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ആമുഖം

ഇ��യിൽസാധാരണ�ാരായ ജന�ള�െട െതാഴിൽ െച��വാനു�അവകാശെ�സംര�ി��

നിലനിർ�ു�തിനായി ഇ��ൻ പാർലെമൻറ് 2005 പാസാ�ിയ മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ
െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിന്അടി�ാന�ിൽ രൂപം െകാടു�ി��� പ�തിയാണ് മഹാ�ാ ഗാ�ി

േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി.അവിദഗ്ധ കായിക െതാഴിലിൽഏർെ�ടാൻസ��തയു�
�ഗാമ�പേദശ�ളിൽഅധിവസി�ു�ഏെതാരു കുടുംബ�ിനും ഒരു സാ��ികവർഷം 100
ദിവസ�ിൽകുറയാത െതാഴിൽ ഉറ�ാ�ു�േതാെടാ�0അതുവഴിനിഷ്കർഷി�ുക െപ�
ഗുണേമ�യു�തും �ിരമായി�് ഉ�തുമായ ഉൽപാദന�മമായ ആസ്തികള�െട സൃഷ്ടിയും

ആണ്ഈപ�തിയുെട മുഖ� ല��ം. 2005 െസപ്�ംബർഅ�ിനാണ് പാർലെമൻറ് െതാഴിലുറ�്
നിയമം പാസാ�ിയത് 2006 െഫ�ബുവരിയിൽ ഇ��യിെല 100ജി�കളിൽ പ�തിആരംഭി��
േകരള�ിൽവയനാട് ജി�കളിലും പ�തി വ�ാപി�� കാലാകാല�ളായി േക�� സർ�ാർ

പുറെ�ടുവി�ു�നിർേ�ശ�ൾ�നുസൃതമായിആയിരി�ും പ�തിയുെട നട�ി�.്

പ�തിയുെട സവിേശഷതകൾ

�ഗാമപ�ായ�് �പേദശ�്താമസി�ു� 18വയ�് പൂർ�ിയായഏെതാരാൾ�ും പ�തിയിൽ
പ�ാളിയാകാം നിയമ�ിൻെറ പിൻബലമു�അവകാശാധിഷ്ഠിത പ�തി

സ്�തീ�ും പുരുഷനും തുല� േവതനംകരാറുകാെര ഇടനില�ാേരാ ഇ� .പരി�ിതി സംര�ണം

കാർഷിക േമഖലയിെലഅടി�ാന വികസനംഎ�ിവയാണ് മുൻഗണന

െതാഴിലാളികൾതെ� �പവർ�ികൾകെ��ുകയുംഅതിനു�ആസൂ�തണെ�



സഹായി�ുകയും െച���ുെപാതുജനപ�ാളി�േ�ാെട കൂടിയു� േലബർബഡ്ജ�്

സ്�തീകൾ�് മുൻഗണന �ഗാമസഭ തെ�പ�തി ഓഡി� ്െചയു�ു.

േസാഷ�ൽഓഡി�്

●േസാഷ�ൽഓഡി�് എ�ത് ജന�ൾനട�ു� ഒരു ഓഡി�ാണ,് �പേത�കി��ം ഈപ�തിെയ

ബാധി�വേരാഅെ��ിൽ ഉേ�ശി� ഗുണേഭാ�ാ�േളാആയസർ�ാർഓഡി�് െച��കയും

സർ�ാർസുഗമമാ�ുകയും െച���ു.

● �പാഥമികസം�ാന ഉടമയുെട സജീവ പ�ാളി�േ�ാെട ഒരു സ്കീം / മുൻ ഗണന
നട�ിലാ�ു�തുംഅതിെ�ഫല�ൾ സമൂഹം പരിേശാധി�ു�തുംഎസ് എആണ.്

● Official േരഖകെള യഥാർ�യാഥാർ���ള�മായി താരതമ�െ�ടു�ിെ�ാ�ാണ്എസ് എ
െച���ത്,�ിരീകരണവ�ായാമ�ിൽക���ണി�ിയുെട പ�ാളി�വും കെ��ലുകൾ ഉറെ�

വായി�ു�തും ഒരു െപാതുേവദിയാണ.്

● പണംശരിയായി െചലവഴി��െവ�ും ജനജീവിതെ�മാ�ിമറി�ി��േ�ാ എ�ും എസ് എ
പരിേശാധി�ു�ു

േസാഷ�ൽഓഡി�ിെ� ല���ൾ

● േ�പാ�ഗാം നട�ിലാ�ു�തിൽസുതാര�തയും ഉ�രവാദി�വും േ�പാ�ാഹി�ി�ുക.

●േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ുേ�ാൾ നിയമ�പകാരംആള�കെളഅവരുെടഅവകാശ�െളയും
അവകാശ�െളയും കുറി�്അറിയി�ുകയും േബാധവൽ�രി�ുകയും െച��ക.

●ഒരു കൂ�ായ �ാ�്േഫാം നൽകുക. ആള�കൾ�്അവരുെടആവശ��ള�ം പരാതികള�ം
�പകടി�ി�ു�തിനു� േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ േപാലു�വ.

●നട�ാ�ലിെ�എ�ാഘ��ളിലും ജന�ള�െട പ�ാളി�ം േ�പാ�ാഹി�ി�ുക.

●പ�ാളി�ം ശ�ിെ�ടു�ുകഎ�ത് �ഗാമസഭയാണ,്അതിെന ഉൾെ�ാ���തും
പ�ാളി�മു�തുമായ ഒരു�ാപനമാ�ി മാ��കയും �കിയാ�കകൂ�ായ �പവർ�ന�ിനു�

ഒരു േവദിയാ�ുകയും െച��ക.

● േസാഷ�ൽഓഡി�ിൽ പെ�ടു�ു� �പാേദശികഓഹരി ഉടമകള�െട േശഷി െമ�െ�ടു�ുക.

●അഴിമതി തടയു�തിലൂെടയും നട�ാ�ൽ െമ�െ�ടു�ു�തിലൂെടയും പ�തി
ശ�ിെ�ടു�ു�ു.

ജനവിധി

●എം ജി എൻ ആർ ജി എ 2005 െല െസ�ൻ 17, �ഗാമപ�ായ�ിനക�് �പവൃ�ികള�െട

നട�ി�് �ഗാമസഭ നിരീ�ി�ുെമ�ും ഒരു �ഗാമപ�ായ�ിനക�്ഏെ�ടു�ു�പ�തിയുെട

കീഴിൽഎ�ാപ�തികള�െടയും േസാഷ�ൽഓഡി�് പതിവായി നട�ുെമ�ും �പസ്താവി�ു�ു.



● േസാഷ�ൽഓഡി�ിെ�ആവശ��ിനായി �ഗാമപ�ായ�്എ�ാ േരഖകള�ം �ഗാമസഭയിൽ

ലഭ�മാ�ും (േസാഷ�ൽഓഡി�ിനായു�ഓഡി�ിംഗ് �ാൻേഡർഡിെല വകു�് 3.2).

● നിയമ�ിെ� 24-◌ാം വകു�് (1) �പകാരം സി &എജിയുമായി കൂടിയാേലാചി�് ഇ��ൻസർ�ാർ
2011ഏ�പിലിൽ “മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിൽ ഗ�ാര�ി ഓഡി�് ഓഫ് സ്കീം റൂൾസ് -
2011”എ�തലെ��ിൽ ഒരു കൂ�ം ച��ള�ം ച��ള�ം രൂപെ�ടു�ിയി���്. (MGNREGA സ്കീം
നിയമ�ൾ, 2011).

േസാഷ�ൽഓഡി�് �പ�കിയ

1 പ�ാ�ലം ഒരു�ൽ

േ�ാ�് തല�ിലും �ഗാമ പ�ായ�്തല�ിലും പ�തി നിർവഹണഉേദ�ാഗ�നായ േ�ാ�്

ഓഫീസർ (BDO), പ�ായ�് െസ�ക�റി, മ�് നിർവഹണഉേദ�ാഗ�ർതുട�ിയവരുമായി േ�ാ�്

റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺനട�ിയകൂടിയാേലാചനയിൽ ഉരു�ിരി�തിനനുസരി�് തുടർ
�പ�കിയകൾആസൂ�തണം െച��കയും േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭാ തീയതി നി�യി�ുകയും

െച���ു.

2.ഫയൽപരിേശാധന

േസാഷ�ൽഓഡി�് �പ�കിയആരംഭി�ിരി�ു�തിയതിയ്�് മുൻപു�ആറ് മാസ�ാലയളവിൽ

വാർഡിെല �പവൃ�ി ഫയലുകൾ,ഏഴ് രജി�റുകൾ,അേതാെടാ�ംഅനുബ�േരഖകള�ം
സൂ�്മപരിേശാധന നട�ു�ു.

