
	

	

 

 

തവനൂർ  'ഗാമപ,ായ.് 
പതിനാലാം  വാർഡ് (കല$%ർ) േസാഷ8ൽ ഓഡി;് റിേ=ാർ>്. 

( 2018-2019സാ?.ികവർഷ.ിൽ 2018 ഒക്േടാബർ 1 മുതൽ 
2019 മാർE് 31 വെര നടHി>ുI  'പവർ.ികളുെട േസാഷ8ൽ 
ഓഡി;്റിേ=ാർ>് - കരട്) 

 

 

തKാറാLിയത് : മഹാNാഗാOി േദശീയ 'ഗാമീണ 
െതാഴിലുറ=് േസാഷ8ൽ ഓഡി;് െസാൈസ;ി േകരളയുെട 

മല=ുറം ജിWാ യുണി;് /െപാHാനി േYാL്     

 



	

	

 

സമർ-ണം: പതിനാലാം  വാർ6 (ഗാമസഭ മുൻപാെക  

 

 

 

െതാഴിലുറ=് പZതിയിൽ ആറുമാസ.ിെലാരിLൽ 
നടHിരിേL\ േസാഷ8ൽ ഓഡി;് 'പവർ.ന]ളുെട 
ഭാഗമായി തവനൂർ 'ഗാമ പ,ായ.ിന്െറ പതിനാലാം 

വാർഡിൽ നട.ിയ2018-19വർഷ.ിെല ഒക്േടാബർ 
ഒHുമുതൽ  മാർE് 31  വെരയുI കാലഘ>.ിെല 

മഹാNാഗാOി േദശീയ 'ഗാമീണ െതാഴിലുറ=് പZതി 
'പവർ.ന]ളുെട േസാഷ8ൽ ഓഡി;് കരട് റിേ=ാർ>് 
ആണിത്. കൂടുതൽ ചർEകൾLും വിലയിരു.ലിനും 
'ഗാമസഭയുെട അംഗീകാര.ിനുമായി  'ഗാമസഭയുെട  

മു?ിൽ സമർ=ിLുHു. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

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 േ[ാPിൽെപ] തവനൂർ 
#ഗാമപ_ായ9് 25.28 ചതുര#ശ കിേലാമീAർ വിQതൃതിയുdതാW. വടPും 
കിഴPും പടിeാറും ഭാഗgൾ ഭാരത6Uഴ ചുAെ6]UകിടPു: 
പ_ായ9ിiെറ സെതPുഭാഗ9് കാലടി #ഗാമപ_ായ9് jിതിെചkU:ു. 
2011 െസൻസQ #പകാരം 34500േപർ ജീവിPു: ഈ #ഗാമപ_ായ9ിൽ 
17212 േപർ Q#തീകളUം 16258 േപർ പുരുഷൻമാരുമാW.ആെക 19 
വാർഡുകളാW #ഗാമപ_ായ9ിൽ ഉdv.ഇതിെല 14-ആം വാർഡായ 
കലZyരാW േസാഷൃൽ ഓഡിA്  #പ#കിയPായി െതരെeടു9v. വാർ{ 
െപാതുെവ ജനവാസേക#|gളായ െച}ൽ കു:ുകളUം െചറിെയാരു ഭാഗം 
വയലുകളUം നിറeതാW. കവുഩ്,െത� എ:ിവയാW വാർഡിെല #പധാന 
കാർഷികവിളകൾ.കൂടാെത വാഴ, പ5Pറികൾ, കുറe അളവിൽ െനലZ് 
എ:ിവയും ഉൽപാദി6ിPെ6ടു:ു;്. വാർഡിൽ  അംഗൻവാടി,ഹരിജൻ 
െസാൈസററി ,തുടഩിയവ Qതിതി െചkU:ു 

രീതിശാBCതം  

തവനൂർ പ_ായ9ിെല പതിനാലാം വാർഡിൽ േസാഷSൽ 
ഓഡിA് #പ#കിയയുെട ഭാഗമായി നട9ിയ #പവർ9നgൾ: 2019 
നവംബർ 11 മുതൽ 18 വെരയാW കലZyർ വാർഡിൽ േസാഷSൽ 
ഓഡിAിiെറ ഭാഗമായുd വിശദമായ ഫയൽ പരിേശാധനയും ഫീൽ{ 
തല പരിേശാധനകളUം നടPു:v.2018 ഒ�േടാബർ ഒ:ിനു േശഷം 
നട:ി]Ud #പവർ9ികൾ മാ#തമാW േസാഷSൽ ഓഡിAിi 
വിേധയമാPിയിരിPു:v.േജായിൻF ബി.ഡി.ഒ, േ[ാP് 
െഡവല@െമൻF ഓഫീസർ, െജപിസി എ:ീ ഉേദSാഗj�ാരുെട 
പൂർണപി�ുണ േസാഷSൽ ഓഡിAിi ഉ;ായിരു:ു.വർP് 
ഫയലുകളUെടയും രജി�റുകളUെടയും വിശദമായ പരിേശാധന, #പവർ9ി 
നട:ി]Ud jലgളUെട േനരി]് െച:് വിശദമായ പരിേശാധന, 
വീടുവീടാ�രം കയറിയിറgിയുd ഗുണേഭാ�ാPളUമായുd 
അഭിമുഖgൾ, അgെന വിശദമായ #പവർ9നgളാW േസാഷSൽ 
ഓഡിA് #പവർ9നgളUെട ഭാഗമായി നട:ി]Udv. 

 



	

	

െതാഴിലുറ-്നിയമം െതാഴിലാളികൾJ് ഉറ-്നൽകുM പN് 
അവകാശPൾ 
 

1. െതാഴിൽകാർഡിനു  അേപSിJുവാൻ  ഉT അവകാശം 
2. അേപSിV്15 ദിവസNിനുTിൽ െതാഴിൽ ലഭിJുവാനുT 
അവകാശവും ആയതിZ ൈക-\് റസീ] ലഭിJുMതിനും ഉT 
അവകാശം. 
3. അെല$_ിൽ  െതാഴിലില$ാ`മ േവതനം ലഭിJുവാനുT 
അവകാശം.ആദaെN 30 ദിവസം (1/4 &പിMീടുT ദിവസPളിൽ 1/2) 
4. െഷൽhഓh േCപാജക\് തkാറാJുവാനുT അവകാശം. 
5. അl് കിേലാമീ\റിനുTിൽ െതാഴിൽ ലഭിJാനുT അവകാശം 
അെല$_ിൽ േവതനNിZെറ  10% അധികംലഭിJുവാനുT 
അവകാശം 
6. കുടിെവTം, വിCശമസൗകരaം, CപഥമശുCശൂഷ സൗകരaം 
ഇവലഭിJുMതിനുT അവകാശം. 
7. 15 ദിവസNിനുTിൽ േവതനംലഭിJുMതിനുT അവകാശം. 
8. േവതനവിതരണNിെല കാലതാമസNിZ  നwപരിഹാരം 
ലഭിJുവാനുഉT അവകാശം. 
9. സമയബ{ിതമായുT പരാതി പരിഹാരNിനുT അവകാശം 
10. േസാഷaൽ ഓഡി\് നടNുMതിനുT അവകാശം	

