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മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ 

ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ത ാസ റ്റി, 

ദേരളം 

 ിരുവനന്തപുരം ജില്ല 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ട് 

ദലാക്ക്  - പാറശ്ശാല 

ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത്- കുളത്തൂർ 

വാര്ഡ്- ഉച്ചക്കട (7) 

ഗ്രാമസഭ തീയതി – 29/11/2019 

സമയം                      - 03.00 pm 
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ആമുഖം 

ഇന്ത്യയിലെ ദരിഗ്ദരായ ഗ്രാമീണജനതയുലെ ദാരിഗ്ദയം 

െഘൂകരിക്കുന്നതിനും അവരുലെ ജീവിതം സുരക്ഷിതതവം ഉറപ്പു 

വരുത്തുന്നതിനു വവണ്ടി രൂപം ലകാെുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ബൃഹത് പദ്ധതിയാണ് 

മഹാത്മാരാന്ധി വദശീയ ഗ്രാമീണ ലതാഴിെുറപ്പ് പദ്ധതി. കാർഷിക 

വമഖെയിെും നിർമ്മാണ വമഖെയിെും ലതാഴിൽ െഭിക്കാലത ഗ്രാമീണജനത 

ബുദ്ധിമുട്ടുവപാൾ അവർക്ക് 100 ദിവസലത്ത ലതാഴിൽ എങ്കിെും 

ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ ഈ പദ്ധതി െക്ഷയമിെുന്നു. ഇങ്ങലന ലതാഴിൽ 

നൽകുന്നതിന് ഏലെെുക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളിെൂലെ രാജയത്തിന്ലറ മണ്ും 

ജെവും പരമാവധി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന ്സാധയമാകും എന്ന് ഗ്പതീക്ഷിക്കുന്നു. 

ലതാഴിൽ ആവശയലപ്പെുന്നവർക്ക് നിശ്ചിത കാെയളവിനുള്ളിൽ 

ലതാഴിൽ െഭിക്കുന്നു എന്നും അതിന് നിശ്ചയിക്കലപ്പട്ടിട്ടുള്ള വവതനം 

നിർദിഷ്ട സമയത്തിനുള്ളിൽ െഭിക്കുന്നുലവന്നും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന ്

ഇന്ത്യൻ പാർെലമന്റ ് പാസാക്കിയ നിയമമാണ് മഹാത്മാരാന്ധി വദശീയ 

ഗ്രാമീണ ലതാഴിെുറപ്പ് നിയമം. 2005 ഓരസ്്റ്റ 23 ആം തീയതിയാണ് പാർെലമന്റ ് 

ഈ നിയമം പാസാക്കുന്നത്. 

ലതാഴിെും വവതനവും നിർദിഷ്ട സമയത്തിനുള്ളിൽ കൃതയമായി 

െഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം പരമാവധി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു എന്നാണ് ഈ 

നിയമത്തിലെ സവിവശഷത. ലതാഴിൽ െഭിച്ചിലെങ്കിൽ ലതാഴിെിൊയ്മ 

വവതനം ലതാഴിൽ എെുത്തവശഷം വവതനം വവകുകവയാ 

െഭിക്കാതിരിക്കുകയും ലെയ്താൽ നഷ്ടപരിഹാരവും ഈ നിയമം വയവസ്ഥ 

ലെയ്യുന്നു. 

ലതാഴിൽ ആവശയലപ്പെുന്നവർക്ക് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലതാഴിൽ 

നൽകിയിരിക്കണം എന്നാണ് വയവസ്ഥ. അൊത്തപക്ഷം പതിനാറാമലത്ത 

ദിവസം മുതൽ ലതാഴിെിൊയ്മ വവതനത്തിനു അർഹതയുണ്ടായിരിക്കും. 

അതുവപാലെ ലെയ്ത ലതാഴിൽ വവതനം 14 ദിവസത്തിൽ കൂെുതൽ 

വവകിയാൽ വവകുന്ന ഓവരാ ദിവസവും നഷ്ടപരിഹാരം െഭിക്കുന്നതിനും 

അർഹതയുണ്ട്. ലതാഴിൽ ആവശയലപ്പെുന്നവർക്ക് ലതാഴിവൊ ലതാഴിെിൊയ്മ 
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വവതനമ ൊ ഉറപ്പായും ഉറപ്പുവരുത്തണം എന്നാണ് ലതാഴിെുറപ്പ് 

നിയമത്തിമന്റ ഗ്പവതയകത. 

ഇന്ത്യയിലെ ഏെവും പിവന്നാക്കം ആയ 200 ഗ്രാമീണ ജിെകളിൽ 2006 

ലെഗ്ബുവരി 2 ആം തീയതി ഈ നിയമം നിെവിൽ വരുകയും പദ്ധതി 

നെപ്പിൊക്കുകയും ലെയ്തു. വകരളത്തിൽ വയനാെും പാെക്കാെും ഈ 200 

ജിെകളിൽ ഉൾലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 2007 ലമയ് 15 ന് 130 ജിെകളിവെക്ക് കൂെി ഇത് 

വയാപിപ്പിച്ചു. ഇെുക്കി കാസർവരാഡ് ജിെകൾ ഇതിൽ ഉൾലപ്പട്ടിരുന്നു. 2008 

ഏഗ്പിൽ ഒന്നിന് ഇന്ത്യയിലെ ബാക്കി മുഴുവൻ ജിെകളിവെക്കും ഇത് 

വയാപിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ഗ്രാമീണ ജിെകളിെും ഈ പദ്ധതി 

നിെവിെുണ്ട.് ആവരാളതെത്തിൽ സവിവശഷ ഗ്ശദ്ധയാകർഷിച്ച ഒരു 

അവകാശ അധിഷ്ഠ ിത ലതാഴിൽ നിയമം എന്ന നിെയിെും 

ഗ്രാമീണവമഖെയിൽ ദാരിദ്ര്യ െഘൂകരണത്തിൽ നിർണായകമായ 

വഴിത്തിരിവ് സൃഷ്ടിച്ച ബൃഹത്പദ്ധതി എന്ന കാരയം പരിരണിച്ചു 2009 

ഒക്വൊബർ രണ്ടാം തീയതി വകഗ്രസർക്കാർ ഈ നിയമലത്ത മഹാത്മാരാന്ധി 

വദശീയ ഗ്രാമീണ ലതാഴിെുറപ്പ് പദ്ധതി എന്ന് പുനർനാമകരണം ലെയ്തു. 

 ിരുവനന്തപുരം ജില്ല  

വകരളത്തിമന്റ ലതവക്ക അെത്തുള്ളതും സംസഥാനത്തിമന്റ തെസ്ഥാന 

നരരം ഉൾലക്കാള്ളുന്നതുമായ ജിെ. ഭാരതത്തിമന്റ ലതവക്ക അെമായ 

കനയാകുമാരി തിരുവനന്ത്പുരം ജിെയുലെ അതിരായ പാറശാെയിൽ  നിന്നും 

56 കിവൊമീെർ  അകലെയായി സ്ഥിതി ലെയ്യുന്നു. 

പാറശ്ശാല ദലാക്്ക പഞ്ചായത്ത ് 

തമിഴ്നാെിമന്റ  അതിർത്തിയും വകരളത്തിമന്റ  ലതവക്ക അെവുമായ 

വലാക്ക് പഞ്ചായത്താണ് പാറശ്ശൊെ വലാക്ക് പഞ്ചായത്ത്.  തമിഴ്, മെയാളം 

എന്നീ ഭാഷകളുലെ സംരമസ്ഥാനം കൂെി ആയതിനാൽ ജനങ്ങൾക്ക ്

കെവയാെും സംസ്കാരവത്താെും നെ മതിപ്പുണ്ട്. പരപരാരത കുെിൽ 

വയവസായമായ കരുപ്പട്ടി നിർമ്മൊണത്തിൽ തുെങ്ങി ആധുനിക വയവസായ 

സംരംഭങ്ങൾ വലര ഇവരുലെ ജീവിതലത്ത സവാധീനിക്കുന്നുണ്ട.് ഭൂരിഭാരം 

ആളുകളും ദവിഭാഷികളാണ്.  
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പാറശ്ശാെ വലാക്ക് പരിധിയിൽ ലെങ്കൽ, കാവരാെ്, കുളത്തൂർ, പൂവാർ,  

തിരുപുറം, പാറശ്ശാെ എന്നിങ്ങലന ആറ് പഞ്ചായത്തുകളാണ് ഉള്ളത്. 