3. �പവൃ�ി�ലപരിേശാധന

ഓേരാ �പവൃ�ി യും എ�ിേമ�ിൽ �പതിപാദി�ു�അളവിലും ഗുണ�ിലും നട�ിലാ�ിയി��േ�ാ
എ�ുംആ �പവൃ�ിയുെട ഗുണഫല�ിെ� വ�ാപ്തി തി�െ�ടു�ുകയും �പസ്തുത
െതാഴിലിട�ളിൽ െതാഴിലാളികൾ�് ലഭിേ��അവകാശആനുകൂല��ൾലഭി�ി��േ�ാ എ�ും

�പവൃ�ി�ലപരിേശാധനയിലൂെട ല��ം െവ�ു�ു.

4.വീടുവീടാ�രം ഉ�വിവരേശഖരണം

പ�തി ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട വീടുവീടാ�രം െച�് േനരിൽക�് പ�തിയുെട
നിർവഹണെ��ുറി��ം ഗുണഫലെ��ുറി��മു� അഭി�പായ�ള�ം നിർേ�ശ�ള�ം

സ�രൂപി�ു�ു.

5. െതളിവ് േശഖരണം

ഫയൽപരിേശാധന, �പവൃ�ി�ലപരിേശാധന,വീടുവീടാ�രം ഉ�വിവരേശഖരണംതുട�ിയ
ഓഡി�് �പ�കിയ കെ��ലുകള�െട വസ്തുനിഷ്ഠമായ െതളിവ് േശഖരണംനട�ു�ു.

6.സാമൂഹ� േബാധവൽ�രണം

സാമൂഹ� ഇടെപടലുകളിലൂെട പ�തി വിജയം ഉറ�� വരു�ി പൗരാവേബാധം ഉയർ�ുകയും



േസാഷ�ൽഓഡി�് �പ�കിയ വിജയി�ി�ുകയും െച���തിന്ആവശ�മായ േബാധവൽ�രണം

�പവർ�ന�ൾനട�ിലാ�ു�ു.

7. റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ൽ

േസാഷ�ൽഓഡി�് �പ�കിയയിെല കെ��ലുകള�ം നിഗമന�ള�ം, നിർേ�ശ�ള�ം േസാഷ�ൽ
ഓഡി�് �ഗാമസഭയിൽ ചർ� െചയ്ത്അംഗീകാരം നട�ു�തിനാവശ�മായകരട് റിേ�ാർ�്

ത�ാറാ�ു�ു.

8. േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ

പ�ാ�ലം ഒരു�ൽചർ�യിൽ നി�യി�െ�� ദിന�ിൽസൗകര��പദമായ�ല�് �ഗാമസഭ

േചർ�് കരട് റിേ�ാർ�്അവതരണവും , ചർ�യും, നിർേ�ശ�ള�ം,തിരു�ൽ �പ�കിയകള�ം,
അംഗീകാരം േനടിെയടു�ുകയും തുടർനടപടികള�ം ൈകെകാ���ു.

9.അനുബ�നടപടികൾ

േസാഷ�ല ് ഓഡി� ്�ഗാമസഭയില ് എടു�തീരുമാന�ള�െടയും നിര് േദശ�ള�െടയും
അടി�ാന�ില ് എടു�അനുബ�നടപടികള് അടു� േസാഷ�ല ് ഓഡി� ്�ഗാമസഭയിൽ
ചർ� െചയ്തു.

10 േരഖകള-്െറേ�ാർഡുകൾ /ഫയലുകൾ
ഏെതാരുേ�പാ�ഗാമും ഫല�പദമായി നട�ിലാ�ു�തിന് േരഖകൾ സൂ�ിേ��ത് നിർ�ായകമാണ്.
�ഗാമപ�ായ�്തല�ിലു� മുന്  നിര �പവർ�കർ�്/ ഉേദ�ാഗ�ർ�് അവരുെട സമയം ഫല�പദമായും
േന��ിലും െചലവഴി�ാൻ �പാപ്തമാ�ു�തിന് െറേ�ാർഡുകള�െട പരിപാലന�ിൽ ധാരാളം വ��തയും
ലാളിത�വും ഉ�ായിരി�ണം. െറേ�ാർഡുകള�െടയും രജി�റുകള�െടയും പരിപാലനം െച���തിെ� �പവർ�ി
ബാഹുല�ം മൂലം േ�പാ�ഗാമിെ�സുഗമമായി നട�ി�് തട�െ�ടു�രുത്.
വിവിധ സം�ാന�ളിൽ �ഗാമപ�ായ�് തല�ിൽ സൂ�ി�� െകാ�ിരു� 22 രജി�റുകളിൽ നി�് രജി�റുകള�െട
എ�ം 7ആയി മ��ാലയം കുറ��. 7 രജി�റുകള�െട ലളിതവൽ�രി� േഫാർമാ��കൾസം�ാന�ള�m �ഗാമ േറാസ്ഗർ
സഹായക് കള�െടയും എൻഐസിയുെടയും �പതിനിധികള�െട തീ�വമായ ഇടെപടലിെ� ഫലമാണ്, ഫീൽഡ് തല
ഉേദ�ാഗ�രുെട േജാലിഭാരം കുറ�� �പവർ�നം സുഗമമാ�ു�തിനും �പേത�കി�് െതാഴിലാളികള�െട
അവകാശ�ള�മായി ബ�െ�� വിവര�ള�െട ഗുണനിലവാരവുമായി വി��വീഴ്ചെച�ാെത േജാലിയുെട കൃ�തിമത�ം

