
തവനൂർ �ഗാമപ�ായ�്

വാർഡ് നാല്(കടകേ�രി േനാർ�്) േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�്.

( 2018-2019സാ��ികവർഷ�ിൽ 2018 ഒക്േടാബർ 1 മുതൽ 2019 മാർ�് 31 വെര
നട�ി��� �പവർ�ികള�െട േസാഷ�ൽഓഡി�്റിേ�ാർ�് -കരട്)

ത�ാറാ�ിയത് : മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് േസാഷ�ൽഓഡി�്
െസാൈസ�ി േകരളയുെട മല��റം ജി�ാ യുണി�് /െപാ�ാനി േ�ാ�് 

സമർ�ണം: നാലാംവാര്ഡ് �ഗാമസഭ മു�ാെക.



െതാഴിലുറ�് പ�തിയില് ആറുമാസ�ിെലാരി�ൽ നട�ിരിേ��

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �പവർ�ന�ള�െട ഭാഗമായി തവനൂർ �ഗാമ പ�ായ�ിെ� നാലാം

വാർഡിൽ നട�ിയ 2018-19 വർഷ�ിെല ഒക്േടാബർ 1 മുതൽ  മാർ�് 31വെരയു�
കാലഘ��ിെല മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി

�പവർ�ന�ള�െട േസാഷ�ൽ ഓഡി�് കരട് റിേ�ാർ�് ആണിത്. കൂടുതൽ

ചർ�കൾ�ും വിലയിരു�ലിനും �ഗാമസഭയുെടഅംഗീകാര�ിനുമായി �ഗാമസഭയുെട

മു�ിൽസമർ�ി�ു� .ു



ആമുഖം

ഭാരത�ിെല �ഗാമീണ ജനതയുെട ജീവിത നിലവാരം െമ�െ�ടുതുനതിനു േവ�ി

മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമം 2005 െസപ്തംബര് 5 നു പാര്
 ലെമന് റ് പാ�ാ�ി.നിയമ�ിെ� പിന്ബലമു� അവകാശധിശാധിഷ്�ിത

പ�തിയാണിത്.സ്�തീ�ും പുരുഷനും തുല� േവതനംഉറ�� വരുതു�തിേനാെടാ�ം
�ഗാമീണ േമഖലയിെല ഓേരാ കുടുംബ�ിനും 100 ദിവസെ� േവതനേതാട് കൂടിയ

അവിധ്ഗ്തകായിക െതാഴില് ഈനിയമം ഉറ�� വരു�ു� .ു

മല��റം ജി�യിെല െപാ�ാനി േ�ാ�ിൽ െപ� തവനൂർ �ഗാമപ�ായ�് 25.28
ചതുര�ശ കിേലാമീ�ർ വിസ്തൃതിയു�താണ്. വട�ും കിഴ�ും പടി�ാറും ഭാഗ�ൾ

ഭാരത��ഴ ചു�െ���കിട�ു� പ�ായ�ിെ� െത�ുഭാഗ�് കാലടി

�ഗാമപ�ായ�് �ിതിെച��� .ു�ിതിെച��� തവനൂർ �ലനാമപുരാണ�ിൽ

'താപസനൂർ' ആണ്. �പാക് ചരി�ത�ിേല�് െവളി�ം വീശു� അേനകം ഗുഹകള�ം

മൺപാ�തേശഖര�ള�ം ഇവിെടകെ��ിയി���്. കാവുകൾ ധാരാളമു� തവനൂർ

ഒരി�ൽ �ദാവിഡ സംസ്കൃതിയുെട ഈ�ി�മായിരു� .ു േകാഴി��റ�് മാധവേമേനാൻ,
എ.വി. കു�ിമാള�അ� എ�ിവർ േദശീയ �പ�ാന�ിന് തവനൂരിൽ അടി�റ പാകി.
േകരള ഗാ�ി എ�റിയെ��ിരു� െക.േകള�െ� േനതൃത��ിൽ േദശീയ �പ�ാനം

തവനൂരിൽ ശ�ി �പാപി��. 1948-ൽ ഗാ�ിജിയുെട ചിതാഭസ്മം തവനൂരിലും

നിമ�നം െച�െ���. േകരള�ിെല വലിയ പ�ായ�ുകളിൽ ഒ�ാണ് തവനൂർ.
ഭാരത��ഴയുെട സാമീപ�ം തവനൂരിെന ഒരു കാർഷിക �ഗാമമാ�ു�തിൽ നിർണായക

പ�ുവഹി�ു� .ു �പധാന വിളയായ െന�ിനു പുറേമ പയർ, എ�്, പ��റികൾ, വാഴ,
മര�ീനി,കുരുമുളക്,കവു�്, റ�ർഎ�ിവയുംഇവിെട കൃഷിെച��� .ു

െക.എസ്.ആർ.ടി.സിയുെട ഒരു റീജിയണൽ വർേ�ാ��ം െകൽേ�ടാണിെ� ഒരു

യൂണി��ംഈ പ�ായ�ിനു�ിൽ �പവർ�ി�ു� .ുഫർണി�ർ നിർ�ാണം,അടയ്�
സംസ്കരണം തുട�ിയവയിേലർെ��ി��� െചറുകിട വ�വസായ യൂണി��കൾ

തവനൂരിെ� ഉത്പാദനേമഖലെയ സ��മാ�ു� .ു നാളിേകരസംസ്കരണവും

തുകൽെ�രി��നിർ�ാണവും എടു�ുപറയ�� കുടിൽ വ�വസായ�ളാണ്.
സ്കൂള�കൾ, ആതുര ശു�ശൂഷാേക���ൾ, �ഗ�ശാലകൾ എ�ിവ ഇവിടെ� �പധാന

െപാതു�ാപന�ളാണ്. പ�ായ�് അതിർ�ിയിൽനി�് ഒരു കി.മീ. അകെലയാണ്
കു�ി��റം െറയിൽേവ േ�ഷൻ. തൃശൂർ-കു�ി��റം ൈഹേവയും നാഷണൽൈഹേവ 17-
ഉം ഈ പ�ായ�ിലൂെടയാണ് കട�ുേപാകു�ത്.2011 െസൻസസ് �പകാരം

34500േപർ ജീവി�ു� ഈ �ഗാമപ�ായ�ിൽ 17212 േപർ സ്�തീകള�ം 16258 േപർ
പുരുഷൻമാരുമാണ്.ആെക 19 വാർഡുകളാണ് �ഗാമപ�ായ�ിൽ ഉ�ത്.ഇതില് 

നാലാംവാര്ഡായ കടകേ�രി േനാർ�് േസാഷ�ല് ഓഡി�് �പ�കിയ�ായി

െതരെ�ടു�ത് .കടകേശരി േനാർ�് വാർഡിെല ആെക ജനസംഖ�

2463ആണ്.അതിൽ   1095േപർസ്�തീകള�ം   1368 േപർ പുരുഷൻമാരുമാണ്.വാർഡിെ�



െത�് വശ�്ഭാരത��ഴ, പടി�ാറ് കാർഷിക േകാേളജ്, കിഴ�് കടകേ�രി കനാൽ

േറാഡ്, വട�് വശ�് കടകേ�രി പ�ിയും �ിതി െച��� .ുവാർഡ് െപാതുെവ

ജനവാസേക���ളായ െച�ൽ കു�ുകള�ം െചറിെയാരു ഭാഗം വയലുകള�ം

നിറ�താണ്. വാർഡ് പൂർ�മായും ഭാരത��ഴയുെട വൃഷ്ടി �പേദശ�ാണ് �ിതി

െച���ത്. െത�ാണ് വാർഡിെല �പധാന കാർഷികവിള. കൂടാെത വാഴ, പ��റികൾ,
കുറ�അളവിൽ െന�് എ�ിവയും ഉൽപാദി�ി�െ�ടു�ു�്.

