
ചിറയിൻകീഴ േ്�ാ� ്

മുദാ�ൽ �ഗാമപ�ായ� ്

വാർഡ ന്�ർ 04

േസാഷ�ൽഓഡി� �്ഗാമസഭ

ദാരി�ദ� ലഘൂകരണ�ിന േ്വ�ി േക��സർ�ാർ ആവിഷക്രി� പ�തിയാണ മ്ഹാ�ാഗാ�ി

േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തി. 2005 െസപ�്ംബർ അ�ിന െ്താഴിലുറ� പ്�തി നിലവിൽ
വ�ു. 2006 െഫ�ബുവരിയിൽ ഇ��യിെല 200 ജി�കളിൽ കൂടി ഈ പ�തി ആരംഭി��. 2006ൽ
േകരള�ിൽ വയനാട,് പാല�ാട്ജി�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� പ്ൂർ�ിയായ ഏെതാരു വ��ി�ും െതാഴിലിനായി അേപ�ി�ാം.
സ�്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�ിവയ�്്
കൂടുതൽ �പാധാന�ം നൽകു�ു. െതാഴിലുറ��പ�തിയിൽ ഇടനില�ാേരാ ഇ� െസ�ൻ 17(A)
�പകാരമാണ േ്സാഷ�ൽ ഓഡി� ന്ിലവിൽ വ�ത.് ഫയൽ പരിേശാധന, ഫീൽഡ പ്രിേശാധന,
െതാഴിലാളികള�മായി ഉ� ആശയവിനിമയ�ിന്േശഷമാണ്േസാഷ�ൽ ഓഡി� �്ഗാമസഭ

നട�ു�ത.് ഈ �ഗാമസഭയിൽ െതാഴിലാളികളിൽ നി�് ഒരാെളയാണ്അധ��യായി

തിരെ�ടു�ു�ത.്

ഫയൽപരിേശാധന റിേ�ാർ�്

�പവൃ�ിയുെട േപര :്ജലസംര�ണ �പവർ�നം

ഫയൽന�ർ �പവർ�ിയുെട
േകാഡ്

തീയതി തുക

ആരംഭി�
ത്

പൂർ�ിയാ
�ിയത്

അനുവദി
�ത്

െചലവായ
ത്

34/2018-19 LD/321387 10/10/18 07/03/19 4,98,091 3,78,948

33/2018-19 LD/319327 22/09/18 02/09/19 4,97,339 4,84,104



ജല സംര�ണ�പവർ�നവുമായി ബ�െ�� ര� ഫ്യലുകൾ ആണ് ഞ�ൾ

പരിേശാധി�ത.്ഈവാർഡിൽ 377 േപർ െതാഴിൽകാർഡ എ്ടു�ി��െ��ിൽ 152�ിര

െതാഴിലാളികളാണ ഇ്േ�ാൾ നിലവിൽ ഉ�ത.് ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗം േപർ�ും കഴി�

സാ��ികവർഷം 100 ദിവസെ�െതാഴിൽ ലഭി��.

