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േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ

ചിറയിൻകീഴ് േ�ാ�്

ചിറയിൻകീഴ് പ�ായ�്

വാർഡ് 19 (കലാേപാഷിണി)

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമം ദാരി�ദ� ലഘൂകരണ

�ിനുേവ�ി േക�� സർ�ാർ ആവിഷ്കരി� പ�തിയാണ.്2005െസപ്�ംബർ 5ന്

െതാഴിലുറ�് നിയമം പാ�ാ�ി. 2006െസപ്�ംബർ 2നു പ�തി നിലവിൽ വ� .ു ഇ��യിെല

200 ജി�കളിലാണ് പ�തി ആരംഭ�ിൽ നട�ിലാ�ിയത.് 2006ൽ േകരള�ിൽ വയനാട്,

പാല�ാട് ജി�കളിൽ െതാഴിലുറ�് പ�തി ആരംഭി��. 2008 iേകരള�ിെല എ�ാ

ജി�കളിലും െതാഴിലുറ�് പ�തി ആരംഭി��. �ഗാമ �പേദശ�ളിൽ താമസി�ു� ഏെതാരു

കുടുംബ�ിന് ഒരു സാ��ിക വർഷ�ിൽ 100 ദിവസ�ിൽ കുറയാെത പണി

ലഭി�ുക എ�തായിരു�ു ഈ പ�തിയുെട �പധാന ല��ം. �ഗാമ �പേദശ�ളിൽ

താമസി�ു� 18 വയ�് പൂർ�ിയായ ഏെതാരു വ��ി�ും െതാഴിലായി

അേപ�ി�ാൻ സ്�തീപുരുഷേഭധമി�ാെത അേപ�ി�ാം. എ�ാവർ�ും തുല� േവതനം

നൽകു�തും െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട �പേത�കതയാണ.് പരി�ിതി സംര�ണം,

കാർഷിക േമഖല, �ഗാമീണ അടി�ാന സൗകര� വികസനം എ�ിവയ്�് കൂടുതൽ

�പാധാന�ം നൽകു� .ു െതാഴിലുറ�് പ�തി ഇടനില�ാെര ഇ� െസ�ൻ17(A)

�പകാരമാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നിലവിൽ വ�ത.് ഫയൽ പരിേശാധന, േവൾഡ്

പരിേശാധന െതാഴിലാളികള�ം ആയു� ആശയവിനിമയ�ിന് േശഷമാണ് േസാഷ�ൽ

ഓഡി�് �ഗാമസഭ നട�ു�ത.് ഈ �ഗാമസഭയിൽ െതാഴിലാളികളിൽ നി�് ഒരാെളയാണ്

അധ��യായി തിരെ�ടു�ു�ത.്



10 അവകാശ�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.



ഫയൽപരിേശാധനാ റിേ�ാർ�്

�പവർ�ിയുെട േപര:് ആന�ലവ�ം മ�് ജലസംര�ണം (ഖ�ിക5) �പകാരമു�

ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�്.

�പവർ�ിയുെട
േകാഡ്

ആരംഭി�
തീയതി

പൂർ�ീകരി�്
തീയതി

അനുവദി� തുക ചിലവായതുക

DP/272725 27/9/2018 16/9/18 5, 00000 475272

DP/272726 5/2/19 30/3/19 500000 411240

DP/265227 27/9/18 9/12/18 500000 495144

DP/272727 5/2/19 30/3/19 500000 402408

മ�� ജലസംര�ണവുമായി ബ�െ�� നാല് ഫയലുകളാണ് പരിേശാധി�ത.് 203

െതാഴിൽ കാർഡ് കുടുംബ�ൾ ഉ�തിൽ 91ആക്ടീവ് െതാഴിൽകാർഡ് കുടുംബ�ള��.്

ഭൂരിഭാഗം േപർ�ും 100 ദിവസെ�െതാഴിൽ ലഭി�ുകയും െചയ്തു.

