
/

 

 
 
 

 

മഹാ�ാ   ഗാ�ി   േദശീയ   �ഗാമീണ  
െതാഴിലുറ�്   പ�തി   

േസാഷ�ൽ   ഓഡി� ്  െസാൈസ�ി,   േകരള  
ആല�ുഴ   ജി�   

 
 
 

േസാഷ�ൽ   ഓഡി�്   റിേ�ാർ�്   

01/10/2018   -   31/03/2019   
 
 

േ�ാ�്   :   ക�ി�ുഴി   

�ഗാമപ�ായത്   :   േചർ�ല   െത�്   

വാർഡ്   :   2   ൈത�ൽ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  



/

 

ഉ�ട�ം   
 
 
1.   േസാഷ�ൽ   ഓഡി�്   …………………………………………………………...3  
 
2.   �പവർ�ികൾ   …………………………………………………………………4  
 
3.   7-രജി�ർകൾ…………………………………………………………………...6  
  
4.   ഫയൽ   പരിേശാധന   ……………………………………………………….....7  
 
5.   ഫീൽഡ്   പരിേശാധന   ……………………………………………………….11  
 
6.   അവകാശ   നിേഷധ�ൾ   …………………………………………………..17  
 
7.   നിരീ�ണ�ളും   കെ��ലുകളും   ………………………………...17  
 
8.   ഏെ�ടു�ാവു�   �പവർ�ികൾ………………………………………...18  
  
9.   �ഗാമസഭ   മിനി�ിസ്   ……………………………………………………….....19  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  



/

 

േസാഷ�ൽ   ഓഡി�്   
 
ഒരു  ഗെവർെ�ന്റ്  പ�തിയുെട  നട�ി�ിലൂെട  അവയുെട  �പഖ�ാപിത       
ലക് ഷ�ം  എ�തേ�ാളം  ൈകവരി�ാൻ  സാധി�ുെവ�ും  അതിലുെട      
ഉ�ായ  സാമൂഹ�  േന�വും,  �പശ��ിയും  എ�തമാ�തമാെണ�്  െപാതുസമൂഹം       
േനരി�്  നട�ു�  അേന�ഷണവും,  കണെ�ടു�ും,  പരിേശാധനയും,      
വിലയിരു�ലുമാണ്  േസാഷ�ൽ  ഓഡി�്.  െപാതു�ാപന�ളുെട     
�പവർ�ന�ളും  െപാതുപ�തികളുെട  നട�ി�ും  ജന�ൾ�്     
�പേയാജനെ�ടു�  വിധ�ിൽ  നട�ാ�ു�തിനും  െപാതുഭരണം     
ജനസൗഹാര്ദപരമാ�ു�തിനും  േവ�ിയു�  ജാ�ഗതയാണ്  േസാഷ�ൽ     
ഓഡി�്.  
 
മ�്  പ�തികളിൽ  നി�ും  െതാഴിലുറ�്  പ�തിെയ  വ�ത�മാ�ു�ത്       
േസാഷ�ൽ  ഓഡി�്  ആണ്.  െതാഴിലുറ�്  നിയമ�ിന്െറ  17(A)  വകു�ിൽ        
െതാഴിലുറ�്  പ�തിയിലൂെട  ഏെ�ടു�  എ�ാ  �പവർ�ികളും  6       
മാസ�ിൽ   ഒരി�ൽ   േസാഷ�ൽ   ഓഡി�ിന്   വിേധയമാേ��താണ്.  
േസാഷ�ൽ  ഓഡി�ിന്  േവ�  സൗകര��ൾ  െച��ുെകാടു�ുക,      
രജി�റുകളും  െറേ�ാർ��ളും  ലഭ�മാ�ുക  എ�ിവ  �ഗാമപ�ായ�ിന്െറ      
ചുമതലയാണ്.  
 
മഹാ�ാഗാ�ി  േദശീയ  �ഗാമീണ  െതാഴിലുറ�്  പ�തിയിൽ  സുഗമവും       
സുതാര�വുമായി  േസാഷ�ൽ  ഓഡി�്  നട�ു�തിന ്  േകരള�ിൽ      
സ�ാ�ത��  ചുമതലയു�  േസാഷ�ൽ  ഓഡി�്  യൂണി�്  (as  per  G.O(Rt)         
No.3906/2015/LSGD,Dated  30.12.2015)  31.01.2017  ൽ  നിലവിൽ  വ�ു.  യൂണി�്        
�ടാവൻകൂർ  െകാ�ിൻ  ചാരി�ബിൾ  െസാൈസ�ി  നിയമം  1955       
(No.TVM/TC/123/2017)   �പകാരം   രജി�ർ   െച��ി�ു�താണ്.  
 
േചർ�ല  െത�്  �ഗാമ  പ�ായ�്  W-2  ൽ  01/10/2018  മുതൽ  31/03/2019  വെര           
പൂർ�ീകരി�  14  �പവർ�ികളാണ്  േസാഷ�ൽ  ഓഡി�ിന്      
വിേധയമാ�ിയി�ു�ത്.   
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േസാഷ�ൽ   ഓഡി�ിന്   വിേധയമാ�ിയ   �പവർ�ികൾ   
 

�കമ  
ന�ർ  

�പവർ�ിയുെട  
േപരും   േകാഡും  

ആരംഭി�  
തീയതി  

അവസാന�  
തീയതി  

എ�ിേമ�്  
തുക  

ചിലവായ  
തുക   

1  ശാ��ാംെവളി   ഭാഗം  
വൃ�ൈ�   നടീൽ  
IF/336618   

17/07/2018  12/12/2018  278070  262347  

2  കള�ര   ഭാഗം  
വൃ�ൈ�   നടീൽ  
IF/336617  

17/07/2018  11/02/2019  404965  383755  

3  ആല�റ�്   ഭാഗം  
േ�ാ�്   �ന്റഷൻ  
IF/344725  

17/07/2018  07/02/2019  328845  308207  

4  കള�ര   ഭാഗം  
േ�ാ�്   �ന്റഷൻ  
IF/344724  

17/07/2018  07/02/2019  310012  290531  

5  നവേജ�ാതി   േ�ാ�്  
�ന്റഷൻ   IF/345832  

17/07/2018  01/03/2019  340700  321696  

6  ദീപം   �ഗൂ�്  
വൃ�ൈ�  
വ�ുപിടി�ി�ൽ  
IF/345853  

17/07/2018  04/03/2019  314419  296764  

7  പരത�ംപ�ി   ഭാഗം  
വൃ�ൈ�   നടീൽ  
&   ൈജവേവലി  
നിർ�ാണം  
DP/153781  

25/10/2018  08/01/2019  137667  134364  

8  ശാ��ാംെവളി   ഭാഗം  
വൃ�ൈ�   നടീൽ  
(െത�്)   IF/368541  

29/10/2018  23/02/2019  221459  220342  

9  കരിയാടിപറ�്  
ഭാഗം   േവ�ിൻൈ�  
ന��റി   DP/273621  

29/10/2018  27/05/2019  271385  269393  

10  കാരി�േശരി   ഭാഗം  
േവ�ിൻൈ�   ന��റി  
DP/273620  

26/11/2018  23/02/2019  338574  329826  

11  ക�ിെവളി   ഭാഗം  
േതാടുകൾ   െവ�ി  
വശ�ളിൽ  

02/01/2019  22/02/2019  145777  134809  
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തീ��ുൽ  
വ�ുപിടി�ി�ു  
ബലെ�ടു�ൽ  
WH/320525  

12  ഫാം   േപാ�്  
നിർമാണം   -   ശർമിള  
IF/402534  

12/03/2019  18/03/2019  11981  11130  

13  ഫാം   േപാ�്  
നിർമാണം   -പ��ാ�ി  
IF/402535  

12/03/2019  18/03/2019  11981  11130  

14  ഫാം   േപാ�്  
നിർമാണം   -ലളിത  
േമാഹൻ    IF/402374  

12/03/2019  18/03/2019  11981  11130  
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മഹാ�ാ   ഗാ�ി   േദശിയ   �ഗാമീണ   െതാഴിലുറ�്   നിയമം(2005)  
�പകാരം   പ�ായ�ുകളിൽ   നിർബ�മായും   7   രജി�റുകൾ  
സൂ�ിേ��താണ് .  
 
1   .െതാഴിൽ   കാർഡിനു�   കുടുംബേപ�യുെട   രജി�ർ   
2   .�ഗാമസഭ   േസാഷ�ൽ   ഓഡി� ്  �ഗാമസഭ   മീ�ിംഗ്   രജി�ർ   
3   .െതാഴിൽ   ആവശ�െ��തും   െതാഴിൽ   െകാടു�തും   സംബ�ി�   രജി�ർ   
4   .�പവർ�ിയുെട   ലി�ും   ചിലവും   വിശദാംശ�ളും   സംബ�ി�   രജി�ർ   
5   .�ിര   ആ��ികളുെട   രജി�ർ   
6   .പരാതി   രജി�ർ   
7   .സാധന   രജി�ർ   
 
 

പ�ായ�ിെല   7   രജി�റുകൾ   പരിേശാധി�തിൽ   നി�ും  
കെ��ിയ   കാര��ൾ   
 
1.െതാഴിൽ   കാർഡിനു�   കുടുംബേപ�യുെട   രജി�ർ   

● െസ�ക�റി   െസര്ടിൈഫ   െച��   കവർ   േപജ്   ഉ�ായിരു�ു.  
● പാർ�്  എ  ,  ബി  ,  സി,  ഡി  എ�ീ  േഫാർമാ�ുകൾ  എം  ഐ  എസ്  ൽ              

നി�ും   �പിൻറ്   എടു�്   സൂ�ി�ി�ു� ് 
 

2.�ഗാമസഭ   േസാഷ�ൽ   ഓഡി�്   �ഗാമസഭ   മീ�ിംഗ്   രജി�ർ   
● െസ�ക�റി   െസര്ടിൈഫ   െച��   കവർ   േപജ്   ഉ�ായിരു�ു.  
● 2018  ഒക്േടാബർ  2  ന്  േലബർ  ബ����്  മുെ�ാരു�  �ഗാമസഭ         

നട�ിയതിന്െറ  മിനി�� ്  േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു.  227  േപർ  പെ�ടു�       
ഈ  �ഗാമസഭയിൽ  ഈ  സാ��ിക  വർഷം  ഏ�ടു�ാവു�       
�പവർ�ികൾ  േമ�്മാർ  കെ��ണെമ�ും  �പവർ�ികളുെട     
േ�കാഡീകരണം  ആവശ�മാെണ�ും  തുട�ിയ  കാര��ൾ  ഈ      
�ഗാമസഭയിൽ   തീരുമാനെമടു�ിരു�ു.   

 
3.െതാഴിൽ   ആവശ�െ��തും   െതാഴിൽ   െകാടു�തും   സംബ�ി�  
രജി�ർ   

● െസ�ക�റി   െസര്ടിൈഫ   െച��   കവർ   േപജ്   ഉ�ായിരു�ു.  
● എം   ഐ   സ്   എസ്   ൽ   നിെ�ടു�   പകർ�്   സൂ�ി�ി�ു�്.  

 
4.�പവർ�ിയുെട   ലി�ും   ചിലവും   വിശദാംശ�ളും   സംബ�ി�  
രജി�ർ   

● െസ�ക�റി   െസര്ടിൈഫ   െച��   കവർ   േപജ്   ഉ�ായിരു�ു.  
● എം   ഐ   സ്   എസ്   ൽ   നിെ�ടു�   പകർ�്   സൂ�ി�ി�ു�്.  

