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വ�ംകുളം �ഗാമപ�ായ�്

അ�ാം വാർഡ് (േപാ��ർ) േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�്.

( 2018-2019സാ��ികവർഷ�ിൽ 2018 ഒക്േടാബർ 1 മുതൽ 2019 മാർ�് 11 വെര
നട�ി��� �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:അ�ാം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�ിെ�അ�ാം

വാർഡിൽ 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.്കൂടുതൽ
ചർ�കൾ�ുംവിലയിരു�ലിനും �ഗാമസഭയുെടഅംഗീകാര�ിനുമായി �ഗാമസഭയുെട

മു�ിൽസമർ�ി�ു� .ു
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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 പുരുഷൻമാരുമാണ.്ആെക
19വാർഡുകളാണ് �ഗാമപ�ായ�ിൽ ഉ�ത്.ഇതില ് 5-ആം വാർഡായ േപാ��രാണ്

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

ജനവാസേക���ളായ ഉയർ� �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
അംഗൻവാടികള് ,മ�ദ�, സ്�ൂൾ, േപാ�് ഓഫീസ് എ�ീ �ാപന�ള് 
�പവർ�ിയ്�ു�ു�് .

രീതി ശാസ്�തം

വ�ംകുളം �ഗാമ പ�ായ�ിെലഅ�ാംവാർഡിെല(േപാ��ർ) േസാഷ�ൽഓഡി�് �പ�കിയയുെട
ഭാഗമായി നട�ിയ �പവര് �ന�ള് : 2019ജൂലായ് 2 മുതൽ 11വെരയാണ് േപാ��ർ
വാർഡിൽ േസാഷ�ൽഓഡി�ിെ� ഭാഗമായു�വിശദമായഫയൽപരിേശാധനയും ഫീൽഡ് തല

പരിേശാധനകള�ം നട�ു�ത്.2018 ഒക്േടാബർ ഒ�ിനു േശഷം നട�ി��� �പവർ�ികൾ
മാ�തമാണ് േസാഷ�ൽഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയിരി�ു�ത്.വ�ംകുളം �ഗാമ പ�ായ�്
െസെ�ക�റി, �പസിഡ�് �ശീമതി �ശീജ പാറയ്�ല ് ,,വാര് ഡ് െമ�ര് �ശീമാൻ . രാമച��ൻ
െതാഴിലുറ�് വിഭാഗ�ിെല ഉേദ�ാഗ�ര് എ�ിവെര�ാംതെ� േസാഷ�ല ് ഓഡിററ്
�പ�കിയയ്�് വളെരയധികം സഹായകരമായ നിലപാടാണ്സ�ീകരി�ത്. കൂടാത
െജപിസി ,േ�ാ�് െഡവലപ്െമൻറ് ഓഫീസർ, േജായി�ബ്ി.ഡി.ഒഎ�ീ ഉേദ�ാഗ��ാരുെടയും

പൂര് ണ പി�ുണ േസാഷ�ൽഓഡി�ിന് ഉ�ായിരു�ു.ഫീൽഡ് �പവർ�ന�ൾ�് േമ�്
�ശീമതി.കാർ��ായനിഅവരുെട സമയവും അറിവും അധ�ാനവും സ�േമധയാ നൽകിയി���്.
വ��ിജീവിത�ിെല �പതിസ�ികൾ�ിടയിലും ഇതിനുസമയം കെ��ിയ േമ�ിൻറ്

സമീപനം �പേത�കം സ്മരി�ു�ു.വാർഡ് െമ�ർ �ശീമാൻ.രാമച��ൻഅവരുെട അറിവുകള�ം
സമയവും േസാഷ�ൽഓഡി�ി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�െനവിശദമായ �പവർ�ന�ളാണ് േസാഷ�ൽഓഡി�് �പവർ�ന�ള�െട
ഭാഗമായി നട�ി���ത്.
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െ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�അവകാശം

10. േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ു�തിനു�അവകാശം.

