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മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിൽ ഉറപ്പ് നിയമം ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണത്തിന്

വേണ്ടി കേന്ദ്രസർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയാണ.് 2005 സെപ്റ്റംബർ 5 ന്

തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കി. 2006 ഫെബ്രുവരിയിൽ 2 നു പദ്ധതി

നിലവിൽ വന്നു. ഇന്ത്യയിലെ 200 ജില്ലകളിലാണ് ആരംഭത്തിൽ പദ്ധതി

നടപ്പിലാക്കിയത.് 2006 ൽ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി 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 ലഘൂകരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഈ

പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, കാർഷിക മേഖല, ഗ്രാമീണ

അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം എന്നിവയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന

തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിൽ ഇടനിലക്കാർ ഇല്ല. തുടക്കത്തിൽ 125 രൂപ കൂലിയിൽ

നിന്നും ഘട്ടം ഘട്ടമായി 271 രൂപ നിലവിൽലഭിക്കുന്നു.

പദ്ധതി പ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റിയും പൊതുധനം ചിലവഴിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയും

പൗരസമൂഹം നടത്തുന്ന പരസ്യവും സ്വതന്ത്രവുമായ കണക്കു പരിശോധനയാണ്

സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് അഥവാ സാമൂഹിക കണക്കു പരിശോധന. തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം

സെക്ഷൻ 17(A) പ്രകാരമാണ് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തണം എന്ന്

നിഷ്കർഷിക്കുന്നത.് ഫയൽ പരിശോധനയിക്കും ഫീൽഡ് പരിശോധനയിക്കും

തൊഴിലാളികളുമായി നടത്തിയആശയവിനിമയത്തിന് ശേഷവുമാണ് സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്

ഗ്രാമസഭ നടത്തുന്നത.് ഈ ഗ്രാമസഭയിൽ തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന് ഒരാളെയാണ്

അധ്യക്ഷയായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത.്

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം

തൊഴിലാളിക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട 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.

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മംഗലപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 12 ആം വാർഡയായ

വരിക്കമു ക്കിലെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ മാർച്ച് 31

വരെയുള്ള സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ റിപ്പോർട്ട്.

മംഗലാപുരം പഞ്ചായത്തിൽ ആകെ 6936 തൊഴിൽ കാർഡ് അംഗങ്ങൾ

ഉള്ളതിൽ 2011 ആക്ടീവ തൊഴിൽകാർഡ് കുടുംബങ്ങളുണ്ട്. 12ആം വാർഡ് ആയ

വരികമുക്കിൽ 357 തൊഴിൽ കാർഡ് കുടുംബങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ആക്ടീവ്തൊഴിൽ

കാർഡ് കുടുംബങ്ങൾ 101ആണ.്

പരിശോധിച്ചഫയലുകൾ

 DP/270919 (പാട്ടക്കൃഷിക്ക് ഭൂമി ഒരുക്കൽ )

 DP/271452 (പാട്ടക്കൃഷിക്ക് ഭൂമി ഒരുക്കൽ )

 DP/270920 (പാട്ടക്കൃഷിക്ക് ഭൂമി ഒരുക്കൽ )

 RS/345004 (വ്യക്തി ഗത കക്കൂസ് നിർമാണം)

 IF/349754 (ലൈഫ് ഭവപദ്ധതി )

പാട്ടകൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്നു ഫയലും ലൈഫ് ഭവന നിർമാണവുമായി

ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഫയലുകളും വ്യക്തിഗത കക്കൂസ് നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട

ഒരു ഫയലും ആണ് ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചത്. അതിൽ നിന്നും മനസിലാക്കിയ

കാര്യങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു;

കവർപേജ്

AMC പ്രകാരമുള്ള രേഖകൾ അടങ്ങിയ കവർപേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ



ലൊക്കേഷൻ, നിയോജക മണ്ഡലം, വില്ലേജ്, പ്രൊജക്റ്റ്ഇമ്പ്ലിമെന്റിങ് ഏജൻസി,

മാറ്റിന്റെ പേര്,സാങ്കേതിക വിദ്ധഗദന്റെ പേര് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്

ചെക്ക്ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പേജ് നമ്പർ

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരന്നില്ല.

