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                                                                തയ്യാറാക്കിയത ്

      ദ ാഷ്യല്  ഓഡിറ്റ ്ടീീം 

                                                                                 മാനന്തവാടി ദലാക്ക ്



ആമുഖീം  

മാനന്തവാടി  ദലാക്ക് പഞ്ചായത്തില് ഉൾതപ്പട്ട  എടവേ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിതല ആറാീം 

വാര്ഡായ സപങ്ങാട്ടിരി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില് ഉൾതപ്പടുത്തി 

നടപ്പിലാേിയ 16  പ്രവൃത്തിേൾ  ആണ് ദ ാഷ്യല ് ഓഡിറ്റിന് വിദേയമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 

പ്രവൃത്തിേൾ   

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ ോലയളവില് വാർഡ ്6,  സപങ്ങാട്ടിരിയില് നടന്ന പ്രവൃത്തിേൾ 

നമ്പർ  വർക്ക ് ദോഡ്  പ്രവൃത്തിയുതട 
ദപരു 

എ ് റ്റിദമറ്റ് 
തുേ 

ചിലവായ 
തുേ  

1.
 

 

1603002001/IF/359825 
 

സലഫ ്ഭവന 
നിര്മാണീം 
അനിത രവി  

24,890 22,764 

2.  
1603002001/IF/359831 
 

സലഫ ് ഭവന 
നിര്മാണീം 
തനൌഷ്ിര്  

25,390 24,390 

3.  
1603002001/IF/359834 
 

സലഫ ് ഭവന 
നിര്മാണീം 
േയഷ്ണന്  

25, 390 14,092 

4.  
1603002001/IF/376292 
 

സലഫ ് ഭവന 
നിര്മാണീം ഷ്ാനി  

42,400 26,016 

5.  
1603002001/IF/377917 
 

സലഫ ് ഭവനീം & 
േക്കൂ ് 
നിര്മാണീം ലീല  

42,400 36,390 

6.  
1603002001/IF/378551 
 

സലഫ ് ഭവനീം & 
േക്കൂ ് 
നിര്മാണീം  
ചന്ദ്രന്  

42,400 24,390 

7.  
1603002001/IF/367669 

സലഫ ് ഭവനീം 
നിര്മാണീം 
തനഫീ  

25,840 24,390 

8.  
1603002001/IF/383669 
 

േിണർ  
നിർമാണീം 
ത യിദു  

1,11,000 67,041 

9.  
1603002001/IF/383661 
 

േിണർ  
നിർമാണീം 
സുസൈേ 

1,12,000 73,975 

10.  
1603002001/LD/314083 
 

ഫാീം ൈനഡിീംഗ ്
പാലമുക്ക് പ്രദേശീം 
(റീ. 1)  

3,85,085 2,93,405 



11.  
1603002001/LD/314087 
 

ഫാീം ൈനഡിീംഗ ്
അമ്പലവയല് 
പ്രദേശീം (റീ. 1)  

3,85,085 3,73,169 

12.  1603002001/LD/314093 
 
 

ഫാീം ൈനഡിീംഗ് 
പന്നിച്ചാല് 
പ്രദേശീം (റീ. 1)  

3,85,085 3,65,441 

13.  
1603002001/LD/314095 
 

ഫാീം ൈനഡിീംഗ ്
പുറക്കാടി പ്രദേശീം 
(റീ. 1)  

3,85,085 3,75,084 

14.  
1603002001/RC/272654 
 

േടന്നലാട്ട ്കുന്ന് 
ഇബ്രാഹിീം 
തതദക്കതില് ഭാഗീം 
ദറാഡ് ദോണ്ക്രീററ്  

3,41,000 3,30,561 

15.  
1603002001/RC/273145 
 

പന്നിച്ചാല് 
ദോപുഴ 
അമ്പലവയല് 
ദറാഡ് ദോണ്ക്രീറ്റ്  

3,40,895 2,91,627 

16.  
1603002001/WC/315258 
 

കുളീം നിര്മാണീം 
& േയര് ഭൂവസ്ത്രീം 
ദറാ മ 
പൂദണാലി  

98,000 64,877 

 ആതേ  27,71,945 24,07,612 

 

തതാഴിലാളിേൾു9ള്ള അവോശങ്ങകണീം േതലത്തലുേകണീം 

 തതാഴില്  ോർഡിന്  അദപഷികിു9വാം ീം അദപഷികിച്ച് 14  േിവ ത്തിം ള്ളില്  

ോർഡ ്ലഭിു9ന്നതിം ീം ഉള്ള അവോശീം. 

 നിലവില്  അദപഷികിച്ചവർതക്കല്ലാീം തതന്ന  മയൈന്ധിതമായി ോർഡ ്

ലഭിച്ചിട്ടുല്. 

 തതാഴിലിന് അദപഷികിു9ന്നതിം ള്ള അവോശീം 

 തതാഴിലാളിക്ക്  തതാഴില്   ആവശയമുള്ള  മയങ്ങളില്  തതാഴിലാളിേള്  

തതാഴിലിന് അദപഷികിച്ചിട്ടില്ല.  

 തതാഴിലിന് അദപഷികിച്ച് 15 േിവ ത്തിം ള്ളില്  തതാഴില്  ലഭിച്ചില്ല എങ്കില്  

തതാഴിലില്ലായ്മ ദവതനീം ലഭിക്കാം ള്ള അവോശീം 



 തതാഴിലിന് അദപഷികിച്ച് 15 േിവ ത്തിം ള്ളില്  തതാഴില്  ലഭിച്ചതിനാല്  

തതാഴിലില്ലായ്മ ദവതനീം ലഭിച്ചിട്ടില്ല 

 തതാഴില്   തചയ്തു 15 േിവ ത്തിം ള്ളില്  ദവതനീം ലഭിച്ചില്ല എങ്കില്  

നഷ്ടപരിഹാരത്തിം ള്ള അവോശീം (േിവ  ദവതനത്തിന് തറ 0.05%) 

 ദവതനീം കൃതയ  മയത്്ത ലഭിു9ന്നില്ല എന്നത് ദരഖാമൂലീം പരതിയാക്കി 

മാറ്്റതതിനാല്  നഷ്ടപരിഹാരത്തിം ള്ള അവോശീം ലഭിു9ന്നില്ല.  

 തതാഴിലിടങ്ങളില്  കുടിതവള്ളീം, തണല് , വിശ്രമീം, പ്രഥമ ചിേില്   ൌേരയീം 

എന്നിവ ലഭിക്കാം ള്ള അവോശീം 

 കുടിതവള്ളീം മാത്രമാണ് എല്ലാ ദതാഴിളിടങ്ങളിലുീം ലഭയമായിട്ടുള്ളത്. തണല് , 

വിശ്രമീം , പ്രഥമ ചിേില്   ൌേരയീം എന്നിവ എല്ലാ ദതാഴിളിടങ്ങളിലുീം 

ലഭിു9ന്നില്ല.  

  ർക്കാര്  അം വേിു9ന്ന മിനിമീം ദവതനീം ലഭിു9ന്നതിം ള്ള അവോശീം 

  ർക്കാര്  അം വേിച്ച ദവതനീം കൃതയമായി ലഭിു9ന്നുല് 

 പദ്ധതിേൾ  ആസൂത്രണീം തചയ്യുന്നതിം ീം ആസൂത്രണ പ്രക്രീയയില്  

ഇടതപടുന്നതിം മുള്ള അവോശീം 

 ഈ  അവോശീം ദവല രീതിയില്  ഉപദയാഗതപ്പടുത്താന്  തതാഴിലാളിേൾക്ക ്

 ാേിച്ചിട്ടില്ല. 

 താമ സ്ഥലത്തിന് 5 േിദലാമീറ്റര ് ചുറ്റളവില്  തതാഴില്  ലഭിു9ന്നതിം ള്ള 

അവോശീം 

 നിലവില്  5 േിദലാമീറ്റര ് ദൂരത്തിനപ്പുറീം ആരുീം തതന്ന പ്രവൃത്തി എടുു9ന്നില്ല. 

 5 വയസ്സില ് താതഴപ്രായമുള്ള 5 കുട്ടിേളില്ൂംടുതല്  തതാഴില്  സ്ഥലത്തുതലങ്കില്  

ആയയുതട ദ വനീം ലഭിക്കാം ള്ള അവോശീം 

 ഇതുവതര അങ്ങിതനയുള്ള  ാഹചരയീം ഇല്ലാത്തതിനാല്  ഈ അവോശീം 

ഉപദയാഗതപ്പടുത്താന്   ാേിച്ചില്ല. 

  ാമൂഹിേ പരിദശാേന നടത്തുന്നതിം ീം പരാതിേള്   മയൈന്ധിതമായി 

പരിഹരിു9ന്നതിം മുള്ള അവോശീം 



 ഒരു പരാതിയുീം ഇതുവതര നല്േിയിട്ടില്ല. 

തതാഴിലുറപ്പ ്പദ്ധതിയില്  നടപ്പിലാക്കാവുന്ന പ്രവൃത്തിേള ് 

വിഭാഗീം എ: പ്രകൃതി വിഭവ പരിപാലനവുമായി ൈന്ധതപ്പട്ട തപാതു പ്രവൃത്തിേൾ  

1. കുടിതവള്ള ദരാതസ്സുേൾ  ഉൾതപ്പതടയുള്ള ഭൂഗർഭ ജല വിതാനീം ഉയർത്തുന്നതിന് 

ആവശയമായ അടിയണേൾ , മണ്തതടയണേള് , അണേൾ , തചക്ക്ഡാമുേൾ  

തുടങ്ങിയ ജല ീംരഷികണത്തിം ീം, ജലതോയ്ത്തിന്നുീം  ഹായേേരമായ 

നിർമിതിേൾ . 

2. ഓദരാ നീർത്തടത്തിതയുംയുീം മഗ്ര പരിപാലനത്തിന് ഉതകുന്ന ഇടതപടലുേൾ . 

3. തോണ്ടൂർ  ട്രഞ്ചുേൾ , തട്ടുതിരിക്കല് , ദോണ്ടൂര ് ൈണ്ടുേള് ,  േല ് തടയണേള് , 

ഗയാൈിദയാണ്ത  നിർമിതിേള് , നീരുറവ പ്രദേശത്തിതയും പരിദപാഷ്ണീം തുടങ്ങിയ 

നീർത്തട പരിപാലന പ്രവൃത്തിേള് , 

4. സൂഷ്മ –തചറുേിട ജലദ ചന പ്രവൃത്തിേകണീം തതാടുേൾ /േനാല്  എന്നിവയുതട 

നിർമാണീം, പുനരുദ്ധരണീം, തമയിയുംനന് ്  എന്നീ പ്രവൃത്തിേകണീം. 

5. ജല ദ ചന കുളങ്ങകണതടയുീം മറ്്റ ജലദരാതസ്സുേകണതടയുീം ആഴീം ൂംട്ടല്  

ഉൾതപ്പതടയുള്ള പരമ്പരാഗത ജലദരാതസ്സുേകണതട പുനരുദ്ധരണവുീം. 

