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ആമുഖം
C´y-bnÂ km[m-c-¡m-cmb P\-§-fpsS sXmgnÂ sN¿p-hm-\pÅ Ah-Im-is¯ kwc-

£n¨p \nÀ¯p-¶-Xn-\mbn 2005 sk]väw-_À amkw 5þmw XobXn tZiob {KmaoW sXmgn-ep-

d¸v \nbaw \ne-hnÂ h¶p. AhnZKv[ Imbn-I sXmgnÂ sN¿m³ k¶-²-sX-bpÅ {Kma

{]tZ-i¯v Xma-kn-¡p¶, GsXmcp IpSpw-_-̄ n\pw Hcp km¼-̄ nI hÀjw 100 Znhks¯

sXmgnÂ Dd-̧ m-¡p-¶-tXm-sSm¸w KpW-ta-·-bpÅXpw ,Ømbn-bmbn«pÅXpw ,DÂ¸m-Z-\-£-

ahpamb BkvXn-¡-fpsS krjvSn-bmWv Cu ]²-Xn-bpsS apJy e£yw. {KmaoW P\-Xbv¡v

AXn-Po-h\ D]m-ZnIÄ hÀ²n-̧ n-¡pI. kmaqlnIambn ]nt¶m¡w \nÂ¡p¶ IpSpw-_-§sf

Cu ]²-Xn-bnÂ DÂs¸-Sp¯n Ah-cpsS D¶-a\w e£y-am-¡pI, ]©m-b-̄ o-cmPv Øm]-\-

§sf iàn-s¸-Sp-̄ pI F¶-Xpw CXnsâ e£y-amWv.

khn-ti-j-X-IÄ

 \nb-a-̄ nsâ ]n³_-e-½pÅ Ah-Im-im-[n-jvTnX ]²Xn

 {Kma]©m-b¯v {]tZ-i¯v Xma-kn-¡p¶ GsXm-cmÄ¡pw (18 hbÊv ]qÀ¯n-bmb)

]²-Xn-bnÂ ]¦m-fn-bmImw.

 kv{Xo¡pw ]pcp-j\pw Xpey-th-X\w.

 ]cn-kvXnYn kwc-£Ww ImÀjnI taJ-e-bnse ASn-Øm\ kuI-cy-hn-I-k\w F¶n-

hbv¡v ap³K-W\.

 sXmgn-em-fn-IÄ Xs¶ {]hÀ¯n-IÄ Is-̄ p-Ibpw AXn-\pÅ Bkq{XWs¯

klm-bn-¡p-Ibpw sN¿p¶p.

 Bkq-{XW¯nepw \nÀÆ-l-W-̄ nepw XnI-ª-kp-Xm-cyX.

 Icm-dp-Imtcm CS-¶n-e-¡mtcm CÃ.s]mXp-P\ ]¦m-fn-̄ -tXmsSbpÅ te_À…

 _m¦v hgn am{Xw thX\ hnX-cWw

 kv{XoIÄ¡v ap³K-W\.

 I¼yq-«À irw-Jehgn-bpÅ tamWn-ä-dnwKv kwhn-[m\w

 {Kma-k` ]²Xn HmUnäv sN¿p¶p.

tkmjyÂ HmUnäv F´v ? F´n\v?

tZiob {KmaoW sXmgn-ep-d¸v ]²Xn {]Imcw {Kma-]-©m-b¯v B{]-tZ-i¯v Hcp km¼-

¯nIhÀjw \S-̧ n-em-¡p¶ FÃm {]hÀ¯n-Ifpw tkmjyÂ HmUnän\p hnt[-b-am-¡-W-sa¶v

sXmgn-ep-d¸v \nbaw Section 17 (2) \njvIÀjn-¡p¶p. ]²Xn {]hÀ¯-\s¯]änbpw



s]mXp-[\w sNe-h-gn-¡p-¶-Xns\]änbpw ]uc-k-aqlw kzX-{ -́hp-amb ]cn-tim-[-\-bmWv

tkmjyÂ HmUnäv AYhm kmaq-lnI IW¡v ]cn-tim-[\. hÀj-̄ nÂ cv {]mhiyw

tkmjyÂ HmUnäv {Kma-k-̀ -IÄ FÃmhmÀUnepw IyXy-ambn \S-t¯XmWv. F¶v

sXmgnepd¸v \nbaw A\p-jm-kn-¡p¶p.Cu ]²-Xn-bnÂ Agn-a-Xn¡v CS-\Â¡msX, kpXm-

cy-Xbpw, Imcy-£-a-Xbpw Dd-̧ p-h-cp-̄ p-I-bmWv. tkmjyÂ HmUnäneqsS e£y-an-Sp-¶Xv. Cu

