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േസാഷ�ൽ   ഓഡി�്   
 
ഒരു  ഗെവർെ�ന്റ്  പ�തിയുെട  നട�ി�ിലൂെട  അവയുെട  �പഖ�ാപിത       
ലക് ഷ�ം  എ�തേ�ാളം  ൈകവരി�ാൻ  സാധി�ുെവ�ും  അതിലുെട  ഉ�ായ       
സാമൂഹ�  േന�വും,  �പശ��ിയും  എ�തമാ�തമാെണ�്  െപാതുസമൂഹം  േനരി�്       
നട�ു�  അേന�ഷണവും,  കണെ�ടു�ും,  പരിേശാധനയും,     
വിലയിരു�ലുമാണ്  േസാഷ�ൽ  ഓഡി�്.  െപാതു�ാപന�ളുെട     
�പവർ�ന�ളും  െപാതുപ�തികളുെട  നട�ി�ും  ജന�ൾ�്     
�പേയാജനെ�ടു�  വിധ�ിൽ  നട�ാ�ു�തിനും  െപാതുഭരണം     
ജനസൗഹാര്ദപരമാ�ു�തിനും  േവ�ിയു�  ജാ�ഗതയാണ്  േസാഷ�ൽ     
ഓഡി�്.  
 
മ�്  പ�തികളിൽ  നി�ും  െതാഴിലുറ�്  പ�തിെയ  വ�ത�മാ�ു�ത്  േസാഷ�ൽ        
ഓഡി�്  ആണ്.  െതാഴിലുറ�്  നിയമ�ിന്െറ  17(A)  വകു�ിൽ  െതാഴിലുറ�്        
പ�തിയിലൂെട  ഏെ�ടു�  എ�ാ  �പവർ�ികളും  6  മാസ�ിൽ  ഒരി�ൽ        
േസാഷ�ൽ   ഓഡി�ിന്   വിേധയമാേ��താണ.്  
േസാഷ�ൽ  ഓഡി�ിന്  േവ�  സൗകര��ൾ  െച��ുെകാടു�ുക,  രജി�റുകളും       
െറേ�ാർ��ളും   ലഭ�മാ�ുക   എ�ിവ   �ഗാമപ�ായ�ിന്െറ   ചുമതലയാണ്.  
 
മഹാ�ാഗാ�ി  േദശീയ  �ഗാമീണ  െതാഴിലുറ�്  പ�തിയിൽ  സുഗമവും       
സുതാര�വുമായി  േസാഷ�ൽ  ഓഡി�്  നട�ു�തിന ്  േകരള�ിൽ  സ�ാ�ത��       
ചുമതലയു�  േസാഷ�ൽ  ഓഡി�്  യൂണി�്  (as  per  G.O(Rt)  No.3906/2015/LSGD,Dated         
30.12.2015)  31.01.2017  ൽ  നിലവിൽ  വ�ു.  യൂണി�്  �ടാവൻകൂർ  െകാ�ിൻ         
ചാരി�ബിൾ  െസാൈസ�ി  നിയമം  1955  (No.TVM/TC/123/2017)  �പകാരം  രജി�ർ        
െച��ി�ു�താണ്.  
 
േചർ�ല  െത�്  �ഗാമ  പ�ായ�്  W-7  ൽ  01/10/2018  മുതൽ  31/03/2019  വെര           
പൂർ�ീകരി�  10  �പവർ�ികളാണ്  േസാഷ�ൽ  ഓഡി�ിന ്     
വിേധയമാ�ിയി�ു�ത്.   
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േസാഷ�ൽ   ഓഡി�ിന്   വിേധയമാ�ിയ   �പവർ�ികൾ   
 

�കമ  
ന�ർ  

�പവർ�ിയുെട  
േപരും   േകാഡും  

ആരംഭി�  
തീയതി  

അവസാന�  
തീയതി  

എ�ിേമ�്  
തുക  

ചിലവായ  
തുക   

1  പുളി��ിറ   ഭാഗം  
േവ�ിൻൈത  
DP/274358  

5/12/2018  17/05/2019  400370  388362  

2  ചിറയിൽ   ഭാഗം  
േവ�ിൻൈത   ന��റി  
DP/274772   

21/11/2018  4/5/2019  400370  393489  

3  പുളി�ുവട്   ഭാഗം  
െത�ിൻൈത   ന��റി  
DP/273049   

8/10/2018  11/11/2018  217906  188093  

4  പന�ുകാ�ു   ഭാഗം  
വൃ�ൈത   IF/344402  

31/7/2018  8/3/2019  479413  453131  

5  കുരാ��ി   ഭാഗം  
വൃ�ൈത   IF/309570   

4/9/2018  14/12/2018  382311  344460  

6  മാട�ൽ   ഭാഗം  
ഫലവൃ�ൈത  
IF/344399   

3/7/2018  13/11/2018  479413  403267  

7  ആലു�ൽ   ഭാഗം  
ആര�േവ�ിൻൈത  
DP/275760   

5/12/2018  22/2/2019  400370  389424  

8  കളരി�ൽ   ഭാഗം  
േവ�ിൻൈത  
DP/275759   

5/12/2018  7/2/2019  400370  394844  

9  ST   Colony  
േവ�ിൻൈത   ന��റി  
IF/356628  

26/9/2018  16/1/2019  464617  453463  

10  ST   Colony  
മുരി�ൈത  
DP/276811   

7/2/18  2/7/2019  353317  347441  
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മഹാ�ാ   ഗാ�ി   േദശിയ   �ഗാമീണ   െതാഴിലുറ�്   നിയമം(2005)   �പകാരം  
പ�ായ�ുകളിൽ   നിർബ�മായും   7   രജി�റുകൾ  
സൂ�ിേ��താണ് .  
 
