) ഡിമോൻഡക ബ്ഫോo 

ഒരു ഫയലിലും ഇല്ലോയിരുന്നു 

9) വർക്ക അവലോബ്ക്ഷ്ൻ ബ്ഫോം 

ഒരു ഫയലിലും ഇല്ലോയിരുന്നു 

10) ഇ - മോറബ്റോൾ ബ്കോപ്പി 

എല്ലോവർക്ും ഫയലുകളിലും പൂരിപ്പിച്ചക വമബ്ഗ്ടോകൾ ഉണ്ടോയിരുന്നു. 

വ ഗ്കട്ടറിയുവട ഒപ്പക, മോ കബ്ഗ്ടോൾ പരിബ്ശോധിച്ചഉബ്ദയോഗ്സഥനകവറ ഒപ്പക 

എന്നിവ ഉണ്ടോയിരുന്നു. DP/269358, DP/268843 എന്നിവയില് 

മോ കബ്ഗ്ടോളില്  തിരുത്ലുകൾ ഉണ്ടോയിരുന്നു. 
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11) മോ കബ്ഗ്ടോൾ മൂവകവമനകറക സ്ലിപ്പക 

എല്ലോ ഫയലുകളിലും ഉണ്ടോയിരുന്നു. ഓവർ ിയർ,  ബ്ഡറ്ോ എൻഗ്ടി 

ഓപ്പബ്ററ്ർ,  എഇ  എന്നിവരുവട ഒപ്പമുണ്ടോയിരുന്നു. എന്നോല് 

വ ഗ്കട്ടറിയുവട ഒപ്പും  ീലും ഇല്ല 

12)വവജക  ലിറക 

എല്ലോ ഫയലിലും ഉണ്ടോയിരുന്നു ബന്ധവപ്പട്ട ഉബ്ദയോഗസ്ഥരുവട ഒപ്പും 

 ീലും ഇല്ലോയിരുന്നു 

13)എഫക.റ്ി. ഓ  

ഒരു ഫയലിലും ഇല്ലോയിരുന്നു 

14)എം. ബുക്ക  

എല്ലോ ഫയലിലും ഉണ്ടോയിരുന്നു എം ബുക്ക ഫയലില്  ർട്ടികഫ 

വചയ്തിട്ടില്ല. 

15) വമറ്ീരിയല് വഗ്പോകയൂർവമനകറക ബ്ററ്കവമനകറക 

ഒരു ഫയലിലും ഇല്ലോയിരുന്നു 

16) വമറ്ീരിയല് ബില് ആൻഡക വൗച്ചർ 

ഒരു ഫയലിലും ഇല്ലോയിരുന്നു 

17) ബ്റോയല്റ്ി വപയകവമനകറക റ ീപകറ്ക 

ഒരു ഫയലിലും ഇല്ലോയിരുന്നു 

18)3 ബ്റജക ബ്ഫോബ്ട്ടോഗ്ഗോഫക 

ഒരു ഫയലിലും ഇല്ലോയിരുന്നു 

19) ജിബ്യോ ടോഗക ബ്ഫോബ്ട്ടോഗ്ഗോഫക 

ഒരു ഫയലിലും ഇല്ലോയിരുന്നു 

20) വർക്ക കംപ്ലീഷ്ൻ  ർട്ടിഫിക്റ്ക 

ഒരു ഫയലിലും ഇല്ലോയിരുന്നു 

21) ബ് ോഷ്യല് ഓഡിറ്ക റിബ്പ്പോർട്ടക 

ഒരു ഫയലിലും ഇല്ലോയിരുന്നു 

22) ക റ്ക ഡയറി 
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എല്ലോ ഫയലിലും ഉണ്ടോയിരുന്നു. 

ഫീല്ഡിതല കതെത്തലുകൾ 

1) ഭവന നിർമ്മോണ പദ്ധതി-IF/356953 

            212 വതോഴില് കോർഡക നമ്പർ ആയ ശോരദക്ോണക  ഈ 

പദ്ധതിയിലൂവട വീടക ലഭിച്ചതക. ഇതുവവര ഗഡുക്ളോയി260000/- 

രൂപയോണക ലഭിച്ചതക. ഗഡുക്ൾ ഇനിയും കിട്ടോനുണ്ടക.90 വതോഴില് 

ദിനങ്ങൾ ലഭിച്ചു എന്നക അറിയോൻ കഴിഞ്ഞു. കൂടോവത16802/- രൂപ 

ചിലവോയി. ബോക്ി കിട്ടോത്തിനോല് വീടുപണി ഇതുവവരയും 

പൂർത്ിയോയില്ല. പോ കബുക്ില് ഫണ്ടക ലഭിച്ച തീയതി എഗ്ത 

ഗഡുക്ലോയോണക എന്നക വചക്ക വചയ്തു. മറ്ു വീഴ്ചകൾ ഒന്നും 

കവണ്ടത്ോൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 

2.2018-19 വചറുകിട നോമമോഗ്ത കർഷ്കരുവട ഭൂമിയില് പൂ 

വിക നഗ്പവർത്നങ്ങൾ മുട്ടയം  ഭോഗം(DP/275330) 

ഈ ഗ്പവർത്ിയുവട ഭോഗമോയി വിലോ ിനി, രോധോ ഭോയി, എന്നിവരുവട 

ഭൂമിയില് ആയോണക ബ്ജോലി നടന്നിരിക്ുന്നതക. ഈ ബ്ജോലി വചയ്ത 

അഞ്ചുബ്പർ നമ്മൾ വചന്നബ്പ്പോൾ ക ഡില് ഉണ്ടോയിരുന്നു. 

അതില്രോധയുവട വതോഴില് കോർഡക മോഗ്തബ്മ പരിബ്ശോധിക്ോൻ 

കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ഈ കോർഡക പഴയ കോർഡക ആയിരുന്നു. ബോക്ി 

വതോഴിലോളികളുവട കോർഡക എല്ലോം പഞ്ചോയത്ില് പുതിയ 

കോർഡിനോയി വകോടുത്ു എന്നോണക അറിയോൻ  ോധിച്ചതക. രോധോ 

വോയുവട ഭൂമിയില് 4 മഴക്ുഴികൾ 20 വോഴ മഞ്ഞൾ എന്നിവ കൃഷ്ി 

വചയ്തിരുന്നു. വിലോ ിനിയുവട വീട്ടില് വചയ്ത ഗ്പവർത്ി കോടുപിടിച്ചക 

അവസ്ഥയിലോയിരുന്നു. ഇവരുവട ഭൂമിയില് എല്ലോം തവന്ന കോടുവവട്ടി 

വതളിക്ുകയും അതിരുകൾ പിടിക്ുകയും ആണക വചയ്തതക. ബ്ചമ്പക 

മഞ്ഞൾ വോഴ എന്നിവ കൃഷ്ി വചയ്തിരുന്നു ഇതും കോർഡക മൂടവപ്പട്ട 

നിലയില് ഇറങ്ങോൻ പറ്ോത് അവസ്ഥയിലോയിരുന്നു. ഇവിവടവയോന്നും 

 ിറ്ി ൺt ഇൻഫർബ്മഷ്ൻ ബ്ബോർഡക ഇല്ലോയിരുന്നു. 

3.2018-19 വചറുകിട നോമമോഗ്ത കർഷ്കരുവട ഭൂമിയില് ഭൂമി 

വിക നഗ്പവർത്നങ്ങൾ ബ്പരൂർ ഭോഗംDP/275329 

ഈ ഗ്പവർത്ിയുവട ഭോഗമോയി മബ് ശവരൻ,  ബ്ബബി ഗിരിജ 

എന്നിവയുവട ഭൂമിയിലോണക ബ്ജോലി നടന്നിരുന്നതക. ഇവരുവട ഭൂമിയില് 

എല്ലോം കോടുവവട്ടി വതളിയിക്ുകയോണക വചയ്തതക. മബ് ശവരനകവറ  

ഭൂമിയില് കോടുപിടിച്ചക അവസ്ഥയിലോയിരുന്നു കോണോൻ  ോധിച്ചതക. 

ഇവരുവട വീട്ടില് ആളില്ലോത്തിനോല് വതോഴില് കട പരിബ്ശോധിക്ോൻ 
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കഴിഞ്ഞില്ല  ിറ്ി ൺ ഇൻഫർബ്മഷ്ൻ ബ്ബോർഡക സ്ഥോപിതം 

അല്ലോയിരുന്നു 

4.2018-19 നഴ്സറി യൂണിറ്ക രൂപീകരണംDp/268843 

ബ്മറ്ക റീനയുവട വീട്ടിലോണക  നഴ്സറി യൂണിറ്ക രൂപീകരിച്ചിരിക്ുന്നതക. ഒരു 

വർഷ്ം ഗ്പോയമോയ കതകളോണക അവിവട നിന്നക കോണോൻ  ോധിച്ചതക. ഇതക 

 കപ്ല വചയ്യോൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നോണക റീന പറഞ്ഞതക. റീനയുവട വീട്ടില് 

600 കതകൾ ആണക കോണോൻ  ോധിച്ചതക. ആവക 1232 കതകൾ 

നട്ടിരുന്നു. കറിബ്വപ്പക, ആഗസ്തി,  കുരുമുളകക,  പപ്പോയ തുടങ്ങിയവയുവട 

കതകളോണക അവിവട കോണോൻ  ോധിച്ചതക. അവരുവട വതോഴില് 

കോർഡും രണ്ടക വതോഴിലോളികളുവട വതോഴില് കോർഡും പരിബ്ശോധിച്ചു. 

5.2018-19 നീർത്ടോധിഷ്ഠ ിത ഗ്പവർത്ികൾ ഭോഗം1 ചിഗ്ത നല്ലൂർ   

(DP/269358) 

     15/11/18 തുടങ്ങിയ പണി6/1/19 ലോണക പൂർത്ീകരിച്ചതക. ആവക 1373 

വതോഴില്ദിനങ്ങൾ ആയിരുന്നു.285660 രൂപബ്യോളം ചിലവോയി നീർച്ചോല് 

കോണോൻ കഴിയോത് വിധം കോടക മൂടവപ്പട്ട അവസ്ഥയിലോയിരുന്നു. 

6.2018-19 നീർത്ടോധിഷ്ഠ ിത ഗ്പവർത്ികൾ ഭോഗം2 ചഗ്രവനല്ലൂർ (  

Dp/269534) 

           14/12/18 ആരംഭിച്ച പണി11/3/2019 ഇല് പൂർത്ീകരിച്ചു. ആവക 935 

ബ്തോല്വി ദിനങ്ങളോയിരുന്നു.258060 രൂപ വചലവോക്ി ആണക പണി 

പൂർത്ീകരിച്ചതക. വലിയ കോടക ഒന്നുമില്ലോത് നിലയിലോയിരുന്നു ബ്തോടക 

കോണോൻ  ോധിച്ചതക തടയണകൾ കണ്ടു. 

7. മുട്ടയം മുതല്ബ്മല് ബ്പരൂർ ബ്േഗ്തം വവരയുള്ള ബ്തോടക നവീകരണം. 

ബ്തോടിവന ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള പുല്ലുകൾ വചത്ി മോറ്ി ബ്തോട്ടിൻ 

അകത്ുള്ള വചളി ബ്കോരി മോറ്ി വവള്ളം നല്ല രീതിയില് 

ഉപബ്യോഗിക്ോനുള്ള  ൗകരയം ഉണ്ടോക്ി. 

 

 ചർച്ചകൾ 

1. ടോർബ്പോളിൻ ഷ്ീറ്ക ഫറക എയ്ഡക ബ്ബോക്സക കുടിവവള്ളം എന്നിവ 

ലഭയമോക്ണവമന്നക വതോഴിലോളികൾ ആവശയവപ്പട്ടു. 

2.  നഴ്സറി യൂണിറ്ുമോയി ബന്ധവപ്പട്ടക വതോഴിലോളികൾക്ക 18 

വതോഴില്ദിനങ്ങൾ ലഭിച്ചു. പബ്േ ആർക്ും തവന്ന ബ്വതനം  

ലഭിച്ചിട്ടില്ലബ്വതനം ലഭയമോക്ണവമന്നക ആവശയവപ്പട്ടു.       
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3.  ക റ്ില് വവള്ളം തിളപ്പിച്ചു നല്കുവോനുള്ള  ൗകരയങ്ങൾ 

ഉണ്ടോയിരുന്നു പബ്േ അവർക്ക കുടിവവള്ളം ലഭിക്ുന്നില്ല. 

4.  മറക ബ്റോൾവോങ്ങുവോനും വകോണ്ടുബ്പോകുവോനും ഉള്ള യോഗ്തോക്ൂലി 

വതോഴിലോളികളില് നിന്നോണക പിരിവച്ചടുക്ുന്നതക   . ആ കപ  

തിരിവക ലഭയമോക്ണവമന്നക ആവശയവപ്പട്ടു. 

5.  ആയുധങ്ങളുവട വോടക വതോഴിലോളിയില് നിന്നക വോങ്ങുന്നു. 

6.  വതോഴില് കോർഡക പുതുക്ി കിട്ടോൻ തോമ ിക്ുന്നു. 

 

തീരുമോനങ്ങൾ  

1. ഫണ്ടുകൾ യഥോ  മയം കിട്ടോത്തിനോല് ബ്നരവത് 

വോങ്ങിച്ചിരുന്നരീതിയില് ടോർബ്പോളിൻ ഷ്ീറ്ുകളും ഫറക എയ്ഡക 

ബ്ബോക്സക കളും ലഭയമോക്ോൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നും എഡിഎ ക 

അക്ൗണ്ടില് കപ  പഞ്ചോയത്ക കമ്മിറ്ിയുമോയി 

ആബ്ലോചിച്ചക ലഭയമോകുവമന്നക അറിയിച്ചു.  

2. ബ്വതനം ലഭിക്ോൻ തോമ ിക്ുന്നതക ഫണ്ടക 

വരുന്നതിനനു രിച്ചക വകോടുക്ും. ലഭിക്ോത്വർക്ക അതക 

 ംസ്ഥോന  ർക്ോരിനകവറ ലഭിക്ുന്നതോണക. 

3.  കോർഡക പുതുക്ി നല്കോത് അച്ചടിച്ചു കിട്ടോനുള്ള തോമ ം 

വകോണ്ടോണക ഇബ്പ്പോൾ വതോഴിലോളികളുവട ¼ ഭോഗംഅച്ചടിച്ച 

കോർഡക മോഗ്തബ്മ പഞ്ചോയത്ിനക കകവശം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളു. 

4.  ഒരു കൺവീനറിനക ഒരു വർഷ്ത്ില് പരമോവധി 500 രൂപ 

എന്ന നിയമം ഉവണ്ടന്നും എന്നോല് അതക ഗ്പോബലയത്ില് 

വരോത്തിനോല് ആ നടപ്പിലോക്ോത്തക എന്നക മറുപടി 

നല്കി. ഏയക മറർ ബ്റോൾ പണിസ്ഥലത്ക വകോണ്ടക 

വകോടുക്ോൻ ഗ്ശമിക്ും എന്നക പറഞ്ഞു. 

5.  പുതിയ കോർഡക ബ്വണവമന്നുള്ളവർ അബ്പേ 

നല്കണവമന്നക എഇ  ആവശയവപ്പട്ടു. 

6.  വയക്തിഗത ആനുകൂലയങ്ങൾ( കിണർ, കക്ൂ ക,  റീചോർജക,  

കിണറിവന കഴുത്ക വകട്ടക, ആട്ടിനകകൂടക വതോഴുത്ക, ബ്കോഴികൂടക 

) 

നീർത്ടോധിഷ്ഠ ിതഗ്പവർത്ികൾ(കയ്യോലനിർമോണം, 

മഴക്ുഴി, 

നീളത്ിലുള്ളചോലക,അതിരുവകടല്)എന്നിവആയിരിക്ും. 

ഇനിഗ്പധോനമോയിനടക്ുന്നഗ്പവർത്ികൾഎന്നുവിശദീകരി

ച്ചു. 
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വാര്ടഡ് :2 

വാര്ടഡിന്തറ ദപെ് –കീഴ്ദപെൂര്ട  

വാര്ടഡ് തലത്തില്   തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില് െജി ്തറര്ട 

തചയ്തവെുതെവിവെങ്ങൾ 

വതോഴില് 

കോർഡക  

ആവക=356  

ആകകറ്ീവക 

വതോഴില് 

കോർഡക =102  

ആകകറ്ീവക 

വതോഴില് 

കോർഡക  

(sc/എ ക,ടി) 

നൂറു  

വതോഴില്ദിനങ്ങൾ 

ലഭിച്ചവർ =63 

ഓഡിറ്ിനു വിദേയമാക്കിയ ഗ്പവര്ടത്തനങ്ങൾ 

1. നീർത്ടോധിഷ്ടിത ഗ്പവർത്ികൾ(കീഴക ബ്പരൂർ ഭോഗം) 

 ഡി പി   -269555 

 എം ബുക്ക നമ്പർ:130 

 ഗ്പവർത്ി ആരംഭിച്ചതക: 5/11/2018 

 ഗ്പവർത്ി അവ ോനിച്ചതക: 21/11/2018 

 എറിബ്മറ്ക തുക: 5,00,000 

വചലവോയതുക:4,89,900 

ആവകവതോഴില്ദിനം: 1775 

ഫയല്കവണ്ടത്ലുകൾ: എ  എ ക , ടി  എ ക  

ഡികറ്ല്ഡക എറിബ്മറ്ക, മറക ബ്റോൾ, ബ്വജക ലിറക 

ക റ്ക ഡയറി, എന്നിവ  കോണോൻ  ോധിച്ചു.  

ഫീല്ഡില്  : അതിരു ബ്കോരല്, കൃഷ്ിഭൂമി തട്ടുകളോയി 

തിരിക്ല്, മഴക്ുഴി  എന്നി വർക്ുകൾ ഭോഗികമോയി മോഗ്തബ്മ 

കോണോൻ കഴിഞ്ഞു.   ി ഐ ബി ബ്ബോർഡക ഇല്ലോയിരുന്നു 

2. വചറുകിട നോമമോഗ്ത കർഷ്കരുവട ഭൂമിയില് ഭൂവിക നം 

( കളത്റ മുക്ക ഭോഗം) 

ഡി പി :274887 

എം  ബുക്ക   നമ്പർ :199 

എറിബ്മറ്ക : 4,00,000 

വചലവോയ തുക:3,89,436 

ഗ്പവർത്ി ആരംഭിച്ചതക : 19/11/2018 
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ഗ്പവർത്ി അവ ോനിച്ചതക : 14/02/2019 

ആവക വതോഴില് ദിനം: 1411 

ഫയലിവല കവണ്ടത്ലുകൾ 

                ടി  എ ക , ഡിവറ്ല് ഡക എറിബ്മറ്ക,  ബ്വജക ലിറക, ക റ്ക ഡയറി, 

   എം ബുക്ക  , എന്നിവ ഉണ്ടോയിരുന്നു 

 ഫില്ഡില്: വകോച്ചു പിള്ള ബീന തുടങ്ങിയവരുവട പുരയിടമോണക  

കൃഷ്ി വചയ്തതക, മരച്ചീനി കൃഷ്ി, ഇഞ്ചി, വഴകൃഷ്ി 

മഞ്ഞൾ, മുളകക, ബ്ചന, ബ്ചമ്പക എന്നിവ കൃഷ്ി വചയ്തിരുന്നു  

അവയില് പലതും നല്ല പുഷ്ടിബ്യോവടയും ബോക്ി ഭോഗം 

 കോടുകയറി  നശിച്ച നിലയിലോയിരുന്നു.  

ലതോകുമോരി 2/38 എന്ന വതോഴലുറപ്പക വതോഴിലോളിവയ 

കോണുകയും അവർക്ക 10 അവകോശങ്ങൾ പറഞ്ഞു വകോടുക്ുകയും 

വചയ്തു. അവർക്ക  ഗ്പഥമിക  ൗകരയങ്ങൾ  ഉവണ്ടന്നും ഇബ്പ്പോൾ 

വതോഴില് ലഭിക്ു 

ന്നില്ലവയന്നും പരോതി പറഞ്ഞു 

3. നഴ്സറി രൂപികരണം 

ഡി പി /268841 

ഗ്പവർത്ി  ആരംഭിച്ചതക : 29/12/2018 

ഗ്പവർത്ി അവ ോനിച്ചതക : 31/01/2019 

  എറിബ്മറ്ക : 2,32,999 

വചലവോയതക : 1,06,812 

ആവക വതോഴില് ദിനം: 387 

 എം ബുക്ക  നമ്പർ : 82 

ഫയലിവല കവണ്ടത്ലുകൾ: മറക ബ്റോൾ, ബ്വജക ലിറക, എം ബുക്ക, 

ക റ്ക ഡയറ ഡികറ്ല് ഡക എറിബ്മറ്ക, , ടി എ ക  എന്നിവ ഉണ്ടോയിരുന്നു 

ഫില്ഡിവല : കതകൾ പല കവറുകളിലോക്ി 

 പിരിച്ചു നട്ടിരിക്ുന്നു,  

4. ബ്റോഡക ക ഡില് വച്ചക പിടിപ്പിച്ച കതക്ളുവട  ംരേണം 

   ഡി പി /268952 

എം ബുക്ക  നമ്പർ :164 
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 എറിബ്മറ്ക   : 1,54,999 

വചലവോയതക :1,29,444 

ഗ്പവർത്ി ആരംഭിച്ചതക : 27/09/2018 

ഗ്പവർത്ി അവ ോനിച്ചതക : 17/10/2018 

ആവക മറക ബ്റോൾ എണ്ണം: 3 

ഫയലിവല കവണ്ടത്ലുകൾ: മറക ബ്റോൾ, ബ്വജക ലിറക,  

  ഡികറ്ല് ഡക എറിബ്മറ്ക,  ടി എ ക,  എ എ ക,  എം ബുക്ക  നമ്പർ,  

ക റ്ക ഡയറി എന്നിവ ഉണ്ടോയിരുന്നു 

ഫില് ഡില്: പല വൃേ കതക്ളും നശിച്ചുബ്പോയിരുന്നു 

ബ്വപ്പക, അത്ി, ബ്പര, എന്നിവ കോണോൻ  ോധിച്ചു 

 ി ഐ ബി ഇല്ലോയിരുന്നു 

5 .വചറുകിട നോമമോഗ്ത കർഷ്കരുവട ഭൂമിയില് ഭൂവിക നം 

ഡി പി /275262 

എറിബ്മറ്ക : 4,00,000 

വചലവോയതക :3,73,980 

ആവക വതോഴില് ദിനം: 1355 

ഗ്പവർത്ി ആരംഭിച്ചതക : 28/12/2018 

ഗ്പവർത്ി അവ ോനിച്ചതക : 8/02/2019 

    മറക ബ്റോളുകളുവട എണ്ണം: 7 

  ഫയലിവല കവണ്ടത്ലുകൾ: മറക ബ്റോൾ,         ബ്വജക ലിറക,എ  എ ക ,ടി 

എ ക, ഡീകറ്ല്ഡക എറിബ്മറ്ക, എം ബുക്ക  മൂലയനിർണയ  ോേി പഗ്തം, 

ക റ്ക ഡയറി എന്നിവ ഉണ്ടോയിരുന്നു.  

ഫീല്ഡില്: കോടുപിടിച്ച നിലയിലോയിരുന്നു വോഴ, ബ്ചന, ബ്ചമ്പക,എന്നിവ 

കൃഷ്ി വചയ്തിരുന്നു അതില് ഭൂരിഭോഗവും-നശിച്ചഅവസ്ഥയിലോയിരുന്നു 

6:നീർത്ടോധിഷ്ഠ ിത ഗ്പവർത്ികൾ[കീഴക ബ്പരൂർ ഭോഗം ] 

ടി പി /275262 

     എം ബുക്ക  നമ്പർ  : 57 

എറിബ്മറ്ക : 5,00,000 

വചലവോയ തുക:112056 ( ഭോഗം 1) 

 ഗ്പവവർത്ി ആരംഭിച്ചതക : 16/7/2018 

ഗ്പവർത്ി അവ ോനിച്ചതക : 29/7/2018  

ആവക വതോഴില് ദിനം: 406 

ഭോഗം 2 

ഗ്പവർത്ി ആരംഭിച്ചതക : 30/7/2018 
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ഗ്പവർത്ി അവ ോനിച്ചതക : 12/08/2018 

ആവക വതോഴില് ദിനം: 382 

വചലവോയ തുക: 1,25,028 

ആവക മറക ബ്റോളുകളുവട എണ്ണം: 2 

ഭോഗം 3 

ഗ്പവർത്ി ആരംഭിച്ചതക : 5/09/2018 

    ഗ്പവർത്ി  അവ ോനിച്ചതക : 18/09/2018 

വചലവോയ തുക: 1,05,432 

ആവക വതോഴില് ദിനം: 382 

മോറർബ്റോളക എണ്ണം: 2 

ഫയലിവല കവണ്ടത്ലുകൾ: മൂലയനിർണ്ണയ 

 ോേയപഗ്തം,മോറർബ്റോളക,ബ്വജക ലിറക എം ബുക്ക  ടി എ ക  എന്നിവ 

ഉണ്ടോയിരുന്നു 

ഫില് ഡില്: അതിരു ബ്കോരല്, വതങ്ങിൻ തടം ,കൃഷ്ി ഭൂമിവയ 

തട്ടുകളോയി തിരിക്ല്, 16 മഴക്ുഴികൾ എന്നിവ കോണവപ്പട്ടു 

അവവയല്ലോം 

കോടുകയറി നശിച്ചതോയും മഴക്ുഴികൾ ചിലതക പൂർണമോയും ചിലതക 

ഭോഗികമോയും നശിച്ചിരുന്നു . ി ഐ ബി ഇല്ലോയിരുന്നു  

7 .  ഭവന നിർമ്മോണ പദ്ധതി 

        ലക്ഷ്മിഅമ്മോൾ 

      ഐ എഫക /356813 

വതോഴില്കോർഡക നമ്പർ 2/218 

എറിബ്മറ്ക e: 24390 

വചലവോയതക :16802 

എം ബുക്ക  നമ്പർ :12 

 

ഗ്പവർത്ി ആരംഭിച്ചതക : 26/10/2018 

ഗ്പവർത്ി അവ ോനിച്ചതക : 08/02/2019 

ആവക വതോഴില് ദിനം: 62 

ഫയല് പരിബ്ശോധനയില് കവണ്ടത്ിയ വിവരങ്ങൾ 

       ടി  എ ക , ഡീകറ്ല്ഡക എറിബ്മറ്ക, ബ്വജക ലിറക  എം ബുക്ക  

,മോറർബ്റോളക, ബ്ഫോബ്ട്ടോഗ്ഗോഫക  [1]എന്നിവ ഉണ്ടോയിരുന്നു 

ഫീല്ഡില്: ഭവനപദ്ധതി  രർശിച്ചബ്പ്പോൾ വീടിനകവറ 

പണി പൂർത്ികരിച്ചിരുന്നില്ല ബ്ടോയക ലറ്ക കൂടി നിർമ്മിക്ോൻ 
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ഉണ്ടോയിരുന്നു കലഫക പദ്ധതിയുവട മുഗ്ദ ഇല്ലോയിരുന്നു വീട്ടിനകവറ 

ബ്ഫോബ്ട്ടോ എടുത്ു വതോഴില് കോർഡക വവരികഫ വചയ്യോൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല. 

പരിബ്ശോധിച്ച വതോഴില് കോർഡുകൾ 

1. ലതോകുമോരി 2/85 

2. വകോച്ചു പിള്ള, ബീന2/381 

3. വിജയൻ പിള്ള 2 /31 

 

ഗ്ഗോമ ഭ ചർച്ചകൾ 

1. ടോർബ്പോളിൻ ഷ്ീറ്ക, ഫറക എയ്ഡക  എന്നിവയില്ല 

2. പോറക്ുന്നക ബ്കോളനിയില് ഇടവഴി ബ്വണം 

3. 100  പണിതികഞ്ഞ വതോഴിലോളികൾക്ക 1000 രൂപ 

ലഭിച്ചു എന്നോല് ഓണത്ിനു മുൻപക വചയ്ത ബ്ജോലിയകക്ക 

ബ്വതനം ലഭിച്ചില്ല 

            4 .പുതിയ വതോഴില് കോർഡക ലഭിച്ചില്ല 

           5.മറക ബ്റോൾ വോങ്ങുവോനും തിരിച്ചു വകോണ്ടു ബ്പോക്ുവോനും     

വതോഴിലോളികളില് നിന്നോണക പണം പിരിക്ുന്നതക 

        6. ഗ്ഗൂപ്പില് കവർ ഇല്ലോയിരുന്നു.  വതോഴിലോളികളില് നിന്നക പണം  

പിരിച്ചോണക അതു വോങ്ങിയതക 

തിരുമോനങ്ങൾ 

1. ഫണ്ടുകൾ യഥോ മയം കിട്ടോത്തിനോലും ബ്നരവത് 

വോങ്ങിച്ചിരുന്ന രീതിയില് 

  ടോർബ്പോളിൻ, ഫറക എയകഡകബ്ബോക്സു കളുംലഭയമോക്ോൻകഴിയോതത്ക 

എ ഡി  എ ക  

അക്ൗണ്ടില്കപ ബോക്ിയുവണ്ടങ്കില്പഞ്ചോയത്കകമ്മറ്ിയുമോ

യി 

ആബ്ലോചിച്ചകഇവലഭയമോക്ുന്നതോണക 

2. പറക്ുന്നക ബ്കോളനിയില് AE 

വന്നു രർശിച്ചബ്ശഷ്ംഇടവഴിബ്വണവമന്നആവശയത്ിനകഉചിതമോ

യതീരുമോനമുണ്ടോക്ും 

3. 100 പണിതികഞ്ഞവർക്ക1000 രൂപ ബ്ബോണ ക നല്കിയതക ബ്കരള 

 ർക്ോരോണക 

വതോഴിലുറപ്പകവതോഴിലോളികൾബ്ക്വതനംതരുന്നതകബ്കഗ്ര 

 ർക്ോരോണകഫണ്ടക 
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വരുന്നതനു രിബ്ച്ചവതനംലഭിക്ുംപഞ്ചോയത്ിനകവറഭോഗത്ുനി

ന്നും ഒരു 

വീഴ്ചയുംവന്നിട്ടില്ല 

4 .കോർഡ്പു തുക്ി നല്ക്ോതത്കഅടിച്ചു കിട്ടോനുള്ളതോമ ം 

വകോണ്ടോണക 

വതോഴിലോളികളുവട നോലില്ഒന്നു 

മോഗ്തമോണകഅടിച്ചുകിട്ടിയതകകിട്ടുന്നതിനനു രിച്ചക 

വിതരണംവചയ്യുന്നതോണക 

5.1 വർഷ്ത്ില്500 രൂപ കൺവിനറിനകഎന്നുള്ള 

നിയമംഗ്പബലയത്ില്വരോതത്ിനോല്ആണകനടപ്പിലോക്ോത്തക AE 

മറക ബ്റോൾപണിസ്ഥലത്ക വകോണ്ടു വകോടുക്ോൻ ഗ്ശമിക്ും 

6. നഴ്സറിഗ്ഗൂപ്പിനുബ്വണ്ടിവോങ്ങിയകവറിനകവറ ബില്ലുവകോണ്ടു  

വന്നോല് പഞ്ചോയത്ില് നിന്നുംപണം തരുന്നതോണക 

നിർബ്േശങ്ങൾ 

1. ഗ്പകൃതി വിഭവ പരിപോലനം 

2.  ദുർബല  ജനവിഭോഗങ്ങളുവടഭൂ പരിപോലനം 

3.  വയം  ോയ  ംഘങ്ങൾക്ക 

4. - വപോതു സ്ഥോപനങ്ങൾക്ക 

എന്നിവയിലുള്ളഗ്പവർത്ികൾകജവബ്വലി,മുതലോയവവതോഴി

ലുറപ്പില്ഉൾവപ്പടുത്ിവതോഴില് ദിനങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്ണം 

 

വാര്ടഡ് :3 

വാര്ടഡിന്തറ ദപെ് –മാത്തയില്  

വാര്ടഡ് തലത്തില്   തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില് െജി ്തറര്ട 

തചയ്തവെുതെവിവെങ്ങൾ 

വതോഴില് 

കോർഡക ( 

ആവക)376  

ആകകറ്ീവക 

വതോഴില് കോർഡക  

197 

ആകകറ്ീവക 

വതോഴില് കോർഡക  

(sc/എ ക,ടി) 

നൂറു ദിന 

വതോഴില് 

137 

ഗ്പവര്ടത്തികളുതെ പെിദശാേന വിവെണം 

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില് കിളിമോനൂർ ബ്ലോക്ില് നഗരൂർ ഗ്ഗോമ 

പഞ്ചോയത്ിവല മൂന്നോം വോർഡോയ മോത്യില്   

ഗ്പബ്ദശത്ക 2018 ഒകകബ്ടോബർ 1 മുതല് 2019 മോർച്ചക 31 വവരയുള്ള 

കോലയളവില് നടപ്പിലോക്ിയ ഗ്പവർത്ികളുവട ബ് ോഷ്യല് ഓഡിറ്ക 

tel:2018
tel:2019
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റിബ്പ്പോർട്ടക.  

ബ് ോഷ്യല് ഓഡിറ്ിനു വിബ്ധയമോക്ിയ ഗ്പവൃത്ികൾ ചുവവട 

ബ്ചർക്ുന്നു 

ഗ്ക

മ 

ന 

ഗ്പവൃത്തിയു

തെ ദപെ് 

വര്ടക്ക്  

ഐ,ഡി 

കാലയ

ളവ് 

എസ്റ്റി

ദമറ്് 

തുക 

 

ഗ്പവൃ

ത്തി 

േിന

ങ്ങൾ 

അവിേ

ഗ്ധ 

തതാഴി

ല് 

ദവത

നം 

പണി

യായു

േ 

വാെക

/ ാേ

നഘെ

കം 

 

ആതക 

1 DP/276774 

ഖ്ണ്ഡിക 5 ല് 

പരോമർശിക്ു

ന്ന 

കുടുംബങ്ങളു

വട 

ഭൂവിക നം 

വിലവൂർബ്കോ

ണം ഗ്പബ്ദശം 

17.01.201

9-

29.03.201

9 

 

 

 

350000 

1252 339292 6260 345552 

2 DP/276141 

വചറുകിട 

നോമമോഗ്ത 

കർഷ്കരുവട 

ഭൂമിയില് 

ഭൂവിക നം 

വിലവൂർബ്കോ

ണം 

17.12.201

8-

11.03.201

9 

 

 

 

 

 

 

400000 

1379 373709 6895 380604 

3 DP/276773 

ഖ്ണ്ഡിക 5 ല് 

പരോമർശിക്ു

ന്ന 

17.01.201

9-

27.03.201

9 

300000 1078 292138 5390 297528 
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ഗ്പവര്ടത്തികളുതെപെിദശാേനവിവെണം 

 

ഖണ്ഡിക 5 ല് പൊമര്ടശിക്കുന്ന കുെുംബങ്ങളുതെ ഭൂവിക നം 

വിലവൂര്ടദകാണം ഗ്പദേശം 

നീർത്ടോധിഷ്ഠ ിത ഗ്പവർത്ിയുവട ഭോഗമോയി നടത്ിയ 

പരിബ്ശോധനയില് അതില് അടുക്ല് മഴക്ുഴി വോഴകൃഷ്ി എങ്ങവന 

ഗ്പവർത്ികൾ കോണോൻ  കുറച്ചു ഭോഗത്ക കോടുപിടിച്ചക നിലയിലോയിരുന്നു 

മഴക്ുഴികൾ എല്ലോം നന്നോയി തവന്ന വചയ്തിരിക്ുന്നു വതങ്ങിനക തടം 

എടുക്ല് ഗ്പവർത്ി നന്നോയി വചയ്തിട്ടുണ്ടക വതോഴിലോളികൾ എല്ലോം തവന്ന 

വളവര നന്നോയി വതോഴില് എടുത്ിട്ടുണ്ടക എന്നക മനസ്സിലോക്ോൻ  ോധിച്ചു 

ചഗ്രബാബു, 

മഴക്ുഴി=4 

 അനിതാ, 

കല്ലതിരക=18 M 

മഴക്ുഴി=2 

  ന്ധയ ൊജൻ 

മഴക്ുഴി=4 

 ലി , 

മഴക്ുഴി=2 

 സ നുേീൻ 

മഴക്ുഴി=4 

DP/276141 തചറുകിെ നാമമാഗ്ത കര്ടഷ്കെുതെ ഭൂമിയില് 

ഭൂവിക നം വിലവൂര്ടദകാണം 

കുടുംബങ്ങളു

വട 

ഭൂവിക നം

മോത്യില് 

ഭോഗം 
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ബ്മോളി, ധനയ, ബിരു, വിജയ, നിഷ് 

ഇവരുവട പുരയിടങ്ങളില് വോഴ,ബ്ചന, ബ്ചമ്പക ,മരച്ചീനി എന്നിവ കൃഷ്ി 

വചയ്തിരിക്ുന്നു 

ഫയല് പെിദശാേനയില് കതെത്തിയത ്

➢ കവർ ബ്പജക ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല 

➢ ഭരണോനുമതിഉണ്ടോയിരുന്നു ഒപ്പും  ീലും ഇല്ല തീയതി 

ഇല്ലോയിരുന്നു. 

➢  ോബ്ങ്കതിക അനുമതിഉണ്ടോയിരുന്നു. 

➢ ഡിമോൻഡക ബ്ഫോം ഇല്ലോയിരുന്നു. 

➢ എറിബ്മറ്ക ജനകീയ ഭോഷ്യില് ഉള്ളതോയിരുന്നില്ല 

➢ ആേൻ പ്ലോൻ ബ്കോപ്പി ഇല്ലോയിരുന്നു 

➢ വർക്ക അനുവദിച്ചു വകോണ്ടുള്ള ബ്ഫോറംഇല്ലോയിരുന്നു 

ക്ക ലിറക ഇല്ല 

➢ ജിബ്യോ ടോഗക ബ്ഫോബ്ട്ടോഇല്ലോയിരുന്നു 

➢ ബ്ഗ്ഡോയിംഗകആൻഡക ഡിക ൻ ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല 

➢ 3 ബ്റജക ബ്ഫോബ്ട്ടോഗ്ഗോഫകഇല്ലോയിരുന്നു 

➢ ഗ്പവൃത്ി പൂർത്ീകരണ പഗ്തം ഇല്ല 

ഫീല്ഡ് പെിദശാേനയില് കതെത്തിയത ്

❖ വതോഴിലോളികൾക്ക ബ്വതനം കൃതയമോയ കോലയളവില് 

ലഭിക്ുന്നില്ല. 

❖ വതോഴിലോളികൾക്ക കകയുറ കോലുറ ബ്പോലുള്ള  ുരേോ 

 ൗകരയങ്ങളില്ല എന്നക മനസ്സിലോക്ോൻ  ോധിച്ചു 

❖ .വതോഴിലുറപ്പക പദ്ധതിയുമോയി ബന്ധവപ്പട്ടക പഞ്ചോയത്ില് എത്ുന്ന 

കൺവീനർക്ക യോഗ്തോബത് ഒന്നും തവന്ന ലഭിച്ചിട്ടില്ല 
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ചര്ടച്ചകൾ 

➢ ടോർബ്പ്പോളിൻ ഷ്ീറ്ക ഫറക എയ്ഡക ബ്ബോക്സക എന്നിവ ലഭയമോക്ണവമന്നക 

 ുകബർ എന്ന വതോഴിലോളി ആവശയവപ്പട്ടു 

➢ ഗുളികകൾ ഗ്പതിബ്രോധ മരുന്നുകൾ എന്നിവ ലഭയമോക്ണവമന്നക 

വതോഴിലോളിയോയ  ുബ്രഗ്രൻ ആവശയമുന്നയിച്ചു  

➢ വവള്ളം തിളപ്പിച്ചക നല്കി പോഗ്തം കുടിവവള്ള  ൗകരയം എന്നിവ 

ലഭയമോക്ണവമന്ന ആവശയം വിമല എന്ന വതോഴിലോളി 

മുബ്ന്നോട്ടുവച്ചു  

➢ യോഗ്തോ  ംബന്ധമോയ പിരിവുകൾ ക റ്ില് നടന്നതോയി 

വതോഴിലോളി ഗ്പിൻ ക ചൂണ്ടിക്ോട്ടി  

➢ കൃതയമോയ കോലയളവില് ബ്വതനം ലഭിക്ുന്നില്ല   

കൺവീനർമോർ യോഗ്തോബത് ബ്വണവമന്ന ആവശയം മുബ്ന്നോട്ടുവച്ചു  

എം ജി എൻ ആര്ട ഇ ജി AE തതാഴിലാളികൾക്കുള്ള ദചാേയങ്ങൾക്ക് 

മറുപെി നല്കി 

➢ വോർഡില് തവന്ന 6 ഗ്ഗൂപ്പുകൾ ഉള്ളതിനോലും ഫണ്ടുകൾ 

യഥോ മയം ലഭിക്ോത്തിനോല് ബ്നരവത് വോങ്ങിച്ചിരുന്ന  

രീതിയില് ടോർബ്പോളിൻ ഷ്ീറ്ുകളും ഫറക എയ്ഡക ബ്ബോക്സക കളും 

ലഭയമോക്ോൻ കഴിയുന്നില്ല  

➢ ADS അക്ൗണ്ടില് കപ  ബോക്ിയുവണ്ടങ്കില് പഞ്ചോയത്ക 

കമ്മിറ്ിയുമോയി ആബ്ലോചിച്ചക ഇവ ലഭയമോക്ുന്നതോണക  

➢ കൺവീനർ മോർക്ക ഒരു വർഷ്ത്ില് പരമോവധി 500 രൂപ 

ലഭിക്ുവോനുള്ള ഓർഡർ ഉവണ്ടന്നും എന്നോല് അതക 

ഗ്പോബലയത്ില് വരോത്തിനോല് ആണക ഇതുവവരയും 

നടപ്പിലോക്ോത്തക 

➢ ബ്വതനം തോമ ിക്ുന്നതില് പഞ്ചോയത്ിനക യോവതോരു പങ്കുമില്ല 

പണ്ടക ലഭയമോക്ുന്നതിനക അനു രിച്ചക ബ്വതനം ലഭിക്ുന്നതോണക 

 

വാര്ടഡ് :4 

വാര്ടഡിന്തറ ദപെ് –ദകശവപുെം  

വാര്ടഡ് തലത്തില്   തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില് െജി ്തറര്ട 

തചയ്തവെുതെവിവെങ്ങൾ 
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വതോഴില് 

കോർഡക ( 

ആവക)409  

ആകകറ്ീവക 

വതോഴില് കോർഡക  

158  

ആകകറ്ീവക 

വതോഴില് കോർഡക  

(sc/എ ക,ടി) 

നൂറു ദിന 

വതോഴില്=79 

 

ഓഡിറ്ിന് വിദേയമാക്കിയ ഗ്പവര്ടത്തികൾ  

1.ഗ്പവൃത്ിയുവട ബ്പരക ബ്കശവപുരം കുളം നവീകരണം 

 വർക്ക ബ്കോഡക ഡലിയു എച്ചക 301420 

 എറിബ്മറ്ക തുക200000  

വചലവോയ തുക73692  

എം ബുക്ക നമ്പർ 252 /18- 19  

ഷ്ോർപ്പനിങക ചോർജക1335  

വർക്ക ആരംഭിച്ചതക25 -2 -2019  

വർക്കപൂർത്ീകരിച്ചതക  29-3-2019 

വതോഴില് ദിനങ്ങൾ 267  

മ കബ്ഗ്ടോൾ വ റ്ക -9  

 

2.ഗ്പവർത്ിയുവട ബ്പരക : വചറുകിട നോമമോഗ്ത കർഷ്കരുവട ഭൂമിയില് 

ഭൂവിക നം (ബ്കശവപുരം ഭോഗം) 

 വർക്ക ബ്കോഡക ഡിപി 274211  

എറിബ്മറ്ക തുക 400000 

വചലവോയതക359076  

വതോഴില് ദിനം1301  

എം ബുക്ക നമ്പർ 188  

വർക്ക ആരംഭിച്ചതക 12 -11 -2018 

 പൂർത്ീകരിച്ചതക 19 -2 -2019  
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3.ഗ്പവർത്ിയുവട ബ്പരക  -  നീർത്ടോധിഷ്ഠ ിത ഗ്പവർത്ികൾ വർക്ക 

ബ്കോഡക  269400  

എം ബുക്ക നമ്പർ 58  

എറിബ്മറ്ക എമൗണ്ടക 500000  

വചലവോയതുക 496800  

ബ്ജോലി ആരംഭിച്ചതക 13- 7- 2018  

ബ്ജോലി പൂർത്ീകരിച്ചതക 25 -10- 2018  

 

4.ഗ്പവർത്ിയുവട ബ്പരക - വചറുകിട നോമമോഗ്ത കർഷ്കരുവട ഭൂമിയില് പൂ 

വിക നഗ്പവർത്നങ്ങൾ മൂന്നോംകല്ലക ഭോഗം  

വർക്ക  ബ്കോഡക 274212  

എം ബുക്ക നമ്പർ 189 

 എറിബ്മറ്ക തുക 400000 

ചിലവോയ തുക 311328  

ഗ്പവർത്ി ആരംഭിച്ചതക 24 -1 -2019  

ഗ്പവർത്ി പൂർത്ീകരിച്ചതക 29 -3 -2019  

ആവക വതോഴില്ദിനങ്ങൾ 1441  

 

5.ഗ്പവൃത്ിയുവട ബ്പരകനഴ്സറി യൂണിറകഗ്റൂപീകരണം 2018-19 

ബുക്ക നമ്പർ 791819  

എറിബ്മറ്ക തുക 2330000  

ചിലവോയ തുക 130548  

ഗ്പവർത്ി ആരംഭിച്ചതക 17 -12 -18  

ഗ്പവർത്ി പൂർത്ീകരിച്ചതക 1- 2- 2019  

ആവക വതോഴില്ദിനങ്ങൾ 483  
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6.ഗ്പവർത്ിയുവട ബ്പരക 2018 -19 നീർത്ടോധിഷ്ഠ ിത ഗ്പവർത്ികൾ  

വർക്ക  ബ്കോഡക ഡിപി 26 94 0 8  

എം ബുക്ക നമ്പർ 132  

എറിബ്മറ്ക തുക 500000  

ചിലവോയ തുക 496248  

വതോഴില്ദിനങ്ങൾ 1800  

ഗ്പവർത്ി ആരംഭിച്ചതക 16 -11- 2018 

 ഗ്പവർത്ി പൂർത്ീകരിച്ചതക 30- 12 -2018 

 

ഫയല് പരിബ്ശോധന വിവരണം  

ഫയല് പരിബ്ശോധനയില് കവണ്ടത്ിയ വിവരങ്ങൾ : ബ്കഗ്ര 

 ർക്ോർനിർബ്ദശഗ്പകോരം ഒരു വർക്ക ഫയലില് തോവഴപ്പറയുന്ന 

ബ്രഖ്കൾ നിർബന്ധമോയും ഉണ്ടോയിരിബ്ക്ണ്ടതോണക. 

1. കവർബ്പജക:ഇല്ലോയിരുന്നു  

2. വചക്ക ലിറക :ഇല്ലോയിരുന്നു  

3. ആേൻ പ്ലോൻ:ഇല്ലോയിരുന്നു  

4. ഭരണോനുമതി :ഉണ്ടോയിരുന്നു  

5.  ോബ്ങ്കതിക അനുമതി :ഉണ്ടോയിരുന്നു  

6. ഡീവറ്യില് ക എറിബ്മറ്ക :ഉണ്ടോയിരുന്നു  

7. ബ്ഗ്ഡോയിങക& ഡിക ൻ:ഇല്ലോയിരുന്നു  

8. ഡിമോൻഡക ബ്ഫോം  :ഉണ്ടോയിരുന്നു  

9. അബ്ലോബ്ക്ഷ്ൻ ബ്ഫോം  :ഉണ്ടോയിരുന്നു  

10. ഇ മറർബ്റോൾ :ഉണ്ടോയിരുന്നു  

11. ഇ മറർബ്റോൾ മൂവകവമനകറക സ്ലിപക    :ഉണ്ടോയിരുന്നു  



34 
 

12. ബ്വജക ലിറക  :ഉണ്ടോയിരുന്നു  

13. എഫക. ടി. ഒ.:ഇല്ലോയിരുന്നു  

14. എം. ബുക്ക  :ഉണ്ടോയിരുന്നു  

15. വമറ്ീരിയല് ബിലക ആൻഡക വൗച്ചർ:ഇല്ലോയിരുന്നു  

16. വമറ്ീരിയല് വഗ്പോകയൂർവമൻറക ബ്ററ്കവമനകറക  :ഇല്ലോയിരുന്നു  

17. ബ്റോയല്റ്ി ബ്പവമനകറക വറ ിപകറക   :ഇല്ലോയിരുന്നു  

18. ഗ്തീ ബ്റജക ബ്ഫോട്ടോഗ്ഗോഫ്സക :ഇല്ലോയിരുന്നു  

19. ജി. ഇ. ഒ. ടോഗക ബ്ഫോബ്ട്ടോ  :ഇല്ലോയിരുന്നു  

20. ഗ്പവർത്ിപൂർത്ീകരണ ോേയപഗ്തം:ഇല്ലോയിരുന്നു  

21. ബ് ോഷ്യല്ഓഡിറ്കറിബ്പ്പോർട്ടക:ഇല്ലോയിരുന്നു  

22. ക റ്കഡയറി. ഉണ്ടോയിരുന്നു  

 

ഫീല്ഡ് പെിദശാേന വിവെണം  

ഷ്ീജ കുമോരി  

മോധവ വിലോ ം -ഭൂമിയില് കിളച്ചു കൃഷ്ി ബ്യോഗയ മോക്ി  

മഴക്ുഴി -2 

വോഴക്ുഴി -20 

അതിർ നിർമോണം 200മീറ്ർ  

 

മുരുകൻ ആചോരി  

മബ്നോജക  ഭവൻ, ബ്കശവപുരം  

ബ്കശവപുരം -പുരയിടം കിളച്ചു പണബ്കോരി, ബ്ചന, ബ്ചമ്പക, മരച്ചീനി 

കൃഷ്ി  
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അനിത കുമോരി  

ശോലിനി നിവോ ക  

ബ്കശവപുരം  

കോടു വവട്ടിവത്ളിച്ചു, കൃഷ്ിക്ക അനുബ്യോഗയമോക്ി.  