ഫയൽപരിേശാധനയിൽ നി�ും:-

കവർേപജ്͗

AMC �പകാരമു�കവർേപജ്ആയിരു� .ു͛

ജിേയാ ടാഗിംഗ് ഓഫ്അസ�്ഐഡി ജിപിഎസ് െലാേ�ഷൻഎ�ിവയിലായിരു�ു͛

െച�് ലി�്͗

െച�് ലി�് ഉ�ായിരു�ുഎ�ാൽ േപജ് ന�ർഇ�ായിരു�ു͛

ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി͗

ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി ഉ�ായിരു� .ു͛

എ�ിേമ�്͗

എ�ിേമ�് േകാ�ി ഉ�ായിരു�ുഎ�ാൽജനകീയ ഭാഷയിൽഅ�ായിരു� .ു͛



CIBഎ�ിേമ�ിൽ േരഖെ�ടു�ിയിരു�ുഎ�ിലും സിഐബി േബാർഡ് ഏത് �പവർ�ി͛

�ല�ാണ്�ാപി�ിരി�ു�വിവരം ഫയലിൽ ലഭ�മ�ായിരു� .ു

സാേ�തിക വിദഗ്ധെ� ഒ�,്തീയതി ഇ�ായിരു� .ു͛

ഭരണാനുമതി͗

ഭരണാനുമതി ഉ�ായിരു� .ു͛

ഓവർസിയർ ഒ�് സീൽ ഉ�ായിരു�ുെവ�ിലും ഒ�ിന് ഒ�ം തീയതി ഇ�ായിരു�ു͛

സാേ�തികഅനുമതി͗

സാേ�തികഅനുമതി ഉ�ായിരു� .ു͛

ഡിമാൻഡ് േഫാം͗

ഡിമാൻഡ് േഫാം ഉ�ായിരു� .ു͛

വർ�് അേലാട്െമ� ് േഫാം ഉ�ായിരു� .ു͗

മ�ർ േറാൾ͗

DP/272725 മ�ർ േറാൾ ന�ർ 10365, 10365 േടാ�ൽ അ�ൻഡൻസ് േകാള�ിൽ͛

തിരു�ലുകൾ ഉ�ായിരു� .ു

DP/272726 മ�ർ േറാൾ ന�ർ 24678 േടാ�ൽഅ�ൻഡൻസ് െവ�ിയിരി�ു� .ു͛

DP/272727 മ�ർ േറാൾ ന�ർ 25341 േടാ�ൽ ക�ാഷ് െപയ്െമ� ് േകാള�ിൽ 12140͛

രൂപ എ�് എഴുതിയി�് അത് െവ�ാെത താെഴയായി കറക്�് എമൗ�്

േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു� .ു

മ�ർ േറാൾ ന�ർ 28714 അ�ൻഡൻസ് േകാള�ിൽ േടാ�ൽ എമൗ�് ആണ്͛

െകാടു�ിരി�ു�ത് േടാ�ൽ േകാള�ൾ ഒ�ും ഫീൽ െചയ്തി�ി�. മ�ർ േറാൾ ന�ർ

2830 ഒ�ിൽ എമൗ�് ഡ�� അ�ൗ�ിൽ ടു അ�ൻഡൻസ് േകാള�ിൽ െവ�ി

തിരു�ലുകൾ ഉ�് മ�ർ േറാൾ ന�ർ 29130 േകാള�ിൽതിരു�ലുകൾ ഉ�ായിരു� .ു



DP/265277 മ�ർ േറാൾ ന�ർ 103 15ബു�് ന�ർ 177 അ�ൻഡൻസ് േകാള�ിൽ͛

ഒ�് ഇ�തിനുേശഷം അപ ്െസൻഡ് െകാടു�ിരി�ു�ു 132 ബീനയുെട അ�ൗ�് ഡ��

അ�ൗ�് അ�ൻഡൻസ് േകാള�ിൽ തിരു�ലുകൾ ഉ�ായിരു�ു മ�ർ േറാൾ ന�ർ

10362ൽ ബു�് ന�ർ 106 റീന, 124 കുമാരി, 132ബീന, 138ഷംല, 177ഷംലഎസ്, 196

േബബി ആർ എ�ിവരുെട െഡയിലി അ�ൻഡൻസ് േകാള�ിൽ ഒ�് ഇ�തിനുേശഷം

തിരു�ിയിരി�ു� .ു മ�ർ േറാൾ ന�ർ 11105ൽ ബു�് ന�ർ 106 റീജ െഡയിലി

അ�ൻഡൻസ് േകാള�ിൽ ഒ�് ഇ�തിനു േശഷം ആബ്െസ�് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു� .ു

