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വ�ംകുളം �ഗാമപ�ായ�്

പതിന�ാം വാർഡ് (ൈത�ാട്) േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�്.

( 2018-2019 സാ��ികവർഷ�ിൽ 2018 ഒക്േടാബർ 1 മുതൽ 2019 മാർ�് 31
വെരനട�ി��� �പവർ�ികള�െട േസാഷ�ൽഓഡി�്റിേ�ാർ�് -ൈഫനൽ)

ത�ാറാ�ിയത് : മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് േസാഷ�ൽഓഡി�്
െസാൈസ�ി േകരളയുെട മല��റം ജി�ാ യൂണി�് /െപാ�ാനി േ�ാ�് 

സമർ�ണം: പതിന�ാം വാർഡ് �ഗാമസഭ മു�ാെക.
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െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ ആറുമാസ�ിെലാരി�ൽനട�ിരിേ�� േസാഷ�ൽ
ഓഡി�് �പവർ�ന�ള�െട ഭാഗമായി വ�ംകുളം�ഗാമ പ�ായ�ിെല 15ആം
വാർഡിൽ നട�ിയ 2018-19വർഷ�ിെല ഒക്േടാബർ 1 മുതൽ മാർ�് 31

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 ജീവിതനിലവാരം െമ�െ�ടു�ു�തിനു േവ�ി
മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമം 2005 െസപ്�ംബർ അ�ിന് പാർലെമൻറ്
പാസാ�ിയ നിയമ�ിൻെറ പിൻബലമു� അവകാശധിഷ്ഠിത പ�തിയാണിത്. സ്�തീ�ും
പുരുഷനും തുല� േവതനം ഉറ��വരു�ു�തിന് േനാെടാ�ം �ഗാമീണേമഖലയിെല ഓേരാ
കുടുംബ�ിനും 100 ദിവസെ� േവതനേ�ാെട കൂടിയ അവിദഗ്ധ കായിക െതാഴിൽ 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��ർ �ഗാമപ�ായ�്
പടി�ാറ് എട�ാൾ പ�ായ�ും െത�ുഭാഗ�്കാലടി �ഗാമപ�ായ�്�ിതിെച���ു. 2011
െല െസൻസസ് �പകാരം 36205 ജീവി�ു� ഈ �ഗാമപ�ായ�ിൽ 18160 സ്�തീകള�ം 18045
പുരുഷ�ാരുമാണ.്ആെക 19 വാർഡുകളാണ്ഈ പ�ായ�ിലു�ത്.ഇതിൽ പതിന�ാം വാർഡ്
ആയൈത�ാട്ആണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് തിരെ�ടു�ത്. െപാതുെവ ജനവാസ േക���ളായ
കു�ിൻ �പേദശ�ള�ം നിറ�താണ.്
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രീതി ശാസ്�തം

വ�ംകുളം �ഗാമ പ�ായ�ിെല പതിന�ാം വാർഡിെല(ൈത�ാട)് േസാഷ�ൽഓഡി�്
�പ�കിയയുെട ഭാഗമായി 2019 ഒക്േടാബർ19 മുതൽ 22വെര നട�ിയവിശദമായഫയൽ
പരിേശാധനയും ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനകള�ം നട�ി. 2018 ഒക്േടാബർ ഒ�ു മുതൽ 2019
മാർ� 31വെരയു� �പവർ�ികൾ മാ�തമാണ് േസാഷ�ൽഓഡി�ിന്
വിേധയമാ�ിയിരി�ു�ത്.വ�ംകുളം �ഗാമ പ�ായ�് െസെ�ക�റി,
�പസിഡ� ,്െമ�ർ,അെ�കഡിെ�ഡ്എ�ിനീയർ െതാഴിലുറ�് വിഭാഗ�ിെല ഉേദ�ാഗ�ര് 
എ�ിവെര�ാംതെ� േസാഷ�ൽഓഡിററ് �പ�കിയയ്�് വളെരയധികം സഹായകരമായ
നിലപാടാണ്സ�ീകരി�ത്. കൂടാത െജപിസി ,േ�ാ�് െഡവലപ്െമൻറ് ഓഫീസർ,
േജായി�ബ്ി.ഡി.ഒഎ�ീ ഉേദ�ാഗ��ാരുെടയും പൂർണപി�ുണ േസാഷ�ൽഓഡി�ിന്
ഉ�ായിരു�ു.ഫീൽഡ് �പവർ�ന�ൾ�് േമ�ായ ല�്മിഅവരുെട സമയവും അറിവും
അധ�ാനവും സ�േമധയാ നൽകിയി���്.വ��ിജീവിത�ിെല �പതിസ�ികൾ�ിടയിലും
ഇതിനുസമയം കെ��ിയ േമ��മാരുെട സമീപനം �പേത�കം സ്മരി�ു�ു.വാർഡ് െമ�ർ
അവരുെട 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.

