
 

 

തവനൂർ  'ഗാമപ,ായ.് 

പതിമൂ1ാം  വാർഡ് (മറവേ%രി) േസാഷ7ൽ ഓഡി:് റിേ<ാർ=്. 

( 2018-2019സാ>.ികവർഷ.ിൽ 2018 ഒക്േടാബർ 1 മുതൽ 
2019 മാർD് 31 വെര നട1ി=ുG  'പവർ.ികളുെട േസാഷ7ൽ 
ഓഡി:്റിേ<ാർ=് - കരട്) 

 

 

തIാറാJിയത് : മഹാLാഗാMി േദശീയ 'ഗാമീണ 
െതാഴിലുറ<് േസാഷ7ൽ ഓഡി:് െസാൈസ:ി േകരളയുെട 

മല<ുറം ജിVാ യുണി:് /െപാ1ാനി േXാJ്     

 

 



സമർ)ണം: പതിമൂ1ാം  വാർ. (ഗാമസഭ മുൻപാെക  

 

 

 

െതാഴിലുറ<് പYതിയിൽ ആറുമാസ.ിെലാരിJൽ 
നട1ിരിേJ[ േസാഷ7ൽ ഓഡി:് 'പവർ.ന\ളുെട 

ഭാഗമായി തവനൂർ 'ഗാമപ,ായ.ിെല പതിമൂ1ാം 
വാർഡിൽ നട.ിയ2018-19വർഷ.ിെല ഒക്േടാബർ 

ഒ1ുമുതൽ  മാർD് 31  വെരയുG കാലഘ=.ിെല 
മഹാLാഗാMി േദശീയ 'ഗാമീണ െതാഴിലുറ<് പYതി 
'പവർ.ന\ളുെട േസാഷ7ൽ ഓഡി:് കരട് റിേ<ാർ=് 
ആണിത്. കൂടുതൽ ചർDകൾJും വിലയിരു.ലിനും 
'ഗാമസഭയുെട അംഗീകാര.ിനുമായി  'ഗാമസഭയുെട  

മു>ിൽ സമർ<ിJു1ു. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ആമുഖം  

*ഗാമീണേമഖലയിെല ജീവിത നിലവാരം െമ7െ8ടു;ു<തിനുേവ=ി 
2005 െസBCംബർ 5 പാർലെമൻH മഹാJാഗാKി േദശീയ *ഗാമീണ 
െതാഴിലുറ8് നിയമം പാPാQി. R*തീQും പുരുഷനും തുലT േവതനം ഉറ8V 
വരു;ു<ു എ<താX പYതിയുെട ഏCവും വലിയ സവിേശഷത 
 മല8Vറം ജില[യിെല െപാ<ാനി േ\ാQിൽെപ^ തവനൂർ *ഗാമപ%ായ;് 
25.28 ചതുര*ശ കിേലാമീCർ വിRതൃതിയുdതാX. വടQും കിഴQും 
പടിeാറും ഭാഗgൾ ഭാരത8Vഴ ചുCെ8^VകിടQു< പ%ായ;ിiെറ 
സെതQുഭാഗ;് കാലടി *ഗാമപ%ായ;് jിതിെചkV<ു. 2011 
െസൻസR *പകാരം 34500േപർ ജീവിQു< ഈ *ഗാമപ%ായ;ിൽ 17212 
േപർ R*തീകളVം 16258 േപർ പുരുഷൻമാരുമാX.ആെക 19 
വാർഡുകളാX *ഗാമപ%ായ;ിൽ ഉdv.ഇതിെല 13--ആം വാർഡായ 
മറവേ%രിയാX േസാഷൃൽ ഓഡിC്  *പ*കിയQായി െതരെeടു;v. 
വാർy െപാതുെവ ജനവാസേക*zgളായ െച{ൽ കു<ുകളVം 
െചറിെയാരു ഭാഗം വയലുകളVം നിറeതാX. കവുഩ്,െത} 
എ<ിവയാX വാർഡിെല *പധാന കാർഷികവിളകൾ.കൂടാെത വാഴ, 
പ7Qറികൾ, കുറe അളവിൽ െനല[് എ<ിവയും 
ഉൽപാദി8ിQെ8ടു<ു=്. വാർഡിൽ  അംഗൻവാടി,സാമൂഹിക 
ആേരാഗTേക*zം എ<ിവ  Rതിതി െചkV<ു 

രീതിശാ>?തം  

തവനൂർ പ%ായ;ിെല പതിമൂ1ാം വാർഡിൽ േസാഷTൽ 
ഓഡിC് *പ*കിയയുെട ഭാഗമായി നട;ിയ *പവർ;നgൾ: 2019 
നവംബർ 21 മുതൽ 29 വെരയാX മറവേ%രി വാർഡിൽ േസാഷTൽ 
ഓഡിCിiെറ ഭാഗമായുd വിശദമായ ഫയൽ പരിേശാധനയും ഫീൽy 
തല പരിേശാധനകളVം നടQു<v.2018 ഒ�േടാബർ ഒ<ിനു േശഷം 
നട<ി^Vd *പവർ;ികൾ മാ*തമാX േസാഷTൽ ഓഡിCിi 
വിേധയമാQിയിരിQു<v.േജായിൻH ബി.ഡി.ഒ, േ\ാQ് 
െഡവലBെമൻH ഓഫീസർ, െജപിസി എ<ീ ഉേദTാഗj�ാരുെട 
പൂർണപി�ുണ േസാഷTൽ ഓഡിCിi ഉ=ായിരു<ു.വർQ് 
ഫയലുകളVെടയും രജി�റുകളVെടയും വിശദമായ പരിേശാധന, *പവർ;ി 
നട<ി^Vd jലgളVെട േനരി^് െച<് വിശദമായ പരിേശാധന, 
വീടുവീടാ�രം കയറിയിറgിയുd ഗുണേഭാ�ാQളVമായുd 
അഭിമുഖgൾ, അgെന വിശദമായ *പവർ;നgളാX േസാഷTൽ 
ഓഡിC് *പവർ;നgളVെട ഭാഗമായി നട<ി^Vdv. 



 

െതാഴിലുറ)്നിയമം െതാഴിലാളികൾH് ഉറ)്നൽകുK പL് 
അവകാശNൾ 
 

1. െതാഴിൽകാർഡിനു  അേപQിHുവാൻ  ഉR അവകാശം 
2. അേപQിT്15 ദിവസLിനുRിൽ െതാഴിൽ ലഭിHുവാനുR 
അവകാശവും ആയതിX ൈക)Z് റസീ[ ലഭിHുKതിനും ഉR 
അവകാശം. 
3. അെല]^ിൽ  െതാഴിലില]ാ_മ േവതനം ലഭിHുവാനുR 
അവകാശം.ആദ`െL 30 ദിവസം (1/4 &പിKീടുR ദിവസNളിൽ 1/2) 
4. െഷൽgഓg േ?പാജകZ് തjാറാHുവാനുR അവകാശം. 
5. അk് കിേലാമീZറിനുRിൽ െതാഴിൽ ലഭിHാനുR അവകാശം 
അെല]^ിൽ േവതനLിXെറ  10% അധികംലഭിHുവാനുR 
അവകാശം 
6. കുടിെവRം, വി?ശമസൗകര`ം, ?പഥമശു?ശൂഷ സൗകര`ം 
ഇവലഭിHുKതിനുR അവകാശം. 
7. 15 ദിവസLിനുRിൽ േവതനംലഭിHുKതിനുR അവകാശം. 
8. േവതനവിതരണLിെല കാലതാമസLിX  നvപരിഹാരം 
ലഭിHുവാനുഉR അവകാശം. 
9. സമയബzിതമായുR പരാതി പരിഹാരLിനുR അവകാശം 
10. േസാഷ`ൽ ഓഡിZ് നടLുKതിനുR അവകാശം	

	
തവനൂർ ?ഗാമപkായLിെല  13-വാർഡിെല െതാഴിലുറ)് പ{തി 
 

13	-ാം വാർഡായ  മറവേ%രിയിൽ ആെക 295 
െതാഴിലാളികളാX െതാഴിലുറ8് പYതിയിൽ േജാലിQായി രജി�ർ 
െച�തി^Vdv. നിലവിൽ 48 സജീവ െതാഴിലാളികൾ ഉ=്.. 
പലതര;ിലുd അസുഖgളVം *പായാധികTവും െതാഴിലാളികളVെട 
എ�ം കുറയു<തിi കാരണമായി.. 
െതാഴിലാളികളിൽ	 		 പകുതിയിേലെറയും		 50 വയPിനുമുകളിൽ 
*പായമുdവരാX. ഈ വാർഡിൽ കഴിe 6-മാസ;ിനുdിൽ 
നട8ിലാQിയ  *പവൃ;ിെയ സംബKി7  വിവരgൾ	ഇവിെട 
വിശദീകരിQു<ു.	