രീതി ശാസ്�തം

തവനൂർ പ�ായ�ിെല നാലാംവാർഡിെല(കടകേ�രി േനാർ�്)േസാഷ�ൽ ഓഡി�്

�പ�കിയയുെട ഭാഗമായി നട�ിയ �പവര് �ന�ള് : 2019 നവംബർ 17 മുതൽ

22വെരയാണ്(കടകേ�രി േനാർ�്)വാർഡിൽ േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിെ� ഭാഗമായു�

വിശദമായ ഫയൽ പരിേശാധനയും ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനകള�ം നട�ു�ത്.2018
ഒക്േടാബർ ഒ�ിനു േശഷം നട�ി��� �പവർ�ികൾ മാ�തമാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിന്

വിേധയമാ�ിയിരി�ു�ത് മഹാ� ഗാ�ി NREGA യുെട ഉേ��ാഗ�രും

പ�ായ�ിെല മ�� ഉേദ�ാഗ�രുംവളെരയധികം സഹകരി��.തവനൂർ പ�ായ�ിെല

െതാഴിലുറ�് ജീവന�ാെര �പേത�കം അഭിന�ി�ാൻ ഈഅവസരം ഉപേയാഗി�ു� .ു
കൂടാത േജായിൻറ് ബി.ഡി.ഒ, േ�ാ�് െഡവലപ്െമൻറ് ഓഫീസർ, െജപിസി എ�ീ
ഉേദ�ാഗ��ാരുെടയും പൂർണപി�ുണ േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിന് ഉ�ായിരു� .ു ഫീൽഡ്

�പവർ�ന�ൾ�് േമ�ായ �ശീമതി ബി�ു , െതാഴിലുറ�� െതാഴിലാളി അ�ാള�

അവരുെട സമയവും അറിവും അധ�ാനവും സ�േമധയാ നൽകിയി���്.

വ��ിജീവിത�ിെല �പതിസ�ികൾ�ിടയിലും ഇതിനു സമയം കെ��ിയ േമ�ിെ�

സമീപനം �പേത�കം സ്മരി�ു� .ു വാർഡ് െമ�ർ �ശീമതി സുൈബദ

അവരുെടഅറിവുകള�ം സമയവും േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിനു േവ�ി നൽകിയിരു� .ു

പ�ായ�് െസ�ക�റിയും വളെരയധികം സഹായകമായ നിലപാടാണ് സ�ീകരി�ത്.
വർ�് ഫയലുകള�െടയും രജി�റുകള�െടയും വിശദമായ പരിേശാധന, �പവർ�ി
നട�ി��� �ല�ള�െട േനരി�് െച�് വിശദമായ പരിേശാധന, വീടുവീടാ�രം
കയറിയിറ�ിയു� ഗുണേഭാ�ാ�ള�മായു� അഭിമുഖ�ൾ, അ�െന വിശദമായ
�പവർ�ന�ളാണ് േസാഷ�ൽഓഡി�് �പവർ�ന�ള�െട ഭാഗമായി നട�ി���ത്.



െതാഴിലുറ�്നിയമം െതാഴിലാളികൾ�് ഉറ�്നൽകു�പ�്അവകാശ�ൾ

1. െതാഴിൽകാർഡിനു അേപ�ി�ുവാൻ ഉ�അവകാശം

2. അേപ�ി�്15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽലഭി�ുവാനു� അവകാശവും
ആയതിന്ൈക��് റസീത് ലഭി�ു�തിനും ഉ�അവകാശം.

3. അെ��ിൽ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ുവാനു� അവകാശം.ആദ�െ� 30
ദിവസം (1/4 &പി�ീടു� ദിവസ�ളിൽ 1/2)

4. െഷൽഫ്ഓഫ് േ�പാജക�് ത�ാറാ�ുവാനു�അവകാശം.
5. അ�് കിേലാമീ�റിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ാനു� അവകാശം അെ��ിൽ
േവതന�ിെ�  10%അധികംലഭി�ുവാനു�അവകാശം

6. കുടിെവ�ം, വി�ശമസൗകര�ം, �പഥമശു�ശൂഷ സൗകര�ം ഇവലഭി�ു�തിനു�
അവകാശം.

7. 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ േവതനംലഭി�ു�തിനു�അവകാശം.
8. േവതനവിതരണ�ിെല കാലതാമസ�ിന്  നഷ്ടപരിഹാരം ലഭി�ുവാനുഉ�
അവകാശം.

9. സമയബ�ിതമായു�പരാതി പരിഹാര�ിനു�അവകാശം

10. േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ു�തിനു�അവകാശം.

പ�തിയുെട നട�ി�് തലസംവിധാന�ൾ

െതാഴിലുറ�് �പവർ�ന�ൾ നട�ിലാ�ു�തിനായി വാർഡ് തല�ിലു�

െതാഴിലാളികള�ം േമ��മാരും കൂടാെത �ഗാമപ�ായ�ിെ� ഓഫീസിെല െതാഴിലുറ��

വിഭാഗ�ിെല ജീവന�ാരായ ഒരുഅെ�കഡി�ഡ് എ�ിനീയറും (�ശീമതി.അ�ു ഗേണശൻ)

ഓവർസിയറും (�ശീ റഹീം) ര�് ഡി.ഇ.ഒ /അ�ൗ���മാരും (�ശീമതിദൃശ�, �ശീമതി അജിഷ)

ഇതുകൂടാെത വാർഡ് തല�ിൽ �പവർ�ന�ള�െട േമൽേനാ�ം വഹി�ു�തിനായി

വാർഡ് െമ�ർ �ശീമതി സുൈബദ, വാർഡിെല വിജിലൻസ് ആൻഡ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ി

അംഗ�ള് എ�ിവരുമു�്

തവനൂർ �ഗാമപ�ായ�ിെലനാലാംവാർഡിെല െതാഴിലുറ�് പ�തി

കടകേ�രി േനാർ�് വാർഡിൽ 614 െതാഴിലാളികളാണ് െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ

േജാലി�ായി രജി�ർ െചയ്തി���ത്.ഇതിൽ 20േപർ മാ�തേമ സജീവ

െതാഴിലാളികളായി ഉ�ായിരു�ത് എ�ാൽ ഇേ�ാൾ 28 േപരാണ് െതാഴിൽ െച���ത്.



െതാഴിലാളികള�െട എ��ിലു�ായി��� വർ�ന െതാഴിലുറ�ിന്ഏെറ

അഭിമാനകരമായ ഒരു കാര�ം ത�യാണ്.ഈ വാർഡിൽ കഴി� സാ��ികവർഷം

ആറ് മാസ�ിനു�ിൽ(2018 ഒക്േടാബർ 1 മുതൽ 2019 മാർ�് 31 വെര)

നട�ിലാ�ിയിരി�ു� �പവൃ�ികെള സംബ�ി� വിശദവിവര�ൾ പ�ികയിൽ

േചർ�ിരി�ു�ു

1.കിണർ നിർ�ാണം മാധവി(IF/338487)

2. പ�് ഹൗസ് കനാലിൽ നി�ും കൃഷിയിട�ളിേല�ു� മുഴുവൻ ഉപേതാടുകള�േടയും

പുനരു�ാരണം(IC/320522)

3. െചറുകിട നാമമാ�ത കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ ഭൂവികസന �പവൃ�ികൾ(IF/371558)

4. െചറുകിട നാമമാ�ത കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�് , ജലസംര�ണം.(IF/368175)

7 രജിസ്റര് പരിേശാധനസംബ�ി�്.

 െതാഴില  ് കാര്ഡ് രജിസ്ററില  ് 2018-വെരഅേപ�ി�വരുെട വിവര�ള് മാ�തേമ
കാണാന് കഴി�ു��. െതാഴില  ് കാര്ഡ് വിതരണ രജിസ്റര് പരിേശാധി�േ�ാള് 

2017ല് 1ആൾ�് ( ഭരതൻ 4/118) നല്കിയതായി കാണാന് കഴി� .ുഎ�ാല് MIS

�പകാരമു� രജിസ്ററില  ് ഈസാ��ികവര്ഷം 17കുടുംബ�ള്�് െതാഴില  ് കാര്ഡ് 
അനുവദി�തായി കാണു�ു.

 െതാഴില  ് രജിസ്ടര് പരിേശാധി�േ�ാള് േവതനംൈവകിയതിെ� വിവര�ള് ഒ�ും

കാണാൻസാധി�ി�. 4◌ാം വാർഡ◌ിെല 3 �പവൃ�ികള�െട(IC/320522,IF/371558,IF/368175)

െതാഴില് ആവശ�െ��തും െതാഴിലിന്അനുവദി� വിവര�ള�ം രജിസ്ററില  ്

േരഖെ�ടു�ിയതായി ക�ു.1 �പവൃ�ിയുെട(IF/338487)വിവര�െളാ�ും കാണാൻ



സാധി�ി�.

 വര്�് രജിസ്റര് പരിേശാധി�േ�ാള് 4◌ാം വ◌ാർഡിെല 3�പവൃ�ികള്

േരഖെ�ടു�ിയതായി കാണാൻകഴി� .ു 1 �പവൃ�ി (IF/338487))കാണാൻകഴി�ി�.

