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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

വകാശംനിയമപരമായിഉറപ്പുവരുത്തുലവന്നതാണഈ്നിയമത്തിന്ലറസവിവശഷത. 

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 . 

 

തിരുവനന്തപുരംജില്ല 

വകരളത്തിലന്റലതവക്കഅെത്തുള്ളതുംസംസഥാനത്തിലന്റതെസ്ഥാനനരരംഉൾലക്കാള്ളു

ന്നതുമായജിെ.  

ദനമം ദലാക്്ക 

 തിരുവനന്ത്പുരം നരരമധയത്തില് 8 കിവൊമീെര് (5 വമല്) ലതക്കായിട്ടാണ് ഇത് 

സ്ഥിതിലെയ്യുന്നത്. ഭാരികമായി എക്്ക്െൂസീവ് ആലണങ്കിെും  ഇവപ്പാൾ 

തിരുവനന്ത്പുരലത്ത മുനിസിപ്പല് വകാര്പ്പവറഷനില് വനമം .  ദ്പധാനമായും 

വിളവൂര്ക്കല്, വിളപ്പില്, മെയിൻകീഴ,് കെിയൂര്, പള്ളിച്ചല്, മാറനെൂര്, 

ബാെരാമപുരംഎന്നീ ഏഴ ്പഞ്ചായത്തുകളാണ് വനമംവലാക്കില് ഉൾലപ്പെുന്നു. 

വിളവൂർക്കല്പഞ്ചായത്ത ്

 വിളവൂര്ക്കല് വിവെജ് യൂണിയന ്ആയിരുന്നു. സര്ക്കാര്  വനാമിവനെ ്

ലെയ്യുന്നവരായിരുന്നു അംരങ്ങൾ.  1952 ല്പഞ്ചായത്തആ്ക്് നിെവില് 

വന്നവതാലെവവെജയൂണിയൻ  പഞ്ചായത്തായി മാറി. ജനസംയയ 36, 420( ദ്്തീകൾ- 17330) 

ഇവിെുലത്ത ജനങ്ങളില് ഭൂരിവിഭാരം  സാക്ഷരര് ആണ.് 

ജനങ്ങളുലെദ്പധാനവരുമാനമാര്ഗ്ഗംകൃഷിയാണ്. 

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ  



 

 

വിവെജ്- വിളവൂര്ക്കല് 

താെൂക്ക ്  - കാട്ടാക്കെ 

വി്തീര്ണ്ം- 12.02 െ കി മി  

വാര്ഡുകളുലെ എണ്ം - 17 

അതിരുകൾ 

കിഴക്ക ്   - മെയിൻകീഴ ്ദ്രാമപഞ്ചായത്ത ്

പെിഞ്ഞാറ ്- തിരുവനന്ത്പുരം വകാര്പ്പവറഷൻ 

ലതക്ക ്- പള്ളിച്ചല് ദ്രാമപഞ്ചായത്ത ്

 വെക്ക ്- വിളപ്പില് ദ്രാമപഞ്ചായത്ത ്



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 മൂലമൺ വാർഡ ്(14) 

മൂലമൺ പഞ്ചായത്തപതിനാൊംവാര്ഡ ്ആയ നെുവത്താട്ടം കാര്ഷിക പരമായി  

പരിവപാഷിപ്പിക്കുന്നതിനും മുൻനിരയില് നിെലകാള്ളുന്ന വാര്ഡ ്ആണ.് വാര്ഡില് ഒര  ു

അംരൻവാെിയും ദ്പവര്ത്തിച്ചുവരുന്ന .ു ദ്പകൃതി അണിയിലച്ചാരുക്കിയ വതാെുകളും 

കുളങ്ങളും കൃഷിയക്്ക് അനുവയാജയമായ ഭൂദ്പകൃതിയും ദ്പവദശത്തിന ്മാെ് കൂട്ടുന്ന .ു 

മഹാത്മാരാന്ധി വദശീയ ദ്രാമീണ ലതാഴിെുറപ്പ ്പദ്ധതിയിെൂലെ വതാെുകൾ കുളങ്ങൾ 

ഇവയുലെ പുനരുദ്ധാരണം വെെ ്ഭവനപദ്ധതി മണ് ്ജെ സംരക്ഷണ ദ്പവര്ത്തനങ്ങൾ 

തുെങ്ങിയ ദ്പവര്ത്തികൾ ഏലെെുത്ത ്നെപ്പിൊക്കിവരുന്ന  ു. 

 

തപാതുവിവരങ്ങൾ - മൂലമൺ 

അതിരുകൾ 

വെക്ക ്- ലപാെയ 

ലതക്ക ്- മെയം  

കിഴക്ക ്-  വിളവൂര്ക്കല് 

പെിഞ്ഞാറ–്തുെുവപാട്ടുവകാണം  

 

ദ്പധാനനീര്ച്ചാെുകൾ 

ലപാതുകുളങ്ങൾ - 3 

അംരനവാെി - 1 

കുെുംബദ്ശീയൂണിെ ് -15 

ജനസംയയ-  2648 

 വതാെുകൾ - 1 

 മൃരാശുപദ്തി- 1 

 സജീവ ലതാഴിൊളികൾ - 68 

 വീെുകൾ- 900 

 

. 