AÀY-̄ nÂ kZv -̀c-W-̄ n-te-¡pÅ Hcp NphSv hbv¸m-WnXv. ]²Xn ]Ww icn-bmb coXn-

bnÂ Nne-shm-gn-¡p¶ptmsb¶pw, Cu ]Ww sNe-h-gn-̈ Xv sImv ]²-Xn-bpsS e£yw

ssIh-cn-̈ n-«ptm F¶pw, AXn-eqsS ]²Xn KpW-t`m-àm-¡-fpsS Pohn-X-̄ nÂ Imcy-amb

amäw Dm-bn-«ptm F¶pw tkmjyÂ HmUnäv {]{Inb hne-bn-cp-̄ p¶p. s]mXp P\-§-

fpsS ]¦m-fn-̄ -tXmsS \S-̄ p-¶-Xn-\mÂ kÀ¡mÀ ]²-Xn-I-fpsS \S-̄ n-̧ n-\p-taÂ s]mXp

kaq-l-̄ nsâ Pm{KX Dd-̧ n-¡m³ tkmjyÂ HmUnäv hgn-sbm-cp¡pw. cmPys¯ ]c-tam-

¶X HmUnänwKv kwhn-[m-\-amb Iwt{Sm-fÀ Aâv HmUn-äÀ P\-dÂ (C&AG) ]pd-s¸-Sq-hn¨

am\-Z-Þ-§fpsS ASn-Øm-\-̄ nÂ tkmjyÂ HmUnäv \S-̄ p-¶-Xn\v kwØm\ kÀ¡mÀ

cq]o-I-cn¨ tkmjyÂ HmUnäv bqWn-änsâ t\Xz-̄ -Xn-emWv Cu HmUnäv \S-̄ n-bn-«p-ÅXv.

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്പ്രക്രിയ

 1 പശാത്തല്ലംഒരുക്കൽ

ബോഷ്യൽഓ്്ടിററ്പ്രക്ടിയആര്ലംഭ്ടിച്ടിര്ടിക്കുന്നത്ടിയത്ടിയ

 മുൻപുള്ള ആറ്ാേക്കാലയളവ്ടിൽ വാർ്്ടിവല റ്പ്രവൃത്ത്ടിഫയലുെൾ, ഏഴരജ്ടിസ്റ്ററുെൾ,

അബതാവൊപ്ലം അനുബന്ധബരഖെള്ലംസൂക്ഷ്മപര്ടിബോധനനെത്തുന്നു.

ബ്ാക്കതലത്ത്ടിലു്ലംഗാ്പഞായത്തതലത്ത്ടിലു്ലം പദ്ധത്ടിന്ടിർവഹണ

ഉബ്്യാഗസ്ഥനായബ്ാക്കഓഫീേർ (BDO), പഞായത്തവേകടറ്ടി, ്റന്ടിർവഹണ

ഉബ്്യാഗസ്ഥർതുെങ്ടിയവരു്ായ്ടി

ബ്ാക്കറ്ടിബോഴ്സബപഴ്സൺനെത്ത്ടിയകൂെ്ടിയാബലാചനയ്ടിൽഉരുത്ത്ടിര്ടിഞ്ഞത്ടിനനുേര്ടിചഡ്

തുെർറ്പ്രക്ടിയെൾആസൂത്രണ്ലംവചയ്യുെയ്ലംബോഷ്യൽഓ്്ടിറഗാ്േഭാതീയത്ടിന്ടിശയ്ടി

ക്കുെയ്ലംവചയ്യുന്നു



2. ഫയൽപരിസോധന

ബോഷ്യൽഓ്്ടിററ്പ്രക്ടിയആര്ലംഭ്ടിച്ടിര്ടിക്കുന്നത്ടിയത്ടിയ  മുൻപുള്ള

ആറ്ാേക്കാലയളവ്ടിൽ വാർ്്ടിവല റ്പ്രവൃത്ത്ടിഫയലുെൾ, ഏഴരജ്ടിസ്റ്ററുെൾ,

അബതാവൊപ്ലം അനുബന്ധബരഖെള്ലംസൂക്ഷ്മപര്ടിബോധനനെത്തുന്നു.

3. . പ്രവൃതിസ്ഥലപരിസോധന

ഓബരാറ്പ്രവൃത്ത്ടിയ്ലംഎസ്റ്റ്ടിബ്റ്ടിൽറ്പ്രത്ടിപാ്്ടിക്കുന്നഅളവ്ടിലു്ലംഗുണത്ത്ടിലു്ലംനെപ്ടിലാക്ക്ടിയ്ടിട്ടു

ബ്ാഎന്നു്ലംആറ്പ്രവൃത്ത്ടിയവെഗുണഫലത്ത്ടിവ്റെ

 വ്യാപ്ടിത്ടിടവപടുത്തുെയ്ലംറ്പ്രസ്തുതവതാഴ്ടില്ടിെങള്ടിൽവതാഴ്ടിലാള്ടിെൾക്ക്ക്ലഭ്ടിബക്ക്അവ

ൊേആനുകൂല്യങൾലഭ്ടിച്ടിട്ടുബ്ാഎന്നു്ലം

 റ്പ്രവൃത്ത്ടിസ്ഥലപര്ടിബോധനയ്ടിലൂവെലക്യ്ലംവവക്കുന്നു.

