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തവനൂർ 'ഗാമപ,ായ.് 

 
ഏഴാം  വാർഡ് (മദിരേ8രി) േസാഷ<ൽ ഓഡി?് റിേAാർB്. 

( 2018-2019സാC.ികവർഷ.ിൽ 2018 ഒക്േടാബർ 1 മുതൽ 
2019 മാർI് 31 വെര നടKിBുL  'പവർ.ികളുെട േസാഷ<ൽ 
ഓഡി?്റിേAാർB് - കരട്) 

 

 

തNാറാOിയത് : മഹാQാഗാRി േദശീയ 'ഗാമീണ 
െതാഴിലുറA് േസാഷ<ൽ ഓഡി?് െസാൈസ?ി േകരളയുെട 

മലAുറം ജിYാ യുണി?് /െപാKാനി േ[ാO്     
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സമർ)ണം: ഏഴാം  വാർ0 (ഗാമസഭ മുൻപാെക  

 

 

 

െതാഴിലുറA് പ\തിയിൽ ആറുമാസ.ിെലാരിOൽ 
നടKിരിേO^ േസാഷ<ൽ ഓഡി?് 'പവർ.ന_ളുെട 

ഭാഗമായി തവനൂർ 'ഗാമ പ,ായ.ിന്െറ ഏഴാം വാർഡിൽ 
നട.ിയ2018-19വർഷ.ിെല ഒക്േടാബർ ഒKുമുതൽ  മാർI് 

31  വെരയുL കാലഘB.ിെല മഹാQാഗാRി േദശീയ 
'ഗാമീണ െതാഴിലുറA് പ\തി 'പവർ.ന_ളുെട േസാഷ<ൽ 

ഓഡി?് കരട് റിേAാർB് ആണിത്. കൂടുതൽ ചർIകൾOും 
വിലയിരു.ലിനും 'ഗാമസഭയുെട അംഗീകാര.ിനുമായി  

'ഗാമസഭയുെട  മുCിൽ സമർAിOുKു. 
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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] 
തവനൂർ #ഗാമപ_ായ9് 25.28	 ചതുര#ശ കിേലാമീAർ 
വിQതൃതിയുcതാW. വടPും കിഴPും പടിdാറും ഭാഗfൾ 
ഭാരത6Uഴ ചുAെ6]UകിടPു: പ_ായ9ിhെറ സെതPുഭാഗ9് 
കാലടി #ഗാമപ_ായ9് iിതിെചjU:ു. 2011	െസൻസQ #പകാരം	
34500േപർ ജീവിPു: ഈ #ഗാമപ_ായ9ിൽ 17212	േപർ Q#തീകളUം 
16258	 േപർ പുരുഷൻമാരുമാW.ആെക 19	 വാർഡുകളാW 
#ഗാമപ_ായ9ിൽ ഉco.ഇതിൽ 7-ആം വാർഡായ മദിരേsരിയാW 
േസാഷൃൽ ഓഡിA്  #പ#കിയPായി െതരെdടു9o. വാർu 
െപാതുെവ ജനവാസേക#vfളായ െചwൽ കു:ുകളUം െചറിെയാരു 
ഭാഗം വയലുകളUം നിറdതാW. വാർu പൂർxമായും 
ഭാരത6Uഴയുെട വൃyി #പേദശ9ാW iിതി െചjU:o. െതfാW 
വാർഡിെല #പധാന കാർഷികവിള. കൂടാെത വാഴ,	 പ5Pറികൾ,	
കുറd അളവിൽ െനലZ് എ:ിവയും ഉൽപാദി6ിPെ6ടു:ു;്. 
വാർഡിൽ 	 അംഗൻവാടി,	 മദിരേsരി പcി,തുടഩിയവ Qതിതി 
െചjU:ു	
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രീതിശാ@Aതം  

തവനൂർ പ_ായ9ിെല ഏഴാം വാർഡിൽ േസാഷSൽ ഓഡിA് 
#പ#കിയയുെട ഭാഗമായി നട9ിയ #പവർ9നfൾ: 2019 നവംബർ 1 
മുതൽ 9 വെരയാW മദിരേsരി വാർഡിൽ േസാഷSൽ ഓഡിAിhെറ 
ഭാഗമായുc വിശദമായ ഫയൽ പരിേശാധനയും ഫീൽu തല 
പരിേശാധനകളUം നടPു:o.2018 ഒ�േടാബർ ഒ:ിനു േശഷം നട:ി]Uc 
#പവർ9ികൾ മാ#തമാW േസാഷSൽ ഓഡിAിh 
വിേധയമാPിയിരിPു:o.േജായിൻF ബി.ഡി.ഒ, േ[ാP് 
െഡവല@െമൻF ഓഫീസർ, െജപിസി എ:ീ ഉേദSാഗi�ാരുെട 
പൂർണപി�ുണ േസാഷSൽ ഓഡിAിh ഉ;ായിരു:ു.വർP് 
ഫയലുകളUെടയും രജി�റുകളUെടയും വിശദമായ പരിേശാധന, #പവർ9ി 
നട:ി]Uc iലfളUെട േനരി]് െച:് വിശദമായ പരിേശാധന, 
വീടുവീടാ�രം കയറിയിറfിയുc ഗുണേഭാ�ാPളUമായുc 
അഭിമുഖfൾ, അfെന വിശദമായ #പവർ9നfളാW േസാഷSൽ 
ഓഡിA് #പവർ9നfളUെട ഭാഗമായി നട:ി]Uco. 

െതാഴിലുറ)്നിയമം െതാഴിലാളികൾI് ഉറ)്നൽകുL പM് 
അവകാശOൾ 
 

1. െതാഴിൽകാർഡിനു  അേപRിIുവാൻ  ഉS അവകാശം 
2. അേപRിU്15 ദിവസMിനുSിൽ െതാഴിൽ ലഭിIുവാനുS 
അവകാശവും ആയതിY ൈക)[് റസീ\ ലഭിIുLതിനും ഉS 
അവകാശം. 
3. അെല̂_ിൽ  െതാഴിലില̂ാ`മ േവതനം ലഭിIുവാനുS 
അവകാശം.ആദaെM 30 ദിവസം (1/4 &പിLീടുS ദിവസOളിൽ 1/2) 
4. െഷൽhഓh േAപാജക[് തkാറാIുവാനുS അവകാശം. 
5. അl് കിേലാമീ[റിനുSിൽ െതാഴിൽ ലഭിIാനുS അവകാശം 
അെല̂_ിൽ േവതനMിYെറ  10% അധികംലഭിIുവാനുS 
അവകാശം 
6. കുടിെവSം, വിAശമസൗകരaം, AപഥമശുAശൂഷ സൗകരaം 
ഇവലഭിIുLതിനുS അവകാശം. 
7. 15 ദിവസMിനുSിൽ േവതനംലഭിIുLതിനുS അവകാശം. 
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8. േവതനവിതരണMിെല കാലതാമസMിY  നwപരിഹാരം 
ലഭിIുവാനുഉS അവകാശം. 
9. സമയബ{ിതമായുS പരാതി പരിഹാരMിനുS അവകാശം 
10. േസാഷaൽ ഓഡി[് നടMുLതിനുS അവകാശം	

	
 
തവനൂർ AഗാമപlായMിെല  7-വാർഡിെല െതാഴിലുറ)് പ|തി 
 

7	-ാം വാർഡായ മദിരേsരിയിൽ ആെക 555 െതാഴിലാളികളാW 
െതാഴിലുറ6് പXതിയിൽ േജാലിPായി രജി�ർ െച�തി]Uco. ഇ 
ഇതിൽ 338 കുടുംബfളാW െതാഴിൽ കാർu ൈക6Aി യി]Uco.ഇതിൽ 
മു6േതാളം സജീവ െതാഴിലാളികൾ ഉ;ായിരു:ു. പലതര9ിലുc 
അസുഖfളUം #പായാധികSവും െതാഴിലാളികളUെട എxം 
കുറയു:തിh കാരണമായി. നിലവിൽ 24 
െതാഴിലാളികളാW		 സജീവമായി #പവർ9ികളിൽ പെwടുPു:o. 
െതാഴിലാളികളിൽ	 		 പകുതിയിേലെറയും		 50 വയOിനുമുകളിൽ 
#പായമുcവരാW. ഈ വാർഡിൽ കഴിd 6-മാസ9ിനുcിൽ 
നട6ിലാPിയ  #പവൃ9ിെയ സംബIി5് വിവരfൾ	ഇവിെട 
വിശദീകരിPു:ു.	

