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ചിറയിൻകീഴ് �ഗാമപ�ായ�് 

വാർഡ് ന�ർ 4ആൽ�റമൂട്

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ

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�ിയത്. 2006ൽ േകരള�ിൽ വയനാട ,് പാല�ാട് ജി�കളിൽ
െതാഴിലുറ�് പ�തി ആരംഭി��. 200 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 ദാഹരി�ദ�ം ലാഹൂകരി�ുക

എ�തായിരു�ു ഈ പ�തിയുെട �പധാന ല��ം. പരി�ിതി സംര�ണം, കാർഷിക േമഖല,
�ഗാമീണ അടി�ാന സൗകര� വികസ.നം 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�ൽഓഡി�് നട�ണംഎ�് നിഷ്കർഷി�ു�ത്.ഫയൽപരിേശാധന,ഫീൽഡ് പരിേശാധന,
െതാഴിലാളികള�മായി ഉ� ആശയവിനിമയ�ിന് േശഷമാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ

നട�ു�ത്. ഈ �ഗാമസഭയിൽ െതാഴിലാളികളിൽ നി�് ഒരാെളയാണ് അധ��യായി

തിരെ�ടു�ു�ത്.

ഫയൽപരിേശാധന റിേ�ാർ�്

�പവൃ�ിയുെട േപര്: മ�് ജലസംര�ണം, 2ഫയൽ

�പവർ�ിയുെട
േകാഡ്

തീയതി തുക

ആരംഭി�
ത്

പൂർ�ിയാ
�ിയത്

അനുവദി
�ത്

െചലവായത്

DP/265205 27/09/18 26/03/19 500000 345828

DP/272689 27/09/18 26/03/19 500000 365148



മ�് െചലസംര�ണവുമായി ബ�െ�� 2 ഫയലുകള�ംആണ് ഞ�ൾ പരിേശാധി�ത്.
അതിൽനി�ും

കവർ േപജ്͗

AMC �പകാരമു� േരഖകൾ അട�ിയ കവർേപജ് ഉ�ായിരു� .ു ജിേയാ ടാഗിംഗ്
അസ�്ഐഡി ,വർ�് അസ�് ഐഡി,ജിപിഎസ് െലാേ�ഷൻഎ�ിവ ഇ�ായിരു� .ു

കൺവീനർ െനയിം ഇ�ായിരു�ു͗

വർ�് േകാഡ് ഇ�ായിരു�ു͗

െച�് ലി�്͗

െച�്ലി�് ഉ�ായിരു� .ു േപജ് ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�͗

ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി ഉ�ായിരു�ു͗

കവർേപജ് േലയും വർ�ിെ� േപരിൽ ഖ�ിക 5 �പകാരമു� ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�്͗
എ�േരഖെ�ടു�ിയി�ി�

ഭരണാനുമതി ഉ�ായിരു�ു .തീയതി ഇ�͗

സാേ�തികഅനുമതി ഉ�ായിരു� .ുതീയതി ഇ�͗

AEയുെട േപര്, ഒ�്,തീയതിഎ�ിവ ഇ�͗

എ�ിേമ�് ഉ�ായിരു� .ു DP/265205, DP/272689 ര�് ഫയലുകളിലും കൂടി 550͗
െസ�്

ഡീൈ�ൽഎ�ിേമ�് ഉ�ായിരു�ുഎ�ിലും ജനകീയ ഭാഷഅ�ായിരു�ു͗

േ�ഡായിങ് സ്ആൻഡ് ഡിൈസനിങ് ഉ�്͗

3B2 �പകാരമു� ഡിമാൻഡ് േഫാം ഉ�്. �പവർ�ി ഏത് തീയതി മുതൽ ഏത് തീയതി͗
വെരആെണ�് േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

െതാഴിൽഅനുവദി��െകാ�ു� േഫാറം ഉ�്. �പവർ�ിയുെട േപരി�.͗

മ�ർ േറാൾ͗

2ഫയലുകളിലായി 59 മ�ർ േറാള�കൾ ഉ�ായിരു� .ു മ�ർ േറാൾ ന�ർ 28115 ഇൽ
kl14 0 0 2- 0 0 2- 0 0 4 / 41 പ�ാവതി െക എൽ 14 -0 0 2- 0 0 2- 0 0 4/5 മാലതി
എ�ിവരുെട കാർഡ് ഉടമയുെട ഒ�് േരഖെ�ടുേ�� േകാള�ിൽ തുക എഴുതി

