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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).



േപാരുവഴി പ�ാ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.

മൂവേ�ാട് വാർഡ് 3

േപാരുവഴി �ഗാമപ�ായ�ിെല വട�് പ�നംതി� ജി�യുെട പ�ി�ൽപ�ായ�ും കിഴ�്
പ�നംതി� ജി�യിെല കട�നാട് പ�ായ�ിേനാട്അതിർ�ി പ�ിടു� വാർഡ്ആണ്

മൂവേ�ാട.് വടേ�അതിരായി പ�ി�ൽആറ്സമൃ�ിയായി ഒഴുകു�ു. ത��ത�ായി കിട�ു�
ഭൂമിയിൽ റ�ർേതാ�വും കു�െന ഉ� �പേദശവും.നൂ�ാ�ിൽകാലംപഴ�ം ഉ� 20കുടുബം
അട�ു�അംേബദ്കർ േകാളനീയും, കാവുകള�ം, ധാരാളം ജലേ�സാത��കള�ം,വ�ാ�
നീരുറവകള�ം ഇവിടുെ� േ�പെതകതആണ.്.

ഫയൽപരിേശാധനയിൽകെ��ിയത്

വർ� ്േകാഡ് LD/ 232134,LD/232135

കവർേപജ് എഎംസി �പകാരമു�കവർേപജ് ഒരു ഫയലിെല
കാണാൻസാധി����

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

ഉൾെ�ടു�ിയിരു�ി�.

വാർഷിക പ�തി േരഖ വാർഷിക പ�തി േരഖ ഒരു ഫയലിൽ മാ�തേമ
കാണാൻസാധി����

എ�ിേമ�്ആൻഡ്ഡിൈസൻ വിശദമായഎ�ിേമ�് േകാ�ി ഒരു ഫയലിൽ

മാ�തേമ ഉൾെ�ടു�ിയിരു�ു�� .അതിൽ
ഉേദ�ാഗ�രുെട ഒ�� േരഖെ�ടു�ിയി���്.
ജനകീയ ഭാഷയിലു�എ�ിേമ�് ഇ�ായിരു�ു.

സാേ�തികഅനുമതി പ�തം സാേ�തികഅനുമതി ഒരു ഫയലിൽ

ഉൾെ�ടു�ിയിരു�ി�.ഒരു ഫയലിൽ



ഉ�ായിരു�ു.

ഭരണാനുമതി ഒരു ഫയലിൽ മാ�തേമ കാണാൻസാധി����.
െസക��ർേകാ�ി ഉ�ായിരു�ു.അതിൽഓർഡർ,
ന�ർ, തീയതി എ�ിവയാണ് ഉ�ായിരു�ത്.
പ�ായ�് െസ�ക�റിയുെട ഒ�,് സീല,് േഡ�്
എ�ിവ ഇ�ായിരു�ു.

സംേയാജിത പ�തി േരഖ സംേയാജിത പ�തിഅ�.

ഡിമാൻഡ്ആ�ിേ�ഷൻ േഫാം െതാഴിലാളികള�െട െതാഴിൽഅേപ�

ഉ�ായിരു�ു. ര�് ഫയൽകൂടി 21െതാഴിൽ
അേപ�ഉ�ായിരു�ു.

വർ�്അേലാേ�ഷൻ േഫാം വർ�്അേലാേ�ഷൻ േഫാംഈഫയലുകളിൽ

ഉൾെ�ടു�ിയിരു�ി�.

ഈമ�ർ േറാൾ പരിേശാധി� ര�് ഫയലിൽ 7 മാ�ർ േറാള�കൾ
കാണാൻസാധി��.ബി പി ഓ യുെട ഒ�് സീല്
എ�ിവ കാണാൻസാധി��. ഒരു മാസ്േ�ടാളിൽ
പ�ായ�് െസ�ക�റിയുെട ഒ��ം സീലും കാണാൻ
സാധി��. െതാഴിലാളികള�െട േവത നം, േപര്, ഒ�്
ഹാജർഎ�ിവകൃത�മായിരു�ു.എ�ാൽഎം
ബു�് ന�ർ േരഖെ�ടു�ി ഇരു�ി�.

