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സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്

റിസ്ാർട്റ്

അഞുതെങ്പ്

ഗഗാമപഞായത്പ്

വാർഡ്പ്(1)---അഞുതെങ്പ്

ച്ധിറയ്ധിൻകീഴ്പ് ദ്ാക്പ്

െ്ധിരുവനന്തപുരം ജ്ധില്ല
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ദോൺ നമർ 0471-2724696.Email.keralasocialaudit@gmail.com

ചിറയിൻകീഴ് സ്ാക്റ്

അഞ്ചുതെങ് ഗ്ാമപഞായത്റ്

വാർഡ്നമ്പർ 01

വാർഡ്അഞ്ചുതെങ്

സോഷ്യൽഓഡിറ് ഗ്ാമേഭ

ോര്ധിഗേ്യ ലഘൂകരണത്ധിന്പ് ദവണ്ധി ദകഗ്ദ്രേർകാർ ആവ്ധിഷ്കര്ധിച്ച

പദ്ധെ്ധിയാണ്പ് മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി. 2005

തേപ്പ്റംബർ അഞ്ധിന്പ് തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി ന്ധിലവ്ധിൽ വനു. 2006

തേഗബുവര്ധിയ്ധിൽ ഇന്ത്യയ്ധിതല 200 ജ്ധില്ലകള്ധിൽ കൂട്ധി ഈ പദ്ധെ്ധി ആരംഭ്ധിച്ചു.

2006ൽ ദകരളത്ധിൽ വയനാട്പ്, പാലകാട്പ് ജ്ധില്ലകള്ധിൽ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി

ആരംഭ്ധിച്ചു. 2008ൽ ദകരളത്ധിതല എല്ലാ ജ്ധില്ലകള്ധിലും തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി

ആരംഭ്ധിച്ചു. ഗഗാമ ഗപദേശങള്ധിൽൊമേ്ധികുനഏതൊരു കുടുംബത്ധിനും ഒരു

ോമത്ധിക വർഷത്ധിൽ 100 േ്ധിവേത്ധിൽ കുറയാതെ പണ്ധി ലഭ്ധികുക

എനൊയ്ധിരുനു ഈ പദ്ധെ്ധിയുതട ഗപധാന ലക്യം. ഗഗാമഗപദേശങള്ധിൽ

ൊമേ്ധികുനെും 18വയസ്പ് പൂർത്ധിയായ ഏതൊരു വ്യക്ധികും

തൊഴ്ധില്ധിനായ്ധി അദപക്ധികാം. േ്പ്ഗെീപുരുഷ ദഭേമ്ധില്ലാതെ െുല്യദവെനം

നൽകുനെും തൊഴ്ധിലുറപുപദ്ധെ്ധിയുതട ഗപദെ്യകെയാണ്പ്. പര്ധിസ്ധിെ്ധി

േംരകണം, കാർഷ്ധിക ദമഖല, ഗഗാമീണ അട്ധിസാന േ്പൗകര്യ വ്ധികേനം

എന്ധിവയ്പ്ക്പ് കൂടുെൽ ഗപാധാന്യം നൽകുനു. തൊഴ്ധിലുറപുപദ്ധെ്ധിയ്ധിൽ

ഇടന്ധിലകാദരാ ഇല്ല. തേകൻ 17(A) ഗപകാരമാണ്പ് ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് ന്ധിലവ്ധിൽ

വനെ്പ്. പദ്ധെ്ധി ഗപവർതനതത പറ്ധിയും തപാെുധനം ച്ധിലവഴ്ധികുനെ്ധിതന

പറ്ധിയും പ്പൗരേമൂഹം നടതുന പരേ്യവും േ്ാെന്ത്യവുമായ

പര്ധിദശാധനയാണ്പ് ോമൂഹ്ധിക കണകു പര്ധിദശാധന. േയൽ പര്ധിദശാധന,

േീൽഡ്പ് പര്ധിദശാധന, തൊഴ്ധിലാള്ധികളുമായ്ധി ഉള്ള ആശയവ്ധിന്ധിമയം

എന്ധിവയ്പ്ക്പ് ദശഷമാണ്പ് ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് ഗഗാമേഭ നടതുനെ്പ്. ഈ



ഗഗാമേഭയ്ധിൽ തൊഴ്ധിലാള്ധികള്ധിൽ ന്ധിന്പ് ഒരാതളയാണ്പ് അധ്യകയായ്ധി

െ്ധിരത്ഞെടുകുനെ്പ്.

