
 
 

വ"ംകുളം (ഗാമപ-ായ/് 
 

 
വാർ2- 2(കടു4ാ5ു6്)  േസാഷ;ൽ ഓഡി@് റിേBാർ"് 

 
 
 

 
(2018-2019  സാC/ികവർഷ/ിൽ 2018 ഒIേടാബർ 1 മുതൽ 
2019 മാർM് 11 വെര നട6ി"QR (പവർ/ികളQെട േസാഷ;ൽ 
ഓഡി@് റിേBാർ"്-കരT) 

 
 
 
 
 

തUാറാ5ിയV : മഹാYാഗാZി േദശീയ (ഗാമീണ 
െതാഴിലുറB് േസാഷ;ൽ ഓഡി@് െസാൈസ@ി േകരളയുെട 

മലBQറം ജിലcായൂണി@് /െപാ6ാനി േfാ5് 
 

 



സമർBണം : 2-ാം വാർ2  (ഗാമസഭ മുൻപാെക 
 
 

െതാഴിലുറ)് പ-തിയിൽ ആറുമാസ3ിെലാരി5ൽ 
നട8ിരിേ5:		േസാഷ<ൽ ഓഡി?് @പവർ3നCളEെട ഭാഗമായി 
വHംകുളം @ഗാമ പKായ3ിെല 2-ാംവാർഡിൽ നട3ിയ		2018-2019 

വർഷ3ിെല ഒSേടാബർ 1-മുതൽ മാർU് -11 വെരയുV 
കാലഘH3ിെല മഹാYാഗാZി േദശീയ @ഗാമീണ െതാഴിലുറ)് 
പ-തി		@പവർ3നCളEെട േസാഷ<ൽ ഓഡി?് കര_ റിേ)ാർH് 

ആണി`. കൂടുതൽ ചർUകൾ5ും വിലയിരു3ലിനും @ഗാമസഭയുെട 
അംഗീകാര3ിനുമായി		@ഗാമസഭയുെട മുൻപിൽ സമർ)ി5ു8ു.	

	
 
 
 
 
 
 
 
ആമുഖഠ	
	

@ഗാമീണേമഖലയിെല ജീവിത നിലവാരം െമUെ)ടു3ു8തിനുേവ:ി 
2005 െസj?ംബർ 5 പാർലെമൻk മഹാYാഗാZി േദശീയ @ഗാമീണ 
െതാഴിലുറ)് നിയമം പാlാ5ി. m@തീ5ും പുരുഷനും തുല< േവതനം ഉറ)E 
വരു3ു8ു എ8താp പ-തിയുെട ഏ?വും വലിയ സവിേശഷത	

  
മല)Eറം ജിലrയിെല െപാ8ാനി േsാ5ിൽ െപH വHംകുളം 

@ഗാമപKായ3് 2084 ചതുര@ശ കിേലാമീ?ർ വിmതൃതിയുVതാp. വട5് 
ആന5ര പKായ3്,കിഴ5് കപൂർ @ഗാമ പKായ3ും പടിwാk 
എട)ാൾ @ഗാമ പKായ3ും െത5ുഭാഗ3് കാലടി @ഗാമപKായ3ുഠ 
yിതി െചzE8ു. 2011 െസൻസm @പകാരം 36205 േപർ ജീവി5ു8 ഈ 
@ഗാമപKായ3ിൽ       18160 േപർ m@തീകളEം 18045 േപർ പുരുഷ~ാരുമാp. 
ആെക 19 വാർഡുകളാp വHംകുളം @ഗാമപKായ3് ഉV`.2-ാം വാർ� 
ആയ കടു$ാ&ു'ാ(  േസാഷ<ൽ ഓഡി?ിC്നായി െതരെwടു3`.വാർ� 
െപാതുേവ ജനവാസ േക@�Cളായ  െചറിയ കു8ുകളEം െച�ു3ായ 
താ�വരകളEം നിറwതാp. @പധാന കാർഷിക വിള െതCാp. കൂടാെത 
ക),കുരുമുളS,അട5 എ8ിവ വലിയേതാതിൽ ഉ�പാദി)ി5ു8ു. 	
	
	
	
	
	



രീതിശാl(തം	
	

വHംകുളം @ഗാമപKായ3ിെല 2-വാർഡായ	കടുCാ5ു8് േസാഷ<ൽ 
ഓഡി?ി� @പ@കിയയുെട ഭാഗമായി 2019 ഒSേടാബർ 3 മുതൽ ഒSേടാബർ 10 
വെര ഫയൽ പരിേശാധനയും ഫീൽ� തല പരിേശാധനയും നട8ു. 2018-2019 
കാലയളവിൽ 1 വർ5ാp നട8`.  
,ഓവർസിയർ,അ@കഡി?�എKിനീയർ,അസി�ൻk എൻജിനീയർ,ഡാ?ാ 
എൻ@ടി വർേ5�m,വാർ� െമ�ർ,െതാഴിലുറ)് വിഭാഗ3ിെല ഉേദ<ാഗyർ 
എ8ിവെരലrാം തെ8 വളെരയധികം സഹായകരമായ നിലപാടാp 
സ�ീകരിU`. ഫീൽ� സ�ർശന3ി� ഭാഗമായി കടുCാ5ു8് വാർഡിൽ 
നി8ും വിവരCൾ േശഖരി5ുേ�ാൾ േമ?ിൽ നി8ും,െതാഴിലുറ)് 
െതാഴിലാളിൽ നി8ും വളെര നലr സമീപനമാp ലഭിU`. ഫീൽ� സ�ർശന 
സമയ3് സംഘടി)ിU െതാഴിലാളികളEെട മീ?ിംഗിൽ കഴിയു8@ത 
അംഗCളEെട സാ8ിധ<ം േമ?് ഉറ)ാ5ി ത8ു.	

