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 തീയതി-16/11/2019 

  മയം : 11.00 am  

 സ്ഥലം-54നമ്പർ  അങ്കണവാടി വള്ളംദകാട്  



 

 

ആമുഖം 

ഇന്ത്യയിലെദരിദ്ദരായദ്രാമീണജനതയുലെദാരിദ്ദയം  െഘൂകരിക്കുന്നതിനുംഅവരുലെ

ജീവിതസുരക്ഷിതതവംഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുംവവണ്ടിരൂപംലകാെുത്തിട്ടുളളഒരുബൃഹ

തപദ്ധതിയാണ്മഹാത്മാരാന്ധിവദശീയദ്രാമീണ ലതാഴിെുറപ്പപ്ദ്ധതി. 

കാര്ഷികവമയെയിെുംനിര്മ്മാണവമയെയിെുംലതാഴിെ് െഭിക്കാലതദ്രാമീണജനതബു

ദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുവപാള് അവരക്്ക ്100 

ദിവസലത്തലതാഴിലെങ്കിെുംഉറപ്പുവരുത്തുവാന ്ഈപദ്ധതിെക്ഷയമിെുന്നു. 

ഇങ്ങലനലതാഴിെ് നെ്കുന്നതിന്ഏലെെുക്കുന്നവിവിധപദ്ധതികളിെൂലെരാജയത്തിന്ലറമ

ണ്ുംജെവുംപരമാവധിസംരക്ഷിക്കുന്നതിന ് സാദ്ധയമാകുംഎന്നുംദ്പതീക്ഷിക്കുന്നു. 

ലതാഴിെ് ആവശയലപ്പെുന്നവരക്്കനിശ്ചിത 

കാെയളവിനുളളിെ്   ലതാഴിെ് െഭിക്കുന്നുലവന്നുംഅതിന്നിര്ണ്യിക്കലപ്പട്ടിട്ടുളളവവത

നംനിരദ്ിഷ്ടസമയത്തിനുളളിെ് െഭിക്കുന്നുലവന്നുംഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന്ഇന്ത്യന ്പാര ല

ലമന്റ ് പാസ്സാക്കിയിട്ടുളള  നിയമമാണ്മഹാത്മാരാന്ധിവദശീയദ്രാമീണലതാഴിെുറപ്പന്ിയ

മം. 2005 ആരസ്റ്റ ്23-ാാാംതിയ്യതിയാണ്പാര ലലമനറ്ഈ്നിയമംപാസ്സാക്കുന്നത്. 

ലതാഴിെും  വവതനവുംനിരദ്ിഷ്ടസമയത്തിനുള്ളിെ് കൃതയമായിെഭിക്കുന്നതിനുള്ള  അ

വകാശംനിയമപരമായിഉറപ്പുവരുത്തുലവന്നതാണഈ്നിയമത്തിനല്റസവിവശഷത. 

ലതാഴിെ് െഭിച്ചിലെങ്കിെ്  ലതാഴിെിൊയമവവതനവുംലതാഴിലെെുത്തവശഷംവവതനം

വവകുകവയാെഭിക്കാതിരിക്കുകവയാലെയതാെ് നഷ്ടപരിഹാരവുംഈനിയമംവയവസ്ഥ

ലെയ്യുന്നു. 

ലതാഴിെ് ആവശയലപ്പെുന്നവരക്്ക ്15 

ദിവസത്തിനുള്ളിെ് ലതാഴില്നെ്കിയിരിക്കണലമന്നാണവയവസ്ഥ. 

അൊത്തപക്ഷംപതിനാറാമലത്തദിവസംമുതെ് അവരല്ക്കതാഴിെിൊയമവവതനത്തിന്അ

രഹ്തയുണ്ടായിരിക്കും. അതുവപാലെലെയത ലതാഴിെിനല്റവവതനം 14 ദിവസത്തില്  

കൂെുതല്  വവകിയാെ് വവകുന്നഒവരാദിവസത്തിനുംനഷ്ടപരിഹാരംെഭിക്കുന്നതിനും 

അര്ഹതയുണ്്ട. ലതാഴില്  ആവശയലപ്പെുന്നവര്ക്ക് 

ലതാഴിവൊലതാഴിെിൊയമവവതനവമാഉറപ്പായുംഉറപ്പവരുത്തുന്നുലവന്നതാണ് ലതാഴിെുറ

പ്പ്നിയമത്തിനല്റദ്പവതയകത. 

ഇന്ത്യയിലെഏെവുംപിവന്നാക്കമായ 200 ദ്രാമീണ  ജിെകളിെ് 2006 ലെദ്ബുവരി 2ആം 

തീയതിഈനിയമംനിെവിെ് വരുകയുംപദ്ധതിനെപ്പിൊക്കുകയുംലെയതു . 

വകരളത്തിെ് വയനാെും, പാെക്കാെുംഈ 200 ജിെകളിെ് ഉലള്പ്പട്ടിരുന്നു. 2007 ലമയ ്15 ന് 



 

 

130 ജിെകളിവെക്കകൂ െിഇതവയാപിപ്പിച്ചു.  ഇെുക്കി, 

കാസരവ്രാഡ്ജിെകള് ഇതിെ് ഉള്ലപ്പട്ടിരുന്നു. 2008 ഏദ്പിെ് 1 

ന്ഇന്ത്യയിലെബാക്കിമുഴുവന ്ജിെകളിവെക്കുംഇതവയാപിപ്പിച്ചു. ഇന്്ന 

ഇന്ത്യയിലെമുഴുവന ്ദ്രാമീണജിെകളിെുംഈപദ്ധതിനിെവിെുണ്്ട. 

