
പോത്തൻകോഡ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വാർഡ് നമ്പർ 13

പണിമൂല

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ

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. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ

പോത്തൻകോട് ബ്ലോക്കിൽ പോത്തൻകോഡ് പഞ്ചായത്തിൽ ആകെ6105 തൊഴിൽ

കാർഡ് കുടുംബങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 2871ആക്റ്റീവ് തൊഴിൽ കാർഡ് കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ട്.

13ആം വാർഡായ പണിമൂല ആകെ 350തൊഴിൽ കാർഡ് കുടുംബങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 149 ഉം

ആക്റ്റീവ് തൊഴിൽ കാർഡ് കുടുംബങ്ങൾആണ.്



ഫയൽപരിശോധന റിപ്പോർട്ട്

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് :പാട്ടക്കൃഷി, നഴ്സറി നിർമാണം

പ്രവർത്തിയു

ടെ കോഡ്

തീയതി തുക

ആരംഭിച്

ചത്

പൂർത്തി

യാക്കിയ

ത്

അനുവദി

ച്ചത്

ചെലവായത്

Dp/275825 30/12/18 31/03/19 3210000 252540

DP/276534 25/01/19 27/03/19 324000 313812

Dp/275561 4/12/18 30/03/19 407000 319884

DP/270429 19/09/18 14/03/19 3,50000 2,76,552

DP/270430 19/09/18 13/03/19 3, 50000 2, 55, 297

DP/270445 19/09/18 12/12/18 4, 90, 000 1, 72, 224

DP/265835 19/09/18 31/03/19 3, 50, 000 2, 87, 040

DP/270431 20/09/18 24/03/19 3, 50, 000 4, 99, 999

DP/275161 07/12/18 28/03/19 4, 20, 000 3, 40, 584

DP/275825 14/12/18 22/03/19 3, 21, 000 3, 11, 628

DP/275925 10/12/18 25/03/19 3, 50, 000 3, 26, 580

നഴ്സറി നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 3 ഫയലുകളും വൃക്ഷ തൈ നടൽ 1

ഫയലും പാട്ടകൃഷിയുമായി ബന്ധപെട്ട 7 ഫയലുകളും ആണ് ഞങ്ങൾ

പരിശോധിച്ചത്.അതിൽ നിന്നും

🔴കവർപേജ് iസൈൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.



🔴തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഫോറം ഒരു ഫയൽയിലും

ഉൾപെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

🔴തൊഴിൽ അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫോം എല്ലാ ഫയലുകളിലും

ഉണ്ടായിരുന്നു.

🔴മസ്റ്റർ റോൾ

മസ്റ്റർ റോളുകളിൽഎംബുക്ക് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

മസ്റ്റർ റോളിൽ ഒന്നും തന്നെ വർക്ക്🔴 സ്റ്റാർട്ട്🔴 ഡേറ്റ്, ചെക്ക് സൈൻ,

പഞ്ചായത് സെക്രട്ടറി സൈൻ,സീൽഎന്നിവ ഇല്ലായിരുന്നു.

ചില മസ്റ്റർ റോളുകളിൽവെട്ടിത്തിരുത്ത് കാണപ്പെട്ടു.

🔴DP/285161 ഫയലിലെ 17152 എന്ന മസ്റ്റർ റോളിൽ ജയശ്രീ, ഉമാദേവി, ബാബു

നായർ എന്നിവരുടെ ഷാർപെനിങ് ചാർജ് വെട്ടി തിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 18225

ലും ഉമാദേവിയുടെയും ബാബു നായരുടെയും sharppening ചാർജ് വെട്ടി തിരുത്തൽ

ഉണ്ട്. 17154 ആം മസ്റോളിൽ ശശികലയുടെ അറ്റന്റൻസ് വെട്ടി

തിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

🔴DP/270429 ഫയലിൽ മസ്റ്റർ റോൾ 21389 മുഴുവൻ വെട്ടി

തിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

🔴ഫയൽ ടാകിംഗ് ഫോം ഇല്ലായിരുന്നു.

🔴മസ്റ്റർ റോൾ മൂവേമെന്റ് സ്ലിപ് ഒരു ഫയലിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

🔴wage list

DP/275825, DP/276534, DP/275561, DP/275925, DP/275161എന്നീ ഫയലുകളിൽ



wagelist ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല എന്നാൽ മറ്റു ഫയലുകളിൽ wagelist

കാണാൻ കഴിഞ്ഞു .

