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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

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽപെരുങ്ങുഴി ജംഗ്ഷൻ,(വാർഡ് 15) വാർഡിലെ 2018- 19

ഒക്ടോബർ 1മുതൽ മാർച്ച് 31വരെയുള്ള കാലയളവിലെസോഷ്യൽഓഡിറ്റ്



റിപ്പോർട്ട് .

അഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽആകെ 6,171 തൊഴിൽ കാർഡ് കുടുംബങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 3094

ആക്ടീവ് തൊഴിൽകാർഡ് കുടുംബങ്ങൾഉണ്ട.്പതിനഞ്ചാം വാർഡായആയ

പെരുങ്ങുഴി ജംഗ്ഷൻവാർഡിൽ 179 തൊഴിൽ കാർഡ് കുടുംബങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 103

ആക്റ്റീവ് തൊഴിൽകാർഡ് കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ട.്

പരിശോധിച്ചഫയലുകൾ

Dp/268067 മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണപ്രവർത്തികൾ.

Dp/267868 മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണപ്രവർത്തികൾ.

Dp/268422 മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണപ്രവർത്തികൾ.

Dp/267867 മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണപ്രവർത്തികൾ.

Dp/269071 മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണപ്രവൃത്തി കൾ.

Dp/267869 മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണപ്രവർത്തികൾ.

If/370688ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം.

If/366190ലൈഫ് ഭവന നിർമാണം.

ഫയൽപരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും

amcപ്രകാരമുള്ള രേഖകൾഅല്ല ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.

ആക്ഷൻപ്ലാൻ,അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സാങ്ഷൻ, ടെക്നിക്കൽസാങ്ഷൻ

എന്നിവഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.പക്ഷേ വിവരങ്ങൾ

അപൂർണ്ണമായിരുന്നു.

ത്രീ സ്റ്റേജ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഫയലുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.



ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ് ഇല്ലായിരുന്നു.

ഡീറ്റൈൽഡ്എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഡ്രോയിങ്ആൻഡ്ഡിസൈൻഇല്ലായിരുന്നു.

വർക്ക് അലോക്കേഷൻഫോം ഇല്ലായിരുന്നു.

വേജ് ലിസ്റ്റ, fto ഇല്ലായിരുന്നു.

മസ്ട്രോള്ളിൽ തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

Dp/267867എന്ന ഫയലിലെ മസ്ട്രോള് നമ്പർ 15397ൽപ്രസന്ന എന്ന

തൊഴിലാളി ഒരു ദിവസം സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്,പക്ഷേ വേതനം

കാണിച്ചിട്ടില്ല.

മസ്ട്രോൾ 8041ൽ 7ആം ദിവസം ഒപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വെട്ടി തിരുത്തി.

Dp/268067എന്നഫയലിൽ

മസ്ട്രോള് 24623ൽ അനിത,ബോസ്,എന്നി തൊഴിലാളികൾ ഒപ്പ്

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനുമുകളിൽഅബ്സെന്റ് രേഖപ്പെടുത്തി.

Dp/267867, dp/268067ഫയലുകളിൽസൈറ്റ് ഡയറി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

ഫീൽഡ് പരിശോധന

ഫയലിൽപറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ജോലികൾ നടന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ

കഴിയാത്ത വിധം പുരയിടങ്ങൾ കാടുകയറിയ നിലയിലായിരുന്നു.സിഐബി

ബോർഡ്സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു എന്നാൽഅതിലെ വിവരങ്ങൾഎല്ലാം തന്നെ

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്, ടാർപോളിൻഎന്നിവ

സൈറ്റുകളിൽഇല്ലായിരുന്നു. ത്രീ സ്റ്റേജ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ

വർക്കിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.



ഡോർ ടു ഡോർവെരിഫിക്കേഷൻ

100 ദിവസത്തെ പണിഎല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. തൊഴിൽ

ബുക്ക് മുഴുവനായും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലയിരുന്നു.സിഐബി

ബോർഡിന്റെ തുക ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. തൊഴിലാളികൾക്ക് അവരുടെ

അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ കുറിച്ചോ

അറിയില്ലായിരുന്നു.വിആർപിമാർഅതൊക്കെപറഞ്ഞു കൊടുത്തു.

