
തിരുവനന്തപുരം ജില്ല

പോത്തൻകോട് ബ്ലോക്ക്

മംഗലാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വാർഡ് നമ്പർ 01

കൈലാത്തുകോണം

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിൽ ഉറപ്പനിയമം

ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണത്തിന് വേണ്ടി കേന്ദ്രസർക്കാർ

ആവിഷ്കരിച്ചപദ്ധതിയാണ.് 2005സെപ്റ്റംബർഅഞ്ചിന്

തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം പാസ്സാക്കി . 2006ഫെബ്രുവരിയിൽ 2നു

പദ്ധതി നിലവിൽവന്നു.ഇന്ത്യയിലെ 200 ജില്ലകളിലാണ്

ആരംഭത്തിൽപദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്. 2006ൽകേരളത്തിൽ

വയനാട,്പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽതൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ആരംഭിച്ചു. 2008ഓടെ കേരളത്തിലെഎല്ലാ ജില്ലകളിലും

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി. ഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങളിൽ

താമസിക്കുന്നഏതൊരു കുടുംബത്തിനും ഒരു സാമ്പത്തിക

വർഷത്തിൽ 100അധിക തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ നൽകുന്നതിലൂടെ

ദാരിദ്ര്യം ലാഹൂകരിക്കുക എന്നതായിരുന്നുഈപദ്ധതിയുടെ

പ്രധാന ലക്ഷ്യം.പരിസ്ഥിതിസംരക്ഷണം, കാർഷിക മേഖല,

ഗ്രാമീണഅടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനംഎന്നിവയ്ക്ക് കൂടുതൽ

പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയിൽഇടനിലക്കാർ



ഇല്ല. തുടക്കത്തിൽ 125 രൂപ കൂലിയിൽനിന്നുംഘട്ടംഘട്ടമായി

271 രൂപ നിലവിൽലഭിക്കുന്നു. തൊഴിൽ ഉറപ്പ് നിയമംസെക്ഷൻ

17(A)പ്രകാരമാണ് സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് നടത്തണംഎന്ന്

നിഷ്കർഷിക്കുന്നത.്ഫയൽപരിശോധന,ഫീൽഡ് പരിശോധന,

തൊഴിലാളികളുമായി ഉള്ളആശയവിനിമയത്തിന് ശേഷമാണ്

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ നടത്തുന്നത്.ഈഗ്രാമസഭയിൽ

തൊഴിലാളികളിൽനിന്ന് ഒരാളെയാണ് അധ്യക്ഷയായി

തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത.് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽപോത്തൻകോട്

ബ്ലോക്കിൽ മംഗലാപുരം പഞ്ചായത്തിൽആകെ7033തൊഴിൽ

കാർഡ് കുടുംബങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 1866ആക്റ്റീവ് തൊഴിൽകാർഡ്

കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഒന്നാം വാർഡായകൈലാത്തുകോണംആകെ 370

തൊഴിൽകാർഡ് കുടുംബങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 169 ഉം ആക്റ്റീവ് തൊഴിൽ

കാർഡ് കുടുംബങ്ങൾആണ്.തൊഴിലാളിക ളുടെ പത്ത് അവകാശങ്ങൾ

💧തൊഴിൽകാർഡിനായിഅപേക്ഷിക്കുവാനും 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ

ലഭിക്കുവാനുമുള്ള അവകാശം

💧തൊഴിൽആവശ്യപ്പെടാനും 15 ദിവസത്തിനകം ലഭിക്കുവാനുമുള്ള

അവകാശം.

💧15 ദിവസത്തിനകം തൊഴിൽലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽതൊഴിലില്ലായ്മ

വേതനം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം

💧ഏറ്റെടുക്കേണ്ട പ്രവർത്തികൾആസൂത്രണം ചെയ്യുവാനുള്ള

അവകാശം.

