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മംഗലാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ

വാർഡ് നമ്പർ 7(പാട്ടം)

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

പ്രവർത്തി

യുടെ

തീയതി തുക

ആരംഭിച്

ചത്

പൂർത്തി

യാക്കിയ

അനുവ

ദിച്ചത്

ചെലവാ

യത്



കോഡ് ത്

LD/329018 23/1/2019 1/2/2019 200000 138552

LD/324006 10/12/2018 24/1/2019 200000 179124

LD/32399 10/12/2018 12/2/2019 200000 178572

LD/279061 5/3/2019 29/3/2019 200000 135240

LD/279065 5/3/2019 29/3/2019 200000 149868

LD/329019 23/1/2019 8/3/2019 200000 171672

LD/279063 5/3/2019 29/3/2019 200000 158148

LD/324007 10/12/2018 5/3/2019 200000 160908

ഭൂസംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എട്ട് ഫയലുകളാണ് ഞങ്ങൾ

പരിശോധിച്ചത്. ഈ വാർഡിൽ 559 പേർ തൊഴിൽകാർഡ്

എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 138സ്ഥിര തൊഴിലാളികൾആണ് ഉളളത്.

AMC പ്രകാരമുള്ള രേഖകളടങ്ങിയ കവർപേജ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ

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

തീയതി, ജിപിഎസ് ലൊക്കേഷൻ, ഇമ്പ്ലിമെന്റ് ഏജൻസി എന്നിവ

രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നാൽപേജ് നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

LD/279063 എന്ന ഫയൽ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ഫയലുകളിലും വേജ് ലിസ്റ്റ്

ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

സാങ്കേതിക അനുമതി യുടെ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന കോപ്പി



ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ഭരണാനുമതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ സെക്രട്ടറിയുടെ

നടപടിക്രമങ്ങൾഎന്ന രേഖ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

വർക്ക് അലോക്കേഷൻ LD/329018,LD/329019,LD/279061 എന്ന ഫയലുകൾ ഒഴികെ

ബാക്കി എല്ലാ ഫയലുകളിലും കാണുവാൻസാധിച്ചു.

 ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഓർഡർ മസ്റ്റ് റോൾ മൂവ്മെന്റ് സ്ലിപ്പ് എന്നിവ

ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

ഡിമാൻഡ്ഫോം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

LD/329019,LD/329018എന്നീ ഫയലുകൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ഫയലുകളിലും

ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു .

ജിയോ ടാഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

M.Book ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

സൈറ്റ് ഡയറി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

വർക്ക് കംപ്ലീഷൻസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.



 പരിശോധിച്ച ഫയലുകളിൽ ഒന്നും തന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ്

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

8ഫയലുകളായി 131 മസ്റ്റർ റോളുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ 12387,12388,12389 എന്നിവയിൽ 7ആം ദിവസത്തെ ഒപ്പ്

പൂർണമായി വെട്ടിയിരിക്കുന്നു.

മസ്റ്റർ റോളുകളിൽ ഒന്നും തന്നെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

മസ്റ്റർ റോളുകളിൽ ഒന്നും തന്നെ ചെക്ക് സൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

LD/32399 ൽ മസ്റ്റർറോൾ നമ്പർ 12390 ൽ അവസാന ദിവസത്തെ എല്ലാ പേരുടെയും

ഒപ്പ് വെട്ടിയിരിക്കുന്നു.total attendanceവെട്ടി തിരിതിരിക്കുന്നു.

മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ 12391 ൽ അവസാനദിവസത്തെ എല്ലാ പേരുടെയും ഒപ്പ്

വെട്ടിയിരിക്കുന്നു.

ഫീൽഡ് പരിശോധന

2018-19 കാലഘട്ടത്തിലെ ഭൂസംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എട്ട് ഫയലുകളാണ്

ഞങ്ങൾപരിശോധിച്ചത് മൊത്തം 46പുരയിടങ്ങൾആണ് പരിശോധിച്ചത്.

LD/32399 ഭൂസംരക്ഷണ ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിന്റെ ഫലമായി

അംബിക,വാരിജാക്ഷൻ,മുഹമ്മദ് ബഷീർ ,തുളസീധരൻപിള്ള ,ശശികല ,പുഷ്പകുമാരി

എന്നീ 6പേരുടെ പുരയിടകൾആണ്സന്ദർശിച്ചത്.

