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ചിറയിൻകീഴ േ്�ാ� ്

അ�ുെത� �്ഗാമപ�ായ� ്

വാർഡ ന്�ർ: 01

വാർഡ :്കായി�രആശാൻസമ്ാരകം

േസാഷ�ൽഓഡി� �്ഗാമസഭ

ദാരി�ദ� ലഘൂകരണ�ിന േ്വ�ി േക��സർ�ാർ ആവിഷക്രി� പ�തിയാണ മ്ഹാ�ാഗാ�ി

േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തി. 2005 െസപ�്ംബർ അ�ിന െ്താഴിലുറ� പ്�തി നിലവിൽ
വ�ു. 2006 െഫ�ബുവരിയിൽ ഇ��യിെല 200 ജി�കളിൽ കൂടി ഈ പ�തി ആരംഭി��. 2006ൽ
േകരള�ിൽ വയനാട,് പാല�ാട്ജി�കളിൽ െതാഴിലുറ�്പ�തി ആരംഭി��. 2008ൽ
േകരള�ിെല എ�ാ ജി�കളിലും െതാഴിലുറ�്പ�തി ആരംഭി��. �ഗാമ �പേദശ�ളിൽ

താമസി�ു� ഏെതാരു കുടുംബ�ിനും ഒരു സാ��ിക വർഷ�ിൽ 100 ദിവസ�ിൽ
കുറയാെത പണി ലഭി�ുക എ�തായിരു�ു ഈ പ�തിയുെട �പധാന ല��ം. �ഗാമ�പേദശ�ളിൽ
താമസി�ു�തും 18വയ� പ്ൂർ�ിയായ ഏെതാരു വ��ി�ും െതാഴിലിനായി അേപ�ി�ാം.
സ�്തീപുരുഷ േഭദമി�ാെത തുല�േവതനം നൽകു�തും െതാഴിലുറ��പ�തിയുെട �പേത�കതയാണ.്
പരി�ിതി സംര�ണം, കാർഷിക േമഖല, �ഗാമീണ അടി�ാന സൗകര� വികസനം എ�ിവയ�്്

കൂടുതൽ �പാധാന�ം നൽകു�ു. െതാഴിലുറ��പ�തിയിൽ ഇടനില�ാേരാ ഇ�. െസ�ൻ 17(A)
�പകാരമാണ േ്സാഷ�ൽ ഓഡി� ന്ിലവിൽ വ�ത.് പ�തി �പവർ�നെ� പ�ിയും െപാതുധനം

ചിലവഴി�ു�തിെന പ�ിയും പൗരസമൂഹം നട�ു� പരസ�വും സ�ാത��വുമായ

പരിേശാധനയാണ സ്ാമൂഹിക കണ�ു പരിേശാധന. ഫയൽ പരിേശാധന, ഫീൽഡ പ്രിേശാധന,
െതാഴിലാളികള�മായി ഉ�ആശയവിനിമയം എ�ിവയ�് േ്ശഷമാണ േ്സാഷ�ൽ ഓഡി� �്ഗാമസഭ

നട�ു�ത.് ഈ �ഗാമസഭയിൽ െതാഴിലാളികളിൽ നി�് ഒരാെളയാണ്അധ��യായി

തിരെ�ടു�ു�ത.്



ഫയൽപരിേശാധന റിേ�ാർ�്

�പവൃ�ിയുെട േപര :്ത� ത്ിരി�ൽ

�പവർ�ിയുെട
േകാഡ്

തീയതി തുക

ആരംഭി�ത് പൂർ�ിയാ
�ിയത്

അനുവദി
�ത്

െചലവായ
ത്

Dp/261629 8/08/2018 20/12/2018 5,00000 45,3937

DP/273426 22/11/2018 28/08/19 4,90,000 4,51,215

ത�ത്ിരി�ൽ �പവർ�നവുമായി ബ�െ�� 2ഫയലുകൾആണഞ്�ൾപരിേശാധി�ത.്
ഈ വാർഡിൽ 215 േപർ െതാഴിൽകാർഡ് എടു�ി��െ��ിലും 170 �ിര

െതാഴിലാളികളാണ ഇ്േ�ാൾ ഉ�ത.് ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗം േപർ�ും കഴി� സാ��ിക

വർഷം 100 ദിവസെ�െതാഴിൽ ലഭി��.

