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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 കഠിനംകുളം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ,പടിഞ്ഞാറ്റുമുക്ക് വാർഡിലെ 2018- 19 ഒക്ടോബർ 1മുതൽ



മാർച്ച് 31വരെയുള്ള കാലയളവിലെസോഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് .

കഠിനംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽആകെ 7206 തൊഴിൽ കാർഡ് കുടുംബങ്ങൾ

ഉള്ളതിൽ 2171ആക്ടീവ് തൊഴിൽകാർഡ് കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ട് .പടിഞ്ഞാറ്റുമുക്ക്

വാർഡിൽ 271 തൊഴിൽ കാർഡ് കുടുംബങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 53 ആക്റ്റീവ് തൊഴിൽകാർഡ്

കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ട്.

പരിശോധിച്ച ഫയലുകൾ

Dp/273919പാട്ടക്കൃഷി (വയൽവാരം JLG -ഷാഹിദ )

Dp/333776 മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണപ്രവർത്തികൾ (ഷാഹിദ )

IF/384794 കാലി തൊഴുത്ത് നിർമാണം (അബ്ദുൽലത്തീഫ് )

Rs/342312 കക്കൂസ് നിർമാണം -സജു കുമാർ

Rs/342031 കക്കൂസ് നിർമാണം -ശോഭന

IF/377948ലൈഫ് ഭവന നിർമാണം -നസീം

IF/377947ലൈഫ് ഭവന നിർമാണം - മുബീന

ഫയൽപരിശോധന

Amcപ്രകാരമുള്ള കവർപേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു,പേജ് നമ്പർ

ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ആക്ഷൻപ്ലാൻ കോപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഡീറ്റൈൽഡ്എസ്റ്റിമേറ്റ് കോപ്പി കാണാൻസാധിച്ചു.



ഭരണാനുമതി,സാങ്കേതികഅനുമതിഎന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു.അതിൽബന്ധപ്പെട്ട

അധികൃതരുടെ ഒപ്പും സീലും ഉണ്ടായിരുന്നു.

Amcപ്രകാരമുള്ള ഡിമാൻഡ്ഫോം ഉണ്ടായിരുന്നു.

വേജ് ലിസ്റ്റ്,ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർഓർഡർഎന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ത്രീ സ്റ്റേജ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

വയൽവാരം JLG ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഫയലിലെ മസ്റ്റ്റോളുകളിൽ 7966, 7967, 7968, 7935

എന്നിവയിൽ മാറ്റിന്റെ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

കൃത്യമായഅളവിൽപണിചെയ്യാത്തതിനാൽ ദിവസക്കൂലി കുറവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ 2965ൽ 3-10- 2018 ദിവസത്തെഅറ്റൻഡൻസ് കോളം ചുവന്ന

മഷി ഉപയോഗിച്ച് വരച്ചിരിക്കുന്നു.എന്നാൽഅന്നേദിവസം തൊഴിലാളികൾ

ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട.്

ഫീൽഡ് പരിശോധന

വയൽവാരം JLG ഗ്രൂപ്പിന്റെ പാട്ടകൃഷി വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ നടന്നതായി

കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.അതിൽ നിന്നും ആദായം എടുക്കാൻസാധിച്ച്ചു എന്ന്

തൊഴിലാളികൾഅഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ചിലവ് വഹിച്ച തൊഴിലാളികൾ

തന്നെയായിരുന്നു.

ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണ ഗുണഭോക്താവ് ആയ മുബീനയ്ക്ക് മുഴുവൻ തുകയും

ഇതുവരെയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

വ്യക്തിഗത കക്കൂസ് നിർമ്മാണം ഗുണഭോക്തൃവായസജു കുമാറിന് 1626 രൂപ ഇനിയും

ലഭിക്കാനുണ്ട.്

ഡോർ ടു ഡോർവെരിഫിക്കേഷൻ



തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെആദ്യകാലങ്ങളിൽ കാലുറകൾ, കൈയുറകൾഎന്നിവ

ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാൽഅവയെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഉപയോഗശൂന്യംആയിഎന്നും

അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. ജോലിയുടെ വിവരങ്ങൾ തൊഴിൽ കാർഡിൽ

രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 100 ദിവസത്തെ പണി ലഭിക്കുന്നില്ല, കൂലി ലഭിക്കുവാൻ

താമസം നേരിടുന്നു എന്നും തൊഴിലാളികൾപറഞ്ഞു.

