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മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണതൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്റിപ്പോർട്ട്

കഠിനംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വാർഡ്(5)--അണക്കപ്പിള്ള

പോത്തൻകോട്ബ്ലോക്ക്

തിരുവനന്തപുരം ജില്ല

06/11/19 മുതൽ 18/11/19വരെ

സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസഭ 18/11/19 രാവിലെ

10.30 മണി, കഠിനംകുളം പഞ്ചായത്ത്ഹാൾ

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണതൊഴിലുറപ്പ് നിയമം

സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്സൊസൈറ്റി കേരള (MGNSASK)
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ഫോൺ നമ്പർ 0471-2724696.Email.keralasocialaudit@gmail.com

പോത്തൻകോട് ബ്ലോക്ക്

കഠിനം കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വാർഡ് നമ്പർ 05

വാർഡ്അണക്കപ്പിള്ള

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ

ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണത്തിന് വേണ്ടി കേന്ദ്രസർക്കാർ

ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി. 2005 സെപ്റ്റംബർ 5 ന് തൊഴിലുറപ്പ്

പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നു. 2006 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇന്ത്യയിലെ 200

ജില്ലകളിൽ കൂടി ഈ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. 2006 ൽ കേരളത്തിൽ

വയനാട,് പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ആരംഭിച്ചു. 2008 ൽ 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
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തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ.് പരിസ്ഥിതി

സംരക്ഷണം, കാർഷിക മേഖല, ഗ്രാമീണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ

വികസ.നം എന്നിവയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു.

തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയിൽ ഇടനിലക്കാർ ഇല്ല. സെക്ഷൻ 17(A)

പ്രകാരം, പദ്ധതി പ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റിയും പൊതുധനം

ചിലവഴിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയും പൗരസമൂഹം നടത്തുന്ന

സ്വാതന്ത്ര്യവും പരസ്യവുമായ പരിശോധനയിക്കായാണ്

സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നിലവിൽ വന്നത്. ഫയൽ പരിശോധന,

ഫീൽഡ് പരിശോധന, തൊഴിലാളികളുമായി ഉള്ള

ആശയവിനിമയത്തിന് ശേഷമാണ് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ

നടത്തുന്നത.് ഈ ഗ്രാമസഭയിൽ തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന്

ഒരാളെയാണ് അധ്യക്ഷയായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

ഫയൽപരിശോധന റിപ്പോർട്ട്

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് : മണ്ണു-ജലസംരക്ഷണം

പ്രവർത്തി

യുടെ കോഡ്

തീയതി തുക

ആരംഭി

ച്ചത്

പൂർത്തി

യാക്കി

യത്

അനുവ

ദിച്ചത്

ചെലവാ

യത്

DP/273242 05/10/18 28/08/201
9

2,17,000 1,88,794

IF/384823 10/03/19 04/06/19 25,000 24,390

IF/377890 21/01/19 14/06/19 25,000 24,390

RS/335593 27/10/18 02/11/18 12,000 12,000

RS/335582 25/09/18 01/10/18 12,000 12,000
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RS/335590 27/10/18 02/11/18 12,000 12,000

RS/342293 01/12/18 07/12/18 12,000 12,000

RS/335581 28/11/18 04/12/18 12,000 12,000

മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം, ലൈഫ് ഭവനം, IHHL കക്കൂസ് നിർമാണം

എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 8 ഫയലുകൾ ആണ് ഞങ്ങൾ

പരിശോധിച്ചത.് ഈ വാർഡിൽ 455 പേർ തൊഴിൽകാർഡ്

എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 76 സ്ഥിര തൊഴിലാളികളാണ് ഇപ്പോൾ

ഉള്ളത്. ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം

100 ദിവസത്തെ തൊഴിൽലഭിച്ചു.

കവർപേജ്

AMC പ്രകാരമുള്ള കവർപേജ് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ജിയോ

ടാഗിംഗ് ഓഫ് അസറ്റ്, അസറ്റ് ഐഡി, ജിപിഎസ് ലൊക്കേഷൻ

എന്നിവ ഇല്ലായിരുന്നു.

ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്

ചെക്ക്ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പേജ് നമ്പർ

രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു

ആക്ഷൻപ്ലാൻ കോപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു

ഭരണാനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നു.

