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േസാഷ�ൽഓഡ� ്റിേ�ാർ�് 

ചിറയിൻകീഴ് േ�ാ�്

കിഴുവിലം പ�ായ�് 

വാർഡ് 13ചുമടുതാ�ി

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� വികസനം

എ�ിവയ്�് കൂടുതൽ �പാധാന�ം നൽകു� .ു െതാഴിലുറ��പ�തിയിൽ

ഇടനില�ാരി�. െ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�് 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�് 
ഫയൽ
ന�ർ

�പവർ�ിയുെട
േകാഡ്

തീയതി തുക

ആരംഭി�ത് പൂർ�ിയാ�ിയത് അനുവദി�ത് െചലവായത്

91/2018-
19

DP/262725 25/10/2018 1/1/2019 496000 465637

99/2018-
19

DP/262727 7/1/2019 24/1/2019 49600 436552

101/2018-
19

DP/262728 12/2/2019 8/3/2019 49600 481980

മ�് ജല സംര�ണവു മായി ബ�െ�� 3 ഫയൽകളാണ് പരിേശാധി�ത.് 212

െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ കാർഡ് എടു�ി�് ഉെ��ിലും 114 ആക്�ീവ്

െതാഴിലാളികളാണ് നിലവിൽ ഉ�ത.് ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗം േപർ�ും 100 ദിവസെ�

െതാഴിൽ ലഭി�ുകയും െചയ്തു. മസ് േറാലകളിൽ ഷാർ�ണിങ് ചാർജ് 6 രൂപ െവ�ാണ്

കണെ�കൂ�ിയിരി�ു�ത്

▪കവർേപജ്

AMc �പകാരമു�കവർേപജ് ഉ�ായിരു� .ുÊ

▪ െച�് ലി�്

െച�് ലി�് ഉ�.്Ê

േപജ് ന�ർ ഉ�ായിരു� .ുÊ

▪ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി ഉ�.്

▪എ�ിേമ�് േകാ�ി ഉ�.്

ജനകീയ ഭാഷയിലു�എ�ിേമ�് േകാ�ിഅ�ായിരു� .ുÝ



▪ഭരണാനുമതി ഉ�.്

▪ േ�ഡായിങ്ആൻഡ്ഡിൈസനിങ് ഉ�.്

▪ഡിമാൻഡ് േഫാം ഉ�.്

▪വർ�്അേലാ�്െമൻറ് േഫാം ഉ�്

▪ഫയൽ �ടാ�ിംഗ് േഫാം ഉ�.്

▪ മൂവി മൂല�നിർണയസാ��പ�തം ഉ�.്

▪മ�ർേറാൾ മൂവ്െമൻറ് �ി�് ഉ�.്

▪FTO ഉ�.്

▪ േവജ് list ഉ�ായിരു�ു

▪വർ�് കം�ീഷൻസർ�ിഫി��് ഉ�.്

▪ മ�ർ േറാൾ

3ഫയൽകളിലും കൂടി ആെക 148 മസ് േറാൾകൾ ഉ�ായിരു� .ു

 21134, 23062, 22752, 22769, 24451 എ�ി ന�ർ ഉ� മസ് േറാലകളിൽÝ

തിരു�ലുകൾ ഉ�ായിരു� .ു

മ�ർ േറാൾ ന�ർ 24574, 24576എ�ിവയിൽ േടാ�ൽ േപയ് െമ� ് േരഖെപടു�ി�ി�Ý

▪�തീ േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗാഫി ഉ�.്

▪ൈസ�്ഡയറി ഉ�.്

▪ െമഷർെമൻറ്ബു�്

ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�രുെട ഒ�,്സീൽ, േഡ�്എ�ിവ ഉ�.്Ê

എംബു�് തുകയും മ�ർതുകയുംതുല�മാണ.്Ê



ഫീൽഡ് പരിേശാധന റിേ�ാർ�് 

2018-19 സാ��ിക വർഷ�ിെല മ�് ജല സംര�ണവും മായി ബ�െ�� 59

സ�കാര� വ��ികള�െട പുരയിട�ളിലാണ് പണി പൂർ�ീകരി�ത.് എ�ിേമ�് �പകാരം

150 മഴ�ുഴികള�ം 30 വള�ുഴികള�ം ഉ�ായിരു�ു എ�ിലും ഫീൽഡിൽ അത്

പൂർണമായും കാണാൻ കഴി�ഇ�. അതിെ� �പധാന കാരണം പണി പൂർ�ീകരി�

മാസ�ൾ കഴിഞതിനാൽ മി� പുരയിട�ള�ം കാട് കയറിയ നിലയിൽആരു� .ു ചില

പുരയിട�ൾ െചറിയ േ�ാ��കളായി തിരി�് താര െക�ിയിരി�ു�ത് കാണാൻ സാധി��.

മി� പുരയിട�ള�ം മഴ�ുഴിയിൽ െത�ിൽ ൈത ന�ിരി�ു�ത് കാണാൻ സാധി��.

CIB ഒരു ഫീൽഡിലും കാണാൻസാധി�ി�.

