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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 പശാതല്ലംഒരുക്കൽ

ബോഷ്യൽഓഡ്തിറ്റ്പ്രക്തിയആര്ലംഭ്തിച്തിര്തിക്കുന്നത്തിയത്തിയ്

 മുൻപുള്ള ആറമാേക്കാലയളവ്തിൽ വാർഡ്തിവല റ്പ്രവൃത്തിഫയലുെൾ, ഏഴരജ്തിസ്റ്ററുെൾ,

അബതാവടാപ്ലം അനുബന്ധബരഖെള്ലംസൂക്ഷ്മപര്തിബോധനനടത്തുന്നു.

ബ്ാക്ക്തലത്തിലു്ലംഗാമപഞായത്തലത്തിലു്ലം പദ്ധത്തിന്തിർവഹണ

ഉബ്്യാഗസ്ഥനായബ്ാക്ക്ഓഫീേർ (BDO), പഞായത്വേകടറ്തി, മറ്ന്തിർവഹണ

ഉബ്്യാഗസ്ഥർതുടങ്തിയവരുമായ്തി

ബ്ാക്ക്റ്തിബോഴ്സ്ബപഴ്സൺനടത്തിയകൂട്തിയാബലാചനയ്തിൽഉരുത്തിര്തിഞ്ഞത്തിനനുേര്തിച്

തുടർറ്പ്രക്തിയെൾആസൂത്രണ്ലംവചയ്യുെയ്ലംബോഷ്യൽഓഡ്തിറ്ഗാമേഭാതീയത്തിന്തിശയ്തി

ക്കുെയ്ലംവചയ്യുന്നു



2. ഫയൽപരിസോധന

ബോഷ്യൽഓഡ്തിറ്റ്പ്രക്തിയആര്ലംഭ്തിച്തിര്തിക്കുന്നത്തിയത്തിയ്  മുൻപുള്ള

ആറമാേക്കാലയളവ്തിൽ വാർഡ്തിവല റ്പ്രവൃത്തിഫയലുെൾ, ഏഴരജ്തിസ്റ്ററുെൾ,

അബതാവടാപ്ലം അനുബന്ധബരഖെള്ലംസൂക്ഷ്മപര്തിബോധനനടത്തുന്നു.

3. . പ്രവൃതിസ്ഥലപരിസോധന

ഓബരാറ്പ്രവൃത്തിയ്ലംഎസ്റ്റ്തിബമറ്തിൽറ്പ്രത്തിപാ്്തിക്കുന്നഅളവ്തിലു്ലംഗുണത്തിലു്ലംനടപ്തിലാക്ക്തിയ്തിട്ടു

ബ്ാഎന്നു്ലംആറ്പ്രവൃത്തിയവടഗുണഫലത്തിവ്റെ

 വ്യാപ്തിത്തിടവപടുത്തുെയ്ലംറ്പ്രസ്തുതവതാഴ്തില്തിടങള്തിൽവതാഴ്തിലാള്തിെൾക്ക്ക്ലഭ്തിബക്ക്അവ

ൊേആനുകൂല്യങൾലഭ്തിച്തിട്ടുബ്ാഎന്നു്ലം

 റ്പ്രവൃത്തിസ്ഥലപര്തിബോധനയ്തിലൂവടലക്യ്ലംവവക്കുന്നു.

4. വീടുവീടാന്തരംഉള്ളവിവരസേഖരണം

പദ്ധത്തിഗുണബഭാകാക്കളവടവീടുവീടാന്തര്ലംവചന്ന്ബനര്തിൽെ്്പദ്ധത്തിയവടന്തിർവഹണ

വതക്കുറ്തിച്ചു്ലംഗുണഫലവതക്കുറ്തിച്ചുമുള്ള  അഭ്തിറ്പ്രായങള്ലംന്തിർബ്ദേേങള്ലംേ്വരൂപ്തിക്കുന്നു.

