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സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ

7 ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണത്തിന് വേണ്ടി കേന്ദ്രസർക്കാർആവിഷ്കരിച്ച 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

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽഅഴൂർ LPS,ആറാം 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

*1 DP/26391 മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ വർക്ക് (ശ്രീലക്ഷ്മി )

*2 DP/268388 മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ (അനുഗ്രഹ )

*3 DP/269181 മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ (ഹരിതശ്രീ )

*4 IF/369174 ലൈഫ് ഭവന നിർമാണം (beneficiary :-വസന്ത )

*5 IF/368555 ലൈഫ് ഭവന നിർമാണം (beneficiary :-ഷീജ )

ഫയൽപരിശോധന

⬛കവർപേജ് മുകളിൽപറഞ്ഞഫയലുകളിൽ ഒന്നും തന്നെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

⬛ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ് ഇല്ലായിരുന്നു.

⬛ drawing & desighnഇല്ലായിരുന്നു

⬛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 ഉണ്ടായിരുന്നു

⬛വേജ് ലിസ്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു, FTO ഉണ്ടായിരുന്നു

⬛എംബുക്ക് എല്ലാ ഫയലുകളിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

⬛സൈറ്റ് ഡയറി ഇല്ലായിരുന്നു

⬛വർക്ക്കംപ്ലീഷൻസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നനു

⬛ muster റോൾ മൂവേമെന്റ് സ്ലിപ് ഉണ്ടായിരുന്നു

⬛ muster റോൾ no 20155, 13317, 13315, 13316, 7821, 7822, 7820, 9796 തുടങ്ങിയവ

മാത്രമാണ് പൂർത്തീകരിച്ചത്

⬛muster റോൾ no 4757, 7811, 8029, 8233എന്നീ muster റോളുകളിൽ ട്രാവെല്ലിങ്

അള്ളുവാൻസ്ഇന്റ കോളത്തിൽആണ്ഷാർപ്പണിങ് ചാർജ്

രേഖപെടുത്തിയെരിക്കുന്നത് (DP/268391)

⬛muster റോൾ no 19610ഇൽഅമൗന്റിന്റിന്റ കോളത്തിൽലീലഎന്നാ

തൊഴിലാളിയുടെ വേതനം 271ൽ നിന്നും വെട്ടിത്തിരുത്തി 199എന്നി

രേഖപെടുത്തിയിരിക്കുന്നു

⬛ DP/268388ഫയൽ ill muster റോൾ മൂവേമെന്റ് സ്ലിപ്പ് പ്രസിഡന്റ്ഒപ്പ്

രേഖപെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

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 .തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിൽ കാർഡ് പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും

മിക്ക തൊഴിലാളികളുടയും ബുക്കിൽ ഉടമയുടെ ഒപ്പ്, muster റോൾ നമ്പർ,

അറ്റന്റൻസ്,ചുമത്തപ്പെട്ട അധികാരിയുടെ ഒപ്പ് എന്നിവ ഇല്ലായിരുന്നു.

കുടിവെള്ളം, തണൽ,ഫസ്റ്റ്ഐഡിബോക്സ്എന്നിവ ഇല്ലായിരുന്നു.

അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിവില്ലായിരുന്നു.

ഫീൽഡ് പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും correctആയവിവരങ്ങൾശേഖരിക്കാൻ

സാധിച്ചില്ല.പല കൃഷിയിടങ്ങളും കാടുകയറിയ നിലയിൽആയിരുന്നു. Manthara,

കുഴികൾ, തെങ്ങിൻ തടങ്ങൾവ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

ഡോർ ടു ഡോർവെരിഫിക്കേഷൻ

തൊഴിലാളികളുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നും കുടുതലും കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് കൂലി കൂട്ടണം

(500രൂപ )

സമയംമാറ്റണം( 9 - 4:30 )ആകണം, ജോലിസ്ഥലത്തും സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കണം,

പാട്ടകൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ ജലസേചനസൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം, CIB

സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ചെലവ് കൈയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു എടുത്തു അത് ഇതുവരെയും

ലഭിച്ചിട്ടില്ല.എല്ലാം തൊഴിലാളികൾക്കും 100പണി ലഭിക്കുന്നില്ല

സമയത്തിനുളിൽ കൂലിയും ലഭിക്കുന്നില്ല.kudivellaam, ടാർപോളിൻ കൈയുറ, കാലുറ,

ഫസ്റ്റ്ഐഡിബോക്സ്എന്നിവസൈറ്റുകളിൽവേണം. .

