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ആമുഖം 

ബ്േശീയ ഗ്രാമീണ കതാഴിലുറപ്പ ്നിയമം 2005-ൽ വിജ്ഞാപനം കെയ്തു. എങ്കിലും , 2005-കല 

പാർലകമനക്റ  പാസ്സാക്കിയ മഹാത്മാരാന്ധി ബ്േശീയ ഗ്രാമീണ കതാഴിലുറപ്പ് നിയമം, 

2006 കെഗ്രുവരി 2-ന ് രാജ്യത്ത ്തുടക്കം കുറിച്ചു. മൂന്്ന ഘട്ങ്ങളായി. 2008-ൽ നമ്മുകട 

രാജ്യകത്ത എല്ല ജ്ില്ലകളിബ്ലയും ഗ്രാമീണ ബ്മഖലകളിൽ ഈ നിയമത്തിനക്റ 

പരിധിയിൽ വന്നു . ഓബ്രാ ഗ്രാമീണ കുടുംരത്തിനും ഒരു  ാമ്പത്തികവർഷ്ം 100 

േിവ കത്ത അവിേര്ധ കതാഴിൽ േിനങ്ങൾ ആവശയാധിഷ്ഠ ിതമായി ഗ്പോനം 

കെയ്യുന്നബ്താകടാപ്പം ഗ്പകൃതിവിഭവ പരിപാലനവുമായി രന്ധകപ്പട് കപാതു ആസ്തികളും 

േുർരല ജ്നവിഭാരങ്ങള്ക്കായി ഈടുറ്റതും രുണബ്മന്മയുള്ളതും ഉല്പാേനക്ഷതയുളള  

ഉപജ്ീവനാസ്തികളും  ൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഈ പധതിയുകട മുഖയലക്ഷയം. 

 

നിയമബ്ഭേരതി വരുത്തി 'മഹാത്മാരാന്ധി' എന്ന വാക്ക് ബ്േശീയ ഗ്രാമീണ കതാഴിലുറപ്പ് 

നിയമത്തിനക്റ ആരംഭത്തിൽ കൂട്ിബ്െർക്കുകയും കെയ്തിട്ുണ്്ട. 100 ശതമാനം നരര 

ജ്ന ംഖയയുള്ള ജ്ില്ലകകളാഴികക രാജ്യകത്ത എല്ലാ ജ്ില്ലകളും ഗ്പസ്തു ത നിയമത്തിനക്റ 

പരിധിയിലാക്കകപ്പട്ിട്ുണ്്ട. നിയമത്തിനക്റ ആവശയകതയക്്ക ആനുപൂരകമായി എല്ലാം 

 ംസ്ഥാനങ്ങളും മഹാത്മാരാന്ധി ബ്േശീയ ഗ്രാമീണ കതാഴിലുറപ്പ ് നിയമ പധതി 

വിജ്ഞാപനം കെയ്തിട്ുണ്്ട. നിയമത്തിലും പട്ികയിലും കാലാകാലങ്ങളിൽ വരുത്തുന്ന 

ബ്ഭേരതികൾ  ംസ്ഥാന പധതിയിലും ഉൾകക്കാള്ളിബ്ക്കണ്ടതാണ്. മഹാത്മാരാന്ധി 

ബ്േശീയ ഗ്രാമീണ കതാഴിലുറപ്പ ് നിയമം ഗ്രാമീണ കതാഴിലാളികൾക്ക ് ഒരു കൂട്ം 

അവകാശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്്ട. 

 

ബ്േശിയ ഗ്രാമീണ കതാഴിലുറപ്പു പധതി ഗ്പകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തു ഗ്പബ്േശത്തു 

നടപ്പിയിലാക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്പവർത്തികളും ബ് ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന ്വിബ്ധയമാക്കണകമന്്ന 

നിയമത്തികല 17 ആം വകുപ്പ് നിഷ്കർഷ്ിക്ക്ന്നു. പധതി ഗ്പവർത്തനകത്തപ്പറ്റിയും കപാതു 

ധനം കെലവഴിക്കുന്നതികനപറ്റിയും പൗര  മൂഹം  നടത്തുന്ന പര യവും 

 വതഗ്തവുമായ പരിബ്ശാധനയാണ് ബ് ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്. 
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അവകാശധിഷ്ഠ ിത നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

 ഡിമാൻഡ ് കെയ്ത ് 15 േിവ ത്തിനുള്ളിൽ കതാഴിൽ ലഭിക്കാറില്ലകയന്്ന 

കതാഴിലാളികൾ അഭിഗ്പായകപ്പട്ു. 

 കതാഴിലുറപ്പ ്നിയമ ഗ്പകാരമുള്ള 10 അവകാശങ്ങകളക്കുറിച്്ച കതാഴിലാളികൾക്ക് 

ധരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

 കതാഴിലാളികബ്ളാട´ ം ാരിച്ചതിൽ നിന്്ന 100 കതാഴിൽ േിനങ്ങൾ അവർക്ക് 

ലഭിക്കാറില്ലകയന്്ന മനസ്സിലാക്കാൻ  ാധിച്ചു. 

 പണി ആയുധങ്ങൾക്ക ്കൃതയമായി വാടക, ലഭിക്കുന്നില്ല. 

 രൂട്്, കകയുറ എന്നിവ  ലഭിക്കാറില്ലന്്ന പരാതികപ്പട്ു. 

 കതാഴിൽ സ്ഥലത്തു വച്്ച അപകടം  ംഭവിച്ചാൽ  ധന  ഹായത്തിന ്

അബ്പക്ഷിച്ചിട്ും ധന ഹായം ലഭിച്ചിട്ില്ല എന്ന ് കതാഴിലാളികൾ 

അഭിഗ്പായകപ്പട്ു. 

 5 km ഉള്ളിൽ കതാഴിൽ ലഭിക്കാറുണ്്ട. 

 , തണൽ, ഗ്പാഥമിക ശുഗ്ശൂഷ് എന്നിവ ക റ്റിൽ ആേയം ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ 

ഇബ്പ്പാൾ ലഭയമല്ല എന്ന കതാഴിലാളികൾ അഭിഗ്പായകപ്പട്ു. . കുടികവള്ളം 

ലഭയമാകുന്നുണ്്ട. 

 വിജ്ിലൻ ് & ബ്മാണിറ്ററിംര് ബ്പഴ്സൺ ് വർക്ക് ക റ്റിൽ എത്താറില്ല.അവരുകട 

വീട്ിൽ ബ്പായി ആണ ്ഒപ്പ ്വാങ്ങുന്നത്. 

 കതാഴിൽ പൂർത്തികരിച്ചതിന ് ബ്ശഷ്ം 15 േിവ ത്തിനുള്ളിൽ ബ്വതനം 

ലഭിക്കാറില്ല. 

 ബ്ൊബ്ട്ാ, ബ്ൊബ്ട്ാസ്റ്റാറ്റ ്എടുക്കാൻ കതാഴിലാളികളിൽ നിന്്ന പണം പിരിക്കാറുണ്്ട 

എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. 
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പരിദശാധനയ്ക് വിദധയമാകിയ ഗ്പവർത്തികൾ:- 

ഗ്കമ 

നമ്പർ 

ഗ്പവർത്തിയുകട 

ബ്കാഡ ്

ഗ്പവർത്തിയുകട ബ്പര ്

1 IC/317992 മങ്കുഴി ലിെ്റ്റ ്ഇറിബ്രഷ്ൻ കനാല് പുനരുധാരണം 

2 IC/319937 ഗ്പകൃതിബ്ക്ഷാഭവും കവള്ളകപ്പാക്കവും രാധിച്ച േുരിത 

രാധിത ഗ്പബ്േശകത്ത കാഞ്ഞ കളും ബ്താടുകളും 

പുനരുധാരണം 

3 IF/380455 മങ്കുഴി കജ് എൽ ജ്ി കൃഷ്ി വകുപ്പുമായി  ംബ്യാജ്ിച്്ച കജ് 

എൽ ജ്ി പാട്ത്തികനടുത്ത ഭൂമി കൃഷ്ിക്ക് അനുബ്യാജ്യം 

ആക്കൽ 

4 IF/400778 കൃഷ്ി വകുപ്പുമായി  ംബ്യാജ്ിച്്ച കജ് എൽ ജ്ി 

പാട്ത്തികനടുത്ത സ്ഥലകത്ത കൃഷ്ിക്ക് നിലകമാരുക്കൽ 

765 

5 IF/306566 മാൻ ബ്താട് നീർത്തടത്തിൽ ഉൾകപ്പടുന്ന ഭൂമിയിൽ 

മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം 

6 IC/319938 ഗ്പകൃതിബ്ക്ഷാഭം കവള്ളകപ്പാക്കവും രാധിച്ച േുരിത 

രാധിത ഗ്പബ്േശങ്ങളികല കാനങ്ങളുകട പുനരുധാരണം 

റീെ് 2 

7 IF/387919 മൃര ംരക്ഷണ വകുപ്പുമായി  ംബ്യാജ്ിച്്ച തീറ്റപ്പുൽ 

കൃഷ്ിക്കായി നിലകമാരുക്കൽ, മങ്കുഴി 
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ഫയൽ പരിദശാധന:- 

 

മഹാത്മ രാന്ധി ബ്േശീയ ഗ്രാമീണ കതാഴിലുറപ്പ് പധതിയിൽ കെയ്യുന്ന ഓബ്രാ 

വർക്കിനും ഗ്പബ്തയകം െയൽ  ൂക്ഷിബ്ക്കണ്ടതാണ്. അതിൽ ഓബ്രാ െയലിനും 22 

ബ്ഡാകുകമന്റ് ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ 22 ബ്ഡാകുകമന്റ് ് പരിബ്ശാധിച്ച വിവരങ്ങൾ. 

 

1.കവർ ദപജ ്

 

 വാർഷ്ിക  മാസ്റ്റർ   ർക്കുലർ ഗ്പകാരം  ഒരു   വർക്ക ്  െയലിൽ 

ഉണ്ടാബ്കണ്ടതാണ ്കവർ ബ്പജ്്. 

 വാർഡ് 1കല 7 െയലുകളിലും എ  എം  ി ഗ്പകാരമുള്ള കവർബ്പജ് ് 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

 

2.തെക് ലിസ്റ്റ ്

 

 വർക്ക് െയലിൽ  ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുകട പട്ികയും, അവയുകട ബ്പജ്് 

നമ്പറും ബ്രഖകപ്പടുബ്ത്തണ്ട ബ്രഖയാണ ്കെക്ക ്ലിസ്റ്റ്. 

 

 പരിബ്ശാധിച്ച  ഒരു  െയലുകളിളും   കെക്ക ്ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

 എല്ലാ െയലുകളുബ്ടയും കെക്ക ് ലിസ്റ്റ ് ബ്ൊമിൽ  ബ്പജ്് നമ്പറുകൾ   

എഴുതിയിരുന്നില്ല. 

 

 

 

3.ആക്ഷൻപ്ലാൻ  ദകാപ്പി 

 

 ഒരു ജ്നകീയ ഇടകപടലിനക്റ ബ്നർ  ാക്ഷയം കതളിയി ക്കുന്ന ബ്രഖയാണ് 

ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ബ്കാപ്പി.ഗ്രാമ ഭ നിർബ്േ ശിക്കുന്ന ഗ്പവർത്തികൾ കഷ്ൽെ ്ഓെ് 
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ബ്ഗ്പാജ്ക്ടിബ്ലക്ക് മാറ്റുകയും ഇതിൽനിന്നും മുൻരണന അടിസ്ഥാനത്തിൽ 

അതാത്  ാമ്പത്തിക വർഷ്ത്തിൽ ആവശയമുള്ള ഗ്പവർത്തി കതരകഞ്ഞടുത്ത ്

ആക്ഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുകയും കെയ്യും . ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഉൾകപ്പട് ഗ്പവർത്തി 

തകന്നയാബ്ണാ നടപ്പിലാക്കിയത് എന്്ന മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ആക്ഷൻപ്ലാൻ 

ബ്കാപ്പി ഉപകരിക്കുന്നു. ഈ  ാമ്പത്തിക വർഷ്കത്ത ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഗ്പസ്തു ത 

പധതി ഉൾകപ്പട്ിട്ുള്ള എന്ന വിവരം വർക്ക് െയലിൽ വബ്രണ്ടതാണ ്

 എന്നാൽ പരിബ്ശാധിച്ച 7 െയലുകളിലും ആക്ഷൻ പ്ലാനിനക്റ ബ്കാപ്പി 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല . 

 

4. എസ്റ്റിദമറ്്റ 

 

 ഒരു ഗ്പവർത്തി എങ്ങകന,  എഗ്ത അളവിന ് കെയ്യണം എന്്ന  ാബ്ങ്കതികമായി 

ഗ്പതിപാേിക്കുന്ന ബ്രഖയാണ ് എസ്റ്റിബ്മറ്റ്. പരിബ്ശാധനക്ക ്  വിബ്േയമാക്കിയ എല്ലാ 

െയലിലും എസ്റ്റിബ്മറ്റ ് ഉണ്ടായിരുന്നു.  ാധാരണക്കാർക്ക ് മനസ്സിലാകുന്ന 

വിധത്തിൽ എസ്റ്റിബ്മറ്റ ്തയ്യാറാക്കി അതായത് ജ്നകീയ ഭാഷ്യിൽ എസ്റ്റിബ്മറ്റ ്ഈ 

പധതിയുകട െയലിൽ  ൂക്ഷിക്കണകമന്്ന അനുശാ ിക്കുന്നു.  എല്ലാ 

െയലുകളിലും എസ്റ്റിബ്മറ്റ ്ഇംഗ്ലീഷ്ിൽ ആയിരുന്നു. 