ആവരാളതെത്തിെ് സവിവശഷദ്ശദ്ധയാകരഷ്ിച്ചഒരു  അവകാശാധിഷ്ഠിതലതാഴിെ് നിയ

മലമന്നനിെയിെുംദ്രാമീണവമയെയിെ് ദാരയദ്ദെഘൂകരണത്തിെ് നിരണ്്യാകമായവഴി

ത്തിരിവസൃ ഷ്ടിച്ചബൃഹതപദ്ധതിഎന്നകാരയംപരിരണിച്ചും 2009 ഒവ്ടാബര ്2-

ാാാംതീയതിവകദ്രസരക്്കാര ്ഈനിയമലത്തമഹാത്മാരാന്ധിവദശീയദ്രാമീണ ലതാഴിെു

റപ്പ്പദ്ധതിലയന്നപു നരന്ാമകരണംലെയതു . 

 

മുഖയലക്ഷ്യങ്ങൾ 

 അവിദര്ദ്ധകായികലതാഴിെില്ഏര്ലപ്പൊൻസന്നദ്ധതയുള്ളദ്രാമദ്പവദശങ്ങളില്അ

ധിവസിക്കുന്നഏലതാരുകുെുംബത്തിനുംഒരുസാപത്തികവര്ഷം 100 

ദിവസത്തില്കുറയാത്തലതാഴില്ഉറപ്പാക്കുന്നവതാലൊപ്പം, 

രുണവമന്മയുള്ളതുംസ്ഥായിയായിട്ടുള്ളതുംഉല്പാദനക്ഷമവുമായആസ്ഥികളുലെസൃ

ഷ്ടിയാണഈ്പദ്ധതിയുലെമുയയെക്ഷയം. 

 ദരിദ്ദരുലെഉപജീവനവുമായിബന്ധലപ്പട്ടവിഭവാെിത്തറശക്തിലപ്പെുത്തല്. 

 സാമൂഹികമായിപിവന്നാക്കംനില്ക്കുന്നഎൊകുെുംബങ്ങലളയുംപദ്ധതിയില്ഉൾ

ലപ്പെുത്തുക. 

 പഞ്ചായത്തിരാജ്സ്ഥാപനങ്ങലളശക്തിലപ്പെുത്തുക. 

 

 വിദശഷ്തകൾ 

 നിയമത്തിൻലറപിൻബെമുള്ളഅവകാശാധിഷ്ഠിതപദ്ധതി. 

 ദ്രാമപഞ്ചായദ്ത്തപവദശത്തതാമസിക്കുന്ന 18 

വയസ്സ്പൂര്ത്തിയായഎലതാരാള്ക്കുംപദ്ധതിയിെ് പങ്കാളിയാവാം. 

 ദ്്തീക്കുംപുരുഷനുംതുെയവവതനം. 

 പരിസ്ഥിതിസംരക്ഷണം  ,കാര്ഷിക 

വമയെയിലെഅെിസ്ഥാനലസൌകരയവികസനംഎന്നിവയക്്കുമുൻരണന. 

 ലതാഴിൊളികൾതലന്നദ്പവൃത്തികല്കലണ്ടത്താനുംആസൂദ്തണ ദ്പദ്കീയയില്  

പങ്കാളികൾആകാനും അവസരം . 

 ആസൂദ്തണത്തിെും നിര്വഹണത്തിെും തിക്ഞ  സുതാരയത . 



 

 

 കരാറുകാവരാഇെനിെക്കാവരാഇെ. 

 ലപാതുജനപങ്കാളിത്തവത്താലെവെബര്ബഡ്ജെ.് 

 ബാങ്്ക/വപാസ്റ്റവഴിമാദ്തംവവതനവിതരണം. 

 ദ്്തീകൾക്കമുൻരണന. 

 കപയൂട്ടര്ശൃംയെവഴിയുള്ളവമാണിെറിംഗ് സംവിധാനം. 

 ദ്രാമസഭപദ്ധതിഓഡിലെെ്യ്യുന്നു. (വസാഷയല് ഓഡിെ ്സംവിധാനം)  

 പരാതിപരിഹാരസംവിധാനം 

രീതിശാഗ്്രം 

 വകരളവസാഷയല്ഓഡിലെ്സാവസെി, വകരള, തിരുവനന്ത്പുരംജിെ- വനമം 

വലാക്കവിെജ് റിവസാവഴ്്പഴ് സണാണ്തിരുവനന്ത്പുരംജിെയില്വനമം വലാക്ക്

പഞ്ചായത്തിലെവിളവൂര്ക്കല്ദ്രാമപഞ്ചായത്തവാര്ഡ7്ല് (ഈഴവക്കാെ)് 

വസാഷയല്ഓഡിദ്െപ്ദ്കിയനെത്തിയത്. 

ആേയഘട്ടം: 

പഞ്ചായലത്തസദ്കട്ടറി, ദ്പസിഡണ്്ട, വാര്ലഡ്മപര്, 

എൻആര്ഇജിഎസ്സ്ൊെഎ്ന്നിവരുമായിവസാഷയല്ഓഡിെവിളവൂര്ക്കല് 

വലാക്കറിവസാവഴ്് പഴ് സാവാര്ഡ7്ല്നെവത്തണ്ടവസാഷയല്ഓഡിദ്െപ്വര്ത്തനങ്ങലളക്കുറി

ച്ചുള്ളെര്ച്ച. 

രണ്ാംഘട്ടം: 

2018 ഒവ്ടാബര്മാസംഒന്നാംതിയതിമുതെ് 2019 

മാര്ച്്ചമാസംവലരഏലെെുത്തനെത്തിയദ്പവൃത്തികളുലെെയെുകൾ, 7 രജിസ്റ്ററുകൾ, 

എംവഎഎസ്എന്നിവപരിവശാധിക്കല്. 

