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വ�ംകുളം �ഗാമപ�ായ�്

നാലാം വാർഡ് (േചക�ൂര)് േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�്.

( 2018-2019സാ��ികവർഷ�ിൽ 2018 ഒക്േടാബർ 1 മുതൽ 2019 മാർ�് 11

വെരനട�ി��� �പവർ�ികള�െട േസാഷ�ൽഓഡി�്റിേ�ാർ�് -കരട്)

ത�ാറാ�ിയത് : മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് േസാഷ�ൽഓഡി�്

െസാൈസ�ി േകരളയുെട മല��റം ജി�ാ യൂണി�് /െപാ�ാനി േ�ാ�് 

സമർ�ണം: നാലാം വാർഡ് �ഗാമസഭ മു�ാെക.
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െതാഴിലുറ�് പ�തിയില് ആറുമാസ�ിെലാരി�ൽനട�ിരിേ�� േസാഷ�ൽ

ഓഡി�് �പവർ�ന�ള�െട ഭാഗമായി വ�ംകുളം �ഗാമ പ�ായ�ിെ�നാലാംവാർഡിൽ

നട�ിയ 2018-19വർഷ�ിെല ഒക്േടാബർ ഒ�ുമുതൽ  മാർ�് 11 വെരയു�

കാലഘ��ിെല മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി

�പവർ�ന�ള�െട േസാഷ�ൽഓഡി�് കരട് റിേ�ാർ�്ആണിത.്കൂടുതൽചർ�കൾ�ും

വിലയിരു�ലിനും �ഗാമസഭയുെടഅംഗീകാര�ിനുമായി �ഗാമസഭയുെട മു�ിൽ

സമർ�ി�ു� .ു
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ആമുഖം

ഭാരത�ിെല �ഗാമീണ ജനതയുെട ജീവിത നിലവാരം െമ�െ�ടു�ുനതിനു േവ�ി മഹാ�ാ

ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമം 2005 െസപ്തംബര് 5 നു പാര് ലെമന് റ്
പാ�ാ�ി.നിയമ�ിെ� പിന് ബലമു� അവകാശധിശാധിഷ്�ിത പ�തിയാണിത്.സ്�തീ�ും

പുരുഷനും തുല� േവതനംഉറ�� വരുതു�തിേനാെടാ�ം �ഗാമീണ േമഖലയിെല ഓേരാ

കുടുംബ�ിനും 100 ദിവസെ� േവതനേതാട് കൂടിയ അവിദഗ് ധ കായിക െതാഴില ് ഈ

നിയമം ഉറ�� വരു�ു�ു.

മല��റം ജി�യിെല െപാ�ാനി േ�ാ�ിൽ െപ� വ�ംകുളം �ഗാമപ�ായ�് 2084 ചതുര�ശ

കിേലാമീ�ർ വിസ്തൃതിയു�താണ.് വട�് ആന�ര പ�ായ�ും കിഴ�് ക��ര് �ഗാമ

പ�ായ�ും പടി�ാറ് എട�ാള് �ഗാമ പ�ായ�ും െത�ുഭാഗ�് കാലടി

�ഗാമപ�ായ�ും �ിതിെച���ു. 2011 െസൻസസ് �പകാരം 36205 േപർ ജീവി�ു� ഈ

�ഗാമപ�ായ�ിൽ 18160 േപർ സ്�തീകള�ം 18045 േപർ പുരുഷൻമാരുമാiണ.്ആെക

19വാർഡുകളാണ് �ഗാമപ�ായ�ിൽ ഉ�ത്. ഇതിൽ നാലാം വാർഡായ േചക�ൂരാണ്

േസാഷ�ല ഓഡി� ് �പ�കിയ�ായി െതരെ�ടു�ത് . വാർഡ് െപാതുെവ ജനവാസേക���ളായ

കു�ിൻ �പേദശ�ള�ം ,െചറു ജല സ്േ�താത��കള�ം െചറിെയാരു ഭാഗം വയലുകള�ം

നിറ�താണ.് െത�ാണ് വാർഡിെല �പധാന കാർഷികവിള. കൂടാെത വാഴ, പ��റികൾ,

കുറ� അളവിൽ െന�് എ�ിവയും ഉൽപാദി�ി�െ�ടു�ു�്. വാർഡിൽ ര�ു

അംഗൻവാടികള് ,മ�ദ�,േപാ�് ഓഫീസ് എ�ീ�ാപന�ള് �പാര്തിയ്�ു�ു�് .

രീതി ശാസ്�തം

വ�ംകുളം �ഗാമ പ�ായ�ിെല നാലാം വാർഡിെല (േചക�ൂര്)േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �പ�കിയയുെട

ഭാഗമായി നട�ിയ �പവര് �ന�ള് : 2019 ജൂലായ് 2 മുതൽ 11 വെരയാണ് േചക�ൂര്

വാർഡിൽ േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിെ� ഭാഗമായു� വിശദമായ ഫയൽ പരിേശാധനയും ഫീൽഡ് തല

പരിേശാധനകള�ം നട�ു�ത്.2018 ഒക്േടാബർ ഒ�ിനു േശഷം നട�ി��� �പവർ�ികൾ

മാ�തമാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയിരി�ു�ത്. വ�ംകുളം �ഗാമ പ�ായ�്

െസെ�ക�റി, �പസിഡ�് �ശീമതി �ശീജ പാറയ്�ല ് ,,വാര് ഡ് െമ�ര് �ശീ.

