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ആമുഖം 

ഇന്ത്യയിലെ ദരിദ്ദരായ ദ്രാമീണ ജനതയുലെ ദാരിദ്ദയം  െഘൂകരിക്കുന്നതിനും 

അവരുലെ ജീവിതസുരക്ഷിതതവം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും വവണ്ടി 

രൂപംലകാെുത്തിട്ടുളള ഒരു ബൃഹത്പദ്ധതിയാണ ് മഹാത്മാരാന്ധി 

വദശീയദ്രാമീണ ലതാഴിെുറപ്പ്പദ്ധതി. കാർഷികവമഖെയിെും 

നിർമ്മാണവമഖെയിെും ലതാഴിെ ് െഭിക്കാലത ദ്രാമീണ ജനത 

ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുവപാൾ അവർക്ക ് 100 ദിവസലത്ത ലതാഴിലെങ്കിെും 

ഉറപ്പുവരുത്തുവാന് ഈ പദ്ധതി മണ്ും ജെവും പരമാവധി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന ്

 സാദ്ധയമാകുംഎന്നും ദ്പതീക്ഷിക്കുന്നു. 

ലതാഴിെ് ആവശയലപ്പെുന്നവർക്ക്നിശ്ചിത കാെ  യളവിനുളളിൽ ലതാഴിെ ്

െഭിക്കുന്നുലവന്നും അതിന്നിർണ്യിക്കലപ്പട്ടിട്ടുളള വവതനം 

നിര്ദിഷ്ടസമയത്തിനുളളിെ് െഭിക്കുന്നുലവന്നും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ഇന്ത്യന ്

പാരെ്ലമന്റ്  പാസ്സാക്കിയിട്ടുളള  നിയമ മാണ്മഹാത്മാരാന്ധി വദശീയദ്രാമീണ 

ലതാഴിെുറപ്പ്നിയമം. 2005 ആരസ്റ്റ് 23-ാാാംതിയ്യതിയാ ണപ്ാരെ്ലമന്റ് ഈ 

നിയമം പാസ്സാക്കുന്നത്. 

ലതാഴിെും  വവതനവും നിരദ്ിഷ്ടസമയത്തിനുള്ളിെ് കൃതയമായി 

െഭിക്കുന്നതിനുള്ള  അവകാശം നിയമപരമായി ഉറപ്പുവരുത്തുലവന്നതാണ് ഈ 

നിയമത്തിന്ലറ സവിവശഷത. ലതാഴിെ ് െഭിച്ചിലെങ്കിെ ്

 ലതാഴിെിൊയ്മവവതനവുംലതാഴിലെെുത്തവശഷംവവതനംവവകുകവയാെഭി

ക്കാതിരിക്കുകവയാലെയ്താെ് നഷ്ടപരിഹാരവുംഈനിയമംവയവസ്ഥലെയ്യുന്നു. 

ലതാഴിെ് ആവശയലപ്പെുന്നവരക്്ക ് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 

ലതാഴില്നല്കിയിരിക്കണലമന്നാണവയവസ്ഥ. അൊത്തപക്ഷം പതിനാറാമലത്ത 

ദിവസം മുതെ് അവർലക്ക്താഴിെിൊയ്മവവതനത്തിന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കും. 

അതു വപാലെ ലെയ്ത ലതാഴിെിന്ലറ വവതനം 14 ദിവസത്തിൽ കൂെുതൽ 

വവകിയാെ് വവകുന്ന ഒവരാ ദിവസത്തിനും നഷ്ടപരിഹാരം െഭിക്കുന്നതിനും 

അർഹതയുണ്്ട. ലതാഴിൽ ആവശയലപ്പെുന്നവർക് ലതാഴിവൊ  ഉറപ്പായും 

ഉറപ്പവരുത്തുന്നുലവന്നതാണ്  ലതാഴിെുറപ്പ് നിയമത്തിന്ലറ  ദ്പവതയകത. 



 

 

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പിവന്നാക്കമായ 200 ദ്രാമീണ  ജിെകളിൽ 2006 ലെദ്ബുവരി 

2ാം തീയതി ഈ നിയമം നിെവിൽ വരുകയും പദ്ധതി നെപ്പിൊക്കുകയും ലെയ്തു. 

വകരളത്തിലെ വയനാെും, പാെക്കാെുംഈ 200 ജിെകളിൽ ഉൾലപ്പട്ടിരുന്നു. 2007 

ലമയ് 15 ന് 130 ജിെകളിവെക്കക്ൂെി ഇത് വയാപിപ്പിച്ചു.  ഇെുക്കി, 

കാസർവകാട്ജിെയിൽ ഇത ്ഉൾലപ്പട്ടിരുന്നു. 2008 ഏദ്പിൽ 1 ന് ഇന്ത്യയിലെ ബാക്കി 

മുഴുവന് ജിെകളിവെക്കും ഇത് വയാപിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവന ്

ദ്രാമീണജിെകളിെും ഈ പദ്ധതി നിെവിെുണ്്ട. ആവരാളതെത്തിൽ 

സവിവശഷദ്ശദ്ധയാകർഷിച്ച ഒരു  അവകാശാധിഷ്ഠ ിത ലതാഴിെ ്

നിയമലമന്നനിെയിെും ദ്രാമീണ വമഖെയിെ് ദാരയദ്ദെഘൂകരണത്തിെ ്

നിര്ണ്യാകമായ വഴി തിരിവ് സൃഷ്ടിച്ച ബൃഹത്പദ്ധതി എന്ന കാരയം 

പരിരണിച്ചും 2009 ഒക്വൊബർ 2-ാാാം തീയതി വകദ്രസർക്കാരിനല്റ ഈ 

നിയമലത്ത മഹാത്മാരാന്ധി വദശീയദ്രാമീണ ലതാഴിെുറപ്പ് പദ്ധതി എന്ന ്പുനർ 

നാമകരണം ലെയ്തു. 