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ

ഇന്ന് 11- 10 -2019 തീയതി കൃത്യം 10 മണിക്ക് അഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെആറാം

വാർഡ്ആയഅഴൂർ LPSലെസോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭഅഴൂർ MFACസാംസ്കാരിക

സമതി വേദിയിൽവെച്ച് നടന്നു. തൊഴിലാളികളിൽ ഒരാളായ ശ്രീ മതിബേബി

അധ്യക്ഷസ്ഥാനം കൈവരിച്ചു .ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയോടെആരംഭിച്ച

ഗ്രാമസഭയിൽ vrpഅഖിൽ , vrpസോണിയ, vrpഷിജു, ഉപമ, ഉൽപ്രേക്ഷ, സുരഭി ,

അരുണിമഎന്നിവരെയും രാമകൃഷ്ണൻസാറിനെയും സ്വാഗതം ചെയ്തു .തുടർന്ന്



പ്രതിജ്ഞ ഉൽപ്രേക്ഷ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. തുടർന്ന് vrp തൊഴിലാളികൾക്ക്

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചും 10അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചും

വിവരിച്ചുകൊടുത്തു.അടുത്തതായി vrp ലീന .കെബാബുഫയൽപരിശോധനയും

ഫീൽഡ് പരിശോധനയുടെഅടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

അവതരിപ്പിച്ചു .ഏഴ്ഫയലുകൾപരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ടാണ് തയ്യാറാക്കിയത് .

*1 DP/26391 മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ വർക്ക് (ശ്രീലക്ഷ്മി )

*2 DP/268388 മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ (അനുഗ്രഹ )

*3 DP/269181 മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ (ഹരിതശ്രീ )

*4 IF/369174 ലൈഫ് ഭവന നിർമാണം (beneficiary :-വസന്ത )

*5 IF/368555 ലൈഫ് ഭവന നിർമാണം (beneficiary :-ഷീജ )

റിപ്പോർട്ട് അവതരണത്തിന് ശേഷം ചർച്ചയ്ക്ക് ഉള്ള സമയമായിരുന്നു.

⬛അരുന്ധതി : തൊഴിൽ 100 ദിവസത്തിൽ നിന്നും കുട്ടിനൽകാണാം,സമയം 9 - 4വരെ

ആകണം⬛ രീജ : രീജയുടെഅമ്മ മാനസികമായിഅസുഖം ഒള്ള വ്യതിയായതിനാൽ

മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം മരുന്നു വാങ്ങാനായി രാവിലെസമയം ഇളവ് തരണം

⬛സിന്ധു :ജൂലൈ 7നു തൊഴിൽബുക്കിൽ ഒപ്പും സീൽ ഉം രേഖപെടുത്തുന്നതിനു

പഞ്ചായത്തിൽഎത്തുകയും സെക്രട്ടറി 12നു വരാൻപറയുകയും ചെയ്തു.എന്നാൽ

അവർക്കുആ ദിവസത്തെഅസൗകര്യം പറയുകയും അഹ് ദിവസം മണിക്കൂറകൾഓളം

അവരുടെ ഒപ്പിനുവേണ്ടി കാത്തിരുന്ന ശേഷംആണ് ഒപ്പ് നൽകിയത്

⬛ലളിത :300 രൂപആയി കൂട്ടണംസമയം 4 മണിആകണം.

⬛ചന്ദ്രൻ :ഗുളിക വാങ്ങുന്നതിനു മാസത്തിൽ 1 ദിവസംസമയം ഇളവ് തരണ.

⬛ശ്യാമള :അനുഗ്രഹ JLG ഗ്രൂപ്പിന് പാട്ടക്കൃഷി ചെയ്തതിന്റെസബ്സിഡി തുക

ലഭിച്ചില്ല കൈയിൽ നിന്നും 2000 രൂപചെലവായി.

⬛ആതിര :പുതിയഓരോ ജോലിക്കും വേറെ വേറെ മുദ്ര പത്രം വാങ്ങുന്നതിനു ചിലവ്



ബുദ്ധിമുട്ടു ആവുന്നു

⬛ഷൈലജ:പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും അനുകുല്യങ്ങൾലഭിക്കുന്നില്ല.

കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള സൗകര്യം പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല. ഒരു

സെന്റിൽ 3പേർക്ക് മാത്രം ജോലിചെയ്യാൻ കഴിയില്ല

⬛ഷിബാബിവി :ജലസേചനസൗകര്യമില്ല.

തുടർന്ന് റിപ്പോർട്ട് കയ്യടിച്ച് പാസാക്കി vrp സോണിയ കൃതജ്ഞത

രേഖപ്പെടുത്തി. ദേശീയ ഗാനത്തോടുകൂടി ഗ്രാമസഭ പിരിച്ചു വിട്ടു.

ന്യൂനതകൾ

⬛cibയ്ക്ക്ചിലവായ തുക ലഭിക്കുന്നില്ല.

⬛കൃത്യസമയത്തിനുള്ളിൽ കൂലി ലഭിക്കണം.

⬛ നൂറു ദിവസത്തെ പണി ലഭിക്കുന്നില്ല