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ

Pothencodeബ്ലോക്ക്

28/10/2019

Kadinamkulam ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ padinjattumukkവാർഡിലെ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്

gramasabha രാവിലെ 11 മണിക്ക് കയർസൊസൈറ്റി വച്ചു കൂടി.പഞ്ചായത്ത്

പ്രസിഡന്റ്,വാർഡ് മെമ്പർ, AE, Nregsസെക്ഷൻഓഫീസർ, VMC മെംബേർസ്

എന്നിവർപങ്കെടുതു.ആദ്യം അധ്യക്ഷനെ തിര ഞ്ഞെ ടുത്തു. Rabiyathആയിരുന്നു

അധ്യക്ഷൻ.ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനഓട് കൂടി ഗ്രാമ സഭആരംഭിച്ചു. Vrp subiyaപ്രതിജ്ഞ

ചൊല്ലി.വാർഡ് മെമ്പർസ്വാഗതം പറഞ്ഞു.പ്രസിഡന്റ്ഗ്രാമ സഭ ഇൽ

സംസാരിച്ചു.ശേഷം vrpസോണിയആമുഖം പ്രസംഗം നടത്തി.ശേഷം vrpവൃന്ദ

അവകാശം പറഞ്ഞു.പിന്നീട് vrpഅഖിൽ റിപ്പോർട്ട്അവതരണം നടത്തി.പിന്നീട്

ചർച്ച നടത്തി.2018-19 ഒക്ടോബർ 1മുതൽ മാർച്ച്31വരെയുള്ള കാലയളവിലെ

റിപ്പോർട്ട്ആണ്അവതരിപ്പിച്ചത.്ഫയൽ,ഫീൽഡ് പരിശോധനയുടെ

അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ള റിപ്പോർട്ട്ആയിരുന്നു.ശേഷം ചർച്ചയ്ക്കുള്ള സമയം

ആയിരുന്നു. തൊഴിലാളികൾ അവരുടെഅഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

തൊഴിലാളി കളുടെ പരാതികൾ

* കൂലി 500ആക്കുക



*ജോലി സമയം കുറക്കണം

*തോട് പണി ക്ക് കാലുറ, kaiyuraവേണം

* തൊഴിൽ ദിനം കൂട്ടുക

♦AEയുടെ മറുപടി

♦സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ടീമിന്റെആവശ്യകതയെചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് AE

അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗംആരംഭിച്ചത.്സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ടീം തൊഴിലുറപ്പ്

അവസാനിപ്പിക്കാൻവന്നവരാണ് എന്ന തെറ്റായ ധാരണതൊഴിലാളികളിൽ

ഉണ്ടാക്കാൻഅദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു. നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് എന്റെ

മേശക്കു മുകളിൽസബ്മിറ്റ് ചെയ്യണംഎന്നും അത് ഗ്രാമസഭയിൽ

അവതരിപ്പിക്കേണ്ട യാതൊരുആവശ്യകതയും ഇല്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതോടൊപ്പം നിങ്ങളാരും തൊഴിലാളികളെ കൂടുതലൊന്നും പഠിപ്പിക്കാൻ

പോകണ്ട എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. റിപ്പോർട്ടിൽപറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ

അനാവശ്യമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും അതിൽപറയാത്ത കാര്യങ്ങൾചൊല്ലി

സ്വയം പ്രകോപിതൻആവുകയും ചെയ്തു.വളരെ മോശമായ രീതിയിൽവിആർപി

മാരോട് അദ്ദേഹം പെരുമാറി.അതോടൊപ്പം വളരെ മോശമായആക്ഷേപങ്ങൾ

പറയുകയും ചെയ്തു. മുൻകൂട്ടി സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ടീമിനെആക്ഷേപിക്കുകഎന്ന

ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം വന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീകമായി.

പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ കിറ്റ് നൽകുന്നതിൽപഞ്ചായത്തിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും

ഇല്ലെന്നും അത് പിഎച്ച് സിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ജോലി സമയം, കൂലി എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ ഉത്തരവ് വന്നാൽ

മാത്രമേ മാറ്റാൻപറ്റുകയുള്ളു.

തുടർന്ന് റിപ്പോർട്ട് കൈ അടിച്ചു പാസ്സ്ആക്കി.ഓവർസിയർ നന്ദി പറഞ്ഞു.

ദേശീയഗാനത്തിന് ശേഷം ഗ്രാമസഭ പിരിച്ചു വിട്ടു.