5. തെളിവസേഖരണം

ഫയൽപര്തിബോധന, റ്പ്രവൃത്തിസ്ഥലപര്തിബോധന, വീടുവീടാന്തര്ലംഉള്ള വ്തിവരബേഖരണ്ലം

തുടങ്തിയഓഡ്തിറ്റ്പ്രക്തിയെവ്തലുെളവടവസ്തുന്തിഷ്ഠമായവതള്തിവബേഖരണ്ലംനടത്തുന്നു.

6. ോമൂഹ്യ  സോധവൽക്കരണം



ോമൂഹ്യഇടവപടലുെള്തിലൂവടപദ്ധത്തിവ്തിജയ്ലംഉറപ്പുവരുത്തിപൗരാവബബാധ്ലം

 ഉയർത്തുെയ്ലം ബോഷ്യൽഓഡ്തിറ്റ്പ്രക്തിയ വ്തിജയ്തിപ്തിക്കുെയ്ലം

വചയ്യുന്നത്തിന്ആവേ്യമായ ബബാധവൽക്കരണ്ലംറ്പ്രവർതനങൾനടപ്തിലാക്കുന്നു.

7. റിസ്ാർട്െയാറാക്കൽ

ബോഷ്യൽഓഡ്തിറ്റ്പ്രക്തിയയ്തിവലെവ്തലുെള്ലംന്തിഗമനങള്ലം, ന്തിർബ്ദേേങള്ലം

ബോഷ്യൽഓഡ്തിറ്ഗാമേഭയ്തിൽ ചർചവചയ് അ്ലംഗീൊര്ലംനടത്തുന്നത്തിനാവേ്യമായ

െരടറ്തിബപാർട്തയാറാക്കുന്നു.

8. സോഷ്യൽഓഡിറ്റാമേഭ

പശാതല്ലംഒരുക്കൽചർചയ്തിൽന്തിശയ്തിക്കവപട്്തിനത്തിൽേൗെര്യറ്പ്ര്മായസ്ഥല

ത്ഗാമേഭബചർന്ന്െരടറ്തിബപാർട്അവതരണവ്ലം, ചർചയ്ലം, ന്തിർബ്ദേേങള്ലം,

ത്തിരുതൽറ്പ്രക്തിയെള്ലം,

അ്ലംഗീൊര്ലംബനട്തിവയടുക്കുെയ്ലംതുടർനടപട്തിെള്ലംകെവൊള്ളുന്നു.

9.അനുേന്ധനടപടികള് (ആക്ഷന് തടക്കന്)

ബോഷ്യല് ഓഡ്തിറ് ഗാമേഭയ്തില് എടുത തീരുമാനങളവടയ്ലം ന്തിരബ്േങളവടയ്ലം

അട്തിസ്ഥാനത്തില് എടുത അനുബന്ധ നടപട്തിെള് അടുത ബോഷ്യല് ഓഡ്തിറ്

ഗാമേഭയ്തില് ചരച വചയ്യുന്നു

പഞായതിൽ സൂക്ഷിസക്കണ്ട 7 രജിസ്റ്ററുകൾ

 വതാഴ്തിൽ ൊർഡ്തിനുള്ള കുടു്ലംബഅബപകയവട രജ്തിസ്റ്റർ

 ഗാമേഭ ബോഷ്യൽ ഓഡ്തിറ് ,ഗാമേഭ മീറ്തി്ലംഗ് രജ്തിസ്റ്റർ

 വതാഴ്തിൽ ആവേ്യവപടുന്നതു്ലം വതാഴ്തിൽ വൊടുതതു്ലം േ്ലംബന്ധ്തിച് രജ്തിസ്റ്റർ

 റ്പ്രവർത്തി ല്തിസ്റ്റ് വചലവ്ലം വ്തിേ്ാ്ലംേങള്ലം േ്ലംബന്ധ്തിച് രജ്തിസ്റ്റർ



 സ്റ്റ്തിര ആസ്തിെളവട രജ്തിസ്റ്റർ

 പരാത്തി രജ്തിസ്റ്റർ

 ോധന രജ്തിസ്റ്റർ

1. വതാഴ്തിൽ ൊർഡ് രജ്തിസ്റ്റർ
വതാഴ്തിൽ ൊർഡ് രജ്തിസ്റ്റർ പൂർണമായ്തിരുന്നു എ്ലംഐേ്തിൽ ന്തിന്നു്ലം രജ്തിസ്റ്റർ
ആയ്തി തവന്ന സൂക്തിച്തിരുന്നു .

