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ചിറയിൻകീഴ് േ�ാ� ്

വ�ം �ഗാമപ�ായ�് 

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ

വാർഡ് ന�ർ 12 മു�ാലുവ�ം

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�ിയുെട േപര് :വാടയിൽ വിഭാഗം ബി ഖണ്ഗിക 5�പകാരമു�വരുെട ഭൂമിയിൽ മ�്

ജലസംര�ണ �പവർ�ികൾ

ഫയൽന�ർ വർ� ്േകാഡ് തീയതി തുക

ആരംഭി�ത് അവസാനി�ത് അനുവദി�ത് െചലവായത്

177 DP/269400 21/01/2019 03/03/2019 250000 231840

മ�് ജലസംര�ണ�പവൃ�ി മായി ബ�െ�� ഫയൽ ന�ർ 177 ആണ് പരിേശാധി�ത.്

വ�ം പ�ായ�് 2322 െതാഴിൽ കാർഡ് കുടുംബ�ളാണ് ഉ�െത�ിലും1046 Active

െതാഴിൽ കാർഡ് കുടുംബ�െള ഉ��. ഇതിൽ 12 ആം വാർഡിൽ 157 െതാഴിൽകാർഡ്

കുടുംബ�ൾ ഉ�െത�ിലും 66 Active െതാഴിൽ കാർഡ് കുടുംബ�ൾആണ് ഉ�ത.്

W കവർ േപജ്

കവർ േപജ് ഉ�ായിരു� .ു

W െച�് ലി�്

െച�് ലി�് ഉ�ായിരു� .ു

W ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി

ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി ഉ�ായിരു� .ു

W േ�ഡായിങ്ആൻഡ്ഡിൈസനിങ്

േ�ഡായിങ്ആൻഡ്ഡിൈസനിങ് ഉ�ായിരു� .ു

W അഡ്മിനിസ് േ�ട�ീവ് സാ�്ഷൻ ( ഭരണാനുമതി )

ഭരണാനുമതി ഉ�ായിരു� .ു



W െടക്നി�ൽസാ�്ഷൻ (സാേ�തികാനുമതി )

സാേ�തികാനുമതി ഉ�ായിരു� .ു

W ഡീൈ�ൽഡ്എ�ിേമ�്

ഡീൈ�ൽഡ്എ�ിേമ�് ഉ�ായിരു� .ു

W ഡിമാൻഡ് േഫാം

ഡിമാൻഡ് േഫാം ഉ�ായിരു� .ു

W വർ�് അേലാേ�ഷൻ േഫാം

വർ�് അേലാേ�ഷൻ േഫാം ഉ�ായിരു� .ു

W മ�ർ േറാൾ

25 മ�ർ േറാൾ͛

844 െതാഴിൽദിന�ൾ (M.ബു�ിൽ 840 െതാഴിൽ ദിന�ൾ എ�ാണ്͛

േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത് )

മ�ർ േറാള�കളിൽ ഒ�ും Total Sharpening Charge, Total Payment͛

േരഖെപടു�ിയി�ി�.

W െവജ് ലി�്

െവജ് ലി�് ഉ�ായിരു� .ു

W FTO

FTO ഉ�ായിരു� .ു

W 3 േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗഫി

3 േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗഫി ഉ�ായിരു� .ു



W വർ�് കം�ീഷൻസർ�ിഫി��്

വർ�് കം�ീഷൻസർ�ിഫി��് ഉ�ായിരു� .ു

W ഫയൽ േടാ�ിങ് േഫാറം

ഫയൽ േടാ�ിങ് േഫാറം ഉ�ായിരു� .ു

W മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ി�്

മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ി�് ഉ�ായിരു� .ു

W െമഷർ െമ� ് ബു�്

M.ബു�് ന�ർ :58/2018-19͛

 ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�രുെട ഒ��ം, സീലും, തീയതിയും ഉ�ായിരു� .ു െതാഴിൽ͛

ദിന�ൾ നാല് ദിവസം(1104രൂപ ) കുറ�ാണ് എക്സ്െപൻഡി�ർ

കണ�ാ�ിയിരി�ു�ത.് അതുെകാ�് Mbook െല തുകയും മ�ർ േറാളിെല േടാ�ൽ

തുകയുംതുല�മ�.

