
ചിറയിൻകീഴ് േ�ാ� ്

മുദാ�ൽ �ഗാമപ�ായ�് 

വാർഡ് ന�ർ 10 െപായ്കമു�്

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ

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 വയനാട,് 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�ൽ ഓഡി�് നിലവിൽ വ�ത്. ഫയൽ പരിേശാധന, ഫീൽഡ് പരിേശാധന,
െതാഴിലാളികള�മായി ഉ� ആശയവിനിമയ�ിന് േശഷമാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ

നട�ു�ത്. ഈ �ഗാമസഭയിൽ െതാഴിലാളികളിൽ നി�് ഒരാെളയാണ് അധ��യായി

തിരെ�ടു�ു�ത്.

ഫയൽപരിേശാധന റിേ�ാർ�്

ഫയൽന�ർ �പവർ�ിയുെട
േകാഡ്

തീയതി തുക

ആരംഭി�
ത്

പൂർ�ിയാ
�ിയത്

അനുവദി
�ത്

െചലവായ
ത്

31/2018-19 DP/275098 8/11/2018 5/12/2018 172171 168912

56/2018-19 LD/319330 19/9/2018 26/12/201
8

488843 470304

65/2018-19 DP/273167 24/09/201
8

21/10/201
8

255829 240396



ഫയൽ െവരിഫിേ�ഷൻ͛

പാ��ൃഷിയുമായി ബ�െ�� 3 ഫയലുകളാണ് പരിേശാധി�ത.് മുദാ�ൽ
പ�ായ�് 5222കുടുംബ �ൾ ആണു�ത് എ�ിലും1919 ആക്�ീവ്

കുടുംബ�ൾ ആണു�ത.്ഇതിൽ പ�ാം വാർഡിൽ 314 കുടുംബ�ൾ

ആണു�ത് എ�ിലും 172 ആക്ടീവ് കുടുംബ�ൾ ആണു�ത.് ഇവരിൽ
ഭൂരിഭാഗം േപർ�ും 100 ദിവസെ�പണി ലഭി�ുകയും െചയ്തു

 കവർേപജ്♻

മൂ�ു ഫയലുകള�ം AMC �പകാരം മു� കവർേപജ് ഉ�ായിരു� .ു കവർ
േപജിൽസാേ�തിക വിദഗ്ധെ�യും മാ�ിെ�യും േപരി�യിരു� .ു

 െച�് ലിസ്റ്♻

3ഫയലുകള�ം െചക് ലിസ്റ് ഇ�ായിരു�ു

 ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി♻

മൂ�് ഫയലുകള�ംആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി ഇ�ായിരു�ു

 േ�ഡായിങ്ആൻഡ്ഡിൈസനിങ്♻

3ഫയലുകള�ം േ�ഡായിങ്ആൻഡ്ഡിൈസനിങ് ഇ�ായിരു�ു

 ഭരണാനുമതി♻

മൂ�ു ഫയലുകള�ം ഭരണാനുമതി ഉ�ായിരു�ുെവ�ിലും സാേ�തിക
വിദഗ്ധെ� ഒ��ം സീലും ഇ�ായിരു�ു

 സാേ�തികഅനുമതി♻



മൂ�ു ഫയലുകള�ം സാേ�തിക അനുമതി ഉ�ായിരു�ുെവ�ിലും
സാേ�തിക വിദഗ്ധെ� ഒ��ം സീലും ഇ�ായിരു�ു

 ഡീെ�യിൽഡ്എ�ിേമ�്♻

മൂ�ുഫയലുകള�ം ഡീെ�യിൽസ്എ�ിേമ�് ഉ�ായിരു�ു

 ഡിമാൻഡ് േഫാം♻

മൂ�ുഫയലുകള�ം ഡിമാൻഡ്േഫാം

ഉ�ായിരു�ു

 അേലാേ�ഷൻ േഫാം♻

ര�ു ഫയലുകളിൽ അേലാേ�ഷൻ േഫാമി�ായിരു�ു (65/2018-19,
56/2018-19)