6. േടദലാരങ്ങളിലുീം കുളങ്ങകണതട അരിേിലുീം േനാല്  ൈണ്ടുേളിലുീം ദറാഡുേകണതട 

ഓരത്തിലുീം, വനഭൂമിയിലുീം മറ്്റ തപാതുഭൂമിയിലുീം ഫലവൃഷികങ്ങള്  അടക്കമുള്ള മരീം 

വച്ച ് പിടിപ്പിക്കലുീം വനവത്കരണവുീം. ഇവയില്നിന്നു ലഭിു9ന്ന ആോയത്തിതയും 

അവോശീം ഖണ്ഡിേ 5 ല്  പരമർശിു9ന്ന കുടുീംൈങ്ങൾക്ക് നല്ദേലതാണ്. 

7. തപാതു ഭൂമിയിതല വിേ ന പ്രവൃത്തിേകണീം. 

വിഭാഗീം-ൈി:  മൂഹത്തില്  അവശത അം ഭവിു9ന്ന വിഭാഗങ്ങൾു9ള്ള വയഗിഗത 

ആസ്തിേൾ (ഖണ്ഡിേ 5 ല ് പരമർശിു9ന്ന കുടുീംൈങ്ങൾക്ക് മാത്രീം) 

1. ഖണ്ഡിേ 5 ല ് പരമർശിു9ന്ന കുടുീംൈങ്ങൾക്ക്  ഭൂമിയുതട ഉദന ാേന ഷികമത 

വർദ്ധിപ്പിു9ന്നതിനായി ഭൂവിേ നവുീം, േിണറുേൾ , കുളങ്ങൾ , മറ്്റജല തോയ്്ത്ത 

നിർമിതിേള്  എന്നിവ ഉൾതപ്പതടയുള്ളജല ദ ചനത്തിനാവശയമായ അടിസ്ഥാന 

 ൌേരയങ്ങള്  ലഭയമാക്കല്  



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

ആജീവനീം തമച്ചതപ്പടുത്തല് . 

3. ഖണ്ഡിേ 5 ല ് സൂചിപ്പിു9ന്ന കുടുീംൈങ്ങകണതട തരിശ് ഭൂമി/പാഴ്ഭഭൂമി 

വിേ ിപ്പിച്ച്കൃഷ്ിക്ക് അം ദയാജയമാക്കല് , 

4. പ്രോന മന്ത്രി ആവാ ് ദയാജന പ്രോരദമാ ദേന്ദ്ര/ ീംസ്ഥാന  ർക്കാരുേള്  

ആവിഷ്ക്കരിു9ന്ന മറ്്റ ഭാവന നിർമാണ പദ്ധതിേള്  പ്രോരദമാ ഏതറ്റടുു9ന്ന 

ഭാവന നിർമാണത്തിതല അവിേധ കായ ോയിേ തതാഴില്  ഘടേീം, 

5. മൃഖ പരിപാലനീം ദപ്രാത്സാഹിപ്പിു9ന്നതിം ള്ള അടിസ്ഥാന  ൌേരയങ്ങള്  ആയ 

ദോഴിക്കൂട്, ആട്ടിന്ൂംട്, തതാഴുത്്ത, പുല്തത്താട്ടി എന്നിവയുതട നിർമാണവുീം 

6. മത്സയ ൈന്ധന പ്രവർത്തനങ്ങള ് ദപ്രാത്സാഹിപ്പിു9ന്നതിന് ഉതകുന്ന അടിസ്ഥാന 

ത ൌേരയങ്ങൾ  ആയ മത്സയീം ഉണു9ന്ന ദേന്ദ്രങ്ങള് ,മത്സയീം സൂഷികിയ്ക്കുന്ന 

ദേന്ദ്രങ്ങൾ  എന്നിവ നിർമിക്കലുീം വർഷ്ക്കാലത്്ത മാത്രീം തവള്ളീം ലഭിു9ന്ന 

തപാതു കുളങ്ങളില്  മത്സയീം വളർത്തുന്നതിന് അടിസ്ഥാന ത ൌേരയീം ഒരുക്കലുീം, 

വിഭാഗീം- ി : ദേശീയ ഗ്രാമീണഉപജീവന മിഷ്തയും നിൈന്ധനേള്  അം  രിു9ന്ന 

 വയീം  ഹായ  ീംഘങ്ങൾക്ക് തപാതു അടിസ്ഥാന ത ൌേരയങ്ങള്  

1. ോർഷ്ിദോപനപന്നങ്ങകണതട ഈടുറ്റ  ീംഭരണ ത ൌേരയീം ഉൾതപ്പതട ഉള്ള 

വിടതവടുപ്പിന് ദശഷ്ീം ആവശയമായി വരുന്ന ത ൌേരയങ്ങൾ ,സജവ വലീം 

എന്നിവയ്ക്ക ് ആവശയമായ സ്ഥായിയായ അടിസ്ഥാന ത ൌേരയങ്ങൾ  

സൃഷ്ട്ടിു9േ വഴി േർഷ്ിദോപനപാേന ഷികമത വർദ്ധിപ്പിു9ന്നതിം ള്ള 

പ്രവൃത്തിേകണീം, 

2.  വയീം  ഹായ  ീംഘങ്ങകണതട ഉപജീവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശയമായ 

തപാതുവർക്ക് തഷ്ഡുേകണതട നിർമാണവുീം. 

വിഭാഗീം-ഡി : ഗ്രാമീണ അടിസ്ഥാന ത ൌേരയങ്ങൾ  

1. നിർദേശിക്കതപ്പട്ട മാനേണ്ഡങ്ങൾക്ക് അം സൃതമായി ഖര-ദ്രവയ മാലിനയ 

 ീംസ്ക്കരണത്തിം ീം,തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളില്  മല മൂത്ര വിസ്സർജനീം 

ഇല്ലാതാു9ന്നതിം ീം ദവലി  വതന്ത്രമാദയാ  ര്ക്കാർ  വകുപ്പുേകണതട ഇതര 



പദ്ധതിേകണമായി  ീംദയാജിപ്പിച്ച് തോദലാ വയഗിഗത േക്കൂസുേള് , സ്കൂൾ  

ദടായിതലറ്റുേൾ , അങ്കണവാടി ദടായിതലറ്റുേൾ  തുടങ്ങിയ ഗ്രാമീണ ശുചിതവവുമായി 

ൈന്ധതപ്പട്ട പ്രവൃത്തിേൾ . 

2. ഒറ്റതപ്പട്ടു േിടു9ന്ന ഗ്രാമങ്ങതളയുീം നിർദിഷ്ട ഗ്രാമീണ ഉദന ാേന ദേന്ദ്രങ്ങതളയുീം 

നിലവിലുള്ള ദറാഡ് ശീംഖലയുമായി ൈന്ധിപ്പിു9ന്നതിം ള്ള, എല്ലാ 

േലാവസ്ഥയിലുീം ഉപദയാഗിക്കാന്  പറ്റുന്ന ഗ്രാമീണ ദറാഡുേകണതട 

നിർമാണവുീം,ഓടേൾ  േലുങ്കുേള്  എന്നിവ ഉൾതപ്പതടയുള്ള ഗ്രാമത്തിതല ഈടുറ്റ 

ഉൾദറാഡുേകണതടയുീം നിർമാണവുീം, 

3. േളി സ്ഥലങ്ങകണതട നിർമാണവുീം, 

4. തവള്ള തപ്പാക്ക നിയന്ത്രണ  ീംരഷികണ പ്രവൃത്തിേൾ , തവള്ള തക്കട്്ട 

ഒഴിവാു9ന്നതിം ള്ള ജല നിർഗമന പ്രവൃത്തിേള് , മഴതവള്ളീം തേട്ടി നില്ു9ന്ന 

താഴ്ന്ന തപാതു സ്ഥലങ്ങകണതട തമച്ചതപ്പടുത്തല് , തീര പ്രദേശതത്ത 

 ീംരഷികണത്തിന്നായുള്ള ദ്ാീം വാട്ടർ  ഡ്രയിം േള്  എന്നിവ ഉൾതപ്പതടയുള്ള 

തപാതു അടിസ്ഥാന  ൌേരയങ്ങള് , ദറാഡുേകണതട പുനരുദ്ധരണീം, ദുരന്ത പ്രതിദരാേ 

തയ്യാതറടുപ്പുേൾ  തമച്ചതപ്പടുത്തുന്നതിം ള്ള പ്രവൃത്തിേകണീം, 

5. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുേൾ , വനിതാ  വയീം  ഹായ  ീംഘങ്ങകണതട 

തഫഡദറഷ്ം േൾ , തോടുങ്കാറ്്റ  ൈാേിതർു9ള്ള അഭയ ദേന്ദ്രങ്ങള ്, അങ്കണ വാടി 

ദേന്ദ്രങ്ങൾ , ഗ്രാമീണ ചന്തേൾ  എന്നിവയ്ക്ക് ആവശയമുള്ള തേട്ടിടങ്ങകണതട 

നിർമാണവുീം, ഗ്രാമ /ബദളാക്ക് തല ശ്മശാനങ്ങകണതട നിർമാണവുീം, 

6. ദേശീയ ഭഷികയ സുരഷികാ നിയമീം 2013 (20/2013) തല വയവസ്ഥേള്  

നടപ്പിലാു9ന്നതിന് ആവശയമായി വരുന്ന ഭഷികയ ോനയ ശീംൈരണിേകണതട 

നിർമാണവുീം, 

7. മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് നിയമ പ്രോരീം ഏതറ്റടുു9ന്ന 

നിർമാണ പ്രവൃത്തിേകണതട എ്ിദമറ്റിതയും ഭാഗമായി വരുന്ന നിർമാണ 

 ാമഗ്രിേകണതട ഉല്പാേനവുീം. 

8. മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രോരീം സൃഷ്ടിക്ക തപട്ട 

തപാതു ആസ്തിേകണതട അറ്റകുറ്റപണിേകണീം, 



9. ഇത്  ീംൈന്ധിച്ചു  ീംസ്ഥാന  ർക്കാരുമായി ൂംടിയാദലാചന നടത്തി ദേന്ദ്ര 

 ർക്കര്   വിജ്ഞപനീം തചയ്യുന്ന മറ്്റ ഏതതാരു പ്രവൃത്തിയുീം. 

ഫയല് പരിദശാേനയുീം േതലത്തലുേകണീം 

േവർ ദപജ ്

 ആം വല് മാ്ർ   ർു9ലർ അം  രിച്ചു ഓദരാ ഫയലിലുീം േവർദപജ ്

ഉലായിരിദക്കലതാണ്. 