💧താമസ സ്ഥലത്തിന്റെ 5 കിലോമീറ്റർചുറ്റളവിനുള്ളിൽതൊഴിൽ

ലഭിക്കുവാനും ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽകൂലിയുടെ 10%അധികമായി

ലഭിക്കുവാനും ഉള്ള അവകാശം.



💧കുടിവെള്ളം, തണൽ,പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ കിറ്റ്,

തൊഴിലാളികളോടൊപ്പംഅഞ്ചിൽഅധികം കുട്ടികൾപ്രവർത്തി

സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽഅവരെ നോക്കാൻആയതുടങ്ങിയ

പ്രവർത്തി സ്ഥലസൗകര്യങ്ങൾ ക്കുള്ള അവകാശം.

💧സർക്കാർപ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള കൂലി ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം.

💧തൊഴിൽചെയ്ത് 15 ദിവസത്തിനകം കൂലി ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശം.

💧15 ദിവസത്തിനകം കൂലി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽനഷ്ടപരിഹാരം

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം.

💧പരാതികൾക്ക് സമയബന്ധിതമായി പരിഹാരം ലഭിക്കുവാനും

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ

ചിലവ് വരുന്ന തുകയുടെ തൽസമയസാമൂഹികപരിശോധന

നടത്തുവാനുള്ള അവകാശം.

ഫയൽപരിശോധന റിപ്പോർട്ട്

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് :ഭൂ സംരക്ഷണം,ലൈഫ് ഭവനനിർമ്മാണം

പ്രവർത്തി

യുടെ കോഡ്

തീയതി തുക

ആരംഭിച്

ചത്

പൂർത്തി

യാക്കി

യത്

അനുവ

ദിച്ചത്

ചെലവായത്

LD/324044 17/01/19 26/2/19 2, 00,000 1, 87, 404

LD/324041 17/12/18 09/02/19 2, 00,000 1, 85, 748

DP/277300 17/01/019 05/03/19 2, 00, 000 1, 89, 336



DP/277301 17/01/19 23/03/19 2, 00, 000 1, 66, 152

DP/277302 17/11/18 29/03/19 2, 00, 000 1, 91, 544

LD/325924 24/12/18 31/01/19 2, 00, 000 1, 77, 744

ഭൂസംരക്ഷണവുമായിബന്ധപ്പെട്ട 6ഫയലുകൾ

പരിശോധിച്ചതിൽനിന്നും

🔵കവർപേജ്

AMCപ്രകാരമുള്ള രേഖകൾഅടങ്ങിയ കവർപേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

ജിയോടാഗിംഗ്അസറ്റ്ഐഡി ,വർക്ക്🔵അസറ്റ് ഐഡി, ജിപിഎസ്

ലൊക്കേഷൻഎന്നിവഇല്ലായിരുന്നു.

🔵ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്

ചെക്ക്ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.പേജ് നമ്പർ

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

🔵ആക്ഷൻപ്ലാൻ കോപ്പിഇല്ലായിരുന്നു.

🔵DP/277301, DP/277302, DP/277300എന്നീപ്രവർത്തിഫയലുകൾ ഒഴികെ

മറ്റൊരുഫയലിലും തൊഴിൽഅനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ളഫോറം

ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

🔵സാങ്കേതികഅനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നു.എന്നാൽ secureൽനിന്നും

ലഭ്യമാകുന്ന കോപ്പിഇല്ലായിരുന്നു.

🔵ഭരണാനുമതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ലഎന്നാൽ

സെക്രട്ടറിയുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾഎന്ന രേഖ

ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു

🔵ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു.



