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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 പശോത്തല്ലംഒരുക്കൽ

്േോഷ്യൽഓഡിറ്റ്പ്രകിയആര്ലംഭിചിരിക്കുന്നതിയതിയ്

 മുൻപുള്ള ആറ്ോേക്കോലയളവിൽ വോർഡിവല റ്പ്രവൃത്തിഫയലുകൾ, ഏഴരജിസ്റ്ററുകൾ,

അ്തോവടോപ്ലം അനുബന്ധ്രഖകള്ലംസൂക്ഷ്മപരി്േോധനനടത്തുന്നു.

്്ോക്ക്തലത്തിലു്ലംഗോ്പഞോയത്ത്തലത്തിലു്ലം പദ്ധതിനിർവഹണ

ഉ്്്യോഗസ്ഥനോയ്്ോക്ക്ഓഫീേർ (BDO), പഞോയത്ത്വേകടറി, ്റ്നിർവഹണ

ഉ്്്യോഗസ്ഥർതുടങിയവരു്ോയി

്്ോക്ക്റി്േോഴ്സ്്പഴ്സൺനടത്തിയകൂടിയോ്ലോചനയിൽഉരുത്തിരിഞ്ഞതിനനുേരിച്

തുടർറ്പ്രകിയകൾആസൂത്രണ്ലംവചയ്യുകയ്ലം്േോഷ്യൽഓഡിറ്ഗോ്േഭോതീയതിനിശയി

ക്കുകയ്ലംവചയ്യുന്നു



2. ഫയൽപരിസോധന

്േോഷ്യൽഓഡിറ്റ്പ്രകിയആര്ലംഭിചിരിക്കുന്നതിയതിയ്  മുൻപുള്ള

ആറ്ോേക്കോലയളവിൽ വോർഡിവല റ്പ്രവൃത്തിഫയലുകൾ, ഏഴരജിസ്റ്ററുകൾ,

അ്തോവടോപ്ലം അനുബന്ധ്രഖകള്ലംസൂക്ഷ്മപരി്േോധനനടത്തുന്നു.

3. . പ്രവൃതിസ്ഥലപരിസോധന

ഓ്രോറ്പ്രവൃത്തിയ്ലംഎസ്റ്റി്്റിൽറ്പ്രതിപോ്ിക്കുന്നഅളവിലു്ലംഗുണത്തിലു്ലംനടപിലോക്കിയിട്ടു

്്ോഎന്നു്ലംആറ്പ്രവൃത്തിയവടഗുണഫലത്തിവ്റെ

 വ്യോപിതിടവപടുത്തുകയ്ലംറ്പ്രസ്തുതവതോഴിലിടങളിൽവതോഴിലോളികൾക്ക്ക്ലഭി്ക്ക്അവ

കോേആനുകൂല്യങൾലഭിചിട്ടു്്ോഎന്നു്ലം

 റ്പ്രവൃത്തിസ്ഥലപരി്േോധനയിലൂവടലക്യ്ലംവവക്കുന്നു.

4. വീടുവീടാന്തരംഉള്ളവിവരസേഖരണം

പദ്ധതിഗുണ്ഭോകോക്കളവടവീടുവീടോന്തര്ലംവചന്ന്്നരിൽക്്പദ്ധതിയവടനിർവഹണ

വത്തക്കുറിച്ചു്ലംഗുണഫലവത്തക്കുറിച്ചുമുള്ള  അഭിറ്പ്രോയങള്ലംനിർ്്ദേേങള്ലംേ്വരൂപിക്കുന്നു.

5. തെളിവസേഖരണം

ഫയൽപരി്േോധന, റ്പ്രവൃത്തിസ്ഥലപരി്േോധന, വീടുവീടോന്തര്ലംഉള്ള വിവര്േഖരണ്ലം

തുടങിയഓഡിറ്റ്പ്രകിയകവ്ത്തലുകളവടവസ്തുനിഷ്ഠ്ോയവതളിവ്േഖരണ്ലംനടത്തുന്നു.

6. ോമൂഹ്യ  സോധവൽക്കരണം

േോമൂഹ്യഇടവപടലുകളിലൂവടപദ്ധതിവിജയ്ലംഉറപ്പുവരുത്തിപൗരോവ്ബോധ്ലം



 ഉയർത്തുകയ്ലം ്േോഷ്യൽഓഡിറ്റ്പ്രകിയ വിജയിപിക്കുകയ്ലം

വചയ്യുന്നതിന്ആവേ്യ്ോയ ്ബോധവൽക്കരണ്ലംറ്പ്രവർത്തനങൾനടപിലോക്കുന്നു.

7. റിസ്ാർട്െയാറാക്കൽ

്േോഷ്യൽഓഡിറ്റ്പ്രകിയയിവലകവ്ത്തലുകള്ലംനിഗ്നങള്ലം, നിർ്്ദേേങള്ലം

്േോഷ്യൽഓഡിറ്ഗോ്േഭയിൽ ചർചവചയ് അ്ലംഗീകോര്ലംനടത്തുന്നതിനോവേ്യ്ോയ

കരടറി്പോർട്തയോറോക്കുന്നു.