ഫയൽപരിസോധനറിസ്ാർട്

ഗപവൃത്ധിയുതട ദപര്പ് : െട്പ് െ്ധിര്ധികൽ

ഗപവർത്ധിയു

തട ദകാഡ്പ്

െീയെ്ധി െുക

ആരംഭ്ധി

ച്ചെ്പ്

പൂർത്ധി

യാക്ധിയ

െ്പ്

അനുവ

േ്ധിച്ചെ്പ്

തചലവാ

യെ്പ്

Dp/261629 8/08/2018 20/12/2018 5,00000 45,3937

DP/273426 22/11/2018 28/08/19 4,90,000 4,51,215

െട്പ് െ്ധിര്ധികൽ ഗപവർതനവുമായ്ധി ബനതപട 2 േയലുകൾ ആണ്പ്

ഞങൾ പര്ധിദശാധ്ധിച്ചെ്പ്. ഈ വാർഡ്ധിൽ 215 ദപർ തൊഴ്ധിൽകാർഡ്പ്

എടുത്ധിടുതണങ്ധിൽ 170 സ്ധിര തൊഴ്ധിലാള്ധികളാണ്പ് ഇദപാൾ ഉള്ളെ്പ്.

ഇവര്ധിൽ ഭൂര്ധിഭാഗം ദപർകും കഴ്ധി്ഞെ ോമത്ധിക വർഷം 100

േ്ധിവേതതതൊഴ്ധിൽലഭ്ധിച്ചു.

കവർ ദപജ്പ്

AMC ഗപകാരമുള്ളകവർദപജ്പ്ആയ്ധിരുനു



തചക്പ് ല്ധിസ്പ്

തചക്്ധിസ്പ് ഉണായ്ധിരുനു. ദപജ്പ് നമർ ദരഖതപടുത്ധിയ്ധിരുന്ധില്ല.

ആകൻപാൻ ദകാപ്ധിേയൽനമർ 10/2018-19 ൽ ഇല്ലായ്ധിരുനു.

ഭരണാനുമെ്ധി ഉണായ്ധിരുനു എനാൽ േയൽ നമർ 24/2018-19 ൽ ഒപും

േീലും ഇല്ലായ്ധിരുനു.

ോദങെ്ധികഅനുമെ്ധി ഉണായ്ധിരുനു.

ഡീതറയ്ധിൽഡ്പ് എസ്ധിദമറ്പ് ഉണായ്ധിരുനു. ജനകീയ ഭാഷയ്ധിലല്ലായ്ധിരുനു.

ദഗഡായ്ധിങ്പ്േ്പ്ആൻഡ്പ് ഡ്ധിസേൻ ഇല്ലായ്ധിരുനു.

തൊഴ്ധിൽ ആവശ്യതപടുതകാണുള്ള ദോറം ഉണായ്ധിരുനു.AMC

ഗപകാരമുള്ളെ്പ് ആയ്ധിരുന്ധില്ല

തൊഴ്ധിൽഅനുവേ്ധിച്ചുതകാണുള്ളദോറം ഇല്ലായ്ധിരുനു.

മസർ ദറാൾ

2 േയലുകള്ധിലായ്ധി 67 മസർ ദറാളുകൾ ഉണായ്ധിരുനു. മസർ

ദറാളുകള്ധിൽഎംബുക്പ് നമർ ദരഖതപടുത്ധിയ്ധിട്ധില്ല.

 ച്ധില മസർ ദറാളുകള്ധിൽ തവട്ധിത്ധിരുത്പ് കാണതപടു. (24443, 10873,

10875, 13100, 10740)

 10873 ൽ sharpening ചാർജ്പ് െുക തെറായാണ്പ്

ദരഖതപടുത്ധിയ്ധിര്ധികുനെ്പ്.