	
തവനൂർ CഗാമപlായNിെല  14-വാർഡിെല െതാഴിലുറ-് പ|തി 
 

14	-ാം വാർഡായ കലZyരിൽ ആെക 236 െതാഴിലാളികളാW 
െതാഴിലുറ6് പXതിയിൽ േജാലിPായി രജി�ർ െച�തി]Udv. ഇ 
ഇതിൽ 182 കുടുംബgളാW െതാഴിൽ കാർ{ ൈക6Aി യി]Udv.ഇതിൽ 
48 സജീവ െതാഴിലാളികൾ ഉ;ായിരു:ു. പലതര9ിലുd 
അസുഖgളUം #പായാധികSവും െതാഴിലാളികളUെട എ�ം 
കുറയു:തിi കാരണമായി. നിലവിൽ 35 
െതാഴിലാളികളാW		 സജീവമായി #പവർ9ികളിൽ പെ}ടുPു:v. 
െതാഴിലാളികളിൽ	 		 പകുതിയിേലെറയും		 50 വയOിനുമുകളിൽ 
#പായമുdവരാW. ഈ വാർഡിൽ കഴിe 6-മാസ9ിനുdിൽ 
നട6ിലാPിയ  #പവൃ9ിെയ സംബIി5് വിവരgൾ	ഇവിെട 
വിശദീകരിPു:ു.	

 



	

	

7  രജിസ്റർ പരിേശാധന സംബOിE്. 
 

v െതാഴിൽ കാർ{ വിതരണ രജിQറർ പരിേശാധി5േ6ാൾ 2018-ൽ 7-
േപർP് െതാഴിൽ  നൽകിയതായി കാണാൻ കഴിeു.  

v െതാഴിൽ രജിQടർ പരിേശാധി5േ6ാൾ േവതനം ൈവകിയതിiെറ 
വിവരgൾ ഒ:ും കാണാൻ കഴിeിലZ.  
െതാഴിൽ ആവശSെ6]തും െതാഴിൽ അനുവദി5 വിവരgളUം 
രജിQററിൽ േരഖെ6ടു9ിയv ക;ിലZ.  

v വർP്  രജിQറർ പരിേശാധി5േ6ാൾ വാർഡിെല ആെക 8 
#പവൃ9ികൾ മാ#തേമ േരഖെ6ടു9ിയതായി കാണു:ുdy.  

v പരാതി രജിQററിൽ യാെതാരു പരാതിയും േരഖെ6ടു9ിയതായി 
ക;ിലZ. 

v െമAീരിയൽ രജിQററിൽ 2018-19 സാ�9ിക വർഷെ9  
െമAീരിയലിiെറ ഒരു വിവരവും േരഖെ6ടു9ിയി]ിലZ . 

v jിര ആQതി രജിQററിൽ   4-#പവർ9ികളUെട വിവരgൾ മാ#തേമ 
േരഖെ6ടു9ിയി]Udy. 

v #ഗാമ സഭാ രജിQടർ :2018-2019 വർഷെ9  േസാഷSൽ ഓഡിA്  
റിേ6ാർ]് അവതരണ9ിiെറയും 2019-20 സാ�9ിക വർഷേ9Pുd 
വാർഷിക കർ� പXതി തkാറാPു:തിiെറയും ഭാഗമായി #ഗാമസഭ  
േചർ:തായി റജിQെറരിൽ കാണു:ുെവ}ിലും അതിiെറ മിനിA്Q , 
തീരുമാനgൾ എ:ിവ േരഖെ6ടു9ിയി]ിലZ.കൂടാെത 2019-
20സാ�9ിക വർഷ9ിൽ വാർഡിൽ നട6ിലാേP; #പവർ9ികെള 
സ��ി5 വിവരgൾ േരഖെ6ടു9ി ക;ിലZ.പ_ായ9ിൽ 
പരിേശാധി5 7 രജി�രുകളUം കാലാനുസ#്തമായി പുതുPിയി]ിലZ.  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



	

	

വർJ് ഫയലുകൾ  
 

 9-#പവർ9ികളUെട ഫയൽ പരിേശാധി5േ6ാൾ  ആനുവൽ 
മാ�ർ സർPുലർ #പകാരം ഉ;ായിരിേP; 22 േരഖകളിൽ 10- 
േരഖകൾ എലZാ ഫയലിലും ഉdതായി ക;ു. ൈസറFഢയറി 
കിണർ നിർ�ാണ ഫയലുകളിൽ ഒഴി5്  എലZാ 
ഫയലുകളിലും  കാണാൻ കഴിeു.ഭരണാനുമതി കിണർ 
നിർമാണവുമായി ബIെ6] ര;ു പXതിയിലാW 
കാണാൻ   കഴിev(IF/339977,IF/339982)   

 
 
SL 
NO 

     (പവർ9ിയുെട േപ� (പവർ9ിയുെട 
േകാ{ 

1 കിണർ നിർ�ാണം- ഉഷ പാ;ികശാല IF/337070 
2 കിണർനിർ�ാണം- േവലായുധൻ IF/354019 
3 കിണർആൾമറ നിർ�ാണം-അ�ുPു]ി 

കീണാ]Uകരവള6ിൽ 
 
IF/339977 

4 കിണർആൾമറ നിർ�ാണം-ഹാരിQ കഴിക;  
IF/339981 

5 കിണർആൾമറ നിർ�ാണം-ജാനകി താഴേ9ല  
IF/339982 

6 തരിശുഭൂമി കൃഷിേയാഗൃമാPൽ   
LD/233659 

7 തരിശുഭൂമി കൃഷിേയാഗൃമാPൽ   
LD/234325 

8 െചറുകിട നാമമാ(ത കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ 
മ�് ജല സംര�ണം 
 

 
 
IF/368185 

9 െചറുകിട നാമമാ(ത കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ 
മ�് ജല സംര�ണം 
 

 
IF/374312 

 

 
 
 



	

	

ഫയലിൽ ലഭaമല$ാN േരഖകൾ 
 

 സംേയാജിത #പവർ9ികെള കുറി5Ud വിവരgൾ, 
,േഫാേ]ാ#ഗാ�, ജിേയാടാ�േഫാേ]ാകൾ, സാധനgൾP് െടൻഡർ 
വിളി5 വിവരgൾ, ആ�ൻ �ാൻ േകാ6ി. 
 

പZതിയുെട നട.ി=് തല സംവിധാന]ൾ 

     െതാഴിലുറ6് #പവർ9നgൾ നട6ിലാPു:തിനായി 
വാർ{ തല9ിലുd െതാഴിലാളികളUം േമAUമാരും കൂടാെത 
#ഗാമപ_ായ9ിiെറ ഓഫീസിെല െതാഴിലുറ6U വിഭാഗ9ിെല 
ജീവനPാരായ ഒരു അെ#കഡിA{ എ_ിനീയറും (#ശീ അ�ു 
ഗേണശൻ) ഓവർസിയറും (#ശീ റഹീം) ര;്  ഡി.ഇ.ഒ 
/അPൗ;iറുമാരും (#ശീമതിദൃശS, #ശീമതി അജിഷ) ഇതുകൂടാെത 
വാർ{ തല9ിൽ #പവർ9നgളUെട േമൽേനാ]ം 
വഹിPു:തിനായി വാർ{ െമ�ർ  #ശീമതി പു¡പ വാർഡിെല 
വിജിലൻQ ആൻ{ േമാണിAറി� ക�ിAി അംഗgൾ 
എ:ിവരുമു;് 

 
കവർേപ~  
 
 

v പരിേശാധി5 7-#പവർ9ികൾ വS�ിഗതആQതികളിലും,2-
#പവർ9ികൾ ഭൂവികസന വിഭാഗ9ിലും 
ഉൾെപടു:വയായിരു:ു. 

v 9-ഫയലുകളിലും എ എം സി #പകാരമുd കവർേപ¢ 
ഉ;ായിരു:ു. 

