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ചിറയിൻകീഴ് േ�ാ� ്

ചിറയിൻകീഴ് �ഗാമപ�ായ�് 

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ

വാർഡ് ന�ർ 6ചിറയിൻകീഴ്

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

തിരുവന�പുരം ജി�യിെല ചിറയിൻകീഴ് േ�ാ�ിൽ ചിറയിൻകീഴ് പ�ായ�ിൽ ആറാം

വാർഡിൽ 2018-19 സാ��ികവർഷം ഒക്േടാബർ ഒ�ു മുതൽ മാർ�് 31 വെരയു�

കാലയളവിെല േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�്.

ചിറയിൻകീഴ് പ�ായ�ിൽ 4492 രജിസ്േ�ടഡ് വർേ�ഴ്സിൽ നി�ും 3785

െതാഴിൽകാർഡ് അനുവദി�ുകയും അതിൽ ആക്ടീവ െതാഴിൽകാർഡ് കുടുംബ�ൾ

2366ആണ് ഉ�ത.്ആറാം വാർഡിൽ 95 െതാഴിൽ കാർഡ് ഉടമകൾ ഉെ��ിലുംആക്�ീവ്

വർേ�ഴ്സ് 15 േപരാണ് ഉ�ത,്. 353 േപജുകള�� വർ�് േകാഡ് I/B-795 2018- 19എ�

ഫയൽ പരിേശാധി�തിൽ നി�ും AMC �പകാരം ഉ� എ�ാ േരഖകള�ം ഉ�ായിരു�ി�,.

�പധാനമായും ഇ�ാ�ത് േ�ഡായിംഗ് ആൻഡ് ഡിൈസനിങ്, �തീ േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗാഫി

എ�ിവയായിരു� .ു ഡിമാൻഡ് േഫാം ഉ�ായിരു�ുെവ�ിലും ആ�ിേ�ഷൻ േകാഡ്

േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�. കവർേപജ് ഉ�ായിരു� .ുആ�ൻ�ാൻ ഉ�ായിരു�ുെവ�ിലും

െഹഡിങ് ഇ�ായിരു� .ു െടക്നി�ൽസാങ്ഷൻ, detailed എ�ിേമ�് ഉ�ായിരു�ു

. െച�് ലി�് ഉ�ായിരു�ുെവ�ിലും േപജ് ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�. മ�ർ േറാൾ



പരിേശാധനയിൽ വസ�, ഉഷ,സേരാജം, വസ�കുമാരിഅ�, ഗിരിജ, ഗീതാകുമാരി, രമ�,

ലീല, മായ േസാമൻ, സി� ,ു കുമാരി, ബി�ു, രാധാമണി, കുമാരി എ�ീ െതാഴിലാളികളാണ്

പാ� കൃഷിയിൽ ഏർെ��ത.് ഇതിൽ സു�രൻ ആശാരിയുെട െതാഴിൽ ബു�ിൽ േജാലി

െചയ്ത് അേ�ഹ�ിെ� ഭാര� ശ�ാമള ആയിരു� .ു 16 േപരുെട കര� ചീ�്

ഉ�ായിരു�തിൽ 275 െസ�് പുരയിട�ിലാണ് പാ�കൃഷി െചയ്തിരി�ു�ത.് ഈ

�ലമുടമകൾ ഒ�ും തെ� പാ�കൃഷിയിൽ ഉൾെ��ി�ി�. ആെക 46 മ�ർ േറാള�കൾ

പരിേശാധി�തിൽ നി�ും െതാഴിലാളികള�െട േവതനം െതാഴിൽദിന�ൾഅധികാരികള�െട

ഒ�് തുട�ി ആവശ�മായ േരഖകൾ എ�ാം ഉ�ായിരു� .ു മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ി�്

ഉ�ായിരു� .ു Wagelist FTO എ�ിവ ഉ�ായിരു� .ു എം ബു�് ന�ർ 192 കം�ീ�്

ആയിരു�ി�. െനയിം ഓഫ് വർ�്, െനയിം ഓഫ് േകാൺ�ടാക്ടർ ഇ�ായിരു� .ുസിഐബി

ഇ�ായിരു� .ു എ�ിേമ�് തുക അ�് ല��ിൽ ആെക 450432തുക ചിലവായതായി

എംബു�ിൽ േരഖെ�ടു�ിയി���.് വർ�് കം�ീഷൻ സർ�ിഫി��് ഉ�.് ൈസഡ്

ഡയറിയിൽ മാ�ിെ� േപര് വിലാസം തുട�ിയ വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

