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േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ

ചിറയിൻകീഴ് േ�ാ�് 

കിഴുവിലം �ഗാമപ�ായ�് 

വാർഡ് ന�ർ 09(ൈനനാംേകാണം)

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.്



ഫയൽപരിേശാധന റിേ�ാർ�്

�പവർ�ിയുെട േപര:്- മ�് ജലസംര�ണം

തിരുവന�പുരം ജി�യിെല ചിറയിൻകീഴ് േ�ാ�് പ�ായ�ിെല 9-ആം വാർഡിെല

(ൈനനാൻ േകാണം) 2018-19 സാ��ിക വർഷം September 1 മുതൽ March 31

വെരയു� ഉ�കാലയളവിെല േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�്,

കിഴുവിലം പ�ായ�ിെല 4159 െതാഴിൽ കാർഡ് കുടുംബ�ൾ ഉ�തിൽ 4049

ആക്ടീവ െതാഴിൽ കുടുംബ�ൾ ഉ�.് 9-ആം വാർഡിൽ 245 െതാഴിൽ കാർഡ്

കുടുംബ�ൾ ഉ�തിൽ 111ആക്�ീവ് െതാഴിൽ കാർഡ് കുടുംബ�ളാണ് ഉ�ത.് വാർഡ്

9-ഇൽ പാ�കൃഷി �ഗൂ�് (1) മ��ജല സംരം�ണ �പവൃ�ികൾ (ഖ�ിക-5 �പകാരം ഉ�

�പാവർതികൾ) ൈനനാം േകാണം ഓണം DP/269480,. DP/262659, DP/262761 എ�ീ

ഫയലുകൾ പരിേശാധി�തിൽ നി�.്

1. കവർേപജ് :

✔ എഎംസി �പകാരമു�കവർ േപജ് ഉ�ായിരു� .ു

മൂ�് ഫയലുകളിൽ വർ�് േകാഡ് ഇ�ായിരു� .ുÜ

Geotagging assets, Asset ID, GPS locationഎ�ിവഇ�ായിരു� .ുÜ

2. െച�് ലി�് ലി�്:-

✔ െച�് ലി�് ഉ�ായിരു� .ു

✔ വിവര�ൾപൂർണമായിരു� .ു

3. ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി:-

✔ ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി ഉ�ായിരു� .ു

✔ ആ�ൻ �ാൻ േകാ�ിെലയും, കവർ േപജിെലയും �പവൃ�ികളിെല േപര്

ഒ�ായിരു� .ു



4. എ�ിേമ�്:-

✔ എ�ിേമ�് ഉ�ായിരു� .ു

ജനകീയ ഭാഷയിൽഅ�ായിരു� .ുÜ

അധികാരികള�െടസീൽ,തീയതിഎ�ിവ ഇ�ായിരു� .ുÜ

കവർേപജ്എ�ിേമ�് ഇ�ായിരു� .ുÜ

CIB location േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.Ü

5. േ�ഡായിങ്ആൻഡ്ഡിൈസൻ

✔ േ�ഡായിങ് ഡിൈസൻ ഉ�് ഉ�.്

6. ഭരണാനുമതി.

✔ ഭരണാനുമതി ഉ�ായിരു� .ു

പ�ായ�് െസ�ക�റിയുെട ഒ�,്സീൽ,തീയതിഎ�ിവ ഇ�ായിരു� .ുÜ

7.സാേ�തികഅനുമതി

✔ സാേ�തികഅനുമതി ഉ�ായിരു� .ു

8.ഡിമാൻഡ് േഫാം .

✔ ഡിമാൻഡ് േഫാം ഉ�് ഉ�,് 3ബി �പകാരമു�ഡിമാൻഡ് േഫാം ആയിരു� .ു

✔ വിവര�ൾപൂർണമായിരു� .ു

9.വർ�്അേലാ�്െമൻറ് േഫാം .

