
തവനൂർ �ഗാമപ�ായ�്

പതിെനാ�ാം വാർഡ് ( കേ�രിപറ�)് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ�്.

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

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

സമർ�ണം: പതിെനാ�ാം വാർഡ് �ഗാമസഭ മു�ാെക.



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

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

വാർഡിൽ നട�ിയ2018-19വർഷ�ിെല ഒക്േടാബർ ഒ�ുമുതൽ  മാർ�് 31
വെരയു� കാലഘ��ിെല മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി

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

ചർ�കൾ�ും വിലയിരു�ലിനും �ഗാമസഭയുെട അംഗീകാര�ിനുമായി

�ഗാമസഭയുെട മു�ിൽ സമർ�ി�ു� .ു



ആമുഖം

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

മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമം 2005 െസപ്തംബര ് 5 നു
പാര്ലെമ� ് പാ�ാ�ി.നിയമ�ിെ� പിന ് ബലമു� അവകാശധിശാധിഷ്�ിത

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

അവിധ്ഗ്ത കായിക െതാഴില് ഈനിയമം ഉറ�� വരു�ു� .ു

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

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

�ഗാമപ�ായ�് �ിതിെച��� .ു 2011 െസൻസസ് �പകാരം 34500േപർ ജീവി�ു�
ഈ �ഗാമപ�ായ�ിൽ 17212 േപർ സ്�തീകള�ം 16258 േപർ

പുരുഷൻമാരുമാണ.്ആെക 19 വാർഡുകളാണ് �ഗാമപ�ായ�ിൽ ഉ�ത.്ഇതില് 11-
ആം വാര്ഡായ കേ�രി�റ�് ആണ് േസാഷ�ല് ഓഡി�് �പ�കിയ�ായി

െതരെ�ടു�ത ്.വാർഡ് െപാതുെവ ജനവാസേക���ളായ െച�ൽ കു�ുകള�ം

െചറിെയാരു ഭാഗം വയലുകള�ം നിറ�താണ.് വാർഡ് പൂർ�മായും ഭാരത��ഴയുെട
വൃഷ്ടി �പേദശ�ാണ്�ിതി െച���ത.് െത�ാണ് വാർഡിെല �പധാന കാർഷികവിള.
കൂടാെത വാഴ, പ��റികൾ, കുറ� അളവിൽ െന�് എ�ിവയും

ഉൽപാദി�ി�െ�ടു�ു�.് വാർഡിൽ ഒരു സ്കൂൾ �ിതി െച���ു�്

രീതി ശാസ്�തം

തവനൂർ പ�ായ�ിെല പതിെനാ�ാം വാർഡിൽ (കേ�രി�റ�)്േസാഷ�ൽ ഓഡി�്
�പ�കിയയുെട ഭാഗമായി നട�ിയ �പവര്�ന�ള ് : 2019 ഒക്േടാബർ 1 മുതൽ 7
വെരയാണ് കേ�രി�റ�് വാർഡിൽ േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിെ� ഭാഗമായു� വിശദമായ

ഫയൽ പരിേശാധനയും ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനകള�ം നട�ു�ത.്2018 ഒക്േടാബർ
31 േശഷം നട�ി��� �പവർ�ികൾ മാ�തമാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിന്
വിേധയമാ�ിയിരി�ു�ത് 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�്മാരായ �ശീമതി ത�മണി എ�ിവർ

അവരുെട സമയവും അറിവും അധ�ാനവും സ�േമധയാ നൽകിയി���.്
വ��ിജീവിത�ിെല �പതിസ�ികൾ�ിടയിലും ഇതിനു സമയം കെ��ിയ

േമ��മാരുെട സമീപനം �പേത�കം സ്മരി�ു� .ു വാർഡ് െമ�ർ േഗാപി അേ�ഹ�ിൻെറ
അറിവുകള�ം സമയവും േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിനു േവ�ി നൽകിയിരു� .ു പ�ായ�്
െസ�ക�റിയും വളെരയധികം സഹായകമായ നിലപാടാണ് സ�ീകരി�ത.് 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�ൽ ഓഡി�് �പവർ�ന�ള�െട ഭാഗമായി നട�ി���ത.്

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

1. െതാഴിൽകാർഡിനു അേപ�ി�ുവാൻ ഉ�അവകാശം
2. അേപ�ി�്15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽലഭി�ുവാനു� അവകാശവും
ആയതിന് ൈക��് 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�ൽ ഓഡി�് നട�ു�തിനു�അവകാശം.