കുളത്തൂർ പഞ്ചായത്ത്  

കേരളത്തിമന്റ മെക്കൻ ജില്ലയിമെ െിരുവനന്തപുരത്ത് പൊറശ്ശൊെ കലൊക്കിമെ 

മെകക്കയറ്റത്ത് അറബിക്കടെികനൊട് കേർന്ന് ടൂറിസ്റ്റുേമള ആേർഷിക്കുന്ന 

മപൊഴിക്കര മേൊടുേുത്തി മപൊറ്റയുമടയും േുളങ്ങളുമടയും േൊവുേൾ 

സൊ ീപയം മേൊണ്ട് 1956 നിെവിൽ വരിേയും 11.24 േെുരദ്രര േികെൊ ീറ്റർ 

േുറ്റളവിൽ സ്ഥിെി മേയ്യുന്ന പഞ്ചൊയത്തൊണ് േുളത്തൂർ. 

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ  

 വിവെജ ്   - േുളത്തൂർ 

താെൂക്ക്   -  ലനയ്യാെിൻകര 

 വിസ്തീർണ്ം   - 11.24  േ. േികെൊ ീറ്റർ 

 ജനസംഖയ   -38572 

വാർഡുകളുലെ എണ്ം -20  

അ ിരുേൾ 

കിഴക്ക് - പ്ലൊ ൂട്ടുക്കട-മപൊഴിയൂർ കറൊഡ്-േൊകരൊട് പഞ്ചൊയത്ത് 

അെിർത്തി 

പെിഞ്ഞാറ് - മനയ്യൊർ 

ലതക്ക് - അറബിക്കടൽ 

വെക്ക് - മേങ്കൽ പഞ്ചൊയത്ത് അെിർത്തി 
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രീ ിശാ ്ഗ് ം 

വകരള വസാഷയൽ ഓഡിെ ്ലസാവസെി, വകരള, തിരുവനന്ത്പുരം ജിെ- 

പാറശ്ശാെ വലാക്ക് റിവസാഴ്സ് വപഴ്സണിമന്റ സഹായവത്താലെ വിവെജ് റിവസാഴ്സ ്

കപഴ്സൻസ്  ആണ ് തിരുവനന്ത്പുരം ജിെയിൽ പാറശ്ശാെ വലാക്ക് 

പഞ്ചായത്തിലെ േുളത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 7 ൽ (ഉച്ചക്കട) വസാഷയൽ 

ഓഡിെ ്ദ്രപവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയെ്. 

 

ആേയഘട്ടം: 

പഞ്ചായത്ത് ലസഗ്കട്ടറി, ഗ്പസിഡന്റ്് , വാർഡ് ലമപർ, എൻ ആർ ഈ ജി 

എസ് സ്റ്റാെ് എന്നിവരുമായി വസാഷയൽ ഓഡിെ ്പാറശ്ശാെ വലാക്ക് റിവസാഴ്സ് 

വപഴ്സൺ വാർഡ് 7 ൽ നെവത്തണ്ട വസാഷയൽ ഓഡിെ ്

ഗ്പവർത്തനങ്ങലളക്കുറിച്ചുള്ള െർച്ച. 

 

രണ്ാം ഘട്ടം: 

2018 ഒക്വൊബർ മാസം ഒന്നാം െീയതി മുതൽ  2019 മാർച്്ച മാസം വലര 

ഏലെെുത്ത് നെത്തിയ ഗ്പവൃത്തികളുലെ െയെുകൾ, 7 രജിസ്റ്ററുകൾ, എം ഐ 

എസ് എന്നിവ പരിവശാധിക്കൽ. 

 

മൂന്ാം ഘട്ടം: 

പരിവശാധിച്ച െയെുകളുലെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്പവൃത്തിയിെങ്ങൾ 

പരിവശാധിക്കൽ, ലെയ്ത ഗ്പവൃത്തികളുലെ അളവുകൾ പരിവശാധിക്കൽ 

 

നാലാം ഘട്ടം: 

രുണവഭാക്താക്കവളാെ് ഗ്പവൃത്തികളുലെ രുണെെങ്ങൾ 

വൊദിച്ചറിയുകയും, സജീവ ലതാഴിൊളികലള കണ്ട് ലതാഴിൽ കാർഡ്, ബാങ്ക് 

പാസ്്സ ബുക്ക് എന്നിവ പരിവശാധിച്്ച അഭിമുഖം നെത്തെും വിവരവശഖരണം 

നെത്തെും. 

 

അഞ്ചാം ഘട്ടം: 

െീൽഡ് പരിവശാധനയുലെയും ഫയൽ പരിവശാധനയുലെയും 

അെിസ്ഥാനത്തിൽ റിവപ്പാർട്ട് തയാറാക്കൽ. 
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മഹാത്മാരാന്ധി വദശീയ ഗ്രാമീണ ലതാഴിെുറപ്പ് പദ്ധതി വിഭാവനം ലെയ്യുന്നത് 

എലന്ത്ാലക്കലയന്നും കാരയക്ഷമമായും െെഗ്പദമായും ഈ പദ്ധതി എങ്ങലന 

നെപ്പിൊക്കാലമന്നും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലനയും ലതാഴിൊളികലളയും 

ഗ്രാമസഭ അംരങ്ങലളയും വബാധയലപ്പെുത്തുന്നതിനും  വവണ്ടിയാണ് ഈ 

വസാഷയൽ ഓഡിെ്. 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  

മെു പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ലതാഴിെുറപ്പ് പദ്ധതിലയ വയതയസ്തമാക്കുന്നത് 

വസാഷയൽ ഓഡിെ് ആണ്. ലതാഴിെുറപ്പ് നിയമം 17 (2) വകുപ്പിൽ ലതാഴിെുറപ്പ് 

പദ്ധതിയിെൂലെ ഏലെെുത്ത എൊ ഗ്പവർത്തികളും സംബന്ധിച്്ച വസാഷയൽ 

ഓഡിെ ് ഗ്രാമസഭ കൃതയമായ ഇെവവളകളിൽ നെത്തണലമന്നും സുതാരയത 

ഉറപ്പു വരുത്തണലമന്നും അനുശാസിക്കുന്നു.  വസാഷയൽ ഓഡിെിനു വവണ്ട 

സൗകരയങ്ങൾ ലെയ്തു ലകാെുക്കുക, രജിസ്റ്ററുകളും ലറവക്കാർഡുകളും 

െഭയമാക്കുക എന്നിവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്ലറ   െുമതെകളൊണ്.  

ഗ്രാമസഭകളൊണ് വസാഷയൽ ഓഡിെ ് വവദികൾ ഗ്രാമസഭ 

ആറുമാസത്തിലൊരിക്കൽ നിർബന്ധമായും വസാഷയൽ ഓഡിെ ്

നെത്തിയിരിക്കണം.  

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്പോരം 

പഞ്ചായത്തുേളിൽ നിർബന്ധമായും 7 രജിസ്റ്ററുേൾ 

 ൂക്ഷിദക്കണ് ാണ്  

1. ലതാഴിൽ കാർഡിനുള്ള കുെുംബാവപക്ഷകരുലെ രജിസ്റ്റർ  

2. ഗ്രാമസഭ വസാഷയൽ ഓഡിെ് ഗ്രാമസഭ മീെിംര് രജിസ്റ്റർ  

3. ലതാഴിൽ ആവശയലപ്പട്ടതും ലതാഴിൽ ലകാെുത്തതും സംബന്ധിച്്ച 

രജിസ്റ്റർ  

4. ഗ്പവർത്തിയുലെ െിസ്റ്റും െിെവും വിശദാംശങ്ങളും sസംബന്ധിച്്ച  

രജിസ്റ്റർ 

5. സാധന രജിസ്റ്റർ  

6. സ്ഥിതി ആസ്തികളുലെ രജിസ്റ്റർ 

7. പരൊെി രജിസ്റ്റർ 

7 രെജിരെഴ്സ് പെിദശാധന വിശോംശങ്ങൾ 
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1. JOB CARD REGISTER (ത ാഴിൽ ോർഡിനുള്ള േുടുംബാദപക്ഷ-

േരുതട രജിസ്റ്റർ) 

➢ 339 ലതാഴിൊളികളുലെ വിശദാംശങ്ങൾ കരഖമപടുത്തിയിട്ടുണ്ട ്

➢ അെിൽ 125 ലതാഴിൊളികളുലെ വൊവട്ടാ മെ് വിശദാംശങ്ങൾ  എന്നിവ 

േയെയ ൊയി വരഖലപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല.  