 



7  രജിസ്റർ പരിേശാധന സംബMിD്. 
 

v െതാഴിൽ കാർy വിതരണ രജിRറർ പരിേശാധി7േ8ാൾ 2018-ൽ 12-
േപർQ് െതാഴിൽ  നൽകിയതായി കാണാൻ കഴിeു.  

v െതാഴിൽ രജിRടർ പരിേശാധി7േ8ാൾ േവതനം ൈവകിയതിiെറ 
വിവരgൾ ഒ<ും കാണാൻ കഴിeില[.   

v പരാതി രജിRററിൽ യാെതാരു പരാതിയും േരഖെ8ടു;ിയതായി 
ക=ില[. 

v െമCീരിയൽ രജിRററിൽ 2018-19 സാ�;ിക വർഷെ;  
െമCീരിയലിiെറ ഒരു വിവരവും േരഖെ8ടു;ിയി^ില[ . 

v jിര ആRതി രജിRററിൽ   4-*പവർ;ികളVെട വിവരgൾ മാ*തേമ 
േരഖെ8ടു;ിയി^Vd�. 

v *ഗാമസഭാ രജിRടർ :2018-2019 വർഷെ;  േസാഷTൽ ഓഡിC്  
റിേ8ാർ^് അവതരണ;ിiെറയും 2019-20 സാ�;ിക വർഷേ;Qുd 
വാർഷിക കർ� പYതി തkാറാQു<തിiെറയും ഭാഗമായി *ഗാമസഭ  
േചർ<തായി റജിRെറരിൽ കാണു<ുെവ{ിലും അതിiെറ മിനിC്R , 
തീരുമാനgൾ എ<ിവ േരഖെ8ടു;ിയി^ില[.കൂടാെത 2019-
20സാ�;ിക വർഷ;ിൽ വാർഡിൽ നട8ിലാേQ= *പവർ;ികെള 
സ��ി7 വിവരgൾ േരഖെ8ടു;ി ക=ില[.പ%ായ;ിൽ 
പരിേശാധി7 7 രജി�രുകളVം കാലാനുസ*്തമായി പുതുQിയി^ില[.  

 

വർH് ഫയലുകൾ 
 

5- *പവൃ;ികളVെട ഫയൽ പരിേശാധി7േ8ാൾ ആനുവൽ മാ�ർ 
സർQുലർ *പകാരം ഉ=ായിരിേQ= 22 േരഖകളിൽ 11 േരഖകൾ എല[ാ 
ഫയലിലും ഉdതായി ക=ു. ൈസC് ഡയറി,ഡിമാൻy േഫാം ,വർQ് 
അെലാേQഷൻ എ<ിവ െചറുകിട കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�് ജല 
സംര�ണം (IF/368184,IF/374311) തരിശുഭൂമി കൃഷിേയാഗTമാQൽ 
(LD/233658)എ<ീ ഫയലുകളിലും കാണാൻ കഴിeു.ഭരണാനുമതി 
െചറുകിട കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�് ജല സംര�ണം എ< ഫയലിൽ 
മാ*തമാX കാണാൻ കഴിev.   സംേയാജിത *പവർ;ികെള കുറി7Vd 
വിവരgൾ IHHL നിർ�ാണം ൈഷനി (RS/327541)എ< (പവർ;ിയിൽ 
കാണുവാൻ സാധി7V. 
 



 
 
 
SL 
NO 

(പവർ;ിയുെട േപ� (പവർ;ിയുെട 
േകാy 

1 െചറുകിട കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�് ജല 
സംര�ണം 
 

	
IF/374311 

2 െചറുകിട കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�് ജല 
സംര�ണം 

 
IF/368184 

3 തരിശുഭൂമികൃഷിേയാഗൃമാQൽ LD/233658 
4 IHHL നിർ�ാണം ൈഷനി  

RS/327541 
5 കിണർ നിർ�ാണം നബീസു� 

ചുdിQൽ 
IF/340234 

 
 

ഫയലിൽ ലഭ`മല]ാL േരഖകൾ 
 
േഫാേ^ാ*ഗാ�, ജിേയാടാ�േഫാേ^ാകൾ, സാധനgൾQ് െടൻഡർ 
വിളി7 വിവരgൾ, ആ�ൻ �ാൻ േകാ8ി. 
 

പYതിയുെട നട.ി<് തല സംവിധാന\ൾ 

     െതാഴിലുറ8് *പവർ;നgൾ നട8ിലാQു<തിനായി 
വാർy തല;ിലുd െതാഴിലാളികളVം േമCVമാരും കൂടാെത 
*ഗാമപ%ായ;ിiെറ ഓഫീസിെല െതാഴിലുറ8V വിഭാഗ;ിെല 
ജീവനQാരായ ഒരു അെ*കഡിCy എ%ിനീയറും (*ശീമതി അ�ു 
ഗേണശൻ) ഓവർസിയർ (*ശീ റഹീം ര=്  ഡി.ഇ.ഒ 
/അQൗ=iറുമാരും *ശീമതി ദൃശT, *ശീമതി അജിഷ എ<ിവരും 
കൂടാെത വാർy തല;ിൽ *പവർ;നgളVെട േമൽേനാ^ം 
വഹിQു<തിനായി വാർy െമ�ർ  *ശീമതി േശാഭ വാർഡിെല 
വിജിലൻR ആൻy േമാണിCറി} ക�ിCി അംഗgൾ 
എ<ിവരുമു=് 

 



കവർേപ}  
 
 

v പരിേശാധി7 2-*പവർ;ികൾ വT�ിഗതആRതികളിലും,3-
*പവർ;ികൾ ഭൂവികസന വിഭാഗ;ിലും 
ഉൾെപടു<വയായിരു<ു. 

v 5-ഫയലുകളിലും എ എം സി *പകാരമുd കവർേപ� 
ഉ=ായിരു<ു. 

v കവർ േപജിൽ വർQിൻറ േപ� , പ%ായ;് ,*പവൃ;ി 
ആരംഭി7 തീയതി ,അവസാനി7 തീയതി ,അട{ൽ തുക  എ<ിവ 
േരഖെ8ടു;ിയി^V=ായിരു<ു. 

v ജിേയാ ടാ� ,*പവർ;ി നടQു<തിനു മുൻപും േശഷവും ഉd 
*പവർ;ി jല;ിൻെറ േഫാേ^ാകൾ എ<ിവ ഉ=ായിരു<ില[. 

v 5-പവർ;ികളVെട കവർ േപജിലും ബKെ8^ ഉേദTാഗjൻെറ 
േപ� ഉ=ായിരു<ു എ<ാൽ ഒ8് ഉ=ായിരു<ില[ 
 
      

െചH് ലി�് 
 

v  ഓഡിCിgിi വിേധയമാQിയ  എല[ാ ഫയലുകളിലും െചQ് 
ലി�് േകാ8ി ഉൾെ8ടു;ിയി^V=ായിരു<ു. 

v 5-ഫയലുകളിെലയും െചQ് ലി�ിൽ േരഖകളVെട വിവരgളVം 
േപ� ന�റും കൃതTമായി േരഖെ8ടു;ിയി^V=ായിരു<ു. 
 
