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kkiwc-£n¨p \nÀ¯p-¶-Xn-\mbn 2005 sk]väw-_Àamkw 5þmw XobXntZiob
{KmaoWsXmgn-ep-d v̧ \nbaw \ne-hnÂh¶p. AhnZKv[ Imbn-I sXmgnÂ sN¿m³
k¶-²-sX-bpÅ {Kma {]tZ-i¯vXma-kn-¡p¶, GsXmcpIpSpw-_-̄ n\pw Hcp km¼-
¯nIhÀjw 100 Znhks¯ sXmgnÂDd-̧ m-¡p-¶-tXm-sSm¸wKpW-ta-·-bpÅXpw
,Ømbn-bmbn«pÅXpw ,DÂ¸m-Z-\-£-ahpambBkvXn-¡-fpsSkrjvSn-bmWv Cu ]²-
Xn-bpsS apJye£yw. {KmaoW P\-Xbv¡vAXn-Po-h\ D]m-ZnIÄ hÀ²n-̧ n-¡pI.
kmaqlnIambn ]nt¶m¡w \nÂ¡p¶ IpSpw-_-§sf Cu ]²-Xn-bnÂ DÂs -̧Sp¯n
Ah-cpsS D¶-a\w e£y-am-¡pI, ]©m-b-̄ o-cmPvØm]-\-§sfiàn-s -̧Sp-̄ pI
F¶-XpwCXnsâe£y-amWv.

khn-ti-j-X-IÄ

 \nb-a-̄ nsâ ]n³_-e-½pÅ Ah-Im-im-[n-jvTnX ]²Xn

 {Kma]©m-b¯v {]tZ-i¯vXma-kn-¡p¶ GsXm-cmÄ¡pw (18 hbÊv ]qÀ¯n-
bmb) ]²-Xn-bnÂ ]¦m-fn-bmImw.

 kv{Xo¡pw ]pcp-j\pw Xpey-th-X\w.

 ]cn-kvXnYnkwc-£WwImÀjnItaJ-e-bnseASn-Øm\ kuI-cy-hn-I-k\w
F¶n-hbv¡v ap³K-W\.

 sXmgn-em-fn-IÄ Xs¶ {]hÀ¯n-IÄ Is-̄ p-IbpwAXn-
\pÅBkq{XWs¯ klm-bn-¡p-IbpwsN¿p¶p.

 Bkq-{XW¯nepw \nÀÆ-l-W-̄ nepwXnI-ª-kp-Xm-cyX.

 Icm-dp-Imtcm CS-¶n-e-¡mtcm CÃ.s]mXp-P\ ]¦m-fn-̄ -tXmsSbpÅte_À…

 _m¦vhgn am{XwthX\ hnX-cWw

 kv{XoIÄ¡v ap³K-W\.

 I¼yq-«À irw-Jehgn-bpÅtamWn-ä-dnwKvkwhn-[m\w

 {Kma-k` ]²Xn HmUnävsN¿p¶p.

tkmjyÂHmUnävF´v ? F´n\v?

tZiob {KmaoWsXmgn-ep-d v̧ ]²Xn {]Imcw {Kma-]-©m-b¯v B{]-tZ-i¯v Hcp
km¼-̄ nIhÀjw \S-̧ n-em-¡p¶ FÃm {]hÀ¯n-IfpwtkmjyÂHmUnän\p hnt[-b-
am-¡-W-sa¶vsXmgn-ep-d v̧ \nbawSection 17 (2) \njvIÀjn-¡p¶p. ]²Xn {]hÀ¯-
\s¯]änbpw s]mXp-[\w sNe-h-gn-¡p-¶-Xns\]änbpw ]uc-k-aqlwkzX-{´-hp-amb
]cn-tim-[-\-bmWvtkmjyÂHmUnävAYhmkmaq-lnIIW¡v ]cn-tim-[\. hÀj-
¯nÂcv {]mhiywtkmjyÂHmUnäv {Kma-k-̀ -IÄ FÃmhmÀUnepwIyXy-ambn \S-



t¯XmWv. F¶vsXmgnepd v̧ \nbaw A\p-jm-kn-¡p¶p.Cu ]²-Xn-bnÂ Agn-a-
Xn¡v CS-\Â¡msX, kpXm-cy-Xbpw, Imcy-£-a-XbpwDd-̧ p-h-cp-̄ p-I-bmWv.
tkmjyÂHmUnäneqsSe£y-an-Sp-¶Xv. Cu AÀY-̄ nÂkZv`-c-W-̄ n-te-
¡pÅHcpNphSvhbv¸m-WnXv. ]²Xn ]Wwicn-bmbcoXn-bnÂNne-shm-gn-
¡p¶ptmsb¶pw, Cu ]WwsNe-h-gn-̈ Xv sImv ]²-Xn-bpsS e£ywssIh-cn-̈ n-
«ptmF¶pw, AXn-eqsS ]²Xn KpW-t`m-àm-¡-fpsSPohn-X-̄ nÂImcy-
ambamäwDm-bn-«ptmF¶pwtkmjyÂHmUnäv {]{Inbhne-bn-cp-̄ p¶p. s]mXp
P\-§-fpsS ]¦m-fn-̄ -tXmsS \S-̄ p-¶-Xn-\mÂkÀ¡mÀ ]²-Xn-I-fpsS \S-̄ n-̧ n-\p-
taÂ s]mXpkaq-l-̄ nsâ Pm{KX Dd-̧ n-¡m³ tkmjyÂHmUnävhgn-sbm-cp¡pw.
cmPys¯ ]c-tam-¶X HmUnänwKvkwhn-[m-\-ambIwt{Sm-fÀAâvHmUn-äÀ P\-dÂ
(C&AG) ]pd-s -̧Sq-hn¨ am\-Z-Þ-§fpsSASn-Øm-\-̄ nÂtkmjyÂHmUnäv \S-̄ p-
¶-Xn\v kwØm\ kÀ¡mÀcq]o-I-cn¨ tkmjyÂHmUnävbqWn-änsâ t\Xz-̄ -Xn-
emWv Cu HmUnäv \S-̄ n-bn-«p-ÅXv.