 ആറാീം വാർഡില്  ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്റിന് വിദേയമാേിയ 16 ഫയലുേളിലുീം 

േവർ  ദപജുേള്  ഉലായിരുന്നു. എന്നാല്  ഒന്നില്   ദപാലുീം വാർഷ്ിേ മാ്ര ് 

 ർു9ലര്  പ്രോരമുള്ള േവർ  ദപജ് ഇല്ല. പ്രവൃത്തിയുതട പ്രാഥമിേ വിവരങ്ങൾ  

ദപാലുീം േവർ  ദപജില ് കൃതയമായി ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല. 

തചക്ക ്ലി് ്

 ആം വല്  മാ്ര്   ർു9ലര ് അം  രിച്ചു ഓദരാ ഫയലിലുീം ദരഖേകണതട തചക്ക് 

ലി്്  ഉലായിരിദക്കലതാണ്. 

 ആറാീം വാർഡില ്  ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്റിന് വിദേയമാേിയ ഫയലുേളില്  

ഒതരണ്ണത്തില്  ദപാലുീം തചക്ക്  ലി്് ഇല്ല. 

ആഷികന്  പ്ലാന ് ദോപ്പി 

 ആം വല്  മാ്ര്   ർു9ലര ് അം  രിച്ചു ഓദരാ ഫയലിലുീം അതാത് പ്രവൃത്തിേള്  

ഉൾതപ്പട്ട ആഷികന്  പ്ലാന്  ദപജിതയും ദോപ്പി   ഉലായിരിദക്കലതാണ് 

 ആറാീം വാർഡില ് ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്റിന് വിദേയമാേിയ 16 ഫയലുേളിലുീം 

ആഷികന്പ്ലാന്  ദപജിതയും ദോപ്പി ഉലായിരുന്നില്ല. 

 

 

 



എ്ിദമറ്റ ്ദോപ്പി 

 ആം വല്  മാ്ര്   ർു9ലര ് അം  രിച്ചു ഓദരാ ഫയലിലുീം വിശേമായ 

എ്ിദമറ്്റ, ജനേീയ ഭാഷ്യിലുള്ള എ്ിദമറ്്റ, എ്ിദമറ്്റ റിദപ്പാർട്്ട,  ർദവ ഡാറ്റാ 

എന്നിവ ഉലായിരിദക്കലതാണ്. 

 ആറാീം വാർഡില ്  ദ ാഷ്യല ് ഓഡിറ്റിന് വിദേയമാക്കിയ 16 ഫയലുേളില് 

15  ഫയലുേളിലുീം വിശേമായ എ്ിദമറ്്റ,അബ്്സ്ടട്രാക്്ട എ്ിദമറ്്റ ഉല് 

എന്നാല്  ദട്രായിങ ് & ഡിസ ന്  എന്നിവ ഉലായിരുന്നില്ല. ത കുരില്  

നിന്്ന ലഭിച്ച ദോപ്പി മാത്രമാണുള്ളത്. 

 വർക്ക്  ദോഡ്  LD/314087 ഫാീം ൈനഡിീംഗ് അമ്പലവയല് പ്രദേശീം (റീ. 1)  

എന്ന ഫയലില്  എ്ിദമറ്്റ ദോപ്പി ഇല്ല. 
 

 തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി എന്ജിനിയര ് വിശേമായ എ ിദമറ്്റ ദോപ്പിയിsല്   

ഒപ്പ് ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല. 

  ർദവഡാറ്റാ, എസ്സട്ിദമറ്്റ േവർദപജ,് ജനേീയ ഭാഷ്യിലുള്ള എ്ിദമറ്്റ, 

എ്ിദമറ്്റ റിദപ്പാർട് എന്നിവ ഉലായിരുന്നില്ല. 

ഭരണം മതി 

 ആം വല്  മാ്ര്   ർു9ലര ് അം  രിച്ചു ഓദരാ ഫയലിലുീം  ഭരണാം മതിയുതട 

ദോപ്പി ഉലായിരിക്കണീം 

 ആറാീം വാർഡില ് ദ ാഷ്യല ് ഓഡിറ്്റ നടത്തിയ 16 ഫയലുേളില് 14 

ഫയലുേളിലുീം ഭരണാം മതിയുതട ദോപ്പി സൂഷികിച്ചിട്ടുല്. പഞ്ചായത്്ത 

ത ക്രട്ടറിയുതട ഒപ്പ് ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല ത േൂർ  ദോപ്പി ആണ് ഫയലില്  

സൂഷികിച്ചിട്ടുള്ളത്.  

 വർക്ക്  ദോഡ്  LD/314087 ഫാീം ൈനഡിീംഗ് അമ്പലവയല് പ്രദേശീം (റീ.1) , 

LD/314095 ഫാീം ൈനഡിീംഗ് പുറക്കാടി പ്രദേശീം (റീ. 1) എന്ന ഫയലില്  

ഭരണം മതി ഇല്ല. 
 

 



 ാദങ്കതിോം മതി 

 ആം വല്  മാ്ര ്  ർു9ലര്  അം  രിച്ചു ഓദരാ ഫയലിലുീം  

 ാദങ്കതിോം മതിയുതട ദോപ്പി ഉലായിരിക്കണീം 

  ാദങ്കതിേം മതിയുതട  ദോപ്പി ദ ാഷ്യല്  ഓഡിറ്റിന് വിദേയമാേിയ 16 

ഫയലുേളില് 14 ഫയലുേളിലുീം സൂഷികിച്ചിട്ടിടുല്. 

  തചയർമാന് ,േണ്തവീനര ്,േമറ്റി അീംഗങ്ങൾ  എന്നിവരുതട ഒപ്പ ്

ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല 

 വർക്ക്  ദോഡ്  LD/314087 ഫാീം ൈനഡിീംഗ് അമ്പലവയല് പ്രദേശീം (റീ.1) , 

IF/378551 സലഫ് ഭവനീം & േക്കൂ ് നിര്മാണീം  ചന്ദ്രന് എന്ന ഫയലില്  

 ാദങ്കതിോം മതി ഇല്ല. 

ഡിമാന്ഡ ്ദഫാറീം 

 ആം വല്  മാ്ര്   ർു9ലര ് അം  രിച്ചു ഓദരാ ഫയലിലുീം  പ്രവൃത്തി 

ലഭിു9ന്നതിനായി തതാഴിലാളിേൾ  തതാഴില്ആവശയതപ്പടുന്ന ഒരു ദഫാറീം 

ഉലായിരിക്കണീം 

 16 ഫയലുേളിലുീം തതാഴിലാളിേൾ  തതാഴില്ആവശയതപ്പടുന്ന ദഫാറീം 

ഉലായിരുന്നില്ല. 

വർക്ക ്അദലാദക്കഷ്ന ് ദഫാറീം 

 ആം വല്  മാ്ര്   ർു9ലര ് അം  രിച്ചു ഓദരാ ഫയലിലുീം  തതാഴില്  

അം വേിച്ചത്  ീംൈന്ധിച്ച വർക്ക് ആദലാക്കഷ്ന്  ദഫാറീം ഉലായിരിക്കണീം 

 ഓഡിറ്റിന് വിദേയമാേിയ 16 പ്രവൃത്തിേകണതട ഫയലുേളില ് വർക്ക ്

അദലാദക്കഷ്ന്  ദഫാറീം താതഴ പറയുന്ന  ഫയലുേലില്  മാത്രമാണ് 

ഉലായിരുന്നത്. 

 RC/272654 േടന്നലാട്ട ്കുന്്ന ഇബ്രാഹിീം തതദക്കതില് ഭാഗീം ദറാഡ് 

ദോണ്ക്രീററ് , LD/314093 ഫാീം ൈനഡിീംഗ് പന്നിച്ചാല് പ്രദേശീം (റീ. 1), 

LD/314087 ഫാീം ൈനഡിീംഗ് അമ്പലവയല് പ്രദേശീം (റീ. 1) 

 



ഇ-മ്ർദറാള ് 

 ആം വല്  മാ്ര്   ർു9ലര ് അം  രിച്ചു ഓദരാ പ്രവൃത്തിു9ീംഇ-മ്ർ  ദറാള്   

ഉലായിരിക്കണീം 

 ഓഡിറ്റിന് വിദേയമാക്കിയ 16 പ്രവൃത്തി ഫയലുേളിലുീം ഇ-മ്ർ  ദറാകണേള്  

സൂഷികിച്ചിരുന്നു. 

 മ്ർ  ദറാകണേളില്  ദലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത ത ക്രട്ടറി,ഗ്രാമ പഞ്ചായത്്ത ത ക്രട്ടറി 

എന്നിവർ  ഒപ്പ്  ീല്  എന്നിവ ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുല്. എന്നാല്  ഒപ്പ് 

ദരഖതപ്പടുത്തിയ  തിയ്യതി ഇല്ല. 

 

 പ്രവൃത്തി ദോഡ് - 1603002001/IF/367669 സലഫ് ഭവനീം നിര്മാണീം 

തനഫീ  

മ്ർ  ദറാള്  നമ്പര്  918 നമ്പര്  മ്ര ് ദറാളില്   ദടാട്ടല്  അതട്ടനതടന് ില്  

തിരുത്തലുേൾ  വന്നിട്ടുല്. 

 പ്രവൃത്തി ദോഡ്. 1603002001/IF/377917 സലഫ് ഭവനീം & േക്കൂ  ്

നിര്മാണീം ലീല 

മ്ർ  ദറാള്  നമ്പര്  690 നമ്പർ  മ്ര ് ദറാളില്   ദടാട്ടല്  അതട്ടനതടന് ില ്, 

തഡയിലി അതട്ടനതടന് ില ് തിരുത്തലുേൾ  വന്നിട്ടുല്. 

 പ്രവൃത്തി ദോഡ്. 1603002001/LD/314093 ഫാീം ൈനഡിീംഗ ്പന്നിച്ചാല് 

പ്രദേശീം (റീ. 1)  

 

13874 നമ്പർ മ്ർ ദറാളില് ോർഡ് ഉടമയുതട ഒപ്പ് എന്ന ദോളത്തില് 

നൌഷ്ാേ്, മറിയീം, ആ യ, മാമി, ആയിഷ്, ഫിദലാമിന, നാ ർ, അന്നമ 

തുടങ്ങിയവർ ോർഡുടമയുതട ഒപ്പ് ദരഖതപ്പടുദത്തല ദോളത്തില് 

ഒപ്പുതവച്ചിട്ടില്ല. 

 

12130 നമ്പർ മ്ർ ദറാളില് ോർഡുടമയുതട ഒപ്പ് ദരഖതപ്പടുദത്തല 

ദോളത്തില് മറിയീം ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല.  



12128, 8392, 7080 നമ്പർ മ്ർ ദറാളില് റീംല ോർഡ് ഉടമയുതട ഒപ്പ് 

ദരഖതപ്പടുദത്തല ദോളത്തില് ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല.  