വ�ംകുളം �ഗാമപ�ായ�ിെലഅ�ാംവാർഡിെല െതാഴിലുറ�് പ�തി

േപാ��ർ വാർഡിൽ ആെക 186 െതാഴിലാളികളാണ് െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ േജാലി�ായി

രജി�ർ െച�്തി���ത്. എ�ാൽ ഇതിൽ ആെക 22 െതാഴിലാളികൾ മാ�തമാണ് സജിവമായി
െതാഴിൽ െച���ു��.ഈെതാഴിലാളികെള�ാം 50വയ�ിന് മീെത �പായമു�വരാണ.്

50 വയ�ിന് താെഴ �പായമു� സ്�തീകൾ ഈ െതാഴിലുറ�് െതാഴിൽ െച�ാൻ

താ�രൃമി�ാ�വരും െതാഴിലാളി േവതനം കൂടൂതൽ ഉ� മ�് െതാഴിൽ െച���വരുമാണ.് ഈ
വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ �പായമു�വർ ആയതിനാൽ കൂടൂതൽ അയാസമു� േജാലികൾ

അവർ�് െച�ാൻകഴിയു�ി�.

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

ഒരു അെ�കഡി�ഡ് എ�ിനീയറും (�ശീമതി അനുഷ) ഓവർസിയറും (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 �ശീമാൻ.രാമച��ൻ, വാർഡിെല
7അംഗ�ലു�വിജിലൻസ്ആൻഡ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ിഅംഗ�ള് എ�ിവരുമു�്.

�പവൃ�ിെയസംബ�ി� വിവര�ള ്

 IF/350513 െചറുകിട കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�-്ജലസംര�ണംഘ�ം-1

 RS/345369 IHHL നിർ�ാണം-മുരളി വാരിയ�്പടി

7 രജിസ്റര് പരിേശാധനസംബ�ി�്.
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 െതാഴില ് കാര് ഡ് രജിസ്ററില ് 2018- 2019സാ��ികവർഷം വെര െതാഴിലിനു
അേപ�ി�വരുെട വിവര�ള് േരഖെ�ടു�ിയി���്.

 .െതാഴില ് കാര് ഡ് വിതരണ രജിസ്റര് പരിേശാധി�േ�ാള് 2018-ല ് 35 േപര് �്
െതാഴില ് കാര് ഡ് നല ് കിയതായി കാണാന് കഴി� .ു .

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

 2018-19വർഷ�ിൽപരാതി രജി�റിൽ പരാതികൾ ഒ�ും േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

 െമ�ീരിയല ് രജിസ്ററില ് 2018-19സാ��ികവര് ഷെ�വാര് ഡില ് െചയ്ത 1
െമ�ീരിയല ് �പവര് �ികള�െട സാധനഘടക�ള�െട വിവര�ള് േരഖെ�ടു�ിയി���്.

 െതാഴിലുറ�് വിഭാഗ�ിനായി �പേത�കം �ഗാമസഭ രജി�ർസൂ�ി�ി�ി�.െ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�ി�.

വര ് �് ഫയലുകള ്

2 �പവര് �ികള�െട വര് � ്ഫയല ് പരിേശാധി�േ�ാള് , Annual Master Circularഅ��ായം -7
�പകാരം ഒരു വര് �്ഫയലില ് 22 േരഖകളാണ് േവ�ത്. IF/350513ഫയലിൽ 13 േരഖകള�ം
RS/345369ഫയലിൽ 14േരഖകള�മാണു�ത്.

ഫയലില ് ലഭ�മ�ാ� േരഖകള് ,

െച� ്ലി�്,ആ�ന് �ാന് ,െതാഴിലിനു�അേപ�,�പവര് �ിഅനുവദി��െകാ�ു�
സാ��പ�തം ,എഫ് ടി ഒ,സാധന�ള് �് െട�ര് വിളി�തിെ� വിവര�ള് ,െമ�ിരീയൽ ലി�്,
െട�ര് അംഗീകരി�� െകാ�ു� ഭരണസമിതി തീരുമാന�ിെ�വിവര�ള് ,,േറായല ് �ി,
ജിേയാ ടാഗു� േഫാേ�ാകള് , േസാഷ�ല ് ഓഡി� ്റിേ�ാര് �ിന് െറ േകാ�ി.

കവര് േപജ്

 പരിേശാധി� 2ഫയലുകളിലുംAMC �പകാരമു�കവര് േപജ് കാണുവാന് സാധി��.

 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���്.

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

െച� ്ലി�് 
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 പരിേശാധി� 2 ഫയലുകളിലും െച� ്ലി�് സൂ�ി�ി�ി�.

ആ�ന് �ാന് േകാ�ി

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

എസ്റിേമ�്

 പരിേശാധി� 2ഫയലുകളിലുംഎസ്റിേമ�് േകാ�ി ഉള് െ�ടു�ിയതായി കാണുവാന് 
സാധി��.

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

 വിശദമായഎ�ിേമ�ിൽസിഐബി േബാർഡിന് 3000/-ഉം ഷാർെ�നിംങ് ചാർ�് 5855/-ഉം
െകാടു�ിരി�ു�ു.

