
പോത്തെൻകോഡ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വാർഡ് നമ്പർ 11ഇടത്തറ

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ

മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിൽ ഉറപ്പനിയമം ദാരിദ്ര്യ

ലഘൂകരണത്തിന് വേണ്ടി കേന്ദ്രസർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച

പദ്ധതിയാണ.് 2005 സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിന് തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം

പാസ്സാക്കി . 2006ഫെബ്രുവരിയിൽ 2 നു പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ 200 ജില്ലകളിലാണ് ആരംഭത്തിൽ പദ്ധതി

നടപ്പിലാക്കിയത.് 2006ൽ കേരളത്തിൽ വയനാട്, പാലക്കാട്

ജില്ലകളിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. 200 ഓടെ

കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

നടപ്പിലാക്കി. ഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ഏതൊരു

കുടുംബത്തിനും ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 100 അധിക തൊഴിൽ

ദിനങ്ങൾ നൽകുന്നതിലൂടെ ദാഹരിദ്ര്യം ലാഹൂകരിക്കുക

എന്നതായിരുന്നു ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. പരിസ്ഥിതി

സംരക്ഷണം, കാർഷിക മേഖല, ഗ്രാമീണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ

വികസ.നം എന്നിവയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു.

തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയിൽ ഇടനിലക്കർ 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.

ഫയൽപരിശോധന റിപ്പോർട്ട്

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് :ചെറു കിട കൃഷി ഭൂമിയിൽ ഭൂ വികസനം

1ഫയൽ

പ്രവർത്തി

യുടെ കോഡ്

തീയതി തുക

DP/274678

ആരംഭിച്

ചത്

പൂർത്തിയാക്കി

യത്

അനുവദിച്

ചത്

ചെലവാക്കി

യത്

23/11/18 21/3/19 5, 00000 462, 576

DP/275431 7/12/18 23/3/19 345, 000 M book

കംപ്ലീറ്റ്

അല്ല

DP/273605 7/12/18 25/3/19 345000 M book

കംപ്ലീറ്റ്

അല്ല

പാട്ടക്കൃഷി ബന്ധപ്പെട്ട 3ഫയലുകളും ആണ് ഞങ്ങൾ

പരിശോധിച്ചത.്അതിൽനിന്നും



☑️കവർപേജ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു

☑️ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്ൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു,

❌️ചെക്ക്ലിസ്റ്റിൽപേജ് നമ്പർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

❌️ആക്ഷൻപ്ലാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

☑️ഭരണാനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നു.

☑️സാങ്കേതിക അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നു. secure ൽ നിന്നും

ലഭ്യമാകുന്ന കോപ്പിആണ്.

☑️ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

❌️ ഡ്രോയിങ്സ്ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

❌️തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഫോറം ഇല്ല.

❌️തൊഴിൽഅനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫോറം ഇല്ലായിരുന്നു.

☑️ മസ്റ്റർ റോൾ

3ഫയലുകളിലായി 100 മസ്റ്റർ റോളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മസ്റ്റർ

റോളുകളിൽഎംബുക്ക് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

❌️മസ്റ്റർ റോളിൽ ഒന്നും തന്നെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട്ഡേറ്റ്, ചെക്ക്

സൈൻ, പഞ്ചായത് സെക്രട്ടറി സൈൻ, സീൽ എന്നിവ

ഇല്ലായിരുന്നു.

❌️ഫയൽ ടാകിംഗ് ഫോം ഇല്ലായിരുന്നു.



❌️wage list ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

❌️ FTO ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

☑️ ത്രീ സ്റ്റേജ് ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു.

☑️ജിയോടാഗ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഉൾപെടുത്തിട്ടില്ല.

☑️വർക്ക് കംപ്ലീഷൻസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു .

☑️ DP/274678 വത്സല മേറ്റ് ആയിരുന്ന പാട്ടക്കൃഷി ഫയലിൽ

സൈറ്റ്ഡയറി ഉണ്ടായിരുന്നു.

❌️എന്നാൽ DP/273605 DP/ 275431 എന്ന പാട്ടക്കൃഷി

ഫയലുകളിൽസൈറ്റ്ഡയറി ഇല്ലായിരുന്നു.

☑️DP/274678 പാട്ടക്കൃഷി ഫയലിൽ M book

ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത.്

❌️DP/273605 DP/275431എന്ന പാട്ടക്കൃഷി ഫയലിൽm book

ഉണ്ടായിരുന്നു.

എന്നാൽകംപ്ലീറ്റ് അല്ലായിരുന്നു.

ഫീൽഡ് പരിശോധന റിപ്പോർട്ട്

2018-19 കാലഘട്ടത്തിൽ ഇടത്തറ വാർഡിൽ നടന്ന

പ്രവർത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 3 ഫയലുകളിലുമായി 11

സ്വകാര്യവ്യക്തികളുടെ പുരയിടങ്ങൾ ആണ് ഞങ്ങൾക്ക്

പരിശോധിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. സന്ദർശിച്ച പുരയിടങ്ങളിൽ

എല്ലാം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തി നടന്നതായി കാണാൻ



കഴിഞ്ഞു. Cibബോർഡ്കാണാൻകഴിഞ്ഞു.

