
		
	

എട#ാൾ 'ഗാമപ+ായ-്	
	
	

ആറാം വാർ4(െപരു9റ9്)േസാഷ=ൽ ഓഡിB് റിേ#ാർC്	
	
	
(2018-2019 സാ9-ികവർഷ-ിൽ 2018 ഒLേടാബർ 1 
മുതൽ 2019മാർO് 11 വെര നടQിCRS 'പവർ-ികളRെട 
േസാഷ=ൽ ഓഡിB് റിേ#ാർC് -കരU)	
 
	
	
	
	
	

തWാറാXിയY :മഹാ\ാഗാ]ി േദശീയ 'ഗാമീണ 
െതാഴിലുറ#് േസാഷ=ൽ ഓഡിB് െസാൈസBി േകരളയുെട 

മല#Rറം ജിലfാ യൂണിB് െപാQാനി േhാX്.	
	
 

 
	
	
	



സമർ#ണം ആറാം വാർ4 'ഗാമസഭ മു9ാെക	
	
	

	
െതാഴിലുറ#് പkതിയിൽ ആറുമാസ-ിെലാരിXൽ നടേXl 

േസാഷ=ൽ ഓഡിB് 'പവർ-നmളRെട ഭാഗമായി എട#ാൾ 'ഗാമ 
പ+ായ-ിെല ആറാം വാർഡിൽ നട-ിയ 2018- 19 

വർഷ-ിെല ഒLേടാബർ മുതൽ മാർO് 11 വെരയുS 
കാലഘC-ിെല മഹാ\ാഗാ]ി േദശീയ 'ഗാമീണ െതാഴിലുറ#് 
പkതി 'പവർ-നmളRെട േസാഷ=ൽ ഓഡിB് കരU റിേ#ാർC് 

ആണിY.. കൂടുതൽ ചർOകൾXും വിലയിരു-ലിനും 
'ഗാമസഭയുെട അംഗീകാര-ിനുമായി 'ഗാമസഭയുെട മു9ിൽ 

സമർ#ിXുQു.	
	
	
ആമുഖം. 
	
 #ഗാമീണേമഖലയിെല ജീവിത നിലവാരം െമ5െ6ടു9ു:തിനുേവ;ി 
2005 െസ@Aംബർ 5 പാർലെമൻF മഹാHാഗാIി േദശീയ #ഗാമീണ 
െതാഴിലുറ6് നിയമം പാOാPി. Q#തീPും പുരുഷനും തുലS േവതനം 
ഉറ6U വരു9ു:ു എ:താW പXതിയുെട ഏAവും വലിയ 
സവിേശഷത. മല6Uറം ജിലZയിെല െപാ:ാനി േ[ാPിൽ െപ] എട6ാൾ 
#ഗാമപ_ായ9് 23.7 ചതുര#ശ കിേലാമീAർ വിQതൃതിയുeതാW. 
അറബിPടലിൽ നി:ും ഏകേദശം 7 കിേലാമീAർ കിഴPുമാറി 
ഭാരത6Uഴയിൽ നി:് 6 കിേലാമീAർ െതPുകിഴPും ആയി കിടPു: 
മധS സമതലം ഭൂ#പകൃതിയാW എട6ാൾ #ഗാമപ_ായ9്. െചറിയ 
കു:ുകളUം വയലുകളUം കായലുകളUം സമതലmളUം നിറnതാW ഈ 
#പേദശം.കിഴPുനി:് പടിnാേറാ]് െചരിnാW ഭൂമിയുെട കിട6്. 
#പകൃതിസുpരമായ കായൽ #പേദശmൾ ഈ നാടിq ഉ;്.പടിnാF 
അതിർ9ി ഭാഗmളിലും വടPുകിഴP് അതിർ9ിേയാടു േചർ:് 
ഏകേദശം 701 െഹsടർ വിQതൃതിയിൽ േകാൾനിലmൾ കാണെ6ടു:ു. 
വടP് െപരുtട6്,കിഴP് കാലടി െതs വ]ംകുളം #ഗാമ പ_ായ9ും 
ആW vിതി െചwU:x.2011 െല െസൻസQ #പകാരം 18232 
പുരുഷzാരും 18142 Q#തീകളUം ആW ഉex. എട6ാൾ #ഗാമ 
പ_ായ9ിൽ ആെക 19 വാർഡുകളാണുex. അതിൽ ആറാം വാർ~ 
ആയ െപരുtറt് ആW ഓഡിAിം�കൾPായി െതരെnടു9x. 
െപാതുേവ ജനവാസ േക#pmളായ നിര6ാർ: #പേദശmളUം െചറു 
ജലേ#സാതOUകളUം കായലുകളUം വയലുകളUം നിറnതാW ഈ 
#പേദശം. വാർഡിെല #പധാന കാർഷിക വിള െതmാW കൂടാെത വാഴ 
പ5Pറികൾ കുറn അളവിൽ െനലZ് എ:ിവയും 
ഉൽപാദി6ിPെ6ടു:ു.	
	



രീതിശാr'തം 
	
 എട6ാൾ #ഗാമപ_ായ9ിെല ആറാം വാർ~ ആയ െപരുtറtിൽ 
േസാഷSൽ ഓഡിAി� #പ#കിയയുെട ഭാഗമായി 2019 ഒsേടാബർ 3 മുതൽ 
ഒsേടാബർ 10 വെര ഫയൽ പരിേശാധനയും ഫീൽ~ തല പരിേശാധനയും 
നട:ു. 2018-2019 കാലയളവിൽ 7 #പവർ9ികൾ ആW നട:x,അതിൽ 4 
#പവൃ9ികളUെട ഫയലുകൾ മാ#തമാW പരിേശാധി5x.എട6ാൾ 
#ഗാമപ_ായ9്െസ#ക]റി,ഓവർസിയർ,അ#കഡിA~എ_ിനീയർ,അസി�ൻ
F എൻജിനീയർ,ഡാAാ എൻ#ടി വർേP�Q,വാർ~ െമtർ,െതാഴിലുറ6് 
വിഭാഗ9ിെല ഉേദSാഗvർ എ:ിവെരലZാം തെ: വളെരയധികം 
സഹായകരമായ നിലപാടാW സ�ീകരി5x. ഫീൽ~ സpർശന9ിq 
ഭാഗമായി െപരുtറt് വാർഡിൽ നി:ും വിവരmൾ േശഖരിPുേtാൾ 
േമAിൽ നി:ും,െതാഴിലുറ6് െതാഴിലാളിൽ നി:ും വളെര നലZ 
സമീപനമാW ലഭി5x. ഫീൽ~ സpർശന സമയ9് സംഘടി6ി5 
െതാഴിലാളികളUെട മീAിംഗിൽ കഴിയു:#ത അംഗmളUെട സാ:ിധSം േമA് 
ഉറ6ാPി ത:ു.	
	
െതാഴിലുറ#Rനിയമം െതാഴിലാളികൾX് ഉറ#RനൽകുQ പ-് 
അവകാശmൾ. 
 

1. െതാഴിൽ കാർഡിq അേപ�ിPുവാൻ ഉe അവകാശം.	
 

2. അേപ�ി5് 15 ദിവസ9ിനുeിൽ െതാഴിൽ ലഭിPുവാൻ ഉe 
അവകാശവും അതിനു ൈക6A് രസീx ലഭിPു:തിനും ഉe 
അവകാശം. 

3. അെലZ�ിൽ െതാഴിലിലZാ�മ േവതനം ലഭിPുവാൻ ഉe അവകാശം 
ആദSെ9 30 ദിവസം. (1/4 &പി:ീടുe ദിവസmളിൽ 1/2) 

4. െഷൽ� ഓ� േ#പാജs� തwാറാPാനുe അവകാശmൾ. 
 

