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അഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ

അവിദഗ്ദ്ധ കായിക ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിന് സന്നദ്ധതയുള്ള

പ്രായപൂർത്തിയായ അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രാമീണ കുടുംബത്തിന് ഒരു

സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 100 ദിവസത്തെ തൊഴിൽ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള

നിയമമാണ് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം-2005 National Rural Employment

Guarantee Act (NREGA). ഈ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പദ്ധതി

പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 2005സെപ്റ്റംബറിൽഇന്ത്യൻപാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ

ഈ നിയമം സെപ്റ്റംബർ 7 ന്നിലവിൽ വരികയും ജമ്മു - കാശ്മീർ ഒഴികെയുള്ള

ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ബാധകമാക്കുകയും ചെയ്തു.

തുടക്കത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ 200 ജില്ലകളിൽ മാത്രമായിരുന്നു

പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതെങ്കിലും 2008 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ

ജില്ലകളിലേക്കും ഈ പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിച്ചു. 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.്

10അവകാശങ്ങൾ

1. തൊഴിൽ കാർഡിനായി അപേക്ഷിക്കുവാനും 15 ദിവസത്തിനകം

ലഭിക്കുവാനുമുള്ള അവകാശം.

2. തൊഴിൽ ആവശ്യപെടുവാനും 15 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ലഭിക്കുവാനുമുള്ള

അവകാശം.

3. 15 ദിവസത്തിനകം തൊഴിൽ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം.

4..ഏറ്റെടുക്കേണ്ട പ്രവൃത്തികൾആസൂത്രണം ചെയ്യുവാനുള്ള അവകാശം.

5. താമസസ്ഥലത്തിന്റെ 5km ചുറ്റളവിനുള്ളിൽ തൊഴിൽ ലഭിക്കുവാനും

ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂലിയുടെ 10%അധികമായി ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം.

6. കുടിവെള്ളം, തണൽ, പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ കിറ്റ്, തൊഴിലാളികളോടൊപ്പം

അഞ്ചിലധികം കുട്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നോക്കാനായി ആയ

തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തിസ്ഥലസൗകര്യങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശം.

7.സർക്കാർപ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള കൂലി ലഭിക്കാനുമുള്ള അവകാശം.

8. തൊഴിൽചെയ്തു 15 ദിവസത്തിനകം കൂലി ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം.

9. 15 ദിവസത്തിനകം കൂലി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കിവാനുള്ള

അവകാശം.

10. പരാതികൾക്ക് സമയബന്ധിതമായി പരിഹാരം ലഭിക്കുവാനും മഹാത്മാഗാന്ധി



ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ചെലവ് വരുന്ന തുകയുടെ

തത്സമയസാമൂഹികപരിശോധനനടത്തുവാനുള്ള അവകാശം.

ഫയൽപരിശോധന റിപ്പോർട്ട്

പ്രവൃത്തിയുടെ :പാട്ടക്കൃഷി

വർക്ക്കോഡ് : DP/268293 (ഒരുമ JLG)

DP/268291 (പുലരി JLG)

DP/268295 (സിന്ദൂരം JLG)

DP/268296 (കളഭം JLG)

DP/268294 (കേരശ്രീ JLG)

DP/268292 (വിഘ്നേശ്വര JLG)

DP/268297(ഗ്രാമശ്രീ JLG)

DP/269182

DP/277350

പാട്ടക്കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 9 ഫയലുകളാണ് ഞങ്ങൾ

പരിശോധിച്ചത്. ഈ വാർഡിൽ 218 തൊഴിൽകാർഡ് കുടുംബങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ

116 ആക്റ്റീവ് തൊഴിൽ കാർഡ് കുടുംബങ്ങൾ ആണ് ഉള്ളത്.ഫയൽ

പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും

AMCപ്രകാരമുള്ള രേഖകളടങ്ങിയ കവർപേജ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.



ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡോക്യൂമെന്റസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

എല്ലാ ഫയലുകളിലും വേജ് ലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല

ഭരണാനുമതിസെക്യൂർ നിന്നുമുള്ള കോപ്പി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു

സാങ്കേതികഅനുമതിയുടെസെക്യൂർ നിന്നുമുള്ള കോപ്പി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു

ഡീറ്റെയിൽഡ്എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു

 DP/26 82 93, Dp/26 52 96, DP/ 26 82 91 എന്നീ ഫയലുകളിൽ ഡിമാൻഡ് ഫോം

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല

വർക്ക് കംപ്ലീഷൻസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

ജിയോ ടാഗ്ഡ് ഫോട്ടോ ഒരു ഫയലിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല

ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർആയിസബ്മിഷൻഫോം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു

വർക്ക്അലോക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു

DP/ 26 91 82, DP/ 27 23 50 എന്നീ ഫയലുകളിൽ മാത്രമാണ് സൈറ്റ് ഡയറി

ഉണ്ടായിരുന്നത്

DP/ 26 91 82, DP/ 27 23 50 എന്നീ ഫയലുകളിൽ മാത്രമാണ് 3 സ്റ്റേജ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്

ഉണ്ടായിരുന്നത്

മസ്റ്റർ റോളുകളിൽ തെറ്റുകൾ കാണാനിടയായി

DP/ 26 82 97 ഫയലിൽ മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ 16 957 ൽ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ടു

അറ്റൻഡൻസ് കോളത്തിൽവേതനംഎഴുതിയി തിരുത്തിയിരിക്കുന്നു

മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ 89 16 ൽ 004/88 സുമയ്യ ഹബീബിന്റെ ആറാമത്തെ ദിവസത്തെ

ഒപ്പ് വെട്ടിയിരിക്കുന്നു. ആകെ വേതനം തെറ്റായിട്ടാണ്

രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്

മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ 8917, 8918, 4965, 4966 4967 എന്നിവയിൽ ആകെ വേതനം ആകെ



ഷാർപെനിംഗ് ചാർജ് എന്നിവഎഴുതിയിട്ടില്ല

DP/ 277350 ഫയലിലെ മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ 27963 ൽ 004/188 സീമ ഒരു ദിവസത്തെ

അറ്റൻഡൻസ് വെട്ടിയിരിക്കുന്നു

മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ 27963, 27964, 27965,26963, 26964, 26965 എന്നിവയിൽ ആകെ

വേതനം ഷാർപെനിംഗ് ചാർജ് എന്നിവ കൂട്ടി എഴുതിയിട്ടില്ല

മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ 26964ൽ 004/227 രജനിയുടെ എട്ടാം ദിവസത്തെ ഒപ്പ്

വെട്ടിയിരിക്കുന്നു

മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ 21654ൽ 004/4ഗിരീഷ്കുമാർ ന്റെ ഒരു ദിവസത്തെ ഒപ്പ് വെ

ട്ടിയിരിക്കുന്നു

DP/268293 ഒരുമ ഫയലിൽ മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ 23078, 23074 എന്നിവയിൽ

ഷാർപെനിംഗ് ചാർജ് ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് കോളത്തിലും,ടോട്ടൽ ക്യാഷ്

ഷാർപെനിംഗ് ചാർജ് കോളത്തിലും എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ 2307 8 ആകെ വേതനം കൂടിയെഴുതിയിരിക്കുന്നത്

തെറ്റായിട്ടാണ്

DP/268294 ഫയലിൽ മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ 23640, 17267 തുടങ്ങിയതിൽ ആകെ

വേതനം കൂടി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തെറ്റായിട്ടാണ.്

മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ 12894 ടോട്ടൽ ക്യാഷ് പെയ്മെൻറ് കോളം എഴുതിയിട്ടില്ല.

DP/268294 ഫയലിൽ മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ 12896ൽ , 004/108 സീമ നാല് ദിവസത്തെ

ഉപ്പാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് എന്നാൽ ആകെ വതനം ആകെ അറ്റൻഡൻസ് എന്നിവ

രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് തെറ്റായിട്ടാണ.്

DP/ 268291 ഫയലിൽ മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ 26182, 26181, 24336, 24337 എന്നിവയിൽ

സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡേറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.



ഫീൽഡ് പരിശോധന

2018-19 കാലഘട്ടത്തിലെ പാട്ടക്കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 9 ഫയലുകളാണ്

ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും പാട്ടക്കൃഷി ചെയ്ത സൈറ്റുകൾ

സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി.പുരയിടങ്ങൾ ഭാഗീകമായി കാടുകയറിയ

നിലയിലായിരുന്നു.വാഴ, മരച്ചീനി, പച്ചക്കറികൾ കപ്പലണ്ടി എന്നിവ കൃഷി

ചെയ്തിരിക്കുന്നു.കൃഷി നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തതായി കണ്ടു. പച്ചക്കറി മരച്ചീനി

കൃഷിയിൽ നിന്നും നല്ല ആദായം ലഭിച്ചതായി അറിഞ്ഞു.cib ഇല്ല സൈറ്റുകളിലും

ഉണ്ടായിരുന്നു.

