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ആമുഖം

സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെതൊഴിൽചെയ്യുവാനുള്ളഅവകാശത്തെസംരക്ഷിച്ചു

നിലനിർത്തുന്നതിനായിഇന്ത്യൻപാർലമെൻറ് 2005പാസാക്കിയ മഹാത്മാഗാന്ധി

ദേശീയഗ്രാമീണതൊഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിന്അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപം കൊടുത്തിട്ടുള്ള



പദ്ധതിയാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയഗ്രാമീണതൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി.അവിദഗ്ധ

കായിക തൊഴിലിൽഏർപ്പെടാൻസന്നദ്ധതയുള്ള ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ

അധിവസിക്കുന്നഏതൊരു കുടുംബത്തിനും ഒരുസാമ്പത്തികവർഷം 100 ദിവസത്തിൽ

കുറയാതതൊഴിൽ ഉറപ്പാക്കുന്നതോടൊപ്പ0അതുവഴിനിഷ്കർഷിക്കുകപെട്ട

ഗുണമേന്മയുള്ളതും സ്ഥിരമായിട്ട് ഉള്ളതുമായ ഉൽപാദനക്ഷമമായ ആസ്തികളുടെ

സൃഷ്ടിയുംആണ്ഈപദ്ധതിയുടെ മുഖ്യലക്ഷ്യം. 2005സെപ്റ്റംബർഅഞ്ചിനാണ്

പാർലമെൻറ് തൊഴിലുറപ്പ് നിയമംപാസാക്കിയത് 2006ഫെബ്രുവരിയിൽ

ഇന്ത്യയിലെ 100 ജില്ലകളിൽപദ്ധതിആരംഭിച്ചു കേരളത്തിൽവയനാട് ജില്ലകളിലും

പദ്ധതിവ്യാപിച്ചു കാലാകാലങ്ങളായി കേന്ദ്രസർക്കാർപുറപ്പെടുവിക്കുന്ന

നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായിആയിരിക്കും പദ്ധതിയുടെനടത്തിപ്പ്.

പദ്ധതിയുടെസവിശേഷതകൾ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന 18വയസ്സ് പൂർത്തിയായ

ഏതൊരാൾക്കും പദ്ധതിയിൽപങ്കാളിയാകാം നിയമത്തിൻറെപിൻബലമുള്ള

അവകാശാധിഷ്ഠിതപദ്ധതി

സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യവേതനംകരാറുകാരെഇടനിലക്കാരോ ഇല്ല .പരിസ്ഥിതി

സംരക്ഷണം കാർഷിക മേഖലയിലെഅടിസ്ഥാനവികസനംഎന്നിവയാണ് മുൻഗണന

തൊഴിലാളികൾതന്നെപ്രവർത്തികൾകണ്ടെത്തുകയുംഅതിനുള്ളആസൂത്രണത്തെ

സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുപൊതുജനപങ്കാളിത്തത്തോടെകൂടിയുള്ള ലേബർ

ബഡ്ജറ്റ്

സ്ത്രീകൾക്ക് മുൻഗണനഗ്രാമസഭതന്നെപദ്ധതിഓഡിറ്റ്ചെയുന്നു.

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്

●സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് എന്നത് ജനങ്ങൾനടത്തുന്ന ഒരുഓഡിറ്റാണ,്പ്രത്യേകിച്ചും

ഈപദ്ധതിയെബാധിച്ചവരോഅല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശിച്ചഗുണഭോക്താക്കളോആയ



സർക്കാർഓഡിറ്റ് ചെയ്യുകയുംസർക്കാർസുഗമമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

●പ്രാഥമികസംസ്ഥാന ഉടമയുടെസജീവപങ്കാളിത്തത്തോടെ ഒരുസ്കീം / മുൻഗണന

നടപ്പിലാക്കുന്നതുംഅതിന്റെഫലങ്ങൾസമൂഹംപരിശോധിക്കുന്നതുംഎസ്എ

ആണ്.

● Official രേഖകളെയഥാർത്ഥയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായി

താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ്എസ്എചെയ്യുന്നത്,സ്ഥിരീകരണ

വ്യായാമത്തിൽകമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെപങ്കാളിത്തവും കണ്ടെത്തലുകൾ ഉറക്കെ

വായിക്കുന്നതും ഒരു പൊതുവേദിയാണ.്

●പണംശരിയായിചെലവഴിച്ചുവെന്നും ജനജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുണ്ടോ

എന്നുംഎസ്എപരിശോധിക്കുന്നു

സോഷ്യൽഓഡിറ്റിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ

●പ്രോഗ്രാം നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽസുതാര്യതയും ഉത്തരവാദിത്തവും

പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.

●സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് നടത്തുമ്പോൾനിയമപ്രകാരംആളുകളെഅവരുടെ

അവകാശങ്ങളെയുംഅവകാശങ്ങളെയും കുറിച്ച്അറിയിക്കുകയും

ബോധവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുക.

●ഒരു കൂട്ടായപ്ലാറ്റ്ഫോംനൽകുക. ആളുകൾക്ക്അവരുടെആവശ്യങ്ങളും

പരാതികളും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ളസോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭപോലുള്ളവ.