 വര് � ്എസ്ടിെമടില ് എഇ,ഓവര് സീയര് എ�ിവരുെട ഒ�് ,സീല ് ,തീയതി എ�ിവ
േരഖെ�ടുതിയി�ി�്.

സാേ�തികഅനുമതി

 പരിേശാധി� ഫയലുകളിലുംസാേ�തികഅനുമതിയുെട േകാ�ി ഉള് െ�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���്.

ഭരണാനുമതി

 പരിേശാധി� 2ഫയലുകളിലും 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�ി�ി���്.

 െചറുകിട കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�-്ജലസംര�ണം �പവർ�ിയുെട മ�്ർ േറാളിൽ
ബിഡിഒ,െസ�ക�റി,മസ്ടര് േറാള് പരിേശാധി� ഉേദ�ാഗ�ന് ,േമററ് എ�ിവരുെട
ഒ�് ,സീല ് എ�ിവ ഉള് െ�ടു�ിയി���്.എ�ാൽതി�തി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

 മസ്ടര് േറാള�കളില ് എംബു�് ന�ര് ,�പവര് �ി െചയ്ത തീയതി എ�ിവ
േരഖെ�ടു�ിയി���്.
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 െതാഴിലാളികള�െട ഹാജര് വിവര�ള് ,ഒ�,്ഒരു ദിവസെ�േവതനം,ആെക േവതനം,
ആയുധ�ള് മൂര് �കൂ���തിനു�വാടകഎ�ിവകൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയി���്.

േവജ് ലി�്

 പരിേശാധി� 2ഫയലുകളില ് എംഐഎസ്ഇല ് നി�ും ഉ� േവജ് ലി�്ആണ്
സൂ�ി�ി���ത്.

 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

െചറുകിട കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�-്ജലസംര�ണം �പവർ�ിയിൽഡിമാൻഡ് േഫാം
ഉൾെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.

വര് � ്അെലാേ�ഷന് േഫാം

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

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

മസ്റര് േറാള് മൂവ്െമ� ്�ിപ്

 െചറുകിട കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�-്ജലസംര�ണംഫയലിൽ മസ്റര് േറാള് മൂവ്െമ� ്
�ിപ് സൂ�ി�ി���്.

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

െമ�ീരിയല ് സംബ�ി� വിവര�ള് 

 IHHL നിർ�ാണം RS/345369ഫയലിൽ െമ�ീരീയൽബി�്സൂ�ി�ി���്.

 തി�തി,ബിൽന�ർ,തുക, േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.

സംേയാജിത �പവൃ�ികെളസംബ�ി� വിവര�ള് 

�പവൃ�ി പൂര് �ീകരണസാ��പ�തം

 െചറുകിട കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�-്ജലസംര�ണം �പവര് �ിയിൽ �പവർ�ി പൂര് 
�ീകരണസാ�� പ�തം ഉള് െ�ടു�ിയി���്.ഇതിൽ �പവർ�ിയുെട േപര് മാ�മു�്.

എംബു� ്
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 പരിേശാധി� 2ഫയലുകളിലും എംബു� ്ഉള് െ�ടു�ിയി���്.

 IF/350513-66/2018-19

 RS/345369-133/2018-19

 എംബു�ില ് �പവൃ�ിയുെട േ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�ര് ,മാസ്റര് േറാള് ന�ര് എ�ിവ

േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

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

 െചറുകിട കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�-്ജലസംര�ണം �പവർ�ിയിൽസിഐബി

േബാർഡിനായി 3000/-രൂപ േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.

േഫാേ�ാ�ഗാഫ് 

 IHHL നിർ�ാണ�ിൽ േഫാേ�ാ ഉൾെ�ടു�ിയി���്.

 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� െചറുകിട കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�-്ജലസംര�ണം(IF/350513)ഫയലിൽൈസ�്
ഡയറി ഉൾെ�ടു�ിയി���് .

