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ആമുഖം 

ഇന്ത്യയിലല ദരിദ്ദരായ ദ്ഗാമീണ ജനതയുലെ ദാരിദ്ദയം  ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും 

അവരുലെ ജീവിതസുരക്ഷിതതവം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും വവണ്ടി 

രൂപംലകാെുത്തിട്ടുളള ഒരു ബൃഹതപദ്ധതിയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി 

വദശീയദ്ഗാമീണ ലതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതി. കാർഷികവമഖലയിലും 

നിർമ്മാണവമഖലയിലും ലതാഴില് ലഭിക്കാലത ദ്ഗാമീണ ജനത 

ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുവപാൾ അവർക്്ക 100 ദിവസലത്ത ലതാഴിലലങ്കിലും 

ഉറപ്പുവരുത്തുവാന് ഈ പദ്ധതി മണ്ും ജലവും പരമാവധി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് 

 സാദ്ധയമാകുംഎന്നും ദ്പതീക്ഷിക്കുന്നു. 

ലതാഴില് ആവശയലപ്പെുന്നവർക്കനിശ്ചിത കാല  യളവിനുളളിൽ ലതാഴില് 

ലഭിക്കുന്നുലവന്നും അതിന്നിർണ്യിക്കലപ്പട്ടിട്ടുളള വവതനം 

നിര്ദിഷ്ടസമയത്തിനുളളില് ലഭിക്കുന്നുലവന്നും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ഇന്ത്യന് 

പാര ലലമന്റ്  പാസ്സാക്കിയിട്ടുളള  നിയമ മാണ്മഹാത്മാഗാന്ധി വദശീയദ്ഗാമീണ 

ലതാഴിലുറപ്പ്നിയമം. 2005 ആഗസ്റ്റ് 23-ാാാംതിയ്യതിയാ ണ്പാര ലലമന്റ് ഈ നിയമം 

പാസ്സാക്കുന്നത്. 

ലതാഴിലും  വവതനവും നിര്ദിഷ്ടസമയത്തിനുള്ളില് കൃതയമായി 

ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള  അവകാശം നിയമപരമായി ഉറപ്പുവരുത്തുലവന്നതാണ് ഈ 

നിയമത്തിലന്റ സവിവശഷത. ലതാഴില് ലഭിച്ചിലെങ്കില് 

 ലതാഴിലിൊയമവവതനവുംലതാഴിലലെുത്തവശഷംവവതനംവവകുകവയാലഭിക്കാതിരി

ക്കുകവയാലചയതാല് നഷ്ടപരിഹാരവുംഈനിയമംവയവസ്ഥലചയ്യുന്നു. 

ലതാഴില്ആവശയലപ്പെുന്നവര്ക്്ക15ദിവസത്തിനുള്ളിൽലതാഴില്നല്കിയിരിക്കണലമന്നാ

ണവയവസ്ഥ.അൊത്തപക്ഷംപതിനാറാമലത്തദിവസംമുതല്അവർലക്കതാഴിലിൊയമവവത

നത്തിന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കും. അതു വപാലല ലചയത ലതാഴിലിലന്റ വവതനം 14 

ദിവസത്തിൽ  കൂെുതൽ  വവകിയാല് വവകുന്ന ഒവരാ ദിവസത്തിനും നഷ്ടപരിഹാരം 

ലഭിക്കുന്നതിനും അർഹതയുണ്ട്. ലതാഴിൽ  ആവശയലപ്പെുന്നവർക് ലതാഴിവലാ  

ഉറപ്പായും ഉറപ്പവരുത്തുന്നുലവന്നതാണ്  ലതാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിലന്റ  ദ്പവതയകത. 



 

 

ഇന്ത്യയിലല ഏറ്റവും പിവന്നാക്കമായ 200 ദ്ഗാമീണ  ജിെകളിൽ 2006 ലെദ്ബുവരി 2ാം 

തീയതി ഈ നിയമം നിലവിൽ വരുകയും പദ്ധതി നെപ്പിലാക്കുകയും ലചയതു . 

വകരളത്തിലല വയനാെും, പാലക്കാെുംഈ 200 ജിെകളിൽ ഉൾലപ്പട്ടിരുന്നു. 2007 ലമയ് 15 

ന് 130 ജിെകളിവലക്കകൂ െി ഇത ് വയാപിപ്പിച്ചു.  ഇെുക്കി, കാസർവകാട് ജിെയിൽ ഇത ്

ഉൾലപ്പട്ടിരുന്നു. 2008 ഏദ്പിൽ 1 ന് ഇന്ത്യയിലല ബാക്കി മുഴുവന് ജിെകളിവലക്കും ഇത് 

വയാപിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലല മുഴുവന് ദ്ഗാമീണജിെകളിലും ഈ പദ്ധതി നിലവിലുണ്ട്. 

ആവഗാളതലത്തിൽ സവിവശഷദ്ശദ്ധയാകർഷിച്ച ഒരു  അവകാശാധിഷ്ഠിത ലതാഴില് 

നിയമലമന്നനിലയിലും ദ്ഗാമീണ വമഖലയില് ദാരയദ്ദലഘൂകരണത്തില് 

നിര്ണ്യാകമായ വഴി തിരിവ് സൃഷ്ടിച്ച ബൃഹതപദ്ധതി എന്ന കാരയം പരിഗണിച്ചും 2009 

ഒവ്ടാബർ 2-ാാാം തീയതി വകദ്രസർക്കാരിലന്റ ഈ നിയമലത്ത മഹാത്മാഗാന്ധി 

വദശീയദ്ഗാമീണ ലതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി എന്ന് പുനർ നാമകരണം ലചയതു . 

