
ചിറയിൻകീഴ് േ�ാ� ്

ചിറയിൻകീഴ് �ഗാമപ�ായ�് 

വാർഡ് ന�ർ 09

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ

ദാരി�ദ� ലഘൂകരണ�ിന് േവ�ി േക��സർ�ാർ ആവിഷ്കരി� പ�തിയാണ് മഹാ�ാഗാ�ി

േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി. 2005 െസപ്�ംബർ അ�ിന് െതാഴിലുറ�് പ�തി നിലവിൽ
വ�ു. 2006 െഫ�ബുവരിയിൽ ഇ��യിെല 200 ജി�കളിൽ കൂടി ഈ പ�തി ആരംഭി��. 2006ൽ
േകരള�ിൽ വയനാട,് പാല�ാട് ജി�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�് 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�ത്. ഫയൽ പരിേശാധന, 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

ഫയൽന�ർ �പവർ�ിയുെട
േകാഡ്

തീയതി തുക

ആരംഭി�
ത്

പൂർ�ിയാ
�ിയത്

അനുവദി
�ത്

െചലവായ
ത്

I/B-22/2018-19 Dp/265211 29/09/18 28/11/18 5,00,000 4,88,796

I/B-23/2018-19 Dp/263794 29/08/18 28/11/18 5,00,000 4,91,441

I/B-24/2018-19 Dp/276603 02/01/19 06/03/19 5,00,000 4,78,308

I/B-25/2018-19 Dp/276604 04/01/19 06/03/19 5,00,000 4,87,209



മ�് ജല സംര�ണവുമായി ബ�െ�� നാല് ഫയലുകൾ ആണ് ഞ�ൾ

പരിേശാധി�ത.്ഈവാർഡിൽ 246 േപർ െതാഴിൽകാർഡ് എടു�ി��െ��ിൽ 105�ി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� .ു

െച�് ലി�്͗

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

ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി ഉ�ായിരു�ു͗

ഭരണാനുമതി ഉ�ായിരു� .ു͗

സാേ�തികഅനുമതി ഉ�ായിരു� .ു͗

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

േ�ഡായിങ് സ്ആൻഡ് ഡിൈസൻ ഉ�ായിരു� .ു͗

െതാഴിൽ ആവശ�െ���െകാ�ു� േഫാറം ഉ�ായിരു� .ു͗

െതാഴിൽഅനുവദി��െകാ�ു� േഫാറം ഉ�ായിരു�ു͗

മ�ർ േറാൾ͗

4 ഫയലുകളിലായി 216 മ�ർ േറാള�കൾ ഉ�ായിരു� .ു മ�ർ േറാള�കളിൽ എം ബു�്
ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

ചില മ�ർ േറാള�കളിൽ െവ�ി�ിരു�് കാണെ���. (10140, 11026, 11028, 12930, 15112,
14897, 16936, 12796-98, 21248, 23623, 25348-50, 20441, 22051)

ചില മ�ർ േറാള�കളിൽ total cash payment േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. (12791, 20441, 22115)

ഒരു െതാഴിലാളി മ�ർ േറാളിൽ ഒ�് േരഖെ�ടു�ിയി�ി� എ�ിലും അ�ൻഡൻസ്

െകാടു�ു.

ഫയൽ ടാകിംഗ് േഫാം . ഉ�ായിരു�ു ഒ��ംസീലുംബ�െ�� തീയതി ഇ�ായിരു� .ു͗

മൂല�നിർണയസാ�ിപ�തം ഉ�ായിരു� .ു͗



മ�ർ േറാൾ മൂേവെമ� ് �ിപ് ഉ�ായിരു� .ു͗

wage list ഉ�ായിരു�ു͗

FTO ഉ�ായിരു�ു͗

�തീ േ�ജ് േഫാേ�ാ ഉ�ായിരു� .ു File no. I/B-24/2018-19ൽ �� േ�ജ് േഫാേ�ാ മാ�തേമ͗
ഉ�ായിരു�ു��.

എംബു�് ͗

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

വർ�് കം�ീഷൻസർ�ിഫി��് ഉ�ായിരു� .ു͗

ൈസ�്ഡയറി ഉ�ായിരു� .ു͗

പ�തിെ�ലവ് ഇ�ായിരു� .ു േടാ�ൽ വർ�ിംഗ ് േഡയ് സ് ഇ�ായിരു� .ു

ഫീൽഡ് പരിേശാധന റിേ�ാർ�്

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

ഫയലുകളിലുമായി 83 സ�കാര�വ��ികള�െട പുരയിട�ൾ ആണ് ഞ�ൾ�്

പരിേശാധി�ാൻ ഉ�ായിരു�ത.് സ�ർശി� പുരയിട�ൾ എ�ാം തെ� കാടുകയറിയ
നിലയിലും െവ�ം െക�ിനി� നിലയിലുമായിരു� .ു ചിലതിൽ മ�ി�് നിക�ിയതും മ�്
കൃഷികൾ െച��� തര�ിലായിരു� .ു 19 മഴ�ുഴികള�ം ഒരു വള�ുഴിയും കാണാൻ
കഴി� .ു മഴ�ുഴിെയടു�ത് െത�്, വാഴ തുട�ിയവ നടു�തിന് േവ�ിയായിരു�ു
എ�് െതാഴിലാളികളിൽ നി�് അറിയാൻ കഴി� .ു CIBയ്�് പകരം ബാനറുകൾ ആണ്

ഉപേയാഗി�ിരു�ത് എ�് കൺവീനറിൽ നി�്അറിയുവാൻസാധി��.

