
മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തി
േസാഷ�ൽഓഡി� റ്ിേ�ാർ�്

ജി� : െകാ�ം
േ�ാ� :് ശാസത്ാംേകാ� േ�ാ�്

പ�ായ�:്ശാസത്ാംേകാ� പ�ായ�്
വാർഡ:് 3,സിനിമാപറ� ്

േസാഷ�ൽഓഡി� െ്സാൈസ�ി, േകരളം(MGNSASK)
ര�ാം നില, CWCബിൽഡിങസ്്

LMS േകാ�ൗ� ,്പാളയം,വികാസ ഭ്വൻ (പി ഒ)
തിരുവന�പുരം 695033
േഫാൺന�ർ  0471 2724696

ഇ െമയിൽ : keralasocialaudit@gmail.com



ആമുഖം    
           അവിദഗ ്�കായിക േജാലികൾ െച���തിന ്സ��തയു� �പായപൂർ�ിയായ
അംഗ�ൾ ഉൾ െ�ടു� �ഗാമീണകുടുംബ�ിന ്ഒരുസാ��ികവർഷ�ിൽ 100
ദിവസെ�െതാഴിൽ ഉറ�ാ�ു�തിനു�നിയമമാണ േ്ദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്
നിയമം-2005 National Rural Employment Guarantee Act (NREGA).ഈനിയമ�ിെ�
അടി�ാന�ിലാണ ്ഈപ�തി �പവർ�ി�ു�ത.് 2005 െസപ�്ംബറിൽ ഇ��ൻ
പാർലെമ� പ്ാസാ�ിയഈനിയമം െസപ�്ംബർ 7 ന ്നിലവിൽ വരികയുംജ�ു -
കാശമ്ീർ ഒഴിെകയു�ഇ��യിെലഎ�ാ സം�ാന�ളിലുംബാധകമാ�ുകയും െചയത്ു.
തുട��ിൽഇ��യിെല 200ജി�കളിൽ മാ�തമായിരു�ു �പാബല��ിൽവ�െത�ിലും
2008ഏ�പിൽ 1 മുതൽ രാജ�െ�മുഴുവൻജി�കളിേല�ുംഈപ�തി വ�ാപി�ി��.

