
 

 

 

 

 

 

 

മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തതാഴിലുറപ്പ ്പദ്ധതി 

ദ ാഷ്യല്  ഓഡിറ്റ് ത ാസ റ്റി ദേരള 

വയനാട ് ജില്ല 

 

എടവേ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത ് 

വാര്ഡ ്- 4 പാണ്ടിേടവ ് 

ദ ാഷ്യല്  ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാര്ട ്

01/10/2018  -  31/03/2019 

 

 

                                                                തയ്യാറാക്കിയത ്

      ദ ാഷ്യല്  ഓഡിറ്റ ്ടീീം 

                                                                                 മാനന്തവാടി ദലാക്ക ്

 



ആമുഖീം 

മാനന്തവാടി ദലാക്ക് പഞ്ചായത്തില്  ഉള്പ്തപ്പട എടവേ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിതെ 

നാൊീംവാര്ഡായ  പാണ്ടിേടവ്  ദേശീയ ഗ്രാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിെ്  ഉള്പ്തപ്പടുത്തിത്തി 

നടപ്പിൊേിയ 18 പ്രവൃത്തിേള്പ്  ആണ് ദ ാഷ്യെ ് ഓഡിറ്റിന് വിദേയമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 

പ്രവൃത്തിേള്പ്   
ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റിനുവിദേയമായ ോെയളവില്  വാര്ഡ ്4 പാണ്ടിക്കടവിെ് നടന്ന 
പ്രവൃത്തിേള്പ്  

 

നമ്പര്  വര്ക്ക്  ദോഡ്  പ്രവൃത്തിയുടെതട 
ദപര ്

എ  ്റ്റിദമറ്്റ 
തുേ 

ചിെവായ 
തുേ  

1.  

1603002001/LD/314015 
 

ഫാീം 
ബനഡിീംഗ് 
അഗ്രഹാരീം 
പ്രദേശീം (റീ. 1)  

3,85,085 2,94,504 

2.  
1603002001/LD/314016 
 

ഫാീം 
ബനഡിീംഗ് 
പാണ്ടിക്കടവ് 
പ്രദേശീം (റീ. 1)  

3,85,085 2,58,905 

3.  
1603002001/LD/314070 
 

ഫാീം 
ബനഡിീംഗ് 
പഴശ്ശിക്കുന്്ന 
പ്രദേശീം (റീ. 1)  

3,85,085 3,63,008 

4.  
1603002001/LD/314017 
 

ഫാീം 
ബനഡിീംഗ് 
മുത്താറിമൂെ 
പ്രദേശീം (റീ. 1)  

3,85,085 3,20,177 

5.  
1603002001/IF/381234 
 

സെഫ് ഭവനീം 
& േക്കൂ ് 
നിര്മാണീം 
ആയിഷ് തേ  

42,500 23,577 

6.  
1603002001/IF/370218 
 

സെഫ് ഭവന 
നിര്മാണീം 
ഗിരിജ  

42,000 18,970 

7.  
1603002001/IF/359874 
 

സെഫ് ഭവന 
നിര്മാണീം 
റജീന  

25,390 17,344 



8.  

1603002001/IF/381230 
 

സെഫ് ഭവനീം 
& േക്കൂ ് 
നിര്മാണീം 
 ാഹിറ 
നവീന്കുമാര ് 

42,500 36,390 

9.  
1603002001/IF/363961 
 
 

സെഫ് ഭവന 
പദ്ധതി 
 ാവിത്രി 
ബാബുരാജ്  

24,840 18,970 

10.  
1603002001/IF/393540 
 

സെഫ് ഭവനീം 
& ഐ എച്്ച 
എച്്ച എെ് 
സുസബേ  

42,632 24,390 

11.  
1603002001/IF/359837 
 

സെഫ് ഭവന 
നിര്മാണീം 
സുജാത എീം 
ആര് 

25,390 24,932 

12.  
1603002001/IF/IAY/129666 

IAY ഭവന 
നിര്മാണീം 

അനില് കുമാര്  

NA 23,848 

13.  
1603002001/RS/332693 
 

ഐ എച്്ച എച്്ച 
എെ് തഷ്ഫീന 
പി  

22,848 12,000 

14.  
1603002001/RS/336571 
 

ഐ എച്്ച എച്്ച 
എെ് ഷ്ിജി 
 ാജന്  

15,750 12,000 

15.  1603002001/RS/345550 
 

ഐ എച്്ച എച്്ച 
എെ് ആയിഷ്  

18,000 12,000 

16.  
1603002001/RC/272614 

അഗ്രഹാരീം 
തപായിെ് ദറാഡ് 
ദോണ്ക്രീറ്്റ  

5,00,000 4,83,046 

17.  
1603002001/RC/273144 
 

മൂത്താറിമൂെകുന്്ന 
ദറാഡ് 
ദോണ്ക്രീറ്്റ  

4,99,500 4,90,326 

18.  
1603002001/RC/285704 
 

അഗ്രഹാരീം- 
മൂത്താറിമൂെകുന്്ന 
മണ്ണ് ദറാഡ്  

1,14,250 80,057 

 ആതേ  29,55,940 25,14,444 

 



തതാഴിൊളിേള്പ്ക്കുള്ള അവോശും കണീം േതണ്ടത്തലുേകണീം 

 തതാഴില്  ോര്ഡിന്  അദപഷികിക്കുവാനുീം അദപഷികിച്ച് 14  േിവ ത്തിനുള്ളിെ്  

ോര്ഡ ്െഭിക്കുന്നതിനുീം ഉള്ള അവോശീം. 

 നിെവില്  അദപഷികിച്ചവര്തക്കല്ലാീം തതന്ന  മയബന്ധിതമായി ോര്ഡ ്

െഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 തതാഴിെിന് അദപഷികിക്കുന്നതിനുള്ള അവോശീം 

 തതാഴിൊളിക്ക്  തതാഴില്   ആവശയമുള്ള  മയും ളിെ്  തതാഴിൊളിേള്  

തതാഴിെിന് അദപഷികിച്ചിടില്ല.  

 തതാഴിെിന് അദപഷികിച്ച് 15 േിവ ത്തിനുള്ളിെ്  തതാഴിെ്  െഭിച്ചില്ല എങ്കിെ്  

തതാഴിെില്ലായ്മ ദവതനീം െഭിക്കാനുള്ള അവോശീം 

 തതാഴിെിന് അദപഷികിച്ച് 15 േിവ ത്തിനുള്ളിെ്  തതാഴിെ്  െഭിച്ചതിനാെ്  

തതാഴിെില്ലായ്മ ദവതനീം െഭിച്ചിടില്ല 

 തതാഴില്   തചയ്തു 15 േിവ ത്തിനുള്ളിെ്  ദവതനീം െഭിച്ചില്ല എങ്കിെ്  

നഷ്ടപരിഹാരത്തിനുള്ള അവോശീം(േിവ  ദവതനത്തിതെി 0.05%) 

 ദവതനീം കൃതയ  മയത്്ത െഭിക്കുന്നില്ല എന്നത് ദരഖാമൂെീം പരതിയാക്കി 

മാറ്റത്തതിനാല്  നഷ്ടപരിഹാരത്തിനുള്ള അവോശീം െഭിക്കുന്നില്ല.  

 തതാഴിെിടും ളില്  കുടിതവള്ളീം, തണല് , വിശ്രമീം, പ്രഥമ ചിേില്   ൗേരയീം 

എന്നിവ െഭിക്കാനുള്ള അവോശീം 

 കുടിതവള്ളീം മാത്രമാണ് എല്ലാ ദതാഴിെിടും ളിലുീം െഭയമായിട്ടുള്ളത്. തണല് , 

വിശ്രമീം, പ്രഥമ ചിേില്   ൗേരയീം എന്നിവ എല്ലാ ദതാഴിളിടും ളിലുീം 

െഭിക്കുന്നില്ല.  

  ര്ക്കാര്  അനുവേിക്കുന്ന മിനിമീം ദവതനീം െഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവോശീം 

  ര്ക്കാര്  അനുവേിച്ച ദവതനീം കൃതയമായി െഭിക്കുന്നുണ്ട ്

 പദ്ധതിേള്പ്  ആസൂത്രണീം തചയ്യുന്നതിനുീം ആസൂത്രണ പ്രക്രീയയിെ്  

ഇടതപടുത്തിന്നതിനുമുള്ള അവോശീം 



 ഈ  അവോശീം ദവണ്ട രീതിയില്  ഉപദയാഗതപ്പടുത്തിത്താന്  തതാഴിൊളിേള്പ്ക്ക ്

 ാേിച്ചിടില്ല. 

 താമ സ്ഥെത്തിന് 5 േിദൊമീറ്റര ് ചുറ്റളവിെ്  തതാഴിെ്  െഭിക്കുന്നതിനുള്ള 

അവോശീം 

 നിെവില്  5 േിദൊമീറ്റര ് ദൂരത്തിനപ്പുറീം ആരീം തതന്ന പ്രവൃത്തി എടുത്തിക്കുന്നില്ല. 

 5 വയസ്സിെ ് താതഴപ്രായമുള്ള 5 കുടിേളില്ൂുടുത്തിതെ്  തതാഴിെ്  സ്ഥെത്തുതണ്ടങ്കിെ്  

ആയയുടെതട ദ വനീം െഭിക്കാനുള്ള അവോശീം 

 ഇതുവതര അും ിതനയുടെള്ള  ാഹചരയീം ഇല്ലാത്തതിനാല്  ഈ അവോശീം 

ഉപദയാഗതപ്പടുത്തിത്താന്   ാേിച്ചില്ല. 

  ാമൂഹിേ പരിദശാേന നടത്തുന്നതിനുീം പരാതിേള്പ്   മയബന്ധിതമായി 

പരിഹരിക്കുന്നതിനുമുള്ള അവോശീം 

 ഒര പരാതിയുടെീം ഇതുവതര നല്േിയിടില്ല. 

തതാഴിലുറപ്പ ്പദ്ധതിയില്  നടപ്പിൊക്കാവുന്ന പ്രവൃത്തിേള ് 

വിഭാഗീം എ: പ്രകൃതി വിഭവ പരിപാെനവുമായി ബന്ധതപ്പട തപാതു പ്രവൃത്തിേള്  

1. കുടിതവള്ള ദരാതസ്സുേള്പ്  ഉള്പ്തപ്പതടയുടെള്ള ്ഭഗര്ഭ ജെ വിതാനീം ഉയര്ത്തുന്നതിന് 

ആവശയമായ അടിയണേള്പ് ,മണ്തതടയണേള് ,അണേള്പ് ,തചക്ക്ഡാമുേള്പ്  തുടും ിയ 

ജെ ീംരഷികണത്തിനുീം,ജെതോയ്ത്തിന്നുീം  ഹായേേരമായ നിര്മിതിേള്പ് . 

2. ഓദരാ നീര്ത്തടത്തിതെിയുടെീം മഗ്ര പരിപാെനത്തിന് ഉതകുന്ന ഇടതപടലുേള് . 