സോഷ്യൽഓഡരിറ്റ്ക്രിയ

 1 പശാത്തലംഒരുക്കൽ

ലോഷ്യൽഓഡ്ടിറ്പ്െ്്ടിയആരംഭ്ടിച്ടിര്ടിക്കുന്നത്ടിയത്ടിയ്ക്ക്

 മുൻപുള്ളആറ്മാേക്കാലയളവ്ടിൽവാർഡ്ടിവലപ്വൃത്ത്ടിഫയലുെൾ,

ഏഴ്രജ്ടിസ്റ്ററുെൾ,അലതാവടാപംഅനുബന്ധലരഖെളുംേൂക്മപര്ടിലോധനനടത്തു

ന്നു.

ബ്ലലാക്ക്തലത്ത്ടിലുംഗ്ാമപഞായത്ത്തലത്ത്ടിലുംപദ്ധത്ടിന്ടിർവഹണഉല്്യാഗസ്ഥനാ

യബ്ലലാക്ക്ഓഫീേർ(BDO), പഞായത്ത്വേെ്ടറ്ടി,

മറ്ന്ടിർവഹണഉല്്യാഗസ്ഥർതുടങ്ടിയവരുമായ്ടിബ്ലലാക്ക്റ്ടിലോഴ്േ്ലപഴ്േൺനട

ത്ത്ടിയെൂട്ടിയാലലാചനയ്ടിൽഉരുത്ത്ടിര്ടിഞ്ഞത്ടിനനുേര്ടിച്തുടർപ്െ്്ടിയെൾആേൂത്

ണംവചയുെയുംലോഷ്യൽഓഡ്ടിറ്ഗ്ാമേഭാതീയത്ടിന്ടിശയ്ടിക്കുെയുംവചയുന്നു

2. ഫയൽറരരിസോധന

ലോഷ്യൽഓഡ്ടിറ്പ്െ്്ടിയആരംഭ്ടിച്ടിര്ടിക്കുന്നത്ടിയത്ടിയ്ക്ക്

 മുൻപുള്ളആറ്മാേക്കാലയളവ്ടിൽവാർഡ്ടിവലപ്വൃത്ത്ടിഫയലുെൾ,



ഏഴ്രജ്ടിസ്റ്ററുെൾ,

അലതാവടാപംഅനുബന്ധലരഖെളുംേൂക്മപര്ടിലോധനനടത്തുന്നു.

3..റ്വൃതരിസ്ഥലറരരിസോധന

ഓലരാപ്വൃത്ത്ടിയുംഎസ്റ്റ്ടിലമറ്ടിൽപ്ത്ടിപാ്്ടിക്കുന്നഅളവ്ടിലുംഗുണത്ത്ടിലുംനടപ്ടിലാ

ക്ക്ടിയ്ടിടുല്ാഎന്നുംആപ്വൃത്ത്ടിയുവടഗുണഫലത്ത്ടിന്വറ

 വ്യാപ്ത്ടിത്ടിടവപടുത്തുെയുംപ്േ്തുതവതാഴ്ടില്ടിടങള്ടിൽവതാഴ്ടിലാള്ടിെൾക്ക്ലഭ്ടിലക്ക

്അവൊേആനുെൂല്യങൾലഭ്ടിച്ടിടുല്ാഎന്നും

 പ്വൃത്ത്ടിസ്ഥലപര്ടിലോധനയ്ടിലൂവടലക്യംവവക്കുന്നു.

4. വീടുവീടാന്തരംഉള്ളവരിവരസേഖരണം

പദ്ധത്ടിഗുണലഭാകാക്കളുവടവീടുവീടാന്തരംവചന്ന്ലനര്ടിൽെ്്പദ്ധത്ടിയുവടന്ടിർവഹ

ണവത്തക്കുറ്ടിചുംഗുണഫലവത്തക്കുറ്ടിചുമുള്ള

 അഭ്ടിപ്ായങളുംന്ടിർല്ദേേങളുംേ്വരൂപ്ടിക്കുന്നു.

5. തെളരിവ്സേഖരണം

ഫയൽപര്ടിലോധന,പ്വൃത്ത്ടിസ്ഥലപര്ടിലോധന,

വീടുവീടാന്തരംഉള്ളവ്ടിവരലേഖരണംതുടങ്ടിയഓഡ്ടിറ്പ്െ്്ടിയെവ്ത്തലുെളുവടവ

േ്തുന്ടിഷ്ഠമായവതള്ടിവ്ലേഖരണംനടത്തുന്നു.

6. ോമൂഹ്യ  സോധവൽക്കരണം

ോമൂഹ്യഇടവപടലുെള്ടിലൂവടപദ്ധത്ടിവ്ടിജയംഉറപുവരുത്ത്ടിപൗരാവലബാധം

 ഉയർത്തുെയുംലോഷ്യൽഓഡ്ടിറ്പ്െ്്ടിയവ്ടിജയ്ടിപ്ടിക്കുെയുംവചയുന്നത്ടിന്ആവ

േ്യമായലബാധവൽക്കരണംപ്വർത്തനങൾനടപ്ടിലാക്കുന്നു.

7. റരിസ്ാർട്െയാറാക്കൽ

ലോഷ്യൽഓഡ്ടിറ്പ്െ്്ടിയയ്ടിവലെവ്ത്തലുെളുംന്ടിഗമനങളും,

ന്ടിർല്ദേേങളുംലോഷ്യൽഓഡ്ടിറ്ഗ്ാമേഭയ്ടിൽചർചവചയ്ത്അംഗീൊരംനടത്തുന്ന



ത്ടിനാവേ്യമായെരട്റ്ടിലപാർട്തയാറാക്കുന്നു.

8. സോഷ്യൽഓഡരിറ്റ്ാമേഭ

പശാത്തലംഒരുക്കൽചർചയ്ടിൽന്ടിശയ്ടിക്കവപട്്ടിനത്ത്ടിൽേൗെര്യപ്്മായസ്ഥല

ത്ത്ഗ്ാമേഭലചർന്ന്െരട്റ്ടിലപാർട്അവതരണവും, ചർചയും, ന്ടിർല്ദേേങളും,

ത്ടിരുത്തൽപ്െ്്ടിയെളും,

അംഗീൊരംലനട്ടിവയടുക്കുെയുംതുടർനടപട്ടിെളുംകെവൊള്ളുന്നു.