മ�ർ േറാൾ ന�ർ 11107, 12770, 12771 േടാ�ൽ ക�ാഷ് െപയ്െമ� ് േകാളം ഫുൾ

െവ�ിയിരി�ു� .ു

mastrol ന�ർ 12868ൽബു�് ന�ർ 95സുശീല െഡയിലി അ�ൻഡൻസ് േകാള�ിൽ͛

ഒ�് ഇ�ിരി�ു� .ു

മ�ർ േറാൾ ന�ർ 12773 എമൗ�് ഡ�� അ�ൻഡൻസ് േടാ�ൽ ക�ാഷ് െപയ്െമ� ്͛

േകാളം തിരു�ിയിരി�ു�ു മ�ർ േറാൾ ന�ർ 17658 േടാ�ൽ ക�ാഷ് െപയ്െമ� ് േകാളം

െവ�ിയിരി�ു� .ു മ�ർ േറാൾ ന�ർ 17569ൽ ബു�് ന�ർ 57 ഇ�ിര എമൗ�് ഡ��

അ�ൗ�്അ�ൻഡൻസ് 24ച��ിക േടാ�ൽഅ�ൻഡൻസ് ചാർജ് തിരു�ിയിരി�ു� .ു

െമഷർെമ� ് ബു�്͗

െമഷർെമ� ് ബു�് വിവര�ൾപൂർണമായിരു� .ു

ഫയൽ ന�ർ I/B-60/2018-19 എം പുകയും mustroll തുകയും ത�ിൽ 1656 രൂപയുെട

വ�ത�ാസവും ഫയൽ ന�ർI/B-57/2018-19 ലംബു പുകയിൽ േടാ�ൽ തുകയിൽ 180 രൂപ

കൂടുതലായി ക�ു.

േവജ് ലി�്ഉ�ായിരു� .ു͗

FTO ഉ�ായിരു� .ു͗

�തീ േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗാഫി ഉ�ായിരു� .ു͗

വർ�് കം�ീഷൻസർ�ിഫി��് ഉ�ായിരു� .ു͗



ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാ�ഗാഫി ഇ�.͗

ൈസ�്ഡയറി ഉ�് വിവര�ൾപൂർണമായിരു� .ു͗

ഫയൽ േടാ�ിങ് form ഉ�ായിരു� .ു͗

േഡാർ ടു േഡാർ

ഫീൽഡ് പരിേശാധനയ്�് േപായ ദിവസം െതാഴിലാളികെള കാണാൻ

കഴിയാ�തിനാൽ അടു� ദിവസം 11.30ന് പിഎ�്സി െസ�റിൽ ഒ�ുകൂടുകയും

അവരുമായി സംവദി�ാനു� അവസരം ലഭി�ുകയും െചയ്തു. േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിെ�

�പാധാന�ം േ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� െചയ്തു െചയ്തു,. 66 െതാഴിലാളികള�െട

െതാഴിൽ കാർഡുകൾ പരിേശാധന നട�ി. െതാഴിൽ കാർഡ് പരിേശാധി�തിൽ നി�ുംഈ

വർഷം 41 ദിവസെ� െതാഴിൽ ലഭി�� എ�ിലും െതാഴിൽ ലഭി�ത് സംബ�ി�

വിവര�െളാ�ും തെ� െതാഴിൽ കാർഡിൽ േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി� എ�് ക�ു.

െതാഴിൽ കാർഡിൽ കാർഡ് ലഭി� തീയതി,ഹാജർ വിവരം, െതാഴിലാളികള�െട ഒ�് എ�ിവ

േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�. കാർഡിെല വിവര�ൾ േരഖെ�ടുേ�� രീതി കൺവീനർ

മാർ�് അറിയി�ായിരു�ു ഇേ�ാഴും പഴയ കാർഡ് ഉപേയാഗി�ു� െതാഴിലാളികൾ

ഉ�ായിരു� .ുഅതിെ�കാരണമായി പറയു�ത് പുതിയ കാർഡിനായി അേപ�ി�േ�ാൾ

പഴയകാർഡിൽ േപജ് ഉ�തിനാൽഅത് തെ�ഉപേയാഗി�ാൻ പറ�ുഎ�ാണ.്

ഫീൽഡ് പരിേശാധന

ഫീൽഡിൽ എം ബു�് �പകാരമു� ഒ��മി� �പവർ�ന�ള�ം കാണാൻ

കഴി�ുെവ�ിലും അവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഉപേയാഗശൂന�മായ നിലയിലായിരു� .ു