2.ഗാമേഭ രജ്തിസ്റ്റർ
വപാതു ഗാമേഭ രജ്തിസ്റ്ററു്ലം ബോഷ്യൽ ഓഡ്തിറ്

ഗാമേഭ രജ്തിസ്റ്ററു്ലം ഒന്നുതവന്നയാണ ഒൿവറാവബർ വവര സൂക്തിച്തിരുന്നത്.
എന്നാൽ പഞായത്തിൽ ബപായ്തി അറ്തിയ്തിചത്തിന് അട്തിസ്ഥാനത്തിൽ 2019

മുതൽ ഗാമേഭയവ് റ്പ്രബത്യെ രജ്തിസ്റ്റർഎഴുത്തി സൂക്തിച്തിര്തിക്കുന്നത് .

3. തൊഴിൽ ആവേ്യത്ടുന്നതം തൊഴിൽ തകാടുതതം
േംേന്ധിച് രജിസ്റ്റർ

വതാഴ്തിൽ ആവേ്യവപടതു്ലം വതാഴ്തിൽ വൊടുതതു്ലം േ്ലംബന്ധ്തിച രജിസ്റ്റർ
സൂക്തിച്തിട്ടുന്ദു .എന്നാൽ ഇവ ഒന്നു്ലം തവന്ന പുര്തിപ്തിച്തിരുന്ന്തില

.

.

4വർക്ക് രജിസ്റ്റർ
വർക്ക് രജ്തിസ്റ്റർ2018 വവര പൂർണമായ്തിരുന്നു. എ്ലം ഐ എേ്

ഇൽ ന്തിന്നു്ലം റ്പ്ര്തിൻറ് എടുത്തു സൂക്തിച്തിരുന്നു. റ്പ്രവർത്തി
ആര്ലംഭ്തിചത് അതു്ലം അവോന്തിച തീയത്തി
ബബാധ്യവപടുത്തിയ്തിട്ടു്് . ഗാമപഞായത്തിവല മുഴുവൻ
റ്പ്രവർത്തിെള്ലം ഒരു വർക്ക് രജ്തിസ്റ്റർ എന്ന ന്തിലയാണ് രജ്തിസ്റ്റർ
സൂക്തിച്തിര്തിക്കുന്നത്. എ്ലം ഐ എേ്തിൽ ന്തിന്നു്ലം ഡൗൺബലാഡ്
വചയവതടുത ബൊപ്തി കബൻഡ് വചയ് സൂക്തിച്തിര്തിക്കുന്നു.

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
ബൊഡ്

റ്പ്രവർത്തിയവട
ബപര്

എസ്റ്റ്തിബമറ്
തുെ

ച്തിലവായ
തുെ

ആര്ലംഭ്തിച തീയത്തി അവോന
തീയത്തി

369454 വചരുെ്തിടനാമമാത്ര

െരഷെരുവട

ഭുമ്തിയ്തില്
ഭുവ്തിെേ0

19435
4

179535 20.10.18 23.11.18

357787 വചരുെ്തിടനാമമാത്ര

െരഷെരുവട

ഭുമ്തിയ്തില്
ഭുവ്തിെേ0

14998
7

31.8.18 19.9.18

ഫയൽ പരിസോധിചസ്ാൾ കതണ്ടതിയ വിവരങ്ങൾ

കവർസപജ് വാർഷ്തിെമാസ്റ്റർ   േർക്കുലർറ്പ്രൊരമുള്ള  െവർബപജഫയല്തിൽ



  സൂക്തിബക്ക്തു്ലംഅതപൂർണ്ണമായ്ലംപൂര്തിപ്തിബക്ക്തുമാണ് .

