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ചിറയിൻകീഴ് േ�ാ�് 

അ�ുെത�്�ഗാമപ�ായ�്

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ

വാർഡ് ന�ർ7 (വലിയപ�ി)

അവിദഗ ്� കായിക േജാലികൾ െച���തിന ് സ��തയു� �പായപൂർ�ിയായ

അംഗ�ൾ ഉൾെ�ടു� �ഗാമീണ കുടുംബ�ിന ് ഒരു സാ��ിക വർഷ�ിൽ 100

ദിവസെ� െതാഴിൽ ഉറ�ാ�ു�തിനു� നിയമമാണ് േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്

നിയമം-2005 National Rural Employment Guarantee Act (NREGA). ഈ നിയമ�ിെ�

അടി�ാന�ിലാണ ് ഈ പ�തി �പവർ�ി�ു�ത.് 2005 െസപ്�ംബറിൽ ഇ��ൻ

പാർലെമ� ് പാസാ�ിയ ഈ നിയമം െസപ്�ംബർ 7 ന ് നിലവിൽ വരികയും ജ�ു -

കാശ്മീർ ഒഴിെകയു� ഇ��യിെലഎ�ാ സം�ാന�ളിലും ബാധകമാ�ുകയും െചയ്തു.

തുട��ിൽ ഇ��യിെല 200 ജി�കളിൽ മാ�തമായിരു�ു �പാബല��ിൽ വ�െത�ിലും

2008ഏ�പിൽ 1 മുതൽ രാജ�െ� മുഴുവൻ ജി�കളിേല�ുംഈ പ�തി വ�ാപി�ി��. �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�് പൂർ�ിയായ ഏെതാരു

വ��ി�ും െതാഴിലിനായി അേപ�ി�ാം. സ്�തീപുരുഷ േഭദമി�ാെത തുല�േവതനം

നൽകു�തും െതാഴിലുറ��പ�തിയുെട �പേത�കതയാണ.് പരി�ിതി സംര�ണം,

കാർഷിക േമഖല, �ഗാമീണ അടി�ാന സൗകര� വികസ.നം എ�ിവയ്�് കൂടുതൽ

�പാധാന�ം നൽകു� .ു െതാഴിലുറ��പ�തിയിൽ ഇടനില�ാേരാ ഇ� െസ�ൻ 17(A)

�പകാരമാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നിലവിൽ വ�ത.് ഫയൽ പരിേശാധന, ഫീൽഡ്

പരിേശാധന, െതാഴിലാളികള�മായി ഉ� ആശയവിനിമയ�ിന് േശഷമാണ് േസാഷ�ൽ

ഓഡി�് �ഗാമസഭ നട�ു�ത.് ഈ �ഗാമസഭയിൽ െതാഴിലാളികളിൽ നി�് ഒരാെളയാണ്

അധ��യായി തിരെ�ടു�ു�ത.്



10അവകാശ�ൾ

1. െതാഴിൽ കാർഡിനായി അേപ�ി�ുവാനും 15 ദിവസ�ിനകം ലഭി�ുവാനുമു�

അവകാശം.

2. െതാഴിൽആവശ�െപടുവാനും15 ദിവസ�ൾ�ു�ിൽ ലഭി�ുവാനുമു�അവകാശം.

3. 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ുവാനു�

അവകാശം.

4..ഏെ�ടുേ�� �പവൃ�ികൾആസൂ�തണം െച��വാനു�അവകാശം.

5. താമസ�ല�ിെ� 5km ചു�ളവിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാനും ലഭി�ിെ��ിൽ

കൂലിയുെട 10%അധികമായി ലഭി�ുവാനു�അവകാശം.

6. കുടിെവ�ം, തണൽ, �പാഥമിക ശു�ശൂഷ കി�്, െതാഴിലാളികേളാെടാ�ം അ�ിലധികം

കു�ികൾ വ�ി��െ��ിൽ അവെര േനാ�ാനായി ആയ തുട�ിയ �പവൃ�ി�ല

സൗകര��ൾ�ു�അവകാശം.