കവർ േപജ്ᶞ

2ഫയലുകള�ംAMC �പകാരമു�കവർേപജ ഉ്�ായിരു� .ു

െച� ല്ി�്ᶞ

2ഫയലുകളിലും െച�ല്ി� ഇ്�ായിരു� .ു

ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി ഉ�ായിരു�ുᶞ

ഭരണാനുമതിᶞ

ഭരണാനുമതി ഉ�ായിരു� .ു എ�ാൽ 2 ഫയലുകളിലും ഉേദ�ാഗ�െ� ഒ��ം സീലും

ഇ�ായിരു�ു

സാേ�തികഅനുമതിᶞ

സാേ�തിക അനുമതി ഉ�ായിരു� .ു�ാൽ 2 ഫയലുകളിലും ഉേദ�ാഗ�െ� ഒ��ം

സീലും ഇ�ായിരു�ു

ഡീെ�യിൽഡ എ്�ിേമ� ഉ്�ായിരു� .ുജനകീയ ഭാഷയില�ായിരു� .ുᶞ

േ�ഡായിങ ്സആ്ൻഡ ഡ്ിൈസൻ ഇ�ായിരു� .ുᶞ

െതാഴിൽ ആവശ�െ���െകാ�ു� േഫാറം 2ഫയലുകളിലും ഉ�ായിരു� .ുᶞ

െതാഴിൽഅനുവദി��െകാ�ു� േഫാറം 2ഫയലുകളിലും ഉ�ായിരു�ുᶞ

മ�ർ േറാൾᶞ

2ഫയലുകളിലായി 94 മ�ർ േറാള�കൾ ഉ�ായിരു� .ു

ഫയൽ ന�ർ 34/2018-19 ൽ, മ�ർ േറാൾ ന�ർ 21661, 21663 എ�ിവയിൽ ആെക
തുകഎഴുതിയിരു�ി�

ഫയൽ ന�ർ 33/2018-19 ൽ, മ�ർ േറാൾ ന�ർ 11802, 11803, 11804, 11805
എ�ിവയിൽ ഉേദ�ാഗ�രുെട ഒ��ംസീലും ഇ�ായിരു� .ു



ഫയൽ ടാകിംഗ േ്ഫാം . ഉ�ായിരു�ു ഒ��ംസീലുംബ�െ�� തീയതി ഇ�ായിരു� .ുᶞ

മൂല�നിർണയസാ�ിപ�തം ഉ�ായിരു� .ുᶞ

മ�ർ േറാൾ മൂേവെമ� �്ിപ ഇ്�ായിരു� .ുᶞ

wage list ഉ�ായിരു�ുᶞ

FTOᶞ

ഫയൽന�ർ 34/2018-19ൽ FTOഇ�ായിരു�ു

�തീ േ�ജ േ്ഫാേ�ാ.ᶞ

ഫയൽന�ർ 33/2018-19ൽ�� േ�ജ േ്ഫാേ�ാ മാ�തേമ ഉ�ായിരു�ു��.

ഫയൽന�ർ 34/2018-19ൽ �തീ േ�ജ േ്ഫാേ�ാ�ഗാഫി ഉ�ായിരു�ി�

എംബു� ്ᶞ

ര�ു ഫയലുകളിലും േരഖെ�ടു�ിയി��� എ�ിേമ�്േകാ��ം, expenditure
േകാ��ം തെ�യായിരു�ുഎംബു�ിൽ േരഖെ�ടു�ിയി���ത്

വർ� ക്ം�ീഷൻസർ�ിഫി�� ഇ്�ായിരു� .ുᶞ

ൈസ� ഡ്യറി ഉ�ായിരു� .ുᶞ

ര�ു ഫയലുകൾ പരിേശാധി�തിൽ ഫയൽ ന�ർ 33/2018-19 ൽ കൺവീനരുെട

േപരു ഉ�ായിരു�ുെവ�ിലും േഫാൺന�റുംഅ�ഡ��ം ഇ�ായിരു� .ു

ഫീൽഡ പ്രിേശാധന റിേ�ാർ�്

2018-19 കാലഘ��ിെല ജലസംര�ണ �പവർ�നവുമായി ബ�െ��� 2
കൺവീനറുെട കീഴിൽ 46സ�കാര� വ��ികള�െട പുരയിട�ളാണ പ്ണി പൂർ�ീകരി�ത.്
ഫീൽഡ പ്രിേശാധനെ��ു�വിവരം മുൻകൂ�ി അറിയി�ിരുെ��ിലും മാ� സ്ീന�ിെ�

സമയ�ുറവ മ്ൂലം പരിേശാധനയ ്െ��ിയ VRP മാർക സ്മയനഷട്ം ഉ�ാവുകയും
പരിേശാധന ഭാഗികമായും മാ�തേമ നട�ു��. അംബിക മാ�ിെ� ഭാഗ�ുനി�ും