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

1. െതാഴിൽ കാർഡിനുഅേപ�ി�ു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.
4. ആദ�െ� 30 ദിവസം (1/4 &പി�ീടു� ദിവസ�ളിൽ 1/2)െ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�ശൂഷ സൗകര�ം ഇവലഭി�ു�തിനു�
അവകാശം.

7. 15ദിവസ�ി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.
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വ�ംകുളം �ഗാമപ�ായ�ിെലപതിന�ാം വാർഡിെല െതാഴിലുറ�് പ�തി:
ആറാം വാർഡിൽ238ആള�കൾ െതാഴിൽ കാർഡ് രജി�ർ െചയ്തി���്. 32ഓളംആള�കൾ
ഇേ�ാൾ െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽസജീവ �പവർ�കരായു�്.ഈവാർഡിൽ മ��

വർഡില്നി�ു�വരും വർ�് െച���ു�്.ഈവാർഡിൽ കഴി�ആറുമാസ�ിനു�ിൽ

നട�ിലാ�ിയ ര�് �പവൃ�ികെളസംബ�ി�് വിശദ വിവര�ൾആണ് ലഭി�ത്.ഇവ താെഴ
പ�ികയിൽ േചർ�ു�ു.

പ�തിയുെട നട�ി�് സംവിധാന�ൾ
െതാഴിലുറ�് �പവർ�ന�ൾ നട�ിലാ�ു�തിനായി വാർഡ് തല�ിലു� െതാഴിലാളികള�ം
േമ��മാരും,കൂടാെത �ഗാമ പ�ായ�ിൻെറ ഓഫീസിെല െതാഴിലുറ�് വിഭാഗ�ിെല
ജീവന�ാരായ ഒരു അ�കഡി�ഡ് എൻജിനീയറും(അനുഷ) , ഓവർസിയർ (നിഖിൽ) , ര�് deo
അ�ൗ�ൻറ് മാരും(വസ�, േശ�ത) ,ഇതുകൂടാെത വാർഡ് തല�ിൽ �പവർ�ന�ള�െട
േമൽേനാ�ം വഹി�ു�തിനായി വാർഡ് െമ�ർ (െഷരീഫ) എ�ിവരുെടയും സജീവ സാ�ിധ�ം
നിലവിലു�്.

�പവൃ�ിസംബ�ി� വിവര�ൾ

�കമ ന�ർ �പവൃ�ിയുെട േപര് �പവൃ�ിയുെട േകാഡ്

1 െചറുകിട കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�-്ജലസംര�ണം
-ഘ�ം-1

IF/350850

2 IHHLബി�ു പുതു�റ�ിൽ RS/332903
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െസവൻ രജി�ർ പരിേശാധനസംബ�ി�ത് :

 െതാഴിൽ കാർഡ് രജി�ർ 2018_ 19സാ��ികവർഷം വെര െതാഴിലിന്അേപ�യുെട
വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ിയി���്.

 െതാഴിൽ കാർഡ് വിതരണ രജി�ർ പരിേശാധി�േ�ാൾ 2018 -19 ൽ 238 േപർ�് െതാഴിൽ
നൽകിയതായി കാണാൻകഴി� .ു

 െതാഴിൽആവശ�െ��തും, െതാഴിൽഅനുവദി�തും വിവര�ൾ െതാഴിൽ രജി�റിൽ
േരഖെ�ടു�ിയി���്.

 പരാതി രജി�റിൽ 2018 -19സാ��ികവർഷ�ിൽ ഒരു പരാതികെളാ�ും
േരഖെ�ടു�ിയി�ി� .

 െമ�ീരിയൽ രജി�റിൽ 2018- 19അത്സാ��ികവർഷെ� 15ആം വാർഡിൽ െചയ്ത
െമ�ീരിയൽ �പവർ�ിയുെട സാധനഘടക�ള�െട വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ിയി���്.

 �ിരആസ്തി രജി�റിൽ 2018 19സാ��ികവർഷ�ിെല �പവർ�ിയുെട വിവര�ൾ
േരഖെ�ടു�ിയി���്.

 െതാഴിലുറ�് വിഭാഗ�ിനായി �പേത�കം �ഗാമസഭാ രജി�ർ പ�ായ�ിൽസൂ�ി�ി���്.

