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വാർഡ് ന�ർ 2 െനടു��

ചിറയിൻകീഴ് േ�ാ�് 

തിരുവന�പുരം ജി�

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ 18/11/2019

അ�ുെത�് പ�ായ�,് െനടു��കയർ െസാൈസ�ി

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണെതാഴിലുറ�് നിയമം

േസാഷ�ല് ഓഡി�് െസാൈസ�ി േകരള (MGNSASK)

LMS േകാ�ൗ�് ,പാളയം,തിരുവന�പുരം . 03

േഫാണ ് ന�ര ് 0471-2724696.Email.keralasocialaudit@g



ചിറയിൻകീഴ് േ�ാ�് 

അ�ുെത�് �ഗാമപ�ായ�് 

വാർഡ് ന�ർ 02

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ

ദാരി�ദ� ലഘൂകരണ�ിന് േവ�ി േക��സർ�ാർആവിഷ്കരി� പ�തിയാണ്

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി. 2005 െസപ്�ംബർ അ�ിന്

െതാഴിലുറ�് പ�തി നിലവിൽ വ� .ു 2006 െഫ�ബുവരിയിൽ ഇ��യിെല 200 ജി�കളിൽ

കൂടി ഈ പ�തി ആരംഭി��. 2006ൽ േകരള�ിൽ വയനാട്, പാല�ാട് ജി�കളിൽ

െതാഴിലുറ�് പ�തി ആരംഭി��. 2008ൽ േകരള�ിെല എ�ാ ജി�കളിലും െതാഴിലുറ�്

പ�തി ആരംഭി��. �ഗാമ �പേദശ�ളിൽ താമസി�ു� ഏെതാരു കുടുംബ�ിനും ഒരു

സാ��ിക വർഷ�ിൽ 100 ദിവസ�ിൽ കുറയാെത പണി ലഭി�ുക എ�തായിരു�ു

ഈ പ�തിയുെട �പധാന ല��ം. �ഗാമ�പേദശ�ളിൽ താമസി�ു�തും 18വയ�്

പൂർ�ിയായ ഏെതാരു വ��ി�ും െതാഴിലിനായി അേപ�ി�ാം. സ്�തീപുരുഷ

േഭദമി�ാെത തുല�േവതനം നൽകു�തും െതാഴിലുറ��പ�തിയുെട �പേത�കതയാണ.്

പരി�ിതി സംര�ണം, കാർഷിക േമഖല, �ഗാമീണ അടി�ാന സൗകര� വികസനം

എ�ിവയ്�് കൂടുതൽ �പാധാന�ം നൽകു� .ു െസ�ൻ 17(A) �പകാരമാണ് േസാഷ�ൽ

ഓഡി�് നിലവിൽ വ�ത.് ഫയൽ പരിേശാധന, ഫീൽഡ് പരിേശാധന, െതാഴിലാളികള�മായി

ഉ� ആശയവിനിമയ�ിന് േശഷമാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ നട�ു�ത.് ഈ

�ഗാമസഭയിൽ െതാഴിലാളികളിൽ നി�് ഒരാെളയാണ്അധ��യായി തിരെ�ടു�ു�ത.്



ഫയൽപരിേശാധനറിേ�ാർ�്

�പവൃ�ിയുെട േപര് :ജലസംര�ണ �പവർ�നം

�പവർ�ിയുെട
േകാഡ്

തീയതി തുക

ആരംഭി�
ത്

പൂർ�ിയാ
�ിയത്

അനുവദി
�ത്

െചലവായ
ത്

DP/261641 30/08/2018 26/12/2018 496000 469018

DP/276342 19/11/18 27/03/2019 496000 448708

DP/262717 17/01/19 08/03/19 496000 402164

ജല സംര�ണ�പവർ�നവുമായി ബ�െ�� മൂ�് ഫയലുകൾ ആണ് ഞ�ൾ

പരിേശാധി�ത.്ഈവാർഡിൽ 245 േപർ െതാഴിൽകാർഡ് എടു�ി��െ��ിൽ 193�ിര

െതാഴിലാളികളാണ് ഇേ�ാൾ നിലവിൽ ഉ�ത.് ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗം േപർ�ും കഴി�

സാ��ികവർഷം 100 ദിവസെ�െതാഴിൽ ലഭി��.

