
മഹാതാഗാന്ധിദേശീയ ഗഗാമീണ

തൊഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധെ്ധി

ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാർട്പ്

തെള്ളനാട്പ് ദ്ാക്പ്

തെള്ളനാട്പ്പഞായത്പ്

ൊർഡ്നമ്പർ : 8 പുനലാൽ

വെള്ളനാട്പഞായത്തിൽപുനലാൽൊർഡ്തിൽവൊഴ്തിലുറപ്

പദ്ധെ്തി സോഷ്യൽഓഡ്തിറ്തിന്വറ ഭാഗമായ്തിനടത്തിയഫയൽ

പര്തിസോധന,ഫീൽഡ്പര്തിസോധനസഡാർടു സഡാർ

വെര്തിഫ്തിസ്കേഷൻ എന്തിെയുവടറ്തിസപാർട്

പുനലാൽൊർഡ്പ് -അട്ധിസാനെ്ധിെരങ്ങൾ :

ആവെ െർസ്കേഴ്:് 87

ആെ്റീെ്െർ്കേർേ:് 70

100പണ്തിലഭ്തിച്ചെ്. 26

ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്ധിന്പ്െ്ധിദേയമാക്ധിയപദ്ധെ്ധികൾ :

2018ഒക്പ്ദടാബർ 1മുെൽ 2019മാർച്പ്31െതരയുള്ള 5

ഗപെൃത്ധികൾ

1.DP/267788

പുനലാൽൊർഡ്തിൽ ശേീജ aruvikkamoozhyഎനെ്യക്തിയുവടെസ്ുെ്തിൽവെട്തി

നഴ്റ്തിന്തിർമാണം

എസ്തിസമറ്െുെ.300000



ശപെർത്തിആരംഭ്തിച്ചെ്.5.7.18

ശപെർത്തിഅെോന്തിച്ചെ്.1.8.18

ആവെവൊഴ്തിൽദ്തിനങ്ങൾ.1030

ആവെവൊഴ്തിലാള്തിെൾ.38

ആവെെ്തിലെ്.285395

ഫയൽപര്തിസോധന :

AMC ശപൊരമുള്ളസരഖെള്തിൽ AS, TS, muster സറാൾ, സെജ് ല്തിസ,് FTO എംബു്കേ്,

സേറ്ഡയറ്തിഎന്തിെഉണായ്തിരുനു. As, TSഎന്തിെയ്തിൽഉസദ്യാഗസ്ഥരുവട

ഒപുംേീലും ഉണായ്തിരുന്തില്ല. Muster സറാള്തിൽെ്തിരുതലുെൾഉണ്.സേറ്

ഡയറ്തിപൂർണമായ്തിരുന്തില്ല.ആയുധൊടെ,െ്തിജ്തിലൻേ്ആൻഡ് സമാണ്തിററ്തിങ്

പര്തിസോധയുവടെ്തിെരങ്ങൾ എന്തിെസരഖവപടുത്തിയ്തിരുന്തില്ല

ഫീൽഡ്പര്തിസോധന :

ഫീൽഡ്തിൽൊസണണെ്

3500സെെൾ

െണെ് : 3500ൽഅധ്തിെംവെട്തിെൾന്തിർമ്തിച്ചൊയ്തിവൊഴ്തിലാള്തിെൾ

പറയുനു.എല്ലാം നടുപര്തിപാല്തി്കോനായ്തി വൊണുസപായൊയ്തിപറയുനു.

അെ്തിന്വറ സരഖെൾഒനുംൊണാൻെഴ്തിഞ്തില്ല

വെട്തിനഴ്റ്തി്കോെേ്യമായ polythene bag,െണല്തിനുള്ളവനറ്െളംഎന്തിെ

ൊങ്ങ്തിയഇനത്തിൽഓസരാവൊഴ്തിലാള്തി്കേും 250രൂപെീെംവെലൊയ്തിടുണ.്

2.IF/374185 പുനലാൽൊർഡ്തിൽ വപാനൂേ്എനെ്യക്തി്കേ്ഫാം pond

ന്തിർമാണം

എസ്തിസമറ്െുെ.300000

ശപെർത്തിആരംഭ്തിച്ചെ്.29.11.18

ശപെർത്തിഅെോന്തിച്ചെ്.10.2.19

ആവെവൊഴ്തിൽദ്തിനങ്ങൾ.908

ആവെെ്തിലെ്.254504



ഫയൽപര്തിസോധന :