 E muster roll♻

മൂ�ുഫയലുകൾ 100muster roll

ആണ്ഉ�ത്

 േവജ് ലി�്♻

മൂ�ുഫയലുകള�ം േവദ മൂ�ുഫയലുകള�ം േവജ് ലി�് ഉ�ായിരു�ു

 FTO♻

മൂ�ുഫയലുകള�ം FTO ഉ�ായിരു�ു

 �തീ േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗഫി♻

മൂ�ു ഫയലുകള�ം �തീ േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗാഫി േകാ�ി ആയിരു�ു
ഉ�ായിരു�ത്

 വർ�് കം�ീഷൻസർ�ിഫി��്♻

മൂ�ുഫയലുകള�ം വർ�് കം�ീഷൻസർ�ിഫി��് ഇ�ായിരു�ു

 മൂല�നിർണയസാ��പ�തം♻



മൂ�് ഫയലുകള�ം മൂല�നിർണയസാ��പ�തം ഉ�ായിരു�ു

 ഫയൽ ടാ�ിങ് േഫാറം♻

മൂ�ുഫയലുകള�ം ടാ�ിംഗ് ഉ�ായിരു�ു

 muster roll movement slip♻

മൂ�് ഫയലുകള�ം muster roll മൂവ്െമ� ് �ി�് ഇ�ായിരു�ു

 measurmentബു�് ♻

മൂ�് ഫയലുകളിലും െമഷര്െമ� ് ബു�് ഉ�ായിരു�ു

 ൈസ�്ഡയറി♻

ൈസ�്ഡയറി ഉ�്. മാ�ിെ� േഫാൺന�റും േമൽവിലാസവും ഇ�്ല

ഫീൽഡ് െവരിഫിേ�ഷൻ റിേ�ാർ�് ͛

2018-19 കാലയളവിെല വാർഡ് 10 തീെ��ി കടയ്�ര, െപായ്കമു�് എ�ീ
�പേദശ�ളിലാണ് ഫീൽഡ് പരിേശാധന നട�ിയത.് തീെ��ി ക� �രയിൽ
48 പുരയിട�ൾ സ�ർശി��. എ�ിേമ�് �പകാരം ഭൂവികസന �പവർ�ികൾ
നട�ിയ ഭൂരിഭാഗം �പേദശ�ള�ം കാടുകയറിയഅവ�യിലായിരു� .ു

48 പുരയിട�ളിലായി െചയ്ത �പവർ�ികൾ

േതാടുകൾ വൃ�ിയാ�ൽ, ത��കൾ തിരി��, പണേകാരി അതിരുകൾ
തിരി�ിരി�ു� .ു മി� പുരയിട�ള�ം കശാലകൾ നട�ാതയാ�ി കാണെ���.
പതിനേ�ാളം�ുഴികള�ം 2കേ�ാ�് കുഴികള�ം കാണെ���

, ചില പുരയിട�ളിൽ വലിയ മഴ�ുഴികൾ നിർമി�ിരി�ു�തായി കാണെ���.

ചിലതിൽ മ��ം േവ�് മൂടെ�� നിലയിലായിരു� .ു

െപായ്കമു�് പ�ാം വാർഡിൽ വീട് ന�ർ 168



, ��ീ േഗാപി�ൽ രാമച��ൻ ഭാര� �ശീകലയുെട പുരയിട�ിൽ ആയിരു�ു
പാ�കൃഷി െചയ്തത.്

മര�ീനി വാഴ േച�് േചന മുതലായവയാണ് കൃഷി െചയ്തിരു�ത.് ഈ
വിളകളിൽ നി�ും ന� വിളവും ലാഭവും ഉ�ായിരു�ുെവ�് െതാഴിലാളികൾ

പറ� .ു

ഫയൽ no:65/2018-19 ഫയലിൽ കര��ീ�് ശരിയായ രീതിയിൽ

വയ്�ാ�തിനാൽഫീൽഡ് െവരിഫിേ�ഷൻനട�ാൻസാധി�ി�.

