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ആമുഖം 

ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം 2005-ല് വിജ്ഞാപനം തെയ്തു. എങ്കിലും , 2005-ല് 

പാര്ലതമന്റ് പാസ്സാക്കിയ മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം, 2006 

തെഗ്രുവരി 2-ന് രാജ്യത്ത്  ുടക്കം കുറിച്ചു. മൂന്ന ് ഘട്ടങ്ങളായി. 2008-ല് നമ്മുതട 

രാജ്യതത്ത എല്ല ജ്ില്ലകളിദലയും ഗ്രാമീണ ദമഖലകള് ഈ നിയമത്തിന്തറ പരിധിയില് 

വന്നു . ഓദരാ ഗ്രാമീണ കുടുംരത്തിനും ഒരു സാമ്പത്തികവര്ഷം 100 േിവസതത്ത 

അവിേര്ധ ത ാഴില് േിനങ്ങള് ആവശയാധിഷ്ഠ ി മായി ഗ്പോനം തെയ്യുന്നദ ാതടാപ്പം 

ഗ്പകൃ ിവിഭവ പരിപാലനവുമായി രന്ധതപ്പട്ട തപാ ു ആസ്തികളും േുര്രല 

ജ്നവിഭാരങ്ങള്ക്കായി ഈടുറ്റ ും രുണദമന്മയുള്ള ും ഉല്പാേനക്ഷ യുളള  

ഉപജ്ീവനാസ്തികളും സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഈ പധ ിയുതട മുഖയലക്ഷയം. 

           

  നിയമദഭേര ി വരുത്തി 'മഹാത്മാരാന്ധി' എന്ന വാക്്ക ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് 

നിയമത്തിന്തറ ആരംഭത്തില് കൂട്ടി ദെര്ക്കുകയും തെയ്തിട്ടുണ്്ട. 100 ശ മാനം നരര 

ജ്നസംഖയയുള്ള ജ്ില്ലകതളാഴിതക രാജ്യതത്ത എല്ലാ ജ്ില്ലകളും ഗ്പസ്തു   നിയമത്തിന്തറ 

പരിധിയിലാക്കതപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. നിയമത്തിന്തറ ആവശയക യ്ക്ക ആനുപൂരകമായി എല്ലാം 

സംസ്ഥാനങ്ങളും മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമ പധ ി 

വിജ്ഞാപനം തെയ്തിട്ടുണ്്ട. നിയമത്തിലും പട്ടികയിലും കാലാകാലങ്ങളില് വരുത്തുന്ന 

ദഭേര ികള് സംസ്ഥാന പധ ിയിലും ഉള്തക്കാള്ളിദക്കണ്ട ാണ്. മഹാത്മാരാന്ധി 

ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം ഗ്രാമീണ ത ാഴിലാളികള്ക്്ക ഒരു കൂട്ടം 

അവകാശങ്ങള് നല്കുന്നുണ്ട്. 

   

ദേശിയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പു പധ ി ഗ്പകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തു ഗ്പദേശത്തു 

നടപ്പിയിലാക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്പവര്ത്തികളും ദസാഷയല് ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കണതമന്ന ്

നിയമത്തിതല 17 ആം വകുപ്പ് നിഷ്കര്ഷിക്്കന്നു. പധ ി ഗ്പവര്ത്തനതത്തപ്പറ്റിയും തപാ ു 

ധനം തെലവഴിക്കുന്ന ിതനപറ്റിയും പൗര സമൂഹം  നടത്തുന്ന പരസയവും 

സവ ഗ് വുമായ പരിദശാധനയാണ് ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ്.  
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അവകാശധിഷ്ഠ ി  നിരീക്ഷണങ്ങൾ  

• ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്പകാരമുള്ള 10 അവകാശങ്ങതള കുറിച്്ച ത ാഴിലാളികള്ക്്ക 

ധാരണ ഇല്ലായിരുന്നു.  

• ത ാഴില് സ്ഥലത്തു തവച്്ച അപകടം സംഭവിച്ചാല് െികിത്സ സഹായം 

ലഭിക്കുന്ന ിതന കുറിച്്ച ത ാഴിലാളികള്ക്്ക അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല.  

• ഡിമാൻഡ് തവച്്ച 15 േിവസത്തിനുള്ളില് ത ാഴില് ലഭിച്ചിട്ടില്ല.  

• ത ാഴില് കാര്ഡ് എടുക്കുന്ന ിനും  മറ്റു ദരഖകള് തകാടുക്കുന്ന ിനും ദവണ്ടി 

ദൊദട്ടാസ്റ്റാറ്റ് എടുക്കുന്ന ് സവന്തം കകയില് നിന്ന് കപസ എടുത്താണ്.  

• ത ാഴില് കാര്ഡ് അദപക്ഷിച്ചിട്ടു 15 േിവസത്തിനുള്ളില് ത ാഴില് കാര്ഡ് 

ലഭിച്ചിട്ടില്ല.  

• രൂട്്ട, കകയുറ എന്നിവ െില ഗ്രൂപ്പുകള്ക്്ക ലഭിക്കുന്നിതല്ലന്ന് പരാ ിതപ്പട്ടു. 

കിട്ടിയവക്കു എല്ലാo നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായി. 

• ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള കൂലി ത ാഴിലാളികൾക്്ക ലഭിക്കുന്നുണ്്ട. 

ത ാഴിലാളികളളാട് സംസാരിച്ച ിൽ നിന്നും സമയ ബന്ധി മായി കൂലി 

ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് അറിയുവാൻ സാധിച്ച .ു എന്നാല് ഇ ിതന കുറിച്്ച 

ത ാഴിലാളികള്ക്്ക അറിവില്ല 

• ത ാഴിൽ രൂർത്തിയായ ിന  ു ളേഷവും ത ാഴിലുറപ്പ് നിർവ്വഹണ ഉള്യാഗസ്ഥർ 

ഫണ്്ട പ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ  യ്യാറാക്കിയ ിന  ു ളേഷവും , ത ാഴിലാളികൾക്്ക 

അവരുതട ളവ നം കൃ യമായി ലഭിക്കുന്നില്ല. 

•  ൽസമയ സാമൂഹിക രരിളോധന കയ യമായി നടത്തുന്ന ായി അറിയാൻ 

കഴിഞ്ഞട്ടില്ല. 

 

 

സസ്ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് രീതിശോസ്്്തം 

 

1. ദലാക്്ക  ലത്തിലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു  ലത്തിലും പധ ി 

നിര്വഹണ  ഉദേയാരസ്ഥനായ  ദലാക്്കഓെീസര് (BDO), പഞ്ചായത്ത് ു 

തസഗ്കട്ടറി, മറ്റ്  നിര്വഹണ ഉദേയാരസ്ഥര്   ുടങ്ങിയവരുമായി ദലാക്്ക  

റിദസാഴ്സ് ദപഴ്്സൺ നടത്തിയ  
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കൂടിയാദലാെനയില്  ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ിനനുസരിച്്ച്   ുടര്ഗ്പഗ്കിയകള് 

ആസൂഗ് ണം  തെയ്യുകയും  ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമ  സഭാ   ീയ ി  

നിശ്ചയിക്കുകയും തെയ്യുന്നു. 

2. കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തിൽ തെയ്ത പ്രവൃത്തികളുതട ഫയലുകൾ, 7 രജിസ്റ്ററുകൾ , 

MIS എന്നിവ രരിളോധിക്കൽ  

3. രരിളോധിച്ച ഫയലുകളുതട  അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തി ഇടങ്ങൾ 

രരിളോധിക്കുകയും, തെയ്ത പ്രവർത്തികളുതട അളവുകൾ രരിളോധിച്ചു  

4. ഗുണളഭാക്താക്കളളാട് പ്രവൃത്തിയുതട ഗുണഫലങ്ങൾ െർച്ച തെയ്തു, 

ത ാഴിൽ കാർഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളവതരയും, സജീവ ത ാഴിലാളികതളയും  

കണ്ട്   ആവേയമായ വിവരങ്ങൾ ളേഖരിച്ചു .  

5. വിവരളേഖരണാർത്ഥം രഞ്ചായത്തിതല ഉള്യാഗസ്ഥർ, ഓഫീസിതല 

ജീവനക്കാർ, ളലാക്്ക രഞ്ചായത്തിതല ഉള്യാഗസ്ഥർ,  തരാ ുജനങ്ങൾ 

എന്നിവതര അഭിമുഖങ്ങൾക്കും െർച്ചകൾക്കും ളഫാക്കസ് പ്ഗൂപ്പ് 

ഡിസ്കഷനും വിളധയമാക്കി.   

6. ഫീൽഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളുതടയും, ഫയൽ രരിളോധനയുതടയും 

അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിളപ്പാർട്്ട  യാറാക്കൽ 

 

 

പരിദശാധനക്്ക വിദധയമാക്കിയ ഫയലുകൾ 

 

ഗ്കമ നമ്പര്  ഗ്പവര്ത്തിയുതട 

ദകാഡ്  

ഗ്പവര്ത്തിയുതട ദപര്  

1 FP/306241 ഗ്പകൃ ിദക്ഷാഭവും 

തവള്ളതപ്പാക്കവും രാധിച്ച 

േുരി രാധി  ഗ്പദേശങ്ങളില് 

കാനക ളുതടയും 

ദ ാടുകളുതടയും 

പുനരുധാരണം 
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കവർദപജ് 

• വാര്ഷിക മാസ്റ്റര് സര്ക്കുലര് ഗ്പകാരം ഒരു വര്ക്്ക െയലില് ഉണ്ടാദവണ്ട ാണ് 

കവര്ദപജ്്. പരിദശാധിച്ച എല്ലാ െയലുകളിലും  AMC് ഗ്പകാരമുള്ള് കവര്ദപജ്്്്

ഉണ്ടായിരുന്ന ് 

തെക്്ക ലിസ്്റ്റ 

ഒരു വര്ക്്ക െയലില് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുതട പട്ടികയും അവയുതട ദപജ്് 

നമ്പര് ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട ദരഖയാണ് തെക്്ക ലിസ്റ്റ്. 

• പരിദശാധിച്ച്്്എല്ലാ ്െയലുകളില്്്തെക്്ക്ലിസ്റ്റ്്്ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാല്, തെക്്ക 

ലിസ്റ്റ് ദൊമില്  ദപജ്് നമ്പറുകള്   എഴു ിയിരുന്നില്ല. 

 

 

2 WC/334899 തെറുകിട നാമമാഗ്  

കര്ഷകരുതട ഭൂമിയില് മണ്ണ്, 

ജ്ലം സംരക്ഷണ 

ഗ്പവര്ത്തികള് റീച്്ച 1 

3 WC/340071  തെറുകിട നാമമാഗ്  

കര്ഷകരുതട ഭൂമിയില് മണ്ണ്, 

ജ്ലം സംരക്ഷണ 

ഗ്പവര്ത്തികള് റീച്്ച 2 

4 IF/310134  ക്ഷീര വകുപ്പുമായി 

സംദയാജ്ിച്്ച  ീറ്റപ്പുല് 

കൃഷിക്്ക നിലതമാരുക്കല് 

5 LD/235114   കൃഷി വകുപ്പുമായി 

സംദയാജ്ിച്്ച തജ് എല് ജ്ി 

പാട്ടത്തിതനടുത്ത് സ്ഥലം 

കൃഷിക്്ക അനുദയാജ്യം 

ആക്കല്  
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ആക്ഷൻപ്ലാൻ്്ദകാപ്പി 

ഒരു ജ്നകീയ ഇടതപടലിന്തറ ദനര് സാക്ഷയം ത ളിയി ക്കുന്ന ദരഖയാണ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ 

ദകാപ്പിപ്ഗാമസഭ നിർളേ. ശിക്കുന്ന ഗ്പവര്ത്തികള് തഷല്െ് ഓെ ് ദഗ്പാജ്ക്ടിദലക്്ക 

മാറ്റുകയും ഇ ില്നിന്നും മുൻരണന അടിസ്ഥാനത്തില് അ ാ ് സാമ്പത്തിക 

വര്ഷത്തില് ആവശയമുള്ള ഗ്പവര്ത്തി ത രതഞ്ഞടുത്ത് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ 

 യ്യാറാക്കുകയും തെയ്യും ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഉൾതപ്പട്ട പ്രവർത്തി  തന്നയാളണാ  .