ഡോർ toഡോർവെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

7/11/2019 വൈകിട്ട് 4.45 ന് കൺവീനരോട് വിളിച്ചറിയുകയും

അപ്രകാരം തൊഴിലാളികൾ സൈറ്റിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടുകയും ചെയ്തു.

തൊഴിലാളികളോട് പത്ത് അവകാശങ്ങളെ പറ്റി ചോദിച്ചു.

എന്നാൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് 10 അവകാശങ്ങളെ പറ്റി ഒരു അറിവും

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അറിയാത്ത സാഹചര്യത്തെ തുടർന്ന്

വി.ആർ.പി. വൃന്ദ , 10 അവകാശങ്ങളെപ്പറ്റി തൊഴിലാളികൾക്ക്

പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും മറ്റു വി. ആർ.പി മാർ തൊഴിൽ കാർഡ്

പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തു. തൊഴിലാളികൾ ആരും തന്നെ

തൊഴിൽ ബുക്കിൽ ഒപ്പ്ട്ടിരുന്നില്ല.മാ റ്റിന് തൊഴിൽ

ബുക്കിൽ ഒപ്പിടണം എന്ന അറിവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നു

അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ vrp മാർ ഒപ്പ്

ഇടേണ്ട സ്ഥലം കൃത്യമായി കാണിച്ചു കൊടുത്തു.

dp 274678എന്ന ഫയൽ പ്രധാനമായും കൃഷി ചെയ്തത് വാഴ ,

ചേമ്പ്,വെണ്ട, ഇഞ്ചി, പയർ എന്നിവയായിരുന്നു.കൃഷിയുടെ

വിളവ് തൊഴിലാളികൾ വീതിച്ചെടുക്കുകയും അതിൽ 20%

വീട്ടുടമയ്ക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു.

പരിശോധനയിൽ വാഴ വിളവെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി

അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. ശ്രീമതി ബിന്ദു കരംതീരുവയിൽ ചെയ്ത

കൃഷിയിൽ ,ഇഞ്ചി, വാഴ, ചേന എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്ന, cib

സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട.് തൊഴിലാളികളുടെ ബുക്ക് പരിശോധിക്കുകയും

തൊഴിലാളികളുമായി ഉള്ള ചർച്ചയിൽ നിന്നും 10

അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും



തുടർന്ന് അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കി

കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ചർച്ചയിൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്

ബോക്സ്സിന്റെഅഭാവം ഉള്ളതായി മനസ്സിലാക്കാൻകഴിഞ്ഞു.

DP/273605 ഫയലിൽ ഗീതകുമാരി, വിജയകുമാർ, എന്നിവരുടെ

പുരയിടങ്ങളിൽ 50 വാഴ നട്ടതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇന്ദിരയുടെ

20 സെന്റ് പുരയിടത്തിൽ 25 വാഴ, ഇഞ്ചി, പയർ ചേന എന്നിവ

കാണാൻകഴിഞ്ഞു .CIB കാണാൻകഴിഞ്ഞില്ല.

Dp/275431 ൽ ഉമാദേവിയുടെ 1 ഏക്കർ പുരയിടത്തിൽ 400 വാഴകളും

പച്ചക്കറികളും കൃഷി ചെയ്തതായിഅറിയാൻകഴിഞ്ഞു.

ഒരു തൊഴിൽ ബുക്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പേർക്ക് തൊഴിൽ

ദിനങ്ങൾ നൂറിൽനിന്നും 200ആയി വർധിപ്പിക്കണം

തൊഴിൽ സമയം മാറ്റണം തുടങ്ങിയ പരാതികൾ തൊഴിലാളികളിൽ

നിന്നും ഉണ്ടായി.

ഗ്രാമസഭ റിപ്പോർട്ട്

വാർഡ് :ഇടത്തറ

സ്ഥലം :അരിയോട്ടുകോണംസാംസ്കാരിക നിലയം

തിയതി :16/11/2019



സമയം : ഉച്ചയ്ക്ക് 2മണി

അജണ്ട :

1.അധ്യക്ഷയെ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ

2.ഈശ്വരപ്രാർത്ഥന

3.ഭരണഘടനാ പ്രതിജ്ഞ

4.സ്വാഗതം

5.റിപ്പോർട്ട്അവതരണം

6.ചർച്ച

7.തീരുമാനങ്ങൾ

8.ദേശീയഗാനം

പോത്തെൻകോഡ് ബ്ലോക്കിലെ പോത്തെൻകോഡ്

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഇടത്തറ വാർഡിൽ 2018-2019 സാമ്പത്തിക

വർഷത്തിലെ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ 2019 നവംബർ 16

ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് അരിയോട്ടുകോണം സാംസ്കാരിക

നിലയത്തിൽവെച്ച് നടന്നു.