AMC ശപൊരമുള്ളസരഖെള്തിൽ AS, TS, muster സറാൾ, സെജ് ല്തിസ,് FTO എംബു്കേ്,

സേറ്ഡയറ്തിഎന്തിെഉണായ്തിരുനു. As, TSഎന്തിെയ്തിൽഉസദ്യാഗസ്ഥരുവട

ഒപുംേീലും ഉണായ്തിരുന്തില്ല. Muster സറാള്തിൽെ്തിരുതലുെൾഉണ്.ആയുധ

ൊടെ,െ്തിജ്തിലൻേ്ആൻഡ് സമാണ്തിററ്തിങ് പര്തിസോധയുവടെ്തിെരങ്ങൾ എന്തിെ

സരഖവപടുത്തിയ്തിരുന്തില്ല

ഫീൽഡ്തിൽൊസണണെ്

െുളം. 1

നീളം.22m

െീെ്തി. 11m

ആഴം. 4 m

ഫീൽഡ്തിൽെണെ്

22നീളത്തിലും11െീെ്തിയ്തിലും ഉള്ളെുളംൊണാൻോധ്തിച്ചു.എനാൽ

ഇസപാൾഒരാെേ്യത്തിന് ഉപസയാഗ്തി്കോവെെൃത്തിഹീനമായന്തിലയ്തിൽആണ്

െുളംൊണാൻോധ്തിച്ചെ്.േ്തിറ്തിേൺഇൻഫർസമഷൻസബാർഡ്സ്ഥാപ്തിച്ച്തിടുണ്

3.DP/274356

പുനലാൽൊർഡ്തിൽൊനെുഴ്തി ശപസദേത്ഖണ്തിെ അഞ്തിൽപറയുന

െുടുംബങ്ങളുവട ഭൂമ്തിയ്തിൽഫലെൃക്ഷസെെൾെച്ചുപ്തിട്തിപ്തി്കേൽ

പര്തിപാലനെും

എസ്തിസമറ്െുെ. 300000

ശപെർത്തിആരംഭ്തിച്ചെ്. 25.1.19

ശപെർത്തിഅെോന്തിച്ചെ്. 21.3.19

ആവെവൊഴ്തിൽദ്തിനങ്ങൾ. 880

ആവെവൊഴ്തിലാള്തിെൾ. 40



ആവെെ്തിലെ്. 247880

ഫയൽപര്തിസോധന :