3. തോണ്ടൂര്  ട്രഞ്ചുേള് , തട്ടുതിരിക്കല് , ദോണ്ടൂര ് ബണ്ടുേള് ,  േെ്  തടയണേള് , 

ഗയാബിദയാണ്ത  നിര്മിതിേള് , നീരറവ പ്രദേശത്തിതെി പരിദപാഷ്ണീം തുടും ിയ 

നീര്ത്തട പരിപാെന പ്രവൃത്തിേള് . 

4. സൂഷ്മ –തചറുേിട ജെദ ചന പ്രവൃത്തിേകണീം തതാടുത്തിേള്പ് /േനാല്  എന്നിവയുടെതട 

നിര്മാണീം, പുനരദ്ധരണീം, തമയിെിന് ്  എന്നീ പ്രവൃത്തിേകണീം. 

5. ജെ ദ ചന കുളും കണതടയുടെീം മറ്്റ ജെദരാതസ്സുേകണതടയുടെീം ആഴീം ൂുടല്  

ഉള്പ്തപ്പതടയുടെള്ള പരമ്പരാഗത ജെദരാതസ്സുേകണതട പുനരദ്ധരണവുീം. 



6. േടദൊരും ളിലുീം കുളും കണതട അരിേിലുീം േനാല്  ബണ്ടുേളിലുീം ദറാഡുേകണതട 

ഓരത്തിലുീം, വന്ഭമിയിലുീം മറ്്റ തപാതു്ഭമിയിലുീം ഫെവൃഷികും ള്പ്  അടക്കമുള്ള മരീം 

വച്ച ് പിടിപ്പിക്കലുീം വനവത്കരണവുീം. ഇവയില്നിന്നു െഭിക്കുന്ന ആോയത്തിതെി 

അവോശീം ഖണ്ഡിേ  5 ല്  പരമര്ശിക്കുന്ന കുടുത്തിീംബും ള്പ്ക്ക് നല്ദേണ്ടതാണ്. 

7. തപാതു ്ഭമിയിതെ വിേ ന പ്രവൃത്തിേകണീം. 

വിഭാഗീം-ബി:  മൂഹത്തില്  അവശത അനുഭവിക്കുന്ന വിഭാഗും ള്പ്ക്കുള്ള വയഗിഗത 

ആസ്തിേള്പ് (ഖണ്ഡിേ 5 െ ് പരമര്ശിക്കുന്ന കുടുത്തിീംബും ള്പ്ക്ക് മാത്രീം) 

1. ഖണ്ഡിേ 5 െ ് പരമര്ശിക്കുന്ന കുടുത്തിീംബും ള്പ്ക്ക്  ്ഭമിയുടെതട ഉദന ാേന ഷികമത 

വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ്ഭവിേ നവുീം, േിണറുേള്പ് , കുളും ള്പ് , മറ്്റജെ തോയ്്ത്ത 

നിര്മിതിേള്  എന്നിവ ഉള്പ്തപ്പതടയുടെള്ള ജെ ദ ചനത്തിനാവശയമായ അടിസ്ഥാന 

 ൗേരയും ള്  െഭയമാക്കെ്  

2. പഴകൃഷ്ി, പട്ടുനൂല്കൃഷ്ി, ദതാട വിള, കൃഷ്ിഫാീം, ദഫാദറസ്ട്രി എന്നിവയിലൂതട 

ആജീവനീം തമച്ചതപ്പടുത്തിത്തല് . 

3. ഖണ്ഡിേ 5 െ ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന കുടുത്തിീംബും കണതട തരിശ് ്ഭമി/പാഴ്ഭ്ഭമി 

വിേ ിപ്പിച്ച്കൃഷ്ിക്ക് അനുദയാജയമാക്കല്  

4. പ്രോന മന്ത്രി ആവാ ് ദയാജന പ്രോരദമാ ദേന്ദ്ര/ ീംസ്ഥാന  ര്ക്കാരേള്  

ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്ന മറ്്റ ഭാവന നിര്മാണ പദ്ധതിേള്  പ്രോരദമാ ഏതറ്റടുത്തിക്കുന്ന 

ഭാവന നിര്മാണത്തിതെ അവിേധ കായ ോയിേ തതാഴിെ്  ഘടേീം 

5. മൃഖ പരിപാെനീം ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന  ൗേരയും ള്  ആയ 

ദോഴിക്കൂട്, ആടി്ൂുട്, തതാഴുത്്ത, പുല്തത്താടി എന്നിവയുടെതട നിര്മാണവുീം 

6. മത്സയ ബന്ധന പ്രവര്ത്തനും ള ് ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന അടിസ്ഥാന 

 ൗേരയും ള്  ആയ മത്സയീം ഉണക്കുന്ന ദേന്ദ്രും ള് ,മത്സയീം സൂഷികിക്കുന്ന്ന ദേന്ദ്രും ള്  

എന്നിവ നിര്മിക്കലുീം വര്ഷ്ക്കാെത്ത ്മാത്രീം തവള്ളീം െഭിക്കുന്ന തപാതു കുളും ളിെ്  

മത്സയീം വളര്ത്തുന്നതിന് അടിസ്ഥാന  ൗേരയീം ഒരക്കെ ്. 

 



വിഭാഗീം- ി : ദേശീയ ഗ്രാമീണഉപജീവന മിഷ്തെി നിബന്ധനേള്  അനു രിക്കുന്ന 

 വയീം  ഹായ  ീംഘും ള്പ്ക്ക് തപാതു അടിസ്ഥാന  ൗേരയും ള്  

1. ോര്ഷ്ിദോപനപന്നും കണതട ഈടുത്തിറ്റ  ീംഭരണ ത ൗേരയീം ഉള്പ്തപ്പതട ഉള്ള 

വിടതവടുത്തിപ്പിന് ദശഷ്ീം ആവശയമായി വരന്ന ത ൗേരയും ള്പ് ,സജവ വെീം 

എന്നിവയ്ക്ക ് ആവശയമായ സ്ഥായിയായ അടിസ്ഥാന ത ൗേരയും ള്പ്  

സൃഷ്ട്ടിക്കുേ വഴി േര്ഷ്ിദോപനപാേന ഷികമത വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള 

പ്രവൃത്തിേകണീം, 

2.  വയീം  ഹായ  ീംഘും കണതട ഉപജീവന പ്രവര്ത്തനും ള്പ്ക്ക് ആവശയമായ 

തപാതുവര്ക്ക് തഷ്ഡുേകണതട നിര്മാണവുീം. 

വിഭാഗീം-ഡി : ഗ്രാമീണ അടിസ്ഥാന ത ൗേരയും ള്പ്  

1. നിര്ദേശിക്കതപ്പട മാനേണ്ഡും ള്പ്ക്ക് അനുസൃതമായി ഖര-ദ്രവയ മാെിനയ 

 ീംസ്ക്കരണത്തിനുീം,തുറസ്സായ സ്ഥെും ളിെ്  മെ മൂത്ര വിസ്സര്ജനീം 

ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുീം ദവണ്ടി  വതന്ത്രമാദയാ  ര്ക്കാര്  വകുപ്പുേകണതട ഇതര 

പദ്ധതിേകണമായി  ീംദയാജിപ്പിച്ച് തോദണ്ടാ വയഗിഗത േക്കൂസുേള്പ്  ,സ്കൂള്പ്  

ദടായിതെറ്റുേള്പ് ,അങ്കണവാടി ദടായിതെറ്റുേള്പ്  തുടും ിയ ഗ്രാമീണ ശുചിതവവുമായി 

ബന്ധതപ്പട പ്രവൃത്തിേള് . 

2. ഒറ്റതപ്പട്ടു േിടക്കുന്ന ഗ്രാമും തളയുടെീം നിര്ിിഷ്ട ഗ്രാമീണ ഉദന ാേന ദേന്ദ്രും തളയുടെീം 

നിെവിലുള്ള ദറാഡ് ശീംഖെയുടെമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള, എല്ലാ 

േൊവസ്ഥയിലുീം ഉപദയാഗിക്കാ്  പറ്റുന്ന ഗ്രാമീണ ദറാഡുേകണതട 

നിര്മാണവുീം,ഓടേള്പ്  േലുന്കുേള്  എന്നിവ ഉള്പ്തപ്പതടയുടെള്ള ഗ്രാമത്തിതെ ഈടുത്തിറ്റ 

ഉള്പ്ദറാഡുേകണതടയുടെീം നിര്മാണവുീം, 

3. േളി സ്ഥെും കണതട നിര്മാണവുീം, 

4. തവള്ള തപ്പാക്ക നിയന്ത്രണ  ീംരഷികണ പ്രവൃത്തിേള്പ് ,തവള്ള തക്കട് 

ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള ജെ നിര്ഗമന പ്രവൃത്തിേള് ,മഴതവള്ളീം തേടി നില്ക്കുന്ന 

താഴ്ന്ന തപാതു സ്ഥെും കണതട തമച്ചതപ്പടുത്തിത്തെ് ,തീര പ്രദേശതത്ത 

 ീംരഷികണത്തിന്നായുടെള്ള ദ്ാീം വാടര്  ഡ്രയിനുേള്  എന്നിവ ഉള്പ്തപ്പതടയുടെള്ള 



തപാതു അടിസ്ഥാന ത ൗേരയും ള്പ് , ദറാഡുേകണതട പുനരദ്ധരണീം, ദുരന്ത 

പ്രതിദരാേ തയ്യാതറടുത്തിപ്പുേള്പ്  തമച്ചതപ്പടുത്തിത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തിേകണീം, 

5. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുേള്പ് , വനിതാ  വയീം  ഹായ  ീംഘും കണതട 

തഫഡദറഷ്നുേള്പ് , തോടുത്തിങ്കാറ്്റ  ബാേിതര്ക്കുള്ള അഭയ ദേന്ദ്രും ള ്, അങ്കണ വാടി 

ദേന്ദ്രും ള്പ് , ഗ്രാമീണ ചന്തേള്പ്  എന്നിവയ്ക്ക് ആവശയമുള്ള തേടിടും കണതട 

നിര്മാണവുീം, ഗ്രാമ /ബദളാക്ക് തെ ശ്മശാനും കണതട നിര്മാണവുീം, 

6. ദേശീയ ഭഷികയ സുരഷികാ നിയമീം 2013 (20/2013) തെ വയവസ്ഥേള്പ്  

നടപ്പിൊക്കുന്നതിന് ആവശയമായി വരന്ന ഭഷികയ ോനയ ശീംബരണിേകണതട 

നിര്മാണവുീം, 

7. മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് നിയമ പ്രോരീം ഏതറ്റടുത്തിക്കുന്ന 

നിര്മാണ പ്രവൃത്തിേകണതട എ്ിദമറ്റിതെി ഭാഗമായി വരന്ന നിര്മാണ 

 ാമഗ്രിേകണതട ഉല്പാേനവുീം. 

8. മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രോരീം സൃഷ്ടിക്ക തപട 

തപാതു ആസ്തിേകണതട അറ്റകുറ്റപണിേകണീം, 

9. ഇത്  ീംബന്ധിച്ചു  ീംസ്ഥാന  ര്ക്കാരമായി ൂുടിയാദൊചന നടത്തി ദേന്ദ്ര 

 ര്ക്കര്   വിജ്ഞപനീം തചയ്യുന്ന മറ്്റ ഏതതാര പ്രവൃത്തിയുടെീം. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ഫയല്  പരിദശാേനയുടെീം േതണ്ടത്തലുേകണീം 

േവര്ദപജ ്

 ആനുവല്  മാ്ര്   ര്ക്കുെര ് അനു രിച്ചു ഓദരാ ഫയെിലുീം േവര്ദപജ് 

ഉണ്ടായിരിദക്കണ്ടതാണ്. 

 നാെീം വാര്ഡിെ്  ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്റിന് വിദേയമാേിയ 18 ഫയലുേളിലുീം േവര്  

ദപജുേള്പ്  ഉണ്ടായിരന്നു. എന്നാല്  ഒന്നിെ്   ദപാലുീം വാര്ഷ്ിേ മാ്ര്  

 ര്ക്കുെര്  പ്രോരമുള്ള േവര്  ദപജ് ഇല്ല. പ്രവൃത്തിയുടെതട പ്രാഥമിേ വിവരും ള്പ്  

ദപാലുീം േവര്  ദപജിെ ് കൃതയമായി ദരഖതപ്പടുത്തിത്തിയിടില്ല. 

തചക്ക ്െി് ്

 ആനുവല്  മാ്ര്   ര്ക്കുെര ് അനു രിച്ചു ഓദരാ ഫയെിലുീം ദരഖേകണതട തചക്ക് 

െി്്  ഉണ്ടായിരിദക്കണ്ടതാണ്. 

 നാൊീം വാര്ഡിെ ്  ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്റിന് വിദേയമാേിയ ഫയലുേളിെ്  

ഒതരണ്ണത്തില്  ദപാലുീം തചക്ക്  െി്് ഇല്ല. 

ആഷിക്  പ്ലാന ് ദോപ്പി 

 ആനുവല്  മാ്ര്   ര്ക്കുെര ് അനു രിച്ചു ഓദരാ ഫയെിലുീം അതാത് പ്രവൃത്തിേള്  

ഉള്പ്തപ്പട ആഷികന്  പ്ലാന്  ദപജിതെി ദോപ്പി   ഉണ്ടായിരിദക്കണ്ടതാണ് 

 നാൊീം വാര്ഡിെ ് ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്റിന് വിദേയമാേിയ 18 ഫയലുേളിലുീം 

ആഷിക്പ്ലാന്  ദപജിതെി ദോപ്പി ഉണ്ടായിരന്നില്ല. 

എ്ിദമറ്റ ്ദോപ്പി 

 ആനുവല്  മാ്ര്   ര്ക്കുെര ് അനു രിച്ചു ഓദരാ ഫയെിലുീം വിശേമായ 

എ്ിദമറ്്റ,ജനേീയ ഭാഷ്യിലുള്ള എ്ിദമറ്്റ, എ ി്ദമറ്്റ റിദപ്പാര്ട്,  ര്ദവ 

ഡാറ്റാ,എന്നിവ ഉണ്ടായിരിദക്കണ്ടതാണ്. 

 നാെീം വാര്ഡിെ ്  ദ ാഷ്യെ ് ഓഡിറ്റിന് വിദേയമാക്കിയ 18 ഫയലുേളിെ ് 

17  ഫയലുേളിലുീം വിശേമായ എ്ിദമറ്്റ,അബ്്സ്ടട്രാക്്ട എ്ിദമറ്്റ ഉണ്ട് 



എന്നാല്  ദട്രായിങ ് & ഡിസ ന്  എന്നിവ ഉണ്ടായിരന്നിെ. ത കുരിെ്  

നിന്്ന െഭിച്ച ദോപ്പിയാണ്. പതഷിക വര്ക്ക് ദോഡ് IF/IAY/129666 IAY- 

ഭവന നിര്മാണീം അനില് കുമാര് എന്ന ഫിയെില്  എ്ിദമറ്്റ 

ദോപ്പിയില്ല. 

 തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി എ്ജിനിയര്  വിശേമായ എ ിദമറ്്റ ദോപ്പിയിെ്   ഒപ്പ് 

ദരഖതപ്പടുത്തിത്തിയിടില്ല. 

  ര്ദവഡാറ്റാ, എസ്സട്ിദമറ്്റദപജ,് ജനേീയ ഭാഷ്യിലുള്ള എ്ിദമറ്്റ, 

എ്ിദമറ്്റ റിദപ്പാര്ട് എന്നിവ ഉണ്ടായിരന്നില്ല. 

ഭരണനുമതി 

 ആനുവല്  മാ്ര്   ര്ക്കുെര ് അനു രിച്ചു ഓദരാ ഫയെിലുീം  ഭരണാനുമതിയുടെതട 

ദോപ്പി ഉണ്ടായിരിക്കണീം 

 നാൊീം വാര്ഡിെ്  ദ ാഷ്യെ ് ഓഡിറ്്റ നടത്തിയ 18 ഫയലുേളിെ ് 17 

ഫയലുേളിലുീം ഭരണാനുമതിയുടെതട ദോപ്പി സൂഷികിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്്ത 

ത ക്രടറിയുടെതട ഒപ്പ് ദരഖതപ്പടുത്തിത്തിയിടില്ല ത േൂര്  ദോപ്പി ആണ് ഫയെിെ്  

സൂഷികിച്ചിട്ടുള്ളത്. പതഷിക വര്ക്ക് ദോഡ് IF/IAY/129666 ഭവന നിര്മാണീം 

അനില് കുമാര് എന്ന ഫിയെില്  ഭരണാനുമതിയുടെതട ദോപ്പിയില്ല.  

 ാദങ്കതിോനുമതി 

 ആനുവല്  മാ്ര ്  ര്ക്കുെര്  അനു രിച്ചു ഓദരാ ഫയെിലുീം  

 ാദങ്കതിോനുമതിയുടെതട ദോപ്പി ഉണ്ടായിരിക്കണീം 

  ാദങ്കതിേനുമതിയുടെതട  ദോപ്പി ദ ാഷ്യല്  ഓഡിറ്റിന് വിദേയമാേിയ 18 

ഫയലുേളിെ ് 17ഫയലുേളിലുീം സൂഷികിച്ചിടിടുത്തിണ്ട്. പതഷിക വര്ക്ക് ദോഡ് 

IF/IAY/129666 ഭവന നിര്മാണീം അനില് കുമാര് എന്ന ഫിയെില്  

 ാദങ്കതിോനുമതിയുടെതട ദോപ്പിയില്ല. 

  തചയര്മാന് ,േണ്തവീനര ്,േമറ്റി അീംഗും ള്പ്  എന്നിവരതട ഒപ്പ ്

ദരഖതപ്പടുത്തിത്തിയിടില്ല 



ഡിമാ്ഡ ്ദഫാറീം 

 ആനുവല്  മാ്ര്   ര്ക്കുെര ് അനു രിച്ചു ഓദരാ ഫയെിലുീം  പ്രവൃത്തി 

െഭിക്കുന്നതിനായി തതാഴിൊളിേള്  തതാഴില്ആവശയതപ്പടുത്തിന്ന ഒര ദഫാറീം 

ഉണ്ടായിരിക്കണീം 

 പ്രവര്ത്തി ദോഡ്  LD/314015 ഫാീം ബനഡിീംഗ് അഗ്രഹാരീം പ്രദേശീം (റീ. 1), 

LD/314070 ഫാീം ബനഡിീംഗ് പഴശ്ശിക്കുന്്ന പ്രദേശീം (റീ. 1), LD/314017 ഫാീം 

ബനഡിീംഗ് മുത്താറിമൂെ പ്രദേശീം (റീ. 1), LD/314016 ഫാീം ബനഡിീംഗ് 

പാണ്ടിക്കടവ് പ്രദേശീം (റീ. 1), RC/285704 അഗ്രഹാരീം- മൂത്താറിമൂെകുന്്ന മണ്ണ് 

ദറാഡ ് എന്നീ ഫയലുേളില്  മാത്രമാണ് തതാഴിെ്  അദപഷിക ദഫാീം ഉള്ളത്. 

വര്ക്ക ്അദൊദക്കഷ്ന ് ദഫാറീം 

 ആനുവല്  മാ്ര്   ര്ക്കുെര ് അനു രിച്ചു ഓദരാ ഫയെിലുീം  തതാഴിെ്  

അനുവേിച്ചത്  ീംബന്ധിച്ച വര്ക്ക് ആദൊക്കഷ്ന്  ദഫാറീം ഉണ്ടായിരിക്കണീം 

 ഓഡിറ്റിന് വിദേയമാേിയ വിദേയമാേിയ 18 ഫയലുേളിെ ് 11 

ഫയലുേളിെ ് വര്ക്ക് അദൊദക്കഷ്ന്  ദഫാറീം ഇല്ലായിരന്നു. 

 പ്രവര്ത്തി ദോഡ്  LD/314015 ഫാീം ബനഡിീംഗ് അഗ്രഹാരീം പ്രദേശീം (റീ. 

1), LD/314070 ഫാീം ബനഡിീംഗ് പഴശ്ശിക്കുന്്ന പ്രദേശീം (റീ. 1), LD/314017 

ഫാീം ബനഡിീംഗ് മുത്താറിമൂെ പ്രദേശീം (റീ. 1), LD/314016 ഫാീം ബനഡിീംഗ് 

പാണ്ടിക്കടവ് പ്രദേശീം (റീ. 1), RC/285704 അഗ്രഹാരീം- മൂത്താറിമൂെകുന്്ന 

മണ്ണ് ദറാഡ് , RC/272614 അഗ്രഹാരീം തപായിെ് ദറാഡ് ദോണ്ക്രീറ്്റ, 

RC/273144 മൂത്താറിമൂെകുന്്ന ദറാഡ് ദോണ്ക്രീറ്്റ എന്നീ ഫയലുേളിെ്  ആണ് 

വര്ക്ക് അദൊദക്കഷ്ന ് ദഫാറീം ഉണ്ടായിരന്നത്. 

ഇ-മ്ര്ദറാള ് 

 ആനുവല്  മാ്ര്   ര്ക്കുെര ് അനു രിച്ചു ഓദരാ പ്രവൃത്തിക്കുീംഇ-മ്ര്  ദറാള്   

ഉണ്ടായിരിക്കണീം 



 ഓഡിറ്റിന് വിദേയമാക്കിയ 18 പ്രവൃത്തി ഫയലുേളിലുീം ഇ-മ്ര്  ദറാകണേള്  

സൂഷികിച്ചിരന്നു. 

