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ചിറയിൻകീഴ് േ�ാ� ്

കിഴുവിലം �ഗാമപ�ായ�് 

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ

വാർഡ് ന�ർ 01(പുലിയൂർേകാണം)

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 റിേ�ാർ�്

�പവൃ�ിയുെട േപര് : മ�� ജലസംര�ണം, പാ��ൃഷി

�പവർ�ിയുെട

േകാഡ്

തീയതി തുക

ആരംഭി�

ത്

പൂർ�ിയാ

�ിയത്

അനുവദി

�ത്

െചലവായത്

DP/273723 03/12/18 08/02/19 4,96,000 4,80,318

മ�� ജല സംര�ണവുമായി ബ�െ�� ഒരു ഫയലാണ് ഞ�ൾ പരിേശാധി�ത.് ഈ

വാർഡിൽ േപർ 169 െതാഴിൽകാർഡ് എടു�ി��െ��ിലും 47�ിര െതാഴിലാളികളാണ്

ഇേ�ാൾ ഉ�ത.് ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗം േപർ�ും കഴി� സാ��ിക വർഷം 100

ദിവസെ�െതാഴിൽ ലഭി��. മ�ർ േറാള�ളകിൽ 6 രൂപ വാടകയായി നൽകിയിരി�ു�ത.്

 കവർേപജ്☑

എഎം സി �പകാരമു� കവർേപജ് ഉ�ായിരുെ��ിലും Name of the GRS, Name of

the TA/JE/BFT, Geo tagging of asset(asset ID, GPS Location)എ�ിവ ഉ�ായിരു�ി�.

 െച�് ലി�് ഓഫ് േഡാക��െമ� ് ഫയലിൽ കാണാൻ സാധി��. േപജ് ന�േറാടു☑

കൂടിയ െച�്ലി�്ആയിരു� .ു

 ആന�ൽആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി ഉ�ായിരു� .ു☑

 ഡീൈ�ൽഡ് എ�ിേമ�ിെ� േകാ�ി യിൽ അെ�കഡി�ഡ് എ�ിനീയറുെട ഒ��ം സീലും☑

കാണാൻസാധി��.

A.ഡിസ് ൈ� േബാർഡ് െ�തുകഎ�ിേമ�ിൽ കാണി�ിരു� (ു3,000)

B.എ�ിേമ�് �പകാരം :

