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ആമുഖീം 

ഇന്തയയിതല  ാധാരണക്കാരായ ആളുേളുതട തതാഴിൽ തെയ്യാനുള്ള അവോശതത്ത   ീംരക്ഷിച്ച ്

നിലനിർത്തുന്നതിനായി ഇന്തയൻ   പാർലതമന്റ്  അീംഗീേരിച്ച ്പ്ര ിഡണ്ട്  ഒപ്പ് തവച്ചു 2005 ത പ്റ്റീംബർ 

മാ ീം -5 നു ദേശീയ ഗ്രാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് നിയമീം നിലവിൽ വന്നു. ഈ പദ്ധതി പ്രോരീം ഗ്രാമീണ 

ദമഖലയിൽ താമ ിക്കുന്ന ഓദരാ കുടീംബത്തിനുീം ഒരു   ാമ്പത്തിേ വർഷ്ീം 100 േിവ തത്ത തതാഴിൽ  ഉറപ്പ് 

വരുത്തുന്നതിനായി ആവിഷ്ക്കരിച്ച ക്രദമണ മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയായി  

അറിയതപ്പടന്നത്.ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾതപ്പട്ട ഓദരാ കുടീംബത്തിതലയീം 18 വയസ്സ് േഴിഞ്ഞ അവിേഗ്ദ 

ോയിേ തതാഴിൽ തെയ്യാൻ താല്പരയമുള്ള ഏതതാരു വയക്തിക്കുീം തതാഴിൽ തെയ്യാൻ  ാധിക്കുീം. വിേഗ്ദ  

തതാഴിൽ  തെയ്യാൻ  േഴിവില്ലാത്ത ഗ്രാമീണ ജനതക്ക് 100 േിവ തത്ത അവിേഗ്ദ തതാഴിൽ നൽേി തോണ്ട് 

അവരുതട ോരിദ്ര്യ നിർമാർജനവീം അദതാതടാപ്പീം തതന്ന പ്രദേശതത്ത ആതി ി വിേ നവീം പദ്ധതി 

ലക്ഷയമിടന്നു. 

മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ പദ്ധതി പ്രോരീം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന എല്ലാ 

പ്രവൃത്തിേളുീം ദ ാഷ്യൽ  ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാേണീം എന്ന് നിയമത്തിതല 17(2) വകുപ്പ് പ്രോരീം 

നിഷ്കർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങതള കുറിച്ചുീം തപാതു ധനീം തെലവഴിക്കുന്നതിതന കുറിച്ചുീം പൗര 

 മൂഹീം നടത്തുന്ന പര യവീം സുതാരയവമായ പരിദശാധനയാണ് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്. 

തതാഴിലുറപ്പ് നിയമ പ്രോരീം വർഷ്ത്തിൽ രണ്ടു തവണ ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമ ഭേൾ എല്ലാ 

വാർഡുേളിലുീം കൃതയമായി നടദത്തണ്ടതാണ്. ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിലൂതട അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുീം 

സുതാരയത ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനുീം ോരയക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുീം  േ്ഭരണീം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനുീം 

 ാധിക്കുന്നു. പദ്ധതി തുേ ശരിയായ രീതിയിൽ തെലഴിച്ചിട്ടുദണ്ടാ എന്നുീം ഈ പണീം 

തെലവഴിച്ചതിനാൽ പദ്ധതിയതട ലക്ഷയീം സേവരിച്ചിട്ടുദണ്ടാ എന്നുീം ദ ാഷ്യൽ  ഓഡിറ്റ് പ്രക്രിയയിലൂതട 

േതണ്ടത്താൻ  േഴിയന്നു. 

മുഖയ ലക്ഷയങ്ങൾ  

 അവിേഗ്ദ ോയിേ തതാഴിലിൽ ഏർതപ്പടാൻ  ന്നദ്ധതയള്ള ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ അധിവ ിക്കുന്ന 

ഏതതാരു കുടീംബത്തിനുീം ഒരു  ാമ്പത്തിേ വർഷ്ീം 100 േിവ ത്തിൽ  കുറയാതത തതാഴിൽ  

ഉറപ്പാക്കുന്നദതാതടാപ്പീം  ഗുണദമൻമയള്ളതുീം സ്ഥായിയായിട്ടുള്ളതുീം ഉല്പ്പാേന ക്ഷമവമായ 

ആതി ിേളുതട സൃഷ്ടിയാണ് ഈ പദ്ധതിയതട മുഖയ ലക്ഷയീം. 

 േരിദ്ര്രുതട ഉപജീവനവമായി ബന്ധതപ്പട്ട വിഭവാടിത്തറ ശക്തി തപ്പടത്തുേ 

  ാമൂഹിേമായി പിദന്നാക്കീം നിൽക്കുന്ന എല്ലാ കുടീംബങ്ങതളയീം പദ്ധതിയിൽ ഉൾതപ്പടത്തുേ. 

 പഞ്ചായത്തീ രാജ് സ്ഥാപനങ്ങതള ശക്തിതപ്പടത്തുേ. 

 വിദശഷ്തേൾ  

 നിയമത്തിതന്റ  പിൻബലമുള്ള അവോശാധിഷ്ഠിത പദ്ധതി. 



 

 

 ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  പ്രദേശത്ത് താമ ിക്കുന്ന 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായ  ഏതതാരാൾക്കുീം 

പദ്ധതിയിൽ അീംഗമാോീം. 

 സ്ത്രീക്കുീം പുരുഷ്നുീം തുല്ലയ ദവതനീം 

 പരിസ്ഥിതി  ീംരക്ഷണീം, ോർഷ്ിേ ദമഖലയിതല അടിസ്ഥാന  ൗേരയ വിേ നീം എന്നിവയ്ക്ക് 

മുൻഗണന. 

 തതാഴിലാളിേൾ  തതന്ന പ്രവൃത്തിേൾ  േതണ്ടത്തുേയീം ആസൂത്രണതത്ത  ഹായിക്കുേയീം 

തെയ്യുന്നു. 

 ആസൂത്രണത്തിലുീം നിർവഹണത്തിലുീം തിേഞ്ഞ സുതാരയത. 

 േരാറുോദരാ ഇടനിലക്കാദരാ ഇല്ല. 

 തപാതു ജന പങ്കാളിത്തദത്താതട  ദലബർ ബഡ്ജറ്റ്. 

 ബാങ്ക് ,ദപാസ്റ്റ് ഓഫീ ് വഴി മാത്രീം ദവതന വിതരണീം. 

 സ്ത്രീേൾക്ക് മുൻഗണന. 

 േമ്പൂട്ടർ  ശീംഖല വഴിയള്ള ദമാണിറ്ററിങ്   ീംവിധാനീം. 

 ഗ്രാമ  ഭ പദ്ധതി ഓഡിറ്റ് തെയ്യുന്നു 

തതാഴിലാളിേളുതട അവോശങ്ങൾ  

1. തതാഴിൽ ോർഡിനുള്ള അവോശീം 

2. ആവശയതപ്പടന്ന  മയത്ത്  തതാഴിൽ ലഭിക്കാനുള്ള അവോശീം  .100 േിവ ത്തിൽ കുറയാതത 

തതാഴിൽ ലഭിക്കാനുള്ള അവോശീം.തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട്  15 േിവ ത്തിനുള്ളിൽ ലഭിക്കാനുള്ള 

അവോശീം.15 േിവ ത്തിനുള്ളിൽ  തതാഴിൽ  ലഭിച്ചില്ല എങ്കിൽ തതാഴിലില്ലായ്മ ദവതനീം ലഭിക്കാനുള്ള 

അവോശീം. 

3. 15 േിവ ത്തിനുള്ളിൽ ദവതനീം ലഭിച്ചില്ല എങ്കിൽ  ദവതനത്തിതന്റ 0.05 % നഷ്ടപരിഹാരീം 

ലഭിക്കാനുള്ള അവോശീം. 

4. ഏതറ്റടക്കുന്ന പ്രവർത്തിേൾ ആസൂത്രണീം തെയ്യുവാനുീം തഷ്ൽഫ് ഓഫ് ദപ്രാജക്ട് ് 

തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള അവോശീം 

5. താമ  സ്ഥലത്തിതന്റ 5 േിദലാ മീറ്റർ ചുറ്റളവിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭയമാക്കാനുീം ലഭിച്ചിതല്ലങ്കിൽ 

കൂലിയതട 10% അധിേമായി ലഭിക്കുവാനുള്ള അവോശീം. 

6. പണി സ്ഥലത്ത് കുടിതവള്ളീം ,തണൽ,പ്രഥമശുശ്രൂഷ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള  അവോശീം.പണി 

സ്ഥലത്തുണ്ടാകുന്ന അപേടങ്ങൾക്ക്  ൗജനയ െിേിത്സ  ൗേരയീം,ആശുപത്രിയിൽ  െിേി  ദവണ്ടി 

വരുദമ്പാൾ  പകുതി ദവതനീം)പ്രവൃത്തി തെയ്തു തോണ്ടിരിക്കുന്ന മസ്റ്റർ ദറാൾ തീരുന്നത് വതര മാത്രീം (

അപേട മരണങ്ങൾക്ക് എക്സ്ഗ്ദഗ്രഷ്യ 25000 രൂപ  .  

7. തതാഴിൽ തെയ്ത് േഴിഞ്ഞാൽ 15 േിവ ത്തിനുള്ളിൽ ദവതനീം ലഭിക്കാനുള്ള അവോശീം 

8. ദവതന വിതരണത്തിതല ോല താമ ത്തിനു നഷ്ട പരിഹാരീം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവോശീം 



 

 

9. 5 വയസ്സിൽ താതഴയള്ള  5 കുട്ടിേതളങ്കിലുീം തതാഴിലാളിേദളാതടാപ്പീം ദജാലിസ്ഥലത്ത് 

വരുേയാതണങ്കിൽ അവതര ദനാക്കുന്നതിനായി ആയയതട ദ വനീം. 

10. ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിനുള്ള അവോശീം. 

തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ നടപ്പിലാക്കാവന്ന പ്രവൃത്തിേൾ 

വിഭാഗീം എ: പ്രകൃതി വിഭവ പരിപാലനവമായി ബന്ധതപ്പട്ട തപാതു പ്രവൃത്തിേൾ  

1. കുടിതവള്ള ദരാതസ്സുേൾ ഉൾതപ്പതടയള്ള ഭൂഗർഭ ജല വിതാനീം ഉയർത്തുന്നതിന് ആവശയമായ 

അടിയണേൾ,മണ്തതടയണേൾ ,അണേൾ ,തെക്ക ഡാമുേൾ  തുടങ്ങിയ 

ജല ീംരക്ഷണത്തിനുീം,ജലതോയ്ത്തിന്നുീം  ഹായേേരമായ നിർമിതിേൾ. 