9.അനുേന്ധനടറടരികള്(ആക്ഷന്തടക്കന്)

ലോഷ്യല് ഓഡ്ടിറ് ഗ്ാമേഭയ്ടില്

എടുത്തതീരുമാനങളുവടയുംന്ടിര്ല്േങളുവടയുംഅട്ടിസ്ഥാനത്ത്ടില്

എടുത്തഅനുബന്ധനടപട്ടിെള് അടുത്തലോഷ്യല് ഓഡ്ടിറ് ഗ്ാമേഭയ്ടില്

ചര്ചവചയുന്നു

റഞായതരിൽേൂക്ഷരിസക്കണ്ട7 രജരിസ്റ്ററുകൾ
 വതാഴ്ടിൽൊർഡ്ടിനുള്ളെുടുംബഅലപകയുവടരജ്ടിസ്റ്റർ

 ഗ്ാമേഭലോഷ്യൽഓഡ്ടിറ്,ഗ്ാമേഭമീറ്ടിംഗ്ജ്ടിസ്റ്റർ

 വതാഴ്ടിൽആവേ്യവപടുന്നതുംവതാഴ്ടിൽവൊടുത്തതുംേംബന്ധ്ടിച്ജ്ടിസ്റ്റർ

 പ്വർത്ത്ടില്ടിസ്റ്റ്വചലവുംവ്ടിേ്ാംേങളുംേംബന്ധ്ടിച്ജ്ടിസ്റ്റർ

 സ്റ്റ്ടിരആേ്ത്ടിെളുവടരജ്ടിസ്റ്റർ

 പരാത്ടിരജ്ടിസ്റ്റർ

 ോധനരജ്ടിസ്റ്റർ

1.വതാഴ്ടിൽൊർഡ്ജ്ടിസ്റ്റർ
2014മുതൽ28.03.2019വവരവതാഴ്ടിൽൊർഡ്ടിന്അലപക്ടിചവരുവടവ്ടിവര
ങൾ

ലരഖവപടുത്ത്ടിയ്ടിടു ്്.ഇത്ടിൽഅലപകേ്വീെര്ടിചതായുംവതാഴ്ടിൽൊർഡ്നൽെ്ടിയ
തായുംലരഖവപടുത്ത്ടിയ്ടിടു ്്.
എന്നാൽഇവയ്ടിവലാന്നുംതീരുമാനവമടുത്തതീയത്ടിലയാബന്ധവപടഅധ്ടിൊര്ടിെളുവട
ഒലപാൊണാൻെഴ്ടിഞ്ഞ്ടില്ല. വതാഴ്ടിലാള്ടിെളുവടലഫാലടാഇല്ല.



2.ഗ്ാമേഭരജ്ടിസ്റ്റർ
പഞായത്ത്വാർഡ്തലഗ്ാമേഭരജ്ടിസ്റ്ററുംലോഷ്യൽഓഡ്ടിറ്ഗ്ാമേഭര
ജ്ടിസ്റ്ററുംഒന്നുതന്ന.

3.വതാഴ്ടിൽആവേ്യവപടുന്നതുംവതാഴ്ടിൽവൊടുത്തതുംേംബന്ധ്ടിച്ജ്ടിസ്റ്റ
ർ

വതാഴ്ടില്ടിന്അലപകനൽെ്ടിയവരുവടലപര്എത്്്ടിവേംവതാഴ്ടിൽലവണംവതാഴ്ടിൽൊ
ർഡ്നമ്പർഎന്ന്ടിവലരഖവപടുത്ത്ടിയ്ടിര്ടിക്കുന്നതായ്ടിൊണാൻോധ്ടിചു

4.വർക്ക്ജ്ടിസ്റ്റർ
വർക്ക്ജ്ടിസ്റ്റർപൂർണമായ്ടിരുന്നു.എംഐഎേ്ഇൽന്ടിന്നുംപ്്ടിൻറ്എടു
ത്തുേൂക്ടിച്ടിരുന്നു.പ്വർത്ത്ടിആരംഭ്ടിചത്അതുംഅവോന്ടിചതീയ
ത്ടിലബാധ്യവപടുത്ത്ടിയ്ടിടു ്്.ഗ്ാമപഞായത്ത്ടിവലമുഴുവൻപ്വർത്ത്ടി
െളുംഒരുവർക്ക്ജ്ടിസ്റ്റർഎന്നന്ടിലയ്ക്കാണ്ജ്ടിസ്റ്റർേൂക്ടിച്ടിര്ടിക്കുന്ന
ത്.എംഐഎേ്ടിൽന്ടിന്നുംഡൗൺലലാഡ്വചയ്വതടുത്തലൊപ്ടികബ
ൻഡ്വചയ്തൂക്ടിച്ടിര്ടിക്കുന്നു.

5.സ്ഥ്ടിരആേ്ത്ടിരജ്ടിസ്റ്റർ.
ല്ടിസ്റ്റ്പൂർണ്ണമായും2018 മുതൽ30.12.2019

വവരയുള്ളആേ്ത്ടിരജ്ടിസ്റ്ററ്ടിൽരേഖപ്പെട്ടുതിയിട്ടുണ്ട് .

എനോൽഈേജിസ്റ്ററിൽഉതേവോ്പ്പെടഉര്യോ

ഗസ്ഥർസർടിഫൈപെയ്ിടില്ല

6.പേോതിേജിസ്റ്റർ.

പേോതിഒന്ടുനുംതപനരേഖപ്പെട്ടുതിയിടില്ല.

7.പെറ്റീേിയൽേജിസ്റ്റർ .

പഞോയതിപെ30

ഓളനുംവർക്ടുകൾപെയ്തോയിരേഖപ്പെട്ടുതിയിട്ടുണ്ട്.

അതിനോയിവോങിയസോെഗഗികൾവോങിപയന്ടുനുംഉപ

രയോഗിച്ടുപവന്ടുനുംഎഗതബോകിവനപതന്ടുനുംഒപകരേഖ



പ്പെട്ടുതിയിട്ടുണ്ട്.എനോൽെിെവോയത്ടുകരയോബിരെോ

ബില്ല്ട്നമ്പരേോകോണോൻസോധിചില്ല.

േജിസ്ട്രഗടഷന്ടുെോയിബന്ധപ്പെടെനുംഘനങൾ

പതോഴിെ്ടുറ്പെ്ടുനിയെതിന്ട്പസക്ഷൻ25

ഗപകോേെ്ടുള്ളഉള്ളശിക്ഷോനടപടികൾക്ഷണി

ച്ച്വേ്ടുതോൻതോൻപേയോപ്െോണ്ട്.