AMC ശപൊരമുള്ളസരഖെള്തിൽ AS, TS, muster സറാൾ, സെജ് ല്തിസ,് FTO എംബു്കേ്,

സേറ്ഡയറ്തിഎന്തിെഉണായ്തിരുനു. As, TSഎന്തിെയ്തിൽഉസദ്യാഗസ്ഥരുവട

ഒപുംേീലും ഉണായ്തിരുന്തില്ല. Muster സറാള്തിൽെ്തിരുതലുെൾഉണ്.ആയുധ

ൊടെ,െ്തിജ്തിലൻേ്ആൻഡ് സമാണ്തിററ്തിങ് പര്തിസോധയുവടെ്തിെരങ്ങൾ എന്തിെ

സരഖവപടുത്തിയ്തിരുന്തില്ല

ഫീൽഡ്തിൽൊസണണെ്

1.മഴ്കേുഴ്തി: 50എണംനീളം 2മീറർെീെ്തി 2മീറർൊഴ്ച്ച ഒരു മീറർ

2. സൊണൂർബണ.് 80എണം

നീളം 25മീറർെീെ്തി 0.45മീറർെീെ്തി 0.6മീറർ

3.സ്ാൾ pit. 250എണംനീളംെീെ്തിൊഴ്ച. 0.6മീറർ

ഫീൽഡ്തിൽെണെ്

1.െൃെ്യമായഅളെുെള്തിൽഉള്ള 50മഴ്കേുഴ്തിെൾഉംൊണാൻോധ്തിച്ചു

2. സൊണൂർബണ് 29എണംൊണാൻോധ്തിച്ചു

3.നല്ലരീെ്തിയ്തിൽപര്തിപാല്തി്കേുന 86ഫലെൃക്ഷസെെൾൊണാൻോധ്തിച്ചു

സ്ാൾപ്തിറുെള്തിൽെൃക്ഷസെെൾനടൊയാണ്െണെ.്

51 സൊണൂർബണ,് 164സ്ാൾപ്തിറ്എന്തിെൊണാൻെഴ്തിഞ്തില്ല.ഇെ്തിനായ്തി

വെലൊ്കേ്തിയ െുെനഷ്ടമാണ്.േ്തിറ്തിേൺഇൻഫർസമഷൻസബാർഡ്

ഉണായ്തിരുന്തില്ല

4.IF/340057

പുനലാൽൊർഡ്തിൽ BPL, sc, st, IAYെ്തിെലാംഗർെ്തിധെെൾഎന്തിെർ്കേ്

ൊർഷ്തിെആെേ്യത്തിന്െുളംന്തിർമാണം

എസ്തിസമറ്െുെ.300000



ശപെർത്തിആരംഭ്തിച്ചെ്.4/9/18

ശപെർത്തിഅെോന്തിച്ചെ.്10/9/18

വൊഴ്തിൽദ്തിനങ്ങൾ.292

ആവെവൊഴ്തിലാള്തിെൾ.86 ആവെെ്തിലെ്.85592

ഫയൽപര്തിസോധന :

AMC ശപൊരമുള്ളസരഖെള്തിൽ AS, TS, muster സറാൾ, സെജ് ല്തിസ,് FTO എംബു്കേ്,

സേറ്ഡയറ്തിഎന്തിെഉണായ്തിരുനു. As, TSഎന്തിെയ്തിൽഉസദ്യാഗസ്ഥരുവട

ഒപുംേീലും ഉണായ്തിരുന്തില്ല. Muster സറാള്തിൽെ്തിരുതലുെൾഉണ്.ആയുധ

ൊടെ,െ്തിജ്തിലൻേ്ആൻഡ് സമാണ്തിററ്തിങ് പര്തിസോധയുവടെ്തിെരങ്ങൾ എന്തിെ

സരഖവപടുത്തിയ്തിരുന്തില്ല

ഫീൽഡ്തിൽൊസണണെ്

8നീളെും5mെീെ്തിയും ഉള്ളരണ്െുളങ്ങൾ

ഫീൽഡ്തിൽെണെ്

1.രാജൻഎനെ്യക്തിയുവടപുരയ്തിടത്തിൽ 7മീറർനീളെും 5മീറർ

െീെ്തിയുമുള്ളൊർഷ്തിൊെേ്യത്തിന് ഉപസയാഗ്തി്കേുനഒരുെുളംൊണാൻ

ോധ്തിച്ചു

2.സമ്കേ്തിൾഎനെ്യക്തിയുവടപുരയ്തിടത്തിൽആറരമീറർനീളത്തിലും

നാലരമീറർെീെ്തിയ്തിലുള്ള െുളംൊണാൻോധ്തിച്ചു

5.IF /369310

പുനലാൽൊർഡ്തിൽഅഞ്ൊർഷ്തിെെുടുംബങ്ങൾ്കേ്ഫാം സപാണ്

ന്തിർമാണം

എസ്തിസമറ്െുെ.300000

ശപെർത്തിആരംഭ്തിച്ചെ്.20/12/18

ശപെർത്തിഅെോന്തിച്ചെ്.13.1.19

ആവെവൊഴ്തിൽദ്തിനങ്ങൾ.746

ആവെെ്തിലെ്.210896



AMC ശപൊരമുള്ളസരഖെള്തിൽ AS, TS, muster സറാൾ, സെജ് ല്തിസ,് FTO എംബു്കേ്,

സേറ്ഡയറ്തിഎന്തിെഉണായ്തിരുനു. As, TSഎന്തിെയ്തിൽഉസദ്യാഗസ്ഥരുവട

ഒപുംേീലും ഉണായ്തിരുന്തില്ല. Muster സറാള്തിൽെ്തിരുതലുെൾഉണ്.ആയുധ

ൊടെ,െ്തിജ്തിലൻേ്ആൻഡ് സമാണ്തിററ്തിങ് പര്തിസോധയുവടെ്തിെരങ്ങൾ എന്തിെ

സരഖവപടുത്തിയ്തിരുന്തില്ല

ഫീൽഡ്തിൽൊസണണെ്

8മീറർനീളത്തിലും 5മീറർെീെ്തിയ്തിലുള്ള 5െുളങ്ങൾ.