2. ഓദരാ നീർത്തടത്തിതന്റയീം  മഗ്ര പരിപാലനത്തിന് ഉതകുന്ന ഇടതപടലുേൾ. 

3. തോണ്ടൂർ  ട്രഞ്ചുേൾ  ,തട്ടുതിരിക്കൽ , ദോണ്ടൂർ  ബണ്ടുേൾ ,  േല്ല്  തടയണേൾ ,ഗയാബിദയാത  

നിർമിതിേൾ,,നീരുറവ പ്രദേശത്തിതന്റ  പരിദപാഷ്ണീം തുടങ്ങിയ നീർത്തട പരിപാലന 

പ്രവൃത്തിേൾ,  

4. സൂഷ്മ –തെറുേിട ജലദ െന പ്രവൃത്തിേളുീം തതാടേൾ/േനാൽ എന്നിവയതട 

നിർമ്മാണീം,പുനരുദ്ധരണീം,തമയിന്റന ്  എന്നീ പ്രവൃത്തിേളുീം. 

5. ജല ദ െന കുളങ്ങളുതടയീം മറ്റ് ജലദരാതസ്സുേളുതടയീം ആഴീം കൂട്ടൽ  ഉൾതപ്പതടയള്ള 

പരമ്പരാഗത ജലദരാതസ്സുേളുതട പുനരുദ്ധരണവീം. 

6. േടദലാരങ്ങളിലുീം കുളങ്ങളുതട അരിേിലുീം േനാൽ ബണ്ടുേളിലുീം ദറാഡുേളുതട ഓരത്തിലുീം 

,വനഭൂമിയിലുീം,മറ്റ് തപാതു ഭൂമിയിലുീം ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ അടക്കമുള്ള മരീം വച്ച ് പിടിപ്പിക്കലുീം 

വനവത്േരണവീം.ഇവയിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന ആോയത്തിതന്റ  അവോശീം ഖണ്ഡിേ 5 

ൽ പരമർശിക്കുന്ന കുടീംബങ്ങൾക്ക് നൽദേണ്ടതാണ്. 

7. തപാതു ഭൂമിയിതല വിേ ന പ്രവൃത്തിേളുീം. 

വിഭാഗീം-ബി:  മൂഹത്തിൽ  അവശത അനുഭവിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള വയക്തിഗത ആതി ിേൾ (ഖണ്ഡിേ 

5 ൽ  പരമർശിക്കുന്ന കുടീംബങ്ങൾക്ക് മാത്രീം) 

1. ഖണ്ഡിേ 5 ൽ  പരമർശിക്കുന്ന കുടീംബങ്ങൾക്ക്  ഭൂമിയതട ഉല്പാേന ക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി 

ഭൂ വിേ നവീം,േിണറുേൾ ,കുളങ്ങൾ ,മറ്റ്ജല തോയ്ത്ത് നിർമ്മിതിേൾ എന്നിവ ഉൾതപ്പതടയള്ള ജല 

ദ െനത്തിനാവശയമായ അടിസ്ഥാന  ൗേരയങ്ങൾ  ലഭയമാക്കൽ, 

2. പഴകൃഷ്ി,പട്ടുനൂൽ കൃഷ്ി,ദതാട്ട വിള കൃഷ്ിഫാീം ദഫാദറസ്ട്രി എന്നിവയിലൂതട ആജീവനീം 

തമച്ചതപ്പടത്തൽ . 

3. ഖണ്ഡിേ 5 ൽ സൂെിപ്പിക്കുന്ന കുടീംബങ്ങളുതട തരിശ് ഭൂമി/പാഴ്ഭൂമി വിേ ിപ്പിച്ച ് കൃഷ്ിക്ക്  

അനുദയാജയമാക്കൽ, 

4. പ്രധാന മ്ി ആവാ ് ദയാജന പ്രോരദമാ ദേ്ദ്ര/ ീംസ്ഥാന  ർക്കാരുേൾ  ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്ന 

മറ്റ് ഭാവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിേൾ  പ്രോരദമാ ഏതറ്റടക്കുന്ന ഭാവന നിർമ്മാണത്തിതല അവിേഗ്ദ്ധ 

ോയിേ തതാഴിൽ ഘടേീം, 



 

 

5. മൃഗപരിപാലനീം ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന  ൗേരയങ്ങൾ ആയ ദോഴിക്കൂട്, 

ആട്ടിൻ കൂട്,തതാഴുത്ത് ,പുൽ തത്താട്ടി എന്നിവയതട നിർമ്മാണവീം 

6. മത്സയ ബന്ധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ  ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന അടിസ്ഥാന  ൗേരയങ്ങൾ  

ആയ മത്സയീം ഉണക്കുന്ന ദേ്ദ്രങ്ങശ ,മത്സയീം സൂക്ഷിയ്ക്കുന്ന ദേ്ദ്രങ്ങൾ  എന്നിവ നിർമ്മിക്കലുീം 

വർഷ്ക്കാലത്ത് മാത്രീം തവള്ളീം ലഭിക്കുന്ന തപാതു കുളങ്ങളിൽ  മത്സയീം വളർത്തുന്നതിന് അടിസ്ഥാന 

 ൗേരയീം ഒരുക്കലുീം, 

വിഭാഗീം- ി : ദേശീയ ഗ്രാമീണഉപജീവന മിഷ്തന്റ  നിബന്ധനേൾ അനു രിക്കുന്ന  വയീം  ഹായ 

 ീംഘങ്ങൾക്ക് തപാതു അടിസ്ഥാന  ൗേരയങ്ങൾ  

1. ോർഷ്ിദോത്പന്നങ്ങളുതട ഈടറ്റ  ീംഭരണ  ൗേരയീം ഉൾതപ്പതട ഉള്ള വിടതവടപ്പിന് ദശഷ്ീം 

ആവശയമായി വരുന്ന  ൗേരയങ്ങൾ,സജവ വളീം എന്നിവയ്ക്ക് ആവശയമായ സ്ഥായിയായ 

അടിസ്ഥാന  ൗേരയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുേ വഴി ോർഷ്ിദോത്പാേന ക്ഷമത 

വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തിേളുീം, 

2.  വയീം  ഹായ  ീംഘങ്ങളുതട ഉപജീവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശയമായ തപാതുവർക്ക് 

തഷ്ഡുേളുതട നിർമ്മാണവീം. 

വിഭാഗീം-ഡി : ഗ്രാമീണ അടിസ്ഥാന  ൗേരയങ്ങൾ  

1. നിർദേശിക്കതപ്പട്ട മാനേണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഖര-ദ്ര്വയ മാലിനയ 

 ീംസ്ക്കരണത്തിനുീം,തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിതല  മല മൂത്ര വിസ്സർജനീം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുീം ദവണ്ടി 

മു\ വത്മാദയാ  ർക്കാർ വകുപ്പുേളുതട ഇതര പദ്ധതിേളുമായി  ീംദയാജിപ്പിച്ച ് തോദണ്ടാ 

വയക്തിഗത േക്കൂസുേൾ ,സ്കൂൾ ദടായിതലറ്റുേൾ ,അങ്കണവാടി ദടായിതലറ്റുേൾ  തുടങ്ങിയ ഗ്രാമീണ 

ശുെിതവവമായി ബന്ധതപ്പട്ട പ്രവൃത്തിേൾ. 

2. ഒറ്റതപ്പട്ടു േിടക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങതളയീം നിർദ്ദിഷ്ട ഗ്രാമീണ ഉല്പാേന ദേ്ദ്രങ്ങതളയീം നിലവിലുള്ള ദറാഡ് 

ശീംഖലയമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള, എല്ലാ േലാവസ്ഥയിലുീം ഉപദയാഗിക്കാൻ  പറ്റുന്ന ഗ്രാമീണ 

ദറാഡുേളുതട നിർമ്മാണവീം,ഓടേൾ  േലുങ്കുേൾ  എന്നിവ ഉൾതപ്പതടയള്ള ഗ്രാമത്തിതല ഈടറ്റ 

ഉൾദറാഡുേളുതടയീം നിർമ്മാണവീം, 

3. േളി സ്ഥലങ്ങളുതട നിർമ്മാണവീം, 

4. തവള്ള തപ്പാക്ക നിയ്ണ  ീംരക്ഷണ പ്രവൃത്തിേൾ ,തവള്ള തക്കട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള ജല 

നിർഗമന പ്രവൃത്തിേൾ,മഴതവള്ളീം തേട്ടി നിൽക്കുന്ന താഴ്ന്ന തപാതു സ്ഥലങ്ങളുതട 

തമച്ചതപ്പടത്തൽ,തീര പ്രദേശതത്ത  ീംരക്ഷണത്തിന്നായള്ള ദസ്റ്റാീം വാട്ടർ  ഡ്രയിനുേൾ  എന്നിവ 

ഉൾതപ്പതടയള്ള തപാതു അടിസ്ഥാന  ൗേരയങ്ങൾ ,ദറാഡുേളുതട പുനരുദ്ധരണീം, ദുരന്ത 

പ്രതിദരാധ തയ്യാതറടപ്പുേൾ തമച്ചതപ്പടത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തിേളുീം, 

5. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുേൾ, വനിതാ  വയീം  ഹായ  ീംഘങ്ങളുതട തഫഡദറഷ്നുേൾ,തോടങ്കാറ്റ്  

ബാധിതർക്കുള്ള അഭയ ദേ്ദ്രങ്ങൾ ,അങ്കണവാടി ദേ്ദ്രങ്ങൾ ,ഗ്രാമീണ െന്തേൾ എന്നിവയ്ക്ക് 

ആവശയമുള്ള തേട്ടിടങ്ങളുതട നിർമ്മാണവീം,ഗ്രാമ /ദലാക്ക് തല ശ്മശാനങ്ങളുതട നിർമ്മാണവീം, 



 

 

6. ദേശീയ ഭക്ഷയ സുരക്ഷാ നിയമീം 2013 (20/2013) തല വയവസ്ഥേൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ആവശയമായി 

വരുന്ന ഭക്ഷയ ധാനയ ശീംബരണിേളുതട നിർമ്മാണവീം, 

7. മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് നിയമ പ്രോരീം ഏതറ്റടക്കുന്ന നിർമ്മാണ 

പ്രവൃത്തിേളുതട എസ്റ്റിദമറ്റിതന്റ ഭാഗമായി വരുന്ന നിർമ്മാണ  ാമഗ്രിേളുതട ഉല്പാേനവീം. 

8. മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രോരീം സൃഷ്ടിക്കതപ്പട്ട തപാതു 

ആതി ിേളുതട അറ്റകുറ്റപണിേളുീം, 

9. ഇത്  ീംബന്ധിച്ചു  ീംസ്ഥാന  ർക്കാരുമായി കൂടിയാദലാെന നടത്തി ദേ്ദ്ര  ർക്കർ 

വിജ്ഞപനീം തെയ്യുന്ന മറ്റ് ഏതതാരു പ്രവൃത്തിയീം. 

 

 

എടവേഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിതല ഒൻപതാീം  വർഡായ തെറുവയൽ വാർഡിൽ  ദ ാഷ്യൽ  ഓഡിറ്റിന് 

വിദധയമാേിയ ഫയലുേൾ  

ന

മ്പ

ർ  

പ്രവൃത്തിയതട ദപര് വർക്ക് ദോഡ് ആരീംഭിച്ച 

തിയ്യതി 

എസ്റ്റിദമറ്റ് 

തുേ 

ഓഡിറ്റ് 

ോലയളവിൽ

തെലവഴിച്ച 

തുേ 

1 വള്ളിയൂർ ോവ്  സഡ്രദനജ് 1603002001/FP/3

46794 

15-03-2019 497500 

 

14094 

2 േവണകുന്ന് പടദശഖര 

ദറാഡ്  ദോതഗ്രീറ്റ് 

1603002001/RC/2

72601 

22-11-2018 500000 484031 

3 തോടമയിൽ  ദറാഡ് 

മന്ന്പണി 

1603002001/RC/2

85690 

21-03-2019 114250 82592 

4 ദജാ ് ദതാട്ടി പറദനാളിൽ 

വയൽ  കുളീം 

1603002001/IF/40

2460 

11-03-2019 73000 66849 

5  ഫാീം ബടിീംഗ് തെറുവയൽ  1603002001/LD/31

9279 

05-10-2018 385085 373445 

 

6 TSP ഭവന നിർമാണീം 

അമ്മുകുട്ടി 

1603002001/IF/38

7056 

08-03-2019 25000 14092/ 

7 ഫാീം ബണ്ടിീംഗ് േവണകുന്ന് 1603002001/LD/31

9281 

06-10-2018 385085 377861 

8 സലഫ് ഭവന നിർമാണീം 

പ്രീത  ദന്താഷ്്  

1603002001/IF/36

3207 

28-12-2018 24840 24390 

9 ഫാീം ബണ്ടിീംഗ് മുക്കത്ത്  ഭാഗീം 1603002001/LD/31 04-10-2018 385085 293129 



 

 

9276 

10 ഫാീം ബണ്ടിീംഗ് പുള്ക്കൽ  1603002001/LD/31

9278 

16-01-2019 385085 192945 

 

 

11 TSP ഭവനീം േറുത്ത 1603002001/IF/36

3276 

18-01-2019 25390 7588 

12 വയൽ കുളീം ആന്റണി 

തുപ്പുീംേര 

1603002001/WC/3

16145 

11-03-2019 162000 109865 

13 സലഫ് ഭവനീം ശ്രീദലഖ 

കൃഷ്ണൻകുട്ടി 

1603002001/IF/37

4216 

01-02-2019 42500 36390 

14 ഫാീം ബണ്ടിീംഗ് മാടനിേടവ്  1603002001/LD/31

9282 

05-02-2019 385085 99653 

15 ഫാീം ബടിീംഗ് തോല്ലിയിൽ 

ഭാഗീം റീെ് 2 

1603002001/LD/31

9277 

03-10-2018 385085 354125 

      

 

ഫയൽ  പരിദശാധനയീം േണ്ടത്തലുേളുീം 

േവർ  ദപജ് 

 ആനുവൽ മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ പ്രോരീം അനു രിച്ച ് ഒദര ഫയലുേളിലുീം േവർ ദപജ് 

ഉണ്ടായിരിേണീം. 

 തെറുവയൽ വാർഡിതല  15 വർക്കുേളുദടയീം ഫയലുേളിൽ എ.എീം. ി പ്രോരമുള്ള േവർ 

ദപജ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

തെക്ക് ലിസ്റ്റ് 

 ആനുവൽ  മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ അനു രിച്ചു ഓദരാ ഫയലിലുീം ദരഖേളുതട തെക്ക് ലിസ്റ്റ്  

ഉണ്ടായിരിദക്കണ്ടതാണ്. 

 തെറുവയൽ  വാർഡിതല  ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാേിയ 15 പ്രവൃത്തി ഫയലുേളിലുീം 

തെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

ആക്ഷൻ പ്ലാൻ  ദോപ്പി 

 ആനുവൽ മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ അനു രിച്ചു ഓദരാ ഫയലിലുീം അതാത് പ്രവൃത്തിേൾ ഉൾതപ്പട്ട 

ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദപജിതന്റ ദോപ്പി   ഉണ്ടായിരിദക്കണ്ടതാണ് 



 

 

 തെറുവയൽ വാർഡിതല ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയ 15 പ്രവൃത്തി ഫയലുേളിലുീം 

ആക്ഷൻ പ്ലാൻ  ദപജിതന്റ ദോപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

എസ്റ്റിദമറ്റ് ദോപ്പി 

 ആനുവൽ മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ അനു രിച്ച ് ഓരഫയലിലുീം വിശേമായ എസ്റ്റിദമറ്റ്,ജനേീയ 

ഭാഷ്യിലുള്ള എസ്റ്റിദമറ്റ്,എസ്റ്റിദമറ്റ് റിദപ്പാർട്ട്, ർദവ ഡാറ്റാ,എന്നിവ ഉണ്ടായിരിദക്കണ്ടതാണ്. 

 തെറുവയൽ വാർഡിതല ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയ 15 ഫയലുേളിലുീം 

വിശേമായ എസ്റ്റിദമറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു . 

 എന്നാൽ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി എൻജിനിയർ വിശേമായ എസ്റ്റിദമറ്റ് ദോപ്പിയിൽ  ഒപ്പ് 

ദരഖതപ്പടത്തിയിട്ടില്ല. 

 ജനേീയ ഭാഷ്യിലുള്ള എസ്റ്റിതമറ്റ്   ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

ഭരണനുമതി 

 ആനുവൽ മാസ്റ്റർ   ർക്കുലർ അനു രിച്ചു ഓദരാ ഫയലിലുീം  ഭരണാനുമതിയതട ദോപ്പി 

ഉണ്ടായിരിക്കണീം 

 ഭരണാനുമതിയതട ദോപ്പി ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാേിയ 15  ഫയലുേളിലുീം 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടിടണ്ട് 

 ത കുറിൽ നിതന്നടത്ത ദോപ്പി ആണ് ഫയലിൽ ഉൾതപ്പടത്തിയിരുന്നത്. ത ക്രട്ടറിയതട 

ഒപ്പുീം, ീലുീം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

 ാദങ്കതിോനുമതി 

 ആനുവൽ മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ അനു രിച്ച ് ഓദരാ ഫയലിലുീം   ാദങ്കതിോനുമതിയതട ദോപ്പി 

ഉണ്ടായിരിക്കണീം 

  ാദങ്കതിേനുമതിയതട  ദോപ്പി ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാേിയ 15 ഫയലുേളിലുീം 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടിടണ്ട്. 

 എന്നാൽ  ാദങ്കതിേ അനുമതി ദരഖയിൽ േമ്മിറ്റി അീംഗങ്ങൾ ഒപ്പ്, ില് എന്നിവ 

ദരഖതപ്പടത്തിയിട്ടില്ല.. 

ഡിമാൻഡ് ദഫാറീം 

 ആനുവൽ മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ അനു രിച്ചു ഓദരാ ഫയലിലുീം പ്രവൃത്തി ലഭിക്കുന്നതിനായി 

തതാഴിലാളിേൾ  തതാഴിൽ ആവശയതപ്പടന്ന ഒരു ദഫാറീം ഉണ്ടായിരിക്കണീം 

 എ.എീം. ി പ്രോരമുള്ള തതാഴിൽ അദപക്ഷ ഫയലിൽ  സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 



 

 

 10 ഫയലിൽ തവള്ള ദപപ്പറിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഡിമാൻഡ് ദഫാറീം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഗ്രൂപ്പ് 

ആയിട്ടാണ് തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ  തതാഴിൽ  ഏത് േിവ ീം മുതൽ 

ഏത് േിവ ീം വതര എത്ര േിവ ീം എന്ന് ദരഖതപ്പടത്തിയിട്ടില്ല. 

 ഫാീം ബടിീംഗ് തോല്ലിയിൽ ഭാഗീം, ഫാീം ബടിീംഗ് മടനിക്കടവ് , സലഫ് ഭവന പദ്ധതി ശ്രീദലഖ 

കൃഷ്ണൻ കുട്ടി, റ്റി. ്.പി ഭവന പദ്ധതി േറുത്ത, റ്റി. ്.പി ഭവനപദ്ധതി അമ്മുക്കുട്ടി എന്നീ 

ഫയലുേളിൽ  തതാഴിലാളിേളുതട ഡിമാന്റ് ദഫാീം സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.  

വർക്ക്  അദലാദക്കഷ്ൻ  ദഫാറീം 

 ആനുവൽ മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ അനു രിച്ച ് ഓദരാ ഫയലിലുീം തതാഴിൽ അനുവേിച്ചത്  ീംബന്ധിച്ച 

വർക്ക് ആദലാക്കഷ്ൻ ദഫാറീം ഉണ്ടായിരിക്കണീം 

 ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാേിയ 15 പ്രവൃത്തിേളുതട ഫയലുേളിൽ 6 എണ്ണത്തിൽ വർക്ക് 

അദലാദേഷ്ൻ ദഫാീം ഉൾതപ്പടത്തിയിട്ടുണ്ട്.  എന്നാൽ  9 എണ്ണത്തിൽ  ഇല്ല. 

മാസ്റ്റർ ദറാൾ  

 ആനുവൽ മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ  അനു രിച്ചു ഓദരാ പ്രവൃത്തിക്കുീം മാസ്റ്റർ ദറാൾ ഉണ്ടായിരിക്കണീം 

 ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയ 1 5 പ്രവൃത്തി ഫയലുേളിലുീം മാസ്റ്റർ ദറാളുേൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

 മസ്റ്റർ ദറാളുേളിൽ  ദലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ത ക്രട്ടറി,ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ത ക്രട്ടറി 

എന്നിവർ ഒപ്പ് , ീൽ എന്നിവർ ദരഖതപ്പടത്തിയിട്ടുണ്ട് .എന്നാൽ ഒപ്പ് ദരഖതപ്പടത്തിയ 

തിയ്യതി ഇല്ല. 