മഴക്ുഴി -1 

വഴക്ുഴി -2 

വതങ്ങിൻ തടം -2 

അതിർ -150മീറ്ർ  

 

ആശ  

മഴക്ുഴി -4 

കബ്മ്പോറു കുഴി -1 

വതങ്ങിൻ കുഴി -9 

 

 

 ര വതി  

മുളമൂട്ടില് വീടക -  കോടു വചത്ി വൃത്ിയോക്ി ഭൂമി കൃഷ്ി ക്ക 

അനുബ്യോജയ മോക്ി  

വർക്ക  WH/301420 എന്ന വർക്ില് ഫീല്ഡക പരിബ്ശോധനയില് അടിസ്ഥോന 

 ൗകരയങ്ങളോയ കുടിവവള്ളം വർക്ക ക റ്ില്   ോധയമോക്ോൻ 

കഴിയോത്  ോ ചരയം ആയതിനോല് ബ്മറ്ക ഉൾവപ്പവട എല്ലോ 

വതോഴിലോളികളും വീട്ടില് നിന്നും വവള്ളം വകോണ്ടുവരികയോണക വചയ്തതക,  

ഫറക എയ്ഡക ബ്ബോക്സക ഉണ്ടോയിരുന്നു എന്നുംവതോഴിലോളികളില് നിന്നും 

മനസ്സിലോക്ോൻ  ോധിച്ചു. എലി പനിവക്തിവരയുള്ള ഗ്പതിബ്രോധ ഗുളിക 

കഴിച്ചിട്ടോണക ബ്ജോലിക്ക ഇറങ്ങിയതക എന്നും വതോഴിലോളികളില്നിന്നും 

മനസ്സിലോക്ോൻ  ോധിച്ചു.  

 

ഡി പി /274211 എന്ന വർക്ില് ഫീല്ഡക പരിബ്ശോധനയില്  
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ഭൂവിക ന ഗ്പവർത്ികൾ ആയി വോഴ, ബ്ചന, ബ്ചമ്പക, മുളകക,  

മരച്ചീനി തുടങ്ങിയ ഗ്പവർത്ികൾ ആണക വചയ്തവതന്നക 

വതോഴിലോളികളില് നിന്നും മന ിലോക്ോൻ  ോധിച്ചു. ഫീല്ഡില് 

വോഴക്ൃഷ്ി, ബ്ചന, ബ്ചമ്പക, മുളകക കൃഷ്ികൾ കോണോൻ  ോധിച്ചു. മരച്ചീനി 

യുവട വിളവവടുപ്പക കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഗ്പോഥമിക  ൗകരയങ്ങളോയ 

കുടിവവള്ളം, 

ടോർബ്പോളിൻ, ഫറക എയ്ഡക ബ്ബോക്സക  ലഭയമോവണന്നക  

വതോഴിലോളികളില് നിന്നും മന ിലോക്ോൻ  ോധിച്ചു.  

 

ഡി /പി  274212, ഡി /പി 269408എന്നി വർക്ുകളില് ഭൂവിക ന 

ഗ്പവർത്ികൾ ആയ ഭൂമികിളച്ചു 

 വൃത്ിയോക്ി, പണപിടിച്ചു. ഭൂമി കൃഷ്ിക്ക അനുബ്യോഗയമോക്ി. 

മരച്ചീനി, ബ്ചമ്പക, ബ്ചന, മഞ്ഞൾ, വോഴക്ൃഷ്ി തുടങ്ങിയവ കോണോൻ 

 ോധിച്ചു.  

കുടിവവള്ളംലഭയമോണക. ഫറക എയ്ഡക ബ്ബോക്സക  

ലഭയമോണക എന്നക വതോഴിലോളികളില് നിന്നും മന ിലോക്ോൻ  

 ോധിച്ചു.  

വതോഴില്  കോർഡകവതോഴില്കോർഡ്നമ്പർ  

 വവരിഫിബ്ക്ഷ്ൻ  

1.ശശിധരൻപിള്ള ജി                           004/367 

2.ഉഷ്ോകുമോരി             004/28 

3. പോച്ചി                 004/160 

4. പോറു                  004/96 

5. ശോരദ                  004/157 

 6.രോധോ വക                                                   004/21 

7.തങ്കമ്മ                                                           004/345 

8.പങ്കജോേി                                                 004/285 
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22 10 2019 വചോവ്വോഴ്ച നഗരൂർ ഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്ിവല നോലോം വോർഡിവല 

ബ് ോഷ്യല് ഓഡിറ്ക ഗ്ഗോമ ഭ ഊന്നംകല്ലക ബ്ജയോതി-ബ്മറ്ിനകവറഭവനത്ില് 

വച്ചക 10 30 നക നടന്നു. ഈ ഗ്ഗോമ ഭയില് പഞ്ചോയത്ക ഗ്പ ിഡൻറക, വോർഡക 

വമമ്പർ, കിളിമോനൂർ ബ്ലോക്ക ബി ആർ പി,  പഞ്ചോയത്ക എ., വി. ആർ. പി 

മോർ വതോഴിലുറപ്പക വതോഴിലോളികൾ എന്നിവർ പവങ്കടുത്ു. 

അധയേനോയി വതോഴിലോളികളില് നിന്നും ഗ്ശീമതി ഗീതവയ 

തിരവഞ്ഞടുത്ു. ഈശവര ഗ്പോർത്ഥനബ്യോടും ഭരണഘടനോ 

ഗ്പതിജ്ഞബ്യോടും കൂടി ബ്യോഗ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. പഞ്ചോയത്ക 

വമമ്പർ  വോഗതം പറഞ്ഞു. വതോഴിലുറപ്പക നിയമവത്ക്ുറിച്ചും 

വതോഴിലോളികളുവട അവകോശവത് കുറിച്ചും, ബി.ആർ.പി ആമുഖ്മോയി 

പറഞ്ഞു തുടർന്നക വി. ആർ. പി ബ് ോഷ്യല് ഓഡിറ്ക റിബ്പ്പോർട്ടക 

അവതരിപ്പിച്ചു തുടർന്നക ചർച്ചകൾ നടന്നു.  

 

ചര്ടച്ചകൾ  

 

• ടോർ ബ്പോളിൻ ഷ്ീറ്ക, ഫറക എയ്ഡക ബ്ബോക്സക,  കുടി വവള്ളം തിളപ്പിക്ോൻ 

കോലം ഗ്ലോ ക എന്നിവ ഇല്ല 

 

• ഓണത്ിനക മുൻപുള്ള ബ്ജോലിയുവട ബ്വതനം ഇതുവവര കിട്ടിയില്ല 

എന്നക വതോഴിലോളികൾ ഒന്നടങ്കം പറഞ്ഞു  

 

• പുതിയ വതോഴില് കോർഡക ലഭിച്ചില്ല  

 

• 8 ആടുകൾ ഉണ്ടക ആട്ടിൻ കൂടിനക ബ്വണ്ടി   ോയം നല്കണവമന്നക 

ഒരു വതോഴിലോളി പറഞ്ഞു (എ ക.  ി ) 

 

• 2017 ബ്ജോലി സ്ഥലത്ക വവച്ചക വീണകകകവയോടിഞ്ഞു അതിനക ഒരു 

  ോയവും പഞ്ചോയത്ില് നിന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നക 

വതോഴിലോളിയോയ ലീലോമ്മ പറഞ്ഞു. 
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 വതോഴിലോളികൾക്ുള്ള ബ്ചോദയങ്ങൾക്ക എ. ഈ. മറുപടി നല്കി 

 ഫണ്ടുകൾ യഥോഗ്കമം കിട്ടോത്തിനോല് ബ്നരവത് വോങ്ങിച്ചിരുന്നു 

രീതിയില് ടോർബ്പോളിൻ ഷ്ീറ്ുകളും ഫറക എയ്ഡക ബ്ബോക്സക കളും 

ലഭയമോക്ോൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതിൻവറ കോരണം ആദയം ഒന്നക രണ്ടക 

ഗ്ഗൂപ്പുകൾ മോഗ്തമോയിരുന്നു ഉണ്ടോയിരുന്നതക എന്നോല് ഇബ്പ്പോൾ അഞ്ചക,  

ആറക ഗ്ഗൂപ്പുകൾ വവര ഉണ്ടക എഡിഎ ക അക്ൗണ്ടില് കപ  

ബോക്ിയുവണ്ടങ്കില് പഞ്ചോയത്ക കമ്മിറ്ിയുമോയി ആബ്ലോചിച്ചു ഇവ 

ലഭയമോക്ുന്നതോണക.  

 

ബ്കഗ്ര ർക്ോരോണക ഫണ്ടക നല്കുന്നതക,  ഫണ്ടക വരുന്നതനു രിച്ചക ബ്വതനം  

ലഭിക്ും പഞ്ചോയത്ിൻവറ ഭോഗത്ുനിന്നും ഒരു വീഴ്ചയും വന്നിട്ടില്ല.  

 

പുതിയ കോർഡക ലഭിക്ോത്തക അടിച്ചു കിട്ടോനുള്ള കോലതോമ ം 

വകോണ്ടോണക,  ഇബ്പ്പോൾ വതോഴില് കോർഡക കിട്ടിയതക വതോഴിലോളികളുവട 

നോലിവലോന്നക മോഗ്തമോണക കോർഡക കിട്ടുന്നതനു രിച്ചക വിതരണം 

വചയ്യുന്നതോണക. 

 

 പുതിയതോയി കോർഡക ബ്വണവമങ്കില് പഞ്ചോയത്ക ഓഫീ ുമോയി 

ബന്ധവപ്പട്ടോല്  വതോഴില് കോർഡക നമ്പർ നല്കുന്നതോണക.  

 

ആട്ടിൻ കൂടിനോയി പഞ്ചോയത്ുമോയി ബന്ധവപ്പട്ട അബ്പേകൾ 

നല്കിയോല് മതിയോവും  

 

ലീലോമ്മ എന്ന വതോഴിലോളിക്ക 4700 രൂപയുവട ബില് വകോടുത്ു, 955 രൂപ 

ആണക അനുവദിച്ചതു, അതക അക്ൗണ്ടില്  വരും. ബോക്ി തുക 

അനുവദിക്ോത്തിനകവറകോരണംബ്തടി ജില്ലയകക്ക കത്ിടും. 
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നിർബ്േശങ്ങൾ  

 

• എറിബ്മറ്ക ഗ്പകോരമുള്ള ബ്ജോലി വചയ്യുക  

 

• ബിപിഎല് കോർക്ക ഗുണം കിട്ടുന്ന രീതിയില് ഇനിയുള്ള  

ഗ്പവർത്ികൾ വചയ്യണം 

 

• ആസ്തി വിക ന ഗ്പവർത്ികൾ ഇനിയുള്ള വർക്ില് 

ഉൾവപ്പടുത്ണം 

 

• ഗ്പകൃതി വിഭവ പരിപോലനം,   ോയ  ംഘങ്ങൾ 

വപോതുസ്ഥോപനങ്ങൾ, എന്നിവയകക്ക ബ്വണ്ടി വചയ്യോൻ   

ഗ്പവർത്ികൾ കൂടിഉൾവപടുത്ുക (ഉദോ:സ്കൂ ൾ ബ്കോമ്പൗണ്ടക വകട്ടുക 

, അംഗൻവോടിക്ക പോചകപ്പുര) 

• കജവബ്വലി മുതലോയ ഗ്പവൃത്ികൾ  ഉൾവപ്പടുത്ി  

 

 

വാര്ടഡ് :5 

വാര്ടഡിന്തറ ദപെ് –തചമ്പെത്തുമുക്ക്  

വാര്ടഡ് തലത്തില്   തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില് െജി ്തറര്ട 

തചയ്തവെുതെവിവെങ്ങൾ 

വതോഴില് 

കോർഡക ( 

ആവക)397  

ആകകറ്ീവക 

വതോഴില് കോർഡക  

146  

ആകകറ്ീവക 

വതോഴില് കോർഡക  

(sc/എ ക,ടി) 

നൂറു ദിന 

വതോഴില്=120 

 

ഓഡിറ്ിന് വിദേയമാക്കിയ ഗ്പവര്ടത്തികൾ  

1.2018-19 നീര്ടത്തൊേിഷ്ഠ ിതഗ്പവര്ടത്തനം 

വർക്ക   ബ്കോഡക                           :DP/269410 

എംബുക്ക  നമ്പർ                       :63 
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ഗ്പവർത്ിആരംഭിച്ചതക           :13/08/2018 

ഗ്പവർത്ിപൂർത്ീകരിച്ചതക              :30/10/2018 

അടങ്കല്തുക                                        :5, 00, 000 

ചിലവോയതക                                           : 4,99,008/- 

മറർബ്റോൾകളുവടഎണ്ണം                :  

ആവകവതോഴില്ദിനങ്ങൾ                : 1808 

2.2018-19 ഭൂവിക നഗ്പവര്ടത്തനം 

വർക്കബ്കോഡക: DP /276782 

എംബുക്ക  നമ്പർ                                  :242 

ഗ്പവർത്ിആരംഭിച്ചതക: 11/01/2019 

ഗ്പവർത്ിപൂർത്ീകരിച്ചതക               : 26/03/2019 

അടങ്കല്തുക                                         :3,50,000/- 

ചിലവോയതക                                               :2,10,588/ 

വതോഴില്ദിനങ്ങൾ                                    :763 

മറർബ്റോൾകളുവടഎണ്ണം 

3.2018-19 നഴ്സറിയൂണിറ്ഗ്റൂപീകെണം 

വർക്കബ്കോഡക:DP/262443 

എംബുക്ക  നമ്പർ                                       :85 

ഗ്പവർത്ിആരംഭിച്ചതക:14/12/2018 

ഗ്പവർത്ിപൂർത്ീകരിച്ചതക                  : 30/12/2018 

അടങ്കല്തുക                                        :2,33,000/- 

ചിലവോയതക                                             :  67620/- 
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മറർബ്റോൾകളുവടഎണ്ണം                     : 6 

ആവകവതോഴില്ദിനങ്ങൾ                      : 245 

4. 2018-19 നീര്ടത്തൊേിഷ്ഠ ിതഗ്പവര്ടത്തനം 

വർക്ക  ബ്കോഡക:DP/269411 

എംബുക്ക  നമ്പർ                                  :138 

ഗ്പവർത്ിആരംഭിച്ചതക: 26/09/2018 

ഗ്പവർത്ിപൂർത്ീകരിച്ചതക              : 31/01/2019 

അടങ്കല്തുക                                         5,00,000/- 

ചിലവോയതക                                              :4,90,176/- 

മറർബ്റോൾകളുവടഎണ്ണം                   :   

ആവകവതോഴില്ദിനങ്ങൾ                  : 1776 

5. 2018-19  മഴകൂഴിനിര്ടമ്മാണo  

വർക്കബ്കോഡക:DP/268910 

എംബുക്ക  നമ്പർ                                 :36 

ഗ്പവർത്ിആരംഭിച്ചതക: 13/08/2018 

ഗ്പവർത്ിപൂർത്ീകരിച്ചതക               : 09/10/2018 

അടങ്കല്തുക                                         :1, 42, 000 

ചിലവോയതക                                           :112884 

മറർബ്റോൾകളുവടഎണ്ണം 

 

ആവകവതോഴില്ദിനങ്ങൾ                        :409 
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6 2018-19 നീര്ടത്തൊേിഷ്ഠ ിതഗ്പവര്ടത്തികൾ 

വർക്കബ്കോഡക:DP/269412 

എംബുക്ക  നമ്പർ                                 :134 

ഗ്പവർത്ിആരംഭിച്ചതക: 06/12/2018 

ഗ്പവർത്ിപൂർത്ീകരിച്ചതക             : 14/12/2018 

അടങ്കല്തുക                                       : 5,00,000/- 

ചിലവോയതക                                          :  40572/- 

മറർബ്റോൾകളുവടഎണ്ണം                 :  6 

ആവകവതോഴില്ദിനങ്ങൾ                 : 147 

ഫയല്പെിദശാേനയില്കതെത്തിയവിവെങ്ങൾ 

ആവക6 വർക്കഫയലുകളോണവോർഡക  5 ല്ഉണ്ടോയിരുന്നതക. 

ബ്കഗ്ര ർക്ോർനിർബ്ദശഗ്പകോരംതോവഴപ്പറയുന്ന 21 

ബ്രഖ്കളും ംസ്ഥോന ർക്ോർ 

നിഷ്കർഷ്ിക്ുന്ന22 

മവത്ബ്രഖ്യോയക റ്കഡയറിയുംഒരുവർക്കഫയലില് 

നിർബന്ധമോയും ൂേിബ്ക്ണ്ടതോണക. 

1. കവർബ്പജക 

2. വച്ലിറക 

3. ആേൻപ്ലോൻ 

4. ഭരണോനുമതി 

5.  ോബ്ങ്കതികഅനുമതി 

6. ഡീവറ്യില് കഎറിബ്മറ്ക 

7. ബ്ഗ്ഡോയിങക&ഡിക ൻ 
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8. ഡിമോൻഡകബ്ഫോം 

9. അബ്ലോബ്ക്ഷ്ൻബ്ഫോം 

10. ഇമറർബ്റോൾ 

11. ഇമറർബ്റോൾമൂവകവമനകറകസ്ലിപക 

12. ബ്വജ്ലിറക 

13. എഫക.ടി.ഒ. 

14. എം.ബുക്ക 

15. വമറ്ീരിയല്ബിലകആൻഡവൗച്ചർ 

16. വമറ്ീരിയല്വഗ്പോകയൂർവമൻറകബ്ററ്കവമനകറക 

17. ബ്റോയല്റ്ിബ്പവമനകവറ് ിപകറക 

18. ഗ്തീബ്റജകബ്ഫോട്ടോഗ്ഗോഫ്സക 

19. ജി.ഇ.ഒ.ടോഗകബ്ഫോബ്ട്ടോ 

20. ഗ്പവർത്ിപൂർത്ീകരണ ോേയപഗ്തം 

21. ബ് ോഷ്യല്ഓഡിറ്കറിബ്പ്പോർട്ടക 

22. ക റ്കഡയറി 

 

1. കവര്ടദപജ് 

ഒരുഗ്പവർത്ിയുവടഅടിസ്ഥോനവിവരങ്ങൾഗ്പവർത്ിഫയലിൻവറകവർ

ബ്പജില് (നിഷ്കർഷ്ിക്ുന്നമോതൃകയില്) ഉൾവക്ോള്ളിക്ണംഎന്നുണ്ടക.  

പരിബ്ശോധിച്ചഫയലുകളില്ഒന്നുംതവന്നകവർബ്പജ്കോണോൻ ോധിച്ചില്ല. 

2. തചക്ക്ലിസ്റ്റ ്
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ഒരുഗ്പവർത്ിഫയലില്ഗ്കമഗ്പകോരംഏവതോവക്ബ്രഖ്കൾഎവിവടഏതു

ബ്പജുമുതല് ൂേിച്ചിരിക്ുന്നുഇന്നകമനസ്സിലോക്ോനുള്ളഒരുആധികോരി

കബ്രഖ്യോണകവച്ലിറക.  

പരിബ്ശോധിച്ചആറുഫയലുകളിലുംവചകക ലി കറകകോണോൻ ോധിച്ചില്ല. 

3. ആക്ഷൻപ്ലാൻ 

ഏവറ്ടുത്ഗ്പവർത്ികൾആേൻപ്ലോനില്ഉൾവപ്പട്ടതുംവഷ്ല്ഫകഓ

ഫകബ്ഗ്പോജക്ടില്മുൻഗണനോഗ്കമംപോലിക്ുന്നതുംആവണന്നകകോണിക്ുന്ന

ബ്കോപ്പിഫയലില് ൂേിബ്ക്ണ്ടതുണ്ടക. 

ലഭയമോയ6 ഫയലുകളിലുംആേൻപ്ലോൻകോണോൻ ോധിച്ചില്ല. 

4. ഭെണാനുമതി 

ഗ്പവർത്ിവചയ്യുന്നതിനകപഞ്ചോയത്കനല്കുന്നഅനുമതിയോണകഭരണോനുമ

തി. ഈബ്രഖ്എല്ലോഫയലുകളിലും ൂേിബ്ക്ണ്ടതോണക.  

DP/268910,DP/262443, DP/276782,  DP/269411, DP/269412 

എന്നീഫയലുകളില്മോഗ്തമോണകഭരണോനുമതിഉണ്ടോയിരുന്നതക. 

ഫയലില് ൂേിച്ചിരുന്നഭരണോനുമതിവ കയൂറില്നിന്നുംലഭയമോയബ്കോ

പ്പിആയിരുന്നു. 

വ കയൂറില്ലഭയമോയബ്കോപ്പിആവണങ്കില്ബ്പോലുംപഞ്ചോയവസസഗ്കട്ടറിയു

വടഒപ്പക,  ീല്, തീയതിഎന്നിവനിർബന്ധമോണക.  

എന്നോല്ഫയലില് ൂേിച്ചിരുന്നഭരണോനുമതിയില്പഞ്ചോയവസസഗ്കട്ടറി

യുവടഒപ്പകമോഗ്തമോണകകോണോൻ ോധിച്ചതക. 

ഗ്ഗോമ ഭതീരുമോനത്ിൻവറബ്കോപ്പിയുംകോണോൻ ോധിച്ചില്ല. 

5.  ാദേതികഅനുമതി 

ഒരുഗ്പവർത്ി്സോബ്ങ്കതികവിദഗ്ധരുവടഅനുമതിലഭിച്ചിട്ടുണ്ടകഎന്നതിനു

ള്ളആധികോരികബ്രഖ്യോണക ോബ്ങ്കതികോനുമതി.  

DP/269410, DP/276782, DP/269411, DP/268910, DP/262443, 

DP/269412എന്നീഫയലുകളില്അനുമതിഉണ്ടോയിരുന്നതക. 

ഉണ്ടോയിരുന്ന ോബ്ങ്കതികഅനുമതിയില് ോബ്ങ്കതികവിദഗ്ധവനഒപ്പകമോഗ്ത

മോയിരുന്നുഉണ്ടോയിരുന്നതക. ബ്പബ്രോ ിബ്ലോഉണ്ടോയിരുന്നില്ല. 

വ കയൂറില്നിന്ന്ലഭിച്ചബ്കോപ്പിആയിരുന്നുഫയലില്ഉണ്ടോയിരുന്നതക. 

6. ഡീതറ്യില് ്എസ്റ്റിദമറ്് 
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ഒരുഗ്പവർത്ിഎങ്ങവനഏതകഅളവില്വചയ്യണവമന്നകഗ്പതിപോദിക്ുന്ന ോ

ബ്ങ്കതികമോയബ്രഖ്യോണകഎറിബ്മറ്ക.  

ഫയല്പരിബ്ശോധനയില്കോണോൻകഴിഞ്ഞതകഎല്ലോഗ്പവർത്ികളിലുംഎ

റിബ്മറ്ക ൂേിച്ചിട്ടുണ്ടകഎന്നോണക.  

എന്നോല് ോധോരണക്ോർ്മനസ്സിലോകുന്നരീതിയില്ജനകീയഭോഷ്യില്

തയ്യോറോക്ിയഎറിബ്മറ്കആയിരുന്നില്ലഫയലില്ഉണ്ടോയിരുന്നതക. 

7. ദഗ്ഡായിങ്&ഡിസ ൻ 

പരിബ്ശോധിച്ചഒരുഗ്പവൃത്ിയിലുംബ്ഗ്ഡോയിങക&ഡിക ൻകോണോൻ ോധി

ച്ചില്ല. 

8. ഡിമാൻഡ്ദഫാം 

വതോഴിലോളികൾവതോഴില്ആവശയവപ്പട്ടകനല്കുന്നഅബ്പേയോണ്ഡിമോൻ

ഡകബ്ഫോം. 

വതോഴില്ആവശയവപ്പട്ടവർക്ക15ദിവ ത്ിനുള്ളില്വതോഴില്നല്കിബ്യോ

എന്നകഅറിയുവോൻ  ോയിക്ുന്നബ്രഖ്കൂടിയോണ്ഡിമോൻഡകബ്ഫോം.  

എന്നോല്6ഗ്പവർത്ികളിലുംഡിമോൻഡകബ്ഫോംകോണോൻ ോധിച്ചില്ല. 

9. അദലാദക്കഷ്ൻദഫാം 

ഗ്പവർത്ിഅനുവദിച്ചുവകോണ്ടകപഞ്ചോയത്കഉബ്ദയോഗസ്ഥർനല്കുന്നഅനു

മതിയോണവർക്കഅബ്ലോബ്ക്ഷ്ൻബ്ഫോം.  

പരിബ്ശോധിച്ചഫയലുകളില്ഒന്നുംഈബ്രഖ്കോണോൻ ോധിച്ചില്ല. 

10. ഇമസ്റ്റര്ടദറാൾ 

വതോഴിലോളികളുവട ോജർബ്രഖ്വപ്പടുത്ോനുള്ളബ്രഖ്യോണക മറർബ്റോൾ. 

ഗ്പവർത്ികളില്ആയിആവകമറർബ്റോളുകളോയിരുന്നുഉണ്ടോയിരുന്നതക. 

മറർബ്റോളുകളില്ബീ. ഡി.ഒ., 

വ ഗ്കട്ടറിഎന്നിവർതീയതിവച്ചകഒപ്പക, ീല്എന്നിവപതിപ്പിബ്ക്ണ്ടതോണക.

പരിബ്ശോധിച്ചമറർബ്റോളുകളില്എല്ലോംഒപ്പും ീലുംകോണോൻകഴിഞ്ഞു.

എന്നോല്തീയതിഉണ്ടോയിരുന്നില്ല.  

 

11. ഇമസ്റ്റര്ടദറാൾമൂവ്തമന്റ്ലിപ് 
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ഒരുഗ്പവർത്ിയുവടഓബ്രോഘട്ടവത്യുംമറർബ്റോൾഅനുവദിച്ചകവതോഴിലോ

ളികൾബ്ക്വതനംനല്കുന്നതവവരയുള്ളഘട്ടങ്ങൾഏവതോവക്തീയതികളി

ല്നടന്നുഎന്നകമനസ്സിലോക്ോനോണ്മറർമൂവകവമൻറകസ്ലിപ്പക. 

പരിബ്ശോധിച്ചഫയലുകളില്ഒന്നുംതവന്നമറർബ്റോൾമൂവകവമൻറകസ്ലിപ്പകഉ

ണ്ടോയിരുന്നില്ല. 

എന്നോല്ഇതിബ്നോട്സമോനമോയടോഗിംഗകബ്ഫോറംഫയലില് ൂേിച്ചിട്ടുണ്ടക. 

12. ദവജ് ലിസ്റ്റ ്

മറർബ്റോളിനകഅനുപോതികമോയിവതോഴിലോളിബ്ക്വതനംലഭിച്ചുഎന്നകവത

ളിയിക്ുന്നആധികോരികബ്രഖ്യോബ്ണവജ്ലിറക.  

പരിബ്ശോധിച്ചഎല്ലോഫയലുകളിലുംബ്വജ്ലിറക ൂേിച്ചിട്ടുണ്ടോയിരുന്നു. 

13. എഫ്.െി.ഒ. 

മറർബ്റോളുംബ്വജ്ലിറുംഅനു രിച്ചകവതോഴിലോളികൾബ്ക്വദനംകകമോറി

യിട്ടുണ്ടകഎന്നകവതളിയിക്ുന്നബ്രഖ്യോണകഎഫക. ടി. ഒ.  

പരിബ്ശോധിച്ചഫയലുകളില്FTO ഇല്ല 

14. എം.ബുക്ക ്

ഒരുഗ്പവൃത്ിഎറിബ്മറ്കഗ്പകോരംകൃതയമോയഅളവില്ആണകവചബ്യ്യണ്ടവത

ന്നുംവചയ്തിരിക്ുന്നതകഇഗ്പകോരംതവന്നയോണകഎന്നകമനസ്സിലോക്ോനുള്ളആ

ധികോരികബ്രഖ്യോവണ്മഷ്ർവമൻറകബുക്ക. 

എല്ലോംഫയലുകളിലുംവമഷ്ർവമൻറകബുക്കകോണുവോൻ ോധിച്ചു. 

എന്നോല്യഥോർത്ഥചിലവക, 

എറിബ്മറ്കഎന്നിവതമ്മിലുള്ളവയതയോ ംബ്രഖ്വപ്പടുത്ിയിരുന്നില്ല. 

വ ഗ്കട്ടറിയുവടഒപ്പും ീലുംഉണ്ടോയിരുന്നില്ല. 

 ോബ്ങ്കതികവിദഗ്ധൻഒപ്പക,  ീല്, 

തീയതിഎന്നിവവച്ചക ർട്ടികഫവചയ്തിട്ടില്ലോയിരുന്നു. 

15. തമറ്ീെിയല്ബില്ല്ആൻഡവൗച്ചര്ട 

ആവശയമോയഗ്പവർത്ികൾ്സോധന ോമഗ്ഗികൾവിതരണംവചയ്തതിനകബി

ല്ലും 
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വൗച്ചറുകളുംഫയലുകളില് ൂേിബ്ക്ണ്ടതോണക.  

16. തമറ്ീെിയല്തഗ്പാകയൂര്ടതമൻറ്ദസ്റ്ററ്്തമന്റ് 

ഒരുഗ്പവർത്ിക്ു ോബ്ങ്കതികഎറിബ്മറ്കഗ്പകോരംആവശയമുള്ള ോധന

 ോമഗ്ഗികൾവോങ്ങുന്നതിനുള്ളനടപടിഗ്കമങ്ങൾഗ്പതിപോദിക്ുന്നബ്രഖ്യോ

വണ്മറ്ീരിയല്വഗ്പോകയൂർവമൻറകബ്ററ്കവമനകറക. 

17. ദറായല്റ്ിദപതമന്തറ് ിപ്റ് 

ഗ്പസ്തു തഫയലുകൾക്കബോധകമല്ല. 

18. ഗ്തീദസ്റ്റജ്ദഫാ്ാഗ്ഗാഫ്സ് 

വതോഴിലുറപ്പകഗ്പവർത്ിആരംഭിക്ുന്നതിനുമുമ്പും, നടക്ുബ്മ്പോഴും, 

പൂർത്ീകരിച്ചതിനുബ്ശഷ്വുമുള്ള 3 

ഘട്ടബ്ഫോബ്ട്ടോഫയലില് ൂേിബ്ക്ണ്ടതോണക. 

19. ജി.ഇ.ഒ.ൊഗ്ദഫാദ്ാ 

ഗ്പവർത്ിസ്ഥലങ്ങളുവടഅേോംശബ്രഖ്ോംശംഎന്നിവബ്രഖ്വപ്പടുത്ി

വകോണ്ടുള്ളബ്ഫോബ്ട്ടോഓബ്രോഗ്പവർത്ിക്ുംആവശയമോണക.  

ഒരുവർക്കഫയലിലും ൂേിച്ചിട്ടുണ്ടോയിരുന്നില്ല. 

20. ഗ്പവര്ടത്തിപൂര്ടത്തീകെണ ാക്ഷയപഗ്തം 

ഗ്പവർത്ിപൂർത്ീകരിച്ചുഎന്നതിൻവറബ്രഖ്യോണകഗ്പവർത്ിപൂർത്ീക

രണ ോേയപഗ്തം.  

എന്നോല്ആറകഫയലുകളിലുംഗ്പവർത്ിപൂർത്ീകരണം ോേയപഗ്തം

കോണോൻകഴിഞ്ഞില്ല. 

21. ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്്റിദപ്പാര്ട്് 

വോർഷ്ികമോറർ ർക്ുലർഗ്പകോരമുള്ളബ് ോഷ്യല്ഓഡിറ്കപഞ്ചോയത്ി

ല്ഇബ്പ്പോൾമുതലോണകആരംഭിച്ചതക. 

22. സ റ്്ഡയറി 
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മോറർ ർക്ുലർഗ്പകോരമുള്ള22 

ബ്രഖ്കളില് ംസ്ഥോന ർക്ോർനിർബ്േശിക്ുന്ന ുഗ്പധോനബ്രഖ്യോ

ണകക റ്കഡയറി. 

പദ്ധതിയുവട ുതോരയത,  ോമൂ യപങ്കോളിത്ം, പദ്ധതിആരംഭമീറ്ിംഗക, 

വതോഴിലിടങ്ങളിവലഅപകടങ്ങൾ, 

വിജിലൻ കആൻഡകബ്മോണിറ്റിങ്കമ്മിറ്ിറിബ്പ്പോർട്ടക,  രർശനകുറിപ്പുകൾ, 

തുടങ്ങിയവബ്രഖ്വപ്പടുത്ുന്നതിബ്നവണ്ടിയുള്ളആധികോരികബ്രഖ്കൂടി

യോണകക റ്കഡയറി. 

പരിബ്ശോധിച്ചഫയലുകളില്ഒന്നുംക റ്കഡയറിപൂർത്ീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോയി

രുന്നലക.  

ഗ്പവര്ടത്തന പെിദശാേനയില് നിന്നും കതെത്തിയവ  

 

ഗ്പവൃത്ിപൂർത്ീകരിച്ചകഒരുവർഷ്ത്ിബ്ലവറകഴിഞ്ഞതിനുബ്ശഷ്ംനട

ത്ുന്നബ് ോഷ്യല്ഓഡിറ്കആയതിനോല്തവന്നഗ്പവർത്ികൾപലതുംനശി

ച്ചുബ്പോയിരുന്നു. 

മഴക്ുഴികൾബ്പോലുള്ളവവയല്ലോംപലയിടങ്ങളിലുംനികന്നനിലയിലോയി

രുന്നു. 

അതിനോല്അവയുവടകൃതയമോയവമഷ്ർവമൻറകഎടുക്ുവോൻ ോധിച്ചിട്ടി

ല്ല.  

ഇനിമുതല് 6 

മോ കോലയളവില്കൃതയമോയിബ് ോഷ്യല്ഓഡിറ്കനടക്ുംഎന്നതിനോല്

തവന്നഗ്പവർത്ികളുവടവയല്ലോംവിശദമോയഒരുപരിബ്ശോധന ോധയമോകും. 

വതങ്ങിൻതടമരച്ചീനി, മഞ്ഞൾ , 

തുടങ്ങിയവവയോപകമോയികൃഷ്ിവചയ്തിരിക്ുന്നതോയുംപുരയിടത്ിനുചു

റ്ുംമൺകയ്യോലകൾനിർമ്മിച്ചിരിക്ുന്നതോയകണ്ടു.  

 

തതാഴിലാളികളുമായുള്ളകൂെിക്കാഴ്ചയില് നിന്നും വയ 

യക്തമായത്. 

ഈ ോമ്പത്ികവർഷ്ം14ദിവ വത്വതോഴില്മോഗ്തബ്മവതോഴിലോളികൾ

്ലഭിച്ചിട്ടുളളു. 

14ദിവ ംപണിവചയ്തതില് 1വതോഴിലോളികൾക്ൂകൂലിലഭിച്ചില്ല.  
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ചിലർക്ു 6 ദിവ വത്കൂലിലഭിച്ചു 

വതോഴിലിടങ്ങളില്തണലിനോയിടോർബ്പോളിൻ ൗകരയംമുൻപകഉണ്ടോയിരു

ന്നു. എന്നോല്ഇബ്പ്പോൾലഭയമല്ല. 

ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ്യകക്കആവശയമോയഫറകഎയകഡകബ്ബോക്സകമുൻകോലങ്ങളില്ഗ്പോ

ഥമികആബ്രോഗയബ്കഗ്രങ്ങളില്നിന്നുംലഭയമോയിരുന്നു. 

ഇബ്പ്പോൾ ോധനങ്ങൾതീരുന്നമുറയകക്കവതോഴിലോളികൾ വയംപിരിവവടു

ത്ോണവോങ്ങുന്നതക. 

വതോഴിലുറപ്പകപദ്ധതിയുമോയിബന്ധവപ്പട്ടകപഞ്ചോയത്ില്എത്ുന്നകൺവീ

നർക്യോഗ്തോബത്ഒന്നുംതവന്നലഭിച്ചിട്ടില്ല.വതോഴിലോളികളുവടകയ്യില്നി

ന്നകവചറിയതുകകൾതിരിച്ചുകൂട്ടിയോണുകൺവീനർയോഗ്തോക്ൂലികവണ്ട

ത്ുന്നതക. 

കഴിഞ്ഞവർഷ്ം100 പണിതികഞ്ഞവർക്ക 1000 രൂപബ്ബോണസ്ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടക.  

 ിഐബ്ബോർഡകഎല്ലോഗ്പവർത്ിസ്ഥലത്ുംസ്ഥോപിച്ചിട്ടില്ല. 

 

പദ്ധതിആരംഭമീറ്ിംഗ്നടക്ോറുണ്ടക. 

മീറ്ിങ്ങില്ബന്ധവപ്പട്ടഅധികോരികൾപവങ്കടുക്ോറുണ്ടക.  

എറിബ്മറ്കബ്കോപ്പിവിവരങ്ങൾഓവർ ിയർവിശദീകരിക്ുന്നുണ്ടക. 

വതോഴില്അനുവദിച്ചുവകോണ്ടുള്ളഅറിയിപ്പുംലഭിക്ോറുണ്ടക. 

ഗ്ഗാമ ഭയില്നെന്നചര്ടച്ചകളുംനിര്ടദേശങ്ങളും 

1. വതോഴിലിടവത് ൗകരയങ്ങളോയടോർബ്പോളിൻഷ്ീറ്ക, 

വവള്ളംതിളപ്പിക്ോൻഉള്ളപോഗ്തംഎന്നിവവയല്ലോംമുൻകോലങ്ങളില്ഉണ്ടോ

യിരുന്നു. എന്നോല്ഇബ്പ്പോൾലഭയമല്ല 

2.കൂലിലഭിക്ുന്നില്ല 

3.14ദിവ ംപണിവചയ്തതില്6ദിവ വത്കൂലിമോഗ്തബ്മവതോഴിലോളികൾ

്ലഭിച്ചിട്ടുളളു. 

4.വതോഴില്ആവശയവപ്പട്ടുന്നതകഎങ്ങവന 

5.റബ്ബർപുരയിടങ്ങളിവലപണിനല്കണം 

6.   പോട്ടക്ൃഷ്ിവചയ്യണം 

 7. വയക്തിഗതആനുകൂലയങ്ങവളക്ുറിച്ചവിശദീകരിക്ോബ്മോ 
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മറുപെിയുംതീെുമാനങ്ങളും 

1. ബ്കഗ്ര ർക്ോരിൻവറഫകണ്ടവകുന്നതുമൂലംആണകകൂലിലഭിക്ോത്തക. 

മറർബ്റോൾവപയകവമൻറകഅയയകക്ുന്നഅഞ്ചുദിവ വത്നടപടിഗ്കമങ്ങൾ

ഓടുകൂടിപഞ്ചോയത്ിൻവറനടപടികൾഅവ ോനിച്ചു. 

പണംഎ കബിഐവഴിവതോഴിലോളികളുവടഅക്ൗണ്ടില്ബ്നരിട്ടോണവരുന്ന

തക. അതകപഞ്ചോയത്ുമോയിബന്ധമുള്ളകോരയമല്ല. 

2. പോട്ടക്ൃഷ്ിഅഞ്ചുബ്പരടങ്ങുന്നഗ്ഗൂപ്പക. 

മൂന്നുവർഷ്വത്എഗ്ഗിവമനകവറവച്ചോണകപോട്ടകൃഷ്ിവചബ്യ്യണ്ടതക. 

ഇബ്പ്പോൾകർഷ്കവരഉൾവപ്പടുത്ിപോട്ടകകൃഷ്ിവചയ്യോൻകഴിയില്ല. 

3. ആസ്തിവിക നഗ്പവർത്നങ്ങളോണകഇബ്പ്പോൾമുൻഗണന 

4. ആസ്തിവിക നപദ്ധതിയില്ഉൾവപ്പടുന്നതകഅംഗൻവോടി,  

സ്കൂ ളിനകവറചുറ്ുമതില്, കളിസ്ഥലം 

5. വയക്തിഗതആനുകൂലയങ്ങൾലഭിക്ുന്നതകഅതവയക്തികൾക്ോണക. 

അബ്പേനല്കുന്നതിനകഅനു രിച്ചക.  

6. 

റബ്ബർപുരയിടങ്ങളില്പണിവചയ്യുവോൻപുരയിടംറബ്ബർബ്ബോർഡില്രജിറ

ർവചയ്യണം 

7. വതോഴിലിനുള്ളഅബ്പേഗ്ഗൂപ്പകആയിട്ടുംഒരുവയക്തിക്ുംനല്കോം. 

പഞ്ചോയത്ിനകവറഗ്ഫണ്ടക 

ഓഫീ ില്ആണകഅബ്പേ മർപ്പിബ്ക്ണ്ടതക. 

8. ആയിരംരൂപബ്ബോണ കഎല്ലോവർക്ുംലഭിച്ചിട്ടുണ്ടക. 

9. വയക്തിഗതആനുകൂലയങ്ങൾനല്കോൻതീരുമോനവമടുത്ു. 

 

വാര്ടഡ് :6 

വാര്ടഡിന്തറ ദപെ് –നഗെൂര്ട  

വാര്ടഡ് തലത്തില്   തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില് െജി ്തറര്ട 

തചയ്തവെുതെവിവെങ്ങൾ 

വതോഴില് 

കോർഡക ( 

ആവക)365  

ആകകറ്ീവക 

വതോഴില് കോർഡക 

105  

ആകകറ്ീവക 

വതോഴില് കോർഡക  

(sc/എ ക,ടി) 

നൂറു ദിന 

വതോഴില് 

63 
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ഓഡിറ്ിനക വിബ്ധയമോക്ിയ ഗ്പവർത്ികളുവട വിവരങ്ങൾ  

1) ഗ്പവർത്ിയുവട ബ്പരക :2018-19 നിർത്ടോധിഷ്ക ഠിത ഗ്പവർത്ികൾ.  

വർക്ക  ബ്കോഡക:Dp/269372 

എറിബ്മറ്ക തുക :50,0000 

ചിലവോയ തുക  :494316 

വതോഴില്ദിനം      :1791 

ആരംഭിച്ചതിയതി :27/7/2018 

അവ ോനിച്ചതിയതി :16/10/18 

2) ഗ്പവർത്ിയുവട ബ്പരക :നിർത്ടോധിഷ്ക ഠിത ഗ്പവൃത്ിക്ൾ  

വർക്ക  ബ്കോഡക :Dp/270215 

എറിബ്മറ്ക തുക :500000 

ചിലവോയ തുക :495972 

വതോഴില് ദിനം    :1797 

ആരംഭിച്ചതിയതി :24/11/2018 

അവ ോനിച്ച തിയതി :20/12/2018 

എം ബുക്ക  നമ്പർ        :94/18-19 

3) ഗ്പവർത്ിയുവട ബ്പരക :ഖ്ണ്ഡിക 5ല് പരോമർശിക്ുന്ന 

കുടുംബങ്ങളുവട ഭൂമിയില് ഭൂവിക നം.  

വർക്ക  ബ്കോഡക :Dp/278055 

 എറിബ്മറ്ക തുക:350000 

 ചിലവോയ തുക:348036 

 വതോഴില് ദിനം:1261 

എം ബുക്ക നമ്പർ:246/18-19 

ആരംഭിച്ച തീയതി:7/12/18 

അവ ോനിച്ച തിയതി :30/3/19 

 ഫയലിതല കതെത്തലുകൾ 

1. കവർബ്പജക:- ഫയലിവല അടിസ്ഥോന വിവരങ്ങൾ കവർ ബ്പജില് 

ഉണ്ടക. 3 ഗ്പവർത്ിയിലും കവർബ്പജക ഉണ്ടോയിരുന്നു. 

2.  വചക്ക ലിറക:- വചക്ക ലിറക ഉണ്ടോയിരുന്നു. പബ്േ അവവയോന്നും 

പൂർണ്ണമല്ല ആയിരുന്നു 

3. ആേൻപ്ലോൻബ്കോപ്പി:- ഒരു ഫയലിലും കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല. 
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4.  അഡ്മിനി കബ്ഗ്ടറ്ീവക  ോങകഷ്ൻ:- എല്ലോ ഫയലും ഉണ്ടോയിരുന്നു. 

ബന്ധവപ്പട്ട ഉബ്ദയോഗസ്ഥരുവട ബ്പരും ഒപ്പും  ീലും ഇല്ലോയിരുന്നു. 

5. വടക്നിക്ല്  ോങകഷ്ൻ:- എല്ലോ ഫയലും ഉണ്ടോയിരുന്നു എല്ലോം 

കൃതയമോയിരുന്നു. 

6. ഡീകറ്ല്ഡക എറിബ്മറ്ക:- ഒരു ഗ്പവർത്ി നടപ്പോക്ുന്നതിനോയി 

എൻജിനീയറിങക വിഭോഗം തയ്യോറോക്ുന്ന  ോബ്ങ്കതിക ബ്രഖ്യോണക 

എറിബ്മറ്ക ഇതക എല്ലോഫയലിലുംകോണോൻ  ോധിച്ചു. 

7.  ബ്ഗ്ഡോയിങക ആൻഡക ഡിക നിങക::- ഒരു ഫയലിലും ഇല്ലോയിരുന്നു. 

8.  ഡിമോൻഡക ബ്ഫോം:- എല്ലോ ഫയലുകളിലും ഉണ്ടോയിരുന്നു. 

9.  വർക്ക അബ്ലോബ്ക്ഷ്ൻ ബ്ഫോം:- എല്ലോ ഫയലിലും  കോണോൻ 

 ോധിച്ചു. 

10.  ഈ മോറർ ബ്റോൾ ബ്കോപ്പി :- എല്ലോ വർക്ക ഫയലുകളിലും 

പൂരിപ്പിച്ചമറർ ബ്റോൾ ഉണ്ടോയിരുന്നു. ബി ഡി ഓ യുവട ഒപ്പക, 

പഞ്ചോയത്ക വ ഗ്കട്ടറിയുവട ഒപ്പക, മറർ ബ്റോൾ പരിബ്ശോധിച്ചക 

ഉബ്ദയോഗസ്ഥനകവറ ഒപ്പക എന്നിവ ഉണ്ടോയിരുന്നു.Dp/269372, Dp/278055 

എന്നീ മറക ബ്റോളുകളില് തിരുത്ലുകൾ കോണവപ്പട്ടു. ക റ്ക 

ഡയറിയില് അതിനകവറ കോരണം ബ്രഖ്വപ്പടുത്ിയിട്ടുണ്ടക. 

11.  മറർ ബ്റോൾമൂവകവമനകറക സ്ലിപ്പക:- എല്ലോ ഫയലുകളിലും ഉണ്ടോയിരുന്നു. 

എല്ലോ ഉബ്ദയോഗസ്ഥരുവട ഒപ്പും  ീലും ഉണ്ടോയിരുന്നു. 

12. എഫക ടി ഓ :- ഒരു ഫയലിലും കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല. 

13.  എം ബുക്ക:-എല്ലോ ഫയലിലും ഉണ്ടോയിരുന്നു. ചിലഎം ബുക്ില് 

 ർട്ടികഫവചയ്തിട്ടില്ല. 

14.  ബ്വജക ലിറക:- എല്ലോഫയലിലും ഉണ്ടോയിരുന്നു. 

15.  വമറ്ീരിയല് വഗ്പോകയുറ്വമനകറക ബ്ററ്കവമനകറക:- ഒരു ഫയലിലും 

ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല. 

16.  വമറ്ീരിയല് ബില് വൗച്ചർ:- ഒരു ഫയലിലും കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല. 

17.  ബ്റോയല്റ്ി വപയകവമനകറക ബ്ററ്കവമനകറക:- ഒരു ഫയലിലും ഇല്ലോയിരുന്നു. 

18.  ഗ്തീ ബ്റജക  ബ്ഫോബ്ട്ടോഗ്ഗോഫക:- ഒരുഫയലിലും  ഇല്ലോയിരുന്നു. 

19.  ജിബ്യോ ടോഗക ബ്ഫോബ്ട്ടോഗ്ഗോഫക:- ഒരു ഫയലിലും ഇല്ലോയിരുന്നു. 

20.  വർക്ക കംപ്ലീഷ്ൻ  ർട്ടിഫിക്റ്ക:- എല്ലോ ഫയലിലും ഉണ്ടോയിരുന്നു. 

21.  ബ് ോഷ്യല് ഓഡിറ്ക റിബ്പ്പോർട്ടക:- ഒരു ഫയലിലും ഇല്ലോയിരുന്നു. 

22.  ക റ്ക ഡയറി:- എല്ലോ ഫയലിലും ഉണ്ടോയിരുന്നു. 

വചക്ക ലിറക, ബ്ഗ്പോജകകറ്ക മീറ്ിംഗക, വതോഴിലോളികളുവട  ോേിപഗ്തം, 

വിജിലൻ ക ആൻഡക ബ്മോണിറ്റിങക,  രർശക കുറിപ്പക എന്നിവ 

ലഭയമോയിരുന്നു. 

 ഫീല്ഡിതല കതെത്തലുകൾ 
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1.  2018-19 നീർത്ടോധിഷ്ഠ ിത ഗ്പവർത്ികൾ ഭോഗം 1 (DP/269372) 

               27/7/18 ല് ആരംഭിച്ച ഗ്പവർത്ി 16/10/18 ലോണക 

പൂർത്ീകരിച്ചതക.ഗ്പഭ, കഷ്ല, ജയകുമോരി, ഗിരിജ,  ുശീല, 

വോമബ്ദവൻ,  ജക നോബീവി, കശലോബീഗം എന്നിവരുവട ഭൂഗ്പബ്ദശം 

 രർശിക്ുകയും വചയ്ത ഗ്പവർത്ിയും അതിനകവറ ഇബ്പ്പോഴവത് 

അവസ്ഥയും വിലയിരുത്ി. മഴക്ുഴി ഒവക് ചവറുകളും ഇലകളും 

വകോണ്ടകമൂടവപ്പട്ടിരുന്നു. കോടുകയറിയ അവസ്ഥയിലോയിരുന്നു മിക് 

ഗ്പബ്ദശങ്ങളുംകോണോൻ  ോധിച്ചതക. ഗ്പഭയുവട പുരയിടത്ില് അഞ്ചക 

മഴക്ുഴികൾ കോണോൻ  ോധിച്ചു.  ിറ്ി ൺ ഇൻഫർബ്മഷ്ൻ ബ്ബോർഡക 

ഗ്പവർത്ി സ്ഥലത്ക കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല. 

