
അഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

കന്നുകാലി വനം വാർഡ്

വാർഡ് നമ്പർ 11

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ

ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണത്തിന് വേണ്ടി കേന്ദ്രസർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയാണ്

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി. 2005 സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിന്

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നു. 2006 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇന്ത്യയിലെ 200

ജില്ലകളിൽ കൂടി ഈ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. 2006ൽ കേരളത്തിൽ വയനാട്, പാലക്കാട്

ജില്ലകളിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. 2008ൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ

ജില്ലകളിലും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. ഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങളിൽ

താമസിക്കുന്ന ഏതൊരു കുടുംബത്തിനും ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 100

ദിവസത്തിൽ കുറയാതെ പണി ലഭിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന

ലക്ഷ്യം. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നതും 18വയസ്സ് പൂർത്തിയായ ഏതൊരു

വ്യക്തിക്കും തൊഴിലിനായി അപേക്ഷിക്കാം. സ്ത്രീപുരുഷ ഭേദമില്ലാതെ

തുല്യവേതനം നൽകുന്നതും തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്.

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, കാർഷിക മേഖല, ഗ്രാമീണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസ.നം

എന്നിവയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയിൽ

ഇടനിലക്കാരോ ഇല്ല സെക്ഷൻ 17(A) പ്രകാരമാണ് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നിലവിൽ

വന്നത്. ഫയൽ പരിശോധന, ഫീൽഡ് പരിശോധന, തൊഴിലാളികളുമായി ഉള്ള

ആശയവിനിമയത്തിന് ശേഷമാണ് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ നടത്തുന്നത്. ഈ

ഗ്രാമസഭയിൽ തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന് ഒരാളെയാണ് അധ്യക്ഷയായി

തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത.്

ഫയൽപരിശോധന റിപ്പോർട്ട്



പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് : മണ്ണു-ജലസംരക്ഷണം

വർക്ക് കോഡ് : DP/267793, DP/267795, DP/267795, DP/277225, DP/267797, DP/267798,

DP/267792

മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 6 ഫയലുകൾ ആണ് ഞങ്ങൾ

പരിശോധിച്ചത്. ഈ വാർഡിൽ 309 പേർ തൊഴിൽകാർഡ്

എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 115 സ്ഥിര തൊഴിലാളികളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്.

ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം 100 ദിവസത്തെ

തൊഴിൽലഭിച്ചു.

കവർപേജ്

കവർപേജ് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും AMCപ്രകാരംഅല്ലായിരുന്നു.

ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ്, വേജ് ലിസ്റ്റ്, FTO, ജിയോ ടാഗ് ഫോട്ടോ

ഗ്രാഫ്, ഡിമാൻഡ് ഫോം, drawing and design, വർക്ക്കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

എന്നിവഫയലിൽഇല്ലായിരുന്നു.

ആക്ഷൻപ്ലാൻ കോപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു

ഭരണാനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നു.

സാങ്കേതികഅനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ജനകീയ ഭാഷയിലല്ലായിരുന്

മസ്റ്റർ റോൾ

6 ഫയലുകളിലും മസ്റ്റർ റോളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മസ്റ്റർ റോളുകളിൽ എം

ബുക്ക് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ചില മസ്റ്റർ റോളുകളിൽ വെട്ടിത്തിരുത്ത് കാണപ്പെട്ടു.(2979, 2980, 2981, 2982,



13544, 17952, 17953, 17954, )

ഫയൽ ടാകിംഗ് ഫോം .

സൈറ്റ് ഡയറി ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഫീൽഡ് പരിശോധന റിപ്പോർട്ട്

2018-19 കാലഘട്ടത്തിലെ മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 6

ഫയലിൽ 57 സ്വകാര്യവ്യക്തികളുടെ പുരയിടങ്ങൾ ആണ് ഞങ്ങൾക്ക്

പരിശോധിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. സന്ദർശിച്ച പുരയിടങ്ങൾ എല്ലാം

തന്നെ കാടുകയറിയ നിലയിലായിരുന്നു. മഴക്കുഴികളോ ബഡ്ഡുകളോ

വ്യക്തമല്ലായിരുന്നു. CIB ഭാഗികമായി നശിച്ച നിലയിൽ ആയിരുന്നു,

DP/277225 ഫയൽ പ്രകാരമുള്ള സൈറ്റിൽ CIB സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. തൊഴിൽ

കാർഡ് നമ്പർ 11/55 നിർമലക്ക് കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം വേതനം

കിട്ടിയില്ലഎന്ന് അറിയുവാൻസാധിച്ചു.

