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ചിറയിൻകീഴ് േ�ാ�് 

കടയ്�ാവൂർ �ഗാമപ�ായ� ്

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ

വാർഡ് ന�ർ 8 െത�ും ഭാഗം

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

ഫയൽന�ർ വർ� ്േകാഡ് തുക �പവർ�ിയുെട േപര്

അനുവദി�ത് െചലവായത്

6/2018-19 LD/250450 495000 478724 െത�ുംഭാഗം �പേദശ�്

ഖണ്ഗിക 5�പകാരമു�
കുടുംബ�ള�െട ഭൂമിയിൽ
ത��തിരി�ൽ

82/2018-19 LD/250451 491842 477231 ആയെ� വിള �പേദശെ�

ഖണ്ഗിക 5 �പകാരമു�വരുെട
കുടുംബ�ള�െട ഭൂമിയിൽ
ത��തിരി�ൽ

51/2018-19 DP/270701 493000 493000 ക�ാ�് തുരു�് �പേദശെ�
പാ��ൃഷി

28/2018-19 WH/300810 296331 247382 കാ�ിൽേതാട്
പുനരു�ാരണവുംബ�്
നിർ�ാണവും

െത�ുംഭാഗം �പേദശ�് ഖ�ിക 5 �പകാരമു� കുടുംബ�ള�െട ഭൂമിയിൽ ത�്

തിരി�ൽ മൺകല നിർ�ാണം വായനയുെട �പേദശെ� ഖ�ിക 5 �പകാരമു�

കുടുംബ�ള�െട ഭൂമികൾ ത�് തിരി�ൽ ക�ട തുരു�് �പേദശെ� പാ�കൃഷി കാ�ിൽ

േതാട് പുനരു�ാരണവും വ�് നിർ�ാണവും എ�ീ �പവർ�ന�ള�മായി ബ�െ��് നാല്

ഫയലുകളാണ് പരിേശാധി�ത.് കടയ്�ാവൂർ പ�ായ�് 2923 െതാഴിൽകാർഡ്

കുടുംബ�ളാണ് ഉ�ത് എ�ിലും 1898 ആക്ടീവ് കുടുംബ�ൾ ഉ�തിൽ എ�ാം

വാർഡിൽ 165 െതാഴിൽകാർഡ് കുടുംബ�ളാണ് െതാഴിൽ കാർഡ് എടു�ി���ത്

എ�ിലും 65ആക്ടീവ് വർേ�ഴ്സ്ആണ് ഉ�ത.്

¯കവർേപജ്

നാല് ഫയലുകളിലുംഎഎംസി �പകാരമു�കവർേപജ് കാണാൻസാധി�ി�.



¯െച�് ലി�്

നാല് ഫയലുകളിലും െചക് ലിസ്റ് ഉ�ായിരു�ി�.

¯ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി

നാല് ഫയലുകള�ംആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി ഉ�ായിരു�ി�

¯േ�ഡായിങ്ആൻഡ്ഡിൈസനിങ്

നാലു ഫയലുകളിലും േ�ഡായിങ്ആൻഡ്ഡിൈസനിങ് ഉ�ായിരു�ി�.

¯ഭരണാനുമതി(administrative sanction )

ഫയൽ ന�ർ 82 /2018- 19 AS ഉ�ായിരു�ി�. ബാ�ി മൂ�് ഫയലുകള�ംAS

ഉ�ായിരു� .ു

¯സാേ�തികഅനുമതി(technical sanction )

നാല് ഫയലുകളിലുംസാേ�തികഅനുമതി ഉ�ായിരു� .ു

¯ഡീെ�യിൽഡ്എ�ിേമ�്

4ഫയലുകളിലുംഡീെ�യിൽഡ് എ�ിേമ�് കാണാൻകഴി� .ു

¯ഡിമാൻഡ് form

4ഫയലുകളിലും ഡിമാൻഡ് form കാണാൻസാധി��. പേ� െതാഴിലാളികൾ�്അതിെ�

ൈകപ�് രസീത് െതാഴിലാളികൾ�ു നൽകിയി�ി�. അത് ഫയലിൽ തെ� കാണാൻ

സാധി��.

