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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�ി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�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�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���ു.

ശൂരനാട് വട�്



ശൂരനാട് വട�് െത�ുപടി�ാറൻഇ��ൻസം�ാനമായ േകരള�ിെല െകാ�ംജി�യിെല ഒരു
�ഗാമമാണ് ശൂരനാട് വട�.്

േകാർഡിേന��കൾ: 9.1144600 ° N 76.6340500 ° E

•PIN = 690561

േകരള�ിെ� െകാ�ംജി�യിൽ�ിതിെച���കു��ൂർ താലൂ�ിെ� ഭാഗമായഈ �ഗാമം
െകാ�ം, പ�നംതി�,ആല��ഴ ജി�കള�െടഅതിർ�ിയിലാണ.് ശൂരനാട് വട�,്ശൂരനാട് െത�്
എ�ിവകൂ�ായി ശൂരനാട് എ�റിയെ�ടു�ു,കൂടാെതഅവയ്�് �പാേദശിക പ�ായ�ുകള�ം
ഉ�്. 22.67ചതുര�ശ കിേലാമീ�ർ (8.75ചതുര�ശൈമൽ)വിസ്തൃതിയു�സൂരാനാദ് വട�,്
ശാസ്താംേകാ�യിൽ നി�് 9കിേലാമീ�ർ (5.6ൈമൽ), െകാ��ിൽനി�് 30കിേലാമീ�ർ (19
ൈമൽ),സം�ാനതല�ാനമായതിരുവന�പുര�് നി�് 90കിേലാമീ�ർ (56ൈമൽ), 15
കിേലാമീ�ർ (9.3) mi)ഏ�വും അടു�ു�നഗരമായകരുണഗ��ിയിൽ നി�്. സൂരനാട്
േനാർ�ിെ� പിൻ േകാഡ് 690561. േകരള �ഗാമീൺബാ�്ആനയടി ജംഗ്ഷനിലാണ്

ചരി�തം

ൈചതന�മ�ായ ഒരു സംസ്കാര�ിെ� ചരി�ത പാര�ര�ം ശൂരനാടിന് ഉ�്.വയലുകള�ം കരകള�ം,
േതാടുകള�ം ഇടകലര് �് കാണു� �പകൃതിരമണീയമായഈഭൂ�പേദശം സ��മായ ഒരു
കാര് ഷികസംസ്കാര�ിെ�വിളഭൂമിആണ.്ശൂരന് മാരുെട നാട് എ�അര് ��ിലാണ്