െമഷർെമ� ് പുസ്തകം എംബു�് ന�ർ, േപജ് ന�ർ
േരഖെ�ടു�ിയി���്.എംബു�ിൽവർ�് േകാട്
േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു. എ.ഈ,ഓവർസിയർ
എ�ിവരുെട ഒ�് ഉ�ായിരു�ു.എ�ാൽസീൽ
ഇ�ായിരു�ു. െസ�ക�റി �പസിഡ�്എ�ിവരുെട
ഒ�,് സീൽഎ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.

െമ�ീരിയൽ റീക�യർ െമ� ് പരിേശാധി�് ഫയലിൽ െമ�ീരിയൽവർ�ിന്

േരഖകൾ ഒ�ും കാണാൻസാധി�ി�.

േവജ് ലി�് േവജ് ലി�് കാണാൻസാധി�ി�.

എഫ്. ടി.ഓ എഫ്. ടീ.ഓഇ�ായിരു�ു.

േഫാേ�ാ�ഗാഫ് പരിേശാധി�് 2ഫയലുകളിലും േഫാേ�ാ�ഗാഫ്
കാണാൻകഴി�ി�.

േറായൽ�ി കരം ഒടു�ി രസീത്അേപ�േയാെടാ�ം കാണാൻ



സാധി��.

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

സാധി��. �പവർ�ിആരംഭി� തീയതിയും
പൂർ�ീകരി� തീയതിയും ഉ�ായിരു�ു.

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 ഒരു ഫയലിൽൈസഡ്ഡയറി

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, വിജിലൻസ്ആൻഡ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ി
റിേ�ാർ�് എ�ിവ കാണാൻസാധി��.സ�ർശക
കുറി�ിൽ വിശദാംശ�ൾ േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു.

ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽകെ��ിയവ

OBSERVATION REMARKS SOLUTION

എ�ിേമ�് എം ബു�്
പറ�ിരി�ു�
�പകാരമു�
എ��ിൽതെ�
�പവർ�ികൾ
ഉ�ായിരു�ു

എ�ിേമ�് എം
ബു�ിൽ
പറ�ിരി�ു�
ത് കാൾ
അളവിൽ
കൂടുതൽ
�പവർ�ി

എ�ിേമ�്ഈ
ബു�ിൽ
പറ�ിരി�ു�
�പകാരം
�പവർ�ി
െച���തിൽ

�ശ�ി�ുക.



ഫീൽഡിൽ
കാണുവാൻ
കഴി�ു

അ�ാ�പ�ം
െതാഴിലാളികള�
െടഅധ�ാനഭാരം
കൂടുകയും
�പവർ�ിയുെട
അളവ്
കൂടിയതുെകാ�്
ഗുണേമ�
കൂടണെമ�് ഇ�

0.700 മീ�ർ നീളവും
വീതിയുംആഴവുമു�
കുഴികൾആണ്

പറ�ിരി�ു�ത.്
എ�ാൽ ഒ�ര മീ�ർ
കൂടുതൽനീളവും
വീതിയുംആഴവുമു�
കുഴികളാണ് ഫീൽഡ്
പരിേശാധനയിൽ

ഭൂരിഭാഗവും ക�ത.്

എംബു�ിൽ
പറ�ിരി�ു�
അതിേന�ാൾ
കൂടുതൽ
അളവിൽ
�പവർ�ി
ഫീൽഡിൽ

കാണെ���.

ഇത്
െതാഴിലാളികള�
െടഅവകാശ

ലംഘനമാണ.്
പറ�ിരി�ു�
അളവിേന�ാൾ
കൂടുതൽ
�പവർ�ി
െചേ��ി

വ�ിരി�ു�ു.

�പേയാജനകരമായ
രീതിയിൽൈജവ
േവലികൾകാണെ���

എ�ാൽ
ൈജവേവലി
എ�ാ
വസ്തുവിലും
നിലനിൽ�ു�
തായി
കാണുവാൻ
കഴി�ി�

ഭൂ�പകൃതി�്
അനുേയാജ�മായ

മഴ�ുഴി
ൈജവേവലി മൺ



�പവർ�ികൾ
കാണാൻകഴി�ു

ക�ാലഎ�ീ
�പവർ�ികൾ
ആയിരു�ു
കൂടുതലായി
ക�ത്

കൃത�മായ
എ��ിൽകുഴികൾ

കാണെ���.എ�ിലും
ഉടമയുെട
നിർേ�ശ�പകാരം
മഴ�ുഴികൾ
കൂടുതൽഅളവിൽ
ഉ�
കേ�ാ�്കുഴികൾ

കാണെ���.