 മ്ര്  ദറാകണേളിെ്  ദലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത ത ക്രടറി,ഗ്രാമ പഞ്ചായത്്ത ത ക്രടറി 

എന്നിവര്  ഒപ്പ്  ീെ്  എന്നിവ ദരഖതപ്പടുത്തിത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്  ഒപ്പ് 

ദരഖതപ്പടുത്തിത്തിയ  തിയ്യതി ഇല്ല. 

 പ്രവൃത്തി ദോഡ് - IF/IAY/129666 ഭവന നിര്മാണീം അനില് കുമാര് 

മ്ര്  ദറാള്  നമ്പര്  19095 നമ്പര്  മ്ര ് ദറാളിെ്  തിരത്തലുേള്പ്  വന്നിട്ടുണ്ട്. 

 ീദറാ മാര്ക്കിട് എന്്നഎഴുതിയിരിക്കുന്നു. 

 പ്രവൃത്തി ദോഡ്. RC/272614 അഗ്രഹാരീം തപായിെ് ദറാഡ് ദോണ്ക്രീറ്്റ 

മ്ര്  ദറാള്  നമ്പര്  10519 െ ് ഒപ്പിനു പേരീം ശരി ദരഖതപ്പടുത്തിത്തിയിരിക്കുന്നു. 

 പ്രവൃത്തി ദോഡ്. RC/273144 മൂത്താറിമൂെകുന്്ന ദറാഡ് ദോണ്ക്രീറ്്റ 

15996 മ്ര്  ദറാള്  നമ്പര്  മ്ര്  ദറാളിെ്  ദവൊയുടെേന്  എന്ന തതാഴിൊളി 

 7 േിവ ീം തുടര്ച്ചയായി പണിതയടുത്തിതതായി േണ്ടു. 

 ഈ തതാഴിൊളിയുടെതട ദടാടെ്  അപനതറതെി് ് ദോളീംതവടിതിരിതിയിട്ടുണ്ട്.  

തമഷ്ര്തമെി ്ബുക്ക ്(അളവ ്പുസ്തേീം) 

 ആനുവല്  മാ്ര ്  ര്ക്കുെര ് അനു രിച്ചു ഓദരാ പ്രവൃത്തിക്കുീം അളവ ്

ദരഖതപ്പടുത്തിത്തുന്ന പുസ്തേീം ഉണ്ടായിരിക്കണീം 

 പരിദശാേനക്ക് വിദേയമാക്കിയ 18 പ്രവൃത്തിേകണതടയുടെീം ഫയെിെ്  എീം.ബുക്ക് 

സൂഷികിച്ചിട്ടുണ്ട് 

 എന്നാല്  വയഗിഗത ഉപദഭാഗാക്കകണള്ള തരീം പ്രവൃത്തിേളിെ്  ഓദരാ 

വയഗിയുടെതട പറമ്പിലുീം എത്ര അളവിൊണ് തചയ്തിട്ടുള്ളതതന്്ന വയഗമല്ല. 

ദവജ ്െി് ്

 ആനുവല്  മാ്ര്   ര്ക്കുെര ് അനു രിച്ചു ഓദരാ മ്ര്  ദറാകണേള്പ്ക്കുീം  ദവജ് െി്് 

ഉണ്ടായിരിക്കണീം. 



 ദ ാഷ്യല്  ഓഡിറ്റിന് വിദേയമാക്കിയ 18 ഫയലുേളിെ ് 15 ഫയലുേളിെ്  

ദവജ് െി്് ഉണ്ടായിരന്നില്ല. 

 പ്രവര്ത്തി ദോഡ് RC/273144 മൂത്താറിമൂെകുന്്ന ദറാഡ് ദോണ്ക്രീറ്്റ, 

RC/272614 അഗ്രഹാരീം തപായിെ് ദറാഡ് ദോണ്ക്രീറ്്റ,  RS/336571 ഐ 

എച്ച ്എച്ച ്എെ ്ഷ്ിജി  ാജന് എന്നീ ഫയലുേളിെ ് മാത്രമാണ ്വര്ക്ക ്

ദവജ് െി്്  ഉണ്ടായിരന്നത്. 

ഫണ്ട ്ട്രാ്ചര ് ഓര്ഡര ് (എഫ.്ടി.ഒ) 

 ഓഡിറ്റിന് വിദേയമാേിയ 18 ഫയലുേളില്  3 ഫയലുേളിെ ് മാത്രമാണ് 

എഫ്.ടി.ഒ ഉണ്ടായിരന്നത്. 

 RC/272614 അഗ്രഹാരീം തപായിെ് ദറാഡ് ദോണ്ക്രീറ്്റ, RS/332693 ഐ 

എച്്ച എച്്ച എെ് തഷ്ഫീന പി, RS/336571 ഐ എച്്ച എച്്ച എെ് ഷ്ിജി 

 ാജന് എന്ന ഫയെിൊണ് എഫ്.ടി.ഒ ഉണ്ടായിരന്നത്.  

ദഫാദടാ ഗ്രാഫുേള്പ്  

 ആനുവല്  മാ്ര ്  ര്ക്കുെര ് അനു രിച്ചു ഓദരാ പ്രവൃത്തിയുടെതടയുടെീം മൂന്നു 

ഘടും ളിതെ ദഫാദടാ ഗ്രാഫുേള്പ്  ഫയെിെ്  ഉണ്ടായിരിക്കണീം. 

 ഓഡിറ്റിന് വിദേയമാേിയ 18 ഫയലുേളില്  പ്രവര്ത്തി ദോഡ്  

LD/314015 ഫാീം ബനഡിീംഗ് അഗ്രഹാരീം പ്രദേശീം (റീ. 1), LD/314070 

ഫാീം ബനഡിീംഗ് പഴശ്ശിക്കുന്്ന പ്രദേശീം (റീ. 1), LD/314017 ഫാീം 

ബനഡിീംഗ് മുത്താറിമൂെ പ്രദേശീം (റീ. 1), LD/314016 ഫാീം ബനഡിീംഗ് 

പാണ്ടിക്കടവ് പ്രദേശീം (റീ. 1), RC/285704 അഗ്രഹാരീം- മൂത്താറിമൂെകുന്്ന 

മണ്ണ് ദറാഡ്  എന്നീ 5 ഫയലുേളില്  തഫാതടാഗ്രഫ് ഉണ്ടായിരന്നില്ല. 

ഈ ഫയലുേളിെ്  അളവ ് പുസ്തേത്തിെ്  ദഫാദടാ ചാര്ജ് ആയി 225 ചിെവായതായി 

ോണിക്കുേയുടെീം ഫയെില്  ദഫാദടാ സൂഷികിക്കതിരിക്കുേയുടെീം തചയ്തിരിക്കുന്നു. 

 



ജിദയാ ടാഗ്ഗ ്തചയ്ത ദഫാദടാ 

 ആനുവല്  മാ്ര ്  ര്ക്കുെര ് അനു രിച്ചു ഓദരാ പ്രവൃത്തിയുടെതടയുടെീം ജിദയാ ടാഗ്ഗ് 

തചയ്ത ഒര ദഫാദടാ ഗ്രാഫ് എങ്കിലുീം ഫയെിെ്  ഉണ്ടായിരിക്കണീം. 

 ഓഡിറ്റിന് വിദേയമാക്കിയ 18 പ്രവൃത്തി ഫയലുേളിലുീം ജിദയാ ടാഗ്ഗ് തചയ്ത 

ദഫാദടാ ഗ്രാഫുേള്പ്  ഉണ്ടായിരന്നില്ല. 

പ്രവൃത്തി പൂര്ത്തീേരണ  ാഷികയപത്രീം 

 ആനുവല്  മാ്ര്   ര്ക്കുെര ് അനു രിച്ചു ഓദരാ പ്രവൃത്തിയുടെതടയുടെീം പ്രവൃത്തി 

പൂര്ത്തീേരിച്ചു േഴിഞ്ഞാെ്  ബന്ധതപ്പട  ാദങ്കതിേ വിേധ കായതെി ഓദപ്പാട് ൂുടിയ 

പ്രവൃത്തി പൂര്ത്തീേരണ  ാഷികയപത്രീം ഫയെിെ്  ഉണ്ടായിരിക്കണീം. 

പ്രവൃത്തി പൂര്ത്തിയായ ഫയലുേളിെ്  പ്രവൃത്തി പൂര്ത്തീേരണ  ാഷികയ 

പത്രീംസൂഷികിചിടില്ല. 

ഫയല്  ട്രാക്കിങ ്ദഫാറീം 

 ആനുവല്  മാ്ര്   ര്ക്കുെര ് അനു രിച്ചു ഓദരാ മ്ര്  ദറാകണേള്പ്ക്കുീം  ഫയെ്  

ട്രാക്കിങ ്ദഫാറീംഉണ്ടായിരിക്കണീം 

 ഓഡിറ്റിന് വിദേയമാക്കിയ 18 ഫയലുേളിലുീം ഫയല്ട്രാക്കിങ് ദഫാറീം 

ഇല്ലായിരന്നു. 

സ റ്റ ്ഡയറി 

 ആനുവല്  മാ്ര്   ര്ക്കുെര ് അനു രിച്ചു ഓദരാ പ്രവൃത്തിേള്പ്ക്കുീം സ റ്്റ ഡയറി 

ഉണ്ടായിരിക്കണീം 

 ഓഡിറ്റിന് വിദേയമാേിയ 18 ഫയലുേളില്  പ്രവര്ത്തി ദോഡ്  

LD/314015 ഫാീം ബനഡിീംഗ് അഗ്രഹാരീം പ്രദേശീം (റീ. 1), LD/314070 

ഫാീം ബനഡിീംഗ് പഴശ്ശിക്കുന്്ന പ്രദേശീം (റീ. 1), LD/314017 ഫാീം 

ബനഡിീംഗ് മുത്താറിമൂെ പ്രദേശീം (റീ. 1), LD/314016 ഫാീം ബനഡിീംഗ് 

പാണ്ടിക്കടവ് പ്രദേശീം (റീ. 1), RC/285704 അഗ്രഹാരീം- മൂത്താറിമൂെകുന്്ന 



മണ്ണ,് RC/273144 മൂത്താറിമൂെകുന്്ന ദറാഡ് ദോണ്ക്രീറ്്റ, RC/272614 

അഗ്രഹാരീം തപായിെ് ദറാഡ് ദോണ്ക്രീറ്്റ എന്നീ 7 ഫയലുേളില്  സ റ്്റ 

ഡയറി ഉണ്ടായിരന്നു 

 എന്നാല്  ,മറ്റുള്ള ഫയലുേളില്  സ റ്്റ ഡയറി ഉണ്ടായിരന്നില്ല. 