മഴക്കുഴി, മൺതാര,കൂമ്പൽ,തെങ്ങിൻതടം ഒരുക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികളാണ് ഈ

ഭൂസംരക്ഷണ ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. അംബികയുടെ പുരയിടം

പുല്ലുപിടിച്ച നിലയിലാണ് കാണപ്പെട്ടത്.എന്നിരുന്നാലും 10 ൽ അധികം തെങ്ങ്

,വാഴ മുതലായവ കാണാൻ സാധിച്ചു. വാരിജാക്ഷന്റെ പുരയിടത്തിൽ മൺ

താര,തെങ്ങ,്മരച്ചീനി എന്നിവ കാണാൻ സാധിച്ചു.എന്നാൽ പുരയിടം ഭാഗികമായി



പുല്ലു പിടിച്ചനിലയിലായിരുന്നു.തുളസീധരൻപിള്ള യുടെ പുരയിടത്തിൽ

വാഴ,തെങ്ങ,് ചേമ്പ് മുതലായവ കാണാൻ സാധിച്ചു.ശശികലയുടെ പുരയിടത്തിൽ

മരച്ചീനി, വാഴ, തെങ്ങ് എന്നിവ കാണപ്പെട്ടു. കാണപ്പെട്ടു.എന്നാൽ മൺതാര

ഭാഗികമായി തകർന്ന നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടു. പുഷ്പകുമാരി യുടെ പുരയിടത്തിൽ

ചേമ്പ,് മരച്ചീനിഎന്നിവ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.CIB കാണാൻസാധിച്ചു.

LD/279061ഭൂസംരക്ഷണഫയൽപരിശോധിച്ചതിന്റെ ഫലമായി പ്രിയ.ജി.എസ്.,പ്രദീപ്

കുമാർ ,ശരണ്യ ,ശങ്കരൻകുട്ടി കുറുപ്പ് എന്നി 4 പേരുടെ പുരയിടങ്ങളാണ്

സന്ദർശിച്ചത്.

പ്രിയയുടെ പുരയിടം ചെത്തിവൃത്തിയാക്കിയതും മരച്ചീനി, വാഴ എന്നിവ

നട്ടിരിക്കുന്നതായും 20 തെങ്ങുകളും കാണാൻ സാധിച്ചു.പ്രദീപ്കുമാറിന്റെ

പുരയിടത്തിൽ തെങ്ങ്, മരച്ചീനി, മഴക്കുഴി എന്നിവ കാണാൻ സാധിച്ചു.എന്നാൽ

മഴക്കുഴി പുല്ലുകയറിയ നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടു. ശരണ്യയുടെ പുരയിടത്തിൽ

തെങ്ങ,് വാഴ, ചേന മുതലായവ കാണാൻ സാധിച്ചു.ശങ്കരൻകുട്ടി കുറുപ്പിന്റെ

പുരയിടം ഭാഗികമായി കാടുകയറിയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു.എന്നിരുന്നാലും അവിടെ

വാഴ, മരച്ചീനി, തെങ്ങ്, ചേമ്പ് എന്നിവ കാണാൻ സാധിച്ചു.CIB പുഴുതിട്ട നിലയിൽ

കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.

LD/279065 ഭൂ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തിയിൽ 5 സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ

പുരയിടങ്ങളാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ശ്രീലത കുമാരി,

വാമദേവൻ, സൗമ്യ ബീഹം, റീന, ശങ്കരൻകുട്ടി കുറുപ്പ് എന്നിവരുടെ

പുരയിടങ്ങളിൽ ചേമ്പ്, വാഴ, മരച്ചീനി, തെങ്ങ്, മഞ്ഞൾ, ഇഞ്ചി എന്നിവ

കാണാൻ സാധിച്ചു. പുരയിടങ്ങൾ ഭാഗികമായി കാടുകയറി നിലയിലായിരുന്നു

എങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തി നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന്

മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.

LD/329019 ശ്രീലത മേറ്റായ പ്രവർത്തിയിൽ നാല് സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ

പുരയിടങ്ങൾ ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സഫി, രഘുനാഥൻ നായർ,

ചന്ദ്രൻ, സദാശിവൻ ആശാരി എന്നിവരുടെ പുരയിടങ്ങളിൽ തെങ്ങ് വാഴ



മരച്ചീനി എന്നിവ കാണാൻ സാധിച്ചു. സഫിയുടെ പുരയിടത്തിൽ വീണ്ടും

തൊഴിലുറപ്പ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.