ഒഴിവാ�ു�തിനുമാണ് അവ രൂപകൽ�ന െചയ്തിരി�ു�ത്,
രജി�റുകൾ: -
രജി�ർ - I െതാഴിൽകാർഡ് െരജി�ർ (അേപ�, രജിസ്േ�ടഷൻ, െതാഴിൽകാർഡ് നൽകിയത്,
ഗാർഹികെതാഴിൽറിേ�ാർ��കൾ
രജി�ർ - II �ഗാമസഭാരജി�ർ
രജി�ർ - III േജാലിയുെടആവശ�ം, േജാലിഅനുവദി�ൽ, േവതനം നൽകൽ രജി�ർ
രജി�ർ - IVവർ�് ജി�ർ
രജി�ർ V-ആസ്തി രജി�ർ
രജി�ർVI - പരാതി രജി�ർ
രജി�ർ - VII െമ�ീരിയൽ രജി�ർ
രജി�ർ –I, IV, VI, VII എ�ിവ എം ഐ എസിൽ നി�് �പിെ�ടുത് ഫയൽ െച���താണ് ( തെ�അ�ടി�് ഒ�ി�ാൻ
കഴിയും,)അേതസമയം രജി�ർII, III, Vഎ�ിവസ�േമധയാ ത�ാറാേ��തു�്
ക�ാഷ്ബു�്, െലഡ്ജർ, േ�ാ�് ജി�ർ മുതലായവയുമായി ബ�െ��സാ��ികഅഡ്മിനിസ്േ�ടഷനുമായി ബ�െ��
േരഖകള�ം രജി�റുകള�ം ഈ 7 രജി�റുകളിൽ ഉൾെ�ടു�ി�. സം�ാന�ൾ�് അവരുെട സാ��ിക ച��ൾ
അനുസരി�്
ത�ാറാ�ാം
േസാഷ�ൽഓഡി��ം കൺകറൻറ് േസാഷ�ൽഓഡി��ം നട�ു�തിന് സം�ാന�ൾ/േക��ഭരണ�പേദശങൾ) ഈ 7
രജി�റുകൾ കാര��മമായി സൂ�ി�ു�ത് ഉറ��വരുേ��താണ് .



പരിേശാധന സൂ�്മപരിേശാധന, തുട�ിയവയ്�ായി രജി�റുകൾ എ�ായ്േ�ാഴും ഉേദ�ാഗ�ർ�ും

െപാതുജന�ൾ�ുംലഭ�മാ�ണം

.

േപാരുവഴി �ഗാമപ�ായ�്

െകാ�ംജി�യിെല കു��ൂർ താലൂ�ിെല ശാസ്താംേകാ� േ�ാ�ിൽ ഉ� ഒരു

�ഗാമപ�ായ�ാണ് േപാരുവഴി. 1963-ലാണ് േപാരുവഴി പ�ായ�് രൂപീകൃതമായത്.
ശാസ്താംേകാ� പ�ണ�ിൽനി�ും ഏകേദശം നാല് കിേലാമീ�ർ വട�ുമാറി ശാസ്താംനടഎ�

�ല�ാണ് പ�ായ�്ഓഫീസ്�ിതി െച���ത്.ആദ�െ� �പസിഡ� ്താഴ�ു.എൻ.
രാമച��ൻ ഉ�ി�ാൻആയിരു�ു.വിസ്തൃതമായകു�ിൻ െചരിവുകള�ം വിശാലമായ
താഴ�രകള�ം ഉയർ�കു�ിൻ പുറ�ള�ം എ�ാംഇട കലർ� മേനാഹരമായ ഭൂ�പകൃതിയാണ്

