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ചിറയിൻകീഴ് േ�ാ� ്

വ�ം �ഗാമപ�ായത്

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ

വാർഡ് ന�ർ 03(പു�ൻനട)

അവിദഗ ്� കായിക േജാലികൾ െച���തിന ് സ��തയു� �പായപൂർ�ിയായ

അംഗ�ൾ ഉൾെ�ടു� �ഗാമീണ കുടുംബ�ിന ് ഒരു സാ��ിക വർഷ�ിൽ 100
ദിവസെ� െതാഴിൽ ഉറ�ാ�ു�തിനു� നിയമമാണ് േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്

നിയമം-2005 National Rural Employment Guarantee Act (NREGA). ഈ നിയമ�ിെ�

അടി�ാന�ിലാണ ് ഈ പ�തി �പവർ�ി�ു�ത.് 2005 െസപ്�ംബറിൽ ഇ��ൻ
പാർലെമ� ് പാസാ�ിയ ഈ നിയമം െസപ്�ംബർ 7 ന ് നിലവിൽ വരികയും ജ�ു -
കാശ്മീർ ഒഴിെകയു� ഇ��യിെലഎ�ാ സം�ാന�ളിലും ബാധകമാ�ുകയും െചയ്തു.
തുട��ിൽ ഇ��യിെല 200 ജി�കളിൽ മാ�തമായിരു�ു �പാബല��ിൽ വ�െത�ിലും
2008ഏ�പിൽ 1 മുതൽ രാജ�െ� മുഴുവൻ ജി�കളിേല�ുംഈ പ�തി വ�ാപി�ി��. �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�ത.് ഫയൽ പരിേശാധന, ഫീൽഡ്
പരിേശാധന, െതാഴിലാളികള�മായി ഉ� ആശയവിനിമയ�ിന് േശഷമാണ് േസാഷ�ൽ

ഓഡി�് �ഗാമസഭ നട�ു�ത.് ഈ �ഗാമസഭയിൽ െതാഴിലാളികളിൽ നി�് ഒരാെളയാണ്

അധ��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.

�പവർ�ിയു
െട േകാഡ്

തീയതി തുക

ആരംഭി�
ത്

പൂർ�ി
യാ�ിയ
ത്

അനുവദി
�ത്

െചലവായ
ത്

Dp/269366 20/09/18 07/02/19 250000 235428

DP/269367 27/09/18 19/11/18 250000 230184

മ�് ജലസംര�ണമായി ബ�െ�� ര�് ഫയലുകളാണ് ഞ�ൾ പരിേശാധി�ത.് ഈ
വാർഡിൽ 140 േപർ െതാഴിൽകാർഡ് എടു�ി��െ��ിലും 78�ിര െതാഴിലാളികളാണ്

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

കവർേപജ്̱

AMC �പകാരം ഉ� കവർേപജ് ഉ�ായിരു�ു.. ജിേയാ ടാ�ിംഗ് അസ�(്അസ�്ഐഡി, ജി പി
എസ് െലാേ�ഷൻ)എ�ിവഫയലുകളിെലാ�ിലും േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

െച�് ലി�് ഓഫ് േഡാക��െമ�  ്̱

െച�് ലി�് ഓഫ് േഡാക��െമ� ് ഇ�.

ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി ഉ�ായിരു�ു.̱

ഭരണാനുമതി ഉ�ായിരു�ു. .̱

സാേ�തികഅനുമതി ഉ�ായിരു�ു.̱



എ�ിേമ�് റിേ�ാർ�,്̱

ഡീൈ�ൽഡ്എ�ിേമ�് ഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ിയി���്

േ�ഡായിങ് &ഡിൈസൻഒരു ഫയലിലും ഇ�ായിരു�ു.̱

േജാലിആവശ�െ���െകാ�ു�അേപ� േഫാറം ഉ�ായിരു�ു.̱

�പവർ�ിഅനുവദി�ത് സംബ�ി� േഫാറംഫയലിൽഇ�ായിരു�ു.̱

മ�ർ േറാൾ̱

2 ഫയലുകളിലുമായി 40 മ�ർ േറാള�കൾ ഉ�ായിരു�ു. മ�ർ േറാള�കളിൽ എം ബു� ്ന�ർ
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�,muster rollകളിൽആെകതുക േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

ഫയൽ ടാ�ിംഗ് േഫാറം ഉ�ായിരു�ു..̱

മൂല�നിർണയസാ��പ�തം ഉ�ായിരു�ു.̱

മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ്�ി�് ഫയലിൽസൂ�ി�ി���്.̱

േവജ് ലി�്̱

മ�ർ േറാൾ �പകാരമു� േവജ് ലി�് ഫയലിൽസൂ�ി�ി���്.

എഫ് ടി ഒ̱

ഫയലിൽ FTO ഉ�ായിരു�ു.

�തീ േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ് ഇ�ായിരു�ു.̱

geo tagged േഫാേ�ാ�ഗാഫ് ഇ�ായിരു�ു.̱

�പവർ�ി പൂർ�ീകരണംസാ��പ�തം̱

ഫയലിൽ �പവർ�ി പൂർ�ീകരണംസാ��പ�തം ഉ�ായിരു�ു. പൂർണമ�.

ൈസ�്ഡയറി̱

ൈസ�്ഡയറി ഉ�്.എ�ാൽപൂർണമായിരു�ി�.

എംബു�്̱

എംബു�് ഉ�ായിരു�ു.എംബു� ്ന�ർ കൃത�മായ�ല�് േരഖെപടു�ിയി�ി�ായിരു�ു.
െമഷർെമ� ്ബു�ിെല തുകയും എ�ാ മ�ർ േറാളിെലആെകതുകയും തുല�മായിരു�ു..

CIBകാണാൻ കഴി�ി�.



േഡാർ ടു േഡാർ െവരിഫിേ�ഷൻ

15/11/2019. രാവിെല 11:00 മണിേയാെട കൺവീനർമാരുെട നിർേദശേ�പകാരം െതാഴിലാളികൾ
േജാലി െച��� �ല�് എ�ി. തുടർ�് job card verification നട�ി. Job card ൽ Sign
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�ാ�വെര െകാ�് ൈസൻ േരഖെ�ടു�ി. ചിലർ ൈസൻ

േരഖെ�ടു�ാ�തു ഒഴിച് കാർഡ് പൂർണമായിരു�ു. Job cardil attendence േരഖെ�ടു�ു�
രീതിെയ കുറി�് ഞ�ൾ അവർ�് പറ�ു െകാടു�ു. െതാഴിലാളികള�െട 10 അവകാശ�െള
കുറി�് വിശദമായി പറ�ു െകാടു�ു .കൂലി കി����ിനു� താമസം, േജാലിഭാരം
കൂടുതലാണ് തുട�ിയവ പറ� .ു േജാലി സമയ�ിന് ലഭി�ു�ു�് എ�് അറിയാൻ

സാധി�� . െതാഴിൽ �ല�് തണൽ, ഫൈ�ഡ് േബാക്സ് എ�ിവ ഇ� എ�ു പറ� .ു
�ഗാമസഭയിൽ ഇത് പറയണം എ�ും പ�ായ�് വഴി ലഭ�മാ�ാം എ�ും ഉറ�് നൽകി..
�ഗാമസഭ�് എ�ാേപരും പെ�ടു�ണം എ�് അറിയി��. തുടർ�് കൺവീനർ മാേരാട്

ൈസ�്കൾ എ�ാംപറ�ുെകാടു�് ഉറ�് വരു�ി.അതിന് േശഷം work site േല�് േപായി.



ഫീൽഡ് പരിേശാധന

എംബു� ്�പകാരം ,2ൈഫലിലും കൂടി,

Compost pit 4

Rain pit 20

Earthenbund 2

Panakoral 20

Fieldൽകാണാൻകഴി�ത്

Compost pit 2

Rain pit 9

Earthenbund 2

Panakoral 12

16സ�കാര� വ��ികള�െട പുരയിട�ളിലായി വർ�ുകൾ ക�ു.3എ�ം പൂ�ിയി�ിരു�തിനാല്
കാണാൻ കഴി�ി�. കാടുകയറിയതിനാൽ ചില പുരയിട�ളിൽ ഭാഗികമായി മ��ക�ാല,
പണേകാരൽ, എ�ി വർ�ുകൾ ക�ു, ചിലത് ന�രീതിയിൽ കാണാൻ കഴി�ു അത്

േരഖെ�ടു�ി. സുനിത എ� വ��ിയുെട പുരയിട�ിൽ വീട് പണി തുട�ിയതിനാൽ

അവിെട െചയ്ത മഴ�ുഴി കേ�ാ�് പി�് എ�ിവ നഷ്ടമായി. ചിലപുരയിട�ളിൽ മഴ�ുഴിയിൽ
മ�് മൂടിയനിലയിലും ക�ു

ക�തിെ� എ�ാം േഫാേ�ാ എടു�് വ��. മുഴുവൻ ൈസ��ം ക�തിനു േശഷം . വിവര�ൾ
ബു�ിൽ കുറിെ�ടു�ു. �ഗാമസഭ വിവരം എ�ാേരാടും പറയണം എ�് കൺവീനെര

ഓർമി�ി�� മട�ി.

ഗുണേഭാ�ാ�ൾ

1-അബ്ദുൽ ഖരീം c/oസലീം

2-അബ്ദുൽ അസീസ് c/o റംലാബീഗം

3- േഗാവി�ൻ c/o േമാഹൻദാസ്

4 -വാസു c/o സരിപു�ത

5 -വാസു c/o ഷീല

6 -സുകുമാരൻ c/o ഗിരിജ

7 -കൃഷ്ണൻ c/oതുളസിദാസ് 



8 - െകാ�� കൃഷ്ണൻ c/o മണി c/o

മാർ�ാ�ൻ c/oവസ�

9 - മാർ�ാ�ൻ c/o വസ�

10 - രാജൻ c/o സുനിത

11 -അബ ്ദുൾ ഖാദർ ല� c/o മുഹ�ദ്

12 - മുഹ�ദ് കു�ു c/oബഷീർ

13 - മുഹ�ദ് കു�ു c/o നസീർ

14 -അബ ്ദുൾ ഗഫൂർ c/o െനസീമ

ബീവി

15 -വിശ�നാഥൻ c/o സൂര��പഭ c/o

ഹണി, ഹേലാ

16 - ദാേമാദരൻ c/o സുശീല

17 -സദാശിവൻ c/oസുഗ�ി

18 - നാണു c/o രാജകി

19 - പ�നാഭൻ c/o ഭാർഗവൻ



ചിറയിൻകീഴ് േ�ാ�് .

വ�ം   പ�ായ�് .

വാർഡ് 3 .പു�ൻനട

20/11/2019

10:30 am

 

 �ഗാമസഭ  റിേ�ാർ� ് 

                

           ഇ�്കൃത�ം 10:00 മണി�് തെ� �ഗാമസഭ  നി�യി�  പ�ായ�് േകാൺഫറൻസ്
ഹാളിൽഎ�ിേ�ർ�ു.എ�ാെതാഴിലാളികൾ എ�ാൻ  േവ�ി കാ�ുനി�ു.തുടർ�് 
പ�ായ�്   െസ�ക�റി, �പസിഡ�  ്,ഡാ�ാഎൻ�ടി ഓഫീസർ, െമ�റും  എ�ിേ�ർ�  േശഷം
േസാഷ�ൽഓഡി�ിെ� �ഗാമസഭ കൃത�ം 10:30 ന്ആരംഭി��.

അജ�

~ ഈശ�ര �പാർ�ന

~ സ�ാഗതം

~ റിേ�ാർ�്അവതരണം

~ ചർ�

~ തീരുമാനം

~ കൃത�താ

     

ഈശ�ര�പാർ�നയ്�് മു�ായി അധ���ാനേ��് െതാഴിലുറ�്അംഗ�ളിൽ നി�ും 100
ദിവസം പൂർ�ിയായ �ശീമതി വസ�െയ �ണി��.



 ഈശ�ര �പാർ�നേയാെട േയാഗംആരംഭി��. അടു�തായി �പതി�െചാ�ി െകാടു�ത് VRP
േഗാപികയാണ.്  തുടർ�് 10അവകാശ�ൾപറ�ുെകാടു�ത് VRP വിനീഷ്
ആയിരു�ു.അതിനുേശഷം റിേ�ാർ� ്അവതരി�ി�ത് VRP േരാഹിണിആയിരു�ു. �പധാനമായും
റിേ�ാർ�ിൽ പറ�ിരു�ത്ഫയൽ, ഫീൽഡ്എ�ീ പരിേശാധനയിൽ നി�ും ലഭ�മായ
വിവര�ള�ം,  റിേ�ാർ�്അവതരണ�ിന് േശഷം ചർ�യ്�ു�സമയമായിരു�ു  ചർ�യിൽ 
െതാഴിലാളികൾഅവരുെടഅഭി�പായ�ൾആവശ��ള�ം  പറ� .ു

 

ചർ�

 െതാഴിലാളികൾആയ ലിസി,ഓമനഎ�ിവർ േജാലിസമയം 9 മണി മുതൽ 4:30വെരå
ആകണെമ�്അഭി�പായെ���.

   ഉ��് വി�ശമേവളയിൽ വീ�ിൽ േപായി കഴി�ാനു�സൗകര�ം േവണെമ�്ആവശ�െ���.å

     ഭൂരിഭാഗം സ്�തീകൾആണ് േജാലി െച���ത് പീരിഡ്സ് സമയ�ളിൽ വീ�ിൽ േപായിå
വരാനു�സൗകര�ം േവണെമ�ുംആവശ�െ���.

 100 ദിവസംഎ�് ഉ�ത് 150ദിവസംആ�ി െകാടു�ാേമാ എ�ും േചാദി��.å

 ശ�ളം വർ�നാവിെന കുറി��ം പാരാതി പറ� .ുഇേ�ാൾ െച��� േജാലികഠിനമാണ.്å
എ�ിേമ�് തുക കുറവാണുഎ�ുഅഭി�പായെ���.

 .എ�ിേമ�് പറ�അളവിൽ േജാലി െച�ാൻ പാടാണ്എ�ുഅഭി�പായെ���. അതിനുå
മറുപടിആയി കൃത�അളവിൽ േജാലി െചയ്തിെ��ിൽശ�ളം കുറയും എ�് പറ�ുെകാടു�ു.

േശഷംൈകഅടി�� റിേ�ാർ� ്പാ�ാ�ി .

  .കൃത�തവാർഡ് െമ�ർ ലാലിജ മാഡം പറ� .ു

തുടർ�്. േദശീയ ഗാനം ആലപി� േയാഗം അവസാനി�ി��.

ന��നതകൾ

െച�് ലി�് ഓഫ് േഡാക��െമ� ് ഇ�.Ü

ജിേയാ ടാ�ിംഗ്അസ�(്അസ�്ഐഡി,ജി പി എസ് െലാേ�ഷൻ)എ�ിവÜ
ഫയലുകളിെലാ�ിലും േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.



േ�ഡായിങ് &ഡിൈസൻഒരു ഫയലിലും ഇ�ായിരു�ു.Ü

മ�ർ േറാള�കളിൽഎംബു� ്ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�,muster rollകളിൽആെകതുകÜ

േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

�തീ േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ് ഇ�ായിരു�ു.Ü

geo tagged േഫാേ�ാ�ഗാഫ് ഇ�ായിരു�ു.Ü

Vrp vineeshkumar

Vrp Rohini