മൂന്ാംഘട്ടം: 

പരിവശാധിച്ചെയെുകളുലെഅെിസ്ഥാനത്തില്ദ്പവൃത്തിയിെങ്ങൾപരിവശാധിക്കല്, 

ലെയതദ്പവൃത്തികളുലെഅളവുകൾപരിവശാധിക്കല് 

നാലാംഘട്ടം: 

രുണവഭാക്താക്കവളാദ്് പവൃത്തികളുലെരുണെെങ്ങൾവൊദിച്ചറിയുകയും, 

സജീവലതാഴിൊളികലളകലണ്ടതാഴില്കാര്ഡ,് 

ബാങ്കപാസ്സ്ബുക്കഎ്ന്നിവപരിവശാധിച്്ചഅഭിമുയംനെത്തെുംവിവരവശയരണംനെത്തെും. 

അഞ്ചാംഘട്ടം: 

 െീല്ഡ്പരിവശാധനയുലെയുംെയല്പരിവശാധനയുലെയുംഅെിസ്ഥാനത്തില്റി

വപ്പാര്ട്ട്തയാറാക്കല്. 



 

 

മഹാത്മാരാന്ധിവദശീയദ്രാമീണലതാഴിെുറപ്പപ്ദ്ധതിവിഭാവനംലെയ്യുന്നത്എലന്ത്ാലക്ക

ലയന്നുംകാരയക്ഷമമായുംെെദ്പദമായുംഈപദ്ധതിഎങ്ങലനനെപ്പിൊക്കാലമന്നുംദ്രാമപ

ഞ്ചായത്തിലനയുംലതാഴിൊളികലളയുംദ്രാമസഭഅംരങ്ങലളയുംവബാധയലപ്പെുത്തുന്ന

തിനുവവണ്ടിയാണഈ്വസാഷയല്ഓഡിെ ്.  

 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ്  

 മെു പദ്ധതിയില് നിന്നും ലതാഴിെുറപ്പ ്പദ്ധതിലയ വയതയ്തമാക്കുന്നത ്

വസാഷയല് ഓഡിെ ്ആണ ്ലതാഴിെുറപ്പ ്നിയമം 17 (2 )വകുപ്പില് ലതാഴിെുറപ്പ ്

പദ്ധതിയിെൂലെ ഏലെെുത്ത എൊ ദ്പവര്ത്തികളും സംബന്ധിച്്ച വസാഷയല് 

ഓഡിെ ്ദ്രാമസഭ കൃതയമായ ഇെവവളകളില് നെത്തണലമന്ന ്സുതാരയത ഉറപ്പു 

വരുത്തണലമന്നും അനുശാസിക്കുന്നവസാഷയല് ഓഡിെിന ്വവണ്ട  

സൌകരയങ്ങളും ലെയതു  ലകാെുക്കുക രജിസ്റ്ററുകളും ലറവക്കാര്ഡുകളും 

െഭയമാക്കുക എന്നിവ ദ്രാമപഞ്ചായത്തിലന്റ െുമതെകളാണ്  

ദ്രാമസഭകൾ ആണ ്വസാഷയല് ഓഡിെ ്വവദികൾ. ദ്രാമസഭ  

ആറുമാസത്തിലൊരിക്കല് നിര്ബന്ധമായും വസാഷയല് ഓഡിെ ്

നെത്തിയിരിക്കണം,  സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് വസാഷയല് ഓഡിെ് നെവത്തണ്ട രീതി 

സംബന്ധിച്്ച ഉത്തരവ ്(ജി, ഒ, നം, 2952/2007, എല്, എസ്, ജി, ഡി /തിയതി 

31/10/2007)പുറലപ്പെുവിച്ചിട്ടുണ്ട,്  വസാഷയല് ഓഡിെ ്ദ്രാമസഭയുലെ വിജയം 

ജനങ്ങളുലെ പങ്കാളിത്തമാണ.് വസാഷയല് ഓഡിെ ്ദ്രാമസഭയുലെ തീയതി, 

അജണ്ട, വവദി  എന്നിവ നിശ്ചയിച്ചഏഴു  ദിവസം മുപ് ജനങ്ങൾക്ക ്വിവരം 

നല്കിയിരിക്കണം. പദ്ധതിയുലെആസൂദ്തണം നിര്വ്വഹണം, വമാണിെറിംര,് 

തുെങ്ങിയ െുമതെകൾ ഉള്ള എൊ വയക്തികളും വസാഷയല് ഓഡിെ് 

ദ്രാമസഭയില് നിര്ബന്ധമായും പലങ്കെുക്കണം.  

വദശീയ ദ്രാമീണ ലതാഴിെുറപ്പ ്പദ്ധതി സുരമമായും സുതാരയമായും വസാഷയല് 

ഓഡിെ ്നെത്തുന്നതിന ്വകരളത്തില് സവതദ്ന്ത് െുമതെയുള്ള വസാഷയല് 

ഓഡിെ ്യൂണിെ(്ആല്പര് GO(Rt)No.3906/2015/LSGD, 

dated30.12.2015)31.01.2017നിെവില്വന്നു. യൂണിെ ്ദ്ൊവൻകൂര് ൊരിെബിൾ 

ലസാവസെി നിയമം 1955(No.TVM/TC/123/2017)ദ്പകാരം രജിസ്റ്റര് 

ലെയതിട്ടുള്ളതാണ്.  