2.  നീർത്ടോധിഷ്ഠ ിത ഗ്പവർത്ികൾ ഭോഗം 2 (DP/270215) 

നീർത്ടോധിഷ്ഠ ിത ഗ്പവർത്ി ഭോഗം ഒന്നില് വചയ്ത ബ്മറ്ക  

തവന്നയോയിരുന്നു ഈ ഗ്പവർത്ിയിലും ബ്നതൃതവം നല്കിയതക.1797 

വതോഴില്ദിനങ്ങൾ അവർ പലരുവടയും ഭൂമിയില് ആയിട്ടോണക 

ഗ്പവർത്ി പൂർത്ീകരിച്ചതക. മു മ്മദക ബഷ്ീർ മകൻ ന ീബക ഖ്ോൻ, 

തങ്കപ്പൻ വചട്ടിയോർ മകൻ ഗ്പശോന്തക, അലിയോർകുഞ്ഞു മകൻ 

ഷ്ോജ ോൻ, ജുകബരിയ ബി മകൾ  ജിന ബീബി മു മ്മദക  നീഫ 

മകൻ ക നുേീൻതുടങ്ങിയവരുവട ഭൂമിയിലോണക ഗ്പവർത്ി 

വചയ്തിരുന്നതക. മഴക്ുഴി, അതിരു ബ്കോരല് ബ്ചന ബ്ചമ്പക മരച്ചീനി എന്നീ 

കൃഷ്ി വചയ്തിരുന്ന ആയി കോണവപ്പട്ടു. വതോഴിലോളികളുവട വതോഴില് 

കോർഡക പരിബ്ശോധിക്ുകയും 100 വതോഴില് ദിനങ്ങൾ ലഭിക്ുന്നു 

ഉബ്ണ്ടോ എന്നും, യോഗ്തോബത് കിട്ടിയവർ ആവരങ്കിലുമുബ്ണ്ടോ എന്നക വി 

ആർ പിമോർ അബ്നവഷ്ിച്ചു. ഗ്പവർത്ി സ്ഥലങ്ങൾ കോടുപിടിച്ചക 

നിലയിലോണക കോണവപ്പടതക.  ിറ്ി ൺ ഇൻഫർബ്മഷ്ൻ ബ്ബോർഡക 

ഗ്പവർത്ി  സ്ഥലത്ക കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല.  

3. 2018-19 ഖ്ണ്ഡിക5ല്  പരോമർശിക്ുന്ന കുടുംബങ്ങളുവട ഭൂമിയില് 

ഭൂവിക ന ഗ്പവർത്നങ്ങൾ. (DP/278055) 

കർഷ്കർക്ക അനുബ്യോജയമോയ രീതിയില് കിളച്ചക വൃത്ിയോക്ി 

വകോടുക്ല് വോഴ കുഴി തടവമടുക്ല് കോടുവവട്ടി വതളിക്ുകയും, 

അതിരു ബ്കോരല് തുടങ്ങിയ ഗ്പവർത്ികൾ ആണക കോണോൻ 

 ോധിച്ചതക. കഷ്ലബീവി,  ീന്നതക,  ുമയ്യ, ഷ്ംന. M, തോ ിറ 

ബീവി തുടങ്ങിയവരുവട ഭൂമിയിലോണക ഗ്പവർത്ികൾ 

വചയ്തിരുന്നതക. ഇതിബ്നോവടോപ്പം തവന്ന വതോഴിലോളികളുവട വതോഴില് 

കോർഡക പരിബ്ശോധിക്ുകയും അവരില് മിക്വർക്ും പഴയ 

കോർഡോണക  ഉണ്ടോയിരുന്നതക. പറഞ്ഞിരിക്ുന്ന വയക്തികളുവട 
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ഭൂമിയിലോണക ഗ്പവർത്ി വചയ്തിരിക്ുന്നവതന്നക കവണ്ടത്ി. 

ഗ്പവർത്ി സ്ഥലത്ക  ിറ്ി ൺ ഇൻഫർബ്മഷ്ൻ ബ്ബോർഡക കോണോൻ 

 ോധിച്ചില്ല. ബ്മറ്ക ഗ്പഭയുവട ബ്നതൃതവത്ിലോണക ഫീല്ഡക വി ിറ്ിംഗക 

നടത്ിയതക.. 

ചര്ടച്ചകൾ  

1. വതോഴില് കോർഡക പുതുക്ി കിട്ടോൻ തോമ ിക്ുന്നു.  

2.  ബ്ജോലി വചയ്തതിനുള്ള കൂലി ഇതുവവരയും ലഭയമോയിട്ടില്ല.  

3.  മഴക്ുഴി നിർമ്മോണം എന്ന പദ്ധതി ഇനിയും ലഭയമോക്ണവമന്നക 

ആവശയവപ്പട്ടു.  

4.  ലോലൂർ കോവക ചോലക പുനരുദ്ധോരണം നടത്ണവമന്നും ബ്ജോലി 

ലഭയമോക്ണവമന്നും ആവശയവപ്പട്ടു.  

 തീെുമാനങ്ങൾ  

എം ജിഎൻ ആർ ഇ ജി എ ക വ േനില് നിന്നക എ ഇ വതോഴിലോളികൾ 

ഉന്നയിച്ച ആവശയങ്ങൾ ക്ുള്ള മറുപടി നല്കി. 

1. കോർഡക പുതുക്ി നല്കോത്തക അച്ചടിച്ചക കിട്ടോനുള്ള തോമ ം 

വകോണ്ടോണക എന്നും ഇബ്പ്പോൾ വതോഴിലോളികളുവട 1/4 ഭോഗം 

അച്ചടിച്ച കോർഡക മോഗ്തബ്മ പഞ്ചോയത്ിനക കകവശം 

ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 

2.  ബ്വതനം ലഭിയകക്ോൻ തോമ ിക്ുന്നതക ഫണ്ടക വരോത്തക  

വകോണ്ടോവണന്നും വരുന്നതിനനു രിച്ചക വകോടുക്ുവമന്നും, 

ബ്ബോണ ക ലഭിക്ോത്വർക്ക അതക  ംസ്ഥോന  ർക്ോരിനകവറ 

പണ്ടവൻ അനു രിച്ചും ലഭയമോകും എന്നക പറഞ്ഞു. 

3.  ഫണ്ടുകൾ യഥോ കിട്ടോത്തിനോല് ബ്നരവത് വോങ്ങിച്ചു എന്ന 

രീതിയില് ടോർബ്പോളിൻ ഷ്ീറ്ുകളും ഫറക എയ്ഡക ബ്ബോക്സക കളും 

ലഭയമോക്ോൻ കഴിയുന്നിവല്ലന്നും എടിഎ ക  അക്ൗണ്ടക കപ  

ബോക്ി ഉവണ്ടങ്കില് പഞ്ചോയത്ക കമ്മിറ്ിയുമോയി ആബ്ലോചിച്ചക 

ലഭയമോകും എന്നക ഉറപ്പുനല്കി. 

4.  പുതിയ കോർഡക ബ്വണവമന്നുള്ളവർ അബ്പേ നല്കണവമന്നക 

ഈ ആവശയവപ്പട്ടു. 

5.  വയക്തിഗത ആനുകൂലയങ്ങൾ:- കിണർ, കക്ൂ ക,  റീചോർജക, 

കിണറിനക കഴുത്ക വകട്ടക, ആട്ടിനകകൂടക,  ബ്കോഴിക്ൂടക, വതോഴുത്, 

കബ്മ്പോറകബിറ്ക  

നീർത്ടോധിഷ്ഠ ിത ഗ്പവർത്ികൾ:- കയ്യോല നിർമോണം, മഴക്ുഴി,  

നീളത്ിലുള്ള ചോലക, അതിരു ബ്കോരല് എന്നിവയോയിരിക്ും 
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ഇനി ഗ്പധോനമോയി നടപ്പിലോക്ോൻ ഉബ്േശിക്ുന്നതക എ ഇ 

വിശദമോക്ി. 

 

വാര്ടഡ് :7 

വാര്ടഡിന്തറ ദപെ് –േര്ടശനാവ്ം  

വാര്ടഡ് തലത്തില്   തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില് െജി ്തറര്ട 

തചയ്തവെുതെവിവെങ്ങൾ 

വതോഴില് 

കോർഡക ( 

ആവക)=371  

ആകകറ്ീവക 

വതോഴില് കോർഡക  

146 

ആകകറ്ീവക 

വതോഴില് കോർഡക  

(sc/എ ക,ടി) 

നൂറു ദിന 

വതോഴില് 

101 

 

 

• ഗ്പവർത്ിയുവട ബ്പരക: 2018- 2019 ബ്റോ ക ക ഡില് വച്ചക പിടിപ്പിച്ച 

ഫല വൃേ കതകളുവട  ംരേണം 

            വർക്കബ്കോഡക : DP / 26 89 55  

            എറിബ്മറ്കതുക : 155000/ -  

ചിലവോയ തുക : 45540 / - 

എം.ബു്നമ്പർ 167 

ഗ്പവർത്ിആരംഭിച്ചതക : 24/10/20l 8 

ഗ്പവർത്ിപൂർത്ികരിച്ചതക : 8/11/2018 

വതോഴില് ദിനങ്ങൾ : 545 

മറ ബ്റോൾ : 14 

 

ഫയലിവല കവണ്ടത്ലുകൾ 

ഭരണോനുമതി ോബ്ങ്കതികോനുമതിഡീറ്യില് കഎറിബ്മറ്കഇ.മറ 

ബ്റോൾ വവള്ലഡക റ്കഎം.ബുക്സറ്കഡയറിഎന്നിവഉണ്ടോയിരുന്നു.. 

ക റ്കഡയറിയില്വച്ലിറകബ്ഗ്പോജക്ടകമീറ്ിംഗകവതോഴിലോളികളു 

വട ോേിപഗ്തം. വിജിലൻ ക  &ബ്മോണിറ്റിംഗക കമ്മിറ്ിറിബ്പ്പോർട്ടക 

. രർശനകുറിപ്പകഎന്നിവഉണ്ടോയിരുന്നു. 

ഫീല്ഡക വി ിറ്ക 

വോർഡക 7 ബ്റോഡക ക ഡില് വച്ചുപിടിപ്പിച്ചഫലവൃേ 

കതകളുവട ംരേണംഎന്ന  

വർക്ിനകവറഭോഗമോയിനടത്ിയഫീല്വഡവരിഫിബ്ക് നിന്നും 
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ആഫീല്ഡില് കോണോൻ കഴിഞ്ഞതക 2 പപ്പോയ മരവുംഒരു 

മോവുംമോഗ്തമോണകബോക്ി നശിച്ച നിലയിലും കോടുകയറിയ നിലയിലും 

കോണവപ്പട്ടു. 

• ഗ്പവർത്ിയുവട ബ്പരക: 20l 8 - 2019 നഗരൂർ മുതല് മൂഴിബ്ത്ോട്ടം 

വവരയുള്ള വലിയ ബ്തോടക നവീകരണം; 

വർക്ക ബ്കോഡക:I C /  21 89 05  

എറിബ്മറ്ക തുക : 200000 / -  

ചിലവോയ തുക : 113988  / -  

.എം.ബു്നമ്പർ : 256/20 18 - 20l 9  

ഗ്പവർത്ി ആരംഭിച്ചതക: 1/3/ 2019 

ഗ്പവർത്ിപൂർത്ികരിച്ചതക: 23/3/20 19  

മറ ബ്റോൾ: - 10  

വതോഴില് ദിനം : 413 

 ഫയലിവല കവണ്ടത്ലുകൾ 

ഭരണോനുമതി ,  ോബ്ങ്കതികോനുമതി, എം.ബുക്ക, മറ ബ്റോൾ, ബ്വജക ലിറക, 

ഡീറ്യില് ക എറിബ്മറ്ക,ക റ്ക ഡയറി എന്നിവ ഉണ്ടോയിരുന്നു ക റ്ക 

ഡയറിയില് വചോക്ക ലിറക, ബ്ഗ്പോജക്ടക മീറ്ിംഗക, വതോഴിലോളികളുവട 

 ോേയപഗ്തം വിജിലൻ  ആൻറക ബ്മോണിറ്റിംഗക റിബ്പ്പോർട്ടക ,  രർശന 

കുറിപ്പക എന്നിവ ഉണ്ടോയിരുന്നു. 

ഫീല്ഡക വി ിറ്ക 

നഗരൂർ മുതല് മൂഴിബ്തോടക വവരയുള്ള വലിയ ബ്തോടക 

നവീകരണത്ിനകവറ ഫീല്ഡില് ബ്തോടിനകവറ  ഇരുവശങ്ങളി 

കോടുകയറിയ നിലയില്ആയിരുന്നുകോണോൻകഴിഞ്ഞതക ' 

അതിനോല്ബ്തോടിനകവറവീതിയും 

ആഴവുംഅളക്ുവോൻകഴിഞ്ഞിരുന്നില്ലവതോഴിലോളികളില് നിന്നും 

അറിയോൻ കഴിഞ്ഞതക ബ്തോടിനകവറ ഇരുവശങ്ങളും ഉള്ള  കോടുകൾ 

വവട്ടികളഞ്ഞുബ്തോടക 

വൃത്ിയോക്ിഎന്നോണവർക്ുകൾആരംഭിച്ചഅവ രത്ില്ഓഡിറ്ക 

നടത്ിയോല്മോഗ്തബ്മ 

ഗ്പവർത്ികൾബ്നരില്കണ്ടവിലയിരുത്ുവോൻകഴിയുഎന്നോണകവതോഴി

ലോളികൾപറയുന്നതക. 
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• വർക്ിനകവറബ്പരക : ഭവന നിർമ്മോണ പദ്ധതി 2018- 2019 

(ലീലോമ്മ) 

വർക്ക  ബ്കോഡക : I F / 358935 

എം.ബു്നമ്പർ : 128 / 2018-2019 

എറകബ്മറ്ക തുക : 24500 /-  

വചലവോയ തുക:16817/-  

ഗ്പവർത്ി ആരംഭിച്ചതക : 27/10/2018 

ഗ്പവർത്ി പൂർത്ികരിച്ചതക: 29/1/2019 

മറ ബ്റോൾ: 8 

 വതോഴില്ദിനം: 62 

ഫയലിവലകവണ്ടത്ലുകൾ 

ഭരണോനുമതി, ോബ്ങ്കതികോനുമതി,ഡീറ്യില് കഎറിബ്മറ്ക , മറ 

ബ്റോൾ,ബ്വജക ലിറക, മറ ബ്റോൾ,എം – ബുക്ക എന്നിവ  

ഫീല്ഡക വി ിറ്ക 

വതോഴില് കോർഡ്പരിബ്ശോധിച്ചു k L – 14 - 0 03 - 0 04- 007 / 348 

ലീലോമ്മ.വതോഴില്കോർഡില് 90 ദിവ വത്ബ്ജോലി കിട്ടി ' 

വീട്ടിനകവറപണിപൂർത്ികരിച്ചു.ബ്ഫോബ്ട്ടോ 

എടുത്ു.കലഫ്പദ്ധതിയുവടബ്ബോർഡകസ്ഥോപിച്ചു. പോ ക 

ബുക്കപരിബ്ശോധിച്ചു90 ദിവ വത്ബ്വതനം കിട്ടി എന്ന മനസ്സിലോയി. 

• വർക്ിനകവറ ബ്പരക:ഭവന നിർമ്മോണ പദ്ധതി 2018-2019 

( ഷ്ീബ 7/3 09 ) 

വർക്ക ബ്കോഡക: IF /356618 

എറിബ്മറ്ക തക: 24500/- 

ചിലവോയ തുക: 24390/-  

വതോഴില് ദിനം: 90 

മറ ബ്റോൾ: 10 

ഗ്പവർത്ി ആരംഭിച്ചതക: 31/10/2018 
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ഗ്പവർത്ി പൂർത്ികരിച്ചതക.02/2/2019 

ഫയലിവല കവണ്ടത്ലുകൾ 

 ോബ്ങ്കതികോനുമതി, മറ ബ്റോൾ, ബ്വജക ലിറക,മറ ബ്റോൾ,മറ ബ്റോൾ 

മൂവകവമനകറക സ്ലിപ്പക,ഡീറ്യില് ക എറിബ്മറ്ക, എം.ബുക്ക (111 / 18-19 ) 

ഫീല്ഡിവല കവണ്ടത്ലുകൾ 

വതോഴില് കോർഡക പരിബ്ശോധിച്ചു.KL/14/003/004/007 /3 09 വതോഴില് 

കോർഡില് 90 ദിവ വത് ബ്ജോലിയുവട ബ്വതനം കിട്ട വീടിനകവറ പണി 

പൂർത്ികരിച്ചു. കലഫക വോതിയുവട മുഗ്ദസ്ഥോപിച്ചു.പോ ക ബുക്ക 

പരിബ്ശോധിച്ചു ബ്ഫോബ്ട്ടോ . എടുത്ു 

• വർക്ിനകവറ ബ്പരക:വചറുകിട നോമമോഗ്ത കർഷ്കരുവട ഭൂമിയില് 

ഭൂവിക നo   

വർക്ക ബ്കോഡക :DP /  275262  

എം.ബുക്ക നമ്പർ : 258 / 2018-19 

എറിബ്മറ്ക : തുക : 400000  /-  

 ചിലവോയ തുക: 373980/-  

ഗ്പവർത്ി ആരംഭിച്ചതക:  28/12/2018 

ഗ്പവർത്ി പൂർത്ികരിച്ചതക: 8/02/2019 

വതോഴില് ദിനം : 1355 

ഫയലിവല കവണ്ടത്ലുകൾ 

ഭരണോനുമതി ഡീറ്യില് ക എറിബ്മറ്കവടക്നിക്ല് ോേൻ,മറ 

ബ്റോൾബ്വജക ലിറകക റ്ക ഡയറി എന്നിവ ഉണ്ടോയിരുന്നു.ക റ്ക 

ഡയറിക്ല്വചക്ക ലിറവിജിലൻ കആൻറകബ്മോണിറ്റിംഗ്കമ്മിതി 

റിബ്പ്പോർട്ടക രർശന കുറിപ്പക എന്നിവ ഉണ്ടോയിരുന്നു.എം. ബുക്ക 

 ർട്ടികഫ വചയ്തിട്ടുണ്ടക. ബ്വജക ലിറിവലഎബ്മോൻഡുംഎം.ബുക്ിവല 

എബ്മോൻഡുംകൃതയമോയിരുന്നു. കവർ ബ്പജക ബ്ഗ്ഡോയിംഗക ആൻറക 

ഡിക ൻ ഡിമോനകറക ബ്ഫോം എഫക.ടി.: ഒഇല്ലോയിരുന്നു.ഗ്തീ ക ബ്റ്ജക 

ബ്ഫോബ്ട്ടോവർക്ക  ർട്ടിഫിക്റ്ക എന്നിവ ഇല്ലോയിരുന്നു. 

ഫീല്ഡിവല കവണ്ടത്ലുകൾ 

ഈ വർക്ിനകവറ ഭോഗമോയി നടത്ിയ ഫീല്ഡക വവരിഫിബ്ക്ഷ്നില് 

ഫീല്ഡക കോണിച്ചുതരുവോൻ പുഷ്പലത മോറ്ിനക ശോരീരിക അ വസ്ഥത 
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ഉള്ളതിനോല്  ിന്ധു മോറ്ിവന ഏർവപ്പടുത്ി. ിന്ധു മോറ്ും 

വതോഴിലോളികളും ബ്ചർന്നക ക റ്ുകൾ കോണിച്ചു തന്നതക ചിഞ്ചു, ബീന, 

ലതിക എന്നിവരുവട പുരയിടത്ില് ആണക വർട്ടൺ വചയ്തതക ആ 

ക റ്ില്വോഴകൃഷ്ി, മരച്ചീനി കൃഷ്ി, എന്നിവ കുറച്ചു ഭോഗത്ു 

വളവര  മൃദ്ധിബ്യോവട വളരുന്നതു കണ്ടു. എന്നോല് വതങ്ങിൻ കുഴി  

ബ്ചമ്പൻകുഴിബ്പനക്ുഴിഎന്നിവ പന്നി കയറി നശിപ്പിച്ചതക കോണോൻ 

കഴിഞ്ഞു.പന്നി ശലയം ഉള്ളതിനോല്ഒരു കൃഷ്ിയും വചയ്യോൻ 

കഴിയില്ലഎന്നോണക ബ്മറ്ും വതോഴിലോളികളുംപറയുന്നതക. 

ഗ്പഥമിക  ൗകരയങ്ങളോയ കുടിവവള്ളം, ടോർബ്പോളിൻ ,ഫറക എയ്ഡക 

ബ്ബോക്സക എന്നിവ ഗ്ഗൂപ്പില് ഉള്ളതോയി വതോഴിലോളികളില് നിന്നും 

അറിയോൻ  എന്നോല് ഫീല്ഡക വവരിഫിബ്ക്ഷ്നില്ഇവ കോണോൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല. 

• ഗ്പവർത്ിയുവട ബ്പരക: 2018-2019 വചറുകിട നോമമോഗ്ത കർഷ്കരുവട 

ഭൂമിയില് ഭൂവിക ന ഗ്പവർത്നങ്ങൾ 

വർക്ക :ബ്കോഡക : DP / 275332 

എം.ബുക്ക നമ്പർ: 256/2018-19 

മറ ബ്റോൾ :29 

എറിബ്മറ്ക തക: 400000/- 

ചിലവോയ : തുക :377016/-  

ഗ്പവർത്ി ആരംഭിച്ചതക: 19/12 / 2018 

ഗ്പവർത്ിപൂർത്ികരിച്ചതക: 12/12/2019 

വതോഴില് ദിനം:  1366 

ഫയലിവല കവണ്ടത്ലുകൾ 

 ോബ്ങ്കതികോനുമതിഭരണോനുമതിഡീറ്യ്ഡക എറിബ്മറ്കമറ ബ്റോൾ, മറ 

ബ്റോൾ മൂവക വമൻറക സ്ലിപക  ലിറകഎം.ബുക്ക, ക റ്ക ഡയറി  ,എന്നിവ 

ഉണ്ടോയിരുന്നുക റ്ക യില് വതോഴിലോളികളുവട  ോേയപഗ്തം 

വിജിലൻ ക ആൻറക ബ്മോണിറ്റിംഗക കമ്മിറ്ി റിബ്പ്പോർട്ടക  രർശന 

കുറിപ്പക എന്നിവ ഉണ്ടോയിരുന്നു. 

കവർ ബ്പജക:, വചക്ക ലിറക, ആേൻ പ്ലോൻബ്കോപ്പി, ബ്ഗ്ഡോയിങക  

ഡിക ൻ, ഡിമോനകറക ബ്ഫോം, വർക്കഅബ്ലോബ്കഷ്ൻ ബ്ഫോം,   F T0,  
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ജിബ്യോ ടോഗകബ്ഫോബ്ട്ടോഗ്ഗോഫക, ഗ്തീബ്റജകബ്ഫോബ്ട്ടോ, വർക്ക  കംപ്ലീഷ്ൻ  

 ർട്ടിഫിബ്ക്റ്കഎന്നിവ ഇല്ലോയിരുന്നു. 

ഫീല്ഡിവല കവണ്ടത്ലുകൾ 

വചറുകിട നോമമോഗ്ത കർഷ്കരുവട ഭൂമിയില് ഭൂവിക നത്ിനകവറ 

ഭോഗമോയി മരച്ചീനി, വോഴ, വതങ്ങില്തടം എന്നിവ കോണോൻ കഴിഞ്ഞക . 

മരച്ചീനി മൂർണ്ണമോയും നശിച്ച നിലയില് ആയിരുന്നു.ഗ്പ ന്ന 

എന്നഭൂഉടമയില് നിന്നും അറിയോൻ കഴിഞ്ഞതക പന്നി കയറി 

പൂർണ്ണമോയും നശിപ്പിച്ചു എന്നോണകബോക്ി ഭോഗം കോടുകയറി നശിച്ച 

നിലയില് ആയിരുന്നു. 

• ഗ്പവർത്ിയുവട ബ്പരക: നഴ്സറി രൂപീകരണം 2018- 19 

വർക്ക ബ്കോഡക: DP / 26 8881 

എറിബ്മറ്ക തുക: 232999 /-  

ചില വോയ തുക: 11454O/-  

വതോഴില് ദിനങ്ങൾ: 415 

ഗ്പവർത്ി ആരംഭിച്ചതക: 5/12/2018 

ഗ്പവർത്ി പൂർത്ികരിച്ചതക: 7/1/20l 9 

മറ ബ്റോൾ നമ്പർ: 8 

ഫയലിവല കവണ്ടത്ലുകൾ 

മറ ബ്റോൾ ബ്വജക ലിറക, എറിബ്മറ്ക, ഭരണോനുമതി,  ോബ്ങ്കോക്ോന മതി, 

ഫയല് ടോങ്കിംഗക, ക റ്ക ഡയറി ., എം.ബുക്ക, ക റ്ക ഡ യ 

റിപൂർണമോയിരുന്നു. 

ഫീല്ഡിവല കവണ്ടത്ലുകൾ 

ഫീല്ഡില് ഫല വൃേ കതകൾ ആണക കോണോൻ കഴിഞ്ഞതക വനല്ലി, 

മുരിങ്ങ, വതങ്ങിൻ കത, കറിബ്വപ്പക, ബോക്ി നശിച്ച നിലയിലും 

കോടുകയറിയ നിലയിലും കോണോൻ കഴിഞ്ഞു 

• ഗ്പവർത്ിയുവട ബ്പരക: 2018-19 വചറുകിട നോമമോഗ്ത കർഷ്കരുവട 

ഭൂമിയില് ഭൂവിക ന ഗ്പവർത്നങ്ങൾ ( .ദർശനവട്ടം) 

വർക്ക ബ്കോഡക:DP / 275331 

എറിബ്മറ്കതുക: 400 049  /-  
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ചിലവോയ തുക: 3808 80/-  

വതോഴില് ദിനം: 1380 

മറ ബ്റോൾ :21 

ഗ്പവർത്ി ആരംഭിച്ചതക: 26/11/18 

ഗ്പവർത്ി പൂർത്ികരിച്ചതക: 16/12/18 

ഫയലിവല കവണ്ടത്ലുകൾ 

ഭരണോനുമതി ,  ോബ്ങ്കതികോനുമതി, എസ്കി ബ്മറ്ക, കവർ ബ്പജക,വചക്ക 

ലിബ്റവജക ലിറക 'മറ ബ്റോൾ  ടോക്ിംഗക 'ക റ്ക ഡയറി.ക റ്ക ഡയറി 

പൂർണ്ണമോയിരുന്നു. 

ഫീല്ഡിവല കവണ്ടത്ലുകൾ 

ഫീല്ഡക വവരിഫിബ്ക്ഷ്നില്  വചറിയ പണ ബ്കോരി 

വോഴകുഴിഇവവയല്ലോം പുല്ലുപിടിച്ച അവസ്ഥയില് ആയിരുന്നു. 3 

മഴകുഴി കണ്ടു അവ മണ്ണക നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയില് ആയിരുന്നു.ഈ 

ക റ്ിലുംഫറക എയ്ഡക ബ്ബോക്സക .  കുടി വവള്ളം 

എന്നിവ ഉള്ളതോയി വതോഴിലോളികളില് നിന്നും അറിയോൻ കഴിഞ്ഞു.' 

• ഗ്പവർത്ിയുവട ബ്പരക: നീർത്ടോധിഷ്ഠ ിത ഗ്പവർത്ികൾ 

വർക്ക ബ്കോഡക:DP / 269416 

എറിബ്മറ്ക: 500000/- 

ചിലവോയ തുക: 47 1408 

വതോഴില് ദിനം: 1708 

ഗ്പവർത്ി ആരംഭിച്ചതക: 5/10/2018 

ഗ്പവർത്ിപൂർത്ികരിച്ചതക: 18/11 /2018 

മ ോറ് ബ്റോൾ: 41 

ഫയലിവല കവണ്ടത്ലുകൾ 

 ോബ്ങ്കതികോനുമതി , ഭരണോനുമതി ' ഡീറ്യില് ക 

എറിബ്മറ്ക'മറ ബ്റോൾബ്വജക ലിറക, മറബ്റ്ോൾമൂവകവമൻറ   , 

സ്ലിപ്പക,എം.ബുക്ക ക റ്ക ഡയറിക റ്ക ഡയറി പൂർണ്ണമോയിരുന്നു. 

ഫീല്ഡിവല കവണ്ടത്ലുകൾ 
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ഫീല്ഡില് കല്ലുവകോണ്ടുള്ള കയ്യോല കോണുവോൻ കഴിഞ്ഞു. കയ്യോല 

പുല്ലക വകോണ്ടക മുടിയ നിലയില് ആയിരുന്നുപുതി വപോളിഞ്ഞ 

നിലയിലും കണ്ടു. കമ്പു വകോണ്ടക ബ്വലി വകട്ടിയിരിക്ന്നതു കണ്ടു. 

അതിനകവറ പുതിഭോഗം നശിച്ച നിലയിലും ബോക്ി അതില് കിളിർത് 

നിലയിലും കോണയോൻ കഴിഞ്ഞു.ബോക്ി പുല്ലുവകോണ്ടക നിറഞ്ഞ 

നിലയില് ആയിരുന്നു കോണോൻ കഴിഞ്ഞതക. 

• ഗ്പവർത്ിയുവട ബ്പരക: 2018-19 നീർത്ടോധിഷ്ഠ ിത ഗ്പവർത്ികൾ 

(ഭോഗം 1) 

വർക്ക  ബ്കോഡക : DP / 269414  

എറിബ്മറ്ക: 500000/-  

ചിലവോയ തുക: 485760 /-  

വതോഴില് ദിനം: 1760 

ആരംഭിച്ചതക: 18/7/18 

 പൂർത്ികരിച്ചതക: 25/09/2018 

 ഫയലിവല കണ്ടത്ലുകൾ 

 ോബ്ങ്കതികോനുമതി  ഭരണോനുമതി | ഫയല് ടോക്ിംഗക,കവർ ബ്പജക, 

വചക്ക ലിറകഎറിബ്മറ്ക,മറ ബ്റോൾബ്വജക ലിറക, എം.ബുക്സറ്ക 

ഡയറിപൂർണ്ണമോയിരുന്നു. 

ഫീല്ഡിവല കവണ്ടത്ലുകൾ 

പുരയിടം കുറച്ചു ഭോഗം കിളച്ചതോയി കോണോൻ കഴിഞ്ഞു വലിയ 

അതിരു  കോണോൻ  അതിനകവറ അളവക കോണോൻ കഴിഞ്ഞില്ല കോരണം 

ആ ക റ്ക മുഴവൻകോടക കയറിയ നിലയില് ആയിരുന്നു.അലീമോ 

ബീവി,  ുക ൻ,റജി നോ ബീവിഎന്നിവരുവട വസ്തു വില് 

ആയിരുന്നു വർക്ുകൾകോണോൻ കഴിഞ്ഞതക 

• ഗ്പവർത്ിയുവട ബ്പരക: 2018-19 നീർത്ടോധിഷ്ഠ ിത ഗ്പവർത്ികൾ 

(ഭോഗം 2) 

വർക്ക ബ്കോഡക :DP / 269415  

എറിബ്മറ്ക: 500000 

ചിലവോയ തുക : 494592 

വതോഴില് ദിനം: 1792 
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ആരംഭിച്ചതക :14/09/2018 

എർത്കരിച്ചതക: 28/10/2018 

ഫയലിവല കവണ്ടത്ലുകൾ 

ഫയല് ടോക്ിംഗക, മൂലയനിർണ്ണയം, ഭരണോനുമതി, 

 ോബ്ങ്കതികോനുമതിഎറിറകബ്മറ്കമറ ബ്റോൾ, ബ്വജക  ലിറക ,എം 

ബുക്ക,ക റ്ക ഡയറിക റ്ക ഡയറി പൂർണ്ണമോയിരുന്നു. 

ഫീല്ഡിവല കവണ്ടത്ലുകൾ 

അതിരു ബ്കോരി, വതണ്ടില് തടം 3 എണ്ണം മോഗ്തബ്മ കോണോൻ 

കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂഅനു'ഗ്പ ന്ന,ബുഷ്കറോ ബീവി , എന്നിവരുവട 

ക റ്ിവല വയൂ കൾ കോണോൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കോടുപിടിച്ചു 

കിടക്ുന്നതിനോല്ആണക.ഗ്പവർത്ികൾ വയഗ്കമമോയ ന്ന തരത്ില് 

കോണോൻകഴിഞ്ഞില്ല.പന്നി ശലയംവളവര രൂേമോണക ഈ 

ഗ്പബ്ദശങ്ങളില് ' 

വോർഡക 7ഫീല്ഡക വി ിറ്ക നടത്ിയബ്പ്പോൾ ഫീല്ഡില് ഉണ്ടോയിരുന്ന 

വതോഴിലോളികളുവട വതോഴില് കോർഡക വവരിഫിബ്ക്ഷ്ൻ 

ലത ' - KL - 14- 003-0O 4-00 7/35 

ബ്ശോഭന ' k L - 14- 003- 0 04- 007 / 56 

തുള ീദോ ക KL – 14 - 0 03 - 0 04 - 0 07/16 

ബ്ശോഭനKL - 14-003- 0 04-007/36 

ഷ്ീജ –KL – 14 - 0 03 - 0 04-007/ 138 

ശയോമള - KL - 14-0 03 - 0 04-007/11 

ചർച്ചകൾ 

ബ്റോഡിനു ഇരുവശമുള്ള കോടുകൾ വവട്ടി വതളിക്ല് 

പന്നികയുന്നതിവനക്വര മുള വകോണ്ടുള്ള ബ്വലി നിർമ്മോണം 

അടിസ്ഥോന  ൗകരയങ്ങൾ ഒന്നും തവന്നയില്ല 

വിഗ്ശമ മയത്ക വീട്ടില് ബ്പോയി ബ്ജോലി തുടങ്ങുബ്മ്പോൾ തിരിവക 

വരോൻ പറ്ുബ്മോ? 

പുതിയ വതോഴില് കോർഡക കിട്ടിയില്ല 
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തീരുമോനങ്ങൾ 

പരിസ്ഥിതിവോദികൾ  ബ്റോഡിനിരുവശമുള്ള കല്ലുകൾ 

നശിപ്പിക്ുന്നതു വകോണ്ടകഔഷ്ധ  യങ്ങളുവട ലഭയത കുറവക 

പന്നി കയറുന്നതിവനതിവര മുള വകോണ്ടും കജവബ്വലിയും (മുരിങ്ങ, 

വകോന്ന , മുള)നിർമ്മിക്ോം 

പഞ്ചോയത്ക കമ്മറ്ിയുമോയി ആബ്ലോചിച്ചകADട അക്ൗണ്ടില് നിന്നും 

ബോക്ിയുള്ള കപ  എടുത്ക അടിസ്ഥോന  ൗകരയങ്ങൾ ഒരുക്ോം 

വിഗ്ശമ മയത്ക വീട്ടില് ബ്പോകോൻ കഴിയില്ല പബ്േ അംഗൻവോടി 

കുട്ടികൾ ഉള്ള വതോഴിലോളികൾക്ക അവവര വകോണ്ടക ആക്ോനും 

വിളിച്ചു വകോണ്ടകക റ്ില് . വരുവോനും കഴിയും 

ലഭയത കുറവക, പഞ്ചോയത്ില് രജി കബ്ഗ്ടർ വചയ്തിട്ടുള്ളതക 2500 ബ്പരോണക 

അതില് 1200 വതോഴില് കോർഡോണക അടിച്ചു എൻ.ആർഇ.ജി.എ 

വ േനില് വന്നക വതോഴില് കോർഡക നമ്പർ. 

നിർബ്േശങ്ങൾ 

40 % ആസ്തി  ൃഷ്ടിക്ുന്ന ഗ്പവർത്ികൾ വചയ്തിട്ടുമതി ഭൂവിക നം 

കജവബ്വലി(മുള, വകോന്നോ മുരിങ്ങ ) ദുർബല ജനവിഭോഗങ്ങൾക്ക 

പിന്നീടക ഇതക വിലക്ിനോയക ഉപബ്യോഗത്ില് വരണം 

ആട്ടിൻകുടകബ്കോഴിക്ൂടക, വതോഴുത്ക, കിണറിനകവറ കഴുത്ക വകട്ടക, 

കിണർ, കബ്മ്പോറക കുഴി, മഴക്ുഴി, മൺകയ്യോല, തുടങ്ങിയ വമറ്ീരിയല് 

വർക്ിനക ഗ്പോധോനയം നല്കണം 

വർഷ്ത്ില് കൺവീനറിനക പണി ക റ്ില് അടിസ്ഥോന 

 ൗകരയങ്ങൾക്ക ബ്വണ്ടി മോക്സിമം 500 രൂപ എന്നുള്ള നിയമം 

ഉവണ്ടന്നും അതക ഗ്പോബലയത്ില് ഉടവന വരുവമന്നും അബ്പ്പോൾ ഈ 

ഗ്പശ്നത്ിനക പരി ോരം കോണും. 

 

 

വാര്ടഡ് :8 

വാര്ടഡിന്തറ ദപെ് –ദകാ്യ്ക്കല്  

വാര്ടഡ് തലത്തില്   തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില് െജി ്തറര്ട 

തചയ്തവെുതെവിവെങ്ങൾ 
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വതോഴില് 

കോർഡക ( 

ആവക)472  

ആകകറ്ീവക 

വതോഴില് കോർഡക  

232 

ആകകറ്ീവക 

വതോഴില് കോർഡക  

(sc/എ ക,ടി) 

നൂറു ദിന 

വതോഴില് 

170 

 

ഓഡിറ്ിന് വിദേയമാക്കിയ ഗ്പവര്ടത്തികൾ  

1)ഭവന നിര്ടമാണം  

ഐ. എഫക - 356629 

എറിബ്മറ്ക തുക- 24500/- 

യഥോർത്ഥ ചിലവക- 2710/- 

ആവക വതോഴില്ദിനങ്ങൾ-10 

2)2018-2019 നഴ്സറിയൂണിറ്ഗ്റൂപീകെണം (പാവൂര്ടദകാണം ) 

ഡിപി -268883 

എംബു്നംബർ -78 

എറിബ്മറ്കതുക - 233000/- 

യഥോർത്ഥചിലവക -96876/- 

വതോഴില്ദിനങ്ങൾ -351 

ബ്മറ്ക  -ഷ്ോജിദബീവി 

3) ഭൂവിക നം 

 വചറുകിട നോമമോഗ്ത കർഷ്കരുവട ഭൂമിയില് ഭൂവിക ന ഗ്പവർത്നം 

(2018-2019) 

 ഡിപി - 273703 

 എം ബുക്ക നമ്പർ- 187 

 യഥോർത്ഥ ചിലവക- 276000/- 

 എറിബ്മറ്ക തുക-400000 

 വതോഴില് ദിനങ്ങൾ-1000 

 ബ്മറ്ക-ദീപ 
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4) ഭൂ വിക നം 

 തചറുകിെ നാമമാഗ്ത കര്ടഷ്കെുതെ ഭൂമിയില്ഭൂ  വിക നം, 

പള്ളിയറ ഭാഗം 

 ഡിപി- 274827 

എം ബു്നമ്പർ- 197 

 എറിബ്മറ്കതുക-400000/- 

 യഥോർത്ഥ ചിലവക-392748/- 

 വതോഴില് ദിനങ്ങൾ -1423 

ബ്മറ്ക - രഞകജിനി 

 

5) നീര്ടത്തൊേിഷ്ഠ ിത ഗ്പവര്ടത്തികൾ 

ഡിപി-275255 

 എം ബു്നമ്പർ- 

 എറിബ്മറ്ക തുക-500000/- 

യഥോർത്ഥ ചിലവക-479964/- 

 വതോഴില് ദിനങ്ങൾ -173 

ബ്മറ്ക  -ഷ്ീബ 

 

6) 2018-2019 നീര്ടത്തൊേിഷ്ടിതഗ്പവര്ടത്തനംകെവിള , ഭാഗം :4 

ഡിപി - 269423 

എംബു്നംബർ - 66 

എറിബ്മറ്കതുക - 500000/- 

യഥോർത്ഥചിലവക - 493162/- 

വതോഴില്ദിനങ്ങൾ -1787 

ബ്മറ്ക  - അനീ ത്ക 
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7) ഭൂവിക നം 

2018-2019 ഖണ്ഡിക 

5ല്പൊമര്ടശിച്ചി്ുള്ളഭൂമിയില്ഭൂവിക നഗ്പവര്ടത്തനങ്ങൾ 

 ഡിപി -273664 

എം ബു്നമ്പർ-186 

 എറിബ്മറ്ക തുക- 400000/- 

 യഥോർത്ഥ ചിലവക- 393576/- 

 വതോഴില്ദിനങ്ങൾ-1426 

ബ്മറ്ക - ബിരു 

 

8)ഭൂവിക നം 

2018-2019 ഖണ്ഡിക 

5ല്പൊമര്ടശിച്ചി്ുള്ളഭൂമിയില്ഭൂവിക നഗ്പവര്ടത്തനങ്ങൾ 

ഡിപി -276244 

എംബുക്ക നംബർ - 233 

എറിബ്മറ്കതുക -350000/- 

യഥോർത്ഥചിലവക - 328716/- 

വതോഴില്ദിനങ്ങൾ -1191/- 

ബ്മറ്ക  -ദീപ 

 

ഫയല് പെിദശാേനയില് കതെത്തിയ വിവെങ്ങൾ 

 ബ്കഗ്ര  ർക്ോർ നിർബ്േശഗ്പകോരം ഒരു വർക്ക ഫയലില് തോവഴപ്പറയുന്ന 

22 ബ്രഖ്കൾ നിർബന്ധമോയും ഉണ്ടോയിരിബ്ക്ണ്ടതോണക.  

 1 കവർബ്പജക- ഫയല് ഇനകവറ അടിസ്ഥോന വിവരങ്ങൾകവർ ബ്പജില് 

ഉണ്ടോയിരിക്ും. എന്നോല് തന്നിട്ടുള്ള ഫയലുകളില് ഒന്നില്ബ്പോലും 

കവർബ്പജക ഇല്ലോയിരുന്നു 

2) വചക്ക ലിറക-   ഫയലുകളില്  വചക്ക ലിറക ഇല്ലോയിരുന്നു.  
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3) ആേൻ പ്ലോൻബ്കോപ്പി,-ഒരു ഫയലിലും ഇല്ലോയിരുന്നു 

4)അഡ്മിനി കബ്ഗ്ടറ്ീവക  ോങകേൻ- എല്ലോ ഫയലും ഉണ്ടോയിരുന്നു 

5)വടക്നിക്ല്  ോങകേൻ-ഡിപി 2737 03 എന്ന ഫയലില് വടക്നിക്ല് 

 ോങകേനകവറബ്കോപ്പി ഉണ്ടോയിരുന്നു. ബോക്ി ഫയലുകളില് 

ഇല്ലോയിരുന്നു.  

6)ഡീവറ്യില്ഡക എറിബ്മറ്ക-ഒരു ഗ്പവർത്ി നടപ്പിലോക്ുന്നതിനോയി 

എൻജിനീയറിങക വിഭോഗം തയ്യോറോക്ുന്ന  ോബ്ങ്കതിക ബ്രഖ്യോണക 

എറിബ്മറ്ക. ഒരു ഗ്പവർത്ി നടപ്പിലോക്ുന്നതിനക ആവശയമോയ മോർഗ്ഗ 

നിർബ്േശം നല്കുന്ന ബ്രഖ്കൂടിയോണക ഇതക. ഇതില്ഒരു പദ്ധതിയുവട ബ്പരക 

അതില് ഉൾവപ്പടുന്ന ഗ്പവർത്ികൾ അവയുവട എണ്ണം നീളം വീതി ആഴം 

ഒരു യൂണിറ്ിനക നല്ബ്കണ്ട തുക ആവക തുക എന്നിവ നിർബന്ധമോയും 

ബ്രഖ്വപ്പടുത്ിയിരിക്ണം.  ോധന ോമഗ്ഗികൾ വതോഴിലോളികളുവട 

കൂലി ഡി കബ്പ്ല ബ്ബോർഡക എന്നിവയകക്ക അനുവദിച്ച തുകയും 

ഉൾവപ്പടുത്ിയിരിക്ണം. ഫയല് പരിബ്ശോധനയില് ഡീവറ്യില് ക 

എറിബ്മറ്ക എല്ലോ വർക്ക ഫയലിലും കോണോൻ കഴിഞ്ഞു. 

7)ബ്ഗ്ഡോയിങക ആനകറകഡിക ൻ-ഒരു ഫയലിലും ഇല്ലോയിരുന്നു. 

8)ഡിമോൻഡക ബ്ഫോം-  ഫയലില് ഡിമോൻഡക ബ്ഫോം ഇല്ലോയിരുന്നു.  

9)വർക്ക അബ്ലോബ്ക്ഷ്ൻ ബ്ഫോം- ഫയലുകളില് വർക്ക അബ്ലോബ്ക്ഷ്ൻ 

ബ്ഫോം ഇല്ലോയിരുന്നു.  

 10)ഇ മറർ ബ്റോൾ ബ്കോപ്പി-ഒരു വതോഴിലോളിവതോഴിവലടുത്ു എന്നക 

വതളിയിക്ുന്ന ഒഫീഷ്യല് ബ്രഖ്യോണക മറർ ബ്റോൾ. എല്ലോവർക്ക 

ഫയലിലും പൂരിപ്പിച്ചമറർബ്റോളുകൾ ഉണ്ടോയിരുന്നു. ബി ഡി ഓ, 

വചക്ിങക ഓഫീ ർ, പഞ്ചോയത്ക വ ഗ്കട്ടറി എന്നിവരുവടഒപ്പും  ീലും  

ഉണ്ടോയിരുന്നു. ഡിപി 2 7 5 2 6 6 എന്ന ഫയലിവല മറർ ബ്റോളില് 

 ോജർകൃതയമോയിവരഖ്വപ്പടുത്ി 

11)മറർ ബ്റോൾ മൂവകവമനകറക സ്ലിപ്പക-എല്ലോ ഫയലിലും ഉണ്ടോയിരുന്നു. എ ഈ 

ഓവർ ിയർ ടോറ്ോഎൻഗ്ടി ഓപ്പബ്ററ്ർ എന്നിവരുവട ഒപ്പും തീയതിയും 

ഉണ്ടോയിരുന്നു.  വ ഗ്കട്ടറിയുവട ഒപ്പും  ീലും  ഉണ്ടോയിരുന്നു.  

12)ബ്വജക ലിറക- ഉണ്ടോയിരുന്നു. കൃതയമോയിരുന്നു. ബന്ധവപ്പട്ട 

ഉബ്ദയോഗസ്ഥനകവറ ഒപ്പും  ീലും ഇല്ലോയിരുന്നു.  

13)എഫക റ്ി ഒ-ഒരു ഫയലിലും ഇല്ലോയിരുന്നു.  
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14)എം ബുക്ക -എല്ലോഫയലിലും എം ബുക്ക  കോണോൻ കഴിഞ്ഞു. എം 

ബുക്ക  കൃതയമോയി   ർട്ടികഫ വചയ്തു.  

15)വമറ്ീരിയല് വഗ്പോകയൂർവമൻറക ബ്ററ്കവമനകറക-ഒരു ഫയലിലും കോണോൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല.  

16)വമറ്ീരിയല് ബില് ആൻഡക  വൗച്ചർ-ഒരു ഫയലിലും ഇല്ലോയിരുന്നു.  

17)ബ്റോയല്റ്ി ബ്പയക വമനകറക വറ ിപ്പകഡക-ഒരു ഫയലിലും ഇല്ലോയിരുന്നു.  

18)ഗ്തീ ബ്റജക ബ്ഫോബ്ട്ടോഗ്ഗോഫക- ഒരു ഫയലിലും ഇല്ലോയിരുന്നു 

19)ജിബ്യോ ടോഗക ബ്ഫോബ്ട്ടോഗ്ഗോഫക-ഒരു ഫയലിലും ഇല്ലോയിരുന്നു.  

20)വർക്ക  കംപ്ലീഷ്ൻ ർട്ടിഫിക്റ്ക-  ഫയലുകളില് കോണോൻ കഴിഞ്ഞില്ല 

. 

21)ബ് ോഷ്യല് ഓഡിറ്ക റിബ്പ്പോർട്ടക -ഒരു ഫയലിലും ഇല്ലോയിരുന്നു.  

22)ക റ്ക ഡയറി-ഐ എഫക 356629ഫയലില് ക റ്ക ഡയറി 

ഇല്ലോയിരുന്നു. മറ്ുഫയലുകലില്ഉണ്ടോയിരുന്നു. 

പവേപൂർണ്ണമോയുംബ്രഖ്വപ്പടുത്ിയിരുന്നില്ല.  

ഫീല്ഡിവല കവണ്ടത്ലുകൾ  

1)PMAY കലഫക ഭവന നിർമ്മോണ പദ്ധതി ഗ്പകോരം ഐ എഫക 356629 

ബിരുവിനകവറ വീടക  രർശിച്ചു. വീടക പൂർത്ീകരിച്ചു, ആൾ തോമ ം 

ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല.PMAY കലഫക നിർമ്മോണ പദ്ധതിയുവട 

നിബന്ധനഗ്പകോരമുള്ള ബ്ലബർ വീടിനക മുൻ വശതോയി കോണോൻ 

കഴിഞ്ഞു. ഗുണബ്ഭോക്തോവിനകവറ വതോഴില് കോർഡും പോ ക ബുക്ും എഗ്ത 

ഗഡു ക്ളോയിട്ടോണകതുക കിട്ടിയവതന്നും പരിബ്ശോധിക്ോൻ ോധിച്ചില്ല.  

2)2018-2019 നഴ്സറിയൂണിറകഗ്റൂപീകരണം (പോവൂർബ്കോണം ) 

ഈക റ്കപരിബ്ശോധനനടത്ിയബ്പ്പോൾകതകൾനശിച്ചനിലയില്കോണോ

ൻ ോധിച്ചു. വളർന്നകതകൾകോടുകയറിയനിലയില്കോണോൻകഴിഞ്ഞു. 

ഇവിവടനിന്നുംരണ്ടോയിരംകതകൾപഞ്ചോയത്ില്വിതരണംവചയക വത

ന്നക mate അറിയിച്ചു.  ിഐബികോണോൻ ോധിച്ചു. 

എന്നോല്പൂർണ്ണമോയുംബ്രഖ്വപ്പടുത്ിയില്ല.  

3)ഡിപി 274827 വചറുകിട നോമമോഗ്ത കർഷ്കരുവട ഭൂമിയില് ഭൂ  

വിക നഗ്പവർത്നങ്ങൾപള്ളിയറഭോഗം 

 കർഷ്കർക്ക അനുബ്യോജയമോയ രീതിയില് കിളച്ചക വൃത്ിയോക്ി 

വകോടുക്ല് കോടക വവട്ടി വതളിക്ല് വോഴ കുഴിഇഞ്ചിപണ വതങ്ങും കുഴി 
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എന്നിവ എടുക്ല് അതിരു  ഇല്ലോതിരുന്ന പുരയിടങ്ങളില്അതിരു 

നിർമ്മിച്ചു വകോടുക്ല് തുടങ്ങിയ ഗ്പവർത്ികൾ ക റ്ില് കോണോൻ 

കഴിഞ്ഞു.  വതോഴില് കോർഡ്പരിബ്ശോധിച്ചു.  

