
തവനൂർ �ഗാമപ�ായ�്

വാർഡ് പ�് (തൃ�ണാപുരം െവ�്) േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�്.

( 2018-2019സാ��ികവർഷ�ിൽ 2018 ഒക്േടാബർ 1 മുതൽ 2019 മാർ�് 31വെര
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: പ�ാം വാര്ഡ് �ഗാമസഭ മു�ാെക.



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

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

പ�ാംവാർഡിൽ നട�ിയ 2018-19 വർഷ�ിെല ഒക്േടാബർ 1മുതൽ  മാർ�് 31

വെരയു� 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 19വാർഡുകളാണ് �ഗാമപ�ായ�ിൽ ഉ�ത്.ഇതില് 10-

ആം വാര് ഡായ തൃ�ണാപുരം െവ�് േസാഷ�ല് ഓഡി�് �പ�കിയ�ായി

െതരെ�ടു�ത് .0.965 ചതുര�ശകിേലാമീ�ർ വിസ്തൃതിയു� തൃ�ണാപുരം െവ�്



വാർഡിെല ആെക ജനസംഖ� 2463ആണ്.അതിൽ   1095േപർ സ്�തീകള�ം   1368  േപർ
പുരുഷൻമാരുമാണ്.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�ിെലപ�ാംവാർഡിെല(തൃ�ണാപുരം െവ�്)േസാഷ�ൽഓഡി�്

�പ�കിയയുെട ഭാഗമായി നട�ിയ �പവര് �ന�ള് : 2019 ഒക്േടാബർ 30 മുതൽ

നവംബർ 6വെരയാണ് തൃ�ണാപുരം െവ�്)വാർഡിൽ േസാഷ�ൽഓഡി�ിെ�

ഭാഗമായു�വിശദമായഫയൽപരിേശാധനയുംഫീൽഡ് തല പരിേശാധനകള�ം

നട�ു�ത്.2018 ഒക്േടാബർ ഒ�ിനു േശഷം നട�ി��� �പവർ�ികൾ മാ�തമാണ്

േസാഷ�ൽഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയിരി�ു�ത് മഹാ�ഗാ�ി NREGAയുെട

ഉേ��ാഗ�രുംപ�ായ�ിെല മ�� ഉേദ�ാഗ�രുംവളെരയധികം സഹകരി��.തവനൂർ

പ�ായ�ിെല െതാഴിലുറ�് ജീവന�ാെര �പേത�കംഅഭിന�ി�ാൻഈഅവസരം

ഉപേയാഗി�ു� .ുകൂടാത േജായിൻറ് ബി.ഡി.ഒ, േ�ാ�് െഡവലപ്െമൻറ് ഓഫീസർ,
െജപിസി എ�ീ ഉേദ�ാഗ��ാരുെടയും പൂർണപി�ുണ േസാഷ�ൽഓഡി�ിന്

ഉ�ായിരു� .ുഫീൽഡ് �പവർ�ന�ൾ�് േമ�ായ �ശീമതി വ�ലഅവരുെടസമയവും

അറിവുംഅധ�ാനവും സ�േമധയാ നൽകിയി���്.വ��ിജീവിത�ിെല

�പതിസ�ികൾ�ിടയിലും ഇതിനുസമയം കെ��ിയ േമ�ിെ�സമീപനം �പേത�കം

സ്മരി�ു� .ുവാർഡ് െമ�ർ �ശീമതി.സി�ുഅവരുെടഅറിവുകള�ംസമയവും

േസാഷ�ൽഓഡി�ിനു േവ�ി നൽകിയിരു� .ു പ�ായ�് െസ�ക�റിയുംവളെരയധികം
സഹായകമായ നിലപാടാണ്സ�ീ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�െനവിശദമായ �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 ഒരു അെ�കഡി�ഡ് എ�ിനീയറും (�ശീ 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 സി� .ു വാർഡിെല

വിജിലൻസ്ആൻഡ് േമാണി�റി�് ക�ി�ി അംഗ�ള്എ�ിവരുമു�്.

തവനൂർ �ഗാമപ�ായ�ിെലഎ�ാം വാർഡിെല െതാഴിലുറ�് പ�തി

തൃ�ണാപുരം െവ�് വാർഡിൽ ആെക 236െതാഴിലാളികളാണ് െതാഴിലുറ�്

പ�തിയിൽ േജാലി�ായി രജി�ർ െചയ്തി���ത്.ഇതിൽ 26േപർ സജീവ

െതാഴിലാളികളാണ ഉ�ായിരു�ത് എ�ാൽ ഇേ�ാൾ 18േപരാണ് െതാഴിൽ െച���ത്.

