
L

പോത്തൻകോട് ബ്ലോക്ക്

പോത്തൻകോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വാർഡ് നമ്പർ 15

വാർഡ് മഞ്ഞമല

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ

ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണത്തിന് വേണ്ടി കേന്ദ്രസർക്കാർ

ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി. 2005 സെപ്റ്റംബർ 5 ന് തൊഴിലുറപ്പ്

പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നു. 2006 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇന്ത്യയിലെ 200

ജില്ലകളിൽ കൂടി ഈ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. 2006 ൽ കേരളത്തിൽ

വയനാട,് പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ആരംഭിച്ചു. 2008 ൽ 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 പ്രത്യേകതയാണ.് പരിസ്ഥിതി

സംരക്ഷണം, കാർഷിക മേഖല, ഗ്രാമീണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ
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വികസനം എന്നിവയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു.

തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയിൽ ഇടനിലക്കാർ ഇല്ല. സെക്ഷൻ 17(A)

പ്രകാരം, പദ്ധതി പ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റിയും പൊതുധനം

ചിലവഴിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയും പൗരസമൂഹം നടത്തുന്ന

സ്വാതന്ത്ര്യവും പരസ്യവുമായ പരിശോധനയിക്കായാണ്

സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നിലവിൽ വന്നത്. ഫയൽ പരിശോധന,

ഫീൽഡ് പരിശോധന, തൊഴിലാളികളുമായി ഉള്ള

ആശയവിനിമയത്തിന് ശേഷമാണ് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ

നടത്തുന്നത.് ഈ ഗ്രാമസഭയിൽ തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന്

ഒരാളെയാണ് അധ്യക്ഷയായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

ഫയൽപരിശോധന റിപ്പോർട്ട്

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് :പാട്ടകൃഷി,വൃക്ഷതൈനടീൽ

പ്രവർത്തി

യുടെ കോഡ്

തീയതി തുക

ആരംഭി

ച്ചത്

പൂർത്തി

യാക്കിയത്

അനു

വദിച്

ചത്

ചെലവാ

യത്

DP/275109 23/11/18 25/03/2019 5,00,00
0

3,34,104

DP/276372 03/01/19 30/03/19 4,64,00
0

2,65,932

DP/273599 23/11/18 13/01/19 5,00,00
0

4,61,064

DP/276358 03/01/19 31/03/19 4,66,00
0

3,34,932
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DP/275166 29/11/18 22/02/19 5,00,00
0

4,73,484

DP/270047 12/11/18 02/01/19 3,38,22
0

1,40,484

DP/270533 05/11/18 26/12/18 3,87,00
0

1,29,444

പാട്ടക്കൃഷി,വൃക്ഷ തൈനടീൽഎന്നിവയുമായിബന്ധപ്പെട്ട 7

ഫയലുകൾ ആണ് ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചത്. ഈ വാർഡിൽ 350

പേർ തൊഴിൽകാർഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ 117 സ്ഥിര

തൊഴിലാളികളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഫയൽ പരിശോധനയിൽ 22

ഡോക്യൂമെന്റുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് എന്നാൽ പല

രേഖകളും ഫയലിൽകാണാൻകഴിഞ്ഞില്ല.

🔴കവർപേജ്

AMC പ്രകാരമുള്ള കവർപേജ് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ജിപിഎസ്

ലൊക്കേഷൻ, ജിയോ ടാഗ്ഗ് തീയതി, ആകെ ചെലവായ തുക എന്നിവ

ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല .

🔴ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്

ചെക്ക്ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പേജ് നമ്പർ

രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല

🔴ആക്ഷൻപ്ലാൻ കോപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല

🔴ഭരണാനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നു. സെക്യൂറിൽ നിന്നും ലഭ്യമായ

കോപ്പി ആയിരുന്നു എന്നാൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ
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ഓപ്പോസീലോതീയതിയോ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

🔴സാങ്കേതിക അനുമതിയുടെ സെക്യൂറിൽ നിന്നെടുത്ത കോപ്പി

ഉണ്ടായിരുന്നു. സാങ്കേതിക അനുമതി നമ്പർ, എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക,

എഞ്ചിനീയറുടെ ഒപ്പ്,സീൽഎന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു.

🔴ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ജനകീയ

ഭാഷയിലല്ലായിരുന്നു.

🔴 ഡ്രോയിങ്🔴സ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഒരു ഫയലിലും

ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

🔴തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഫോറം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല .

🔴തൊഴിൽ അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫോറം DP/276372,DP/276358

എന്നീ ഫയലുകളിൽകാണാൻകഴിഞ്ഞില്ല.