പൂർണമായും സഹകരണം ലഭി��. എ�ിേമ� �്പകാരം പണി പൂർ�ീകരി� ഭൂരിഭാഗം
പുരയിട�ള�ം കാടുകയറിയഅവ�യിലായിരു� .ു കെ��ിയ 29ഓളം മഴ കുഴികളിൽ
ചിലത മ്ൂടെ�� അവ�യിലും ച��ചവറുകൾ നിറ� അവ�യിലും മ�� ചിലതിൽ

െത� ,് വാഴ എ�ിവ കൃഷി െചയത്ിരു�തായും കാണാൻ സാധി�� കൂടാെത ത��

തിരി�ൽ ബ� ന്ിർമാണം െത�ിന ത്ടം എടു�ൽ കശാല നിർ�ാണം െചറിയ

േതാതിൽ കൃഷി എ�ിവ കാണുവാൻ സാധി��. െതാഴിൽ െചയത് �്പേദശ�ളിെല�ാം പ�ി
ശല�ം മൂലം പലതുംനശി� നിലയിലായിരു�ു

േഡാർ �� േഡാർ െവരിഫിേ�ഷൻറിേ�ാർ� ്

06/11/2019 രാവിെല 11 മണി� വ്ാർഡ െ്മ�റുെട നിർേ�ശ�പകാരം

െതാഴിലാളികെള�ാം ഒ�ുകൂടിയ �ല� എ്�ിേ�ർ� .ു തുടർ� ഒ്രു

വിആർപി അവകാശ�െള��ി െതാഴിലാളികൾ� വ്ിശദീകരി�ുകയും മ��

വി ആർ പിമാർ െതാഴിൽ കാർഡ പ്രിേശാധന നട�ുകയും െചയത് .ു
െതാഴിലാളികൾ�്ആർ�ും പ� അ്വകാശ�ൾ അവകാശ�െള��ി
കാര�മായിഅറിവി�ായിരു�ു

സമയം കുറയ�്ണെമ�ും കൂലി കൂ�ണെമ�ും ആയിരു�ു

െതാഴിലാളികള�െട �പധാനആവശ�ം. പണിപൂർ�ിയായ �പവർ�ിയുെട കൂലി
ഇതുവെര ലഭി�ി� എ� പരാതി െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും വ�ാപകമായി

ഉയർ� .ു ബൂ� ൈ്കയുറ തുട�ിയ െതാഴിലുപകരണ�ൾ േവണെമ�ു�
ആവശ�ം ഉ�യി��. െതാഴിലിട�ളിെല പ�ി ശല�ം രൂ�മായതിനാൽ

അതിെനാരു പരിഹാരം േവണെമ� എ്�ാ െതാഴിലാളികള�ം ആവശ�െ���.
െതാഴിലാളികേളാട സ്ംസാരി�തിൽ നി�ും അവർ ഈ െതാഴിലിൽ പൂർണ
സംതൃപത്രാെണ�ും ഒെ�ാരുമേയാട ക്ൂെടയാണ േ്ജാലി െച���ത എ്�ും
മന�ിലാ�ാൻകഴി�ു



�ഗാമസഭ റിേ�ാർ�്

േസാഷ�ൽഓഡി� �്ഗാമസഭ േയാഗം

േ�ാ� ്:ചിറയിൻകീഴ്

പ�ായ� ്: മുദാ�ൽ

വാർഡ ന്�ർ : 04

അജ� (തീയതി : 07/11/2019)

(സമയം : 11.00 am)

1.ഈശ�ര �പാർ�ന

2.അധ��െയതിരെ�ടു�്

3.സ�ാഗതം

4.റിേ�ാർ� അ്വതരണം

5.ചർ�

6.തീരുമാനം

7.കൃത�ത

7-11-2019 മുദാ�ൽ �ഗാമപ�ായ�ിൽ െപാലിമകുഴി അ�ണവാടിയിൽ വാർഡ 4്
െല േസാഷ�ൽ ഓഡി� �്ഗാമസഭ കൂടുകയു�ായി. മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ

െതാഴിലുറ� പ്�തി �പകാരം 2018-19 വർഷ�ിെല അവേലാകനേയാഗം �ഗാമസഭയിെല



�പധാന നിർേ�ശ�ള�ംതുടർനടപടികള�ം ഉൾെ�ാ���നടപടി കുറി�.്

െതാഴിലുറ� പ്�തിയിെല 82 െതാഴിലാളികൾ �ഗാമസഭയിൽ എ�ിയതിൽ നി�ും
100 ദിവസം െതാഴിൽ െചയത്വരുെട കൂ��ിൽ നി�ും �ശീമതി സരളെയ അധ��യായി
തിരെ�ടു�ു. ഈശ�ര �പാർ�നേയാടു കൂടി േയാഗം ആരംഭി��. സ�ാഗതം

പറയു�തിനായി സജിനേദവിെയ �ണി��. VRP രശമ്ി �പതി� പറ�ുെകാടു� ,ു
എ�ാവരും ഏ��െചാ�ി. തുടർ�്VRP ന�ിനി െതാഴിലാളികൾ�്അവരുെട 10
അവകാശ�ൾ പറ�ുെകാടു�ുകയും BRP �ശീജ മാഡം ഈ പ� അ്വകാശ�ൾ

വിശദമായി പറ�ുെകാടു�ുകയും െചയത്ു. െതാഴിൽ കാർഡിന അ്േപ�നൽേക�ത്

�ഫ� ഓ്ഫീസ വ്ഴിയാെണ�ും അേപ�ി� 1്5 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ ലഭി�ാൻ

െതാഴിലാളികൾ�്അവകാശമുെ��ും പറ� .ു അതിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ാനായി

അേപ� �ഫ� ഓ്ഫീസ വ്ഴി നൽകണെമ�ും, നൽകിയ അേപ�യുെട ൈക�� ര്സീത്
െതളിവിനായി വാ�ി െവ�ണം എ�ും അതിലൂെട 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ

ലഭി�ിെ��ിൽ പരാതിെ�ടാനും െതാഴിലി�ാ േവതനമായി കൂലിയുെട 1/4% ലഭി�ുവാനും
നമു�്അവകാശമു�്എ�ും പറ� .ു എെ�ാെ� �പവർ�ികൾ െതാഴിലുറ�്

പ�തിയിൽ ഉൾെ�ടു�ാം എ�് െതാഴിലാളികൾ�് നിർേ�ശി�ുവാൻ ഉ�

അവകാശമുെ��ും െതാഴിൽ െച��� �ലം താമസ �ല�ിെ� 5km ചു�ളവിൽ
കൂടുതൽ ഉ�താെണ�ിൽ കൂലിയുെട10% അധികമായി ലഭി�ുവാനും െതാഴിൽ

െചയത്1്5 ദിവസ�ിനകം കൂലി ലഭി�ിെ��ിൽ പരിഹാരമായി ദിവസ�ൂലിയുെട 0.05%
അധികം ലഭി�ാനും െതാഴിലാളികൾ�്അവകാശമുെ��്BRP �ശീജ മാഡം

െതാഴിലാളികെള പറ�ു േബാധ�െ�ടു�ി.. തുടർ�് VRP സുജി ഫയൽ

പരിേശാധനയുെടയും. ഫീൽഡ പ്രിേശാധനയുെട യുംഅടി�ാന�ിലു� കരട റ്ിേ�ാർ�്

അവതരി�ി��.