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

v ജിേയാ ടാ� ,#പവർ9ി നടPു:തിനു മുൻപും േശഷവും ഉd 
#പവർ9ി jല9ിൻെറ േഫാേ]ാകൾ എ:ിവ ഉ;ായിരു:ിലZ. 

v 9-പവർ9ികളUെട കവർ േപജിലും ബIെ6] ഉേദSാഗjൻെറ 
ഒ6് ഉ;ായിരു:ിലZ. 
 



	

	

      
െചJ് ലി�് 

 
 

v  ഓഡിAിgിi വിേധയമാPിയ  എലZാ ഫയലുകളിലും െചP് 
ലി�് േകാ6ി ഉൾെ6ടു9ിയി]U;ായിരു:ു. 

v IF/354019-കിണർ നിർ�ാണം േവലായുധൻ എ: ഫയലിെല  െചP് 
ലി�ിൽ ഒ:ും എഴുതിേ5ർ9ി]U;ായിരു:ിലZ. 

v മA് 8-ഫയലുകളിെലയും െചP് ലി�ിൽ േരഖകളUെട 
വിവരgളUം േപ¢ ന�റും കൃതSമായി 
േരഖെ6ടു9ിയി]U;ായിരു:ു. 
 
 

എ�ിേമ\് 
	

v പരിേശാധി5 എലZാ ഫയലുകളിലും		 അ£Q#ടാ�A് 
എ�ിേമA്,ഡീെAയിൽ¤ എ�ിേമA് എ:ിവ കാണാൻ കഴിeു.	

v എലZാ		 എ�ിേമA്കളിലും അെ#കഡിA{ എ_ിനീയർ 
,ഓവർസിയർ എ:ിവരുെട		 സീൽ,ഒ6്,തീയതിഎ:ിവ 
േരഖെ6ടു9ിയി]U;ായിരു:ു	

v .െതാഴിലാളികളUെട േവതനം,	സാധന ഘടകgളUെട വിവരgൾ 
ഡിQേ� േബാർ{ ചാർ¢ എ:ിവ എ�ിേമAിൽ 
േരഖെ6ടു9ിയി]U;ായിരു:ു	

v ആയുധgളUെട വാടക നൽകു: #പവർ9ികളUെട 
എ�ിേമAിൽ	അനുവദി5 തുക #പേതSകം 
േരഖെ6ടു9ിയി]U;ായിരു:ു(IF/33998-കിണർ ആൾമറ 
നിർ�ാണം ഹാരിQ കുഴിക;)	

v തരിശുഭൂമി കൃഷിേയാഗൃമാPൽ (IF/233659)	 -എ: പXതിയുെട 
ഫയലിൽ ജനകീയ എ�ിേമA് കാണുവാൻ സാധി5U. അതിൽ 
ഓവർസിയറുെട		ഒ6Uം സീലും ഉ;ായിരു:ു	

	
 

  സാേ_തിക അനുമതി 
 

v  എലZാ ഫയലുകളിലും  പ_ായ9് ഭരണസമിതി അംഗീകരി5 
സാേ}തിക അനുമതിയുെട േകാ6ി ഉൾെ6ടു9ിയി]U;്   

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



	

	

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

 
 
 
 ഭരണാനുമതി 
 

v IF/339977-അ�ുPു]ി കീണാററുകരവള6ിൽ,IF/339982-ജാനകി 
താഴേ9ല (കിണർ ആൾമറ നിർ�ാണം)എ: 2-ഫയലുകളിൽ 
മാ#തമാW ഭരണാനുമതിയുെട േകാ6ി ഉൾെ6ടു9ിയി]Udv. 

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

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

v ഭരണാനുമതിയിൽ ഭരണാനുമതി ന�ർ,തീയതി ,അട}ൽ തുക 
എ:ിവ േരഖെ6ടു9ിയി]U;ായിരു:ു. 
 

മ�ർേറാൾ 
 

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

v  #പവർ9ി തുടgിയതിനു േശഷമുd തീയതികൾ ആW എലZാ 
മ�ർേറാളUകളിലും േരഖെ6ടു9ിയിരിPു:v. 

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

v കിണർ നിർ�ാണം ഉഷ പാ;ികശാല(IF/337070) എ: പXതിയുെട 
ഫയലിൽ  ഒഴി5് മA് 8-പXതികളUെട ഫയലുകളിെലയും 
മ�ർേറാളിൽ #പവർ9ി െച�ത തീയതികൾ 
അടയാളെ6ടു9ിയി]U;ായിരു:ു. 

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

v ആയുധgൾ മൂർ5 കൂ]U:തിനുd ചാർ¢ ഒരു മQടേറാളിലും 
കാണുവാൻ സാധി5ിലZ 



	

	

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

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

േവ~ ലി�് 
 

v  പരിേശാധി5  9-ഫയലിലും േവ¢ ലി�് കാണുവാൻ സാധി5U.  
v േവ¢ ലി�ിെലയും മQടേറാൾ ഷീAിെലയും  അAൻഡൻQ 

വിവരgൾ ഒരുേപാെലയായിരു:ു. 
v ബാ}് ഡീെAയിൽQ ,ആധാർ ന�ർ തുടgിയവ ലി�ിൽ 

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

ലി�Uകൾ  #പേതSകം സൂ�ി5ിരു:ു.  
 
 

 
എh ടി  ഒ 

 
v  എ� ടി  ഒ യുെട േകാ6ികൾ കൃതSമായി എലZാ ഫയലിലും 

സൂ�ി5ി]U;ായിരു:ു. 
v അAൻഡൻസിi ആനുപാതികമായ  തുക തെ:യാW എലZാ9ിലും 

േരഖെ6ടു9ിയി]Udv. 
v സാധന ഘടകgളUെട എ� ടി ഒ കിണറു 

പണിയുെട  ഫയലുകളിൽ കാണുവാൻ സാധി5ിലZ. 
 
 
മBടേറാൾ മൂ�െമൻ�  Bളി-് 

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

v എലZാ9ിലും		വർP് േകാ{, #പവൃ9ിയുെട േപ� , തുടgിയവ 
േരഖെ6ടു9ിയിരു:ു. 

v എലZാ9ിലും മാQേ#ടാൾ പീരീ{ 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. 
 

 
ഡിമാൻ6 േഫാം 

 
v പരിേശാധി5	 4 ഫയലുകളിൽ	 (IF/368185,IF/374312-െചറുകിട 

കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�് ജല സംര�ണം) LD/233659,LD/234325-
തരിശുഭൂമികൃഷിേയാഗൃമാPൽ) െതാഴിൽ  
ആവശSെ6]Uെകാ;ുd െതാഴിലാളികളUെട അേപ� 
ഉ;ായിരു:ു. 