 

എ�ിേമZ്  
	

v നിയമ*പകാരം ഒരു *പവർ;ി നടQു<തിനു മുൻB തെ< ജനകീയ 
എ�ിേമC് െതാഴിലാളികൾQ് ലഭTമാQിയിരിQണം എ<ാൽ 
പരിേശാധി7 5-ഫയലുകളിലും ജനകീയ എ�ിേമC് കാണുവാൻ 
സാധി7ില[.	

v പരിേശാധി7 എല[ാ ഫയലുകളിലും		 അ�R*ടാ�C് 
എ�ിേമC്,ഡീെCയിൽ  എ�ിേമC് എ<ിവ കാണാൻ കഴിeു.	

v എല[ാ		 എ�ിേമC്കളിലും അെ*കഡിCy എ%ിനീയർ 
,ഓവർസിയർ എ<ിവരുെട		 സീൽ,ഒ8്,തീയതിഎ<ിവ 
േരഖെ8ടു;ിയി^V=ായിരു<ു	

v െതാഴിലാളികളVെട േവതനം,	സാധന ഘടകgളVെട വിവരgൾ 
ഡിRേ� േബാർy ചാർ� എ<ിവ എ�ിേമCിൽ 
േരഖെ8ടു;ിയി^V=ായിരു<ു	



v ആയുധgളVെട വാടക നൽകു< *പവർ;ികളVെട 
എ�ിേമCിൽ	അനുവദി7 തുക *പേതTകം 
േരഖെ8ടു;ിയി^V=ായിരു<ു. െചറുകിട കർഷകരുെട 
ഭൂമിയിൽ മ�് ജല സംര�ണം-(IF/368184,IF/374311),LD/233658-
തരിശുഭൂമി കൃഷിേയാഗൃമാQൽ 	

 
  സാേ^തിക അനുമതി 

 
v  എല[ാ ഫയലുകളിലും  പ%ായ;് ഭരണസമിതി അംഗീകരി7 

സാേ{തിക അനുമതിയുെട േകാ8ി ഉൾെ8ടു;ിയി^V=്   
v അെ*കഡിCy എ%ിനീയർ ,ഓവർസിയർ എ<ിവരുെട ഒ8Vം 

സീലും എല[ാ േകാ8ികളVം കാണാൻ കഴിeു എ<ാൽ ഒ<ിലും 
േഡC്  േരഖെ8ടു;ിയിരു<ില[ 

v സാധന ഘടകgളVെട തുക,െതാഴിൽദിനgൾ, െതാഴിലാളികളVെട 
േവതനം എ<ിവ *പേതTകം േരഖെ8ടു;ിയി^V=ായിരു<ു. 

 
 
 
 ഭരണാനുമതി 

 
v 1-ഫയലിൽ മാ*തമാX ഭരണാനുമതിയുെട േകാ8ി 

ഉൾെ8ടു;ിയി^Vdv(െചറുകിട കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�് ജല 
സംര�ണം-IF/374311) 

v അതിൽ പ%ായ;് െസ*ക^റിയുെട ഒ8Vം സീലും കാണുവാൻ 
സാധി7V.  

v കവർ േപജിെല *പവൃ;ിയുെട േപ� 
തെ<യാX ഭരണാനുമതിയിലും െകാടു;ിരിQു<v. 

v ഭരണാനുമതിയിൽ ഭരണാനുമതി ന�ർ,തീയതി ,അട{ൽ തുക 
എ<ിവ േരഖെ8ടു;ിയി^V=ായിരു<ു. 
 

 
 
മ�ർേറാൾ 

 
v  പരിേശാധി7 5-ഫയലുകളിലും  അവിദ�ധ െതാഴിലാളികളVെടയും 

വിധ�ദ െതാഴിലാളികളVെടയും മ�ർേറാളVകൾ  േവർതിരി7V 
സൂ�ി7ി^V=ായിരു<ു. 



v  *പവർ;ി തുടgിയതിനു േശഷമുd തീയതികൾ ആX എല[ാ 
മ�ർേറാളVകളിലും േരഖെ8ടു;ിയിരിQു<v. 

v  പരിേശാധി7 മ�ർേറാളVകളിൽ ഒ<ും െവ^ിതിരു;ലുകൾ  
ക=ില[. 

v IHHL നിർ�ാണം ൈഷനി(RS/327541)എ< പYതിയുെട 
ഫയലിൽ  ഒഴി7് മC് 4-പYതികളVെട ഫയലുകളിെലയും 
മ�ർേറാളിൽ *പവർ;ി െച�ത തീയതികൾ 
അടയാളെ8ടു;ിയി^V=ായിരു<ു. 

v മ�ർേറാളിൽ  *പവർ;ി തുടgിയ തീയതി,അവസാനി7 തീയതി, 
*പിൻറിം�  തീയതി,െട�നിQൽ സാ}ഷൻ ന�ർ,എം ബുQ് 
ന�ർ  എ<ിവ േരഖെ8ടു;ിയി^V=്  

v ആയുധgൾ മൂർ7 കൂ^V<തിനുd ചാർ� 3-(പവർ;ികളVെട  
മRടേറാളിൽ കാണുവാൻ സാധി7V 

v േ\ാQ് െഡവലBെമൻH ഓഫീസർ,െസ*ക^റി, ഓവർസിയർ 
എ<ിവരുെട  ഒ8Vം സീലും എല[ാ മRടേറാളിലും കാണുവാൻ 
സാധി7V. 

v േമC്,ഒ◌ാവർസിയർ എ<ിവരുെട േപരും ഒ8Vം എല[ാ 
മRടേറാളിലും േരഖെ8ടു;ിയിരു<ു എ<ാൽ ഒ<ിലും 
തീയതികൾ േരഖെ8ടു;ിയതായി ക=ില[. 
 
 

േവ} ലി�് 
 

v  പരിേശാധി7  5-ഫയലിലും േവ� ലി�് കാണുവാൻ സാധി7V.  
v േവ� ലി�ിെലയും മRടേറാൾ ഷീCിെലയും  അCൻഡൻR 

വിവരgൾ ഒരുേപാെലയായിരു<ു. 
v ബാ{് ഡീെCയിൽR ,ആധാർ ന�ർ തുടgിയവ ലി�ിൽ 

ഉൾെ8ടു;ിയി^V=്. 
v വിദ�ധ അർധവിദ�ധ െതാഴിലാളികളVെട േവ� 

ലി�Vകൾ  *പേതTകം സൂ�ി7ിരു<ു.  
 
 

 
എg ടി  ഒ 

 
v  എ� ടി  ഒ യുെട േകാ8ികൾ കൃതTമായി എല[ാ ഫയലിലും 

സൂ�ി7ി^V=ായിരു<ു. 



v അCൻഡൻസിi ആനുപാതികമായ  തുക തെ<യാX എല[ാ;ിലും 
േരഖെ8ടു;ിയി^Vdv. 

v സാധന ഘടകgളVെട എ� ടി ഒ കിണറു 
പണിയുെട  ഫയലുകളിൽ കാണുവാൻ സാധി7ില[. 