          മഹാത്മാരാന്ധി വദശീയ ദ്രാമീണ ലതാഴിെുറപ്പ ്നിയമദ്പകാരം 

പഞ്ചായത്തുകളില് നിര്ബന്ധമായും 7 രജിസ്റ്ററുകൾ സൂക്ഷിവക്കണ്ടതാണ ്

 

7 രജിസ്റ്റർപരിദശാധന 



 

 

വകദ്രസര്ക്കാരിലന്റനിര്വദശദ്പകാരംതാലഴപ്പറയുന്ന7രജിസ്റ്ററുകൾനിര്ബന്ധമായുംദ്രാ

മപഞ്ചായത്തില്സൂക്ഷിവക്കണ്ടവയാണ.് 

1)ലതാഴില്കാര്ഡിനുള്ളകുെുംബാവപക്ഷയുലെരജിസ്റ്റര് 

2)ദ്രാമസഭരജിസ്റ്റര് 

3)ലതാഴില്ആവശയലപ്പട്ടതുംലതാഴില്ലകാെുത്തതുംസംബന്ധിച്ചരജിസ്റ്റര് 

4)ദ്പവരത്്തിയുലെെിസ്റ്റുംെിെവുംവിശദാംശങ്ങളുംസംബന്ധിച്ചരജിസ്റ്റര് 

5)സ്ഥിരആ്തികളുലെരജിസ്റ്റര് 

6)പരാതിരജിസ്റ്റര് 

7)സാധനരജിസ്റ്റര് 

2018-

19സാപത്തികവര്ഷലത്തരജിസ്റ്ററുകള്വളലരവൃത്തിയായുംെിട്ടവയാെുംകൂെിസൂക്ഷിച്ചി

രിക്കുന്നുഎന്്നഎെുത്തുപറവയണ്ടകാരയംആണ്. 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ റിദപ്പാർട്്ട 

 

കെിയൂര്   പഞ്ചായത്തിലെ പത്താം വാര്ഡായ വള്ളംവകാെ്  ആണ്  വസാഷയല് 

ഓഡിെിനു വിവധയമാക്കിയത.്വാര്ഡില് 192 ലതാഴിൊളികളാണ ്ഉള്ളത.് 

ഇതില് 81 സജീവലതാഴിൊളികൾഉണ്ട.് 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

വാർഡില് ഓഡിറ്റിന ്വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവർത്തികൾ 

 

 

നപ

ര് 

 ദ്പവര്ത്തികൾ   വര്ക്ക ്

വകാഡ ്

 ആരംഭിച്ച 

തീയതി 

അവസാനി

ച്ച തീയതി 

 

െിെവാ

യ തുക 

1 വകാണ്ടൂര് ബണ്്ട 

തട്ട ്തിരിക്കല് 

WC / 332869 28/12/2018 19/3/2019 345430/- 

2 കക്കുസ് 

നിര്മാണം  

RS/349867 12/3/2019 15/3/2019 11467/- 

3 വെെ ്ഭാവന 

പദ്ധതി  

IF/358774 8/10/2018 9/6/2019 24840/- 

4 വകാണ്ടൂര് ബണ്്ട 

തട്ട ്തിരിക്കല് 

WC / 336110 29/12/2018 25/3/ 2019 197616/- 

5 കക്കുസ് 

നിര്മാണം  

RS/349866 15/5/2019 18/3/2019 11467/- 

6 ൊനല്  

നവീകരണം  

IC/212990 19/2/2018 28/1/2019 33834/- 

7 ൊനല്  

നവീകരണം  

IC/320762 8/1/2019 21/1/2019 69516/- 

8 വെെ ്ഭാവന 

പദ്ധതി  

IF/355116 1/9/2018 19/3/2019 24840/- 

9 കിണര്  

നിര്മാണം  

IF/386004 19/3/2019 8/4/2019 35110/- 

10 കക്കുസ് 

നിര്മാണം 

RS/349865 15/3/2019 18/3/2019 11457/- 

11 കക്കുസ് 

നിര്മാണം 

RS/345466 12/3/2019 15/3/2019 11464/- 

 

 

 



 

 

 

 

 വകാണ്ടൂര് ബണ്ട ്നിര്മ്മാണം WC/332869 

 ഫയല് 

 Amc ദ്പകാരമുള്ള കവര്വപജ ്ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിെും 

അപൂര്ണ്മായിരുന്നു. 

 നിയമദ്പകാരം െയല് ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിരിവക്കണ്ട 22 വരയകളില് 

ഭരണാനുമതി, സാവങ്കതിക അനുമതി,  വിശദമായ എസ്റ്റിവമെ്,  വൊവട്ടാ, 

വവജ ്െിസ്റ്റ,് മസ്റ്റര് വറാൾ, ലമഷര്ലമന്റ ്ബുക്ക്,എന്നീ വരയകൾ െയെില് 

ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു  

 മൂെയനിര്ണയ സാക്ഷയപദ്തം ഉണ്ട.്  

 പഴയ വൊര്മാെില് ആയിരുന്നു  ഡിമാൻഡ് വൊം ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത ് 

 ദ്പവര്ത്തി അനുവദിച്ചതായി എ ഇ  യുലെ സാക്ഷയലപ്പെുത്തെും ഉണ്ട.്  

 ജിവയാ ദ്ൊക്കര്  വൊവട്ടാ ഉണ്ടായിരിന്നിെ  

 െയെില്  ദ്പവര്ത്തിയുലെ  വസെ് ഡയറി ഉണ്ടായിരുന്നിെ  

 െയെില്  ദ്പവര്ത്തി പൂര്ത്തികരണ സാക്ഷിപദ്തം ഉണ്ടായിരുന്നിെ  

 സിെിസാ  ഇൻവൊര്വമഷൻ  വബാര്ഡ ് ഉണെയിരിന്നിെ  

 ഭൂവുെമകളുലെ കരം തീര്ത്ത രസീത,്  ആധാര്, പാസ്ബുക്ക ്

എന്നിവയുലെ പകര്പ്പ് െയെില് ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട.്  

 ലെക്ക് െിസ്റ്റ്, കവര്വപജ,് വദ്പാജ്ട ്മീെിംരില് പലങ്കെുത്ത 

ലതാഴിൊളികളുലെ വപരും ഉണ്ടായിരുന്നു.  