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

v അേപ�യിൽ െതാഴിലാളികളUെട േപ� , െതാഴിൽ കാർ{ 
ന�ർ,തീയതി തുടgിയവ േരഖെ6ടു9ിയി]U;ായിരു:ു 
എ:ാൽ െതാഴിലാളികളUെട ഒ6്  4-അേപ�യിലും കാണാൻ 
കഴിeിലZ. 

v 4-അേപ�കൾPും പ_ായ9ിൽ നി:ും ലഭി5 ൈക6A് 
രസീv  പXതിയുെട ഫയലിൻറ കൂെട ഉൾെ6ടു9ിയി]U;്. 

v എലZാ ൈക6A് രസീതിലും തീയതി 
േരഖെ6ടു9ിയി]U;ായിരു:ു എ:ാൽ പ_ായ9് 
അധികൃതരുെട ഒ6Uം സീലും കാണുവാൻ സാധി5ിലZ. 

 
വർJ് അേലാേJഷൻ േഫാം  
 

v െചറുകിട നാമമാ#ത കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�് ജല 
സംര�ണം ,തരിശു ഭൂമി കൃഷിേയാഗSമാPൽ എ:  
പXതികളUെട ഫയലുകളിൽ വർP് അേലാേPഷൻ േഫാം 
കാണുവാൻ സാധി5U. 

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

v #പവർ9ിP് അേപ�ി5് 15 ദിവസ9ിനുdിൽ #പവൃ9ി 
നൽകിയി]U;് 

 
 



	

	

െമ;ീരിയൽ സംബOിE വിവര]ൾ 
 
 

v ഓഡിAിgിi വിേധയമാPിയ 2-ഫയലുകളിൽ(IF/339981,IF/339977) 
െമAീരിയൽ സംബIി5Ud വിവരgൾ അടgിയ േരഖകൾ 
ഉ;ായിരു:ു. 

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

CപവർNി പൂർNീകരണ സാSaപCതം  
 

 
v പരിേശാധി5 എലZാ ഫയലുകളിലും #പവർ9ി പൂർ9ീകരണം 

സാ�Sപ#തം ഉൾെ6ടു9ിയി]U;്  
v  എലZാ9ിലും #പവൃ9ിയുെട േപ� ,#പവൃ9ി ആരംഭി5 തീയതി 

അവസാനി5 തീയതി തുടgിയവ േരഖെ6ടു9ിയി]U;്. 
v മ�ർേറാൾ ന�റുകൾ,സാധന ഘടകgളUെട തുക,െതാഴിലാളികളUെട 

േവതനം എ:ിവ കൃതSമായി 
േരഖെ6ടു9ിയി]U;ായിരു:ു.എ:ാൽ ബIെ6] അധികൃതരുെട 
ഒേ6ാ സിേലാ േപേരാ ഒ:ും കാണുവാൻ സാധി5ിലZ. 

v #പവർ9ികളിൽ ഉപേയാഗി5ിരിPു: മQററേറാളUകളUെട ഐ ഡി 
എലZാ വർP് കം�ീഷൻ സർ]ിഫിPAUകളിലും 
േരഖെ6ടു9ിയി]U;ായിരു:ു. 
 

ൈസറ� ഡയറി 
 

v ഓഡിAിgിi വിേധയമാPിയ ഫയലുകളിൽ  െചറുകിട നാമമാ#ത 
കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�് ജല 
സംര�ണം, തരിശുഭൂമികൃഷിേയാഗൃമാPൽ എ: പXതികളUെട 

ഫയലുകളിൽ മാ#തമാW  ൈസA് ഡയറി കാണുവാൻ സാധി5v. 
v എലZാ ൈസA് ഡയറിയിെലയും െചP് ലിQറF  മുഴുവനായും 

പൂരി6ി5തായി ക;ു. 
v #പവൃ9ി ആരംഭിPു:തിനു മുൻ@ നട9ു: മീAിംഗിൽ 

െതാഴിലാളികളUം വാർ{ െമ�റും ഓവർസിയറും  േപ� 
േരഖെ6ടു9ുകയും ഒ6ിടുകയും െച�തി]U;്. 

v ആയുധgളUെട വാടക എലZാ ൈസറF ഡയറിയിലും 
എഴുതിേ5ർ9തായി ക;ു. 



	

	

v #പവൃ9ിയുെട േപ�, ,ആരംഭി5 തീയതി,അവസാനി5 
തീയതി,അട}ൽ തുക,യഥാർ¬ െചല§, ,െതാഴിലാളികളUെട 
സാ�Sപ#തം,വിജിെലൻQ ആൻiF  േമാനി]രിം് ക�ിAിയുെട 
വിവരgൾ ,സ|�ശക കുറി6് എ:ിവ േരഖെ6ടു9ിയി]U;്. 

v പണിയായുധതിiെറ വാടക സംബIി5 വിവരgൾ ,#പവൃ9ി 
jലെ9 െസൗകരSgൾ,ചികി®സെചല§ സംബIി5 
വിവരgൾ എ:ിവ േരഖെ6ടു9ിയി]U;് 

 
എം ബുJ്.	
 

v എലZാ ഫയലിലും എം-ബുP് ഉൾെ6ടു9ിയി]U;്.  
v കിണർ ആൾമറ നിർ�ാണവുമായി ബIെ6] അ�ുPു]ി 

കീണാററുകര വള6ിൽ ,ജാനകി താഴെ9ല എ:ീ പXതികളUെട 
ഫയലുകളിൽ (IF/339977,IF/339982) െപാതുവായി ഒരു എം ബുPാW 
കാണുവാൻ സാധി5v. 

v അട}ൽ തുക, യഥാർ¬ െചല§,ഡിQേ� േബാർ{ ചാർ¢ 
എ:ിവ എലZാ എം ബുPിലും കാണാൻ സാധി5U	

v #പവൃ9ിയുെട േപ�,ബുP് ന�ർ എ:ിവ 
േരഖെ6ടു9ിയി]U;്. 	

v പരിേശാധി5 9-എം ബുPിലും പXതികളUെട #പീ െമഷർെമൻF 
അടയാളെ6ടു9ിയി]U;ായിരു:ു. 

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

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

 
 കെ�Nലുകൾ 
 
 

v 2018 ഒ�േടാബർ 1 മുതൽ മാർ5് 31 വെരയുd കാലയളവിൽ 
വാർ{ 14 കലZyരിൽ േസാഷSൽ ഓഡിAിനു 
വിേധയമാേP;ിയിരു:v 10 ഫയലുകളാW. എ:ാൽ െചറുകിട 
നാമമാ#ത കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�് ജല സംര�ണം (IF/368184) 
എ: പXതിയുെട ഫയൽ ലഭി5ി]ിലZ 



	

	

v െചറുകിട നാമമാ#ത കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�് ജല സംര�ണം 
എ: #പവർ9ിയുെട എ�ിേമAിൽ ആയുധgളUെട വാടക 3320/-
എ:ും തരിശു ഭൂമി കൃഷിേയാഗSമാPൽ എ: #പവർ9ിയുെട 
എ�ിേമAിൽ ആയുധgളUെട വാടക 2140/- രൂപ എ:ും 
േരഖെ6ടു9ിയി]U;്.എ:ാൽ െതാഴിലാളികളUെട 
അAൻഡൻസിi ആനുപാതികമായി]Ud ശ�ളം മാ#തമാW 
ലഭി5ിരിPു:v എ:് എ� ടി ഓ െചP് െച�തേ6ാൾ 
മനOിലായി. 