 എല്ലാ െയലുകളിലും ക കയൂറിൽ  നികന്നടുത്ത എസ്റ്റിബ്മറ്റിന്കറ ബ്കാപ്പി     

 ൂക്ഷിച്ചിട്ുണ്്ട. 

 എസ്റ്റിബ്മറ്റക്നാപ്പം  എസ്റ്റിബ്മറ്റിനക്റ ബ്ഗ്ഡായിങ് ആൻഡ്  ഡിക ൻ  എന്നിവ  

ഉൾകപ്പ ടുബ്ത്തണ്ടതുണ്്ട. പരിബ്ശാധിച്ച 7 െയലുകളിൽ അതു കാണാൻ 

 ാധിച്ചില്ല . 

 പരിബ്ശാധിച്ച 7 െയലുകളിൽ അഞ്ച് എണ്ണത്തിൽ മാഗ്തമാണ ് ഒപ്പും  ീലും 

ഉണ്ടായിരുന്നത്. 

  

                     5.  ാദേതിക അനുമതി 

 

 ഒരു ഗ്പവർത്തിക ് ാബ്ങ്കതിക ഉബ്േയാരസ്ഥരുകട അനുമതി ലഭിച്ചു  എന്നതിനുള്ള 

ആധികാരിക ബ്രഖയാണ ് ാബ്ങ്കതിക അനുമതി 
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 പരിബ്ശാധിച്ച 7 െയലുകളിൽ   ാബ്ങ്കതിക  അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നത് 6 

െയലുകളിൽ ആണ ്

 െയലുകളിൽ എല്ലാം ക കയൂറിൽ  നികന്നടുത്ത  ബ്കാപ്പിയാണ ്

 ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

 ക കയൂർ നികന്നടുത്ത ബ്കാപ്പി ആയിരുന്നാലും അതിൽ  ാബ്ങ്കതിക 

ഉബ്േയാരസ്ഥർ ഒപ്പ് ,  ീൽ എന്നിവ തിയതി വച്്ച 

ബ്രഖകപ്പടുബ്ത്തണ്ടതുണ്്ട.രന്ധകപ്പട് ഉബ്േയാരസ്ഥരുകട  ഒപ്പ ്  , ീൽ മുതലായവ 

എല്ലാ  െയലിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ തീയതി ബ്രഖകപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല 

   

         6.ഭരണാനുമതി 

 

 ഒരു വാർഡിൽ ഒരു വർഷ്ം നടപ്പിലാക്കുന്ന കതാഴിലുറപ്പ ് പധതി 

ഗ്പവർത്തനങ്ങൾക്ക് പഞ്ചായത്ത ് ഭരണ  മിതി നൽകുന്ന അംരീകാരമാണ ്

ഭരണാനുമതി. 

 െയലുകളിൽ കൂടുതലും ക കയൂറിൽ നികന്നടുത്ത   ഭരണാനുമതിയുകട   

ബ്കാപ്പിയാണ്  ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

 എല്ലാ െയലിലും  ഭരണാനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നു.  ീലും ക നും ഉണ്ടായിരുന്നു 

എന്നാൽ തീയതി ബ്രഖകപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല 

 

       7.   ംദയാജിത പദ്ധതി 

 പരിബ്ശാധിച്ച  7 െയലുകളിൽ 3 െയലുകൾ മാഗ്തമാണ ്  ംബ്യാജ്ിത പധതി 

ആയിട് ്ഉണ്ടായിരുന്നത് 

 

         

         8. തതാഴിലിനുള്ള അദപക്ഷ 

 കതാഴിൽ ആവശയകപ്പട്ുകകാണ്ടുള്ള അബ്പക്ഷ െയലിൽ കൃതയമായി 

 ൂക്ഷിബ്ക്കണ്ടതുണ്്ട. കതാഴിൽ ആവശയകപ്പട് ് 15 േിവ ത്തിനകം കതാഴിൽ 

ലഭിബ്ച്ചാ എന്നറിയാനുള്ള ബ്രഖ  കൂടിയാണിത് 
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 പരിബ്ശാധിച്ച 7 െയലിൽ രകണ്ടണ്ണത്തിൽ ഡിമാൻഡ് ബ്ൊം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

 പരിബ്ശാധിച്ച ഒരു െയലിൽ ബ്പാലും കതാഴിൽ ആവശയകപ്പട്ുകകാണ്ടുള്ള 

അബ്പക്ഷ ശരിയായ രീതിയിൽ പൂരിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. 

 

9. ഗ്പവർത്തി അനുവേിച്ചത ് ംബന്ധിച്ച ദഫാം 

 

 ഗ്പവർത്തി  നൽകി എന്നതിനക്റ ബ്രഖയാണ ്ഗ്പവർത്തി അനുവേിച്ചു കകാണ്ടുള്ള 

ബ്ൊം. 

 പരിബ്ശാധിച്ച 7 െയലുകളിൽ രകണ്ടണ്ണത്തിൽ ഗ്പവർത്തി അനുവേിച്ച ബ്ൊമ് 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

10.ഇ മസ്റ്റർ ദറാൾ 

 

 കതാഴിലാളികൾ കതാഴിൽ കെയ്യുന്ന തീയതി, േിവ ം ഉൾകപ്പകട ഹാജ്ർ 

ബ്രഖകപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന ബ്രഖയാണ് ഇ മസ്റ്റർ ബ്റാള്. 

 പരിബ്ശാധിച്ച  7 െയലുകളിലും  മസ്റ്റർബ്റാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു . 

 മസ്റ്റ ് ബ്റാളുകൾ വൃത്തിയായിട് ് അല്ലായിരുന്നു  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്ഇതിൽ 

കതാഴിലാളികൾ ഒപ്പുകൾ,  അവരുകട കതാഴിൽ േിനങ്ങൾ,  കൂലി തുടങ്ങിയ 

വിവരങ്ങൾ എല്ലാം ബ്രഖകപ്പടുത്തിയിട്ുണ്ടായിരുന്നു. 

 മസ്റ്റബ്്റാളിൽ എല്ലാ വിവരങ്ങളും കൃതയമായി ബ്രഖകപ്പടുത്തിയിട്ില്ല( വർക്ക് 

ബ്കാഡ്-IC/317992) 

 

 പരിബ്ശാധിച്ച െയലുകളുകട   ഇമസ്റ്റർ ബ്റാളുകളിൽ ബ്ലാക്ക് കഡവലപക്മൻറ ്

ഓെീ ർ, പഞ്ചായത്ത ് ക ഗ്കട്റി എന്നിവർ ഒപ്പും,   ീലും   

ബ്രഖകപടുത്തിയിട്ുകണ്ടകിലും  തീയതി ബ്രഖകപ്പടുത്തിയതായി കാണാൻ 

 ാധിച്ചില്ല . 

 

 

 

11. തമഷ്ർതമന്റ് ബുക് 
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 ഗ്പവർത്തി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പും ബ്ശഷ്വും അളവുകൾ 

ബ്രഖകപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന ബ്രഖയാണ ് കമഷ്ർകമനറ്്  രുക്ക്.  

പരിബ്ശാധിച്ച എല്ലാെയലുകളിലും കമഷ്ർകമൻറ ്രുക്ക ്ഉണ്ടായിരു 

 എല്ലാ വർക്കിലും  ഗ്പീ കമ ുബ്രകമനറ്് വിവരങ്ങൾ 

ബ്രഖകപടുത്തിയിട്ുണ്ടായിരുന്നു. 

 

12. തമറ്റീരിയൽ ബിൽ വൗച്ചർ 

 

 കമറ്റീരിയൽ  ഉപബ്യാരിച്ചിട്ുള്ള ഗ്പവർത്തികളിൽ അവയിൽ ഉപബ്യാരിച്ച 

 ാധന  ാമഗ്രികളുകട രില്ലുകളും വൗച്ചറുകളും െയലിൽ  

 ൂക്ഷിബ്ക്കണ്ടതുണ്്ട. 

 

 പരിബ്ശാധിച്ച എല്ലാ െയലുകളികലയും   ഗ്പവർത്തികൾ  കമറ്റീരിയൽ ്  

ഉപബ്യാരിച്ചിട്ുള്ളത ല്ലായിരുന്നു. 

 

13. ദവജ ്ലിസ്റ്റ ്

 കതാഴിലാളികൾ എഗ്ത േിവ ം ബ്ജ്ാലി കെയ്തു എന്നതിന ്അടിസ്ഥാനകപ്പടുത്തി 

അവർക്ക് നൽബ്കണ്ട തുക അതായത് ബ്വതനം, ആയുധങ്ങൾക്ക ് കകാടുക്കുന്ന 

വാടക,  മൂർച്ച കൂട്ുന്നതിനുള്ള തുക എന്നിവ എല്ലാം കാണിച്ചു കകാണ്്ട പണം 

കകമാറുന്നതിന ്ബ്വണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന ഗ്പധാനകപ്പട് ഒന്നാണ് ബ്വജ്് ലിസ്റ്റ്. 

 പരിബ്ശാധിച്ച െയലുകളിൽ 7 എണ്ണത്തിലും ബ്വജ്്  ലിസ്റ്റ ്ഉണ്ടായിരുന്നു 

 

 

 

14. ഫണ്്ട  ഗ്രാൻസ്ഫർ  ഓർഡർ 

 ബ്വജ്് ലിസ്റ്റ ് ഗ്പകാരം കതാഴിലാളികൾക്ക ്ബ്വതനം നൽകിയതിനുള്ള  ബ്രഖയാണ് 

െണ്്ട ഗ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ.   ഗ്പവർത്തിയിൽ െിലവായ മുഴുവൻ തുകയും ആർക്ക്, 
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എബ്പ്പാൾ നൽകി എന്നുള്ളതിനക്റ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ബ്രഖകപ്പടുത്തുന്ന 

െണ്്ട ഗ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ  എല്ലാ െയലിലും നിർരന്ധമായും കാബ്ണണ്ടതാണ് . 

 

 പരിബ്ശാധിച്ച എല്ലാ  െയലിലും എെ് ടി ഓ  ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

 എല്ലാം ബ്വജ്് ലിസ്റ്റിൽ എെ് ടി ഓ എമൗണ്്ട എഴുതി ബ്രഖകപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 

 

15. ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ്തം 

 

 ഗ്പവർത്തിയുകട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ബ്രഖകപ്പടുത്തി ഗ്പവർത്തി 

പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിയുബ്മ്പാൾ പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന ്  ാക്ഷയകപ്പടുത്തുവാൻ  

ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു ബ്രഖയാണ ് കംപ്ലീഷ്ൻ  ർട്ിെിക്കറ്റ്  അഥവാ ഗ്പവർത്തി  

പൂർത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ്തം . 

 

 എല്ലാ െയലുകളിലും ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ്തം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

1 ൽ മാഗ്തബ്മ കാണാൻ  ാധിബ്ച്ചാളൂ. 

 ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണ  ാക്ഷയ പഗ്തത്തിൽ  ാബ്ങ്കതിക ഉബ്േയാരസ്ഥരുകട 

ഒപ്പും  ീലും തീയതിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.. 

 

16. മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവത്മൻറ ്സ്ലിപ്്പ 

 

 ഒരു  ഗ്പവർത്തിയുകട  ഓബ്രാ ഘട്ത്തിലും , മാസ്റ്റർബ്റാൾ അനുവേിച്ചത് മുതൽ 

ബ്വതനം  നൽകുന്നത് വകരയുള്ള ഓബ്രാ  ഘട്ങ്ങളും ഏകതാകക്ക 

തിയ്യതികളിലാണ ് നടന്നത് എന്ന ് മന ിലാക്കാനുള്ള ബ്രഖയാണ ് മാസ്റ്റർ ബ്റാൾ 

മൂബ്വകമനറ്്  സ്ലിപ്. 

 

 മസ്റ്റർ ബ്റാൾ മൂബ്വകമനറ്് സ്ലിപ്പിൽ കൃതയമായി ഒപ്പികനാപ്പം തിയതി 

ബ്രഖകപ്പടുബ്ത്തണ്ടതുണ്്ട എല്ലാ െയലിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

 

17. ദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫ് 
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 ഗ്പവർത്തി തുടങ്ങുന്നതിന ് മുമ്പ് ഗ്പവർത്തി നടന്നു കകാണ്ടിരിക്കുബ്മ്പാൾ,  

ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിയുബ്മ്പാൾ തുടങ്ങിയ  ഓബ്രാ ഘട്ത്തികലയും 

ബ്ൊബ്ട്ാകൾ െയലിൽ  ൂക്ഷിക്കണകമന്്ന നിഷ്കർഷ്ിച്ചിരിക്കുന്നു . 

 പരിബ്ശാധിച്ച 7 െയലുകളിൽ മൂകന്നണ്ണത്തിൽ ബ്ൊബ്ട്ാ ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

 

18. ദറായൽറ്റി 

 ബ്നാക്കിയ 7 െയലുകളിൽ നാകലണ്ണത്തിൽ ബ്റായൽറ്റി ഉൾകപ്പടുത്തിയിരുന്നു 

 

19.ജിദയാ രാഗ്ഡ് ദഫാദട്ടാ ് 

ഗ്പവർത്തി സ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപാധിയാണ് ജ്ിബ്യാ ടാഗ്ഡ ് ബ്ൊബ്ട്ാ ്.  

എന്നാൽ ഇവ ഈ െയലിൽ കകണ്ടത്തിയില്ല. 

 

20. സ റ്്റ ഡയറി 

 ഗ്പവർത്തി സ്ഥലകത്ത എല്ലാ വിവരങ്ങളും  ബ്രഖകപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള   

ആധികാരിക ബ്രഖയാണ ്ക റ്റ് ഡയറി. 