5. അ_ു കിേലാമീAറിനുeിൽ െതാഴിൽ ലഭിPാനുe അവകാശം 
അെലZ�ിൽ േവതന9ിq 10% അധികം ലഭിPുവാനുe അവകാശം. 

 
6. കുടിെവeം,വി#ശമസൗകരS,#പഥമശു#ശൂഷസൗകരSം,ഇവ 

ലഭിPു:തിനുe അവകാശം. 
 

7. 15 ദിവസ9ിനുeിൽ േവതനം ലഭിPു:തിനുe അവകാശം. 
 

8. േവതന വിതരണ9ിെല കാലതാമസ9ിq ന�പരിഹാരം 
ലഭിPാനുe അവകാശം. 

 
9. സമയബIിതമായി പരാതി പരിഹരിPു:തിനുe അവകാശം. 

 
10. േസാഷSൽ ഓഡിA് നട9ു:തിനുe അവകാശം.	



 
	
എട#ാൾ 'ഗാമപ+ായ-ിെല ആറാം വാർഡിെല െതാഴിലുറ#് 
പkതി. 
 
 ആറാം വാഡായ െപരുtറtിൽ ആെക 316 േപരാW െതാഴിൽ കാർ~ 
രജി�ർ െച�തി]Uex. എ:ാൽ ഇതിൽ 35 േപർ മാ#തമാW 
#പവർ9നmളിൽ പെ�ടുPു:x. പല തര9ിലുe അസുഖmൾ 
മൂലവും #പായാധികSം മൂലം െതാഴിലാളികളUെട എ�ം കുറയു:തിq 
കാരണമായി. കഴിn ആF മാസ9ിനുeിൽ നട6ിലാPിയി]Ue നാ� 
പXതികെള കുറി5Ue വിവരmളാW ഇവിെട വിശദീകരിPു:x.	
	
7 രജിuർ പരിേശാധന സംബ]ിO് 
 

v െതാഴിൽ കാർ~ രജി�റിൽ 2018-2019 സാt9ികവർഷം വെര 
െതാഴിലിനു അേപ�ി5വരുെട വിവരmൾ േരഖെ6ടു9ിയി]U;്. 

 
v െതാഴിൽ കാർ~ വിതരണ രജി�ർ പരിേശാധി5േ6ാൾ 316 

േപർP് െതാഴിൽ കാർ~ നൽകിയതായി കാണാൻ കഴിnു 
അതിൽ 35 േപരാW vിരമായി #പവർ9ിsവരാറുex 

 
v വർP് രജി�ർ പരിേശാധി5േ6ാൾ ആറാം വാർഡിെല േസാഷSൽ 

ഓഡിAിmിq വിേധയമാPിയ 4 ഫയലുകളUം അതിൽ 
േരഖെ6ടു9ിയതായി കാണാൻ കഴിnു. 

 
v പരാതി റജി�റിൽ 2016-17 നു േശഷം ഒരു പരാതികളUം 

േരഖെ6ടു9ിയതായി കാണു:ിലZ. 
 

v െതാഴിൽ ആവശSെ6]തും െതാഴിൽ അനുവദി5 വിവരmളUം 
െതാഴിൽ രജി�റിൽ േരഖെ6ടു9ിയി]U;്. 

 
v െതാഴിലുറ6് വിഭാഗ9ിനായി #ഗാമസഭ രജി�ർ സൂ�ി5ി]U;്. 

എ:ാൽ പരിേശാധി5് േരഖകളിൽ vിര ആQതി രജി�ർ 
കാണുവാൻ കഴിnി]ിലZ. 

 
v െതാഴിലുറ6് #ഗാമസഭകളUെട വിവരmൾ പ_ായ9ിെല #ഗാമസഭ 

രജി�റിൽ ആW എഴുതി സൂ�ിPാറുex. കൂടാെത 
െതാഴിലുറ6് െതാഴിലാളികളUെട മീAിmിെന സംബIിPു: 
േരഖകളUം ഈ രജി�റിൽ സൂ�ിPാറു;്.	

	
	
	
	
	



വർX് ഫയലുകൾ.	
	
 നാലു #പവൃ9ികളUെട വർP്ഫയലുകൾ പരിേശാധി5േ6ാൾ ആനുവൽ 
മാ�ർ സർPുലർ അXSായം 7 #പകാരം ഒരു വർP് ഫയലിൽ 
ഉ;ായിരിേP; 22 േരഖകളിൽ മൂ:് #പവർ9ികളിൽ 13 േരഖകളUം 
ഒരു #പവർ9ിയിൽ 12 േരഖകളUം കാണുവാൻ സാധി5U.	
 
 ഫയലിൽ ലഭ=മലfാ- േരഖകൾ.	
	
െചP് ലി�്,ൈസA്ഡയറി, തുടmിയ േരഖകൾ മൂ:ു #പവർ9ികളUെട 
ഫയലിൽ ഉ;ായിരു:ിലZ. ആ�ൻ �ാൻ, കൺെവയർജൻQ ഓ� ഫ;്, 
വർP് അെലാേPഷൻ േഫാം, #പവൃ9ി എടു9 vല9ിൻെറ 
േഫാേ]ാകൾ,ജിേയാടാ� േരഖെ6ടു9ിയ േഫാേ]ാകൾ േസാഷSൽ ഓഡിAിം� 
റിേ6ാർ]് തുടmിയ േരഖകൾ, നാലു ഫയലുകളിലും കാണാൻ സാധി5ിലZ.	
	
പkതിയുെട നട-ി#് തല സംവിധാനmൾ 
 
 െതാഴിലുറ6് #പവർ9നmൾ നട6ിലാPു:തിനായി വാർ~ 
തല9ിലുe െതാഴിലാളികളUം,േമററും കൂടാെത #ഗാമപ_ായ9് 
ഓഫീസിെല െതാഴിലുറ6് വിഭാഗ9ിെല ജീവനPാരായ ഒരു 
അെ#കഡിA~ എൻജിനീയറും(sudeep)	ഓവർസിയർ (ഗീത) ഡാAാ എൻ#ടി 
ഓ6േറAർ (നിഷ ഷിജി) വാർ~ െമtർ ആയ (#ശീമതി ഭവാനിയ�) 
ഇതുകൂടാെത വാർഡിെല ഏ� അംഗmളUe വിജിലൻQ ആൻ~ 
േമാണിAറിം� ക�ിAി അംഗmൾ എ:ിവരും ഉ;്. 
 	
കവർേപx.	
 

v കവർ േപജിൽ വർPിൻെF േപ�, വർP് േകാ~, പ_ായ9് 
#പവൃ9ി ആരംഭി5 തീയതി, അവസാനി5 തീയതി, അട�ൽ തുക, 
ഓവർസിയറുെട ഒ6്, എ:ിവ കൃതSമായി േരഖെ6ടു9ിയി]U;്. 

v ജിേയാ ടാ�, #പവർ9ി നടPു:തിനു മുൻപും േശഷവും ഉe 
#പവർ9ി vല9ിൻെറ േഫാേ]ാകൾ എ:ിവ ഉ;ായിരു:ിലZ. 

	
 	
െചX് ലിu്.	
 

v പരിേശാധി5 ഫയലുകളിൽ നാെല�9ിൽ ഒ:ിൽ മാ#തമാW 
(െപാതുvാപനmളിെലമ�്,ജലസംര�ണം,പ5PറിP്നിലെമാരു
Pൽ, ജി എൽ പി എQ െപരുtറt്) െചP് ലി�്  
സൂ�ി5ി]Uex. 