 ഫീല്ഡ് 

 

 െീല്ഡ് തെ പരിവശാധനയില് ദ്പവര്ത്തി നെന്ന സ്ഥെം കാെുപിെിച്ച 

അവസ്ഥയിൊയിരുന്നു എന്നിരുന്നാെും അളക്കുവാൻ സാധിച്ചു 

 

 കക്കുസ് നിര്മാണം RS/349867  

★ഫയല് 

 Amcദ്പകാരമുള്ള കവര്വപജ ്ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിെും അപൂര്ണ്മായിരുന്നു. 

 നിയമദ്പകാരം െയല് ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിരിവക്കണ്ട 22 വരയകളില് 

ഭരണാനുമതി,  സാവങ്കതികഅനുമതി,വിശദമായ 



 

 

എസ്റ്റിവമെ,്വൊവട്ടാ,വവജ്ലിസ്റ്റ,്മസ്റ്റര്വറാൾ,ലമഷര്ലമന്റബ്ുക്ക്എന്നീ 

വരയകൾ െയെില് ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു 

 ജീവയാൊര ്വൊവട്ടാ ഇൊയിരുന്നിെ  

 െയെില്  അവിദ്ധത മാസ്റ്റര്  വറാളുകൾ  ഒന്നും വിദ്ധത മാസ്റ്റര്  വറാളുകൾ  ഒന്നും 

ഉെയിരുന്നു 

 ലമഷര്ലമന്റ് ബുക്കില്  എ എസ്,െി എസ് നപര്  വരയലപ്പെുത്തിട്ടിെ  

 ദ്പവര്ത്തിയില്  ലമെീരിയല്  വര്ക്ക ് ഉപവയാരിച്ചിട്ടുണ്്ട 

 മൂെയനിര്ണയസാക്ഷയപദ്തംഉണ്ട.് 

 പഴയവൊര്മാെില്ഉള്ള2ഡിമാൻവഡ്ാ്ംആണ്ഉണ്ടായിരുന്നത ്

 ദ്പവര്ത്തിയുലെ വസെ് ഡയറിെയെില്  ഉണ്ടായിരുന്നിെ  

 സിെിസാ  ഇൻെര്വമഷൻ  വബാര്ഡ ് ഉണ്ടായിരുന്നിെ  

 

ഫീല്ഡ് 

 ലലഫ് ഭാവന പദ്ധതി IF/358774 

 

ഫയല് 

 Amcദ്പകാരമുള്ളകവര്വപജ്ഉണ്ടായിരുന്നുഎങ്കിെുംഅപൂര്ണ്മായിരുന്നു. 

 നിയമദ്പകാരംെയല്ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിരിവക്കണ്ട22വരയകളില്ഭരണാനുമ

തി,സാവങ്കതികഅനുമതി,വിശദമായഎസ്റ്റിവമെ,്വൊവട്ടാ,വവജ്ലിസ്റ്റ,്മസ്റ്റര്

വറാൾ,ലമഷര്ലമന്റബ്ുക്ക്,വസെ്ഡയറിഎന്നീവരയകൾെയെില്ഉൾലക്കാ

ള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു 

 മൂെയനിര്ണയസാക്ഷയപദ്തം ഉണ്ടായിരുന്നിെ  

 പഴയവൊര്മാെില്ഉള്ളഡിമാൻവഡ്ാ്ംആണ്ഉണ്ടായിരുന്നത ്

 7480 െതുരദ്ശമീെര്  കാെുലവട്ടി തളിക്കല്  ,52O ഘനമീെര്  ആയി ആലക 124 

ലദ്െഞ്ചകളും ,669.6 ഘന മീെര്  ആയി ആലക124 ബണ്്ട ലമഷര്ലമന്റ ്ബുക്കില്  

വരയപ്പെുതിയിരുന്നു  

 ദ്പവര്ത്തിയുലെ വസെ് ഡയറിെയെില്  ഉണ്ടായിരുന്നു   

 സിെിസാ  ഇൻെര്വമഷൻ  വബാര്ഡ ് ഉണ്ടായിരുന്നിെ 

  ജീവയാൊര ്വൊവട്ടാ ഇൊയിരുന്നിെ 

 29 അവിദ്ധത മാസ്റ്റര്  വറാളുകൾ  ഉണ്ടായിരുന്നു  

 

  

െീല്ഡ ്

 ദകാണ്ൂർ ബണ് ്തട്്ട തിരിക്കല് WC / 336110 



 

 

 

െയല് 

 

 Amcദ്പകാരമുള്ളകവര്വപജ്ഉണ്ടായിരുന്നുഎങ്കിെുംഅപൂര്ണ്മായിരുന്നു 

 നിയമദ്പകാരംെയല്ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിരിവക്കണ്ട22വരയകളില്ഭരണാനുമ

തി,സാവങ്കതികഅനുമതി,വിശദമായഎസ്റ്റിവമെ,്വൊവട്ടാ,വവജ്ലിസ്റ്റ,്മസ്റ്റര്

വറാൾ,ലമഷര്ലമന്റബ്ുക്ക്,വസെ്ഡയറിഎന്നീവരയകൾെയെില്ഉൾ

ലക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു 

 മൂെയനിര്ണയസാക്ഷയപദ്തംഉണ്ട.് 

 പഴയവൊര്മാെില്ഉള്ളഡിമാൻവഡ്ാ്ംആണ്ഉണ്ടായിരുന്നത ്   

 പൂരിഭാരംമസ്റ്റര്വറാളില്വമെിലന്റഒപ്്പകാണാൻസാധിച്ചിെ. 