പ�തിയുെട നട�ി�് തല സംവിധാന�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 അബ്ദുൽ റ�ാൻ)
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 �ശീ േഗാപി വാർഡിെല വിജിലൻസ് ആൻഡ്

േമാണി�റിങ് ക�ി�ി അംഗ�ള ് എ�ിവരുമു�്

തവനൂർ �ഗാമപ�ായ�ിെല പതിെനാ�ാം വാർഡിെല െതാഴിലുറ�് പ�തി

പതിെനാ�ാം വാർഡിൽആെക 192 െതാഴിലാളികളാണ് െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ
േജാലി�ായി രജി�ർ െചയ്തി���ത.് 45 കുടുംബ�ളാണ് െതാഴിൽ കാർഡ്
ൈക��ിയി���ത.്ഇതിൽ 6 േപർ സജീവ െതാഴിലാളികളാണ.്ഈവാർഡിൽ കഴി�

ആറ് മാസ�ിനു�ിൽ നട�ിലാ�ിയിരി�ു�

�പവൃ�ികെള സംബ�ി� വിശദവിവര�ൾ പ�ികയിൽ േചർ�ിരി�ു�ു



1. IHHL നിർ�ാണം നീലി IF/353633
2. മ�രം നിലം മുതൽ ൈകത വള�് വെര േതാട് പുനരു�ാരണം തടയണ നിർ�ാണം

WH/300936

7 രജിസ്റര് പരിേശാധന സംബ�ി�്.

❖ െതാഴില ് രജിസ്ടര് പരിേശാധി�േ�ാള് േവതനം ൈവകിയതിെ� വിവര�ള് 
കാണാൻ കഴി�ു

െതാഴില ് ആവശ�െ��തും െതാഴില ് അനുവദി� വിവര�ള�ം രജിസ്ററില ് േരഖെ�ടു�ി
ക�ി�.

❖ പരാതി രജിസ്ററില ് യാെതാരു പരാതിയും േരഖെ�ടു�ിയതായി ക�ി�.
❖ െമ�ീരിയല ് രജിസ്ററില ് 2018-19സാ��ിക വര് ഷെ� െമ�ീരിയലിെ� ഒരു

വിവരവും േരഖെ�ടു�ിയി�ി� .

❖ �ിരആസ്തി രജിസ്ററില ് 4-�പവര്�ികള�െട വിവര�ള് മാ�തേമ
േരഖെ�ടു�ിയി���� .

പ�ായ�ില ് പരിേശാധി� 7 രജി�രുകള�ം കാലാനുസ്ര്തമായി പുതു�ിയി�ി�.

വര്�് ഫയലുകള് 

ര�ു �പവര്�ികള�െട വര്�് ഫയല ് പരിേശാധി�േ�ാള് , Annual Master Circularഅ��ായം -7
�പകാരം ഒരു വര് �് ഫയലില ് ഉ�ായിരിേ�� 22 – േരഖകളില ് 2�പവര് �ികളിലും 15
േരഖകള് കാണാന് കഴി� .ു

ഫയലില ് ലഭ�മ�ാ� േരഖകള് 

സംേയാജിത പ�തി വിവര�ള് ,സാധന�ള് വാ�ിയതിെ� വിവര�ള്,അഡ്മിനിസ്േ�ട�ീവ്
സംഗ്ഷൻ ,സാധന�ള് വാ�ിയതിെ� ബി��കള് ,,േറായല്�ി, ജിേയാ ടാഗു� േഫാേ�ാകൾ ,
േസാഷ�ല ് ഓഡി� ്റിേ�ാര്�ിെ� േകാ�ി,

കവര ് േപജ്.



● പരിേശാധി� 2ഫയലുകളിലും കവര ് േപജിെല വിവര�ള ് കൃത�മായി എഴുതി
സൂ�ി�ി���.്

● കവര ് േപജില് വര്�ിെ� േപര് ,വര്�് േകാഡ്,പ�ായ� ്,�പവൃ�ി
�ലം,�പവൃ�ിആരംഭി� തീയതി,അവസാനി� തീയതി ,അട�ള ് തുക,
യഥാര്� ചിലവ് ഓവറ്സീയറുെട ഒ� ്,െഷല്ഫ് ഓഫ് വര്�് എ�ിവ
േരഖെ�ടു�ിയിടടു�്

● സീരിയല് ന�ര ് േരഖെ�ടു�ിയി���.്എ�ാല് ,�പവൃ�ിയുെട
വിഭാഗം,ജിേയാ ടാഗ് സംബ�ി� വിവര�ള ് േസാഷ�ല് ഓഡി�് വിവര�ള ്
എ�ിവ കാണുവാന ് സാധി�ി�.