 ക റ്റ ്ഡയറി എല്ലാ െയലുകളിലും കൃതയമായി  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു 

 പരിബ്ശാധിച്ച െയലുകളുകട  ക റ്റ ് ഡയറികൾ  പൂർണ്ണമായി 

ബ്രഖകപ്പടുത്തിയിട്ണ്ടായിരുന്നു. 

 വിശേമായി പൂരിപ്പിച്ച കെക്ക്ലിസ്റ്റ്, ബ്ഗ്പാജ്കറ്്റ്  മീറ്റിംര്,  കതാഴിലാളികളുകട 

 ാക്ഷയപത ്എന്നിവ വയക്തമായി ബ്രഖകപ്പടുത്തി െയലിൽ  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല 

 വിജ്ിലൻ ് ബ്മാണിറ്ററി കമ്മിറ്റി 7 െയലുകൾ പരിബ്ശാധിച്ചതിൽ ഒരു െയലിൽ 

മാഗ്തം കണ്ടില്ല. 

 ബ്ഗ്പാജ്ക്റ്റ ് മീറ്റിംര് മിനിറ്റ് ്, വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ബ്രഖകപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 

 െികിത്സ കയ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

 ക റ്റ ് ഡയറി യിൽ കതാഴിലാളി കളുകട ഉപകരണങ്ങളുകട വാടക മസ്റ്റർ 

ബ്റാളുമായ ്അനുപാതികമാകണന്്ന കകണ്ടത്തി. 
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രജിസ്റ്ററുകളുതര പരിദശാധന 

ഏഴു കരജ്ിസ്റ്ററുകളും കൃതയമായി  ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.  

 

1.അദലാദകഷ്ൻ ഓഫ് വർക്,ദപയ്തമനറ്് ഓഫ് ദവജ ് ആൻഡ ്ഡിമാൻഡ് 

ദഫാർ വർക് 

 രജ്ിസ്റ്റർ ക കഗ്കട്റി  ർട്ികെ കെയ്തിരുന്നില്ല. 

 2019 കല  ഡിമാന്റുകളുകട വിവരം കരജ്ിസ്റ്ററിൽ ബ്രഖകപ്പടുത്തിയിട്ുണ്്ട. 

 

2. തമറ്റിരിയൽ രജിസ്റ്റർ 

 2017 മുതൽ2018 വകരയുള്ള കമറ്റീരിയലുകൾകട വിവരങ്ങളാണ് രജ്ിസ്റ്ററിൽ    

 ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

 രജ്ിസ്റ്റർ ക ഗ്കട്റി  ർട്ികെ കെയ്തിരുന്നില്ല. 

 എല്ലാ വാർഡുകളുകട യും വിവരങ്ങൾ രജ്ിസ്റ്ററിൽ ഉണ്്ട. 

 ഡിജ്ിറ്റൽ ബ്കാപ്പി ആയിരുന്നു. 

 

3. വർക് രജിസ്റ്റർ 

 2017മുതൽ2018വകരയുള്ളകാലയളവികലവർക്കു കളുകട വിവരങ്ങൾ 

രജ്ിസ്റ്ററിൽ ൂക്ഷിച്ചിട്ുണ്്ട. 

 ക കഗ്കട്റി രജ്ി ്ഗ്ടിൽ   ർട്ികെ കെയ്തിരുന്നില്ല. 

4. തതാഴിൽ കാർഡ ്വിതരണ രജിസ്റ്റർ 

. 

 2010 മുതൽ2019 വകരയുള്ള കതാഴിൽ കാർഡ്  വിവരങ്ങൾ രജ്ിസ്റ്ററിൽ  

 ൂക്ഷിച്ചിട്ുണ്്ട. 

 കതാഴിൽ കാർഡ ് രജ്ി ്ബ്ഗ്ടഷ്ൻ രജ്ിസ്റ്റർ കെയ്തിട്ുള്ള ആളുകളുകട ബ്പര്, 

ബ്മൽവിലാ വും 

ബ്ൊബ്ട്ാഇവകയല്ലാംകൃതയമായിരജ്ിസ്റ്ററിൽബ്രഖകപ്പടുത്തിയിട്ുണ്്ട. 

 രജ്ിസ്റ്റർ ക ഗ്കട്റി  ർട്ികെ കെയ്തിട്ുണ്്ട 

5. പരാതി  രജിസ്റ്റർ 
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 പരാതി രജ്ിസ്റ്ററിൽ ഒന്നും തകന്ന ബ്രഖകപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. 

6. ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റർ 

 രജ്ിസ്റ്റർ ക ഗ്കട്റി   ർട്ികെ കെയ്തിട്ുണ്്ട. 

 2016 മുതൽ 2019 വകരയുള്ള  വിവരങ്ങളാണ് ബ്രഖകപ്പടുത്തിയിരുന്നു. ഓബ്രാ  

വാർഡ്ു ംഗ്പബ്തയകം രജ്ിസ്റ്റർ  ൂക്ഷിച്ചിട്ുണ്്ട. 

7.അ റ്്റ രജിസ്റ്റർ 

 രജ്ിസ്റ്റർ ർട്ികെ കെയ്തിരുന്നില്ല. 

 അ റ്റ് വിവരങ്ങൾ എല്ലാം കൃതയമായിബ്രഖകപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല 

 

വർകുകളിൽ കതണ്ടത്തിയ വിവരങ്ങൾ 

 

1,വാർഡ ്1 മേുഴി ലിഫ്റ്്റ ഇറിദഗഷ്ൻ കനാൽ പുനരുദ്ധാരണം. 

ന

മ്പർ 

വർക്ക ് വർ

ക്കബ്്കാ

ഡ ്

ആരംഭിച്ച

തീയതി 

അവ ാനിച്ച

തീയതി 

എസ്റ്റിബ്മ

റ്റ്തുക 

െിലവാക്കി

യതുക 

1 മങ്കുഴി 

ലിെ്റ്റ് 

ഇറിബ്രഷ്

ൻ 

കനാൽ 

പുനരു

ധാരണ 

IC/317992 

 

11/10/2018 12/10/2018 54821 54429 

 

 

എസ്റ്റിബ്മറ്റിൽകനാലിനക്റനീ

ളം 

എംരുക്കിൽകനാലി

ന്കറ നീളം 

അളകന്നടുത്തകനാലിനക്റനീ

ളം 
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1190 എ ്റിബ്മറ്റും m 1190m 1100 

 

ഫീൽഡ ്വി ിറ്്റ കതണ്ടത്തിയ വിവരങ്ങൾ 

 എം രുക്കും ഗ്പകാരം 1190m     കാടു  കെത്തി ,കെളി  ബ്കാരി കളഞ്ഞു 

വൃത്തിയാക്കിയത്.  െീൽഡ ് പരിബ്ശാധന ജ്ിബ്യാ ഗ്ടാക്കർ ആപ്ലിബ്ക്കഷ്ൻ വഴി 

അളകവടുത്തബ്പ്പാൾ 1100 ലഭിച്ചുള്ളൂ 

 

 പണി  പൂർത്തിയാക്കി മാ ങ്ങൾ  കഴിഞ്ഞതിനാൽ   ഓഡിറ്റ ്   മയത്ത ്

കനാലിൽ കാടുകയറി കിടക്കുകയായിരുന്നു 

 കതാഴിലുറപ്പ ് കതാഴിലാളികൾ കതാഴിൽ കൃതയമായി കെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് 

i മീപവാ ികൾ ഇൽ നിന്നും അറിയാൻ  ാധിച്ചത്. 

 ഗ്പവർത്തിയുകട CIB ബ്രാർഡക് റ്റിൽഉണ്ടായിരുന്നു. 

 ജ്ിബ്യാ ഗ്ടാക്കർ ആപ്ലിബ്ക്കഷ്ൻ ഉപബ്യാരിച്ചാണ് അളവുകൾ എടുത്തത്. 

 

വാർഡ് 1 ഗ്പകൃതിദക്ഷാഭവും തവള്ളതപ്പാകവും ബാധിച്ച േുരിതബാധിത 

ഗ്പദേശങ്ങളിൽ കാലുകളുതരയും ദതാരുകളുതരയും പുനരുദ്ധാരണം. 

 

ന

മ്പ

ർ 

വർക്ക ് വർ

ക്കബ്്കാ

ഡ ്

ആരംഭിച്ച

തീയതി 

അവ ാനിച്ച

തീയതി 

എസ്റ്റിബ്മ

റ്റ്തുക 

െിലവാക്കി

യതുക 

2 ഗ്പകൃതി

ബ്ക്ഷാഭവും 

കവള്ളകപ്പാ

ക്കവും 

രാധിച്ച 

േുരിതരാധി

ത 

ഗ്പബ്േശങ്ങളി

IC/319937 18/11/2018 12/12/2018 300000 299822 
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ൽ  

പുനരുധാര

ണം 

 

 

എസ്റ്റിബ്മറ്റിൽ കാനയുകടയും 

കതാഴിലികനയും നീളം 

എംരുക്കിൽ കാനയും 

കതാടിയും നീളം 

അളകവടുത്ത് ഇബ്പ്പാൾ  കാന, 

ബ്താട് എന്നിവയുകട നീളം 

6750m 6750m 6000m 

 

ഫീൽഡ ്വി ിറ്്റ കതണ്ടത്തിയ വിവരങ്ങൾ:- 

 *എ ്റിബ്മറ്റും  എം രുക്കും ഗ്പകാരം  6750m  ആണ ് കനാലുകൾ   കാടു  കെത്തി 

,കെളി  ബ്കാരി കളഞ്ഞു വൃത്തിയാക്കിയത്.  ബ്താട ് കാട ് കവട്ി വൃത്തിയാക്കി 

അതും കൃഷ്ിയിടങ്ങളിബ്ലക്ക് ബ്താട് കവട്ിയതും.െീൽഡ ് പരിബ്ശാധന ജ്ിബ്യാ 

ഗ്ടാക്കർ ആപ്ലിബ്ക്കഷ്ൻ വഴി അളകവടുത്തബ്പ്പാൾ 6000m. 

 ജ്ിബ്യാ ഗ്ടാക്കർ പൂർണ്ണമായും അളകവടുക്കാൻ  ാധിച്ചില്ല. കാരണം പല ബ്താട് 

കളിലും കാടുബ്കറി ആയതിനാലും പാഠങ്ങളിൽ കെളി ആയതിനാലും 

അബ്ങ്ങാബ്ട്ക്ക ്അബ്ങ്ങാട്ുള്ള വഴി  ഞ്ചാരബ്യാരയം അല്ലായിരുന്നു. കതാഴിലുറപ്പ ്

കതാഴിലാളികൾ കൃതയമായി തകന്ന അവരുകട ബ്ജ്ാലി കെയ്തിരുന്നു എന്ന 

 മീപവാ ികൾ ഇൽ നിന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. 

 ഗ്പവർത്തിയുകട  CIB ബ്രാട് ്ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 
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വാർഡ് 1 മേുഴി തജ എൽ ജി കൃഷ്ി വകുപ്പുമായി  ംദയാജിച്ച് തജ എൽ ജി 

പാട്ടത്തിതനരുത്ത ഭൂമിയിൽ കൃഷ്ി അനുദയാജയം ആകാൻ 

 

ന

മ്പ

ർ 

വർക്ക ് വർ

ക്കബ്്കാ

ഡ ്

ആരംഭിച്ച

തീയതി 

അവ ാനിച്ച

തീയതി 

എസ്റ്റിബ്മ

റ്റ്തുക 

െിലവാക്കി

യതുക 

3 മങ്കുഴി കജ് 

എൽ ജ്ി 

ഉപ്പുമായി 

 ംബ്യാജ്ി

ച്്ച കജ് എൽ 

ജ്ി 

പാട്ത്തി

കനടുത്ത 

ഭൂമി 

കൃഷ്ിക്ക ്

അനുബ്യാ

ജ്യം 

ആക്കൽ 

 

IC/380455 7/2/2019 1/3/2019 293372 291770 

 

എസ്റ്റിബ്മറ്റ് 

വിസ്തീർണ്ണം 

M രുക്കികല 

വിസ്തീർണ്ണം 

അളവ് 

എടുത്തബ്പ്പാൾ 

കിട്ിയ 

വിസ്തീർണ്ണം 

റിമാർക്സ ്

6954.00sqm 6954.00sqm 5112.sqm മിക്ക കൃഷ്ികളുകട വിളകവടുപ്പ് 

കഴിഞ്ഞ ് കാടുകയറി 

കിടക്കുകയായിരുന്നു. പാടത്തുള്ള 

കൃഷ്ിയിടങ്ങളിൽ കവള്ളം കയറി 

മിക്ക കൃഷ്ികളും നശിച്ചിരുന്നു. 

 

. 

 

ഫീൽഡ ്വി ിറ്്റ കതണ്ടത്തിയ വിവരങ്ങൾ:- 

 ജ്ിബ്യാഗ്ടാക്കർആപ്ലിബ്ക്കഷ്ൻവഴിയാണ ്കൃഷ്ിസ്ഥലങ്ങൾ അളകവടുത്തു. 

  ി ഐ രി ബ്രാർഡ ്ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 
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 കൃഷ്ി കഴിഞ്ഞ കാലതാമ ം ബ്നരിട്തിനാൽ കൃഷ്ി എല്ലായിടത്തും 

പൂർണമായി കാണുവാൻ  ാധയമായില്ല. 

കതാഴിലുറപ്പ്ഗ്പവർത്തനങ്ങൾനല്ലരീതിയിൽനടന്നിരുന്നുഎന്നാണ് മീപവാ ി

കളിൽനിന്നറിയാൻകഴിഞ്ഞത്. 