v ജനകീയ എ�ിേമA്  തരിശു ഭൂമി കൃഷിേയാഗSമാPൽ 
(LD/233659)എ: #പവർ9ിയുെട ഫയലിൽ മാ(തമാW കാണാൻ 
കഴി¯v.കൂടാെത ഓവർസിയർ സാ�Sെ6ടു9ിയ പXതിയുെട 
െപൻസിൽ േ#ഡായിങും ഫയലിൽ ഉൾെ6ടു9ിയി]U;്. 

v എലZാ മ�ർേറാളUകളിലും എം ബുPിiെറ ന�രുകൾ 
േരഖെ6ടു9ിയതായി കാണാൻ കഴിeു 

v 9-#പവർ9ികളUേടയും #പവർ9ി പൂർ9ീകരണ 
സാ�Sപ#ത9ിൽ ബIെ6] ഉേദSാഗjൻമാരുെട ഒേ6ാ സീേലാ 
കാണാൻ കഴിeിലZ 

v #പവർ9ി നടPു: jലgളUെട  #പേതSകി5്  ഭൂവികസന 
#പവർ9ികളUെട  വിവരgൾ കൃതSമായി േരഖെ6ടു9ിയി]ിലZ. 
ഭൂവുടമകളUെട കരമട5 രസീv കാണാൻ കഴിeി]UമിലZ 

v തരിശുഭൂമി കൃഷിേയാഗSമാPൽ എ: പXതിയിൽ  #പവർ9ി 
നട:ിരിPു:v തരിശുഭൂമിയിലാW എ:് െതളിയിPു:തിനുd 
കൃഷി ഓഫീസറുെട സാ�Sപ#തം ഉൾെ6ടു9ിയി]ിലZ. 
 

CIB െയ കുറിEുI വിവര]ൾ  
v തരിശുഭൂമി കൃഷിേയാഗSമാPൽ (LD/233659,LD/234325 )എ:ീ 

ഭൂവികസന  പXതികളിെലയും കിണർ നിർമാണവുമായി 
ബIെ6] ര;ു ഫയലുകളിെലയും (IF/337070,IF/354019) 
എ�ിേമAിലും എം ബുPിലും സി ഐ ബി േബാർഡിൻെറ ചാർ¢ 
3000/- ആെണ:് േരഖെ6ടു9ിയിരു:ു. എ:ാൽ #പവർ9ി 
jലgളിൽ സി ഐ ബി േബാർ{ കാണുവാൻ സാധി5ിലZ 

v െചറുകിട നാമമാ#ത കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�് ജല സംര�ണം 
എ: പXതിയുെട 2-#പവർ9ി jലgളിലും(IF/368185,IF/374312) 
കിണർ ആൾമറ നിർമാണവുമായി ബIെ6] പXതികളUെട 3-
#പവർ9ി jലgളിലും CIB കാണുവാൻ സാധി5U. 



	

	

v  െചറുകിട നാമമാ#ത കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�് ജല സംര�ണം 
(IF/368185) എ: പXതിയുെട #പവർ9ി jല9് CIB 

ഭാഗികമായും തകർ:തായി ക;ു. 
v കിണർ ആൾമറ നിർ�ാണം ഹാരിQകുഴിP; എ: 

പXതിയുെട #പവർ9ി jല9്  CIB യിൽ വർP് േകാ{ 
െതAായാW േരഖെ6ടു9ിയിരിPു:v.  ഫയലിൽ IF/339981  
എ:ും #പവർ9ി jല9് IF/337781 എ:ും ആW 
േരഖെ6ടു9ിയിരിPു:v. 

അവകാശനിേഷധPൾ 
	
														െതാഴിൽ �ലെN സൗകരaPൾ 

v  െതാഴിലുറ6U നിയമ9ിെല െഷഡSൂൾ 2 അXSായം 23 
വാർഷിക മാ�ർ സർPുലറിെല അധSായം 8-8.2 #പകാരം 
#പവർ9ി jല9്	 േവ;തായ അടിjാന സൗകരSgളായ 
#പഥമശു#ശൂഷ കിA്, കുടിെവdം ,തണൽ സൗകരSം,സുര�ാ 
ഉപകരണgൾ എ:ിവ ലഭിPുക എ:v ബIെ6] 
jാപന9ിൻെറ (പ_ായ9്)ഉ9രവാദിത±മാെണ:് 
വS�മാPിയി]U;്.എ:ാൽ #പഥമശു#ശൂഷ കിററുകളUെട 
അഭാവമാW െതാഴിലാളികൾ േനരിടു: വലിയ #പ²നം എ:് 
അറിയാൻ കഴിeു. 

v മ�ിലും െചളിയിലും ഇറgുേ�ാൾ ഉപേയാഗിPു: ബൂ]്, 
³ൗQ എ:ിവ ഉപേയാഗശൂനSമായിരിPു:ു എ:ാW മിP 
െതാഴിലാളികളUം പറയു:v. 

v #പവർ9ി നടPു: സമയ9് എെ�}ിലും അപകടgൾ 
സംഭവി5ാൽ സ±�ം കkിൽ നി:ും പിരിെ5ടുPു: പണമാW 
മരു:ുകൾ വാgാൻ ഉപേയാഗിPു:v. 

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

v ഫQറF എയി{ മA് സുര�ാ ഉപകരണgൾ എ:ിവ 
ബIെ6] ഉേദSാഗjേരാ¤ നൽകാൻ അേപ�ി5ിരു:ു 
എ}ിലും ഇതുവെരയും ഒരു തര9ിലുd നടപടികളUം 
സ±ീകരി5ി]ിെലZ:് െതാഴിലാളികൾ അഭി#പായെ6]U. 

v േസാഷSൽ ഓഡിA് നടPു: കാലയളവിൽ 
െതാഴിലുപകരണgളUെട വാടക ഇന9ിൽ പണം 



	

	

െചലവാPിയി]ിലZ. ഉപകരണgൾ മൂർ5 യാPു:തിനു 
േവ;ിയും പണം െചലവഴി5ി]ിലZ. മുൻകാല9് പ_ായ9ിൽ 
നി:ും പണിയായുധgൾ നൽകിയിരു:തിനാൽ ആW വാടക 
നൽകാ9v എ:് െതാഴിലാളികളUം പ_ായ9ിെല 
െതാഴിലുറ6് ജീവനPാരും അഭി#പായെ6]U അgെന 
ആെണ}ിൽ േപാലും െതാഴിലുപകരണgൾ 
മൂർ5യാPു:തിനുd പണം െതാഴിലാളികൾP് 
െകാടുPാവു:താW. 

 
വിജിലൻB ആൻ6 േമാണി\റിം� ക�ി\ി 

  
 ഒരു വാർഡിൽ 7 അംഗgൾ ഉൾെ6ടു: വിജിലൻQ 

ആൻ{ േമാണിAറിം� ക�ിAി ആW േവ;v. വാർ{ 
െമ�ർ,പാടേശഖര സമിതി അംഗgൾ,െതാഴിലാളികൾ എ:ിവർ 
ഇതിൽ ഉൾെ6ടു:ു. എ:ാൽ നിലവിൽ 5- അംഗgളാW 
ക�ിAിയിൽ ഉdv. പXതി ആരംഭ മീAിംഗിൽ ഇവർ 
പെ}ടുPാറു;് എ:ും #പവർ9ി jല9് പരിേശാധന 
നട9ാറുെ;:ും അറിയാൻ സാധി5U. െതാഴിലുറ6് 
നിയമ#പകാരം ഓേരാ ആറുമാസ കാലയളവിലും വിജിലൻQ 
ആൻ{ േമാണിAറിം� ക�ിAി അംഗgെള പുതുതായി 
െതരെeടുേP;തായി]U;്. എ:ാൽ നിലവിൽ 
പXതി  ആരംഭി5 സമയ9് രൂപീകരി5 ക�ിAി 
തെ:യാW  ഇേ6ാഴും #പവർ9ിPു:v  എ:ാW 
മനOിലാPാൻ സാധി5v. 