ഇവിെട.18വാർഡുകൾഅടകു�താണ് േപാരുവഴി പ�ായ�് , 18വാർഡ് െമ�ർ �ശീമതി ഷീജ

ഇേ�ാഴെ�പ�ായ�് �പസിഡ�  ്.ചരി�തം

േപാരിെ�യും വീറിെ�യും ചരി�തംആേവാളം പറയാൻ ഉ�നാടാണ് േപാരുവഴി.കട� രാജാവും
ശൂര രാജാവും േപാരിന് േപായ വഴിയാണ് േപാരുവഴി ആയി രൂപെ��ത്. �ദാവിഡ പഴമയുെട
ശ�ിയും സ�ാധീനവും ഈ േ�പേദശ�ിെ� പാര�ര��ിൽഅലി�ുേചർ�ിരി�ു�ു.
കാവുകള�െടയും കുള�ള�െടയും നാടാണ.് പ�ി�ലാര് േപാരുവഴിയുെട വടേ�അതിരായി
ഒഴുകു�ു.ഏക ദുേര�ാധന േ��തമായ െപരുവിരു�ി മലനട ഇവിെടയാണ്�ിതി െച���ത്.

അതിരുകൾ

വട�ുഭാഗ�് പ�നംതി� ജി�യിെല പ�ി�ൽപ�ായ�ും,കിഴ�ുഭാഗ�് പ�നംതി�



ജി�യിെലതെ�കട�നാട് പ�ായ�ും, െത�ുകിഴ�ുഭാഗ�്കു��ൂർ പ�ായ�ും,
െത�ുഭാഗ�്ശാസ്താംേകാ� പ�ായ�ും, പടി�ാറുഭാഗ�്ശൂരനാട് വട�ും, െത�ും
പ�ായ�ുകള�മാണ് േപാരുവഴി പ�ായ�ുമായി അതിർ�ി പ�ു വയ്�ു� �പേദശ�ൾ.

വാർഡുകൾ

Ward
no

Ward name

I Chathakulam

II Malanada

E Moovakodu

IV Mannaroad

V Edakkad

VI College ward

VII Vayanashala

VIII Ambalathumbhagom

IX Changekavu

X Block office

XI Sasthamnada

XII Kampaladi

XIII Mayiladumkunnu

XIV Kampaladi vadakku

XV Mayyathumkara

XVI Pallimuri

XVII Naduvilemuri

XVIII Vadakkemuri



ഫയൽപരിേശാധനയിൽകെ��ിയവിവര�ൾ

വർ� ്േകാഡ് WC 316012

കവർേപജ് എഎംസി �പകാരമു�കവർേപജ്

ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.

െച�് ലി�് ഓഫ് േഡാക��െമ� െച�് ലി�് ഓഫ് േഡാക��െമ�റി ര�ു

ഉൾെ�ടു�ിയിരു�ി�.

വാർഷിക പ�തി േരഖ വാർഷിക പ�തി േരഖഫയലിൽ ഉ�്.

എ�ിേമ�്ആൻഡ്ഡിൈസൻ വിശദമായഎ�ിേമ�് േകാ�ി

ഉൾെ�ടു�ിയിരു�ു.അതിൽ
ഉേദ�ാഗ�രുെട സീലും ഒ��ം തീയതി ഉം

ഇ�ായിരു�ു .ജനകീയ
ഭാഷയിലു�എ�ിേമ�് ഇ�ായിരു�ു.

സാേ�തികഅനുമതി പ�തം സാേ�തികഅനുമതി ഇ�ായിരു�ു.

ഭരണാനുമതി ഭരണാനുമതി ഇ�ായിരു�ു

സംേയാജിത പ�തി േരഖ സംേയാജിത പ�തിഅ�.

വർ�്അേലാേ�ഷൻ േഫാം വർ�്അേലാേ�ഷൻ േഫാംഈ

ഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ിയിരു�ി�.

ഈമ�ർ േറാൾ പരിേശാധി� 4 മ�് േറാള�കൾകാണാൻ
സാധി��.ബി പി ഓ യുെട ഒ�് സീല്
എ�ിവ കാണാൻസാധി��.
െതാഴിലാളികള�െട േവതനം, േപര്, ഒ�്
ഹാജർ എ�ിവകൃത�മായിരു�ു.എ�ാൽ
എംബു�് ന�ർ േരഖെ�ടു�ി

ഇരു�ി�.മ�് േറാള� കളിൽ പരിേശാധി�
ഉേദ�ാഗ�െ� ഒ��ം തീയതിയും

ഉ�ായിരു�ു.

െമഷർെമ� ് പുസ്തകം എംബു�് ന�ർ, േപജ് ന�ർ
േരഖെ�ടു�ിയി���്.എംബു�ിൽ
വർ�് േകാട് േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�എ.
ഈയുെട ഒ���ായിരു�ു.ഓവർസിയർ
െ� ഒ�് ഉം സീൽ ഉം ഇ�ായിരു�ു .
െസ�ക�റി �പസിഡ�്എ�ിവരുെട ഒ�,്



സീൽഎ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.