🔴മസ്റ്റർ റോൾ

7 ഫയലുകളിലായി 198 അവിദഗ്ധ മസ്റ്റർ റോളുകൾ

ഉണ്ടായിരുന്നു. മസ്റ്റർ റോളുകളിൽ എം ബുക്ക്

നമ്പർ,അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രെട്ടറിയുടെ ഒപ്പ് ,സീൽ എന്നിവ

രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. DP/275109 എന്ന ഫയലിലെ

10488,10489 മസ്റ്റർ റോളിൽ മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തെ അറ്റന്റൻസ്

രേഖപ്പെടുത്തി മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും വെട്ടിയിരിക്കുന്നതായി

കാണപ്പെട്ടു. DP/275166ഫയലിലെ മാസ്ട്രോള് നമ്പർ 12331,12337ൽ

വേതനം കൂട്ടി എഴുതിയതിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു,

മാസ്ട്രോൾ നമ്പർ 15651,15652,15653 എന്നിവയിൽ 2 ദിവസത്തെ

തൊഴിലാളികളുടെ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം

വെട്ടിയിരിക്കുന്നു.
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🔴ഫയൽനീക്കം ടാകിംഗ് ഫോം ഒരു ഫയലിലും കാണാൻകഴിഞ്ഞില്ല .

🔴 വേജ് ലിസ്റ്റ്, DP/270533 ,DP/270047 എന്നീ ഫയലുകൾ ഒഴികെ

മറ്റൊരു ഫയലിലും വേജ് ലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല

🔴FTOഫയലുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല .

🔴 ത്രീ സ്റ്റേജ് ഫോട്ടോഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

🔴ജിയോ ടാഗ് ഫോട്ടോ ഗ്രാഫ്ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല

.

🔴 വർക്ക് കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാ ഫയലിലും

ഉണ്ടായിരുന്നു.

🔴സൈറ്റ്ഡയറിഫയലിൽകാണാൻകഴിഞ്ഞു.

🔴 M.ബുക്ക് പൂർണമായിരുന്നു, വേണ്ട രേഖകൾ എല്ലാം തന്നെ

അതിൽ അടങ്ങിയിരുന്നു ഓവർസീയറുടെ ഒപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു .

ഫീൽഡ് പരിശോധന റിപ്പോർട്ട്

2018-19 കാലഘട്ടത്തിലെ 7 ഫയലുകളുടെ ഫീൽഡ്

പരിശോധനയിൽ നിന്നും, DP/276372 താഹിറ ബീവി കൺവീനർ

ആയിട്ടുള്ള പാട്ടക്കൃഷി ഫയലിൽ ഖദീജ ബീവി, ഷാഹിദ,

ജലാലുദീൻ, റുഖിയാബീവി, താഹിറ ബീവി, ശ്യാമള ദേവി,

ലൈലബീവി, രാഘവൻ, സുരേഷ് ബാബു, എന്നിവരുടെ

പുരയിടങ്ങളിൽ ആണ് കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫീൽഡ്

പരിശോധനയിൽ വാഴ, ചേമ്പ,് മരിച്ചീനി എന്നിവ കൃഷി

ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

DP/275109 ൽ ജമീല ബീവി കൺവീനർ ആയിട്ടുള്ള പാട്ടക്കൃഷി
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ഫയലിൽ ബൈജു, സന്തോഷ്🔴, ജമീല ബീവി, അബ്ദുൾ റഷീദ,് സീന,

സന്തോഷ്🔴, സൗജൂനത്ത് ബീവി, സന്തോഷ്🔴, മായ, നളിനി,

എന്നിവരുടെ പുരയിടങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചേന,

ചേമ്പ്,വാഴ, മഞ്ഞൾഎന്നിവആണ്,

Dp/273599 ഓമന കൺവീനർ ആയിട്ടുള്ള പാട്ടക്കൃഷി ഫയലിൽ

പുഷ്പലത,അമീന,ഗിരിജ

,ഭദ്രകുമാർ,സലീം,സുദേവൻ,ഷകീല,ആശ,അനീഷ്,അഭിലാഷ്,ഹരിത,എ

ന്നിവരുടെ എന്നിവരുടെപുരയിടങ്ങളിലാണ്

എന്നിവരുടെപുരയിടങ്ങളിലാണ് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് വാഴ,

ചേന,ചേമ്പ്,കാച്ചി,ഇഞ്ചി,എന്നിവ കാണാൻകഴിഞ്ഞു

Dp/276358 തങ്കമണി കൺവീനറായിട്ടുള്ള പാട്ടക്കൃഷി ഫയലിൽ

മജീദ,സജിത, നോബിയ, ശ്യാമള, ലത്തീഫ്, നിഷാബാബു, സിയാദ്,

ലിപ്സ, എന്നിവരുടെ പുരയിടങ്ങളിൽ ചേമ്പ,് വാഴ, മധുരക്കിഴങ്ങ്,

മഞ്ഞൾ,ഇഞ്ചിഎന്നിവ കാണാൻകഴിഞ്ഞു.