ശ്രീദേവി കൺവീനർ ആയ LD/329018 ഭൂസംരക്ഷണ പ്രവർത്തിയിൽ 8

സ്വകാര്യ പുരയിടകൾ ആണ് പരിശോധിച്ചത്. മിനിയുടെ പുരയിടം കാട്

പിടിച്ച അവസ്ഥ ആയിരുന്നു..എന്നാലും...മണ്ണ് കശാല നല്ല രീതിക്ക്

ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു. ജയന്റെ പുരയിടത്തിൽ വാഴ

കാണുവാൻ...സാധിച്ചു.ഷാനവാസ്, നിസാർ,തജൂദിൻ എന്നിവരുടെ

പുരയിടത്തിൽ നല്ല...രീതിയിൽ പ്രവർത്തി നടന്നതായി കണ്ടു. തെങ്ങ,്

വാഴ,മരച്ചീനി കൃഷി എന്നിവ കാണുവാൻ സാധിച്ചു.മൺതാര നല്ല രീതിക്

ചെയ്തിരിക്കുന്നൂ.

ശ്രീലത കൺവീനർ അയ LD/324006 ഭൂസംരക്ഷണ പ്രവർത്തിയിൽ 4 സ്വകാര്യ

പുരയിടകൾ ആണ് പരിശോധിച്ചത് . ഷറഫുദ്ദീൻ സെലീന ബീവി സുമയ്യ

ബീവി ഷീജ കുമാരി എന്നിവരുടെ പുരയിടങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും

ഷറഫുദ്ദീൻ പുരയിടത്തിൽ മൺ താര കാണാൻ കഴിഞ്ഞു, പുരയിടങ്ങളിൽ

എല്ലാം ചേമ്പ് വാഴ തെങ്ങ് മരിച്ചീനി എന്നിവ കാണാൻ സാധിച്ചു.

പുരയിടങ്ങൾ ഭാഗികമായി കാടുകയറി നിലയിലായിരുന്നു എങ്കിലും നല്ല

രീതിയിൽപ്രവർത്തി നടന്നിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.

ഇന്ദിര മേറ്റ് ആയ LD/279063 ഭൂസംരക്ഷണ ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ 8

സ്വകാര്യ വ്യെക്തികളുടെ പുരയിടങ്ങളിലാണ് പ്രവർത്തി നടന്നത്. ശ്രീലേഖ,

ഹരിസാബീവി, ഇന്ദുലേഖ, ബുഷറ, നസീറ ബീഗം, നസറുദ്ദീൻ, നിസ്സ,

ദേവദാസൻ ആശാരി തുടങ്ങിയവർ. പുരയിടം ഭാഗീകമായി കാടുപിടിച്ച

നിലയിലായിരുന്നു.തെങ്ങിൻ തടം, മരച്ചീനി കൂമ്പൽ, മൺ താര, കശാല,

മഴക്കുഴി എന്നിവയാണ് പ്രവർത്തിയിൽ ഉൾപെട്ടിരുന്നത്. പുരയിടങ്ങളിൽ

മരച്ചീനി, വാഴ എന്നിവ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. കശാല

ഇടിഞ്ഞ നിലയിലും മഴക്കുഴിയിൽ തെങ്ങ്, വാഴ നട്ട നിലയിലുമാണ്



ഉണ്ടായിരുന്നത.്

സരളാമണി മേറ്റ് ആയ LD/324007 എന്ന ഭൂസംരക്ഷണ ഫയലിൽ 7 സ്വകാര്യ

വ്യക്തികളുടെ പുരയിടങ്ങളിൽ ആയിരുന്നു പ്രവർത്തി നടന്നത്. സംഗീത,

ദീപ്തി, കരുണാകരൻ നായർ, ശാന്ത, ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ, രാധമ്മ, അബ്ദുൾ

അസീസ് തുടങ്ങിയവർ. തെങ്ങിൻ തടം, മരച്ചീനി കൂമ്പൽ, മൺ താര, മഴക്കുഴി

എന്നീ പ്രവർത്തികൾ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. തെങ്ങിൻ താര കാണാൻ

കഴിഞ്ഞു ഭാഗീകമായി കാടു കേറിയ നിലയിൽആയിരുന്നു. താര നല്ല രീതിയിൽ

ചെയ്തതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. മഴക്കുഴിയിൽ തെങ്ങ് വാഴ, ചേന, ചേമ്പ്

എന്നിവ നട്ടതായി കണ്ടു. മരച്ചീനി, വാഴ, ഇഞ്ചി, തുടങ്ങിയ കൃഷികൾ നല്ല

രീതിയിൽചെയ്തതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.