ഈ വാർഡിൽ കഴി�ആറ് മാസ�ിനു�ിൽ നട�ിലാ�ിയിരി�ു� �പവൃ�ികെള

സംബ�ി� വിശദവിവര�ൾപ�ികയിൽ േചർ�ിരി�ു� .ു



1.കിണർആൾമറ നിർ�ാണംഇബാഹിം(IF/217317)

2.കിണർആൾമറ നിർ�ാണം േമാഹനൻ(IF/336505)

3. IHHL നിർ�ാണംഅംബിക േദവി(IF/353738)

4. െചറുകിട നാമമാ�ത കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�് , ജലസംര�ണം.(IF/368181)

7 രജിസ്റര് പരിേശാധനസംബ�ി�്.

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

2019ല  ് 1ആൾ�് (സറഫുനീസ െപരു�റ��്10/364)നല്കിയതായി കാണാന് 

കഴി� .ുഎ�ാല  ് MIS �പകാരമു� രജിസ്ററില  ് ഈസാ��ികവര്ഷം 13
കുടുംബ�ള് �് െതാഴില  ് കാര് ഡ് അനുവദി�തായി കാണു�ു.

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

കാണാൻസാധി��..

െതാഴില  ് ആവശ�െ��തും െതാഴില  ് അനുവദി� വിവര�ള�ം രജിസ്ററില  ്

േരഖെ�ടു�ിയതായി ക�ു. െചറുകിട നാമമാ�ത കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�്ജല

സംര�ണംഎ� �പവൃ�ിയുേടതാണ്ക�ത്.

 വര്�് രജിസ്റര് പരിേശാധി�േ�ാള് 10◌ാം വ◌ാർഡിെല 3�പവൃ�ികള്

േരഖെ�ടു�ിയതായി കാണാൻകഴി� .ു 1 �പവൃ�ി (IF/353738))കാണാൻകഴി�ി�.

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

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

 െമ�ീരിയല  ് രജിസ്ററില  ് 2018-19സാ��ികവര്ഷ�ിൽ 2

�പവൃ�ിയുെട(IF/353738,IF/368181)വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ിയി���്.എം.ബു�ിൽ



േരഖെ�ടു�ിയതുകയും രജി�റിൽ േരഖെ�ടു�ിയതുകയും ത�ിൽ േനരിയ വിത�ാസം

കാണാൻസാധി��.

 �ഗാമസഭാ രജിസ്ടര് :2018-2019വര് ഷെ� േസാഷ�ല  ് ഓഡി�് റിേ�ാര് �്
അവതരണ�ിെ�യും 2019-20സാ��ികവര് ഷേ��ു�വാര് ഷികകര് �
പ�തി ത�ാറാ�ു�തിെ�യും ഭാഗമായി �ഗാമസഭ േചര് �തായി റജിസ്െറരില  ്
കാണു�ുെവ�ിലുംഅതിെ� മിനി�്സ് ,തീരുമാന�ള് എ�ിവ
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.കൂടാെത 2019-20സാ��ികവര് ഷ�ില  ് വാര് ഡില  ്
നട�ിലാേ�� �പവര് �ികെളസ��ി� 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�് ഫയലില  ് ഉ�ായിരിേ�� 22 – േരഖകളിൽ 1�പവ��ിയിൽ മാ�തം

(IF/368181)18േരഖകള് കാണാൻകഴി� .ുബാ�ി 3 �പവൃ�ികളിലും

(IF/217317,IF/336505,IF/353738) 10-13 േരഖകെള കാണാൻകഴി�ിെ�ാ��.

ഫയലില  ് ലഭ�മ�ാ� േരഖകള് 

സംേയാജിത പ�തി വിവര�ള് ,സാധന�ള് വാ�ിയതിെ� വിവര�ള് ,സാധന�ള് 
വാ�ിയതിെ�ബി��കള് ,,േറായല  ് �ി,ജിേയാ ടാഗു� േഫാേ�ാകള് , , േസാഷ�ല  ് ഓഡി�് 
റിേ�ാര് �ിന് െറ േ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/353738)മാ�തേമ ജനകീയഎസ്റിേമ�്

ഉൾെ�ടു�ിയതായി കാണാൻസാധി�ത്.ഏെതാരാൾ�ും �പവൃ�ിെയസംബ�ി�

വിവര�ള് മന�ിലാ�ു�തിനു ഇത് സഹായകരമാകു� .ു

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

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

 വര്�് എസ്ടിെമടില് എഇ,ഓവര് സീയര് എ�ിവര് ഒ�്സീല് എ�ിവ
കാണുവാന് സാധി��.എ�ാല് ഒ�ിേനാെടാ�ം തീയതി േരഖെ�ട്തിയിടി��.

