
           

 
 

വ"ംകുളം (ഗാമപ-ായ/് 
 
 

 
മൂ2ാം വാർ4 (ആേറകാ9)  േസാഷ=ൽ ഓഡിB് റിേCാർ"് 

 
 
 
 

2018-2019  സാD/ികവർഷ/ിൽ 2018 ഒJേടാബർ 1 മുതൽ 2019 
മാർO് 11 വെര നട2ി"ST (പവർ/ികളSെട േസാഷ=ൽ ഓഡിB് 
റിേCാർ"്-കരV 
 
 
 
 
തWാറാXിയY : മഹാ\ാഗാ]ി േദശീയ (ഗാമീണ െതാഴിലുറC് 
േസാഷ=ൽ ഓഡിB് െസാൈസBി േകരളയുെട മലCSറം ജിലfായൂണിB് 
/െപാ2ാനി േhാX് 

 
 
 



  
  
 
 
 
സമർCണം :  മൂ2ാം വാർ4 (ഗാമസഭ മുൻപാെക 
 
 

 െതാഴിലുറ*് പ-തിയിൽ   ആറുമാസ3ിെലാരി5ൽ 
നട8ിരിേ5:  േസാഷ<ൽ ഓഡി?് @പവർ3നCളEെട ഭാഗമായി വHംകുളം 
@ഗാമ പKായ3ിെല മൂ8ാം വാർഡിൽ നട3ിയ  2018-2019 വർഷ3ിെല 
ഒTേടാബർ 1-മുതൽ മാർV് -11 വെരയുW കാലഘH3ിെല മഹാZാഗാ[ി 
േദശീയ @ഗാമീണ െതാഴിലുറ*് പ-തി  @പവർ3നCളEെട േസാഷ<ൽ ഓഡി?് 
കര` റിേ*ാർH് ആണിa. കൂടുതൽ ചർVകൾ5ും വിലയിരു3ലിനും 
@ഗാമസഭയുെട അംഗീകാര3ിനുമായി  @ഗാമസഭയുെട മുൻപിൽ സമർ*ി5ു8ു. 

 
 
ആമുഖഠ	
	

@ഗാമീണേമഖലയിെല ജീവിത നിലവാരം െമVെ*ടു3ു8തിനുേവ:ി 
2005 െസj?ംബർ 5 പാർലെമൻk മഹാZാഗാ[ി േ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 വിmതൃതിയുWതാp. 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 ഉWa. ഇതിൽ മൂ8ാം 
വാർ� ആയ കാവാp േസാഷ<ൽ ഓഡി?ിC്ആയി െതരെwടു3a. 
അടു3a. വാർ� െപാതുേവ ജനവാസ േക@�Cളായ  െചറിയ കു8ുകളEം 
െച�ു3ായ താ�വരകളEം നിറwതാp. @പധാന കാർഷിക വിള െതCാp. 
കൂടാെത ക*,കുരുമുളT◌് കവുCതുടCിയവയും വലിയേതാതിൽ 
ഉ�പാദി*ി5ു8ു. 
 
	
	
	
	
	



രീതിശാm(തം	
 
വHംകുളം @ഗാമപKായ3ിെല 3-വാർ� ആയ ആേറകാ� േസാഷ<ൽ 
ഓഡി?ി� @പ@കിയയുെട ഭാഗമായി 2019 ഒTേടാബർ 3 മുതൽ ഒTേടാബർ 
10 വെര ഫയൽ പരിേശാധനയും ഫീൽ� തല പരിേശാധനയും നട8ു. 2018-
2019 കാലയളവിൽ 6 വർ5് ആp നട8a.  
,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�ീകരിVa. ഫീൽ� സ�ർശന3ി� ഭാഗമായി ആേറകാ� 
വാർഡിൽ നി8ും വിവരCൾ േശഖരി5ുേ�ാൾ േമ?ിൽ 
നി8ും,െതാഴിലുറ*് െതാഴിലാളിൽ നി8ും വളെര നലr സമീപനമാp 
ലഭിVa. ഫീൽ� സ�ർശന സമയ3് സംഘടി*ിV െതാഴിലാളികളEെട 
മീ?ിംഗിൽ കഴിയു8@ത അംഗCളEെട സാ8ിധ<ം േമ?് ഉറ*ാ5ി ത8ു.	
	
െതാഴിലുറC്നിയമം െതാഴിലാളികൾX് ഉറC്നൽകു2 പ/് 
അവകാശqൾ	

1. െതാഴിൽകാർഡിനു  അേപ0ി1ുവാൻ  ഉ5 അവകാശം	
 

2. അേപ0ി8്15 ദിവസ>ിനു5ിൽ െതാഴിൽ ലഭി1ുവാനു5 
അവകാശവും ആയതിC ൈകEF് റസീI ലഭി1ുJതിനും ഉ5 അവകാശം.	

 
3. അെലKLിൽ  െതാഴിലിലKാMമ േവതനം ലഭി1ുവാനു5 

അവകാശം.ആദPെ> 30 ദിവസം (1/4 &പിJീടു5 ദിവസXളിൽ 1/2)	
 

4. െഷൽ]ഓ] േ_പാജകF് തaാറാ1ുവാനു5 അവകാശം.	
 

5. അb് കിേലാമീFറിനു5ിൽ െതാഴിൽ ലഭി1ാനു5 അവകാശം അെലKLിൽ 
േവതന>ിCെറ  10% അധികംലഭി1ുവാനു5 അവകാശം.	
 