2. GRAMASABHA REGISTER ( ഗ്ഗാമ ഭ ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ ഗ്ഗാമ ഭ 

മീറ്റിംഗ് രജിസ്റ്റർ ) 

➢ മഷൽഫ് ഓഫ് വർക്കു ൊയി ബന്ധമെട്ട ദ്രരൊ സഭ 7/11/2019 ൽ 

േൂട്ടിയിട്ടുള്ളെൊയുള്ള  ിനിട്സ് ഉണ്ടൊയിരുന്നു.  ിനിട്സ് പൂർണ്ണ ല്ല. 

3. DEMAND REGISTER, PAYMENT OF ALLOCATION OF WORK ( ത ാഴിൽ 

ആവശയതപ്പട്ട ും ത ാഴിൽ തോടുത്ത ും  ംബന്ധിച്ച ്

രജിസ്റ്റർ )  

➢ മെൊഴിെൊളിേളുമട കപരും മെൊഴിൽ േൊർഡ് നമ്പറും മെൊഴിൽ 

െുടങ്ങിയ െീയെിയും അവസൊനിച്ച െീയെിയും െുടങ്ങി എല്ലൊ 

വിവരങ്ങളും കരഖമെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

4. WORK REGISTER ( ഗ്പവർത്തിയുതട ലിസ്റ്റും ചിലവും 

വിശോംശങ്ങളും  ംബന്ധിച്ച്  രജിസ്റ്റർ ) 

➢ 770  ദ്രപവർത്തിേളുമട വിര്ൊംരങ്ങൾ ഉണ്ടൊയിരുന്നു. 

5. MATERIAL REGISTER (  ാധന രജിസ്റ്റർ )  

➢ 98 ദ്രപവർത്തിേളുമട വിര്ൊംരങ്ങൾ ഉണ്ടൊയിരുന്നു. 

➢ സിറ്റിസണ് ഇൻഫർമ ഷന്റ ് മബൊർഡിമന്റ   വിര്ൊംരങ്ങമളൊമടൊെം 

ദ്രപവർത്തിയു ൊയി ബന്ധമെട്ട  റ്്റ സൊധന -സൊ ദ്രരിേളുമട 

കരഖമെടുത്തെും േൊണൊൻ സൊധിച്ചു. 
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6. FIXED ASSET REGISTER ( സ്ഥി ി ആസ്തിേളുതട രജിസ്റ്റർ ) 

➢ 2018-19 വമര പൂർത്തിയൊയ ദ്രപവർത്തിേളുമട വിര്ൊംരങ്ങൾ ഉണ്ട്. 

➢ ദ്രേ നമ്പറുേൾ  ഉണ്ട് ആവരയ ൊയ സൊക്ഷ്യമെടുത്തെുേൾ  ഇല്ല. 

 

7. COMPLAINT REGISTER ( പൊതി രജിസ്റ്റർ ) 

 

➢ 2018-19  േൊെഘട്ടത്തിൽ പരൊെിേമളൊന്നും െമന്ന 

കരഖമെടുത്തിയിട്ടില്ല. 

 

ദേഗ്ര ർക്കാരിരെ  നിർദേശഗ്പോരം ഒരു വർക്ക് ഫയലിൽ 

 ാതഴ പറയുന് ദരഖേൾ  നിർബന്ധമായും 

ഉണ്ായിെിക്കക്കണ് ാണ്  

1) േവർ വപജ് 

2) ലെക്ക് െിസ്്റ്റ  

3)  ആക്ഷൻ പ്ലാൻ /ലഷൽെ് ഓെ് വർക്ക് എന്നിവയുലെ അംരീകരിച്ച വകാപ്പി  

4) സാവങ്കതിക എസ്റ്റിവമെും ഡിവസനും അെങ്ങുന്ന സാവങ്കതിക 

അനുമതിയുലെ വകാപ്പി  

5) ഭരണാനുമതിയുലെ വകാപ്പി  

6) സവങ്കതികാനുമതിയുലെ വകാപ്പി  

7) സംവയാജിത പദ്ധതി വിശദാംശങ്ങൾ   

8) ലതാഴിൊളികൾ  ലതാഴിൽ ആവശയലപ്പട്ടുലകാണ്ടുളള അവപക്ഷ 

9) ലതാഴിൽ  അനുവദിച്ചുലകാണ്ടുളള വരഖയുലെ വകാപ്പി  

10) പൂരിപ്പിച്ച മസ്റ്റവറാൾ വകാപ്പി  

11) ലമഷർലമൻറ് ബുക്കിന്ലറ   വകാപ്പി  
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12) സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുളള കവാവട്ടഷൻ ക്ഷണിച്ചതിന്ലറയും 

കംപാരിെീവ്  വസ്റ്റെ്ലമൻറന്റിയും ലമെീരിയൽ സവപ്ല ഓർഡർന്ലറയും  

വകാപ്പി  

13) വവജ് െിസ്്റ്റ  

14) വവതനത്തിന്ലറയും സാധനങ്ങൾക്ക് പണമെച്ചതിന്ലറയും FTO യുലെയും 

വകാപ്പി  

15) ലമെീരിയൽ വൗച്ചറിന്ലറയും ബിെുകളുലെയും വകാപ്പി  

16) വറായെിെി അെച്ചതിന്ലറ   രസീതിന്ലറ വകാപ്പി  

17) ലതാഴിെിന്ലറ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിെുള്ള വൊവട്ടാകൾ 

18) ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരണ സർട്ടിെിക്കെിനല്റ  വകാപ്പി  

19)  സ്കദ്രടൊൾ മൂവ്ലമൻറ് സ്ലിപ്പ് 

20) ആസ്തിയുലെ ജിവയാ ൊഗ്ഡ് വൊവട്ടാകൾ 

21) വസാഷയൽ  ഓഡിെ ്റിവപ്പാർട്ടിന്ലറ വകാപ്പി  

22) വസെ്  ഡയറി  

 

 

 

 

 

 

ലലഫ് ഭവന നിര്മ്മാണ പദ്ധതി 
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ഫയൽ പെിക്കശാധന വിശദാംശങ്ങൾ  

➢ േവർകപജ്,  മ ഷർമ ന്റ ് ബുക്ക്, സസറ്്റ ഡയറി എന്നിവ 

ഉണ്ടൊയിരുന്നില്ല.  

➢ ഭരണൊനു െി, സൊകങ്കെിേൊനു െി, വിര് ൊയ എസ്റ്റിക റ്്റ െുടങ്ങിയ 

കരഖേൾ ഉണ്ടൊയിരുന്നു. 

➢ വയക്തിരെ അകപക്ഷ്ൊകഫൊം, ഘട്ടംഘട്ട ൊയുള്ള കഫൊകട്ടൊ, 

രുണകഭൊക്തൊക്കളുമട ആധൊർ, കറഷൻ േൊർഡ്, പൊസ്ബുക്ക ്

എന്നിവയുമട പേർെുേൾ ഉണ്ടൊയിരുന്നു.  

ഫീൽഡ് പെിക്കശാധന വിശദാംശങ്ങൾ  

 

➢ സെഫ് ഭവന പദ്ധെിയിൽ ഉൾമെട്ടഭവനം പൂർത്തിയൊക്കിയിട്ടുണ്ട.്  

➢ 4  സ്കദ്രടൊളുേൾ െഭിച്ചിട്ടുണ്ട ്

➢ ഫീൽഡ ് െെ പരികരൊധനയിൽ  സ്കദ്രടൊളുേൾ  പഞ്ചൊയത്തിൽ 

മേന്നൊണ് ഒെിടുന്നെ് എന്ന് രുണകഭൊക്തൊവിൽ  നിന്നും  നസ്സിെൊക്കൊൻ 

സൊധിച്ചു. 

 

 

 

 

വാര്ഡിൽ ഓഡിറ്റിന് വിക്കധയമാക്കിയ പ്പവര്ത്തികൾ 

പ്കമ. 