 
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 സംjാനതല9ിലും 
േടാൾ#ഫീ ന�ർ(180042510 04) ലഭSമാPിയി]U;്.	
	

 
 
 
 
 
 



	

	

നിരീSണPൾ 
 
       േമററിെനകുറിV�T നിരീSണPൾ 
     

v #പവർ9ികൾP് േമൽേനാ]ം വഹിPു:v   േമറF േദവിയാW. 
െതാഴിലുറ6് െതാഴിലാളികളUെട അഭി#പായgളിൽ നി:ും 
വളെര അധികം സതSസIത  പുലർ9ു: ആളാW എ:ാW 
മനOിലാPാൻ സാധി5v.  

v തgളUെട  കൂ]9ിൽ പകുതിയിേലെറേ6രും 50 വയOിനു 
മുകളിൽ #പായമുdവർ  ആെണ:ും അവർP് അനുേയാജSമായ 
#പവർ9ികൾ പ_ായ9ിൽ നി:ും തരണെമ:ും ADS 
അഭSർ¬ി5U.  

v പരാതി െകാടുPു: രീതിെയPുറി5Uം #പവർ9ിയുെട പണം 
അPൗ;ിേലP് വ:ിെലZ}ിൽ െചേk; കാരSgെള കുറി5Uം 
അവർP് േവ;#ത പരി´ാനം ഇെലZ:ു മനOിലായി. 

v പXതിയുെട സുഗമമായ നട9ി6ിനുേവ;ി േമA്മാർP് 
#പാഥമിക പരി´ാനം നൽകാൻ പ_ായ9ിനു കഴിeാൽ 
അv വാർഡിെനറ വികസന #പവർ9നgെള നലZ രീതിയിൽ 
സ±ാധീനിPും. 

 
െതാഴിൽകാർ6പരിേശാധനെതാഴിലാളികള�മായി  സംസാരിVതിൽ 
നിMും മന�ിലാJിയ വBതുതകൾ 
 

v കലZyർ വാർഡിൽ 236 േപരാW െതാഴിൽ കാർഡിi 
അേപകഷി5ി]Udv.ഇതിൽ 36 സജീവ െതാഴിലാളികളാW 
ഉdv. അവരുെട െതാഴിൽ കാർഡും ബാ}് പാQ ബുPും 
പരിേശാധന�P് വിേധയമാPി. െതാഴിൽകാർ{ െതാഴിലാളികൾ 
തെ:യാW സൂ�ിPു:v.  

v െതാഴിൽ കാർഡിi പുറകിൽ േരഖെ6ടു9ിയി]Ud 10 
അവകാശgെളPുറി5് അവർെPലZാം അറിയാമായിരു:ു. 

v െതാഴിലാളികളിൽ ആരുംതെ: 5-കിേലാമീAറിലധികം േപായി 
േജാലി െചkU:ിലZ. 

v ഓേരാ #പവൃ9ി തുടgു:തിനു മു�ും  െതാഴിലാളികെളലZാം 
േചർ:് മീAിം� സംഘടി6ിPാറു;്. ഇv  മാതൃകാപരമായ 
കാരSമാW. 

v #പവർ9ികൾ അധികവും െതാഴിലാളികൾ തെ:യാW 
കെ;9ി െകാടുPാറുdv 



	

	

v െതാഴിൽ കാർഡുകളിൽ െതാഴിലാളികളUെട ഹാജർ വിവരgൾ, 
മ�ർേറാൾ ന�ർ,ലഭി5 േവതനം എ:ിവ 
േരഖെ6ടു9ിയി]U;്.	

v ആയുധgൾ മൂർ5 കൂ]U:തിനുd ചാർ¢ പരിേശാധി5 
കാർഡുകളിൽ ഒ:ും കാണാൻ കഴിeിലZ.	

v വീടുകളിൽ #പവർ9ി എടുPു:തിi െതാഴിൽ കാർ{ 
നിർബIമാW എ: നിബIന ഉdതിനാൽ മാ#തം ചില 
െതാഴിലാളികൾ കാർ{ എടു9ി]U;് എ:ാW കാർ{ 
പരിേശാധനയിൽ നി:ും വS�മായv.	

v പുതിയ െതാഴിൽ കാർ{ എടുPു:തിനുd േഫാേ]ായുെട 
െചല§ ഏകേദശം 100 രൂപ െതാഴിലാളികൾ തെ:യാW 
െകാടു9ിരിPു:v എ:ാൽ അv പ_ായ9ിൻെറ 
ഉ9രവാദിത±മാW.	

	
CപവർNികള�െട െതരെ�ടു-് നട-ിലാJൽ സംബ{ിV�T   
നിരീSണPൾ 

	
v  വാർഡിെല ഓഡിAിം� #പ#കിയ�P് വിേധയമാPിയ 

#പവർ9നgളിൽ കിണർ നിർമാണവുമായി ബIെ6] 5-
#പവർ9ികൾ സ±കാരSവS�ികൾP് ഏെറ സഹായകമായി.എ:ാൽ 
കിണറിൻറ പണി പൂർ�മായും കഴിeി]ിലZ     ഏകേദശം 5000 
രൂപേയാളം ചിലവാPി ആW ഇ(തയും പണി  തീർ9v അതിനാൽ 
പ_ായ9ിൽ നി:ും ലഭിPുവാനുd പണം ഉടൻതെ: ലഭSമാPി  
തരണെമ:് ഉഷ പാ;ികശാല അഭSർ¬ി5U.	

v പല പXതി jലgളിലും സിഐബി jാപിPു:തിനു േവ;ി 
ചിലവഴിPു: തുക ഏകേദശം 3000/- രൂപേയാളമാW. ഒരു 
െതാഴിലാളിയുെട വരുമാനം എ:ു പറയു:v േകവലം 271 
രൂപയാW. ഇതുമായി താരതമSം െചkUേ�ാൾ ഇ#തയും 
വലിെയാരു തുക സിഐ േബാർഡിനു േവ;ി 
െചലവഴിേP;തിലZ  മാ#തമലZ പല സിഐ േബാർഡുകളUം 
ഭാഗികമായും മുഴുവനായും നശി5 
അവjയിലാW.അതുെകാ;ുതെ: കിണർ ആൾമറ 
നിർമാണ9ിൽ െച�തതുേപാെല ഏകേദശം 500 രൂപ ചാർ¢ 
വരു: ഡിQേ� േബാർഡുകൾ jാപിPു:v ആയിരിPും 
നലZv  എ:ാW േസാഷSൽ ഓഡിA് ടീമിൻെറ നിരീ�ണം. 