േഡാർ �� േഡാർ െവരിഫിേ�ഷൻ റിേ�ാർ�് 

01/11/2019 രാവിെല 11 മണി�് കൺവീനറുെട നിർേ�ശ�പകാരം

െതാഴിലാളികെള�ാം ഒ�ുകൂടിയ�ല�് എ�ി. തുടർ�് ഒരു വി ആർ പി
10 അവകാശ�െള��ി െതാഴിലാളികൾ�് പറ�ുെകാടു�ുകയും മ�� വി

ആർ പി മാർ െതാഴിൽ കാർഡ് പരിേശാധന നട�ുകയും െചയ്ത .ു
െതാഴിലാളികൾ�ാർ�ും പ�ു അവകാശ�െള��ി കാര�മായി



അറിവി�ായിരു� .ു അവകാശ�െള��ി പറ�തിൽ പിെ� അവർ�്

സംശയ�ള�ം പരാതികള�ം ഉ�ായി. െതാഴിലാളികള�െട ഒ�് ഇ�ായിരു� .ു
െതാഴിൽ കാർഡ് പൂർണമ�ായിരു� .ു െതാഴിൽ കാർഡിെന പ�ിയു�

നിർേദശ�ൾ കൺവീെനർമാർ�് ലഭി�ി�ി� എ�ു മനസിലായി.
െതാഴിലാളികൾ�് എ�ാ അവകാശ�ള�ം ലഭി�ു�ി� എ�റിയാൻ

കഴി� .ു

�ഗാമസഭ റിേ�ാർ�്

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ േയാഗം

േ�ാ�് :ചിറയിൻകീഴ്

പ�ായ�് :ചിറയിൻകീഴ്

വാർഡ് ന�ർ : 09

അജ� (തീയതി : 06/11/2019)

(സമയം : 11.00 am)

1.ഈശ�ര �പാർ�ന

2.അധ��െയതിരെ�ടു�്

3.സ�ാഗതം

4.റിേ�ാർ�് അവതരണം

5.ചർ�

6.തീരുമാനം

7.കൃത�ത

6-11-2019 ചിറയിൻകീഴ് �ഗാമപ�ായ�ിൽ ഘടകം അ�ണവാടിയിൽ കൂടിയ വാർഡ്
9 േ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 84 െതാഴിലാളികൾ �ഗാമസഭയിൽ എ�ിയതിൽ നി�ും
100 ദിവസം െതാഴിൽ െചയ്ത ഒരു വ��ിെയ അധ��യായി തിരെ�ടു�ു. ഈശ�ര
�പാർ�നേയാടു കൂടി േയാഗം ആരംഭി��. സ�ാഗതം പറയു�തിനായി സജിനേദവിെയ
�ണി��. VRP �പവർ� �പതി� പറ�ുെകാടു� ,ു എ�ാവരും ഏ��െചാ�ി. തുടർ�്
VRP േരാഹിണി െതാഴിലാളികൾ�്അവരുെട 10അവകാശ�ൾ പറ�ുെകാടു�ുകയും

VRP വിനീഷ് ഈ പ�് അവകാശ�ൾ വിശദമായി പറ�ു െകാടു�ുകയും െചയ്തു.
അവകാശ�ൾ പറ�ു െകാടു�ു�തിനിടയിൽ ഒരു െതാഴിലാളി അവർ�് പഴയ

പണിയുെട കൂലി ഇതുവെര ലഭി�ി�ി� എ� പരാതി പറ� .ു അതിനു മറുപടിയായി AE
േരഷ്മ മാഡം ഫ�് �ടാൻസ്ഫർ െചയ്തി���് എ�ും െതാഴിലാളികൾ�് ഒ�ിൽ കൂടുതൽ
അ�ൗ�ുകൾ ഉ�തും ആധാർ സംബ�ി�തുമായ �പശ്നമാണ് കൂലി ലഭി�ാ�തിന്

കാരണം എ�ും പറ� .ു ബിആർപി �ശീജ മാഡം അതിനു ബാ�ിൽ േപായി ഇതുമായി
ബ�െ�� അേപ� െകാടു�ുകയും അേപ�ി�� പരിഹാരം ക�ിെ��ിൽ േസാഷ�ൽ

ഓഡി�് �ഗൂ�ിെന അറിയി�ുവാനും പറ� .ു തുടർ�് അവകാശ�ൾ പൂർ�ീകരി��. വി
ആർ പി ജീതു റിേ�ാർ�്അവതരി�ി��.