4. വീടുവീടാന്തരംഉള്ളവിവരസേഖരണം

പദ്ധത്ടിഗുണബഭാകാക്കളവെവീടുവീൊന്തര്ലംവചന്നബനര്ടിൽെ്പദ്ധത്ടിയവെന്ടിർവഹണ

വത്തക്കുറ്ടിച്ചു്ലംഗുണഫലവത്തക്കുറ്ടിച്ചുമുള്ള  അഭ്ടിറ്പ്രായങള്ലംന്ടിർബ്ദേേങള്ലംേ്വരൂപ്ടിക്കുന്നു.

5. തെളിവസേഖരണം

ഫയൽപര്ടിബോധന, റ്പ്രവൃത്ത്ടിസ്ഥലപര്ടിബോധന, വീടുവീൊന്തര്ലംഉള്ള വ്ടിവരബേഖരണ്ലം

തുെങ്ടിയഓ്്ടിററ്പ്രക്ടിയെവ്ത്തലുെളവെവസ്തുന്ടിഷ്ഠ്ായവതള്ടിവബേഖരണ്ലംനെത്തുന്നു.

6. ോമൂഹ്യ  സോധവൽക്കരണം

ോമൂഹ്യഇെവപെലുെള്ടിലൂവെപദ്ധത്ടിവ്ടിജയ്ലംഉറപ്പുവരുത്ത്ടിപൗരാവബബാധ്ലം



 ഉയർത്തുെയ്ലം ബോഷ്യൽഓ്്ടിററ്പ്രക്ടിയ വ്ടിജയ്ടിപ്ടിക്കുെയ്ലം

വചയ്യുന്നത്ടിനആവേ്യ്ായ ബബാധവൽക്കരണ്ലംറ്പ്രവർത്തനങൾനെപ്ടിലാക്കുന്നു.

7. റിസ്ാർട്െയാറാക്കൽ

ബോഷ്യൽഓ്്ടിററ്പ്രക്ടിയയ്ടിവലെവ്ത്തലുെള്ലംന്ടിഗ്നങള്ലം, ന്ടിർബ്ദേേങള്ലം

ബോഷ്യൽഓ്്ടിറഗാ്േഭയ്ടിൽ ചർചവചയ അ്ലംഗീൊര്ലംനെത്തുന്നത്ടിനാവേ്യ്ായ

െരടറ്ടിബപാർടതയാറാക്കുന്നു.

8. സോഷ്യൽഓഡിറ്റാമേഭ

പശാത്തല്ലംഒരുക്കൽചർചയ്ടിൽന്ടിശയ്ടിക്കവപട്്ടിനത്ത്ടിൽേൗെര്യറ്പ്ര്്ായസ്ഥല

ത്തഗാ്േഭബചർന്നെരടറ്ടിബപാർടഅവതരണവ്ലം, ചർചയ്ലം, ന്ടിർബ്ദേേങള്ലം,

ത്ടിരുത്തൽറ്പ്രക്ടിയെള്ലം,

അ്ലംഗീൊര്ലംബനെ്ടിവയടുക്കുെയ്ലംതുെർനെപെ്ടിെള്ലംകെവൊള്ളുന്നു.

9.അനുേന്ധനടപടികള് (ആക്ഷന് തടക്കന്)