🔵ഡ്രോയിങ�്�സ്ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

🔵തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഫോറം

ഉൾപെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

🔵ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർഓർഡർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

🔵മസ്റ്റർ റോൾ മൂവ്മെന്റ് സ്ലിപ്പ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

🔵വേജ് ലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

🔵മസ്റ്റർ റോൾ

6ഫയലുകളിലായി 106 മസ്റ്റർ റോളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മസ്റ്റർ

റോളുകളിൽഎംബുക്ക് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

മസ്റ്റർ റോളിൽ ഒന്നും തന്നെവർക്ക്🔵സ്റ്റാർട്ട്🔵ഡേറ്റ്,ചെക്ക്

സൈൻ,പഞ്ചായത്സെക്രട്ടറിസൈൻ,സീൽഎന്നിവ

ഇല്ലായിരുന്നു.ചില മസ്റ്റർ റോളുകളിൽവെട്ടിത്തിരുത്ത്

കാണപ്പെട്ടു.

♦️LD/324044 ഭൂസംരക്ഷണപ്രവർത്തിയിൽ 15 മസ്റ്റർ റോൾ

ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.എന്നാൽ ഒന്നിലുംആകെവേതനം,ആകെ

ഷാർപെനിങ് ചാർജ്എന്നിവ രേഖപെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

♦️DP/277302പ്രവർത്തിഫയലിൽ മസ്റ്റർ റോൾ 18206ൽ 01/175

സുമ, 01/ 182സിന്ധുഎന്നിവരുടെ ഒപ്പു വെട്ടിആപ്സന്റ്

ആക്കിയിരിക്കുന്നു.

🔵മസ്റ്റർ റോൾനമ്പർ 18208ൽ 01/192പ്രസന്ന ഒപ്പു വെട്ടി

ആപ്സന്റ് ആക്കിയിരിക്കുന്നു.

🔵മസ്റ്റർ റോൾ 23211, 23212എന്നിവയിൽ ഒരുദിവസത്തെ



എല്ലാവരുടെയുംഅറ്റൻഡൻസ്വെട്ടിയിരിക്കുന്നു.

♦️LD/325924 മസ്റ്റർ റോൾ16853ൽ 001/ 647പുഷ്പവല്ലിഏഴാം

ദിവസത്തെ ഒപ്പു വെട്ടിആപ്സന്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

💧മസ്റ്റർ റോൾ 16854ൽ 20/264 രാധഏഴാം ദിവസത്തെ ഒപ്പു വെട്ടി

ആപ്സന്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു

💧മസ്റ്റർ റോൾ13425ൽ 20/258ശകുന്തളയുടെ 6 ദിവസത്തെയും ഒപ്പു

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് വെട്ടിയിരിക്കുന്നു.

💧മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ 14519ൽ 20/258ശകുന്തളയുടെ

ആദ്യദിവസത്തെ ഒപ്പ് വെട്ടിയിരിക്കുന്നു.

🔵മസ്റ്റർ റോൾനമ്പർ 15242എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ടുഅറ്റൻഡൻസ്

കോളത്തിലെതുകവെട്ടി തിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

♦️LD/324041 മസ്റ്റർ റോൾനമ്പർ 20677ൽ 02/158സുഭാഷിനിയുടെ

ഏഴാം ദിവസത്തെ ഒപ്പ് വെട്ടിയിരിക്കുന്നു

🔵മസ്റ്റർ റോൾനമ്പർ 16849ൽ 01/255ചന്ദ്രികയുടെഏഴാമത്തെ

ദിവസത്തെ ഒപ്പ് വെട്ടിയിരിക്കുന്നു.

🔵മസ്റ്റർ റോൾനമ്പർ 15614ൽ 01/214സദാശിവന്റെ നാലാം

ദിവസത്തെ ഒപ്പ് വെട്ടിയിരിക്കുന്നു.

🔵മസ്റ്റർ റോൾനമ്പർ 15614, 15615, 15616ൽ രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തെ

എല്ലാവരുടെയും ഒപ്പ് വെട്ടിയിരിക്കുന്നു.

🔵മസ്റ്റർ റോൾനമ്പർ 15615ൽ 20/275ഷീജയുടെനാലാം ദിവസത്തെ

ഒപ്പ് വെട്ടിയിരിക്കുന്നു.