  പ�തിയുെട  ലക ്ഷ�ം :  
അവിദഗ�് െതാഴിലാളി കുടുംബ�ൾ� െ്താഴിൽസുര�ിതത�ം ല��മാ�ിയി���ഈ
പ�തിയിൽ ഒരു കുടുംബ�ിന ്ഒരുസാ��ികവർഷം 100 െതാഴിൽ ദിന�ൾസ��ം
നാ�ിൽ ഉറ�� നൽകു�േതാെടാ�ം; ഉതപ്ാദന വർ�നവ,്�ിരആസത്ി സൃഷട്ി�ുക,
പരി�ിതി സംര�ണം,ജീവിത നിലവാരം ഉയർ�ുകഎ�ീ ല���ള�ം ഉ�.്ഈ
പ�തിയിൽ, �ഗാമസഭകള�െട വർ�ി� പ�ാളി�ം കൂടാെത,സാമൂഹികഓഡി�ിംഗ,്
പ�ാളി�ആസൂ�തണം, നട�ി�ിലും േമൽേനാ��ിലും തേ�ശ�ാപന�ള�െട
വർ�ി� ഉ�രവാദി�ംഎ�ീകാര��ളാൽജനകീയമായഅടി�റ നിലവിൽ വരു� .ു
െതാഴിലിനു� മൗലികാവകാശവും, മിനിമം കൂലിയും,സ�്തീകൾ�ുംപുരുഷ�ാർ�ും
തുല�േവതനവും ഉറ�� നൽകു�ുഎ�സവിേശഷതയുംഈപ�തിയുെട �പധാന
ഗുണ�ളാണ ്.ഈപ�തി േക��സം�ാനസർ�ാരുകള�േടയും �തിതല
പ�ായ�ുകള�േടയും, െപാതുജ�ള�േടയുംസഹകരണേ�ാെടയാണ ്നട�ിലാ�ു�ത.്
കൂടാെതഈപ�തി നട�ി��മായി ബ�െ�� ഒ�നവധി ചുമതലകള�ം
ഉ�രവാദി��ള�ംപാലിേ��വയായി���.്
േക�� െതാഴിലുറ� ക്ൗൺസിൽ, േക��െതാഴിലുറ� ഫ്� എ്�ിവയുെട രൂപവതക്രണം.
സം�ാന െതാഴിലുറ� ക്ൗൺസിൽ,സം�ാന െതാഴിലുറ� ഫ്� എ്�ിവയുെട
രൂപവതക്രണം. െതാഴിൽ രഹിതഅലവൻസ വ്ിതരണം, െതാഴിലിനിെടസംഭവി�ു�
അപകട�ൾ� ച്ികി�ാസഹായം. െതാഴിലിനിെടയു�ാകു� മരണ�ിന ്25,000/- രൂപ
എകസ്േ്�ഗഷ�, ചികി�ാ െചലവുകൾഎ�ിവയുെട നിർ�ഹണം.
െതാഴിൽ�ല�ളിൽകു�ികെള പരിചരി�ു�തിന ്സൗകര�ം,കുടിെവ�ം, �പാഥമിക
ചികി��ായു� മരു�ുകള�െടസ�ീകരണം. േജാലിയുെട േമാണി�റിംഗ,്
മൂല�നിർ�യംഎ�ിവയുംസം�ാന�ിെ�ചുമതലകളിൽ െപടു�വയാണ ്.
ഓേരാ ജി�യിേല�ുംആവശ�മായ ജി�ാ േ�പാ�ഗാം േകാർഡിേന�െറ നിയമി�ു�ത്
അതത സ്ം�ാനസർ�ാറുകൾആണ.്ജി�ാ കളകട്ർ,  ജി�ാ പ�ായ� ച്ീഫ്
എകസ്ിക���ീവ ഓ്ഫീസർ,ത�ുല� റാ�ിലു� ഉേദ�ാഗ�ർതുട�ിയവരിൽആര ്
േവണെമ�ിലും ജി�ാ േ�പാ�ഗാം േകാർഡീേന�ർആകാവു�താണ ്.ഇ�രം
ഉേദ�ാഗ�ർ�ാണ ്പ�തിയുെട നിർ�ഹണ�ിേ�യുംഏേകാപന�ിേ�യുംചുമതല.
നിർ�ഹണഏജൻസികള�െട പ�തികൾ� ജ്ി�ാ പ�ായ�ാണ ്അംഗീകാരം
നൽേക�ത.്ഓേരാ വർഷവും െതാഴിലിനു�ബജ� ത്�ാറാ�ൽ,അംഗീകാരം
ലഭ�മാ�ൽ, പ�തിയുെട �പവർ�ന�ള�െടഏേകാപനംഎ�ിവ ജി�ാ േ�പാ�ഗാം
േകാർഡിേന�റുെട േനതൃത��ിലാണ ന്ട�െ�ടു�ത.്