വർ�്ഫയലുകൾ

 മൂ�് �പവർ�ികള�െട വർ�് ഫയലുകൾ പരിേശാധി�േ�ാൾആനുവൽ മാ�ർ

സർ�ുലർഅധ�ായം 7 �പകാരം വർ�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരിേ�� 22 േരഖകളിൽ നാല്
�പവർ�ികളിൽ 11 േരഖകൾകാണാൻകഴി� .ു

 ഫയലിൽ ലഭ�മ�ാ� േരഖകൾ : ,െച�് ലി�് ,ആ�ൻ�ാൻ,CIBബി�,്വർ�്
അെലാേ�ഷൻ േഫാം,േവജ് ലി�്, FTO, േറായലി�ി,ജിേയാ ടാഗു� േഫാേ�ാകൾ ,േസാഷ�ൽ
ഓഡി�് റിേ�ാർ�് േകാ�ി...

കവർ േപജ്

 പരിേശാധി�് ര�് ഫയലുകളിലുംഎ.എം.സി േഫാർമാ�ിലു�കവർേപജ്
ഉൾെ�ടു�ിയി���്.

 �പവൃ�ിയുെട േപര്, േകാഡ്, �പവർ�ിആരംഭി� ദിവസം, അവസാനി� ദിവസം
എ�ിേമ�് തുക,യഥാർ�ചിലവ് എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���്.

 എ�ാൽസാേ�തിക വിദഗ്ധരുെട ഒ�,്സീൽ എ�ിവ ഉൾെ�ടു�ിയി�ി�.
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എ�ിേമ�്

 പരിേശാധി� ര�ു ഫയലുകളിലുംഎ�ിേമ�് േകാ�ി ഉൾെ�ടു�ിയതായി കാണുവാൻ

സാധി��.

 വിശദമായഎ�ിേമ�് എ�ാഫയലുകളിലും ഉൾെ�ടു�ിയി���്.

 എ�ാൽഅബ ്സ്�ടാക്ട എ�ിേമ�് IHHLബി�ു പുതു�റ�ിൽ (RS/332903)എ�ഫയലിൽ
മാ�തമാണ് ഉൾെ�ടു�ിയി���ത്.

 എ�ിേമ�ിൽഓവർസിയർ,അെ�കഡിെ�ഡ്എന്ജിനീയർ,അസി�ൻസ്എൻജിനീയർ
എ�ിവരുെട ഒ�,്സീൽ,തീയതി എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

സാേ�തികഅനുമതി

 പരിേശാധി�് 2ഫയലുകളിലുംസാേ�തികഅനുമതിയുെട െസക��റിൽ നി�ു� േകാ�ി
ഉൾെ�ടു�ിയി���്.

 െചറുകിട കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�് ജലസംര�ണംഘ�ം -1എ�ഫയലിൽ മാ�തമാണ്
മാനുവൽ േകാ�ി ഉൾെ�ാ�ി�ി���ത്.

 ഭരണാനുമതി ന�ർ,തീയതി,എ�ിേമ�് തുക െതാഴിലാളി സാധന�ൾഎ�ിവകൃത�മായി
േരഖെ�ടു�ിയി���്.

 IF /350850എ�ഫയലിൽ മാ�തമാണ് അസി�� ്എൻജിനീയർ, അെ�കഡി�ഡ്
എ�ിനീയർ,ഓവർസിയർഎ�ിവരുെട ഒ�,്സീൽ എ�ിവകാണാൻകഴി�ത്.

 െസക��റിൽ നി�ു� േകാ�ികളിൽ ഒ�ിലും തെ�സാേ�തിക വിദഗ്ധരുെട ഒ�,്സീൽ
എ�ിവകാണാൻസാധി�ി�.

ഭരണാനുമതി

 പരിവശാധി� ര�ു ഫയലുകളിലും െസക��റിൽ നി�ു� ഭരണാനുമതിയുെല

പകർ�്സൂ�ി�ിടു�്...

 പ�ായ�് െസ�ക�റിയുെട സീലും ഒ��ം േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.
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മ�േറാൾ

 പരിേശാധി�് 2ഫയലുകളിലും മ�േറാൾ ഉ�ായിരു�ു.

 എംബു�് ന�ർ ,ഷാർെ�നിങ് ചാർജ്,എഫ്.ടി.ഒ ന�ർഎ�ിവ ര�്ഫയലുകളിെല
മ�േറാളിൽ േരഖെ�ടു�ിയി���്.

 RS/332903എ�ഫയലിൽ വിദഗ്ധ,അവിദഗ്ധ െതാഴിലായികള�െട �പേത�ക മ�േറാൾ
സൂ�ി�ി���്.

