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ചിറയിൻകീഴ് േ�ാ� ്

കടയ്�ാവൂർ �ഗാമപ�ായ�് 

വാർഡ് ന�ർ 12 നിലയ്�ാമു�്

േ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 വയനാട്, 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�ൽഓഡി�് നിലവിൽ വ�ത.്ഫയൽപരിേശാധന,

ഫീൽഡ് പരിേശാധന, െതാഴിലാളികള�മായി ഉ� ആശയവിനിമയ�ിന് േശഷമാണ്

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ നട�ു�ത.് ഈ �ഗാമസഭയിൽ െതാഴിലാളികളിൽ നി�്

ഒരാെളയാണ്അധ��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 റിേ�ാർ�്

�പവൃ�ിയുെട േപര് : മ��-ജലസംര�ണം

ഫയൽന�ർ �പവർ�ിയുെട

േകാഡ്

തീയതി തുക

ആരംഭി�

ത്

പൂർ�ിയാ

�ിയത്

അനുവദി

�ത്

െചലവായ

ത്

50/2018-19 DP/270704 4/10/2018 6/12/2018 493000 452088

22/2018-19 DP/262348 9/8/2018 27/8/2018 495000 486312

പാ�കൃഷിയുമായിബ�െ�� ര�് ഫയലുകളാണ് പരിേശാധി�ത.് പ���ാം വാർഡിൽ 90

െതാഴിൽ കാർഡ് കുടുംബ�ൾ ഉ�െത�ിലും 27 ആക്ടീവ് െതാഴിൽ കാർഡ്

കുടുംബ�ൾആണ് നിലവിലു�ത.്

ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗം േപർ�ുംനൂറു ദിവസെ�െതാഴിൽ ലഭി�ുകയും െചയ്തു.

¯കവർേപജ്

ഫയൽന�ർ 22 /2018 19കവർേപജ് ഇ�ായിരു� .ു

¯െച�് ലി�്

ര�ുഫയലുകള�ം െച�് ലി�് ഉ�ായിരു� .ുഎ�ാൽ േപജ് ന�ർഇ�ായിരു� .ു

¯ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി ര�ുഫയലുകള�ംആ�ൻ�ാൻ േപാ�ി ഇ�ായിരു� .ു

¯ഭരണാനുമതി

ര�ുഫയലുകളിലും ഭരണാനുമതി ഉ�ായിരു� .ു

¯സാേ�തികഅനുമതി ര�ുഫയലുകളിലുംസാേ�തികഅനുമതി ഉ�ായിരു� .ു

¯ഡീെ�യിൽഡ്എ�ിേമ�്



ര�ുഫയലുകള�ംഡീെ�യിൽഡ്എ�ിേമ�് ഉ�ായിരു� .ു

¯ഡിമാൻഡ് േഫാം

ര�ുഫയലുകളിലുംഡിമാൻഡ് േഫാം ഉ�ായിരു� .ു

¯മൂല�നിർണയസാ��പ�തം

ര�ുഫയലുകളിലും മൂല�നിർണയസാ�ിപ�തം ഉ�ായിരു� .ു

¯മ�ർ േറാൾ

ര�ു ഫയലുകൾ പരിേശാധി�തിൽ ഫയൽ ന�ർ 50 /2018 19 മ�ർ േറാൾ 142 87, 14

288എ�ിവയിൽ േടാ�ൽതുകഎഴുതിയി�ി�ായിരു�ു .

¯ൈസ�്ഡയറി

ൈസ�്ഡയറി ര�ുഫയലുകളിലും ഉ�ായിരു� .ു

¯േവജ് ലി�്

ര�ുഫയലുകളിലും േവജ് ലി�് ഉ�ായിരു� .ു

¯FTO

ര�ുഫയലുകളിലും FTO ഉ�ായിരു� .ു

¯ 3 േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗാഫി 2ഫയലുകളിലും �തീ േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗാഫി ഉ�ായിരു� .ു

¯വർ�് കം�ീഷൻസർ�ിഫി��്.

