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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 മുട്ടപലം,(വാർഡ് 8) വാർഡിലെ 2018- 19 ഒക്ടോബർ 1മുതൽ

മാർച്ച് 31വരെയുള്ള കാലയളവിലെസോഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് .

അഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽആകെ 6,171 തൊഴിൽ കാർഡ് കുടുംബങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 3094

ആക്ടീവ് തൊഴിൽകാർഡ് കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ട് .എട്ടാം വാർഡ്ആയ മുട്ടപലം വാർഡിൽ

235 തൊഴിൽ കാർഡ് കുടുംബങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 64ആക്റ്റീവ് തൊഴിൽകാർഡ്

കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ട്.

പരിശോധിച്ചഫയലുകൾ

⬛WH/303205 നെടുവേലി തോടിന്റെ നവീകരണം.

⬛ DP/277977 മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ

⬛ DP/270931 മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ (

രാജേശ്വരി)

ഫയൽപരിശോധന

amcപ്രകാരമുള്ള കവർപേജ് മുകളിൽഫയലുകളിൽ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ് ഇല്ലായിരുന്നു.

ആക്ഷൻപ്ലാൻ കോപ്പി DP/277977എന്നഫയലിൽഇല്ലായിരുന്നു.ബാക്കി എല്ലാ

ഫയലിലും ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഡീറ്റെയിൽഡ്എസ്റ്റിമേറ്റ് സെക്യുറിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതായിരുന്നു.



സാങ്കേതികഅനുമതിസെക്യുറിൽ നിന്നും പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഭരണാനുമതിസെക്യുറിൽ നിന്നും പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഡിമാൻഡ്ഫോം വെള്ള പേപ്പറിൽഎഴുതിയത് എല്ലാ ഫയലിലും കാണാൻ

സാധിച്ചു.

പ്രവൃത്തി അനുവദിച്ചത് സംബന്ധിച്ചഫോം DP/277977,WH/303205എന്നീ

ഫയലുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

വേജ് ലിസ്റ്റ്, ftoഎന്നിവ മൂന്നു ഫയലുകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

മെഷർമെൻറ് ബുക്ക് എല്ലാ ഫയലിലും ഉണ്ടായിരുന്നു.

DP/277977, DP/270931എന്നി ഫയലുകളിൽസൈറ്റ് ഡയറി ഇല്ലായിരുന്നു.WH/303205

എന്നഫയലിലെസൈറ്റ് ഡയറിഅപൂർണ്ണമായിരുന്നു.

DP/277977 ( മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണപ്രവൃത്തികൾ)എന്നഫയലിലെ 23773,23777,23776

എന്നീ മസ്റ്റ്റോളുകളിൽ 4-3-2019 ദിവസത്തെ കോളത്തിൽ തൊഴിലാളികൾ ഒപ്പ്

രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.പക്ഷേഅതിൽചുവന്ന മക്ഷി ഉപയോഗിച്ച് absent

രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

DP/270931 (മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണപ്രവൃത്തികൾ)എന്നഫയലിലെ മസ്റ്റ്റോൾ നമ്പർ

12634,12635,12636,12903എന്നീ മസ്റ്റ്റോളുകളിൽ മാറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ഫയലുകളിൽഎല്ലാം മസ്റ്റ്റോൾ മൂവ്മെന്റ് സ്ലിപ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

3സ്റ്റേജ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

ഫീൽഡ് പരിശോധന

മൂന്ന് ഫയലുകളിൽആയി 11പുരയിടങ്ങളും, നെടുവേലി തോടുമാണ്

പരിശോധിച്ചത.്405 mആണ് തോട് പണി ചെയ്തത്.വൃത്തിയാക്കൽ,ചെളി കോരി

മാറ്റൽ,വശങ്ങൾഅരിഞ്ഞ് വീതി കൂട്ടുക,എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങൾചെയ്തതായി



അവർപറഞ്ഞു.പക്ഷേ ഇപ്പോൾആസ്ഥലങ്ങൾ കാട് കയറിയ നിലയിൽആണ്

കാണാൻ കഴിഞ്ഞത.്ഫയലുകളിൽ ത്രീ സ്റ്റേജ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ

പ്രവർത്തിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.മണ്ണ് ജല

സംരക്ഷണപ്രവർത്തികളിൽ മഴക്കുഴികൾ,താര, തെങ്ങിൻ തടം,ബെഡ്, കയാലഎന്നീ

പ്രവർത്തികൾചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

ഡോർ ടു ഡോർവെരിഫിക്കേഷൻ

cibയ്ക്ക് ചെലവ്ആയ തുകയുടെബില്ല് നൽകിയിട്ടും അതിന്റെ തുക ഇതുവരെ തിരികെ

കിട്ടിയില്ല.

100പണിഎല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും ലഭിച്ചില്ല.ഈവർഷം 100പണി കിട്ടുമോ

എന്ന കാര്യത്തിൽഅവർആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.

കൈയുറ,കാലുറ എന്നിവ തോട് പണിക്ക് ലഭിച്ചില്ല.

തോട് പണിയുടെ കൂലി മുഴുവനായിട്ടും കിട്ടിയിട്ടില്ല.

മാറ്റിന്റെഎക്സാമിന്റെ കാര്യത്തിൽഅതൃപ്തി രേഖപെടുത്തി.

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ

അഴൂർപഞ്ചായത്ത്മുട്ടപ്പലം വാർഡ്

സഥലം :കീഴേക്കുന്നിൽ

സമയം :3.00pm

തീയതി :28/11/2019



അജണ്ട

♦️അധ്യക്ഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ

♦️ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന

♦️ഭരണഘടനപ്രതിജ്ഞ

♦️സ്വാഗതം

♦️റിപ്പോർട്ട്അവതരണം

♦️ചർച്ച

♦️തീരുമാനം

♦️ദേശീയ ഗാനം

പോത്തൻകോഡ്ബ്ലോക്കിൽഅഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുട്ടപ്പലം വാർഡിന്റെ

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ 28/11/2019 ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3മണിക്ക് കീഴേക്കുന്നിൽ

നടക്കുകയുണ്ടായി. ഗ്രാമസഭയിൽവാർഡ് മെമ്പർ, AE, OVERSEAR, VRP മാർ, 56ഓളം

തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ തുടങ്ങിയവർപങ്കെടുത്തു.

ആദ്യമായിഅധ്യക്ഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൽആയിരുന്നു.അതിനാൽ

തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും ശ്രീമതി ഇന്ദിര യെഅധ്യക്ഷയായി ക്ഷണിച്ചു.ഈശ്വര

പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി യോഗംആരംഭിച്ചു.VRP Ulpreksha ഭരണഘടനപ്രതിജ്ഞ

ചൊല്ലി കൊടുത്തു.വാർഡ് മെമ്പർ ജിതസ്വാഗതംആശംസിച്ചു.VRPഅഖിൽ

തൊഴിലുറപ്പിനെ കുറിച്ചും സോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചും

സംസാരിച്ചു. vrpലീന തൊഴിലാളികളുടെഅവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുകയും

വിശദീകരണം നടത്തുകയും ചെയ്തു,ശേഷം വിആർപിഅഖിൽ റിപ്പോർട്ട്

അവതരിപ്പിച്ചു. 2018ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ 2019മാർച്ച് 31വരെയുള്ള കാലയളവിൽ

തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി യുടെഫയൽ,ഫീൽഡ്,ഡോർ ടു ഡോർവെരിഫിക്കേഷൻ



എന്നിവയിൽ നിന്നും തയ്യാറാക്കിയ കരട് റിപ്പോർട്ട് ആണ് അവതരിപ്പിച്ചത്.

റിപ്പോർട്ട് അവതരണത്തിന് ശേഷം ചർച്ചയ്ക്കുള്ള സമയംആയിരുന്നു

ചർച്ചയിൽ തൊഴിലാളികൾഅവരുടെ പരാതികൾസംശയങ്ങൾപറഞ്ഞു.

