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േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ

ചിറയിൻകീഴ് േ�ാ�് 

ചിറയിൻകീഴ് �ഗാമപ�ായ�് 

വാർഡ് ന�ർ 2( പഴ�ിറ )

മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിൽ ഉറ�നിയമം ദാരി�ദ� ലഘൂകരണ�ിന്

േവ�ി േക��സർ�ാർ ആവിഷ്കരി� പ�തിയാണ.് 2005 െസപ്�ംബർ അ�ിന്

െതാഴിലുറ�് നിയമം പാ�ാ�ി . 2006 െഫ�ബുവരിയിൽ 2 നു പ�തി നിലവിൽ വ� .ു

ഇ��യിെല 200 ജി�കളിലാണ് ആരംഭ�ിൽ പ�തി നട�ിലാ�ിയത.് 2006ൽ

േകരള�ിൽ വയനാട്, പാല�ാട് ജി�കളിൽ െതാഴിലുറ�് പ�തി ആരംഭി��. 2008 ഓെട

േകരള�ിെല എ�ാ ജി�കളിലും െതാഴിലുറ�് പ�തി നട�ിലാ�ി. �ഗാമ �പേദശ�ളിൽ

താമസി�ു� ഏെതാരു കുടുംബ�ിനും ഒരു സാ��ിക വർഷ�ിൽ 100 അധിക

െതാഴിൽ ദിന�ൾ നൽകു�തിലൂെട ദാരി�ദ�ം ലാഹൂകരി�ുക എ�തായിരു�ു ഈ

പ�തിയുെട �പധാന ല��ം. പരി�ിതി സംര�ണം, കാർഷിക േമഖല, �ഗാമീണ

അടി�ാന സൗകര� വികസനം എ�ിവയ്�് കൂടുതൽ �പാധാന�ം നൽകു� .ു

െതാഴിലുറ��പ�തിയിൽ ഇടനില�ാർ ഇ�. തുട��ിൽ 125 രൂപ കൂലിയിൽ നി�ും

ഘ�ം ഘ�മായി 271 രൂപ നിലവിൽ ലഭി�ു� .ു െതാഴിൽ ഉറ�് നിയമം െസ�ൻ 17(A)

�പകാരമാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നട�ണംഎ�് നിഷ്കർഷി�ു�ത.്ഫയൽ പരിേശാധന,

ഫീൽഡ് പരിേശാധന, െതാഴിലാളികള�മായി ഉ� ആശയവിനിമയ�ിന് േശഷമാണ്

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ നട�ു�ത.് ഈ �ഗാമസഭയിൽ െതാഴിലാളികളിൽ നി�്

ഒരാെളയാണ്അധ��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�്

ഫയൽന�ർ �പവൃ�ിയുെട
േകാഡ്

തീയതി തുക

ആരംഭി�ത് പൂർ�ിയായത് അനുവദി�ത് െചലവായത്

I/B-7/2018-19 DP/276600 21/12/2018 19/2/2019 5,00, 000 4, 56, 504

I/B-9/2018-19 DP/283167 7/03/2019 30/03/2019 5, 00, 000 3, 22, 580

I/B-6/2018-19 DP/276599 21/12/2018 26/02/2019 5, 00, 000 4, 49, 052

I/B-4/2018-19 DP/265196 27/11/2018 18/11/2018 5, 00, 000 4, 95, 420

I/B-8/2018-19 DP/283169 07/03/2019 27/03/2019 5, 00, 000 3, 37, 272

I/B-5/2018-19 DP/271967 27/09/2018 19/11/2018 5, 00, 000 4, 90, 452

മ�് ജലസംര�ണവുമായി ബ�െ�� ആറ് ഫയലുകളാണ് ഞ�ൾ�്

പരിേശാധനയ് �ായി ഉ�ായിരു�ത.് 235 െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ കാർഡ്

എടു�ി��െ��ിലും 120 �ിര െതാഴിലാളികളാണ് നിലവിലു�ത് ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗം

േപർ�ും 100 ദിവസെ�െതാഴിൽ ലഭി�ുകയും െചയ്തു. . പരിേശാധി�തിൽ നി�,്

കവർേപജ്:-ɰ

✔ എഎംസി �പകാരമു�കവർേപജ്ആയിരു� .ു

✖ ജിേയാ ടാഗിംഗ് ഓഫ് അസ�്, അസ�് ഐഡി, ജിപിഎസ് െലാേ�ഷൻ, െനയിം

ഓഫ് ജിആർ സ്എ�ിവയിലായിരു� .ു

✖ ഫയൽ ന�ർ I/B-7/2018-19 ൽ �പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�് തീയതിയിൽ െത�്

കാണാൻകഴി�ു

െച�് ലി�ɰ

✔  െച�് ലി�് ഉ�ായിരു�ുെവ�ിലും േപജ് ന�ർഇ�ായിരു�ു



ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ിɰ

ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി ഉ�ായിരു� .ു

ഭരണാനുമതിɰ

✔ ഭരണാനുമതിയിൽ പ�ായ�് െസ�ക�റി പ�തി സാ��ം െചയ്തുെകാ�ു�

ഒ��ംസീലുംഎ�ാ ഫയലുകളിലും കാണാൻകഴി�ി�.

സാേ�തികഅനുമതിɰ

✔  സാേ�തികഅനുമതി ഉ�ായിരു� .ു

✖ ആെ�കഡി�് എൻജിനീയറുെട ഒ��ം സീലും േഡ��ം പരിേശാധന നട�ിയ

ഫയലുകളിൽ ഒ�ിൽ മാ�തേമ കാണാൻകഴി�ു��.

ഡീെ�യിൽഡ്എ�ിേമ�്ɰ

✔ ഡീൈ�ൽഡ്എ�ിേമ�് ഉ�ായിരു� .ു

✖ ജനകീഭാഷയിൽഅ�.

✔  ആറുഫയലുകളിലും കൂടി 300 മഴ�ുഴികൾ 150വള�ുഴികള�ം ഉ�ായിരു� .ു

െതാഴിൽആവശ�െ���െകാ�ു�അേപ�േഫാറംɰ

✔  െതാഴിൽ ആവശ�െ���െകാ�ു� അേപ�ാേഫാറം എ�ാ ഫയലിലും

ഉ�ായിരു� .ു

േ�ഡായിങ് ഡിൈസൻ:-ɰ

✔ േ�ഡായിങ് &ഡിൈസൻ ഉ�ായിരു�ു

െതാഴിൽഅനുവദി�� െകാ�ു� േഫാറംɰ

✔  െതാഴിൽഅനുവദി�� െകാ�ു� േഫാറം എ�ാ ഫയലുകളിലും ഉ�ായിരു� .ു



മ�ർേറാൾɰ

◼ ആെകമ�ർ േറാൾ :224

✖  മ�ർേറാൾ ന�ർ 9570ൽ േടാ�ൽ േപയ്െമ� ് േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

✖  പരിേശാധന നട�ിയ വ��ിയുെട ഒ��ം സീൽ ഇവ ഇ�ാ� മ�ർേറാൾകൾ

:20745-47, 22486-88.

✖  മ�ർേറാൾ ന�ർ 19639 ൽആെക തുക 8004 രൂപയ്�് പകരം 8040 രൂപ എ�്

േരഖെപടു�ിയിരു� .ു

േവജ് ലി�്:-ɰ

✔ േവജ് ലി�് ഉ�ായിരു� .ു

എഫ് ടി ഓ:-ɰ

✔ എഫ് ടി ഓ ഉ�ായിരു� .ു

മൂല�നിർണയസാ��പ�തംɰ

✔ മൂല�നിർണയസാ��പ�തം ഉ�ായിരു� .ു

മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ി�:്-ɰ

✔  മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ി�് ഉ�ായിരു� .ു

വർ�് കം�ീഷൻസർ�ിഫി��്ɰ

✔ വർ�് കം�ീഷൻസർ�ിഫി��് ഉ�ായിരു� .ു

3 േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗാഫിɰ

✔ 3േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗഫി ഉ�ായിരു� .ു

ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാ�ഗഫി:-ɰ

✖ ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാ�ഗഫി ഇ�ായിരു� .ു



ൈസ�്ഡയറിɰ

ൈസ�്ഡയറി ഉ�ായിരുെ��ിലും പൂർണമ�ായിരു� .ു

െമഷർെമ� ് ബു�് :-ɰ

✖ എ�ാ ഫയൽകളിലും െമഷർെമ� ് ബു�് ന�ർ കൃത�മായ �ല�് േരഖ

െപടു�ിയി�ി�.