 13100 ൽആതകെുക തെറായാണ്പ് ദരഖതപടുത്ധിയ്ധിര്ധികുനെ്പ്.

േയൽ ടാക്ധിംഗ്പ് ദോം ഉണായ്ധിരുനു.

മൂല്യന്ധിർണയോക്യപഗെം ഉണായ്ധിരുനു.

wage list ഉണായ്ധിരുനു

FTO ഉണായ്ധിരുനു

ഗെീ ദസജ്പ് ദോദടാ ഉണായ്ധിരുനു.

വർക്പ് കംപീഷൻേർട്ധിേ്ധികറ്പ് ഉണായ്ധിരുനു.



സേറ്പ് ഡയറ്ധിയ്ധിൽ വർക്പ് പൂർതീകര്ധിച്ച െീയെ്ധിയും പദ്ധെ്ധിതചലവും

ദരഖതപടുത്ധിയ്ധിരുന്ധില്ല .

ഫീൽഡ്പരിസോധനറിസ്ാർട്

2018-19 കാലയളവ്ധിതലെടു െ്ധിര്ധികൽ ഗപവർതനവുമായ്ധിബനതപട്പ്

25 േ്കാര്യവ്യക്ധികളുതട പുരയ്ധിടങള്ധിൽ ആണ്പ് പണ്ധി

പൂർതീകര്ധിച്ചെ്പ്. എസ്ധിദമറ്പ് ഗപകാരം പണ്ധി പൂർതീകര്ധിച്ച ഭൂര്ധിഭാഗം

പുരയ്ധിടങളും കാടുപ്ധിട്ധിച്ചഅവസയ്ധിലായ്ധിരുനു.

ദഗാവ്ധി്ദ്രൻ മകൾ േുലജ കുമാര്ധി, തകാച്ചൂട്ധി ശാരേ എന്ധിവരുതട

പുരയ്ധിടങള്ധിൽന്ധിലവ്ധിൽബണ്പ് ന്ധിർമാണംനടകുകയായ്ധിരുനു.

സഡാർ റ്ചു സഡാർ തവരിഫിസകഷൻ

റിസ്ാർട്റ്

തൊഴ്ധിലാള്ധികളുമായ്ധി േംോര്ധിച്ചെ്ധിൽ ന്ധിനും അവർകുള്ള

അവകാശങതളകുറ്ധിച്ച്പ് കൃെ്യമായ ധാരണ ഇല്ലായ്ധിരുനു എന്പ്

മനസ്ധിലാകാൻകഴ്ധി്ഞെു.

 തൊഴ്ധിൽ േ്ധിനം കൂടണം, ശമളം വർദ്ധ്ധിപ്ധികണം, തൊഴ്ധിൽ

േമയം കുറയ്പ്കണം, സകയുറ - കാലുറ എന്ധിവ ലഭ്യമാകണം

എന്ധിവയായ്ധിരുനു തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതട ഗപധാനആവശ്യങൾ.

 തൊഴ്ധിലാള്ധികൾ ബാനർ വാങ്ധിയെ്പ് േ്ന്തം തചലവ്ധിൽ ആതണന്പ്

അറ്ധിയാൻകഴ്ധി്ഞെു.

 ന്ധിലവ്ധിൽ തൊഴ്ധില്ധിടത്ധിൽ േസ്പ് എയ്്പ് ദബാക്്പ്

ഉപദയാഗ്ധികുന്ധില്ല

 തൊഴ്ധില്ധിടത്ധിൽ പര്ധിദശാധനയ്പ്തകതുന ഉദേ്യാഗസർ

വളതരദേഷ്യത്ധിലാണ്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധികദളാട്പ് തപരുമാറുനെ്പ് എന്പ്

അറ്ധിയാൻകഴ്ധി്ഞെു.

 കഴ്ധി്ഞെവർഷം 100 പണ്ധി ലഭ്ധിച്ചവർകുള്ള ദബാണേ്പ് െുക 1000



രൂപ ഇന്ധിയും കുറച്ചു ദപർക്പ് ക്ധിടാൻ ഉതണനും തൊഴ്ധിലാള്ധികൾ

അവകാശതപടു.