ബോഷ്യല് ഓ്്ടിറഡ് ഗാ്േഭയ്ടില് എടുത്ത തീരു്ാനങളവെയ്ലം ന്ടിരബ്േങളവെയ്ലം

അെ്ടിസ്ഥാനത്ത്ടില് എടുത്ത അനുബന്ധ നെപെ്ടിെള് അടുത്ത ബോഷ്യല് ഓ്്ടിറഡ്

ഗാ്േഭയ്ടില് ചരച വചയ്യുന്നു

പഞായതിൽ സൂക്ഷിസക്കണ്ട 7 രജിസ്റ്ററുകൾ

 വതാഴ്ടിൽ ൊർ്്ടിനുള്ള കുടു്ലംബഅബപകയവെ രജ്ടിസ്റ്റർ

 ഗാ്േഭ ബോഷ്യൽ ഓ്്ടിറ ,ഗാ്േഭ ്ീറ്ടി്ലംഗ രജ്ടിസ്റ്റർ

 വതാഴ്ടിൽ ആവേ്യവപടുന്നതു്ലം വതാഴ്ടിൽ വൊടുത്തതു്ലം േ്ലംബന്ധ്ടിച രജ്ടിസ്റ്റർ

 റ്പ്രവർത്ത്ടി ല്ടിസ്റ്റ വചലവ്ലം വ്ടിേ്ാ്ലംേങള്ലം േ്ലംബന്ധ്ടിച രജ്ടിസ്റ്റർ

 സ്റ്റ്ടിര ആസ്ടിെളവെ രജ്ടിസ്റ്റർ



 പരാത്ടി രജ്ടിസ്റ്റർ

 ോധന രജ്ടിസ്റ്റർ

1. വതാഴ്ടിൽ ൊർ് രജ്ടിസ്റ്റർ
വതാഴ്ടിൽ ൊർ് രജ്ടിസ്റ്റർ പൂർണ്ായ്ടിരുന്നു എ്ലംഐേ്ടിൽ ന്ടിന്നു്ലം രജ്ടിസ്റ്റർ
ആയ്ടി തവന്ന സൂക്ടിച്ടിരുന്നു .

2.ഗാ്േഭ രജ്ടിസ്റ്റർ
വപാതു ഗാ്േഭ രജ്ടിസ്റ്ററു്ലം ബോഷ്യൽ ഓ്്ടിറ

ഗാ്േഭ രജ്ടിസ്റ്ററു്ലം ഒന്നുതവന്നയാണ ഒൿവറാവബർ വവര സൂക്ടിച്ടിരുന്നത.
എന്നാൽ പഞായത്ത്ടിൽ ബപായ്ടി അറ്ടിയ്ടിചത്ടിന അെ്ടിസ്ഥാനത്ത്ടിൽ 2019

മുതൽ ഗാ്േഭയവ് റ്പ്രബത്യെ രജ്ടിസ്റ്റർഎഴുത്ടി സൂക്ടിച്ടിര്ടിക്കുന്നത .

3. തൊഴിൽ ആവേ്യത്ടുന്നതം തൊഴിൽ തകാടുതതം
േംേന്ധിച് രജിസ്റ്റർ

വതാഴ്ടിൽ ആവേ്യവപടതു്ലം വതാഴ്ടിൽ വൊടുത്തതു്ലം േ്ലംബന്ധ്ടിച രജിസ്റ്റർ
സൂക്ടിച്ടിട്ടുന്ദു .എന്നാൽ ഇവ ഒന്നു്ലം തവന്ന പുര്ടിപ്ടിച്ടിരുന്ന്ടില

.

.

4വർക്ക് രജിസ്റ്റർ
വർക്ക രജ്ടിസ്റ്റർ2018 വവര പൂർണ്ായ്ടിരുന്നു. എ്ലം ഐ എേ

ഇൽ ന്ടിന്നു്ലം റ്പ്ര്ടിൻറ എടുത്തു സൂക്ടിച്ടിരുന്നു. റ്പ്രവർത്ത്ടി
ആര്ലംഭ്ടിചത അതു്ലം അവോന്ടിച തീയത്ടി
ബബാധ്യവപടുത്ത്ടിയ്ടിട്ടു് . ഗാ്പഞായത്ത്ടിവല മുഴുവൻ
റ്പ്രവർത്ത്ടിെള്ലം ഒരു വർക്ക രജ്ടിസ്റ്റർ എന്ന ന്ടിലയാണ രജ്ടിസ്റ്റർ
സൂക്ടിച്ടിര്ടിക്കുന്നത. എ്ലം ഐ എേ്ടിൽ ന്ടിന്നു്ലം ്ൗൺബലാ്
വചയവതടുത്ത ബൊപ്ടി കബൻ് വചയ സൂക്ടിച്ടിര്ടിക്കുന്നു.

5.സ്ഥിര ആസി രജിസ്റ്റർ.
2017 വതരയുള്ള വ രജിസ്റ്ററിൽ സരഖത്ടുതിയിട്ടുണ്ട് .

എന്നാൽ ഈ രജിസ്റ്ററിൽ ഉതരവാദത്ട ഉസദ്യാഗസ്ഥർ
േർടിഫഫ തെയിടില്ല .

6.പരാെി രജിസ്റ്റർ .



2008 മുെൽ 2019 വതര ഉള്ള പരാെികളാണ്
രജിസ്റ്ററിൽ സൂക്ഷിചിരിക്കുന്നെ്. തമാതം 13 പരാെികളാണ്
സരഖത്ടുതിയിട്ടുള്ളെ്. പരാെികൾക്ക് എല്ലാം പരിഹാരം
ഉണ്ടാക്കിയൊയി സരഖത്ടുതിയിട്ടുണ്ട്.

 തമറീരിയൽ രജിസ്റ്റർ .