✖ ഫയൽ ന�ർ I/B-7/2018-19ൽ മ�ർ േറാളിെല ആെക തുകയും െമഷർെമ� ്

ബു�്െല തുകയും ത�ിൽ 36 രൂപ വ�ത�ാസം കാണാൻ കഴി� .ു ബാ�ി ഫയലുകൾ

എ�ാം കൃത�മായിരു� .ു

ഫീൽഡ് പരിേശാധന റിേ�ാർ�്

2018 -19 കാലയളവിെല മ�് ജലസംര�ണവുമായി ബ�െ�� 6

ഫയലുകളിലുമായി

☘ 139 പുരയിട�ളിെലകര�ചീ�്ആണ്ഫയലുകളിൽ ഉ�ായിരു�ത.്

☘ ഉ�ായിരു�എ�ാ പുരയിട�ള�ം സ�ർശി��.

☘ എ�ിേമ�് �പകാരം 300 മഴ�ുഴികള�ം 180 ൈജവവളകുഴികള�ം ആണ്

നിർേദശി�ിരു�ത.്എ�ാൽ അത് പൂർ�മായും കാണാൻ കഴി�ി�.അതിൻെറ �പധാന

കാരണം പണി പൂർ�ീകരി�� മാസ�ൾ കഴി�തിനാൽ മി� പുരയിട�ള�ം

കാടുകയറിയ നിലയിലായിരു� .ു ചില പുരയിട�ളിൽ െചറിയ േ�ാ�് തിരി�് താര െക�ിയത്

കാണാൻ സാധി��. മി� പുരയിട�ളിലും മഴ കുഴിയിൽ െത�ിൻൈത, വാഴ എ�ിവ

ന�ിരു� .ു ചില മഴ�ുഴികൾ മ�് മൂടിയും കാടുകയറിയ അവ�യിലും ആയിരു� .ു

ഇരുപേതാളം വള�ുഴി ക�ു.

☘താരകൾകാണാൻകഴി� .ു

☘പണി െചയ്ത ര� ് പുരയിട�ളിൽ വീട് നിർമാണം നട�ു�തായാണ് കാണാൻ

കഴി�ത.്



☘CIB ഒരു പുരയിട�ളിലും കാണാൻസാധി�ി�.

െതാഴിൽ കാർഡ് പരിേശാധന

അെ�ൻഡൻസ് േകാള�ിൽ തീയതി�ു പകരം '✖ ' മാർ�് ആണ്♻

േരഖെ�ടു�ിയിരു�ത.്

  പരിേശാധി� െതാഴിൽ കാർഡുകളിൽ െതാഴിൽ ലഭി�തിെ� വിവരം♻

േരഖെപടു�ിയിരു�ി�.

 ര� ്െതാഴിലാളികള�െട െതാഴിൽ കാർഡിൽ േഫാേ�ായിൽസീൽഇ�ായിരു� .ു♻

േഡാർ ടു േഡാർ െവരിഫിേ�ഷൻ

 െതാഴിലാളികൾക് ആർ�ും തെ� അവരുെട അവകാശ�െള പ�ിയു� കൃത�മായ♻

അറിവ് ഉ�ായിരു�ി� .

 േജാലിസമയം ചുരു�ൽ, ശ�ളവർധന, െതാഴിൽ ദിന�ൾ കൂ�ൽ, ക��റ, കാലുറ♻

എ�ിവ �പധാനആവശ��ൾആയി പറ� .ു

 ഫ�്എയ്ഡ് ഇ�, ടാർേപാളിൻ ഇ�.♻



�ഗാമസഭ റിേ�ാർ�്

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ േയാഗം

േ�ാ�് :ചിറയിൻകീഴ്

പ�ായ�് :ചിറയിൻകീഴ്

വാർഡ് ന�ർ : 02 പഴ�ിറ

അജ�

1.ഈശ�ര �പാർ�ന (തീയതി : 24/10/2019)

2.�പതിക്ഞ (സമയം:10.am)

3.അധ��െയതിരെ�ടു�്

4.സ�ാഗതം

5.റിേ�ാർ�് അവതരണം

6.ചർ�

7.തീരുമാനം

8.കൃത�ത

ചിറയിൻകീഴ് �ഗാമപ�ായ�ിെല േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായി

ബ�െ��് നട�ിലാ�ിയ പണികെള സംബ�ി�് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നട�ു�തിേല�്

ഈ വാർഡിൽ �ഗാമസഭാ േയാഗം 24 /10 /2019 വ�ാഴം രാവിെല 10 മണി�് പഴ�ിറ സബ്

െസൻററിൽ വ�് കൂടുകയു�ായി. േയാഗ�ിൽ വാർഡ് െമ�ർ, പ�ായ�് AE,

അ�ൗ�ൻറ്, ഓവർസിയർ, BRP, VRPമാർ െതാഴിലാളികൾ തുട�ിയവർ പെ�ടു�ു.

േയാഗം ആരംഭി�ു�തിനു മുേ�ാടിയായി െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും ഒരാെള

അധ��യായി തിരെ�ടു�ു. �ശീമതി സുമെയ ആയിരു�ു അധ��യായി

തിരെ�ടു�ത.് വാർഡ് െമ�ർ സ�ാഗതം പറ� .ു ഈശ�ര�പാർ�ന പാടുവാനായി



െതാഴിലാളികൾ ഒരാെളയും തിരെ�ടു�ു. �പാർ�നയ്�് േശഷം VRP ജീതു �പതി�

പറ�ുെകാ�് േയാഗംആരംഭി�� തുടർ�് ബിആർപി �ശീജ മാഡം േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിെന

കുറി�് വിശദമായി തെ� വിവരി�ുകയും െചയ്തു. െതാഴിലുറ�് പ�തിെയ�ുറി��ം

െതാഴിലാളികൾ അറി�ിരിേ�� 10 അവകാശ�െള�ുറി��ം വിശദീകരി��.

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ നട�ു�തിന് ആവശ�മായ തുക അനുവദി�തിെന കുറി�്

പറയുകയു�ായി. വി ആർ പി വിനീഷ് പ�് അവകാശ�ൾ വായി�ുകയും ബിആർപി

�ശീജ മാഡം അത് വിശദമായി പറ�ു െകാടു�ുകയും െചയ്തു. VRP േഗാപിക ഫയൽ,

ഫീൽഡ് േഡാർ ടു േഡാർഅടി�ാന�ിലു� റിേ�ാർ�്അവതരി�ി��.

ചർ�

കൺവീനർ പുതിയ െതാഴിൽ കാർഡ് പൂരി�ി�ു�തിെന കുറി��� സംശയംɰ

േചാദി�ുകയും ബിആർപി �ശീജ േമഡം അതിെന�ുറി��� മറുപടി വിശദീകരി��

പറയുകയും െചയ്തു.

ഭൂരിഭാഗംേപരും െതാഴിൽ േവതനം കൂ�ണെമ�ും െതാഴിൽ ദിനം 150 ദിവസമായിɰ

ഉയർ�ണെമ�ുംആവശ�മു�യി��.

എെ��ിലും അത�ാവശ��ിന് െതാഴിൽ �ല�് എ�് േപാേക�ിവ�ാൽɰ

കൺവീനറുെട അനുവാദം േചാദി�� േപാകാേമാ എ�ു� ഒരു െതാഴിലാളിയുെട

സംശയ�ിന് കൺവീനറിേനാടും െമ�റിേനാടും പ�ായ�ിെല MGNREGA

ഉേദ�ാഗ�േരാടുംഅറിയിേ��തു�്എ�്ബിആർപി �ശീജ മാഡം മറുപടി നൽകി.

െതാഴിൽ ആസൂ�തണം െച��േ�ാൾ ത�െള ഉൾെ�ടു�ിയി�ി� എ�്ɰ

െതാഴിലാളികൾ പരാതി പറ�േ�ാൾ AE േരഷ്മ േമടം എ�ാവെരയും വിളി�ി�്

ഒരുമി�ിരു�ാണ് െതാഴിൽആസൂ�തണം നട�ിയത് എ�് പറയുകയു�ായി.

കൃതജഞത

കൃത�ത പറയു�തിനായി അധ�� സുമ AE െയ �ണി�ുകയും AE

കൃത�തപറയുകയും െചയ്തു.

േദശീയ ഗാനംആലപി��െകാ�് േയാഗം അവസാനി�ി��.