വാർഷ്തിെമാസ്റ്റർേർക്കുലർറ്പ്രൊരമുള്ളെവർബപജപര്തിബോധ്തിച

 ഫയലുെള്തിൽ  ൊണാന് െഴ്തിഞ്ഞു
തെക്ക്ിസ്റ്റ്ഓഫസഡാക്യുതമ
ന്

എലാറ്പ്രവർത്തിഫയല്തിലു്ലംഅതാതുഫയലുെള്തിൽസൂക്തിബക്ക്22
ബരഖെളവടവ്തിവരങള്ലംബപജനമ്പറു്ലംബരഖവപടുത്തുന്നവചക്ക്ക്ല്തിസ്റ്റ്സൂക്തി
ബക്ക്ത്ഉ്്

പര്തിബോധ്തിച   റ്പ്രവർത്തിഫയലുെള്തിൽ

 വചക്ക്ക്ല്തിസ്റ്റ്ൊണാൻോധ്തിച്തില
വാർഷികകർമ്മപദ്ധെിയു
തടപകർ്്

വാർഷ്തിെെർമ്മപദ്ധത്തിയവടപെർപ് ഫയല്തിൽ

  സൂക്തിബക്ക്താണ്.
പര്തിബോധ്തിചത്തിൽവാർഷ്തിെെർമ്മപദ്ധത്തിയവടപെർപ്െവ്തുവാൻ
െഴ്തിഞു

വിേദമായോസ്കേെികഎ

സ്റ്റിസമറിതന  പകർ്്
വ്തിേ്മായോബ്കേത്തിെഎസ്റ്റ്തിബമറ്തിവ്റെ  പെർപ്പര്തിബോധ്തിച

 റ്പ്രവർത്തിഫയല്തിലു്ലംൊണുവാൻോധ്തിച്ചുവേെ്യൂറ്തിൽന്തിന്നു്ലംലഭ്തിച

ബൊപ്തിആയ്തിരുന്നുഫയല്തിൽസൂക്തിച്തിരുന്നത്  ഇത്തിൽേീൽ, ഒപ്,

 എന്ന്തിവബരഖവപടുത്തിയരുന്നുഎന്നാൽതീയത്തിബരഖവപടുത്തിയ്തിരു
ന്ന്തില ,
വറ്പ്രാജക്റ്തിബപാർട്അഥവാഎസ്റ്റ്തിബമറ്റ്തിബപാർട്ഉ്ായ്തിരുന്ന്തിലവ്തിേ്
മായഎസ്റ്റ്തിബമറ്അനാല്തിേ്തിേ്ഓഫബററ്,
ലീബ്ഡായ്തിങ്&ല്തിഫ്ററ്ബററ്വമ്റെ്ഇവഉൾവപടുത്തിയ്തിരുന്നു

 എന്നാൽഎസ്റ്റ്തിബമറ്തിൽ&ഡ്തികേൻേർബ്വേബഡറഎന്ന്തിവബചർത്തിട്തി
ല .

ജനെീയഎസ്റ്റ്തിബമറ്

ജനെീയഎസ്റ്റ്തിബമറ്പര്തിബോധ്തിച   ഫയലുെള്തിൽെവ്ത്തി
ോസ്കേെികഅനുമെിയുതട

പകർ്്   ോബ്കേത്തിെഅനുമത്തിയവടപെർപ്ഫയല്തില് സൂക്തിരുന്നു

ഭരണാനുമെി
ഫയൽപര്തിബോധനയ്ക്കുവ്തിബധയമാക്ക്തിയഎലാഫയല്തിലു്ലംഭരണാനുമത്തി
യവടപെർപ്ഉ്ായ്തിരുന്നു.

േംസയാജിെപദ്ധെി

പര്തിബോധ്തിച   റ്പ്രവൃത്തിെൾ  േ്ലംബയാജ്തിതപദ്ധത്തിയ്തിൽഉൾവപട
റ്പ്രവരത്തി െളയ്തിരുന്ന്തില.