െമ�ീരിയൽ റീക�യർ െമ� ് പരിേശാധി�് ഫയലിൽ െമ�ീരിയൽ
വർ�ിന് േരഖകൾ ഒ�ും കാണാൻ

സാധി�ി�.

േവജ് ലി�് േവജ് ലി�് കാണാൻസാധി�ി�.

എഫ്. ടി.ഓ എഫ്. ടീ.ഓഇ�ായിരു�ു.

േഫാേ�ാ�ഗാഫ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ് കാണാൻകഴി�ി�.

�പവർ�ി പൂർ�ീകരണസാ�ിപ�തം �പവർ�ി പൂർ�ീകരണസാ�� പ�തം

കാണാൻസാധി��.

മ�് േറാൾ മൂവ്െമ� ്�ി�് ഫയൽ
�ടാ�ിംഗ് േഫാം

ഇവഇ�ായിരു�ു.

ജിേയാ ടാഗ്േഫാേ�ാ�ഗാഫ് ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാസ് ഇ�ായിരു�ു.

േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�് നിലവിൽ േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�്

ഉൾെ�ടു�ിയി�ി�.

ൈസ�്ഡയറി ൈസഡ്ഡയറി ഉ�ായിരു�ു.
ഫയലിലു�ൈസ�്ഡയറിയുെട

കവർേപജ് പൂർണമായിരു�ു. െച�് ലി�്,
േ�പാജക്ട് മീ�ിംഗ് എ�ിവ പൂരി�ി�്

ഇരു�ു. െച�് ലി�ിൽ േമ�് മാർ ഒ�്
േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു.െതാഴിൽ
ഉപകരണ�ള�െട വാടക, വിജിലൻസ്
ആൻഡ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ി റിേ�ാർ�്

എ�ിവ കാണാൻസാധി��.സ�ർശക
കുറി�ിൽ വിശദാംശ�ൾ

േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു.



ഫീൽഡ് െവരിഫിേ�ഷൻ

Observation Solution Remarks

കയർ ഭൂവസ്�തം :
െതാഴിലാളികൾ േതാടിെ�
ഇരു കരയിെലയും കാടും
കു�ിെ�ടികള�ം െവ�ി

വൃ�ിയാ�ുകയും,
ഇരുകരയിലും െചളിവാരി
തളി�� കയർഭൂവസ്�തം വിരി

�ുകയും െചയ്തു.

േതാടി� ഭി�ി സംര�ണം,
മെ�ാലി�് തടയൽ,
കുെ�ാഴു�് തടയൽ,
മാലിന�മു�മാ�ുകഎ�ീ

ല��േ�ാടുകൂടി, െചയ്ത
കയർ ഭൂവസ്�തം ഉപേയാഗി�്
േതാട് സംര�ണംഎ�
�പവർ�ി വിജയകരമായി

കാണെ���.ചിലയിട�ളിൽ
കാലാവ�വ�തിയാനം
മൂലവും പ�് മുറി�് േവ�
മൂലവും ഇടി�ുആയി

കാണെ���.

Mbook പറ� �പകാരം ഉ�

�പവർ�ി കാണാൻകഴി� ,ു
ഇത്ഈടു നിൽ�ു�തും
ആസ്തി സൃഷ്�ി�ു�
�പവർ�ിആയി കാണാൻ

കഴി� .ു

കൃഷി�്അനുേയാജ�മായ

മj��ം ജലേസചനവും
സൗകര�വുമു�

�പേദശമായതിനാൽ,കാർഷിക
ഉത്പാദനം വർധി�ി�ു�ത്
ഉതകു� രീതിയിലു�
�പവർ�ികൾഏെ�ടു�്

നട�ു�ത് ഉ�മമാണ.്
അതിലൂെട വ��ിഗതആസ്തി
സൃഷ്ടി�ു�തും
സാധ�മാകു�ു

കുടുംബ�ശീ െജഎൽജി
പ�തികള�മായി
സംയു�മായി േചർ�് ഒരു
സംേയാജിത പ�തികൾ
നട�ാ�ു�തിലൂെട കൂടുതൽ
�പവർ�ികൾസൃഷ്ടി�ാൻ
കഴിയും

കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ
നിർ�ഹണഉേദ�ാഗ�രുെട

ഇടെപടൽ, �പവൃ�ി കൂടുതൽ
െമ� െപടു�ാൻ

കഴി�തായി,ഫീൽഡ്
െവരിഫിേ�ഷനിലൂെട

മനസിലാ�ാൻസാധി��.