െച�് ലി�് 

● പരിേശാധി� 2ഫയലുകളിലും െച�് ലി�് കാണുവാന ് സാധി��.
● െച�് ലി�ില് ഓേരാ േരഖകള�െടയും േപജ് ന�ര ് േചര്�ി���.്

ആ�ന ് �ാന ് േകാ�ി

● തവനൂര ് �ഗാമ പ�ായ�ില് പരിേശാധി� 2ഫയലുകളിലുആ�ന ് �ാനിെ�
േകാ�ി കാണുവാൻ സാധി��

എസ്റിേമ�്

● പരിേശാദി� 2ഫയലുകളിലും എസ്റിേമ�് േകാ�ി ഉള്െ�ടു�ിയതായി കാണുവാന ്
സാധി��.

● ജനകീയ എസ്റിേമ�് എ�ാ .ഫയലുകളിലും ഉൾെ�ടു�ിയത് എ�ാവർ�ും
െതാഴിലിെന കുറി�് അറിയാനും മന�ിലാ�ാനുംസാധി�ും

● അബ്സ്�ടക്�് ഓഫ് എസ്റിേമ�് ,വിശദമായ എസ്റിേമ�് എ�ിവ എ�ാ
ഫയലുകളിലും ഉള്െ�ടു�ിയി���.്

● െതാഴിലാളി-സാധന ഘടക�ള ് സംബ�ി� വിവര�ള ് ,േറ�് അനാലിസിസ് ,ലീഡ് &
ലിഫ്�് വിവര�ള ് ,േബാഡിെന സംബ�ി� വിവര�ള ് എ�ിവ കൃത�മായി
േചർ�ി���്

● വര്�് എ�ിേമ�ിൽ എ ഇ,ഓവർസിയർ എ�ിവര ് ഒ�് സീല് എ�ിവ
കാണുവാന ് സാധി��.എ�ാല് ഒ�ിേനാെടാ�ം തീയതി േരഖെ�ട്തിയിടി��.

സാേ�തികഅനുമതി

● പരിേശാധി� 2ഫയലുകളിലും സാേ�തികഅനുമതിയുെട േകാ�ി
ഉള്െ�ടു�ിയി���.്



● ഭരണാനുമതി ന�ര ് ,തീയതി,എസ്റിേമ�് തുക,െതാഴിലാളി-സാധന ഘടക�ള ്
എ�ിവ കൃത�മായി േരഖെ�ടു�ി എ ഇ ,ഓവര ് സീയര ് എ�ിവ ഒ�,്സീല് 
എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���.്എ�ാല് തീയതി േരഖെ�ടുതിയിടി�.

ഭരണാനുമതി

● പരിേശാധി� 2ഫയലുകളിലും ഭരണാനുമതി േഫാം കാണാൻ സാധി�ി�

മ�്ർ േറാള ്

● പരിേശാധി� 2ഫയലുകളിലും അവിദഗ്ധ,വിദഗ്ധ െതാഴിലാളികള�െട മസ്ടര ്
േറാള�കള ് സൂ�ി�ി���.്

● ബിഡിഒ,െസ�ക�റി,മസ്ടര ് േറാള ് പരിേശാധി� ഉേദ�ാഗ�ന ് ,േമററ്
എ�ിവരുെട ഒ�് ,സീല് എ�ിവ ഉള ് െ�ടു�ിയി���.്

● തവനൂര ് പ�ായ�ുകളിെല മസ്ടര ് േറാള�കളില് എംബു�് 
ന�ര ് ,�പവര ് �ി െചയ്ത തീയതി എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���.്

● െതാഴിലാളികള�െട ഹാജര ് വിവര�ള ് ,ഒ�,്ഒരു ദിവസെ� േവതനം,ആെക
േവതനം,പണിയായുധ�ള�െട വാടക എ�ിവ കൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയി���.്

● െസ�ക�റി,ബി ഡി ഒ എ�ിവര ് ഒ�ിേനാെടാ�ം തീയതി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.
●

േവജ് ലി�്

● ഫയലുകളില് എംഐഎസ് ഇല് നി�ും ഉ� േവജ് ലി�് ആണ് സൂ�ി�ി���ത.്
● അവിദഗ്ധ,വിദഗ്�/അർ� വിദഗ്ധ ധ െതാഴിലാളികള�െട േവജ് ലി��കള ്
�പേത�കം സൂ�ി�ി���.്

എഫ്.ടി.ഒ

● 2ഫയലുകളിലും മസ്ടര ് േരാളിേനാട് േചര്�് എഫ് ടി ഒ യുെട ന�ര ്
േരഖെ�ടു�ുക മാ�തമാണ് െചയ്തിരിയ്�ു�ത.്

ഡിമാന്ഡ് േഫാം

● പരിേശാധി� 2ഫയലുകളിലും എഴുതിത�ാരാ�ിയ െതാഴില് 
ആവശ�െ���െകാ�ു� �ഗൂ�് അേപ�കാണുവാൻ സാധി��

● ഇതില് െതാഴിലാളികള�െട േപര് ,െതാഴില് കാര്ഡ് ന�ര ് എ�ിവ മാ�തമാണ്
േരഖെ�ടുതിയിരിയ്�ു�ത.്



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

● �ഗൂപ ്അേപ�യില് െതാഴിലാളികള�െട ഒ�,്തീയതി,ആവശ�െ��ിരി�ു�
െതാഴില് ദിന�ള ് എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���്

വര്�് അെലാേ�ഷൻ േഫാം

● പരിേശാധി� 2ഫയലുകളിലും വർ�് അേലാേ�ഷൻ േഫാം സൂ�ി�ി���്

● അേപ�ി� െതാഴിലാളികള�െട േപര,്െതാഴില് അനുവദി� തീയതി ,കാലയളവ്
എ�ിവ കൃത�മായി േചര ് �ി���.്

മസ്റര ് േറാള് മൂവ്െമ� ് �ിപ/്ഫയല് �ടാ�ിംഗ് േഫാം

● തവനൂര ് �ഗാമ പ�ായ�ിെല പരിേശാധി� 2 വര ് �് ഫയലുകളിലും മ�ർ
േറാൾമൂവ്െമൻറ് �ിപ് സൂ�ി�ി���്

● ഇതില് മസ്ടര ് േറാള് ന�ര ് ,ആരംഭി� തീയതി,അവസാനി� തീയതി,എംഐ
എസില് വിഅര്�ള ് േരഖ�്ടു�ിയ തീയതി ,എഫ് ടി ഒ ഫ�്
സിേ��റി,െസ��് സിേ��റി തീയതികള ് േരഖെ�ടു�ിയി���.്

● �പവൃ�ിയുെടഅളവ് സംബ�ി� വിവര�ള ് േരഖെ�ടു�ിയ തീയതികള ്
ഉൾെ�ടു�ിയിടടു�്

െമ�ീരിയല് സംബ�ി� വിവര�ള ്

● െമ�ീരിയല് വാര ് �ി�റ്് 2ഫയലുകലാണ് പരിേശാധി�ത് അതിൽ ര�ിലും
െമ�ീരിയൽ ലി�് െവ�ി���്

● എ�ാല് െകാേ�ഷന ് വിളി�തിെ� േരഖകള ് ,കംപാര�ീവ്
െ�െമ�റ്് ,പര ് േ�സ് ഓര ് ഡര ് എ�ിവെയാ�ുംതെ�ഫയലുകളില് 
കാണുവാന ് സാധി�ി�.

● േബാര ് ഡിന ് െറ ബി��കള ് ഫയലില് സൂ�ി�ി�ി�.

സംേയാജിത �പവൃ�ികെള സംബ�ി� വിവര�ള ്

● പരിേശാധി�് ര�ു ഫയലുകളിലും സംേയാജിത �പവർ�ികൾ നട�ി�ില

�പവൃ�ി പൂര ് �ീകരണസാ��പ�തം

● പരിേശാധി� ഫയലുകളില് എ�ാം തെ� (2)വര ് �ുകളില് �പവൃ�ി
പൂര ് �ീകരണസാ��പ�തം ഉള്െ�ടുതിയി���.് ഇതിൽ എ�ാ വിവര�ള�ം
േരഖെ�ടു�ിയി���്

എം ബു�് 



● പരിേശാധി� ഫയലുകളില് എ�ാം തെ�എം ബു�് ഉള ് െ�ടു�ിയി���.്
● എംബു�ില് �പവൃ�ിയുെട േപര,്എംബു�് ന�ര ് ,േപജ്
ന�ര ് ,ഓവര ് സീയര ് ,അെ�കഡി�് എന ് ജിനീയര ് എഎ�ിവരുെട
ഒ�,്സീല് ,തീയതി എനിവ േരഖെ�ടു�ിയി���.്

● എംബു�് െസെ�ക�റി സര ് �ിൈഫ െചയ്തു ഒ�,്സീല് എ�ിവ
േരഖെ�ടു�ിയി���.്

● �പീ െമഷര ് െമ� ് ,എഎസ് ,ടി എസ് ന�ര ് ,മാസ്റര ് േറാള് ന�ര ് എ�ിവ

േരഖെ�ടു�ിയി���്

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

േഫാേ�ാ�ഗാഫ് 

● പരിേശാധിച ര�് ഫയലുകളിലും �പവർ�ിയുെട േഫാേ�ാ�ഗാഫ് കാണാൻ
സാധി�ി�( IF/353633 IHHL നീലി) മ�ാറ മുതൽൈകതവള�� േതാട്
പുനരു�ാരണം തടയണ നിർ�ാണംWH/300936