നടപ്പിലാക്കിയ ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ിനും ആക്ഷൻപ്ലാൻ ളകാപ്പി ഉരകരിക്കുന്നു.്

ഈ്സാമ്പത്തിക് വര്ഷതത്ത്ആക്ഷൻ്പ്ലാനില്് ഗ്പസ്തു  ് പധ ി് ഉള്തപ്പട്ടിട്ടുള്ള്എന്ന്

വിവരം്വര്ക്്ക്െയലില്്വദരണ്ട ാണ് 

• പരിദശാധിച്ച  െയലുകയില് ഒന്നിലും  

ആക്ഷൻപ്ലാനിന്തറദകാപ്പിഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

 

  ാദേ ിക അനുമ ി 

ഒരു ഗ്പവര്ത്തിക്്ക സാദങ്ക ിക ഉദേയാരസ്ഥരുതട അനുമ ി ലഭിച്ചു എന്ന ിനുള്ള 

ആധികാരിക ദരഖയാണ് സാദങ്ക ിക അനുമ ി 

• തസകയൂര്  ദകാപ്പിയാണ് എല്ലാ െയലും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ്  

• തസകയൂര് നിതന്നടുത്ത ദകാപ്പി ആയിരുന്നാലും അ ില് സാദങ്ക ിക 

ഉദേയാരസ്ഥര് ഒപ്പ് , സീല് എന്നിവ  ിയ ി വച്്ച ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട ുണ്ട് എന്നാല്, 

രന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥരുതട  ഒപ്പ്  ,സീല്,   ീയ ി മു ലായവ  എല്ലാ  െയലിലും 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

 

 

 ഭരണ അനുമ ി 

ഒരു വാര്ഡില് ഒരുവര്ഷം നടപ്പിലാക്കുന്ന ത ാഴിലുറപ്പ് പധ ി ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള്ക്്ക 

പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമി ി നല്കുന്ന അംരീകാരമാണ് ഭരണ അനുമ ി 

• െയലുകളില്് കൂടു ലും് തസകയൂര്് നിതന്നടുത്ത് ് ് ഭരണാനുമ ിയുതട്്്

ദകാപ്പിയാണ്്സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ്. 
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• രന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥരുതട ഒപ്പ് സീല്  ീയ ി മു ലായവ എല്ലാ   െയലിലും 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

എസ്റ്റിദമറ്റ് 

ഒരു ഗ്പവര്ത്തി എങ്ങതന,  എഗ്  അളവിന് തെയ്യണം എന്ന് സാദങ്ക ികമായി 

ഗ്പ ിപാേിക്കുന്ന ദരഖയാണ്  എസ്റ്റിദമറ്റ്. പരിദശാധനക്്ക  വിദേയമാക്കിയ എല്ലാ 

െയലിലും എസ്റ്റിദമറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു 

• ഡീതറ്റയില്ഡ് എസ്റ്റിദമറ്റ് ആണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ്  

• സാധാരണക്കാര്ക്്ക്മനസ്സിലാകുന്ന്വിധത്തില്്എസ്റ്റിദമറ്റ്് യ്യാറാക്കി്അ ായ ്്

ജ്നകീയ് എസ്റ്റിദമറ്റ്് ഈ് പധ ിയുതട് െയലില്് സൂക്ഷിക്കണതമന്ന്്

അനുശാസിക്കുന്നു.്്എന്നാല്്ഇ ്്ഒറ്റ്്െയലില്്്കതണ്ടത്താൻ്സാധിച്ചില്ല. 

• െില െയലുകളില് ഒഴിതക രന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥരുതട  ഒപ്പു,സീല്, ദഡറ്റ് 

എന്നിവ ഇല്ല. 

 

 ംദയാജി  പദ്ധ ി 

 പരിദശാധിച്്ച ഒരു െയല് സംദയാജ്ി  പധ ി ആതയരുന്നു. ക്ഷീര വകുപ്പുമായി 

സംദയാജ്ിച്ചു  ീറ്റപ്പുല്ല് കൃഷിക്്ക നിലം ഒരുക്കല്.  

ഡിമാൻഡ് ദഫാം 

 ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്ടുതകാണ്ടുള്ള അദപക്ഷ െയലില് കൃ യമായി 

സൂക്ഷിദക്കണ്ട ുണ്ട് ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്്ട 15 േിവസത്തിനകം ത ാഴില് ലഭിച്ചു 

എന്ന ിനുള്ള ദരഖ കൂടിയാണി ് 

• വയക്തിര  ഡിമാൻഡ് ദൊം അല്ലായിരുന്നു െയലില്  കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ്. 

• ഡിമാൻഡ് ദൊമില് ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്്ട അവരുതട വിവരങ്ങളും ത ാഴില് 

ആവശയതപ്പട്ടിരിക്കുന്ന  ീയ ി കളും എഴു ിയിട്ടുണ്ട്.  
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വർക്്ക അദലാദക്കഷ്ൻ ദനാട്ടീ ് 

 ഗ്പവൃത്തി നല്കി എന്ന ിന്തറ ദരഖയാണ് ഗ്പവര്ത്തി അനുവേിച്ചുതകാണ്ടുള്ള 

ദൊം.  .ഗ്പവര്ത്തിയുതട ദപരും സ്ഥലവും ത ാഴിലാളികളുതട ഡീതറ്റയില്സും 

കാണിച്ചിരുന്നു.  ീയ ി ദരഖതപ്പടുത്താത്ത ിനാല് 15 േിവസത്തിനുള്ളില് ത ാഴില് 

ലഭിച്ചു എന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചില്ല. 

 

 ഇ  മസ്റ്റർ ദറാൾ 

 ത ാഴിലാളികള് ത ാഴില് തെയ്യുന്ന  ീയ ി േിവസം ഉള്തപ്പട്ട ഹാജ്ര് 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള അടിസ്ഥാന ദരഖയാണ് മസ്റ്റര് ദറാള് 

• പരിദശാധിച്്ച എല്ലാ െയലുകളിലും മസ്റ്റര് ദറാള്  സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു  

• ഇ ില്് ദലാക്്ക് തഡവലപ്തമൻറ്് ഓെീസര്,് പഞ്ചായത്ത്് തസഗ്കട്ടറി് എന്നിവര്്

ഒപ്പും,് ്സീലും് ് ദരഖതപടുദത്തണ്ട ാണ്.് ്എന്നാല്്പരിദശാധിച്ച്െയലുകളുതട്്്

ഇമസ്റ്റര്് ദറാളുകളില്് ദലാക്്ക് തഡവലപ്തമൻറ്് ഓെീസര്,് പഞ്ചായത്ത്്്

തസഗ്കട്ടറി്എന്നിവര്് ഒപ്പും,് ്സീലും് ് ് ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുതണ്ടകിലും് ്  ീയ ി്

ദരഖതപ്പടുത്തിയ ായി്കാണാൻ്സാധിച്ചില്ല്.് 

M.ബുക്്ക  

 ഗ്പവര്ത്തി  ുടങ്ങുന്ന ിനു മുൻപും ദശഷവും അളവുകള് ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള    

അടിസ്ഥാന ദരഖയാണ് എം രുക്്ക.  

• പരിദശാധിച്്ച എല്ലാ െയലും എം രുക്്ക ഉണ്ടായിരുന്നു 

• എല്ലാ വര്ക്കിലും  ഗ്പീ തമസുദരതമന്റ്,  ിയ ി എന്നിവ ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുണ്ട് 

• െില ദപജ്ുകളില് രന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥരുതട ഒപ്പ് മാഗ് ദമാ െില സ്ഥലങ്ങളില് 

ഒപ്പും സീലും എന്നിവ മാഗ് ം കാണാൻ സാധിച്ചു. എന്നാല്  ീയ ി മിക്ക 

സ്ഥലങ്ങളിലും ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല . ീയ ി ദരഖതപ്പടുത്തിയാല് മാഗ് ദമ 

ആര് എദപ്പാള് അളവുകള് ദരഖതപ്പടുത്തിതയന്നും ,ആര്, എദപ്പാള് അ  ്  ദഗ്കാസ്സ് 

തെക്്ക തെയ്തു  എന്നും മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു.കാല ാമസം 

സംരന്ധിച്ച ആദക്ഷപം ഉണ്ടായാല്  ീയ ി അ യാവശയമാണ് 
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തമറ്റീരിയൽ്ബിൽ്വൗച്ചർ് 

 തമറ്റീരിയല് ഉപദയാരിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്പവര്ത്തികളില് അവയില് ഉപദയാരിച്്ച 

സാധനങ്ങളുതട സാമഗ്രികളുതട രില്ലുകളും വൗച്ചറുകളും െയലില് 

സൂക്ഷിദക്കണ്ട ുണ്ട്. 

 തവജ് ലിസ്്റ്റ  

 ത ാഴിലാളികള് എഗ്  േിവസം ദജ്ാലി തെയ്തു എന്ന ിന് അടിസ്ഥാനതപ്പടുത്തി 

അവര്ക്്ക നല്ദകണ്ട  ുക ആയുധങ്ങള്ക്്ക തകാടുക്കുന്ന വാടക മൂര്ച്ചകൂട്ടുന്ന ിനുള്ള 

 ുക എന്നിവ എല്ലാം കാണിച്ചു തകാണ്ട് പണം കകമാറുന്ന ിനുള്ള ഗ്പധാനതപ്പട്ട 

ഒന്നാണ് തവജ്് ലിസ്റ്റ്.  

• പരിദശാധിച്ച കൃഷിവകുപ്പ് മായി സംദയാജ്ിച്ചു  ീറ്റപ്പുല്ല് കൃഷിക്്ക നിലം 

ഒരുക്കല് എന്ന െയല് ല് മാഗ് ദമ തവജ്്്ലിസ്റ്റ്്്്ഉണ്ടാകാത ്ഇരുന്ന ്.് 

 

ഫണ്്ട്്ഗ്ടാൻസ്ഫർ്്ഓർഡർ 

 തവജ്ലിസ്റ്റ് ഗ്പകാരം ത ാഴിലാളികള്ക്്ക ദവ നം നല്കി എന്ന ിനുള്ള ദരഖയാണ് 

എെ് ടി ഓ ഗ്പവര്ത്തിയില് െിലവായ മുഴുവൻ  ുകയും ആര്ക്്ക എദപ്പാള് നല്കി 

എന്ന ിതന അടിസ്ഥാനത്തില് വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന െണ്ട് ഗ്ടാൻസ്ഫര് ഓര്ഡര് 

എല്ലാ െയലുകളും നിര്രന്ധമായും കാദണണ്ട ാണ്. 

• പരിദശാധിച്്ച 5 െയലുകളിലും F.T.O  ഉണ്ടായിരുന്നു 

 

ദറായൽറ്റി 

 ഗ്പവര്ത്തി  നടന്ന സ്ഥലങ്ങളുതട  കരം  അടച്ച രസീ ുകള്  െയലുകളില്  

സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

 

 Geo Tagged Photo.  



10 

 

പരിദശാധിച്്ച 5 െയലുകളിലും ജ്ിദയാ ടാര് ദൊദട്ടാസ് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല 

 

സ റ്റ് ഡയറി 

 ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലതത്ത എല്ലാ വിവരങ്ങളും ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള ആധികാരിക 

ദരഖയാണ് കസറ്റ് ഡയറി 

• െില കസറ്റ്  ഡയറികളില് ദഗ്പാജ്ക്ട് മീറ്റിംര് മിനിറ്റ്സ് ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. 

• മറ്റു  കസറ്റ് ഡയറികളില്  തെക്്ക ലിസ്റ്റ് ,മിനിറ്റീസ്, ത ാഴിലാളികളുതട  

സാഷയപഗ് ം, ത ാഴിലുപകരണങ്ങളുതട വാടക,പധ ിതെലവ്, VMC റിദപ്പാര്ട്്ട , 

സന്ദര്ശന കുറിപ്പ് എന്നിവ  കൃ യമായി  എഴു ി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് .  ഇ ് 

അഭിനന്ദാര്ഹമാണ്. 