 	
	
	
	



ആyൻ{ാൻ േകാ#ി.	
 

v പരിേശാധി5 ഫയലുകളിൽ ഒ:ിലും ആ�ൻ �ാനിq േകാ6ി 
ഉ;ായിരു:ിലZ. 

	
 എuിേമB്.	
 

v പരിേശാധി5്ഫയലുകളിൽ നാെല�9ിലും എ�ിേമA് േകാ6ി 
ഉൾെ6ടു9ിയി]U;്.	
 

v അ�Q#ടാsA് എ�ിേമA്,വിശദമായഎ�ിേമA്, എ�ിേമA് റിേ6ാർ]് 
എ:ിവ എലZാ ഫയലുകളUം കാണാൻ സാധി5U. 

.	
v െതാഴിലാളി-സാധന ഘടകmൾ സംബIി5 വിവരmൾ, േറA് 

അനാലിസിQ, ലീ~ ആൻ~ ലി�A് വിവരmൾ, എ:ിവ 
േരഖെ6ടു9ിയി]U;്.	
 

v എലZാ േരഖകളിലും ഓവർസിയറുെടയും സീൽ ഒ6് എ:ിവയു;്. 
എ:ാൽ ഒരു #പവർ9ിയിൽ LD/320573	 ഓവർസിയറുെട ഒ6് 
കാണാൻ കഴിnിലZ. സീൽ മാ#തേമ ഉ;ായിരു:ുe�. 

 	
സാേ|തിക അനുമതി.	
 

v പരിേശാധി5് നാലു ഫയലുകളിലും സാേ�തിക അനുമതിയുെട 
േകാ6ി ഉൾെ6ടു9ിയി]U;്. 

v #പവൃ9ിയുെട േപ�,ഭരണാനുമതി നtർ, അട�ൽ തുക, അവിഭ  
െതാഴിലാളി ദിനmൾ,േവദനം, എ:ിവ േരഖെ6ടു9ിയി]U;്	

v അസി�ൻF എൻജിനീയറുെടയും ഓവർസിയറുെടയും ഒ6Uം സീലും 
മൂ:ു ഫയലുകളിൽ കാണാൻ കഴിnു, എ:ാൽ തീയതി 
േരഖെ6ടു9ിയി]ിലZ. 

v LD/ 320573 ഓവർസിയറുെട ഒ6U ഇലZായിരു:ു, സീൽ മാ#തമാW 
ഉ;ായിരു:x. 

 	
	
	
	
ഭരണാനുമതി.	
 

v പരിേശാധി5 ഫയലുകളിൽ എലZാം ഭരണാനുമതിയുെട േകാ6ി 
സൂ�ി5ി]U;്. 

v ഓർഡർ നtർ, തീയതി എ:ിവ േരഖെ6ടു9ിയി]U;്. 
v മൂ:ു ഫയലുകളിൽ പ_ായ9് െസ#ക]റിയുെട ഒ6Uം സീലും 

കാണുവാൻ സാധി5U. ഒ:ിൽ െസ#ക]റിയുെട സീൽ മാ#തേമ 
ഉ;ായിരു:ുe�.	



 
 	
മuർേറാൾ.	
 

v നാലു ഫയലുകളിൽ മ�ർഷീAUകൾ ഒ:ിൽ കൂടുതൽ ഉ;ായിരു:ു. 
v ഒ:ിലും െവ]ി തിരു9ലുകൾ ഉ;ായിരു:ിലZ. 
v മ�ർ േറാൾ നtർ, വർP് േകാ~, #പവർ9ി തുടmിയ തീയതി, 

അവസാനി5 തീയതി, #പിൻറിം� തീയതി, െടsനിPൽ  നtർ- 
തീയതി എ:ിവ േരഖെ6ടു9ിയി]U;്.  

v െതാഴിലാളികളUെട ഹാജർ വിവരmൾ, ഒരു ദിവസെ9 േവതനം, 
കാർഡുടമയുെട ഒ6്, എ:ിവ േരഖെ6ടു9ിയി]U;്. 

v ഫയലുകളിൽ എ�.ടി.ഒ നtർ േരഖെ6ടു9ിയി]U;്. 
v പ_ായ9് െസ#ക]റി, േ[ാP് േ#പാ#ഗാം ഓഫീസർ, എ:ിവരുെട 

ഒ6Uം സീലും േരഖെ6ടു9ിയി]U;്.കൂടാെത േമററിൻെട േപരും 
ഒ6Uം കാണാൻ കഴിnു,എ:ാൽ എവിെടയും തീയതികൾ 
േരഖെ6ടു9ിയി]ിലZ. 

 
. േവx ലിu്. 
 

v ഫയലുകളിൽ	 MIS	 ൽ നി:ും ഉe േവ¡ ലി�് ആW 
സൂ�ി5ി]Uex. 

v മ�ർേറാൾ പിരീ~ കൃതSമായി നാ� ഫയലുകളിലും 
േരഖെ6ടു9ിയി]U;്. 

v ബാ�് ഡീെAയിൽQ,ആധാർ നtർ, തുടmിയവ േവ¡ ലി�ിൽ 
ഉൾെ6ടു9ിയി]U;്. 

 
 എ} ടി ഒ.	
 

v നാലു ഫയലുകളിൽ ഒ:ിൽ മാ#തമാW (െപാതു vാപനmളിെല 
മ�്,ജലസംര�ണം,പ5PറിP്നിലെമാരുPൽ,LD/320573)	വിശദമായ 
എ� ടി ഒ റിേ6ാർ]Uകൾ സൂ�ി5ി]Uex 

 
v ആ]ിൻ കൂ� നിർ�ാണവുമായി ബIെ6] മൂ:ു ഫയലുകളിൽ 

മ�ർേറാളിനുതാെഴയായി’FTO-നtറും,തീയതിയും 
േരഖെ6ടു9ിയിരിPു:ു. 

 
v എ� ടി ഒ വിശദമായി േരഖെ6ടു9ിയ ഫയലിൽ ഫ;് 

െ#പാസസിം� തീയതി,െതാഴിലാളികൾ,ബാ�് വിവരmൾ, 
തുടmിയവ േരഖെ6ടു9ിയി]U;്. 

 
	
	
	



 ഡിമാൻ4 േഫാം. 
 

v ആറാം വാർഡായ െപരുtറtിൽ പരിേശാധി5 ഫയലുകളിൽ 
ആ]ിൻ കൂ� നിർ�ാണവുമായി ബIെ6] #പവൃ9ികളിൽ 
മാ#തമാW െതാഴിൽ ആവശSെ6]Uെകാ;ുe െതാഴിലാളികളUെട 
അേപ� സൂ�ി5ി]Uex. 

 
v വാർ~ െമtറുെട േപരും ഒ6Uം ഈ മൂ:് അേപ�കളിലും 

കാണാൻ സാധി5U. 
 
 വർX് അേലാേXഷൻ േഫാം.	
 

v പരിേശാധി5് നാലു ഫയലുകളിലും. വർP് അേലാേPഷൻ േഫാം 
ഉ;ായിരു:ിലZ.. 

 
 മuർ േറാൾ മൂ~െമൻ� �ി#്.	
 

v ത:ിരിPു: നാലു ഫയലുകളിലും മ�ർ േറാൾ മൂ¢െമൻF £ി6് 
ഉ;ായിരു:ു. എ:ാൽ അതിൽ നtേറാ തീയതിേയാ 
േരഖെ6ടു9ിയി]U;ായിരു:ിലZ. 