പ്രവൃത്തികൾ
വർ

ക്ട്രകോഡ്ട്

ഗപവർതിയ്ടുപടരപ

േ്ട്

എസ്റ്റിരെ

റ്ട്ത്ടുക

െിെവോ

യത്ടുക

ആേനും

ഭിചത്റീ

യതി

അവസോന

ത്റീയതി

364996 ചെറുക്തിടനാമമാ

പ്രകർഷകരുചട

ഭൂമ്തിയ്തിൽഭൂവ്തിക

സനം

314492 273050 27.09.18 17.11.18

336783 ചെറുക്തിടനാമാപ്ര

കർഷകരുചടഭൂമ്തി

യ്തിൽമണ്ജലസം

രക്ഷണപ്രവർ

365000 309350 20.12.2018 28.03.19



ത്തികൾ.

364997 ചെറുക്തിടനാമമാ

പ്രകർഷകരക്മ

ണ്ജലസംരക്ഷ

ണം,മഴകുഴ്തി,

മൺകയാല.

305555 275800 27.09.18 24.11.18

349341 ചെറുക്തിടനാമാപ്ര

കർഷകരുചടഭൂമ്തി

യ്തിൽമണ്ജലസം

രക്ഷണപ്രവർ

ത്തികൾ.

344000 243075 15.02.19 29.03.19

320645 കനാല്നവീകര

ണം

173300 165400 30.12.18 30.1.19

349338 ചെറുക്തിടനാമമാ

പ്രകർഷകരുചട

ഭൂമ്തിയ്തിൽമണ,്ജല

സംരക്ഷണമഴകു

ഴ്തി,മണ്കയാല.

360270 318425 20.12.18 28.03.19

364995 ചെറുക്തിടനാമാപ്ര

കർഷകരുചടഭൂമ്തി

യ്തിൽമണ്ജലസം

രക്ഷണ

3125000 281300 27.09.18 17.10.18

ഫയൽ്രര്തിപോധ്തിച്ചപ്ാൾകച്ടെത്തി

യവ്തിവരങ്ങൾ

കവർപ്രജ് വോർഷികെോസ്റ്റർ   സർക്ടുെർഗപകോേെ്ടുള്ള

 കവർരപജ്ഫയെിൽ

  സൂക്ഷിരകണത്ടുനുംഅത്ട്പൂർണ്ണെോയ്ടുനുംപൂേി്പെിരക

ണത്ടുെോണ്ട് .

വോർഷികെോസ്റ്റർസർക്ടുെർഗപകോേെ്ടുള്ളകവർരപജ്പ

േിരശോധിച  ൈയെ്ടുകളിൽ  കോണോന്ട്കഴിഞില്ല

ചെക്്തിസ്ഓ

ഫ്പോക്ു

ചമന്റ്

എല്ലോഗപവർതിൈയെിെ്ടുനുംഅതോത്ടുൈയെ്ടുകളിൽ

സൂക്ഷിരകണ22

രേഖകള്ടുപടവിവേങള്ടുനുംരപജ്നമ്പറ്ടുനുംരേഖപപട്ടുത്ടു

നപെക്ിസ്റ്റ്ട്സൂക്ഷിരകണത്ട്ഉണ്ട്



പേിരശോധിച   ഗപവർതിൈയെ്ടുകളിൽ

 പെക്ിസ്റ്റ്ട്കോണോൻസോധിെില്ല.

വാർഷ്തികക

ർമ്മ്രദ്ധ്ര്തി

യുചട്രകർ്്

വോർഷികകർമ്മപദ്ധതിയ്ടുപടപകർ്പെ്ട്ൈയെിൽ

  സൂക്ഷിരകണതോണ്ട്.

പേിരശോധിചതിൽവോർഷികകർമ്മപദ്ധതിയ്ടുപടപ

കർ്പെ്ട്കോണോൻസോധിച്ടു.

വ്തിേദമായ

സാപ്കേ്ര്തിക

എസ്തിപമറ്തി

ന്ചറ

 ്രകർ്്

വിശ്െോയസോര്കേതികഎസ്റ്റിരെറിന്ട്പറ

 പകർ്പെ്ട്പേിരശോധിച

 ഗപവർതിൈയെിെ്ടുനുംകോണ്ടുവോൻസോധിച്ടുപസകയൂ

റിൽനിന്ടുനുംെഭിചരകോ്പെിആയിേ്ടുന്ടുൈയെിൽസൂ

ക്ഷിചിേ്ടുനത്ട്  ഇതിൽസ്റീൽ, ഒ്പെ്ട്,

 എനിവരേഖപ്പെട്ടുതിയേ്ടുന്ടുഎനോൽത്റീയതിരേ

ഖപ്പെട്ടുതിയിേ്ടുനില്ല ,

ജനക്റീയഎസ്റ്റി

രെറ്ട് ജനക്റീയഎസ്റ്റിരെറ്ട്പേിരശോധിച

  ൈയെ്ടുകളിൽകപണതിയില്ല

സാപ്കേ്ര്തിക

അനുമ്ര്തിയു

ചട്രകർ്്  

സോര്കേതികഅന്ടുെതിയ്ടുപടപകർ്പെ്ട്ൈയെിെ്ട്

സൂക്ഷിേ്ടുന്ടു

ഭരണാനുമ

്ര്തി
ഫയൽപരിധോേനയ്ക്കുവിധേയമാകിയഎലാഫയലിലുംഭരണാനുമതിയുടെപ
കർപ്പ്ഉണായിരുനില.

സംപയാജ്തി്ര

്രദ്ധ്ര്തി പേിരശോധിച   ഗപവൃതികൾ

 സനുംരയോജിതപദ്ധതിയിൽഉൾപ്പെടഗപവേ്ട്തിആയി

േ്ടുനില്ല.

ച്രാഴ്തിൽആ

വേ്ച്ടു

ചകാ്ടെുള്ള

അപ്രക്ഷ

പതോഴിൽആവേ്ച്ടുചകാ്ടെുള്ളഅപ്രക്ഷയ്ടു

പടപകർ്പെ്ട്ഉണോയിേ്ടുന്ടു.വയകിഗതെോയ്ടുള്ളഅരപ

ക്ഷയോണ്ട്കോണോൻസോധിചത്ട്.ഫക്പെറിയേസ്റീത്ട്കോ

ണോൻസോധിചില്ല.