4)ഡിപി- 273703 വചറുകിട നോമമോഗ്ത കർഷ്കരുവട ഭൂമിയില്ഭൂവിക നം 

ലി ി വതോഴില് കോർഡക നമ്പർ 325ബ്ശോഭനവതോഴില് കോർഡക നമ്പർ 284 

പരിബ്ശോധനനടത്ി.  ോവിഗ്തിഅമ്മ വതോഴില് കോർഡക നമ്പർ 

181,ശോലിനിബ്ദവി ്കവതോഴില്    കോർഡക നമ്പർ 242ഗിരിജ തയൻ വതോഴില് 

കോർഡക നമ്പർ53 തുടങ്ങിയവരുവട ഭൂ  ഗ്പബ്ദശങ്ങളിലോണകപണി നടന്നതക. 

വോഴ ബ്ചന ബ്ചമ്പക മരച്ചീനി തുടങ്ങിയ വിളകളോണക കൃഷ്ി വചയ്തിരുന്നതക, 

മഴക്ുഴികൾ ചവറും മണ്ണും നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലോയിരുന്നു. 

 ിറ്ി ൺ ഇൻബ്ഫോർബ്മഷ്ൻ ബ്ബോർഡക ഗ്പവർത്ി സ്ഥലത്ക കോണോൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല.  

5)ഡിപി-275255 നീർത്ടോധിഷ്ഠ ിത ഗ്പവർത്ികൾ 

24/01/18ല് ആരംഭിച്ച ഗ്പവർത്ി20/03/18ലോണക പൂർത്ീകരിച്ചതക. 1739 

വതോഴില്ദിനങ്ങൾ ഈ ഗ്പവർത്ിയിലൂവട  ൃഷ്ടിക്വപ്പട്ടു. 479964/- 

രൂപയോണക ഈ ഗ്പവർത്ിക്ു ബ്വണ്ടി ചിലവോയതക. രതക.  ി ഐ ബി 

കോണോൻ കഴിഞ്ഞു 

6)2018-19 നീർത്ടോധിഷ്ക ടിതഗ്പവർത്ികൾഡിപി 269423 

18/07/2018ല്ആരംഭിച്ചഗ്പവർത്ി 28/10/2018ല്അവ ോനിച്ചു. 

1787വതോഴില്ദിനങ്ങൾനല്കി. ബ്തോട്നന്നോയിവചയ്തു. 

എന്നോല്ഒരുപോട്നോളോയതിനോല്മിക്ഭോഗവുംനശിച്ചു.  

7) ഡിപി  -273703 2018-2019 ഖ്ണ്ഡിക 

5ല്പരോമർശിച്ചിട്ടുള്ളഭൂമിയില്ഭൂവിക നഗ്പവർത്നങ്ങൾ 

ഈക റ്കപരിബ്ശോധനനടത്ിയബ്പ്പോൾമിക്ഭോഗവുംകോടുപിടിച്ചനിലയി

ല്ആയിരുന്നു. പന്നിശലയംഉവണ്ടന്നുപരോതിപറഞ്ഞു. 

കോർഷ്ികവിളകൾനശിപ്പിച്ചുഎന്നുംപരോതിപറഞ്ഞു.  

8) ഡിപി 276244ണ്ഡിക 

5ല്പരോമർശിച്ചിട്ടുള്ളഭൂമിയില്ഭൂവിക നഗ്പവർത്നങ്ങൾ 

ഈക റ്കപരിബ്ശോധനനടത്ിയബ്പ്പോൾമിക്ഭോഗവുംകോടുപിടിച്ചനിലയി

ല്ആയിരുന്നു. പന്നിശലയംഉവണ്ടന്നുപരോതിപറഞ്ഞു. 

കോർഷ്ികവിളകൾനശിപ്പിച്ചുഎന്നുംപരോതിപറഞ്ഞു. 

 ിഐബികോണോൻ ോധിച്ചില്ല.  
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ചർച്ചകൾ 

7. ടോർബ്പോളിൻ ഷ്ീറ്ക ഫറക എയ്ഡക ബ്ബോക്സക കുടിവവള്ളം എന്നിവ 

ലഭയമോക്ണവമന്നക വതോഴിലോളികൾ ആവശയവപ്പട്ടു. 

8.  നഴ്സറി യൂണിറ്ുമോയി ബന്ധവപ്പട്ടക വതോഴിലോളികൾക്ക 18 

വതോഴില്ദിനങ്ങൾ ലഭിച്ചു. പബ്േ ആർക്ും തവന്ന ബ്വതനം  

ലഭിച്ചിട്ടില്ലബ്വതനം ലഭയമോക്ണവമന്നക ആവശയവപ്പട്ടു.       

9.  ക റ്ില് വവള്ളം തിളപ്പിച്ചു നല്കുവോനുള്ള  ൗകരയങ്ങൾ 

ഉണ്ടോയിരുന്നു പബ്േ അവർക്ക കുടിവവള്ളം ലഭിക്ുന്നില്ല. 

10.  മറക ബ്റോൾവോങ്ങുവോനും വകോണ്ടുബ്പോകുവോനും ഉള്ള യോഗ്തോക്ൂലി 

വതോഴിലോളികളില് നിന്നോണക പിരിവച്ചടുക്ുന്നതക   . ആ കപ  

തിരിവക ലഭയമോക്ണവമന്നക ആവശയവപ്പട്ടു. 

11.  ആയുധങ്ങളുവട വോടക വതോഴിലോളിയില് നിന്നക വോങ്ങുന്നു. 

12.  കോതക പുതുക്ി കിട്ടോൻ തോമ ിക്ുന്നു. 

 

തീരുമോനങ്ങൾ  

7. ഫണ്ടുകൾ യഥോ  മയം കിട്ടോത്തിനോല് ബ്നരവത് 

വോങ്ങിച്ചിരുന്നരീതിയില് ടോർബ്പോളിൻ ഷ്ീറ്ുകളും ഫറക എയ്ഡക 

ബ്ബോക്സക കളും ലഭയമോക്ോൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നും എഡിഎ ക 

അക്ൗണ്ടില് കപ  പഞ്ചോയത്ക കമ്മിറ്ിയുമോയി 

ആബ്ലോചിച്ചക ലഭയമോകുവമന്നക അറിയിച്ചു.  

8. ബ്വതനം ലഭിക്ോൻ തോമ ിക്ുന്നതക ഫണ്ടക 

വരുന്നതിനനു രിച്ചക വകോടുക്ും. ലഭിക്ോത്വർക്ക അതക 

 ംസ്ഥോന  ർക്ോരിനകവറ ലഭിക്ുന്നതോണക. 

9.  കോർഡക പുതുക്ി നല്കോത് അച്ചടിച്ചു കിട്ടോനുള്ള തോമ ം 

വകോണ്ടോണക ഇബ്പ്പോൾ വതോഴിലോളികളുവട ¼ ഭോഗംഅച്ചടിച്ച 

കോർഡക മോഗ്തബ്മ പഞ്ചോയത്ിനക കകവശം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളു. 

10.  ഒരു കൺവീനറിനക ഒരു വർഷ്ത്ില് പരമോവധി 500 രൂപ 

എന്ന നിയമം ഉവണ്ടന്നും എന്നോല് അതക ഗ്പോബലയത്ില് 

വരോത്തിനോല് ആ നടപ്പിലോക്ോത്തക എന്നക മറുപടി 

നല്കി. ഏയക മറർ ബ്റോൾ പണിസ്ഥലത്ക വകോണ്ടക 

വകോടുക്ോൻ ഗ്ശമിക്ും എന്നക പറഞ്ഞു. 

11.  പുതിയ കോർഡക ബ്വണവമന്നുള്ളവർ അബ്പേ 

നല്കണവമന്നക എഇ  ആവശയവപ്പട്ടു. 
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12.  വയക്തിഗത ആനുകൂലയങ്ങൾ( കിണർ, കക്ൂ ക,  റീചോർജക,  

കിണറിവന കഴുത്ക വകട്ടക, ആട്ടിനകകൂടക വതോഴുത്ക, ബ്കോഴികൂടക 

) 

നീർത്ടോധിഷ്ഠ ിതഗ്പവർത്ികൾ(കയ്യോലനിർമോണം, 

മഴക്ുഴി, 

നീളത്ിലുള്ളചോലക,അതിരുവകടല്)എന്നിവആയിരിക്ും. 

ഇനിഗ്പധോനമോയിനടക്ുന്നഗ്പവർത്ികൾഎന്നുവിശദീകരി

ച്ചു. 

 

വാര്ടഡ് :9 

വാര്ടഡിന്തറ ദപെ് –പാവൂര്ടദക്കാണം  

വാര്ടഡ് തലത്തില്   തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില് െജി ്തറര്ട 

തചയ്തവെുതെവിവെങ്ങൾ 

വതോഴില് 

കോർഡക ( 

ആവക)409  

ആകകറ്ീവക 

വതോഴില് കോർഡക  

130  

ആകകറ്ീവക 

വതോഴില് കോർഡക  

(sc/എ ക,ടി) 

നൂറു ദിന 

വതോഴില് 

76 

 

ഗ്പവര്ടത്തികളുതെ പെിദശാേന വിവെണം 

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില് കിളിമോനൂർ ബ്ലോക്ില് നഗരൂർ ഗ്ഗോമ 

പഞ്ചോയത്ിവല ഒൻപതോം വോർഡോയ പോവൂർബ്കോണം  

ഗ്പബ്ദശത്ക 2018 ഒകകബ്ടോബർ 1 മുതല് 2019 മോർച്ചക 31 വവരയുള്ള 

കോലയളവില് നടപ്പിലോക്ിയ ഗ്പവർത്ികളുവട ബ് ോഷ്യല് ഓഡിറ്ക 

റിബ്പ്പോർട്ടക 

ബ് ോഷ്യല് ഓഡിറ്ിനു വിബ്ധയമോക്ിയ ഗ്പവൃത്ികൾ ചുവവട 

ബ്ചർക്ുന്നു 

ഓഡിറ്്  നു വിദേയമാക്കിയ  ഗ്പവൃത്തികളുതെ ലിസ്റ്റ് 

tel:2018
tel:2019
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ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്ിനു വിദേയമാക്കിയസലഫ് ഭവന പദ്ധതികൾ 

 

IF/356626 

09/357  

ബിരു 

ഗ്പവൃത്തി േിനങ്ങൾ=90 

അനുവേിച്ച തുക =24390 

ഗ്ക

മ 

ന 

ഗ്പവൃ

ത്തിയു

തെ ദപെ് 

വര്ടക്ക്  

ഐ,ഡി 

കാല

യളവ് 

എസ്റ്റി

ദമറ്് 

തുക 

 

ഗ്പവൃ

ത്തി 

േിന

ങ്ങൾ 

അവിേ

ഗ്ധ 

തതാഴി

ല് 

ദവത

നം 

പണി

യായു

േ 

വാെ

ക/

 ാേ

നഘെ

കം 

 

ആ

തക 

1 DP/269426

നീർത്

ടോധിഷ്ഠ ി

ത 

ഗ്പവൃത്ി

കൾവവ

ള്ളംവകോ

ള്ളി ഭോഗം 

2    

24/09/20

18-

17/01/20

19 

 

 

500000 

 

 

1773 

 

480483 

 

 

8865 

 

 

489348 

2 DP/269427  

നീർത്

ടോധിഷ്ഠ ി

ത 

ഗ്പവൃത്ി

കൾവവ

ള്ളംവകോ

ള്ളി ഭോഗം 

3 

9.11.2018

-

28.01.201

9 

 

 

 

500000 

 

 

1801 

 

 

488071 

 

 

9005 

 

 

497076 
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വീടിൻവറ പണിപൂർത്ികരിച്ചതോണക 

 

6.ഗ്പവര്ടത്തികളുതെപെിദശാേനവിവെണം 

 

DP/269426 നീര്ടത്തൊേിഷ്ഠ ിത ഗ്പവൃത്തികൾതവള്ളംതകാള്ളി ഭാഗം 

2    

 

 

ഗുണദഭാക്താക്കൾ 

 

നെന്ന ഗ്പവര്ടത്തികൾ 

 

ജയകുമോരി വതങ്ങിൻ കുഴി=65 

മഴക്ുഴി=4 

എം ബുക്ില് പറഞ്ഞിരിക്ുന്ന 

ഒന്നും തവന്ന കോണോൻ 

കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 

 

 

DP/269427  നീര്ടത്തൊേിഷ്ഠ ിത ഗ്പവൃത്തികൾതവള്ളംതകാള്ളി ഭാഗം 

3 

 

ഗുണദഭാക്താക്കൾ 

 

നെന്ന ഗ്പവര്ടത്തികൾ 

 

തങ്കം എം ബുക്ില് പറഞ്ഞിരിക്ുന്ന 

ഒന്നും തവന്ന കോണോൻ 

കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 

 

തുഷ് 

 

വതങ്ങിൻ കുഴി= ഒന്നും തവന്ന 

കോണോൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കോടുകയറി 

നശിച്ച നിലയില് ആയിരുന്നു. പന്നി 

ശലയം കോരണം വചയ്തിരുന്ന കൃഷ്ി 

നശിവച്ചന്നു കൺവീനർ പറയുക 

ഉണ്ടോയി 

 

ഗിരീഷ്ൻ മരച്ചീനി കൃഷ്ിവചയ്തിരിക്ുന്നു 
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കതെത്തലുകൾ  

ഫീല്ഡ് പെിദശാേനയില് കതെത്തിയത ്

❖ വതോഴിലുറപ്പക പദ്ധതിവയ കുറിച്ചക അറിവുവണ്ടങ്കിലും ഭൂരിഭോഗം 

വതോഴിലോളികളും അവരുവട അവകോശങ്ങവള പറ്ി 

ധോരണയിലോയിരുന്നു . 

❖ വതോഴിലോളികൾ വതോഴില് ഉറപ്പക പദ്ധതി 

അവകോശമോയിപഞ്ചോയത്ക നല്കുന്ന ആനുകൂലയം ആയിട്ടോണക 

കോണുന്നതക  .പഞ്ചോയത്ക നല്കുന്ന ബ്ജോലികൾ വതോഴിലോളികൾ 

വചയ്യുന്നു എന്നുമോഗ്തം  .  

❖ വതോഴിലോളികൾക്ക കകയുറ കോലുറ ബ്പോലുള്ള  ുരേോ 

 ൗകരയങ്ങളില്ല എന്നക മനസ്സിലോക്ോൻ  ോധിച്ചു 

❖ വതോഴിലോളികൾക്ക ബ്വതനം കൃതയമോയ കോലയളവില് 

ലഭിക്ുന്നില്ല. 

❖ ഒമ്പതോം വോർഡിവല മിക് കുടുംബങ്ങളും 

വതോഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയുവട പദ്ധതിയിലൂവട ഉപജീവനം 

നടത്ുന്നവരോണക എന്നോണക മനസ്സിലോക്ോൻ കഴിഞ്ഞതക വചയ്ത 

ബ്ജോലിയുവട കൂലിബ്യോ പിന്നീടക അബ്ങ്ങോട്ടക ബ്ജോലിബ്യോ കോരയമോയ 

കൃതയമോയ കോലയളവില് കിട്ടുന്നില്ല എന്നക വതോഴിലോളികൾ 

പറഞ്ഞു 

❖ വതോഴിലോളികളില് നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുവട 

അടിസ്ഥോനത്ില് ഫറക എയ്ഡക ബ്ബോക്സക ലഭിക്ുന്നിവല്ലന്നും 

ലഭിച്ചവർക്ക അതിനുള്ള ചിലവക കൺവീനറോണക വ ിച്ചവതന്നും 

അറിയോൻ കഴിഞ്ഞു 

❖ ഫറക എയ്ഡക ബ്ബോക്സക ടോർബ്പോളിൻ എന്നിവയകക്ക ചിലവോയ തുക 

പഞ്ചോയത്ില് നിന്നും ലഭിച്ചില്ല എന്നക വതോഴിലോളികൾ 

അഭിഗ്പോയവപ്പട്ടു 
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❖ ഫീല്ഡക പരിബ്ശോധനയില് ഡി പി 269426 നീർത്ട ഗ്പവർത്ികൾ 

വർക്ില് കൺവീനർ കോണിച്ചു തന്നതക ഗ്പകോരം മൂന്നക മഴക്ുഴികൾ 

മോഗ്തമോണക കോണോൻ കഴിഞ്ഞതക കൂടോവത 65 കുഴികളും എന്നോല് 

വതങ്ങിൻ കുഴി നിർമ്മോണം നീർത്ടോധിഷ്ഠ ിത ഗ്പവർത്ികൾ 

എന്നവർക്ക വരുന്നതല്ല വർക്ക ഫയലില് ജയകുമോരി യുവട 

അബ്പേ മോഗ്തമോണുണ്ടോയിരുന്നതക 

❖ വതോഴിലോളികളുവട വതോഴില് കോർഡക പരിബ്ശോധനയില് കോർക്ും 

തവന്ന പുതിയകോർഡുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടക ആയിരുന്നില്ല 

 

ഫയല് പെിദശാേനയില് കതെത്തിയത ്

◆കവർ ബ്പജക ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല. 

◆വചക്ക ലിറക ഇല്ല 

◆ഭരണോനുമതിഉണ്ടോയിരുന്നു ഒപ്പും  ീലും ഇല്ല തീയതി ഇല്ലോയിരുന്നു. 

◆ ോബ്ങ്കതിക അനുമതിഉണ്ടോയിരുന്നു. 

◆ഡിമോൻഡക ബ്ഫോം ഇല്ലോയിരുന്നു. 

◆എറിബ്മറ്ക ജനകീയ ഭോഷ്യില് ഉള്ളതോയിരുന്നില്ല 

◆ആേൻ പ്ലോൻ ബ്കോപ്പി ഇല്ലോയിരുന്നു 

◆വർക്ക അനുവദിച്ചു വകോണ്ടുള്ള ബ്ഫോറംഇല്ലോയിരുന്നു 

◆ജിബ്യോ ടോഗക ബ്ഫോബ്ട്ടോഇല്ലോയിരുന്നു 

◆ബ്ഗ്ഡോയിംഗകആൻഡക ഡിക ൻ ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല 

◆ 3 ബ്റജക ബ്ഫോബ്ട്ടോഗ്ഗോഫകഇല്ലോയിരുന്നു 

◆ഗ്പവൃത്ി പൂർത്ീകരണ പഗ്തം ഇല്ല 
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➢ മറർ ബ്റോൾ നമ്പർ 25059 25060 എന്നിവയില് വവട്ടി തിരുത്ലുകൾ 

ഉണ്ടോയിരുന്നു 

 

ഗ്ഗാമ ഭ 

ഗ്ഗാമ ഭ ചര്ടച്ചകൾ 

➢ ബ്വതനം കൃതയമോയി ലഭിക്ുന്നിവല്ലന്നക വതോഴിലോളികൾ ഒന്നടങ്കം 

പറഞ്ഞു  

➢ തുടക്ത്ില്പണിസ്ഥലത്ക എല്ലോ  ൗകരയങ്ങളും ഉണ്ടോയിരുന്നു 

എന്നോല് ഇബ്പ്പോൾ കിട്ടുന്നിവല്ലന്നും ഒരുപോടക വതോഴിലോളികൾ 

പറഞ്ഞു 

➢ ഫറകഎയ്ഡഡകബ്ബോക്സിനു കൺവീനർ തൻവറ കയ്യില് നിന്നും ആണക 

കപ  ചിലവോക്ിയതക എന്ന പരോതി പറഞ്ഞു  

➢ മറർ ബ്റോൾ ഇല്ലോവത ബ്ജോലി വചയ്യോബ്മോ നടന്നതോയി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടക 

ഇതിനക വിശദീകരണം നല്കോബ്മോ എന്നക കമല എന്ന വതോഴിലോളി 

ബ്ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷ്വത് ഒപ്പക ഇബ്പ്പോൾ ഇടോൻ കഴിയുബ്മോ 

എന്നും കമല എന്ന വതോഴിലോളി ആവശയവപ്പട്ടു 

➢  ി ഐ ബി ഫണ്ടക വിനിബ്യോഗം എഗ്തയോവണന്നും അതിൻവറ 

നടപടി കൾ നടപടികൾ എങ്ങവനയോവണന്നും വതോഴിലോളി ബ്ചർന്നക 

ബ്ചോദിച്ചു 

➢ ഒരു കുടുംബത്ിനക നൂറക വതോഴില്ദിനം എന്ന  ഗ്മ്പദോയം മോറ്ി ഒരു 

വതോഴിലോളിക്ക നൂറക വതോഴില്ദിനം എന്ന രീതിയിബ്ല്മോറിക്ൂവട 

വഷ്ർളി എന്ന വതോഴിലോളി ആവശയമുന്നയിച്ചു 

➢ പണി സ്ഥലത്ക ഉണ്ടോയ അപകടചിലവകപഞ്ചോയത്ക 

നിർവ ിബ്ക്ണ്ടതക അബ്ല്ല എന്നക കമല എന്ന വതോഴിലോളി 

ആവശയവപ്പട്ടു 
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എം ജി എൻ ആർ ഇ ജിഓവർ ിയർ വതോഴിലോളികൾക്ുള്ള 

ആവശയങ്ങൾക്ക മറുപടി നല്കി 

➢ ബ്വതനംതോമ ിക്ുന്നതില്പഞ്ചോയത്ിനയോവതോരുപങ്കുമില്ലബ്കഗ്ര

ഫണ്ടകലഭിക്ുന്നതിനകഅനു രിബ്ച്ചവതനംലഭിക്ുന്നതോണക 

➢ വോർഡില്  ൗകരയം ലഭയമോക്ോൻ എഡിഎ ക അക്ൗണ്ടില് 

നിന്നും പണം ലഭയമോക്ി പഞ്ചോയത്ക കമ്മിറ്ിയുമോയി ആബ്ലോചിച്ചക 

നടപടികൾ ആരംഭിക്ുന്നതോണക 

➢ ഫറക എയ്ഡക ബ്ബോക്സക ചിലവക ര ീതക നല്കുന്ന ഗ്പകോരം പഞ്ചോയത്ില് 

നിന്നും ലഭിക്ുന്നതോണക 

➢ വതോഴില് ലഭയമോക്ോൻ ക റ്ക മീറ്ിംഗക ഉടവന കൂടുവമന്നും 100 

വതോഴില്ദിനം ലഭയമോക്ുവമന്നും ഓവർ ിയർ ഉറപ്പുനല്കി 

➢ ബ്ബോർഡിനു ബ്വണ്ടി ഒരു വതോഴിലോളിക്ും കപ  വകോടുത്ിട്ടില്ല 

വർക്ക തുടങ്ങുബ്മ്പോൾ തവന്ന CIB സ്ഥോപിക്ണം. എറിബ്മറ്ില്CIB ക്ക  

ഉള്ള തുക ബ്രഖ്വപ്പടുത്ിയിട്ടുണ്ടക ബ്ബോർഡിനക ശരോശരി 2000 

രൂപയോണക വി ിതം എറിബ്മറ്ക. 

➢ ബ്കരളത്ില് ഇബ്പ്പോഴവത് ശരോശരി വതോഴില്ദിനം 50 ആണക 

എല്ലോവർക്ും നൂറക വതോഴില്ദിനം ലഭയമോക്ി അതിനുബ്ശഷ്ം 150 

വതോഴില്ദിനങ്ങൾ ആക്ുന്നതിവന പറ്ി ആബ്ലോചിക്ും 

➢ പണി സ്ഥലത്ക അപകടം ക ഡക ഡയറിയില് 

ബ്രഖ്വപ്പടുത്ുകയും വോർഡക വമമ്പറിനകവറ ഒപ്പകലഭിച്ചതിനുബ്ശഷ്ം 

പഞ്ചോയത്ില് എത്ിബ്ക്ണ്ടതോണക. ചിലവോയ തുകയുവട ര ീതക 

  ിതം പഞ്ചോയത്ക ഓഫീ ില് എത്ിക്ുക 

➢ മറബ്റോൾഇല്ലോവത യോവതോരു കോരണവശോലും ബ്ജോലി വചയ്യുന്നതക 

കുറ്കരമോണക 

➢ ആസ്തി വിക ന പദ്ധതികൾ ഉടൻ ആരംഭിച്ച എല്ലോ 

വതോഴിലോളികൾക്ും നൂറക വതോഴില്ദിനം ലഭയമോക്ും 
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➢ 60 വയസ്സക കഴിഞ്ഞവർക്ക നഴ്സറി യൂണിറ്ക ബ്പോലുള്ള ഗ്ഗൂപ്പുകൾ ഉണ്ടക 

അതുവഴി അവർക്ക നൂറുദിനം വതോഴില് നല്കും 

➢ നീർത്ടോധിഷ്ഠ ിത ഗ്പവർത്ികൾ കബ്മ്പോറക കുഴി ബ്കോണ്ടൂർ 

ഗ്പവർത്ികൾ വചയ്തു ഈ  ോമ്പത്ിക വർഷ്ം തവന്ന 

വതോഴിലോളികൾക്ും 100 വതോഴില് ദിനങ്ങൾ ലഭയമോക്ും 

➢ ബ് ോഷ്യല് ഓഡിറ്ക ടീമിനക കൃതയമോയ പണി സ്ഥലം കോണിച്ചു 

വകോടുക്ോൻ അതോതക കൺവീനർമോർ 

ബോധയസ്ഥരോണകഇക്ോരയത്ില് എല്ലോ കൺവീനർമോരും ഗ്ശദ്ധ 

പുലർത്ണവമന്നും ആവശയവപ്പട്ടു പറഞ്ഞിരിക്ുന്ന രീതിയില് 

തവന്ന ആകണം എന്നും പദ്ധതി നിലനില്പ്പിനക എല്ലോവരും 

  കരിക്ണവമന്നും വയക്തമോക്ി 

 

വാര്ടഡ് :10 

വാര്ടഡിന്തറ ദപെ് –തണ്ണിദക്കാണം  

വാര്ടഡ് തലത്തില്   തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില് െജി ്തറര്ട 

തചയ്തവെുതെവിവെങ്ങൾ 

വതോഴില് 

കോർഡക ( 

ആവക)422  

ആകകറ്ീവക 

വതോഴില് കോർഡക  

168 

ആകകറ്ീവക 

വതോഴില് കോർഡക  

(sc/എ ക,ടി) 

നൂറു ദിന 

വതോഴില് 

105 

 

ഓഡിറ്ിനു വിദേയമാക്കിയ ഗ്പവര്ടത്തനങ്ങൾ 

1. 2018 -19 ഖണ്ഡിക 5ല് പൊമര്ടശിച്ചി്ുള്ള ഭൂമിയില് 

വിക നഗ്പവര്ടത്തനങ്ങൾ 

DP code : DP/276291 

Estimate:35000 

Expenditure :331752 

 ആവക വതോഴില് ദിനങ്ങൾ:1202 



80 
 

 തുടങ്ങിയ തീയതി :18/12/18 

അവ ോനിച്ച തീയതി:132/19 

M-ബുക്ക നമ്പർ:234 

 

2. വിളയില് കെ മുതല് ആല്ത്തറമൂെ് വതെയുള്ള നീര്ടച്ചാല് 

നവീകെണം 

           DP code: IC/218931 

എറിബ്മറ്ക:120000 

 ചിലവോയ തുക :113988 

ആവക വതോഴില്ദിനങ്ങൾ:413 

 തുടങ്ങിയ തീയതി :1/3/19 

അവ ോനിച്ച തീയതി :15/3/19 

M ബുക്ക നമ്പർ:254 

 

3. 2018 -19 ഖണ്ഡിക 5 ല് പൊമര്ടശിച്ചി്ുള്ള ഭൂമിയില് ഭു 

വിക നഗ്പവര്ടത്തനങ്ങൾ 

വർക്ക  ബ്കോഡക :   DP/276290 

എറിബ്മറ്ക :350000 

ചിലവോയ തുക :328716 

ആവക വതോഴില് ദിനങ്ങൾ :1258 

 തുടങ്ങിയ തീയതി :18/12/18 

അവ ോനിച്ച തീയതി:8/2/18 

M ബുക്ക നമ്പർ:235 

   

4.തചറുകിെ നാമമാഗ്ത കര്ടഷ്കെുതെ ഭൂമിയില് 

ഭുവിക നഗ്പവര്ടത്തനങ്ങൾ 

(ഇറത്തി യില് ഭാഗം ) 
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വർക്ക ബ്കോഡക:DP/274825 

 എറിബ്മറ്ക:400000 

 ചിലവോയ തുക:387228 

 ആവക വതോഴില് ദിനങ്ങൾ:140 

 തുടങ്ങിയ തീയതി :27/11/18 

അവ ോനിച്ച തീയതി:5/1/19 

എം ബുക്ക നമ്പർ:198 

5.2018 19 തചറുകിെ നാമമാഗ്ത കര്ടഷ്കെുതെ ഭൂമിയില് ഭു 

വിക നഗ്പവര്ടത്തനങ്ങൾ പണയില് ഭാഗം 

വർക്ക ബ്കോഡക:DP/274824 

 എറിബ്മറ്ക :400000 

ചിലവോയ തുക :383916 

ആവക വതോഴില് ദിനങ്ങൾ:1391 

തുടങ്ങിയ തീയതി:8/11/18 

അവ ോനിച്ച തീയതി:15/219 

M ബുക്ക  നമ്പർ:200 

6.2018 -19 നീര്ടത്തൊേിഷ്ഠ ിത ഗ്പവര്ടത്തികൾ(ഭാഗം -1) 

വർക്ക  ബ്കോഡക :DP/269428 

എറിബ്മറ്ക :500000 

ചിലവോയ തുക:494040 

ആവക വതോഴില്ദിനങ്ങൾ:422 

 തുടങ്ങിയ തീയതി:18/7/18 

അവ ോനിച്ച തീയതി:11/10/18 

M ബുക്ക നമ്പർ:74 

     7. 2018 19 നീര്ടത്തൊേിഷ്ഠ ിത ഗ്പവര്ടത്തികൾ(ഭാഗം 2) 

വർക്ക  ബ്കോഡക :DP/269430 

 എറിബ്മറ്ക :500000 

ചിലവോയ തുക:495696 

 ആവക വതോഴില്ദിനങ്ങൾ:1796 

 തുടങ്ങിയ തീയതി:20/7/18 
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അവ ോനിച്ച തീയതി:1/11/18 

M ബുക്ക നമ്പർ:77 

8. 2018 19 നീര്ടത്തൊേിഷ്ഠ ിത ഗ്പവര്ടത്തി ആല്ത്തറ മൂെ് ഭാഗം  3 

വർക്കബ്കോഡക :DP/269431 

എറിബ്മറ്ക :500000 

 ചിലവോയ തുക:494316 

 വതോഴില് ദിനങ്ങൾ:1791 

 തുടങ്ങിയ തീയതി:14/9/18 

 അവ ോനിച്ച തീയതി:1/11/18 

Mബുക്ക നമ്പർ:138 

9.നഴ്സറി യൂണിറ്് െൂപീകെണം  

എറിബ്മറ്ക :233000 

ചിലവോയ തുക:207828 

 വതോഴില്ദിനം:776 

  തുടങ്ങിയ തീയതി:24/12/18 

 അവ ോനിച്ചതക:13/1/19 

 

 ഫയല് പെിദശാേനയില് കതെത്തിയ വിവെങ്ങൾ 

1. കവര്ടദപജ്  

ഫയലിനകവറ അടിസ്ഥോന വിവരങ്ങൾ കവർ ബ്പജില് ഉണ്ടക. പബ്േ 8 

ഗ്പവർത്ിയിലും കവർബ്പജക കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല 

2. തചക്ക് ലിസ്റ്റ ്

 ഒരു ഫയലിലും വചക്ക  ലിറക ഇല്ലോയിരുന്നു. 

3.ആക്ഷൻപ്ലാൻ ദകാപ്പി  

ഒരു ഫയലിലും ഇല്ലോയിരുന്നു.      

4.അഡ്മിനി ്ദഗ്െറ്ീവ്  ാങ്ക്ഷൻ  
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DP/274824, DP/274825, IC/218931 എവന്ന ഫയലുകളില് ഇല്ലോയിരുന്നു 

5.തെക്നിക്കല്  ാങ്ക്ഷൻ  

IC/218931 എന്ന ഫയലില് വടക്നിക്ല്  ോങകഷ്ൻ ഇല്ലോയിരുന്നു 

ബോക്ിയുള്ളവയില് ഒപ്പും  ീലും ഇല്ലോയിരുന്നു. 

6. ഡീതറ്യില്ഡ് എസ്റ്റിദമറ്് 

ഒരു ഗ്പവർത്ി നടപ്പിലോക്ുന്നതിനോയി എൻജിനീയറിങക വിഭോഗം 

തയ്യോറോക്ുന്ന  ോബ്ങ്കതിക ബ്രഖ്യോണക എറിബ്മറ്ക എല്ലോഫയലിലും  

എറിബ്മറ്ക ഉണ്ടോയിരുന്നു. 

7. ദഗ്ഡായിങ് ആൻഡ് ഡിസ ൻ : 

ഒരു ഫയലില് ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല. 

8. ഡിമാൻഡ് ദഫാം: 

ഒരു ഫയലിലും ഇല്ലോയിരുന്നു. 

9. വര്ടക്ക് അദലാദക്കഷ്ൻ ദഫാം: 

ഒരു ഫയലിലും ഇല്ലോയിരുന്നു. 

10. ഇ-മദഗ്സ്റ്റാൾ  ദകാപ്പി: 

 ഒരു വതോഴിലോളി വതോഴിവലടുക്ുനു എന്നക വതളിയിക്ുന്ന ഒഫീഷ്യല് 

ബ്രഖ്യോണക മബ്ഗ്റോൾ എല്ലോവർക്ു ഫയലുകളിലും പൂരിപ്പിച്ചക മോറർ 

ബ്റോള്കളുണ്ടോയിരുന്നു. പരിബ്ശോധിച്ചക ഉബ്ദയോഗസ്ഥനകവറ ബ്പരക,  ീല്,  ഒപ്പക 

എന്നിവ ഉണ്ടോയിരുന്നു.DP/269430 ഈ ഫയലിവല 5മോറബ്ഗ്ടോൾ കയോൻ ല് 

വചയ്തിരുന്നു.DP/274824, DP/276291 എന്നിവയില് വവട്ടി തിരുത്ലുകൾ 

കോണവപ്പട്ടു. 

11ഇ -മദഗ്സ്റ്റാൾ മൂദവതമന്റ് ലിപ് : 

DP/274824, DP/269428 എന്നീ ഫയലുകൾ ഇല്ലോയിരുന്നു. ബോക്ി ഫയലില് 

ഓവർ ിയർ AE, ഡോറ്ോ എൻഗ്ടി ഓപ്പബ്ററ്ർ എന്നിവരുവട ഒപ്പു   

ഉണ്ടോയിരുന്നു. എന്നോല് വ ഗ്കട്ടറിയുവട ഒപ്പും  ീലും ഇല്ലോയിരുന്നു. 

12. ദവജ് ലിസ്റ്റ്: 

 എല്ലോ ഫയലിലും ഉണ്ടോയിരുന്നു. ബന്ധവപ്പട്ട ഉബ്ദയോഗസ്ഥരുവട ഒപ്പും 

 ീലും ഇല്ലോയിരുന്നു. 

13.FTO: 
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 ഒരു ഫയലിലും ഇല്ലോയിരുന്നു 

14. എം ബുക്ക്: 

 എല്ലോ ഫയലിലും ഉണ്ടോയിരുന്നു. എന്നോല് ഒന്നിനും  ർട്ടികഫ 

വചയ്തിട്ടില്ലോയിരുന്നു. 

15. തമറ്ീെിയല് തഗ്പാകയൂര്ടതമൻറ് ദസ്റ്ററ്്തമന്റ്: 

 ഒരു ഫയലിലും ഇല്ലോയിരുന്നു. 

16. തമറ്ീെിയല് ബില്ലി ആൻഡ് വൗച്ചര്ട: 

ഒരു ഫയലിലും ഇല്ലോയിരുന്നു. 

17. ദറായല്റ്ി തപയ്തമന്റ് റ ീപ്റ്്: 

 ഒരു ഫയലിലും ഇല്ലോയിരുന്നു. 

18. ഗ്തീ ദസ്റ്റജ് ദഫാദ്ാഗ്ഗാഫ് : 

ഒരു ഫയലിലും ഇല്ലോയിരുന്നു. 

 19. ജിദയാ ൊഗ് ദഫാദ്ാഗ്ഗാഫ് : 

ഒരു ഫയലിലും ഇല്ലോയിരുന്നു. 

20. വര്ടക്ക് കംപ്ലീഷ്ൻ  ര്ട്ിഫിക്കറ്്: 

ഒരു ഫയലിലും ഇല്ലോയിരുന്നു. 

21. ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്് റിദപ്പാര്ട്്: 

ഒരു ഫയലിലും ഇല്ലോയിരുനു  

 22. സ റ്് ഡയറി : 

എല്ലോ ഫയലിലും ഉണ്ടോയിരുന്നു. 

 

 ഫീല്ഡിതല കതെത്തലുകൾ  

1. വിളയില് കട മുതല് ആല്ത്റമൂടക വവരയുള്ള നീർച്ചോല് 

നവീകരണം 

IC/218931 

നീർച്ചോല് ഇനകവറ വശങ്ങവളല്ലോം കോടു പിടിച്ചിരുന്നു 

ചിലഭോഗങ്ങളില് എല്ലോം മണ്ണക നിറഞ്ഞു 
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കിടന്നിരുന്നതിനോല്അളവുകൾ അളന്നു തിട്ടവപ്പടുത്ോൻ 

 ോധിച്ചില്ല. 

2. 2018- 19 ഖ്ണ്ഡിക  അഞ്ചില് പരോമർശിച്ചിട്ടുള്ള ഭൂമിയില് ഭു 

വിക നഗ്പവർത്നങ്ങൾ( ഡിപി /276290) വനയ്യോം വിള ഭോഗം. 

 

 ഗ്പ ന്ന, ഗ്പകോശക എന്നിവരുവട ഭൂമി  രർശിച്ചു. കോടക വവട്ടി മോറ്ല് 

ഗ്പവർത്ിയോണക ഇവിവട നടന്നതക. വിജിയുവട പരിബ്ശോധിച്ചക ഇവിവടകോടു  

മൂടിയ അവസ്ഥയോയിരുന്നു. വീട്ടിലോളു ഇല്ലോത്തിനോല് 

വതോഴില്കോർഡക  പരിബ്ശോധിക്ോൻ കഴിഞ്ഞില്ല. രവീഗ്രൻ,  ഞകജു 

എന്നിവരുവട ഭൂമി കോർഷ്ിക ആവശയത്ിനോയി കോടുവവട്ടിവത്ളിച്ചക 

അവിവട വോഴ മരച്ചീനി എന്നിവ കോണോൻ കഴിഞ്ഞു. വർക്ുകൾ എല്ലോം 

തവന്ന കോടു  മൂടവപ്പട്ട അവസ്ഥയിലോയിരുന്നു. 

3. ഖ്ണ്ഡിക  അഞ്ചല് പരോമർശിച്ചിട്ടുള്ള 

ഭൂമിയില്ഭുവിക നഗ്പവർത്നങ്ങൾഇറത്ിഭോഗം (ഡിപി/276291) 

 ഈ ഗ്പവർത്ി ഉഷ്  ര മ്മ  ുനിത ബിരു എന്നിവരുവട 

ഭൂമിയില് ആണക നടന്നതക. ഈ ഭൂമിയില് വോഴ ബ്ചമ്പക മഞ്ഞൾ 

എന്നിവ യോണക കൃഷ്ി വചയ്തിരിക്ുന്നതക. ബ്ജോലി സ്ഥലത്ക വവച്ചക 

ബീന എന്ന വതോഴിലോളിവയപോമ്പക കടിച്ചു, അവർക്ക 

ചികിത്സയകക്ോയി പണം വതോഴിലോളികൾ പിരിച്ചു 

വകോടുക്ുകയോണക വചയ്തതക. ചികിത്സ വചലവിനോയി ബീനക്ു 

യോവതോരുവിധ   ോയവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 

 ഫറക എയ്ഡക ബ്ബോക്സക വതോഴിലോളികളുവട ഷ്ോർപ്പണിങക  ചോർജക നിന്നക 

പണം പിരിച്ചോണക വോങ്ങിക്ുന്നതക. ഇബ്പ്പോൾ ആശോവർക്ർമോർ 

വകോണ്ടക വകോടുക്ുന്നുണ്ടക എന്നോണക അറിയോൻ കഴിഞ്ഞതക 

4. 2018 19 വചറുകിട നോമമോഗ്ത കർഷ്കരുവട ഭൂമിയില് 

ഭൂവിക നഗ്പവർത്നങ്ങൾ പണയില് ഭോഗം (ഡിപി/274824) 

 ഈ ഗ്പവർത്ിയില് വോഴകൃഷ്ി വതങ്ങിൻ കുഴി വതങ്ങിൻ കത 

നടല്  വതങ്ങിൻ തടം മഴക്ുഴികൾ മരിച്ചീനി തടവമടുക്ല് ബ്ചന 

ബ്ചമ്പക എന്നിവയകക്ുള്ളകുഴികൾ തുടങ്ങിയവ കോണോൻ കഴിഞ്ഞു. 

വർക്ക വചയ്തവരുവട പുരയിടത്ില് ഈ വർക്ുകൾ ഫല  ഗ്പദം 

ആവയന്നക വീട്ടുടമസ്ഥൻ നിന്നക മനസ്സിലോക്ോൻ കഴിഞ്ഞു. വറജീന 

ഗ്ശീബ്രഖ് ലളിതോംബിക രോഗിണി എന്നീ വതോഴിലോളികളുവട 

വതോഴില് കോർഡക പരിബ്ശോധിച്ചു. പണി സ്ഥലത്ക 

വതോഴിലോളികൾക്ക ആവശയമോയ  ൗകരയങ്ങൾ ലഭിക്ുന്നുണ്ടക 

വതോഴിലോളികൾക്ക ആവശയമോയ വർക്ുകൾ ലഭിക്ുന്നില്ല എന്ന 

പരോതി ലഭിച്ചു. നഗരൂർ വ ല്ത്ക വ നകറർ വഴി ഫറക എയ്ഡക 
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ബ്ബോക്സില് ബ്വണ്ട  ോധനങ്ങൾ നല്കുന്നുവണ്ടന്നക അറിയോൻ 

കഴിഞ്ഞു. 

5. വചറുകിട നോമമോഗ്ത കർഷ്കരുവട ഭൂമിയില് 

ഭുവിക നഗ്പവർത്നം ഇറത്ി ഭോഗം(DP/274825) 

 ഈ വർക്ിവന ഭോഗമോയി കിളക്ല്ബ്ചമ്പിൻ കുഴി വോഴ കുഴി 

മരിച്ചീനി തടവമടുക്ല് വതങ്ങിൻതടം എടുക്ല് എന്നിവയോണക 

വചയ്തതക. വചയ്ത വർക്ുകൾ എല്ലോം കോണോൻ കഴിഞ്ഞു. എല്ലോം 

കോടുപിടിച്ച അവസ്ഥയിലോയിരുന്നു. വറജീന  ുധ  വിത 

എന്നിവരുവട വതോഴില് കോർഡ്കൾ പരിബ്ശോധിച്ചു. അടിസ്ഥോന 

 ൗകരയങ്ങൾ ഒന്നും തവന്ന ഇവർക്ക ഇല്ല. വർക്ക നടന്നിരുന്ന 

സ്ഥലം കോണിക്ോൻ രമോമണി മോറ്ിനക എത്ോൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല 

അതിനുപകരം ലീല ബ്മറ്ക ആണക പണികഴിഞ്ഞക സ്ഥലങ്ങൾ 

കോണിച്ചു തന്നതക.  

6. 2018 -19 നീർത്ടോധിഷ്ഠ ിത ഗ്പവർത്ികൾ ഭോഗം1 (ഡിപി /269428) 

 അഞ്ചു ഘട്ടങ്ങളോയി ആണക പണി പൂർത്ീകരിച്ചിരിക്ുന്നു. 

മഴക്ുഴികൾ ബ്വറകകുഴി വതങ്ങും കുഴി പുരയിടം തട്ടുകളോയി 

തിരിക്ുകയും അതിരു ബ്കോരല് പുരയിടം തട്ടുകളോയി തിരിച്ചക 

ജലം തോഴകന്നു ബ്പോകുവോൻ വിധത്ില് ഒരുകല് എന്നിവ കോണോൻ 

കഴിഞ്ഞു. ഗ്പ ന്ന  ജീന രോഗിണി  ുധ ജയകുമോർ എന്നിവരുവട 

വതോഴില് കോർഡുകൾ  പരിബ്ശോധിച്ചു. അടിസ്ഥോന  ൗകരയങ്ങൾ 

ഒന്നും തവന്ന ഇവർക്ക ഇല്ല. കഴിഞ്ഞ  ോമ്പത്ിക വർഷ്ത്ില് 100 

പണി ലഭിച്ചവരുവട ആയിരം രൂപ ബ്ബോണ ക ഒരു വിഭോഗം 

വതോഴിലോളികൾ കകപ്പറ്ുകയും മറ്ുചിലർക്ക ഇനിയും ഈ തുക 

ലഭിച്ചില്ല എന്നുഅറിഞ്ഞു. ബ്ബോണ ക കിട്ടോത് വതോഴിലോളികളും 

ഓണത്ിനക മുമ്പക വവരയുള്ള ബ്വദനം കിട്ടോത് വതോഴിലോളികളും 

ഇതുവവരയും നഷ്ടപരി ോരത്ിനക അബ്പേ നല്കിയിട്ടില്ല. 

പുതിയ  ോമ്പത്ിക വർഷ്ം ആരംഭിച്ച പുതിയ വതോഴില് 

കോർഡിനക അബ്പേ നല്കിയിട്ടും കോർഡക തീർന്ന കോരണവശോല് 

ഇനിയും വതോഴില്കോർഡക വതോഴിലോളികൾക്ക കിട്ടിയിട്ടില്ല. 

7. 2018-19 നീർത്ടോധിഷ്ഠ ിത ഗ്പവർത്ികൾ ഭോഗം2 (ഡിപി /269430) 

 ഈ ഗ്പവർത്ി  ോബു കമഥിലി അമ്പിളി ഉഷ് ജയലളിത 

അംബിക എന്നിവരുവട ഭൂമിയില് ആണക നടന്നതക. അമ്പിളിയുവട 

ഭൂമിയില് രണ്ടക മഴക്ുഴികൾ ഉണ്ടോയിരുന്നു. അതിവലോന്നക മണ്ണക മൂടി 

കിടന്നു. മബ്റ്തക കോടുപിടിച്ചക അവസ്ഥയിലോയിരുന്നു. ോബുവിനകവറ  

വീട്ടില് ആൾ ഇല്ലോയിരുന്നു അതിനോല് വതോഴില് കോർഡക 

പരിബ്ശോധിക്ോൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എല്ലോവരുവടയും ഭൂമിയില് വോഴ 
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മരച്ചീനി ബ്ചമ്പക എന്നിവയോണക കൃഷ്ി വചയ്തിരുന്നതക. ഭൂമിവയല്ലോം 

കോടു പിടിച്ച അവസ്ഥയില് ആയിരുന്നു. 

8. 2018 19 നീർത്ടോധിഷ്ഠ ിത ഗ്പവർത്ികൾ ആല്ത്റമൂടക 

ഭോഗം3(DP/269431) 

 ഈ ഗ്പവർത്ി  ുധർമ്മ റിബ്ജോ  ുഗന്ധി എന്നിവരുവട 

ഭൂമിയിലോണക വചയ്തതക. ഈ ഭൂമിയില് എല്ലോം തവന്ന മരച്ചീനി വോഴ 

എന്നിവയോണക കൃഷ്ി വചയ്തിരിക്ുന്നതക. എല്ലോം തവന്ന കോടു പിടിച്ച 

അവസ്ഥയില് ആയിരുന്നു. 

9 നഴ്സറി യൂണിറ്ക രൂപീകരണം(DP/268886) 

 വിത്ുകൾ ബ്ശഖ്രിച്ചക കവറില് മണ്ണക നിറച്ചക ഫലവൃേകതകൾ 

നടുകയോയിരുന്നു ഗ്പവർത്ി.3500 കതകൾ നട്ടു എന്നോണക 

അറിയോൻ കഴിഞ്ഞതക. കതകൾ വിതരണം വചയ്ത നിലയിലോണക 

കോണോൻ കഴിഞ്ഞതക 

 

 ഗ്ഗാമ ഭ ചര്ടച്ചകളും തീെുമാനങ്ങളും 

 ചര്ടച്ചകൾ 

* ടോർബ്പ്പോളിൻ ഷ്ീറ്ക ഫറക എയ്ഡക ബ്ബോക്സക കുടിവവള്ളം എന്നിവ 

ലഭയമോക്ണവമന്നക വതോഴിലോളികൾ ആവശയവപ്പട്ടു 

* ഗ്പവർത്ി വചയ്ത സ്ഥലങ്ങൾ ഭൂരിഭോഗവും കോടക മൂടവപ്പട്ട കിടക്ുന്നു 

ഇതിവനന്തോണക ഗ്പതിവിധി എന്ന വതോഴിലോളി ബ്ചോദിച്ചു 

* മോറർ വോങ്ങുവോനും വകോണ്ടുബ്പോകുന്നതിനും ആറ്ിനക യോഗ്തോക്ൂലി 

ലഭയമോക്ണവമന്നക ബ്മറ്ക ആവശയവപ്പട്ടു 

* കയ്യോല ബ്കോരല് അതിനകവറ അളവുകൾ എങ്ങവനയോവണന്നക 

വിശദീകരിക്ോൻ വതോഴിലോളി ആവശയവപ്പട്ടു. 

* കോർഡക പുതുക്ി കിട്ടോൻ കോലതോമ ം വരുന്നു 

* ആദയമുണ്ടോയിരുന്ന 115 മൺവവട്ടി കൾ കോണ്മോനില്ല 

 

 തീെുമാനങ്ങൾ 

MGNREGA AE വതോഴിലോളികളുവട  ംശയങ്ങൾക്ക മറുപടി നല്കി. 