നിര്ദേശും ള്പ്  

 എല്ലാ പ്രവൃത്തി ഫയലുേളിലുീം േവര്ദപജുേള്  ഉണ്ടായിരിക്കണീം 

 എല്ലാ പ്രവൃത്തി ഫയലുേളിലുീം തചക്ക് െി്് ഉണ്ടായിരിക്കണീം 

 ആഷിക്  പ്ലാനിെ്  നിന്നു ബന്ധതപ്പട പ്രവൃത്തിയുടെതട ദപര ് വരന്ന  ദപജ ് ദോപ്പി 

എടുത്തിത്്ത ഫയെില്  സൂഷികിക്കണീം 

 ഭരണാനുമതി, ാദങ്കതിേനുമതി എന്നിവയുടെതട ദോപ്പിേള്  ബന്ധതപ്പട 

ഉദേയാഗസ്ഥരതട ഒപ്പുീം  ീലുീം ദരഖതപ്പടുത്തിത്തി ഫയെില്  സൂഷികിക്കണീം 

 മ്ര്  ദറാള്  ഫയെിെ്  സൂഷികിക്കണീം തിരത്തുേള്  വരാതിരിക്കാന്  ദവണ്ട 

നടപടിേള്പ്  എടുത്തിക്കണീം മ്ര ് ദറാള്  എഴുത്തുന്നതിെ്  തതറ്്റ വരാതിരിക്കാന്  

ദമറ്റുമാര്ക്ക് പരിശീെനീം നല്കണീം. മ്ര്  ദറാള് േളില്  തമഷ്ര്തമെി ്പുസ്തേത്തിതെി 

നമ്പര്  ദരഖതപ്പടുത്തിത്തണീം.  

 വയഗിഗത ഉപദഭാഗാക്കകണള്ള പ്രവര്ത്തിേളിെ്  ഓദരാ വയഗിേകണതട സ്ഥെത്തുീം 

എത്രദത്താളീം പ്രവര്ത്തി തചയ്തു എന്്ന അളവ ് പുസ്തേത്തിെ്  കൃതയമായി 

ദരഖതപ്പടുത്തിത്തണീം. 

 ഓദരാ മ്ര്  ദറാളിനുീം ദവജ് െി്് ഫയെിെ്  സൂഷികിക്കണീം 

 ഓദരാ ദവജ് െി്ിനുീം ഫണ്ട് ട്രാ്ചര്  ഓര്ഡര് (എഫ്.ടി.ഒ) ഫയെില്  

സൂഷികിക്കണീം 

 പ്രവൃത്തി പൂര്ത്തീേരിച്ചാെ്  പൂര്ത്തീേരണ  ാഷികയ പത്രീം ഫയെിെ്  സൂഷികിക്കണീം 

 മൂന്നു ഘടും ളിതെ ദഫാദടാഗ്രാഫുേകണീം ജിദയാടാഗ്ഗ് ദഫാദടാഗ്രാഫുീം ഫയെിെ്  

സൂഷികിക്കണീം 

 സ റ്്റ ഡയറി നിര്ബന്ധമായുടെീം ഫയെിെ്  ഉണ്ടായിരിക്കണീം 

 ആനുവല്  മാ്ര്  പ്ലാനിെ്  പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 22 ദരഖേകണീം ഫയെിെ്  സൂഷികിക്കണീം. 



ഫീല്ഡ ്തെ പരിദശാേന 

ഫാീം ബണ്ടിീംഗ:് 

തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്  നടപ്പിൊക്കാവുന്ന പ്രവൃത്തിേളിെ്  വിഭാഗീം എ: പ്രകൃതി വിഭവ 

പരിപാെനവുമായി ബന്ധതപ്പട തപാതു പ്രവൃത്തിേളിെ്  ഉള്പ്തപ്പടുത്തിന്ന പ്രവര്ത്തിയാണ് ഫാീം 

ബണ്ടിീംഗ്. ജെ ീംരഷികണത്തിനുീം ജെതക്കായ്തിനുീം  ഹായേരമായ നിര്മിതി എന്നാ 

നിെക്കാണ് ഫാീം ബണ്ടിീംഗ് പ്രവര്ത്തിേള്  നടത്തുന്നത്. 

താതഴ പറയുടെന്ന ഫാീം ബണ്ടിീംഗ് പ്രവര്ത്തിേളാണ് വാര്ഡ ് ഒന്നിെ്  നടന്നിട്ടുള്ളത്. 

1. 1603002001/LD/314015 ഫാീം ബനഡിീംഗ് അഗ്രഹാരീം പ്രദേശീം (റീ. 1) 

2. 1603002001/LD/314016 ഫാീം ബനഡിീംഗ് പാണ്ടിക്കടവ് പ്രദേശീം (റീ. 1) 

3. 1603002001/LD/314070 ഫാീം ബനഡിീംഗ് പഴശ്ശിക്കുന്്ന പ്രദേശീം (റീ. 1) 

4. 1603002001/LD/314017 ഫാീം ബനഡിീംഗ് മുത്താറിമൂെ പ്രദേശീം (റീ. 1) 

 

വാര്ഡിെ ് നടന്നിരിക്കുന്ന ദമെ്  പറഞ്ഞ പ്രവര്ത്തിേളിെ്  ഒദരക്കറിെ്  കുറവ ് ്ഭമിയുടെള്ള 

വയഗിഗത ഉപദഭാഗാേകണതട സ്ഥെത്്ത ദതാടീം േിള മാത്രമാണ് തചയ്തിട്ടുള്ളത്. 

ജെതക്കായ്തിനു  ഹായേരമാവുന്ന തരത്തില്  മന്്നബണ്ടുേള്   ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് 

കുറവാണ.് ദമല്  പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തിേളിെ്   ഒന്നുീം തതന്ന സ റ്്റ ദബാര്ഡ്  ഫീല്ഡിെ ് 

ോണാ്   ാേിച്ചിടില്ല. സ റ്്റ ദബാര്ഡ്  പ്രവര്ത്തിയുടെതട തുടക്കത്തിെ്  ഫീല്ഡിെ്  

സ്ഥാപിദക്കണ്ടതാതണന്നിരിതക്ക, തമഷ്ര്തമെി് പുസ്തേത്തിെ്  2000 രൂപ  ി ഐ ബി 

ഇനത്തില്   തചെവ ്ോണിച്ചിട്ടുീം ഫീല്ഡിെ്   ഇത്ര ോെമായിട്ടുീം ദബാര്ഡ്  സ്ഥാപിച്ചിടില്ല  

 ഭവന പദ്ധതി: 

തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്  നടപ്പിൊക്കാവുന്ന പ്രവൃത്തിേളിെ്  വിഭാഗീം-ബി:  മൂഹത്തില്  

അവശത അനുഭവിക്കുന്ന വിഭാഗും ള്പ്ക്കുള്ള വയഗിഗത ആസ്തിേള്പ് (ഖണ്ഡിേ 5 െ ് 

പരമര്ശിക്കുന്ന കുടുത്തിീംബും ള്പ്ക്ക് മാത്രീം) എന്നാ വിഭാഗത്തില്  തപടുത്തിന്നതാണ് ഭവന 

പദ്ധതിേള്പ് . പ്രോന മന്ത്രി ആവാ ് ദയാജന പ്രോരദമാ ദേന്ദ്ര/ ീംസ്ഥാന 

 ര്ക്കാരേള്  ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്ന മറ്്റ ഭവന നിര്മാണ പദ്ധതിേള്  പ്രോരദമാ ഏതറ്റടുത്തിക്കുന്ന 



ഭവന നിര്മാണത്തിതെ അ വിേധ കായ ോയിേ തതാഴില്  ഘടേീം ആണ് ഈ പദ്ധതി 

പ്രോരീം െഭയമാകുന്നത്. 

താതഴ പറയുടെന്ന ഭവന പദ്ധതി പ്രവര്ത്തിേളാണ്  വാര്ഡ്  നാെിെ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. 

1. 1603002001/IF/381234  സെഫ് ഭവനീം & േക്കൂ ് നിര്മാണീം ആയിഷ് തേ 

2. 1603002001/IF/370218 സെഫ് ഭവന നിര്മാണീം ഗിരിജ 

3. 1603002001/IF/359874 സെഫ് ഭവന നിര്മാണീം റജീന 

4. 1603002001/IF/381230 സെഫ് ഭവനീം & േക്കൂ ് നിര്മാണീം  ാഹിറ 

നവീന്കുമാര് 

5. 1603002001/IF/363961 സെഫ് ഭവന പദ്ധതി  ാവിത്രി ബാബുരാജ് 

6. 1603002001/IF/393540  സെഫ് ഭവനീം & ഐ എച്ച ്എച്്ച എെ് സുസബേ 

7. 1603002001/IF/359837 സെഫ് ഭവന നിര്മാണീം സുജാത എീം ആര ്

8. 1603002001/IF/IAY/129666  IAY ഭവന നിര്മാണീം അനില് കുമാര്  

 

വീട് പണി  മയത്്ത നഷ്ടമാകുന്ന തതാഴില്  േിനും ള ് തതാഴിൊളിക്ക് െഭയമാക്കുേ 

എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂതട െഷികയമാക്കുന്നത്. 90 തതാഴില്  േിനും ളാണ് 

െഭയമാക്കുന്നത്. നാെ് ഘടും ളായാണ് തതാഴില്  േിനും ള ് െഭയമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.  

IF/381234  സെഫ് ഭവനീം & േക്കൂ ് നിര്മാണീം ആയിഷ് തേ. വീടി്്്തറ പണി നടന്്ന 

തോണ്ടിരിക്കുേയായിരന്നു. നിെവില് വീടി്്്തറ വാര്പ്പ് േഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. േക്കു ് 

നിര്മാണീം ഇതുവതര  ആരീംഭിച്ചിടില്ല. 

IF/370218 സെഫ് ഭവന നിര്മാണീം ഗിരിജ, IF/359874 സെഫ് ഭവന നിര്മാണീം 

റജീന, IF/381230 സെഫ് ഭവനീം & േക്കൂ ് നിര്മാണീം  ാഹിറ നവീന്കുമാര്, IF/363961 

സെഫ് ഭവന പദ്ധതി  ാവിത്രി ബാബുരാജ് എന്നിവരതട വീടിതെി പണി ഇദപ്പാള്പ് നടന്നു 

തോണ്ടിരിക്കുേയാണ്. 

േക്കൂ  ്നിര്മാണീം  

തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്  നടപ്പിൊക്കാവുന്ന പ്രവൃത്തിേളിെ്  വിഭാഗീം-ഡി : ഗ്രാമീണ 

അടിസ്ഥാന  ൗേരയും ള്  എന്ന വിഭാഗത്തിെ്  തപടുത്തിന്നതാണ് േക്കൂ ് നിര്മാണീം. 

നിര്ദേശിക്കതപ്പട മാനേണ്ഡും ള്പ്ക്ക് അനുസൃതമായി ഖര-ദ്രവയ മാെിനയ 

 ീംസ്ക്കരണത്തിനുീം,തുറസ്സായ സ്ഥെും ളില്  മെ മൂത്ര വിസ്സര്ജനീം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുീം 



ദവണ്ടി  വതന്ത്രമാദയാ  ര്ക്കാര്  വകുപ്പുേകണതട ഇതര പദ്ധതിേകണമായി  ീംദയാജിപ്പിച്ച് 

തോദണ്ടാ വയഗിഗത േക്കൂസുേള്പ്  ,സ്കൂള്പ്  ദടായിതെറ്റുേള് ,അങ്കണവാടി ദടായിതെറ്റുേള്പ്  

തുടും ിയ ഗ്രാമീണ ശുചിതവവുമായി ബന്ധതപ്പട പ്രവൃത്തിേള്പ്  എന്ന പദ്ധതിക്ക് േീഴിെ്  

തപടുത്തിത്തിയാണ് േക്കൂ ് നിര്മാണീം പൂര്ത്തിയാക്കുന്നത്.  