അഷ്റഫ് ,െതാഴിലുറ�് വിഭാഗ�ിെല ഉേദ�ാഗ�ര് എ�ിവെര�ാം തെ� േസാഷ�ല ്

ഓഡിററ് �പ�കിയയ്�് വളെരയധികം സഹായകരമായ നിലപാടാണ് സ�ീകരി�ത്. കൂടാത

െജപിസി ,േ�ാ�് െഡവലപ്െമൻറ് ഓഫീസർ, േജായി�ബ്ി.ഡി.ഒ എ�ീ ഉേദ�ാഗ��ാരുെടയും

പൂര് ണ പി�ുണ േസാഷ�ൽഓഡി�ിന് ഉ�ായിരു�ു.ഫീൽഡ് �പവർ�ന�ൾ�് േമ�് ഷീബ

അവരുെട സമയവും അറിവും അധ�ാനവും സ�േമധയാ നൽകിയി���്. വ��ിജീവിത�ിെല

�പതിസ�ികൾ�ിടയിലും ഇതിനു സമയം കെ��ിയ േമ�ിൻെറസമീപനം �പേത�കം

സ്മരി�ു�ു. വാർഡ് െമ�ർ �ശീ. അഷ് റഫ് ,അവരുെട അറിവുകള�ം സമയവും േസാഷ�ൽ
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ഓഡി�ിനു േവ�ി നൽകിയിരു�ു.. 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�ൽഓഡി�് �പവർ�ന�ള�െട ഭാഗമായി നട�ി���ത്.

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

1. െതാഴിൽകാർഡിനു അേപ�ി�ുവാൻ ഉ�അവകാശം

2. അേപ�ി�്15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ു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�ശൂഷസൗകര�ം 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�

10. അവകാശം

11. േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ു�തിനു�അവകാശം.

വ�ംകുളം �ഗാമപ�ായ�ിെലനാലാംവാർഡിെല െതാഴിലുറ�് പ�തി

േചക�ൂർ വാർഡിൽആെക 152 െതാഴിലാളികളാണ് െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ േജാലി�ായി

രജി�ർ െചയ്തി���ത്. 54 കുടുംബ�ളാണ് െതാഴിൽ കാർഡ്ൈക��ിയി���ത്.ഇതിൽ 20

ഓളംസജീവ െതാഴിലാളികലു�ായിരു� വാർഡിൽ നിലവില് 14സജീവ െതാഴിലാളികള് 

മാ�തമാണു�ത്.പലതര�ിലു�അസുഖ�ള് മൂലവും �പായാധിക�ം മൂലവും

െതാഴിലാളികള�െട എ�ംകുറയു�തിന് കാരണമായി. െതാഴിലാളികെള കൂടുതൽആവശ�ം

വരു� �പവർ�ികൾ�് മ�� വാർഡുകളിെല െതാഴിലാളികൾഈവാർഡിൽ വ�ു െതാഴില ്

െച�ാറു�്.ഈവാർഡിൽകഴി�ആറ് മാസ�ിനു�ിൽ നട�ിലാ�ിയി���

2�പവൃ�ികെളസംബ�ി� വിശദവിവര�ൾപ�ികയിൽ േചർ�ിരി�ു�ു.
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പ�തിയുെട നട�ി�് തലസംവിധാന�ൾ

െതാഴിലുറ�് �പവർ�ന�ൾ നട�ിലാ�ു�തിനായി വാർഡ് തല�ിലു� െതാഴിലാളികള�ം

േമ��മാരും കൂടാെത �ഗാമപ�ായ�ിെ� ഓഫീസിെല െതാഴിലുറ�� വിഭാഗ�ിെല

ജീവന�ാരായ ഒരുഅെ�കഡി�ഡ്എ�ിനീയറും (�ശീമതിഅനുഷ)ഓവർസിയറും (�ശീ.നിഖിൽ)

ര�്  ഡി.ഇ.ഒ /അ�ൗ���മാരും (�ശീമതി വസ�,�ശീമതി േശ�ത) ഇതുകൂടാെത വാർഡ്

തല�ിൽ �പവർ�ന�ള�െട േമൽേനാ�ം വഹി�ു�തിനായി വാർഡ് െമ�ർ �ശീ.അഷ്റഫ്

വാർഡിെല 7 അംഗ�ലു� വിജിലൻസ് ആൻഡ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ി അംഗ�ള് 
എ�ിവരുമു�്.

�പവൃ�ിെയസംബ�ി� വിവര�ള ്

1. െചറുകിട കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�് ജലസംര�ണം(IF/350512)

2. ൈലഫ് നീലി െപരു�ാട് പറ�ിൽ (IF/37625)

7 രജിസ്റര പരിേശാധനസംബ�ി�്.

 െതാഴില ് കാര്ഡ് രജിസ്ററില ് 2018- 2019സാ��ികവര്ഷം വെര െതാഴിലിനു

അേപ�ി�വരുെട വിവര�ള് േരഖെ�ടു�ിയി���്.

 .െതാഴില ് കാര്ഡ് വിതരണ രജിസ്റര് പരിേശാധി�േ�ാള് 2018-ല ് 22 േപര് �്

െതാഴില ് കാര്ഡ് നല ് കി�ിയതായി കാണാന് കഴി� .ു .

 വര്�് രജിസ്റര് പരിേശാധി�േ�ാള് നാലാംവാർഡ് െചറുകിട കര്ഷകരുെട ഭൂമിയിൽ

മ�് ജലസംര�ണം,ൈലഫ് ഭവന നിർ�ാണംഎ�ീ �പവര്�ികള�െട വിവര�ള്

േരഖെ�ടു�ിയി���്.

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

 പരാതി രജിസ്ററില ് 2018-19സാ��ികവര് ഷ�ില ് ഒരു പരാതിയുംഅതിനു

പ�ായ�ില ് നി�ും നല ് കിയ മറുപടിയും േരഖെ�ടു�ിയി���്.

 െമ�ീരിയല ് രജിസ്ററില ് 2018-19സാ��ികവര് ഷെ�വാര് ഡില ് െചയ്ത 5

െമ�ീരിയല ് �പവര് �ികള�െട സാധനഘടക�ള�െട വിവര�ള് േരഖെ�ടു�ിയി���്.
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 െതാഴിലുറ�് വിഭാഗ�ിനായി �പേത�കം �ഗാമസഭ െരജിസ്െറര് സൂ�ി�ി�ി�.െതാഴിലുറ�്
�ഗാമസഭകള�െട വിവര�ള് പ�ായ�ിെല �ഗാമസഭ െരജിസ്െറരിലാണ്എഴുതി
സൂ�ിയ്�ാരു�ത്എ�ാണ് െതാഴിലുറ�� ഉേദ�ാഗ�രില ് നി�ും അറിയാന് 
സാധി�ത്.