1)സെൽവി :തൊഴിൽസമയം പുനഃക്രമീകരിക്കണമെന്ന് തൊഴിലാളികൾപറഞ്ഞു.

നിലവിൽ ഉള്ള സമയം മാറ്റി നാലുമണിവരെആക്കണംഎന്ന് അവർപറഞ്ഞു.

ഗീത :മറ്റ് കൂലിപ്പണിക്കാരുടെ പോലെ കഠിനമായ ജോലിയാണ് തൊഴിലുറപ്പ്

തൊഴിലാളികൾചെയ്യുന്നതെന്നും ആയതിനാൽ കൂലി 300എങ്കിലും നൽകണമെന്നും

അവർപറഞ്ഞു.

ബിന്ദു :മാറ്റ് മാരെ പരീക്ഷയിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിൽഅതൃപ്തി അറിയിച്ചു.

മാറ്റ് മാർക്ക് സഞ്ചരിക്കുവാൻസ്കൂട്ടർ വാട്സ്ആപ്പ് അക്കൗണ്ടും എന്നിവ

compulsoryആണെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾപറഞ്ഞു എന്ന് അറിയിച്ചു.

ബിന്ദു :കൂലി കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും cibബോർഡിനെയും ടാർപ്പയുടേയും

പൈസലഭിക്കുന്നില്ല എന്നും അവർപരാതിപ്പെട്ടു

രാജേശ്വരി :ജോലിക്കാർ ഒപ്പിട്ടിരിന്ന ഒരു ദിവസത്തെ ഒപ്പുകൾ oversear

വെട്ടിയതിനെ ചൊല്ലി തർക്കം നടന്നു.ഓവർസിയർപക്ഷാഭേദതോടെ പെരുമാറുന്നു

ഒരു തൊഴിലാളിആരോപിച്ചു. ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് അതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ

തുടർന്നുള്ള ജോലികളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതായി പരാതി പറഞ്ഞു.

അഭിപ്രായങ്ങളും പരാതികളും പറഞ്ഞതിനുശേഷം ഓവർസിയർ രാജേഷ് മറുപടി

പറഞ്ഞു.



✅ കഴിഞ്ഞസാമ്പത്തിക വർഷംകഴിഞ്ഞസാമ്പത്തിക വർഷംAMCപ്രകാരമുള്ള

documentസ് ഇല്ലാതിരുന്നത് സ്റ്റാഫുകളുടെഅഭാവം മൂലമാണ.്

✅ ജോലിസമയം നിലവിൽ 9 മണി മുതൽ 5 മണി വരെആണ.്

✅ ജോലിസമയവും കൂലിയും നിർണയിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ആണ്. ഇതിൽ

ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻസാധിക്കില്ല.

✅ മാറ്റുമാരെ പരീക്ഷയിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കണംഎന്നത് പഞ്ചായത്ത്

ഭരണസമിതിയുടെ തീരുമാനംആണ.്

✅ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാക്കാൻആണ് മാറ്റുമാർക്ക് വാട്സാപ്പ്

വേണമെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചത.്

✅ muster റോൾലെ ഒപ്പുകൾവെട്ടിയഅതിന് തുടർന്ന് ഉണ്ടായ പരാതിയിൽ മറുപടി

പറയുന്നു.ശിവരാത്രി ദിവസംആരും തന്നെ ജോലി ചെയ്തില്ല എന്ന്

ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷമാണ് ഓവർസിയർ absent രേഖപ്പെടുത്തിയത.്

✅CIBബോർഡിന്റെ പൈസലഭ്യമാകാത്തത് സാങ്കേതികമായ കാരണങ്ങൾ മൂലമാണ.്

ഈപ്രശ്നങ്ങൾപരിഹരിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ നടപടികൾസ്വീകരിച്ചു

കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ചർച്ചഅവസാനിച്ചതിനുശേഷം റിപ്പോർട്ട് പാസാക്കി.AE നന്ദി അറിയിച്ചു.

തുടർന്ന് ദേശീയ ഗാനത്തോടുകൂടി ഗ്രാമസഭഅവസാനിപ്പിച്ചു.


