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ചിറയിൻകീഴ് േ�ാ� ്

കിഴുവിലം �ഗാമപ�ായ�് 

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ

വാർഡ് ന�ർ 12(കിഴുവിലം)

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�കൃഷി

ഫയൽ
ന�ർ

�പവൃ�ിയുെട
േകാഡ്

തീയതി തുക

ആരംഭി�ത് പൂർ�ിയായത് അനുവദി�ത് െചലവായത്

124/2018-19 DP/262724 07/01/2019 25/03/2019 496000 437660

75/2018-19 DP/262722 24/09/2018 12/11/2018 475200 444031

120/2018-19 DP/270660 12/2/2019 19/3/2019 176300 132359

മ�് ജലസംര�ണവുമായി ബ�െ�� ര�് ഫയലുകള�ം പാ� കൃഷിയുമായി ബ�െ��

ഒരു ഫയലുമാണ് ഞ�ൾ പരിേശാധി�ത.് ഈ വാർഡിൽ 186 േപർ െതാഴിൽ കാർഡ്

എടു�ി��െ��ിലും 79 �ിര െതാഴിലാളികളാണ് ഇേ�ാഴു�ത.് ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗം

േപർ�ും 100 ദിവസെ� െതാഴിൽ ലഭി�ുകയും െചയ്തു.മ�ർേറാൾ പരിേശാധി�തിൽ

നി�ുംഷാർ�നിങ് ചാർജ്ആറു രൂപ വ�് കൂ�ിയിരി�ു�തായാണ് കാണാൻകഴി�ത.്

✳കവർ േപജ്

എ.എം.സി �പകാരമു� കവർേപജ് ഉ�ായിരു�ുെവ�ിലും ഫയലുകളിൽ ഒ�ുംജിേയാ

ടാഗിങ് ഓഫ്ആ��്,അസ�്ഐഡി, ജിപിഎസ് െലാേ�ഷൻഎ�ിവയിലായിരു� .ു

✳െച�് ലി�്

െച�് ലി�് ഉ�ായിരു�ു

✳ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി

ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി ഉ�ായിരു� .ു

✳ഭരണാനുമതി

ഭരണാനുമതിയിൽ (ഫയൽ ന�ർ 120/ 2018- 19, 124 /2018 -19) െസ�ക�റിയുെട

ഒ��ംസീലും ഉ�ായിരു�ി�.



✳സാേ�തികഅനുമതി

സാേ�തികഅനുമതി പൂർണമായിരു� .ു

✳ഡീെ�യിൽഡ്എ�ിേമ�്

മൂ�് ഫയലുകളിലും കൂടി എ�ിേമ�് �പകാരം,

മഴ�ുഴി 90˄

വള�ുഴി 10˄

പണേകാരൽ 20˄

മ�് ക�ാല 3˄

✳െതാഴിൽആവശ�െ���െകാ�ു�അേപ�

െതാഴിൽ ആവശ�െ���െകാ�ു� അേപ�ാേഫാറം എ�ാ ഫയലുകളിലും

ഉ�ായിരു� .ു

✳ െതാഴിൽഅനുവദി��െകാ�ു� േഫാറം

െതാഴിൽഅനുവദി�� െകാ�ു�സാ��പ�തം എ�ാ ഫയലുകളിലും ഉ�ായിരു� .ു

✳മ�ർേറാൾ

 മൂ�ു ഫയലുകളിലും കൂടി 115 മ�ർ േറാൾസ് ഉ�ായിരു� .ു ചില മ�്ർ

േറാള�കളിൽ തിരു�ലുകൾ കാണാൻ കഴി�ു (24452, 21 0 24, 21031, 28162,

11375)

 ചില മ�ർ േറാൾകളിൽ ആബ്െസ�് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത് ചുവ� മഷി

ഉപേയാഗി��.(24454, 21040, 28389-91, 11374-76, 13714)