തിരുവനന്തപുരംജില്ല 

വകരളത്തിലന്റ ലതവക്ക അറ്റത്തുള്ളതും സംസഥാനത്തിലന്റ തലസ്ഥാനനഗരം 

ഉൾലക്കാള്ളുന്നതുമായ ജിെ. ഭാരതത്തിലന്റ ലതവക്ക അറ്റമായ കനയാകുമാരി 

തിരുവനന്ത്പുരം ജിെയുലെ അതിരായ വനമംനിന്നും 56 കിവലാമീറ്റർ അകലലയായി 

സ്ഥിതിലചയ്യുന്നു .  

 

ദനമംദലാക്്ക   

തിരുവനന്ത്പുരം ജിെയിലല ലനയ്യാറ്റിൻകര, തിരുവനന്ത്പുരം എന്നി 

താലുക്കുകളിൽ ഉൾലപ്പെുന്ന ഒരു വലാക്്ക പഞ്ചായത്താണ ്വനമം.വനമം വലാക്കിന് 

122.41 ചതുരദ്ശ കിവലാമീറ്റർ വിസ്തിർണ്ം ഉണ്ട ്

വിളവൂർക്കൾ പഞ്ചായത്്ത 

വിളവൂർക്കൽ വിവെജ് യൂണിയന് ആയിരുന്നു. സർക്കാർ  വനാമിവനറ്റ് 

ലചയ്യുന്നവരായിരുന്നു അംഗങ്ങൾ.  1952 ൽ  പഞ്ചായത്ത്  ആ്ട് നിലവിൽ  വന്നവതാലെ 

വവെജ് യൂണിയൻ  പഞ്ചായത്തായിമാറി. ജന സംഖയ 36420 (ദ്സ്തീകൾ -17330 ).ഇവിെുലത്ത 

ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിവിഭാഗം  സാക്ഷരർ ആണ്. ജനങ്ങളുലെ  ദ്പധാന  വരുമാനമാർഗ്ഗം 

കൃഷിയാണ്. 

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ  

 വിവെജ്              - വിളവൂർക്കൽ 

താലൂക്്ക             -  തിരുവനന്ത്പുരം 



 

 

വാർഡുകളുലെ എണ്ം – 17 

 

 

 

അതിരുകൾ 

കിഴക്ക ്          - മലയിൻകീഴ് ദ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത ്

പെിഞ്ഞാറ ്    -  തിരുവനന്ത്പുരം വകാര പവറഷന ്

ലതക്ക ്             -     പള്ളിച്ചൽ ദ്ഗാമപഞ്ചായത്ത.് 

വെക്ക ്            - വിളപ്പിൽ ദ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത ്

 

ഓഫീസ് വാർഡ ്(8 ) 

 

വിളവൂർക്കൽ പഞ്ചായത്ത് എട്ടാം വാർഡായ ഓെീസ് വാർഡ് ഒര  ു നഗര  ദ്പവദശത്തിന് 

തുലയമാണ്. ഒര  ു ഉൾനാെൻ നാഗരികതയാണ് ഇവിലെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ദ്പകൃതി 

അണിയിലച്ചാരുക്കിയ വതാെുകളും കുളങ്ങളും കൃഷിയ്ക്്ക അനുവയാജയമായ 

ഭ ദൂ്പകൃതിയും ഇവിലെ വിരളമാണ്. ഇവിലെ നിലവിലുള്ള ദ്പകൃതി സപത്തിൽ 



 

 

മഹാത്മാഗാന്ധി വദശീയദ്ഗാമീണ ലതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിയിലൂലെ വതാെുകൾകുളങ്ങൾ 

ഇവയുലെ പുനരുദ്ധാരണം വലെ്ഭവനപദ്ധതി മണ്്ജലസംരക്ഷണ ദ്പവർത്തനങ്ങൾ 

തുെങ്ങിയ ദ്പവൃത്തികൾ  ഏലറ്റെുത്ത  ുനെപ്പിലാക്കി വരുന്ന .ു 

 

തപാതുവിവരങ്ങൾ- ഓഫീസ് വാർഡ ്(8 ) 

അതിരുകൾ 

വെക്്ക          - പവചകുഴി വാർഡ്  

ലതക്്ക         -    മലയം, മൂലമൺ വാർഡ്  

കിഴക്്ക-    ഈഴവക്കാെ ്വാർഡ്  

പെിഞ്ഞാറ്– വിഴവൂർ, തുെുലപ്പാട്ടുവകാണം വാർഡ് 

 

 ആലക ലതാഴിലാളികൾ -250 

 സജീവ ലതാഴിലാളികൾ - 205 

 

.മുഖയലക്ഷ്യങ്ങൾ 

 അവിദഗ്ദ്ധ-കായികലതാഴിലിൽ ഏർലപ്പൊൻ സന്നദ്ധതയുള്ള ദ്ഗാമദ്പവദശങ്ങളിൽ 

അധിവസിക്കുന്ന ഏലതാരു കുെുംബത്തിനും ഒരു സാപത്തിക വർഷം 100 

ദിവസത്തിൽ കുറയാത്ത ലതാഴിൽ ഉറപ്പാക്കുന്നവതാലൊപ്പം, 

ഗുണവമന്ഩയുള്ളതുംസ്ഥായിയായിട്ടുള്ളതും ഉല്പാദനക്ഷമവുമായ ആസ്ഥികളുലെ 

സൃഷ്ടിയാണ് ഈ പദ്ധതിയുലെ മുഖയലക്ഷയം. 

 ദരിദ്ദരുലെ ഉപജീവനവുമായി ബന്ധലപ്പട്ട വിഭവാെിത്തറശക്തിലപ്പെുത്തൽ. 

 സാമൂഹികമായി പിവന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന എൊ കുെുംബങ്ങലളയും പദ്ധതിയിൽ 

ഉൾലപ്പെുത്തുക. 

 .പഞ്ചായത്തിരാജ്സ്ഥാപനങ്ങലള ശക്തിലപ്പെുത്തുക 

സവിദശഷതകൾ 

 നിയമത്തിൻലറ പിൻബലമുള്ള അവകാശാധിഷ്ഠിതപദ്ധതി. 