തൊഴിലാളികളെ കണ്ടതിൽ നിന്നും മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ

കാര്യങ്ങൾ

വിവിധ സൈറ്റുകളിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടുകയും അവർക്ക് പത്ത് അവകാശങ്ങളെ പറ്റി

പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയിതു.ശേഷം അവരുടെ തൊഴിൽ കാർഡ് പരിശോധന

നടത്തി.തൊഴിൽകാർഡുകൾ പൂരിപ്പിക്കേണ്ട വിധം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും

ചെയിതൂ.100 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ ലഭിക്കണം എന്നും ജോലി സമയം കുറയ്ക്കണം

എന്നും തൊഴിലാളികൾ ആവശ്യപെട്ടു.CIB യുടെ പൈസ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നും

ടാർപോളിൻ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് എന്നിവ സ്വന്തം പൈസക്ക് ആണ് വാങ്ങുന്നത്

എന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു

സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ

റിപ്പോർട്ട്



വാർഡ് :പാട്ടം

സ്ഥലം :സേവാകേന്ദ്രം

തിയതി :22/11/2019

സമയം : ഉച്ചയ്ക്ക് 2മണി

അജണ്ട :

1.അധ്യക്ഷയെ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ

2.ഈശ്വരപ്രാർത്ഥന

3.ഭരണഘടനാ പ്രതിജ്ഞ

4.സ്വാഗതം

5.റിപ്പോർട്ട്അവതരണം

6.ചർച്ച

7.തീരുമാനങ്ങൾ

8.ദേശീയഗാനം

പോത്തൻകോട് ബ്ലോക്കിൽ മംഗലാപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ പാട്ടം ഏഴാം

വാർഡിന്റെ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ ഇന്നേ ദിവസം ഉച്ചക്ക് 2 മണി മുതൽ

മുറിഞ്ഞപാലം സേവാകേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് വാർഡ് മെമ്പർ ജയകുമാരി, AE

,ഓവർസിയർ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് VRP മാർ , തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ



എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി.പ്രസ്തുത പരിപാടിയുടെ

അധ്യക്ഷസ്ഥാനതേക്ക് തൊഴിലാളിയായ ശ്രീമതി ലൈലാബീവി തെരഞ്ഞെടുത്തു

കൊണ്ട് ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി യോഗം ആരംഭിച്ചു. ഭരണഘടനാ പ്രതിജ്ഞ

VRP സോണിയയും , സ്വാഗതപ്രസംഗം പാട്ടം ഏഴാം വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രീമതി

ജയകുമാരിയും സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ,് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി എന്നിവയുടെ

പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള ആമുഖ പ്രസ്സംഗം VRP സുരഭിയും തൊഴിലാളികളുടെ

പത്ത് അവകാശങ്ങൾ VRP ജിതിൻ കൃഷ്ണനും അവയുടെ വിശദീകരണം VRP

സോണിയയും അവതരിപ്പിച്ചു.VRP അർച്ചന 2018 ഒക്ടോബർ മാസം മുതൽ 2019

മാർച്ച് 31 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ 8 ഭൂസംരക്ഷണ ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചതിന്റെ

അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ കരട് റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു.തുടർന്ന്

സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭയുടെ മുഖ്യ ആകർഷണമായ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്

വിഭാഗവും പങ്കെടുത്ത 141 തൊഴിലാളികളും

തമ്മിലുള്ള ചർച്ചയുടെയും അതിന് നൽകിയ മറുപടികളുടെയും പൂർണ്ണരൂപം ചുവടെ

ചേർക്കുന്നു.

▶

ശ്രീമതിബേബി : രണ്ടുപേർ അടങ്ങിയ ഒരു തൊഴിൽ കാർഡിൽ ഒരോരുത്തർക്കും

100പണി വീതം ലഭിക്കുമോ?