6. കുടിെവ5ം, വി_ശമസൗകരPം, _പഥമശു_ശൂഷ സൗകരPം 
ഇവലഭി1ുJതിനു5 അവകാശം.	
 

7. 15 ദിവസ>ിനു5ിൽ േവതനംലഭി1ുJതിനു5 അവകാശം.	
 

8. േവതനവിതരണ>ിെല കാലതാമസ>ിC  നlപരിഹാരം 
ലഭി1ുവാനുഉ5 അവകാശം	
	

9. സമയബoിതമായു5 പരാതി പരിഹാര>ിനു5 അവകാശം.	
	

10. േസാഷPൽ ഓഡിF് നട>ുJതിനു5 അവകാശം	



			
വ"ംകുളം (ഗാമപ-ായ/ിെല  മൂ2ാം വാർഡിെല െതാഴിലുറC് 
പrതി 
    

  മൂ8ാം വാർ�◌ായ ആേറകാവിൽ ആെക 227 െതാഴിലാളികളാp 
െതാഴിലുറ*് പ-തിയിൽ േജാലി5ായി രജി�ർ െച�തിHEWa. ഇതിൽ 
മു*േതാളം സജീവ െതാഴിലാളികൾ ഉ:ായിരു8ു. പലതര3ിലുW 
അസുഖCളEം @പായാധിക<വും െതാഴിലാളികളEെട എ�ം കുറയു8തി� 
കാരണമായി. നിലവിൽ 19 െതാഴിലാളികളാp  സജീവമായി @പവർ3ികളിൽ 
പെ�ടു5ു8a. െതാഴിലാളികളിൽ   പകുതിയിേലെറയും  50 വയlിനുമുകളിൽ 
@പായമുWവരാp. ഈ വാർഡിൽ കഴിw 6-മാസ3ിനുWിൽ 
നട*ിലാ5ിയിHEW 6 @പവൃ3ികെള സംബ[ിV് വിവരCൾ ഇവിെട 
വിശദീകരി5ു8ു.   
 
 
വർX് ഫയലുകൾ 
 

	6-@പവൃർ3ികളEെട വർ5് ഫയലുകൾ പരിേശാധിVേ*ാൾ ആനുവൽ 
മാ�ർ സർ5ുലർ അധ<ായം 7 @പകാരം		ഒരു വർ5് ഫയലിൽ ഉ:ായിരിേ5: 
22 േരഖകളിൽ		േകാഴി5ൂ` നിർ�ാണവുമായി ബ[െ*H @പവർ3ികളിൽ 10 
േരഖകളEം	ഭവന	നിർ�ാണവുമായി ബ[െ*H @പവർ3ികളിൽ അK് 
േരഖകളEം കാണുവാൻ സാധിVE. 
 
 ഫയലിൽ ലഭ=മലfാ/ േരഖകൾ 
 

െച5് ലി�്,ആ�ൻ�ാൻ േകാ*ി,ഡിമാൻ� േഫാം,വർ5് അെലാേ5ഷൻ 
േഫാം,സംേയാജിത@പവൃ3ികെള.സംബ[ിVവിവരCൾ,@പവർ3ിപൂർ3ീക
രണസാ�<പ@തം,േഫാേHാ@ഗാ�,ജിേയാ ടാ� േഫാേHാ@ഗാ�,ൈസ?് ഡയറി 
എ8ിവ 6 @പവർ3ിയുെട ഫയലുകളിലും കാണാൻ കഴിwിലr. ഭവന 
നിർ�ാണവുമായി.ബ[െ*H.@പവൃ3ിയുെടഫയലുകളിൽകവർേപ�,എ�ിേമ
?്,സാേ�തികാനുമതി,ഭരണാനുമതി,െമ?ീരിയൽ സംബ[ിV വിവരCൾ 
തുടCിയ േരഖകൾ കാണുവാൻ സാധിVിലr. 
 
പrതിയുെട നട/ിC്തല സംവിധാനqൾ 
  

െതാഴിലുറ*് @പവർ3നCൾ നട*ിലാ5ു8തിനായി വാർ� 
തല3ിലുW െ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� അംഗCളEW വിജിലൻm ആൻ� േമാണി?റിം� ക�ി?ി അംഗCൾ 
എ8ിവരും ഉ:്. 



 	

(കമനDർ (പവർ/ിയുെട േപu (പവർ/ിയുെടേകാ4 

1 ഭവന നിർvാണം (അനിത വാരിയ*് പടി) IF/367912 
2 ഭവന നിർvാണം(അ.ു0ു1ിമൂേ*ട*്പറ6ിൽ) IF/367928 
3 ഭവന നിർvാണം(കമല പാല:പ കാ1ിൽ) IF/367923 
4 േകാഴിXൂV നിർ�ാണം(പാറു0ു1ി) IF/283087 
5 േകാഴിXൂV നിർ�ാണം(:ശീ:പിയ) IF/283088 
6 േകാഴിXൂV നിർ�ാണം(ഹയറു>ിസ) IF/283089 

 
 
കവർേപ{.	
 

v േകാഴി5ൂ` നിർ�ാണവുമായി ബദെധ*H 3 @പവർ3ികളിലും കവർ 
േപജിൽ വർ5ിൻെk േപ�, വർ5് േകാ�, പKായ3് @പവൃ3ി 
ആരംഭിV തീയതി, അവസാനിV തീയതി, അട�ൽ തുക, 
ഓവർസിയറുെട ഒ*്, എ8ിവ കൃത<മായി േരഖെ*ടു3ിയിHE:്. 