* ഫണ്ടുകൾ യഥോ മയം കിട്ടോത്തിനോലോണക ബ്നരവത് 

വോങ്ങിച്ചിരുന്നതക രീതിയില് ടോർബ്പോളിൻ ഷ്ീറ്ുകളും ഫറക എയ്ഡക ബ്ബോക്സക 

കളും ലഭയമോക്ോൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നും അക്ൗണ്ടില് കപ  
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ബോക്ിയുവണ്ടങ്കില് പഞ്ചോയത്ക കമ്മിറ്ിയുമോയി ആബ്ലോചിച്ചക 

ലഭയമോക്ുവമന്നും മറുപടി പറഞ്ഞു. 

* ബ്വദനം ലഭിക്ോൻ തോമ ിക്ുന്നതക ബ്കഗ്രത്ില് നിന്നുള്ള ഫണ്ടക 

വരുന്നതനു രിച്ചക വകോടുക്ുകയോണക വചയ്യുന്നതക ലഭയതക്ുറവോണക 

ബ്വദനം   കവകോൻ കോരണം.  

* കോർഡക അച്ചടിച്ച വരോൻ കവകുന്നതിനോല് ആണക  കോർഡക പുതുക്ി 

നല്കോത്തക.  

* ഒരു കൺവീനർ ഇന്നക ഒരു വർഷ്ത്ില് മോക്സിമം 500 രൂപ 

നല്കണവമന്നുള്ള നിയമം നിലവില് വരും എന്നക അഭിഗ്പോയവപ്പട്ടു 

* വയക്തിഗത ആനുകൂലയങ്ങൾ ആയ കിണർ കക്ൂ ക കിണറ്ിവല 

കഴുത്ു വകട്ടക ആട്ടിനകകൂടക വതോഴുത്ക ബ്കോഴികൂടക എന്നിവ 

ആയിരിക്ണം ഇനി ഗ്പധോനമോയും ഗ്പവർത്ികളില് ഉൾവപ്പടുബ്ത്ണ്ടതക 

എന്നും അതുകൂടോവത കയ്യോല നിർമോണം മഴക്ുഴി നീളത്ിലുള്ള ചോല 

കബ്മ്പോറക കുഴി എന്നിവയും ആയിരിക്ും ഗ്പവർത്നങ്ങളോയി 

വതരവഞ്ഞടുബ്ക്ണ്ടതക എന്നുംAE  പറയുകയുണ്ടോയി.  

 

 

 

വാര്ടഡ് :11 

വാര്ടഡിന്തറ ദപെ് –തനെുമ്പറമ്്പ  

വാര്ടഡ് തലത്തില്   തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില് െജി ്തറര്ട 

തചയ്തവെുതെവിവെങ്ങൾ 

വതോഴില് 

കോർഡക ( 

ആവക)381  

ആകകറ്ീവക 

വതോഴില് കോർഡക  

134 

ആകകറ്ീവക 

വതോഴില് കോർഡക  

(sc/എ ക,ടി) 

നൂറു ദിന 

വതോഴില് 

92 

 

നഗെൂര്ട ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തിതല വാര്ടഡ് 11 ല് ഓഡിറ്ിന് 

വിദേയമാക്കിയ ഗ്പവൃത്തികൾ 

1. 2018 19 ഖണ്ഡിക 5 ല് പൊമര്ടശിക്കുന്നകുെുംബാംഗങ്ങളുതെ 

ഭൂമിയില് ഭൂവിക നം 
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വർക്ക ബ്കോഡക:DP/278059 

ഗ്പവൃത്ി ആരംഭിച്ചതക:01/02/19 

ഗ്പവൃത്ി പൂർത്ീകരിച്ചതക           : 28/02/19 

അടങ്കല് തുക                                      : 3,50000 

ചിലവോയതക                                           : 3, 43620/- 

മറർബ്റോൾ കളുവട എണ്ണം                : 26 

ആവക വതോഴില്ദിനങ്ങൾ                : 1245 

2.2018-19ദറാഡ്സ ഡില് വച്ചുപിെിപ്പിച്ച്ഫലവൃക്ഷസത്തകളുതെ 

 ംെക്ഷണം 

വർക്ക ബ്കോഡക:DP/268829 

ഗ്പവൃത്ി ആരംഭിച്ചതക:26/09/18 

ഗ്പവൃത്ി പൂർത്ീകരിച്ചതക               : 14/11/18 

അടങ്കല് തുക                                          : 155000 

ചിലവോയതക                                                : 146280 

മറർബ്റോൾ കളുവട എണ്ണം                     :13 

ആവക വതോഴില്ദിനങ്ങൾ                     : 530 

3. തചറുകിെനാമമാഗ്തകര്ടഷ്കെുതെഭൂമിയിതല ഭൂവിക നം 

വർക്ക ബ്കോഡക:DP/275262 

ഗ്പവൃത്ി ആരംഭിച്ചതക:28/12/18 

ഗ്പവൃത്ി പൂർത്ീകരിച്ചതക                  : 8/12/19 

അടങ്കല് തുക                                         : 400000 

ചിലവോയതക                                              : 3, 73980 
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മറർബ്റോൾ കളുവട എണ്ണം                   : 29 

ആവക വതോഴില്ദിനങ്ങൾ                  : 1355 

4. 2018-19 തചറുകിെ നാമമാഗ്ത കര്ടഷ്കെുതെ ഭൂമിയില് 

ഭൂവിക നം 

വർക്ക ബ്കോഡക:DP/274826 

എം.ബുക്ക നമ്പർ  : 211/18/19 

ഗ്പവൃത്ി ആരംഭിച്ചതക:24/12/18 

ഗ്പവൃത്ി പൂർത്ീകരിച്ചതക              : 14/01/19 

അടങ്കല് തുക                                         : 400000 

ചിലവോയതക                                              : 395232 

ആവക വതോഴില്ദിനങ്ങൾ                  : 1432 

5. 2018-19 തചറുകിെ നാമമാഗ്ത കര്ടഷ്കെുതെ ഭൂമിയില് 

ഭൂവിക നം 

വർക്ക ബ്കോഡക: DP/275261 

 എം ബുക്ക നമ്പർ: 221/18/19 

ഗ്പവൃത്ി ആരംഭിച്ചതക: 30/11/18 

ഗ്പവൃത്ി പൂർത്ീകരിച്ചതക: 06/12/18 

 ആവക വതോഴില്ദിനങ്ങൾ: 1396 

 

ഫയല് പെിദശാേനയില് കതെത്തിയ വിവെങ്ങൾ 

ആവക 5 വർക്ക ഫയലുകളോണക  വോർഡക 11 ല്ഉണ്ടോയിരുന്നതക. 

ബ്കഗ്ര  ർക്ോർ നിർബ്ദശഗ്പകോരം തോവഴപ്പറയുന്ന 21 ബ്രഖ്കളും 

 ംസ്ഥോന  ർക്ോർ 
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 നിഷ്കർഷ്ിക്ുന്ന 22 മവത് ബ്രഖ്യോയ ക റ്ക ഡയറിയും ഒരു വർക്ക 

ഫയലില്  

നിർബന്ധമോയും  ൂേിബ്ക്ണ്ടതോണക. 

1. കവർബ്പജക 

2. വചക്ക ലിറക  

3. ആേൻ പ്ലോൻ 

4. ഭരണോനുമതി  

5.  ോബ്ങ്കതിക അനുമതി  

6. ഡീവറ്യില്ഡക  എറിബ്മറ്ക  

7. ബ്ഗ്ഡോയിങക&ഡിക ൻ 

8. ഡിമോൻഡക ബ്ഫോം  

9. അബ്ലോബ്ക്ഷ്ൻ ബ്ഫോം  

10. ഇ മറർബ്റോൾ  

11. ഇ മറർബ്റോൾ മൂവകവമന്റ ക സ്ലിപക     

12. ബ്വജക ലിറക  

13. എഫക. ടി. ഒ. 

14. എം. ബുക്ക  

15. വമറ്ീരിയല് ബില് ആൻഡക വൗച്ചർ 

16. വമറ്ീരിയല് വഗ്പോകയൂർവമൻറക ബ്ററ്കവമനകറക   

17. ബ്റോയല്റ്ി ബ്പവമനകറക വറ ിപകറക   

18. ഗ്തീ ബ്റജക ബ്ഫോട്ടോഗ്ഗോഫ്സക  

19. ജി. ഇ. ഒ. ടോഗക ബ്ഫോബ്ട്ടോ  
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20. ഗ്പവൃത്ിപൂർത്ീകരണ ോേയപഗ്തം 

21. ബ് ോഷ്യല്ഓഡിറ്കറിബ്പ്പോർട്ടക 

22. ക റ്കഡയറി 

 

1. കവര്ടദപജ് 

ഒരു ഗ്പവൃത്ിയുവട അടിസ്ഥോന വിവരങ്ങൾ ഗ്പവൃത്ി ഫയലിൻവറ 

കവർ ബ്പജില് (നിഷ്കർഷ്ിക്ുന്ന മോതൃകയില്) ഉൾവക്ോള്ളിക്ണം 

എന്നുണ്ടക.  

പരിബ്ശോധിച്ച ഫയലുകളില് ഒന്നും തവന്ന കവർബ്പജക കോണോൻ 

 ോധിച്ചില്ല. 

2. തചക്ക് ലിസ്റ്റ ്

ഒരു ഗ്പവൃത്ി ഫയലില് ഗ്കമഗ്പകോരം ഏവതോവക് ബ്രഖ്കൾ എവിവട 

ഏതു ബ്പജു മുതല്  ൂേിച്ചിരിക്ുന്നു ഇന്നക മനസ്സിലോക്ോനുള്ള ഒരു 

ആധികോരിക ബ്രഖ്യോണക വചക്ക ലിറക.  

പരിബ്ശോധിച്ച 5ഫയലുകളിലും വചകക ലി കറക കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല. 

3. ആക്ഷൻ പ്ലാൻ 

ഏവറ്ടുത് ഗ്പവൃത്ിൾ ആേൻ പ്ലോനില് ഉൾവപ്പട്ടതും വഷ്ല്ഫക ഓഫക 

ബ്ഗ്പോജക്ടില് മുൻഗണനോഗ്കമം പോലിക്ുന്നതും ആവണന്നക കോണിക്ുന്ന 

ബ്കോപ്പി ഫയലില്  ൂേിബ്ക്ണ്ടതുണ്ടക. 

 ലഭയമോയ 5ഫയലുകളിലും ആേൻ പ്ലോൻ കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല. 

4. ഭെണാനുമതി 

ഗ്പവൃത്ി വചയ്യുന്നതിനക പഞ്ചോയത്ക നല്കുന്ന അനുമതിയോണക 

ഭരണോനുമതി. ഈ ബ്രഖ് എല്ലോ ഫയലുകളിലും  ൂേിബ്ക്ണ്ടതോണക.  

പരിബ്ശോധനയകക്ു വിബ്ധയമോക്ിയഎല്ലോ ഫയലുകളിലും 

ഭരണോനുമതി ൂേിച്ചിരുന്നു. ഭരണോനുമതി വ കയൂറില് നിന്നും 

ലഭയമോയ ബ്കോപ്പി ആയിരുന്നു. വ കയൂറില് ലഭയമോയ 
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ബ്കോപ്പിആവണങ്കില് ബ്പോലും പഞ്ചോയത്ക വ ഗ്കട്ടറിയുവട ഒപ്പക,  ീല്, 

തീയതി എന്നിവ നിർബന്ധമോണക.  

എന്നോല്ഫയലില്  ൂേിച്ചിരുന്ന  ഭരണോനുമതി  ർട്ടികഫവചയ്തു 

കണ്ടില്ല.  ഗ്ഗോമ ഭ തീരുമോനത്ിൻവറ ബ്കോപ്പിയും കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല. 

5.  ാദേതിക അനുമതി 

ഒരു ഗ്പവൃത്ിക്ക  ോബ്ങ്കതിക വിദഗ്ധരുവട അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടക 

എന്നതിനുള്ള ആധികോരിക ബ്രഖ്യോണക  ോബ്ങ്കതികോനുമതി.  

 പരിബ്ശോധിച്ചക എല്ലോ ഫയലുകളിലും ോബ്ങ്കതിക അനുമതി 

 ൂേിച്ചിട്ടുണ്ടക.വ കയൂറില്  നിന്നക ലഭയമോയിരിക്ുന്ന ബ്കോപ്പി 

ആയിരുന്നു. എന്നോല് ബന്ധവപ്പട്ട ഉബ്ദയോഗസ്ഥരുവടഒപ്പും  തീയതിയും 

 ീലും വചയ്ത  ർട്ടികഫ വചയ്തു കണ്ടില്ല. 

6. ഡീതറ്യില് ് എസ്റ്റിദമറ്് 

ഒരു ഗ്പവൃത്ി എങ്ങവന ഏതക അളവില് വചയ്യണവമന്നക ഗ്പതിപോദിക്ുന്ന 

 ോബ്ങ്കതികമോയ ബ്രഖ്യോണക എറിബ്മറ്ക.  

 പരിബ്ശോധനയകക്ക വിബ്ധയമോക്ി എല്ലോ ഫയലുകളിലും ഡീകറ്ല്ഡക 

എറിബ്മറ്ക ഉണ്ടോയിരുന്നു. 

 ോധോരണക്ോർക്ക മനസ്സിലോകുന്ന രീതിയില് ജനകീയ ഭോഷ്യില് 

തയ്യോറോക്ിയ എറിബ്മറ്ക ആയിരുന്നില്ല ഫയലില് ഉണ്ടോയിരുന്നതക. 

7. ദഗ്ഡായിങ്& ഡിസ ൻ 

പരിബ്ശോധിച്ചഒരു ഗ്പവൃത്ിയിലും ബ്ഗ്ഡോയിങക& ഡിക ൻ കോണോൻ 

 ോധിച്ചില്ല. 

8. ഡിമാൻഡ് ദഫാം 

വതോഴിലോളികൾ വതോഴില് ആവശയവപ്പട്ടക നല്കുന്ന അബ്പേയോണക 

ഡിമോൻഡക ബ്ഫോം. വതോഴില് ആവശയവപ്പട്ടവർക്ക 15 ദിവ ത്ിനുള്ളില് 

വതോഴില് നല്കിബ്യോ എന്നക അറിയുവോൻ   ോയിക്ുന്ന ബ്രഖ് 

കൂടിയോണക ഡിമോൻഡക ബ്ഫോം. 

എന്നോല് 4ഗ്പവൃത്ികളിലും ഡിമോൻഡക ബ്ഫോം കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല. 

9. അദലാദക്കഷ്ൻ ദഫാം 
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ഗ്പവൃത്ി അനുവദിച്ചുവകോണ്ടക പഞ്ചോയത്ക ഉബ്ദയോഗസ്ഥർ നല്കുന്ന 

അനുമതിയോണക വർക്ക അബ്ലോബ്ക്ഷ്ൻ ബ്ഫോം.  

പരിബ്ശോധിച്ച ഫയലുകളില് ഒന്നും ഈ ബ്രഖ് കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല. 

10. ഇ മസ്റ്റര്ടദറാൾ 

വതോഴിലോളികളുവട  ോജർ ബ്രഖ്വപ്പടുത്ോനുള്ള ബ്രഖ്യോണ്മറർബ്റോൾ. 

 എല്ലോ ഗ്പവൃത്ി ഫയലുകളിലുംമറർ ബ്റോൾ  ൂേിച്ചിട്ടുണ്ടക 

ആയിരുന്നു.മറർ ബ്റോൾ   പരിബ്ശോധനയില്വതോഴില്ദിനങ്ങൾ 

കൃതയമോയിട്ടക ബ്രഖ്വപ്പടുത്ിയിട്ടുണ്ടക. വതോഴിലോളികൾഒപ്പുവച്ച കഴിഞ്ഞ 

ബ്ശഷ്ംമോറ്ക  മോരും  മറ്കഅധികോരികളുംപരിബ്ശോധിച്ചക ഒപ്പക വയകക്ണം. 

എന്നോല് ഏതോനും മ കബ്ഗ്ടോളുകളില്  ഈ നയൂനതകൾ കോണോൻ 

 ോധിച്ചു. 

11. ഇ മസ്റ്റര്ടദറാൾ മൂവ്തമന്റ് ലിപ് 

ഒരു ഗ്പവൃത്ിയുവട ഓബ്രോ ഘട്ടവത്യും മറർ ബ്റോൾ അനുവദിച്ചക 

വതോഴിലോളികൾക്ക ബ്വതനം നല്കുന്നതു വവരയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ 

ഏവതോവക് തീയതികളില് നടന്നു എന്നക മനസ്സിലോക്ോനോണക മറർ 

മൂവകവമൻറക സ്ലിപക. 

പരിബ്ശോധിച്ച ഫയലുകളില് ഒന്നും തവന്ന മറർബ്റോൾ മൂവകവമൻറക സ്ലിപക 

ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല.  

12. ദവജ് ലിസ്റ്റ ്

മറർബ്റോളിനക ആനുപോതികമോയി വതോഴിലോളിക്ക ബ്വതനം ലഭിച്ചു എന്നക 

വതളിയിക്ുന്ന ആധികോരിക ബ്രഖ്യോണക ബ്വജക ലിറക.  

പരിബ്ശോധിച്ച എല്ലോ ഫയലുകളിലുംബ്വജക ലിറക  ൂേിച്ചിട്ടുണ്ടോയിരുന്നു. 

13. എഫ്. െി. ഒ. 

മറർബ്റോളും ബ്വജക ലിറും അനു രിച്ചക വതോഴിലോളികൾക്ക ബ്വദനം 

കകമോറിയിട്ടുണ്ടക എന്നക വതളിയിക്ുന്ന ബ്രഖ്യോണക എഫക. ടി. ഒ.  

പരിബ്ശോധിച്ച ഫയലുകളില് എല്ലോം എഫക. ടി. ഒ.  കോണോൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 

14. എം. ബുക്ക് 
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ഒരു ഗ്പവൃത്ി എറിബ്മറ്ക ഗ്പകോരം കൃതയമോയ അളവില് ആണക വചബ്യ്യണ്ട 

വതന്നും വചയ്തിരിക്ുന്നതക ഇഗ്പകോരം തവന്നയോണക എന്നക 

മനസ്സിലോക്ോനുള്ള ആധികോരിക ബ്രഖ്യോണക വമഷ്ർവമൻറക ബുക്ക. 

എല്ലോം ഫയലുകളിലും വമഷ്ർവമൻറക ബുക്ക കോണുവോൻ  ോധിച്ചു. 

 എന്നോല് യഥോർത്ഥ ചിലവക, എറിബ്മറ്ക എന്നിവ തമ്മിലുള്ള വയതയോ ം 

ബ്രഖ്വപ്പടുത്ിയിരുന്നില്ല. 

 വ ഗ്കട്ടറിയുവട ഒപ്പും  ീലും ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല. 

  ോബ്ങ്കതിക വിദഗ്ധൻ ഒപ്പക,  ീല്, തീയതി എന്നിവ വച്ചക  ർട്ടികഫ 

വചയ്തിട്ടില്ലോയിരുന്നു. 

15. തമറ്ീെിയല് ബില്ല് ആൻഡ് വൗച്ചര്ട 

ആവശയമോയ ഗ്പവർത്ികൾക്ക  ോധന ോമഗ്ഗികൾവിതരണം 

വചയ്തതിനക ബില്ലും  

വൗച്ചറുകളും ഫയലുകളില്  ൂേിബ്ക്ണ്ടതോണക.  

ഗ്പസ്തു ത ഫയലുകൾക്ക ബോധകമല്ല. 

16. തമറ്ീെിയല് തഗ്പാകയൂര്ടതമൻറ് ദസ്റ്ററ്്തമന്റ് 

ഒരു ഗ്പവൃത്ിക്ും  ോബ്ങ്കതിക എറിബ്മറ്ക ഗ്പകോരം ആവശയമുള്ള 

 ോധന ോമഗ്ഗികൾ വോങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടിഗ്കമങ്ങൾ 

ഗ്പതിപോദിക്ുന്ന ബ്രഖ്യോവണ്മറ്ീരിയല് വഗ്പോകയൂർവമൻറക ബ്ററ്കവമനകറക. 

ഗ്പസ്തു ത ഫയലുകൾക്ക ബോധകമല്ല. 

17. ദറായല്റ്ി ദപതമന്റ് തറ ിപ്റ് 

ബന്ധവപ്പട്ട ഫയലില് കോണോൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 

18. ഗ്തീ ദസ്റ്റജ് ദഫാ്ാഗ്ഗാഫ്സ് 

വതോഴിലുറപ്പക ഗ്പവർത്ി ആരംഭിക്ുന്നതിനു മുമ്പും, നടക്ുബ്മ്പോഴും, 

പൂർത്ീകരിച്ചതിനു ബ്ശഷ്വുമുള്ള 3 ഘട്ട ബ്ഫോബ്ട്ടോ ഫയലില് 

 ൂേിബ്ക്ണ്ടതോണക. 

ബന്ധവപ്പട്ട ഫയലില് കോണോൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 
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19. ജി. ഇ. ഒ. ൊഗ് ദഫാദ്ാ 

ഗ്പവർത്ി സ്ഥലങ്ങളുവട അേോംശ ബ്രഖ്ോംശം എന്നിവ ബ്രഖ്വപ്പടുത്ി 

വകോണ്ടുള്ള ബ്ഫോബ്ട്ടോ ഓബ്രോ ഗ്പവൃത്ിക്ും ആവശയമോണക.  

ഒരു വർക്ക ഫയലിലും  ൂേിച്ചിട്ടുണ്ടോയിരുന്നില്ല. 

20. ഗ്പവര്ടത്തിപൂര്ടത്തീകെണ ാക്ഷയപഗ്തം 

ഗ്പവർത്ി പൂർത്ീകരിച്ചു എന്നതിൻവറ ബ്രഖ്യോണക ഗ്പവർത്ി 

പൂർത്ീകരണ  ോേയപഗ്തം. 

എന്നോല് 5ഫയലുകളിലും ഗ്പവർത്ി പൂർത്ീകരണ  ോേയപഗ്തം 

കോണോൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 

21. ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്്റിദപ്പാര്ട്് 

വോർഷ്ികമോറർ  ർക്ുലർ ഗ്പകോരമുള്ള ബ് ോഷ്യല് ഓഡിറ്ക നഗരൂർ 

പഞ്ചോയത്ില് ഇബ്പ്പോൾ മുതലോണക ആരംഭിച്ചതക. 

22. സ റ്്ഡയറി 

മോറർ  ർക്ുലർ ഗ്പകോരമുള്ള 22 ബ്രഖ്കളില്  ംസ്ഥോന  ർക്ോർ 

നിർബ്േശിക്ുന്ന  ുഗ്പധോന ബ്രഖ്യോണക ക റ്ക ഡയറി. 

 പദ്ധതിയുവട  ുതോരയത, ോമൂ യ പങ്കോളിത്ം, പദ്ധതി ആരംഭ 

മീറ്ിംഗക,വതോഴിലിടങ്ങളിവല അപകടങ്ങൾ, വിജിലൻ ക ആൻഡക 

ബ്മോണിറ്റിൻ  കമ്മിറ്ി റിബ്പ്പോർട്ടക,  രർശന കുറിപ്പുകൾ, തുടങ്ങിയവ 

ബ്രഖ്വപ്പടുത്ുന്നതിനക ബ്വണ്ടിയുള്ള ആധികോരിക ബ്രഖ് കൂടിയോണക 

ക റ്ക ഡയറി. 

 പരിബ്ശോധിച്ച ഫയലുകളില് ഒന്നും ക റ്ക ഡയറി 

പൂർത്ീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോയിരുന്നില്ല. വിജിലൻ ക ആൻഡക ബ്മോണിറ്റിൻ 

കമ്മിറ്ി റിബ്പ്പോർട്ടും ബ്ചർത്ിട്ടുണ്ടോയിരുന്നില്ല. 

 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലപെിദശാേനയില് കതെത്തിയ വിവെങ്ങൾ 

ഫയല് വവരിഫിബ്ക്ഷ്ൻ പൂർത്ീകരിച്ചക വർക്ുകളില് പല 

ഗ്പവർത്ികളും ഏവതല്ലോം ഭോഗത്ോണക വചയ്തിരിക്ുന്നതക എന്നതക 

 ംബന്ധിച്ചുള്ള ബ്രഖ്കൾ പലതും വർക്ക ഫയലില് 

പൂർണമല്ലോയിരുന്നു.ഗ്പവൃത്ി പൂർത്ീകരിച്ചക ഒരു വർഷ്ത്ിബ്ലവറ 
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കഴിഞ്ഞതിനു ബ്ശഷ്ം നടത്ുന്ന ബ് ോഷ്യല് ഓഡിറ്ക ആയതിനോല്തവന്ന 

ഗ്പവർത്ികൾ പലതും നശിച്ചു ബ്പോയിരുന്നു.അതിനോല് വപോതു 

പണത്ിൻവറ  ോമൂ ികമോയ ലോഭനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്ോനും 

എറിബ്മറ്ും എം ബുക്ുമോയി ബ്ചർത്ക ഒരു തോരതമയപഠനം 

നടത്ോനുംകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 

2018-19 തചറുകിെ നാമമാഗ്ത കര്ടഷ്കെുതെ ഭൂമിയില് ഭൂവിക നം 

നഗരൂർ പഞ്ചോയത്ിവല വോർഡക 11ല് ലഭയമോയ DP/275261, DP/274826 

പദ്ധതികൾവചറുകിട നോമമോഗ്ത കർഷ്കരുവട ഭൂമിയില് ഭൂവിക നം 

എന്നുള്ളതോണക. 

ഗ്പവർത്ിയില്നിലവില് വോഴ മഞ്ഞൾ ഇഞ്ചി ബ്ചമ്പക എന്നിവ കരം 

തീരുവ ഗ്പകോരമുള്ള ഷ്ീബ,  രോജു, ലീല, വിജയൻ,  കൃഷ്ണകുമോർ, റീത്,  

ബിരു കുമോരി, വി. ജിബോബു, രോജിനി, എന്നിവരുവട ഭൂമിയില്പുരയിടം 

കുറ്ിവച്ചടികളുംമറ്ും വവട്ടി വൃത്ിയോക്ിഭൂമി കിളച്ചക കൃഷ്ി 

ബ്യോഗയമോക്ി. ഇതില് വോഴ, മഞ്ഞൾ, ഇഞ്ചി, ബ്ചബക  എന്നിവ മിഗ്ശ 

കൃഷ്ിയോയി വചയ്തിരിക്ുന്നു. നിലവില് 80 വോഴകൾ കുലച്ചിട്ടുണ്ടക.പല 

വിളകളുവടയുംവിളവവടുപ്പക കഴിഞ്ഞിരുന്നു. വീടിബ്നോടക ബ്ചർന്നുള്ള 

പുരയിടങ്ങളിവല കൃഷ്ികൾ മോഗ്തമോണക ഇന്നും ജീവ അവസ്ഥയില് 

തുടരുന്നതക. വീട്ടില് നിന്നും മോറിയുള്ളപുരയിടങ്ങളില് 

ഏവറയുംകുറ്ിവച്ചടികളുംമറ്ു പുല്ലു വർഗ്ഗങ്ങളും വളർന്നുകോടുപിടിച്ചക 

നിലയിലോയിരുന്നു. അവിവട മഞ്ഞൾ,വോഴ, ബ്ചമ്പകഎന്നിവ പുഷ്ടി 

ഇല്ലോവതഅങ്ങിങ്ങു മോഗ്തമോണക കോണോൻ കഴിഞ്ഞതക. കുവറ ഭോഗം 

തരിശോയി കോണവപ്പട്ടു. വീടിബ്നോടക ബ്ചർന്നുള്ള മിഗ്ശ കൃഷ്ി ഏവറക്ുവറ 

 മ്പുഷ്ടമോയിരുന്നു. 

പദ്ധതിയില് ഉൾവപ്പട്ടഗുണബ്ഭോക്തോക്ളുവട പുരയിടങ്ങളില് 

നിലവിലുള്ളതിവന   ംരേിച്ചു നിർത്ിയും പോഴകവച്ചടികൾ വവട്ടി 

വൃത്ിയോക്ി കിളച്ചകകൃഷ്ിബ്യോഗയമോക്ി വിളകൾ 

നട്ടുപിടിപ്പിക്ുന്നതിലൂവടയും വതോഴിലോളികൾ അവരുവട അധവോനം 

കൃതയ വകക്തമോക്ിയിട്ടുവണ്ടങ്കിലും വിളകളുവട വളർച്ച ഘട്ടങ്ങളില് 

അവയകക്ക  ംരേണം കിട്ടോവത ബ്പോകുന്നുബ്ണ്ടോ എന്നക 

പരിബ്ശോധിബ്ക്ണ്ടതുണ്ടക. 
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തതാഴിലാളികളുമായുള്ള കൂെിക്കാഴ്ചയില് നിന്നും വയ 

യക്തമായത്. 

 വതോഴിലോളികളുവട കൂടിക്ോഴ്ചയില് വയക്തമോയതകഈ  ോമ്പത്ിക 

വർഷ്ം ആരംഭിച്ച ആറു മോ ത്ിബ്ലവറയോയി എങ്കിലുംവളവര 

തുച്ഛമോയവതോഴില് ദിനങ്ങളോണകലഭിച്ചതക. പണി പൂർത്ീകരിച്ചു15 

ദിവ ത്ിബ്ലവറയോയിട്ടുംവചയ്ത വതോഴിലിനുകൂലി ലഭയമോയിട്ടില്ല. 15 

ദിവ ം കഴിഞ്ഞും കൂലി കവകിയോല് കിബ്ട്ടണ്ട നഷ്ടപരി ോരത്ിനും  

ആരും അബ്പേ വകോടുത്ിട്ടില്ല. വതോഴില് ആവശയവപ്പട്ടക ഈ 

 ോമ്പത്ികവർഷ്ം ആരും തവന്ന അബ്പേ നല്കിയിട്ടില്ല. 

അതുവകോണ്ടുതവന്നവതോഴിലില്ലോയ്മ ബ്വതനവും ആരും കക പറ്ുന്നില്ല. 

ഫറക എയ്ഡക ബ്ബോക്സക,  ി. ഐ. ബിബ്ബോർഡകഎന്നിവ 

 ജ്ജീകരിക്ോൻവതോഴിലോളികൾ തവന്നരൂപ പിരിച്ചക 

കവണ്ടത്ുകയോയിരുന്നു. വതോഴിലോളികവള എല്ലോബ്പർക്ും പുതിയ 

വതോഴില് കോർഡക ലഭയമോയിട്ടില്ല. ഈ  ോമ്പത്ിക വർഷ്ത്ില് വചയ്ത 8 

പണികൾഒരു അഡീഷ്ണല് ഷ്ീറ്ക ഗ്പിനകറക എടുത്ുവതോഴില് കോർഡില് 

ഒട്ടിച്ചിരിക്ുന്നു . കഴിഞ്ഞ  ോമ്പത്ിക വർഷ്ത്ില്നൂറു പണി 

തികച്ചവതോഴിലോളികൾക്ുള്ളആയിരം രൂപ ബ്ബോണ ക അർ രില് 

എത്ിയിട്ടുണ്ടക.വതോഴിലുറപ്പക പദ്ധതിയുമോയി ബന്ധവപ്പട്ടക പഞ്ചോയത്ില് 

എത്ുന്ന കൺവീനർക്ക യോഗ്തോബത് ഒന്നും തവന്ന 

ലഭിച്ചിട്ടില്ല.വതോഴിലോളികളുവട കയ്യില് നിന്നക വചറിയ തുകകൾ തിരിച്ചു 

കുട്ടിയോണു കൺവീനർ യോഗ്തോക്ൂലി കവണ്ടത്ുന്നതക. പദ്ധതി ആരംഭ 

മീറ്ിംഗക നടക്ോറുണ്ടക. മീറ്ിങ്ങില് ബന്ധവപ്പട്ട അധികോരികൾ 

പവങ്കടുക്ോറുണ്ടക.മുൻഗണന ഗ്പകോരമോണക ഭൂവുടമകളുവട സ്ഥലങ്ങളില് 

ഗ്പവർത്ി നടത്ോറുള്ളതക. എറിബ്മറ്ക ബ്കോപ്പിവിവരങ്ങൾ ഓവർ ിയർ 

വിശദീകരിക്ുന്നുണ്ടക. വതോഴില് അനുവദിച്ചുവകോണ്ടുള്ള അറിയിപ്പും 

ലഭിക്ോറുണ്ടക. 

 

ഗ്ഗാമ  ഭയില് നെന്ന ചര്ടച്ചകളും നിര്ടദേശങ്ങളും 

1. കൃതയമോയി  കൂലി ലഭിക്ുന്നില്ല. കൂലി കിട്ടോൻ കോലതോമ ം 

ബ്നരിടുന്നു. 

2. കുടിവവള്ളംവീട്ടില് നിന്നുമോണക വകോണ്ടു വരോറുള്ളതക. 

3. പണിയുവട ലഭയത വളവര കുറവോണക. 

4. വതോഴിലിട ൗകരയങ്ങൾ ലഭയമോകുന്നില്ല. 
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5. വതോഴില്  മയം എല്ലോ വതോഴിലോളികൾക്ും ഒരുബ്പോവല 

ബോധകമോയിരിക്ണം . 

6. വതോഴിലുറപ്പു മോയി ബന്ധവപ്പട്ട കൺവീനർ മോർ്ചിലവോക്ുന്ന തുക 

തിരിവക ലഭിക്ുന്നില്ല. 

7. പുതിയ പണി എന്നക ആരംഭിക്ും. 

 

 

മറുപെിയും തീെുമാനങ്ങളും 

1. കൂലി ലഭയമോക്ോൻ കോലതോമ ം ഉവണ്ടങ്കിലും വചയ്തക വതോഴിലിനു കൂലി 

ലഭിക്ും. അക്ൗണ്ടക മോറി തുടങ്ങുന്നതും ലഭയമോക്ോൻ കോലതോമ ം 

എടുക്ുന്നതിനക കോരണമോകും. കോരണം അവ ോനം ആധോർ ലിങ്കക 

വചയ്തതക ഏതക ബോങ്കിലോബ്ണോ അവിവടയോണക രൂപ വരുന്നതക. 

2.വർക്ക ക റ്ില് കുടിവവള്ളം ലഭയമോബ്ക്ണ്ടതക കൺവീനർമോരുവട 

ചുമതലയോണക.അതക കൃതയമോയി നിർവ ിബ്ക്ണ്ടതോണക.. 

3.. വതോഴിലോളികൾ ആരും വതോഴിലിനോയി ഡിമോൻഡക വചയ്തിട്ടില്ല. 

ഡിമോൻഡക വചയ്യുന്ന മുറയകക്ക വതോഴില് ലഭിക്ുന്നതോണക. വമറ്ീരിയല് 

വർക്ുകൾക്ക നമ്മൾ മുൻഗണന നല്കണം കോടുവവട്ടി വതളിക്ല് 

പദ്ധതിയില് പറയുന്നില്ല. ഗ്പവർത്നങ്ങൾ ആസ്തി വിക നം 

മുൻനിർത്ി ഉള്ളതോയിരിക്ണം. ഇബ്പ്പോൾ 

വയക്തിഗതആനുകൂലയങ്ങളില് വപടുന്നകക്ൂ ക, കിണറിവന കഴുത്ക 

വകട്ടല്, ആട്ടിൻ കൂടക, ബ്കോഴിബ്ക്ോടക തുടങ്ങിയ വചയ്യോൻ 

തോല്പരയവപ്പടുന്നവർബ്രഖ്ോമൂലം അറിയിക്ോവുന്നതോണക. വകട്ടിക്ിടക്ുന്ന 

പഴയതും പുതിയതുമോയ അബ്പേകൾ ബ്വണ്ടവിധം കകകോരയം 

വചയ്യുന്നതോണക. 

4.വതോഴിലിട  ൗകരയങ്ങൾ വർധിപ്പിക്ോൻ നിയമത്ില് പറയുന്ന 

ടോർപ്പ.ഫറക എയ്ഡക ബ്ബോക്സക എന്നിവയകക്ക എഡി.എ ക ഫണ്ടില് നിന്നും തുക 

കവണ്ടത്ോം 

5.വതോഴില്  മയം എല്ലോവർക്ും 9 മണി മുതല് 5 മണിവവരയോണക. 

6.ബ്കഗ്ര  ർക്ോരിൻവറ ഫണ്ടക കവകുന്നതു മൂലം ആണക കൂലി 

ലഭിക്ോത്തക. മറർബ്റോൾ വപയകവമൻറക അയയകക്ുന്ന അഞ്ചുദിവ വത് 

നടപടിഗ്കമങ്ങൾ ഓടുകൂടി പഞ്ചോയത്ിൻവറ നടപടികൾ അവ ോനിച്ചു. 
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പണം എ ക ബി ഐ വഴി വതോഴിലോളികളുവട അക്ൗണ്ടില് ബ്നരിട്ടോണക 

വരുന്നതക. അതക പഞ്ചോയത്ുമോയി ബന്ധമുള്ള കോരയമല്ല. 

വിശദമോയ ചർച്ചയകക്ും തീരുമോനത്ിനും ബ്ശഷ്ം ഗ്ഗോമ ഭ 

റിബ്പ്പോർട്ടകഎല്ലോവരും കകയടിച്ചക പോ ോക്ി. ബ് ോഷ്യല് ഓഡിറ്ക ഗ്ഗോമ ഭ 

വതോഴിലോളികൾക്ക ഏവറ ഗ്പബ്യോജനവപ്പട്ടു. 

 

 

 

 

വാര്ടഡ് :12 

വാര്ടഡിന്തറ ദപെ് –ദതക്കിൻകാെ്  

വാര്ടഡ് തലത്തില്   തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില് െജി ്തറര്ട 

തചയ്തവെുതെവിവെങ്ങൾ 

വതോഴില് 

കോർഡക ( 

ആവക)367  

ആകകറ്ീവക 

വതോഴില് കോർഡക  

125 

ആകകറ്ീവക 

വതോഴില് കോർഡക  

(sc/എ ക,ടി) 

നൂറു ദിന 

വതോഴില് 

74 

 

ഗ്പവര്ടത്തികളുതെ പെിദശാേന വിവെണം 

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില് കിളിമോനൂർ ബ്ലോക്ില് നഗരൂർ ഗ്ഗോമ 

പഞ്ചോയത്ിവല പഗ്ന്തണ്ടോം  വോർഡോയബ്തക്ിൻകോടക 

ഗ്പബ്ദശത്ക 2018 ഒകകബ്ടോബർ 1 മുതല് 2019 മോർച്ചക 31 വവരയുള്ള 

കോലയളവില് നടപ്പിലോക്ിയ ഗ്പവർത്ികളുവട ബ് ോഷ്യല് ഓഡിറ്ക 

റിബ്പ്പോർട്ടക 

ബ് ോഷ്യല് ഓഡിറ്ിനു വിബ്ധയമോക്ിയ ഗ്പവൃത്ികൾ ചുവവട 

ബ്ചർക്ുന്നു 

 

 

ഓഡിറ്്  നു വിദേയമാക്കിയ  ഗ്പവൃത്തികളുതെ ലിസ്റ്റ് 

tel:2018
tel:2019
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ഗ്ക

മ 

ന 

ഗ്പ

വൃ

ത്തി

യു

തെ 

ദപെ് 

വ

ര്ടക്ക്  

ഐ,

ഡി 

കാലയള

വ് 

എസ്റ്റിദമ

റ്് തുക 

 

ഗ്പവൃ

ത്തി 

േിനങ്ങൾ 

അവി

േഗ്ധ 

തതാഴി

ല് 

ദവത

നം 

പ

ണി

യാ

യുേ 

വാെ

ക/

 ാ

േന

ഘെ

കം 

 

ആതക 

1  2018 

19 

നീർ

ത്

ടോധി

ഷ്ഠ ിത

ഗ്പവ

ർ

ത്ി

കൾ 

Dp/27

0218 

26/10/2018

-

22/11/2018 

 

 

500000 

 

 

1792 

 

485632 

 

8960 

 

 

494592 

2 വച

റുകി

ടനോ

മമോ

ഗ്തക

ർഷ്

കരു

വടഭൂ

മിയി

ല്ഭൂ

വിക

19/12/18 

23/12/18 

 

 

 

400000 

 

 

1370 

 

 

371270 

 

 

6850 

 

 

378120 
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ഗ്പവര്ടത്തികളുതെപെിദശാേനവിവെണം 

 

2018 19 നീർത്ടോധിഷ്ഠ ിതഗ്പവർത്ികൾdp/270218 

 

 

നം 

Dp/27

6359 

ഗുണദഭാക്താ

ക്കൾ 

 

നെന്ന ഗ്പവര്ടത്തികൾ 
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 വചറുകിട നോമമോഗ്ത കർഷ്കരുവട ഭൂമിയില് ഭൂവിക നംdp/276359 

ഗുണദഭാക്താക്കൾ 

 

നെന്ന ഗ്പവര്ടത്തികൾ 

 

ബീന  മഴക്ുഴി=51 

 ഇഞ്ചി മഞ്ഞൾ മരച്ചീനി എന്നിവ കൃഷ്ി 

വചയ്തിരിക്ുന്നു. 

 ുജ  

മഴക്ുഴി =22 

ഇഞ്ചിമഞ്ഞൾമരച്ചീനിവോഴഎന്നിവകൃഷ്ിവചയ്തിരുന്നു.  

ബീന മഴക്ുഴി =24 

 

 

 

 

 

കതെത്തലുകൾ  

ഫീല്ഡ് പെിദശാേനയില് കതെത്തിയത ്

❖ വതോഴിലുറപ്പക പദ്ധതിവയ കുറിച്ചക അറിവുവണ്ടങ്കിലും ഭൂരിഭോഗം 

വതോഴിലോളികളും അവരുവട അവകോശങ്ങവള പറ്ി 

ധോരണയിലോയിരുന്നു . 

❖ വതോഴിലോളികൾ വതോഴില് ഉറപ്പക പദ്ധതി 

അവകോശമോയിപഞ്ചോയത്ക നല്കുന്ന ആനുകൂലയം ആയിട്ടോണക 

ബ്തോടക എംബുക്ില്പറഞ്ഞതുബ്പോവല 1080 

മീറ്ർനീളത്ില്ബ്തോടവൃത്ിയോക്ിയിരുന്നു. 

ബ്തോടിനുകുറുവകഒരുവലിയതടയിണനിർമ്മിച്ചതോയികോണോ

ൻകഴിഞ്ഞു. 
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കോണുന്നതക  .പഞ്ചോയത്ക നല്കുന്ന ബ്ജോലികൾ വതോഴിലോളികൾ 

വചയ്യുന്നു എന്നുമോഗ്തം  .  

❖ വതോഴിലോളികൾക്ക കകയുറ കോലുറ ബ്പോലുള്ള  ുരേോ 

 ൗകരയങ്ങളില്ല എന്നക മനസ്സിലോക്ോൻ  ോധിച്ചു 

❖ വതോഴിലോളികൾക്ക ബ്വതനം കൃതയമോയ കോലയളവില് 

ലഭിക്ുന്നില്ല. 

❖ പഗ്ന്തണ്ടോംവോർഡിവല മിക് കുടുംബങ്ങളും 

വതോഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയുവട പദ്ധതിയിലൂവട ഉപജീവനം 

നടത്ുന്നവരോണക എന്നോണക മനസ്സിലോക്ോൻ കഴിഞ്ഞതക വചയ്ത 

ബ്ജോലിയുവട കൂലിബ്യോ പിന്നീടക അബ്ങ്ങോട്ടക ബ്ജോലിബ്യോ കോരയമോയ 

കൃതയമോയ കോലയളവില് കിട്ടുന്നില്ല എന്നക വതോഴിലോളികൾ 

പറഞ്ഞു 

❖ വതോഴിലോളികളില് നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുവട 

അടിസ്ഥോനത്ില് ഫറക എയ്ഡക ബ്ബോക്സക ലഭിക്ുന്നിവല്ലന്നും 

ലഭിച്ചവർക്ക അതിനുള്ള ചിലവക കൺവീനറോണക വ ിച്ചവതന്നും 

അറിയോൻ കഴിഞ്ഞു 

❖ ഫറക എയ്ഡക ബ്ബോക്സക ടോർബ്പോളിൻ എന്നിവയകക്ക ചിലവോയ തുക 

പഞ്ചോയത്ില് നിന്നും ലഭിച്ചില്ല എന്നക വതോഴിലോളികൾ 

അഭിഗ്പോയവപ്പട്ടു 

❖ വതോഴിലോളികളുവട വതോഴില് കോർഡക പരിബ്ശോധനയില് കോർക്ും 

തവന്ന പുതിയകോർഡുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടക ആയിരുന്നില്ല 
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ഫയല് പരിബ്ശോധനയില് കവണ്ടത്ിയതക 

◆കവർ ബ്പജക ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല. 

◆വചക്ക ലിറക ഇല്ല 

◆ഭരണോനുമതിഉണ്ടോയിരുന്നു ഒപ്പും  ീലും ഇല്ല തീയതി ഇല്ലോയിരുന്നു. 

◆ ോബ്ങ്കതിക അനുമതിഉണ്ടോയിരുന്നു. 

◆ഡിമോൻഡക ബ്ഫോം ഇല്ലോയിരുന്നു. 

◆എറിബ്മറ്ക ജനകീയ ഭോഷ്യില് ഉള്ളതോയിരുന്നില്ല 

◆ആേൻ പ്ലോൻ ബ്കോപ്പി ഇല്ലോയിരുന്നു 

◆വർക്ക അനുവദിച്ചു വകോണ്ടുള്ള ബ്ഫോറംഇല്ലോയിരുന്നു 

◆ജിബ്യോ ടോഗക ബ്ഫോബ്ട്ടോഇല്ലോയിരുന്നു 

◆ബ്ഗ്ഡോയിംഗകആൻഡക ഡിക ൻ ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല 

◆ 3 ബ്റജക ബ്ഫോബ്ട്ടോഗ്ഗോഫകഇല്ലോയിരുന്നു 

◆ഗ്പവൃത്ി പൂർത്ീകരണ പഗ്തം ഇല്ല 

➢ മറർ ബ്റോൾ നമ്പർ18681, 18685, 20989, 19754, 22096എന്നിവയില് വവട്ടി 

തിരുത്ലുകൾ ഉണ്ടോയിരുന്നു 

➢ ക റ്ക ഡയറി ഉണ്ടോയിരുന്നു  

➢ എം ബുക്ക  ഉണ്ടോയിരുന്നു. എന്നോല് ബന്ധവപ്പട്ട ഉബ്ദയോഗസ്ഥനകവറ 

ഒപ്പും  ീലും ഇല്ലോയിരുന്നു.  

ഗ്ഗാമ ഭ 

29/10/2019തീയതിഉച്ചയകഗ്ക്ണ്ടരയകക്കബ്തക്ിൻകോടക 

എല്പിഎസ്സകകൂളില്വച്ചകപഗ്ന്തണ്ടോംവോർഡകഗ്ഗോമ ഭനടക്ുകയുണ്ടോയി. 

വതോഴിലുറപ്പകവതോഴിലോളികൾപഗ്ന്തണ്ടോംവോർഡകവമമ്പർ,AE, 
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കിളിമോനൂർബിആർപി, 

നോലവിആർപിമോർഎന്നിവർഗ്ഗോമ ഭയില്പവങ്കടുത്ു. 

വതോഴിലുറപ്പകവതോഴിലോളികൾഇല്നിന്നുംആദയമോയിഒരുഅധയേവനതി

രവഞ്ഞടുത്ു. 

ഈശവരഗ്പോർത്ഥനബ്യോടുംഗ്ഗോമ ഭോഗ്പതിജ്ഞഓടുകൂടിആരംഭിച്ചു. 

വോർഡകവമമ്പർ വോഗതംവചയ്തു,. 

ബ്ദശീയഗ്ഗോമീണവതോഴിലുറപ്പകപദ്ധതിവയകുറിച്ചകഒരുആമുഖ്ംബിആർപി

പറയുകയുണ്ടോയി. 

തുടർന്നകപഗ്ന്തണ്ടോംവോർഡിവലഓഡിറ്ിനുവിബ്ധയമോക്ിയഗ്പവർത്ിക

വളകുറിച്ചവിആർപിറിബ്പ്പോർട്ടകഅവതരിപ്പിച്ചു.  

ഗ്ഗാമ ഭ ചര്ടച്ചകൾ 

➢ ബ്വതനം കൃതയമോയി ലഭിക്ുന്നിവല്ലന്നക വതോഴിലോളികൾ ഒന്നടങ്കം 

പറഞ്ഞു  

➢ തുടക്ത്ില്പണിസ്ഥലത്ക എല്ലോ  ൗകരയങ്ങളും ഉണ്ടോയിരുന്നു 

എന്നോല് ഇബ്പ്പോൾ കിട്ടുന്നിവല്ലന്നും ഒരുപോടക വതോഴിലോളികൾ 

പറഞ്ഞു 

 

➢ ഫറകഎയ്ഡഡകബ്ബോക്സിനു കൺവീനർ തൻവറ കയ്യില് നിന്നും ആണക 

കപ  ചിലവോക്ിയതക എന്ന പരോതി പറഞ്ഞു  

➢ ഏവതോവക്തരത്ിലുള്ളഗ്പവർത്ികളോണകവതോഴിലുറപ്പില്ഉൾവപ്പ

ടുബ്ത്ണ്ടതക 

➢  ി ഐ ബി ഫണ്ടക വിനിബ്യോഗം എഗ്തയോവണന്നും അതിൻവറ 

നടപടി കൾ നടപടികൾ എങ്ങവനയോവണന്നും വതോഴിലോളി ബ്ചർന്നക 

ബ്ചോദിച്ചു 
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➢ ഒരു കുടുംബത്ിനക നൂറക വതോഴില്ദിനം എന്ന  ഗ്മ്പദോയം മോറ്ി ഒരു 

വതോഴിലോളിക്ക നൂറക വതോഴില്ദിനം എന്ന രീതിയിബ്ല്മോറിക്ൂവട 

വഷ്ർളി എന്ന വതോഴിലോളി ആവശയമുന്നയിച്ചു 

➢ പണിസ്ഥലവത്വച്ചകഅപകടമുണ്ടോയോല്നമു്ചികിത്സോ  ോയംല

ഭിക്ുബ്മോ.  

