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റിപ്പോർട്ട്:- മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ

തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണത്തിനുവേണ്ടി കേന്ദ്ര

സർക്കാർആവിഷ്കരിച്ചപദ്ധതിയാണ.്2005സെപ്റ്റംബർ 5ന്

തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം പാസ്സാക്കി. 2006സെപ്റ്റംബർ 2നു പദ്ധതി

നിലവിൽവന്നു.ഇന്ത്യയിലെ 200 ജില്ലകളിലാണ് പദ്ധതി

ആരംഭത്തിൽനടപ്പിലാക്കിയത്. 2006ൽകേരളത്തിൽവയനാട്,

പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽതൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിആരംഭിച്ചു. 2008

iകേരളത്തിലെഎല്ലാ ജില്ലകളിലും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ആരംഭിച്ചു. ഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങളിൽതാമസിക്കുന്നഏതൊരു

കുടുംബത്തിന് ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 100 ദിവസത്തിൽ

കുറയാതെപണി ലഭിക്കുകഎന്നതായിരുന്നുഈപദ്ധതിയുടെ

പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങളിൽതാമസിക്കുന്ന 18വയസ്സ്

പൂർത്തിയായഏതൊരു വ്യക്തിക്കും തൊഴിലായിഅപേക്ഷിക്കാൻ

സ്ത്രീപുരുഷഭേധമില്ലാതെഅപേക്ഷിക്കാം.എല്ലാവർക്കും തുല്യ

വേതനം നൽകുന്നതും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ.്

പരിസ്ഥിതിസംരക്ഷണം, കാർഷിക മേഖല, ഗ്രാമീണഅടിസ്ഥാന

സൗകര്യ വികസനംഎന്നിവയ്ക്ക് കൂടുതൽപ്രാധാന്യം നൽകുന്നു.

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഇടനിലക്കാരെ ഇല്ലസെക്ഷൻ17(A)

പ്രകാരമാണ് സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് കരട് .ഫയൽപരിശോധന,



ഫയൽപരിശോധന റിപ്പോർട്ട്

പ്രവർത്തിയുടെ പേര്:-സൂനoപാട്ടകൃഷി,സൂര്യപാട്ടകൃഷി,

പാട്ടകൃഷി

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ അണ്ടൂർകോണം ഗ്രാമ

പഞ്ചായത്തിലെ 3-ആംവാർഡിലെ (കൊയ്ത്തുർകോണം) 2018-19

സാമ്പത്തിക വർഷം ഒക്ടോബർ 1മുതൽ മാർച്ച്31 വരെയുള്ള ഉള്ള

കാലയളവിലെസോഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്,

അണ്ടൂർകോണം പഞ്ചായത്തിലെ 6349തൊഴിൽകാർഡ്

കുടുംബങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 2321ആക്ടീവ കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ട്.

DP/270461 DP/270462, DP/270463എന്നീ ഫയലുകൾ

പരിശോധിച്ചതിൽനിന്ന്

1. കവർപേജ് :

AMCപ്രാകരം കവർപേജ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല

2. ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ്:-

✔️ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല



3. ആക്ഷൻപ്ലാൻകോപ്പി:-

✔️ആക്ഷൻപ്ലാൻകോപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല

4. എസ്റ്റിമേറ്റ്:-

✔️എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

❌ ജനകീയ ഭാഷയിൽഅല്ലായിരുന്നു.

❌അധികാരികളുടെസീൽ, തീയതിഎന്നിവ ഇല്ലായിരുന്നു.

❌ കവർപേജ്എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു.

❌ CIB location രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

5. ഡ്രോയിങ്ആൻഡ്ഡിസൈൻ

✔️ ഡ്രോയിങ് ഡിസൈൻഇല്ല

6. ഭരണാനുമതി.

✔️ ഭരണാനുമതി ഉണ്ട്

✔️പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ ഒപ്പ,്സീൽ, തീയതിഎന്നിവ

ഉണ്ടായിരുന്നു

7.സാങ്കേതികഅനുമതി

✔️സാങ്കേതികഅനുമതി ഉണ്ട്.



8.ഡിമാൻഡ്ഫോം.

✔️ഡിമാൻഡ്ഫോം ഉണ്ട്, 3ബിപ്രകാരമുള്ള ഡിമാൻഡ്ഫോം

ആയിരുന്നു.

✔️വിവരങ്ങൾപൂർണമായിരുന്നു.

9.വർക്ക് അലോട്ട്മെൻറ് ഫോം.

✔️വർക്ക് അലോട്ട്മെൻറ് ഫോം ഉണ്ടായിരുന്നു.