●നടപ്പാക്കലിന്റെഎല്ലാഘട്ടങ്ങളിലും ജനങ്ങളുടെപങ്കാളിത്തം

പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.

●പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തുകഎന്നത് ഗ്രാമസഭയാണ്,അതിനെ

ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പങ്കാളിത്തമുള്ളതുമായ ഒരുസ്ഥാപനമാക്കി മാറ്റുകയും

ക്രിയാത്മക കൂട്ടായപ്രവർത്തനത്തിനുള്ള ഒരു വേദിയാക്കുകയും ചെയ്യുക.

●സോഷ്യൽഓഡിറ്റിൽപങ്കെടുക്കുന്നപ്രാദേശികഓഹരി ഉടമകളുടെശേഷി



മെച്ചപ്പെടുത്തുക.

●അഴിമതിതടയുന്നതിലൂടെയും നടപ്പാക്കൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെയും

പദ്ധതിശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു.

ജനവിധി

●എംജിഎൻആർജിഎ 2005ലെസെക്ഷൻ 17,ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനകത്ത്

പ്രവൃത്തികളുടെനടത്തിപ്പ് ഗ്രാമസഭനിരീക്ഷിക്കുമെന്നും ഒരു

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനകത്ത്ഏറ്റെടുക്കുന്നപദ്ധതിയുടെകീഴിൽഎല്ലാ

പദ്ധതികളുടെയുംസോഷ്യൽഓഡിറ്റ് പതിവായിനടത്തുമെന്നും പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

●സോഷ്യൽഓഡിറ്റിന്റെആവശ്യത്തിനായിഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്എല്ലാ രേഖകളും

ഗ്രാമസഭയിൽലഭ്യമാക്കും (സോഷ്യൽഓഡിറ്റിനായുള്ളഓഡിറ്റിംഗ്

സ്റ്റാൻഡേർഡിലെവകുപ്പ് 3.2).

●നിയമത്തിന്റെ 24-ാം വകുപ്പ് (1)പ്രകാരംസി &എജിയുമായി കൂടിയാലോചിച്ച്

ഇന്ത്യൻസർക്കാർ 2011ഏപ്രിലിൽ “മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയഗ്രാമീണതൊഴിൽ

ഗ്യാരണ്ടിഓഡിറ്റ് ഓഫ്സ്കീം റൂൾസ് -2011”എന്നതലക്കെട്ടിൽ ഒരു കൂട്ടം ചട്ടങ്ങളും

ചട്ടങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട.് (MGNREGAസ്കീം നിയമങ്ങൾ, 2011).

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് പ്രക്രിയ

1പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കൽ

ബ്ലോക്ക് തലത്തിലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തിലും പദ്ധതി നിർവഹണ

ഉദ്യോഗസ്ഥനായബ്ലോക്ക് ഓഫീസർ (BDO),പഞ്ചായത്ത്സെക്രട്ടറി, മറ്റ് നിർവഹണ

ഉദ്യോഗസ്ഥർതുടങ്ങിയവരുമായിബ്ലോക്ക് റിസോഴ്സ്പേഴ്സൺനടത്തിയ

കൂടിയാലോചനയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞതിനനുസരിച്ച്തുടർപ്രക്രിയകൾആസൂത്രണം

ചെയ്യുകയുംസോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭാ തീയതിനിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.



2.ഫയൽപരിശോധന

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് പ്രക്രിയആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നതിയതിയ്ക്ക് മുൻപുള്ളആറ്

മാസക്കാലയളവിൽവാർഡിലെപ്രവൃത്തിഫയലുകൾ,ഏഴ് രജിസ്റ്ററുകൾ,

അതോടൊപ്പംഅനുബന്ധരേഖകളുംസൂക്ഷ്മപരിശോധനനടത്തുന്നു.

3.പ്രവൃത്തിസ്ഥലപരിശോധന

ഓരോപ്രവൃത്തിയുംഎസ്റ്റിമേറ്റിൽപ്രതിപാദിക്കുന്നഅളവിലും ഗുണത്തിലും

നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോഎന്നുംആപ്രവൃത്തിയുടെഗുണഫലത്തിന്റെ വ്യാപ്തി

തിട്ടപ്പെടുത്തുകയുംപ്രസ്തുതതൊഴിലിടങ്ങളിൽതൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട

അവകാശആനുകൂല്യങ്ങൾലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോഎന്നും പ്രവൃത്തിസ്ഥല

പരിശോധനയിലൂടെലക്ഷ്യം വെക്കുന്നു.

4.വീടുവീടാന്തരം ഉള്ള വിവരശേഖരണം

പദ്ധതി ഗുണഭോക്താക്കളുടെവീടുവീടാന്തരംചെന്ന് നേരിൽകണ്ട് പദ്ധതിയുടെ

നിർവഹണത്തെക്കുറിച്ചും ഗുണഫലത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും

നിർദ്ദേശങ്ങളുംസ്വരൂപിക്കുന്നു.

5.തെളിവ് ശേഖരണം

ഫയൽപരിശോധന,പ്രവൃത്തിസ്ഥലപരിശോധന,വീടുവീടാന്തരം ഉള്ള

വിവരശേഖരണംതുടങ്ങിയഓഡിറ്റ് പ്രക്രിയ കണ്ടെത്തലുകളുടെവസ്തുനിഷ്ഠമായ

തെളിവ് ശേഖരണംനടത്തുന്നു.