പ�ായ�ില ് പരിേശാധി� ,�ഗാമസഭ ,�ിരആസ്തി രജി�രുകള�ം കാലാനുസ്ര്തമായി

പുതു�ിയി�ി�.

വര്�് ഫയലുകള ്

2 �പവർ�ികള�െട വര്�് ഫയല ് പരിേശാധി�േ�ാള് , Annual Master Circularഅ��ായം -7

�പകാരം ഒരു വര്�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരിേ�� 22 – േരഖകളില ് 2 �പവര്�ികളിലും േരഖകള് 

11കാണാന് കഴി� .ു

ഫയലില ് ലഭ�മ�ാ� േരഖകള് 

െച� ്ലി�്,ആ�ന് �ാന് ,െതാഴിലിനു�അേപ� ,�പവര്�ി അനുവദി��െകാ�ു�

സാ��പ�തം ,എഫ് ടി ഒ,ൈസ�്ഡയറിസാധന�ള് �് െട�ര് വിളി�തിെ�
വിവര�ള് ,െട�ര് അംഗീകരി�� െകാ�ു� ഭരണസമിതി തീരുമാന�ിെ�

വിവര�ള് ,,േറായല ് �ി,ജിേയാ ടാഗു� േഫാേ�ാകള് , േസാഷ�ല ് ഓഡി� ്റിേ�ാര്�ിന്െ�

േകാ�ി

കവര് േപജ്.

 പരിേശാധി� 2ഫയലുകളിലും കവര്േപജിെല വിവര�ള് കൃത�മായി എഴുതി സൂ�ി�ി���്.

 കവര് േപജില ് വര് �ിെ� േപര് ,വര്�് േകാഡ്,പ�ായ�് ,�പവൃ�ി�ലം,�പവൃ�ി

ആരംഭി� തീയതി,അവസാനി� തീയതി ,അട�ല ് തുക,യഥാര്�ചിലവ് ,ഓവറ്സീയറുെട

ഒ� ്,എ�ിവകൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയി���്.

 എ�ാല,്�പവൃ�ിയുെട വിഭാഗം,ജിേയാ ടാഗ് സംബ�ി� വിവര�ള് േസാഷ�ല ് ഓഡി� ്

വിവര�ളഎ�ിവകാണുവാന് സാധി�ി�.

െച� ്ലി�് 

പരിേശാധി� 2ഫയലുകളില ് ഒ�ും തെ� െച� ്ലി�് സൂ�ി�ി�ി�.
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ആ�ന�ാന് േകാ�ി

വ�ംകുളം �ഗാമ പ�ായ�ില ് പരിേശാധി� 2ഫയലുകളില ് ഒ�ും തെ�ആ�ന് �ാനിെ�
േകാ�ി സൂ�ി�ി�ി�.

എസ്റിേമ�്

 പരിേശാധി� 2ഫയലുകളിലുംഎസ്റിേമ�് േകാ�ി ഉൾെ�ടു�ിയതായി കാണുവാന് 

സാധി��.

 അബ്സ്�ടക്� ്ഓഫ്എസ്റിേമ�് ,വിശദമായഎസ്റിേമ�് എ�ിവഎ�ാഫയലുകളിലും
ഉള് െ�ടു�ിയി���്.

 െതാഴിലാളി-സാധനഘടക�ള് സംബ�ി� വിവര�ള് ,േറ� ്അനാലിസിസ് ,ലീഡ് & ലിഫ്� ്
വിവര�ള് ,േബാഡിെനസംബ�ി� വിവര�ള് എ�ിവകൃത�മായി േചര് �ി���്.

 വര് � ്എസ്ടിെമടില ് എഇ,ഓവര് സീയര് എ�ിവരുെട ഒ�് ,സീലഎ്�ിവ

േരഖെ�ടുതിയി��്എ�ാൽതി�തി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

സാേ�തികഅനുമതി

 പരിേശാധി� 2ഫയലുകളിലുംസാേ�തികഅനുമതിയുെട േകാ�ി ഉൾെ�ടു�ിയി���്.

 ഭരണാനുമതി ന�ര് ,തീയതി,എസ്റിേമ�് തുക,െതാഴിലാളി-സാധനഘടക�ള് എ�ിവ

കൃത�മായി േരഖെ�ടു�ി എഇ ,ഓവര് സീയര് എ�ിവ ഒ�,്സീല ് എ�ിവ
േരഖെ�ടു�ിയി���്.എ�ാല ് തീയതി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

ഭരണാനുമതി

 പരിേശാധി� ഫയലുകളിെല�ാം(2) ഭരണാനുമതിയുെട പകര്�് സൂ�ി�ി���്..

 ഇതില ് ഭരണാനുമതി ന�ര് ,തീയതി എ�ിവകൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയി���്.

 പ�ായ�് െസ�ക�റി ഒ�് ,സീല ് എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���്.

മസ്ടര് േറാള് 

 പരിേശാധി� 2ഫയലുകളിലുംഅവിദഗ്ധ,-വിദഗ്ധ െതാഴിലാളികള�െട മസ്ടര് േറാള�കള് 
സൂ�ി�ി���്.

 ബിഡിഒ,െസ�ക�റി,മസ്ടര് േറാള് പരിേശാധി� ഉേദ�ാഗ�ന് ,േമററ് എ�ിവരുെട

ഒ�് ,സീല ് എ�ിവ ഉള് െ�ടു�ിയി���്.



8

 മസ്ടര് േറാള�കളില ് എംബു� ്ന�ര് ,�പവര് �ി െചയ്ത തീയതി എ�ിവ
േരഖെ�ടു�ിയി���്.

 െതാഴിലാളികള�െട ഹാജര് വിവര�ള് ,ഒ�,്ഒരു ദിവസെ�േവതനം,ആെക േവതനം,

ആയുധ�ള് മൂര് �കൂ���തിനു�വാടകഎ�ിവകൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയി���്.

