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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



പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് : ഭൂസംരക്ഷണം

പ്രവർത്തിയു

ടെ കോഡ്

തീയതി തുക

ആരംഭിച്

ചത്

പൂർത്തി

യാക്കിയ

ത്

അനുവദി

ച്ചത്

ചെലവായ

ത്

LD/324046 10/12/2018 21/01/2019 2, 00, 000 1, 79, 125

LD/327735 17/12/2018 09/01/2019 2, 00, 000 1, 61, 460

LD/327736 05/2/2019 05/03/2019 2, 00, 000 1, 44, 072

LD/324047 03/12/2018 15/01/2019 2, 00, 000 95, 772

LD/324051 03/12/2018 15/01/2019 2, 00, 000 1, 54, 284

ഭൂസംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഞ്ച് ഫയലുകളാണ് ഞങ്ങൾ

പരിശോധിച്ചത്. ഈ വാർഡിൽ 423 പേർ തൊഴിൽകാർഡ്

എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 137സ്ഥിര തൊഴിലാളികളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്.

 AMC പ്രകാരമുള്ള രേഖകളടങ്ങിയ കവർപേജ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ

ജില്ല,ബ്ലോക്ക,്അസംബ്ലി മണ്ഡലം, ജിയോ ടാഗ് അസെറ്റ് ഐഡി, ജിയോ ടാഗ്

നടത്തിയ തീയതി, ജിപിഎസ് ലൊക്കേഷൻ, ഇമ്പ്ലിമെന്റ് ഏജൻസി എന്നിവ

രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നാൽപേജ് നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

വേജ് ലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.



സാങ്കേതിക അനുമതി യുടെ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന കോപ്പി

ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

 ഭരണാനുമതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ സെക്രട്ടറിയുടെ

നടപടിക്രമങ്ങൾഎന്ന രേഖ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

വർക്ക് അലോക്കേഷൻ LD/327735 എന്ന ഫയൽ ഒഴിച്ച് മറ്റൊന്നിലും കാണുവാൻ

സാധിച്ചില്ല.

 ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഓർഡർ, മസ്റ്റ് റോൾ മൂവ്മെന്റ് സ്ലിപ്പ് എന്നിവ

ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

ഡിമാൻഡ്ഫോം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

 LD/324051 എന്ന ഫയൽ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ഫയലുകളിലും ഫോട്ടോഗ്രാഫ്

ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു .

ജിയോ ടാഗ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

M.Book ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

സൈറ്റ് ഡയറി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

വർക്ക് കംപ്ലീഷൻസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.



LD/324046, LD/327736, എന്നീ ഫയലുകൾ ഒഴികെ മറ്റ് എല്ലാ ഫയലുകളിലും

ഡീറ്റെയിൽഡ്എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

5ഫയലുകളായി 82 മസ്റ്റർ റോളുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

LD/324046 ൽ മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ 11655 ൽ ഒന്നാം ദിവസത്തെ ഒപ്പ് പൂർണ്ണമായി

വെട്ടിയിരിക്കുന്നു.

.

LD/324046 ൽ മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ 11656 ൽ ഒന്നാം ദിവസത്തെ ഒപ്പ് പൂർണമായി

വെട്ടിയിരിക്കുന്നു.

LD/324051 ഭൂസംരക്ഷണ ഫയലിൽ മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ 15561ൽ amount due to attendance

വെട്ടിത്തിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ 15558 ൽ 002/762 സാറാ ബീവി അവസാനദിവസത്തെ ഒപ്പ്

വെട്ടിയിരിക്കുന്നു.

മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ 15554,15555 എന്നിവയിൽ രണ്ടാം ദിവസത്തെ എല്ലാപേരുടെയും

ഒപ്പ് വെട്ടി അപ്സെന്റ് രേഖപെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

15555ൽ 02/744വത്സല യുടെ 7ആം ദിവസത്തെ ഒപ്പ് അപ്സെന്റ് ആക്കി.

15556ൽ 002/771സുകുമാരി 2ആം ദിവസത്തെ ഒപ്പ് വെട്ടി.