ഫീൽഡ് െവരിഫിേ�ഷൻ റിേ�ാർ�്

ചിറയിൻകീഴ് പ�ായ�ിെല ആറാം വാർഡിൽ പാ� കൃഷിയുെട(ഘ�ം 1) ഫീൽഡ്

�ഡിയിൽ രേ��ർ 75 െസ�് വസ്തു 16 ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട കര��ീ�ിലാണ്

െചയ്തത.് ഫീൽഡ് െവരിഫിേ�ഷനിൽ നി�ും പാ�കൃഷിയിൽ ഉ�ായിരു�തിൽ

സേരാജം ഗീതാകുമാരി േസാമൻ എ�ിവർ ഒഴിെക ബാ�ി അംഗ�ൾ എ�ാവരും

ഫീൽഡിൽ ഉ�ായിരു� .ു ൈസ�് കാണി��ത�ത് മാ�് രമ� ആയിരു� .ുഫയലിൽ

പറ�ി���തുേപാെല വ��മായ വിവര�ൾ ഫീൽഡിൽ കാണാൻ സാധി�ി�. വാഴ

മര�ീനി േചന േച�് മ�ൾ ഇ�ി എ�ിവ പാ�കൃഷി യായി െച��കയും അേതാെടാ�ം

പുരയിട�ിൽ താര നിർ�ി�ുകയും െചയ്തിരു�ു എ�ാൽ ഫീൽഡ് വിസി�്

െചയ്തേ�ാൾ വാഴകൾ നശി��േപാവുകയും ചില �പേദശ�ളിൽ മാ�തം നിലനിൽ�ുകയും

ആയിരു� .ു താരകൾ പലതും ഇടി�ു േപാവുകയും മഴയ�് നശി�ുകയും

െചയ്തിരു� .ു പല പുരയിട�ള�ം കാട് േകറിയ നിലയിലും ചിലത് തരിശുഭൂമി യായി

കിട�ുകയും െചയ്തിരു� .ു ഇതിനു� കാരണം ചില അടിയ�രഘ��ളിൽ(വിവാഹം,

മരണം ) കൃഷിയിട�ൾ െവ�ിെ�ളി�് ആയിരു�ു എ�താണ് മാ�ിൽ നി�് അറിയാൻ



സാധി�ത.് പാ� കൃഷി െചയ്തിരു�വ എ�ാം തെ� 16 ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട

പുരയിട�ളിൽ ആണ.് കൃഷി െചയ്ത േശഷം അതിെ� പരിപാലനവും വിളെവടു�ു�ത്

ഗുണേഭാ�ാ�ൾ െതാഴിലാളികള�െട താ�ര�േ�ാെട െചയ്തിരു� .ു ചില �ല�ളിൽ

െതാഴിലാളികൾ�ും ഇതിെ� പ�ുലഭി�ിരു� .ു പാ� കൃഷിയുമായി ബ�െ�� സിഐ ബി

ഒരു പുരയിട�ിലും കാണാൻ സാധി�ി�. െതാഴിലാളികളിൽ നി�് കി�ിയ വിവര�ള�െട

അടി�ാന�ിൽഫ�്എയ്ഡ് േബാക്സ് എ�ിവ ലഭ�മായിരു� .ുഎ�ാൽ െതാഴിലിട�്

െതാഴിലാളികൾ�് ആവശ�മായി��� ടാർേപാളിൻ ൈക��റ കാലുറ എ�ിവ

ലഭ�മായിരു�ി�.

െതാഴിൽ ബു�് പരിേശാധി�തിൽ നി�ും അവ പലതും അപൂർവ�ളായിരു� .ു

െതാഴിലാളികൾ�് അവരുെട പ�് അവകാശ�ൾ വ��മായി മന�ിലാ�ി െകാടു�ു.

