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

ജി� : െകാ�ം
േ�ാ� :് ശാസത്ാംേകാ� േ�ാ�്

പ�ായ�:്ശാസത്ാംേകാ� പ�ായ�്
വാർഡ:് 5, മുതുപിലാ�ാട ് 

േ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���ഈപ�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�.്ഈപ�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.്      
 

 

 ഫയൽപരിേശാധി�േ�ാൾകെ��ിയവിവര�ൾ:

       

ഫയൽ േവരിഫിേ�ഷൻ 
പ�ായ� :്ശാസത്ാംേകാ�
വാർഡ :് 5, മുതുപിലാ�ാട ്
Work code :(5)2-161310004/LD/246805
Work name:തരിശു ഭൂമി കൃഷിയ�് ഉ്പേയാഗമാ�ൽ
Work started:07/08/2018
Work end :01/11/2018
Estimate: 299747
Expenditure: 238569

Total no of muster roll in one file : 6

ഫയൽപരിേശാധനയിൽകെ��ിയവിവര�ൾ:::

✔*വർ�:്
വർ�ിെ� േപര,്വർ� േ്കാഡ,്വർ� പ്ൂർ�ീകരി� തീയതിഎ�ിവ



േരഖെ�ടു�ിയി���.്

✔*കവർ േപജ:്
വാർഷിക മാ�ർസർ�ുലർ �പകാരമു�കവർേപജ ആ്യിരു� .ു േസാഷ�ൽ
ഓഡി�ിെന��ി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.ജിേയാ ടാഗ മ്ായി ബ�െ�� വിവര�ൾ
ഉൾെ�ടു�ിയി�ി�ായിരു� .ു

✔* െച� ല്ി� ഓ്ഫ േ്ഡാക��െമ� :്
െച� ല്ി� ഓ്ഫ േ്ഡാക��െമ��ൽ േപജ ന്�ർ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

✔*വാർഷികകർ�പ�തിയുെട പകർ�:്
വാർഷികകർ�പ�തിയുെട പകർ� ൈ്ഫനലിൽകെ��ുവാൻകഴി�ി�ി�.

✔*വിശദമായഎ�ിേമ� പ്കർ�:്
വിശദമായഎ�ിേമ� പ്കർ� ഫ്യലിൽകാണാൻസാധി��.സീൽ ഉ�ായിരു�ി�. ഒ�്
േരഖെ�ടു�ിയിരു� .ുഅബസ്�്ടാക�് എ്�ിേമ� ഉ്�ായിരു� .ു

✔*ജനകീയഎ�ിേമ� :്
എ�ിേമ�ിന േ്കാ�ി ഉ�.്ജനകീയ ഭാഷയിലു� 
എ�ിേമ� ആ്യിരു�ി�. 
കവർേപജ ഉ്�ായിരു�ി�.

✔*സാേ�തികഅനുമതി:
സാേ�തികഅനുമതിയുെട പകർ� ഫ്യലിൽസൂ�ി�ിരു�ി�.

✔* ഭരണാനുമതി:
ഫയലിൽ ഭരണാനുമതിയുെട പകർ� സ്ൂ�ി�ിരു�ി�.

✔*സംേയാജിത പ�തി:സംേയാജിത പ�തിെയകുറി���വിവര�ൾഫയലിൽ നി�ും
ലഭ�മായിരു�ി�.

✔* െതാഴിൽആവശ�െ���െകാ�ു�അേപ�:
െതാഴിലാളികൾ �ഗൂ�ായി െതാഴിൽആവശ�െ���െകാ�ു� െവ�േപ�റിൽത�ാറാ�ിയ
ഒരുഅേപ�ഫയലിൽസൂ�ി�ിരു� .ുഅതിൽ െതാഴിലാളികള�െട േപര,് ഒ�,് ന�ർ,
എ�ിവ ഉൾെ�ടു�ിയിരു� .ു

✔* �പവർ�ിഅനുവദി� ന്ൽകിയത സ്ംബ�ി� വിവര�ൾ: 
െതാഴിൽഅനുവദി��െകാ�ു�വിവര�ൾഫയലിൽക�ി�.