 ദ്ഗാമപഞ്ചായദ്ത്തപവദശത്തതാമസിക്കുന്ന 18 വയസ്സ്പൂർത്തിയായ ഏലതാരാൾക്കും 

പദ്ധതിയില് പങ്കാളിയാവാം. 

 ദ്സ്തീക്കും പുരുഷനും തുലയ വവതനം. 

 പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം  ,കാർഷിക വമഖലയിലല അെിസ്ഥാന ലസൌകരയ 

വികസനം എന്നിവയ്ക്കു മുൻഗണന. 



 

 

 ലതാഴിലാളികൾ തലന്ന ദ്പവൃത്തികൾ  കലണ്ടത്താനും ആസൂദ്തണ ദ്പദ്കീയയിൽ  

പങ്കാളികൾആകാനും അവസരം . 

 ആസൂദ്തണത്തിലും നിർവഹണത്തിലും തികഞ്ഞ സുതാരയത . 

 കരാറുകാവരാ ഇെനിലക്കാവരാഇെ. 

 ലപാതുജനപങ്കാളിത്തവത്താലെ വലബർ ബഡ്ജറ്റ്. 

 ബാങ്ക് / വപാസ്റ്റ് വഴി മാദ്തം വവതന വിതരണം. 

 ദ്സ്തീകൾക്കമു ൻഗണന. 

 കപയൂട്ടർ ശൃംഖല വഴിയുള്ള വമാണിറ്ററിംഗ് ഴംവിധാനം. 

 ദ്ഗാമസഭ പദ്ധതി ഓഡിലറ്റ്ചയ്യുന്നു. (വസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് സംവിധാനം)  

 പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം 

രീതിശാഗ്്രം 

 വകരള വസാഷയൽ ഓഡിലറ്റ്സാവസറ്റി, വകരള, തിരുവനന്ത്പുരംജിെ- വനമം 

വലാക്്ക വിവെജ് റിവസാവഴ്സ്പഴ് ഴണാണ്തിരുവനന്ത്പുരം ജിെയിൽ വനമം വലാക്്ക 

പഞ്ചായത്തിലല മാറനെൂർ ദ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 2 ൽ (അഴകം) വസാഷയൽ 

ഓഡിദ്റ്റ്പദ്കിയ നെത്തിയത്. 

ആേയഘട്ടം: 

പഞ്ചായലത്തഴദ്കട്ടറി, ദ്പസിഡണ്ട്, വാർലഡ്മപർ, എൻആർഇജിഎസ്സ്റ്റാെ് എന്നി വരുമായി 

വസാഷയൽ ഓഡിവറ്റ്നമം വലാക്കറിവസാവഴ്സ്പഴ് ഴൺ വാർഡ് 2ൽ നെവത്തണ്ട വസാഷയൽ 

ഓഡിദ്റ്റ്പവർത്തനങ്ങലളക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച. 

രണ്ാംഘട്ടം: 

2018 ഒവ്ടാബർ മാസം ഒന്നാം തിയതി മുതല് 2019 മാർച്്ച മാസം വലര ഏലറ്റെുത്ത് 

നെത്തിയ ദ്പവൃത്തികളുലെ െയലുകൾ, 7 രജിസ്റ്ററുകൾ, എം വഎ എസ് 

എന്നിവപരിവശാധിക്കൽ. 

മൂന്ാംഘട്ടം: 

പരിവശാധിച്ച െയലുകളുലെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ ദ്പവൃത്തിയിെങ്ങൾ പരിവശാധിക്കൽ, 

ലചയത ദ്പവൃത്തികളുലെ അളവുകൾ പരിവശാധിക്കൽ 

നാലാംഘട്ടം: 

 ഗുണവഭാക്താക്കവളാെ് ദ്പവൃത്തികളുലെ ഗുണെലങ്ങൾ വചാദിച്ചറിയുകയും, സജീവ 

ലതാഴിലാളികലള കണ്ട് ലതാഴിൽ കാർഡ്, ബാങ്കപാസ്സ്ബുക്്ക എന്നിവ പരിവശാധിച്്ച 

അഭിമുഖം നെത്തലും വിവരവശഖരണം നെത്തലും. 

അഞ്ചാംഘട്ടം: 



 

 

െീൽഡ്പരിവശാധനയുലെയും െയൽപരിവശാധനയുലെയും അെിസ്ഥാനത്തിൽ റിവപ്പാർട്്ട 

തയ്യാറാക്കൽ 

 

മഹാത്മാഗാന്ധി വദശീയദ്ഗാമീണ ലതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതി വിഭാവനം ലചയ്യുന്നത് 

എലന്ത്ാലക്കലയന്നും കാരയക്ഷമമായും െലദ്പദമായും ഈപദ്ധതി 

എങ്ങലനനെപ്പിലാക്കാലമന്നും  ദ്ഗാമപഞ്ചായത്തിലനയും ലതാഴിലാളികലളയും 

ദ്ഗാമസഭഅംഗങ്ങലളയും വബാധയലപ്പെുത്തുന്നതിനുവവണ്ടിയാണ് ഈ വസാഷയൽ 

ഓഡിറ്റ് .  

