
ചിറയിൻകീഴ �്ഗാമപ�ായ� ്

വാർഡ ന്�ർ 08 േകാ�പുറം

േസാഷ�ൽഓഡി� �്ഗാമസഭ

ദാരി�ദ� ലഘൂകരണ�ിന േ്വ�ി േക��സർ�ാർ ആവിഷക്രി� പ�തിയാണ മ്ഹാ�ാഗാ�ി

േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തി. 2005 െസപ�്ംബർ അ�ിന െ്താഴിലുറ� പ്�തി നിലവിൽ
വ�ു. 2006 െഫ�ബുവരിയിൽ ഇ��യിെല 200 ജി�കളിൽ കൂടി ഈ പ�തി ആരംഭി��. 2006ൽ
േകരള�ിൽ വയനാട,് പാല�ാട്ജി�കളിൽ െതാഴിലുറ�്പ�തി ആരംഭി��. 2008ൽ
േകരള�ിെല എ�ാ ജി�കളിലും െതാഴിലുറ�്പ�തി ആരംഭി��. �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� പ്ൂർ�ിയായ ഏെതാരു വ��ി�ും െതാഴിലിനായി അേപ�ി�ാം.
സ�്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�ിവയ�്്
കൂടുതൽ �പാധാന�ം നൽകു�ു. െതാഴിലുറ��പ�തിയിൽ ഇടനില�ാേരാ ഇ� െസ�ൻ 17(A)
�പകാരമാണ േ്സാഷ�ൽ ഓഡി� ന്ിലവിൽ വ�ത.് ഫയൽ പരിേശാധന, ഫീൽഡ പ്രിേശാധന,
െതാഴിലാളികള�മായി ഉ� ആശയവിനിമയ�ിന്േശഷമാണ്േസാഷ�ൽ ഓഡി� �്ഗാമസഭ

നട�ു�ത.് ഈ �ഗാമസഭയിൽ െതാഴിലാളികളിൽ നി�് ഒരാെളയാണ്അധ��യായി

തിരെ�ടു�ു�ത.്

ഫയൽപരിേശാധന റിേ�ാർ�്

�പവൃ�ിയുെട േപര :് മ��-ജലസംര�ണം

�പവർ�ിയുെട
േകാഡ്

തീയതി തുക

ആരംഭി�ത് പൂർ�ിയാ�ിയത് അനുവദി
�ത്

െചലവായ
ത്

DP/276601 4/1/19 9/3/19 5,00,000 4,89,072

DP/265209 29/09/18 1/12/18 5,00,000 4,89,348

DP/276602 04/01/19 10/03/19 5,00,000 4,72,236

DP/272691 29/09/18 01/12/18 5,00,000 4,89,348

മ� ജ്ല സംര�ണവുമായി ബ�െ�� നാല ഫ്യലുകൾആണ ഞ്�ൾ പരിേശാധി�ത.്



ഈ വാർഡിൽ 292 േപർ െതാഴിൽകാർഡ് എടു�ി��െ��ിൽ 94 �ിര

െതാഴിലാളികളാണ ഇ്േ�ാൾ ഉ�ത.് ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗം േപർ�ും കഴി� സാ��ിക

വർഷം 100 ദിവസെ�െതാഴിൽ ലഭി��.

കവർ േപജ്ᶞ

AMC �പകാരമു� കവർേപജ ഉ്�ായിരു�ുെവ�ിലും ജിേയാ ടാഗിംഗ ഓ്ഫ അ്സ�,്
അസ� ഐ്ഡി, ജിപിഎസ െ്ലാേ�ഷൻഎ�ിവ ഇ�ായിരു� ,ുമാ�ിെ� േപര ഇ്�ായിരു� .ു