 
5.�ിര   ആ��ികളുെട   രജി�ർ  

● െസ�ക�റി   െസര്ടിൈഫ   െച��   കവർ   േപജ്   ഉ�ായിരു�ു.  
● വാർഡുകളിെല   അെ��ുകളും   വർഷ�ളായി   െച��ിരു�  

�പവർ�ികളും   േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു.   
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6.പരാതി   രജി�ർ  
● െസ�ക�റി   െസര്ടിൈഫ   െച��   കവർ   േപജ്   ഉ�ായിരു�ു.  
● െസ�ക�റി   സർ�ിൈഫ   െച��  ്  സീൽ   പതി�ുകയും   പ�ായ� ്  സീൽ  

പതി�ുകയും   െച��ി�ു�്.  
  
7.സാധന   രജി�ർ   

● െസ�ക�റി   െസര്ടിൈഫ   െച��   കവർ   േപജ്   ഉ�ായിരു�ു.  
● എം   ഐ   സ്   എസ്   ൽ   നിെ�ടു�   പകർ�്   സൂ�ി�ി�ു�്.  
● 2   ആം   വാർഡിൽ   സി�ിസൺ   ഇൻഫർേമഷൻ   േബാർഡിനും   വളം  

(ചാണകം)   �ിനും   തുക   േരഖെ�ടു�ിയി�ു�്.  
 

ഫയൽ   പരിേശാധനയിെല   കെ��ലുകൾ   
 
1.കവർേപജ്   

`പരിേശാധി�  14  ഫയലുകളും  കവർേപജ്  ഉ�ായിരു�ു.  പ�തിയുെട       
േപര്  MAHATMA  GANDHI  NATIONAL  RURAL  EMPLOYMENT  GUARANTEE  SCHEME         
എ�തിന്  പകരം  MAHATMA  GANDHI  NATIONAL  EMPLOYMENT  GUARANTEE        
SCHEME  എ�്  കാണെ��ു.  ഈ  പ�തി  �ഗാമപ�ായ�ുകൾ�്  കീഴിൽ        
ഉൾെ��  �പേദശ�ളിൽ  മാ�തം  നട�ു�തിനാൽ  RURAL  എ�  വാ�ിന്        
�പാധാന�ം  ഉ�്.  ദീപം  ഭാഗം  േ�ാ�്  �ന്റഷന്,  ഫാം  േപാ�്  നിർമാണം  -           
ശർമിള,  കള�ര  ഭാഗം  േവ�ിൻൈത  ന��റി,  കള�ര  ഭാഗം  േ�ാ�്         
�ന്റഷന്,  ക�ിെവളി  ഭാഗം  േതാടുകൾ  െവ�ി  വശ�ളിൽ  തീ�പു� ്       
വ�ുപിടി�ി�ു  ബലെ�ടു�ൽ,  കരിയാടി  പറ�്ഭാഗം  േവ�ിൻൈത  ന��റി,       
കാരി�േ�രി  ഭാഗം  േവ�ിൻൈത  ന��റി,  ശാസ ്താം  െവളി  ഭാഗം  വൃ�ൈത         
നടീൽ  എ�ീ  �പവർ�ികൾ�്  Sr.  No.  of  the  work  to  approved  Shelf  of  Work              
എ�ത്  േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.  �പവർ�ി  നട�ു�  വി�ജ,്  �ഗാമപ�ായ�്,       
േ�ാ�്,  േലാക്  സഭ  മ�ലം,  ജി�,  സം�ാനം  എ�ിവ        
േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു.  എ�ാൽ  അസംബ ്ളി  നിേയാജക  മ�ലം      
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.  �പവർ�ി  നിർവഹണ  ഏജൻസിയുെട  േപര്      
േചർ�ല  െത�്  �ഗാമപ�ായത്  എ�ത്  േരഖെ�ടു�ിയി�ു� ്  .  വർ�്        
കാ�ഗറി  എ/  ബി/  സി  /  ഡി  എ�്  േരഖെ�ടു�ു�തിന്  പകരം  വർ�്  േകാഡ്            
ആണ്  േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്.  �പവർ�ി  തുട�ിയ  തീയതി  എ�ാ       
ഫയലുകൾ�ും  ഉ�്  എ�ാൽ  �പവർ�ി  ശാ��ാംെവളി  ഭാഗം  വൃ�ൈ�        
നടീൽ,  ഫാം  േപാ�്  നിർമാണം  -  ശർമിള  എ�ിവയ്� ്  �പവർ�ി         
പൂർ�ീകരി�  തീയതി  ഇ�.  �പവർ�ിയുെട  അട�ൽ  തുക,  ചിലവായ  തുക         
എ�ിവ  കൃത�മായി  തെ�  േരഖെ�ടു�ിയി�ു�്.  Geotagging  of  Assets,  Asset         
Id,  GPS  Location  എ�ിവ  േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.  GRS(�ഗാമ  േറാ��ാർ  േസവക)്         
എ�  ഭാഗം  അപൂർ�മായിരു�ു.  Name  of  TA(Technical  Assistant)/JE(Junior        
Engineer)/BFT(Bare  Foot  Technician)  എ��ല�്  േമ�്ന്െറ  േപരാണ്       
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്..  േസാഷ�ൽ  ഓഡി�്  നട�തുമായി  ബ�െപ�      
വിവര�ളും   കവർ   േപജ്ൽ   ഉൾെ�ടു�ാനായി�.   
 
2.െച�്   ലി�്   

എ�ാ  ഫയലുകളും  േപ���േരാടുകൂടിയ  െച�്  ലി� ്  ഉൾെപടു�ാൻ       
സാധി�ി�ു�്.  കാരി�േ�രി  ഭാഗം  േവ�ിൻൈത  ന��റി  എ�  പ�തിയുെട        
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െച�്  ലി�ിൽ  ഫയലിൽ  ഉ�  േരഖകളുെട  േനെര  എസ്/  േനാ  എ�്          
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.  
 
3.വാർഷിക   കർ�   പ�തി   

എ�ാ  ഫയലുകളും  വാർഷിക  കർ�  പ�തിയുെട  വിവര�ൾ       
ഉൾെ�ടു�ിയി�ു�്.  കരിയാടി  പറ� ്  ഭാഗം  േവ�ിൻൈത  ന��റി  എ�        
�പവർ�ി�്  ഒഴിെക  എ�ാ  �പവർ�ികൾ�ും  അതാത്  �പവർ�ി�്       
േനെര   ടി�്   ചി�ം   േരഖെ�ടു�ാനും   സാധി�ി�ു�്.   
 
4.എ�ിേമ�്  

എ�ിേമ�ിൽ  കവർ  േപജ്  ഉ�ായിരു�ു.  അ���്ട��  എ�ിേമ�്       
കാണാനായി�.  വിശദമായ  എ�ിേമ�്  ഉ�ായിരു�ു.  എ�ാൽ  എ�ിേമ�്       
ജനകീയ  ഭാഷയിൽ  ആയിരു�ി�.  എ�ിേമ�ിൽ  േറ�്  അനാലിസിസ്,       
േ�ഡായിങ്  ആൻഡ്  ഡിൈസൻ,  ലീഡ്  ആൻഡ ്  ലിഫ്� ്  േ�െ�്മൻറ്,        
െമ�ീരിയൽ  െ�െമന്�,്  േലബർ  അ���്ടാ��്  എ�ിവ  ഉൾെപടു�ാൻ       
കഴി�ി�ു�്.  േവ�െപ�  ഉേദ�ാഗ�ർ  സാ��െപടു�ിയി�ു�്.     
െ�പാജക്�്  റിേ�ാർ� ്  വിവര�ൾ  ഉൾെ�ാ�ി�ി�ു�.്  അവിദ�      
െതാഴിലിനു�  േവതനം,  സി�ിസൺ  ഇൻഫർേമഷൻ  േബാർഡ,്      
വളം(ചാണകം)  എ�ിവയ്�്  മാ�തമാണ്  തുക  വകയിരു�ിയിരി�ു�ത്.      
ആയുധ�ളുെട  വാടക,  വൃ�ൈതകൾ�ു�  വി� ്  വാ�ാൻ  തുക       
വകയിരു�ിയിരു�ി�.  ക�ിെവളി  ഭാഗം  േതാടുകൾ  െവ�ി  വശ�ളിൽ       
തീ��ു�്  വ�ുപിടി�ി�ൽ  എ�  �പവർ�ിയുെട  നീളം,  വീതി  എ�ിവ  മാറി         
േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു.   
  
5.സാേ�തിക   അനുമതി   

സാേ�തിക  അനുമതിയിൽ  ഓവർസിയർ,  അ�കഡി�ഡ്  എ�ിനീയർ,      
LSGD  എ�ിനീയർ  എ�ിവർ  സാ��െപടു�ി  സീൽ  പതി�ണം.  എ�ാൽ        
ഓവർസിയർ  മാ�തമാണ്  സാ��െ�ടു�ി  സീൽ  പതി�ി�ു�ത്.      
പ�ായ�്   ലഭ�മാ�ിയിരി�ു�   േകാ�ി   ആണ്   ഉപേയാഗി�ിരി�ു�ത.്  

 
6   .ഭരണാനുമതി   

ഭരണാനുമതിയിൽ  �പവർ�ിയുെട  േപര്,  അനുമതി  ലഭി�  തീയതി,       
അട�ൽ  തുക  എ�ിവ  ഉൾെ�ാ�ി�ി�ു�.്  എ�ാൽ  �പവർ�ിയുെട       
േകാഡ്,  �പവർ�ിയുെട  കാലയളവ്  എ�ിവ  ഉൾെ�ാ�ി�ി�ി�.      
പ�ായ�്  െസ�ക�റി  സാ��െ�ടു�ി  സീൽ  പതി�ി�ി�.  പ�ായ�്       
ലഭ�മാ�ിയിരി�ു�   േകാ�ി   ആണ്   ഉപേയാഗി�ിരി�ു�ത.്  
 
7.സംേയാജിത   പ�തിയുെട   വിവര�ൾ   

സംേയാജിത   പ�തികൾ    ഒ�ും   തെ�   ഇ�ാലയളവിൽ   നട�ി�ി�.  
 