 െസ�ക�റി,ബിഡി ഒഎ�ിവര് ഒ�ിേനാെടാ�ം തീയതി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

േവജ് ലി�്

 ഫയലുകളില ് എംഐഎസ്ഇല ് നി�ും ഉ� േവജ് ലി�്ആണ്സൂ�ി�ി���ത്.

 ഭവന നിര് �ാണ �പവര്�ിയുെട�ിയുെട ഫയലിൽ േവജ് ലി�് സൂ�ി�ി�ി�

 അവിദഗ്ധ,വിദഗ്�/അര് �വിദഗ്ദ െതാഴിലാളികള�െട േവജ് ലി��കള് �പേത�കം
സൂ�ി�ി���്.

എഫ്.ടി.ഒ

2ഫയലുകളിലും മസ്ടര് േറാളിേനാട് േചര് �്എഫ് ടി ഒ യുെട ന�ര് േരഖെ�ടു�ുക
മാ�തമാണ് െചയ്തിരിയ്�ു�ത്.

ഡിമാന് ഡ് േഫാം

വ�ംകുളം �ഗാമ പ�ായ�ില ് പരിേശാധി� 2ഫയലുകളില് . 1ഫയലിൽ (െചറുകിട കർഷകരുെട

ഭൂമിയിൽ മ മ�,്ജലസംര�ണ �പവൃ�ന�ൾ) െതാഴിൽആവശ�െ��� െകാ�ു�

െതാഴിലാളികള�െടഅേപ�സൂ�ി�ി���്

വര്�് അെലാേ�ഷന് േഫാം

പരിേശാധി� 2ഫയലുകളില ് ഒ�ും തെ� െതാഴിലാളികള�െട െതാഴിലിനു�അേപ�സ�ീകരി��

�പവര്�ി അഗീകരി�� െകാ�ു� േഫാം ഉള് െ�ടു�ിയി�ി�.

മസ്റര് േറാള് മൂവ്െമ� ്�ിപ്
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 വ�ംകുളം �ഗാമ പ�ായ�ിെല പരിേശാധി� 2വര്�് ഫയലുകളില 1ഫയലിൽഅതിൽ

മാ�തമാണ് മസ്റര് േറാള് മൂവ്െമ� ്�ിപ് സൂ�ി�ി���ത്.

 ഇതില ് മസ്ടര് േറാള് ന�ര് ,ആരംഭി� തീയതി,അവസാനി� തീയതി,എംഐഎസില ്
അളവ് വിവര�ള് േരഖ�്ടു�ിയതീയതി ,എഫ് ടി ഒ ഫ�്സിേ��റി,െസ��  ്സിേ��റി
തീയതികള് േരഖെ�ടു�ിയി���്..

െമ�ീരിയല ് സംബ�ി� വിവര�ള് 

 െമ�ീരിയിൽ േലാഡ് െചയ്ത േമടീരിയല ് ബി�്സൂ�ി�ി���്.

 എ�ാല ് സാധനഘടക�ള് �ു െകാേ�ഷന് വിളി�തിെ� േരഖകള് ,കംപാര�ീവ്

സ്േറ�്െമ�റ് ്,പര് േ�സ് ഓര്ഡര് എ�ിവെയാ�ും തെ�ഫയലുകളില ് കാണുവാന് 
സാധി�ി�.

 േബാര്ഡിന് െറബി��കള് ഫയലില ് സൂ�ി�ി�ി�.

സംേയാജിത �പവൃ�ികെളസംബ�ി� വിവര�ള് 

ഭവന നിര്മാണ �പവൃ�ിയു/െട ഫയലിൽ  വിേ�ജ് എക്സ്െറന്ഷന് ഓഫീസ റുെട സാ��പ�തം

േചര് �ി���്.

�പവൃ�ി പൂര് �ീകരണസാ��പ�തം

പരിേശാധി� ഫയലുകളില ് ഒ�ും തെ� �പവര്�ി പൂര്�ീകരണസാ�� പ�തം ഉള് 
െ�ടു�ിയി�ി�.

എംബു� ്

േപര്,എംബു� ്ന�ര് ,േപജ് ന�ര് ,ഓവര് സീയര് ,അെ�കഡി�് എന് ജിനീയര് 
എ�ിവരുെട ഒ�,്സീല ് ,തീയതി എനിവ േരഖെ�ടു�ിയി���്.

 എംബു� ്െസെ�ക�റി സര്�ിൈഫ െചയ്തു ഒ�,്സീല ് എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���്.

 �പീ െമഷര് െമ� ് ,എഎസ് ,ടിഎസ് ന�ർ ,മാസ്റര് േറാള് ന�ര് എ�ിവ

ഇേരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

 അട�ല ് തുക,യഥാര് �െചലവ്എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���്.
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േഫാേ�ാ�ഗാഫ് 

 പരിേശാധി� 1ഫയലിൽ(IF/ 376251)മാ�തമാണ്�പവൃ�ിയുെട വിവിധഘ��ളിലു�

േഫാേ�ാ�ഗാഫ് കാണുവാന് സാധി�ത്.

 AMC �പകാരം ഒരു �പവര് �ിയുെട 3ഘ��ളിലു� േഫാേ�ാ�ഗാഫ് ഫയലില ്
ഉള്െ�ടുെത�ാതു�്.

ജിേയാ ടാ�്ഡ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ് 

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

ൈസ�്ഡയറി

പരിേശാധി� ഫയലുകളിേലാ�ും തെ� ൈസ�് ഡയറി ഉള് െ�ടു�ിയി�ി� ..