🔵മസ്റ്റർ റോൾനമ്പർ 13441 ഒന്നാം ദിവസത്തെഎല്ലാവരുടെയും

ഒപ്പ് വെട്ടിയിരിക്കുന്നു.

🔵ജിയോടാഗ്ഗ്ഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഉൾപെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

🔵ത്രീ സ്റ്റേജ്ഫോട്ടോഗ്രാഫ് LD/324044, DP/277301എന്നീപ്രവർത്തി

ഫയലുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

🔵വർക്ക് കംപ്ലീഷൻസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു.

🔵സൈറ്റ്ഡയറി ഉണ്ടായിരുന്നു.

🔵M.ബുക്ക്🔵എല്ലാഫയലിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ഫീൽഡ്പരിശോധന റിപ്പോർട്ട്

2018-19 ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ മാർച്ച്🔵31വരെകാലഘട്ടത്തിൽ

കൈലാത്തുകോണംവാർഡിൽനടന്നപ്രവർത്തികളുമായി

ബന്ധപ്പെട്ട 6ഫയലുകളിലുമായി 42 സ്വകാര്യവ്യക്തികളുടെ

പുരയിടങ്ങൾആണ്ഞങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത.്

LD/324044 ഭൂ സംരക്ഷണപ്രവർത്തിഫയലിൽ മോഹനൻ, ബിന്ദു,

സംഗീത,സുരേഷ്,എന്നിവരുടെ 5പുരയിടങ്ങൾപരിശോധിച്ചു.

സുരേഷിന്റെപുരയിടത്തിൽ 6 മഴക്കുഴി , മൺതാരയും കശാലയും

ഇടിഞ്ഞ രീതിയിലും കാണപ്പെട്ടു. മോഹനന്റപുരയിടത്തിൽ

ഇടിഞ്ഞ രീതിയിൽകശാല മാത്രമേ കാണാൻസാധിച്ചുള്ളൂ മഴ കുഴി

കാണാൻസാധിച്ചില്ല.ബിന്ദുവിന്റെ പുരയിടത്തിൽഎട്ടു

മഴക്കുഴി ഇടിഞ്ഞ് രീതിയിലും മൺതാര നിരത്തിയ രീതിയിലും

കാണപ്പെട്ടു.സംഗീതയുടെപുരയിടം കാടുകയറിയ



നിലയിലായിരുന്നു ഒന്നും തന്നെകാണാൻസാധിച്ചില്ല.