8. സോഷ്യൽഓഡിറ്റാമേഭ

പശോത്തല്ലംഒരുക്കൽചർചയിൽനിശയിക്കവപട്ിനത്തിൽേൗകര്യറ്പ്ര്്ോയസ്ഥല

ത്ത്ഗോ്േഭ്ചർന്ന്കരടറി്പോർട്അവതരണവ്ലം, ചർചയ്ലം, നിർ്്ദേേങള്ലം,

തിരുത്തൽറ്പ്രകിയകള്ലം,

അ്ലംഗീകോര്ലം്നടിവയടുക്കുകയ്ലംതുടർനടപടികള്ലംകകവകോള്ളുന്നു.

9.അനുേന്ധനടപടികള് (ആക്ഷന് തടക്കന്)

്േോഷ്യല് ഓഡിറ് ഗോ്േഭയില് എടുത്ത തീരു്ോനങളവടയ്ലം നിര്്േങളവടയ്ലം

അടിസ്ഥോനത്തില് എടുത്ത അനുബന്ധ നടപടികള് അടുത്ത ്േോഷ്യല് ഓഡിറ്

ഗോ്േഭയില് ചരച വചയ്യുന്നു

പഞായതിൽ സൂക്ഷിസക്കണ്ട 7 രജിസ്റ്ററുകൾ

 വതോഴിൽ കോർഡിനുള്ള കുടു്ലംബഅ്പകയവട രജിസ്റ്റർ

 ഗോ്േഭ ്േോഷ്യൽ ഓഡിറ് ,ഗോ്േഭ ്ീറി്ലംഗ് രജിസ്റ്റർ

 വതോഴിൽ ആവേ്യവപടുന്നതു്ലം വതോഴിൽ വകോടുത്തതു്ലം േ്ലംബന്ധിച് രജിസ്റ്റർ

 റ്പ്രവർത്തി ലിസ്റ്റ് വചലവ്ലം വിേ്ോ്ലംേങള്ലം േ്ലംബന്ധിച് രജിസ്റ്റർ

 സ്റ്റിര ആസികളവട രജിസ്റ്റർ



 പരോതി രജിസ്റ്റർ

 േോധന രജിസ്റ്റർ

1. വതോഴിൽ കോർഡ് രജിസ്റ്റർ
വതോഴിൽ കോർഡ് രജിസ്റ്റർ പൂർണ്ോയിരുന്നു എ്ലംഐേിൽ നിന്നു്ലം രജിസ്റ്റർ
ആയി തവന്ന സൂകിചിരുന്നു .

2.ഗോ്േഭ രജിസ്റ്റർ
വപോതു ഗോ്േഭ രജിസ്റ്ററു്ലം ്േോഷ്യൽ ഓഡിറ്

ഗോ്േഭ രജിസ്റ്ററു്ലം ഒന്നുതവന്നയോണ ഒൿവറോവബർ വവര സൂകിചിരുന്നത്.
എന്നോൽ പഞോയത്തിൽ ്പോയി അറിയിചതിന് അടിസ്ഥോനത്തിൽ 2019

മുതൽ ഗോ്േഭയവ് റ്പ്ര്ത്യക രജിസ്റ്റർഎഴുതി സൂകിചിരിക്കുന്നത് .

3. തൊഴിൽ ആവേ്യത്ടുന്നതം തൊഴിൽ തകാടുതതം
േംേന്ധിച് രജിസ്റ്റർ

വതോഴിൽ ആവേ്യവപടതു്ലം വതോഴിൽ വകോടുത്തതു്ലം േ്ലംബന്ധിച രജിസ്റ്റർ
സൂകിചിട്ടുന്ദു .എന്നോൽ ഇവ ഒന്നു്ലം തവന്ന പുരിപിചിരുന്നില

.

.

4വർക്ക് രജിസ്റ്റർ
വർക്ക് രജിസ്റ്റർ2018 വവര പൂർണ്ോയിരുന്നു. എ്ലം ഐ എേ്

ഇൽ നിന്നു്ലം റ്പ്രിൻറ് എടുത്തു സൂകിചിരുന്നു. റ്പ്രവർത്തി
ആര്ലംഭിചത് അതു്ലം അവേോനിച തീയതി
്ബോധ്യവപടുത്തിയിട്ടു്് . ഗോ്പഞോയത്തിവല മുഴുവൻ
റ്പ്രവർത്തികള്ലം ഒരു വർക്ക് രജിസ്റ്റർ എന്ന നിലയോണ് രജിസ്റ്റർ
സൂകിചിരിക്കുന്നത്. എ്ലം ഐ എേിൽ നിന്നു്ലം ഡൗൺ്ലോഡ്
വചയവതടുത്ത ്കോപി കബൻഡ് വചയ് സൂകിചിരിക്കുന്നു.