കവർ േപജ്͒

✔ AMC �പകാരമു�കവർ േപജ ഉ്�ായിരു� .ു

െച� ല്ി�്͒

✔ െച�ല്ി� ഉ്�ായിരു� .ു േപജ ന്�ർ േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.

ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി͒

✖ ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി ഫയൽന�ർ 10/2018-19ൽഇ�ായിരു� .ു

ഭരണാനുമതി͒

✔ ഭരണാനുമതി ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽ ഫയൽ ന�ർ 24/2018-19 ൽ ഒ��ം സീലും
ഇ�ായിരു� .ു

സാേ�തികഅനുമതി͒

✔ സാേ�തികഅനുമതി ഉ�ായിരു� .ു



ഡീെ�യിൽസ എ്�ിേമ�്͒

✔ ഡീെ�യിൽഡ എ്�ിേമ� ഉ്�ായിരു�ു .

✖ ജനകീയ ഭാഷയില�ായിരു� .ു

�ഡാ യിങ ആ്ൻഡ ഡ്ിൈസൻ͒

✖ േ�ഡായിങ ്സആ്ൻഡ ഡ്ിൈസൻ ഇ�ായിരു� .ു

െതാഴിൽആവശ�െ���െകാ�ു�അേപ�േഫാം͒

✔ െതാഴിൽആവശ�െ���െകാ�ു� േഫാറം ഉ�ായിരു�ു

✖ .AMC �പകാരമു�ത ആ്യിരു�ി�

െതാഴിൽഅനുവദി�� െകാ�ു� േഫാം͒

✖ െതാഴിൽഅനുവദി��െകാ�ു� േഫാറം ഇ�ായിരു� .ു

മ�ർ േറാൾ͒

2 ഫയലുകളിലായി 67 മ�ർ േറാള�കൾ ഉ�ായിരു� .ു

✖ മ�ർ േറാള�കളിൽഎംബു� ന്�ർ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

▪ ചില മ�ർ േറാള�കളിൽ െവ�ി�ിരു� ക്ാണെ���. (24443, 10873, 10875, 13100,
10740)

▪ 10873ൽ sharpeningചാർജ ത്ുക െത�ായാണ േ്രഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത.്

▪ 13100ൽആെകതുക െത�ായാണ േ്രഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത.്

ഫയൽ ടാകിംഗ േ്ഫാം ഉ�ായിരു� .ു͒

മൂല�നിർണയസാ��പ�തം ഉ�ായിരു� .ു͒

wage list ഉ�ായിരു�ു͒

FTO ഉ�ായിരു�ു͒

�തീ േ�ജ േ്ഫാേ�ാ ഉ�ായിരു� .ു͒

വർ� ക്ം�ീഷൻസർ�ിഫി�� ഉ്�ായിരു� .ു͒

ൈസ� ഡ്യറി



✖ ൈസ�് ഡയറിയിൽ വർ�് പൂർ�ീകരി� തീയതിയും പ�തിെചലവും

േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി� .

ഫീൽഡ പ്രിേശാധന റിേ�ാർ�്

2018-19 കാലയളവിെല ത�� തിരി�ൽ �പവർ�നവുമായി ബ�െ�� 2്5
സ�കാര�വ��ികള�െട പുരയിട�ളിൽ ആണ പ്ണി പൂർ�ീകരി�ത.് എ�ിേമ� �്പകാരം
പണി പൂർ�ീകരി� ഭൂരിഭാഗം പുരയിട�ള�ം കാടുപിടി�അവ�യിലായിരു� .ു

േഗാവി�ൻ മകൾ സുലജ കുമാരി, െകാ���ി ശാരദ എ�ിവരുെട പുരയിട�ളിൽ
നിലവിൽബ� ന്ിർ�ാണം നട�ുകയായിരു� .ു