	

	

v വാർഡിൽ 35 സജീവ െതാഴിലാളികളാW നിലവിലുdv,തgൾP് 
#പവൃ9ി ലഭിPാൻ കാലതാമസം ഉ;ാവാറിലZ എ:ും അേപ�ി5് 
15 ദിവസ9ിനുdിൽ െതാഴിൽ ലഭSമാകു:ു;് എ:ും അവർ 
അഭി#പായെ6]U.	

v വS�ിഗത ആQതികൾ സൃµിPു:തിനു േവ;ിയുd 
#പവർ9നgളിൽ ഗുണേഭാ�ാPെള െതരെeടുPുേ�ാൾ 
ദുർബലവിഭാഗgൾP് പരിഗണന നൽകിയതായി േരഖകൾ 
പരിേശാധിPുേ�ാൾ മനOിലായി.  

v 2008-ൽ െതാഴിലുറ6UപXതി തുടgിയേ6ാൾ ഉപേയാഗി5ിരു: 
ആയുധgൾ ആW ഇേ6ാഴും ഉപേയാഗിPു:v. അതിൽ തെ: 
തgൾ െകാ;ുേപാകു: ആയുധgൾP് മൂർ5 കൂ]U:തിനുd 
ചാർ¢ ലഭിPു:ിലZ എ:് െതാഴിലാളികൾ പരാതി പറeു 

v എേ6ാഴും ലഭിPു:v മഴPുഴി നിർമാണവുമായി ബIെ6] 
#പവൃ9ികളാW. ഒരു തവണ കുഴിെയടു9് jല9് തെ:യാW 
വീ;ും കുഴികൾ നിർമിPാൻ പറയു:v.  

v കാലാവj�P് അനുസരി5Ud #പവർ9ികൾ ആW ലഭിPു:v  
	
 പ|തി CപവർNനPൾ സംബ{ിV് �ല പരിേശാധനയിൽ 
മന�ിലാJാൻ കഴി� കാരaPൾ.	
	
v വS�ിഗത ഗുണേഭാ�ാPൾ വരു: #പവർ9ിയായ  കിണർ 

നിർ�ാണ9ിൽ ഗുണേഭാ�ൃ വിഹിതം കൂടി െചലവഴി5് 
ആQതികൾ െമ5െ6ടു9ുവാൻ #ശമി5ി]U;്.(കിണർ 
നിർ�ാണം) 

v തരിശുഭൂമി കൃഷിേയാഗSമാPാൻ എ: പXതിയുെട jല9് സി 
ഐ ബി jാപിPാ9v ഗുണേഭാ�ാPൾP്   പXതി jലം 
സർPാരിേലP് എഴുതി തdUേമാ എ: ഭയം െകാ;ാെണ:ാW 
jല പരിേശാധനയിൽ മനOിലായv. 

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

v െചറുകിട നാമമാ#ത കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�് ജല സംര�ണം എ: 
പXതിയുെട  #പവർ9ി jല9്  എ�ിേമAിൽ പറയും #പകാരമുd 
ൈജവേവലി നിർ�ി5ിരിPു:v ആയി ക;ു. 

v തരിശുഭൂമി കൃഷിേയാഗൃമാPൽഎ: പXതി നട9ിയിരിPു:v 
2-പാടേശഖരഩളിലായാW  ഗുണേഭാ�ാPൾ എലZാം APL 
വിഭാഗ9ിൽ െപടു:വരാW. 



	

	

v തുടർ5യായുd പറ�ുകളിൽ ഒേര സ±ഭാവമുd #പവൃ9ികൾ 
(െചറുകിട നാമമാ#ത കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�് ജല സംര�ണം)  
നട:ിരിPു:തിനാൽ ഒരു പുരയിട9ിൽ നട:ി]Ud #പവൃ9ി 
ഏv പXതിയുെട ഭാഗമായുdതാW എ:് മനOിലാPാൻ 
പAാ9 അവjയാണുdv. #പQതുത #പവൃ9ികളUെട വർP്  
ഫയൽ പരിേശാധി5േ6ാൾ വS�ിഗത ഗുണേഭാ�ാPെള 
തിരി5റിയാനുd യാെതാരുവിധ േരഖകളUം കാണാനും 
കഴിeിലZ.  

v മഴകുഴികളിൽ അധികവും മ�ി]U മൂടി െചടികൾ 
ന]ിരു:ു. പXതി നട9ിയ #പേദശgൾ ആെക കാ¤ 
മൂടിPിടPു: അവjയിലാW ഇേ6ാൾ കാണാൻ കഴിയു:v. 

v #പവർ9ി jല9് സ|ർശന9ിനു േപായേ6ാൾ  കാലുകളിൽ 
ചാPുെകാ;് െക]ി ഉ;ാPിയ കാലുറകൾ ധരി5് പണി 
െചkU: െതാഴിലാളികെള  കാണുകയും ബൂടിെനയും 
ഗളൗQൻറ യും ആവശSകതെയPുറി5് മനOിലാPുകയും 
െച�തു. 

 
 

 

'പവർ.ികളുെട ഗുണേമf സംബOിEുI നിരീgണ]ൾ  

       എ#ിേമ'ുകൾ +പേദശ/ിന്െറ +പേത5കതകേളാ ആവശ5കതകേളാ 
മന:ിലാ<ി ഉ>ാ<ിയത@. െതാഴിലാളികൾ ഭൂവുടമയുെട ആവശ5+പകാരം 
ആവശ5മായ +പവർ/ികൾ െചJKു െകാടു<ുL രീതിയാണ്  
ക>ുവരുLത്.അതിനാൽ +പവർ/ികൾ< ്ഉയർL ഗുണനിലവാരം കാണാൻ 
കഴിയുLു>്.ഇതിനു േവ>ി െതാഴിലാളികൾ കഠിനാധVാനം െചWുLതും 
കാണാൻ കഴിXു.  

 
പുതിയ CപവർNികൾ ഏെ\ടുJുM] സംബ{ിV�T 
േസാഷaൽഓഡി\�ൂണി\ിZെറഅഭിCപായPൾ/നിരീSണPൾ 
 

                    പ5Pറി കൃഷി ഏററവും ന:ായി നട6ിലാPു:         വാർ{ 

ആW    കലZyർ. മാ#തമലZ െനൽവയലുകളUം  കവുgിൻ േതാ6UകളUം  ഈ 
#പേദശ9ുdവരുെട വരുമാനമാർമാW. അതുെകാ;ുതെ: ഇവ 



	

	

സംര�ിPു: തര9ിലുd #പവർ9ികൾ  പXതിയിൽ 
ഉൾെ6ടു9ിയാൽ െതാഴിലാളികൾP് കൂടുതൽ  വരുമാനം ലഭിPുെമ:് 
മാ#തമലZ   മാeു േപായി െകാ;ിരിPു: കാർഷിക സംQകാരം 
വീെ;ടുPുകയും െചkാം.െതാഴിലാളികളിൽ അധികവും (പായം 
കൂടിയവരാW  ഇവെര കൂടി പരിഗണിPു: തര9ിലുd െതാഴിലുകൾ 
ആകണം പXതിയിൽ ഉൾെ6ടുേ9;v.കൂടാെത  ജലേസചന 
പXതികളUം  കുടിെവളള സംര�ണ പXതികളUം #പേദശ9് 
നട6ിലാPാവു:താW.  
 