തിരുവനന്തപുരംജില്ല 

വകരളത്തിന്ലറ ലതവക്ക അറ്റത്തുള്ളതും സംസഥാനത്തിന്ലറ തെസ്ഥാനനരരം 

ഉൾലക്കാള്ളുന്നതുമായ ജിെ. ഭാരതത്തിനല്റ ലതവക്ക അറ്റമായ കനയാകുമാരി 

തിരുവനന്ത്പുരം ജിെയുലെ അതിരായ വനമംനിന്നും 56 കിവൊമീറ്റർ 

അകലെയായി സ്ഥിതിലെയ്യുന്നു .  

 

ദനമംദലാക്ക്   

തിരുവനന്ത്പുരം ജിെയിലെ ലനയ്യാറ്റിൻകര, തിരുവനന്ത്പുരം എന്നി 

താെുക്കുകളിൽ ഉൾലപ്പെുന്ന ഒരു വലാക്ക് പഞ്ചായത്താണ് വനമം.വനമം 

വലാക്കിന് 122.41 െതുരദ്ശ കിവൊമീറ്റർ വിസ്തിർണ്ം ഉണ്ട.് 

 മാറനല്ലൂർ  പഞ്ചായത്്ത 

 ഇവിെലത്ത ജനങ്ങൾ ഭൂരിഭാരവും സാക്ഷരതയാണ് .ജനങ്ങളുലെ ദ്പധാന വരുമാന 

മാർരം കൃഷിയാണ്. 

 



 

 

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ  

 വിവെജ ്             മാറനെൂർ 

താെൂക്ക്             -  കാട്ടാക്കെ   

വാർഡുകളുലെ എണ്ം - 21 

അതിരുകൾ 

കിഴക്ക്  -മെയിൻകീഴ് പഞ്ചായത്ത്  

പെിഞ്ഞാറ് -തിരുവനന്ത്പുരം വകാരപ്വറഷന്  

ലതക്ക് -പള്ളിച്ചൽ പഞ്ചായത്ത്  

വെക്ക് -വിളപ്പിൽ പഞ്ചായത്ത ്

ചിനിവിള വാർഡ ്

മാറനെൂർ പഞ്ചായത്ത് 20 വാർഡായ െിനിവിള കാർഷികപരമായി 

പരിവപാഷിക്കുന്നതിനും നിെലകാള്ളുന്ന വാർഡാണ്. വാർഡിൽ 2 അരംവാെി 

ദ്പവർത്തിച്ചു വരുന്നു(െിനിവിള ,ലവള്ളൂർവക്കാണം). വതാെുകളും കുളങ്ങളും 

ഈ ദ്പവദശത്തു മാറ്റുകൂട്ടുന്നു. 

 

തപാതുവിവരങ്ങൾ- ചിനിവിള വാർഡ ്

അംരനവാെി   - 2 (െിനിവിള, ലവള്ളൂർവക്കാണം) 

 ലപാതു കുളങ്ങൾ-3(കാരണംവകാെ് ,നീതിവക്കാെ് ,വകാണത്തുകുളം) 

വതാെുകൾ -3 

വറാഡുകൾ -8 

അപെങ്ങൾ -1 

സ്കൂ ൾ-3 

പള്ളികൾ-2   

 

 ആതക തതാഴിലാളികൾ -160 

  ജീവ തതാഴിലാളികൾ - 104 

 

 



 

 

.മുഖയലക്ഷ്യങ്ങൾ 

 അവിദര്ദ്ധ-കായികലതാഴിെിൽ ഏർലപ്പൊൻ സന്നദ്ധതയുള്ള 

ദ്രാമദ്പവദശങ്ങളിൽ അധിവസിക്കുന്ന ഏലതാരു കുെുംബത്തിനും ഒരു 

സാപത്തിക വർഷം 100 ദിവസത്തിൽ കുറയാത്ത ലതാഴിൽ 

ഉറപ്പാക്കുന്നവതാലൊപ്പം, രുണവമന്മയുള്ളതുംസ്ഥായിയായിട്ടുള്ളതും 

ഉല്പാദനക്ഷമവുമായ ആസ്ഥികളുലെ സൃഷ്ടിയാണ് ഈ പദ്ധതിയുലെ 

മുഖയെക്ഷയം. 

 ദരിദ്ദരുലെ ഉപജീവനവുമായി ബന്ധലപ്പട്ട വിഭവാെിത്തറശക്തിലപ്പെുത്തൽ. 

 സാമൂഹികമായി പിവന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന എൊ കുെുംബങ്ങലളയും 

പദ്ധതിയിൽ ഉൾലപ്പെുത്തുക. 

 .പഞ്ചായത്തിരാജസ്്ഥാപനങ്ങലള ശക്തിലപ്പെുത്തുക 

 വിദശഷ്തകൾ 

 നിയമത്തിൻലറ പിൻബെമുള്ള അവകാശാധിഷ്ഠ ിതപദ്ധതി. 

 ദ്രാമപഞ്ചായത്ത്ദ്പവദശത്ത്താമസിക്കുന്ന 18 വയസ്സ്പൂർത്തിയായ 

ഏലതാരാൾക്കും പദ്ധതിയിെ് പങ്കാളിയാവാം. 

 സ്ദ്തീക്കും പുരുഷനും തുെയ വവതനം. 

 പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം  ,കാർഷിക വമഖെയിലെ അെിസ്ഥാന 

ലസൌകരയ വികസനം എന്നിവയ്ക്കു മുൻരണന. 

 ലതാഴിൊളികൾ തലന്ന ദ്പവൃത്തികൾ  കലണ്ടത്താനും ആസൂദ്തണ 

ദ്പദ്കീയയിൽ പങ്കാളികൾആകാനും അവസരം . 