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
വർക്ക്
്കോഡ്

റ്പ്രവർത്തിയവട
്പര്

എസ്റ്റി്്റ്
തുക

ചിലവോയ
തുക

ആര്ലംഭിച തീയതി അവേോന
തീയതി

357874 വചരുകിടനോ്്ോത്ര

കരഷകരുവട

ഭു്ിയില്
ഭുവികേ0

19078
0

174477 21.12.18 27.2.19

378869 വചരുകിടനോ്്ോത്ര

കരഷകരുവട

ഭു്ിയില്
ഭുവികേ0

19114
3

175882 21.12.18 30.1.19

357872 വചരുകിടനോ്്ോത്ര

കരഷകരുവട

ഭു്ിയില്
ഭുവികേ0

14554
2

131173 12.9.18 4.10.18



ഫയൽ പരിസോധിചസ്ാൾ കതണ്ടതിയ വിവരങ്ങൾ

കവർസപജ് വോർഷിക്ോസ്റ്റർ   േർക്കുലർറ്പ്രകോരമുള്ള  കവർ്പജഫയലിൽ

  സൂകി്ക്ക്തു്ലംഅതപൂർണ്ണ്ോയ്ലംപൂരിപി്ക്ക്തു്ോണ് .
വോർഷിക്ോസ്റ്റർേർക്കുലർറ്പ്രകോരമുള്ളകവർ്പജപരി്േോധിച

 ഫയലുകളിൽ  കോണോന് കഴിഞ്ഞു
തെക്ക്ിസ്റ്റ്ഓഫസഡാക്യുതമ
ന്

എലോറ്പ്രവർത്തിഫയലിലു്ലംഅതോതുഫയലുകളിൽസൂകി്ക്ക്22
്രഖകളവടവിവരങള്ലം്പജനമ്പറു്ലം്രഖവപടുത്തുന്നവചക്ക്ക്ലിസ്റ്റ്സൂകി
്ക്ക്ത്ഉ്്

പരി്േോധിച   റ്പ്രവർത്തിഫയലുകളിൽ

 വചക്ക്ക്ലിസ്റ്റ്കോണോൻേോധിചില
വാർഷികകർമ്മപദ്ധെിയു
തടപകർ്്

വോർഷികകർമ്മപദ്ധതിയവടപകർപ് ഫയലിൽ

  സൂകി്ക്ക്തോണ്.
പരി്േോധിചതിൽവോർഷികകർമ്മപദ്ധതിയവടപകർപ്കവ്തുവോൻ
കഴിഞു

വിേദമായോസ്കേെികഎ

സ്റ്റിസമറിതന  പകർ്്
വിേ്്ോയേോ്്കേതികഎസ്റ്റി്്റിവ്റെ  പകർപ്പരി്േോധിച

 റ്പ്രവർത്തിഫയലിലു്ലംകോണുവോൻേോധിച്ചുവേക്യൂറിൽനിന്നു്ലംലഭിച

്കോപിആയിരുന്നുഫയലിൽസൂകിചിരുന്നത്  ഇതിൽേീൽ, ഒപ്,

 എന്നിവ്രഖവപടുത്തിയരുന്നുഎന്നോൽതീയതി്രഖവപടുത്തിയിരു
ന്നില ,
വറ്പ്രോജക്റി്പോർട്അഥവോഎസ്റ്റി്്റ്റി്പോർട്ഉ്ോയിരുന്നിലവിേ്
്ോയഎസ്റ്റി്്റ്അനോലിേിേ്ഓഫ്ററ്,
ലീ്്ഡോയിങ്&ലിഫ്ററ്്ററ്വ്്റെ്ഇവഉൾവപടുത്തിയിരുന്നു

 എന്നോൽഎസ്റ്റി്്റിൽ&ഡികേൻേർ്്വേ്ഡറഎന്നിവ്ചർത്തിടി
ല .

ജനകീയഎസ്റ്റി്്റ്

ജനകീയഎസ്റ്റി്്റ്പരി്േോധിച   ഫയലുകളിൽകവ്ത്തി
ോസ്കേെികഅനുമെിയുതട

പകർ്്   േോ്്കേതികഅനു്തിയവടപകർപ്ഫയലില് സൂകിരുന്നു

ഭരണാനുമെി
ഫയൽപരി്േോധനയ്ക്കുവി്ധയ്ോക്കിയഎലോഫയലിലു്ലംഭരണോനു്തി
യവടപകർപ്ഉ്ോയിരുന്നു.

േംസയാജിെപദ്ധെി



പരി്േോധിച   റ്പ്രവൃത്തികൾ  േ്ലം്യോജിതപദ്ധതിയിൽഉൾവപട
റ്പ്രവരത്തി കളയിരുന്നില.