ഫീൽഡ്തിൽെണെ്

1.േെ്യസനേൻഎനെ്യക്തിയുവടപുരയ്തിടത്തിൽഏഴരമീറർനീളത്തിലും

ഏഴരമീറർെീെ്തിയ്തിലുള്ളൊർഷ്തിൊെേ്യത്തിന് ഉപസയാഗ്തി്കേുനെുളം

ൊണാൻോധ്തിച്ചു

2.രാജൻഎനെ്യക്തിയുവടപുരയ്തിടത്തിൽ 10മീറർനീളത്തിലും 7മീറർ

െീെ്തിയും ഉള്ളെുളംെണുൊർഷ്തിെആെേ്യത്തിന് ഉപസയാഗ്തി്കേുനു

3.അന്തിൽെുമാർഎനെ്യക്തിയുവടപുരയ്തിടത്തിൽ 9മീറർനീളത്തിലും 5മീറർ

െീെ്തിയ്തിലുള്ളൊർഷ്തിൊെേ്യത്തിന് ഉപസയാഗ്തി്കേുനെുളംെണു

4.നൂർജഹാൻഎനെ്യക്തിയുവടപുരയ്തിടത്തിൽഏഴരമീറർനീളത്തിലുംനാല്

മീറർെീെ്തിയ്തിലുള്ളഉപസയാഗേൂന്യമായെുളംെണു

5.രെീഷ്എനെ്യക്തിയുവടപുരയ്തിടത്തിൽഏഴരമീറർനീളത്തിലും 5മീറർ

െീെ്തിയ്തിലുള്ളൊർഷ്തിൊെേ്യത്തിന് ഉപസയാഗ്തി്കേുനെുളംൊണാൻ

ോധ്തിച്ചു

േ്തിറ്തിേൺഇൻഫർസമഷൻസബാർഡ്ഇല്ലായ്തിരുനു

പര്തിസോധ്തിച്ച ഫയലുെള്തിൽഒന്തിലും െവനന്തിയമ ശപൊരമുള്ളസരഖെൾ

എല്ലാം ഉണായ്തിരുന്തില്ല. ഭൂെുടമെവള േംബന്തി്കേുനസരഖെൾഒനുംെവന

ഫയല്തിൽഉണായ്തിരുന്തില്ല

❇️ദഡാർടു ദഡാർതെര്ധിഫ്ധിദകഷൻ

വൊഴ്തിൽൊർഡ്തിൽസഫാസടാ വൊഴ്തിലാള്തിെൾേ്വന്തമായ്തിഎടുത്നൽെ്തി

ടാർസപാള്തിൻെീറ്തിയന്തിലയ്തിലാണ്.ഫസ്എയ്് സബാക്്തിൽലഭ്തിച്ച്തിട്തില്ല.



പര്തിസോധനയ്്കേ്ആരും സേറ്തിൽെരാറ്തില്ല

വൊഴ്തിൽൊർഡ്നമ്പർ 008/11ഉഷെുമാര്തിഎനവൊഴ്തിലാള്തി്കേ്

സേറ്തിൽവെച്ച്അപെടംേംഭെ്തിച്ചുബ്തില്ലുെൾഎല്ലാംെവനപഞായത്തിൽ

വൊടുവതങ്തിലുംനഷ്ടപര്തിഹാരംപഞായത്തിൽന്തിനുംനൽെ്തിയ്തിട്തില്ല.