മുഖയലക്ഷ്യങ്ങൾ 

 അവിദര്ദ്ധ-

കായികലതാഴിെില്ഏര്ലപ്പൊൻസന്നദ്ധതയുള്ളദ്രാമദ്പവദശങ്ങളില്അധിവസിക്കു

ന്നഏലതാരുകുെുംബത്തിനുംഒരുസാപത്തികവര്ഷം 100 



 

 

ദിവസത്തില്കുറയാത്തലതാഴില്ഉറപ്പാക്കുന്നവതാലൊപ്പം, 

രുണവമന്മയുള്ളതുംസ്ഥായിയായിട്ടുള്ളതുംഉല്പാദനക്ഷമവുമായആസ്ഥികളുലെസൃ

ഷ്ടിയാണഈ്പദ്ധതിയുലെമുയയെക്ഷയം. 

 ദരിദ്ദരുലെഉപജീവനവുമായിബന്ധലപ്പട്ടവിഭവാെിത്തറശക്തിലപ്പെുത്തല്. 

 സാമൂഹികമായിപിവന്നാക്കംനില്ക്കുന്നഎൊകുെുംബങ്ങലളയുംപദ്ധതിയില്ഉൾ

ലപ്പെുത്തുക. 

 പഞ്ചായത്തിരാജ്സ്ഥാപനങ്ങലളശക്തിലപ്പെുത്തുക. 

 

 വിദശഷ്തകൾ 

 നിയമത്തിൻലറപിൻബെമുള്ളഅവകാശാധിഷ്ഠിതപദ്ധതി. 

 ദ്രാമപഞ്ചായദ്ത്തപവദശത്തതാമസിക്കുന്ന 18 

വയസ്സ്പൂര്ത്തിയായഎലതാരാള്ക്കുംപദ്ധതിയിെ് പങ്കാളിയാവാം. 

 ദ്്തീക്കുംപുരുഷനുംതുെയവവതനം. 

 പരിസ്ഥിതിസംരക്ഷണം  ,കാര്ഷിക 

വമയെയിലെഅെിസ്ഥാനലസൌകരയവികസനംഎന്നിവയക്്കുമുൻരണന. 

 ലതാഴിൊളികൾ തലന്നദ്പവൃത്തികല്കലണ്ടത്താനും ആസൂദ്തണ ദ്പദ്കീയയില്  

പങ്കാളികൾആകാനും അവസരം . 

 ആസൂദ്തണത്തിെും നിര്വഹണത്തിെും തികഞ്ഞ സുതാരയത . 

 കരാറുകാവരാഇെനിെക്കാവരാഇെ. 

 ലപാതുജനപങ്കാളിത്തവത്താലെവെബര്ബഡ്ജെ.് 

 ബാങ്്ക/വപാസ്റ്റവഴിമാദ്തംവവതനവിതരണം. 

 ദ്്തീകൾക്കമുൻരണന. 

 കപയൂട്ടര്ശൃംയെവഴിയുള്ളവമാണിെറിംഗ് സംവിധാനം. 

 ദ്രാമസഭപദ്ധതിഓഡിലെെ്യ്യുന്നു. )വസാഷയല് ഓഡിെ ്സംവിധാനം(  

 പരാതിപരിഹാരസംവിധാനം 

രീതിശാഗ്്രം 

 വകരളവസാഷയല്ഓഡിലെ്സാവസെി, വകരള, തിരുവനന്ത്പുരംജിെ- 

വനമംവലാക്കവിെജ് റിവസാവഴ്് പഴ് സണാണ്തിരുവനന്ത്പുരംജിെയിലെ  വനമം വലാക്ക ്

പഞ്ചായത്തിലെ വിളവൂര്ക്കല് ദ്രാമ പഞ്ചായത്ത ്വാര്ഡ ്14ല് ( മൂെമണ്)് വസാഷയല് 

ഓഡിെ ്ദ്പദ്കിയ നെത്തിയത്.പഞ്ചായത്തവാര്ഡ ്

15ല്വസാഷയല്ഓഡിദ്െ്പദ്കിയനെത്തിയത്. 

ആേയഘട്ടം: 



 

 

പഞ്ചായത്ത ്ലസദ്കട്ടറി, ദ്പസിഡണ്്ട,വാര്ലഡ്മപര്, എംജിഎൻആര്ഇജിഎ    

സ്സ്ൊെഎ്ന്നിവരുമായിവസാഷയല്ഓഡിെ്െീംവാര്ഡ1്4ല്നെവത്തണ്ടവസാഷയല്ഓഡി

ദ്െ്പവര്ത്തനങ്ങലളക്കുറിച്ചുള്ളെര്ച്ച. 