	
 

	
െതാഴിലുറB്നിയമം െതാഴിലാളികൾ5് ഉറB്നൽകു6 പ/് 
അവകാശ4ൾ 
 
1. െതാഴിൽകാർഡിനു  അേപ�ി5ുവാൻ  ഉV അവകാശം 
2. അേപ�ിU്15 ദിവസ3ിനുVിൽ െതാഴിൽ ലഭി5ുവാനുV 
അവകാശവും ആയതി� ൈക)?് റസീ` ലഭി5ു8തിനും ഉV അവകാശം. 
3. അെലr�ിൽ  െതാഴിലിലrാ�മ േവതനം ലഭി5ുവാനുV 
അവകാശം.ആദ<െ3 30 ദിവസം (1/4 &പി8ീടുV ദിവസCളിൽ 1/2) 
4. െഷൽ�ഓ� േ@പാജക?് തzാറാ5ുവാനുV അവകാശം. 
5. അK് കിേലാമീ?റിനുVിൽ െതാഴിൽ ലഭി5ാനുV അവകാശം 
അെലr�ിൽ േവതന3ി�െറ  10% അധികംലഭി5ുവാനുV അവകാശം 
6. കുടിെവVം, വി@ശമസൗകര<ം, @പഥമശു@ശൂഷ സൗകര<ം 
ഇവലഭി5ു8തിനുV അവകാശം. 
7. 15 ദിവസ3ിനുVിൽ േവതനംലഭി5ു8തിനുV അവകാശം. 
8. േവതനവിതരണ3ിെല കാലതാമസ3ി�  ന�പരിഹാരം 
ലഭി5ുവാനുഉV അവകാശം. 
9. സമയബZിതമായുV പരാതി പരിഹാര3ിനുV അവകാശം 
10. േസാഷ<ൽ ഓഡി?് നട3ു8തിനുV അവകാശം	
	
	
	
	
	
	



വ"ംകുളം (ഗാമപ-ായ/ിെല  2-ാംവാർഡിെല െതാഴിലുറB് 
പqതി 
    2-ാം വാർഡായ കടുൡാകു8ിൽ ആെക 197 െതാഴിലാളികളാp 
െതാഴിലുറ)് പ-തിയിൽ േജാലി5ായി രജി�ർ െച�തിHEV`. ഇതിൽ 
മു)േതാളം സജീവ െതാഴിലാളികൾ ഉ:ായിരു8ു. പലതര3ിലുV 
അസുഖCളEം @പായാധിക<വും െതാഴിലാളികളEെട എ�ം കുറയു8തി� 
കാരണമായി. നിലവിൽ 24 െതാഴിലാളികളാp  സജീവമായി @പവർ3ികളിൽ 
പെ�ടു5ു8`. െതാഴിലാളികളിൽ   പകുതിയിേലെറയും  50 വയlിനുമുകളിൽ 
@പായമുVവരാp. ഈ വാർഡിൽ കഴിw 6-മാസ3ിനുVിൽ 
നട)ിലാ5ിയ  @പവൃ3ിെയ സംബZിU് വിവരCൾ ഇവിെട 
വിശദീകരി5ു8ു.   
	
വർ5് ഫയലുകൾ  
           എ8 @പവർ3ിയുെട വർ5് ഫയൽ പരിേശാധിUേ)ാൾ ആനുവൽ 
മാ�ർ അ-<ായം 7-@പകാരം ഒരു വർ5് ഫയലിൽ ഉ:ായിരിേ5: 22 
േരഖകളിൽ 11 േരഖകൾ കാണുവാൻ സാധിUE. 
 
 ഫയലിൽ ലഭ;മലcാ/ േരഖകൾ  
 

െതാഴിലിനുV അേപ�, @പവർ3ി അനുവദിUEെകാ:ുV 
സാ�<പ@തം, സാധനCൾ5് െടൻഡർ വിളിU വിവരCൾ,െടൻഡർ 
അംഗീകരിUEെകാ:ുV ഭരണസമിതി തീരുമാനം, ജിേയാ ടാ� ഉV 
േഫാേHാകൾ,ആ�ൻ�ാൻ ,േറായൽററി  സംബZിU േരഖകൾ,െച5് 
ലിസ_,ആ�ൻ jളാൻ േകാ)ി  
 