7.സർ�ാർ �പഖ�ാപി�ി���കൂലി ലഭി�ാനുമു�അവകാശം.

8. െതാഴിൽ െചയ്തു 15 ദിവസ�ിനകം കൂലി ലഭി�ുവാനു�അവകാശം.

9. 15 ദിവസ�ിനകം കൂലി ലഭി�ിെ��ിൽ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭി�ിവാനു�അവകാശം.

10. പരാതികൾ�് സമയബ�ിതമായി പരിഹാരം ലഭി�ുവാനും മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ

�ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ െചലവ് വരു� തുകയുെട ത�മയ സാമൂഹിക

പരിേശാധന നട�ുവാനു�അവകാശം.



ഫയൽപരിേശാധന റിേ�ാർ�് 

�പവ��ിയുെട േപര് :ത�് തിരി�ൽ

�പവൃ�ിയുെട
േകാഡ്

തീയതി തുക

ആരംഭി�ത് പൂർ�ിയായത് അനുവദി�ത് െചലവായത്

Dp/272875 19/9/18 17/1/19 4,90000 4,78362

Dp/276527 18/1/19 26/3/19 4,90000 3,35930

Dp/272868 16/9/18 13/1/19 4,90000 4,85359

Dp/272866 19/9/18 26/12/18 4,90000 4,76321

ത��തിരി�ലുമായി ബ�െ�� 4 ഫലുകൾആണ്ഞ�ൾ പരിേശാധി�ത്.ഈവാർഡിൽ 221
േപർ െതാഴിൽ കാർഡ്എടു�ി��െ��ിലും 137�ിരെ�ാഴിലാളികൾആണ്ഇേ�ാൾ ഉ�ത്.
ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗം േപർ�ും കഴി�സാ��ികവർഷം 100 ദിവസെ�െതാഴിൽ ലഭി��

~ കവർ േപജ്

AMC �പകാരമു�കവർ േപജ് ഉ�ായിരു�ു.

~ െച�് ലി�് ഓഫ് േഡാക��െമ� ്

െച�് ലി�് േഡാക��െമ� ് ഉ�ായിരു�ു.

~ ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി ഉ�ായിരു�ു.

~ ഭരണാനുമതി ഉ�ായിരു�ു.

~ സാേ�തികഅനുമതി ഉ�ായിരു�ു.

~ എ�ിേമ�് റിേ�ാർ�,്

ഡീൈ�ൽഡ് എ�ിേമ�് ഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ിയി���്.എ�ാൽ ജനകീയ ഭാഷയിലു�എ�ിേമ�്
ആയിരു�ി�.

~ േ�ഡായിങ് &ഡിൈസൻ ഉ�ായിരു�ു

~ േജാലിആവശ�െ���െകാ�ു�അേപ� േഫാറം ഉ�ായിരു�ു.

~ �പവർ�ിഅനുവദി�ത് സംബ�ി� േഫാറംഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.



മ�ർ േറാൾ̱

4 ഫയലുകളിലുമായി146 മ�ർ േറാള�കൾ ഉ�ായിരു�ു. മ�ർ േറാള�കളിൽ എം ബു� ്ന�ർ
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. മ�ർ േറാള�കളിൽ അ��ൻസ് ചുവ� മഷിെകാ�് അ�

േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്.

~ ഫയൽ ടാ�ിംഗ് േഫാറം ഉ�ായിരു�ു.

~ മൂല�നിർണയസാ��പ�തം ഉ�ായിരു�ു.

~ മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ്�ി�് ഫയലിൽസൂ�ി�ി���്.

~ േവജ് ലി�്

മ�ർ േറാൾ �പകാരമു� േവജ് ലി�് ഫയലിൽസൂ�ി�ി���്.

~ എഫ് ടി ഒ

ഫയലിൽ FTO ഉ�ായിരു�ു .