8392 നമ്പർ മ്ർ ദറാളില് അന്നമയുതട ദടാട്ടല് അറ്റന്ഡന് ് ദോളത്തിലുീം 

ദടാട്ടല് േയാഷ്് തപതയ്മയും ്ദോളത്തിലുീം തവട്ടിതിരുത്തലുേൾ ഉല.് 

 

7079 നമ്പർ മാ്ർ ദറാഡില് ആയിഷ് അന്നു9ട്ടി നാ  ദജയാതിലക്ഷ്മി 

തുടങ്ങിയവരുതട ദടാട്ടല് േയാഷ്് തപതയ്മയും് ദോളത്തില് തവട്ടിതിരുത്തലുേൾ 

ഉല.് 

 

 പ്രവൃത്തി ദോഡ്. 1603002001/LD/314095 ഫാീം ൈനഡിീംഗ ് പുറക്കാടി 

പ്രദേശീം (റീ. 1)  

15035 നമ്പർ മ്് ദറാളില് ോർഡ് ഉടമയുതട ഒപ്പ് എന്ന ദോളത്തില് ലീല( 

തതാഴില് ോർഡ് നമ്പർ:KL-03-022-001-006/62 ), ശയാമള, ലീല ( തതാഴില് 

ോർഡ് നമ്പർ:KL-03-022-001-006/90) എന്നീ തതാഴിലാളിേകണീം ദമറ്റുീം 

ഒപ്പുതവച്ചിട്ടില്ല 

13370 നമ്പർ മ്് ദറാളില്  വപ്ന എന്ന തതാഴിലാളിയുതട ദടാട്ടല് േയാഷ്് 

തപതയ്മന്റ് തവട്ടി തിരുത്തിയിട്ടുല്.  

13369 നമ്പർ മ്് ദറാളില് മറിയു9ട്ടി , ാലി , ഷ്ാഹിേ, ആമിന, സുമതി, 

സുമയ്യ ,അലീമ തുടങ്ങിയവരുതട ദവജ്  തപർ ദഡ തവട്ടി തിരുത്തിയതായി 

ോണുന്നു .  ാലി, േേീജ ,  വപ്ന എന്നീ തതാഴിലാളിേൾ ോർഡുടമയുതട ഒപ്പ ്

ദോളത്തില് ഒപ്പ ്ഇട്ടിട്ടില്ല. ൂംടാതത ദമറ്റുീം മ്ർ ദറാളില് ഒപ്പ് തവച്ചതായി 

ോണുന്നില്ല . 

12257 നമ്പർ മ്ദറാളില് ദമറ്റുീം ോർഡുടമയുതട ഒപ്പ ്എന്ന ദോളത്തില് 

 ാലി,  േമല എന്നീ തതാഴിലാളിേകണീം ഒപ്പുതവച്ചിട്ടില്ല. 

12256 നമ്പർ മ്ർ ദറാളില് മറിയു9ട്ടി, അലീമ എന്നീ തതാഴിലാളിേള ് 

ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല.  

10701 നമ്പർ മ്ർ ദറാളില് അന്നു9ട്ടി എന്ന തതാഴിലാളിേള്  ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല.   

9444 നമ്പർ മാ്ർ ദറാളില് മറിയു9ട്ടി , ാലി , അന്നു9ട്ടി, ആമിന, 

േമല,അലീമ ,ലീല(തതാഴില് ോർഡ് നമ്പർ:KL-03-022-001-006/90 ),(പവിത 

എന്നി തതാഴിലാളിേള ് ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല.  



 9442 നമ്പർ മ് ദറാളില് ഷ്ാഹിേ, പ്രവിത ,േേീജ എന്നീ തതാഴിലാളിേകണീം 

8976 നമ്പർ മ്ദറാളില് അന്നു9ട്ടി ,പാത്തുട്ടി, സറഹിയാനത്്ത , രിത, 

ശയാമള എന്നീ തതാഴിലാളിേള്  ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല.  

 8941 നമ്പർ മ്ർ ദറാളില് മറിയു9ട്ടി, ഷ്ാഹിേ, പാത്തുട്ടി , സറഹിയാനത്്ത, 

ദേവി ,ൈിന്ദു എന്നീ തതാഴിലാളിേള്  ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല.  

 8389 നമ്പർ മ് ് ദറാളില് ലീല (തതാഴില് ോർഡ് നമ്പർ:KL-03-022-001-

006/62), അലീമ, പ്രവിത, ലീല (തതാഴില് ോർഡ് നമ്പർ:KL-03-022-001-

006/90), ലീല( തതാഴില് ോർഡ് നമ്പർ:KL-03-022-001-006/94)എന്നീ 

തതാഴിലാളിേകണീം 7597 നമ്പർ മ് ് ദറാളില് ഖേീജ, അലീമ എന്നീ 

തതാഴിലാളിേള ് ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല. 

7596 നമ്പർ മ്ദറാളില് പാത്തു കുട്ടി, അലീമ, സ നൈ എന്നീ 

തതാഴിലാളിേള ് ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല.  

 7015 നമ്പർ മ്ദറാളില് ജൂലി, ഷ്രീഫ, പ്രവിത, ശയാമള എന്നീ 

തതാഴിലാളിേള ് ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല.   

7014 നമ്പർ മ് ദറാളില്  ാലി ,അന്നകുട്ടി, േമല ,അലീമ ,സ നൈ, ലീല 

(തതാഴില് ോർഡ് നമ്പർ:KL-03-022-001-006/90 ),ദേശവന് ,ലീല( തതാഴില് 

ോർഡ് നമ്പർ:KL-03-022-001-006/94) എന്നീ തതാഴിലാളിേള്  ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല. 

 

തമഷ്ർതമയും ്ക്ക്ക ്(അളവ ്പുസ്തേീം) 

 ആം വല്  മാ്ര ്  ർു9ലര ് അം  രിച്ചു ഓദരാ പ്രവൃത്തിു9ീം അളവ ്

ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന പുസ്തേീം ഉലായിരിക്കണീം 

 പരിദശാേനക്ക് വിദേയമാക്കിയ 16 പ്രവൃത്തിേകണതടയുീം ഫയലില്  എീം.ക്ക്ക് 

സൂഷികിച്ചിട്ടുല് 

 എന്നാല്  വയഗിഗത ഉപദഭാഗാക്കകണള്ള തരീം പ്രവൃത്തിേളില്  ഓദരാ വയഗിയുതട 

പറമ്പിലുീം എത്ര അളവിലാണ് തചയ്തിട്ടുള്ളതതന്്ന വയഗമല്ല. 

 

 

  



ദവജ ്ലി് ്

 ആം വല്  മാ്ര്   ർു9ലര ് അം  രിച്ചു ഓദരാ മ്ര്  ദറാകണേൾു9ീം  ദവജ് ലി്് 

ഉലായിരിക്കണീം. 

 ദ ാഷ്യല്  ഓഡിറ്റിന് വിദേയമാക്കിയ 16 ഫയലുേളില ്  ദവജ് ലി്് 

സൂഷികിച്ചിട്ടുല്ലത്താ ഫയലുേള് :  

 LD/314093 ഫാീം ൈനഡിീംഗ് പന്നിച്ചാല് പ്രദേശീം (റീ.1) , LD/314087 

ഫാീം ൈനഡിീംഗ് അമ്പലവയല് പ്രദേശീം (റീ.1), LD/314095 ഫാീം 

ൈനഡിീംഗ് പുറക്കാടി പ്രദേശീം (റീ.1), LD/314083 ഫാീം ൈനഡിീംഗ് 

പാലമുക്ക് പ്രദേശീം (റീ1)  

 

 IF/378551 സലഫ് ഭവനീം & േക്കൂ ് നിര്മാണീം  ചന്ദ്രന് , IF/367669 

േിണർ  നിർമാണീം ത യിദു, IF359834 സലഫ് ഭവന നിര്മാണീം 

േയഷ്ണന്, IF/376292 സലഫ് ഭവന നിര്മാണീം ഷ്ാനി, IF/359825 സലഫ് 

ഭവന നിര്മാണീം അനിത രവി, IF/359831 സലഫ് ഭവന നിര്മാണീം 

തനൌഷ്ിര്, IF/377917 സലഫ് ഭവനീം & േക്കൂ ് നിര്മാണീം ലീല, 

WC/315258 കുളീം നിര്മാണീം & േയര ് ഭൂവസ്ത്രീം ദറാ മ പൂദണാലി 

എന്നിവ മാത്രമാണ്. 

ഫല ്ട്രാന്്ര ് ഓർഡര ് (എഫ.്ടി.ഒ) 

 ഓഡിറ്റിന് വിദേയമാേിയ 16 പ്രവൃത്തി ഫയലുേളില്  എഫ്.ടി.ഒ 

ഉലായിരുന്നത് IF/377917 സലഫ് ഭവനീം & േക്കൂ ് നിര്മാണീം ലീല, 

RC/273145, IF/383661 േിണര ് നിർമാണീം സുസൈേ, IF/383669 േിണർ  

നിർമാണീം ത യിദു എന്ന ഫയലില്  മാത്രമാണ്. 

ദഫാദട്ടാ ഗ്രാഫുേൾ  

 ആം വല്  മാ്ര ്  ർു9ലര ് അം  രിച്ചു ഓദരാ പ്രവൃത്തിയുതടയുീം മൂന്നു 

ഘട്ടങ്ങളിതല ദഫാദട്ടാ ഗ്രാഫുേൾ  ഫയലില്  ഉലായിരിക്കണീം. 

 പ്രവൃത്തി ഫയലുേളില്  ദഫാദടാ ഗ്രാഫ് സൂഷികിച്ചിട്ടിലാത്ത ഫയലുേളാണ്  

LD/314093 ഫാീം ൈനഡിീംഗ് പന്നിച്ചാല് പ്രദേശീം (റീ.1), LD/314087 ഫാീം 

ൈനഡിീംഗ് അമ്പലവയല് പ്രദേശീം (റീ.1), LD/314095 ഫാീം ൈനഡിീംഗ് 

പുറക്കാടി പ്രദേശീം (റീ.1), LD/314083 ഫാീം ൈനഡിീംഗ് പാലമുക്ക് 



പ്രദേശീം (റീ1), WC/315258 കുളീം നിര്മാണീം & േയര ്ഭൂവസ്ത്രീം ദറാ മ 

പൂദണാലി. 

 

ഈ ഫയലുേളില്  അളവ ് പുസ്തേത്തില്  ദഫാദട്ടാ ചാർജ് ആയി 225 ചിലവായതായി 

ോണിു9േയുീം ഫയലില്  ദഫാദട്ടാ സൂഷികിക്കതിരിു9േയുീം തചയ്തിരിു9ന്നു. 

ജിദയാ ടാഗ്ഗ ്തചയ്ത ദഫാദട്ടാ 

 ആം വല്  മാ്ര ്  ർു9ലര ് അം  രിച്ചു ഓദരാ പ്രവൃത്തിയുതടയുീം ജിദയാ ടാഗ്ഗ് 

തചയ്ത ഒരു ദഫാദട്ടാ ഗ്രാഫ് എങ്കിലുീം ഫയലില്  ഉലായിരിക്കണീം. 