മ�് ജലസംര�ണ
�പവർ�ികൾഏെ�ടു�്
നട�ിയതായി കാണാൻ

കഴി� .ു മൺക�ാല
ൈജവേവലി plantation
പി��കൾ, മഴ�ുഴി etc.

കൃഷി�് �പാധാന�ം നൽകു�

േമഖലആയതിനാൽ,
കർഷകർ�്ഈപ�തികൾ
�പേയാജനെ�ടു�ിആയി
കാണാൻകഴിയും

മ�് ജലസംര�ണ
�പവർ�ന�ള�ം കാർഷിക
�പവർ�ന�ള�ം കൂടുതൽ
െമ�െ�ടു�ാൻകർഷകെര
േ�പാ�ാഹി�ി�ാൻകഴിയു�
രീതിയിലു� �പവർ�ികൾ
കെ��ി നട�ിലാ�ാൻ
ഉേദ�ാഗ�രും
െതാഴിലാളികള�ം

സ��രാകണം.

കാലാനുസൃതമായ
�പവർ�ികൾ
െതരെ�ടു�ു െച�ാൻ

�ശമി�ുക.

മി� �പവൃ�ികള�ം
കാലാവ�ാവ�തിയാനം
നശി�� കാണെ���

പരി�ിതി �പശ്ന�ൾ
തടയു�തിനും കൂടുതൽ
െമ�െ�� �പവർ�ന�ൾ

െകാ�ുവരാൻ �ശമി�ുക.



െതാഴിലാളികൾ �പാഗ��മു�

ആയി കാണെ���.അതി
െതാഴിലിൽ �പകടമാകു�ു�്.
കയർഭൂവസ്�തം േതാട്
സംര�ണ �പവർ�ിയിൽ
െതാഴിലാളികള�െട �പാഗൽഭ�ം
ന� രീതിയിൽകാണാൻ

കഴി� .ു

െചയ്ത �പവർ�ികൾ
കൃത�മായും സമയം നിഷ്ഠമായ
രീതിയിൽ െചയ്തു
വരു�തായി ഫീൽഡ്
െവരിഫിേ�ഷൻഇൽ

മന�ിലാ�ാൻകഴി� .ു

കൂടുതൽനിർേ�ശ�ൾ
കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ
ലഭി�ാൽഈടു നൽകു�
�പവർ�ികൾസൃഷ്ടി�ാൻ
കഴിയും

അവകാശാധിഷഠിത നിേഷധ�ൾ / േഫാ�സ് �ഗൂ� ്ഡിസ്കഷൻ

o 22/11/2019തിയതി രാവിെല 10 30ഓടുകൂടി ചാ�ാ കുളം വാർഡിൽ(1)
െതാഴിലാളികള�മായു� േഫാ�സ് �ഗൂ�് ഡിസ്കഷൻആരംഭി��.ഈവാർഡിൽ 2
യൂണി�്ആയി�ാണ് െതാഴിലാളികൾ �പവർ�ി െച���ത്. ര�് യൂണി�ിലും കൂടി
ആെക 140 െതാഴിലാളികൾ നിലവിൽ �പവർ�ി െച���ു.

o േസാഷ�ൽഓഡി�് എ�ാെണ�ു�കാര�ം െതാഴിലാളികൾ�്ആർ�ും തെ�

അറിയി�ായിരു�ു.

o ര�് യൂണി�് ലൂെടആെക 160 െതാഴിലാളികൾ നിലവിൽ േജാലി െച���ു.

o ആദ�ം തെ� െതാഴിലാളികൾ പറ�ഒരു കാര�മാണ,്അവർ�് ഇതുവെരയായി��ം
കുറ�� െതാഴിൽദിന�ൾ മാ�തേമ ലഭി�ി����.

o െതാഴിലിെ� ലഭ�ത കുറവ് മൂലം നാല് െതാഴിലാളികൾ�് മാ�തേമ 100 െതാഴിൽ
ദിന�ൾലഭി�ി����.ആ 100 െതാഴിൽ ദിന�ൾലഭി�ത് തെ� ഒരു
കുടുംബ�ിൽനി�ും ര�ു െതാഴിലാളികൾ േജാലി െചയ്തി�ാണ.്

o പ�ായ�ിൽനി�ും �പവർ�ികൾഅനുവദി�� െകാടു�ു�ി�എ�് ഒേര

സ�ര�ിൽഅവർ പറയു�ു.

o കഴി� �പവർ�ി െചയ്തതിെ� 16 ദിവസെ�േവതനം െതാഴിലാളികൾ�്

ഇതുവെരയായി��ം ലഭി�ി�ി�.