 
 െമBീരിയൽ സംബ]ിO വിവരmൾ. 
 

v ആ]ിൻ കൂ� നിർമാണ വുമായി ബIെ6] മൂ:ു ഫയലുകളിൽ 
മാ#തമാW െമAീരിയൽ ലി�് കാണുവാൻ സാധി5x. 

v േകാൺ#ടാsടർ മുേഖനയാW 3 നിർ�ാണവും നട9ിയിരിPു:x. 
 
 സംേയാജിത 'പവൃ-ികെള സംബ]ിO വിവരmൾ. 
 

v #പവൃ9ികെള സംബIി5 വിവരmെളാ:ും നാ� ഫയലുകളിലും 
കാണുവാൻ സാധി5ിലZ. 

 
 'പവൃ-ി പൂർ-ീകരണ സാy=പ'തം. 
 

v ത:ിരിPു: 4 ഫയലുകളിലും #പവർ9ി പൂർ9ീകരണം 
സാ�Sപ#തം ഉ;ായിരു:ു എ:ാൽ നാലു ഫയലുകളിലും ഒ:ും 
തെ: എഴുതിേ5ർ9ു ഉ;ായിരു:ിലZ. 

 
 എം ബുX്. 
 

v ത:ിരിPു: എലZാ ഫയലുകളിലും എം-ബുP് 
ഉൾെ6ടു9ിയി]U;്	



v 2 ഫയലുകളിൽ മാ#തമാW അട�ൽ തുക യഥാർ¤ െചല¢ 
ഡിQേ� േബാർ~ ചാർ¡ എ:ിവ േരഖെ6ടു9ിയിരു:x. 	

v നാലു ഫയലുകളിലും ബുP് #പവൃ9ിയുെട േപ� ബുP് നtർ 
എ:ിവ േരഖെ6ടു9ിയി]U;്. നാലു ഫയലുകളിലും എം ബുPിൽ 
െ#കഡിA് എൻജിനീയർ െസ#ക]റി എ:ിവരുെട ഒ6Uം സീലും 
ഉ;ായിരു:ു. 

 
 േഫാേCാ'ഗാ}. 
 

v പരിേശാധി5് നാലു ഫയലുകളിലും #പവൃ9ിയുെട 
േഫാേ]ാ#ഗാഫുകൾ ഒ:ും തെ: ഉൾെ6ടു9ിയിരു:ിലZ എം സി 
#പകാരം ഒരു #പവൃ9ിയുെട 3 ഘ]mളിലുe േഫാേ]ാ#ഗാ� 
ഫയലിൽ ഉൾെ6ടുേ9;x ആയി]U;്.	

	
ജിേയാ ടാ� േഫാേCാ'ഗാ}. 
 

v പരിേശാധി5് ഫയലുകളിൽ ഒ:ും ജിേയാടാ� േഫാേ]ാ#ഗാ� 
കാണാൻ കഴിnി]ിലZ. 

 
 ൈസB് ഡയറി. 
 

v പരിേശാധി5് ഫയലുകളിൽ ഒ:ിനും മാ#തമാW LD/ 320573 ൈസA് 
ഡയറി. സൂ�ി5ി]Uex.	
  

v െചP് ലി�്,െ#പാജsA് മീAിം�, െതാഴിൽ ഉപകരണmളUെട വാടക 
വിജിലൻQ ആൻ~ േമാണിAറിം� ക�ിAി റിേ6ാർ]് തുടmിയവ 
ഉൾെ6ടു9ിയി]U;്.	

	
v വിജിലൻQ ആൻ~ േമാണിAറിം� ക�ിAി ര;ുേപരുെട േപരും 

ഒ6Uം മാ#തമാW ഉ;ായിരു:x െകഎംസി അനുസരി5് ഏ� 
േപരാW േവ;x.	
 

v ചികി¥ാെചല¢,െതാഴിലാളികളUെട സാ�Sപ#തം പXതിെ5ല¢ 
സpർശക കുറി6് എ:ിവയിെലാ:ും തെ:  

     എഴുതിേ5ർ9ി]U;ായിരു:ിലZാ.	
	
	
കെl-ലുകൾ. 
	

v എ എം സി #പകാരം ഉeവർP് േപ¡ സാേ�തിക അനുമതി 
ഭരണാനുമതി എ�ിേമA് േ#ടാൾ. േവജQ ലി�A് എം ബുP് 
എ:ിവ പരിേശാധി5് നാലു ഫയലുകളിലും കാണുവാൻ സാധി5U.	
 



v െപാതു vാപനmളിെല മ�് ജലസംര�ണം പ5PറിP് 
നിലെമാരുPൽ എ:ീ #പവർ9ിയിൽ മാ#തമാW ൈസA് ഡയറി 
കാണുവാൻ സാധി5x. 

 
v ആ]ിൻ കൂ� നിർ�ാണം മായി ബIെ6] മൂ:ു ഫയലുകളിെല 

ര;ു ഫയലുകളിൽ എം ബുP് മുഴുവനായും പൂരി6ി5U കി]ിലZ. 
 

v ഡിQേ� േബാർ~ ആെക ചിലവായ തുക എ:ിവ പരിേശാധി5് 
ര;ു ഫയലുകളിെല എം ബുPിൽ േരഖെ6ടു9ിയി]ിലZ. 

 
v പരിേശാധി5് നാലു ഫയലുകളിലും മ�ർ േറാൾ മൂ¢െമൻF ¦ി6് 

വർP് കം�ീഷൻ സർ]ിഫിPA് എ:ിവയിെലാ:ും എഴുതി 
േചർ9ി]ിലZ. 

 
v ആ]ിൻ കൂ� നിർമാണ വുമായി ബIെ6] മൂ:ു ഫയലുകളിൽ 

ഗുണേഭാ ാPൾ െതാഴിൽ െച�തി]ിലZ എ:ാW ഫയൽ 
പരിേശാധനയിൽ നി:ും മനOിലാPാൻ സാധി5x. 

 
v പരിേശാധി5് നാലു ഫയലുകളിലും പXതിയുെട വിവിധ 

ഘ]mളിെല േഫാേ]ാ#ഗാ� ജിേയാ െടs േഫാേ]ാ#ഗാ� എ:ിവ 
ഉൾെ6ടു9ിയി]ിലZ.	

	
സി ഐ ബി-െയ കുറിORS വിവരmൾ. 

	
v  നാലു #പവൃ9ിയുെട ഫയലുകൾ പരിേശാധി5തിൽ എലZാ9ിലും 

സി ഐ ബി േബാർഡിq ഉe തുക എ�ിേമAിൽ 
േരഖെ6ടു9ിയി]U;്. ര;ു ഫയലുകളിൽ മാ#തമാW സി ഐ ബി 
േബാർഡിൻെറ തുക എം ബുPിൽ േരഖെ6ടു9ിയിരിPു:x. 
	

v  ര;് #പവർ9ി vലmളിൽ(	IF/377993-മറിയം മാളിേയPൽIF/378 
340-അ�ിണി മാളിേയPൽ) എ:ിവരുെട ആ]ിൻ കൂ� നിർ�ാണ 
ൈസAിൽ മാ#തമാW സി ഐ ബി േബാർ~ കാണാൻ സാധി5x. 
	

v  െപാതുvലmളിെല മ�് ജല സംര�ണം പ5PറിP് 
നിലെമാരുPൽ	എ:ീ #പവർ9ി vലmളിൽ സിഐ ബി േബാർ~ 
കാണാൻ സാധി5ിലZ. ആ]ിൻ കൂ� നിർ�ാണം മറിയം 
വലിയപറtിൽ	 (IF/379859) എ:വരുെട സി ഐ ബി േബാർ~ 
ഭാഗികമായി കാണാൻ സാധി5U. 
	

v  സpർശി5 #പവർ9ി vലmളിൽ ആ]ിൻ കൂ� നിർ�ാണ 
വുമായി ബIെ6] മൂ:ു #പവർ9ികളിൽ ഒ:ിൽ മാ#തമാW 
നിലവിൽ ആടുകെള കാണാൻ സാധി5x. 
	

v  വാർഷിക മാ�ർ സർPുലർ അXSായം 10.6,11.7,13-	െതാഴിലുറ6U 
നിയമ9ിെല െഷഡSൂൾ 2 ചാ@Aർ 22.4 എ:ിവ #പകാരം	



#പവൃ9ി vല9് സിAിസൺ േബാർ~ നിർബIമായും 
vാപിPണം എ:് പറയു:ു. 
	