 24452എ� മ�ർ േറാളിൽ ഒരു െതാഴിലാളി അ��ൻസ് ഇ� േശഷം അത് െവ�ി

ആബ്െസ�് ഇ�ിരി�ു� .ു

✳േ�ഡായിങ്ആൻഡ്ഡിൈസൻ ഉ�ായിരു�ു FTO (Fund Transfer Order )ഉ�ായിരു� .ു



✳േവജ് ലി�് ഉ�ായിരു� .ു

✳ മൂല�നിർണയസാ��പ�തം മൂല�നിർണയസാ��പ�തം ഉ�ായിരു� .ു

✳ഫയൽ ടാ�ിംങ് േഫാം ഉ�ായിരു� .ു

✳�തീ േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ് ഉ�ായിരു�ു

✳വർ�് കം�ീഷൻസർ�ിഫി��്

വർ�് കം�ീഷൻസർ�ിഫി��് ഉ�ായിരു�ു

✳ മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമൻറ് �ി�്

മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ിപ് ഉ�ായിരു� .ു

✳ൈസ�്ഡയറി

ൈസ�് ഡയറി ഉ�ായിരു� .ു 75/ 2018- ഫയലിൽ കൺവീനറുെട േഫാൺ ന�ർ, േമൽ

വിലാസം എ�ിവ ഇ�ായിരു� .ു

✳എംബു�് 

എം ബു�് ഉ�ായിരു� .ു 124/2018 -19 ഫയലിൽ എം-ബു�് ന�ർ ശരിയായ

�ാന�് േരഖെ�ടു�ിയി�ി�യിരു� .ു

ഫീൽഡ് പരിേശാധന റിേ�ാർ�് 

വർ�്േകാഡ്:DP/270660

വർ�ിെ� േപര് :പാ�കൃഷി

2018-19 കാലഘ��ിെല പാ� കൃഷിയുമായി ബ�െപ�് ഒേര�ർ പുരയിട�ിലാണ്

പണി പൂർ�ീകരി�ത.് എ�ാൽ ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിൽ ക�ത് പാ�കൃഷി െചയ്തു

കഴി�് മാസ�ൾ കഴി�തിനാൽ പുരയിടം കാടു കയറിയ നിലയിലാണ് കാണാൻ

കഴി�ത.് ആയതിനാൽ എ�ിേമ�് �പകാരമു� �പവർ�ികൾ ഒ�ും തെ� ൈസ�ിൽ



കാണാൻകഴി�ിരു�ി�. CIBഇ�ായിരു� .ു

വർ�് േകാഡ് : DP/ 262724, DP/262722

വർ�ിെ� േപര് : മ�് ജലസംര�ണം

2018-19 കാലഘ��ിെല മ�് ജലസംര�ണവുമായി ബ�െ�� ര�ു

ഫയലുകളിലും കൂടി 33 സ�കാര�വ��ികള�െട പൂരക�ളാണ് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ത.്

പേ� കൺവീനരുെട അഭാവ�ാൽ(23) പുരയിട�ൾ പൂർ�മായും കാണാൻ

കഴി�ി�.സ�ർശി� പുരയിട�ൾ എ�ാം തെ� കാടുകയറിയ നിലയിലായിരു� .ു

എ�ിേമ�് �പകാരം,

മഴകുഴി-80

വള�ുഴി -10

മ�് ക�ാല 2

പണ േകാരൽ 1

എ�ിവ ഉ�ായിരു�ു എ�ിലും പുരയിട�ളിൽ 15 മഴ�ുഴികൾ മാ�തേമ കാണാൻ

സാധി����. ൈസ�് ഡയറിയിൽ CIB ഉ�് എ�ാണ് മാർ�് െചയ്തി���ത് എ�ിലും

ൈസ�ിൽഅത് കാണാൻകഴി�ി�.

േഡാർ ടൂ േഡാർ െവരിഫിേ�ഷൻ

26/10/2019 രാവിെല 11 മണി�് കിഴുവിലം പ�ായ�് വാർഡ് 12 (കിഴുവിലം).

കൺവീനറുെട നിർേദശ �പകാരം െതാഴിലാളികൾ ഒ�ു േചർ� �ാല�് എ�ുകയും

എ�ാ െതാഴിലാളികലുമായി ആശയവിനിമയം നട�ുകയും എ�ാ െതാഴിലാളികള�െടയും

െതാഴിൽ കാർഡ് പരിേശാധി�ുകയും. െതാഴിലാളികൾ�് പ�് അവകാശ�ൾ

പറ�ുെകാടു�ുകയും െചയ്തു. െതാഴിലാളികള�മായി സംസാരി�തിൽ നി�ും ഭൂരിഭാഗം

െതാഴിലാളികൾ�ും 10 അവകാശ�െള കുറി��� കൃത�മായ അറിവി�ായിരു� .ു

അവകാശ�െള കുറി�് പറ�േ�ാൾ അവർ�് ഉ�ായ സംശയ�ൾ�് മറുപടി

നല്കുകയും െചയ്തു.