സുരേഷിന്റെ തന്നെ മറ്റൊരുപുരയിടംആദ്യംചെയ്ത

പ്രവർത്തികൾഎല്ലാം തന്നെനശിപ്പിച്ച് വീണ്ടും

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിപ്രവർത്തി

ചെയ്തിരിക്കുന്നു(ഇപ്പോൾആപുരയിടംസുരേഷിന്റെപേരിൽ

അല്ല).DP/277301ൽ 3 സ്വകാര്യവ്യക്തികളുടെ പുരയിടങ്ങൾ

ആയിരുന്നു ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.സുധാകരൻ,നീന,

അംബുജാക്ഷി.അവിടെവാഴ,ചേമ്പ,്ചേന, മരച്ചീനിഎന്നിവകൃഷി

ചെയ്തിരുന്നു.DP/277302 7 സ്വകാര്യവ്യക്തികളുടെപുരയിടങ്ങൾ

ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.അനിൽകുമാർ,ബാബു, ജഗദീശൻ,

അശോകൻ, മഹാശ്വേത,ബൈജു, മിനി.അവിടെകശാല,തെങ്ങിൻതടം,

മഴകുഴി,താരകോരിയത്എന്നിവകാണാൻസാധിച്ചു,വാഴയും

മരച്ചീനിയും കൃഷിചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു.Cib

ഉണ്ടായിരുന്നു.DP/277300 ഭൂസംരക്ഷണപ്രവർത്തിയിൽ 11

സ്വകാര്യവ്യക്തികളുടെപുരയിടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

സന്ധ്യ,സരിത,നവാസ്,സജീനബീവി, സിമി, ബാബുചന്ദ്രദത്തൻ,

ചന്ദ്രഹാസൻ, പ്രശോഭനൻ,വിജയകുമാരി,ബിജുഎന്നീ

പുരയിടങ്ങളിൽവാഴ, മരച്ചീനി, ചേമ്പ,്എന്നിവകൃഷിചെയ്ത

രീതിയിൽകാണപ്പെട്ടു.LD/ 325924ൽ 7പുരയിടങ്ങളിൽആണ്

പ്രവർത്തിചെയ്തിരുന്നത.് മനോജ്കുമാർ, ബിന്ദു, അശോകൻ,

സുരേഷ് കുമാർ,സുരേഷ്ബാബു,സുലോചന,അനിൽകുമാർ

എന്നിവരുടെപുരയിടങ്ങളിൽ മഞ്ഞൾ,വാഴ,ചേമ്പ്എന്നിവ

കൃഷിചെയ്ത് നിലയിലുംഅശോകന്റെ പുരയിടം കാടുപിടിച്ച

നിലയിലും കാണപ്പെട്ടു.LD/324041 എന്നഫയലിലെഫീൽഡ്

പരിശോധിച്ചതിന്റെ ഫലമായി 10 സ്വകാര്യവ്യക്തികളുടെ ഭൂമി

സന്ദർശിച്ചു.അതിൽ രജനിയുടെ പുരയിടത്തിൽ 2തെങ്ങിൻ



തടവും 6 മഴക്കുഴിയിൽ 2എണ്ണംവേസ്റ്റ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതായും

ബാക്കിപുല്ലു മൂടിയിരിക്കുന്നതായും കാണപ്പെട്ടു.

മരച്ചീനിയും വാഴയുംചേമ്പും കൃഷിചെയ്തിരുന്നു. കശാല

ഭാഗികമായിതകർന്നനിലയിലുംപുല്ലു കയറിയനിലയിലുമാണ്

കാണപ്പെട്ടത്. അയ്യപ്പൻറെപുരയിടത്തിൽ 4 മഴക്കുഴി 9

തെങ്ങിൻതടംഎന്നിവകാണപ്പെട്ടു.എന്നാൽ മനസിലാക്കാൻ

പറ്റാത്ത തരത്തിൽപുല്ലുകയറിയിരുന്നു.സുദർശനൻ,അജയകുമാർ,

ലൈല,ലാലി എന്നിവരുടെപുരയിടത്തിൽ 2 മഴക്കുഴി വീതവും

തെങ്ങിൻതടം , കശാല എന്നിവയും കാണാൻസാധിച്ചു.കശാല

ഭാഗികമായിഇടിഞ്ഞനിലയിലും , മഴക്കുഴിയിൽവേസ്റ്റ് നിറഞ്ഞ

നിലയിലും കണ്ടു.സുനിൽകുമാർ,സൗഭദ്രൻഎന്നിവരുടെ

പുരയിടത്തിൽ മഴക്കുഴി,തെങ്ങിൻതടങ്ങൾ മരച്ചീനി മുതലായവ

ഉണ്ടായിരുന്നു.DP/277301, LD325924, LD/304041എന്നീപ്രവർത്തി

ഫീൽഡുകളിൽസിഐബി കാണാൻസാധിച്ചില്ല.

ഡോർ റ്റുഡോർവെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

09/11/2019 രാവിലെ 10.30 vrp മാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം

തൊഴിലാളികളെല്ലാംഅവരവരുടെസൈറ്റിൽ ഒത്തുകൂടി.തുടർന്ന്

വി.ആർ.പിസോണിയ , വി.ആർ.പി ജിതിൻ,വി.ആർ.പിസുരഭി,വി.