എം ജി എൻ ആർ ഇ ജിAEവതോഴിലോളികൾക്ുള്ള ആവശയങ്ങൾക്ക മറുപടി 

നല്കി 

 

➢ ബ്വതനംതോമ ിക്ുന്നതില്പഞ്ചോയത്ിനയോവതോരുപങ്കുമില്ലബ്കഗ്ര

ഫണ്ടകലഭിക്ുന്നതിനകഅനു രിബ്ച്ചവതനംലഭിക്ുന്നതോണക 

➢ വോർഡില്  ൗകരയം ലഭയമോക്ോൻ എഡിഎ ക അക്ൗണ്ടില് 

നിന്നും പണം ലഭയമോക്ി പഞ്ചോയത്ക കമ്മിറ്ിയുമോയി ആബ്ലോചിച്ചക 

നടപടികൾ ആരംഭിക്ുന്നതോണക 

➢ ഫറക എയ്ഡക ബ്ബോക്സക ചിലവക ര ീതക നല്കുന്ന ഗ്പകോരം പഞ്ചോയത്ില് 

നിന്നും ലഭിക്ുന്നതോണക 

➢ വതോഴില് ലഭയമോക്ോൻ ക റ്ക മീറ്ിംഗക ഉടവന കൂടുവമന്നും 100 

വതോഴില്ദിനം ലഭയമോക്ുവമന്നും ഓവർ ിയർ ഉറപ്പുനല്കി 

➢ ബ്ബോർഡിനു ബ്വണ്ടി ഒരു വതോഴിലോളിക്ും കപ  വകോടുത്ിട്ടില്ല 

വർക്ക തുടങ്ങുബ്മ്പോൾ തവന്ന CIB സ്ഥോപിക്ണം. എറിബ്മറ്ില്CIB ക്ക  

ഉള്ള തുക ബ്രഖ്വപ്പടുത്ിയിട്ടുണ്ടക ബ്ബോർഡിനക ശരോശരി 2000 

രൂപയോണക വി ിതം എറിബ്മറ്ക. 

➢ ബ്കരളത്ില് ഇബ്പ്പോഴവത് ശരോശരി വതോഴില്ദിനം 50 ആണക 

എല്ലോവർക്ും നൂറക വതോഴില്ദിനം ലഭയമോക്ി അതിനുബ്ശഷ്ം 150 

വതോഴില്ദിനങ്ങൾ ആക്ുന്നതിവന പറ്ി ആബ്ലോചിക്ും 

➢ പണി സ്ഥലത്ക അപകടം ക ഡക ഡയറിയില് 

ബ്രഖ്വപ്പടുത്ുകയും വോർഡക വമമ്പറിനകവറ ഒപ്പകലഭിച്ചതിനുബ്ശഷ്ം 
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പഞ്ചോയത്ില് എത്ിബ്ക്ണ്ടതോണക. ചിലവോയ തുകയുവട ര ീതക 

  ിതം പഞ്ചോയത്ക ഓഫീ ില് എത്ിക്ുക 

➢ മറബ്റോൾഇല്ലോവത യോവതോരു കോരണവശോലും ബ്ജോലി വചയ്യുന്നതക 

കുറ്കരമോണക 

➢ ആസ്തി വിക ന പദ്ധതികൾ ഉടൻ ആരംഭിച്ച എല്ലോ 

വതോഴിലോളികൾക്ും നൂറക വതോഴില്ദിനം ലഭയമോക്ും 

➢ 60 വയസ്സക കഴിഞ്ഞവർക്ക നഴ്സറി യൂണിറ്ക ബ്പോലുള്ള ഗ്ഗൂപ്പുകൾ ഉണ്ടക 

അതുവഴി അവർക്ക നൂറുദിനം വതോഴില് നല്കും 

➢ നീർത്ടോധിഷ്ഠ ിത ഗ്പവർത്ികൾ കബ്മ്പോറക കുഴി ബ്കോണ്ടൂർ 

ഗ്പവർത്ികൾ വചയ്തു ഈ  ോമ്പത്ിക വർഷ്ം തവന്ന 

വതോഴിലോളികൾക്ും 100 വതോഴില് ദിനങ്ങൾ ലഭയമോക്ും 

➢ ബ് ോഷ്യല് ഓഡിറ്ക ടീമിനക കൃതയമോയ പണി സ്ഥലം കോണിച്ചു 

വകോടുക്ോൻ അതോതക കൺവീനർമോർ 

ബോധയസ്ഥരോണകഇക്ോരയത്ില് എല്ലോ കൺവീനർമോരും ഗ്ശദ്ധ 

പുലർത്ണവമന്നും ആവശയവപ്പട്ടു പറഞ്ഞിരിക്ുന്ന രീതിയില് 

തവന്ന ആകണം എന്നും പദ്ധതി നിലനില്പ്പിനക എല്ലോവരും 

  കരിക്ണവമന്നും വയക്തമോക്ി 

വാര്ടഡ് :13 

വാര്ടഡിന്തറ ദപെ് –നരായ് വനം  

വാര്ടഡ് തലത്തില്   തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില് െജി ്തറര്ട 

തചയ്തവെുതെവിവെങ്ങൾ 

വതോഴില് 

കോർഡക ( 

ആവക)310  

ആകകറ്ീവക 

വതോഴില് കോർഡക  

127 

ആകകറ്ീവക 

വതോഴില് കോർഡക  

(sc/എ ക,ടി) 

നൂറു ദിന 

വതോഴില് 

98 

 

ഓഡിറ്ിന് വിദേയമാക്കിയ ഗ്പവര്ടത്തികൾ  
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1)നഴ്സറി യൂണിറ്് െൂപീകെണം  

ഡിപി -268770 

എം ബുക്ക നംബർ -93 

എറിബ്മറ്ക തുക - 232999/- 

യഥോർത്ഥ ചിലവക -211140/- 

വതോഴില് ദിനങ്ങൾ - 

ബ്മറ്ക  - രജനി  

 

2)ഭൂവിക നം 

 തചറുകിെ നാമമാഗ്ത കര്ടഷ്കെുതെഭൂമിയില് ഭൂവിക നഗ്പവര്ടത്തനം  

ഡിപി - 275264 

എം ബുക്ക നമ്പർ- 215 

യഥോർത്ഥ ചിലവക- 366804/- 

എറിബ്മറ്ക തുക-400000 

 വതോഴില് ദിനങ്ങൾ-1329 

ബ്മറ്ക-റീന  

 

3)ഭൂ വിക നം 

 തചറുകിെ നാമമാഗ്ത കര്ടഷ്കെുതെഭൂമിയില്ഭൂവിക നം, മാറയം ഭാഗം 

ഡിപി- 275263 

എം ബു്നമ്പർ-214 

എറിബ്മറ്കതുക-400000/- 

യഥോർത്ഥ ചിലവക-379776/- 

 വതോഴില് ദിനങ്ങൾ-1376 

ബ്മറ്ക-അമ്പിളി  

 

4)ഭൂവിക നം 
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2018-2019 ഖണ്ഡിക 5ല് പൊമര്ടശിച്ചി്ുള്ളകുെുംബങ്ങളുതെ ഭൂമിയില് 

ഭൂവിക നഗ്പവര്ടത്തനങ്ങൾ (മഞ്ഞപ്പള്ളി ഭാഗം ) 

ഡിപി-278067 

എം ബു്നമ്പർ-248 

എറിബ്മറ്ക തുക-350000/- 

യഥോർത്ഥ ചിലവക- 346380/- 

വതോഴില്ദിനങ്ങൾ-1255 

ബ്മറ്ക- വപ്ന 

 

ഫയല് പെിദശാേനയില് കതെത്തിയ വിവെങ്ങൾ 

 ബ്കഗ്ര  ർക്ോർ നിർബ്േശഗ്പകോരം ഒരു വർക്കഫയലില് തോവഴപ്പറയുന്ന 

22ബ്രഖ്കൾ നിർബന്ധമോയുംഉണ്ടോയിരിബ്ക്ണ്ടതോണക.  

 1കവർബ്പജക-ഫയല് ഇനകവറ അടിസ്ഥോന വിവരങ്ങൾകവർ ബ്പജില് 

ഉണ്ടോയിരിക്ും. എന്നോല്തന്നിട്ടുള്ള ഫയലുകളില്ഒന്നില് ബ്പോലും 

കവർബ്പജകഇല്ലോയിരുന്നു 

2) വചക്ക ലിറക- ഫയലുകളില്  വചക്ക ലിറകഇല്ലോയിരുന്നു.  

3)ആേൻ പ്ലോൻബ്കോപ്പി,-ഒരു ഫയലിലും ഇല്ലോയിരുന്നു 

4)അഡ്മിനി കബ്ഗ്ടറ്ീവക ോങകേൻ-എല്ലോ ഫയലും ഉണ്ടോയിരുന്നു 

5)വടക്നിക്ല് ോങകേൻ-എല്ലോ ഫയലുകളില് ഇല്ലോയിരുന്നു .  

6)ഡീവറ്യില്ഡകഎറിബ്മറ്ക-ഒരു ഗ്പവർത്ി 

നടപ്പിലോക്ുന്നതിനോയിഎൻജിനീയറിങക വിഭോഗം തയ്യോറോക്ുന്ന  ോബ്ങ്കതിക 

ബ്രഖ്യോണക എറിബ്മറ്ക. ഒരു ഗ്പവർത്ി നടപ്പിലോക്ുന്നതിനക ആവശയമോയ 

മോർഗ്ഗനിർബ്േശംനല്കുന്നബ്രഖ്കൂടിയോണക ഇതക.ഇതില്ഒരു പദ്ധതിയുവട ബ്പരക 

അതില് ഉൾവപ്പടുന്നഗ്പവർത്ികൾ അവയുവട എണ്ണം നീളം വീതി ആഴം ഒരു 

യൂണിറ്ിനക നല്ബ്കണ്ട തുക ആവക തുക എന്നിവ നിർബന്ധമോയും 

ബ്രഖ്വപ്പടുത്ിയിരിക്ണം.  ോധന ോമഗ്ഗികൾ വതോഴിലോളികളുവട കൂലി 

ഡി കബ്പ്ലബ്ബോർഡക എന്നിവയകക്ക അനുവദിച്ച 

തുകയുംഉൾവപ്പടുത്ിയിരിക്ണം. ഫയല് പരിബ്ശോധനയില് 

ഡീവറ്യില് കഎറിബ്മറ്ക എല്ലോവർക്ക ഫയലിലും കോണോൻ കഴിഞ്ഞു. 

7)ബ്ഗ്ഡോയിങകആനകറകഡിക ൻ-ഒരു ഫയലിലും ഇല്ലോയിരുന്നു. 

8)ഡിമോൻഡക ബ്ഫോം-ഫയലില് ഡിമോൻഡക ബ്ഫോം ഇല്ലോയിരുന്നു.  
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9)വർക്കഅബ്ലോബ്ക്ഷ്ൻ ബ്ഫോം-ഫയലുകളില്വർക്കഅബ്ലോബ്ക്ഷ്ൻ ബ്ഫോം 

ഇല്ലോയിരുന്നു.  

10)ഇ മറർ ബ്റോൾ ബ്കോപ്പി-ഒരു വതോഴിലോളിവതോഴിവലടുത്ു എന്നക 

വതളിയിക്ുന്ന ഒഫീഷ്യല് ബ്രഖ്യോണക മറർ ബ്റോൾ. എല്ലോവർക്കഫയലിലും 

പൂരിപ്പിച്ചമറർബ്റോളുകൾ ഉണ്ടോയിരുന്നു. ബി ഡി ഓ, വചക്ിങകഓഫീ ർ, 

പഞ്ചോയത്ക വ ഗ്കട്ടറി എന്നിവരുവടഒപ്പും  ീലും 

ഉണ്ടോയിരുന്നു.വതോഴിലോളികൾ  ോജർകൃതയമോയി വരഖ്വപ്പടുത്ി  

11)മറർ ബ്റോൾ മൂവകവമനകറകസ്ലിപ്പക-എല്ലോ ഫയലിലും ഉണ്ടോയിരുന്നു. എ 

ഈഓവർ ിയർ ടോറ്ോഎൻഗ്ടിഓപ്പബ്ററ്ർ എന്നിവരുവട ഒപ്പും തീയതിയും 

ഉണ്ടോയിരുന്നു.  വ ഗ്കട്ടറിയുവട ഒപ്പും  ീലുംഉണ്ടോയിരുന്നു .  

12)ബ്വജക ലിറക-ഉണ്ടോയിരുന്നു. കൃതയമോയിരുന്നു. ബന്ധവപ്പട്ട 

ഉബ്ദയോഗസ്ഥനകവറഒപ്പും  ീലുംഇല്ലോയിരുന്നു.  

13)എഫക റ്ി ഒ-ഒരു ഫയലിലും ഇല്ലോയിരുന്നു.  

14)എം ബുക്ക -എല്ലോഫയലിലും എം ബുക്ക  കോണോൻ കഴിഞ്ഞു. എം ബുക്ക  

കൃതയമോയി  ർട്ടികഫവചയ്തു.  

15)വമറ്ീരിയല് വഗ്പോകയൂർവമൻറകബ്ററ്കവമനകറക-ഒരു ഫയലിലും കോണോൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല.  

16)വമറ്ീരിയല് ബില് ആൻഡക  വൗച്ചർ-ഒരു ഫയലിലും ഇല്ലോയിരുന്നു.  

17)ബ്റോയല്റ്ിബ്പയക വമനകവറ് ിപ്പകഡക-ഒരു ഫയലിലും ഇല്ലോയിരുന്നു.  

18)ഗ്തീ ബ്റജക ബ്ഫോബ്ട്ടോഗ്ഗോഫക-ഒരുഫയലിലുംഇല്ലോയിരുന്നു 

19)ജിബ്യോ ടോഗക ബ്ഫോബ്ട്ടോഗ്ഗോഫക-ഒരു ഫയലിലും ഇല്ലോയിരുന്നു.  

20)വർക്ക  കംപ്ലീഷ്ൻ ർട്ടിഫിക്റ്ക- ഫയലുകളില് കോണോൻ കഴിഞ്ഞില്ല . 

21)ബ് ോഷ്യല് ഓഡിറ്ക റിബ്പ്പോർട്ടക -ഒരു ഫയലിലും ഇല്ലോയിരുന്നു.  

22)ക റ്ക ഡയറി-ഫയലില് ക റ്ക ഡയറി ഉണ്ടോയിരുന്നു. പവേ പൂർണ്ണമോയും 

ബ്രഖ്വപ്പടുത്ിയിരുന്നില്ല.  

ഫീല്ഡിതലകതെത്തലുകൾ  

1)നഴ്സറി യൂണിറ്് െൂപീകെണം  

ക റ്ക പരിബ്ശോധന നടത്ിയബ്പ്പോൾ ചുറ്ും ബ്വലി വകട്ടി  ംരേിച്ച നിലയില് 

കോണോൻ  ോധിച്ചു. വളർന്ന കതകൾ നല്ലതുബ്പോവല വളർന്നു കോണോൻ 

കഴിഞ്ഞു. ഇവിവട നിന്നും കതകൾ കുടുംബങ്ങൾക്ക വിതരണം വചയക വതന്നക 

mate അറിയിച്ചു.  ി ഐ ബി കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല  
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2)ഡിപി 275264 തചറുകിെ നാമമാഗ്ത 

കര്ടഷ്കെുതെഭൂമിയില്ഭൂവിക നഗ്പവര്ടത്തനങ്ങൾ 

കർഷ്കർക്ക അനുബ്യോജയമോയ രീതിയില് കിളച്ചക വൃത്ിയോക്ി വകോടുക്ല് 

കോടക വവട്ടി വതളിക്ല് വോഴ കുഴി,  വതങ്ങും കുഴി എന്നിവ എടുക്ല് അതിരു 

ഇല്ലോതിരുന്നപുരയിടങ്ങളില്അതിരു നിർമ്മിച്ചു വകോടുക്ല് തുടങ്ങിയ 

ഗ്പവർത്ികൾ ക റ്ില് കോണോൻ കഴിഞ്ഞു.വതോഴില് കോർഡ്പരിബ്ശോധിച്ചു. 

ബ്ചന, ബ്ചമ്പക, മരച്ചീനി എന്നിവ കൃഷ്ി വചയ്തു.  

3)ഡിപി-273703 തചറുകിെ നാമമാഗ്ത 

കര്ടഷ്കെുതെഭൂമിയില്ഭൂവിക നഗ്പവര്ടത്തനം (മാറയം ഭാഗം ) 

ശോന്തമ്മ  വതോഴില് കോർഡക നമ്പർ രതകനമ്മ വതോഴില്കോർഡക നമ്പർ 486ചഗ്രിക  

വതോഴില് കോർഡക നമ്പർ130, ുധർമ്മിണി വതോഴില് കോർഡക നമ്പർ88, അമ്പിളി 

ഗ്പകോശക വതോഴില് കോർഡക നമ്പർ19, ഗ്ശീജ വതോഴില് കോർഡക നംബർ 201,  ുമ 

വതോഴില് കോർഡക നംബർ 13, ഓമന വതോഴില് കോർഡക നംബർ 121, 

 ുലജകുമോരി വതോഴില് കോർഡക നംബർ 151,  തീഷ്ക കുമോർ വതോഴില് കോർഡക 

നമ്പർ 193 തുടങ്ങിയവരുവട ഭൂ  ഗ്പബ്ദശങ്ങളിലോണകപണി നടന്നതക. വോഴ ബ്ചന,  

ബ്ചമ്പക,  മരച്ചീനി, മഞ്ഞൾ ,തുടങ്ങിയ വിളകളോണക കൃഷ്ി വചയ്തിരുന്നതക, 

മഴക്ുഴികൾ ചവറും മണ്ണും നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലോയിരുന്നു.അതിരു പിടിച്ചു. 

 ിറ്ി ൺ ഇൻബ്ഫോർബ്മഷ്ൻ ബ്ബോർഡകഗ്പവർത്ി സ്ഥലത്ക കോണോൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല.  

4)ഭൂവിക നം 

2018-

2019ഖണ്ഡിക5ല്പൊമര്ടശിച്ചി്ുള്ളകുെുംബങ്ങളുതെഭൂമിയില്ഭൂവിക 

നഗ്പവര്ടത്തനങ്ങൾ(മഞ്ഞപ്പള്ളിഭാഗം) 

ഡിപി- 278067 

02/02/19ല് ആരംഭിച്ച ഗ്പവർത്ി27/03/19ലോണകപൂർത്ീകരിച്ചതക. 

1255വതോഴില്ദിനങ്ങൾ ഈ ഗ്പവർത്ിയിലൂവട ൃഷ്ടിക്വപ്പട്ടു. 346380/- 

രൂപയോണക ഈ ഗ്പവർത്ിക്ു ബ്വണ്ടി ചിലവോയതക. രതക.  ി ഐ  

 ുബ്ലഖ് വതോഴില്കോർഡ്നമ്പർ ുനിത കുമോരി 

വതോഴില്കോർഡ്നമ്പർ26അംബിക വതോഴില്കോർഡ്നമ്പർ72, ബ്ബബി 

വതോഴില്കോർഡ്നമ്പർ61, ിന്ധു വതോഴില്കോർഡ്നമ്പർ60,തങ്കമണി 

വതോഴില്കോർഡ്നംബർ 33,രമണി 

വതോഴില്കോർഡ്നംബർ,ബ്ജോല്സ്നവതോഴില്കോർഡ്നംബർ,കമലവതി 

വതോഴില്കോർഡ്നംബർ 57,ഷ്ീമവതോഴില്കോർഡ്നമ്പർ 282, ബീന വതോഴില് കോർഡക 

നംബർ 

69തുടങ്ങിയവരുവടഭൂഗ്പബ്ദശങ്ങളിലോണകപണിനടന്നതക.വോഴബ്ചന,ബ്ചമ്പക,മരച്ചീനി

,മഞ്ഞൾ,തുടങ്ങിയവിളകളോണകകൃഷ്ിവചയ്തിരുന്നതക,മഴക്ുഴികൾചവറുംമണ്ണുംനി
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റഞ്ഞഅവസ്ഥയിലോയിരുന്നു.അതിരുപിടിച്ചു. ിറ്ി ൺഇൻബ്ഫോർബ്മഷ്ൻബ്ബോർഡകഗ്പ

വർത്ിസ്ഥലത്കകോണോൻകഴിഞ്ഞില്ല. 

 

 

നിെീക്ഷണങ്ങൾ 

• വതോഴില് വചയ്തതിനകവറ കൂലി യഥോ മയത്ക കിട്ടുന്നില്ല. 

• കഴിഞ്ഞുബ്പോയ  ോമ്പത്ികവർഷ്ം 100 പണിപൂർത്ീകരിച്ചവതോഴിലോളികൾ 

ഉണ്ടോയിരുന്നു 

• പലരും നിലവില് വതോഴില് വചയ്തുവകോണ്ടിരിക്ുന്നവരോയിരുന്നു.  

•  ി ഐ ബിഗ്പവർത്ി സ്ഥലത്ക എല്ലോയിടത്ും  കോണോൻ കഴിഞ്ഞില്ല 

• വതോഴിലോളികളുവട വതോഴില് കോർഡ്പരിബ്ശോധനയില് നിന്നും ഇനിയും പുതിയ 

കോർഡക ലഭിക്ോൻ ഉള്ളതോയി അറിയോൻ കഴിഞ്ഞു. പല കോർഡിലും 

കുടുംബോംഗങ്ങളുവട ബ്ഫോബ്ട്ടോ പതിപ്പിച്ചിട്ടില്ലോയിരുന്നു.  

• മഴക്ുഴികൾ ചപ്പുചവറുകളോല് മൂടവപ്പട്ട നിലയിലോയിരുന്നു.  

• വോഴ കുഴി മഴക്ുഴി അതിരു  ബ്കോരല് പുരയിടംകിളച്ചുവൃത്ിയോക്ല് എന്നീ 

ഗ്പവർത്ികൾ കോണോൻ  ോധിച്ചു. ബ്ചന ബ്ചമ്പക വോഴ മരച്ചീനി തുടങ്ങിയ 

വിളകൾ കോണോൻ കഴിഞ്ഞു.  

• ഫറക എയ്ഡക വയം പിരിവക എടുത്ോണക വോങ്ങിയതക എന്നു വതോഴിലോളികളില് 

നിന്നും അറിയോൻകഴിഞ്ഞു.  

• കുടിവവള്ളം ക റ്ില് വകോണ്ടുവരോറോണകപതിവവന്നക വതോഴിലോളികളില് 

നിന്നും അറിയോൻ കഴിഞ്ഞു.  

നിര്ടദേശങ്ങൾ 

• അനുവദനീയമോയ പരമോവധി ഗ്പവർത്ിദിനങ്ങൾ ബ്നടിവയടുക്ുക 

• വതോഴിലിനു  അബ്പേിച്ചിട്ടും വതോഴില് കിട്ടോൻ കവകിയോല് വതോഴില് 

ഇല്ലോയ്മബ്വതനത്ിനക അബ്പേിക്ുക 

• വതോഴിലിനു  അബ്പേിക്ുബ്മ്പോൾറ ിപകറ്കകകപ്പറ്ി  ൂേിച്ചു വവക്ുക 

• ഗ്പവർത്ി സ്ഥലത്ക വവച്ചക ഉണ്ടോകുന്നഅപകടങ്ങൾ്ചികിത്സോചിലവക 

ആവശയവപ്പടുക.  

• മറർ ബ്റോളില് വവട്ടി തിരുത്ലുകൾ ഉണ്ടോകോവത ഗ്ശദ്ധിക്ുക 

• പണിസ്ഥലത്ക അടിസ്ഥോന  ൗകരയങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്ുക 

• ക റ്ക ഡയറിപൂർണ്ണമോയുംഎഴുതി  ൂേിക്ുകയും ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവർത്ി ബ്വല് 

ബ്നോട്ടം വ ിക്ുന്നബ്മറ്ിനകവറ ബ്പരകഅഗ്ഡസ്സകവമോകബല് നമ്പർ എന്നിവ 

കൃതയമോയി എഴുതി വവക്ുക 

• വതോഴിലുറപ്പക പദ്ധതിയുമോയി ബന്ധവപ്പട്ട ഏവതോരു പരോതിയും ബന്ധവപ്പട്ട 

ഉബ്ദയോഗസ്ഥവന അറിയിക്ുക 

• കോലതോമ ം വരോവത ബ്വദന ലഭിക്ുന്നതിനുള്ള  ംവിധോനങ്ങൾ വചയ്യോൻ 

ഉബ്ദയോഗസ്ഥർ ഗ്ശദ്ധിക്ുക 

• വർക്കഫയലില് ആവശയമോയ 22 ബ്രഖ്കൾ കൃതയമോയി  ൂേിക്ുക 

• വതോഴില് ആവശയവപ്പടുന്ന  മയങ്ങളില് വതോഴില് അനുവദിച്ചു വകോടുക്ുക.  
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ഗ്ഗാമ ഭ ചര്ടച്ചയും തീെുമാനങ്ങളും 

➢  ിറ്ി ൺ ഇൻഫർബ്മഷ്ൻ ബ്ബോർഡകസ്ഥോപിക്ുന്നതിവനക്ുറിച്ചകചർച്ചക വചയ്തു 

➢ നീർത്ടോധിഷ്ഠ ിതഗ്പവർത്ികൾ വചയ്യുബ്മ്പോൾ എറിബ്മറ്ക ഗ്പകോരമുള്ള 

ഗ്പവർത്ികൾ മോഗ്തബ്മവചയ്യോവു എന്നക ആ വഗ്കഡിറ്ക എൻജിനീയർ പറഞ്ഞു 

➢ കിണർ വവട്ടല് കുളം നിർമ്മിക്ല് നഴ്സറി യൂണിറ്ക പച്ചത്ുരുത്ക ഇവയോണക 

ഏവറ്ടുത്ു വചയ്യോൻ പറ്ുന്ന ഗ്പവർത്ികൾ എന്നകഅഗ്കഡിറ്ഡകഎൻജിനീയർ 

പറഞ്ഞു.  

➢ തരിശുഭൂമി കൃഷ്ിക്ക അനുബ്യോജയമോക്ല് അനുവദനീയമോയ 

ഗ്പവർത്ിയോവണന്നക എ ഈ പറഞ്ഞു.  

➢ നീർത്ടോധിഷ്ഠ ിതഗ്പവർത്ികവസ്തു  തരോൻ ആരും തയ്യോറല്ല എന്നക 

വതോഴിലോളികളില് നിന്നും ഒരോൾ പറയുകയുണ്ടോയി, കോരണം 

ഭൂഉടമകൾക്കകിളച്ചക വൃത്ിയോക്ി വകോടുത്ോല് മതി എന്നോണക 

പറയുന്നതക. അതുവകോണ്ടുതവന്നവതോഴിലോളികൾക്ക വസ്തു  

കണ്ടുപിടിക്ുന്നതില് ബുദ്ധിമുട്ടക ബ്നരിബ്ടണ്ടി വരുന്നു. 

ഇതിവനപ്പറ്ിഅവർക്കബ്ബോധവല്ക്രണ ക്ലോ ക വകോടുക്ുകയും 

അനുവദനീയമോയ ഗ്പവർത്ികൾ വസ്തു വകകളില് വചയ്യോൻ 

  കരിക്ോൻ അവവര  ന്നദ്ധരോക്ണം എന്നുംഎ ഇ പറഞ്ഞു  

➢ പോട്ട കൃഷ്ി എങ്ങവനയോണകനടപ്പിലോക്ണവതന്നകവതോഴിലോളികളില് 

നിന്നും ഒരോൾ ബ്ചോദിച്ചു. ഏഴക വർഷ്ം തരിശോയി കിടക്ുന്ന ഭൂമിവയ 

ആയിരിക്ണവമന്നക എ ഇ  മറുപടി നല്കി.  

➢ വചയ്ത പണി യുവട കൂലിലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നക ഒരോൾ പറയുകയുണ്ടോയി.  

➢ 100 പണിയുവട ബ്ബോണ ക ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നക ഒരു കൂട്ടർ പറയുകയുണ്ടോയി. 

ബ്വതനം ലഭിക്ോൻ കവകുന്നതക ഫണ്ടക വരുന്നതിനകവറ കോലതോമ ം 

ആവണന്നക എഇ വയക്തമോക്ി 

➢ വയക്തിഗത ആനുകൂലയങ്ങളോയ കിണർ, കക്ൂ ക ,റീച്ചോർജ്കബ്മ്പോറക 

കഴുത്ു വകട്ടക വതോഴുത്ക ഇവയുവട ഫണ്ടക വരുന്ന മുറക്ക വയക്തികളുവട 

ബ്പരക ഫണ്ടക വരുന്നതോയിരിക്ും എന്നുംഎ ഇ  പറഞ്ഞു.  

➢ വയക്തിഗത ആനുകൂലയങ്ങൾ ആയ ആട്ടിൻ കൂടക, ബ്കോഴി കൂടക, വതോഴുത്ക 

എന്നിവഎങ്ങവന എവിവട നിന്നക ലഭിക്ും എന്നു ഓവർ ിയർ 

വിശദീകരിച്ചു.  
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വാര്ടഡ് :14 

വാര്ടഡിന്തറ ദപെ് –മാെപ്പാെ്   

വാര്ടഡ് തലത്തില്   തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില് െജി ്തറര്ട 

തചയ്തവെുതെവിവെങ്ങൾ 

വതോഴില് 

കോർഡക ( 

ആവക)303  

ആകകറ്ീവക 

വതോഴില് കോർഡക  

137 

ആകകറ്ീവക 

വതോഴില് കോർഡക  

(sc/എ ക,ടി) 

നൂറു ദിന 

വതോഴില് 

98 

ഓഡിറ്ിന് വിദേയമാക്കിയ ഗ്പവര്ടത്തികൾ  

1)ഭവന നിര്ടമാണം  

ഐ. എഫക - 363908 

എറിബ്മറ്ക തുക- 24500 

യഥോർത്ഥ ചിലവക- 16802 

ആവക വതോഴില്ദിനങ്ങൾ-62 

2) ഭൂവിക നം 

 തചറുകിെ നാമമാഗ്ത കര്ടഷ്കെുതെ ഭൂമിയില് ഭൂ വിക നം, 

ദതക്കിൻകാെ് ഭാഗം 

 ഡിപി - 276358 

എം ബുക്ക നമ്പർ- 231 

 യഥോർത്ഥ ചിലവക- 3706 68 

 എറിബ്മറ്ക തുക-400000 

 വതോഴില് ദിനങ്ങൾ-1343 

 ബ്മറ്ക- ലതോ വക. എ ക 

3) ഭൂ വിക നം 

 തചറുകിെ നാമമാഗ്ത കര്ടഷ്കെുതെ ഭൂമിയില്ഭൂ വിക നം, 

ദതക്കിൻ കാെ് ഭാഗം 

 ഡിപി 27 52 66 

 എം ബു്നമ്പർ-216 
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 എറിബ്മറ്കതുക-400000 

 യഥോർത്ഥ ചിലവക- 3684 60 

 വതോഴില് ദിനങ്ങൾ-1335 

ബ്മറ്ക - ുനിത. എ ക 

4) നീര്ടത്തൊേിഷ്ഠ ിത ഗ്പവര്ടത്തികൾ 

ഡിപി-273303 

 എം ബു്നമ്പർ- 184 

 എറിബ്മറ്ക തുക- 500000 

 യഥോർത്ഥ ചിലവക-4954 20 

 വതോഴില് ദിനങ്ങൾ-1795 

5) ഭൂവിക നം 

 തചറുകിെ നാമമാഗ്ത കര്ടഷ്കെുതെ ഭൂമിയില് 

ഭൂവിക നംവല്ലദക്കാെ് ഭാഗം 

 ഡിപി -275265 

 എം ബു്നമ്പർ- 227 

എറിബ്മറ്ക തുക- 400000 

 യഥോർത്ഥ ചിലവക- 3847 44 

 വതോഴില്ദിനങ്ങൾ-13 94 

ബ്മറ്ക - ുനിത. പി  

 

ഫയല് പെിദശാേനയില് കതെത്തിയ വിവെങ്ങൾ 

ബ്കഗ്ര  ർക്ോർ നിർബ്േശഗ്പകോരം ഒരു വർക്ക ഫയലില് തോവഴപ്പറയുന്ന 

22 ബ്രഖ്കൾ നിർബന്ധമോയും ഉണ്ടോയിരിബ്ക്ണ്ടതോണക.  

 

 1 കവർബ്പജക- ഫയല് ഇനകവറ അടിസ്ഥോന വിവരങ്ങൾകവർ ബ്പജില് 

ഉണ്ടോയിരിക്ും. എന്നോല് ഡിപി 27 63 58, ഐ  എഫക 36 39 0 8 എബ്ന്ന 

ഫയലുകളില് കവർബ്പജക ഇല്ലോയിരുന്നു 
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2) വചക്ക ലിറക- ഡിപി 2763 58, ഐ എഫക 36 390 8 എന്നീ ഫയലുകളില്  

വചക്ക ലിറക ഇല്ലോയിരുന്നു. എന്നോല് ബോക്ിയുള്ളവയില് വചക്ക ലിറക 

ഉണ്ടോയിരുവന്നങ്കിലും അവ പൂർണ്ണം അല്ലോയിരുന്നു.  

3) ആേൻ പ്ലോൻ ബ്കോപ്പി,-ഒരു ഫയലിലും ഇല്ലോയിരുന്നു 

4)അഡ്മിനി കബ്ഗ്ടറ്ീവക  ോങകേൻ-എല്ലോ ഫയലും ഉണ്ടോയിരുന്നു 

5)വടക്നിക്ല്  ോങകേൻ-ഡിപി 27 33 0 3 എന്ന ഫയലില് വടക്നിക്ല് 

 ോങകേനകവറബ്കോപ്പി ഇല്ലോയിരുന്നു. ബോക്ി ഫയലുകളില് 

ഉണ്ടോയിരുന്നു.  

6)ഡീവറ്യില്ഡക എറിബ്മറ്ക-ഒരു ഗ്പവർത്ി നടപ്പിലോക്ുന്നതിനോയി 

എൻജിനീയറിങക വിഭോഗം തയ്യോറോക്ുന്ന  ോബ്ങ്കതിക ബ്രഖ്യോണക 

എറിബ്മറ്ക. ഒരു ഗ്പവർത്ി നടപ്പിലോക്ുന്നതിനക ആവശയമോയ മോർഗ്ഗ 

നിർബ്േശം നല്കുന്ന ബ്രഖ്കൂടിയോണക ഇതക. ഇതില്ഒരു പദ്ധതിയുവട ബ്പരക 

അതില് ഉൾവപ്പടുന്ന ഗ്പവർത്ികൾ അവയുവട എണ്ണം നീളം വീതി ആഴം 

ഒരു യൂണിറ്ിനക നല്ബ്കണ്ട തുക ആവക തുക എന്നിവ നിർബന്ധമോയും 

ബ്രഖ്വപ്പടുത്ിയിരിക്ണം.  ോധന ോമഗ്ഗികൾ വതോഴിലോളികളുവട 

കൂലി ഡി കബ്പ്ല ബ്ബോർഡക എന്നിവയകക്ക അനുവദിച്ച തുകയും 

ഉൾവപ്പടുത്ിയിരിക്ണം. ഫയല് പരിബ്ശോധനയില് ഡീവറ്യില് ക 

എറിബ്മറ്ക എല്ലോ വർക്ക ഫയലിലും കോണോൻ കഴിഞ്ഞു. 

7)ബ്ഗ്ഡോയിങക ആനകറകഡിക ൻ-ഒരു ഫയലിലും ഇല്ലോയിരുന്നു. 

8)ഡിമോൻഡക ബ്ഫോം-ഡിപി 27 63 58, ഐഎഫക 36 39 0 8 എന്നീ ഫയലില് 

ഡിമോൻഡക ബ്ഫോം ഇല്ലോയിരുന്നു.  

9)വർക്ക അബ്ലോബ്ക്ഷ്ൻ ബ്ഫോം-ഡിപി 2 7 6 3 5 8, ഐ എഫക 36 39 0 8 എന്നീ 

ഫയലുകളില് വർക്ക അബ്ലോബ്ക്ഷ്ൻ ബ്ഫോം ഇല്ലോയിരുന്നു.  

10)ഇ മറർ ബ്റോൾ ബ്കോപ്പി-ഒരു വതോഴിലോളിവതോഴിവലടുത്ു എന്നക 

വതളിയിക്ുന്ന ഒഫീഷ്യല് ബ്രഖ്യോണക മറർ ബ്റോൾ. എല്ലോവർക്ക 

ഫയലിലും പൂരിപ്പിച്ചമറർ ബ്റോളുകൾ ഉണ്ടോയിരുന്നു. ബി ഡി ഓ, 

വചക്ിങക ഓഫീ ർ, പഞ്ചോയത്ക വ ഗ്കട്ടറി എന്നിവരുവട ഒപ്പും  ീലും  

ഉണ്ടോയിരുന്നു. ഡിപി 2 7 5 2 6 6 എന്ന ഫയലിവല മറർ ബ്റോളില്  ോജർ 

ബ്രഖ്വപ്പടുത്ുന്ന ബ്കോളത്ില് തിരുത്ല് കോണവപ്പട്ടു.  

11)മറർ ബ്റോൾ മൂവകവമനകറക സ്ലിപ്പക-എല്ലോ ഫയലിലും ഉണ്ടോയിരുന്നു. എ ഈ 

ഓവർ ിയർ ടോറ്ോഎൻഗ്ടി ഓപ്പബ്ററ്ർ എന്നിവരുവട ഒപ്പും തീയതിയും 

ഉണ്ടോയിരുന്നു. എന്നോല് വ ഗ്കട്ടറിയുവട ഒപ്പും  ീലും  ഇല്ലോയിരുന്നു.  
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12)ബ്വജക ലിറക-ഡി പി 275266ല് ഇല്ലോയിരുന്നു. ബന്ധവപ്പട്ട ഉബ്ദയോഗസ്ഥനകവറ 

ഒപ്പും  ീലും ഇല്ലോയിരുന്നു.  

13)എഫക റ്ി ഒ-ഒരു ഫയലിലും ഇല്ലോയിരുന്നു.  

14)എം ബുക്ക -എല്ലോഫയലിലും എം ബുക്ക  കോണോൻ കഴിഞ്ഞു. ചില എം 

ബുക്ക   ർട്ടികഫ വചയ്തിട്ടില്ലോയിരുന്നു.  

15)വമറ്ീരിയല് വഗ്പോകയൂർവമൻറക ബ്ററ്കവമനകറക-ഒരു ഫയലിലും കോണോൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല. y 

16)വമറ്ീരിയല് ബില് ആൻഡക  വൗച്ചർ-ഒരു ഫയലിലും ഇല്ലോയിരുന്നു.  

17)ബ്റോയല്റ്ി ബ്പയക വമനകറക വറ ിപ്പകഡക-ഒരു ഫയലിലും ഇല്ലോയിരുന്നു.  

18)ഗ്തീ ബ്റജക ബ്ഫോബ്ട്ടോഗ്ഗോഫക-ഡി പി 263303ഫയലില് മോഗ്തം കോണോൻ 

കഴിഞ്ഞു . 

19)ജിബ്യോ ടോഗക ബ്ഫോബ്ട്ടോഗ്ഗോഫക-ഒരു ഫയലിലും ഇല്ലോയിരുന്നു.  

20)വർക്ക  കംപ്ലീഷ്ൻ ർട്ടിഫിക്റ്ക -ഡി.പി 276358, ഐ എഫക 363908എന്നീ 

ഫയലുകളില് കോണോൻ കഴിഞ്ഞില്ല . 

21)ബ് ോഷ്യല് ഓഡിറ്ക റിബ്പ്പോർട്ടക -ഒരു ഫയലിലും ഇല്ലോയിരുന്നു.  

22)ക റ്ക ഡയറി-ഐ എഫക 363908ഫയലില് ക റ്ക ഡയറി 

ഇല്ലോയിരുന്നു.  

 

ഫീല്ഡിതല കതെത്തലുകൾ  

1)PMAY സലഫ് ഭവന നിര്ടമ്മാണ പദ്ധതി ഗ്പകോരം ഐ എഫക 

363908 ുലജയുവട വീടക  രർശിച്ചു. വീടക പൂർത്ീകരിച്ചു, ആൾ 

തോമ ം ഉള്ള നിലയില് ആയിരുന്നു. 90വതോഴില് ദിനങ്ങളിവല കൂലി 

ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടക .90വതോഴില് ദിനങ്ങളിവല കൂലി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടക .PMAY കലഫക 

നിർമ്മോണ പദ്ധതിയുവട നിബന്ധനഗ്പകോരമുള്ള ബ്ലബർ വീടിനക മുൻ 

വശതോയി കോണോൻ കഴിഞ്ഞു. ഗുണബ്ഭോക്തോവിനകവറ വതോഴില് കോർഡും 

പോ ക ബുക്ും എഗ്ത ഗഡു ക്ളോയിട്ടോണകതുക കിട്ടിയവതന്നും 

പരിബ്ശോധിച്ചു. പരിബ്ശോധനയില് നിന്നും മറ്ക വീഴ്ചകൾ ഒന്നും തവന്ന 

കവണ്ടത്ോൻ  ോധിച്ചില്ല.  

2)ഡിപി 27 52 65 തചറുകിെ നാമമാഗ്ത കര്ടഷ്കെുതെ ഭൂമിയില് ഭൂ  

വിക നഗ്പവര്ടത്തനങ്ങൾ, വല്ല ദക്കാെ് ഭാഗം 
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 കർഷ്കർക്ക അനുബ്യോജയമോയ രീതിയില് കിളച്ചക വൃത്ിയോക്ി 

വകോടുക്ല് കോടക വവട്ടി വതളിക്ല് വോഴ കുഴിഇഞ്ചിപണ വതങ്ങും കുഴി 

എന്നിവ എടുക്ല് അതിരു  ഇല്ലോതിരുന്ന പുരയിടങ്ങളില്അതിരു 

നിർമ്മിച്ചു വകോടുക്ല് തുടങ്ങിയ ഗ്പവർത്ികൾ ക റ്ില് കോണോൻ 

കഴിഞ്ഞു,.ഭൂ ഉടമസ്ഥരുവട യുംബ്ജോലിയുവടയും വിവരങ്ങൾ..  

 ബ്പരക ശില്പ ബ്ജോബക കോർഡക നമ്പർ 189 കൃഷ്ി വചയ്ത വിളകൾ വോഴ മരച്ചീനി 

വതങ്ങിൻ തടം7 എണ്ണം മഴക്ുഴി രവണ്ടണ്ണം വോഴക്ുഴി 5 എണ്ണം.  

കോടക വവട്ടലും ഭൂമി കിളച്ചു വൃത്ിയോക്ല് 68 വ നകറക.  

 ബ്പരക ബ്ശോഭന വതോഴില് കോർഡക നമ്പർ 63 നീർത്ടോധിഷ്ഠ ിത 

ഗ്പവർത്ികളോണക വചയ്തതക. വോഴ മരച്ചീനി തുടങ്ങിയ വിളകളോണക കൃഷ്ി 

വചയ്തതക. വീട്ടില് ഭൂ  ഉടമയുവട വതോഴില് കോർഡ്പരിബ്ശോധിക്ോൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല.  

3)ഡിപി-276358 തചറുകിെ നാമമാഗ്ത കര്ടഷ്കെുതെ 

ഭൂമിയില്ഭൂവിക നം ദതക്കിൻകാെ് ഭാഗം 

 പോർത്ഥ ോരഥി വതോഴില് കോർഡക നമ്പർ 128 രജനി വതോഴില് കോർഡക 

നമ്പർ 131 രോധോമണി വതോഴില് കോർഡക നമ്പർ 2 1 ലീല വതോഴില് കോർഡക 

നമ്പർ 1 6 6 ബ്രഖ് എ ക വതോഴില് കോർഡക നമ്പർ 2 4 8 ഇരിര വതോഴില് 

കോർഡക നമ്പർ 2 9 6 തുടങ്ങിയവരുവട ഭൂ  ഗ്പബ്ദശങ്ങളിലോണകപണി 

നടന്നതക. വോഴ ബ്ചന ബ്ചമ്പക മരച്ചീനി തുടങ്ങിയ വിളകളോണക കൃഷ്ി 

വചയ്തിരുന്നതക, മൺതിട്ട നിർമ്മിക്ല് ഗ്പവർത്ി കോണോൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 

അവഒലിച്ചുബ്പോയ നിലക്ോയിരുന്നു. മഴക്ുഴികൾ ചവറും മണ്ണും 

നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലോയിരുന്നു.  ിറ്ി ൺ ഇൻബ്ഫോർബ്മഷ്ൻ ബ്ബോർഡക 

ഗ്പവർത്ി സ്ഥലത്ക കോണോൻ കഴിഞ്ഞില്ല.  

4)ഡിപി 27 52 66 തചറുകിെ നാമമാഗ്ത കര്ടഷ്കെുതെ ഭൂമിയില് ഭൂ 

വിക നം 

  ുനരോ കവബ്ദ ി ബീന മിനി ദീപോ റീന തുടങ്ങിയവരുവട വസ്തു  

വകയില് ആണക ഗ്പവർത്ി കോണവപ്പട്ടതക. മഴക്ുഴി നിർമ്മോണം പറമ്പക 

വൃത്ിയോക്ോൻ വോഴക്ക കുഴിവയടുക്ല് അതിരു ബ്കോരല്  തുടങ്ങിയ 

ഗ്പവർത്ികൾകോണോൻ  ോധിച്ചു. ഇവയില് ഭൂരിഭോഗവും കോടക മൂടിയ 

നിലയിലോയിരുന്നു.  ിറ്ി ൺ ഇൻബ്ഫോർബ്മഷ്ൻ ബ്ബോർഡക 

ഗ്പവർത്ിസ്ഥലത്ക കോണോൻ കഴിഞ്ഞില്ല.  

5)ഡിപി 27 3 3 0 3 നീര്ടത്തൊേിഷ്ഠ ിത ഗ്പവര്ടത്തികൾ 
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 17 10 18ല് ആരംഭിച്ച ഗ്പവർത്ി 3 12 18ലോണക പൂർത്ീകരിച്ചതക. 1795 

വതോഴില്ദിനങ്ങൾ ഈ ഗ്പവർത്ിയിലൂവട  ൃഷ്ടിക്വപ്പട്ടു. 495420 

രൂപയോണക ഈ ഗ്പവർത്ിക്ു ബ്വണ്ടി ചിലവോയതക. രണ്ടക വസ്തു ക്ൾ 

ക്ിടയിലൂവട ഒഴുകുന്ന വചറിയ നീർച്ചോല് നവീകരണം ആയിരുന്നു ഈ 

ഗ്പവർത്ി വകോണ്ടക  ൃഷ്ടിക്വപ്പട്ടതക.  ി ഐ ബി കോണോൻ കഴിഞ്ഞില്ല.  

 

 

ഗ്ഗോമ ഭ ചർച്ചയും തീരുമോനങ്ങളും 

•  ിറ്ി ൺ ഇൻഫർബ്മഷ്ൻ ബ്ബോർഡക സ്ഥോപിക്ുന്നതിവനക്ുറിച്ചക 

ചർച്ചക വചയ്തു 

• നീർത്ടോധിഷ്ഠ ിത ഗ്പവർത്ികൾ വചയ്യുബ്മ്പോൾ എറിബ്മറ്ക 

ഗ്പകോരമുള്ള ഗ്പവർത്ികൾ മോഗ്തബ്മ വചയ്യോവു എന്നക ആ വഗ്കഡിറ്ക 

എൻജിനീയർ പറഞ്ഞു 

• കിണർ വവട്ടല് കുളം നിർമ്മിക്ല് നഴ്സറി യൂണിറ്ക പച്ചത്ുരുത്ക 

ഇവയോണക ഏവറ്ടുത്ു വചയ്യോൻ പറ്ുന്ന ഗ്പവർത്ികൾ എന്നക 

അഗ്കഡിറ്ഡകഎൻജിനീയർ പറഞ്ഞു.  

• തരിശുഭൂമി കൃഷ്ിക്ക അനുബ്യോജയമോക്ല് അനുവദനീയമോയ 

ഗ്പവർത്ിയോവണന്നക എ ഈ പറഞ്ഞു.  

• നീർത്ടോധിഷ്ഠ ിത ഗ്പവർത്ികവസ്തു  തരോൻ ആരും തയ്യോറല്ല എന്നക 

വതോഴിലോളികളില് നിന്നും ഒരോൾ പറയുകയുണ്ടോയി, കോരണം ഭൂ 

ഉടമകൾക്ക കിളച്ചക വൃത്ിയോക്ി വകോടുത്ോല് മതി എന്നോണക 

പറയുന്നതക. അതുവകോണ്ടുതവന്ന വതോഴിലോളികൾക്ക വസ്തു  

കണ്ടുപിടിക്ുന്നതില് ബുദ്ധിമുട്ടക ബ്നരിബ്ടണ്ടി വരുന്നു. 

ഇതിവനപ്പറ്ി അവർക്ക ബ്ബോധവല്ക്രണ ക്ലോ ക വകോടുക്ുകയും 

അനുവദനീയമോയ ഗ്പവർത്ികൾ വസ്തു വകകളില് വചയ്യോൻ 

  കരിക്ോൻ അവവര  ന്നദ്ധരോക്ണം എന്നുംഎ ഇ പറഞ്ഞു  

• പോട്ട കൃഷ്ി എങ്ങവനയോണക നടപ്പിലോക്ണവതന്നക 

വതോഴിലോളികളില് നിന്നും ഒരോൾ ബ്ചോദിച്ചു. ഏഴക വർഷ്ം 

തരിശോയി കിടക്ുന്ന ഭൂമിവയ ആയിരിക്ണവമന്നക എ ഇ  മറുപടി 

നല്കി.  

• വചയ്ത പണി യുവട കൂലിലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നക ഒരോൾ പറയുകയുണ്ടോയി.  

• 100 പണിയുവട ബ്ബോണ ക ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നക ഒരു കൂട്ടർ 

പറയുകയുണ്ടോയി. ബ്വതനം ലഭിക്ോൻ കവകുന്നതക ഫണ്ടക 

വരുന്നതിനകവറ കോലതോമ ം ആവണന്നക എഇ വയക്തമോക്ി 
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• വയക്തിഗത ആനുകൂലയങ്ങളോയ കിണർ കക്ൂ ക റീച്ചോർജക 

കബ്മ്പോറക കഴുത്ു വകട്ടക വതോഴുത്ക ഇവയുവട ഫണ്ടക വരുന്ന മുറക്ക 

വയക്തികളുവട ബ്പരക ഫണ്ടക വരുന്നതോയിരിക്ും എന്നുംഎ ഇ  

പറഞ്ഞു.  