6.സാമൂഹ്യ ബോധവൽക്കരണം

സാമൂഹ്യ ഇടപെടലുകളിലൂടെപദ്ധതിവിജയം ഉറപ്പു വരുത്തിപൗരാവബോധം

ഉയർത്തുകയുംസോഷ്യൽഓഡിറ്റ് പ്രക്രിയവിജയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്

ആവശ്യമായബോധവൽക്കരണംപ്രവർത്തനങ്ങൾനടപ്പിലാക്കുന്നു.

7. റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കൽ

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് പ്രക്രിയയിലെകണ്ടെത്തലുകളും നിഗമനങ്ങളും,നിർദ്ദേശങ്ങളും



സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭയിൽചർച്ചചെയ്ത്അംഗീകാരം

നടത്തുന്നതിനാവശ്യമായകരട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നു.

8.സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ

പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കൽചർച്ചയിൽനിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ദിനത്തിൽ

സൗകര്യപ്രദമായസ്ഥലത്ത് ഗ്രാമസഭചേർന്ന് കരട് റിപ്പോർട്ട് അവതരണവും,

ചർച്ചയും,നിർദ്ദേശങ്ങളും,തിരുത്തൽപ്രക്രിയകളും,അംഗീകാരം നേടിയെടുക്കുകയും

തുടർനടപടികളും കൈകൊള്ളുന്നു.

9.അനുബന്ധനടപടിേൾ

സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസഭയില്എടുത്തതീരുമാനങ്ങളുടെയും നിര്ദേശങ്ങളുടെയും

അടിസ്ഥാനത്തില്എടുത്തഅനുബന്ധനടപടികള്അടുത്തസോഷ്യല്ഓഡിറ്റ്

ഗ്രാമസഭയിൽചർച്ചസചയ്ു.

10 സരഖേള്റ്-സെസ്ാർഡുേൾ /േയലുേൾ

ഏസതാരുസഗപാഗഗാെും േലഗപദൊയി നടപിലാ്ുന്നതിന്റ് സരഖേൾ േല്യൂകിസ്ണ്ടത്റ്

നിർണായേൊണ്റ്. ഗഗാെപഞായത്റ്തലതിലുള്ള െുൻനിര ഗപവർതേർ്്റ്/ ഉസദ്യാഗസ്ഥർ്്റ്

അവരുസട േെയം േലഗപദൊയും സനട്ടതിലും സചലവഴി്ാൻ ഗപാപ്ൊ്ുന്നതിന്റ്

സെസ്ാർഡുേളുസട പരിപാലനതിൽ ധാരാളം വ്യക്തതയും ലാളിത്യവും ഉണ്ടായിരി്ണം.

സെസ്ാർഡുേളുസടയും രജിസ്റ്റെുേളുസടയും പരിപാലനം സചയുന്നതിന്റ്സെ ഗപവർതി

ബാഹുല്യം െല്യൂലം സഗപാഗഗാെിന്റ്സെേുഗെൊയി നടതിപ്റ് തടസ്സസപടുതരുത്റ്.

വിവിധ േംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഗഗാെപഞായത്റ് തലതിൽ േല്യൂകിച്ചു സോണ്ടിരുന്ന 22

രജിസ്റ്റെുേളിൽ നിന്ന്റ് രജിസ്റ്റെുേളുസട എണം 7 ആയി െഗന്താലയം േുെച്ചു. 7 രജിസ്റ്റെുേളുസട

ലളിതവൽ്രിച്ച സോർൊറുേൾ േംസ്ഥാനങ്ങളുm ഗഗാെ സൊസ്ഗർ േഹായേ്റ് േളുസടയും

എൻഐേിയുസടയും ഗപതിനിധിേളുസട തീഗവൊയ ഇടസപടലിന്റ്സെ േലൊണ്റ്, േീൽഡ്റ് തല

ഉസദ്യാഗസ്ഥരുസട സജാലിഭാരം േുെച്ചു ഗപവർതനം േുഗെൊ്ുന്നതിനും ഗപസത്യേിച്ച്റ്

സതാഴിലാളിേളുസട അവോശങ്ങളുൊയി ബന്ധസപട്ട വിവരങ്ങളുസട ഗുണനിലവാരവുൊയി

വിട്ടുവീഴ്ചസചയാസത സജാലിയുസട േൃഗതിെത്ം ഒഴിവാ്ുന്നതിനുൊണ്റ് അവ രല്യൂപേൽപന

സചയ്ിരി്ുന്നത്റ്,

രജിസ്റ്റെുേൾ: -

രജിസ്റ്റർ - I സതാഴിൽോർഡ്റ് സരജിസ്റ്റർ (അസപക, രജിേ്റ്സഗടഷൻ, സതാഴിൽോർഡ്റ് നൽേിയത്റ്,