ര�ുഫയലുകളിലും വർ�് കം�ീഷൻസർ�ിഫി��് ഇ�ായിരു� .ു

¯െമഷർെമൻറ്ബു�് 

ര�ു ഫയലുകളിലും എം ബു�ിെല total തുകയും muster roll total തുകയും

തുല�മായിരു� .ു



ഫീൽഡ് െവരിഫിേ�ഷൻ റിേ�ാർ�്

➡ ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട േപര്

1.ശിവരാജൻ മകൻ േസാമൻ

2. മാധവൻ മകൻ രാജദ�്

3.ശിശുപാലൻ മകൾശി�

4.വിശ�നാഥൻ മകൾ േരണുപ�ാലയൻ

5. െച��ൻ മകൻ രാമച��ൻ

6.േഗാപിനാഥൻ മകൾബി�ു

7.േഗാപിനാഥൻ മകൻവിജയകുമാർ

8.സുകുമാരൻ മകൻ മ�ു

9.ചതുർഭുജൻ മകൾഅജിത

10.ഭാസ്കരൻനായർ മകൾസി�ുകുമാരി

11. േഗാപാലപി� മകൻസാംബശിവൻ

12.ശിവാന�ൻ മകൻച��ഹാസൻ

13.�ശീധരൻ മകൻ �ശീദ�്

14.�ശീധരൻ മകൻ �ശീേദവ്

15. �ശീധരൻ മകൾ �ശീലത

16.സുനിതഎൻഎസ് പി ഹൗസ്

17.വാമേദവൻ മകൻ �പസാദ് ഭാര� സരള



18. േഗാവി�ൻവിശ�നാഥൻ

19.�ശീധരൻ പി� മകൻഅജിത്കുമാർ

20.അ��തൻ മകൻഇ��േസനൻ

21.കരുണാകരൻ മകൻ േബബിസേരാജ്.

22.ഷംസുധീൻ മകൻജമീൻ

23.ഇഖ്ബാൽ

24.ഷാജഹാൻ മകൻഷിനു

25.ഷാജഹാൻ മകൻഷിമി

26.അബ്ദുൽഹാ�് മകൾ റീന

2018- 19 കാലയളവിെല പാ� കൃഷിയുമായി ബ�െ�� 26 സ�കാര�വ��ികള�െട

പുരയിട�ളിൽ ആണ് പണി പൂർ�ീകരി�ത.് എ�ിേമ�് �പകാരം പാ�കൃഷി നട�ിയ

ഭൂരിഭാഗം പുരയിട�ളിലും വര�് എടു�ിരി�ു�തും െത�്,വാഴ, മര�ീനി, േചന, ഇ�ി

തുട�ിയവ കൃഷി െചയ്തിരി�ു�ത് കാണാൻ സാധി��. പുരയിട�ൾ ചിലത്

കാടുകയറിയ അവ�യിൽആയിരു� .ു ഒരു പുരയിട�ളിലും CIBകാണാൻസാധി�ി�.

േഡാർ to േഡാർ െവരിഫിേ�ഷൻ

െതാഴിലാളികള�മായി സംസാരി�തിൽ നി�ും അവർ�ു� അവകാശ�െള�ുറി�്

കൃത�മായ ധാരണ ഇ�ായിരു�ു എ�ാണ് മന�ിലാ�ാൻ കഴി�ത.് െതാഴിൽ ദിനം

കൂ�ണം ശ�ളം വർ�ി�ി�ണം കൃത�സമയ�് ശ�ളം ലഭ�മാകണം

തുട�ിയവയായിരു�ു െതാഴിലാളികള�െട �പധാന പരാതികൾ. െതാഴിലാളികേളാട്

സംസാരി�തിൽ നി�ും അവർ ഈ െതാഴിലിൽ പൂർ�സംതൃപ്തരാെണ�ും

ഒെ�ാരുമേയാെട കൂടിയാണ്ഈ േജാലി െച���െത�ുംമന�ിലാ�ാൻകഴി� .ു



�ഗാമസഭ റിേ�ാർ�് 

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ

വാർഡ് ന�ർ : 12 നിലയ്�ാമു�്

ചിറയിൻകീഴ് േ�ാ�് 

കടയ്�ാവൂർ പ�ായ� ്

അജ�

1.ഈശ�ര �പാർ�ന (തീയതി : 13/11/2019)

2.അധ��െയതിരെ�ടു�് (സമയം:2:00pm)

3.സ�ാഗതം

4.റിേ�ാർ�് അവതരണം

5.ചർ�

6.തീരുമാനം

7.കൃത�ത

13/11/2019 കടയ്�ാവൂർ പ�ായ�ിൽ ക���ണി�ി ഹാളിൽ െവ�് വാർഡ് 12

നിലയ്�ാമു�്, േ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 കുറു�.്

െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ പ�തിയിെല 18 െതാഴിലാളികളിൽ �ഗാമസഭയിൽ എ�ിയതിൽ



100 ദിവസം െതാഴിൽ െചയ്ത് െചയ്ത് ഒരു വ��ിെയ അധ��യായി തിരെ�ടു�ു

�ശീമതി ഇ�ിരെയ ആണ് അധ�� ആയി തിരെ�ടു�ത.് ഈശ�ര

�പാർ�നേയാടുകൂടി േയാഗം ആരംഭി��. സ�ാഗതം പറ�ത് െമ�ർ �ശീമാൻ

എസ്.കൃഷ്ണകുമാർ ആയിരു� .ു തുടർ�് വി ആർപി ന�ിനി

�പതി�പറ�ുെകാടു�ുകയും എ�ാവരും ഏ�� െചാ��കയും െചയ്തു. വി ആർ പി

അരണ� പ�് അവകാശ�ൾ പറ�ുെകാടു�ുകയും vrp സുജി വിശദികരി�ുകയും

െചയ്തു. െതാഴിൽ ആസൂ�തണം െച��� രീതിയും െതാഴിലാളികൾ�് വിശദീകരി�്

പറ�ുെകാടു�ു. െതാഴിലിനുേവ�ിഅേപ�ിേ��ത് �ഫ�് ഓഫീസ് വഴിയാെണ�ും

�ഫ�് ഓഫീസിൽ നി�് തരു� ൈക��് രസീത് സൂ�ി�� വയ്�ുകയും െച�ണെമ�്

പറ� .ു 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ ൈക��് രസീത് ഉപേയാഗി�

െതാഴിലി�ായ്മ േവതന�ിനു അേപ�ി�ുവാനും അതിലൂെടകൂലിയുെട നാലിെലാ�്

ലഭ�മാ�ാനും കഴിയുെമ�ും െതാഴിൽ െചയ്ത് 15 ദിവസ�ിനകം കൂലി ലഭി�ിെ��ിൽ

നഷ്ടപരിഹാരമായി കൂലിയുെട 0.05 ശതമാനം ലഭി�ുെമ�ും വിശദീകരി��െകാടു�ു.

പ�് അവകാശ�ൾ വിശദീകരി�ു�തിന് ഇടയിൽ ഒരു െതാഴിലാളി പരാതി

പറയുകയു�ായി െതാഴിൽ െച���തിനിടയിൽ പരി�ുപ�ി എ�ാൽ അതിനു�

നഷ്ടപരിഹാരം ലഭി�ി�ി� എ�.് തുടർ�് അവകാശ�ൾ പൂർ�ീകരി�് വി ആർപി

�പണവിക റിേ�ാർ�്അവതരി�ി��.

ചർ�

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

പെ�ടു�ു. ചർ�യ്�ിടയിൽ െതാഴിലാളികളിൽ ഒരാളായ ഇ�ിര ശ�ളം കൃത�മായി

കി�ണം എ�് ആവശ�െ���. മീര :100 ദിവസെ� പണി പൂർ�ീകരി�ി��ം 1000 രൂപ

േബാണസ് കി�ിയി�ി� എ�് പരാതിെ���. അതിനു മറുപടിയായി ഓവർസിയർ രാജീവ്

പറ�ു കടയ്�ാവൂർ പ�ായ�് ഫ�് വ�ി� എ�ും അതിനാലാണ് രൂപ ലഭി�ാൻ

താമസി�ു�ത് എ�ും പറ� .ു കൂടാെത ഫ� ് വ�ു കഴി�ാൽ ഉടെനഅ�ൗ�ിൽ

ൈപസ വരും എ�് പറ� .ു BRP �ശീജ എ�ുെകാ�ാണ് േബാണസ് തുക 1000 രൂപ

കി�ാ�ത് എ�്അേന�ഷി�ുെമ�് പറ� .ു ചർ�യ്�ിടയിൽ വിആർ പി സുജി muster

േറാള�കളിൽ െവ�ി തിരു�ലുകൾ ഉ�ാകാെത േനാ�ണം എ�ും ഒ�് ഇടുേ�ാൾ

അവരവരുെട േകാള�ിൽ തെ� അ�ൻഡൻസ് േരഖെ�ടു�ണെമ�ും

പറ�ുെകാടു�ു.



െതാഴിൽ കാർഡുകൾ വൃ�ിയായി െതാഴിലാളികൾ നിർബ�മായും സൂ�ി�ണെമ�്

പറ�ുെകാടു�ു.കാടുെച�ി�റി�ു�തിനു കുറ��കൂടി ൈപസഅനുവദി�ണെമ�്

െതാഴിലാളികളിൽ ഒരാൾ പറ� .ു െച�ി�റി�ലിന് �പേത�കം ൈപസ അനുവദി�ി�ി�

എ�് വി ആർ പി സുജി മറുപടിയായി പറ� .ു െതാഴിലാളികള�െട �ഗാമസഭയിൽ എ�ാ

െതാഴിലാളികള�ം പെ�ടു�ണെമ�് �ശീമാൻ ഓവർസിയർ രാജീവ് പറ� .ു തുടർ�്

െതാഴിലാളികെള�ാം റിേ�ാർ�് ക�ടി പാസാ�ി. േസാഷ�ൽ ഓഡി�് മുേഖന നട�ിയ

നിർേ�ശ�ൾ എ�ാം �പാവർ�ികമാ�ും എ� ഓവർസിയർ രാജീവ് പറ�ുെകാ�്

കൃത�തഅർ�ി��. േദശിയ ഗാനേ�ാട് കൂടി �ഗാമസഭ േയാഗംഅവസാനി��.

Vrp ന�ിനി

Vrp �പണവിക

Vrp �പിയ�

Vrp �ശീവ�ന

Vrpഅരണ�

Vrp രശ്മി

Vrpസുജി

Vrp �ശീന�ന