o െതാഴിലാളികൾഅറി�ിരിേ��അവകാശ�െള�ുറി�്അവർ�്

യാെതാരുവിധഅറിവും ഉ�ായിരു�ി�.

o െതാഴിലുറ�് തുട�ിയകാലയളവു മുതൽഇതുവെരയുംഅവർ�് യാെതാരുവിധ

അടി�ാനസൗകര��ള�ം ലഭി�ി�ി�.അടി�ാനസൗകര��ൾഇ�ാ�ത്

മൂലമു�ബു�ിമു��കൾ െതാഴിലാളികൾ േനരിടു�ു.



o ഡിസ്കഷനിലൂെട ഞ�ൾ�് മന�ിലായത്ഈവാർഡിൽ ;ഈവാർഡിൽ േമ�്

മാരുെട എ�ംവളെര കുറവാണ.് ര�് യൂണി�ിലും കൂടി 4 േമ�് മാർആണ്ഇേ�ാൾ
�പവർ�ി�ു�ത്.

o അതുേപാെലതെ�ഓേരാ �പവർ�ി കഴിയുേ�ാഴും േമ�� മാർ മാറു�ി�.

o െതാഴിലിട�ളിൽ പരി�ുപ�ിയ നാല് െതാഴിലാളികൾകൂ��ിലു�ായിരു�ു.
അവർ�് ഇതുവെരയായി��ം പ�ായ�ിൽനി�ും യാെതാരുവിധ ധനസഹായവും

ലഭി�ി�ി�.

o െതാഴിലാളികൾ പറയു�ത് ന� മഴയു�സമയ�ാണ്കുളം വൃ�ിയാ�ൽ,
കനാൽവർ�ുകൾഎ�ിവ െകാടു�ു�ത്.അത് മൂലംഅവർ വളെരയധികം
ബു�ിമു��കൾ േനരിടു�ു.

o കനാലിൽ ഇറ�ുേ�ാൾ,താഴ്ചയു� ഭാഗ�് ഇറ�ാൻവലിയ വടം

ആവശ�മായിവരു�ു.ഇത് െതാഴിലാളികൾഅവരവരുെട വീ�ിൽ നി�ാണ്
െകാ�ുവരു�ത്.തണൽസൗകര��േളാ, ൈക��റ കാലുറ േപാലു�അടി�ാന

സൗകര��േളാ ഇവർ�് ലഭി�ു�ി�.

o ഇവിെട എടു�ു പറേയ�ഒ�ാണ് വിജിലൻസ്ആൻഡ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ി യുെട

അഭാവം.വിഎംസിഅംഗമായി �പവർ�ി�ു�വർ െതാഴിലിട�ൾ
സ�ർശി�ാറി�.വി എംസി യുെട ഭാഗ�ുനി�ും േമാശമായ െപരുമാ�മാണ്
െതാഴിലാളികൾ�് ലഭി�ു�ത്.

o പല െതാഴിലാളികള�ം വാർഡിൽ �പവർ�ികൾതുട�ിയതിനു ദിവസ�ൾ�ു

േശഷമാണ്േജാലി തുട�ി എ�് തെ�അറിയു�ത്.

o േമ�് മാർഅവെര െതാഴിലിെ�കാര��ൾഅറിയി�ു�ി�എ�ു പറയു�ു.

േസാഷ�ൽഓഡി�് പെ�ടു�വർ

അനു , �പശാ�ി,ആര�,ആതിര,സുകന�

സഹായി�വർ

1. �ശീമതി ഷീജ പ�ായ�് �പസിഡ�  ്, േപാരുവഴി, െകാ�ം

2.വാർഡ് െമ�ർ, പ�ായ�് സമിതിഅംഗ�ള�ം ജീവന�ാരും

3. െകാ�ം െജ.പി.സി ശാസ്താംേകാ�ബി.ഡി. ഒ, േജായി� ് ബി.ഡി. ഒ, പ�ായ�് െസ�ക�റി,
അസി�� ് െസ�ക�റി



4. MGNREGS നിർവഹണഉേദ�ാഗ�ർ

5. േമ��മാർ & െതാഴിലാളികൾ

6. �ശീമതി അ�ര േ�ാ� ്റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ, േസാഷ�ൽഓഡി�് െകാ�ം

7. �ശീമതി പാർവതി ജി�ാ റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ, േസാഷ�ൽഓഡി�് െകാ�ം

8. മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമം േസാഷ�ൽഓഡി�് െസാൈസ�ി േകരള ടീം

�ഗാമസഭ മിനുട്സ് വാർഡ് 1 (ചാ�ാകുളം )