 

 ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം 

 ഗ്പവര്ത്തിയുതട അടിസ്ഥാനത്തില് വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തി ഗ്പവര്ത്തി 

പൂര്ത്തീകരിച്ചു കഴിയുദമ്പാള് പൂര്ത്തീകരിച്ചു എന്ന് സാക്ഷയതപ്പടുത്താൻ 

ഉപദയാരിക്കുന്ന ദരഖയാണ് ഗ്പവര്ത്തി പൂര്ത്തീകരണം സാക്ഷയപഗ് ം 

• പരിദശാധിച്്ച 5 െയലിനു ഗ്പവര്ത്തി പൂര്ത്തീകരണം സാക്ഷയപഗ് ം 

ഉണ്ടായിരുന്നു 

മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവ്തമന്റ് സ്ലിപ്പ് 

 ഒരു ഗ്പവര്ത്തിയുതട ഓദരാഘട്ടത്തിലും മസ്റ്റര് ദറാള് അനുവേിച്ച ് മു ല് ദവ നം 

നല്കുന്ന  ്വതര ഉള്ള ഓദരാ ഘട്ടങ്ങളിലും നടന്ന  ്ഏത ാതക്ക  ീയ ികളിലാണ് 

എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ദരഖയാണ് മസ്റ്റര് ദറാള് മൂവ്തമന്റ് 

• എല്ലാ െയലിലും മസ്റ്റര് ദറാള് മൂവ്തമന്റ് സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 

•  മസ്റ്റര് ദറാള് മൂദവതമന്റ് സ്ലിപ്പില് കൃ യമായി ഒപ്പിതനാപ്പം  ിയ ി 

ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട ുണ്ട് എന്നാല്  െില െയലുകയില് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

 

ദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫ ്  
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ഗ്പവൃത്തി  ുടങ്ങുന്ന ിനുമുൻപ് ഗ്പവര്ത്തി നടന്നുതകാണ്ടിരിക്കുദമ്പാള് ഗ്പവൃത്തി 

പൂര്ത്തീകരിച്്ച കഴിയുദമ്പാള്  ുടങ്ങിയ ഓദരാഘട്ടത്തിലും ദൊദട്ടാകള് െയലില് 

സൂക്ഷിദക്കണ്ട ുണ്ട് 

• പരിദശാധിച്്ച നാലു െയലില്  മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളില് ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട 

ദൊദട്ടാകള് ഉണ്ടായിരുന്നു.  

 

രജിസ്റ്ററുകളുതട്പരിദശാധന 

 

കംപ്ലയിന്റ് രജിസ്റ്റർ  

• തസപ്റ്റംരര് 2012-ജ്ൂൺ 2019 വതരയുള്ള പരാ ികള് ആണ് 

ദരഖതപടുത്തിയിരുന്ന ്.  

• തസപ്റ്റംരര് 2012 മു ല് 2017 വതരയുള്ള കംപ്ലയിന്റ് 3/2/17 ല് ദജ്ായിന്റ് BDO 

കസൻ തവച്്ച ദവരികെ തെയ്തിട്ടുണ്്ട. 2019 കംപ്ലയിന്റ് ദവരികെ തെയ്തിട്ടില്ല.  

• തസഗ്കട്ടറി സര്ട്ടികെ തെയ്തിട്ടില്ല.  

ഗ്ഗാമ ഭ മിനുട്ട് രജിസ്റ്റർ  

• തസഗ്കട്ടറി സര്ട്ടികെ തെയ്തിട്ടില്ല  

• 2013 - 2018 വര്ഷതത്ത ഗ്രാമസഭ ഡീതറ്റയില്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു.  

ഡിമാൻഡ് അദലാദകഷ്ൻ രജിസ്റ്റർ  

• രജ്ിസ്റ്റര് സര്ട്ടികെ തെയ്തിട്ടില്ല  

• ഒക്കല് പഞ്ചായത്തില് ത ാഴിലുറപ്പു പധ ിയില് രജ്ിസ്റ്റര് തെയ്തവരുതട കാര്ഡ് 

നമ്പറും വയക്തികളുതട ഡീതറ്റയില്സ് തകാടുത്തിട്ടുണ്ട്.  

• ആതക 85 വയക്തികള് രജ്ിസ്റ്റര് തെയ്തിട്ടുണ്്ട.  
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• ത ാഴില് കാര്ഡ് നമ്പര്, ത ാഴില് അവശയതപട്ട  ിയ ി, ഗ്പദേശം, വയക്തി, 

േിവസം ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാത  ത ാഴില് നല്കിയ ിതന കുറിച്ചും, 

ഗ്പവൃത്തി, േിവസം രന്ധതപട്ട വിവരങ്ങളും ദെര്ത്തിട്ടുണ്ട്.  

• അ ില് നിന്നും ഡിമാൻഡ് തകാടുത്തു 15 േിവസത്തിനുള്ളില് ത ാഴില് 

കിട്ടിതയന്ന് മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കും.  

ത ാഴിൽ കാർഡ് 

• 198 വര്ദക്കഴ്സ ്രജ്ിസ്റ്റര് തെയ്തിട്ടുണ്്ട.  

• രജ്ിസ്റ്റര് തെയ്തവരുതട ദൊദട്ടാ സഹി ം എല്ലാ ഡീതറ്റയില്സ് 

ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുണ്ട് (ദപര്, വയസ്, ജ്ണ്ടര്, അതഗ്ഡസ്സ്, രാങ്ക് ഡീതറ്റയില്സ്, 

തരജ്ിസ്ദഗ്ടഷൻ ദഡറ്റ്, തരജ്ിസ്ദഗ്ടഷൻ നമ്പര്, ) 

വർക്്ക് രജിസ്റ്റർ  

• 2018-2019 വര്ഷതത്ത ആയിരുന്നു.  

• രജ്ിസ്റ്റര് സര്ട്ടികെ തെയ്തിരുന്നില്ല.  

ആസ്തി രജിസ്റ്റർ  

 

• വര്ക്്ക ദകാഡ്, വര്ക്  ീര്ന്ന  ിയ ി, അസറ്റ് ദപര്,  ുടങ്ങിയ എല്ലാ 

ഡീകറ്റല്സും വയക്തമായി നല്കിയിരുന്നു. ഓഡിറ്റ് കാലയളവിലുള്ള അസറ്റ് 

ഡീകറ്റല്സും കാണാൻ സാധിച്ചു.  

 

തമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ  

 

• 2018-2019 തല തമറ്റീരിയല് തരജ്ിസ്റ്റര് ആണ് കണ്ട .്  

• MIS നിന്നുള്ള ദകാപ്പിയാണ്. എല്ലാ ഡീകറ്റല്സും വയക്തമായി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 
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1.ഗ്പളയതക്കടു ി ദനരിട്ട ദ ാടുകളും കാനകളുംപുനരുദ്ധാരണം 

 

 

• ഗ്പവര്ത്തികളില്  ദ ാടുകള് കാനകള് എന്നിവ കാടു  തെത്തി 

വൃത്തിയാക്കുകയും   മണ്ണും തെളിയും ദകാരി കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ുമാണ്. 

• ഗ്പവര്ത്തി  പരിദശാധന സമയ ്  ദ ാടുകളുതട  സമീപത്തു  കാടുകള്  

കയറിയിരുന്നു. ത ാണ്ടു ദ ാടിന്റ  ുടക്കം തമഷര് തെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല  

ന

മ്പ

ര്  

വര്ക്്ക്  വര്ക്്ക് 

ദകാഡ്  

വര്ക്്ക്  

ആരംഭിച്ച 

 ീയ ി  

അവസാ

നിച്ച 

 ീയ ി  

എസ്റ്റിദമറ്റ് 

 ുക  

െിലവാ

ക്കിയ 

 ുക  

1 ഒക്കല് പഞ്ചായത്ത്് 

വാര്ഡ് 2-ഗ്പളയ 

രാധി  

ഗ്പദേശങ്ങളിതല 

കാനകളുതടയും 

ത ാടുകളുതടയും 

പുനരുധാരണം  

FP/ 306241 04/01/2019 01/02/2019 320500 85649 
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• എസ്റ്റിദമറ്റ്, തമസുദരതമന്റ്  രുക്്ക ഗ്പകാശം   ഗ്പളയതക്കടു ി ദനരിട്ട ദ ാടുകളും 

കാനകളും പുനരുധാരണം   ഗ്പവര്ത്തി 12720 മീറ്റർ ആയിരുന്നു  തെദയ്യണ്ട ്  

എന്നാല് 14000 മീറ്റർ ആണ് ജ്ിദയാ ഗ്ടാക്കര് ഉപദയാരിച്്ച കിട്ടിയ ്.  

• സമീപവാസികദളാട്  സംസാരിച്ച ിന്  നിന്നും  ഗ്പവര്ത്തി തെയ്് ിട്ടുണ്ട്് 

എന്നാണ്  മനസിലാക്കാൻ  കഴിഞ്ഞ .് 

• െീഡര് കനാല് , ത ാണ്ടു ദ ാട് ഗ്രിഡ്ത് എസ്റ്റിദമറ്റ് ഗ്പകാരമുള്ള 1metr ഗ്രിഡ്ത് 

ലഭിച്ചു.  

• ആഴദമറിയ ത ാണ്ടു ദ ാടിന്തറ ഭാരം ക്ലീൻ  തെയ്തിട്ടുള്ള ാതണന്നു  

ത ാഴിലാളികള് പറഞ്ഞു .രൂട്്ട കകയുറ  ുടക്കത്തില് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാല് 

ഇദപ്പാള്  ലഭിക്കുന്നില്ല.ഗ്പഥമ ശുഗ്സൂഷ കിറ്റ് ഗ്പവര്ത്തി നടന്നദപ്പാള് 

ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ത ാഴിലാളികള് അഭിഗ്പായതപ്പട്ട ്.  

 

 

 

2.തെറുകിടനാമമാഗ് കര്ഷകരുതട ഭൂമിയില്മണ്ണ്, ജ്ല സംരക്ഷണഗ്പവൃത്തികള് റീെ് 1 

നമ്പ

ര്  

വര്ക്്ക വര്ക്്കദകാ

ഡ് 

ആരംഭിച്ച

 ീയ ി 

അവസാ

നിച്ച ീയ

 ി   

എസ്റ്റിദമ

റ്റ് ുക   

െിലവാ

ക്കിയ ു

ക  

 

1 തെറുകിട 

നാമമാഗ് കര്ഷക

രുതട ഭൂമിയില് 

മണ്ണ്, ജ്ല 

സംരക്ഷണഗ്പവൃ

ത്തികള് റീെ് 1 

WC/334899 26/12/2018 18/3/2018 247000 

 

244, 483 
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• പരിദശാധന സമയ ്  കൂടു ല് ഭൂമിയും കൃഷി ദയാരയമായിരുന്നു. െില 

ഗ്പദേശങ്ങള് കൃഷി ഒന്നും തെയ്യാത  കാട്ദകറിയ ിനാല്  അളവ് എടുക്കാൻ  

സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. 

• രുണദഭാക്താക്കദളാട്  സംസാരിച്ച ില് നിന്നും ഗ്പവര്ത്തി തെയ്് ിട്ടുണ്ട്് 

എന്നാണ്  മനസിലാക്കാൻ  കഴിഞ്ഞ  ് 

• 2019 തല  മഴയില്  ഈ  ഗ്പദേശത്ത് തവള്ളം കയറിയിരുന്നു.  

കൃ യമായിഅളതവടുക്കാൻ പാകത്തിന്  ആയിരുന്നില്ല  

 

• കൃഷി സ്ഥലം എല്ലാം  തന്ന  കാടുമൂടിയാല്  കൃ യമായിഅളതവടുക്കാൻ 

പാകത്തിന്  ആയിരുന്നില്ല  

• തമഷര്തമൻറ്രുക്്കഗ്പകാരമുള്ള ഗ്പവര്ത്തികള്ക്കും ഉപരി വസ്തു വിന്തറ 

ഉടമസ്ഥൻ  ആവശയതപ്പടുന്ന അളവിലുള്ള  കുഴികളും ആ വസ്തു വില് 

ആവശയമുള്ള ഗ്പവര്ത്തികളുമാണ്  കൂടു ലും തെയ്് ുവരുന്ന ് .അ ിനാല് 

കൃ യമായ അളവിലുള്ള കുഴികളും മറ്റും കുറവായിരുന്നു.  

• ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് CIB ദരാര്ഡ്് കാണുവാൻ സാധിച്ചു. എന്നാല് തവള്ളം 

കയറിയ വീട ്ആയ ിനാല് ദരാര്ഡ്് മറിഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരുന്നു.  

• ഏക്കര്  കണക്കില് സ്ഥലം ഉള്ള രുണദഭാക്താവിന്തറ സ്ഥലത്തു പലയിടത്തായി 

ഗ്പവര്ത്തികള് തെയ്യുന്ന ിനാല് സ്ഥലം  കൃഷിക് അനുദയാരയമാക്കല് എന്ന 

ഗ്പവര്ത്തിയുതട അളവില് വയക്ത യില്ല. 

• എന്നാല് കൃഷിക്അനുദയാരയമാക്കി നല്കിയ െിലരുണദഭാക്താവിന്തറ 

ഗ്പവര്ത്തിസ്ഥലത്തു വളതര നന്നായി കൃഷി തെയ്തിരിക്കുന്ന ്കാണാൻ സാധിച്ചു. 
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 അനുബന്ധം 

നമ്പ

ര് 

രുണദഭാക്താ

വിന്തറ  ദപര്  

ഗ്പവര്ത്തി  എസ്റ്റി

ദമറ്റ്/ 

തമഷ

ര്തമ

ന്റ്രു

ക്്ക  

ഗ്പകാരം

- അളവ് 

പരിദശാധന

യില്  

കതണ്ടത്തിയ

അളവ ് 

റിമാര്ക്സ്  

1  ഹസീംഖാൻ  

(161/1-8) 

നിലം 

ഒരുക്കല്   

108  നിലതമാരുക്കിയ 

സ്ഥലത്ത് കൃഷികള് 

തെയ്തിട്ടുണ്്ട. പതക്ഷ 

അളന്നു 

 ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

സാധിക്കാത്തവയായി

രുന്നു 

 

2. ഖേീജ്  

(161/9) 

നിലതമാരു

ക്കല്  

49 m2   

പലയിടങ്ങളിലായി

വയ യസ്തഅളവില് 

നിലതമാരുക്കള് 

തെയ്ത ിനാല്  

കൃ യമായിഅളന്നു

 ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

സാധിക്കില്ല.  

3. അലിയാര്  

(161/6) 

നിലതമാരു

ക്കല് 

144 m2  കുറച്ചു സ്ഥലം 

നിരപ്പാക്കി വീട് 

പണിക്കു ദവണ്ടി 

 രായിട്ടിരിക്കുന്നു. 

അളവ് 

ദരഖതപ്പടുത്താൻ 

സാധിച്ചില്ല.  

4. അദന്താണി നിലതമാരു 90 m2 50 m 2  കപ്പ കൃഷി 

തെയ്തിരുന്നു.  
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(175/17) ക്കല് 

കപ്പ വാരം 

എടുത്തിരി

ക്കുന്നു  

5. സുകരേ  

(175/5-2) 

നിലം 

ഒരുക്കല്  

 

 

 

ദവസ്റ്റ ്കുഴി   

72m2  അളന്നു 

 ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

സാധിക്കാത്തവയായി

രുന്നു 

 

 

M. രുക്കില്   

പറയാത  ഒരു ദവസ്റ്റ് 

കുഴി കാണാൻ 

സാധിച്ചു.  

6.  യാരരാജ്ൻ  

( 201/6-2-2) 

മണ്ണ്, തെളി 

ക്ലീനിങ്  

198 m2  കാടുകയറി 

കിടക്കുന്ന ് തകാണ്ട് 

അളവ് 

ദരഖതപ്പടുത്താൻ 

സാധിച്ചില്ല.     

7. ഔ ദസ പച്ചൻ 

(197/14/5-2) 

നിലതമാരു

ക്കല്  

96 m2  ദരറ്റ് പൂട്ടി 

കിടന്ന ുതകാണ്ട് 

കസറ്റ് കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല. ഉടമസ്ഥൻ 

നാട്ടിലില്ലായിരുന്നു 

 

8. ദജ്ാസ് 

(199/4-1) 

 

നിലതമാരു

ക്കല് 

160 m2  കാടു കയറി 

കിടക്കുന്ന ിനാല് 

അളവ് എടുക്കാൻ 

പറ്റിയില്ല. . 

9. ദജ്ാസ്  

(176/14) 

നിലതമാരു

ക്കല് 

240 m 2  കാടുകയറി 

കിടക്കുന്ന ് 

തകാണ്ട്അളവ് 

ദരഖതപ്പടുത്താൻ 
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സാധിച്ചില്ല.     

10. വര്രീസ്  

(176/2-2) 

നിലതമാരു

ക്കല് 

മഞ്ഞള്, 

വാഴ ജ്ാ ി 

 ടം 

എടുത്തു.  

224 m2  മഞ്ഞള്,  ഇഞ്ചി 

കൃഷിതെയ്തുവരുന്നു    

 

 

 

 

 

 

 

11. അഷ്്റെ്്  

(175/7-2) 

നിലതമാരു

ക്കല് 

264 m2  സ്ഥലം കാണുവാൻ 

സാധിച്ചില്ല. വീട് പൂട്ടി 

കിടക്കുന്നു. ഉടമസ്ഥര് 

രള്െില്.  

12. ദേവസയ  

(177/10 pt) 

നിലതമാരു

ക്കല് 

550 m2  ഗ്പളയം കാരണം മഴ 

തവള്ളം 

ദകറിയ ിനാല് CIB 

ദരാര്ഡ്് വതര 

മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന 

അവസ്ഥ യില് 

ആയിരുന്നു.  

13. ദേവസയ  

(177/11) 

നിലതമാരു

ക്കല് 

132m2  കാടുകയറി 

കിടക്കുന്നു.  

14. തസരാസ്റ്റയൻ  

(177/9-2) 

നിലതമാരു

ക്കല് 

128m2  ഗ്പളയത്തിന് തവള്ളം 

കയറിയ ിനാല് 

കാടു കയറി പുല്ല ്

തമത്തി 

കിടക്കുകയായിരുന്നു  
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15. ദേവസികുട്ടീ  

(199/4-2) 

നിലതമാരു

ക്കല് 

250m2  അളവുകള് 

ദരഖതപ്പടുത്താൻ 

സാധിക്കാത്ത ായിരു

ന്നു  

16. ദജ്ാസ്  

(175/10) 

നിലതമാരു

ക്കല് 

371m2  കൃഷിദയാരയമാണ്  

17. ഗ്പിൻസി  

(177/7-3-4) 

നിലതമാരു

ക്കല് 

96m2  കൃഷി തെയ്തിരുന്നു  

18. ഗ്പിൻസി  

(177/8-3-4) 

നിലതമാരു

ക്കല്  

77m2  അളവ് 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിന് 

പറ്റാത്ത ് 

ആയിരുന്നു.  

19. പൗദലാസ്  

(176/1-2) 

നിലതമാരു

ക്കല്  

81m2 80m2 കൃഷി ദയാരയമാണ്  

20. സിസിലി  

(176/3 pt) 

നിലതമാരു

ക്കല്  

36m2  കാടു 

കയറികിടക്കുന്ന ി

നാല് അളവ ്

എടുക്കാൻ 

സാധിച്ചില്ല.  

21. ദേവസി  

(200/2) 

നിലതമാരു

ക്കല്  

120m2  കൃഷി തെയ്തിരുന്നു  

22. ദജ്ാസ്  

(197/2) 

നിലതമാരു

ക്കല്  

 

ത ങ്ങു, 

288m2  കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു  

 

M. രുക്കില് 

കാണിച്ചിരുന്നില്ല  
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വാഴ   ടം  

23. ദജ്ാസ്  

(204/1) 

നിലതമാരു

ക്കല്  

 

 

 

കുഴി 

എടുത്തു.  

 

150m2  അളവ് 

ദരഖതപ്പടുത്താൻ 

സാധിച്ചില്ലകൃഷി 

കുറച്ചു നശിച്ചു. .  

 

 

M. രുക്്ക് ഗ്പകാരം 

ദരഖയില്ല.  

24. അര്്േുള് 

നാസര്  

 

(206/17) 

 

 

(205/5) 

 

 

 

 

 

 

(159/3) 

 

 

 

നിലതമാരു

ക്കല്  

 

      “ 

 

 

 

 

 

“ 

 

     “ 

 

 

336m2 

 

 

90m2 

 

 

 

 

 

396m2 

 

60m2 

  

 

കൃഷി 

ദയാരയമായിരുന്നു 

 

 

. പുഴതവള്ളം 

ദകറിയ ിനാല് 

അളവ് എടുക്കാൻ 

സാധിച്ചില്ല.പുഴ 

അ ിരാണ് സ്ഥലം 

സ്ഥി ി തെയ്യുന്ന ് 

 

“ 

 

             “ 
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(205/13-1) 

 

(205/13-2-3) 

 

(201/1-6)                 

 

 

 

     “ 

 

      “ 

 

252m2 

 

200m2 

             “ 

 

             “ 

25. ദറാസി  

(197/14/5-3) 

നിലതമാരു

ക്കല്  

72m2  കൃഷിയുണ്ടായിരുന്നു. 

അളതവടുക്കാൻ 

സാധയമല്ലയിരുന്നു  

26. വര്രീസ്  

(175/9-1) 

നിലതമാരു

ക്കല്  

12 2 m2      അളതവടുക്കാൻപറ്റി

യില്ല .പള്ള 

കയറിദയല്ക്കുവര്

ന്നു . 

 

 

 

3.തെറുകിട നാമമാഗ്  കർഷ്കരുതട ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് ജല  ംരക്ഷണ 

ഗ്പവർത്തികൾ റീെ് - 2 

 

ന

മ്പ

ര്  

വര്ക്്ക വര്ക്്കദകാ

ഡ് 

ആരംഭിച്ച

 ീയ ി 

അവസാ

നിച്ച ീയ

 ി   

എസ്റ്റിദമ

റ്റ് ുക   

െിലവാ

ക്കിയ ു

ക  

 

1 തെറുകിട 

നാമമാഗ്  

WC/34007 1 26/02/2019 26/6/2019 241000.36 237853 
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കര്ഷകരുതട 

ഭൂമിയില് മണ്ണ് 

ജ്ല സംരക്ഷണ 

ഗ്പവര്ത്തികള് 

റീച്്ച 2 

 

• ഗ്പവര്ത്തി  പരിദശാധനസമയ ്   ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലങ്ങളില്  കാടുകള്  

കയറിയിരുന്നു. 