പരാതികൾ

⚜�പധമ സു�ശുഷ കി�് ഇ�ായിരു�ു എ� പരാതിയും ൈസ�ിൽ ആദ�കാല�ളിൽ

ടാർേപാളിൻ ഉ�ായിരു�ു എ�ിലും ഇേ�ാൾ അത് ലഭ�മ� എ�ും അതിൻെറ ബു�ിമു�്

മഴ സമയ�് ന�ായിഅനുഭവി�ു�ു�്എ�ുംപറ� .ു

⚜െതാഴിൽദിനം കൂ�ണെമ�ുംസമയൈദർഘ�ം കുറയ്�ണംഎ�ും ആവശ�െ���.

⚜ശ�ളവർ�നവ് േവണെമ�്അവർആവശ�െ���.

⚜ഇേ�ാഴു� േജാലി കടു�ംആെണ�ാണ് െതാഴിലാളികള�െട പരാതി



േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ റിേ�ാർ�്

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ േയാഗം

വാർഡ് 12 (കിഴുവിലം)

അജ�

1.ഈശ�ര�പാർ�ന

2.അധ��െയ തിരെ�ടു�്

3.സ�ാഗതം

4.റിേ�ാർ�്അവതരണം

5.ചർ�

6.തീരുമാനം

7.കൃത�ത

30/ 10 /2019 കിഴുവിലം �ഗാമ പ�ായ�് ഹാളിൽ വ�് കൂടിയ വാർഡ് 12(കിഴുവിലം)

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭയിൽ മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി

�പകാരം 2018 -19 വർഷ�ിെലഅവേലാകനേയാഗം, �ഗാമസഭയിൽ �പധാന നിർേദശ�ൾ

തുടർനടപടികള�ം ഉൾെ�ാ���നടപടി കുറി�.്

െതാഴിലുറ�് പ�തിയിെല െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും 100 ദിവസെ� പണി

പൂർ�ിയാ�ിയ ഒരു വ��ിെയ അധ��യായി തിരെ�ടു�ു. �ശീമതി ജലജ

ആയിരു�ു അധ��. െതാഴിലാളികള�െട ഈശ�ര�പാർ�നേയാെട േയാഗം

ആരംഭി��.VRP നിഷ േതാഴിലാളികൾ�് �പതിക്ഞ െചാ�ിെ�ാടു�ു. AE സുജ േമഡം

എ�ാവർ�ും സ�ാഗതം പറ� .ു VRP േഗാപിക െതാഴിലാളികൾ�് അവരുെട പ�്

അവകാശ�ൾ വളെര വിശദമായി പറ�ുെകാടു�ു. VRP വിനീഷ് റിേ�ാർ�്

അവതരി�ി��.