െവ�ിയിരി�ു�ു േടാ�ൽ എഴുേത� േകാള�ളിൽ എ�ാം തിരു�ലുകൾ ഉ�്. �ഗാൻഡ്



േടാ�ൽ എഴുേത� മി� േകാള�ള�ം പൂർ�ീകരി�ി�ി�. DP/272689ൽ ഹാജർ

േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത് ചുവ� മഷി െകാ�ായിരു�ി�. മ�ർ േറാൾ ന�ർ27345ൽ
േവജ് േപർ േഡ േകാള�ിൽ െവ�ി തിരു�ലുകൾ ഉ�ായിരു� .ു മ�ർ േറാൾ ന�ർ
18358ൽ േടാ�ൽഅ�ൻഡൻസ് േകാള�ിൽ 12 െവ�ി 13എ�് േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു

ഫയൽ ടാകിംഗ് േഫാം ഉ�ായിരു�ു͗

മ�ർ േറാൾ മൂേവെമ�് �ിപ് ഉ�ായിരു�ു͗

wage list ഉ�ായിരു� .ു͗

FTO ഉ�ായിരു� .ു͗

�തീ േ�ജ് േഫാേ�ാ ഉ�ായിരു�ു͗

ജിേയാടാഗ്ട് േഫാേ�ാ�ഗാഫ് ഉൾെപടു�ി�ി�͗

വർ�് കം�ീഷൻസർ�ിഫി��് ഉ�്͗

ൈസ�് ഡയറി ഉ�ായിരു� .ു͗

♦ M book ഉ�ായിരു� .ു �പീ െമഷർെമ�് േഡ�് ഉ�ായിരു� .ു എം ബു�് �പകാരം 2
ഫയലുകളിൽ ആയി 72 മഴ�ുഴികൾ ഉം 36 കേ�ാ�് കുഴികള�ം ആണ്

േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്.എംബു�് തുകയും മ�ർ േറാൾ തുകയുംതുല�മാണ്.

ഫീൽഡ് പരിേശാധന റിേ�ാർ�്

ഫീൽഡിൽ എം ബു�് �പകാരമു� ഒ��മി� �പവർ�ന�ള�ം
കാണാൻ കഴി�ുെവ�ിലും അവയിൽ മി�തും ഉപേയാഗശൂന�മായ

നിലയിലായിരു� .ു

മ�് ജലസംര�ണം ഖ�ിക 5 �പകാരമു� ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�്

DP/265205 1253 ദിവസ�ളിലായി 19 െതാഴിലാളികൾ 11
സ�കാര�വ��ികള�െട വസ്തുവിലും DP/272689, 1323 ദിവസ�ളിലായി 19
െതാഴിലാളികൾ 11 സ�കാര�വ��ികള�െട വസ്തുവിലും ആണ് െതാഴിൽ
നട�ിയത്. എം ബു�് �പകാരം 72 മഴ�ുഴി 36 ൈജവവള കുഴിയും ആണ്
ഉ�ായിരു�ത്. എ�ാൽ ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിൽ 51 മഴ�ുഴിയുെട 17
കേ�ാ�് കുഴിയും കാണാൻ സാധി��െവ�ിലും മൂ�ു മഴ�ുഴി മാ�തേമ

ഉപേയാഗ�പദമായ രീതിയിൽ നിലനിൽ�ു�ു��. 36 മഴ�ുഴികൾ െത�്



വാഴ എ�ിവ ന�ിരി�ു�ത് ആയും 9 മഴ കുഴികളിൽ ച��ചവറുകൾ

നിറ�ിരി�ു�ത് ആയും പു�� മൂടിയ നിലയിലുമായിരു� .ു 17 കേ�ാ�്
കുഴികളിൽ 2 എ�മാണ് ഉപേയാഗ�പദമായ രീതിയിൽ ഇേ�ാഴും

നിലനിൽ�ു�ത്. 29 െതാഴിലാളികൾ ബാ�ി എ�ാം തെ�

ഉപേയാഗശൂന�മായ നിലയിലായിരു� .ു പരിേശാധി� പുരയിട�ളിൽ.

