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പോത്തെൻകോഡ് ബ്ലോക്ക്

മംഗലാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ

വാർഡ് നമ്പർ 18കോട്ടറക്കരി

അവിദഗ്ദ്ധ കായിക ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിന് സന്നദ്ധതയുള്ള പ്രായപൂർത്തിയായ

അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രാമീണ കുടുംബത്തിന് ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 100

ദിവസത്തെ തൊഴിൽ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നിയമമാണ് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ്

നിയമം-2005 National Rural Employment Guarantee Act (NREGA). ഈ നിയമത്തിന്റെ

അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പദ്ധതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത.് 2005 സെപ്റ്റംബറിൽ ഇന്ത്യൻ

പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ ഈ നിയമം സെപ്റ്റംബർ 7 ന്നിലവിൽ വരികയും ജമ്മു - കാശ്മീർ

ഒഴികെയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ബാധകമാക്കുകയും ചെയ്തു.

തുടക്കത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ 200 ജില്ലകളിൽ മാത്രമായിരുന്നു പ്രാബല്യത്തിൽ

വന്നതെങ്കിലും 2008 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ജില്ലകളിലേക്കും ഈ പദ്ധതി

വ്യാപിപ്പിച്ചു. 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 പ്രത്യേകതയാണ.്

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 നടത്തുന്നത.് ഈ ഗ്രാമസഭയിൽ തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന്

ഒരാളെയാണ് അധ്യക്ഷയായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത.്

10അവകാശങ്ങൾ

1. തൊഴിൽ കാർഡിനായി അപേക്ഷിക്കുവാനും 15 ദിവസത്തിനകം ലഭിക്കുവാനുമുള്ള അവകാശം.

2. തൊഴിൽആവശ്യപെടുവാനും 15 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽലഭിക്കുവാനുമുള്ള 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 പ്രവൃത്തിസ്ഥല

സൗകര്യങ്ങൾക്കുള്ള 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 തത്സമയ സാമൂഹിക



പരിശോധന നടത്തുവാനുള്ള അവകാശം

ഫയൽപരിശോധന

പ്രവർത്തിയുടെ പേര്

DP/270432-പാട്ടകൃഷിയ്ക്ക് മണ്ണൊരുക്കൽ

LD/324049 ഭൂസംരക്ഷണഫയൽ

IF/377469 ഭവനനിർമ്മാണം

എന്നീ ഫയലുകൾപരിശോദിച്ചു.

. മംഗലാപുരം പഞ്ചായത്ത് 6936 തൊഴിൽ കാർഡ് കുടുംബങ്ങളാണ് ഉള്ളതെങ്കിലും2011

Activeതൊഴിൽ കാർഡ് കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ട് . ഇതിൽ 18ആംവാർഡിൽ

191തൊഴിൽകാർഡ് കുടുംബങ്ങൾ ഉള്ളതെങ്കിലും 37Activeതൊഴിൽ കാർഡ്

കുടുംബങ്ങൾആണ് ഉള്ളത്.◾

️ കവർപേജ്

AMCപ്രകാരം ഉള്ള കവർപേജ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. Fileനോട് ചേർന്ന് ഒരു coverpage

ഉണ്ടായിരുന്നു.◾

️ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്

Dp/270432, ld/30204049എന്നിവയിൽ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ

പേജ് നമ്പർ ഇല്ലാരുന്നു◾

️ആക്ഷൻപ്ലാൻ കോപ്പി



ആക്ഷൻപ്ലാൻ കോപ്പി ഇല്ലായിരുന്നു യിരുന്നു.◾

️ഡ്രോയിങ്ആൻഡ്ഡിസൈനിങ്

ഡ്രോയിങ് ആൻഡ്ഡിസൈനിങ് ഇല്ലായിരുന്നു◾

️അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സാങ്ക്ഷൻ ( ഭരണാനുമതി )

ഭരണാനുമതി ഇല്ലായിരുന്നു◾

️ടെക്നിക്കൽസാങ്ക്ഷൻ (സാങ്കേതികാനുമതി )

സാങ്കേതികാനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നു.◾

️ഡീറ്റൈൽഡ്എസ്റ്റിമേറ്റ്

ഡീറ്റൈൽഡ്എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.◾

️ഡിമാൻഡ്ഫോം

AMCപ്രകാരം ഡിമാൻഡ്ഫോം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല

വെള്ളപേപ്പറിലുള്ള ഡിമാൻഡ് ഫോംആയിരുന്നു◾

️വർക്ക്അലോക്കേഷൻഫോം

വർക്ക്അലോക്കേഷൻഫോം ഉണ്ടായിരുന്നു◾

️മസ്റ്റർ റോൾ

♦️ muster റോൾ no. 25314ആകെ ഹാജർ വെട്ടിത്തിരുത്തിയിരിക്കുന്നു

♦️ms no -19220, 19221, 13957, 13958ഇൽ4മത്തെ ദിവസം ഒപ്പിട്ട ശേഷം



വെട്ടിയിരിക്കുന്നു.