 
 
മ>ടേറാൾ മൂ�െമൻ�  >ളി)് 

	
v *പസിഡൻH,െസ*ക^റി, എ ഡി ഇ ഓ  എ<ിവർ സാ�Tെ8ടു;ിയ 

മ�ർേറാൾ മൂ£െമൻH Rളി8് പരിേശാധി7 ഫയലുകളിെലല[ാം 
ഉ=ായിരു<ു.  

v എല[ാ;ിലും		വർQ് േകാy, *പവൃ;ിയുെട േപ� , തുടgിയവ 
േരഖെ8ടു;ിയിരു<ു. 

v എല[ാ;ിലും മാRേ*ടാൾ പീരീy കൃതTമായി 
േരഖെ8ടു;ിയി^V=് 

v എല[ാ മാ�േറാൾ മൂ£െമൻH ¤ി8് കളിലും		എ� ടി ഒ ഫ�്	&	
െസQൻHസിേ¥^റി		തീയതികൾകൃതTമായിേരഖെ8ടു;ിയി^V=ാ
യി<ു 
 

 
ഡിമാൻ. േഫാം 

 
v (IF/368184,IF/374311-െചറുകിട കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�് ജല 

സംര�ണം, LD/233658-തരിശുഭൂമികൃഷിേയാഗൃമാQൽ എ<ീ 
ഫയലുകളിൽ െതാഴിൽ  ആവശTെ8^Vെകാ=ുd 
െതാഴിലാളികളVെട (ഗൂ8ായി^Vd 2-അേപ�കൾ ഉ=ായിരു<ു. 

v എ*ത െതാഴിൽ ദിനgളാX ആവശTെ8^ിരിQു<v		 എ<് 
വT�മായി അേപ�യിൽ േരഖെ8ടു;ിയി^V=ായിരു<ു. 

v അേപ�യിൽ െതാഴിലാളികളVെട േപ� , െതാഴിൽ കാർy 
ന�ർ,തീയതി തുടgിയവ േരഖെ8ടു;ിയി^V=ായിരു<ു 
എ<ാൽ െതാഴിലാളികളVെട ഒ8്  3--അേപ�യിലും കാണാൻ 
കഴിeില[. 

v 3-അേപ�കൾQും പ%ായ;ിൽ നി<ും ലഭി7 ൈക8C് 
രസീv  പYതിയുെട ഫയലിൻറ കൂെട ഉൾെ8ടു;ിയി^V=്. 

v എല[ാ ൈക8C് രസീതിലും തീയതി 
േരഖെ8ടു;ിയി^V=ായിരു<ു എ<ാൽ പ%ായ;് 
അധികൃതരുെട ഒ8Vം സീലും കാണുവാൻ സാധി7ില[. 

 



വർH് അേലാേHഷൻ േഫാം  
 

v െചറുകിട നാമമാ*ത കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�് ജല 
സംര�ണം ,തരിശു ഭൂമി കൃഷിേയാഗTമാQൽ എ<  
പYതികളVെട ഫയലുകളിൽ വർQ് അേലാേQഷൻ േഫാം 
കാണുവാൻ സാധി7V. 

v േമൽ8റe മൂ<് പYതികളിലും *പവർ;ിQ് അേപ�ി7 തീയതിയും 
(ഡിമാൻy േഫാംമിെല തീയതി) (പവർ;ി നൽകിയ തീയതിയും 
ഒ<ുതെ<യായിരു<ു. 

v െതാഴിലാളികളVെട േപരുവിവരgൾ െതാഴിൽ നൽകിയ 
തീയതി  എ<ിവ കൃതTമായി േരഖെ8ടു;ിയി^V=് 
 

 
 
െമ:ീരിയൽ സംബMിD വിവര\ൾ 
 
 

v ഓഡിCിgിi വിേധയമാQിയ 1-ഫയലിൽ(IF/368184) െമCീരിയൽ 
സംബKി7Vd വിവരgൾ അടgിയ േരഖകൾ ഉ=ായിരു<ു. 

v സാധനgൾQ് െകാേ^ഷൻ വിളി7തിൻെറയും െടൻഡർ 
അനുവദി7 േരഖകളVം കാണുവാൻ സാധി7ില[. 

 
?പവർLി പൂർLീകരണ സാQ`പ?തം  
 

 
v പരിേശാധി7 എല[ാ ഫയലുകളിലും *പവർ;ി പൂർ;ീകരണം 

സാ�Tപ*തം ഉൾെ8ടു;ിയി^V=്  
v  എല[ാ;ിലും *പവൃ;ിയുെട േപ� ,*പവൃ;ി ആരംഭി7 തീയതി 

അവസാനി7 തീയതി തുടgിയവ േരഖെ8ടു;ിയി^V=്. 
v മ�ർേറാൾ ന�റുകൾ,സാധന ഘടകgളVെട തുക,െതാഴിലാളികളVെട 

േവതനം എ<ിവ കൃതTമായി 
േരഖെ8ടു;ിയി^V=ായിരു<ു.എ<ാൽ ബKെ8^ അധികൃതരുെട 
ഒേ8ാ സിേലാ േപേരാ ഒ<ും കാണുവാൻ സാധി7ില[. 

v *പവർ;ികളിൽ ഉപേയാഗി7ിരിQു< മRററേറാളVകളVെട ഐ ഡി 
എല[ാ വർQ് കം�ീഷൻ സർ^ിഫിQCVകളിലും 
േരഖെ8ടു;ിയി^V=ായിരു<ു. 
 



ൈസറ� ഡയറി 
 

v ഓഡിCിgിi വിേധയമാQിയ ഫയലുകളിൽ  െചറുകിട നാമമാ*ത 
കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�് ജല 
സംര�ണം, തരിശുഭൂമികൃഷിേയാഗൃമാQൽ എ< പYതികളVെട 

ഫയലുകളിൽ മാ*തമാX  ൈസC് ഡയറി കാണുവാൻ സാധി7v. 
v എല[ാ ൈസC് ഡയറിയിെലയും െചQ് ലിRറH  മുഴുവനായും 

പൂരി8ി7തായി ക=ു. 
v *പവൃ;ി ആരംഭിQു<തിനു മുൻB നട;ു< മീCിംഗിൽ 

െതാഴിലാളികളVം വാർy െമ�റും ഓവർസിയറും  േപ� 
േരഖെ8ടു;ുകയും ഒ8ിടുകയും െച�തി^V=്. 

v ആയുധgളVെട വാടക എല[ാ ൈസറH ഡയറിയിലും 
എഴുതിേ7ർ;തായി ക=ു. 

v *പവൃ;ിയുെട േപ�, ,ആരംഭി7 തീയതി,അവസാനി7 
തീയതി,അട{ൽ തുക,യഥാർ¨ െചല£, ,െതാഴിലാളികളVെട 
സാ�Tപ*തം,വിജിെലൻR ആൻiH  േമാനി^രിം©് ക�ിCിയുെട 
വിവരgൾ ,സz�ശക കുറി8് എ<ിവ േരഖെ8ടു;ിയി^V=്. 

v പണിയായുധതിiെറ വാടക സംബKി7 വിവരgൾ ,*പവൃ;ി 
jലെ; െസൗകരTgൾ,ചികിªസെചല£ സംബKി7 
വിവരgൾ എ<ിവ േരഖെ8ടു;ിയി^V=് 

 
എം ബുH്.	
 

v പരിേശാധി7 എല[ാ ഫയലിലും എം-ബുQ് ഉൾെ8ടു;ിയി^V=്.  
v അട{ൽ തുക, യഥാർ¨ െചല£,ഡിRേ� േബാർy ചാർ� 

എ<ിവ എല[ാ എം ബുQിലും കാണാൻ സാധി7V	
v *പവൃ;ിയുെട േപ�,ബുQ് ന�ർ എ<ിവ 

േരഖെ8ടു;ിയി^V=്. 	
v പരിേശാധി7 5-എം ബുQിലും പYതികളVെട *പീ െമഷർെമൻH 

അടയാളെ8ടു;ിയി^V=ായിരു<ു. 
v  പ%ായ;് െസ*ക^റി,*പസിഡൻH , അെ*കഡിCy എ%ിനീയർ  

 എ<ിവരുെട േപ� ഒ8് സീൽ എ<ിവ എല[ാ എം ബുQിലും 
കാണുവാൻ സാധി7V. 

v എ�ിേമC് തുകയും െചലവായ തുകയും ത�ിലുd വTതTാസം 
ഒ<ിലും *പേതTകം േരഖെ8ടു;ിയതായി ക=ില[  

	



കെ�Lലുകൾ 
 
 

 
v െചറുകിട നാമമാ*ത കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�് ജല സംര�ണം 

എ< *പവർ;ിയുെട എ�ിേമCിൽ ആയുധgളVെട വാടക 3180/-
രൂപയാX.എ<ാൽ  മRററേറാളിൽ ആയുധgളVെട വാടകയുെട 
ആെക;ുക ലഭിQു<v 1078/- രൂപയാX. 

