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മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണതൊഴിലുറപ്പ് നിയമം



സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്സൊസൈറ്റി കേരള (MGNSASK)

LMS കോമ്പൗണ്ട് ,പാളയം,തിരുവനന്തപുരം . 03

ഫോൺ നമ്പർ 0471-2724696.Email.keralasocialaudit@gmail.com

പോത്തൻകോട് ബ്ലോക്ക്

കഠിനം കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വാർഡ് നമ്പർ 08

ചിറ്റാറ്റുമുക്ക് വാർഡ്

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിൽ ഉറപ്പ് നിയമം ദാരിദ്ര്യ

ലഘൂകരണത്തിന് വേണ്ടി കേന്ദ്രസർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയാണ.് 2005

സെപ്റ്റംബർ 5 ന് തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കി. 2006

ഫെബ്രുവരിയിൽ 2 നു പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നു. ഇന്ത്യയിലെ 200 ജില്ലകളിലാണ്

ആരംഭത്തിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്. 2006 ൽ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി വയനാട്,

പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. 2008 ഓടെ കേരളത്തിലെ

എല്ലാ ജില്ലകളിലും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി. ഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങളിൽ

താമസിക്കുന്ന ഏതൊരു കുടുംബത്തിനും ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 100 അധിക

തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ നൽകുന്നതിലൂടെ ദാരിദ്ര്യം ലഘൂകരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു

ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, കാർഷിക മേഖല,

ഗ്രാമീണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം എന്നിവയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം

നൽകുന്ന തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിൽ ഇടനിലക്കാർ ഇല്ല. തുടക്കത്തിൽ 125 രൂപ

കൂലിയിൽ നിന്നും ഘട്ടം ഘട്ടമായി 271 രൂപ നിലവിൽലഭിക്കുന്നു.



പദ്ധതി പ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റിയും പൊതുധനം ചിലവഴിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയും

പൗരസമൂഹം നടത്തുന്ന പരസ്യവും സ്വതന്ത്രവുമായ കണക്കു പരിശോധനയാണ്

സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് അഥവാ സാമൂഹിക കണക്കു പരിശോധന. തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം

സെക്ഷൻ 17(A) പ്രകാരമാണ് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തണം എന്ന്

നിഷ്കർഷിക്കുന്നത.് ഫയൽ പരിശോധനയിക്കും ഫീൽഡ് പരിശോധനയിക്കും

തൊഴിലാളികളുമായി നടത്തിയആശയവിനിമയത്തിന് ശേഷവുമാണ് സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്

ഗ്രാമസഭ നടത്തുന്നത.് ഈ ഗ്രാമസഭയിൽ തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന് ഒരാളെയാണ്

അധ്യക്ഷയായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത.്

ഫയൽപരിശോധന റിപ്പോർട്ട്

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കഠിനംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 8 ആം വാർഡയായ

ചിറ്റാറ്റുമുക്കിലെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ മാർച്ച് 31

വരെയുള്ള സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ റിപ്പോർട്ട്.

ചിറ്റാറ്റുമുക്ക് വാർഡിൽ 400 തൊഴിൽ കാർഡ് ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉള്ളതിൽ 62

ആക്റ്റീവ് തൊഴിലാളികളാണ് ഉള്ളത്.

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്

 ലൈഫ് ഭവനിർമാണം

 വ്യക്തി ഗത കക്കൂസ് നിർമാണം

ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണ ഗുണഭോക്താവ് : ശരത് ചന്ദ്രൻ നായർ

വ്യക്തിഗത കക്കൂസ് നിർമാണ ഗുണഭോക്താവ് : സദാനധൻ



പ്രവർത്തിയുടെ

കോഡ്

തീയതി തുക

ആരംഭിച്ച

ത്

പൂർത്തിയാ

ക്കിയത്

അനുവദിച്ച

ത്

ചെലവാ

യത്

IF /378173 25/03/19 17/05/19 25000 16802

RS/335131 25/09/18 1/10/18 12,000 12,000

ലൈഫ് ഭവന നിർമാണം, വ്യക്തിഗത കക്കൂസ് നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ

ഫയലുകൾ വീതമാണ് ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചത്. അതിൽ നിന്നും മനസിലാക്കിയ

കാര്യങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു;

കവർപേജ്

AMC പ്രകാരമുള്ള രേഖകൾ അടങ്ങിയ കവർപേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ

ലൊക്കേഷൻ, നിയോജക മണ്ഡലം, വില്ലേജ,് implementing ഏജൻസി, ജിയോ ടാഗിംഗ്

അസറ്റ് ഐഡി , വർക്ക് അസറ്റ് ഐഡി, ജിപിഎസ് ലൊക്കേഷൻ എന്നിവ

ഇല്ലായിരുന്നു.

ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്

ചെക്ക്ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.പേജ് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

ആക്ഷൻപ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.

സാങ്കേതികാനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഫയലുകളിൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ഒപ്പും

സീലും തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.



 ഭരണാനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നു. secure ൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന കോപ്പി ആണ്,

സെക്രട്ടറിയുടെ ഒപ്പും സീലും തീയതിയോ രേഖപ്പെടുത്തിട്ടില്ല.

ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഡ്രോയിങ്സ്ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഫോറം ഉണ്ടായിരുന്നു.

തൊഴിൽ അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫോറം അപൂർണ്ണമായിരുന്നു. കൂടാതെ അതിൽ

സെക്രട്ടറിയുടെ ഒപ്പ,്സീൽ, തിയതിഎന്നിവയൊ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

മസ്റ്റർ റോൾ

2 ഫയലുകളിലായി 6 അവിധഗ്ദ മസ്റ്റർ റോളുകളും 1 വിദഗ്ധ മസ്റ്റർ റോളുകളും

ഉണ്ടായിരുന്നു.

മസ്റ്റർ റോളിൽ വർക്ക്സ്റ്റാർട്ട്ഡേറ്റ,് എം ബുക്ക്നമ്പർ, പേജ് നമ്പർ, പഞ്ചായത്

സെക്രട്ടറി,ബിഡി ഒഎന്നിവരുടെ ഒപ്പും സീലും ഉണ്ടായിരുന്നു.

RS /335131എന്ന വ്യക്തിഗത കക്കൂസ് നിർമാണഫയലിൽ

മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ 5939ൽആകെ ഹാജർനില 6 എന്നതിന് പകരം 271എന്ന്

കാണിക്കുകയും അത് വെട്ടി 6എന്നു കാണിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഫയൽ ടാകിംഗ് ഫോം

wage list ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽഅക്കൗണ്ടന്റ്, പഞ്ചായത്ത്സെക്രട്ടറി എന്നിവർ

ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു.

FTO ഉണ്ടായിരുന്നു.

 ത്രീ സ്റ്റേജ് ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും വ്യക്തിഗത കക്കൂസ് നിർമാണ

ഫയലിൽ പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരച്ചതിനു ശേഷമുള്ള ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു

ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത.്



ജിയോടാഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഉൾപെടുത്തിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

വർക്ക് കംപ്ലീഷൻസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

 വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കളുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ സൈറ്റ് ഡയറി

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

 M book ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഫയലുകളിലെ M ബുക്കിൽ വർക്ക് കോഡ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. മസ്റ്റർ

റോൾ,വേജ് ലിസ്റ്റ്

എന്നിവ പ്രകാരം M book tallyആയിരുന്നു.

മെറ്റീരിയൽലിസ്റ്റ് IHHLൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

MIS ഇൽ നിന്നും ഡൌൺലോഡ് ചെയ്ത കോപ്പിആണ് വച്ചിരുന്നത.്

മസ്റ്റർ റോൾ മൂവ്മെന്റ് ഫോം ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഫയൽ ടാക്കിങ് ഫോംഎല്ലാ ഫയലിലും ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഫീൽഡ് പരിശോധന റിപ്പോർട്ട്,

ഡോർ റ്റു ഡോർ വെരിഫിക്കേഷൻ

റിപ്പോർട്ട്

22/11/2019 രാവിലെ 10 മണിക്ക് തൊഴിലാളികളെല്ലാം മുൻ നിചയിച്ച പ്രകാരം

ചിറ്റാറ്റുമുക്കിന് സമീപം എത്തിച്ചേർന്നു. തുടർന്ന് വി ആർ പി ഗീതു 10

അവകാശങ്ങളെപ്പറ്റി തൊഴിലാളികൾക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും മറ്റു വി



ആർ പിമാർ തൊഴിൽ കാർഡ് പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തു.