10. മസ്റ്റർ റോൾ

✔️ 3ഫയലുകളിൽആയി 87 മസ്റ്റർ റോൾ ഉണ്ട്.

❌ മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ 7118, 8813, 12559)തുടങ്ങിയ ഭൂരിഭാഗം

മസ്റ്റർ റോൾസ്റ്റോറുകളിലും തിരുത്തിരുന്നു

11. മെഷർമെൻറ് ബുക്ക്.

❌എംബുക്കിലെ വിവരങ്ങൾപൂർണ്ണമല്ല

12. വേജ്ലിസ്റ്റ്

✔️വേജ്ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്.

13. FTO

✔️ FTO ഉണ്ട്.



14. 3 സ്റ്റേജ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി

❌3 സ്റ്റേജ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി.ഇല്ല

15. വർക്ക് കംപ്ലീഷൻസർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

❌വർക്ക് കംപ്ലീഷൻസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല

16. മസ്റ്റർ റോൾ മൂവ്മെൻറ് സ്ലിപ്പ്

❌മസ്റ്റർ റോൾ മൂവ്മെൻറ് സ്ലിപ്പ് ഇല്ല

17.ഫയൽ ട്രാക്കിംഗ് ഫോം

❌ഫയൽ ട്രാക്കിംഗ് ഫോം ഇല്ല

18. ജിയോ റ്റാഗ്ഗ്ഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി

❌ ജിയോ റ്റാഗ്ഗ്ഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇല്ലായിരുന്നു.

19. സൈറ്റ്ഡയറി

✔️സൈറ്റ്ഡയറി ഉണ്ടായിരുന്നു, സന്ദർശനകുറിപ്പ്

രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

✔️എന്നാൽകൺവീനറുടെ വിലാസം ഒപ്പ് നമ്പർഎന്നിവ

ഉണ്ടായിരുന്നു

ഫീൽഡ്പരിശോധന



റിപ്പോർട്ട്

പാട്ടകൃഷി ഗ്രൂപ്പ്-1

വർക്ക്കോഡ് -DP/270461

പാട്ടക്കൃഷി (സൂര്യ )

എസ്റ്റിമേറ്റ് കോസ്റ്റ് -300000/-

Actualകോസ്റ്റ് -275918

Mandays -1012ദിവസം

രാവിലെ 10മണിക്ക് എല്ലാ തൊഴിലാളി കളും കിളിത്തട്ട്

അമ്പലത്തിനു സമീപംഎത്തിച്ചേർന്നു. തൊഴിലാളി കൾക്ക്

10അവകാശങ്ങൾവിശദീകരിച്ച കൊടുത്തു.ശേഷം തൊഴിൽകാർഡ്

വെരിഫിക്കേഷൻചെയ്തു. 20തൊഴിലാളി കൾ ഉള്ളതിൽഇന്ന്

ഹാജരായവർ 15.

7കരം തീരുവയെലായീആണ് തൊഴിൽചെയ്തിരികുനത്.



ഫെമീനബീവി.-കരം തീരുവയിൽ വാഴ, മരിച്ചീനിഎന്നിവ

കാണാൻകഴിഞ്ഞു ഇപോഴും നില നില്കുന്നു.

2.സുഹറബീവി, കരം തീരുവയെല് ചെയ്ത കൃഷി കാണാൻ

സാധിച്ചില്ല , കാരണംഅവിടെ വീട് വയ്ക്കാൻ ജെസിബി മണ്ണ്

ഇളകി ഇട്ടിരിക്കുന്നു.

3.കൃഷ്ണൻകുട്ടി, രമണി,ലളിത കരം തീരുവയെല് വാഴ, മരിച്ചീനി,

മഞ്ഞൾ., കാച്ചിൽ,ചേന,ചേമ്പ് എന്നിവ കാണാൻകഴിഞ്ഞു,

തൊഴിലാളി കൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യ മായസാധനങ്ങൾ

പുറത്തു പോയി വാങ്ങിക്കുന്നതിന്,അതിന്റെ ചിലവുകൾ

എഴുതാൻ രജിസ്റ്റർസൂഷിക്കുന്നത് കണ്ടു.വാഴ തൈ മറ്റ്

വിത്തുകൾഎന്നിവയ്ക്ക് ചിലവായപൈസഅതിൽഎഴുതി

വച്ചിരിക്കുന്നു ഒപ്പം gstബില്ല് ഉൾപ്പെടെസൂക്ഷിച്ചു

വച്ചിരിക്കുന്നു.