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

	
എ}ിേമB് 
 

v പരിേശാധിV ഫയലുകളിൽ േകാഴി5ൂ` നിർ�ാണവുമായി ബ[െ*H 
മൂ8് @പവർ3ികളEെട ഫയലുകളിൽ		 അ�m@ടാT?് 
എ�ിേമ?്,ഡീെ?യിൽ� എ�ിേമ?്,എ�ിേമ?് റിേ*ാർH് തുടCിയവ 
ഉൾെ*ടു3ിയിHE:്. 
 

v െതാഴിലാളി-സാധന ഘടകCൾ സംബ[ിV വിവരCൾ,േറ?് 
അനാലിസിm എ8ിവ േരഖെ*ടു3ിയിHE:്. 

 
v എലrാ േരഖകളിലും ഓവർസിയറുെട ഒ*്,സീൽ എ8ിവ കാണാൻ കഴിwു. 

 
v േകാഴി5ൂ` നിർ�ാണം ആയി ബ[െ*H മൂ8് ഫയലുകളിലും 

എ�ിേമ?് തുക 66,000/-രൂപയാp. മൂ8ു @പവർ3ികൾ5ും 
അനുവദിV തുക 64944/- രൂപയുമാp. 

 
v എ�ിേമ?ി� കൂെട ൈസ?് �ാൻ എലrാ @പവർ3ികളിലും 

ഉ:ായിരു8ു.എലrാം    െപൻസിൽ  േ@ഡായി�m ആയിരു8ു. 
 
 
 



 
 
സാേ~തിക അനുമതി 
 

v പരിേശാധിV മൂ8് ഫയലുകളിലാp സാേ�തിക അനുമതിയുെട േകാ*ി 
ഉൾെ*ടു3ിയിHEWa. 

v എലrാ3ിലും		 @പവൃ3ിയുെട േപ�,ഭരണാനുമതി ന�ർ ,അട�ൽ 
തുക,െതാഴിലാളികളEെട എ�ം,െതാഴിൽദിനCൾ േവതനം		 എ8ിവ 
േരഖെ*ടു3ിയിHE:്. 

v അസി�ൻk എൻജിനീയർ,ഓവർസിയർ, അെ@കഡി?� 
എKിനീയർ  എ8ിവരുെട ഒ*Eം,സീലും  മൂ8ു ഫയലുകളിലും 
ഉ:ായിരു8ു,എലrാ3ിലും തീയതിയും 
േരഖെ*ടു3ിയിHE:ായിരു8ു. 

 
ഭരണാനുമതി 
 

v പരിേശാധിV േകാഴി5ൂ` നിർ�ാണവുമായി ബ[െ*H മൂ8് 
ഫയലുകളിലും ഭരണാനുമതിയുെട േകാ*ി ഉൾെ*ടു3ിയിHE:്. 

v ഭരണാനുമതി ന�ർ,തീയതി, െറസല<ൂഷൻ  തീയതി 
എ8ിവ േരഖെ*ടു3ിയിHE:്. 

v േകാഴി5ൂ` നിർ�ാണം ആയി ബ[െ*H IF/283089 എ8 ഫയലിൽ 
മാ@തമാp പKായ3് െസ@കHറി ഒ*Eം സീലും 
േരഖെ*ടു3ിയിHEWa  

 
മ}ർേറാൾ 

 
v  േസാഷ<ൽ ഓഡി?ിCി� വിേധയമാ5ിയ 6- ഫയലുകളിലും 

മmേ@ടാൾ ഉൾെ*ടു3ിയിHE:ായിരു8ു. 
v  മmടേറാളിൽ ഒ8ിലും െവHി തിരു3ലുകൾ ഉ:ായിരു8ിലr.  
v Mustroll ന�ർ, @പവർ3ി തുടCിയ തീയതി,അവസാനിV 

തീയതി,െടTനി5ൽ ന�ർ എ8ിവ േരഖെ*ടു3ിയിHE:്. 
v െതാഴിലാളികളEെട ഹാജർ വിവരCൾ,ഒരു ദിവസെ3 

േവതനം,കാർഡുടമയുെട ഒ*് എ8ിവ േരഖെ*ടു3ിയിHE:്.  
v േകാഴി5ൂ` നിർ�ാണം ആയി ബ[െ*H @പവർ3ികളിൽ 

മmടേറാളിൽ ഷാർ*നിം� ചാർ�  
  അടയാളെ*ടു3ിയിHE:ായിരു8ിലr. 



v  ഭവന നിർ�ാണവുമായി ബ[െ*H പ-തികളിൽ IF/367912- എ8 
ഫയലിൽ ഒഴിെക മ?് ര:് ഫയലുകളിലും ഷാർ*നിം� ചാർ� 
അടയാളെ*ടു3ിയിHEണH് 

v ഭവനനിർ�ാണ ഫയലുകളിൽ ഓവർസിയർ  ഒ*Eം സീലും 
േരഖെ*ടു3ിയിHE:്. 

v  േമ?ിെ◌ൻറ േപരും ഒ*Eം മmടേറാളിൽ കാണുവാൻ കഴിwു. 
v  മാ@തമലr എലrാ മmടേറാളിലും  േഡ?് 

അടയാളെ*ടു3ിയിHE:ായിരു8ു 
േവ{ ലി}് 

  
v  പരിേശാധിV @പവർ3ികളിൽ ഭവന നിർ�ാണവുമായി 

ബ[െ*H മൂ8് ഫയലിലും  േവ� ലി�് കാണുവാൻ സാധിVE.  
v േകാഴി5ൂ` നിർമാണവുമായി ബ[െ*H  IF/283088- എ8 ഫയലിൽ 

