
തിരുവനന്തപുരം ജില്ല

പോത്തൻകോട് ബ്ലോക്ക്

മംഗലപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വാർഡ് നമ്പർ 8

തോന്നയ്ക്കൽ

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിൽ ഉറപ്പനിയമം ദാരിദ്ര്യ

ലഘൂകരണത്തിന് വേണ്ടി കേന്ദ്രസർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച

പദ്ധതിയാണ.് 2005 സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിന് തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം

പാസ്സാക്കി . 2006ഫെബ്രുവരിയിൽ 2 നു പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ 200 ജില്ലകളിലാണ് ആരംഭത്തിൽ പദ്ധതി

നടപ്പിലാക്കിയത.് 2006ൽ കേരളത്തിൽ വയനാട്, പാലക്കാട്

ജില്ലകളിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. 2008 ഓടെ

കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

നടപ്പിലാക്കി. ഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ഏതൊരു

കുടുംബത്തിനും ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 100 അധിക തൊഴിൽ

ദിനങ്ങൾ നൽകുന്നതിലൂടെ ദാരിദ്ര്യം ലാഹൂകരിക്കുക

എന്നതായിരുന്നു ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. പരിസ്ഥിതി

സംരക്ഷണം, കാർഷിക മേഖല, ഗ്രാമീണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ

വികസനം എന്നിവയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു.



തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയിൽ ഇടനിലക്കാർ ഇല്ല. തുടക്കത്തിൽ 125

രൂപ കൂലിയിൽ നിന്നും ഘട്ടം ഘട്ടമായി 271 രൂപ നിലവിൽ

ലഭിക്കുന്നു. തൊഴിൽ ഉറപ്പ് നിയമം സെക്ഷൻ 17(A) പ്രകാരമാണ്

സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തണം എന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്നത്. ഫയൽ

പരിശോധന, ഫീൽഡ് പരിശോധന, തൊഴിലാളികളുമായി ഉള്ള

ആശയവിനിമയത്തിന് ശേഷമാണ് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ

നടത്തുന്നത.് ഈ ഗ്രാമസഭയിൽ തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന്

ഒരാളെയാണ് അധ്യക്ഷയായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം

ജില്ലയിൽ പോത്തൻകോട് ബ്ലോക്കിൽ മംഗലപുരം

പഞ്ചായത്തിൽആകെ7033തൊഴിൽ കാർഡ് കുടുംബങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ

1866 ആക്റ്റീവ് തൊഴിൽ കാർഡ് കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ട്. 8-ആം

വാർഡായ തോന്നക്കലിൽ ആകെ 382 തൊഴിൽ കാർഡ്

കുടുംബങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 126 ആക്റ്റീവ് തൊഴിൽ കാർഡ്

കുടുംബങ്ങൾആണ്.തൊഴിലാളിക ളുടെ പത്ത് അവകാശങ്ങൾ

💧തൊഴിൽ കാർഡിനായി അപേക്ഷിക്കുവാനും 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ

ലഭിക്കുവാനുമുള്ള അവകാശം

💧തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെടാനും 15 ദിവസത്തിനകം ലഭിക്കുവാനുമുള്ള

അവകാശം.

💧15 ദിവസത്തിനകം തൊഴിൽ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ

വേതനം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം

💧 ഏറ്റെടുക്കേണ്ട പ്രവർത്തികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുവാനുള്ള

അവകാശം.

💧താമസ സ്ഥലത്തിന്റെ 5 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിനുള്ളിൽ തൊഴിൽ

ലഭിക്കുവാനും ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂലിയുടെ 10% അധികമായി



ലഭിക്കുവാനും ഉള്ള അവകാശം.

💧 കുടിവെള്ളം, തണൽ, പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ കിറ്റ്,

തൊഴിലാളികളോടൊപ്പം അഞ്ചിൽ അധികം കുട്ടികൾ പ്രവർത്തി

സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നോക്കാൻ ആയ തുടങ്ങിയ

പ്രവർത്തി സ്ഥലസൗകര്യങ്ങൾ ക്കുള്ള അവകാശം.

💧സർക്കാർപ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള കൂലി ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം.