ചർ�

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

പെ�ടു�ു. തുടർ�് ഒരു െതാഴിലാളി ബാ�് അ��ുമായി ബ�െ�� പരാതി പറ� ,ു
ബാ�് ഉേദ�ാഗ�രുെട െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളികേളാടു� േമാശമായു� െപരുമാ�െ�

പ�ി പറ� .ു ഇ�രം പരാതികൾ ഉ�ാകുേ�ാൾ ബ�െ�� വി ആർ പി മാെര

അറിയി�ണെമ�് ബിആർപി �ശീജ മാഡം മറുപടി നൽകി. മ�ർ േറാള�കളിൽ

െവ�ി�ിരു�ലുകൾ ഉ�ാകാെത സൂ�ി�ണം എ�ു മാഡം പറ� .ു ടാർ�, ക��റ,
ബൂ�്   ഇവ ഇെ��ും.അനുവദി�ണം എ�ും  െതാഴിലാളികൾ അഭി�പായെ���. കഴി�
കുറ�� വർഷ�ളിൽ ടാർ�, �പഥമ ശു�ശൂഷകി�്, തുട�ിയവ�ു� ഫ� ് ഇ�ായിരു� .ു
എ�ാൽ ഈ വർഷം മുതൽ അനുവദി�ു�ു�് അതുെകാ�് ടാർ� മ��� വാ�ിയ

ബി�് െകാ�് വ�ാൽ ചിലവായ തുക തിരിെക ലഭി�ുെമ�് AE മാഡം മറുപടി
നൽകി. െതാഴിലുറ� ് െതാഴിലാളികൾ�്  േ�പേത�കം  സാലറി  അ�ൗ� ് തുട�ിയാൽ 
ന�താെണ�  ു െതാഴിലാളികൾ  അഭി�പായെ���. അ�ാ�പ�ം  ക�ാഷ്  ഡിഡ�ൻസ് 
ഒരുപാട്  നട�ു�ുെ��ും െതാഴിലാളികൾ  പറ� .ു ജമീലാബീവി, കഴി�ു േപായ 
പണിയുെട  അ�ാെത  ഇേ�ാൾ നട�ു� പണികൾ ക�ാേല  എ�ിേമ�് �പകാരം  എ�ാം 
കാണാൻ  കഴിയു  എ� ് അഭി�പായെ���. െതാഴു�് നിർമാണം, േകാഴി�ൂട്, േടായ്ല�്,
തുട�ിയ ആസ്തി  ഉ�  പണികൾ  െച�ാൻ  െ�ശമി�ണം  എ� ് BRP മാഡം 
പറ�ുെകാടു�ു. പാ��ൃഷി  െചയ്തതിൽ നാശം സംഭവി�തിനു നഷ്ടപരിഹാരം

ലഭി�ി�ി� എ� ് െതാഴിലാളികൾ  പറ� .ു വിേ�ജ്  ഓഫീസേറാട്   �പശനം പറ�  ു



പരാതി െകാടു�ാൻ  BRP ആവശ�െ���.ആസ്തി വികസനവുമായി ബ�െപ�� ഫാക്ടറി
തുറ�ാൽ  ന�ാവും എ� ് െതാഴിലാളികൾഅഭി�പായെ���.എ�ാ സാ��ിക വർഷവും
100 പണി  തരണം എ� ്ആവശ�ം ഉ�ായി. 100 പണി  കൃത�മായും തരും. അതുേപാെല 
ഈ  സാ��ിക വർഷം  പണിതുട�ാൻ  ൈവകു�ത ് ആസ്തി വികസനവുമായി
ബ�െപ�� പ�തികൾ  രൂപീകരി�ു�തിന ് ഉ�  കാലതാമസം ആെണ�് AE േരഷ്മ
മാഡം പറ� .ു െതാഴിലിട�ളിൽ  വ��� അപകട�ൾ�്   ചികി� െചലവ് എ�െന 
കി��ം  എ�ു�  സംശയ�ിന് AE മറുപടി  നൽകി. അപകട�ൾ നട�ാൽ  അേ�ാൾ 
തെ�  ബ�െ��  ഉേദ�ാഗ�െര  അറിയി�ണം  എ�ും, െമഡി�ൽ  ചിലവിെ� 
രസീത ്  പ�ായ�ിൽ  നൽകണം എ�  ു പറ� .ു  െതാഴിലാളികള�െട അവകാശ�െള 
പ�ി  ഓർമി�ി�ുകയും. അതുേപാെല  ഉ�രവാദിത��ൾ  പാലി�ണം  എ�ും  പറ�ു

െകാടു�ു. തുടർ� ് െതാഴിലുറ�് അഗ�ൾ �ഗാമസഭ റിേ�ാർ�് അംഗീകരി�ുകയും
ക�ടി�� പാ�ാ�ുകയും െചയ്തു. േശഷം ഓവർസിയർ  അജിത ് കൃത�ത

േരഖെ�ടു�ി. േദശീയ ഗാനേ�ാടുകൂടി 1.15pm നു േയാഗം  അവസാനി�ി��.
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