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ചിറയിൻകീഴ് േ�ാ�് 

ചിറയിൻകീഴ് �ഗാമപ�ായ� ്

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ

വാർഡ് ന�ർ 1 ഗുരുവിഹാർ

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

ഫയൽ
ന�ർ

വർ�് 
േകാഡ്

തീയതി തുക

ആരംഭി�ത് അവസാനി�ത് അനുവദി�ത് െചലവായത്

193 DP/271970 02/01/2019 27/03/2019 500000 434148

102 DP/265185 29/09/2018 06/12/2018 500000 463680

Dp/271966 27/09/2018 11/12/2018 500000 487692

മ�് ജലസംര�ണവുമായി ബ�െ�� 3ഫയലുകൾആണ് ഞ�ൾപരിേശാധി�ത.്ഈ

വാർഡിൽ 337 േപർ െതാഴിൽകാർഡ് എടു�ി��െ��ിൽ 80 �ിര െതാഴിലാളികളാണ്

ഇേ�ാൾ ഉ�ത.് ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗം േപർ�ും കഴി� സാ��ിക വർഷം 100

ദിവസെ�െതാഴിൽ ലഭി��.

കവർ േപജ്͗

AMC �പകാരമു� കവർേപജ് ഉ�ായിരു�ുെവ�ിലും ജിേയാ ടാഗിംഗ് ഓഫ് അസ�്,

അസ�് ഐഡി,ജിപിഎസ് െലാേ�ഷൻഎ�ിവ ഇ�ായിരു� ,ുമാ�ിെ� േപര് ഇ�ായിരു� .ു

െച�് ലി�്͗

െച�്ലി�് ഉ�ായിരു� .ു

േപജ് ന�ർഇ�ായിരു� .ു

ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി.͗

ആ�ൻ �ാൻ േകാ�ി ഉ�ായിരു� .ു ആ�ൻ �ാൻ േകാ�ിയിെലയും കവർ

േപജിെലയും �പവർ�ിയുെടയും േപര് ഒ�ായിരു� .ു

ഭരണാനുമതി ഉ�ായിരു� .ു͗

സാേ�തികഅനുമതി ഉ�ായിരു� .ു͗

ഡീെ�യിൽഡ് എ�ിേമ�് ഉ�ായിരു� .ുജനകീയ ഭാഷയില�ായിരു� .ു͗



േ�ഡായിങ് സ്ആൻഡ് ഡിൈസൻ ഉ�ായിരു� .ു͗

മ�ർ േറാൾ͗

3ഫയലുകളിലായി 146 മ�ർ േറാള�കൾ ഉ�ായിരു� .ു

M.s ന�ർ 9679 ഇൽ ഷാർപണിങ് ചാർജിെ� തുക കണ�ാ�ിയതിൽ 135 രൂപ

വേര�ിട�ു അതിനുപകരം 140 എ�ാണ് േരഖെ�ടു�ിയിരു�ത.് ചില മ�ർ

േറാള�കളിൽബ�െ��അധികാരികള�െട ഒ�് ഇ�ായിരു� (ുm.s no 9558, 9559, 9560)

ചില മ�ർ േറാള�കളിൽ െവ�ി�ിരു�ലുകൾ കാണെ���.

മി� മ�ർ േറാള�കളിലും absent ചുവ� മഷി െകാ�� േരഖെപടു�ിയിരു�ത.്

ഫയൽ ടാകിംഗ് േഫാം ഉ�ായിരു� .ുബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�രുെട ഒ��ംസീലും തീയതി͗

എ�ിവഇ�ായിരു� .ു

മൂല�നിർണയസാ��പ�തം ഉ�ായിരു� .ു͗

മ�ർ േറാൾ മൂേവെമ� ് �ിപ് ഉ�ായിരു� .ു͗

േവജ് ലി�് ഉ�ായിരു� .ു͗

FTO ഉ�ായിരു� .ു͗

�തീ േ�ജ് േഫാേ�ാ ഉ�ായിരു� .ു͗

ഫയൽ tacking േഫാം ഉ�ായിരു� .ു

എംബു�് ͗

എം ബു�ിൽ ബു�് ന�ർ, ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�രുെട ഒ�് സീൽ തീയതി എ�ിവ