 ആസൂദ്തണത്തിെും നിർവഹണത്തിെും തികഞ്ഞ സുതാരയത . 

 കരാറുകാവരാ ഇെനിെക്കാവരാഇെ. 

 ലപാതുജനപങ്കാളിത്തവത്താലെ വെബർ ബഡ്ജറ്്റ. 

 ബാങ്ക് / വപാസ്റ്റ് വഴി മാദ്തം വവതന വിതരണം. 

 സ്ദ്തീകൾക്ക്മു ൻരണന. 

 കപയൂട്ടർ ശൃംഖെ വഴിയുള്ള വമാണിറ്ററിംഗ്സംവിധാനം. 

 ദ്രാമസഭ പദ്ധതി ഓഡിറ്റ്ലെയ്യുന്നു. (വസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് സംവിധാനം)  

 പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം 



 

 

രീതിശാ ്ഗ്തം 

വകരള വസാഷയൽ ഓഡിറ്റല്സാവസറ്റി, വകരള, തിരുവനന്ത്പുരംജിെ- വനമം 

വലാക്ക് വിവെജ ്റിവസാഴസ്്വപഴ്സണാണ്തിരുവനന്ത്പുരം ജിെയിൽ വനമം 

വലാക്ക് പഞ്ചായത്തിലെവിളവൂർക്കൽ  ദ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 2 ൽ 

കുരിശുമുട്ടം  വസാഷയൽ ഓഡിറ്റ്ദ്പദ്കിയ നെത്തിയത്. 

ആേയഘട്ടം: 

പഞ്ചായലസസദ്കട്ടറി, ദ്പസിഡണ്്ട, വാർഡ്ലമപർ, എൻആർഇജിഎസസ്്റ്റാെ് 

എന്നി വരുമായി വസാഷയൽ ഓഡിറ്റ്വനമം വലാക്കറ്ിവസാഴസ്വ്പഴ്സൺ വാർഡ് 

2ൽ നെവത്തണ്ട വസാഷയൽ ഓഡിറ്റ്ദ്പവർത്തനങ്ങലളക്കുറിച്ചുള്ള െർച്ച. 

രണ്ാംഘട്ടം: 

2018 ഒക്വൊബർ മാസം ഒന്നാം തിയതി മുതെ് 2019 മാർച്ച് മാസം വലര 

ഏലറ്റെുത്ത് നെത്തിയ ദ്പവൃത്തികളുലെ െയെുകൾ, 7 രജിസ്റ്ററുകൾ, എം വഎ 

എസ ്എന്നിവപരിവശാധിക്കൽ. 

മൂന്ാംഘട്ടം: 

പരിവശാധിച്ച െയെുകളുലെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ ദ്പവൃത്തിയിെങ്ങൾ 

പരിവശാധിക്കൽ, ലെയ്ത ദ്പവൃത്തികളുലെ അളവുകൾ പരിവശാധിക്കൽ 

നാലാംഘട്ടം: 

 രുണവഭാക്താക്കവളാെ് ദ്പവൃത്തികളുലെ രുണെെങ്ങൾ വൊദിച്ചറിയുകയും, 

സജീവ ലതാഴിൊളികലള കണ്്ട ലതാഴിൽ കാർഡ,് ബാങ്ക്പാസ്സ്ബുക്ക് എന്നിവ 

പരിവശാധിച്ച് അഭിമുഖം നെത്തെും വിവരവശഖരണം നെത്തെും. 

അഞ്ചാംഘട്ടം: 

െീൽഡ് പരിവശാധന  വിവരങ്ങുളുലെയും  െയൽപരിവശാധനയുലെയും 

അെിസ്ഥാനത്തിൽ റിവപ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കൽ 

 

മഹാത്മാരാന്ധി വദശീയദ്രാമീണ ലതാഴിെുറപ്പപ്ദ്ധതി വിഭാവനം ലെയ്യുന്നത ്

എലന്ത്ാലക്കലയന്നും കാരയക്ഷമമായും െെദ്പദമായും ഈപദ്ധതി 

എങ്ങലനനെപ്പിൊക്കാലമന്നും  ദ്രാമപഞ്ചായത്തിലനയും ലതാഴിൊളികലളയും 

ദ്രാമസഭഅംരങ്ങലളയും വബാധയലപ്പെുത്തുന്നതിനുവവണ്ടിയാണ് ഈ 

വസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ്.  



 

 

 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  

 മറ്റു പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ലതാഴിെുറപ്പ് പദ്ധതിലയ വയതയസ്തമാക്കുന്നത് 

വസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ്  ആണ് ലതാഴിെുറപ്പ് നിയമം 17 (2 ) വകുപ്പിൽ ലതാഴിെുറപ്പ ്

പദ്ധതിയിെൂലെ ഏലറ്റെുത്ത എൊ ദ്പവർത്തികളും സംബന്ധിച്ച് വസാഷയൽ 

ഓഡിറ്റ ് ദ്രാമസഭ കൃതയമായ ഇെവവളകളിൽ നെത്തണലമന്ന് സുതാരയത ഉറപ്പു 

വരുത്തണലമന്നും അനുശാസിക്കുന്നവസാഷയൽ ഓഡിറ്റിന് വവണ്ട  

സൌകരയങ്ങളും ലെയ്തു ലകാെുക്കുക രജിസ്റ്ററുകളും ലറവക്കാർഡുകളും 

െഭയമാക്കുക എന്നിവ ദ്രാമപഞ്ചായത്തിനല്റ െുമതെകളാണ്  

ദ്രാമസഭകൾ ആണ് വസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ് വവദികൾ. ദ്രാമസഭ  

ആറുമാസത്തിലൊരിക്കൽ നിർബന്ധമായും വസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ്