a. മഴ�ുഴികൾ - 50

b.കേ�ാ�� കുഴികൾ - 10



 സാേ�തിക അനുമതിയിൽ അെ�കഡി�ഡ് എ�ിനീയറു െട ഒ�,് സീൽ എ�ിവ☑

ഉ�ായിരു� .ു Secureൽനി�്എടു� േകാ�ിആയിരു� .ു

 ഭരണാനുമതി യുെട േകാ�ി ഉ�ായിരു� .ു െസ�ക�റി യുെട ഒ��ം സീലും കാണാൻ☑

സാധി�� . Secure നി�്എടു� േകാ�ിആയിരു� .ു

 സംേയാജിത പ�തിആയിരു�ി�.Ü

 േ�ഡായിംഗ്ആൻഡ്ഡിൈസൻ ഉ�ായിരു� .ു☑

 03 െസ�്ഡിമാൻഡ് േഫാം ഉ�ായിരു� (ു51 െതാഴിലാളികൾ ).☑

 വർ�് അേലാേ�ഷൻ േഫാം പൂർണമായിരു� .ു☑

 മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമൻറ് �ിപ് ഉ�ായിരു� .ു☑

 മൂല�നിർണയസാ��പ�തംഫയലിൽകാണാൻസാധി��. പൂർണമായിരു� .ു☑

 മ�ർ േറാൾ☑

A.ആെക 43 മ�ർ േറാള�കൾ ഉ�ായിരു� .ു മ�ർ േറാള�കളിൽ 17793, 17795, 17796

എ�ിവയിൽ േടാ�ൽ േഡയ് സിൽ െവ�ി�ിരു�ലുകൾ ഉ�ായിരു� .ു

B. ഹാജർ േരഖെപടു�ി യിരു�തിൽ മ�ർ േറാൾ ന�ർ 17796, 18572 ഇൽ �� ink

ഉപേയാഗി�ിരു� .ു

 േവജ് ലി�്, FTO എ�ിവ ഫയലിൽ കാണാൻ സാധി��. FTO യിെല തുകയും േവജ്☑

ലി�ിെല തുകയുംഎ�ാ മ�ർ േറാള�കളിെലയുംതുകയ്�് തുല�ം ആയിരു� .ു

 വർ�് കം�ീഷൻ സർ�ിഫി��് ഉ�ായിരു� .ു പൂർണമായിരു� .ു അെ�കഡി�ർ☑

എ�ിനീയറുെട ഒ�,് സീൽഎ�ിവ ഉ�ായിരു� .ു

 ൈസ�് ഡയറി ഫയലിൽകാണാൻസാധി�� ,എ�ാൽപൂർണമായിരു�ി�.☑

A. െച�് ലി�ിൽ ഒ�ുംതെ� േരഖെപടു�ിയിരു�ി�.

B.വിജിലൻസ്ആൻഡ് േമാണി�റിങ് റിേ�ാർ�് പൂർണമായിരു� .ു



C.േമ�് െ� േഫാൺന�ർ,അ�ഡസ്എ�ിവ േരഖെപടു�ിയിരു�ി�.

D.െ�പാജക്�് മീ�ിംഗ് െ� േകാ�ിയിൽ 28 െതാഴിലാളികൾ പെ�ടു�തായി ഫയലിൽ

ക�ു. െ�പാജക്�് മീ�ിംഗ് േകാ�ിയിൽ വാർഡ് െമ�റുെട ഒ��ംസീലും ഉ�ായിരു� .ു

 ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ് ഉ�ായിരു�ു .☑

3 േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗാഫി ഉ�ായിരു�ി�.Ü

 എംബു�് ☑

A. എം ബു�് ഉ�ായിരു� .ു മ�ർ േറാളിെല തുകയും m- book െല തുകയും

തുല�മായിരു� .ു

B. .എംബു�ിൽഎംബു�് ന�ർ, േപജ് ന�ർഎ�ിവ ഉ�ായിരു� .ു

C.വസ്തു വിെ�അളവ്, മ�ർ േറാൾ ന�ർഎ�ിവ ഉ�ായിരു� .ു

D. �പീ െമഷർ, െച�് െമഷർ െചയ്ത അെ�കഡി�ർ എ�ിനീയറുെട ഒ��ം സീലും

ഉ�ായിരു� .ു

E .�പസിഡ��െ�യും െസ�ക�റിയുെടയും െവരിഫിേ�ഷൻ െചയ്ത ഒ��ം സീലും

കാണാൻസാധി��.

F.എംബു�് �പകാരം

മഴ�ുഴികൾ -23

െതാഴിലാളികള�മായി നട�ിയആശയവിനിമയ�ിൽനി�് തയാറാ�ിയ റിേ�ാർ�് 

24/11/2019 രാവിെല 8.50നു കൺവീനറുെട നിർേദശ�പകാരം കാ���ുറം അ�യ

െസ�റിൽ എ�ിേ�ർ� .ു െതാഴിലാളികള�മായി ആശയവിനിമയം നട�ുകയും

െതാഴിലാളികൾ�് പ�്അവകാശ�െള പ�ി പറ�ു െകാടു�ുകയും െതാഴിൽ കാർഡ്

പരിേശാധന നട�ുകയും െചയ്തു. െതാഴിലാളികൾ�് അവരുെട 10അവകാശ�െള��ി

യാെതാരു ധാരണയും ഇ�ായിരു� .ു തുടർ�് പ�് അവകാശ�െള�ുറി�് വി ആർ പി



ശരണ� െതാഴിലാളികൾ�് പറ�ുെകാടു�ു. െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും അറിയാൻ

കഴി�വിവര�ൾ :