കെ��ലുകള ്

 പരിേശാധി� 2ഫയലുകളില ് എഎംസി �പകാരമു�കവര് േപജ്,സാേ�തിക
അനുമതി,ഭരണഅനുമതി,എസ്റിേമ�,്മസ്ടര് േറാള്,േവജ് ലി�് ,ഡിമാൻഡ് േഫാം ,
മസ്ട്ർ േറാൾ മൂവ്െമൻറ് �ി�് , �പവർ�ി പൂർ�ീകരണ
സാ�ൃപ�തം ,സംേയാജിതപ�തിെയസംബ�ി� വിവര�ള് ,എംബു�,്
IHHLനിർ�ാണം േഫാേ�ാ�ഗാഫ് ,ൈസ�്ഡയറി( IF/350513)എ�ീ േരഖകള് കാണുവാന്
 സാധി��.എ�ാല ് െച� ്ലി�്,ആ�ന് �ാന് ,�പവര് �ിഅനുവദി��
െകാ�ു�സാ��പ�തം ,എഫ് ടി ഒ,സാധന�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�ി,എ�ീ േരഖകള് കാണുവാന് സാധി�ി�ി�.
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 മ�ര് േറാള�കളില ് എംബു�ിെ� ന�രുകള് േരഖെ�ടു�ിയാതായും കാണാന് 
കഴി�ി���്.

 െചറുകിട കര് ഷകരുെട ഭൂമിയില ് മ�് ജലസംര�ണംഎ� �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.

 െചറുകിട കര് ഷകരുെട ഭൂമിയില ് മ�് ജലസംര�ണം(IF/350513) �പവര് 
�ികളില ് 3 ഗുണേഭാ�ാ�ള് (എപിൽ) െതാഴില ് െചയ്�തായി മാസ്റര് േറാള്
പരിേശാധനയില ് നി�ും മന�ിലാ�ാന് സാധി��.

 സി�ിസന് ഇന് േഫാര് േമഷന് േബാര് ഡിെ�ബി�്ഫയലുകളില ് ഒ�ും തെ�
സൂ�ി�ി�ി�.എംബു�ിൽ മാ�തം േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.

 െചറുകിട കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�-്ജലസംര�ണംഘ�ം 1 �പവർ�ിയിൽൈസ�്
ഡയറി ഉൾെ�ടു�ിയി���്.

 IHHL നിർ�ാണം �പവർ�ിയിൽ െമ�ീരീയൽബിൽ, െമ�ീരീയൽ േ�പാകൃർെമൻറ്
ഡീൈ�ൽസ്എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.ഈ�പവർ�ിയുെട സാേ�തിക

അനുമതിയിൽ െവ�ി�ിരു�ലുകൾകാണാൻസാധി��.

CIB െയകുറി���വിവര�ള ്

 പ�തിയുെട നട�ി�ിന് െറസുതാര�ത ഉറ� ്വരു�ു�തിന് േവ�ി െതാഴിലുറ�ില ്
�ാപി�ാറു�സി�ിസണ ് ഇന് ഫര് േമഷന് േബാർഡ് �പവർ�ി നട�
�ല�ളിൽകാണാൻസാധി�ി�.

 എംബു�ിൽസിഐബി�് 3000/- ചിലവായത് കാണി�ു�ു�്.

 വാര് ഷിക മാ�ര് സര് �ുലര് അ��ായം 10.6,11.7,13 ,െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിെല
െഷഡ��ള് 2ചാപ്�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� സംവിധാനമായ ഫ�് എയ്ഡ് േബാക്സ് �പവര് �ി �ല�്



10

കാണാൻസാധി�ി�.

 േവനല ് �ാല�് തണല ് നല ് കു�തിനു� ടാര് േ�ാളിന് ഷീ�,്മ�ിലും െചളിയിലും
പണിെയടു�ു�തിനുആവശ�മായബൂട്സ് ,െ�ൗസ് എ�ിവയും ലഭ�മായി�ി�.

 �പവര് �ി നട�ുെകാ�ിരിയ്�ു� �പവര് �ി �ല�് സ�ർശനം നട�ിയേ�ാള് 
യാെതാരു വിധ�ിലു� സുര�ാ ഉപകരണ�ള�ം ഇ�ാെത െചളിയിലും മ�ിലും പണി

െച��� െതാഴിലാളികെളയാണ്കാണുവാന് സാധി�ത്.

 SC/BPL �പവർ�ിയുെട ഓഗ�്-െസപ്�ംബർ മാസെ�െതാഴിൽ േവതനം ലഭി�ി�ി�.

 ഈവാർഡിെല വിജിലൻസ്ആൻഡ് േമാണി�റിംങ് ക�ി�ിആക്ടീവ്അ�.

 ബാ�ിൽ നി�്ബാ�് േ�േ�െമൻറ് േചാദി�ുേ�ാൾ ഉേദൃാഗ�രിൽ നി�ു�അവഗണന.

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

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.