ആർ.പിഅർച്ചനഎന്നിവർഓരോസൈറ്റിലുംഎത്തി

തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിൽകാർഡുകൾപരിശോധിക്കുകയും

അവരുമായിസംസാരിക്കുകയും 10അവകാശങ്ങളെപ്പറ്റി

തൊഴിലാളികൾക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയുംചെയ്തു.

തൊഴിലാളികൾക്കാർക്കും 10അവകാശങ്ങളെപ്പറ്റി കാര്യമായി

അറിവില്ലായിരുന്നു.തൊഴിൽകാർഡ്അപൂർണമായിരുന്നു .



തൊഴിൽകാർഡ്വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട രീതിപറഞ്ഞു

കൊടുത്തു. ഒരുസൈറ്റിലുംഫസ്റ്റ്എയ്ഡ്ബോക്സ്

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.ആദ്യകാലങ്ങളിൽഫസ്റ്റ്എയ്ഡ്ബോക്സ്

വാങ്ങിയപൈസതിരികെലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ

ഫസ്റ്റ്എയ്ഡ്ബോക്സ്വയ്ക്കാത്തത് എന്നാണ്അവർ

അറിയിച്ചത.്തണൽസൗകര്യത്തിന് ടാർപോളിൻ

ലഭ്യമായിരുന്നില്ല.ഇതുവരെയുംഫസ്റ്റ്എയ്ഡ്ബോക്സിനും സി

ഐബിരൂപീകരിക്കുന്നതിനുംചിലവായതുകയൊന്നും തിരികെ

ലഭിച്ചിട്ടില്ലഎന്നും അറിയാൻകഴിഞ്ഞു.കഴിഞ്ഞസാമ്പത്തിക

വർഷം 100പണിആർക്കുംതന്നെലഭിച്ചില്ല. ഒരു കാർഡിൽ

രണ്ടുപേർ ജോലിചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ 100പണിലഭിച്ചുള്ളൂ.



സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ കരട്

റിപ്പോർട്ട്

മംഗലപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

കൈലാത്തുകോണം വാർഡ് (1)

തീയതി :13/11/2019

സമയം :2.30pm

സ്ഥലം :കൈലത്തുകോണം

അംഗൻവാടി

അജണ്ട :

അധ്യക്ഷയെ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ

ഈശ്വരപ്രാർത്ഥന

ഭരണഘടനപ്രതിജ്ഞ

സ്വാഗതം

റിപ്പോർട്ട്അവതരണം



ചർച്ച

തീരുമാനം

കൃതജ്ഞത

ദേശീയഗാനം

പോത്തൻകോഡ്ബ്ലോക്കിലെ മംഗലപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ

കൈലത്തുകോണംവാർഡിലെസോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ

ഉച്ചക്ക് 2.30നു കൈലത്തുകോണംഅംഗനവാടിയിൽവച്ചു

നടന്നു.വാർഡ് മെമ്പർ,ഓവർസീയർ, DEO, vrp മാർ,തൊഴിലുറപ്പ്

തൊഴിലാളികൾഎന്നിവർപങ്കെടുത്തു.

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭയിൽതൊഴിലുറപ്പ്

തൊഴിലാളികളിൽ ഒരാൾആയിരിക്കണംഅധ്യക്ഷ സ്ഥാനം

വഹിക്കേണ്ടത്ആയതിനാൽ ശ്രീമതി രാധയെഅധ്യക്ഷയായി

ക്ഷണിച്ചു.ഈശ്വരപ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി യോഗംആരംഭിച്ചു.vrp

സോണിയപ്രതിജ്ഞചൊല്ലിക്കൊടുത്തു.എല്ലാപേരുംഏറ്റു

ചൊല്ലി.തുടർന്ന്അധ്യക്ഷ സ്വാഗതoപറയുന്നതിനായിവാർഡ്

മെമ്പർനെക്ഷണിച്ചു.