Muster േറാൾ �പകാരം 844*276=232944ആണ് expenditureആയി വേര�ത.്͛

W ൈസ�്ഡയറി

ൈസ�്ഡയറി ഉ�ായിരു� .ു

ഫീൽഡ് െവരിഫിേ�ഷൻ റിേ�ാർ�് 

ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട േപര് :

1.കു��ൻ മകൾ �പസ� (9cnt)

2.ത�� മ�ൾ ദാസൻ, േഷളി, േജ�ാതി (25cnt)

3.സഹേദവൻ മകൻസതീഷ് (15cnt)



4.കരുണാകരൻ മകൻ �പസാദ് കൃഷ്ണൻ (12cnt)

5.േദവദാസൻ മകൾലത (13cnt)

6.ശ�രൻ മകൻസഹേദവൻ (30cnt)

7.വിശ�നാഥൻ മകൾസുധർമിണി േഗാപാലൻ മകൻ �ശീേഗാപാൽ

8.അേശാകൻ മകൾഅരുണ (15cnt)

9.ഭാസ്കരൻ മകൻവരുണൻ (22cnt)

2018-19കാലയളവിെല വാർഡ് 12 മു�ാലുവ�ം എ� �പേദശ�ാണ് ഫീൽഡ് പരിേശാധന

നട�ിയത.് മ�് ജലസംര�ണ�പവൃ�ിയുമായി ബ�െ�� 9 പുരയിട�ളിെല

കര�ചീ�ാണ് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ത.് അതിൽ ര�് പുരയിട�ൾ പൂർണമായി

കാടുപിടി�് നിലയിലും �പേവശന േയാഗ�മ�ാ� രീതിയിലായിരു� .ു മഴ�ുഴികൾ

മൂെ��ം ഉപേയാഗ�പദമായ നിലയിൽ ഇേ�ാഴും നിലനിൽ�ു�ു�് ബാ�ിെയ�ാ

മഴ�ുഴികള�ം മ��െകാ�് നിറ�തും േവ�് നിേഷപി�ിരി�ു�തായും െത�ിൻൈത,

വാഴ എ�ിവ ന�ിരി�ു�ത് കാണാൻ കഴി� .ു മി�യിട�ളിലും ഇേ�ാൾ വാഴ മര�ീനി

പ��റികൾകൃഷിേയാഗ�മാ�ിയതായ് കാണാൻകഴി� .ു

Door to Door Verification

ഫ�് എയിഡ് േബാക്സ് ടാർേപാളിൻ എ�ിവഇ�. െഡേ�ാൾ, േലാഷൻ എ�ിവ͜

െതാഴിലാളികൾ പണം മുട�ിയാണ് വാ�ി�ത് എ�്അറിയാൻകഴി� .ു

കൂലി കൃത�മായി കി�ണെമ�ുംകൂലി കൂ�ണെമ�ുംആവശ�െ���.͜

വാർഡ് 12 മു�ാൽ വ�ം �പേദശ�് മഴ�ുഴി ദീർഘനാൾ നിലനിൽ�ി� എ�് െവ�ം͜

കയറി നശി�� ആെണ�ും െതാഴിലാളികൾ പറ�ു അതുെകാ�ുതെ� �പേദശ�ിന്

അനുേയാജ�മായ പണിഅനുവദി�ണെമ�് പറയുകയു�ായി.

െതാഴിൽ ൈസ�ിൽ െവ�് ഒരു െതാഴിലാളി�് േദഹാസ�ാ��ം ഉ�ായതിെന തുടർ�്͜

സ��ം െചലവിൽ ചികി� േതേട�ി വ�ുഎ�്അറിയാൻകഴി� .ു



െതാഴിൽ കാർഡ് പരിേശാധന

െതാഴിൽ കാർഡിൽഎ�ാ വിവര�ള�ംന�േപാെലപൂർ�ീകരി�ിരി�ു�ുആയി ക�ു.