Cibബോർഡ്പറ്റി യാതൊരുഅറിവും ഇല്ല,പകരംബാനർഎഴുതി

വായ്ക്കുന്നു

പരാതികൾ

1,സാലറി കൂട്ടി നൽകുക

2.സമയം കുറയ്ക്കുക

3.മികച്ച രീതിയിൽകൃഷി ചെയുന്ന വർക് കൂടുതൽ



ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുക

Dp/270463(സൂനം പാട്ടക്കൃഷി )

Est amount- 350000

23/10/2018--28/3/2019

കൺവിനർ -സുബൈദബീവി

--------------------------------------------

ഇന്ന് കൃത്യം പത്തുമണിക്ക് വെള്ളൂർപള്ളിക്ക് സമീപംഎത്തുകയും

അവിടെ കൊയ്ത്തുർക്കോണം വാർഡിലെഓൺഗോയിങ് സൈറ്റ്

ഉണ്ടെന്ന് അറിയുകയും അവിടം സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു.അവിടെ

തൊഴിലാളികൾചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഭൂവികസനംആയിരുന്നു ഭൂ

വികസനത്തിൽപ്രധാനമായും കാടു വെട്ടി മാറ്റി, മരിച്ചീനി

കൂനകൾ നിർമ്മിക്കുകയും മരിച്ചീനി കൾ നടുകയും ചെയ്തിരുന്നു

തൊഴിലാളികളുമായിസംസാരിക്കുകയുംആരുടെ തൊഴിൽകാർഡ്

വെരിഫിക്കേഷൻചെയ്യുകയും തൊഴിലാളികൾക്ക് പത്ത്

അവകാശങ്ങൾപറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു സൈറ്റിൽ

കുടിവെള്ളം ടാർപോളിൻകൂടാതെഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്ബോക്സ്

എന്നിവയുടെഅഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു.



തൊഴിലാളികൾസൈറ്റിൽഎത്തിയപ്പോൾ തന്നെ പ്രധാനമായും

പറഞ്ഞത് അവരുടെ ശമ്പളം കൂട്ടണം, സമയം ക്രമീകരണം ചെയ്യണം,

ജോലിചെയ്തു എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശമ്പളം കിട്ടണം

എന്നിവയായിരുന്നു

വാർഡിലെ മെമ്പറുംഈതൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ

ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു തൊഴിലാളികളെല്ലാം തന്നെ തൊഴിൽ

കാർഡിൽ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട്

തൊഴിലാളികളെക്കൊണ്ട് തൊഴിൽബുക്കിൽ ഒപ്പി

ടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.മസ്ട്രോള്,സൈറ്റ്ഡയറിഎന്നിവചെക്ക്

ചെയ്തു, അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞപ്രാവശ്യംഅവർചെയ്ത

പാട്ടകൃഷിസന്ദർശിക്കുന്നതിനായിസുബൈദഎന്ന

തൊഴിലാളിയോടൊപ്പംഫീൽഡ് സന്ദർശിക്കുകയും അബ്ദുൽ

ബഷീർ,സുമയ്യബീവി,ഷഫീഖ്,ഹമീദബീവിഅബ്ദുൽബഷീർ

എന്നിവരുടെ കരം തീരുവയിൽആയിരുന്നു പാട്ടകൃഷി

ചെയ്തിരുന്നത് ചേന, ചേമ്പ,് മഞ്ഞൾ, മരിച്ചീനി, കുരുമുളക,്

വെണ്ട ചീര, എന്നിവ ഇവർ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് അറിയാൻ

സാധിച്ചു എന്നാൽഫീൽഡിൽകാണാൻകഴിഞ്ഞത് മരിച്ചീനി,

വാഴ, കുരുമുളക് എന്നിവയായിരുന്നു പുരയിടത്തിന്

നല്ലൊരുഭാഗവും കാടുകയറിയഅവസ്ഥയിലായിരുന്നു.സിഐ

ബോർഡ് ഒരു സ്ഥലത്തും സ്ഥാപിച്ചിരുന്നില്ല .വാഴക്കന്ന്,

വിത്ത് എന്നിവ തൊഴിലാളികൾക്ക് പഞ്ചായത്തിൽനിന്നാണ്

ലഭിച്ചത് എന്ന് അറിയാൻസാധിച്ചു.വളം തൊഴിലാളികളിൽനിന്ന്



പിരിച്ചുവാങ്ങി. ആദായത്തിന്റെ മൂന്നിലൊരുഭാഗം ഉടമകൾക്ക്

നൽകും.ബാക്കി തൊഴിലാളികൾപങ്കിട്ട് എടുക്കുമെന്നും

അറിഞ്ഞു. സിഐബോർഡിനെപറ്റിയുള്ള ഒരു വിവരവും

പഞ്ചായത്തിൽനിന്ന് തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

തുടർന്ന് ഗ്രാമസഭ യുടെഡേറ്റ് അറിയിക്കാമെന്നും അതിൽ

പങ്കെടുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞശേഷം മടങ്ങി.