11651,11652 എന്നീ മസ്റ്റർ റോള്കളിൽ ഒന്നാം ദിവസത്തെ ഒപ്പ് എല്ലാവരുടെയും

വെട്ടിയിരിക്കുന്നു.

മസ്റ്റർ റോളുകളിൽ ഒന്നുംതന്നെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

മസ്റ്റർ റോളുകളിൽ സെക്രട്ടറി ഒപ്പ്,സീൽചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു.

LD/324047 ഫയലിൽ മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ 11645 ,11646 ൽ ഒന്നാം ദിവസത്തെ

എല്ലാവരുടെയും ഒപ്പ് വെട്ടിയിരിക്കുന്നു.

മസ്റ്റർറോൾ നമ്പർ 13270 ൽ ഏഴാം ദിവസത്തെ ഒപ്പിന്റെ കോളത്തിൽ Total attendance

മാറി എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

ഫീൽഡ് പരിശോധന റിപ്പോർട്ട്

2018-19 കാലഘട്ടത്തിലെ ഭൂസംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഞ്ച്

ഫയലുകളിലായി മൊത്തം 31പുരയിടങ്ങൾആണ് പരിശോധിച്ചത്.

♦️ രജിത മേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള LD/324051 എന്ന ഭൂസംരക്ഷണ ഫയലിന്റെ ഫീൽഡ്

പരിശോധനയിൽ 12 പേരുടെ പുരയിടങ്ങളിലാണ് പണി നടന്നത.് ഗോപാല കൃഷ്ണൻ,

രാജേഷ്, സന്തോഷ് കുമാർ, അശ്വതി, ശാന്തകുമാരി, സലജ കുമാരി, തുളസീധരൻ

നായർ,ഗീത രാജശേഖരൻ, സരസ്വതി, സുകുമാരി, കൃഷ്ണപ്രിയ തുടങ്ങിയവർ. മൺ

താര, തെങ്ങിൻ തടം, മഴക്കുഴി എന്നിവയാണ് പ്രവർത്തിയിൽ ഉൾപെട്ടിരുന്നത്. മൺ

താര ഭാഗീകമായി ഇടിഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നു. തെങ്ങിൻ തടങ്ങൾ കാണാൻ



സാധിച്ചു. പ്രവർത്തി നല്ല രീതിയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മഴക്കുഴിയിൽ ഭൂ

ഉടമ വാഴ തെങ്ങു ചേന ചേമ്പ് എന്നിവ നട്ടതായി കണ്ടു. ശാന്തകുമാരിയുടെ

പുരയിടത്തിൽ മരച്ചീനി കൃഷി ചെയ്യുകയും വിളവെടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതിൽ

നിന്നും നല്ല രീതിയിൽ ആദായം ലഭിച്ചതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. കൂടാതെ വാഴ

കൃഷി ചെയ്തതായും കണ്ടു. Cib ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

♦️ LD/324047 ഭൂ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തിയിൽ രണ്ട് സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ

പുരയിടങ്ങളാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത.് പുഷ്പാഗദൻ, ജോയി

എന്നിവരുടെ പുരയിടങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ പുഷ്പാംഗദന്റെ പുരയിടത്തിൽ കാട്

കയറിയതും ഭാഗീകമായി ഇടിഞ്ഞ നിലയിലും 3 താരകൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. 10 മഴകുഴി

എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു കാടുകയറിയ നിലയിൽ 3 മഴക്കുഴികൾ

കാണാൻ സാധിച്ചു. തെങ്ങിൻ തടങ്ങൾ കാടുകയറിയ നിലയിലായിരുന്നു. ഭൂമി

മുഴുവനും പ്രവർത്തി നടന്നത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തവിധം കാടുകയറിയിരുന്നു.

ജോയിയുടെ പുരയിടത്തിൽ ഭൂമി നിരത്തി വീടിന് ഫൌണ്ടേഷൻ കെട്ടി

ഇട്ടിരിക്കുന്നു.