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 ഉള് െ�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�ി�.

***കിണർ നിർ�ാണം േമാഹനൻ IF/217317)എ�ഫയലിൽ മ�് േറാളിൽ െവ�ി

തിരു�ലുകൾകാണാൻസാധി�� .

േവജ് ലി�്

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

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

 പരിേശാധി� 4ഫയലുകളിൽ 3ഫയലുകളിൽ മാ�തേമ ബ�െ�� ഉേ��ാഗ�രുെട



ഒ�് കാണാൻസാധി�ത്. ഒ�ിെനാ�ം തി�തി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

എഫ്.ടി.ഒ

 പരിേശാധി� 4ഫയലുകളിൽ 2 (IF/336505,IF/217317)ഫയലുകളിൽ മാ�തേമ

എഫ്.ടി.ഒ കാണാൻസാധി�ത്.

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

ഡിമാന് ഡ് േഫാം

 പരിേശാധി� 4ഫയലുകളിൽ 1(IF/368181)ഫയലിൽ മാ�തമാണ്

എഴുതിത�ാരാ�ിയ െതാഴില് ആവശ�െ���െകാ�ു� �ഗൂ�്അേപ�
കാണുവാന് സാധി�ത്.

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

 വര്�് ഫയലില് ഉള് െ�ടു�ിയി���അേപ�േഫാമില് പ�ായ�ില് 
നി�ുംൈക��ിയ മറുപടി രസീ�് േചര് �ി���്.

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

വര് �് അേ�ാെകഷന് േഫാം

 െചറുകിട നാമമാ�തകർഷകരുെട ഭൂമിയില് മ�് ജലസംര�ണ �പവര്തന�ള�െട

വര്�് ഫയലുകളില് മാ�തമാണ് വര് �് അേ�ാേ�ഷന് േഫാം
സൂ�ിചിടു�ത്.അേപ�ി� െതാഴിലാളികള�െട േപര്,െതാഴില് അനുവദി�
തീയതി ,കാലയളവ് എ�ിവകൃത�മായി േചര് �ി���്.

മസ്റര് േറാള് മൂവ്െമ� ് �ിപ്/ഫയല് �ടാ�ിംഗ് േഫാം



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

മൂപ് െമ� ് �ിപാണ്സൂ�ിചിരിയ്�ു�ത്.

 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 
ഉള് െ�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 

 പരിേശാധി� 4ഫയലുകളിൽ 1 (IHHLഅംബികാേദവി)സംേയാജിത

പ�തിയാെണ�ിലും ഫയലിൽ േരഖകെളാ�ുംസൂ�ി�ി�ി�.

�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�് ഉള് െ�ടു�ിയി���്.

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

ന�ര് ,ഓവര് സീയര് ,അെ�കഡി�് എന് ജിനീയര് എഎ�ി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� 4ഫയലുകളിൽ 2 �പവൃ�ികള�െട(IF/336505,IF/368181)ഫയലിൽ

േ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 1ഫയലിൽ( IF/368181)മാ�തമാണ്

ൈസ�് ഡയറി സൂ�ി�ി���ത്.



 �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/353738)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 േമാഹനൻ( IF/217317)എ� �പവര്�ിയിെല മ�ര് േറാള് േടാ�ൽ

അ�ൻ�സ്പരിേശാധി�േ�ാള് െവ�ി�ിരു�ലുകൾകാണാൻസാധി��

CIB െയകുറി���വിവര�ള് 

 പ�തിയുെട നട�ി�ിന് െറസുതാര�ത ഉറ�് വരു�ു�തിന് േവ�ി െതാഴിലുറ�ില  ്
�ാപി�ാറു�സി�ിസണ  ് ഇന് ഫര് േമഷന് േബാര് ഡ് എ�ാ�ല�ളിലും

കാണാന് കഴി�ി�.എ�ാല  ് അതിനു� െചലവുകള് വ�തായി എ�ിേമ�് ,എം

ബു�് എ�ിവയില  ് നി�ും മന�ിലാ�ാനും കഴി�ു (ക◌ിണർ നിർ�ാണംഇ�ബാഹിം

എ�ഫയലിൽഎം.ബു�ിൽ 3000 രൂപ വകവരു�ിയി���്)ഇത് ധനനഷ്ടമായി



കണ�ാ�ു�ു..പരിേശാധി� 4�പവൃ�ികളില  ് 1�ല�്( െചറുകിട നാമമാ�ത

കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ� ,്ജലസംര�ണം) മാ�തമാണ്സി�ിസണ  ് ഇന്ഫര്േമഷന് 

േബാര്ഡ് കാണാന് കഴി�ി���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�് sharpeningചാർജ് ലഭ�മാ�ു�ു�്എ�്അറിയി��.