1   .െതാഴിൽ   കാർഡിനു�   കുടുംബേപ�യുെട   രജി�ർ   
2   .�ഗാമസഭ   േസാഷ�ൽ   ഓഡി� ്  �ഗാമസഭ   മീ�ിംഗ്   രജി�ർ   
3   .െതാഴിൽ   ആവശ�െ��തും   െതാഴിൽ   െകാടു�തും   സംബ�ി�   രജി�ർ   
4   .�പവർ�ിയുെട   ലി�ും   ചിലവും   വിശദാംശ�ളും   സംബ�ി�   രജി�ർ   
5   .�ിര   ആ��ികളുെട   രജി�ർ   
6   .പരാതി   രജി�ർ   
7   .സാധന   രജി�ർ   
 
 

പ�ായ�ിെല   7   രജി�റുകൾ   പരിേശാധി�തിൽ   നി�ും  
കെ��ിയ   കാര��ൾ   
 
1.െതാഴിൽ   കാർഡിനു�   കുടുംബേപ�യുെട   രജി�ർ   

● െസ�ക�റി   െസര്ടിൈഫ   െച��   കവർ   േപജ്   ഉ�ായിരു�ു.  
● പാർ�്  എ  ,  ബി  ,  സി,  ഡി  എ�ീ  േഫാർമാ�ുകൾ  എം  ഐ  എസ്  ൽ  നി�ും               

�പിൻറ്   എടു�്   സൂ�ി�ി�ു� ് 
 

2.�ഗാമസഭ   േസാഷ�ൽ   ഓഡി�്   �ഗാമസഭ   മീ�ിംഗ്   രജി�ർ   
● െസ�ക�റി   െസര്ടിൈഫ   െച��   കവർ   േപജ്   ഉ�ായിരു�ു.  
● 2018  ഒക്േടാബർ  2  ന്  േലബർ  ബ����്  മുെ�ാരു�  �ഗാമസഭ         

നട�ിയതിന്െറ  മിനി�� ് േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു.  227  േപർ  പെ�ടു�  ഈ        
�ഗാമസഭയിൽ  ഈ  സാ��ിക  വർഷം  ഏ�ടു�ാവു�  �പവർ�ികൾ       
േമ�്മാർ  കെ��ണെമ�ും  �പവർ�ികളുെട  േ�കാഡീകരണം     
ആവശ�മാെണ�ും  തുട�ിയ  കാര��ൾ  ഈ  �ഗാമസഭയിൽ      
തീരുമാനെമടു�ിരു�ു.   

 
3.െതാഴിൽ   ആവശ�െ��തും   െതാഴിൽ   െകാടു�തും   സംബ�ി�  
രജി�ർ   

● െസ�ക�റി   െസര്ടിൈഫ   െച��   കവർ   േപജ്   ഉ�ായിരു�ു.  
● എം   ഐ   സ്   എസ്   ൽ   നിെ�ടു�   പകർ�്   സൂ�ി�ി�ു�്.  

 
4.�പവർ�ിയുെട   ലി�ും   ചിലവും   വിശദാംശ�ളും   സംബ�ി�  
രജി�ർ   

● െസ�ക�റി   െസര്ടിൈഫ   െച��   കവർ   േപജ്   ഉ�ായിരു�ു.  
● എം   ഐ   സ്   എസ്   ൽ   നിെ�ടു�   പകർ�്   സൂ�ി�ി�ു�്.  
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5.�ിര   ആ��ികളുെട   രജി�ർ  
● െസ�ക�റി   െസര്ടിൈഫ   െച��   കവർ   േപജ്   ഉ�ായിരു�ു.  
● വാർഡുകളിെല   അെ��ുകളും   വർഷ�ളായി   െച��ിരു�  

�പവർ�ികളും   േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു.   
 
6.പരാതി   രജി�ർ  

● െസ�ക�റി   െസര്ടിൈഫ   െച��   കവർ   േപജ്   ഉ�ായിരു�ു.  
● െസ�ക�റി   സർ�ിൈഫ   െച��  ്  സീൽ   പതി�ുകയും   പ�ായ� ്  സീൽ  

പതി�ുകയും   െച��ി�ു�്.  
  
7.സാധന   രജി�ർ   

● െസ�ക�റി   െസര്ടിൈഫ   െച��   കവർ   േപജ്   ഉ�ായിരു�ു.  
● എം   ഐ   സ്   എസ്   ൽ   നിെ�ടു�   പകർ�്   സൂ�ി�ി�ു�്.  
● 2   ആം   വാർഡിൽ   സി�ിസൺ   ഇൻഫർേമഷൻ   േബാർഡിനും   വളം  

(ചാണകം)   �ിനും   തുക   േരഖെ�ടു�ിയി�ു�്.  
 

ഫയൽ   പരിേശാധനയിെല   കെ��ലുകൾ   
 
1.കവർേപജ്   

`AMC  �പകാരമു�  കവർ  േപജ്  പരിേശാധി�  10  ഫിലയാളുകളിലും        
ഉ�ായിരു�ു.  �പവർ�ിയുെട  േപര്,  �പവർ�ി  അംഗീകരി�  വർഷം,       
െലാേ�ഷൻ,  പ�തി  നിർവഹണ  ഏജൻസി,  കാ�ഗറി,  �പവർ�ി  ആരംഭി�        
തീയതി,  എ�ിേമ�്  തുക,  അവസാനി�  തീയതി,  െചലവായ  തുക,  േ�ാ�്,         
പ�ായ�്,  അസം�ി  നിേയാജകമ�ലം,  േമ�്ന്െറ  േപര്  എെ�  വിവര�ൾ        
േരഖെ�ടു�ിയി�ു�്.  ജിേയാ  ടാഗ്,  സാേ�തിക  വിദ�ന്െറ  േപര്,  േസാഷ�ൽ        
ഓഡി�്   എെ�   േരഖകൾ   10   ഫിയലുകളിലും   ഉ�ായിരു�ി�.   
 
