
മുദാ�ൽ �ഗാമപ�ായ�് 

വാർഡ് ന�ർ 11 മുദാ�ൽ

േ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�്

�പവൃ�ിയുെട േപര് : മ��-ജലസംര�ണം

ഫയൽന�ർ �പവർ�ിയുെട
േകാഡ്

തീയതി തുക

ആരംഭി�
ത്

പൂർ�ിയാ
�ിയത്

അനുവദി
�ത്

െചലവായ
ത്

45/2018-19 LD/327113 7/12/2018 20/2/2019 495053 424212

മ�് ജലസംര�ണവുമായി ബ�െപ�് ഫയൽ no:45/2018-19ആണ് പരിേശാധി�ത.്ഈ
വാർഡിൽ 290 േപർ െതാഴിൽകാർഡ് എടു�ി��െ��ിൽ 75 �ിര െതാഴിലാളികളാണ്

ഇേ�ാൾ ഉ�ത.് ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗം േപർ�ും കഴി� സാ��ിക വർഷം 100
ദിവസെ�െതാഴിൽ ലഭി�ിരു� .ു



ഫയൽപരിേശാധന

കവർ േപജ് ഉ�്Ń

✒ വാർഡ് 11

✒ ഫയൽന�ർ :45/2018-19

✒ വർ�ിെ� േപര് :ജല സംര�ണ �പവർ�നം, വാർഡ് 11,
കുളേ�ാട് -മുദാ�ൽപാലം )

✒ വർ� ്േകാഡ് :LD/327113

✒ വർ� ്ഐഡി :1614002005/LD/327113

✒ എ�ിേമ�് േകാ�് :495053

✒ expenditure :424212

✒ വർ� ്�ാർ�് േഡ�് :7/12/2018

✒ വർ� ്end േഡ�് :20/2/2019

✒ ജിേയാ ടാഗിങ് നട�ിയതീയതി :3/12/2018

 മാ�ിെ� േപരി�⚠

 സാേ�തിക വിദഗ്ധെ� േപരി�⚠

ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി ഉ�്Ń

ഭരണാനുമതി ഉ�്Ń



 sign seal dateഇ�⚠

സാേ�തികഅനുമതിŃ

 sign seal dateഇ�⚠

എ�ിേമ�് (ഡീൈ�ൽഡ്എ�ിേമ�് )ഉ�്Ń

 ജനകിയ ഭാഷയിലു�എ�ിേമ�്അ�⚠

ഡിമാൻഡ് േഫാം ഉ�്Ń

ഫയൽ ടാകിംഗ് േഫാറം ഉ�്Ń

മൂല� നിർണയസാ�ിപ�തം ഉ�്Ń

FTO ഉ�്Ń

wage list ഉ�്Ń

Muster roll ഉ�്Ń

✒ 43muster roll

✒ 50െതാഴിലാളികൾ

✒ െതാഴിൽ ദിന�ൾ :1537

 എ�ാ muster േറാള�കളിലും absent ചുവ� മഷി െകാ��⚠
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്

 muster roll no :18456, 18459, 20210, 21519, 21521, 21523,⚠
21679, 23302എ�ിmuster rollകളിലായി െതാഴിൽ കാർഡ് ന�ർ

KL-14-002-005-011/15-സുധ, 26-�പമീള, 30-െക. സുധ, 215-
സിേലാമണി, 169-ശാ�, 269-രമണി.െക, 6-സതികുമാരി, 15-സുധ,
179-ശശികല എ�ിവരുെട attendence ൽ ഒ�ിന് മുകളിലായി



absent േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.

 muster roll ന�ർ :18459, 19732എ�ിവയിൽ total attendence,⚠
total payment എ�ിവിട�ളിലായി െവ�ി�ിരു�ലുകൾ

കാണെ���.

 muster roll ന�ർ :19736 ൽ total payment െശരിയായിട് ആയി�്⚠
അ� േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്

 muster roll ന�ർ :21683 ൽ total Payment⚠
േരഖെപടു�ിയിരു�ു�തിൽ െത�് ഉ�് എ�ാൽ അത് െവ�ിയി�്

ഉ�് പെ� െശരിയായതുകഎഴുതീ�് ഇ�.

 muster roll no :23305ൽ total paymentൽവ�ത�ാസം ഉ�്.⚠

�തീ േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗഫി ഉെ��ിലും േഫാേ�ാ േകാ�ിആയിരു�ു.Ń
കൂടാെത ര�് േഫാേ�ാേകാ�ിെയ ഉ�ായിരു�ു��.

ൈസ�് ഡയറി ഉ�്Ń

 േമ� ്േഫാൺന�ർഇ�,അ�ഡസ് ഇ�⚠

െമഷർെമൻറ് ബു� ്Ń

✒ ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�രുെട ഒ��ം സീലും േഡ��ം ഉ�്

✒ എം ബു�ിെല തുകയും muster roll േടാ�ൽ തുകയും

തുല�മായിരു�ു.

കെ��ലുകൾ̵

checklistഇ�л

വർ�്അേലാേ�ഷൻ േഫാമി�л



േ�ഡായിങ് andഡിൈസനിങ് ഇ�л

muster roll മൂവ്െമ� ് �ിപ് ഇ�л

വർ�് കം�ീഷൻസർ�ിഫി��് ഇ�л

ഫീൽഡ് പരിേശാധന

☘ 11 പുരയിട�ളിെല കര�ചീ�് ആണ് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ത്

അതിൽ മൂെ��ം മെ�ാരു വാർഡിെല കര��ീ�ായിരു�ു.

☘ബാ�ിയു�ായിരു� 8 പുരയിട�ൾസ�ർശി��.

☘ എ�ിേമ�് �പകാരം മഴ�ുഴികള�ം ൈജവവള കുഴികള�ം 30
എ�ം ആണ് നിർേദശി�ിരു�ത.് എ�ാൽ മഴ�ുഴികൾ നാെല�ം
മാ�തേമ കാണാൻ സാധി���� നാെല�വും ഉപേയാഗ�പദമ� ,.
കുറ�� പുരയിട�ൾ ഉ�തിനാലാണ് മഴ�ുഴി നിർമി�ാൻ

സാധി�ാ�ത്എ�്അവർ പറയുകയു�ായി.

☘മി�പുരയിട�ളിലും മര�ീനി കൃഷിയും വാഴ ൈത

ന�ിരി�ു�തായും ക�ു . അത് ന�േപാെല അവർ കൃഷി

െചയ്തി���്.

☘താരകൾകാണാൻകഴി�ു.

☘ഒരു പുരയിട�ള�ം കാടുേകറിയ അവ�യിലായിരു�ി�.
ന�േപാെല താരകൾകാണാൻകഴിയു�ു�ായിരു�ു.

☘ചാലുകൾ നിർ�ി�ിരി�ു�ത് കാണാൻകഴി�ു.

☘CIB ഒരുൈസ�ിലും കാണാൻസാധി�ി�.



െതാഴിൽ കാർഡ് പരിേശാധന

☘ പരിേശാധി� െതാഴിൽ കാർഡിൽ ഒ�ും ഗൃഹനാഥയുെട ഒ�ിേട�
�ല�് ഒ�ി�ി�ി�.

☘ െതാഴിൽ കാർഡിൽ െതാഴിൽ ലഭി�തിെ� വിവരം ഒ�ും തെ�

എഴുതിയി�ി�(എ�െന ആണ് എഴുേത�ത് എ�ും അവർ�്

അറിയി�ായിരു�ു )

േഡാർ to േഡാർ െവരിഫിേ�ഷൻ

☘അവരുെട അവകാശ�െള പ�ി യു� കൃത�മായ അറിവ്

അവർ�്ആർ�ും തെ� ഉ�ായിരു�ി�

☘ േജാലിസമയം ചുരു�ൽ, ശ�ളവർധന, െതാഴിൽ ദിന�ൾ
കൂ�ൽ, ക��റ, കാലുറ എ�ിവ �പധാന ആവശ��ൾ ആയി

പറ�ു.

☘ഫ�്എയ്ഡ് ഇ�, ടാർേപാളിൻ ഇ�

☘കുടിെവ�ം എ�്ലാെ�ാഴിലാളികള�ം വീ�ിൽ നി�് െകാ�്

വരുകയാണ് െചയു�ത.്

☘ െതാഴിലാളികളിൽ 5 കിേലാമീ�ർ ദൂരം കഴി�് േജാലി െച�ാൻ

വരു�വരും ഉ�ായിരു�ു.



☘െതാഴിലുറ�് ൈസ�ിൽ െവ�് തെ� പലെ�ാഴിലാളികൾ�ും

പലതര�ിലു� അപകട�ൾ സംഭവി�ുകയും അവർ�് അതിനു�

ചികി� സഹായം ഒ�ും ലഭി�ി�ി� എ�ും പറ� .ു കൺവീനർ ആണ്
ചികി�യ്�ു� മുഴുവൻ ൈപസയും െചലവാ�ിയതായി അറിയാൻ

സാധി��. കൺവീനർ�് ഈ െചലവായ തുകെയാ�ും പ�ായ�ിൽ നി�്

ലഭി�ി�ി�

�ഗാമസഭ റിേ�ാർ�്

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ േയാഗം

േ�ാ�് :ചിറയിൻകീഴ്

പ�ായ� ്: മുദാ�ൽ

വാർഡ് ന�ർ : 11
അജ�

1.ഈശ�ര �പാർ�ന (തീയതി : 07/11/2019)

2.അധ��െയതിരെ�ടു�് (സമയം:2:30pm)

3.സ�ാഗതം

4.റിേ�ാർ�് അവതരണം

5.ചർ�

6.തീരുമാനം

7.കൃത�ത

പതിെനാ�ാം വാർഡ് േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭയുെട േയാഗനടപടികൾ

മൂ�് മണി�്ആരംഭി��.െതാഴിലാളികളിൽ നി�ുംഅധ��യായി �ശീമതി
ൈമഥിലിെയതിരെ�ടു�ുതുടർ�് എ�ാവരും േചർ�്ഈേശാര

�പാർ�നആലപി��.വാർഡ് െമ�ർ മേഹഷ്എ�ാവെരയും



�ഗാമസഭയിേല�് സ�ാഗതം െചയ്ത .ുവി ആർ പി രശ്മിെതാഴിലാളികൾ�്
�പതി�െചാ�ിെ�ാടു�യുംഎ�ാവരും േചർ�്അത്ഏ�� െചാ��കയും

െചയ്ത .ുഅതിനു േശഷം �ശീമതി �ശീജ േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ
നട�ു�തിലൂെട ലഭി�ു� �പാധാന�െ�കുറി�്െതാഴിലാളികൾ�്

വിശദീകരണം നൽകി.തുടർ�് െതാഴിലാളികൾ�്അവരുെടഅവകാശ�ൾ
വിആർ പി �ശീവ�ന പറ�ുെകാടു�ു. െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി�ാനായി
പ�ായ�് �ഫ�്ഓഫീസ് വഴി അേപ�നൽകുകയുംഅതിൻെറൈക��്

രസീത് വാ�ി സൂ�ി�ുകയും15ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ കാർഡ്
ലഭി�ുവാൻ ഉ�അവകാശം ഓേരാ വ��ി�ും ഉെ��ും ഒരു േറഷൻ

കാർഡിന് ഒരു െതാഴിൽകാർഡ് ലഭി�ുെമ�ും വിശദീകരി��. െതാഴിലിനായി
അേപ�ി�ു�തും �ഫ�്ഓഫീസ് വഴിയാെണ�ുംഅതിനു�ൈക��ിയത്

വാ�ി വയ്�ുകയുംഅേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ
ലഭി�ിെ��ിൽ െതാഴിലി�ായ്മ േവതന�ിന്അേപ�ി�ാം േവതനമായി
കൂലിയുെട നാലിൽ ഒ�് ശതമാനം ലഭി�ാനുംഅവകാശമുെ��ും
ഏെതാെ� �പവൃ�ികൾ െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ ഉൾെ�ടു�ാം എ�്
നിർേദശി�ാൻ ഉ�അവകാശം െതാഴിലാളികൾ�് ഉെ��ുംബിആർ പി

�ശീമതി �ശീജ വിശദീകരി��.കൂടാെതകുടിെവ�ം, തണൽ, �പാഥമിക
ശു�ശൂഷകി�,് കു�ികെള േനാ�ാൻആയതുട�ിയസൗകര��ൾ
ലഭി�ുകയും 15 ദിവസ�ിനകം കൂലി ലഭി�ിെ��ിൽ നഷ്ടപരിഹാരമായി
കൂലിയുെട 0.05% ലഭി�ാനും പരാതി നൽകിയാൽസമയബ�ിതമായി
അതിനു�പരിഹാരം ലഭി�ാനും െതാഴിലാളികൾ�്അവകാശമുെ��ും

ബിആർപി �ശീജ വിശദീകരണം നൽകി .തുടർ�്ബിആർപി �ശീന�ന വാർഡ്
11 പരിേശാധി�് ഫയലി�യും ഫീൽഡിെലയും അടി�ാന�ിലു�കരട്

റിേ�ാർ�്അവതരി�ി��.

ചർ�

െതാഴിലാളിയായ �ശീമതി രമണി താൻ െചയ്ത 33 പണിയുെട ദിവസെ�
കൂലി മെ�ാരുഅ�ൗ�ിേല�ാണ് േപായെത�ും ദിവസ�േളാളംബാ�ിലും
പ�ായ�ിലുംആയി കയറിയിറ�ിയാണ് തുകതിരി�� ലഭി�െത�ും ഉ�

ദുരഅനുഭവെ��ുറി�് ചർ�യിൽ പറയുകയു�ായി. െതാഴിലാളികളിൽ
നി�ും ഒരാൾസമയം കുറയ്�ണംഎ�ു�ആവശ�ം ഉ�യി�േ�ാൾ
ഗവൺെമൻറ് നി�യി�ിരി�ു�സമയ�ിൽ ഒരു വ�ത�ാസവും വരാൻ പ�ി�

എ�്ബിആർ പി �ശീമതി �ശീജഅറിയി��.കിണർ,ഫാം pond, െതാഴു�്



തുട�ിയ േജാലികള�ം പ�തിയിൽ ഉൾെ�ടു�ു�ഉെ��ും പാ�കൃഷി

െച�ാനായി െജഎൽജി �ഗൂ�് രൂപീകരി�� കൃഷി െച�ി�ി�ു�ു ഉെ��ും
ഓവർസിയർ നീനു പറ� .ുകൂടാെത െതാഴിലാളികെളഎ�ാ േമഖലകളിലും
ഉൾെ�ടു�ി പണി െച�ി�ി�ാൻ �ശമി�ു�ുെ��ും പറ�ു

പ�ായ�ിെല 15കിണറുകൾ 2കുളം കുഴി�ൽ സ്�തീകൾ മാ�തമാണ്
െചയ്തെത�ുംഓവർസിയർഅറിയി��. െതാഴിലാളികളിൽ ഒരാൾ െതാഴിൽ
േവതനം കൂ�ണം എ�ു�ആവശ�ംഅറിയി��musterേറാളിൽ
തിരു�ലുകൾ ഉ�ാകാെത െച�ാനു� ഉ�രവാദിത�ം മാ�ിന് ഉെ��്

ബിആർപി �ശീമതി �ശീജഅറിയി��.അതിനുേശഷം െതാഴിലാളികൾ
എ�ാവരും േചർ�് റിേ�ാർ�്ൈക�ടി�് പാസാ�ി തുടർ�് ഓവർസിയർ
�ശീമതി നീനു എ�ാവർ�ുംകൃത�തപറ�ുേദശീയ ഗാനേ�ാടുകൂടി

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ േയാഗം പിരി� .ു .