~ �തീ േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ്

പരിേശാധന നട�ിയ ഫയലുകളിൽ ഫയൽ ന�ർDP/272868ൽ ഒരു േ�ജിെല േഫാേ�ാ�ഗാഫ്

കാണാൻകഴി�ു��.മ��ഫയലുകളിൽ 3 േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ്സ് ഉ�ായിരു�ു.

~ ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാ�ഗഫി പരിേശാധന നട�ിയഫയലുകളിൽ ഒ�ിലും കാണാൻകഴി�ി�.

~ �പവർ�ി പൂർ�ീകരണംസാ��പ�തം

ഫയലിൽ �പവർ�ി പൂർ�ീകരണംസാ��പ�തം ഉ�ായിരു�ു.

~ ൈസ�്ഡയറി

ൈസ�്ഡയറി ഉ�്.എ�ാൽപൂർണമായിരു�ി�.

~ എംബു�്

എം ബു�് ഉ�ായിരു� .ു എം ബു�് ന�ർ കൃത�മായ �ല�്

േരഖെപടു�ിയി�ി�ായിരു� .ു െമഷർെമ� ് ബു�ിെല തുകയും എ�ാ മ�ർ േറാളിെല

ആെക തുകയും തുല�മായിരു� .ു പരിേശാധന നട�ിയ എ�ാ ഫയലുകളിലും എം

ബു�ിൽഡിസ്േ� േബാർഡിനുതുകഅനുവദി�തായി കാണാൻസാധി��.



േഡാർ �� േഡാർ െവരിഫിേ�ഷൻ

23/11/2019 രാവിെല 10.30ന് അ�ുെത�് പ�ായ�,് വാർഡ് 7(വലിയപ�ി)

എ�ി. കൺവീനറുെട നിർേ�ശ�പകാരം െതാഴിലാളികൾ ഒരു െതാഴിലാളിയുെട വീ�ിൽ

എ�ിേ�ർ� .ു െതാഴിൽ കാർഡ് പരിേശാധി�ുകയും 10 അവകാശ�െള��ി വിവരി��

െകാടു�ുകയും െചയ്തു. അവരുെട അവകാശ�െള�ുറി�് െതാഴിലാളികൾ�് ധാരണ

ഇ�ായിരു� .ു െതാഴിൽ കാർഡ് പരിേശാധി�തിൽ വീട് പണി നട�ു� ഒരു െതാഴിലാളിക്

മാ�തമാണ് പുതിയ െതാഴിൽ കാർഡ് ഉ�ായിരു�ത.് ബാ�ി എ�ാം പഴയ െതാഴിൽ

കാർഡ്ആയിരു� .ു

പരാതികൾ

✳ കൃത�മായ ദിവസം േജാലി കി���ി�

✳ �പഥമ ശു�ശൂഷ കി�്, ടാർ�ാളിൻ, എ�ിവ ഇ�ാ എ�ും െതാഴിലാളികൾ ൈപസ ഇ��

ടാർേപാളിൻ വാ�ി എ�ുംഎ�ാൽഅതിനു�ൈപസഅവർ�് ഇതുവെര ലഭി�ി�ി�.

✳ െതാഴിലാളികൾ�് േജാലിഭാരം കൂടുതലാണ്എ�ുംപരാതി ഉ�യി��.

✳ െതാഴിലാളികൾ േവതനം കൂ�ണംഎ�ുംപറ� .ു

✳ BPL, SC, വിധവ എ�ി�െന ഉ�വരുെട പുരയിട�ിൽ മാ�തെമ േജാലി െച�ാൻ

സാധി�ു�ു�� അ�െന ആകുേ�ാൾ െതാഴിലാളികൾ�് േജാലി ലഭി�ു� ദിന�ൾ

കുറയു� .ു

✳ െതാഴിൽ �ല�ളിൽ വ�് അപകട�ൾ സംഭവി�ാൽ അവർ�് ഇൻഷുറൻസ്

പരിര�ലഭി�ുേമാ എ�ു േചാദി��.