നെത്തിയിരിക്കണം,  സംസ്ഥാന സർക്കാർ വസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ്നെവത്തണ്ട രീതി 

സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് (ജി, ഒ, നം, 2952/2007, എൽ, എസ്, ജി, ഡി /തിയതി 

31/10/2007)പുറലപ്പെുവിച്ചിട്ടുണ്്ട,  വസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ് ദ്രാമസഭയുലെ വിജയം 

ജനങ്ങളുലെ പങ്കാളിത്തമാണ്. വസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ് ദ്രാമസഭയുലെ തീയതി, 

അജണ്ട, വവദി  എന്നിവ നിശ്ചയിച്ച ഏഴു  ദിവസം മുപ ് ജനങ്ങൾക്ക് വിവരം 

നൽകിയിരിക്കണം. പദ്ധതിയുലെ ആസൂദ്തണം നിർവ്വഹണം, വമാണിറ്ററിംര,് 

തുെങ്ങിയ െുമതെകൾ ഉള്ള എൊ വയക്തികളും വസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ്

ദ്രാമസഭയിൽ നിർബന്ധമായും പലങ്കെുക്കണം.  

വദശീയ ദ്രാമീണ ലതാഴിെുറപ്പ് പദ്ധതി സുരമമായും സുതാരയമായും വസാഷയൽ 

ഓഡിറ്റ ് നെത്തുന്നതിന് വകരളത്തിൽ സവതദ്ന്ത് െുമതെയുള്ള വസാഷയൽ 

ഓഡിറ്റ ് യൂണിറ്റ് (ആസ്ലപർ GO(Rt)No.3906/2015/LSGD, 

dated30.12.2015)31.01.2017നിെവിൽവന്നു. യൂണിറ്റ് ദ്ൊവൻകൂർ ൊരിറ്റബിൾ 

ലസാവസറ്റി നിയമം 1955(No.TVM/TC/123/2017)ദ്പകാരം രജിസ്റ്റർ 

ലെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.  

          മഹാത്മാരാന്ധി വദശീയ ദ്രാമീണ ലതാഴിെുറപ്പ ് നിയമദ്പകാരം 

പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിർബന്ധമായും 7 രജിസ്റ്ററുകൾ സൂക്ഷിവക്കണ്ടതാണ ്

 

7 രജിസ്റ്റർപരിദശാധന 

വകദ്രസർക്കാരിനല്റ നിർവദശദ്പകാരം താലഴപ്പറയുന്ന 7 രജിസ്റ്ററുകൾ 

നിർബന്ധമായും ദ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിവക്കണ്ടവയാണ്. 

1)ലതാഴിൽകാർഡിനുള്ളകുെുംബാവപക്ഷയുലെരജിസ്റ്റർ 



 

 

2)ദ്രാമസഭരജിസ്റ്റർ 

3)ലതാഴിൽ ആവശയലപ്പട്ടതും ലതാഴിൽ ലകാെുത്തതും സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ 

4)ദ്പവരത്്തിയുലെ െിസ്റ്റും െിെവും വിശദാംശങ്ങളും സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ 

5)സ്ഥിര ആസ്തികളുലെ രജിസ്റ്റർ 

6)പരാതിരജിസ്റ്റർ 

7)സാധനരജിസ്റ്റർ 

 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ട ്

 

മാറനെൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 20 വാർഡായ െിനിവിള ആണ ് വസാഷയൽ 

ഓഡിറ്റിനു വിവധയമാക്കിയ വാർഡ്. വാർഡിൽ 104 സജീവ ലതാഴിൊളികളാണ് 

ഉള്ളത.്  

 

വാർഡിൽ ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവർത്തികൾ 

 

 

ഗ്പവർത്തിയുതട 

ദപര ്

വർക്ക് 

ദകാഡ ്

ആരംഭിച്ച 

േിവ ം 

അവ ാനിച്ച 

േിവ ം 

തചലവായ 

തുക   

കദപാസ്്റ്റ പിറ്്റ IF/364296 20/10/2018 16/11/2018 60,000 

ഭൂവിക നം WC/336505 1/2/2019 26/3/2019 2,99,605 

ഭൂവിക നം WC/335731 7/2/2019 29/3/2019 2,98,620 

ഭൂവിക നം WC/333666 28/3/2019 20/4/2019 2,82,105 

കദപാസ്്റ്റ പിറ്്റ IF/367782 12/11/18 13/12/18 95,204 

ഭൂവിക നം WC/333669 27/12/18 26/2/19 2,73,469 

ഭൂവിക നം WC/334149 1/2/19 22/3/19 2,99,814 



 

 

ഭൂവിക നം WC/336525 30/1/19 26/3/19 2,94,653 

 

 

 

ഗ്പവർത്തിയുതട വിശോംശങ്ങളിദലക്ക ്

 കദപാസ്്റ്റ പിറ്്റ(IF/364296) 

 ഫയൽ 

 കവർവപജ ്, എ എം സി ദ്പകാരമുള്ളത്. 

 ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ വരഖകൾ വയക്തമെ   

 നിയമദ്പകാരം െയൽ ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിരിവക്കണ്ട 22 വരഖകളിൽ 

ഭരണാനുമതി, സാവങ്കതിക അനുമതി വിശദമായ എസ്റ്റിവമറ്റ്,  വൊവട്ടാ, 

വവജ് െിസ്റ്റ്, മസ്റ്റർ വറാൾ, ലമഷർലമനറ് ് ബുക്ക്, വസറ്റ ്  ഡയറി എന്നീ 

വരഖകൾ െയെിൽ ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. 