 
7  രജിസ്റർ പരിേശാധന സംബRിI്. 

 
v െതാഴിൽ കാർu രജിQററിൽ 2017- വെര അേപ�ി5വരുെട 

വിവരfൾ മാ#തേമ കാണാൻ കഴിdുcU. െതാഴിൽ കാർu വിതരണ 
രജിQറർ പരിേശാധി5േ6ാൾ 2018-ൽ 2-േപർP്  നൽകിയതായി 
കാണാൻ കഴിdു. എ:ാൽ MIS #പകാരമുc രജിQററിൽ ഈ 
സാ�9ിക വ�ഷം 13 കുടുംബfൾP്   െതാഴിൽ കാർu 
അനുവദി5തായി കാണു:ു.  

v െതാഴിൽ രജിQടർ പരിേശാധി5േ6ാൾ േവതനം ൈവകിയതിhെറ 
വിവരfൾ ഒ:ും കാണാൻ കഴിdിലZ.  
െതാഴിൽ ആവശSെ6]തും െതാഴിൽ അനുവദി5 വിവരfളUം 
രജിQററിൽ േരഖെ6ടു9ി ക;ിലZ.  

v വർP്  രജിQറർ പരിേശാധി5േ6ാൾ എ]ാം വാർഡിെല ആെക 15- 
#പവൃ9ികൾ മാ#തേമ േരഖെ6ടു9ിയതായി കാണു:ുc�.  

v പരാതി രജിQററിൽ യാെതാരു പരാതിയും േരഖെ6ടു9ിയതായി 
ക;ിലZ. 
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v െമAീരിയൽ രജിQററിൽ 2018-19 സാ�9ിക വർഷെ9  
െമAീരിയലിhെറ ഒരു വിവരവും േരഖെ6ടു9ിയി]ിലZ . 

v iിര ആQതി രജിQററിൽ   4-#പവർ9ികളUെട വിവരfൾ മാ#തേമ 
േരഖെ6ടു9ിയി]Uc�. 

v #ഗാമ സഭാ രജിQടർ :2018-2019 വർഷെ9  േസാഷSൽ ഓഡിA്  
റിേ6ാർ]് അവതരണ9ിhെറയും 2019-20 സാ�9ിക വർഷേ9Pുc 
വാർഷിക കർ� പXതി തjാറാPു:തിhെറയും ഭാഗമായി #ഗാമസഭ  
േചർ:തായി റജിQെറരിൽ കാണു:ുെവwിലും അതിhെറ മിനിA്Q , 
തീരുമാനfൾ എ:ിവ േരഖെ6ടു9ിയി]ിലZ.കൂടാെത 2019-
20സാ�9ിക വർഷ9ിൽ വാർഡിൽ നട6ിലാേP; #പവർ9ികെള 
സ��ി5 വിവരfൾ േരഖെ6ടു9ി ക;ിലZ.പ_ായ9ിൽ 
പരിേശാധി5 7 രജി�രുകളUം കാലാനുസ#്തമായി പുതുPിയി]ിലZ.  

 
 
വർI് ഫയലുകൾ  

 
 7-#പവർ9ികളUെട ഫയൽ പരിേശാധി5േ6ാൾ  ആനുവൽ മാ�ർ 
സർPുലർ #പകാരം ഉ;ായിരിേP; 22 േരഖകളിൽ 9- േരഖകൾ 
എലZാ ഫയലിലും ഉcതായി ക;ു. െചP് ലി�്,ൈസറFഢയറി 
എ:ിവ കിണർ നിർ�ാണ ഫയലുകളിൽ ഒഴി5്  മA് 5-
ഫയലുകളിലും  കാണാൻ കഴിdു. 
 
 

ഫയലിൽ ലഭaമല̂ാM േരഖകൾ 
 
 സംേയാജിത #പവർ9ികെള കുറി5Uc വിവരfൾ, ആ�ൻ 
�ാൻ േകാ6ി,േഫാേ]ാ#ഗാ�, ആ�ൻ �ാൻ േകാ6ി േഫാേ]ാകൾ, 
സാധനfൾP് െടൻഡർ വിളി5 വിവരfൾ 
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പ\തിയുെട നട.ിA് തല സംവിധാന_ൾ 

     െതാഴിലുറ6് #പവർ9നfൾ നട6ിലാPു:തിനായി വാർu 
തല9ിലുc െതാഴിലാളികളUം േമAUമാരും കൂടാെത 
#ഗാമപ_ായ9ിhെറ ഓഫീസിെല െതാഴിലുറ6U വിഭാഗ9ിെല 
ജീവനPാരായ ഒരു അെ#കഡിAu എ_ിനീയറും (#ശീ അ�ു ഗേണശൻ) 
ഓവർസിയറും (#ശീ റഹീം) ര;്  ഡി.ഇ.ഒ /അPൗ;hറുമാരും 
(#ശീമതിദൃശS, #ശീമതി അജിഷ) ഇതുകൂടാെത വാർu തല9ിൽ 
#പവർ9നfളUെട േമൽേനാ]ം വഹിPു:തിനായി വാർu െമ�ർ  
#ശീ അ�Uൾ നാസർ വാർഡിെല വിജിലൻQ ആൻu േമാണിAറി� 
ക�ിAി അംഗfൾ എ:ിവരുമു;് 

 
 
	

Aകമന~ർ AപവർMിയുെട േപ� AപവർMിയുെടേകാ0 

1	
തരിശു ഭൂമി കൃഷിേയാഗSമാPൽ 

	
LD/233652	

2	
കിണർ നിർ�ാണം ജലീൽ 

	
IF/325777	

3	 IHHL നിർ�ാണം ഇvിരാ േവലായുധൻ RS/335770	

4	
െചറുകിട നാമമാ#ത കർഷകരുെട 
ഭൂമിയിൽ മx്,ജലസംര�ണം 

IF/371561	

5	
െചറുകിട നാമമാ#ത കർഷകരുെട 
ഭൂമിയിൽ മx്,ജലസംര�ണം 

IF/368178	

6	
െചറുകിടനാമമാ#തകർഷകരുെടഭൂമിയിൽ 
മx്,ജലസംര�ണം -കുളം നിർ�ാണം 

IF/335268	

7	
കിണർ നിർ�ാണം മേനാ� കുമാർ 

 
IF/336471	
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കവർേപ�  
 
 

v പരിേശാധി5 6-#പവർ9ികൾ വS�ിഗത ആQതികളിലും,ഒ:് 
ഭൂവികസന വിഭാഗ9ിലും ഉൾെപടു:വയായിരു:ു. 

v 7-ഫയലുകളിലും എ എം സി #പകാരമുc കവർേപ� 
ഉ;ായിരു:ു. 

v കവർ േപജിൽ വർPിൻറ േപ� , പ_ായ9് ,#പവൃ9ി 
ആരംഭി5 തീയതി ,അവസാനി5 തീയതി ,അടwൽ തുക  എ:ിവ 
േരഖെ6ടു9ിയി]U;ായിരു:ു. 

v ജിേയാ ടാ  ,#പവർ9ി നടPു:തിനു മുൻപും േശഷവും ഉc 
#പവർ9ി iല9ിൻെറ േഫാേ]ാകൾ എ:ിവ ഉ;ായിരു:ിലZ. 

v 7-(പവർ9ികളUെട കവർ േപജിലും ബIെ6] ഉേദSാഗiൻെറ 
േപ�,ഒ6് എ:ിവ ഉ;ായിരു:ിലZ. 
 