െതാഴിലാളികൾ�് 10അവകാശ�െള��ി ധാരണഇ�ായിരു� .ു×

െതാഴിലാളികൾ�് ദിവസേവതനവും മൺെവ�ിയുെട വാടകയും എ�തയാണ് എ�്×

കൃത�മായിഅറിയി�ായിരു� .ു

കഴി� സാ��ിക വർഷം െതാഴിൽ െചയ്തുെകാ�ിരു�േ�ാൾ ഒരു×

െതാഴിലാളിയുെട കാല് ഒടി� .ു ഈ സാ��ിക വർഷം ആ െതാഴിലാളി�് െതാഴിൽ

െച��വാനും കഴി�ി�. െതാഴിലാളി�് നഷ്ടപരിഹാരം എെ��ിലും ലഭി�ുേമാ എ�്

മ�� െതാഴിലാളികൾഅേന�ഷി��.

േവതനം കൂ�ണെമ�ുംസമയം കുറയ്�ണംഎ�ുംആവശ�െ���.×

പ�തി �പകാരം പറയു� േജാലികൾ കൃത�മായി െച���ു�് എ�ു അറിയാൻ×

സാധി��.

െതാഴിൽ �ല�് െവ�് െതാഴിലാളിയുെട കാൽ മുറിയുകയും അടു�ദിവസം×

ആശുപ�തിയിൽ െതാഴിലാളി തനിെയ േപാവുകയും െചയ്തതായിഅറിയാൻസാധി��.

െതാഴിൽ ലഭി�ത് സംബ�ി� വിവര�ൾപൂർണമ�ായിരു� .ു×

െതാഴിൽ കാർഡുകളിൽ ഒ�ിലും െതാഴിലാളികള�െട ഒ�് േരഖെ�ടുേ��ിയിരു�ി�.×

െതാഴിൽ കാർഡിൽ െതാഴിലാളികള�െട േഫാേ�ായിൽസീൽ പതി�ി�ി�ി�ായിരു� .ു×

അ��ൻസ്കൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയിരു� .ു×

20 െതാഴിലാളികൾ പെ�ടു�തിൽ 17 െതാഴിലാളികള�ം �പായേമറിയവർആയിരു� .ു×



ഫീൽഡ് െവരിഫിേ�ഷൻ റിേ�ാർ�് 

നാല് സ�കാര�വ��ികള�െട പുരയിട�ളിൽ ആയി 280 െസൻറ് പുരയിടം സ�ർശി��.

ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട േപരുംവിവര�ള�ം :

1.വി�കമൻ നായർ, ഉ�താടം(50.6െസ�്) - പുരയിടം കാടുകയറിയ നിലയിലായിരു� .ു

2. രാേജ��ൻ നായർ, മംഗല�ുവീട്(42.25െസ�്) - പുരയിട�ളിൽ കഴി�സാ��ിക

വർഷം െതാഴിലാളികൾ പണി െചയ്തതിനുേശഷംഈവർഷം പുരയിട�ിൽ മ�� പണികൾ

െചയ്തതായി കാണാൻ സാധി��. ര�ു പുരയിട�ള�മായി 10 മഴ�ുഴികൾ കാണാൻ

സാധി��.അവയിൽ 9 മഴ�ുഴികളിലും െത�ിൻൈത ന�തായി കാണാൻസാധി��.

3. ൈഷല, കു�ുവിളവീട് (46െസ�്) - 7 മഴ�ുഴികൾ കാണാൻ സാധി��. അവയിൽ 2

മഴ�ുഴിയിൽ മാലിന��ൾനിേ�പി�ിരി�ു�തായി ക�ു.

4. സുേരഷ് ബാബു, കാ��വിള വീട്(20െസ�്) - പുരയിട�ിൽ ഈ സാ��ിക വർഷവും

പണി െചയ്തതായി കാണാൻ സാധി��. 3 മഴ�ുഴികൾ കാണാൻ സാധി��. മ��ക�ാല,

ജലസംര�ണ �പവർ�ിയുെട ഭാഗമായിഅതിരുതിരി�ൽ,എ�ിവകാണാൻസാധി��.