💧തൊഴിൽചെയ്ത് 15 ദിവസത്തിനകം കൂലി ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശം.

💧 15 ദിവസത്തിനകം കൂലി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപരിഹാരം

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം.

💧 പരാതികൾക്ക് സമയബന്ധിതമായി പരിഹാരം ലഭിക്കുവാനും

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ

ചിലവ് വരുന്ന തുകയുടെ തൽസമയ സാമൂഹിക പരിശോധന

നടത്തുവാനുള്ള അവകാശം.

ഫയൽപരിശോധന റിപ്പോർട്ട്

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് :ഭൂ സംരക്ഷണം, കിണർ നിർമ്മാണം, തോട്

നവീകരണം

പ്രവർത്തി

യുടെ കോഡ്

തീയതി തുക

ആരംഭിച്

ചത്

പൂർത്തി

യാക്കി

അനുവ

ദിച്ചത്

ചെലവായത്



യത്

LD/279057 02/03/19 29/03/19 2, 00,000 1,28,340

LD/324009 31/12/18 15/01/19 2, 00,000 1,67,532

LD/324013 17/01/19 05/03/19 2, 00,000 1,89,336

LD/279058 17/01/19 23/03/19 2, 00,000 1,66,152

LD/325888 10/12/18 28/01/19 2, 00,000 1,75,812

LD/327012 03/12/18 15/01/19 2, 00,000 1,57,596

DP/279046 02/03/19 29/03/19 2, 00,000 1,89,612

DP/279055 02/03/19 29/03/19 2, 00,000 1,45,176

WH/318786 15/10/19 19/10/19 1, 75,000 1,16,196

IF/344996 11/07/18 15/03/19 77, 000 27,114

ഭൂസംരക്ഷണ,കിണർ നിർമ്മാണ,തോട് നവീകരണ പ്രവർത്തികളുടെ

10ഫയലുകൾപരിശോധിച്ചതിൽനിന്നും

💧 AMC പ്രകാരമുള്ള രേഖകളടങ്ങിയ കവർപേജ്

ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ജിയോ ടാഗ് അസെറ്റ് ഐഡി,

ജിയോ ടാഗ് നടത്തിയ തീയതി, ജിപിഎസ് ലൊക്കേഷൻ,

ഇമ്പ്ലിമെന്റ് ഏജൻസിഎന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

💧 ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ പേജ് നമ്പർ

ഇട്ടുരുന്നില്ല.

💧വേജ് ലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

💧സാങ്കേതിക അനുമതിയുടെ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന



കോപ്പി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

💧 ഭരണാനുമതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ

സെക്രട്ടറിയുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്ന രേഖ

ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

💧വർക്ക് അലോക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.DP/279055,

LD/324012, LD/324009 എന്നീ ഫയലുകളിൽ വർക്ക്💧 അലോക്കേഷൻ

ഉൾപ്പെടിത്തിയിരുന്നില്ല.

💧 ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഓർഡർ, മസ്റ്റ് റോൾ മൂവ്മെന്റ് സ്ലിപ്പ്

എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

💧ഡിമാൻഡ്ഫോം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

💧 ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഫയലുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ

WH/318786 തോട് നവീകരണം, LD/279057, LD/324013, DP/279046 എന്നീ

ഭൂ സംരക്ഷണ ഫയലുകളിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്

ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.LD/324009 ഭൂ സംരക്ഷണ ഫയലിൽ

വർക്ക് ഡ്യൂറിങ് 3ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

💧ജിയോ ടാഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

💧M.Book ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

💧സൈറ്റ്ഡയറി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

💧വർക്ക് കംപ്ലീഷൻസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

💧LD/325888, LD/324013, LD/324012 എന്നീ ഫയലുകളിൽ മാത്രമാണ്

ഡീറ്റെയിൽഡ്എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.



💧10ഫയലുകളായി 142 മസ്റ്റർ റോളുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

💧LD/279058 ൽ മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ 28083 ൽ 008/310 ശകുന്തളയുടെ

രണ്ടാം ദിവസത്തെ ഒപ്പ് വെട്ടിയിരിക്കുന്നു.

മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ 27739 യിൽ 008/1258 ഉഷാകുമാരി യുടെ രണ്ടാം

ദിവസത്തെ ഒപ്പ് വെട്ടിയിരിക്കുന്നു.

മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ 25680 യിൽ 008/1161 ഉത്തമൻ നാലാം

ദിവസത്തെ ഒപ്പ് വെട്ടിയിരിക്കുന്നു.

മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ25681 യിൽ 008/3ശാന്ത യുടെ അവസാന

ദിവസത്തെ ഒപ്പ് വെട്ടിയിരിക്കുന്നു.

LD/325888 മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ14907യിൽ 008/1496 ബേബിയുടെ

എമൗണ്ട് വെട്ടിതിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

💧 മസ്റ്റർ റോളുകളിൽ ഒന്നുംതന്നെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ്

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

💧 മസ്റ്റർ റോളുകളിൽ ഒന്നും തന്നെ സെക്രട്ടറി സൈൻ

ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു.

ഫീൽഡ് പരിശോധന റിപ്പോർട്ട്

2018-19 ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ മാർച്ച�്� 31 വരെ കാലഘട്ടത്തിൽ

തോന്നയ്ക്കൽ വാർഡിലെ 10 ഫയലുകളിലായി 53

സ്വകാര്യവ്യക്തികളുടെ പുരയിടങ്ങളും കല്ലൂർ ചിത്രാഞ്ജലി



നവീകരണവും ഒരു കിണർ നിർമ്മാണവും ആണ് പരിശോധിക്കാൻ

ഉണ്ടായിരുന്നത്

💧WH/318756 റോഡ് നവീകരണ പ്രവർത്തിയിൽ പ്രവർത്തി ചെയ്തത്

തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തവിധം കാടുകയറിയ നിലയിലും മാലിന്യം

നിക്ഷേപിച്ച് നിലയിലുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.

💧 LD/279057 സംരക്ഷണ പ്രവർത്തിയിൽ അഞ്ച്

സ്വകാര്യവ്യക്തികളുടെ പുരയിടങ്ങൾ ആണ് പരിശോധിച്ചത്

തെങ്ങിൻ തടം,താര,മഴക്കുഴി എന്നിവയാണ് പ്രവർത്തിയിൽ

ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് എല്ലാ പുരയിടങ്ങളിലും തെങ്ങ്

ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ തടങ്ങൾ കാട് കയറിയ

നിലയിലായിരുന്നു.മഴക്കുഴി താര, തെങ്ങിൻ തടം എന്നിവ കാണാൻ

കഴിയാത്ത നിലയിലുമായിരുന്നു. CIB ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

💧 LD/ 324009 ഭൂസംരക്ഷണ പ്രവർത്തിയിൽ 10

സ്വകാര്യവ്യക്തികളുടെ പുരയിടങ്ങൾ ആണ് പരിശോധനയിൽ

ഉണ്ടായിരുന്നത.്അതിൽ അരുണിന്റെയും ജയപ്രകാശിന്റെയും

പുരയിടത്തിൽ 5 മഴക്കുഴി വീതം കാണാൻ സാധിച്ചു.ദിവ്യയുടെ

പുരയിടം ഗേറ്റ് പൂട്ടി നിലയിലായതിനാൽ പരിശോധിക്കാൻ

കഴിഞ്ഞില്ല. പരിശോധിച്ച മറ്റു പുരയിടങ്ങളിൽ താര, മഴക്കുഴി,

തെങ്ങിൻ തടങ്ങൾ എന്നിവ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ

കാടും നിറഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നു. CIB ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

💧 LD/324013 എന്ന ഭൂസംരക്ഷണ പ്രവർത്തിയിൽ നാല്

സ്വകാര്യവ്യക്തികളുടെ പുരയിടങ്ങൾ ആണ് പരിശോധിച്ചത്.

തെങ്ങിൻ തടം,താര,മഴക്കുഴി എന്നിവയാണ് പ്രവർത്തിയിൽ

ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഇവയെല്ലാംതന്നെ കാടുകയറിയ



നിലയിലായിരുന്നു താരകൾ ഭാഗികമായി തകർന്ന നിലയിലും

മഴക്കുഴികൾ പുല്ലു കയറിയ നിലയിലും കാണപ്പെട്ടു.CIB കാണാൻ

സാധിച്ചില്ല.