 ഈഫയലിൽ മാ�തമാണ്ഓവർസിയർ ഒ�് വ�ി���ത്,ര�് ഫയലുകളിലും േമ�് ഒ�്
വ�ി���്.

 IF/350850എ�ഫയലിൽസൂ�ി�ി��� മ�േറാളിൽ 8 െവ�ി�ിരു�ലുകൾ
ഉ�ായിരു�ു.

 വിദഗ്ധ െതാഴിലാളികള�െട മ�േറാളിൽ േമ�് ഒ�് േരഖെ�ടു�ി�ി�.

 ര�് മ�േറാള�കളിലും തീയതി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

േവജ് ലി�്

 ഫയലുകളിൽ േവജ് ലി�് സൂ�ി�ി���്.

 IHHLബി�ു പുതു�റ�ിൽ (RS/332903)എ�ഫയലിൽ വിദഗ്ധ ,അവിദഗ്ധ
െതാഴിലാളികള�െട േവജ് ലി��കൾ �പേത�കം സൂ�ി�ി���്.

എഫ്.ടി. ഒ

 പരിേശാധി�് ഫയലിൽ എഫ്. ടി. ഒ ഉൾെ�ടു�ിയി���ത്.

 േവജ് ലി�് �പകാരമു�എഫ്.ടി.ഒ ലഭ�മാണ.്

ഡിമാൻഡ് േഫാം

 െചറുകിട കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�് ജലസംര�ണം(IF/350859)എ�ഫയലിൽ
െതാഴിൽ ആവശ�െ���െകാ�ു�അേപ�സൂ�ി�ി���്.

 41ആള�കൾ െതാഴിലിനു േവ�ി അേപ�ി�ി���്. അേപ�നൽകിയവർഎ�ാവരും

തെ� േപര്, ഒ�,് െതാഴിൽ കാർഡ് ന�ർഎ�ിവ ഉൾെ�ടു�ിയി���്.

 IHHLബി�ു പുതു�റ�ിൽ(RS/332903)എ�ഫയലിൽ െതാഴിൽആവശ�െ���െകാ�ു�
അേപ�സൂ�ി�ി�ി�.
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മ�േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ിപ്

 ര�ു ഫയലുകളിലും �പവർ�ികള�െട കൂെട മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമൻറ് �ി�് സൂ�ി�ി���്

ഉ�്.ഇതിൽ മ�ർ േറാൾ ന�ർ ഉൾെ�ടു�ിയി���്.

 RS/332903എ�ഫയലിൽ FTOഫ�്, െസ�� ്എ�ിവ ഉൾെ�ടു�ിയി���്.

എംബു�്

 പരിേശാധി� ര�ു ഫയലുകളിലുംഎംബു�് ഉൾെ�ടു�ിയി���്.

 എംബു�ിൽ �പവർ�ിയുെട േപര് എംബു�് ന�ർ ,േപജ് ന�ർഎ�ിവഎ�ാ�ിലും
േരഖെ�ടു�ിയി���്.

 IF/350859(Mbook 108/18-19)എ�ഫയലിൽഅക്റെ�കഡി�ഡ്എ�ിനീയരുെട
ഒ��ം,ഓവർസിയർ, െസെ�ക�റിഎ�ിവരുെട ഒ�് ,സീൽഎ�ിവയും േരഖെ�ടു�ിയി���്.

 ഓവർസിയർ തീയതിയും േരഖെ�ടു�ിയി���്.

 എംബു�ിൽ െവ�ി�ിരു�ലുകൾ ഉ�ായിരു�ു.

 േവജ്, േര�റ്,്ഡിസ് ൈ� േബാർഡിെ� െചലവ്എ�ിവഎംബു�ിൽ േരഖെ�ടു�ിയി���്.

 RS/332903(MBook 147/18-19)എ�തിൽ െസെ�ക�റി,ഓവർസിയർ,അക്റെ�കഡി�ഡ്
എ�ിനീയർഎ�ിവരുെട ഒ�,്സീൽഎ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���്.

 ഓവർസിയർ,അക്റെ�കഡി�ഡ്എ�ിനീയർഎ�ിവർ ഒ�ിേനാെടാ�ം തീയതിയും
േരഖെ�ടു�ിയി���്.

 വിദഗ്ധ,അവിദഗ്ധ, െമ�ീരിയൽഎ�ിവയുെട തുക േരഖെ�ടു�ിയി���്.

 എംബു�ിൽചിലയിട�ായി തിരു�ലുകൾകാണു�ു�്.