✔*ഈമ�ർ േറാൾ:
വർ� ഫ്യലിൽകാണി�ിരി�ു� േഡ�ിൽതെ�യാണ മ്�ർ േറാള�ം
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത.് (7/08/2018 to 1/11/ 2018 )
ആറ മ്�ർ േറാളിലും െമഷർെമൻറ ബ്ു� ന്�ർ, േപജ ന്�ർ,വർ� �്ാർ� േ്ഡ� എ്�ിവ
ക�ി�. േ�ാ� േ്�പാ�ഗാംഓഫീസറുെടസീൽ,സിേ��ർ,േഡ� എ്�ിവ
ഉൾെ�ടു�ിയിരു� .ു മ�ർ േറാളിൽഹാജരിൽഅ�ിട� െ്വ�ി തിരു�ലുകൾ
കാണെ���.അ�ൻഡൻസ ക്റകട്ായി േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു� .ു മ�ർ േറാൾ



പരിേശാധി� ഉേദ�ാഗ�രുെട ഒ�മു�.്തീയതി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.
പണിയായുധ�ള�െട വാടക, ദിവസേവതനം, േടാ�ൽകാശ എ്�ിവ കൃത�മായി
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു� .ു 
കാർഡുടമയുെട ഒ� ക്ൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു� .ു

✔*േവജ ല്ി�:്
മ�ർേറാൾഹാജരിൽ ഉ�വർതെ�യാണ േ്വജ ല്ി�ിലും ഉൾെ��ിരി�ു�ത.്

✔*FTO:
FTOസംബ�ി� വ്ിവര�ൾ ഒ�ുംതെ�ഫയലിൽക�ി�.

✔*േഫാേ�ാ�ഗാഫ:്
�പവൃ�ിയുമായി ബ�െ�� 3ഘ��ളിെലയും േഫാേ�ാ�ഗാഫുകൾ 
(�പവർ�ി തുട�ു�തിനുമുൻപ,് �പവർ�ി നട�ുെകാ�ിരി�ുേ�ാൾ, �പവർ�ി
പൂർ�ിയായതിനുേശഷം)
ഫയലിൽസൂ�ിേ��താണ എ്�ാൽഇവഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ിയിരു�ി�.

✔*എംബു�:്
എംബു� ഉ്�ായിരു� .ുഅതിൽസാേ�തിക വിഭാഗ�ിെ�ഒ�,്സീൽഎ�ിവ
ഉ�ായിരു� .ു

✔* േറായൽ�ി:
വ��ിഗത ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട കരമട� രസീത,്േറഷൻകാർഡിെ� േകാ�ിഎ�ിവ
ഫയലിൽസൂ�ി�ിരു� .ു

✔*�പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�സാ�ിപ�തം:
സാ�ിപ�തംസൂ�ി�ിരു�ുഅേതാറി�ിയുെട ഒ��മു�ായിരു� .ുസീൽക�ി�.

✔*ഫയൽ �ടാ�ിംഗ േ്ഫാറം:ഫയൽ �ടാ�ിംഗ േ്ഫാറം ഉ�ായിരു� .ു

✔*ൈസ� ഡ്യറി:
ൈസ� ഡ്യറി ഉ�ായിരു� .ുൈസ� ഡ്യറിയിൽ െതാഴിലാളികള�െടസാ��പ�തം ഉ�.്വി
എംസി യുെട റിേ�ാർ�ിൽ ക��ിയുെട േപരും മ� വ്ിവര�ള�ം േരഖെ�ടു�ിയിരു� .ു 

✔*ജിേയാ ടാഗ േ്ഫാേ�ാ�ഗാഫർ:ജിേയാ ടാഗ േ്ഫാേ�ാ ഫയലിൽസൂ�ി�ിരു�ി�.

✔ * �പവർ�ിയുമായി ബ�െ�� വ്ീ�ല്ി വാല��േവഷൻസർ�ിഫിേ�� സ്ൂ�ി�ിരു� .ു

¬ഫീൽഡ ത്ല പരിേശാധനയിൽകെ��ിയവ 

#കൃഷിഭൂമി സംര�ി�ു�തിനുേവ�ി ചിലയിട�ളിൽ മൺക�കൾനിർ�ി�ിരു�ത്



ആയി ക�ു.എ�ാൽഅവയിൽ ചിലത മ്ഴെവ��ിന ഒ്ഴു�ും മൂലം ഇടി�തആ്യി
കാണെ���. 