�ഗാമപ�ായ�ുകള�െട പ�തി നിർേ�ശ�ള�െടഏേകാപനം,അവെയ േ�ാ�്
പ�ായ�ിെ�നിർേ�ശ�ള�മായി സമന�യി�ി� േ്�ാ�ത്ല പ�തി
നട�ിലാ�ു�തിെ�ചുമതല േ�ാ�ിെല േ�പാ�ഗാംഓഫീസർ�ാണ ്.
െതാഴിലവസര�ള�ംഅതതു �പേദശ�ളിെല െതാഴിലിനു�ആവശ�വും ത�ിൽ
െപാരു�െ�ടു�ുേ�ാഎ� പ്രിേശാധി�ുക, പണ�ിെ�കണ�ുകൾസൂ�ി�ുക,
�ഗാമസഭാമുഖാ�രംസാമൂഹ�ഓഡി� ന്ട�ുക,അതിൽ ഉ�യി�െ�ടു�
ആേ�പ�ളിൽ നടപടി സ�ീകരി�ൽതുട�ിയവയും േ�ാ� േ്�പാ�ഗാംഓഫീസറുെട
ചുമതലകൾആണ ്.കൂടാെത െതാഴിലിനായി രജി�ർ െച�െ�ടു�അേപ�കരുെട
ഏേകാപനവും േ�ാ� േ്�പാ�ഗാംഓഫീസറുെട ചുമതലകളിൽ ഉൾെ�ടു�വയാണ ്.
പ�തിയുെട ഗുണേഭാ�ാ�െളകെ��ു�തിേല�ാവശ�മായസഹായ�ൾ,
വികസന �പവർ�ന�ള�െട ശുപാർശ,സാമൂഹ�ഓഡി� ന്ട�ുകഎ�ത �്ഗാമസഭകൾ
വഴിയാണ ്നട�െ�ടു�ത.്
പ�ായ�ുതല�ിലു��ാപന�ളാണ ്പ�തിയുെടആസൂ�തണം, നട�ി�്
എ�ിവയുെട മുഖ�അധികാരി.കൂടാെതഏെ�ടു�ുവാൻകഴിയു�എ�ാ േജാലികള�െട
പ�ികയും,അതിനു�വികസനപ�തിയും �ഗാമപ�ായ�ത്�ാറാേ��വയാണ ്.
േ�ാ� പ്�ായ� �്ഗാമപ�ായ�ുകള�െട പ�തികൾ� ന്ൽകുകയും ;ജി�ാ
പ�ായ�ിെ�അനുമതി�ായി നൽകുകയും ,അതിെ�അംഗീകാര�ിനു േശഷം
നിർ�ഹണ�ിനായി നൽകുകയും േവണം.
അ�ൗ�ുകള�െടസൂ�ി�,് മ�ർ േറാളിേ�യുംസാധങള്�േടയുംസൂ�ി�,്വിദഗ�്/
അവിദഗ�് െതാഴിലാളികള�െട േവതനവിവര�ൾ �പവർ�ികള�െടഅളവ്
തി�െ�ടു�ു�തിെ�ഘടന, പണം നൽകൽതുട�ിയകാര��ളിൽസുതാര�തയുംഅവ
ജന�െളഅറിയി�ുക,തുട�ിയവഈപ�തിയുെടസവിേശഷതകളിൽ െപടു� .ു
കൂടാെതബാ� അ്�ൗ� വ്ഴിേയാ േപാ� ഓ്ഫീസ വ്ഴിേയാ േജാലി�ാർ�ു� േവതനം
നൽകു�തിനു�ാ സാധ�തയുംഈനിയമ�ിൽപറയു� .ു
സ�്തീ-പുരുഷ�ാർ� മ്ിനിമം കൂലി (271/- രൂപ)തുല�േവതനം ഉറ� ന്ൽകുെമ�തുംഈ
പ�തിയുെട മാ�തം �പേത�കതകളിൽ െപടു� .ു നിര�രം െപാതുജന ജാ�ഗത�ായ്
സാമൂഹികഓഡി� ന്ട�ുകഎ�തുംഈനിയ�ിേ�യുംപ�തിയുേടയും �പധാന
സവിേശഷതകൾആണ ്.              േസാഷ�ൽ    ഓഡി�  ്    േസാഷ�ൽഓഡി� േ്ദശീയ
�ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തി �പകാരം �ഗാമപ�ായ� �്പേദശ� ന്ട�ിലാ�ു�എ�ാ
�പവൃ�ികള�ം േസാഷ�ൽഓഡി� വ്ിേധയമാ�ണെമ�നിയമ�ിെല 17 ര�ാം വകു�്
നിഷക്ർഷി�ു� .ു പ�തി �പവർ�നെ���ിയും െപാതു ധനം െചലവഴി�ു�ത പ്�ിയും
പൗരസമൂഹം നട�ു�പരസ�വും സ�ത��വുമായ പരിേശാധനയാണ േ്സാഷ�ൽഓഡി�.്
െതാഴിലുറ� ന്ിയമ�പകാരം വർഷ�ിൽ ര�ുതവണ േസാഷ�ൽയൂണി� �്ഗാമസഭകൾ
എ�ാ വാർഡിലും നടേ��താണ.് േസാഷ�ൽഓഡി� �്ഗാമസഭ നവസാമൂഹിക
കണെ�ടു� എ്�തിലൂെട ഉേ�ശി�ു�ത.് �പവർ�ി�ല�ൾഅഥവാ വർ�്
ൈസ��കൾ േനരി� സ്�ർശി�� െതാഴിലുറ� െ്താഴിലാളികൾഓടും നിർവഹണ
ഉേദ�ാഗ�േരാടുംഅഭിമുഖം നട�ിയതിലൂെട യും ലഭ�മായ േരഖകള�െട വിശദ
പരിേശാധനയിലൂെടയും ലഭി�ു�വിവര�െള േ�കാഡീകരി� �്ഗാമസഭകള�െട െപാതു
സമൂഹെ�അറിയി�ുകഎ�താണ.്ഇ�പകാരം ലഭി�ു�വിവര�ള�െടയും
�ഗാമസഭകളിൽ ഉയരു� െതാഴിലുറ� െ്താഴിലാളികള�െടഅഭി�പായ�ള�െടയും
നിർ�ഹണഉേദ�ാഗ�രുെടഅഭി�പായ�ള�െടഅടി�ാന�ിൽ മഹാ�ാഗാ�ി
േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തിയുെട നട�ി�ിെലസുതാര�തയും ഉ�രവാദിത�വും
 എ�താണ േ്സാഷ�ൽഓഡി� അ്ഥവാ കണെ�ടു� ല്��മിടു�ത.്വസത്ുതാപരമായ
കെ��ലുകൾ ലൂെട െതാഴിലുറ� പ്�തിയുെട ഗുണേഭാ�ാ�ളായ
�ഗാമീണജനതയുെട ഉ�മന�ിനുംപ�തിയുെട െമ�െ�� �പവർ�ന�ിനും േസാഷ�ൽ