െതാഴിൽ�ലെ�സൗകര��ൾ

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

നൽകാൻ ഉ� സംവിധാനമായ ഫ�് എയ്ഡ് േബാക്സ് േമ�് സ��ം െചലവിൽ പണം

ഉപേയാഗി�ാണ് വാ�ിയി���ത്അ�ാെത പ�ായ�ിൽനി�ും ലഭ�മായി�ി�...

െ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.കുടിെവ��ിനു േവ�ിയി��� കുടം �ാ�്

തുട�ിയവെയ�ാം സ��ം െചലവിൽ തെ�യാണ് വാ�ിയി���ത് . അവർ�് ലഭ�മായി���

ബൂ�്സ് വളെര ഭാരേമറിയതുംകൂടാെത മഴ�ാല�് െവ�ം ഇറ�ിയ അവരുെട കാലുകളിൽ അ

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

ബൂ�്സ്ഒഴിവാ�ി ചാ�ുകള�ം കവരുകള�ം ആണ് കാലിൽ െക�ിയിരി�ു�ത്. മഴയ�ും

െവയില�ും പണിെയടു�ുേ�ാൾ ടാർേപാളിൻ ഷീ�് അത�ാവശ�മാണ .്അെ��ിൽ മഴ�ാല�്



ഉപേയാഗി�ു�തിന് േവ�ി ഒരു െറയിൻേകാ�്ആവശ�മാണ .് െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട വാര് ഷിക

മാ�ര് സര് �ുലറിെലഅധ�ായം 8- 8.2 �പകാരം �പവര് �ി .�ല�് േവ�തായഅടി�ാന

സൗകര��ള�െട ലംഘനമാണ്ഇത് സൂചി�ി�ു�ത്.

വിജിലന് സ് & േമാണി�റിംഗ് ക��ി

പരിേശാധി� 4ഫയലുകളില  ് 1 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�ു� േമ�് വ�ല. വളെരയധികം കഴിവു�

ആളണ് ഇവെര��ി മന�ിലാ�ാന് കഴി�ത. ആവശ�മായ പരിശീലന�ള�ം

പി�ുണയും നല  ് കിയാല  ് ഇവരുെട േസവനം വാര് ഡിെല െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട
നട�ി�ിന് വലിയ മുതല  ് �ൂ�ായിരി�ും. െതാഴിലുറ�് നിയമം, പരി�ിതി

സംര�ണം, നീര് �ടാതിഷ്ടിത വികസന സമീപനം എ�ിവയില  ് േമ�്മാര് �് 
�പാഥമികമായ പരി�ാനം ഉ�ാവു�ത് വാര് ഡിെന സംബ�ി�ിടേ�ാളം ഏെറ
ഗുണകരമായിരി�ും

െതാഴില  ് കാര്ഡ് സംബ�ി���നിരീ�ണ�ള് 

വീടുവീടാ�രം കയറിയിറ�ി െതാഴിലാളികള�െട െതാഴില  ് കാര് ഡും അവരുെട ബാ�്

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

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

സൂ�ി�ി���് .. ഈ വാർഡിെല ഒ��മി� െതാഴിലാളികള�ം മെ�ാരു േജാലി�് േപാകു�വരാണ്

െതാഴിൽ അവശ�മായസമയ�് ഒ�യ്േ�ാ കൂ�ാേയാ േപായി െതാഴിൽ ഡിമാൻഡ് െച��കയാണ്

പതിവ് എ�് അറിയാൻ കഴി� .ുകൂലി ലഭി�ു� ബാ�് അെ�ൗ�ിന് െറ പാസ്ബു�്

കൃത�മായി േരഖെ�ടു�ാ�തിനാല  ് െതാഴിലാളികള് �് ലഭി� േവതന�ിന് െറ കൃത�മായ



കണ�ുകള�ം മന�ിലാ�ാന് കഴിയി�.

മ�ര് േറാള് മൂവ്െമ� ്, �പവര് �ിയുെട നട�ി�് .

വാര് ഡിെല െതാഴിലുറ�് �പവര് �ന�ള് നിരീ�ി�േ�ാള് മന�ിലാ�ാന്

കഴി�ത് �പകാരം �പി� ് െചയ്ത മ�ര് േറാള് �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 .