 

െചI് ലി�് 
 
 

v  ഓഡിAിfിh വിേധയമാPിയ  കിണർ നിർമാണവുമായി 
ബIെ6] ഫയലുകളിൽ ഒഴിെക  മറF 5-ഫയലുകളിലും െചP് 
ലി�് േകാ6ി ഉൾെ6ടു9ിയി]U;ായിരു:ു. 

v IF/335268- െചറുകിട കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മx് ജല 
സംര�ണം  എ: ഫയലിെല  െചP് ലി�ിൽ ഒ:ും 
എഴുതിേ5ർ9ി]U;ായിരു:ിലZ. 

v മA് നാ¡ ഫയലുകളിെലയും െചP് ലി�ിൽ േരഖകളUെട 
വിവരfളUം േപ� ന�റും കൃതSമായി 
േരഖെ6ടു9ിയി]U;ായിരു:ു. 
 
 
 
 

എ�ിേമ[് 
 

v  പരിേശാധി5 ഏ¢ ഫയലുകളിലും  അ£Q#ടാ�A് 
എ�ിേമA്,ഡീെAയിൽ¤ എ�ിേമA് എ:ിവ കാണാൻ കഴിdു. 

v  എലZാ  എ�ിേമA്കളിലും അെ#കഡിAu എ_ിനീയർ 
,ഓവർസിയർ എ:ിവരുെട  സീൽ,ഒ6്,തീയതിഎ:ിവ 
േരഖെ6ടു9ിയി]U;ായിരു:ു. 
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v  െതാഴിലാളികളUെട േവതനം, സാധന ഘടകfളUെട വിവരfൾ 
ഡിQേ� േബാർu ചാർ� എ:ിവ എ�ിേമAിൽ 
േരഖെ6ടു9ിയി]U;ായിരു:ു 

v  ആയുധfളUെട വാടക നൽകു: #പവർ9ികളUെട 
എ�ിേമAിൽ അനുവദി5 തുക #പേതSകം 
േരഖെ6ടു9ിയി]U;ായിരു:ു(LD/233652) 

v െചറുകിട കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മx് ജല സംര�ണം- എ: 
ര;് പXതികളUെട ഫയലുകളിലും (IF/335268,IF/371561) ജനകീയ 
എ�ിേമA് കാണുവാൻ സാധി5U. അതിൽ ഓവർസിയറുെട  ഒ6Uം 
സീലും ഉ;ായിരു:ു 
 
 

      സാേ_തിക അനുമതി 
 

v  എലZാ ഫയലുകളിലും  പ_ായ9് ഭരണസമിതി അംഗീകരി5 
സാേwതിക അനുമതിയുെട േകാ6ി ഉൾെ6ടു9ിയി]U;്   

v അെ#കഡിAu എ_ിനീയർ ,ഓവർസിയർ എ:ിവരുെട ഒ6Uം 
സീലും എലZാ േകാ6ികളUം കാണാൻ കഴിdു എ:ാൽ ഒ:ിലും 
േഡA്  േരഖെ6ടു9ിയിരു:ിലZ 

v സാധന ഘടകfളUെട തുക,െതാഴിൽദിനfൾ, െതാഴിലാളികളUെട 
േവതനം എ:ിവ #പേതSകം േരഖെ6ടു9ിയി]U;ായിരു:ു. 

 
 
 
 ഭരണാനുമതി 
 
 

v IF/335268,IF/371561 (െചറുകിട നാമമാ#ത കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മx് 
ജലസംര�ണം)  എ: ഫയലുകളിൽ മാ#തമാW ഭരണാനുമതി 
യുെട േകാ6ി ഉൾെ6ടു9ിയി]Uco. 

v അതിൽ പ_ായ9് െസ#ക]റിയുെട ഒ6Uം സീലും കാണുവാൻ 
സാധി5U.  

v കവർ േപജിെല #പവൃ9ിയുെട േപ� 
തെ:യാW ഭരണാനുമതിയിലും െകാടു9ിരിPു:o. 
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മ�ർേറാൾ 
 

v  പരിേശാധി5 എലZാ ഫയലുകളിലും  അവിദ ധ 
െതാഴിലാളികളUെടയും വിധ ദ െതാഴിലാളികളUെടയും 
മ�ർേറാളUകൾ  േവർതിരി5U സൂ�ി5ി]U;ായിരു:ു. 

v  #പവർ9ി തുടfിയതിനു േശഷമുc തീയതികൾ ആW എലZാ 
മ�ർേറാളUകളിലും േരഖെ6ടു9ിയിരിPു:o. 

v  പരിേശാധി5 ഒരു മ�ർേറാളിലും െവ]ിതിരു9ലുകൾ ഒ:ും 
ക;ിലZ. 

v IF/325777- (കിണർ നിർ�ാണം ജലീൽ)എ: ഫയലിൽ 08/03/19 െല 
മ�ർേറാളിൽ െതാഴിലാളികളUെട െഡയിലി അAൻഡൻQ േകാളം 
പൂരി6ിPാെത േടാ]ൽ അAൻഡൻQ  എഴുതുകയാW 
െച�തിരിPു:o. 

v മ�ർേറാളിൽ  #പവർ9ി തുടfിയ തീയതി,അവസാനി5 തീയതി, 
#പിൻറിം   തീയതി,െട�നിPൽ സാ�ഷൻ ന�ർ,എം ബുP് 
ന�ർ  എ:ിവ േരഖെ6ടു9ിയി]U;് 

v ആയുധfൾ മൂർ5 കൂ]U:തിനുc ചാർ� ഒരു മQടേറാളിലും 
കാണുവാൻ സാധി5ിലZ 

v േ[ാP് െഡവല@െമൻF ഓഫീസർ,െസ#ക]റി, ഓവർസിയർ 
എ:ിവരുെട  ഒ6Uം സീലും കാണുവാൻ സാധി5U. 

v േമA്,ഒ◌ാവർസിയർ എ:ിവരുെട േപരും ഒ6Uം 
േരഖെ6ടു9ിയിരു:ു എ:ാൽ ഒ:ിലും തീയതികൾ 
േരഖെ6ടു9ിയതായി ക;ിലZ. 
 
 

േവ� ലി�് 
 

v  പരിേശാധി5  7-ഫയലിലും േവ� ലി�് കാണുവാൻ സാധി5U.  
v േവ� ലി�ിെലയും മQടേറാൾ ഷീAിെലയും  അAൻഡൻQ 

വിവരfൾ ഒരുേപാെലയായിരു:ു. 
v ബാw് ഡീെAയിൽQ ,ആധാർ ന�ർ തുടfിയവ ലി�ിൽ 

ഉൾെ6ടു9ിയി]U;്. 
v വിദ ധ അർധവിദ ധ െതാഴിലാളികളUെട േവ� 

ലി�Uകൾ  #പേതSകം സൂ�ി5ിരു:ു.  
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എh ടി  ഒ 
 

v  േവ� ലിQ¤ൻ കൂെട എ� ടി  ഒ യുെട േകാ6ികൾ കൃതSമായി 
സൂ�ി5ി]U;ായിരു:ു. 

v അAൻഡൻസിh ആനുപാതികമായ  തുക തെ:യാW എലZാ9ിലും 
േരഖെ6ടു9ിയി]Uco. 

v സാധന ഘടകfളUെട എ� ടി ഒ കിണറു 
പണിയുെട  ഫയലുകളിൽ കാണുവാൻ സാധി5ിലZ. 