ഓഡി� സ്ാധ�മാകു� .ു.                    േസാഷ�ൽഓഡി� �്പ�കിയ : 
 (1)പ�ാ�ലം ഒരു�ൽ  :    
     േ�ാ� ത്ല�ിലും    �ഗാമ പ�ായ�ത്ല�ിലും നിർവഹണഉേദ�ാഗ�ർ
പ�ായ� െ്സ�ക�റി മ�� നിർ�ഹണഉേദ�ാഗ�ർ,  തുട�ിയവരുമായി കൂടിയാേലാചി�്
   തുടർ �പ�കിയകൾആസൂ�തണം െച��കയും േസാഷ�ൽഓഡി� ത്ീയതി
നി�യി�ുകയും െച���ു   .                   (2)ഫയൽപരിേശാധന :
          േസാഷ�ൽഓഡി� �്പ�കിയആരംഭി�ിരി�ു�തീയതി� മ്ുൻപു�ആറു മാസ
കാലയളവിൽ വാർഡിെലഫയലുകൾ,  എ�ിേമ�,്  അേതാെടാ�ംഅനുബ�േരഖകള�ം
സൂ�മ്മായി പരിേശാധി�ു� .ു                   (3)   �പവർ�ി തല പരിേശാധന:
     ഓേരാ �പവർ�ിയുംഎ�ിേമ�ിൽ �പതിപാദി�ു�അളവിലും നട�ിലാ�ിയി���്
എ�ുംഗുണഫല�ിന വ്�ാപത്ി തി�െ�ടു�ുക��ം      െതാഴിലിട�ളിൽ
െതാഴിലാളികൾ�ആ്വശ�മായആനുകൂല��ള�ം ലഭി�ി��േ�ാ എ� പ്രിേശാധി�ു� .ു  
                    (4)വീട വ്ീടാ�രം ഉ�വിവര േശഖരണം:

 പ�തി ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട വീട വ്ീടാ�രം െച� േനരിൽക� പ്�തിയുെട
നിർവഹണെ�  കുറി��ം ഗുണഫലെ�കുറി��മു�അഭി�പായ�ള�ംനിർേ�ശ�ള�ം
സ�രൂപി�ു� .ു 
(5) െതളിവ േ്ശഖരണം:
               ഫയൽപരിേശാധന, �പവർ�ി�ലപരിേശാധന,  വീടുവീടാ�രം ഉ�
വിവരേശഖരണംതുട�ിയഓഡി� �്പ�കിയ കെ��ലുകള�െട വസത്ുനിഷഠ്മായ െതളിവ്
േശഖരണം നട�ു� .ു
(6)സാമൂഹിക േബാധവൽ�രണം:
           സാമൂഹ� ഇടെപടലുകളിലൂെട പ�തി വിജയം ഉറ�� വരു�ി പൗരേബാധം
ഉയർ�ുകയും േസാഷ�ൽഓഡി� �്പ�കിയ വിജയി�ി�ുകയും െച���തിനാവശ�മായ
േബാധവൽ�രണ �പവർ�ന�ൾനട�ിലാ�ു� .ു
(7) റിേ�ാർ� ത്�ാറാ�ൽ
            േസാഷ�ൽഓഡി� �്പ�കിയയിെലകെ��ലുകള�ം നിഗമന�ള�ം, നിർേ�ശ�ള�ം
േസാഷ�ൽഓഡി� �്ഗാമസഭയിൽ ചർ� െചയത്അംഗീകാരം നട�ു�തിനാവശ�മായകരട്
റിേ�ാർ� ത്�ാറാ�ു� .ു
(8) േസാഷ�ൽഓഡി� �്ഗാമസഭ
       പ�ാ�ലം ഒരു�ൽചർ�യിൽ നി�യി�െ�� ദിന�ിൽസൗകര��പദമായ
�ല� �്ഗാമസഭ േചർ� ക്രട റ്ിേ�ാർ� അ്വതരണവും, നിർേ�ശ�ള�ം,തിരു�ൽ
 �പ�കിയകള�ം,അംഗീകാരം േനടിെയടു�ുകയുംതുടർനടപടികള�ംൈകെ�ാ��� .ു
(9)അനുബ�നടപടികൾ(ആ�ൻേട�ൺ)
       േസാഷ�ൽഓഡി� �്ഗാമസഭയിൽഎടു�  തീരുമാന�ള�െടയും നിർേദശ�ള�െടയും
അടി�ാന�ിൽഎടു�അ്നുബ�നടപടികൾഅടു� േസാഷ�ൽഓഡി�്
�ഗാമസഭയിൽ ചർ� െച��� .ു