വ��ിഗത ആസ്തികള് സൃഷ്ടി�ു�തിന് േവ�ിയു� �പവര് �ന�ളില  ്
ഗുണേഭാ�ാ�െള െതരെ�ടു�ുേ�ാള് ദുര് ബല വിഭാഗ�ള് �് ഉയര് � പരിഗണന

നല  ് കിയതായി കാണാന് കഴിയു�ു�്. ഇതും ന� �പവണതയാണ .് ഏെറയും പാട�ിെ�

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

വാർഡിൽ അതിനാൽ ഇ�രം സാഹചര��ൾ മു�ിൽക�ു െകാ�ാണ് ഏെറ �പവർ�ികൾഈ

വാർഡിൽ െചയ്തിരി�ു�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

ഏകേ�ശം 13 വീടുകൾ സ�ർശി��. പ��റി�ുഴികള�ം മഴ�ുഴികള�ം എർ�് ബ�ുകള�ം

കാണാൻ സാധി��.ഈ �പവര് �ന�ള�െട എ�ിേമ�് �പകാരമു� �പവൃ�ികള�മ�

നട�ിരി�ു�ത് ക◌ാരണം എ�ിേമ�ിൽ കാണി�ി��� േ�ാൺ ബ�ുകെളാ�ും

നിർ�ി�തായി കാണാൻ സാധി�ി�.. പല കുഴികള�ം വാഴ, േചന, േച�് എ�ി�ിെനയു�

കാര് ഷിക വിളകള് ന�ിരി�ു�തായും കാണാന് കഴി� .ു എ�ാ�ല�ളിലും ഒേര

സ�ഭാവമു� �പവൃ�ികള് നട�ിരി�ു�തിനാല  ് ഒരു പുരയിട�ില  ് 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�ി�.
എ�ിേമ�് �പകാരമു� �പവൃ�ികള� നട�ിരി�ു�ത് എ�തിനാല  ് �പവൃ�ികള�െട

അളവുകള് പരിേശാധി�ാനും കഴിയാ� അവ�യാണ് നിലവിലു�ത്. കുഴികള�െട
എ�െമടു�ാന് േപാലും പ�ാ� രീതിയില  ് കുഴികളില  ് വാഴകള�ം, േച�്, േചന
എ�ിവയും ന�് േപായി���്. ഇ�ര�ില  ് സ�കാര� വ��ികള�െട ഭുമിയില  ് �പവര് 
�ികള് നട�ുേ�ാള് ഉടമ�രും കൂടി പണി�ിറ�ണം എ�് നിയമമുെ��ിലും

പലയിട�ുംഅത് സംഭവി�ു�ി�. .

 എം. ബു�് �പകാരം ക��ബി�് മീ�രിൽ 81.13 രൂപ �പകാരം 12 പ��റി�ുഴി�് 973.56

രൂപയാണ് േവ�ത്. �പവൃ�ി�ല�് 575 പ��റി�ുഴികൾ കാണാൻസാധി��.കാരണം

െവ�ം െക�ി നിൽ�ു� �ലമായതിനാൽ എർ�് ബ�ുകൾ�് പകരം പ��റി

കുഴികൾ എടു�ു എ�ാണ് അറിയാൻ കഴി�ത്. എം ബു�് �പകാരം 458 എർ�്

ബ�ുകൾ�് ഒരു ക��ബി�് മീ�റിന് 159.38 രൂപ വീതം 77576 രൂപയാണ് േവ�ത് എ�ാൽ

�പവൃ�ി �ല�് 25 ബ�ുകളാണ് കാണാൻ സാധി�ത്. എം ബു�് �പകാരം 72

മഴ�ുഴി�് ഒരു ക��ബിക് മീ�റിന് 99 19 രൂ വീതം 7141.68 രൂപയാണ  ്േവ�ത്. എ�ാൽ

�പവൃ�ി �ല�് 55 മഴ�ുഴികളാണ് കാണാൻ സാധി�ത്. എം.ബു�് �പകാരം ആെക

�പവൃ�ി�് 9558278 രൂപയാണ് വകയിരു�ിയിരി�ു�ത്. എ�ാൽ 56339.7 രൂപയുെട

�പവൃ�ിയാണ്ആെക നട�ിരി�ു�ത്. ഇത് സർ�ാരിനു വ� നഷ്ടമാെണ�ും ബ�െ��

ഉേ��ാഗ�ർ ഇതിനു ബാധ��രമാെണ�ും േസാഷ�ൽ ഓഡി�് ടീമിന് മന�ിലായതായും

�ഗാമസഭയ്�് മുൻപിൽഅവതരി�ി�ു�ു.