 തതാഴിൽ തെയ്ത തിയ്യതിേൾ  ദരഖതപ്പടത്തിയിട്ടില്ല. 

 1603002001/IF/387056 ഭവന നിർമ്മാണീം റ്റി. ്.പി അമ്മുക്കുട്ടി എന്ന പ്രവൃത്തിയതട മാസ്റ്റർ 

ദറാളിൽ തമത്ത ദവതനീം ദരഖതപ്പടത്തിയിട്ടില്ല. 

തമഷ്ർതമന്റ്  ബുക്ക്(അളവ് പുതി േീം) 

 ആനുവൽ മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ  അനു രിച്ച ് ഓദരാ പ്രവൃത്തിക്കുീം അളവ് ദരഖതപ്പടത്തുന്ന പുതി േീം 

ഉണ്ടായിരിക്കണീം 

 പരിദശാധനക്ക് വിദധയമാക്കിയ 15 ഫയലുേളിലുീം എീം.ബുക്ക് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ദവജ് ലിസ്റ്റ് 

 ആനുവൽ  മാസ്റ്റർ   ർക്കുലർ  അനു രിച്ച ്  ഓദരാ മസ്റ്റർ  ദറാളുേൾക്കുീം  ദവജ് ലിസ്റ്റ് 

ഉണ്ടായിരിക്കണീം. 

 പരിദശാധനക്ക് വിദധയമാക്കിയ എല്ലാ ഫയലുേളിലുീം മസ്റ്റർ ദറാളുേൾക്ക്’ അനു രിച്ച ്

ദവജ് ലിസ്റ്റ്  സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 



 

 

ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ  ഓർഡർ (എഫ്.ടി.ഒ) 

 ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാേിയ 15 ഫയലിലുീം എഫ്. ടി. ഒ ഇല്ലായിരുന്നു. 

ദഫാദട്ടാ ഗ്രാഫുേൾ  

 ആനുവൽ  മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ അനു രിച്ചു ഓദരാ പ്രവൃത്തിയതടയീം മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിതല ദഫാദട്ടാ 

ഗ്രാഫുേൾ  ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണീം. 

 ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയ 15 പ്രവൃത്തി ഫയലുേളിൽ 13 വർക്കുേളിൽ ദഫാദട്ടാഗ്രാഫ് 

ഇല്ലായിരുന്നു. 1603002001/276601 ോവണകുന്ന് ദറാഡ് ദോതഗ്രീറ്റ്, 1603002001/363207 

സലഫ് ഭവനീം പ്രീത  ദന്താഷ്് എന്നീ വർക്കുേളിൽ മാത്രീം  3 ഘട്ട ദഫാദട്ടാഗ്രാഫ് 

ഉണ്ടായിരുന്നു.. 

ജിദയാ ടാഗ്ഗ്  ദഫാദട്ടാഗ്രാഫ് 

 ആനുവൽ മാസ്റ്റർ   ർക്കുലർ അനു രിച്ചു ഓദരാ പ്രവൃത്തിയതടയീം ജിദയാ ടാഗ്ഗ് തെയ്ത ഒരു 

ദഫാദട്ടാഗ്രാഫ് എങ്കിലുീം ഫയലിൽ  ഉണ്ടായിരിക്കണീം. 

 ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയ 1 5 പ്രവൃത്തി ഫയലുേളിലുീം ജിദയാ ടാഗ്ഗ് തെയ്ത 

ദഫാദട്ടാഗ്രാഫുേൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീേരണ  ാക്ഷയപത്രീം 

 ആനുവൽ മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ അനു രിച്ചു ഓദരാ പ്രവൃത്തിയതടയീം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീേരിച്ച ്

േഴിഞ്ഞാൽ ബന്ധതപ്പട്ട  ാദങ്കതിേ വിേഗ്ദ്ധതന്റ ഓദപ്പാട് കൂടിയ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീേരണ 

 ാക്ഷയപത്രീം ഫയലിൽ  ഉണ്ടായിരിക്കണീം 

 15 ഫയലുേളിലുീം പ്രവർത്തി പൂർത്തിേരണ  ാക്ഷയപത്രീം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

ഫയൽ ട്രാക്കിങ് ദഫാറീം 

 ആനുവൽ  മാസ്റ്റർ   ർക്കുലർ  അനു രിച്ചു ഓദരാ മാസ്റ്റർ ദറാളുേൾക്കുീം  ഫയൽ  ട്രാക്കിങ് ദഫാറീം 

ഉണ്ടായിരിക്കണീം 

 ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയ 1 5 ഫയലുേളിലുീം ഫയൽ ട്രാക്കിങ് ദഫാറീം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

 ഫയൽ  ട്രാക്കിങ് ദഫാറത്തിൽ  ദലാക്കിദലക്ക്  മാസ്റ്റർ ദറാളിനായി അദപക്ഷ നൽേിയ 

തിയ്യതി, മസ്റ്റർ  ദറാൾ അനുവേിച്ച തിയ്യതി,ബിൽ എഴുതി ത ക്രട്ടറിക്ക്  മർപ്പിക്കതപ്പട്ട 

തിയ്യതി,ദവതനീം നൽേിയ തിയ്യതി,ദലാക്കിദലക്ക് റിദപ്പാർട്ട് തെയ്ത തിയ്യതി,ഡാറ്റാ എൻട്രി 

നടത്തിയ തിയ്യതി,പ്രവൃത്തി അവ ാനിച്ച തിയ്യതി,ദലാക്കിൽ േീം പ്ളീഷ്ൻ റിദപ്പാർട്ട് 

നൽേിയ തിയ്യതി, എീം.ഐ.എ ്  ൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീേരണീം ദരഖതപ്പടത്തിയ തിയ്യതി 

എന്നിവ ദരഖതപ്പടത്തിയിട്ടില്ല. 



 

 

സ റ്റ് ഡയറി 

 ആനുവൽ  മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ അനു രിച്ചു ഓദരാ പ്രവൃത്തിേൾക്കുീം സ റ്റ് ഡയറി 

ഉണ്ടായിരിക്കണീം 

 15 ഫയലിൽ 10 ൽ സ റ്റ് ഡയറി ഉണ്ടായിരുന്നു 

 1603002001/IF/363276 സലഫ് ഭവനീം േറുത്ത,1603002001/IF/363207 സലഫ് ഭവനീം പ്രീത 

 ദന്താഷ്്, 1603002001/IF/387056 സലഫ് ഭവനീം അമ്മുക്കുട്ടി,1603002001/IF/346744 വള്ളിയൂർോവ് 

സഡ്രദനജ്, 1603002001/IF/374216 സലഫ് ഭവനീം ശ്രീദലഖ കൂട്ടി കൃഷ്ണൻ എന്നീ ഫയലുേളിൽ 

സ റ്റ് ഡയറി ഇല്ല. 

 സ റ്റ് ഡയറിേളിൽ   ന്ദർശേ കുറിപ്പ്  വിശേ വിവരങ്ങൾ േയതയമായി ദരഖതപ്പടത്തിയിട്ടില്ല. 

 വിജിലൻ ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ് േമ്മിറ്റി അീംഗങ്ങൾ ആരുീം തതന്ന വിശേ 

വിവരങ്ങൾ ദരഖതപ്പടത്തിയിട്ടില്ല 

നിർദേശങ്ങൾ  

 എല്ലാ പ്രവൃത്തി ഫയലുേളിലുീം േവർ ദപജ്  ഉണ്ടായിരിക്കണീം 

 എല്ലാ പ്രവൃത്തി ഫയലുേളിലുീം തെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണീം 

 ആക്ഷൻ  പ്ലാനിൽ  നിന്നു ബന്ധതപ്പട്ട പ്രവൃത്തിയതട ദപര് വരുന്ന  ദപജ് ദോപ്പി എടത്ത് ഫയലിൽ 

സൂക്ഷിക്കണീം 

 ഭരണാനുമതി, ാദങ്കതിേനുമതി എന്നിവയതട ദോപ്പിേൾ ബന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാഗസ്ഥരുതട ഒപ്പുീം 

 ീലുീം ദരഖതപ്പടത്തി ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കണീം 

 മസ്റ്റർ ദറാൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കണീം തിരുത്തുേൾ വരാതിരിക്കാൻ ദവണ്ട നടപടിേൾ എടക്കണീം 

മസ്റ്റർ ദറാൾ  എഴുത്തുന്നതിൽ തതറ്റ് വരാതിരിക്കാൻ ദമറ്റുമാർക്ക് പരിശീലനീം നൽേണീം. 

 ഓദരാ മസ്റ്റർ ദറാളിനുീം ആനുപാതിേമായി  ദവജ് ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കണീം 

 ഓദരാ ദവജ് ലിസ്റ്റിനുീം ആനുപാതിേമായി  ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ  ഓർഡർ )എഫ്.ടി.ഒ (

ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കണീം 

 പ്രവൃത്തി പൂർത്തീേരിച്ചാൽ പൂർത്തീേരണ  ാക്ഷയ പത്രീം ഫയലിൽ  സൂക്ഷിക്കണീം 

 മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിതല ദഫാദട്ടാഗ്രാഫുേളുീം ജിദയാടാഗ്ഗ് ദഫാദട്ടാഗ്രാഫുീം ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കണീം 

 സ റ്റ് ഡയറി നിർബന്ധമായീം ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണീം 

 ആനുവൽ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൽ  പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 22 ദരഖേളുീം ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കണീം. 

ഫീൽഡ് റിദപ്പാർട്ടുേൾ 

ദറാഡ് ദോതഗ്രീറ്റ് 



 

 

ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയ 15 പ്രവർത്തിേളിൽ ഒരു ദറാഡ് ദോതഗ്രീറ്റ് വർക്ക് മാത്രമാണ് 

ഉണ്ടായിരുന്നത്. 

1. ോവണകുന്ന് പാടദശഖരത്തിദലക്കുള്ള ദറാഡ് ദോതഗ്രീറ്റ് 1603002001/RC/276601 

ഫീൽഡ്  ന്ദർശന ദവളയിൽ തെറുവയൽ വാർഡിൽ ോവണകുന്ന് പാടദശഖരത്തിദലക്കുള്ള ദറാഡ് 

ദോതഗ്രീറ്റ് നിർമ്മാണീം എീം.ബുക്ക് പ്രോരീം 130 മീറ്റർ നീളവീം 3 മീറ്റർ വീതിയീം എന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് 

ഘട്ടങ്ങളിലായി പണി പൂർത്തിേരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ീറ്റി ത ഇൻദഫാർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് കൃതയമായി 

സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ി സ്ഥലദത്തക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ദപാകുവാനുീം കൃഷ്ി ആവശയ  ാധനങ്ങൾ കൃഷ്ി 

സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കുവാനുീം  ഈ ദറാഡ്   ഹായേരമാണ്. 