2018 വതരയുള്ളതമറിരിയൽ വർക്കും സരഖകളാണ് രജിസ്റ്റർ

ആയി എം ഐഎേിൽ നിനം പ്രിൻറ് എടുത്തു

സൂക്ഷിചിരിക്കുന്നെ്

പഞായതിതല തൊഴിലുറ്് രജിസ്ട്രരുമായി

േന്ധത്ട ലംഘനങ്ങൾ തൊഴിലുറപ്പു നിയമതിന് തേക്ഷൻ

25 പ്രകാരമുള്ള ഉള്ള േിക്ഷാനടപടികൾ ക്ഷണിച് വരുതാൻ

പര്യാപ്തമാണ്.

പ്രവൃതികൾ
വർക്ക
ബൊ്

റ്പ്രവർത്ത്ടിയവെ
ബപര

എസ്റ്റ്ടിബ്റ
തുെ

ച്ടിലവായ
തുെ

ആര്ലംഭ്ടിച തീയത്ടി അവോന
തീയത്ടി

218979 വല്ടിയബതാെ

നവീെരണ്ലം

65630 60134 15.3.19 29.3.19

327204 കെബതാെ

േംരക്ഷ
ണം

34932 31755 28.2.19 12.3.19

322322 KIP കനാല്
േംരക്ഷ
ണം

62136 60272 21.1.19 12.2.19

ഫയൽ പരിസോധിചസ്ാൾ കതണ്ടതിയ വിവരങ്ങൾ

കവർസപജ് വാർഷ്ടിെ്ാസ്റ്റർ   േർക്കുലർറ്പ്രൊരമുള്ള  െവർബപജഫയല്ടിൽ



  സൂക്ടിബക്ക്തു്ലംഅതപൂർണ്ണ്ായ്ലംപൂര്ടിപ്ടിബക്ക്തു്ാണ .

വാർഷ്ടിെ്ാസ്റ്റർേർക്കുലർറ്പ്രൊരമുള്ളെവർബപജപര്ടിബോധ്ടിച

 ഫയലുെള്ടിൽ  ൊണാന് െഴ്ടിഞ്ഞു
തെക്ക്ിസ്റ്റ്ഓഫസഡാക്യുതമ
ന്

എലാറ്പ്രവർത്ത്ടിഫയല്ടിലു്ലംഅതാതുഫയലുെള്ടിൽസൂക്ടിബക്ക്22
ബരഖെളവെവ്ടിവരങള്ലംബപജനമ്പറു്ലംബരഖവപടുത്തുന്നവചക്ക്ക്ല്ടിസ്റ്റസൂക്ടി
ബക്ക്തഉ്

പര്ടിബോധ്ടിച   റ്പ്രവർത്ത്ടിഫയലുെള്ടിൽ

 വചക്ക്ക്ല്ടിസ്റ്റൊണാൻോധ്ടിച്ടില
വാർഷികകർമ്മപദ്ധെിയു
തടപകർ്്

വാർഷ്ടിെെർമ്മപദ്ധത്ടിയവെപെർപ ഫയല്ടിൽ

  സൂക്ടിബക്ക്താണ.
പര്ടിബോധ്ടിചത്ടിൽവാർഷ്ടിെെർമ്മപദ്ധത്ടിയവെപെർപെവ്തുവാൻ
െഴ്ടിഞ്ഞ്ടില

വിേദമായോസ്കേെികഎ

സ്റ്റിസമറിതന  പകർ്്
വ്ടിേ്്ായോബ്കേത്ടിെഎസ്റ്റ്ടിബ്റ്ടിവ്റെ  പെർപപര്ടിബോധ്ടിച

 റ്പ്രവർത്ത്ടിഫയല്ടിലു്ലംൊണുവാൻോധ്ടിച്ചുവേെ്യൂറ്ടിൽന്ടിന്നു്ലംലഭ്ടിച

ബൊപ്ടിആയ്ടിരുന്നുഫയല്ടിൽസൂക്ടിച്ടിരുന്നത  ഇത്ടിൽേീൽ, ഒപ,

 എന്ന്ടിവബരഖവപടുത്ത്ടിയരുന്നുഎന്നാൽതീയത്ടിബരഖവപടുത്ത്ടിയ്ടിരു
ന്ന്ടില ,
വറ്പ്രാജകറ്ടിബപാർടഅഥവാഎസ്റ്റ്ടിബ്ററ്ടിബപാർടഉ്ായ്ടിരുന്ന്ടിലവ്ടിേ്
്ായഎസ്റ്റ്ടിബ്റഅനാല്ടിേ്ടിേഓഫബററ,
ലീബ്ഡായ്ടിങ&ല്ടിഫററബററവ്്റെഇവഉൾവപടുത്ത്ടിയ്ടിരുന്നു

 എന്നാൽഎസ്റ്റ്ടിബ്റ്ടിൽ&്്ടികേൻേർബ്വേബ്റഎന്ന്ടിവബചർത്ത്ടിട്ടി
ല .