ഇ�ായിരു� .ു

വർ�് കം�ീഷൻസർ�ിഫി��് ഉ�ായിരു� .ു͗

Geo tagged േഫാേ�ാസ് ഇ�ായിരു� .ു͗



ൈസ�്ഡയറി ഉ�ായിരു� .ുവിവര�ൾപൂർണമായിരു� .ു͗

ഫീൽഡ് പരിേശാധന റിേ�ാർ�്

2018-19 കാലഘ��ിെല മ�് ജലസംര�ണവുമായി ബ�െ�� 3 ഫയലുകളിലുമായി

81 സ�കാര�വ��ികള�െട പുരയിട�ൾ ആണ് ഞ�ൾ�് പരിേശാധി�തു . M book

�പകാരം 150 മഴകുഴികള�ം 75 കംേപാ�് കുഴികള�ം 1മ�് ക�ാലയും ആണ്

കാേണ�ിയിരു�ത.്എ�ാൽ 83 മഴ�ുഴികള�ം 19വള�ുഴിയും 1മ�് ക�ാലയുംആണ്

കാണാൻ കഴി�ത.് അതിൽ 60 എ�ം ഉപേയാഗ�പദമായ രീതിയിൽ ഉ�വയും 12

എ�ം മ�് െകാ�് മൂടിയ നിലയിലും 18 എ�ം െത�് ന�തും ച�� ചവറുകൾ നിറ�

നിലയിലും ആയിരു� .ു മഴ�ുഴികൾ കുറയുവാനു� കാരണം ആയി അവർ പറയു�ത്

വയൽ �പേദശമായതിനാൽ കുഴികൾ എടു�ുേ�ാൾ തെ� െവ�ം കാണു�ു എ�ാണ.്

ക� എ�ാ പുരയിട�ളിൽ എ�ാം തെ� ന� രീതിയിൽ താര പിടി�ിരു� .ു അവെയ�ാം

ഇേ�ാഴും നിലനിൽ�ു�ു�.് പരിേശാധി�് മി� പുരയിട�ള�ം കാട് പിടി� നിലയിൽ

ആയതിനാൽ മഴ�ുഴികൾകൃത�മായി എ�ി തി�െ�ടു�ാൻകഴി�ി�.

േഡാർ �� േഡാർ െവരിഫിേ�ഷൻ റിേ�ാർ�് 

ഫീൽഡ് പരിേശാധനയ്�ായി എ�ിയേ�ാൾ ഫീൽഡിൽ 65 ഓളം െതാഴിലാളികൾ േജാലി

െച��� രീതിയിൽ കാണാൻ കഴി� .ു അവരുെട െതാഴിൽ കാർഡുകൾ പരിേശാധി�ാൻ

അവരുമായി സംവദി�ാനും അവസരം വിനിേയാഗി��. േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിെ� �പാധാന�ം,

െതാഴിലാളികള�െട 10 അവകാശ�ൾ, േജാലി സമയ�ളിൽ അവർ അനുഭവി�ു�

ബു�ിമു��കൾ, േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭയുെട ഉേ�ശ�ം എ�ിവെയകുറി�് ചർ� െചയ്തു.

െതാഴിൽ കാർഡ് പരിേശാധി�തിൽ നി�ും, ഈ വർഷം 23ദിവസെ� േജാലി െചയ്തിരു�ു

എ�ിലും േജാലി ലഭി�ത് സംബ�ി� വിവര�ൾ ഒ�ും തെ� േരഖെപടു�ിയിരു�ി�.

െതാഴിലാളികൾ ആരും തെ� െതാഴിൽ കാർഡിൽ ഒ�് േരഖെപടു�ിയിരു�ി�.ഹാജർ

േരഖെപടു�ിയിരു�ി�.കാർഡിൽ വിവര�ൾ േരഖെപടുേ�� രീതി കൺവീനർമാർ�്

അറിയി�ായിരു�ു. െതാഴിലാളികള�െട േഫാേ�ായിൽ പ�ായ�ിെല സീല് ഉ�ായിരു�ി�.

െതാഴിലാളികൾ�് 10അവകാശ�ൾവിവരിചതിൽ നി�ും അവർ�്അതിെന കുറി�് വ��മായ

ധാരണ ഇ�ായിരു�ു എ�് മനസിലാ�ാൻ കഴി� .ു ശ�ള വർധന, േജാലി സമയം ചുരു�ൽ,

ദിവസേവതനം, 100 ദിവസം എ�ത് അധികം ആ�ുക എ�ിവെയാെ� ആയിരു�ു അവരുെട

�പധാന ആവശ��ൾ. ഫീൽഡ് പരിേശാധി� തിൽ നി�ും �പാഥമിക കി�്ക��റ, കാലുറ,



കുടിെവ�ം ചൂടാ�ാൻ ഉ�കലം ടാർെപാളിൻഎ�ിവ ഉ�ായിരു�ു.