ഗാർഹിേസതാഴിൽെിസപാർട്ടുേൾ

രജിസ്റ്റർ - II ഗഗാെേഭാരജിസ്റ്റർ

രജിസ്റ്റർ - III സജാലിയുസടആവശ്യം, സജാലിഅനുവദി്ൽ, സവതനംനൽേൽരജിസ്റ്റർ

രജിസ്റ്റർ - IV വർ്്റ് ജിസ്റ്റർ

രജിസ്റ്റർ V-ആസ്ി രജിസ്റ്റർ

രജിസ്റ്റർVI - പരാതി രജിസ്റ്റർ

രജിസ്റ്റർ - VII സെറീരിയൽ രജിസ്റ്റർ



രജിസ്റ്റർ –I, IV, VI, VII എന്നിവ എംഐഎേിൽനിന്ന്റ് ഗപിന്റ്സെടുത്റ് േയൽ സചയുന്നതാണ്റ് ( തസന്ന

അച്ചടിച്ച്റ് ഒട്ടി്ാൻ േഴിയും,)അസത േെയം രജിസ്റ്റർII, III, V എന്നിവ േ്സെധയാ

തയാൊസ്ണ്ടതുണ്ട്റ്

േ്യാഷ്റ്ബു്്റ്, സലഡ്ജർ, സസ്റ്റാ്്റ് ജിസ്റ്റർ െുതലായവയുൊയി ബന്ധസപട്ട ോമ്പതിേ

അഡ്ിനിേ്റ്സഗടഷനുൊയി ബന്ധസപട്ട സരഖേളും രജിസ്റ്റെുേളും ഈ 7 രജിസ്റ്റെുേളിൽ

ഉൾസപടുന്നില്ല.േംസ്ഥാനങ്ങൾ്്റ്അവരുസടോമ്പതിേചട്ടങ്ങൾഅനുേരിച്ച്റ്

തയാൊ്ാം

സോഷ്യൽഓഡിറുംേൺേെൻെ്റ് സോഷ്യൽഓഡിറും നടതുന്നതിന്റ്

േംസ്ഥാനങ്ങൾ/സേഗ്ദ്രഭരണഗപസദശങൾ) ഈ 7 രജിസ്റ്റെുേൾ ോര്യകെൊയി േല്യൂകി്ുന്നത്റ്

ഉെപുവരുസതണ്ടതാണ്റ് .

പരിസശാധന േല്യൂക്പരിസശാധന, തുടങ്ങിയവയ്റ്്ായി രജിസ്റ്റെുേൾ എല്ലായ്റ്സപാഴും

ഉസദ്യാഗസ്ഥർ്ും സപാതുജനങ്ങൾ്ുംലഭ്യൊ്ണം

.

പ

ോോോരുവഴി ഗ്ോമപഞോയത്ത്

സോല്ലംജില്ലയിസലേുന്നതല്യൂർതാലല്യൂ്ിസലശാസ്ാംസോട്ട സബാ്ിൽഉള്ളഒരു

ഗഗാെപഞായതാണ്റ് സപാരുവഴി. 1963-ലാണ്റ് സപാരുവഴിപഞായത്റ്

രല്യൂപീേൃതൊയത്റ്.ശാസ്ാംസോട്ടപട്ടണതിൽനിന്നുംഏേസദശംനാല്റ്

േിസലാെീറർവട്ുൊെിശാസ്ാംനടഎന്നസ്ഥലതാണ്റ്പഞായത്റ്ഓേീേ്റ്

സ്ഥിതിസചയുന്നത്റ്.ആദ്യസതഗപേിഡന്റ്െ്റ് താഴതു.എൻ.രാെചഗ്ദ്രൻ

ഉണിതാൻആയിരുന്നു.വിസ്ൃതൊയേുന്നിൻസചരിവുേളുംവിശാലൊയ

താഴ്റ്വരേളും ഉയർന്നേുന്നിൻപുെങ്ങളുംഎല്ലാംഇടേലർന്നെസനാഹരൊയ

ഭല്യൂഗപേൃതിയാണ്റ്ഇവിസട.18വാർഡുേൾഅടേുന്നതാണ്റ് സപാരുവഴി

പഞായത്റ്, 18വാർഡ്റ് സെമ്പർ ഗശീെതിഷീജഇസപാഴസതപഞായത്റ്

ഗപേിഡന്റ്െ്റ്.



ചരിഗതം

സപാരിന്റ്സെയുംവീെിന്റ്സെയുംചരിഗതംആസവാളംപെയാൻഉള്ളനാടാണ്റ്

സപാരുവഴി.േടമ്പരാജാവുംശല്യൂരരാജാവും സപാരിന്റ് സപായവഴിയാണ്റ്

സപാരുവഴിആയിരല്യൂപസപട്ടത്റ്. ഗദാവിഡപഴെയുസടശക്തിയുംേ്ാധീനവുംഈ

സഗപസദശതിന്റ്സെപാരമ്പര്യതിൽഅലിഞുസചർന്നിരി്ുന്നു.

ോവുേളുസടയുംേുളങ്ങളുസടയുംനാടാണ്റ്.പള്ളി്ലാര്റ് സപാരുവഴിയുസട

വടസ്അതിരായിഒഴുേുന്നു.ഏേദുസര്യാധനസകഗതൊയസപരുവിരുതി

െലനടഇവിസടയാണ്റ്സ്ഥിതിസചയുന്നത്റ്.