മാ@തമാp േവ� ലിm` കാണുവാൻ സാധിVa. 
v ബാ�് ഡീെ?യിൽm,ആധാർ ന�ർ തുടCിയവ േവ� ലി�ിൽ 

ഉൾെ*ടു3ിയിHE:്. 
എ�  ടി  ഒ 

 
v  ആk ഫയലുകളിൽ ഭവന നിർ�ാണവുമായി ബ[െ*H 3-

ഫയലുകളിലും ആHിൻ കൂ` നിർ�ാണവുമായി ബ[െ*H   
  IF/283088- എ8 ഫയലിലും മാ@തമാp FTO     
റിേ*ാർHEകൾ  സൂ�ിVിHEWa. 
v  േകാഴി5ൂ` നിർ�ാണവുമായി ബ[െ*H ഫയലിൽ െമ?ീരിയൽ 

FTO മാ@തമാp സൂ�ിVിHEWa  
 

മmടേറാൾ മൂ9െമൻ�  mളിC് 
 

v  പരിേശാധിV 6 ഫയലുകളിലും മ�ർ േറാൾ മൂ�െമൻk mളി*് 
ഉ:ായിരു8ു. എലrാ3ിലും  വർ5് േകാ�, @പവൃ3ിയുെട 
േപ� ,വർ5ിം� അളവുകൾ തുടCിയവ േരഖെ*ടു3ിയിരു8ു. 

v  എലrാ3ിലും മാmേ@ടാൾ പീരീ� കൃത<മായി 
േരഖെ*ടു3ിയിHEണ` 

	
െമBീരിയൽ സംബ]ിO വിവരqൾ. 
 

v േകാഴി കൂ` നിർമാണ വുമായി ബ[െ*H മൂ8ു ഫയലുകളിൽ 
മാ@തമാp െമ?ീരിയൽ ലി�് കാണുവാൻ സാധിVa. 

v േകാൺ@ടാTടർ മുേഖനയാp 3 നിർ�ാണവും നട3ിയിരി5ു8a	



എം ബുX്. 
 

v  ത8ിരി5ു8 എലrാ ഫയലുകളിലും എം-ബു5് ഉൾെ*ടു3ിയിHE:്	
	

v േകാഴി കൂ` നിർമാണ വുമായി ബ[െ*H 3 ഫയലുകളിൽ മാ@തമാp 
അട�ൽ തുക, യഥാർ� െചല�,ഡിmേ� േബാർ� ചാർ� എ8ിവ 
േരഖെ*ടു3ിയിരു8a.	

	
v 6- ഫയലുകളിലും  എം ബു5ിൽ @പവൃ3ിയുെട േപ�,ബു5് ന�ർ 

എ8ിവ േരഖെ*ടു3ിയിHE:്. എലrാ ഫയലുകളിലും എം ബു5ിൽ 
അെ@കഡി?് എൻജിനീയർ,െസ@കHറി എ8ിവരുെട ഒ*Eം സീലും 
ഉ:ായിരു8ു	

. 
v ഭവന നിർ�ാണവുമായി ബ[െ*H  മൂ8ു 

ഫയലുകളിലും  േരഖെ*ടു3ിയ എം ബു5് േപ� 
ന�റും  യഥാർ� എം ബു5് േപ� ന�റും വ<ത<mതമായിരു8ു 
. 

v  മൂ8ു ഭവനനിർമാണ ഫയലുകളിലും എം ബു5ിൽ 111  േപജുകൾ 
ഉ:് എ8ാp ഫയലിൽ റിേ*ാർH് െച�തിHEWa. 

 
 
കെ�/ലുകൾ  
 

v ഭവന നിർ�ാണ പ-തിയുമായി ബ[െ*H മൂ8ു ഫയലുകളിലും 
ഡിmേ�  േബാർഡിൻെറ തുക േരഖെ*ടു3ിയിHിലr. 
 

v IF/283088- എ8 േകാഴി5ൂ` നിർ�ാണവുമായി  ബ[െ*H 
ഫയലിൽ CIB േബാർഡിെന കുറിV് യാെതാ8ും 
േരഖെ*ടു3ിയിHിലr.  

 
v എം ബു5ിൽ േരഖെ*ടു3ിയിരി5ു8 േപ� ന�റും 

പ-തികളEെട ഫയലിൽ േരഖെ*ടു3ി േപ� ന�റും 
വ<ത<mതമായിരു8ു. 

 
v േകാഴികൂ` നിർമാണവുമായി ബ[െ*H മൂ8ു ഫയലുകളിൽ 

ഗുണേഭാ�ാ5ൾ െതാഴിൽ െച�തിHിലr എ8ാp ഫയൽ 
പരിേശാധനയിൽ നി8ും മനlിലാ5ാൻ സാധിVa. 

 
v പരിേശാധിV് നാലു ഫയലുകളിലും പ-തിയുെട വിവിധ ഘHCളിെല 

േഫാേHാ@ഗാ� ജിേയാ ടാ� േഫാേHാ@ഗാ� എ8ിവ ഉൾെ*ടു3ിയിHിലr	



 
.	