8.ഡിമാൻഡ്   േഫാം   

ഡിമാൻഡ്  �ഫം  അതിന്െറ  നിർേദശി�െ��  േ�ഫാമാ�ിൽ      
ആയിരു�ി�.  ഡിമാൻഡ്  േഫാം  എ�ാം  തെ�  �ഗൂ�ായി  ന��ിയി�ു�താണ.്        
വ��ിഗത  അേപ�യ്�്  ANNEXURE  3(A)  എ�ും  �ഗൂ�ായി  ഉ�        
അേപ�യ്�്  ANNEXURE  3(B)  എ�ും  േരഖെ�ടുേ��താണ്.  അത്  ഇവിെട        
കാണാനായി�.  അേപ�  സമർ�ി�  െതാഴിലാളികളുെട  േപര്,      
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െതാഴിൽകാർഡ്  കാർഡ്  ന�ർ,  ബാ�്  അ�ൗ�്  ന�ർ,  ബാ�ിന്െറ  േപര്,         
ആധാർ  കാർഡ്  ന�ർ,  ഒ�്  എ�ിവ  േരഖെ�ടു�ിയി�ു�്.       
െതാഴിലാളിയുെട  വിലാസം  േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.  െതാഴിലിന ്    
അേപ�ി�  തീയതി  േരഖ  െ�ടു�ിയി�ി�,  അത്  പൂരി�ി�ാനു�  ഭാഗം        
ഡിമാൻഡ്  േഫാംൽ  ഇ�ായിരു�ു.  �പവർ�ി  ഏതു  തീയതി  മുതൽ  ഏതു         
തീയതി  വെര  േവണം  എ�ത്  ഡിമാൻഡ ്  േഫാംന്  പുറെമ  േപന  െകാ� ്         
എഴുതിയ  രീതിയിൽ  ആയിരു�ു.  അതിനായി  �പേത�കം  േകാളം       
ഉൾെ�ാ�ി�ി�ി�.  �കഷിന്െറ  ആവശ�കത  േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.     
അതിനായി  �പേത�കം  േകാളം  ഉൾെ�ാ�ി�ി�ി�.  ഡിമാൻഡ ്  േഫാം       
�ഫേ�ാഫീസിൽ  സമർ�ി�ു  ൈക��്  രസീത്  വാ�ിയതിന്െറ  പകർ� ്      
കാണാനായി�.  ഡിമാൻഡ ്  േഫാം  സമർ�ിേ��ത്  �ഫേ�ാഫീസ ്     
വഴിആെണ�ിരിെ�  അ�പകാരം  അ�  നട�ിരി�ു�ത്  എ�്      
അനുമാനി�ാം.  കരിയാടി  പറ� ്  ഭാഗം  േവ�ിൻൈത  ന��റി,  നവേജ�ാതി        
േ�ാ�്  �ന്റഷന്  എ�ീ  �പവർ�ികളുെട  ഡിമാൻഡ ്  േഫാംൽ       
െവ�ി�ിരു�ലുകൾ  കാണാനായി.  ശാസ ്താം  െവളി  ഭാഗം  വൃ�ൈത  നടീൽ        
(െത�്)   എ�   �പവർ�ിയുെട   ഡിമാൻഡ്   േഫാം   കാണാനായി�.  
 
9.വർ�്   അേലാേ�ഷൻ   േഫാം   

വർ�്   അേലാേ�ഷൻ   േഫാം   ഉ�്   എ�ിലും   അത്   പൂരി�ി�ി�ി�.  
 
10.E-Muster   Roll   

മസ്േ�ടാളിൽ  Measurement  Book  No.,Page  No.  എ�ിവ  ഇ�ായിരു�ു.        
േ�ാ�്  േ�പാ�ഗാം  ഓഫീസർ,  പ�ായ�്  െസ�ക�റി  എ�ിവർ       
സാ��െ�ടു�ി  സീൽ  പതി�ി�ു�.്  എ�ാൽ  സാ��െ�ടു�ിയതിന്െറ      
തീയതി  ഇ�.  േമ�്ന്െറ  ഒ�്,  മസ്േ�ടാള്  പരിേശാധി�  ഉേദ�ാഗ�ന്െറ  ഒ�്,         
സീൽ  എ�ിവ  േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു.  െതാഴിൽ  െച��തീയതി,  ആെക       
െതാഴിൽ  ദിന�ൾ,  ആെക  േവതനം  എ�ിവ  േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു.       
ദിവസവും  2  േനരം  െതാഴിലാളികൾ  ഒ�്  േരഖെ�ടു�ിയി�ു�.്       
െതാഴിലുപകരണ�ളുെട  വാടക  േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.  ദീപം  �ഗൂ�്      
വൃ�ൈത  വ�ുപിടി�ി�ൽ  എ�  �പവർ�ിയുെട  മ�ർേറാൾൽ      
െതാഴിലാളി  �ാനം  മാറി  ഒ�്  േരഖെപടു�ിയതായി  കാണാൻസാദി�ു.       
�ാനം  മാറി  ഒ�്  േരഖെ�ടു�ിയത്  അബ�വശാൽ  ആെണ�ു�       
േമ�്ൻെറ  അേപ�യും  കാണാനിടയായി.  ക�ിെവളി  ഭാഗം  േതാടുകൾ       
െവ�ി  വശ�ളിൽ  തീ��ു�്  വ�ുബലെ�ടു�ൽ  എ�  �പവർ�ി�ായി       
ഡിമാൻഡ്  േഫാം  സമർ�ി�  KL-11-007-001-002/279  എ�  െതാഴിൽ  ബു�്        
ന�േറാട്  കൂടിയ  െതാഴിലാളിയുെട  േപര്  ഉൾെ�ടു�ി  ആദ�  മ�ർേറാൾ        
ത�ാറാ�ിെയ�ിലും  ബാ�്  അ�ൗ�്  ന�ർ  ഉൾെ�ടു�ിയിരു�ി�.      
ടിയാൾ  ഹാജറായതായും  കാണാനായി�.  തുടർ�ു�  മ�ർേറാളുകളിൽ      
ടിയാളുെട  േപര്  കാണാനായി�.  ടിയാളുെട  അടു�  ബ�ുവിന്െറ       
മരണെ�  തുടർ�ാണ്  ഇ�പകാരം  സംഭവി�െത�്  ഫീൽഡ ്  പരിേശാധന       
സമയ�്  അറിയാൻ  കഴി�ു.  ഈ  �പവർ�ിയുെട  മ�ർേറാൾ  ന�ർ  42306,         
42307   എ�ിവ   േകടുപാട്   പ�ിയ   (െനടുെക   കീറിയ)   നിലയിൽ   കാണാനായി.   
 
11.M-Book   

പരിേശാധി�  എ�ാ  ഫയലുകൾ�ും  M-Book  ഉ�ായിരു�ു.      
�പവർ�ിയുെട  േപര്,  �പവർ�ിയുെട  േകാഡ്  എ�ിവ  ഉ�ായിരു�ു.       
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ഭരണാനുമതി  ന�ർ,  സാേ�തികാനുമതി  ന�ർ  എ�ിവ  ഇ�ായിരു�ു.       
ഓവർസീയർ,  അെ�കഡി�ഡ്  എ�ിനീയർ  എ�ിവർ     
സാ��െ�ടു�ിയി�ു�.്  െസ�ക�റി  സാ��െ�ടു�ിയി�ി�.  അട�ൽ     
തുകയും  യഥാർ�  ചിലവും  ത�ിലു�  വ�ത�ാസം,  �പവർ�ി       
തുട�ു�തിന്  മുൻപും  േശഷവുമു�  അളവുകൾ  ത�ിലു�  വ�ത�ാസം       
എ�ിവ  േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.  മാ�ർ  േറാൾ  �പകാരമു�  തുക  അവിദ�        
െതാഴിൽ  ഇന�ിലും  സി�ിസൺ  ഇൻഫർേമഷൻ  േബാർഡിനും  തുക       
പാ�ാ�ിയി�ു�്.  �ാനേ�ഷൻ,  ന��റി  എ�ീ  �പവർ�ികൾ�്  വളം       
(ചാണകം)  വാ�ാൻ  തുക  വകയിരു�ിയിരു�ു  എ�ിലും  ആല�റ�്  ഭാഗം        
േ�ാ�്  �ന്റഷന്  എ�  �പവർ�ി�്  മാ�തമാണ്  �പേയാജനെ�ടു�ാൻ       
കഴി�ത്.   
 
12.െമ�ീരിയൽ   വാ�ിയതുമായി   ബ�െ��   േരഖകൾ  

െമ�ീരിയൽ  ഇന�ിൽ  സി�ിസൺ  ഇൻഫർേമഷൻ  േബാർഡ,്      
വളം(ചാണകം)   എ�ിവ   ഉ�്.  
  
13.േവജ്   ലി�്  

മ�ർേറാൾ  �പകാരമു�  േവജ്  ലി�്  ഉ�ായിരു�ു.  േവജ്  ലി�്        
അ�ൗ�ന്റ്  സാ��െ�ടു�ിയിരു�ു  എ�ാൽ  െസ�ക�റി     
സാ��െ�ടു�ിയിരു�ി�.  

 
14.FTO   

േവജ്  ലി�്  �പകാരമു�  FTO  ഉ�ായിരു�ു.  ഡാ�  എൻ�ടിയിൽ        
കാലതാമസം  വ�ി�ി�.  പ�തി  വിഹിതം  ലഭി�ാ�തിനാൽ  ഉ�ായ       
കാലതാമസം   മാ�തേമ   കാണാനായു�ു.  
 
15.െമ�ീരിയൽ   വൗ�ർ   &   ബിൽ  

സി�ിസൺ  ഇൻഫർേമഷൻ  േബാർഡ്,  വളം(ചാണകം)  എ�ിവയുെട      
ബി�്  കാണാനായി�.  വൗ�ർ  എഴുതി  പണം  ൈക��ിയി�ു�.്  ഇ�ര�ിൽ        
തുക  �പവർ�ി  ഏെ�ടു�  േമ�ിേല�ും  അവിെട  നി� ്  സി�ിസൺ        
ഇൻഫർേമഷൻ  േബാർഡ്,  വളം(ചാണകം)  എ�ീ  േസവന�ൾ  െച��ുത�       
വ��ിയിേല�ും   എ�ിേ�ർ�തായി   മനസിലാ�ാം.  
  
16.േറായൽ�ി  

േറായൽ�ി   നൽേക�   പ�തികൾ   ഒ�ും   ഉ�ായിരു�ി�.  
  
17.�പവർ�ിയുെട   മൂ�്   ഘ��ളിെല   േഫാേ�ാ  

�പവർ�ിയുെട  മൂ�്  ഘ��ളിെല  േഫാേ�ാ  ഉ�ായിരു�ു.  കളർ       
ചി�ത�ൾ   ആയിരു�ു.  
  
18.�പവർ�ി   പൂർ�ീകരണ   സാ��പ�തം  

 �പവർ�ി  പൂർ�ീകരണ  സാ��പ�തം  ഉ�ായിരു�ു.      
�പവർ�ിയുെട  േപര്,  �പവർ�ിയുെട  േകാഡ്,  വി�ജ,്  �ഗാമപ�ായത്,       
െലാേ�ഷൻ,  പ�തി  നട�ാ�ു�  ഏജൻസി,  �പവർ�ി  ആരംഭി�  തീയതി,        
�പവർ�ി  അവസാനി�  തീയതി,  പ�തിയുെട  െചലവ്  േവതനം,       
െമ�ീരിയൽ,  ആെക  എ�ി�െനയും  േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു.     
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�പവർ�ിയുെട  ഓർഡറും,  തീയതിയും,  IDs  of  MRs  used  എ�ിവ         
േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.  േവ�െ��  ഉേദ�ാഗ�ർ    
സാ��െ�ടു�ിയിരു�ി�.  
 