• സമീപവാസികദളാട്  സംസാരിച്ച ില് നിന്നും   ഗ്പവര്ത്തി തെയ്് ിട്ടുണ്ട്്  

എന്നാണ്  മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ചു  

• കൂടു ലും വാഴ വയ്ക്കുന്ന ിനായി കുഴി എടുക്കുന്ന ിനും 

നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു വാഴ കൃഷിക്്ക വാരം എടുക്കുന്ന ും ആണ് 

ഗ്പവര്ത്തികള്  

• എന്നാല് െില സ്ഥലങ്ങളില് എസ്റ്റിദമറ്റില് പറയാത്ത മഴക്കുഴി നിര്മ്മാണം െില 

ഇടങ്ങളില് തെയ്ത ായി കതണ്ടത്താൻ സാധിച്ചു 

• വാഴക്്ക  ടം എടുത്ത ും ത ങ്ങിന്  ടം എടുത്ത ും ജ്ാ ിക്ക  ടം എടുത്ത ും  

എല്ലാം ഗ്പളയത്തില് മഴ തവള്ളം കയറി നശിച്ചു ദപായിരുന്നു 

• C.I.B  ദരാര്ഡ്് കതണ്ടത്താൻ സാധിച്ചില്ല. 3000 രൂപ എസ്റ്റിദമറ്റില് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട.്  

• M രുക്്ക് ഗ്പകാരം ഉള്ള ഗ്പവര്ത്തികള്ക്കും ഉപരി  വസ്തു വിന്തറ ഉടമസ്ഥൻ  

ആവശയതപ്പടുന്ന അളവിലുള്ള  കുഴികളും ആ വസ്തു വില് ആവശയമുള്ള 

ഗ്പവര്ത്തികളുമാണ്  കൂടു ലും തെയ്് ുവരുന്ന ്. അ ിനാല്  കൃ യമായ 

അളവിലുള്ള  കുഴികളും മറ്റും കുറവായിരുന്നു. തെയ്ത വര്ക്കുകള് നന്നായി തെയ്തു 

എന്ന് ഭൂമിയുതട ഉടമസ്ഥരില് നിന്നും അറിയാൻ സാധിച്ചു  

 

നമ്പ

ര് 

രുണദഭാക്താ

വിന്തറ  ദപര്  

ഗ്പവര്ത്തി  എസ്റ്റി

ദമറ്റ്/ 

തമഷ

ര്തമ

ന്റ്രു

ക്്ക  

ഗ്പകാരം

പരിദശാധന

യില്  

കതണ്ടത്തിയ

അളവ ് 

റിമാര്ക്സ്  
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- അളവ് 

1  പൗദലാസ് 

(185/1-3) 

നിലം 

ഒരുക്കല് 

(വാഴ, 

ത ങ്ങ ്, 

ജ്ാ ി 

എന്നിവ ക്കു 

 ടം 

എടുക്കല്   

264. 00m 

2  

 നിലം ഒരുക്കിയ 

സ്ഥലത്ത് നിലവില് 

ഉണ്ടായിരുന്ന 

വാഴയ്ക്ക  ടം 

എടുത്തിരുന്നു. 

ജ്ാ ിക്കും 

ത ങ്ങിനും 

 ടതമടുത്ത് 

ആയിരുതന്നങ്കിലും 

നിലവില് ഒന്നും 

കാണാൻ സാധിച്ചില്ല 

 ജ്ിമ്മി(145/3-5) നിലതമാരു

ക്കള്  

ജ്ാ ിക്കും 

ത ങ്ങിൻ 

 ടം 

392m2  ഗ്പവര്ത്തിച്ച നടന്ന 

സ്ഥലം കാടുപിടിച്്ച 

കിടന്ന ഒന്ന ്കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല ഗ്പളയം 

വന്ന ്പകു ിയും 

നശിച്ചുദപായിരുന്നു 

2  ശയാം 

ദജ്ാസ്(186/92), 

(183/2-2) 

.നിലതമാരു

ക്കല്. 

ജ്ാ ിക്കും 

ത ങ്ങിനും 

 ടം 

361.00m2   ടതമടുത്ത് ഒന്നും 

കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

തമഷര്തമന്റ് 

നടത്താൻ 

പാകത്തില് 

ഒന്നുമുണ്ടായിരുന്നി

ല്ല 

3  ദ ാമസ്(153/13-

2), (153/5-3) 

വാഴകൃഷി

വാരം 

എടുക്കല് 

360m2 360  m 2  9 വാരങ്ങള് 

കാണാനായി 

സാധിച്ചു 

ഉണ്ടായിരുന്ന ില് 

എല്ലാത്തിലും വാഴ 

തവച്ചിരുന്നു 
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4  ദരാവിന്ദൻ(146/

17, 146/16, 146/14, 

146/15, 186/9.) 

വാഴകൃഷി

കവാരം 

എടുക്കല് 

250m2 

265.m2 

174.m2, 

225.m2 

308.m2, 

72.m2 

  വാരം എടുത്ത ില് 

വാഴകള് കാണാൻ 

കഴിഞ്ഞിരുന്നു 

എങ്കിലും പഴയ 

വാരത്തിന് 

പകു ിയിലും 

പു ിയ വര്ക്കിംര് 

ഭാരമായി പു ിയ 

വാരങ്ങള് 

എടുത്തിരുന്നു 

 

      

5  ദജ്ായി(153/1-2), 

153/3-2, 153/3-4) 

322/18, 130/8-1) 

വാഴകൃഷി

ക്്ക കുഴി, 

ത ങ്ങിനും 

ജ്ാ ിക്കും 

 ടം 

90.m2 

160.m2 

144.m2 

270.m2, 

224.m2 

 കൃഷി സ്ഥലം 

കാണാൻ 

സാധിതച്ചങ്കിലും കാട് 

പിടിച്ച ിനാല് 

ഗ്പദവശിക്കാദനാഅള

ക്കാദനാസാധിക്കില്ല 
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തഡയ്സി150/25 വാഴകവാരം 

എടുക്കല്, 

മഴക്കുഴി 

144.m2  ത ങ്ങിനും 

ജ്ാ ിക്കും  ടം 

എടുക്കുന്ന 

ഗ്പവര്ത്തി 

ആയിരുതന്നങ്കിലും 

57 മഴക്കുഴികള് 

കതണ്ടത്താൻ 

സാധിച്ചു 

രാക്കിയുളള്ള 

വനികന്നു 

ദപായിരുന്നു 

മഴക്കുഴി..തമഷര്തമ

ന്റ്രുക്കിലുള്ള  

ഗ്പവര്ത്തിയല്ലാ. 

8 വര്ക്കി153/42) നിലതമാരു

ക്കല് 

ജ്ാ ിക്കും 

280.m2  ഗ്പളയം 

വന്ന ിനാല്ത ങ്ങി

ന്തറയും 
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ത ങ്ങിനും 

 ടം 

എടുക്കല് 

ജ്ാ ിയുതടയും 

 ടങ്ങള് കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല 

9 ജ്സീന്ത(153/13-

3, 133/6-3) 

ജ്ാ ിക്കും 

ത ങ്ങിൻ 

 ടം 

എടുക്കല്, 

വാഴക്ക 

വാരം 

എടുക്കല് 

168.m2 

224.00m2 

 കാടുപിടിച്ചു 

കിടക്കുന്ന ിനാല് 

അളവ് എടുക്കാൻ 

സാധിച്ചില്ല 

10 ദജ്ാരി(156/16) വാഴ 

തവക്കാൻ 

കുഴിതയടു

ത്തു ജ്ാ ി 

ത ങ്ങ ്

എന്നിവ

യ്ക്്ക  ടം 

111.m2  കുഴി എടുത്തു 

 രുന്ന ില് എല്ലാം 

വാഴ തവച്ചിരുന്നു.   

ടതമടുത്ത ് 

കാണാൻ സാധിച്ചില്ല 

11 പരദമശവരൻ 

(185/1, 183/2, 

183/9) 

നിലതമാരു

ക്കിവാഴ 

വയ്ക്കാൻ 

കുഴി 

എടുക്കല്  

242.m2 

240.m2, 

121.m2 

 കുഴികളില് എല്ലാം 

വാഴ തവച്ചിരുന്നു 

പു ിയ 

കുഴികതളടുത്ത് 

അ ിനാല് പഴയ  ്

കാണാൻ സാധിച്ചില്ല 

 

 

 

 

 

 

4.ക്ഷീര വകുപ്പുമായി  ംദയാജിച്ചു  ീറ്റപ്പുല്ല് കൃഷ്ിക്ക് നിലതമാരുക്കൽ 
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ഗ്പവര്ത്തിയു

തട ദകാഡ ് 

ഗ്പവര്ത്തിയുതട 

ദപര്  

ഗ്പവര്

ത്തി 

ആരംഭിച്ച 

 ിയ ി  

ഗ്പവര്ത്തി 

അവസാനി

ച്ച  ിയ ി  

എസ്റിദമ

റ്റ ് ുക  

െിലവാ

യ  ുക  

IF/310134 ക്ഷീര 

വകുപ്പുമായി 

സംദയാജ്ിച്ചു 

 ീറ്റപ്പുല്ല് 

കൃഷിക്്ക 

നിലതമാരുക്ക

ല്  

08/11/18 15/11/18 102000 100596 

 

   

• െയലില് ദരഖതപ്പടുത്തിയ ് ദപാതല  തന്ന എല്ലാ വീടുകളും സന്ദര്ശിച്ചു. 

അ ില്നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ച ്  ീറ്റപ്പുല് കൃഷിക്്ക നിലതമാരുക്കല് 

എന്ന പധ ി എല്ലാ ഉപദഭാക്താക്കള്ക്കും  തന്ന വളതര ഉപകാരഗ്പേമായി എന്ന് 

അറിയാൻ സാധിച്ചു. 

• ഈ വര്ഷതത്ത തവള്ളതപ്പാക്കതത്തത്തുടര്ന്ന് ഒക്കല് പഞ്ചായത്തിതല ഭൂരിഭാരം 

 ാഴ്ന്ന ഗ്പദേശങ്ങളും തവള്ളത്തിനടിയില് ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഗ്പളയതത്ത 

ദപടിച്ചു തകാണ്ട് ഗ്രാമവാസികള് എല്ലാവരും  തന്ന മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിദലക്്ക മാറി 

ദപായിരുന്നു.  

• ആയ ിനാല് തവള്ളതപ്പാക്ക ഗ്പദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന ഭൂരിഭാരം  ീറ്റപ്പുല് 

കൃഷിയും നശിക്കാൻ ഇടയായി. ഒരു ആഴ്ചദയാളം തവള്ളം തകട്ടിക്കിടന്ന 

അവസ്ഥയില് ആയിരുന്നു കൃഷിയിടങ്ങള് എല്ലാം. കൃഷിസ്ഥലത്ത് തവള്ളം 

തകട്ടി നിന്ന ിനാല് പുല്ല ്കട ദയാടു കൂടി െീഞ്ഞു ദപായി.   

• തവള്ളതപ്പാക്കതത്ത അ ിജ്ീവിച്ച രണ്ട ്മൂന്ന് തെടികള് മാഗ് മാണ് പലയിടത്തും 

കാണാൻ സാധിച്ച ്.  തവള്ളതപ്പാക്കം വന്നു പുല്ല ്കൃഷി നശിച്ചു ദപായ ിനാല് 

 രിശുഭൂമി യായി കിടക്കണ്ട എന്നുകരു ി ഭൂവുടമകള് കപ്പ വാഴ ദെന ദെമ്പ് 

എന്നീ കൃഷി കള് തെയ്തുവരുന്നു.  
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• ഉടമസ്ഥരില് നിന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചാ മതറ്റാരു വസ്തു   ത ാഴിലാളികള് 

എല്ലാവരും  തന്ന വളതര നന്നായി പണികള് തെയ്തിരുന്നുതവന്നും അ  ്വളതര 

ഉപകാരഗ്പേമായി എന്നും തവള്ളതപ്പാക്കതത്തത്തുടര്ന്ന് എല്ലാം നശിച്ചു 

ദപായത ന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു സാധിച്ചു .അവര് അ  ് സാക്ഷയ 

തപടുത്തിയിട്ടുണ്ട്  

• CIB അവിതട ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.  

 

 

ന

മ്പര് 

രുണദഭാ

ക്താവി

ന്തറ  ദപര്  

ഗ്പവര്ത്തനം  എസ്റ്റിദമറ്റ്/ 

തമഷര്തമന്റ് 

രുക്്ക  ഗ്പകാരം- 

അളവ് 

െീല്ഡി

ല് കണ്ട 

അളവ ് 

റിമാര്ക്സ്  

1  കുഞ്ഞൻ    ീറ്റ പുല്ല ്

കൃഷിക്്ക 

നിലം 

ഒരുക്കല്  

81 m2 - കാടു  ദകറി 

കിടക്കുന്നു. 