 ആ�ിരജി�ർ പരിേശാധി�േ�ാൾ 4-◌ാം വാർഡിെല 4 �പവൃ�ികള�ം േരഖെ�ടു�ിയതായി

കാണാൻകഴി� .ു

 പരാതി രജിസ്ററില് 21/10/2019ഫാ�ി�, പ�ിനി,ശ�ാമളഎ�ിവർ മഹാ�ഗാ�ി

NREGAഓഫീസിെലഅസൗകര��െള�ുറി�് പരാതിെ��തായി ക�ു.

 െമ�ീരിയല  ് രജിസ്ററില  ് 2018-19സാ��ികവര്ഷ�ിൽ 3�പവൃ�ിയുെട

(IC/320522,IF/368175,IF/371558))വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ിയി���്.

 �ഗാമ സഭാ രജിസ്ടര 2018-2019 വര് ഷെ� േസാഷ�ല  ് ഓഡി�് റിേ�ാര്�്
അവതരണ�ിെ�യും 2019-20 സാ��ിക വര്ഷേ��ു� വാര്ഷിക കര്� പ�തി

ത�ാറാ�ു�തിെ�യും ഭാഗമായി �ഗാമസഭ േചര്�തായി റജിസ്െറരില  ്
കാണു�ുെവ�ിലും അതിെ� മിനി�്സ് , തീരുമാന�ള് എ�ിവ

േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.കൂടാെത 2019-20സാ��ിക വര്ഷ�ില  ് വാര്ഡില  ്
നട�ിലാേ�� �പവര് �ികെള സ��ി� വിവര�ള് േരഖെ�ടു�ി ക�ി�.
പ�ായ�ില  ് പരിേശാധി� 7 രജി�രുകള�ം കാലാനുസ്ര്തമായി പുതു�ിയി�ി�.

വര്�് ഫയലുകള് 

4 �പവര്�ികള�െട വര്�് ഫയല  ് പരിേശാധി�േ�ാള് , Annual Master Circularഅ��ായം -7

�പകാരം ഒരു വര്�് ഫയലില് ഉ�ായിരിേ�� 22– േരഖകളിൽ ഒരു �പവ��ിയിൽ മാ�തം

(IF/368175 ) 15േരഖകള് കാണാൻകഴി�ു . 2 �പവൃ�ിയിൽ (IC/320522,IF/371558) 14 േരഖകൾ

കാണാൻകഴി�ത്.ബാ�ി 1 �പവൃ�ിയിൽ(IF/338487) 11േരഖകൾ മാ�തേമ കാണാൻ

കഴി�ിെ�ാ��.

ഫയലില് ലഭ�മ�ാ� േരഖകള് 

അഡ്മിനിസ്േ�ട�ീവ് സാൻ�ൻ,സംേയാജിത പ�തി വിവര�ള്, സാധന�ള് വാ�ിയതിെ�

വിവര�ള് , സാധന�ള് വാ�ിയതിെ�ബി��കള്, േറായല്�ി, ജിേയാ ടാഗു� േഫാേ�ാകള് ,
േസാഷ�ല  ് ഓഡി�് റിേ�ാര്�ിെ� േകാ�ി,



കവര് േപജ്.

 പരിേശാധി� 4ഫയലുകളില് കവര് േപജിെലവിവര�ള് കൃത�മായി എഴുതി
സൂ�ി�ി���്.

 കവര് േപജില് വര്�ിെ� േപര് ,വര്�് േകാഡ്,പ�ായ�് ,�പവൃ�ി
�ലം,�പവൃ�ിആരംഭി� തീയതി,അവസാനി� തീയതി ,അട�ള് തുക,

യഥാര് �ചിലവ് ഓവറ്സീയറുെട ഒ�് ,െഷൽഫ് ഓഫ് വർ�്,സീരിയല്

ന�ര്എ�ിവ കൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയി���് .എ�ാല്, �പവൃ�ിയുെട

വിഭാഗം ,ജിേയാ ടാഗ് സംബ�ി� വിവര�ള് , േസാഷ�ല് ഓഡി�് വിവര�ള് 
എ�ിവകാണുവാന് സാധി�ി�.

െച�് ലി�് 

 പരിേശാധി� 4ഫയലുകളിലും െച�് ലി�് കാണുവാന് സാധി��.

 െച�് ലി�ില് ഓേരാ േരഖകള�െടയും േപജ് ന�ര് േചര്�ി���്.

ആ�ന് �ാന് േകാ�ി

 തവനൂര് �ഗാമ പ�ായ�ില് പരിേശാധി� 4ഫയലുകളിലും ആ�ന് �ാനിെ�

േകാ�ി കാണുവാന് സാധി��.

എസ്റിേമ�്

 പരിേശാദി� 4ഫയലുകളിലുംഎസ്റിേമ�് േകാ�ി ഉള്െ�ടു�ിയതായി കാണുവാന് 
സാധി��.

 പരിേശാധി� 4ഫയലുകളിൽ ഒരുഫയലിൽ (IF/368175))മാ�തേമ ജനകീയ

എസ്റിേമ�് ഉൾെ�ടു�ിയതായി കാണാൻസാധി�ത്.ഏെതാരാൾ�ും �പവൃ�ിെയ

സംബ�ി� വിവര�ളൾ മന�ിലാ�ു�തിനു ഇത് സഹായകരമാകു� .ു

 അബ്സ്�ടക്�് ഓഫ് എസ്റിേമ�് ,വിശദമായഎസ്റിേമ�് എ�ിവഎ�ാ
ഫയലുകളിലും ഉള്െ�ടു�ിയി���്.



 െതാഴിലാളി-സാധനഘടക�ള് സംബ�ി� വിവര�ള ,് േറ�് അനാലിസിസ് ,ലീഡ് &
ലിഫ്�് വിവര�ള ,് േബാഡിെനസംബ�ി� വിവര�ള് എ�ിവകൃത�മായി
േചര്�ി���്.

 വര്�് എസ്ടിെമടില് എ ഇ,ഓവര്സീയര് എ�ിവര് ഒ�് ,സീല് എ�ിവ

കാണുവാന് സാധി��.എ�ാല് ഒ�ിേനാെടാ�ം തീയതി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

സാേ�തികഅനുമതി

 പരിേശാധി� 4ഫയലുകളിലുംസാേ�തികഅനുമതിയുെട േകാ�ി
ഉള് െ�ടു�ിയി���്.

 ഭരണാനുമതി ന�ര് ,തീയതി,എസ്റിേമ�് തുക,െതാഴിലാളി-സാധനഘടക�ള് 
എ�ിവകൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിഎഇ ,ഓവര് സീയര് എ�ിവ ഒ�്,സീല് 
എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���്.എ�ാല് തീയതി േരഖെ�ടുതിയിടി�.

ഭരണാനുമതി

 പരിേശാധി� 4ഫയലുകളി��ം ഭരണാനുമതിയുെട പകര്�്സൂ�ി�ി�ി�.

മസ്ടര് േറാള് 

 പരിേശാധി� 4ഫയലുകളിലുംഅവിദഗ്ധ,വിദഗ്ധ െതാഴിലാളികള�െട മസ്ടര് 
േറാള�കള് സൂ�ി�ി���്.

 ബിഡിഒ,െസ�ക�റി,മസ്ടര് േറാള് പരിേശാധി� ഉേദ�ാഗ�ന് ,േമററ് എ�ിവരുെട
ഒ�് ,സീല് എ�ിവ ഉള്െ�ടു�ിയി���്.

 തവനൂര് പ�ായ�ുകളിെല മസ്ടര് േറാള�കളില് എംബു�് ന�ര്,
�പവര്�ി െചയ്തതീയതിഎ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���്.

 െതാഴിലാളികള�െടഹാജര് വിവര�ള് ,ഒ�്,ഒരു ദിവസെ�േവതനം,ആെക
േവതനം,പണിയായുധ�ള�െട വാടകഎ�ിവകൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയി���്.

 തവനൂര് പ�ായ�ില് ആയുധ�ള് മൂര്�കൂ���തിനു�വാടക
െതാഴിലാളികള്�് െകാടു�തായി ഫയലുകളില് േരഖെ�ടു�ിയതായി ക�ി�.

 െസ�ക�റി,ബിഡി ഒഎ�ിവര് ഒ�ിേനാെടാ�ം തീയതി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.



*** െചറുകിട നാമമാ�തകർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ ഭൂവികസന �പവർ�ികൾ( IF/371558)എ�

ഫയലിൽ മ�് േറാളിൽ െവ�ി തിരു�ലുകൾകാണാൻസാധി�� .***

േവജ് ലി�്

 പരിേശാധി� 4 ഫയലുകളിലും മ�ർ േറാൾ �പകാരമു� ഉ� േവജ് ലി�്

സൂ�ി�ി���്

 ഫയലുകളില് എംഐഎസ് ഇല് നി�ുംഉ� േവജ് ലി�്ആണ്സൂ�ി�ി���ത്.