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

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

ഭാര� രാധ എ�ിവർ പണിെയടു�ി���്.. ബാ�ിയു� ആള�കെള ഇവർ കൂലി�് െവ�ി



�ാണ്കിണർ പണി പൂർ�ീകരി�ു�ത്...

 കിണർ നിർ�ാണം ഇ�ബാഹിം, കിണർ വളെര ഗുണേമ�യു�താണ് എ�ാൽ പണിയുെട

സുതാര�ത െകാടു�ു�തിനു േവ�ിയു� സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് എം

ബു�ിൽ േരഖ�ടു�ിയി���്.എ�ിലും പണി�ല�് െവ�ി�ി� ഇതിേല�ായി 3000 രൂപ

വകയിരു�ിയി���്.. കിണർപണി സമയ�് ഇ�ബാഹിം കുടുംബാംഗ�ള�ം കിണർ

പണിയിൽ സഹായി�ി���്.. മ�ർ �പകാരമു� ഉ� കുറ�� തുക ലഭി�തായി അറിയാൻ

കഴി� .ു.

 IHHL അംബിക േദവി, േടായ് െല�് വളെര ഗുണനിലാവാരം പുലർ�ു�താണ .് വീ�ിൽ

നിലവിൽആൾതാമസമി�ാ�തിനാൽകൂടുതൽവിവര�ളാ�ും അറിയാൻസാധി�ി�.

.

�പവര്�ികള�െട ഗുണേമ�സംബ�ി���നിരീ�ണ�ള് 

െചറുകിട നാമമാ�ത കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ� ,് ജല സംര�ണം എ� �പവൃ�ിയിൽ എ�ിേമ�്

�പകാരമു� �പവൃ�ികള� കാണാൻ സാധി�ത്. പിെ�യു� മൂ�് �പവ��ികളിലും എ�ിേമ�ില  ്

പറയും �പകാരംതെ�യാണ് �പവര് �ികളൾ നട�ി���ത്.ആവശ�മായ അളവുകൾ

അളവുേകാൽ ഉപേയാഗി�് ചി�െ�ടു�ു�ു�് അത് േനരിൽ കാണാൻ സാധി��.. എ�ിേമ�ിൽ

പറയു� �പകാരം തെ�യാണ്അളവുകൾ േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്.. േവ�് കുഴി ,ക�ൂസ് കു�്,

veg pit,rain pitഎ�ിവെയ�ാംഅളവനുസരി�് തെ�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 ക� ബി��കൾ ഫയലിൽ

കാണാൻകഴി�ി�.

സംേയാജിത പ�തികൾസംബ�ി� നിരീ�ണ�ൾ

േരഖകൾ �പകാരം സംേയാജിത പ�തികൾ േസാഷ�ൽ ഓഡി�് കാലയളവിൽ വിരളമാേയ

കാണുകയു�ായി����. എ�ാൽ �പാേയാഗിക തല�ിൽ പല പ�തികള�ം സംേയാജിത

സ�ഭാവമു�താണ .്വ��ിഗത ക�ൂസ് നിർ�ാണ�ള�ം ഗുണേഭാ�ൃവിഹിതം അട�ം െചലവഴി�്
ഉയർ� ഗുണനിലവാര�ിൽ ആണ് ത�ാറാ�ിയിരി�ു�ത്. ഇത് �പാേയാഗികതല�ിൽ



സംേയാജിത പ�തികളായി തെ� പരിഗണി�ാവു�താണ് എ�ാൽ ഫയലുകൾ �പകാരം

അ�ര�ില�കാണു�ത്.

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 തൃ�ണാപുരം വാർഡിെല െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട െപാതു സ�ഭാവ�ിൽ തെ� ഇത്

�പതിഫലി�ു�ു�്. കിണറുകൾ അവയ്�ു� ആൾമറകൾ 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 ൈഹേവയുെട ഓര�ളിലും മ�് േറാഡരികുകളിലും