 

അനുബന്ധം:- 

 

ന

മ്പർ 

രുണബ്ഭാ

ക്താവിന ്

ബ്പര ്

ഗ്പവർ

ത്തി 

എസ്റ്റി

ബ്മറ്റ ്

അളവ ്

എം 

രുക്കി

കല 

അളവ ്

പരിബ്ശാധന

യിൽ ലഭിച്ച 

അളവ ്

 

1 ഔബ് പ്പ ് വാഴ 

കൃഷ്ി 

   വാഴകൃഷ്ി 

ആയിരുന്നു 

കവള്ളകപ്പാക്ക

ത്തിൽ 

നാശനഷ്ടം 

 ംഭവിച്ചു. 

2 ഷ്ാജ്ു വാഴ 

കൃഷ്ി 

   വാഴകൃഷ്ി 

ഉണ്ടായിരുന്നു 

3 ബ്ജ്ാ െ ് മഞ്ഞൾ 

പയർ

കൃഷ്ി 

  180m2 മഞ്ഞളും 

പയറും 

കൃഷ്ിയായിരു

ന്നു 

 

എന്നാൽ 

കവള്ളം 

കയറി 

നാശനഷ്ടം 

 ംഭവിച്ചിരി

ക്കുന്നു. 

 

4 ഔബ് പ്പ ് കപ്പ 

െയർ 

എന്നീ 

കൃഷ്ി

കൾ 

ആയി

രുന്നു 

    

5 വറീേ് കപ്പ 

കൃഷ്ി 

  650m2 കപ്പ കൃഷ്ി 

ആയിരുന്നു 

6 ബ്താമ മഞ്ഞൾ 

കൃഷ്ി 

വാഴ 

  565m2  

മഞ്ഞൾ 

കൃഷ്ിയും 
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കൃഷ്ി വാഴ 

കൃഷ്ിയും 

ആയിരു 

വീട്ിൽ 

തകന്നയാണ് 

കെയ്തിരുന്നത്. 

7 വർക്കി വാഴ 

കൃഷ്ി 

  1105m2 വാഴകൃഷ്ി 

ആയിരുന്നു. 

8 ഔബ് പ്പ ് പയർ 

കൃഷ്ി 

കവണ്ട 

കൃഷ്ി 

  1050m2 പയറു 

കൃഷ്ിയും 

കവണ്ട 

കൃഷ്ിയും 

ആയിരുന്നു 

കെയ്തിരുന്നത് 

എന്നാൽ 

ഇതിന്കറ 

വിളകവടുപ്പ ്

കഴിഞ്ഞിരു

ന്നു 

9 കപലി കപ്പ 

കൃഷ്ി 

   കപ്പ കൃഷ്ി 

ആയിരുന്നു 

വിളകവടുപ്പ ്

കഴിഞ്ഞ ്

കാടുകയറി 

കിടന്ന അളവ ്

എടുക്കാൻ 

 ാധിച്ചില്ല 

10 ബ്താമ ് വാഴകൃ

ഷ്ി 

  1065m2 വാഴകൃഷ്ി 

ആയിരുന്നു 

കവള്ളകപ്പാക്ക

ത്തിൽ 

നാശനഷ്ടം 

 ംഭവിച്ചു 

11 ബ്മരി വാഴ 

കൃഷ്ി 

  497m2 

 

 

വാഴകൃഷ്ി 

ആയിരുന്നു 
 

 

 ഫീൽഡ ്വി ിറ്്റ കതണ്ടത്തിയ വിവരങ്ങൾ:- 

 എം രുക്കിൽ ബ്റായൽറ്റി അനു രിച്്ച ഓബ്രാരുത്തരുകടയും ബ്പര ് കൃഷ്ി 

ഇറക്കിയിരുന്ന ഭൂമിയുകട അളവും വയക്തമായി ബ്രഖകപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. 

*ഭൂരിഭാരവും കൃഷ്ിയുകട വിളകവടുപ്പ ് കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതിനാൽ 

അളകവടുപ്പ ്അ ാധയമായിരുന്നു. 
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 കൃഷ്ിയിടങ്ങൾകാട്പിടിച്ചതിനാൽഅളകവടുപ്പ്  ാധയമായിരുന്നില്ല. 

 പാഠങ്ങൾ കെയ്തിരുന്ന കൃഷ്ിയിടങ്ങളിൽ കവള്ളം കയറിയതികന തുടർന്്ന 

കൃഷ്ികൾക്ക് നാശനഷ്ടങ്ങൾ  ംഭവിച്ചിരുന്നു. 

 കതാഴിലുറപ്പ ്കതാഴിലാളികൾ കൃതയമായി അവരുകട കതാഴിൽ കെയ്തിരുന്നു 

എന്ന് ഉടമസ്ഥരിൽ നിന്നും അയൽവാ ികളിൽ നിന്നും അറിയാൻ 

 ാധിച്ചു. 

  ി ഐ രി ബ്ൊർഡ ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എം രുക്കിൽ  ി ഐ രി 

ബ്രാർഡിന ്3000 രൂപ കാണിച്ചിരുന്നു. 

 

 

വാർഡ് 1 കൃഷ്ി വകുപ്പുമായി  ംദയാജിച്ച ് തജ എൽ ജി പാട്ടത്തിതനരുത്ത 

സ്ഥലത്ത് കൃഷ്ിക് നിലതമാരുകൽ 

 

ന

മ്പ

ർ 

വർക്ക ് വർ

ക്കബ്്കാ

ഡ ്

ആരംഭിച്ച

തീയതി 

അവ ാനിച്ച

തീയതി 

എസ്റ്റിബ്മ

റ്റ്തുക 

െിലവാക്കി

യതുക 

4 കൃഷ്ി 

വകുപ്പുമാ

യി 

 ംബ്യാജ്ിച്്ച 

കജ് എൽ ജ്ി 

പാട്ത്തികന

ടുത്ത 

സ്ഥലത്ത് 

കൃഷ്ിക്ക ്

നിലകമാരു

ക്കൽ765 

If/400778 14/3/19 27/3/19 298741 295102 

 

 

 

എസ്റ്റിബ്മറ്റ് 

അനു രിച്ചുള്ള 

അളവ് 

എംരുക്കിൽ 

കാണിക്കുന്ന 

അളവ ്

അളകന്നടുത്ത 

അളവ ്

റിമാർക്സ ്
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7057.50 7057.50sqm 4563sqm മിക്ക കൃഷ്ികളുകട വിളകവടുപ്പ ്

കഴിഞ്ഞതിനാൽ കാട ് ബ്കറി 

കിടക്കുകയായിരുന്നു 

അതിനാൽ അളകവടുക്കൽ 

അ ാധയമായിരന്നില്ല  

െില കൃഷ്ിയിടങ്ങളിൽ കവള്ളം 

കയറി നാശ നഷ്ടങ്ങൾ 

 ംഭവിച്ചിരുന്നു. 

 

 

അനുബന്ധം:- 

ന

മ്പ

ർ 

ഗുണദഭാക്താ

വിന്തറദപര ്

ഗ്പവ

ർ

ത്തി 

എസ്റ്റി

ദമറ്റി

തല 

അളവ ്

എം 

ബു

കി

തല 

അള

വ ്

പരിദശാധനയിൽ

കതണ്ടത്തിയഅളവ ്

റിമാർക്സ ്

1  റാബ്െൽ പയർ 

കൃ

ഷ്ി 

   പയർ 

കൃഷ്ി 

ആയിരു

ന്നു 

എന്നാൽ 

കവള്ളകപ്പാ

ക്കത്തിൽ 

നശിച്ചു

ബ്പായി 

 

2 ഔബ് പ്പ ്

 

വാഴ 

കൃ

ഷ്ി 

  950m2 വാഴകൃഷ്ി 

ആയിരു

ന്നു 

പകുതി

യും 

നശിച്ചു

ബ്പായി 

കവള്ളകപ്പാ

ക്കത്തിൽ 
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3 പീറ്റർ കപ്പ 

കൃ

ഷ്ി 

   കപ്പ കൃഷ്ി 

ആയിരു

ന്നു 

വിളകവടു

പ്പ് 

കഴിഞ്ഞി

രുന്നു.  

4 ഗ്ൊൻ ി ് മഞ്ഞ

ൾ, 

വാഴ 

എന്നീ 

കൃ

ഷ്ിക

ൾ 

  600m2 മഞ്ഞളും 

വാഴയും 

കുറകച്ചാ

കക്ക ആണ ്

കാണാൻ 

 ാധിച്ചു

ള്ളൂ 

5  വറീേ് വാഴ 

കൃ

ഷ്ി 

   വിളകവടു

പ്പ് 

കഴിഞ്ഞ

തിനാൽ 

കൃഷ്ിസ്ഥ

ലം 

കാടുകയ

റി 

കിടക്കുക

യായിരു

ന്നു 

ആയതിനാ

ൽ 

അളകവടു

ക്കൽ 

 ാധയമാ

യില്ല 

 

6 ബ്ഗ്ര ി 

പൗബ്ലാ ് 

വാഴ 

കൃ

ഷ്ി 

   കവള്ളകപ്പാ

ക്കത്തിൽ 

നാശനഷ്ടം 

 ംഭവിച്ചു 

7 ബ്വലായുധൻ വാഴ 

ബ്െമ്പ ്

എന്നീ 

  875m2 വാഴകൃഷ്ി 

ആയിരു

ന്നു 
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കൃ

ഷ്ിക

ൾ 

എന്നാൽ 

പകുതി 

കൂടുതലും 

നശിച്ചു

ബ്പായിരു

ന്നു. ബ്െമ്പ ്

കൃഷ്ിയും 

ഉണ്ടായിരു

ന്നു 

8 കുമാരൻ പയർ 

കൃ

ഷ്ി 

   കവള്ളകപ്പാ

ക്കത്തിൽ 

പയർ 

കൃഷ്ി 

പൂർണമാ

യും 

മുങ്ങിബ്പ്പാ

യി 

9 ഔബ് പ്പ ് വാഴ 

കൃ

ഷ്ി 

   കാട് ബ്കറി 

കിടക്കുക

യായിരു

ന്നു 

അളകവടു

ക്കാൻ 

 ാധിച്ചില്ല 

10 ബ്ജ്ാഷ്ി കപ്പ 

കൃ

ഷ്ി 

   കപ്പ 

കൃഷ്ിയു

കട 

വിളകവടു

പ്പ് 

കഴിഞ്ഞ

തിനാൽ 

കാട് ബ്കറി 

കിടക്കുക

യായിരു

ന്നു 

അതിനാൽ 

അളകവടു

പ്പു 

 ാധയമാ

യില്ല 
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11 ബ് വയർ വാഴ 

കൃ

ഷ്ി 

  250m2 വാഴകൃഷ്ി 

കവള്ളകപ്പാ

ക്കത്തിൽ 

നശിച്ചു

ബ്പായിരു

ന്നു.  

 

12 ബ്മാളി വാഴ 

കൃ

ഷ്ി 

  1050m2 വാഴകൃഷ്ി 

ആയിരു

ന്നു 

പകുതി

യും 

നശിച്ചു

ബ്പായിരു

ന്നു 

 

13 ബ്പാൾ വാഴ 

കൃ

ഷ്ി 

  782m2 വാഴകൃഷ്ി 

ആയിരു

ന്നു 

 

14 ബ്മരി പയർ 

കൃ

ഷ്ി 

   പയർ 

കൃഷ്ി 

ആയിരു

ന്നു 

വിളകവടു

പ്പ് 

കഴിഞ്ഞി

രുന്നു 

അതിനാൽ 

കാടുകയ

റി 

കിടന്നതി

നാൽ 

അളകവടു

ക്കാൻ 

 ാധിച്ചില്ല 

  

15 ബ്താമാ കുരയൻ വാഴ 

കൃ

ഷ്ി 

   കാടുബ്കറി 

കിടന്നതി

നാൽ 

അളകവടു

ക്കാൻ 

ബ്പാകാൻ 

 ാധയമല്ലാ

യിരുന്നു 
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വാഴകൃഷ്ി 

ആയിരു

ന്നു 

 മീപവാ

 ികൾ 

നിന്നും 

അറിയാൻ 

കഴിഞ്ഞു 

16 അയ്യപ്പൻ പച്ച

ക്കറി 

കൃ

ഷ്ി 

ആ

യിരു

ന്നു 

   പാടത്ത ്

പച്ചക്കറി 

കൃഷ്ി 

ആയിരു

ന്നു കാട ്

ബ്കറി 

കിടന്നതി

നാൽ 

അളകവടു

പ്പ് 

 ാധയമല്ല.  

 

 

 

 

അനുബന്ധം ഫീൽഡ ്വി ിറ്്റ കതണ്ടത്തിയ വിവരങ്ങൾ:- 

 

 ഗ്പവർത്തിയുകട  ി. ഐ. രി  ബ്രാർഡക് റ്റിൽകാണാൻ ാധിച്ചില്ല.  

എന്നാൽഎംരുക്കിൽ CIB  യുകടതായി 3000 രൂപ കാണിച്ചിട്് ഉണ്ടായിരുന്നു 

 എം രുക്കിൽ ഓബ്രാരുത്തരുകടയും അളവ്  തിരിച്്ചഎഴുതിയിരുന്നില്ല. 

 ജ്ിബ്യാ ഗ്ടാക്കർ ഉപബ്യാരിച്ച അളകവടുപ്പ് പൂർണ്ണമാക്കാൻ  ാധയമല്ലായിരുന്നു. 