#എ�ിേമ� എ്ംബു�ിൽ പറ�ിരി�ു� �പകാരമു�അളവിൽതെ� �പവർ�ികൾ
െചയത്ിരു� .ു 
 
# �പേദശ� മ്�ിന അ്നുേയാജ�മായ രീതിയിൽ �പവർ�ികൾക�ു. 
 
#വാഴ,  ഇ�ി,  േചന,  േച�,്  ചീര മുതലായവയാണ �്പധാന കൃഷിയായി കാണെ��ത.് 

#ൈസ�ിൽ ഒരിട� ക്ൃഷിഭൂമി കാടു മൂടിയഅവ�യിൽആയിരു� .ുകൃഷി� േ്വ�ി
ഒരു�ിയ ഭൂമിയിൽ തുടർ�യായി കൃഷികൾ നട�ണെമ� അ്വേബാധം ഭൂവുടമയ�്്
ഉ�ായിരു�തായി െപടു�ി�. 

#ഫീൽഡ പ്രിേശാധനയിൽ നി�ും �പധാനമായും മന�ിലാ�ാൻകഴി�തഅ്വർ�്
േവ��തസുര�ാ �കമീകരണ�ൾലഭി�ിരു�ി�എ�ായിരു� .ു

¬അവകാശധിഷഠ്ിത നിേഷധ�ൾ/ േഫാ�സ �്ഗൂ� ഡ്ിസക്ഷൻ

*അവകാശ�െള�ുറി� വ്ായി�ി��� എ്��ാെതഅതിെന��ി അവർ�അ്വേബാധം
ഉ�ായിരു�ി�. 

*വ��ിപരമായി െതാഴിൽആവശ�െ�ടാം എ�ിരിെ� �ഗൂ�ായിആവശ�െ�ടു�താണ്
കൂടുതൽഅഭികാമ�ംഎ�ാണ െ്താഴിലാളികൾഅഭി�പായെ�ടു�ത.് 

* 100 െതാഴിൽ ദിന�ൾപൂർ�ിയാ�ിയ 15 േപർ ഉ�ായിരു� .ു 

* െതാഴിലാളികൾ� െ്താഴിൽആവശ�െ�� 14 ദിവസ�ിനകം തെ�അവർ� െ്താഴിൽ
ലഭി��. 

*ശാരീരികഅസ��തകൾ ഉ�ആള�കൾ ഉ�തുെകാ� ത്െ�അവർ� �്പഥമ
ശു�ശൂഷകി��കൾ ലഭ�മായിരു�ി�. പണി� േ്ശഷം കാൽകീറിമുറി�ി��� പ്ി�ീട േ്ജാലി
െച�ാൻ പ�ാ�അവ�ഉ�ായി���.്

* െതാഴിലാളികൾ� ഇ്എസഐ്സൗകര�ംഏർെ�ടു�ണംഎ�അ്ഭി�പായെ���.
ലി�ി�ു�ി എ� െതാഴിലാളിയാണ പ്റ�ത.്

*ഓണംകഴി� െ്ചയത് െതാഴിലിെനകൂലി ഇതുവെരയും ലഭി�ി�ി�.

*അവർ� ഇ്േ�ാൾ ഒരു േമ� ഉ്��. ഒരാെള െതരെ�ടു�ി���.്
 േമ� മ്ാർ� െ്�ടയിനിംഗ െ്കാടു�ണെമ� െ്താഴിലാളികൾആവശ�െ�ടു�ു�്

¬ നിർേദശ�ൾ: 

*ഫലഭൂഷട്മു� മ�ായതിനാൽ  കൃഷി കുറ� ക്ൂടി വ�ാപി�ി�ാൻ ഉ�പ�തികൾ
 ആവിഷക്ാരി�ണം. 



*�ിരമായി ഒേര വിളകൾ 
തെ�കൃഷി െച�ാെതപുതിയ ഇനം പ��റികൾകൃഷി തുട�ിയാൽവിഷ രഹിത
പ��റികൾ  സ��മായി വിളയി�ാനാകും. 

*തരിശുഭൂമിയിൽകൃഷി�ായി ഒരു�ുേ�ാൾഅവിെട  ഒരു തവണ മാ�തംകൃഷി
െച��കയുംതുടർ� ക്ാടു മൂടിയഅവ�യിൽആവുകയും െച���തായി
കാണുകയു�ായി.തുടർ�യായിഅവിെട കൃഷി െച�ണെമ�അവേബാധം ഭൂവുടമ
കളിലും െതാഴിലാളികളിലും വളർ�ിഎടുേ��താണ.്

സഹായി�വർ

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

Gramasabha minutes




