തൊഴിൽആവേ്യത്ട്ടു
തകാണ്ടുള്ളഅസപക്ഷ

വതോഴിൽആവേ്യത്ട്ടുതകാണ്ടുള്ളഅസപക്ഷ യവടപകർപ്
ഉ്ോയിരുന്നില.

തൊഴിൽ

 നൽകിയേംേന്ധിചവി

വരങ്ങൾ  

വതോഴിലിന്ഉള്ളഅ്പകനലിയതിൻറ്പ്രകോര്ലംവതോഴിൽഅനുവ്ിച
ത്ലംബന്ധിചവിവരങൾറ്പ്രവർത്തിഫയലിൽ അതിവ്റെപകർപ്
ഉ്ോയിരുന്നില

ഇമസററർസറാൾ   റ്പ്രവർത്തിയ്ോയിബന്ധവപട്റററർ്റോളകൾ3
റ്പ്രവർത്തിഫയലിലു്ലംകോണുവോൻേോധിച്ചു.്റററർ്റോളിൽഎ്ലംബു
ക്ക്നമ്പർ, ്പജനമ്പർഇവ്രഖവപടുത്തിയിടില.
വവടിതിരുതലുകളടയിരുന്നു.

തമഷർതമന്  ബുക്ക് വ്ഷർവ്്റെ്  ബുക്ക്ഫയലിൽ ഉ്ോയിരുന്നു

ോധനോമാറികതളക്കു
റിച്ചുള്ളവിവരങ്ങൾ

3 റ്പ്രവർത്തികളിലു്ലം  േോധനേോ്ോഗികൾഒന്നു്ലംഉപ്യോഗിചിടില

സവജ്ിസ്റ്റ് ്വജ്ക്ലിസ്റ്റ്പരി്േോധിച 3 റ്പ്രവർത്തിഫയലിലു്ലം MIS
ൽനിന്നു്ലംഎടുത്ത്വജ്ക്ലിസ്റ്റിവ്റെപകർപ്ഉ്ോയിരുന്നു

ഫണ്ട്ടാൻസ്ഫർഓർഡർ      MIS ൽനിന്നു്ലംഎടുത്തഫ്്ടോൻസ്ഫർഓർഡറിവ്റെപകർപ് 3
റ്പ്രവർത്തിഫയലിലു്ലംഉ്ോയിരുന്നു

സറായൽറി വ്യകിഗതഗുണ്ഭോകോക്കളവടകര്ടചരേീതിവ്റെപകർപ് 3
റ്പ്രവർത്തിഫയലിലു്ലംസൂകിചിട്ടു്്

മൂന്ന്ഘട   സഫാസടാറാഫ് റ്പ്രവർത്തിയ്ോയിബന്ധവപടവിവിധഘടങളിൽഉള്ള്ഫോ്ടോകൾ
(റ്പ്രോര്ലംഭ, ്ധ്യ, അവേോന) റ്പ്രവർത്തിഫയലിൽ

 സൂകി്ക്ക്തോണപരി്േോധിചറ്പ്രവർത്തിഫയലിൽ

 രന്ദുന്ന്ഘട്ഫോ്ടോഗോഫുകൾ   സൂകിചിരുന്നില
പ്രവർതിപൂർതീകരണ
ോക്ഷ്യപതം

പരി്േോധിച  റ്പ്രവർത്തിഫയലുകളിൽ

 റ്പ്രവർത്തിപൂർത്തീകരണേോക്യപത്ര. സൂകിചിട്ടു്്
മസററർസറാൾ

 മൂവതമന്റിപ് /
ഫയൽടാക്കിംഗ്

റ്പ്രവർത്തിയ്ോയിബന്ധവപടഫയൽടോക്കി്ലംഗ്ഫോറ്ലംഎലോ

 റ്പ്രവർത്തിഫയലിലു്ലംസൂകിചിരുന്നു .

ജിസയാടാഗസഡഫാസടാറാ
ഫ്

പരി്േോധിച  റ്പ്രവർത്തിഫയലുകളിൽ

 ജി്യോടോഗ്ഡഫോ്ടോഗോഫ്കോണുവോൻേോധിചില
സോഷ്യൽഓഡിറ്റിസ്ാർ
ട്

റ്പ്രവർത്തിയ്ോയിബന്ധവപട്േോഷ്യൽഓഡിറ്റി്പോർട്

  റ്പ്രവർത്തിഫയലുകളിൽ   സൂകിചിടില
ഫേറ്ഡയറി 3 വർക്കിനുഉ്ോയിരുന്നു .എന്നോല്പൂരണ്ണ്ോയ്ലംപൂരിപിചിരുന്നില.