രണ്ാംഘട്ടം: 

2018 ഒവ്ടാബര് മാസം   ഒന്നാം തിയതി മുതെ് 2019 മാര്ച്്ചമാസം  

വലരഏലെെുത്തനെത്തിയദ്പവൃത്തികളുലെ  െയെുകൾ, 7 രജിസ്റ്ററുകൾ, എം  ഐ എസ് 

എന്നിവ പരിവശാധിക്കല്. 

മൂന്ാംഘട്ടം: 

പരിവശാധിച്ച െയെുകളുലെ അെിസ്ഥാനത്തില് ദ്പവൃത്തിയിെങ്ങൾ പരിവശാധിക്കല്, 

ലെയത ദ്പവൃത്തികളുലെ അളവുകൾ പരിവശാധിക്കല് 

നാലാംഘട്ടം: 

രുണവഭാക്താക്കവളാദ്് പവൃത്തികളുലെ  രുണെെങ്ങൾ വൊദിച്ചറിയുകയും, സജീവ 

ലതാഴിൊളികലളകലണ്ടതാഴില്കാര്ഡ,് ബാങ്കപാസ്സ്ബുക്ക ്എന്നിവപരിവശാധിച്്ച 

അഭിമുയംനെത്തെും വിവരവശയരണം നെത്തെും. 

അഞ്ചാംഘട്ടം: 

െീല്ഡ്പരിവശാധനയുലെയും 

െയല്പരിവശാധനയുലെയുംഅെിസ്ഥാനത്തില്റിവപ്പാര്ട്ട്തയാറാക്കല്. 

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. 

ദ്രാമസഭആറുമാസത്തിലൊരിക്കല് നിര്ബന്ധമായുംവസാഷയല് 



 

 

ഓഡിെ്നെത്തിയിരിക്കണം,സംസ്ഥാനസര്ക്കാര് വസാഷയല് ഓഡിെ ്നെവത്തണ്ട 

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

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

ജനങ്ങളുലെ പങ്കാളിത്തമാണ.് വസാഷയല് ഓഡിെ ്ദ്രാമസഭയുലെ തീയതി, 

അജണ്ട, വവദിഎന്നിവനിശ്ചയിച്ചഏഴുദിവസംമുപജനങ്ങൾക്ക ്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 

 വകദ്ര സര്ക്കാരിലന്റ നിര്വദശദ്പകാരം താലഴപ്പറയുന്ന 7 രജിസ്റ്ററുകൾ നിര്ബന്ധമായും 

ദ്രാമപഞ്ചായത്തില് സൂക്ഷിവക്കണ്ടവയാണ.്  

1) ലതാഴില് കാര്ഡിനുള്ള കുെുംബാവപക്ഷയുലെ രജിസ്റ്റര് 

2) ദ്രാമസഭ രജിസ്റ്റര്  

3) ലതാഴില് ആവശയലപ്പട്ടതും ലതാഴില് ലകാെുത്തതും സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റര്  

4) ദ്പവരത്്തിയുലെ െിസ്റ്റും െിെവും വിശദാംശങ്ങളും സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റര്  

5) സ്ഥിര ആ്തികളുലെ രജിസ്റ്റര് 

6) പരാതി രജിസ്റ്റര്  

7) സാധന രജിസ്റ്റര്  

തതാഴില് കാര ഡിനുളള കുടുംബാദപക്ഷ്യുതട രജിസ്റ്റർ 



 

 

കുെുംബങ്ങളുലെലതാഴിെ് കാരഡ് ്വിവരങ്ങള(Job Card Number,Date of Card 

issued,Name,age,bank account number)MIS െ്നിന്നുംപകരപ്്പ്എെുത്തുസൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.  

2018-19 സാപത്തികവര്ഷത്തിെ്  ലതാഴിെ് കാരഡ് ്അവപക്ഷവിവരങ്ങള് ആണ ്

വരയലപ്പെുത്തിയിരിക്കുന്നത്.  

2)ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റർ  

 വസാഷയല്  ഓഡിെ ് ദ്രാമസഭാക്ക ്വവണ്ടി  പുതിയ  ദ്രാമസഭ രജിസ്റ്റര്    ആണ ് െഭയമായത്. 

രജിസ്റ്റര്  പരിവശാധനക്കായി ദ്രാമസഭ രജിസ്റ്റര്  െഭയമായിട്ടിെ. 

 

3) തതാഴില് ആവശയതപ്പട്ടതും തതാഴില് തകാടുത്തതും  ംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ 

ലതാഴിൊളികള് ലതാഴിെ് ആവശയലപട്ടുലകാണ്ടുള്ളതിലന്റവിവരം MIS െ്നിന്നുംദ്പിന്റ ്

എെുത്തുരജിസ്റ്റര്റിെ്ഒട്ടിച്ചുവെരത്്തിട്ടുണ്്ട 

4) ഗ്പവരത്്തിയുതട ലിസ്റ്റും ചിലവും വിശോംശങ്ങളും  ംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റര ്

ദ്പവരത്്തിയുലെവിശദവിവരങ്ങള് MIS െ് നിന്നും ദ്പിന്റ ്എെുത്തു സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട   

5) സ്ഥിര ആ്രികളുതട രജിസ്റ്റര ് 

സ്ഥിര ആ്തികളുലെ രജിസ്റ്റര റിെ്ആണ ്അവസാനമായി ആ്തി  

വരയലപ്പെുത്തിയിട്ടുള്ളത്  

6) പരാതി രജിസ്റ്റര ് 

 പദ്ധതി കായെവിെ് ഇതുമായി ബന്ധലപ്പട്ടു ഒരു പരാതിയും െഭിച്ചതായി 

വരയലപ്പെുത്തിയിട്ടിെ. 