ആക്ഷൻപ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.

സാങ്കേതികാനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ DP/270920, DP/270919, DP/271452 എന്നീ

ഫയലുകളിൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ഒപ്പും സീലും ഒപ്പം തീയതിയും

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ഭരണാനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നു. secureൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന കോപ്പിആണ്,

 ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പാട്ടക്കൃഷി ഫലിൽ ഡീറ്റൈൽഡ്

എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ IF /349754 എന്ന ഭനിർമാണ ഫയലും RS/345004

എന്ന വ്യക്തിഗത കക്കൂസ് നിർമാണ ഫയലും ഡീറ്റൈൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ്

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

ഡ്രോയിങ്സ്ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

 തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഫോറം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും അതിൽ

പാട്ടക്കൃഷിക്ക് ഭൂമി ഒരുക്കൽ പ്രവർത്തി ഫയലിൽ തൊഴിലാളികളുടെ ഒപ്പും,

തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട തിയതി എന്ന് മുതൽ എന്നു വരെ വേണം എന്നുള്ള

കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടില്ല.

മസ്റ്റർ റോൾ

 DP/270920എന്ന പാട്ടകൃഷി ഫയലിൽ മസ്റ്റർറോൾ നമ്പർ 3604, 3603, 3602,

3601 എന്നീ മസ്റ്റർ റോളിൽ എം ബുക്കിന്റെ പേജ് നമ്പർ, ബന്ധപ്പെട്ട

അധികാരികളുടെ ഓപ്പോ സീലോ, പ്രവർത്തി തുടങ്ങിയ ദിവസമോ

രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.



 മസ്റ്റർറോൾ നമ്പർ 3603 യശോദ എന്ന തൊഴിലാളിക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തെ

വേതനത്തിന് പകരം ആറ് ദിവസത്തെ വേതനം ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്

എന്നാൽ വേജ് ലിസ്റ്റിൽ രണ്ട് ദിവസത്തെ വേതനം ആണ്

കാണിച്ചിരിക്കുന്നത.്മസ്റ്റർ കൈകാര്യം ചെയ്തതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ.്

 DP/271452 മസ്റ്റർറോൾ നമ്പർ 5783 സബീന ഒരു ദിവസമാണ് തൊഴിൽ

ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ക്യാഷ് പെയ്മെൻറ് 1930ന് എന്നാണ്

രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത,് വേജ് ലിസ്റ്റിൽ ഒരു ദിവസത്തെ കൂലി

കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഫയൽ ടാകിംഗ് ഫോം ഇല്ലായിരുന്നു.

മസ്റ്റർ റോൾ മൂവേമെന്റ് സ്ലിപ് ഇല്ലായിരുന്നു.

wage list ഉണ്ടായിരുന്നു,

FTO ഉണ്ടായിരുന്നു.

 ത്രീ സ്റ്റേജ് ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും വർക്ക് കോഡ് DP/271452എന്ന

പാട്ടകൃഷിയുടെ ഫയലിൽ ത്രീ സ്റ്റേജ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്

ഉൾപെടുത്തിയിരുന്നില്ല.വർക്ക് കോഡ് DP/270920ൽ കാണിച്ചിരുന്ന

ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ പ്രവർത്തി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും പ്രവർത്തി

പൂർത്തീകരിച്ചഫോട്ടോയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

സൈറ്റ് ഡയറി ഉണ്ടായിരുന്നു.