തവള്ളതപാക്കം 

കരണംനശിച്ചു 

എന്നറിയാൻ 

കഴിഞ്ഞു  

 

2 റീന    ീറ്റ പുല്ല ്

കൃഷിക്്ക 

നിലം 

ഒരുക്കല്  

80 m2 -  തവള്ളതപാക്കത്തില് 

നശിച്ചു  

3 സ നഥൻ    ീറ്റ പുല്ല ്

കൃഷിക്്ക 

നിലം 

ഒരുക്കല്  

63m2 - സ്ഥലം ഉടമസ്ഥൻ ഇ 

ഭൂമി ദവതറ ഒരാള്ക്്ക 

തകാടുത്ത ായി 

അറിഞ്ഞു. അയാള് 

പുല്ല് കളഞ്ഞു 

അ ില് വാഴ ദെന 

എന്നിവകൃഷി 

തെയ്് ിരിക്കുന്നു.  
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4 സജ്ീവ്    ീറ്റ പുല്ല ്

കൃഷിക്്ക 

നിലം 

ഒരുക്കല്  

90m2 

72 m2 

88 m2 

-  ാഴ്ന്ന ഗ്പദേശതത്ത 

സ്ഥലങ്ങള്  

തവള്ളതപാക്കം 

കാരണം  

നശിച്ചുദപായ്  

5   ദറാസി    ീറ്റ പുല്ല ്

കൃഷിക്്ക 

നിലം 

ഒരുക്കല്  

42 m2 

60 m2 

- കാടു  ദകറി അളന്നു 

 ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

സാധിക്കാത്തവയാ

യിരുന്നു 

തവള്ളതപ്പാക്ക 

ഗ്പദേശം  

 

6 അമ്മിണി    ീറ്റ പുല്ല ്

കൃഷിക്്ക 

നിലം 

ഒരുക്കല്  

45m2 - അളന്നു 

 ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല  

രണ്ടുമൂന്നു കട പുല്ല ്

കാണാൻ സാധിച്ചു  

7 മാ യു    ീറ്റ പുല്ല ്

കൃഷിക്്ക 

നിലം 

ഒരുക്കല്  

143m2 

99m2 

- ഒക്കല് 

പഞ്ചായത്തിതല 

പാടത്തിദനാട് 

ദെര്ന്ന ഗ്പദേശം 

തവള്ളതപ്പാക്കത്തില് 

ഇദപ്പാള് കപ്പ വാഴ 

എന്നിവ 

നട്ടിരിക്കുന്നു  

 

8 ഗ്പവീണ    ീറ്റ പുല്ല ്

കൃഷിക്്ക 

നിലം 

ഒരുക്കല്  

132m2 - ഗ്പളയം കാട് പിടിച്ചു 

കിടക്കുന്നു 

അളതവടുക്കാൻ 

ദയാരയമല്ല  

9 ദസാെി    ീറ്റ പുല്ല ്

കൃഷിക്്ക 

നിലം 

90m2 - തവള്ളതപ്പാക്ക 

ഗ്പദേശം കാട ്പിടിച്ചു 

കൃഷി ദയാരയം 
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ഒരുക്കല്  അല്ലാത  ആയി 

കിടക്കുന്നു  

10 ഗ്പജ്ീഷ്    ീറ്റ പുല്ല ്

കൃഷിക്്ക 

നിലം 

ഒരുക്കല്  

81m2 - തവള്ളതപ്പാക്ക 

ഗ്പദേശം കാട ്പിടിച്ചു 

കൃഷി ദയാരയം 

അല്ലാത  ആയി 

കിടക്കുന്നു  

11 ദ ാമസ്    ീറ്റ പുല്ല ്

കൃഷിക്്ക 

നിലം 

ഒരുക്കല്  

180m2 - കൃഷി നശിച്ചു  രിശ് 

ഭൂമി ആയി 

കിടക്കുന്നു  

12 രാരു    ീറ്റ പുല്ല ്

കൃഷിക്്ക 

നിലം 

ഒരുക്കല്  

110m2 - അളതവടുക്കാൻ 

പറ്റാത്ത രീ ിയില് 

കാട് പിടിച്ചു 

കിടക്കുന്നു  

13 രാമകൃഷ്ണ

ൻ  

  ീറ്റ പുല്ല ്

കൃഷിക്്ക 

നിലം 

ഒരുക്കല്  

104m2 24 m2 ഭാരീകം ആയിട്്ട ഉണ്ട്  

14 വര്രീസ്    ീറ്റ പുല്ല ്

കൃഷിക്്ക 

നിലം 

ഒരുക്കല്  

49m2 - തവള്ളതപ്പാക്കതത്ത 

 ുടര്ന്ന് കൃഷി 

നശിച്ചു  

15 ദജ്ാൺ

ദപാള്  

  ീറ്റ പുല്ല ്

കൃഷിക്്ക 

നിലം 

ഒരുക്കല്  

210m2 200m2 ഒക്കല് 

പഞ്ചായത്തില് 

ഉയര്ന്ന ഗ്പദേശം 

കൃഷി നന്നായി 

കാണാൻ സാധിച്ചു  

16 രാജ്ൻ    ീറ്റ പുല്ല ്

കൃഷിക്്ക 

നിലം 

ഒരുക്കല്  

64m2 - തവള്ളതപ്പാക്കതത്ത 

 ുടര്ന്ന് കൃഷി 

നശിച്ച 
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17 ദരാവിന്ദ 

രാമൻ  

  ീറ്റ പുല്ല ്

കൃഷിക്്ക 

നിലം 

ഒരുക്കല്  

168m2 -- തവള്ളതപ്പാക്കതത്ത 

 ുടര്ന്ന് കൃഷി 

നശിച്ച ിനാല് മറ്റു 

കൃഷി 

തെയ്തിരിക്കുന്നു  

 

 

 

 

 

5.കൃഷ്ി വകുപ്പുമായി  ംദയാജിച്ചു തജ ൽ ജി പാട്ട ിതനടുത്ത സ്ഥലം 

കൃഷ്ിക്കനുദയാജൃമാക്കൽ റീെ് 

 

 

നമ്പ

ര്  

വര്ക്്ക വര്ക്്ക 

ദകാഡ്  

ആരംഭിച്ച 

 ീയ ി 

അവസാ

നിച്ച 

 ീയ ി   

എസ്റ്റിദമറ്റ് 

 ുക   

 

െിലവാ

ക്കിയ 

 ുക  

 

1 കൃഷി 

വകുപ്പുമായി 

സംദയാജ്ിച്ചു തജ് 

ല് ജ്ി 

പാട്ട ിതനടുത്ത 

സ്ഥലം 

കൃഷിക്കനുദയാജ്ൃ

മാക്കല് 

LD/235114 11/12/18  21/12/18 144048 148935 
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റീെ് 1 

 

• കൃഷി വകുപ്പു മായി സംദയാജ്ിച്ചു  തജ് ല് ജ്ി പാട്ടത്തിന്  എടുത്ത സ്ഥലം 

കൃഷിക്്ക് അനുദയാജ്യമാക്കല് റീെ് 1 അ ിന്റ ഭാരമാക്കി    നിലം ഒരുക്കി വാഴ, 

മഞ്ഞള്, മറ്റു പച്ചക്കറികള് എന്നിവ നടുകയുംത ങ്ങിൻ, ജ്ാ ിക്്ക എന്നിവക്്ക 

 ടം ദകാരല് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുന്നു. 

• സമീപവാസികദളാട്  സംസാരിച്ച ിന്  നിന്നും  ഗ്പവര്ത്തി തെയ്് ിട്ടുണ്ട്് 

എന്നാണ്  മനസിലാക്കാൻ  കഴിഞ്ഞ .് 

• ഇ ഗ്പവര്ത്തിയില്    അളവ ്എസ്റ്റിദമറ്റ്, തമസുദരതമന്റ്  രുക്്ക ഗ്പകാശം 3691 sqm 

ആയിരുന്നു എന്നാല് 3680  sqm  എം രുക്്ക ഉണ്ടായിരുന്ന 

• തമഷര്തമൻറ്  രുക്്ക ഗ്പകാരമുള്ള ഗ്പവര്ത്തികള്ക്കും  ഉപരി  വസ്തു വിന്തറ 

ഉടമസ്ഥൻ  ആവശയതപ്പടുന്ന അളവിലുള്ള   ഗ്പവര്ത്തികളുമാണ്  കൂടു ലും  

തെയ്് ു വരുന്ന ്.അ ിനാല്  കൃ യമായ അളവിലുമറ്റും  കുറവായിരുന്നു.  

• ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലം കാട ്പിടിച്ച  കിടന്ന ിനാല് അളവ ്എടുക്കാൻ  പറ്റിയില്ല. 

• ഏക്കര്  കണക്കില് സ്ഥലം ഉള്ള രുണദഭാക്താവിന്തറ സ്ഥലത്തു പലയിടത്തായി 

ഗ്പവര്ത്തികള് തെയ്യുന്ന ിനാല് സ്ഥലം കൃഷിക് അനുദയാരയമാക്കല് എന്ന 

ഗ്പവര്ത്തിയുതട അളവില് വയക്ത യില്ല.  

• രണ്ട ്ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലത്ത് ദപാകാനും അളവ്  എടുക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല. 

• (1.ജ്ിസ് സ്ഥലയുടമ സ്ഥലത്ത ിനാല്വീട് പൂട്ടി കിടക്കുന്നു , 

2 തജ്യിംസ് രാങ്ക് ജ്പ്് ി മൂലം വീടും സ്ഥലവും പൂട്ടി കിടക്കുന്നു). ഗ്പവര്ത്തി 

നടന്ന ായി സമീപ വാസികള് സാക്ഷയ തപടുത്തി.  

നമ്പ

ര് 

രുണദഭാക്താ

വിന്തറ  ദപര്  

ഗ്പവര്ത്തി  എസ്റ്റി

ദമറ്റ്/ 

തമഷ

ര്തമന്റ് 

രുക്്ക  

പരിദശാധന

യില്  

കതണ്ടത്തിയ 

അളവ ് 

റിമാര്ക്സ്  
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ഗ്പകാരം

- അളവ് 

1  ദപാളി 

(179/3) 

നിലതമാരു

ക്കല് 

396 m2 _ നിലതമാരുക്കി 

മഞ്ഞള്, പച്ചക്കറി 

നട്ടു.വാഴ, ജ്ാ ി, 

ത ങ്ങ് ഇവക്്ക  ടം 

എ ന്നിവ 

ഭാരികമായി 

കാണാൻ സാധിച്ചു. 

എന്നാല് 

അളകുവാൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല. 

2 തജ്യിംസ് 

(149/1) 

(149/8) 

നിലതമാരു

ക്കല് 

708 m2 _ വീടും സ്ഥലവും 

രാങ്ക് ജ്പ്് ി 

തെയ്ത ിനാല് വര്ക്  

കസറ്റ് കാണാനും 

measure ment 

അടുക്കനും 

കഴിഞ്ഞില്ല. 

3 ജ്ിമ്മി 

(145/3-5) 

 

നിലതമാരു

ക്കല് 

644 m2 _ പലയിടങ്ങളിലായി 

വയ യസ്ത അളവില് 

നിലതമാരുക്കള് 

തെയ്ത ിനാല്  

കൃ യമായി അളന്നു 

 ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

സാധിക്കില്ല.കൂടു 

ല് ഭാരത്തും കാടു 

പിടിച്ചുകിടക്കുകയാ

യിരുന്നു. 

4 ആന്റണി 

(145/3-2) 

 

നിലതമാരു

കക്കല് 

288 m2 _ കാടു 

പിടിച്ചുകിടക്കുകയാ

യിരുന്നു.വര്ക് site 

കയറുവാനുംഅളതവ

ടുക്കാനും 
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കഴിഞ്ഞില്ല. 

5 ദജ്ാസെ് 

(145/3-6) 

നിലതമാരു

ക്കല് 

160 m2  _ അളന്നു 

 ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

സാധിക്കാത്തവയാ

യിരുന്നു 

 

6 ജ്ിസ് 

(151/3-2) 

(151/3-2) 

നിലതമാരു

ക്കല് 

889 m2 _ വര്ക് കസറ്റ് മ ില് 

തകട്ടിത്തിരിച്ചു പൂട്ടി 

യിരുന്ന ിനാല് 

പറമ്പില് കയറാനും 

അളതവടുക്കാനും 

പറ്റി യില്ല. 

7 ദജ്ായ് 

(322-5-2-2) 

നിലതമാരു

ക്കല് 

336 m2 _ കാടു  ദകറിയ ും, 

മൂടിയ ുമായ  വരാം 

അളന്നു 

 ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

സാധിക്കാത്തവയാ

യിരുന്നു. 

 

 

 

 

നിർദേശങ്ങൾ 

ബി.ഡി.ഓ. 