 ഭൂവുെമകളുലെകരംതീര്ത്തരസീത,്ആധാര്,പാസ്ബുക്ക്എന്നിവയുലെപ

കര്പ്പ്െയെില്ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട.് 

 ലെക്കലിസ്റ്റ,്കവര്വപജ,്വദ്പാജക്് മീെിംരില്പലങ്കെുത്തലതാഴിൊളികളുലെ

വപരുംഉണ്ടായിരുന്നു. 

ഫീല്ഡ് 

 

 കക്കു ് നിർമാണം RS/349866 

 

ഫയല്  

 

 Amcദ്പകാരമുള്ള കവര്വപജ ്ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിെും അപൂര്ണ്മായിരുന്നു. 

 നിയമദ്പകാരം െയല് ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിരിവക്കണ്ട 22 വരയകളില് 

ഭരണാനുമതി,  സാവങ്കതികഅനുമതി,വിശദമായ 

എസ്റ്റിവമെ,്വൊവട്ടാ,വവജ്ലിസ്റ്റ,്മസ്റ്റര്വറാൾ,ലമഷര്ലമന്റബ്ുക്ക്എന്നീ 

വരയകൾ െയെില് ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു 

 ജീവയാൊര ്വൊവട്ടാ ഇൊയിരുന്നിെ  

 ലമഷര്ലമന്റ് ബുക്കില്  എ എസ്,െി എസ് നപര്  വരയലപ്പെുത്തിട്ടിെ  

 ദ്പവര്ത്തിയില്  ലമെീരിയല്  വര്ക്ക ് ഉപവയാരിച്ചിട്ടുണ്്ട 

 മൂെയനിര്ണയസാക്ഷയപദ്തംഉണ്ട.് 

 പഴയവൊര്മാെില്ഉള്ള2ഡിമാൻവഡ്ാ്ംആണ്ഉണ്ടായിരുന്നത ്

 ദ്പവര്ത്തിയുലെ വസെ് ഡയറിെയെില്  ഉണ്ടായിരുന്നിെ  

 സിെിസാ  ഇൻെര്വമഷൻ  വബാര്ഡ ് ഉണ്ടായിരുന്നിെ  



 

 

ഫീല്ഡ്  

 

 ചാനല്  നവീകരണം IC/212990 

ഫയല് 

 Amcദ്പകാരമുള്ളകവര്വപജ്ഉണ്ടായിരുന്നുഎങ്കിെുംഅപൂര്ണ്മായിരുന്നു. 

 നിയമദ്പകാരംെയല്ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിരിവക്കണ്ട22വരയകളില്ഭരണാനുമ

തി,സാവങ്കതികഅനുമതി,വിശദമായഎസ്റ്റിവമെ,്വൊവട്ടാ,വവജ്ലിസ്റ്റ,്മസ്റ്റര്

വറാൾ,ലമഷര്ലമന്റബ്ുക്ക്,വസെ്ഡയറിഎന്നീവരയകൾെയെില്ഉൾലക്കാ

ള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു 

 മൂെയനിര്ണയസാക്ഷയപദ്തം ഉണ്ടായിരുന്നിെ  

 പഴയവൊര്മാെില്ഉള്ളഡിമാൻവഡ്ാ്ംആണ്ഉണ്ടായിരുന്നത ്

 7480 െതുരദ്ശമീെര്  കാെുലവട്ടി തളിക്കല്  ,52O ഘനമീെര്  ആയി ആലക 124 

ലദ്െഞ്ചകളും ,669.6 ഘന മീെര്  ആയി ആലക124 ബണ്്ട ലമഷര്ലമന്റ ്ബുക്കില്  

വരയപ്പെുതിയിരുന്നു  

 ദ്പവര്ത്തിയുലെ വസെ് ഡയറിെയെില്  ഉണ്ടായിരുന്നു   

 സിെിസാ  ഇൻെര്വമഷൻ  വബാര്ഡ ് ഉണ്ടായിരുന്നിെ 

  ജീവയാൊര ്വൊവട്ടാ ഇൊയിരുന്നിെ 

 29 അവിദ്ധത മാസ്റ്റര്  വറാളുകൾ  ഉണ്ടായിരുന്നു  

 

  

െീല്ഡ ്

 

 

ചാനല്  നവീകരണം IC/320762 ഫയല് 

 Amcദ്പകാരമുള്ളകവര്വപജ്ഉണ്ടായിരുന്നുഎങ്കിെുംഅപൂര്ണ്മായിരുന്നു. 

 നിയമദ്പകാരംെയല്ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിരിവക്കണ്ട22വരയകളില്ഭരണാനുമ

തി,സാവങ്കതികഅനുമതി,വിശദമായഎസ്റ്റിവമെ,്വൊവട്ടാ,വവജ്ലിസ്റ്റ,്മസ്റ്റര്

വറാൾ,ലമഷര്ലമന്റബ്ുക്ക്,വസെ്ഡയറിഎന്നീവരയകൾെയെില്ഉൾലക്കാ

ള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു 

 മൂെയനിര്ണയസാക്ഷയപദ്തം ഉണ്ടായിരുന്നിെ  

 പഴയവൊര്മാെില്ഉള്ളഡിമാൻവഡ്ാ്ംആണ്ഉണ്ടായിരുന്നത ്

 7480 െതുരദ്ശമീെര്  കാെുലവട്ടി തളിക്കല്  ,52O ഘനമീെര്  ആയി ആലക 124 

ലദ്െഞ്ചകളും ,669.6 ഘന മീെര്  ആയി ആലക124 ബണ്്ട ലമഷര്ലമന്റ ്ബുക്കില്  

വരയപ്പെുതിയിരുന്നു  



 