തൊഴിലാളികൾക്ക് ആർക്കും അവരുടെ പത്ത് അവകാശങ്ങൾ കൃത്യമായി

ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഒരു പരാതി പൊതുവിൽ ഉയർന്നു. തൊഴിലാളികളുടെ

ഒപ്പ് ഒരു തൊഴിൽ ബുക്കിലും ഇല്ലായിരുന്നു. തൊഴിൽ ലഭിച്ചതിന്റെ

വിവരങ്ങൾ, ഹാജർ നില എന്നിവ അപൂർണമായ നിലയിലായിരുന്നു. 2018-19

കാലയളവിൽ ചെയ്ത വ്യക്തിഗത കക്കൂസ് നിർമാണം - IHHL, ലൈഫ്

ഭവനനിർമാണം എന്നീ ഫയലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ ഫീൽഡ്

പരിശോധനയിൽ ;

വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കളെ നേരിൽ കണ്ടു.

വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉള്ള ഈ പ്രവർത്തികൾ എല്ലാം പണി

പൂർത്തീകരിച്ച നിലയിലാണെന്ന് മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.

എല്ലാ പ്രവർത്തികളിലും മുഴുവൻ തുകയും ലഭിച്ചതായിഅറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.

IF/378173എന്ന ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതിയിൽസിഐബിഇല്ലായിരുന്നു.

കൂടാതെ ഫീൽഡ് പരിശോധനയിലും ഡോർ ടു ഡോർ വെരിഫിക്കേഷൻ

നടത്തിയതിലും 7ആം ചിറ്റാറ്റുമുക്ക് വാർഡിൽ ഒന്നിലേറെ പാട്ടക്കൃഷി

ചെയിതിട്ടുണ്ട് എന്നും ഒട്ടേറെ വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉണ്ടെന്നും

മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. മഞ്ജു മാറ്റ് എന്നിവരുടെ ഓൺഗോയിങ് വർക്ക്

സൈറ്റും തൊഴിലാളികളെയും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ഓൺഗോയിങ് വർക്ക്

സറ്റിൽ സി. ഐ. ബി ഉണ്ടായിരുന്നു. തൊഴിലാളികളും മാറ്റും പറഞ്ഞ

കാര്യങ്ങൾ :

1. 100പണിപൂർത്തിയായ തൊഴിലാളികൾക്ക് 1000രൂപബോണസ് കിട്ടി.

2.സി.ഐ.ബി ക്ക് ചിലവായ തുക തിരികെ ലഭിച്ചില്ല.

3. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളായ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ്, തണൽ ഒന്നും



സൈറ്റിൽലഭിച്ചിരുന്നില്ല.

4. തൊഴിൽ ദിനം വർധിപ്പിക്കണം.

5.വേതനം 400 രൂപആക്കണം.

6.തൊഴിൽസമയം 9 to 4ആകണം.

7.കൈയുറ, കാലുറഎന്നിവസൈറ്റിൽലഭ്യമാക്കണം.

സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ

റിപ്പോർട്ട്.

വാർഡ് : ചിറ്റാറ്റുമുക്ക് (8)

തീയതി : 28/11/2019

സമയം : വൈകിട്ട് 4.00 മണി

സ്ഥലം : കഠിനംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്ഹാൾ

അജണ്ട

അധ്യക്ഷയെ തെരെഞ്ഞെടുക്കൽ



ഈശ്വരപ്രാർത്ഥന

ഭരണഘടനപ്രതിജ്ഞ

സ്വാഗതം

റിപ്പോർട്ട് അവതരണം

ചർച്ച

തീരുമാനം

കൃതജ്ഞതാ

ദേശീയഗാനം

കഠിനംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ

ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പ് തുക വിനിയോഗം

തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്

ചിറ്റാറ്റുമുക്ക് വാർഡിന്റെ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ 28/11/2019

വ്യാഴായ്ച വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് കഠിനംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു ഹാളിൽ വച്ച്

നടന്നു. ഗ്രാമസഭയിൽ പ്രസിഡന്റ്, വാർഡ് മെമ്പർ, എ. ഇ, ഡാറ്റാ എൻട്രി

ഓപ്പറേറ്റർ, ഓവർസീയർ, തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ, വി. ആർ. പിമാർ

തുടങ്ങിയവർ പങ്കടുത്തു. ഗ്രാമസഭയിൽ അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തേക്ക്

തൊഴിലുറപ്പ് അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും 100 ദിവസം ജോലി പൂർത്തിയായ ശ്രീമതി

വിലാസിനി കുട്ടപ്പനെ തെരെഞ്ഞെടുത്തു . ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയോടെ

യോഗം ആരംഭിച്ചു. ശേഷം വി.ആർ.പി അനീഷ പ്രതിജ്ഞ

ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. തുടർന്ന് വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രീമതി മോളി എല്ലാവര്ക്കും

സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയും തുടർന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത്

പ്രസിഡന്റ് ആശംസ പ്രസംഗം നടത്തുകയും ചെയ്തു. ശേഷം വി ആർ പി



സുചിത്ര സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനെ കുറിച്ചു ഒരു ആമുഖ വിവരണം നടത്തുകയും

വി ആർ പി അരുണിമ തൊഴിലാളികളുടെ 10 അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചു

പറയുകയും ശേഷം വി ആർ പി ഗീതു റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയും

ചെയ്തു .പ്രധാനമായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഫയൽ, ഫീൽഡ്

എന്നീ പരിശോധനയിൽ നിന്നും ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളാണ്.