പqതിയുെട നട/ിB്തല സംവിധാന4ൾ 
  

െതാഴിലുറ)് @പവർ3നCൾ നട)ിലാ5ു8തിനായി വാർ� 
തല3ിലുV െതാഴിലാളികളEം,േമററും കൂടാെത @ഗാമപKായ3് ഓഫീസിെല 
െതാഴിലുറ)് വിഭാഗ3ിെല ജീവന5ാരായ ഒരു അെ@കഡി?� എൻജിനീയറും	
ഓവർസിയർ,ഡാ?ാ എൻ@ടി ഓ)േറ?ർ,വാർ� െമ�ർ,ഇതുകൂടാെത വാർഡിെല 
ഏ� അംഗCളEV വിജിലൻm ആൻ� േമാണി?റിം� ക�ി?ി അംഗCൾ 
എ8ിവരും ഉ:്. 
	
	

)കമന,ർ )പവർ0ിയുെട േപ6 )പവർ0ിയുെടേകാ7 

1	 .െചറുകിടകർഷകരുെടഭൂമിയിൽ	മ@്,ജലം 
സംരFണം. ഘIം	1	

IF/350499	

	
	



	
കവർേപt.	
 

v കവർ േപജിൽ വർ5ിൻെk േപ�, വർ5് േകാ�, പKായ3് 
@പവൃ3ി ആരംഭിU തീയതി, അവസാനിU തീയതി, അട�ൽ തുക, 
ഓവർസിയറുെട ഒ)്, എ8ിവ കൃത<മായി േരഖെ)ടു3ിയിHE:്. 

v ജിേയാ ടാ�, @പവർ3ി നട5ു8തിനു മുൻപും േശഷവും ഉV 
@പവർ3ി yല3ിൻെറ േഫാേHാകൾ എ8ിവ ഉ:ായിരു8ിലr. 

v കവർ േപജിൽ േരഖെ)ടു3ിയ   എ�ിേമ?് തുകയും 
െചലവായ തുകയും ത�ിൽ 1128/-  വ<ത<ാസമാp 
ഉ:ായിരു8`. 

	
	
 
  
എvിേമ@് 
 

v പരിേശാധിU ഫയലിൽ അ�m@ടാSറk 
എ�ിേമ?്,ഡീെ?യിൽ�എ�ിേമ?് എ8ിവയു:ായിരു8ു. 

	
സാേwതിക അനുമതി 
 

v പരിേശാധിU ഫയലിൽ സാേ�തിക അനുമതിയുെട േകാ)ി 
സൂ�ിUിHE:്. 

v @പവൃ3ിയുെട േപ�,ഭരണാനുമതി ന�ർ,അട�ൽ തുക  എ8ിവ 
േരഖെ)ടു3ിയി_ ഉ:ായിരു8ു. 

v  അവിദ�ധ െതാഴിൽ ദിനCളEെട എ�ം 1074-ലാp ഫയലിൽ 
േരഖെ)ടു3ിയിരു8`. 

v അസി�ൻk എൻജിനീയർ, അ@ഗികൾUറൽ ഓഫീസർ 
ഓവർസിയർ എ8ിവർ  ഒ)Eം സീലും േരഖെ)ടു3ിയിHE:്. 
എ8ാൽ ഒ8ിലും തീയതി േരഖെ)ടു3ിയതായി ക:ിലr. 

 
 ഭരണാനുമതി 
 

v ഫയലിൽ ഭരണാനുമതിയുെട േകാ)ി സൂ�ിUിHE:്. 
v ഓർഡർ ന�ർ,തീയതി എ8ിവ ഭരണാനുമതിയി� കൃത<മായി 
േരഖെ)ടു3ിയിHE:്◌ായിരു8ു. 

v  പKായ3് െസ@കHറിയുെട ഒ)Eം സീലും കാണുവാൻ 
സാധിUE. 

	



മvർേറാൾ  
 

v മ�ർേറാളി�  @പവർ3ി തുടCിയ തീയതി,അവസാനിU തീയതി, 
@പിൻറിം�  തീയതി,െടSനി5ൽ സാ�ഷൻ ന�ർ,എം ബു5് 
ന�ർ  എ8ിവ േരഖെ)ടു3ിയിHE:് 
 

v ആയുധCൾ മൂർU കൂHE8തിനുV ചാർ¡ ഉVിൽ കൃത<മായി 
േരഖെ)ടു3ിയിHE:്◌ായിരു8ു. 

 
v 13-11-2018 മുതൽ 26-2-2019 വെര  മ�േറാളിൽ പലയിടCളിലായി 

12 െവHിതിരു3ലുകൾ ക:ു.  
 

v എ എം സി @പകാരം മാ�ർേറാളിൽ 
െവHിതിരു3ലുകൾ  അനുവദി5ു8തലr. 

 
v േsാ5് െഡവലjെമൻk ഓഫീസർ,െസ@കHറി, ഓവർസിയർ 

എ8ിവരുെട  ഒ)Eം സീലും കാണുവാൻ സാധിUE. 
  

v  േമ?് േപരും ഒ)Eം േരഖെ)ടു3ിയിരു8ു എ8ാൽ ഒ8ിനും 
തീയതികൾ േരഖെ)ടു3ിയതായി ക:ിലr. 
 
