
മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�� പ�തി

േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�്

മ��ുംകര (വാർഡ1്5)

േപാരുവഴി �ഗാമപ�ായ�്

ശാസ്താംേകാ� േ�ാ�് െകാ�ം

േസാഷ�ൽഓഡി�് െസാൈസ�ി േകരള (MGNSASK)

2-)o നില,സി.ഡ���.സി ബിൽഡിംഗ ്,

എൽ.എം.എസ് േകാംബൗ ", പാളയം,വികാസ് ഭവൻ (പി. ഒ )

തിരുവന�പുരം - 695033

േഫാൺന�ർ : 04712724696

ഇ െമയിൽ : keralasocialaudit@gmail.com



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�ിനു0 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� േവതനം

കരാറുകാെര 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�ത്ആള�കൾനട�ു� 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�നടപടികള് (ആ�ൻെട�ന് )

േസാഷ�ല ് ഓഡി� ്�ഗാമസഭയില ് എടു�തീരുമാന�ള�െടയും നിര് േദശ�ള�െടയും
അടി�ാന�ില ് എടു�അനുബ�നടപടികള് അടു� േസാഷ�ല ് ഓഡി� ്
�ഗാമസഭയില ് ചര് � െച���ു.

േപാരുവഴി �ഗാമപ�ായ�്

െകാ�ം ജി�യിെലകു��ൂർതാലൂ�ിെലശാസ്താംേകാ� ബ്േളാ�ിലു�ഒരു

�ഗാമപ�ായ�ാണ് േപാരുവഴി. േപാരുവഴിഎ�ഒരുവിേ�ജ് മാ�തമട�ു�താണ്ഈ

�ഗാമപ�ായ�.് െകാ�ം ജി�യിെലവട�ുപടി�ാറു ഭാഗ�ായി കിട�ു� േപാരുവഴി

പ�ായ� ്ശാസ്താംേകാ� പ�ണ�ിൽനി�ും ഏകേദശം 4കിേലാമീ�ർ വട�ുമാറി

�ിതി െച�ു�ു.ശാസ്താംനടഎ��ല�ാണ്പ�ായ�്ആഫീസ്�ിതി

െച�ു�ത.് 19.35ചതുര�ശകിേലാമീ�റാണ് പ�ായ�ിെ�ആെകവിസ്തീർ�ം. .
വിസ്തൃതിേയറിയകു�ിൻചരിവുകളും വിശാലമായതാഴ�രകളും ഉയർ�

കു�ിൻപുറ�ളുംഎ�ാംഇടകലർ�മേനാഹരമായ ഭൂ�പകൃതിയാണ് േപാരുവഴിയുേടത.്

കാവുകളുേടയും കളരികളുേടയും കുള�ളുേടയും നാടാണ് േപാരുവഴി.പ�ി�ലാറ്

േപാരുവഴിയുെട വടേ�അതിരാെയാഴുകു�ു.ഏക ദുേര�ാധനേ��തമായ േപാരുവഴി

െപരുവിരു�ി മലനട േ��തം ഇവിെടയാണ്.



വാർഡുകൾ

1. ചാ�ാ�ുളം

2. മലനട

3. മൂവേ�ാട്

4. മ�ാേറാഡ്

5. ഇട�ാട്

6. േകാേളജ് വാർഡ്

7. വായനശാലവാർഡ്

8. അ�ല�ുംഭാഗം

9. ചാ�യിൽകാവ്

10. ബ്േളാ�്ആഫീസ്

11.ശാസ്താംനട

12.ക�ലടി

13. മയിലാടുംകു�്

14.ക�ലടി വട�്

15. മ��ുംകര

16.പ�ിമുറി

17.നടുവിലമുറി

18.വടേ�മുറി

െതാഴിലാളികള�െടഅവകാശ�ൾ

െതാഴിലാളികൾ�് പ�്അവകാശ�ൾ �പദാനം െച���ു ഏെതാെ�യാെണ�് ചുവെട
േചർ�ു�ു

െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി�ാനു�അവകാശം

അേപ�ി�് പതിന�ു ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ാനു�അവകാശവും ആയതിനാൽ