7)  ാധന രജിസ്റ്റര ് 

ഓഡിെ ്കാെയളവിെ് സാധനത്തിലന്റവിശദവിവരംMISെ് നിന്നും ദ്പിന്റ ്എെുത്തു 

രജിസ്റ്റരറ്ിെ്ഒട്ടിച്ചു വെരത്്തിട്ടുണ്്ട  

 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ റിദപ്പാർട്്ട 



 

 

വിളവൂര്ക്കല് പഞ്ചായത്തിലെ പതിനാൊം വാര്ഡയായ മൂെമണ്് 

ആവണ്സാഷയല് ഓഡിെിനുവിവധയമാക്കിയആദയ വാര്ഡ.്വാര്ഡില് 124 സജീവ 

ലതാഴിൊളികളാണ ്ഉള്ളത.് ഇതില് 34 ലതാഴിൊളികൾക്ക ്കഴിഞ്ഞ 

സാപത്തിക വര്ഷത്തില് 100 ദിവസം പൂര്ത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട.് 

 

 

വാർഡില് ഓഡിറ്റിന ്വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവർത്തികൾ 

 

 

നപ

ര് 

 ദ്പവര്ത്തികൾ   വര്ക്ക ്

വകാഡ ്

 

ആരംഭി

ച്ച 

തീയതി 

അവസാനിച്ച 

തീയതി 

 

െിെവാ

യ തുക 

1  ഭൂവികസനം WC/332150 16/11/18 16/2/19 4,72,000 

2  ഭൂവികസനം  WC/333020 4/1/19 24/3/19 4,27,000 

3 വെെ ് IF/357621 7/9/18 13/6/19 24,840 

    4 വെെ ് IF/364368 12/10/18 13/6/19 24,840 

5 വെെ ് IF/357622 8/10/18 25/2/19 24,840 

6 വെെ ് IF/356710 25/10/18 13/6/19 24,840 

7 വെെ ് IF/356751 6/9/18 14/6/19 24,840 

8 കുളംനിര്മ്മാ

ണം 

IF/344529 16/11/18 18/12/18 91,080 

9 ലപാതുഭുമിയി

െും 

നിെത്തിെും 

െെ 

വൃക്ഷവതകൾ 

വച്ചു 

പിെിപ്പിക്കെും 

പരിപാെനവും 

മണ്ു ജെ 

സംരക്ഷണവും 

DP/263003 1/10/18 2/1/19 47196 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ലലഫ് ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾ 

 

 നമ്പർ  ഗുണദഭാക്താക്കൾ  വർക്്ക ദകാഡ ്

1 രാദജഷ് ് IF/357621 

2  ലിജി രാദജഷ് ് IF/364368 

3 മീര IF/357622 

4  ുശീല IF/366710 

5   ുനിത IF/356751 

 

ലലഫ് ഫയല് പരിദശാധന വിവരങ്ങൾ 

◾️ ഭരണാനുമതി സാവങ്കതിക അനുമതി വിശദമായഎസ്റ്റിവമവെ്ൊവട്ടാ, 

ലവജ്ലിസ്റ്റ്തുെങ്ങിയവരയകൾ എൊ െയെിെു ഉണ്ടായിരുന്നു.   

◾️മസ്െര്വറാളില്   വരയലപ്പെുത്തെുകൾ പൂര്ണമെ അതുവപാലെ ആവശയമായ 

സാക്ഷയലപ്പെുത്തെുകൾ ഇെ.  

◾️ഓവരാ ലമഷര്ലമന്റ ്ബുക്കിെും ദ്പവര്ത്തിയുലെ വിശദാംശങ്ങൾ 

വരയലപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട.് 

◾️FTO ഉണ്ടായിരുന്നു. 

ഫീല്ഡ് 



 

 

◾️െീല്ഡ്തെപരിവശാധനയില് 4 വീെുകളും പൂര്ത്തിയായ നിെയിൊണ ്

എന്നാല് ഒരു വീെ ്പൂര്ത്തിയായിെ.  

◾️എദ്ത ദിവസലത്ത മസ്െര്വറാൾ െഭിച്ചിട്ടുലണ്ടന്ന ്രുണവഭാക്താക്കൾക്ക ്

വയക്തമായി അറിയിെ. 

◾️െയെുകളിലെയ വരയകളില് 90 ദിവസലത്ത വവതനം െഭിച്ചതായി 

വരയലപ്പെുത്തിയിരുന്നു.  

★എൊ വെെിെും CIB ഉണ്ടായിരുന്നു.  