ജനെീയഎസ്റ്റ്ടിബ്റ

ജനെീയഎസ്റ്റ്ടിബ്റപര്ടിബോധ്ടിച   ഫയലുെള്ടിൽെവ്താന്
െഴ്ടിഞ്ഞ്ടില

ോസ്കേെികഅനുമെിയുതട

പകർ്്   ോബ്കേത്ടിെഅനു്ത്ടിയവെപെർപഫയല്ടില് സൂക്ടിരുന്നു

ഭരണാനുമെി
ഫയൽപര്ടിബോധനയ്ക്കുവ്ടിബധയ്ാക്ക്ടിയഎലാഫയല്ടിലു്ലംഭരണാനു്ത്ടി
യവെപെർപഉ്ായ്ടിരുന്നു.

േംസയാജിെപദ്ധെി

പര്ടിബോധ്ടിച   റ്പ്രവൃത്ത്ടിെൾ  േ്ലംബയാജ്ടിതപദ്ധത്ടിയ്ടിൽഉൾവപട
റ്പ്രവരത്ത്ടി െളയ്ടിരുന്ന്ടില.

തൊഴിൽആവേ്യത്ട്ടു
തകാണ്ടുള്ളഅസപക്ഷ

വതാഴ്ടിൽആവേ്യത്ട്ടുതകാണ്ടുള്ളഅസപക്ഷ യവെപെർപ
ഉ്ായ്ടിരുന്ന്ടില.



തൊഴിൽ

 നൽകിയേംേന്ധിചവി

വരങ്ങൾ  

വതാഴ്ടില്ടിനഉള്ളഅബപകനല്ടിയത്ടിൻറ്പ്രൊര്ലംവതാഴ്ടിൽഅനുവ്്ടിച
ത്ലംബന്ധ്ടിചവ്ടിവരങൾറ്പ്രവർത്ത്ടിഫയല്ടിൽ അത്ടിവ്റെപെർപ
ഉ്ായ്ടിരുന്ന്ടില

ഇമസററർസറാൾ   റ്പ്രവർത്ത്ടിയ്ായ്ടിബന്ധവപട്റററർബറാളെൾ3
റ്പ്രവർത്ത്ടിഫയല്ടിലു്ലംൊണുവാൻോധ്ടിച്ചു.്റററർബറാള്ടിൽഎ്ലംബു
ക്കനമ്പർ, ബപജനമ്പർഇവബരഖവപടുത്ത്ടിയ്ടിട്ടില.
വവട്ടിത്ടിരുതലുെളെയ്ടിരുന്നു.

തമഷർതമന്  ബുക്ക് വ്ഷർവ്്റെ  ബുക്കഫയല്ടിൽ ഉ്ായ്ടിരുന്നു

ോധനോമാറികതളക്കു
റിച്ചുള്ളവിവരങ്ങൾ

3 റ്പ്രവർത്ത്ടിെള്ടിലു്ലം  ോധനോ്ാഗ്ടിെൾഒന്നു്ലംഉപബയാഗ്ടിച്ടിട്ടില

സവജ്ിസ്റ്റ് ബവജ്ക്ല്ടിസ്റ്റപര്ടിബോധ്ടിച 3 റ്പ്രവർത്ത്ടിഫയല്ടിലു്ലം MIS
ൽന്ടിന്നു്ലംഎടുത്തബവജ്ക്ല്ടിസ്റ്റ്ടിവ്റെപെർപഉ്ായ്ടിരുന്നു

ഫണ്ട്ടാൻസ്ഫർഓർഡർ      MIS ൽന്ടിന്നു്ലംഎടുത്തഫ്ടാൻസ്ഫർഓർ്റ്ടിവ്റെപെർപ 3
റ്പ്രവർത്ത്ടിഫയല്ടിലു്ലംഉ്ായ്ടിരുന്ന്ടില

സറായൽറി വ്യക്ടിഗതഗുണബഭാകാക്കളവെെര്െചരേീത്ടിവ്റെപെർപ 3
റ്പ്രവർത്ത്ടിഫയല്ടിലു്ലംസൂക്ടിച്ടിട്ടു്

മൂന്ന്ഘട   സഫാസടാറാഫ് റ്പ്രവർത്ത്ടിയ്ായ്ടിബന്ധവപടവ്ടിവ്ടിധഘടങള്ടിൽഉള്ളബഫാബടാെൾ
(റ്പ്രാര്ലംഭ, ്ധ്യ, അവോന) റ്പ്രവർത്ത്ടിഫയല്ടിൽ