സാങ്കേതികഅനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ജനകീയ

ഭാഷയിലല്ലായിരുന്നു.
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ഡ്രോയിങ്സ്ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.

തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഫോറം ഉണ്ടായിരുന്നു.

തൊഴിൽഅനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫോറം ഉണ്ടായിരുന്നു

മസ്റ്റർ റോൾ

8 ഫയലുകളിലായി 48 അവിദഗ്ധ മസ്റ്റർ റോളുകളും 5 വിദഗ്ദ്ധ

മസ്റ്റെർ റോളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ 2 അവിദഗ്ധ മസ്റ്റെർ

റോളുകൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മസ്റ്റർ റോളുകളിൽ എം

ബുക്ക് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

IF/384823 മസ്റ്റർ റോളിൽ വെട്ടിത്തിരുത്ത് കാണപ്പെട്ടു. (25916)

ഫയൽ ടാകിംഗ് ഫോം .

മൂല്യനിർണയസാക്ഷ്യപത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു.

wage list ഉണ്ടായിരുന്നു.

FTO ഉണ്ടായിരുന്നു.

 IHHL ന്റെ ഫയലുകളിൽ ഒന്നും ത്രീ സ്റ്റേജ് ഫോട്ടോ

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

ജിയോ ടാഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വർക്ക് കംപ്ലീഷൻസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

DP/273242ഫയലിൽസൈറ്റ്ഡയറി ഉണ്ടായിരുന്നു.

 IHHL, ലൈഫ് പദ്ധതികളിൽ മെറ്റീരിയൽ ലിസ്റ്റ്

ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട.്
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 AE സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സർട്ടിഫികറ്റോട് കൂടിയ M-Book

ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഫീൽഡ് പരിശോധന റിപ്പോർട്ട്

2018-19 കാലഘട്ടത്തിലെ മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണവുമായി

ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഫയലിൽ ഷഫീക് എന്ന സ്വകാര്യവ്യക്തിയുടെ

രണ്ടര ഏക്കർ പുരയിടത്തിൽ ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാൻ

ഉണ്ടായിരുന്നത.് 700 വാഴകളും മരച്ചീനിയും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.

ഫയൽ പ്രകാരമുള്ള പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു എന്നും

അധികമായി തൊഴിലാളികളുടെ കൈയിൽ നിന്നും ചിലവായ തുക

ആദായത്തിൽ നിന്നും കിട്ടി എന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. CIBയ്ക്ക്

പകരം ഫ്ലക്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നും പുരയിട ഉടമ

കോൺക്രീറ്റ് CIB സ്ഥാപിക്കാൻസമ്മതിക്കാത്തതിനാലാണ് എന്നും

കൺവീനറിൽ നിന്ന് അറിയുവാൻ സാധിച്ചു. IHHL ഗുണഭോക്താവ്

സമൂറാ ബീവിയുടെ വ്യക്തിഗത കക്കൂസിന് മേൽകൂര ഇല്ലാത്ത

നിലയിലായിരുന്നു. മസ്റ്റർ റോൾ പ്രകാരമുള്ള വേതനവും

മെറ്റീരിയൽ ബിൽ പ്രകാരമുള്ള തുകയും ലഭിച്തായും അറിയാൻ

കഴിഞ്ഞു. ലൈഫ് ഗുണഭോക്താക്കളായ ഷാഹിദ, സമീമ

എന്നിവർക്കും മസ്റ്റർ റോൾ പ്രകാരം ജോലിയും വേതനവും

ലഭിച്ചതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. മറ്റു IHHL ഗുണഭോക്താക്കളായ

നബീസ ബീവി, ഇന്ദിരാ, സാറ ബീവി, സജീന നൗഷാദ് എന്നിവർക്കും

പറഞ്ഞത് പ്രകാരമുള്ള വേതനവും തൊഴിൽ ദിനങ്ങളും കിട്ടിയതായും

തൊഴിലാളികളിൽനിന്നും മനസിലാക്കാൻകഴിഞ്ഞു.
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ഡോർ റ്റു ഡോർവെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

08/11/2019 രാവിലെ 10.30 മണിക്ക് തൊഴിലാളികളെ നേരിൽ കണ്ടു.