 വർക്ക്കോഡ് DP/270920 എന്ന പാട്ടക്കൃഷി ഫയലിൽ സൈറ്റ് ഡയറിയിൽ TS

നമ്പർ, തീയതി, പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി, പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി

എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. തൊഴിലാളികളുട സാക്ഷ്യപത്രത്തിൽ

തൊഴിലാളികൾആരും ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

 വർക്ക്കോഡ് DP/270919ൽ തൊഴിലാളികളുടെ സാക്ഷ്യപത്രത്തിൽ തൊഴിൽ

കാർഡ് നമ്പർ കാണിച്ചിട്ടില്ല. സന്ദർകശ കുറിപ്പിൽ ഒന്നും

രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

 വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കളുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ സൈറ്റ് ഡയറി



ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. .

 M book ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഫയലുകളിലെ M ബുക്കിൽബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥറെസീലും തീയതിയും

ഉൾപ്പെടുത്തിട്ടില്ല . മസ്റ്റർ റോൾ, വേജ് ലിസ്റ്റ് എന്നിവ പ്രകാരം M book tally

ആയിരുന്നു.

 പാട്ടക്കരാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. വർക്ക് കോഡ് DP /270919 എന്ന ഫയലിൽ

പാട്ടക്കരാറിൽസ്ഥലമോതീയതിയോകാണിചിട്ടില്ല.

ഫീൽഡ് പരിശോധന റിപ്പോർട്ട്,

ഡോർ റ്റു ഡോർ വെരിഫിക്കേഷൻ

റിപ്പോർട്ട്

16/10/2019 രാവിലെ 10 മണിക്ക് മുൻ നിചയിച്ച പ്രകാരം വരിക്കാമുക്ക്

വാർഡിലെ വർക്ക് സൈറ്റ് ആയ ജാനകി മന്ദിരത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു.

അവിടെ കൺവീനറയായ ഹംസത്തുബീബിയും തൊഴിലാളിയും ഉണ്ടായിരുന്നു.

അവർവർക്ക്സൈറ്റ് കാണിച്ചു തരുകയും ചെയ്തു.അവിടത്തെ പ്രവർത്തികൾ

നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു, തുടർന്ന് വസ്തുവിന്റെ ഉടമസ്ഥനെ കാണുകയും

തൊഴിലാളികൾ അവിടെ ചെയ്ത പ്രവർത്തിയെ കുറിച്ചും മറ്റു കാര്യങ്ങളും

ചോദിച്ചു മനസിലാക്കുകയും ചെയ്തു.അവിടെ നിന്നും

കൺവീനറോടൊപ്പംമറ്റു വർക്ക് സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കുകയും അവിടെ



നടന്ന പ്രവർത്തികൾ മനസിലാക്കുകയും ചെയ്തു. ഓൺഗോയിങ് സെറ്റിൽ

പോവുകയും തൊഴിലാളികൾക്ക് അവരുടെ 10 അവകാശങ്ങളെപ്പറ്റി

പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും, തൊഴിൽ കാർഡ് പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തു.

തൊഴിലാളികൾക്ക് ആർക്കും അവരുടെ പത്ത് അവകാശങ്ങൾ കൃത്യമായി

ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഒരു പരാതി പൊതുവിൽ ഉയർന്നു. തൊഴിലാളികളുടെ

ഒപ്പ,് തൊഴിൽ ലഭിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങൾ, ഹാജർ നില എന്നിവ

അപൂർണമായ നിലയിലായിരുന്നു. മാറ്റുമാർക്ക് തൊഴിൽ കാർഡ്

പൂരിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഇല്ല എന്ന് അവർ

സമ്മതിച്ചു. 2018-19 കാലയളവിൽ ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിഗത കക്കൂസ് നിർമാണം -

IHHL, 1 ലൈഫ് ഭവനം, മൂന്ന് പാട്ടകൃഷി എന്നീ ഫയലുകളുടെ

അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയഫീൽഡ് പരിശോധനയിൽ ;