 
മ@ടേറാൾ മൂ�െമൻ�  @ളി)് 

 
v പരിേശാധി5 ഫയലുകളിെലലZാം മ�ർേറാൾ മൂ§െമൻF Qളി6് 
ഉ;ായിരു:ു.  

v എലZാ9ിലും		വർP് േകാu, #പവൃ9ിയുെട േപ� , തുടfിയവ 
േരഖെ6ടു9ിയിരു:ു. 

v എലZാ9ിലും മാQേ#ടാൾ പീരീu കൃതSമായി 
േരഖെ6ടു9ിയി]U;് 

v എലZാ മാ�േറാൾ മൂ§െമൻF ¨ി6് കളിലും		എ� ടി ഒ ഫ�്	&	
െസPൻFസിേ©]റി		തീയതികൾകൃതSമായിേരഖെ6ടു9ിയി]U;ാ
യി:ു 

v #പസിഡൻF,െസ#ക]റി, എ ഡി ഇ ഓ		എ:ിവരുെട		േപ� ഒ6് 
സീൽ എ:ിവ കാണുവാൻ സാധി5U. 
 

ഡിമാൻ0 േഫാം 
 

v പരിേശാധി5	3 ഫയലുകളിൽ	 (IF/233652,IF/371561,IF/368178)		 #പവൃ9ി 
ആവശSെ6]Uെകാ;ുc െതാഴിലാളികളUെട അേപ� 
ഉ;ായിരു:ു. 

v എ#ത െതാഴിൽ ദിനfളാW ആവശSെ6]ിരിPു:o		 എ:് 
വS�മായി അേപ�യിൽ േരഖെ6ടു9ിയി]U;ായിരു:ു. 

v അേപ�യിൽ െതാഴിലാളികളUെട േപ� , െതാഴിൽ കാർu 
ന�ർ,തീയതി തുടfിയവ േരഖെ6ടു9ിയി]U;ായിരു:ു 
എ:ാൽ െതാഴിലാളികളUെട ഒ6്  മൂ:് അേപ�യിലും കാണാൻ 
കഴിdിലZ. 

v മൂ:് അേപ�കൾPും പ_ായ9ിൽ നി:ും ലഭി5 ൈക6A് 
രസീo  പXതിയുെട ഫയലിൽ ഉൾെ6ടു9ിയി]U;്. 
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v എലZാ ൈക6A് രസീതിലും തീയതി 
േരഖെ6ടു9ിയി]U;ായിരു:ു എ:ാൽ പ_ായ9് 
അധികൃതരുെട ഒ6Uം സീലും കാണുവാൻ സാധി5ിലZ. 
 

വർI് അേലാേIഷൻ േഫാം  
 

v െചറുകിട നാമമാ#ത കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മx് ജല 
സംര�ണം  എ: 2 പXതികളUെട ഫയലുകളിലും  തരിശു ഭൂമി 
കൃഷിേയാഗSമാPൽ എ: പXതിയുെട ഫയലിലും  വർP് 
അേലാേPഷൻ േഫാം കാണുവാൻ സാധി5U. 

v െതാഴിലാളികളUെട േപരുവിവരfൾ െതാഴിൽ നൽകിയ 
തീയതി  എ:ിവ കൃതSമായി േരഖെ6ടു9ിയി]U;്. 

v #പവർ9ിP് അേപ�ി5് 15 ദിവസ9ിനുcിൽ #പവൃ9ി 
നൽകിെയ:്  വർP് അെലാേPഷൻ േഫാം പരിേശാധി5േ6ാൾ 
മനOിലായി. 

 
 
െമ?ീരിയൽ സംബRിI വിവര_ൾ 
 
 

v ഓഡിAിfിh വിേധയമാPിയ എലZാ ഫയലുകളUം െമAീരിയൽ 
സംബIി5Uc വിവരfൾ അടfിയ േരഖകൾ ഉ;ായിരു:ു. 

v സാധനfൾP് െകാേ]ഷൻ വിളി5തിൻെറയും െടൻഡർ 
അനുവദി5 േരഖകളUം കാണുവാൻ സാധി5ിലZ. 

v കിണറുപണി മേനാ� കുമാർ-IF/336471  എ: ഫയലിൽ മാ#തമാW 
വൗ5ർ ബിലZUകൾ കാണുവാൻ സാധി5o. 
 

AപവർMി പൂർMീകരണ സാRaപAതം  
 
 

v പരിേശാധി5 എലZാ ഫയലുകളിലും #പവർ9ി പൂർ9ീകരണം 
സാ�Sപ#തം ഉൾെ6ടു9ിയി]U;്  

v കിണറുപണി മേനാ� കുമാർ-IF/336471 എ: ഫയലിൽ വർP് 
പൂർ9ീകരണ സാ�Sപ#തം ഉ;ായിരു:ുെവwിലും യാെതാ:ും 
പൂരി6ി5ിരു:ിലZ 

v  എലZാ9ിലും #പവൃ9ിയുെട േപ� ,#പവൃ9ി ആരംഭി5 തീയതി 
അവസാനി5 തീയതി തുടfിയവ േരഖെ6ടു9ിയി]U;്. 
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v മ�ർേറാൾ ന�റുകൾ,സാധന ഘടകfളUെട തുക,െതാഴിലാളികളUെട 
േവതനം എ:ിവ കൃതSമായി േരഖെ6ടു9ിയി]U;ായിരു:ു. 

v എ:ാൽ ബIെ6] അധികൃതരുെട ഒേ6ാ സിേലാ േപേരാ ഒ:ും 
കാണുവാൻ സാധി5ിലZ. 
 

ൈസറ� ഡയറി 
 
 

v ഓഡിAിfിh വിേധയമാPിയ ഫയലുകളിൽ  െചറുകിട നാമമാ#ത 
കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മx് ജല സംര�ണം  എ: പXതിയുെട 
മൂ:് ഫയലുകളിൽ മാ#തമാW  ൈസA് ഡയറി കാണുവാൻ 
സാധി5o. 

v എലZാ ൈസA് ഡയറിയിെലയും െചP് ലിQറF  മുഴുവനായും 
പൂരി6ി5തായി ക;ു. 

v #പവൃ9ി ആരംഭിPു:തിനു മുൻ@ നട9ു: മീAിംഗിൽ 
െതാഴിലാളികളUം വാർu െമ�റും ഓവർസിയറും  േപ� 
േരഖെ6ടു9ുകയും ഒ6ിടുകയും െച�തി]U;്. 

v ആയുധfളUെട വാടക എലZാ ൈസറF ഡയറിയിലും 
എഴുതിേ5ർ9തായി ക;ു. 

v #പവൃ9ിയുെട േപ�, ,ആരംഭി5 തീയതി,അവസാനി5 
തീയതി,അടwൽ തുക,യഥാർ« െചല§, ,െതാഴിലാളികളUെട 
സാ�Sപ#തം,വിജിെലൻQ ആൻhF  േമാനി]രിം¬് ക�ിAിയുെട 
വിവരfൾ ,സv�ശക കുറി6് എ:ിവ േരഖെ6ടു9ിയി]U;്. 

v പണിയായുധതിhെറ വാടക സംബIി5 വിവരfൾ ,#പവൃ9ി 
iലെ9 െസൗകരSfൾ,ചികി¡സെചല§ സംബIി5 
വിവരfൾ എ:ിവ േരഖെ6ടു9ിയി]U;് 

 

 
 
എം ബുI്. 
 

v  7-ഫയലിലും എം-ബുP് ഉൾെ6ടു9ിയി]U;്	
v അടwൽ തുക, യഥാർ« െചല§,ഡിQേ� േബാർu ചാർ� 

എ:ിവ എലZാ എം ബുPിലും കാണാൻ സാധി5U	
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v #പവൃ9ിയുെട േപ�,ബുP് ന�ർ എ:ിവ 
േരഖെ6ടു9ിയി]U;്. 	

v പരിേശാധി5 7 എം ബുPിലും പXതികളUെട #പീ െമഷർെമൻF 
അടയാളെ6ടു9ിയി]U;ായിരു:ു. 

v  പ_ായ9് െസ#ക]റി,#പസിഡൻF , അെ#കഡിAu എ_ിനീയർ  
 എ:ിവരുെട േപ� ഒ6് സീൽ എ:ിവ എലZാ എം ബുPിലും 
കാണുവാൻ സാധി5U. 