അതിരുകൾ

വടകുഭോ്ത്ത്പതനംതിട്ടജില്ലയിലെപളികൽപഞോയതും,

കിഴകുഭോ്ത്ത്പതനംതിട്ടജില്ലയിലെതല്നെകടമ്പനോട്ത്

പഞോയതും,ലതകുകിഴകുഭോ്ത്ത്കു്നെത്തൂർപഞോയതും,

ലതകുഭോ്ത്ത്ശോസ്ോംോകോട്ടപഞോയതും,പടിഞോറുഭോ്ത്ത്

ശ്തൂരനോട്ത്വടകും,ലതകുംപഞോയതുകളുമോണ്ത് ോപോരുവഴി

പഞോയതുമോയിഅതിർതിപങുവയ്ത്കു്നെ ഗപോേശങ്ങൾ.

വോർഡുകൾ

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

േയൽപരിസശാധനയിൽേസണ്ടതിയവിവരങ്ങൾ

വർ്്റ്സോഡ്റ് LD/ 234572

േവർസപജ്റ് എഎംേി ഗപോരെുള്ള

േവർസപജ്റ് ോണാൻ

ോധിച്ചു

സച്്റ്ലിസ്റ്റ്റ്ഓേ്റ് സച്്റ്ലിസ്റ്റ്റ്ഓേ്റ്



സഡാേ്യുസെന്റ്െ സഡാേ്യുസെന്റ്െെി

േയലിൽ

ഉൾസപടുതിയിരുന്നില്ല.

വാർഷിേപദ്ധതി സരഖ വാർഷിേപദ്ധതി സരഖ

ോണാൻോധിച്ചു

എസ്റ്റിസെറ്റ്ആൻഡ്റ്

ഡിസേൻ

വിശദൊയഎസ്റ്റിസെറ്റ്

സോപി

ഉൾസപടുതിയിരുന്നു .

അതിൽഉസദ്യാഗസ്ഥരുസട

ഒപു

സരഖസപടുതിയിട്ടുണ്ട്റ്.

ജനേീയ

ഭാഷയിലുള്ളഎസ്റ്റിസെറ്റ്

ഇല്ലായിരുന്നു.

ോസ്കേതിേഅനുെതി

പഗതം

ോസ്കേതിേഅനുെതി

ഒരുേയലിൽ

ഉണ്ടായിരുന്നു.സേേ്യല്യൂർ

സോപിആയിരുന്നു

ഭരണാനുെതി ോണാൻോധിച്ചു.

സേേ്യുർസോപി

ഉണ്ടായിരുന്നു.അതിൽ

ഓർഡർ,നമ്പർ, തീയതി

എന്നിവയാണ്റ്

ഉണ്ടായിരുന്നത്റ്.

പഞായത്റ്

സേഗേട്ടെിയുസടഒപ്റ്, േീല്റ്,

സഡറ്റ്എന്നിവ

ഇല്ലായിരുന്നു.

േംസയാജിതപദ്ധതി സരഖ േംസയാജിതപദ്ധതിഅല്ല.

ഡിൊൻഡ്റ്ആപിസ്ഷൻ

സോം

സതാഴിലാളിേളുസട

സതാഴിൽഅസപക

ഉണ്ടായിരുന്നു.േയലിൽ

20സതാഴിൽഅസപക

ഉണ്ടായിരുന്നു.



വർ്്റ്അസലാസ്ഷൻ

സോം

വർ്്റ്അസലാസ്ഷൻ

സോം

ഉൾസപടുതിയിരുന്നില്ല.

ഈെസ്റ്റർസൊൾ പരിസശാധിച്ചരണ്ട്റ്

േയലിൽ 6െസ്റ്റർസൊളുേൾ

ോണാൻോധിച്ചു.ബിപി

ഓ യുസടഒപ്റ്േീല്റ്

എന്നിവോണാൻ

ോധിച്ചു.

സതാഴിലാളിേളുസട സവത

നം, സപര്റ്,ഒപ്റ്ഹാജർ

എന്നിവേൃത്യൊയിരുന്നു.

എന്നാൽഎംബു്്റ്നമ്പർ

സരഖസപടുതിഇരുന്നില്ല.

െസ്റ്റർസൊൾനമ്പർ

സരഖസപടുതിയിരുന്നു

സെഷർസെന്റ്െ്റ് പുസ്േം എംബു്്റ്നമ്പർ, സപജ്റ്

നമ്പർ

സരഖസപടുതിയിരുന്നില്ല .

എ.ഈയുസടഒപ്റ്

ഉണ്ടായിരുന്നു.എന്നാൽ

േീൽഇല്ലായിരുന്നു.

സേഗേട്ടെി ഗപേിഡണ്ട്റ്

എന്നിവരുസടഒപ്റ്, േീൽ

എന്നിവ

സരഖസപടുതിയിരുന്നില്ല.

സെറീരിയൽ െീേ്യർ

സെന്റ്െ്റ്

പരിസശാധിച്ച്റ്േയലിൽ

സെറീരിയൽവർ്ിന്റ്

സരഖേൾഒന്നുംോണാൻ

ോധിച്ചില്ല.

സവജ്റ് ലിസ്റ്റ്റ് സവജ്റ് ലിസ്റ്റ്റ്ോണാൻ

ോധിച്ചില്ല.

എേ്റ്. ടി.ഓ എേ്റ്. ടീ.ഓഇല്ലായിരുന്നു.