ജിേയാ ടാ�്ഡ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ് 

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

ൈസ�് ഡയറി

● �പവൃ�ികള�െട (2)ഫയലുകളിലും ൈസ�് ഡയറി സൂ�ി�ി���.്
● �പവൃ�ിയുെട േപര,്േകാഡ്,ആരംഭി� തീയതി,അവസാനി� തീയതി,അട�ല് 
തുക,യഥാര ് �െചലവ്,െച�് ലിസ്റ്,�പവൃ�ി ആരംഭ മീ�ി�ിെ�
വിവര�ള ് ,െതാഴിലാളികള�െട സാ��പ�തം,വിജിെലന ് സ്ആന ് �്
േമാനി�രിം�് ക�ി�ിയുെട വിവര�ള ് ,സ�ര്ശക കുറി�് എ�ിവ
േരഖെ�ടു�ിയി���.്

● പണിയായുധതിെ� വാടക സംബ�ി� വിവര�ള ് ,�പവൃ�ി�ലെ�

െസൗകര��ള ് ,ചികില്സെചലവ് സംബ�ി� വിവര�ള ് എ�ിവ
േരഖെ�ടു�ിയി���്

കെ��ലുകള് 



● ജനകീയ എ�ിേമ� ്ഒ��മി� ഫയലുകളിലും കെ��ാന് കഴി� .ു മാ�തമ� മ�ര് 
േറാള�കളില ് എംബു�ിെ� ന�രുകള് േരഖെ�ടു�ിയാതായും കാണാന് 
കഴി�ി���്.

● പരിേശാധി�് ര�ു ഫയലുകളിലും ഭരണാനുമതി േഫാം കാണാൻ കഴി�ി�ി�

● പരിേശാധി�് ര�ു ഫയലുകളിലും ൈസ�് ഡയറി കൃത�മായി സൂ�ി�ി���് കൂടാെത

െച�് ലി�് ആ�ൻ �ാൻഎ�ിവ കൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയി���്.
● എ�ാ �പവൃ�ികളിലും �പവർ�ി പൂർ�ീകരണംസാ�� പ�ത�ിൽബ�െ��

ഉേദ�ാഗ��ാർ ഒ��ം സീലും െവ�ി���്

.
● IHHL വര് �ുകളില ് (IF/353633 നീലി എ�ിവരുെട �പവർ�ി നട��ലം

പരിേശാധി�േ�ാൾ�ല�്ആൾ ഉ�ായിരു�ില .അതുെകാ�് �പസ്തുത �പവർ�ി
ക�ു പരിേശാധി�ാൻ സാധി�ി�.

● മ�രം നിലം മുതൽൈകത വള�് വെര േതാട് പുനരു�ാരണം തടയണ നിർ�ാണം

(WH/300936) �പസ്തുത �പവർ�ിയിൽ തടയണ നിർ�ാണം ഒരു ഭാഗ�ും കാണാൻ
സാധി�ി� പലതും മഴമൂലം നശി�� േപായതായി അറിയാൻ സാധി��.

● േതാടിെ� പലഭാഗ�ും കാടുമൂടി�ിട�ു�ു അവ�യാണ് ഉ�ത്

CIB െയ കുറി��� വിവര�ള് 

● പ�തിയുെട നട�ി�ിന് െറ സുതാര�ത ഉറ� ്വരു�ു�തിന് േവ�ി െതാഴിലുറ�ില ്
�ാപി�ാറു� സി�ിസണ ് ഇന് ഫര് േമഷന് േബാര് ഡ് ഒരു�ല�ും

കാണാന് കഴി�ി�.എ�ാല ് അതിനു� െചലവുകള് വ�തായി എ�ിേമ� ്,എം
ബു� ്എ�ിവയില ് നി�ും മന�ിലാ�ാനും കഴി� (ു മ�രംമുതൽൈകതവളപ്
വെര േറാഡ് പുനരു�ാരണംWH/300936.) ഇത് മൂലം െപാതു ഗജനാവിന് 3000 രൂപയുെട
നഷ്ടം ഉ�ായി�് ഉ�്.

അവകാശ നിേഷധ�ൾ

െതാഴിൽ�ലെ�സൗകര��ൾ

❖ േവനല ് �ാല�് തണല ് നല്കു�തിനു� ടാര്േ�ാളിന് ഷീ�,്മ�ിലും െചളിയിലും
പണിെയടു�ു�തിനുആവശ�മായ ബൂട്സ് ,െ�ൗസ് എ�ിവയും ലഭ�മായി�ി�

❖ െതാഴിൽ െചയ്തി�് 15 ദിവസം കഴി�ി��ം ൈപസ ലഭി�ാ� �പശ്നമുെ��്

െതാഴിലാളികളിൽ ഒരാളായ ത�മണിഅഭി�പായെ���

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

നൽകാൻ ഉ� സംവിധാനമായ ഫ�് എയ്ഡ് േബാക്സ് �പവര്�ി �ല�് കാണാൻ

കഴി�ി�.