CIB-െയ കുറിOST വിവരqൾ 
 

v  േകാഴി5ൂ` നിർ�ാണവുമായി ബ[െ*H മൂ8ു  @പവർ3ി 
yലCളിലും  സി ഐ ബി േബാർ� കാണുവാൻ സാധിVE. 

v IF/283088- എ8 ഫയലിെ◌ൻറ @പവൃ3ി yല3് CIB േബാർ� 
കാണുവാൻ സാധിVE. എ8ാൽ ഇതുമായി ബ[െ*H ഫയലിൽ 
േബാർഡിൻെറ തുക  േരഖെ*ടു3ിയിരു8ിലr. 

v  ഭവന നിർ�ാണവുമായി ബ[െ*H് മൂ8് @പവർ3ി 
yലCളിലും CIB േബാർ� കാണുവാൻ സാധിVിലr. 

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� നിർബ[മായും yാപി5ണം എ8് 
പറയു8ു. 

	
അവകാശ നിേഷധqൾ	
 

െതാഴിൽ pലെ> സൗകരPXൾ.	
 

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?്, 
കുടിെവWം ,തണൽ സൗകര<ം,സുര�ാ ഉപകരണCൾ എ8ിവ 
ലഭി5ുക എ8a ബ[െ*H yാപന3ിൻെറ 
(പKായ3്)ഉ3രവാദിത�മാp (പഥമശു@ശൂഷ കിററുകളEെട 
അഭാവമാp െതാഴിലാളികൾ േനരിടു8 വലിയ @പ£നം എ8് 
അറിയാൻ കഴിwു. 

v മ�ിലും െചളിയിലും ഇറCുേ�ാൾ ഉപേയാഗി5ു8 ബൂH്, ¤ൗm 
എ8ിവ ഉപേയാഗശൂന<മായി ഇരി5ു8ു എ8ാp മി5 
െതാഴിലാളികളEം പറയു8a. 

v @പവർ3ി നട5ു8 സമയ3് എെ¥�ിലും അപകടCൾ 
സംഭവിVാൽ സ�¥ം കzിൽ നി8ും പിരിെVടു5ു8 പണമാp 
മരു8ുകൾ വാCാൻ ഉപേയാഗി5ു8a. 

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



v 2019 ജൂൺ മാസ3ിൽ  പV5റി കൃഷി5് നിലം 
ഒരു5ു8  @പവർ3ി  yല3ുവV് മീനാ�ി എ8 
െതാഴിലാളി5്  അപകടം ഉ:ാവുകയും ആശുപ@തിയിൽ ചികി¦ 
േതടുകയും െച�തിരു8ു. ചികി¦�5് െചലവായ തുകയുെട ബിലr് 
െതാഴിലുറ*് വിഭാഗം ഓഫീസിൽ ഏൽ*ിVിHE:്. എ8ാൽ 
ഇതുവെര ധനസഹായം ലഭ<മായിHിലr. 

v ഇ3ര3ിലുW സാഹചര<Cളിൽ ഉപേയാഗി5ാൻ ആവശ<മായ 
സുര�ാ ഉപകരണCൾ5് പലതവണ ബ[െ*H ഉേദ<ാഗyേരാ` 
അേപ�ിVിരു8ു എ�ിലും ഇതുവെരയും ഒരു തര3ിലുW 
നടപടികളEം സ�ീകരിVിHിെലr8് െതാഴിലാളികൾ അഭി@പായെ*HE. 

   
 വിജിലൻm ആൻ4 േമാണിBറിം� കvിBി 
  
 ഒരു വാർഡിൽ 7 അംഗCൾ ഉൾെ*ടു8 വിജിലൻm ആൻ� 
േമാണി?റിം� ക�ി?ി ആp േവ:a. വാർ� െമ�ർ,പാടേശഖര 
സമിതി അംഗCൾ,െതാഴിലാളികൾ എ8ിവർ ഇതിൽ ഉൾെ*ടു8ു. 
എ8ാൽ നിലവിൽ 5- അംഗCളാp ക�ി?ിയിൽ ഉWa. പ-തി 
ആരംഭ മീ?ിംഗിൽ ഇവർ പെ�ടു5ാറു:് എ8ും @പവർ3ി 
yല3് പരിേശാധന നട3ാറുെ:8ും അറിയാൻ സാധിVE. 
െതാഴിലുറ*് നിയമ@പകാരം ഓേരാ ആറുമാസ കാലയളവിലും 
വിജിലൻm ആൻ� േമാണി?റിം� ക�ി?ി അംഗCെള പുതുതായി 
െതരെwടുേ5:a ആയിHE:്. എ8ാൽ നിലവിൽ 
പ-തി  ആരംഭിV സമയ3് രൂപീകരിV ക�ി?ി 
തെ8യാp  ഇേ*ാഴും @പവർ3ി5ു8a  എ8ാp മനlിലാ5ാൻ 
സാധിVa. 

 
 
പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം. 

	
v  െതാഴിലുറ*് പ-തിയുമായി ബ[െ*H് ഏതുതര3ിൽ ഉ:ാകു8 

പരാതികളEം േരഖെ*ടു3ു8തിനായി പKായ3ിൽ പരാതി രജി�ർ 
സൂ�ിVിHE:്. ഇേതാെടാ*ം ഏെതാരാൾ5ും ഇതു സംബ[ിV 
സംyാനതല3ിലും േടാൾ@ഫീ ന�ർ(180042510 04) ലഭ<മാ5ിയിHE:്. 
	