19.മ�േറാൾ   മൂവ്െമന്റ്   �ിപ്  

കള�ര  ഭാഗം  വൃ�ൈത  നടീൽ  എ�  �പവർ�ിയുെട  മ�ർേറാൾ        
മൂവ്െമന്റ്  �ി�ിൽ  വർ�്  െമഷർെമൻറ്  തീയതി,  MISൽ  േചർ�  തീയതി,         
FTO  1  Signatory,  FTP  2  Signatory  എ�ിവ  േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.  കള�ര          
േ�ാ�്  �ന്റഷന്  എ�  �പവർ�ിയുെട  മ�ർേറാൾ  മൂവ്െമന്റ്  �ി�ിൽ        
ഒ�ും  േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.  കാരി�േ�രി  ഭാഗം  േവ�ിൻൈത  ന��റി       
എ�  �പവർ�ിയുെട  മ�ർേറാൾ  മൂവ്െമന്റ്  �ി�ിൽ  വർ�്  െമഷർെമൻറ്        
തീയതി,  MISൽ  േചർ�  തീയതി,  FTO  1  Signatory,  FTP  2  Signatory  എ�ിവ            
േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.  മ�ു  �പവർ�ികളുെട  മ�ർേറാൾ  മൂവ്െമന്റ്      
�ി�ുകൾ   പൂർണമായിരു�ു.  
 
20.ജിേയാ�ാഗ്   േഫാ�ഗാഫ്   

ജിേയാ  �ാ�്ഡ്  േഫാേ�ാ  ഉ�ായിരു�ു.  അനുേയാജ�മായാ      
േഫാർമാ�ിൽ   അ�ായിരു�ു.  
 
21.േസാഷ�ൽ   ഓഡി�്   റിേ�ാർ�ിന്െറ   പകർ�്  

േസാഷ�ൽ   ഓഡി� ്  റിേ�ാർ�ിന്െറ   പകർ�്   ഉ�ായിരു�ി�.  
  
22.ൈസ�്   ഡയറി   

എ�ാ  ഫയലുകൾ�ും  ൈസ�്  ഡയറി  ഉ�ായിരു�ു.  �പവർ�ി       
ആരംഭി�  തീയതി,  അവസാനി�  തീയതി,  േമ�്ന്െറ  േപര്,  വിലാസം,  േഫാൺ         
ന�ർ  എ�ിവ  ഉ�ായിരു�ു.  െച�്  ലി�്  പൂർണമായിരു�ു.       
െതാഴിലാളികളുെട  സാ��പ�തം  ഉ�ായിരു�ു.  ചികി�  ചിലവ,്      
പണിആയുധ�ളുെട  വാടക  എ�ിവ  േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.  വിജിലൻസ്      
ആൻഡ്  േമാണി�റിങ്  റിേ�ാർ�്  ഉ�ായിരു�ു.  സ�ർശകകുറി�ിൽ      
സ�ർശി�   ആളിന്െറ   േപര്,   �ാനം   എ�ിവ   േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.  
 
 

ഫീൽഡ്   പരിേശാധനയിെല   കെ��ലുകൾ   
 
1.ശാ��ാംെവളി   ഭാഗം   വൃ�ൈ�   നടീൽ   IF/336618  

എ�ിേമ�്  �പകാരം  2,780,70  രൂപ  വകയിരു�ിയ  ഈ  �പവർ�ിയിൽ        
2,59,347  രൂപ  ചിലവാ�ി  957  െതാഴിൽ  ദിന�ൾ  സൃ�ി�ാൻ  കഴി�ു.  2000          
വൃ�ൈ�കൾ  നടാൻ  ല��മി�  ഈ  പ�തിയിൽ  2000  വൃ�ൈതകൾ        
ന�ുവളർ�ിയതായി  െതാഴിലാളികൾ  അവകാശെ�ടു�ു.  ഇതിൽ  1877      
ൈതകൾ  നിലവിൽ  കാണാൻ  സാധി�ു.  െവ�െ�ാ�െ�  തുടർ�്       
നെ�ാരുപ�ും  നശി�ു  എ�ിലും  ആ  �ാന�്  പുതിയ  ൈതകൾ        
ന�ുവളർ�ാൻ  െതാഴിലാളികൾ  �ശമി�ി�ു�.്  ൈതകൾ  ന�ിരു�ത്  1       
മുതൽ  1.5  അടി  അകല�ിൽ  ആണ്.  ഇ�പകാരം  െച��ാൽ  വൃ��ൾ         
വളർ�ു  െപാ�ു�തിനും  അവയ്�്  ആവശ�മായ  സൂര��പകാശം,  െവ�ം,       
വളം,  േവരുകൾ  സുഗമമായി  ഭൂമിയിൽ  വ�ാപി�ു�തിനും  തടസം  േനരി�ും.        
ഇത്  പ�തി  നട�ി�ിെല  വലിയ  ഒരു  പിഴവായി  കാണാം.  വി�ുകൾ         
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വാ�ാനു�  തുക  എ�ിേമ�്ൽ  വകയിരു�ിയിരു�ി�.  അതിനാൽ      
െതാഴിലാളികൾ  സ��ം  പണം  ഉപേയാഗി�ു  തൃ�ൂർ,  മല�ുറം       
എ�ിവിട�ളിൽ  േപായി  വി�ുകൾ  വാേ��ിവ�  ഒരു      
�ിതിവിേശഷം  ഉ�ായതായി  െതാഴിലാളികളിൽ  നി� ്  അറിയാൻ      
കഴി�ു.  കൃത�മായ  അളവിലു�  സി�ിസൺ  ഇൻഫർേമഷൻ  േബാർഡ ്      
�ാപി�ി�ു�്.  ഉൾെ�ാ�ി�ി�ു�  വിവര�ൾ  ഫയൽ  �പകാരം      
കൃത�മാണ്.  
 
2.കള�ര   ഭാഗം   വൃ�ൈ�   നടീൽ   IF/336617  

എ�ിേമ�്  �പകാരം  4,04,966  രൂപ  വകയിരു�ിയ  ഈ  �പവർ�ിയിൽ        
3,81,839  രൂപ  ചിലവാ�ി  1409  െതാഴിൽ  ദിന�ൾ  സൃ�ി�ാൻ  കഴി�ു.         
2000  വൃ�ൈ�കൾ  നടാൻ  ല��മി�  ഈ  പ�തിയിൽ  2000        
വൃ�ൈതകൾ  ന�ുവളർ�ിയതായി  െതാഴിലാളികൾ  അവകാശെ�ടു�ു.     
ഇതിൽ  1798  ൈതകൾ  നിലവിൽ  കാണാൻ  സാധി�ു.  െവ�െ�ാ�െ�        
തുടർ�്  നെ�ാരുപ�ും  നശി�ു  എ�ിലും  ആ  �ാന�്  പുതിയ  ൈതകൾ         
ന�ുവളർ�ാൻ  െതാഴിലാളികൾ  �ശമി�ി�ു�.്  ൈതകൾ  ന�ിരു�ത്  1       
മുതൽ  1.5  അടി  അകല�ിലും  ചിലയിട�ളിൽ  3  അടി  അകല�ിലും         
ആണ്.  ഇ�പകാരം  െച��ാൽ  വൃ��ൾ  വളർ�ു  െപാ�ു�തിനും       
അവയ്�്  ആവശ�മായ  സൂര��പകാശം,  െവ�ം,  വളം,  േവരുകൾ       
സുഗമമായി  ഭൂമിയിൽ  വ�ാപി�ു�തിനും  തടസം  േനരി�ും.  ഇത്  പ�തി        
നട�ി�ിെല  വലിയ  ഒരു  പിഴവായി  കാണാം.  വി�ുകൾ  വാ�ാനു�  തുക         
എ�ിേമ�്ൽ  വകയിരു�ിയിരു�ി�.  അതിനാൽ  െതാഴിലാളികൾ  സ��ം      
പണം  ഉപേയാഗി�ു  തൃ�ൂർ,  മല�ുറം  എ�ിവിട�ളിൽ  േപായി  വി�ുകൾ        
വാേ��ിവ�  ഒരു  �ിതിവിേശഷം  ഉ�ായതായി  െതാഴിലാളികളിൽ      
നി�്  അറിയാൻ  കഴി�ു.  കൃത�മായ  അളവിലു�  സി�ിസൺ       
ഇൻഫർേമഷൻ  േബാർഡ്  �ാപി�ി�ു�.്  ഉൾെ�ാ�ി�ി�ു�  വിവര�ൾ      
ഫയൽ   �പകാരം   കൃത�മാണ്.  
 
3.ആല�റ�്   ഭാഗം   േ�ാ�്   �ന്റഷൻ   IF/344725  

എ�ിേമ�്  �പകാരം  3,28,846  രൂപ  വകയിരു�ിയ  ഈ  �പവർ�ിയിൽ        
3,02,707  രൂപ  ചിലവാ�ി  1117  െതാഴിൽ  ദിന�ൾ  സൃ�ി�ാൻ  കഴി�ു.  750          
വൃ�ൈ�കൾ  നടാൻ  ല��മി�  ഈ  പ�തിയിൽ  750  വൃ�ൈതകൾ        
ന�ുവളർ�ിയതായി  െതാഴിലാളികൾ  അവകാശെ�ടു�ു.  ഇതിൽ  636      
ൈതകൾ  നിലവിൽ  കാണാൻ  സാധി�ു.  െവ�െ�ാ�െ�  തുടർ�്       
നെ�ാരുപ�ും  നശി�ു  എ�ിലും  ആ  �ാന�്  പുതിയ  ൈതകൾ        
ന�ുവളർ�ാൻ  െതാഴിലാളികൾ  �ശമി�ി�ു�.്  എ�ാൽ  െവ�െ�ാ�ം      
ബാധി�ാ�  �ല�ളിൽ  ൈതകൾ  ന�രീതിൽ  തെ�      
വളർ�ുെപാ�ിയി�ു�്.  ൈതകൾ  ന�ിരു�ത്  1  മുതൽ  1.5  അടി        
അകല�ിലും  ചിലയിട�ളിൽ  3  അടി  അകല�ിലും  ആണ്.  ഇ�പകാരം        
െച��ാൽ  വൃ��ൾ  വളർ�ു  െപാ�ു�തിനും  അവയ്�്  ആവശ�മായ       
സൂര��പകാശം,  െവ�ം,  വളം,  േവരുകൾ  സുഗമമായി  ഭൂമിയിൽ       
വ�ാപി�ു�തിനും  തടസം  േനരി�ും.  ഇത്  പ�തി  നട�ി�ിെല  വലിയ  ഒരു         
പിഴവായി  കാണാം.  വി�ുകൾ  വാ�ാനു�  തുക  എ�ിേമ�്ൽ       
വകയിരു�ിയിരു�ി�.  അതിനാൽ  െതാഴിലാളികൾ  സ��ം  പണം      
ഉപേയാഗി�ു  തൃ�ൂർ,  മല�ുറം  എ�ിവിട�ളിൽ  േപായി  വി�ുകൾ       
വാേ��ിവ�  ഒരു  �ിതിവിേശഷം  ഉ�ായതായി  െതാഴിലാളികളിൽ      
നി�്  അറിയാൻ  കഴി�ു.  കൃത�മായ  അളവിലു�  സി�ിസൺ       
ഇൻഫർേമഷൻ  േബാർഡ്  �ാപി�ി�ു�.്  ഉൾെ�ാ�ി�ി�ു�  വിവര�ൾ      
ഫയൽ   �പകാരം   കൃത�മാണ്.  
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4.കള�ര   ഭാഗം   േ�ാ�്   �ന്റഷൻ   IF/344724  
എ�ിേമ�്  �പകാരം  3,10,013  രൂപ  വകയിരു�ിയ  ഈ  �പവർ�ിയിൽ        