🔴FTOഇല്ല.

🔴ത്രീ സ്റ്റേജ് ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല

🔴ജിയോടാഗ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

🔴വർക്ക് കംപ്ലീഷൻസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

🔴സൈറ്റ് ഡയറി ഉണ്ടായിരുന്നു.

🔴M.ബുക്ക്🔴എല്ലാഫയലിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ഫീൽഡ് പരിശോധന റിപ്പോർട്ട്

2018-19 ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ മാർച്ച്🔴 31 വരെ കാലഘട്ടത്തിൽ പണിമൂല

വാർഡിൽ നടന്ന പ്രവർത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 11 ഫയലുകളിലുമായി 36

സ്വകാര്യവ്യക്തികളുടെ പുരയിടങ്ങൾ ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാൻ

ഉണ്ടായിരുന്നത.് സന്ദർശിച്ച പുരയിടങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ നല്ല

രീതിയിൽ പ്രവർത്തി നടന്നതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. DP/270431, DP/270429,

DP/265835, DP/ 270430 എന്നീ നഴ്സറി നിർമ്മാണത്തിൽ പ്രധാനമായും

സീതപ്പഴം, പേര, മഹാഗണി, കുരുമുളക്, പുളിഞ്ചി, കൊക്കോ, കാപ്പി, നാരകം,

വേപ്പ,് അശോകം, പതിമുഖം, മാവ്, ബദാം, കറ്റാർ വാഴ, മാതള്ളം എന്നീ

തൈകളാണ് വെച്ചുപിടിപ്പിച്ചതു.DP/270430,DP/270431,DP/270429, CIB

കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തവയായിരുന്നു. DP/270430 റജ്ജ്ലബീവി കൺവീനർ ആയ

ഫയലിലെ CIB കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും വൃത്തിഹീനമായി

ചവറുകൾക്കിടയിൽ കിടക്കുന്നതാണ് കാണാൻ കഴഞ്ഞത.് DP/265835 ന്റെ CIB

ചുമരിൽചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു.



പാട്ടകൃഷി ഉൾപ്പെട്ട ഫയലുകളുടെ ഫീൽഡ് പരിശോധനയിൽ

പ്രധാനമായും കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചേന, വാഴ, ഇഞ്ചി, മരിചീനി, വേണ്ട,

ചീര തുടങ്ങിയ വിളകളാണ് കണ്ടത് ഇവയെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ

പരിപാലിക്കുകയും അവയുടെ ആദായം തൊഴിലാളികൾ പങ്കിട്ടെടുക്കുകയും

ചെയ്യുന്നതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. DP/275161 എന്ന ഫയലിലെ ഫീൽഡിൽ

CIB സാമൂഹിക വിരുദ്ധർ നശിപ്പിച്ച നിലയിലാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത.്

DP/270445 വൃക്ഷ തൈ നടൽ ഫയലിൽ 800 തൈകളാണ് നട്ടതു ഇതിൽ 100 ഓളം

തൈകൾ നശിച്ചു പോയി. CIBബോർഡ്🔴ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഡോർ റ്റു ഡോർവെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

11 ഫയലുകളുടെ door to door പരിശോധനയിൽ നിന്നും

തൊഴിലാളികളുമായി സംസാരിക്കുകയും തൊഴിൽ ബുക്ക്🔴

പരിശോധിക്കുകയും തൊഴിലാളികളുടെ 10 അവകാശങ്ങൾ

വിശദമാക്കുകയും ചെയ്തു. തൊഴിലാളികളുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ

നിന്നും പ്രധാനമായും മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് തൊഴിലുറപ്പ്

സൈറ്റിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള CIB കളെല്ലാം തന്നെ തൊഴിലാളികൾ

സ്വന്തം ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ചവയാണ്. ടാർപ്പോളിൻ, പ്രഥമ

ശുശ്രുഷ കിറ്റ് എന്നിവയുടെ അഭാവം തൊഴിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ട്.