നമ്പര് 

ഗുണക്കഭാക്തതാവിരെ 

ക്കപെ് 

വര്ക്്ക ക്കകാഡ് 

1.  അകെൊഷ് േു ൊർ   IF/360278 
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പ്കമ 

നo 

പ്പവര്ത്തിയുരട 

ക്കപെ് 

വര്ക്ക്  

ക്കകാഡ് 

പ്പവര്ത്തി 

ആെംഭിച്ച 

തീയതി 

പ്പവര്ത്തി 

അവസാനിച്ച 

തീയതി 

ചിലവ

ഴിച്ച 

തുക 

1.  കെൊട് 

പുനരുദ്ധൊരണം 

WH/299010 30/10/18 20/11/18 46,834  

2.  കെൊട് 

പുനരുദ്ധൊരണം 

IF/299012 26/10/18 20/11/18 54,980  

3.  കെൊട് 

പുനരുദ്ധൊരണം 

WH/299014 06/10/18 28/10/18 61,908  

4.  േൊനൽ  

പുനരുദ്ധൊരണം 

IC/217809 21/01/19 11/02/19 1,00,004 

5.  പൊട്ടേൃഷി IF/318087 25/02/19 10/06/19 2,76,325 

6.  പൊട്ടേൃഷി LD/318085 23/03/19 19/08/19 2,40,392 

7.  പൊട്ടേൃഷി IF/209384 17/10/18 20/11/18 2,81,760 

8.  പൊട്ടേൃഷി IF/209386 12/10/18 21/01/19 2,91,861 

9.  പൊട്ടേൃഷി IF/318086 28/02/19 13/06/19 2,70,305 

10.  ഭൂവിേസന 

ദ്രപവർത്തിേൾ 

LD/325823 07/12/18 14/03/19 2,46,834 

11.  ഭൂവിേസന 

ദ്രപവർത്തിേൾ 

IF/325825 09/03/19 15/07/19 2,35,515 

12.  ഭൂവിേസന 

ദ്രപവർത്തിേൾ 

IF/325822 07/12/18 03/02/19 2,82,138 

13.  ഭൂവിേസന 

ദ്രപവർത്തിേൾ 

IF/325824 07/12/18 03/02/19 2,84,365 
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14.  ഭൂവിേസന 

ദ്രപവർത്തിേൾ 

IF/325826 25/02/19 31/05/19 2,58,445 

15.  കേൊഴിക്കൂട് 

നിർമ്മൊണം 

IF/208652 31/01/19 10/02/19 46,671 

 

പ്പവര്ത്തികളുരട വിശദാംശങ്ങളിക്കലക്്ക  

 

1. രനല്ലിക്കക്കാണം ഏലാക്കതാട് പുനെുദ്ധാെണം-WH/299010 

ഫയൽ  

❖ നിയ ൊനുസൃെ ൊയി ഫയെിൽ ഉൾമക്കൊള്ളിച്ചിരികക്കണ്ടെൊയ 22 

കരഖേളിൽ AMC ദ്രപേൊര ുള്ള േവർ കപജ്, മേക്ക് െിസ്്റ്റ, ആക്ഷ്ൻ പ്ലൊൻ, 

ഭരണൊനു െി,  സൊകങ്കെിേൊനു െി, വിര് ൊയ എസ്റ്റിക റ്്റ,  അബ്സസദ്്രടൊേ്റ്്റ 

എസ്റ്റിക റ്്റ, ഡി ൊൻഡ് കഫൊം, ദ്രപവർത്തിഅനുവ്ിച്ചുമേൊണ്ടുള്ള കഫൊം, 

 സ്കദ്രടൊൾ, FTO, മ ഷർമ ന്റ ് ബുക്ക്,  ദ്രപവൃത്തി പൂർത്തീേരിച്ച 

സർട്ടിഫിക്കറ്്റ,  സ് കദ്രടൊൾ  ൂവ്മ ന്റ ് സ്ലിെ്, സസറ്്റഡയറി എന്നിവ 

ഉണ്ടൊയിരുന്നു.  

❖ 12836-12838 നമ്പർ  ൊസ്കദ്രടൊളുേൾ  ദ്രപിന്റ ് മേയ്ത െീയെിയൊയ 31/10/2018 നു 

െമന്ന ദ്രപവർത്തി െുടങ്ങിയെൊയി േൊണൊൻ സൊധിച്ചു. 

❖ 12 മെൊഴിെൊളിേൾ െുടർച്ചയൊയി ദ്രപവർത്തിയിൽ ഹൊജരൊയിട്ടില്ല. 

❖ 25 കപർ മെൊഴിൽ ഡി ൊൻഡ്മേയ്തു. ഡി ൊൻഡ് കഫൊ ിെും, സസറ്്റ 

ഡയറിയിെും ഉള്ള 3 കപർക്ക് മെൊഴിൽ െഭിച്ചിട്ടില്ല. 

❖ ദ്രപവർത്തിയിെൂമട 179 ദ്രപവൃത്തി ്ിനങ്ങളിെൊയി 46834/- രൂപ 

മേെവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

ഫീൽഡ്: 
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❖ ഫയെിമെ കരഖേൾ ദ്രപേൊരം 700  ീറ്ററിൽ ദ്രപവർത്തി 

നടെിെൊക്കിയിട്ടുള്ളെൊയി കരഖമെടുത്തിയിരിക്കുന്നു 

❖ ഫീൽഡ് െെ പരികരൊധനയിൽ 300  ീറ്ററിൽ ദ്രപവർത്തി 

നടെിെൊക്കിയിട്ടുള്ളെൊയി കബൊധയമെട്ടു. 

❖ ദ്രപവൃത്തിയിെൂമട ഉകേരം കബൊധിെിക്കൊൻ ആേൊത്തെ് 

ധനവിനികയൊരം ്ുരുപകയൊരം മേയ്തെൊയി േണക്കൊക്കുന്നു. 

❖ ഇരുവരങ്ങളിെുംേൊടുപിടിച്ചഅവസ്ഥയിെൊണ്. 

 

 

❖ സിറ്റിസണ് ഇൻഫർക ഷൻ കബൊർഡ് സ്ഥൊപിച്ചിട്ടില്ല. 

 

2. കുഴിക്കവലിക്കക്കാണം ക്കതാട് പുനെുദ്ധാെണം-IF/299012 

ഫയൽ 

❖ 12 മെൊഴിെൊളിേൾ െുടർച്ചയൊയി ദ്രപവർത്തിയിൽ ഹൊജരൊയിട്ടില്ല. 

❖ സസറ്്റഡയറിയിൽ  െിരുത്തെുേൾ ഉണ്ടൊയിരുന്നു. 
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❖ ദ്രപവർത്തിയിെൂമട 200 ദ്രപവർത്തി്ിനങ്ങളിെൊയി 54980/-

രൂപേിെവൊക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

ഫീൽഡ് 

❖ ഫയെിമെ കരഖേൾ ദ്രപേൊരം 850  ീറ്റർ ദ്രപവർത്തി 

നടെിെൊക്കിയിട്ടുള്ളെൊയി കരഖമെടുത്തിയിരിക്കുന്നു 

❖ ഫീൽഡ് െെ പരികരൊധനയിൽ 325  ീറ്ററിൽ ദ്രപവർത്തി 

നടെിെൊക്കിയിട്ടുള്ളെൊയി കബൊധയമെട്ടു. 

 

 

❖ സിറ്റിസണ് ഇൻഫർക ഷൻ കബൊർഡ് സ്ഥൊപിച്ചിട്ടില്ല 

 

3. കണ്ണുകുഴിമുതൽ പറയൻവിള വരെയുള്ള ക്കതാട് 

പുനെുദ്ധാെണം-WH/299014 

ഫയൽ 

❖ 6 കപർ െുടർച്ചയൊയി ദ്രപവർത്തിയിൽ ഹൊജരൊയിട്ടില്ല. 
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❖ മെൊഴിൽ ഡി ൊൻഡ് മേയ്ത 26 കപർക്കും മെൊഴിൽ െഭിച്ചിട്ടുണ്ട.് 

❖ ദ്രപവർത്തിയിെൂമട 215 മെൊഴിൽ ്ിനങ്ങളിെൊയി 61908/- രൂപ 

മേെവഴിച്ചെൊയി േൊണുന്നു. 

ഫീൽഡ് 

❖ ഫയെിമെ കരഖേൾ ദ്രപേൊരം 300  ീറ്റർ ദ്രപവർത്തി 

നടെിെൊക്കിയിട്ടുള്ളെൊയി കരഖമെടുത്തിയിരിക്കുന്നു 

❖ ഫീൽഡ് െെ പരികരൊധനയിൽ 240  ീറ്ററിൽ ദ്രപവർത്തി 

നടന്നിട്ടുള്ളെൊയി േൊണൊൻ സൊധിച്ചു. 

❖ നിെവിൽ കെൊടൊമണന്നു  നസ്സിെൊക്കൊൻ പറ്റൊത്ത വിധം േൊടുപിടിച്ച 

അവസ്ഥയിെൊണ്. 