 

േവt ലിv് 
 

v  പരിേശാധിU  ഫയലിൽ  െവ�?് ലി�് കാണുവാൻ സാധിUE.  
 

v േവ¡ ലി�ിെലയും മmടേറാൾ ഷീ?് െലയും  അ?ൻഡൻm 
വിവരCൾ ഒരുേപാെലയായിരു8ു. 

 
v  ബാ�് ഡീെ?യിൽm ,ആധാർ ന�ർ തുടCിയവ ലി�ിൽ 

ഉൾെ)ടു3ിയിHE:്. 
 

എx ടി  ഒ 
 

v  േവ¡ ലിm_ൻ കൂെട എ� ടി  ഒ യുെട േകാ)ികൾ കൃത<മായി 
സൂ�ിUിHE:ായിരു8ു. 
 

v അ?ൻഡൻസി� ആനുപാതികമായ  തുക തെ8യാp 
എലrാ3ിലും േരഖെ)ടു3ിയിHEV`. 

 



മlടേറാൾ മൂyെമൻz  lളിB് 
 

v  പരിേശാധിU ഫയലിൽ മ�ർ േറാൾ മൂ¢െമൻk mളി)് 
ഉ:ായിരു8ു.  

v എലrാ3ിലും  വർ5് േകാ�, @പവൃ3ിയുെട േപ� ,വർ5ിം� 
അളവുകൾ തുടCിയവ േരഖെ)ടു3ിയിരു8ു. 

v  എലrാ3ിലും മാmേ@ടാൾ പീരീ� കൃത<മായി 
േരഖെ)ടു3ിയിHEണ_ 

	
എം ബു5്. 
 

v  ത8ിരി5ു8 ഫയലിൽ എം-ബു5് ഉൾെ)ടു3ിയിHE:്	
	

v അട�ൽ തുക, യഥാർ£ െചല¢,ഡിmേ� േബാർ� ചാർ¡ എ8ിവ 
േരഖെ)ടു3ിയിരു8`. 	
 

v ഫയലിെല  എം ബു5ിൽ @പവൃ3ിയുെട േപ�,ബു5് ന�ർ എ8ിവ 
േരഖെ)ടു3ിയിHE:്. 	
 

v എം ബു5ിൽ െസ@കHറിയുെട ഒ)Eം സീലും ഉ:ായിരു8ു	
. 

v  ഫയലിൽ  േരഖെ)ടു3ിയ എം ബു5് േപ¡ ന�റും  യഥാർ£ 
എം ബു5് േപ¡ ന�റും ഒരുേപാെലയായിരു8ു 
. 

കെ{/ലുകൾ 
 
 

v ഫയലിൽ േരഖെ)ടു3ിയ @പകാരം ആെക ഉ:ായിരു8 
െതാഴിൽദിനCൾ 1074 ആയിരു8ു. 

v ഡിmേ� േബാർഡിൻെറ ചാർ¡  3000/-ആp കാണിUിരി5ു8`. 
v Earth excavation 712.5 മീ?ർ ക<ൂ�,െറയിൻ വാHർ ബ:് 937 മീ?ർ 

ക<ൂ� എ8ാp ഫയലിൽ കാണിUിരി5ു8` 
v ജംഗിൾ ¤ിയറൻm 2700 മീ?ർ mക�യർ ആp 

േരഖെ)ടു3ിയിരു8`. 
v ഫയലിൽ പ-തിയുെട മൂല<നിർണയ സാ�<പ@തം 

ഉൾെ)ടു3ിയിHE:ായിരു8ു.എ8ാൽ അ` AMC േഫാർമാ?ിൽ 
അലr ഉ:ായിരു8`. പ-തിയുെട േഫാേHാ ഇതിലു:ായിരു8ു. 

v മൂല<നിർണയം സാ�<പ@ത3ിൽ പKായ3് െസ@കHറിയുെട 
ഒ)Eം സീലും ഉ:ായിരു8ു  



CIB-െയ കുറിMQR വിവര4ൾ 
 

 
v വാർഷിക മാ�ർ സർ5ുലർ അ-<ായം 10.6,11.7,13-	 െതാഴിലുറ)E 

നിയമ3ിെല െഷഡ<ൂൾ 2 ചാj?ർ 22.4 എ8ിവ @പകാരം	@പവൃ3ി 
yല3് സി?ിസൺ േബാർ� നിർബZമായും yാപി5ണം എ8് 
പറയു8ു.	

v IF/350499 എ8 പ-തിയുെട @പവർ3ി yല3് CIB േബാർ� 
yാപിUിHE:്	

v  CIB േബാർഡി� ചിലവാ5ിയ തുക 3000 രൂപയാp 
എ8ാൽ  @പവർ3ി yലം സ�ർശിUേ)ാൾ സി ഐ ബി േബാർ� 
കാടുപിടിU്  കിട5ുകയായിരു8ു. 