തുടർ�് അവരുമായു� ചർ�യിൽ നി�ും ചില കാര��ൾ മന�ിലാ�ാൻ കഴി� .ു

അതിൽ �പധാനമായു�ത് വസ� (െക എൽ- 14- 0 0 2= 0 0 2- 0 0 3 /3 )െതാഴിൽ

െച���ത് താമസി�ു� �ല�് നി�് 5 കിേലാമീ�ർ പരിധി�് പുറ�ാെണ�്

ദിവസവും 16 രൂപ െചലവാ�ി ആണ് െതാഴിെലടു�് എ�ിേ�രു�ത് എ�ും

മന�ിലാ�ാൻ കഴി� .ു �പധാനമായും െതാഴിലാളികൾ ഉ�യി� പരാതി സമയ�കമം

മാ��ക േവതനം വർ�ി�ി�ുക അേതാെടാ�ം കാടു കയറിയ �പേദശ�ൾ െവ�ി

െതളിയി�ാനു� െവ��ക�ിയ്�് ആവശ�മായ ഫ�് പ�ായ�ിൽ നി�ും

ലഭ�മാ�ുക എ�ിവയായിരു� .ു



 �ഗാമസഭ റിേ�ാർ�്

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ

വാർഡ് ന�ർ 6ചിറയിൻകീഴ്

ചിറയിൻകീഴ് േ�ാ�്

ചിറയിൻകീഴ് പ�ായ�്

അജ�

1.ഈശ�ര�പാർ�ന

2.അധ��െയതിരെ�ടു�്

3.സ�ാഗതം

4.റിേ�ാർ�്അവതരണം

5.ചർ�

6.തീരുമാനം

7.കൃത�ത

W തീയതി :13/10/2019

W സമയം :10:30am

13 /10 /2019 തീയതിയിൽ ചിറയിൻകീഴ് പ�ായ�് േകാൺഫറൻസ് ഹാളിൽ വ�് നട�

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിയിെല 2018 19

സാ��ികവർഷെ� േസാഷ�ൽ ഓഡി�് അവേലാകനേയാഗം �പധാന നിർേ�ശ�ള�ം

തുടർനടപടികള�ം ഉൾെ�ാ��� നടപടി കുറി�.് െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളി �ശീമതി

രാധാമണിെയ അധ��യായി തിരെ�ടു�ു. �ശീമതി രാധാമണി വാർഡ് െമ�ർ

സ�ാഗതമാശംസി��. ബി ആർ പി �ശീമതി �ശീജ അവർകൾ 2018 -19സാ��ിക

വർഷ�ിെല റിേ�ാർ�് അവതരണം നട�ി. ആറാം വാർഡിൽ ആെക 15 ആക്ടീവ്



വർേ�ഴ്സ് ആണ് ഉ�ത.് 13 െതാഴിലാളികൾ �ഗാമസഭയിൽ പെ�ടു�ു.

െതാഴിലാളികള�െട അവകാശ�ൾ ബിആർപി �ശീജ വിശദമാ�ി പറ�ുെകാടു�ു.

പരിേശാധന റിേ�ാർ�്അവതരണം.

ഫയൽപരിേശാധനാ റിേ�ാർ�് �ശീമതി �ശീജഅവർകൾഅവതരി�ി��.ആറാം വാർഡിെല

ഫയലുകൾ പരിേശാധി�തിൽ നി�ും െതാഴിലാളികള�െട എ�ം കുറയാനു� കാരണം

എ�ാെണ�ു�ത് െതാഴിലാളികേളാട് അേന�ഷി��. 95 െതാഴിൽ ബു�ുകൾ ഉെ��ിലും

െതാഴിലാളികൾ 15 േപരാണ് പ�തിയിൽ ഉൾെ��ി���ത.്AMC �പകാരമു� എ�ാ

േരഖകള�ം ഉ�ായിരു� .ു സിഐബി ഇ�ാ�തിെന പ�ി ബി ആർ പി െതാഴിലാളികേളാട്

പറയുകയുംൈസ�് ഡയറിയിൽ മാ�ിെ� േപരുംഅ�ഡ��ം ഇ�ായിരു�ു എ�ുംപതിനാറ്

ഗുണേഭാ�ാ�ൾ ഉെ��ിലും ആരും തെ� പ�തിയിൽ ഉൾെ��ി�ി�.

െതാഴിലാളികൾ�്ആദായം വലിയേതാതിൽ ലഭി�ു�ി�എ�്കെ��ി.