ബൂട് ഗ്ലൗേ്ഇെഇല്ല

നഴ്റ്തിന്തിർമ്തിച്ച േമയത് സപാള്തിബാഗ് വൊഴ്തിലാള്തിെൾേ്വന്തംപണത്തിന്

ആണ്ൊങ്ങ്തിയെ്ബ്തില്ലുെൾപഞായത്ഏൽപ്തിച്ചഎങ്തിലുംഇെുെവര

അെ്തിനുള്ളെുെപഞായത്തിൽന്തിനുംലഭ്തിച്ച്തിട്തില്ല

ശഗാമേഭറ്തിസപാർട്

വെള്ളനാട് പഞായത്തിവല പുനലാൽൊർഡ്തിൽസോഷ്യൽഓഡ്തിറ്

ശഗാമേഭനെംബർമാേംമുപൊംെീയെ്തിപുനലാൽേ്തിഎേ്ഐെർച്ച്

ഹാള്തിൽെച്ച്െൂടുെയുണായ്തി.രണ് മണ്തി്കേ്ന്തിശ്ചയ്തിച്ച ശഗാമേഭരണര

ആയസപാൾആണ്െുടങ്ങ്തിയെ്.ൊർഡ് വമമ്പർവൊഴ്തിലുറപA്Eഎന്തിെർ

പവങടുതു .അധ്യക്ഷയായ്തിവൊഴ്തിലാള്തിയായവെറുപുഷ്പ വതയും

െ്തിരവഞടുതു.ഈേ്വര ശപാർത്ഥനസയാവട സയാഗംആരംഭ്തിച്ചു.അെ്തിനുസേഷം

െ്തിആർപ്തിധനുഷ് ശപ്തിയ ശപെ്തിജ്ഞവൊല്ല്തി.ൊർഡ് വമമ്പർഎല്ലാെവരയും

േ്വാഗെംവെയ്ു.െുടർന്െ്തിആർപ്തിഅഖ്തിലറ്തിസപാർട്അെെര്തിപ്തിച്ചു.

അെ്തിനുസേഷംറ്തിസപാർട്തിസ്മേലുള്ളെർച്ചനടനു.വൊഴ്തിലാള്തിെളുവട

േംേയങ്ങൾ്കേ് AEമറുപട്തിനൽെ്തി.

െർച്ച :

ആെേ്യവപടുനവൊഴ്തിലാളുെൾ്കേ്െൃെ്യമായ്തി 100വൊഴ്തിൽദ്തിനങ്ങൾ

നൽെണം

പണ്തിസ്ഥലത്അട്തിസ്ഥാനേ്ലൗെര്യങ്ങൾലഭ്യമാ്കേണം.

വൊഴ്തിലുമായ്തിബനവപട് വെലൊയെുെെ്തിര്തിവെലഭ്തി്കേണം

വൊഴ്തിൽആെേ്യപടാനുള്ളഅെേരംലഭ്യമാെുന്തില്ല

AEനൽെ്തിയമറുപട്തിെൾ/െീരുമാനങ്ങൾ :

1. ടാർസപാള്തിൻ െീറ്തിയൊയ്തിപഞായത്തിൽഅറ്തിയ്തിച്ച്തില്ല. ഉടൻെവന

പുെ്തിയടാർസപാള്തിൻമാറുെഴ്തിെഴ്തിസേറ്തിൽഎത്തി്കേും.

2.പഞായത്തിൽഫസ്എയ്് സബാക്് ലഭ്യമാണ്എനാൽമാറ്അെ്ൊങ്ങാത



ൊണ്.

3.ഗ്ലൗേ്ബൂട്എന്തിെനൽെ്തിയ്തിരുനൊണ്എനാൽവൊഴ്തിലാള്തിെൾ

ഉപസയാഗ്തി്കോവെനേ്തിച്ചു സപായൊണ.്

4. സജാബ്ൊർഡ്തിൽഒട്തിസ്കേണടസഫാസടാപഞായത്തിൽന്തിനാണ്എടുത്

െസരണെ്എന്പഞായത്തിൽഇെുെവരഒരുഅറ്തിയ്തിപ് ലഭ്തിച്ച്തിട്തില്ല.

5. ഉഷെുമാര്തിഎനവൊഴ്തിലാള്തിേര്തിയായബ്തില്ലുെൾഅല്ലഹാജരാ്കേ്തിയെ്

അെ്തിനാലാണ്നഷ്ടപര്തിഹാരംലഭ്തി്കോെ്തിരുനെ.്

6. സപാള്തിബാഗ്തിന് പണംഇെുെവരയുംഫണ് ലഭ്തിച്ച്തിട്തില്ല.ലഭ്തിച്ചാൽഉടൻെവന

അെ് വൊഴ്തിലാള്തിെൾ്കേ്നൽെും.

7.ആെേ്യവപടുനെർവ്കേല്ലാം 100വൊഴ്തിൽദ്തിനങ്ങൾനൽൊൻ ശേമ്തി്കേും.

വൊഴ്തിൽെവണതാനുള്ളന്തിർസ്ദേേങ്ങൾവൊഴ്തിലാള്തിെളുവട ഭാഗതുന്തിനും

ഉണാെണം

8. േ്തിറ്തിേൺഇൻഫർസമഷൻഎല്ലാസേറുെള്തിലുംെയ്്കോനുള്ളനടപട്തി

എടു്കേും

െുടർന് സോഷ്യൽഓഡ്തിറ് റ്തിസപാർട്ശഗാമേഭസയാഗംെയ്യട്തിച്ചുഅംഗീെര്തിച്ചു

െയ്യാറാ്കേ്തിയെ് :

Vrpനീെു. M,െ്തിെ്തിശെ, അഖ്തില

വെള്ളനാട് പഞായത്


