
ചിറയിൻകീഴ് േ�ാ� ്

കിഴുവിലം �ഗാമപ�ായ�് 

വാർഡ് ന�ർ 16( പുളിമൂട് )

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ

(07/11/2019)

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,ഫാം േപാ�് കൺസ്�ട�ൻ

ഫയൽന�ർ �പവർ�ിയുെട
േകാഡ്

തീയതി തുക

ആരംഭി�
ത്

പൂർ�ിയാ
�ിയത്

അനുവദി
�ത്

െചലവായ
ത്

88/2018-19 Dp/262863 25/10/18 30/01/18 4,75,200 4,63,421

97/2018-19 I F/372420 03/12/18 24/01/18 1,81,000 1,68,416

മ�് ജല സംര�ണവുമായി ബ�െ�� ഒരു ഫയലും ഫാം േപാ�് നിർമാണവുമായി

ബ�െ�� ഒരു ഫയലുമാണ് ഞ�ൾ പരിേശാധി�ത.് ഈ വാർഡിൽ 194േപർ
െതാഴിൽകാർഡ് എടു�ി��െ��ിലും 55 �ിര െതാഴിലാളികളാണ് ഇേ�ാൾ ഉ�ത.്
ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗം േപർ�ും കഴി� സാ��ിക വർഷം 100 ദിവസെ� െതാഴിൽ

ലഭി��.ഷാർപനിങ് ചാർജ് 6 രൂപയാണ് നൽകു�ത.്

കവർ േപജ്♻

AMC �പകാരമു� കവർേപജ് ഉ�ായിരു�ുെവ�ിലും ജിേയാ ടാഗിംഗ് ഓഫ് അസ�്,
അസ�് ഐഡി, ജിപിഎസ് െലാേ�ഷൻ എ�ിവ ഇ�ായിരു� .ു ഫയൽ ന�ർ 88/18-19
ന�ർഓഫ് വർ�ിംഗ ്അ���വ്ഡ് െഷൽഫ്ഓഫ് വർ�് ഇ�ായിരു� .ു



െച�് ലി�്♻

െച�്ലി�് ഉ�ായിരു� .ു

ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി ഉ�ായിരു� .ു♻

ഭരണാനുമതി ഉ�ായിരു� .ു ഫയൽന�ർ 88/2018-19ൽ സീൽഇ�ായിരു� .ു♻

സാേ�തികഅനുമതി ഉ�ായിരു� .ു♻

ഡീെ�യിൽഡ് എ�ിേമ�് ഉ�ായിരു� .ുജനകീയ ഭാഷയില�ായിരു� .ു♻

േ�ഡായിങ് സ്ആൻഡ് ഡിൈസൻ ഉ�ായിരു� .ു♻

െതാഴിൽ ആവശ�െ���െകാ�ു� േഫാറം ഉ�ായിരു� .ു♻

െതാഴിൽഅനുവദി��െകാ�ു� േഫാറം ഉ�ായിരു�ു♻

മ�ർ േറാൾ♻

2ഫയലുകളിലായി 67 മ�ർ േറാള�കൾ ഉ�ായിരു� .ു ചില മ�ർ േറാളിൽ

െവ�ി�ിരു�ലുകൾ കാണെ��� (13347-51). ചില മ�ർ േറാള�കളിൽ ആബ്െസ�്

േരഖെ�ടു�ാൻചുവ� മഷിഅ� ഉപേയാഗി�ിരി�ു�ത.്

ഫയൽ ടാകിംഗ് േഫാം ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽ ഒ��ം സീലും ബ�െ�� തീയതിയും♻
ഇ�ായിരു� .ു

മൂല�നിർണയസാ��പ�തം ഉ�ായിരു� .ു♻

മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ിപ് ഉ�ായിരു� .ു♻

േവജ് ലി�് ഉ�ായിരു� .ു♻

FTO ഉ�ായിരു� .ു♻

�തീ േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ് ഉ�ായിരു� .ു♻

വർ�് കം�ീഷൻസർ�ിഫി��് ഉ�ായിരു� .ു♻

ൈസ�്ഡയറി ഉ�ായിരു� .ു♻

എം -ബു�് ഉ�ായിരു� .ു♻

എം -ബു�് �പകാരം,

മഴ�ുഴി 28ј



പണേകാരൽ 10ј

മ��ക�ാല 1ј

ഫാം േപാ�് 1ј

IF/372420 എ� ഫയലിൽ എം -ബു�ിെല തുകയും മ�ർ േറാൾ െല തുകയും
ത�ിൽ വ�ത�ാസം ഉ�ായിരു� .ു മ�ർേറാൾ ന�ർ 19658 ൽ കണ�ു കൂ�ിയതിൽ