 

ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ്  

 മറ്റു പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ലതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിലയ വയതയസ്തമാക്കുന്നത് വസാഷയൽ 

ഓഡിറ്റ്  ആണ് ലതാഴിലുറപ്പ് നിയമം 17 (2 ) വകുപ്പിൽ ലതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂലെ 

ഏലറ്റെുത്ത എൊ ദ്പവർത്തികളും സംബന്ധിച്്ച വസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ദ്ഗാമസഭ കൃതയമായ 

ഇെവവളകളിൽ നെത്തണലമന്ന് സുതാരയത ഉറപ്പു വരുത്തണലമന്നും 

അനുശാസിക്കുന്നവസാഷയൽ ഓഡിറ്റിന് വവണ്ട  സൌകരയങ്ങളും ലചയതു  ലകാെുക്കുക 

രജിസ്റ്ററുകളും ലറവക്കാർഡുകളും ലഭയമാക്കുക എന്നിവ ദ്ഗാമപഞ്ചായത്തിലന്റ 

ചുമതലകളാണ്  

ദ്ഗാമസഭകൾ ആണ് വസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് വവദികൾ. ദ്ഗാമസഭ  ആറുമാസത്തിലലാരിക്കൽ 

നിർബന്ധമായും വസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് നെത്തിയിരിക്കണം,  സംസ്ഥാന സർക്കാർ 

വസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് നെവത്തണ്ട രീതി സംബന്ധിച്്ച ഉത്തരവ് (ജി, ഒ, നം, 2952/2007, എൽ, 

എസ്, ജി, ഡി /തിയതി 31/10/2007)പുറലപ്പെുവിച്ചിട്ടുണ്ട്,  വസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ദ്ഗാമസഭയുലെ 

വിജയം ജനങ്ങളുലെ പങ്കാളിത്തമാണ്. വസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ദ്ഗാമസഭയുലെ തീയതി, 

അജണ്ട, വവദി  എന്നിവ നിശ്ചയിച്ച ഏഴു  ദിവസം മുപ് ജനങ്ങൾക്്ക വിവരം 

നൽകിയിരിക്കണം. പദ്ധതിയുലെ ആസൂദ്തണം നിർവ്വഹണം, വമാണിറ്ററിംഗ്, തുെങ്ങിയ 

ചുമതലകൾ ഉള്ള എൊ വയക്തികളും വസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ദ്ഗാമസഭയിൽ 

നിർബന്ധമായും പലങ്കെുക്കണം.  

വദശീയ ദ്ഗാമീണ ലതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി സുഗമമായും സുതാരയമായും വസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് 

നെത്തുന്നതിന് വകരളത്തിൽ സവതദ്ന്ത് ചുമതലയുള്ള വസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് യൂണിറ്റ് 

(ആലസ്പർ GO(Rt)No.3906/2015/LSGD, dated30.12.2015)31.01.2017നിലവിൽവന്നു. യൂണിറ്റ് 

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

ലചയതിട്ടുള്ളതാണ്.  

          മഹാത്മാഗാന്ധി വദശീയ ദ്ഗാമീണ ലതാഴിലുറപ്പ് നിയമദ്പകാരം പഞ്ചായത്തുകളിൽ 

നിർബന്ധമായും 7 രജിസ്റ്ററുകൾ സൂക്ഷിവക്കണ്ടതാണ് 

 

7 രജിസ്റ്റർപരിദശാധന 



 

 

വകദ്രസർക്കാരിലന്റ നിർവദശദ്പകാരം താലഴപ്പറയുന്ന 7 രജിസ്റ്ററുകൾ നിർബന്ധമായും 

ദ്ഗാമപഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിവക്കണ്ടവയാണ്. 

1)ലതാഴിൽകാർഡിനുള്ളകുെുംബാവപക്ഷയുലെരജിസ്റ്റർ 

2)ദ്ഗാമസഭരജിസ്റ്റർ 

3)ലതാഴിൽ ആവശയലപ്പട്ടതും ലതാഴിൽ ലകാെുത്തതും സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ 

4)ദ്പവര്ത്തിയുലെ ലിസ്റ്റും ചിലവും വിശദാംശങ്ങളും സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ 

5)സ്ഥിര ആസ്തികളുലെ രജിസ്റ്റർ 

6)പരാതിരജിസ്റ്റർ 

7)സാധനരജിസ്റ്റർ 

 

ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ട് 

 

വിളവൂർക്കൽ പഞ്ചായത്തിലല എട്ടാം വാർഡായ ഓെീസ് വാർഡ്  ആണ്  വസാഷയൽ 

ഓഡിറ്റിനു വിവധയമാക്കിയ വാർഡ്. വാർഡിൽ205 സജീവ ലതാഴിലാളികളാണ് ഉള്ളത്.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

വാർഡിൽ ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവൃത്തികൾ   

 



 

 

 

നപ

ർ 

 ദ്പവൃത്തികൾ    വർക്്ക 

വകാഡ് 

 

ആരംഭി

ച്ച 

തീയതി 

അവസാനിച്ച 

തീയതി 

 ചിലവായ തുക 

1  ഭൂവികസനം WC/329990 1/11/18 12/3/19 4,55,124 

2  വലെ് ഭാവന 

പദ്ധതി 

IF/357795 14/9/18 17/01/19 24,840 

3 ലപാതുഭൂമിയി

ൽെലവൃക്ഷ

വതകൾവച്ചുപി

െിപ്പികൾ 

DP/262992 1/6/18 16/6/18 3,51,230 

4 ഭൂവികസനം WC/329989  - - - 

5 വയക്തിഗത 

കുളംനിർമാണം 

IF/352322 07/09/18 21/10/18 82,800 

6 ലപാതു 

ഭൂമിയിലും 

നിരത്തിലും  

െല വൃക്ഷ 

വതകൾ വച്്ച     

പിെിപ്പിക്കലും 

പരിപാലനവും   

DP/262999 15/10/18 6/6/19 3,51,230 

 

 

 

 

 

 ഗ്പവർത്തിയുതട വിശോംശങ്ങളിദലക്ക ്



 

 

 

 ഭൂവികസനം (WC/329989) 

 ഫയൽ 

 കവർവപജ ്അപൂർണമായിരുന്നു  

 ലചക്ക്  ലിസ്റ്റ്  ഉ1ണ്ടായിരുന്നു. 

 ആലക ലതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ 1687 ആയിരുന്നു. 