റിപ്പോർട്ട് അവതരണത്തിന് ശേഷം ചർച്ചയ്ക്കുള്ള സമയമായിരുന്നു

ചർച്ചയിൽ തൊഴിലാളികൾഅവരുടെഅഭിപ്രായങ്ങൾപറഞ്ഞു.

ചർച്ച

♣️ ഫാത്തിമ

ജോലി ചെയ്ത കൂലിഎത്രയും വേഗം ലഭിക്കണം

♣️ ചന്ദ്രിക

ഇപ്പോഴുള്ള തൊഴിലുറപ്പ് സമയം മാറ്റി 4 മണിവരെയാക്കണം.

♣

150തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾവേണം

കൂലി 500 രൂപയാക്കണം.

♣️ സദാനന്ദൻ

തോട് വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾസുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുക

കൈയ്യുറ കാലുറ എന്നിവഅനുവദിക്കുക



♣️ ലീല

തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾക്ക് യാതൊരുവിധ ആനുകൂല്യങ്ങളും

ലഭിക്കുന്നില്ല

♣️ സുലോചന

പാട്ടക്കൃഷിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻആരും തയ്യാറാകുന്നില്ല

ഉടമസ്ഥൻപാട്ടക്കൃഷിക്ക് സ്ഥലംഅനുവദിക്കുന്നില്ല

സ്ഥലം ഉടമസ്ഥൻ പാട്ടക്കരാറിൽ ഒപ്പ് വക്കാൻ

തയ്യാറാവാത്തതുകാരണം ഇതിന് ചെലവായ തുക തൊഴിലാളികൾക്ക് ധനനഷ്ട്ടം

സംഭവിച്ചു.

തൊഴിലാളികളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് എ. ഇ യും ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്ററും

മറുപടി പറഞ്ഞു

♣ എ.ഇ

- പാട്ടക്കൃഷി ചെയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിച്ചാണ്. അതിൽ

ഉൾപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ പാട്ടക്കൃഷി ലഭിക്കുകയുള്ളു

- ഉടമസ്ഥൻ പാട്ടക്കരാറിൽ ഒപ്പ് വൈക്കത്തതുകൊണ്ടാണ്

തൊഴിലാളികൾക്ക് ധനനഷ്ടം ഉണ്ടായത്

- എം.ബുക്കിൽ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്താതിരുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട

അധികാരികളുടെ തിരക്ക് മൂലമാണ്

- നിയമ പ്രകാരം തോട്ടുവരമ്പ് റോഡ് സൈഡ് തുടങ്ങിയവ

വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിയമപരമായി മസ്റ്റർറോൾ അനുവദിക്കാൻ

സാധിക്കില്ല



- ലൈഫ് ഭവനങ്ങളിലെ സി ഐ ബി പെയിന്റ് ചെയ്ത് നശിപ്പിക്കുന്നത്

വീട്ടുടമസ്ഥർ ആണ്. നിയമപരമായി അവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ

സാധിക്കില്ല

♣️ഡി ഇ ഒ

മസ്റ്റർറോളിൽ വന്ന വെട്ടിതിരുത്തലുകൾ മാറ്റുമാർ കോളം മാറി

എഴുതിയതുകൊണ്ടാണ്.

ചർച്ചക്ക് ശേഷം എ ഇ യുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം വി ആർ പി

അനീഷ മിനുറ്റ് വായിക്കുകയും തൊഴിലാളികൾ റിപ്പോർട്ട് കൈയ്യടിച്ചു

അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ശേഷം ഓവർസിയർ ശ്യാം കൃതജ്ഞത പറയുകയും.

ശേഷം ദേശീയ ഗാനത്തോടുകൂടി അധ്യക്ഷ യോഗംപിരിച്ചുവിട്ടു.

തയാറാക്കിയത് -

Vrpഗീതു.ജി

Vrpഅനീഷആനന്ദ്

Vrpസുചിത്ര.ആർ

Vrpഅരുണിമഎ. ജെ