�ഗാമസഭ റിേ�ാർ�്

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ േയാഗം

േ�ാ�് :ചിറയിൻകീഴ്

പ�ായ�് :ചിറയിൻകീഴ്

വാർഡ് ന�ർ : 01 ഗുരുവിഹാർ

അജ�

1.ഈശ�ര �പാർ�ന തീയതി:13/10/19

2.അധ��െയതിരെ�ടു�് സമയം:2 pm

3.സ�ാഗതം

4.റിേ�ാർ�് അവതരണം

5.ചർ�

6.തീരുമാനം

7.കൃത�ത

13/10/2019 ചിറയിൻകീഴ് �ഗാമപ�ായ�ിൽ ഗുരുവിഹാർ ഗുരുമ�ിര�ിൽ െവ�്

വാർഡ് 1 േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ കൂടുകയു�ായി. മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ

െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരം 2018-19 വർഷ�ിെല അവേലാകനേയാഗം �ഗാമസഭയിെല

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

െതാഴിലുറ�് പ�തിയിെല 80 െതാഴിലാളികൾ �ഗാമസഭയിൽ എ�ിയതിൽ നി�ും

കഴി�വർഷം100 ദിവസം െതാഴിൽ െചയ്ത സജിത എ� െതാഴിലാളിെയഅധ��യായി

തിരെ�ടു�ു. ഈശ�ര �പാർ�നേയാടു കൂടി േയാഗം ആരംഭി��. സ�ാഗതം

പറയു�തിനായി വാർഡ് െമ�ർ ജയെന �ണി�ുകയും, അവിെട എ�ിേ�ർ�വർ�്



എ�ാം അേ�ഹം സ�ാഗതം അർ�ി�ുകയും െചയ്തു. VRP സജീഹ �പതി�

പറ�ുെകാടു� ,ു എ�ാവരും ഏ��െചാ�ി. തുടർ�് VRP �ശീ ന�ന െതാഴിലാളികൾ�്

അവരുെട 10 അവകാശ�ൾ പറ�ുെകാടു�ുകയും ബിആർപി �ശീജ അവ

വിശദീകരി�ുകയും െചയ്തു . തുടർ�് റിേ�ാർ�് അവതരി�ി�ാൻ ആയി ബിആർപി

�ശീജെയ �ണി�ുകയും റിേ�ാർ�് അവതരി�ി�ുകയും െചയ്തു. അടു�തായി

ചർ��് േവ�ിഅധ�� െതാഴിലാളികെള�ണി��.

ചർ�

�ഗാമസഭ കരട് റിേ�ാർ�ിെന തുടർ�ു�ായ ചർ�യിൽ എ�ാ െതാഴിലാളികള�ം

പെ�ടു�ു. �ശീമതി വ�ല എ� െതാഴിലാളി െതാഴിലുറ�ിൽ നി�ും ലഭി�ു� ശ�ളം

െകാ�ാണ് ജീവി�ു�ത് എ�തിനാൽ 30 ദിവസം േജാലി കഴിയുേ�ാൾ തെ� ശ�ളം

തരണം എ�് അഭി�പായെ���. 9 മണി മുതൽ 5 മണി വെര എ�ത് സമയം മാ�ി

നാലുമണിവെര ആ�ി തരണെമ�് സി�ു എ� െതാഴിലാളി അഭി�പായെ���. േനരം

ൈവകിയാണ് വീ�ിെല�ു�ത് അതിനാൽ വീ�ിെല േജാലികൾ ഒ�ും നട�ു�ി� എ�്

അവർ പറ� .ുഇേ�ാൾ െറയിൽേവ പണി നട�ു�തിനാൽ 8 30 മുതൽ 1 30വെരയാണ്

എ�് എ ഇ പറ� .ു 100 ദിവസം എ�ത് കൂ�ി തരണം എ�ും ആവശ�െ���. ശ�ളം

കൂ�ണം എ�ാണ് െതാഴിലാളികൾ ഒ�ാെക പറയു�ത.് െമ�ീരിയൽ വർ�ുകൾ

െച���തിന് മഴ�ുഴി സംര�ി�ു�തിനും ൈജവേവലി മ�് ക�ാല തുട�ിയവയുെട

�പാധാന�െ��ുറി�് ബിആർപി സംസാരി��. വീട് െമയി�നൻസ് പണി െതാഴിലുറ�ിൽ

ഉൾെ�ടു�ണെമ�് െതാഴിലാളികൾഅഭി�പായെ���.മഴ സമയ�് വരുേ�ാൾ �പധിേരാധ

ഗുളിക നൽകണം എ�് െതാഴിലാളികൾ ആവശ�െ���. നട�ാതകൾ വൃ�ിയാ�ു�ത്

കൂടി െതാഴിലുറ�ിൽ ഉൾെ�ടു�ണെമ�് െമ�ർ അഭി�പായെ���. െതാഴിലാളികളിൽ

ഒരാളായഷീജ നൂറു ദിവസം

തുടർ� ് െതാഴിലുറ�് അഗ�ൾ �ഗാമസഭ റിേ�ാർ�് അംഗീകരി�ുകയും ക�ടി��

പാ�ാ�ുകയും െചയ്തു. േശഷം ഓവർസിയർ അജിത് കൃത�ത േരഖെ�ടു�ി.

േദശീയ ഗാനേ�ാടുകൂടി േയാഗം  അവസാനി�ി��.

ത�ാറാ�ിയത്

സജീഹ,സുവർണ, �ശീന�ന,അരണ�, നിഷ