സോസട്ടാഗഗാേ്റ് പരിസശാധിച്ച്റ്േയലിൽ

സോസട്ടാഗഗാേ്റ്ോണാൻ

േഴിഞില്ല.

സൊയൽറി േരംഒടു്ിരേീത്റ്

അസപകസയാസടാപം

ോണാൻോധിച്ചു.

ഗപവർതി

പല്യൂർതീേരണോകിപഗതം

ഗപവർതിപല്യൂർതീേരണ

ോക്യപഗതംോണാൻ

ോധിച്ചു. ഗപവർതി

ആരംഭിച്ചതീയതിയും

പല്യൂർതീേരിച്ച

തീയതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഗപവർതി

പല്യൂർതീേരണോകിപഗതം

ഗപവർതിപല്യൂർതീേരണ

ോക്യപഗതംോണാൻ

ോധിച്ചു. ഗപവർതി

ആരംഭിച്ചതീയതിയും

പല്യൂർതീേരിച്ച

തീയതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു.

െസ്റ്റ്റ് സൊൾെല്യൂവ്റ്സെന്റ്െ്റ്സിപ്റ്

േയൽ ഗടാ്ിംഗ്റ് സോം

ഇവഇല്ലായിരുന്നു.

ജിസയാ ടാഗ്റ്സോസട്ടാഗഗാേ്റ് ജിസയാ ടാഗ്റ് സോസട്ടാേ്റ്

ഇല്ലായിരുന്നു.

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്

െിസപാർട്ട്റ്

നിലവിൽസോഷ്യൽ

ഓഡിറ്റ് െിസപാർട്ട്റ്

ഉൾസപടുതിയിട്ടില്ല.

സേറ്റ്ഡയെി ഒരുേയലിൽസേഡ്റ്

ഡയെി

ഉണ്ടായിരുന്നു.േയലിലുള്ള

സേറ്റ്ഡയെിയുസട

േവർസപജ്റ്

പല്യൂർണൊയിരുന്നില്ല .

സച്്റ്ലിസ്റ്റ്റ്, സഗപാജക്്റ്

െീറിംഗ്റ്എന്നിവപല്യൂരിപിച്ച്റ്

ഇരുന്നില്ല .സതാഴിൽ



ഉപേരണങ്ങളുസടവാടേ,

വിജിലൻേ്റ്ആൻഡ്റ്

സൊണിറെിങ്റ്േമിറി

െിസപാർട്ട്റ്എന്നിവ

പല്യൂർണൊയി

സരഖസപടുതിയിരുന്നില്ല

േ്ദ്രർശേേുെിപിൽ

വിശദാംശങ്ങൾ

സരഖസപടുതിയിരുന്നു.

േീൽഡ്റ്തലപരിസശാധനയിൽേസണ്ടതിയവിവരങ്ങൾ

SL.N
OBSERVATION REMARKS SOLUTION

1 േൃഷിഒരു്ൽ േൃഷിഭല്യൂെി ഒരി്ലും

ആയിബന്ധസപട്ട

ഗപവർതിഈ

വാർഡിൽേജീവം

ആയിട്ടാണ്റ്ോണാൻ

േഴിഞത്റ്.ആ

ഗപവർതിയിൽനിന്ന്റ്

നിലവിൽആദായം

ലഭി്ുന്നതായി

അെിയാൻേഴിഞു.

ഉടെേസള

േൃഷിസചയാൻ

സഗപരിപി്ുന്നതിന്റ്

വിതിനങ്ങളും

സതസചടിേളും

പഞായത്റ്വഴി

ലഭ്യൊ്ുേ.േൃഷി

ഭവനുൊയി സചർന്ന്റ്

ഇത്റ് ഒരു

േംസയാജിതപദ്ധതി

ആയി

നടപിലാ്ുേ.

2 െൺേയാല :

ചരൽനിെഞ

ഗപസദശൊയതിനാൽ

െൺേയാലഈടു

നിൽ്ുന്നതായി

ോണാൻേഴിഞില്ല.

െൺേയാലനിർമാണം

െണ്റ്

ജലേംരകണഗപവൃ

തിആയി

ഉൾസപട്ടതാണ്റ്.ഈ

ഗപസദശസതെണ്റ്,

േയാല

എംബു്്റ്

ഗപോരെുള്ള

അളവിൽ

ഗപവർതിേൾ

സോണ്ട്റ്അവിസട

ആസ്ി

േൃഷി്ുന്നുഎന്ന്റ്



െല്യൂന്നുപുരയിടതിൽ

290െീറർേയാലഷീറ്റ്

ഓട്റ്എന്നിവസോണ്ട്റ്

േംരകിച്ചിരി്ുന്നത്റ്

ആയിേണ്ടു.

ഭല്യൂഗപസദശംചരിവുള്ള

ഗപസദശംആയതിനാൽ

സൊഡിൽനിന്നും

േുതസന

ഒഴുേിവരുന്ന

െഴസവള്ളം

േയാലയുസട

നിലനിൽപിസന

ോരൊയിബാധിച്ചു.

നിർമാണതിന്റ്

അനുസയാജ്യൊണ്റ്.