തൊഴിൽആവേ്യത്ട്ടു
തകാണ്ടുള്ളഅസപക്ഷ

വതാഴ്തിൽആവേ്യത്ട്ടുതകാണ്ടുള്ളഅസപക്ഷ യവടപെർപ്
ഉ്ായ്തിരുന്ന്തില.



തൊഴിൽ

 നൽകിയേംേന്ധിചവി

വരങ്ങൾ  

വതാഴ്തില്തിന്ഉള്ളഅബപകനല്തിയത്തിൻറ്പ്രൊര്ലംവതാഴ്തിൽഅനുവ്്തിച
ത്ലംബന്ധ്തിചവ്തിവരങൾറ്പ്രവർത്തിഫയല്തിൽ അത്തിവ്റെപെർപ്
ഉ്ായ്തിരുന്ന്തില

ഇമസററർസറാൾ   റ്പ്രവർത്തിയമായ്തിബന്ധവപടമറററർബറാളെൾ3
റ്പ്രവർത്തിഫയല്തിലു്ലംൊണുവാൻോധ്തിച്ചു.മറററർബറാള്തിൽഎ്ലംബു
ക്ക്നമ്പർ, ബപജനമ്പർഇവബരഖവപടുത്തിയ്തിട്തില.
വവട്തിത്തിരുതലുെളടയ്തിരുന്നു.

തമഷർതമന്  ബുക്ക് വമഷർവമ്റെ്  ബുക്ക്ഫയല്തിൽ ഉ്ായ്തിരുന്നു

ോധനോമാറികതളക്കു
റിച്ചുള്ളവിവരങ്ങൾ

3 റ്പ്രവർത്തിെള്തിലു്ലം  ോധനോമാഗ്തിെൾഒന്നു്ലംഉപബയാഗ്തിച്തിട്തില

സവജ്ിസ്റ്റ് ബവജ്ക്ല്തിസ്റ്റ്പര്തിബോധ്തിച 2 റ്പ്രവർത്തിഫയല്തിലു്ലം MIS
ൽന്തിന്നു്ലംഎടുതബവജ്ക്ല്തിസ്റ്റ്തിവ്റെപെർപ്ഉ്ായ്തിരുന്നു

ഫണ്ട്ടാൻസ്ഫർഓർഡർ      MIS ൽന്തിന്നു്ലംഎടുതഫ്്ടാൻസ്ഫർഓർഡറ്തിവ്റെപെർപ് 2
റ്പ്രവർത്തിഫയല്തിലു്ലംഉ്ായ്തിരുന്നു

സറായൽറി വ്യക്തിഗതഗുണബഭാകാക്കളവടെരമടചരേീത്തിവ്റെപെർപ് 2
റ്പ്രവർത്തിഫയല്തിലു്ലംസൂക്തിച്തിട്ടു്്

മൂന്ന്ഘട   സഫാസടാറാഫ് റ്പ്രവർത്തിയമായ്തിബന്ധവപടവ്തിവ്തിധഘടങള്തിൽഉള്ളബഫാബടാെൾ
(റ്പ്രാര്ലംഭ, മധ്യ, അവോന) റ്പ്രവർത്തിഫയല്തിൽ

 സൂക്തിബക്ക്താണപര്തിബോധ്തിചറ്പ്രവർത്തിഫയല്തിൽ

 രന്ദുന്ന്ഘടബഫാബടാഗാഫുെൾ   സൂക്തിച്തിരുന്ന്തില
പ്രവർതിപൂർതീകരണ
ോക്ഷ്യപതം

പര്തിബോധ്തിച  റ്പ്രവർത്തിഫയലുെള്തിൽ

 റ്പ്രവർത്തിപൂർതീെരണോക്യപത്ര. സൂക്തിച്തിട്ടു്്
മസററർസറാൾ

 മൂവതമന്റിപ് /
ഫയൽടാക്കിംഗ്

റ്പ്രവർത്തിയമായ്തിബന്ധവപടഫയൽടാക്ക്തി്ലംഗബഫാറ്ലംഎലാ

 റ്പ്രവർത്തിഫയല്തിലു്ലംസൂക്തിച്തിരുന്നു .