 വർക്ക് കോഡ് DP/270919, ഹംസത്തു ബീവി കൺവീനർ ആയ

പ്രോജെക്ടിൽ ലളിത എന്ന തൊഴിലാളിയെ മാത്രമാണ് കാണാൻ

സാധിച്ചത്. മസ്റ്റർ റോൾ പ്രകാരം 10 തൊഴിലാളികൾ ജോലി

ചെയ്തിരുന്നു. തൊഴിലാളികൾ ഓൺഗോയിങ് വർക്ക് നടക്കുന്ന

സ്റ്റെയിറ്റിൽ ഉണ്ടെന്നും അറിയുകയും അവരെ കാണുകയും ചെയ്തു. ഈ

പ്രോജെക്ടിൽ സി ഐ ബി ബോർഡ് ഇല്ലായിരുന്നു. ബോർഡ്

സ്ഥാപിച്ചു എന്നും അത് നശിച്ചു പോയെന്നും കൺവീനർ

അറിയിച്ചു. എം ബുക്ക് ഇൽ 1000 രൂപ വകയിരുത്തിട്ടുണ്ട്, അത്

കൺവീനറും തൊഴിലാളികളും പിരിവു നടത്തിയാണ് ബോർഡ്

സ്ഥാപിച്ചത്. ഈ സൈറ്റ് ഇൽ VMC മെമ്പറോ വാർഡ് മെമ്പറോ

സന്ദർശിച്ചിട്ടില്ല,സൈറ്റ് ഡയറിയിലും രേഖപെടുത്തിട്ടില്ല.

 വർക്ക്കോഡ് DP/270920, സഫിയ ബീവി കൺവീനറായ പ്രോജക്ട് എല്ലാ

തൊഴിലാളികളും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ സൈറ്റ് തിരിച്ചറിയാൻ

ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പല സൈറ്റ്യും കാട് കയറിയ നിലയിൽ

ആയിരുന്നു. എങ്കിലും മരച്ചീനി, കുറച്ചു ചേമ്പ് എന്നിവ കാണാൻ



കഴിഞ്ഞു. പച്ചക്കറികൾ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു എന്നു

തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും മനസിലാക്കാൻസാധിച്ചു.

 വർക്ക് കോഡ് DP/271450 ശോഭന കൺവീനറായ പ്രോജെക്ടിൽ

തൊഴിലാളികൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ ഏറെക്കുറെ വ്യക്തമായി

കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. മരിച്ചീനി, വാഴ, ചേമ്പ്, കുറച്ചു ചേന എന്നിവ

കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. പച്ചക്കറികൃഷി ചെയ്തതായി.ചീര, പയർ, കത്തിരി,

കപ്പലണ്ടി, മുളക് എന്നിവയും കൃഷി ചെയ്തു അതിൽ നിന്നും

നല്ലരീതിയിൽ ഉള്ളആദായം ലഭിച്ചുഎന്നു തൊഴിലാളികൾപറഞ്ഞു.

 RS/345004, വ്യക്തിഗത കക്കൂസ് നിർമാണ ത്തിൽ പണി

പൂർത്തികരിച്ചിരുന്നില്ല. കുഴി സ്ലാബ്, മേൽക്കൂരയും

ഇല്ലായിരുന്നു

ഞങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച ഫയൽ പ്രകാരമുള്ള പാട്ടക്കൃഷിയുടെ സൈറ്റിൽ

കണ്ട കാര്യങ്ങൾ :

1. എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തികൾ അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന്

മനസിലായി. വാഴകുഴികളും കപ്പലണ്ടി, ചെറുപയർ, മുളക്, വെണ്ട, പയർ

തുടങ്ങിയ കൃഷിയും കാണാൻസാധിച്ചു.

2. സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ രണ്ടര ഏക്കർ പുരയിടത്തിലാണ് പ്രവർത്തികൾ

നടന്നിരിക്കുന്നത്.