 

 

❖ സിറ്റിസണ് ഇൻഫർക ഷൻ കബൊർഡ് നിെത്ത് വീണുേിടക്കുന്ന 

അവസ്ഥയിെൊണ് േൊണൊൻ സൊധിച്ചെ്. 
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4. വിൊലി കട്ടംകവര് മുതൽ ആശാെിവിളാകം ചാനൽ 

പുനെുദ്ധാെണം- IC/217809 

ഫയൽ 

❖ നിയ ൊനുസൃെ ൊയി ഫയെിൽ ഉൾമക്കൊള്ളിച്ചിരികക്കണ്ടെൊയ 22 

കരഖേളിൽ AMC ദ്രപേൊര ുള്ള േവർകപജ്,  മേക്ക് െിസ്്റ്റ,  ആക്ഷ്ൻ പ്ലൊൻ, 

ഭരണൊനു െി,  സൊകങ്കെിേൊനു െി,  വിര് ൊയ എസ്റ്റിക റ്്റ,  

അബ്ദ്രടൊേ്റ്റ് എസ്റ്റിക റ്്റ, ഡി ൊൻഡ് കഫൊം, ദ്രപവൃത്തി 

അനുവ്ിച്ചുമേൊണ്ടുള്ള കഫൊം,  സ്കദ്രടൊൾ, FTO, മ ഷർമ ന്റ ് ബുക്ക്, 

ദ്രപവൃത്തിപൂർത്തീേരിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്്റ,  സ്റ്റകറൊൾ  ൂവ്മ ന്റ ് സ്ലിെ,് 

സസറ്്റ ഡയറിഎന്നിവ ഉണ്ടൊയിരുന്നു. 

❖ 3 ഘട്ടങ്ങളിെൊയുള്ള കഫൊകട്ടൊേൾ ഇല്ലൊയിരുന്നു. 

❖ സസറ്്റ ഡയറിയിൽ േിേിത്സൊേിെവ് കരഖമെടുത്തിയിരുന്നു.എന്നൊൽ 

വിജിെൻസ്ആൻഡ് ക ൊണിറ്ററിംര് േമ്മിറ്റി റികെൊർട്ട് പൂർണ്ണ ല്ല. 
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❖ 25411, 25412, 25416, 25417 എന്നീ  സ്കദ്രടൊളുേളിൽ 6 മെൊഴിെൊളിേളുമട 

ഒെികേൽ ആബ്മസന്റ ് കരഖമെടുത്തിയിരിക്കുന്നു 

❖ ദ്രപവർത്തിയിൽ നൊെു മെൊഴിെൊളിേൾ െുടർച്ചയൊയി ഹൊജരൊയിട്ടില്ല. 

❖ 38 മെൊഴിെൊളിേൾ മെൊഴിൽ ആവരയമെട്ടിട്ടുണ്ട.് അെിൽ  ൂന്ന ്

മെൊഴിെൊളിേൾക്ക് ദ്രപവർത്തി അനുവ്ിച്ചിട്ടില്ല. 

ഫീൽഡ് 

❖ ഫയെിമെ കരഖേൾ ദ്രപേൊരം 700  ീറ്ററിൽ ദ്രപവർത്തി 

നടെിെൊക്കിയിട്ടുള്ളെൊയി കരഖമെടുത്തിേൊണുന്നു. 

❖ ഫീൽഡ് െെപരികരൊധനയിൽ േൃെയ ൊയ അളവിൽ െമന്ന ദ്രപവർത്തി 

നടെിെൊക്കിയിട്ടുള്ളെ് എന്ന് കബൊധയമെട്ടു. 

❖ േൊനെിന്മറഇരുവരങ്ങളുംേൊടുപിടിച്ചഅവസ്ഥയിെൊണ്. 

 

 

❖ സിറ്റിസണ് ഇൻഫർക ഷൻ കബൊർഡ് സ്ഥൊപിച്ചിട്ടില്ല. 

5. സവയം സഹായ സംഘങ്ങൾക്ക്  പാട്ടകൃഷിക്ക് അടിസ്ഥാന 

രസൌകെയം ഒെുക്കുക- IF/209384 

ഫയൽ 

❖ ഡി ൊൻഡ് മേയ്തിരുന്ന 2 മെൊഴിെൊളിേൾക്ക് ദ്രപവർത്തി നൽേിയിട്ടില്ല. 
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❖ ദ്രപവർത്തിയിൽ നൊെ് മെൊഴിെൊളിേൾ െുടർച്ചയൊയി ഹൊജരൊയിട്ടില്ല. 

❖ 12595 നമ്പർ  സ്കദ്രടൊളിൽ ഒെിനുക ൽ ആബ്മസന്റ 

കരഖമെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

❖ ദ്രപവർത്തിയിെൂമട 1008 മെൊഴിൽ ്ിനങ്ങളിെൊയി 281760/- രൂപ 

മേെവഴിച്ചിട്ടുണ്ട ്

ഫീൽഡ് 

❖ ഫയെിമെ കരഖേൾ ദ്രപേൊരം രണ്ട് പുരയിടങ്ങളിെൊയി ദ്രപവർത്തി 

നടെിെൊക്കിയിട്ടുള്ളെൊയി കരഖമെടുത്തിക്കൊണുന്നു 

❖ ഫീൽഡ് െെപരികരൊധനയിൽ േൃെയ ൊയ സ്ഥെത്തുെമന്ന ദ്രപവർത്തി 

നടെിെൊക്കിയിട്ടുള്ളെൊയി കബൊധയമെട്ടു. 

❖ നിെവിൽ  രച്ചീനിനല്ലരീെിയിൽ േൃഷിമേയ്തിട്ടുണ്ട.് 

 

 

❖ സിറ്റിസണ് ഇൻഫർക ഷൻ കബൊർഡ് സ്ഥൊപിച്ചിട്ടില്ല. 

 

6. സവയം സഹായ സംഘങ്ങൾക്ക്  പാട്ടകൃഷിക്ക് അടിസ്ഥാന 

രസൌകെയം ഒെുക്കുക-IF/318086 

ഫയൽ 

❖ 8 മെൊഴിെൊളിേൾ െുടർച്ചയൊയി ദ്രപവർത്തിയിൽ ഹൊജരൊയിട്ടില്ല.  
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❖ മെൊഴിൽ ആവരയമെട്ട 28 മെൊഴിെൊളിേൾക്കും ദ്രപവൃത്തി 

നൽേിയിട്ടുള്ളെൊയി േൊണൊൻ േഴിഞ്ഞു.  

❖ ദ്രപവൃത്തിയിെൂമട 858 മെൊഴിൽ ്ിനങ്ങളിെൊയി 270305/-  രൂപ 

മേെവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

ഫീൽഡ് 

❖ ഫയെിമെ കരഖേൾ ദ്രപേൊരം രണ്ട് പുരയിടങ്ങളിെൊയൊണ് ദ്രപവർത്തി 

നടെിെൊക്കിയിട്ടുള്ളെ് എന്ന് കരഖമെടുത്തിേൊണുന്നു.  

❖ ഫീൽഡ് െെ പരികരൊധനയിൽ േൃെയ ൊയ സ്ഥെത്തുെമന്ന ദ്രപവർത്തി 

നടെിെൊക്കിയിട്ടുള്ളെൊയി കബൊധയമെട്ടു.  

❖ േുറച്്ച ദ്രപവർത്തി സ്ഥെത്ത് വൊഴ േൃഷി മേയ്തിരിക്കുന്നെൊയി 

േൊണുവൊൻ േഴിഞ്ഞു. 

❖ ഭൂരിഭൊരം ദ്രപവർത്തിസ്ഥെങ്ങളും േൊടുപിടിച്ച നിെയിെൊണ്.  

❖ ദ്രപവൃത്തിയിെൂമട ഉകേരം കബൊധിെിക്കൊനൊേൊത്തെ് ധനവിനികയൊരം 

്ുരുപകയൊരം മേയ്തെൊയി േണക്കൊക്കുന്നു. 

❖ സിറ്റിസണ് ഇൻഫർക ഷൻ കബൊർഡ് സ്ഥപിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

 

7. സവയം സഹായ സംഘങ്ങൾക്ക്  പാട്ടകൃഷിക്ക് അടിസ്ഥാന 

രസൌകെയം ഒെുക്കുക-IF/209386 

ഫയൽ 

❖ േവർ കപജിൽ ദ്രപവൃത്തിയുമട േണ്വീനറുമട കപര് 

കരഖമെടുത്തിയിട്ടില്ലൊയിരുന്നു. 

❖ മെൊഴിൽ ആവരയമെട്ട 31 മെൊഴിെൊളിേൾക്കും ദ്രപവൃത്തി 

നൽേിയിട്ടുള്ളെൊയി േൊണൊൻ േഴിഞ്ഞു. 