	
	
	
	
	
 
 



  നിരീ�ണqൾ 
 
േമBിെന  സംബ]ിO നിരീ�ണqൾ 
	

v @പവർ3ികൾ5് േമൽേനാHം വഹി5ു8a   ADS- ഗിരിജ യാp. 
െതാഴിലുറ*് െതാഴിലാളികളEെട അഭി@പായCളിൽ നി8ും വളെര 
അധികം സത<സ[ത  പുലർ3ു8 ആളാp എ8ാp മനlിലാ5ാൻ 
സാധിVa.  

v തCളEെട  കൂH3ിൽ പകുതിയിേലെറേ*രും 50 വയlിനു മുകളിൽ 
@പായമുWവർ  ആെണ8ും അവർ5് അനുേയാജ<മായ @പവർ3ികൾ 
പKായ3ിൽ നി8ും തരണെമ8ും ADS അഭ<ർ�ിVE.  

v പരാതി െകാടു5ു8 രീതിെയ5ുറിVEം @പവർ3ിയുെട പണം 
അ5ൗ:ിേല5് വ8ിെലr�ിൽ െചേz: കാര<Cെള കുറിVEം 
അവർ5് േവ:@ത പരി§ാനം ഇെലr8ു േതാ8ി. 

v പ-തിയുെട സുഗമമായ നട3ി*ിനുേവ:ി േമ?്മാർ5് @പാഥമിക 
പരി§ാനം നൽകാൻ പKായ3ിനു കഴിwാൽ അa വാർഡിെനറ 
വികസന @പവർ3നCെള നലr രീതിയിൽ സ�ാധീനി5ും. 

 
െതാഴിr കാർs പരിേശാധന-െതാഴിലാളികളtമായി		 സംസാരി8തിൽ നിJും 
മനuിലാ1ിയ വvതുതകൾ 
  

v ആേറകാ� വാർഡിൽ 227 േപരാp െതാഴിൽ കാർഡി� 
അേപകഷിVിHEWa.ഇതിൽ 19  സജീവ െതാഴിലാളികളാp ഉWa. 
അവരുെട െതാഴിൽ കാർഡും ബാ�് പാm ബു5ും പരിേശാധന�5് 
വിേധയമാ5ി. െതാഴിൽകാർ� െതാഴിലാളികൾ തെ8യാp 
സൂ�ി5ു8a.  

v െതാഴിൽ കാർഡി� പുറകിൽ േരഖെ*ടു3ിയിHEW 10 
അവകാശCെള5ുറിV് അവർെ5ലrാം അറിയാമായിരു8ു. 

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

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

v @പവർ3ികൾ അധികവും െതാഴിലാളികൾ തെ8യാp കെ:3ി 
െകാടു5ാറുWa 

v െതാഴിൽ കാർഡുകളിൽ െതാഴിലാളികളEെട ഹാജർ വിവരCൾ, 
മ�ർേറാൾ ന�ർ,ലഭിV േവദ എ8ിവ േരഖെ*ടു3ിയിHE:്.	

v ആയുധCൾ മൂർV കൂHE8തിനുW ചാർ� പരിേശാധിV 
കാർഡുകളിൽ ഒ8ും കാണാൻ കഴിwിലr. 

	
	

 



	
v  വീടുകളിൽ @പവർ3ി എടു5ു8തി� െതാഴിൽ കാർ� 

നിർബ[മാp എ8 നിബ[ന ഉWതിനാൽ മാ@തം ചില 
െതാഴിലാളികൾ കാർ� എടു3ിHE:് എ8ാp കാർ� 
പരിേശാധനയിൽ നി8ും വ<�മായa.	

v പുതിയ െതാഴിൽ കാർ� എടു5ു8തിനുW േഫാേHായുെട െചല� 
ഏകേദശം 100 രൂപ െതാഴിലാളികൾ തെ8യാp െകാടു3ിരി5ു8a 
എ8ാൽ അa പKായ3ിൻെറ ഉ3രവാദിത�മാp. 
	

(പവർ/ികളSെട െതരെ�ടുC്,നടCിലാXൽ സംബ]ിOST 
നിരീ�ണqൾ 
 

v വാർഡിെല ഓഡി?ിം� @പ@കിയ�5് വിേധയമാ5ിയ 
@പവർ3നCളിൽ േകാഴി5ൂ` നിർ�ാണവുമായി ബ[െ*H മൂ8് 
@പവർ3ികൾ സ�കാര<വ<�ികൾ5് ഏെറ സഹായകമായി. 

v സ�കാര<വ<�ികളEെട ഭൂമിയിൽ @പവർ3ികൾ നട5ുേ�ാൾ 
ഉടമyരും കൂടി പണി5് ഇറCണം എ8 നിയമം ഉെ:�ിലും അa 
പാലി5െ*HിHിലr എ8ാp േകാഴി5ൂ` ഗുണേഭാ�ാ5ളEമായി 
സംസാരിVേ*ാൾ മനlിലായa  

v േകാഴി5ൂ` നിർ�ാണ3ിൽ ഗുണേഭാ�ാ5ൾ തCളEെട കzിൽ 
നി8ും വിഹിതം െചലവഴിVിHിലr.  

v ൈല� പ-തിയുെട ഭാഗമായി നിർ�ിVE നൽകിയ  മൂ8ു വീടുകളEം 
പ-തിയുെട മൂ8ാം ഘHം പൂർ3ിയാ5ിയതായി കാണാൻ കഴിwു.  

v വാർഡിൽ 19 സജീവ െതാഴിലാളികളാp നിലവിലുWa തCൾ5് 
@പവർ3ി ലഭി5ാൻ കാലതാമസം ഉ:ാവാറിലr എ8ും അേപ�ിV് 
15 ദിവസ3ിനുWിൽ െതാഴിൽ ലഭ<മാകു8ു:് എ8ും അവർ 
അഭി@പായെ*HE. 