തേടമയിൽ ദറാഡ് മത പണി  1603002001/RC/285690 

ശ്മശാനത്തിദലക്ക് ദപാോനുീം, കൃഷ്ിയിടങ്ങളിദലക്ക് ദപാോനുീം ദവണ്ടി 2 ദറാഡായാണ് പണി 

പൂർത്തിേരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

1) ശ്മശാന ദറാഡ് 68 മീറ്റർ നീളീം,3 മീറ്റർ വീതി 

2) കൃഷ്ിസ്ഥലദത്തക്കുള്ള ദറാഡ് 164 മീറ്റർ നീളീം,2.5 മീറ്റർ വീതി. 

തോടമയിൻ ദറാഡിതന്റ ആതേ നീളീം 232 മീറ്റർ. തമഷ്ർതമൻറ് ബുക്കിതല നീളീം 220 മീറ്റർ. ദറാഡിതന്റ 

ആവിശയേതക്ക് ദവണ്ടി 12മീറ്റർ അധിേമായി എടത്തിട്ടുണ്ട് .  ിറ്റി ത ഇൻദഫാർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് 

സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

കുളീം നിർമ്മാണീം 

ജല ദശഖരണത്തിനുീം മത്സയ കൃഷ്ിക്കുീം, കൃഷ്ി ആവശയത്തിനായിട്ടാണ് കുളീം നിർമ്മണീം തതാഴിൽ ഉറപ്പ് വഴി 

ലഭയമാക്കുന്നത്. തെറു വയൽ വാർഡിൽ 2 കുളീം നിർമ്മാണീം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. വരൾച്ച  മയത്ത് കൃഷ്ി 

ആവശയത്തിന് നന്നായി ഇവതയ ഉപദയാഗിക്കുന്നുണ്ട്. 

1.ദജാ ് ദതാട്ടി പറദന്നാളിൽ വയൽ കുളീം  1603002001/IF/402460 

ദജാ ് ദതാട്ടി പറദന്നലിൽ എന്ന വയക്തിയതട ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വയലിലാണ് കുളീം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

പ്രളയതത്ത തുടർന്ന് കുളത്തിതന്റ വശങ്ങളിതല മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞ് കുളത്തിതന്റ വശങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞിട്ടുള്ളതായി 

ോണാൻ  ാധിച്ചു. കുളീം കൃഷ്ി ആവിശയങ്ങൾക്ക്  ഉപദയാഗിക്കുന്നതായി ദബാധയതപട്ടു. ദവനൽോലതത്ത 

കൃഷ്ി ആവശയങ്ങൾക്കാണ് കുടതലുീം കുളത്തിതല ജലീം ഉപദയാഗിക്കുന്നത്.  ിറ്റി ത ഇൻഫർദമഷ്ൻ 

ദബാർഡ് െിലവ് ഫയലിൽ ോണിച്ചിട്ടുതണ്ടങ്കിലുീം  ഫീൽഡിൽ ോണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

2.വയൽ കുളീം നിർമ്മാണീം ആന്റണി തുപ്പുീംേര  1603002001/WC/316145.  

ആൻറണി തൂപ്പുേര എന്ന വയക്തിയതട ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വയലിലാണ് കുളീം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. 15 മീറ്റർ 

നീളീം,10 മീറ്റർ വീതി എന്ന അളവിലാണ് നിർമ്മാണീം പൂർത്തിേരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ തമഷ്ർതമന്റ് 



 

 

ബുക്കിതല അളവ് പ്രോരീം നീളീം16 മീറ്റർ വീതി13 മീറ്റർ ആണ്. പ്രളയതത്ത തുടർന്ന് വശങ്ങളിതല 

മണ്ണിടിഞ്ഞതാണ് അളവിലുണ്ടായ വിതയാ ത്തിന് ോരണതമന്ന് ദബാധയതപട്ടു.കുളീം കൃഷ്ി ആവിശയങ്ങൾക്ക് 

ഉപദയാഗിക്കുന്നതായി ദബാധയതപട്ടു.  ിറ്റി ത ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് െിലവ് ഫയലിൽ 

ോണിച്ചിട്ടുതണ്ടങ്കിലുീം ഫീൽഡിൽ ോണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

ഫാീം ബടിീംഗ് നിർമ്മാണീം 

തെറു വയൽ വാർഡിൽ 6 ഫാീം ബിീംഗുേളാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. മതണ്ണാലിപ്പ് തടയേ, ജല  ീംരക്ഷണീം 

എന്നിവ ലക്ഷയമിട്ടാണ് ഫാീം ബടിീംഗുേൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. തതാഴിലാളിേൾക്ക് അനവധി തതാഴിൽ േിനീം 

നൽകുന്ന ഒരു പ്രവർത്തിയാണ് ഫാീം ബടിീംഗ് . 

1. ഫാീം ബടിീംഗ് തെറു വയൽ ഭാഗീം 1603002001/LD/319279 

ഫാീം ബടിീംഗ്  തെറുവയൽ വാർഡിൽ തെറു വയൽ പ്രദേശത്ത് ഗുണദഭാക്താക്കളുതട സ്ഥലത്ത് പ്രവർത്തി 

തെയ്തത് പരിദശാധനയിൽ  

പ്രവൃത്തി േഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷ്മായതിനാൽ മുഴുവൻ ോട് പിടിച്ച ് പ്രദവശനീം തതന്ന അ ാധയമായ 

നിലയിൽ ആയിരുന്നു. ഒരു എക്കറിനുീം  

അതിന് മുേളിലുീം താതഴയള്ള ദതാട്ടങ്ങളിൽ ഫാീം ബീംടിങ്ങ് എടത്തിട്ടുണ്ട്. ആതേ 13 ദപരുതട സ്ഥലത്താണ് 

പ്രവർത്തി തെയ്തിട്ടുള്ളത്.  

13 ദപരുതടയീം സ്ഥലത്ത് ഒദരാ ദതാട്ടത്തിലുീം ഒരു ഫാീം ബടിീംഗുീം ബാക്കി േർഷ്േരുതട അഭിപ്രായീം 

േണിക്കിതലടത്ത് ദതാട്ടീം േിളയാണ്  

നടത്തിയതതന്ന് പരിദശാധനയിൽ ോണാൻ േഴിഞ്ഞു . എീം. ബുക്കിൽ  ിറ്റി ത ഇൻഫർദമഷ്ൻ 

ദബാർഡ് െിലവ് ോണിച്ചിട്ടുതണ്ടങ്കിലുീം ഫീൽഡ് പരിദശാധനയിൽ ോണാൻ േഴിഞ്ഞില്ല. 

2..ഫാീം ബടിീംഗ് മൂക്കത്ത് ഭാഗീം 1603002001/LD/319276 

ഫാീംബടിീംഗ് തെറുവയൽ വാർഡിൽ മൂക്കത്ത്  പ്രദേശത്ത് പ്രവർത്തി തെയ്ത പരിദശാധനയിൽ പ്രവർത്തി 

േഴിഞ്ഞ് ഒരുവർഷ്മായതിനാൽ മുഴുവൻ ോട്പിടിച്ച ് പ്രദവശനീം തതന്ന അ ാധയമായിരുന്നു. ആതേ 32 

ദപരുതട സ്ഥലത്താണ് പ്രവർത്തിതെയ്തിട്ടുള്ളത്.32 ദപരുതടയീം സ്ഥലത്ത് ഒദരാ ദതാട്ടത്തിലുീം ഒരു ഫാീം 

ബടിീംഗുീം ബാക്കി ദതാട്ടീംേിളയാണ് നടത്തിയതതന്ന് പരിദശാധനയിൽ ോണാൻ േഴിഞ്ഞു. എീം. ബുക്കിൽ 

 ിറ്റി ത ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് െിലവ് ോണിച്ചിട്ടുതണ്ടങ്കിലുീം ഫീൽഡ് പരിദശാധനയിൽ ോണാൻ 

േഴിഞ്ഞില്ല. 

3.ഫാീം ബടിീംഗ് പുളയ്ക്കൽ ഭാഗീം 1603002001/LD/319278 

ഫാീംബടിീംഗ് േമ്മന പുളയ്ക്കൽ പ്രദേശത്ത് പ്രവൃത്തി േഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷ്മായതിനാൽ മുഴുവൻ ോട് പിടിച്ച 

പ്രദവശനീം തതന്ന അ ാധയമായ നിലയിൽ ആയിരുന്നു.ഒരു എക്കറിനുീം അതിന്മുേളിലുീം താതഴയള്ള 



 

 

ദതാട്ടങ്ങളിൽ ഫാീംബീംടിങ്ങ് എടത്തിട്ടുണ്ട്. ആതേ17 സ്ഥലങ്ങളിൽ 14 ഗുണദഭാക്താേൾക്ക് ഫാീം ബടിീംഗുീം 

ദതാട്ടീം േിളയീം എടക്കുേയീം 4 ദപരുതട സ്ഥലത്ത് ദതാട്ടീം േിള മാത്രവമായിട്ടാണ് തെയ്തിട്ടുള്ളത്. എീം. 

ബുക്കിൽ  ിറ്റി ത ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് െിലവ് ോണിച്ചിട്ടുതണ്ടങ്കിലുീം ഫീൽഡ് പരിദശാധനയിൽ 

ോണാൻ േഴിഞ്ഞില്ല. 

4. ഫാീം ബടിീംഗ് മഡാനി േടവ് ഭാഗീം 1603002001/LD/319282 

പ്രവൃത്തി േഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷ്മായതിനാൽ മുഴുവൻ ോട് പിടിച്ച പ്രദവശനീം തതന്ന അ ാധയമായ 

നിലയിൽ ആയിരുന്നു.ഒരു എക്കറിനുീം അതിന് മുേളിലുീം താതഴയള്ള ദതാട്ടങ്ങളിൽ ഫാീം ബീംടിങ്ങ് 

എടത്തിട്ടുണ്ട്.ദറായ്ച്െൽ തുപ്പുീംേര 2.75 ഏക്കർ, ദജാർജ് തുപ്പുീംേര 2.50 ഏക്കർ ത ലിൽ തുപ്പുേര 2.50 

ഏക്കർ , ആന്റണി തുപ്പുീംേര 1ഏക്കർ ,  ോനന്ദൻ ആയിരീം വീട്ടിൽ , 1.75 ഏക്കർ , പാർവ്വതി വാരയാ യർ 80 

ത ന്റ് എന്നി 6 ദപരുതടയീം സ്ഥലത്ത് ഫാീം ബടിീംഗ് നിർമ്മിക്കുേയീം അതിദനാപ്പീം ദതാട്ടീംേിളയീം 

തെയതിട്ടുതണ്ടന്ന് പരിദശാധനയിൽ േതണ്ടത്തൻ േഴിഞ്ഞു . ഒരു എക്കർ സ്ഥലത്ത് 45 പണിയിൽ 5 പണി 

ബടിനുീം 40 പണി ദതാട്ടീം േിളയായി എടത്ത്  നൽകുേയാതണന്ന് അറിയാൻ േഴിഞ്ഞു. എീം.ബുക്കിൽ 

 ിറ്റി ത ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് െിലവ് ോണിച്ചിട്ടുതണ്ടങ്കിലുീം ഫീൽഡ് പരിദശാധനയിൽ ോണാൻ 

േഴിഞ്ഞില്ല. 