❖ ദ്രപവൃത്തിയിൽ 16 മെൊഴിെൊളിേൾ െുടർച്ചയൊയിഹൊജരൊയിട്ടില്ല. 
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❖ ദ്രപവൃത്തിയിെൂമട 1047 മെൊഴിൽ ്ിനങ്ങളിെൊയി 291861/- രൂപ 

മേെവഴിച്ചെൊയി കരഖമെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

ഫീൽഡ് 

❖ ഫയെിമെ കരഖേൾ ദ്രപേൊരം ഒരൊളുമട പുരയിടത്തിൽ ദ്രപവൃത്തി 

നടെിെൊക്കിയിട്ടുള്ളെൊയി കരഖമെടുത്തിക്കൊണുന്നു. 

❖ ഫീൽഡ് െെ പരികരൊധനയിൽ േൃെയ ൊയ സ്ഥെത്തുെമന്ന ദ്രപവർത്തി 

നടെിെൊക്കിയിട്ടുള്ളെൊയി കബൊധയമെട്ടു. 

❖  രച്ചീനി നല്ലരീെിയിൽ േൃഷി മേയ്തിട്ടുള്ളെൊയി േൊണൊൻ േഴിഞ്ഞു. 

 
 

❖ സിറ്റിസണ് ഇൻഫർക ഷൻ കബൊർഡ് സ്ഥൊപിച്ചിട്ടില്ല. 

 

8. സവയം സഹായ സംഘങ്ങൾക്ക്  പാട്ടകൃഷിക്ക് അടിസ്ഥാന 

രസൌകെയം ഒെുക്കുക-LD/318085 

ഫയൽ 
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❖ ദ്രപവർത്തിയിൽ 15 മെൊഴിെൊളിേൾ െുടർച്ചയൊയിഹൊജരൊയിട്ടില്ല. 

❖ മെൊഴിൽ ആവരയമെട്ട 25 കപർക്കും ദ്രപവർത്തി നൽേിയിട്ടുള്ളെൊയി 

േൊണൊൻ േഴിഞ്ഞു. 

❖ ദ്രപവൃത്തിയിെൂമട 860 മെൊഴിൽ ്ിനങ്ങളിെൊയി 240392/- രൂപ 

മേെവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ഫീൽഡ് 

❖ ഫയെിമെ കരഖേൾ ദ്രപേൊരം ഒരൊളുമട പുരയിടത്തിൽ ദ്രപവൃത്തി 

നടെിെൊക്കിയിട്ടുള്ളെൊയി കരഖമെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.  

❖ ഫീൽഡ് െെ പരികരൊധനയിൽ േൃെയ ൊയ സ്ഥെത്തുെമന്ന ദ്രപവർത്തി 

നടെിെൊക്കിയിട്ടുള്ളെൊയി കബൊധയമെട്ടു.  

❖ മെങ്ങിൻ സെ,  വൊഴ എന്നിവ േൃഷി മേയ്തിരിക്കുന്നു. േൂടൊമെ 

മെങ്ങിൻ െടം,  ബണ്ട് എന്നിവ ദ്രപവർത്തി സ്ഥെത്ത് േൊണുവൊൻ 

േഴിഞ്ഞു.  
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❖ സിറ്റിസണ് ഇൻഫർക ഷൻ കബൊർഡ ് സ്ഥൊപിച്ചിട്ടുണ്ട ് എന്ന ്

പറഞ്ഞുമവങ്കിെും നിെവിൽ േൊണൊൻ േഴിഞ്ഞില്ല.  

 

9. സവയം സഹായ സംഘങ്ങൾക്ക്  പാട്ടകൃഷിക്ക് അടിസ്ഥാന 

രസൌകെയം ഒെുക്കുക -IF/318087  

ഫയൽ 

❖ മെൊഴിൽ ആവരയമെട്ട് 28 മെൊഴിെൊളിേൾക്കും ദ്രപവർത്തി 

നൽേിയിട്ടുള്ളെൊയി കബൊധയമെട്ടു 

❖  ദ്രപവൃത്തിയിൽ 15 മെൊഴിെൊളിേൾ െുടർച്ചയൊയിഹൊജരൊയിട്ടില്ല. 

❖ 37893 നമ്പർ  സ്കദ്രടൊളിൽ ദ്രപിന്റിംര് െീയെിയൊയ 16/3/19 ൽ െമന്ന 

ദ്രപവൃത്തി നടന്നിട്ടുള്ളെൊയി േൊണുവൊൻ സൊധിച്ചു.  സ്കദ്രടൊൾ 

േൊെൊവധി 15/3/19  ുെൽ 21/3/19 വമര.  

❖ ദ്രപവർത്തിയിെൂമട 990 മെൊഴിൽ ്ിനങ്ങളിെൊയി 276325 രൂപ 

മേെവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

ഫീൽഡ് 

❖ ഫയെിമെ കരഖേൾ ദ്രപേൊരം ഒരൊളുമട പുരയിടത്തിൽ ദ്രപവൃത്തി 

നടെിെൊക്കിയിട്ടുള്ളെൊയി കരഖമെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.  

❖ ഫീൽഡ് െെ പരികരൊധനയിൽ േൃെയ ൊയ സ്ഥെത്തുെമന്ന ദ്രപവർത്തി 

നടെിെൊക്കിയിട്ടുള്ളെൊയി കബൊധയമെട്ടു.  

❖ ദ്രപവൃത്തിസ്ഥെത്ത് വൊഴക്കൃഷി നല്ലരീെിയിൽ മേയ്തിട്ടുണ്ട.്  
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❖ സിറ്റിസണ് ഇൻഫർക ഷൻ കബൊർഡ് സ്ഥൊപിച്ചിട്ടുമണ്ടങ്കിെും 

കരഖമെടുത്തെുേൾ പൂർണ്ണ ല്ല.  

 



 

24 

 

 

10. ഭൂവികസന പ്പവര്ത്തികൾ-LD/325823 

ഫയൽ 

❖ മെൊഴിൽ ആവരയമെട്ടിട്ടുള്ള 23 മെൊഴിെൊളിേൾക്കും മെൊഴിൽ 

െഭിച്ചിട്ടുള്ളെൊയി േൊണൊൻ േഴിഞ്ഞു.  

❖ 22235-22237 നമ്പർ  സ്കദ്രടൊളുേൾ ദ്രപിന്റ്മേയ്ത െീയെിയൊയ 5/1/19 ൽ 

െമന്ന ദ്രപവൃത്തി ആരംഭിച്ചെൊയി േൊണുന്നു.  

❖ 33980-33982 നമ്പർ  സ്കദ്രടൊളുേളിൽ ദ്രപിന്റ്മേയ്ത െീയെിയൊയ 1/3/19 ൽ 

െമന്ന ദ്രപവൃത്തി ആരംഭിച്ചെൊയി േൊണുന്നു.  

❖ 13 കപർ െുടർച്ചയൊയി ദ്രപവർത്തിയിൽ ഹൊജരൊയിട്ടില്ല. 

❖ ദ്രപവൃത്തിയിെൂമട 893 ്ിനങ്ങളിെൊയി 246834/- രൂപ മേെവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

 

ഫീൽഡ് 

❖ ഫയെിമെ കരഖേൾ ദ്രപേൊരം 40 പണേൾ,  60 മെങ്ങിൻ േുഴിേൾ, 15 

 ഴക്കുഴിേൾ എന്നിവ കരഖമെടുത്തിക്കൊണുന്നു.  

❖ ഫീൽഡ് െെ പരികരൊധനയിൽ 32 പണേൾ, 43 മെങ്ങിൻ േുഴിേൾ, 12 

 ഴക്കുഴിേൾ എന്നിവേൊണൊൻ േഴിഞ്ഞു.  

❖ വൊഴയും, ഇഞ്ചിയും,  മെങ്ങിൻ സെേളും,  േൃഷിമേയ്തെൊയി േൊണൊൻ 

േഴിഞ്ഞു.  
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❖ സിറ്റിസണ് ഇൻഫർക ഷൻ കബൊർഡ് സ്ഥൊപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 

11. ഭൂവികസന പ്പവര്ത്തികൾ- IF/325822 

ഫയൽ 

❖ എ എം സി ദ്രപേൊര ുള്ള േവർ കപജിൽ േണ്വീനർ,  ജിപിഎസ് 

മെൊകക്കഷൻ എന്നിവ കരഖമെടുത്തിയിട്ടില്ലൊയിരുന്നു.  

❖ മെൊഴിൽ ആവരയമെട്ട 29 മെൊഴിെൊളിേൾക്കും ദ്രപവൃത്തി 

െഭിച്ചിട്ടുള്ളെൊയി കരഖമെടുത്തിയിട്ടുണ്ട.്  

❖  സ്കദ്രടൊളിൽ െിരുത്തെുേൾ ഇല്ലൊയിരുന്നു. 4 മെൊഴിെൊളിേൾ 

െുടർച്ചയൊയി ദ്രപവർത്തിയിൽ ഹൊജരൊയിട്ടില്ല.  