•  മസ്റ്റര്്  ് ദറാളില്് ് ഒപ്പു,് സീല് ് എന്നിവ് ് പ ിപ്പിക്കുന്ന ിദനാതടാപ്പം ്  ിയ ി്

കൂതട്ഇടുവാൻ്ഗ്ശധിദക്കണ്ട ാണ് 
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• ഡി.ഇ.ഓ,് അക്കൗണ്ടന്റ്് ,് ഓവര്സീര്് അതഗ്കഡിക്ടഡ്് എൻജ്ിനീയര്് ,ദമറ്റ്മാര്്

എന്നിവര്ക്കു ്കൃ യമായ്്തഗ്ടയിനിങ്ങുകള്്തകാടുക്കാൻ്ഗ്ശധദകണ്ട ാണ് 

• ഗ്പവര്ത്തി്സ്ഥലങ്ങള്്സന്ദര്ശിക്കുന്ന ു്രുണകരമായിരിക്കും 

 

ത തഗ്കട്ടറി/അ ിസ്റ്റന്റ്്ത ഗ്കട്ടറി 

 

• മസ്റ്റര്്  ് ദറാളില്് ് ഒപ്പു,് സീല് ് എന്നിവ് ് പ ിപ്പിക്കുന്ന ിദനാതടാപ്പം ്  ിയ ി്

കൂതട്ഇടുവാൻ്ഗ്ശധിദക്കണ്ട ാണ് 

• 7്തരജ്ിസ്റ്ററുകളും്തമഷര്തമന്റ് ്രുക്കും്്സാക്ഷയതപടുത്തി്്്ആധികാരി ്ഉറപ്പ്്

വരുത്തുക 

• ത ാഴിലാളികളുതട്അവകാശങ്ങള്് .്അടിസ്ഥാന്സൗകരയങ്ങള്്എന്നിവ്ഉറപ്പു്

വരുത്തുക.് െികിത്സ് െിലവുകള് ് കൃ യമായി്അനുവേിക്കാനുള്ള് നടപടികള്്

സവീകരിക്കുക 

•  വിജ്ിതലൻസ്്ദമാണിറ്ററിങ്്കമ്മിറ്റിതയ്ശക്തിതപ്പടുത്തുക 

 

നിർവഹണ് ഉദേയാഗസ്ഥർ(അക്കൗണ്ടന്റ്,് ഡിഇഓ,് അതഗ്കഡിക്ടഡ്്

എഞ്ചിനീയർ്,്ഓവർ ിയർ 

 

• വര്ക്്ക് െയലുകള്് ആനുവല്് മാസ്റ്റര്് സര്കയൂലര്് ഗ്പകാരം് 22്

ദഡാകയൂതമന്റസ് ്ഉതണ്ടന്ന്ഉറപ്പു്വരുത്തി്െയലുകള്് യ്യാറാക്കുക. 

• ത ാഴില്് കാര്ഡ് ് കൃ യമായി് എഴു ി് സൂക്ഷിക്കാനും,് മാസ്റ്റര്ദറാളുകള്്

തവട്ടിത്തിരുത്തലുകള്്കൂടാത ്സൂക്ഷിക്കാനുമുള്ള്നിര്ദേശങ്ങള് ്നല്കണം 

• ഗ്പവര്ത്തിയുതട് ആവശയക യും് ഉപദയാരവും് കൃ യമായി് തഗ്പാജ്ക്റ്റ്്

മീറ്റിംരില് ് ത ാഴിലാളികള്ക്് ് പറഞ്ഞുതകാടുക്കുക.കൃ യമായി് ത ാഴിലിടം്

സന്ദര്ശിക്കുക 

•  ഡിമാൻഡ്്അനുസരിച്ചു്ദ ാഴില്്നല്കുക. 

ദമറ്റ് 

• കൃ യമായി ്ഒപ്പിട്ട്്മസ്റ്റര്്ദറാള് ്സൂക്ഷിക്കുക. 
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• ഹാജ്ര്.്അര്്തസന്റ ്എന്നിവ്്അപ്പദപ്പാള് ് തന്ന്എഴു ുക  

• മാസ്റ്റര്്ദറാളില് ്തവട്ടിത്തിരുത്തലുകള് ്ഇല്ലാതയന്ന്്്ഉറപ്പാക്കുക. 

• ത ാഴില്്േിനങ്ങളുതട ് ിയ ി്അടയാളതപ്പടുത്തുക 

• ഓദരാ് ഗ്പവര്ത്തി്കഴിയുദമ്പാഴും ് മാസ്റ്റര്ദറാള്്കസറ്റ്്ഡയറി്എന്നിവ്കസറ്റ്്

ഡയറി ് പൂര്ണമായും് പൂരിപ്പിക്കുക,് ് അപകടങ്ങള് ് ഉണ്ടായാല്് ് കസറ്റ്്്

ഡയറിയില്് ് ് ് ് എഴു ുകയും് നിര്വഹണ് ഉദേയാരസ്ഥതര് അറിയിക്കുകയും്

തെയ്യുക. 

• കൃ യ ്അളവിലും്നിലവാരത്തിലും്ദജ്ാലി്തെയ്യുന്നുതണ്ടന്്ഉറപ്പു്വരുത്തുക 

• ത ാഴില്്കാര്ഡ്്കൃ യമായി്പൂരിപ്പിക്കുക 

 

 

 

                                           

  ഗ്പധാന  നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

1.്്ത ാഴിലുറപ്പ്്്്ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള്്്്നന്നായി്്്്നടക്കുന്ന ിനു്ഉദേയാരസ്ഥര്് 

കാരയക്ഷമമായി്്ഗ്പവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. 

2.്്െയലുകളില്്ദഡാകയൂതമന്റസ്്സൂക്ഷിക്കുന്ന ില്്ത ാഴിലുറപ്പ്്ഉദേയാരസ്ഥര്്

എടുക്കുന്ന്പരിഗ്ശമം്xഅഭിനന്ദാര്ഹമാണ് 

3.്്ഏതറ്റടുക്കുന്ന്്്ഗ്പവര്ത്തികളില്്്്ആവര്ത്തന്വിരസ ്കാണുന്നു.്കൂടു ല്്

ഉപദയാരയ്ഗ്പേമായ്്ഗ്പവര്ത്തികള്്്ഏതറ്റടുദക്കണ്ട ുണ്ട്.്തപാ ുവായി്്്്്െര്ച്ചകള്്

നടത്തി്്്്ഗ്പവര്ത്തികള്്്കണ്ടു്്പിടിക്കണം. 

4.്്തപാ ു്ജ്നങ്ങളുതട്പങ്കാളിത്തം്ത ാഴിലുറപ്പ്്പധ ിയുതട്വിജ്യത്തിന്്്

അനിവാരയമാണ്്.വാര്ഡിതല്്തപാ ുജ്നങ്ങളുതട്അഭിഗ്പായങ്ങളും്നിര്ദേശങ്ങളും്്

ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത്ഒന്നാണ്.്്ഗ്രാമസഭകളില്യുതടയും്്അയല്ക്കൂട്ടം ല്

െര്ച്ചകളിലൂതടയും്ത ാഴിലുറപ്പ്്പധ ിയില്്ഏതറ്റടുക്കാവുന്ന്ഗ്പവര്ത്തികള്്

കതണ്ടത്തുകയും്അവയുതട്രുണദമന്മ്യും്ഉറപ്പു്്വരുദത്തണ്ട ാണ്. 

5.്ഗ്പവര്ത്തിയിടങ്ങളില്്് ണല്്്സൗകരയം,്ഗ്പഥമ്്ഗ്ശുഗ്ശുഷ്്കിറ്റുകള്,്,തവള്ളം്,്്്

എന്നിവ്്്ഉള്ള ാണ്.  
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6.്്ഗ്പവര്ത്തിയിടങ്ങളില്്്്1സ്ഥലത്തു്്മാഗ് മാണ്്സിറ്റിസൺ്്ഇൻെര്ദമഷൻ്്

ദരാര്ഡ്്്കാണാൻ്സാധിച്ച ്.്മറ്റു്4്സ്ഥലങ്ങളിലും്സിരി്ഉണ്ടായിരുന്നില്ല്് 

7.്്ത ാഴില്്്്കാര്ഡുകള്്പാസ്സ്്രുക്കുകള്്്്്കൃ യമായി്്്പൂരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ായി്

ഗ്ശധയില്തപട്ടു. 

8. ഒരു സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തിന്തറ  ുടക്കം മു ല്  തന്ന പണി കിട്ടുകയാതണങ്കില് 

ത ാഴില് േിനങ്ങള് കൂടു ല് കിട്ടുതമന്ന് അഭിഗ്പായതപട്ടു.  

9.100 ത ാഴില്  ികച്ച ത ാഴിലാളികള്ക്്ക ദരാണസ് കിട്ടയ ായി അറിയാൻ പറ്റി.  

10.്്ദവ നം്്്ലഭിക്കുന്ന ്്്ഗ്പവര്ത്തി്്കഴിഞ്ഞു്്്മാസങ്ങള്ക്്ദശഷമാണ്.്

ആയ ിനാല്്്ത ാഴിലുറപ്പ്്്നിര്ത്തുന്ന്ത ാഴിലാളികളുതട്്എണ്ണം്്േിവസം്ഗ്പ ി്്

കൂടുകയാണ്്. 

11.്്ആക്റ്റീവ്്്ത ാഴിലാളികളുതട്എണ്ണം്്്ഓദരാ്്വര്ഷം്കഴിയും്ദ ാറും്്

കുറഞ്ഞ ാണ്്്.വരുന്ന ്.്ദവ നം്്ലഭയമല്ലാത്ത ാണ്്്കാരണമായി്്അവര്്്

പറയുന്ന ്. 

 

 

നന്ദി 

 

ഒക്കല് ഗ്രാമ്പഞ്ചായത്തിതല് 2018-19്സാമ്പത്തീക ്വര്ഷത്തിതല് ് ദസാഷയല്്ഓഡിറ്റ്്

ഗ്പഗ്കിയ് സമയരന്ധി മായി ്  ീര്ക്കാൻ് ് ദസാഷയല്് ഓഡിറ്റ്് ടീമിതന് സഹായിച്ച്

രഹുമാനതപട്ട് പഞ്ചായത്ത്് ഗ്പസിഡന്റ്് ,് തസകട്ടറി് അസിസ്റ്റന്റ്് തസകട്ടറി,്

ഭരണസമി ി ് അംരങ്ങള്,വാര്ഡ്് തമമ്പര്് ,് ത ാഴിലുറപ്പ്് വിഭാരം് ഉദേയാരസ്ഥര്് ,്

െീല്ഡു് ല്ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള്ക്്സഹായിച്ച്ദമറ്റ്മാര്്ത ാഴിലാളികള്്തപാ ുജ്നങ്ങള്്്

എന്നിവര്ക്കുള്ള്നന്ദി്ഗ്പദ യകം്ദരഖതപടുത്തുന്നു. 

 

 

ഒക്കൽ ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്്ത വാർഡ് 2 മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ 

ത ാഴിലുറപ്്പ പദ്ധ ി 



37 

 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭാ മിനിറ്റ് ് 

ഒക്കല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിതല വാര്ഡ് രണ്ടിതല ത ാഴിലുറപ്പ് ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ് 

ഗ്രാമസഭ 01/11/2019 ആം  ീയ ി രാവിതല 10 30 മണിക്്ക ഒക്കല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

ദകാൺെറൻസ് ഹാളില് ഈശവര ഗ്പാര്ത്ഥന ഓടുകൂടി ആരംഭിച്ചു. 132 ആളുകള് 

മീറ്റിംരില് പതങ്കടുത്തു.  

അധയക്ഷതയ  ിരതഞ്ഞടുത്ത തകാണ്ട് ദയാര നടപടികള് ആരംഭിച്ചു. രണ്ടാം 

വാര്ഡിതല ത ാഴിലാളിയായ അല്ദൊൻസാ ദെച്ചിതയ അധയക്ഷനായി 

ത രതഞ്ഞടുത്തു.  