DP/27462പാട്ടകൃഷി

രാവിലെ 10മണിക്ക് എല്ലാ തൊഴിലാളി കളും കിളിത്തട്ട്

അമ്പലത്തിനു സമീപംഎത്തിച്ചേർന്നു. തൊഴിലാളി കൾക്ക്

10അവകാശങ്ങൾവിശദീകരിച്ച കൊടുത്തു.ശേഷം തൊഴിൽകാർഡ്

വെരിഫിക്കേഷൻചെയ്തു. 20തൊഴിലാളി കൾ ഉള്ളതിൽഇന്ന്

ഹാജരായവർ 20

പ്രധാനമായും കാടു വെട്ടി മാറ്റി, മരിച്ചീനി,

അണ്ടൂർക്കോണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ

റിപ്പോർട്ട്.

വാർഡ്:- കൊയ്ത്തുർകോണം(3)

സ്ഥലം :-അണ്ടൂർക്കോണംഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്,

മൃഗാശുപത്രി കൈത്തൂർകോണം



അജണ്ട :-

അധ്യക്ഷയെ തെരഞ്ഞെടുക്കൽ.

ഈശ്വരപ്രാർത്ഥന

ഭരണഘടനാ പ്രതിജ്ഞ

സ്വാഗതം

ആമുഖം

അവകാശങ്ങൾ

റിപ്പോർട്ട്അവതരണം

ചർച്ച

തീരുമാനങ്ങൾ

കൃതജ്ഞത

ദേശീയ ഗാനം



അണ്ടൂർക്കോണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ

ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പ് തുക വിനിയോഗം

തൊഴിലാളികളുടെഅവകാശങ്ങൾഎന്നിവയുമായിബന്ധപ്പെട്ട

കൊയ്ത്തൂർകോണംവാർഡിൽസോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ 28- 11-

2019വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടുമണിക്ക് കൊയ്ത്തുർകോണം

മൃഗാശുപത്രിയിൽവച്ച് കൂടുകയും ഗ്രാമസഭയിൽഅധ്യക്ഷയായി

100 ദിവസത്തെ പണിപൂർത്തിയാക്കിയആരിഫാ

ബീവിയെതെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഗ്രാമസഭയിൽ

കൊയ്ത്തൂർക്കോണംവാർഡ് മെമ്പറായസീനത്തുൽ മസീത,

ഓവർസിയർസുചിത്രഎന്നിവർപങ്കെടുത്തു.ഈശ്വര

പ്രാർത്ഥനയോടെആരംഭിച്ച യോഗത്തിൽപ്രതിജ്ഞവിആർപി

ധന്യ ചൊല്ലുകയും തൊഴിലാളികൾഅത് ഏറ്റു പറയുകയും ചെയ്തു.

സ്വാഗതം പറഞ്ഞത് വാർഡ് മെമ്പറായസീനതുൽ മസീദ

ആയിരുന്നു.സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭയെ പറ്റിയും

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയെപറ്റിയും വ്യക്തമായ ധാരണ

ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി വിആർപിഅഞ്ജലിആമുഖം പറഞ്ഞു.

തൊഴിലാളികളുടെ പത്ത് അവകാശങ്ങൾവിആർപിഹസീന

വിവരിച്ചുകൊടുത്തു. കൊയ്ത്തുർക്കോണം വാർഡിന്റെഫീൽഡ്

വെരിഫിക്കേഷൻ, ഫയൽവെരിഫിക്കേഷന്റെ യും ഡോർഡോർ

വെരിഫിക്കേഷൻചെയ്തതിന്റെയും കരട് റിപ്പോർട്ട് വിആർപി

ആതിര വായിച്ചു.ഇതിനെ തുടർന്ന്. തൊഴിലാളികളുമായി ഒരു

ചർച്ചസംഘടിപ്പിച്ചു.ചർച്ചയിലെപ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ



ആബിദാബീവി:ശമ്പളം കൂട്ടണം

സുബൈദാബീവി:തൊഴിൽദിനം കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷം 200 ദിവസം