	
അവകാശ നിേഷധ4ൾ	
 

െതാഴിൽ Lലെ0 സൗകരN$ൾ.	
 

v  െതാഴിലുറ)E നിയമ3ിെല െഷഡ<ൂൾ 2 അ-<ായം 23 വാർഷിക 
മാ�ർ സർ5ുലറിെല അധ<ായം 8-8.2 @പകാരം @പവർ3ി yല3്	
േവ:തായ അടിyാന സൗകര<Cളായ @പഥമശു@ശൂഷ കി?്, 
കുടിെവVം ,തണൽ സൗകര<ം,സുര�ാ ഉപകരണCൾ എ8ിവ 
ലഭി5ുക എ8` ബZെ)H yാപന3ിൻെറ 
(പKായ3്)ഉ3രവാദിത�മാെണ8് വ<§മാ5ിയിHE:്.എ8ാൽ 
@പഥമശു@ശൂഷ കിററുകളEെട അഭാവമാp െതാഴിലാളികൾ േനരിടു8 
വലിയ @പ¨നം എ8് അറിയാൻ കഴിwു. 

v മ�ിലും െചളിയിലും ഇറCുേ�ാൾ ഉപേയാഗി5ു8 ബൂH്, ©ൗm 
എ8ിവ ഉപേയാഗശൂന<മായിരി5ു8ു എ8ാp മി5 
െതാഴിലാളികളEം പറയു8`. 

v @പവർ3ി നട5ു8 സമയ3് എെª�ിലും അപകടCൾ 
സംഭവിUാൽ സ�ªം കzിൽ നി8ും പിരിെUടു5ു8 പണമാp 
മരു8ുകൾ വാCാൻ ഉപേയാഗി5ു8`. 

v  േവനൽ5ാല3് തണൽ നൽകു8 ടാർേപാളിൻ ഷീ?Eകൾ 
ലഭ<മായിHിലr. തCളEെട കൂH3ിൽ പണിെയടു5ു8 മി5വരും 50 
വയlിനുമുകളിൽ @പായമുVവരാp. അതിനാൽ ഇ3രം 
സൗകര<Cൾ നൽകു8തിൽ ഉടൻ നടപടി ഉ:ാവണം എ8് എലrാ 
െതാഴിലാളികളEം ആവശ<െ)ടു8ു.	

v First aid box,മ?് സുര�ാ ഉപകരണCൾ എ8ിവ ബZെ)H 
ഉേദ<ാഗyേരാ_ നൽകാൻ അേപ�ിUിരു8ു എ�ിലും ഇതുവെരയും 
ഒരു തര3ിലുV നടപടികളEം സ�ീകരിUിHിെലr8് െതാഴിലാളികൾ 
അഭി@പായെ)HE. 



   
 വിജിലൻl ആൻ2 േമാണി@റിം| ക}ി@ി 

  
 ഒരു വാർഡിൽ 7 അംഗCൾ ഉൾെ)ടു8 വിജിലൻm ആൻ� 

േമാണി?റിം� ക�ി?ി ആp േവ:`. വാർ� െമ�ർ,പാടേശഖര 
സമിതി അംഗCൾ,െതാഴിലാളികൾ എ8ിവർ ഇതിൽ ഉൾെ)ടു8ു. 
എ8ാൽ നിലവിൽ 5- അംഗCളാp ക�ി?ിയിൽ ഉV`. പ-തി 
ആരംഭ മീ?ിംഗിൽ ഇവർ പെ�ടു5ാറു:് എ8ും @പവർ3ി 
yല3് പരിേശാധന നട3ാറുെ:8ും അറിയാൻ സാധിUE. 
െതാഴിലുറ)് നിയമ@പകാരം ഓേരാ ആറുമാസ കാലയളവിലും 
വിജിലൻm ആൻ� േമാണി?റിം� ക�ി?ി അംഗCെള പുതുതായി 
െതരെwടുേ5:` ആയിHE:്. എ8ാൽ നിലവിൽ 
പ-തി  ആരംഭിU സമയ3് രൂപീകരിU ക�ി?ി 
തെ8യാp  ഇേ)ാഴും @പവർ3ി5ു8`  എ8ാp മനlിലാ5ാൻ 
സാധിU`. 

 
 
പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം. 

	
v  െതാഴിലുറ)് പ-തിയുമായി ബZെ)H് ഏതുതര3ിൽ ഉ:ാകു8 

പരാതികളEം േരഖെ)ടു3ു8തിനായി പKായ3ിൽ പരാതി രജി�ർ 
സൂ�ിUിHE:്. ഇേതാെടാ)ം ഏെതാരാൾ5ും ഇതു സംബZിU 
സംyാനതല3ിലും േടാൾ@ഫീ ന�ർ(180042510 04) ലഭ<മാ5ിയിHE:്.	
	