െച� ല്ി�്ᶞ

െച�ല്ി� ഉ്�ായിരു� .ു

ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി.ᶞ

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

േപജിെലയും �പവർ�ിയുെടയും േപര ഒ്�ായിരു� .ു

ഭരണാനുമതി ഉ�ായിരു� .ുᶞ

സാേ�തികഅനുമതി ഉ�ായിരു� .ുᶞ

ഡീെ�യിൽഡ എ്�ിേമ� ഉ്�ായിരു� .ുജനകീയ ഭാഷയില�ായിരു� .ുᶞ

േ�ഡായിങ ്സആ്ൻഡ ഡ്ിൈസൻ ഉ�ായിരു� .ുᶞ

മ�ർ േറാൾᶞ

4ഫയലുകളിലായി 212 മ�ർ േറാള�കൾ ഉ�ായിരു� .ു

ചില മ�ർ േറാള�കളിൽ െവ�ി�ിരു� ക്ാണെ���. (11001,23519)

ചില മ�ർ േറാള�കളിൽ total attendance േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.
(10103,10104,14875,14876,14878,14879,14880)

ചില മ�ർ േറാള�കളിൽ absent ചുവ� മഷി െകാ�� േരഖെപടു�ിയിരു�തു.

ഫയൽ ടാകിംഗ േ്ഫാം . ഉ�ായിരു�ു ഒ��ംസീലുംബ�െ�� തീയതി ഇ�ായിരു� .ുᶞ

മൂല�നിർണയസാ�ിപ�തം ഉ�ായിരു� .ുᶞ

മ�ർ േറാൾ മൂേവെമ� �്ിപ ഉ്�ായിരു� .ുᶞ

wage list ഉ�ായിരുനᶞ



FTO ഉ�ായിരു�ുᶞ

�തീ േ�ജ േ്ഫാേ�ാ ഉ�ായിരു� .ുᶞ

ഫയൽ tacking േഫാം ഉ�ായിരു� .ു

എംബു� ്ᶞ

എം ബു�ിൽ ബു� ്ന�ർ, ഒ� സ്ീൽ എ�ിവ ഉ�ായിരു� .ുഎ�ാൽ എം ബു�ിൽ
�റി�ൽ മിേ�� ഉ്�ായിരു� .ു

വർ� ക്ം�ീഷൻസർ�ിഫി�� ഉ്�ായിരു� .ുᶞ

Geo tagged േഫാേ�ാസ ഇ്�ായിരു� .ു

ൈസ� ഡ്യറി ഉ�ായിരു� .ുᶞ

എ�ാൽ Dp/276601ൽഏത �്പവർ�ിആെണ� േ്രഖെപടു�ിയി�ി�.

െ�പാജക�് ്മീ�ിംഗ േ്പജിൽ 4 െതാഴിലാളികൾ ഒ� േ്രഖെപടു�ിയി�ി�.

വിജിലൻസ &് monittoring ക�ി�ി റിേ�ാർ� ് േപജിൽ ഏെത�ാം �പവർ�ികൾ ആണ്
െചയെ്ത�ു േരഖെപടു�ിയി�ി�.

ഫീൽഡ പ്രിേശാധന റിേ�ാർ�്

2018-19 കാലഘ��ിെല മ�് ജലസംര�ണവുമായി ബ�െ�� നാല്

ഫയലുകളിലുമായി 81 സ�കാര�വ��ികള�െട പുരയിട�ൾ ആണ്ഞ�ൾ�്

പരിേശാധി�ാൻഉ�ായിരു�ത.് M book �പകാരം 185 മഴകുഴികള�ം 85 കംേപാ� ്
കുഴികള�ം 1മ� ക്�ാലയും ആണ ക്ാേണ�ി ഇരു�ത.് എ�ാൽ 90 മഴ�ുഴികള�ം
19വള�ുഴിയും 1മ� ക്�ാലയും ആണ് കാണാൻ കഴി�ത.് അതിൽ 60 എ�ം
ഉപേയാഗ�പധമായ രീതിയിൽ ഉ�വ 12 എ�ം മ� െ്കാ� മ്ൂടിയ നിലയിലും 18 എ�ം
െത� ന്�തും ച�� ചവറുകൾ നിറ�തും ആയിരു� .ു മഴ�ുഴികൾ കുറയുവാനു�
കാരണം ആയി അവർ പറയു�ത വ്യൽ �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�
പുരയിട�ളിൽ ഒ�ുംതെ� CIB േബാർഡ ്ഇ�ായിരു� .ു