 ലതാഴിൽ ആവശയലപ്പട്ടു ലകാണ്ടുള്ള വരഖകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

  

 ഭൂവുെമകളുലെ കരം തീർത്ത രസീത,്  ആധാർ, പാസബ്ുക്ക ്

എന്നിവയുലെ പകർപ്പ ്െയെിൽ ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

 ലതാഴിൊളികളുലെ വപര്, ലതാഴിൽ കാർഡ് നപർ എന്നിവ വസറ്റ ്

ഡയറി ഉണ്ടായിരുന്നു.ഇതിൽ കവർ വപജ ് ഉണ്ടായിരുന്നു.ലെക്ക ്

െിസ്റ്റ് , വരഖലപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്്ട. 

 വസറ്റ ് ഡയറി ഉണ്ടായിരുന്നു. ദ്പവർത്തി സ്ഥെലത്ത സൌകരയങ്ങൾ 

ഏർലപ്പെുത്തുന്നതിന് വവണ്ടി ഉള്ള െിെവുകൾ, െികിത്സ െിെവ ്

സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇൊയിരുന്നു. 

 വൊവട്ടാദ്രാെുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.ദ്പവർത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിന ്

മുപുള്ളതും ആരംഭിച്ചതിന് വശഷമുള്ള വൊവട്ടാ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 െയൽ വെക്കിങ്  വൊം ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 ഫീൽഡ ്

 സിറ്റിസൺ ഇൻെർവമഷൻ വബാർഡ ്ഉണ്ടായിരുന്നിെ.. 

 15 പുരയിെങ്ങളായി ദ്പവൃത്തി നെപ്പിൊക്കിയതിൻാല്റ വരഖകളാണ് 

െയെിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത ്

 മരിയ സിസിെി ,നരകുമാർ തുെങ്ങിയ വരുലെ പുരയിെത്തിൊണ് 

കാണാൻ കഴിഞ്ഞത ്

 



 

 

ഭൂവിക നം(WC/336505) 

ഫയൽ 

 നിയമദ്പകാരമുള്ള  22 വരഖകളിൽ 10 എണ്മാണ് െയെിൽ കണ്ടത്  

 കവർ വപജ് ഉണ്ടായിരുന്നു .അതിൽ വർക്ക് വകാഡ് ,അെങ്കൽ തുക 

,ലെെവായ തുക എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നിെ  

 മസ്റ്റർ വറാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു  

  മസ്റ്റർവറാളുകളിെും ഓവർ സീർ, കൺവീനർ എന്നിവരുലെ ഒപ്പ് 

ഉണ്ടായിരുന്നിെ  .എം ബുക്ക് നപറും തീയതിയും 

വരഖലപ്പെുത്തിയിരുന്നിെ. 

 എം ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു  

 ലവജ് െിസ്റ്റിന്ലറ പകർപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 മസ്റ്റർ വറാൾ മൂവല്മന്റ് സ്ലിപ് ഉണ്ടായിരുന്നു .എന്നാൽ ഉവദയാരസ്ഥരുലെ 

ഒപ്പും സീെും ഉണ്ടായിരുന്നിെ. 

  

 

ഫീൽഡ ്

 ഇൻെർവമഷൻ വബാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നിെ. 

 11 മീറ്റർ 5 ബണ്ടും ,25 മീറ്റർ 18 ബണ്ടും കാണാൻ സാധിച്ചു . 

 എം ബുക്ക് ദ്പകാരം ഡിസ്വപ്ല വബാര്ഡിന് രൂപ വപായിട്ടുണ്്ട .എന്നാൽ 

െീൽഡീൽ കാണാൻ സാധിച്ചിെ . 

 

ഭൂവിക നം(WC/335731) 

ഫയൽ 

 കവർവപജ ് പൂർണമായിരുന്നു. 

 നിയമദ്പകാരം െയെിൽ ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു 22 വരഖകളിൽ 

ഭരണാനുമതി സാവങ്കതിക അനുമതി വിശദമായ എസ്റ്റിവമറ്റ് വൊവട്ടാ 

െിസ്റ്റ് മസ്റ്റർ വറാൾ ലമഷർലമനറ്് ബുക്ക് എന്നീ വരഖകൾ െയെിൽ 

ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു.  

 ഡിമാന്റ് ആപ്ലിവക്കഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

  കരം തീർത്ത രസീത ്ആധാർ എന്നിവ െയെിൽ ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിട്ടുണ്്ട.  

 മസ്റ്റർ വറാൾ മൂവല്മന്റസ്്ലിപ്  ഉണ്ട ്എന്നാൽ ഉവദയാരസ്ഥരുലെ ഒപ്പും 

സീെും വരഖലപ്പെുത്തിയിട്ടിെ. 



 

 

 മസ്റ്റർ വറാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു .  മസ്റ്റർവറാളുകളിൽ ഓവർ സീർ, കൺവീനർ 

എന്നിവരുലെ ഒപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നിെ.  

 എെ് റ്റി ഒ ഉണ്ടായിരുന്നു 

 അനുെ്വേദം 4 ദ്പകാരമുള്ള ഡിമാൻഡ് വൊം ആയിരുന്നു 

ഉണ്ടായിരുന്നത ്

 

 ഫീൽഡ ്

 50 മീറ്റർ 20 ബണ്ടും കാണാൻ സാധിച്ചു 

 എം ബുക്ക് ദ്പകാരം ഡിസ്വപ്ല വബാര്ഡിന് രൂപ വപായിട്ടുണ്്ട .എന്നാൽ  

െീൽഡീൽ കാണാൻ സാധിച്ചിെ . 

 

കദപാസ്്റ്റ പിറ്്റ(IF/367782) 

 

 ഫയൽ 

 കവർവപജ ്, എ എം സി ദ്പകാരമുള്ളത്. 

 ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ വരഖകൾ വയക്തമെ   

 നിയമദ്പകാരം െയൽ ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിരിവക്കണ്ട 22 വരഖകളിൽ 

ഭരണാനുമതി, സാവങ്കതിക അനുമതി വിശദമായ എസ്റ്റിവമറ്റ്,  വൊവട്ടാ, 

വവജ് െിസ്റ്റ്, മസ്റ്റർ വറാൾ, ലമഷർലമനറ് ് ബുക്ക്, വസറ്റ ്  ഡയറി എന്നീ 

വരഖകൾ െയെിൽ ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. 

 ലതാഴിൽ ആവശയലപ്പട്ടു ലകാണ്ടുള്ള വരഖകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

  

 ഭൂവുെമകളുലെ കരം തീർത്ത രസീത,്  ആധാർ, പാസബ്ുക്ക ്

എന്നിവയുലെ പകർപ്പ ്െയെിൽ ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

 ലതാഴിൊളികളുലെ വപര്, ലതാഴിൽ കാർഡ് നപർ എന്നിവ വസറ്റ ്

ഡയറി ഉണ്ടായിരുന്നു.ഇതിൽ കവർ വപജ ് ഉണ്ടായിരുന്നു.ലെക്ക ്

െിസ്റ്റ് , വരഖലപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്്ട. 

 വസറ്റ ് ഡയറി ഉണ്ടായിരുന്നു. ദ്പവർത്തി സ്ഥെലത്ത സൌകരയങ്ങൾ 

ഏർലപ്പെുത്തുന്നതിന് വവണ്ടി ഉള്ള െിെവുകൾ, െികിത്സ െിെവ ്

സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇൊയിരുന്നു. 

 വൊവട്ടാദ്രാെുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.ദ്പവർത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിന ്

മുപുള്ളതും ആരംഭിച്ചതിന് വശഷമുള്ള വൊവട്ടാ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 െയൽ വെക്കിങ്  വൊം ഉണ്ടായിരുന്നു   

 



 

 

ഫീൽഡ ്

 അംബിക വദവിയുലെ പുരയിെത്തിലെ കവപാസറ്് പിറ്റ ്

ഉപവയാരശൂനയമായ നിെയിൽ ആയിരുന്നു 

 പ്ലാസ്റ്റിക് മാനിനയങ്ങൾ നിറഞ്ഞു കാണലപ്പട്ടു 

 ദ്പസന്നകുമാരൻ നായർ ,വിജയകുമാരൻ ,ദ്ശീ െക്ഷ്മി  എന്നിവരുലെ 

വസ്തു വിലെ കവപാസ്റ് പിറ്റ ്ഉപവയാരദ്പദമായ കാണലപ്പട്ടു 

 

ഭൂവിക നം(WC/333666) 

ഫയൽ 

 കവർവപജ ് പൂർണമായിരുന്നു. 

 നിയമദ്പകാരം െയെിൽ ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു 22 വരഖകളിൽ 

ഭരണാനുമതി സാവങ്കതിക അനുമതി വിശദമായ എസ്റ്റിവമറ്റ് വൊവട്ടാ 

െിസ്റ്റ് മസ്റ്റർ വറാൾ ലമഷർലമനറ്് ബുക്ക് എന്നീ വരഖകൾ െയെിൽ 

ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു.  

 ഡിമാന്റ് ആപ്ലിവക്കഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

  കരം തീർത്ത രസീത ്ആധാർ എന്നിവ െയെിൽ ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിട്ടുണ്്ട.  

 മസ്റ്റർ വറാൾ മൂവല്മന്റസ്്ലിപ്  ഉണ്ട ്എന്നാൽ ഉവദയാരസ്ഥരുലെ ഒപ്പും 

സീെും വരഖലപ്പെുത്തിയിട്ടിെ. 

 മസ്റ്റർ വറാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു .  മസ്റ്റർവറാളുകളിൽ ഓവർ സീർ, കൺവീനർ 

എന്നിവരുലെ ഒപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നിെ.  

 എെ് റ്റി ഒ ഉണ്ടായിരുന്നു 

 അനുെ്വേദം 4 ദ്പകാരമുള്ള ഡിമാൻഡ് വൊം ആയിരുന്നു 

ഉണ്ടായിരുന്നത ്

 

ഫീൽഡ ്

 50 മീറ്റർ 15 ബണ്ടും ,40 മീറ്റർ 22 ബണ്ടും കാണാൻ സാധിച്ചു 

 

 

 

 



 

 

ഭൂവിക നം(WC/333669) 

ഫയൽ 

 കവർവപജ ് പൂർണമായിരുന്നു. 

 നിയമദ്പകാരം െയെിൽ ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു 22 വരഖകളിൽ 

ഭരണാനുമതി സാവങ്കതിക അനുമതി വിശദമായ എസ്റ്റിവമറ്റ് വൊവട്ടാ 

െിസ്റ്റ് മസ്റ്റർ വറാൾ ലമഷർലമനറ്് ബുക്ക് എന്നീ വരഖകൾ െയെിൽ 

ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു.  

 ഡിമാന്റ് ആപ്ലിവക്കഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

  കരം തീർത്ത രസീത ്ആധാർ എന്നിവ െയെിൽ ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിട്ടുണ്്ട.  

 മസ്റ്റർ വറാൾ മൂവല്മന്റസ്്ലിപ്  ഉണ്ട ്എന്നാൽ ഉവദയാരസ്ഥരുലെ ഒപ്പും 

സീെും വരഖലപ്പെുത്തിയിട്ടിെ. 

 മസ്റ്റർ വറാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു .  മസ്റ്റർവറാളുകളിൽ ഓവർ സീർ, കൺവീനർ 

എന്നിവരുലെ ഒപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നിെ.  