അവകാശ നിേഷധmൾ 
െതാഴിൽ �ലെ- സൗകര=mൾ. 

v  െതാഴിലുറ6U നിയമ9ിെല െഷഡSൂൾ 2 അXSായം 23 വാർഷിക 
മാ�ർ സർPുലറിെല അധSായം 8-8.2 #പകാരം #പവർ9ി vല9്	
േവ;തായ അടിvാന സൗകരSmളായ #പഥമശു#ശൂഷ കിA്, 
കുടിെവeം ,തണൽ സൗകരSം,സുര�ാ ഉപകരണmൾ എ:ിവ 
ലഭിPുക എ:x ബIെ6] vാപന9ിൻെറ 
(പ_ായ9്)ഉ9രവാദിത�മാെണ:് വS മാPിയി]U;്.ഈ 
നിയമ9ിൻറലംഘനമാW ഇx സൂചി6ിPു:x.#പഥമശു#ശൂഷ 
കിററുകളUെട അഭാവമാW െതാഴിലാളികൾ േനരിടു: വലിയ 
#പ¨നം എ:് അറിയാൻ കഴിnു. 

v മ�ിലും െചളിയിലും ഇറmുേtാൾ ഉപേയാഗിPു: ബൂ]്, ©ൗQ 
എ:ിവ ഉപേയാഗശൂനSമായി ഇരിPു:ു എ:ാW മിP 
െതാഴിലാളികളUം പറയു:x. 

v #പവർ9ി നടPു: സമയ9് എെª�ിലും അപകടmൾ 
സംഭവി5ാൽ സ�ªം കwിൽ നി:ും പിരിെ5ടുPു: പണമാW 
മരു:ുകൾ വാmാൻ ഉപേയാഗിPു:x. 

v  േവനൽPാല9് തണൽ നൽകു: ടാർേപാളിൻ ഷീAUകൾ 
ലഭSമായി]ിലZ. തmളUെട കൂ]9ിൽ പണിെയടുPു: മിPവരും 50 
വയOിനുമുകളിൽ #പായമുeവരാW. അതിനാൽ ഇ9രം 
സൗകരSmൾ നൽകു:തിൽ ഉടൻ നടപടി ഉ;ാവണം എ:് എലZാ 
െതാഴിലാളികളUം ആവശSെ6ടു:ു.	

	
വിജിലൻr & േമാണിBറിം� ക�ിBി. 

	
v  ഒരു വാർഡിൽ 7 അംഗmൾ ഉൾെ6ടു: വിജിലൻQ ആൻ~ 

േമാണിAറിം� ക�ിAി ആW ഉex. വാർ~ െമtർ,പാടേശഖര 
സമിതി അംഗmൾ, െതാഴിലാളികൾ എ:ിവർ ഇതിൽ ഉൾെ6ടു:ു. 
പXതി ആരംഭ മീAിmുകളിൽ ഇവർ പെ�ടുPാറു;് എ:ാW 
ൈസA് ഡയറി പരിേശാധി5േ6ാൾ മനOിലാPാൻ കഴിnx. 
എ:ാൽ ര;ുേപരുെട േപരും ഒ6Uം മാ#തേമ വിജിലൻQ ആൻ~ 
േമാണിAറിം� േരഖയിൽ കാണുവാൻ സാധി5UeU. അതിെലാ:് 
േമAUം മേAx ഒരു െതാഴിലുറ6് െതാഴിലാളിയും ആW. 
െതാഴിലുറ6് നിയമ#പകാരം ഓേരാ ആF മാസPാലയളവിൽ 
വിജിലൻQ ആൻ~ േമാണിAറിം� ക�ിAി അംഗmെള പുതുതായി 
തിരെnടുേP;x ഉ;്. എ:ാൽ നിലവിെല സാഹചരS9ിൽ 
പXതി തുടmിയ കാലെ9 ക�ിAി തെ:യാW ഇ:ും 
നിലനിൽPു:x.	

	
 

	



 പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം. 
	

v  െതാഴിലുറ6് പXതിയുമായി ബIെ6]് ഏതുതര9ിൽ 
ഉ;ാകു: പരാതികളUം േരഖെ6ടു9ു:തിനായി പ_ായ9ിൽ 
പരാതി രജി�ർ സൂ�ി5ി]U;്. ഇേതാെടാ6ം ഏെതാരാൾPും 
ഇതു സംബIി5 പരാതികൾ േരഖെ6ടു9ു:തിq 
േദശീയതല9ിലും സംvാനതല9ിലും േടാൾ#ഫീ നtർ(180042510 
04) ലഭSമാPിയി]U;്. 
	

നിരീyണmൾ	
 

േമBിെന സംബ]ിO നിരീyണmൾ 
	

v  #പവർ9ികൾP് േമൽേനാ]ം വഹിPു:x േമററായ 
െസPീനയാW .െതാഴിലാളികളUെട അഭി#പായmളിൽ നി:ും 
വളെര അധികം സതSസIത പുലർ9ു: ആളാW എ:ാW 
മനOിലാPാൻ സാധി5x. 

	
	

v  എ:ാൽ പരാതി െകാടുPു: രീതിെയPുറി5Uം #പവർ9ിയുെട 
പണം അPൗ;ിേലP് വ:ിെലZ�ിൽ െചേw; കാരSmെള 
കുറി5Uം അവർP് േവ;#ത പരി«ാനം ഇെലZ:ു േതാ:ി. 
	

v  പXതിയുെട സുഗമമായ നട9ി6ിനുേവ;ി േമA്മാർP് 
#പാഥമിക പരി«ാനം നൽകാൻ പ_ായ9ിനു കഴിnാൽ അx 
വാർഡിെനറ വികസന #പവർ9നmെള നലZ രീതിയിൽ 
സ�ാധീനിPും. 
	

െതാഴിൽ കാർ4 പരിേശാധനെതാഴിലാളികളRമായി 
സംസാരിOെതQും മന�ിലായ വrതുതകൾ 

	
v  24 െതാഴിലാളികളാW മീAിംഗിൽ പെ�ടുതx. അവരവരുെട 

െതാഴിൽ കാർഡുകൾ തmളUെട കwിൽ തെ:യാW 
സൂ�ിPാറുex എ:് െതാഴിലാളികൾ പറnു. 
	

v  െതാഴിൽകാർഡിെനറ പുറകിൽ േരഖെ6ടു9ിയ 10 
അവകാശmെളPുറി5് അവർെPലZാം അറിയാമായിരു:ു.	

 
v  െതാഴിൽ കാർഡുകളിൽ െതാഴിലാളികളUെട ഹാജർ വിവരmൾ, 

മ�ർേറാൾ നtർ,ലഭി5 േവദനം എ:ിവ േരഖെ6ടു9ിയി]U;്.	
 

v  ആയുധmൾ മൂർ5 കൂ]U:തിനുe ചാർ¡ പരിേശാധി5 
കാർഡുകളിൽ ഒ:ും കാണാൻ കഴിnിലZ. 
	



v  വീടുകളിൽ #പവർ9ി എടുPു:തിq െതാഴിൽ കാർ~ 
നിർബIമാW എ: നിബIന ഉeതിനാൽ മാ#തം ചില 
െതാഴിലാളികൾ കാർ~ എടു9ി]U;് എ:ാW കാർ~ 
പരിേശാധനയിൽ നി:ും വS മായx.	

 
v  പുതിയ െതാഴിൽ കാർ~ എടുPു:തിനുe േഫാേ]ായുെട 

െചല¢ ഏകേദശം 100 രൂപ െതാഴിലാളികൾ തെ:യാW 
െകാടു9ിരിPു:x എ:ാൽ അx പ_ായ9ിൻെറ 
ഉ9രവാദിത�മാW. 
	

