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പോത്തൻകോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ

വാർഡ് നമ്പർ 14(മണ്ണറ)

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

പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 2005സെപ്റ്റംബറിൽഇന്ത്യൻപാർലമെന്റ് 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 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.്

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

പരിശോധിച്ചഫയലുകൾ

DP/274677

DP/273967

DP/276220

DP/275208എന്നീ പാട്ടകൃഷിഫയലുകളും



DP/270478

DP/270045എന്നീ വൃക്ഷ തൈനടീൽഫയലുകളും ആണ്

പരിശോധിച്ചത.്

ഈ വാർഡിൽ 326 പേർ തൊഴിൽകാർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 156 സ്ഥിര

തൊഴിലാളികൾആണ് ഉളളത്.

AMCപ്രകാരമുള്ള രേഖകളടങ്ങിയ കവർപേജ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

സാങ്കേതികഅനുമതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ഭരണാനുമതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർഓർഡർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല

പരിശോധിച്ച ഒരു ഫയലിലും ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

ജിയോ ടാഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

 M.Book ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.എന്നാൽ അപൂർണ്ണമായിരുന്നു.ഫൈനൽ ബില്ല്

എന്നിവ എഴുതിയിട്ടില്ല കൂടാതെ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒപ്പും

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

വെജ് ലിസ്റ്റ് പരിശോധിച്ച ഒരു ഫയലിലും കാണുവാൻസാധിച്ചില്ല.

സൈറ്റ് ഡയറി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.



പരിശോധിച്ചഫയലുകളിൽഡീറ്റെയിൽഡ്എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

മസ്റ്റർ റോൾ

DP/275208 എന്ന പാട്ടകൃഷി ഫയലിൽയ മസ്റ്റർ റോള്ൽ TA എഴുതേണ്ട കോളത്തിൽ

sharpening charge ഉംആകെ തുക sharpening charge കോളത്തിലും എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

മസ്റ്റർ റോള് 25018 ൽ 014/149 കൃഷ്ണൻ കുട്ടി രണ്ട് ദിവസത്തെ ഒപ്പും വേതനവും

രേഖപെടുത്തിയിരുന്നു എന്നാൽഅത് ക്യാൻസൽചെയ്യ്തു.

മസ്റ്റർ റോള് നമ്പർ 25019ൽ 014/145വിജയമ്മയുടെ ഒപ്പ് വെട്ടിയിരിക്കുന്നു.

DP/274677 ഫയലിൽ മസ്റ്റർറോള് നമ്പർ 477,478,479 ൽ മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തെ ഒപ്പ്

വെട്ടിയിരിക്കുന്നു.

മസ്റ്റർറോള് നമ്പർ 10480,10481 ൽ മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തെ ഒപ്പ്

വെട്ടിയിരിക്കുന്നു.

ഫീൽഡ് പരിശോധന

പരിശോധിച്ച എല്ലാ സൈറ്റുകളിലും CIB സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു.എങ്കിലും

വിവരങ്ങൾ അപൂര്ണമായിരുന്നു.വൃക്ഷ തൈ നട്ടിട്ടുണ്ടെക്കിലും അതിനെ

പരിപാലിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് മനസിലാക്കാൻക്കാ കഴിഞ്ഞു.പാട്ട

കൃഷിയിൽ നന്നായി പ്രവൃത്തി നടന്നതായി കണ്ടു.

തൊഴിലാളികളെ കണ്ടതിൽ നിന്നും മനസിലാകാൻ കഴിഞ്ഞ

കാര്യങ്ങൾ

വിവിധ സൈറ്റുകളിൽ 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.CIB യുടെ പൈസ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നും

ടാർപോളിൻ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് എന്നിവ സ്വന്തം പൈസക്ക് ആണ് വാങ്ങുന്നത്

എന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ കരട് റിപ്പോർട്ട്

പോത്തൻകോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

മണ്ണറ വാർഡ്

തീയതി :16/10/2019

സമയം :3.00pm

സ്ഥലം :തൈപ്പള്ളി റോഡ്

അജണ്ട :

അധ്യക്ഷയെ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ

ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന

ഭരണഘടന പ്രതിജ്ഞ



സ്വാഗതം
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16- 10 -2019 തീയതിയിൽ പോത്തൻകോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തൈപള്ളി

റോഡിൽ വെച്ച് നടന്ന മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ്

പദ്ധതിയിലെ 2018 -19 ഒക്ടോബർ മാർച്ച് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ

സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് അവലോകനയോഗം സഭയിലെ പ്രധാന നിർദേശങ്ങൾ

തുടർനടപടികളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നടപടി കുറിപ്പ്. തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളി

ശ്രീമതി രാധഭായി അധ്യക്ഷയായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. വി ആർ പി രേഷ്മ

പ്രതിജ്ഞചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. ശ്രീമാൻപ്രമോദ് സ്വാഗത പ്രസംഗം നടത്തി.

തുടർന്ന് ബി ആർ പി ശ്രീജ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്നെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരണം

നടത്തി.ശേഷം വി ആർപി സുരഭി തൊഴിലാളികളുടെ 10 അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച്

പറയുകയും തുടർന്ന് വി ആർ പി സോണിയ റിപ്പോർട്ട്

അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.റിപ്പോർട്ട് അവതരണത്തിന് ശേഷം

ചർച്ചയ്ക്കുള്ള സമയമായിരുന്നു.

മസ്റ്റർറോളിൽ x ഇട്ട് വരാത്തത് സാങ്കേതിക പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് അതിനാൽ ചില



തൊഴിലാളികൾ 100 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ തൊഴിൽ ചെയേണ്ടി വന്നെന്നു പ്രമോദ്

കൺവീനർ രമ്യ എന്നിവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 100 ദിവസം തികയാതെ തന്നെ x ഇട്ടു

വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് രമ്യ പറഞ്ഞു.

ബിന്ദു-സൈറ്റ് ൽ വച്ച് എന്തെകിലും സംഭവിച്ചാൽ കുടുംബത്തിന് എന്തെകിലും

സഹായം ലഭിക്കുമോ?

ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾവച്ച് സമർപ്പിച്ചാൽലഭ്യമാകും എന്ന് ബിആർപി മറുപടി

പറഞ്ഞു.

ഒപ്പും സീലും ഇല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞത് എ ഇ, ഓവർസിയർ എന്നിവരുടെ കാര്യക്ഷമത

ഇല്ലായിമയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും കുറച്ചു നാൾ എ ഇ പഞ്ചായത്തിൽ

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നും മെമ്പർപറഞ്ഞു.

തുടർന്ന് റിപ്പോർട്ട് കൈയടിച്ചു പാസാക്കി.ഓവർസിയർസുമേഷ്

കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തി. ദേശീയ ഗാനത്തിന് ശേഷം ഗ്രാമസഭപിരിച്ചുവിട്ടു.


