
L

പോത്തൻകോട് ബ്ലോക്ക്

പോത്തൻകോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വാർഡ് നമ്പർ 8

വാർഡ്അയിരൂപ്പാറ

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ

ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണത്തിന് വേണ്ടി കേന്ദ്രസർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയാണ്

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി. 2005 സെപ്റ്റംബർ 5 ന്

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നു. 2006 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇന്ത്യയിലെ 200

ജില്ലകളിൽ കൂടി ഈ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. 2006 ൽ കേരളത്തിൽ വയനാട്, പാലക്കാട്

ജില്ലകളിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. 2008 ൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ

ജില്ലകളിലും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. 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 വികസനം

എന്നിവയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയിൽ

ഇടനിലക്കാർ ഇല്ല. സെക്ഷൻ 17(A) പ്രകാരം, പദ്ധതി പ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റിയും

പൊതുധനം ചിലവഴിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയും പൗരസമൂഹം നടത്തുന്ന

സ്വാതന്ത്ര്യവും പരസ്യവുമായ പരിശോധനയിക്കായാണ് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്

നിലവിൽ വന്നത.് ഫയൽ പരിശോധന, ഫീൽഡ് പരിശോധന, തൊഴിലാളികളുമായി

ഉള്ള ആശയവിനിമയത്തിന് ശേഷമാണ് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ നടത്തുന്നത.് ഈ

ഗ്രാമസഭയിൽ തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന് ഒരാളെയാണ് അധ്യക്ഷയായി
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തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത.്

ഫയൽപരിശോധന റിപ്പോർട്ട്

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് :പാട്ടകൃഷി,വൃക്ഷതൈനടീൽ

പ്രവർത്തിയു

ടെ കോഡ്

തീയതി തുക

ആരംഭിച്

ചത്

പൂർത്തിയാ

ക്കിയത്

അനുവ

ദിച്ച

ത്

ചെലവാ

യത്

DP/272846 23/11/19 30/03/2019 5,00,000 38, 7000

DP/276723 22/01/18 23/01/19 398000 146280

DP/272845 26/11/18 27/12/19 38,7000 205896

DP/276523 23/12/18 30/03/19 43,0000 40, 6824

DP/272846 26/11/18 30/03/19 38,7000 179124

DP/276724 23/1/19 23/03/19 39, 1000 17, 4708

DP/276522 23/1/18 23/3/19 3,94,000 34, 3896

DP/274998 26/11/18 29/3/19 35, 0000 20, 28, 06

പാട്ടക്കൃഷി, വൃക്ഷ തൈ നടീൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 8

ഫയലുകൾ ആണ് ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചത്. ഈ വാർഡിൽ 291പേർ

തൊഴിൽകാർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ 119 സ്ഥിര തൊഴിലാളികളാണ്

ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഫയൽ പരിശോധനയിൽ 22 ഡോക്യൂമെന്റുകൾ

ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാണ്. എന്നാൽ പല രേഖകളും ഫയലിൽ കാണാൻ

കഴിഞ്ഞില്ല.
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✔️കവർപേജ്

AMCപ്രകാരമുള്ള കവർപേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

❌️ജിപിഎസ് ലൊക്കേഷൻ, ജിയോ ടാഗ്ഗ് തീയതി, എന്നിവ ഫയലിൽ

ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല .

✔️ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്

ചെക്ക്ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

❌️പേജ് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

❌️ആക്ഷൻപ്ലാൻ കോപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല .

✔️ഭരണാനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നു. സെക്യൂറിൽ നിന്നും ലഭ്യമായ കോപ്പി

ആയിരുന്നു.

❌️ എന്നാൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഓപ്പോ സീലോ തീയതിയോ

രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

✔️സാങ്കേതിക അനുമതിയുടെ സെക്യൂറിൽ നിന്നെടുത്ത കോപ്പി

ഉണ്ടായിരുന്നു.

❌️ സാങ്കേതിക അനുമതി നമ്പർ, എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക, എഞ്ചിനീയറുടെ ഒപ്പ്,

സീൽഎന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

✔️ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

❌️ജനകീയ ഭാഷയിൽഅല്ലായിരുന്നു.

❌️ ഡ്രോയിങ്സ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഒരു ഫയലിലും

ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.
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❌️തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഫോറം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല .

✔️തൊഴിൽ അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫോറം DP/276723,DP/276724, DP//276523,

DP/272846എന്നീഫയലുകളിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു .

❌️എന്നാൽ മറ്റു ഫയലുകളിൽ തൊഴിൽ അനുവദിച്ച ഫോറം കാണാൻ

സാധിച്ചില്ല.

✔️മസ്റ്റർ റോൾ

8ഫയലുകളിലായി 200അവിദഗ്ധ മസ്റ്റർ റോളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

❌️ മസ്റ്റർ റോളുകളിൽ എം ബുക്ക് നമ്പർ,അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രെട്ടറിയുടെ

ഒപ്പ് ,സീൽ എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. മസ്റ്റർ റോളിൽ മറ്റു

തെറ്റുകൾ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നില്ല.

❌️ഫയൽ നീക്കം ടാകിംഗ് ഫോം ഒരു ഫയലിലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല .

❌️വേജ് ലിസ്റ്റ് 8ഫയലിലും കാണാൻസാധിച്ചില്ല.

❌️FTOഫയലുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല .

❌️ ത്രീ സ്റ്റേജ് ഫോട്ടോഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

❌️ ജിയോ ടാഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല .

✔️വർക്ക് കംപ്ലീഷൻസർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാഫയലിലും ഉണ്ടായിരുന്നു.

✔️സൈറ്റ് ഡയറിഎല്ലാഫയലിലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.

✔️ M.ബുക്ക് പൂർണമായിരുന്നു, വേണ്ട രേഖകൾ എല്ലാം തന്നെ അതിൽ

അടങ്ങിയിരുന്നു ഓവർസീയറുടെ ഒപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു .
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ഫീൽഡ് പരിശോധന റിപ്പോർട്ട്

2018-19 കാലഘട്ടത്തിലെ 8 ഫയലുകളുടെ ഫീൽഡ് പരിശോധനയിൽ നിന്നും,

✔️DP/272846 അജിതകുമാരി മേറ്റ് ആയിരുന്ന പാട്ടക്കൃഷിയിൽ, ധന്യ,

കൃഷ്ണൻകുട്ടി, പുഷ്പാംഗദൻ, ശ്രീകല, പ്രേമ കുമാർ, സിന്ധു മോഹൻ,

ഗോപിനാഥൻ പിള്ളൈ, എന്നിവരുടെ ഭൂമിയിൽ ആയിരുന്നു കൃഷി ചെയ്തത്.

പരിശോധനയിൽ വാഴ, ചേമ്പ,് മുളക്, ചേമ്പ്, മരിച്ചീനി, എന്നിവ കൃഷി

ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

✔️DP/276723 ൽ മഞ്ജു കൺവീനർ ആയിട്ടുള്ള പാട്ടക്കൃഷി ഫയലിൽ റജില,

അബ്ദുൽ ജലീൽ, സബീദ ബീവി, രാജ ലക്ഷ്മി, രത്നമ്മ, എന്നിവരുടെ

പുരയിടങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചേന, ചേമ്പ്, വാഴ, കാച്ചിൽ, ചീര,

ഇഞ്ചി,എന്നിവആണ്,

✔️Dp/276523 ബിന്ദു കൺവീനർ ആയിട്ടുള്ള പാട്ടക്കൃഷി ഫയലിൽ

സുധാകരൻ, രമണി, രാജു, ശൈലജ, എന്നിവരുടെപുരയിടങ്ങളിലാണ് കൃഷി

ചെയ്തിരുന്നത് വാഴ, ചേമ്പ്,വെറ്റില, പയർ, കത്തിരി, എന്നിവ കാണാൻ

കഴിഞ്ഞു.

✔️Dp/276724 പ്രേമലത കൺവീനറായിട്ടുള്ള പാട്ടക്കൃഷി ഫയലിൽ വിജയൻ

നായർ, സിന്ധു, വിക്രമൻ, സന്ധ്യ, മോഹനൻ, അശോകൻ, പ്രസന്ന,

എന്നിവരുടെ പറമ്പിൽ ആണ് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത്. വാഴ, ചേന, മരച്ചീനി,

എന്നിവ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു

✔️Dp/276522 നുസൈബബീവി കൺവീനർആയിട്ടുള്ള പാട്ടക്കൃഷി ഫയലിൽ

വിജയമ്മ, ബീന ആതിര, ശഹ്ർ ബൻ, ഗോപകുമാർ, ഹരി, എന്നിവരുടെ

പുരയിടങ്ങളിലാണ് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് ചേന, ചേമ്പ്, കാച്ചിൽ, വാഴ, പയർ,

മരച്ചീനി, മറ്റു പച്ചക്കറികൾഫീൽഡിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.

