
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയ ഗ്ഗാമീണ 

ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ത ാസ റ്റി, 

ദേരളം 

 ിരുവനന്തപുരം ജില്ല 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ട ്

ദലാക്്ക  - പാറശാല 

ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത്- പൂവാർ  

വാർഡ-് പൂവാർ  ബണ്ട ്

ഗ്ഗാമ ഭ  ീയ ി : 25/11/2019 

 മയം   - 2:30pm 



ആമുഖം 

         ഇന്ത്യയിലെ ദരിദ്ദരായ ദ്രാമീണജനതയുലെ ദാരിദ്ദയം 

െഘൂകരിക്കുന്നതിനും അവരുലെ ജീവിതം സുരക്ഷിതതവം ഉറപ്പു 

വരുത്തുന്നതിനു വവണ്ടി രൂപം ലകാെുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ബൃഹത് പദ്ധതിയാണ ്

മഹാത്മാരാന്ധി വദശീയ ദ്രാമീണ ലതാഴിെുറപ്പ് പദ്ധതി. കാർഷിക 

വമഖെയിെും നിർമ്മാണ വമഖെയിെും ലതാഴിൽ െഭിക്കാലത ദ്രാമീണജനത 

ബുദ്ധിമുട്ടുവപാൾ അവർക്ക് 100 ദിവസലത്ത ലതാഴിൽ എങ്കിെും 

ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ ഈ പദ്ധതി െക്ഷയമിെുന്നു. ഇങ്ങലന ലതാഴിൽ 

നൽകുന്നതിന് ഏലെെുക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളിെൂലെ രാജയത്തിന്ലറ മണ്ും 

ജെവും പരമാവധി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന ്സാധയമാകും എന്ന് ദ്പതീക്ഷിക്കുന്നു. 

            ലതാഴിൽ ആവശയലപ്പെുന്നവർക്ക് നിശ്ചിത കാെയളവിനുള്ളിൽ 

ലതാഴിൽ െഭിക്കുന്നു എന്നും അതിന് നിശ്ചയിക്കലപ്പട്ടിട്ടുള്ള വവതനം നിർദിഷ്ട 

സമയത്തിനുള്ളിൽ െഭിക്കുന്നുലവന്നും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ഇന്ത്യൻ 

പാർെലമന്റ് പാസാക്കിയ നിയമമാണ ് മഹാത്മാരാന്ധി വദശീയ ദ്രാമീണ 

ലതാഴിെുറപ്പ് നിയമം. 2005 ഓരസ്റ്റ് 23 ആം തീയതി യാണ ് പാർെലമന്െ് ഈ 

നിയമം പാസാക്കുന്നത്. 

       ലതാഴിെും വവതനവും നിർദിഷ്ട സമയത്തിനുള്ളിൽ കൃതയമായി 

െഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം പരമാവധി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു എന്നാണ ് 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 അവർക്ക് ലതാഴിെിൊയ്മ വവതനം അർഹതയുണ്ടായിരിക്കും. 

അതുവപാലെ ലെയ്ത ലതാഴിൽ വവതനം 14 ദിവസത്തിൽ കൂെുതൽ വവകിയാൽ 

വവകുന്ന ഓവരാ ദിവസവും നഷ്ടപരിഹാരം െഭിക്കുന്നതിനും അർഹതയുണ്്ട. 

ലതാഴിൽ ആവശയലപ്പെുന്ന വർക്ക് ലതാഴിവൊ ലതാഴിെിൊയ്മ വവതനം 

ഉറപ്പായും ഉറപ്പു വരുത്തണം എന്നാണ ്ലതാഴിെുറപ്പ ്നിയമത്തിനല്റ ദ്പവതയകത. 



           ഇന്ത്യയിലെ ഏെവും പിവന്നാക്കം ആയ 200 ദ്രാമീണ ജിെകളിൽ 2006 

ലെദ്ബുവരി 2 തീയതി ഈ നിയമം നിെവിൽ വരുകയും പദ്ധതി 

നെപ്പിൊക്കുകയും ലെയ്തു. വകരളത്തിൽ വയനാെും പാെക്കാെും ഈ 200 

ജിെകളിൽ ഉൾലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 2007 ലമയ് 15ന് 130 ജിെകളിവെക്ക് കൂെി ഇത ്

വയാപിപ്പിച്ചു. ഇെുക്കി കാസർവരാഡ് ജിെകൾ ഇതിൽ ഉൾലപ്പട്ടിരുന്നു. 2008 

ഏദ്പിൽ ഒന്നിന് ഇന്ത്യയിലെ ബാക്കി മുഴുവൻ ജിെകളിവെക്കും ഇത ്

വയാപിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ദ്രാമീണ ജിെകളിെും ഈ പദ്ധതി 