 

വാര്ടഡ് :15 

വാര്ടഡിന്തറ ദപെ് –ഈഞ്ചമൂല  

വാര്ടഡ് തലത്തില്   തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില് െജി ്തറര്ട 

തചയ്തവെുതെവിവെങ്ങൾ 

വതോഴില് 

കോർഡക ( 

ആവക)274  

ആകകറ്ീവക 

വതോഴില് കോർഡക  

90 

ആകകറ്ീവക 

വതോഴില് കോർഡക  

(sc/എ ക,ടി) 

നൂറു ദിന 

വതോഴില് 70 

 

നഗെൂര്ടഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തിതല വാര്ടഡ് 15 ല് ഓഡിറ്ിന് 

വിദേയമാക്കിയ ഗ്പവര്ടത്തികൾ 

 

1. തചറുകിെ നാമമാഗ്ത കര്ടഷ്കെുതെ ഭൂമിയില് ഭൂവിക ന 

ഗ്പവര്ടത്തനങ്ങൾ 

വർക്ക ബ്കോഡക                                     :DP/275267 

എം ബുക്ക നമ്പർ                                : 218/18-19 

ഗ്പവർത്ി ആരംഭിച്ചതക:16/11/2018 

ഗ്പവർത്ി പൂർത്ീകരിച്ചതക           : 05/01/2019 

അടങ്കല് തുക                                      : 4,00,000/- 

ചിലവോയതക                                          : 3,81,708/- 

മറർബ്റോൾ കളുവട എണ്ണം               : 26 

ആവക വതോഴില്ദിനങ്ങൾ               : 1383 
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2. നീര്ടത്തൊേിഷ്ഠ ിത ഗ്പവര്ടത്തികൾ  

വർക്ക ബ്കോഡക                                     :DP/273306 

എം ബുക്ക നമ്പർ                                : 183/18-19 

ഗ്പവർത്ി ആരംഭിച്ചതക:08/11/2018 

ഗ്പവർത്ി പൂർത്ീകരിച്ചതക           : 12/01/2019 

അടങ്കല് തുക                                      : 5,00,000/- 

ചിലവോയതക                                          : 4,89,072/- 

മറർബ്റോൾ കളുവട എണ്ണം               : 36 

ആവക വതോഴില്ദിനങ്ങൾ               : 1772 

 

3. ദറാഡ് സ ഡില് തവച്ചുപിെിപ്പിച്ച ഫലവൃക്ഷസതകളുതെ 

 ംെക്ഷണം 

വർക്ക ബ്കോഡക                                     :DP/268953 

എം ബുക്ക നമ്പർ                                : 165/18-19 

ഗ്പവർത്ി ആരംഭിച്ചതക:11/10/2018 

ഗ്പവർത്ി പൂർത്ീകരിച്ചതക           : 12/11/2018 

അടങ്കല് തുക                                      : 1,55,000/- 

ചിലവോയതക                                           : 77,832/- 

മറർബ്റോൾ കളുവട എണ്ണം               : 10 

ആവക വതോഴില്ദിനങ്ങൾ               : 282 
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4. നഴ്സറി യൂണിറ്് െൂപീകെണം  

വർക്ക ബ്കോഡക                                     :DP/268772 

എം ബുക്ക നമ്പർ                                : 92/18-19 

ഗ്പവർത്ി ആരംഭിച്ചതക:26/12/2018 

ഗ്പവർത്ി പൂർത്ീകരിച്ചതക           : 24/01/2019 

അടങ്കല് തുക                                      : 2,33,000/- 

ചിലവോയതക                                          : 97428/- 

മറർബ്റോൾ കളുവട എണ്ണം               : 07 

ആവക വതോഴില്ദിനങ്ങൾ               : 353    

 

5. ദറാഡ് സ ഡില് തവച്ചുപിെിപ്പിച്ച ഫലവൃക്ഷസതകളുതെ 

 ംെക്ഷണം 

വർക്ക ബ്കോഡക                                     :DP/269056 

എം ബുക്ക നമ്പർ                                : 157/18-19 

ഗ്പവർത്ി ആരംഭിച്ചതക:28/09/2018 

ഗ്പവർത്ി പൂർത്ീകരിച്ചതക           : 11/10/2018 

അടങ്കല് തുക                                      : 1,55,000/- 

ചിലവോയതക                                          : 1,50,144/- 

മറർബ്റോൾ കളുവട എണ്ണം               : 12 

ആവക വതോഴില്ദിനങ്ങൾ               : 544 

 

ഫയല് പെിദശാേനയില് കതെത്തിയ വിവെങ്ങൾ 
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15 ആം വോർഡില് ആവക 5 വർക്ക ഫയലുകളോണക പരിബ്ശോധനയകക്ോയി 

ലഭയമോയതക. 

ബ്കഗ്ര  ർക്ോർ നിർബ്ദശഗ്പകോരം തോവഴപ്പറയുന്ന 21 ബ്രഖ്കളും 

 ംസ്ഥോന  ർക്ോർ 

 നിഷ്കർഷ്ിക്ുന്ന 22 മവത് ബ്രഖ്യോയ ക റ്ക ഡയറിയും ഒരു വർക്ക 

ഫയലില്  

നിർബന്ധമോയും  ൂേിബ്ക്ണ്ടതോണക. 

1. കവർബ്പജക 

2. വചക്ക ലിറക  

3. ആേൻ പ്ലോൻ 

4. ഭരണോനുമതി  

5.  ോബ്ങ്കതിക അനുമതി  

6. വിശദമോയ എറിബ്മറ്ക 

7. ബ്ഗ്ഡോയിങക& ഡിക ൻ 

8. ഡിമോൻഡക ബ്ഫോം  

9. അബ്ലോബ്ക്ഷ്ൻ ബ്ഫോം  

10. ഇ മറർബ്റോൾ  

11. ഇ മറർബ്റോൾ മൂവകവമനകറക സ്ലിപക     

12. ബ്വജക ലിറക  

13. എഫക. ടി. ഒ. 

14. എം. ബുക്ക  

15. വമറ്ീരിയല് ബിലക ആൻഡക വൗച്ചർ 

16. വമറ്ീരിയല് വഗ്പോകയൂർവമൻറക ബ്ററ്കവമനകറക   
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17. ബ്റോയല്റ്ി ബ്പവമനകറക വറ ിപകറക   

18. ഗ്തീ ബ്റജക ബ്ഫോട്ടോഗ്ഗോഫ്സക  

19. ജി. ഇ. ഒ. ടോഗക ബ്ഫോബ്ട്ടോ  

20. ഗ്പവർത്ിപൂർത്ീകരണ ോേയപഗ്തം 

21. ബ് ോഷ്യല്ഓഡിറ്കറിബ്പ്പോർട്ടക 

22. ക റ്കഡയറി 

1. കവര്ടദപജ് 

ഒരു ഗ്പവർത്ിയുവട അടിസ്ഥോന വിവരങ്ങൾ ഗ്പവർത്ി ഫയലിൻവറ 

കവർ ബ്പജില് (നിഷ്കർഷ്ിക്ുന്ന മോതൃകയില്) ഉൾവക്ോള്ളിക്ണം 

എന്നുണ്ടക.  

പരിബ്ശോധിച്ച ഫയലുകളില് ഒന്നും തവന്ന കവർബ്പജക കോണോൻ 

 ോധിച്ചില്ല. 

2. തചക്ക് ലിസ്റ്റ ്

ഒരു ഗ്പവർത്ി ഫയലില് ഗ്കമഗ്പകോരം ഏവതോവക് ബ്രഖ്കൾ എവിവട 

ഏതു ബ്പജു മുതല്  ൂേിച്ചിരിക്ുന്നുവവന്നക മനസ്സിലോക്ോനുള്ള ഒരു 

ആധികോരിക ബ്രഖ്യോണക വചക്ക ലിറക.  

പരിബ്ശോധിച്ച 5 ഫയലുകളിലും വചകക ലി കറക കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല. 

3. ആക്ഷൻ പ്ലാൻ 

ഏവറ്ടുത് ഗ്പവർത്ികൾ ആേൻ പ്ലോനില് ഉൾവപ്പട്ടതും വഷ്ല്ഫക ഓഫക 

ബ്ഗ്പോജക്ടില് മുൻഗണനോഗ്കമം പോലിക്ുന്നതും ആവണന്നക കോണിക്ുന്ന 

ബ്കോപ്പി ഫയലില്  ൂേിബ്ക്ണ്ടതുണ്ടക. 

 ലഭയമോയ 5 ഫയലുകളിലും ആേൻ പ്ലോൻ കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല. 

4. ഭെണാനുമതി 

ഗ്പവർത്ി വചയ്യുന്നതിനക പഞ്ചോയത്ക നല്കുന്ന അനുമതിയോണക 

ഭരണോനുമതി. ഈ ബ്രഖ് എല്ലോ ഫയലുകളിലും  ൂേിബ്ക്ണ്ടതോണക.  
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എല്ലോ ഫയലുകളിലും ഭരണോനുമതി ഉണ്ടോയിരുന്നു. ഫയലില് 

 ൂേിച്ചിരുന്ന ഭരണോനുമതി വ കയൂറില് നിന്നും ലഭയമോയ ബ്കോപ്പി 

ആയിരുന്നു. വ കയൂറില് ലഭയമോയ ബ്കോപ്പി ആവണങ്കില് ബ്പോലും 

പഞ്ചോയത്ക വ ഗ്കട്ടറിയുവട ഒപ്പക,  ീല്, തീയതി എന്നിവ 

നിർബന്ധമോണക.   

എന്നോല് ഫയല്  ൂേിച്ചിരുന്ന ഭരണോനുമതി പഞ്ചോയത്ക വ ഗ്കട്ടറി 

 ോേയവപ്പടുത്ിയിരുന്നില്ല. ഗ്ഗോമ ഭ തീരുമോനത്ിനക ബ്കോപ്പിയും 

ഇല്ലോയിരുന്നു. 

5.  ാദേതിക അനുമതി 

ഒരു ഗ്പവർത്ിക്ക  ോബ്ങ്കതിക വിദഗ്ധരുവട അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടക 

എന്നതിനുള്ള ആധികോരിക ബ്രഖ്യോണക  ോബ്ങ്കതികോനുമതി.  

എല്ലോ ഫയലുകളിലും  ോബ്ങ്കതികോനുമതി 

ഉണ്ടോയിരുന്നു.പൂർണമോയിരുന്നു. 

6. വിശേമായ എസ്റ്റിദമറ്് 

ഒരു ഗ്പവർത്ി എങ്ങവന ഏതക അളവില് വചയ്യണവമന്നക ഗ്പതിപോദിക്ുന്ന 

 ോബ്ങ്കതികമോയ ബ്രഖ്യോണക എറിബ്മറ്ക.  

ഫയല് പരിബ്ശോധനയില് കോണോൻ കഴിഞ്ഞതക എല്ലോ ഗ്പവർത്ികളിലും 

എറിബ്മറ്ക  ൂേിച്ചിട്ടുണ്ടക എന്നോണക.  

എന്നോല്  ോധോരണക്ോർക്ക മനസ്സിലോകുന്ന രീതിയില് ജനകീയ 

ഭോഷ്യില് തയ്യോറോക്ിയ എറിബ്മറ്ക ആയിരുന്നില്ല ഫയലില് 

ഉണ്ടോയിരുന്നതക. 

7. ദഗ്ഡായിങ്& ഡിസ ൻ 

പരിബ്ശോധിച്ചഒരു ഗ്പവൃത്ിയിലും ബ്ഗ്ഡോയിങക& ഡിക ൻ കോണോൻ 

 ോധിച്ചില്ല. 

8. ഡിമാൻഡ് ദഫാം 

വതോഴിലോളികൾ വതോഴില് ആവശയവപ്പട്ടക നല്കുന്ന അബ്പേയോണക 

ഡിമോൻഡക ബ്ഫോം. വതോഴില് ആവശയവപ്പട്ടവർക്ക 15 ദിവ ത്ിനുള്ളില് 

വതോഴില് നല്കിബ്യോ എന്നക അറിയുവോൻ   ോയിക്ുന്ന ബ്രഖ് 

കൂടിയോണക ഡിമോൻഡക ബ്ഫോം.  
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എന്നോല് 5 ഗ്പവർത്ികളിലും ഡിമോൻഡക ബ്ഫോം കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല. 

9. അദലാദക്കഷ്ൻ ദഫാം 

ഗ്പവർത്ി അനുവദിച്ചുവകോണ്ടക പഞ്ചോയത്ക ഉബ്ദയോഗസ്ഥർ നല്കുന്ന 

അനുമതിയോണക വർക്ക അബ്ലോബ്ക്ഷ്ൻ ബ്ഫോം.  

പരിബ്ശോധിച്ച ഫയലുകളില് ഒന്നും ഈ ബ്രഖ് കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല. 

10. ഇ മസ്റ്റര്ടദറാൾ 

വതോഴിലോളികളുവട  ോജർ ബ്രഖ്വപ്പടുത്ോനുള്ള ബ്രഖ്യോണ്മറർബ്റോൾ. 

5ഗ്പവർത്ികളില് ആയി ആവക 91മറർബ്റോളുകളോയിരുന്നു 

ഉണ്ടോയിരുന്നതക. മറർബ്റോളുകളില് ബീ. ഡി. ഒ.,  വ ഗ്കട്ടറി എന്നിവർ 

തീയതി വച്ചക ഒപ്പക,  ീല് എന്നിവ പതിപ്പിബ്ക്ണ്ടതോണക. പരിബ്ശോധിച്ച 

മറർബ്റോളുകളില് എല്ലോം ഒപ്പും  ീലും തീയതി കോണോൻ കഴിഞ്ഞു. 

11. ഇ മസ്റ്റര്ടദറാൾ മൂവ്തമന്റ് ലിപ് 

ഒരു ഗ്പവർത്ിയുവട ഓബ്രോ ഘട്ടവത്യും മറർ ബ്റോൾ അനുവദിച്ചക 

വതോഴിലോളികൾക്ക ബ്വതനം നല്കുന്നതക വവരയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ 

ഏവതോവക് തീയതികളില് നടന്നു എന്നക മനസ്സിലോക്ോനോണക മറർ 

മൂവകവമൻറക സ്ലിപ്പക. 

 പരിബ്ശോധിച്ച ഫയലുകളില് ഒന്നും തവന്ന മറർബ്റോൾ മൂവകവമൻറക സ്ലിപ്പക 

ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല. എന്നോല് ഇതിബ്നോടക  മോനമോയ ടോഗിംഗക ബ്ഫോറം 

ഫയലില്  ൂേിച്ചിട്ടുണ്ടക. 

12. ദവജ് ലിസ്റ്റ ്

മറർബ്റോളിനക അനുപോതികമോയി വതോഴിലോളിക്ക ബ്വതനം ലഭിച്ചു എന്നക 

വതളിയിക്ുന്ന ആധികോരിക ബ്രഖ്യോണക ബ്വജക ലിറക.  

പരിബ്ശോധിച്ച എല്ലോ ഫയലുകളിലും ബ്വജക ലിറക  ൂേിച്ചിട്ടുണ്ടോയിരുന്നു. 

13. എഫ്. െി. ഒ. 

മറർബ്റോളും ബ്വജക ലിറും അനു രിച്ചക വതോഴിലോളികൾക്ക ബ്വദനം 

കകമോറിയിട്ടുണ്ടക എന്നക വതളിയിക്ുന്ന ബ്രഖ്യോണക എഫക. ടി. ഒ.  

പരിബ്ശോധിച്ച ഫയലുകളില് ഒന്നും തവന്ന എഫക. ടി. ഒ.  ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല.  
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14. എം. ബുക്ക് 

ഒരു ഗ്പവൃത്ി എറിബ്മറ്ക ഗ്പകോരം കൃതയമോയ അളവില് ആണക 

വചബ്യ്യണ്ടവതന്നും വചയ്തിരിക്ുന്നതക ഇഗ്പകോരം തവന്നയോണക എന്നക 

മനസ്സിലോക്ോനുള്ള ആധികോരിക ബ്രഖ്യോണക വമഷ്ർവമൻറക ബുക്ക. 

 എല്ലോം ഫയലുകളിലും വമഷ്ർവമൻറക ബുക്ക കോണുവോൻ  ോധിച്ചു. 

 എന്നോല് യഥോർത്ഥ ചിലവക, എറിബ്മറ്ക എന്നിവ തമ്മിലുള്ള വയതയോ ം 

ബ്രഖ്വപ്പടുത്ിയിരുന്നില്ല. 

 വ ഗ്കട്ടറിയുവട ഒപ്പും  ീലും ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല. 

  ോബ്ങ്കതിക വിദഗ്ധൻ ഒപ്പക,  ീല്, തീയതി എന്നിവ വച്ചക  ർട്ടികഫ 

വചയ്തിട്ടുണ്ടോയിരുന്നു. 

15. തമറ്ീെിയല് ബില്ല് ആൻഡ് വൗച്ചര്ട 

ആവശയമോയ ഗ്പവർത്ികൾക്ക  ോധന  ോമഗ്ഗികൾ വിതരണം 

വചയ്തതിനക ബില്ലും   

വൗച്ചറുകളും ഫയലുകളില്  ൂേിബ്ക്ണ്ടതോണക.  

ഗ്പസ്തു ത ഫയലുകൾക്ക ബോധകമല്ല. 

16. തമറ്ീെിയല് തഗ്പാകയൂര്ടതമൻറ് ദസ്റ്ററ്്തമന്റ് 

ഒരു ഗ്പവർത്ിക്ു  ോബ്ങ്കതിക എറിബ്മറ്ക ഗ്പകോരം ആവശയമുള്ള 

 ോധന ോമഗ്ഗികൾ വോങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടിഗ്കമങ്ങൾ 

ഗ്പതിപോദിക്ുന്ന ബ്രഖ്യോണക വമറ്ീരിയല് വഗ്പോകയൂർവമൻറക ബ്ററ്കവമനകറക. 

ഗ്പസ്തു ത ഫയലുകൾക്ക ബോധകമല്ല. 

17. ദറായല്റ്ി ദപതമന്റ് തറ ിപ്റ് 

ഗ്പസ്തു ത ഫയലുകൾക്ക ബോധകമല്ല. 

18. ഗ്തീ ദസ്റ്റജ് ദഫാ്ാഗ്ഗാഫ്സ് 

വതോഴിലുറപ്പക ഗ്പവർത്ി ആരംഭിക്ുന്നതിനു മുമ്പും, നടക്ുബ്മ്പോഴും, 

പൂർത്ീകരിച്ചതിനു ബ്ശഷ്വുമുള്ള 3 ഘട്ട ബ്ഫോബ്ട്ടോ ഫയലില് 

 ൂേിബ്ക്ണ്ടതോണക. 
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ഒരു വർക്ക ഫയലിലും  ൂേിച്ചിട്ടുണ്ടോയിരുന്നില്ല. 

19. ജി. ഇ. ഒ. ൊഗ് ദഫാദ്ാ 

ഗ്പവർത്ി സ്ഥലങ്ങളുവട അേോംശ ബ്രഖ്ോംശം എന്നിവ ബ്രഖ്വപ്പടുത്ി 

വകോണ്ടുള്ള ബ്ഫോബ്ട്ടോ ഓബ്രോ ഗ്പവർത്ിക്ും ആവശയമോണക.  

ഒരു വർക്ക ഫയലിലും  ൂേിച്ചിട്ടുണ്ടോയിരുന്നില്ല. 

20. ഗ്പവര്ടത്തിപൂര്ടത്തീകെണ ാക്ഷയപഗ്തം 

ഗ്പവർത്ി പൂർത്ീകരിച്ചു എന്നതിൻവറ ബ്രഖ്യോണക ഗ്പവർത്ി 

പൂർത്ീകരണ  ോേയപഗ്തം.  

എന്നോല് 5 ഫയലുകളിലും ഗ്പവർത്ി പൂർത്ീകരണ  ോേയപഗ്തം 

കോണോൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 

21. ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്്റിദപ്പാര്ട്് 

വോർഷ്ിക മോറർ  ർക്ുലർ ഗ്പകോരമുള്ള ബ് ോഷ്യല് ഓഡിറ്ക നഗരൂർ 

പഞ്ചോയത്ില് ഇബ്പ്പോൾ മുതലോണക ആരംഭിച്ചതക. 

22. സ റ്്ഡയറി 

മോറർ  ർക്ുലർ ഗ്പകോരമുള്ള 22 ബ്രഖ്കളില്  ംസ്ഥോന  ർക്ോർ 

നിർബ്േശിക്ുന്ന  ുഗ്പധോന ബ്രഖ്യോണക ക റ്ക ഡയറി. 

 പദ്ധതിയുവട  ുതോരയത,  ോമൂ യപങ്കോളിത്ം, പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്ിംഗക, 

വതോഴിലിടങ്ങളിവല അപകടങ്ങൾ, വിജിലൻ ക ആൻഡക ബ്മോണിറ്റിങക 

കമ്മിറ്ി റിബ്പ്പോർട്ടക,  രർശന കുറിപ്പുകൾ, തുടങ്ങിയവ 

ബ്രഖ്വപ്പടുത്ുന്നതിനക ബ്വണ്ടിയുള്ള ആധികോരിക ബ്രഖ് കൂടിയോണക 

ക റ്ക ഡയറി. 

 പരിബ്ശോധിച്ച ഫയലുകളില് ഒന്നും ക റ്ക ഡയറി 

പൂർത്ീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോയിരുന്നില്ല. 

 

ഗ്പവൃത്തിസ്ഥല പെിദശാേനയില് കതെത്തിയ വിവെങ്ങൾ 

ഗ്പവൃത്ി പൂർത്ീകരിച്ചക ഒരു വർഷ്ത്ിബ്ലവറ കഴിഞ്ഞതിനു ബ്ശഷ്ം 

നടത്ുന്ന ബ് ോഷ്യല് ഓഡിറ്ക ആയതിനോല്തവന്ന ഗ്പവർത്ികൾ 

പലതും നശിച്ചു ബ്പോയിരുന്നു. മഴക്ുഴികൾ ബ്പോലുള്ളവവയല്ലോം 
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പലയിടങ്ങളിലും നികന്ന നിലയിലോയിരുന്നു. അതിനോല് അവയുവട 

കൃതയമോയ വമഷ്ർവമൻറക എടുക്ുവോൻ  ോധിച്ചിട്ടില്ല. ഇനിമുതല് 6 മോ  

കോലയളവില് കൃതയമോയി ബ് ോഷ്യല് ഓഡിറ്ക നടക്ും എന്നതിനോല് 

തവന്ന ഗ്പവർത്ികളുവടവയല്ലോം വിശദമോയ ഒരു പരിബ്ശോധന 

 ോധയമോകും. 

DP/275267 തചറുകിെ നാമമാഗ്ത കര്ടഷ്കെുതെ ഭൂമിയില് 

ഭൂവിക ന ഗ്പവര്ടത്തനങ്ങൾ 

എന്ന വർക്ുമോയി ബന്ധവപ്പട്ടക നടത്ിയ ഫീല്ഡക 

 രർശനത്ില്വചറുകിട നോമമോഗ്ത കർഷ്കരുവട പുരയിടങ്ങളിലോയി 

വോഴകൃഷ്ി, മഴക്ുഴികൾ, വതങ്ങിൻതടം, വതങ്ങിൻകുഴി, എന്നിവ 

കോണോൻ  ോധിച്ചു. വതോഴിലോളികൾ വചയ്ത ബ്ജോലികൾ 

ഉപബ്യോഗവപട്ടതോയും അതുമൂലം വപോതുപണം ഫലഗ്പദമോയി 

വിനിബ്യോഗിക്വപ്പട്ടതോയും കോണോൻ  ോധിച്ചു. പല പുരയിടങ്ങളിലും 

വോഴകൾ കുലച്ചു നില്ക്ുന്നതോയും മറ്ുള്ളവ പുഷ്ടിബ്യോവട 

വളരുന്നതോയി കോണോൻ  ോധിച്ചു. ഒരു വർഷ്ത്ിബ്ലവറ കഴിഞ്ഞതിനു 

ബ്ശഷ്മുള്ള ബ് ോഷ്യല് ഓഡിറ്ക ആയതിനോല് തവന്ന പലതിൻവറയും 

വിളവവടുപ്പക കഴിഞ്ഞിരുന്നു.  വകോരയവയക്തികളുവട പുരയിടങ്ങളില് 

വചയ്ത ഗ്പവർത്ി ആയതിനോല് തവന്ന കോർഷ്ികവിളകൾ അവരവർ 

തവന്ന പരിപോലിക്ുകയോണക. അതിനോല് തവന്ന ഭൂവിക നം വമച്ചവപ്പട്ട 

രീതി രീതിയില് ഗുണം വചയ്യുന്നുണ്ടക. ചുരുക്ം ചിലയിടങ്ങളില് 

മോഗ്തമോണക കോടുകയറിയ അവസ്ഥയില് കോണോനോയതക. എന്നോല് 

മഴക്ുഴികൾ പലതും വചളിയും മണ്ണും നിറഞ്ഞക മൂടവപ്പട്ട 

നിലയിലോയിരുന്നു. 

DP/273306 നീര്ടത്തൊേിഷ്ഠ ിത ഗ്പവര്ടത്തികൾ എന്ന വർക്ുമോയി 

ബന്ധവപ്പട്ടക നടത്ിയ ഫീല്ഡക  രർശനത്ില്ഇരുവശങ്ങളിബ്ലക്ും 

കോടുവവട്ടിവത്ളിച്ച നീർച്ചോല് കോണോൻ കഴിഞ്ഞു. എന്നോല് 

കോടുവവട്ടിവത്ളിച്ചതോയി മനസ്സിലോക്ോവമങ്കിലും പണി പൂർത്ിയോയി 

ആറു മോ ത്ിബ്ലവറ കഴിഞ്ഞതിനോല് തവന്ന വീണ്ടും കോടുപിടിച്ചു 

തുടങ്ങിയ അവസ്ഥയിലോയിരുന്നു ഇരുവശവും. വതോഴിലുറപ്പക 

പദ്ധതിയുവടഭോഗമോയി വചയ്ത ഗ്പവർത്ികളുവട തുടർന്നുള്ള പരിപോലനം 

ഒരിടത്ും നടന്നിട്ടില്ല. 

DP/268953 ദറാഡ് സ ഡില് തവച്ചുപിെിപ്പിച്ച ഫലവൃക്ഷസതകൾ 

ഉള്ള  ംെക്ഷണം 

എന്ന വർക്ുമോയി ബന്ധവപ്പട്ടക നടത്ിയ ഫീല്ഡക  രർശനത്ില്, 

വവള്ളല്ലൂർ ബ്കോട്ടിച്ചിറ ബ്റോഡില് (1.5 km)  ബ്പര, മോവക, കണിവക്ോന്ന, 
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ഞോവല്, പ്ലോവക, വനല്ലി, ബദോം തുടങ്ങിയ ഫലവൃേകതകൾ 

വവച്ചുപിടിപ്പിച്ചക  ംരേണബ്വദി തീർത്ിട്ടുള്ളതോയി കോണോൻ 

കഴിഞ്ഞു.  

വൃേകത് ചുറ്ും കോടക കയറി  ംരേണ ബ്വലി ഭോഗികമോയി 

തകർന്ന നിലയില് കോണവപ്പട്ടു. മറ്ു ചിലതക  ംരേണ ബ്വലിയോയി 

ഉപബ്യോഗിച്ച മരച്ചീനി, ശീമവക്ോന്ന, തുടങ്ങിയവ തവന്ന വളർന്ന 

വൃേകത്യുവട വളർച്ച തടസ്സവപ്പടുത്ിയതോയി കോണോൻ കഴിഞ്ഞു.  

ആവക 60 കതകൾ നട്ടതില് 31 എണ്ണം നശിച്ചുബ്പോയ നിലയിലും പിഴുതു 

മോറ്വപ്പട്ട നിലയിലും കവണ്ടത്ി. 29 വൃേകത്കൾ മോഗ്തമോണക 

ഫലഗ്പദമോയി വളരുന്നതക. 

DP/268772നഴ്സറി യൂണിറ്് െൂപീകെണംഎന്ന വർക്ുമോയി ബന്ധവപ്പട്ടക 

നടത്ിയ ഫീല്ഡക  രർശനത്ില് ഭൂമി വൃത്ിയോക്ി കവറുകളില് 

മണ്ണക നിറച്ചക കതകൾ നട്ടിരിക്ുന്നതോയി കോണോൻ  ോധിച്ചു. നഴ്സറിക്ു 

ചുറ്ും  ംരേണബ്വലി തീർത്ിട്ടുണ്ടോയിരുന്നു. മോഗ്തവുമല്ല, 

നഴ്സറികളില് ബ്കോൺഗ്കീറ്ക വകോണ്ടുള്ള ബ്ബോർഡും സ്ഥോപിച്ചിരുന്നു.  

നഴ്സറി യൂണിറ്ില്ആവക 2000 കതകൾ ഉണ്ടോയിരുന്നതോയോണക അറിയോൻ 

കഴിഞ്ഞതക. എന്നോല് അതില് കുറച്ചു കതകൾ പരിസ്ഥിതി 

ദിനബ്ത്ോടനുബന്ധിച്ചക സ്കൂ ളുകളില് വകോടുക്ുകയും ബോക്ിയുള്ളതില് 

കുറച്ചു കതകൾ വീടുകളില് വയകക്ോനും ബ്റോഡക നട്ടുപിടിപ്പിക്ോനും 

ഉപബ്യോഗിച്ചതോയി അറിയോൻ കഴിഞ്ഞു. അതിനുബ്ശഷ്ം ബോക്ിയുള്ളവ 

മോഗ്തമോണക നഴ്സറിയില് തവന്ന  ംരേിച്ചക നിർത്ിയിരുന്നതക. 

DP/269056 ദറാഡ് സ ഡില് തവച്ചുപിെിപ്പിച്ച 

ഫലവൃക്ഷസതകളുതെ  ംെക്ഷണംഎന്ന വർക്ുമോയി ബന്ധവപ്പട്ടക 

നടത്ിയ ഫീല്ഡക  രർശനത്ില്കോടകവചത്ി വൃത്ിയോക്ി 

ബ്റോഡിനിരുവശത്ും ആയി 175 വൃേകത്കൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു. 

ശീമവക്ോന്ന, മരച്ചീനി, ബ്പോലുള്ള ലഭയമോയ കമ്പുകൾ ഉപബ്യോഗിച്ചക 

 ംരേണ ബ്വലി തീർത്ു. 

തതാഴിലാളികളുമായുള്ള കൂെിക്കാഴ്ചയില് നിന്ന് വയക്തമായത്. 

 ുധ                                15/144 

ബ്ശോഭ                               15/241 

ആശ                                15/251 
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 ുനി                               15/146   

ബീന                               15/17   

ലീല                                 16/3 

തങ്കമണിയമ്മ               15/11                                                  

ശോന്ത                               15/227                     

അംബികോബോലൻ      15/7            

ശോന്തകുമോരിയമ്മ      15/70     

ഈ  ോമ്പത്ിക വർഷ്ം ആരംഭിച്ചക 6 മോ ം കഴിവഞ്ഞങ്കിലും വവറും 18 

വതോഴില് മോഗ്തബ്മ വതോഴിലോളികൾക്ക ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. വതോഴിലോളികളില് 

പലരും വതോഴിലുറപ്പക പദ്ധതിയിലൂവട ഉപജീവനമോർഗ്ഗം 

കവണ്ടത്ുന്നവരോണക. വതോഴിലില്ലോയ്മ ബ്വതനത്ിനക വതോഴിലോളികൾ  

അബ്പേ വകോടുക്ോത്തിനോല് അത്രത്ിലുള്ള ആനുകൂലയവും 

ലഭയമോക്ോൻകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 

 വതോഴിലോളികൾക്ക വതോഴില് കോർഡക പുതുക്ി നല്കിയിട്ടില്ല. വതോഴില് 

കോർഡക ഇതുവവര ലഭിക്ോത്തിനോല് ലഭയമോയ വതോഴില് വിവരങ്ങൾ 

കൺവീനർ ഒരു ബ്നോട്ടകബുക്ില് എഴുതി  ൂേിക്ുകയോണക വചയ്യുന്നതക. 

വതോഴിലോളികളില് കുറച്ചുബ്പർക്ക ഈ  ോമ്പത്ിക വർഷ്ത്ില് വചയ്ത 

ഗ്പവർത്ികളുവട കൂലി ഇനിയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. കൂലി കവകുന്നതിനുള്ള 

നഷ്ടപരി ോരത്ിനും ആരും അബ്പേ വകോടുത്ിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ 

 ോമ്പത്ിക വർഷ്ത്ില് 100 വതോഴില്ലഭിച്ചവരുവട 1000/- രൂപ 

ബ്ബോണ ും ഒരു വിഭോഗം വതോഴിലോളികൾക്ു മോഗ്തബ്മ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 

എല്ലോ ഗ്പവർത്ികളിലും  ിഐ ബി. വയകച്ചിരുന്നില്ല. നഴ്സറി യൂണിറ്ില് 

സ്ഥോപിച്ചിരുന്ന ബ്കോൺഗ്കീറ്ക ബ്ബോർഡക വതോഴിലോളികൾ പിരിവവടുത്ക 

ആണക വോങ്ങിയതക. 

ഫറക എയ്ഡക ബ്ബോക്സക, തണലിനോയി ഉള്ള ടോർബ്പോളിൻ, നഴ്സറി യൂണിറ്ക 

രൂപീകരണത്ിനക ആവശയമോയ പ്ലോറികക കവർ, മറ്ു  ോമഗ്ഗികൾ എല്ലോം 

തവന്ന വതോഴിലോളികൾ പിരിവവടുത്ക ആണക വോങ്ങിയതക. 

മുൻ  ോമ്പത്ിക വർഷ്ത്ില് ഫോം ബ്പോണ്ടിനക ബ്ബോർഡക 

സ്ഥോപിക്ുന്നതിനോയി 1500/- രൂപ കൺവീനറുവട കയ്യില് നിന്നും 

പഞ്ചോയത്ക അധികൃതർ കക പറ്ിവയന്നും മൂന്നു വർഷ്ം കഴിഞ്ഞിട്ടും 
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കപ  തിരിവക കിട്ടിയിട്ടിവല്ലന്നും അറിയോൻ കഴിഞ്ഞു. ഈ വിവരം 

പരോതിയുള്ളവർ ഗ്ഗോമ ഭയില് അറിയിച്ചു. അബ്നവഷ്ിച്ചക 

നടപടിവയടുക്ോവമന്നക ഓവർ ിയർ പറഞ്ഞബ്തോവട ആ ഗ്പശ്നത്ിനക 

പരി ോരമോയി. 

അഞ്ചക കിബ്ലോമീറ്ർ ദൂരത്ു നിന്നും വതോഴിലിടങ്ങളില് എത്ുന്ന 

വതോഴിലോളികൾക്ക ഒന്നും തവന്ന ഗ്ടോവലിംഗക അലവൻ ക ലഭിക്ുന്നില്ല. 

വതോഴിലുറപ്പക പദ്ധതിയുവട വിവിധ ഉബ്േശയങ്ങൾക്ോയി പഞ്ചോയത്ക 

ഓഫീ ില് ബ്പോകുന്ന കൺവീനർക്ക യോഗ്തോബത് ഒന്നും തവന്ന 

ഇതുവവര ലഭിച്ചിട്ടില്ല. യോഗ്തോ ചിലവുകൾ എല്ലോം കൺവീനർ  വയം 

വ ിക്ുന്നു. വതോഴിലുറപ്പക നിയമഗ്പകോരം കൺവീനറുവട യോഗ്ത 

വചലവിനോയി മോ ം 50 രൂപ നല്കണവമന്നക വയവസ്ഥ വചയ്തിട്ടുണ്ടക.  

 

 

 

 

വാര്ടഡ് :16 

വാര്ടഡിന്തറ ദപെ് –തവള്ളല്ലൂര്ട  

വാര്ടഡ് തലത്തില്   തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില് െജി ്തറര്ട 

തചയ്തവെുതെവിവെങ്ങൾ 

വതോഴില് 

കോർഡക ( 

ആവക)354  

ആകകറ്ീവക 

വതോഴില് 

കോർഡക137  

ആകകറ്ീവക 

വതോഴില് കോർഡക  

(sc/എ ക,ടി) 

നൂറു ദിന 

വതോഴില്=99 

 

ഗ്പവര്ടത്തികളുതെ പെിദശാേന വിവെണം 

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില് കിളിമോനൂർ ബ്ലോക്ില് നഗരൂർ ഗ്ഗോമ 

പഞ്ചോയത്ിവല പതിനോറോം വോർഡോയ വവള്ളല്ലൂർ  

ഗ്പബ്ദശത്ക 2018 ഒകകബ്ടോബർ 1 മുതല് 2019 മോർച്ചക 31 വവരയുള്ള 

കോലയളവില് നടപ്പിലോക്ിയ ഗ്പവർത്ികളുവട ബ് ോഷ്യല് ഓഡിറ്ക 

റിബ്പ്പോർട്ടക 

ബ് ോഷ്യല് ഓഡിറ്ിനു വിബ്ധയമോക്ിയ ഗ്പവൃത്ികൾ ചുവവട 

ബ്ചർക്ുന്നു 

tel:2018
tel:2019
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ഓഡിറ്്  നു വിദേയമാക്കിയ  ഗ്പവൃത്തികളുതെ ലിസ്റ്റ് 

 

ഗ്ക

മ 

ന 

ഗ്പവൃ

ത്തിയു

തെ ദപെ് 

വര്ടക്ക്  

ഐ,ഡി 

കാല

യളവ് 

എസ്റ്റി

ദമറ്് 

തുക 

 

ഗ്പവൃ

ത്തി 

േിന

ങ്ങൾ 

അവിേ

ഗ്ധ 

തതാഴി

ല് 

ദവത

നം 

പണി

യായു

േ 

വാെ

ക/

 ാേ

നഘെ

കം 

 

ആ

തക 

1 DP/275268 

2018-2019 

വചറുകിട 

നോമമോഗ്ത 

കർഷ്ക

രുവട 

ഭൂമിയില് 

ഭൂവിക 

നം 

 

 

16/11/20

18-

22/11/20

18 

 

 

 

 

400000 

 

 

1386 

 

 

 

375606 

 

 

 

6930 

 

 

382536 

2 DP/269385 

2018-2019 

നീർത്

ടോധിഷ്ഠ ി

ത 

ഗ്പവർ

ത്ികൾ 

18/07.20

18-

16/10/20

19 

 

 

500000 

 

1778 

 

 

 

481838 

 

8890 

 

490728 

3 DP/275269 

2018-2019 

വചറുകിട 

നോമമോഗ്ത 

കർഷ്ക

 

21/01/20

19-

 

 

 

 

 

 

 

 

338208 

 

 

6240 

 

344448 



135 
 

 

ഗ്പവര്ടത്തികളുതെപെിദശാേനവിവെണം 

 

DP/273308. 2018-2019 നീർത്ടോധിഷ്ഠ ിത ഗ്പവർത്ികൾ (വവള്ളല്ലൂർ) ഭോഗം 3 

രുവട 

ഭൂമിയില് 

ഭൂവിക 

നം 

പുളിയറ

ബ്ക്ോണം 

ഭോഗം 
 

27/03/20

19 

 

 

400000 1248 

 

 

4   

DP/273308 

2018-2019 

നീർത്

ടോധിഷ്ഠ ി

ത 

ഗ്പവർ

ത്ികൾ 

(വവള്ളല്ലൂ

ർ) ഭോഗം 3 

 

 

 

 

 

 

 

  

02/11/20

18-

22/12/29

19 

 

 

 

 

500000 

 

 

 

1804 

 

 

 

 

 

488884 

 

 

9020 

 

 

497904 

5 DP/270223 

2018-2019 

നീർത്

ടോധിഷ്ഠ ി

ത  

ഗ്പവർ

ത്ികൾ

വവള്ളല്ലൂ

ർ ഭോഗം 2 

10/08/20

18-

24/10/20

18 

 

 

500000 

 

 

 

1777 

 

 

481567 

 

 

8885 

 

 

490452 
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ഗുണദഭാക്താക്കൾ 

 

നെന്ന ഗ്പവര്ടത്തികൾ 

 

 

 

ചഗ്രിക , കടുക്റ വീടക വവള്ളല്ലൂർ 

കോടക വവട്ടലും  ഭൂമി കിളച്ചക 

വൃത്ിയോക്ലും  

 

അതിരക നിർമ്മോണം  

ബ്ചന , ബ്ചമ്പക കൃഷ്ി  

മഴക്ുഴി-2 

 

അഖ്ില് ആർ.ആർ 

,പടിഞ്ഞോറ്തില് വീവടവള്ളല്ലൂർ 

 

 

ഭൂമി  കിളച്ചക വോഴ കുഴി- 12 

 

 

രമണിപടിഞ്ഞോറ്തില് 

വീവടവള്ളല്ലൂർ 

 

 

അതിരക ബ്കോരല് 

 മഴക്ുഴി 

 

ബോലകൃഷ്ണൻ 

വതങ്ങിൻ തടം 11 

കോടക വവട്ടി  ഭൂമി കിളച്ചു 

വൃത്ിയോക്ല് 

 

രഞകജു , ഓലയില്  

അതിരകഅടുക്ല്  

 ഭൂമി കിളച്ചക വൃത്ിയോക്ല് 

 മരക്മ്പക കുഴി  

വോഴ കുഴി 11 

 

ഗ്ശീബ്ദവി  വക 

പുരയിടം കൃഷ്ിബ്യോഗയമോക്ല് 

 

 DP/275269 2018-2019 വചറുകിട നോമമോഗ്ത കർഷ്കരുവട ഭൂമിയില് 

ഭൂവിക നം പുളിയറബ്ക്ോണം ഭോഗം 

 

ഗുണദഭാക്താക്കൾ 

 

നെന്ന ഗ്പവര്ടത്തികൾ 

 

 

ബോലചഗ്ര പിള്ള 

 

 

അതിരക എടുക്ല്   

മരച്ചീനി കൃഷ്ി  

വോഴകൃഷ്ി 
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ബ്ദവകിയമ്മ ,പോലക്ല് വീടക  

മരച്ചീനി , ബ്ചന,ബ്ചമ്പക ,വോഴ എന്നീ 

കൃഷ്ികൾ  

വതങ്ങിൻ തടം 5 

 അതിരക പിടിക്ല് 

ഷ്ീജ കുമോരി  

പുരയിടംകൃഷ്ിബ്യോഗയ മോക്ല് 

രമണി , വിളയില് വീടക  വതങ്ങിൻ  കുഴി 9 

 വോഴ കുഴി 

അതിരു ബ്കോരല് 

ജയകുമോരി ,നോരോയണ വിലോ ം വോഴ 7  

 മരച്ചീനി ,ഇഞ്ചി ,മഞ്ഞൾ കൃഷ്ി 

കൾ അതിരു ബ്കോരല് 

 

കതെത്തലുകൾ  

ഫീല്ഡ് പെിദശാേനയില് കതെത്തിയത്.   

ലഭയമോയ ഗ്പവൃത്ികളുവട ഭോഗമോയി നടത്ിയഫീല്ഡ്പരിബ്ശോധനയില് 

അതിരകനിർമ്മോണം , വതങ്ങിൻ തടം നിർമ്മോണം  ,മഴക്ുഴി നിർമ്മോണം, 

വതങ്ങിൻ കുഴി എടുക്ല്, വോഴ കുഴി എടുക്ല് , ഭൂമി കിളച്ചു 

വൃത്ിയോക്ല്എന്നിവയോണക ഗ്പധോനമോയും നടന്നിട്ടുള്ള 

ഗ്പവർത്ികൾ.അതിരകഅടുക്ല് വളവര നല്ല രീതിയില് വചയ്തിരിക്ുന്നു, 

വീടിബ്നോടക ബ്ചർന്നുള്ള പുരയിടങ്ങളിവല കൃഷ്ികളോണക നല്ല രീതിയില് 

തുടരുന്നതക .വീട്ടില് നിന്നും മോറിയുള്ള പുരയിടങ്ങളിവലവറയും 

കുറ്ിവച്ചടികളും മറ്ു  പുല്ലു വർഗ്ഗങ്ങളുംവളർന്നക 

കോടുപിടിച്ചനിലയിലോയിരുന്നു.പദ്ധതിയില്ഉൾവപ്പട്ട 

ഗുണബ്ഭോക്തോക്ളുവട പുരയിടങ്ങളില് നിലവിലുള്ളതിവന  ംരേിച്ചു 

നിർത്ിയും  പോഴകവച്ചടികൾ വവട്ടി വൃത്ിയോക്ികിളച്ചക കൃഷ്ി 

ബ്യോഗയമോക്ി വിളകൾ നട്ടക പിടിപ്പിച്ചിരിക്ുന്നു. 
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❖ വതോഴിലോളികൾക്ക കകയുറ കോലുറ ബ്പോലുള്ള  ുരേോ 

 ൗകരയങ്ങളില്ല എന്നക മനസ്സിലോക്ോൻ  ോധിച്ചു 

❖ വതോഴിലോളികൾക്ക ബ്വതനം കൃതയമോയ കോലയളവില് 

ലഭിക്ുന്നില്ല. 

❖ വതോഴിലോളികളില് നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുവട 

അടിസ്ഥോനത്ില് ഫറക എയ്ഡക ബ്ബോക്സക ടോർബ്പോളിൻ ഷ്ീറ്ക എന്നിവ 

ലഭിക്ുന്നില്ല 

❖ എല്ലോ വതോഴിലോളികൾക്ും ഒരുബ്പോവല പുതിയ വതോഴില് 

കോർഡുകൾ കൾ ലഭയമോയിട്ടില്ല. 

❖ വതോഴിലുറപ്പക പദ്ധതിവയ കുറിച്ചക അറിവുവണ്ടങ്കിലും ഭൂരിഭോഗം 

വതോഴിലോളികളും അവരുവട അവകോശങ്ങവള പറ്ി 

ധോരണയിലോയിരുന്നു . 

❖ വതോഴിലോളികൾ വതോഴില് ഉറപ്പക പദ്ധതി അവകോശമോയി 

അല്ലപഞ്ചോയത്ക നല്കുന്ന ആനുകൂലയം ആയിട്ടോണക കോണുന്നതക .

പഞ്ചോയത്ക നല്കുന്ന ബ്ജോലികൾ വതോഴിലോളികൾ വചയ്യുന്നു 

എന്നുമോഗ്തം. 

ഫയല് പെിദശാേനയില് കതെത്തിയത ്

◆കവർ ബ്പജക ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല. 

◆വചക്ക ലിറക ഇല്ല 

◆ഭരണോനുമതിഉണ്ടോയിരുന്നു ഒപ്പും  ീലും ഇല്ല തീയതി ഇല്ലോയിരുന്നു. 

◆ ോബ്ങ്കതിക അനുമതിഉണ്ടോയിരുന്നു. 

◆ഡിമോൻഡക ബ്ഫോം ഇല്ലോയിരുന്നു. 

◆എറിബ്മറ്ക ജനകീയ ഭോഷ്യില് ഉള്ളതോയിരുന്നില്ല 

◆ആേൻ പ്ലോൻ ബ്കോപ്പി ഇല്ലോയിരുന്നു 
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◆വർക്ക അനുവദിച്ചു വകോണ്ടുള്ള ബ്ഫോറംഇല്ലോയിരുന്നു 

◆ജിബ്യോ ടോഗക ബ്ഫോബ്ട്ടോഇല്ലോയിരുന്നു 

◆ബ്ഗ്ഡോയിംഗകആൻഡക ഡിക ൻ ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല 

◆ 3 ബ്റജക ബ്ഫോബ്ട്ടോഗ്ഗോഫകഇല്ലോയിരുന്നു 

◆ഗ്പവൃത്ി പൂർത്ീകരണ പഗ്തം ഇല്ല 

ഗ്ഗാമ ഭ 

പതിനോറോം വോർഡോയ വവള്ളല്ലൂർഗ്പബ്ദശവത് ബ് ോഷ്യല് ഓഡിറ്ക 

ഗ്ഗോമ ഭ 26/10/2019 ശനിയോഴ്ചരോവിവല 10 മണിവക്വള്ളല്ലൂർ ജവ ർ 

ബ്ജയോതി അങ്കണവോടിയില്വച്ചു നടന്നു.പതിനോറോം വോർഡക വമമ്പർ, 

നഗരൂർഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്ക AE, ഓവർ ിയർകിളിമോനൂർ ബ്ലോക്ക റിബ് ോഴ്സക 

ബ്പഴ്സൺ,വി ആർ പിമോർ, വതോഴിലുറപ്പക വതോഴിലോളികൾ 

എന്നിവർപവങ്കടുത്ു.ബ്ലോക്കറിബ് ോഴക കബ്പഴ്സൺആയ ഗ്ശീമതിബിരു 

ബ് ോഷ്യല്ഓഡിറ്കഎന്തോവണന്നും വതോഴിലോളികളുവട 10 

അവകോശങ്ങവളക്ുറിച്ചും  ം ോരിച്ചു.വിആർപി  അഞകജിത ബ് ോഷ്യല് 

ഓഡിറ്ക റിബ്പ്പോർട്ടക അവതരിപ്പിച്ചു. 

ഗ്ഗാമ ഭ ചര്ടച്ചകൾ 

• ടോർബ്പോളിൻ , ഫറക എയ്ഡക ബ്ബോക്സക, കുടിവവള്ളം എന്നീ  ൗകരയങ്ങൾ 

ലഭയമോക്ണം 

•  കൃതയമോയ കോലയളവില് ഇല്ബ്വതനംലഭിച്ചിട്ടില്ല  

•  ബ്ബോ ിൻവറ ആയിരം രൂപ രൂപ ലഭിച്ചിട്ടില്ല 

•  എല്ലോ വതോഴിലോളികൾക്ും  ഒരുബ്പോവല പുതിയ വതോഴില് 

കോർഡുകൾ  ലഭയമോക്ണം   
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•  വകോരയവയക്തികൾ വപോതുസ്ഥലം കകയടക്ി  

ഗ്പവർത്നങ്ങൾക്ക  തടസ്സം  ൃഷ്ടിക്ുന്നു  അതിവനതിവര 

നടപടിയുണ്ടോകണം  

•  ബ്ജോലി കൃതയമോയ കോലയളവില്ലഭിക്ുന്നില്ല  

• വനല്കൃഷ്ി ബ്പോലുള്ള   ഗ്പവർത്നങ്ങൾ കൂടി പദ്ധതിയില് 

ഉൾവപ്പടുത്ണം. 

