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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 ജില്ലയിൽ പോത്തൻകോട് ബ്ലോക്കിൽ അഴൂർ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ചിലമ്പിൽ പതിമൂന്നാം വാർഡിലെ 2018- 2019 സാമ്പത്തിക

വർഷം ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ മാർച്ച് 31 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്

കരട് റിപ്പോർട്ട്. അഴൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ആകെ 6,171 തൊഴിൽ കാർഡ്

കുടുംബങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 3094 ആക്റ്റീവ് തൊഴിൽ കാർഡ് കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ട്.

പതിമൂന്നാം വാർഡ് ആയ ചിലമ്പിൽ 483 തൊഴിൽ കാർഡ് കുടുംബങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 196



ആക്ടീവ് തൊഴിൽ കാർഡ് കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ട.്

ഫയൽപരിശോധന റിപ്പോർട്ട്

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് : മണ്ണു-ജലസംരക്ഷണം

ഫയൽ

നമ്പർ

പ്രവർത്തിയു

ടെ കോഡ്

തീയതി തുക

ആരംഭിച്

ചത്

പൂർത്തി

യാക്കിയ

ത്

അനുവദി

ച്ചത്

ചെലവായ

ത്

454/2018-19 DP/277238 20-2-19 15-3-19 500000 161460

145-2018-19 DP/267587 9-8-18 30-10-18 469000 233002

457/2018-19 DP/277241 20-2-19 15-3-19 500000 225216

201/2018-19 DP/268056 14-9-2018 11-2-18 250000 242238

311/2018-19 DP/270939 13-9-2018 5-1-2019 249000 242328

314/2018-19 DP/270940 13-9-2018 6-1-2019 249000 240396

253/2018-19 DP/268426 13-9-18 6-1-19 250000 240672

320/2018-19 DP/271367 9-9-2018 30-11-18 248000 233496

139/2018-19 DP/267781 9-8-2018 24-10-2018 186000 182681

138/2018-19 DP/267785 09-08-19 20-11-19 186000 169563

മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പത്ത് ഫയലുകൾ ആണ് ഞങ്ങൾ

പരിശോധിച്ചത്.

⚫കവർപേജ്

AMCപ്രകാരമുള്ള കവർപേജ് ഇല്ലായിരുന്നു.



⚫ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു.

⚫ആക്ഷൻപ്ലാൻ കോപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു.

⚫ ഭരണാനുമതി, സാങ്കേതിക അനുമതി, എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു. സെക്യൂറിൽ

നിന്ന് ഉള്ളതിൽസെക്രട്ടറിയുടെ ഒപ്പും സീലും ഇല്ലായിരുന്നു.

⚫ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ജനകീയ

ഭാഷയിലല്ലായിരുന്നു.

⚫ഡ്രോയിങ്സ്ആൻഡ് ഡിസൈൻഇല്ലായിരുന്നു..

⚫തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഫോറം ഉണ്ടായിരുന്നു. വെള്ള

പേപ്പറിൽ എഴുതിയത്.dp /268056 എന്ന ഫയലിൽ ഡിമാൻഡ് ഫോറം

ഇല്ലായിരുന്നു.

⚫dp/277238,dp/277241,dp/270939,dp/270940,dp/268426,dp/271367,dp/268056 എന്നീ

ഫയലുകളിൽ തൊഴിൽഅനുവദിച്ച രേഖ ഇല്ലായിരുന്നു.

⚫ മസ്റ്റ് റോൾ

DP/268056 എന്നഫയലിൽ mustroll 7637(ശ്യാമള 013/204 ഒപ്പിട്ട് അബ്സെന്റ്

മാർക് ചെയ്തിരുന്നു.

mustroll no 7638 (വിചിത്ര 013/456) ഒപ്പിട്ടിട് അബ്സെന്റ് മാർക് ചെയ്തിരുന്നു.

mustroll no 7641ൽവെട്ടി തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ട്.

dp/267781 എന്ന ഫയലിൽ mustroll no 4426,6307,6308 എന്നിവയിൽ മാറ്റിന്റെ

ഒപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

dp/277241 ലെ മസ്റ്റ് റോളുകളിൽ ശാർപെനിങ് ചാർജ് ആയ 5 രൂപ ട്രാവെല്ലിങ്

എക്പെൻസിന്റെ കോളത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.



DP/268426ഫയലിൽ രണ്ടു മസ്റ്റ് റോളുകൾ ക്യാൻസൽചെയ്തിരിക്കുന്നു.

DP/267781 കൃഷി പുലരി

DP/267784 ഭദ്ര,

DP/267587 വിഷു പുലരി എന്നീ ഫയലുകളിൽ measurement ബുക്കിൽ cib യുടെ

തുക രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

⚫ഫയൽ ടാകിംഗ് ഫോം . ഉണ്ടായിരുന്നു .