െത��കാണാൻകഴി� .ു

േഡാർ ടു േഡാർ െവരിഫിേ�ഷൻ

05/11/2019 രാവിെല 10. 30 മണി�് കൺവീനറുെട നിർേ�ശ�പകാരം ഇര�കലു�ിൽ

െതാഴിലാളികൾ വർ�് െചയ്തുെകാ�ിരു� �ല�് എ�ിേ�ർ� .ു തുടർ�്

െതാഴിലാളികെള പരിചയെ���. േശഷം പ�് അവകാശ�െള കുറി�് ഒരു ചർ�

രൂപ�ിൽ െതാഴിലാളികൾ�് പറ�ുെകാടു�ു.അവർ�് 10അവകാശ�െള കുറി�്
യാെതാരു ധാരണയും ഇ�ായിരു� .ു നിലവിൽ മ�ർ േറാൾ ഇ�ാെതയാണ് അവർ േജാലി
െച���ത.് മുൻപ് പൂർ�ിയാ�ിയ േതാട് പണിയുെട മ�ർ േറാൾ ലഭ�മായി� എ�ും
പരാതി പറ� .ു െതാഴിൽകാർഡ് പരിേശാധി�തിൽ െതാഴിൽ ലഭി�തിെ� വിവരം

ഭാഗികമായി പൂരി�ി�് ഇരി�ു�ത് ക�ു. െതാഴിൽ കാർഡിൽ െവ�ി തിരു�ലുകൾ

ക�ു(രാഗിണി- 33,അനില -6,രമ -2,മ�ിക- 183,ത�മണി -24, ഉഷ -64). പഴയ ശ�ളം
കി�ിയി�ി� പരാതി പറ� .ു േതാട് പണിയിൽ ൈക, കാലുകൾ മുറി�വർ ഉ�ായിരു� .ു
ഫ�് എയ്ഡ് േബാക്സ്, ൈകയുറ, ബൂ�് തുട�ിയവ ഇ�, അവ േവണെമ�ും പറ� .ു
േജാലി സമയം കുറയ്�ണം ശ�ളം കൃത�മായി�് കി�ണെമ�ും പരാതി ഉ�ായിരു� .ു
8/11/19 നട�ു� �ഗാമസഭയുെട വിവരം എ�ാവെരയും അറിയി�� 11.30ന്
കൺവീനർമാേരാെടാ�ംഫീൽഡ് പരിേശാധനയ്�് ഇറ�ി.

ഫീൽഡ് പരിേശാധന റിേ�ാർ�്

വർ�ിെ� േപര:് മ�് ജലസംര�ണം.˄

2018 -19 കാലഘ��ിെല മ�് ജലസംര�ണവുമായി ബ�െ�� ഫയൽ ന�ർ

88/2018 -19 ൽ 12 സ�കാര�വ��ികള�െട പുരയിട�ളാണ് ഞ�ൾ�് പരിേശാധി�ാൻ

ഉ�ായിരു�ത.് സ�ർശി� പുരയിട�ളിൽ എ�ാംതെ� കാടുകയറിയ നിലയിലായിരു� .ു
എം - ബു�് �പകാരമു� 28 മഴ�ുഴികൾ പുരയിട�ളിൽ ഉെ��് കൺവീനറിൽ നി�്

മന�ിലായി. എ�ാൽ പുരയിട�ൾ കാടുകയറിയനിലയിലായിരു�തിനാൽ എ��



മഴ�ുഴികൾ മാ�തേമ കാണാൻ സാധി����. എ�� പണ േകാരൽ, ഒരു മ��ക�ാല
എ�ിവയും കാണാൻ സാധി��. മഴ�ുഴികളിൽ െത�ുന�ിരി�ു�തായി ക�ു.
സിഐബി ഇ�ായിരു� .ു