ൈക��് രസീത് ലഭി�ാനു�അവകാശം

െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ാനു�അവകാശം

െഷൽഫ് േ�പാജക്ട് ത�ാറാ�ാനു�അവകാശം

അ�ുകിേലാമീ�ർ െതാഴിൽ ലഭി�ാനു�അവകാശംഅെ��ിൽ േവതന�ിന് 10%അധികം

കുടിെവ�ം വി�ശമസൗകര�ം �പഥമശു�ശൂഷസൗകര�ം ലഭി�ാനു�അവകാശം

15 ദിവസ�ിനു�ിൽ േവദന ലഭി�ാനു�അവകാശം

േവദന വിതരണ�ിെല കാലതാമസ�ിന് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭി�ാനു�അവകാശം

പരാതി പരിഹാര�ിനു�അവകാശം

േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ുവാനു�അവകാശം

പ�ായ�ിൽസൂ�ിേ�� 7 രജി�റുകൾ

ഒരു കാർഡ്അേപ�െകാടു�ുഎ�ുംഅത്അനുവദി�� എ�ുമു� രജി�ർ

െതാഴിൽഅേപ�െകാടു�തും നൽകിയതുമായ രജി�ർ

�പവർ�ിയുെട ചിലവ് ലി��ം മ�് വിശദാംശ�ള�ംആയി ബ�െ�� രജി�ർ

സാധന രജി�ർ

�ിരആസ്തികൾ രജി�ർ

പരാതി രജി�ർ

േസാഷ�ൽഓഡി�് രജി�ർ,�ഗാമസഭാ രജി�ർ

േപാരുവഴി പ�ായ�് വാർഡ് 15 മ��ും കര





േസാഷ�ൽഓഡി�് പരിേശാധനയ്�്വിേധയമാ�ിയഫയലുകൾ

Work Code Work Name M Book

WC/2305077 െചറുകിട നാമമാ�ത
കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ
ഭൂവികസനം

MBN 33/18-19

WC/2305076 െചറുകിട നാമമാ�ത
കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ
ഭൂവികസനം

MBN 34/18-19

കവർേപജ് കവർേപജ് ഉ�ായിരു� .ു

വാർഷിക മാ�ർസർ�ുലർ �പകാരം
ഉ�ത്ആയിരു�ി�.

െച�് ലി�് ഓഫ് േഡാ�ുെമൻററ കാണുവാൻസാധി�ി�

എ�ിേമ�് േകാ�ി ഉ�ായിരു� .ു

ജനകീയ ഭാഷയിലു�എ�ിേമ�്
ആയിരു�ി�.



സാേ�തികഅനുമതി സാേ�തികഅനുമതി കാണുവാൻ
സാധി��

ഭരണാനുമതി

ഭരണാനുമതി കാണുവാൻസാധി��.

സംേയാജിത പ�തി ആയിരു�ി�

മ�ർ േറാൾ കാണുവാൻസാധി��.

െവ�ി തിരു�ലുകൾ ഉ�ായിരു� .ു

വാർഷികകർ�പ�തി കാണുവാൻസാധി�ി�

േജാലിആവശ�െ���െകാ�ു�
അേപ�

ഉ�ായിരു�ു

സാധനസാമ�ഗികൾ വാടക ലഭി�ു�തായി കാണുവാൻ
സാധി��



െവജ് ലി�് ഉ�ായിരു�ു

3ഘ� േഫാേ�ാ കാണുവാൻസാധി�ി� ഇ�

ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാ ഉ�ായിരു� .ു

േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�് കാണുവാൻസാധി�ി�

ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽകെ��ിയവിവര�ൾ

Observations Solutions

ൈജവേവലി കാണുവാൻസാധി�ി� കൂടുതൽനാൾ നീ�ു നിൽ�ു�
െചടികൾ െവ�് പിടി�ാൻ �ശമി�ാം.

പശു ഇ�ാ�വീ�ിൽ കാലിെ�ാഴു�്
ആരംഭി�ിരി�ു�ു

ആവശ�മു� �പവർ�ിആവശ�മു�ത്
െച��ക.