“ശൂരനാട”്എ��ലനാമം ലഭി�െത�്ഐതിഹ�മു�്.ശൂരന് മാരുെട നാടും കട�ന് മാരുെട
നാടും ത�ില ് േപാരുവഴിയില ് െവ�് േപാര് നട�ുെവ�ും അതില ് വിജയി� നാടിന് “ശൂരനാട”്
എ�േപര് വെ��ും പഴമ�ാര് കരുതു�ു. മഹ�ായ ഒരുആേയാധന പാര�ര�ം ഈ
�ഗാമ�ിനു�്എ�ു�തിന് ചു��മു� ച�ുവ�ി, നൂറനാട് പടനില�ള് ,കളരികള് ഇവ
സാ��ം വഹി�ു�ു.ആനയടിയിെല പുരാതന ഗുഹകള് പഴയ െക�ിട�ള�െടഅവശിഷ്ട�ള് 
എ�ിവഈ �പേദശ�ിെ� പുരാതന ചരി�ത പാര�ര�ം െവളിവാ�ു�ു.കളരികള�െടയും
ആേയാധന വിദ�യുെടയും പിന് തലമുറ�ാര് ഇ�ും ഇവിെട ഉ�്.കായംകുളം രാജാവിെ�യും
പി�ീട് േവണാടിെ�യുംഅതിന് േശഷം തിരുവിതാംകൂറിെ�യും ഭരണഭാഗമായി തീര് �
ശൂരനാടിന് േകരള�ിെ�സാംസ്കാരികസാമൂഹിക രാഷ്�ടീയ മ�ല�ളില ് അതി�പധാനമായ
�ാനമാണു�ത്. ഉ�രവാദ ഭരണ�ിന് േവ�ിയും സി.പി.യുെട മര് �ക വാഴ്ചെ�തിെരയും
നട� േപാരാ��ളില ് ശൂരനാ�� കര് ഷകജനതയുെട പ�ാളി�ം ഉ�ായിരു�ു.കള�ാ��തറ
പരേമശ�രന് നായര് ,ത�ാേ�രി രാഘവന് , െനടുതറ കൃഷ്ണന് ,എന് .ജനാര് �നന് 
(എന് .െജകടൂര് )എ�ിവരായിരു�ുആദ�കാല േ��് േകാണ ് �ഗ��കാര് . പരു�ി
കൃഷിയും, ചര് �യില ് നൂല ് നൂല ് ��ം സ�ാത���സമര�ിെ� ഭാഗമായി നാ�ിലും
�പചരി�ിരു�ു. ഭൂവുടമാ മാര് ��ിെ� ചൂഷണ�ള് െ�തിരായു� േപാരാ��ില ് സ��ം
ജീവര�ം െകാ�് ചരി�തം കുറി� ധീരന് മാരുെട ത�ാഗ�ിന് കഥയാണ്ശൂരനാട് കാര് ഷിക
കലാപംഎ� േപരില ് �പസി�മായ “ശൂരനാട് സംഭവം”. േതാ�ില ് ഭാസിയും, പുതു�ണി
രാഘവനും, െക.േകശവന് േപാ�ിയും മ��തിരുവിതാംകൂറിലാെക േനതൃത�ം നല ് കിയകര് ഷക
�പ�ാന�ിെ�ശ�ി േക���ളിെലാ�ായി തീര് �ു ശൂരനാട.് പന�ാഴ രാഘവന് ,
േമല�ാേ��് കു�ിരാമന് , േചരൂര് മാധവന് പി�എ�ിവര് ശൂരനാട്
കര് ഷകെ�ാഴിലാളി �പ�ാനം വളര് �ിെ�ാ�ു വരാന് മു�ില ് നി�് �പവര് �ി��.
ശൂരനാട് കര് ഷകജനതൈകവില�് െപാ�ിെ�റി� 1949ഡിസംബര് കര് ഷകകലാപം
േകരള�ിെല കര് ഷകകലാപ�ള�െട ചരി�ത�ിെല തിള�മു�അ��ായ�ളിെലാ�ാണ.്
മഹ�ായ ഒരു സാംസ്കാരിക പാര�ര�ം ശൂരനാടിന് ഉ�്. േ��തകലകള് ,
േ��തശില ് പ�ള് , െകാ�ുപണികള് , നാടന് കലാരൂപ�ള് എ�ിവ നിദര് ശനമാണ.്
നൂ�ാ�ുകള് പഴ�മു�ആനയടി നരസിംഹസ�ാമി േ��തം,വീ�ിനാല ് േദവീേ��തം,
അഴകിയകാവ് േദവീേ��തം, മ�ാ�് േ��തം, െകാ�േ�രി േ��തം,ആലുവിള േ��തം,
പീടികയ്�ല ് േ��തം,കളരിവാതു�ല ് േ��തം,കുണിരാട�് മലനട ദുശള േ��തം,
കയ്��ി േ��തം, �ശീനാരായണപുരം േ��തം,എ�േ�രി (ദുശാ�ന േ��തം)
എ�ിവിട�ളില ് നിലനി�ആചാരനുഷ്ഠാന�ള�ം അനുഷ്ഠാനകലാരൂപ�ള�ം നാടിെ�
സാംസ്കാരിക പുേരാഗതി�് കാര�മായ പുേരാഗതി നല ് കി. മലനട േ��ത�ളില ്
പുരാതനകാലം മുതല ് േ�അയി�ം ഇ�ാതിരു�തും പുറ�ാടികള് ,കുറവര് , േവലര് 
തുട�ിയ �ബാ�േണതര പൂജാരികള് , പൂജാദി കര് ��ള് നിര് �ഹി�ിരു�ുെവ�തും
�ശേ�യമാണ.് പുതിയട�് േ��ത�ിെല വൃ�ാകൃതിയിലു� �ശീേകാവിലും വീ�ിനാല ്
േ��ത�ിെല ദാരുശില ് പ�ള�ം,ആനടയടി േതവര് നട, പുതിയിടം പീടികയ്�ല ്
േ��ത�ളിെല ശില ് പ�ള�ം നാടിെ�സാംസ്കാരിക താല ് പര�െ�വിളി�റിയി�ു�ു.
ആശാന് കളരി സ��ാദായ�ിലു�എഴു�് പ�ി�ൂട�ള�ം തു�ല ് കലാേക���ള�ം,
കാ�ാരശി നാടകം, പരിചമു��കളി എ�ിവ പഠി�ി�ു� േക���ള�ം നാ�ില ് ഉ�ായിരു�ു.
െകാ�കആശാന് മാര് െകാ�േ�രി േ��ത�ില ് വ�് കാ�ാരശി നാടകം പഠി�ി�ിരു�ു.
േദവീേ��ത�ളില ് കളെമഴു�ും, പാ��ം നട�ു�സ��ദായം ഇേ�ാഴും ഉ�്. പടയണി,
ഗരുഡന് തൂ�ം,കാ�ാരശി നാടകം,തു�ല ് , േവലന് തു�ല ് , പാണന് പാ�,്
പു��വന് പാ�,്ശാസ്താം പാ�,്കുഴിേവലി�ടഎ�ീ കലാരൂപ�ള് േ��ത�ളില ്
അവതരി�ി�ിരു�ു. ദിവാന് സി.പി.യില ് നി�ും ബഹുമതി േനടിയ വാസ്തുവിദ� വിദഗ്ദന് 
െകാ��വീ�ില ് കി��പി�ശൂരനാട് നിവാസികളായിരു�ു. േഗാവി�പി�ആശാന് (മൃദംഗ