 ല്ധിേ്ധി എന്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധിയ്പ്ക്പ് തൊഴ്ധിൽ ദവെനം 6000 രൂപ

ഇന്ധിയും ലഭ്ധികാനുണ്പ്എന്പ് പരാെ്ധി പറ്ഞെു.

ഗ്ാമേഭറിസ്ാർട്

വാർഡ്പ് :അഞുതെങ്പ് (1)

സലം : കായ്ധികരആശാൻസ്ാരകം,അഞുതെങ്പ്

െ്ധിയെ്ധി : 18/11/2019

േമയം : രാവ്ധിതല 10 മണ്ധി

അജണ :

1.അധ്യകതയതെതരത്ഞെടുകൽ

2.ഈശ്രഗപാർത്ഥന

3. ഭരണഘടനാ ഗപെ്ധിജ്ഞ

4.േ്ാഗെം

5. റ്ധിദപാർട്പ്അവെരണം

6. ചർച്ച

7. െീരുമാനങൾ

8. ദേശീയഗാനം

2019 നവംബർ 18 ആം െീയെ്ധി രാവ്ധിതല 10 മണ്ധിക്പ് കായ്ധികര

ആശാൻ സ്ാരകത്ധിൽ തവച്ച്പ് കൂട്ധിയ ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ്

ഗഗാമേഭയ്ധിൽ 95 അംഗങൾ പതങടുതു. തൊഴ്ധിലാള്ധികള്ധിൽ



ന്ധിനും ഗശീമെ്ധി ദമബ്ധിളതന അധ്യക സാനദതക്പ്

തെരത്ഞെടുതു. ദശഷം അധ്യകന്പ്തറ ദനെൃെ്ത്ധിൽ

ഈശ്ര ഗപാർത്ഥനദയാതട ഗഗാമേഭ ആരംഭ്ധിച്ചു. വ്ധി ആർ പ്ധി

രശ്്ധി എല്ലാവർകും ഭരണഘടനാ ഗപെ്ധിജ്ഞ

തചാല്ല്ധിതകാടുകുകയും എല്ലാവരും അെ്പ് ഏറു തചാല്ലുകയും

തചയ്ു. െുടർന്പ് ബഹുമാനതപട വാർഡ്പ് തമമർ ഗശീമെ്ധി

അർച്ചന രാജ്പ് േ്ാഗെം പറയുകയും തചയ്ു. െുടർന്പ് ബ്ധി ആർ

പ്ധി ഗശീമെ്ധി ഗശീജ ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്ധിതന കുറ്ധിച്ചും

തൊഴ്ധിലുറപ്ധിതന കുറ്ധിച്ചും ഒരു ആമുഖം വ്ധിവരണം

നടതുകയും ദശഷം വ്ധി ആർ പ്ധി േുജ്ധി തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതട 10

അവകാശങതളകുറ്ധിച്ച്പ് പറ്ഞെുതകാടുകുകയും െുടർന്പ് വ്ധി

ആർ പ്ധി ഗപ്ധിയങ റ്ധിദപാർട്പ് അവെര്ധിപ്ധികുകയും തചയ്ു.

ദശഷം ചർച്ചയ്ധികുള്ള േമയമായ്ധിരുനു. തൊഴ്ധിലാള്ധികൾ

അവരുതടഅഭ്ധിഗപായങളുംആവശ്യങളും മുദനാടുവച്ചു.

ചർച്ച:

 ബാങ്ധിൽ ന്ധിന്പ് ശമളം പ്ധിൻവല്ധികുനെ്ധിന്പ് ബുദ്ധ്ധിമുട്പ്

അനുഭവതപടാറുണ്പ് എനും പലദപാഴും ഉദേ്യാഗസരുതട

ദമാശമായ തപരുമാറം ദനര്ധിദടണ്ധി വന്ധിടുതണനും

തൊഴ്ധിലാള്ധികൾ അറ്ധിയ്ധിച്ചു. എേ്പ് ബ്ധി ഐ ബാങ്ധിൽ

ന്ധിനും പണം എടുകുനെ്ധിനുള്ള തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതട

പരാെ്ധിതയ വാർഡ്പ് തമമർ ഗശീമെ്ധി അർച്ചന രാജ്പ്

അനുകൂല്ധിച്ച്പ് േംോര്ധിച്ചു.