 അവിദഗ്ധ,വിദഗ്�/അര്�വിദഗ്ദ്ഹെതാഴിലാളികള�െട േവജ് ലി��കള് �പേത�കം
സൂ�ി�ി���്

എഫ്.ടി.ഒ

 പരിേശാധി� 4ഫയലുകളലും എഫ്.ടി.ഒ കാണാൻസാധി��.

 സാധനഘടക�ള് ഉ�വര്�ുകളില് എഫ് ടി ഒ കൃത�മായി സൂ�ി�ി���ത്.

ഡിമാന് ഡ് േഫാം

 പരിേശാധി� 4 ഫയലുകളിൽ 3ഫയലുകളിലും (IF/371558,IF/368175,IC/320522)

എഴുതിത�ാറാ�ിയ െതാഴില് ആവശ�െ���െകാ�ു� �ഗൂ�്അേപ�

കാണുവാൻസാധി��.

 ഇതില് െതാഴിലാളികള�െട േപര് ,െതാഴില്കാര്ഡ് ന�ര് എ�ിവ മാ�തമാണ്
േരഖെ�ടുതിയിരിയ്�ു�ത്.

 വര്�് ഫയലില് ഉള്െ�ടു�ിയി���അേപ�േഫാമില് പ�ായ�ില് നി�ും

ൈക��ിയ മറുപടി രസീ�് ഒരു �പവൃ�ിയുെടഫയലിൽ(IF/368175) മാ�തമാണ്

േചര്�ി���ത്.

 �ഗൂപ് അേപ�യില് െതാഴിലാളികള�െട ഒ�്,തീയതി,ആവശ�െ��ിരി�ു�
െതാഴില് ദിന�ള് എ�ിവെയാ�ുംതെ� േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.



വര്�് അേ�ാെകഷന് േഫാം

 പരിേശാധി� 3വര്�് ഫയലുകളിലും വര്�് അേ�ാേ�ഷന് േഫാം

സൂ�ി�ി���്.അേപ�ി� െതാഴിലാളികള�െട േപര്,െതാഴില് അനുവദി�

തീയതി ,കാലയളവ് എ�ിവകൃത�മായി േചര്�ി���്.

മസ്റര്േറാള് മൂവ്െമ� ് �ിപ്/ഫയല് �ടാ�ിംഗ് േഫാം

 തവനൂര് �ഗാമ പ�ായ�ിെലപരിേശാധി� 4വര്�് ഫയലുകളിലുo മ�ർ േറാള്

മൂപ് െമ� ് �ിപ് സൂ�ി�ി���്..

 ഇതില് മസ്ടര് േറാള് ന�ര് ,ആരംഭി� തീയതി,അവസാനി� തീയതി,എംഐ
എസില് വിഅര്�ള് േരഖ�്ടു�ിയതീയതി ,എഫ് ടി ഒ ഫ�്
സിേ��റി,െസ��് സിേ��റി തീയതികള് േരഖെ�ടു�ിയി���്.

 �പവൃ�ിയുെടഅളവ് സംബ�ി� വിവര�ള് േരഖെ�ടു�ിയതീയതികള് ചില

�ി��കളിൽ ഉള്െ�ടു�ിയി�ി�.

െമ�ീരിയല് സംബ�ി� വിവര�ള് 

 െകാേ�ഷന് വിളി�തിെ� േരഖകള് ,കംപാര�ീവ് െ�െമ�റ്് ,പര് േ�സ് 
ഓര് ഡര് എ�ിവെയാ�ുംതെ�ഫയലുകളില് കാണുവാന് സാധി�ി�.

 േബാര് ഡിന് െറബി��കള് ഫയലില് സൂ�ി�ി�ി�.

സംേയാജിത �പവൃ�ികെളസംബ�ി� വിവര�ള്

ഈകാലയളവിൽ പരിേശാധി� 4 �പവൃ�ികളിലുംസംേയാജിത �പവൃ�ികെളാ�ും

നട�തായി കാണാൻസാധി�ി�..



�പവൃ�ി പൂര്�ീകരണസാ��പ�തം

 പരിേശാധി� ഫയലുകളില് പൂര്�ീകരി� 4വര്�ുകളില് �പവൃ�ി
പൂര്�ീകരണസാ��പ�തം ഉള്െ�ടുതിയി���്ന്കിലും േരഖെ�ടു�ിയി���

വിവര�ള് അപൂര്�മാണ്.

 �പവ��ി പൂർ�ികരി� തി�തി, േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ിയതി�തി, െസർ�ിൈഫ

െചയ്ത വ��ിയുെട വിവര�ൾകാണാൻസാധി�ി�.കൂടാെതബ�െ��

ഉേ��ാഗ�രുെട ഒ�് കാണാൻസാധി�ി�.

എംബു�് 

 പരിേശാധി� ഫയലുകളില് എ�ാം തെ�എംബു�് ഉള്െ�ടു�ിയി���്.

 എംബു�ില് �പവൃ�ിയുെട േപര്,എംബു�് ന�ര് ,േപജ്

ന�ര് ,ഓവര് സീയര് ,അെ�കഡി�് എന് ജിനീയര് എ�ിവരുെട ഒ�്,സീല്

എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���്,തീയതി േരഖെപടു�ിയി�ി�

 എംബു�് െസെ�ക�റി സര്�ിൈഫ െചയ്തു ഒ�്,സീല് എ�ിവ

േരഖെ�ടു�ിയി���്എ�ാൽതി�തി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

 �പീ െമഷര് െമ�് ,എഎസ് ,ടി എസ് ന�ര് ,മാസ്റര് േറാള് ന�ര് എ�ിവ

േരഖെ�ടു�ിയി���്.

 അട�ല് തുക,യഥാര്�െചലവ് എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���്.

 പരിേശാധി� 4ഫയലുകളിലും േബാർഡിനു െചലവായതുക േരഖെ�ടു�ിയി���്.

േഫാേ�ാ�ഗാഫ് 

 പരിേശാധി� 4ഫയലുകളിലും �പവൃ�ിയുെട വിവിധഘ��ളിലു�

േഫാേ�ാ�ഗാഫ് കാണുവാന് സാധി�ി�ി�.



ജിേയാ ടാ�്ഡ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ് 

 പരിേശാധി� ഫയലുകളിേലാ�ുംതെ�ജിേയാ ടാ�്ഡ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ് 
ഉള് െ�ടു�ിയി�ി�.

ൈസ�് ഡയറി

 പരിേശാധി� �പവൃ�ികള�െട 4ഫയലുകളിൽ 3ഫയലുകളിലും

(IC/320522,IF/371558,IF/368175)ൈസ�് ഡയറി സൂ�ി�ി���്.

 �പവൃ�ിയുെട േപര്,േകാഡ്,ആരംഭി� തീയതി,അവസാനി� തീയതി,അട�ല് 
തുക,യഥാര്�െചലവ്,െച�് ലിസ്റ്,�പവൃ�ി ആരംഭ മീ�ി�ിെ�
വിവര�ള് ,െതാഴിലാളികള�െടസാ��പ�തം,വിജിെലന്സ്ആ�് േമാനി�രിം�്
ക�ി�ിയുെട വിവര�ള് ,സ�ര്ശകകുറി�് എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���്.

 പണിയായുധതിെ�വാടകസംബ�ി� വിവര�ള് ,�പവൃ�ി�ലെ�

െസൗകര��ള് ,ചികില്സെചലവ് സംബ�ി� വിവര�ള് എ�ിവ
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

കെ��ലുകള് 

 ജനകീയഎ�ിേമ�് ഒരു ഫയലിൽ മാ�തമാണ്കെ��ാൻ

കഴി�ത്.(IF/368175))മാ�തമ� മ�ര് േറാള�കളില  ് എംബു�ിെ� ന�രുകള് 

േരഖെ�ടു�ിയാതായും കാണാന് കഴി�ി���്.ഇത് മാതൃകാപരമായ ഒരു �പവര് 
�ിയാണ .്

 െചറുകിട നാമമാ�ത കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�് ,ജലസംര�ണം,,�പവൃ�ി നട�

�ല�ള�െട വിവര�ള് കൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയി�ി� ഇതുമൂലംഫീൽഡ് പരിേശാധന

സമയ�് �പവൃ�ി നട��ലംകെ��ു�തിനു വളെരയധികം ബു�ിമു��കൾ

േനരിേട�ി വ�ു.