v നബീസു� ചുdിQൽ എ<ിവരുെട കിണർ നിർ�ാണവുമായി 
ബKെ8^ പYതിയുെട ഫയലിൻറ െചQ് ലിRററിൽ 
േറായൽCിയുെട ഡീെCയിൽR േപ�  ന�ർ 7-ൽ ആX എ<് 
േരഖെ8ടു;ിയി^V=് എ<ാൽ ഫയൽ പരിേശാധിQുേ�ാൾ േപ� 
ന�ർ 7-ൽ ലഭിQു<v േവ� ലിRറH ആX. 

v നബീസു� ചുdിQൽ എ<വരുെട കിണർ നിർ�ാണ 
*പവർ;ിയുെട എ�ിേമCിൽ ആയുധgളVെട വാടക 130 /-രൂപ 
എ<് േരഖെ8ടു;ിയി^V=് എ<ാൽ െതാഴിലാളികളVെട 
അCൻഡൻസിi ആനുപാതികമായി^Vd ശ�ളം മാ*തമാX 
ലഭി7ിരിQു<v. 

v െചറുകിട കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�് ജല സംര�ണം,തരിശുഭൂമി 
കൃഷിേയാഗTമാQൽ എ<ീ പYതിയുെട മാ�ർേറാളVകളിൽ  

 ആയുധgളVെട വാടക ഒ<ി7ാX എഴുതിയിരിQു<v. ഒരു 
ദിവസം ഒരു െതാഴിലാളിQ് 5/- രൂപയിൽ 
കൂടുതൽ  വാടകയിന;ിൽ അനുവദിQാൻ  
 കഴിയില[ അതുെകാ=് തെ< എ*ത ദിവസെ; വാടക ആX 
നൽകിയിരിQു<v എ<് വT�മായി േരഖെ8ടുേ;=തു=്. 

v  പരിേശാധി7 ഒരു ഫയലിൽ മാ*തമാX ഭരണാനുമതി കാണുവാൻ 
സാധി7v. 

v ജനകീയ എ�ിേമC്  പരിേശാധി7 ഒരു *പവർ;ിയുെട ഫയലിലും 
കാണാൻ കഴിഞില[. 

v എല[ാ മ�ർേറാളVകളിലും എം ബുQിiെറ ന�രുകൾ 
േരഖെ8ടു;ിയതായി കാണാൻ കഴിeു 

v 5-*പവർ;ികളVേടയും *പവർ;ി പൂർ;ീകരണ 
സാ�Tപ*ത;ിൽ ബKെ8^ ഉേദTാഗjൻമാരുെട ഒേ8ാ സീേലാ 
കാണാൻ കഴിeില[ 



v *പവർ;ി നടQു< jലgളVെട  *പേതTകി7്  ഭൂവികസന 
*പവർ;ികളVെട  വിവരgൾ കൃതTമായി േരഖെ8ടു;ിയി^ില[. 
ഭൂവുടമകളVെട കരമട7 രസീv കാണാൻ കഴിeി^Vമില[ 

v തരിശുഭൂമി കൃഷിേയാഗTമാQൽ എ< പYതിയിൽ  *പവർ;ി 
നട<ിരിQു<v തരിശുഭൂമിയിലാX എ<് െതളിയിQു<തിനുd 
കൃഷി ഓഫീസറുെട സാ�Tപ*തം ഉൾെ8ടു;ിയി^ില[. 
 

 
CIB െയ കുറിDുG വിവര\ൾ  

v കിണർ നിർമാണവുമായി ബKെ8^ ഫയലിൽ (IF/340234) 
എ�ിേമCിലും എം ബുQിലും സി ഐ  േബാർഡിൻെറ ചാർ� 
3000/- ആെണ<് േരഖെ8ടു;ിയിരു<ു. എ<ാൽ *പവർ;ി 
jലgളിൽ സി ഐ  േബാർy കാണുവാൻ സാധി7ില[ 

v െചറുകിട നാമമാ*ത കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�് ജല സംര�ണം 
IF/374311, തരിശുഭൂമി കൃഷിേയാഗTമാQൽ LD/233658-

പYതികളVെട *പവർ;ിjലgളിൽ  CIB കാണുവാൻ സാധി7V. 
v  െചറുകിട നാമമാ*ത കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�് ജല സംര�ണം 

എ< പYതിയുെട *പവർ;ി jല;്-IF/368184 നു പകരം  
IF/368185-എ< വർQ് േകാഡുd േബാർഡാX 
Rതാപി7ിരിQു<v.ഇv വാർy-14 െല(കല[�ർ) വർQ് 
ആX. 
	
അവകാശനിേഷധNൾ 

	
														െതാഴിൽ �ലെL സൗകര`Nൾ 

v  െതാഴിലുറ8V നിയമ;ിെല െഷഡTൂൾ 2 അYTായം 23 
വാർഷിക മാ�ർ സർQുലറിെല അധTായം 8-8.2 *പകാരം 
*പവർ;ി jല;്	 േവ=തായ അടിjാന സൗകരTgളായ 
*പഥമശു*ശൂഷ കിC്, കുടിെവdം ,തണൽ സൗകരTം,സുര�ാ 
ഉപകരണgൾ എ<ിവ ലഭിQുക എ<v ബKെ8^ 
jാപന;ിൻെറ (പ%ായ;്)ഉ;രവാദിതമാെണ<് 
വT�മാQിയി^V=്.എ<ാൽ *പഥമശു*ശൂഷ കിററുകളVെട 
അഭാവമാX െതാഴിലാളികൾ േനരിടു< വലിയ *പ®നം എ<് 
അറിയാൻ കഴിeു. 

v മ�ിലും െചളിയിലും ഇറgുേ�ാൾ ഉപേയാഗിQു< ബൂ^്, 
¯ൗR എ<ിവ ഉപേയാഗശൂനTമായിരിQു<ു എ<ാX മിQ 
െതാഴിലാളികളVം പറയു<v. 



v *പവർ;ി നടQു< സമയ;് എെ�{ിലും അപകടgൾ 
സംഭവി7ാൽ സ�ം കkിൽ നി<ും പിരിെ7ടുQു< പണമാX 
മരു<ുകൾ വാgാൻ ഉപേയാഗിQു<v. 

v  േവനൽQാല;് തണൽ നൽകു< ടാർേപാളിൻ ഷീCVകൾ 
ലഭTമായി^ില[. തgളVെട കൂ^;ിൽ പണിെയടുQു< മിQവരും 
50 വയPിനുമുകളിൽ *പായമുdവരാX. അതിനാൽ ഇ;രം 
സൗകരTgൾ നൽകു<തിൽ ഉടൻ നടപടി ഉ=ാവണം എ<് 
എല[ാ െതാഴിലാളികളVം ആവശTെ8ടു<ു.	

v ഫRറH എയിy മC് സുര�ാ ഉപകരണgൾ എ<ിവ 
ബKെ8^ ഉേദTാഗjേരാ  നൽകാൻ അേപ�ി7ിരു<ു 
എ{ിലും ഇതുവെരയും ഒരു തര;ിലുd നടപടികളVം 
സീകരി7ി^ിെല[<് െതാഴിലാളികൾ അഭി*പായെ8^V. 

 
വിജിലൻ> ആൻ. േമാണിZറിം� ക�ിZി 

  
 ഒരു വാർഡിൽ 7 അംഗgൾ ഉൾെ8ടു< വിജിലൻR 

ആൻy േമാണിCറിം� ക�ിCി ആX േവ=v. വാർy 
െമ�ർ,പാടേശഖര സമിതി അംഗgൾ,െതാഴിലാളികൾ എ<ിവർ 
ഇതിൽ ഉൾെ8ടു<ു. എ<ാൽ നിലവിൽ 4- അംഗgളാX 
ക�ിCിയിൽ ഉdv. പYതി ആരംഭ മീCിംഗിൽ ഇവർ 
പെ{ടുQാറു=് എ<ും *പവർ;ി jല;് പരിേശാധന 
നട;ാറുെ=<ും അറിയാൻ സാധി7V. െതാഴിലുറ8് 
നിയമ*പകാരം ഓേരാ ആറുമാസ കാലയളവിലും വിജിലൻR 
ആൻy േമാണിCറിം� ക�ിCി അംഗgെള പുതുതായി 
െതരെeടുേQ=തായി^V=്. എ<ാൽ നിലവിൽ 
പYതി  ആരംഭി7 സമയ;് രൂപീകരി7 ക�ിCി 
തെ<യാX  ഇേ8ാഴും *പവർ;ിQു<v  എ<ാX 
മനPിലാQാൻ സാധി7v. 

