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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 അഴൂർ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഗണപതിയാം കോവിൽ, മൂന്നാം വാർഡിലെ 2018- 19 ഒക്ടോബർ

1മുതൽ മാർച്ച് 31വരെയുള്ള കാലയളവിലെസോഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് .



അഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽആകെ 6,171 തൊഴിൽ കാർഡ് കുടുംബങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 3094

ആക്ടീവ് തൊഴിൽകാർഡ് കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ട് .മൂന്നാം വാർഡ്ആയ ഗണപതിയാം

കോവിൽവാർഡിൽ 198 തൊഴിൽ കാർഡ് കുടുംബങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 106ആക്ടീവ

തൊഴിൽകാർഡ് കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ട്.

പരിശോധിച്ച ഫയലുകൾ

DP/268262 മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ വർക്ക് 3 (ചന്ദ്രിക)

DP/268263 മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ (ശ്രീകല)

DP/268261 മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ (ഷീല)

DP/268260 മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ (സുധർമ്മ)

DP/271360 അഴൂർഹൈ സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിലെ ഭൂ വികസനപ്രവർത്തനo

DP/277972വ്യക്തിഗത ഭൂമിയിലെ മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ

DP/268264 മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾവർക്ക് 4(ലൈലാ ബീവി)

ഫയൽപരിശോധന

⬛കവർപേജ് മുകളിൽപറഞ്ഞഫയലുകളിൽ ഒന്നും തന്നെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

⬛ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ് ഇല്ലായിരുന്നു.

⬛ആക്ഷൻപ്ലാൻ കോപ്പി DP/277972എന്ന ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.ബാക്കി

എല്ലാ ഫയലുകളിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു

⬛ഡീറ്റെയിൽഡ്എസ്റ്റിമേറ്റ് കോപ്പിസെക്യൂറിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു .

⬛സാങ്കേതികഅനുമതി സെക്യൂറിൽ നിന്നും പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും

ലഭ്യമായതിൻറെ കോപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു സെക്യൂറിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ



കോപ്പിയിൽബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഒപ്പ് ഇല്ലായിരുന്നു.

⬛ഭരണാനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നു ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഒപ്പ്

ഇല്ലായിരുന്നു.

⬛ഡിമാൻഡ്ഫോം DP/277972 , Dp/268263ഫയലുകളിൽഇല്ലായിരുന്നു ബാക്കി

ഫയലുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു .

⬛പ്രവർത്തി അനുവദിച്ചഫോറം ഇല്ലായിരുന്നു .

⬛വേജ് ലിസ്റ്റ് ,fto ഇല്ലായിരുന്നു

⬛എംബുക്ക് എല്ലാ ഫയലുകളിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

⬛DP/277972ഫയലിൽസൈറ്റ് ഡയറി ഇല്ലായിരുന്നു ബാക്കി എല്ലാ ഫയലുകളും

സൈറ്റ് ഡയറി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു

⬛DP/268263ഫയലിൽ മസ്റ്റ്റോളുകൾ 16930,16931,12526,12527,16932ൽ ട്രാവേലിങ്

എക്സ്പെൻസിന്റെ കോളത്തിൽ ടോട്ടൽഅമൗണ്ട്രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

⬛Dp/268261ഫയലിലെ മസ്റ്റ്റോൾ 4557ൽ 16-9-2018 തീയതിയിലെ ഒപ്പുകൾ ചുവന്ന

മക്ഷി ഉപയോഗിച്ച് വെട്ടിയിരിക്കുന്നു.

ഫീൽഡ് പരിശോധന

മുകളിൽപറഞ്ഞിരിക്കുന്നഫയലിലെഫീൽഡ് പരിശോധനയിൽ നിന്നും ,

സിഐ ബി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽഅപൂർണമായിരുന്നു.ബോർഡ്

സ്ഥാപിച്ചതിൻറെബില്ല് പഞ്ചായത്തിൽഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും

അതിൻറെ തുക ഇതുവരെയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല .കുടിവെള്ളം തണൽപ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ

കിറ്റ് എന്നിവയുടെബില്ല് പഞ്ചായത്തിൽസമർപ്പിച്ചിട്ടും ഇതുവരെയും ക്യാഷ്

ലഭിച്ചിട്ടില്ല .ഏഴ്ഫയലുകളിൽആയി 41സൈറ്റുകൾസന്ദർശിച്ചു.വലിയ താര

,ചെറിയ താര, മഴക്കുഴി ,കയ്യാല ,വാഴ കുഴി ,തെങ്ങിൻ തടം,പുരയിടം വൃത്തിയാക്കൽ,

എന്നിവ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നഅളവിലും എണ്ണത്തിലും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ചില

പുരയിടങ്ങൾ കാടുകയറിയ നിലയിൽആയിരുന്നു



ഡോർ ടു ഡോർവെരിഫിക്കേഷൻ

കുറച്ച് തൊഴിലാളികൾക്ക് 100പണി ലഭിച്ചിട്ടില്ല .എല്ലാ തൊഴിലാളികളെയും ഒരേ

പോലെപരിഗണിക്കണമെന്ന്അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.ശ്രീമതിഎന്ന തൊഴിലാളി 100

പണിചെയ്തിട്ടും 99 ദിവസമാണ് അടിച്ചു വന്നത് ,മാറ്റും പറഞ്ഞത് 100 ദിവസം പണി

ചെയ്തു എന്നാണ.് മാറ്റിന് എക്സാം നടത്തുന്നതിൽ തൊഴിലാളികൾ അതൃപ്തി

രേഖപ്പെടുത്തി .കൂലിസമയത്തിന് ലഭിക്കണം ,പഞ്ചായത്തിൽഏൽപ്പിച്ച

ബില്ലുകളുടെ പൈസഇതുവരെയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല അതും ലഭിക്കണമെന്ന്

തൊഴിലാളികൾപറഞ്ഞു .കൂലി 500 രൂപആയി വർധിപ്പിക്കണമെന്നും സമയം 4 30

വരെആക്കണമെന്നും പറയുന്നു .2015ൽശ്രീകലയ്ക്ക്അപകടം പറ്റി ,ഹോസ്പിറ്റൽ

ബില്ല് കൊടുത്തു പക്ഷേ ഇതുവരെയും ക്യാഷ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ

ഇന്ന് 16- 11 -2019 തീയതി കൃത്യം 10 മണിക്ക് അഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മൂന്നാം

വാർഡ്ആയഅഴൂർ ഗണപതിയാം കോവിലിലെസോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭഅഴൂർ

ഹൈസ്കൂൾഓഡിറ്റോറിയത്തിൽവെച്ച് നടന്നു. തൊഴിലാളികളിൽ ഒരാളായ കുമാരി

അധ്യക്ഷസ്ഥാനം കൈവരിച്ചു .ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയോടെആരംഭിച്ച

ഗ്രാമസഭയിൽ vrpഅഖിൽ , vrp മാരയ ലീന, ഉൽപ്രേക്ഷ, ദിവ്യ, മോനിഷ

എന്നിവരെയും രാമകൃഷ്ണൻസാറിനെയും സ്വാഗതം ചെയ്തു .തുടർന്ന് പ്രതിജ്ഞ

മോനിഷചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. തുടർന്ന് vrp ദിവ്യ തൊഴിലാളികൾക്ക്

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചും 10അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചും

വിവരിച്ചുകൊടുത്തു.അടുത്തതായി vrp ലീന .കെബാബുഫയൽപരിശോധനയും

ഫീൽഡ് പരിശോധനയുടെഅടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

അവതരിപ്പിച്ചു .ഏഴ്ഫയലുകൾപരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ടാണ് തയ്യാറാക്കിയത് .

DP/268262 മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ വർക്ക് 3 (ചന്ദ്രിക)



DP/268263 മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ (ശ്രീകല)

DP/268261 മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ (ഷീല)

DP/268260 മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ (സുധർമ്മ)

DP/271360 അഴൂർഹൈ സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിലെ ഭൂ വികസനപ്രവർത്തനo

DP/277972വ്യക്തിഗത ഭൂമിയിലെ മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ

DP/268264 മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾവർക്ക് 4(ലൈലാ ബീവി).

റിപ്പോർട്ട് അവതരണത്തിന് ശേഷം ചർച്ചയ്ക്ക് ഉള്ള സമയമായിരുന്നു.