• പണി സ്ഥലത്ു വച്ചക  ംഭവിച്ച അപകടത്ില്  ഒരു 

നഷ്ടപരി ോരവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല  

എം ജി എൻ ആർ ഇ ജിഓവർ ിയർ വതോഴിലോളികൾക്ുള്ള 

ആവശയങ്ങൾക്ക മറുപടി നല്കി 

➢ ബ്വതനം തോമ ിക്ുന്നതില് പഞ്ചോയത്ിനക യോവതോരു പങ്കുമില്ല 

ബ്കഗ്രഫണ്ടക ലഭിക്ുന്നതിനക അനു രിച്ചക ബ്വതനം ലഭിക്ുന്നതോണക 

➢ വോർഡില്  ൗകരയം ലഭയമോക്ോൻ എഡിഎ ക അക്ൗണ്ടില് 

നിന്നും പണം ലഭയമോക്ി പഞ്ചോയത്ക കമ്മിറ്ിയുമോയി ആബ്ലോചിച്ചക 

നടപടികൾ ആരംഭിക്ുന്നതോണക 

➢ ഫറക എയ്ഡക ബ്ബോക്സക ചിലവക ര ീതക നല്കുന്ന ഗ്പകോരം പഞ്ചോയത്ില് 

നിന്നും ലഭിക്ുന്നതോണക 

➢ വതോഴില് ലഭയമോക്ോൻ ക റ്ക മീറ്ിംഗക ഉടവന കൂടുവമന്നും 100 

വതോഴില്ദിനം ലഭയമോക്ുവമന്നും ഓവർ ിയർ ഉറപ്പുനല്കി 

➢ ബ്ബോർഡിനു ബ്വണ്ടി ഒരു വതോഴിലോളിക്ും കപ  വകോടുത്ിട്ടില്ല 

വർക്ക തുടങ്ങുബ്മ്പോൾ തവന്ന CIB സ്ഥോപിക്ണം. എറിബ്മറ്ില്CIB ക്ക  

ഉള്ള തുക ബ്രഖ്വപ്പടുത്ിയിട്ടുണ്ടക ബ്ബോർഡിനക ശരോശരി 2000 

രൂപയോണക വി ിതം എറിബ്മറ്ക. 

➢ ബ്കരളത്ില് ഇബ്പ്പോഴവത് ശരോശരി വതോഴില്ദിനം 50 ആണക 

എല്ലോവർക്ും നൂറക വതോഴില്ദിനം ലഭയമോക്ി അതിനുബ്ശഷ്ം 150 

വതോഴില്ദിനങ്ങൾ ആക്ുന്നതിവന പറ്ി ആബ്ലോചിക്ും 
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➢ അപകട സ്ഥലത്ു നിന്നും ലഭിബ്ക്ണ്ട വിവരങ്ങൾക്ക കോലതോമ ം 

ഉണ്ടോയതിനോല് കപ  തിരിവകവകമടക്ി നല്കുവോൻ  

കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിൻവറ പരി ോരം ഫയല് ബ്നോക്ി പറയുന്നതോണക 

ഇനിമുതല് മുതല് ഇത്രം ഗ്പശ്നങ്ങൾക്ക ഉടനടി പരി ോരം 

നല്കുന്നതോണക 

➢  വകോരയവയക്തികൾ  വപോതുസ്ഥലം കകയ്യടക്ി 

ഗ്പവർത്നങ്ങൾക്ക  തടസ്സം  ൃഷ്ടിച്ചോല്പഞ്ചോയത്ക കമ്മറ്ിയില് 

അതിവനതിവര തീരുമോനം എടുക്ുന്നതോണക 

➢ പുതിയ കോർഡുകൾ  അച്ചടിച്ചു ലഭയമോകുന്ന മുറയകക്ക വിതരണം 

നടത്ുന്നതോണക പുതിയ കോർഡിനക അബ്പേിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക  

പഞ്ചോയത്ില് നിന്നും വതോഴില് കോർഡക 

നമ്പർകകപ്പറ്ിബ്ജോലിയില്  ഗ്പബ്വശിക്ോവുന്നതോണക  

➢ നടില് ,വകോയകത്ക ഇതക  എന്നീ വനല്കൃഷ്ി ഗ്പവർത്ികൾ ഇബ്പ്പോൾ 

വവര പദ്ധതിയില്  ഉൾവപ്പടുത്ിയിട്ടില്ല 

➢ ലിറുകൾ ബ്നോക്ി ബ്ബോണ ക ലഭിക്ോത്വരുവട പരോതികൾക്ക 

പരി ോരം നല്കുന്നതോണക 

➢ ആസ്തി വിക ന പദ്ധതികൾ ഉടൻ ആരംഭിച്ച എല്ലോ 

വതോഴിലോളികൾക്ും നൂറക വതോഴില്ദിനം ലഭയമോക്ും 

➢ 60 വയസ്സക കഴിഞ്ഞവർക്ക നഴ്സറി യൂണിറ്ക ബ്പോലുള്ള ഗ്ഗൂപ്പുകൾ ഉണ്ടക 

അതുവഴി അവർക്ക നൂറുദിനം വതോഴില് നല്കും 

➢ നീർത്ടോധിഷ്ഠ ിത ഗ്പവർത്ികൾ കബ്മ്പോറക കുഴി ബ്കോണ്ടൂർ 

ഗ്പവർത്ികൾ വചയ്തു ഈ  ോമ്പത്ിക വർഷ്ം തവന്ന 

വതോഴിലോളികൾക്ും 100 വതോഴില് ദിനങ്ങൾ ലഭയമോക്ും 
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വാര്ടഡ്:17 

വാര്ടഡിന്തറദപെ്–കെിമ്പാദലാെ്  

വാര്ടഡ് തലത്തില്തതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിയില്െജി ്തറര്ടതചയ്ത

വെുതെവിവെങ്ങൾ 

വതോഴില് 

കോർഡക ( 

ആവക)278  

ആകകറ്ീവക 

വതോഴില് കോർഡക  

115 

ആകകറ്ീവക 

വതോഴില് കോർഡക  

(sc/എ ക,ടി) 

നൂറു ദിന 

വതോഴില് 

 

 

ഓഡിറ്്  നു വിദേയമാക്കിയ  ഗ്പവൃത്തികളുതെ ലിസ്റ്റ് 

1.നീര്ടത്തൊഅേിഷ്ടിതഗ്പവര്ടത്തികൾ 

വർക്ക ബ്കോഡക   : DP/273309 

എം ബുക്ക നമ്പർ:192/1-19 

അടങ്കല് തുക:500000 

ചിലവോയതക  :495972 

ഗ്പവർത്ി ആരംഭിച്ചതക:2/11/18 

ഗ്പവർത്ി പൂർത്ീകരിച്ചതക:15/12/18 

ആവക വതോഴില്ദിനങ്ങൾ:1797 

2.തചറുകിെനാമമാഗ്തകര്ടഷ്െുതെഭൂമിയില്ഭൂവിക നം 

വർക്ക ബ്കോഡക  : Dp/275270 

എം ബുക്ക നമ്പർ:217/181വോർഡക  

അടങ്കല് തുക :400000 

ചിലവോയതക  :380052 

ഗ്പവർത്ി ആരംഭിച്ചതക :16/11/18 

ഗ്പവർത്ി പൂർത്ീകരിച്ചതക :28/12/18 

ആവക വതോഴില്ദിനങ്ങൾ:1337 

3. നഴ്സറിയൂണിറ്ഗ്റൂപികെണം 

വർക്ക ബ്കോഡക  :dp/268774 
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ഗ്പവർത്ി ആരംഭിച്ചതക :20/12/18 

ഗ്പവർത്ി പൂർത്ീകരിച്ചതക:14/01/19 

ചിലവോയതക  :99912 

അടങ്കല് തുക:233000 

ആവക വതോഴില്ദിനങ്ങൾ :362 

 

ഗ്പവൃത്തി ഫയലിതല 22 ദെഖകൾ 

 

എ .എം  ി ഗ്പകോരം ഒരു ഗ്പവൃത്ി ഫയലില് തോവഴപറയുന്ന 

ഇരുപത്ിരണ്ടു ബ്രഖ്കൾ നിർബ്ബന്ധമോയും ഉണ്ടോയിരിബ്ക്ണ്ടോതോണക. 

1.കവര്ടദപജ് 

വോർഷ്ിക മോറർ  ർക്ുലർ ഗ്പകോരം കവർബ്പജില് പഞ്ചോയത്ക 

വിവരങ്ങൾ, ജില്ല, ഗ്പവർത്ി നടപ്പിലോക്ിയ വിവരങ്ങൾ, അടങ്കല് തുക, 

ആവക വചലവക, നടത്ിയ തീയതി,  മുതലോയ വിവരങ്ങൾ 

ബ്രഖ്വപടുബ്ത്ണ്ടതോണക.  പരിബ്ശോധിച്ച 4 ഫയലുകളില്ഒന്നില് ബ്പോലും 

വോർഷ്ിക മോറർ  ർക്ുലർ ഗ്പകോരമുള്ള കവർ ബ്പജക കോണോൻ 

 ോധിച്ചില്ല.  

2.തചക് ലി ് റ്് 

വർക്ക ഫയലില്  ൂേിച്ചിരിക്ുന്ന വിവരങ്ങളുവട പട്ടികയും, 

അവയുവട ബ്പജക നമ്പറും ബ്രഖ്വപ്പടുബ്ത്ണ്ട വചക്ക ലിറകഫയലില് 

 ൂേിബ്ക്ണ്ടതോണക. പരിബ്ശോധിച്ചഫയലുകളില്ഒരു 

ഗ്പവർത്ിഫയലുകളില്  വചകക ലി ക റ്കകോണോൻ  ോധിച്ചില്ല. 

3.ആേൻപ്ലാൻ 

ഒരു ജനകീയ ഇടവപടലിനകവറ ബ്നർ  ോേയം വതളിയി ക്ുന്ന ബ്രഖ്യോണക 

ആേൻ പ്ലോൻ ബ്കോപ്പിഗ്ഗോമ ഭ നിർബ്േ. ശിക്ുന്ന ഗ്പവർത്ികൾ 

വഷ്ല്ഫക ഓഫക ബ്ഗ്പോജക്ടിബ്ലക്ക മോറ്ുകയും ഇതില്നിന്നും മുൻഗണന 

അടിസ്ഥോനത്ില് അതോതക  ോമ്പത്ിക വർഷ്ത്ില് ആവശയമുള്ള 

ഗ്പവർത്ി വതരവഞ്ഞടുത്ക ആേൻ പ്ലോൻ തയ്യോറോക്ുകയും വചയ്യും  .

 ആേൻ പ്ലോനില് ഉൾവപ്പട്ട ഗ്പവർത്ി തവന്നയോബ്ണോ നടപ്പിലോക്ിയതക

 എന്നക മനസ്സിലോക്ുന്നതിനും ആേൻപ്ലോൻ ബ്കോപ്പി

ഉപകരിക്ുന്നു.പരിബ്ശോധിച്ച ഫയലുകളില്  AMC ഗ്പകോരം 

നിർബന്ധമോയും ഉണ്ടോയിരിബ്ക്ണ്ട ആേൻ പ്ലോനിൻവറ ബ്കോപ്പി 

ഇല്ലോയിരുന്നു..  
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4.എസ്റ്റിദമറ്്ഡിസ ൻആൻഡ്ദഗ്ഡായിങ് 

 ോബ്ങ്കതിക എറിബ്മറ്ക പദ്ധതിയില് ഏവറ്ടുക്ുന്ന ഓബ്രോ 

ഗ്പവർത്ിക്ും  ംസ്ഥോന  ർക്ോർ ചുമതലവപ്പടുത്ിയ അധികോര 

സ്ഥോനത്ിനകവറ അനുമതിബ്യോടുകൂടിയ  ോബ്ങ്കതിക എറിബ്മറ്ക 

ഉണ്ടോയിരിബ്ക്ണ്ടതോണക.ഓബ്രോ ഗ്പവർത്ിക്ും എറിബ്മറ്ിനകവറ 

 ംേിപ്തം, ഡിക ൻ, ഗ്പവർത്ിയുവട ഗ്പതീേിത ബ്നട്ടങ്ങൾ 

വിശദീകരിക്ുന്ന  ോബ്ങ്കതിക കുറിപ്പക തുടങ്ങിയവ 

ഉണ്ടോയിരിബ്ക്ണ്ടതും വ കവർ ബ് ോഫകറ്ക വവയറിലൂവട ഓൺകലനോയി 

അനുമതികൾലഭയമോബ്ക്ണ്ടതുമോണക .എല്ലോ ഫയലുകളിലും 

വിശദമോയഎറിബ്മറ്ക ഉണ്ടോയിരുന്നു. എറിബ്മറ്ില് 

 ോബ്ങ്കതികവിദഗ്ധരുവട ഒപ്പക ഉണ്ടോയിരുന്നു. എറിബ്മറ്കറിബ്പ്പോർട്ടക ബ്ഗ്പോജക്ടക 

റിബ്പ്പോർട്ടക ഇവ ..  ൂേിച്ചിരുന്നു 

.ഒരുഫയലിലും,ജനകീയഎറിബ്മറ്കഎന്നിവഉണ്ടോയിരുന്നില്ല. 

5.ഭെണാനുമതി 

ഒരു വോർഡില് ഒരു വർഷ്ം നടപ്പിലോക്ുന്ന വതോഴിലുറപ്പക പദ്ധതി 

ഗ്പവർത്നങ്ങൾക്ക പഞ്ചോയത്ക ഭരണ  മിതി നല്കുന്ന 

അംഗീകോരമോണക ഭരണോനുമതി 

പരിബ്ശോധിച്ച ഫയലുകളില് ഭരണോനുമതി യുവട ബ്കോപ്പി ൂേിച്ചിരുന്നു. 

7. ംദയാജിതപദ്ധതി(കൺദവര്ടജൻ ്) 

ഓഡിറ്ക  നു വിബ്ധയമോക്ിയ ഗ്പവർത്ികളില്ഇതുബോധകമല്ല. 

8.ഡിമാൻഡ്ദഫാം 

ഡിമാൻഡ്ദഫാം   ൂേിച്ചിരുന്നു വവങ്കിലും വതോഴിലോളികൾ ഇതു 

കോലയളവില് വതോഴില് ബ്വണം എന്നക ബ്രഖ് വപടുതിയതോയി 

കണ്ടില്ല.എല്ലോഫയലുകളുംഡിമോൻഡകഉണ്ടോയിരുന്നില്ല. 

9.വര്ടക്ക്അദലാദക്കഷ്ൻദഫാം 

വതോഴില് ആവശയവപ്പട്ടവർക്ുവതോഴില് അനുവദിച്ചുവകോണ്ടുള്ള വർക്ക 

അബ്ലോബ്ക്ഷ്ൻ ബ്ഫോംഈ ഗ്പവർത്ിയുവട ഫയലില്  ൂേിച്ചിരുന്നില്ല . 

10.ഇമസ്റ്റര്ട ദറാൾ 

വതോഴിലോളികൾ വതോഴില് വചയ്യുന്ന തീയതി, ദിവ ം ഉൾവപ്പവട  ോജർ 

ബ്രഖ്വപ്പടുത്ുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥോന ബ്രഖ്യോണക ഇമറർ ബ്റോൾ.ഇതില് 

ബ്ലോക്ക വഡവലപകവമൻറക ഓഫീ ർ, പഞ്ചോയത്ക വ ഗ്കട്ടറി എന്നിവർ 

ഒപ്പും,   ീലുംബ്രഖ്വപടുബ്ത്ണ്ടതോണക.   
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ഇ-മറർ ബ്റോളുകളില് ബ്ലോക്ക വഡവലപകവമൻറക ഓഫീ ർ, പഞ്ചോയത്ക 

വ ഗ്കട്ടറി എന്നിവർ ഒപ്പും,   ീലുംബ്രഖ്വപടുത്ിയിട്ടുണ്ടക തീയതി. 

ഇതില് വതോഴിലോളികളുവട ഒപ്പുകൾ,  അവരുവട വതോഴില് ദിനങ്ങൾ,  

കൂലി എന്നിവ ബ്രഖ്വപ്പടുത്ിയിട്ടുണ്ടക .മോറർ ബ്റോളില് ഒപ്പിടുന്ന 

ബ്കോളങ്ങളില് തീയതി എഴുതിട്ടുണ്ടയിരുന്നില്ല  

മറർ ബ്റോളില്  എം ബുക്ക   നമ്പർ ബ്രഖ്വപടുത്ിയില്ല 

11.തമഷ്ര്ടതമൻറ്പുസ്തകം (M Book) 

ഗ്പവർത്ി തുടങ്ങുന്നതിനക മുമ്പും ബ്ശഷ്വും അളവുകൾ 

ബ്രഖ്വപ്പടുത്ുന്നതിനുള്ളഅടിസ്ഥോന ബ്രഖ്യോണക വമഷ്ർവമനകറക  

ബുക്ക..എല്ലോ ഫയലുകളിലും M book ഉണ്ടോയിരുന്നു.വമഷ്ർവമൻറക 

ബുക്ില് നമ്പർ ബ്പജക നമ്പർ ഇവ ബ്രഖ്വപ്പടുത്ിയിട്ടുണ്ടക AS,TS നമ്പർ 

ബ്രഖ്വപ്പടുത്ിയിട്ടില്ല. , ഓവർ ിയരുടഒപ്പക ീല് എന്നിവ ഉണ്ടോയിരുന്നു. 

ഗ്പീ വമഷ്ർവമൻറക ബ്രഖ് വപടുത്ിയിരുന്നു.ബന്ധവപ്പട്ട ഉബ്ദയോഗസ്ഥർ 

അതോയതക ഓവർ ിയർ, എൻജിനീയർ എന്നിവരുവട ഒപ്പകവമഷ്ർവമനകറക  

ബുക്ില് ഉണ്ടോയിരുന്നു 

12.തമറ്ീെിയല്ലിസ്റ്റ ്

മൂലഭോഗംനടപ്പോതബ്കോൺഗ്കീറ്കഎന്നോ ഗ്പവൃത്ിയുവട വമറ്ീരിയല്ലിറക 

കൃതയമോയി  ൂേിച്ചിരിക്ുന്നു . 

13.ബ്വജക ലിറക 

വതോഴിലോളികൾ എഗ്ത ദിവ ം ബ്ജോലി വചയ്തു എന്നതിനക 

അടിസ്ഥോനവപ്പടുത്ി അവർക്ക നല്ബ്കണ്ട തുക അതോയതകകൂലി, 

ആയുധങ്ങൾക്ക വകോടുക്ുന്ന വോടക,  മൂർച്ച കൂട്ടുന്നതിനുള്ള തുക 

എന്നിവ എല്ലോം കോണിച്ചു വകോണ്ടക പണം കകമോറുന്നതിനക ബ്വണ്ടി 

തയ്യോറോക്ുന്ന ഗ്പധോനവപ്പട്ട ഒന്നോണക ബ്വജക ലിറക.  മറർ ബ്റോൾ ഗ്പകോരമുള്ള 

ബ്വജക ലിറക എല്ലോ ഫയലിലും കോണോൻ  ോധിച്ചു . 

14.മസ്റ്റര്ടദറാൾ /ഫയല്മാറ്ലിപ്പുകൾ 

ഒരു മറർ ബ്റോൾ അവ ോനിചക 3 ദിവ ത്ിനകം തവന്ന അളവുകൾ 

ബന്ധവപ്പട്ട ഉദയോഗസ്ഥൻ ബ്രഖ്വപ്പടുത്ണം എന്നക നിയമം 

അനുശോ ിക്ുന്നു.അളവുകളില് ഗ്കമബ്ക്ടുകൾ ഉണ്ടോയോബ്ലോ, 

ഉപബ്യോഗിക്ുന്ന വമറ്ീരിയലിനകവറ കവോളിറ്ിയില് നിലവോരം 

കുറയകക്ുകബ്യോ, ഉയർന്ന എറിബ്മറ്ക കോണിക്ുകബ്യോവചയ്യുന്നതക 

നിയമവിരുദ്ധമോവുകയും വ േൻ 25 അനുശോ ിക്ുന്ന ശിേകക 
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വിബ്ധയമോബ്വണ്ടി വരുകയും വചയ്യും. എല്ലോ ഫയലുകളിലും ഫയല് 

ഗ്ടോക്ിംഗക ബ്ഫോം അഥവോ മറർ ബ്റോൾ മൂവകവമൻറക സ്ലിപ്പകഉണ്ടോയിരുന്നു.  

ആരംഭിച്ച തീയതിയും അവ ോനിച്ച തീയതിയും ബ്രഖ്വപ്പടുത്ിയിരുന്നു. 

മറ്ു ഗ്പധോനവപ്പട്ട ബ്കോളങ്ങൾ MIS ല് അപക ബ്ലോഡക വചയ്ത തീയതി .ബ്വതനം 

അനുവദിച്ച  മുതലോയവ ബ്രഖ്വപ്പടുത്ി യിരിക്ുന്നു. 

15. തമറ്ീെിയല് വൗച്ചര്ട ബില്  

വമറ്ീരിയല്വൗച്ചർബില്ഇല്ലോയിരുന്നു 

16.ഫണ്ടക ഗ്ടോൻസ്ഫർ ഓർഡർ (FTO)’ 

പരിബ്ശോധിച്ച ഫയലുകളില് FTO 

ഉൊയിെുന്നു. 

17. ദറായല്റ്ി 

പരിബ്ശോധന  വിബ്ധയമോക്ിയ  ഒരു വർക്ക  ഫയലിലും ബ്റോയല്റ്ി 

ബോധകമല്ല 

18.ദഫാദ്ാഗ്ഗാഫ് 

ഗ്പവർത്ി തുടങ്ങുന്നതിനക മുമ്പക ഗ്പവർത്ി നടന്നു 

വകോണ്ടിരിക്ുബ്മ്പോൾ ,  ഗ്പവർത്ി പൂർത്ീകരിച്ചു കഴിയുബ്മ്പോൾ 

തുടങ്ങിയഓബ്രോ ഘട്ടത്ിവലയും ബ്ഫോബ്ട്ടോകൾ ഫയലില് 

 ൂേിക്ണവമന്നക നിഷ്കർഷ്ിച്ചിരിക്ുന്നു ഇത്രത്ിലുള്ള  വിവിധ 

ഘട്ടങ്ങളിവല ബ്ഫോബ്ട്ടോകളും ൂേിച്ചിരുന്നില്ല 

19 .ജിദയാ ൊഗ്ഡ് ദഫാദ്ാ ് 

ഗ്പവർത്ി സ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപോധിയോണക ജിബ്യോ ടോഗ്ഡക 

ബ്ഫോബ്ട്ടോ ക.  എന്നോല് ഇവ പരിബ്ശോധനയകക്ക വിബ്ധയമോക്ിയ ഒരു 

ഫയലിലുംജിബ്യോ ടോഗ്ഡക ബ്ഫോബ്ട്ടോ ക ബ്കോപ്പി  കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല. 

20 ഗ്പവൃത്തി പൂര്ടത്തീകെണ  ാക്ഷയപഗ്തം 

ഗ്പവൃത്ി പൂർത്ീകരണ  ോേയപഗ്തം ഇല്ലോയിരുന്നു 

 21. ബ് ോഷ്യല് ഓഡിറ്ക റിബ്പ്പോർട്ടക 

എഎം ി ഗ്പകോരമുള്ള ബ് ോഷ്യല് ഒ്ോഡിറ്ക നടപ്പോക്ുന്നതക ഇബ്പ്പോഴോണക. 

22.ക റ്കഡയറി 



147 
 

 ംസ്ഥോന  ർക്ോരിനകവറ നിർബ്േശഗ്പകോരംവർക്ക ഫയലില് 

 ൂേിബ്ക്ണ്ട 22 മവത് ബ്രഖ്യോണക ക റ്കഡയറി.പരിബ്ശോധനയകക്ക  

വിബ്ധയമോക്ിയ ഗ്പവൃത്ികൾ  ക റ്ക ഡയറി  ൂേിച്ചിരുന്നു,ക റ്ക 

ഡയറി യുവടകവർബ്പജില് ഗ്പവർത്ിവയ കുറിച്ചുള്ള ഗ്പോഥമിക 

വിവരങ്ങൾഏവതോരു വയക്തിക്ും മനസ്സിലോക്ോൻ പറ്ുന്ന രീതിയില് 

ഉണ്ടോബ്കണ്ടതോണക.ഗ്പവർത്ി ആരംഭിക്ുന്നദിവ ം ഗ്പവർത്ി 

അവ ോന തീയതി  എന്നിവ ബ്രഖ് വപടുതിയിരുന്നു ,അബ്തോവടോപ്പം  

എറിബ്മറ്ക തുക,,ഗ്പവൃത്ി ദിനങ്ങൾ  ,എന്നിവ കവർബ്പജില്  

ഉണ്ടോയിരുന്നുപണിസ്ഥലവത് വ ൗകരയങ്ങളുവട ലഭയത അടങ്ങിയ 

വചക്ക ലിറക   പൂരിപിച്ചില്ല. 

ക റ്ക ഡയറി യുവട ഒരു ഭോഗമോണക  വിജിലൻ ക ആൻഡക ബ്മോണിറ്റിങക 

കമ്മിറ്ി.വിജിലൻ ക ആൻഡക ബ്മോണിറ്റിങക കമ്മിറ്ി യുവട റിബ്പ്പോർട്ടക 

ഉണ്ടോയിരുന്നു  അഭിഗ്പോയങ്ങൾ ബ്രഖ്വപ്പടുത്ി 

യിട്ടുണ്ടയിരുന്നു.പണിയോയുധങ്ങളുവട വോടക ക റ്ക ഡയറിയില് ബ്രഖ് 

വപടുത്ിയിഇരുന്നുക റ്ക ഡയറി മവറ്ോരു  ഒരു ഭോഗമോണക രർശക 

കുറിപ്പക:  ഗ്പവൃത്ിയുവട ഓബ്രോ ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള 

പുബ്രോഗതിവിലയിരുത്ുന്നതിനും, വതോഴിലോളികളുവട ഗ്പശ്നങ്ങൾ 

മനസ്സിലോക്ുന്നതിനും, പദ്ധതി നിർവ ണ ഏജൻ ിയുവട 

ഉബ്ദയോഗസ്ഥർ, ജനഗ്പതിനിധികൾ,  ഗ്പവൃത്ി നടക്ുബ്മ്പോൾ സ്ഥല 

 രർശനം നടബ്ത്ണ്ടതോണക. ക റ്ക ഡയറികളില്,  രർശകരുവട  

ബ്പരും,ഒപ്പും,ബ്രഖ്വപ്പടുത്ിയിരന്നു 

CIB-  ിറ്ി ൺ ഇൻഫര്ടദമഷ്ൻ ദബാര്ടഡ് 

വതോഴിലുറപ്പക പദ്ധതിയുവട  ുതോരയത ഉറപ്പോക്ുന്നതിനു ബ്വണ്ടിയുള്ള 

ഒരു ഉപോധിയോണക  ിറ്ി ൺ ഇൻഫർബ്മഷ്ൻ ബ്ബോർഡക Para 25(a), schedule 

1 അനു രിച്ചക ഒരു ഗ്പവർത്ിയുവട അടിസ്ഥോന വിവരങ്ങൾ അതോയതക 

എറിബ്മറ്ക തുക  ോധന ബ്വതന ഘടകങ്ങൾ യഥോർത്ഥ വചലവക വതോഴില് 

ദിനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ  ോധോരണ ജനങ്ങൾക്ും ഗുണബ്ഭോക്തോ 

ക്ൾക്ും മനസ്സിലോകുന്ന രീതിയില് ഗ്പദർശിപ്പിബ്ക്ണ്ടതക 

അനിവോരയമോണക..ഈ ബ്ബോർഡക സ്ഥോപിബ്ക്ണ്ടതക ഓബ്രോ 

ഗ്പവർത്ിയുവടയും ആരംഭഘട്ടത്ില് ആണക. ഓബ്രോ ഗ്പവർത്ിക്ും 

അനു ൃതമോയി നിഷ്കർഷ്ിച്ചിട്ടുള്ള അളവുകളില് ഉള്ള ബ്ബോർഡുകൾ 

 ിമൻറകഉം ബ്കോൺഗ്കീറ്ും ഉപബ്യോഗിച്ചക നിർമ്മിച്ചക സ്ഥോപിക്ണവമന്നക 

നിയമം അനുശോ ിക്ുന്നുണ്ടക. ഇരുമ്പക ,ടിൻ ,ഫകള ക്സകഷ്ീറ്ുകൾ 

തുടങ്ങിയവ ഉപബ്യോഗിച്ചിട്ടുള്ള ബ്ബോർഡുകൾ സ്ഥോപിക്ുന്നതക 

നിയമവിരുദ്ധമോണക. നിർമ്മോണവച്ചലവക വയക്തിഗത ഗ്പവർത്ികൾക്ക 

3000 രൂപയും വപോതു ഗ്പവർത്ികൾക്ക 5000 രൂപയും ആണക പരമോവധി 

ചിലവക എന്നോണക ആനുവല് മോറർ  ർക്ുലർ നിഷ്കർഷ്ിക്ുന്നതക. 
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 ിഐബി അടങ്ങുന്ന ഒരു ബ്ഫോബ്ട്ടോ വർക്ക ഫയലില് ഉൾവപ്പടുത്ണം 

എന്നതക നിർബന്ധമോണക. – 

നടപ്പോതബ്കോൺഗ്കീറ്ില്മോഗ്തബ്മ ിഐബ്ബോർഡ്കോണോൻ ോധിച്ചുള്ളൂ 

 

ഗ്പവർത്ികളുവടപരിബ്ശോധനവിവരണം 

തോവഴ പറയുന്ന ഗ്പവൃത്ികൾ ആണക പരിബ്ശോധനയകക്ക 

വിബ്ധയമോക്ിയതക 

 

1.നീര്ടത്തെഗ്പവര്ടത്തികൾ 

 

നീർതടഗ്പവർത്ികൾഎന്നവർക്ഇനകവറഭോഗമോയിനടത്ിയഫീല്ഡ്പരി

ബ്ശോധനയില്വോഴകൃഷ്ിയുംമരച്ചീനികൃഷ്ിയുംകോണോൻകഴിഞ്ഞു.കൂടോ

വതപുരയടത്ിനകവറഅതിരുകൾവകട്ടിബലവപടുത്ിയിരുന്നു.  

 

2. തചറുകിെനാമമാഗ്തകര്ടഷ്കെുതെഭൂമിയില്ഭൂവിക നം 

 

ഫീല്ഡില്വോഴമരച്ചീനിഎന്നിവയുവടകൃഷ്ിആയിരുന്നു. 

കഴിഞ്ഞവർഷ്ംവചയ്തപണിആവണങ്കിലുംകൃഷ്ിയിടംകുറച്ചുമോഗ്തംകോട്പി

ടിച്ചു.  

 

3.നഴ്സറിയൂണിറ്ഗ്റൂപികെണം 

 

ഫീല്ഡ്കോട്പിടിച്ചുകിടക്ുന്നതോയോണകകണ്ടതക. 

കതകൾസ്കൂ ളിലുംഅടുത്ുള്ളവീടുകളിലുംനല്കിഎന്നോണകവതോഴിലോ

ളികൾപറഞ്ഞതക. 

ബ്നഴ്സറിയൂണിറ്ിനുബ്വണ്ടവിത്ുകൾപഞ്ചോയത്ില്നിന്നുംനല്കിഎന്നോ

ല്കവർമറ്ുവസ്തു ക്ളുംവോങ്ങുന്നതിനുളള amount 

വതോഴിലോളികളുവടകകയില്നിന്നുംചിലവോയിഎന്നോണകഅറിയോൻകഴി

ഞ്ഞതക.  
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കതെത്തലുകൾ  

➢ പരിബ്ശോധനക്ക  വിബ്ധയമോക്ിയ മഴക്ുഴി 

അതുബ്പോവലനിലനിർത്ോൻ ോധിച്ചില്ല. 

➢ വതോഴിലുറപ്പക പദ്ധതിയുവട  ുതോരയത ഉറപ്പു വരുത്ുന്നതിനക 

ഗ്പവൃത്ി ആരംഭിക്ുന്നതിന മുമ്പക പദ്ധതി വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ 

ഗ്പോബ്ദശിക ഭോഷ്യിലുള്ള  ിറ്ി ൺ ഇൻഫർബ്മഷ്ൻ ബ്ബോർഡക  

ഗ്പവൃത്ി സ്ഥലത്ക സ്ഥോപിച്ചിട്ടില്ല. 

➢ മുഴുവൻ വതോഴിലോളികൾക്ും പഴയ വതോഴില് കോർഡക പുതുക്ി 

പുതിയ വതോഴില്കോർഡക പഞ്ചോയത്ില് നിന്നും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടക 

വതോഴിലോളികൾക്ക വിതരണം വചയ്ത പുതിയ വതോഴില് കോർഡില് 

വിവരങ്ങൾ കൃതയമോയി ബ്രഖ്വപ്പടുത്ിയിരിക്ുന്നില 

➢  വതോഴിലുറപ്പക നിയമം അനുശോ ിക്ും  ഗ്പകോരം 

വതോഴിലോളികൾക്ക  ഗ്പവൃത്ി ഇടങ്ങളില് അടിസ്ഥോന 

വ ൗകരയങ്ങൾ ലഭയ മോകുന്നില്ല(കയ്യുറ,കോലുറ എന്നിവ). 

➢ വതോഴിലോളികൾ  വന്തം നിലയകക്ക വതോഴില്  ആവശയവപ്പട്ടതോയി 

കോണുവോൻ  ോധിച്ചില്ല 

➢ ഗ്പവൃത്ി അനുവദിച്ച ബ്ഫോറം ഫയലില്   ൂേിച്ചതോയി 

കോണുവോൻ  ോധിച്ചില്ല, 

➢ ഗ്പവർത്ി തുടങ്ങുന്നതിനക മുൻപക കൃതയമോയി പദ്ധതി ആരംഭ 

മീറ്ിങക ബ്ചരോറുവണ്ടന്നു  മുഴുവൻ വതോഴിലോളികളും 

അഭിഗ്പോയവപ്പട്ടക,ഇതു അഭിനരനമർ ിക്ുന്നകനു. 

➢ വോർഷ്ിക മറർ  ർക്ുലർ ഗ്പകോരം ഒരു വർക്ക ഫയലില്22 

ബ്രഖ്കൾ  ൂേിബ്ക്ണ്ടതുണ്ടക.ഇവിഇവിവട പത്ു ബ്ര 

ഖ്കൾമോഗ്തബ്മ ൂേിച്ചിട്ടുള്ളൂ.  

➢ വതോഴിലുറപ്പക പദ്ധതി ഓഫീ ില്  ൂേിബ്ക്ണ്ട ഏഴു വറജിറർ  

 ൂേിക്ുന്നുവണ്ടങ്കിലും അതക  മയബന്ധിതമോയി 

പൂർത്ീകരിച്ചിട്ടില്ല . 
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➢ അേോംശ ബ്രഖ്ോംശങ്ങൾ അടയോളവപ്പടുത്ിയ ജിബ്യോടോഗ്ഡക 

ബ്ഫോബ്ട്ടോഗ്ഗോഫക ഫയലുകളില് കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല. 

ഗ്ഗാമ ഭ 

17 വോർഡക ആയ കരിംപോബ്ലോടകഗ്പബ്ദശവത്ബ് ോഷ്യല്ഓഡിറ്കഗ്ഗോമ ഭ 

26/10/19  ഉച്ചക്ക 2 മണിക്കകരിംപോബ്ലോട്നഴ്സറിയില്വച്ചുനടന്നു. 

നഗരൂർപഞ്ചോയത്ിവല 17 വോർഡകവമമ്പർ, AE, VRPmar, 

വതോഴിലുറപ്പകവതോഴിലോളികൾഎന്നിവർപവങ്കടുത്ു. ആവക 64 

വതോഴിലോളികളോണകഗ്ഗോമ ഭയില്പവങ്കടുത്തക. 

വതോഴിലോളികളില്നിന്നുംഒരോവളഅധയേനോയിവതരവഞ്ഞടുത്ു. 

തുടർന്നകഈശവരഗ്പോർത്ഥനബ്യോവടഗ്ഗോമ ഭോഗ്പതിജ്ഞഓടുകൂടിഗ്ഗോമ ഭ

ആരംഭിച്ചു. വോർഡകവമമ്പർ വോഗതഗ്പ ംഗംനടത്ി. 

തുടർന്നകബ്ലോക്ക റിബ് ോഴക കബ്പഴ്സൺഓഡിറ്കഎന്തോവണന്നുംവതോഴിലോളിക

ളുവടപത്കഅവകോശങ്ങവളക്ുറിച്ചും ം ോരിച്ചു. 

തുടർന്നവിആർപിബ് ോഷ്യല്ഓഡിറ്കറിബ്പ്പോർട്ടകഅവതരിപ്പിച്ചു. 

ഗ്ഗാമ ഭചര്ടച്ചകൾ 

*  ബ്റോഡക വൃത്ിയോക്ണം 

        * ഒരുവർഷ്ത്ില് 100 ബ്ജോലിലഭിക്ണം 

       * ബ്ജോലിവചയ്തോല്കവകോവതതവന്നകൂലിലഭിക്ണം 

      * വിഗ്ശമ ൗകരയത്ിനുബ്വണ്ടിപുതിയ ടോർപ്പ നല്കണം 

 AE യുവടമറുപടി 

   * പുതിയവതോഴിലിനുള്ള എറിബ്മറ്ക  

തയ്യോറോക്ിയിട്ടുണ്ടകഅതിനോയിഉടൻതവന്നക റ്ക രർശിച്ചുഅളവുക

ളും photo യുംഎടുക്ും 

വതോഴില്കോർഡലഭയ മോ 

ക്ോതവർകകഉടൻതവന്നകോർഡകബ്ലോക്ില്നിന്നുംലഭിക്ും.  

ആസ്തിവിക നബ്ജോലികൾക്കഗ്പോധോനയംനല്കും 
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നഗെൂര്ട പഞ്ചായത്തില് ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്് 

നെത്തിയതിന്തറ നിെീക്ഷണങ്ങൾ 

• വതോഴില് വചയ്തതിനകവറ  കൂലി യഥോ മയത്ക കിട്ടുന്നില്ല. 

• കഴിഞ്ഞുബ്പോയ  ോമ്പത്ികവർഷ്ം 100 പണിപൂർത്ീകരിച്ച 

വതോഴിലോളികൾ ഉണ്ടോയിരുന്നു 

• പലരും നിലവില് വതോഴില് വചയ്തുവകോണ്ടിരിക്ുന്ന വരോയിരുന്നു.  

•  ി ഐ ബി ഗ്പവർത്ി സ്ഥലത്ക ഒന്നും കോണോൻ കഴിഞ്ഞില്ല 

• വതോഴിലോളികളുവട വതോഴില് കോർഡക പരിബ്ശോധനയില് നിന്നും 

ഇനിയും പുതിയ കോർഡക ലഭിക്ോൻ ഉള്ളതോയി അറിയോൻ 

കഴിഞ്ഞു. പല കോർഡിലും കുടുംബോംഗങ്ങളുവട ബ്ഫോബ്ട്ടോ 

പതിപ്പിച്ചിട്ടില്ലോയിരുന്നു.  

• മഴക്ുഴികൾ ചപ്പുചവറുകളോല് മൂടവപ്പട്ട നിലയിലോയിരുന്നു.  

• വോഴ കുഴി മഴക്ുഴി അതിരു  ബ്കോരല് പുരയിടം 

കിളച്ചുവൃത്ിയോക്ല് എന്നീ ഗ്പവർത്ികൾ കോണോൻ  ോധിച്ചു. 

ബ്ചന ബ്ചമ്പക വോഴ മരച്ചീനി തുടങ്ങിയ വിളകൾ കോണോൻ കഴിഞ്ഞു.  

• ഫറക എയ്ഡക ലഭയമവല്ലന്നക വതോഴിലോളികളില് നിന്നും 

അറിയോൻകഴിഞ്ഞു.  

• കുടിവവള്ളം ക റ്ില് വകോണ്ടുവരോറോ ണക പതിവവന്നക 

വതോഴിലോളികളില് നിന്നും അറിയോൻ കഴിഞ്ഞു.  

 

നിര്ടദേശങ്ങൾ  

• അനുവദനീയമോയ പരമോവധി ഗ്പവർത്ി ദിനങ്ങൾ 

ബ്നടിവയടുക്ുക 

• വതോഴിലിനു  അബ്പേിച്ചിട്ടും വതോഴില് കിട്ടോൻ കവകിയോല് 

വതോഴില് ഇല്ലോയ്മ ബ്വതനത്ിനക അബ്പേിക്ുക 

• വതോഴിലിനു  അബ്പേിക്ുബ്മ്പോൾറ ിപകറ്ക കകപ്പറ്ി  ൂേിച്ചു 

വവക്ുക 

• ഗ്പവർത്ി സ്ഥലത്ക വവച്ചക ഉണ്ടോകുന്ന അപകടങ്ങൾക്ക 

ചികിത്സോചിലവക ആവശയവപ്പടുക.  

• മറർ ബ്റോളില് വവട്ടി തിരുത്ലുകൾ ഉണ്ടോകോവത ഗ്ശദ്ധിക്ുക 

• പണിസ്ഥലത്ക അടിസ്ഥോന  ൗകരയങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്ുക 

• ക റ്ക ഡയറിപൂർണ്ണമോയും എഴുതി  ൂേിക്ുകയും ഗ്പസ്തു ത 

ഗ്പവർത്ി ബ്വല് ബ്നോട്ടം വ ിക്ുന്ന ബ്മറ്ിനകവറ ബ്പരകഅഗ്ഡസ്സക 

വമോകബല് നമ്പർ എന്നിവ കൃതയമോയി എഴുതി വവക്ുക 
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• വതോഴിലുറപ്പക പദ്ധതിയുമോയി ബന്ധവപ്പട്ട ഏവതോരു പരോതിയും 

ബന്ധവപ്പട്ട ഉബ്ദയോഗസ്ഥവന അറിയിക്ുക 

• കോലതോമ ം വരോവത ബ്വദന ലഭിക്ുന്നതിനുള്ള 

 ംവിധോനങ്ങൾ വചയ്യോൻ ഉബ്ദയോഗസ്ഥർ ഗ്ശദ്ധിക്ുക 

• വർക്ക ഫയലില് ആവശയമോയ 22 ബ്രഖ്കൾ കൃതയമോയി 

 ൂേിക്ുക 

• വതോഴില് ആവശയവപ്പടുന്ന  മയങ്ങളില് വതോഴില് അനുവദിച്ചു 

വകോടുക്ുക.  

 

• ഗ്പോബ്ദശിക ഭോഷ്യിലുള്ള എറിബ്മറ്ും 

 ഗ്പവൃത്ി സ്ഥലങ്ങളില് ലഭയമോക്ണം . 

• വതോഴിലുറപ്പില് അനുവദനീയമോയതും മുൻഗണന ഗ്കമത്ിലും 

ഗ്പവൃത്ികൾ ഏവറ്ടുക്ോൻ ഗ്ശദ്ധിബ്ക്ണ്ടതുണ്ടക. 

• വതോഴില് അബ്പേകൾ ഗ്ഫണ്ടക  ഓഫീ ില്  വീകരിക്ുകയും 

ആയതിനു കകപ്പറ്ക ര ീതക നല്കുകയും വചബ്യ്യണ്ടതോണക . 

• ബ്മറ്ക  കൂട്ടമോയി അബ്പേ നല്കുബ്മ്പോൾ വതോഴില് ആവശയ മുള്ളവവര 

ഉൾവപടുത്ി അബ്പേ വകോടുക്ോൻ ഗ്ശമിക്ുക, 

• ഉബ്ദയോഗസ്ഥർ ബ്രഖ്കളില് ഒപ്പുവവക്ുബ്മ്പോൾ തീയ്യതി കൂടി 

ബ്രഖ്വപ്പടുബ്ത്ണ്ടോതോണക. 

• വതോഴിലുറപ്പില് ഏവറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്ികളുവട  ആസ്തികൾ 

ദീർഘകോല നിലനില്പ്പിനക  ആവശയമോയ  ോബ്ങ്കതിക 

നിർബ്േശങ്ങൾവതോഴിലോളികൾക്ക ഓവർ ീയർ മോർ നല്ബ്കണ്ടതും 

പോലിക്ുന്നുവണ്ടന്നക  ഉറപ്പു വരുബ്ത്ണ്ടതുമോണക. 

• വചക്ക  ലവീഫക  ബ്പോവല ഗ്പോധോനയം ഉള്ള മ കവറർ ബ്റോളില് യോവതോരു വിധ 

വവട്ടിതിരുത്ലും പോടില്ല .കൃതയമോയി ബ്രഖ് വപടുത്ണം  ോജർ  

• മറർ ബ്റോളില് ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്ിയുവട അളവുകൾ ബ്രഖ്വപ്പടുത്ുന്ന 

എം.ബുക്ിൻവറ നമ്പർ ബ്രഖ്വപ്പടുബ്ത്ണ്ടതോണക.   

• മറർ ബ്റോളില്  ോേയവപ്പടുത്ുന്ന ഉബ്ദയോഗസ്ഥർ തീയ്യതി കൂടി 

ബ്രഖ്വപ്പടുത്ുവോൻ ഗ്ശദ്ധിബ്ക്ണ്ടതുണ്ടക. 
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• വതോഴിലിടങ്ങളില് അടിസ്ഥോന വ ൗകരയങ്ങൾനിർബന്ധമോയും 

ഒരുക്ണം. 

• വയക്തി ഗത ഗ്പവൃത്ികൾ നടത്ുബ്മ്പോൾ അവത കോർഡു ഉടമയകക്ക 

തവന്ന വതോഴില് ലഭയമോക്ണം  

• ഗ്പവൃത്ികൾ തിരവഞ്ഞടുക്ുബ്മ്പോൾ അതതക ഗ്പബ്ദശത്ക അനുബ്യോജയ 

മോയ ഗ്പവൃത്ികൾ തിരവഞ്ഞടുക്ോൻ ഗ്ശദ്ധിക്ണം .ഗ്പബ്തയകിച്ചക 

മഴകുഴി ബ്പോലുള്ള ഗ്പവൃത്ികൾ  

• ഗ്ഗോമ ഭ രജിറർ ബ്പജക നമ്പർ ഉള്ള ബ്രജി കവറർ തവന്ന വോർഡക  

തലത്ില്  ൂേിക്ണം 

• എല്ലോ ഗ്പവൃത്ികളിലും നിർബന്ധമോയും  ി ഐ ബി 

സ്ഥപിചിരിക്ണം  

 

തതാഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയില്ഏതറ്െുത്ത്തചയ്യാൻപറ്ിയഗ്പ

വൃത്തികൾ 

• 1.  വിഭാഗംഎ 

:ഗ്പകൃതിവിഭവപരിപോലനവുമോയിബന്ധവപ്പട്ടവപോതുഗ്പവൃത്ി

കൾ 

• 2.  വിഭാഗംബി: 

 മൂ ത്ില്അവശതഅനുഭവിക്ുന്നവിഭോഗങ്ങൾക്ുള്ളവയ

ക്തിഗതആസ്തികൾഖ്ണ്ഡിക 

5ല്പരോമർശിക്ുന്നകുടുംബങ്ങൾ്മോഗ്തം 

• 3.  വിഭാഗം ി: 

ബ്ദശീയഗ്ഗോമീണഉപജീവനമിഷ്ൻനിബന്ധനകൾഅനു രിക്ു

ന്ന വയം  ോയ ംഘങ്ങൾക്കവപോതുഅടിസ്ഥോന ൗകരയ

ങ്ങൾ 

• 4.  വിഭാഗംഡി: ഗ്ഗോമീണഅടിസ്ഥോന ൗകരയങ്ങൾ 
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ഉപ ംഗ്ഗഹം 

 

ഗ്പവർത്ികൾ തിരവഞ്ഞടുക്ുബ്മ്പോൾ അതീവ ജോഗ്ഗത 

പുലർബ്ത്ണ്ടതുണ്ടക. ഭൂമിവയ പുനരുജ്ജീവി പ്പിക്ുന്നതിനു൦  

അതുവഴി ുസ്ഥിര വിക നം  ോധയമോകുന്നതിനും ലകക ഷ്യം 

വവച്ചിട്ടുള്ള വതോഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയുവട പ്ലോനിംഗക , നടത്ിപ്പക എന്നിവ 

 ോമൂ ിക പോരിസ്ഥികമോനദണ്ഡങ്ങൾ പോലിചക വകോണ്ടക ശോ കഗ്തീയ 

മോയിത്വന്ന നടപ്പിലോബ്ക്ണ്ടതുണ്ടക. എങ്ങവനവയങ്കിലും ഗ്പവർത്ികൾ 

നടപ്പിലോക്ി വചലവക കൂട്ടുക എന്നുംവതോഴിലോളികൾക്ക വതോഴില് 

ദിനങ്ങൾ കൂട്ടുക എന്നും മോഗ്തമോവരുതക നിലപോടുകൾ.   വയക്തമോയ 

കോഴ്ചപ്പോടില്ലോവത അശോ കഗ്തീയമോയ രീതിയില് ഗ്പവർത്ികൾ 

വതവരവഞ്ഞടുക്ുന്നതും വചയ്യുന്നതും , കോലോനു ൃതമല്ലോത് 

ഗ്പവർത്ികൾ വചയ്യുന്നതും ഇതിനകവറ യഥോർത്ഥ ലേയവത് 

കളങ്കവപ്പടുത്ുന്നതോയിവിഷ്മബ്ത്ോവട ബ്നോക്ി നില്ബ്ക്ണ്ടി വരുന്നതക 

ആശങ്കോജനകമോണക. ഈ  ോമൂ ിക പരിബ്ശോധന ഒരു 

ഉയിർവത്ഴുബ്ന്നല്പ്പിനു  ോധയമോകുന്ന ഗ്പതയോശബ്യോവട ഈറിബ്പ്പോർട്ടക 

 മർപ്പിക്ുന്നു.  

 

 

 

 

 

 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  ഗ്പവര്ടത്തനങ്ങളില് പോളികൾ ആയവര്ട 

 

• വതോഴിലുറപ്പക  വിഭോഗം ഉബ്ദയോഗസ്ഥർ 

• വോർഡിവല വതോഴിലോളികൾ 

• ബ്മറ്ക  മോർ 

• പഞ്ചോയത്ക  ഭരണ  മിതി അംഗങ്ങൾ 

• കിളിമോനൂർ ബ്ലോക്ക വിബ്ല്ലജക റിബ് ോഴക  ക 

ബ്പഴ്സൺമോർ 
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ഫയല് പെിദശാേന, ഫീല്ഡ് പെിദശാേന, റിദപ്പാര്ട്്  

തയ്യാറാക്കല്  

 

(വിബ്ല്ലജക  റിബ് ോഴ്സക ബ്പഴ്സൺ ക, കിളിമോനൂർ ബ്ലോക്ക  ) 

 

ആർഷ്  ആർ  എ ക  

അഞകജിത  ബ് ോമൻ  

അരുണ രഘു  

ആരയരോജക  

അശവതി ബി റ്ി  

ആതിര  എ  എ ക  

ബിബിൻ  ബോബു  ബി  

ബിരു  ബി  

ദർശന  ബി എ ക  

ധനയ ബ്മോ ൻ  

ഫൗ ിയ എ ക എല്  

ലിനി ആർ എ ക  

ഗ്പബിന പി എ ക  

ബ് ോണിയ  എം  

ഷ്ോമില വജ എല്  

 ുജ  എ ക  

 

 