േഡാർ to േഡാർ െവരിഫിേ�ഷൻ റിേ�ാർ�് 

ഫീൽഡ് പരിേശാധനയ്�് േപായേ�ാൾ െതാഴിലാളികെള കാണാൻ
കഴിയാ�തിനാൽ തുടർ�ു� ദിവസം ഉ�യ്�് ര�ുമണി�്
ആൽ�റമൂട് കുടുംബ�ശീ ഓഫീസിൽ വ�ാണ് സംവദി�ാനു� അവസരം

ലഭി�ത്. േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �പാധാന�ം, െതാഴിലാളികള�െട പ�്

അവകാശ�ൾ േജാലി സമയ�ളിൽ അവർ അനുഭവി�ു� ബു�ിമു��കൾ

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭയുെട ഉേ�ശം എ�ിവെയ കുറി�് ചർ� െചയ്ത .ു
34 െതാഴിലാളികള�െട െതാഴിൽ കാർഡുകളാണ് പരിേശാധി�ത്.

െതാഴിൽകാർഡ് പരിേശാധി�തിൽ നി�ും:-

ഈവർഷം 12 ദിവസെ� േജാലി െചയ്തിരു�ുെവ�ിലും േജാലി ലഭി�ത്

സംബ�ി� വിവര�െളാ�ും തെ� െതാഴിൽ കാർഡിൽ

േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�. െതാഴിലാളികൾ ആരുംതെ� െതാഴിൽ ബു�ിൽ

ഒ�് േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�. െതാഴിൽ കാർഡ് അനുവദി� തീയതി

േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�. ഹാജർ വിവരം േരഖെ�ടുേ�� േകാള�ിൽ

വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�. കൺവീനർ മാർ�് സ��മായി േഫാൺ
ന�ർ ഇ�ാതിരു�തിനാൽ ഫീൽഡ് െവരിഫിേ�ഷൻ സമയ�ും േഡാർ
െവരിഫിേ�ഷൻ സമയ�് കുറ�് ബു�ിമു��കൾ അനുഭവിേ��തായി

വ� .ുkl-14-002-004/72 അനിത sc വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ�� െതാഴിലാളിയാണ്.
എ�ാൽ െതാഴിൽ കാർഡിൽ വിഭാഗം ജനറൽ എ�ാണ്

േരഖെ�ടു�ിയിരു�ത്.KL-14-002-004/58 �പഭാവതി യുെട ഒ�് മാ�ർ

േറാള�കളിൽ '�പ ' എ�ാണ് ഉ�ായിരു�ത്. എ�ാൽ െതാഴിൽ ബു�ിൽ

ഒ�ിടാൻ അറിയി�ായിരു� .ു െതാഴിൽ കാർഡിൽ വിവര�ൾ

േരഖെ�ടു�ു� രീതി കൺവീനർ മാർ�്അറിയി�ായിരു� .ു



�ഗാമസഭ റിേ�ാർ�് 

േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�് 

ചിറയിൻകീഴ് �ഗാമ പ�ായ�്

വാർഡ് 4ആൽ�റമൂട്

�ലം -ആൽ�റമൂട് �പേദശം

06/11/2019

2:30 pm

അജ� :

1.അധ��െയ െതരെ�ടു�ൽ

 2.ഇശ�ര�പാർ�ന

3.ഭരണഘടനാ �പതി�

4.സ�ാഗതം

5.റിേ�ാർ�് അവതരണം

6.ചർ�

7.തീരുമാന�ൾ

8.േദശീയഗാനം



6/11/2019 2:30 മണിേയാെട ആൽ�റമൂട് എഡിഎസ്

ഓഫീസിൽ വ�് �ഗാമസഭ നട�ു. മഹാ�ാഗാ�ി �ഗാമീണ
െതാഴിലുറ�് പ�തിയിെല േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭയിൽ

െതാഴിലാളികള�ം AE, ഓവർസിയർ, Data Entry Operator, എ�ിവർ
പെ�ടു�ു. �ശീമതി മാലതിെയ അധ��യായി തിരെ�ടു�ു.
ഈശ�ര �പാർ�നയ്�ുേശഷം �ശീമതി �ശീലത സ�ാഗതം

