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പോത്തൻകോട് ബ്ലോക്ക്

കഠിനംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ

വാർഡ് നമ്പർ 9(മേനംകുളം)

മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിൽ ഉറപ്പനിയമം ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണത്തിന്

വേണ്ടി കേന്ദ്രസർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയാണ്. 2005 സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിന്

തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം പാസ്സാക്കി . 2006 ഫെബ്രുവരിയിൽ 2 നു പദ്ധതി നിലവിൽ

വന്നു. ഇന്ത്യയിലെ 200 ജില്ലകളിലാണ് ആരംഭത്തിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്.

2006ൽ കേരളത്തിൽ വയനാട,് 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

ലാഹൂകരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. പരിസ്ഥിതി

സംരക്ഷണം, കാർഷിക മേഖല, ഗ്രാമീണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം എന്നിവയ്ക്ക്

കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയിൽ ഇടനിലക്കാർ ഇല്ല.

തുടക്കത്തിൽ 125 രൂപ കൂലിയിൽ നിന്നും ഘട്ടം ഘട്ടമായി 271 രൂപ നിലവിൽ

ലഭിക്കുന്നു. തൊഴിൽ ഉറപ്പ് നിയമം സെക്ഷൻ 17(A) പ്രകാരമാണ് സോഷ്യൽ

ഓഡിറ്റ് നടത്തണം എന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്നത്. ഫയൽ പരിശോധന, ഫീൽഡ്

പരിശോധന, തൊഴിലാളികളുമായി ഉള്ള ആശയവിനിമയത്തിന് ശേഷമാണ് സോഷ്യൽ

ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ നടത്തുന്നത.് ഈ ഗ്രാമസഭയിൽ തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന്



ഒരാളെയാണ് അധ്യക്ഷയായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

10അവകാശങ്ങൾ

1. തൊഴിൽ കാർഡിനായി അപേക്ഷിക്കുവാനും 15 ദിവസത്തിനകം

ലഭിക്കുവാനുമുള്ള അവകാശം.

2. തൊഴിൽ ആവശ്യപെടുവാനും 15 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ലഭിക്കുവാനുമുള്ള

അവകാശം.

3. 15 ദിവസത്തിനകം തൊഴിൽ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം.

4..ഏറ്റെടുക്കേണ്ട പ്രവൃത്തികൾആസൂത്രണം ചെയ്യുവാനുള്ള അവകാശം.

5. താമസസ്ഥലത്തിന്റെ 5km ചുറ്റളവിനുള്ളിൽ തൊഴിൽ ലഭിക്കുവാനും

ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂലിയുടെ 10%അധികമായി ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം.

6. കുടിവെള്ളം, തണൽ, പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ കിറ്റ്, തൊഴിലാളികളോടൊപ്പം

അഞ്ചിലധികം കുട്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നോക്കാനായി ആയ

തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തിസ്ഥലസൗകര്യങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശം.

7.സർക്കാർപ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള കൂലി ലഭിക്കാനുമുള്ള അവകാശം.

8. തൊഴിൽചെയ്തു 15 ദിവസത്തിനകം കൂലി ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം.

9. 15 ദിവസത്തിനകം കൂലി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കിവാനുള്ള

അവകാശം.

10. പരാതികൾക്ക് സമയബന്ധിതമായി പരിഹാരം ലഭിക്കുവാനും മഹാത്മാഗാന്ധി



ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ചെലവ് വരുന്ന തുകയുടെ

തത്സമയസാമൂഹികപരിശോധനനടത്തുവാനുള്ള അവകാശം.

ഫയൽപരിശോധന റിപ്പോർട്ട്

വർക്ക്കോഡ് : DP/273282 (തരിശ് ഭൂമിയിൽപാട്ടക്കൃഷി, കാരുണ്യ JLG)

: IF/384934 (ഭവന നിർമ്മാണം)

മേനംകുളം വാർഡിൽ 236 പേർ തൊഴിൽകാർഡ് കുടുംബങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 43

ആക്റ്റീവ് തൊഴിൽ കാർഡ് കുടുംബങ്ങൾആണ് ഉള്ളത്.

ഫയൽപരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും,

AMC പ്രകാരമുള്ള രേഖകളടങ്ങിയ കവർപേജ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.ജിയോ ടാഗ്

നടത്തിയ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡോക്യൂമെന്റസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

വേജ് ലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

സെക്യൂർ നിന്നുമുള്ള സാങ്കേതികഅനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നു..