2.െച�്   ലി�്   

10  ഫയലുകളിലും  േപജ്  ന�ർ  േരഖെ�ടു�ിയ  െച�്  ലി� ്       
ഉ�ായിരു�ു.  
 
3.വാർഷിക   കർ�   പ�തി   

ആ�ൻ  �ാൻ  ഉൾെ�ടു�  േപജിന്െറ  പകർ� ്  എ�ാ  ഫയലിലും        
ഉ�ായിരു�ു.   
 
4.എ�ിേമ�്  

എ�ിേമ�്  േകാ�ിയിൽ  കവർ  േപജ്  ഓഫ്  എ�ിേമ�്,  െ�പാജക്�്  റിേ�ാർ�്,         
ഡീൈ�ൽഡ്  എ�ിേമ�്,  െമ�ീരിയൽ  െ�െമന്�,്  അനാലിസിസ്  ഓഫ്  േറ�്,        
എ�ിവ  എ�ാ  ഫയലുകളിലും  കാണാൻ  സാധി�ു.  എ�ാൽ  ഒരു  ഫയലിൽ         
േപാലും  േ�ഡായിങ്  ആൻഡ ്  ഡിൈസൻ  കാണാൻസാദി�ി�.  ഏകേദശം  8  ഓളം         
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ഫയലുകളിൽ  മാ�തമാണ്  സർേവ  ടാ�  കാണാൻ  സാധി�ത്.  ജനകീയ  ഭാഷയിൽ         
ആയിരു�ു   എ�ിേമ�്   വിവര�ൾ.   
  
5.സാേ�തിക   അനുമതി   

സാേ�തിക  അനുമതി  എ�ു�ിടത്  LSGD  എ�ിനീയർ,  AE,  െട��ീ�ൽ        
ക��ി  അംഗ�ൾ  എ�ിവരുെട  േപര്,  ഒ�്,  സീൽ  എ�ിവ  േരഖെ�ടു�ീ�ി�.         
െട��ി�ൽ  ക��ി  അംഗ�ൾ  �ാലം  മാറിേ�ായതിനാൽ  ആണ്  ഈ        
അപര�ാ��ത   ഉ�ായെത�്   അധികൃതരിൽ   നി�ും   മനസിലാ�ി.  

 
6   .ഭരണാനുമതി   

ഭാരനുമതിയിൽ  പ�ായ�്  െസ�ക�റിയുെട  ഒ�്,  സീൽ  എ�ിവ       
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.  
 
7.സംേയാജിത   പ�തിയുെട   വിവര�ൾ   

സംേയാജിത   പ�തികൾ    ഒ�ും   തെ�   ഇ�ാലയളവിൽ   നട�ി�ി�.  
 
8.ഡിമാൻഡ്   േഫാം   

അനുേഛദം  3(B)  �പകാരമു�  ഡിമാൻഡ ്  േഫാം  ഒരു  ഫയലിലും        
ഉ�ായിരു�ി�.  �ഗൂ�ായി  (ANNEXURE  -  3  B)  �പകാരമാണ്  െതാഴിൽ         
ആവശ�െ��ിരു�ത്.   ൈക��്   രസീത്   സൂ�ി�ിരു�ി�.   
 
9.വർ�്   അേലാേ�ഷൻ   േഫാം   

ANNEXURE   -   IV   �പകാരമു�   േഫാം   ഉ�ായിരു�ു.   �ലം,   തീയതി,   േപര്  
എ�ിവ   കൃത�മായി   േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു.   
 
10.E-Muster   Roll   

BDO,  പ�ായ�്  െസ�ക�റി  എ�ിവർ  ഒ�ും  സീലും       
തീയതിഇ�ാെതയാണ്  േരഖെ�ടു�ിയി�ു�ത്.  െതാഴിൽ  െച��ാ  തീയതി,      
ആെക  െതാഴിൽ  ദിന�ൾ,  ആെക  േവദനം  എ�ിവ  േരഖെ�ടു�ിയി�ു�.്        
എ�ാൽ  പണിആയുധ  വാടക  േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.  ദിവസവും  ഒരു�പാവശ�ം       
മാ�തമാണ്   െതാഴിലാളികൾ   ഹാജർ   േരഖെ�ടു�ിയിരു�ത്.   

മ�ർേറാളിൽ  മ�ും  ഓവർസിയറും  തീയതി  ഇ�ാെത  ഒ�്       
േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു.   
 
11.M-Book   

പരിേശാധി�   എ�ാ   ഫയലുകൾ�ും   M-Book   ഉ�ായിരു�ു.   
 

12.െമ�ീരിയൽ   വാ�ിയതുമായി   ബ�െ��   േരഖകൾ  
െമ�ീരിയൽ  ഉൾെ��  �പവർ�ി  ഫയലുകൾ  (സി�ിസൺ  ഇൻഫർേമഷൻ       

േബാർഡ്   ഒഴിെക)   പരിേശാധി�ി�ി�.  
  
13.േവജ്   ലി�്  

മ�ർേറാൾ   �പകാരമു�   േവജ്   ലി�്   ഉ�ായിരു�ു.   
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14.FTO   

േവജ്   ലി�്   �പകാരമു�   FTO   ഉ�ായിരു�ു.   
 