5. ഫാീം ബടിീംഗ് തോല്ലിയിൽ ഭാഗീം  1603002001/LD/319277 

34 ഉടമസ്ഥരുതട ദതാട്ടങ്ങളിലാണ് പണി തെയതിട്ടുള്ളത്. ഫാീം ബണ്ടിീംഗ് എത്തിട്ടുള്ളടതിനു മുേളിലൂതട ഈ 

വർഷ്ീം മതേയ്യാല നിർമ്മിച്ചതായി ോണാൻ  ാധിച്ചു.എീം.ബുക്കിൽ  ിറ്റി ത ഇൻഫർദമഷ്ൻ 

ദബാർഡ് െിലവ് ോണിച്ചിട്ടുതണ്ടങ്കിലുീം ഫീൽഡ് പരിദശാധനയിൽ ോണാൻ േഴിഞ്ഞില്ല. 

6. ഫാീം ബടിീംഗ് ോവണ കുന്ന് പ്രദേശീം 1603002001/LD/3 

പ്രവൃത്തി േഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷ്മായതിനാൽ മുഴുവൻ ോട് പിടിച്ച ് പ്രദവശനീം തതന്ന അ ാധയമായ 

നിലയിൽ ആയിരുന്നു.ഒരു എക്കറിനുീം 

 അതിന് മുേളിലുീം താതഴയള്ള ദതാട്ടങ്ങളിൽ ഫാീം ബീംടിങ്ങ് എടത്തിട്ടുണ്ട്.ലിമ ദജാത ത 50 ത ന്റ്, 

ജിൽ ത തുപ്പുീംേര 1.5 ഏക്കർ 

 , ദജാത ത ഓനത്ത്കുഴി േമ്മന 1 .5ഏക്കർ, കുന്നത്ത് കുഴി തറജി 1 ഏക്കർ, ഒന്നദത്തക്ക് മറിയ കുട്ടി 60 

ത ന്റ്, കുരു പ്ലാക്കിൽ 

 ദജാ ഫ് 1ഏക്കർ, വട്ടപറമ്പിൽ  ാനി ദജാർജ് 40 ത ന്റ്, മാദഞ്ചരി ഷ്ാജു 50 ത ന്റ്, പള്ളി കുദന്നൽ 

 ബാ ്റ്ൻ 25ത ന്റ് ,കുരിശു  

മൂട്ടിൽ ദതാമ ് 1.80ഏക്കർ, കുരിശു മൂട്ടിൽ ദതാമ ് 1.80 ത ന്റ്,  മത്തായി ോരകുദന്നൽ 1.80ഏക്കർ ,കുരിശു 

മൂട്ടിൽ ഷ്ാജു, പ്ലാദച്ചരി 



 

 

 കുഴിയിൽ തശൽവിയ കുരയാദക്കാ ്, തോടമയിൽകുന്ന്  ാനു 1. ഏക്കർ , തെമ്പേദേരി ജാനേി 15 ത ന്റ്, 

തോടമയിൽകുന്ന് രാജൻ,  

തുടങ്ങിയവരുതട സ്ഥലത്ത് ഫാീം ബാടിീംഗുീം അദതാടപ്പീം ദതാട്ടീം േിളയമാണ് തെയ്തിട്ടുള്ളതതന്ന് 

പരിദശാധനയിൽ ോണാൻ  

േഴിഞ്ഞു .വട്ടപറമ്പിൽ  ാനി ദജാരാജ് 40 ത ന്റ് പള്ളികുന്ന് ത ബാസ്റ്റൻ 25 ത ന്റ്, വടക്ക് പാടൻ 

സഷ്ൻ 21ത ന്റ, തോല്ലദേരി  

ദതാമ ് 17 ത ന്റ്,തോല്ലദേരി മറിയാമ്മ 5 ത ന്റ്, തെമ്പേദേരി ജാനേി 15 ത ന്റ് ,തോടമയിൽ കുന്ന് 

രാജൻ, അപ്പച്ചൻ എന്നീ 8  

ദപരുതട സ്ഥലത്ത് ദതാട്ടീം േിള മാത്രമാണ് തെയ്തതതന്ന് പരിദശാധനയിൽ േതണ്ടത്താനായി. 50 ത ന്റിന് 

മുേളിൽ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുീം,  

ഉടമസ്ഥരുതട ആവിശയ പ്രോരവമാണ് ഈ ദതാട്ടങ്ങളിൽ േിള മാത്രീം തെയ്തതതന്ന് മന ിലാക്കാൻ 

 ാധിച്ചു.എീം.ബുക്കിൽ  ിറ്റി ത ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് െിലവ് ോണിച്ചിട്ടുതണ്ടങ്കിലുീം ഫീൽഡ് 

പരിദശാധനയിൽ ോണാൻ േഴിഞ്ഞില്ല. 

ഭവന നിർമ്മാണീം 

1. TSP ഭവന നിർമ്മാണീം േറുത്ത 1603002001/IF/363276 

റ്റി.  ്. പി ഭവന നിർമ്മാണീം േറുത്ത നിർമാണീം നടന്ന് തോണ്ടിരിക്കുേയാണ് . ഭിത്തിയതട നിർമാണീം 

പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി വഴി  4 ഘട്ടങ്ങളിലായി 90 തതാഴിൽ  േിനങ്ങൾ  ലഭിക്കണീം.ഭിത്തി 

നിർമ്മാണീം േഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് 52 പണിേൾ ലഭിക്കണീം. എന്നാൽ  ഭവനത്തിൻതറ  തറ നിർമ്മാണത്തിന് 

ലഭയമാക്കുന്ന 28 പണിയാണ് ഇതുവതര ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

2.TSP ഭവന നിർമ്മാണീം അമ്മുക്കുട്ടി 1603002001/IF/387O56 

റ്റി.  ്. പി ഭവന നിർമ്മാണീം അമ്മുക്കുട്ടിയതട ഭവന നിർമ്മണത്തിതന്റ ദമൽകൂരയതട പണി േഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.. 

തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി മുഖാന്തരീം 56 പണി   ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്  . ഭവനനിർമ്മാണ  മയത്ത് മറ്റ് പണിേൾക്ക് 

ദപോൻ  ാധിക്കാത്ത  ാഹെരയത്തിൽ തതാഴിലുറപ്പ് വഴി നിശ്ചിത തതാഴിൽ ലഭിക്കുന്നത് ഏതറ 

പ്രദയാജനേരമാണ്. 

3.സലഫ് ഭവനീം പ്രീത  ദന്താഷ്് 1603002001/IF/363207 

പ്രീത  ദന്താഷ്ിതന്റ ഭവനീം നിർമ്മാണീം പൂർത്തിയായി .തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി വഴി നാല് ഘട്ടങ്ങളിലായി 90 

തതാഴിൽ േിനങ്ങൾ ലഭിക്കുേയീം  

അതിനുള്ള ദവതനീം ലഭിതച്ചന്നുീം ഗുണദഭാക്താവിൽ നിന്നുീം അറിയാൻ േഴിഞ്ഞു. 



 

 

4. സലഫ് ഭവനീം ശ്രീദലഖ കൃഷ്ണൻ കുട്ടി 1603002001/IF/374216 

ശ്രീദലഖ കുട്ടി കൃഷ്ണതന്റ ഭവന നിർമ്മാണീം  പൂർത്തിേരിച്ചിട്ടുണ്ട്.തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി വഴി ഭവന 

നിർമ്മാണത്തിൽ നാല് ഘട്ടങ്ങളിലായി 90  തതാഴിൽ േിനങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

വള്ളിയൂർക്കാവ് സഡ്രദനജ് 1603002001/FP/346794 

പ്രവർത്തിയതട ഒന്നാീംഘട്ടീം നടന്ന് തോണ്ടിരിക്കുേയാണ്  40 മീറ്റർ നീളവീം 1.5 വീതിയീം ആയിരുന്നു 

സഡ്രദനജിതന്റ അളവ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. സഡ്രദനജ് നിർമ്മാണത്തിന് ആവശയമായ ൊൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ദോതഗ്രീറ്റ് തെയ്തിട്ടില്ല..േനത്ത മഴയാൽ സഡദനജിനുള്ളിൽ ,മണ്ണ് നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ്. 

നിർദേശങ്ങൾ  

 എസ്റ്റിദമറ്റ് പ്രോരമുള്ള തതാഴിലുേളാണ് തതാഴിലാളിേൾ പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്ത് തെയ്യുന്നത് എന്നു 

ഉറപ്പ് വരുത്തണീം. 

 പ്രവൃത്തി തെയ്യുന്ന  മയത്ത് നിർദേശങ്ങൾ നല്കാൻ  ാദങ്കതിേ വിേയാഭയാ ീം ലഭിച്ച ആളുതട 

 ന്ദർശനീം നിർബന്ധമാേണീം. 

 പ്രവൃത്തി തെയ്ത സ്ഥലതത്ത അളവേൾ ദരഖതപ്പടത്തിയതിന് ദശഷ്ീം മാത്രീം എീം.ബുക്ക് എഴുതുേ. 

 അതാത് പ്രവൃത്തിേൾ തെദയ്യണ്ട  മയങ്ങളിൽ മാത്രീം തെയ്യുന്നതിനായി പ്ലാൻ തയ്യാറാകുേ 

 േർഷ്േരുതട ഭൂമിയിൽ തെയ്യുന്ന പ്രകൃതി വിഭവ പരിപാലന പ്രവൃത്തിേൾ ശാസ്ത്രീയമായി 

തെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിേൾ   വീേരിക്കുേ. 

 സ റ്റ് ഡയറിേളിൽ  ന്ദർശന വിവരങൾ  ാദങ്കതിേ വിേഗ്ദ്ധർ നിർബന്ധമായീം 

ദരഖതപ്പടത്തണീം. 