💧 LD/279058 എന്ന ഭൂസംരക്ഷണ ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും

അഞ്ച് സ്വകാര്യവ്യക്തികളുടെ പുരയിടങ്ങളാണ് സന്ദർശിച്ചത്.

തെങ്ങിൻ തടം, മൺതാര, മരിച്ചിനി കൂമ്പൽ, മഴക്കുഴി

എന്നിവയാണ് പ്രവർത്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നാൽ

മഴക്കുഴി ഒരിടത്തും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. തെങ്ങിൻ തടം, താര

എന്നിവ ഭാഗികമായി പുല്ലു മൂടപ്പെട്ട നിലയിൽ കാണാൻ

സാധിച്ചു. CIB കാണാൻസാധിച്ചില്ല.

💧Ld/325888 എന്ന ഫയലിൽ ഉമേശൻ, സഫിയാബീവി, നസീം, അഷറഫ്,

നസീമ ബീവി,എന്നീ 5പേരുടെ പുരയിടങ്ങളിലും തോന്നയ്ക്കൽ

അഗ്രിക്കൾചറൽ സഹകരണ സംഘം സ്ഥലത്തുമാണ്

സന്ദർശിച്ചത.്ഉമേശന്റെ പുരയിടം കാടുകേറിയ നിലയിൽ

ആയിരുന്നു. അവിടെ cib സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു

എന്നാൽ കാണാൻ കഴിയാത്ത വിധം കാടുപിടിച്ചിരുന്നു. സഫിയ

ബീവിയുടെ പുരയിടത്തിലെ മഴക്കുഴിയിൽ വാഴ നട്ടതായും കണ്ടു.

താര പകുതി ഇടിഞ്ഞ നിലയിലുമായിരുന്നു. നസീമിന്റെ

പുരയിടത്തിലെ മഴക്കുഴി കംബോസ്ട് കുഴിയായും ആ പുരയിടം

ഇപ്പോൾ പാട്ടക്കൃഷി ചെയ്യുന്നതായും കണ്ടു. താര കാണാൻ

കഴിഞ്ഞു.തോന്നയ്ക്കൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ സഹകരണ സംഘം

സ്ഥലം കാടു കേറിയ നിലയിലും ആയിരുന്നു.താരയുടെ കുറച്ചു

ഭാഗങ്ങൾ കാണാൻ സാധിച്ചു.മറ്റു പുരയിടങ്ങൾ കാടു നിറഞ്ഞ

നിലയിൽആയിരുന്നു.

💧 Dp/279055 ഫയലിൽ ഉഷ ചന്ദ്രൻ, മുഹമ്മദ�്� സാലി, സജീന,



സഫീറുദീൻ, ബിന്ദു ലേഖ, അനിൽകുമാർ, അബാസ്💧, അമ്പിളി

എന്നിവരുടെ പുരയിടങ്ങൾ ആയിരുന്നു. ഉഷ ചന്ദ്രന്റെ

പുരയിടത്തിൽ കയറാൻ സാധിച്ചില്ല.പുറത്തു നിന്നും ഫോട്ടോ

എടുക്കാൻ മാത്രമേ സാധിച്ചുള്ളൂ. മുഹമ്മദ�്�സാലി, അബാസ്💧, സജീന,

ബിന്ദു ലേഖ എന്നിവരുടെ പുരയിടങ്ങളിൽ മഴക്കുഴിയിൽ വാഴ,

തെങ്ങു നട്ടതായി കണ്ടു. തെങ്ങു മുറിച്ചു മാറ്റിയ നിലയിലും

കാണാൻ സാധിച്ചു. അനിൽ കുമാറിന്റെ പുരയിടത്തിൽ മരച്ചീനി

കൂമ്പൽ എടുത്തത് മരച്ചീനി നട്ടു വിളവെടുപ്പ് നടന്നതായി

പറഞ്ഞു.അമ്പിളിയുടെ പുരയിടം ആരും ഇല്ലാത്തതിനാൽ കാണാൻ

സാധിച്ചില്ല.cib ഉണ്ടായിരുന്നു.