കെ��ലുകള ്

 പരിേശാധി� 2ഫയലുകളില ് എഎംസി �പകാരമു�കവര് േപജ്,സാേ�തിക
അനുമതി,ഭരണഅനുമതി,എസ്റിേമ�,്മസ്ടര് േറാള്,േവജ് ലി�്,സംേയാജിത പ�തിെയ

സംബ�ി� വിവര�ള് ,എംബു�,് െതാഴിലിനു�അേപ�,അഡ്മിനിസ്േ�ട�ീവ്

സാങ്ഷൻ ,എഫ് ടിഓ,�ീ േരഖകള് കാണുവാന് സാധി��.എ�ാല ് െച� ്

ലി�്,ആ�ന് �ാൻ,�പവര് �ിഅനുവദി�� െകാ�ു�സാ��പ�തം ,,ൈസ�്

ഡയറിസാധന�ള് �് േക�ാെ�ഷന് വിളി�തിെ� വിവര�ള് ,െട�ര് 
അംഗീകരി�� െകാ�ു� ഭരണസമിതി തീരുമാന�ിെ�വിവര�ള് ,േറായല ് �ി,
ജിേയാ ടാെ�ട്ദ് േഫാെ�ാ�ഗാഫ് , േസാഷ�ല ് ഓഡി� ്റിേ�ാര് �ിന് െറ േകാ�ി,�പവര്�ി
പൂര്�ീകരണസാ�� പ�തം എ�ീ േരഖകള് കാണുവാന് സാധി�ി�ി�.

 െചറുകിട കര് ഷകരുെട ഭൂമിയില ് മ�് ജലസംര�ണം (IF/350512))എ� �പവര് 
�ിയില ് �പവര് �ി നട��ല�ള�െട വിവര�ള് കൃത�മായി
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.ഇത് മൂലംഫീല ് ഡ് പരിേശാധനസമയ�് �പവര് �ി�ല�ള്

കെ��ു�തിനു വളെരയധികം ബു�ിമു��കള് േനരിേട�ി വ�ു.

 ഭൂവികസനം േപാലു� �പവര് �ികളില ് ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട വിവര�ള് ,െചയ്ത

�പവര് �ിയുെടഅളവ് വിവര�ള് എ�ിവഫയലുകളില ് സൂ�ിയ്�ു�ത്
പി�ീടു�ഓഡി� ് �പവൃ�ികളില ് �പവര്�ി െചയ്ത�ലം മന�ിലാ�ു�തിനും

അളവുകള് േരഖെ�ടുതു�തിനും സഹായകരമാവും.
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 സി�ിസന് ഇന് േഫാര് േമഷന് േബാര്ഡിെ�ബി�്ഫയലുകളില ് ഒ�ും തെ�
സൂ�ി�ി�ി�.

 പരിേശാധി� ഫയലുകളില ് ഒ�ും തെ�ൈസ�്ഡയറി ഉള്െ�ടു�ിയി�ി�.അതിനാല്
തെ� �പവൃ�ി�ല െസൗകര��ള് ,സ�ര്ശകരുെട വിവര�ള് ,വിജിെലന്സ്ആന്

 ഡ് േമാനിടരിംഗ് ക�ി�ിഅംഗ�ള�െട വിവര�ള് ഇവെയാ�ും തെ�വര് � ്
ഫയലില ് നി�് ലഭ�മായി�ി�.

CIB െയകുറി���വിവര�ള ്

 പ�തിയുെട നട�ി�ിന് െറസുതാര�ത ഉറ� ്വരു�ു�തിന് േവ�ി െതാഴിലുറ�ില ്
�ാപി�ാറു�സി�ിസണ ് ഇന് ഫര് േമഷന് േബാര് ഡ് എ�ാ�ല�ളിലും

കാണാന് കഴി�ി�.

 പരിേശാധി� 2 �പവർ�ികളിൽ െചറുകിട കര് ഷകരുെട ഭൂമിയില ് മ�് ജല

സംര�ണം (IF/350512)�പവൃ�ി�ല�ളിൽസി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്

കാണാൻകഴി� .ു

 വാര് ഷിക മാ�ര് സര് �ുലര് അ��ായം 10.6,11.7,13 ,െതാഴിലുറ�്

നിയമ�ിെല െഷഡ��ള് 2 ചാപ്�ര് 22.4എ�ിവ �പകാരം �പവൃ�ി�ല�്

സി�ിസണ ് ഇന് ഫര് േമഷന് േബാര് ഡ് നിര് ബ�മായും�ാപിയ്�ണംഎ�്

പറയു�ു.

അവകാശ നിേഷധ�ള ്

 െതാഴിൽ�ലെ�സൗകര��ൾ

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

നൽകാൻ ഉ�സംവിധാനമായഫ�്എയ്ഡ് േബാക്സ് �പവര് �ി�ല�്കാണാൻകഴി�ി�.

ര�ു വര്ഷേ�ാളമായി �പവര്�ി �ല�് �പഥമ ശു�ശൂഷയ്�് ആവശ�മായ മരു�ുകള് 

ലഭ�മായി�ി�എ�ാണ് െതാഴിലാളികളില ് നി�ും അറിയാന് സാധി��.

േവനല്�ാല�് തണല ് നല്കു�തിനു� ടാര്േ�ാളിന് ഷീ�,്മ�ിലും െചളിയിലും

പണിെയടു�ു�തിനുആവശ�മായബൂട്സ് ,െ�ൗസ് എ�ിവയും ലഭ�മായി�ി�.

എസ് സി- ബി പി എല ് �പവര്�ി നട�ുെകാ�ിരിയ്�ു� �പവര്�ി �ല�് സ�ര്സനം
നട�ിയേ�ാള് യാെതാരു വിധ�ിലു� സുര�ാ ഉപകരണ�ള�ം ഇ�ാെത െചളിയിലും മ�ിലും
പണി െച��� െതാഴിലാളികെളയാണ് കാണുവാന് സാധി�ത്.നന� മ�ില ് പണി െച���ത്
മൂലം കാലില ് മുറിവുകള് ഉ�ായി,െചാറി�ില ് േപാലു� പല വിധ�ിലു�
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ആേരാഗ��പശ്ന�ള�ംഅനുഭവെ�ടു�ു�്എ�് െതാഴിലാളികൾഅഭി�പായെ���.