േഡാർ �� േഡാർ െവരിഫിേ�ഷൻറിേ�ാർ� ്

ഫീൽഡ് പരിേശാധന�് േപായേ�ാൾ െതാഴിലാളികെള കാണാൻ



കഴിയാ�തിനാൽ അടു�ു� SNDP ഹാളിൽ ഒ�ു കൂടുകയും െതാഴിൽ
കാർഡ പ്രിേശാധി�ാനും അവരുമായി സംവാദി�ാനും ഉ� അവസരം

ലഭി�ുകയും െചയത് .ു േസാഷ�ൽ ഓടി�ിെ� �പാധാന�ം, െതാഴിലാളികള�െട 10
അവകാശ�ൾ, േജാലി സമയ�ളിൽഅവർഅനുഭവി�ു�ബു�ിമു��കൾ,
േസാഷ�ൽ ഓടി� �്ഗാമസഭയുെട ഉേ�ശം എ�ിവെയ കുറി� ച്ർ� െചയത് .ു 4
ഫീൽഡ ക്ളിലായി 91 െതാഴിൽ കാർഡുകളാണ പ്രിേശാധി�ത .ു

െതാഴിൽ കാർഡ പ്രിേശാധി�തിൽ നി�ും, ഈ വർഷം 23ദിവസെ�
േജാലി െചയത്ിരു�ു എ�ിലും േജാലി ലഭി�ത സ്ംബ�ി� വിവര�ൾ ഒ�ും

തെ� േരഖെപടു�ിയിരു�ി�. െതാഴിലാളികൾ ആരും തെ� െതാഴിൽ

കാർഡിൽ ഒ�് േരഖെപടു�ിയിരു�ി�.ഹാജർ
േരഖെപടു�ിയിരു�ി�.കാർഡിൽ വിവര�ൾ േരഖെപടുെത� രീതി

കൺവീനർമാർ� അ്റിയി�ായിരു� .ു െതാഴിൽ കാർഡ ന്�ർ 43 ശാ�
എ� െതാഴിലാളിയുെട േമൽവിലാസം

േരഖെപടു�ിയിരു�ി�.െതാഴിലാളികൾ� 1്0അവകാശ�ൾ വിവരിചതിൽ
നി�ും അവർ� അ്തിെന കുറി� വ്��മായ ധാരണ ഇ�ായിരു�ു എ�്

മനസിലാ�ാൻ കഴി� .ു ശ�ള വർധന, േജാലി സമയം ചുരു�ൽ,
മാസേവതനം, 100 ദിവസം എ�ത അ്ധികം ആ�ുക എ�ിവെയാെ�

ആയിരു�ു അവരുെട �പധാന ആവശ��ൾ. ഫീൽഡ പ്രിേശാദിചതിൽ

നി�ും �പാഥമിക ശു�ശു� കി� ഉ്�തായി കാണാൻ കഴി� ,ുഎ�ാൽഅവ
ഒ�ും പ�ായ�ിൽ നി�ും ലഭി�ത അ്�ായിരു� .ു െതാഴിലാളികൾൈപസ
പിരി�� വാ�ിയത ആ്യിരു� .ു ക��റ, കാലുറ, കുടി െവ�ം ചൂടാ�ാൻ ഉ�
കലം ടാർെപാളിൻഎ�ിവ ഉ�ായിരു� .ു

�ഗാമസഭ റിേ�ാർ�്

േസാഷ�ൽഓഡി� �്ഗാമസഭ േയാഗം

േ�ാ� ്:ചിറയിൻകീഴ്

പ�ായ� ്:ചിറയിൻകീഴ്

വാർഡ ന്�ർ : 08

അജ�



1.ഈശ�ര �പാർ�ന (തീയതി : 14/11/2019)

2.അധ��െയതിരെ�ടു�് (സമയം : 11.00 am)

3.സ�ാഗതം

4.റിേ�ാർ� അ്വതരണം

5.ചർ�

6.തീരുമാനം

7.കൃത�ത

14-11-2019 ചിറയിൻകീഴ �്ഗാമപ�ായ�ിൽ േകാ�പുറം SNDP ഹാളിൽ വാർഡ 8്
േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ കൂടുകയു�ായി. മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ

െതാഴിലുറ� പ്�തി �പകാരം 2018-19 വർഷ�ിെല അവേലാകനേയാഗം �ഗാമസഭയിെല
�പധാന നിർേ�ശ�ള�ംതുടർനടപടികള�ം ഉൾെ�ാ���നടപടി കുറി�.്

െതാഴിലുറ� പ്�തിയിെല 80 െതാഴിലാളികൾ �ഗാമസഭയിൽ എ�ിയതിൽ നി�ും
100 ദിവസം െതാഴിൽ െചയത് ഒരു വ��ിെയ അധ��യായി തിരെ�ടു�ു. ഈശ�ര
�പാർ�നേയാടു കൂടി േയാഗം ആരംഭി��. സ�ാഗതം പറയു�തിനായി വാർഡ െ്മ�റും

േ�മകാര� ക�ി�ി െചയർ േപഴസ്ൻ മണികണഠ്ൻ അവർകെള �ണി��. VRP സജീഹ
�പതി� പറ�ുെകാടു� ,ു എ�ാവരും ഏ��െചാ�ി. തുടർ�് VRP നിഷ

െതാഴിലാളികൾ� അ്വരുെട 10 അവകാശ�ൾ പറ�ുെകാടു�ുകയും െചയത്ു .
തുടർ� റ്ിേ�ാർ� ്അവതരി�ി�ാൻ ആയി VRP അഭയ െയ �ണി�ുകയും റിേ�ാർ�്
അവതരി�ി�ുകയും െചയത്ു. അടു�തായി ചർ�� േ്വ�ി അധ�� െതാഴിലാളികെള

�ണി��.

ചർ�

�ഗാമസഭ കരട്റിേ�ാർ�ിെന തുടർ�ു�ായ ചർ�യിൽ എ�ാ െതാഴിലാളികള�ം

പെ�ടു�ു.െതാഴിലാളി ആയ സുനിത തുടർ�യായി വരാൻ കഴി�ി� എ�ിൽ അടു�

ദിവസം പ�ായ�ിൽ വ�ു കാണണം എ� അ്ഭി�പായെപ��. ബു�ിമു� ഉ്� േജാലി

ആവുേ�ാൾ വരാ�ത െ്കാ�ാണ ഇ്�െന ഒരു അഭി�പായം പറ�ത എ്� A്E മറുപടി
പറ� .ു �പെമഹ േരാഗം ഉ�വർ ഉ�തിനാൽ ക��റയും കാലുറയും നിർബ�ം

ആെണ� െ്താഴിലാളികൾ ആവശ�െ���. 100 ദിവസം എ�ത ക്ൂ�ി തരണം എ�ും
ആവശ�െ���. ശ�ളം കൂ�ണം എ�ാണ െ്താഴിലാളികൾ പറയു�ത.്ആദ� കാല�ളിൽ
ക��റയും കാലുറയും, 6�ാസ ്എ�ിവ െകാടു�ിരു�ു എ� ഓ്വർസിയർ പറ� .ു First
adid കി� ആ്ദ�ം ലഭി�ിരി�ു ര�ാമത േ്വടി�തിെ� ബി� ക്ി�ിയി��� ഫ്� ്വ� ഉടെന
തരും എ�ും AEഅറിയി��. േജാലി െച��� തുക മാസം കി�ണം എ� െ്താഴിലാളി ആയ
സുേദവി പറ� .ു െതാഴിൽ സമയം 9മുതൽ 4വെര ആ�ണം എ�ും െതാഴിലാളികൾ



ആവശ�െ���. മഴസമയ� വ്രുേ�ാൾ �പധിേരാദ ഗുളിക നൽകണംഎ� െ്താഴിലാളികൾ

ആവശ�െ���.

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

പാ�ാ�ുകയും െചയത്ു. േശഷം AE േരഷമ്   കൃത�ത േരഖെ�ടു�ി. േദശീയ
ഗാനേ�ാടുകൂടി േയാഗം  അവസാനി�ി��.