💧Dp/27 90 46 ഫയലിൽ ചന്ദ്രൻ നായറുടെ പുരയിടത്തിൽ ചേമ്പ,് വാഴ

എന്നിവ നട്ടനിലയിൽ ആയിരുന്നു തെങ്ങിൻ തടം കാണാൻ

സാധിച്ചു.ശശിധരൻ,വിനോദ് എന്നിവരുടെ പുരയിടം ചെറിയ

രീതിയിൽ കാടുകയറി നിലയിലും വാഴ, മരച്ചീനി എന്നിവ കൃഷി

ചെയ്തിരുന്നതായും കണ്ടു. മഴകുഴിയിൽ വാഴ, തെങ്ങ് എന്നിവ

നട്ടിരുന്നു. പാത്തുമ്മ ബീവിയുടെ പുരയിടo കാടുപിടിച്ച

അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഒന്നും തന്നെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.

രാജേഷ്,രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവരുടെ പുരയിടത്തിൽ മരച്ചീനി,വാഴ

എന്നിവ നട്ടിരുന്നു.തെങ്ങിൻ തടം കശാല എന്നിവ കാണാൻ

സാധിച്ചു.CIB ഉണ്ടായിരുന്നു.

💧 LD/ 324012 എന്ന ഭൂസംരക്ഷണ ഫയലിൽ ഇന്ദിരയമ്മയുടെ

പുരയിടത്തിൽ കശാല കാണാൻ സാധിച്ചു.

മരച്ചീനി,കുരുമുളക്,വാഴ,ചേമ്പ് എന്നിവ നട്ടിന്നിരുന്നു ചെറിയ

രീതിയിൽ കാടുകയറിയ



നിലയിലായിരുന്നു.ജയചന്ദ്രൻ,സിന്ധു,സന്ധ്യ,സൗമ്യ,ലീലാകുമാ

രി, ലളിതകുമാരി എന്നിവയുടെ പുരയിടങ്ങളും

പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി കാടുപിടിച്ച നിലയിൽ ആയതിനാൽ

ഒന്നും എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻകഴിഞ്ഞില്ല .

💧 കിണർ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തിയിൽ ഉടമയായ നസീമ ബീവിക്ക്

മിഴുവൻതുകയും ലഭിച്ചില്ലഎന്ന് പറയുകയുണ്ടായി.

ഡോർ റ്റു ഡോർവെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

14/11/2019 രാവിലെ 10.30 ന് vrp മാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം

തൊഴിലാളികളെല്ലാം കല്ലൂർ പാലത്തിനു സമീപം

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. തൊഴിൽ കാർഡ്

അപൂർണമായിരുന്നു.തൊഴിൽ കാർഡ് വിവരങ്ങൾ

രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട രീതി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഒരു സൈറ്റിലും

ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.മുൻപ് വാങ്ങിയതിന്

ചിലവായ തുക ലഭിക്കാത്തതിനാലാണ് ഇപ്പോൾ വാങ്ങാത്തതു

എന്നും തോട് പണി ചെയ്തപ്പോൾ മാത്രം ആണ് PHC നിന്നും

ഗുളികയും ഓയ്ലമെന്റ് ഉം ലഭിച്ചത് എന്നും പറഞ്ഞു.തണൽ

സൗകര്യത്തിന് ടാർപോളിൻ ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. ഇതുവരെയും സി

ഐ ബി രൂപീകരിക്കുന്നതിനു ചിലവായ തുക തിരികെ

ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക



വർഷം 100 പണി ആർക്കുംതന്നെ ലഭിച്ചില്ല. ഒരു കാർഡിൽ

രണ്ടുപേർ ജോലിചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ 100പണിലഭിച്ചുള്ളൂ.