െമ�ീയൽസംബ�ി� വിവര�ൾ

 RS/332903എ�ഫയലിൽ െമ�ീരിയൽ ലി�്,െമ�ീരിയൽബിൽഎ�ിവ സൂ�ി�ി���്

 ബിൽന�ർ,തീയതി ,ഉടമയുെട േപര് എ�ിവ നൽകിയി���്.

 സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡിെ� െട�ർ വിളി�തുംഅത്അനുവദി��െകാ�ു�

ഭരണസമിതി തീരുമാനവും ഉൾെ�ടു� േരഖകൾഎ�ിവഫയലുകളിൽസൂ�ി�ി�ി�.
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ൈസ�്ഡയറി

 പരിേശാധി�് ര�ു ഫയലുകളിൽ െചറുകിട കർഷകരുെട ഭൂമിയിെല മ�് ജലസംര�ണം

എ�ഫയലിൽ മാ�തേമൈസ�്ഡയറിേരഖെ�ടു�ിയി���.

 പ�ായ�് , �പവൃ�ിയുെട േപര്,വാർഡ്, േമ�് ,�പവർ�ി�ലെ�

സൗകര��ൾ,െച�് list,വിജിലൻസ്ആൻഡ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ി റിേ�ാർ�് ,മീ�ിംഗ്
എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���്.

 ഉപകരണ�ള�െട വാടക, െതാഴിലാളികള�െട സാ��പ�തം, പ�തി ചിലവ്എ�ിവ
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

 മീ�ി�ിൽഎഡി സി േവാള�ിയർ,വാർഡ് െമ�ർ, എഇ/ഓവർസിയറുെട വിവര�ൾ�്
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

കെ��ലുകൾ

 പരിേശാധി�് ര�് ഫയലുകളിൽഎഎംസി �പകാരമു�

കവർേപജ് ,സാേ�തികാനുമതി ,ഭരണാനുമതി, എ�ിേമ�,് മാ�േറാൾ,െവയ്ജ്
ലി�് ,എംബു�,്മ�േറാൾ മൂവ്െമ� ്�ി�,്എഫ്.�ി.ഒ എ�ീ േരഖകൾകാണുവാൻസാധി��.

 ര�ു ഫയലുകളിലും (IF/350850,RS/332903) മൂല�നിർണയസാ��പ�തം
ഉൾെ�ാ�ി�ി���്.

 IF/350850എ�ഫയലിൽ െതാഴിൽആവശ�െ���െകാ�ു�അേപ�സൂ�ി�ി���്.

 RS/332903എ�ഫയലിൽ െമ�ീരിയൽ ലി�്,ബി�്എ�ിവ ഉൾെ�ാ�ി�ി���്.

 െസെ�ക�റി യുെട ഒ��ം സീലുംഅട�ിയ SC/BPL �പവൃ�ി പൂര്തീകരി�തായു�
സാ��പ�തം IF/350850എ�ഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ിയി���്.

 മ�േറാൾ,എംബു�്എ�ിവയിൽ െവ�ി�ിരു�ലുകൾ ഉ�ായിരു�ു.

 െച�് ലി�്, േഫാേ�ാ�ഗാഫ്,ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ് നാല് ഫയലുകളിലും
ഉൾെ�ാ�ി�ി�ി�.

 സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡിൻെറബി�് ഫയലുകളിൽ ഒ�ുംതെ�

സൂ�ി�ി�ി�.

CIB െയകുറി���വിവര�ള ്

പ�തിയുെട നട�ി�ിെ� സുതാര�ത ഉറ� ്വരു�ു�തിന് േവ�ി െതാഴിലുറ�ിൽ
�ാപി�ാറു�സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്എ�ാ�ല�ളിലും കാണാൻ 
കഴി�ി�.എ�ാൽ അതിനു� െചലവുകൾവ�തായി എംബു�ിൽ നി�ും മന�ിലാ�ാനും
കഴി� .ു
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 IHHLബി�ു പുതു�റ�ിൽ (IF/350850) എ�തിൽ CIB�ാപി�ി���്.

 െചറുകിട കർഷകരുെട ഭൂമിയിെല മ�് ജലസംര�ണം(IF/350850)എ�തിൽസി�ിസൺ
ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് കാണാൻസാധി�ി�ി�.എ�ാൽ 3000 രൂപ േബാർഡ്
�ാപി�ാൻചിലവ് വ�തായി എംബു�ിൽ േരഖെ�ടു�ിയി���്.

