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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.്

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽപോത്തൻകോട് ബ്ലോക്കിൽ ആണ്ടൂർക്കോണം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽപറമ്പിൽപ്പാലം (7) വാർഡിലെ 2018- 19 ഒക്ടോബർ 1മുതൽ

മാർച്ച് 31വരെയുള്ള കാലയളവിലെസോഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

.ആണ്ടൂർക്കോണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽആകെ 6,311 തൊഴിൽ കാർഡ് കുടുംബങ്ങൾ

ഉണ്ട്.



പരിശോധിച്ചഫയലുകൾ

Dp/270478 :-പാട്ടക്കൃഷി .

Dp/276572 :-ചെറുകിട കർഷക ഭൂമിയിൽ ഭൂവികസനം.

Dp/270476 :-പാട്ടകൃഷി.

Dp/270477 :-പാട്ടക്കൃഷി.

ഫയൽപരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും.

എഎംസി പ്രകാരമുള്ള കവർപേജ് കാണുന്നതിന് സാധിച്ചില്ല. DP/270476,

DP/270477എന്നീഫയലുകളിൽ കവർപേജ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ

അപൂർണ്ണമായിരുന്നു.

എഎംസി പ്രകാരമുള്ള ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡോക്യൂമെന്റസ് ഫയലിൽ

കാണാൻസാധിച്ചില്ല.

എഎംസി പ്രകാരമുള്ള അന്ന്വൽആക്ഷൻപ്ലാനിന്റെ കോപ്പി

ഫയലുകളിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

എഎംസി പ്രകാരംസെക്യൂറിൽ നിന്നുള്ള സാങ്കേതികാനുമതി, ഭരണാനുമതി

എന്നിവഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നാൽബന്ധപ്പെട്ട

അധികാരികളുടെ തീയതിയോടുകൂടിയ ഒപ്പ,്സീൽ,പേര്എന്നിവ

ഇല്ലായിരുന്നു.

ഡീറ്റൈൽഡ്എസ്റ്റിമേറ്റ് എല്ലാഫയലുകളിലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞുഎന്നാൽ

അവജനകീയ ഭാഷയിൽആയിരുന്നില്ല .

ഫയലുകളിൽ ഡ്രോയിങ്ആൻഡ്ഡിസൈൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

തൊഴിലാളികൾവെള്ള പേപ്പറിൽ തയ്യാറാക്കിയഅപേക്ഷയാണ്ഡിമാൻഡ്



ഫോംആയിഫയലുകളിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരുന്നത്.അന്ന്വൽ മാസ്റ്റർ

സർക്യൂലർപ്രകാരമുള്ള ഡിമാൻഡ്ഫോംഫയലുകളിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

എഎംസി പ്രകാരമുള്ള വർക്ക്അലോക്കേഷൻഫോംഫയലിൽ

ഇല്ലായിരുന്നു.

മസ്ട്രോള്ളിൽ തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മസ്ട്രോൾ നമ്പർ 6724ൽ

ഷാർപ്പനിങ് ചാർജ് കോളത്തിൽ തുക രേഖപ്പെടുത്താതെ ട്രാവല്ലിംഗ്

എക്സ്പെൻഡ്സിൽഎഴുതിയിരിക്കുന്നു.

എഎംസി പ്രകാരമുള്ള മാസ്ട്രോൾ മൂവേമെന്റ് സ്ലിപ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

എല്ലാഫയലുകളിലും ഫണ്ട്ട്രാൻസ്ഫർഓർഡർ (fto),വേജ് ലിസ്റ്റ് എന്നിവ

കൃത്യമായി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് .

എംബുക്ക്ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽബന്ധപ്പെട്ടഅധികാരികളുടെ ഒപ്പ്,

സീൽ,എന്നിവ കാണുന്നതിന് സാധിച്ചില്ല.

ഒരു ജോലി തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ്, നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ,

പൂർത്തിയായ ശേഷംഎന്നിങ്ങനെ 3ഘട്ടങ്ങളായുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫ്

ഫയലിൽസൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്എന്നാൽ DP/270478ൽ 2ഫോട്ടോഗ്രാഫ്

കാണാൻസാധിച്ചു. മറ്റൊരു ഫയലിലും 3സ്റ്റേജ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല .

റോയലിറ്റി പേയ്മെന്റ് റെസിപ്റ്സ് ഫയലുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു

ജിയോടാഗ്ഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഫയലിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

വർക്ക്കംപ്ലീഷൻസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

ഫീൽഡ് പരിശോധന



പുരയിടങ്ങൾ കാടുകയറിയ നിലയിലായിരുന്നു. ഒരു സൈറ്റിലും സിഐബി

ബോർഡ്സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല.ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്ബോക്സ്,

ടാർപോളിൻ, കയ്യുറ, കാലുറ എന്നിവസൈറ്റുകളിൽഇല്ലായിരുന്നു.