2,82,382  രൂപ  ചിലവാ�ി  1042  െതാഴിൽ  ദിന�ൾ  സൃ�ി�ാൻ  കഴി�ു.         
1648  വൃ�ൈ�കൾ  നടാൻ  ല��മി�  ഈ  പ�തിയിൽ  1648        
വൃ�ൈതകൾ  ന�ുവളർ�ിയതായി  െതാഴിലാളികൾ  അവകാശെ�ടു�ു.     
ഇത്  പൂർണമായും  നശി�ു  േപായിരു�ു.  ആ  �ാന�്  പുതിയ  ൈതകൾ         
ന�ുവളർ�ാൻ  െതാഴിലാളികൾ  �ശമി�ു�  കാ��യാണ്  കാണാൻ      
സാധി�ത്.  ഈ  വാർഡിൽ  െവ�െ�ാ�  ഭീഷണി  േനരി�ുെവ�ിലും  ഏ�വും        
ബാധി�ത്  ഈ  �പവർ�ിെയ  ആയിരു�ു.  െതാഴിലാളികളും  നാ�ുകാരും       
ദുരിതാശ�ാസ  ക�ാ�ിൽ  അഭയം  �പാപിേ��ി  വ�ു.  തീര�പേദശം       
ആയതിനാൽ  ആവാം  ഇ�പകാരം  സംഭവി�ത്.  േകരളം  ക�  മഹാ        
�പളയ�ിൽ  േപാലും  െവ�െ�ാ�ം  ഉ�ാകാ�  ഈ  �പേദശം       
ആദ�മായി�ാണ്  ഇ�തയും  വലിയ  െവ�െ�ാ�  ഭീഷണി  േനരിടു�ത്  എ�്        
വാർഡ്  െമ�ർ  അവകാശെ��ു.  ൈതകൾ  ന�ിരു�ത്  1  മുതൽ  1.5  അടി          
അകാല�ിൽ  ആണ്.  ഇ�പകാരം  െച��ാൽ  വൃ��ൾ  വളർ�ു       
െപാ�ു�തിനും  അവയ്�്  ആവശ�മായ  സൂര��പകാശം,  െവ�ം,  വളം,       
േവരുകൾ  സുഗമമായി  ഭൂമിയിൽ  വ�ാപി�ു�തിനും  തടസം  േനരി�ും.  ഇത്        
പ�തി  നട�ി�ിെല  വലിയ  ഒരു  പിഴവായി  കാണാം.  വി�ുകൾ        
വാ�ാനു�  തുക  എ�ിേമ�്ൽ  വകയിരു�ിയിരു�ി�.  അതിനാൽ      
െതാഴിലാളികൾ  സ��ം  പണം  ഉപേയാഗി�ു  തൃ�ൂർ,  മല�ുറം       
എ�ിവിട�ളിൽ  േപായി  വി�ുകൾ  വാേ��ിവ�  ഒരു      
�ിതിവിേശഷം  ഉ�ായതായി  െതാഴിലാളികളിൽ  നി� ്  അറിയാൻ      
കഴി�ു.  കൃത�മായ  അളവിലു�  സി�ിസൺ  ഇൻഫർേമഷൻ  േബാർഡ ്      
�ാപി�ി�ു�്.  ഉൾെ�ാ�ി�ി�ു�  വിവര�ൾ  ഫയൽ  �പകാരം      
കൃത�മാണ്.  
 
5.നവേജ�ാതി   േ�ാ�്   �ന്റഷൻ   IF/345832  

എ�ിേമ�്  �പകാരം  3,40,706  രൂപ  വകയിരു�ിയ  ഈ  �പവർ�ിയിൽ        
3,18,696  രൂപ  ചിലവാ�ി  1176  െതാഴിൽ  ദിന�ൾ  സൃ�ി�ാൻ  കഴി�ു.         
1750  വൃ�ൈ�കൾ  നടാൻ  ല��മി�  ഈ  പ�തിയിൽ  1750        
വൃ�ൈതകൾ  ന�ുവളർ�ിയതായി  െതാഴിലാളികൾ  അവകാശെ�ടു�ു.     
ഇതിൽ  േവ�ിൻ  ൈതകൾ�്  മാ�തമായി  ഒരു  ഭാഗം  ഉ�ായിരു�ു.  ഇകഴി�         
ഓണ�ാല�്  ആദ�  വിളെവടു�്  നട�ു.  ക�ി�ുഴി  BDO  വിളെവടു�്        
ഉദ്ഘാടനം  െച�ാം  എ�്  ഏ�ിരു�ു  എ�ിലും  അേ�ഹ�ിന്െറ       
അസൗകര�ം  മൂലം  പ�ായ�്  �പസിഡൻറ്  ഉദ്ഘാടനം  നിർവഹി�ു.       
ജലേസചന  സൗകര��ളുെട  അപര�ാ��ത  െതാഴിലാളികെള  വ�ാെത      
ബു�ിമു�ി�ു.  ഈ  �പേദശ�്  ഒരു  ഫാം  േപാ�്  നിർമി�ു�ത ്       
എ�ുെകാ�ും  ന�താണ്.  വൃ�ൈതകൾ  ന�ിരു�ത്  1  മുതൽ  1.5  അടി         
അകാല�ിൽ  ആണ്.  ഇ�പകാരം  െച��ാൽ  വൃ��ൾ  വളർ�ു       
െപാ�ു�തിനും  അവയ്�്  ആവശ�മായ  സൂര��പകാശം,  െവ�ം,  വളം,       
േവരുകൾ  സുഗമമായി  ഭൂമിയിൽ  വ�ാപി�ു�തിനും  തടസം  േനരി�ും.  ഇത്        
പ�തി  നട�ി�ിെല  വലിയ  ഒരു  പിഴവായി  കാണാം.  വി�ുകൾ        
വാ�ാനു�  തുക  എ�ിേമ�്ൽ  വകയിരു�ിയിരു�ി�.  അതിനാൽ      
െതാഴിലാളികൾ  സ��ം  പണം  ഉപേയാഗി�ു  തൃ�ൂർ,  മല�ുറം       
എ�ിവിട�ളിൽ  േപായി  വി�ുകൾ  വാേ��ിവ�  ഒരു      
�ിതിവിേശഷം  ഉ�ായതായി  െതാഴിലാളികളിൽ  നി� ്  അറിയാൻ      
കഴി�ു.  കൃത�മായ  അളവിലു�  സി�ിസൺ  ഇൻഫർേമഷൻ  േബാർഡ ്      
�ാപി�ി�ു�്.  ഉൾെ�ാ�ി�ി�ു�  വിവര�ൾ  ഫയൽ  �പകാരം      
കൃത�മാണ്.  
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6.ദീപം   �ഗൂ�്   വൃ�ൈ�   വ�ുപിടി�ി�ൽ   IF/345853  
എ�ിേമ�്  �പകാരം  3,14,419  രൂപ  വകയിരു�ിയ  ഈ  �പവർ�ിയിൽ        

2,93,746  രൂപ  ചിലവാ�ി  1084  െതാഴിൽ  ദിന�ൾ  സൃ�ി�ാൻ  കഴി�ു.         
1667  വൃ�ൈ�കൾ  നടാൻ  ല��മി�  ഈ  പ�തിയിൽ  1667        
വൃ�ൈതകൾ  ന�ുവളർ�ിയതായി  െതാഴിലാളികൾ  അവകാശെ�ടു�ു.     
ജലേസചന  സൗകര��ളുെട  അപര�ാ��ത  �പകടമായിരു�ു.  ഈ  �പേദശ�്       
ഒരു  ഫാം  േപാ�്  നിർമി�ു�ത്  എ�ുെകാ�ും  ന�താണ്.  പുഴു�ളുെട        
ആ�കമണം  വൃ�ൈതകൾ  േദാഷകരമായി  ബാധി�ു.  പ�രയുെട  ഇലയും       
ത�ും  ചത�  മി�ശിതം,  പുകയില  കഷായം  എ�ിവ  ഉപേയാഗി�ു        
വരു�തായി  െതാഴിലാളികൾ  അവകാശെ��ു.  ൈജവ  കീടനാശിനി      
നിർമാണവും  അതിന്െറ  ഉപേയാഗവും  െതാഴിലാളികെള     
പരിശീലി�ി�ു�തും  അതിനു�  സാ��ിക  സഹായം  നൽകാനും      
പ�ായ�്  കൂടുതൽ  �ശ�ി�ണം.  വൃ�ൈതകൾ  ന�ിരു�ത്  2  അടി        
അകല�ിൽ  ആണ്.  ഇ�പകാരം  െച��ാൽ  വൃ��ൾ  വളർ�ു       
െപാ�ു�തിനും  അവയ്�്  ആവശ�മായ  സൂര��പകാശം,  െവ�ം,  വളം,       
േവരുകൾ  സുഗമമായി  ഭൂമിയിൽ  വ�ാപി�ു�തിനും  തടസം  േനരി�ും.  ഇത്        
പ�തി  നട�ി�ിെല  വലിയ  ഒരു  പിഴവായി  കാണാം.  വി�ുകൾ        
വാ�ാനു�  തുക  എ�ിേമ�്ൽ  വകയിരു�ിയിരു�ി�.  അതിനാൽ      
െതാഴിലാളികൾ  സ��ം  പണം  ഉപേയാഗി�ു  തൃ�ൂർ,  മല�ുറം       
എ�ിവിട�ളിൽ  േപായി  വി�ുകൾ  വാേ��ിവ�  ഒരു      
�ിതിവിേശഷം  ഉ�ായതായി  െതാഴിലാളികളിൽ  നി� ്  അറിയാൻ      
കഴി�ു.  കൃത�മായ  അളവിലു�  സി�ിസൺ  ഇൻഫർേമഷൻ  േബാർഡ ്      
�ാപി�ി�ു�്.  ഉൾെ�ാ�ി�ി�ു�  വിവര�ൾ  ഫയൽ  �പകാരം      
കൃത�മാണ്.  
 
7.പരത�ംപ�ി   ഭാഗം   വൃ�ൈ�   നടീൽ   &   ൈജവേവലി   നിർ�ാണം  
DP/153781  

എ�ിേമ�്  �പകാരം  1,37,667  രൂപ  വകയിരു�ിയ  ഈ  �പവർ�ിയിൽ        
1,30,893  രൂപ  ചിലവാ�ി  483  െതാഴിൽ  ദിന�ൾ  സൃ�ി�ാൻ  കഴി�ു.  375          
വൃ�ൈ�കൾ  നടാൻ  ല��മി�  ഈ  പ�തിയിൽ  375  വൃ�ൈതകൾ        
ന�ുവളർ�ിയതായി  െതാഴിലാളികൾ  അവകാശെ�ടു�ു.  ഇതിൽ  347      
എ�ം  കാണാനായി.  വൃ�ൈതകൾ  ന�ിരു�ത്  2  അടി  അകല�ിൽ        
ആണ്.  കുടം  പുളികൾ  2.5  മീ�ർ  അകാല�ിൽ  കാണെ��ു.  5  െസന്റ ്         
�ല�്  ഒരു  കുടംപുളിെയ  വളരുകയു�ു.  ഇ�പകാരം  െച��ാൽ       
വൃ��ൾ  വളർ�ു  െപാ�ു�തിനും  അവയ്�്  ആവശ�മായ      
സൂര��പകാശം,  െവ�ം,  വളം,  േവരുകൾ  സുഗമമായി  ഭൂമിയിൽ       
വ�ാപി�ു�തിനും  തടസം  േനരി�ും.  ഇത്  പ�തി  നട�ി�ിെല  വലിയ  ഒരു         
പിഴവായി  കാണാം.  വി�ുകൾ  വാ�ാനു�  തുക  എ�ിേമ�്ൽ       
വകയിരു�ിയിരു�ി�.  അതിനാൽ  െതാഴിലാളികൾ  സ��ം  പണം      
ഉപേയാഗി�ു  തൃ�ൂർ,  മല�ുറം  എ�ിവിട�ളിൽ  േപായി  വി�ുകൾ       
വാേ��ിവ�  ഒരു  �ിതിവിേശഷം  ഉ�ായതായി  െതാഴിലാളികളിൽ      
നി�്  അറിയാം  കഴി�ു.  െതരുവ്  നായ്�ളുെട  ശല�ം  േനരിടു�  ഈ         
�പേദശ�ു  രാ�തികാല�ളിൽ  ൈജവേവലി,  വൃ�ൈതകൾ  എ�ിവ      
നശി�ി�ു�ത്  പതിവായി�ു�.്  കൃത�മായ  അളവിലു�  സി�ിസൺ      
ഇൻഫർേമഷൻ  േബാർഡ്  �ാപി�ി�ു�.്  ഉൾെ�ാ�ി�ി�ു�  വിവര�ൾ      
ഫയൽ   �പകാരം   കൃത�മാണ്.  
 