⬛സുധർമ :സമയം 9 മുതൽ 4 30വരെആകണം ,വേതനം കൂട്ടണം.

⬛സിന്ധു: കുട്ടികളെസ്കൂളിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നതിനായിഅരമണിക്കൂർ മുൻപ്

പോകുന്നതിനായിഅനുവാദം നൽകണം.

⬛സരസ്സപ്പൻ :സുഖമില്ലാത്തഅച്ഛനെ നോക്കാൻആയിട്ട് രാവിലെ 10

മണിക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്കും പോകേണ്ടത് ആയിട്ടുണ്ട്.അതിനുള്ള സമയം

നൽകണം.

⬛ഷീജ: മാറ്റിൻറെഎക്സാമിൽഅതൃപ്തിയുണ്ട്.പുനർപരീക്ഷ വേണമെന്ന്

അഭിപ്രായപ്പെട്ടു .

⬛ശ്രീമതി: 100 ദിവസത്തെ പണി ചെയ്തു 99 ദിവസത്തെ വേതനം മാത്രമേ ലഭിച്ചുള്ളൂ.

⬛മറിയാമ്മ : നൂറുദിവസം പണിപൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് ആയിരം രൂപബോണസ്

ലഭിക്കുന്നു അതുപോലെഅമ്പത് പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് ബോണസ്

നൽകണം.

⬛വസന്ത: കക്കൂസിന് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ട് രണ്ടുവർഷമായി ഇതുവരെ

അനുവദിച്ചില്ല.

വാർഡ് മെമ്പറുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ



⬛ 100പണിഎല്ലാവർക്കും ലഭിക്കണം

⬛ റെയിൽവേയുടെ പണിക്ക് കൈയുറകൾ,കാലുറകൾലഭിക്കണം.

⬛ജോലിഭാരം കൂടുതലാണ് .

⬛മാറ്റിന്റെഎക്സാം ഒന്നുകൂടി നടത്തണം .

⚫തുടർന്ന് Ae മറുപടി പറഞ്ഞു.

⬛വരുംവർഷങ്ങളിൽവേതനം വർദ്ധിക്കാൻസാധ്യതയുണ്ട് .

⬛എൻആർഇജിസെക്ഷനിൽസമയം മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. ഉത്തരവ് ഉണ്ടായാൽ

നടപ്പാക്കും.

⬛ശ്രീമതിഎന്ന തൊഴിലാളിയുടെ 100 ദിവസത്തെ പണിയുടെ കാര്യം മസ്റ്റ് റോൾ

പരിശോധിച്ചിട്ട് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു .

⬛കക്കൂസിന്റെ ലിസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് സീനിയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് അത്

നൽകുന്നതായിരിക്കും.

⬛ മാറ്റിന്റെഎക്സാം നടത്തുന്നത് ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ള ജോലിആയതിനാൽആണ്.

കണക്കും കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിഅറിയാവുന്നആളാകണം

⬛ scയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പുരയിടം

അവസാനഘട്ടത്തിൽചെയ്യാം എന്നു പറഞ്ഞു.

⬛ശമ്പളം കൂടുന്നത് അനുസരിച്ച് ജോലിഭാരവും കൂടുതലായിരിക്കും

⬛മെറ്റീരിയൽവർക്ക് കൂടി ചെയ്യാൻശ്രമിക്കുക

തുടർന്ന് റിപ്പോർട്ട് കയ്യടിച്ച് പാസാക്കി vrp ഉൽപ്രേക്ഷ കൃതജ്ഞത

രേഖപ്പെടുത്തി. ദേശീയ ഗാനത്തോടുകൂടി ഗ്രാമസഭ പിരിച്ചു വിട്ടു.

ന്യൂനതകൾ

⬛cibയ്ക്ക്ചിലവായ തുക ലഭിക്കുന്നില്ല.



⬛കൃത്യസമയത്തിനുള്ളിൽ കൂലി ലഭിക്കണം.

⬛ നൂറു ദിവസത്തെ പണി ലഭിക്കുന്നില്ല

⬛ജോലിസമയത്ത് ഉണ്ടായ ചികിത്സാ ചെലവ് കൃത്യമായി ലഭിക്കണം