★ എൊ രുണവഭാക്താക്കളലെയും ലതാഴില് കാര്ഡ ്പരിവശാധിച്ചു.  

 

 ഗ്പവർത്തിയുതട വിശോംശങ്ങളിദലക്ക ്

 

� ഭൂവിക നം (wc/332150) 

 ഫയല് 

�  കവര്വപജഅ്പൂര്ണമായിരുന്നു  

 

� നിയമദ്പകാരംെയല് ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിരിവക്കണ്ട 22 വരയകളില് ഭരണാനുമതി, 

സാവങ്കതികഅനുമതി,വിശദമായഎസ്റ്റിവമെ്, വൊവട്ടാ, വവജ്ലിസ്റ്റ,് മസ്റ്റര് വറാൾ, 

ലമഷര്ലമന്റബ്ുക്ക,് വസെ്ഡയറിഎന്നീവരയകൾ െയെില് 

ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു  

� മൂെയനിര്ണയ സാക്ഷയപദ്തം ഉണ്ട്.  

★ഡിമാൻവഡ്ാ്ംഉണ്ടായിരുന്നിെ.  ദ്പവര്ത്തി അനുവദിച്ചതായി എ 

ഇയുലെസാക്ഷയലപ്പെുത്തെുംഉണ്ടായിരുന്നു.  

� മസ്റ്റര് വറാളില് വരയലപ്പെുത്തെുകൾ പൂര്ണ്മെ 

പരിവശാധനഉവദയാരസ്ഥലന്റസാക്ഷയലപ്പെുത്തെുംഒപ്പുംഇെ.  

� മസ്റ്റര് വറാളില് തിരുത്തെുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു തുെര്ച്ചയായി ഹാജരാകാത്ത 5 

ലതാഴിൊളികൾ ഉലണ്ടന്ന ്വരയലപ്പെുത്തെില് കാണുന്നു.  



 

 

� ഭൂവുെമകളുലെ കരംതീര്ത്തരസീത,് 

ആധാര്, പാസ്ബുക്ക്എന്നിവയുലെപകര്പ്പ് 

െയെില് ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട.്  

★ 17521 എന്നമസ്റ്റര് വറാളില് വശാഭിത റാണി 

(12/90) 6 ദിവസം ലതാഴില് ലെയ്യതതായി 

കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നാല് MIC ദ്പകാരം 5 

ദിവസ വവതനം മാദ്തവമ കിട്ടിട്ടുള്ളു.  

★ M- BOOK -ല് വര്ക്ക ്വകാഡ് ഇൊയിരുന്നു.  

� വി എംസിറിവപ്പാര്ട്്ടഉണ്ടവിഎംസി  അംരങ്ങളായി എ ഡി എസ് /സി ഡി എസ്  

അംരങ്ങളാണ ്ഒപ്പ് വരയലപ്പെുത്തിയിരിക്കുന്നത.് 

 

 

 ഫീല്ഡ് 

� 4 പുരയിെങ്ങളില് ആയിദ്പവര്ത്തിനെപ്പിൊക്കിയതിലന്റവരയകളാണ്യ്െില് 

ഉണ്ടായിരുന്നത.്  

� വാഴ കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു, 50 ലതങ്ങുംകുഴികൾ 

ബണ്ടുകളുലെനിര്മ്മാണംഎ

ന്നിവവരയലപ്പെുത്തിക്കാണു

ന്നു.  

� െീല്ഡ്തെപരിവശാധനയില്, 

40 ലതങ്ങിൻ കുഴികൾ 

ബണ്ടുകളുലെ നിര്മ്മാണം 

എന്നീ ദ്പവര്ത്തികൾ കാണാൻ 

സാധിച്ചു. െിെ ദ്പവര്ത്തികൾ 

മനസ്സിൊക്കാൻ പൊത്ത മണ്ും 

പുെും മൂെി 

കിെക്കുകയായിരുന്നു. 

�  സിെിസൺ ഇൻെര്വമഷൻ വബാര്ഡ ്ഇൊയിരുന്നു. 

★ പണി ലെയ്യത കുറച്ചു സ്ഥെം തരിശായ നിെയില് കാണാൻ സാധിച്ചു 

 



 

 

 

� ഭൂവിക നo(wc/333020) 

ഫയല് കണ്ത ്

★കവര് വപജ്ഉണ്ടായിരുന്നു(AMC ദ്പകാരമുള്ളകവര് വപജ ്അൊയിരുന്നു)  

★ ലെക്ക ്െിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു 

★ വൊവട്ടാ ഉണ്ടായിരുന്നു 

★ഭരണാനുമതി, സാവങ്കതികഅനുമതി, വിശദമായഎസ്റ്റിവമെ,്,വവജ്ലിസ്റ്റ,് മസ്റ്റര് 

വറാൾ, ലമഷര്ലമന്റ ്ബുക്ക്, വസെ്  ഡയറി എന്നീ വരയകൾ െയെില് 

ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു  

★ വസെ ്ഡയറില് ഉപവയാരിച്ച പണിയായുധങ്ങളുലെ വിവരങ്ങൾ 

ഇൊയിരുന്നു.  