✔ വർ�്അേലാ�്െമൻറ് േഫാം ഉ�ായിരു� .ു

10. മ�ർ േറാൾ

✔ 3ഫയലുകളിൽആയി 101 മ�ർ േറാൾ ഉ�ായിരു� .ു



മ�ർ േറാൾ ന�ർ 9165 ഇൽ wage per day ആെക എഴുേത�ത് 271 മാ�തേമÜ

േരഖെ�ടു�ിയി��� ഉ��.

മ�ർ േറാൾ ന�ർ 9177, 9178, 9179, 9180, 9181, 9182, 9285, 9286, 11401, 11404,Ü

11405, (DP/262659), 16268, 16269, 16270, 18217, 18218,

18219,18959,18960,18961,18962,18963,18964,(DP/269480) തുട�ിയ ഭൂരിഭാഗം

േ�ാറുകളിലും അവധി ദിവസ�ള�ം, ഹാജർ േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത് ചുവ� മഷി

െകാ��.

മ�ർ േറാൾ ന�ർ 23330,11409, 11402, മാ�ിൻെറ ഒ�് ഇ�ായിരു� .ുÜ

മ�ർ േറാൾ ന�ർ 23191 ഇൽ Kl14-002-004-009/72 വാസ�ി , Kl-14-002-004-Ü

009/76 രജനി എ�ിവരുെട േകാള�ിലും മ�ർ േറാൾ ന�ർ 9170 ഇൽ െപയ്െമൻറ്

ആെകകണ�ാ�ു�എ�ാ േകാള�ിലും െവ�ി തിരു�ലുകൾ ഉ�ായിരു� .ു

Kl-14-002-004-009/22 കൃഷ്ണകുമാരി ഏഴാം ദിവസം ഒ�ിനുേമൽÜ

െവ�ിതിരു�ിയതായി കാണാൻസാധി��.

ഷാർ�്നിംഗ് ചാർജിൽ Kl-002-004-009/22 കൃഷ്ണകുമാരി, Kl-002-004-009/227Ü

ദീപ പി എം േടാ�ൽ േകാള�ിൽ 36 വേര�ത് 42 ആണ് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്

എ�ാൽആെകതുക ശരിആയി�ാണ് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്അത.്

11. െമഷർെമൻറ്ബു�്.

✔ എംബു�ിെലവിവര�ൾപൂർണമായിരു� .ു

✔ എം ബു�ിെല തുകയും മ�ർ േറാൾ തുകയും തുല�മായിരു��ു ✔ 55 മഴ�ുഴി, 2

മ�് ക�ാല, പണ േകാരൽഎ�ി�െനയായിരു�ു �പവർ�ികൾനട�ത.്

✔ �പീ െമഷർെമൻറ് േഡ�് ഉ�ായിരു� .ു

12. േവജ്ലി�്

✔ േവജ്ലി�് ഉ�ായിരു� .ു

13. FTO



✔ FTO ഉ�ായിരു� .ു

14. 3 േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗാഫി

✔ 3 േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗാഫി.

15. വർ�് കം�ീഷൻസർ�ിഫി��്.