നിരീ�ണ4ൾ 
 
േമ@ിെന  സംബZിM നിരീ�ണ4ൾ 
	

v @പവർ3ികൾ5് േമൽേനാHം വഹി5ു8`   ADS- വിജിത യാp. 
െതാഴിലുറ)് െതാഴിലാളികളEെട അഭി@പായCളിൽ നി8ും വളെര 
അധികം സത<സZത  പുലർ3ു8 ആളാp എ8ാp മനlിലാ5ാൻ 
സാധിU`.  

v തCളEെട  കൂH3ിൽ പകുതിയിേലെറേ)രും 50 വയlിനു മുകളിൽ 
@പായമുVവർ  ആെണ8ും അവർ5് അനുേയാജ<മായ @പവർ3ികൾ 
പKായ3ിൽ നി8ും തരണെമ8ും ADS അഭ<ർ£ിUE.  

v പരാതി െകാടു5ു8 രീതിെയ5ുറിUEം @പവർ3ിയുെട പണം 
അ5ൗ:ിേല5് വ8ിെലr�ിൽ െചേz: കാര<Cെള കുറിUEം 
അവർ5് േവ:@ത പരി«ാനം ഇെലr8ു േതാ8ി. 

v പ-തിയുെട സുഗമമായ നട3ി)ിനുേവ:ി േമ?്മാർ5് @പാഥമിക 
പരി«ാനം നൽകാൻ പKായ3ിനു കഴിwാൽ അ` വാർഡിെനറ 
വികസന @പവർ3നCെള നലr രീതിയിൽ സ�ാധീനി5ും. 



 
െതാഴിൽകാർ2പരിേശാധനെതാഴിലാളികളQമായി  സംസാരിM
തിൽ നി6ും മന�ിലാ5ിയ വlതുതകൾ 

 
 

v കടുCാ5ു8് വാർഡിൽ 197 േപരാp െതാഴിൽ കാർഡി� 
അേപകഷിUിHEV`.ഇതിൽ 26 സജീവ െതാഴിലാളികളാp ഉV`. 
അവരുെട െതാഴിൽ കാർഡും ബാ�് പാm ബു5ും പരിേശാധന�5് 
വിേധയമാ5ി. െതാഴിൽകാർ� െതാഴിലാളികൾ തെ8യാp 
സൂ�ി5ു8`.  

v െതാഴിൽ കാർഡി� പുറകിൽ േരഖെ)ടു3ിയിHEV 10 
അവകാശCെള5ുറിU് അവർെ5ലrാം അറിയാമായിരു8ു. 

v െതാഴിലാളികളിൽ ആരുംതെ8 5-കിേലാമീ?റിലധികം േപായി േജാലി 
െചzE8ിലr. 

v ഓേരാ @പവൃ3ി തുടCു8തിനു മു�ും  െതാഴിലാളികെളലrാം േചർ8് 
മീ?ിം� സംഘടി)ി5ാറു:്. ഇ`  മാതൃകാപരമായ കാര<മാp. 

v @പവർ3ികൾ അധികവും െതാഴിലാളികൾ തെ8യാp കെ:3ി 
െകാടു5ാറുV` 

v െതാഴിൽ കാർഡുകളിൽ െതാഴിലാളികളEെട ഹാജർ വിവരCൾ, 
മ�ർേറാൾ ന�ർ,ലഭിU േവതനം എ8ിവ േരഖെ)ടു3ിയിHE:്.	

v ആയുധCൾ മൂർU കൂHE8തിനുV ചാർ¡ പരിേശാധിU 
കാർഡുകളിൽ ഒ8ും കാണാൻ കഴിwിലr. 

	
	

 
	

v  വീടുകളിൽ @പവർ3ി എടു5ു8തി� െതാഴിൽ കാർ� 
നിർബZമാp എ8 നിബZന ഉVതിനാൽ മാ@തം ചില 
െതാഴിലാളികൾ കാർ� എടു3ിHE:് എ8ാp കാർ� 
പരിേശാധനയിൽ നി8ും വ<§മായ`.	

v പുതിയ െതാഴിൽ കാർ� എടു5ു8തിനുV േഫാേHായുെട െചല¢ 
ഏകേദശം 100 രൂപ െതാഴിലാളികൾ തെ8യാp െകാടു3ിരി5ു8` 
എ8ാൽ അ` പKായ3ിൻെറ ഉ3രവാദിത�മാp. 
	

 
 
 
 
 



(പവർ/ികളQെട െതരെ�ടുB്,നടBിലാ5ൽ സംബZിMQR 
നിരീ�ണ4ൾ 
 

v വാർഡിെല ഓഡി?ിം� @പ@കിയ�5് വിേധയമാ5ിയ െചറുകിട 
കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�്,ജല സംര�ണം എ8@പവർ3ി 
സ�കാര<വ<§ികൾ5് ഏെറ സഹായകമായി. 

v സ�കാര<വ<§ികളEെട ഭൂമിയിൽ @പവർ3ികൾ നട5ുേ�ാൾ 
ഉടമyരും കൂടി പണി5് ഇറCണം എ8 നിയമം ഉെ:�ിലും അ` 
പാലി5െ)HിHിലr എ8ാp ഗുണേഭാ§ാ5ളEമായി സംസാരിUേ)ാൾ 
മനlിലായ` 

v പ-തിയുെട നട3ി)ിൽ ഗുണേഭാ§ാ5ൾ തCളEെട കzിൽ നി8ും 
വിഹിതം െചലവഴിUിHിലr.  