◾

️വെജ് ലിസ്റ്റ്

വെജ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.◾

️FTO

FTO ഉണ്ടായിരുന്നു.◾

️3സ്റ്റേജ് ഫോട്ടോഗ്രഫി

വർക്കിന്റെ 3സ്റ്റേജും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല◾

️വർക്ക് കംപ്ലീഷൻസർട്ടിഫിക്കറ്റ്

വർക്ക് കംപ്ലീഷൻസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിന്നില്ല .

◾

️ മസ്റ്ററോൾ മൂവ്മെന്റ് സ്ലിപ്പ്

മസ്റ്ററോൾ മൂവ്മെന്റ് സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല .◾

️മെഷർ മെന്റ് ബുക്ക്◾

️സൈറ്റ് ഡയറി

സൈറ്റ് ഡയറി ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്



പാട്ടക്കൃഷി മണ്ണൊരുക്കൽ, ഭൂസംരക്ഷണ ഫയലുകളുടെ പരിശോധനയിൽ

നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് പ്രധാനമായും കൃഷി ചെയ്തത് വാഴ, മരച്ചീനി,

ചീര,പയർ,വെണ്ട, ചേന, എന്നിവയ്ക്കുപുറമേ താര കൊരുകയും ചെയ്തിരുന്നു

മിക്ക പുരയിടങ്ങളിലും വാഴകൾ, മരച്ചീനിഎന്നിവ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നാൽ

പച്ചക്കറികൾ നശിച്ചുപോയവയും വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതും

ഉണ്ടായിരുന്നു.LD/324049 ഫയലിൽ ഉൾപ്പെട്ടപുരയിടത്തിൽകയ്യാല

നിർമ്മിച്ചിരുന്നെകിലും കാടുകയറി നശിച്ചിരുന്നു. If/377469എന്നഫയലിന്റെ

ഫീൽഡ് പരിശോധനയിൽ 5സെന്റ് പുരയിടത്തിൽ 400sq വീട് വയ്ക്കുകയും

ഇതോടൊപ്പo 400sq കൂടി സ്വന്തം ചിലവിൽ നിർമിക്കുന്ന തായും.വീടിന്റെ

ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് തൊഴിൽ കാർഡ്എടുത്തത്. തൊഴിൽകാർഡ്

പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും തൊഴിലിനെസംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

ലഭിച്ചില്ല. Cibവീടിന്റെ ചുമരിൽ ചെയ്തിരുന്നു. ഭൂസംരക്ഷണപ്രവർത്തനത്തിൽ

കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തത് ആയിരുന്നു.പാട്ടക്കൃഷി മണ്ണൊരുക്കലിൽചുമരിൽ

ചെയ്തു.

Door to Door Verification

തൊഴിലാളികളുടെബുക്ക് പരിശോധിക്കുകയും തുടർന്ന് അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചും

അറിവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അവരുടെ 10അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച്

വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു.

ഫസ്റ്റ് എയിഡ്ബോക്സ് ടാർപോളിൻഎന്നിവഇല്ല.

കൂലികൂട്ടണo

സമയക്രമം മാറ്റണം എന്നിവആയിരുന്നു നിർദ്ദേശങ്ങൾ

സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ റിപ്പോർട്ട്



----------------------------------------------------------

പോത്തൻകോട് ബ്ലോക്ക്

മംഗലാപുരം പഞ്ചായത്ത ്

*Gramasabha report* .

മംഗലാപുരം പഞ്ചായത്തിലെ കൊട്ടാറ കരി (18)വാർഡിലെ ഗ്രാമസഭ 31/10/2019.രണ്ടു

മണിക്ക് തന്നെആരംഭിച്ചു.എൻഎസ്എസ് കരയോഗ മന്ദിരത്തിൽ വച്ചായിരുന്നു

ഗ്രാമസഭ നടന്നത .്

*അജണ്ട*

▪ഈശ്വരപ്രാർത്ഥന

▪ഭരണഘടന പ്രതിജ്ഞ

▪സ്വാഗതപ്രസംഗം

▪ആമുഖം

▪റിപ്പോർട്ട് അവതരണം

▪ചർച്ച

▪കൃതജ്ഞത

അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തേക്ക് തൊഴിലുറപ്പ് അംഗമായ ശ്രീമതി ദമയന്തിയെ

തിരഞ്ഞെടുത്തു.

ഈശ്വരപ്രാർത്ഥന തൊഴിലുറപ്പ് അംഗമായ ശ്രീമതി ശാന്ത ആലപിച്ചു.തുടർന്ന്

പ്രതിജ്ഞ വിആർപി ധന്യ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു.

സ്വാഗത പ്രസംഗം വാർഡ് മെമ്പർശ്രീമതി അമൃത നിർവഹിച്ചു.10



അവകാശങ്ങളെക്കുറിച് വിആർപിഅഞ്ചിത പറഞ്ഞുകൊടുത്തു.

റിപ്പോർട്ട് വിആർപിഅനാമിക അവതരിപ്പിച്ചു.

▪DP/270432.

▪LD/324049.

▪IF/377469.

എന്നി ഫയലുകളുടെ പരിശോധനയിൽ നിന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചത്.