വിദ�ാന് ),കഥകളി വിദ�ാന് പായി�ാ�് നാണുആശാന് എ�ിവര് അ�ാല�്
�പസി�രായിരു�ു. നാദസ�ര വിദ�ാന് മാരായ പരമുപണി�ര് , പരമുആചാരി, രാമകൃഷ്ണ
ഭാഗവതര് ,തകില ് വിദ�ാന് േഗാപാലന് ആചാരി എ�ിവരും �പസി�രായിരു�ു.
ചി�തകലയിലും ശില ് പകലയിലും നൂതനമാന�ള് സൃഷ്ടി� �ശീ.ഉേപ��കൃഷ്ണ ശൂരനാടിെ�
അഭിമാനമാണ.് ലളിതകലാഅ�ാഡമിഅംഗമായിരു�ഇേ�ഹംകലാേശാഭയു�
അമൂല�ചി�ത�ള് രചി�ി���്. പ�ിമബംഗാള് ,ശാ�ി നിേകതനിെല ചി�തകലാ
അ��ാപകനായശൂരനാട്ആര് .ശിവകുമാര് �പസി�നാണ.്അറിയെ�ടു�
സംഗീത��ാര് വ�ാ�ര മധുസൂധനന് ,ആനയടി �പസാദ് എ�ിവര് ഈനാ��കാര് 
എ�ു�ത്അഭിമാനകരമാണ.് മുഖ�ചികി�ാ സ��ദായംആയൂര് േവദമായിരു�ു.
വിഷചികി�ാ വിദഗ്ദന് മാരുെട േസവനം ഇതര േദശ�ളില ് ഉ�വര് േപാലും
�പേയാജനെ�ടു�ിയിരു�ു.ആയൂര് േവദ ചികി�യിലും മൃഗ ചികി�യിലും നാടിെ� പാര�ര�ം
കാ�ുസൂ�ി�ു� �ശീ. മ�ിവിളയില ് നാരായണന് നായരുെട േസവനംൈവദ�ശാസ്�ത
വിഷയ�ള് �പതിപാദി�ു�നിരവധി താളിേയാല �ഗ��ള് ഇ�ും ലഭ�മാണ.് മലയാള
ഭാഷയ്�ും സാഹിത��ിനും ഗണനീയസംഭാവനകള് നല ് കിയഅഭിവ��നായ �ശീ.ശൂരനാട്
കു�ന് പി�യുെട ജനനം െകാ�് പവി�തവും ധന�വും ആണ്ഈനാട.്സരസപ�ിതന് 
അഡ�േ��് ക�മ�് േഗാപാലന് നായര് , �പസി�നായകവിയായിരു�ു. െക.സിആനൂരം
കവിെയ�നിലയില ് �പസി�നായി. �ശീ.എ.പി.കള�ാടിെ� േപാര് �ലിഎ� �പസി�മായ
േനാവലില ് ശൂരനാെ� കര് ഷകജനതസാമൂഹിക, രാഷ്�ടീയ മ�ല�ളില ് നട�ിയ
ഐതിഹാസിക േപാരാ��ള�െടയും േനടിെയടു�വിജയ�ള�െടയും കഥ പറയു�ു. േതാ�ില ്
ഭാസിയുെട ഒളിവിെലഓര് �കള് ശൂരനാടിെ� ചരി�തപ�ാ�ലം െവളിവാ�ു�ു. േതാ�ില ്
ഭാസിയുെട നി�െളെ�ക���ണി�ാ�ിഎ�നാടക�ിെ� �പേമയവും പ�ാ�ലവും
ശൂരനാടിെ� �ഗാമ�പേദശവുമായി.