 നിയമദ്പകാരം െയൽ ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിരിവക്കണ്ട 22 വരഖകളിൽ 

ഭരണാനുമതി, സാവങ്കതിക അനുമതി,  വിശദമായ എസ്റ്റിവമറ്റ്,  വൊവട്ടാ, 

വവജ് ലിസ്റ്റ,് മസ്റ്റർ വറാൾ, ലമഷർലമന്റ ്ബുക്ക,് വസറ്റ ് ഡയറി എന്നീ 

വരഖകൾ െയലിൽ ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു  

 ലതാഴിൽ ആവശയലപ്പട്ടു ലകാണ്ടുള്ള വരഖകൾ( അനുവേദം 

(4))ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 െയൽ വെക്കിങ് വൊം ഉണ്ടായിരുന്നു 

 മസ്റ്റർ വറാളിൽ വരഖലപ്പെുത്തലുകൾ പൂർണ്മായിരുന്നു. എന്നാൽ മിസ്റ്റർ 

വറാൾ  11785, 23470 തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 ഭൂവുെമകളുലെ കരം തീർത്ത രസീത,്  ആധാർ, പാസ്ബുക്ക ്എന്നിവയുലെ 

പകർപ്പ ്െയലിൽ ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

 വസറ്റ് ഡയറി പൂർണമായി വരഖലപ്പെുത്തിയിരുന്നിെ. 

 FTO ഉണ്ടായിരുന്നു 

 ദ്പവർത്തി സ്ഥലലത്ത സൌകരയങ്ങൾ ഏർലപ്പെുത്തുന്നതിന ്വവണ്ടി ഉള്ള 

ചിലവുകൾ, ചികിത്സ ചിലവ ്സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇൊയിരുന്നു. 

 വൊവട്ടാദ്ഗാെുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.ദ്പവർത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിന ്

മുപുള്ളതും ആരംഭിച്ചതിന ്വശഷമുള്ള വൊവട്ടാ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 

 ഫീൽഡ ്

 1ഏക്കർ 11ലസനറ്്റ വസ്തു വിലാണ് ഈ ദ്പവൃത്തി നെന്നിരിക്കുന്നത്  

 വമാഹന കുമാറിലന്റ 56 ലസനറ്്റ വസ്തു വിൽ ആലക 20 ബണ്്ട കാണാൻ 

കഴിഞ്ഞു. വസ്തു  കാെു കയറിയ നിലയിലായിരുന്നു. വസ്തു വിൽ ഒരു കുളം 

കുഴിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് ഉപവയാഗശൂനയമായിരുന്നു 

 നിർമല രാജിലന്റ 55 ലസനറ്്റ വസ്തു വിൽ ദ്പവൃത്തി നെന്നിരുന്നു. എന്നാൽ 

വസ്തു  കാെു കയറിയ നിലയിലായിരുന്നു 

                                                           
 



 

 

 നിർമൽ രാജ(്8/73)  ,വമാഹൻകുമാർ (6/646) എന്നിവർ ഭൂവികസന 

പദ്ധതിയിൽ വജാലി ലചയതിട്ടിെ  എന്ന് മനസിലായി .ലതാഴിലാളി മുതലാളി 

ബന്ധമിൊലത ദ്പവൃത്തി ലചയ്യണലമന്ന് എന്നതാണ ്നിയമം 

 സിറ്റിസൺ ഇൻെർവമഷൻ വബാർഡ ്ഉണ്ടായിരുന്നിെ. 

 

 

   ലലഫ് ഭാവന പദ്ധതി  ( IF/357795) 

ഫയൽ 

നിയമഗ്പകാരമുള്ള 22 ദരഖകളിൽ 9 എണ്ണമാണ് ഫയൽ ഇൽ കണ്ത ്

 കവർ വപജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നിയമദ്പകാരമുള്ളത(്AMC) ആയിരുന്നിെ. 

 ലചക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ വപജ ്നപർ ഉണ്ടായിരുന്നിെ. 

 മാസ്റ്റർ വറാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു .ലവട്ടിത്തിരുത്തൽ ഉണ്ടായിരുന്നിെ. 

 സാവങ്കതികാനുമതി,ഭരണാനുമതിയുലെ പകർപ,് എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു  

 എസ്റ്റിവമറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 ദ്പവൃത്തിയുലെ വൊവട്ടാ, ലവജ് ലിസ്റ്റ്  എന്നിവയും ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 ദ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണ സർട്ടിെിക്കറ്റ ്ഉണ്ടായിരുന്നു 

 എം ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ദ്പവൃത്തിയുലെ ഓവരാ തലത്തിലുള്ള 

ലചലവുകൾ വരഖലപ്പെുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ വപജ ്നപറും,മസ്റ്റർ വറാൾ 

നപറും വരഖലപ്പെുത്തിയിട്ടിെ. 

  

 

ഫീൽഡ ്



 

 

 െീൽഡ ്തല പരിവശാധനയിൽ വീെിലന്റ പണി പൂര ണമായിരുന്നിെ എന്ന് 

കണ്ടു.  

 ഗുണവഭാക്താക്കൾക്ക് മുഴുവൻ തുകയും ലഭിച്ചതായി അറിഞ്ഞു. 

 വീട്ടിൽ സിറ്റിസൺ ഇൻെർവമഷൻ വബാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു.  

     വീട്ടുെമയുലെ ലതാഴിൽ   പരിവശാധിച്ചു. കാർഡ ്നപർ(008/104). 

  

 

 ഭൂവികസനം (WC/329990) 

 

ഫയൽ 

 നിയമദ്പകാരമുള്ള  22 വരഖകളിൽ 11 എണ്മാണ് െയലിൽ കണ്ടത്  

 കവർ വപജ് ഉണ്ടായിരുന്നു.  നിയമദ്പകാരമുള്ളത(്AMC) ആയിരുന്നിെ. 

 ലചക്ക്  ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 ആനവൽ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 ഭരണാനുമതിയുലെ പകർപ്പ,് സാവങ്കതികാനുമതിയുലെ പകർപ്പ്, 

വിശദമായ എസ്റ്റിവമറ്റ്, എം ബുക്ക,് വസറ്റ ്ഡയറി എന്നിവ െയൽ ഇൽ  

ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിരുന്നു. 