ശാസത്ാംേകാ� പ�ായ� ്
       
ചരി�തം 

െകാ�ം ജി�യുെട വട�ുപടി�ാറു ഭാഗ�ായി കരുനാഗ��ി െടൗണില ് നി� ഏ്താ�്
11കി.മീ.കിഴ�ുമാറി ശാസത്ാംേകാ� പ�ായ��്ിതിെച��� .ു 1962-ല ് ആണ്
ശാസത്ാംേകാ� പ�ായ�ു രൂപംെകാ�ത.്അതിനുമു� ഈ് �ഗാമം



േപാരുവഴിപ�ായ�ിെ� ഭാഗമായിരു� .ു പ�ായ�ിെ�ആദ�െ� �പസിഡ�്
െകാ��തു�ില ് േഗാപാലപി�യായിരു� .ുഅ�ൈ്വസ �്പസിഡ�ായിരു�
എ.ഹമീദുകു� പ്ി�ീട ദ്ീര ് ഘകാലം �പസിഡ�ായി �പവര ് �ി��. 1982 ല ്
പ�നംതി� ജി� രൂപീകൃതമായേ�ാള ് അ�ു�ായിരു�കു��ൂര ് താലൂ�്
വിഭജി�െ���.ശാസത്ാംേകാ�,ൈമനാഗ��ി, പടി�ാെറ��ട, േപാരുവഴി,ശൂരനാട്
െത�,്ശൂരനാട വ്ട� എ്�ീഏഴുപ�ായ�ുകള ് േചര ് �താണ പ്ുതിയ
കു��ൂര ് താലൂ�.്കു��ൂര ് താലൂ�ില ് മു�ു�ായിരു�ബാ�ി ഭാഗ�ള ്
പ�നംതി� ജി�യുെട ഭാഗമായഅടൂര ് താലൂ�ില ് കൂ�ിേ�ര ് �ു.കു��ൂര ്
താലൂ�ിെ�ആ�ാനം ശാസത്ാംേകാ�യാണ.് േകരള�ിെല ഒരു െഹല ് �്
റിേസാര ് �� കൂടിയായഈ �ഗാമംഎ�ിയാെലാടു�ാ�ചരി�തവിസമ്യ�ള�െട േകദാര
ഭൂമിയാണ.് ഒേ�െറ ചരി�തസാംസക്ാരിക നായക�ാര ് നേവാ�ാന�പ�ാന�ളില ്
പെ�ടു� ന്ാടിെ�യ�സ ഉ്യര ് �ാന ് �ശമി�ി���.് “േകാേ�പീലി”യും
“േകാേ�െല�ിമി”യും മണ ് മറ�ുേപാെയ�ിലും ഇ�ുംമി�ുകളായി
ജനഹൃദയ�ളില ് അേവേശഷി�ു� .ുചരി�ത�പാധാന�മു� പാര�ര��ിനും
�പാചീനതയ�്ും േപരുേക�താണ �്ശീധര ് �ശാസത്ാവിെ� േകാ�യായശാസത്ാംേകാ�.
പ� ക്ായംകുളം രാജാവിെ�അധീനതയില ് െപ� �പേദശമായിരു�ുശാസത്ാംേകാ�.
തിരുവിതാംകൂര ് രാജാവായിരു� മാര ് �ാ�വര ് �മഹാരാജാവ ക്ായംകുളം
രാജാവിെന േതാല ് �ി� ക്ായംകുളം തിരുവിതാംകൂറിെ� ഭാഗമാ�ിയേ�ാള ്
ശാസത്ാംേകാ� തിരുവിതാംകൂറിെ� ഭാഗമായി മാറി. േകരള�ിെ�തനതുകലാ സ��ും,
അനുഷഠ്ാനകലയുമായകഥകളിയ�്ും കര ് �ാടകസംഗീത�ിനും �പസി�മായ
�പേദശമാണ ശ്ാസത്ാംേകാ� പ�ായ�ിെല മുതുപിലാ�ാട.്      
 
WARD: 3  സിനിമാപറ� ്

FILE NO : 1

Name of Work : ഭൂവികസന  �പവൃ�ികൾ 
Work  code : WC/295641
Ward no : 3,  സിനിമാപറ� ്
Work started date : 28/11/2018
Work end date : 28/12/2018
Estimated cost : 399580
Expenditure : 321464
No. Of muster roll : 4

ഫയൽപരിേശാധനയിൽകെ��ിയവിവര�ൾ:

>കവർേപജ്

* AMC �പകാരമു�കവർേപജ ആ്യിരു�ു
* �പവർ�ിയുെടസീരിയൽന�ർഇ�.
*ജിേയാ ടാഗ േ്സാഷ�ൽഓഡി� എ്�ിവയുമായി ബ�െ��  വിവര�ൾ ഒ�ുംതെ�യി�.