�  മൂെയനിര്ണയ സാക്ഷിപദ്തം ഉണ്ടായിരുന്നു. 

★ 48 മസ്റ്റര് വറാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

★ മസ്റ്റര് വറാൾ (20650) ശാന്ത്ി (കാര്ഡ ്നം :12/104), സിന്ധു (12/160), ദ്ശീകെ (12/109), 

മഞ്ചു (8/89) ഹാജര് ലവട്ടിത്തിരുതല് ഉണ്ടായിരുന്നു. 5 ദിവസം ലതാഴില് 

ലെയ്യതിട്്ട 6 ദിവസലത്ത വവതനം നല്കിയതായകാണാൻ സാധിച്ചു 

�  എഴുതിത്തയ്യാറാക്കിയ 16 വപരുലെ ഡിമാൻവഡ്ാ്ം ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത.് 

�  3 (29680, 29681,29682)മാസ്റ്റര് വറാളില് തിരുത്തെുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു 4 വപര് 

തുെര്ച്ചയായി ഹാജരാകാത്തതായും വരയലപ്പെുത്തെുകളില്  കാണാൻ 

സാധിച്ചു.  

� മസ്റ്റര് വറാൾ മൂലവമന്റ ്സ്ലിപ്പ് ഉണ്ട ്എന്നാല് ഉവദയാരസ്ഥരുലെ ഒപ്പും സീെും 

വരയലപ്പെുത്തിയിരുന്നു 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

ഫീല്ഡ് 

★ശകുന്തളദേവി,  

ഗ്ശീദേവിഎന്ിവ

രുതട 2 ഏക്കറില് 

ആണു ഈ 

ഗ്പവത്തി നടന്ത്.  

★ M- Book-ല് 

പറഞ്ഞതുദപാതല 34 

ബണ്ുകൾ 

ഉണ്ായിരുന്ു. 

വാഴകുഴികൾ 

ഉണ്ായിരുന്ു.  

� െീല്ഡ് 

പരിവശാധനയില് ദ്പവര്ത്തി ലെയത സ്ഥെം കാെുപിെിച്്ചതും ഭൂരിഭാരം 

ദ്പവര്ത്തി സ്ഥെവും വിെയിരുത്താൻ കഴിയാത്തവിധം ലെളി നിറഞ്ഞതുമായ 

വയല് ആണു.  

� സിെിസൺ ഇൻെര്വമഷൻ വബാര്ഡ ്ഇൊയിരുന്നു. 

 



 

 

 

�കുളം നിർമ്മാണം (IF/ 344529) 

ഫയല് 

★കവര് വപജ്ഉണ്ടായിരുന്നു. ദ്പാവദശിക കവര്  വപജ് ആയിരുന്നു െയെില്  

സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത(്AMC ദ്പകാരമുള്ളകവര് വപജ ്അൊയിരുന്നു)  

★ ലെക്ക ്െിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു 

�  മൂെയനിര്ണയ സാക്ഷയപദ്തം ഉണ്ടായിരുന്നു. 

�  എഴുതിത്തയ്യാറാക്കിയ 16 വപരുലെ ഡിമാൻഡ് വൊമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത.് 

� 2 മാസ്റ്റര് വറാളില് തിരുത്തെുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു (15621,15622).  ഹാജര് 

ലവട്ടിത്തിരുതെുകൾ വരയലപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട.്  

� മസ്റ്റര് വറാൾ മൂലവമന്റ ്സ്ലിപ്പ് ഉണ്ട ്എന്നാല് ഉവദയാരസ്ഥരുലെ ഒപ്പും സീെും 

വരയലപ്പെുത്തിയിട്ടിെ.  .                                               ★ഭരണാനുമതി, 

സാവങ്കതികഅനുമതി, വിശദമായഎസ്റ്റിവമെ്,വവജ്ലിസ്റ്റ,് മസ്റ്റര് വറാൾ, ലമഷര്ലമന്റ ്

ബുക്ക്, വസെ ് ഡയറി എന്നീ വരയകൾ െയെില് ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു  

★ വൊവട്ടാദ്രാെ് ഇൊയിരുന്നു 

★ M-Book സാക്ഷയ ലപ്പെുത്തിയ  വതാ 

 

∆ഫീല്ഡ്  

�  സുനില്ദാസ ്എന്ന സവകാരയ വൃക്തിയുലെ വ്തു വിൊണ് കുളം 

പുനരുദ്ധാരണം ലെയതിരിക്കുന്നത.്  

★ ഇന്നു കുളത്തിലന്റ അവസ്ഥ വളലര വശാെനീയമാണ്.  

★കാെു കയറിയ നിെയിൊണ ്

കുളം കാണലപ്പട്ടത.്  

★ കുളം ഉപവയാരശൂനയം 

ആയി കാണലപ്പട്ടു. . 