നിെവിെുണ്്ട. ആവരാളതെത്തിൽ സവിവശഷ ദ്ശദ്ധയാകർഷിച്ച ഒരു അവകാശ 

അധിഷ്ഠ ിത ലതാഴിൽ നിയമം എന്ന നിെയിെും ദ്രാമീണവമഖെയിൽ ദാരിദ്ദ 

െഘൂകരണ ത്തിൽ നിർണായകമായ വഴിത്തിരിവ് സൃഷ്ടിച്ച ബൃഹത് പദ്ധതി 

എന്ന കാരയം പരിരണിച്ചു 2009 ഒക്വൊബർ രണ്ടാം തീയതി വകദ്രസർക്കാർ ഈ 

നിയമലത്ത മഹാത്മാരാന്ധി വദശീയ ദ്രാമീണ ലതാഴിെുറപ്്പ പദ്ധതി എന്ന ്

പുനർനാമകരണം ലെയ്തു. 

 

 ിരുവനന്തപുരം ജില്ല  

വകരളത്തിന്ലറ ലതവക്ക അെത്തുള്ളതും സംസഥാനത്തിനല്റ തെസ്ഥാന 

നരരം ഉൾലക്കാള്ളുന്നതുമായജിെ. ഭാരതത്തിനല്റ ലതവക്ക അെമായ 

കനയാകുമാരി തിരുവനന്ത്പുരം ജിെയുലെ അതിരായ പാറശാെയിൽ  നിന്നും 56 

കിവൊമീെർ  അകലെയായി സ്ഥിതി ലെയ്യുന്നു 

പാറശ്ശാല ദലാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  

തമിഴ്നാെിനല്റ  അതിർത്തിയും വകരളത്തിനല്റ  ലതവക്ക അെവുമായ 

വലാക്ക് പഞ്ചായത്താണ് പാറശാെ വലാക്ക് പഞ്ചായത്ത്.  തമിഴ്, മെയാളം എന്നീ 

ഭാഷകളുലെ സംരമ സ്ഥാനം കൂെി ആയതിനാൽ ജനങ്ങൾക്ക് കെവയാെും 

സംസ്കാരവത്താെും നെ മതിപ്പുണ്്ട. പരപരാരത കുെിൽ വയവസായമായ കരിപ്പട്ടി 

നിർമാണത്തിൽ തുെങ്ങി ആധുനിക വയവസായ സംരംഭങ്ങൾ വലര ഇവരുലെ 

ജീവിതലത്ത സവാധീനിക്കുന്നുണ്്ട. ഭൂരിഭാരം ആളുകളും ദവിഭാഷികളാണ്.  



പാറശ്ശാെ വലാക്ക ് പരിധിയിൽ ലെങ്കൽ, കാവരാെ്, കുളത്തൂർ, പൂവാർ,  

തിരുപുറം, പാറശ്ശാെ എന്നിങ്ങലന ആറ് പഞ്ചായത്തുകളാണ് ഉള്ളത്. 

 

പൂവാർ  ദ്രാമപഞ്ചായത്ത ്

1929 ലസപ്െംബർ 25നാണ് പൂവാർ ദ്രാമപഞ്ചായത്ത ് നിെവിൽ വന്നത.് 

തിരുവനന്ത്പുരം ജിെയിലെ കെവൊര വമഖെകളിൽ ഉൾലപ്പെുന്ന ഒരു 

ദ്രാമപഞ്ചായത്താണ ് പൂവാർ. മത്സ്യലത്താഴിൊളികളും മെു ദരിദ്ദ 

ജനവിഭാരങ്ങളും തിങ്ങി പാർക്കുന്ന ഈ ദ്പവദശത്തിനല്റ വികസന മണ്ഡെം 

ഒവട്ടലറ ദ്പശ്നങ്ങൾ നിെനിൽക്കുന്നതാണ്.  7.3 നാെ് സക്വiയർ കിവൊമീെർ 

വിസ്തീർണവും 22611 ജനസംഖയയും ആണ് ഇവപ്പാൾ പഞ്ചായത്തിെുള്ളത്. 

തിരുപുറം വിവെജിനല്റ പരിധിയിൊണ ് ഈ പഞ്ചായത്ത ് ദ്പവദശം. ഇവപ്പാൾ 

പൂവാർ വിവെജ ്അനുവദിച്ചിട്ടുണ്്ട. 15 വാർഡുകളാണ് ഈ പഞ്ചായത്തിെുള്ളത്. 

തീരവദശ വാർഡുകൾ ഒഴിലക വാർഡുകൾ എൊം കാർഷികവമഖെയാണ.് 

പൂവാർ ദ്രാമപഞ്ചായത്തിനു  സർക്കാരിൽ നിന്ന് െഭിക്കുന്ന വികസന െണ്്ട 

ഉപവയാരിച്ചും വിവിധ ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് െഭിക്കുന്ന ധനസഹായം 

ഉപവയാരിച്ചും ജനങ്ങളുലെ സഹകരണവത്താലെ വിവിധ വക്ഷമ 

ദ്പവർത്തനങ്ങളും ലപാതുവായ വികസനദ്പവർത്തനങ്ങളും നെത്താൻ 

കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്ട.  

അെിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ  

 വില്ലേജ്                :  പൂവാര്  

 താെൂക്ക്             :  ലനയ്യാെിൻകര  

 വിസ്തീർണ്ണം        :  7.34 െതുരദ്ശ കിവൊമീെർ വാർഡുകളുലെ എണ്ം :15  

അതിരുകൾ  

കിഴക്ക്              : ലനയ്യാർ  

പെിഞ്ഞാറ്         : കരുംകുളം പഞ്ചായത്ത്  



ലതക്ക്                :അറബിക്കെൽ  

വെക്ക്                 :തിരുപുറം പഞ്ചായത്ത ്

  

രീ ിശാ ്ഗ് ം 
 

വകരള വസാഷയൽ ഓഡിെ ് ലസാവസെി, വകരള, തിരുവനന്ത്പുരം ജിെ- 

പാറശ്ശാെ വലാക്ക് റിവസാഴ്സ് വപഴ്സനിനല്റ സഹായവത്താലെ വിവെജ് റിവസാഴ്സ ്

ലപവഴസൻസ്  ആണ് തിരുവനന്ത്പുരം ജിെയിൽ പാറശ്ശാെ വലാക്ക ്

പഞ്ചായത്തിലെപൂവാർ ദ്രാമ  പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 7 പൂവാർ ബണ്്ടൽ  

കുെിയവസാഷയൽ ഓഡിെ്  ദ്പവർത്തനങ്ങൾ നെത്തിയത.് 

 

ആദയഘട്ടം: 

 

പഞ്ചായത്ത് ലസദ്കട്ടറി, ദ്പസിഡന്റ്് , വാർഡ് ലമപർ, എൻ ആർ ഇ ജി എസ ്

സ്റ്റാെ ്എന്നിവരുമായി വസാഷയൽ ഓഡിെ ്പാറശ്ശാെ വലാക്ക് റിവസാഴ്സ് വപഴ്സൺ 

വാർഡ് 7 ൽ നെവത്തണ്ട വസാഷയൽ ഓഡിെ ്ദ്പവർത്തനങ്ങലളക്കുറിച്ചുള്ള െർച്ച. 

 

രണ്ടാം ഘട്ടം: 

 

2018 ഒക്വൊബർ മാസംഒന്നാം തിയതി മുതൽ  2019 മാർച്ച് മാസം വലര 

ഏലെെുത്ത് നെത്തിയ ദ്പവൃത്തികളുലെ െയെുകൾ, 7 രജിസ്റ്ററുകൾ, എം വഎ 

എസ ്എന്നിവ പരിവശാധിക്കൽ. 

 

മൂന്നാം ഘട്ടം: 

 

പരിവശാധിച്ച െയെുകളുലെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ ദ്പവൃത്തിയിെങ്ങൾ 

പരിവശാധിക്കൽ, ലെയ്ത ദ്പവൃത്തികളുലെ അളവുകൾ പരിവശാധിക്കൽ 

 

 

 



നാൊം ഘട്ടം: 

 

രുണവഭാക്താക്കവളാെ് ദ്പവൃത്തികളുലെ രുണെെങ്ങൾ വൊദിച്ചറിയുകയും, 

സജീവ ലതാഴിൊളികലളകണ്്ട ലതാഴിൽകാർഡ്, ബാങ്ക ് പാസ്സ് ബുക്ക് എന്നിവ 

പരിവശാധിച്ച് അഭിമുഖം നെത്തെും വിവരവശഖരണം നെത്തെും 

. 

അഞ്ചാം ഘട്ടം: 

 

   െീൽഡ ് പരിവശാധനയുലെയും െയൽ പരിവശാധനയുലെയും 

അെിസ്ഥാനത്തിൽ റിവപ്പാർട്ട് തയാറാക്കൽ. 

 

മഹാത്മാരാന്ധി വദശീയ ദ്രാമീണ ലതാഴിെുറപ്പ ്പദ്ധതി വിഭാവനം ലെയ്യുന്നത് 

എലന്ത്ാലക്കലയന്നും കാരയക്ഷമമായും െെദ്പദമായും ഈ പദ്ധതി എങ്ങലന 

നെപ്പിൊക്കാലമന്നും ദ്രാമപഞ്ചായത്തിലനയും ലതാഴിൊളികലളയും ദ്രാമസഭ 

അംരങ്ങലളയും വബാധയലപ്പെുത്തുന്നതിനും  വവണ്ടിയാണ ് ഈ വസാഷയൽ 

ഓഡിെ.് 

 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ  

 

മെു പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ലതാഴിെുറപ്പ ് പദ്ധതിലയ വയതയസ്തമാക്കുന്നത് 