ത�ാറാകണെമ�ുംഅധികമായി
െചയ്തിരി�ു�ു

അധ�ാനഭാരംഅധികമാകു�ഇ�രം
�പവർ�ികൾ ഉേപ�ി�ുക.

ആവർ�നസ�ഭാവമു� �പവർ�ികൾ
ആണ് െചയ്തിരി�ു�ത്

ഇ�രം �പവർ�ികൾ
ആവർ�ി�ാതിരി�ുക

ചില വീടുകളിൽകൃഷിേ�ാ��ിൽ
കൃഷി കാണുവാൻസാധി�ി�

ആവശ�മു�വർ�് മാ�തം കൃഷി തടം
നിർ�ി�� െകാടു�ുക

ചിലയിട�ളിൽ മൺക�ാല
േശാചനീയമായഅവ�യിൽആണ്

മൺക�ാലഈട് നിൽ�ു� രീതിയിൽ
അടി�� ഉറ�ി�ുക

മഴ�ുഴികൾ ചില�ല�ളിൽകൃഷി
െചയ്തതായി കെ��ി

Plantation pitആവശ�മു�ിട�്
plantation pitകൾ മാ�തം െചയ്തു
െകാടു�ുക

ഡിസ്േ� േബാർഡ് ഒരു �പവർ�ിയിലും
െവ�ി�ി�.

ഡിസ്േ� േബാർഡ് പ�ായ�ിൽ
നി�ും െവ�� െകാടു�ുക

ഭൂ�പകൃതിഅനുസരി�് ഉ� േജാലിയ�
െചയ്തിരി�ു�ത്

ഭൂ�പകൃതി�്അനുസരി�് േജാലി
െച��ക

റബറിന് ഇടയ്�് കൃഷി�് തടം
ഒരു�ിയതായി ക�ു

ഇ�രംഅനാവശ�മായ �പവർ�ികൾ
െച�ാതിരി�ുക.

ഒരു ഗവൺെമൻറ്ഓണേററിയം
വാ�ു�വ��ി െതാഴിലുറ�ിൽ
�പവർ�ി�ു�ു

ഇ�രം സാഹചര��ിൽ ഗവൺെമൻറ്
ഉേദ�ാഗ�ിൽനി�ും ലീവ് എടു�ുക.

േഫാ�സ് �ഗൂ�് ഡിസ്കഷൻഇൽനി�ുംഅറിയുവാൻകഴി�്വിവര�ൾ.

 െതാഴിലി�ായ്മ േവദെ�കുറി�് െതാഴിലാളികൾ�്അറിവി�ായിരു� .ു

 100 െതാഴിൽ ദിന�ൾ േനടിയ ഭൂരിഭാഗം െതാഴിലാളകൾ ഉ�ായിരു� .ു

 5കിേലാ മീ�റിൽ കൂടുതൽ േപായി േജാലി െചേ��അവസര�ിൽ
യാ�താബ�കുറി�്ആർ�ുംഅറിയി�ായിരു� .ു

 കുടിെവ�സൗകര�ം,തണൽ, �കഷ്സൗകര�ം,ഇവ ഒ�ുമി�.



 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ േജാലി കി�ാറി�.

 നഷ്ടപരിഹാര�ിന് കുറി�്ആർ�ുംഅറിയി�ായിരു� .ു

 നഷ്ടപരിഹാര�ിന്എ�ാ െതാഴിലാളികള�ം േപാകും എ�് ഉറ��നൽകി.

 പ�്അവകാശ�െളകുറി�് യാെതാരുഅറിവും ഇ�ായിരു� .ു

 ഡിസ്േ� േബാർഡ് ഒരിട�ും െവ�ാറി�എ�് െതാഴിലാളികൾ
വ��മാ�ി.

 ഒരു പിരിവും നട�ു�ി�എ�് െതാഴിലാളികൾ പറ� .ു

 ഒരു േജാലി�ായി �പേത�കംആവശ�െ�ടാറി�.