പ�ായ�ിലൂെട

അറബി�ടലിനു 15കി.മീ കിഴ�ായി വട�്ആല��ഴ ജി�യും,കിഴ�് പ�നംതി� ജി�
അതിര് �ിയായും�ിതി െച���വിശാലമായതാഴ�ാര�േളാടു കൂടിയ ഒരു ഭൂ�പേദശമാണ്
ശൂരനാട് വട�് പ�ായ�്. െകാ�ംജി�യിെല കു��ൂര് താലൂ�ില ് ശാസ്താംേകാ�
ബ്േളാ�ില ് ഉള് െ�ടു�ആറ് പ�ായ�ുകളില ് ഒ�ായശൂരനാട് വട�്
�ഗാമപ�ായ�ിന് 22.67ചതുര�ശ കിേലാമീ�ര് വിസ്തീര് �മു�്. പ�ായ�്ആഫീസ്
�ിതി െച���ത് പ�ാ വാര് ഡിെല പടി�ാ�ം മുറിയിലാണ.് േദശീയപാത 47 ല ് നി�ും 10
കിേലാമീ�റും,കരുനാഗ��ിയില ് നി�ും 15കിേലാമീ�റും ശാസ്താംേകാ�യില ് നി�ും 9കിേലാ
മീ�റും ദൂര�ിലാണ് പ�ായ�്�ിതി െച���ത്. പ�ായ�ിെ�വട�്ആല��ഴ ജി�യിെല
താമര�ുളം പ�ായ�ും,കിഴ�് പ�നംതി� ജി�യിെല പ�ി�ല ് പ�ായ�ും, െകാ�ം
ജി�യിെല േപാരുവഴി പ�ായ�ും, െത�് ശൂരനാട് െത�് പ�ായ�ും, പടി�ാറ്
കരുനാഗ��ി താലൂ�ിെല തഴവ, െതാടിയൂര് പ�ായ�ുകള�മാണ്അതിര് �ി.
പ�ായ�ിെ� മു�ാല ് ഭാഗേ�ാളം �പേദശ�ള�ം 20 മീ�റിനു താെഴയു�വയാണ.് ഉയരം
കൂടിയ �പേദശ�ള് ഏറിയവയും കിഴ�് ഭാഗ�ാണ്കാണെ�ടു�ത്. പ�ായ�ിെ�കിഴേ�
മ���ില ് �ിതി െച��� െകാ�ിനാമുകള് എ��ലമാണ്ഏ�വും ഉയരം കൂടിയ �പേദശം.
ഇത്അ�ാം വാര് ഡില ് �ിതി െച���ു.ഇതുകൂടാെതഎ�േ�രി, പീടിയയ്�ല ് ,
പുതിയകാവ് േ��ത�ിനുസമീപം,വ�ാ�ര ജംഗ്ഷനുസമീപംഎ�ിവയാണ് മ�് ഉയര് �
�പേദശ�ള് . െത�ന് ഇടനാട് കാര് ഷികകാലാവ�േമഖലയിലാണ്ശൂരനാട് വട�്
പ�ായ�് ഉള് െ�ടു�ത്. പ�ി�ല ് ആറുംഅതുമായി ബ�െ�� േപാഷകേതാടുകള�മാണ്
പ�ായ�ിലൂെട കട�ുേപാകു�ത്. പ�ി�ല ് േതാട്ഈപ�ായ�ില ് ചാ�ാകുള�ു
നി�ുംആരംഭി�് െതാടിയൂര് പാല�ിലവസാനി�ു�ു.ഇത് 11കിേലാമീ�ര് നീള�ില ് ഈ