 �പവര്�ി നട�ു��ല�ള�െട �പേത�കി�് െചറുകിട നാമമാ�ത കർഷകരുെട േപരു

വിവര�ള് കൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. ഭൂവുടമകള�െട കരമട� രസീത് കാണാന് 
കഴി�ി��മി� .

 കിണർ നിർ�ാണം മാധവി( IF/338487)) എ� �പവര്�ിയിൽ േരഖെ�ടു�ാ� മ�ര്



േറാള�കൾ കാണാൻ സാധി��. മ�ർ േറാൾ ന�ർ 13082,13083,13084 എ�ീ

മ�േറാള�കളാണ്കാൻസൽ െചയ്തതായി ക�ത്.

 െചറുകിട നാമമാ�ത കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ ഭൂവികസന �പവൃ�ികൾ എ�

�പവൃ�ിയുെട ഫയൽ പരിേശാധി�േ�ാൾ മ�ർ േറാൾ ന�ർ 10500,10501 േടാ�ൽ

അ�ൻ � സ്, േടാ�ൽ കാഷ് േപെമ� ് എ�ിവയിെലാെ� െവ�ി�ിരു�ലുകൾ

കാണാൻ സാധി��. മാ�തമ� ഹാജർ �പകാരമു� െമാ�ം േവതനവും െത�ായി�ാണ്

േരഖെ�ടു�ിയി��ളളത്.

CIB െയകുറി���വിവര�ള് 

 പ�തിയുെട നട�ി�ിെ� സുതാര�ത ഉറ�് വരു�ു�തിന് േവ�ി െതാഴിലുറ�ില  ്

�ാപി�ാറു� സി�ിസണ  ് ഇന്ഫര് േമഷന് േബാര്ഡ് എ�ാ �ല�ളിലും

കാണാന് കഴി�ി�.എ�ാല  ് അതിനു� െചലവുകള് വ�തായി എ�ിേമ�് ,എം
ബു�് എ�ിവയില  ് നി�ും മന�ിലാ�ാനും കഴി� .ുപരിേശാധി� 4�പവൃ�ികളില  ്

2�ല�്( െചറുകിട നാമമാ�ത കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ� ,് ജലസംര�ണം, െചറുകിട

നാമമാ�ത കർഷകരുെട മ�ിൽ ഭൂവികസന�പവൃ�ികൾ) മാ�തമാണ് സി�ിസണ  ്

ഇന്ഫര്േമഷന് േബാര്ഡ് കാണാന് കഴി�ി���ത്.അതിൽ ഒരു േബാർഡ് �പവ��ി

�ല�� �ാപി�ിരി�ു�ത്.എ.പി.എൽ വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ�ടു� �പവൃ�ി�്

പകരം BPL വർ�് നട��ല�ാണ് േബാർഡ് കാണാൻ കഴി�ത്. ഇത് െത�ായ ഒരു

കാര�മായി�ാണ് േസാഷ�ൽഓഡി�് ടീമിന് മന�ിലാ�ാൻസാധി�ത്.

അവകാശ നിേഷധ�ള് 

പണിയായുധ�ള�െട മൂർ� കൂ���തിനു� പണം

തവനൂർ പ�ായ�ിൽ ആയുധ�ൾ െതാഴിലാളികൾ�് ലഭ�മാ�ു�ു�് എ�ാൽ ഇത്

വർഷ�ൾ�ു മുൻപ് നൽകിയതാണ് മൂർ�എ�ാം േപായി കഴി�ിരി�ു� .ു.. മൂർ�

കൂ���തിന് ആവശ�മായ പണം പ�ായ�ിൽ നി�ും ലഭ�മാകു�ി�... മൂർ� ഇ�ാ�

ആയുധ�ള�ം ഉപേയാഗി�ു�തിലൂെട കൃത�മായ സമയ�് െതാഴിൽ നട�ുേപാകാെത

വരു� .ു..അതുെകാ�ുതെ� ചില ആയുധ�ൾ സ��ം വീ�ിൽ നി�ും െകാ�ുവരു�



വരു�് അവർ�് ആദ�െമാെ� ഷാർ�സിംഗ് ചാർജ് ലഭ�മാ�ിയിരു�ു എ�്അറിയി��.

എ�ാൽ നിലവിൽ ഷാർ� നിംഗ് ചാർജ് ഒ�ും ഈടാ�ു�തായി മ� േറാളിൽ

േരഖെ�ടു�ിയതായി ക�ി�.

െതാഴിൽ�ലെ�സൗകര��ൾ

�പവർ�ി �ല�് അ�പതീ�ിതമായി എെ��ിലും അപകട�ൾ ഉ�ായാൽ �പഥമ ശു�ശൂഷ

നൽകാൻ ഉ� സംവിധാനമായ ഫ�് എയ്ഡ് േബാക്സ് പ�ായ�ിൽ നി�ും

ലഭ�മായി�ി�...നിലവിൽ �പഥമ ശു�ശൂഷകി�് ഇ�ാ�അവ�യാണ്

െതാഴിൽ �ല�് വി�ശമി�ാനു� തണൽ ഒരു�ു�തിനു� പ�ൽ കാണാൻ കഴി�ി�.
മാ�തമ� കുടിെവ� സൗകര�െമാരു�ു�തിന് കൃത�മായ ഒരു രീതിയി� എ�ാണ് മന�ിലാ�ാൻ

കഴി�ത് ചില ദിവസ�ളിൽ െതാഴിലാളികൾ െകാ�ുവരും ചില ദിവസ�ളിൽ വീ��ടമയിൽ നി�ും

ലഭി�ും. മ�� ചിലേ�ാൾ െതാഴിലിട�ളിൽ െതാഴിലാളികൾ ചൂടാ�ി എടു�ും എ�ാണ് കുടിെവ�

സൗകര�െ� പ�ി െതാഴിലാളികൾ പറ�ത്.അവർ�് ലഭ�മായി��� ബൂ�്സ് വളെര

ഭാരേമറിയതുംകൂടാെത മഴ�ാല�് െവ�ം ഇറ�ിയ അവരുെട കാലുകളിൽ അലർജി

ഉ�ാകു�തായി അറിയാൻ കഴി�ു അതുെകാ�ുതെ� അവർ അ�ര�ിലു� ബൂ�്സ്

ഒഴിവാ�ി ചാ�ുകള�ം കവരുകള�ം ആണ് കാലിൽ െക�ിയിരി�ു�ത്. മാ�തമ� ചളിയിലും മ��ം

പണിെയടു�ുേ�ാൾ ക�ിലുപേയാഗി�ാനു� ക��റയും ലഭ�മായി�ി�. മഴയ�ും െവയില�ും

പണിെയടു�ുേ�ാൾ ടാർേപാളിൻ ഷീ�് അത�ാവിശ�മാണ .്െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട വാര്ഷിക

മാ�ര് സര്�ുലറിെല അധ�ായം 8- 8.2 �പകാരം �പവര് �ി .�ല�് േവ�തായ അടി�ാന

സൗകര��ള�െട ലംഘനമാണ്ഇത് സൂചി�ി�ു�ത്.

വിജിലന്സ് & േമാണി�റിംഗ് ക��ി

പരിേശാധി� 4ഫയലുകളില 3 ഫയലുകളിലാണ  ്ൈസ�് ഡയറി ഉ�ായിരു�ത്.ഇവയില  ് എ�ാം

തെ� വിജിലന് സ് & േമാണി�റിംഗ് ക��ിയിെല അംഗ�ള് ഒ�് േരഖെ�ടു�ിയി���്.െതാഴിൽ

തുട�ു�തിനു മു�് വിഎംസിഅംഗ�ൾവരികയും ഒ�് േരഖെ�ടു�ുകയും െച���ുെ��് േമ�്

അറിയി��.. �പവർ�ന േയാഗ�മായ വി എംസിഅംഗ�ളാണ് ഉ�ത്



നിരീ�ണ�ള് 

േമ�്മാെരസംബ�ി���നിരീ�ണ�ള് 

 പ�തിയുെട നട�ി�ിന് േമല  ് േനാ�ം വഹി�ു� 7 േമ�് മാരാണ് (പ�ിനി, ബി�ു,

വ�ല, കുമാരി, ല�്മി, േശാഭന, കൗസല�) ഉ�ത്. നിലവിൽ േമൽേനാ�ം വഹി�ു�

േമ�് ബി�ു കഴിവു� ആളായാണ് ഇവെര��ി മന�ിലാ�ാന് കഴി�ത്.ആവശ�മായ

പരിശീലന�ള�ം പി�ുണയും നല  ് കിയാല  ് ഇവരുെട േസവനം വാര്ഡിെല

െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട നട�ി�ിന് വലിയ മുതല  ് �ൂ�ായിരി�ും. െതാഴിലുറ�് 
നിയമം, പരി�ിതി സംര�ണം, നീര് �ടാതിഷ്ടിത വികസനസമീപനം എ�ിവയില  ്
േമ�്മാര് �് �പാഥമികമായ പരി�ാനം ഉ�ാവു�ത് വാര്ഡിെന