വസാഷയൽ ഓഡിെ ്ആണ്. ലതാഴിെുറപ്പ ്നിയമം 17(2) വകുപ്പിൽ ലതാഴിെുറപ്പ ്

പദ്ധതിയിെൂലെ ഏലെെുത്ത എൊ ദ്പവർത്തികളും സംബന്ധിച്ച് വസാഷയൽ 

ഓഡിെ ്ദ്രാമസഭ കൃതയമായ ഇെവവളകളിൽ നെത്തണലമന്നും സുതാരയത ഉറപ്പു 

വരുത്തണലമന്നും അനുശാസിക്കുന്നു.  വസാഷയൽ ഓഡിെിനു വവണ്ട 

സൗകരയങ്ങൾ ലെയ്തു ലകാെുക്കുക, രജിസ്റ്ററുകളും ലറവക്കാർഡുകളും 

െഭയമാക്കുക, എന്നിവ ദ്രാമപഞ്ചായത്തിനല്റ   െുമതെകൾ ആണ്.  

               ദ്രാമസഭകൾ ആണ് വസാഷയൽ ഓഡിെ ് വവദികൾ ദ്രാമസഭ 

ആറുമാസത്തിലൊരിക്കൽ നിർബന്ധമായുംi വസാഷയൽ ഓഡിെ ്

നെത്തിയിരിക്കണം. സംസ്ഥാന സർക്കാർ വസാഷയൽ ഓഡിെ ്നെവത്തണ്ട രീതി 



സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ്  പുറലപ്പെുവിച്ചിട്ടുണ്്ട. വസാഷയൽ ഓഡിെ ് ദ്രാമസഭയുലെ 

വിജയം ജനങ്ങളുലെ പങ്കാളിത്തമാണ്. വസാഷയൽ ഓഡിെ ് ദ്രാമസഭയുലെ 

തീയതി,അജണ്ട,  വവദി എന്നിവ നിശ്ചയിച്ച 7 ദിവസം മുൻപ് ജനങ്ങൾക്ക ്

വിവരം നൽകിയിരിക്കണം. പദ്ധതിയുലെ ആസൂദ്തണം, നിർവ്വഹണം 

വമാണിെറിംര്,  തുെങ്ങി െുമതെകൾ ഉള്ള എൊ വയക്തികളും വസാഷയൽ 

ഓഡിെ ്ദ്രാമസഭയിൽ നിർബന്ധമായും പലങ്കെുക്കണം 

                   വദശീയ ദ്രാമീണ ലതാഴിെുറപ്പ ്പദ്ധതി സുരമമായും സുതാരയമായും  

വസാഷയൽ ഓഡിെ ് നെത്തുന്നതിന് വകരളത്തിൽ സവതദ്ന്ത് െുമതെയുള്ള 

വസാഷയൽ ഓഡിെ ് യൂണിെ(് as per GO (Rt) No.3906/2015/LSGD,Dated 30.12.2015) 

31.1.2017 നിെവിൽവന്നു. യൂണിെ ്ദ്ൊവൻകൂർ ൊരിെബിൾ ലസാവസെി നിയമം 

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

 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്പോരം 

പഞ്ചായത്തുേളിൽ നിർബന്ധമായും 7 രജിസ്റ്ററുേൾ 

 ൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്  

1. ലതാഴിൽ കാർഡിനുള്ള കുെുംബാവപക്ഷകരുലെ രജിസ്റ്റർ  

2.  ദ്രാമസഭ വസാഷയൽ ഓഡിെ ്ദ്രാമസഭ മീെിംര് രജിസ്റ്റർ  

3. ലതാഴിൽ ആവശയലപ്പട്ടതും ലതാഴിൽ ലകാെുത്തതും സംബന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റർ  

4. ദ്പവർത്തിയുലെ െിസ്റ്റും െിെവും വിശദാംശങ്ങളും സംബന്ധിച്ച്  രജിസ്റ്റർ 

5. സ്ഥിതി ആസ്തികളുലെ രജിസ്റ്റർ 

6.  സാധന രജിസ്റ്റർ  

7. ദ്രാമസഭ രജിസ്റ്റർ 

ദേഗ്ര ർക്കാരിന്തറ  നിർദേശഗ്പോരം ഒരു വർക്ക് ഫയലിൽ  ാതഴ 

പറയുന്ന ദരഖേൾ  നിർബന്ധമായും ഉണ്ടാദേണ്ട ാണ്  



 

1)   കവർ വപജ ്

2)   ലെക്ക് െിസ്റ്റ്  

3)   ആക്ഷൻ പ്ലാൻ /ലഷൽെ് ഓെ ്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 മാസ്റ്റവറാൾ വകാപ്പി  

11)  ലമഷർലമൻറ് ബുക്കിന്ലറ   വകാപ്പി  

12) സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുളള കവാവട്ടഷൻ ക്ഷണിച്ചതിനല്റയും 