 പദ്ധതി ആരീംഭ മീറ്റിങ്ങുേൾ നടക്കുന്ന  മയങ്ങളിൽ  ാദങ്കതിേ വിേഗ്ദ്ധതര പതങ്കടക്കുേയീം 

നടപ്പാക്കാൻ ഉദദ്ദശിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയതട വിശേ വിവരങ്ങൾ തതാഴിലാളിേതള 

ദബാധയതപ്പടത്തുേയീം തെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിേൾ  വീേരിക്കണീം. 

 ഓഫീ ിൽ മസ്റ്റദറാളുേളുീം സ റ്റ് ഡയറിയീം  വീേരിക്കുദമ്പാൾ എല്ലാ ോരയങ്ങളുീം 

ദരഖതപ്പടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പരിദശാധിദക്കണ്ടതാണ് 

 മസ്റ്റർ ദറാൾ   പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്തു എത്തിച്ചു നൽദേണ്ടത് അതതു ഓവർ ിയർ ആതണന്നുള്ളത് 

99761/ dd2/14/LSGD                തിയ്യതി 9/2/2015 നു പുറത്തിറക്കിയ  ർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രോരീം 

പറയന്നുതണ്ടങ്കിലുീം ദമറ്റ്മാർ തതന്നയാണ് മസ്റ്റർ ദറാൾ   പഞ്ചായത്തുേളി ൽ  എത്തിക്കുന്നത് 

 

മഹാത്മാഗാന്ധി തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രോരീം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി  ീംബന്ധിച്ച ്7 

രജിസ്റ്ററുേൾ സൂക്ഷിദക്കണ്ടതുണ്ട് 

1.തതാഴിൽ ോർഡിനുള്ള കുടീംബ അദപക്ഷയതട രജിസ്റ്റർ 



 

 

2.ഗ്രാമ ഭ  രജിസ്റ്റർ 

3.തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടതുീം തതാഴിൽ തോടത്തതുീം  ീംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ 

4.പ്രവൃത്തിയതട ലിസ്റ്റീം,തെലവീം വിശോീംശങ്ങളുീം  ീംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ 

5.സ്ഥിര ആതി ിേളുതട രജിസ്റ്റർ 

6.പരാതി രജിസ്റ്റർ 

7. ാധന രജിസ്റ്റർ 

പഞ്ചായത്തിതല 7 രജിസ്റ്ററുേളിൽ പരിദശാധയിൽ  േതണ്ടത്തിയ ോരയങ്ങൾ 

1.തതാഴിൽ ോർഡിനുള്ള കുടീംബ അദപക്ഷയതട രജിസ്റ്റർ 

േവർദപജ്  ഉണ്ടായിരുന്നു. ത േൂറിൽ നിന്നു  പ്രിന്റ്  എടത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.കൃതയമായി പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട് 

2.ഗ്രാമ ഭ രജിസ്റ്റർ 

ഗ്രാമ ഭ രജിസ്റ്ററിൽ 2018-19 വർഷ്ത്തിൽ രണ്ടു ഗ്രാമ ഭേൾ  നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2016-2020 വർഷ്ദത്തക്കുള്ള 

ആക്ഷന് പ്ലാൻ,  ഗുണദഭാക്താളുതട ലിസ്റ്റ് അീംഗീേരിക്കൽ ആയിരുന്നു പ്രധാന അജണ്ട. 

3.. തതാഴിൽആവശയതപ്പട്ടതുീം തതാഴിൽ തോടത്തതുീം  ീംബന്ധിച്ചുള്ള രജിസ്റ്റർ 

ത േൂറിൽ നിന്നുള്ള ദോപ്പി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.  േവർദപജ് ഉണ്ടായിരുന്നു 

4. പ്രവൃത്തിയതട ലിസ്റ്റീം തെലവീം വിശോീംശങ്ങളുീം  ീംബന്ധിച്ച ്

പാർട്ട് A പ്രവർത്തിയതട ലിസ്റ്റ് കൃതയമായി രജിസ്റ്ററിൽ ദരഖതപ്പടത്തിയിട്ടുണ്ട് 

5. സ്ഥിര ആതി ിേളുതട രജിസ്റ്റർ 

ആതി ി രജിസ്റ്ററിൽ 09/06/2018 വതരയള്ള ോരയങ്ങൾ മാത്രദമ ദരഖതപ്പടത്തിയിട്ടുള്ളു. 

6. പരാതി രജിസ്റ്റർ 

1/ 06/2018 നു ദശഷ്ീംഒരു പരാതിയീം  ദരഖതപ്പടത്തിയിട്ടില്ല.  

7.  ാധന രജിസ്റ്റർ 

േവർദപജ് ഉണ്ടായിരുന്നു.2018-19 വർഷ്തത്ത ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു . ത േൂർ ദോപ്പിയാണ് ഫയലിൽ 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് 

ഗ്രാമ ഭയതട അീംഗീോരീം  



 

 

29/11/2019 ന് 9-ാാാീം വാർഡ് ലിറ്റിൽ പ്ലവർ  തതഡ സ്കൂൾ േമ്മന  കൂടിയ ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 

ഗ്രാമ ഭയിൽ വാർഡ് തമമ്പർ ജിൻ ത തുപ്പുീംേര  വാഗതീം പറഞ്ഞു.േഴിഞ്ഞ വർഷ്ീം തതാഴിലുറപ്പിൽ 

ഏറ്റവീം കൂടതൽ േിവ ീം പണിേൾ തെയ്തവരിൽ ഒരാളായ ഷ്ീന ബാലകൃഷ്ണൻ അധയക്ഷയായി.റിദ ാഴ്സ് 

ദപഴ്സതമാർ അവതരിപ്പിച്ച റിദപ്പാർട്ട് ഗ്രാമ ഭ  മഗ്രമായി െർച്ച തെയ്തു. 

പതങ്കടത്തവർ - വാർഡ് തമമ്പർ ജിൽ ത തൂപ്പുീംേര ,വിദല്ലജ് റിദ ാഴ്സ് ദപഴ്സതമാർ, എീം ജി എൻ ആർ ഇ 

ജി എ ് ഓവർ ിയർ, ദലാക്ക് റിദ ാഴ്സ് ദപഴ്സത,തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി തതാഴിലാളിേൾ, വിജിലൻ ് 

ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിീംഗ് േമ്മിറ്റി അീംഗങ്ങൾ, േർഷ്േർ 

15 േിവ ത്തിനേീം തതാഴിൽ ോർഡ് ലഭിക്കാൻ ഉള്ള അവോശതത്ത കുറിച്ച ്െർച്ചേൾ നടന്നദപ്പാൾ 

തതാഴിൽ ോർഡ് എല്ലാവർക്കുീം ലഭിച്ചതായി തതാഴിലാളിേൾ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ തതാഴിൽ ോർഡിനുള്ള 

ദഫാദട്ടാ തതാഴിലാളിേൾ തതന്ന എടത്തു നൽേിയതായി തതാഴിലാളിേൾ പറയേയണ്ടായി. 

പഞ്ചായത്തിതല തേരായ േയാമറ ഉടൻ നവീേരിക്കനുീം ദഫാദട്ടാ  ൗജനയമായി എടത്തു നല്കാൻ ഗ്രാമ ഭ 

ആവശതപ്പട്ടു.ഇത് സേയടിച്ച ്അീംഗീേരിച്ചു. 

തതാഴിലിനുള്ള അദപക്ഷ പഞ്ചായത്തിൻതറ ഫ്രണ്ട് ഓഫീ ിൽ നൽേി അതിൻതറ ര ീത് 

സേപ്പറ്റാറുദണ്ടാ എന്ന് വിദല്ലജ് റിദ ാഴ്സ് ദപഴ്സത മൃദുല ദൊേിച്ചു. എസ്റ്റിദമറ്റുീം എല്ലാീം തയ്യാറായ ദശഷ്ീം 

സ റ്റ് മീറ്റിീംഗ് കൂടി എല്ലാരുീം ഒപ്പിട്ട ദശഷ്ീം അദപക്ഷ തയ്യാറാക്കി എീം ജി എൻ ആർ ഇ ജി എ ് 

ഓഫീ ിൽ ആണ് നൽകുന്നത് എന്ന് ദമറ്റുന്മാരിൽ ഒരാളായ ബിൻ ി പറയേയണ്ടായി. തുടർന്ന് 

തതാഴിലിനായള്ള അദപക്ഷ ഫ്രണ്ട് ഓഫീ ിൽ നൽകുവാനുീം സേപ്പറ്റ് ര ീത് വാങ്ങാനുീം ഗ്രാമ  ഭ 

തീരുമാനിച്ചു.ഇത് കൂടാതത നിശ്ചിത േിവ ത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിച്ചിതല്ലങ്കിൽ തതാഴിലില്ലായ്മ 

ദവതനത്തിന് അദപക്ഷ നൽോനുീം നിശ്ചിത േിവ ത്തിനുള്ളിൽ ദവതനീം ലഭിച്ചില്ല എങ്കിൽ നഷ്ട 

പരിഹാരത്തിന് ദരഖാമൂലീം പരാതി നൽകുവാനുീം ഗ്രാമ  ഭ തീരുമാനിച്ചു. അയൽ  ഭേൾ കൂടി 

േർഷ്േതരയീം നാട്ടുോതരയീം ഉൾതപ്പടത്തി പദ്ധതി ആസൂത്രണീം തെയ്യാനുീം ഗ്രാമ ഭയിൽ തീരുമാനിച്ചു. 

കൂടാതത ോർഷ്ിേ േലണ്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ ദലാക്ക് റിദ ാഴ്സ് ദപഴ്സത ഹരിജ നിർദദ്ദശിച്ചു.  

തുടർന്ന് തണൽ, കുടിതവള്ളീം, പ്രാഥമിേ ശുശ്രൂഷ് േിറ്റ് എന്നിവ തതാഴിതലടത്ത് ലഭിക്കുന്നുദണ്ടാ എന്ന് 

വിദല്ലജ് റിദ ാഴ്സ് ദപഴ്സത മൃദുല ആരാഞ്ഞു. എന്നാൽ തങ്ങൾക്ക് കുടിതവള്ളീം ഒഴിതേ മതറ്റാന്നുീം 

ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന തതാഴിലാളിേൾ എല്ലാവരുീം പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ദബാക്സ്ഗ് നിർബന്ധമായീം 

തതാഴിലിടത്ത്  ഉണ്ടാേണതമന്നുീം ഇത് പി. എച്ച.്  ി വഴി നൽോൻ ഭരണ മിതി ഇടതപട്ട്  ൗേരയീം 

തെയ്യണതമന്നുീം ഗ്രാമ  ഭ തീരുമാനിച്ചു. അതുകൂടാതത തതാഴിലാളിേൾക്ക് തണൽ  ൗേരയത്തിന് 

പഞ്ചായത്ത് മുഖാന്തരീം ഷ്ീറ്റുേൾ നൽോനുീം ഗ്രാമ ഭ ആവശയതപ്പട്ടു. 