മഴ കുഴികളിൽ
വാഴ േചനകൃഷി
െച���തിനായി

കാണെ���.
ചിലയിട�ളിൽ
അനുേയാജ�മായ
രീതിയിൽ തെ�
മഴ�ുഴികൾ
നിർ�ി�ിരി�ു

�ു.

മ�് ക�ാല
നിർ�ാണം നെ�ാരു
�പവർ�ിയായി
കാണെ���
ക�ാലയുെട
�പവർ�നംഈടു
നിൽ�ു�തായി
േറാഡുകൾ
ബാ�ിയുംക��കൾ
നിർ�ിെവ�ിരി�ു

�ു. �പകൃതിേ�ാഭം
മൂലം മൺക�ാലകൾ
ഇടി�ു
താഴ്�തായി

മൺക�ാല
നിർ�ാണം മ�്
ജലേസചന

ഉൾെ��താണ.്
അനുേയാജ�മായ
�പേദശ�്
അനുേയാജ�മായ
മ�ിൽ
ഉപകാര�പദമായ

�പവർ�ിയാണ.്
പേ�ഭൂരിഭാഗം
�ല�ളിലും
ഇടി�ു
േപായതായി

എ�ിേമ�് എം
ബു�്
പറ�ിരി�ു�
�പകാരം തെ�
ഫീൽഡിൽ

ഉറ��വരു�ുക.
�പവർ�ി
െച���ത്
െകാ�്അവിെട
ഒരുആസ്തി
സൃഷ്ടി�ു�ു
എ�്

ഉറ��വരു�ുക.
തീ� പു�്



കാണെ���. മ�ാടി
കെള�ാൾവീട്
നിൽ�ു�ത് ക��

ക�ാലകൾആണ,്
ക�� ക�ാലകൾ
കി���തിന്
െതാഴിലാളികൾ
�പവൃ�ി പരിചയം

ഉ�്.

കാണുവാൻ

കഴി�ു.
കാലാവ�മാ�ം
മേ�ലയുെട
ദീർഘകാല
നിലനിൽ�ിെന
സാരമായി
ബാധി�തായി
കാണാൻ

കഴി�ു.

വർ��ിൽെപ�
സസ��ൾ
ന��പിടി�ി�ുക
ക��കൾ െകാ�്
ബലെ�ടു�ുക

യും െച�ാം.

എ�ിേമ�്ഈ
ബു�ിൽ
പറ�ിരി�ു�
�പകാരം ഉ�
എ��ിൽതെ�
�പവർ�ികൾ

ഉ�ായിരു�ു.
മലയാളിയുെട
നീള�ിൽകി�ിയത്
ഉെ��ിലും
ഭൂരിഭാഗവും
തകർ�തിനാൽ
വീതിയുംആഴവും
കണ�ാ�ുവാൻ
കഴിയു�ു�ായിരു�ി

�.

പേ�അതിെ�
ഗുണഫലം
എ�തേ�ാളം
ഉ�ായിരു�ു
എ�്
മന�ിലാ�ു�
തിൽ
ബു�ിമു���്

ഒരു
�പവർ�ിയുെട
അ�ിമഫലം
എ�ാെണ�്
ഭാവിയിൽഅത്
എ�െന ഒരു
സാമൂഹിക
ആസ്തിയായി
വർ�ി�ും
എ�തിെന
കുറി���
പഠന�ൾ
നട�ിയ
�പവർ�ികൾ
തെ�ഫീൽഡ്
ഉറ��വരു�ുക

േടാ�് �ഗാഫി �ഡി

പഠനം നട�ിയി�ി�.
മഴ�ുഴികൾ

�പകൃതി�്
അനുേയാജ�മായ
�പവർ�ികൾ



എ�ിേമ�് എം
�പകാരമു�

plantationബി��കൾ
ഭൂമിയുെട ചരിവ്
അനുസരി��ംആഴം
ആവശ�മു�
�ല�ുംഅ�
കാണുവാൻ
കഴി�ത്അതുംഈ
മഴ�ുഴികൾ െട�്
ബു�് ഇവയിൽ

പറ�ി��മി�.

അ� �പവർ�ി
�ല�്
കാണാൻ

കഴി�ത.്
െവ�െ�ാ�
ബാധിത
�പേദശ�ളിൽ
മഴ�ുഴി
തുട�ിയ
�പവർ�ികൾ

ക�ു.

