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പോത്തൻകോട് ബ്ലോക്ക്

പോത്തൻകോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വാർഡ് നമ്പർ 18

വാർഡ് വേങ്ങോട്

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 വയനാട്, 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 പ്രത്യേകതയാണ്.

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, കാർഷിക മേഖല, ഗ്രാമീണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം

എന്നിവയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയിൽ

ഇടനിലക്കാർ ഇല്ല. സെക്ഷൻ 17(A) പ്രകാരം, പദ്ധതി പ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റിയും

പൊതുധനം ചിലവഴിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയും പൗരസമൂഹം നടത്തുന്ന

സ്വാതന്ത്ര്യവും പരസ്യവുമായ പരിശോധനയിക്കായാണ് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്

നിലവിൽ വന്നത.് ഫയൽ പരിശോധന, ഫീൽഡ് പരിശോധന, തൊഴിലാളികളുമായി

ഉള്ള ആശയവിനിമയത്തിന് ശേഷമാണ് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ നടത്തുന്നത.് ഈ

ഗ്രാമസഭയിൽ തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന് ഒരാളെയാണ് അധ്യക്ഷയായി
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തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത.്

ഫയൽപരിശോധന റിപ്പോർട്ട്

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് :പാട്ടകൃഷി,വൃക്ഷതൈനടീൽ

പ്രവർത്തിയുടെ

കോഡ്

പ്രവർത്തിയുടെ തീയതി പ്രവർത്തിയുടെ തുക

ആരംഭിച്ചത് പൂർത്തിയാക്കിയത് അനുവദിച്ചത് ചെലവായത്

DP/273969 23/11/18 31/3/19 5, 00, 000 416, 484

DP/274531 23/11/18 07/03/19 5, 00, 000 4, 74, 444

DP/275162 29/11/18 10/3/19 5, 00, 000 3, 70, 812

DP/274679 23/11/18 19/2/19 5, 00, 000 4, 85, 760

DP/277867 11/2/19 27/3/19 5, 00, 000 154560

DP/273968 23/11/18 8/2/19 3, 98, 000 3, 59, 904

പാട്ടക്കൃഷി, വൃക്ഷ തൈ നടീൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 6

ഫയലുകൾ ആണ് ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചത്. ഈ വാർഡിൽ 347പേർ

തൊഴിൽകാർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ 121 സ്ഥിര തൊഴിലാളികളാണ്

ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഫയൽ പരിശോധനയിൽ 22 ഡോക്യൂമെന്റുകൾ

ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാണ്. എന്നാൽ പല രേഖകളും ഫയലിൽ കാണാൻ

കഴിഞ്ഞില്ല.

✔️കവർപേജ്

AMCപ്രകാരമുള്ള കവർപേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

❌️ജിപിഎസ് ലൊക്കേഷൻ, ജിയോ ടാഗ്ഗ് തീയതി, എന്നിവ ഫയലിൽ
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ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല .

✔️ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്

ചെക്ക്ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

❌️പേജ് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

❌️ആക്ഷൻപ്ലാൻ കോപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല .

✔️ഭരണാനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നു. സെക്യൂറിൽ നിന്നും ലഭ്യമായ കോപ്പി

ആയിരുന്നു.

❌️ എന്നാൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഓപ്പോ സീലോ തീയതിയോ

രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

✔️സാങ്കേതിക അനുമതിയുടെ സെക്യൂറിൽ നിന്നെടുത്ത കോപ്പി

ഉണ്ടായിരുന്നു.

❌️ സാങ്കേതിക അനുമതി നമ്പർ, എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക, എഞ്ചിനീയറുടെ ഒപ്പ്,

സീൽഎന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

✔️ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

❌️ജനകീയ ഭാഷയിൽഅല്ലായിരുന്നു.

❌️ ഡ്രോയിങ്സ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഒരു ഫയലിലും

ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

❌️തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഫോറം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല .

✔️തൊഴിൽ അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫോറംDP/274679, DP/273968 എന്നീ

പാട്ടക്കൃഷിഫയലിൽ കാണാൻസാധിച്ചു.
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❌️എന്നാൽ മറ്റു ഫയലുകളിൽ തൊഴിൽ അനുവദിച്ച ഫോറം കാണാൻ

സാധിച്ചില്ല.