⚫മൂല്യനിർണയസാക്ഷിപത്രം ഇല്ലായിരുന്നു.

⚫മസ്റ്റർ റോൾ മൂവേമെന്റ് സ്ലിപ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

⚫വേജ് ലിസ്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു.

⚫ FTOഇല്ലായിരുന്നു.

⚫ ത്രീ സ്റ്റേജ് ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു. .

⚫സൈറ്റ് ഡയറി ഉണ്ടായിരുന്നു.

dp/277238,dp/277241എന്നീഫയലുകളിൽസൈറ്റ് ഡയറി ഇല്ലായിരുന്നു.

ഫീൽഡ് പരിശോധന റിപ്പോർട്ട്

സന്ദർശിച്ച പുരയിടങ്ങളിൽ എല്ലാം cib സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ

അതിൽ പൂർണമായ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. സന്ദർശിച്ച

സ്ഥലങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ വാഴ ,മരിച്ചീനി, ചേമ്പ് എന്നിവ കൃഷി

ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിച്ചു .പാട്ടകൃഷി നടത്തിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ

ഇതിൽവേണ്ട പയർ ,ചീര, വഴുതന തുടങ്ങിയവ നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്തു

ആദായം എടുത്തതായി ബോധ്യപ്പെട്ടു. ഇത്തരം കൃഷികൾ ചെയ്ത അത്



കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാട് പിടിച്ച നിലയിൽ

ആയിരുന്നു.മഴക്കുഴി,തടം, താര, കയാല എന്നീ പ്രവർത്തികൾ പുരയിടങ്ങളിൽ

കാണാൻ സാധിച്ചു. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു.സൈറ്റുകളിൽ

ടാർപോളിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാലും അതിന്റെ ബിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടും

ക്യാഷ് ലഭിച്ചില്ലെന്നും അറിയിച്ചു.

ഡോർ റ്റു ഡോർവെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

എല്ലാ സൈറ്റുകളിലും cib സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ

അതിൻറെ ചിലവ് വഹിച്ചത് തൊഴിലാളികൾ തന്നെ ആയിരുന്നു.

അതിൻറെ തുക ഇതുവരെയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഫയലുകളിൽ ചെയ്ത

പ്രവൃത്തിയുടെ ഫോട്ടോ ഗ്രാഫ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ഇതിൻറെ ചിലവ് വഹിച്ചതും തൊഴിലാളികൾ തന്നെയാണ്.

ബില്ലുകൾ സമർപ്പിച്ചു എങ്കിലും അതിൻറെ തുക അ

ഇതുവരെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല. മണി , പ്രമകുമാരി എന്നീ

തൊഴിലാളികൾക്ക് 98 ദിവസത്തെ പണികൾ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ

സാധിച്ചുള്ളൂ അതിനുശേഷമുള്ള മസ്റ്റ് റോളുകളിൽ അവരുടെ

പേരുകൾക്ക് നേരെ * മാർക് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കൂലി

കിട്ടുന്നതിൽ കാലതാമസം നേരിടുന്നു എന്ന് തൊഴിലാളികൾ

പരാതി പറഞ്ഞു.100ദിവസത്തെ പണി ലഭിച്ചിട്ടില്ല

എന്നാണ്തൊഴിലാളികളുടെ പരാതി. കൂലി 300രൂപ ആക്കി

വർധിപ്പിക്കണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ



അധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുക്കൽ

ഭരണഘടനാ പ്രതിജ്ഞ

ഈശ്വരപ്രാർത്ഥന

റിപ്പോർട്ട് അവതരണം

ചർച്ച

തീരുമാനം

കൃതജ്ഞത

14-11-2019 തീയതി രാവിലെ കൃത്യം 11 മണിയോടുകൂടി അഴൂർ

പഞ്ചായത്തിലെ പതിമൂന്നാം വാർഡ് ആയ ചിലമ്പിൽ ഗ്രാമസഭ

ഓഡിറ്റ് നടന്നു. നൂറു പണി പൂർത്തിയായ മോളി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം

കൈവരിച്ചു. ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി യോഗം ആരംഭിച്ചു.