1. 1603002001/RS/332693 ഐ എച്ച ്എച്്ച എെ് തഷ്ഫീന പി 

2. 1603002001/RS/33657 1 ഐ എച്ച ്എച്്ച എെ് ഷ്ിജി  ാജന് 

3. 1603002001/RS/345550 ഐ എച്ച ്എച്്ച എെ് ആയിഷ് 

എന്നീ പ്രവര്ത്തിയാണ് ഈ വിഭാഗത്തിെ്  നാൊീം വാര്ഡിെ ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. േക്കു ് 

നിര്മാണത്തില് തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രോരമുള്ള 6 തതാഴില് െഭിക്കുേയുടെീം അതിന് 

അനുവേിച്ച ദവതനീം െഭിക്കുേയുടെീം തചയ്തു. 3 പ്രവര്തിയുടെീം പൂര്ത്തിേരിച്ചതായി 

പരിദശാേനയില് േണാ് േഴിഞ്ഞു.  

ദറാഡ ്ദോണ്ത  ക്രീറ്റ ് 

1. 1603002001/RC/272614 അഗ്രഹാരീം തപായിെ് ദറാഡ് ദോണ്തഗ്രീറ്്റ   

അളവ ്പ്രോരീം ഉള്ള ദറാഡു പണി പൂര് ത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിളീം 135 വീതി 2.90 വീതി 

ഇല്ലാത്ത സ്ഥെത്്ത നീളീം ൂുടിതയടുത്തിത്തട്ടുണ്ട്.എന്നാല്   ിറ്റി ണ ് ഇ്ഫര്ദമഷ്ന്  

ദബാര്ഡ ്സ്ഥാപിച്ചിടില്ല 

 

2. 1603002001/RC/273144 മൂത്താറിമൂെകുന്്ന ദറാഡ് ദോണ്തഗ്രീറ്്റ  

അളവ ്പ്രോരീം ഉള്ള ദറാഡു പണി പൂര്ത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിളീം 115 വീതി 2.90. എന്നാെ്  

 ിറ്റി ണ്ത  ഇ്ഫര്ദമഷ്ന്  ദബാര്ഡ ്സ്ഥാപിച്ചിടില്ല 

 

3. 1603002001/RC/285704 അഗ്രഹാരീം മൂത്താറിമൂെകുന്്ന മണ്ണ് ദറാഡ്  

അളവ ്പ്രോരീം ഉള്ള ദറാഡു പണി പൂര്ത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നീളീം 200 മീറ്റര്, വീതി 6 മീറ്റര് 

ആണ് ഉള്ളത്. അത് തതാഴിൊളിേകണതട നല്ല പ്രവൃത്തിയായി േണക്കാക്കുന്നു. എന്നാെ്  

 ിറ്റി ണ്ത  ഇ്ഫര്ദമഷ്ന്  ദബാര്ഡ ്സ്ഥാപിച്ചിടില്ല 

 



നിര്ദേശും ള ് 

 എ്ിദമറ്്റ പ്രോരമുള്ള തതാഴിലുേളാണ് തതാഴിൊളിേള്പ്  പ്രവൃത്തി സ്ഥെത്തു 

തചയ്യുന്നത് എന്നു ഉറപ്പ് വരത്തണീം. 

 പ്രവൃത്തി തചയ്യുന്ന  മയത്്ത നിര്ദേശും ള ് നല്കാന്   ാദങ്കതിേ വിേയാഭയാ ീം 

െഭിച്ച ആകണതട  ന്ദര്ശനീം നിര്ബന്ധമാേണീം. 

 പ്രവൃത്തി തചയ്ത സ്ഥെതത്ത അളവുേള്പ്  ദരഖതപ്പടുത്തിത്തിയതിന് ദശഷ്ീം മാത്രീം 

എീം.ബുക്ക് എഴുതുേ. 

 അതാത് പ്രവൃത്തിേള്പ്  തചദയ്യണ്ട  മയും ളിെ്  മാത്രീം തചയ്യുന്നതിനായി പ്ലാന്  

തയ്യാറാകുേ 

 േര്ഷ്േരതട ്ഭമിയിെ്  തചയ്യുന്ന പ്രകൃതി വിഭവ പരിപാെന പ്രവൃത്തിേള്  

ശാസ്ത്രീയമായി തചയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിേള്പ്   വീേരിക്കുേ. 

 സ റ്്റ ഡയറിേളില്   ന്ദര്ശന വിവരങള്   ാദങ്കതിേ വിേധ കായര്  നിര്ബന്ധമായുടെീം 

ദരഖതപ്പടുത്തിത്തണീം. 

  ിറ്റി ാ്  ഇ്ഫര്ദമഷ്ന്  ദബാര്ഡ്  പ്രവര്ത്തി തുടങ്ങുന്ന  മയത്്ത കൃതയമായി 

ഫീല്ഡിെ്  സ്ഥാപിക്കണീം. 

 പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തില്  തതാഴിൊളിേതള പങ്കാളിേൊക്കുേയുടെീം ഓദരാ 

പ്രദേശത്തിന് ദചര്ന്ന തതാഴിലുേള്  തതാഴിൊളിേകണതട നിര്ദേശ പ്രോരീം 

ഉള്പ്തപ്പടുത്തിത്തുേയുടെീം ദവണീം. 

 വയഗിഗത ഉപദഭാഗാക്കകണതട താദന രയ പ്രോരമല്ല മറിച്ച് പദ്ധതി ആസൂത്രണ 

പ്രോരമാണ ്പ്രവര്ത്തിേള്  തചയ്യുന്നത് എന്നു ഉറപ്പു വരത്തണീം. 

 ഓഫീ ില്  മ്ര ് ദറാകണേകണീം സ റ്്റ ഡയറിയുടെീം  വീേരിക്കുദമ്പാള്  എല്ലാ 

ോരയും കണീം ദരഖതപ്പടുത്തിത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നു പരിദശാേിദക്കണ്ടതാണ്. 

 

 



7 രജി്റുേള്പ്  

1. തതാഴില്  ോര്ഡിനുള്ള കുടുത്തിീംബ അദപഷികയുടെതട രജി്ര്  

2. ഗ്രാമ ഭ  രജി്ര്  

3. തതാഴില്  ആവശയതപ്പടതുീം തതാഴിെ്  തോടുത്തിത്തതുീം  ീംബന്ധിച്ച രജി്ര്  

4. പ്രവൃത്തിയുടെതട െിസ്റ്റീം,തചെവുീം വിശോീംശും കണീം  ീംബന്ധിച്ച രജി്ര്  

5. സ്ഥിര ആസ്തിേകണതട രജി്ര്  

6. പരാതി രജി്ര്  

7.  ാേന രജി്ര്  

പഞ്ചായത്തിതെ 7 രജി്റുേള്  പരിദശാേിച്ചതിെ്  നിന്നു േതണ്ടത്തിയ ോരയും ള്  

തതാഴില്  ോര്ഡിനുള്ള കുടുത്തിീംബ അദപഷികയുടെതട രജി്ര്  

 േവര്ദപജ്  ഉണ്ടായിരന്നു 

 ത േൂറില്  നിന്നു പ്രിെി് എടുത്തിത്്ത സൂഷികിച്ചിരിക്കുന്നു. 

 കൃതയമായി പരിപാെിച്ചിട്ടുണ്ട് 

ഗ്രാമ  ഭ രജി്ര്  

ഗ്രാമ ഭ രജി്റിെ്  2018-19 വര്ഷ്ത്തിെ്  മൂന്്ന ഗ്രാമ ഭേള്  നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

 3/11/18 ന് 2019-2020 വര്ഷ്ദത്തക്കുള്ള ആഷികന്  പ്ലാന്  അും ിേരിക്കെ്  

135 ദപര്  പതങ്കടുത്തിത്തു 

മിനുറ്്റ ് ദലാതെയ്തു  

 16/02/2018 നു ദേശിയ തതാഴിലുറപ്പ്   പദ്ധതിയുടെതട  പ്ലിതമെിറി ആഷികന ് പ്ലാന്  

അും ിേരിക്കല്  

124 ദപര്  പതങ്കടുത്തിത്തു   

മിനുറ്്റ ് ദലാസ്സ് തചയ്തു 



 14/07/19 നു MGNREGA യില്  ഉള്പ്തപടുത്തിത്തി വയഗിഗത 

ഗുണദഭാഗാക്കതെ തിരതഞ്ഞടുത്തിക്കല് (ആട്,ദോഴി,േിണര് ) 

130ദപര്   പതങ്കടുത്തിത്തു. 

മിനുറ്്റ ് ദലാസ്സ് തചയ്തു 

 

തതാഴില്  ആവശയതപ്പടതുീം തതാഴിെ ് തോടുത്തിത്തതുീം  ീംബന്ധിച്ചുള്ള രജി്ര ് 

ത േൂര്   നിന്നുള്ള ദോപ്പി സൂഷികിച്ചിട്ടുണ്ട് 

േവര്ദപജ് ഉണ്ടായിരന്നു 

പ്രവൃത്തിയുടെതട െിസ്റ്റീം തചെവുീം വിശോീംശും കണീം  ീംബന്ധിച്ചുള്ള രജി്ര ് 

പാര്ട്  എ പ്രവര്ത്തി രജി്ര്  കൃതയമായി സൂഷികിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാര്ട്  ബി പ്രവര്ത്തി തിരിച്ച്  

േ്ദ ാളിദഡറ്്റ തചയത് സൂഷികിച്ചിടില്ല. 

സ്ഥിര ആസ്തിേകണതട രജി്ര്  

 ആസ്തി രജി്റില്  9/6/2018 നു ദശഷ്ീം  ഒര ആസ്തിയുടെതടയുടെീം വിവരും ള്  

ദരഖതപ്പടുത്തിത്തിയിടില്ല. 