v െതാഴിലാളികളിൽ അധികവും 50 വയlിനുമുകളിൽ @പായമുWവരാp. 
അവർ5് െചzാൻ കഴിയു8 തര3ിലുW @പവർ3ികൾ 
ഉൾെ*ടു3ണം എ8് െതാഴിലാളികൾ അഭ<ർ�ിVE.  

v 2008 -െതാഴിലുറ*Eപ-തി തുടCിയേ*ാൾ ഉപേയാഗിVിരു8 
ആയുധCൾ ആp ഇേ*ാഴും ഉപേയാഗി5ു8a അതിൽ തെ8 
തCൾ െകാ:ുേപാകു8 ആയുധCൾ5് മൂർV കൂHE8തിനുW 
ചാർ� ലഭി5ു8ിലr എ8് െതാഴിലാളികൾ പരാതി പറwു.  

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

 
  
 
 



പ-തി @പവർ3നCൾ		സംബ[ിV്	 
yല പരിേശാധനയിൽ മനlിലാ5ാൻ കഴിw കാര<ൡൾ 
 

v േകാഴി5ൂ` നിർ�ാണവുമായി ബ[െ*H മൂ8് @പവർ3ി 
mതലCളിെലയും  കൂടിെന അളവുകൾ  ഏകേദശം ഒേര 
േപാെല ആയിരു8ു.  നീളം 390m, വീതി 260m, ഉയരം 200m. 
മൂ8ു േകാഴി5ൂടുകളEം ത�ിൽ അളവിൽ െചറിയ 
വ<ത<ാസCൾ മാ@തമാp ഉ:ായിരു8a. 

v െപാതു ആmതികളEെട വികസന3ിനും സംര�ണ3ിനും േവ:ി 
െച�ത  @പവർ3ിയായ േകാഴികൂ` നിർ�ാണം മാതൃകാപരമായ 
ഒരു @പവർ3ിയാp 

v സ�ർശിV മൂ8ു വീടുകളിെലയും േകാഴി5ൂടുകൾ നലrരീതിയിൽ 
പരിപാലി5െ*ടു8ു:്. 

v വ<�ിഗത ഗുണേഭാ�ാ5ൾ വരു8 ൈല� പ-തിയിൽ 
വീ`  നിർമാണ3ിനായി ഗുണേഭാ�ൃ വിഹിതം കൂടി െചലവഴിVa 
ആmതികൾ െമVെ*ടു3ുവാൻ സഹായിVിHE:്. 

v സ�ർശനം നട3ിയ 6 -@പവർ3ിyലCളിൽ േകാഴി5ൂ` 
നിർ�ാണവുമായി ബ[െ*H  @പവർ3ി yല3് മാ@തമാp 
CIB േബാർ� കാണുവാൻ സാധിVa. 

v @പവർ3ി yല3് സ�ർശന3ിനു 
േപായേ*ാൾ  കാലുകളിൽ ചാ5ുെകാ:് െകHി ഉ:ാ5ിയ 
കാലുറകൾ ധരിV് പണി െചzE8 
െതാഴിലാളികെള  കാണുകയും ബൂടിെനയും glouse  യും 
ആവശ<കതെയ5ുറിV് മനlിലാ5ുകയും െച�തു. 

 
 (പവർ/ിയുെട ഗുണേമ� സംബ]ിO നിരീ�ണqൾ 
 

v സ�ർശനം നട3ിയ  മൂ8ു േകാഴി5ൂടുകളEം വളെര മികV 
രീതിയിൽനിർ�ിVിരി5ു8തായും 
പരിപാലി5ു8തായുംകാണാൻ കഴിwു.  

v പ-തിെയ കുറിV് വളെര നലr അഭി@പായമാp 
ഗുണേഭാ�ാ5ൾ പറwa.  

v ൈല� പ-തിയുെട ഭാഗമായി നിർ�ിVE നൽകിയ മൂ8ു 
വീടുകളEം   മൂ8ാംഘH നിർ�ിതി കഴിwിരു8ു. മാ@തമലr 
ഗുണേഭാ�ാ5ൾ വീHിൽ താമസി5ാൻതുടCുകയും െച�തു. 

v മൂ8് ൈല� പ-തിയിലും ഗുണേഭാ�ാ5ൾ 90 ദിവസം വെര 
പണിെയടു3ിHE:് എ8ാp അറിയാൻ കഴിwa. പ-തിെയ 
കുറിV് ആരും ഒരു പരാതിയും ഉ8യിVിHിലr. 

 



 
 
 

 
െമ#ീരിയൽ വർ,് സംബ1ി2ു4 നിരീ6ണ8ൾ 

v േകാഴികൂ` നിർമാണവുമായി ബ[െ*H മൂ8ു ഫയലുകളിൽ 
മാ@തമാp കൺേസാളിേഡ?� െമ?ീരിയൽ ലി�് കാണുവാൻ 
സാധിVa 
 

v സാധന ഘടക)ൾ+ു േക.ാെ0ഷന് വിളി6തിന്െറയും, െട<ർ 
അനുവദി6ു െകാ<ു@ പBായC ് ഭരണ സമിതിയുെട 
തീരുമാനCിന്െറ േരഖകൾ എKിവ  ഫയലിൽ കാണുവാൻ 
സാധി6ിP 
 
 

സംേയാജിത പrതികൾ സംബ]ിO  നിരീ�ണqൾ. 
 

v േകാഴി5ൂ` നിർ�ാണവുമായി ബ[െ*H മൂ8് 
@പവർ3ികളEം  മൃഗസംര�ണ വകു*ിൻെറ 
പ�ാളി3േ3ാടുകൂടി നട8താp. 
  

v പKായ3ിൻെറ CIB േബാർഡി� ഒ*ംതെ8 മൃഗസംര�ണ 
വകു*ിൻെറ ഡിmേ� േബാർഡും yാപിVിHE:്. 
 