 ലതാഴിൽ ആവശയലപ്പട്ടു ലകാണ്ടുള്ള വരഖകൾ( അനുവേദം 

(4))ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 മസ്റ്റർ വറാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 മസ്റ്റർ വറാൾ നപർ :18324 



 

 

 ഭുവനചദ്രൻ ,ഗീത(08/111) എന്നീ ലതാഴിലാളികൾ absent 

വരഖലപ്പെുത്തുകയും  ഒപ്പ ്ഇൊലത ലതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ 

നൽകിയതായി കണ്ടു.അതായത് 1,2,4,5 അവധിയും,6,7 എന്നീ 

ദിവസങ്ങളിൽ ഒപ്പു മസ്റ്റർ വറാളിൽ കാണുന്നു. ആലക 5  അറ്റന്റൻസ് 

ഈ മിസ്റ്റർ വറാൾ ദ്പകാരം ലകാെുത്തിരിക്കുന്നു. 

 മസ്റ്റർ വറാൾ നപർ :18325 

 (08/17, 08/117, 08/27, 08/35, 08/40, 08/41) എന്നീ ലതാഴിൽ കാർഡ ്നപറിലല 

ലതാഴിലാളികൾക്ക് ഒരു ദിവസലത്ത വവതനം അധികമായി 

വരഖലപ്പെുത്തിയിരിക്കുന്നു 

 മസ്റ്റർ വറാൾ നപർ: 18326 

 08/46, 08/48, 08/52, 08/55, 08/56, 08/06, 08/803 എന്നീ ലതാഴിലാളികളുലെ 

വവതനത്തിൽ തിരുത്തൽ കാണുന്നു. 

 മസ്റ്റർ വറാൾ നപർ :18327 

 08/85, 08/09, 08/922 എന്നീ ലതാഴിൽ കാർഡ് നപറിലല ലതാഴിലാളികൾക്ക ്

ഒരു ദിവസലത്ത വവതനം തിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

 മസ്റ്റർ വറാൾ നപർ: 29263 

 08/17ലീവ ്ആയിട്ടും ആ  സ്ഥാനത്തു ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നു 

 മസ്റ്റർ വറാൾ നപർ:34965 

 അറ്റന്റൻസ് ലവട്ടിത്തിരുത്തിയിരിക്കുന്നു 

 

ഫീൽഡ ്

 3 പുരയിെങ്ങളിലായി 1 ഏക്കർ 63 ലസനറ്റ് സ്ഥലത്താണ് ദ്പവൃത്തി 

നെന്നിരിക്കുന്നത്. 

 ഭൂവുെമ   ദ്പവൃത്തിയിൽ ഏർലപ്പട്ടിട്ടിെ  

 ചദ്രമതി എന്ന ഭൂവുെമയുലെ 34 ലസനറ്്റ വസ്തു വിൽ ദ്പവൃത്തി 

നെന്നിരുന്നു. 

എന്നാൽ ഇവപ്പാൾ അതിലന്റ കുറച്ച ഭാഗം ലെൌവണ്ടഷൻ കിട്ടാനായി 

മാറ്റിയിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു 

 സുനിത എന്ന ഭൂവുെമയുലെ 76  ലസനറ്്റ വസ്തു വിൽ 25 ബണ്്ട കാണാൻ 

കഴിഞ്ഞു. 47 ലസനറ്്റ വസ്തു വിൽ കൃഷി ഭവലന്റ കീഴിൽ കൃഷി ലചയതു  

വരുന്നു  .ബാക്കി സ്ഥലം കാെു കയറിയ നിലയിലാണ് .  

 ദ്പഭ എന്ന ഭൂവുെമയുലെ 53 ലസനറ്്റ വസ്തു വിൽ ദ്പവൃത്തി നെന്നിട്ടിെ .

എന്നാൽ െയൽ ഇൽ കരം തീർത്ത രസീത് ഉണ്ടായിരുന്നു.  

 ഡിവസ്പല് വബാർഡ ്ഉണ്ടായിരുന്നിെ . 



 

 

  

 

 

 തപാതു ഭൂമിയിൽ ഫല വൃക്ഷ്  ലതകൾ 

വച്ചുപിടിപ്പിക്കൽ (DP/262999) 

 

ഫയൽ 

 നിയമദ്പകാരമുള്ള  22 വരഖകളിൽ 13 എണ്മാണ് െയലിൽ കണ്ടത്  

 കവർ വപജ് ഉണ്ടായിരുന്നു.  നിയമദ്പകാരമുള്ളത(്AMC) ആയിരുന്നിെ. 

 നിയമദ്പകാരം െയലിൽ ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു 22 വരഖകളിൽ 

ഭരണാനുമതി സാവങ്കതിക അനുമതി വിശദമായ എസ്റ്റിവമറ്റ ്മസ്റ്റർ വറാൾ 

ലമഷർലമന്റ ്ബുക്ക ്എന്നീ വരഖകൾ െയലിൽ ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു.  

 ഡിമാന്റ ്ആപ്ലിവക്കഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.  

 മസ്റ്റർ വറാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.മസ്റ്റർ വറാൾ ലവട്ടിത്തിരുത്തൽ ഒന്നും 

ഇൊയിരുന്നു  

 ദ്പവൃത്തി അനുവദിച്ചു ലകാണ്ടുള്ള വരഖ ഉണ്ടായിരുന്നു 

 എം ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ലവട്ടിത്തിരുത്തൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. വപജ ്നപർ 

വരഖലപ്പെുത്തിയിരുന്നിെ. 

 ലവജ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 ദ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരണ സർട്ടിെിക്കറ്റ ്ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 െയൽ നീക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു 

 വസറ്റ ്ഡയറി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ദ്പവർത്തിയുലെ വിശദംശങ്ങൾ 

വരഖലപ്പെുത്തിയിരുന്നിെ. 