ച്രാഴ്തിൽ

 നൽക്തിയ

സംബന്തിച്ച

പതോഴിെിന്ട്ഉള്ളഅരപക്ഷനല്ിയതിൻഗപകോേനുംപതോ

ഴിൽഅന്ടുവ്ിചതനുംബന്ധിചവിവേങൾഗപവർ

തിൈയെിൽകോണോൻകഴിഞില്ല



വ്തിവരങ്ങൾ  

ഇമസ്ററർ

പറാൾ  

ഗപവർതിയ്ടുെോയിബന്ധപ്പെടെസ്ട്ററർരറോള്ടുകൾഗപ

വർതിൈയെിെ്ടുനുംകോണ്ടുവോൻസോധിച്ടു.

രഡറ്ട്ഡ്ട്െസ്റ്റ്ട്രറോൾആയിേ്ടുന്ടു.

പവടിതിേ്ടുതൽഒന്ടുനുംഎല്ലോേ്ടുന്ടു.

ചമഷർചമ

ന്റ്  ബുക്

പെഷർപെന്ട്റ്ട്

 ബ്ടുക്ട്ൈയെിൽഉണോയിേ്ടുന്ടു.എല്ലോഗപവർതിക

ള്ടുനുംm bookൽഉണോയിേ്ടുന

സാധനസാ

മാപ്്തികചെ

കുറ്തിച്ചുള്ള

വ്തിവരങ്ങൾ

ഗപവർതികളിൽ സോധനസോെോഗഗികൾഒന്ടുനുംഉപ

രയോഗിചിടില്ല

പവജ്തിസ് രവജിസ്റ്റ്ട്പേിരശോധിച്ട്രശോധിചൈയെിൽഉണോയിേ്ടു

ന്ടു

എനോൽെിെതിൽകോണോൻകഴിഞില്ല

ഫ്്ടെപടാൻസ്ഫ

ർഓർേർ
    

FTO

ഉണോയിേ്ടുന്ടുഎ്കേിെ്ടുനുംെിെൈയെ്ടുകളിൽകോണോൻ

സോധിചില്ല.

പറായൽറ്തി ഇല്ല

മൂന്ന്ഘട

  പഫാപടാ

പ്ാഫ്

ഗപവർതിയ്ടുെോയിബന്ധപ്പെടവിവിധഘടങളിൽഉ

ള്ളരൈോരടോകൾ (ഗപോേനുംഭ, െധയ, അവസോന)

ഗപവർതിൈയെിൽ

 സൂക്ഷിരകണതോണ്ട്പേിരശോധിചഗപവർതിൈയ

െിൽ  ഘടടനുംഘടെോയിരൈോരടോഗഗോൈ്ടുകൾ

  സൂക്ഷിചിട്ടുട്ട്

െിെതിൽകപണതോൻകഴിഞില്ല

പ്രവർത്തി്രൂ

ർതീകരണ

സാക്ഷ്്ര

പ്രം

പേിരശോധിച  ഗപവർതിൈയെ്ടുകളിൽ

 ഗപവർതിപൂർത്റീകേണസോക്ഷയപഗത.സൂക്ഷിചി

ട്ടുണ്ട്

മസ്ററർപറാ

ൾ

ഗപവർതിയ്ടുെോയിബന്ധപ്പെടൈയൽഗടോകിനുംഗ്ട്രൈോ

റനുംഎല്ലോ  ഗപവർതിൈയെിെ്ടുനുംകോണോൻസോധിചില്ല.



 മൂവ്ചമ

ന്റ്സ്തി്്ര /

ഫയൽപടാ

ക്തിം്്

ജ്തിപയാടാ

്്േ്പഫാപടാ

പ്ാഫ്്

പേിരശോധിച  ഗപവർതിൈയെ്ടുകളിൽ

 ജിരയോടോഗ്ട്ഡ്ട്രൈോരടോഗഗോഫ്്ട്കോണ്ടുവോൻസോധിചില്ല

പസാഷ്ൽ

ഓേ്തിറ്റ്തി

പ്ാർട്

ഗപവർതിയ്ടുെോയിബന്ധപ്പെടരസോഷയൽഓഡിറ്ട്റി

ര്പെോർട്ട്   ഗപവർതിൈയെ്ടുകളിൽ   സൂക്ഷിചിടില്ല

സസറ്േയ

റ്തി

ഫസറ്ട്ഡയറിഎല്ലോഗപവർതിയിെ്ടുനുംഉൾപ്പെടിട്ടുണോ

യിേ്ടുന്ടു.

ഫീല്േ് ്രല്രര്തിപോധനയ്തില്

കച്ടെത്തിയവ
പ്രവർത്തിയുചടപ്രര്

പെറ്ടുകിടനെെോഗതകേ്ട്ഷകേ്ടുപടഭ്ടുെിയിെ്ട്

ഭ്ടുവികസനനും

പ്രവർത്തിയുചടപകാേ് 364996

പ്രവർത്തിആരംഭ്തിച്ച്രീയ്ര്തി 27.09.18

പ്രവർത്തിഅവസാന്തി്്തിച്്ച്രീയ്ര്തി I7.11.18

എസ്തിപമറ്്രുക 314492

ചെലവായ്രുക 273050

ച്രാഴ്തിൽദ്തിനം

1005
എസ്തിപമറ്പ്രകാരംആചകമഴകുഴ്തികൾ18

'ആണഎനാൽ22മഴകുഴ്തികൾകാണുവാൻസാധ്തിച്ചു.

െ്തിലമഴകുഴ്തികെ്തിൽവാഴപെമ്എന്തിവവച്ചു്ര്തിട്തി്്തിച്ച്്ര

ആയുംമഴകുഴ്തിമഴകുഴ്തിആയ്തിട്്രചനന്തിലന്തിൽകുന

്രുംആയാണ്കാണാൻസാധ്തിച്ച്്ര. എസ്തിപമറ്തിൽഉള്ള1740 m

മൺകയാലകാണാൻസാധ്തിച്ചു്രചക്ഷകാടുമൂട്തിചകടകു



നഅവസ്ഥയ്തിലുംഭാ്ീകമായും്രൂർണമായും്രകർന

ന്തിലയ്തിലുംകാണാൻസാധ്തിച്ചു.
ൊരെസമ്യന വലു്ം കൂടരിയ മഴക്കുഴരികൾ ആണ് ഇവരിതടയുള്ളെ്. ഭൂവുടമകൾ മഴക്കുഴരി
എടുക്കാൻ അനുവദരിക്കുനരില്ല എനും റരാെരികൾ ഉണ്ട്. തവടുകല്ലു ഉള്ള
റ്സദേമായെരിനാൽ മഴക്കുഴരി യരിതല ജലം ദരിവേങ്ങസളാളം അങ്ങതന െതന
നരിൽക്കുനെുമൂലം തകാെുകുകൾ തറരുകുനു എന റരാെരിയുണ്ട്.