എന്നാൽ

ോലാവസ്ഥാവ്യതിയാ

നം േയാലയുസട

ദീർഘോലം

നിലനിൽപിസന

ോരൊയിബാധിച്ചു.

ഉെപുവരുതുേ,

േയാലയുസട

േംരകണതിന്റ്

പുല്ലുേൾ

നട്ടുപിടിപി്ുേ.,

േയാലയുസട

പുെത്റ്ഷീറ്റ്,ഓട്റ്

പാവുേ,

3 േുഴിനിർമാണം:

േുഴിനിർമാണം

നസല്ലാരു

ഗപവർതിയായി

ോണസപട്ടു.േൃഷി

സയാഗ്യൊ്ിയ

േുഴിേളുംോണാൻ

േഴിഞു.എം

ബു്ിൽ

പെഞിരി്ുന്ന

അളവിലുള്ളേുഴിേൾ

അല്ലേണ്ടത്റ്.

വ്യത്യസ്ൊയി

അളവിലുള്ള

േുഴിേളാണ്റ്ോണാൻ

േഴിഞത്റ്.

ഭല്യൂവുടെേൾ

േുഴിേളിൽചീനി,

സചമ്പ്റ്, വാഴ,െഞൾ,

സതങ്ങ്റ്എന്നിവേൃഷി

സചയ്തായിോണസപട്ടു.

plantationപിറുേൾ

ആവശ്യെുള്ള

േർഷേരുസട

ഭല്യൂെിയിൽഈ

ഗപവർതിസചയ്ാൽ

േല്യൂടുതൽ

ഗപസയാജനഗപദൊയി

നിലനിസന്നസന.

4 സജവസവലി:െണ്റ് ജല

േംരകണ

ഗപവർതനങ്ങൾ

ഉൾസപടുതിസചയുന്ന

സജവസവലിഎങ്ങും

ോണാൻോധിച്ചില്ല .

സജവസവലി

നിലനിൽ്ുന്നതിന്റ്

സവണ്ടി ആവശ്യൊയ

േേ്യങ്ങളുംപുല്ലുേളും

നട്ട്റ് പിടിപിച്ചു െണ്റ്

േംരകി്ുേ .

ഉപോരഗപദൊയ

രീതിയിൽഈ

ഗപവർതനം

സചയ്ിരുസന്ന്കേിൽ

െണ്റ്

ജലേംരകണസത



എംബു്്റ് ഗപോരം 1450

െീറർസജവസവലിയാണ്റ്

സചയ്തായി

പെഞിരി്ുന്നത്റ്,

എന്നാൽഅത്റ്

േലഗപദൊയരുന്നില്ല.

നിലവിൽ 40െീറർ

സജവസവലിൊഗതസെ

അവസശഷി്ുന്നുള്ളല്യൂ.

െഴയുള്ളേെയത്റ്

സജവസവലി

സചയ്ിരുസന്ന്കേിൽ

േല്യൂടുതൽനാൾനില

നിസന്നസന

പരിസപാഷിപി്ാ

ൻഉതേുന്നതാണ്റ്.

ഗപവർതിേളിൽ

വ്യത്യസ്തോണാൻ

േഴിഞില്ല 260ഓളം

ഗപവർതിേൾ

ഏസറടു്ാം

എന്നിരിസ്വാർഡിൽ

േല്യൂടുതലുംഒസരതരം

ഗപവർതിേൾആണ്റ്

ോണാൻേഴിഞത്റ്.

വ്യത്യസ്വും

ഗേിയാത്മേവുൊയ

ഗപവർതിേൾ

ഏസറടുത്റ്അതിലല്യൂസട

ഉപജീവനൊർഗം

സെച്ചസപടുതുേയും

സചയാം.

ബന്ധസപട്ട

അധിേൃതർ

ഇതരം

ഗപവർതിേൾ

േസണ്ടതി

സോടുസ്ണ്ടതുണ്ട്റ്.

8 േൃത്യൊയി

സഗടാസപാഗഗേിപഠനം

നടസതണ്ടതാണ്റ്.

ഭല്യൂഗപേൃതി്്റ്

അനുസയാജ്യൊയ

സ്ഥലങ്ങൾ

േൃഷി്ായി

ഒരുസ്ണ്ടതുണ്ട്റ്.

ഇ്ാര്യം ഉെപു

വരുതിയാൽ

ഗപേൃതിദുരന്തങ്ങൾ

േർഷേർ്്റ്വലിയ

നാശനഷം

ഉണ്ടാേില്ല.

9 ഗപേൃതിവിഭവങ്ങൾ

പരിപാലനം

െുള,െബ്ബർ,സതങ്ങു

ദീർഘോല

വിളവുേളുസട

േംരകണം.ോർഷിേ

ഉൽപാദന

വർധിപി്ാൻ

ോദി്ും

വ്യക്തിഗതആസ്ി

വിേേിപി്ുവാൻ

ോദി്ും

As per mbook



No Length Breadth Depth Net

volume

Rate Total cost

െൺേയാല 1500 0.50 0.70 525 105.69 55487.25

സജവസവലി

1450 1.50 2175 8.31 18074.25

plantation pit 1000 0.70 0.70 0.50 245 105.69 25894.05

Total=99455.55

As per field

No Length Breadth Depth Net

volume

Rate Total cost

െൺേയാല 940 0.50 0.70 329 105.69 34772.01

സജവസവലി

40 1.50 60 8.31 498.6

plantation pit 876 0.70 0.70 0.50 214.62 105.69 22683.1878

Toal=57953.