ജിസയാടാഗസഡഫാസടാറാ
ഫ്

പര്തിബോധ്തിച  റ്പ്രവർത്തിഫയലുെള്തിൽ

 ജ്തിബയാടാഗബഡഫാബടാഗാഫ്ൊണുവാൻോധ്തിച്തില
സോഷ്യൽഓഡിറ്റിസ്ാർ
ട്

റ്പ്രവർത്തിയമായ്തിബന്ധവപടബോഷ്യൽഓഡ്തിറ്റ്തിബപാർട്

  റ്പ്രവർത്തിഫയലുെള്തിൽ   സൂക്തിച്തിട്തില
ഫേറ്ഡയറി 2 വർക്ക്തിനുഉ്ായ്തിരുന്നു .എന്നാല്പൂരണ്ണമായ്ലംപൂര്തിപ്തിച്തിരുന്ന്തില.

ഫീലഡ്ഡ്െല പരിസോധനയില കതണ്ടതിയവ
പ്രവർതിയുതട സപര് വചറുെ്തിട നമമാത്രെരഷെരുവട



ഭുമ്തിയ്തില് ഭുവ്തിെേന്ലം

പ്രവർതിയുതട സകാഡ് 369454

പ്രവർതി ആരംഭിച െീയെി 20.10.18
പ്രവർതി അവോനി്ിച് െീയെി 23.11.18
എസ്റ്റിസമറ് തക 194354
തെലവായ തക 179535

എം ബുക്ക് പ്രകാരം
200മഴക്കുഴി യും 1080
മീറർ മന്കയാലലും 20കസ്ാസ്റ്റ് പിറംമാണ്

ഫയൽ പരിസോധനയിൽ നിനം മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞെ് .എന്നാൽ
ഫീലഡഡ്സ്പരിസോധനയിൽ8 ഗുണസഭാകാക്കൾക്കായി 210മഴ കുഴിഉം 1120
മിറര് മൺ കയാല യും5 കസ്ാസ്റ്റ് പിറ്യിരുന. ഇെിൽ 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 പ്രകാരമുള്ളനീളയമാ,ഉയരയമാകാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല .

2
പ്രവർതിയുതട സപര്

വചരുെ്തിടനാമമാത്ര െരഷെരുവട
ഭുമ്തിയ്തില് ഭുവ്തിെേ0

പ്രവർതിയുതട സകാഡ് 357787

പ്രവർതി ആരംഭിച െീയെി 31.8.18



പ്രവർതി അവോനി്ിച് െീയെി 19.9.18
എസ്റ്റിസമറ് തക 149987
തെലവായ തക 134555

എം ബുക്ക് പ്രകാരം 200മഴക്കുഴി യും 1080
മീറർ മന്കയാലലും 20സവസ്റ്റ് കുഴിയംആയിരുനഫയൽ പരിസോധനയിൽ

നിനം മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞെ് .എന്നാൽ
ഫീലഡഡ്സ്പരിസോധനയിൽ6ഗുണസഭാകാക്കൾക്കായി 205 മഴ കുഴിഉം
605മിറര് മൺ കയാല യും 8സവസ്റ്റ് കുഴിയംആയിരുന കാണാൻ കഴിഞ്ഞെ്.