േഡാർ ടു േഡാർ

െതാഴിലാളികള�മായി സംസാരി�തിൽ നി�ും മനസിലാ�ാൻ കഴി�ത്

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

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

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

െതാഴിലാളികൾ അവരുട േജാലി സമയം ചുരു�ണം ശ�ളം വർ�ി�ി�ണം എ�ും

അവർ പറയുകയു�ായി. െതാഴിൽ ദിന�ള�െട എ�ം കൂ�ണം എ�ും െതാഴിലാളികൾ

പറയുകയു�ായി. അവരുെട അവകാശ�െള�ുറി�് േബാധ�ം ഇ�ായിരു�ു അത്

അവർ�് പറ�ുമന�ിലാ�ിെകാടു�ുകയും െതാഴിൽ കാർഡ് പരിേശാധന

നട�ുകയും െചയ്തു. െതാഴിൽകാർഡ് പരിേശാധി�തിൽ നി�ും മന�ിലായി െതാഴിൽ

കാർഡ് എ�െനയാണ് പൂർ�ികരിേ��െത�് അറിവി�ായിരു� .ു െതാഴിൽ ലഭി�

വിവരവും ഹാജർനില വിവരവും േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.



�ഗാമസഭ റിേ�ാർ�് 

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ

ചിറയിൻകീഴ് േ�ാ�് 

കിഴുവിലം പ�ായ�് 

വാർഡ് ന�ർ :13(ചുമട്താ�ി)

അജ�

1.അധ��െയെതെരെ�ടു�ൽ തീയതി :19/10/2019

2.ഈശ�ര�പാർ�ന സമയം :3.00pm

3. ഭരണഘടനാ �പതി�

4.സ�ാഗതം

5. റിേ�ാർ�്അവതരണം

6.ചർ�

�ഗാമപ�ായ�ിെല മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട

നട�ി�് തുക വിനിേയാഗം െതാഴിലാളികള�െടഅവകാശ�ൾഎ�ിവയുമായി ബ�െ��

െകായ്�ൂർേകാണം വാർഡിൽ േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ 19- 10/ 2019 ഉ�യ്�്

3മണി�് മുടപുരം യു. പി. എസ് വ�് കൂടുകയും �ഗാമസഭയിൽ അധ��യായി 100

ദിവസെ� പണി പൂർ�ിയാ�ിയ �ശീമതി രമെയ തിരെഞഎടു�ു . �ഗാമസഭയിൽ

വാർഡ് െമ�ർ, ഓവർസിയർ എ�ിവർ പെ�ടു�ു.ഈശ�ര �പാർ�നേയാെടആരംഭി�

േയാഗ�ിൽ �പതി� വി ആർ പി നിഷ െചാ��കയും െതാഴിലാളികൾ അത് ഏ��

പറയുകയും െചയ്തു.സ�ാഗതം പറ�ത് വാർഡ് െമ�ർ സ�ാഗതം പറ� .ു േസാഷ�ൽ

ഓഡി�് �ഗാമസഭെയ പ�ിയും െതാഴിലുറ�് പ�തിെയ പ�ിയും വ��മായ ധാരണ

ഉ�ാ�ു�തിനായി ബിആർ പി �ശീജ മാഡം ആമുഖം പറ� .ു െതാഴിലാളികള�െട പ�്

അവകാശ�ൾ വി ആർ പി ആരണ�രാജ് വിവരി��െകാടു�ു. ഫീൽഡ്



െവരിഫിേ�ഷൻ, ഫയൽ െവരിഫിേ�ഷെ�യും േഡാർേഡാർ െവരിഫിേ�ഷൻ

െചയ്തതിെ�യും കരട് റിേ�ാർ�് വി ആർ പി സുജി വായി��. ഇതിെന തുടർ�.്

െതാഴിലാളികള�മായി ഒരു ചർ�സംഘടി�ി��.ചർ�യിെല �പധാന ഭാഗ�ൾ

ചർ�

െതാഴിലാളികള�െട �പധാന �പശ്നമായി പറ�ത് േജാലി കഴി�ു ഒരുപാട്

കാലതാമസം എടു�ാണ് േവതനം ലഭി�ു�ത് എ�ാണ.് േവതനം ലഭി�ാൻ

താമസി�ു�തിെനപ�ി സുജ മാഡം െതാഴിലാളികൾ�് വിശധികരി� െകാടു�ു.

െതാഴിൽ െചയ്ത് 15ദിവസ�ിനകം േവതനം ലഭി�ുക എ�ത് ഇവിെട

�പാവർ�ികമാ�ാൻ സാദി�ു�ി�. �പധാന കാരണം േക�� ഗവൺെമ� ് നി�് ഫ�്

ലഭി�ു�ി� പ�ായ�ിൽ എ�തയും െപെ��് തെ� െതാഴിലാളികൾ�് കൂലി

ലഭ�മാ�ു�തിനു േവ�ിയു� എ�ാ �പവർ�ന�ള�ം നട�ു�ു�.്

പ�ായ�ിൽനി�് വീഴ്ച പ�ിയി��െ��ിൽ മാ�തമാണ് നമു�് നഷ്ടപരിഹാരംേവെറ

നൽകണെമ�് ആവശ�െ�ടാൻ പ���ത് എ�ാൽ ഞ�ൾ എ�ാ വിവര�ള�ം നി�ൾ

എ�ി�് ഉടൻതെ� െച���ു�് ഓവർസിേയർ പറ� .ു െതാഴിൽ സമയം മാ��കയും

െതാഴിൽ േവതനoകൂ��കയും െച�ണം എ�് െതാഴിലാളികൾ ആവശ�െപ��.

ഇതിെനാരു മാ�ം നമു�് �പതീ�ി�ാം എ�് മാ�തേമ പറയാൻ കഴിയുകയു�� ബി ആർ

പി �ശീജ മാഡം പറഞ .ു െതാഴിലാളികള�മായി ചർ� അവസാനി�തിെന തുടർ�്

റിേ�ാർ�് െതാഴിലാളികൾ ക�ടി�് പാസാ�ുകയും േദശീയ ഗാനേ�ാെട �ഗാമസഭ

പിരിയുകയും െചയ്തു.