റിേ�ാർ�്അവതരണം

മ�് ജലസംര�ണവുമായി ബ�െ�� ര�് ഫയലുകള�ം പാ�കൃഷിയുമായി ബ�െ��

ഒരു ഫലമാണ് പ���ാം വാർഡിൽ പരിേശാധന നട�ിയത.് 186 േപർ െതാഴിൽകാർഡ്

എടു�ി��െ��ിലും 79 �ിരെതാഴിലാളികളാണ് ഇവിെട ഉ�ത.് റിേ�ാർ�്

അവതരണ�ിൽ AS,TS എ�ിവരുെട ഒ��ം സീൽ ഇവ ഇ� എ�് വായി�േ�ാൾ AE

പറ�ു എഴുതു� ഫയൽ ആെണ�ിൽ മാ�തം ഒ��ം സീലും മതി.അതിവിെട

ക����ൈറസ്ഡ് ഫയൽ ആയതുെകാ�ാണ് AS, TS എ�ിവരുെട ഒ�,് സീൽ ഇവ

ഇ�ാ�ത.്എ�ിേമ�ിൽ എഴുതിയി��� അ�തയും മഴകുഴികൾ വള�ുഴി എ�ിവ

കാണാൻ സാധി�ി�. പഴയ ഫയലുകൾ ആയതിനാൽ എ�ാ പുരയിട�ള�ം കാടുകയറിയ

അവ�യിലായിരു� .ു കൺവീനറുെട അഭാവ�ിൽ മുഴുവൻ �ലവും കാണാൻ

കഴി�ി�. റിേ�ാർ�് അവതരണ�ിനു േശഷം വാർഡ് െമ�ർ �ശീമാൻ ഷാജഹാൻ

ആശംസാ�പസംഗം നട�ി. ന�ുെട റിേ�ാർ�ിൽ അേ�ഹം സേ�ാഷവാനാെണ�ും

പറ� .ു

ചർ�

ചർ�യിൽ െതാഴിലാളിയായ സുനിതഅവർ�്അള�് െകാടു�ു�അ�തയും�ലം

േജാലി െചയ്തു തീർ�ാൻ കഴിയു�ി�. പുരുഷ�ാർ െച��� അ�തയും േജാലിയാണ്

ഇേ�ാൾ സ്�തീ ഇളയ അവെരെ�ാ�് െച�ി�ു�ത് എ�് പറ� .ു അതിനു ന�ുെട

VRP മാർ മറുപടി നൽകി. െതാഴിലാളികള�െട മെ�ാരു ആവശ�ം േജാലി സമയം

കുറയ്�ണം എ�ു�തായിരു� .ു അത് ഇേ�ാൾ എ�ായാലും നട�ി� എ�് ന�ുെട

VRP മാർ പറ� .ു െതാഴിലാളിയും കൺവീനറുമായ ശശികലഅടു�പ�ായ�്ആയ

അഴൂർ പ�ായ�ിൽ േജാലി�ാർ നാലുമണി�് േജാലി തീർ�ു വീ�ിൽ േപാകു�ത്

കാണാൻ കഴി�ു എ�് പറ�ു അവർ�് ഈ നിയമം ബാധകമേ� എ�് േചാദി��.

ന�ുെട VRP മാർ പറ�ുഅത് ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�രുെട �ശ�യിൽ െപടു�ി േവ�

നടപടികൾസ�ീകരി�ാം. േജാലി സമയം കുറയ്�ണം എ� േചാദ��ിന് മറുപടിയായി AE

പറ�ത് ഒരി�ലും ഒരു െതാഴിലാളികള�ം ഈ പറയു� മുഴുവൻ സമയവും േജാലി

െച���ി�. കൂടിേ�ായാൽ നാല് മണി�ൂർ മാ�തംആണ് േജാലി െച���ത.്അതുെകാ�്

തെ�ഇേ�ാൾ േജാലി െച�ാൻബു�ിമു�ാണ്എ�് പറയു�ത് ശരിയെ��ും

ൈസ�ിൽ ആദ�മായി േവ�ത് അ�ട�ം ആെണ�ും പറ� .ു എ�ിേമ�ിൽ



പറ�ി��� േജാലികൾ അ�ട�േ�ാെട കൂടി െചയ്തു തീർ�ാൽ മാ�തം മതിെയ�്

മാഡം അഭി�പായെ���. �പഥമ ശു�ശൂഷ കി�്, ടാർേപാളിൻ മുതലായവ െതാഴിലുറ�് പ�തി

തുട�ിയ ആദ� നാള�കളിൽ ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽ ഇേ�ാൾ അവെയ�ാം നശി�

ഒരവ�യിലാണ.് അത് ഉടൻ ലഭ�മാ�ാനു� നടപടികൾ സ�ീകരി�ും ന�ൾ വാ�ു�

ൈപസയ്�് ത� േജാലി െച�ണം എ�ും അവകാശ�ൾ ഉ�തുേപാെല തെ�

േജാലി�ാർ�് കടമകള�ം ഉെ��് AE മാഡം പറ� .ു റിേ�ാർ�് എ�ാ െതാഴിലാളികള�ം

അംഗീകരി�ുകയുംഅവർൈകഅടി�� പാസാ�ുകയും െചയ്തു.

േശഷം കൃത�തപറയു�തിന് േവ�ി അധ��ഓവർസിയർെന �ണി��.

കൃത�ത

ഇ�െ�േയാഗ�ിന് ഓവർസിയർഅഭിജി�് കൃത�തപറ� .ു VRP ജീതു മിനിട്സ്

എഴുതി.

തയാറാ�ിയത്

VRPജീതുഎസ്

VRP േഗാപിക മുരളി എസ്

VRPവിനീഷ്കുമാർ െജഎസ്

VRP നിഷ