 ഓഡിറ്റിന് വിദേയമാക്കിയ 16 പ്രവൃത്തി ഫയലുേളിലുീം ജിദയാ ടാഗ്ഗ് തചയ്ത 

ദഫാദട്ടാ ഗ്രാഫുേൾ  ഉലായിരുന്നില്ല. 

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീേരണ  ാഷികയപത്രീം 

 ആം വല്  മാ്ര്   ർു9ലര ് അം  രിച്ചു ഓദരാ പ്രവൃത്തിയുതടയുീം പ്രവൃത്തി 

പൂർത്തീേരിച്ചു േഴിലാല്  ൈന്ധതപ്പട്ട  ാദങ്കതിേ വിേധ കായതയും ഓദപ്പാട് ൂംടിയ 

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീേരണ  ാഷികയപത്രീം ഫയലില്  ഉലായിരിക്കണീം. 

പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായ ഫയലുേളില്  പ്രവൃത്തി പൂർത്തീേരണ  ാഷികയ 

പത്രീംസൂഷികിചിട്ടില്ല. 

ഫയല്  ട്രാക്കിങ ്ദഫാറീം 

 ആം വല്  മാ്ര്   ർു9ലര ് അം  രിച്ചു ഓദരാ മ്ര്  ദറാകണേൾു9ീം  ഫയല്  

ട്രാക്കിങ ്ദഫാറീംഉലായിരിക്കണീം 

 ഓഡിറ്റിന് വിദേയമാക്കിയ 16 ഫയലുേളിലുീം ഫയല്ട്രാക്കിങ് ദഫാറീം 

ഇല്ലായിരുന്നു. 

സ റ്റ ്ഡയറി 

 ആം വല്  മാ്ര്   ർു9ലര ് അം  രിച്ചു ഓദരാ പ്രവൃത്തിേൾു9ീം സ റ്്റ ഡയറി 

ഉലായിരിക്കണീം 



 വർക്ക്  ദോഡ്  LD/314093 ഫാീം ൈനഡിീംഗ് പന്നിച്ചാല് പ്രദേശീം (റീ.1), 

LD/314087 ഫാീം ൈനഡിീംഗ് അമ്പലവയല് പ്രദേശീം (റീ.1), LD/314095 

ഫാീം ൈനഡിീംഗ് പുറക്കാടി പ്രദേശീം (റീ.1), LD/314083 ഫാീം ൈനഡിീംഗ് 

പാലമുക്ക് പ്രദേശീം (റീ1), WC/315258 കുളീം നിര്മാണീം & േയര ്ഭൂവസ്ത്രീം 

ദറാ മ പൂദണാലി. 

 RC/273145 പന്നിച്ചാല ്ദോപുഴ അമ്പലവയല് ദറാഡ് ദോണ്ക്രീറ്്റ, 

RC/272654 േടന്നലാട്ട ്കുന്്ന ഇബ്രാഹിീം തതദക്കതില് ഭാഗീം ദറാഡ് 

ദോണ്ക്രീററ് പരിദശാേന നടത്തിയ ഫയലുേളില്  സ റ്്റ ഡയറി 

ഉലായിരുന്നു. 

 എന്നാല്  ,മറ്റുള്ള ഫയലുേളില്  സ റ്്റ ഡയറി ഉലായിരുന്നില്ല. 

നിർദേശങ്ങള ് 

 എല്ലാ പ്രവൃത്തി ഫയലുേളിലുീം േവർദപജുേള്  ഉലായിരിക്കണീം 

 എല്ലാ പ്രവൃത്തി ഫയലുേളിലുീം തചക്ക് ലി്് ഉലായിരിക്കണീം 

 ആഷികന്  പ്ലാനില്  നിന്നു ൈന്ധതപ്പട്ട പ്രവൃത്തിയുതട ദപര ് വരുന്ന  ദപജ ് ദോപ്പി 

എടുത്്ത ഫയലില്  സൂഷികിക്കണീം 

 ഭരണാം മതി, ാദങ്കതിേം മതി എന്നിവയുതട ദോപ്പിേൾ  ൈന്ധതപ്പട്ട 

ഉദേയാഗസ്ഥരുതട ഒപ്പുീം  ീലുീം ദരഖതപ്പടുത്തി ഫയലില്  സൂഷികിക്കണീം 

 മ്ർ  ദറാള്  ഫയലില്  സൂഷികിക്കണീം തിരുത്തുേള്  വരാതിരിക്കാന്  ദവല 

നടപടിേൾ  എടുക്കണീം മ്ര ് ദറാള്  എഴുത്തുന്നതില്  തതറ്്റ വരാതിരിക്കാന്  

ദമറ്റുമാർക്ക് പരിശീലനീം നംണീം. മ്ർ  ദറാള് േളില്  തമഷ്ർതമയും ്പുസ്തേത്തിതയും 

നമ്പർ  ദരഖതപ്പടുത്തണീം.  

 വയഗിഗത ഉപദഭാഗാക്കകണള്ള പ്രവർത്തിേളില്  ഓദരാ വയഗിേകണതട സ്ഥലത്തുീം 

എത്രദത്താളീം പ്രവർത്തി തചയ്തു എന്്ന അളവ ് പുസ്തേത്തില്  കൃതയമായി 

ദരഖതപ്പടുത്തണീം. 

 ഓദരാ മ്ർ  ദറാളിം ീം ദവജ് ലി്് ഫയലില്  സൂഷികിക്കണീം 

 ഓദരാ ദവജ് ലി്ിം ീം ഫല് ട്രാന്്ർ  ഓർഡർ (എഫ്.ടി.ഒ) ഫയലില്  

സൂഷികിക്കണീം 

 പ്രവൃത്തി പൂർത്തീേരിച്ചാല്  പൂർത്തീേരണ  ാഷികയ പത്രീം ഫയലില്  സൂഷികിക്കണീം 



 മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിതല ദഫാദട്ടാഗ്രാഫുേകണീം ജിദയാടാഗ്ഗ് ദഫാദട്ടാഗ്രാഫുീം ഫയലില്  

സൂഷികിക്കണീം 

 സ റ്്റ ഡയറി നിർൈന്ധമായുീം ഫയലില്  ഉലായിരിക്കണീം 

 ആം വല്  മാ്ര്  പ്ലാനില്  പറലിരിു9ന്ന 22 ദരഖേകണീം ഫയലില്  സൂഷികിക്കണീം. 

 

ഫീല്ഡ ്തല പരിദശാേന 

ഫാീം ൈലിീംഗ:് 

തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്  നടപ്പിലാക്കാവുന്ന പ്രവൃത്തിേളില്  വിഭാഗീം എ: പ്രകൃതി വിഭവ 

പരിപാലനവുമായി ൈന്ധതപ്പട്ട തപാതു പ്രവൃത്തിേളില്  ഉൾതപ്പടുന്ന പ്രവർത്തിയാണ് ഫാീം 

ൈലിീംഗ്. ജല ീംരഷികണത്തിം ീം ജലതക്കായ്തിം ീം  ഹായേരമായ നിർമിതി എന്നാ 

നിലക്കാണ് ഫാീം ൈലിീംഗ് പ്രവർത്തിേള്  നടത്തുന്നത്. 

താതഴ പറയുന്ന ഫാീം ൈലിീംഗ് പ്രവർത്തിേളാണ് വാർഡ്  ഒന്നില്  നടന്നിട്ടുള്ളത്. 

1. 1603002001/LD/314083 ഫാീം ൈനഡിീംഗ് പാലമുക്ക് പ്രദേശീം (റീ. 1)  

2. 1603002001/LD/314087 ഫാീം ൈനഡിീംഗ് അമ്പലവയല് പ്രദേശീം (റീ. 1) 

3. 1603002001/LD/314093 ഫാീം ൈനഡിീംഗ് പന്നിച്ചാല് പ്രദേശീം (റീ. 1) 

4. 1603002001/LD/314095 ഫാീം ൈനഡിീംഗ് പുറക്കാടി പ്രദേശീം (റീ. 1) 

 

വാർഡില ് നടന്നിരിു9ന്ന ദമല്  പറല പ്രവർത്തിേളില്  ഒദരക്കറില്  കുറവ ് ഭൂമിയുള്ള 

വയഗിഗത ഉപദഭാഗാേകണതട സ്ഥലത്്ത ദതാട്ടീം േിള മാത്രമാണ് തചയ്തിട്ടുള്ളത്. 

ജലതക്കായ്തിം   ഹായേരമാവുന്ന തരത്തില്  മന്്നൈണ്ടുേള്   ഉലാക്കിയിരിു9ന്നത് 

കുറവാണ.് ദമല്  പറല പ്രവൃത്തിേളില്   ഒന്നുീം തതന്ന സ റ്്റ ദൈാർഡ്  ഫീല്ഡില ് 

ോണാന്   ാേിച്ചിട്ടില്ല. സ റ്്റ ദൈാർഡ്  പ്രവർത്തിയുതട തുടക്കത്തില്  ഫീല്ഡില്  

സ്ഥാപിദക്കലതാതണന്നിരിതക്ക, തമഷ്ർതമയും് പുസ്തേത്തില്  2000 രൂപ  ി ഐ ൈി 

ഇനത്തില്   തചലവ ്ോണിച്ചിട്ടുീം ഫീല്ഡില്   ഇത്ര ോലമായിട്ടുീം ദൈാർഡ്  സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല  

 



1603002001/LD/314095 ഫാീം ൈലിീംഗ് പുറക്കാടി പ്രദേശീം  

 41 ദപരുതട ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പ്രവൃത്തി സ്ഥലങ്ങൾ  ന്ദർശിച്ചു. പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്്ത 

ോണാന്  ാേിച്ചത് 445 .75 മീറ്റർ സ്ക്വയർ അളവിലുള്ള ൈല് ആണ്. എീം ക്ക്ക് 

പ്രോരമുള്ള അളവ ്10287 മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ്. ൈാക്കിയുള്ള 9841.25 മീറ്റർ സ്ക്വയറില് 

ദതാട്ടീം േിളയുീം ൈലിന് മീതത ഈ വർഷ്ീം മണ്തേയ്യാല / തട്്ട തിരിക്കല് എടുു9േയുീം 

മറ്റുീം തചയ്തു. 15 ദപരുതട ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലത്താണ് ദതാട്ടീം േിള 

തചയ്തത്.(ദഗാപാലന് , ദേശവന് ,  ര വതി,  തീഷ്്   കുമാർ , രഹിയാനത്, 

രാജപ്പന്രജപ്പന് , പാരുകുട്ടിയമ, സുസലഖ, അബ്ദുള്ള, മറിയീം, ഫാത്തിമ, ഉ ് മാന് , തമായ്തു, 

ജമീല തമായ്തു, കുലമത്, തമായ്തു ൈാരിക്കല് , നഫീ , സ നൈ, തമായ്തു ചിന, അലീമ). 