േഡാർ �� േഡാർ െവരിഫിേ�ഷൻ റിേ�ാർ� ്
െതാഴിലാളികള�മായി സംസാരി�തിൽ നി�ും അവർ�ു�

അവകാശ�െള�ുറി� ക്ൃത�മായ ധാരണഇ�ായിരു�ുഎ� മ്ന�ിലാ�ാൻകഴി� .ു

 െതാഴിൽ ദിനം കൂ�ണം, ശ�ളം വർ�ി�ി�ണം, െതാഴിൽ സമയം കുറയ�്ണം,
ൈകയുറ, കാലുറ എ�ിവ ലഭ�മാ�ണം എ�ിവയായിരു�ു െതാഴിലാളികള�െട
�പധാനആവശ��ൾ.

 െതാഴിലാളികൾ ബാനർ വാ�ിയത സ്��ം െചലവിൽ ആെണ� അ്റിയാൻ

കഴി� .ു

 നിലവിൽ െതാഴിലിട�ിൽ ഫ� എ്യഡ് േ്ബാകസ് ഉ്പേയാഗി�ു�ി�

 െതാഴിലിട�ിൽ പരിേശാധനയെ്��ു� ഉേദ�ാഗ�ർ വളെരേദഷ��ിലാണ്

െതാഴിലാളികേളാട െ്പരുമാറു�ത എ്� അ്റിയാൻകഴി� .ു

 കഴി�വർഷം 100 പണി ലഭി�വർ�ു� േബാണസ ത്ുക 1000 രൂപ ഇനിയും
കുറ�� േപർ� ക്ി�ാൻ ഉെ��ുംെതാഴിലാളികൾഅവകാശെ���.

 ലിസി എ� െതാഴിലാളിയ�് െ്താഴിൽ േവതനം 6000 രൂപ ഇനിയും ലഭി�ാനു�്
എ� പ്രാതി പറ� .ു



�ഗാമസഭ റിേ�ാർ�്

േസാഷ�ൽഓഡി� �്ഗാമസഭ േയാഗം

ചിറയിൻകീഴ േ്�ാ� ്

അ�ുെത� �്ഗാമപ�ായ�്

വാർഡ :് 1 (കായി�രആശാൻസമ്ാരകം )

�ലം :കായി�രആശാൻസമ്ാരകം,അ�ുെത�്

തിയതി : 18/11/2019

സമയം : രാവിെല 10 മണി

അജ� :

1.ഈശ�ര�പാർ�ന

2.അധ��െയ െതെരെ�ടു�ൽ

3. ഭരണഘടനാ �പതി�

4.സ�ാഗതം

5. റിേ�ാർ� അ്വതരണം

6.ചർ�

7.തീരുമാന�ൾ

8.കൃത�ത

9. േദശീയഗാനം

2019 നവംബർ 18 ആം തീയതി രാവിെല 10 മണി� ക്ായി�ര



ആശാൻ സമ്ാരക�ിൽ െവ� ക്ൂടിയ േസാഷ�ൽ ഓഡി� �്ഗാമസഭയിൽ 95
അംഗ�ൾ പെ�ടു�ു.െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും �ശീമതി േമബിളെന

അധ�� �ാനേ��് െതരെ�ടു�ു.േശഷം അധ��യുെട

േനതൃത��ിൽ ഈശ�ര �പാർ�നേയാെട �ഗാമസഭ ആരംഭി��. വി ആർ പി
രശമ്ി എ�ാവർ�ും ഭരണഘടനാ �പതി� െചാ�ിെ�ാടു�ുകയും

എ�ാവരും അത ഏ്�� െചാ��കയും െചയത് .ു തുടർ� ബ്ഹുമാനെ�� വാർഡ്
െമ�ർ �ശീമതി അർ�ന രാജ സ്�ാഗതം പറയുകയും െചയത് .ുതുടർ� ബ്ി

ആർ പി �ശീമതി �ശീജ േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിെന കുറി��ം െതാഴിലുറ�ിെന
കുറി��ം ഒരു ആമുഖം വിവരണം നട�ുകയും േശഷം വി ആർ പി സുജി

െതാഴിലാളികള�െട 10 അവകാശ�െള�ുറി�്പറ�ുെകാടു�ുകയും

തുടർ� വ്ി ആർ പി �പിയ� റിേ�ാർ� അ്വതരി�ി�ുകയും െചയത് .ു േശഷം
ചർ�യി�ു�സമയമായിരു� .ു െതാഴിലാളികൾഅവരുെടഅഭി�പായ�ള�ം
ആവശ��ള�ം മുേ�ാ��വ��.