മെമ്പർയോഗത്തിൽപങ്കെടുത്തഎല്ലാപേർക്കും സ്വാഗതം

ആശംസിച്ചു.vrp ജിതിൻ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയെകുറിച്ചും

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്എന്താണെന്നുംഓഡിറ്റിൻറെ

ആവശ്യകത്തെക്കുറിച്ചും യോഗത്തിൽസംസാരിച്ചു.vrpഅർച്ചന

തൊഴിലാളികളുടെ 10അവകാശങ്ങൾപറയുകയും vrpസോണിയ



വിശദീകരണംനൽകുകയുംചെയ്തു.vrpസുരഭി റിപ്പോർട്ട്🔵

അവതരിപ്പിച്ചു.കൈലത്തുകോണംവാർഡിന്റെ ഒക്ടോബർ

1മുതൽ മാർച്ച�്�31വരെയുള്ള 6 ഭൂവികസനഫയലുകളുടെഫയൽ

ഫീൽഡ്പരിശോധനനടത്തി തൊഴിലാളികളോട് നേരിട്ടു

സംസാരിക്കുകയുംചെയ്തതിൽനിന്നും മനസിലാക്കിയവിവരങ്ങൾ

ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയകരട് റിപ്പോർട്ട്🔵ആണ്

അവതരിപ്പിച്ചത.്റിപ്പോർട്ട്🔵അവതരണത്തിന് ശേഷം

ചർച്ചക്കുള്ളസമയമായിരുന്നു.ചർച്ചയിൽതൊഴിലാളികൾ

അവരുടെപരാതികൾപറഞ്ഞു

🔵രമ :അപ്🔵സെന്റ്ആകുന്ന ദിവസത്തെ ജോലിക്കു പിന്നീട് മസ്റ്റർ

റോൾതരുമോ?

🔵ജലജ :വേതനംകൂട്ടുക

🔵മോളി :പണി സ്ഥലത്തു നിന്നും അപകടംപറ്റിയതിനുചിലവായ

തുക 🔵കിട്ടിയില്ല

🔵സുമ :തൊഴിൽസമയം 9 മുതൽ 4വരെആക്കുക.

Cib സ്ഥാപിക്കാൻചിലവായതുക ലഭിക്കുമോ?

🔵അനന്ദകുമാരി :വിധവയും മാനസിക രോഗിയായ മോനും ഉള്ള ഞാൻ

100പണികൊണ്ട്എങ്ങിനെ ജീവിക്കും?വേറെ ജോലിക്കു

പോകാനും കഴിയുന്നില്ല.

🔵നളിനി : 100പണിലഭിക്കുന്നില്ല

തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾകൂട്ടുക,വേതനംകൂട്ടുകഎന്നിവപൊതു



അഭിപ്രായംആയി ഉയർന്നു.

♦️ഓവർസീയർ മറുപടി നൽകി

🔵ചികിത്സചിലവിനുള്ളഫണ്ട്🔵വരുന്നില്ല

🔵Cibകുചിലവായതുകയുടെ GSTബില്ല് നൽകുക

🔵100പണിഈവർഷംഎല്ലാപേർക്കും ലഭിക്കും

♦️മെമ്പർ :ആരും തന്നെതൊഴിലിനിടയിൽആരുംപോകരുത്.

മസ്റ്റർ റോളിൽ ഒപ്പിട്ടാൽനിർബന്ധമായുംസൈറ്റിൽ

ഉണ്ടാകണം.

ശേഷം റിപ്പോർട്ട്🔵കയ്യടിച്ചുപാസ്സാക്കി ശേഷംഓവർസീയർ

കൃതജ്ഞതപറഞ്ഞു.ദേശീയഗാനത്തോടുകൂടി യോഗംപിരിഞ്ഞു.

Vrpസുരഭി

Vrpസോണിയ

Vrpഅർച്ചന

Vrp ജിതിൻ