കംപാരിെീവ് വസ്റ്റെല്മൻറനറ്ിയും ലമെീരിയൽ സവപ്ല ഓർഡർന്ലറയും 

വകാപ്പി  

13)   വവജ് െിസ്റ്റ്  

14)   വവതനത്തിനല്റയും സാധനങ്ങൾക്ക് പണമെച്ചതിന്ലറയും FTO യുലെയും 

വകാപ്പി  

15)   ലമെീരിയൽ വൗച്ചറിനല്റയും ബിെുകളുലെയും വകാപ്പി  

16)   വറായെിെി അെച്ചതിനല്റ   രസീതിനല്റ വകാപ്പി  

17)   ലതാഴിെിന്ലറ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിെുള്ള വൊവട്ടാകൾ 



18)   ദ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരണ സർട്ടിെിക്കെിന്ലറ  വകാപ്പി  

19)   മസ്റ്റർ വറാൾ മൂവല്മൻറ് സ്ലിപ്പ ്

20)   ആസ്തിയുലെ ജിവയാ ൊഗ്ഡ് വൊവട്ടാകൾ 

21)   വസാഷയൽ  ഓഡിെ് റിവപ്പാർട്ടിന്ലറ വകാപ്പി  

22)   വസെ്  ഡയറി 

 

വാർഡിൽ ഓഡിറ്റിന് വിദേയമാക്കിയ 

ഗ്പവർത്തിേൾ 

 

പൂവാർ പഞ്ചായത്തിതല 7 വാർഡായ പൂവാർ 

ബണ്ട് ആണ് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് 

വിദേയമാക്കിയ ്. വാർഡിൽ 42  ജീവ 

ത ാഴിലാളിേളാണുള്ള ് േഴിഞ്ഞ  ാമ്പത്തിേ 

വർഷ്ത്തിൽ 8 ദപർക്കാണ് 100 േിവ തത്ത 

ത ാഴിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ  ാേിച്ച ്   

 

 

 

 

 



7 Registers പരിദശാേന വിശോംശങ്ങൾ 

1. Job card register (ത ാഴിൽ ോർഡിനുള്ള 

േുടുംബാദപക്ഷേരുതട രജിസ്റ്റർ)          

 72 ത ാഴിലാളിേൾ  രജിസ്റ്റർ തെയ്തിട്ടുണ്്ട, രണ്ടുദപരുതട ദഫാദട്ടാ 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

 

2. Demand register, payment of allocation of work 

         ഡിമാൻഡ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു 

         Payment of wage  register 

        ഇ ിൽ ഓദരാ ത ാഴിലാളിേളും എഗ്  േിവ ം ത ാഴിൽ 

തെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ദരഖതപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു 

3.  Work register (ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട ും ത ാഴിൽ 

തോടുത്ത ും  ംബന്ധിച്്ച രജിസ്റ്റർ ) 

     വയക്തമായ ദരഖതപ്പടുത്തലുേദളാതട   

 ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് 

      255 ഗ്പവർത്തിേളുതട വിശേ വിവരങ്ങൾ 

നൽേിയിരുന്നു. 

4. Fixed asset register  സ്ഥി ി ആസ്തിേളുതട രജിസ്റ്റർ  

   2018 -19 വതര പൂർത്തിയായ ഗ്പവർത്തിേളുതട 

വിശോംശങ്ങൾ ഉണ്ട.്    ഗ്േമനമ്പർ ആവശയമായ 

 ാക്ഷയതപ്പടുത്തലുേൾ എന്നിവ ഇല്ല 

5. പരാ ി register  

*  20/10/2016 ൽ രജിസ്റ്റർ തെയ്ത  ഒരു പരാ ി മാഗ് ദമ 

രജിസ്റ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇ ിൽ 

 ാക്ഷയതപ്പടുത്തലുേൾ ഒന്നും  തന്ന ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 



6. Material register (  ാേന രജിസ്റ്റർ ) 

 93 ഗ്പവർത്തിേളുതട വിശോംശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 ിറ്റി ൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ്, 

ഗ്പവൃത്തിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട മറ്റ് 

 ാേന ാമഗ്ഗിേളുതട ദരഖതപ്പടുത്തലുേൾ ോണാൻ 

 ാേിച്ചു 

7. ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റർ   

 2017 മു ലുള്ള ഗ്ഗാമ ഭാ മിനിറ്്റ  ് ുേൾ രജിസ്റ്ററിൽ ഉണ്്ട ഇ ിൽ ഒരു 

ഗ്ഗാമ ഭാ മിനിറ്്റ ്  

പൂർണ്ണമല്ല. 2019 -20  ാമ്പത്തിേ വർഷ്ത്തിൽ നടന്ന ഗ്ഗാമ ഭയുതട 

ദനാട്ടീ  ്ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

 മിനിറ്്റ  ്ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല 

 