✔️മസ്റ്റർ റോൾ

6ഫയലുകളിലായി 193അവിദഗ്ധ മസ്റ്റർ റോളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

❌️ മസ്റ്റർ റോളുകളിൽ എം ബുക്ക് നമ്പർ,അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രെട്ടറിയുടെ

ഒപ്പ് ,സീൽഎന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

❌️ മസ്റ്റർ റോളിൽ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു DP/275162 ഗീതാകുമാരി

കൺവീനർആയിരുന്ന പാട്ടക്കൃഷിയിൽ, 17320, 15681എന്നി മസ്റ്റർ റോളിൽ

അറ്റന്റൻസ് വെട്ടി തിരുത്തിയിരുന്നു. DP/274531 അനിത കുമാരി കൺവീനർ

ആയിരുന്ന പാട്ടക്കൃഷിയിൽ 46 മാസ്റ്റർ റോളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന

മാസ്റ്റർ മാസ്റ്റർ മാസ്റ്റർറോൾ നമ്പർ 10525,12968,14458,15672,എന്നിവയിൽ

വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ കാണപ്പെട്ടു. മാസ്റ്റർ മാസ്റ്റർറോൾ മാസ്റ്റർറോൾ

നമ്പർ 105225 ൽ (18/20)സജീനബീവി സജീനബീവി സജീനബീവി ഒന്നാമത്തെ

ദിവസ്സവും 12968(18/71)സജീന. a ഒന്നാമത്തെ ദിവസ്സവും

14458(18/20)സജീനബീവി ആറാമത്തെ ദിവസവും, 14458, (18/52)രമണി,

രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ദിവസം ഒപ്പിട്ടതിനുശേഷം

വെട്ടിആബ്സെന്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

✔️ഫയൽ നീക്കം ടാകിംഗ് ഫോംഫയലിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു .

❌️വേജ് ലിസ്റ്റ് 6ഫയലിലും കാണാൻസാധിച്ചില്ല.

❌️FTOഫയലുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല .

✔️ ത്രീ സ്റ്റേജ് ഫോട്ടോഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

✔️ജിയോ ടാഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു .
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✔️വർക്ക് കംപ്ലീഷൻസർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാഫയലിലും ഉണ്ടായിരുന്നു.

✔️സൈറ്റ് ഡയറിഎല്ലാഫയലിലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.

✔️ M.ബുക്ക് പൂർണമായിരുന്നു, വേണ്ട രേഖകൾ എല്ലാം തന്നെ അതിൽ

അടങ്ങിയിരുന്നു ഓവർസീയറുടെ ഒപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു .

ഫീൽഡ് പരിശോധന റിപ്പോർട്ട്

2018-19 കാലഘട്ടത്തിലെ 8 ഫയലുകളുടെ ഫീൽഡ് പരിശോധനയിൽ നിന്നും,

✔️DP/273969 അമ്പിളി മേറ്റ് ആയിരുന്ന പാട്ടക്കൃഷിയിൽ, റീന, ജാനമ്മ, ആശ,

ഇന്ദിര, അനീഷ, തങ്കമണി, വിനോദ്,രാഘവൻ, ഷെരീഫ ബീവി, എന്നിവരുടെ

ഭൂമിയിൽ ആയിരുന്നു കൃഷി ചെയ്തത്. പരിശോധനയിൽ വാഴ, ചേമ്പ്,ചേമ്പ്,

മരിച്ചീനി, മഞ്ഞൾ, പയർ, ചീര, എന്നിവ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നു.താര =20,

ഇടത്താര =3, മഴക്കുഴി =10, വാഴക്കുഴി =103എന്നിവ ഫീൽഡിൽ കാണാൻ

സാധിച്ചു.

✔️DP/274679ൽ ബീന കൺവീനർ ആയിട്ടുള്ള പാട്ടക്കൃഷി ഫയലിൽ വിജയ

ശങ്കർ, മുഹമ്മദ് റഷീദ്, എന്നി വ്യക്തികളുടെ 3 ഏക്കർ പുരയിടത്തിൽ കൃഷി

ചെയ്തിരുന്നത്.മരച്ചീനി, വാഴ, ചേമ്പ്, എന്നിവ കാണാൻ സാധിച്ചു,

പച്ചക്കറി ഇടവിള കൃഷിആയി ചെയ്തു എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.