 

തതാഴിൽ സ്ഥലത്ത് അപേടങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ഉടൻ തതന്ന അവതര ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കണീം 

ഇക്കാരയീം ദമറ്റ്  യറ്റ് ഡയറിയിൽ ദരഖതപ്പടത്തണീം. തുടർന്ന് അവരുതട െിേിത്സാ തെലവേൾ 

 ീംബന്ധിച്ച ബില്ലുേൾ ഉൾതപ്പടത്തി ദമറ്റ് തതാഴിൽ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന തതാഴിലാളിേളുീം 

 ാക്ഷയതപ്പടത്തി പഞ്ചായത്തിൽ ദരഖാമൂലീം അദപക്ഷ നൽേണതമന്നുീം ദലാക്ക് റിദ ാഴ്സ് ദപഴ്സത 



 

 

നിർദദ്ദശീം നൽേി. തതാഴിതലടത്ത് തവച്ച ്അപേടീം പറ്റിയ വ ന്ത എന്ന തതാഴിലാളിേൾ കൃതയമായ 

നഷ്ടപരിഹാരീം ലഭിതച്ചന്ന് പറയേയണ്ടായി. പരാതിേൾ നൽകുന്നത് തങ്ങൾക്ക് അറിയിതല്ലന്നുീം ഇനി 

പരാതിേൾ നൽകുതമന്നുീം തതാഴിലാളിേൾ അഭിപ്രായതപ്പട്ടു. ദമറ്റ്മാർ കൃതയമായി അവർക്കുള്ള 

തട്രയിനിങ്ങിൽ പതങ്കടക്കണതമന്ന് ഗ്രാമ ഭ നിർദദ്ദശിച്ചു.  

തുടർന്ന് വാർഡിതല വി എീം  ി അീംഗങ്ങതള കുറിച്ചുള്ള െർച്ചേൾ നടന്നു. വി എീം  ി അീംഗങ്ങൾ 

തതാഴിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ വരാറില്ലന്നുീം പരിദശാധനേൾ നടത്താറില്ല എന്നുീം അവരുതട ഒപ്പ് തങ്ങൾ 

അവരുതട വീട്ടിൽ ദപായാണ് ദശഖരിക്കുന്നത് എന്നുീം ദമറ്റുന്മാർ പറയേയണ്ടായി.വി.എീം  ി അീംഗങ്ങൾ 

നിർബന്ധമായീം തതാഴിലിടങ്ങളിൽ ദപാേണതമന്നുീം കൃതയമായി പ്രവൃത്തിേൾ വിലയിരുത്തണതമന്നുീം 

ഗ്രാമ ഭ നിർദദ്ദശിച്ചു.  

തുടർന്ന് ഓഫീ ിൽ സൂക്ഷിദക്കണ്ട ഫയലുേളുതട പരിദശാധനയീം പ്രവർത്തി സ്ഥല പരിദശാധനയീം 

അടിസ്ഥാനമാക്കി വിദല്ലജ് റിദ ാഴ്സ് ദപഴ്സണിതന്റ േതണ്ടത്തലുേൾ ഗ്രാമ ഭയിൽ നിഷ്ാന്ത്,ജീഷ്മ  

എന്നിവർ െർച്ചതെയ്തു. 22 ദരഖേളിൽ പ്രധാനമായീം സൂക്ഷിദക്കണ്ട പല ദരഖേളുീം ഫയലുേളിൽ 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത് കൃതയമായി ഫയലുേളിൽ സൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ് എന്ന് വിദല്ലജ് റിദ ാഴ്സ് ദപഴ്സതമാർ 

നിർദദ്ദശിച്ചു. ഉദേയാഗസ്ഥർ ഇക്കാരയീം അീംഗീേരിച്ചു.  

തുടർന്ന് പ്രവർത്തി പരിദശാധനമായി ബന്ധതപ്പട്ട േണ്ടതത്തലുേൾ വിദല്ലജ് റിദ ാഴ്സ് ദപഴ്സത  ന്ദീപ് 

ഗ്രാമ ഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. എീം ബുക്കിൽ കൃതയമായി വയക്തിഗത ഗുണദഭാക്താക്കൾക്കുള്ള ഉള്ള 

പ്രവൃത്തിേളിതല അളവ് ദരഖതപ്പടത്താത് ഫീൽഡ് പരിദശാധനയിൽ വിദല്ലജ് റിദ ാഴ്സ് ദപഴ്സതമാർക്ക് 

ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കി.അതു കൂടാതത എസ്റ്റിദമറ്റ് പ്രോരീം അല്ലാത്ത ഫാീം ബടിീംഗിനു പേരീം ദതാട്ടീം േിള 

നടത്തിയതുീം ഫിൽഡ് പരിദശാധനയിൽ ോണാൻ േഴിഞ്ഞു. പദ്ധതി ആരീംഭ മിറ്റിങ്ങ് കൃതയമായി 

നടത്താനുീം എസ്റ്റിദമറ്റ് പറഞ്ഞ തതാഴിൽ തതന്ന തതാഴിതലടത്ത് തെയ്യുവാനുീം ദമറ്റ് മാർക്കുീം  

തതാഴിലാളിേൾക്കുീം ഓഫീ ർമാർ കൃതയമായ നിർദേശീം നൽേണതമന്നുീം നിർദദ്ദശീം നൽേി. 

തതാഴിലാളിേൾക്ക് ദറാഡ് ദോണ്ക്രീറ്റ് നടക്കുന്ന തതാഴിലിടങ്ങളിൽ തതാഴിൽ തെയ്യാൻ ഷൂ ്, സേയറ 

ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇത് പഞ്ചായത്ത് ഭരണ മിതി ഗൗരവമായി എടത്ത് ദവണ്ട സുരക്ഷാ ഉപേരണങ്ങൾ 

നൽേണതമന്ന് ഗ്രാമ  ഭ ആവശയതപ്പട്ടു. 

നിർദദ്ദശങ്ങളുീം തീരുമാനങ്ങളുീം 

 

 തതാഴിൽ ോർഡ് എടക്കുന്ന മുഴുവൻ ദപർക്കുീം ദഫാദട്ടാ  ഹിതീം  ൗജനയമായി നൽകുേ. 

 എല്ലാ തതാഴിലാളിേൾക്കുീം 100 േിവ ീം തതാഴിൽ ലഭയമാകുന്ന രീതിയിൽ പദ്ധതിേൾ ആസൂത്രണീം 

തെയ്യുേ. 

 തതാഴിലിനുള്ള അദപക്ഷേ ഫ്രണ്ട് ഓഫീ ിൽ നൽേി സേപ്പറ്റു ര ീത് വാങ്ങണീം. 

   ിറ്റി ത ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് സ്ഥാപിക്കാത്ത തതാഴിലിടങ്ങളിൽ ഉടൻ സ്ഥാപിക്കുേ. 

 ഫ്രവൃത്തി ഫയലുേളിൽ 22 ദരഖേൾ കൃതയമായി സൂക്ഷിക്കുേ. 



 

 

 പദ്ധതി ആരീംഭീം മീറ്റിീംഗ് കൃതയമായി േർഷ്േതരയീം ഗുണദഭാക്താക്കതളയീം തതാഴിലാളിേതളയീം 

 ാദങ്കതിേ വിേഗ്ധതരയീം ഉൾതപ്പടത്തി നടത്തണീം 

 

  വിജിലൻ ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ് േമ്മിറ്റി അീംഗങ്ങളുീം കൃതയമായി തതാഴിലിടങ്ങളിൽ  ന്ദർശനീം 

നടത്തുേ. വിജിലൻ ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ് േമ്മിറ്റിയതട പ്രവർത്തനീം  ജീവമാക്കാൻ 

തീരുമാനിച്ചു. 

 ഉന്നതതല ഉദേയാഗസ്ഥർ അവതര ഏൽപ്പിച്ച ചുമതലേൾ കൃതയമായി നിർവഹിക്കുന്നുതണ്ടന്ന് 

ഉറപ്പുവരുത്തുേ 

  മസ്റ്റ്ദറാൾ സ റ്റ് ഡയറി എന്നിവ കൃതയമായി പൂരിപ്പിക്കുേയീം തതറ്റ് വരാതത സൂക്ഷിക്കുേയീം 

ദവണീം. 

 തതാഴിലാളിേൾക്ക് വിേഗ്ധ അർദ്ധവിേഗ്ധ തതാഴിൽ തെയ്യാനുള്ള പരിശീലനീം നൽേണീം. 

  ോലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുദയാജയമായി പ്രവർത്തിേൾ തെയ്യുവാൻ ആവശയതപ്പട്ടു. 

 ോർഷ്ിേദമഖലയിദലക്ക് തതാഴിലുറപ്പ് പണി വയാപിക്കണീം എന്ന് േർഷ്േർ ആവശയതപ്പട്ട 

 

 ദരഖാമൂലീം പരാതിേൾ എഴുതി നൽകുവാൻ തീരുമാനിച്ചു 

  േർഷ്േതരയീം  ാദങ്കതിേ വിേഗ്ധതരയീം ഉൾതപ്പടത്തി പദ്ധതി ആസൂത്രണീം തെയ്യാൻ 

തീരുമാനിച്ചു. 

  ദമറ്റ്മാർക്ക് പരിശീലനീം നൽകുേ ദമറ്റ്മാർ കൃതയമായി പതങ്കടക്കുേ. 

 സുരക്ഷാ ഉപേരണങ്ങൾ, തതാഴിലിടങ്ങളിൽ ആതയാവശയമായി ദവണ്ട  ൗേരയങ്ങൾ (തണൽ, 

പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ് േിറ്റ്) ലഭയമാക്കാൻ ദരഖാമൂലീം അദപക്ഷ നൽോൻ തീരുമാനിച്ചു  

 ജനേീയ എസ്റ്റിദമറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു 

 സട്രബൽ പ്ല ് ആനുകൂലയീം ആവശയമുള്ളവർക്ക് നൽോൻ തീരുമാനിച്ചു 

 

തതാഴിലുറപ്പ് തതാഴിലാളിയീം ദമറ്റുമായ വിൻ ി നന്ദി ആശീം ിച്ചു. രാവിതല 10. 30 ന് ആരീംഭിച്ച ഗ്രാമ ഭ 

ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരുമണിക്ക് അവ ാനിപ്പിച്ചു. അധയക്ഷ ഷ്ീന ബാലകൃഷ്ണൻ ഗ്രാമ ഭ പിരിച്ചുവിട്ടു. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