8.ശാ��ാംെവളി   ഭാഗം   വൃ�ൈ�   നടീൽ   (െത�)്   IF/368541  

എ�ിേമ�്  �പകാരം  2,21,459  രൂപ  വകയിരു�ിയ  ഈ  �പവർ�ിയിൽ        
2,18,426  രൂപ  ചിലവാ�ി  806  െതാഴിൽ  ദിന�ൾ  സൃ�ി�ാൻ  കഴി�ു.  500          
െത�ിൻൈതകൾ  നടാൻ  ല��മി�  ഈ  പ�തിയിൽ  500       
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െത�ിൻൈതകൾ  ന�ുവളർ�ിയതായി  െതാഴിലാളികൾ    
അവകാശെ�ടു�ു.  ഇതിൽ  437  എ�ം  കാണാനായി.െത�ിൻൈതകൾ      
ന�ിരു�ത്  1  മീ�ർ  അകല�ിൽ  ആണ്.  2  െത�ുകൾ�്  ഇടയിൽ  5  മീ�ർ           
അകലം  പാലി�ണം.  ഒരു  െത�ിന ്  3  മീ�ർ  വ�ാസ�ിലാണ്  തടം         
നിർമി�ുക.  അ�െനെയ�ിൽ  2  െത�ുകൾ�ിടയിൽ  കുറ�ത്  3  മീ�ർ        
എ�ിലും  അകലം  േവണം.  ഇത്  പ�തി  നട�ി�ിെല  വലിയ  ഒരു  പിഴവായി          
കാണാം.  വി�ുകൾ  വാ�ാനു�  തുക  എ�ിേമ�്ൽ      
വകയിരു�ിയിരു�ി�.  അതിനാൽ  െതാഴിലാളികൾ  സ��ം  പണം      
ഉപേയാഗി�ാണ്  വി�ുകൾ  വാ�ിയത്.  െവ�െ�ാ�  ഭീഷണി  േനരി�       
�പേദശ�ളിൽ  നശി�  െത�ിൻൈതകൾ�്  പകരം  പുതിയവ  മുള�ി�ു�       
�പവർ�ിയിലാണ്  െതാഴിലാളികൾ.  കൃത�മായ  അളവിലു�  സി�ിസൺ      
ഇൻഫർേമഷൻ  േബാർഡ്  �ാപി�ി�ു�.്  കൃത�മായ  അളവിലു�      
സി�ിസൺ  ഇൻഫർേമഷൻ  േബാർഡ്  �ാപി�ി�ു�.്  ഉൾെ�ാ�ി�ി�ു�      
വിവര�ൾ   ഫയൽ   �പകാരം   കൃത�മാണ്.  
 
9.കരിയാടിപറ�്   ഭാഗം   േവ�ിൻൈ�   ന��റി   DP/273621  

എ�ിേമ�്  �പകാരം  2,71,385  രൂപ  വകയിരു�ിയ  ഈ  �പവർ�ിയിൽ        
2,68,290  രൂപ  ചിലവാ�ി  990  െതാഴിൽ  ദിന�ൾ  സൃ�ി�ാൻ  കഴി�ു.  2000          
േവ�ിൻ  ൈതകൾ  ന�ുവളർ�ാൻ  ല��മി�  ഈ  പ�തിയിൽ  2000  േ�ഗാ         
ബാഗുകളിൽ  ആയി  7000  ൽ  അധികം  ൈതകൾ  ന�ുവളർ�ിയതായി        
െതാഴിലാളികൾ  അവകാശെ��ു.  ഇതിൽ  37  േ�ഗാ  ബാഗുകൾ  സാമൂഹ�        
വിരു�ർ  േമാ�ി�ുെകാ�ുേപായി.  ഇതിെന  തുടർ�്  എ�ാദിവസവും      
ൈവകുേ�രം  േ�ഗാ  ബാഗുകൾ  െതാ�ടു�  വീ�ിൽ  െകാ�ുെച�ു       
വയ്�ുകയും  പിേ��്  രാവിെല  �പവർ�ി  �ല�ു  എ�ി�ുകയും       
െച�ും.  നിലവിൽ  6336  ൈതകൾ  1963  േ�ഗാ  ബാഗുകളിലായി  പരിപാലി�ു         
േപാരു�ു.  ജലേസചന  സൗകര��ളുെട  അപര�ാ��ത  െതാഴിലാളികെള      
വ�ാെത  ബു�ിമു�ി�ു.  ഈ  �പേദശ�്  ഒരു  ഫാം  േപാ�്  നിർമി�ു�ത്         
എ�ുെകാ�ും  ന�താണ്.  വി�ുകൾ  വാ�ാനു�  തുക  എ�ിേമ�്ൽ       
വകയിരു�ിയിരു�ി�.  അതിനാൽ  െതാഴിലാളികൾ  സ��ം  പണം      
ഉപേയാഗി�ു  തൃ�ൂർ,  മല�ുറം  എ�ിവിട�ളിൽ  േപായി  വി�ുകൾ       
വാേ��ിവ�  ഒരു  �ിതിവിേശഷം  ഉ�ായതായി  െതാഴിലാളികളിൽ      
നി�്  അറിയാൻ  കഴി�ു.  കൃത�മായ  അളവിലു�  സി�ിസൺ       
ഇൻഫർേമഷൻ  േബാർഡ്  �ാപി�ി�ു�.്  ഉൾെ�ാ�ി�ി�ു�  വിവര�ൾ      
ഫയൽ   �പകാരം   കൃത�മാണ്.  
 
10.കാരി�േശരി   ഭാഗം   േവ�ിൻൈ�   ന��റി   DP/273620  

എ�ിേമ�്  �പകാരം  3,38,574  രൂപ  വകയിരു�ിയ  ഈ  �പവർ�ിയിൽ        
3,35,498  രൂപ  ചിലവാ�ി  1238  െതാഴിൽ  ദിന�ൾ  സൃ�ി�ാൻ  കഴി�ു.         
2500  േവ�ിൻ  ൈതകൾ  ന�ുവളർ�ാൻ  ല��മി�  ഈ  പ�തിയിൽ  1897         
ൈതകൾ  ന�ുവളർ�ി  പരിപാലി�ു  േപാരു�ു.  �പവർ�ി  ൈജവേവലി       
നിർമി�ു  സംര�ി�  നിലയിൽ  ആണ്.  ജലേസചന  സൗകര��ളുെട       
അപര�ാ��ത  െതാഴിലാളികെള  വ�ാെത  ബു�ിമു�ി�ു.  ഈ  �പേദശ�്  ഒരു        
ഫാം  േപാ�്  നിർമി�ു�ത്  എ�ുെകാ�ും  ന�താണ്.  വി�ുകൾ       
വാ�ാനു�  തുക  എ�ിേമ�്ൽ  വകയിരു�ിയിരു�ി�.  അതിനാൽ      
െതാഴിലാളികൾ  സ��ം  പണം  ഉപേയാഗി�ു  തൃ�ൂർ,  മല�ുറം       
എ�ിവിട�ളിൽ  േപായി  വി�ുകൾ  വാേ��ിവ�  ഒരു      
�ിതിവിേശഷം  ഉ�ായതായി  െതാഴിലാളികളിൽ  നി� ്  അറിയാൻ      
കഴി�ു.  കൃത�മായ  അളവിലു�  സി�ിസൺ  ഇൻഫർേമഷൻ  േബാർഡ ്      
�ാപി�ി�ു�്.  ഉൾെ�ാ�ി�ി�ു�  വിവര�ൾ  ഫയൽ  �പകാരം      
കൃത�മാണ്.  
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11.ക�ിെവളി   ഭാഗം   േതാടുകൾ   െവ�ി   വശ�ളിൽ   തീ��ുൽ  
വ�ുപിടി�ി�ു   ബലെ�ടു�ൽ    WH/320525  

എ�ിേമ�്  �പകാരം  1,45,777  രൂപ  വകയിരു�ിയ  ഈ  �പവർ�ിയിൽ        
1,38,210  രൂപ  ചിലവാ�ി  510  െതാഴിൽ  ദിന�ൾ  സൃ�ി�ാൻ  കഴി�ു.  1000          
മീ�ർ  നീള�ിലും  2  മീ�ർ  വീതിയിലും  1.5  മീ�ർ  ആഴ�ിലും  6  േതാടുകൾ           
നവീകരി�ാനു�  ഈ  �പവർ�ിയിൽ  എ�ിേമ�്  �പകാരം  തെ�       
�പവർ�നം  നട�ി�ു�്.  തീ��ു�്  വ�ുപിടി�ി�ത്  നാമമാ�തമാേയ      
കാണാൻ  കഴി�ു�ു.  വർഷ�ളായി  നവീകരി�ാ�  ഈ  േതാട്       
നവീകരി�ത്  ഈ  �പേദശ�്  വർഷകാല�്  െപ�ു�  മഴെവ�ം  കൃത�മായി        
ഒഴുകിേ�ാകാൻ  സഹായി�തായി  നാ�ുകാർ  അഭി�പായെ��ു.  പ�തി      
�ല�ു  ആദ�ം  �ാപി�  േബാർഡ്  മറി�ു  വീണ  നിലയിൽ  കാണെ��ു.         
ഈ  �പവർ�ി  സാമൂഹ�മായി  ബ�െ��ത്  ആയതിനാൽ  പാദം  3  അടിയിൽ         
കുറയാെതയും  ഉയരം  4  അടിയിൽ  കുറയാെതയും  മുകളിൽ       
ഇരുവശ�ളിലായി  20  ഡി�ഗി  ചരിവിലും  പ�ഭുജാകൃതിയിൽ  ആണ്       
സി�ിസൺ  ഇൻഫർേമഷൻ  േബാർഡ്  നിർ�ിേ��ത.്  ഇ�പകാരം      
അ�ാ�തിനാൽ  പുതിയത്  �ാപി�ി�ു�.്  കൃത�മായ  അളവിലു�      
സി�ിസൺ  ഇൻഫർേമഷൻ  േബാർഡ്  �ാപി�ി�ു�.്  ഉൾെ�ാ�ി�ി�ു�      
വിവര�ൾ   ഫയൽ   �പകാരം   കൃത�മാണ്.  
 