★M- Book ല് പറഞ്ഞതു 

വപാലെ 20m നീളം,  15m വീതി , 



 

 

5m ആഴം ഉള്ള കുളം കാണാൻ സാധിച്ചു.  

�  ഇൻെര്വമഷൻ വബാര്ഡ ്ഇൊയിരുന്നു. 

 

� തപാതുഭുമിയിലുംനിലത്തിലുംഫല വൃക്ഷ്ലതകൾ വച്ചു 

പിടിപ്പിക്കലും പരിപാലനവും മണ്ണു ജല  ംരക്ഷ്ണവും (DP/263003) 

∆ഫയല് 

� കവര്വപജ ്ഉണ്ടായിരുന്നു. 

★ ലെക്ക ്െിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാല് വപജ ്വരയലപ്പെുത്തിയിരുന്നിെ.  

★മസ്റ്റര് വറാളുകളില് എൊവരയകളുംഉണ്ടായിരുന്നു 

★36 മസെര് വറാളുകൾ അെങ്ങിയ െയല് ആയിരുന്നു.  

�  നിയമദ്പകാരം െയെില് ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു 22 വരയകളില് 

ഭരണാനുമതി സാവങ്കതിക അനുമതി വിശദമായഎസ്റ്റിവമവെ്ൊവട്ടാെിസ്റ്റ,് മസ്റ്റര് 

വറാൾ ലമഷര്ലമന്റ ്ബുക്ക് വസെ് ഡയറി എന്നീ വരയകൾ െയെില് 

ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു.  

� അനുവേദം 4 ദ്പകാരമുള്ളലതാഴില് ആവശൃലപ്പട്ടുലകാണ്ടുള്ള34 

വപരുലെഡിമാവനറ്ാ്ം ഉണ്ടായിരുന്നു.  

� M-Book ല് 2000 വതക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.  

� മസ്റ്റര് വറാൾ മൂലവമന്റ സ്െിപ്ഉണ്ട്എന്നാല് ഉവദയാരസ്ഥരുലെഒപ്പും സീെും 

വരയലപ്പെുത്തിയിട്ടിെ   

� വസെ ്ഡയറിയില്, ലെക്ക് െിസ്റ്റ ്വരയ ലപെുതിയിരുന്നിെ, ലതാഴില് 

ഉപകരണങ്ങളുലെ വാെക, VMC, സരര്ശക കുറിപ്പ ്എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

★െയല് ദ്ൊക്കിങ് വൊം ഉണ്ടായിരുന്നു.  

★ FTO ഉണ്ടായിരുന്നു.  

★ മസ്റ്റര് വറാൾ 3734 ഭുവനെദ്രൻ നാൊര്12/799 എന്ന വൃക്തിയുലെ ഹാജര് 

ലവട്ടിത്തിരുതെുകൾ കാണാൻ സാധിച്ചു.  



 

 

★മസ്റ്റര് വറാൾ 3146 ദ്പിന്റ ്ലെയതത ്8/6/18 , ലതാഴില് തുെങ്ങിയത ്7/6/18 ലതാഴില് 

തുെങ്ങി അെുത്ത ദിവസമാണ ്മസ്റ്റര് വറാൾ ദ്പിന്റ ്ലെയതത.്  

ഫീല്ഡ് 

★ െെവൃക്ഷ വതകൾ വകാണറത്തെ തെയ്ക്കല് വതാെുനു വരപിൊണ ്

നട്ടിരിക്കുന്നത.്. 

★ M-Book ല് 2000 വതകൾ കാണിച്ചിരുന്നു എന്നാല് ഇവപ്പാൾ ലവറും 84  

വതകൾ മാദ്തവമ കാണാൻ സാധിച്ചുള്ളു. എ്ടിമലറ ദ്പകാരം 2000 വതകൾ   

വച്ചുപിെിപ്പിച്്ച പരിപാെിക്കുന്നതിനു ലെെവ് 436000/ രൂപ ആകുന്നു  

ഒരു ലെെിയുലെ പരിപാെനം 218 രൂപ ആകുന്നുഎന്നാല്  ഈ ദ്പവര്ത്തിക്കു 47196   രൂപ  

ലെെവ് വന്നിട്ടുണ്്ട. െീല്ഡ ് ല്  84 വതകളുലെ ലെെവ ്

84*218=18312 

ആലകലെെവ=്47196 

ലപാതു നഷ്ടം=47196-18312 

                       =28,884/-രൂപയായി 

കണക്കലകണ്ടാതാകുന്നു. 

 

★ M-Book ല് 

വരയലപ്പെുത്തിയത ്വപാലെ 2 വതകൾ തമ്മിെുള്ള അകെം 3m പാെിച്ചിരുന്നു.  

★ആത്തി,  വപര,  ബരം, മൾബറി, ജാപ, അയണി,പുളി, എന്നിവയാണു 

കാണാൻ സാധിച്ചത ്



 

 

തപാതുവായകതണ്ത്തലുകൾ 

�  െയെുകളിലെ വരയകൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത ്ശരിയായ ദ്കമത്തില് അെ.  