Money lost=41501.7

അവോശഅധിഷ്ിതനിസഷധങ്ങൾ/ സോ്േ്റ് ഗഗല്യൂപ്റ്ഡിസ്കഷൻ.

_____________________________________________

•ഈവാർഡിൽആസേരണ്ട്റ്യല്യൂണിറ്റ്ആയിട്ടാണ്റ് ഗപവർതിസചയുന്നത്റ്.

•രണ്ട്റ്യല്യൂണിറിലുംേല്യൂടി 170സതാഴിലാളിേൾനിലവിൽസജാലി സചയുന്നു.

•പസ്കേടുതസതാഴിലാളിേളിൽആെുസപർ്്റ്പുതിയസതാഴിൽോർഡ്റ്

ലഭിച്ചിട്ടില്ല.



• സഗപാജക്്റ് െീറിങ്ങിൽഎല്ലാസതാഴിലാളിേളുംപസ്കേടു്ാെുണ്ട്റ്.

•ആകൻപാൻസതാഴിലാളിേളുൊയിേല്യൂടിയാസലാചിച്ച്റ്തയാൊ്ാെുണ്ട്റ്.

•േഴിഞഗപവർതിസചയ്തിന്റ്സെ സവതനം സതാഴിലാളിേൾ്്റ്ഇതുവസര

ആയിട്ടും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

•സതാഴിലാളിേൾപെയുന്ന ഗപധാനോരണംഅവർസെറീരിയൽവർ്്റ്

ആവശ്യസപട്ടാൽതസന്നയുംഅത്റ്ലഭ്യൊ്ുന്നില്ല.

•സതാഴിലാളിേൾ്്റ്അടിസ്ഥാനേൗേര്യങ്ങൾഒന്നുംതസന്നലഭ്യൊേുന്നില്ല.

•ഈവാർഡിൽതണൽേൗേര്യങ്ങസളല്ലാംതസന്നയുണ്ട്റ്.േുടിസവള്ളം

അവരവരുസടവീട്ടിൽനിന്നാണ്റ്അവർസോണ്ട്റ് സപാേുന്നത്റ്.

•േസ്റ്റ്റ്എയ്്റ്,േനാൽവൃതിയാ്ലിനുള്ളോലുെ, സേയുെഎന്നിവ

ലഭി്ുന്നില്ല.

• 160സതാഴിലാളിേൾസതാഴിൽസചയുന്നഈവാർഡിൽ 24 സപർ്ാണ്റ്േഴിഞ

ോമ്പതിേവർഷം 100സതാഴിൽദിനങ്ങൾതിേഞത്റ്.ഇവർ്്റ്എല്ലാംതസന്ന

ആയിരംരല്യൂപ സബാണേ്റ്ലഭിച്ചിരുന്നു.

•ആദ്യസൊസ്ഡിേ്റ്സപ സബാർഡ്റ്വച്ചിരുന്നത്റ് സതാഴിലാളിേളുസടേയിൽ

നിന്നുംസപേപിരിച്ചാണ്റ്.എന്നാൽനിലവിൽഅത്റ്പഞായതിൽനിന്നും

ലഭ്യൊ്ുന്നു.

•വിജിലൻേ്റ്ആൻഡ്റ് സൊണിറെിങ്റ്േമിറിയുസട ഗപവർതനംഈവാർഡിൽ

ോര്യകെംആണ്റ്.

•സതാഴിലിടങ്ങളിൽപരി്ുപറിയസതാഴിലാളിേൾ്്റ്പഞായതിൽനിന്നും

യാസതാരുവിധചിേിതാേഹായവുംലഭിച്ചിട്ടില്ല.

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് പസ്കേടുതവർ

അനു , ഗപശാന്തി,ആര്യ,ആതിര,േുേന്യ

േഹായിച്ചവർ

1. ഗശീെതിഷീജ പഞായത്റ്ഗപേിഡന്റ്െ്റ്, സപാരുവഴി,സോല്ലം



2.വാർഡ്റ് സെമ്പർ, പഞായത്റ്േെിതിഅംഗങ്ങളുംജീവന്ാരും

3.സോല്ലംസജ.പി.േി ശാസ്ാംസോട്ടബി.ഡി.ഒ, സജായിന്റ്െ്റ് ബി.ഡി.ഒ,

പഞായത്റ്സേഗേട്ടെി,അേിസ്റ്റന്റ്െ്റ് സേഗേട്ടെി

4. MGNREGSനിർവഹണഉസദ്യാഗസ്ഥർ

5. സെറുൊർ &സതാഴിലാളിേൾ

6. ഗശീെതി അകര സബാ്്റ്െിസോഴ്്റ് സപഴ്ൺ, സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് സോല്ലം

7. ഗശീെതിപാർവതി ജില്ലാ െിസോഴ്്റ് സപഴ്ൺ, സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് സോല്ലം

8.െഹാത്മാഗാന്ധി സദശീയ ഗഗാെീണസതാഴിലുെപ്റ് നിയെം സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്

സോസേറി സേരളടീം