 'പവർ-ികളRെട െതരെ�ടു#് നട#ിലാXാൻ സംബ]ിORS   
നിരീyണmൾ 

	
v  വാർഡിെല ഓഡിAിം� #പ#കിയ�P് വിേധയമാPിയ 

#പവർ9നmളിൽ ആ]ിൻകൂ� നിർമാണവുമായി ബIെ6] മൂ:് 
#പവർ9ികൾ സ�കാരSവS ികൾP് ഏെറ സഹായകമായി.	

 
v  എ:ാൽ പ_ായ9ിൽ നി:ും ലഭി5 ആ]ിൻകൂടിെനറ പണി 

പൂർ�മായും കഴിnി]ിലZയിരു:ു എ:ും താഴെ9 ഭാഗം 
ഏകേദശം 5000 രൂപേയാളം ചിലവാPി ആW ശരിയാPിയx 
എ:ും അ�ിണി കിഴPീ]Uവള6ിൽ പരാതി പറnു.	
 

v IF/377993 മറിയംമാളിേയPൽ പ_ായ9ിൽ നി:ും ലഭി5 
ആ]ിൻകൂ]ിൽ അലZ ആടുകെള നിർ9ിയിരിPു:x,കി]ിയ 
ആ]ിൻകൂടിൻെറ പണി ഭാഗികമായി കഴിnി]Ue�. 
ആ]ിൻകൂടിൻറ അഴികൾ ത�ിലുe അകലം വളെര കൂടുതലാW 
ആടുകളUെട െചവിയും കാലും പുറ9ു േപാകു: രീതിയിലാW 
#പവർ9ി െച�തിരിPു:x എ:ും പരാതിെ6]U. 
	

v  ആ]ിൻകൂ� നിർ�ാണവുമായി ബIെ6]് സpർശനം നട9ിയ 
മA് ര;ു #പവർ9ി vലmളിലും ആടുകെള കാണാൻ 
കഴിnിലZ.ആേരാഗS സംബIമായ #പ¨നmൾകാരണം ആടുകെള 
വിAU എ:ാW അറിയാൻ കഴിnx. 

	
v  െപാതുvലmളിെല മ�്, ജലസംര�ണം, പ5PറിP് 

നിലെമാരുPൽ എ:ീ #പവർ9ി നട:ിരിPു:x ജി എൽ പി 
എQ െപരുtറtിലാW. പXതിയുെട നട9ി6ിq ഭാഗമായി 
പ5Pറികൃഷി മാ#തമാW സpർശന9ിനു േപായേ6ാൾ 
കാണുവാൻ സാധി5x. ആറു മാസ9ിനു മുേ: കഴിn 
#പവൃ9ിയാണിx അതുെകാ;ാW മണൽ9ി]ക¬ കാണാ9x 
എ:് Qകൂളിെല അധSാപിക പറnു,മാ#തമലZ െതാഴിലാളികൾ 
വളെര കാരS�മമായി ആW QകൂളUം പരിസരവും 
വൃ9ിയാPി ത:x എ:ും അവർ അഭി#പായെ6]U. 
	



v  വാർഡിൽ 35 സജീവ െതാഴിലാളികളാW നിലവിലുex,തmൾP് 
#പവൃ9ി ലഭിPാൻ കാലതാമസം ഉ;ാവാറിലZ എ:ും 
അേപ�ി5് 15 ദിവസ9ിനുeിൽ െതാഴിൽ ലഭSമാകു:ു;് 
എ:ും അവർ അഭി#പായെ6]U. 
	

v  വS ിഗത ആQതികൾ സൃ�ിPു:തിനു േവ;ിയുe 
#പവർ9നmളിൽ ഗുണേഭാ ാPെള െതരെnടുPുേtാൾ 
ദുർബലവിഭാഗmൾP് പരിഗണന നൽകിയതായി േരഖകൾ 
പരിേശാധിPുേtാൾ മനOിലായി. എ:ാൽ പല ബിപിഎൽ 
കുടുംബmളUം ആ]ിൻ കൂടിq അേപ�ി5ി]U;് ഇേ:വെര 
അതിq നടപടികൾ ഒ:ും ഉ;ായി]ിലZ എ:ാW ഒരു വിഭാഗം 
െതാഴിലാളികൾ പറയു:x.	
 

v 2008-ൽ െതാഴിലുറ6UപXതി തുടmിയേ6ാൾ ഉപേയാഗി5ിരു: 
ആയുധmൾ ആW ഇേ6ാഴും ഉപേയാഗിPു:x. അതിൽ തെ: 
തmൾ െകാ;ുേപാകു: ആയുധmൾP് മൂർ5 കൂ]U:തിനുe 
ചാർ¡ ലഭിPു:ിലZ എ:് െതാഴിലാളികൾ പരാതി പറnു 

. 
v എേ6ാഴും ലഭിPു:x മഴPുഴി നിർമാണവുമായി ബIെ6] 

#പവൃ9ികളാW. ഒരു തവണ കുഴിെയടു9് vല9് തെ:യാW 
വീ;ും കുഴികൾ നിർമിPാൻ പറയു:x.  
 

v കാലാവv�P് അനുസരി5Ue #പവർ9ികൾ അലZ ലഭിPു:x 
പലേ6ാഴും േതാടുപണി ലഭിPു:x മഴPാല9ാW. 

	
	
 പkതി 'പവർ-നmൾ സംബ]ിO് �ല പരിേശാധനയിൽ 
മന�ിലാXാൻ കഴി� കാര=mൾ.	
	
v െപാതു vാപനmളിെല മ�് ,ജലസംര�ണം,പ5PറിP് 

നിലെമാരുPൽ,എ: പXതിയുെട #പവർ9ി vല9് 
ബ;ുPെളാ:ും കാണുവാൻ സാധി5ിലZ പXതിയുെട M-Book-ൽ 
ര;് ബ;ുകൾ ഉeതായി േരഖെ6ടു9ിയി]U;്. 

 
v ആ]ിൻ കൂ� നിർ�ാണം #പവർ9ിയുെട പXതി#പകാരം ആ]ിൻ 

കൂ]ിq ഉ;ായിരിേP; നീളം 240 മീAർ വീതി 150 മീAർ ഉയരം 
120 മീAർ എ:ിmെനയാW. 

 
v IF/377993  മറിയം മാളിേയPൽ ഇനി ആ]ിൻകു]ി നീളം 210 മീAർ 

വീതി 130 മീAർ ഉയരം 190 
മീAർ.IF/378340  അ�ിണി  കിഴകീ]വള6ിൽ. നീളം 210 മീAർ 130 മീAർ 
ഉയരം 150 മീAർ.IF/379859 മറിയം വലിയപറtിൽ. നീളം 210 മീAർ 
വീതി 130 മീAർ ഉയരം 180 മീAർ എ:ിmെനയാW. 