>െച� ല്ി�്



* Documents െ� േപജ ന്�ർ േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�. മെ��ാ വിവര�ള�ം
ഉ�ായിരു�ു

>ഫയൽ �ടാ�ിംഗ േ്ഫാം

*ഫയൽ �ടാ�ിംഗ േ്ഫാം കാണാൻകഴി�ു
*വീ�ിലി വാലുേവഷൻസർ�ിഫി�� ഉ്�്
*ആ�ൻ�ാനിെലയൂണിക ഐ്ഡി ഇ�
>ഡിമാൻഡ േ്ഫാം
*ൈക�� ര്സീത ഉ്�.്
* 73 െതാഴിലാളികൾ �ഗൂ� ആ്യി�ാണ അ്േപ�നൽകിയിരി�ു�ത്
* െവ�േപ�റിൽത�ാറാ�ിയഅേപ�യിൽ െതാഴിലാളികള�െട േപര,് ഒ�,്  െതാഴിൽ
കാർഡ ന്�ർഎ�ിവകൃത�മായിരു� .ു
>വർ�അ്േലാേ�ഷൻ േഫാം കൃത�മായിരു� .ു
>േ�പാജക�് മ്ീ�ിംഗ േ്കാ�ിസൂ�ി�ിരു� .ു
>എ�ിേമ�്
*ഡീൈ�ൽഡ ഉ്�.് 
*കവർേപജ ഉ്�ായിരു� .ു (സീൽഇ�)
*ജനകീയഎ�ിേമ� ഇ്�. 
*അബസ്�്ടാകട് എ്�ിേമ� ഉ്�(്സീൽഇ�)
*എ�ിേമ� റ്ിേ�ാർ� ഇ്�

െടകന്ി�ൽ  അനുമതി ഉ�.് 

അഡമ്ിനിസേ്�ട�ീവ അ്നുമതി ഉ�.് 

സംേയാജിത പ�തിെയകുറി���വിവര�ൾഫയൽഇ�ായിരു� .ു 

ഇ  മ�ർ േറാൾ 
*4 muster rollilumഎംബു� ന്�ർ, േപജ ന്�ർഎ�ിവക�ി�. 
* കാർഡ്  ഉടമയുെട ഒ�,് ദിവസേവതനം,  പണിയായുധ�ള�െട വാടക എ�ിവ
േരഖെ�ടു�ിയിരു� .ു 

wage ലി�്
* Wage ലി� ക്ൃത�മായിരു� .ു 

FTO & െമ�ീരിയൽ FTOഇ�. 

Royalty ആയി േറഷൻ കാർഡ്േകാ�ി, കരമട� േകാ�ി എ�ിവ ഫയൽ
സൂ�ി�ിരു� .ു 

3  ഘ��ിെലയും േഫാേ�ാ കാണാൻകഴി�ി�. 

വർ� ക്ം�ീഷൻ സർ�ിഫി��ിൽ AE യുെട ഒ� ഉ്�ായിരു�ു  എ�ാൽ സീൽ



ഇ�ായിരു� .ു

Mബു�ിൽ െടകന്ി�ൽ authorityude ഒ�,്സീൽ ഉ�.് 
GEOTAG േഫാേ�ാ�ഗാഫ  ്എ�ിവഇ� 

ൈസ�  ്ഡയറിഉ� .്അതിൽ െതാഴിലാളികള�െടസാ��പ�തം ഉ�ായിരു� .ു 

vmc യുെട റിേ�ാർ� ്ൽ ക�ി�ിയുെട േപരും  മ�� വിവര�ള�ം േരഖെ�ടു�ിയിരു� .ു
പ�തിയുെട �പേയാജനെ�പ�ി റിേ�ാർ� െ്ചയത്ിരു� .ു

FILE : 2

Name of work : ഭൂവികസന പ�തി
Work code: WC/295642
Ward : 3 cinemaparambu
Village : sasthamcotta
Work start date : 07/02/2019
Work end date: 08/03/2019
Estimated cost : 399580
Expenditure  : 321183
Number of muster roll : 3
ഫയൽ verify െചയത്തിൽ നി�ുംകെ��ിയവിവര�ൾ :

>കവർേപജ്
# AMC �പകാരമു�കവർേപജ ആ്യിരു� .ു
# ജിേയാ ടാഗ,് േസാഷ�ൽഓഡി�  ്എ�ിവയുമായി ബ�െ�� വിവര�ൾഇ�.
# �പവർ�ിയുെടസീരിയൽന�ർഇ�.