പഞ്ചായത്തില് നിന്നും അസിസ്റ്റന്റ് തസഗ്കട്ടറി ഗ്ശീമ ി ജ്ിജ്ി ഇദപ്പാഴതത്ത രണ്ടാം 

വാര്ഡ് തമമ്പറായ ഗ്ശീമ ി ലിസി ലിൻസ് മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ 

ത ാഴിലുറപ്പ് പധ ിയുതട പഞ്ചായത്ത് ഉദേയാരസ്ഥരായ ഓവര്സിയര് സുമി, ഡാറ്റാ 

എൻഗ്ടി ഓപ്പദററ്റര് സന്ന ുനിസ വാര്ഡിതല ദമറ്റു മാര് കുടുംരഗ്ശീ അംരങ്ങള്, 

ത ാഴിലുറപ്പ് ത ാഴിലാളികള് കൂവപ്പടി ദലാക്്ക BRP മരിയ ദമാള് സ്റ്റീെൻ, കൂവപ്പടി 

ദലാക്കിന് കീഴില് ഗ്പവര്ത്തിക്കുന്ന VRP മാര് എന്നിവര് ഗ്രാമസഭയില് പതങ്കടുത്തു.  

ഗ്ശീമ ി റീന ദജ്ാൺസൺ ദയാരത്തില് എത്തിദച്ചര്ന്ന എല്ലാവര്ക്കും സവാര ം 

ആശംസിച്ചു. 

വാര്ഡ് തമമ്പര് ലിസി ലിൻസ് ഗ്രാമസഭ ദയാരം ഉേ്ഘാടനം തെയ്തു. അധയക്ഷൻ 

അല്ദൊൻസ അധയക്ഷ ഗ്പസംരം നിര്വഹിക്കുകയും തെയ്തു. രി ആര് പി മരിയ ദമാള് 

സാമൂഹിക പരിദശാധന ഗ്രാമ സഭതയക്കുറിച്്ച ആമുഖ ഗ്പസംരം നടത്തി.  

ആേയമായി പരിദശാധിച്ച െയലില് നിന്നും കതണ്ടത്തിയ കാരയങ്ങളാണ് 

വായിച്ച .്തവജ്് ലിസ്റ്റും ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി എന്നിവയാണ് ഗ്പധാനമായും െയല് ല് 

ഉണ്ടാകാ ിരുന്ന ്. 

അ ിനു മറുപടി ആയീ DEO പറഞ്ഞ ് തവജ്് ലിസ്റ്റ് ദകാപ്പികള് ഒരുപാട് ദപജ്് വരുന്ന ് 

തകാണ്ട് ആതണന്നാണ് അ ുദപാതല ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പിയും ഇനിമു ല് ഇവ  

െയല് ഇല് സൂക്ഷികാം എന്നു പറഞ്ഞു.    

 െീല്ഡ് പരിദശാധനയില് നിന്നും കതണ്ടത്തിയ വിവരങ്ങളും അവയുതട അളവുകളും 

വായിക്കുകയുണ്ടായി, കൂടാത  പഞ്ചായത്തില് സൂക്ഷിദക്കണ്ട 7 തരജ്ിസ്റ്ററുകളുതട 

പരിദശാധനതയ സംരന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും വായിച്ചു.  ുടര്ന്ന് ത ാഴിലാളികളുമായി 

െര്ച്ച നടന്നു. 

ആേയമായി അധയക്ഷൻ െില സംശയങ്ങള്  ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി. 

1.  ത ാഴിലാളികദളാട് ത ാഴില് കതണ്ടത്താൻ  പറഞ്ഞിട്ടുദണ്ടാ 

2. മറുപടിയായി അസിസ്റ്റന്റ് തസഗ്കട്ടറി പറഞ്ഞ ് ദലരര് രഡ്ജറ്റ് മീറ്റിംര് 

കൂടുദമ്പാഴാണ് അടുത്ത സാമ്പത്തിക വര്ഷതത്ത ത ാഴിലുകളുതട  ീരുമാനം 

ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് അറിയിച്ചു. 
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• കൂടാത  തജ് എല് ജ്ി ദപാലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകള് ഉണ്ടാക്കി പു ിയ ത ാഴില് 

എടുക്കുന്ന ിലൂതട ത ാഴില്േിനങ്ങള് വര്ധിപ്പിക്കാതമന്ന് അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു 

• അയല്ക്കൂട്ടങ്ങളില് അവരുതട ഗ്പദേശങ്ങളില് എതന്താതക്ക ദജ്ാലികള് തെയ്യാം 

എന്നുള്ള െര്ച്ചകളും നടത്തണതമന്നും അഭിഗ്പായം പറഞ്ഞു. 

• ത ാഴിലുറപ്പില് 261  രം ഗ്പവര്ത്തികള് തെയ്യാൻ സാധിക്കുതമന്നും 

ത ാഴിലുറപ്പ് പധ ിയില് ആസ്തി കൂടു ലുള്ള ഗ്പവര്ത്തികള്ക്്ക മുൻ ൂക്കം 

നല്കണതമന്നും 

• കുളം നിര്മ്മാണം,  ദറാഡ ് ദകാൺഗ്കീറ്റിംര്, മീൻ വളര്ത്തല്, നഴ്സറി, പച്ചക്കറി 

കൃഷി,  രിശുഭൂമിയില് കൃഷി ഇറക്കല് എന്നീ പണികള് പു ു ായി 

ഉള്തപ്പടുത്തണതമന്നും പറഞ്ഞു. 

2.ഞങ്ങള്ക്്ക ഡിമാൻഡ് തെയ്തു15 േിവസത്തിനുള്ളില് ത ാഴില് ലഭിക്കുന്നില്ല?  

• ഡിമാൻഡ് തവച്ചിട്്ട15 േിവസത്തിനുള്ളില് ത ാഴില് ലഭിക്കാത്ത ് തസകയൂറില് 

ഗ്പശ്നങ്ങള് വരുന്ന സാഹെരയം വരുന്ന  ്തകാണ്ടാതണന്ന് DEO  പറഞ്ഞു. 

3. െികിത്സാസഹായം ലഭിക്കുദമാ എന്നുള്ള കാരയം?  

• ത ാഴിലിടങ്ങളില് വച്്ച അപകടങ്ങള് ഉണ്ടായാല് ത ാട്ടടുത്ത രവൺതമന്റ് 

ദഹാസ്പിറ്റലില് ദപായി കാണുകയും കൂടു ല് െികിത്സയ്ക്കായി കഗ്പവറ്റ് 

ദഹാസ്പിറ്റലില് റെര് തെയ്യുകയും തെയ്താല് അ ിന്തറ രില്ലുകളും വച്ചു 

സഹായത്തിന് അദപക്ഷിക്കാം എന്നും അറിയിച്ചു. കൂടാത  കസറ്റ്  

• ഡയറിയില് ദമറ്റ് അദപ്പാള് തന്ന ദരഖതപ്പടുത്തുകയും ഉദേയാരസ്ഥതര 

അറിയിക്കണതമന്നും അറിയിച്ചു.  

4.  100 ത ാഴില് േിനങ്ങള് കിട്ടുന്നില്ല? 

• ത ാഴിലുറപ്പ് പധ ിയില് തെയ്യാവുന്ന ഗ്പവര്ത്തികള് കതണ്ടത്തി പണി തെയുക.  

• ആസ്തി ഉണ്ടാവുന്ന ദജ്ാലികള് തെയുക  

• ആവര്ത്തന സവഭാവം ഉള്ള വര്ക്കുകള് ഒഴിവാക്കണം എന്നും നിയമത്തില് 

പറയുന്നു എന്ന് പഞ്ചായ ് AS കൂട്ടിദച്ചത്തു.  

• മുഖയമഗ്ന്തി യുതട നിര്ദേശ ഗ്പകാരം വീടുകളില് ദവസ്റ്റ് pit ഉണ്ടാകുക 

എന്നിങ്ങതന ഉള്ള ഗ്പവര്ത്തികള് കതണ്ടത്താൻ നിര്ദേശിച്ചു.  

5.ESI കിട്ടുദമാ?  

• Esi കാരയം ഇദപ്പാള് പധ ിയില് ഇല്ല. ഭാവിയില് ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും എന്നു 

പറഞ്ഞു.  

6. ത ാഴിലില്ലായ്മാ ദവ നം കിട്ടുദമാ അ ിതന കുറിെ് അറിയിതല്ലരുന്നു. 
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7.  ത ാഴിലില്ലായ്മാ ദവ നതത്ത കുറിച്ചും ത ാഴില് സ്ഥലത്തുണ്ടാദകണ്ട കാരയങ്ങതള 

കുറിച്ചും പഞ്ചായത്തില് നിന്നുള്ള ആയുധങ്ങള് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന പരാ ി 

ത ാഴിലാളികള് പറഞ്ഞു.  

• എന്നാല് നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ച ആയുധങ്ങളുതട വിവരം ഇ ുവതര 

പഞ്ചായത്തില് ആരും റിദപ്പാര്ട്്ട് തെയ്് ിട്ടില്ല എന്നും  

• തവള്ളതപ്പാക്കത്തില് നശിച്ച ഉപകരണങ്ങളുതട റിദപ്പാര്ട്ടും പഞ്ചായത്തില് 

അറിയിക്കാത  പു ിയ  ് ദമടിക്കാൻ ഉള്ള നടപടി എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല 

എന്നും AS പറഞ്ഞു  

• ത ാഴിലുറപ്പ് ആരംഭിച്ച സമയത്ത് എല്ലാ വാര്ഡുകളിദലക്കും ആയുധങ്ങള് 

എത്തിച്ചിരുന്നു എന്നും DEO കൂട്ടിദച്ചര്ത്തു. 

8  .ദ ാട് കാന മഴക്കാല ഗ്പവൃത്തികള് തെയ്യുദമ്പാള് ഗ്പ ിദരാധ രുളികകള് 

നല്ദകണ്ട ാണ് എന്ന് ത ാഴിലാളികള് അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. ആ 

ആശ ഗ്പവര്ത്തകരുമായി സഹകരിച്ചു ഗ്പ ിദരാധ രുളികകള് എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. 

അ ില് എതന്തങ്കിലും കുറവ ് ഉതണ്ടങ്കില് അ  ് ഗ്ശധിക്കാം എന്നും അ  ് വാങ്ങി 

കഴിക്കാൻ ത ാഴിലാളികള് വിസമ്മ ിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും  AE പറഞ്ഞു.  

CIB ദരാര്ഡ്  ദകാൺഗ്ടാക്ട് തകാടുത്തിരുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നും ലഭിക്കാൻ കവകുന്ന ു 

മൂലമാണ് വക്കാൻ  ാമസം ദനരിടുന്ന ് എന്ന് AE പറഞ്ഞു. 

9.   തെറുകിട നാമമാഗ്  കര്ഷകരുതട ഭൂമിയിതല മണ്ണ് ജ്ല സംരക്ഷണ ഗ്പവര്ത്തികള് 6 

മാസം കൂടുദമ്പാള് നല്കണം എന്ന് ത ാഴിലാളികള് അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. അല്ലാത്ത പക്ഷം 

അവിതട കാടു മൂടി കിടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ആ ഗ്പവൃത്തി തെയുദമ്പാള് 

വളതര രുധിമുട്്ട ദനരിടുന്നു എന്നും പറയുക ഉണ്ടായി. 

എന്നാല് ഒരു ഗ്പവശയം  രിശുഭൂമി കൃഷിക്്ക അനുദയാജ്യമാക്കി കഴിഞ്ഞാല് 3 

വര്ഷത്തിനുദശഷം മാഗ് ദമ ആ ഗ്പവര്ത്തി വീണ്ടും തെയ്യാൻ പറ്റുക ഒള്ളു എന്നും  DEO 

മറുപടി നല്കി.  

10  .ദവ നം വര്ധിപ്പിക്കുന്ന കാരയവും സമയം കുറയ്ക്കുന്ന കാരയവും ഗ്രാമസഭ 

നിര്ദേശിച്ചു.  

ദശഷം സേസിന്തറ അനുവാേദത്താടുകൂടി റിദപ്പാര്ട് അംരീകരിച്ചു.  ുടര്ന്ന് VRP Priya 

എല്ലാവര്ക്കും നന്ദി ഗ്പകടിപ്പിച്ചു. ദേശീയ രാനദത്താതട ദയാരപരിപാടികള് 12.30 നു 

അവസാനിപ്പിച്ചു.  

 

 

 