�ഗാമസഭ റിേ�ാർ�് 

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ

വാർഡ് ന�ർ :12, മു�ാലുവ�ം

ചിറയിൻകീഴ് േ�ാ�് 

വ�ം പ�ായ�് 

അജ�

1.ഈശ�ര �പാർ�ന (തീയതി : 28/11/2019)

2.അധ��െയ തിരെ�ടു�് (സമയം :11:00am)

3.സ�ാഗതം

4.റിേ�ാർ�് അവതരണം

5.ചർ�

6.തീരുമാനം

7.കൃത�ത

28-11- 2019 വ�ം പ�ായ�് വാർഡ് 12 മു�ാലുവ�ം േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ പ�ായ�്
േകാൺഫറൻസ് ഹാളിൽ വ�് കൂടുകയു�ായി. വാർഡ് െമ�ർ �ശീമാൻ രഘുവരൻ

എൻആർഇജിഎ ഉേദ�ാഗ�ർഎ�ിവർ പെ�ടു�ു.

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരം 2018 -19 വർഷ�ിെല

അവേലാകനേയാഗം �ഗാമസഭയുെട �പധാന നിർേ�ശ�ള�ം തുടർനടപടികള�ം ഉൾെ�ാ���

നടപടി കുറി�.് െതാഴിലുറ��പ�തിയിെല േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭയിൽ 48 െതാഴിലാളികൾ
പെ�ടു�തിൽ 100 ദിവസം പൂർ�ിയാ�ിയ െതാഴിലാളികളിൽ ഒരാെള അധ��യായി

തിരെ�ടു�ു. അധ��യായി തിരെ�ടു�ത് �ശീമതി സുമ�െയ ആയിരു�ു. ഈശ�ര
�പാർ�നേയാടുകൂടി േയാഗം ആരംഭി��. വാർഡ് െമ�ർ �ശീമാൻ രഘുവരൻ സ�ാഗതം പറ� .ു
തുടർ�് െതാഴിലാളികൾ�ു� �പതി�വി ആർ പി അരണ� െചാ�ിെ�ാടു�ു.െതാഴിലാളികൾ
അത് ഏ��െചാ�ി. വി ആർ പി വിനീഷ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിെന പ�ിയും അതിൻെറ ആവശ�കതെയ
പ�ിയും 10അവകാശ�െള പ�ിയും വിശദമായി പറ�ു െകാടു�ു. െതാഴിൽ കാർഡും മ�ർ
േറാള�കള�ം ന�േപാെല സൂ�ി�ണെമ�ും അവയുെട ഉപേയാഗ�െള കുറി��ം വിശദമായി



പറ�ുെകാടു�ു.തുടർ�് വി ആർപി �ശീവ�ന റിേ�ാർ�്അവതരി�ി��.

ചർ�

റിേ�ാർ� ്അവതരണ�ിന് േശഷം െതാഴിലാളികളിൽ ഒരാളായ �ശീമതി െപാ�� െതാഴിൽസമയം

കുറയ്�ണെമ�് ആവശ�െ���. സർ�ാർ അനുവദി�ി��� സമയം മാ�ാൻ പ�ി� എ�് vrp
വിനീഷ് മറുപടിയായി പറ� .ു മ�ർ േറാൾ ഇ�ാെത ഒരു പണിയും െച�രുെത�ും പറ� .ു
െതാഴിൽ ൈസ�ിൽ െവ�് ഉ�ാകു� അപകട�ൾ�് പ�ായ�ിൽ നി�് അനൂകൂല�ം

ലഭി�ുെമ�് അവർ�് അറിയി�ായിരു�ു. െതാഴിലാളികളിൽ ഒരാൾ േജാലി ഭാരം

കുറയ്�ണെമ�് ആവശ�െ���. െതാഴിലാളികള�െട േചാദ��ൾ�് എ�ാം ഓവർസിയർ

ൈവശാഖ് മറുപടി െകാടു�ു. കൃത�മായ എ�ിേമ�് അളവിൽ തെ� േജാലി

പൂർ�ിയാ�ണെമ�ും അെ��ിൽ േവതനം കുറയുെമ�ും oversear ൈവശാഖ് പറ� .ു
തുടർ�് റിേ�ാർ�് ക�ടി�് പാസാ�ി. ഓവർസിയർ ൈവശാഖ് കൃത�ത പറ� .ു േദശീയ
ഗാനേ�ാടുകൂടി േയാഗംഅവസാനി��.

തയാറാ�ിയത്

VRP �ശീന�ന

VRPഅരണ�

VRP ന�ിനി

VRP �ശീവ�ന