ഫീലഡ്ഡ്െല പരിസോധനയില കതണ്ടതിയവ
പ്രവർതിയുതട സപര് വചറുകിട ന്്ോത്രകരഷകരുവട

ഭു്ിയില് ഭുവികേന്ലം

പ്രവർതിയുതട സകാഡ് 357872

പ്രവർതി ആരംഭിച െീയെി 12.9.18
പ്രവർതി അവോനി്ിച് െീയെി 4.9.18
എസ്റ്റിസമറ് തക 145542
തെലവായ തക 131173

എം ബുക്ക് പ്രകാരം
110മഴക്കുഴി യും 1010

മീറർ മന്കയാലലും 65 തേന്ഡ്കൃഷിക്ക്
അനുസയാജിയമാക്കിതകാടുക്കലുംയിരുന
ഫയൽ പരിസോധനയിൽ നിനം മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞെ് .എന്നാൽ
ഫീലഡഡ്സ്പരിസോധനയിൽ7 ഗുണസഭാകാക്കൾക്കായി 91മഴ കുഴിഉം 830 മിറര്
മൺ കയാല യും 75 തേന്ഡ്കൃഷിക്ക് അനുസയാജിയമാക്കിതകാടുക്കുകും തെഉെ്.
ഇെിൽ പകുെി മഴക്കുഴികൾ മാതമാണ് നിലനിലക്കുന്നെ്. ഇെിലകൃഷി

ചെയ്തതായും ,മൂടിയാതും കണു. ജലേംരക്ഷണ പദ്ധെി ലക്ഷ്യം
ആയിട്ടുള്ള മഴക്കുഴി നിർമ്മാണ പ്രവർതനങ്ങളുതട സപ്രാജക് മഴ കുഴികളുതട
എണം കുറവം എടുത് കുഴികൾ മൂടത്ട ആയെിനാൽവി നിസയാഗിക്കത്ട

തകയുതട ഉസ്ദേേശുദ്ധിയിൽ എതാൻ കഴിഞ്ഞിടില്ല. .മന്നുകയ്യാല ഇടിഞ്ഞു

പോയിട്ടുണ്ട്. തരിശു ഭൂമി കൃഷിയയാഗ്യമാകാൻ മിക്ക പുരയിടങ്ങളിലംുംം

ഇയ്ാഴും കൃഷി ഉണ്ട്. അവിചട വാഴ യെന തുടങിയവ കൃഷി ചെയ്തതായി

കണു .മന്ട്കയാലക്ട്. എസിയമറ്ട് പ്രകാരമുള്ള നീളയമാ,ഉയരയമാ കാണാൻ

കഴിഞ്ഞില്ല .

2
പ്രവർതിയുതട സപര്



വചരുകിടനോ്്ോത്ര കരഷകരുവട
ഭു്ിയില് ഭുവികേ0

പ്രവർതിയുതട സകാഡ് 378869

പ്രവർതി ആരംഭിച െീയെി 21.12.18
പ്രവർതി അവോനി്ിച് െീയെി 30.1.19
എസ്റ്റിസമറ് തക 191143
തെലവായ തക 175882

എം ബുക്ക് പ്രകാരം 140മഴക്കുഴി യും 450
മീറർ മന്കയാലലും 10 സവസ്റ്റ് കുഴിയംആയിരുനഫയൽ പരിസോധനയിൽ

നിനം മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞെ് .എന്നാൽ
ഫീലഡഡ്സ്പരിസോധനയിൽ9ഗുണസഭാകാക്കൾക്കായി 139 മഴ കുഴിഉം
440മിറര് മൺ കയാല യും 9 സവസ്റ്റ് കുഴിയംആയിരുന കാണാൻ കഴിഞ്ഞെ്.

3
പ്രവർതിയുതട സപര് വചരുകിടനോ്്ോത്ര കരഷകരുവട

ഭു്ിയില് ഭുവികേ0

പ്രവർതിയുതട സകാഡ് 357874

പ്രവർതി ആരംഭിച െീയെി 21.12.18
പ്രവർതി അവോനി്ിച് െീയെി 27.2.19
എസ്റ്റിസമറ് തക 190780
തെലവായ തക 174477

എം ബുക്ക് പ്രകാരം 220മഴക്കുഴി യും 1120

കതണ്ടതലുകളും നിർസ്ദേേങ്ങളും

 വതോഴിലോളികൾക്ക് അവരുവട അവകോേങവളക്കുറിച്

കൃത്യ്ോയ ഒരു ധോരണയ്ില

.

.

 മാർച് വതര തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകാൻ
കാലൊമേം വരുത്തുകയും മാർച് ആകുസ്ാസഴക്കും വലിയ



എസ്റ്റിസമറ് തക നൽകി തൊഴിലുകൾ ഏതറടുത്തു നടത്തുകയും
അെ് കുറച്ചു മാതം തെലവാക്കുകയും ോക്കി തക
തെലവാകാതെ സപാവകയും തെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണെയാണ്
കണ്ടുവരുന്നെ് .ഇതനിർവ്വഹണ ഉസദ്യാഗസ്ഥർ പ്രസെ്യക
ശ്രദ്ധിസക്കണ്ടൊണ്.