 
പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം. 

	
v  െതാഴിലുറ8് പYതിയുമായി ബKെ8^് ഏതുതര;ിൽ 

ഉ=ാകു< പരാതികളVം േരഖെ8ടു;ു<തിനായി 
പ%ായ;ിൽ പരാതി രജി�ർ സൂ�ി7ി^V=്. ഇേതാെടാ8ം 
ഏെതാരാൾQും ഇതു സംബKി7 സംjാനതല;ിലും 
േടാൾ*ഫീ ന�ർ(180042510 04) ലഭTമാQിയി^V=്.	
	

 



 
 
 
 
 
നിരീQണNൾ 
 
       േമററിെനകുറിT�R നിരീQണNൾ 
     

v *പവർ;ികൾQ് േമൽേനാ^ം വഹിQു<v   േമറH 
കാർ;ിയാനി ആX.െതാഴിലുറ8് െതാഴിലാളികളVെട 
അഭി*പായgളിൽ നി<ും വളെര അധികം 
സതTസKത  പുലർ;ു< ആളാX എ<ാX മനPിലാQാൻ 
സാധി7v.  

v തgളVെട  കൂ^;ിൽ പകുതിയിേലെറേ8രും 50 വയPിനു 
മുകളിൽ *പായമുdവർ  ആെണ<ും അവർQ് അനുേയാജTമായ 
*പവർ;ികൾ പ%ായ;ിൽ നി<ും തരണെമ<ും 
െതാഴിലാളികൾ അഭTർ¨ി7V.  

v പരാതി െകാടുQു< രീതിെയQുറി7Vം *പവർ;ിയുെട പണം 
അQൗ=ിേലQ് വ<ിെല[{ിൽ െചേk= കാരTgെള കുറി7Vം 
അവർQ് േവ=*ത പരി°ാനം ഇെല[<ു മനPിലായി. 

v പYതിയുെട സുഗമമായ നട;ി8ിനുേവ=ി േമC്മാർQ് 
*പാഥമിക പരി°ാനം നൽകാൻ പ%ായ;ിനു കഴിeാൽ 
അv വാർഡിെനറ വികസന *പവർ;നgെള നല[ രീതിയിൽ 
സാധീനിQും. 

 
െതാഴിൽകാർ.പരിേശാധനെതാഴിലാളികള�മായി  സംസാരിTതിൽ 
നിKും മന�ിലാHിയ വ>തുതകൾ 
 

v മറവേജരി വാർഡിൽ 295-േപരാX െതാഴിൽ കാർഡിi 
അേപകഷി7ി^Vdv.ഇതിൽ 41-സജീവ െതാഴിലാളികളാX ഉdv. 
അവരുെട െതാഴിൽ കാർഡും ബാ{് പാR ബുQും 
പരിേശാധന�Q് വിേധയമാQി. െതാഴിൽകാർy െതാഴിലാളികൾ 
തെ<യാX സൂ�ിQു<v.  

v െതാഴിൽ കാർഡിi പുറകിൽ േരഖെ8ടു;ിയി^Vd 10 
അവകാശgെളQുറി7് അവർെQല[ാം അറിയാമായിരു<ു. 

v െതാഴിലാളികളിൽ ആരുംതെ< 5-കിേലാമീCറിലധികം േപായി 
േജാലി െചkV<ില[. 



v ഓേരാ *പവൃ;ി തുടgു<തിനു മു�ും  െതാഴിലാളികെളല[ാം 
േചർ<് മീCിം� സംഘടി8ിQാറു=്. ഇv  മാതൃകാപരമായ 
കാരTമാX. 

v *പവർ;ികൾ അധികവും െതാഴിലാളികൾ തെ<യാX 
കെ=;ി െകാടുQാറുdv 

v െതാഴിൽ കാർഡുകളിൽ െതാഴിലാളികളVെട ഹാജർ വിവരgൾ, 
മ�ർേറാൾ ന�ർ,ലഭി7 േവതനം എ<ിവ 
േരഖെ8ടു;ിയി^V=്.	

v ആയുധgൾ മൂർ7 കൂ^V<തിനുd ചാർ� പരിേശാധി7 
കാർഡുകളിൽ ഒ<ും കാണാൻ കഴിeില[.	

v വീടുകളിൽ *പവർ;ി എടുQു<തിi െതാഴിൽ കാർy 
നിർബKമാX എ< നിബKന ഉdതിനാൽ മാ*തം ചില 
െതാഴിലാളികൾ കാർy എടു;ി^V=് എ<ാX കാർy 
പരിേശാധനയിൽ നി<ും വT�മായv.	

v പുതിയ െതാഴിൽ കാർy എടുQു<തിനുd േഫാേ^ായുെട െചല£ 
ഏകേദശം 100 രൂപ െതാഴിലാളികൾ തെ<യാX െകാടു;ിരിQു<v 
എ<ാൽ അv പ%ായ;ിൻെറ ഉ;രവാദിതമാX. 
െതാഴിലാളികൾQ് േഫാേ^ാ എടു; ഇന;ിൽ 4,400/-രൂപ  െചല£ 
വ<ി^V=്.	
	

	
?പവർLികള�െട െതരെ�ടു)് നട)ിലാHൽ സംബzിT�R   
നിരീQണNൾ 

	
v  വാർഡിെല ഓഡിCിം� *പ*കിയ�Q് വിേധയമാQിയ 

*പവർ;നgളിൽ കിണർ നിർമാണവുമായി ബKെ8^ *പവർ;ികൾ 
സകാരTവT�ികൾQ് ഏെറ സഹായകമായി.എ<ാൽ  
പ%ായ;ിൽ നി<ും ലഭിQുവാനുd പണം  ഇതുവെര ലഭTമായി^ില[ 

v പല പYതി jലgളിലും സിഐബി ഭാഗികമാേയാ 
മുഴുവനാേയാ നശി7 RതിതിയിലാX 

v വാർഡിൽ 41-സജീവ െതാഴിലാളികളാX നിലവിലുdv,തgൾQ് 
*പവൃ;ി ലഭിQാൻ കാലതാമസം ഉ=ാവാറില[ എ<ും അേപ�ി7് 
15 ദിവസ;ിനുdിൽ െതാഴിൽ ലഭTമാകു<ു=് എ<ും അവർ 
അഭി*പായെ8^V.	

v വT�ിഗത ആRതികൾ സൃ±ിQു<തിനു േവ=ിയുd 
*പവർ;നgളിൽ ഗുണേഭാ�ാQെള െതരെeടുQുേ�ാൾ 
ദുർബലവിഭാഗgൾQ് പരിഗണന നൽകിയതായി േരഖകൾ 
പരിേശാധിQുേ�ാൾ മനPിലായി.  



v 2008-ൽ െതാഴിലുറ8VപYതി തുടgിയേ8ാൾ ഉപേയാഗി7ിരു< 
ആയുധgൾ ആX ഇേ8ാഴും ഉപേയാഗിQു<v. അതിൽ തെ< 
തgൾ െകാ=ുേപാകു< ആയുധgൾQ് മൂർ7 കൂ^V<തിനുd 
ചാർ� ലഭിQു<ില[ എ<് െതാഴിലാളികൾ പരാതി പറeു 

v കാലാവj�Q് അനുസരി7Vd *പവർ;ികൾ ആX ലഭിQു<v  
	
v െപാതുആRതികളVെട വികസന;ിനും സംര�ണ;ിനും േവ=ി 

െച�ത  *പവർ;ിയായ െചറുകിട കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�്,ജല 
സംര�ണം,തരിശുഭൂമി കൃഷിേയാഗൃമാQൽ എ<ിവ 
മാതൃകാപരമായ *പവർ;ികളാX. 