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ

9- 10 -2019തീയതിയിൽഅഴൂർഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പെരുങ്ങുഴി ജംഗ്ഷൻഎൽ

പിസ്കൂളിൽവെച്ച് നടന്ന മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണതൊഴിലുറപ്പ്

പദ്ധതിയിലെ 2018 19 ഒക്ടോബർ മാർച്ച് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് അവലോകനയോഗംസഭയിലെപ്രധാന നിർദേശങ്ങൾ

തുടർനടപടികളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നടപടി കുറിപ്പ.് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളി

ശ്രീമതിസരസ്വതിഅധ്യക്ഷയായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. വിആർപിഅതുല്യ

പ്രതിജ്ഞചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. cds അംഗംസ്വാഗതപ്രസംഗം നടത്തി. Member,

Nreg ഉദ്യോഗസ്ഥർതുടങ്ങിയവർപങ്കെടുത്തു. റിപ്പോർട്ട് ബർപ് ശ്രീമതി

ശ്രീജഅവതരിപ്പിച്ചു. തൊഴിലാളികളുടെ പത്ത് അവകാശങ്ങളെക്കുറിച് vrp

ധന്യ തൊഴിലാളികൾക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. റിപ്പോർട്ട്

അവതരണത്തിന് ശേഷം ചർച്ചയ്ക്കുള്ള സമയമായിരുന്നു.

സരിത : ജോലിസമയം നാലുമണി വരെആക്കുക

നസീമ :ശമ്പളം വർദ്ധിപ്പിക്കണം നിലവിലെ 271 രൂപയിൽ നിന്നും 300

രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിക്കണം.

ജയശ്രീ: മാറ്റ് വർക്ക് സൈറ്റിൽഇല്ലാത്തസാഹചര്യത്തിൽ മറ്റു

തൊഴിലാളികൾക്ക് മസ്ട്രോള് കൈകാര്യം ചെയ്യാമോ?



തൊഴിൽബുക്ക്എടുത്തിട്ട് ജോലിക്ക് വരാതിരുന്നാൽബുക്ക് ക്യാൻസൽ

ആകുമോ?

സുലോചന :നൂറു പണി ഒരു കുടുംബത്തിന് ഉറപ്പാക്കണം.

തങ്കമ്മ :പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും പണിഅടിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല. നസീമ

മാറ്റിന്റെ കീഴിലുള്ള 20തൊഴിലാളികൾക്ക് 100പണി കിട്ടുന്നില്ല.

തൊഴിലാളികളുടെ പരാതികൾക്കും അഭിപ്രായത്തിനും ഓവർസിയർ രാജേഷ്

മറുപടി നൽകി. കഴിഞ്ഞവർഷത്തിൽപാട്ടകൃഷി ചെയ്തഎല്ലാവർക്കും 100

ദിവസംപണികിട്ടി.എന്നാൽ ഭൂവികസനപ്രവർത്തികൾചെയ്യാൻ

നൂറുദിവസംപണി കിട്ടുന്നില്ല.ഈവർഷം 100 ദിവസത്തെ പണി

എല്ലാവർക്കും നൽകാമെന്ന് ഓവർസിയർ ഉറപ്പുനൽകി.അതിനായി

തൊഴിലാളികളുടെ പുരയിടങ്ങളിൽ കമ്പോസ്റ്റ് കുഴി മഴക്കുഴി വയലുകൾ

എന്നിവചെയ്യുവാൻവേണ്ടി അപേക്ഷനൽകണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ജോലിസമയം കൂലിഎന്നിവസർക്കാർ ഉത്തരവിലൂടെ മാത്രമേ മാറ്റം

വരുത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. മെമ്പർതുളസി യോഗത്തിൽസംസാരിച്ചു

തൊഴിലാളികളുടെ 10അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊടുത്തു. തുടർന്ന്

റിപ്പോർട്ട് കൈയടിച്ചു പാസാക്കി.aeകൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തി. ദേശീയ

ഗാനത്തിന് ശേഷം ഗ്രാമസഭപിരിച്ചുവിട്ടു.