15.െമ�ീരിയൽ   വൗ�ർ   &   ബിൽ  

െമ�ീരിയൽ  ഇന�ിൽ  േബാർഡ്,  വളം  എ�ിവ  ഉൾെ�ടു�ിയതിൽ       
േബാർഡിൻെറ  ബി�്  ചില  ഫയലുകളിൽ  മാ�തമാണ്  കാണാൻ  സാധി�ത്.        
ബാ�ിയു�  ഫയലുകളിൽ  േബാർഡിന്െറയും  വള�ിന്െറയും  ബി�്  േമ�്       
എഴുതി   നൽകിയ   നിലയിൽ   ആണ്   കാണാൻ   സാധി�ത്.  
  
16.േറായൽ�ി  

േറായൽ�ി   നൽേക�   പ�തികൾ   ഒ�ും   ഉ�ായിരു�ി�.  
  
17.�പവർ�ിയുെട   മൂ�്   ഘ��ളിെല   േഫാേ�ാ  

�പവർ�ിയുെട   മൂ� ്  ഘ��ളിെല   േഫാേ�ാ   ഉ�ായിരു�ു.  
  
18.�പവർ�ി   പൂർ�ീകരണ   സാ��പ�തം  

 പരിേശാധി�  ഭൂരിഭാഗം  ഫയലുകളിലും  �പവർ�ി  പൂർ�ീകരണ       
സാ��പ�തം  ഉ�ായിരു�ു.  �പവർ�ിയുെട  േപര്,  േകാഡ്,  ആരംഭി�  തീയതി,        
അവസാനി�  തീയതി,  ചിലവായ  തുക  എ�ിവ  കൃത�മായി       
േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു.   എ�ാൽ   എ�ിേമ�്   തുക   കാണാൻ   സാധി�ി�.  
 
19.മ�േറാൾ   മൂവ്െമന്റ്   �ിപ്  

മ�ർേറാൾ  മൂേവെമന്റ്  �ി�ിൽ  തീയതി,  MIS  ൽ  അപ് േലാഡ്  െച��         
തീയതി,  എ�ിവ  ഉ�ായിരു�ു.  എ�ാൽ  ഒരു  ഫയലിൽ  േപാലും  മ�ർേറാൾ         
മൂേവെമന്റ്   ന�ർ   കാണാൻ   കഴി�ി�.   
 
20.ജിേയാ�ാഗ്   േഫാ�ഗാഫ്   

പരിേശാധി�   ഒരു   ഫയലിലും   ജിേയാ   �ാ�്   ഉ�ായിരു�ി�.  
 
21.േസാഷ�ൽ   ഓഡി�്   റിേ�ാർ�ിന്െറ   പകർ�്  

േസാഷ�ൽ   ഓഡി� ്  റിേ�ാർ�ിന്െറ   പകർ�്   ഉ�ായിരു�ി�.  
  
22.ൈസ�്   ഡയറി   

പരിേശാധി�  എ�ാ  ഫയലുകളും  ൈസ�്  ഡയറി  ഉ�ായിരു�ു.  ഭൂരിഭാഗം        
ഫയലുകളിലും  �പവർ�ിയുെട  േപര്,  േകാഡ്,  എ�ിേമ�്  എമൗ�്,  വർ�ിംഗ്        
േഡ�� ,്  �ാർ�്  േഡ�,്  ഏൻഡ്  േഡ�,്  െ�പാജക്�്  മീ�ിംഗ്,  െച�്  ലി�,്          
െതാഴിലാളികളുെട  സാ��പ�തം,  VMC  അംഗ�ളുെട  ഒ�്,  സ�ർശക  കുറി�്        
എ�ിവ   കാണാൻ   സാധി�ു.  

ചിക�  െചലവ്,  പണി  ആയുധ  വാടക  എെ�  വിവര�ൾ        
ഉ�ായിരു�ി�.  
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ഫീൽഡ്   പരിേശാധനയിെല   കെ��ലുകൾ   
 
1.പുളി�ചിറ   േവ�ിൻൈത   ന��റി   DP/274358   

എ�ിേമ�്  �പകാരം  3000  േവ�ിൻൈതകൾ  പരിപാലി�ാൻ  ല��മി�ു.       
ഫീൽഡ്  പരിേശാധനയിൽ  3200  ൽ  അധികം  േവ�ിൻൈതകൾ  കാണാൻ        
സാധി�ു.   
 
2.പുളി�ുവട്   ഭാഗം   െത�ിൻൈത   ന��റി   DP/273049   

എ�ിേമ�്  �പകാരം  1000  െത�ിൻൈതകൾ  നാ�ുപരിപാലി�ാൻ      
ല��മി�ു.  പുതിയ  പ�തി  �പകാരം  ഓേരാേരാ  വീടുകളിേല�്   ൈതകൾ        
പറി�ുമാ�ി   ന�തായി   കാണാൻ   കഴി�ു.  
 
3.മാട�ൽ   ഭാഗം   വൃ�ൈത   നടീൽ   IF/344399   

എ�ിേമ�്  �പകാരം  2500  വൃ�ൈതകൾ  ആണ്  നേട�ിയിരു�ത്.       
െവ�െ��്  മൂലം  അവയിൽ  ചിലെതാെ�  നശി�ുകയും  േശഷി�  2000        
വൃ�ൈതകൾ   മാ�തമാണ്   കാണാൻ   സാധി�ത്.  
 