✔ വർ�് കം�ീഷൻസർ�ിഫി��് ഉ�ായിരു� .ു

16. മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമൻറ് �ി�്

✔ മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമൻറ് �ി�് ഉ�ായിരു� .ു

17.ഫയൽ �ടാ�ിംഗ് േഫാം

✔ ഫയൽ �ടാ�ിംഗ് േഫാം ഉ�ായിരു� .ു

18. ജിേയാ �ാ�്ഡ് േഫാേ�ാ�ഗാഫി

 ജിേയാ �ാ�്ഡ് േഫാേ�ാ�ഗാഫി ഇ�ായിരു� .ുÜ

19. ൈസ�്ഡയറി

✔ ൈസ�്ഡയറി ഉ�ായിരു� ,ു സ�ർശനകുറി�് േരഖെ�ടു�ിയിരു� .ു

 എ�ാൽകൺവീനറുെട വിലാസം ഒ�് ന�ർഎ�ിവ ഇ�ായിരു� .ുÜ

ഫീൽഡ് പരിേശാധന റിേ�ാർ�്

പാ�കൃഷി �ഗൂ�-്1

DP/269480 24 െതാഴിലാളികൾ192 ദിവസ�ളിലായി 4 സ�കാര�വ��ികള�െട

വസ്തുവിലായാണ് ( ഗീതാകുമാരി, ജിഷ്ണു ഭവൻ, കുറ�ട ജനാർ�നൻ മകൾ ശാ�,

�ശീകണ്ഠൻ നായർ ഭാര� സി� ,ു സുമതി മതി മകൾ വിജയ�) പാ�കൃഷി നട�തായി

കാണാൻ സാധി�ത.് ഫീൽഡിൽ െച�േ�ാൾ മൂ�ു പുരയിട�ളിലായാണ് പാ�കൃഷി



നട�െത�ുംനാലിെലാരു ഭാഗം ഗുണേഭാ�ാവിനുആെണ�ും( ഗീതാകുമാരി)അറിയാൻ

സാധി��. ആ പുരയിട�ിൽ പാ�കൃഷി നട�ി� എ�് കാണാൻ സാധി��. പാ�കൃഷി

നട�തായി ക� മ�� പുരയിട�ളിൽ മര�ീനികൃഷി ആണ് കൃഷി െചയ്തിരു�ത.്

അവയിൽ ന� വിളവ് ലഭി�തിനാൽ പുനർകൃഷി നട�ു�തിനായി മന�ിലാ�ാൻ

കഴി� .ു െമഷർെമ� ് ബു�് �പകാരമു� 12 മഴ കുഴികളിൽ 5 എ�ം മാ�തേമ

നിലനിൽ�ു�ു�� 3 പുരയിട�ളിലും ന�തായി കൃഷി നട�ു�തായി കാണാൻകഴി� .ു

മ�് ജലസംര�ണം

മ�് ജല സംര�ണം ( ഖ�ിക 5 �പകാരമു� ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�്) (DP/262659,

DP/269480) 36 സ�കാര�വ��ികള�െട പുരയിട�ളിൽ ആണ് പരിേശാധന നട�ിയത.്

21 പുരയിട�ളിലായാണ് മ�് ജല സംര�ണ �പവർ�ികൾ നട�തായി ക�ത.്

അതിൻ �പകാരം 35 മഴ�ുഴികൾ കാണാൻ കഴി�തിൽ 10 കുഴികൾ മാ�തേമ

ഉപേയാഗ�പദമായ നിലയിൽ കാണാൻ നിലനിൽ�ു�ു��. മ���വ മ�് നിറ� മൂടി

അവ�യിലും മാലിന��ൾ നിറ�അവ�യിലുമാണ് ചിലതിൽ െത�്, വാഴ എ�ിവ

ന�ിരി�ു�തായും ക�ു. 17 പുരയിട�ളിൽ മ�് ജലസംര�ണ �പവർ�ന�ൾ�്

പകരം കൃഷി വികസനവുമായി ബ�െ�� �പവർ�ികൾആണ് ( വാഴ, മര�ീനി) കാണാൻ

കഴി�ത.് �പവർ�ി സംബ�മായ ഗുണേഭാ�ാ�െള കുറി�് �പവർ�ികെള കുറി�്

കൃത�മായ ധാരണ ഇ�ായിരു�ു എ�ു മന�ിലായി ആയി. മ�് ജല സംര�ണ

�പവർ�ികളിെല മഴ�ുഴികെള കുറി�് അേന�ഷി�േ�ാൾ േസാഷ�ൽ ഓഡി�്

പരിേശാധനയ്�് വരുെമ�തിനാൽ പല പുരയിട�ളിലും കുഴി എടു�ുകയും കര��ീ�്

ൈക പ�ിയി�ി�എ�ുമാണ് വിവരം ലഭി�ത.് പരിേശാധനയിൽ െച� ഒരു പുരയിട�ളിലും

സിഐബി ഇ�ായിരു�ുഈവർഷമാണ്അ�െനഒരു േബാഡിെന�ുറി�്അറിയു�ത.്

േഡാർ ടു േഡാർ

ര�ു വീടുകളിൽ ആയി 55 െതാഴിലാളികെള കാണുകയും െതാഴിൽകാർഡ്

പരിേശാധി�ുകയും െചയ്തു െതാഴിൽ കാർഡ് 209 ലതാകുമാരി ഒ�ി�ി�ി�.