 



v െപാതു ആQതികളUെട വികസന9ിനും സംര�ണ9ിനും േവ;ി 
െച�ത #പവർ9ി യായ െപാതു vാപനmളിെല മ�് 
ജലസംര�ണം പ5PറിP് നിലെമാരുPൽ മാതൃകാപരമായ ഒരു 
#പവർ9ിയാW. 

 
v വS ിഗത ഗുണേഭാ ാPൾ വരു: #പവർ9ി യായ ആ]ിqകൂ� 

നിർ�ാണ9ിൽ ഗുണേഭാ ൃ വിഹിതം കൂടി െചലവഴി5x 
ആQതികൾ െമ5െ6ടു9ുവാൻ #ശമി5ി]U;്. 

 
v സpർശനം നട9ിയ നാ� #പവർ9നmളിൽ ര;ു #പവർ9ി 

vലmളിൽ ഐ എ� നtർ 377 993 ഐ എ� 378 340 സിബിഐ 
േബാർ~ മാ#തമാW കാണുവാൻ സാധി5x. മAU ര;ു #പവർ9ി 
vലmളിൽ ഐ എ� ആർ 379 859 ഭാഗികമാേയ കാണാൻ 
കഴിnുe�. എൽ ഡി 320 573 സിഐ േബാർ~ എവിെടയും 
കാണുവാൻ സാധി5ിലZ. 

 
v സ�കാരSവS ികളUെട ഭൂമിയിൽ #പവർ9ികൾ നടPുേtാൾ 

ഉടമvരും കൂടി മണിP് ഇറmണം എ:് നിയമം ഉെ;�ിലും 
അx പാലിPെ6]ി]ിലZ എ:ാW ആ]ിqകൂ� ഗുണേഭാ ാPളUം 
ആയി സംസാരി5േ6ാൾ മനOിലായx. 

 
'പവർ-ിയുെട ഗുണേമ� സംബ]ിO് നിരീyണmൾ. 
 

v എൽ ഡി ബാർ 320 573 െപാതു vാപനmളിെല മ�് 
ജലസംര�ണം പ5PറിP് നിലെമാരുPൽ എ: #പവർ9ി 
വളെര നലZ രീതിയിൽ ആW നട9ിയിരിPു:x. Qകൂൾ #ഗൗ;ിൽ 
നാലിലധികം vലmളിലായി പ5Pറികൃഷി കാണുവാൻ സാധി5U 
മാ#തമലZ പXതിെയPുറി5് അധSാപകർ വളെര നലZ 
അഭി#പായmളാW പറnx. മAU മൂ:് #പവർ9ികളUം  ആ]ിൻ 
കൂ� നിർ�ാണം ആയി ബIെ6]താW സpർശന vലmളിെല 
ആ]ിqകൂ� വളെര മിക5താW എ:ാൽ അx വാസേയാഗSം 
ആകണെമ�ിൽ ഗുണേഭാ ാPൾ തmളUെട െചലവിൽ 
ബാPി  പണി പൂർ9ീകരിേP;തു;്. എ:ാൽ സാt9ിക 
ബുXിമു]Uകൾ കാരണം അx െചwാൻ കഴിയു:ിലZ. 

 
 െമ%ീരിയൽ വർ-് സംബ2ി3് നിരീ5ണ7ൾ. 
 

v പരിേശാധി5് നാലു ഫയലുകളിൽ ആ]ിൻ കൂ� നിർ�ാണം ആയി 
ബIെ6] മൂ:ു ഫയലുകളിൽ ഐ എ� 178 340 ഐ എ� 377 
993 ഐഎ� 379 859 മാ#തമാW െമAീരിയൽQ ലി�് കാണുവാൻ 
സാധി5x. എ:ാൽ അതിൽ േരഖെ6ടു9ിയിരിPു:x 
േകാൺ#ടാsടറുെട േപ� ബാ�് വിവരmൾ തുടmിയവയാW l320 
573 െപാതു vാപനmളിെല മ�് ജലസംര�ണം പ5PറിP് 
നിലെമാരുPൽ എ: ഫയലിൽ െമAീരിയൽ ലി�് കാണുവാൻ 
സാധി5ിലZ. 



 
 സംേയാജിത പkതികൾ സംബ]ിO് നിരീyണmൾ. 
 

v ആ]ിൻ കൂ� നിർമാണ വുമായി ബIെ6] മൂ:് #പവർ9ികളUം 
#പാേയാഗികതല9ിൽ സംേയാജിത. സ�ഭാവമുeതാW. 
ഗുണേഭാ ൃ വിഹിതം അടPം െചലവഴി5 ഉയർ: 
ഗുണനിലവാര9ിൽ തwാറാPാവു:താW. എ:ാൽ ഫയലുകൾ 
ഒ:ും  അ#പകാരം അതിൽ എലZാ െച�തിരിPു:x േരഖകൾ 
#പകാരം സംേയാജിത പXതികൾ േസാഷSൽ ഓഡിA് കാലയളവിൽ 
വിരളമാേയ കാണാൻ സാധി5ി]Ue�. 

 
  
 
പുതിയ 'പവർ-ികൾ ഏെBടുXുQY സംബ]ിORS േസാഷ=ൽ 
ഓഡിB് യൂണിB് അഭി'പായmൾ നിരീyണmൾ. 
 

v കുടിെവe പXതിയുമായി ബIെ6] #പവർ9നmൾ 
കായലുകളUെടയും കുള9ിനും സംര�ണം Qകൂളിേനാ� 
െപാതുvാപനmളUം േചർ:ുe കിണർ നിർ�ാണം എ:ിവ 
പXതികൾ ഉൾെ6ടു9ാവു:താW. 
 

	

	
	

ഓഡിB് ടീം	
	

 
സുബീ� ഇ പി. 

രാജിത െക. 
സബിത എം പി. 

ശാ�ികൃ�ണ പി	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



അനുബ]ം. 
	

v #പവൃ9ി vല9് സൗകരSmൾ ഒരുPു:തിq േവ;ിയുe 
െതാഴിലാളികളUെട അേപ�.	

	
	
	
	
	

	
	
	



	
	
	
	
	



 	
	

v ആ]ിൻ കൂ� ഉപേയാഗ#പദമായ രീതിയിൽ നിർമി5U തരണെമ:് 
മറിയം മാളിേയPൽൻെറ പരാതി (IF/377993)	

 	



േസാഷ=ൽ ഓഡിB് 'ഗാമസഭ ൈഫനൽ റിേ#ാർC്- െപരു9റ9് 
  
 