v എ�ിേമA് തുക യും െചലവായ തുകയും ത�ിലുc വSതSാസം 
ഒ:ിലും #പേതSകം േരഖെ6ടു9ിയതായി ക;ിലZ  
	
 

. 
 കെ�Mലുകൾ 
 
 

v േറായൽടിെയ സംബIി5 വിവരfൾ കിണറുപണി മേനാ� കുമാർ 
((IF/336471 )എ: ഫയലിൽ മാ#തമാW കാണുവാൻ സാധി5o. 

v തരിശു ഭൂമി കൃഷിേയാഗSമാPൽ എ: #പവർ9ിയുെട 

എ�ിേമAിൽ ആയുധfളUെട വാടക 2190/- രൂപ എ:് എഴുതി 
േചർ9ിരു:ു. എ:ാൽ െതാഴിലാളികളUെട അAൻഡൻസിh 
ആനുപാതികമായി]Uc ശ�ളം മാ#തമാW ലഭി5ിരിPു:o എ:് 
എ� ടി ഓ െചP് െച�തേ6ാൾ മനOിലായി. 

v IF/371561- എ: #പവർ9ിയുെട ഫയലിൽ  ആയുധfളUെട വാടക 
അനുവദി5U തരണെമ: െതാഴിലാളികളUെട #ഗൂ6് ആയി]Uc 
അേപ� (7/13/19,2018-2019)ഉൾെ6ടു9ിയി]U;്.2852/-  രൂപയാW 
െതാഴിലാളികൾP് ലഭിPുവാൻ ഉco. 

v ജനകീയ എ(ിേമ,്  2- ഫയലുകളിൽ കാണാൻ കഴി9ു. ജനകീയ 
എ�ിേമAിh കൂെട പXതിയുെട െപൻസിൽ േ#ഡായി� 
(IF/335268)  ഉൾെ6ടു9ിയി]U;്. 

v മ(ർ േറാളുകളിൽ എം ബു?ിന്െറ നAരുകൾ 
േരഖെEടുGിയതായി കാണാൻ കഴി9ു 

v 7-JപവർGികളുേടയും JപവർGി പൂർGീകരണ 
സാOPപJതGിൽ ബQെER ഉേദPാഗVൻമാരുെട ഒേEാ സീേലാ 
കാണാൻ കഴി9ിX 
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v JപവർGി നട?ുY VലZളുെട  JപേതPകി[്  ഭൂവികസന 
JപവർGികളുെട  വിവരZൾ കൃതPമായി േരഖെEടുGിയിRിX. 
ഭൂവുടമകളുെട കരമട[ രസീത് കാണാൻ കഴി9ിRുമിX 

v IHHL  നിർ�ാണം ഇ�ിര േവലായുധൻ 6- മാസPാലയളവിൽ 
നട:താെണ:ാW ഫയലിൽ  േരഖെ6ടു9ിയിരു:o(08/10/19-
28/03/19) എ:ാൽ ഫീൽu സvർശന9ിൽ നി:ും ഏകേദശം 3-
വർഷേ9ാളമായി പണി കഴിdി]് എ:് മനOിലാPാൻ കഴിdു. 
മാ(തമലZ മQ¤േറാളിൽ േഡA് ഒ:ും േരഖെ6ടു9ിയതായി ക;ിലZ. 

 
 
 
 
CIB െയ കുറിIുL വിവര_ൾ  

 
v IF/368178,LD/233652  എ:ീ ഭൂവികസന  പXതികളUെട #പവർ9ി 

iലfളിൽ മാ#തമാW സി ഐ ബി േബാർu കാണുവാൻ സാധി5o. 
v കിണർ നിർമാണവുമായി ബIെ6] ര;ു ഫയലുകളിലും 

(IF/336471,IF/325777) എ�ിേമAിലും എം ബുPിലും സി ഐ ബി 
േബാർഡിൻെറ ചാർ� 3000 ആെണ:് േരഖെ6ടു9ിയിരു:ു. 
എ:ാൽ #പവർ9ി iല9് സിഐ ബി േബാർഡുകൾ ഒ:ും 
കാണുവാൻ സാധി5ിലZ. 
 

	
	
	
	
അവകാശനിേഷധOൾ	
 
				
														െതാഴിൽ �ലെM സൗകരaOൾ	

 
v  െതാഴിലുറ6U നിയമ9ിെല െഷഡSൂൾ 2 അXSായം 23 വാർഷിക 

മാ�ർ സർPുലറിെല അധSായം 8-8.2 #പകാരം #പവർ9ി iല9്	
േവ;തായ അടിiാന സൗകരSfളായ #പഥമശു#ശൂഷ കിA്, 
കുടിെവcം ,തണൽ സൗകരSം,സുര�ാ ഉപകരണfൾ എ:ിവ 
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ലഭിPുക എ:o ബIെ6] iാപന9ിൻെറ 
(പ_ായ9്)ഉ9രവാദിത®മാെണ:് വS�മാPിയി]U;്.എ:ാൽ 
#പഥമശു#ശൂഷ കിററുകളUെട അഭാവമാW െതാഴിലാളികൾ േനരിടു: 
വലിയ #പ¯നം എ:് അറിയാൻ കഴിdു. 

v മxിലും െചളിയിലും ഇറfുേ�ാൾ ഉപേയാഗിPു: ബൂ]്, °ൗQ 
എ:ിവ ഉപേയാഗശൂനSമായിരിPു:ു എ:ാW മിP 
െതാഴിലാളികളUം പറയു:o. 

v #പവർ9ി നടPു: സമയ9് എെ�wിലും അപകടfൾ 
സംഭവി5ാൽ സ®�ം കjിൽ നി:ും പിരിെ5ടുPു: പണമാW 
മരു:ുകൾ വാfാൻ ഉപേയാഗിPു:o. 

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

v First aid box,മA് സുര�ാ ഉപകരണfൾ എ:ിവ ബIെ6] 
ഉേദSാഗiേരാ¤ നൽകാൻ അേപ�ി5ിരു:ു എwിലും ഇതുവെരയും 
ഒരു തര9ിലുc നടപടികളUം സ®ീകരി5ി]ിെലZ:് െതാഴിലാളികൾ 
അഭി#പായെ6]U. 

v േസാഷSൽ ഓഡിA് നടPു: കാലയളവിൽ െതാഴിലുപകരണfളUെട 
വാടക ഇന9ിൽ പണം െചലവാPിയി]ിലZ. ഉപകരണfൾ മൂർ5 
യാPു:തിനു േവ;ിയും പണം െചലവഴി5ി]ിലZ. മുൻകാല9് 
പ_ായ9ിൽ നി:ും പണിയായുധfൾ നൽകിയിരു:തിനാൽ ആW 
വാടക നൽകാ9o എ:് െതാഴിലാളികളUം പ_ായ9ിെല 
െതാഴിലുറ6് ജീവനPാരും അഭി#പായെ6]U അfെന ആെണwിൽ 
േപാലും െതാഴിലുപകരണfൾ മൂർ5യാPു:തിനുc പണം 
െതാഴിലാളികൾP് െകാടുPാവു:താW. 