കാരണം മിക്ക കൃഷ്ിയിടങ്ങളിലും വിളകവടുപ്പ ് കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതിനാൽ 

കാടുകയറി കിടക്കുകയായിരുന്നു. കവള്ളവും കെളിയും നിറഞ്ഞിരുന്ന 

അതിനാൽ പാടബ്ത്തക്ക ്ബ്പാകാനും  ാധയമല്ല. 

 കതാഴിലുറപ്പ ് കതാഴിലാളികൾ നല്ല രീതിയിൽ തകന്ന അവരുകട ബ്ജ്ാലി 

കെയ്തിരുന്നുകവന്്ന വീട്ുകാരിൽ നിന്നും അയൽവാ ികളിൽ നിന്നും അറിയാൻ 

 ാധിച്ചു ഇത് തികച്ചും അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നതാണ ്

 ഉടമസ്ഥരിൽ നിന്നും അറിയാൻ  ാധിച്ചത് ഇത് തികച്ചും ഉപകാരഗ്പേമായിരുന്നു 

എന്നാൽ കവള്ളം കയറി കുബ്റ കൃഷ്ികൾ നശിച്ചു എന്നും ആണ ് അറിയാൻ 

കഴിഞ്ഞത്. 
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കതണ്ടത്തലുകളുംനിരീക്ഷണങ്ങളും 

 പഞ്ചായത്തിൽ ൂക്ഷിബ്ക്കണ്ട 7 രജ്ിസ്റ്ററുകൾകൃതയതബ്യാകട ൂക്ഷിച്ചിട്ുണ്്ട. 

 വി.എമ്മ്. ി.യുകടപരിബ്ശാധനകൃതയമായിനടക്കുകയും,അത് ക റ്റ ്

ഡയറിയിൽ ബ്രഖകപ്പടുത്തിയതുംകാണാനക്ഴിഞ്ഞു. 

 കതാഴിലുറപ്പഉ്ബ്േയാരസ്ഥർമികച്ചരീതിയിൽഗ്പവർത്തനങ്ങൾആ ൂഗ്തണംകെയ്യു

കയുംനടപ്പിലാക്കുന്നുകണ്ടന്നുംമനസ്സിലാക്കാനക്ഴിഞ്ഞു. 

 

മാൻദതാര് നീർത്തരത്തിൽ ഉൾതപ്പരുന്ന മഴകുഴി നിർമ്മാണം. 

 

ന

മ്പർ 

വർക്ക ് വർ

ക്കബ്്കാ

ഡ ്

ആരംഭിച്ച

തീയതി 

അവ ാനിച്ച

തീയതി 

എസ്റ്റിബ്മ

റ്റ്തുക 

െിലവാക്കി

യതുക 

5 മാബ്താട ് 

നീർത്തട

ത്തിൽ 

ഉൾകപ്പടു

ന്ന 

മഴക്കുഴി 

നിർമ്മാ

ണം 

IF/306566 

 

29-10-18 12-11-18 198262 197979 

 

എസ്റ്റിബ്മറ്റിൽ മഴക്കുഴി 

കളുകട എണ്ണം 

എംരുക്കിൽ മഴ 

കുഴികളുകട എണ്ണം 

പരിബ്ശാധനയിൽ ലഭിച്ച 

എണ്ണം 

1000 1000 138 

 

✓ഫീൽഡ് വി ിറ്റിങ്ങിൽ കതണ്ടത്തിയ വിവരങ്ങൾ :- 

 എ ്റിബ്മറ്റും എം രുക്കും ഗ്പകാരം  1000 മഴക്കുഴികൾ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 

പബ്ക്ഷ 26 വീടുകൾ കയറിയതിൽനിന്നും 138 മഴക്കുഴികൾ മാഗ്തബ്മ എണ്ണാൻ  

 ാധിച്ചുള്ളൂ. രാക്കിയുള്ളവയിൽ െിലത് ഗ്പളയം കയറി നികന്നു ബ്പാവുകയും 

മറ്റു െിലതിൽ വീട്ുകാർ കൃഷ്ി കെയ്യുകയും കെയ്തിരുന്നു. 

എന്നാൽകതാഴിലുറപ്പ്ഗ്പവർത്തനങ്ങൾനല്ലരീതിയിൽനടന്നിരുന്നുഎന്നാണ് മീ

പവാ ികളിൽനിന്നറിയാൻകഴിഞ്ഞത്. 



26 
 

 അളകവടുക്കാൻകാലതാമ ംബ്നരിട്തിനാൽമഴക്കുഴികൾ  കാടുകയറിബ്യാ 

മണ്ണഇ്ടിബ്ഞ്ഞാനശിച്ചിരുന്നു 

മഴക്കുഴികൾഭാരികമായിഒകക്കമാഗ്തമാണക്ാണാൻ ാധിച്ചത്,  

നീളബ്മാവീതിബ്യാആഴബ്മാഅളകന്നടുക്കാൻ ാധിച്ചില്ല. 

 ഭാരികമാകയങ്കിലുംകണ്ടകുഴികകളആസ്പേമാക്കിയാണ്എണ്ണംഎടുത്തത്. 

 പലയിടങ്ങളിലും മഴ കുഴികളിൽ കൃഷ്ി കെയ്തിരുന്നു. 

 ഉടമസ്ഥബ്രാട്സം ാരിച്ചതിൽനിന്നുംഅവർ ംഗ്തപ്തർആകണന്നുംപധതിഗ്പബ്യാജ്

നകരമാകണന്നുംമന ിലായി. 

 ഗ്പവർത്തിയുകട CIB ബ്രാർഡ ്കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

 

 

 

 

 

 

അനുബന്ധം 

ന

മ്പ

ർ 

രുണബ്ഭാ

ക്താവി

ന്കറബ്പര ്

ഗ്പ

വർ

ത്തി 

എസ്റ്റിബ്മറ്റ്/ 

കമഷ്രക്മ

ന്റ്രുക്ക്ഗ്പ

കാരം- 

അളവ് 

പരിബ്ശാധനയി

ൽകകണ്ടത്തിയ

അളവ ്

റിമാർക്സ ്

1 ബ്ഗ്ത യാമ്മ 

പൗബ്ലാ ് 

മഴ

കു

ഴി 

 1 എണ്ണം 11 മഴക്കുഴികൾ കുഴിച്ചിരുന്നു. 

ഗ്പളയത്തിൽ എല്ലാം നികന്നു 

ബ്പായിരുന്നു. 1 കുഴിയിൽ 

കതങ്്ങ നട്ിരുന്നു. 

അതിനാൽതകന്നഅളകവടു

ക്കാൻ ാധിച്ചില്ല. 

 

2 ബ്മരി 

റാബ്െൽ 

മഴ

കു

ഴി 

  5 മഴക്കുഴി കുത്തിയിരുന്നു. 

പബ്ക്ഷ ഇബ്പ്പാ ആ സ്ഥലത്ത ്

വീടു പണി 

നടക്കുകയായിരുന്നു. 

3 റീന 

ഗ്ൊൻ ി

മഴ

ക്കു

 10 എണ്ണം എല്ലാ കുഴിയിലും കതങ്്ങ,വാഴ 
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 ് ഴി എന്നിവ കൃഷ്ി കെയ്തിരുന്നു 

4 ബ്റാ ി 

ബ്േവ ി 

മഴ

ക്കു

ഴി 

 20 എണ്ണം അളന്നുതിട്കപ്പടുത്താൻ ാധി

ക്കാത്തവയായിരുന്നു.ഭാരിക

മാകയങ്കിലും കണ്ട 

കുഴികളുകട എണ്ണം എടുത്തു. 

മഴ കുഴികളിൽ എല്ലാം തകന്ന 

വാഴ കൃഷ്ി കെയ്തിരുന്നു. 

5  ാലി 

ബ് വയർ 

മഴ

ക്കു

ഴി 

 20 എണ്ണം 52 മഴകുഴി  കുഴിച്ചിരുന്നു. 

പബ്ക്ഷ ഗ്പളയത്തിൽ 

പകുതിയും നികന്നു 

ബ്പായിരുന്നു. 2 എണ്ണത്തിനക്റ  

അളകവടുക്കാൻ  ാധിച്ചു 

6 െിന്നമ്മ 

ബ്ജ്ാർജ്് 

മഴ

ക്കു

ഴി 

 8 എണ്ണം 7 എണ്ണത്തിൽ കതങ്്ങ 

നട്ിരുന്നു.1 എണ്ണം ബ്വസ്റ്റ ്കുഴി 

ആക്കിയിരുന്നു. 

 

7 കുട്ി 

ഹരിഹര

ൻ 

മഴ

ക്കു

ഴി 

 6 എണ്ണം 5 എണ്ണത്തിൽ വാഴ നട്ിരുന്നു. 1 

എണ്ണം കരിയില മൂടി 

ബ്പായിരുന്നു. 

8 ശാത 

വിശവംഭര

ൻ 

മഴ

ക്കു

ഴി 

 8 എണ്ണം 4 എണ്ണത്തിൽ കെടിയും 3 

എണ്ണത്തിൽ വാഴയും1 എണ്ണം  

ബ്വസ്റ്റ് കുഴിയായും  

ഉപബ്യാരിച്ചിരുന്നു 

9 ബ്മരി 

ശൗരു 

മഴ

ക്കു

ഴി 

 6 എണ്ണം 5 എണ്ണത്തിൽ വാഴ നട്ിരുന്നു 

ഒരു കുഴി മൂടി ബ്പായിരുന്നു. 

10 എൽ ി 

ബ്ജ്ാർജ്് 

മഴ

ക്കു

ഴി 

 6 എണ്ണം 4 എണ്ണത്തിൽ വാഴ നട്ിരുന്നു. 2 

എണ്ണം മൂടി ബ്പായിരുന്നു. 
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11 ആനി 

ബ്ജ്ാ ് 

മഴ

ക്കു

ഴി 

 6 എണ്ണം 5 കുഴികൾ ഭാരികമായി 

നികന്നു ബ്പായിരുന്നു.1 എണ്ണം 

കരിയില മൂടി ബ്പായിരുന്നു. 

12 ജ്ാൻ ി 

ബ്ജ്ായ ്

മഴ

ക്കു

ഴി 

 3 എണ്ണം വീട്ിൽ ആൾ ഇല്ലായിരുന്നു. 

പബ്ക്ഷ തുറസ്സായ 

സ്ഥലമായതിനാൽ 3 കുഴികൾ 

എണ്ണാൻ  ാധിച്ചു 

13 ബ്ഗ്ത യാമ്മ 

ലംരായ ്

മഴ

ക്കു

ഴി 

 3 എണ്ണം 2 എണ്ണത്തിൽ വാഴ വച്ചിരുന്നു. 

1 എണ്ണം ബ്വസ്റ്റ ്കുഴിയായി 7. 

14 കപാന്നമ്മ മഴ

ക്കു

ഴി 

  4 ക ന്റ ് സ്ഥലം മാഗ്തബ്മ 

ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. രണ്്ട 

മഴക്കുഴി കുഴിച്ചിരുന്നു. പബ്ക്ഷ 

ഗ്പളയം വന്നബ്പ്പാൾ രണ്ടും 

നികന്നു ബ്പായിരുന്നു. 

അതിനാൽ ഒന്നും കാണുവാൻ 

 ാധിച്ചില്ല. 

15 തങ്കമ്മ മഴ

ക്കു

ഴി 

  31/2 ക നറ്് സ്ഥലത്ത ് 2 

കുഴിയാണ ് കുഴിച്ചിരുന്നത്. 

വീടുപണി യുമായി 

രന്ധകപ്പട്്  

സ്ഥലമില്ലാത്തതിനാ ൽ 2 

കുഴിയിലും മണ്ണടിച്ചിരുന്നു 

16 ജ്ിൻ ി മഴ

ക്കു

ഴി 

  ഒന്നും കാണുവാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

വീട്ിൽ ആൾ ഇല്ലായിരുന്നു. 

അയൽവാ ി 

 ാക്ഷയകപ്പടുത്തി യിട്ുമില്ല 

17 ബ്മരി 

വിൻക 

ന്റ ്

മഴ

ക്കു

ഴി 

 5 എണ്ണം 1 എണ്ണത്തിൽ കപ്പ നട്ിരുന്നു. 4 

എണ്ണം ഭാരികമായി മണ്ണ് മൂടി 

ബ്പായിരുന്നു. 

18 T. P ശൗരു മഴ

ക്കു

ഴി 

 7 എണ്ണം 7 എണ്ണവും ഗ്പളയത്തിൽ 

ഭാരികമായി നികന്നു 

ബ്പായിരുന്നു. 
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19 കപലി 

ഔബ് പ്പ ്

മഴ

ക്കു

ഴി 

  കൃഷ്ി കാണുവാൻ 

 ാധയമായില്ല 

 

20 

ഏലിയാമ്മ 

ബ്ജ്ാ ് 

മഴ

ക്കു

ഴി 

 5 എണ്ണം കവള്ളം കയറി എല്ലാം തകന്ന 

ഭാരികമായും നികന്നു 

ബ്പായിരുന്നു 

21 ബ്റാ ി 

വർരീ ് 

മഴ

ക്കു

ഴി 

 5 എണ്ണം 25 എണ്ണം കുഴിച്ചിരുന്നു. കുബ്റ 

കവള്ളകപ്പാക്കത്തിൽ നികന്നു 

ബ്പാവുകയും മറ്റു െിലതിൽ 

വാഴ കൃഷ്ി കെയ്യുകയും 

കെയ്തിരുന്നു. 