✔️Dp/272845 പ്രേമലത കൺവീനർ ആയിട്ടുള്ള വൃക്ഷതൈ നടീൽ 250
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തൈകളാണ് വിവിധ പുരയിടങ്ങളിലായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞത.് വിജയൻ നായർ,

രാജപ്പൻ, സിന്ധു, മോഹനൻ, വിക്രമൻ, ലതിക കുമാരി, എന്നിവരുടെ

പുരയിടങ്ങളിൽ മാവ്, മുട്ട പഴം, അഗസ്തി, കറി വേപ്പില, റംബൂട്ടാൻ, പ്ലാവ,്

തേക്ക്, എന്നിവഫീൽഡിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.

✔️Dp/272846 അജിതകുമാരി കൺവീനർ ആയിട്ടുള്ള വൃക്ഷതൈ നടീൽ 500

തൈകൾ നട്ടു. പ്രഭാകരൻ, അജിത കുമാരി, ശങ്കരൻ, ഷൈജു, വിലാസിനി, ലീല

കുമാരി, ഗോപകുമാർ, സ്നേഹ , സ്മിത, ശശി ധരൻ, ശാന്തമ്മ, എന്നിവരുടെ

പുരയിടങ്ങളിൽ ആണ് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത്. റംബൂട്ടാൻ , പ്ലാവ്, പേര ,

നെല്ലി, മാവ്, മുട്ട പഴം,ആവണക്ക്,ആത്തി,എന്നിവഫീൽഡിൽ കണ്ടു.

✔️DP/274998നുസൈബ ബീവി കൺവീനർആയിരുന്ന വൃക്ഷ തൈ നടീൽ 219

വൃക്ഷ തൈകൾ നട്ടു. നുസൈബ ബീവി, സിന്ധു, സുപ്രഭ, രാജലക്ഷ്മി,

ലളിതാമ്മ, ശൈലാബീഗം , അമൃത്, കറിവേപ്പില, പേര, പ്ലാവ്, മാവ്, പപ്പ,

മഹാഗണി,പുളി, റംബൂട്ടാൻഎന്നിവ കാണാൻസാധിച്ചു.

8ഫയലുകളുടെ ഫീൽഡ് പരിശോധനയിൽ 2 സൈറ്റിൽ CIB കാണാൻ

സാധിച്ചു. (DP/276723,പാട്ടക്കൃഷി ) (DP/272845 വൃക്ഷ തൈ നടീൽ ),

(DP/276523, DP/272846, DP/276724, പാട്ടക്കൃഷി )(DP/274998, വൃക്ഷ തൈ നടീൽ

)എന്നീഫീൽഡിൽ cib ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

ഡോർ റ്റു ഡോർവെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

21/11/2019 രാവിലെ 10.30 മണിക്ക് തൊഴിലാളികളെ നേരിൽ കണ്ടു.

തുടർന്ന് വി ആർ പി ഷിജു 10 അവകാശങ്ങളെപ്പറ്റി

തൊഴിലാളികൾക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും മറ്റു വി ആർ പി മാർ

തൊഴിൽ കാർഡ് പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തു.
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തൊഴിലാളികൾക്കു 10 അവകാശങ്ങളെപ്പറ്റി ഏറെക്കുറെ

കാര്യങ്ങൾ അറിയാമായിരുന്നു. തൊഴിൽ ബുക്കിൽ

തൊഴിലാളികളുടെ ഒപ്പ് ഇല്ലായിരുന്നു. തൊഴിലാളികൾക്ക് എല്ലാ

അവകാശങ്ങളും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.

തൊഴിലാളികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും 100 പണി ലഭിച്ചു. എന്നാൽ

1000 രൂപ ഇതുവരെ അക്കൗണ്ടിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് അവർ

പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സിന്റെ ബില്ല് nrega യിൽ

കൊടുത്താൽഅതിന്റെ തുക തൊഴിലാളികൾക്ക് കിട്ടും എന്നഅറിവ്

അവർക്കു ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.800 രൂപ ചിലവാക്കി cib വച്ചിരുന്നു.