7 ദപരുതട ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലതത്ത ഫാീം ൈലിന് മീതത ഈ വർഷ്ീം മണ്ത േയ്യാല 

എടുത്തതായി േണ്ടു. (അമേ് ആലിയസ്സന് , അമേ് അരീക്കാപുരത്, േൈീർ , എല് ി, 

പൌദലാ  ് , ഫിദലാമിന, മൂ ) 

നൌഷ്ാേ് ൈാരിക്കലിതയും ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലതത്ത ഫാീം ൈലിന് മീതത ഈ വർഷ്ീം 

തട്്ട തിരിച്ചു. മറിയു9ട്ടി പൌദലാ ിതയും ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലതത്ത ൈലിന് മീതത 

വീട് എടുത്തതിനാല് ൈല് നശിച്ചു ദപായിട്ടുല് .  

1603002001/LD/314093 ഫാീം ൈനഡിീംഗ് പന്നിച്ചാല് പ്രദേശീം  

അദപഷികിച്ച 42  ഉടമസ്ഥരുതട പ്രവൃത്തി സ്ഥലീം  ന്ദർശിച്ചു. 15 ദപരുതട  ഫാീംൈലിീംഗ് 

തചയ്ത ദതാട്ടങ്ങളില് ഈ വർഷ്തത്ത തോള്ളിതയും പണി എടുത്തതായി ോണാന് 

േഴിഞ്ഞു.(കൃഷ്നന്ു9ട്ടി തചറുമലയില്, അമേ് കുറ്റിതതാടുവില്, സപലി പപ്പിപ്പാടന്, 

ഇബ്രാഹിീം േടവത്്ത, തിമർഷ്ന് ദപാക്കർ, KV കുലബ്ദുള്ള േടവത്്ത, തഷ്രിഫ 

േടവത്്ത, മേ ്അരിക്കാപുറത്്ത, സഷ്നി പടിലാറ്റില് േലി, ദൈൈി ോവനവാലില്, 

ന ീമ കുന്നുമല്,  ാല്വി ഫാത്തിമ, കുലാമി ചുള്ളി, ചാദക്കാആക്കന്തിരി, ആൈിേ്  

േടവത്്ത ) 

സ ഫുനി  അരിക്കാപുറത്്ത, അവറാന് ഇബ്രായി, അവറാന് അന്ദ്രു എന്നിവരുതട  

ദതാട്ടങ്ങളില് ഈ വർഷ്ീം തട്്ട തിരിച്ചു.  



കുലാലി േപ്പദച്ചരി, ദജായി മതലു9ടി എന്നിവരുതട ഫാീംൈലിീംഗ് തചയ്ത ദതാട്ടങ്ങളില് 

ഇദപ്പാൾ വീടുപണി നടു9ന്നതായി േണ്ടു. ആയതിനാല് ഫാീംൈലിീംഗ് ോണാന് 

 ാേച്ചില്ല.ദജാണി മതലു9ടിയുതട  സ്ഥലത്്ത വീടിതയും തറയുതട പണിക്ക് എടുത്ത മണ്ണ ്

ൈലിതയും ദമതലയായതിനാല് ോണാന്  ാേച്ചില്ല. 

 

തമായ്തു അരിക്കാപുറത്തിതയും സ്ഥലത്്ത ഇദപ്പാൾ ഇഞ്ചി, വാഴ കൃഷ്ി തചയ്തതായി േണ്ടു. 

അന്ദ്രു അരിക്കാപുറത്,  ലിീം അരിക്കാപുറത് എന്നിവരുതട മഹാഗണി ദതാട്ടമാണ്. 

ദതാട്ടീം മുഴുവന് മഹാഗണിയുതട ദവരായതിനാല് ഫാീംൈലിീംഗ് തചയ്യാന് 

േഴിയാത്തതിനാല് ദതാട്ടീം േിളയാണ് തചയ്തത്.  

ൈാക്കി പ്രവർത്തി  തചയ്ത എല്ലാ സ്ഥലങ്ങകണീം തതന്ന പൂർണമായുീം ോട് മൂടിയ നിലയില് 

ആയിരുന്നു. ഈ വർഷ്തത്ത പ്രളയത്തില്  ഫാീംൈലിതയും ചില ഭാഗങ്ങൾ നശിച്ചു 

ദപായിട്ടുല്. 

163002001/LD/314083 ഫാീം ൈലിങ് പാലമുക്ക് പ്രദേശീം   

അദപഷികിച്ച 28 ഉടമസ്ഥരുതട സ്ഥലത്താണ് പ്രവർത്തി നടന്നത്. ഇതില് 22 ദപരുതട 

ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലത്താണ് ദതാട്ടീം േിള തചയ്തത്.(പുഞ്ചർ   അറ്റൈി, അല, 

അൈദുള്ള, ആലി,  ല്മത്്ത , ഉ ് മാന് , റജില, സുേീർ , അഷ്് റഫ് , അന്നമ, തമായ്തു, 

മുസ്തഫ, ഷ്രഫുേീന് , ആമിന, വിജയകുമാർ , ആ യ, മുനീ  ്, വല് മ, ലീല,  ീത, 

ഇബ്രാഹിീം) 6 ദപരുതട സ്ഥലത്്ത മാത്രമാണ് ൈല്  നിർമിച്ചിരിു9ന്നത്. 

 

1603002001/LD/314087 ഫാീം ൈനഡിീംഗ് അമ്പലവയല് പ്രദേശീം (റീ. 1) 

ഗുണദഭാഗാക്കകണതട സ്ഥലത്്ത പ്രവർത്തി തചയ്തത് പരിദശാേിച്ചു. പ്രവൃത്തി േഴില് ഒരു 

വർഷ്മായതിനാല് മുഴുവന് ോട് പിടിച്ച് പ്രദവശനീം തതന്ന അ ാേയമായ നിലയില് 

ആയിരുന്നു.ഒരു എക്കറിം ീം അതിന് മുേളിലുീം താതഴയുള്ള ദതാട്ടങ്ങളില് ഫാീം ൈീംടിങ്ങ് 

എടുത്തിട്ടുല്. തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിതല എ്ിദമറ്റിന്്്തറ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവ 

ദതാട്ടങ്ങളില് തട്്ട തട്ടായി നിർമിച്ചിരിു9ന്നത്. 

 

 



ഭവന പദ്ധതി: 

തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്  നടപ്പിലാക്കാവുന്ന പ്രവൃത്തിേളില്  വിഭാഗീം-ൈി:  മൂഹത്തില്  

അവശത അം ഭവിു9ന്ന വിഭാഗങ്ങൾു9ള്ള വയഗിഗത ആസ്തിേൾ (ഖണ്ഡിേ 5 ല ് 

പരമർശിു9ന്ന കുടുീംൈങ്ങൾക്ക് മാത്രീം) എന്നാ വിഭാഗത്തില്  തപടുന്നതാണ് ഭവന 

പദ്ധതിേൾ . പ്രോന മന്ത്രി ആവാ ് ദയാജന പ്രോരദമാ ദേന്ദ്ര/ ീംസ്ഥാന 

 ർക്കാരുേള്  ആവിഷ്ക്കരിു9ന്ന മറ്്റ ഭവന നിർമാണ പദ്ധതിേള്  പ്രോരദമാ ഏതറ്റടുു9ന്ന 

ഭവന നിർമാണത്തിതല അ വിേധ കായ ോയിേ തതാഴില്  ഘടേീം ആണ് ഈ പദ്ധതി 

പ്രോരീം ലഭയമാകുന്നത്. 

താതഴ പറയുന്ന ഭവന പദ്ധതി പ്രവർത്തിേളാണ്  വാർഡ്  ആറില് നടന്നിട്ടുള്ളത്. 

1. 1603002001/IF/359825 സലഫ് ഭവന നിര്മാണീം അനിത രവി 

2. 1603002001/IF/359831 സലഫ് ഭവന നിര്മാണീം തനൌഷ്ിര് 

3. 1603002001/IF/359834 സലഫ് ഭവന നിര്മാണീം േയഷ്ണന് 

4. 1603002001/IF/376292 സലഫ് ഭവന നിര്മാണീം ഷ്ാനി 

5. 1603002001/IF/377917 സലഫ് ഭവനീം & േക്കൂ ് നിർമാണീം ലീല 

6. 1603002001/IF/378551 സലഫ് ഭവനീം & േക്കൂ ് ചന്ദ്രന് 

7. 1603002001/IF/367669 സലഫ് ഭവനീം നിര്മാണീം തനഫീ  

 

വീട് പണി  മയത്്ത നഷ്ടമാകുന്ന തതാഴില്  േിനങ്ങള ് തതാഴിലാളിക്ക് ലഭയമാു9േ 

എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂതട ലഷികയമാു9ന്നത്. 90 തതാഴില്  േിനങ്ങളാണ് 

ലഭയമാു9ന്നത്. നാല് ഘട്ടങ്ങളായാണ് തതാഴില്  േിനങ്ങള ് ലഭയമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.  

വർക്ക്  ദോഡ്  1603002001/IF/359825 സലഫ് ഭവന നിര്മാണീം അനിത രവി, 

1603002001/IF/359834 സലഫ് ഭവന നിര്മാണീം േയഷ്ണന് എന്നീ വീടിതയും പണിേൾ  

ഇദപ്പാൾ  നടന്നു തോലിരിു9ന്നു. 

വർക്ക്  ദോഡ്  IF/377917 സലഫ് ഭവനീം & േക്കൂ ് നിർമാണീം ലീല, IF/376292 

സലഫ് ഭവന നിര്മാണീം ഷ്ാനി, IF/378551 സലഫ് ഭവനീം & േക്കൂ ് ചന്ദ്രന്  എന്നീ  

സലഫ് ഭവന പദ്ധതി ഫയലുേളില്  90 തതാഴില്  േിനങ്ങള ് വീടിതയുംയുീം 6 തതാഴില്  

േിനങ്ങൾ  േക്കൂ ിതയുംയുീം ലഭിച്ചിട്ടുല്. 



ദറാഡ ്ദോണ്ത  ക്രീറ്റ ്മീറ്റര ് 

1. 1603002001/RC/272654 േടന്നലാട്ട് കുന്്ന ഇബ്രാഹിീം തതദക്കതില് ഭാഗീം ദറാഡ് 

ദോണ്ക്രീററ്  

എീം ക്േിതല അളവ ്പ്രോരീം ഉള്ള ദറാഡു പണി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുല്. നീളീം 1൦൦.8 

മീറ്റർ  വീതി 3.025 മീറ്റർ .  ിറ്റി ണ്ത  ഇന്ഫർദമഷ്ന്  ദൈാർഡ ്സ്ഥാപിച്ചിട്ടുല് 

 

2. 1603002001/RC/273145 പന്നിച്ചാല് ദോപുഴ അമ്പലവയല് ദറാഡ് ദോണ്ക്രീറ്്റ 

 

എീം ക്േിതല  അളവ ്പ്രോരീം ഉള്ള ദറാഡു പണി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുല്.  ിറ്റി ണ്ത  

ഇന്ഫർദമഷ്ന്  ദൈാർഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുല് 

കുളീം നിർമാണീം 

1. 1603002001/WC/315258 കുളീം നിര്മാണീം & േയര ്ഭൂവസ്ത്രീം ദറാ മ പൂദണാലി. 