തുടർന്ന് വി ആർ പി ഗീതു 10 അവകാശങ്ങളെപ്പറ്റി

തൊഴിലാളികൾക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും മറ്റു വി ആർ പി മാർ

തൊഴിൽ കാർഡ് പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തു.

തൊഴിലാളികൾക്കു 10 അവകാശങ്ങളെപ്പറ്റി ഏറെക്കുറെ

കാര്യങ്ങൾ അറിയാമായിരുന്നു. തൊഴിൽ ബുക്കിൽ

തൊഴിലാളികളുടെ ഒപ്പ് ഇല്ലായിരുന്നു. തൊഴിലാളികൾക്ക് എല്ലാ

അവകാശങ്ങളും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.

തൊഴിലാളികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും 100 പണി ലഭിച്ചതായും 1000

രൂപ കൃത്യമായി അക്കൗണ്ടിൽ വന്നതായും അവർ പറഞ്ഞു. Ongoing

വർക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ സൈറ്റ് facilities നെ കുറിച്ച്

തൊഴിലാളികൾപറഞ്ഞഅറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളു.

വ്യക്തി ഗത ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉള്ള പ്രവർത്തിയിലും

ഗുണഭോക്താക്കളുടെയും തൊഴിൽ കാർഡ് പരിശോധിക്കുകയും

അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയിതു.

ഗ്രാമസഭ റിപ്പോർട്ട്

അണക്കപിള്ള വാർഡ് (5)
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തീയതി : 18/11/2019

സമയം : രാവിലെ 10.30ന്

സ്ഥലം :കഠിനംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാൾ

അജണ്ട :

അധ്യക്ഷയെ തെരഞ്ഞെടുക്കൽ

ഈശ്വരപ്രാർത്ഥന

ഭരണഘടനാ പ്രതിജ്ഞ

സ്വാഗതം

റിപ്പോർട്ട്അവതരണം

ചർച്ച

തീരുമാനം

കൃതജ്ഞത

പോത്തൻകോഡ് ബ്ലോക്കിലെ കഠിനംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ

അണക്കപിള്ള വാർഡിലെ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ രാവിലെ

10.30 നു കഠിനംകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ വച്ചു നടന്നു.

വാർഡ് മെമ്പർ, പ്രസിഡന്റ്, എ ഇ , തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ

എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭയിൽ 100

പണി പൂർത്തിയാക്കിയ ശ്രീമതി ലൈലയെ അധ്യക്ഷയായി

തെരെഞ്ഞെടുത്തു. ഈശ്വരപ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി യോഗം

ആരംഭിച്ചു. വി ആർ പി അരുണിമ ഭരണഘടനാ പ്രതിജ്ഞ
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ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു .എല്ലാപേരും ഏറ്റു ചൊല്ലി. തുടർന്ന്

വാർഡ്മെമ്പർ ശ്രീ അബ്ദുൽസലാം യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത

എല്ലാപേർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. ശേഷം വി ആർ പി

സുചിത്ര തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയെ കുറിച്ചും സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്

എന്താണെന്നും ഓഡിറ്റിൻറെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു.

വിആർപി അനീഷ തൊഴിലാളികളുടെ 10 അവകാശങ്ങൾപറയുകയും

ശേഷം വി ആർ പി ഗീതു റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു.

അണക്കപിള്ള വാർഡിന്റെ ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ മാർച്ച് 31

വരെയുള്ള സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് കരട് റിപ്പോർട്ട് ആണ്

അവതരിപ്പിച്ചത.് റിപ്പോർട്ട് അവതരണത്തിന് ശേഷം

ചർച്ചക്കുള്ള സമയമായിരുന്നു. ചർച്ചയിൽ തൊഴിലാളികൾ

അവരുടെ പരാതികൾപറഞ്ഞു

ചർച്ച

♦️ഷൈല

ജോലിസമയം കുറച്ചു 9 മണി മുതൽനാല് മണി വരെആക്കണം.

♦️ബിന്ദു

വേതനം കൂട്ടണം കുറഞ്ഞത് 400 രൂപഎങ്കിലുംആകണം.

♦️ആരിഫാബീവി

പാട്ടകൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രം 100 ജോലി പൂർത്തിയായി.

ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ആർക്കും 100പണിലഭിചിട്ടില്ല.

♦️ഉഷാസന്തോഷ്

ജോലിസ്ഥലങ്ങളിൽ തണൽ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തണം.
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അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തണം.

