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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.

േപാരുവഴി പ�ായ�്

െകാ�ം ജി�യിെല കു��ൂർ താലൂ�ിെല ശാസ്താംേകാ�

േ�ാ�ിൽ ഉ� ഒരു �ഗാമപ�ായ�ാണ് േപാരുവഴി. 1963-ലാണ്
േപാരുവഴി പ�ായ�് രൂപീകൃതമായത.്ശാസ്താംേകാ�
പ�ണ�ിൽനി�ും ഏകേദശം നാല് കിേലാമീ�ർ വട�ുമാറി
ശാസ്താംനടഎ��ല�ാണ് പ�ായ�്ഓഫീസ്�ിതി

െച���ത.്ആദ�െ� �പസിഡ� ് താഴ�ു.എൻ. രാമച��ൻ
ഉ�ി�ാൻആയിരു�ു.വിസ്തൃതമായകു�ിൻ െചരിവുകള�ം
വിശാലമായതാഴ�രകള�ം ഉയർ�കു�ിൻ പുറ�ള�ം എ�ാം ഇട

കലർ� മേനാഹരമായ ഭൂ�പകൃതിയാണ് ഇവിെട.

ചരി�തം

േപാരിെ�യുംവീറിെ�യുംചരി�തംആേവാളം പറയാൻ ഉ�നാടാണ്

േപാരുവഴി.കട� രാജാവും ശൂര രാജാവും േപാരിന് േപായ വഴിയാണ്



േപാരുവഴിആയി രൂപെ��ത.് �ദാവിഡ പഴമയുെട ശ�ിയും
സ�ാധീനവുംഈ േ�പേദശ�ിെ� പാര�ര��ിൽഅലി�ു

േചർ�ിരി�ു�ു.കാവുകള�െടയുംകുള�ള�െടയും നാടാണ.്
പ�ി�ലാര് േപാരുവഴിയുെട വടേ�അതിരായി ഒഴുകു�ു.ഏക
ദുേര�ാധന േ��തമായ െപരുവിരു�ി മലനട ഇവിെടയാണ്�ിതി

െച���ത.്

ഫയൽപരിേശാധനയ്�് വിേധയമായ �പവർ�ികൾ

�പവർ�ിയുെട േപര് വർ�് േകാഡ്

നാമമാ�ത കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ ഭൂവികസനം LD/232639

LD/232640

കവർ േപജ് വാർഷിക മാ�ർസർ�ുലർ �പകാരം ഉ�

കവർേപജ് ര�് ഫയൽലും ഉ�ായിരു�ു.

കവർേപജ് പൂർണമായിരു�ു.

െച�് ലി�് ര�ു ഫയൽലും െച�് ലി�് കാണാൻ

കഴി�ി�.

ആ�ൻ�ാനി� േകാ�ി ആ�ൻ േകാ�ി 2ഫയലും കാണാൻ
സാധി�ി�

ഡീൈ�ൽഡ്എ�ിേമ�് detailed estimate ര�ു ഫയലിലും കാണാൻ
സാധി��.

സാേ�തികഅനുമതി സാേ�തികഅനുമതി ര�ു ൈഫയലിലും



ഉ�ായിരു�ു.

ഭരണാനുമതി ഭരണാനുമതി 2ഫയലിലും കാണാൻസാധി��.

െസ�ക�റിയുെട സീൽ, ഒ�് എ�ിവ
ഉ�ായിരു�ി�.

സംേയാജിത പ�തി സംേയാജിത പ�തിഅ�.

ഡിമാൻഡ് േഫാറം എഴുതി നൽകിയഡിമാൻഡ് േഫാറംആണ.്

വ��ിഗതഅേപ�കൾആണ.്.

മൂല� നിർ�യസാ��ം പ�തം ഓേരാ muster േറാൾ ലും മൂല�
നിർ�യസാ��ം പ�തം ഉ�ായിരു�ു.

Fto Fto ഉ�ായിരു�ു.

Gio tag േഫാേ�ാ�ഗാഫ �പവർ�ി നട�തിനു മുൻപും േശഷം ഉ�

േഫാേ�ാകൾ ഉ�ായിരു�ു.

Muster േറാൾ ഒരു ഫയൽതെ� 5muster rollകാണാൻ
കഴിഞു.

Muster roll പൂർണമായിരു�ു.

ൈസ�്ഡയറി LD/232639ഫയൽഇൽ ൈസ�്ഡയറി
ഉ�ായിരു�ി�.

ൈസ�്ഡയറി ഉ�ായിരു�ഫയൽ െല ൈസ�്

ഡയറി പൂർണമായിരു�ു.

ആയുധ വാടക േരെപടു�ി ഉ�്.

ൈസ�്സ�ർശി� ഉേദ�ാഗ�ർഅഭി�പായം

േരഖ െപടു�ി ഉ�്.

V MCൈസ�്സ�ർശിച്, ഒ��ം സ�ർശന
കുറു�് േരഖ െപടു�ി���്.



ഫീൽഡ്തല പരിേശാധനയിൽ
കെ��ിയവിവര�ൾ

OBSERVATION REMARKS SOLUTION

കൃഷി�്
ഭൂമിഒരു�ു�
�ല�്
ച��ചവറുകൾ
നീ�ം

െച�ണം.