♦️ LD/ 327736 എന്ന ഭൂസംരക്ഷണ പ്രവർത്തിയിൽ 4 സ്വകാര്യ പുരയിടകൾ ആണ്

ഉണ്ടായിരുന്നത.്ലീലാ കുമാരി,താജുമാ ബീവി,മാലതീ ഭായ്,അബ്ദുൽ റഷീദ്

മുതലായവരുടെ പുരയിടങ്ങൾ സന്ദര്ശിച്ചതിൽ നിന്നും ലീലാ കുമാരിയുടെ പുരയിടം

കാടു പിടിച്ചതും മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടതുമായ അവസ്ഥയിൽ

കാണപ്പെട്ടു.അവിടെ ഏതാനും ചില തെങ്ങുകൾ മാത്രമാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത്.

അബ്ദുൽ റഷീദിന്റെ പുരയിടത്തിൽ മൺ താര,മഴക്കുഴി, 10 തെങ്ങ്, വാഴ എന്നിവ

കാണാൻ സാധിച്ചു.എന്നാൽ മൺതാര ഭാഗികമായും മഴക്കുഴി പൂർണമായും

പുല്ലുകൊണ്ട് മൂടപെട്ടിരുന്നു.മാലതീ ഭായിയുടെ പുരയിടം തീർത്തും കാടുകയറിയ

നിലയിലും മൺതാര ഭാഗികമായി തകർന്ന നിലയിലുമാണ് കാണപ്പെട്ടത്..താജുമ

ബീവിയുടെ പുരയിടത്തിൽ നിലവിൽ മറ്റൊരു ഭൂ സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി

നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.അവിടെ മരച്ചീനി, വാഴ എന്നിവ

നട്ടിരിക്കുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു.എന്നാൽ മൺതാര പൂർണ്ണമായും ഇടിച്ചു

തകർത്ത നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടു. മതിലിൽ എഴുതിയ നിലയിൽ CIB കാണാൻ

സാധിച്ചു.



♦️LD/324046 എന്നീ ഭൂസംരക്ഷണ ഫയലിൽ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണ പിള്ള,

ഷാമിലബീവി,നവാസ,്അനിൽകുമാർ,ഷാമില,കലാറാണി എന്നീ 6 പേരുടെ

പുരയിടങ്ങൾ ആണ് പരിശോധിച്ചത.് കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ പുരയിടം കാട്

പിടിച്ച അവസ്ഥ ആയിരുന്നു...എന്നാലും...മരച്ചീനി,വാഴ എന്നിവ കാണുവാൻ

കഴിഞ്ഞു .ഷാമിലാബീവി യുടെ പുരയിടത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തി

നടന്നതായി കണ്ടു വാഴ, തെങ്ങിൻ തടം,എന്നിവ കാണുവാൻ സാധിച്ചു.കലാ റാണി

യുടെ പുരയിടത്തിൽ വാഴ തേങ്ങിൻ തടം എന്നിവ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു.CIB

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

♦️ LD/327735 ഭൂസംരക്ഷണ പ്രവൃത്തിയിൽ 7 സ്വകാര്യ പുരയിടകൾ ആണ്

പരിശോധിച്ചത.്.പ്രസാദ്,സിനി,വിനതൻ, സുജൻ, അയ്യപ്പൻ,നിർമ്മല,അഞ്ചു

എന്നിവരുടെ പുരയിടങ്ങൾ ആണ് പരിശോധിച്ചത്.പ്രസാദിന്റെ പുരയിടത്തിൽ

മഴക്കുഴി ,മൺ താര എന്നിവ കാണുവാൻ സാധിച്ചു.വിനതന്റെ പുരയിടത്തിൽ വാഴ

കശാല എന്നിവ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു . അയ്യപ്പന്റെ പുരയിടം കാട് പിടിച്ച

അവസ്ഥആയിരുന്നു....എന്നാൽ മണ്ണ് കശാല നല്ല രീതിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി

കണ്ടു.CIB കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു

ഡോർ ടു ഡോർ വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

17/11/2019 രാവിലെ 10.30 ന് vrp മാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം

തൊഴിലാളികളെല്ലാം അവരവരുടെ സൈറ്റിൽ ഒത്തുകൂടി.തുടർന്ന്

വി.ആർ.പി സോണിയ , വി.ആർ.പി ജിതിൻ, വി. ആർ. പി സുരഭി, വി.