✔️Dp/273968 ഷൈല കൺവീനർ ആയിട്ടുള്ള പാട്ടക്കൃഷി ഫയലിൽ,

പത്മിനിയുടെ, മുനീർ, തുളസീധരൻ, എന്നിവരുടെ പുരയിടത്തിൽ വെണ്ട,

പയർ, ചീര, ചേന, ചേമ്പ്, മഞ്ഞൾ, തണ്ണിമത്തൻ, വെള്ളരിക്ക,

ഇഞ്ചി,എന്നിവ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. .

✔️Dp/2717867 ഷൈല കൺവീനർ ആയിരുന്ന പാട്ടക്കൃഷി ഫയലിൽ ശാന്ത,

ലക്ഷ്മണൻ, എന്നിവരുടെ പുരയിടത്തിൽ. ആണ് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത്. വാഴ,
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ചേന, മരച്ചീനി,എന്നിവ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു

✔️DP/ 274531 ൽ അനിത കുമാരി കൺവീനർ ആയിട്ടുള്ള പാട്ടക്കൃഷി

ഫയലിൽ നാലു വ്യക്തികളുടെ പുരയിടങ്ങളിൽ ആണ് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത്.

സുബൈർ,സൈനുദിന,ഓമന,സുമയ്യ,എന്നിവരുടെ പുരയിടത്തിൽ വാഴ,ചീര,

പയർ,വെള്ളരി,വെണ്ട, മഞ്ഞൾ,ഇഞ്ചി, കൂവ,എന്നിവ കാണാൻസാധിച്ചു

✔️Dp/275162 ഗീതാകുമാരി കൺവീനർ ആയ പാട്ടക്കൃഷി ഫയലിൽ എട്ടു

പുരയിടങ്ങളിൽ ആണ് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത്. കവിത,ബീന , ഗീതാകുമാരി,

വിജയ കുമാരി, ശശിധരൻ നായർ, സലീന, നസീർ, തെങ്ങിന്റെ തടം പിടിച്ചു,

വാഴ, ഇഞ്ചി, മഞ്ഞൾ, നനകിഴങ്ങ് , കാച്ചിൽ, ചേമ്പ്, ചേന, എന്നിവ

ഫീൽഡിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.

6, ഫയൽ പരിശോധിച്ചു ഫീൽഡ് സന്ദർശിച്ചതിൽ എല്ലാ സൈറ്റിലും CIB

കാണാൻസാധിച്ചു

ഡോർ റ്റു ഡോർവെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

26/11/2019 രാവിലെ 10.30 മണിക്ക് തൊഴിലാളികളെ നേരിൽ കണ്ടു.

തുടർന്ന് വി ആർ പി ഫസീല 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 ലഭിച്ചു. എന്നാൽ 3
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തൊഴിലാളികൾക്ക് 1000 രൂപ ഇതുവരെ അക്കൗണ്ടിൽ വന്നിട്ടില്ല

എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സിന്റെ ബില്ല് nrega

യിൽ കൊടുത്തു എന്നാൽ ആ തുക ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

നിലവിൽ മരച്ചീനി കൃഷി ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നു മികച്ച

ആദായം ലഭിച്ചു വന്ന ഒരു വിള ആയതിനാൽ ഇനിയും അവ

പാട്ടക്കൃഷിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. CIB ടെ പൈസയും ഇതുവരെ

തൊഴിലാളികൾക്ക് കിട്ടിയില്ല.

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമ സഭ റിപ്പോർട്ട്

വാർഡ് :വേങ്ങോട് (18)

സ്ഥലം :വേങ്ങോട് വൃദ്ധസദനം

തിയതി : 29/11/2019

അജണ്ട :

1.അധ്യക്ഷയെ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ

2.ഈശ്വരപ്രാർത്ഥന

3. ഭരണഘടനപ്രതിജ്ഞ

4. സ്വാഗതം

5.ആമുഖം

6. റിപ്പോർട്ട്അവതരണം

7.ചർച്ച
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8. തീരുമാനം

9. ദേശിയ ഗാനം

പോത്തെൻകോഡ് ബ്ലോക്കിലെ പോത്തെൻകോഡ് ഗ്രാമ

പഞ്ചായത്തിലെ വേങ്ങോട് വാർഡിന്റെ 2018-2019 സാമ്പത്തിക

വർഷത്തിലെ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമ സഭ 2019 നവംബർ 29

വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 3.30ന് വേങ്ങോട് വൃദ്ധസദനത്തിൽ

വെച്ച് നടന്നു.