	
പ{തി ?പവർLനNൾ സംബzിT് �ല പരിേശാധനയിൽ 
മന�ിലാHാൻ കഴി� കാര`Nൾ.	
	
v െചറുകിട നാമമാ*ത കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�് ജല സംര�ണം 

എ< പYതിയുെട  *പവർ;ി jല;്  എ�ിേമCിൽ പറയും 
*പകാരമുd ൈജവേവലി(4320sqm),എർ;് ബ=്(130cum) എ<ിവ 
നിർ�ി7ിരിQു<v ആയി ക=ു. 

v IHHL  നിർ�ാണം ൈഷനി എ< അേപ�കQ് ബാvറൂം 
പാസായിരിQു<v ഇzിര ആവാR േയാജന പYതിയുെട ഭാഗമായി 
നിർ�ി7ി^Vd പുതിയ വീടിനാX. പണി പൂർ;ിയാവാ;തിനാൽ 
അേപ�കi യാെതാരുവിധ ആനുകൂലTവും ലഭി7ി^ില[ എ<ാX 
സzർശന സമയ;് അറിയാൻ കഴിev എ<ാൽ ഫയലിൽ 28/3 
/2019  i (പവർ;ി അവസാനി7തായും 12000/-രൂപ പാസായി 
എ<ും േരഖെ8ടു;ിയിരിQു<ു (TS) 

v തരിശുഭൂമി കൃഷിേയാഗTമാQൽ എ< പYതിയുെട ഫയലിൽ 
കാടുെവ^ി;ളിQു<തിനുേവ=ി (9944sqm) 451245 /-രൂപ 
വിലയിരു;ിയി^V=് എ<ാൽ പYതി നട<ിരിQു<v െവdം 
െക^ിനിൽQു< *പേദശ;ാX അതുെകാ=ുതെ< േമൽ8റe 
അള£ അള<ുതി^െ8ടു;ാൻ കഴിeില[ മാ*തമല[ േബാർy 
jാപി7ിരിQു<v െവd;ിലായതിനാൽ വർQ് േകാy 
കാണുവാൻ സാധി7ില[.പYതി jലം jിരമായി കൃഷിQ് 
ഉപേയാഗിQാറുെ={ിലും *പളയ;ിനുേശഷം ആX ഇ;ര;ിൽ 
െവdം കയറിയv എ<് നാ^Vകാർ പറeു. 
 



v തരിശുഭൂമി കൃഷിേയാഗൃമാQൽഎ< പYതി നട;ിയിരിQു<v 
2-പാടേശഖരഩളിലായാX  ഗുണേഭാ�ാQൾ എല[ാം APL 
വിഭാഗ;ിൽ െപടു<വരാX. 

v വT�ിഗത ഗുണേഭാ�ാQൾ വരു< *പവർ;ിയായ  കിണർ 
നിർ�ാണ;ിൽ ഗുണേഭാ�ൃ വിഹിതം കൂടി െചലവഴി7് 
ആRതികൾ െമ7െ8ടു;ുവാൻ *ശമി7ി^V=്.(കിണർ 
നിർ�ാണം) 
 

v തുടർ7യായുd പറ�ുകളിൽ ഒേര സഭാവമുd *പവൃ;ികൾ 
(െചറുകിട നാമമാ*ത കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�് ജല സംര�ണം)  
നട<ിരിQു<തിനാൽ ഒരു പുരയിട;ിൽ നട<ി^Vd *പവൃ;ി 
ഏv പYതിയുെട ഭാഗമായുdതാX എ<് മനPിലാQാൻ 
പCാ; അവjയാണുdv. *പRതുത *പവൃ;ികളVെട വർQ്  
ഫയൽ പരിേശാധി7േ8ാൾ വT�ിഗത ഗുണേഭാ�ാQെള 
തിരി7റിയാനുd യാെതാരുവിധ േരഖകളVം കാണാനും 
കഴിeില[.  

v മഴകുഴികളിൽ അധികവും മ�ി^V മൂടി െചടികൾ ന^ിരു<ു. 13 
കുഴികളാX അള<ുതി^െ8ടു;ാൻ സാധി7v.പYതി നട;ിയ 
*പേദശgൾ കാ  മൂടിQിടQു< അവjയിലാX ഇേ8ാൾ 
കാണാൻ കഴിയു<v. 

v *പവർ;ി jല;് സzർശന;ിനു േപായേ8ാൾ  കാലുകളിൽ 
ചാQുെകാ=് െക^ി ഉ=ാQിയ കാലുറകൾ ധരി7് പണി 
െചkV< െതാഴിലാളികെള  കാണുകയും ബൂടിെനയും 
ഗളൗRൻറ യും ആവശTകതെയQുറി7് മനPിലാQുകയും 
െച�തു. 

 
?പവൃLികള�െട ഗുണേമ� സംബzിT�R നിരീQണNൾ 
 
 എ�ിേമCVകൾ *പേദശ;ിൻെറ *പേതTകതകളVം ആവശTകതകളVം 
മനPിലാQി ഉ=ാQിയതല[.െതാഴിലാളികൾ ഭൂവുടമയുെട 
ആവശT*പകാരം ആവശTമായ *പവർ;ികൾ െച�തു െകാടുQു< 
രീതിയാX ക=ുവരു<v.അതുെകാ=ുതെ< *പവർ;ികൾQ് ഉയർ< 
ഗുണനിലവാരം കാണാൻ കഴിയു<ു.ഇതിനുേവ=ി െതാഴിലാളികൾ 
കഠിനാധാനം െചkV<തും  കാണാൻ കഴിeു. 
 
  
 



 
 
 
സംേയാജിത പ{തികൾ സംബzിT നിരീQണNൾ 
 
 
IHHL നിർ�ാണം ൈഷനി എ< ഫയലിൽ മാ*തമാX കൺെവർജൻR 
സർ^ിഫിQC് കാണാൻ കഴിev.ഇzിര ആവാR േയാജന 
ഭവനപYതിയുെട ഗുണേഭാ�ാ£ ആX അേപ�ക എ<് വിേല[� 
എ��ൻഷൻ ഓഫീസർ സാ�Tെ8ടു;ിയി^V=്. 
 
 പുതിയ ?പവർLികൾ ഏെZടുHുK[ സംബzിT�R േസാഷ`ൽ 
ഓഡിZ് യൂണിZിൻറ അഭി?പായNൾ/നിരീQണNൾ 
 
മറവേ%രി യിെല ഭൂരിഭാഗം *പേദശgളVം െചറിയ കു<ുകളVം 
കാടുകളVം നിറeതാX.െപാതുjലgളിെല 
കാടുെവ^ിെ;ളിQലുമായി ബKെ8^ *പവർ;നgൾ ഈ വാർഡിൽ 
െചkാവു<താX *പേതTകി7Vം േകരള;ിെല ഒരു Rകൂളിൽ 
വിദTാർഥിനി പാ�ുകടിേയCV മരി7 സാഹചരT;ിൽ ഇ;രം 
*പവർ;നgൾ ഏെCടു;ു നട;ു<v െപാതുjാപനgളVെടയും 
ജനgളVെടയും സുര�ിതതം ഉറ8Vവരു;ു<തിi സഹായിQും. 
 മറവേ%രിയിെല മ�Vം *പകൃതിയും കൃഷിQ് ഏെറ 
അനുേയാജTമായതാX അതുെകാ=ുതെ< കൃഷിയുമായി ബKെ8^ 
*പവർ;നgൾ കൂടുതൽ ഏെCടു;ു നട;ാവു<താX.50- വയPV 
കഴിe വെരയും വൃYരായ െതാഴിലാളികെളയും 
പരിഗണി7Vെകാ=ുd ഒരു െതാഴിൽ രീതിയിലാവണം നട8ിലാേQ=v. 
 