ചടങ്ങിൽ 100ദിവസത്തെ പണി പൂർത്തിയാക്കിയ രമ ദേവി

അമ്മയെ അധ്യക്ഷ ആയി തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഈശ്വര

പ്രാർത്ഥനയോടെ തുടങ്ങിയ യോഗത്തിൽ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിയത്

VRP സുബിയ ആയിരുന്നു. മറ്റ് അംഗങ്ങൾ അത് ഏറ്റു പറഞ്ഞു.

വാർഡ് മെമ്പർ ഷീന മധു സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. തൊഴിലുറപ്പ്

പദ്ധതിയെ കുറിച്ചും സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്നെ കുറിച്ചും



വ്യക്തമാക്കി VRP വൃന്ദ ആമുഖ പ്രസംഗം നടത്തി. തുടർന്ന് 10

അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് VRP ഷിജു വിശദീകരിച്ചു. . തുടർന്ന്

ഫയൽപരിശോധിച്ചതിന്റെയും ഫീൽഡ് പരിശോധിച്ചതിന്റെയും

അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് VRP അഞ്ജന

അവതരിപ്പിച്ചു. റിപ്പോർട്ടിൽ എല്ലാ രേഖകളും

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നും ഇല്ലാത്ത രേഖകൾ

ഏതെല്ലാമാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി. മാസ്ട്രോളിൽ വെട്ടി

തിരുത്തൽ പാടില്ല എന്നും തുകകൾ കൂട്ടുമ്പോൾ വ്യത്യാസം

വരാൻ പാടില്ല എന്നും വ്യക്തമാക്കി. അതിനു ശേഷം നടന്ന

ചർച്ചയിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും

തൊഴിലാളികൾവ്യക്തമാക്കി.

ചർച്ചയിൽ തൊഴിലാളികൾ ഉന്നയിച്ച സംശയങ്ങളും

അഭിപ്രായങ്ങളും

1.രവീന്ദ്രൻ നായർ : തൊഴിൽ ബുക്കിലുള്ള ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിൽ

സംശയം ചോദിക്കാനായി വിളിച്ചപ്പോൾ നമ്പർ നിലവിൽ ഇല്ല

എന്ന മറുപടിയാണ് ലഭിച്ചത.്

2, സുധ കുമാരി : മെമ്പറെ വിളിച്ചു അറിയിച്ചിട്ട്

തൊഴിലാളികൾക്കു ഗുളിക വാങ്ങുന്നതിനു വേണ്ടി പോയി

തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾഅബ്സെന്റ രേഖപ്പെടുത്തി.

AE മറുപടി നൽകി :തൊഴിലാളികൾക്കു വേണ്ടിയാണു പോയത്

അതിൽ അബ്സെന്റ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല എന്ന്

വ്യക്തമാക്കി.

3.രവീന്ദ്രൻ നായർ : ചെയ്ത പണി AE അളന്നപ്പോൾ

കുറവാണെന്നു വ്യക്തമാക്കി. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീണ്ടും



പണി ചെയ്തു. മറ്റ് തൊഴിലാളികൾചെയ്ത പണികൾ കറക്റ്റ് ആണോ

എന്ന് അളന്നു നോക്കാൻ തൊഴിലാളികൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല.

പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നു.

4.ശാന്ത കുമാരി :ഈ വർഷം 22പണി മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളു എന്നിട്ടും

മാസ്ട്രോളിൽ × മാർക്ക്ചെയ്തു വന്നു.അതിനു കാരണംഎന്താണ്.

ഓവർ സിയർ മറുപടി നൽകി :ലൈഫുമായി ബന്ധപെട്ടു 76ദിവസം

ലഭിച്ചു. പാട്ടക്കൃഷിയിൽ 22ദിവസവും കിട്ടി. ശേഷിക്കുന്നത്

2ദിവസത്തെ പണി മാത്രമാണ.്

5.രാധ, കൃഷ്ണമ്മ :രണ്ടു പേർക്കും പശു ഉള്ളത് കൊണ്ട് വീട്ടിൽ

പോയി വരാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി മുതൽ 2:30 വരെ അര മണിക്കൂർ

കുടി ഇടവേള കൂടുതൽനൽകണം.

6.ലത :42ദിവസത്തെ വേതനം ലഭിക്കുവാനുണ്ട്.ശമ്പളം കൂട്ടണം.

പ്രധാനമായും തൊഴിലാളികൾക്കു തൊഴിൽ സമയം മാറ്റണം,

രണ്ട് പേർ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന കുടുംബത്തിന് 150പണി എങ്കിലും

നൽകണം. തൊഴിലാളികളുടെ പരാതികൾക്കും സംശയങ്ങൾക്കും AE,

ഓവർ സിയർ മറുപടി നൽകി. ശേഷം റിപ്പോർട്ട് എല്ലാവരും

ചേർന്ന് കയ്യടിച്ചു പാസാക്കി. യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത

എല്ലാവർക്കും ഓവർ സിയർ കൃതജ്ഞത അറിയിച്ചു. ദേശിയ

ഗാനത്തോടെഅധ്യക്ഷ യോഗംപിരിച്ചു വിട്ടു.