 VMC െയകുറി�്അറിവി�ായിരു� .ു

 VMCആറുമാസം കൂടുേ�ാൾ മാറു�ി�.

 േമ� മാറു�ി� കാരണം മ�� െതാഴിലാളികൾ െമ�മരകൻ
താ�ര�െ�ടു�ി�.

As Per M Book

WC/2305077

No. L B D Volume Rate Total
Cost

ൈജവേവലി 1260 1.5 1890 8.13 15365.70



മൺക�ാല 1140 0.5 0.75 427.5 192.76 82404.9

Type 1കുഴി 900 0.7 0.7 0.5 220.5 105.69 23304

Total Amount = 121075

As Per Field



Total Amount = 35589

Money Lost = 121075-35589

=85486

As Per M Book

No. L B D Volume Rate Total
Cost

മൺക�ാല 1 725 0.5 0.4 145 192.76 27950

Type 1കുഴി 295 0.7 0.7 0.5 72.275 105.69 7639



No. L B D Volume Rate Total Cost

ൈജവേവലി 1 948 1.6 1516.8 8.13 12331.584

മൺക�ാല 1 1128 0.5 0.75 423 192.76 81537.48

കുഴി 920 0.8 0.7 0.5 225.4 105.69 23822.52

Total Amount = 117691.584

As Per Field



No. L B D Volume Rate Total

മൺ
ക�ാല

1 630 0.45 0.6 170.1 192.76 32788.476

കുഴി 373 0.7 0.7 0.5 91.38 105.69 9658.48

Total Amount = 42446.956

Money Lost = 117692-42447

= 75245

Total Money Lost = 85486+75245

= 160731

�ഗാമസഭനട�ിയതിന് ഭാഗമായികി�ിയവിവര�ൾ

 ഭൂ�പകൃതി�്അനുേയാജ�മായ േജാലി െതാഴിലാളികൾ
നിർേ�ശി�ാലുംഅത് േ�ാ�ിൽനി�്കൃത�സമയ�് മ�്
േറാൾഅടി�് നൽകു�ി�.

 ജനകീയഎ�ിേമ�ിന് പകരം െതാഴിലാളികൾ�്അവർ�്
േവ�നിർേ�ശ�ൾകൃത�മായിആയിനൽകാറുെ��് AE
വ��മാ�ി.

 ജനകീയഎ�ിേമ�്എഴുതി നൽകാൻബു�ിമു�ുകൾഉ�്
സ്ക�ൂറിൽനി�്അതിെ� copyലഭ�മാ�ണെമ�്അവർ



അഭ�ർ�ി�ു.

 ൈജവേവലി�് 8.13 രൂപനിര�ിൽആണ്നിർ�ി�ു
െകാടു�ു�ത.്ഈവില�ു�േജാലി െതാഴിലാളികൾ
െച�ു�ു�.്അത്നിലനിൽ�ാ�ത്അത് തരു�
നിര�ിന് �പശ്നം െകാ�ാെണ�് AEപറ�ു.

 േപാരുവഴി പ�ായ�ിൽമ��ുംകരവാർഡിൽ
മഴ�ുഴിയുെടയുംൈജവേവലി യുെടയുംആവശ�ംഇ�
എ�് െമ�ർവ��മാ�ി.

 കൃഷിഭൂമി ഒരു�ി െകാടു�ലാണ്ഇേ�ാൾ െതാഴിലുറ�ിൽ
െചയ്തുെകാ�ിരി�ു�ത.്ആഭൂമിയിൽകൃഷി
െച�ു�തിന് േവ�ികൃഷി ഭവെനേയാ കുടുംബ�ശീയുെട
സമൃ�ി പ�തി േപാലു�സംേയാജിതപ�തികൾ
ഉൾെ�ടു�ണംഎ�് െമ�ർവ��മാ�ി.

 ആറുമാസ�ിെലാരി�ൽവ�ുനിർേ�ശ�ൾനൽകി
ഹരിത േകരളംതിരി�ു മട�ുകയാണ് െച�ു�ത.്അതിനു
േമലു�തുടർനടപടികൾസ�ീകരി�ാറി�എ�് AE
വ��മാ�ി.




