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ റിപ്പോർട്ട്

മംഗലപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്

തോന്നയ്ക്കൽവാർഡ് (8)

തീയതി :16/11/2019

സമയം :10.00 am

സ്ഥലം :ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം

അജണ്ട :

അധ്യക്ഷയെ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ

ഈശ്വരപ്രാർത്ഥന

ഭരണഘടനപ്രതിജ്ഞ



സ്വാഗതം

റിപ്പോർട്ട്💧അവതരണം

ചർച്ച

തീരുമാനം

കൃതജ്ഞത

ദേശീയഗാനം

പോത്തൻകോട് ബ്ലോക്കിൽ മംഗലാപുരം ഗ്രാമ

പഞ്ചായത്തിലെ തോന്നയ്ക്കൽ എട്ടാം വാർഡിന്റെ സോഷ്യൽ

ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ ഇന്നേ ദിവസം രാവിലെ 10 മണി മുതൽ

തോന്നയ്ക്കൽ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് വാർഡ്

മെമ്പർ, AE ,ഓവർസിയർ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് VRP മാർ ,

തൊഴിലുറപ്പ്

തൊഴിലാളികൾഎന്നിവരുടെസാന്നിധ്യത്തിൽനടത്തുകയുണ്ടായി.

അധ്യക്ഷസ്ഥാനം നിർവഹിക്കേണ്ടതു തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളി

ആയിരിക്കണം ആയതിനാൽ തൊഴിലാളിയായ ശ്രീമതി പ്രസന്നയെ

ക്ഷണിച്ചു.ഈശ്വരപ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി യോഗംആരംഭിച്ചു.

ഭരണഘടനാ പ്രതിജ്ഞ VRP അർച്ചന ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു,

എല്ലാപേരും ഏറ്റു ചൊല്ലി.അധ്യക്ഷ സ്വാഗതപ്രസംഗത്തിനായി

വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രീ സുധീഷ് കുമാറിനെ ക്ഷണിക്കുകയും, മെമ്പർ

എല്ലാപേരെയും യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു.VRP ജിതിൻ

കൃഷ്ണൻ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയെ കുറിച്ചും സോഷ്യൽ



ഓഡിറ്റിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള ആമുഖ പ്രസ്സംഗം

നടത്തി.VRP സോണിയ തൊഴിലാളികളുടെ പത്ത് അവകാശങ്ങൾ

പറഞ്ഞൂ വിശദീകരിച്ചു., VRP സുരഭി റിപ്പോർട്ട്💧

അവതരിപ്പിച്ചു. 2018 ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ 2019 മാർച്ച് 31

വരെയുള്ള കാലയളവിലെ ഭൂസംരക്ഷണം,കിണർ നിർമ്മാണം ,തോട്

നവീകരണം, തുടങ്ങിയ 10 ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചതിന്റെ

അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ കരട് റിപ്പോർട്ടാണ്

അവതരിപ്പിച്ചത.്

തുടർന്ന് ചർച്ക്കുള്ള സമയമായിരുന്നു. ചർച്ചചയിൽ

ഉന്നയിച്ച തൊഴിലാളികളുടെ പരാതികളും നിർദ്ദേശങ്ങളും

മറുപടിയും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

♦️ ശ്രീമതി അനിത :നബീസ ബീവിയുടെ കിണർ നിർമ്മാണത്തിൽ

അവർക്കു പണി ചെയ്തതിന്റെ മുഴുവൻതുകയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

💧മറുപടിയിൽഓവർസിയർ :ഫണ്ട് വരുന്ന മുറയ്ക്ക് തുക ലഭ്യമാകും

♦️ നിഷാകുമാരി : 100 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ ലഭിക്കണം. വേതനം

കൂട്ടുക.

💧 AE യുടെ മറുപടി : ഭൂസംരക്ഷണ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു.

പാട്ടകൃഷി ഉടനെ നിർത്തി വെക്കാം മെറ്റീരിയൽ

വർക്കിന്💧 പ്രാധാന്യം നൽകണം എന്നാണ് നിർദ്ദേശം. മഴക്കുഴി,

കമ്പോസ്റ്റ് കുഴി തുടങ്ങിയവ.

കൂട്ടത്തോടെയുള്ള ജോലി ഇനി ഇല്ല.മേറ്റ് മാര് കൃത്യതയോടെ കൂടി

ജോലിചെയ്യുകയും ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.ഇല്ലെങ്കിൽ



നഷ്ടം ഈടാക്കുന്നതാണ.്തൊഴിലിന് അപേക്ഷ നൽകുമ്പോൾ

ലഭിക്കുന്ന തൊഴിൽഏത് വാർഡിലായാലും ചെയ്യേണ്ടിവരും.