 

22 

ഏലയ  

മത്തായി 

മഴ

ക്കു

ഴി 

  മഴക്കുഴികൾ ഒന്നും തകന്ന 

കാണുവാൻ  ാധയമായില്ല 

23 ബ്റാ ി 

ബ്താമ ് 

മഴ

ക്കു

ഴി 

 6 എണ്ണം എല്ലാം ഭാരികമായി നികന്ന 

നിലയിലായിരുന്നു 

24 വത്സ 

രാജ്ൻ 

മഴ

ക്കു

ഴി 

 3 എണ്ണം ഗ്പളയം കയറി എല്ലാം നികന്ന  

നിലയിലായിരുന്നു 

25  ുമതി 

തങ്കപ്പൻ 

മഴ

ക്കു

ഴി 

 5 എണ്ണം എല്ലാം കരിയില മൂടി 

കിടക്കുകയായിരുന്നു. 

26 എൽ ി 

ബ് വയർ 

മഴ

ക്കു

ഴി 

 5 എണ്ണം 2 എണ്ണം ഭാരികമായി 

നിക്കുന്നു ബ്പാവുകയും, 3 

എണ്ണത്തിൽ വാഴ നടുകയും 

കെയ്തിരുന്നു. 
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വാർഡ് 1: ഗ്പകൃതിദക്ഷാഭവും തവള്ളതപ്പാകവും ബാധിച്ച േുരിതബാധിത 

ഗ്പദേശങ്ങളിൽ കാനകളുതര പുനരുദ്ധാരണം റീച്ച് 2 

 

ന

മ്പ

ർ 

വർക്ക ് വർ

ക്കബ്്കാ

ഡ ്

ആരംഭിച്ച

തീയതി 

അവ ാനിച്ച

തീയതി 

എസ്റ്റിബ്മ

റ്റ്തുക 

െിലവാക്കി

യതുക 

6 ഗ്പകൃതി

ബ്ക്ഷാഭവും 

കവള്ളകപ്പാ

ക്കവും 

രാധിച്ച 

േുരിതരാധി

ത 

ഗ്പബ്േശങ്ങളി

ൽ 

കാനകളുകട 

പുനരുധാര

ണം 

IC/319938 9-01-19 12-01-19 300000 298707 

 

 

എസ്റ്റിബ്മറ്റിൽ കാനകളുകട 

നീളം 

എംരുക്കിൽ കാനകളുകട 

നീളം 

അളകന്നടുത്ത കാനകളുകട 

നീളം 

6950 മീറ്റർ 6950 മീറ്റർ 7090 മീറ്റർ 

 

✓ഫീൽഡ് വി ിറ്റിങ്ങിൽ കതണ്ടത്തിയ വിവരങ്ങൾ :- 

 എ ്റിബ്മറ്റും  എം രുക്കും ഗ്പകാരം  6950 മീറ്റർ  ആണ് കാനകളുകട നീളം 

ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ നാല് കാനകൾ പരിബ്ശാധിച്ചതിൽ നിന്നും ബ്ടാട്ൽ 7090 

മീറ്റർ നീളം ആണ് കിട്ിയത്. ഇതിൽ ഒരു കാനയുകട കുറച്്ച ഭാരം കാടുപിടിച്്ച 

കിടക്കുകയായിരുന്നു. 

 എന്നാൽ കതാഴിലുറപ്പ ് ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ 

നടന്നിരുന്നുകവന്ന്സമീപവാ ികളിൽ നിന്്ന അറിയാനക്ഴിഞ്ഞു.. 

 ജ്ിബ്യാ ഗ്ടാക്കർ ഉപബ്യാരിച്ചാണ് അളവുകൾ എടുത്തത്. 
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 ഗ്പവർത്തിയുകട CIB ബ്രാർഡ്  കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 

 എന്നാൽഎംരുക്കിൽ CIB  യുകടതായി 3000 രൂപ കാണാൻ ാധിച്ചു 

 

വാർഡ് 1: മൃഗ ംരക്ഷണ വകുപ്പുമായി  ംദയാജിച്ച് തീറ്റപ്പുൽ കൃഷ്ികായി 

നിലതമാരുകൽ. 

ന

മ്പർ 

വർക്ക ് വർ

ക്കബ്്കാ

ഡ ്

ആരംഭിച്ച

തീയതി 

അവ ാനിച്ച

തീയതി 

എസ്റ്റിബ്മ

റ്റ്തുക 

െിലവാക്കി

യതുക 

7 മൃര ംര

ക്ഷണ 

വകുപ്പുമാ

യി 

 ംബ്യാജ്ി

ച്്ച 

തീറ്റപ്പുൽ 

കൃഷ്ിക്കാ

യി 

നിലകമാരു

ക്കൽ 

 

IF/387919 25-2-19 19-3-19 197587 189024 

 

 

എസ്റ്റിബ്മറ്റികല area M രുക്കിലുള്ള area അളകന്നടുത്ത area 

5360.6 sqm 5360.6 sqm 3202 sqm 

 

✓ഫീൽഡ് വി ിറ്റിങ്ങിൽ കതണ്ടത്തിയവിവരങ്ങൾ :- 

 6 ബ്പരുകട ഭൂമി  ന്ദർശിച്ചതിൽ നിന്നും 4  ബ്പരുകട ഭൂമിയുകട അളവ ്എടുക്കാബ്ന 

 ാധിച്ചുള്ളൂ. ഒരാളുകട ഭൂമി ബ്താടിന്കറ അരികിൽ ആയിരുന്നു. അബ്ങ്ങാട്ുള്ള 

വഴി ബ്മാശമായതിനാൽ അബ്ങ്ങാട് ് ബ്പാകാബ്നാ  അളകവടുക്കാബ്നാ   ാധിച്ചില്ല. 

മകറ്റാരാളുകട ഭൂമി കാടുപിടിച്ചു കിടക്കുകയായിരുന്നു. പബ്ക്ഷ ആ ഭൂമിയുകട 

ബ്ൊബ്ട്ാ എടുക്കാബ്നാ ഗ്പവർത്തി നടന്നിരുന്നു എന്ന ് ാക്ഷയകപ്പടുത്താബ്നാ  ആ 

വീട്ുകാർ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. 
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 മറ്റ ് 5 ബ്പരുകട ഭൂമിയിൽ തീറ്റപ്പുൽ കൃഷ്ി കെയ്തിരുന്നു എന്്ന അയൽവാ ികൾ 

 ാക്ഷയകപ്പടുത്തിയിട്ുണ്്ട. 

 ജ്ിബ്യാഗ്ടാക്കർ ആപ്ലിബ്ക്കഷ്ൻവഴിയാണ് അളകവടുത്തത്. 

 ഗ്പവർത്തിയുകട CIB ബ്രാർഡ ്കാണുവാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

 എന്നാൽഎംരുക്കിൽ CIB  യുകടതായി 3000 രൂപ കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

 *ഗ്പവർത്തിപരിബ്ശാധന മയത്ത ് ഗ്പവർത്തി നടന്ന ഒരിടത്തും തീറ്റപ്പുൽകൃഷ്ി 

കാണുവാൻ  ാധിച്ചില്ല. എല്ലാം തകന്ന ഗ്പളയത്തിൽ നശിച്ചുബ്പായിരുന്നു. ബ്ശഷ്ം 

കുറച്ചുബ്പർ വീണ്ടും പല കൃഷ്ികളും കെയ്യുകയും െിലർ  ഭൂമി കവറുകത 

ഇട്ിരിക്കുകയും ആയിരുന്നു. 

 *m.book ൽ ഗ്പവർത്തി നടന്ന ഭൂമിയുകട അഗ്ഡ ും അളവും ഒന്നും വയക്തമായി 

കകാടുത്തിരുന്നില്ല. 

 ഉടമസ്ഥബ്രാട്സം ാരിച്ചതിൽനിന്നുംഅവർ ംഗ്തപ്തർആകണന്നുംപധതിഗ്പബ്യാജ്

നകരമാകണന്നുംമന ിലായി. 

 

അനുബന്ധം 

ന

മ്പ

ർ 

രുണബ്ഭാക്താ

വിനക്റബ്പര ്

ഗ്പവർ

ത്തി 

എസ്റ്റിബ്മറ്റ്/ 

കമഷ്രക്മ

ന്റ്രുക്ക്ഗ്പകാ

രം- അളവ ്

പരിബ്ശാധനയിൽക

കണ്ടത്തിയഅളവ ്

റിമാർക്സ ്

1 ബ്റാ  

ബ്േവ ി 

തീറ്റപ്പു

ൽകൃഷ്ി 

 1406m2 തീറ്റപ്പുൽ 

കൃഷ്ി 

കെയ്തിരുന്നു. 

ഗ്പളയം 

കയറി 

നശിച്ച 

അതിനുബ്ശ

ഷ്ം ഭൂമി 

കവറുകത 

കിടക്കുന്നു. 

2 കജ്സ്സി  ാനി തീറ്റപ്പു

ൽകൃഷ്ി 

 840m2 തീറ്റപ്പുൽ 

കൃഷ്ി 

കെയ്തിരുന്നു. 

ഗ്പളയം 

കയറി 

നശിച്ച 

അതിനുബ്ശ
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ഷ്ം ഭൂമി 

കവറുകത 

കിടക്കുന്നു. 

3 ബ്ഗ്ത യാമ്മ 

ബ്താമ ് 

തീറ്റപ്പു

ൽകൃഷ്ി 

 462m2 തീറ്റപ്പുൽ

കൃഷ്ി 

നശിച്ചുബ്പാ

യിരുന്നു. 

ഇബ്പ്പാ 

നാകള 

കുറച്്ച 

ഭൂമിയിൽ 

മഞ്ഞളും 

രാക്കിയു

ള്ളവ 

കവറുകത

യും 

കിടക്കുന്നു. 

4 ലീലാമ്മ പീറ്റർ തീറ്റപ്പു

ൽകൃഷ്ി 

 320m2 തീറ്റപ്പുൽ 

കൃഷ്ി ക്കു 

ബ്ശഷ്ം 

ഇബ്പ്പാൾ 

വാഴകൃഷ്ി 

കെയ്തിരുന്നു. 

5 ബ്ഗ്ത യാമ്മ 

ഗ്രിബ്രാറിയ ് 

തീറ്റപ്പു

ൽകൃഷ്ി 

 930m2 തീറ്റപ്പുൽ 

കൃഷ്ി ക്കു 

ബ്ശഷ്ം 

ഇബ്പ്പാ 

ഒന്നും 

കെയ്യുന്നില്ല. 

6 എൽ ി 

പൗബ്ലാ ് 

തീറ്റപ്പു

ൽകൃഷ്ി 

  ഭൂമി 

കാടുപിടി

ച്ചു 

കിടക്കുക

യായിരുന്നു. 

അളകവടു

ക്കാബ്നാ 

ബ്ൊബ്ട്ാ 

എടുക്കാ
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ബ്നാ 

വീട്ുകാർ 

 മ്മതിച്ചില്ല

. 

 

 

 

 

 

കതണ്ടത്തലുകളും നിരീക്ഷണങ്ങളും 

 

 കതാഴിലിന ് അബ്പക്ഷിച്്ച 15 േിവ ത്തിനുള്ളിൽ തകന്ന കതാഴിൽ കാർഡ ്

ലഭിക്കുന്നുണ്്ട. 

 ക റ്റിൽ കുടികവള്ളം ലഭയമാകുന്നുണ്്ട. 

 കതാഴിൽ ആവശയകപ്പട് ്15 േിവ ത്തിനുള്ളിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല. പരാതി നൽകാനും 

 ാധയമല്ല അങ്ങകന പരാതി നൽകിയാൽ തകന്ന  അവർ ഒറ്റകപ്പടുന്ന 

അവസ്ഥയാണ ്എന്്ന കതാഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു. 

 15 േിവ ത്തിനകം കതാഴിൽ ലഭിച്ചികല്ലങ്കിൽ കതാഴിലില്ലായ്മ ബ്വതനം 

ലഭിക്കുകമന്്ന കതാഴിലാളികൾക്ക് അറിവില്ലായിരുന്നു. അതുകകാണ്ടുതകന്ന 

ബ്വേന ലഭയമാകുന്നില്ല. 

 താമ സ്ഥലത്തിന് 5 കിബ്ലാമീറ്റർ െുറ്റളവിൽ തകന്നയാണ ് കതാഴിൽ 

കെയ്യാറുള്ളത്. ഒരു കതാഴിലാളി മാഗ്തം ഇങ്ങകന 5 കിബ്ലാമീറ്റർ അപ്പുറം 

ബ്പായിരുന്നു അന്്ന കൂലിയുകട 10% അധികമായി ലഭിച്ചു എന്നാണ ് അറിയാൻ 

കഴിഞ്ഞത്. 

 2008 ൽ  ടാർപ്പായ, ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ് കിറ്റ്, രൂട്ും കയ്യുറയും എന്നിവ ലഭയമായിരുന്നു 

ഇന്്ന ലഭിക്കുന്നില്ല. 

 എഡിഎ ് ഗ്െണ്്ട ഉണ്ടായിരുന്നു അബ്പ്പാൾ വാങ്ങിക്കും ആയിരുന്നു. 

 ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ് കിറ്റ് വാങ്ങിയ രില്ല് പഞ്ചായത്തിൽ കാണിച്ചാൽ അതിനക്റ 

പണം ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്് രണ്ടുതവണ രില്ല് കാണിച്ചു എന്നാൽ പണം 

ഇതുവകര ലഭയമായിട്ില്ല. 

 ആയുധങ്ങളുകട മൂർച്ച കൂട്ാനുള്ള പണം ലഭയമാകുന്നില്ല. 
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 പരാതികൾ നൽകിയിട്ും പരിഹാരം ഒന്നുംതകന്ന കാണാത്തതിനാൽ ഇബ്പ്പാൾ 

പരാതികൾ ഒന്നും തകന്ന നൽകാറില്ല എന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. 