 

 

 

 ഫീൽഡ ്

 കൺവീനർ സവരാജത്തിലന്റ കൂലെ ഈ സ്ഥലം സരര ളിച്ചതിൽ െല വൃക്ഷ 

വതകൾ നട്ടിരിക്കുന്നതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ലപാതു ഭൂമിയിൽ 

തലന്നയാണ് എൊം നട്ടിരിക്കുന്നത്. 

  20 വപര,12  ലവപ്്പ, 19 തണൽ  മരം, 2 ലനെി എന്നിവയാണ് 

കണ്ടത.്വറാഡിൻലറ വീതി കൂട്ടിയവപ്പാൾ കുലറവയലറ നശിച്ചു എന്നു 

അവർ അറിയിച്ചു. 

 വയക്തിഗത കുളം നിർമാണം  (IF/352322) 

 

 ഫയൽ 

 നിയമ ദ്പകാരമുള്ള 22 വരഖകളിൽ 9 എണ്മാണ് െയൽ ഇൽ  കണ്ടത്. 

 കവർവപജ ്അപൂർണ്മായിരുന്നു. 

 ലചക്ക്  ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 വാർഷിക  ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ദ്പവൃത്തിയുലെ 

വരഖകൾ അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിെ. 

 നിയമദ്പകാരം െയലിൽ  ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിരിവക്കണ്ട 22 വരഖകളിൽ 

ഭരണാനുമതി സാവങ്കതിക അനുമതി( 1614/2018-19/181589) വിശദമായ 

എസ്റ്റിവമറ്റ ് ലവജ് ലിസ്റ്റ ്മസ്റ്റർ വറാൾ ലമഷർലമന്റ ്ബുക്ക ്എന്നീ വരഖകൾ 

െയലുകളിൽ ഉൾലകാള്ളിചിരിക്കുന്നു.  

 ഡിമാന്റ ്ആപ്ലിവക്കഷൻ ഇൊയിരുന്നു. 

 ദ്പവൃത്തി അനുവദിച്ചു ലകാണ്ടുള്ള സിർട്ടിെിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 മസറ്്റർ വറാളിൽ തിരുത്തലുകൾ  ഇൊയിരുന്നു. കൺലവൻറുലെ ഒപ്പ ്   

ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 FTO ഉണ്ടായിരുന്നു. 

No: 232308-22908 

       286743-14624 

 

 ഭൂഉെമകളുലെ ആധാർ വറഷൻ കാർഡ ്ബാങ്ക ്പാസ ്ബുക്ക ്കരരസീത ്

ഇലക്ഷൻ െയലിൽ ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

 

ഫീൽഡ ്



 

 

 ഈ കുളം നിർമ്മിക്കാൻ 30 ലതാഴിലാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു .82,800 രൂപ 

ലചലവായി കുളം നിർമാണത്തിന് .എന്നാൽ ഇലപ്പാൾ കുളം മൂെിയ 

നിലയിലാണ് കണ്ടത്   . 

 സിറ്റിസൺ ഇൻെർവമഷൻ വബാർഡ ്ഉണ്ടായിരുന്നിെ.  

 തപാതു ഭൂമിയിൽ ഫല വൃക്ഷ്  ലതകൾ 

വച്ചുപിടിപ്പിക്കൽ (DP/262992) 

ഫയൽ 

 നിയമദ്പകാരമുള്ള  22 വരഖകളിൽ 13 എണ്മാണ് െയലിൽ കണ്ടത്  

 കവർ വപജ് ഉണ്ടായിരുന്നു.  നിയമദ്പകാരമുള്ളത(്AMC) ആയിരുന്നിെ. 

 നിയമദ്പകാരം െയലിൽ ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു 22 വരഖകളിൽ 

ഭരണാനുമതി സാവങ്കതിക അനുമതി വിശദമായ എസ്റ്റിവമറ്റ ്മസ്റ്റർ വറാൾ 

ലമഷർലമന്റ ്ബുക്ക ്എന്നീ വരഖകൾ െയലിൽ ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു.  

 ഡിമാന്റ ്ആപ്ലിവക്കഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.  

 മസ്റ്റർ വറാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.മസ്റ്റർ വറാൾ (3123)ലവട്ടിത്തിരുത്തൽ 

ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 ദ്പവൃത്തി അനുവദിച്ചു ലകാണ്ടുള്ള വരഖ ഉണ്ടായിരുന്നു 

 എം ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ലവട്ടിത്തിരുത്തൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. വപജ ്നപർ 

വരഖലപ്പെുത്തിയിരുന്നിെ. 

 ലവജ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 ദ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരണ സർട്ടിെിക്കറ്റ ്ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 െയൽ നീക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു 

 വസറ്റ ്ഡയറി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ദ്പവർത്തിയുലെ വിശദംശങ്ങൾ 

വരഖലപ്പെുത്തിയിരുന്നിെ. 

 



 

 

 

ഫീൽഡ ്

 കൺവീനർ സവരാജത്തിലന്റ കൂലെ ഈ സ്ഥലം സരര ളിച്ചതിൽ െല വൃക്ഷ 

വതകൾ നട്ടിരിക്കുന്നതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു .ലപാതു ഭൂമിയിൽ 

തലന്നയാണ് എൊം നട്ടിരിക്കുന്നത.് മാവ,്പ്ലാവ് ,വവപ്്പ    എന്നിവ 

ഉണ്ടായിരുന്നു. 

  നഴ് ഴറി പ്ലാനവറ്റഷനിൽ കുറച്ചു വതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.   
 കുരങ്ങുകളുലെ ശലയവും  വതകളുലെ നാശത്തിനു കാരണമായി എന്ന് 

അവർ അറിയിച്ചു. 

 

 

 

 



 

 

തപാതുവായ കതണ്ത്തലുകൾ 

 DP/271296,IF/364372 എന്നീ െയലുകൾ പരിവശാധനയ്ക്കു ലഭയമാക്കിയിെ. 