ഫീൽഡ് പരിേശാധന

2018-19 കാലഘ��ിെല ത��തിരി�ലുമായി ബ�െ�� നാലു ഫയലുകളാണ് ഞ�ൾ

പരിേശാധി�ത.് അതിൽ 57 വ��ികള�െട പുരയിട�ളാണ് ഞ�ൾ�് പരിേശാധി�ാൻ

ഉ�ായിരു�ത.് സ�ർശി� പുരയിട�ൾ എ�ാംതെ� കാടുകയറിയ നിലയിലായിരു� .ു

കാടുപിടി�തിനാൾ ഭാഗികമായി ബ�ുകൾ കാണാൻ സാധി��. . CIB �് പകരം

ബാനറുകൾആണ് ഉപേയാഗി�െത�ുംെതാഴിലാളികളിൽ നി�ുംഅറിയാൻസാധി��.

ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട േപരുംപുരയിട�ിെ�വിസ്തീർ�വും :

1.ശിവാന�ൻ മകൻസുേരഷ്ബാബു (10 െസൻറ് )

2.തുളസീദാസ് മകൻസജു,ബാബു മകൾഅലീന ( 5െസൻറ് )

3.കൃഷ്ണൻ മകൻസുേരഷ് ഭാര� യമുന (8െസ�് )

4.േകശവൻ മകൻഗുരുദാസ് (5െസ�് ),

ഗുരുദാസ് മകൻ ദിലീപ് (5െസ�് ).

5. മരിയ െസൽവൻ മകൻ േജാസഫ് ഭാര� �ീ�സ് മകൾ േറ�ൽ േജാസഫ് ( 93െസൻറ് )

6.പേ�താസ് മകൻഎ�ബഹാം ഭാര�ആൻറണി േറാമൻ മകൾ ലിസി എ�ബഹാം (104 െസ�് )

7.�ഫാൻസിസ് മകൻ േജാൺസൺഭാര� േലാ�സ് മകൾ െകാ��േ�തസ� (23െസ�് )

8. െകാ��രാമൻ മകൾ ലളിതകുമാരി, േദവരാജൻ മകൾ തനുജ ഡാ രാജൻ താര

( 99െസ�് )

9. േയശുദാസൻ മകൻസുനിൽ ധർമക�് മകൾഷീജ (7 െസ�് )

10.വിശ�ംഭരൻ മകൻസനൽകുമാർ (84 െസൻറ് )

11.അേശാകൻ മകൻചാ�ർജി (40 െസൻറ് )

12. രവീ��നാഥൻ മകൻബാനർജി (31 െസൻറ് )

13.രവീ��നാഥൻ മകൻഅഭിജിത് (23െസൻറ് )



14.േസവ�ർ മകൻബിജു- ( 6 െസൻറ്)

15. േയശുദാസ് മകൻഅ�ബഹാം ഭാര� സിബിൽ (6 െസൻറ് )

16.െ��സ് മകൻആേതാൺസ് (10 െസ�് )

17.െസലസ് മകൻ േയശുദാസൻ ഭാര� േജാർജിന (4 െസൻറ് )

18.പീ�ർ മകൻപനിഅടിമ ഭാര� േജാസഫ് മകൾഅേ�ാണിയ (3 െസൻറ് )

19.അഗ�ിൻ മകൾ െടൽമആൻറണി (12 െസൻറ് )

20.അ�ബഹാം മകൻൈഷനി (4 െസൻറ് )

21.പേ�താസ് മകൻജൂഡി േമാൻ (5 െസൻറ് )

22.അലക്സ് േഗാമസ് പീയൂസ് ഗുൈലസ് ഭാര� െസബാ��ൻ മകൾ അൽേഫാൻസിയാ

(7െസൻറ്)

23.ന�ി �കൂസ് മകൻ േജാൺസൺ

24.ന�ി�കൂസ് മകൻ േജാൺസൺസ് ഭാര� ദിവ�

25.സുധാകരൻ മ�ൾ മിനി, സീമ

26.സുധാകരൻ മകൾ മിനി സുധാകരൻ മകൾസീമ.