പ�ായ�ിലൂെട കട�ുേപാകു�ു.കിഴകിട േതാട്ൈകമകുള�രചിറയില ് നി�ാരംഭി�്
കരി�ാ�ില ് മാടന് നട ഭാഗ�വസാനി�ു�ു.ഇതിെ� നീളം 5.56കി.മീ�റാണ.് െനടിയപാടം
േതാട് 4.44കി.മീ�ര് സ�രി�് െതാടിയൂര് പാല�ിനു വട�ുവശംഅവസാനി�ു�ു.
ശൂരനാട് വട�് �ഗാമപ�ായ�് ഒരു കര് ഷക �ഗാമമാണ.്വിേ�ജ്ആഫീസിെല െസ�ില ് െമ� ്
രജി�ര് �പകാരംഅവിഭ�ശൂരനാട് പ�ായ�ില ് 1928 ല ് 200 ല ് താെഴയു�
ഭൂവടുമകളാണ് ഉ�ായിരു�ത്.കൂടുതല ് ഭൂമിയും േദവസ��ള�െട േപരില ് ആയിരു�ു.
ത�േ�ര് രജി�റിെല ഒ�ാം ന�ര് ത�േ�ര് തെ�അഴകിയകാവ് �ശീ.കുറു�കാളിയുെട
േപരില ് ആയിരു�ു. 1957 മുതല ് സം�ാന�് നട�ാ�ിയ ഭൂപരിഷ്�രണനടപടികള�െട
ഭാഗമായി കുടികിട�,് മി�ഭൂമി, പാ�വാരം എ�ിവയുെടൈകവശ�ാര് ഉടമ�രായി മാറി.
ശൂരനാട് വട�് പ�ായ�ിെ�ഹൃദയഭാഗ�ു കൂടിഏകേദശം 5കിേലാമീ�ര് നീള�ില ്
പ�ി�ലാറ് കട�ുേപാകു�ു. 7ഏ�േറാളം വരു� മണലി�ല ് ചാല ് 100ഏ�േറാളം
വരു�വ�ാ�ര ചിറ തുട�ിയവയാണ് പ�ായ�ിെല �പധാന ജലാശയ�ള് .സാ�രതയിലും
�പബു�തയിലും മു�ി�� നില ് �ു�ജി�യാണുെകാ�ം.കല,സാഹിത�ം,സംസ്കാരം,
വിദ�ാഭ�ാസം തുട�ിയ േമഖലകളിെല�ാം മഹനീയ പാര�ര�ം ഈജി�യ്�്അവകാശെ�ടാന് 
കഴിയും. െകാ�ംജി�യിെല പിേ�ാ� �പേദശ�ളിെലാ�ാണ്ശൂരനാട് വട�് പ�ായ�്. �ശീ
െത�ലഅ��ന് പി�യുെട ഉടമ�തയില ് ഏതാ�ു 90വര് ഷ�ള് �ുമു�്ആരംഭി�
െത�ലൈ�പമറി സ്കൂളാണ് പ�ായ�ിെലആദ�െ�അംഗീകൃത വിദ�ാലയം.തുടര് �്
കു�ില ് എം.െക.കൃഷ്ണനു�ി�ാെ� ഉടമ�തയില ് അഴകിയകാവ്ൈ�പമറി സ്കൂള�ം രൂപം
െകാ�ു. 1945-46കാല�് ദിവാന് സര് .സി.പി.രാമസ�ാമി അ�രുെട ഒരു ഭരണനടപടിയാണ്
�പാഥമിക വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�്തിരുവിതാംകൂറില ് ദൂരവ�ാപകമായ മാ��ിനിട നല ് കിയത്.
വിദ�ാഭ�ാസെസൗകര�ം ഇ�ാതിരു� പലതാലൂ�ുകെളയും നിര് ബ�ിതവിദ�ാഭ�ാസ
േമഖലകളായി (കംപല ് സറിഎഡ��േ�ഷന് ഏരിയ) �പഖ�ാപി�ുകയുംആപ�ികയില ് വരു�
താലൂ�ിെലഓേരാ കരയിലും ഒരുൈ�പമറി സ്കൂള് എ�പ�തി നട�ില ് വരു�ുകയും
െചയ്തു.കു��ൂര് താലൂ�ുംഈപ�ികയിലായിരു�ു. 1953 ല ് ശൂരനാട്ൈ�പമറി
െഹല ് �ു െസ�ര് സര് �ാര് തല�ില ് �ാപിതമായേതാെട
െപാതുജനാേരാഗ�രംഗ�് പുതിയ ഉണര് ��ം �പതീ�യും ഉ�ായി.കൂടാെത ഇേ�ാള് 
സര് �ാര് ആശുപ�തി നിലവില ് വ�ു.കൂടാെതസ�കാര�േമഖലയില ് ര�ാശുപ�തികള�ം
ര�ു ക്ളിനി�ുകള�ം ര�് േഹാമിേയാ ഡിസ്െപന് സറികള�ം �പവര് �ി�ു�ു. െകാ�ം
ജി�യില ് കു��ൂര് താലൂ�ിെ� വടേ�യ�ംആല��ഴ, പ�നംതി� ജി�കേളാടു േചര് �ു
കിട�ു� ഒരു �ഗാമമാണ് ശൂരനാട് വട�.്ബഹുഭൂരിപ�ംകര് ഷകെ�ാഴിലാളികള�ം
കൂലി�ണിെയടു�് ജീവി�ു�ു. പ�ായ�ില ് 17അംഗന് വാടികള് �പവര് �ി�ു�ു�്.
െത�ലഎല ് .പി.എസ്,അഴകിയകാവ്എല ് .പി.എസ്എ�ിവയാണ് നാ�ിെലആദ� സരസ�തി
േ��ത�ള് . 1152 ല ് �ാപിതമായശൂരനാട്ൈഹസ്�ൂള് കൂടാെത 3യു.പി. സ്കൂള�കള�ം
3എല ് .പി സ്കൂള�കള�ം െപാതു വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് �പവര് �നം നട�ു�ു. നഴ്സറി തലം
മുതല ് ൈഹസ്കൂള് തലംവെരയു�പതിെനേ�ാളം വിദ�ാേക���ള് ഇ�ിവിെടയു�്.
അെനൗപചാരിത വിദ�ാഭ�ാസ േക���ള�െട കൂ��ില ് ആദ�കാല�ു�ായി���വശൂരനാട്
പബ്ളിക്ൈല�ബറിയും പടി�ാ�ം മുറിയില ് �ാപി� ച��ുഴ സ്മാരകശാലയും പി�ീട്
പ�ായ�്വകയായി പരിണമി�ുകയും െചയ്തു.ശൂരനാട് പ�ായ�ാഫീസ് േകാെ�ൗ�ില ്
ച��ുഴ വായനശാലയും സാംസ്കാരിക നിലയവും�ിതി െച���ു.ശൂരനാെ�ആദ�െ�
സഹകരണ �പ�ാനമാണ് “ശൂരനാട് പരസ്പരസഹകരണസംഘം”.ഇത് 1101-ധനു 12 നു
രജി�ര് െചയ്തു.കുംഭം 10-നു �പവര് �നംആരംഭി��(1926ഡിസംബറില ് ).ഇതിെ�
�ാപക �പസിഡ��ം പന�ിലാവില ് �ശീനാരായണപി�അവര് കള് ആയിരു�ു.ശൂരനാട്
വട�് �ഗാമപ�ായ�ിെല ശൂരനാട് വട�് �ഗാമപ�ായ�ില ് നിരവധി പ�ികജാതി
കുടുംബ�ള് പാര് �ു�ു�്.ഇവര് �പധാനമായും 25 േകാളനികളിലായും മ���വര് 