സലഫ് ഭവന നിർമാണം  

 

• സുഭദ്ദ കുമാരി-IF/329239 

 

ഫയൽ പരിദശാേന വിശോംശങ്ങൾ  

 

* ഭരണാനുമതി, സാവങ്കതികാനുമതി, വിശദമായ എസ്റ്റിവമെ്, വൊവട്ടാ, വവജ് െിസ്റ്റ,് 

തുെങ്ങിയ വരഖകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

* മസ്റ്റവറാൾ നപർ 13362 ൽ മസ്റ്റർ വറാൾ ദ്പിന്റിംര ്ലെയ്ത തീയതിയും ദ്പവർത്തി 

ആരംഭിച്ച തീയതിയും ഒന്നാണ ്

* രുണവഭാക്താക്കളുലെ വറഷൻ കാർഡ,് ഐഡി കാർഡ,് ആധാർ, പാസ്ബുക്ക്, 

വൊവട്ടാസ്,  തുെങ്ങിയ വരഖകൾ െയെിൽ ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു 



* െയെിലെ വരഖലപ്പെുത്തെുകൾ ദ്പകാരം രുണവഭാക്താവിന ് 90 ദിവസം 

ലതാഴിൽ െഭിച്ചിട്ടുണ്്ട 

 

 

ഫീൽഡ ്

* വീെ ്പൂർത്തീകരിക്കാത്ത നിെയിൽ ആണ് കാണാൻ സാധിച്ചത ്

* സിെിസൺ ഇൻെർവമഷൻ വബാർഡ ്ഉണ്ടായിരുന്നിെ 

 

 പൂവാർ ബണ്ട് വാർഡിൽ 3 ഗ്പവർത്തിേളാണ ്

നടന്നിട്ടുള്ള .് ഗ്പവർത്തിയും ഗ്പവർത്തിേളുതട വർക്ക ്

ദോഡും  െുവതട തോടുക്കുന്നു. 

1) ലപാതുസ്ഥെങ്ങളിൽ വൃക്ഷവത്ത നെൽ   DP/266264 

 ദ്പവർത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി  -7/8/218 

 ദ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി 

  െിെവായ തുക   -162376 

2) ദ്രൂപ്പുകളുലെപാട്ട  കൃഷിക്ക ്അെിസ്ഥാനസൗകരയം ഒരുക്കൽ  
LD/244335 

 

ദ്പവർത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി  -13/11/218 

 ദ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി  -16/1/219 

    െിെവായ തുക    - 

3) ആദിെൻ  കെവ് വതാെ് പുനരുദ്ധാരണം   wc/307970 

ദ്പവർത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി  -4/3/219 



 ദ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി  -17/3/219 

 െിെവായ തുക  -73440 

 

ഗ്പവർത്തിയുതട വിശോംശങ്ങളിദലക്ക് 

1) ലപാതുസ്ഥെങ്ങളിൽ വൃക്ഷവത്ത നെൽ  DP/2266264 

 

 െയൽ 

* ഭരണാനുമതി സാവങ്കതിക അനുമതി എന്നിവയിൽ 

മതിയായി  

സാക്ഷയലപ്പെുത്തെുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു 

 

* നിയമദ്പകാരം െയെിൽ ഉൾലക്കാള്ളിവകണ്ടതായ    22 

വരഖകളിൽ  

ഭരണാനുമതി സാവങ്കതിക അനുമതി വിശദമായ എസ്റ്റിവമെും 

വൊവട്ടാ, റൂട്ട ്മാപ്്പ  

മൂെയനിർണയ സാക്ഷയപദ്തം ,ഡിമാൻഡ്  ആപ്ലിവക്കഷൻ വൊം 

വസെ് ഡയറി  

ലമഷർലമന്റ ്ബുക്ക് എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു 

 

*23 ലതാഴിൊളികളുലെ എഴുതിത്തയ്യാറാക്കിയ ഡിമാൻഡ് 

ആപ്ലിവക്കഷൻ  

വൊം ഉണ്ടായിരുന്നു 

* മസ്റ്റർ വറാൾ നപർ8003, 30072 എന്നിവയിൽ  മാസ്റ്റവറാൾ  ദ്പിനറ്് 

ലെയ്ത   

തീയതിയും ദ്പവർത്തി ആരംഭിച്ച തീയതിയും ഒന്നാണ ്



* സിെിസൺ ഇൻെർവമഷൻ വബാർഡിലന സംബന്ധിക്കുന്ന 

ബിെുകൾ    

 െയെിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് കാണുവാൻ സാധിച്ചു 

 

 െീൽഡ ്

 