ചർ�:

 ബാ�ിൽ നി�് ശ�ളം പിൻവലി�ു�തിന് ബു�ിമു�്

അനുഭവെ�ടാറു� എ്�ും പലേ�ാഴും ഉേദ�ാഗ�രുെട േമാശമായ

െപരുമാ�ം േനരിേട�ി വ�ി��െ��ും െതാഴിലാളികൾ അറിയി��.
എസ് ബി ഐ ബാ�ിൽ നി�ും പണം എടു�ു�തിനു�
െതാഴിലാളികള�െട പരാതിെയ വാർഡ െ്മ�ർ �ശീമതി അർ�ന രാജ്

അനുകൂലി� സ്ംസാരി��.

 BRP �ശീമതി �ശീജ, ബാ�ിൽ നി� പ്ണം പിൻവലി�ു�തുമായി

ബ�െ�� െ്താഴിലാളികൾ� എ്െ��ിലും �പശന്�ൾ ഉ�ാകു�ു
എ�ിൽ േസാഷ�ൽ ഓഡി� ട്ീമിെന അറിയി�ണെമ�ും അതിനു�

നടപടികൾഅവർഎടു�ുംഎ�ുംഅറിയി��.

 ലീല, രമ�, അ�ിണി എ�ീ െതാഴിലാളികൾ കഴി�വർഷം 100 പണി
െചയത്തിന േ്ബാണസ ത്ുകയായ 1000 രൂപ ഇതുവെര ലഭി�ി�ി� എ�്
പരാതി പറ� .ു

 അംബിക എ� െതാഴിലാളി�് കിണർ കുഴി�ു�തിനായി

പ�ായ�ിൽ നി�ും 4500 രൂപയാണ ല്ഭി�െത�ുംഅവർ� ആ്െക

21,000 രൂപ െചലവായി എ�ുംഅറിയി��.



 േബാണസ്തുക എ�ാവർ�ും െ�കഡി�്ആയി���്എ�ും

പാസബ്ു�ുമായി ബാ�ിൽ േപായി െച� െ്ച��കേയാ പ�ായ�ിൽ

െകാ�ുവരികേയാ െച�ണെമ�ും AEഷംനാദ അ്റിയി��.

 എ�ാവരും കൃത�ം 9 മണി�് തെ� െതാഴിൽ ൈസ�ിൽ

എ�ണെമ�ും േമ� ഒ്രു ദിവസം എ�ിയിെ��ിൽ muster േറാൾ
ഒ�ിേട�ത ഇ്െ��ും 24 മണി�ൂറിനു�ിൽ േമ� ് പ�ായ�ിൽ
എ�ി�ണെമ�ും BRP �ശീമതി �ശീജഅറിയി��.

െതാഴിലാളികൾ ഭൂരിഭാഗവും ഉ�യി�ആവശ��ൾ;

>ശ�ളം വർ�ി�ി�ണം.

> േജാലി സമയം കുറയ�്ണം. 10 മണി മുതൽനാല മ്ണി വെരആ�ണം.

> െതാഴിൽദിനം കൂ�ണം.

ചർ�യ�്ു േശഷം എ�ാവരും റിേ�ാർ� ൈ്ക�ടി� അ്ംഗീകരി��. േശഷം
െമ�ർ അർ�ന രാജ്കൃത�ത േരഖെ�ടു�ി. തുടർ�്േദശീയ
ഗാനേ�ാടുകൂടി അധ��ൻ �ഗാമസഭ പിരി��വി��.

ത�ാറാ�ിയവർ,

VRPസുജി

VRP രശമ്ി

VRP �പണവിക

VRP �പിയ�


