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ചിറയിൻകീഴ് േ�ാ�് 

വ�ം �ഗാമപ�ായ�് 

വാർഡ് ന�ർ 10

കു�ുവിള

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ

ദാരി�ദ� ലഘൂകരണ�ിന് േവ�ി േക��സർ�ാർ ആവിഷ്കരി� പ�തിയാണ് മഹാ�ാഗാ�ി

േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി. 2005 െസപ്�ംബർ 5 ന് െതാഴിലുറ�് പ�തി നിലവിൽ വ�ു.
2006 െഫ�ബുവരിയിൽ ഇ��യിെല 200 ജി�കളിൽ കൂടി ഈ പ�തി ആരംഭി��. 2006 ൽ
േകരള�ിൽ വയനാട ,് പാല�ാട് ജി�കളിൽ െതാഴിലുറ�് പ�തി ആരംഭി��. 2008 ൽ

േ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, �ഗാമീണഅടി�ാന സൗകര� വികസ.നം എ�ിവയ്�്
കൂടുതൽ �പാധാന�ം നൽകു�ു. െതാഴിലുറ��പ�തിയിൽ ഇടനില�ാർ ഇ�. െസ�ൻ 17(A)
�പകാരം, പ�തി �പവർ�നെ���ിയും െപാതുധനം ചിലവഴി�ു�തിെന��ിയും പൗരസമൂഹം
നട�ു� സ�ാത���വും പരസ�വുമായ പരിേശാധനയി�ായാണ് േ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�് ഒരാെളയാണ്അധ��യായി തിരെ�ടു�ു�ത്.

ഫയൽപരിേശാധന റിേ�ാർ�്

�പവൃ�ിയുെട േപര് :

1.കു�ുവിള വിഭാഗ�ിൽഖ�ിക 5 �പകാരം മ��ജലസംര�ണ �പവർ�നം

2. കരി�ിറ വിഭാഗം ബി ഖ�ിക 5 �പകാരം കുടുംബ�ള�െട ഭൂമിയിൽ മ��ജല

സംര�ണ �പവർ�നം
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�പവർ�ിയുെട
േകാഡ്

തീയതി തുക

ആരംഭി�
ത്

പൂർ�ിയാ
�ിയത്

അനുവദി
�ത്

െചലവായ
ത്

DP/269389 1/10/2018 8/11/2018 2,50,000 2,00,378

DP/269391 19/1/2019 23/3/2019 2,50,000 2,06,448

മ��ജല സംര�ണവുമായി ബ�െ�� 2 ഫയലുകൾ ആണ് പരിേശാധി�ത്.
212 െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽകാർഡ് എടു�ി��െ��ിലും അതിൽ 108 ആക്�ീവ്
വർേ�ഴ് സ് ആണ് നിലവിൽ ഉ�ത്. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗം േപർ�ും 100 ദിവസെ�
െതാഴിൽ ലഭി�ുകയും െചയ്ത .ു

ഫയൽപരിേശാധനയിൽ നി�ും :-

കവർ േപജ്͗

2ഫയയിലും AMC �പകാരമു�കവർേപജ് ഉ�ായിരു�ു

െച�് ലി�്͗

ഫയൽ ന�ർ 49/2018-2019ൽ െച�് ലി�് ഉ�ായിരു�ുെവ�ിലും േപജ് ന�ർ

േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു

ഫയൽന�ർ 73/2018-2018ൽെച�് ലി�് ഇ�ായിരു� .ു

ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി ഉ�ായിരു�ു͗

ഭരണാനുമതി͗

ഉ�ായിരു� .ു എ�ാൽ ര�ു ഫയലിേലയും ഭരണാനുമതിയിൽ ബ�െ��

അധികാരികള�െട ഒ��ംസീലും ഇ�ായിരു�ു

സാേ�തികഅനുമതി͗

ഉ�ായിരു� .ു എ�ാൽ ര�ു ഫയലിേലയും സാേ�തികനുമതിയിൽ ബ�െ��

അധികാരികള�െട ഒ��ംസീലും ഇ�ായിരു�ു

ഡീെ�യിൽഡ് എ�ിേമ�് ഉ�ായിരു� .ുജനകീയ ഭാഷയിലായിരു� .ു͗

േ�ഡായിങ് സ്ആൻഡ് ഡിൈസൻ ഉ�ായിരു� .ു͗
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െതാഴിൽ ആവശ�െ���െകാ�ു� േഫാറം ഉ�ായിരു� .ു͗

െതാഴിൽഅനുവദി��െകാ�ു� േഫാറം ഉ�ായിരു�ു͗

മ�ർ േറാൾ͗

2ഫയലുകളിെലയും മ�ർ േറാൾ പൂർണമായിരു�ു

ഫയൽ ടാകിംഗ് േഫാം ഉ�ായിരു�ു͗

മൂല�നിർണയസാ�� പ�തം ഉ�ായിരു� .ു͗

wage list ഉ�ായിരു� .ു͗

FTO ഉ�ായിരു� .ു͗

�തീ േ�ജ് േഫാേ�ാ ഉ�ായിരു�ി�.͗

ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാ ഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ിയി���്.͗

വർ�് കം�ീഷൻസർ�ിഫി��് ഉ�ായിരു� .ു͗

ൈസ�് ഡയറി͗

ൈസ�് ഡയറിയിൽ െതാഴിലുപകരണ�ള�െട വാടക എഴുതിയതായി കാണാൻ

കഴി�ി�. പ�തി ചിലവ്, െചലവായതുകഎ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

AE സാ��െ�ടു�ിയ സർ�ിഫികേ�ാട് കൂടിയ M-Book ഉ�ായിരു� .ു M-book ന�ർ͗
െശരിയായ�ല�ു േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. M-book െല തുകയും മ�ർ േറാളിെല തുകയും
തുല�മാണ്.

ഫീൽഡ് പരിേശാധന റിേ�ാർ�്

2018-2019 കാലയളവിെല മ�് ജല സംര�ണ �പവർ�നവുമായി ബ�െ��� 20
സ�കാര� വ��ികള�െട പുരയിട�ളാണ് പണി പൂർ�ീകരി�ത്. എ�ിേമ�് �പകാരം 20
മഴകുഴി, 2 മ�് ക�ാല, 20 പണ േകാരൽ, വളകുഴി 4 എ�ിവയാണ്

േരഖെ�ടു�ിയിരു�ത്.

പരിേശാധന നട�ിയ പുരയിട�ൾ:-

 നാരായണൻ മകൾബീന

 കു��ൻ മകൻസു�േരശൻ
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 ബാലൻ മകൻ ഭാസി

 ബാലാജി മകൻബി�ു

 സരള�ഇലവൂരുവീട്

 േമാഹനന്പി�ഇലവൂരുവീട്

 മാധവന്പി�, െകാ�ടി�ൽവിളാകംവീട് 

 ശിവദാസൻ മകൻശിവ�പസാദ് , മധുസൂദനൻ മകൾഅനിത

 േഗാപാലൻ മകൾസു�പിയ

 ശശി മകൻസജു

 ശശി മകൾശിൽപ

 ശശി മകൻസതീഷ്

 േമാഹനൻ മകൾസജന

 േമാഹൻദാസ് മകൾ േറാമ

 കു�ുല�്മി 'അ�മകൾകമല�

 സുേര��ൻ മകൾഅജിത

 േകശവൻ മകൾലീലാവതി

 രാജ്േമാഹനൻ മകൾബാബു

 രാജ്േമാഹനൻ മകൻ രാജ്

 ഹരിദാസൻ മകൾത�ം

 ഖദീജബീവി മകൾഅരിഭാബീവി

 �ശീധരൻ മകൻ �ശീകുമാർ

പുരയിട�ൾ പരിേശാധി�തിൽ നി�ും, മി� പുരയിട�ള�ം കാട് പിടി�

അവ�യിൽആയിരു� .ുഅതിൽ നാരായണൻ മകൾബീനഎ�പുരയിടം പൂർണമായും
കാട് കയറിയ അവ�യിൽ ആയിരു�തിനാൽ പരിേശാധി�ാൻ സാധി�ി�. ആെക 22
മഴകുഴി, 6 പണേകാരൽ, 2 മ�് ക�ാല എ�ിവ കാണാൻ സാധി��. എ�ിേമ�് �പകാരം 5
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വളകുഴികൾകാണാൻസാധി��െവ�ിലുംഎ�ാം മൂടെ��അവ�യിൽആയിരു� .ു..

േഡാർ �� േഡാർ െവരിഫിേ�ഷൻ റിേ�ാർ�് 

 െതാഴിലാളികള�മായി സംസാരി�തിൽ നി�ും മന�ിലാ�ാൻ

കഴി�ത് അവർ�ു� അവകാശ�െള�ുറി�� കൃത�മായ ധാരണ

ഇ�ായിരു�ുഎ�ാണു.

 ചില െതാഴിലാളികള�െട െതാഴിൽ കാർഡിൽ അവരുെട ഒ��

േരഖെ�ടു�ിയി�ി� എ�ു െതാഴിൽകാർഡ് പരിേശാധനയിലൂെട

മന�ിലാ�ാൻ കഴി� .ു തുടർ�് അവർ�ു അതിെ� �പധാന�െ�
കുറി�� പറ�ുമന�ിലാ�ി

 െതാഴിൽ ദിനം കൂ�ണം, ശ�ളം വർധി�ി�ണം, െതാഴിൽസമയം
കുറ�ണം, കൃത�സമയ�ു കൂലി ലഭി�ണം കൂടാെത െതാഴിലുറ��
െതാഴിലാളികൾ�ു യൂണിേഫാം ലഭ�മാ�ണം എ�ിവയായിരു�ു
െതാഴിലാളികള�െട �പധാനആവശ��ൾ

 െപാതുെവ െതാഴിലാളികൾ അവരുെട ഹാജർ

േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത് ഒ�്, തീയതി, െശരി അടയാളം

എ�ിവയിലൂെടആയിരു�ു

 െതാഴിലാളികേളാട് സംസാരി�തിൽ നി�ും അവർ ഈ െതാഴിലിൽ

പൂർണ സംതൃതരാെണ�ും ഒെ�ാരുമാേയാട് കൂടിയാണ് ഈ േജാലി

െച���െത�ും മന�ിലാ�ാൻകഴി� .ു



L

�ഗാമസഭ റിേ�ാർ�്

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ േയാഗം

േ�ാ�് :ചിറയിൻകീഴ്

പ�ായ�് :വ�ം

വാർഡ് ന�ർ : 10,കു�ുവിള

അജ� (തീയതി : 21/11/2019)

(സമയം : 03.00 pm)

1.ഈശ�ര �പാർ�ന

2.അധ��െയതിരെ�ടു�്

3.സ�ാഗതം

4.റിേ�ാർ�് അവതരണം

5.ചർ�

6.തീരുമാനം

7.കൃത�ത

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ കൃത�ം 4 മണിക് തെ� ആരംഭി��. വാർഡ് െമ�ർ �ശീമതി
സുവർണ, ഓവർസിയർ ൈവശാഖ്, ബി ആർ പി �ശീജ, െതാഴിലുറ�� പ�തിയിെല 38
െതാഴിലാളികള�ം �ഗാമസഭയിൽ പെ�ടു�ു. െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും കഴി� സാ��ിക

വർഷം 100 ദിവസെ� േജാലി പൂർ�ിയാ�ിയവരിൽ നി�ും �ശീമതി ഗീത എ� െതാഴിലാളിെയ

ആദ��യായി െതരെ�ടു�ു. തുടർ�് ഈശ�ര�പാർധന പാടുകയും െചയ്തു. ഭരണഘടന
�പകാരം െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളികൾ�യു� �പതി�വിആർ പി �പണവിക െതാഴിലാളികൾ�ു

പറ�ുെകാടു�ുകയും എ�ാേപരും അതുഏ��പറയുകയും െചയ്തു.
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ബി ആർ പി �ശീജ േസാഷ�ൽ ഓഡി�് എ�ാെണ�ും അതിെ� അവശ�കഥെയ�ുറി��ം

ആമുഖ �പസംഗ�ിലൂെട െതാഴിലാളികൾ�ു വ��മാ�ി. തുടർ�് െതാഴിലുറ�� നിയമ �പകാരം
െതാഴിലുറ�� െതാഴിലാളികൾ�ു� 10 അവകാശ�ൾ വി ആർ പി സുജി

പകുറകു�ുെകാടു�ുകയുംഅതിെന കുറി�് വിശദീകരി�ുകയും െചയ്തു.

റിേ�ാർ�്അവതരണം

വി ആർ പി �പിയ� െതാഴിലുറ�� പ�തിെയ�ുറി��� ആമുഖേ�ാെടയാണ് റിേ�ാർ�്

അവതരണംആരംഭി�ത്. 2018-2019 െല സാ��ിക വർഷ�ിെല 10ആം വാർഡിെല മ�് ജല
സംര�ണ �പവർ�നവുമായി ബ�െ�� 2 ഫയലുകൾ ആണ് പരിേശാധി�ത്. ഫയൽ
പരിേശാധി�തിെ� ഭാഗമായി ഫീൽഡ്, േഡാർ ടു േഡാർ എ�ിവയുെട അടി�ാന�ിലു�

കരട്റിേ�ാർ�് ആണ് അവതരി�ി�ത്. റിേ�ാർ�് അവതരി�ി�തിനു േശഷം എ�ാവെരയും
ചർ�യിൽ പെ�ടു�ാനായി െ�ണി��

ചർ� :-

�ഗാമസഭയിൽ ചർ�യിൽ പെ�ടു� മുഴുവൻ െതാഴിലാളികള�െടയും �പധാന ആവശ�ം

കൂലി കൂ�ണം, സമയം കുറയ്�ണം എ�ിവയായിരു� .ു െതാഴിലിട�ളിൽ ടാർേപാളിൻ
ഇേ�ാൾ ഇ� എ�് െതാഴിലാളികൾ അഭി�പായെ���. െതാഴിലാളിയായ �ശീമതി േ�പമവ�ി
േജാലി �ല�് വ�് അപകടം ഉ�ാകുകയും കാല് ഓടിയുകയും അതിെ�

നഷ്ടപരിഹാരം പ�ായ�ിൽ നി�ും ലഭി�തായും അറിയി��. �ശീമതി �പതിഭ വളെര
കഠിനമായ േജാലിയാണ് ഇേ�ാൾ െചേ��ിവരു�ത് എ�ും എ�ാൽ കഠിനമായ

േജാലി�ു� കൂലി ലഭി�ു�ി� എ�ുമു� പരാതി അറിയി��. ബി ആർ പി �ശീജ
അതിനു� മറുപടിയായി, ഗവെ��് പണം മുട�ു�ത് അനുസരി��� േജാലി

െചയ്താൽ മാ�തേമ അതിനു�കൂലി ലഭി�ു�� എ�ുംഅെ��ിൽകൂലി കുറയുംഎ�ും

അറിയി��. �പായം കൂടിയ െതാഴിലാളികെള വീതിരി�� നിർ�ു� �പവണതഈവാർഡിെല

െതാഴിലാളികൾ�ിടയിൽ ഉെ��ു െമ�ർ �ശീമതി സുവർണ പറ� .ു അതിനു�
മറുപടിയായി ബി ആർ പി �ശീജ േസാഷ�ൽ ഓഡി�് അംഗ�ൾ�് �പായമു�
െതാഴിലാളികെള ഒഴിവാ�ാേനാ േജാലി െചേ�� എേ�ാ പറയാനു� അധികാരം ഇ�

എ�ുംഅവെര�ൂടി ഉൾെ�ടു�ിെകാ�ു േജാലി െച�ണം എ�ുംഅറിയി��. കൂടാെത
െതാഴിൽ ൈസ�ിൽ നിർബ�മായും �പാഥമിക ശു�ശുഷ, തണൽ എ�ി സൗകര��ൾ

ഉൾെ�ടു�ണെമ�ും ഓവർസിയേറാട് ബി ആർ പി �ശീജ നിർേ�ശി��. പണിയിട�ിൽ
െച��� േജാലി േസാഷ�ൽ ഓഡി�് ടീം പരിേശാധന�് എ�ുേ�ാൾ കാണാൻ

കഴിയാ�തു വാർഡ് 10 കുറ�� താഴ്� �പേദശം ആെണ�ും ആയതിനാൽ മഴമൂലം

നശി�� േപായത് െകാ�് ആെണ�ും അറിയി��. തുടർ�് വാർഡ് െമ�ർ �ശീമതി
സുവർണ േയാഗ�ിൽ പെ�ടു� എ�ാേപർ�ും കൃത�തഅറിയി��. ൈവകുേ�രം
4.45ഓെട േദശീയ ഗാനം പാടി േയാഗനടപടികൾഅവസാനി�ി��.
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െമ�ർ അധ��

സുവർണ (ഒ�്) ഗീത (ഒ�്)

തയാറാ�ിയത്

VRP �പിയ�

VRP �പണവിക

VRP രശ്മി

VRPസുജി