3. വളരെ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം എണ്ണി

തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു.

4.ചിലസൈറ്റുകൾ കാടുകയറിയ നിലയിലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.

5.ചിലസൈറ്റിൽ മാത്രമേ സിഐബിസ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.



6.ആദായം കിട്ടുന്നതിന്റെ 20% ഉടമക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ടെന്ന് തൊഴിലാളികൾ

പറഞ്ഞു.

7.പാട്ടക്കൃഷിയിൽ നിന്നും അധിക വരുമാനം തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭിച്ചു

എന്നു അറിയാൻസാധിച്ചു.

8. 100 ദിവസംപൂർത്തിയായ തൊഴിലാളികൾക്ക് 1000 രൂപബോണസ് ലഭിച്ചു.

തൊഴിലാളികളിൽനിന്നും മനസിലാക്കാൻസാധിച്ച കാര്യങ്ങൾ :-

1.റോഡിൻറെ പണിക്ക് പോയതിൽ പല തൊഴിലാളികൾക്കും വേതനം

ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല, പകരം പഞ്ചായത്ത് തൊഴിലുറപ്പ്

ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഒരു ദിവസത്തെ ഹാജർ

രേഖപെടുത്താമെന്നു അറിയിച്ചതായിഅവർപറഞ്ഞു

2.ജോലി ചെയ്ത് വേതനം 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല.എന്ന്

അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.

3.100 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ കിട്ടുന്നില്ല.കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ 100 പണി

കിട്ടുന്നുള്ളൂ എന്ന പരാതി പരക്കെ ലഭിച്ചു.

4. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പലതും തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ സൈറ്റിൽ

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

5.കൈയുറ, കാലുറഎന്നിവ വേണം.

തൊഴിലാളികൾ മുന്നോട്ടുവച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾഅഭിപ്രായങ്ങൾ :-

 തൊഴിൽസമയം കുറക്കുക.9 മണി മുതൽ 4 മണി വരെആകുക

 വേതനം കൂട്ടി നൽകുക.

 സി. ഐ. ബി ബോർഡിന് പിരിച്ച പൈസ ഇതുവരെയും തിരികെ

ലഭിച്ചില്ലഅത് തിരികെ ലഭിക്കുക.



 തൊഴിലുറപ്പ് പ്രവർത്തികൾ കഴിഞ്ഞു മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിനുശേഷമുള്ള

ഓഡിറ്റിംഗിൽ പ്രവർത്തിയുടെ ഗുണമേന്മ മനസിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്

ഉണ്ടാക്കും .

ഗ്രാമസഭ റിപ്പോർട്ട്

വരിക്കമുക്ക് വാർഡ് ( 12)

തീയതി : 18/10/2019

സമയം : രാവിലെ 10.30 ക്ക്

സ്ഥലം : വരിക്കമുക്ക് അംഗൻവാടി

അജണ്ട :

അധ്യക്ഷയെ തെരഞ്ഞെടുക്കൽ

ഈശ്വരപ്രാർത്ഥന

ഭരണഘടനാ പ്രതിജ്ഞ



സ്വാഗതം

റിപ്പോർട്ട്അവതരണം

ചർച്ച

തീരുമാനം

കൃതജ്ഞത

ദേശീയ ഗാനം

മംഗലാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ തുക വിനിയോഗം തൊഴിലാളികളുടെ

അവകാശം എന്നിവ ബന്ധപ്പെട്ട് വരിക്ക മുക്ക് വാർഡിന്റെ സോഷ്യൽ

ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ 18/10/2019 വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ കൃത്യം 10.30ക്ക്

വരിക്കമുക്ക് അംഗൻവാടി വച്ച് നടന്നു. ഗ്രാമസഭയിൽവാർഡ് മെമ്പർസി. പി

സിന്ധു, എ. ഇ, ഡാറ്റാ എൻട്രി ഉദ്യോഗസ്ഥർ, തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ,