 എെ് റ്റി ഒ ഉണ്ടായിരുന്നു 

 അനുെ്വേദം 4 ദ്പകാരമുള്ള ഡിമാൻഡ് വൊം ആയിരുന്നു 

ഉണ്ടായിരുന്നത ്

 

ഫീൽഡ ്

 14 മീറ്റർ 8 ബണ്ടും ,20 മീറ്റർ 10 ബണ്ടും 6 മീറ്റർ 36 ബണ്ടും കാണാൻ 

സാധിച്ചു 

 ഡിസ്വപ്ല വബാർഡ് ഇൊയിരുന്നു 

 എം ബുക്ക് ദ്പകാരം ഡിസ്വപ്ല വബാര്ഡിന് 4000 രൂപ വപായിട്ടുണ്്ട . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ഭൂവിക നം(WC/334149) 

ഫയൽ 

 കവർവപജ ് പൂർണമായിരുന്നു. 

 നിയമദ്പകാരം െയെിൽ ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു 22 വരഖകളിൽ 

ഭരണാനുമതി സാവങ്കതിക അനുമതി വിശദമായ എസ്റ്റിവമറ്റ് വൊവട്ടാ 

െിസ്റ്റ് മസ്റ്റർ വറാൾ ലമഷർലമനറ്് ബുക്ക് എന്നീ വരഖകൾ െയെിൽ 

ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു.  

 ഡിമാന്റ് ആപ്ലിവക്കഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

  കരം തീർത്ത രസീത ്ആധാർ എന്നിവ െയെിൽ ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിട്ടുണ്്ട.  

 മസ്റ്റർ വറാൾ മൂവല്മന്റസ്്ലിപ്  ഉണ്ട ്എന്നാൽ ഉവദയാരസ്ഥരുലെ ഒപ്പും 

സീെും വരഖലപ്പെുത്തിയിട്ടിെ. 

 മസ്റ്റർ വറാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു .  മസ്റ്റർവറാളുകളിൽ ഓവർ സീർ, കൺവീനർ 

എന്നിവരുലെ ഒപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നിെ.  

 എെ് റ്റി ഒ ഉണ്ടായിരുന്നു 

 അനുെ്വേദം 4 ദ്പകാരമുള്ള ഡിമാൻഡ് വൊം ആയിരുന്നു 

ഉണ്ടായിരുന്നത ്

 

ഫീൽഡ ്

 1 ഏക്കർ 22 ലസൻാ്റ സ്ഥെത്തു 60 മീറ്റർ 13 ബണ്ടും 50 cent സ്ഥെത്തു 30 

മീറ്റർ 3 ബണ്ടും 27 cent 15 മീറ്റർ 3 ബണ്ടും 8 മീറ്റർ 2 ബണ്ടും കാണാൻ 

സാധിച്ചു ഡിസ്വപ്ല വബാർഡ ്ഇൊയിരുന്നു 

 എം ബുക്ക് ദ്പകാരം ഡിസ്വപ്ല വബാര്ഡിന് 4000 രൂപ വപായിട്ടുണ്്ട . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ഭൂവിക നം(WC/336525) 

ഫയൽ 

 കവർവപജ ് പൂർണമായിരുന്നു. 

 നിയമദ്പകാരം െയെിൽ ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു 22 വരഖകളിൽ 

ഭരണാനുമതി സാവങ്കതിക അനുമതി വിശദമായ എസ്റ്റിവമറ്റ് വൊവട്ടാ 

െിസ്റ്റ് മസ്റ്റർ വറാൾ ലമഷർലമനറ്് ബുക്ക് എന്നീ വരഖകൾ െയെിൽ 

ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു.  

 ഡിമാന്റ് ആപ്ലിവക്കഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

  കരം തീർത്ത രസീത ്ആധാർ എന്നിവ െയെിൽ ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിട്ടുണ്്ട.  

 മസ്റ്റർ വറാൾ മൂവല്മന്റസ്്ലിപ്  ഉണ്ട ്എന്നാൽ ഉവദയാരസ്ഥരുലെ ഒപ്പും 

സീെും വരഖലപ്പെുത്തിയിട്ടിെ. 

 മസ്റ്റർ വറാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു .  മസ്റ്റർവറാളുകളിൽ ഓവർ സീർ, കൺവീനർ 

എന്നിവരുലെ ഒപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നിെ.  

 എെ് റ്റി ഒ ഉണ്ടായിരുന്നു 

 അനുെ്വേദം 4 ദ്പകാരമുള്ള ഡിമാൻഡ് വൊം ആയിരുന്നു 

ഉണ്ടായിരുന്നത ്

 

ഫീൽഡ ്

  50 മീറ്റർ 4 ബണ്ടും  30 മീറ്റർ 5 ബണ്ടും 15 മീറ്റർ 15 ബണ്ടും 8 മീറ്റർ 2 ബണ്ടും 

വിശവനാഥൻ നായരുലെ വസ്തു വിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു കാണാൻ  

 ഡിസ്വപ്ല വബാർഡ് ഇൊയിരുന്നു 

 എം ബുക്ക് ദ്പകാരം ഡിസ്വപ്ല വബാര്ഡിന് 4000 രൂപ വപായിട്ടുണ്്ട . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

തപാതുവായ കതണ്ത്തലുകൾ 

 െയെുകളിലെ വരഖകൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിയായ ദ്കമത്തിൽ 

അെ.  

 പരിവശാധനയ്ക്ക് വിവധയമാക്കിയ െയെുകളിലെ ലമഷർലമന്റ് 

ബുക്കുകൾ ഒന്നും തലന്ന സർട്ടിവെ ലെയ്തിട്ടിെ.  

 ലമഷർലമന്റ് ബുക്ക ്മസ്റ്റർ വറാൾ എന്നീ വരഖകളിലെ തിരുത്തെുകൾ 

അനുവദനീയമെ.  