ആർ. പി അർച്ചന എന്നിവർ തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിൽ

കാർഡുകൾ പരിശോധിക്കുകയും അവരുമായി സംസാരിക്കുകയും 10

അവകാശങ്ങളെപ്പറ്റി തൊഴിലാളികൾക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും

ചെയ്തു.തൊഴിലാളികൾക്കാർക്കും അവകാശങ്ങളെപ്പറ്റി

കാര്യമായി അറിവില്ലായിരുന്നു. ഒരു സൈറ്റിലും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്



ബോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.മുൻപ് വാങ്ങിയതിന് ചിലവായ തുക

ലഭിക്കാത്തതിനാലാണ് ഇപ്പോൾ വാങ്ങാത്തതു എന്നും തോട്

പണി ചെയ്തപ്പോൾ മാത്രം ആണ് PHC നിന്നും ഗുളിക ലഭിച്ചത്

എന്നും പറഞ്ഞു.തണൽ സൗകര്യത്തിന് ടാർപോളിൻ

ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. ഇതുവരെയും സി ഐ ബി

രൂപീകരിക്കുന്നതിനു ചിലവായ തുക തിരികെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല

എന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞസാമ്പത്തിക വർഷം 100 പണി

ആർക്കുംതന്നെ ലഭിച്ചില്ല. ഒരു കാർഡിൽ രണ്ടുപേർ ജോലി

ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ 100പണിലഭിച്ചുള്ളൂ.

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ

ചെമ്പകമംഗലം വാർഡ് (2)

സ്ഥലം : കൈലത്തുകോണം LPS

സമയം : 3.30 pm



തീയതി :19/12/209

അജണ്ട

 അധ്യക്ഷതെരഞ്ഞെടുക്കൽ

 ഈശ്വരപ്രാർത്ഥന

 ഭരണഘടനപ്രതിജ്ഞ

 സ്വാഗതം

 റിപ്പോർട്ട്അവതരണം

 ചർച്ച

 തീരുമാനം

 കൃതജ്ഞത

 ദേശീയഗാനം

പോത്തൻകോട് ബ്ലോക്കിൽ മംഗലപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ

ചെമ്പകമംഗലം വാർഡിന്റെ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ 19/11/19

വൈകുന്നേരം 3.30 ന് കൈലത്തുകോണം LPS ൽ വെച്ച് നടന്നു. യോഗത്തിൽ

വാർഡ് മെമ്പർ, AE, BRP sreeja, vrp മാർ. തൊഴിലാളികൾ തുടങ്ങിയവർ

പങ്കെടുത്തു.

യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് 100 പണി ലഭിച്ച ശ്രീമതി

കമലമ്മയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.ഈശ്വര പ്രാര്ഥനയോടുകൂടി ഗ്രാമസഭ

ആരംഭിച്ചു.vrp അർച്ചന ഭരണ ഘടന പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു.

എല്ലാപേരും ഏറ്റു ചൊല്ലി. തുടർന്ന് വാർഡ് മെമ്പറിനെ സ്വാഗതം

ആശംസിക്കുന്നതിനായി ക്ഷണിച്ചു. മെമ്പർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ശേഷം BRP

ശ്രീജ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനെ കുറിച്ചും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയെ



കുറിച്ചുമുള്ള ആമുഖ പ്രസംഗം നടത്തി.Vrp സോണിയ തൊഴിലാളികളുടെ 10

അവകാശങ്ങൾ വിദശീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.തുടർന്ന് vrp ജിതിൻ റിപ്പോർട്ട്

അവതരിപ്പിച്ചു.2018 ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ 2019 മാർച്ച് 31 വരെയുള്ള

ചെമ്പകമംഗലം വാർഡിന്റെ ഫയൽ, ഫീൽഡ് പരിശോധനയുടെയും

തൊഴിലാളികളുമായി സംസാരിച്ചതിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ ചേർത്ത്

തയ്യാറാക്കിയ കരട് റിപ്പോർട്ടാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്.ശേഷം ചർച്ചക്കുള്ള

സമയമായിരുന്നു. തൊഴിലാളികൾഅവരുടെ പരാതികൾ പറഞ്ഞു.