പ്രവർത്തിയുചടപ്രര്
പെറ്ടുകിടനോെെോഗതകർഷകേ്ടുപടഭൂെിയിൽെണ്ണ്ട്ജെസനുംേക്ഷണഗപവർതികൾ

പ്രവർത്തിയുചടപകാേ് 336783

പ്രവർത്തിആരംഭ്തിച്ച്രീയ്ര്തി 20.12.18

പ്രവർത്തിഅവസാന്തി്്തിച്്ച്രീയ്ര്തി 28.03.19

എസ്തിപമറ്്രുക 365000

ചെലവായ്രുക 309350

ച്രാഴ്തിൽദ്തിനം
1122

എസ്റ്റരിസമറ്പ്രകാരം1750 m

മൺകയാലയാണ്എനാൽകാണാൻസാധ്തിച്ച്്ര270m

മൺകയാലയാണ്.

്രകു്ര്തിഓെംകാട്്തിട്തിച്ചഅവസ്ഥയ്തിലാണ്.

എസ്തിപമറ്പ്രകാരംഉള്ള54മഴകുഴ്തിൽ96മഴകുഴ്തികാണാൻ

സാധ്തിച്ചു.ഇപപ്രംമാപ്രപമഅവർന്തിർമ്മ്തിച്ച്തിടുള്ളൂ.

എസ്തിപമറ്പ്രകാരം378 cent

ക്തിെച്ചകൃഷ്തിപയാ്്മാക്തിയ്രായ്തികാണാൻസാാധ്തിച്ചു.100

ചസന്പറാെംഭൂമ്തികാട്്തിട്തിച്ചുക്തിടകുന്രായ്തിക്ടെു.

കൃഷ്തിപയാ്്മാക്തിയഭൂമ്തിയ്തിൽവാഴ, പെന,

െീന്തിഎന്തിവകൃഷ്തിചെയ്്തിര്തികുനു.
മഴക്കുഴരികൾ ക്ക് സവണ്ടെ് വലു്ം ഇല്ല.



പ്രവർത്തിയുചടപ്രര്
പെറ്ടുകിടനോെെോഗതകർഷകർക്ക്മണ്ണ്ട്ജെസനുംേക്ഷണനും,

െഴക്ടുഴി, െണ്ണ്ട്കയോെക്ട്

പ്രവർത്തിയുചടപകാേ് 364997

പ്രവർത്തിആരംഭ്തിച്ച്രീയ്ര്തി 27.09.18

പ്രവർത്തിഅവസാന്തി്്തിച്്ച്രീയ്ര്തി 24.11.18

എസ്തിപമറ്്രുക 305555

ചെലവായ്രുക 275800

ച്രാഴ്തിൽദ്തിനം

എസ്തിപമറ്പ്രകാരം1400മീറർ മണ്ർകയാലയാണ്.എം

ബുക്തിൽപരഖച്ടുത്തിയ്തിര്തികുന്ര1്120m. അ്ര്തിൽകാണാൻസാധ്തിച്ച്ര1്070

m. ഇവയ്തിൽ്രകു്ര്തിയുംകാടുകയറ്തിയഅവസ്ഥയ്തിലായ്തിരുനു.

എസ്തിപമറ്പ്രകാരം60 മഴകുഴ്തിയുംm ബുക്തിൽ47 മഴകുഴ്തിയുംഅയ്തിരുനു.

ഫീൽേ്തിൽകാണാൻസാധ്തിച്ച്രു111 മഴകുഴ്തിഅയ്തിരുനു.

ഇവയ്കുനല്ലആഴവുംവീ്ര്തിയുംഉ്ടെ.് െ്തില്രുന്തികനഅവസ്ഥയ്തിലാണ്.

ന്തിലംക്തിെച്ചുകൃഷ്തിപയാ്്മാക്തിയ്തിടു്ടെ,

ന്തിലവ്തിൽകൃഷ്തിചെയുന്രായ്തിമനസ്തിലാകാൻസാധ്തിച്ചു.
കരിളച് സ്ഥലത് വാഴ സേന സേമ് എനരിവ നടരിരരിക്കുനു.
സോർഡ് സ്ഥാറരിചരിടുണ്ട് അെരിന്തറ േരിലവ് വഹരിക്കുനെ് സമറ് ആണ്. രണ്ടുവർഷമായരി പറേ കരിടാറരില്ല.

4

പ്രവർത്തിയുചടപ്രര്
ചെറുക്തിടനാണമാപ്രകർഷകരുചടഭൂമ്തിയ്തിൽമണ്ജലസംരക്ഷണപ്രവർത്തികൾ.

പ്രവർത്തിയുചടപകാേ് 349341

പ്രവർത്തിആരംഭ്തിച്ച്രീയ്ര്തി 15.02.19

പ്രവർത്തിഅവസാന്തി്്തിച്്ച്രീയ്ര്തി 29.03.19

എസ്തിപമറ്്രുക 344000

ചെലവായ്രുക 243075

ച്രാഴ്തില്ർ ദ്തിനം
1125

mbookപ്രകാരം 401

ചസന്റ്സ്ഥലമായ്തിരുനുക്തിെപക്ടെ്തിയ്തിരുന്്രന്തിലവ്തി



ൽ 300

ചസന്പറാെംഭൂമ്തികൃഷ്തിപയാ്്മാക്തിയ്തിര്തികാ്കുനു.mboo
k

പ്രകാരം 726m മണ്കയാലആയ്തിരുനു 710 m

ഫീൽേ്തിൽകാണാൻകഴ്തിഞു.കൃഷ്തിപയാ്്മാക്തിയഭൂ

മ്തിയ്തിൽന്തിലവ്തിൽകൃഷ്തിചെയുനുഎനറ്തിയാൻസാധ്തിച്ചു

.

ആദ്ംചെയ്പ്രവർത്തികൾ വീ്ടെും ഇപ്ാഴചത

പ്രവർത്തിയ്തിൽചെയ്്തിര്തികുന്രായ്തിക്ടെു.