Dp/275166 ലൈലബീവി കൺവീനർ ആയിട്ടുള്ള പാട്ടക്കൃഷി

ഫയലിൽ ഷാനിഫാബീവി, താഹിർ, ഷെറിൻ, ലൈലബീവി,

നൂർജഹാൻ, അബ്ദുൽബഷീർ, രാജൻ, ഉഷാകുമാരി, നസീജ

എന്നിവരുടെ പുരയിടങ്ങളിലാണ് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് ചേന,

ചേമ്പ്, കാച്ചിൽ,വാഴ,എന്നിവഫീൽഡിൽകാണാൻകഴിഞ്ഞു.

Dp/270047 താഹിറ കൺവീനർ ആയിട്ടുള്ള വൃക്ഷതൈ നടീൽ 1000

തൈകളാണ് വിവിധ പുരയിടങ്ങളിലായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. പേര,

പ്ലാവ,് തേക്ക്, പുളിഞ്ചി, മഹാഗണി,ചാമ്പ,പേര, മാവ്, ആത്തി,

റംബുട്ടാൻ, മുരിങ്ങ,ഞാറഎന്നിവഫീൽഡിൽകാണാൻകഴിഞ്ഞു.

Dp/270533 തങ്കമണി കൺവീനർ ആയിട്ടുള്ള വൃക്ഷതൈ നടീൽ
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ഫയലിൽ പാട്ടക്കൃഷി ചെയ്ത പുരയിടങ്ങളിലാണ് വൃക്ഷ തൈ

നട്ടിരുന്നത് എന്നാൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തികൾ

കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പേര, തെങ്, പ്ലാവ,് ഓറഞ്ച്, നെല്ലി, മാവ്

എന്നിവഫീൽഡിൽകണ്ടു

7ഫയലുകളുടെ ഫീൽഡ് പരിശോധനയിൽ 6സൈറ്റിൽ CIB കാണാൻ

സാധിച്ചു എന്നാൽ ജമീല ബീവി കൺവീനർ ആയിട്ടുള്ള Dp/275109

പാട്ടക്കൃഷി വർക്കിൽ CIB ഉണ്ടായിരുന്നില്ല

ഡോർ റ്റു ഡോർവെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

16/11/2019 രാവിലെ 10.30 മണിക്ക് തൊഴിലാളികളെ നേരിൽ കണ്ടു.

തുടർന്ന് വി ആർ പി വൃന്ദ 10 അവകാശങ്ങളെപ്പറ്റി

തൊഴിലാളികൾക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും മറ്റു വി ആർ പി മാർ

തൊഴിൽ കാർഡ് പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തു.

തൊഴിലാളികൾക്കു 10 അവകാശങ്ങളെപ്പറ്റി ഏറെക്കുറെ

കാര്യങ്ങൾ അറിയാമായിരുന്നു. തൊഴിൽ ബുക്കിൽ

തൊഴിലാളികളുടെ ഒപ്പ് ഇല്ലായിരുന്നു. തൊഴിലാളികൾക്ക് എല്ലാ

അവകാശങ്ങളും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.

തൊഴിലാളികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും 100 പണി ലഭിച്ചതായും 1000

രൂപ കൃത്യമായി അക്കൗണ്ടിൽ വന്നതായും അവർ പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ്

എയ്ഡ് ബോക്സിന്റെ ബില്ല് കൊടുത്തിട്ടും തുക

കിട്ടിയില്ലെന്നും CIB യുടെ തുക കിട്ടിയില്ല എന്നും

തൊഴിലാളികൾപറഞ്ഞു.

ഗ്രാമസഭ റിപ്പോർട്ട്

വാർഡ്: മഞ്ഞമല(11)
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തിയതി :19/11/2019

സമയം :ഉച്ചയ്ക്ക് 2മണി

സ്ഥലം :ആനയ്🔴ക്കോട് ഹെൽത്ത്🔴സെന്റർ

അജണ്ട :

1.അധ്യക്ഷയെ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ

2.ഈശ്വരപ്രാർത്ഥന

3.ഭരണഘടനാ പ്രതിജ്ഞ

4.സ്വാഗതം

5.റിപ്പോർട്ട്🔴അവതരണം

6.ചർച്ച

7.തീരുമാനം

8.കൃതജ്ഞത

പോത്തെൻകോഡ് ബ്ലോക്കിൽ

പോത്തെൻകോഡ് പഞ്ചായത്തിലെ മഞ്ഞമല വാർഡിൽ 2018-2019

വർഷത്തിലെ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ 19/11/2019 ഉച്ചയ്ക്ക്

2മണിക്ക് ആനയ്🔴ക്കോട് ഹെൽത്ത്🔴 സെന്ററിൽ നടന്നു.

തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും ശ്രീമതി മാധവിയെ അധ്യക്ഷയായി

തെരഞ്ഞെടുത്തു. ശേഷം അധ്യക്ഷയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈശ്വര

പ്രാർത്ഥനയോടെ ഗ്രാമസഭ ആരംഭിച്ചു. വി ആർ പി വൃന്ദ
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എല്ലാവർക്കും ഭരണഘടനാ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുകയും

എല്ലാവരും അത് ഏറ്റു ചൊല്ലുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് വാർഡ്

മെമ്പർ റിയാസ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. ശേഷം വി

ആർ പി സുബിയ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനെ കുറിച്ചും

തൊഴിലുറപ്പിനെ കുറിച്ചും ആമുഖം പറഞ്ഞു. ശേഷം വി ആർ പി

ഷിജു തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ പറയുകയും അതിനെ

വിശദീകരണം നൽകുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് വി ആർ പി അഞ്ജന

റിപ്പോർട്ട്🔴 അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ശേഷം

ചർച്ചയ്ക്കുള്ള സമയമായിരുന്നു തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ

അഭിപ്രായങ്ങളും പരാതികളും മുന്നോട്ട് വെച്ചു. AE മുഹമ്മദ്🔴

അഖിൽഅതിനു മറുപടി പറഞ്ഞു.

തൊഴിലാളികളുടെ പരാതികളും അഭിപ്രായങ്ങളും

രുദ്രായണി :- കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം 100 പണി ചെയ്തിട്ടും

ബോണസ്ലഭിച്ചില്ല.

ലൈല ബീവി :150 പണി നൽകണം, വേതനം 500രൂപയായി

വർധിപ്പിക്കണം

ജമീല ബീവി : SC/ST, BPL, ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യവസ്ഥികൾ ഒഴിവാക്കി

എല്ലാവരുടെയും പുരയിടങ്ങളിൽ പണിയെടുക്കാൻ

അനുവദിക്കണം.

വിലാസിനി :സമയം 9മണി മുതൽ 4മണി വരെആക്കണം.

രവീന്ദ്രൻ :ഒരു കുടുംബത്തിൽ മൂന്നോ നാലോ അംഗങ്ങൾ

ഉണ്ടാകും അതിനാൽ ഒരു തൊഴിൽ കാർഡിന് 200പണിയെങ്കിലും

നൽകണം.വേതനം 300 രൂപ തികച്ചുംആവശ്യമാണ.്
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അജിമോൾ :താമസിച്ചു വരാൻ പാടില്ല എന്ന് തൊഴിലാളികളെ

വിലക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു സൈറ്റിലും തന്നെ നിർത്തുന്നില്ല.

വര്ഷങ്ങളായി താൻ മാത്രം സൈറ്റുകളിൽ നിന്നും

സൈറ്റുകളിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു. മെമ്പറും ഉദ്യോഗസ്ഥരും

തൊഴിലാളികളുടെ ഭാഗത്താണ.്

പള്ളിയിൽ പോകുന്നതിനു വേണ്ടി പുരുഷന്മാരെ

12മണിക്കേ സൈറ്റിൽ നിന്നും വിടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന്

ആരാഞ്ഞു.

AE യുടെ marupadi: തൊഴിലിടങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഭൂരിഭാഗം

തൊഴിലാളികളും ഒരേ അഭിപ്രായമാണ് പറയുന്നത.് 39പേരുള്ള

സൈറ്റിൽ 38പേരും ഒരു അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ ഒരാൾ പറയുന്നത്

മാത്രം എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും.

പ്രധാനമായും തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ സമയം മാറ്റണം.

രണ്ടുപേർ അടങ്ങുന്ന തൊഴിൽ കാർഡ് കുടുംബത്തിന് 200

പണിയെങ്കിലും നൽകണം. തൊഴിലാളികളുടെ പരാതികൾക്കും

സംശയങ്ങൾക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർ മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി. ശേഷം

സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് കരട് റിപ്പോർട്ട്🔴 എല്ലാവരും ചേർന്ന്

കൈയ്യടിച്ചു പാസാക്കി. യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത

എല്ലാവർക്കും ഓവർ സിയർ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തി.

ദേശീയഗാനത്തോടെഅധ്യക്ഷ ഗ്രാമസഭ പിരിച്ചു വിട്ടു.
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