 ഭുവികസന ദ്പവർത്തികളിൽ ശരിയായ വിധത്തിൽ ദ്പവർത്തി 

നെപ്പിൊക്കാൻ ദ്ശമിച്ചിട്ടുലണ്ടങ്കിെും നിെവിൽ വിെയിരുത്താൻ 

സാധിക്കാത്ത നിെയിൊണ് ഭൂരിഭാരം സ്ഥെവും.  

 പഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിവക്കണ്ട 7രജിസ്റ്ററുകളിൽ ദ്രാമസഭ രജിസ്റ്റർ ഓവരാ 

വാർഡിെും ആവശയമാണ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലൊരു രജിസ്റ്റർ 

ഉണ്ടായിരുന്നിെ.  

 മസ്റ്റവറാളിൽ എംബുക്കിനല്റ നംബർ ഉണ്ടായിരുന്നിെ. 

 െയെുകൾ കൃതയതവയാലെ ദ്കമീകരിക്കാത്തതു  വസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ്

ദ്പവർത്തനങ്ങലള സാരമായി ബാധിക്കുകയും ലെയ്തിട്ടുണ്്ട. 

 

നിർദേശങ്ങൾ 

 

 െയെുകളിൽ ഉള്ള വരഖകൾ കൃതയതവയാലെയും ശരിയായ ദ്കമത്തിൽ 

സൂക്ഷിക്കാൻ ദ്ശദ്ധിവക്കണ്ടതാണ.്  

 കളിസ്ഥെം,  നെപ്പാതകളുലെ  നിർമ്മാണം മുതൊയവ വാർഡ് തെത്തിൽ 

നെപ്പാക്കാവുന്നതാണ്. 

 പദ്ധതിയിെൂലെ നെപ്പിൊക്കുന്ന ദ്പവർത്തികൾ നിയമാനുസൃതമായ 

കാെയളവിൽ നിെനിൽക്കാൻ ഉതകുന്നവിധം നെപ്പിൊവക്കണ്ട അതാണ.്  

 ഭൂവികസനം വപാെുള്ള ദ്പവർത്തികൾ ഭൂവുെമകൾക്ക് ദ്പവർത്തിലയ 

സംബന്ധിക്കുന്ന വയക്തമായ ധാരണ നൽകിലക്കാണ്്ട നെപ്പിൊവക്കണ്ടത്. 

 ലതാഴിൊളികൾക്ക് ആവശയമായ സൌകരയങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തി 

നൽവകണ്ടതാണ്. 

 മസ്റ്റർ വറാളുകളിൽ ആവശയമായ സാക്ഷയലപ്പെുത്തെുകൾ 

ഉണ്ടായിരിവക്കണ്ടത് അനിവാരയമാണ്. 

 അതാത ്സാപത്തിക വർഷത്തിലെ െയെുകൾ കൃതയതവയാലെ 

ദ്കമീകരിക്കാൻ ദ്ശദ്ധിവക്കണ്ടതാണ.് 

 



 

 

ഗ്ഗാമ ഭ പരാമർശങ്ങൾ 

 ദ്രാമസഭയിൽ പലങ്കെുത്ത ഭൂരിപക്ഷം ലതാഴിൊളികളും ആവശയലപ്പട്ടത് 

100         ദിവസലത്ത വജാെി വവണം എന്നതാണ.്  

 ദ്പവർത്തിസമയംഒൻപതു മണി മുതൽനാെുമണിവലര ആകണലമന്ന് 

ലതാഴിൊളികൾ അഭിദ്പായലപ്പട്ടു.  

 ലതാഴിൊളികൾക്ക് യാലതാരുവിധ സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങളും 

നിർവഹണ ഏജൻസിയായ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും െഭിക്കുന്നിെ. 

 നിെവിലെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുലെ തുക ലതാഴിൊളികളിൽ 

നിന്നാണ് ഈൊക്കുന്നത്. 

 ൊർവപാളിൻ വപാെുള്ള സൌകരയങ്ങളിെ . 

 ലതാഴിൽ കാർഡിവെക്ക് വവണ്ട വൊവട്ടായുലെ ലെെവ ്

ലതാഴിൊളികളിൽ നിന്നാണ് ഈൊക്കുന്നത് . 

 15 ദിവസത്തിനകം വവതനം വവണം  

 ലതാഴിൽ ലെയ്യുന്നത ്ജാതി വവർതിരിവ് കാണിക്കുന്നു എന്ന് 

ലതാഴിൊളികൾ പറഞ്ഞു  

 കൺവീനറുലെ കുറവ ്മൂെമാണ് ലതാഴിൽ െഭിക്കാകാത്തലതന്ന് 

ഓവർസീയർ അറിയിച്ചു 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ഫീൽഡ ്ദഫാദട്ടാ ് 

 

    

   

    

 



 

 

   

    



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ഗ്ഗാമ ഭ ദഫാദട്ടാ ് 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

മിനിറ്്റ  ് ദഫാദട്ടാ ് 

 

 

 

 

 

  



 

 

   

 

റിദപ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത ്

 

വി ആർ പി സവിത റാണി 

 

 

 


	പൊതുവിവരങ്ങൾ- ചിനിവിള വാർഡ്
	അംഗനവാടി   - 2 (ചിനിവിള, വെള്ളൂർക്കോണം)
	പൊതു കുളങ്ങൾ-3(കാരണംകോട് ,നീതിക്കോട് ,കോണത്തുകുളം)
	തോടുകൾ -3
	റോഡുകൾ -8
	അമ്പലങ്ങൾ -1
	സ്കൂൾ-3
	പള്ളികൾ-2
	ആകെ തൊഴിലാളികൾ -160
	സജീവ തൊഴിലാളികൾ - 104