തമഷ്ർതമയും് ക്ക്ക് പ്രോരീം ഉള്ള കൃതയമായ അളവ ്കുളത്തിന് ഉല്. നീളീം 1൦ മീറ്റർ  വീതി 

8മീറ്റർ . കുളീം ഇദപ്പാഴുീം ഉപദയാഗപ്രേമായ രീതിയില് തുടരുന്നു. മുഴുവന് തതാഴില് 

േിനങ്ങകണതടയുീം ദവതനീം ലഭിച്ചു. 

 ിറ്റി ണ്ത  ഇന്ഫർദമഷ്ന്  ദൈാർഡ ്സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. 

 

േിണർ  നിര്മാണീം 

1. 1603002001/IF/383669 േിണർ  നിർമാണീം ത യിദു  

2. 1603002001/IF/383661 േിണർ  നിർമാണീം സുസൈേ 

 

േിണറിതയും പണി പൂർത്തിയായതായി ോണാന് േഴിഞ്ഞു. േിണർ 

ഉപദയാഗപ്രേമാണ്. തതാഴിലുറപ്പ് പണിയുതട മുഴുവന് ദവതനവുീം േിട്ടിയതായി 

അറിയാന് േഴിഞ്ഞു. ഡിദലേ ദൈാർഡ് ഫീല്ഡില് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുല്. 

 

 

 



നിർദേശങ്ങള ് 

 എ്ിദമറ്്റ പ്രോരമുള്ള തതാഴിലുേളാണ് തതാഴിലാളിേൾ  പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്തു 

തചയ്യുന്നത് എന്നു ഉറപ്പ് വരുത്തണീം. 

 പ്രവൃത്തി തചയ്യുന്ന  മയത്്ത നിർദേശങ്ങള ് നംാന്   ാദങ്കതിേ വിേയാഭയാ ീം 

ലഭിച്ച ആകണതട  ന്ദർശനീം നിർൈന്ധമാേണീം. 

 പ്രവൃത്തി തചയ്ത സ്ഥലതത്ത അളവുേൾ  ദരഖതപ്പടുത്തിയതിന് ദശഷ്ീം മാത്രീം 

എീം.ക്ക്ക് എഴുതുേ. 

 അതാത് പ്രവൃത്തിേൾ  തചദയ്യല  മയങ്ങളില്  മാത്രീം തചയ്യുന്നതിനായി പ്ലാന്  

തയ്യാറാകുേ 

 േർഷ്േരുതട ഭൂമിയില്  തചയ്യുന്ന പ്രകൃതി വിഭവ പരിപാലന പ്രവൃത്തിേള്  

ശാസ്ത്രീയമായി തചയ്യുന്നതിം ള്ള നടപടിേൾ   വീേരിു9േ. 

 സ റ്്റ ഡയറിേളില്   ന്ദർശന വിവരങള്   ാദങ്കതിേ വിേധ കായര്  നിർൈന്ധമായുീം 

ദരഖതപ്പടുത്തണീം. 

  ിറ്റി ാന്  ഇന്ഫർദമഷ്ന്  ദൈാർഡ്  പ്രവർത്തി തുടന്ന ന്ന  മയത്്ത കൃതയമായി 

ഫീല്ഡില്  സ്ഥാപിക്കണീം. 

 പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തില്  തതാഴിലാളിേതള പങ്കാളിേലാു9േയുീം ഓദരാ 

പ്രദേശത്തിന് ദചർന്ന തതാഴിലുേള്  തതാഴിലാളിേകണതട നിർദേശ പ്രോരീം 

ഉൾതപ്പടുത്തുേയുീം ദവണീം. 

 വയഗിഗത ഉപദഭാഗാക്കകണതട താദന രയ പ്രോരമല്ല മറിച്ച് പദ്ധതി ആസൂത്രണ 

പ്രോരമാണ ്പ്രവർത്തിേള്  തചയ്യുന്നത് എന്നു ഉറപ്പു വരുത്തണീം. 

 ഓഫീ ില്  മ്ര ് ദറാകണേകണീം സ റ്്റ ഡയറിയുീം  വീേരിു9ദമ്പാള്  എല്ലാ 

ോരയങ്ങകണീം ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുല് എന്നു പരിദശാേിദക്കലതാണ്. 

 

 

 

 



7 രജി്റുേള ് 

1. തതാഴില്  ോർഡിം ള്ള കുടുീംൈ അദപഷികയുതട രജി്ര്  

2. ഗ്രാമ ഭ  രജി്ർ  

3. തതാഴില്  ആവശയതപ്പട്ടതുീം തതാഴില്  തോടുത്തതുീം  ീംൈന്ധിച്ച രജി്ര്  

4. പ്രവൃത്തിയുതട ലിസ്റ്റീം,തചലവുീം വിശോീംശങ്ങകണീം  ീംൈന്ധിച്ച രജി്ർ  

5. സ്ഥിര ആസ്തിേകണതട രജി്ർ  

6. പരാതി രജി്ർ  

7.  ാേന രജി്ർ  

പഞ്ചായത്തിതല 7 രജി്റുേള്  പരിദശാേിച്ചതില്  നിന്നു േതലത്തിയ ോരയങ്ങള്  

1. തതാഴില്  ോർഡിം ള്ള കുടുീംൈ അദപഷികയുതട രജി്ര ് 

 േവർദപജ്  ഉലായിരുന്നു 

 ത േൂറില്  നിന്നു പ്രിയും് എടുത്്ത സൂഷികിച്ചിരിു9ന്നു. 

 കൃതയമായി പരിപാലിച്ചിട്ടുല് 

2. ഗ്രാമ  ഭ രജി്ർ  

ഗ്രാമ ഭ രജി്റില്  2018-19 വർഷ്ത്തില്  രല്  ഗ്രാമ ഭേൾ  നടത്തിയിട്ടുല്. 

 2/11/18 ം  MNREGA ആഷികന്പ്ലാന്  ദലൈര ്  അങ്ങിേരിക്കല്  

116 ദപർ  പതങ്കടുത്തു 

മിം റ്്റ ്  ദലാ ് തചയ്തിട്ടില്ല. 

 15/02/2019 ം  ദേശിയ തതാഴിലുറപ്പ്   പദ്ധതിയുതട  പ്പേിതമയുംരി ആഷികന്പ്ലാന്  

അങ്ങിേരിക്കല്  

122  ദപർ  പതങ്കടുത്തു   

മിം റ്്റ ്  ദലാ ് തചയ്തിട്ടില്ല. 

3. തതാഴില്  ആവശയതപ്പട്ടതുീം തതാഴില ് തോടുത്തതുീം  ീംൈന്ധിച്ചുള്ള രജി്ര്  

ത േൂർ   നിന്നുള്ള ദോപ്പി സൂഷികിച്ചിട്ടുല് 



േവർദപജ് ഉലായിരുന്നു 

4. പ്രവൃത്തിയുതട ലിസ്റ്റീം തചലവുീം വിശോീംശങ്ങകണീം  ീംൈന്ധിച്ചുള്ള രജി്ര്  

പാർട്്ട  എ പ്രവർത്തി രജി്ര്  കൃതയമായി സൂഷികിച്ചിട്ടുല്. പാർട്്ട  ൈി പ്രവർത്തി തിരിച്ച്  

േന്ദ ാളിദഡറ്്റ തചയത് സൂഷികിച്ചിട്ടില്ല. 

5. സ്ഥിര ആസ്തിേകണതട രജി്ർ  

 ആസ്തി രജി്റില്  9/6/2018 ം  ദശഷ്ീം  ഒരു ആസ്തിയുതടയുീം വിവരങ്ങള്  

ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല. 

6. പരാതി രജി്ർ  

 1/8/2016 ം  ദശഷ്ീം ഒരു പരാതിയുീം  ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല  

7.  ാേനരജി്ർ  

 േവർദപജ് ഉലായിരുന്നു 

 2018-19 വർഷ്തത്ത ലി്് ഉലായിരുന്നു 

 ത േൂർ  ദോപ്പിയാണ് ഫയലില്  സൂഷികിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

തതാഴിലിം ള്ള അദപഷിക 

തതാഴിലാളിേൾ  ആരുീം തതന്ന അവരവർക്ക് തതാഴില്  ആവശയമുള്ള  മയത്്ത 

തതാഴിലിന് അദപഷികിു9ന്നില്ല.എ്ിദമറ്്റ വതര തറഡിആയതിം  ദശഷ്ീം തതാഴിലിന് 

അദപഷികിു9ന്നതിനാല്  അദപഷികിച്ച്  േിവ ത്തിനേീം തതാഴില്  ലഭിു9ന്നതായാണ് 

ോണാന്   ാേിച്ചത്.ആയതിനാല്  ഇത് വതര തതാഴിലില്ലായ്മ ദവതനീം ലഭിദക്കല 

ആവശയീം വന്നിട്ടില്ല 

മ്ർ  ദറാകണേള ് 

പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്തു മ്ർ  ദറാള്  എത്തിച്ചു നദംലത് അതതു ഓവർ ിയര ് മാര ് 

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

ഉത്തരവ് പ്രോരീം പറയുന്നുതലങ്കിലുീം ദമറ്്റ മാർ  ത്തതന്നയാണ് മ്ര്  ദറാള്  

പഞ്ചായത്തുേളില് എത്തിു9ന്നത്. 

 



ഗ്രാമ ഭയുതട അഗീോരീം  

22/10/2019 ന് വാർഡ്  6 എടവേ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്   നടന്ന ദ ാഷ്യല്  ഓഡിറ്്റ  

ഗ്രാമ ഭയില്   വാഗത പ്ര ീംഗീം വാർഡ് തമമ്പർ ശ്രീ നജ്മുദീന് നിർവഹിച്ചു. 

തതാഴിലാളിേളില് നിന്്ന 100 േിവ ീം തതാഴില് പൂർത്തിയാക്കിയ  ദറാ മ പൂദണാലിതയ 

ദയാഗത്തിതയും അേയഷികയായി തതരതലടുത്തു .തുടർന്്ന ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ ദലാക്ക് 

റിദ ാഴ്സ് ദപഴ്സണ്ത രജനി ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റതനു9റിച്ചുീം ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ ലഷികയങ്ങതള 

കുറിച്ചുീം ആമുഖ പ്ര ീംഗത്തില് വിശേീേരിച്ചു. പിന്നീട് VRP മാരായ  ജിലാഷ്്, ശരത്, 

ദഗാപിേ, ശ്രുതി എന്നിവർ റിദപ്പാർട്്ട അവതരിപ്പിച്ചു.  