ഇ�ര�ിലു� സാഹചര��ളില ് ഉപേയാഗിയ്�ാന് ആവശ�മായ സുര�ാ ഉപകരണ�ള് 
�് പല തവണ ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�േരാട് അേപ�ി�ിരുെ�ന്കിലും ഇതുവെരയും ഒരു

തര�ിലു�നടപടികള�ം സ�ീകരി�ി�ിെ��് െതാഴിലാളികള് 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�ിന് െറ ലംഘനമാണ് ഇത് സൂചി�ി�ു�ത്

.

വിജിലന്സ് & േമാണി�റിംഗ് ക��ി

വാര് ഡില ് ഏഴു അംഗ�ള് ഉള് െ�ടു� ഒരു വിജിലന് സ് ആന് ഡ് േമാനിറ്�രിംഗ് ക�ി�ി
ആണു�ത്.വാര് ഡ് െമ�ര് ,പാടേശഖര സമിതി അംഗ�ള് ,െതാഴിലാളികള് എ�ിവര് ഈ
ക�ിററിയില ് ഉള് െ�ടു�ു.പ�തി ആരംഭ മീ�ിംഗില ് ഇവര് പെ�ടു�ാറു�് എ�ും �പവൃ�ി
�ല�് പരിേശാധന നട�ാറു�് എ�ും അറിയാന് സാധി��. പരിേശാധി� 2 ഫയലുകളിലും

ൈസ�് ഡയറി ഉള്െ�ടു�ാ�തിനാല ് തെ� വിജിലന് സ് & േമാണി�റിംഗ് ക��ിയിെല

അംഗ�ള�െട വിവര�ള് െതാഴിലാളികളില ് നി�ുമാണ് മന�ിലാ�ാന് സാധി�ത്.

പരാതി പരിഹാരസംവിധാനം

െതാഴിലുറ�്പ�തിയുമായി ബ�െ��� ഇ�ര�ിലു�ാകു� പരാതികള് 

േരഖെ�ടു�ു�തിനായി പ�ായ�ില ് പരാതി രജി�ര് സൂ�ി�ി���്.ഇേതാെടാ�ം

ഏെതാരാള് �ും ഇത് സംബ�ി� പരാതികള് േരഖെ�ടു�ു�തിന് േദശീയ തല�ിലും

സം�ാനതല�ിലും േടാള് �ഫീ ന�ര് (1800 425 1004 )ലഭ�മാ�ിയി���്.

നിരീ�ണ�ള ്

 േമ�്മാെരസംബ�ി���നിരീ�ണ�ള് 

 പ�തിയുെട നട�ി�ിന് േമൽേനാ�ം വഹി�ു� േമ�് ഷീബ വളെരയധികം കഴിവു�

ഒരാളാണ് എ�ാണ് 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 വികസനസമീപനം എ�ിവയില ്
േമ�്മാര് � ് �പാഥമികമായ പരി�ാനം ഉ�ാവു�ത് വാര് ഡിെന
സംബ�ി�ിടേ�ാളം ഏെറ ഗുണകരമായിരി�ും.
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 െതാഴില ് കാര്ഡ് പരിേശാധന െതാഴിലാളികള�മായി സംസാരി�തില ് നി�ും മന�ിലാ�ിയ

വസ്തുതകള് 

 വാര്ഡിെല െതാഴിലാളികെള േനരില ് ക�ുഅവരുെട െതാഴില ് കാര്ഡുംഅവരുെട
ബാ�് പാ�്ബു�ും പരിേശാധന� ്വിേധയമാ�ിയിരു�ു.ഇതില ് നി�ും
മന�ിലാ�ാന് കഴി�തനുസരി�് െതാഴില ് കാര് ഡ് െതാഴിലാളികള് 
തെ�യാണ്സൂ�ിയ്�ു�ത് .ഇത്ഏെറഅഭിനനദ് നാര് ഹാമായമായ ഒരു കാര�മാണ്

മാ�തമ� കുറ�� മാസ�ളായി കൂലി ലഭി�ി�ിെ��ും അറിയാൻകഴി� .ു

 െതാഴില ് കാര് ഡുകളില ് െതാഴിലാളികള�െട ഹാജര് വിവര�ള് ,മസ്െറര് 
േറാള് ന�ര് എ�ിവകൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയി���്.

 കൂലി ലഭി�ു�ബാ�്അെ�ൗ�ിന് െറ പാസ്ബു�് കൃത�മായി
േരഖെ�ടു�ാ�തിനാല ് െതാഴിലാളികള് � ്ലഭി� േവതന�ിന് െറ കൃത�മായ

കണ�ുകള�ം മന�ിലാ�ാന് കഴി�ി�ി�. േവതനം ലഭ�മാകു�ബാ�ുകളിെല

അെ�ൗ�ിെല തുകഅറിയു�ത്സംബ�ി�് ഉേദ�ാഗ�ന് മാരിൽ നി�ും

ആദ�െമാെ� േമാശം സമീപനം ഉ�ായി��െ��് മന�ിലായി.

 എ�ാല ് വ��ിഗത ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട െതാഴില ് കാര്ഡ് പരിേശാധനയില ്
നി�ും മന�ിലായത് വീടുകളില ് �പവര് �ി െച���തിന് െതാഴില ് കാര് ഡ് നിര്
 ബ�മാണ്എ�നിബ�ന ഉ�തിനാല ് മാ�തമാണ് ഇവര് െതാഴില ് കാര് ഡ്
എടു�ു�ത്എ�ാണ.്�പവര് �ിയില ് ഇവര് പന്കാളികലാകു�ി�.

 പുതിയ െതാഴില ് കാര് ഡ് എടു�ു�തിേലയ്�ു� േഫാേ�ായ്�്ആവശ�മായ
െചലവ്സ��ം ക�ില ് നി�ുമാണ് െതാഴിലാളികള് എട�ിരിയ്�ു�ത്.ഇ�ര�ില്

 ഒരു െതാഴിലാളിയ്�് നൂറു രൂപേയാളം െചലവ് വ�തായി �ശ�യില ്
െപ�ി���്.െതാഴില ് സംബ�ി���യാെതാരു െചലവുകള് �് െതാഴിലാളികള് 
കാശു മുടേ��തിെ��ു െതാഴിലുറ�് നിയമംഅനുശാസിയ്�ു�ു�്.