   
 വിജിലൻ@ ആൻ0 േമാണി[റിം� ക�ി[ി 

  
 ഒരു വാർഡിൽ 7 അംഗfൾ ഉൾെ6ടു: വിജിലൻQ ആൻu 

േമാണിAറിം  ക�ിAി ആW േവ;o. വാർu െമ�ർ,പാടേശഖര 
സമിതി അംഗfൾ,െതാഴിലാളികൾ എ:ിവർ ഇതിൽ ഉൾെ6ടു:ു. 
എ:ാൽ നിലവിൽ 5- അംഗfളാW ക�ിAിയിൽ ഉco. പXതി 
ആരംഭ മീAിംഗിൽ ഇവർ പെwടുPാറു;് എ:ും #പവർ9ി 
iല9് പരിേശാധന നട9ാറുെ;:ും അറിയാൻ സാധി5U. 
െതാഴിലുറ6് നിയമ#പകാരം ഓേരാ ആറുമാസ കാലയളവിലും 
വിജിലൻQ ആൻu േമാണിAറിം  ക�ിAി അംഗfെള പുതുതായി 
െതരെdടുേP;തായി]U;്. എ:ാൽ നിലവിൽ പXതി  ആരംഭി5 
സമയ9് രൂപീകരി5 ക�ിAി തെ:യാW  ഇേ6ാഴും 
#പവർ9ിPു:o  എ:ാW മനOിലാPാൻ സാധി5o. 
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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 
സംiാനതല9ിലും േടാൾ#ഫീ ന�ർ(180042510 04) ലഭSമാPിയി]U;്.	
	

 
 
നിരീRണOൾ 
 
       േമ[ിെന കുറിU�S വിവരOൾ 

 
നിലവിൽ തwമണി എ: െതാഴിലാളിയാW േമA് ആയി 
#പവർ9ിPു:o. എ:ാൽ പു±പ എ: േമA് 
േപായതിനുേശഷം  #പവർ9ികളUെട നിർവഹണ9ിh േവ;ി 
താൽPാലികമായി തwമണി എ: െതാഴിലാളിെയ േമററായി 
തിരെdടു9താെണ:്   സvർശന സമയ9് മനOിലായി. 
പുതിെയാരു േമAിൻറ ആവശSകത ഉെ;wിലും  േജാലിഭാരം 
കാരണം ആരും ആ iാനം ഏെAടുPാൻ തjാറാവു:ിലZ. മാ#തമലZ 
നിലവിലുc േമറF   #പവൃ9ികളUെട നട9ി6ിനുേവ;ി പഴയ 
േമറF  ആയ പു±പെയ തെ:യാW ഇേ6ാഴും ആ#ശയിPു:o. 
അതുെകാ;ുതെ: പXതികെള കുറി5് െതാഴിലാളികൾP് 
കൂടുതൽ പരി²ാനം നൽേക;o അതSാവശSമാW. 

 
 
 
 
 
െതാഴിൽകാർഡ്  സംബRിIുL നിരീhണ_ൾ   
 

v െതാഴിലാളികളUെട െതാഴിൽകാർഡും അവരുെട ബാw് 
പാO്ബുPും പരിേശാധനP്  വിേധയമാPിയിരു:ു. ഇതിൽ 
നി:ും മനOിലാPാൻ കഴിdതനുസരി5് മ�ർേറാളUകൾ 
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പൂർ9ീകരിPു:തിനനുസരി5ലZ െതാഴിൽകാർഡിൽ 
േരഖെ6ടു9ു:o. 

v െതാഴിൽകാർu െതാഴിലാളികൾ തെ:യാW സൂ�ിPു:o.  
v െതാഴിൽ കാർഡിh പുറകിൽ േരഖെ6ടു9ിയി]Uc 10 

അവകാശfെളPുറി5് അവർെPലZാം അറിയാമായിരു:ു. 
v െതാഴിലാളികളിൽ ആരുംതെ: 5-കിേലാമീAറിലധികം േപായി േജാലി 

െചjU:ിലZ. 
v ഓേരാ #പവൃ9ി തുടfു:തിനു മു�ും  െതാഴിലാളികെളലZാം േചർ:് 

മീAിം  സംഘടി6ിPാറു;്. ഇo  മാതൃകാപരമായ കാരSമാW. 
v #പവർ9ികൾ അധികവും െതാഴിലാളികൾ തെ:യാW കെ;9ി 

െകാടുPാറുco 
v െതാഴിൽ കാർഡുകളിൽ െതാഴിലാളികളUെട ഹാജർ വിവരfൾ, 

മ�ർേറാൾ ന�ർ,ലഭി5 േവതനം എ:ിവ േരഖെ6ടു9ിയി]U;്. 
v ആയുധfൾ മൂർ5 കൂ]U:തിനുc ചാർ� പരിേശാധി5 

കാർഡുകളിൽ ഒ:ും കാണാൻ കഴിdിലZ. 
v വീടുകളിൽ #പവർ9ി എടുPു:തിh െതാഴിൽ കാർu 

നിർബIമാW എ: നിബIന ഉcതിനാൽ മാ#തം ചില 
െതാഴിലാളികൾ കാർu എടു9ി]U;് എ:ാW കാർu 
പരിേശാധനയിൽ നി:ും വS�മായo. 

v പുതിയ െതാഴിൽ കാർu എടുPു:തിനുc േഫാേ]ായുെട െചല§ 
ഏകേദശം 100 രൂപ െതാഴിലാളികൾ തെ:യാW െകാടു9ിരിPു:o 
എ:ാൽ അo പ_ായ9ിൻെറ ഉ9രവാദിത®മാW. 

	
 
AപവർMികള�െട െതരെ�ടു)്,നട)ിലാIൽ സംബ{ിU�S 
നിരീRണOൾ 
 

v വാർഡിെല ഓഡിAിം  #പ#കിയ�P് വിേധയമാPിയ െചറുകിട 
കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മx്,ജല സംര�ണം എ: പXതികൾ 
സ®കാരSവS�ികൾP് ഏെറ സഹായകമായി. 

v സ®കാരSവS�ികളUെട ഭൂമിയിൽ #പവർ9ികൾ നടPുേ�ാൾ 
ഉടമiരും കൂടി പണിP് ഇറfണം എ: നിയമം ഉെ;wിലും 
അo പാലിPെ6]ി]ിലZ എ:ാW ഗുണേഭാ�ാPളUമായി 
സംസാരി5േ6ാൾ മനOിലായo 

v പXതിയുെട നട9ി6ിൽ ഗുണേഭാ�ാPൾ തfളUെട കjിൽ 
നി:ും വിഹിതം െചലവഴി5ി]ിലZ.  
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v വാർഡിൽ 24 സജീവ െതാഴിലാളികളാW നിലവിലുco 
തfൾP് #പവർ9ി ലഭിPാൻ കാലതാമസം ഉ;ാവാറിലZ 
എ:ും അേപ�ി5് 15 ദിവസ9ിനുcിൽ െതാഴിൽ 
ലഭSമാകു:ു;് എ:ും അവർ അഭി#പായെ6]U. 

v െതാഴിലാളികളിൽ അധികവും 50 വയOിനുമുകളിൽ 
#പായമുcവരാW. അവർP് െചjാൻ കഴിയു: തര9ിലുc 
#പവർ9ികൾ ഉൾെ6ടു9ണം എ:് െതാഴിലാളികൾ 
അഭSർ«ി5U.  

v 2008 -െതാഴിലുറ6UപXതി തുടfിയേ6ാൾ ഉപേയാഗി5ിരു: 
ആയുധfൾ ആW ഇേ6ാഴും ഉപേയാഗിPു:o അതിൽ തെ: 
തfൾ െകാ;ുേപാകു: ആയുധfൾP് മൂർ5 കൂ]U:തിനുc 
ചാർ� ലഭിPു:ിലZ എ:് െതാഴിലാളികൾ പരാതി പറdു.  

v ഓേരാ #പവർ9ി തുടfു:തിനു മുൻപും തfൾ മീAിം  
സംഘടി6ിPാറു;് എ:ും  അo പXതിയുെട സുഗമമായ 
നട9ി6ിh സഹായകമാകു:ു;് എ:ും െതാഴിലാളികൾ 
പറdു. 