12.ഫാം   േപാ�്   നിർമാണം   -   ശർമിള   IF/402534  

എ�ിേമ�്  �പകാരം  11,981  രൂപ  വകയിരു�ിയ  ഈ  �പവർ�ിയിൽ        
8,130  രൂപ  ചിലവാ�ി  30  െതാഴിൽ  ദിന�ൾ  സൃ�ി�ാൻ  കഴി�ു.  3  മീ�ർ           
വ�ാസ�ിൽ  2.5  മീ�ർ  ആഴ�ിൽ  കുളം  നിർമി�ാനു�  ഈ        
�പവർ�ിയിൽ  3  മീ�ർ  വ�ാസ�ിൽ  കുളം  നിർമി�ി�ു�.്  ആഴം  2.20  മീ�ർ          
ആയിരു�ു.  െവ�െ�ാ��ിൽ  െവ��ിനടിയിൽ  ആയിേ�ായതിനാൽ     
30  െസന്റിമീ�ർ  െചളി  ആയിരു�ു.  പ��റി  കൃഷി  െചയു�  ഈ         
�പേദശ�്  ഇ�ര�ിൽ  ഒരു  കുളം  നിർ�ി�ത്  വലിയ  �പേയാജന�പദമാണ്        
എ�്  നാ�ുകാരും  കർഷകരും  അഭി�പായെ��ു.  കൃത�മായ  അളവിലു�       
സി�ിസൺ  ഇൻഫർേമഷൻ  േബാർഡ്  �ാപി�ി�ു�.്  ഉൾെ�ാ�ി�ി�ു�      
വിവര�ൾ   ഫയൽ   �പകാരം   കൃത�മാണ്.  
 
13.ഫാം   േപാ�്   നിർമാണം   -പ��ാ�ി   IF/402535  

എ�ിേമ�്  �പകാരം  11,981  രൂപ  വകയിരു�ിയ  ഈ  �പവർ�ിയിൽ        
8,130  രൂപ  ചിലവാ�ി  30  െതാഴിൽ  ദിന�ൾ  സൃ�ി�ാൻ  കഴി�ു.  3  മീ�ർ           
വ�ാസ�ിൽ  2.5  മീ�ർ  ആഴ�ിൽ  കുളം  നിർമി�ാനു�  ഈ        
�പവർ�ിയിൽ  3  മീ�ർ  വ�ാസ�ിൽ  കുളം  നിർമി�ി�ു�.്  ആഴം  2.25  മീ�ർ          
ആയിരു�ു.  െവ�െ�ാ��ിൽ  െവ��ിനടിയിൽ  ആയിേ�ായതിനാൽ     
25  െസന്റിമീ�ർ  െചളി  ആയിരു�ു.  പ��റി  കൃഷി  െചയു�  ഈ         
�പേദശ�്  ഇ�ര�ിൽ  ഒരു  കുളം  നിർ�ി�ത്  വലിയ  �പേയാജന�പദമാണ്        
എ�്  നാ�ുകാരും  കർഷകരും  അഭി�പായെ��ു.  കൃത�മായ  അളവിലു�       
സി�ിസൺ  ഇൻഫർേമഷൻ  േബാർഡ്  �ാപി�ി�ു�.്  ഉൾെ�ാ�ി�ി�ു�      
വിവര�ൾ   ഫയൽ   �പകാരം   കൃത�മാണ്.  
 
14.ഫാം   േപാ�്   നിർമാണം   -ലളിത    േമാഹൻ    IF/402374  

എ�ിേമ�്  �പകാരം  11,981  രൂപ  വകയിരു�ിയ  ഈ  �പവർ�ിയിൽ        
8,130  രൂപ  ചിലവാ�ി  30  െതാഴിൽ  ദിന�ൾ  സൃ�ി�ാൻ  കഴി�ു.  3  മീ�ർ           
വ�ാസ�ിൽ  2.5  മീ�ർ  ആഴ�ിൽ  കുളം  നിർമി�ാനു�  ഈ        
�പവർ�ിയിൽ  3  മീ�ർ  വ�ാസ�ിൽ  കുളം  നിർമി�ി�ു�.്  ആഴം  2.30  മീ�ർ          
ആയിരു�ു.  െവ�െ�ാ��ിൽ  െവ��ിനടിയിൽ  ആയിേ�ായതിനാൽ     
20  െസന്റിമീ�ർ  െചളി  ആയിരു�ു.  പ��റി  കൃഷി  െചയു�  ഈ         
�പേദശ�്  ഇ�ര�ിൽ  ഒരു  കുളം  നിർ�ി�ത്  വലിയ  �പേയാജന�പദമാണ്        
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എ�്  നാ�ുകാരും  കർഷകരും  അഭി�പായെ��ു.  കൃത�മായ  അളവിലു�       
സി�ിസൺ  ഇൻഫർേമഷൻ  േബാർഡ്  �ാപി�ി�ു�.്  ഉൾെ�ാ�ി�ി�ു�      
വിവര�ൾ   ഫയൽ   �പകാരം   കൃത�മാണ്.  
 
 

അവകാശനിേഷധ�ൾ  
 

െതാഴിലാളികൾ�്  ലഭിേ��  െതാഴിലിട  സൗകര��ളായ  തണൽ,      
�പഥമശു�ശുഷ  കി�്,  ശു�ജലം  എ�ിവ  ലഭി�ി�ി�.  െതാഴിലാളികൾ  സ��ം        
പണം  ഉപേയാഗി�്  അവ  വാേ��ി  വ�ു.  പണിയായുധ�ളുെട  വാടക        
ലഭി�ി�ി�.  ഡിമാൻഡ്  േഫാം  സമർ�ി�തിന്െറ  ൈക��്  രസീത്       
കാണാനായി�.  
 
 

നിരീ�ണ�ളും   കെ��ലുകളും   
 

● 2008-2009  സാ��ിക  വർഷ�ിൽ  പ�തി  ആരംഭി�ുേ�ാൾ  ഈ       
പ�ായ�ിൽ  ആെക  െതാഴിലാളുകളുെട  എ�ം  796  ഉം  ആെക        
നട�ാ�ിയ  പ�തികൾ  26  ഉം  പ�തി  െചലവ്  6  ല�വും  ആയിരു�ു          
എ�്  പ�ായ�ിെല  മഹാ�ാ  ഗാ�ി  േദശീയ  �ഗാമീണ  െതാഴിലുറ�്        
പ�തി  വിഭാഗ�ിെല  മുതിർ�  ഉേദ�ാഗ�രിൽ  നി� ്  അറിയാൻ       
കഴി�ു.  2018-2019  ആയേ�ാേഴ�ും  ആെക  െതാഴിലാളികളുെട      
എ�ം  7942  ഉം  ആെക  നട�ാ�ിയ  പ�തികളുെട  എ�ം  582  ഉം          
പ�തി  ചിലവ്  10  െകാടിയും  ആയിവർധി�ു.  2  േകാടിയുെട  പ�തി         
നട�ാ�ുേ�ാൾ  6  ജീവന�ാർ  എ�ിരിെ�  പ�തി  െചലവ്  10  േകാടി         
ആയി�ും  ജീവന�ാരുെട  എ��ിൽ  വർ�നവ്  ഉ�ായി�ി�.  ഇത്       
െ�പാജക്�്  മീ�ിംഗ്,  ൈസ�്  സ�ർശനം,  �പവർ�ിയുെട  3  ഘ�  ചി�തം         
പകർ�ൽ,  ജിേയാ  ടാഗിംഗ്,  ഫയൽ  മാേനജ ്മന്റ്  എ�ിവ  ഭല�പദമായി        
നട�ു�തിെന  �പതികൂലമായി  ബാധി�ു.  എ�ി�ും  പ�തി      
പരമാവധി  ഭംഗിയായി  നട�ാ�ിയ  മഹാ�  ഗാ�ി  േദശീയ  �ഗാമീണ        
െതാഴിലുറ�്  പ�തി  വിഭാഗ�ിെല  ജീവന�ാെര  അനുേമാദി�ാെത      
വ�.   

● െതാഴിൽ  ബു�്  പരിേശാധി�േ�ാൾ  �പവർ�ിയുമായി  ബ�െ��      
വിവര�ൾ   കാണാനായി�.   

● സി�ിസൺ  ഇൻഫർേമഷൻ  േബാർഡ്ന്െറ  തുക  േമ�്ന്െറ      
അ�ൗ�ിേല�ും  അവിെട  നി� ്  േസവനം  നൽകിയ  വ��ി  /        
�ാപനം   �ിേല�ും   എ�ിയി�ു�.്  

● എ�ാ  െതാഴിലാളികൾ�ും  100  ദിവസം  െതാഴിൽ  ന��ാൻ       
സാധി�ി�ി�.  

● �ന്റഷന്  �പവർ�ികൾ  വനവൽ�രണ�ിനും  �പകൃതി     
സംര�ണ�ിനും,  ഫലം,  തണൽ,  ഓ��ിജൻ  എ�ിവ  ലഭ�മാകാൻ       
വഴിെയാരു�ും.  

● ഫാം  േപാ�്  നിർമാണം  കർഷകർ�്  മുതൽ  കൂ�ായി.       
സമീപ�പേദശ�ു�  MGNREGS  �ന്റഷന്,  ന��റി  �പവർ�ികൾ�ും      
ഗുണം   െച��ു.  

● േതാട്  നവീകരണം  പര�രാഗതമായി  ജലം  ഒഴുകി  േപാകു�  വഴികൾ        
ജലം  ഒഴുകിേ�ാകാൻ  �പാ��മാ�ുകയും  ആ  �പേദശെ�      
െവ�െ��ിൽ  നി�ും  ഒരു  പരിധിവെര  ര�ി�ു  നിർ�ുകയും       
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െച��ു.  
● ആയിരം  ൈത  മു�ിം  പ�ി  േതാട്,  പരത�ംപ�ി  േതാട്  എ�ിവ         

കേ�റി  നിക�ിയത്  മൂലം  വീതിയും,  ആഴവും  കുറ�തിനാൽ       
ജലം  ഒഴുകിേ�ാകു�ത്  തടസെ��ു.  ഇത്  ഈ  വാർഡിൽ       
െവ�െ�ാ�ം  ഉ�ാകാൻ  കാരണമായി  എ�്  നാ�ുകാർ      
അഭി�പായെ��ു.  പ�ായ�്  വർഷാവർഷം  നവീകരി�ാറു�  ഈ      
േതാടുകൾ  ഇേ�ാൾ  വർഷ�ളായി  നവീകരി�ാറി�.  നവീകരണം      
പ�ായ�്  നട�ിലാ�ുകേയാ  MGNREGS  വഴി  നട�ാ�ുകേയാ      
െച��ാൽ   വാർഡിെല   െവ�െ�ാ��ിന്   ഒരു   പരിയാരം   ആകും.  