ഇടകലര് �ുമാണ് താമസി�ു�ത്.





െ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

ശൂരനാട് വട�് പ�ായ�് വാർഡ് 12 പടി�ാറ് കിഴ�്

േസാഷ�ൽഓഡി�്ഫയൽപരിേശാധനയ്�്വിേധയമാ�ിയ
�പവർ�ികൾ



Work Code Work Name M Book No.

WC/336738 മ�് ജല സംര�ണ
�പവർ�ികൾ

MBN 202/18-19

WC/336739 മ�് ജല സംര�ണ
�പവർ�ികൾ

MBN 201/18-19

WC/335986 BPL,SC,IAY,
വിധവകൾ
എ�ിവരുെട
ഭൂമിയിൽ സമ�ഗ
വിഷരഹിത
പ��റി�് ഭൂമി
ഒരി�ൽ

MBN 60/18-19

ഫയൽപരിേശാധനയിൽകെ��ിയ �പധാനവിവര�ൾ

കവർേപജ് വാർഷിക മാ�ർ സർ�ുലർ
�പകാരം ഉ� കവർേപജ്
കാണുവാൻ സാധി�ി� പകരം
മൂല�നിർണയ സാ��പ�തം ആണ്
കാണാൻ സാധി�ത.്

െച�് ലി�് ഓഫ് േഡാക�ുെമൻററ കാണുവാൻ സാധി�ി�

വാർഷിക കർ�പ�തി ആ�ൻ �ാൻ േകാ�ി
ഉ�ായിരു�ു

എം ബു�് ഭൂഉടമയുെട േപര്
േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�

ജനകീയ എ�ിേമ�് കാണുവാൻ സാധി�ി�

ഭരണാനുമതി ഭരണാനുമതി ന�ർ
േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.



േഫാേ�ാ ഒരു ഫയലിലും മൂ�ുഘ� േഫാേ�ാ
ഉ�ായിരു�ി�. അവസാനഘ�
േഫാേ�ാ മാ�തേമ ഉ�ായിരു�ു�ൂ.

ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാ കാണുവാൻ സാധി�ി�

ൈസ�് ഡയറി ൈസ�് ഡയറിയിൽ എ�ിേമ�് തുക,
A S no., T S no.,
േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�

ഫയൽ നീ�ം ഫയൽ നീ�ം േഫാമിൽ ആ�ൻ
�ാനിെ� unique ID, േ�പാജ�് മീ�ിംഗ്
നട�ിയ തീയതി,
േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.

സാധനസാമ�ഗികളുെട ലി�് െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിൽ
ഉപകരണ�ളുെട വാടക
ലഭി�തായി ക�ു.

േവജ് ലി�് എ�ാ ഫയലുകളിലും േവജ് ലി�്
നൽകിയി�ു�്.

ഫീൽഡ്പരിേശാധനയിലൂെടകെ��ിയവിവര�ൾ

Observations Remarks Solutions

ഒരു ഫയലിലു�
ഒ�ിലധികം റീ�ിൽ
ഒരാളുെട
വസ്തുവിൽ
�പവർ�ി െചയ്തു.

ഒരു കരം അട� രസീത്
ഉപേയാഗി�് ഒരു
�പാവശ�ം മാ�തം െതാഴിൽ
െചയ്തു െകാടു�ാൻ
പാടു�ൂ.