>checklist
# േപജ ന്�ർ ഇ�
>ഫയൽ trading േഫാം ഉ�ായിരു�  ു
#ആ�ൻ�ാനിെലയൂണീക ഐ്ഡി ഇ�ാരു� .ു 
>വർ� ക്ം�ീഷൻസർ�ിഫി�� ഉ്�ായിരു�  ു
#വർ� ്ഐഡി,സീൽ, wagesഇ�

>ഡിമാൻഡ േ്ഫാം :
#ഡിമാൻഡ േ്ഫാം ഉ�.് 
#െതാഴിലാളികൾ �ഗൂ� ്ആയി�ാണ  ്അേപ�ി�ിരി�ു�ത.്
#അേപ�യിൽ 53  െതാഴിലാളികള�െട േപര,്  െതാഴിൽ കാർഡ ന്�ർ, െമാൈബൽന�ർ,
മുതലായവകാണാൻകഴി�ു
#5കിേലാമീ�റിനു�ിൽതെ�െതാഴിൽ ലഭി�� #വർ�  ്അെ�ാേ�ഷൻ േഫാം ഉ� ്
#െ�പാജക�് ്മീ�ിങ േ്കാ�ി ഉ�.്
#െതാഴിലിനുഅേപ�നലക്ിയവെര�ാൾ  കൂടുതൽ േപർ െ�പാജക�് ്മീ�ിംഗൽ്
പെ�ടു�ു 



>െടകന്ി�ൽസാങഷ്ൻ
#TS  ഉ� ്
#ഓവർസിയർ,  െടകന്ി�ൽഎൻജിനീയർ, മ� അ്ധികാരികൾ  എ�ിവരുെട ഒ�്
ഉ�ാരു�  ു
 അഡമ്ിനിസേ്�ട�ീവ സ്ാങഷ്ൻ
#As ഉ� ്

# �ഗാമസഭ യുമായി ബ�െ�� ഒരു േരഖയുംകാണാൻകഴി�ി�
 േഫാേ�ാ�ഗാഫ ഒ്�ുംതെ�യി�
 FTOഫയലിൽസൂ�ി�ിരു�ു

 മ�ർ േറാൾ
#തിരു�ലുകൾ ഒ�ുംതെ�യി�
#കറക�് േ്ഫാർമാ�ിൽആയിരു�ു
# െതാഴിലാളികള�െട േപര,്കാർഡ ന്�ർ,  അ�ൻഡൻസ മ്ുതലായവകൃത�മായ
േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു
 Mബു� ് 
# ഭൂവുടമെയ�ുറി��ം  കരം ഒടു�ിയ രസീതിെ�യുംവിശദാംശ�ൾ ഉ�ായിരു�ു
# െമഷർെമ� േ്രഖെ�ടു�ിയിരു�ു
 ൈസ� ഡ്യറി ഉ�ായിരു�ു
 േറായൽ�ിആയി േറഷൻകാർഡ േ്കാ�ി,കരംഅട� രസീത േ്കാ�ി മുതലായവ
ഉ�ായിരു�ു

 േസാഷ�ൽഓഡി� റ്ിേ�ാർ� ്േകാ�ി ഇ�. 

ഫീൽഡ പ്രിേശാധനയിൽകെ��ിയവിവര�ൾ::
 

   മൺതി�കൾഇടിയാതിരി�ാൻ ഭൂവുടമകൾതെ�അത ഉ്റ�ി�ിരു�തായി
ചിലയിട�ളിൽകാണാൻസാധി��

 ഭുഉടമകളിൽ പലരുംസ�കാര�ആവശ��ിനായി ഇട�ിടിലുകൾ  എ�ാം
നിര�ാ�ിയതായി  കാണെ���.

 ഇട�ിടിൽ ഇടി�� നിര�ി പലയിട�ുംകൃഷി വ�ാപി�തായിആണ ക്ാണാൻ
സാധി�ത.്

 ഒരു മൺതി� നിർ�ി�ത ഇ്േ�ാൾ വഴി�ായി േവ�ിയാണ ഉ്പേയാഗി�ു�ത.്

 ചില  പുരയിട�ളിൽ ഇടതിടിൽ  ഒ�ുംതെ�പൂർ�വ�യിൽഇ�ാെതകാടുമൂടിയ
അവ�യിലായിരു� .ു

 ചില റ�ർേതാ��ിൽഇട�ിടിൽ ഉ�ായിരു�തായി പറയെ���.എ�ാൽ
അവയിെലാ�ുംതെ�അള�ാൻസാധി�ി�.