കൃഷിഭൂമി
ഒരു�ുകഎ�
�പവർ�ി മി�
ഇട�ളിലും
�പേയാജന
കരമായി
കാണാൻ

സാധി��.

കൃഷി�്
കൃഷി�്
അനുേയാജ�മായ
മ�്
ആയതിനാൽ
കൃഷികൾ
ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ
കാണെ���

കൃഷി ഒരി�ൽ
എ� �പവർ�ി
കൃഷിഭവനുമായി
േചർ�്
സംേയാജിത
പ�തിയായി
ഉൾെപടു�ിയി
രുെ��ിൽ
എ�ിൽ
കൃഷി�ാർ�്
കൂടുതൽ
�പേയാജന�പധാ
നമാ�ൻ
കഴിേ�െന



മ�്
ജലസംര�ണ
�പവൃ�ി
ഉൾെ�ാ�ി�ി
രി�ു�ത്
ൈജവേവലി
എ�ും
കാണാൻ
സാധി�ി�

ൈജവേവലി
ഫല�പദമായി
നിലനിൽ�ു�
േവ�ി
സുലഭമായി
കി���
െചടികള�ം
പു��കള�ം ന��
മ�്

സംര�ി�ുക.

ഉപകാര�പദമായ
രീതിയിൽ
െചയ്തിരു�ുെവ
�ിൽ മ�്
ജലസംര�ണം
�പവർ�നെ�
പരിേപാഷി�ി�ാ
ൻ കഴിയും

മൺക�ാല :ന�
�പവർ�നം
ആയി
കാണെ���
ചിലയിട�ളിൽ
ക�ാല നിക�ി
മതിലുകൾ
പണിതു
കാണാൻ
കഴി�ു

ഈ �പേദശെ�

മ�,് മൺക�ാല
നിർ�ാണ�ിന്
അനുേയാജ�മായ
തിനാൽ മൺ
ക�ാല
പലയിട�ും ന�
രീതിയിൽ
നിലനിൽ�ു�ു

�്.

എംബു�്
�പകാരമു�
അളവിൽ
�പവർ�ികൾ
െകാ�്അവിെട
ആസ്തി
സൃഷ്ടി�ു�ു
എ�്

ഉറ��വരു�ുക.
ക�ാലയുെട
സംര�ണ�ിന്
പു��കൾ

പിടി�ി�ുക.
ക�ാല��റെ�



ഓടുകൾ പാവുക

കുഴി നിർ�ാണം

എംബു�ിൽ
പറ��പകാരം
എ��ിൽ
കുഴികൾ
ഉ�ായിരു�ു
എ�ാൽ
ചിലയിട�ളിൽ
ഇട�ളിൽ
കുഴികൾ
അളവിൽ
കൂടുതലായി
െചയ്തത്
കാണണം
കാണാൻ

കഴിയും.

ഭൂ ഉടമകൾ

കുഴികളിൽ ചീനി,
വാഴ, മ�ൾ

എ�ിവകൃഷി
െചയ്തതായി
കാണെ���
റ�ർ
േതാ��ളിെല
കുഴികൾ
കർഷകർ�്
�പേയാജനെപ�

തായിരു�ു. .

plantation
പി��കൾ
ആവശ�മു�
കർഷകരുെട
ഭൂമിയിൽ
െച���തുെകാ
�്അവർ�്
ഏെറ
�പേയാജനകരമാ

ണ.്

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

• 100 െതാഴിൽ ദിന�ൾപൂർ�ിയാ�ിയകുേറയധികം െതാഴിലാളികൾകഴി�
സാ��ികവർഷം ഉെ��ാണ്അറിയാൻകഴി�ത.്



• പുതിയ െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി�ാ�കുെറ െതാഴിലാളികൾകൂ��ിലു�ായിരു� .ു

• മൂ�ു മാസേ�ാളമായി ഇവർ�് െതാഴിൽ ലഭി�ു�ി�എ�് പരാതിെ���.

• 5കിേലാമീ�ർ പരിധി�ു�ിൽതെ�യാണ്എ�ാവർ�ും േജാലി ലഭി�ു�ത.്

• െതാഴിൽൈസ�ിൽഅടി�ാനസൗകര��ൾ ഒ�ുംതെ�ലഭി�ു�ി�.

• െതാഴിൽൈസ�ിൽ പരി�ുപ�ിയ െതാഴിലാളി�് യാെതാരുവിധ ചികി�ാസഹായവും
കി�ിയി�എ�് പരാതി പറ� .ു

•വിജിലൻസ്ആൻഡ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ിയുെട �പവർ�നം ഇവിെട കാര��മമായി
നട�ു� .ു

• േശഷംഅവകാശ�െള�ുറി�് െതാഴിലാളികെള േബാധവൽ�രി��.

• െതാഴിലാളികള�െടആവശ��പകാരം ഉ� േജാലികൾകാലാനുസൃതമായതും
െതാഴിലാളികൾ�് ന� െ�ടയിനി�ുകള�ം േബാധവൽ�രണ�ാസുകള�ം െച���തിലൂെട
ന�ുെട ഭരണസംവിധാന�ൾകൂടുതൽസുതാര�മാ�ുവാനുംഅതിലൂെട െതാഴിലുറ�്

പ�തി കൂടുതൽഫല�പദം ആകുകയും െച��ം.

േ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