 �പവൃ�ികള�െടെതരെ�ടു�്  നട�ിലാ�ല ് സംബ�ി���നിരീ�ണ�ൾ

 െതാഴില ് ലഭിയ്�ാന് കാല താമസം ഉ�ാവാറിെ��ും അേപ�ി�� 15

ദിവസ�ിനു�ില ് െതാഴില ് ലഭ�മാവാറു�് എ�ും െതാഴിലാളികള് 
അഭി�പായെ���.

 ഓേരാ പുതിയ �പവൃ�ി ആരംഭിയ്�ുംേ�ാഴും ആ ദിവസം രാവിെല വി എം സി

അംഗ�ള�െട േനതൃത��ില ് പ�തി ആരംഭ മീ�ിംഗ് നട�ാറു�് എ�ും

�പേദശ�ിനു ആവശ�മായ �പവൃ�ികള് െതരെ�ടു�ു�തില ് െതാഴിലാളി

�പാതിനിധ�ം ഉ�ാവാറുെ��ും അറിയാന് കഴി� .ുഇത് മാതൃകാപരമായ ഒരു

കാര�മാണ.്
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 പ�ായ�ില ് നി�് ലഭ�മാ�ിയ പണിയായുധ�ള�ം െതാഴിലാളികള് െകാ�്

വരു� പണിയായുധ�ള�ം�പവൃ�ി �ല�് ഉപേയാഗിയ്�ു�ു�്.െതാഴിലാളികള്

െകാ�് വരു�ആയുധ�ള് �് 5 രൂപ നിര�ില ് അവര് �് ആയുധം മൂര് �
കൂ���തിനു�വാടക ലഭിയ്�ു�ുെ��ും മന�ിലാ�ാന് സാധി��.

 വാര് ഡിെല ഓഡി�ിംഗ് �പ�കിയയ്�് വിേധയമാ�ിയ �പവര് �ികളില ്

അധികവും വ��ിഗത ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട വീടുകളിൽ നട�ിലാ�ു�

�പവര്�ികള് ആണ.്

 വ��ിഗത ആസ്തികള് സൃഷ്ടി�ു�തിന് േവ�ിയു� �പവര് �ന�ളില ്
ഗുണേഭാ�ാ�െള െതരെ�ടു�ുേ�ാള് ദുര് ബല വിഭാഗ�ള് � ്ഉയര് �
പരിഗണനനല ് കിയതായി കാണാന് കഴിയു�ു�്.ഇതും ന� �പവണതയാണ.്

 Life നീലി െപരു�ാടു പറ�ിൽ ( | F/376251) �പവൃ�ി�ലംസ�ർശി�േ�ാൾ മൂ�്

ഘ��ളിലായി പണി പൂർ�ികരി�തായി കാണാൻസാധി��.

 പ�തി�പവര്�ന�ള് സംബ�ി� �ല പരിേശാധനയില ് മന�ിലാ�ാന് കഴി�

കാര��ള് .

 വ��ിഗത ഗുണേഭാ��ള�െട �പവൃ�ി �ല�ളിൽ െപാതുേവ ഉയര്�

ഗുണനിലവാരം കാണാന് കഴി� .ു

 ൈലഫ് ഭവന നിര്�ാണം -നീലി െപരു�ാട്പറ�ിൽ എ� �പവര്�ിയില ്

മൂ�ുഘ��ള�െട വെര പണി പൂര് �ീകരി�തായി �പവൃ�ി �ല പരിേശാധനയില്

മന�ിലാ�ുവാന് സാധി��.എ�ാല ് ഗുണേഭാ�ാവിന് കിേ�� 90 ദിവസെ�

േവതനം കി�ിയതായി കാണാൻകഴി�ി�.

 െചറുകിട നാമമാ�ത കര്ഷകരുെട ഭൂമിയില ് മ�് ജല സംര�ണം, (IF/350512)

�പവര് �ി നട�ി��� വീടുകളിെല ഗുണേഭാ�ാ�െള�ാം െതാഴില ് കാര്ഡ്

ഉ�വരും എപിഎല് കാര്ഡ് ഉടമകള�മാണ് (അനുബ�ം1).െതാഴിലാളികേളാട്

സംസാരി�തില ് നി�ും മന�ിലാകാന് സാധി�ത് എസ്ടിെമ� ് �പകാരം 400

മഴ�ുഴികള�ം 400 േവ�് /പ��റി കുഴികള�ം150 മ�ി�കള�ം ഉ��പവര്�ിയില ്
എ� വ��ിയുെട വീ�ില ് മാ�തമാണ് 2 മണ് തി� നിര് �ാണ �പവര് �ി
കാണുവാന് സാധി�ത്. 9 ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട വീടുകളില ് പരിേശാധന
നട�ിയതില ് നി�ും 5 മഴ�ുഴികള് 100 േവ�് കുഴികള് എ�ിവ മാ�തമാണ്

എ�ിതി�െ�ടു�ാനായി സാധി�ത്.പല കുഴികള�ം വാഴ,േചന മ�� പ��റികള് 
എ�ിവ വ�തായും,മഴയ�് മ�് വീണു തൂര് �ു േപായതായും,കാട് പിടി��ം ഉ�
അവസ്തയിലായതിനാല ് എ�ി തി�െ�ടു�ാനും അളവുകള് 
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േരഖെ�ടു�ാനും.വളെരയധികം ബു�ിമു��കള് േനരി��.

 ഓഫീസിെല �പസ്തുത �പവൃ�ിയുെട വര് � ് ഫയല ് പരിേശാധി�േ�ാള് 
വ��ിഗത ഗുണേഭാ�ാ�െള തിരി�റിയാനു� യാെതാരുവിധ േരഖകള�ം കാണാനും

കഴി�ി�. എ�ിേമ� ് �പകാരമു� �പവൃ�ികള� നട�ിരി�ു�ത് എ�തിനാല ്
�പവൃ�ികള�െട അളവുകള് പരിേശാധി�ാനും കഴിയാ� അവ�യാണ്

നിലവിലു�ത്..