* െയെിലെ വരഖലപ്പെുത്തെുകൾ ദ്പകാരം 300 വതകൾ 

പരിപാെിക്കലപെുന്നു     

എന്നാണ്്  

* െീൽഡ ് തെ പരിവശാധനയിൽ സ്കൂ ൾ പരിസരങ്ങളിെും, 13 ബിപിഎൽ 

കുെുംബത്തിൽലപ്പട്ട ഭൂ ഉെമകളുലെ ഭൂമിയിെുമായി ദ്പവർത്തി 

ലെയ്തിരിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിച്ചു 

* െീൽഡ ് തെ പരിവശാധനയിൽ 300 വതകളും നെ രീതിയിൽ 

പരിപാെിക്കലപ്പെുന്ന ദായി കാണുവാൻ സാധിച്ചു 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* സിെിസൺ ഇൻെർവമഷൻ വബാർഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്്ട എന്നാെത ് നശിപ്പിച്ച 

നിെയിൊണ് കാണുവാൻ സാധിച്ചത്  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ദ്പവൃത്തിയിൽ 959 ലതാഴിൽ ദിനങ്ങളിൊയി 162376 രൂപ ലെെവഴിച്ചിട്ടുണ്്ട 

 

 

2) ദ്രൂപ്പുകളുലെപാട്ട  കൃഷിക്ക ്അെിസ്ഥാനസൗകരയം ഒരുക്കൽ  
LD/244335 

 

 െയൽ 

* ഭരണാനുമതി സാവങ്കതിക അനുമതി എന്നിവയിലെ വരഖലപ്പെുത്തെുകൾ 

പൂർണമായിരുന്നു 



* മസ്റ്റ ് വറാൾ നപർ 21844, 21845, 21846 എന്നിവയിൽ ഏഴ ് വപർ തുെർച്ചയായി 

ദ്പവർത്തിയിൽ ഹാജരാകാത്ത തായി വരഖലപ്പെുത്തി കാണുന്നു 

*ഭൂ  ഉെമകളുലെ പാട്ടക്കരാർ െയെിൽ  ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിട്ടുണ്്ട 

* 30 ലതാഴിൊളികളുലെ എഴുതിത്തയ്യാറാക്കിയ ഡിമാൻഡ് ആപ്ലിവക്കഷൻ വൊം 

ഉണ്ടായിരുന്നു 

* സിെിസൺ ഇൻെർവമഷൻ വബാർഡിലന സംബന്ധിക്കുന്ന ബിെുകൾ 

െയെിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത ്ആയി കാണുവാൻ സാധിച്ചു 

* വസെ് ഡയറി ഉണ്ടായിരുന്നു 

 െീൽഡ ്

* െീൽഡ ് തെ പരിവശാധനയിൽ  െദ്രിക സുഹറാ ബി വി  എന്നിവരുലെ 

പുരയിെങ്ങളിൽ വാഴകൃഷി ലെയ്യുന്നതായി കാണാൻ സാധിച്ചു  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* കാൊവസ്ഥാ വയതിയാനം കാരണം സുഹറ ബി. വി യുലെ  പുരയിെത്തിൽ 

വാഴകൾ നശിച്ചതായും  കാണുവാൻ സാധിച്ചു 

* ദ്പവൃത്തി ഇെങ്ങൾ ഭൂരിഭാരവും കാെുപിെിച്ച് നിെയിൊയിരുന്നു 

* സിെിസൺ ഇൻെർവമഷൻ വബാർഡ ്സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്്ട   

 

3) ആദിെൻ  കെവ് വതാെ് പുനരുദ്ധാരണം  wc/307970 

 

 െയൽ 

* 22 ലതാഴിൊളികളുലെ എഴുതിത്തയ്യാറാക്കിയ ഡിമാൻഡ് 

ആപ്ലിവക്കഷൻ  

വൊം ഉണ്ടായിരുന്നു 

* ഭരണാനുമതി സാവങ്കതിക അനുമതി എന്നിവയിൽ മതിയായ  

സാക്ഷയലപ്പെുത്തെുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു 

* വസെ് ഡയറി ഉണ്ട് എന്നാൽ വരഖലപ്പെുത്തെുകൾ 

പൂർണമായിരുന്നിെ 

 

 ഫീൽഡ് 

* മെഷർമെന്റ് ബുക്ക് പ്രകാരം 250 െീറ്റർ നീളം  3  െീറ്റർ വീതി എന്നീ 
അളവുകളിലായി  പ്രവൃത്തി മെയ്തിരിക്കുന്നതയാണ്  രരഖമെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് 

* ഫീൽഡ് തല രരിര ാധനയിൽ മെഷർമെന്റ് ബുക്കിൽ രറഞ്ഞിട്ടുള്ള അളവിൽ 

തമന്ന പ്രവർത്തി മെയ്തിരിക്കുന്നതായി കാണാൻ സാധിച്ചു 

* രരിസരവാസികൾ   രതാടിൽ   ൊലിനയങ്ങൾ നിരേരിക്കുന്നത് ആയി 
കാണുവാൻ സാധിച്ചു 

* സിറ്റിസൺ ഇൻഫർരെഷൻ രബാർഡ് സ്ഥാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ   