v വാർഡിൽ 26 സജീവ െതാഴിലാളികളാp നിലവിലുV` തCൾ5് 
@പവർ3ി ലഭി5ാൻ കാലതാമസം ഉ:ാവാറിലr എ8ും അേപ�ിU് 
15 ദിവസ3ിനുVിൽ െതാഴിൽ ലഭ<മാകു8ു:് എ8ും അവർ 
അഭി@പായെ)HE. 

v െതാഴിലാളികളിൽ അധികവും 50 വയlിനുമുകളിൽ @പായമുVവരാp. 
അവർ5് െചzാൻ കഴിയു8 തര3ിലുV @പവർ3ികൾ 
ഉൾെ)ടു3ണം എ8് െതാഴിലാളികൾ അഭ<ർ£ിUE.  

v 2008 -െതാഴിലുറ)Eപ-തി തുടCിയേ)ാൾ ഉപേയാഗിUിരു8 
ആയുധCൾ ആp ഇേ)ാഴും ഉപേയാഗി5ു8` അതിൽ തെ8 
തCൾ െകാ:ുേപാകു8 ആയുധCൾ5് മൂർU കൂHE8തിനുV 
ചാർ¡ ലഭി5ു8ിലr എ8് െതാഴിലാളികൾ പരാതി പറwു.  

v ഓേരാ @പവർ3ി തുടCു8തിനു മുൻപും തCൾ മീ?ിം� 
സംഘടി)ി5ാറു:് എ8ും  അ` പ-തിയുെട സുഗമമായ നട3ി)ി� 
സഹായകമാകു8ു:് എ8ും െതാഴിലാളികൾ പറwു. 

 
  
 
പqതി (പവർ/ന4ൾ  സംബZിM് �ല പരിേശാധനയിൽ 
മന�ിലാ5ാൻ കഴി� കാര;ൡൾ 
 

v െപാതു ആmതികളEെട വികസന3ിനും സംര�ണ3ിനും േവ:ി 
െച�ത  @പവർ3ിയായ െചറുകിട കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�്,ജല 
സംര�ണം മാതൃകാപരമായ ഒരു @പവർ3ിയാp 

v വ<§ിഗത ഗുണേഭാ§ാ5ൾ പ-തിയിൽ ഗുണേഭാ§ൃ വിഹിതം 
കൂടി െചലവഴിU` ആmതികൾ െമUെ)ടു3ുവാൻ 
സഹായിUിHE:്. 

v IF/350499  എ8 പ-തി നട3ിയിരി5ു8` 7 വീടുകളിൽ 
ആയിHാp. 



v  ഗുണേഭാ§ാ5ൾ എലrാം APL വിഭാഗ3ിൽ െപടു8വരാp. 
v  കാടുെവHിെ3ളിU` അള8ു േനാ5ിയേ)ാൾ കിHിയ` 2400 

മീ?ർ mക�യർ ആp. 
v  54 എർ3് ബ:ുകൾ  ആp എ�ി3ിHെ)ടു3ാൻ 

കഴിw`. 
v  മഴകുഴികളിൽ അധികവും മ�ിHE മൂടി െചടികൾ നHിരു8ു.  
v പ-തി നട3ിയ @പേദശCൾ ആെക uകാ_ മൂടി5ിട5ു8 

അവyയിലാp ഇേ)ാൾ കാണാൻ കഴിയു8`. 
v @പവർ3ി yല3് സ�ർശന3ിനു 

േപായേ)ാൾ  കാലുകളിൽ ചാ5ുെകാ:് െകHി ഉ:ാ5ിയ 
കാലുറകൾ ധരിU് പണി െചzE8 
െതാഴിലാളികെള  കാണുകയും ബൂടിെനയും glouse  യും 
ആവശ<കതെയ5ുറിU് മനlിലാ5ുകയും െച�തു. 
 

 
 (പവർ/ിയുെട ഗുണേമ� സംബZിM നിരീ�ണ4ൾ 
 

പ-തിെയ കുറിU് വളെര നലr അഭി@പായമാp ഗുണേഭാ§ാ5ൾ 
പറw`.പ-തിെയ കുറിU് ആരും ഒരു പരാതിയും 
ഉ8യിUിHിലr.എ8ാൽ പ-തിയുെട ഉേ¬ശം   മഴ5ുഴി 
നിർ�ാണവും  എർ3് എSlാേവഷനുമായിരു8ു. പ-തി 
yലം സ�ർശിUേ)ാൾ മഴ5ുഴികൾ പലതും മൂടിയതായിHാp 
ക:`. പല കുഴികളിലും വൃ�ൈ3,െതC് ,കവുC് തുടCിയ 
വU്  പിടി)ിUിരു8ു. മഴ5ുഴി െവHE8തിലൂെടയും 
സസ<Cൾ  വUEപിടി)ി5ു8തിലൂെടയും നട8` മ�്,ജലം 
എ8ിവയുെട സംര�ണമാp  മാ@തമലr പ-തി നട8ു 
കഴിwിH് ഏേകദശം ഒരു വർഷംേ3ാളമായി (6/11/2018) 
അതുെകാ:ുതെ8  പ-തിയുെട ഗുണേമ~ ഇേ)ാൾ അള8ു 
തിHെ)ടു3ാൻ കഴിയിലr. 
 