 

v  എ8ാൽ േകാഴി5ൂ` നിർ�ാണവുമായി പരിേശാധിV മൂ8് 
ഫയലുകളിലും സംേയാജിത പ-തികെള കുറിVEW 
ഒരു  േരഖകളEം കാണാൻ കഴിwിലr. 

 
 
 
 
 
 
 

 



പുതിയ <പവർ=ികൾ ഏെ#ടു,ുAത് സംബ1ി2ു4 
േസാഷEൽ ഓഡി#് യൂണി#ിന്െറ 
അഭി<പായ8ൾ/നിരീ6ണ8ൾ 

 

v കുടിെവW പ-തിയുമായി ബ[െ*H @പവർ3നCൾ 
കായലുകളEെടയും കുള3ിനും സംര�ണം mകൂളിേനാ` 
െപാതുyാപനCളEം േചർ8ുW കിണർ നിർ�ാണം എ8ിവ 
പ-തികൾ ഉൾെ*ടു3ാവു8താp. 
 

v 50 വയSു കഴിU വെരയും വൃWരായ െതാഴിലാളികെളയും 
പരിഗണി6ുെകാ<ു@ ഒരു െതാഴിൽ രീതിയാവണം  
നടZാേ+<ത് 

 
 

v ബ<് ,തടയണ  എKിവ േപാലു@ \പവർCന)ൾ മാർ6് 
മാസCിൽ മുൻപായി നൽകുകയാെണ]ിൽ ഒരുപാട് േപർ+് 
കൂടുതൽ  െതാഴിൽ ദിവസ)ൾ ലഭി+ും 

 

ഓഡി#്  ടീം 

 

സുബീ� .ഇ പി. 
രാജിത. െക.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



അനുബ]ം	
	
@പവൃ3ി yല3് സൗകര<Cൾ ഒരു5ു8തി� േവ:ിയുW 
െതാഴിലാളികളEെട അേപ�.	
	
	
	
	



േസാഷPൽ		ഓഡിF്	_ഗാമസഭ	റിേEാർx് 	

2018-19 സാ�3ിക വർഷ3ിെല മഹാZാഗാ[ി േദശിയ @ഗാമീണ 
െതാഴിലുറ*്  പ-തിയിൽ െതാഴിലുറ*്നിയമ @പകാരം നട*ിലാേ5: 
േസാഷ<ൽ ഓഡി?് @ഗാമസഭ 16/10/2019 ബുധൻ ഉV5് 2:30	 � വHംകുളം 
@ഗാമപKായ3ിെല മൂ8ാം വാർ� ആേറകാ� അംഗൻവാടിയിൽ െവV് 
േചർ8ു. 26 െതാഴിലാളികൾ,AE അനുഷ,VMC	 ക�ി?ി അംഗഞൾ എ8ിവർ 	
@ഗാമസഭയിൽ പെ�ടു3ു. മാധവി എ8 െതാഴിലാളിെയ അധ<� yാനേ35് 
തിരെwടു3ു.േശഷം അധ<� എലrാവെരയും @ഗാമസഭയിെല5ു സ�ാഗതം 
െച�തു.VRP	രാജിത അധ<��െറ അനുവാദേ3ാെട റിേ*ാർH്  അവതരി*ിV.	

	

തീരുമാനqൾ	

	

v ഫz് എMs, കatറ കാലുറ തുടXിയവയുെട അപരP|തത 
പരിഹരി1ുവാൻ തീരുമാനമായി	
	

v വിജിലൻv ആൻs േമാണിFറി} ക~ിFി കാരP0മ മാ1ാൻ 
പുതിക~ിFിരൂപീകരി1ാൻ നിർേദശി8t.	
 

v പണിഎടു1ുേ�ാൾ  അപകടം സംഭവി8 മീനാ0ി എJ െതാഴിലാളി1ു 
െമഡി1ൽ െ�യിം ഉടൻ ലഭPമാ1ാൻ നടപടികൾ സ�ികരി1ും.	
 

v ഏെതാരു _പവർ>ി െചaേ�ാഴു CIB	േബാർs സഥാപി1ാൻ 
തീരുമാനമായി.നമ	
 

v  കിണFിൽ ഇറXി വർ1് (ഹാർs വർ1്  ) െചatJവെര vകിൽs 
വർ1് v ആaി പരിഗണി1ാൻ തീരുമാനമായി.	
 

v െതാഴിൽ pല>ു  ജനകീയ എzിേമF് സമർEി1ുവാൻ തീരുമാനമായി 	
	

               തുടർ8് തീരുമാനCൾ അധ<� അംഗീകരി5ുകയും @ഗാമസഭ 
ൈകzടിVE പാസാ5ുകയും െച�തു. േമ?് ഗിരിജയുെട ന�ി @പസംഗേ3ാടുകൂടി 
അKുമണി5്		അധ<� േയാഗം പിരിVEവിHE.	
	

	
	
	



	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