ചർ�

ഫയൽ പരിേശാധനയെ്��ിയ ചില VRP മാർ� ബ്ു�ിമു� അ്നുഭവിേ��ിവ�ത,് മാ�ിെ�
സമയ�ുറവ മ്ൂലമാെണ� റിേ�ാർ� അ്വതരണ�ിന എ്തിെര മാ� സ്ീന� എ്തിർ�ുകയും
തെ� മകെന യുവജേനാ�വ�ിൽ െകാ�് േപായതിനാലാണ്ഫീൽഡിൽ എ�ാൻ

കഴിയാ�െത�ും അതിനുപകരമായി 2 േപെര ഏർെ�ടു�ിയിരു�ു എ�ും പറ� .ു
ഓവർസിയർ �ശീമതി. സുജ ഇതിനു� മറുപടിയായി െതാഴിലാളികൾ�ും മാ�ി നും െതാഴിലിടം

കാണി�� െകാടു�ുവാനു� ഉ�രവാദിത�ം ഉെ��ും ഇ�രം ബു�ിമു��കൾ ഉ�ാകാനു�

സാഹചര�ം ഒഴിവാേ��ത ആ്വശ�മാെണ�ും പറ� .ു എ�ാൽ മാ�തേമ െതാഴിലുറ� പ്�തി
ന� രീതിയിൽ നട�ിെ�ാ� േ്പാകാൻസാധി�ൂഎ�ും വിശദീകരി��.

െതാഴിലാളികള�െടഅഭി�പായ�ിൽനി�ും:-

�ശീമതി ഇ�ിര:- േജാലി െചയത് 2് മാസം കഴി�ി��ം ശ�ളം കി�ിയി�, സമയൈദർഘ�ംᶢ
കുറയ�്ണംഎ�പരാതികൾഅറിയി��.

�ശീമതി േബബി:- തനി� വ്സത്ുവും വീടും ഇെ��ും വിധവ ആയി��േപാലും ഇതുവെര ഒ�ുംᶢ
ലഭ�മായി�ി� എ� പരാതി� െ്മ�ർ �ശീമതി ഗീത മറുപടി നൽകി. േബബി അ� താമസി�ു�ത്



അവരുെട സേഹാദരിയുെട കൂെട ആെണ�ും അവരുെട േറഷൻ കാർഡിൽലാണ്അ�
ഉൾെ��ിരി�ു�ത എ്�ും അവർ� പ്ുതിയ േറഷൻ കാർഡ ല്ഭി�ുവാനും വസത്ുവും വീടും

ലഭ�മാ�ുവാനും പരമാവധി �ശമി�ി��െ��ും �ശീമതി ഗീത പരാതി� മ്റുപടിയായി പറ� .ു

�ശീമതി ഇ�ിര:-ശ�ളം 300ആ�ാൻപറ� .ുᶢ

�ശീമതി േശാഭന:- 2016-2017ഈകാലയളവിൽ കൂലി ലഭി�ി� എ� പ്രാതി പറ� .ുഎ�ാൽᶢ
ആ വർഷം കൂലി ലഭി�ാതിരു�ത െ്താഴിൽ കാർഡ റ്ീെജ�ൻ ആയത മ്ൂലമാണ എ്�ു
പരാതി� മ്റുപടിയായി ഓവർസിയർ �ശീമതി സുജാ പറയുകയു�ായി

െതാഴിൽ സമയം കുറയ�്ണം എ�ു� െതാഴിലാളികള�െട ആവശ��ിന മ്റുപടിയായി. �ശീമതി.
�ശീജ മാഡം(BRP)സർ�ാർ നിർേ�ശി�സമയം മാ�ാൻകഴിയിെ�� െ്താഴിലാളികെളഅറിയി��.

ചർ��്േശഷം ഓവർസിയർ സുജാ മാഡം. എ�ാവർ�ും ന�ി പറ�തിേനാെടാ�ം.
ഫയലിെലയും, ഫീൽഡിെലയും, േപാരായമ്കൾ വരും വർഷ�ളിൽ പരിഹരി�ാനു� നടപടികൾ

എടു�ുെമ�ും, ഫീൽഡ.് പരിേശാധനയ�് വ്രു� ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ� േ്വ�ി സൗകര��ൾ

െചയത്ുെകാടു�ുെമ�ും ഉറ��നൽകി. ഉ�യ�് 1്.30 ഓെട േദശീയ ഗാനേ�ാടുകൂടി �ഗാമസഭ
അവസാനി��
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