ചർ�

റിേ�ാർ�് അവതരി�ി�തിൽ ചില �പേദശ�ൾ തരിശായി കിട�ു�തിെ� കാരണം ചില

വസ്തുഉടമകൾ അവരുെട സ�കാര� ആവശ��ൾ�ായി ഉപേയാഗി�ുേ�ാൾ കൃഷി െവ�ി

മാ���താണ്എ�ുംഅതിൽ െതാഴിലാളികൾ വളെര ന�ായി െതാഴിൽ െചയ്െത�ും മാ�്

രമ� അവകാശെ���,. െതാഴിലാളികൾ തെ� പുരയിട�ിെലആദായം എടു�ണം എ�ും

അതിൽ നി�ു� വരുമാനം ഉപേയാഗി�് വരും പ�തികളിലും കൃഷി െച�ാൻ സാധി�ും

എ�ും ബിആർപി പറ� .ു പല പുരയിട �ാരും സിഐ ബി െവ�ാൽ

പ�ായ�ിേ�തായി പുരയിടം മാറും എ� ധാരണ വഴിയാണ് െതാഴിലിട�ളിൽ

സിഐബി വയ്�ാ� അതിനു� കാരണെമ�് േരഷ്മ പറ� .ു വസ�കുമാരി എ�

െതാഴിലാളി സമയ�കമം മാ�ണം എ�് അഭി�പായെ��� ഇതിനു� വിശദീകരണം ബിആർ

പി നൽകി സമയ�കമീകരണം ഗവൺെമ��െ� നിയ��ണ�ിലാെണ�ും വ��മാ�ി.

ബി�ു എ� െതാഴിലാളി കാടുെവ�ി െതളിയി�ു�തിനായി െവ��ക�ി ഉപകരണ�ിനു�

ഫ�് ആവശ�െ���. എം ഐ എസിനക�് ഇതിനായു� ഓപ്ഷൻ ഇ� എ�ും

അതിനാലാണ് പ�ായ�് ഇതിനു� ഫ�് അനുവദി�ാ�ത് േരഷ്മ അഭി�പായെ���.

എ�ാൽ ഇേ�ാഴു� എം ഐ എസിൽ ഇതിനായു� ഓപ്ഷൻ ഉെ��് �പാബല��ിൽ

വരുെമ�് പറ� .ു െതാഴിലാളികൾ ഇ�രം ഉപകരണ�ൾ െകാ�ുവ�ാൽ ഇതിനു�



വാടക നൽകുെമ�ുംഅഭി�പായെ���.മി� െതാഴിലാളികള�െടയും �പധാന ആവശ�ം കൂലി

ലഭി�ുകയായിരു� .ു െതാഴിലിന് അനുസരി��� േവതനം ലഭ�മാകു�ി� എ�ും

െതാഴിലാളികൾഅഭി�പായെ��� കഴി�വർഷം 150 െതാഴിൽ ദിന�ൾഅനുവദി�ിരു� .ു

എ�ാൽ അതിെ� അംഗീകാരം പ�ായ�് ലഭി�ത് 40 ദിവസം മാ�തമു�േ�ാൾ

ആെണ�ു എ ഇ അഭി�പായെ��� 100 ദിവസം േജാലി െചയ്തവർ�ു� 1000 രൂപ

േബാണസ് എ�ാവർ�ും ലഭ�മായി�ി� എ�ും അതിനു� കാരണം ബാ�ിൽ ഫ�്

�ടാൻസ്ഫർ ആവാ�ത് ആെണ�ും ഉടെന ലഭ�മാ�ുെമ�ും അറിയി��. കഴി�

വർഷ�ിൽനി�ുംവ�ത�സ്തമായിഈവർഷം െതാഴിലാളികൾതെ�ര�് രൂപ നിര�ിൽ

ന�യിനം ൈതകൾ വാ�ി കൃഷി െച�ാനു� പ�തി ആസൂ�തണം െച���ു എ�ും

പറ� .ു തുടർ�് അംഗ�ൾ എ�ാവരും റിേ�ാർ�് ൈക�ടി�് പാസാ�ുകയും െചയ്തു

AE േരഷ്മ ആശംസ അറിയി��. 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ െചയ്തു േവതനം delay

ഇ�ാെതഎ�ി�ു�ഏകപ�ായ�് ചിറയിൻകീഴ്ആെണ�ുംഅറിയി��.കൃത�ത

േരഖെ�ടു�ിയത് ഓവർസിയർഅജി�്ആയിരു� ,ു

ത�ാറാ�ിയത്

�ശീന�ന

സുവർണ

സജിഹ

അശ�തി

ദിവ�

ധന�

അ�ിത

േരഷ്മ