♦️.ബേബി: 4 മേറ്റ് മാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്ന വിവരം

അറിഞ്ഞുഅവർആരൊക്കെയാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുക.

💧 AE : ഗ്രാമസഭ കഴിഞ്ഞ് തൊഴിലാളികൾ എല്ലാം ചേർന്ന് മേറ്റിനെ

തെരഞ്ഞെടുക്കാം.സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ ഇതിനുള്ള

വേദിയല്ല

♦️ അനിത :100 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ എവിടെയും പണി

ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മാസം

കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ജോലി കിട്ടുന്നത്. പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയിൽ

കാലതാമസം വരുന്നു

💧 AE : ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് അടിയന്തര കമ്മറ്റിയിൽ

എഴുതിച്ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല.ഇനി പാട്ടകൃഷി 4 എണ്ണം

മാത്രമേയുള്ളു.കയർ ബോർഡുമായി ചേർന്നുളള ,ജലസംരക്ഷണം

ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു.

♦️നളിനി : ജോലി സമയം രാവിലെ 9 മുതൽ വൈകിട്ട് 4 മണി

വരെയാക്കണം

💧തൊഴിലാളികൾക്ക് യൂണിഫോംവേണം

💧തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ 150ആക്കണം.

💧ശമ്പളം കുറഞ്ഞത് 500 രൂപആക്കണം



💧സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ രാവിലെ 11 മണിക്ക് വന്നിട്ട് നാല്

മണിക്ക് പോകുന്നു. പിന്നെന്താ ഞങ്ങളുടെ ജോലി സമയം

മാറ്റിയാൽ

💧VRP മറുപടി: ആദ്യം ജോലി സമയം രാവിലെ 8 മണി മുതൽ വൈകിട്ട്

അഞ്ചു മണി വരെആയിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് 9:00 മണി മുതൽ 5 മണി

വരെ ആക്കിയത്. ഞങ്ങളുടെ അറിവിൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

കൃത്യസമയത്താണ് വരുന്നത.്അവരെ സംബന്ധിച്ച് പല

മീറ്റിങ്ങുകളും , ഫീൽഡ് പരിശോധനകളും മറ്റും ഉള്ളതുകൊണ്ട്

തന്നെ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ

കാണാൻസാധിച്ചെന്ന് വരില്ല.

♦️പ്രസന്ന :മൺവെട്ടി വാടകപത്തു രൂപആക്കണം.

♦️ബേബി: ഗ്ലൗസ് മറ്റുപകരണങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും

ലഭിക്കുന്നില്ല.

💧 AE യുടെ മറുപടി : ഗ്ലൗസ് ധരിക്കേണ്ട രീതിയിലുള്ള ജോലി

ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ഫണ്ട്

അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ

♦️അനിത :ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്ബോക്സിന്റ പൈസകിട്ടുന്നില്ല.

💧 AE മറുപടി :ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് വാങ്ങിയതിന്റെ ബില്ല്

കൊണ്ടുവരണം.

♦️ദിവ്യ :കൂലി വർദ്ധിപ്പിക്കുക

💧ചികിത്സാചെലവ് എങ്ങനെ ലഭിക്കും



💧VRP യുടെ മറുപടി : കൂലി വർധിപ്പിക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്

ആണ് .

നിലവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂലി ലഭിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ

കേരളം രണ്ടാംസ്ഥാനത്താണ് .

അപകടം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സൈറ്റ് ഡയറിയിൽ

രേഖപ്പെടുത്തുക AE,ഓവർസിയർ എന്നിവരെ അറിയിച്ച ശേഷം

ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയും,ഡോക്ടറുടെ

സാക്ഷ്യപത്രം ചിലവായ തുകയുടെ ബില്ല് എന്നിവയും

സൂക്ഷിക്കുക

ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം തൊഴിലാളികൾ റിപ്പോർട്ട് കയ്യടിച്ചു

പാസ്സാക്കി.തുടർന്ന് ഓവർസിയർ കൃതജ്ഞത രേഖപെടുത്തി.

ദേശീയ ഗാനംആലപിച്ച് യോഗംഅവസാനിപ്പിച്ചു.

VRP. Archana.G

VRP. Soniya Babu

VRP. Surabhi.

VRP. Jithin krishnan