തൊഴിലാളികളെ കണ്ടതിൽ നിന്നും മനസിലാകാൻ കഴിഞ്ഞ

കാര്യങ്ങൾ

വിവിധ സൈറ്റുകളിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടുകയും അവർക്ക് പത്ത് അവകാശങ്ങളെ പറ്റി

പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയിതു.ശേഷം അവരുടെ തൊഴിൽ കാർഡ് പരിശോധന

നടത്തി.തൊഴിൽകാർഡുകൾ പൂരിപ്പിക്കേണ്ട വിധം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും

ചെയിതൂ.100 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ ലഭിക്കണം എന്നും ജോലി സമയം കുറയ്ക്കണം

എന്നും തൊഴിലാളികൾ ആവശ്യപെട്ടു.CIB യുടെ പൈസ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നും

ടാർപോളിൻ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് എന്നിവ സ്വന്തം പൈസക്ക് ആണ് വാങ്ങുന്നത്

എന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു



സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ റിപ്പോർട്ട്

പോത്തൻകോട് ബ്ലോക്ക്

അഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

അജണ്ട

അധ്യക്ഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ

ഈശ്വരപ്രാർത്ഥന

ഭരണഘടനാ പ്രതിജ്ഞ

സ്വാഗതം

റിപ്പോർട്ട്അവതരണം

ചർച്ച

തീരുമാനം

കൃതജ്ഞത

ദേശീയഗാനം

ഇന്ന് അഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മാവിന്റെ മൂട് വാർഡിലെ ഗ്രാമസഭ രാവിലെ 11.30നു

തലാപ്പ് ജംഗ്ഷനിൽ കൂടി. NREG സെക്ഷനിൽ നിന്നും AE സോണ വാർഡ് മെമ്പർ

തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ BRPശ്രീജ VRP മാർ തുടങ്ങിയവർപങ്കെടുത്തു.



ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി ഗ്രാമസഭ നടപടി ക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.

ആദ്യമായി അധ്യക്ഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ. തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും ശശി എന്ന

ആളെ അധ്യക്ഷൻ ആയി ക്ഷണിച്ചു. ശേഷം VRP മോനിഷ ഭരണഘടന പ്രതിജ്ഞ

ചെല്ലി. വാർഡ് മെമ്പർ സ്വാഗത പ്രസംഗം പറഞ്ഞു. തൊഴിലുറപ്പിന്റെ ആമുഖ

പ്രസംഗം VRP സോണിയ പറഞ്ഞു. തൊഴിലാളികളുടെ 10 അവകാശം VRP സുബിയ

പറയുകയും BRP ശ്രീജ മാഡം വിശദീകരണം നൽകുകയും ചെയ്തു. ശേഷം VRP സുരഭി

ഗ്രാമസഭ കരട് റിപ്പോർട്ട്അവതരിപ്പിച്ചു. റിപ്പോർട്ട്അവതരണത്തിനു ശേഷം

ചർച്ചക്കുള്ള സമയമായിരുന്നു. തൊഴിലാളികൾ ഓരോന്നായി അവരുടെ പരാതികൾ

പറഞ്ഞു.

ഉഷ : പുലരി JLG ൽ പണിചെയ്തിരുന്ന 004/74 ഗീതസുരേന്ദ്രൻ എന്ന തൊഴിലുറപ്പ്

തൊഴിലാളി മരണപ്പെട്ടു എന്നാൽ അവർ അതുവരെ ജോലി ചെയ്തതിന്റെ വേതനം

അവകാശികൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല.അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് കാൻസർ ആയി

എന്ന് അറിയുകയും NREG സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവകാശിയുടെ അക്കൗണ്ട്

നമ്പർ നൽകാൻ പറയുകയും ചെയ്തു.എന്നാൽ മകന്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ

കൊടുത്തിട്ടും ഇതുവരെ ക്യാഷ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

*ഒരാളുടെ മസ്റ്റർ റോളിൽവേറെആളു പണി ചെയ്യുന്നു

*തൊഴിലുറപ്പ് പണി ചെയ്യാൻവരാതെ മുസ്റ്റർ റോളിൽ ഒപ്പിട്ടു

*പണി കഴിയുമ്പോൾ സൈറ്റ് ഡയറി സെക്ഷനിൽ ഏൽപ്പിക്കറുണ്ട് (ഫയലിൽ

ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല )

ചർച്ചക്ക് ശേഷം AE പരാതികൾക്ക് മറുപടി നൽകി.റിപ്പോർട്ട് കയ്യടിച്ചു

പാസ്സാക്കി.AE സോണ കൃതജ്ഞത പറഞ്ഞു. ദേശീയഗാനം ആലപിച്ചു യോഗം



അവസാനിപ്പിച്ചു.