ഡോർ റ്റു ഡോർവെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

01/11/2019 രാവിലെ 11 മണിക്ക് VRP മാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം

തൊഴിലാളികളെല്ലാം ഒത്തുകൂടിയ സ്ഥലത്ത് എത്തി. തുടർന്ന് ഒരു

വി ആർ പി 10 അവകാശങ്ങളെപ്പറ്റി തൊഴിലാളികൾക്ക്

പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും മറ്റു വി ആർ പി മാർ തൊഴിൽ കാർഡ്

പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തു. തൊഴിലാളികൾക്കാർക്കും 10

അവകാശങ്ങളെപ്പറ്റി കാര്യമായി അറിവില്ലായിരുന്നു.

അവകാശങ്ങളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞതിൽ പിന്നെ അവർക്ക്



സംശയങ്ങളും പരാതികളും ഉണ്ടായി. തൊഴിലാളികളുടെ ഒപ്പ്

ഇല്ലായിരുന്നു. തൊഴിൽ കാർഡ്

പൂർണമല്ലായിരുന്നു.തൊഴിലാളികൾക്ക് എല്ലാ അവകാശങ്ങളും

ലഭിക്കുന്നില്ലഎന്നറിയാൻകഴിഞ്ഞു.

ഗ്രാമസഭ റിപ്പോർട്ട്



7/11/19

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

അഴൂർ ഗ്രമപഞ്ചായത്

വാർഡ്-കന്നുകാലിവനം (11)

സ്ഥലം -ചിലമ്പിൽ ശ്രീ ഭദ്രകാളി കേഷ്ത്രംസമീപം

അജണ്ട :

1.അധ്യക്ഷയെതെരെഞ്ഞെടുക്കൽ

2.ഈശ്വരപ്രാർത്ഥന

3.ഭരണഘടനാ പ്രതിജ്ഞ

4.സ്വാഗതം

5.റിപ്പോർട്ട് അവതരണം

6.ചർച്ച

7.തീരുമാനങ്ങൾ

8.ദേശീയഗാനം



11 മണിയോടെ ചിലമ്പിൽ ശ്രീഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിനു

സമീപം 7/11/ 2019 ന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പതിനൊന്നാം

വാർഡ് കന്നുകാലി വനം സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ

നടന്നു. 100 പണിപൂർത്തിയായ ഇന്ദിര D യെ

അധ്യക്ഷനായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഈശ്വര

പ്രാർത്ഥനയോടെ കൂടി ആരംഭിച്ച യോഗത്തിൽ വി ആർ

പി അനീഷ ഭരണഘടനാപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു.

വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രീ രംഗനാഥൻ സ്വാഗതമാശംസിച്ചു.

തുടർന്ന് വിആർപി ദിവ്യ തൊഴിലുറപ്പിനെ കുറിച്ചും

സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനെ കുറിച്ചും ആമുഖ പ്രസംഗം

നടത്തി. ശേഷം വി ആർ പി സുചിത്ര റിപ്പോർട്ട്

അവതരിപ്പിച്ചു. തൊഴിലാളികളുടെ 10

അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് വി ആർ പി ഗീതു സംസാരിച്ചു.

റിപ്പോർട്ടിന് ശേഷം ചർച്ചയ്ക്കുള്ള സമയമായിരുന്നു.

തൊഴിലാളികൾ ഉന്നയിച്ച പരാതികളും അഭിപ്രായങ്ങളും

പറഞ്ഞതിനൊപ്പം റിപ്പോർട്ടിൽ അവതരിപ്പിച്ച

മസ്റ്റെർ റോളിലെഅപാകതകളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു.