 ആ�പേദശെ�മ�ിെ�ഘടന മൺൈക�ാല�അ്നുേയാജ�മ�.

FOCUS GROUP DISCUSSION REPORT:

കാർഡിന അ്േപ�ി� 1്5 ദിവസ�ിനു�ിൽതെ�െതാഴിൽകാർഡ ല്ഭി��.A
െതാഴിലാളികൾ �ഗൂ�ആ്യി  ആണഅ്േപ�െകാടു�ത.്A
അ�ക്ിേലാമീ�ർ പരിധി�ു�ിൽആണഎ്�ാവർ�ും േജാലി ലഭി�ു�ത.്A
പ�ായ�ിൽനി�ുംഇേ�ാഴും �പഥമശു�ശൂഷകി��കൾ, ടാർേപാളിൻഎ�ിവA

ലഭ�മാണ.്എ�ാൽ െതാഴിലിട�ളിൽഎ�ാം തെ� ടാർേപാളിൻ ഉപേയാഗി�ാൻ
കഴിയു�ി�എ�ാണ െ്താഴിലാളികൾ പറ�ത.്
ഈവാർഡിൽൈസ�ിൽ െവ� അ്പകടം സംഭവി� ഒരു െതാഴിലാളി� പ്�ായ�ിൽA

നി�ുംധനസഹായം ലഭി�� എ� അ്റിയാൻകഴി� .ു
നിലവിൽ േവതനകുടി�ികയു�.്A
ൈസ��കളിെലഡിസേ്� േബാർഡ േ്മ� മ്ാർആദ�ംസ�യം െചയത്ു. പി�ീട്A

പ�ായ�ിൽനി�ുംഫ� ല്ഭി�� എ�ാണ പ്റ�ത.്
െതാഴിൽ�ലെ�സുര�ാ�കമീകരണ�ൾആയൈകയുറ,കാലുറഎ�ിവA

ലഭ�മായിരു� .ു
മുൻവർഷ�ളിൽ മഴ�ുഴി നിർ�ി�ത െ്കാ� ഒ്രു പരിധിവെരജലദൗർലഭ�ംA

കുറയ�്ാൻകഴി�ുഎ� െ്താഴിലാളികൾഅഭി�പായെ���.

നിർേ�ശ�ൾ
 
കാട മ്ൂടി�ിട�ു�വഴികൾ െതാഴിലുറ� പ്�തിയിൽ ഉൾെ�ടു�ി ഉപേയാഗേയാഗ�ംA

ആ�ണെമ� ജ്യ�ശീഎ� െതാഴിലാളി നിർേദശി��.
ഭു�പകൃതി� അ്നുസൃതമായി കൃഷികൾകൂടുതൽ െമ�െ�ടു�ണെമ�്A

െതാഴിലാളികൾ നിർേ�ശി��.
ഉപേയാഗശൂന�മായ പ�ായ�ക്ിണർ,ഓടകൾഎ�ിവ  വൃ�ിയാ�ണെമ�A

നിർേദശം ഉയർ� .ു
           
�പേദശെ�മ�ിെ�ഘടനയ�്  ്അനുസൃതമായ �പവർ�ികൾ െതരെ�ടു�ുക.u

ആസത്ി നിലനിൽേ��തിെ�  ആവശ�കതെയ��ി ഭുവുടമകൾ�അ്വേബാധംu
നൽകുക.

കൃഷി�ുേവ�ി മൺതി�കൾ നശി�ി�ാെതപകരം കാർഷിക പ�തികൾu
ആവിഷക്രി�ുക.

ആസത്ികൾ നിലനിൽ�ു� രീതിയിലു� �പവർ�ികൾഏെ�ടു�ുക.u

�പവർ�ി പൂർ�ീകരി�െ�ടു� മുറയ�് ഡ്ിസേ്� േബാർഡ�്ാപി�ുക.u

സഹായി�വർ



1.അ�ര.BRPശാസത്ാംേകാ� േ�ാ�്
2.വാർഡ െ്മ�ർ SINI
3.ശാസത്ാംേകാ� പ�ായ�എ്ൻആർഇജി ഉേദ�ാഗ�ർ
4.ശാസത്ാംേകാ� പ�ായ� െ്സ�ക�റി
5.േമ��മാർ

GRAMASABHA MINUTES
