¯വർ�്അേലാേ�ഷൻ േഫാറം

4ഫയലുകളിലും വർ�്അേലാേ�ഷൻ േഫാമി�ായിരു�ു

¯മ�ർ േറാൾ

നാല് ഫയലുകളിൽആയി 117 മ�ർ േറാള�കൾ ആണ് ഉ�ായിരു�ത.്



ഫയൽ ന�ർ 82/ 2018- 19, മ�ർ േറാൾ ന�ർ 25967, 25968,എ�ിവയിൽ മാ�ിെ� ഒ�്

ഇ�ായിരു� .ു

മ�ർ േറാൾ ന�ർ 25968 േടാ�ൽ െപയ്െമ� ് എഴുതിയി�ി�ായിരു� .ു

¯േവജ് ലി�്

മൂ�് ഫയലുകളിലും േവജ് ലി�് ഉ�ായിരു� .ു ഫയൽ ന�ർ 82 /2018- 19 േവജ് ലി�്

ഇ�ായിരു�ു

¯FTO

നാല് ഫയലുകളിലും FTOകാണാൻകഴി�ി�.

¯ �തീ േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗാഫി

4ഫയലുകളിലും �തീ േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗാഫി ഉ�ായിരു�ി�

¯മൂല�നിർണയസാ�ിപ�തം

4ഫയലുകളിലും മൂല�നിർണയസാ�ിപ�തം ഉ�ായിരു�ു

¯ഫയർ �ടാ�ിംങ് േഫാറം

ഫയൽ ന�ർ 28 /2018- 19 ഫയർ �ടാ�ിംങ് േഫാറം ഉ�ായിരു�ു പേ� ഒ�ും

പൂരി�ി�ി�ി�ായിരു� .ുബാ�ി മൂ�് ഫയലുകളിലും ഫയൽ ടാ�ിങ് േഫാറം ഇ�ായിരു�ു

¯മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ി�്

നാലു ഫയലുകളിലും മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ി�് ഇ�ായിരു� .ു

¯വർ�് കം�ീഷൻസർ�ിഫി��്

നാലുഫയലുകളിലും വർ�് കം�ീഷൻസർ�ിഫി��് ഉ�ായിരു� .ു

¯െമഷർെമൻറ്ബു�് 

നാലുഫയലുകളിലുംM.ബു�് തുകയും മ�ർ േറാൾ േടാ�ൽതുകയുംതുല�മായിരു� .ു



¯ൈസ�്ഡയറി

നാലു ഫയലുകളിലുംൈസ�്ഡയറി ഉ�ായിരു�ുെവ�ിലും ഒ�ുംപൂർണമായിരു�ി�.

ഫീൽഡ് പരിേശാധന റിേ�ാർ�്

ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട േപര് :