 വതോഴിലുറപ്പു നിയ്്ലം ്്ലം വതോഴിലോളികൾക്ക് ഉറപ്പുനൽകുന്ന

വതോഴിൽ േൗകര്യങളോയ സുരകോ ഉപകരണങൾ ലഭ്യ്ോയി

എന്ന് ്ബോധ്യവപട അവർ ഉറപ്പുവരുത്തണ്ലം.

 നിയ്റ്പ്രകോര്ലം ഉട്കൾ അവരുവട ഭൂ്ിയിൽ വതോഴിലുറപ്

പദ്ധതി റ്പ്രകോര്ലം കൃഷി്യോഗ്യ്ോക്കോൻ അ്പകനൽകുകയ്ലം

അത് റ്പ്രകോര്ലം അവർക്ക് വചയ്തു വകോടുക്കുകയോണ് വചയത്.

പരി്േോധിച റ്പ്രവർത്തികളിൽ ഉട്കൾ എലോ്ലം തവന്ന

്ജോലി വചയതതോയി ്നസിലോക്കോൻ കഴിനജിടില

 റ്പ്രവർത്തികൾ തിരവഞ്ഞടുക്കു്മ്പോൾ

ഭൂറ്പ്രകൃതിയനു്യോജിയ്യതു്ലംആസിനിലനില്ക്കുന്നതു്ോയറ്പ്രവവരതിക

ള്കവ്ത്തി നടപിലോക്കോന് ഉ്്്യോഗസ്ഥർ ്്രേതിവക്ക്ോതോണ്

 ഒരു കടപ്പു്ലം ്ഴക്കുഴികൾ ്ോത്ര്ോണ് എസ്റ്റി്്റ് റ്പ്രകോര്ലം ഉ്ോയിരുന്നത്

എന്നോൽ പരി്േോധനയിൽ ്നസിലോക്കോൻ കഴിഞ്ഞത്

അേോസീയ്ോയി നിർമ്മിചിരിക്കുന്നു വലുതു്ലം വചറുതു്ോയ ്ഴക്കുഴികൾ

ആണ്

 60% ്ഴകുഴികള് ്ോത്ര്് ്ഴകുഴികളോയി
കോണോന്കഴിഞ്ഞുല്ലു .



 എസ്റ്റി്്റ് റ്പ്രകോര്ലം പല അളവില് ്ന്നു കയോല

ഉ്ോയിരുവന്ന്കേിലു്ലംഎസ്റ്റിസമറിൽ പറയുന്ന രീെിയിലായിരുന്നില്ല

തെയിരിക്കുന്നെ്.

 മഴകുഴികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നഭു ഉടമകൾ കുറവാണ്.

മഴക്കുഴികൾ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന

തായി വാഴ തെങ്ങ് തുടങ്ങിയവ നട്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്

മിക്കയിടത്തും കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞതം്ട്.

 ചെറുകിടനാമമാപതകർഷകരുടെ ഭൂമിയിൽ ഭൂവികസനം എന്ന

മൂന്നു പ്രവർത്തികൾക്കും പ്രവർത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ബോർഡുകൾ

കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു.ഒരു ബോർഡിൻറെ മാത്രം പൈസ ലഭിച്ചില്ല

എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞതം്ട്.

 പ്രവർത്തി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡ്

സ്ഥാപിക്കുന്നു എന്നതിൽ 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 നൽകേണ്ടതാണം്ട്.

 മണ്ണ്ട്ജലസംരക്ഷണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മാത്രം മുൻതൂക്കം

നൽകാതെ സാമൂഹിക ആസ്ഥി സൃഷ്ടിക്കുന്ന മറ്റു പ്രവർത്തികൾ

കണ്ടെത്തി പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുനന്താണ്ട്.

 വാർഡിൽ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് സമിതി രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം

ആരംഭിക്കുന്നതാണം്ട്.





 മഴകുഴി,മനകയാലതടങ്ങിയവതട ആവേികെഉംേംരക്ഷണവം

ഭുഉടമകള്ക്ക് കൃെ്യമായ നിര്സ്ദേേങ്ങള് നലസകണ്ടൊണ്.

ചതാഴിലാളികളിൽനിന്നും

മനസ്സിലാക്കിയ പ്രധാന വിഷയങ്ങൾചുവടെ

ചേർക്കുന്നംു

 ചതാഴിലാളികൾക്ക് വേദനം കൃത്യസമയത്ത് ലഭിക്കുന്നില്ല

എന്ന പരാതി തൊഴിലാളികളുടെ ഇടയിൽ നിന്നു ലഭിച്ചു.

 ചതാഴിലിടസൗകര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ലഭ്യമാകുന്നില്ല .

 പ്രഥമശുശ്രൂഷ കിറ്റ് മാലിന്യങ്ങൾ ഇറങ്ങി തൊഴിൽ

ചെയ്യുമ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ

ഇവയൊന്നും തന്നെ ലഭിക്കുനില്ല.