പ്രരേ വാസികൾ രബാർഡ്  ന ിെിക്കുകയും നിലവിൽ മതാട്ടടുത്ത 

മതങ്ങിൻെുവട്ടിൽ ൊരി മവച്ചിരിക്കുന്നതായും   കാണുവാൻ സാധിച്ചു 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * പ്രവൃത്തിയിൽ 266 മതാഴിൽ േിനങ്ങളിലായി73440 രൂര മെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് 

 

തപാ ുവായ േതണ്ടത്തലുേൾ 

  

* എ. എം.സി. ദ്പകാരമുള്ള കവർവപജ,് ലെക്ക്ലിസ്റ്റ്,  ആക്ഷൻപ്ലാൻ വകാപ്പി,  

ദ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണ സാക്ഷയപദ്തം, തുെങ്ങിയ വരഖകൾ െയെിൽ 

ഉണ്ടായിരുന്നിെ.  

  * ലതാഴിൊളികൾക്കാവശയമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ,  

ലതാഴിെിെസൗകരയങ്ങൾ എന്നിവ െഭയമാകുന്നിെ എന്ന് വബാധയലപ്പട്ടു.  

 * ലതാഴിൽ െഭിക്കുന്നിെ എന്ന് ലതാഴിൊളികൾ പരാതിലപ്പെുകയുണ്ടായി.  

* മസ്റ്റവറാളിൽ തുെർച്ചയായ അബ്ലസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു.  



* മൂന്നു സിെിസൺ ഇൻെർവമഷൻ വബാർഡ ്സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതായും  എന്നാൽ 

അതിൽ രലണ്ടണ്ം     വദ്പവദശവാസികളാൽ  നശിപ്പിക്കലപ്പട്ട നിെയിെുമാണ ്

കാണുവാൻ സാധിച്ചത് 

* പരിവശാധിച്ച് ലമഷർലമനറ്് ബുക്കുകൾ എൊം തലന്ന സർട്ടിവെ ലെയ്തിട്ടുണ്്ട 

നിർദേശങ്ങൾ 

 

* നിയമദ്പകാരം െയെിൽ ഉൾലക്കാള്ളിവക്കണ്ടതായ  വരഖകൾ ഉൾ  

ലകാള്ളിവക്കണ്ടതാണ്.  

 * മസ്റ്റവറാളിൽ അബ്ലസനറ്സ്  െുവന്ന മഷിലകാണ്്ട തലന്ന വരഖലപ്പെുത്താൻ 

ദ്ശദ്ധിവക്കണ്ടതാണ.്  

 * ലതാഴിൊളികൾക്കാവശയമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ലതാഴിെിെ 

സൗകരയങ്ങൾ എന്നിവ ഒരുക്കി നൽവകണ്ടതാണ.്   

*െയെിൽ ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന വരഖകൾ ആവശയമായ 

സാക്ഷയലപ്പെുത്തെുകവളാലെ സൂക്ഷിവക്കണ്ടതാണ ്

*  പദ്ധതിയിെൂലെ നെപ്പിൊക്കുന്ന ദ്പവർത്തികൾ നിയമാനുസൃതമായ 

കാെയളവിൽ നിെനിർത്താൻ ദ്ശദ്ധിവക്കണ്ടതാണ.്  

 * മസ്റ്റവറാളും  വസെ് ഡയറിയും ദ്ശദ്ധാപൂർവ്വം വകകാരയം ലെവയ്യണ്ടതാണ്. 

 

ദ്രാമസഭ പരാമർശങ്ങൾ 

 

* കാൊവസ്ഥ വയതിയാനങ്ങൾ കാരണം പാട്ടകൃഷി, െെ വൃക്ഷവത്ത നെീൽ 

തുെങ്ങിയ ദ്പവർത്തികൾ നിയമാനുസൃതമായ കാെയളവിൽ നിെനിർത്താൻ 

കഴിയുന്നിെ എന്ന പരാമർശമുണ്ടായി.  



* ലതാഴിെിെ സൗകരയങ്ങൾ സുരക്ഷാ സൗകരയങ്ങൾ എന്നിവ െഭയമാകുന്നിെ 

എന്ന കാരയം െർച്ച ലെയ്യലപ്പട്ടു.  

* മസ്റ്റവറാളുകൾ വലാക്കിൽ നിന്നും യഥാസമയം െഭയമാകുന്നിെ എന്ന 

പരാമർശമുണ്ടായി. 

 

 

റിവപ്പാർട്ട്് തയ്യാറാക്കിയത ്

  

BRP അനുദ്ശീ 

VRP ദ്ശീജ 

VRP ഷീജ 