െതാഴിൽ കാർഡ് െവരിഫിേ�ഷൻ͛

 പരിേശാധി� െതാഴിൽ കാർഡിൽ ഒ�ും ഗൃഹനാഥയുെട ഒ�ിേട�♻

�ല�്ഒ�ി�ി�ി�ായിരി�ു

 ഒരു െതാഴിൽ കാർഡിലും െതാഴിൽ ലഭി� വിവരം♻
േരഖെ�ടു�ിയി���ായിരു�ി�

 അ�ൻഡൻസായി തീയതി എഴുേത�തിനുപകരം മാർ�ാണ്♻ Ì
ഇ�ിരു�ത.്

േഡാർ to േഡാർ െവരിഫിേ�ഷൻ͛

െതാഴിലാളികള�മായി സംസാരി�തിൽ നി�ും അവർ�ു�

അവകാശ�െള�ുറി�് കൃത�മായ ധാരണ ഇ�ായിരു�ു എ�് മന�ിലായി.
െതാഴിൽ ദിനം കൂ�ണം ശ�ളം വർ�ി�ി�ണം സമയൈദർഘ�ം

കുറയ്�ണംഎ�ിവ �പധാനആവശ�മായി ഉ�യി�� . യൂണിേഫാം ൈകയുറ
കാലുറ േവണെമ�് ആവശ�െ���.ര�ുെതാഴിലാളികള�െട കാലിൽ െതാഴിൽ
സംബ�മായി അലര്ജി വ�ി���ായിരു� .ു ഇനിയു� പണികൾ എ�ിലും



ഇതിനായു� അടി�ാനസൗകര��ൾ േവണെമ�് ആവശ�െ���.
െതാഴിലാളികേളാട് സംസാരി�തിൽ നി�ും അവെര െതാഴിൽ പൂർ�
സംതൃപ്തരാണ് ഒെ�ാരുമേയാെട കൂടിയാണ് ഈ േജാലി െച���െത�ും

മന�ിലാ�ാൻകഴി� .ു

�ഗാമസഭ റിേ�ാർ�്

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ േയാഗം

േ�ാ�് :ചിറയിൻകീഴ്

പ�ായ� ്: മുദാ�ൽ

വാർഡ് ന�ർ : 10, െപായ്കമു�്
അജ�

1.ഈശ�ര �പാർ�ന (തീയതി : 08/11/2019)

2.അധ��െയതിരെ�ടു�് (സമയം:2:30pm)

3.സ�ാഗതം

4.റിേ�ാർ�് അവതരണം

5.ചർ�

6.തീരുമാനം

7.കൃത�ത

കൃത�ം മൂ�ുമണി�് തെ� തിെ��ി േ��തം ഓഡിേ�ാറിയ�ിൽ െവ�്

മുദാ�ൽ പ�ായ�ിെല പ�ാം വാർഡിെല �ഗാമസഭ ആരംഭി��. െമ�ർ
ഓവർസിയർ വാമനപുരം േ��ത ഇലക്�ടിസി�ി സബ് എ�ിനീയർ �ശീമാൻ

ശരത് തുട�ിയവ �ഗാമസഭയിൽ പെ�ടു�ു. 2018 -19 സാ��ികവർഷം
100 ദിവസെ� പണി െചയ്ത �ശീമതി സുശീല അ�െയ �ഗാമസഭയുെട

അധ��യായി തിരെ�ടു�ു.

ഈശ�ര�പാർ�നേയാടുകൂടി �ഗാമസഭആരംഭി��.അതിനുേശഷം vrp ന�ിനി



െതാഴിലാളികൾ�് �പതി� പറ�ു െകാടു�ുകയും െതാഴിലാളികൾ

�പതി� ഏ�� പറയുകയും െചയ്ത .ു Vrp അരണ� േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിെന

കുറി��ം അതിൻെറആവശ�കതെയ�ുറി��ം െതാഴിലാളികൾ�് വിശദമായി

പറ�ുെകാടു�ു.

Vrp �പിയ� െതാഴിലാളികള�െട 10 അവകാശ�െള പ�ി പറ�ു

െകാടു�ുകയും അത് വിശദീകരി�ുകയും െചയ്ത .ു െതാഴിലാളികൾ�്
ആർ�ും അവരുെട അവകാശ�െള പ�ി യാെതാരു അറിവുമി�ായിരു� .ു
െതാഴിലാളികള�െട െതാഴിൽ കാർഡിൽ എഴുതിയിരി�ു� കാര��െള പ�ി

േപാലും െതാഴിലാളികൾ�് ഒരുഅറിവും ഇ�ായിരു� .ു

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭയുെട ഉേ�ശെ� കുറി�് വിശദീകരി��

െകാടു�ു.. തുടർ�് vrp �ശീവ�ന ഫയൽ പരിേശാധന യുെടയും ഫീൽഡ്

പരിേശാധനയുെടയും റിേ�ാർ�്അവതരി�ി��.

ചർ� റിേ�ാർ�് അവതരണ�ിനു േശഷം െതാഴിലാളികള�മായി ഉ� ചർ�
തുട�ി.

െതാഴിലാളികളിൽ ഒരാളായ

±ബി�ു, െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളികൾ�് യൂണിേഫാം നൽകണെമ�്

ആവശ�െ���.

±ലതശ�ളം 300 രൂപആ�ണംഎ�ുപറ�ു

ഇേ�ാൾകി���തുക വളെര കുറവാെണ�ും പറ� .ു

±വിജയ�, കഴി�വർഷംവെര െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ ശ�ളവർധന

ഉ�ായിരു�ുഈവർഷം ശ�ളം കൂടാ�തിെ� കാരണം േചാദി��. ഇതിെന
ഓവർസിയർ മറുപടിയായി പറ�ത് കഴി� വർഷ�ളിൽ േസാഷ�ൽ
ഓഡി�് നട�ിയേ�ാൾ

െതാഴിലുറ�ിന് േപരിൽ ഒരുപാട് ത�ി�് ഉ�് എ�് മന�ിലാ�ി അതിനാൽ

ആണ്ഈവർഷം ശ�ളം കൂടാ�ത്എ�് പറ� .ു

±അപകട�ൾ സംഭവി�ാൽ െതാഴിലാളികൾ െതാഴിലുറ�് ൈസ��കളിൽ



�പഥമശു�ശൂഷകി�് ഇ�.

എ�ാ ൈസ��കളിലും �പഥമശു�ശൂഷ കി�് ലഭ�മാ�ണെമ�് െതാഴിലാളികൾ

പറ� .ു

± 60 വയ�് കഴി� േജാലിെച�ാൻ പ�ാ�വർ�് െപൻഷൻസംവിധാനം

നട�ിലാ�ണെമ�് െതാഴിലാളികൾആവശ�െ���

±െതാഴിൽ ദിന�ള�െട എ�ം നൂറിൽ നി�ും 150 ആ�ണെമ�്

െതാഴിലാളികൾ ആവശ�െ���. ചർ�യ്�ുേശഷം അധ�� റിേ�ാർ�്

ൈക�ടി�് പാസാ�ാേമാ എ�് �ഗാമസഭയിൽ പെ�ടു� എ�ാവേരാടും
േചാദി�േ�ാൾ പെ�ടു� എ�ാവരും കൂടി േചർ�് �ഗാമസഭ ൈക�ടി�്

പാസാ�ി.

±കൃത�ത:ഓവർസിയർ �ശീമതി നീനു �ഗാമസഭയിൽ പെ�ടു�

എ�ാവർ�ുംകൃത�തപറ� .ു

േദശീയ ഗാനേ�ാടുകൂടി

.�ഗാമസഭാ േയാഗം പിരി��വി��.
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