സ�ർശി� പുരയിട�ളിൽ എ�ാം തെ� �പവൃ�ികൾ നിലനിർ�ി േപാരു�തായി

കാണാൻസാധി��.



�ഗാമസഭ റിേ�ാർ�്

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ േയാഗം

േ�ാ�് :ചിറയിൻകീഴ്

പ�ായ�് :കിഴുവിലം

വാർഡ് ന�ർ : 05 (പുലിയൂർേകാണം)

അജ� (തീയതി : 28/11/2019)

(സമയം : 04.00 pm)

1.ഈശ�ര �പാർ�ന

2.അധ��െയതിരെ�ടു�്

3.�പതി�

4.സ�ാഗതം

5.റിേ�ാർ�് അവതരണം

6.ചർ�

7.തീരുമാനം

8.കൃത�ത

കൃത�ം 4.15ന് കിഴുവിലം അ�ാം വാർഡ് പുലിയൂർേ�ാണം �ഗാമസഭ, വാർഡ് െമ�ർ

�ശീകണ്ഠൻ, പ�ായ�് �പസിഡൻറ് അൻസാർ സർ, എൻആർഇജി െസ�ൻ

അ�കഡി�ഡ് എ�ിനീയർ സുജ മാഡം, അ�ൗ�ൻറ് ശാ�ി മാഡം തുട�ി മ�്

ജന�പതിനിധികൾ, െതാഴിലാളികൾ എ�ിവെര ഉൾെ�ടു�ി േയാഗം ആരംഭി��. ഈശ�ര

�പാർ�നേയാടുകൂടി �ഗാമസഭാ േയാഗം ആരംഭി�ുകയും തുടർ�് കഴി� സാ��ിക

വർഷം 100 പണി പൂർ�ിയാ�ിയ തുളസിദാസ് എ� െതാഴിലാളിെയ അധ��ൻ ആയി

തിരെ�ടു�ു. പ�ായ�് �പസിഡൻറ് അൻസാർ അവർകൾ സ�ാഗത�പസംഗം

നട�ുകയും െതാഴിലുറ�് �ഗാമ സഭെയ�ുറി�് അെ�കഡി�ഡ് എ�ിനീയർ സുജാ മാഡം



ആമുഖ�പസംഗം നട�ുകയും െചയ്തു. േശഷം വി ആർ പി സുജി െതാഴിലുറ�ിെന പ�ി

ആമുഖ �പസംഗം നട�ുകയും െതാഴിലാളികള�െട പ�് അവകാശ�െള�ുറി�്

പറ�ുെകാടു�ുകയും െതാഴിലാളികള�െട കടമകെള കുറി��ം ഉ�രവാദിത�െ�

കുറി��ം പറ�ു മന�ിലാ�ുകയും െചയ്തു. േശഷം വി ആർ പി േഗാപിക റിേ�ാർ�്

അവതരണം നട�ി. തുടർ�് റിേ�ാർ�് അവതരണ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ വാർഡ്

െമ�ർ �ശീകണ്ഠൻ മറുപടി നൽകി. െതാഴിലിട�ളിൽ െവ�് അപകട�ൾ സംഭവി�

വിവരം വാർഡ് െമ�റും ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�രും അറി�ി� എ�ും ആ വിവരം

റിേ�ാർ�ിൽ ഉൾെ�ടു�ിയത് തിരു�ണെമ�ും വാർഡ് െമ�ർ അറിയി�ുകയു�ായി.

മ�ർ േറാള�കളിൽ �പായമായ െതാഴിലാളികൾ ഒ�് േരഖെ�ടു�ുേ�ാൾ െവ�ി

തിരു�ലുകൾ ഉ�ാകു�താണ് എ�ും വാർഡ് െമ�ർ അറിയി��. തുടർ�് ഓവർസിയർ

അഭിജി�് ന�ി േരഖെ�ടു�ുകയും 4.15ന് േദശീയഗാനേ�ാടുകൂടി �ഗാമസഭാ േയാഗം

അവസാനി�ുകയും െചയ്തു.

തയാറാ�ിയത്

VRP േഗാപിക മുരളി

VRPജീതു

VRPശരണ�

VRPസുജി