 സൂക്ടിബക്ക്താണപര്ടിബോധ്ടിചറ്പ്രവർത്ത്ടിഫയല്ടിൽ

 രന്ദുന്നഘടബഫാബടാഗാഫുെൾ   സൂക്ടിച്ടിരുന്നു
പ്രവർതിപൂർതീകരണ
ോക്ഷ്യപതം

പര്ടിബോധ്ടിച  റ്പ്രവർത്ത്ടിഫയലുെള്ടിൽ

 റ്പ്രവർത്ത്ടിപൂർത്തീെരണോക്യപത്ര. സൂക്ടിച്ടിട്ടു്
മസററർസറാൾ

 മൂവതമന്റിപ് /
ഫയൽടാക്കിംഗ്

റ്പ്രവർത്ത്ടിയ്ായ്ടിബന്ധവപടഫയൽടാക്ക്ടി്ലംഗബഫാറ്ലംഎലാ

 റ്പ്രവർത്ത്ടിഫയല്ടിലു്ലംസൂക്ടിച്ടിരുന്ന്ടില .

ജിസയാടാഗസഡഫാസടാറാ
ഫ്

പര്ടിബോധ്ടിച  റ്പ്രവർത്ത്ടിഫയലുെള്ടിൽ

 ജ്ടിബയാൊഗബഡഫാബടാഗാഫൊണുവാൻോധ്ടിച്ടില
സോഷ്യൽഓഡിറ്റിസ്ാർ
ട്

റ്പ്രവർത്ത്ടിയ്ായ്ടിബന്ധവപടബോഷ്യൽഓ്്ടിററ്ടിബപാർട

  റ്പ്രവർത്ത്ടിഫയലുെള്ടിൽ   സൂക്ടിച്ടിട്ടില
ഫേറ്ഡയറി 3 വർക്ക്ടിനുഉ്ായ്ടിരുന്നു .എന്നാല്പൂരണ്ണ്ായ്ലംപൂര്ടിപ്ടിച്ടിരുന്ന്ടില.

ഫീല്ഡ്ഡ്െല പരിസോധനയില് കതണ്ടതിയവ
പ്രവർതിയുതട സപര് ബതാെ നവീെരണ്ലം



പ്രവർതിയുതട സകാഡ് 327204

പ്രവർതി ആരംഭിച െീയെി 28.2.19
പ്രവർതി അവോനി്ിച് െീയെി 12.3.19
എസ്റ്റിസമറ് തക 34932
തെലവായ തക 31755

ഇണ്ടിളയപ്പൻ ഭാഗം മുതൽ പാണ്ടകശാല ഭാഗം വരെയുള്ള ഉള്ള തോടാണ്

നാവീകരിച്ഹത്കിയിരിക്കുന്നത.് കാട് വൃത്തിയാക്കി തോട്ടിലെ മണ്ണ് കോരി

വെള്ളംപോകുന്നതിനുഅനുയോജ്യമായ രീതിയില്ആക്കുകയും വഴിയാത്രക്കാർക്ക് അ സൗകര്യമൊരുക്കുന്ന

രീതിയിലു0 തോട നിർമ്മാണം എന്ന പദ്ധതി ചെയ്തിരിക്കുന്നത.് ഏകദേശം നീളം 280 മീറ്ററും 8 മീറ്റർ

വീതിയുമുള്ള തോടാണ് ആണ് ഇങ്ങനെ നവീകരിക്കപ്പെട്ട കാണപ്പെടുന്നത്്

2
പ്രവർതിയുതട സപര് വല്ടിയബതാെ നവീെരണ്ലം

പ്രവർതിയുതട സകാഡ് 218979

പ്രവർതി ആരംഭിച െീയെി 15.3.19

പ്രവർതി അവോനി്ിച് െീയെി 29.3.19
എസ്റ്റിസമറ് തക 65630
തെലവായ തക 60134

3
പ്രവർതിയുതട സപര് KIP canal േ്ലംരകണ്ലം

പ്രവർതിയുതട സകാഡ് 323322

പ്രവർതി ആരംഭിച െീയെി 28.1.19
പ്രവർതി അവോനി്ിച് െീയെി 12.2.19
എസ്റ്റിസമറ് തക 62136
തെലവായ തക 60212

c

കതണ്ടതലുകളം നിർസ്ദേേങ്ങളം



 വതാഴ്ടിലാള്ടിെൾക്ക അവരുവെ അവൊേങവളക്കുറ്ടിച കൃത്യ്ായ

ഒരു ധാരണയ്്ടില

 കനാൽനവീകരണഎന്നപ്രവർത്തിയിലൂടെ വേനൽക്കാലത്ത്

പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്്.

 തോടുകളുടടസംരക്ഷണപ്രവർത്തിയിലൂടെ ഒരുപരിധിവരെ അവരെ

തോടുകളിൽ സംരക്ഷിച്ചത് ആയിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ

കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്്

.

.