❖ ദ്രപവർത്തിയുമട 1010 മെൊഴിൽ ്ിനങ്ങളിെൊയി 282138/- രൂപ 

മേെവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

ഫീൽഡ് 
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❖ ഫയെിമെ കരഖേൾ ദ്രപേൊരം 25 പണേൾ,  30 മെങ്ങിൻ േുഴി,  15 

 ഴക്കുഴി എന്നിവ കരഖമെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.  

❖ ഫീൽഡ് െെ പരികരൊധനയിൽ ഒരു പുരയിടത്തിൽ 20 പണേൾ,  10 

മെങ്ങിൻ േുഴി, 13  ഴക്കുഴി എന്നിവ േൊണൊൻ േഴിഞ്ഞു.  

❖ ഒരു പുരയിടത്തിൽ  മപൊഴി ുറിച്ചെിെും,  ഴേൊരണവും 

ദ്രപവർത്തനങ്ങൾ വിെയിരുത്തൊൻ സൊധിക്കൊത്തവിധം നരിച്ചിട്ടുണ്ട.്  

❖ സിറ്റിസണ് ഇൻഫർക ഷൻ കബൊർഡ് സ്ഥൊപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 

12. ഭൂവികസന പ്പവര്ത്തികൾ- IF/325824 

ഫയൽ 

❖ എ എം സി ദ്രപേൊര ുള്ള േവർ കപജിൽ ജി പി എസ് മെൊകക്കഷൻ 

ഒഴിമേയുള്ള എല്ലൊ കരഖമെടുത്തെുേളും ഉണ്ടൊയിരുന്നു.  

❖ മെൊഴിൽ ആവരയമെട്ട 27 മെൊഴിെൊളിേൾക്കും മെൊഴിൽ  

െഭിച്ചിട്ടുള്ളെൊയി േൊണൊൻ േഴിഞ്ഞു.  

❖  സ്കദ്രടൊളിൽ െിരുത്തെുേൾ ഇല്ലൊയിരുന്നു.  

❖ 5 കപർ െുടർച്ചയൊയി ദ്രപവർത്തിയിൽ ഹൊജരൊയിട്ടില്ല.  

❖ ദ്രപവൃത്തിയിെൂമട 1032 മെൊഴിൽ ്ിനങ്ങളിെൊയി 284365/- രൂപ 

മേെവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

❖ 3 ഘട്ടങ്ങളിെൊയുള്ള കഫൊകട്ടൊേളുണ്ടൊയിരുന്നു.  

ഫീൽഡ് 

❖ ഫയെിൽ കരഖേൾ ദ്രപേൊരം 36 പണേൾ 52 മെങ്ങിൻ േുഴി 18 

 ഴക്കുഴിേൾ എന്നിവ കരഖമെടുത്തിേൊണുന്നു.  

❖ ഫീൽഡ് െെ പരികരൊധനയിൽ പുരയിടം അടച്ചിട്ടനിെയിെൊണ് 

േൊണൊൻ സൊധിച്ചെ്. േൊണൊൻ സൊധിച്ച ദ്രപവർത്തിയിൽ 

വൊഴേൃഷിയൊണ് മേയ്തിരിക്കുന്നെ്. എന്നൊൽ  റ്റു ദ്രപവർത്തനങ്ങൾ 
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ഒന്നുംെമന്ന വിെയിരുത്തൊൻ േഴിയൊത്തവണ്ണം േൊടുപിടിച്ച 

അവസ്ഥയിെൊണ്. 

❖ ദ്രപവൃത്തിയിെൂമട ഉകേരം കബൊധിെിക്കൊൻ ആേൊത്തെ് 

ധനവിനികയൊരം ്ുരുപകയൊരം മേയ്തെൊയി േണക്കൊക്കുന്നു.  

 
 

❖ സിറ്റിസണ് ഇൻഫർക ഷൻ കബൊർഡ് സ്ഥൊപിച്ചിട്ടില്ല.  

 

13. ഭൂവികസന പ്പവര്ത്തികൾ- IF/325825 

ഫയൽ 

❖ എ എം സി ദ്രപേൊര ുള്ള േവർ കപജിൽ ജിപിഎസ് മെൊകക്കഷൻ 

ഒഴിമേ  മറ്റല്ലൊ കരഖമെടുത്തെുേളും ഉണ്ടൊയിരുന്നു. 

❖ മെൊഴിൽ ആവരയമെട്ട 24 മെൊഴിെൊളിേൾക്കും മെൊഴിൽ 

െഭിച്ചിട്ടുള്ളെൊയി േൊണൊൻ േഴിഞ്ഞു. 
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❖ 36224 നമ്പർ  സ്കദ്രടൊളിൽ 3 മവട്ടിെിരുത്തെുേൾ ഉണ്ടൊയിരുന്നു. 

❖ 9 കപർ െുടർച്ചയൊയി ദ്രപവർത്തിയിൽ ഹൊജരൊയിട്ടില്ല. 

❖ 36224 നമ്പർ  സ്കദ്രടൊളിൽ മെൊഴിെൊളിേളുമട ഒെിനുക ൽ 

അബ്മസന്റ്  കരഖമെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.  

❖ ദ്രപവൃത്തിയിെൂമട 853 മെൊഴിൽ ്ിനങ്ങളിെൊയി 235575/- രൂപ 

മേെവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

❖ ഒന്നൊംഘട്ട കഫൊകട്ടൊ  ൊദ്രെ ൊണുണ്ടൊയിരുന്നെ്.  

ഫീൽഡ് 

❖ ഫയെിമെ കരഖേൾ ദ്രപേൊരം 20 പണേൾ, 40 മെങ്ങിൻ േുഴിേൾ, 10 

 ഴക്കുഴിേൾ,  2 വളേുഴിേൾ എന്നിവ േൊണൊൻ േഴിഞ്ഞു.  

❖ നിെവിൽ പുരയിടത്തിൽ വൊഴ,  രച്ചീനി എന്നിവ േൃഷി 

മേയ്തിരിക്കുന്നെൊയി േൊണൊൻ േഴിഞ്ഞു. 
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❖ സിറ്റിസണ് ഇൻഫർക ഷൻ കബൊർഡ് സ്ഥൊപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 

14. ഭൂവികസന പ്പവര്ത്തികൾ- IF/325826 

ഫയൽ 

❖ ദ്രപവർത്തിയിെൂമട 1348 മെൊഴിൽ ്ിനങ്ങളിെൊയി 258445 രൂപ 

മേെവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

❖ മെൊഴിൽ ആവരയമെട്ടിട്ടുള്ള 34 കപർക്കും ദ്രപവൃത്തി നൽേിയെൊയി 

േൊണൊൻ േഴിഞ്ഞു.  

❖ ദ്രപവൃത്തിയിൽ 7 മെൊഴിെൊളിേൾ െുടർച്ചയൊയി ഹൊജരൊയിട്ടില്ല.  

ഫീൽഡ് 

❖ ഫയെിമെ കരഖേൾ ദ്രപേൊരം 50 പണ, 50 മെങ്ങിൻ േുഴിേൾ,  20 

 ഴക്കുഴിേൾ,  10 വളക്കുഴിേൾ എന്നിവ കരഖമെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.  

❖ ഫീൽഡ് െെ പരികരൊധനയിൽ 4 പണ,  3 മെങ്ങിൻ േുഴിേൾ എന്നിവ 

േൊണൊൻ േഴിഞ്ഞു. 

❖ ദ്രപവൃത്തിയിെൂമട ഉകേരം കബൊധിെിക്കൊൻ ആേൊത്തെ് 

ധനവിനികയൊരം ്ുരുപകയൊരം മേയ്തെൊയി േണക്കൊക്കുന്നു.  

❖ ദ്രപവർത്തി സ്ഥെത്ത്  രിച്ചീനി, വൊഴ എന്നിവ േൃഷി മേയ്തിട്ടുണ്ട്.  

❖ സിറ്റിസണ് ഇൻഫർക ഷൻ കബൊർഡ് സ്ഥൊപിച്ചിട്ടില്ല. 

  

15. ക്കകാഴിക്കൂട് നിര്മ്മാണം-IF/208652 

ഫയൽ 

❖ സൊകങ്കെിേൊനു െി ഇല്ലൊയിരുന്നു.  

❖ 9 മെൊഴിൽ ്ിനങ്ങളിെൊയി 46671/-  രൂപ മേെവഴിച്ചെൊയി േൊണുന്നു. 
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ഫീൽഡ് 

❖ ഫയെിമെ കരഖേൾ ദ്രപേൊരം കേൊഴിക്കൂടിന്മറ നീളം 9.6  ീറ്ററും   വീെി 

0.3  ീറ്ററും എന്ന് കരഖമെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.  