സംബ�ി�ിടേ�ാളം ഏെറ ഗുണകരമായിരി�ും

െതാഴില  ് കാര്ഡ് സംബ�ി���നിരീ�ണ�ള് 

വീടുവീടാ�രം കയറിയിറ�ി െതാഴിലാളികള�െട െതാഴില  ് കാര്ഡും അവരുെട ബാ�്

പാ�്ബു�ും പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയിരു�ു. ഇതില  ് നി�ും മന�ിലാ�ാന് 

കഴി�തനുസരി�് െതാഴിൽ െച��� ദിവസ�ളിെല അ�ൻഡൻസ് വളെര കൃത�മായി

സൂ�ി�ി���്.െതാഴിൽ കാർഡിൽ സൂ�ി�ി��� േഫാേ�ാ സ��ം െചലവിലാണ്

വാ�ി�ി���ത്,ഈ വകയിൽ ഒരാൾ�് 100 രൂപ െചലവു വ�തായാണ് അറിയാൻ കഴി�ത്.

അവസാനമായി 08/07/2019 നാണ് േവതനം കി�ിയി���െത�ും, 20/11/2019 വെര 3 മാസ�ിനു

അധികമായി േവതനം ലഭി�ി�ിെ��ും അറിയാൻ കഴി�ു ആയതിനാൽ െതാഴിലാളികൾ�്

യഥാസമയം േവതനം ലഭി�ിെ��ിൽ നഷ്ടപരിഹാരം(േവതന തുകയുെട 0.05%)കി�ാനു�

അവകാശമു�്.

മ�ര്േറാള് മൂവ്െമ� ്, �പവര്�ിയുെട നട�ി�് .

വാര്ഡിെല െതാഴിലുറ�് �പവര്�ന�ള് നിരീ�ി�േ�ാള് മന�ിലാ�ാന് കഴി�ത്

�പകാരം �പി� ് െചയ്ത മ�ര്േറാള് �പവര്�ി �ലെ��ി�ു�ത് േമ�് തെ�യാണ .്.

മ�ർേറാൾ �പിൻറ് െചയ്ത േകാ�ി െകാ�ുവരു�തിനും തിരി�� െകാ�ു േപാകു�തിനു യാ�ത

ചിലവ് ഏെറ ബു�ിമു��� കാര�മാെണ�് േമ�ിൽ നി�ും അറിയാൻ സാധി��. കൂടാെത ഇതിനു�

യാ�ത ചിലവ് ലഭി�ാനു� സാധ�തെയ കുറി��ം േമ�് േചാദി��. മ�ർ േറാൾ െകാ�് േപാവു�തും

തിരി�� െകാ�ുവരു�തും പ�ായ�ിെല െതാഴിലുറ�� ഉേ��ാഗ�രുെട ഉ�രവാദി�മാണ .്



�പവൃ�ികള�െട െതരെ�ടു�് സംബ�ി���നിരീ�ണ�ള് .

ഈ കാലയളവിൽ വ��ിഗത ആസ്തികള് സൃഷ്ടി�ു�തിന് േവ�ിയു� �പവര് 

�ന�ളില  ് ഗുണേഭാ�ാ�െള െതരെ�ടു�ുേ�ാള് മുൻഗനണ വിഭാഗ�ള്�ാണ  ്ഉയര്�

പരിഗണന നല്കിയതായി കാണാന് കഴി�ത്,പിേ�ാ� വിഭാ�ള�ം ഉൾെ��തായി കാണാൻ

കഴി� .ു െചറുകിട കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�് ജല സംര�ണം, െചറുകിട കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ

ഭൂവികസന �പവ�ികൾ എ� �പവൃ�ികൾ എപിഎൽ വിഭാഗ�ളിൽ ഉൾെ�ടു�വയാെണ�ിലും

സ�ർശി� 30 വിടുകളിൽ 19എ.പി.എൽ വീടുകള�ം 11ബി.പി.എൽ വീടുകള�ം ഉൾെ�ടു�ു.ഏെറയും

പാട�ിെ� അടു�ുകിട�ു� �ലമായതിനാൽ െവ�ം െക�ി നിൽ�ു�ു അത് വലിെയാരു

�പശ്നമായതിനാൽകുഴികൾ പലതും മ�് മൂടിയ�ിതിയിലാണ്കാണെ��ത്.

പ�തി�പവര് �ന�ള് സംബ�ി� �ല പരിേശാധനയില് മന�ിലാ�ാന് 
കഴി�കാര��ള് .

വ��ിഗത ഗുണേഭാ�ാ�ള് വരു� �പവൃ�ികള് �് െപാതുേവ ഉയര് � ഗുണനിലവാരം

കാണാന് കഴി� .ു മാ�തമ� ഗുണേഭാ�ൃവിഹിതം കൂടി െചലവഴി�് ഇ�രം ആസ്തികള് 
െമ�െ�ടു�ാന് �ശമി�ി���്. ഭൂവികസന �പവര് �ന�ള് പല േപരുകളിലായി���

പ�തികളായി�ാണ് നട�ില  ് വരു�ു�ത്. െചറുകിട നാമമാ�ത കര് ഷകരുെട ഭൂമിയില  ് മ�്

ജല സംര�ണം, ദുര് ബല വിഭാഗ�ള�െട ഭൂമിയിെല മ�് ജല സംര�ണ �പവര് �ന�ള് ,
തരിശ് ഭൂമി കൃഷി േയാഗ�മാ�ല  ് എ�ി�െനയു� പ�തികള് െ��ാം സമാന സ�ഭാവമു�

�പവര്�ികളാണ .്

 െചറുകിട നാമമാ�ത കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ� ,് ജലസംര�ണം എ� �പവൃ�ിയിൽ 30

വീടുകൾ സ�ർശി��.ഈ �പവർ�ന�ള�െട എ�ിേമ�് �പകാരമു� �പവൃ�ികള�മ�

നട�ിരി�ു�ത് കാരണംഎ�ിേമ�ിൽ കാണി�ി��� േ�ാൺബ�്,ൈജവ േവലി,എർ�്

ബ�്,കുഴികൾഎ�ിവ വളെര കുറ�� മാ�തേമ നിർ�ി�തായി കാണാൻ

സാധി�ത്.േവ�്�ുഴികളാണ് സ�ർശി� �ല�ളിെല�ാം കാണാൻ സാധി�ത് പ��റി

കുഴികളിെല�ാം തെ� വാഴ, േചന, േച�് എ�ി�ിെനയു� കാര്ഷികവിളകള് 

ന�ിരി�ു�തായും കാണാന് കഴി� .ു

 എ�ാ �ല�ളിലും ഒേര സ�ഭാവമു� �പവൃ�ികള് നട�ിരി�ു�തിനാല  ് ഒരു

പുരയിട�ില് നട�ി��� �പവൃ�ി ഏത് പ�തിയുെട ഭാഗമായു�താണ് എ�്

മന�ിലാ�ാന് പ�ാ� അവ�യാണു�ത്. േമ�ിനുേപാലും ഇത്



മന�ിലാ�ിെയടു�ാന് പ���ി�. മാ�തമ�ഓഫീസിെല �പസ്തുത �പവൃ�ികള�െട വര്�് 
ഫയല  ് പരിേശാധി�േ�ാള് വ��ിഗത ഗുണേഭാ�ാ�െള തിരി�റിയാനു�

യാെതാരുവിധ േരഖകള�ം കാണാനും കഴി�ി�.പ��റികുഴികള�െട എ�െമടു�ാന് 

േപാലും പ�ാ� രീതിയില  ് കുഴികളില  ് വാഴകള�ം, േച�്, േചന എ�ിവയും ന�്

േപായി���്, േവ�് കുഴികൾപലതും മ��ം േവ��ം മൂടെ�� �ിതിയിലാണ .്ഇ�ര�ിൽ

സ�കാര� വ��ികള�െട ഭുമിയില  ് �പവര്�ികള് നട�ുേ�ാള് ഉടമ�രും കൂടി

പണി�ിറ�ണംഎ�് നിയമമുെ��ിലും പലയിട�ുംഅത് സംഭവി�ു�ി�. .