വർ�ിെ� േപര:്ഫാം േപാ�് കൺസ്�ട�ൻ˄

2018 -19 കാലഘ��ിെല ഫാം േപാ�് കൺസ്�ട�നുമായി ബ�െപ�് സീതാറാം ഷാ
എ�സ�കാര� വ��ിയുെട പുരയിട�ിൽഫാം േപാ�് കാണാൻകഴി� .ു മ��കൃഷി�്
േവ�ിയാണ് െതാഴിലുറ�� പ�തി �പകാരം കുളം നിർ�ി�� നൽകിയത.് എ�ാൽ
പരിേശാധന നട�ിയേ�ാൾ കുളം കാടുകയറിയും ഇടി�ും കാണെ���. മ��കൃഷി
പൂർണമായും െചയ്തി�ി�എ�ുമന�ിലായി.സിഐബി കാണാൻകഴി�ി�



�ഗാമസഭ റിേ�ാർ�്

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ േയാഗം

േ�ാ�് :ചിറയിൻകീഴ്

പ�ായ�് :കിഴുവിലം

വാർഡ് ന�ർ : 16 (പുളിമൂട്)

അജ� (തീയതി : 08/11/2019)

(സമയം : 10.30 am)

1.ഈശ�ര �പാർ�ന

2.അധ��െയതിരെ�ടു�്

3.സ�ാഗതം

4.റിേ�ാർ�് അവതരണം

5.ചർ�

6.തീരുമാനം

7.കൃത�ത

08-11-2019 കിഴുവിലം �ഗാമപ�ായ�ിൽ കൂ���ർ െറസിഡ�് സ്
അേസാസിേയഷനിൽ െവ�� കൂടിയ 16-ആം വാർഡ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ കൃത�ം

10:30ആരംഭി�� . മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരം 2018-19
വർഷ�ിെല അവേലാകനേയാഗം �ഗാമസഭയിെല �പധാന നിർേ�ശ�ള�ം

തുടർനടപടികള�ം ഉൾെ�ാ���നടപടി കുറി�.്

െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ 16-ആം വാർഡിെല ആെക 55 �ിര െതാഴിലാളികളിൽ

49 െതാഴിലാളികൾ �ഗാമസഭയിൽ എ�ി.അവരിൽ നി�ും 100 ദിവസം െതാഴിൽ െചയ്ത
�ശീമതി �ശീലതെയ അധ��യായി തിരെ�ടു�ു. േശഷം �ഗാമസഭ േയാഗ�ിെ�
അജ�െയ�ുറി��ം �ഗാമസഭയുെട ആവശ�കതെയ കുറി��ം VRP േഗാപിക ആമുഖം
നൽകി. തുടർ�്അ���തെ� ഈശ�ര �പാർ�ന െചാ�ി േയാഗംആരംഭി��.സ�ാഗതം
പറയു�തിനായി A E സുജ മാഡെ� �ണി��. VRP േരാഹിണി �പതി�



പറ�ുെകാടു� ,ുഎ�ാവരുംഏ��പറ�ു . വാർഡ് െമ�ർ സുജയ്�് ഒരു മരണ�ിനു

േപാേക�തിനാൽ ആശംസ �പസംഗം നട�ുകയും െചയ്തു . VRP വിനീഷ്കുമാർ

െതാഴിലാളികള�െട 10അവകാശ�െളപ�ി വളെരവിശദമായി െതാഴിലാളികൾ�് പറ�ു

െകാടു�ു. അവകാശ�ൾ േനടിെയടു�ാനു� മാർഗ�ള�ം, AE യുെട നിർേ�ശ�ള�ം
െതാഴിലാളികൾ�ു സ�ീകാര�മായിരു�ു .തുടർ�് വി ആർ പി േഗാപിക െവരിഫിേ�ഷെ�
അടി�ാന�ിൽ ത�ാറാ�ിയ റിേ�ാർ�്അവതരി�ി��.