പണിയായുധ�ള�ം ആയി ബ�െ��ത്

● പ�ായ�ിൽ നി�് ലഭി�ു� ആയുധ�ൾ�് മൂർ� കൂ���തിന് ആവശ�മായ

ഷർെപനിങ് ചാർജ് ലഭി�ു�ിെ��് ശാ�കുമാരി എ� െതാഴിലാളി അഭി�പായെ���

●



െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിെല െഷഡ��ള് 2, അ��ായം 23, വാര് ഷിക മാ�ര് സര് �ുലറിെല
അധ�ായം 8-8.2 �പകാരം �പവര് �ി .�ല�് േവ�തായ അടി�ാന സൗകര��ളായ �പഥമ

ശു�ശൂഷ കി� ്,കുടിെവ�ം,തണല ് സൗകര�ം,സുര�ാ ഉപകരണ�ള് എ�ിവ ലഭ�മാ�ുക

എ�ത് ബ�െ���ാപന�ിെ� (പ�ായ�്)ഉ�രവാദി�മാെണ�് വ��മാ�ിയി���്.ഈ
നിയമ�ിെ� ലംഘനമാണ് ഇത് സൂചി�ി�ു�ത്.

.

വിജിലന ് സ് & േമാണി�റിംഗ് ക��ി

പരിേശാധി� 2 ഫയലുകളിലും ഉ ൈസ�് ഡയറി സൂ�ി�ി���് ഇവയില ് എ�ാം തെ�

വിജിലന് സ് & േമാണി�റിംഗ് ക��ിയിെല അംഗ�ള് ഒ� ് േരഖെ�ടു�ിയി���്.(വി എം സി
അംഗ�ള�െട േപരുകൾഅലിേമാൻ,ബീരാൻ,സു�ബ�ണ�ൻ നീലി,ത�മണി,റീജ,ശാ�കുമാരി)

നിരീ�ണ�ള ്

േമ�്മാെര സംബ�ി��� നിരീ�ണ�ള് 

● പ�തിയുെട നട�ി�ിന് േമല ് േനാ�ം വഹി�ു� േമ�്മാര് ഒരാളാണ് ഉ�ത്.
ത�മണി എ�ിവര് . വളെരയധികം കഴിവു� ആള�കളായാണ് ഇവെര��ി

മന�ിലാ�ാന് കഴി�ത് 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 ് കാര് ഡ് സംബ�ി��� നിരീ�ണ�ള് 

ഓേരാ െതാഴിലാളികള�െടയും െതാഴിൽ കാർഡ് നിരീ�ി�തിൽ നി�് െതാഴിൽ കാർഡ്

െതാഴിലാളികൾ തെ�യാണ് സൂ�ി�ു�ത് എ�് മന�ിലാ�ാൻ സാധി��

ഓേരാ െതാഴിൽ കാർഡിലും വ��മായ മ�ർേറാൾ,ന�ർേഫാേ�ാെതാഴിൽദിന�ൾ

ആെക െതാഴിൽ ദിന�ൾഎ�ിവ കൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയി���്

● കൂലി ലഭി�ു�ബാ�ിൻെറ വിവര�ൾ കൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയി���്

മ�ര ് േറാള ് മൂവ്െമന ് റ്, �പവര ് �ിയുെട നട�ി� ്.

വാര് ഡിെല െതാഴിലുറ� ് �പവര് �ന�ള് നിരീ�ി�േ�ാൾ മന�ിലാ�ാൻ സാധി�ത്
മ�ർ േറാൾ േമ�് ആണ് വർ�് �ല�് എ�ി�ു�ത് എ�ാണ് ഇത് ഉേദ�ാഗ��ാരുെട

കടമയാണ് ഇ�െന െചയ്താൽ െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിൽ െച���തിന് ബു�ിമു�്

ഉ�ാവുകയും േജാലി ലഭി�ാൻ കാല താമസം വരുകയും െച��ം. െതാഴിലിെന �പാധാന�ം



െകാടു�ു� ഒരു േക��ീകൃത സ��ദായമാണ് ഇവിെട േവ�ത്

�പവൃ�ികള�െട െതരെ�ടു� ്സംബ�ി���

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.്

പ�തി�പവര ് �ന�ള ് സംബ�ി� �ല പരിേശാധനയില് മന�ിലാ�ാന ്
കഴി�കാര��ള ് .