മാറ്റ്മാർപറഞ്ഞകാര്യങ്ങൾ:

വിപിനകുമാരി: മസ്റ്റർ റോളിൽ വേതനം കുറഞ്ഞതിന്



കാരണംചെയ്ത ജോലിയുടെഅളവ് കുറവായതു കൊണ്ടാണ്,

സുരേന്ദ്രൻ: മസ്റ്റെർ റോളിൽ തെറ്റു വരാൻ കാരണം

ബിന്ദു ആണെന്നും തനിക്ക് അതിൽ പങ്കില്ലെന്നും

പറഞ്ഞു.

ഷീല:അബ്സെന്റ ഇട്ടതിനു മുകളിൽ ഒപ്പിട്ടതിന് കാരണം

100പണി തികയാൻവേണ്ടിആണെന്നും പറഞ്ഞു,

അമ്പിളി: ഞായറാഴ്ചയും ഒപ്പിട്ടത് കോളം

മാറിയിട്ടതാണെന്നും പറഞ്ഞു.

തൊഴിലാളികൾ ഉന്നയിച്ചത്;

നിർമല: 100പണി തികഞ്ഞിട്ടും 1000 രൂപ കിട്ടിയില്ല.

മറുപടി: ആധാർ ലിങ്ക് ചെയ്തതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്നും

ഫണ്ട് വരുന്നത്അനുസരിച്ച് കിട്ടും.

കുമാരി: ഭർത്താവ് മോഹനന്റെ പേരിലാണ് തൊഴിൽ കാർഡ്.

എന്നാൽ മറ്റൊരു സൈറ്റിൽ മറ്റൊരു സൈറ്റിൽ അതേ

പേരിൽ മസ്റ്റെർ റോളിലും വന്നു. കുമാരി 11/3, അപരൻ

മോഹൻദാസ് 11/13. മോഹൻദാസ് 14 ദിവസം ജോലി ചെയ്തത്

കൊണ്ട് കുമാരിക്ക് 14പണി നഷ്ടപ്പെട്ടു.



മറുപടി: അത് മാറ്റിന്റെ ഭാഗത്തെ തെറ്റാണ്. പഞ്ചായത്തിന്

ഒന്നും ചെയ്യാൻപറ്റില്ല.

ശോഭ: ജോലിസമയം 10 മണി മുതൽനാല് മണി വരെആകണം.

നസീമ:വേദനം 500 രൂപയാക്കണം.

സുരേന്ദ്രൻ: സിഐബി വെച്ചതിന്റെ പൈസ കിട്ടണം,

ഓരോ ജോലിക്കും അധികമായി മാറ്റുമാരുടെ കയ്യിൽ

നിന്നും ചിലവാകുന്ന തുക എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടെന്ന്

എന്താണെന്ന് ചെയ്യണം.

ഓവർസിയർആണ് മറുപടി പറഞ്ഞത്.

>എഎംസി പ്രകാരമുള്ള രേഖകൾ ഇല്ലാത്തതിന് കാരണം

ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫ് കുറവാണ്.

>മസ്റ്റോളിൽ ഉള്ള തെറ്റുകൾ മാറ്റുമാർ ഇനി

ആവർത്തിക്കില്ല

>എം ഐ എസിൽ വെണ്ടറിനെ ചേർക്കാൻ

കഴിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് സി ഐ ബി യുടെ പൈസ

കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തത്. ഒരു കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റിനെ

ഇതിനായി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.



> കേന്ദ്രഫണ്ട് വരുന്ന മുറയ്ക്ക് നിർമ്മലയുടെ പൈസ

കിട്ടും.

ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം റിപ്പോർട്ട് എല്ലാവരും

കൈയ്യടിച്ചു പാസാക്കി. ഓവർസീർ രാജേഷ് കൃതജ്ഞത

രേഖപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് ദേശീയ ഗാനത്തോടെ അധ്യക്ഷ

യോഗംഅവസാനിപ്പിച്ചു.