 
 പ|തി AപവർMനOൾ  സംബ{ിU് �ല പരിേശാധനയിൽ 
മന�ിലാIാൻ കഴി� കാരaൡൾ 
 

v െപാതു ആQതികളUെട വികസന9ിനും സംര�ണ9ിനും േവ;ി 
െച�ത  #പവർ9ിയായ െചറുകിട കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മx്,ജല 
സംര�ണം,തരിശുഭൂമി കൃഷിേയാഗൃമാPൽ എ:ിവ 
മാതൃകാപരമായ #പവർ9ികളാW. 

v െചറുകിട നാമമാ#ത കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മx് ജല സംര�ണം 
എ: പXതിയുെട  #പവർ9ി iല9്  എ�ിേമAിൽ പറയും 
#പകാരമുc ൈജവേവലി നിർ�ി5ിരിPു:o ആയി ക;ു. 

v വS�ിഗത ഗുണേഭാ�ാPൾ വരു: പXതിയിൽ ഗുണേഭാ�ൃ 
വിഹിതം കൂടി െചലവഴി5o ആQതികൾ െമ5െ6ടു9ുവാൻ 
സഹായി5ി]U;്(കിണർ നിർ�ാണം,കPൂQ നിർ�ാണം) 

v LD/233652  എ: പXതി നട9ിയിരിPു:o 3 
പാടേശഖരഩളിലായാW  ഗുണേഭാ�ാPൾ എലZാം APL 
വിഭാഗ9ിൽ െപടു:വരാW. 

v തുടർ5യായുc പറ�ുകളിൽ ഒേര സ®ഭാവമുc #പവൃ9ികൾ 
(െചറുകിട നാമമാ#ത കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മx് ജല സംര�ണം)  
നട:ിരിPു:തിനാൽ ഒരു പുരയിട9ിൽ നട:ി]Uc #പവൃ9ി 
ഏo പXതിയുെട ഭാഗമായുcതാW എ:് മനOിലാPാൻ 
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പAാ9 അവiയാണുco. േമAിനുേപാലും ഇo 
മനOിലാPിെയടുPാൻ പAU:ിലZ. മാ#തമലZ ഓഫീസിെല 
#പQതുത #പവൃ9ികളUെട വർP്  ഫയൽ പരിേശാധി5േ6ാൾ 
വS�ിഗത ഗുണേഭാ�ാPെള തിരി5റിയാനുc യാെതാരുവിധ 
േരഖകളUം കാണാനും കഴിdിലZ. എ�ിേമA്  #പകാരമുc 
#പവൃ9ികളലZ നട:ിരിPു:o എ:തിനാൽ #പവൃ9ികളUെട 
അളവുകൾ പരിേശാധിPാനും കഴിയാ9 അവiയാW 
നിലവിലുco.സ®കാരS വS�ികളUെട ഭുമിയിൽ #പവർ9ികൾ 
നടPുേ�ാൾ ഉടമiരും കൂടി പണിPിറfണം എ:് 
നിയമമുെ;wിലും പലയിട9ും അo സംഭവിPു:ിലZ 

v മഴകുഴികളിൽ അധികവും മxി]U മൂടി െചടികൾ 
ന]ിരു:ു. പXതി നട9ിയ #പേദശfൾ ആെക uകാ¤ 
മൂടിPിടPു: അവiയിലാW ഇേ6ാൾ കാണാൻ കഴിയു:o. 

v IF/335268- െചറുകിട നാമമാ#ത കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മx് ജല 
സംര�ണം( കുളം നിർ�ാണം)  എ: പXതിയുെട #പവർ9ി 
iലം  െവcം കയറിയതിനാൽ കാണുവാൻ സാധി5ിലZ. 

v #പവർ9ി iല9് സvർശന9ിനു േപായേ6ാൾ  കാലുകളിൽ 
ചാPുെകാ;് െക]ി ഉ;ാPിയ കാലുറകൾ ധരി5് പണി 
െചjU: െതാഴിലാളികെള  കാണുകയും ബൂടിെനയും glouse  യും 
ആവശSകതെയPുറി5് മനOിലാPുകയും െച�തു. 

AപവർMിയുെട ഗുണേമ� സംബ{ിU നിരീRണOൾ 
 

പXതിെയ കുറി5് വളെര നലZ അഭി#പായമാW 
ഗുണേഭാ�ാPൾ പറdo.പXതിെയ കുറി5് ആരും ഒരു 
പരാതിയും ഉ:യി5ി]ിലZ എ:ാൽ. എ�ിേമAിൽ പറയും 
#പകാരമലZ പല #പവർ9ികളUം നട:ി]Uco. #പവർ9ി 
നടPു: ഭുവുടമയുെട ആവശS#പകാരം ആവശSമായ 
#പവർ9ികൾ െച�തു െകാടുPു: രീതിയാW 
ക;ുവരു:o.അതിനാൽ #പവർ9ികൾP് ഉയർ: 
ഗുണനിലവാരം കാണാൻ കഴിയു:ു;്.ഇതിനു േവ;ി 
െതാഴിലാളികൾ കഠിനാധ®ാനം െചjU:തും കാണാൻ 
കഴിdു.എ�ിേമAിൽ പറയും #പകാരം ഉറ6Uc മx് 
കുഴിെ5ടുPു: #പവർ9ിP് പകരം ക]ിയുc െവ]് കലZ്  
കു9ിെ6ാ]ി5് കുഴിയു;ാPു: െതാഴിലാളികെളയാW 
കാണാൻ കഴിdo.ചുരുP9ിൽ എ�ിേമAUകൾ 
#പേദശ9ിhെറ #പേതSകതകേളാ ആവശSകതകേളാ മനOിലാPി 
ഉ;ാPിയതലZ എ:് മനOിലാPാവു:താW.   
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സംേയാജിത പ|തികൾ സംബ{ിU നിരീRണOൾ 

േരഖകൾ #പകാരം സംേയാജിത പXതികൾ േസാഷSൽ ഓഡിA് 
കാലയളവിൽ വിരളമാേയ കാണുകയു;ായി]UcU. എ:ാൽ 
#പാേയാഗിക തല9ിൽ പല പXതികളUം സംേയാജിത 
സ®ഭാവമുcതാW. കിണർ ആൾമറകളUം വS�ിഗത കPൂQ 
നിർ�ാണfളUം ഗുണേഭാ�ൃവിഹിതം അടPം െചലവഴി5് 
ഉയർ: ഗുണനിലവാര9ിൽ ആW തjാറാPിയിരിPു:o. ഇo 
#പാേയാഗികതല9ിൽ സംേയാജിത പXതികളായി തെ: 
പരിഗണിPാവു:താW എ:ാൽ ഫയലുകൾ #പകാരം 
അ9ര9ിലലZ കാണു:o. 

 

പുതിയ AപവർMികൾ ഏെ[ടുIുL\ സംബ{ിU�S 
േസാഷaൽഓഡി[�ൂണി[ിYെറഅഭിAപായOൾ/നിരീRണOൾ 
 

70വയOിലധികം#പായമുc  െതാഴിലാളികൾഅടfു:  െതാഴിലുറ6്  #ഗൂ

6ാW മധിേരശരിയിൽ #പവർ9ിPു:o. അതുെകാ;ുതെ: ഇവെര 
കൂടി പരിഗണിPു: തര9ിലുc െതാഴിലുകൾ ആകണം പXതിയിൽ 
ഉൾെ6ടുേ9;o.ഭൂ#പകൃതി പരിേശാധിPുേ�ാൾ സാമാനSം ഉയർ: 
കു:ുകളUം മലെ_രിവുകളUം നിറdതാW ഈ #പേദശം. 
അതുെകാ;ുതെ: േവനൽPാല9് ജല ദൗർബലSം 
അനുഭവെ6ടാനുളള സാധSത കൂടുതലാW. ഇo കണPിെലടു9് 
ജലേസചന പXതികളUം  കുടിെവളള സംര�ണ പXതികളUം #പേദശ9് 
നട6ിലാPാവു:താW. കൂടാെത മരfൾ വ5U പിടി6ിPു:തും 
ൈജവൈവവിധSം കൂ]U:തുമായ പXതികൾ  #പേദശ9ിൻെറ ചൂ¤ 
കുറ�Pു:തിനും #പകൃതിയുെട സ�ുലനാവi  നിലനിർ9ാനും 
സഹായിPു:ു 
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ഓഡി?്  ടീം 