യോഗത്തിൽ 100 ദിവസത്തെ പണി പൂർത്തിയാക്കിയ ശ്രീമതി

അജിതയെ അധ്യക്ഷയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഈശ്വര

പ്രാര്ഥനയോടു കൂടി ആരംഭിച്ച യോഗത്തിൽ VRP ഷിജു

ഭരണഘടനാ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുകയും എല്ലാവരും ഏറ്റു

ചൊല്ലുകയും ചെയ്തു. വാർഡ് മെമ്പർ പദ്മിനി യോഗത്തിൽ

പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു.

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയെ കുറിച്ചും സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന്റെ

പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചും BRP ശ്രീജ ആമുഖ പ്രസംഗം നടത്തി.

തുടർന്ന് VRP വൃന്ദ തൊഴിലാളികളുടെ 10അവകാശങ്ങൾ

വിശദീകരിച്ചു. ഫയൽ വെരിഫിക്കേഷൻ, ഫീൽഡ്

വെരിഫിക്കേഷൻ,ഡോർ ടു ഡോർവെരിഫിക്കേഷൻ,എന്നിവയുടെ

അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് VRP അഞ്ജന

അവതരിപ്പിച്ചു. റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രധാനമായും AMC പ്രകാരമുള്ള

രേഖകളെ കുറിച്ചും ഉൾപ്പെടുത്താത്ത രേഖകളെ കുറിച്ചും

വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ ഫീൽഡിൽ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തികൾ
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കണ്ടു എന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചു.. അതിനു ശേഷം

ചർച്ച നടത്തുകയും തൊഴിലാളികളുടെ പരാതികൾക്കും

അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും AE മുഹമ്മദ്അഖിൽ മറുപടി നൽകി.

തൊഴിലാളികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പരാതികളും

സുജാത : ഒന്നിലധികം ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടു

പേർക്ക് 50 ജോലിയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ആയതിനാൽ തൊഴിൽ

ദിനങ്ങൾ കൂട്ടണം. കുറഞ്ഞത് 500രൂപയെങ്കിലും വേതനം

ലഭിക്കണം. കൂടാതെ 30ദിവസത്തിനക മെങ്കിലും കൃത്യമായി

ജോലിക്കുള്ള വേതനം ലഭിക്കണം. മരച്ചീനി കൃഷിയിൽ നല്ല

ലാഭവും വിളവും ലഭിച്ചിരുന്നു അതിനാൽ മരച്ചീനി കൃഷി കൂടി

തൊഴിലുറപ്പിൽ ഉൾപെടുത്തുക.

വനജ കുമാരി : തൊഴിലുറപ്പിൽ BPL പുരയിടങ്ങൾ വാർഡിൽ

കുറവായതിനാൽAPL പുരയിടങ്ങൾ കൂടി തൊഴിലുറപ്പിൽ

ഉൾപെടുത്തുക.

സരസ്വതി :തൊഴിലുറപ്പ് സമയം 10മണി മുതൽ 4മണിവരെയാക്കുക.

സിന്ധു :റബ്ബറിന്റെ ചുവട്ടിൽ ചെറിയ മഴ കുഴികൾ എടുക്കുന്നത്

കൂടി തൊഴിലുറപ്പിൽ ഉൾപെടുത്തുക.

സാജിദ : ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡിന്റെ ബില്ല് കൊടുത്തിട്ടും ക്യാഷ്

ലഭിച്ചില്ല.

AE യുടെ മറുപടി : അഡ്മിൻ ഫണ്ട് വരുന്നതിന് അനുസരിച്ചു
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ക്യാഷ് ലഭിക്കുന്നതാണ.്

ഇനി മുതൽ ഫയലുകളിൽ പറഞ്ഞ അപാകതകൾ

പരിഹരിക്കാമെന്നും തൊഴിലുറപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ

കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കാൻ പരമാവധി ശ്രെമിക്കുമെന്നും

ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.തുടർന്ന് റിപ്പോർട്ട് എല്ലാവരും

ചേർന്നു കയ്യടിച്ചു പാസാക്കി. ഓവർ സിയർ കൃതജ്ഞത

രേഖപ്പെടുത്തി ദേശിയ ഗാനത്തോടെ അധ്യക്ഷ യോഗം

പിരിച്ചുവിട്ടു.