4.ആലു�ൽ   ഭാഗം   ആര�േവ�ിൻൈത   DP/275760   

എ�ിേമ�്  �പകാരം  3000  ആര�േവ�ിൻൈതകൾ  ആണ്      
പരിപാലിേ��ിയിരു�ത്.  എ�ാൽ  2525  എ�ം  മാ�തമാണ്  കാണാൻ       
കഴി�ത്.  ബാ�ിയു�വ  കടു�  േവനലിലും  െവ�െ�ാ��ിലും      
നശി�തായി   അറിയാൻ   സാധി�ു.   
 
5.കളരി�ൽ   ഭാഗം   േവ�ിൻൈത   ന��റി   DP/275759   

എ�ിേമ�്  �പകാരം  3000  േവ�ിൻൈതകൾ  നാ�ുപിടി�ി�ാൻ  ല��മി�ു.       
ഏകേദശം  3200  ൽ  പരം  േവ�ിൻൈതകൾ  കാലാവ�ാവ�തിയാനം  മൂലം  300         
ഓളം   നശി�ുേപാവുകയും   േശഷം   3200   ൈതകൾ   അവിെട   കാണാൻ   സാധി�ു.  
 
6.കുരാ��ി   ഭാഗം   വൃ�ൈത   IF/309570   

എ�ിേമ�്  �പകാരം  2000  വൃ�ൈതകൾ  പരിപാലി�ാൻ  ല��മി�ു.       
1416  എ�ം  മാ�തമാണ്  കാണാൻ  സാധി�ത്.  താഴ്�  �പേദശമായിരു�തിനാൽ        
ബാ�ിയു�വ   നശി�ുേപായതായി   അറിയാൻ   സാധി�ു.  
 
7.ചിറയിൽ   ഭാഗം   േവ�ിൻൈത   ന��റി   DP/279772   

എ�ിേമ�്  �പകാരം  3000  േവ�ിൻൈതകൾ  പരിപാലി�ാൻ  ല��മി�ു.       
3100   ഓളം   ൈതകൾ   ഇവിെട   കാണാൻ   സാധി�ു.  
 
8.പന�ുകാട്   ഭാഗം   വൃ�ൈത   നടീൽ   IF/34402   

എ�ിേമ�്  �പകാരം  2500  വൃ�ൈതകൾ  പരിപാലി�ാൻ  ല��മി�ു.       
എ�ാൽ  1600  ഓളം  വൃ�ൈതകൾ  മാ�തമാണ്  കാണാൻ  സാധി�ത്.        
ബാ�ിയു�  900  ൽ  പരം  ൈതകൾ  കാലാവ�  വ�തിയാനം  മൂലം         
നശി�ുേപായി.  
 
9.ST   േകാളനി   മുരി�   ന��റി   DP/276811   

എ�ിേമ�്  �പകാരം  3500  മുരി�ൈതകൾ  പരിപാലി�ാൻ  ല��മി�ു.       
എ�ാൽ  2700  മാ�തമാണ്  ഫീൽഡ്  സ�ർശന�ിൽ  കാണാൻ  സാധി�ത്.        
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െവ�െ�ാ�ം   മൂലം   ബാ�ിയു�വ   നശി�ുേപായി.   
 
10.ST   േകാളനി   േവ�ിൻൈത   ന��റി   IF/356628   

എ�ിേമ�്  �പകാരം  3500  േവ�ിൻൈതകൾ  നടൻ  ല��മി�ു.  എ�ാൽ  3200         
ഓളം  ൈതകൾ  ആണ്  കാണാൻ  കഴി�ത്.  കാലാവ�  വ�തിയാനം  മൂലം         
ബാ�ിയു�വ   നശി�തായി   അറിയാൻ   സാധി�ു.  

 

അവകാശനിേഷധ�ൾ  
 

െതാഴിലാളികൾ�്  ലഭിേ��  െതാഴിലിട  സൗകര��ളായ  തണൽ,      
�പഥമശു�ശുഷ  കി�്,  ശു�ജലം  എ�ിവ  ലഭി�ി�ി�.  െതാഴിലാളികൾ  സ��ം        
പണം  ഉപേയാഗി�്  അവ  വാേ��ി  വ�ു.  പണിയായുധ�ളുെട  വാടക        
ലഭി�ി�ി�.  ഡിമാൻഡ്  േഫാം  സമർ�ി�തിന്െറ  ൈക��്  രസീത്       
കാണാനായി�.  
 
 

നിരീ�ണ�ളും   കെ��ലുകളും   
 

● േജാബ്  കാർഡിൽ  െതാഴിലാളികൾ  േജാലിെച��തും  േവതനം      
ലഭി�തുമായ   വിവര�ൾ   േരഖെ�ടു�ിയി�ു�്.   

● പാസ്   ബു�്   കൃത�മായി   പതി�ി�ു�.്  
● എ�ാ  �പവർ�ി  �ല�ും  സി�ിസൺ  ഇൻഫർേമഷൻ  േബാർഡ ്      

ഉ�ായിരു�ു.  
● െമ�ീരിയൽ  രജി�ർ  �പകാരം  എ�ാ  �പവർ�ികൾ�ും  വാർഡിെല       

േമ�്ന്െറ  അ�ൗ�ിേല�്  സി�ിസൺ  ഇൻഫർേമഷൻ  േബാർഡിൻെറ      
തുക  നിേ�പി�ി�ു�.്  എ�ാൽ  പലർ�ും  ഇത്  അ�ൗ�ിൽ       
എ�ിയി�ി�.   

● 3  ഫലവൃ�ൈത  നടീൽ  പ�തിയിൽ  ഒ�ിൽ  േപാലും  മുഴുവനായി        
കാണാൻ   സാധി�ി�   (�പളയം   ഇതിനു   കാരണമായി).   