മ�്ജലസംര�ണം ഖ�ിക 5 �പകാരമു� ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�് DP/272725- 1620

ദിവസ�ളിലായി 38 െതാഴിലാളികൾ 17സ�കാര�വ��ികള�െട വസ്തുവിലും, DP/272726-

1490 ദിവസ�ളിലായി 39 െതാഴിലാളികൾ 19 സ�കാര�വ��ികള�െട വസ്തുവിലും,

Dp/272727- 1464 ദിവസ�ളിലായി 40 െതാഴിലാളികൾ 18 സ�കാര�വ��ികള�െട



വസ്തുവിലും, DP/265227- 1794 ദിവസ�ളിലായി 41 െതാഴിലാളികൾ 26

സ�കാര�വ��ികള�െട വസ്തുവിലും ആണ് െതാഴിൽ നട�ിയത.് എം ബു�് �പകാരം 4

ഫയലുകളിൽ 173 മഴ�ുഴികൾ 86ൈജവവള കുഴികള�ം ഉ�ായിരു� .ുഎ�ാൽ ഫീൽഡ്

പരിേശാധനയിൽ 97 മഴ�ുഴികൾ 15 കേ�ാ�് കുഴികള�ം ആണ് കാണാൻ സാധി�ത.്

എ�ാൽ 17 കുഴികളാണ് ഉപേയാഗ�പദമായ രീതിയിൽ നിലനിൽ�ു�ത് മഴ�ുഴികൾ

െത�്, വാഴ എ�ിവ നടുകയും ച��ചവറുകൾ നിറ�തായും കാടുകയറിയ

നിലയിലുമായിരു�ു കാണാൻ കഴി�ത.് 15 കേ�ാ�് കുഴികളിൽ 6 എ�ം

ഉപേയാഗ�പദമായ രീതിയിൽ നിലനിൽ�ു�ു�.് ഗിരിജ, അനീഷ് എ�ിവരുെട

പുരയിട�ളിൽ മ�് ജലസംര�ണ�പവൃ�ി നട�ിയ �ല�് ഇടവിളകൃഷി

നട�ാനായി പണെ�ാരി ഇ�ിരി�ു�തായി കാണാൻകഴി� .ു



�ഗാമസഭാ റിേ�ാർ�്

ചിറയിൻകീഴ് േ�ാ�്

ചിറയിൻകീഴ് പ�ായ�്

വാർഡ് 19കലാേപാഷിണി

അജ�

അധ��െയ തിരെ�ടു�് തീയതി : 25/11/2019͜

ഈശ�ര �പാർ�ന സമയം : 2.00pm͜

�പതി�͜

സ�ാഗതം͜

റിേ�ാർ�്അവതരണം͜

ചർ�͜

തീരുമാനം͜

േദശീയ ഗാനം͜

ചിറയിൻകീഴ് േ�ാ�ിൽ ചിറയിൻകീഴ് പ�ായ�ിെല വാർഡ് 19 (കലാേപാഷിണി)

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ 25/11/2019 തി�ളാഴ്ച ഉ�യ്�് 2 മണി�് പി എ�് സി

െസ�ർ നട�ുകയു�ായി. �ഗാമസഭയിൽ വാർഡ് െമ�ർ, അസിെ�കഡി�് എ�ിനീയർ,വി

ആർ പിമാർ െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളികൾതുട�ിയവർ പെ�ടു�ു

ആദ�മായി അധ��െയ തിരെ�ടു�ൽ ആയിരു� .ു 100 ദിവസം

പണിപൂർ�ിയാ�ിയ ഒരു െതാഴിലാളിെയ (�ശീമതി ശ�ാമളെയ) െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും



തിരെ�ടു�ു.അതിനുേശഷം ഈശ�ര �പാർ�നേയാടുകൂടി േയാഗം ആരംഭി�� വാർഡ്

െമ�ർസ�ാഗതമാശംസി��.വിആർ പിഅഭയ ഭരണഘടന �പതി�െചാ�ിെ�ാടു�ു

എ�ാവരും ഏ��െചാ�ി േശഷം വി ആർ പി രഹന െതാഴിലുറ�ിെന�ുറി��ം േസാഷ�ൽ

ഓഡി�് �പാധാന�െ� കുറി��ം അവകാശ�െള�ുറി��ം സംസാരി��. വി ആർ പി

േഗാപിക റിേ�ാർ�് അവതരി�ി��. ഒക്േടാബർ ഒ�ു മുതൽ മാർ�് 31 വെരയു�

കാലയളവിൽ െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട ഫയൽ പരിേശാധനയിൽ നി�ും ത�ാറാ�ിയ

കരട് റിേ�ാർ�ാണ് അവതരി�ി�ത.് റിേ�ാർ�് അവതരണ�ിനു േശഷം ചർ�യ്�ു�

സമയമായിരു�ു ചർ�യിൽ െതാഴിലാളികൾ അവരുെട പരാതികള�ം സംശയ�ള�ം

പറ� .ു

ചർ�

ബീന - െതാഴിൽ േവതനം 271 നി�ും 300 രൂപ ആ�ണം എ�് ആവശ�െ��� കൂടാെത

െതാഴിൽ തുട�ിയ കാല�് കി�ിയതുേപാെല ക��റയും കാലുറയും ഇനിയും

ആവശ�മാെണ�ും പറ� .ു ആദ�കാല�ളിൽ കി�ിയ ആയുധ�െളാ�ും ഇ�്

െതാഴിലാളികൾക�ി�് േപാലും ഇെ��ുംബീന പറ� .ു

സഹജ- നൂറ് െതാഴിൽദിനം എ�ത് 150 െതാഴിൽ ദിനം ആ�ണെമ�് െതാഴിലാളികൾ

പറ� .ു

ഇ�ിര- െതാഴിൽസമയം കുറയ്�ണെമ�്ആവശ�െ���.

ബീന- ആപ�് ഉ�ായാൽ അതിനു� �പാഥമിക ശു�ശൂഷകി��കൾ ഒ�ും തെ� ഇ�.

കഴി� വർഷ�ളിൽ ഒരു ദിവസം ഇ�ാെയ�ിൽ ലീവ് െല�ർ െകാടു�ാൽ മാ�തേമ

തുടർ�ു� ദിവസ�ളിൽ േജാലി െച�ാൻ സാധി�ു�ു എ�് െതാഴിലാളികൾ

പറ�േ�ാൾഅധ�ാനഭാരം കൂടിയ പണി�് കുറ��േപെര വരാറു�� എ�ും എള��മു�

പണി�് മാ�തേമ എ�ാവരും വരു�ു�� എ�ും അഭി�പായെ���. ഇേ�ാൾ അ�െന

ഒ�ുംതെ� ഇ�എ�ുംറസിയ പറ� .ുഅ���ശ�ാമള േചാദി��, 15 മിനി�് താമസി��

വ�ാൽ അനുവാദം േചാദി�ുകയും മ�ർ േറാളിൽ ഒ�് ഇടുകയും െച�ാേമാ? ഷീബ

പാ�കൃഷയിൽ പണേകാരി െവ�് െചയ്താൽ മതിേയാ എ�് േചാദി��. എ�ിേമ�്

�പകാരമു� െതാഴിൽ െച�ണം എ�് മറുപടി പറ� .ു മ�ർ േറാള�കളിൽ

െവ�ിതിരു�ലുകെള കുറി�് െതാഴിലാളികൾ േചാദി��. മ�ർ േറാള�കളിൽ ഉ�ായ



പിഴവുകെളകുറി�് ഓവർസിയർ പറ�ുെകാടു�ുകയും െചയ്തു.

�ഗാമസഭ റിേ�ാർ�് അംഗീകരി�ുകയും ൈക�ടി�� പാസാ�ുകയും

െചയ്തു. േദശീയ ഗാനേ�ാടുകൂടി �ഗാമസഭഅവസാനി�ുകയും െചയ്തു.

തയാറാ�ിയത്

VRP രഹന

VRP േഗാപിക

VRPഅഭയ