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�റേറാളിൽ ക�െവ�ി�ിരു�ലുകൾ



േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ

തവനൂർ പ�ായ�് വാർഡ് 10തൃ�ണാപുരം െവ�് 2018- 19 േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ 9 /11/
2019ശനിയാഴ്ച രാവിെല 10 മണി�് കു�ുകാട് ജാറംഹാളിൽ വ�് സംഘടി�ി��. േസാഷ�ൽ
ഓഡി�് �ഗാമസഭ യില്കഴി�വർഷം 100 െതാഴിൽ ദിന�ൾപൂർ�ിയാ�ിയ െതാഴിലാളിയായ
േകാമളം എ� േച�ിെയഅധ��യായി െതാഴിലാളികള�െട പൂർണസ�തേ�ാടുകൂടി
െതരെ�ടു�ു. േയാഗ�ിൽവാർഡ് െമ�ർ �ശീമതി സി�ുസി പി ,പ�ായ�്
അ�കഡി�ഡ്എൻജിനീയർ �ശീമതിഅ�ു ഗേണശൻ, െതാഴിലുറ�്െതാഴിലാളികൾ,വിജിലൻസ്
ആൻഡ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ിഅംഗ�ൾ ,പാടേശഖരക�ി�ിഅംഗ�ൾ, േ�ാ�് റിേസാഴ്സ്
േപഴ്സൺആയഅ�ു പിഎസ്,വിേ�ജ് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺമാരായസ�ാതി െക െക, �ശുതി പി,
ആതിര െകസി,എ�ിവർ പെ�ടു�ു.നാൽ�േതാളം േപരുെട സജീവപ�ാളി�ം േസാഷ�ൽഓഡി�്
�ഗാമസഭ യില്ഉ�ായിരു�ു.സ�ാഗതം പറയു�തിന് േവ�ി അധ�� െമ�ർ �ശീമതി:സി�ുസിപി
െയ�ണി��..വാർഡ് െമ�ർസ�ാഗതം പറ� .ു െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളികെളയും മ�്
ഉേദ�ാഗ�െരയും യും േയാഗ�ിൽപെ�ടു�ാെന�ിയകുടുംബ�ശീ �പവർ�കെരയും യും
മെ��ാവെരയും േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ യിേല�്സ�ാഗതം െചയ്തു.. േശഷംഅധ��യുെട
സ�തേ�ാടുകൂടി വിേ�ജ് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺആയആതിര െകസി േസാഷ�ൽഓഡി�്
റിേ�ാർ�്അവതരി�ി��..ഫയൽപരിേശാധനെയകുറി��ം ഫീൽഡ് തലസ�ർശനെ��ുറി�്
വിശദമായി പറ� .ു.േശഷം വിശദമായ ചർ� നട�ുകയും െചയ്തു െതാഴിലാളികൾ,ജന�പതിനിധി
കൾ, പാടേശഖരസമിതിഅംഗ�ൾ ,െതാഴിലുറ�് വിഭാഗം ഉേദ�ാഗ�ർഎ�ിവർസജീവമായി
പെ�ടു�ുകയും െതാഴിലാളികള�െട സംശയ�ൾ�ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ മറുപടി
നൽകുകയുംെചയ്തു. െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിലിട�ളിൽ ലഭ�മാേക�അവശ�വസ്തു�ൾആയ
�പഥമ ശു�ശൂഷകി� ,്സുര�ാ ഉപകരണ�ൾ ,തണൽനൽകു�തിന്ആവശ�മായ ടാർേപാളിൻഷി
�്എ�ിവ ഒരു�ി െകാടു�ു�തിെന കുറി�് സംസാരി��.. െതാഴിലാളികൾ�്ആവശ�മായ
ചികി�ാസൗകര��ൾസൗകര��ൾ ഒരു�ി െകാടു�ു�തിെന�ുറി��ം ബാ�്
ഉേദ�ാഗ�രിൽനി�ും െതാഴിലാളികൾ േനരിടു� േമാശംഅനുഭവ�െള�ുറി��ം ആസ്തി
നിർ�ിത�പവർ�ികൾ െചേ��തിെ�ആവശ�കതെയ�ുറി��ം വിപുലമായി
ചർ�െചയ്തു.െതാഴിൽ�ല�് ഏെത�ിലും തര�ിൽഅപകട�ൾസംഭവി�ാൽ െചേ��
നടപടികെള�ുറി�് േബാധവൽ�രണംനട�ി.പ�തിയുെട സുതാര�ത ഉറ�� നൽകു�തിനു
േവ�ിയു�സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് പല�ല�ളിലും കാണാ�തിെന കുറി�്
സംസാരി�േ�ാൾഅതിനുേവ�ിയു�ഫ�് ലഭ�മ�ാ�തിനാൽആണ്സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ
േബാർഡ്�ാപി�ാൻകാലതാമസം േനരിടു�തുഎ�് അെ�കഡി�ഡ് എ�ിനീയർ
അറിയി��.െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും മഴ�ാല�് ഉപേയാഗി�ു�തിന് േവ�ി മഴേ�ാ�്
ലഭ�മാ�േമാഎ� േചാദ�മുയർ�ു.. നിലവിൽഅതിനുേവ�ിയു�ഫ�് ലഭ�മ�എ�ാണ്
ഉേദ�ാഗ�ർഅറിയി�ത്.നിലവിൽ േമ�് സ��ം െചലവിലാണ് �പഥമശു�ശൂഷകി��ം മ�്അവശ�



മായസാധന�ള�ം െതാഴിൽ�ല�ൾവാ�ി വ�ിരി�ു�ത്..കൂടാെത മാ�് തെ�യാണ്ആണ്
�പവർ�ി�ലേ��ുംകൂടാെത തിരി�് പ�ായ�ിേല�് മ�ർ േറാൾ െകാ�ുേപാകു�തും
െകാ�ുവരു�തുംഅതുംഎ�ാൽബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�രുെട ഉ�രവാദിത�മാണ്എ�്
ചൂ�ി�ാ�ി.19വാർഡുകൾഅട�ു� ഒരു വലിയ പ�ായ�ാണ്തവനൂർ
പ�ായ�്ആയതുെകാ�് തെ�എ�ാഇട�ളിേല�് മ�ർ േറാൾ െകാ�ു േപാകു�തും
വരു�തുംബു�ിമു��കൾ ഉെ��് പ�ായ�് ഉേദ�ാഗ�ർഅറിയി��. െമ�ി ന് ചിലവായതുക
ബി�്സമർ�ി�ാൽ നൽകാെമ�് പ�ായ�് ഉേദ�ാഗ�ർ ഉറ��നൽകി..�പവർ�ിയുെട ഫയലിലും
�പവർ�ി�ല�ും �പവർ�ിയുെട വിവര�ൾഅളവുകൾസ�ഭാവം എ�ിവഎ�ാവർ�ും
മന�ിലാ�ു�തിനായി ജനകീയഎ�ിേമ�് �പവർ�ിയിൽസൂ�ി�നംഎ�് െതാഴിലാളികൾ
ആവശ�െ���..എ�ാൽഇത് �പിൻറ് െചയ്ത് എടു�ു�തിനു േവ�ി ഉ� േപ�റിന്
അപര�ാപ്തതമൂലംആെണ�് പ�ായ�് ഉേദ�ാഗ�ർപറ� .ു.എ�ാൽഇനി വരു� പുതിയ
�പവർ�ികളിൽ ജനകീയഎ�ിേമ�് നിർബ�മായും ഉൾെ�ടു�ുെമ�ും അവർ
പറ� .ു.നിലവിൽ പ�ായ�ിൽനി�ും ലഭ�മായിരി�ു�ആയുധ�ള�ം �പവർ�ി�ല�്
ഉപേയാഗി�ു�ു�്.എ�ാൽഇത് കാല�ഴ�ം െകാ�് മൂർ� നഷ്ടെ��ിരി�ു�ു. മൂർ�
കൂ���തിന് േവ�ിയു�പണംലഭ�മായി�ി�..

തീരുമാന�ൾ:

1.�പവർ�ിയുെട ഫയലിലും �പവർ�ി�ല�ും �പവർ�ിയുെട വിവര�ൾഎ�ിവ
എ�ാവർ�ും കും മന�ിലാ�ു�തിനായി ജനകീയഎ�ിേമ�് �പവർ�ന�ളിൽസൂ�ി�ു�
തീരുമാനമായി

2. േമ�് ചിലവായബി�്സഹിതം െകാ�ുവ�ാൽപ�ായ�ിൽനി�്നൽകാെമ�് തീരുമാനമായി

3.ബാ�് ഉേദ�ാഗ�രിൽ നി�് േനരിടു� േമാശം െപരുമാ�െ��ുറി�് അേന�ഷി�� ഉചിതമായ
നടപടിഎടു�ാൻതീരുമാനമായി...ഇതിനു േവ�ി എ�ാ െതാഴിലാളികള�ം എഴുതി ഒ�ി� ഒരു പരാതി
വാർഡ് െമ�ർ മുേഖനബാ�ിൽസമർ�ി�ാൻതീരുമാനി��.

4.പ�ായ�ിൽനി�ും ലഭ�മാ�ിയിരി�ു�പണിയായുധ�ള�െട മൂർ� കൂ���തിനു� പണം
ലഭ�മാ�ാനു�തീരുമാനം.

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭയിൽഎടു�തീരുമാന�ൾഅധ��യുെടഅംഗീകാര�ിനായി
മുേ�ാ��വ�� േശഷം തീരുമാന�ൾഅംഗീകരി��െകാ�് �ഗാമസഭ ക�ടി യിൽസ�തം
അറിയി�ുകയും െചയ്തു.െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളിയായ �ശീമതി വ�ലഎ� േച�ി ന�ി
േരഖെ�ടു�ി േശഷം 12 മണി�് �ഗാമസഭഅധ��പിരി��വി��.