● വിവിധയിനം  ഭലവൃ�ൈതകൾ  വ�ുപിടി�ി�ു�തിലൂെട    
വിഷരഹിതമായ  ഫല�ൾ  വരും  തലമുറ�്   ലഭ�മാകും.  ഇതിലൂെട       
മ�ിേല�്  ജലം  എ�ു�തിനും  അ�രീ��ിെല  ഓ��ിജൻ      
വർ�ി�ു�തിനും   കഴിയും.  

● ഭലവൃ�ൈതകൾ  ന�ുപിടി�ി�ൽ  �പവർ�ികളിൽ  �ല     
പരിമിതി�ും  താഴ്�  �ല�ിനും  അനുേയാജ�മായ  വൃ��ൾ      
െതരെ�ടു�ു�തിൽ   വീ��   സംഭവി�ി�ു�്.   

● െതാഴിലാളികൾ  സ��മായി  പണം  പിരി�ാണ്  െചടികളും      
അവ�ാവശ�മായ  വളയും  വാ�ു�ത്.  െകാടും  വരൾ�യിലും  മ�ർ       
േറാൾ  ഇ�ാ�  സമയ�ളിലും  വ�ിവര�  കുള�ൾ  െവ�ി       
െവ�െമടു�ാണ്   ൈതകൾ   നന�ുപരിപാലി�ി�ു�ത.്   

● ന�ുവളർ�ിയ  ഭലവൃ�ൈതകളിൽ  നി�ും  വിഷരഹിതമായ     
ഫല�ൾ   ലഭി�ുെമ� ്  �പതീ�ി�ു�ു.   
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ഏെ�ടു�ാവു�   �പവർ�ികൾ   
 

● പറ�്   വൃ�ിയാ�ൽ   
● െത�ിന്   തടം   വയ്�ൽ   
● �ീരകർഷക   തീ��ുൽ   കൃഷി   
● ൈജവേവലി   നിർമാണം   
● പര�രാഗത   ജലേ�സാതസുകളുെട   പുനരു�ാരണം   
● േറാഡ്   നിർമാണം   
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�ഗാമസഭ   മിനി��്   
 
േചർ�ല  െത�്  �ഗാമപ�ായത്  വാർഡ്  7  (മാട�ൽ)  േസാഷ�ൽ  ഓഡി�്         
�ഗാമസഭ  22/11/2019  2:30  ന്  വാർഡ്  ൈമതാന�ുവ�ു  നട�ു.  �ഗാമസഭയ്�്         
െതാഴിലാളി  ആയ  �ശീമതി  രാധ  അ���ത  വഹി�ു.  ഈശ�ര        
�പാർ�നേയാെട  ആരംഭി�  േയാഗ�ിന്  VRP  ജി��ു   ഒ  എസ്  ഭരഘടന  �പതി�          
െചാ�ിെ�ാടു�ു,  വാർഡ്  െമ�ർ  �ശീ  െജയ് േമാൻ  സ�ാഗതം  ആശംസി�ു.        
MGNREGS  ജീവന�ാർ  (ഓവർസിയർ,  അ�ൗ�ന്റ്കം  ഡാ�ാഎ�റി      
ഓ�േറ�ർ),  വാർഡ്  െമ�ർ,  വാർഡ്  വികസന  സമിതി  അംഗ�ൾ,  VMC         
അംഗ�ൾ,   േമ�്മാർ,   െതാഴിലാളികൾ   തുട�ി   156   േപർ   പെ�ടു�ു.   
 
01/10/2018  -  31/03/2019  കാലഘ��ിലൂെട  കട�ുേപായ  10  �പവർ�ികളാണ്        
േസാഷ�ൽ  ഓഡി�്ന്  വിേധയമാ�ിയി�ു�ത.്  MGNREGS  െന  കുറി�ും       
അതിന്െറ  നട�ി�ിെന  കുറി�ും  േസാഷ�ൽ  ഓഡി�ിെന  കുറി�ും       
െതാഴിലാളികളുെട  10  അവകാശ�െള  കുറി�ും  ആമുഖ  �പസംഗ�ിൽ  BRP        
സീന   പി   ആർ   വിശദമായി   സംസാരി�ു.  
 
പ�ായ�ിൽ  MGNREGS  മായി  ബ�െ��്  സൂ�ിേ��  7  െരജി�റുകൾ,        
�പവർ�ിയുെട  ഫയൽ,  ഫീൽഡ്  എ�ിവ  പരിേശാധി�തിന്െറ  വിശദമായ       
റിേ�ാർ�്  VRP  അമലു  ആന്റണി  അവതരി�ി�ു.  റിേ�ാർ�ിൽ  വാർഡ്  7  ൽ          
െതാഴിലിന്  അേപ�ി�തിന്െറ  ൈക��്  രസീത്  ഫയലിൽ  കെ��ാൻ       
കഴി�ി�  എ�ും  െതാഴിലാളികളുെട  10  അവകാശ�ൾ  സംര�ി�ാൻ       
കഴി�ി�ി�  എ�ും  െതാഴിലിടസൗകര��ൾ  ലഭി�ി�ി�  എ�ും      
െതാഴിലാളികൾ�്  സി�ിസൺ  ഇൻഫർേമഷൻ  േബാർഡ,്  വി� ്     
എ�ിവയ്�ു�  തുക  ലഭ�മാ�ാൻ  കഴി�ി�ി�എ�ും  അവകാശെ��ു.      
തുടർ�്  ഫയലിലും  ഫീൽഡിലും  കെ��ിയ  കാര��ൾ  �ഗാമസഭ  വിശദമായ        
ചർ�യ്�്   വ�ു.  
 