മറുപടിയിൽ VRP :ഒരു തൊഴിൽ കാർഡിന് 100 തൊഴിൽ എന്ന രീതിയിലാണ്

ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത്

▶

റഹിയാനത്ത് : മംഗലാപുരം പഞ്ചായത്തിൽ മാത്രമാണ് 100 പണി ലഭിക്കാത്തത് .

അപേക്ഷിച്ചാലും മസ്റ്ററോൾഅടിച്ചു തരുന്നില്ല.

ലീന : 1. ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രവർത്തിയിൽ നാലു മാസമായിട്ടും പണി

ലഭിക്കുന്നില്ല.....



2. ജോലിസമയത്ത് എൻ.ആർ.ഇ.ജി സെക്ഷനിൽ നിന്നും ആരെങ്കിലും നോക്കാൻ

വരണം ...

മറുപടി AE : ഇനിമുതൽ പണി കൃത്യമായി ലഭിക്കും ജോലി സമയത്ത് സൈറ്റ്

നോക്കാൻ തീർച്ചയായും എത്തുന്നതാണ.്

▶

രാമചന്ദ്രൻ നായർ : 7മാസംആയിട്ട് ശമ്പളം ലഭ്യമല്ല...

മറുപടി VRP : ഫണ്ട് വരുന്നത് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുമാണ.്അതുകൊണ്ടാണ്

കാലതാമസംഎടുക്കുന്നത്

▶

രാധമ്മ :പണിചെയ്യുമ്പോൾ

മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നു കൈയ്യുറകൾ നൽകുക...

മറുപടി AE : കൈയുറകൾ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കുന്നതായിരിക്കും

▶

ഇന്ദിര : ജോലി സ്ഥലത്ത് വെച്ച് മറിഞ്ഞ് വീണ് കൈ ഒടിഞ്ഞു ചികിത്സാചെലവ്

ലഭിക്കുമോ ?

മറുപടി VRP : അപകടം പറ്റിയ സമയത്ത് സൈറ്റ് ഡയറിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും AE

അല്ലെങ്കിൽ ഓവർസിയർ എന്നിവരെ അറിയിക്കുകയും വേണം.മാത്രമല്ല

ചികിത്സയുടെ ബില്ല് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ.് അല്ലാത്ത പക്ഷം ചികിത്സാ ചിലവ്

ലഭിക്കുന്നതല്ല.



▶

റംലബീവി : 1.എസ്റ്റിമേറ്റിന് അനുസരിച്ചുള്ള പണി നൽകുന്നില്ല

2. മൺവെട്ടി വാടക 10 രൂപയാക്കുക

3.ഈവർഷം 100പണി ലഭിക്കുമോ ?

*മുകളിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കും , ചോദിക്കാത്ത മറ്റു

ആവശ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള AEയുടെ മറുപടി*

ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ വന്ന പ്രവൃത്തിയിലെ തുകയ്ക്ക് അനുസൃതമായി മാത്രമേ

എസ്റ്റിമേറ്റിൽഎമൗണ്ട് വരികയുള്ളൂ

14 ദിവസം വീതമേ ഇനി മസ്റ്റ് റോൾ ലഭ്യമാകു . പ്രവർത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ്

പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി അളവ് രേഖപ്പെടുത്തി

കുറവാണെങ്കിൽ നഷ്ടപരിഹാരംഈടാക്കും

ഫണ്ട് അനുവദിക്കണംഎങ്കിൽ ജിഎസ് ടിബിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ.്

തൊഴുത്ത് APL കുടുംബത്തിനു ലഭിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീരകർഷകർ ആണെന്ന്

വെറ്റിനറി ഡോക്ടറിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രം വേണം

ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ മെറ്റീരിയൽ വർക്കിനുള്ള തുക

നൽകാൻ കഴിയുകയുള്ളു. താല്പര്യമുള്ളവർഅപേക്ഷ നൽകുക.

ഒന്നിലധികം ബാങ്കുമായി ആധാർ ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തുക ഏതെങ്കിലും

അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകും

അപേക്ഷ നൽകുക 100പണി ലഭിക്കും

ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം തൊഴിലാളികൾ റിപ്പോർട്ട്കൈ അടിച്ചു പാസ്സാക്കി.

കൃതജ്ഞത VRP സോണിയാ ബാബു രേഖപെടുത്തി. ദേശീയ ഗാനം ആലപിച്ച് യോഗം

അവസാനിപ്പിച്ചു.
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