 ബ്ധി ആർ പ്ധി ഗശീമെ്ധി ഗശീജ, ബാങ്ധിൽ ന്ധിന്പ് പണം

പ്ധിൻവല്ധികുനെുമായ്ധി ബനതപട്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധികൾക്പ്

എതന്തങ്ധിലും ഗപശ്നങൾ ഉണാകുനു എങ്ധിൽ ദോഷ്യൽ

ഓഡ്ധിറ്പ് ടീമ്ധിതന അറ്ധിയ്ധികണതമനും അെ്ധിനുള്ള

നടപട്ധികൾഅവർഎടുകുംഎനുംഅറ്ധിയ്ധിച്ചു.



 ലീല, രമ്യ, അമ്ധിണ്ധി എനീ തൊഴ്ധിലാള്ധികൾ

കഴ്ധി്ഞെവർഷം 100 പണ്ധി തചയ്െ്ധിന്പ് ദബാണേ്പ്

െുകയായ 1000 രൂപ ഇെുവതര ലഭ്ധിച്ച്ധിട്ധില്ല എന്പ് പരാെ്ധി

പറ്ഞെു.

 അംബ്ധിക എന തൊഴ്ധിലാള്ധിക്പ് ക്ധിണർ

കുഴ്ധികുനെ്ധിനായ്ധി പഞായത്ധിൽ ന്ധിനും 4500

രൂപയാണ്പ് ലഭ്ധിച്ചതെനും അവർക്പ് ആതക 21,000 രൂപ

തചലവായ്ധിഎനുംഅറ്ധിയ്ധിച്ചു.

 ദബാണേ്പ് െുക എല്ലാവർകും തഗകഡ്ധിറ്പ് ആയ്ധിടുണ്പ്

എനും പാേ്പ്ബുകുമായ്ധി ബാങ്ധിൽ ദപായ്ധി തചക്പ്

തചയുകദയാ പഞായത്ധിൽ തകാണുവര്ധികദയാ

തചയണതമനും AEഷംനാേ്പ്അറ്ധിയ്ധിച്ചു.

 എല്ലാവരും കൃെ്യം 9 മണ്ധിക്പ് െതന തൊഴ്ധിൽ സേറ്ധിൽ

എതണതമനും ദമറ്പ് ഒരു േ്ധിവേം എത്ധിയ്ധിതല്ലങ്ധിൽ

muster ദറാൾ ഒപ്ധിദടണെ്പ് ഇതല്ലനും 24

മണ്ധികൂറ്ധിനുള്ള്ധിൽ ദമറ്പ് പഞായത്ധിൽ

എത്ധികണതമനുംബ്ധിആർപ്ധി ഗശീജഅറ്ധിയ്ധിച്ചു.

തൊഴ്ധിലാള്ധികൾ തമാതത്ധിൽഉനയ്ധിച്ചആവശ്യങൾ;

> ശമളംവർദ്ധ്ധിപ്ധികണം.

> ദജാല്ധി േമയം കുറയ്പ്കണം. 10 മണ്ധി മുെൽ നാല്പ് മണ്ധി

വതരആകണം.

> തൊഴ്ധിൽേ്ധിനംകൂടണം.

ചർച്ചയ്പ്കു ദശഷം എല്ലാവരും റ്ധിദപാർട്പ് സകയട്ധിച്ച്പ്

അംഗീകര്ധിച്ചു. ദശഷം തമമർ അർച്ചന രാജ്പ് കൃെജ്ഞെ

ദരഖതപടുത്ധി. െുടർന്പ് ദേശീയ ഗാനദതാടുകൂട്ധി

അധ്യകൻ ഗഗാമേഭപ്ധിര്ധിച്ചുവ്ധിടു.