പരാതി രജി്ര്  

 1/8/2016 നു ദശഷ്ീം ഒര പരാതിയുടെീം  ദരഖതപ്പടുത്തിത്തിയിടില്ല  

 ാേനരജി്ര ് 

 േവര്ദപജ് ഉണ്ടായിരന്നു 

 2018-19 വര്ഷ്തത്ത െി്് ഉണ്ടായിരന്നു 

 ത േൂര്  ദോപ്പിയാണ് ഫയെിെ്  സൂഷികിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

 

 



തതാഴിെിനുള്ള അദപഷിക 

തതാഴിൊളിേള്പ്  ആരീം തതന്ന അവരവര്ക്ക് തതാഴിെ്  ആവശയമുള്ള  മയത്്ത 

തതാഴിെിന് അദപഷികിക്കുന്നില്ല.എ്ിദമറ്്റ വതര തറഡിആയതിനു ദശഷ്ീം തതാഴിെിന് 

അദപഷികിക്കുന്നതിനാല്  അദപഷികിച്ച്  േിവ ത്തിനേീം തതാഴിെ്  െഭിക്കുന്നതായാണ് 

ോണാ്   ാേിച്ചത്.ആയതിനാല്  ഇത് വതര തതാഴിെില്ലായ്മ ദവതനീം െഭിദക്കണ്ട 

ആവശയീം വന്നിടില്ല 

മ്ര്  ദറാകണേള ് 

പ്രവൃത്തി സ്ഥെത്തു മ്ര്  ദറാള്  എത്തിച്ചു നദല്കണ്ടത് അതതു ഓവര് ിയര ് മാര ് 

ആതണന്നുള്ളത് 66791/dd2/14/LSGD തിയ്യതി 6/2/2015 നു പുറത്തിറക്കിയ  ര്ക്കാര്  

ഉത്തരവ് പ്രോരീം പറയുടെന്നുതണ്ടങ്കിലുീം ദമറ്്റ മാര്  ത്തതന്നയാണ് മ്ര്  ദറാള്  

പഞ്ചായത്തുേളില്  എത്തിക്കുന്നത്. 

 

ഗ്രാമ ഭയുടെതട അഗീോരീം  

30/10/2019 ന് വാര്ഡ്  4 പഴശ്ശി സ്കൂള്പ്  പണ്ടിേടവിെ്  ൂുടിയ ദ ാഷ്യെ്  ഓഡിറ്്റ  

ഗ്രാമ ഭയിെ്   വാഗത പ്ര ീംഗീം വാര്ഡ് തമമ്പര് ശ്രീ. ജയപ്രോശ് നിര്വഹിച്ചു. 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ  ദലാക്ക് റിദ ാഴ്  ്ദപഴ്സണ്ത ഹരിജ ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റിതന കുറിച്ചുീം 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റിതെി െഷികയും തളക്കുറിച്ചുീം ആമുഖ പ്ര ീംഗത്തില് വിശേീേരിച്ചു. 

തുടര്ന്്ന തതാഴിൊളിേളില് നിന്്ന േഴിഞ്ഞ വര്ഷ്ത്തില് 100  തതാഴില് േിനും ള്പ് തിേച്ച 

ശ്രീ. രാജപ്പതന ദയാഗത്തിതെി അേയഷികനായി തിരതഞ്ഞടുത്തിത്തു. അേയഷികതെി 

അനുവാേദത്താതട വി ആര് പി  ദഗാപിേ ഭരണഘടന പ്രതിജ്ഞ തചാല്ലിതക്കാടുത്തിത്തു. 

തതാഴിൊളിേകണതട 10 അവോശും തളക്കുറിച്ച് വി ആര് പി  ജിൊഷ്്  ീം ാരിച്ചു. 

തതാഴിൊളിേകണതട േടമേതള കുറിച്ച്  ീം ാരിക്കുന്നതിദനാതടാപ്പീം അവരതട 

 ീംയും ള്പ്ക്കുള്ള വിശേീേരണവുീം ബി ആര്പി ഹരിജ നല്കുേയുടെണ്ടായി. 

പതങ്കടുത്തിത്തവര് - NREGS ഓവര് ിയര്, വാര്ഡ് വിേ ന  മിതി  അീംഗും ള്പ്, ഗ്രാമ ഭ 

ദോര്ഡിദനറ്റര്, വിജിെ് ് ആ്ഡ് ദമാണിറ്ററിീംഗ് േമിറ്റി അീംഗും ള്പ്, േര്ഷ്േര്, 

ദലാക്ക് റിദ ാഴ് ് ദപഴ്സണ്ത, വിദല്ലജ് റിദ ാഴ്  ്ദപഴ്സണ്തമാര് 

 



 ൗജനയമായി  തതാഴില് ോര്ഡ് െഭിക്കാനുള്ള അവോശതത്ത കുറിച്ച് പറഞ്ഞദപ്പാള്പ് 

എല്ലാവര്ക്കുീം അദപഷികിച്ച് 15 േിവ ത്തിനേീം തതാഴില് ോര്ഡ് െഭിച്ചതായി അറിയിച്ചു. 

എന്നാല് തതാഴില് ോര്ഡിനുള്ള ദഫാദടായുടെതട ചിെവുീം ൂുടാതത പാ ് ബുക്ക്, ആോര് 

ോര്ഡ്, ദറഷ്് ോര്ഡ് എന്നിവയുടെതട ദഫാദടാ്ാറ്്റ ദോപ്പിയുടെതട ചിെവുീം 

തതാഴിൊളിേള്പ് തതന്ന എടുത്തിത്തു നല്േിയതായി അറിയിച്ചു. തുടര്ന്്ന ഇത്  ൗജനയമായി 

പഞ്ചായത്തില് നിന്നു തതന്ന എടുത്തിത്തു നല്േണതമന്ന് ഗ്രാമ ഭയില് തീരമാനിച്ചു. 

ദമറ്റുമാരതട ഭാഗത്തുനിന്നുീം എ്ിദമറ്്റ ദോപ്പി, ദക്രാഡീേരണ ദഫാീം, േര്ഷ്േരതട  

അദപഷികാ ദഫാീം എന്നിവ തയ്യാറാക്കുന്നതിന്   വന്തീം േയ്യില് നിന്നുീം  പണീം 

ചിെവാകുന്നു എന്്ന ദമറ്റായ സഷ്െജ അഭിപ്രായതപ്പട്ടു. തുടര്ന്്ന ഭരണ മിതി 

ഇടതപട്ടുതോണ്ട ് പ്രി്റ് ഔട് തചെവ് ഏതറ്റടുത്തിക്കുേ എന്്ന ഗ്രാമ ഭയില് തീരമാനിച്ചു. 

തതാഴിെിനുള്ള അദപഷിക എും തനയാണ് നല്ോറുള്ളത് എന്്ന ദചാേിച്ചദപ്പാള്പ് തതാഴില് 

തതാഴിൊളിേള്പ്ക്ക് ആവശയമുള്ളദപ്പാള്പ് ഡിമാ്ഡ് തചയ്യാറിതല്ലന്നുീം ഇദപ്പാള്പ് സ റ്്റ 

ഡയറിയില് മാത്രദമ തതാഴില് ഡിമാെ്ി തചയ്യാറുള്ളു എന്നുീം പറഞ്ഞു. തുടര്ന്്ന ഇനി മുതല് 

തതാഴിെിനുള്ള അദപഷ് തവള്ള ദപപ്പറിയില് എഴുതി പഞ്ചായത്തിതെി ഫ്രണ്ട ്ഓഫീ ില് 

നല്കുവാനുീം സേപ്പറ്റു ര ീത് വാും ാനുീം അദപഷികിച്്ച 15 േിവ ത്തിനേീം തതാഴില് 

െഭിച്ചിതല്ലങ്കില് തതാഴിെില്ലാ ദവതനത്തിനുള്ള  പരാതി ദരഖാമൂെീം പഞ്ചായത്തില്  എഴുതി 

നല്ോനുീം ഗ്രാമ ഭയില് തീരമാനിച്ചു. 

 തതാഴില് തചയ്തതിന് ദശഷ്ീം15 േിവ ത്തിനുള്ളില് ദവതനീം െഭിക്കാനുള്ള 

അവോശതത്തകുറിച്ചുള്ള ചര്ച്ചയില് നിന്നുീം കുദറ മാ ും ളായി ദവതനീം െഭിക്കുന്നില്ലാ 

എന്്ന എല്ലാ തതാഴിൊളിേകണീം പറഞ്ഞു. പരാതി ദരഖാമൂെീം പഞ്ചായത്തില് തോടുത്തിദത്താ 

എന്്ന ദചാേിച്ചദപ്പാള്പ് ഇല്ലാതയന്നാണ് അഭിപ്രായതപ്പടത്. തുടര്ന്്ന  തതാഴില് തചയ്തു 15 

േിവ ത്തിനുള്ളില് ദവതനീം െഭിച്ചിതല്ലങ്കില് ദരഖാമൂെീം പരാതി  പഞ്ചായത്തില്  എഴുതി 

നല്ോനുീം ഗ്രാമ ഭയില് തീരമാനിച്ചു. 

തതാഴിെിടും ളിെ് അടിസ്ഥാന  ൗേരയും ള്പ്  െഭിക്കാനുള്ള അവോശതത്ത കുറിച്ച് 

ചര്ച്ചേള്പ് നടന്നദപ്പാള്പ് തണെ്, വിശ്രമീം, പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ് േിറ്റുേള്പ് എന്നിവ 

െഭിക്കുന്നിതല്ലന്്ന തതാഴിൊളിേള്പ് അറിയിച്ചു.തുടര്ന്്ന ഇനി മുതല് തതാഴിെിടും ളിെ്  ഫ്് 

എയിഡ് ദബാക്്സ, തണല് എന്നിവ െഭിക്കുതമന്ന് ഗ്രാമ ഭയില് തീരമാനിച്ചു. 

പദ്ധതിേള് ആസൂത്രണീം തചയ്യാറുദണ്ടാ എന്ന ദചാേയത്തിന് ഇല്ല എന്്നതതാഴിൊളിേള്പ് 

പറഞ്ഞു. അയല്ക്കൂടീം, കുടുത്തിീംബശ്രീ എന്നീ ൂുടായ്മേളിലൂതട േര്ഷ്േദരയുടെീം നാട്ടുോദരയുടെീം 

ഉള്പ്തപ്പടുത്തിത്തി പദ്ധതി ആസൂത്രണീം തചയ്യാ് ഗ്രാമ ഭയില് തീരമാനിച്ചു. 

തുടര്ന്്ന ഫയലുേകണതട പരിദരാേന അടിസ്ഥാനമാക്കിയുടെള്ള റിദ ാഴ്സ് ദപഴ്സണ്തമാരതട 

േതണ്ടത്തലുേകണതട അടിസ്ഥാനത്തില് തയ്യാറാക്കിയ റിദപ്പാര്ട് വി ആര് പി മാരായ 

ദഗാപിേ, ശരത് , ജിൊഷ്് എന്നിവര് അവതരിപ്പിച്ചു. 



 ഫയെില് സൂഷികിദക്കണ്ട 22 ദരഖേളില് പെ ദരഖേകണീം ഫയല് പരിദശാേനയില് 

ോണാ് േഴിഞ്ഞില്ല. ഇത് കൃതയമായി ഫയെില് സൂഷികിദക്കണ്ടതാതണന്്ന റിദ ാള്പ് ് 

ദപഴ്സണ്ത നിര്ദേശിച്ചു.  ഉദേയാഗസ്ഥര്  ഇക്കാരയീം അീംഗീേരിച്ചു. 