 എ�ിേമ�് �പകാരം െചറുകിട നാമമാ�ത കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�് ജല സംര�ണണം,

െചറുകിട കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ ഭൂവികസന �പവൃ�ികൾ എ� �പവർ�ികളിൽ 160

എർ�് ബ�ുകൾ�് 99.19 രൂപവീതം 16068.78 രൂപയാണ ,്37 ൈജവ േവലി�് 8.13

രൂപവീതം 300.81 രൂപയാണ .് ഒരു �പവൃ�ിയിൽ258 കുഴി�് 108.50 രൂപവീതം 27993

രൂപയും അടു� �പവൃ�ിയിൽ 233 കുഴി�് 169.38 രൂപവീതം 39465.54 രൂപയാണ .് ഒരു

�പവൃ�ിയിൽ13 േ�ാൺ ബ�്കൾ �് 101.07 രൂപവീതം 1313.91 രൂപയും അടു�

�പവൃ�ിയിൽ 15േ�ാൺബ�്കൾ�് 989.15 രൂപവീതം 14837.25 രൂപയുമാണ്

വകയിരിതിയിരി�ു�ത്. എ�ാൽ ഫീൽഡ് സ�ർശന സമയ�് 15 എർ�് ബ�ുകൾ�്

99.19 രൂപ വീതം 1487.85രൂപയും 210കുഴികൾ�് (േവ�്കുഴി,പ��റികുഴി)169.38രൂപ

വീതം 35569.8രൂപയും 2 ൈജവേവലി�് 8.13 രൂപ വീതം 16.26 രൂപയും ആണ് കാണാൻ

സാധി�ത്.

 ഒേര സ�ഭാവമു� ര�് �പവൃ�ികൾ ഒേര സമയം നട�തിനാലും �പവൃ�ികെള�ുറി���

വിശദമായ വിവര�ൾ(േപര്,േമൽവിലാസം)അതാത് ഫയലിൽ സൂ�ി�ാ�തിനാൽ

സ�ർശി� വീടുകൾ, �ല�ൾ എ�ിവ ഏത് �പവൃ�ിയുെട േപരിൽ ഉൾെ����ണെമ�്

അറിയാൻ സാധി�ു�ി�. മാ�തമ� ഓേരാ ഫയലിലും എം.ബു�ിൽ കുഴികൾ�ും മ��ം

വ�ത�� രൂപയാണ് കാണി�ിരി�ു�ത് ആയതിനാൽ ധനനഷ്ടം കണ�ാ�ാൻ പ�ാ�

അവ�യാണ് നിലവിലു�ത്.

 �പവൃ�ി �ലം സ�ർശി�േ�ാൾ 2 �പവൃ�ികളിലും CIB േബാർഡ് �പി�തായി കാണാൻ

കഴി� .ുഎ�ാൽ ഒരു �പവൃ�ിയിൽ,�പവൃ�ി നട� �ല�� CIB കാണാൻ

സാധി�ത്.പകരം BPL വർ�് നട�ി��� �ല�ാണ് േബാർഡ് �ാപി�ി���ത്..

െചറുകിട കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�് ജലസംര�ണം എ� �പവൃ�ികൾ എ.പി.എൽ

വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ�ടു�വയാണ .്



 കിണർ നിർമാണം മാധവി കിണർ വളെര ഗുണ നിലവാരം പുലർ�ു�താണ .്.

െതാഴിലിനുേവ�ി െചലവഴി� തുക ലഭി�� എ�ാണ് അറിയാൻ കഴി�ത്. മാധവി

പണിെയടു�ി���്,ബാ�ിയു� ആള�കെള ഇവർ കൂലി�് െവ�ി�ാണ് കിണർ പണി

പൂർ�ീകരി�ു�ത്. �പവ��ി �ല�് സി.ഐ.ബി േബാർഡ് കാണാൻ കഴി�ി�ി�.എം

ബു�് �പകാരം 3000 രൂപ വകവരു�ിയി���്. ഇത് സർ�ാരിനു വരു� ധനനഷ്ടമായാണ്

കണ�ാ�െ�ടു�ത്.

 പ�്ഹൗസ് കനാലിൽ നി�ും കൃഷിയിട�ളിേല�് ഉ� മുഴുവൻ ഉപ േതാടുകള�െട

പുനരു�ാരണം �പവൃ�ി �ലം സ�ർശി�േ�ാൾ കാടുമൂടിയ നിലയിലാണ് കാണാൻ

സാധി�ത്. �പവൃ�ി �ല�് സി.ഐ ബി േബാർഡ് കാണാൻ സാധി�ി�. എം. ബു�ിൽ

3000 രൂപ േബാർഡിനു േവ�ി വകവരു�ിയി���്. ഇത് സർ�ാരിനു വരു�

ധനനഷ്ടമായാണ്കണ�ാ�െ�ടു�ത്.

�പവര്�ികള�െട ഗുണേമ�സംബ�ി���നിരീ�ണ�ള് 

െചറുകിട നാമമാ�ത കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ� ,് ജലസംര�ണം, െചറുകിട നാമമാ�ത കർഷകരുെട

ഭൂമിയിൽ ഭൂവികസന �പവൃ�ികൾ എ� �പവൃ�ിയിൽ എ�ിേമ�് �പകാരമു� �പവൃ�ികള�

കാണാൻ സാധി�ത്. പിെ�യു� ര�് �പവ��ികളിലും എ�ിേമ�ില  ് പറയും �പകാരംതെ�യാണ്

�പവര്�ികൾ നട�ി���ത്.എ�ിേമ�ിൽ പറയു� �പകാരം തെ�യാണ് അളവുകൾ

േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�െത�ും,േവ�് കുഴി,ക�ൂസ് കു�്, െവജ് പി� ,് െറയിൻപി�് എ�ിവെയ�ാം

അളവനുസരി�് തെ�യാണ് െചയ്തിരി�ു�െത�ാണ് െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും അറിയാൻ

കഴി�ത് പേ� കുഴികളിെല�ാം മ��ം േവ��ം നിറ�ു കിട�ു�തിനാൽ അളവുകൾ

േരഖെ�ടു�ാൻകഴിയാ�അവ�യാണ .്

െമ�ീരിയൽവർ�്സംബ�ി���നിരീ�ണ�ൾ

എ�ാ വർ�ുകളിലും സാധന ഖടകം എ�ിേമ�് �പകാരം ഉ�്.എ�ാൽ േ�പാക��ർെമ�  ്ക��ികെള

ഒരു ഫയലിൽ േപാലും കാണാൻ കഴി�ി�.മാ�തമ� MIS �പകാരം കാേണ� ബി��കൾ ഫയലിൽ

കാണാൻകഴി�ി�.



സംേയാജിത പ�തികൾസംബ�ി� നിരീ�ണ�ൾ

േരഖകൾ �പകാരം സംേയാജിത പ�തികൾ േസാഷ�ൽ ഓഡി�് കാലയളവിൽ ഒ�ും തെ�

നട�തായി കാണാൻകഴി�ി�ി�.

പുതിയ �പവർ�ികൾ ഏെ�ടു�ു�ത് സംബ�ി��� േസാഷ�ൽ ഓഡി�് യൂണി�ിെ�

അഭി�പായ�ൾ/നിരീ�ണ�ൾ

കാലാവ�ാ വ�തിയാന�ിന് െറ െകടുതികൾ ധാരാളം നിശബ്ദമായി �പതിഫലി�ു� ഒരു

വാർഡാണ് കടകേ�രി വാർഡിെല െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട െപാതു സ�ഭാവ�ിൽ തെ� ഇത്

�പതിഫലി�ു�ു�്. കിണറുകൾ അവയ്�ു� ആൾമറകൾ, േതാടുകള�െട പുനരു�ാരണം

എ�ിവെയ�ാം ഇതിനു� ഉദാഹരണമാണ .് ആസ�മായ ഒരു ജല ദാരി�ദ��ിന് സൂചക�ളാണ്
ഇത്. കാലാവ�ാ മാ��ിന് �പതിേരാധി�ാൻ ത� രീതിയിലു� പ�തികൾ കെ��ി നട�ിൽ

വരു�ു�ത് വാർഡിന് ഗുണകരമായിരി�ും. വാർഡിൽ ലഭ�മായ �ല�ളിെല�ാം പ��്

വളർ�ിെയടു�് ചൂട് നിയ��ി�ാൻ �ശമി�ു�ത് ഗുണകരമായിരി�ും. െപാതുവായ

ഉപേയാഗ�ൾ�് ലഭ�മായ രീതിയിലു� കുള�ള�െട നവീകരണം,േറാഡരികുകളിൽ

തണൽമര�ള�ം ഫലവൃ��ള�ം ന��വളർ�ി വഴിയാ�ത�ാർ�ും തേ�ശീയർ �ും കുളിർ�യും

നാടിന് േപാഷകസ��തയും ഉറ��വരു�ു� രീതിയിൽ പ�തികൾആവിഷ്കരി�ാവു�താണ .്

ഓഡി�് ടീം

1.സ�ാതി .െക .െക(കു�ി��റം േ�ാ�്)

2.�ശുതി . പി(െപാ�ാനി േ�ാ�്)

3.ആതിര . െക.സി (െപാ�ാനി േ�ാ�്)



െതാഴിലാളികൾഎഴുതി��പരാതി



െചറുകിട നാമമാ�ത കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�്ജലസംര�ണംസ�ർശി� വീടുകൾ





മ�േറാളിൽൾക�െവ�ിതിരു�ലുകൾ



േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ തീരുമാന�ൾ .