27.േതാബിയാസ് മകൻൈട�സ്ഭാര�ആൻറണി േമാറിയസ് മകൾഓമന

28.േറാ�ി മകൻഔേസഫ് ഭാര�അേരാഗ� മകൾആലിസ്

29.കാർമൽ മകൻതീ�ൂസ് ഭാര� ഗിൽബർ�് മകൾ േമരി ഷീബ

30.സിൽവടി� മകൻആൻറണി ഭാര� േമരിമിതി

31.മരിയദാസി മകൻ േമാസസ്

32.ജയമണി

33.ഭാസ്കരൻ മകൾജയ�ശീ



34.സിഫറിൻ മകൻവർഗീസ് ഭാര� പീ�ർ മകൾജൂഡി

35.േജാർജ് മകൻവിൽ�ഫഡ് ഭാര� സിബിൾ

36.കുമാര േവലു മകൾ േബബി

37.ആൻറണി മകൻ െബയ്സിൽഅേ�ാണിഅടിമ മകൾഅനുജ

38.ശ�രി മകൾസുമാലിനി

39.ശ�ു മകൾസുമാലിനി

40.ഭാർ�വൻ മകൾ േലഖ

41.േജാർജ് മകൻആൽെ�ഫഡ് ഭാര� െബനഡിക്�് മകൾ

േമരി െഹലൻ

42.വില�ംപീ�ർ ഭാര� േമരി

43.പേ�താസ് മകൾജീതു വർഗീസ് മകൻജയ്സൺ

44. പേ�താസ് മകൾവിൽ�ഫഡ്

45.േജാൺ മകൻ രാജു ഭാര� ശബരിയാർ മകൾ ബൂസ് മിൻ

46.േജാസഫ് മകൻപേ�താസ്

47.പേ�താസ് ഭാര� െബൻസി

48.ഡി�കൂസ് മകൾ െഫൽസി

49.ദാസ് െമാൈറസ് മകൻ െറ�ിഡി േമാറായ്സ്

മകൾഅനീഷ് െറയിൻ, െറനിത

50.�ശീനിവാസൻ മകൾത�മണി വിജയൻ മകൾ മകൻബിജു

51.സിൽവടി� മകൻ േസവിയർ �ഫാൻസിസ് മകൾജാന�



52.േസവ�ർ മകൻ െടറിക്

53.േജാസഫ് മകൾഫിേലാമിന

54.െബർനാസ് മകൻൈട�സ് ഭാര� ച��ൻ മകൻഷീജ

55.ആൻറണി മകൻസിൽവ

56.ആേബൽമകൻ േജാസ് ഭാര�അജിത

57.ആേബൽമകൻ േജാസ് ഭാര�അജിത

57. ബാല�ൻ ഭാര� മചിറയിൻകീഴ്



േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ േയാഗം

വാർഡ് 7വലിയപ�ി

അജ�

1. ഈശ�ര�പാർ�ന

2. അധ��െതരെ�ടു�്

3. സ�ാഗതം

4. റിേ�ാർ�് അവതരണം

5. ചർ�

6. കൃത�ത

29/11/2019 അ�ുെത�് �ഗാമപ�ായ�് ഓഫീസിൽ െവ�് വാർഡ് 7െ�

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ കൂടുകയു�ായി. മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ

െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരം 2018 19 വർഷ�ിെല അവേലാകനേയാഗം, �ഗാമ സഭയിെല

�പധാന നിർേ�ശ�ള�ംതുടർനടപടികള�ം ഉൾെ�ാ���നടപടി കുറി�.്

െതാഴിലുറ�് പ�തിയിെല െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും 100 ദിവസം െതാഴിൽ െചയ്ത