 വാർഷിക മാ�ർസർ�ുല ർ അ��ായം 10.6,11.7,13 ,െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിെല
െഷഡ��ള് 2ചാപ്�ര് 22.4എ�ിവ �പകാരം �പവൃ�ി�ല�്സി�ിസണ ്
ഇൻഫേമഷൻ േബാർ ഡ് നിർബ�മായും�ാപിയ്�ണംഎ�് പറയു�ു.

അവകാശ നിേഷധ�ൾ

o െതാഴിൽ�ലെ�സൗകര��ൾ

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

�പഥമ ശു�ശൂഷ നൽകാൻ ഉ�സംവിധാനമായഫ�്എയ്ഡ് േബാക്സ് ലഭ�മ�.

 മരു�ുകൾ െതാഴിലാളികൾസ��ം െചലവിൽ വാ�ിയവയാണ് നിലവിൽ ഉ�ത്.

 േവനൽ�ാല�് തണൽനാല്കു�തിനു� ടാർേ�ാളിൻ ഷീ�,്മ�ിലും െചളിയിലും
പണിെയടു�ു�തിനുആവശ�മായബൂട്സ് ,െ�ൗസ് എ�ിവ ലഭ�മായി�ി�.

 െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിെല െഷഡ��ള് 2, അ��ായം 23, വാർഷിക മാ�ർ

സർ�ുലറിെല അധ�ായം 8-8.2 �പകാരം �പവൃ�ി �ല� േവ� അടി�ാന
സൗകര��ളായ �പഥമ ശു�ശൂഷ കി� ്,കുടിെവ�ം,തണൽ സൗകര�ം ,സുര�ാ
ഉപകരണ�ൾ എ�ിവ ലഭ�മാ�ുക എ�ത് ബ�െ�� �ാപന�ിെ�
(പ�ായ�്)ഉ�രവാദി�മാെണ�് വ��മാ�ിയി���്.ഈ നിയമ�ിെ�
ലംഘനമാണ് ഇത് സൂചി�ി�ു�ത്.

വിജിെലൻസ്ആ�് േമാണി�റിങ് ക�ി�ി

 വാർഡിൽ ഒരു വിജിലൻസ്ആൻഡ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ി ഉെ��ിലുംഅത്

�പവർ�ന�മമ�.

 �പവൃ�ി�് മുേ�ാടിയായു� മീ�ിങ ്നട�ാറി�, �പവൃ�ി�ല�ളിൽ പരിേശാധന�്

ചിലഅംഗ�ൾ മാ�തമാണ് വരു�ത്.

 വി.എം.സിഅംഗ�ളിൽ ചിലരുെട ഒ�് അവരുെടഅടു�് െച�് വാേ��

അവ�യാണ് നിലവിലു�ത്.



12

പരാതി പരിഹാരസംവിധാനം

 െതാഴിലുറ��മായി ബ�െ�� പരാതികൾ േരഖെ�ടു�ു�തിനായി പ�ായ�ിൽ

പരാതി രജി�ർസൂ�ി�ി���.്ഇതിേനാെടാ�ംഏെതാരാൾ�ും െതാഴിലുറ��
മായി ബ�െ�� പരാതികൾ േരഖെ�ടു�ു�തിനായി േദശീയതല�ിലും

സം�ാനതല�ിലും േടാൾ�ഫീ ന�ർ( 1800 425 1004)ലഭ�മാണ്

നിരീ�ണ�ൾ

o േമ�് മാെരസംബ�ി���നിരീ�ണ�ൾ

 പ�തിയുെട സുഗമമായ നട�ി�ിന് േമൽേനാ�ം വഹി�ു�തിനായി

നിലവിൽ ല�്മി എ� ഒരു േമ�് മാ�തമാണ് വാർഡിതലു�ത്.

 േമ�ിന്അടി�ാനപരമായ ചിലഅറിവുകള�െടഅപര�ാപ്തത ഉ�്.

 െതാഴിലുറ��മായി ബ�െ�� െതാഴിലുറ�് നിയമം,അവകാശ�ൾമ�്
അടി�ാന വിവര�ൾഎ�ിവകുറി�് േമ�്മാർ�്
േബാധവൽ�രണംനൽകുകയാെണ�ിൽ �പവർ�ന�ൾകൂടുതൽ

കാര��മതേയാടും ഗുണേമ�േയാടും കൂടി െച�ാൻസാധി�ും.

 േമ��മാരാണ് മ�്േറാൾ പ�ായ�ിൽനി�ും വാ�ു�തും തിരിെക

അവിെട എ�ി�ു�തും.

o െതാഴിൽ കാർഡ്

 വാർഡിെല െതാഴിലാളികെള േനരിൽക�്സംസാരി�തിൽ നി�ും
അവരുെട െതാഴിൽ കാർഡ്അവർത�യാണ്സൂ�ി�ിരി�ു�ത്

എ�് മന�ിലാ�ാൻകഴി� .ു

 െതാഴിൽ കാർഡിൽ െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർ വിവര�ൾ െതാഴിൽ

ആവശ�െ�� തീയതി,ആവശ�െ�� കാലയളവ്, െതാഴിൽ െചയ്ത
കാലയളവ്, െതാഴിൽദിന�ൾ, മ�ർ േറാൾ ന�ർ, ലഭി� കൂലിഎ�ിവ
കൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയി���്.

 പുതിയ െതാഴിൽ കാർഡ്എടു�ു�തിന്ആവശ�മായ േഫാേ�ാസ��ം

ചിലവിൽഎടു�താണ.് െതാഴിലുറ�് നിയമംഅനുശാസി� ഇതുമായി
ബ�െ�� ഒരുആവശ��ൾ�ും െതാഴിലാളികൾകാശുമുടേ��തി�.

o �പവൃ�ികള�െട തിരെ�ടു�് നട�ിലാ�ൽസംബ�ി�് നിരീ�ണം

 വാർഡിൽ 32ഓളംസജീവ െതാഴിലാളികള��്.

 പ�ായ�ിൽനി�് ലഭ�മാ�ിയ പണിയായുധ�ള�ം െതാഴിലാളികൾ
െകാ�ുവരു� പണിയായുധ�ള�ം �പവർ�ി�ല�്

ഉപേയാഗി�ു�ു�്. െതാഴിലാളികൾ െകാ�ുവരു�ആയുധ�ൾ�്
അ�ുരൂപ നിര�ിൽഅവർ�് വാടക ലഭി�ു�തായി മന�ിലാ�ാൻ
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സാധി��.

 എ�ിേമ�് ജനകീയ ഭാഷയിൽഅ�ാ�തും തരു�എ�ിേമ�് േകാ�ി

വ��മ�ാ�തും ഒരു ബു�ിമു���ാ�ു�ു�്.

 പുതിയെതാഴിൽ തുട�ു�തിന് മുേ�ാടിയായി വി.എം.സി
അംഗ�ള�െട േനതൃത��ിൽ മീ�ിങ് നട�ാറി�.

 വ��ിഗതആസ്തികളിൽ പണിെയടുതി���വീടുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും

െതാഴിൽ കാർഡ്എടു�വരാണ.്എ�ാൽഅവർ മി�വരും
�പവർ�കര�.

 വ��ിഗത �പവർ�ികളിൽ ഉടമ�ർആരുംതെ� �പവർ�ിയിൽ

പ�ാളികൾആകാറി�.

o �പവൃ�ിയുെട�ലപരിേശാധനയിൽ നി�ുംമന�ിലായത്

 വ��ഗത �പവൃ�ികൾനട�ിയ�ല�ള�െട വിവര�ൾ േമ�്
സൂ�ി�� വ�ത്�ലപരിേശാധനെയ വളെരയധികം

സഹായി��.േമ�ിെ�ഈ �പവ�ിഅഭിന�നാര്ഹമാണ.്

 IF/350850എ� �പവൃ�ിയുെട ഡിസ്േ� േബാർഡിന് തുക (3000 രൂപ)
എംബു�ിൽ േരഖെ�ടു�ിയി��െ��ിലും േബാർഡ്എവിെടയും

വ�തായി കാണാൻസാധി�ി�ി�.

 െചറുകിട നാമമാ�ത കർഷകരുെട ഭൂമിയിെല മ�് ജലസംര�ണ�ിന്

ഭാഗമായി നിർ�ി� മഴ�ുഴികൾഎ�ാംതെ�നശി�അവ�യിലാണ.്.

o ഗുണേമ�

 IHHL (ക�ൂസ്) ന� ഗുണേമ� ഉ�താണ.്

 ഭൂവികസന �പവർ�ന�ൾഎ�ാം തെ�നശി�

അവ�യിലാണ.്

o െമ�ീരിയൽവർ�്സംബ�ി� വിവര�ൾ

 െമ�ീരിയൽവർ�ിെ� െമ�ീരിയൽ ലി�്,ബി�്എ�ിവ
സൂ�ി�ി���.്

 സാധനഘടക�ൾ�്ക�േ�ഷൻഅനുവതി�തിെ�യും െട�ർ
അനുവതി�� െകാ�ു� ഭരണസമിതിയുെട േരഖകൾഎ�ിവ

ഫയലിൽകാണാൻസാധി�ി�.
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o െതാഴിലാളികള�െടആവശ��ൾ

 െതാഴിലാളികൾ�് കാടുെവ�ിെതളി�ൽ,െത�ിന് തടം
ഐഡൽഎ�ീ �പവർ�ികൾ േവണെമ�ആവശ�ം ഉ�യി��.