വിജിലന ് സ് & േ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�ി�ിയില ് ഉള് െ�ടു�ു .എ�ാൽഇവർ െതാഴിൽ�ല�ൾസ�ർശി�ാറി�.

പരാതി പരിഹാരസംവിധാനം

െതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായി ബ�െ��� ഇതു തര�ി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���്.

 2018-19വർഷ�ളിൽ പരാതികൾ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. െതാഴിലാളികൾ�്

നിരീ�ണ�ള ്

 േമ�്മാെരസംബ�ി���നിരീ�ണ�ള് 

 ഓേരാ പുതിയ �പവർ�ികള�െടയും േമൽേനാ�ം വഹി�ു�ത് �ശീമതി.കാർ��ായനി
എ�ിവരുെട േനതൃത��ിലാണ.്

 േമ�് ഓേരാ �പവർ�ിയും ,�പവർ�ികള�െട േകാഡുകള�ം ,തി�തിയും, �ല�ള�ം ,
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െതാഴിലാളികള�െട േപരും ഒരു േനാ�ിൽ േരഖെ�ടു�ിെവ�ു�ു. ഇത് േസാഷൃൽ ഓഡി�്
�പ�കിയ�് വളെരസഹായമാ�ു�ു.

 െതാഴില ് കാര് ഡ് പരിേശാധന െതാഴിലാളികള�മായി സംസാരി�തില ് നി�ും മന�ിലാ�ിയ
വസ്തുതകള് ,

 വാര് ഡിെല െതാഴിലാളികെള േനരില ് ക�ുഅവരുെട െതാഴില ് കാർഡ്
പരിേശാധന� ്വിേധയമാ�ിയിരു�ു.ഇതില ് നി�ും മന�ിലാ�ാന് 
കഴി�തനുസരി�് െതാഴില ് കാര് ഡ് െതാഴിലാളികള് തെ�യാണ്
സൂ�ിയ്�ു�ത് .ഇത്ഏെറഅഭിനനദ് നാര് ഹാമായമായ ഒരു കാര�മാണ.്

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

 െതാഴിൽ െച��� ദിവസ�ൾകൃതൃമായി േരഖെ�ടു�ിരി�ു�ു.

 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�ി�ി�.

 എ�ാല ് വ��ിഗത ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട െതാഴില ് കാര് ഡ് 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.്ചിലർ മാ�തമാണ് െതാഴിൽ െച���തായി കാണു�ു��.

 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�ള് 

 വാര് ഡില ് 22സജീവ െതാഴിലാളികളാണ് നിലവില ് ഉ�ത് .

 െതാഴില ് ലഭിയ്�ാന് കാല താമസം ഉ�ാവാറിെ��ും അേപ�ി�� 15
ദിവസ�ിനു�ില ് െതാഴില ് ലഭ�മാവാറു�് എ�ും െതാഴിലാളികള് 
അഭി�പായെ���.

 ഓേരാ പുതിയ �പവൃ�ിആരംഭിയ്�ുംേ�ാഴും നടേ��പ�തിആരംഭമീ�ീംങ്ഈ

വാർഡിൽ നട�ാറി�.

 െതാഴിലാളികള് െകാ�് വരു� പണിയായുധ�ൾ ആണ് �പവൃ�ി �ല�്
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ഉപേയാഗിയ്�ു�ത്. െതാഴിലാളികള് െകാ�് വരു� ആയുധ�ള് �് 5 രൂപ
നിര�ില ് അവര് �് ആയുധം മൂര് � കൂ���തിനു� വാടക

ലഭിയ്�ു�ുെ��ും മന�ിലാ�ാന് സാധി��.

 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.്

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

കാര��ള് .

 വ��ിഗത ഗുണേഭാ�ാ�ള് വരു� �പവൃ�ികള് �് (IHHLനിർ�ാണം)
െപാതുേവ ഉയര് � ഗുണനിലവാരം കാണാന് കഴി� .ു മാ�തമ�

ഗുണേഭാ�ൃവിഹിതം കൂടി െചലവഴി�് ഇ�രം ആസ്തികള് െമ�െ�ടു�ാന് 
�ശമി�ി���്.

 ഈ �പവർ�ിയിൽ ഗുണേഭാ�ാവ് െതാഴിൽ െച�്തതായി കാണാൻ സാധി��.
െതാഴിൽകാർഡുകളിൽ െതാഴിൽദിന�ൾ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. എ�ാൽബാ�്പാ�്
ബു�് പരിേശാധി�േ�ാൾ െതാഴിൽ േവതനം കി�ിയതായി കാണാൻസാധി��.