 13/10/19  ഞായർ ജി എൽപി Qകൂൾ െപരുപറtിൽ െവ5U കാല9് 
11:30 q  േസാഷSൽ ഓഡിA് #ഗാമസഭ സ�ടി6ി5U. െതാഴിലാളികളിൽ നി:ും 
ജയല�്മി എ: െതാഴിലാളിെയ അധS� vാനെ9Pു എലZാവരുെടയും 
സ�തേ9ാെട തിരെnടു9ു. േശഷം അധS� എലZാവെരയും 
#ഗാമസഭയിേലs സ�ാഗതം െച�തു. AEO യുെട സാ:ിതS9ിൽ  ( സുധീ@) 
െപരുtറബിെല 2018-19 സാt9ിക വർഷ9ിെല േസാഷSൽ ഓഡിA് റിേ6ാർ]്   
VRP  രാജിത അവതരി6ി5U. േശഷം സഭ യിൽ ആദSം ചർ5 െച�ത വിഷയം 
പ_ായ9ിൽ നി:ും നിർമി5U നൽകിയ ആ]ിൻ കുടിqെറ അപാകതകെള 
കുറി5ായിരു:ു. #ശീമതി മറിയും മാളിേയPലാW പരാതി ഉ:യി5x,  
കുടിqറ ഇരുtഴികൾ അകല9ിൽ ആയതിനാൽ ആടുകെള സുര�ിതമായി 
നിർ9ാൻ കഴിയു:ിലZ എ:ാW പരാതി. മAU വാർ~കൾPും ഇതു 
േപാലെ9 കുടു തെ:യാW അനുവദി5x  എ:ും അവരാരും പരാതി 
പറnി]ിലZ എ:ും കൂടാെത അവർ കുടിെന താെഴ െനAUകൾ അടി5ാW 
ആടുകെള സുര�ിതമായി നിർ9ിയിരിPു:x എ:ും AEO മറുപടി 
പറnു.  മറിയം വലിയ പറtിൽ, അ�ിണി കിഴേP]Uവള6ിൽ എ:ിവർP് 
ലഭി5 ആ]ിൻകുടിൽ ആടുകൾ ഇലZ എ:ു മAU െതാഴിലാളി കൾ പരാതി 
പറnു. മൂ:ു കൂടുകളാW എലZാം വാർഡിെലPും പാസാPു:x,എലZാം 
മാനദ±;mളUം േനാPിയാW ഉപേപാ വിെന കെ;9ിയx,നിലവിൽ 
പുതിയകുടു അനുവദിPാൻ സാധSമലZ. എ:ാൽ  കുടു ലഭി5വർ  കുടു േവ; 
എ:ു പ_ായ9ിൽ എഴുതി ത:ാൽ  പുതിയ ആൾPാെര പരിഗണിPാൻ 
കഴിയുകയുe�  എ:്  AEO മറുപടി പറnു. േശഷം േവ�്  കുഴി  
നിർമാണെ9 കുറി5Ue പരാതിയാW െതാഴിലാളികൾ പറnx. എേ6ാഴും 
കുഴി നിർമാണം മാ#തമാW ലഭിPു:x.  മAU #പവർ9ികൾ കൂടി 
അനുവദിPണം എ:ും പറnു. െതാഴിൽ െതാഴിലാളികൾ ക;9ി 
പറയണെമ:ു AEOപറnു  കൂടെത കുഴികു9ുേtാൾ അതിqെറ അള¢ 
േനാPിയാW പല ജിലZകളിലും കൂലി തിരുമാനിPു:െത:ും മQേ#ടാളിൽ 
പറn അള¢ കറsA് ആെണ�ിൽ മാ#തേമ മുഴുവൻ കൂലിയും കി]UeU 
എ:ും AEO കൂ]ിേ5ർ9ു.മQേ#ടാളിൽ പറn കുഴികു9ാൻ 50 
വയസിനുമുകളിൽ @റായമുe െതാഴിലാളികെള  െകാ;ു പAിലZ എ:ു 
െതാഴിലാളികൾ പറnു. തുടർ:് െതാഴിലാളികൾ അറിnിരിേP; 
എ�ിേമAിെല അളവുകെള കുറി5് ഡീെAയിൽഡായി AEO പറnു െകാടു9ു. 
കൂടെത സീസണൽ വർPിെല പരാതി അവർ ഉ:യി5U. േതാടുപണി 
തുടmു:x  മഴകാല9ാW. അതു െകാ;് പണി പൂർ9ി യാPാൻ 
കഴിയു:ിലZ എ:വർ പറnു,  മാർ5് , ഏ#പിൽ മാസമാW േതാടുവർP്  
�ാർ]്  െചwU:x. അേ6ാേഴPും എലZാെതാഴിലാളികളUം  നൂറു െതാഴിൽ 
ദിനം പൂർ9ിയാPും.ഇനി േതാടു  പണി െചwാൻ താ�പരSം ഉ;കിൽ  75  
െതാഴിൽ ദിനം കഴിnാൽ എലZാവരും ലീ¢ എടു9്  െതാടുവർP് 
തുടഞു:x വെര കാ9ിരിPാൻ തയാറാേണാ എ:് AEO േചാദി5U.പെ� 
അതാർPും അഗീകരിPാൻ കഴിnിലZ. േശഷം അവർ ഉ:യി5 അടു9 
പരാതി അവർPു ഷാർ6ണി� ചാർ¡ ലഭിPു:ിലZ എ:ാW. ഷാർ6ണി� 
ചാർ¡ എലZാവർPും ലഭിPു:ു;് എ:് േമA് സകീന പറnു. ഇേ6ാൾ 



മൂ:ു ആ�ചയായി  കി]U:ിലZ:ു പറnു.  ഷാ ർ6ണി� ചാർ¡ 
കി]U:ിലZ എ:ു പരാതി ഉeവർ ബാ�് പാO് ബുP്  മായി പ_ായ9ിൽ 
വരാനും അവിെട െവ5U െചP് െചയാം എ:ും  എഇഒ പറ²◌ു.വിജിലൻQ 
ആൻ~ േമാണിAറി� ക�ിAി ആsAീ¢ അലZ എ:ു കെ;9ി തുടർ:് 
പുതിയ ക�ിAി രൂപീകരിPാൻ നിർേദശം നൽകി. ഓേരാ 6 മാസം 
കൂടുേ6ാഴും പുതിയ ക�ിAി രൂപീകരിPണം  എ:ും BRP Anju പറnു. 
തുടർ:് അപകടം  നട:ാൽ എടുേP; അടിയªിര നടപടികെള കുറി5് എഇഒ 
വിശദികരി5U െകാടു9ു. േശഷം VRP സബിത #ഗാമസഭയിൽ ഉ;ായ 
തിരുമാനmൾ അവതരി6ി5U. VRP സുബീ·  െതാഴിൽ കാർ~ 
സൂ�ിPു:തിെന കുറി5Uം പൂരി6ിPു:തിെന കുറി5Uം വിവരി5U 
െകാടു9ു.  െതാഴിലുമായി ബIെ6] പരാതികൾ ആരും തെ: പ_ായ9ിൽ 
പറയു:ിലZ എ:ും 2016 ലാW അവസാനെ9 പരാതി കി]ിയെത:ും. VRP 
ശാªി  പറnു.എലZാവരും പരാതികൾ റിേ6ാർ]്  െചwണം എ:ും അതിqെറ 
ആവശSകെതെയ കുറി5Uം VRP ശാªി വിവരി5U. േശഷം വാർ~ െമബർ 
ഭവാനിയ�  മറുപടി പറnു.േമA് സPീനയുെട നpി #പസംഗേ9ാടുകൂടി 
അധS� ജയല�്മി #ഗാമസഭ പിരി5Uവി]U. 
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v ഫ�് aid	കിAUകൾ ലഭSമാPാൻ നടപടി സ�ികരി5U. 
v  ഷാർ6ണി� ചാർ¡ അടു9 മQേ#ടാ¬ മുതൽ കൃതSമായി േരഖ 

െപടു9ാൻ തീരുമാനം മായി. 
v േജാലി vലെ9 അപകടmൾPു െമഡിPൽ െ¦യിം 

അനുവദിPാൻ സ�ികരിേP; നടപടികെള കുറി5് െതാഴിലാളികെള 
േബാധവാzാരാPി. 

v എലZാവർPും 100 െതാഴിൽ ദിനം ഉറ6U നൽകി. 
v സീസണൽ വർP്   അനുസരി5Ue പണി ലഭSമാPാൻ 

തീരുമാനമായി.  
v വിജിലൻQ ആൻ~ േമാണിAറി� ക�ിAി പുതിയx രൂപീകരിPാൻ 

തീരുമാനമായി. 
v നിർബIമായും CIB	േബാർ~ vാപിPണം എ:ു നിർേദശി5U.	

	