സെക്യൂർ നിന്നുമുള്ള ഭരണാനുമതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ആക്ഷൻപ്ലാൻ കോപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഡ്രോയിങ്ആൻഡ്ഡിസൈൻഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ഡിമാൻഡ്ഫോം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

3സ്റ്റേജ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു .

 ഭവനനിർമ്മാണത്തിന്റെ വർക്ക് അലൊക്കേഷനിൽ 86 ദിവസത്തെ വർക്ക്

അലൊക്കേഷൻ മാത്രമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് എന്നാൽ മസ്റ്റർ റോളിൽ 90



ദിവസത്തെ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്

M.Book ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

സൈറ്റ് ഡയറി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ഭവന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തിയിൽ 66ദിവസത്തെ FTO മാത്രമേ

ഉൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നുള്ളു.

ഫയൽ ട്രാക്കിംഗ് ഫോം ഉൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ഡീറ്റൈൽഡ്എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

വർക്ക് കംപ്ലീഷൻസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല

മസ്റ്റർ .റോളിൽവർക്ക്സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡേറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല

പാട്ടകൃഷി ഫയലിൽ മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ 3606 ൽ 009/1 സുനിതയുടെ രണ്ട്

ദിവസത്തെ ഒപ്പ് വെട്ടി ആപ്സന്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. കൂടാതെ ആകെ അറ്റൻഡൻസ്

കോളത്തിൽ ദിവസ വേതനവും ആകെ വേതനത്തിന്റെ കോളത്തിൽ അറ്റൻഡൻസ്

രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഇതേ ഫയലിൽ മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ 6348 ൽ ആറാം ദിവസത്തെ എല്ലാവരുടെയും

ഒപ്പു വെട്ടിയിരിക്കുന്നു.

മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ 7926, 8740 എന്നിവയിൽ ദിവസവേതനം 271ൽ നിന്നും 204.79

ആയി കുറച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ 7472 ൽ ദിവസവേതനം 271ൽ

നിന്ന് 217.2ആയി കുറച്ചിരിക്കുന്നു.

ഫീൽഡ് പരിശോധന

2018-19 കാലഘട്ടത്തിലെ 2 ഫയലുകളാണ് ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചത്.പാട്ടകൃഷി

നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തതായി മനസിലായി.വാഴ, മരച്ചീനി, പച്ചകറികൾ

എന്നിവയാണ് കൃഷി ചെയ്തത.്വാഴ മരച്ചീനി എന്നിവ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.



പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്ത് ആദായം എടുത്തതായിl പറഞ്ഞു. CIB

ഉണ്ടായിരുന്നു.എന്നാൽവിവരങ്ങൾഅപൂർണ്ണമായിരുന്നു.

തൊഴിലാളികളെ കണ്ടതിൽ നിന്നും മനസിലാകാൻ കഴിഞ്ഞ

കാര്യങ്ങൾ

തൊഴിലാളികൾ എല്ലാം സൈറ്റിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടുകയും അവർക്ക് പത്ത്

അവകാശങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയിതു.ശേഷം അവരുടെ തൊഴിൽ

കാർഡ് പരിശോധന നടത്തി.തൊഴിൽകാർഡുകൾ പൂരിപ്പിക്കേണ്ട വിധം പറഞ്ഞു

കൊടുക്കുകയും ചെയിതൂ.100 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ ലഭിക്കണം എന്നും ജോലി സമയം

കുറയ്ക്കണം എന്നും തൊഴിലാളികൾ ആവശ്യപെട്ടു.കുടിവെള്ളം പ്രഥമ ശിശ്രൂഷ കിറ്റ്

എന്നിവ ലഭ്യമാണെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ

പോത്തൻകോട് ബ്ലോക്ക്

കഠിനംകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

മേനംകുളം വാർഡ് 

സ്ഥലം : ദേശസേവിനി ഗ്രന്ഥശാല

സമയം :11.00am

തീയതി :28/10/2019



അജണ്ട

♦️അധ്യക്ഷതിരഞ്ഞെടുക്കൽ

♦️ഈശ്വരപ്രാർത്ഥന

♦️ഭരണഘടനപ്രതിജ്ഞ

♦️സ്വാഗതം

♦️റിപ്പോർട്ട്അവതരണം

♦️ചർച്ച

♦️തീരുമാനം

♦️കൃതജ്ഞത

♦️ദേശീയ ഗാനം

കഠിനംകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ മേനംകുളം വാർഡിലെ സോഷ്യൽ

ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ രാവിലെ 11മണിക്ക് ദേശസേവിനി ഗ്രന്ഥശാലയിൽ വെച്ച്

കൂടുകയുണ്ടായി. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, വാർഡ് മെമ്പർ, NREG

സെക്ഷനിൽ നിന്നും AE, ഓവർ സീയർ ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർമർ

തുടങ്ങിയവർപങ്കെടുക്കുക ഉണ്ടായി.