� പരിവശാധനയ്ക്ക ്വിവധയമാക്കിയ െയെുകളിലെ ലമഷര്ലമന്റ ്ബുക്കുകൾ 

ഒന്നും തലന്ന സര്ട്ടിവെ ലെയതിട്ടിെ.  

 

� അര്ധവിദഗ് ധവിദഗ് ധമസ്റ്റര് വറാളുകൾപൂര്ണ്മായ വരയലപ്പെുത്തെുകവളാലെഅെ 

സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത.് 

�  ലമഷര്ലമന്റ ്ബുക്ക് മസ്റ്റര് വറാൾ എന്നീ വരയകളിലെ തിരുത്തെുകൾ 

അനുവദനീയമെ.  

� ഭുവികസന ദ്പവര്ത്തികളില് ശരിയായ വിധത്തില് ദ്പവര്ത്തി 

നെപ്പിൊക്കാൻ ദ്ശമിച്ചിട്ടുലണ്ടങ്കിെും നിെവില് വിെയിരുത്താൻ സാധിക്കാത്ത 

നിെയിൊണ ്ഭൂരിഭാരം സ്ഥെവും.  

� പഞ്ചായത്തില് സൂക്ഷിവക്കണ്ട 7രജിസ്റ്ററുകളില് ദ്രാമസഭ രജിസ്റ്റര് ഓവരാ 

വാര്ഡിെും ആവശയമാണ ്എന്നാല് ഇത്തരത്തിലൊരു രജിസ്റ്റര് ഉണ്ടായിരുന്നിെ.  

�  മസ്റ്റര്വറാളുകളില് ലസദ്കട്ടറി, പരിവശാധന ഉവദയാരസ്ഥൻ എന്നിവരുലെ 

സാക്ഷയലപ്പെുത്തെുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിെ.  

� െയെുകൾ കൃതയതവയാലെദ്കമീകരിക്കാത്തതുവസാഷയല് 

ഓഡിദ്െ്പവര്ത്തനങ്ങലളസാരമായി ബാധിക്കുകയും ലെയതിട്ടുണ്ട്. 

 

നിർദേശങ്ങൾ 

 

� െയെുകളില് ഉള്ള വരയകൾ കൃതയതവയാലെയും ശരിയായ ദ്കമത്തില് സൂക്ഷിക്കാൻ 

ദ്ശദ്ധിവക്കണ്ടതാണ.്  

�  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 

ഉണ്ടായിരിവക്കണ്ടത ്അനിവാരയമാണ്. 

�  അതാത ്സാപത്തിക 

വര്ഷത്തിലെ െയെുകൾ 

കൃതയതവയാലെ ദ്കമീകരിക്കാൻ 

ദ്ശദ്ധിവക്കണ്ടതാണ.് 

 

 

 ഗ്ഗാമ ഭ പരാമർശങ്ങൾ 

▪️ ദ്രാമസഭയില് പലങ്കെുത്ത ഭൂരിപക്ഷം 

ലതാഴിൊളികളും ആവശയലപ്പട്ടത് 100 

ദിവസലത്ത വജാെി വവണം എന്നതാണ്.  

▪◾️ദ്പവര്ത്തിസമയം നാെുമണിവലര 

ആകണലമന്ന് ലതാഴിൊളികൾ അഭിദ്പായലപ്പട്ടു.  

▪◾️ 

ലതാഴിെുറപ്്പസ്ഥെവത്തജാെിലെയ്യുന്നസമയലത്തതാ

ഴിൊളിക്്ക അപകെം സംഭവിച്ചാല് ലതാഴിൊളി ആശുപദ്തിയില് എത്തിക്കാനുള്ള ഓവട്ടാ ൊര്ജ് 

ഉൾലപ്പലെയുള്ള െികിത്സാലെെവുകൾ വവണലമന്നു ലതാഴിൊളികൾ ആവശയലപ്പട്ടു. 

ഗ്പദതയക പരാമർശം 

▪️ നിര്വഹണ ഏജൻസിയില് നിന്നും വസാഷയല് ഓഡിെ് ദ്രാമ്മാണം പരിസരവാസികളുലെ ആവശയമായി 

ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.  

• ഓവരാ ഭൂവുെമയുലെ സ്ഥെം അെിസ്ഥാനലപ്പെുത്തിദ്പവര്ത്തി വിവരങ്ങൾഎം ബുക്കില് വരയലപ്പെുത്താൻ 

സാധിച്ചാല് കുറച്ചുകൂെി ദ്പവര്ത്തി ലവരിവെ ലെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും എന്ന്അഭിദ്പായം പറഞ്ഞു . 

• എം ബുക്കില് വര്ക്്ക വകാഡ്, സീരിയല് നപറുകൾ, വികസന ദ്പവര്ത്തി, നെന്ന ഭൂവുെമയുലെവയക്തമായ 

വിവരങ്ങൾ വരയലപ്പെുവത്തണ്ടത് ആയിരുന്നു. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

റിദപ്പാർട്്ട തയാറാക്കിയത്  

VRP RAGHENDU J 

VRP ARYA 

 



 

 

 