ആക്കണം

കോമളം: മസ്ട്രോൾ പഞ്ചായത്തിൽഎത്തിക്കുന്നതിന് മാറ്റ്

തന്നെഎല്ലായിപ്പോഴും പോകണമോഅങ്ങനെപോകുന്ന

പക്ഷം മാറ്റിന്റെ കയ്യിൽനിന്നുവണ്ടിക്കൂലിയും മറ്റുമായി

ചിലവാകുന്നുണ്ട് ഇതു മാറ്റ് മാർക്ക്

വളരെയധികംബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്

സുബൈദബീവി :ഇനിമുതൽബിപിഎൽ, വിധവ തുടങ്ങിയവരുടെ

കരം തീരുവയിൽ ജോലിചെയ്യണം

എന്നുപറയുമ്പോൾബിപിഎൽഉൾപ്പെട്ടഈവിഭാഗക്കാർക്ക്

5സെന്റ് പുരയിടത്തിൽഅധികം കാണാറില്ല ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ

ഞങ്ങൾഎങ്ങനെജോലിചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ

തൊഴിലുറപ്പ് ലഭിക്കുമോ?

സഫിയ ഉമ്മ :സമയക്രമം മാറ്റണം

ബിന്ദു ലേഖ :1400 രൂപപാസ്ബുക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു 50 ദിവസം

തൊഴിൽചെയ്തു ഇതിനായി 13500 രൂപ ലഭിക്കാനുള്ളതിനുപകരം

11600 രൂപ മാത്രമേ ലഭിച്ചുള്ളൂ ഇനി 2200 രൂപ ലഭിക്കണം

ലത്തീഫ്: 9 മണിക്ക് കൃത്യമായിഎത്തണം 9 മണി കഴിഞ്ഞു

പോയാൽആബ്സെന്റും രേഖപ്പെടുത്തും



ശ്യാമള :പ്രളയാനന്തരം ശുചീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾചെയ്യുകയും

മൃഗാശുപത്രി വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽഇതിന്റെ ഒരു

രൂപപോലുംലഭിച്ചില്ല.

തൊഴിലാളികളുടെ പരാതികളും നിർദ്ദേശവും അവസാനിച്ചശേഷം

പഞ്ചായത്ത് ഓവർസിയർഇതിനുള്ള മറുപടി നൽകി:--

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ രൂപം തന്നെ മാറിപ്പോയിആദ്യകാലം

തൊഴിലുറപ്പ് ദാരിദ്ര്യനിർമാർജനംആയിരുന്നപ്പോൾഇപ്പോൾ

അത്ആസ്തി വികസനംആയിമാറി മൂന്നുവർഷത്തേക്ക് നിങ്ങൾ

ചെയ്യുന്ന ജോലിഎല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സൈറ്റിൽകാണണം

പത്ത് അവകാശങ്ങൾപ്രധാനപ്പെട്ട തായതൊഴിൽചെയ്ത് 15

ദിവസത്തിനകം വേതനം ലഭിക്കുകഎന്നത് ഇവിടെ

പ്രാവർത്തികമാക്കാൻഇല്ല പ്രധാന കാരണം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ്

നിന്ന് ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്നില്ല പഞ്ചായത്തിൽഎത്രയും പെട്ടെന്ന്

തന്നെ തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂലി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള

എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ട് പഞ്ചായത്തിൽനിന്ന്

വീഴ്ചപറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക്

നഷ്ടപരിഹാരംവേറെ നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാൻപറ്റുന്നത്

എന്നാൽഞങ്ങൾഎല്ലാ വിവരങ്ങളും നിങ്ങൾഎത്തിച്ച്

ഉടൻതന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തൊഴിൽസമയം മാറ്റുകയും തൊഴിൽ

വേതനoകൂട്ടുകയും എന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉത്തരവാണ്



ഇതിനൊരു മാറ്റം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ

കഴിയുകയുള്ളൂ ശ്യാമളഎന്ന തൊഴിലാളി പറഞ്ഞത് തൊഴിലുറപ്പു

മായിബന്ധപ്പെട്ട തല്ലസോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ

തൊഴിലുറപ്പു മായിബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ചർച്ച

ചെയ്യുന്നത് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി യുമായിബന്ധപ്പെടണം.

തൊഴിലാളികളുമായി ചർച്ചഅവസാനിച്ചതിനെ തുടർന്ന്

റിപ്പോർട്ട് തൊഴിലാളികൾ കയ്യടിച്ച് പാസാക്കുകയും. ദേശീയ

ഗാനത്തോടെ നാലുമണിക്ക് ഗ്രാമസഭ പിരിഞ്ഞു.

VRPധന്യ

VRPഅഞ്ജിത

VRPഹസീന

VRPഅഞ്ജലി

VRPആതിര