ചർച്ച

ബിന്ദു സന്തോഷ് : CIBക്കു ചെലവായ തുക ലഭിക്കാത്തതിനാലും പുതിയ CIB

വെക്കുന്നതിനുള്ള തുക തൊഴിലാളികളുടെ കൈവശം ഇല്ലാത്തതിനാലും മുൻപ്

സ്ഥാപിച്ച CIB കൾ എടുത്തു വേറെ സൈറ്റിൽ കൊണ്ടു വയ്ക്കേണ്ടി

വരുന്നു .

വേനൽ സമയത്ത് റോഡ് പണി നൽകുന്നതിനാലും മഴ സമയത്ത് തോട് പണി

നൽകുന്നതിനാലും ഏറെബുദ്ധിമുട്ടുകൾഅനുഭവിക്കുന്നു.

ലീന : 14 ദിവത്തെ മസ്റ്റർ റോൾ അടിച്ചു കിട്ടിയ പണി ചെയ്തു തീർന്നു.

ബാക്കിയുള്ള പണിയുടെ മസ്റ്റർ റോൾ തരുന്നില്ല.

ജോലി തുടങ്ങേണ്ട ദിവസം മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുക. ഇന്നേ ദിവസം രാവിലെ

ആണ്ഇന്ന് പണിയുണ്ട് എന്നു പറഞ്ഞു മസ്റ്റർ റോൾ തന്നത്.

ഇന്ന് ഉച്ചവരെ ജോലി ചെയ്തു അറ്റന്റൻസ് ലഭിക്കില്ലേ?

ഓർസീയർസൈറ്റിൽവന്നു എല്ലാം കൃത്യതയോടുകൂടി പരിശോധിക്കണം

താജുമ ബീവിയുടെ പുരയിടത്തിൽ പണിത കശാല ഇടിച്ചു കളഞ്ഞു കാരണം

പറയണം.



ലളിത ദേവി : 2017-18ൽചെയ്ത പണിയുടെ 8 ദിവസത്തെ കൂലി ലഭിച്ചില്ല

മഞ്ജുള : ഒപ്പിടുന്നവർസൈറ്റിൽഎപ്പോഴും കാണാറില്ല

കമലമ്മ : 100പണിചെയ്തിട്ട് ബോണസ് 1000തുക ലഭിച്ചില്ല.

മറുപടി

AE : ബോർഡ്സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ GSTബില്ല് നൽകണം.

BRP :ബില്ല് ഫ്രന്റ്ഓഫീസ് വഴി നല്കണം

AE : മസ്റ്റർ റോൾ ലഭിച്ച ദിവസം ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനാലാണ്

അറിയിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത്.

 AE :14 ദിവസം വീതമേ മസ്റ്റർ റോൾ അടിച്ചു ലഭിക്കുള്ളു. പണി ചെയ്തു

കഴിഞ്ഞാൽ മസ്റ്റർ റോൾ നേരത്തെഫിൽചെയ്ത് ഏല്പിക്കുക.

BRP : മസ്റ്റർ റോളിൽ തിരുത്തൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ മേറ്റ്ശ്രെദ്ദിക്കണം.

ഓവർസീയർ സൈറ്റിൽ വന്നു അളവ് നോക്കുകയും മസ്റ്റർ റോളിൽ ഒപ്പിട്ട

ആൾകാർപണിസ്ഥലത്തു ഉണ്ടൊഎന്നു ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

 AE : കൂലി ലഭിക്കാത്തതിന്റെയും കാരണം അന്വേഷിക്കാം.അപേക്ഷ ഏഴുതി

നൽകുക.

 BRP : ഗ്രാമസഭ ദിവസങ്ങളിൽ ജോലി വച്ചാല്ഒപ്പിടാന്പാടില്ല.

ചർച്ച തീരുമാനത്തിന് ശേഷം റിപ്പോർട്ട് എല്ലാപേരും

കയ്യടിച്ചുപാസ്സാക്കി.



Vrp ജിതിൻ കൃതജ്ഞതപറഞ്ഞു .ദേശീയ ഗാനത്തോടുകടി ഗ്രാമസഭപിരിഞ്ഞു.

VRP ജിതിൻ കൃഷ്ണൻ

VRPസുരഭി

VRPസോണിയ

VRPഅർച്ചന