♦️ആബിദ

* പകുതി തൊഴിലാളികൾക്ക് മുഴുവൻ ജോലി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 50

പണിപോലും ലഭിക്കാത്തവർ ഉണ്ട്.

*സ്വന്തം പേരിൽ പുരയിടം കുറവായതിനാൽ 100 പണി

ലഭിക്കുന്നില്ല.

തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ശേഷം എ ഇ

ഇതിനു മറുപടി പറഞ്ഞു

♦️ഏഇ

* മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ 25916 വെട്ടി തിരുത്തൽ വരാൻ കാരണം,

മസ്റ്റർ റോൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ബി പി ഒ ആണ്. അത്

ലഭിക്കുമ്പോൾ അവധി ദിവസം അവിടെനിന്ന് വരച്ചു തരാറില്ല.

തൊഴിലാളികൾ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അറിയാതെ

സംഭവിക്കുന്ന പിഴവാണ.് ആയതിനാൽ ആ ഒപ്പ് വെട്ടി കളയേണ്ടി

വരുന്നു.

* അളവിൽ കുറവ് ജോലി ചെയ്താൽ വേതനം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കേണ്ടി

വരും.അതായത് ജോലി കുറച്ചു ചെയ്യുമ്പോൾപൈസയും കുറയും.

* 271 രൂപ കൂലി കൊടുക്കണം എന്ന് ഒരു നിയമത്തിലും

പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള

പൈസമാത്രമേ കൊടുക്കാൻസാധിക്കൂ.

* പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ

മാത്രമേ ബ്ലോക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പരിഹരിക്കാവു എന്ന്
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ഗ്രാമസഭകളിൽപ്രത്യേകം പറയുക.

ചർച്ച നടക്കവേ പ്രസിഡണ്ട് ഗ്രാമസഭയിൽ എത്തുകയും ചില

സാങ്കേതിക കാരണത്താൽ നേരത്തെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന്

അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ഒരു ആശംസ പ്രസംഗം

നടത്തുകയും ശേഷം ചർച്ച തുടരുകയും ചെയ്തു.

♦️എഇ

*എംബുക്കിൽ നമ്പർ,വർക്ക് കോഡ് ഇല്ലാത്തത് തുടങ്ങിയവ ഡി

ഇ ഒ യുടെ ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്താം.

* സി ഐ ബി ഫ്ലക്സ് ബോർഡ് ആയിരുന്നു. അത് പൂർണ്ണമല്ല,

കാരണം പാട്ട കൃഷിയിൽ പെർമെനന്റ് ബോർഡ് വെക്കാൻ

സാധിക്കില്ല. താൽക്കാലിക ബോർഡ് വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽ

എഴുതുന്നത് പിന്നീട് കാണാൻ കഴിയും എന്ന് ഉറപ്പു പറയാൻ

കഴിയില്ല.

* ലൈഫ്, ഐ എച്ച് എച്എൽ ഉപഭോക്താക്കളുള്ള വർക്കുകളിൽ

സിഐബി സ്ഥാപിച്ച ഫോട്ടോ ഫയലിൽ വ്യക്തമായി

കാണിച്ചിട്ടുണ്ട.് എന്നാൽ പിന്നീട് അത് അവർ സ്വയം

നശിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും അത് പഞ്ചായത്തിനു ഒന്നും

ചെയ്യാൻകഴിയില്ലെന്നും പറഞ്ഞു.

* കഠിനംകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽകഴിഞ്ഞഡിസംബർ മാസത്തിൽ

എല്ലാവർക്കും 100 പണി പൂർത്തിയായി. അബ്സൻറ് ആയവർക്ക്

മാത്രമേ 100പണിപൂർത്തിയാക്കാതെ ഉള്ളൂ.
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* അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ ലഭ്യത കുറവ് ഉടൻ തന്നെ

പരിഹരിക്കും.

ശേഷം റിപ്പോർട്ട് കയ്യടിച്ചു പാസ്സാക്കി. തുടർന്ന് മേറ്റ്

ശ്രീമതി മിനിമോൾ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തി. ശേഷം ദേശീയ

ഗാനത്തോടുകൂടി അധ്യക്ഷ യോഗംപിരിച്ചു വിട്ടു.