ക്തിെച്്ച കൃഷ്തിപയാ്്മാക്തിയ സ്ഥലത് െീന്തി വാഴ

ച്രങ്്ങഎന്തിവനട്തിര്തികുനു

പ്രവർത്തിയുചടപ്രര്
ചെറുക്തിടനാമമാപ്രകർഷകരുചടഭൂമ്തിയ്തിൽമണ്ജലസംരക്ഷണപ്രവർത്തികൾ.

പ്രവർത്തിയുചടപകാേ്
349338

പ്രവർത്തിആരംഭ്തിച്ച്രീയ

്ര്തി

20.12.18

പ്രവർത്തിഅവസാന്തി്്തി

ച്്ച്രീയ്ര്തി

28.3.19

എസ്തിപമറ്്രുക 360270



ചെലവായ്രുക 318425

ച്രാഴ്തിൽദ്തിനം 1179

എസ്റ്റിരെറ്ട് ഗപകോേനും കൃഷി രയോഗയെോരകണത്ട് 402 പസൻറ്ട് ൈ്റീെ്ട്ർഡിെ്ട്ർ

അഗതയ്ടുനും കൃഷി രയോഗയെോകിരയകിെ്ടുനും നിെവിെ്ട്ർ കോട്ട് പിടിച്ട് 100

പസന്ട്ർറ്ട് ഓളനും ഭൂെി കോണോന്ട്ർസോധിച്ടു.

എസ്റ്റിരെറ്ട് ഗപകോേനും െഴക്ടുഴി 52 ൈ്റീെ്ട്ർഡിെ്ട്ർ കോണോന്ട്ർ സോധിചത്ട് 73

െഴക്ടുഴികളോയി നിെനിെ്ട്ർക്ടുന്ടുണ്ട്.

െണ്ട്ർകയോെ എസ്റ്റിരെറ്ട് ഗപകോേനും 2100െ്റീറർ ൈ്റീെ്ട്ർഡിെ്ട്ർ 1870 െ്റീറർ

കോണ്ടുവോന്ട്ർസോധിച്ടു.

കയോെ കോട്ട് െൂടിയത്ടുനും ഫഭഗികെോയ്ടുനും പൂർണ്ണെോയ്ടുനും തകർന

നിെയിെ്ടുനുംആയിേ്ടുന്ടു.
മഴ കുഴരികൾക്ക് നല്ല ആസരാ സവദരിയും ഉണ്ട് േരിലെ് നരികതരിയ അവസ്ഥയരിലും ആണ് കാണാൻ ോധരിചെ്.
മൺ കയാല റകുെരിയും ഇടരിഞ് നരിലയരിലാണ് കാണുവാൻ ോധരിചെ്. ോക്കരി ഭാറങ്ങളരിൽ ഭൂമരി കരിളച്

ഉള്ളെരിനാൽ കാണുവാൻ ോധരിചരില്ല.

പ്രവർത്തിയുചടപ്രര്
പെറ്ടുകിടനോെെോഗതകർഷകേ്ടുപടഭൂെിയിൽ

െണ്ണ്ട്ജെസനുംേക്ഷണനും

പ്രവർത്തിയുചടപകാേ് 364995

പ്രവർത്തിആരംഭ്തിച്ച്രീയ്ര്തി 27.9.2018

പ്രവർത്തിഅവസാന്തി്്തിച്്ച്രീയ്ര്തി 17.11.2018

എസ്തിപമറ്്രുക 312500

ചെലവായ്രുക 281300

ച്രാഴ്തിൽദ്തിനം 1020

398

ചസന്റ്ഭൂമ്തിക്തിെച്്ചകൃഷ്തിപയാ്്മക്തിയ്രയ്തിമന

സ്തിലാകാൻസാധ്തിച്ചു. ഇഞ്തി, മഞൾ,

വാഴപെനെീന്തിപെമ്എന്തിവകൃഷ്തിചെയുനു്്ടെ.

എസ്തിപമറ്പ്രകാരം 568 m മണ്കയാലഉ്ടൊയ്തിരുനു.

മണ്കയാലഅധ്തികവുംകാടു്ര്തിട്തിച്ചഅവസ്ഥയ്തിൽ

ആയ്തിരുനുപക്ഷപ്രനവീകരണപ്രവർതനംനട

നപ്രപദേത്ഉ്ടൊയ്തിരുനമണ്്ര്തിട്തില്്തിലന്തിൽകു

ന്തില്ല.. CIB കാണാൻസാധ്തിച്ചു.



52 മഴകുഴ്തികൾഉള്ള്ര്തിൽ

17എണംകുഴ്തികൊയ്തി്രചനന്തിലന്തിൽകുനു്്ടെ.

ബാക്തിഉള്ളവകൃഷ്തിചെയ്്രായുംമണ്ണൂട്തിയഅ

വസ്ഥയ്തിലുംകാണാൻസാധ്തിച്ചു.

പ്രവർത്തിയുചടപ്രര്
Kip കനോൽസനുംേക്ഷണനും

പ്രവർത്തിയുചടപകാേ് 320645

പ്രവർത്തിആരംഭ്തിച്ച്രീയ്ര്തി 20.12.2018

പ്രവർത്തിഅവസാന്തി്്തിച്്ച്രീയ്ര്തി 30.01.2019

എസ്തിപമറ്്രുക 173300

ചെലവായ്രുക 165400

*കനാല്തിൽഇരുവേങ്ങെുംകാട്ൂട്തിയഅവസ്ഥയ്തി

ലാണ്കാണാൻകഴ്തിയുന്്ര.

കനാല്തിൽന്തിലവ്തിൽചവസ്മൂട്തിയഅവസ്ഥയ്തിൽ

ആയ്തിരുനു.
*കനാെിയ്റെവശങ്ങളിയെവൃക്ഷത്തൈകൾആളുകൾപിഴുത്തുയെടുത്തുഎന്നപരാ
തിൊണ്
*പെഭാഗങ്ങളിലുംമണുംയെളിയുംമരയ്ാമ്പുകളുുംഅടഞ്ഞുകുടിെിരിക്കുന്നു
*എസിമമറ്റ്പ്രകാരുംവൃക്ഷത്തൈ്ാെി50കുഴികൾനിർമി്ണയമന്നണാെിരു
ന്നുഎന്നാൽഒരുവൃക്ഷത്തൈമപാലുംകാണുവാൻസാധിചില്ല.
*റ്പ്രവർ്തൈിയമാെിേന്ധയ്പെട്ടഡിസമപ്ലേമോർഡ്ഉണാെിരുന്നു.