 
 
 
 
 
 

 



പുതിയ 'പവർ*ികൾ ഏെ/ടു1ു2ത് സംബ7ി8ു9 
േസാഷ=ൽ ഓഡി/് യൂണി/ിന്െറ 
അഭി'പായGൾ/നിരീKണGൾ 

 

v കുടിെവV പ-തിയുമായി ബZെ)H @പവർ3നCൾ 
കായലുകളEെടയും കുള3ിനും സംര�ണം mകൂളിേനാടും 
െപാതുyാപനCേളാടും േചർ8ുV കിണർ നിർ�ാണം എ8ിവ 
പ-തികൾ ഉൾെ)ടു3ാവു8താp. 

v 50 വയ&ു കഴി+ വെരയും വൃ0രായ െതാഴിലാളികെളയും 
പരിഗണി8ുെകാ9ു: ഒരു െതാഴിൽ രീതിയാവണം  
നട@ാേB9ത് 

v ബ9് ,തടയണ  എGിവ േപാലു: HപവർJനKൾ മാർ8് 
മാസJിൽ മുൻപായി നൽകുകയാെണPിൽ ഒരുപാട് േപർB് 
കൂടുതൽ  െതാഴിൽ ദിവസKൾ ലഭിBും 

 

ഓഡി/്  ടീം 

 

സുബീ� .ഇ പി. 
രാജിത. െക.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



അനുബZം	
	
@പവൃ3ി yല3് സൗകര<Cൾ ഒരു5ു8തി� േവ:ിയുV 
െതാഴിലാളികളEെട അേപ�.	
	
	 	



േസാഷ;ൽ	ഓഡി@്	(ഗാമസഭ	റിേBാർ"് 	

2018-19 സാ�3ിക വർഷ3ിെല മഹാYാഗാZി േദശിയ @ഗാമീണ 
െതാഴിലുറ)്  പ-തിയിൽ െതാഴിലുറ)് നിയമ @പകാരം നട)ിലാേ5: 
േസാഷ<ൽ ഓഡി?് @ഗാമസഭ 18/10/2019  െവVിയാ�ച ഉU5് 2:30 വHംകുളം 
@ഗാമപKായ3ിെല ര:ാം	വാർ� കടുCാകു8് മ@ദസയിൽ  െവU് േചർ8ു. 28 
െതാഴിലാളികൾ,AE	 അനുഷ,വാർ� െമ�ർ ജമീല, BRP	 അKു എ8ിവർ @ഗാമ 
സഭയിൽ പെ�ടു3ു. ബി�ു എ8 െതാഴിലാളിെയ അധ<� yാനേ35് 
തിരെwടു3ു.േശഷം വാർ� െമ�ർ എലrാവെരയും @ഗാമസഭയിെല5ു 
സ�ാഗതം െച�തു.VRP	 രാജിത അധ<��െറ അനുവാദേ3ാെട റിേ)ാർH്  
അവതരി)ിUE.	

തീരുമാന4ൾ	

v ഫ�് എ��, കzEറ,കാലുറ തുടCിയവയുെട അപര<jതത 
പരിഹരി5ുവാൻ തീരുമാനമായി	
	

v വിജിലൻm ആൻ� േമാണി?റി� ക�ി?ിയിൽ പുതിയ` 
രൂപീകരി5ാൻ നിർേദശിUE.	
 

v ആദായകരമായ @പവർ3ികൾ കൂടി പ-തിയിൽ ഉൾെ)ടു3ാൻ 
നിർേദശിUE.	
 

v ഏെതാരു @പവർ3ി െചzേ�ാഴു CIB	േബാർ� നിർബZമായി 
yാപി5ാൻ തീരുമാനിUE	
 

v  കിണ?ിൽ ഇറCി വർ5് (ഹാർ� വർ5്  ) െചzE8 
െതാഴിലാളികെള mകിൽ� വർ5ർ വിഭാഗ3ിൽ ഉൾെ)ടു3ാൻ 
തീരുമാനമായി.	
 

v െതാഴിൽ yല3ു  ജനകീയ എ�ിേമ?് സമർ)ി5ുവാൻ 
തീരുമാനമായി	
 

v വർ5് ൈസ?ിൽ െവUE അപകടം സംഭവിUാൽ  െമഡി5ൽ െ¤യിം 
കിHാൻ എലrാം േരഖകളEം ഹാജരാ5ിയാൽ െ¤യിം െപH8്  
ശരിയാ5ി തരാം എ8ു ഉറ)E നൽകി.	

            
              തുടർ8് തീരുമാനCൾ അധ<� അംഗീകരി5ുകയും @ഗാമസഭ 

ൈകzടിUE പാസാ5ുകയും െച�തു. േമ?് വിജിതയുെട ന�ി 
@പസംഗേ3ാടുകൂടി അKുമണി5്		അധ<� േയാഗം പിരിUEവിHE.	
	



	
	