മെമ്പർ ഇന്ദിര അധ്യക്ഷനെയും, vrp അഖിൽ, vrp മോനിഷ ,vrp ലീന

,vrp ദിവ്യ ,AE രാമകൃഷ്ണൻ , തൊഴിലാളികൾ എന്നിവരെ സ്വാഗതം

ചെയ്തു.തുടർന്ന് പ്രതിജ്ഞ vrp ലീന ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. ദിവ്യ

ആമുഖ പ്രസംഗം നടത്തുകയും തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ

വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. റിപ്പോർട്ട് അവതരണത്തിനായി vrp

മോനിഷയെ സ്വാഗതം ചെയ്തു റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയും

ചെയ്തു.റിപ്പോർട്ടിന് ശേഷം തൊഴിലാളികളുടെ ചർച്ചയുടെയും



അഭിപ്രായങ്ങളുടെയും സമയമായിരുന്നു.

⚫ശോഭന :100പണിക്ക് മസ്റ്റ്റോൾഅടിച്ചു എന്നാൽ 99 ദിവസമേ

ജോലി ലഭിച്ചുള്ളൂ.

⚫ഇന്ദിര :എല്ലാവർക്കും 100 ദിവസത്തെ പണി ലഭിക്കണം.

⚫ കവിത: ജോലി ലഭിക്കുന്നതിൽകാലതാമസം നേരിടുന്നു.

⚫സുശീല :കിണർപണിയുടെ വേതനംലഭിച്ചിട്ടില്ല.

⚫സൈറ്റ് ഫോട്ടോയെടുക്കാൻകാലതാമസം നേരിടുന്നു.

⚫ശാരദ :കഴിഞ്ഞ 27 ദിവസത്തെ പണിയുടെ കൂലി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

⚫ റജില,സീത :ജോലിസമയം 9 മുതൽനാലുവരെആകണം.

⚫ മോളി : cibയുടെ ചിലവിനുള്ള തുക ലഭിച്ചിട്ടില്ല

⚫വത്സലരാജൻ: വീടിന് 90 ദിവസത്തെ പണിക്കുള്ളവേതനത്തിൽ

8000 രൂപ മാത്രമേ ലഭിച്ചുള്ളൂ.

തുടർന്ന് Ae മറുപടി പറഞ്ഞു.

⚫cib ചിലവായ തുക ഒരു vendor ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്.ലഭിക്കാൻ

കാലതാമസംഎടുക്കുന്നത,് തീരുമാനംആകുമ്പോൾഅറിയിക്കാം

എന്ന് പറഞ്ഞു

⚫ മസ്റ്റ് റോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തതിനു കാരണം പണി



കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട്

⚫ജോലിയുടെ കാലതാമസം വരുന്നതിന് കാരണം ഡിമാൻഡ് ചെയ്തു

ബ്ലോക്കിൽ അയക്കുന്നുണ്ട്.പക്ഷേ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി

കൂടുന്നതിന് കാലതാമസം നേരിടുന്നു.

⚫സൈറ്റ് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഓവർസിയർ വൈകുന്നതിന്

കാരണംഅവർക്ക് ഒരുപാട് ഫീൽഡ് നോക്കാൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്.

ചർച്ചകളിലും അഭിപ്രായങ്ങളിലുംബിആർപി ശ്രീജ പങ്കെടുത്തു

⚫വർക്ക് തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് പ്രതിരോധ മരുന്നു കൈയുറ

കാലുറ തുടങ്ങിയവഎത്തിക്കേണ്ട ചുമതല മാറ്റുമാരുടേതാണ.്

⚫വർക്ക് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം തന്നെ അടുത്ത

വർക്കിന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യണം .

⚫ഗ്രാമസഭയുടെ ചിലവ് പഞ്ചായത്ത് വഹിക്കേണ്ടതാണ് .

തുടർന്ന് റിപ്പോർട്ട് പാസ്സ് ആക്കി,കൃതജ്ഞത vrp അഖിൽ

രേഖപ്പെടുത്തി. ദേശീയ ഗാനം കഴിഞ്ഞ് ഗ്രാമസഭ പിരിച്ചു വിട്ടു.

ന്യൂനതകൾ

⚫കൃത്യസമയത്തിനുള്ളിൽപണിലഭിക്കണം

⚫കുടിവെള്ളം,തണൽ,പ്രാഥമിക,ശുശ്രൂഷ കിറ്റ് എന്നിവ

സൈറ്റുകളിൽലഭ്യമാകുന്നില്ല .



⚫100 ദിവസത്തെ പണി ലഭിക്കുന്നില്ല

⚫cib ക്ക്ചിലവായ തുക ലഭിക്കുന്നില്ല .

⚫ മസ്റ്റ്റോളുകളിൽതിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

⚫ ഓവർസിയർമാർ കൃത്യമായി ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ

പോകുന്നില്ല.

⚫ മെഷർമെൻറ് ബുക്കിലും, ഭരണാനുമതി, സാങ്കേതികാനുമതി

തുടങ്ങിയ രേഖകളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒപ്പും

സീലും ഇല്ല .