ആശംസി��. VRP സജിഹ �പതി� പറ�ു. VRP നിഷ 10
അവകാശ�െള�ുറി�് വായി�ുകയും വിശദീകരി�ുകയും

െചയ്തു.െതാഴിലാളികൾ സംശയ�ൾ േചാദി�ുകയും അതിനു

ഉ�മമായ മറുപടി VRP മാർ പറ�ു മനസിലാ�ി െകാടു�ു.VRP
സുവർ� ഫയൽ, ഫീൽഡ്, േഡാർ ടു േഡാർ �പകാരമു� റിേ�ാർ�്

വായി�ുകയും െചയ്തു.

ചർ�

റിേ�ാർ�ിെന തുടർ�് AE ഓേരാ �പശ്ന�ൾ

ചൂ�ി�ാണി�ുേ�ാൾ െതാഴിലാളികൾ അതിെന

അനുകൂലി�ു�ു�ായിരു�ു. ആെക 72 മഴ�ുഴി കളിൽ 3
മഴ�ുഴികൾ മാ�തേമ കാണാൻ സാധി���� എ�് റിേ�ാർ�ിൽ

വായി�തിൽ നി�ും മന�ിലാ�ാൻസാധി��.എ�െനയാണ് ഇ�ത
കുഴികൾ ആയത് എ�തിന് മറുപടി ആയി െതാഴിലാളികൾ
പറ�ത് എെ��ാൽ മഴെപയ്തു മ�ിടി�് കുഴി നശി��

േപാവുകയാെണ�ും ആയിരു�ു.എ�ാൽ മഴ കുഴികളിൽ

മഴെവ�ം െക�ിനി�് ഭൂമിയുെട ഉ�ിേല�് ഇറ�ാൻ ആെണ�ും

VRP പറ�ു. ഇനിയു� വർഷ�ളിൽ േജാലിസമയം

കുറയ്�ണെമ�ും, േവതനം കൂ�ണെമ�ും പറ�ു. ഒരു

വർഷ�ിൽ 150 െതാഴിൽ ദിവസ�ൾ എ�ിലും േവണെമ�ും



അതിൽ നി�ുമാണ് െതാഴിലാളികള�െട ഉപജീവന മാർഗം എ�ും

മന�ിലായി. പല െതാഴിലാളികൾ�ും േബാണസ് ലഭി�ി�ി�

എ�ാൽ അത് െ�കഡി�് ആയി വരും എ�് AE അഭി�പായെ���.
േവതനം വരാൻ താമസി�ു�തിന് കാരണം NREGA യുെട

അ�ൗ�് 10 യിൽ ആണ്, ആയതിനാൽ 10B അ�ൗ�്

ഉ�വർ�് ആദ�ം ലഭി�ുകയും തുടർ�് വരുെമ�ും

അഭി�പായെ���.

ബാ�ിൽ ബു�് പതി�ാൻ െകാ�ുേപാകുേ�ാൾ െതാഴിലുറ�്
െതാഴിലാളികേളാട് അവഗണന കാണി�ു�ുെ��ു

െതാഴിലാളികൾ പറ�ു. െതാഴിലുറ�് െതാഴിൽ സംരംഭ�ളിൽ

ഒ�ും തെ� ടാർേപാളിൻ ഇ�ായിരു�ു എ�് െതാഴിലാളികൾ

പറയു�ു�ായിരു�ു.

ക��റ,കാലുറ ആദ�കാല�ളിൽ ലഭി�ിരു�ുെവ�ിലും ഇേ�ാൾ

ഉപേയാഗ�പദമായ രീതിയിൽ അ�. AE യി�് ഈ വാർഡിെല

െതാഴിലാളികെള കുറി��� പരാതി മാ�് ആകാൻ ആരും

ത�ാറാകു�ി� എ�തായിരു�ു. ഓവർസിയർ എ�ിയി���

എ�ാവർ�ും ന�ി പറ�ു. റിേ�ാർ�് ക�ടി�് പാസാ�ി 4:30
േയാെട േയാഗം പിരി��വി��.