മുൻ കാലങ്ങളിൽ ബോർഡ് വൈക്കുന്നതിന്റെ പൈസ്സ

ലഭിക്കുമായിരുന്നു.എന്നാൽഇപ്പോൾലഭിക്കാറില്ല.

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമ സഭ റിപ്പോർട്ട്

വാർഡ് :അയിരൂർപാറ (8)

തീയതി :23/11/2019

സ്ഥലം : രാമ പുരത്തു പൊയ്കപരിസരം

അജണ്ട :

1.അധ്യക്ഷയെ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ

2.ഈശ്വരപ്രാർത്ഥന

3. ഭരണഘടനാ പ്രതിജ്ഞ

4. സ്വാഗതം



L

5. റിപ്പോർട്ട്അവതരണം

6.ചർച്ച

7.തീരുമാനങ്ങൾ

8.ദേശിയഗാനം

പോത്തെൻകോഡ് ബ്ലോക്കിൽ പോത്തെൻകോഡ്

പഞ്ചായത്തിൽ 8ആം വാർഡായ അയിരൂർപാറയിൽ 2018-2019

സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ 23/11/2019

രാവിലെ 10മണിക്ക് VRP മാർ, വാർഡ് മെമ്പർ, AE, ഓവർ സിയർ

എന്നിവരുടെ സാനിധ്യത്തിൽ രാമപുരത്തു പൊയ്ക പരിസരത്തു

നടന്നു. തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും ശ്രീമതി ലതാകുമാരിയെ

അധ്യക്ഷയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. ശേഷം അധ്യക്ഷയുടെ

നേതൃത്വത്തിൽ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയോടെ യോഗം ആരംഭിച്ചു. വി

ആർ പി സുബിയ എല്ലാവർക്കും ഭരണഘടനാ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി

കൊടുത്തു. എല്ലാവരും പ്രതിജ്ഞ ഏറ്റു ചൊല്ലുകയും ചെയ്തു.

തുടർന്ന് വാർഡ് മെമ്പർ രാജീവ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം

ആശംസിച്ചു. ശേഷം വി ആർ പി ഷിജു സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റന്റെ

പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയെ കുറിച്ചും

ആമുഖം പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് വി ആർ പി ഫസീല 10അവകാശങ്ങൾ

വായിക്കുകയും വി ആർ പി ഷിജു വിശദീകരണം നൽകുകയും

ചെയ്തു.ഫയൽവെരിഫിക്കേഷൻ,ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻഡോർ

ടു ഡോർ വെരിഫിക്കേഷൻ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
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തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് വി ആർ പി സുബിയ

അവതരിപ്പിച്ചു. റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രധാനമായും AMC പ്രകാരമുള്ള

രേഖകളെ കുറിച്ചും ഉൾപ്പെടുത്താത്ത രേഖകളെ കുറിച്ചും കൂടാതെ

ഫീൽഡിൽ എന്തൊക്കെ കണ്ടു എന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ

പ്രതിപാദിച്ചു. ശേഷം ചർച്ചയ്ക്കുള്ള സമയമായിരുന്നു.

തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ പരാതികളും അഭിപ്രായങ്ങളും മുന്നോട്ട്

വെച്ചു. AE മുഹമ്മദ് അഖിൽ തൊഴിലാളികളുടെ പരാതികൾക്കും

സംശയങ്ങൾക്കും മറുപടി നൽകി.

തൊഴിലാളികളുടെ പരാതികളും അഭിപ്രായങ്ങളും

1. രാജപ്പൻ : ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ പന്നി ശല്യം വളരെ കൂടുതലാണ്.

തൊഴിലുറപ്പിന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്ത പാട്ടക്കൃഷി എല്ലാം തന്നെ

പന്നി നശിപ്പിച്ചു. 40000രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്

എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി.

2. രാമകൃഷ്ണൻ : തൊഴിൽ സമയം 10മണി മുതൽ 3മണി

വരെയാക്കുക.