	

  ഓഡി:്  ടീം 

സുബീ� .ഇ പി  (വിേല]} റിേസാ�> േപ�സൺ ,െപാKാനിേ�ാH്) 

രാജിത. െക.         (വിേല]} റിേസാ�> േപ�സൺ ,െപാKാനി േ�ാH്) 

	



	
	
അനുബzം	
	
െതാഴിലാളികൾQ് േവതനം ലഭിQു<ില[ എ< പരാതി.	
	
	
	

	
	
	
	



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	
	
	
	
െതാഴിലാളികളVെട േഫാേ^ാ എടുQു<തിi െചലവായ തുക അനുവദി7V 
തരണെമ< അേപ�. 



	
	
	
	
	
	

	
	
	



	
	
	
	

േസാഷ`ൽ		ഓഡിZ്	?ഗാമസഭ	റിേ)ാർ�് 	
	

2018-19 സാ�;ിക വർഷ;ിെല മഹാJാഗാKി േദശിയ *ഗാമീണ 
െതാഴിലുറ8്  പYതിയിൽ െതാഴിലുറ8് നിയമ *പകാരം 
നട8ിലാേQ= േസാഷTൽ ഓഡിC് *ഗാമസഭ തവനൂർ  
*ഗാമപ%ായ;ിെല 13 വാർഡായ  മറവേ%രിയിൽ 02/12/2019 
തി{ളാ¹ച രാവിെല  11 മണിQ് മറവേ%രി മ*ദPയിൽ 
സംഘടി8ി7V.47-േപരുെട സജീവ  സാ<ിധTം േയാഗ;ിൽ 
ഉ=ായിരു<ു. പ%ായ;ിൽ നി<ും അെ*കഡിC് ഓഫീസർ *ശീമതി 
അ�ു ഗേണശൻ, വാർy െമ�ർ േശാഭ,, പാടേശഖര സമിതി 
അംഗgൾ,നാ^Vകാർ എ<ിവരും െതാഴിലാളികെള കൂടാെത 
േയാഗ;ിൽ പെ{ടു;ു. െതാഴിലാളികളിൽ നി<ും നൂH െതാഴിൽദിനം 
പൂർ;ിയാQിയ *ശീമതി ജാനകി എ< െതാഴിലാളിെയ 
അധT�jാനേ;Q് തിരെeടു;ു. സാഗത*പസംഗ;ിi േശഷം 
2018 -2019 വർഷ;ിെല േസാഷTൽ ഓഡിC് റിേ8ാർ^് വി ആർ പി 
രാജിത അവതരി8ി7V.േശഷം െതാഴിലുറ8് പYതിെയQുറി7Vം 
െതാഴിലാളികളVെട അവകാശgെളQുറി7Vം െതാഴിലാളികെള 
േബാധവാ�ാരാQി.തുടർ<് െതാഴിലാളികൾ ഉ<യി7 സംശയgൾQും 
*പ®നgൾQും പ%ായ;ിൽനി<്  അെ*കഡിC് ഓഫീസർ മറുപടി 
പറeു. ഒരു െതാഴിൽ കാർഡിൽ  ഭാരT�Qും ഭർ;ാവിനും കൂടി 
ലഭിQു<v നൂH െതാഴിൽദിനം ആX. സാ�;ികമായി 
വളെര  പിേ<ാQം നിൽQു<  കുടുംബgളാX  െതാഴിലുറ8് 
പYതിയിൽ ഉdv. അതുെകാ=ുതെ<  ഒരു കുടുംബ;ിെല ഒരാൾQ് 
നൂH െതാഴിൽദിനം അനുവദി7V തരണെമ<് േസാഷTൽ 
ഓഡിC്  ടീമിേനാ  െതാഴിലാളികൾ അഭTർ¨ി7V.തുടർ<് 
ആയുധgളVെട വാടക  െതാഴിലാളികൾQ്        ലഭTമാകു<തിെനQുറി7് 
സംസാരി7V. 
 ഒരുതവണ തരിശുഭൂമി കൃഷിQനുേയാജTമാQിയാൽ പി<ീ  
 അവിെട  കാർഷികവൃ;ിയുമായി ബKെ8^ യാെതാരു *പവർ;ിയും 
െചkാൻ സാധിQു<തല[.പYതി jലം തരിശുഭൂമി ആX  എ< കൃഷി 
ഓഫീസറുെട സാ�Tപ*തം ലഭിQാ;താX ഇതിi കാരണം.ഇ;രം 
ഭൂമികളിെല  ഗുണേഭാ�ാQൾ എല[ാവർഷവും തgെള 
െതാഴിലിനുേവ=ി സമീപിQാറു=്  അതുെകാ=ുതെ< ഈ 



ഭൂമികളിൽ പുതിയ േപരിൽ പYതികൾ െകാ=ുവരാൻ കഴിയുേമാ 
എ<്  െതാഴിലാളികൾ  േചാദി7V.നിലവിൽ അതിനു സാധTതയില[ 
എ<ാX അെ*കഡിCy എ%ിനീയർ മറുപടി നൽകിയv.െതാഴിലിi 
ആവശTമായ ൈകയുറ, ബൂ^്R, ¯ൗR, ഫ�് എ�y േബാ�R 
എ<ിവ ലഭTമായി^ില[ എ<തായിരു<ു െതാഴിലാളികളVെട (പധാന 
പരാതി. വിജിലൻR ആൻy േമാണിCറി} ക�ിCി അംഗgൾ 
പരിപാടിയിൽ പെ{ടു;ിരു<ില[. മാ(തമല[ ക�ിCി രൂപീകരി7ി^് 
ആറു മാസ;ിേലെറ ആയി.അതിനാൽ പുതിയ ക�ിCി അംഗgെള 
െതരെeടുQാൻ നിർേദശിT�.േശഷം േസാഷTൽ ഓഡിCിെന 
കുറി7Vd സംശയgൾQ് മറുപടി നൽകി.2.15-i േമറH *ശീമതി 
കാർ;ിയാനി നzി പറയുകയും അധT� ജാനകി േയാഗ;ിെല 
തീരുമാനgൾ അംഗീകരി7് േയാഗം പിരി7Vവിടുകയും െച�തു. 
	
	

																																												തീരുമാനNൾ	

v ഫ�് എ_., കj�റ കാലുറ തുടNിയവയുെട അപര`�തത 
പരിഹരിHുവാൻ തീരുമാനമായി.ൈകയുറ,	കാലുറ എKിവ സ��ം 
ചിലവിൽ വാNിയാൽ ഓേരാ ദിവസെLയും വാടക അനുവദിT� തരാം 
എKു ഉറ)് നൽകി 	

v വിജിലൻ> ആൻ. േമാണിZറി� ക�ിZി കാര`Qമ മാHാൻ പുതിയ 
ക�ിZിരൂപീകരിHാൻ നിർേദശിT�	

v പണിഎടുHുേ�ാൾ  അപകടം സംഭവിTാൽ  ൈക െകാേR� 	നടപടി 
?കമNൾ 	പാലിTാൽ നv പരിഹാരം എ?തയും േവഗം നൽകാനുR 
നടപടികൾ െചjാം എKു ഉറ)� നൽകി.		

v ഏെതാരു ?പവർLി െചjേ�ാഴു CIB	േബാർ. സഥാപിHാൻ 
തീരുമാനമായി.	

v സാലറി കി�ാL ?പ�നം പരിഹരിHാൻ പkായLിൽ പരാതി നൽകാൻ 
തീരുമാനമായി.		

v െതാഴിൽ �ലLു  ജനകീയ എ�ിേമZ് സമർ)ിHുവാൻ തീരുമാനമായി	
v ഫ�് എ_. േമZ് സ��ം ചിലവിൽ വാNി അതിXറ  ബിൽ 

പkായLിൽ ഏൽ)ിTാൽ ചിലവായ തുക	അനുവദിHാൻ 
തീരുമാനമായി 	

	
	