AMCപ്രകാരമുള്ള കവർപേജ് ഒരു ഫയലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.എന്നാൽഫയലി

നോട് ചേർന്ന് ഒരു കവർപേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

ആക്ഷൻപ്ലാനിന്റെ കോപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

ഭരണാനുമതി ഫോറം, ഡ്രോയിങ്ആൻഡ്ഡിസൈൻ, ജിയോ ടാഗ് എന്നിവ ഒരു ഫയലും

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

സാങ്കേതിക അനുമതി ഫോം, അലോക്കേഷൻഫോംഎന്നിവഎല്ലാ ഫയലുകളും

ഉണ്ടായിരുന്നു.

എഎംസി പ്രകാരം വ്യക്തിഗതംആയിട്ടുള്ളതോ ഗ്രൂപ്പ് പരംആയിട്ടുള്ളതോആയ

ഡിമാൻഡ്ഫോം ഫയലുകളിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പകരം വെള്ളപേപ്പറിൽ

എഴുതിയ അപേക്ഷആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത .്

മസ്റ്റർ റോളുകളിൽവെട്ടി തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

എംബുക്ക്, സൈറ്റ് ഡയറി, എഫ് റ്റി ഒ ,വെജ് ലിസ്റ്റ് എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഫീൽഡ് പരിശോധനയിൽ നിന്നും ഭൂസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനത്തിൽവാഴ, മരച്ചീനി



എന്നിവ കൂടാതെ കയ്യാല നിർമാണവും ഉണ്ടായിരുന്നു.

പാട്ടകൃഷിക്ക് മണ്ണൊരുക്കൽപ്രധാനമായും വാഴ, മരച്ചീനി, ചേമ്പ്,ചേന,

തുടങ്ങിയ പച്ചക്കറി വിളകൾആയിരുന്നു കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത .്

ഭവന നിർമ്മാണത്തിൽ

400സ്ക്വയർഫീറ്റ് വീട് പൂർത്തീകരിക്കുന്നത്.

ഫീൽഡ് പരിശോധനയിൽസിഐ ബിബോർഡ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.

സിഐ ബി സ്വന്തം ചിലവിലാണ് പൂർത്തീകരിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലായി

റിപ്പോർട്ട് അവതരണത്തിനു ശേഷം ചർച്ചയായിരുന്നു.

ശാന്ത :- 8 ദിവസം മാസ്ട്രോൾ ഇല്ലാതെ ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ശമ്പളം

നൽകാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഓവർസിയർ :-എസ്റ്റിമേറ്റിൽപറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അളവിൽ കുറവ് പണി ചെയ്തത്

കൊണ്ട് അത് വകയിരുത്താൻആണ്അധികമായി 8ദിവസത്തെ പണി ചെയ്യിപ്പിച്ചത്.

സരോജിനി :-ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് മാസ്റ്റർ റോൾ കൊണ്ടുവരും,നമ്മൾപണി

ചെയ്തു തീർക്കണമെന്നാണ് അറിയിച്ചതിന .്അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ

എട്ട് ദിവസത്തെ ജോലി ചെയ്തത .്

രാധ മുൻ മേറ്റ് :-പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരം എല്ലാവരെയും

അറിയിച്ചത്ആയിരുന്നു,അങ്ങനെയാണ്എട്ട് ദിവസത്തെ പണിഅവിടെ ചെയ്തത .്

ഓമന :- കൈയ്യുറ,കാലുറ ടാർപോളിൻ, പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷകിറ്റ് എന്നിവയൊന്നും

ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

AE :- ടാർപോളിൻ വാങ്ങുകയും അതിന്റെ ബില്ല് ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുകയും



ചെയ്യണം.പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ കിറ്റിന് ആവശ്യമായ ഒരു അപേക്ഷ നൽകുകയും

തുടർന്ന് അത് നിങ്ങൾഹെൽത്ത് സെന്ററിൽപോയി പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ കിറ്റ്

വാങ്ങണംഎന്ന് അറിയിച്ചു.

ദമയന്തി :- മേറ്റ്ന് തൊഴിൽ ചെയ്യാമോ?

VRP :- മേറ്റ് നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു തൊഴിലാളിയാണ്.

8 ദിവസംഅധികമായി ചെയ്തത് ഒരിക്കലും മാസ്റ്റർ റോൾ കൈയിൽ കിട്ടാതെ

തൊഴിൽചെയ്യരുത ,്പിന്നെ എസ്റ്റിമേറ്റിൽപറഞ്ഞിരിക്കുന്നഅളവിൽ തൊഴിൽ

ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനുള നിയമമുണ്ട.്

ഡിമാൻഡ്ഫോം( 3 A, 3B)എവിടെ നിന്നാണ് ലഭ്യമാകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരണം

എന്ന് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾചോദിച്ചു

ചർച്ചയ്ക്കുശേഷം റിപ്പോർട്ട് കൈയടിച്ചു പാസാക്കി.

ഓവർസിയർ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തി ദേശീയ ഗാനത്തോടുകൂടി യോഗം പിരിഞ്ഞു.

Vrp ധന്യ,അഞ്ജിത,അനാമിക