DP/275161 ഫയലിലെ ശശികല എന്ന തൊഴിലാളിക്ക് 100 ദിവസം

തൊഴിൽ ചെയ്തിട്ടും ബോണസ് ലഭിചില്ല. നഴ്സറി

നിർമ്മാണത്തിൽ വിത്ത,് വളം, മണ്ണ,് എന്നിവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ



ചെലവ്ആത് കാണുവാൻകഴിഞ്ഞു

ഗ്രാമസഭ റിപ്പോർട്ട്

08/11/19

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

പോത്തൻകോട് ഗ്രമപഞ്ചായത്

വാർഡ്-13

സ്ഥലം -പണിമ്മുല ദേവികേഷ്ത്രം സമീപം

അജണ്ട :

1.അധ്യക്ഷയെതെരെഞ്ഞെടുക്കൽ

2.ഈശ്വരപ്രാർത്ഥന

3.ഭരണഘടനാ പ്രതിജ്ഞ

4.സ്വാഗതം

5.റിപ്പോർട്ട് അവതരണം



6.ചർച്ച

7.തീരുമാനങ്ങൾ

8.ദേശീയഗാനം

3 മണിയോടെ പമ്മുണിമ്മുല ദേവി ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപം

08/11/ 2019 ന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 13 വാർഡ് സോഷ്യൽ

ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ നടന്നു. 100 പണിപൂർത്തിയായ ശ്രീമതി

ലിലാമ്മയെ അധ്യക്ഷനായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഈശ്വര

പ്രാർത്ഥനയോടെ കൂടി ആരംഭിച്ച യോഗത്തിൽ വി ആർ

പി ആതിര ഭരണഘടനാപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു.

വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രീമ ഹരി സ്വാഗതമാശംസിച്ചു. തുടർന്ന്

വിആർപി ഷിജു തൊഴിലുറപിനെ കുറിച്ചും സോഷ്യൽ

ഓഡിറ്റിനെ കുറിച്ചും ആമുഖ പ്രസംഗം നടത്തി. ശേഷം വി

ആർ പി അഞ്ജിത റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു.

തൊഴിലാളികളുടെ 10 അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് വി ആർ പി

സംസാരിച്ചു. റിപ്പോർട്ടിന് ശേഷം ചർച്ചയ്ക്കുള്ള

സമയമായിരുന്നു. തൊഴിലാളികൾ ഉന്നയിച്ച പരാതികളും

അഭിപ്രായങ്ങളും പറഞ്ഞതിനൊപ്പം റിപ്പോർട്ടിൽ

അവതരിപ്പിച്ച മസ്റ്റെർ റോളിലെ അപാകതകളെ



കുറിച്ചും പറഞ്ഞു.

മാറ്റ്മാർപറഞ്ഞകാര്യങ്ങൾ:

* സരള : തൊഴിൽ സമയം 10 മണി മുതൽ 4 മണി വരെ

ആകണo

*ശബളo 300 രൂപയാക്കണം

*പണിയായുധങ്ങളുടെ വാടക കുട്ടി കിട്ടണം

* 2പേർ ജോലി ചെയ്യുന്ന കുടുംബത്തിന് 100 ദിവസതിൽ

നിന്നുo 150 ദിവസമായി വർധിപ്പിക്കണം

* 100 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ ലഭിച്ചവർക്ക് 1000 രൂപ

ബോണസ്ലദ്യമായിട്ടില്ല

ഇവയെല്ലമാണ് തൊഴിലാളികൾ ഉന്നയിച്ചത്

മറുപടി: ആധാർ ലിങ്ക് ചെയ്തതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്നും

ഫണ്ട് വരുന്നത്അനുസരിച്ച് കിട്ടും.



ഓവർസിയർആണ് മറുപടി പറഞ്ഞത്.

>എഎംസി പ്രകാരമുള്ള രേഖകൾ ഇല്ലാത്തതിന് കാരണം

ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫ് കുറവാണ്.

>മസ്റ്റോളിൽ ഉള്ള തെറ്റുകൾ മാറ്റുമാർ ഇനി

ആവർത്തിക്കില്ല

>കേന്ദ്രഫണ്ട് വരുന്ന മുറയ്ക്ക് പൈസകിട്ടും.

ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം റിപ്പോർട്ട്🔴 എല്ലാവരും

കൈയ്യടിച്ചു പാസാക്കി. ഓവർസീർ രാജേഷ് കൃതജ്ഞത

രേഖപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് ദേശീയ ഗാനത്തോടെ അധ്യക്ഷ

യോഗംഅവസാനിപ്പിച്ചു.