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

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

േതാട് പുനരു�ാരണം േപാെലയു� �പവർ�ികളിൽ വ��മായ �ാനിങ് ഇ�ാെതയാണ്

�പവർ�ികൾ െചയ്തി���ത് ഇതുമൂലം പല�ല�ും �പവർ�ി നട�തിെ�

െതളിവുകെളാ�ുമി�. പല തടയണകള�ം കാലാവ� െകടുതി മൂലം നശി�� േപായി���്

�പവര് �ികള�െട ഗുണേമ� സംബ�ി��� നിരീ�ണ�ള് 

● എ�ിേമ�് �പകാരം ഉ� �പവർ�ി തെ�യാണ് പരിേശാധി�് ര�ു �ല�ും കാണാൻ

സാധി�ത്. ഭൂവികസനം േപാെലയു� �പവർ�ികളിൽ �പതീ�ി� ഗുണനിലവാരം കാണാൻ
സാധി�ി� ഇ�

െമ�ീരിയൽ വർ�് 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

കാണാൻ സാധി�ി�

സംേയാജിത പ�തികൾ സംബ�ി� നിരീ�ണ�ൾ

പരിേശാധി� ര�് ഫയലുകളിലും സംേയാജിത പ�തികെളാ�ും തെ� നട�ി�ി�

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

അഭി�പായ�ൾ/നിരീ�ണ�ൾ

കേ�രി�റ�് വാർഡ് െപാതുേവ കു�ിൻ െചരിവ് നിറ�തും െച�ു�ായതുെകാ�് ഭൂവികസനം

േപാെലയു� �പവർ�ികൾ െച���ത് മ�ിൻെറ ഗുണേമ�യും �പകൃതി�ും ന�താണ.്മഴ�ുഴി
േപാലു�വ കൃത�മായ ആസൂ�തണേ�ാെട ഉ�ാ�ാൻ സാധി�ാൽ ഒരു പരിധിവെര ജല�ാമം

കുറയ്�ാൻ സാധി�ും. ൈജവേവലി േപാെലയു� �പവർ�ന�ൾ നട�ു�ത് ന�താണ,്
�പവർ�ികൾ സ്കൂൾ, അംഗൻവാടി മ�് െപാതുേമഖലാ �ാപന�ളിെല �ല�ൾ ഉപേയാഗി�്

ഭൂവികസനം ൈജവകൃഷി എ�ിവ നട�ു�ത് മ���വർ�് ഒരു മാതൃക ആയിരി�ും, 50 വയ�്
കഴി� െതാഴിലാളികൾ�് െച�ാൻ കഴിയു� െചറിയ േജാലികൾ ഓവർസിയർ ബ�െ��



ഉേദ�ാഗ�ർ, െതാഴിലാളികൾ എ�ിവർ േചർ�ു കെ��ണം

***

ഓഡി� ്ടീം

1. നിഖിൽ . െക

2.ഷിബിൻ.എം(െപാ�ാനി, വിേ�ജ് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ

തവനൂർ �ഗാമപ�ായ�ിെല പതിെനാ�ാം വാർഡ് കേ�രി�റ�് മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ

െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ ഓേരാ ആറുമാസം കൂടുേ�ാഴും നടേ�� േസാഷ�ൽ ഓഡി�്

�ഗാമസഭയുെട ഭാഗമായു� വാർഡിെലആദ� േസാഷ�ൽ ഓഡി�്�ഗാമസഭ 23/11/2019 ശനിയാഴ്ച

�ശീമതി ത�മണി എ�ിവരുട വീ�ിൽ വ�് രാവിെല 10. 30 മണി�് േചർ�ു െതാഴിലുറ�്

െതാഴിലാളികൾ,വാർഡ് െമ�ർ പാടേശഖര സമിതി അംഗ�ൾ നിലവിൽ വാർഡിൽ

�പവർ�ി�ു� വിജിലൻസ്ആൻഡ് േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി അംഗ�ൾ േസാഷ�ൽ ഓഡി�്

റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺസായ നിഖിൽ,ഷിബിൻഎ�ിവർ �ഗാമസഭയിൽ പെ�ടു�ു 22 േപരുെട

സജീവപ�ാളി�ം േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭയിൽ ഉ�ായിരു�ു..കഴി�സാ��ിക

വർഷം( 2018- 19) 100െതാഴിൽ ദിന�ൾ പൂർ�ീകരി� വസ�കുമാരി എ� െതാഴിലുറ�്

െതാഴിലാളിെയ �ഗാമസഭയുെട സ�തേ�ാെട അധ���ാനേ��് െതരെ�ടു�ു.തുടർ�്

അധ��യുെട അനുവാദേ�ാെട വാർഡ് െമ�ർ �ശീ േഗാപി സ�ാഗത �പസംഗം

നട�ി.അതിനുേശഷം റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ നിഖിൽ �പതി� െചാ�ിെ�ാടു�ു.അതിനുേശഷം

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ െയ കുറി�് വിശദമായി െതാഴിലാളികൾ�് മന�ിലാ�ിെ�ാടു�ു.