വി ആർ പി മാർ എന്നിവർ പങ്കടുത്തു. ഗ്രാമസഭയുടെ

അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തേക്ക് നൂറു പണിപൂർത്തിയാക്കിയ ശ്രീമതി നുസൈഫയെ

തിരഞ്ഞെടുത്തു തുടർന്ന് ഈശ്വരപ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഗ്രാമസഭാ

ആരംഭിച്ചു. വി ആർ പി എ അനീഷ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. വാർഡ്

മെമ്പർ ശ്രീമതി c. p സിന്ധു സ്വാഗതം പറഞ്ഞു.വി ആർ പി ഗീതു

തൊഴിലാളികൾക്ക് അവരുടെ 10 അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച്

പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും വി . ആർ പി സുചിത്ര റിപ്പോർട്ട്

അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.പ്രധാനമായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്

ഫയൽ, ഫീൽഡ്എന്നീ പരിശോധനയിൽ നിന്നും ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളാണ്.



റിപ്പോർട്ട് അവതരണത്തിന് ശേഷം ചർച്ചയ്ക്കുള്ള സമയമായിരുന്നു

ചർച്ചയിൽ തൊഴിലാളികൾഅവരുടെഅഭിപ്രായങ്ങൾപറഞ്ഞു.

ചർച്ച

ബിന്ദു :- കാർഡിന് അപേക്ഷിച്ചത് കിട്ടിയില്ല.

സ്വർണമ്മ :- പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ഒരു മാറ്റിനു മാത്രമാണ് പണിക്ക്

അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത.്

തൊഴിലാളികൾ:-

 100തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾവേണം

 എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെതൊഴിൽസമയ ക്രമീകരിക്കണം .

 സിഐബി ക്ക് ചിലവായ തുക തിരിച്ചു കിട്ടണം.

 വേതനം കൂട്ടി നൽകണം.

മസ്റ്റർ റോളിൽവന്ന തെറ്റുകൾക്ക് കൺവീനർ മറുപടി പറഞ്ഞു, അക്കങ്ങൾ

കൂട്ടി എഴുതിയപ്പോളും, കോളം മാറിയെഴുതിയപ്പോൾ ഉണ്ടായതെറ്റാന്ന്

എന്നും ഇനി തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാകാതെ നോക്കാംഎന്നും മറുപടി പറഞ്ഞു.

സംശയങ്ങൾക്കും പരാതികൾക്കും എ.ഇ മോഹനകുമാർ മറുപടി നൽകി.

ഭൂവികസനം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നും ആസ്തി വികസന

പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് പൊതുധനം വിനിയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നും

പറഞ്ഞു. സി ഐ ബോർഡിൻറെ ഫണ്ട് ജി എസ് ടി ബിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ

മാത്രമേ ആ പണം തിരികെ കൊടുക്കാൻ കഴിയൂ. റോഡിന്റെ പണിയിൽ പകരം

ആളെ നിർത്തുന്ന എന്ന ആക്ഷേപം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് അതിനു മറുപടി

നൽകി. രണ്ടരയേക്കറിൽ ചെയ്യുന്ന പണി 15 ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമാണെന്നും

പറഞ്ഞു. തൊഴിൽ സമയം, വേതനം എന്നിവയിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ

പഞ്ചായത്തിന് അധികാരം ഇല്ല. ഡാറ്റാ എൻട്രി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രഞ്ജിത്ത്



ഗ്രാമസഭക്കു നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിഅതിനു ശേഷം റിപ്പോർട്ട് കൈയടിച്ചു

പാസാക്കി. ദേശീയ ഗാനത്തോട് കൂടി അധ്യക്ഷൻ ഗ്രാമസഭപിരിച്ചുവിട്ടു.

തയ്യാറാക്കിയത:്

VRPഅനീഷആനന്ദ്

VRPഗീതു ജി

VRPസുചിത്ര