െതാഴിലാളികൾ�് 10 അവകാശ�െള�ുറി�് വിവരി�തിൽ നി�ും 10

അവകാശ�െള�ുറി�് െതാഴിലാളികൾ�് വ��മായ ധാരണയും ഉ�ായിരു�ി� എ�്



മന�ിലായി. ശ�ള വർ�ന, �പവർ�ിസമയം ചുരു�ൽ, 2008-ൽ െതാഴിൽ കാർഡ്

എടു�വർ�് മുൻഗണന നൽകൽ, മാസേവതനം, ഇൻഷുറൻസ്, നൂറുദിനം എ�ത്

അധികംആ�ണെമ�ുംആയിരു�ുഅവരുെട �പധാനആവശ��ൾ. �പാഥമിക ശു�ശൂഷ

കി�്, ടാർേപാളിൻ, കുടിെവ�ം ചൂടാകാനു� കലം, ക��റ, കാലുറ ലഭി�ി� എ�ും

െതാഴിലാളികൾ പരാതി പറ� .ു ടാർപാള�ിൽ ഇ�ാ�തിനാൽ മഴ സമയ�ളിൽ ന�

ബു�ിമു�് അനുഭവി�ു�ു�് എ�ും പരിേശാധനയിൽ നി�് മന�ിലാ�ി. െതാഴിൽ

കാർഡ് പരിേശാധി�തിൽ നി�ും െതാഴിൽ ലഭി� വിവരം േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. ഹാജർ

വിവരം െത�ായി മാർ�ിൽ േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു� .ു



�ഗാമസഭ റിേ�ാർ�്

ചിറയിൻകീഴ് േ�ാ�് 

കിഴുവിലം �ഗാമപ�ായ�് 

വാർഡ് ന�ർ 09(ൈനനാംേകാണം)

അജ�

1.ഈശ�ര �പാർ�ന (തീയതി : 30/10/2019)

2.അധ��െയതിരെ�ടു�് (സമയം: 2:00pm)

3.സ�ാഗതം

4.റിേ�ാർ�് അവതരണം

5.ചർ�

6.തീരുമാനം

7.കൃത�ത  

30/10/2019, (വാർഡ് -9) വാർഡ് െമ�റുെട വീ�ിൽ വ�് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ

കൂടുകയു�ായി െതാഴിലുറ�് പ�തിയിെല െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും 100 ദിവസെ�

പണി െചയ്ത ഒരു വ��ിെയ അധ��യായി തിരെ�ടു�ു. ഈശ�ര

�പാർ�നേയാടുകൂടി തെ� �ഗാമസഭാ േയാഗം ആരംഭി��. VRP സജീഹ �പതി�

പറയുകയും െതാഴിലാളികള�ം എ�ിേ�ർ� എ�ാവരും ഏ�� െചാ��കയും െചയ്തു, VRP

�പവർണ 10 അവകാശ�ൾ പറ�ുെകാടു�ു. വാർഡ് െമ�ർ േസാഷ�ൽ ഓഡി�്

�ഗാമസഭ �് സ�ാഗതം പറ� .ു VRP സജീഹ റിേ�ാർ�് അവതരി�ി�� . ഇതിനുേശഷം

BRP മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിെയ കുറി�് വിവരി�� തുടർ�്

ഓഡി�ിങ് കുറി��ം എ�ിനാണ് ഓഡി�് എ�ിന് നട�ു�ുഎ�ു� കാര��ൾ വിവരി��.