❖ ഫീൽഡ് െെ പരികരൊധനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അളവിൽ െമന്ന 

ദ്രപവർത്തി നടെിെൊക്കിയിട്ടുള്ളെൊയി കബൊധയമെട്ടു.  

❖ നല്ലരീെിയിൽ ദ്രപവർത്തി നടെിെൊക്കിയിട്ടുണ്ട്.  

❖ സിറ്റിസണ് ഇൻഫർക ഷൻ കബൊർഡ്  സ്ഥൊപിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

രപാതുവായ കരെത്തലുകൾ 

• നിയ ദ്രപേൊരം ഫയെിൽ ഉൾമക്കൊള്ളിച്ചിരികക്കണ്ടെൊയ 22 

കരഖേളിൽ എ എം സി ദ്രപേൊര ുള്ള േവർകപജ്, മേക്ക് െിസ്്റ്റ, ആക്ഷ്ൻ 

പ്ലൊൻ, സൊകങ്കെിേൊനു െി, ഭരണൊനു െി, വിര് ൊയ എസ്റ്റിക റ്്റ, 

അബ്സസ്ദ്രടൊക്ട് എസ്റ്റിക റ്്റ, റൂട്ട്  ൊെ്, മെൊഴിൽ അനുവ്ിച്ചുമേൊണ്ടുള്ള 

കഫൊം,  സ്റ്റകറൊൾ, മ ഷർമ ന്റ് ബുക്ക്, എഫ് ടി ഓ, മെൊഴിൽ 

പൂർത്തീേരണ സർട്ടിഫിക്കറ്്റ,  സ്കദ്രടൊൾ,  ൂവ്മ ന്റ് സ്ലിെ്, സസറ്്റ 

ഡയറി എന്നിവ എല്ലൊ ഫയെുേളിെും ഉൾമക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട ്

• കദ്രഡൊയിങ് ആൻഡ് ഡിസസൻ ഫയെുേളിൽ ഉൾമക്കൊള്ളിച്ചിട്ടില്ല. 

•  സ്കദ്രടൊളിെും സസറ്്റ ഡയറിയിെും മവട്ടി െിരുത്തെുേൾ േൊണൊൻ 

സൊധിച്ചു. ഇെ് അനുവ്നീയ ല്ല. 

• പരികരൊധിച്ച മ ഷർമ ന്റ് ബുക്കുേൾ എല്ലൊം െമന്ന സർട്ടിസഫ 

മേയ്തിട്ടുണ്ട.് 

• ഭരണൊനു െി, സൊകങ്കെിേൊനു െി എന്നിവയിൽ  െിയൊയ 

സൊക്ഷ്യമെടുത്തെുേൾ ഉണ്ടൊയിരുന്നില്ല. 

• ഭൂവിേസന ദ്രപവർത്തിേൾ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയിൽ നിന്നുള്ള 

നിർകേരദ്രപേൊരം നടെിെൊക്കൊൻ ദ്രര ിച്ചിട്ടുമണ്ടന്ന് മെൊഴിെൊളിേൾ 

സൊക്ഷ്യമെടുത്തുന്നു എങ്കിെും ഭൂരിഭൊരം ദ്രപവർത്തി സ്ഥെങ്ങളും 

 ഴേൊരണം നരിച്ച നിെയിെൊണ്. 
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• േൊനൽ,  േൊനൽ കെൊട് െുടങ്ങിയ ദ്രപവർത്തിേളിൽ സേയുറ, േൊെുറ 

സുരക്ഷ്ൊ സംവിധൊനങ്ങമളൊന്നും െമന്ന െഭയ ൊേുന്നില്ല എന്ന് 

അറിയുവൊൻ േഴിഞ്ഞു. 

• മെൊഴിെിടങ്ങളിൽ ആവരയ ൊയ സൊധനസൊ ദ്രരിേൾ ക റ്്റ   ൊരുമടയും 

മെൊഴിെൊളിേളുമടയും സേയിൽനിന്ന് പണം  ുടക്കിയൊണ ്

വൊങ്ങുന്നെ് എന്നൊണ് അറിയൊൻ േഴിഞ്ഞെ്. 

• സിറ്റിസണ് ഇൻഫർക ഷൻ കബൊർഡ് സ്ഥൊപിക്കുന്നെു ൊയി ബന്ധമെട്ട 

ബില്ലുേൾ ഫയെിൽ ഉൾമെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

• മെൊഴിെൊളിേൾക്ക് ആവരയ ൊയ ദ്രപഥ രുദ്രരൂഷ േിറ്റ്െഭയ ൊക്കുന്നെ് 

ക റ്റൊണ്. 

• ദ്രപവർത്തനങ്ങൾ രരിയൊയരീെിയിൽ േൊണൊൻ 

േഴിയൊത്തെ്േൊെൊവസ്ഥൊ വയെിയൊനവും,   ഴയും േൊരണം 

ആമണന്ന് നസ്സിെൊക്കൊൻ സൊധിച്ചു.  

 

നിര്ക്കേശങ്ങൾ 

➢ നിയ ൊനുസൃെ ൊയി ഫയെിൽ ഉൾമക്കൊള്ളിച്ചിരികക്കണ്ടെൊയ 

കരഖേൾ ഫയെിൽ ഉൾമെടുത്തൊൻ ദ്രരദ്ധികക്കണ്ടെൊണ്. 

➢ സേയുറേൾ,  േൊെുറേൾ, ദ്രപഥ രുദ്രരൂഷ േിറ്റ ് െുടങ്ങിയ സുരക്ഷ്ൊ 

ഉപേരണങ്ങൾ മെൊഴിെൊളിേൾക്ക് അനുവ്ിച്ചു നൽകേണ്ടെൊണ്. 

➢ സിറ്റിസണ് ഇൻഫർക ഷൻ കബൊർഡ് േൃെയ ൊയി സ്ഥൊപികക്കണ്ടെൊണ്.  

➢ മെൊഴിെിട സൗേരയങ്ങമളൊരുക്കി നൽകേണ്ടെൊണ്. 

➢ ദ്രപവർത്തിേൾ  നസ്സിെൊക്കി െിരമഞ്ഞടുകക്കണ്ടെും  

ദ്രപൊവർത്തിേ ൊകക്കണ്ടെു ൊണ.് 

➢ ഭൂവിേസനം കപൊെുള്ള ദ്രപവർത്തിേൾ ഭൂവുട യ്ക്ക് വയക്ത ൊയ ധൊരണ 

നൽേിമക്കൊണ്ട് നടെിെൊകക്കണ്ടെൊണ്.  
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➢ വൃക്ഷ്സത്ത നടീെും പരിപൊെനവും കപൊെുള്ള ദ്രപവർത്തിേൾ 

നിയ ൊനുസൃെ ൊയ േൊെയളവിൽ നിെനിർത്തൊൻ ദ്രരദ്ധികക്കണ്ടെൊണ്. 

 

പ്ഗാമസഭയുരട പൊമര്ശങ്ങൾ 

➢ ദ്രരൊ സഭയിൽ പമങ്കടുത്ത ഭൂരിപക്ഷ്ം മെൊഴിെൊളിേളും 

ആവരയമെട്ടെ് ദ്രപവർത്തിസ യം 9  ണി  ുെൽ 4  ണിവമര 

ആേണമ ന്നൊയിരുന്നു. 

➢ സുരക്ഷ്ൊസംവിധൊനം  ുൻപ് െഭിച്ചിരുന്നു. നിെവിൽ െഭിക്കുന്നില്ല എന്ന 

പരൊ ർരം ഉണ്ടൊയി. 

➢ ദ്രരൊ സഭയിൽ പമങ്കടുത്ത ഭൂരിഭൊരം മെൊഴിെൊളിേളും 100 ്ിവസമത്ത 

മെൊഴിൽ കവണമ ന്ന ആവരയം ഉന്നയിച്ചു. 

➢ ദ്രപവർത്തി സ്ഥെങ്ങളിൽ മെൊഴിെൊളിേൾക്ക് േുടിമവള്ളം 

െഭയ ൊേുന്നില്ല എന്ന പരൊ ർരം ഉണ്ടൊയി. 

 

 റിക്കപാര്ട്ട് തയ്യാറാക്കിയത ്  

BRP അനുപ്ശീ 

VRP പ്ശീനു 

 VRP ജിനിക്കമാൾ 

        VRP വിനിത 

        VRP ക്കസാണിയ 

        VRP ചിഞ്ചു 

        VRP അനില 