മഴ�ുഴിആണ്ഈ
�പേദശ�്
അനുേയാജ�വും
ആവശ�െമ�ിൽ
എടു�ുേ�ാൾതെ�
ആ �പവർ�ി
ഉൾെ�ടു�ാംഅേത
അളവിൽതെ�
�പവർ�ി
െച���തിനും
�ശ�ി�ാം

ഓേരാ മ�ിനും
അനുേയാജ�മായ
മ�് ജല
സംര�ണ
�പവർ�ികൾ
വ�ത�സ്തമാണ്
ഈകാര��ൾ
�ശ�ി�ിരുെ��ി
ൽ
�പവർ�ിയുെട
ഗുണേമ�
വർ�ി�ുകയും
ഈടു
നിൽ�ുകയും

െചയ്േതെന.

�പീ െമഷർെമ� ്
എടു�ു�
സമയംഈ
കാര��ളിൽ
�ശ�െചലു�ാ
ൻസൂ�ർ
�പകൃതി മ�്
ഇവയ്�്
അനുേയാജ�മായ
�പവർ�ികള�ം
െതരെ�ടു
�ാം
�പവർ�ിയുെട
ഗുണേമ�
വർ�ി�ുകയും
നിൽ�ുകയും

െചയ്േതെന.
െതാ�ചകിരി



ഓടിൻ
കഷണ�ൾ
ഇവനിര�ി
മഴ�ുഴികൾ
കുറ��കൂടി
കാര��മമാ�ു

വാൻകഴിയും.

plantationബി��കൾ
എ�ാണ്
�പവർ�ിയിൽ
പറ�ിരി�ു�ത്
എ�ിലും നിലവിൽ
മഴയായിആണ്

അവേശഷി�ു�ത.്
കൃഷികൾന��പിടി�ി�
ത്ആയി കാണാൻ

കഴി�ി�.
മാലിന��ൾകൂ�ിയി�്
കുഴികളിൽ

ഉ�ായിരു�ു.
കുഴികളിൽ വാഴ േചന
കൃഷിയുമായി
ചിലയിട�ളിൽ
കാണെ���

ഗുണേഭാ�ാ�
ള�െട
താൽപര�വും
ആവശ�വും
കണ�ാ�ിയി
രു�ു എ�ിൽ
െതാഴിലാളികള�
െട കായിക
ഊർജവും
�പവർ�ികൾ
�് േവ�ി
െചലവാ�ിയ
തുകയുംപാഴായി
േപാവുകയായിരു

�ു replantation
കി��കൾ
നിർ�ി�ുേ�ാ
ൾഅത്
േവ�വിധ�ിൽ
�പേയാജനെ�ടു
�ു�ു എ�്
ഉറ�ാ�ാം



മ�് ജലസംര�ണ
�പവർ�ികളിൽ
ഉൾെ�ടു�ി െചയ്ത
ൈജവേവലി
�ല�ളിൽ
പൂർ�മായും
കെ��ാൻ

കഴി�ി�. 50
ശതമാനേ�ാളം
ൈജവേവലി മാ�തേമ
നിലവിൽ

ഉ�ായിരു�ു��.
1500 മീ�ർ നീള�ിൽ
18292 രൂപയുെട
�പവർ�ിആണ് ഇത്
പകുതിയും നഷ്ടമായി

മ�്
ജലസംര�ണ�പ
വൃ�ി കളിൽ
ഉപകാര�പദമായ
ഒ�ാണ്
ൈജവേവലി
ഇ�രം
�പവർ�ികൾ
അർ�വ�ായി
െച���ത് മ�്
ജലസംര�ണ
�പവർ�ന�ി
ൽ
പരിേപാഷി�ി�ാ
ൻ

ഉതകു�താണ.്

എ�ിേമ�്
പറ�ിരി�ു�
�പകാരം ഉ�
�പവർ�ി
നട�ാ�ു�തിന്
നിർവഹണ
ഉേദ�ാഗ�ർ�്
കൂടുതൽ �ശ�

നൽകാം.
ൈജവേവലിഈ
�പേദശ�ിന്
അനുേയാജ�മായ
�പവർ�ി

ആണ.്ഈ
�പവർ�ി
കൃത�മായി
�പാവർ�ികമാ
�ി
ആയിരു�ുെവ
�ിൽ ഒരുപാട്
�പേയാജന�പദമാ
യ �പവർ�ി

ആയിരുേ�െന.