തവനൂർ �ഗാമപ�ായ�ിെല നാലാംവാർഡ് കടക�രി േനാർ�് മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ

െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽഓേരാആറുമാസം കൂടുേ�ാഴും നടേ��േസാഷ�ൽഓഡി�്

�ഗാമസഭയുെട ഭാഗമായു�വാർഡിെലആദ� േസാഷ�ൽഓഡി�്�ഗാമസഭ23/11/2019ശനിയാഴ്ച

കടകേ�രി മ�ദസയിൽ െവ�് രാവിെല 10. 30 മണി�് േചർ�ു െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളികൾ,വാർഡ്

െമ�ർസുൈബദ പി,പാടേശഖരസമിതിഅംഗ�ൾനിലവിൽ വാർഡിൽ �പവർ�ി�ു�

വിജിലൻസ്ആൻഡ് േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ിഅംഗ�ൾ േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ

സായ �ശുതി,ആതിര,സ�ാതി എ�ിവർ �ഗാമസഭയിൽ പെ�ടു�ു 36േപരുെട സജീവപ�ാളി�ം

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭയിൽ ഉ�ായിരു�ു.െതാഴിലുറ�� വിഭാഗം ഉേദ�ാഗ�ൻഓവർസീയർ

അബ്ദുൽ റഹിം .ഇ.വി എ�ിവരും േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭയിൽ പെ�ടു�ു.കഴി�

സാ��ികവർഷം( 2018- 19) 100െതാഴിൽ ദിന�ൾപൂർ�ീകരി�അ�ാള�അ�എ�

െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളിെയ �ഗാമസഭയുെട സ�തേ�ാെടഅധ���ാനേ��്

െതരെ�ടു�ു.തുടർ�് അധ��യുെടഅനുവാദേ�ാെട വാർഡ് െമ�ർ �ശീമതി പി.സുൈബദ

സ�ാഗത �പസംഗം നട�ി.അതിനുേശഷം റിേസാഴ്സ്ആതിര �പതി�

െചാ�ിെ�ാടു�ു.അതിനുേശഷം േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ െയകുറി�് വിശദമായി

െതാഴിലാളികൾ�് മന�ിലാ�ിെ�ാടു�ു. പി�ീട് റിേസാഴ്സനായ �ശുതി റിേ�ാർ�്അവതരി�ി��

വിശദമായ ചർ� നട�ുകയും െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളികൾ,ജന�പതിനിധികൾ,പാടേശഖരസമിതി

അംഗ�ൾ,െതാഴിലുറ�് വിഭാഗം ഉേദ�ാഗ�ൻ,എ�ിവർസജീവമായി ചർ�യിൽ

പെ�ടു�ു.െതാഴിലിട�ളിൽ െതാഴിലാളികൾ�്ആവശ�മായ �പഥമശു�ശൂഷകി� ,്സുര�ാ

ഉപകരണ�ൾ,തണൽനൽകു�തിന്ആവശ�മായ ടാർേപാളിൻഷീ�് എ�ിവ ഒരു�ി

െകാടു�ു�തിെന�ുറി��ം െതാഴിലാളികൾ�്ആവശ�മായ ചികി�സൗകര��ൾ ഒരു�ി

െകാടു�ു�തിെന�ുറി��ം ആസ്തി നിർ�ി�ു��പവർ�ി െചേ��തിെ�ആവശ�കതെയ

കുറി��ം ചർ� െചയ്തു.ജനകീയഎ�ിേമ�ിെ�ആവശ�കതെയ�ുറി��ം െതാഴിൽ�ല�ളിൽ

അപകടംസംഭവി�ാൽഎെ�ാെ�കാര��ൾ െചേ��തുെ��ും റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺസ്

വ��മാ�ി െകാടു�ു.മഴ�ാല�് േജാലിെച�ാനു� മഴേ�ാ� ,്െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളികള�െട

ഐഡൻറി�ി കാർഡ്, �ഡ�ിനു മീെത ഇടാനു� േകാ� ,്ഇൻഷുറൻസ് പരിര�യും േവണെമ�്

െതാഴിലാളികൾ നിർേ�ശി��.സിഐബി �പവർ�ി നട��ല��കാണാൻസാധി�ത് എ�

േചാദ��ിന് െതാഴിലുറ�് വിഭാഗം ഉേദ�ാഗ�ർ മറുപടി നൽകി.ഇനി സിഐബി�ാപി�ുേ�ാൾ

�ശ�ി�ണെമ�ും വീ�ിൽ നി�്ആയുധ�ൾ െകാ�ുവരു� െതാഴിലാളികൾ�് മിനിമം ചാർജ്

േരഖെ�ടു�ണെമ�ും േമ�ിേനാട്ആവശ�െ���.�പധാന �പശ്നമായി ഇവർ ഉ�യി�ത് 3

മാസ�ിേലെറയായി േവദനം ലഭി�ി�് െതാഴിലുറ�് പ�തിെയ മാ�തംആ�ശയി�് ജീവി�ു�വർ

ആയതിനാൽഇത് വളെരയധികം ബു�ിമു�് ഉ�ാ�ു�ുഎ�താണ .് ഭൂവികസന �പവൃ�ികൾ

െച��േ�ാൾ ഉപേഭാ�ാ�ള�െട േപര് വിവര�ള�ം ഭൂമിയിൽഎ�് �പവർ�നമാണ് നട�െത�ും



എഴുതി സൂ�ി�ണെമ�ും അത് ഫയലിൽസൂ�ി�ണെമ�ും േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേസാഴ്സ്

േപഴ്സൺചൂ�ി�ാ�ി.വിശദമായ ചർ�യ്�് േശഷം എടു�തീരുമാന�ൾ .

 �പാഥമിക ശു�ശൂഷകി�ിേല�് ഉ� മരു�ുകൾ േമ�് സ��ം െചലവിൽ വാ�ി പ�ായ�ിൽ

ഏൽ�ി�ാൽ െചലവായതുക നൽകാനു�തീരുമാനം.

 ഭൂവികസന �പവൃ�ികൾ െച��േ�ാൾ ഉപേഭാ�ാ�ള�െട േപരുവിവര�ള�ം െചയ്ത

�പവൃ�ിയുെട വിവര�ള�ം എഴുതി സൂ�ി�ാനുംഅത് പ�ായ�ിൽഏൽ�ി�ാനു�

തീരുമാനം.

 ക��റ കാലുറഎ�ിവ ലഭ�മാ�ു�തിന് െതാഴിലാളികൾഎ�ാവരും േചർ�് ഒ�ി� ഒരു

പരാതി പ�ായ�ിൻെറ �ഫ�് ഓഫീസിൽ നൽകുക.

 ഷാർ�നിംഗ് ചാർജ് ലഭി�ു�തിനുേവ�ി െതാഴിലാളികൾസ��ം വീ�ിൽ നി�്ആയുധ�ൾ

െകാ�ുവരു�തിേനാ െടാ�ം പ�ായ�ിൽനി�് ലഭി�ി��� മൂർ�യി�ാ�ആയുധ�ൾ

എഡിഎസ് വഴി പ�ായ�ിൽതെ�തിരിേ�ൽ�ി�ാൻ ഉ�തീരുമാനം.

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭയുെട തീരുമാന�ൾഅധ��അംഗീകരി��.�ഗാമസഭ ക�ടി�്

സ�തി�ുകയും െചയ്തു.�ശീമതി മതി ന�ി േരഖെ�ടു�ി. 12.30അധ�� േയാഗം

പിരി��വി��.