 യജാലികൃത്യമായിലഭികുനില്ല.

.

 തൊഴിലാളികൾ അവകാേത്ട 14 ദിവേതിനുള്ളിൽ

തൊഴിൽ നൽകണം അല്ലാതപക്ഷം തൊഴിലില്ലായ്മ

സവെനം നൽകണതമന്ന് നിയമം നിലനിൽക്കുന്ന

തൊഴിലാളികൾക്ക് ഈ നിയമതതക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ,

അതല്ല്കേിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ സവെനം ലഭിചൊയി

കാണാൻ ോധിചില്ല. ഈ ോഹെര്യതിൽ

തൊഴിലില്ലായ്മ സവെനം ലഭിക്കുവാനുള്ള

തൊഴിലാളികളുതട അവകാേമാണ്

നിസഷധിചിരിക്കുന്നെ്.

 എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി തയ നിയമപ്രകാരം

തൊഴിലിടങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാന േൗകര്യങ്ങളായ

കുടിതവള്ളം െണതലാരുക്കാൻ ഉള്ള ടാർ്ാളിൻ,



റ്പ്രഥ്ശുശ്രൂഷ കിറ് എന്നിവ നൽ്ക്തു്്. എന്നോൽ

വതോഴിലോളികളിൽ നിന്നു്ലം ലഭിച വിവര്നുേരിച്

്്ൽപറഞ്ഞേൗകര്യങൾ ഒന്നു്ലം തവന്ന

വകോടുക്കുന്നതോയി കോണുവോൻ കഴിഞ്ഞിടില. പ്രഥമ

ശുശ്രൂഷ കിറ് വാങ്ങുന്ന േില്ല് പഞായതിൽ

തകാടുതാൽ അനുേന്ധ തെലവ് പഞായതിൽ നിനം

ലഭിക്കഇല്ല . സനരതത തകാടുത അനുേന്ധ

െിലവകളുതദ ഫപേതയാനം െതന്ന അവർക്ക്

ലഭിചിടില്ല എന്നാണ് പരാെി .

 ഇപതയുംചതാഴിലാളികളുള്ളഈവാർഡിൽ ഒരു

ടാർപാലിന് പോലും ഇല്ല

എന്നാണ്അറിയങ്കഴിഞ്ഞത്.കാലാവര്ഷം ശക്തമായഈ

സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിന് ഒരു പരിഹാരം അടിയന്തരമായി

ഉണ്ടാകേണ്ടതാണം്ട്.

 വതോഴിലോളികൾക്ക് വതോഴിലിടങളിൽ വച്
അപകട്ലം േ്ലംഭവിചോൽ അവരുവട ആശുപത്രി
വചലവ, ആശുപത്രിയിൽ വകോണ്ടു
്പോകുന്നതിനുള്ള വ്ിക്കൂലിയ്ലം നൽ്ക്തു്്.
എന്നാൽ പണി ഫേറിൽ തവച് മതായി എന്ന
തൊഴിലാളിക്ക് അപകടം പറിയസ്ാൾ
ആശുപതിയിൽ തകാണ്ടുസപായി തെലവ്
തൊഴിലാളിയും ,സമറംകൂടിയാണ് വഹിചെ്.
ചികിതോ േഹോയ്ലംലഭിക്കുവ്ന്ന കോരിയ്ലം
അറിയില എന്നോണ്അറിയോന്കഴിഞ്ഞത്.

 . പരിസോധിെ 8വർക്കുകളിലും േിറിേൺ
ഇൻഫർസമഷൻ സോർഡ് ആണഫേറിൽ
കാണാൻ കഴിഞ്ഞത. ഈ സോർഡിന് ഫപേ
സമറ്േ്സ്വന്തംമായിവചൊണു,. ഇെിൻതറ ഫപേ
പഞായതിൽനിന്ന് കുറച്ചു അക്കൗണ്ടിൽ
എതിയിടുടന്നാണ് അറിയാന്അറിഞ്ഞെ്

 ്രുന്നു വോങ്ങുന്നബില്ലുകൾ ; ്ഫോ്ടോവയടുക്കുന്നബില്ലുകൾ

, ്ഫോ്ടോ ്കോപി എടുക്കുന്നതിനു വചലവകൽ,



വ്ിക്കൂലിക്ക്ഉല ചിലവകൾ കൾ ഇവവയോന്നു്ലം കിട്ടുന്നില

എന്നോണ് ്്റ്റു്ോരുവട പരോതി

 ഭൂപ്രകൃെി ഉണ്ടായ മാറങ്ങളും കാലവർഷവം

നിർമ്മാണ പ്രവർതനങ്ങളുതട 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 ഉടമകളുതട നിർസദേപ്രകാരം

മാതസമ പല പണികളും തെയാവ

 കകൂസ്ട്നിർമ്മാണം തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ

ഉൾപ്പെടുത്തി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കക്കൂസുകൾ ഒരു

ആസ്തി നിർമ്മികച്ട്ടആയിട്ടാണ്ട്

മനസിലാകാൻ കഴിഞ്ഞത്

സഫാക്കേ് ഗ്രൂ്് ഡിസ്കഷൻ .