 റ്പ്രവർത്ത്ടിെൾ ത്ടിരവഞ്ഞടുക്കുബമ്പാൾ

ഭൂറ്പ്രകൃത്ടിയനുബയാജ്ടിയ്യതു്ലംആസ്ടിന്ടിലന്ടില്ക്കുന്നതു്ായറ്പ്രവവരത്ടിെള്െ

വ്ത്ത്ടി നെപ്ടിലാക്കാന് ഉബ്്യാഗസ്ഥർ ബ്രേത്ടിവക്ക്ാതാണ

 എസ്റ്റ്ടിബ്റ റ്പ്രൊര്ലം പല അളവ്ടില് ്ന്നു െയാല

ഉ്ായ്ടിരുവന്ന്കേ്ടിലു്ലംഎസ്റ്റിസമറിൽ പറയുന്ന രീെിയിലായിരുന്നില്ല

തെയിരിക്കുന്നെ്.

 മഴകുഴികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നഭു ഉടമകൾ കുറവാണ്.

മഴക്കുഴികൾ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന

തായി വാഴ തെങ്ങ് തുടങ്ങിയവ നട്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്

മിക്കയിടത്തും കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞത്്.

 ടെറുകിടനാമമാപേകർഷകരുടെ ഭൂമിയിൽ ഭൂവികസനം എന്ന മൂന്നു

പ്രവർത്തികൾക്കും പ്രവർത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ബോർഡുകൾ

കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു.ഒരു ബോർഡിൻറെ മാത്രം പൈസ ലഭിച്ചില്ല

എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്്.



 പ്രവർത്തി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡ്

സ്ഥാപിക്കുന്നു എന്നതു ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൃത്യമായി ആയി

ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ് ആണ്

 സന്ദർശിച്ച മിക്കസ്ഥലത്തെയും പ്രവർത്തികൾ നശിച്ചതായി

കാണുവാൻസാധിച്ചു. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം പ്രവർത്തികളെ

സാരമായി ബാധിച്ചതായി തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും അറിയുവാൻ

സാധിച്ചു .

 മഴകുഴി മണ്ണഉബണുകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ആവശ്യകതയും

സംരക്ഷണവും എന്നിവയെപ്പറ്റി കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ

ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകേണ്ടതാണ്.്

 മണ്ണ്ജലസംരക്ഷണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മാത്രം മുൻതൂക്കം

നൽകാതെ സാമൂഹിക ആസ്ഥി സൃഷ്ടിക്കുന്ന മറ്റു പ്രവർത്തികൾ

കണ്ടെത്തി പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ്.

 വാർഡിൽ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് സമിതി രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം

ആരംഭിക്കുന്നതാണ്്.

ടോഴിലാളികളിൽനിന്നും

മനസ്സിലാക്കിയ പ്രധാന വിഷയങ്ങൾചുവടെ

ചേർക്കുന്ന്ു

 ടോഴിലാളികൾക്ക് വേദനം കൃത്യസമയത്ത് ലഭിക്കുന്നില്ല

എന്ന പരാതി തൊഴിലാളികളുടെ ഇടയിൽ നിന്നു ലഭിച്ചു.

 ടോഴിലിടസൗകര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ലഭ്യമാകുന്നില്ല .

 പ്രഥമശുശ്രൂഷ കിറ്റ് മാലിന്യങ്ങൾ ഇറങ്ങി തൊഴിൽ

ചെയ്യുമ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ

ഇവയൊന്നും തന്നെ ലഭിക്കുന്നില്ല.

 തജാലികൃേ്യമായിലഭികുന്നില്ല.

.



 ഭൂപ്രകൃെി ഉണ്ടായ മാറങ്ങളം കാലവർഷവം നിർമ്മാണ

പ്രവർതനങ്ങളതട കൃെ്യമായ അളവ് സരഖത്ടുത്തുന്ന െടസം

സൃഷിച്ചു.

 കിണർ സനാട് സെർന്ന കുഴിച് മഴക്കുഴികൾ പലതം

നിലനിർതിയിട്ടുണ്ട് കിണറിതല ജലലഭ്യെക്ക് ഏതറ

േഹായകമാണ്. ഇതരതിലുള്ള മഴക്കുഴികൾ നിർമ്മാണം

ഏതറ പ്രസയാജനകരവം ഫലപ്രദമായിരുന.

 ഭൂമി കൃഷിസയാഗ്യമാക്കാൻ നൽകുനതണ്ട്കേിലും അെ്

നിലനിർതി േംരക്ഷിക്കാൻ ഉടമ െയാറാകുന്നില്ല ഉടമകളതട

നിർസദേപ്രകാരം മാതസമ പല പണികളം തെയാവ.

സോഷ്യല്ഓഡിറ്ഡ്

പത്കേടുതവര്

ഷൈനിവിഎസ്എസ് ത്ാക് റിതസാഴ്് ത്രഴ്ൺ വെട്ടിക്കവല

കൊല്ല്ം&വിതല്ലജ് റിതസാഴ്് ത്രഴ്ൺ