 വിജ്ിലൻ ് ബ്മാണിറ്ററി വിഭാരം പണ്്ട വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇബ്പ്പാൾ കൃതയമായി 

വരുന്നില്ല. ഒപ്പിടുന്നതിന് ആയി വിജ്ിലൻ ് ബ്മാണിറ്ററി അംരങ്ങളുകട 

വീടുകളിബ്ലക്ക ് കെബ്ല്ലണ്ട അവസ്ഥയാണ ് ഉള്ളത് എന്നാണ ് കതാഴിലാളികൾ 

പറഞ്ഞത്. 

 െികിത്സാ ധന ഹായം ലഭയമാകുന്നില്ല. 

 ക റ്റിൽ വച്്ച കക ഒടിഞ്ഞ കതാഴിലാളി രവൺകമനറ്് ബ്ഹാസ്പിറ്റലിൽ െികിത്സ 

ബ്തടുകയും പഞ്ചായത്തിൽ െികിത്സാ ധന ഹായത്തിന ് മൂന്നാം േിവ ം 

അബ്പക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ രണ്്ട വർഷ്മായിട്ും െികിത്സാ ധന ഹായം ലഭിച്ചിട്ില്ല. 

എകന്ന കതാഴിലാളിയിൽ നിന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. 

 കഗ്പാജ്ക്റ്റ ് മീറ്റിംരിൽ പകങ്കടുക്കാത്ത കതാഴിലാളികളുകട ബ്പര് ഡിമാൻഡ ്

ബ്ൊമിൽ നൽകില്ല എന്ന തീരുമാനബ്ത്താട ് ഉള്ള എതിർപ്പ ് കതാഴിലാളികൾ 

പറഞ്ഞു. 

 എഡിഎ ് െണ്്ട ഇല്ലാത്തതിനാൽ ബ്ൊബ്ട്ാസ്റ്റാറ്റ് കമയ്റ്റ്മാരുകട യാഗ്ത െിലവ ്

എന്നിവയക്ക്കല്ലാം ആയി 20 രൂപ വീതം കതാഴിലാളികളിൽ നിന്നും തകന്നയാണ ്

പിരിക്കുന്നത് ഇതികനാരു പരിഹാരം ബ്വണകമന്്ന കതാഴിലാളികൾ അഭിഗ്പായം 

ഉന്നയിച്ചു. 

 100 പണി ഇതുവകര ലഭിച്ചിട്ില്ല, ആകക 17പണി ആണ ്ഈ ഗ്പാവശയം ലഭിച്ചത്. 

 കതാഴിലുറപ്പിന്  മയം   9 മണി മുതൽ 5 മണി വകര എന്നത്9am മുതൽ4.30pm 

വകര ആക്കി കുറയക്്കണകമന്്ന കതാഴിലാളികൾ അഭിഗ്പായകപ്പട്ു. 

 ഉച്ചയക്്ക ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് വീടുകളിൽ ബ്പാകാൻ പാടില്ല എന്ന 

തീരുമാനബ്ത്താട ്കതാഴിലാളികൾ എതിർപ്പ ് ഗ്പകടിപ്പിച്ചു. അങ്ങകനയാകണങ്കിൽ 

ഗ്പാഥമിക ആവശയങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനുള്ള  ൗകരയം ആ ക റ്റിൽ 

ലഭയമാക്കണകമന്നും കതാഴിലാളികൾ അഭിഗ്പായകപ്പട്ു. 

 ആട്ിൻ കൂട് നിർമ്മാണം, ബ്കാഴി കൂട് നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ നിർമ്മാണ 

കതാഴിലുകൾ കെയ്യാൻ കതാഴിലാളികൾ തയ്യാറാണ്. എന്നാൽ രിപിഎൽ 

കാരിൽ മാഗ്തം ഒതുങ്ങാകത എ പി എൽ കാർഡ ്കാരുകട വീട്ിൽ കൂടി ആട്ിൻ 

കൂട്,  ബ്കാഴിക്കൂട ്  തുടങ്ങിയ നിർമ്മാണ ഗ്പഗ്കിയകൾ നൽകിയാൽ കൂടുതൽ 

കതാഴിൽ ലഭയമാക്കുകമന്ന അഭിഗ്പായവും കതാഴിലാളികൾ ഉന്നയിച്ചു. 

 ബ്റാഡ ്പണികൾ കെയ്യാൻ കതാഴിലാളികൾ തയ്യാറാണ ്എങ്കിലും ഈ വാർഡിൽ 

ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന പരാതിയും കതാഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു. 
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 കപരിയാർവാലി യുകട തീരത്ത ്കതാഴിലുറപ്പ ് കതാഴിലാളികൾ കതാഴിൽ കെയ്തു. 

ഈ കതാഴിൽ കെയ്യുന്നതിന2്500 രൂപയുകട മുള വാങ്ങിയിരുന്നു. ഈ പണം 

ലഭിക്കുന്നതിന ്ഒരു കതാഴിലാളിയുകടയും, കമയിറ്റിനക്റ ബ്യാ  അക്കൗണ്്ട നമ്പർ 

നൽകിയാൽ മതി എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതനു രിച്്ച കമയറ്്റ് അക്കൗണ്്ട നമ്പർ 

നൽകിയിട്ും ഇഗ്തയും നാളായിട്ും2500 രൂപ ലഭിച്ചിട്ില്ല എന്ന അഭിഗ്പായവും 

കതാഴിലാളികൾ ഉന്നയിച്ചു. 

 കതാഴിലാളികളുകട എണ്ണം കൂടുതലും കതാഴിലികന എണ്ണം കുറവുമാണ ്എന്നും 

കതാഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു. 

 2018 to 2019 നടന്ന ആട്ിൻ കൂട് നിർമ്മാണം, കബ്മ്പാസ്റ്റ് കുഴി തുടങ്ങിയവയുകട 

നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ുണ്്ട. നിർമ്മാതാക്കൾക്ക ് അതിനക്റ െണ്്ട 

ലഭയമായിട്ില്ല എന്ന പരാതിയും കതാഴിലാളികൾ ഉന്നയിച്ചു. 

 

 നിർദേശങ്ങൾ  

ബി.ഡി.ഓ. 

 

 മസ്റ്റർ   ബ്റാളിൽ  ഒപ്പു,  ീൽ  എന്നിവ  പതിപ്പിക്കുന്നതിബ്നാകടാപ്പം  

തിയതി കൂകട ഇടുവാൻ ഗ്ശധിബ്ക്കണ്ടതാണ ്

 ഡി.ഇ.ഓ, അക്കൗണ്ടന്റ ് , ഓവർ ീർ അകഗ്കഡിക്ടഡ് എൻജ്ിനീയർ 

,ബ്മറ്റ്മാർ എന്നിവർക്കു  കൃതയമായ  കഗ്ടയിനിങ്ങുകൾ കകാടുക്കാൻ 

ഗ്ശധബ്കണ്ടതാണ ്

 ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങൾ  ന്ദർശിക്കുന്നതു രുണകരമായിരിക്കും 

 

ത ഗ്കട്ടറി/അ ിസ്റ്റന്റ ്ത ഗ്കട്ടറി 

 

 മസ്റ്റർ   ബ്റാളിൽ  ഒപ്പു,  ീൽ  എന്നിവ  പതിപ്പിക്കുന്നതിബ്നാകടാപ്പം  

തിയതി കൂകട ഇടുവാൻ ഗ്ശധിബ്ക്കണ്ടതാണ ്

 7 കരജ്ിസ്റ്ററുകളും കമഷ്രക്മനറ് ് രുക്കും   ാക്ഷയകപടുത്തി   

ആധികാരിത ഉറപ്പ ്വരുത്തുക 
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 കതാഴിലാളികളുകട അവകാശങ്ങൾ . അടിസ്ഥാന  ൗകരയങ്ങൾ എന്നിവ 

ഉറപ്പു വരുത്തുക. െികിത്സ െിലവുകൾ  കൃതയമായി അനുവേിക്കാനുള്ള 

നടപടികൾ  വീകരിക്കുക 

 വിജ്ികലൻ ് ബ്മാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റികയ ശക്തികപ്പടുത്തുക 

 നിർവഹണ ഉബ്േയാരസ്ഥർ(അക്കൗണ്ടന്റ്, ഡിഇഓ, അകഗ്കഡിക്ടഡ ്

എഞ്ചിനീയർ , ഓവർ ിയർ) 

 വർക്ക് െയലുകൾ ആനുവൽ മാസ്റ്റർ  ർകയൂലർ ഗ്പകാരം 22 

ബ്ഡാകയൂകമനറ് ്  ഉകണ്ടന്ന ഉറപ്പു വരുത്തി െയലുകൾ തയ്യാറാക്കുക. 

 കതാഴിൽ കാർഡ ് കൃതയമായി എഴുതി  ൂക്ഷിക്കാനും, മാസ്റ്റർബ്റാളുകൾ 

കവട്ിത്തിരുത്തലുകൾ കൂടാകത  ൂക്ഷിക്കാനുമുള്ള നിർബ്േശങ്ങൾ  

നൽകണം 

 ഗ്പവർത്തിയുകട ആവശയകതയും ഉപബ്യാരവും കൃതയമായി കഗ്പാജ്കറ്്റ ്

മീറ്റിംരിൽ  കതാഴിലാളികൾക്ക്  പറഞ്ഞുകകാടുക്കുക.കൃതയമായി 

കതാഴിലിടം  ന്ദർശിക്കുക 

 ഡിമാൻഡ ്അനു രിച്ചു കതാഴിൽ നൽകുക. 

 

                     

 

          ദമറ്്റ 

 കൃതയമായി  ഒപ്പിട്  മസ്റ്റർ ബ്റാൾ   ൂക്ഷിക്കുക. 

 ഹാജ്ർ, അര് ക ന്റ  എന്നിവ  അപ്പബ്പ്പാൾ  തകന്ന എഴുതുക. 

 മാസ്റ്റർ ബ്റാളിൽ  കവട്ിത്തിരുത്തലുകൾ  ഇല്ലാകയന്്ന  ഉറപ്പാക്കുക. 

 കതാഴിൽ േിനങ്ങളുകട  തിയതി അടയാളകപ്പടുത്തുക 

 ഓബ്രാ ഗ്പവർത്തി കഴിയുബ്മ്പാഴും  മാസ്റ്റർബ്റാൾ ക റ്റ ് ഡയറി എന്നിവ 

ക റ്റ ് ഡയറി  പൂർണമായും പൂരിപ്പിക്കുക,  അപകടങ്ങൾ  ഉണ്ടായാൽ  

ക റ്റ ്  ഡയറിയിൽ     എഴുതുകയും നിർവഹണ ഉബ്േയാരസ്ഥകര 

അറിയിക്കുകയും കെയ്യുക. 

 കൃതയ  അളവിലും നിലവാരത്തിലും ബ്ജ്ാലി കെയ്യുന്നുകണ്ടന് ഉറപ്പു 

വരുത്തുക 

 കതാഴിൽ കാർഡ ്കൃതയമായി പൂരിപ്പിക്കുക. 
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                                                                                      നന്ദി 

കൂവപ്പടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തികല 2018-19  ാമ്പത്തീക  വർഷ്ത്തികല  ബ് ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ്

ഗ്പഗ്കിയ  മയരന്ധിതമായി  തീർക്കാൻ  ബ് ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ് ടീമികന  ഹായിച്ച 

രഹുമാനകപട് പഞ്ചായത്ത ് ഗ്പ ിഡന്റ ് , ക കട്റി, അ ിസ്റ്റനറ്് ക കട്റി, 

ഭരണ മിതി  അംരങ്ങൾ,വാർഡ് കമമ്പർ , കതാഴിലുറപ്പ ് വിഭാരം ഉബ്േയാരസ്ഥർ , 

െീൽഡു തല ഗ്പവർത്തനങ്ങൾക ്  ഹായിച്ച ബ്മറ്റ്മാർ കതാഴിലാളികൾ 

കപാതുജ്നങ്ങൾ  എന്നിവർക്കുള്ള നന്ദി ഗ്പബ്തയകം ബ്രഖകപടുത്തുന്നു. 

 

കൂവപ്പടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 1 ദേശീയ ഗ്രാമീണ തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതി 

ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ ഗ്രാമസഭ മിനിറ്്റസ് 

 

 

            കൂവപ്പടി ബ്ലാക്കികല കൂവപ്പടി പഞ്ചായത്തികല ഒന്നാം വാർഡ ്

ബ് ാഷ്യൽ                             

                ഓഡിറ്റ ് ഗ്രാമ ഭ  29/ 11 /2019 രാവികല 10 : 30 ന ് മങ്കുഴി 39 ആം നമ്പർ 

അംരനവാടി പരി രത്ത ്വച്്ച ഈശവര ഗ്പാർത്ഥനബ്യാടുകൂടി ഗ്രാമ ഭ ആരംഭിച്ചു. 136 

ഓളം ആളുകൾ ഗ്രാമ ഭയിൽ പകങ്കടുത്തു.  കതാഴിലാളികളിൽ നിന്നും ക്ലാര എന്ന 

കതാഴിലാളി അധയക്ഷനായി തിരകഞ്ഞടുത്തു.അധയക്ഷ ബ്നതൃതവത്തിൽ ബ്യാര 

നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. ഭരണഘടനാ ഗ്പതിജ്ഞ വി ആർ പി  നിത പറഞ്ഞുകകാടുത്തു.  