 
 
െപാതുചർ�യിൽ   പെ�ടു�   െതാഴിലാളികൾ   
 
സുജാത   
 
േവതനം  കൃത�സമയ�്  ലഭി�ു�ി�.  െതാഴിൽ  െച��  ്  മാസ�േളാളം       
കാ�ിരിേ��ിവരു�ു.  
 
 
ഓമന   രാധാകൃ��ൻ   
 
ആയുധ   വാടക   വര്ഷ�ളായി   ലഭി�ു�ി�.   േവ�ിൻൈത   ന��റി�്   ഒരു  
െതാഴിലാളി�്   370   രൂപ   ചിലവായി�ു�്.   ലഭി�ത്   101   രൂപ   മാ�തം.   െത�ിൻൈത  
ന��റി�്   ആെക   െചലവായത്   30,000   േ�ാളം   രൂപ.   6   രൂപ   പലിശ� ്  പണം  
എടു�ാണ്   വി�്   വാ�ിയത്.   ആ   തുക   ഇതുവെര   ലഭി�ി�ി�.   േതാട്   െവ�ൽ  
�പവർ�ികൾ�്   േപാകുേ�ാൾ   ക�ൂസ്   മാലിന�ം   അട�ം   േതാ�ിേല�്  
ഒഴു�ി   വിടു�   ഒരു   കാ��യാണ്   കാണാൻ   കഴിയു�ത്.   ഒരു   വീ�ിൽ   നി�ും  
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മൂനും   നാലും   മാലിന�   കുഴലുകളാണ്   േതാ�ിേല�്   തുറ�ുവ�ിരി�ു�ത്.  
കയർ   ഭൂവസ്�തം   ഉപേയാഗി�ാ�ത്   േതാടുകളുെട   വശ�ൾ   ഇടിയാൻ  
കാരണമായി.   േബാർഡിന്െറയും   വള�ിന്െറയും   തുക   ൈക��ി   എ�്  
എഴുതി   ഒ�ി�ുെകാടുേ��ി   വ�ു   എ�ി�ും   തുക   ഇതുവെര   ലഭി�ി�ി�.   
 
 
ഉഷ   
 
1000  െത�ിൻൈതകൾ�്  പരിപാലന�ിനായി  5  േപര്  അ�പാപ�മാണ്.       
ദുര്ബലജനവിഭാഗ�ൾ�്  ഭൂവികസനം  നട�ാ�ു�ു.  എ�ാൽ  APL      
വിഭാഗ�ിൽ  െപ�വർ�ാണ ്  കൂടുതൽ  ഭൂമി  ഉ�ത്.  ഭൂവികസനം  അവർ�ും        
ലഭ�മാ�ണം.  ൈജവേവലി  െതരുവുനായ  നശി�ി�ു.  നായകയറാതിരി�ാൻ      
സാരി  ഉപേയാഗി�്  മറ�ു.  അതും  നശി�ി�ു.  ഇതിന ്  ഒരു  പരിഹാരം         
ഉ�ാകണം.   െതാഴിലാളികളുെട   10   അവകാശ�ൾ   
 
 
മിനി   
 
3100  ആര�േവ�ിൻൈതകൾ  കാലവർഷ�ിൽ  നശി�ു.  ആര�േവ�്      
നാ�ിൻപുറ�്  ലഭി�ാ�തിനാൽ  പുതിയവ  വാ�ാൻ  ധനസഹായം  േവണം.       
ൈതകൾ  ന�ുവളർ�ു�തിനായി  വലിയ  േ�ഗാബ�ുകൾ  വാേ��ിവ�ു.      
ഇതിനായി  ധാരാളം  പണം  ചിലവായി.  ഈ  തുക  ലഭ�മാ�ണം.  ഈ  വാർഡിൽ          
ധാരാളം   കാടുപിടി�   �ല�ൾ   ഉ�്   അവിെട   ഭൂവികസനം   നട�ിലാ�ാം.   
 
 
ത��ൻ   
 
ഈ  വാർഡിൽ  3  വലിയ  േതാടുകൾ  ഉ�്.  അടിഭാഗം  1  മീ�ർ  വീതി  ഉ�ത്.  അത്             
െവ�ാറി�.  നെ�ാരുപ�ും  കേ�റി  നിക�ി.  ഇത്  െവ�െ�ാ��ിന ്      
കാരണമായി.  േറാഡുകൾ  നിർമി�േ�ാൾ  േതാട്  മുറി�ുകടേ��ഭാഗ�ു      
കുഴൽ  ഇ�ി�ി�  അത്  െവ�െ�ാ��ിന്  കാരണമായി.  േതാടുകൾ  ക�്  െക�ി         
സംര�ി�ണം.   േറാഡ ്  നിർമാണം   ഏെ�ടു�ാം.  
 
 
ലത   കുമാരി   
 
െത�്  ന��റി  നിർമാണ�ിൽ  ഒരു  െതാഴിലാളി�്  1615  രൂപ  ചിലവായി.  ഈ  തുക           
ഇതുവെരയും   ലഭി�ി�ി�.  
 
 
ശശികല   
 
ആയുധവാടക   വര്ഷ�ളായി   ലഭി�ാറി�.  
 