1.ഭാസ്കരൻ മകൻസുധാകരൻ

2.സുേര��ൻ മകൻസുേരഷ് നാഥ്

3.തുളസിദാസ് മകൾബി�ു ഷ

4. േഗാവി�ൻ മകൾവസ�

5. �ശീനിവാസൻ മകൾസുനിത

6.ശിവാന�ൻ മകൻബാബു

7.നാരായണൻ മകൻല�്മണൻ

8.രാഘവൻ ഭാര� സുചി�ത

9.സുദർശനൻ ഭാര� സി� .ു

10.�പഭാകരൻ ഭാര� സാവി�തി

11.പ�ാവതിഅ� മകൾ �ശീേദവി

12.സുധാകരൻ മകൾ �ശീജ

13.േമാഹനൻ മകൾആതിര

14.കുമാരിആശാരി മകൾ ഗിരിജ

15.േദവകി മകൻ �ബ�ണ�ൻആശാരി

2018 19 കാലയളവിെല കാ�ിൽ േതാട് പുനരു�ാരണവും,ബ�് നിർ�ാണവും, ക�ാ��

തുരു�് �പേദശെ� പാ�കൃഷി, ആയാെ� വിള �പേദശെ� ഖ�ിക 5 �പകാരമു�

കുടുംബ�ള�െട ഭൂമിയിൽ ത�് തിരി�ൽ എ�ീ �പവർ�ന�ളാണ് െചയ്തത.് 43

പുരയിട�ൾ ആയി�ാണ് ഈ �പവർ�ി പൂർ�ീകരി�ത.് എ�ിേമ�് �പകാരം 72

വര�ുകള�ം, 92 മഴ കുഴികള�ം, നാല് പണ എ�ിവ ഉ�ായിരു� .ു ഫീൽഡിൽ ഈ



�പവർ�ികൾ ഒ�ും പൂർ�മായി കാണാൻ സാധി�ിരു�ി�, അതിെ� �പധാനകാരണം

പണികഴി�് മാസ�ൾ കഴി�തിനാൽ മി� പുരയിട�ള�ം കാടുകയറിയ

അവ�യിലായിരു� .ു പാ� കൃഷിെചയ്ത് പുരയിട�ളിൽ വാഴ, മര�ീനി, േച�,് േചന,

ക�ിരി, ഇ�ി എ�ിവ കൃഷി െചയ്തിരി�ു�ത് കാണാൻ സാധി��. കാ�ിൽ േതാട്

മുളയാണി, കയർ, എ�ിവ ഉപേയാഗി�് പുനരു�ാരണം െചയ്തതതും ബ�്

പിടി�ിരി�ു�തുംകാണാൻ സാധി��

േഡാർ ടു േഡാർ െവരിഫിേ�ഷൻ

െതാഴിലാളികള�മായി സംസാരി�തിൽ നി�് മന�ിലാ�ാൻ കഴി�ത്

െതാഴിലാളികൾ�് അവർ�ു� 10 അവകാശെ��ുറി�് കൃത�മായ ധാരണ

ഇ�ായിരു�ു എ�ാണ.് തുടർ�് െതാഴിലാളികള�െട 10 അവകാശ�െള�ുറി�്

പറ�ുെകാടു�ുകയും അവരുെട സംശയ�ൾ�് മറുപടി നൽകുകയും െചയ്തു.

െതാഴിലാളികൾ അവരുെട െതാഴിൽദിന�ൾ കൂ�ണെമ�ും, സമയ ൈദർഘ�ം

കുറയ്�ണെമ�ുംആവശ�െ���. െതാഴിൽ ദിന�ള�െട എ�ം 100 ദിവസ�ളിൽ നി�ും

കൂ�ണെമ�ുംആവശ�െ���. െതാഴിൽ കഴി�് കാലതാമസം എടു�ാെത തെ� േവദനം

ലഭ�മാ�ണെമ�ുംെതാഴിലാളികൾആവശ�െ���.



�ഗാമസഭ റിേ�ാർ�് 

േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�് 

വാർഡ് 8 െത�ും ഭാഗം

ചിറയിൻകീഴ് േ�ാ�് 

കടയ്�ാവൂർ പ�ായ�് 

അജ�

1.ഈശ�ര�പാർ�ന

2.�പതി�

3.അ���െയതിരെ�ടു�ൽ

4.സ�ാഗതം

5. റിേ�ാർ�് അവതരണം

6.ചർ�

7.തീരുമാനം

8.കൃത�ത

തീയതി :23/11/2019

സമയം :3:00pm

2018-19 കടയ്�ാവൂർ പ�ായ� ്, വാർഡ് 8 െത�ും ഭാഗം േസാഷ�ൽ ഓഡി�്

�ഗാമസഭ കൂടുകയു�ായി. 23/11/2019 3മണിേയാട് കൂടി േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ

ആരംഭി��. േതാ�ൽ േദവി േ��ത ഹാളിൽ െവ�ാണ് �ഗാമസഭ നട�ത.് വാർഡ് െമ�ർ

സുകു�ൻ പെ�ടു�ു. AE, oversear എ�ിവരുെട അഭാവ�ിലാണ് �ഗാമസഭ നട�ത.്



35െതാഴിലാളികൾ പെ�ടു�തിൽ നി�ും അധ��ആയി തിരെ�ടു�ത് �ശീമതി

മിനിെയ ആയിരു� .ു സ�ാഗതം വാർഡ് െമ�ർ �ശീമാൻ സുകു�ൻ പറ� .ു തുടർ�് vrp

അരണ� �പതി� െചാ�ിെ�ാടു�ു. Vrp സുജി േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭെയ പ�ിയും

അതിെ�ആവശ�കതെയ പ�ിയും വിശദികരി��.അതുേപാെല തെ� 10അവകാശ�ള�ം

വിശദീകരി��. Vrp �ശീവ�ന റിേ�ാർ�് അവതരി�ി��.

ചർ�

തുടർ�ു� ചർ�യിൽ െതാഴിലാളികൾ അവരുെട േവതനം ൈവകു�തിെന കുറി��ം

െതാഴിൽ ലഭി�ാ� സാഹചര�െ� കുറി��ം സമയ�കമം (9-4)മാ�ണെമ�ും

ആവശ��ൾ ഉ�യി��. 100ദിവസം പൂരിതയായവർ�് ആർ�ും േബാണസ് തുക

കി�ിയി�ി�.എ�ാവർ�ും ഉടെനകി��െമ�് െമ�ർ മറുപടിപറ� .ു

െതാഴിലാളികളിൽ ചിലർ െത�ിൻ ൈത കുഴിെയടു�ൽ െവ�ം േകാരൽ എ�ിവ

െചയ്തി�് കൂലി ഇതുവെര കി�ിയി� എ�് പരാതിപറ� .ു Muster roll ഇ�ാെതയാണ് പണി

െചയ്തത.് Muster roll ഇ�ാെത എ�ിനാണ് പണി െചയ്തത് എ� േചാദി�േ�ാൾ nrega

ഉേദ�ാഗ�ർ ഈ സാ��ിക വരഷ�ിൽ muster roll െകാടു�ാെമ�ും ആണ്

പറ�ത് എ�് െതാഴിലാളികൾ പറ� .ു െമ�ർ ഇതിനു മറുപടി ആയി പറ�ത്

െത�ിൻ ൈത�് കുഴിെയടു�വരും െവ�ം േകാരിയവരും 100ദിവസെ� �പവർ�ി

പൂർ�ിയാ�ിവരാണ.് അതുെകാ�ാണ് ഉേദ�ാഗ�ർ muster roll പഅടു�

സാ��ിക വർഷ�ിൽ muster േറാൾ തരാെമ�ു പറ�ത.് Muster േറാൾ ഇ�ാെത

എ�ിനു പണി െച�ി�ി�� എ� േചാദ��ിന്muster േറാൾ കി���ത് വെര െത�ിൻൈത

നടാതിരി�ാൻ പ��േമാ എ�ാണ് െമ�ർ മറുപടി പറ�ത.് േശഷം െതാഴിൽ

ൈസ��കളിൽ ഫ�് എയ്ഡ് േബാക്സ് , ടാർേപാളിൻ എ�ിവ ഇ� എ�് െതാഴിലാളികൾ

പരാതിെ���. െതാഴിലാളികൾ ഇതിെനാ�ിനും അേപ�ി�ാ�തുെകാ�ാണ്

ലഭ�മാക�ത് എ�് െമ�ർ പറ� .ു െതാഴിൽ ൈസ�ിൽ െവ�് അപകടം നട�ാലും

െമ�െറ അറിയി�ാറി��ും �ശീമാൻ സുകു�ൻ പറ� .ു തുടർ�്

റിേ�ാർ�് ൈക�ടിച്പാ�ാ�ി. േദശീയഗാനേ�ാടുകൂടി േയാഗം പിരി��വി��.

തയാറാ�ിയത്

VRP �ശീന�ന, �ശീവ�ന,അരണ�രാജ്, ന�ിനി