3
പ്രവർതിയുതട സപര് വചരുെ്തിടനാമമാത്ര െരഷെരുവട

ഭുമ്തിയ്തില് ഭുവ്തിെേ0

പ്രവർതിയുതട സകാഡ് 357790

പ്രവർതി ആരംഭിച െീയെി 29.8.18
പ്രവർതി അവോനി്ിച് െീയെി 17.9.18
എസ്റ്റിസമറ് തക 133150
തെലവായ തക 130250

എം ബുക്ക് പ്രകാരം 200മഴക്കുഴി യും 1000
മീറർ മന്കയാലലും 20സവസ്റ്റ് കുഴിയംആയിരുന ഫയൽ പരിസോധനയിൽ

നിനം മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞെ് .എന്നാൽ
ഫീലഡഡ്സ്പരിസോധനയിൽ6ഗുണസഭാകാക്കൾക്കായി 161 മഴ കുഴിഉം
1015മിറര് മൺ കയാല യും 5സവസ്റ്റ് കുഴിയംആയിരുന കാണാൻ കഴിഞ്ഞെ്

കതണ്ടതലുകളും നിർസ്ദേേങ്ങളും

 വതാഴ്തിലാള്തിെൾക്ക് അവരുവട അവൊേങവളക്കുറ്തിച്

കൃത്യമായ ഒരു ധാരണയമ്തില

.

.

 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.

 വതാഴ്തിലുറപ്പു ന്തിയമ്ലം മ്ലം വതാഴ്തിലാള്തിെൾക്ക് ഉറപ്പുനൽകുന്ന

വതാഴ്തിൽ േൗെര്യങളായ സുരകാ ഉപെരണങൾ ലഭ്യമായ്തി

എന്ന് ബബാധ്യവപട അവർ ഉറപ്പുവരുതണ്ലം.

 ന്തിയമറ്പ്രൊര്ലം ഉടമെൾ അവരുവട ഭൂമ്തിയ്തിൽ വതാഴ്തിലുറപ്

പദ്ധത്തി റ്പ്രൊര്ലം കൃഷ്തിബയാഗ്യമാക്കാൻ അബപകനൽകുെയ്ലം

അത് റ്പ്രൊര്ലം അവർക്ക് വചയ്തു വൊടുക്കുെയാണ് വചയത്.

പര്തിബോധ്തിച റ്പ്രവർത്തിെള്തിൽ ഉടമെൾ എലാ്ലം തവന്ന

ബജാല്തി വചയതതായ്തി മനസ്തിലാക്കാൻ െഴ്തിനജ്തിട്തില

 റ്പ്രവർത്തിെൾ ത്തിരവഞ്ഞടുക്കുബമ്പാൾ

ഭൂറ്പ്രകൃത്തിയനുബയാജ്തിയമയതു്ലംആസ്തിന്തിലന്തില്ക്കുന്നതുമായറ്പ്രവവരത്തിെ

ള്െവ്ത്തി നടപ്തിലാക്കാന് ഉബ്്യാഗസ്ഥർ ബ്രേത്തിവക്ക്ാതാണ്

 ഒരു കടപ്പു്ലം മഴക്കുഴ്തിെൾ മാത്രമാണ് എസ്റ്റ്തിബമറ് റ്പ്രൊര്ലം ഉ്ായ്തിരുന്നത്

എന്നാൽ പര്തിബോധനയ്തിൽ മനസ്തിലാക്കാൻ െഴ്തിഞ്ഞത്

അോസീയമായ്തി ന്തിർമ്മ്തിച്തിര്തിക്കുന്നു വലുതു്ലം വചറുതുമായ മഴക്കുഴ്തിെൾ

ആണ്

 80% മഴകുഴ്തിെള് മാത്രബമ മഴകുഴ്തിെളായ്തി
ൊണാന്െഴ്തിഞ്ഞുല്ലു .



 എസ്റ്റ്തിബമറ് റ്പ്രൊര്ലം പല അളവ്തില് മന്നു െയാല

ഉ്ായ്തിരുവന്ന്കേ്തിലു്ലംഎസ്റ്റിസമറിൽ 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.

 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.

സോഷ്യലഓഡിറ്ഡ്

പത്കേടുതവര്



ഷഷനിവിഎസ്ട്എസ്ട് യ്ാക്ട് റിയസാഴ്്ട് യ്രഴ്ൺ വെട്ടിക്കവല

കൊല്ലംം&വിയല്ലജ്ട് റിയസാഴ്ട്

.