ആദ്യമായി അധ്യക്ഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ ആയിരുന്നു., തൊഴിലാളികളിൽ

നിന്നും ഓമന അമ്മയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു.ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി

ഗ്രാമസഭ ആരംഭിച്ചു. VRP ഉൽപ്രേക്ഷ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലികൊടുത്തു.

എല്ലാപേരും ഏറ്റു ചൊല്ലി.സ്വാഗതം മെമ്പർ പറയുകയും പ്രസിഡന്റ്



ആശംസ പ്രസംഗം നടത്തുകയും ചെയ്തു .ശേഷം ആമുഖ പ്രസംഗം

തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തം എന്നിവ VRP സോണിയ

വിശദീകരിച്ചു. ശേഷം VRP സുരഭി റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു.2018

ഒക്ടോബർ 1മുതൽ 2019 മാർച്ച്31വരെയുള്ള തൊഴിലുറപ്പ് പണിയുടെ ഫയൽ

ഫീൽഡ് പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും തയ്യാറാക്കിയ കരട് റിപ്പോർട്ട്ആണ്

അവതരിപിച്ചത് .റിപ്പോർട്ട് അവതരണത്തിന് ശേഷം ചർച്ചക്ക് ഉള്ള

സമയമായിരുന്നു. തൊഴിലാളികളുടെ പരാതികൾ

ഷീല : കൂലി കൃത്യസമയത്ത് ലഭിക്കുന്നില്ല

ഗിരിജ കുമാരി : ജോലിയും ശമ്പളവും കൃത്യസമയത്തു ലഭ്യമാക്കുക

സുധ :സൈറ്റിൽ മെമ്പർവരാറില്ല

ബെൽസി : ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാൾ സുഖമില്ലാതെ പോയി. ഒപ്പ്

രേഖപെടുതാൻ കഴിയുമോ?

ചർച്ചക്ക് ശേഷം AE മറുപടി നൽകി

സർക്കാർ ഫണ്ട് അനുവദിക്കാൻ കാലതാമസം വരുത്തുന്നതിന്റെ പൈസ

കൊടുക്കാൻസർക്കാർതയ്യാറാകണം

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ പ്ലാൻ ഉം പാട്ടക്കൃഷിയിൽ drawing and design



ഉൾപെടുതേണ്ടആവശ്യം ഇല്ല

എസ്റ്റിമേറ്റിൽ പറഞ്ഞ ജോലി നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് കൂലി വെട്ടി കുറച്ചു.

(തൊഴിലാളികകളോട് കാരണം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നില്ല )

സുനിത എന്ന തൊഴിലാളിയുടെ രണ്ടു ദിവസത്തെ അറ്റന്റൻസ് വെട്ടി

അപസന്റ രേഖപ്പെടുത്തിയത് അവർ വേറെ ജോലി കിട്ടി പോയിട്ട് ആ രണ്ടു

ദിവസം ജോലി ചെയ്യാൻവന്നതിന് ആണ്

CIBബോർഡ്സ്ഥാപിക്കേണ്ടആവശ്യം ഇല്ല

മെമ്പർസൈറ്റിൽവരേണ്ടആവശ്യം ഇല്ല

ഡാറ്റാ എൻട്രി oprator ന്റെ മറുപടി

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ 86ദിവസത്തെ allocation മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു

അതിന്റെ കാരണം 4ദിവസം സൺഡേ ആയതിനാൽ ഉൾപ്പെടുത്തൻ കഴിയില്ല

എന്നായിരുന്നു.

റിപ്പോർട്ട് കയ്യടിച്ചു പാസ്സാക്കി.ഓവർ സീയർ കൃതജ്ഞത പറഞ്ഞു.

ദേശീയ ഗാനം പാടി 1.30കു ഗ്രാമസഭപിരിഞ്ഞു.



VRPസുരഭി, VRPസോണിയ

VRP ഉൽപ്രേക്ഷ, VRPഅഖിൽ

VRP മോനിഷ, VRPസുബിയ

VRPവൃന്ദ