ഇതിനുേശഷം ചർ�യിേല�് കട� .ു

ചർ�

2008 െതാഴിൽ കാർഡ് എടു�് േജാലി െചയ്ത് െതാഴിലാളികൾ�് മുൻഗണന േവണെമ�്

ഒരു െതാഴിലാളിഅഭി�പായെ���. സമയം ചുരു�ൽആവശ�മാണ് എ�് െതാഴിലാളിആയ

േബബി അഭി�പായെ���. െതാഴിലാളികൾ�് േവതനം 15 ദിവസ�ിനകം അെ��ിൽ 30

ദിവസ�ിനകം ലഭ�മാ�ണെമ�ും ച��ിക അഭി�പായെ���. പാ�കൃഷി ഫയലിൽ 4

പുരയിട�ളിൽ ആണ് െകാടു�ിരി�ു�ത് എ�ാൽ 3 പുരയിട�ളിലായാണ്

െചയ്തിരി�ു�ത.് ഒരു പുരയിടം കൺവീനറുെട േപരിലാെണ�ും എ�ാലത് മു�ദപ�തം

കൺവീനറുെട ആയതിനാലാണ് അേത േപരും വിലാസവും വ�ു എ�് പറയുകയു�ായി

ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം അവധി എടു�ാെമ�് ബിആർപി പറയുക ഉ�ായി. അത്

ഞായറാഴ്ച അവധി എടു�ു�താണ് ന�ത് അതാകുേ�ാൾ ഉേദ�ാഗ�ർ�് വ�്

പരിേശാധന നട�ാനും കഴിയും ഞായറാഴ്ച പ�ായ�് അവധിയായതിനാൽ

ഉേദ�ാഗ�ർ�ുംബു�ിമു��ം ഉ�ാകി� എ�്അഭി�പായെ���. െതാഴിലാളികൾ�ായുളള

െവ�ം ചൂടാ�ാൻ ഉ�ത് േമ�് ആെണ�ും, അത് ലഭി�ു�ി� എ�ും െതാഴിലാളി ബി�ു

അഭി�പായെ���. മ�ർ േറാള�കളിൽ െവ�ി തിരു�ലുകൾ ഉ�ാകു�ത് െതാഴിലാളികൾ

താമസി�� വരു�ത് െകാ�ാെണ�് പറയുകയു�ായി. 9.10 ന് േശഷം വരു�വരുെട

വിവരം പ�ായ�് െസ�ക�റിെയ അറിയി�ുകയും െസ�ക�റി റിേ�ാർ�് എഴുതി

െവ�ുകയും െചയ്തു. എപിഎൽ കാർഡ് ഉ� ദാരി�ദ�േരഖയ്�് താെഴയു� പാവെ��

കുടുംബ�ൾ�് എപിഎൽ കാർഡ് അടി�� െകാടു�ിരി�ു�ു എ�ാൽ അവരുെട

പുരയിട�ളിൽ െതാഴിൽ െച�ാൻ കഴിയാെത വരു�ു�് എ�ാൽ AEസുജ അവേരാട്

പറയുക ഉ�ായി െമ�റുെട ൈകവശം നി�ും എഴുതി വാ�ിയാൽ ജനുവരി മാസ�ിൽ

ശരിയാ�ി തരാം എ�ുപറ� .ു ജല �പവർ�ന�ൾ െച��േ�ാൾ മാ�തമാണ് െതാഴിൽ

�ല�ൾ ദൂര�് വരു�െത�് AE അഭി�പായെ���. തുടർ�് റിേ�ാർ�് ക�ടി��

പാസാ�ുകയുംഎ�ിേ�ർ�എ�ാവർ�ുംന�ി പറ�ുേയാഗം പിരിയുകയും െചയ്തു.

തയാറാ�ിയത്

VRPസജീഹ,സുവർ�, േഗാപിക, രഹന