 െയലുകളിലല വരഖകൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത ്ശരിയായ ദ്കമത്തിൽ 

അെ.  

 പരിവശാധനയ്ക്ക ്വിവധയമാക്കിയ െയലുകളിലല ലമഷർലമന്റ് 

ബുക്കുകൾ ഒന്നും തലന്ന സർട്ടിവെ ലചയതിട്ടിെ.  

 ലമഷർലമന്റ ്ബുക്ക ്മസ്റ്റർ വറാൾ എന്നീ വരഖകളിലല തിരുത്തലുകൾ 

അനുവദനീയമെ.  

 ഭുവികസന ദ്പവർത്തികളിൽ ശരിയായ വിധത്തിൽ ദ്പവർത്തി 

നെപ്പിലാക്കാൻ ദ്ശമിച്ചിട്ടുലണ്ടങ്കിലും നിലവിൽ വിലയിരുത്താൻ 

സാധിക്കാത്ത നിലയിലാണ ്ഭൂരിഭാഗം സ്ഥലവും.  

 പഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിവക്കണ്ട 7രജിസ്റ്ററുകളിൽ ദ്ഗാമസഭ രജിസ്റ്റർ ഓവരാ 

വാർഡിലും ആവശയമാണ ്എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലലാരു രജിസ്റ്റർ 

ഉണ്ടായിരുന്നിെ.  

 മസ്റ്റവറാളിൽ എംബുക്കിലന്റ നംബർ ഉണ്ടായിരുന്നിെ. 

 െയലുകൾ കൃതയതവയാലെ ദ്കമീകരിക്കാത്തതു  വസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ്

ദ്പവർത്തനങ്ങലള സാരമായി ബാധിക്കുകയും ലചയതിട്ടുണ്്ട. 

 

നിർദേശങ്ങൾ 

 

 െയലുകളിൽ ഉള്ള വരഖകൾ കൃതയതവയാലെയും ശരിയായ ദ്കമത്തിൽ 

സൂക്ഷിക്കാൻ ദ്ശദ്ധിവക്കണ്ടതാണ.്  

 കളിസ്ഥലം,  നെപ്പാതകളുലെ  നിർമ്മാണം മുതലായവ വാർഡ് തലത്തിൽ 

നെപ്പാക്കാവുന്നതാണ്. 

 പദ്ധതിയിലൂലെ നെപ്പിലാക്കുന്ന ദ്പവൃത്തികൾ   നിയമാനുസൃതമായ 

കാലയളവിൽ നിലനിൽക്കാൻ ഉതകുന്നവിധം നെപ്പിലാവക്കണ്ട അതാണ.്  

 ഭൂവികസനം വപാലുള്ള ദ്പവൃത്തികൾ   ഭൂവുെമകൾക്ക ്ദ്പവർത്തിലയ 

സംബന്ധിക്കുന്ന വയക്തമായ ധാരണ നൽകിലക്കാണ്്ട നെപ്പിലാവക്കണ്ടത്. 

 ലതാഴിലാളികൾക്ക ്ആവശയമായ സൌകരയങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തി 

നൽവകണ്ടതാണ.് 

 മസ്റ്റർ വറാളുകളിൽ ആവശയമായ സാക്ഷയലപ്പെുത്തലുകൾ 

ഉണ്ടായിരിവക്കണ്ടത് അനിവാരയമാണ.് 

 അതാത ്സാപത്തിക വർഷത്തിലല െയലുകൾ കൃതയതവയാലെ 

ദ്കമീകരിക്കാൻ ദ്ശദ്ധിവക്കണ്ടതാണ.്  



 

 

  

 

 

 ഗ്ഗാമസഭ പരാമർശങ്ങൾ 

▪ദ്ഗാമസഭയിൽ പലങ്കെുത്ത ഭൂരിപക്ഷം ലതാഴിലാളികളും ആവശയലപ്പട്ടത ്100 

ദിവസലത്ത വജാലി വവണം എന്നതാണ.്  

 ദ്പവർത്തിസമയംഒൻപതു മണി മുതൽനാലുമണിവലര ആകണലമന്ന ്

ലതാഴിലാളികൾ അഭിദ്പായലപ്പട്ടു.  

 ലതാഴിലാളികൾക്ക ്യാലതാരുവിധ സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങളും 

നിർവഹണ ഏജൻസിയായ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നിെ. 

 നിലവിലല സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുലെ തുക ലതാഴിലാളികളിൽ 

നിന്നാണ് ഈൊക്കുന്നത്. 

 ൊർവപാളിൻ വപാലുള്ള സൌകരയങ്ങളിെ . 

 ലതാഴിൽ കാർഡിവലക്ക് വവണ്ട വൊവട്ടായുലെ ലചലവ ്

ലതാഴിലാളികളിൽ നിന്നാണ് ഈൊക്കുന്നത് . 

 ഈ  സ്ഥലം, ലതാഴിൽ എന്നിവ കുറവാണ് എന്നും ലതാഴിലാളികൾ 

അറിയിച്ചു. 

  അെുത്തുള്ള വാർഡുകളിൽ നിന്നും പണി എെുത്ത് നെത്താലമന്ന് ബി 

ആർ പി അറിയിച്ചു. 



 

 

 ലപാതു ഭൂമിയിൽ ലചവയ്യണ്ട വജാലി സവകാരയ ഭൂമിയിൽ ലചയ്യുന്നത് 

ശിക്ഷാർഹമാണ് എന്നതിന് ലപാതു ഭൂമികൾ വിരളമാലണന്ന് ദ്ശീകല 

എന്ന ലതാഴിലാളി അറിയിച്ചു. 

ചർച്ചയുലെ അവസാനം  ലതാഴിലാളികൾ  റിവപ്പാർട്ട് അംഗീകരിച്ചു 

 

റിവപ്പാർട്ട ്തയ്യാറാക്കിയത ്

VRP ABITHA B ANAND 

 

 

 

 

 

 

 

 