*പവനൽകാലത്ജലദൗർലഭ്ഒരു്രര്തിധ്തിവചരകുറ

വു്ടൊക്തിരുനുഎന്മീ്രവാസ്തികെ്തിൽന്തിനുംഅ

റ്തിയാൻസാധ്തിച്ച്്ര.

കച്ടെതലുകെുംന്തിർപ്ദേേങ്ങെും

മരുന്ാങ്ങുനബ്തില്്ല, പഫാപടാപകാ്്തി,

വ്ടെ്തികൂല്തിമു്രലായവപമറ്മാർക്തിടുന്തില്ലഎന്മ



നസ്തിലാകാൻകഴ്തിഞു

ഭൂപ്രകൃ്ര്തികുഉ്ടൊയമാറങ്ങൾ,

കാലവർഷംമു്രലായവകൃ്ര്മായഅെപപവഖച്ര

ടുതുന്ര്തിന്തടസംഉ്ടൊക്തി.

ഭൂമ്തികൃഷ്തിപയാ്്ംആക്തിഎ്കേ്തിലുംെ്തിലസ്ഥല

്്രകൃഷ്തി്രുടരുന്തില്ലഎന്മനസ്തിലായ്തി.

എസ്തിപമറ്പ്രകാരംഉള്ളകയാലകൾഅല്ലകാണാൻ

കഴ്തിഞ്്ര.

എല്ലാവർക്തിലുംCIB

ഉ്ടൊയ്തിരുനുഇ്ര്തിന്ചറെ്തിലവുകൾപമറ്മാരും

ച്രാഴ്തിലാെ്തികെുംപെർനാണ്ഹ്തിച്ച്്ര.

ച്രാഴ്തില്തിനുഅപ്രക്ഷചകാടുത്തിര്തികുനപ്മേറ്വ

ഴ്തിയാണ്.

ച്രാഴ്തിൽഇല്ലായ്പവ്രനചതകുറ്തിെ്അവർക്അ

റ്തിവ്തില്ലഎനുംമനസ്തിലാകാൻകഴ്തിഞു.

ച്രാഴ്തിൽഉറ്ുന്തിയമംഉറ്ുനൽകുനച്രാഴ്തിൽ

സൗകര്ങ്ങൊയസുരക്ഷസംവ്തിധാനങ്ങചെകുറ്തി

െ്അവർക്അറ്തിവ്തില്ല.

ഇതരംകാര്ങ്ങൾനൽകാൻഉപദ്ാ്സ്ഥർപ്രപ്ര്

കംചപേദ്ധ്തികണം.

ഭൂപ്രകൃ്ര്തിഅനുസര്തിെ്ആസ്്തിന്തിലന്തിൽകുനപ്ര

വർത്തികൾമാപ്രംഎടുകാൻപ്രപ്ര്കംചപേദ്ധ്തിക



ണം.

ഭൂപ്രകൃ്ര്തിക്അനുസര്തിച്്ചപ്രവർത്തികൾഏചറടുകു

പമാൾ

കുറച്ചുംകൂട്തിപേദ്ധ്തിപക്ടെ്രു്്ടെ.പപ്രാജക്്മീറ്തിം്്തിൽഇ്്ര

പ്രപ്ര്കംെർച്ചചെപയ്ടെ്തി

പഫാകസ്പ്ൂ്്േ്തിസ്കഷൻ.

ചവട്തികവലപ്ാക്തിചലകുെകടപ്ാമ്രഞായ

ത്തിൽ്രാതലവാർേ്ൽര്ടെ്്തിആർ്ര്തിമാർപഫാ

കസ്പ്ൂ്്േ്തിസ്കഷൻനടത്തി. 45

ച്രാഴ്തിലാെ്തികൾ്രച്കേടുതു.

ച്രാഴ്തിലാെ്തികെ്തിൽന്തിന്അറ്തിയാൻസാധ്തിച്ച്്ര

*അവർക്അവരുചടഅവകാേങ്ങചെ്രറ്തിഒനും്ര

ചനഅറ്തിയ്തില്ലായ്തിരുനു.

അവരുചടഅവകാേങ്ങചെ്രറ്തിഞങ്ങൾആർക്്ര

റഞുചകാടുതു

*ടാർ്രാെ്തിയൻപ്രഥമേുപേൂഷക്തിറ്കുട്തിചവള്ളസൗ

കര്ംഒനും്രചനലഭ്മല്ല.

േുപേൂഷക്തിറ്റ്ാങ്ങുനപ്മേറ്ആണ്.

ഇ്ര്തിന്ചറെ്തിലവ്വഹ്തികുനപ്മേറ്ആണ്.

ഇ്ര്തിന്ചറബ്തിൽ്രഞായത്തിൽചകാടുതാൽ്ര

ണംക്തിടുംഎന്ഞങ്ങൾ്രറഞപ്ാൾഅവർഞ

ങ്ങപൊട്റഞ്്രപബാർചേ്ച്ച്ര്തിന്െ്തിലവായസ്ര

സയുചടബ്തില്്ലനൽക്തിയ്തിടുംഇ്രുവചരയുംലഭ്തിച്ച്തില്ല.
.

അവർ്രറയുന്്രപ്രഥമേുപേൂഷവാങ്ങ്തിയ്ര്തി

ന്സ്രസക്തിട്തിയ്തിചല്ല്കേ്തിലുംപബാർേ്ച്ച്്രസ്രസ



എ്കേ്തിലുംക്തിട്തിയാൽമ്ര്തിചയനാണ്

*പജാല്തിസ്ഥലചത്ച്്ചനടനഅ്രകടങ്ങൾക്്തിക്തി

ത്സെ്തിലവ്ലഭ്തിച്ച്തിട്തില്ല.

*പജാല്തിചെയ്കൂല്തിലഭ്തികാത്്രകാരണംച്രാഴ്തി

ലാെ്തികൾപവചറപജാല്തിക്പ്രാകുനു.

*ച്രാടുകുെംഎന്തിവവൃത്തിയാകുപമാൾധര്തി

പക്ടെസകയുറകാലുറഎന്തിവലഭ്മായ്തിട്തില്ല.