കമയിറ്റ് ബ്മാളി  വാരതം പറഞ്ഞു.  കൂവപ്പടി പഞ്ചായത്ത് ഒന്നാം വാർഡ് കമമ്പർ മിനി 

ഉേ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. രി ആർ പി മരിയ ബ്മാൾ സ്റ്റീെൻ ആമുഖഗ്പ ംരം പറഞ്ഞു. 

 വി ആർ പി തസ്ലിന, വി ആർ പി ശില്പ എന്നിവർ പരിബ്ശാധിച്്ച 7 െയലുകളുകടയും 

െീൽഡ് കളുകടയുo വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ ഗ്പകാരം ഓബ്രാ ഗ്പവർത്തി െയലിലും 

ഉണ്ടായിരിബ്ക്കണ്ട 22 ബ്രഖകൾ ഏകതല്ലാം എന്നും അവയിൽ ഏകതാകക്ക ഗ്പഭ 

പരിബ്ശാധിച്ചാൽ കാണാൻ  ാധിച്ചു എന്നും അവതരിപ്പിച്ചു. എന്നിവ കവച്്ച 

മനസ്സിലാക്കിയ വിവരങ്ങൾ ബ്ഗ്കാഡീകരിച്്ച തയ്യാറാക്കിയ കരട ് ബ് ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ്

റിബ്പ്പാർട്് ഗ്രാമ ഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു ഗ്രാമ ഭ നടപടികബ്ളാട് എല്ലാവരും പൂർണ്ണ 

പങ്കാളിത്തം ഗ്പകടമായിരുന്നു. 
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 ഗ്പധാന നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

  ഗ്പവർത്തി ഇടങ്ങളിൽ കുടികവള്ളം ലഭയമാക്കുന്നത് അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. 

  ഏകറ്റടുത്ത  ഗ്പവർത്തികളിൽ ആവർത്തനവിര ത കാണുന്നു. കൂടുതൽ 

ഉപബ്യാരഗ്പേമായ ഗ്പവർത്തികൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. 

  കപാതു ജ്നങ്ങളുകട പങ്കാളിത്തം കതാഴിലുറപ്പ് പധതിയുകട വിജ്യത്തിന ്

അനിവാരയമാണ്. കപാതുജ്നങ്ങളുകട അഭിഗ്പായങ്ങളും, നിർബ്േശങ്ങളും 

ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ്. ഗ്രാമ ഭ യിലൂകടയും, അയൽക്കൂട് 

െർച്ചയിലൂകടയും കതാഴിലുറപ്പ് പധതിയിൽ ഏകറ്റടുക്കാവുന്ന ഗ്പവർത്തികൾ 

കകണ്ടബ്ത്തണ്ടതാണ്. 

  7 ഗ്പവൃത്തി ഇടങ്ങൾ പരിബ്ശാധിച്ചതിൽ രണ്ടു ഗ്പവർത്തി ഇടങ്ങളിൽ മാഗ്തമാണ ്

 ി ഐ രി ബ്രാർഡ ്കാണാൻ  ാധിച്ചത്. 

  ഡിമാൻഡ് ബ്ൊമിൽ കൃതയമായി തീയതികൾ ബ്രഖകപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല 

അതിനാൽ  കതാഴിൽ 15 േിവ ത്തിനകo ലഭയമാകുന്നുണ്്ട എന്ന് വയക്തമല്ല 

ആയിരുന്നു. 

  കതാഴിൽ കാർഡുകൾ കൃതയമായി പൂരിപ്പിച്ച ഇരുന്നത് അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. 

  കതാഴിലാളികൾക്ക ് 100 പണി ലഭയമായിട്ില്ല ആകക 17 പണിയാണ ്

ലഭയമായിട്ുള്ളത് ഈ 17 പണിയും ബ്വേന മുഴുവനായി ലഭിച്ചിട്ില്ല. 

  ബ്വതനം ലഭയമാക്കുന്നത് കതാഴിൽ കഴിഞ്ഞ് മാ ങ്ങൾ കഴിയുന്നതിനാൽ 

കതാഴിൽ നർത്തുന്നവരുകട എണ്ണം വർധിക്കുന്നു. 

  താമ സ്ഥലത്തിന ്അഞ്ച ്കിബ്ലാമീറ്റർ െുറ്റളവിൽ തകന്നയാണ ്കതാഴിൽ ലഭയമാ 

കാറുണ്്ട. 

  െികിത്സാ ധന ഹായത്തിനായി രില്ലുകൾ പഞ്ചായത്തിൽ ഞാൻ കിട്ും 

ധന ഹായം ലഭിച്ചില്ല. 

. 

  ആട്ിൻ കൂട് നിർമ്മാണം ബ്കാഴികൂട് നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ നിർമ്മാണ 

ഗ്പവർത്തികളിൽ രുണബ്ഭാക്താവിന ് പണം ലഭിക്കാൻ കാലതാമ ം 

ബ്നരിടുന്നുണ്്ട. 

  ജ്ി എ ് റ്റി  രില്ല ് ആവശയം വരുന്നതിനാൽ ജ്ി എ ് റ്റി രില്ല്ലഭയമാകുന്ന 

കടകളിൽ നിന്നും  ാധനങ്ങൾ വാബ്ങ്ങണ്ടി വരുന്നു. എന്നാൽ നാട്ിൻപുറത്ത ്

താമ ിക്കുന്ന  ാധാരണക്കാർക്ക ് ഇതിനാൽ യാഗ്ത െിലവ ് അധികമായി 

വരുന്നുണ്്ട. 
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  എഡിഎ ് െണ്്ട ഇല്ലാത്തതിനാൽ ബ്ൊബ്ട്ാസ്റ്റാറ്റ് കമ യി റ്റു o മാരുകട യാഗ്ത െിലവ് 

എന്നിവയക്്കായി  പത്തു രൂപ വീതം കതാഴിലാളികളിൽ നിന്നും ആണ ്

പിരിക്കുന്നത്. 

  ഉച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് വീടുകളിൽ ബ്പാകാൻ പാടില്ല എന്ന 

അഭിഗ്പായബ്ത്താട ്കതാഴിലാളികൾ എതിർപ്പ ് ഗ്പകടിപ്പിച്ചു അങ്ങകനയാകണങ്കിൽ 

ഗ്പാഥമിക ആവശയങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനുള്ള  ൗകരയം ആ ക റ്റിൽ 

ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന ആവശയമുന്നയിച്ചു. 

 കഗ്പാജ്ക്റ്റ ് മീറ്റിംരിൽ പകങ്കടുക്കാത്ത കതാഴിലാളികളുകട ബ്പര് ഡിമാൻഡ ്

ബ്ൊമിൽ നൽകില്ല എന്ന് തീരുമാനബ്ത്താട് ഉള്ള എതിർപ്പ ്ഉന്നയിച്ചു. 

  ബ്റാഡ ് പണി കെയ്യാൻ കതാഴിലാളികൾ തയ്യാറാണ ് എങ്കിലും ഈ വാർഡിൽ 

ബ്റാഡ ്പണി ലഭയമാകുന്നില്ല എന്ന പരാതി ഉന്നയിച്ചു. 

  കതാഴിലിന ് അബ്പക്ഷിച്്ച 15 േിവ ത്തിനുള്ളിൽ തകന്ന കതാഴിൽ കാർഡ ്

ലഭയമാക്കുന്നുണ്്ട. 

  പരാതികൾ ഉന്നയിച്ചിട്ും പരാതികൾക്ക ് പരിഹാരം ഒന്നും കാണാത്തതിനാൽ 

പരാതികൾ ഒന്നും തകന്ന ഇബ്പ്പാൾ നിൽക്കാറില്ല എന്ന അഭിഗ്പായം ഉന്നയിച്ചു. 

 

  റിദപ്പാർട്ടിൻദമൽ െർച്ച നരത്തി െർച്ചയിൽ വന്ന ഗ്പധാന വിഷ്യങ്ങൾ 

  കതാഴിലുകളുകട എണ്ണം കുറവുംകതാഴിലാളികളുകട എണ്ണം കൂടുതലുമാണ ്

എന്നാ അഭിഗ്പായം ഉന്നയിച്ചു. 

  വിഎം ി അംരങ്ങൾ. കൃതയമായി ഗ്പവർത്തി ഇടങ്ങൾ  ന്ദർശിക്കുന്ന ഇല്ല എന്ന ്

അറിഞ്ഞതിന ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്പവർത്തി നടന്നു കഴിഞ്ഞ ഉടകന തകന്ന 

ഗ്പവർത്തി ഇടങ്ങൾ കൃതയമായി  ന്ദർശിക്കുകയും അവിടകത്ത വിവരങ്ങൾ 

കൃതയമായ ബ്രഖകപ്പടുത്തുകയും. ഒപ്പുകൾ നൽകുകയും കെയ്യണകമന്്ന 

പഞ്ചായത്ത ്കതാഴിലുറപ്പ ്ഉബ്േയാരസ്ഥർ നിർബ്േശിച്ചു. 

  ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ് കിറ്റ ് വാങ്ങിയ രില്ല ് പഞ്ചായത്തിൽ കാണിച്ചാൽ പണം 

ലഭയമാകും എന്നറിഞ്ഞ ്രണ്ടുഗ്പാവശയം പിള്ള കാണിച്ചിട്ും പണം ലഭിച്ചില്ല എന്ന 

പരാതി ഉന്നയിച്ചു. 

  കതാഴിലാളികൾക്ക ് രൂട്്, കകയുറ, ടാർപ്പായ, ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ് കിറ്റ ് എന്നിവ 

ലഭയമാക്കുന്നതിന് കമ്മിറ്റി തലത്തിൽ ആബ്ലാെിച്്ച തീരുമാനം എടുക്കാം എന്ന ്

കതാഴിലുറപ്പ ്ഉബ്േയാരസ്ഥർ പറഞ്ഞു. 

  രി  പി എൽ കുടുംരങ്ങൾക്ക ് കപാതുബ്വ സ്ഥലം കുറവായതിനാൽ കൂടുതൽ 

ഗ്പവർത്തികൾ ഏകറ്റടുക്കാൻ  ാധിക്കുന്നില്ല. എ ്  ി/ എ ് റ്റി  
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വിഭാരത്തിൽകപ്പട് ആളുകൾക്ക് നാല് ക നറ്് സ്ഥലത്തും മറ്റും ഗ്പവർത്തികൾ 

കെയ്തുകകാടുക്കാനും  ാധിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ  ാമ്പത്തിക വർഷ്ത്തിൽ 

അവ ാന ഘട്ത്തിൽ മാഗ്തം എ പി എൽ വിഭാരങ്ങൾക്ക ് കകാടുക്കാകത 

അബ്പക്ഷ വരുന്ന മുറയക്്ക ് രി പി എൽ, എ ്  ി, എ ് റ്റി  കഴിഞ്ഞ 

എല്ലാവർക്കും കെയ്തു കകാടുക്കണകമന്്ന ഉള്ള നിർബ്േശം ഉന്നയിച്ചു. 

  കതാഴിൽ  മയം കുറയക്്കണകമന്ന ആവശയം ഉന്നയിച്ചു. 

 െയലിൽ 22 ബ്രഖകളും ഇനിമുതൽ ഉണ്ടാകുകമന്്ന ഉറപ്പ ്അധികൃതർ നൽകി. 

  മഴക്കുഴികൾ മൂന്നുവർഷ്ം അവികട തകന്ന കാണണകമന്്ന പഞ്ചായത്ത ്

കതാഴിലുറപ്പ ്ഉബ്േയാരസ്ഥർ നിർബ്േശിച്ചു. 

  െികിത്സാധന ഹായം ലഭയമാകുന്നില്ല എന്ന അഭിഗ്പായത്തിന ്

അടിസ്ഥാനത്തിൽ അധികൃതർ െികിത്സാ ധന ഹായത്തിന് ബ്രഖകൾ 

കൃതയമായി നൽകിയാൽ  െികിത്സാധന ഹായ ലഭയമാകുന്നുണ്്ട എന്ന ്

ഇനിമുതൽഉറപ്പുവരുത്തുകമന്്ന കതാഴിലുറപ്പ് ഉബ്േയാരസ്ഥർ പറഞ്ഞു. 

 ഷ്ാർപ്പ ് ഇൻ ൊർജ്് ലഭയമാകുന്നില്ല എന്ന അഭിഗ്പായബ്ത്താട ് മുൻപ ് എഡിഎ ് 

െണ്്ട ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അത് ഇബ്പ്പാൾ നിർത്തലാക്കി ഇരിക്കുകയാണ് എന്ന ്

പഞ്ചായത്ത് കതാഴിലുറപ്പ് ഉബ്േയാരസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ബ്നരിട്് കതാഴിലാളികളുകട 

അക്കൗണ്ടിബ്ലക്ക് ആണ് ആയുധം നിങ്ങളുകട വാടക എത്തുന്നത്. 

  കതാഴിലിനായി ഡിമാൻഡ് കെയ്ത ് 15 േിവ ത്തിനുള്ളിൽ കതാഴിൽ 

ലഭിച്ചികല്ലങ്കിൽ കതാഴിലില്ലായ്മ ബ്വതനത്തിന് അബ്പക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന 

പഞ്ചായത്ത ്കതാഴിലുറപ്പ ്ഉബ്േയാരസ്ഥർ പറഞ്ഞു. 

 

                         െർച്ചകൾക്കുബ്ശഷ്ം വി ആർ പി കരഞ്ചമിൻ നന്ദി പറയുകയും. റിബ്പ്പാർട് ്

കകയ്യടിച്്ച പാ ാക്കുകയും കെയ്തു. തുടർന്്ന ബ്േശീയ രാനത്തിനു ബ്ശഷ്ം ബ്യാരം 

പിരിഞ്ഞു. 

 

 

 

 

 

 

 