ഫയൽ പരിേശാധന
കൃത�മായി
ഉേദ�ാഗ�ർ
നട�ുക ഏ�ു
വാ�ു� കരം
ഒടു�ിയ രസീത്
ഉടമകളുെട
അേപ�യും ഒ�ു



േനാ�ുക.

ചില വീടുകളിൽ
മഴ�ുഴികളുെടയും
കൃഷിതടതിെ�യും
എ��ിലും
അളവിലും
കൂടുതലാണ.്

എ�ിേമ�ിൽ പറയു�
അളവിലും എ��ിലും
മാ�തം
െതാഴിലാളികെളെ�ാ�്
െച�ി�ുക.

ഇ�രം
�പവർ�ികൾ
ഓവർസിയർ
പരിേശാധനയ്�്
വരുേ�ാൾതെ�
െതാഴിലാളികെള
േബാധ�െ�ടുക.

മഴ കുഴികളിൽ വാഴ,
െത�ിൻ ൈത ഇവ
ന�ിരി�ു�ു.

മഴ�ുഴി എ�ിനാണ്
അവയുെട �പേയാജനവും
െതാഴിലാളികെള
േബാധ�െ�ടു�ുക.

ഓവർസിയർ
പരിേശാധന
ഘ��ിൽ തെ�
ഈ െത�ായ
�പവണത പറ�ു
തിരു�ുക.

എ�ിേമ�ിൽ
പറയാ�
െതാഴിലുകൾ
കെ��ി.

എ�ിേമ�ിൽ പറയു�
െതാഴിൽ മാ�തം െച�ുക.

ജനകീയ എ�ിേമ�്
ത�ാറാ�ി
െതാഴിലാളികെള
േബാധ�െ�ടു�ുക.

കൃഷി�ായി
ഒരു�ിയ ഭൂമി കൃഷി
െച�ാെത
ഇ�ിരി�ു�ു.

െപാതുധനന�ം
വ�ിരി�ു�ു

ആവശ��ാർ�്
മാ�തം ഇ�രം
�പവർ�ികൾ
െചയ്തു
െകാടു�ുക.

മ�യാല� ്പകരം
ചാലുകൾ
െവ�ിയിരി�ു�ു.
ചില �ല�ളിൽ
ക�ാല
പൂർണമായും

ആസ്തി
ന�െ��ിരി�ു�ത്
ആയി കെ��ി.

മ��ല� ്മുകളിൽ
പു�് ന�്
പിടി�ി�ിരി�ുക.
നിലം��ി
ഉപേയാഗി�് അടി�ു
ഉറ�ി�ുക



ഇടി�ു താണു.

മഴ�ുഴി േവ�്
കുഴിയായും
ചാണകവും മ�ു
ച�ുചവറുകൾ
കൂ�ിയി�ിരി�ു�ു.

മഴ�ുഴിയുെട �പസ�ി
മന�ിലാ�ുക.

മഴ�ുഴി
എ�ിേമ�ിൽ
പറയു�
നീള�ിലും
വീതിയിലും
നിർ�ി�ുക.

വീ�ുടമ�യുെട
ഇ��ിനനുസരി�്
പണി െച�ു�ു.

ആസ്തി
ന�െ��ിരി�ു�ു.
െതാഴിലാളികളുെട
അ��ാനം ഭാരം കൂടു�ു.

വീ�ുടമ�യുെട
ഇ��ിൽ
അ�ാെത
എ�ിേമ�ിൽ
പറയു� അളവിലും
ഗുണ�ിലും
�പവർ�ികൾ
െച�ുക

അവകാശഅധിഷ്ഠിതനിേഷധ�ൾ.

 10 അവകാശ�െള�ുറി�് െതാഴിലാളികെള പറ�ു
േബാധ�െ�ടു�ിയി�ി�.

 െതാഴിൽ �ല�് യാെതാരു സുര�ാ മാനദ��ളും
ലഭി�ു�ി�.

 ഡിസ്േ� േബാർഡിന് പണം പിരി�ു�തായി കെ��ി.

 െതാഴിലി�ായ്മ േവതനെ��ുറി�ും, ന�പരിഹാര�ുകെയ
കുറി�ും, 5 കിേലാമീ�റിലധികം ദൂര�ിൽ േജാലി െച�ു�
െതാഴിലാളികൾ�് ഉ� യാ�ത കൂലിെയ കുറി�് അറിവി�ായിരു�ു.



 VMC അംഗ�െള കുറി�ും അവരുെട ദൗത�െ� കുറി�ും
െതാഴിലാളികൾ�് അറിവി�ായിരു�ു.

 VMC അംഗ�ളുെട ഒ�് വാ�ാൻ േവ�ി ചിലർ വീടുകളിൽ
േപാേക�ി വരു�ു.

 VMC അംഗ�ളും േമ�മരും മാറു�ി�.