3.അംബിക :തൊഴിലുറപ്പ് വേതനം 500രൂപയാകണം

4. രാജീവ്(മെമ്പർ ): തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നിർത്തലാകുന്നതിനാണ്

സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് എന്നാണ് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചപ്പോൾ

മെമ്പർതൊഴിലാളികളോട് വ്യക്തമാക്കിയത്. കാരണം തൊഴിലുറപ്പ്

സൈറ്റിൽ വി ആർ പി മാർ കുറിക്കുന്ന ഓരോ വാക്കും

തൊഴിലുറപ്പിനെ ബാധിക്കും എന്ന് വ്യക്തമാക്കി.ഈ പ്രദേശം
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ടെക്നോ പാർക് നോട് അടുത്ത സ്ഥലമാണ് അതിനാൽ പ്ലോട്ട്

കളായി തിരിച്ചു വസ്തുക്കൾ വിൽകാറുണ്ട് അതിനാൽ CIB

സ്ഥിരമായി ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. 100 ദിവസത്തെ

തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ മിനിമം 100ആണോ മാക്സിമം 100ദിവസമാണോ

എന്ന് ചോദിച്ചു. AE ക്കോ ഓവർ സിയർനോ ഇതിനു

വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ വി ആർ പി

ഷിജു 100ദിവസത്തിൽ കുറയാത്ത തൊഴിൽ നൽകണം എന്ന് മാത്രമേ

നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു. മാക്സിമം, മിനിമം എന്ന് നിയമത്തിൽ

പറഞ്ഞിട്ടില്ലഎന്ന് വ്യക്തമാക്കി.

5. സതികുമാരി : തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ അംഗമായി പണി

ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നു കിടപ്പിലാകുന്ന വൃദ്ധരായ

തൊഴിലാളികൾക്കു ക്ഷേമ പെൻഷൻനൽകണം.

6. പത്മിനി : തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾക്കു യൂണിഫോം,

കയ്യുറ,ബൂട്ട് എന്നിവ വേണം.

7. രാജേന്ദ്രൻ നായർ : വിധവയുടെ വസ്തുക്കൾ മക്കൾക്ക് എഴുതി

കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊഴിലുറപ്പിലേക്കു എടുക്കാൻ

അനുവദിക്കുന്നില്ല.

8. അജിത കുമാരി : തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി APL

പുരയിടങ്ങൾ കൂടി ഉൾപെടുത്തുക. BPL പുരയിടങ്ങൾ കുറവാണ.്

റബ്ബർപുരയിടങ്ങൾ കൂടി ഉൾപെടുത്തുക.
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9. നുസൈബ ബീവി : APL, BPL പുരയിടങ്ങൾ ഒരുമിച്ച്

പഞ്ചായത്തിൽ കൊടുക്കും എന്നാൽ ഭൂവികസനത്തിന് APL

പുരയിടങ്ങൾ അനുവദിക്കാറില്ല. അബ്സെന്റ പണി വരുന്നത്

മാസ്റ്ററോൾ ഒരുമിച്ച് തന്നു കൂടെ

AE മറുപടി :APL, BPL പുരയിടങ്ങൾ കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ മാറ്റ്

ആണ് അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ട് വരേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ

ബ്ലോക്കിൽ നിന്നുള്ള നിർദേശം അനുസരിച്ചു മെറ്റീരിയൽ പണി

കഴിഞ്ഞ് ഭൂവികസനം നടത്തിയാൽ മതി.

10. ജയകുമാരി : കൺവീനർ ന് പഞ്ചായത്തിലും മറ്റും

തൊഴിലുറപ്പിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക് പോയി വരുമ്പോൾ കയ്യിൽ

നിന്നും പണം ചിലവാകുന്നു. ആയതിനാൽ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള

ക്യാഷ് ലഭിക്കണം.

പ്രധാനമായും പന്നി ശല്യം കാരണം നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി

ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. തൊഴിൽ സമയം കുറയ്ക്കുക, ശമ്പളം

കൂട്ടുക, APL പുരയിടങ്ങൾ ഉൾപെടുത്തുക എന്നതായിരുന്നു.

തുടർന്ന് ഓവർ സിയർ നാദിർഷ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തി. ദേശിയ

ഗാനത്തോടെഅധ്യക്ഷ യോഗംഅവസാനിപ്പിച്ചു.
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