ആവർ�ന
സ�ഭാവമു�
�പവർ�ികൾആണ്
അധികവും കാണാൻ
കഴി�ത്

ഒേര
തര�ിലു�
�പവർ�ികൾ
ആവർ�ി�ു�
ഗുണേ��ാേള
െറ േദാഷമാണ്

വ�ത�സ്തവും
�കിയാ�കമായ
�പവർ�ികൾ
കെ��ി

െച��ക.
ആസ്തി



വരു�ുക. സൃഷ്ടി�ു�
�പവർ�ികള�ം
കെ��ുക

മ�് ക�ാല
നിർ�ാണംഅവിെട
ഇത്
�പവർ�നസമയം
ഫയൽസൂ�ി�ു�
േഫാേ�ാകളിൽ നി�ും
�പവർ�ി പറ�
അളവിൽഇേതാെട
െചയ്തിരു�ു എ�്
മന�ിലാ�ാൻ
കഴി�ുഎ�ാൽ
നിലവിൽഅത്
കാണുവാൻ
കഴി�ി�

മി�
�പവൃ�ികള�ം
െവ�ം െകാ�ും
മ��ം

നശി��േപായി.

ഇ�ര�ിലു�
പാരി�ിതിക
�പശ്ന�ൾ
നിലനിൽ�ു�

�പേദശ�ളിൽ.
ഇതുമൂലമു�ാ
കു�
�പശ്ന�ൾ
തടയു�തിനും
അതിജീവി�ു�
ത്ആയ
�പവർ�ികൾ
കെ��ുവാൻ
ആണ്

�ശമിേ��ത.്



എ�ിേമ�്ഈ
ബു�ിൽ
പറ�ിരി�ു�
�പകാരമു�അളവിൽ
നി�ും �പവർ�ിയിൽ
വ�ത�ാസം
കെ��ാൻ

കഴി�ു.

പകരം
ഭൂവുടമയുെട
സൗകര�ാർ�ം
ഉ�അളവിൽ
നീള�ിൽ
വീതിയിലും
�പവർ�ിയാണ്
െചയ്തിരി�ു�

ത.്

മ�് ജല
സംര�ണം
ഏെ�ടു�ു�

�പവർ�ികൾ.
നീർ�ടാധിഷ്ഠി
ത �പവർ�ികൾ
െച��േ�ാൾ
അതിൽഏെറ
ഉേ�ശി�ത്
ല���ൾ
നിറേവ�ാൻ
ത�വ�ം
�പേയാജന�പദമാ

യി െച��ക.

െതാഴിലാളികൾ
�പാഗ��മു�വരായി
കാണെ��� അത്
�പവർ�ിയിൽ
�പതിഫലി�ു�ു�്

�പവർ�ികൾ
വളെര
വൃ�ിേയാെടയും
കണിശതയും
ആണ്
െചയ്തിരി�ു�
ത് വീട്
നിൽ�ു�വെര
യും
�പവർ�ികള�െട
�പഭാവം
െതളിയി�ു�ു

കൂടുതൽ
നിർേ�ശ�ള�ം
കൃത�മായ
ഇടേവളകളിൽ
ഉേദ�ാഗ�ർ
ഇടെപടലുകള�ം
അളെവടു�ൽ
�പവർ�ിയുെട
ഗുണേമ�യും
ഗുണവും

വർ�ി�ി�ും.



അവകാശഅധിഷ്ടിത നിേഷധ�ൾ േഫാ�സ് �ഗൂ�് ഡിസ്കഷൻ

 100 െതാഴിൽ ദിന�ൾപൂർ�ിയാ�ിയ െതാഴിലാളികൾ
കഴി�സാ��ികവർഷം 60കൂടുതൽആള�കൾ�് 100
ദിവസം െതാഴിൽ െകാടു�ാൻകഴി�ത്

അഭിന�നാർഹമാണ.്

 െതാഴിൽആവശ�െ���െകാ�് വ��ിപരമായഅേപ�

പ�ായ�ിൽ െകാടു�ാെമ�ുംഅറിയാമായിരു�ി��ം കൂെട
എ�ാം െതാഴിലാളികള�ം സഹായേ�ാെട �ഗൂ�്ആയി�ാണ്

െതാഴിൽ ലഭി�ാനു�അേപ�നൽകിയിരി�ു�ത.്

 െതാഴിലാളികൾ�്അവകാശെ�കുറി�്അറിയി�ായിരു�ു.