ചർ�

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

പെ�ടു�ു. കഴി� സാ��ിക വർഷം പൂർ�ിയാ�ിയ േതാട് പണിയുെട മ�ർ 
േറാള�കൾ ഇതുവെര ലഭി�ി� എ�ും കൂലി ഇതുവെര കി�ിയി� എ�ും െതാഴിലാളികൾ

പരാതി പറ� .ു  എ�ിേമ�് �പകാരം  ഉ�  പണി  അ�ാ�തിനാല്   മ�ർ േറാള�കൾ
സമയബ�ിതമായി  വിതരണം  െച�ാൻ  കഴി�ി� എ�ു AE സുജ മാഡം അറിയി��.
മ�ർ േറാള�കൾ ഇ�ാെത  േജാലി  െചയ്താലു�ാവു�  �പശ്ന�ള�ം, മ�ർ േറാളിെ�
ആവശ�കതേയയും  പ�ി  െതാഴിലാളികൾ�ു  വ��മായ  ധാരണ  ഇ�ായിരു� .ു
െതാഴിലിട�ളിൽ െവ�� അപകട�ൾ സംഭവി�ാൽ ഉ�രവാദി�െ�� ഉേദ�ാഗ�െര
അറിയി�ണെമ�ും െതാഴിലാളിെയ അടു�ു� സർ�ാർ ആശുപ�തിയിൽ
െകാ�ുേപാകുകയും െചലവായ തുകയുെട ബിൽ �ഫ�് ഓഫീസ് വഴി പ�ായ�ിൽ

നൽകുകയും േവണം എ�റിയി��. സ�കാര� വ��ികൾ�് മഴ�ുഴികൾ പുരയിട�ളിൽ

െചയുവാൻ താത്പര�മി�, മഴ�ുഴികളിൽ െത�ിൻ ൈത, വാഴ എ�ിവ

ന��വളർ�ു�തിനാണ് ഉപേയാഗി�ു�ത.് െതാഴിൽ �ിരമായി ലഭി�ു�ി� എ�

പരാതിയ്�ു െതാഴിൽ ആവശ�െ�ടുകയും െതാഴിൽ എ�ിേമ�് �പകാരം അനുവദി�ാൽ
ന�ുെട പ�ായ�ിെല ഏതു വാർഡിലും െതാഴിൽ െച�ാൻ തയാറാകണെമ�ു

അറിയി��. െതാഴിലാളിയായ �പഭാകരൻ എ� െതാഴിലാളി�് കഴി� സാ��ിക

വർഷം െചയ്ത പണിയുെട ൈപസ കി�ിയി�ി�. കാരണം AE വ��മാ�ി ഒേര േപരിലു�
ര�ു െതാഴിലാളികള�െട െതാഴിൽ കാർഡ് ന�ർ െത�ായി െകാടു�തിനാൽ േജാലി

െച�ാ� വ��ി�ാണ് ൈപസ േപായത.് ആ വ��ി ൈപസ എടു�് െകാടു�ി�ി�

എ�ും കുറ�� ൈപസ േമ�് െകാടു�തായും പറ� .ു േജാലി സമയം കുറയ്�ുക,
േവതനം കൂ��ക എ� ആവശ��ൾ ഉ�യി��. നമു�് അവകാശ�ൾ ഉ�തുേപാെല

കടമകള�ം ഉ�,് അവ നിറേവ�ണം എ�ു VRP മാർ െതാഴിലാളികെള ഓർമി�ി��.
�പായേമറിയ അ�മാെരയും പരിഗണി�ണം അതിനനുസരി�� േജാലി ഭാരം

നൽകണെമ�ുംആവശ�െ���. �പായമായവെര കൂടി ഉൾെ�ടു�ി േജാലി െച��ക എ�
AE മാഡം പറ� .ു േശഷം െതാഴിലാളികൾ �ഗാമസഭ റിേ�ാർ�് അംഗീകരി�ുകയും
ക�ടി�� പാസാ�ുകയും െചയ്തു. കൃത�ത അ�ൗ��് �ശീജ മാഡം പറ� .ു
േദശീയഗാനേ�ാട് കൂടി 1:30 േയാഗം അവസാനി��



ത�ാറാ�ിയത്

VRPജീതുഎസ്

VRP േഗാപിക മുരളിഎസ്

VRP േരാഹിണിആർഎൽ

VRPവിനീഷ് കുമാർ െജഎസ്