 െതാഴിൽ േവതനം ൈവകു�ു.

 െതാഴിലാളികൾ ആവശ�െ�ടു� െതാഴിൽ കി�ു�ി�.

 െതാഴിലിനു� അേപ�യുമായി േനരി�് പ�ായ�ിൽ
േപാകു�ി�.

 േമ�മാർ കൂടുതൽ േജാലിഭാരം േനരിടു�ു.മാ� െറാൽ
വാ�ുവാനും തിരിെക പ�ായ�ിൽ ഏൽ�ി�ുവാൻ
േപാകുേ�ാൾ അധികെ�ലവ് േനരിടു�ു.

 േമസ്തിരി മാരായ െതാഴിലാളികൾ�് െമ�ീരിയൽ വർ�്
െകാടു�ു�ി�.

 ജനകീയ എ�ിേമ�് അതിൻെറ അളവും അത് െതാഴിൽ െച�ു�ത്
െകാ�ു� ഗുണവും െതാഴിലാളികൾ�് േബാദ�മ�.

 െപാതു കുളം, സ�കാര�വ��ികൾ�് കുളം േവ�ൽ, േതാട്
നവീകരണം, േറാഡ് നവീകരണം ഇവ �പവർ�ിയിൽ
ഉൾെ�ടു�ണം എ�് പറ�ു.

 വനിതാ മതിൽ പെ�ടു�ാ�വരുെട േപര് രജി�ർ െചയ്തി�ി�
എ�് പ�ായ�ിൽ ഒരു ഉേദ�ാഗ� പറ�ു.





WC/336739 M Book no. 201/18-19. As Per M Book

Work L B D No. Net
Volume

Rate Amount

Type 1 1.5 1.5 0.6 40 54 105.69 5707

Earthern
Bund

8249 0.45 0.7 3 2598.435 192.76 500874

Total = 506581

As Per Field

Work L B D No. Net
Volume

Rate Amount

Type 1 1.5 1.5 0.6 20 27 105.69 2854

Earthern
Bund

7500 0.45 0.6 3 2025 192.76 390339

Total. = 393193

Money Lost = 113388

WC 336738. M Book No. 202/18-19. As Per M Book

Work L B D Number Net
Volume

Rate Amount



Earthern
Bund

5184 0.45 0.75 3 163296 192.76 314769

As Per Field

Work L B D Number Net
Volume

Rate Amount

Earthern
Bund

3450 0.45 0.6 3 931.5 192.76 179556

Total = 179556

Money Lost = 135213

As Per M Book. WC/335986. M Book Number 60/18-19

Work L B D No. Net
Volume

Rate Amount

Type 1 1.5 1.5 0.6 39 52.65 105.69 5564.57

Type 2 0.6 0.6 0.45 875 141.75 105.69 14982

Type 3 0.94 0.3 0.3 200 16.92 105.69 1788

Type 4 0.45 0.45 0.45 400 36.45 105.69 3852

Earthern
Bund

1480 0.45 0.7 2 466.2 192.76 89865

Total = 116051



As Per Field. WC/335986

Work L B D No. Net
Volume

Rate Amount

Type 1 1.5 1.5 0.6 33 44.55 105.69 4708

Type 2 0.6 0.6 0.45 300 48.6 105.69 5137

Type 3 0.94 0.3 0.3 100 8.46 105.69 894

Type 4 0.45 0.45 0.45 200 18.225 105.69 1926

Earthern
Bund

1000 0.45 0.6 2 270 192.76 52045

Total = 64710

Money Lost = 51341

Total Money Lost. = 135213+

51341

= 299942

േസാഷ�ൽഓഡി�് പെ�ടു�വർ

ആന�് സി ജി

ആൻസി ഹ�ൻ



ചി�ുഡി

ജിതിൻ രാജ്ആർ

ഷീജഎൽ

സഹായി�വർ

1) പ�ായ�് �പസിഡൻറ്,ശൂരനാട് േനാർ�,് െകാ�ം

2) വാർഡ് െമ�ർ, പ�ായ�്സമിതിഅംഗ�ള�ംജീവന�ാരും

3) െകാ�ം ജി പി സി,ശാസ്താംേകാ�ബിഡിഒ, േജായിൻറ് ബി   ഡി ഒ,
പ�ായ�് െസ�ക�റി,അസി�ൻറ് െസ�ക�റി

4) MGNREGS നിർവഹണഉേദ�ാഗ�ർ.

5) േമ��മാർ & െതാഴിലാളികള�ം.

6) അ�രൈവ, േ�ാ�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ,ശാസ്താംേകാ�

7) ജി�ാ റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ, േസാഷ�ൽഓഡി�് െകാ�ം

8) മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമം േസാഷ�ൽ
ഓഡി�് െസാൈസ�ി േകരള ടീം.
