പതങ്കടുത്തവർ: ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ ദലാക്ക് റിദ ാഴ്സ് ദപഴ്സണ്ത ,ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ 

വിദല്ലജ് റിദ ാഴ്സ് ദപഴ്സണ്തമാർ , എന് ആർ ഇ ജി എ ഓഫീ ർ ഷ്ിദനാജ്,ദജാ ്, 

വിജിലന് ് ആന്ഡ് ദമാണിറ്ററിീംഗ് േമിറ്റി അീംഗങ്ങൾ. 

 

15 േിവ ത്തിനേീം തതാഴില് ോർഡ് ലഭിു9ന്നതിം ള്ള അവോശതത്തു9റിച്ച് ചർച്ചേൾ 

നടന്നദപ്പാൾ തതാഴില്ോർഡ് എല്ലാവർു9ീം ലഭിച്ചതായി തതാഴിലാളിേൾ അറിയിച്ചു. 

എന്നാല് തതാഴില് ോർഡിം ള്ള ദഫാദട്ടാ തതാഴിലാളിേൾ തതന്ന എടുത്തു നല്കുന്നതായി 

തതാഴിലാളിേൾ അറിയിച്ചതിതന തുടർന്്ന ഇത്  ൌജനയമായി എടുത്തു നല്േണതമന്ന 

നിർദേശീം റിദ ാൾ ് ദപൾ ണ്ത മുദന്നാട്്ട വച്ചു. 

തതാഴിലിം ള്ള അദപഷിക പഞ്ചായത്്ത ഫ്രല് ഓഫീ ില് നല്േി അതിന്തറ ര ീത് 

വാങ്ങാറുദലാ എന്്ന റിദ ാഴ്സ് ദപഴ്സണ്ത രജനി ദചാേിച്ചു. തതാഴിലുറപ്പ് ഓഫീ ിലാണ് 

അദപഷിക നല്ോതറന്്ന ദമറ്്റമാർ  പറഞ്ഞു. തുടർന്്ന ഇനി മുതല് ഉള്ള അദപഷിക ഫ്രല് 

ഓഫീ ില് നല്കുവാം ീം നിർദദശീം വച്ചു.  മാ ങ്ങളായി ദവതനീം േിട്ടിയിട്്ട എന്്ന 

തതാഴിലാളിേൾ പറഞ്ഞു. എന്നാല് പരാേി നല്ോദറാ ഡിമായും ് തചയ്യാദറാ ഇതല്ലന്്ന 

തതാഴിലാളിേൾ പറഞ്ഞു. നിശ്ചിത േിവ ത്തിനേീം തതാഴില് ലഭിച്ചിതല്ലങ്കിലുീം ൂംലി 

ലഭിച്ചിതല്ലങ്കിലുീം ദരഖാമൂലീം പരാതി പഞ്ചായത്തില് എഴുതി നല്ോം ീം തതാഴില് 

ആവശയമുള്ളദപ്പാൾ വയഗിഗതമാദയാ ൂംട്ടമാദയാ ഡിമാന്റ് തചയ്യാം ീം ഗ്രാമ ഭയില് 

നിർദേശിച്ചു.  

തതാഴിലാളിേൾ അയല്ക്കൂട്ടീം വഴി േർഷ്േതരയുീം നാട്ടുോതരയുീം ഉൾതപ്പടുത്തി പദ്ധതി 

ആസൂത്രണീം തചയ്യാം ീം ൂംടാതത ോർഷ്ിേ േലലർ ഉലാക്കാം ീം ഗ്രാമ ഭയില് 

നിർദദശീം വച്ചു. 

തുടർന്്ന കുടിതവള്ളീം ,പ്രാഥമിേ ശുശ്രൂഷ് േിറ്്റ, തണല് എന്നിവ തതാഴിലിടത്തില് 

ലഭിു9ന്നുദലാ എന്്ന റിദ ാഴ്സ് ദപഴ്സണ്ത ആരാഞ്ഞു; എന്നാല് തങ്ങൾക്ക് 

കുടിതവള്ളതമാഴിതേയുള്ള ഇത്തരീം  ൌേരയങ്ങൾ ലഭിു9ന്നിതല്ലന്്ന തതാഴിലാളിേൾ 



എല്ലാവരുീം പറഞ്ഞു. ഫ്് എയ്ഡ ്ദൈാക്്സ നിർൈന്ധമായുീം തതാഴിലിടത്്ത ഉലാേണതമന്ന് 

നിർദദശിച്ചു. 

പണിസ്ഥലത്്ത അപേടങ്ങൾ ഉലായാല് ഉടന് തതന്ന അവതര ആശുപത്രിയില് 

എത്തിക്കണീം. ഇക്കാരയീം സ റ്റില് ഡയറിയില് ദരഖതപ്പടുത്തണീം ; തുടർന്്ന അവരുതട 

ചിേിത്സാതചലവുേൾ  ീംൈന്ധിച്ച ൈില്ലുേൾ ഉൾതപ്പടുത്തി ദമറ്റുീം സ്ഥലത്്ത 

ഉലായിരുന്ന മറ്്റ തതാഴിലാളിേകണീം  ാഷികയതപ്പടുത്തി പഞ്ചായത്തില് ദരഖാമൂലീം അദപഷിക 

നല്േണതമന്ന ്ദലാക്ക് റിദ ാഴ്സ് ദപഴ്സണ്ത നിർദദശീം നല്േി. 

ഫയലില് സൂഷികിദക്കല പല ദരഖേകണീം ഫയല് പരിദശാേനയില് ഫയലില് ോണാന് 

േഴിലില്ല. ഇത് കൃതയമായി ഫയലില് സൂഷികിദക്കലതാതണന്ന് റിദ ാൾ ് ദപഴ്സണ്ത 

നിർദേശിച്ചു. എന്  ആര്  ഇ ജി ഏ  ഉദേയാഗസ്ഥർ  ഇക്കാരയീം അീംഗീേരിച്ചു. 

തുടർന്്ന പ്രവൃത്തിസ്ഥലപരിദശാേനയുമായി ൈന്ധതപ്പട്ട ് ഉലായ േതലത്തലുേൾ VRP 

ശ്രുതി അവതരിപ്പിച്ചു.  ി.ഐ.ൈി.  പല പ്രവർത്തി സ്ഥലങ്ങളിലുീം ോണാന് േഴിലില്ല; 

ആയതിനാല് കൃതയമായി  ി ഐ ൈി പ്രവർത്തി സ്ഥലത്്ത സ്ഥാപിക്കണീം എന്്ന 

നിർദേശിച്ചു. 

അേയഷികന് ചർച്ചക്ക് വിളിച്ചതിതന തുടർന്്ന േർഷ്േരുീം വിജിലന് ് ആന്ഡ് 

ദമാണിറ്ററിങ ് േമിറ്റി അീംഗവുീം തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില് ഷികീരേർഷ്േർക്ക് പ്രാോനയീം 

നല്േണതമന്നുീം ോലാവസ്ഥയ്ക്ക് അം  രിച്ചുള്ള പണി തചയ്യണതമന്നുമുള്ള ോരയീം 

ഉന്നയിച്ചു. തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില് ദതാട്ടീം പരലല് പ്രവർത്തി ഉൾതപ്പടുത്തണീം 

നിന്നുള്ള നിർദദശീം േർഷ്േരുതട ഭാഗത്തുനിന്നുലായി. 

സ്ഥല ഉടമസ്ഥർ അവരുതട ദതാട്ടങ്ങളില് തതാഴിലുറപ്പ് പണിതയടുക്കാം ള്ള അദപഷിക 

നല്കുന്നതിനായി അഞ്ചു രൂപയുതട ദഫാീം വാദങ്ങലി വരുന്നുതലന്നു ദമറ്്റ  

അറിയിച്ചതിതന തുടർന്്ന ഇത് േർഷ്േരുതട സേയില് നിന്്ന ഈടാദക്കലതിതല്ലന്നുീം 

 ൌജനയമായി നല്േണതമന്നുീം  ൈിആർപി നിർദദശിച്ചു. 

 

 

 

 

 

 

 



 തീരുമാനങ്ങകണീം,നിർദേശങ്ങകണീം 

  

 തതാഴില് ോർഡ് എടുു9ന്ന മുഴുവന് ദപർു9ീം ദഫാദട്ടാ  ഹിതീം  ൌജനയമായി 

ലഭയമാു9േ. 

 തതാഴിലിം ള്ള അദപഷിക ഫ്രല് ഓഫീ ില് നല്േണീം ;അതിതയും സേപ്പറ്്റ 

ര ീത് നല്േണീം. പരാേിേൾ ദരഖാമൂലീം എഴുതി നല്കുേ. 

 ഫയലില് ഉലാദേല ദരഖേതളല്ലാീം കൃതയമായി ഫയലില് തതന്ന സൂഷികിു9േ. 

  ി.ഐ.ൈി.എല്ലാ തതാഴിലിടങ്ങളിലുീം  സ്ഥാപിു9േ 

 തതാഴിലിടത്്ത ആവശയമായ  ൌേരയങ്ങൾ തചയ്തു നല്കുേ (തണല്, ഫ്് എയ്ഡ ്

ദൈാക്്സ ) 

 തതാഴിലാളിേൾ അയല്ക്കൂട്ടീം വഴി  േർഷ്േതരയുീം നാട്ടുോതരയുീം ഉൾതപ്പടുത്തി 

പദ്ധതി ആസൂത്രണീം തചയ്യുേ. 

 േർഷ്േർ തങ്ങകണതട ദതാട്ടത്തില് തതാഴിലുറപ്പ് പണിതയടുക്കണീം എന്്ന 

ആവശയതപ്പടുന്ന അദപഷിക  ൌജനയമായി നല്കുേ. 

 േഷ്ീരേർഷ്േർക്ക് ഗുണപ്രേീം ആകുന്ന പദ്ധതിേൾക്ക് തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില് 

പ്രാോനയീം നല്േണീം 

 ഓദരാ ോലാവസ്ഥു9ീം അം ദയാജയമായ രീതിയിലുള്ള പണിേൾ അതാത് 

 മയങ്ങളില് തചയ്താല് േർഷ്േർക്ക് അത് ഉപോരപ്രേമാകുീം. 

 ദതാട്ടീം പരലല് തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില് ഉൾതപ്പടുത്തുേ. 

 

പഞ്ചായത്തിതല എീം എന് ആർ ഇ ജി എ ഉദേയാഗസ്ഥന് ഷ്ിദനാജ് നന്ദി അറിയിച്ചു. 57 

ദപർ ദയാഗത്തില് പതങ്കടുത്തു.  ഉച്ചയ്ക്ക് 2 30 ന് തുടങ്ങിയ ദയാഗീം സവകുദന്നരീം  5 .05 ന് 

അേയഷികയുതട അം വാേദത്താതട അവ ാനിപ്പിച്ചു. 

 

 

 