 െചറുകിട കര് ഷകരുെട ഭൂമിയില ് മ�് ജല സംര�ണം, (IF/350513)�പവര് �ി
നട�ി��� വീടുകളിെല ഗുണേഭാ�ാ�െള�ാം െതാഴില ് കാര് ഡ് ഉ�വരും എ പി
എല ് കാര് ഡ് ഉടമകള�മാണ.് എസ്ടിെമ� ് �പകാരം 500 മഴ�ുഴികള�ം 900 േവ�്
/പ��റി കുഴികള�ം 130 മ�ി�കള�ം ഈ �പവര് �ിയിൽ േവണം. 7
ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട വീടുകളില ് പരിേശാധന നട�ിയതില ് നി�ും

മഴകുഴികളിൽ വാഴ,േചന മ�� പ��റികള് എ�ിവ വ�തായും,മഴയ�് മ�് വീണു

തൂര് �ു േപായതായും,കാട് പിടി��ം ഉ� അവസ്തയിലായതിനാല ് എ�ി

തി�െ�ടു�ാനും അളവുകള് േരഖെ�ടു�ാനും കഴി�ി�. ചില �ല�ളിൽ

കൃഷി�ായി പറ�ുകൾ കിള�ിരി�ു�ു. ഈ �പവര് �ന�ള് എ�ാം തെ�

വീ��കാരുെടആവശ� �പകാരംആണ് �പവര് �ി െചയ്തിരിയ്�ു�ത്.

 സ�കാരൃവൃ�ിയുെട ഭുമിയില ് �പവര് �ികള് നട�ുേ�ാള് ഉടമ�രും കൂടി

പണി�ിറ�ണംഎ�് 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/350513) �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� .ു

 െമ�ീരിയൽവർ�് സംബ�ി���നിരീ�ണ�ൾ
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 സംേയാജിത പ�തികൾസംബ�ി� നിരീ�ണ�ൾ

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

കാണുകയു�ായി����. എ�ാൽ �പാേയാഗിക തല�ിൽ പല പ�തികള�ം സംേയാജിത

സ�ഭാവമു�താണ.് ഭവന നിർ�ാണം ഗുണേഭാ�ൃവിഹിതം അട�ം െചലവഴി�് ഉയർ�

ഗുണനിലവാര�ിൽ ആണ് ത�ാറാ�ിയിരി�ു�ത്. ഇത് �പാേയാഗികതല�ിൽ സംേയാജിത

പ�തികളായി തെ�പരിഗണി�ാവു�താണ.്

 പുതിയ �പവർ�ികൾ ഏെ�ടു�ു�ത് സംബ�ി��� േസാഷ�ൽ ഓഡി�് യൂണി�ിെ�

അഭി�പായ�ൾ/നിരീ�ണ�ൾ

െചറുകിട കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�-്ജല സംര�ണം �പവർ�ിയുെട ആവശൃകതെയ�ുറി�്
െതാഴിലാളികെളയും ഗുണേഭാ�കെളയും പറ�ുമന�ിലാ�ി െകാടു�ുക.

ഓഡി�് ടീം

1.രജിതഎം.വി(കു�ി��റം േ�ാ�,്VRP) ,അരുൺദാസ്(െപാ�ാനി േ�ാ�,്VRP)

അനുബ�ം

�പവൃ�ി�ല�്ആവശ�മായ െസൗകര��ള് ഒരു�ു�തിന് േവ�ിയു� െതാഴിലാളികള�െട
അേപ�
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തീരുമാന�ൾ

 െചളിയിലും െവ��ിലും െതാഴിൽ െച��േ�ാൾ ലഭിേ��ബൂ�് ,െ�ൗസ്, ടാർേ�ാളീൻഷീ�്
എ�ിവ ലഭൃമാ�ുക.

 വിജിലൻസ്ആൻഡ് േമാണി�റിംങ് ക�ി�ിആക്ടിവ�. പുതിയ ക�ി�ി�് രൂപം െകാടു�ുക.

 �പഥമശു�ശൂഷകി�് ലഭൃമാ�ുക.
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 സമയം 9 മുതൽ 4വെരആ�ണം.

 േവതനം ലഭി�ു�തിനു�കാലതാമസം ഒഴിവാ�ുക.

 െത�ിൻതടംതുറ�ൽ , െനൽകൃഷി എ�ീ �പവർ�ികൾവീ�ും െകാ�ുവരുക.