തുടര്ന്്ന  പ്രവര്ത്തിസ്ഥെ പരിദശാേനയുടെമായി ബന്ധതപ്പട േതണ്ടത്തലുേള്പ് വി ആര് പി 

ശ്രുതി അവതരിപ്പിച്ചു. 7 രജി്റുേകണതട വിവരും ള്പ് വി ആര് പി രജിത വയഗമാക്കി. 

ദോണ്തക്രീറ്്റ വര്ക്ക്, ദറാഡ ്പണി തുടും ിയ പ്രവര്ത്തിേളില് തതാഴിൊളിേള്പ്ക്ക് ൂുടുത്തിതല് 

ദവതനീം െഭിക്കുദമാ എന്്ന എല്ലാ തതാഴിൊളിേകണീം ദചാേിച്ചു. തുടര്ന്്ന ദോണ്തക്രീറ്്റ വര്ക്ക്, 

ദറാഡ് പണി തുടും ിയ പ്രവര്ത്തിേളില് േണക്ക് പ്രോരീം അര്ദ്ധ വിേഗ്ധ 

തതാഴിൊളിേളാോ് തതാഴിലുറപ്പ് തതാഴിൊളിേള്പ് അര്ഹരാതണന്നുീം അവര്ക്ക്  ൂുടുത്തിതല്  

ദവതനീം െഭയക്കുതമന്നുീം NREGA ഉദേയാഗസ്ഥ് പറഞ്ഞു. അും തനയുടെള്ള തതാഴിൊളിേതള 

േതണ്ടത്തി അവര്ക്ക് ദവണ്ട പ്രദതയേ തട്രയിനിീംഗ് നല്ോനുീം ഉള്ള പ്രവര്ത്തനും ള്പ് 

വരീം വര്ഷ്ും ളില്  ഏര്തപ്പടുത്തിത്തുതമന്നുീം പറഞ്ഞു. 

 

ചര്ച്ചയില് തതാഴിൊളിേകണതട ഭാഗത്തു നിന്നുീം ഉണ്ടായ അഭിപ്രായും ള്പ് 

 

 തതാഴിൊളിേള്പ് തും ള്പ്ക്ക് േിടിയ തതാഴില് ോര്ഡ്  ൗജനയമായല്ല 

േിടിയതതന്നുീം ദഫാദടാ, ദഫാദടാ്ാറ്റിതെി  ദോപ്പി യുടെതട ചിെവ്  എല്ലാീം േയ്യില് 

നിന്നാണ്  മുടക്കിയതതന്നുീം അഭിപ്രായതപ്പട്ടു. 

 വാര്ഡി്തറ  ഒര ഭാഗും ളിദെക്ക ്  തതാഴില് െഭയമാകുന്നില്ല. 

 ഡിമാ്ഡ് തചയ്യുന്നതി്തറ  വിശേവിവരീം  ദമറ്്റ മാര്ക്ക് വയഗമല്ല. 

 പ്ര ന്ന്  എന്ന േര്ഷ്േ തതാഴിൊളി   ഇത്ര വര്ഷ്മായിട്ടുീം തതാഴിൊളിേള്പ്ക്ക്  

നീതിനിദഷ്േിച്ച ഉദേയാഗസ്ഥര്തക്കതിതര നടപടിതയടുത്തിക്കണതമന്നുീം 

അഭിപ്രായതപ്പട്ടു. 

 കുടിതവള്ളീം േിട്ടുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള പാത്രീം ദമറ്്റ ്തറ വീടില് നിന്നുീം  അതല്ലങ്കില് 

ഉടമസ്ഥരതട വീടില് നിന്നുീം തോണ്ടുവരണീം എന്്ന  ദമറ്്റ  വിഷ്മീം പ്രേടിപ്പിച്ചു. 

 തതാഴില്  സ്ഥെത്്ത  തണല് േിട്ടുന്നില്ല  

 ദോണ്തക്രീറ്്റ വര്ക്കിനിടയില് തതാഴിൊളിയായ റീനയുടെതട  സേ കുടുത്തിും ി പരിദക്കറ്റു  

എന്നാല് ചിേിത്സാതചെവ് േിടിയിതല്ലന്്ന തതാഴിൊളിയായ റീന അഭിപ്രായതപ്പട്ടു.  

 സഷ്െജ (ദമറ്്റ) ഭാഗത്തുനിന്നുീം എ്ിദമറ്്റ ദോപ്പി ,ദക്രാഡീേരണ ദഫാീം, 

േര്ഷ്േരതട  അദപഷികാ ദഫാീം എന്നിവ തയ്യാറാക്കുന്നതിന്   വന്തീം േയ്യില് 

നിന്നുീം  പണീം ചിെവാക്കി ആണ് ആണ്  എന്്ന അവോശതപ്പട്ടു 

 തതാഴില്  മയീം കുറയ്ക്കണീം 



 ്ഭമിയുടെതട കുറവ് ോരണീം  വയീം തതാഴില് േതണ്ടത്തി തചയ്യാ് േഴിയുടെന്നില്ല 

 തതാഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയില് ഷികീരദമഖെയ്ക്ക് പ്രാോനയീം നല്േണീം 

 ഭവന പദ്ധതിയുടെതട മാ്ര് ദറാകണേള്പ് ദമറ്്റ സേോരയീം തചയ്യണതമന്ന നിര്ദേശീം 

െഭിച്ചിടില്ല.  

 ദറാഡ് പണി, ദോണ്തക്രീറ്്റ വര്ക്കുേള്പ് തുടും ിയ  തമറ്റീരിയല് വര്ക്കുേള്പ്ക്ക്  ൂുെി  

ൂുടണീം എന്നിും തന തതാഴിൊളിേള്പ് അഭിപ്രായതപ്പട്ടു.  

 ഷികീരേര്ഷ്േര്ക്ക് ഗുണപ്രേീം ആകുന്ന പദ്ധതിേള്പ്ക്ക് തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില് 

പ്രാോനയീം നല്േണീം 

 ദതാടീം പരണ്ടല് തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില് ഉള്പ്തപ്പടുത്തിത്തുേ. 

 േര്ഷ്േര്ക്ക് ഉപോരപ്രേമാകുന്ന ദതാടീം േിള തനല്കൃഷ്ി തനല്കൃഷ്ി തുടും ിയ  

ആസ്തി വിേ ന പ്രവൃത്തിേളായ േപ്പ, ദചമ്പ ് എന്നിവ ഏതറ്റടുത്തിക്കണീം 

(അേയഷിക്) 

 ൂുെി 15 േിവ ത്തിനുള്ളില് െഭയമാക്കണതമന്്ന അഭിപ്രായതപ്പട്ടു (അേയഷിക്) 

 

 

 നിര്ദേശും ള്പ് 

 

 തതാഴില് ോര്ഡ് എടുത്തിക്കുന്ന മുഴുവ് ദപര്ക്കുീം ദഫാദടാ  ഹിതീം  ൗജനയമായി 

െഭയമാക്കുീം. 

 തതാഴില് ആവശയമുള്ള മുഴുവ് ദപര്ക്കുീം 100 േിവ ീം തതാഴില് െഭയമാക്കുന്ന 

തരത്തില് പദ്ധതിേള്പ് ആസൂത്രണീം തചയ്യുേ. 

  ിറ്റി ണ്ത ഇ്ഫര്ദമഷ്് ദബാര്ഡ് അടിയന്തിരമായി തതാഴിെിടും ളില് 

സ്ഥാപിക്കുേ. 

 ഓഫീ ് ഫയല് ക്രമീേരണീം കൃതയമായി തതന്ന തചയ്യുേ. 

 ഓദരാ ോൊവസ്ഥക്കുീം അനുദയാജയമായ രീതിയിലുള്ള പണിേള്പ് അതാത് 

 മയും ളില് തചയ്യുേ. 

 

 

 

 



തീരമാനും ള്പ് 

 

 തതാഴില് ോര്ഡ്  ൗജനയമായി െഭയമാക്കുേ. 

 തതാഴില് ആവശയമുള്ള മുഴുവ് ദപര്ക്കുീം 100 േിവ ീം തതാഴില് െഭയമാക്കുന്ന 

തരത്തില് പദ്ധതിേള്പ് ആസൂത്രണീം തചയ്യുേ. 

 ദവതനീം കൃതയ മയത്്ത െഭിക്കുന്നിതെങ്കില് ദരഖാമൂെീം പരാതി എഴുതി 

പഞ്ചായത്തില് നല്കുേ. 

 15 േിവ ത്തിനുള്ളില് ൂുെി െഭിച്ചിതല്ലങ്കില് നഷ്ട്ടപരിഹാരത്തിനുള്ള അദപഷിക 

എഴുതി പഞ്ചായത്തില് നല്കുേ. 

 ഭരണ മിതി ഇടതപട്ടുതോണ്ട ്  എല്ലാ സ റ്റിദെക്കുമുള്ള   പ്രഥമശുശ്രൂഷ് േിറ്്റ 

െഭയമാക്കുേ 

 തതാഴിെിടും ളില് ദവണ്ട  ൗേരയും ള്പ് (ഷ്ീറ്്റ) പഞ്ചായത്്ത ഭരണ മിതി 

ഇടതപട് െഭയമാക്കല് 

 ദമറ്്റ മാര്ക്ക് കൃതയമായ തട്രയിനിങ് നല്കുേ 

 അയല്ക്കൂടീം, കുടുത്തിീംബശ്രീ എന്നീ ൂുടായ്മേളിലൂതട േര്ഷ്േദരയുടെീം നാട്ടുോദരയുടെീം 

ഉള്പ്തപ്പടുത്തിത്തി അനുവല് മാ്ര് ത ര്ക്കുൊര് പ്രോരമുള്ള പ്രവര്ത്തിേള്പ് 

േതണ്ടത്തി പദ്ധതി ആസൂത്രണീം തചയ്യുേ. 

 പഞ്ചായത്തില് നിന്നുീം െഭിക്കുന്ന എ്ിദമറ്്റ  ാോരണക്കാര്ക്കുീം ൂുടി 

മനസ്സിൊക്കുന്ന തരത്തില് ജനേീയ ഭാഷ്യില് തയ്യാറാക്കുേ. 

 ഭരണ മിതി ഇടതപട്ടുതോണ്ട ് പ്രി്റ് ഔട് തചെവ ്ഏതറ്റടുത്തിക്കുേ 

 

വാര്ഡ് വിേ ന  മിതി അീംഗവുീം ഗ്രാമ ഭ ദോര്ഡിദനറ്ററുമായ  ശ്രീമതി എല് മ 

ടീച്ചര് നന്ദി അറിയിച്ചു. രാവിതെ 10.50 ന് ആരീംഭിച്ച ഗ്രാമ ഭ ഉച്ചക്ക ് 1.05 ന് 

അവ ാനിച്ചു. അേയഷിക് ശ്രീ. രാജപ്പ് ഗ്രാമ ഭ പിരിച്ചുവിട്ടു. 

 

 