 

 ദ്പവര്ത്തിയുലെ വസെ് ഡയറിെയെില്  ഉണ്ടായിരുന്നു   

 സിെിസാ  ഇൻെര്വമഷൻ  വബാര്ഡ ് ഉണ്ടായിരുന്നിെ 

  ജീവയാൊര ്വൊവട്ടാ ഇൊയിരുന്നിെ 

 29 അവിദ്ധത മാസ്റ്റര്  വറാളുകൾ  ഉണ്ടായിരുന്നു  

 

  

െീല്ഡ ്

 ലലഫ് ഭാവന പദ്ധതി II/355116 

ഫയല് 

 Amcദ്പകാരമുള്ളകവര്വപജ്ഉണ്ടായിരുന്നുഎങ്കിെുംഅപൂര്ണ്മായിരുന്നു. 

 നിയമദ്പകാരംെയല്ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിരിവക്കണ്ട22വരയകളില്ഭരണാനുമ

തി,സാവങ്കതികഅനുമതി,വിശദമായഎസ്റ്റിവമെ,്വൊവട്ടാ,വവജ്ലിസ്റ്റ,്മസ്റ്റര്

വറാൾ,ലമഷര്ലമന്റബ്ുക്ക്,വസെ്ഡയറിഎന്നീവരയകൾെയെില്ഉൾലക്കാ

ള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു 

 മൂെയനിര്ണയസാക്ഷയപദ്തം ഉണ്ടായിരുന്നിെ  

 പഴയവൊര്മാെില്ഉള്ളഡിമാൻവഡ്ാ്ംആണ്ഉണ്ടായിരുന്നത ്

 7480 െതുരദ്ശമീെര്  കാെുലവട്ടി തളിക്കല്  ,52O ഘനമീെര്  ആയി ആലക 124 

ലദ്െഞ്ചകളും ,669.6 ഘന മീെര്  ആയി ആലക124 ബണ്്ട ലമഷര്ലമന്റ ്ബുക്കില്  

വരയപ്പെുതിയിരുന്നു  

 ദ്പവര്ത്തിയുലെ വസെ് ഡയറിെയെില്  ഉണ്ടായിരുന്നു   

 സിെിസാ  ഇൻെര്വമഷൻ  വബാര്ഡ ് ഉണ്ടായിരുന്നിെ 

  ജീവയാൊര ്വൊവട്ടാ ഇൊയിരുന്നിെ 

 29 അവിദ്ധത മാസ്റ്റര്  വറാളുകൾ  ഉണ്ടായിരുന്നു  

 

  

െീല്ഡ ്

 കിണർ  നിർമാണം IF/386004 

ഫയല് 

 Amcദ്പകാരമുള്ളകവര്വപജ്ഉണ്ടായിരുന്നുഎങ്കിെുംഅപൂര്ണ്മായിരുന്നു. 

 നിയമദ്പകാരംെയല്ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിരിവക്കണ്ട22വരയകളില്ഭരണാനുമ

തി,സാവങ്കതികഅനുമതി,വിശദമായഎസ്റ്റിവമെ,്വൊവട്ടാ,വവജ്ലിസ്റ്റ,്മസ്റ്റര്

വറാൾ,ലമഷര്ലമന്റബ്ുക്ക്,വസെ്ഡയറിഎന്നീവരയകൾെയെില്ഉൾലക്കാ

ള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു 



 

 

 മൂെയനിര്ണയസാക്ഷയപദ്തം ഉണ്ടായിരുന്നിെ  

 പഴയവൊര്മാെില്ഉള്ളഡിമാൻവഡ്ാ്ംആണ്ഉണ്ടായിരുന്നത ്

 ദ്പവര്ത്തിയുലെ വസെ് ഡയറിെയെില്  ഉണ്ടായിരുന്നു   

 സിെിസാ  ഇൻെര്വമഷൻ  വബാര്ഡ ് ഉണ്ടായിരുന്നിെ 

  ജീവയാൊര ്വൊവട്ടാ ഇൊയിരുന്നിെ 

 29 അവിദ്ധത മാസ്റ്റര്  വറാളുകൾ  ഉണ്ടായിരുന്നു  

 

  

െീല്ഡ ്

 കക്കു ് നിർമാണം RS/349865 

ഫയല് 

 Amcദ്പകാരമുള്ളകവര്വപജ്ഉണ്ടായിരുന്നുഎങ്കിെുംഅപൂര്ണ്മായിരുന്നു. 

 നിയമദ്പകാരംെയല്ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിരിവക്കണ്ട22വരയകളില്ഭരണാനുമ

തി,സാവങ്കതികഅനുമതി,വിശദമായഎസ്റ്റിവമെ,്വൊവട്ടാ,വവജ്ലിസ്റ്റ,്മസ്റ്റര്

വറാൾ,ലമഷര്ലമന്റബ്ുക്ക്,വസെ്ഡയറിഎന്നീവരയകൾെയെില്ഉൾലക്കാ

ള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു 

 മൂെയനിര്ണയസാക്ഷയപദ്തം ഉണ്ടായിരുന്നിെ  

 

  

െീല്ഡ ്

 

 കക്കു ് നിർമാണം RS/345466 

ഫയല് 

 Amcദ്പകാരമുള്ളകവര്വപജ്ഉണ്ടായിരുന്നുഎങ്കിെുംഅപൂര്ണ്മായിരുന്നു. 