 പുതുതായി വരു� നിയമ�ൾ �പവൃ�ികൾ ലഭി�ു�തിന്

തട�മു�ാ�ു�ു�.്

o പുതിയ �പവർ�ികൾഏെ�ടു�ു�സംബ�ി��� േസാഷ�ൽഓഡി�്

യൂണി�ിന്അഭി�പായ�ൾ:

 ഓേരാ �പേദശ�ും െതാഴിലാളികൾ�് െച�ാൻ പ���

�പവർ�ികൾതിരെ�ടു�ുക.

 െതാഴിൽഎ�തിലുപരി െതാഴിലാളികൾ�്ആദായം ലഭി�ു�

�പവൃ�ികൾഏെ�ടു�ാൻ �ശമി�ുക.

ഓഡി� ്ടീം

1. ഹർഷ െക. പി (VRPകു�ി��റം േ�ാ�)്

2. �ശിബിലി �ശീനിവാസ് വി. പി (VRPകു�ി��റം േ�ാ�)്

3. ഹസീബഎ.വി (VRPകു�ി��റം േ�ാ�)്
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അനുബ�ം

�പവൃ�ി�ല�ുഅവശ�മായസൗകര��ൾ ഒരു�ു�തിന് േവ�ിയു�അേപ�
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േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ റിേ�ാർ�്

വ�ംകുളം �ഗാമപ�ായ�ിെല വാർഡ് 15(ൈത�ാട് )െ� േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ
23/10/2019 ബുധനാഴ്� രാവിെല 11മണി�് വ�ംകുളം കൃഷിഭവനിൽ വ�� നട�ു.
വാർഡിെല െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളികൾ ,അ�ൗ�� ്കം ഡി.ഇ.ഒ വസ�,വി.ആർ. പി
മാരായ �ശിബിലി,ഹസീബ,ഹർഷ,ബി.ആർ. പിഅ�ു തുട�ിയവർസഭയിൽസാ�ിധ�ം
വഹി��.സഭയിൽഅധ��നായി െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും ജാനകി എ� െതാഴിലാളിെയ
തിരെ�ടു�ു. േമ� ്ല�്മി�ു�ിസ�ാഗതം പറ�ുഅതിനു േശഷംഅധ��യുെട

അനുവാദേ�ാെട വി.ആർ.പി േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ� ്അവതരി�ി��.റിേ�ാർ�ിൽ
ഉൾെ�ാളി� കാര��ൾ െതാഴിലാളികൾ�് മനസിലാകും വിധംഅവർ�് പറ�ു

െകാടു�ു. െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും ഉയർ�ു വ� േചാദ��ൾ�ുംസംശയ��ും DEO
മറുപടി പറ� .ു

�ഗാമസഭ തീരുമാന�ൾ

 െതാഴിലാളിക�്അവരുെട സുര��് ആവശ�മായൈകയുറ,കാലുറ,തണൽ
,�പഥമശു�ശൂഷകി�് എ�ിവ ലഭ�മാ�ാൻ േവ�നടപടികൾസ�ീകരി�ും.

 വാർഡിൽ െതാഴിൽ ഇ�ാ�തിനാൽഅധികൃതരുെടഅനുവാദേ�ാെടഅടു�

വർഡുകളിൽ േപായി േജാലി െച�ാൻതീരുമാനമായി.പുതിയ െതാഴിൽ ക�താനും
തീരുമാനമായി.

 മ�േറാൾ ഉേദ�ാഗ�ർൈസ�ിൽഎ�ി�� െകാടു�ുെമ�ും �പവൃ�ിആരംഭ

മീ�ി�ിൽ ഉേദ�ാഗ�ർപെ�ടു�ാെമ�ും തീരുമാനമായി.

 ജനകീയഎ�ിേമ�് ലഭ�മാ�ും.

 ഒേരസമയം വ�ത�സ്ത�ല�ളിൽ േജാലി െച���ത് െകാ�് മ�േറാൾ ഒരു

�ല�ുവ�� ഒ��വ�ാൻതീരുമാനമായി.

 വിജിെലൻസ്ആൻഡ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ി പുനഃ�കമീകരി�ുവാൻതീരുമാനമായി.
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