സൈറ്റുകളിൽ കൃഷി നല്ല രീതിയിൽചെയ്തിരുന്നതായി കാണാൻസാധിച്ചു.

മരിച്ചീനി,വാഴ,ഇഞ്ചി,ചേന,ചേമ്പ്, കാച്ചിൽ,പപ്പായ, കൂവക്കിഴങ്,

മഞ്ഞൾഎന്നിവ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.ചിലസൈറ്റുകളിൽ മരിച്ചീനി

ഭാഗികമായി വിളവെടുത്തിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു.

ഡോർ ടു ഡോർവെരിഫിക്കേഷൻ

100 ദിവസത്തെ പണിഎല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. തൊഴിൽ

ബുക്ക് മുഴുവനായും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലയിരുന്നു.സിഐബി

ബോർഡിന്റെ തുക ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. തൊഴിലാളികൾക്ക് അവരുടെ

അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ കുറിച്ചോ

അറിയില്ലായിരുന്നു.വിആർപിമാർഅതൊക്കെപറഞ്ഞു കൊടുത്തു.

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ

21- 10 -2019തീയതിയിൽആണ്ടൂർക്കോണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

പറമ്പിൽപ്പാലം മദ്രസഹാളിൽ വെച്ച് നടന്ന മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ

ഗ്രാമീണതൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലെ 2018- 19 ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ മാർച്ച് 31

വരെയുള്ള സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെസോഷ്യൽഓഡിറ്റ് അവലോകനയോഗം

സഭയിലെപ്രധാന നിർദേശങ്ങൾ തുടർനടപടികളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നടപടി

കുറിപ്പ.് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളി ശ്രീമതി ശ്രീകുമാരിയെ അധ്യക്ഷയായി

തെരഞ്ഞെടുത്തു.വി.ആർ.പി. ഉൽപ്രേക്ഷ പ്രതിജ്ഞചൊല്ലിക്കൊടുത്തു.

വാർഡ് മെമ്പർഷിജിസ്വാഗതപ്രസംഗം നടത്തി.വാർഡ് മെമ്പർ, നരേഗ



ഉദ്യോഗസ്ഥർതുടങ്ങിയവർപങ്കെടുത്തു. തൊഴിലാളികളുടെ പത്ത്

അവകാശങ്ങളെക്കുറിച് പറഞ്ഞു നൽകുവാനായി വി.ആർ.പി.ഷിജുവിനെ

ക്ഷണിച്ചു.ഷിജു പറയുകയുംബി.ആർ.പി.ശ്രീജ വിശദീകരണം നൽകുകയും

ചെയ്തു. റിപ്പോർട്ട് അവതരണത്തിന് ശേഷം ചർച്ചയ്ക്കുള്ള

സമയമായിരുന്നു.

* ആരിഫ :- 100 ദിവസത്തെ തൊഴിൽചെയ്തു എന്നാൽ 1000/- രൂപബോണസ്

കിട്ടിയില്ല.

* കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. ടാർപ്പോളിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, നശിച്ചു

പോയി.അതിനുള്ള ചെലവ് വഹിച്ചത് തൊഴിലാളികൾആയിരുന്നു.

* 9 മണി മുതൽ 4 മണി വരെ തൊഴിൽസമയംആക്കുക.

* ശമ്പളം കൂട്ടുക.

തൊഴിലാളികളുടെ പരാതികൾക്കും അഭിപ്രായത്തിനും എ.ഇയും ഓവർസിയറും

മറുപടി നൽകി.ശമ്പളം വൈകുന്നത് ഫണ്ട്വരാൻ താമസിക്കുന്നത്

കൊണ്ടാണ്.ബോണസ് ലഭിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം 100 ദിവസം ജോലി

ചെയ്തിട്ടുണ്ടോഎന്ന് നോക്കിയിട്ട് അറിയിക്കാംഎന്ന് പറയുകയുണ്ടായി.

ശേഷംഓവർസീയർകൃതജ്ഞതപറഞ്ഞു. തുടർന്ന് റിപ്പോർട്ട്എല്ലാവരും

ചേർന്ന് കയ്യടിച്ചു പാസാക്കി. ദേശീയ ഗാനംആലപിച്ചുകൊണ്ട് യോഗം

പിരിഞ്ഞു.