 
 

ഏെ�ടു�ാവു�   �പവർ�ികൾ   
 

● പുതിയ   േതാട്   നിർമാണം   
● നവീകരി�ാ�   േതാടുകളുെട   നവീകരണം  
● ഫാം   േപാ�്   നിർമാണം  
● ശൗചാലയ   നിർമാണം   
● പാലം   നിർമാണം   
● കേ�ാ�്   �ാന്റ്   നിർമാണം  
● �ഗാവൽ,   ഇന്റർേലാ�്   ൈടൽ   േറാഡ്   നിർമാണം  
● േറാഡ്   െമ�ലിംഗ്  
● കാലിെ�ാഴുത്   നിർമാണം   
● മഴെവ�   സംഭരണികളുെട   നിർമാണം  
● ബേയാ   ഗ�ാസ്   �ാന്റ്   നിർമാണം  
● െവൽ   റീചാർജിങ്   
● സ�യം   സഹായ   സംഘ�ൾ� ്  ഓഫീസ്   െക�ിട   നിർമാണം   
● ഓടകളുെട   നിർമാണം   
● കളി�ല�ളുെട   നിർമാണം  
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�ഗാമസഭ   മിനി��്   
 
േചർ�ല  െത�്  �ഗാമപ�ായത്  വാർഡ്  2  (ൈത�ൽ)  േസാഷ�ൽ  ഓഡി�്         
�ഗാമസഭ  22/11/2019  10:30  ന്  വാർഡ്  ൈമതാന�ുവ�ു  നട�ു.  �ഗാമസഭയ്�്         
െതാഴിലാളി  ആയ  �ശീമതി  േശാഭന  അ���ത  വഹി�ു.  ഈശ�ര        
�പാർ�നേയാെട  ആരംഭി�  േയാഗ�ിന്  VRP  അമലു  ആന്റണി  ഭരഘടന        
�പതി�  െചാ�ിെ�ാടു�ു,  വാർഡ്  െമ�ർ  �ശീ  ബാബു  ആന്റണി        
സ�ാഗതം  ആശംസി�ു.  MGNREGS  ജീവന�ാർ  (ഓവർസിയർ,      
അ�ൗ�ന്റ്കം  ഡാ�ാഎ�റി  ഓ�േറ�ർ),  വാർഡ്  െമ�ർ,  വാർഡ്  വികസന        
സമിതി  അംഗ�ൾ,  VMC  അംഗ�ൾ,  േമ�്മാർ,  െതാഴിലാളികൾ  തുട�ി  153         
േപർ   പെ�ടു�ു.   
 
01/10/2018  -  31/03/2019  കാലഘ��ിലൂെട  കട�ുേപായ  14  �പവർ�ികളാണ്        
േസാഷ�ൽ  ഓഡി�്ന്  വിേധയമാ�ിയി�ു�ത.്  MGNREGS  െന  കുറി�ും       
അതിന്െറ  നട�ി�ിെന  കുറി�ും  േസാഷ�ൽ  ഓഡി�ിെന  കുറി�ും       
െതാഴിലാളികളുെട  10  അവകാശ�െള  കുറി�ും  ആമുഖ  �പസംഗ�ിൽ       
BRP   സീന   പി   ആർ   വിശദമായി   സംസാരി�ു.  
 
പ�ായ�ിൽ  MGNREGS  മായി  ബ�െ��്  സൂ�ിേ��  7  െരജി�റുകൾ,        
�പവർ�ിയുെട  ഫയൽ,  ഫീൽഡ്  എ�ിവ  പരിേശാധി�തിന്െറ  വിശദമായ       
റിേ�ാർ�്  VRP  ഷാൻ  എ  എസ്  അവതരി�ി�ു.  റിേ�ാർ�ിൽ  വാർഡ്  2  ൽ           
െതാഴിലിന്  അേപ�ി�തിന്െറ  ൈക��്  രസീത്  ഫയലിൽ  കെ��ാൻ       
കഴി�ി�  എ�ും  െതാഴിലാളികളുെട  10  അവകാശ�ൾ  സംര�ി�ാൻ       
കഴി�ി�ി�  എ�ും  െതാഴിലിടസൗകര��ൾ  ലഭി�ി�ി�  എ�ും  �ന്റഷന്       
�പവർ�ികൾ�്  വൃ�ൈ�കൾ  ന�ത്  ആവശ��ിന്  അകലം      
പാലി�ാെതയാെണ�ും  െതാഴിലാളികൾ�്  വി�്,  വളം(ഒരു  �പവർ�ി�്      
ഒഴിെക)  എ�ിവ  വാ�ിയതിന്െറ  തുക  ലഭ�മാ�ാൻ  കഴി�ി�ി�എ�ും       
െവ�െ��്  േനരിടു�  �പേദശ�ളിൽ  അതിെന  �പതിേരാധി�ു�      
വൃ�ൈതകൾ  ഉപേയാഗി�ണമായിരു�ുഎ�ും  അവകാശെ��ു.    
�ന്റഷന്,  ന��റി  എ�ിവയ്�്  കീടബാധ  ഉ�ാകു�ത്  ഒഴിവാ�ാൻ       
െതാഴിലാളികൾ�്  ൈജവകീടനാശിനി  നിർമാണ�ിന്  പരിശീലനം     
നൽകണെമ�ും  അതിനു�  അസംസ് കൃത  വ��ു �ൾ  വാ�ു�തിന്      
ധനസഹായം  നൽകണെമ�ും  നിർേ�ശി�ു.  ഫാം  േപാ�്  നിർമാണം       
കർഷകർ�്  ജലേസചന�ിന്  �പേയാജന  �പദമാെയ�ും  േതാട്  നവീകരണം       
െവ�െ��്  തടയു�തിന ്  സഹായകരമാെയ�ും  കെ��ി.  തുടർ�്      
ഫയലിലും  ഫീൽഡിലും  കെ��ിയ  കാര��ൾ  �ഗാമസഭ  വിശദമായ       
ചർ�യ്�്   വ�ു.  
 
 
െപാതുചർ�യിൽ   പെ�ടു�   െതാഴിലാളികൾ   
 
േശാഭന   
 
മഹാ�ാ  ഗാ�ി  േദശിയ  �ഗാമീണ  െതാഴിലുറ�്  പ�തിയിൻ  കീഴിൽ  100         
ദിവസെ�   െതാഴിൽ   എ�ത്   150   ദിവസം   ആ�ണം.  
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ജൂലിയ�്   
 
എ�ാ  െതാഴിലാളികൾ�ും  100  ദിവസെ�  െതാഴിൽ  ലഭ�മായി�ി�.       
അതിനു�   നടപടി   ഉ�ാകണം.  
 
 
മഹിളാമണി   
 
േവതനം  കൃത�സമയ�്  ലഭി�ു�ി�.  െതാഴിൽ  െച��  ്  മാസ�േളാളം       
കാ�ിരിേ��ിവരു�ു.  
 
 
ലളിത   േമാഹൻ   
 
ആയുധ  വാടക  വര്ഷ�ളായി  ലഭി�ു�ി�.  വി� ്  വാ�ു�തിനും  ഫ�്        
എ��  ്  വാ�ു�തിനും  െതാഴിലാളികൾ  സ��ം  പണം  ചിലവാേ��ിവ�ു.       
ആ   തുക   തിരിെക   ലഭി�ണം.  
 
 
രാധ   
 
െതാഴിലുപകരണ�ളുെട   വാടക   കൃത�മായി   ലഭ�മാ�ണം.   
 
 
ലീന   
 
2000  വൃ�ൈതകൾ  ന�ിരി�ു�ത്  പല  സർേ�കളിൽ  ആണ്.  അത്        
പരിപാലി�ാൻ   7   േപർ   മതിയാവി�.  
 
 
ചർ�യ്�ു�   മറുപടി   
 
BRP   സീന   പി   ആർ   
 
ഒരു  വൃ�ൈത  പരിപാലി�ാൻ  53  ൈപസ  എ��കമ�ിലാണ്  ഗവെ�ന്റ ്       
നൽകു�ത്.   അതുെകാ�ാണ ്  7   േപെര   പരിപാലന�ിന്   നിേയാഗി�ത്.   
 
 
MGNREGS   ഓവർസിയർ   ൈഷലജ   എൻ   
 
ആദ�ം  എടു�  എ�ിേമ�ിൽ  വി� ്  വാ�ാനു�  തുക       
വകയിരു�ിയിരു�ി�.  അതിനു�  നിർേ�ശം  േമലധികാരികളിൽ  നി�്      
ലഭി�ി�ി�.  �പഥമ  ശി�ശുഷ  കി�്  ലഭി�ാ�ത്  പ�ായ�ിൽ  നി�്        
ലഭ�മാ�ാ�തുെകാ�ാണ്.  പണിആയുധ�ളുെട  വാടക  ലഭി�ാ�ത്     
PWD  അതിന്െറ  നിര�്  കൃത�മായി  പറയാ�ത്  െകാ�ാണ.്  േരഖാമൂലം        
എഴുതി  ആവശ�െ��ി�ും  മറുപടി  ഉ�ായി�.  വള�ിനു  തുക       
നൽകണെമ�ിൽ  വളം  ഇടു�തിന്െറ  ചി�തം  എടു�ുനൽകണം.  എ�ിേമ�്       
ജനകീയ  ഭാഷയിൽ  ആ�ാനു�  സംവിധാനം  നിലവിൽ  ലഭ�മ�.  എ�ിേമ�്        
റിേ�ാർ�്  ജനകീയഭാഷയിൽ  നൽകു�ു�.്  െ�പാജക്�്  മീ�ിംഗ്  സമയ�്       
വിശദീകരി�ുെകാടു�ു�ു�്.  
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അ�ൗ�ന്റ്കം   ഡാ�ാഎ�റി   ഓ�േറ�ർ   ഫിജി   
 
മ�ർ  േറാളുകൾ  തിരിെക  ലഭി�ു  6  ദിവസ�ിനകം  തെ�  MIS  ൽ  എന്റർ           
െച��ി�ു�്.  േക��േഗാെവർെ�ന്റിന്െറ  പ�തിവിഹിതം    
ലഭി�ാ�തിനാൽ   ആണ്   േവതനം   ലഭി�ാൻ   ൈവകു�ത.്   
 
 
തീരുമാന�ൾ   
 

● െതാഴിലിനു�  അേപ�  �ഫ�്  ഓഫീസ്  വഴി  സ�ീകരി�ാനും       
ൈക��്  രസീത്  നൽകാനും  അതിന്െറ  പകർ� ്  ഫയലിൽ       
സൂ�ി�ാനും   തീരുമാനി�ു.  

● െതാഴിൽകാർഡിൽ  വിവര�ൾ  കൃത�മായി  േരഖെ�ടു�ാനും  ബാ�്      
പാ�് ബു�ിൽ  േവതനം  ലഭി�ു�ുേ�ാ  എ�്  പരിേശാധി�ാനും      
തീരുമാനി�ു.  

● െതാഴിലിടസൗകര��ൾ  ആയ  �പഥമ  ശി�ശുഷ  കി�,്  ശു�ജലം,       
പണിആയുധ   വാടക   എ�ിവ   ലഭ�മാ�ാൻ   തീരുമാനി�ു.  

● വളം  ഉപേയാഗി�തിന്െറ  േരഖകൾ  ഹാജരാ�ിയാൽ  തുക      
ലഭ�മാ�ാൻ   തീരുമാനി�ു.  

● നവീകരി�ാ�   േതാടുകൾ   നവീകരി�ാൻ   തീരുമാനി�ു.  
 
 
ഓഡി�്  റിേ�ാർ�്  �ഗാമസഭ  അംഗീകരി�ുകയും  �ശീമതി  ലീന  േഗാപിനാഥ്        
ന�ി   േരഖെ�ടു�ുകയും   െച��ു.   അ���   1:30   ന്   േയാഗം   പിരി�ുവി�ു.   
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