ത�മണി എ� െതാഴിലാളിെയ അ���യായി െതരെ�ടു�ു.സ�ാഗതം പറയു�തിന്

െമ�ർ എ�ിയിരു� .ു ഈശ�ര �പാർ�നേയാെട േയാഗം ആരംഭി��. �പതി� VRP

�പണവിക പറ�ുെകാടു�ു എ�ാേപരും �പതി� ഏ��പറ� .ു െമ�ർ �കി�ി

എ�ാവർ�ും സ�ാഗതം പറ� .ു VRP സുജി െതാഴിലാളികൾ�് പ�് അവകാശം

റ�ുെകാടു�ു. VRP േരാഹിണി റിേ�ാർ�്അവതരി�ി��

ചർ�

~ സർ�ാർ പറയു� നിർേദശ�ൾ അനുസരി�ാൽ മാ�തേമ അർഹതെ�� കൂലി

ലഭി�ുകയു�� എ�ും െമ�ീരിയൽ വർ�ുകൾ കൂടി െച�ണെമ�ും �കി�ി മാഡം

നിർേദശി��. �പായംകൂടിയ െതാഴിലാളികൾ�് േജാലി ഭാരം കൂടുതൽഎ�് പറ�േ�ാൾ



AE മറുപടി യായി പറ�ത് െമഷർെമൻറ് േനാ�ിയാണ് കൂലി നൽകു�ത് �പായമായവർ

എേ�ാ െചറു��ാർ എേ�ാ േനാ�ിയ� േജാലിെച�ി�ി�ു�തു. െതാഴിലാളി

ഇൻഷുറൻസ് പരിര� ഉേ�ാ എ�സംശയം ഉ�ായിരു�ുഅതിനു AE നൽകിയ മറുപടി

െതാഴിലിട�ു െവ�് അപകടം ഉ�ായാൽ govt.ആശുപ�തിയിൽ അഡ്മി�് ആ�ുകയും

െചയ്താൽ അതിനു� നഷ്ടപരിഹാരം കി��ം എ�ാണ.് ചർ�യിൽ ഒരു െതാഴിലാളി VRP

മാേരാടു േജാലി െചയിതു 2 മാസ�ിനകം ൈസ�് കാണാൻ വരണെമ�ും എ�ിൽ

മാ�തേമ അവർ െചയ്ത വർ�് കാണാൻ സാധി�ു എ�ു പറ� .ു SC, ST, വിധവ, BPL

എ�ിവർ�് 3, 4 െസ��കൾ ആണ് ഉ�ത് അതിൽ ബ�ുകൾ എടു�ാേനാ മഴ�ുഴി

എടു�ാേനാ സാധി�ി�.എ�ിേമ�ിൽ െകാടു�ിരി�ു� േജാലി െച�ി�ി�ാേന കഴിയു

എ�് AE പറ� .ു എ�ാൽ പുരയിട ഉടമകൾ എ�ിേമ�ിൽ പറ�ിരി�ു� േജാലി

െച�ാൻ സ�തി�ു�ി� എ�ും െതാഴിലാളികൾ പറ� .ു APL കാർഡ് േജാലി�ായി

എടു�ണെമ�ും ഇനി APL കാർഡ് എ�് എടു�ുെമ�ും േചാദി��.ഞ�ൾ റിേ�ാർ�ിൽ

അത് പറയാെമ�ും ഉറ�� നൽകി. െതാഴിലാളികൾ �ഗാമസഭ റിേ�ാർ�് ൈക�ടി��

പാസാ�ി.േശഷം AE �ഗാമസഭയിൽ പെ�ടു�എ�ാവർ�ും കൃത�ത േരഖെ�ടു�ി.

േദശീയഗാനേ�ാെട േയാഗംഅവസാനി�ി��.

VRP സുജി

VRP േരാഹിണി

VRP �പണവിക

VRP �പിയ�


