
ചിറയിൻകീഴ േ്�ാ� ്

മുദാ�ൽ �ഗാമപ�ായ� ്

വാർഡ ന്�ർ 16

േ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 :് മ��-ജലസംര�ണം

ഫയൽന�ർ �പവർ�ിയുെട
േകാഡ്

തീയതി തുക

ആരംഭി�
ത്

പൂർ�ിയാ
�ിയത്

അനുവദി
�ത്

െചലവായ
ത്

54/2018-19 LD/317632 11/10/18 06/12/18 4,90,955 4,30,560

27/2018-19 LD/327116 07/12/18 19/02/19 4,98,091 4,81896



മ� ജ്ല സംര�ണവുമായി ബ�െ�� ര�ു ഫയലുകൾ ആണ് ഞ�ൾ

പരിേശാധി�ത.്ഈവാർഡിൽ 254 േപർ െതാഴിൽകാർഡ എ്ടു�ി��െ��ിൽ 102�ിര

െതാഴിലാളികളാണ ഇ്േ�ാൾ ഉ�ത.് ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗം േപർ�ും കഴി� സാ��ിക

വർഷം 100 ദിവസെ�െതാഴിൽ ലഭി��.

ഫയൽപരിേശാധി�തിൽ നി�ും;-

കവർ േപജ :്- AMC �പകാരമു�കവർ േപജ 2്ൈഫലുകളിലും ഉ�ായിരു�ുᴍ

െച� ല്ി� :്- 2ഫയലുകളിലും െച� ല്ി� ഉ്�ായിരു� .ുᴍ

Action plan copy :- file no. 54/18-19ൽ action plan copyഇ�ായിരു�ുᴍ

ഭരണാനുമതി :- 2ഫലുകളിെലയും ഭരണാനുമതിയിൽ ഒ��ംസീലും ഇ�ായിരു�ുᴍ

സാേ�തികാനുമതി :- 2 ഫലുകളിെലയും സാേ�തികനുമതിയിൽ ഒ��ം സീലുംᴍ
ഇ�ായിരു�ു

Detailed estimate :- ഉ�ായിരു�ുᴍ

work allocation form :- ഇ�ായിരു�ുᴍ

Drawing and designing :-ഇ�ായിരു�ുᴍ

demand form :- ഉ�ായിരു�ുᴍ

Muster roll :- പൂർണമായിരു�ുᴍ

Site diary :- 2 ഫയലുകളിെലയും site diary ൽ മാ�ിെ� േപരു�ായിരുെ��ിലുംᴍ
േമൽവിലാസവും േഫാൺന�റും ഇ�ായിരു�ു

M book :- ഉ�ായിരു� .ു 2 ഫയലുകളിലും പറ�ിരി�ു�തുേപാെലയു� estimateᴍ
cost ഉം expenditure cost ഉം തെ�യായിരു�ുMbookൽ േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്

Wage list :- ഉ�ായിരു�ുᴍ

FTO :- ഉ�ായിരു�ുᴍ

3 stage photography :- ഉ�ായിരു� .ുഎ�ാൽ േകാ�ിആയിരു� .ു.ᴍ

work completion certificate :-ഇ�ായിരു�ുᴍ



field verification report :-

2018- 2019 ജലസംര�ണ- ഭൂവികസന പ�തിയുമായി ബ�െ��്
45 സ�കാര� വ��ികള�െട പുരയിട�ളാണ പ്ണി പൂർ�ീകരി�ത.് Estimate
�പകാരം പണി നട�ിയ ഭൂരിഭാഗം �പേദശ�ള�ം കാട് പിടി��

കിട�ുകയായിരു� .ു ഏകേദശം 14 ഓളം മഴകുഴികൾ ക�ു. ഇവ കൂടാെത
േതാട ന്വീകരണം, കുളം വൃ�ിയാ�ൽ, വൃ��ിനു തടെമടു�ൽ, കശാല
നിർമാണംഎ�ിവയും കാണാൻസാധി��.

േഡാർ �� േഡാർ െവരിഫിേ�ഷൻറിേ�ാർ� ്

01/11/2019 രാവിെല 11 മണി�്കൺവീനറുെട നിർേ�ശ�പകാരം

െതാഴിലാളികെള�ാം ഒ�ുകൂടിയ�ല� എ്�ി. തുടർ� ഒ്രു വി ആർ പി
10 അവകാശ�െള��ി െതാഴിലാളികൾ� പ്റ�ുെകാടു�ുകയും മ�� വി

ആർ പി മാർ െതാഴിൽ കാർഡ പ്രിേശാധന നട�ുകയും െചയത് .ു
െതാഴിലാളികൾ�ാർ�ും പ�ു അവകാശ�െള��ി കാര�മായി

അറിവി�ായിരു� .ു അവകാശ�െള��ി പറ�തിൽ പിെ� അവർ�്

സംശയ�ള�ം പരാതികള�ം ഉ�ായി. െതാഴിലാളികള�െട ഒ� ഇ്�ായിരു� .ു
െതാഴിൽ കാർഡ്പൂർണമ�ായിരു� .ു െതാഴിൽ കാർഡിെന പ�ിയു�

നിർേദശ�ൾ കൺവീെനർമാർ�് ലഭി�ി�ി� എ�ു മനസിലായി.
െതാഴിലാളികൾ�്എ�ാ അവകാശ�ള�ം ലഭി�ു�ി� എ�റിയാൻ

കഴി� .ു െതാഴിൽ ദിനം കൂ�ണം, ശ�ളം വർധി�ി�ണം, കൃത�സമയ�്
ശ�ളം ലഭ�മാ�ണം തുട�ിയവയായിരു�ു െതാഴിലാളികള�െട �പധാന

പരാതികൾ. െതാഴിലാളികേളാട്സംസാരി�തിൽ നി�ും അവർ ഈ

െതാഴിലിൽ പൂർണസംതൃപത്രാെണ�ും ഒെ�ാരുമേയാട ക്ൂടിയാണ േ്ജാലി

െച���െത�ും മന�ിലാ�ാൻകഴി� .ു..



�ഗാമസഭ റിേ�ാർ�്

േസാഷ�ൽഓഡി� �്ഗാമസഭ േയാഗം

േ�ാ� ്:ചിറയിൻകീഴ്

പ�ായ� ്: മുദാ�ൽ

വാർഡ ന്�ർ : 16

അജ� (തീയതി : 08/11/2019)

(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

08-11-2019 മുദാ�ൽ �ഗാമപ�ായ�ിൽ 16ആംവാർഡിെല െമ�റുെട വസതിയിൽ
വ�്വാർഡ 1്6െല േസാഷ�ൽ ഓഡി� �്ഗാമസഭ കൂടുകയു�ായി. മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ
�ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്പ�തി �പകാരം 2018-19 വർഷ�ിെല അവേലാകനേയാഗം

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

െതാഴിലുറ� പ്�തിയിെല 64 െതാഴിലാളികൾ �ഗാമസഭയിൽ എ�ിയതിൽ നി�ും



100 ദിവസം െതാഴിൽ െചയത്വരിൽ നി�ും �ശീമതി ലതെയ അധ��യായി

തിരെ�ടു�ു. ഈശ�ര �പാർ�നേയാടു കൂടി േയാഗം ആരംഭി��. പ�ായ�ിെന
�പതിനിധീകരി� വ്ാർഡ െ്മ�ർ �ശീമാൻ അനിൽകുമാറും ഓവർസിയർ �ശീമതി നീനുവും

േയാഗ�ിൽ പെ�ടു�ു. അധ�� �ശീമതി ലത േയാഗ�ിൽ പെ�ടു� എ�ാവർ�ും

സ�ാഗതം പറ� .ു അതിനുേശഷം VRP രശമ്ി �പതി� െചാ�ിെ�ാടു�ു എ�ാവരും

അത ഏ്��പറ� .ു VRP സുജി േസാഷ�ൽ ഓഡി� �്ഗാമ സഭെയ�ുറിചും അതിലൂെട

ജന�ൾ�ും സമൂഹ�ിനും ലഭി�ു� �പേയാജന�െളകുറി��ം െതാഴിലുറ�്

പ�തിെയ�ുറി��ം െതാഴിലാളികൾ� പ്റ�ുെകാടു�ു. അതിനുേശഷം VRP രശമ്ി
ഓേരാ അവകാശ�െള�ുറി�്വായി�� അതിനു� വിശദീകരണം VRP സുജി

െതാഴിലാളികൾ� ് നൽകി. െതാഴിൽ കാർഡിന േ്വ�ിയും െതാഴിൽ ലഭി�ു�തിന്

േവ�ിയും ഉ� അേപ� നൽേക�ത എ്�െനയാെണ� ഉ്� േചാദ��ിന V്RP യുെട
േചാദ��ിന ഓ്വർസിയറിനാണ അ്േപ� നൽകു�ത എ്�ായിരു�ു െതാഴിലാളികള�െട

ഭാഗ�ു നി�ു� മറുപടി. എ�ാൽ അത അ്�െനയ� നൽേക�ത എ്�ും െസ�ക�റി
കാണു അേപ� നൽേക�െത�ുംഅത േ്നരി� ന്ൽകാെത പ�ായ� �്ഫ� ഓ്ഫീസ്

വഴി നൽകണെമ�ും VRP സുജി മറുപടി നൽകി. കൂടാെത അേപ� നൽകിയാൽ, മാ�തം
േപാരാ, അതിനു� െതളിവിനായി ൈക�� രസീത വ്ാ�ി െവേ��ത ആ്വശ�മാണ്

എ�ും വിശദീകരി��. െതാഴിൽ കാർഡിന അ്േപ� നൽകിയാൽ 15 ദിവസ�ിനകം
െതാഴിൽ കാർഡ ല്ഭി�ുവാനും. െതാഴിൽ ആവശ�െ���െകാ�ു� അേപ� നൽകി 15
ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ ലഭി�ുവാനും െതാഴിലാളികൾ�് അവകാശമുെ��്

െതാഴിലാളികെള േബാധ�െ�ടു�ി. കൂടാെത 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ

ലഭി�ിെ��ിൽ െതാഴിലി�ായമ് േവദനമായി കൂലിയുെട നാലിെലാ�ു ശതമാനം
നഷട്പരിഹാരം ലഭി�ാനു� അവകാശം െതാഴിലാളികൾ� ഉ്െ��ും വിശദീകരണം

നൽകി. പരാതികൾ� സ്മയബ�ിതമായി പരിഹാരം ലഭി�ു�തിനും െതാഴിലാളികൾ�്
അവകാശമുെ�� V്RP സുജി പറയുകയു�ായി. must േറാളിൽ മാ�തമ absente
േരഖെ�ടു�ാൻ പാടു�� എ�ും െതാഴിൽ കാർഡിൽ േരഖെ�ടു�ാൻ പാടി� എ�ും

VRP സുജി െതാഴിലാളികെള ഓർമെ�ടു�ി. തുടർ� ഫ്യൽ പരിേശാധനയുെടയും,
ഫീൽഡ പ്രിേശാധനയുെടയുംകരട റ്ിേ�ാർ� അ്വതരി�ി��

ചർ� :-

കൂലി കൂ�ണം, സമയം കുറയ�്ണം എ�ിവയായിരു�ു െതാഴിലാളികൾ ഉ�യി�

�പധാന ആവശ�ം. െതാഴിലിട�ളിൽ ടാർേപാളിൻ ഇേ�ാൾ ഇ� എ� െ്താഴിലാളികളായ

ൈഷലയുെടയും �പഭയുെടയും അഭി�പായ�ിന്ഓവർസിയറായ നീനു മുൻപ്
നൽകിയിരു� ടാർേപാളിൻ െതാഴിലാളികൾ ദുരുപേയാഗം െചയത്തിനാലാണ മ്ുൻേപാ�്

നൽകാതിരു�ത എ്� മ്റുപടി നൽകി. ഗവെ�� െതാഴിലാളികൾ�ു നൽകു� ഒരു



ആനുകൂല�വും ന�ൾ ഒരി�ലും ദുരുപേയാഗം െച�ാൻ പാടു�ത� എ�ു VRP സുജി
െതാഴിലാളികെള ഓർമെ�ടു�ി. �പാഥമിക ശു�ശൂഷ കി��ം െതാഴിലിട�ളിൽ ഇേ�ാൾ ഇ�
എ�ു� ഒരു െതാഴിലാളിയുെട പരാതി� �്പാഥമിക ശു�ശൂഷ കി�ിന അ്നുവദി�ി���
തുകേയ�ാൾ കൂടുതൽ തുക വരു� മരു�ുകൾ വാ�ിയത െ്കാ�ാണ ബ്ി� മ്ാറാൻ

കഴിയാ�െത�ും. �പാഥമിക ശു�ശൂഷ കി� അ്നുവദി�ി��� തുക�ു�ിൽ കി�്

നൽകിയാൽ മാ�തേമ കാശു നൽകാൻ കഴിയൂെവ�ും ഓവർസിയർ നീനു അറിയി��.VRP
സുജി അവതരി�ി� കരട്റിേ�ാർ�്എ�ാവരും ൈകയടി�� പാസാ�ി. തുടർ�്
ഓവർസിയർ നീനു േയാഗ�ിൽ പെ�ടു� എ�ാവർ�ും കൃത�ത അറിയി��.
ഉ�യ�് 1് മണിക എ്�ാവരും േദശീയ ഗാനം പാടി േയാഗനടപടികൾഅവസാനി�ി��

തയാറാ�ിയത് Approved by
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