പി�ീട് റിേസാഴ്സനായ നിഖിൽ റിേ�ാർ�് അവതരി�ി�� വിശദമായ ചർ� നട�ുകയും െതാഴിലുറ�്

െതാഴിലാളികൾ,ജന�പതിനിധികൾ,പാടേശഖര സമിതി അംഗ�ൾ,െതാഴിലുറ�് വിഭാഗം

ഉേദ�ാഗ�ൻ,എ�ിവർ സജീവമായി ചർ�യിൽ പെ�ടു�ു.െതാഴിലിട�ളിൽ െതാഴിലാളികൾ�്

ആവശ�മായ �പഥമശു�ശൂഷ കി�,്സുര�ാ ഉപകരണ�ൾ,തണൽ നൽകു�തിന് ആവശ�മായ

ടാർേപാളിൻ ഷീ�് 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.ജനകീയ എ�ിേമ�ിെ�

ആവശ�കതെയ�ുറി��ം െതാഴിൽ�ല�ളിൽഅപകടം സംഭവി�ാൽ എെ�ാെ� കാര��ൾ

െചേ��തുെ��ും റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺസ് വ��മാ�ി െകാടു�ു.മഴ�ാല�്

േജാലിെച�ാനു� മഴേ�ാ�,്െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളികള�െടഐഡൻറി�ി കാർഡ്, �ഡ�ിനു മീെത

ഇടാനു� േകാ�,്ഇൻഷുറൻസ് പരിര�യും േവണെമ�് െതാഴിലാളികൾ നിർേ�ശി��.സിഐബി

�പവർ�ി നട��ല�� കാണാൻ സാധി�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�ിേനാട്

ആവശ�െ���.�പധാന �പശ്നമായി ഇവർ ഉ�യി�ത് 3 മാസ�ിേലെറയായി േവദനം ലഭി�ി�്

െതാഴിലുറ�് പ�തിെയ മാ�തം ആ�ശയി�് ജീവി�ു�വർആയതിനാൽ ഇത് വളെരയധികം

ബു�ിമു�് ഉ�ാ�ു�ു എ�താണ.് ഭൂവികസന �പവൃ�ികൾ െച��േ�ാൾ ഉപേഭാ�ാ�ള�െട

േപര് വിവര�ള�ം ഭൂമിയിൽ എ�് �പവർ�നമാണ് നട�െത�ും എഴുതി സൂ�ി�ണെമ�ും അത്

ഫയലിൽ സൂ�ി�ണെമ�ും േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ ചൂ�ി�ാ�ി.വിശദമായ

ചർ�യ്�് േശഷം എടു� തീരുമാന�ൾ .

★ �പാഥമിക ശു�ശൂഷ കി�ിേല�് ഉ� മരു�ുകൾ േമ�് സ��ം െചലവിൽ വാ�ി
പ�ായ�ിൽഏൽ�ി�ാൽ െചലവായ തുക നൽകാനു� തീരുമാനം.

★ ഭൂവികസന �പവൃ�ികൾ െച��േ�ാൾ ഉപേഭാ�ാ�ള�െട േപരുവിവര�ള�ം െചയ്ത
�പവൃ�ിയുെട വിവര�ള�ം എഴുതി സൂ�ി�ാനും അത് പ�ായ�ിൽഏൽ�ി�ാനു�
തീരുമാനം.

★ ക��റ കാലുറ എ�ിവ ലഭ�മാ�ു�തിന് െതാഴിലാളികൾ എ�ാവരും േചർ�് ഒ�ി� ഒരു

പരാതി പ�ായ�ിൻെറ �ഫ�് ഓഫീസിൽ നൽകുക.
★ ഷാർ�നിംഗ് ചാർജ് ലഭി�ു�തിനുേവ�ി െതാഴിലാളികൾ സ��ം വീ�ിൽ നി�്ആയുധ�ൾ
െകാ�ുവരു�തിേനാ െടാ�ം പ�ായ�ിൽ നി�് ലഭി�ി��� മൂർ�യി�ാ�ആയുധ�ൾ
എഡി എസ് വഴി പ�ായ�ിൽ തെ� തിരിേ�ൽ�ി�ാൻ ഉ� തീരുമാനം.
േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭയുെട തീരുമാന�ൾഅധ��അംഗീകരി��.�ഗാമസഭ

ക�ടി�് സ�തി�ുകയും െചയ്തു.�ശീമതി വസ�കുമാരി ന�ി േരഖെ�ടു�ി.

12.30അധ�� േയാഗം പിരി��വി��.