 നിയമദ്പകാരംെയല്ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിരിവക്കണ്ട22വരയകളില്ഭരണാനുമ

തി,സാവങ്കതികഅനുമതി,വിശദമായഎസ്റ്റിവമെ,്വൊവട്ടാ,വവജ്ലിസ്റ്റ,്മസ്റ്റര്

വറാൾ,ലമഷര്ലമന്റബ്ുക്ക്,വസെ്ഡയറിഎന്നീവരയകൾെയെില്ഉൾലക്കാ

ള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു 

 മൂെയനിര്ണയസാക്ഷയപദ്തം ഉണ്ടായിരുന്നിെ  

 

െീല്ഡ ്

 



 

 

 

 

 തപാതുവായ കതണ്ത്തലുകൾ 

 

  െയെുകളിലെ വരയകൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത ്ശരിയായ ദ്കമത്തില് 

അെ.  

 മസ്റ്റര് വറാളുകൾപൂര്ണ്മായ വരയലപ്പെുത്തെുകവളാലെഅെ 

സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത.് 

  ലമഷര്ലമന്റ ്ബുക്ക് മസ്റ്റര് വറാൾ എന്നീ വരയകളിലെ തിരുത്തെുകൾ 

അനുവദനീയമെ.  

 ഭുവികസന ദ്പവര്ത്തികളില് ശരിയായ വിധത്തില് ദ്പവര്ത്തി 

നെപ്പിൊക്കാൻ ദ്ശമിച്ചിട്ടുലണ്ടങ്കിെും നിെവില് വിെയിരുത്താൻ 

സാധിക്കാത്ത നിെയിൊണ ്ഭൂരിഭാരം സ്ഥെവും.  

 െയെുകൾ കൃതയതവയാലെ ദ്കമീകരിക്കാത്തതു  വസാഷയല് ഓഡിെ ്

ദ്പവര്ത്തനങ്ങലള സാരമായി ബാധിക്കുകയും ലെയതിട്ടുണ്ട്. 

 

 

നിർദേശങ്ങൾ 

 

 െയെുകളില് ഉള്ള വരയകൾ കൃതയതവയാലെയും ശരിയായ ദ്കമത്തില് 

സൂക്ഷിക്കാൻ ദ്ശദ്ധിവക്കണ്ടതാണ.്  

 നെപ്പാതകളുലെ  നിര്മ്മാണം,ഓെ നിര്മാണം, നഴ്സറി നിര്മാണം,,മുതൊയവ 

വാര്ഡ ്തെത്തില് നെപ്പാക്കാവുന്നതാണ.് 

 പദ്ധതിയിെൂലെ നെപ്പിൊക്കുന്ന ദ്പവര്ത്തികൾ നിയമാനുസൃതമായ 

കാെയളവില് നിെനില്ക്കാൻ ഉതകുന്നവിധം നെപ്പിൊവക്കണ്ട അതാണ.്  

 ഭൂവികസനം വപാെുള്ള ദ്പവര്ത്തികൾ ഭൂവുെമകൾക്ക ്ദ്പവര്ത്തിലയ 

സംബന്ധിക്കുന്ന വയക്തമായ ധാരണ നല്കിലക്കാണ്്ട നെപ്പിൊവക്കണ്ടത്. 

 ലതാഴിൊളികൾക്ക ്ആവശയമായ സൌകരയങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തി നല്വകണ്ടതാണ.് 

 മസ്റ്റര് വറാളുകളില് ആവശയമായ സാക്ഷയലപ്പെുത്തെുകൾ ഉണ്ടായിരിവക്കണ്ടത് 

അനിവാരയമാണ.് 

 അതാത് സാപത്തിക വര്ഷത്തിലെ െയെുകൾ കൃതയതവയാലെ ദ്കമീകരിക്കാൻ 

ദ്ശദ്ധിവക്കണ്ടതാണ.് 

 

 



 

 

 

 

 

 ഗ്ഗാമ ഭ പരാമർശങ്ങൾ 

 

 ദ്പവര്ത്തിസമയം 9-5 എന്നുള്ളത് 

മാെണം എന്ന ്

ലതാഴിൊളികൾ 

അഭിദ്പായലപ്പട്ടു.  

 ലതാഴിൊളികൾക്ക ്

യാലതാരുവിധ 

സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങളും നിര്വഹണ ഏജൻസിയായ പഞ്ചായത്തില് നിന്നും 

െഭിക്കുന്നിെ. 

 നിെവില് സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾക്കായി ലതാഴിൊളികൾക്കിെയില് 

നിന്നുമാണ ്തുക ഈൊക്കുന്നത്.  

 ലതാഴിൊളികൾക്ക ്ദ്രൂപ്പ ്ഇനഷ്ുറൻസ് വപാെുള്ള സംവിധാനം 

ഏര്ലപ്പെുത്തണലമന്്ന ആവശയം ഉന്നയിച്ചു. 

 എൊലതാഴിൊളികൾക്കുംസീവറാബാെൻസ്അക്കൌണ്്ടഉറപ്പുവരുവത്തണ്ടതാകു

ന്നു(കാരണംലതാഴില്വവതനംവരുവപാൾസീവറാബാെൻസ്അക്കൌണ്്ടഅൊത്ത

പക്ഷംബാങ്കചാര്ജ്ജായി2000/-ഈാെക്കിയവശഷവമവവതനംെഭിക്കുകയുള്ളു.) 

 ദ്പവര്ത്തിയുലെ മ്ററര് വറാൾ വമെന്മാര് പഞ്ചായിത്തില് ലെന്നു വാങ്ങുന്നതിലന്റ 

ലെെവ ്ലമെിലന്റ വകയില് നിന്നാകുന്നു എന്നു പരാതിലപ്പട്ടു.  

 

 

 മിനിട്്ടസ്  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

റിവപ്പാര്ട്്ടതയ്യാറാക്കിയത ്

VRPGOKUL.RS 

VRPRAHULP.G 
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