 
അജിേമാൾ   
 
കീട�ളുെട   ആ�കമണം   തടയാൻ   മാര്ഗ�ള്   അവലംബി�ണം.  
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ചർ�യ്�ു�   മറുപടി   
 
വാർഡ്   െമ�ർ   െജയ് േമാൻ   
 
കീട�ളുെട  ആ�കമണം  തടയാൻ  കൃഷി  വകു�ുമായി  ബ�െ��്  േവ�െ��        
നടപടികൾ  സ�ീകരി�ാം.  കൃഷിവകു�ുമായി  സംേയാജി�ു  നട�ാ�ു�      
�പവർ�ികൾ�്  മാ�തേമ  വിള  നശി�ാൽ  ന�പരിഹാരം  നൽകാറു�ൂ.  GST        
ബി�്  നിര്ബ�മായതിനാൽ  േസാഷ�ൽ  ഓഡി�്  �ഗാമസഭയ്�്      
ചായസൽ�ാരം   നട�ിയതിന്െറ   തുക   േപാലും   ലഭി�ാ�   അവ�യാണ്.  
 
MGNREGS   അക്റെ�കഡി�ഡ്   എ�ിനീയർ   ഷീജ   
 
ജനകീയ  ഭാഷയിലു�  എ�ിേമ�്  ത�ാറാ�ാൻ  നിലവിെല  സാേ�തിക  വിദ�        
ഉപേയാഗി�്  സാധ�മ�.  �പഥമ  ശി�ശുഷ  കി�ിൽ  ലഭി�  പല  വ��ു �ളും         
ആേരാഗ��പ��ം  ഉ�ാ�ിയതായി  പരാതി  വ�തിനാൽ  അത്  െകാടുേ��       
എ�്  അറിയി�്  കി�ി.  ആയുധ  വാടക  എ�തയാെണ�്  േരഖാമൂലം  എഴുതി         
േചാദി�ി�ും  മറുപടി  ലഭി�ി�ി�.  െമ�ീരിയൽ  ഫ�്  ലഭി�ാ�തിനാൽ  ആണ്        
സി�ിസൺ  ഇൻഫർേമഷൻ  േബാർഡ്ന്െറ  തുക  െതാഴിലാളികൾ� ്     
ലഭ�മാകാ�ത്.  ഡിസംബർ  മാസേ�ാെട  ലഭ�മാകും.  െതാഴിലാളികളുെട      
വാർഡിൽ  തെ�  െതാഴിൽ  ന��ാൻ  പലേ�ാഴും  സാധി�ണെമ�ി�.  മ�ു        
വാർഡിൽ  േപായി  െതാഴിൽ  െച�ാൻ  െതാഴിലാളികൾ  വിമുഖത       
കാണി�ു�തിനാലാണ ്  െതാഴിൽ  ദിന�ൾ  കുറ�ുേപാകു�ത്.  ന��റി      
�പവർ�ി�ു�  �ലെ�  ഭൂമി  ഒഴി�ുെകാടു�ാൻ  ഭൂഉടമ      
ആവശ�െ��തിനാൽ  ൈതകൾ  ഓേരാേരാ  വീടുകളിേല�്  ന�ുവളർ�ാനു�      
�പവർ�ി  ത�ാറായി�ു�.്  ഭൂവികസനം  മാ�തമായി  നട�ാ�ാൻ  സാധി�ി�.       
അത്  വൃ�ൈത  ന�ുവളർ�ാൽ  േപാലു�  �പവർ�ികളുെട  ഭാഗമാേയ       
നട�ാൻ  സാധി�ു.  അടു�  േലബർ  ബഡ് െജ��ിനു  ഇവിെടെയാെ�  തീ��ു�്        
കൃഷി,  ഏത്  േതാട്  ഏത്  അളവിൽ  (നീളം,  വീതി,  ആഴം)  െവ�ണം  എ�്           
െതാഴിലാളികൾ  നിര്േദശി�ണം.  25  ല�ം  രൂപയുെട  െമ�ീരിയൽ  ഫ�്        
ലഭിേ��ിട�്  5  ല�ം  രൂപ  മാ�തേമ  ലഭി�ി�ു�ൂ.  ഫ�്  വരാൻ         
താമസി�ു�ത്  പലേ�ാഴും  MGNREGS  ജീവന�ാരുെട  ശ�ളം  അട�ം       
മുട�ു�തിന്   കാരണമായി�ു�്.   
 
 
 
തീരുമാന�ൾ   
 

● െതാഴിലിനു�  അേപ�  �ഫ�്  ഓഫീസ്  വഴി  സ�ീകരി�ാനും  ൈക��്        
രസീത്  നൽകാനും  അതിന്െറ  പകർ�്  ഫയലിൽ  സൂ�ി�ാനും       
തീരുമാനി�ു.  

● െതാഴിൽകാർഡിൽ  വിവര�ൾ  കൃത�മായി  േരഖെ�ടു�ാനും  ബാ�്      
പാ�് ബു�ിൽ  േവതനം  ലഭി�ു�ുേ�ാ  എ�്  പരിേശാധി�ാനും      
തീരുമാനി�ു.  

● െതാഴിലിടസൗകര��ൾ  ആയ  �പഥമ  ശി�ശുഷ  കി�,്  ശു�ജലം,       
പണിആയുധ   വാടക   എ�ിവ   ലഭ�മാ�ാൻ   തീരുമാനി�ു.  

● െതാഴിലാളികൾ  നിർേദശി�ു�  മുറ�്  തീ��ുൽ  കൃഷി  നട�ാൻ       
തീരുമാനി�ു.  
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● നവീകരി�ാ�   േതാടുകൾ   നവീകരി�ാൻ   തീരുമാനി�ു.  
 
 
ഓഡി�്  റിേ�ാർ�്  �ഗാമസഭ  അംഗീകരി�ുകയും  �ശീമതി  മിനി  ന�ി        
േരഖെ�ടു�ുകയും   െച��ു.   അ���   4:30   ന്   േയാഗം   പിരി�ുവി�ു.   
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