തൊഴിലുറ്് പദ്ധെിയുതട അവകാേ അവസലാകന റാമേഭയ് മുസന്നാടിയായി
പഞായതിതല തൊഴിലുറ്് തൊഴിലാളികൾ എല്ലാം വിളിച്ചു സെർത്തു ഒരു സഫാക്കേ്
ഗ്രൂ്് ഡിസ്കഷൻ നടത്തുകയുണ്ടായി. അവരുതട അവകാേങ്ങതളക്കുറിച്
സോധവാനാരാക്കുക എന്നൊയിരുന െർചയുതട പ്രധാനലക്ഷ്യം

തൊഴിലാളികളുള്ള റാമപഞായതിൽ ഏകസദേം തൊഴിലാളികൾ ഈ

െർചയിൽ പത്കേടുതത. 2008 ആണ് റാമപഞായത്ഈപദ്ധെി
ആരംഭിക്കുന്നെ്. 12 വർഷസതാളമായി ഈ പദ്ധെിയുതട കീഴിൽ സജാലി തെയ്യുന്നവ

േോമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കോരണ്ലം അടുത്തേ്യത്ത് ്ജോലി തുടങിയവരു്ലം
ചർചയിൽ പവ്കേടുത്തിട്ടു്്. സീകൾക്ക് തവന്നയോയിരുന്നു മുൻഗണന



വിരലിവലണ്ണോവന്ന പുരുഷനോർ ്ോത്ര്ോണ് ചർചയിൽ പവ്കേടുത്തത്. 90%
റ്പ്രോയ്ലംവചന്നവർആയിരുന്നു

 ക്ല്ലംഗോ് പഞോയത്തിവല വോർഡിൽ വതോഴിൽകോർഡ് അ്പകിച്
18 വയേ് പൂർത്തിയോയവർക്കു്ലം 15 ്ിവേത്തിനക്ലം തവന്ന വതോഴിൽ
കോർഡ് ലഭിചതോയി അറിയോൻ േോധിചു.

 വതോഴിലോളികൾക്ക് അ്പക നൽകോ്ലം എന്ന് അറിയോ്ോയിരുന്നിട്ടു്ലം കൂടി
അവർ വ്റിവ്റെ േഹോയ്ത്തോവടയോണ് വതോഴിൽ അ്പക
നൽകിയിരുന്നത്. അതുവകോ്് വതോഴിലോളിയവട കകവേ്ലം
പഞോയത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന കകപ്റ് രേിതു ഉ്ോയിരുന്നില.
അതുവകോ്് 14 ്ിവേത്തിനക്ലം ്ജോലി ലഭിക്കണ്ലം എന്നുള്ള
അവകോേ്ോണ് ല്ലംഘിക്കവപടുന്നത്.

 വതോഴിലിട്ലം േൗകര്യങളോയ കുടിവവള്ള്ലം, റ്പ്രഥ്ശുശ്രൂഷ കിറ്, തണൽ
എന്നിവ ഉ്ോയിരി്ക്ക് തു വതോഴിലോളികളവട അവകോേ്ോണ്
എന്നോൽ വതോഴിലോളികളിൽ നിന്നു്ലം ്നേിലോക്കോൻ കഴിഞ്ഞത്
കുടിവവള്ള്ലം ്ോത്ര്ോണ് ലഭ്യ്ോക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നോണ്. എലോവരു്ലം
തവന്ന േ്വന്ത്ലം ചിലവിലോണ് റ്പ്രഥ് ശുശ്രൂഷ കിറ്വവോങ്ങുന്നത് .
റ്പ്രഥ്ശുശ്രൂഷ കിറ് വോങിയതിനുള്ള അനുബന്ധ വചലവകൾ
പഞോയത്തിൽ വകോടുക്കുന്നു്് എന്നു്ലം ഇതിവന ഒന്നു്ലം തവന്ന കപേ
അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില എന്നതോണ് വതോഴിലോളികളിൽ നിന്നു്ലം
അറിയോൻ കഴിഞ്ഞത്

 തുുടർചയോയ്ലം ്ജോലി ലഭിക്കുന്നില എന്നു്ലം പല കോരണങൾ പറഞ്ഞ്
കോലതോ്േ്ലം വരുത്തുകയോണ് വചയ്യുന്നത് എന്നു്ലം വതോഴിലോളികളില്
നിന്നു്ലംഅറിയോന്കഴിഞ്ഞു

 ചതാഴിലാളികൾക്ക് കൃത്യമായ കൂലി ലഭികുനില്ല എനാണ്ട്

ചതാഴിലാളികളുചട പ്രധാന്രരാതി