 ഇ�ര�ില ് സ�കാര�വ��ികള�െട ഭുമിയില ് �പവര് �ികള് നട�ുേ�ാള് 
ഉടമ�രും കൂടി പണി�ിറ�ണം എ�് നിയമമുെ��ിലും പലയിട�ും ഇത്

സംഭവി�ു�ി�.

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

എ�ിേമ�ില ് പറയും �പകാരമ� പല �പവര് �ികള�ം നട�ി���ത്.െചറുകിടകിട കര് ഷകരുെട
ഭൂമിയില ് മ�് ജല സംര�ണം (IF/350841) �പവര് �ിയില ് ഭുവുടമയുെട ആവശ��പകാരം

ആവശ�മായ �പവര് �ികള് െചയ്തു െകാടു�ു� രീതിയാണ ്നട�ിരിയ്�ു�ത്.അതിനാല ്
�പവര് �ികള് �് ഉയര് � ഗുണനിലവാരം കാണാന് കഴിയു�ു�്.ഇതിനു േവ�ി

െതാഴിലാളികള് കഠിനാധ�ാനം െച���തും കാണാന് കഴി� .ുഎ�ിേമ�ില ് പറയും �പകാരം

ഉറ��� മ�് കുഴിെ�ടു�ു� �പവര് �ി�് പകരം ക�ിയു� െവ�് ക� ് കു�ിെ�ാ�ി�്
കുഴിയു�ാ�ു� െതാഴിലാളികെളയാണ്കാണാന് കഴി�ത്.

 െമ�ീരിയൽവർ�് സംബ�ി���നിരീ�ണ�ൾ

എ�ാ വർ�ുകളിലും സാധന ഖടകം എ�ിേമ�് �പകാരം ഉ�്.എ�ാൽ േ�പാക��ർെമ�  ്ക��ികെള
ഒരു ഫയലിൽ േപാലും കാണാൻ കഴി�ി�.സാധന ഘടക�ള് �ു േക�ാെ�ഷന് വിളി�തിെ�യും
െട�ര് അനുവദി�� െകാ�ു� പ�ായ�് ഭരണ സമിതിയുെട തീരുമാന�ിെ� േരഖകള് 
എ�ിവ വര് � ്ഫയലില ് കാണുവാന് സാധി�ി�.

 സംേയാജിത പ�തികൾസംബ�ി� നിരീ�ണ�ൾ

േരഖകൾ �പകാരം സംേയാജിത പ�തികൾ േസാഷ�ൽ ഓഡി�് കാലയളവിൽ വിരളമാേയ

കാണുകയു�ായി����.

 േസാഷ�ൽഓഡി�് യൂണി�ിെ�അഭി�പായ�ൾ/നിരീ�ണ�ൾ

പല �പേദശ��ളിലും ജല�ാമം വളെര രൂ�മായിഅനുഭവെ�ടു� ഒരു വാര് ഡ് ആണ്
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േചക�ൂർ .കിണറുകള�െട നിര് �ാണം,കിണര് റീചാര് ജിംഗ,്കുള�ള�െട നിര് 

�ാണം ,പര�രാഗതജലേ�സാത��കള�െട സംര�ണ �പവര് �ന�ള് എ�ീ �പവര് �ികള്

നട�ിലാ�ു�ത് വഴി ജല�ാമം ഒരു പരിധി വെര കുറയ്�ാവു�താണ.്,ൈജവ േവലി നിര് 

�ാണം,കളി�ലനിര് �ാണം ,െപാതുആസ്തികള�െട നിര് �ാണ �പവൃ�ികള് എ�ീ �പവര് 
�ികള�ം ഇവെട നട�ിലാ�വു�താണ.്

ഓഡി�് ടീം

1. �ശുതി. പി (വിആർ പി െപാ�ാനി േ�ാ�് )

2. ആതിര. െക.സി(വിആർ പി െപാ�ാനി േ�ാ�് )

3. സ�ാതി.െക.െക (വിആർ പി കു�ി��റം േ�ാ�് )

അനുബ�ം1
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�പവൃ�ി�ല�്ആവശ�മായ െസൗകര��ള് ഒരു�ു�തിന് േവ�ിയു� െതാ
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ഴിലാളികള�െടഅേപ�

15/10/2019 െചാ� ,2 PM
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േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ ന�നൻകാള�് വള�ിൽഎ�വ��ിയുെട വീ�ിൽ െവ�്

സംഘടി�ി�ിരു� .ുഓവർസിയർ നിഖിൽ ,വാർഡ് െമ�ർഅഷ്റഫ്,ബി.ആർ.പിഅ�ു,

വി.ആർപിമാരായ �ശുതി,ആതിര,സ�ാതി,എഡിഎസ് കാർ��ായനി, േമ�് ഷീബ

െതാഴിലാളികൾഎ�ിവർ പെ�ടു�ു.

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ തീരുമാന�ൾ

 �ൗസ്,ബൂ�് ,ടാർേപാളിൻഷീ�് ,ഫ�്എയ്ഡ്എ�ിവയുെടഅപര�ാപ്തത

പരിഹരി�ാൻ പ�ായ�ിെലഎ�ാ വാർഡുകളിെലയും േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�്

പ�ായ�് െസ�ക�റി മു�ിൽഹാജരാ�ിഅതിനുേവ�പരിഹാരം

കാണാെമ�(്അഡ്മിൻഫ�)്ഓവർസിയർ േരഖെ�ടു�ി.

 ജനകീയഎ�ിേമ�് െതാഴിലാളികൾ�ും മന�ിലാവു� രീതിയിൽ മലയാള�ിൽ

�പസി�ീകരി�ണെമ�്ആവിശ�െ���.

 കാര��മമായ വി എംസി ക�ി�ി രൂപീകരി�ാൻശുപാർശ െചയ്തു.

 െതാഴിലാളികേളാടു�ബാ�് ജീവന�ാരുെട േമാശം സമീപനം ഉ�ാവാതിരി�ാൻ

�ശമി�ാെമ�ുംവാർഡ് െമ�ർഅഭി�പായെ���.