 െതാഴിലാളികൾഅവകാശെ�� 14 ദിവസ�ിനു�ിൽ
െതാഴിൽ നൽകണം.അ�ാ�പ�ം െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം
നൽകണെമ�് നിയമം നിലനിൽേ�െതാഴിലാളികൾ�്ഈ
നിയമെ�കുറി���അറിവ്അെ��ിൽ

െതാഴിൽരഹിതേവതനം ലഭി�തായി കാണാൻസാധി�ി�.

 െതാഴിൽ കാർഡ്എടു�ു�തിനും െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും

െചലവായ േഫാേ�ാഎടു�ു�തിനു േഫാേ�ാ േകാ�ി
എടു�ു�ത് ചാർജ്എ�ിവ തിരിെക നൽേക�തു�്
എ�ാൽ േമൽ�റ�െതാഴിലാളികൾ�് ഒ�ുംതെ�

ചിലവായതുക ലഭി�ി�ി�,.

 എൻജിഎൻആർഇജി നിയമ�പകാരം െതാഴിലിട�ളിൽ

അടി�ാനസൗകര��ളായകുടിെവ�ം ടാർേപാളിൻ
�പഥമശു�ശൂഷകി�് എ�ിവ നൽേക�തു�്എ�ാൽ
െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും ലഭി� വിവരമനുസരി�് ടാർേപാളിൻ
കുടിെവ�ം െതാഴിലാളികൾ�് തെ� െകാ�ു വരികയാണ്

പതിവ.്



 െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിലിട�ളിൽ വ�്അപകടം സംഭവി�

അവരുെടആശുപ�തി െചലവ്ആശുപ�തിയിൽ െകാ�ു

േപാകു�തിനു�വ�ി�ൂലി നൽകു�ു�്.

 ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് െതാഴിലാളികൾഅ�

�ാപിേ��ത്എ�നിയമം എ�ാവർ�ുംൈസ��കളിൽ

േബാർഡ് കാണുവാൻകഴി�ു.

 െതാഴിലാളികള�െടആവശ��പകാരം ഉ� േജാലികൾ

കാലാനുസൃതമായി െതാഴിലാളികൾ�് േബാധവൽ�രണ
�ാസുകള�ം െച���തിലൂെട ന�ുെട ഭരണസംവിധാന�ൾ
കൂടുതൽസുതാര�മാ�ുവാൻകഴിയും പ�തി കൂടുതൽ

ഫല�പദമാകും.

കെ��ലുകള�ം നിർേ�ശ�ള�ം

 േപാരുവഴി �ഗാമപ�ായ�ിെല ജലസംഭരണിആയ

പ�ി�ല്�ിതി െച��� �പേദശമാണ് മൂവേ�ാട്.

 വ�ത�സ്തവും �കിയാ�കമായ �പവർ�ികൾ

ഏെ�ടു�ുകയുംഅത് കൃത�മായി നട�ിലാ�ുകയും

െച�ാം.

 പ�തി നട�ി�ിെല ഉേദ�ാഗ�ർ�്അവരുെട

ചുമതലകൾകൃത�മായി നിർവഹി�ു�എ�് ഉറ�ാ�ാം.

 വിഎംസിഅംഗ�ൾഅവരുെട ചുമതലകൾകൃത�മായി

നിർവഹി�ു�ആയിരി�ണം ഒരുസ�ത��ഓഡി�ിംഗ്
സമിതിയായി വളേര�തു�്

 പ�ാളി�സമീപനം പ�തിആസ �ൂതണ�ിൽ

കർഷകരുെടയും െതാഴിലാളികള�െടയും

െപാതുസമൂഹെ�യും ഉൾെ�ടു�ാൻകഴിയണം.



 ജനകീയഎ�ിേമ�് ത�ാറാ�ാനുംഅവിെട പറ�ു

മന�ിലാ�ുകയും േവണം

 േമടംആർ�ും വിഎം സിഅംഗ�ൾ�ും

സമയബ�ിതമായി പരിശീലനം നൽകണം.

 ൈജവസ��്വർധി�ി�ു� �പവർ�ികൾ

ഏെ�ടു�ാൻ �ശമി�ാം

 സ്�തീസൗഹൃദ പണിയായുധ�ൾ ഉെ��് ഉറ�ാ�ണം.

േസാഷ�ൽഓഡി�് പെ�ടു�വർ

�പശാ�ി,ആര�,ആതിര

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 3(മൂവേ�ാട് )
