	
	

രാജിത. െക.         (വിേലZ� റിേസാ¢Q േപ¢സൺ ,െപാ:ാനി േ[ാP്) 

സുബീ� .ഇ പി  (വിേലZ� റിേസാ¢Q േപ¢സൺ ,െപാ:ാനി േ[ാP്) 
 
അനുബ{ം	
	
െതാഴിലാളികൾP് േവതനവും ആയുധfളUെട ചാർµും 
ലഭിPു:ിലZഎ: പരാതി.	
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േസാഷaൽ	ഓഡി[്	Aഗാമസഭ	റിേ)ാർ�് 	
	

2018-19 സാ�9ിക വർഷ9ിെല മഹാHാഗാIി േദശിയ #ഗാമീണ 
െതാഴിലുറ6്  പXതിയിൽ െതാഴിലുറ6് നിയമ #പകാരം നട6ിലാേP; 
േസാഷSൽ ഓഡിA് #ഗാമസഭ തവനൂർ	പ_ായ9ിെല  ഏഴാം വാർu ആയ 
മദിരേsരിയിൽ 9/11/19 ശനിയാ¢ച മൂ:് മണിP് െതാഴിലുറ6് 
െതാഴിലാളിയായ പു±പ എ: െതാഴിലാളിയുെട വീ]ിൽ വ5് േചർ:ു. 
വാർu െമ�റും പാടേശഖര സമിതി അംഗfളUം കുടുംബ#ശീ 
അംഗfളUമുൾെ6െട 50 േപരുെട സാ:ിധൃം മീAിfിൽ 
ഉ;ായിരു:ു.പ_ായ9ിൽ നി:ും എ9ിേ5േര; എഇഒ  േപർസണൽ 
കാരണ9ാൽ എ9ിേ5രാൻ  പAിലZ എ:് അറിയി5U.െതാഴിലുറ6് 
െതാഴിലാളിയായ മാളUPു]ി എ: െതാഴിലാളിെയ അധS�iാനേ9P് 
െതരെdടു9ു. േശഷം േമറF തwമണി #ഗാമസഭയിേലP് എലZാവെരയും 
സ®ാഗതം െച�തു. തുടർ:് വി ആർ പി രാജിത വിശദമായ റിേ6ാർ]്  
അവതരി6ി5U. അവതരണ9ിനു േശഷം അവരുെട പരാതികൾ േക]U. 6- 
മാസ9ിൽ കൂടുതലായി േവതനം മുടfിPിടPുകയാW  കൂടാെത 
ആയുധfളUെട ചാർ� േവതന9ിൻറ കൂെട ലഭിPു:ിലZ 	
 എ:ിവയാW െതാഴിലാളികൾ ഉ:യി5 #പധാന #പ¯നം. 
െതാഴിലാളികൾP് േവതനം ലഭിPു:തിനുc മാനദ¶fൾ 
വിശദീകരി5U െകാടുPുകയും  പ_ായ9ിൽ സൂ�ി5ി]Uc പരാതി 
രജി�റിൽ ഇേത സംബIി5് പരാതി എഴുതി 
െകാടുPുവാനും  ഓഡിAിം  ടീം നിർേ·ശി5U. തുടർ:് െതാഴിലുറ6് 
െതാഴിലാളികൾP് ഏെAടുPാൻ കഴിയു: പXതികൾ 
ഏെതാെPയാെണ:് പാടേശഖര സമിതി 
അംഗfൾ  േചാദിPുകയും  ഉടെന തുടfാനിരിPു: കാർഷിക 
#പവർ9ികൾP്  െതാഴിലാളികളUെട േസവനം ആവശSമാW എ:് 
അറിയിPുകയും െച�തു. മാ#തമലZ പ_ായ9് അധികൃതേരാ¤ 
ഇേത6Aി േചാദി5ാൽ കൃതSമായ മറുപടി തരാറിലZ എ:ും  പാടേശഖര 
സമിതി അംഗfൾ അറിയി5U. ഏെതാരു #പവർ9ി തുടfു:തിനു 
മുേ:യും പ_ായ9് ഭരണസമിതിയുെട 	
അംഗീകാരം േവണെമ:ും അതിh 	
 എ�ിേമA് അളവുകൾ അടPമുc സാേwതിക േരഖകൾ 
തjാറാേP;തായി]U;് അതുെകാ;ുതെ: (പവർ9ി തുടfു:തിh 
കുറ5U മുേ: തെ: (പവർ9ിPുc അേപ� നൽകണം  എ:് 
ഇതിh മറുപടി നൽകി.	
 തുടർ:് െതാഴിലാളികൾP് 	
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 െചjാവു: #പവർ9ികെള കുറി5് പാടേശഖര സമിതി അംഗfൾP് 
വിശദീകരി5U െകാടുPുകയും തfളാൽ കഴിയു: എ�് സഹായവും 
െതാഴിലാളികൾP് നൽകാൻ തjാറാെണ:് അവർ ഉറ6U നൽകുകയും 
െച�തു.കൃഷിയുമായി ബIെ6] െതാഴിലുകൾ പXതിയിൽ കൂടുതൽ 
ഉൾെ6ടു9ണം എ:് വിജിലൻQ ആൻu േമാണിAറി� ക�ിAി 
അംഗമായ ഉQമാൻ നിർേദശി5U. മാ#തമലZ െതfിൻ തടം തുറPു:o 
േപാലുc െതാഴിലുകൾ പXതിയിൽ ഉൾെ6ടു9ിയാൽ 
െതാഴിലാളികൾPും തfൾPും അo കൂടുതൽ ഉപേയാഗ#പദമാകും 
എ:് അേ·ഹം നിർേ·ശി5U. നിലവിെല വിജിലൻQ ആൻu 
േമാണിAറി� ക�ിAി അംഗfൾ വളെര സജീവമായാW 
പരിപാടിയിൽ പെwടു9o. എ:ാലും ക�ിAി രൂപീകരി5ി]് ആറു 
മാസ9ിേലെറ ആയതിനാൽ പുതിയ ക�ിAി അംഗfെള 
െതരെdടുPുകയും തുടർ:് േസാഷSൽ ഓഡിAിെന കുറി5Uc 
സംശയfൾP് മറുപടി നൽകുകയുംെച�തു.5.30-േയാടുകൂടി വാർu 
െമ�ർ #ശീ സു#ബ¸ണSൻ നvി പറയുകയും അധS� മാളUPു]ി 
േയാഗ9ിെല തീരുമാനfൾ അംഗീകരി5് േയാഗം പിരി5Uവിടുകയും 
െച�തു.	
 

 തീരുമാനOൾ	

v ഫ�് എ�u, കjUറ,കാലുറ തുടfിയവയുെട അപരS@തത 
പരിഹരിPുവാൻ തീരുമാനമായി	

v ആദായകരമായ #പവർ9ികൾ കൂടി പXതിയിൽ 
ഉൾെ6ടു9ാൻ നിർേദശി5U.	

v ഏെതാരു #പവർ9ി െചjേ�ാഴും CIB	േബാർu നിർബIമായി 
iാപിPാൻ തീരുമാനി5U	

v േമA്  ഇലZാ9തു കാരണം   െചേj; #പവർ9ികെള 
കുറി5Uc  പരി²ാന കുറ§. ഉടൻ പുതിയ േമAിെന   
െതരെdടുPാൻ നിർേ·ശം നൽകി	

v ഏെതാരു #പവർ9ിയും തുടfു:തിനു മുൻ@ ജനകീയ 
എ�ിേമAിെല അളവുകൾ വായി5U മനOിലാPാൻ 
നിർേദശി5U. 

v 6- മാസമായി െച�ത #പവൃ9ികൾP് േവതനം ലഭി5ി]ിലZ. 
പ_ായ9ിെല പരാതി രജി�റിൽ ഇതുസംബIി5 പരാതി 
എഴുതി േചർPുവാൻ നിർേ·ശി5U.	
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