 

 

 

 

ഓഡി;്  ടീം 

	
	

സുബീ� .ഇ പി  (വിേല$~ റിേസാ�B േപ�സൺ ,െപാMാനി േ�ാJ്) 
രാജിത. െക.         (വിേല$~ റിേസാ�B േപ�സൺ ,െപാMാനി േ�ാJ്) 
 
 
 
 
 

േസാഷaൽ	ഓഡി\്	Cഗാമസഭ	റിേ-ാർ�് 	
	

2018-19 സാ�9ിക വർഷ9ിെല മഹാHാഗാIി േദശിയ #ഗാമീണ 
െതാഴിലുറ6്  പXതിയിൽ െതാഴിലുറ6് നിയമ #പകാരം നട6ിലാേP; 
േസാഷSൽ ഓഡിA് #ഗാമസഭ തവനൂർ	പ_ായ9ിെല  14-ആം വാർ{ ആയ 
കലZyരിൽ 18/11/19 രാവിെല 11 മണിP് െതാഴിലുറ6് െതാഴിലാളിയായ അ6U 
എ: െതാഴിലാളിയുെട വീ]ിൽ വ5് സംഘടി6ി5U. 45 ഓളം േപരുെട സജീവ 
സാ:ിധSം േയാഗ9ിൽ ഉ;ായിരു:ു. പ_ായ9ിൽ നി:ും അെ#കഡിA് 
ഓഫീസർ #ശീമതി അ�ു ഗേണശൻ, വാർ{ െമ�ർ പു¡പലത, പാടേശഖര 
സമിതി അംഗgൾ എ:ിവരാW െതാഴിലാളികെള കൂടാെത േയാഗ9ിൽ 



	

	

പെ}ടു9v. െതാഴിലാളികളിൽ നി:ും നൂF െതാഴിൽദിനം പൂർ9ിയാPിയ 
#ശീമതി ത} എ: െതാഴിലാളിെയ അധS�jാനേ9P് തിരെeടു9ു. 
സ±ാഗത#പസംഗ9ിi േശഷം 2018 -2019 വർഷ9ിെല േസാഷSൽ ഓഡിA് 
റിേ6ാർ]് വി ആർ പി രാജിത അവതരി6ി5U.േശഷം െതാഴിലുറ6് 
പXതിെയPുറി5Uം െതാഴിലാളികളUെട അവകാശgെളPുറി5Uം 
െതാഴിലാളികെള േബാധവാ�ാരാPി.തുടർ:് െതാഴിലാളികൾ ഉ:യി5 
സംശയgൾPും #പ²നgൾPും പ_ായ9ിൽനി:്  അെ#കഡിA് ഓഫീസർ 
മറുപടി പറeു.െതാഴിലിi ആവശSമായ ൈകയുറ, ബൂ]്Q, ³ൗQ, ഫ�് 
എ�{ േബാ�Q എ:ിവ ലഭSമായി]ിലZ എ:താW െതാഴിലാളികളUെട 
(പധാന പരാതി.െതാഴിലാളികളUെട െചലവിൽ  ഇവ വാgി5് അതിൻെറ 
ബിലZ് പ_ായ9ിൽ ഏൽ6ി5ാൽ െചലവായ തുക പാസാPി തരാെമ:് AE	 
ഉറ6Uനൽകി.ഹാരിQ കഴിP; എ: വS�ിയുെട കിണർ 
നിർ�ാണവുമായി ബIെ6] #പവർ9ിയിൽ jാപി5 സിഐ േബാർഡിെല 
വർP് േകാ{ െതAാെണ:് േസാഷSൽ ഓഡിA് ടീം ചൂ;ിPാണിPുകയും 
അv ഉടൻ  ശരിയാPാം എ:് ഓഫീസർ മറുപടി നൽകുകയും 
െച�തു.തുടർ:് െതാഴിലാളികൾP് േവതനം ലഭിPു:തിനുd 
മാനദ¶gൾ വിശദീകരി5U െകാടുPുകയും  പ_ായ9ിൽ 
സൂ�ി5ി]Ud പരാതി രജി�റിൽ ഇേത സംബIി5് പരാതി എഴുതി 
െകാടുPണെമ:ും ഓഡിAിം� ടീം നിർേ·ശി5U.േശഷം ഭൂവികസന  
#പവർ9നgളUമായി vബIെ6] പXതികളിൽ  എ�ിേമA് അളവുകൾ 
അനുസരി5് മാ#തം െതാഴിെലടു9ാൽ മതിെയ:് തീരുമാനമായി. പി:ീ¤ 
െതാഴിലാളികൾP് െചkാവു: #പവർ9ികെള കുറി5് AE 
വിശദീകരി5U െകാടു9ു. നിലവിെല വിജിലൻQ ആൻ{ േമാണിAറി� 
ക�ിAി അംഗgൾ പരിപാടിയിൽ പെ}ടു9ിരു:ിലZ. മാ(തമലZ 
ക�ിAി രൂപീകരി5ി]് ആറു മാസ9ിേലെറ ആയി.അതിനാൽ പുതിയ 
ക�ിAി അംഗgെള െതരെeടു9ു.തുടർ:് േസാഷSൽ ഓഡിAിെന 
കുറി5Ud സംശയgൾP് മറുപടി നൽകി..2.30-i വാർ{ െമ�ർ 
#ശീമതി പു¡പലത ന|ി പറയുകയും അധS� ത} േയാഗ9ിെല 
തീരുമാനgൾ അംഗീകരി5് േയാഗം പിരി5Uവിടുകയും െച�തു.	
	
 	

തീരുമാനPൾ	

 
 1-ഭൂവികസന പXതികളUമായി ബIെ6] #പവർ9നgളിൽ സിഐ 
േബാർ{ വ�Pു:തിi ഗുണേഭാ�ാPൾP് അതൃ@തി ഉ;ാകു:v  
 പXതി jലം സർPാർ കേkറുേമാ എ: ഭയ9ാലാW ഇേതPുറി5് 
െപാതു #ഗാമസഭയിൽ സംസാരിPാം എ:് വാർ{ െമബർ ഉറ6Uനൽകി. 
2-.പ_ായ9ിൽ നി:ും ലഭി5ിരിPു: ആയുധgൾ പ_ായ9ിൽ 
തെ: കുടുംബ#ശീ മുേഖന ഏൽ6ിPുകയും ഇനി വരു: 



	

	

#പവർ9ികളUെട മ�ർേറാളUകളിൽ ആയുധgളUെട ചാർ¢ കൃതSമായി 
േരഖെ6ടു9ുകയും െച�താൽ ആയുധgളUെട വാടക ലഭSമാPി 

തരാെമ:് AE ഉറ6Uനൽകി. 
3-ഫ�് എ�{, കkUറ,കാലുറ തുടgിയവയുെട അപരS@തത 
പരിഹരിPുവാൻ തീരുമാനമായി 
4-ഹാരിQ കഴിP; എ: വS�ിയുെട കിണർ നിർ�ാണjല9് 
jാപി5ിരിPു: സിഐ േബാർഡിെല വർP് േകാ{ ശരിയാPി 
േരഖെ6ടു9ാൻ തീരുമാനി5U. 
5-ആദായകരമായ #പവർ9ികൾ കൂടി പXതിയിൽ ഉൾെ6ടു9ാൻ 
നിർേദശി5U.	
6-ഏെതാരു #പവർ9ിയും തുടgു:തിനു മുൻ@ ജനകീയ 
എ�ിേമAിെല അളവുകൾ വായി5U മനOിലാPാൻ നിർേദശി5U. 
7- നാ® മാസമായി െച�ത #പവൃ9ികൾP് േവതനം ലഭി5ി]ിലZ. 
പ_ായ9ിെല പരാതി രജി�റിൽ ഇതുസംബIി5 പരാതി എഴുതി 
േചർPുവാൻ നിർേ·ശി5U.	
	

 