കവർ േപജ്͗

3ഫയലുകള�ംAMC �പകാരമു�കവർേപജ് ഉ�ായിരു� .ുÊ

3ഫയലുകളിലും വർ�് േകാഡ് ഇ�ായിരു� .ുÝ

2018-19 ന് പകരം 2019-20എ�ാണ് െകാടു�ിരി�ു� .ുÝ

shelf of workഇ�ായിരു� ,ുേമ�ിെ� േപര് ഇ�ായിരു� .ുÝ

െച�് ലി�്͗

3ഫയലുകളിലും െച�്ലി�് ഉ�ായിരു� .ു േപജ് ന�ർഇ�ായിരു� .ു



ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി ഉ�ായിരു�ു͗

ആ�ൻ�ാനിേലയുംകവർ േപജിേലയും േപര് ഒ�ായിരു� .ുÊ

എ�ിേമ�്͗

എ�ിേമ�് േകാ�ി ഉ�ായിരു� .ുÊ

ജനകീയ ഭാഷയിൽഅ�ായിരു� .ുÝ

െസക��റിൽ നി�ുംലഭി�ു� വിശദമാ�ിയഎ�ിേമ�് ഉ�ായിരു� .ുഎ�ാൽതീയതിÝ

ഇ�ായിരു� .ു

ഡീൈ�ൽഡ്എ�ിേമ�്͗

ഡീെ�യിൽസ്എ�ിേമ�് ഇ�ായിരു� .ുÝ

Drawing and Designing͗

Drawing and designingഇ�ായിരു� .ുÝ

ഭരണാനുമതി͗

ഭരണാനുമതി ഉ�ായിരു�ുÊ

3ഫയലുകളിലും ഉേദ�ാഗ�െ�ഒ��ംസീലും തീയതി ഇ�ായിരു�ുÝ



സാേ�തികഅനുമതി͗

സാേ�തികഅനുമതി ഉ�ായിരു� .ുÊ

3 ഫയലുകളിലും ഉേദ�ാഗ�െ� ഒ��ം സീലും ഉ�ായിരു� ,ു എ�ാൽ തീയതിÝ

ഇ�ായിരു� .ു

െസക��റിൽ നി�ുംലഭി� േകാ�ിആയിരു� .ുÊ

ഡിമാൻഡ് േഫാം͗

ഡിമാൻഡ് േഫാം ഇ�ായിരു� .ുÝ

വർ�് അേലാ�്െമ� ് േഫാം͗

വർ�് അേലാ�്െമ� ് േഫാം ഇ�ായിരു� .ുÝ

മ�ർ േറാൾ͗

3ഫയലുകളിൽ 162 മ�ർ േറാള�കൾ ഉ�ായിരു� .ുÊ

M.book ന�ർ, േപജ് ന�ർഎ�ിവ ഇ�ായിരു� .ുÝ

വർ�് േകാഡ് DP/273429-ൽ ms mo.28948-ൽബു�് ന�ർ 159സി�ു ഒ�ിനു േമൽÝ

തുക േരഖെപടു�ിയിരികു� .ു

എ�ാൽ േടാ�ൽഎമൗ�് േകാള�ിൽസി�ുവിെ�തുകകൂടി കൂ�ിയതായി ക�ു.

Ms. ന�ർ 28279-ൽ േടാ�ൽ ക�ാഷ് േപയ് െമ� ് എഴുതിയത് െവ�ിയിരി�ി� .ു അത്Ý

ശരിയായി േരഖപടു�ിയി�ി�. ബു�് ന�ർ. 295 ബി�ുവിെ� ഷാർ�ണിങ് ചാർജ് 10

വേര�ിട�് 5ആണ് േരഖപടു�ിയിരി�ു� .ു



Ms. ന�ർ 28280-ൽ ഷാർ�ണിങ് ചാർജ് േകാള�ിൽ േടാ�ൽ എഴുതിയി�ി�.േടാ�ൽÝ

അെ�ൻഡൻസ് േകാളം മുഴുവനായി െവ�ി�ിതിരു�ിയിരികു� .ുഒ�് വേര�ിട�്

പൂജ�വും, ര�് വേര�ിട�് ഒ�ുംേരഖപടുതിയിരി�ു� .ു

ബു�് ന�ർ 67 െസലിൻ െടൻസിൻ, 62 െര�നമ എ�ിവരുെട ഷാർ�ണിങ് ചാർജ് 10Ý

വേര�ിട�് 5ആണ് െകാടു�ിരി�ു�ത.്

സാധാരണയായി ഒരു ഗ�് േറാളിൽ ഏഴു ദിവസം എ�ാണ് കണ�് എ�ാൽ മ�ർÝ

േറാൾ ന�ർ22675-ൽ 14 ദിവസെ� െതാഴിൽ ദിന�ളാണ്

അനുവദി�ിരി�ു�ത.്േടാ�ൽ ക�ാഷ് േപയ് െമ� ് െവ�ിയി�് amonut അഴിതിയി�ി�. ബു�് 

ന�ർ 144 അനിത 13, 14 േകാള�ിൽ Ab േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു� തായും 12

വേര�ിട�് 13ആ�ിയതായും കാണെ�ടു� .ുഎ�ാൽ േടാ�ൽഎമൗ�് 14 ദിവസെ�

ആ�ിയിരികു� .ു െബ�് േറാഡിെല ആെക അ�ൻഡൻസ് 58 വെരയു� അടു� 60

ആണ് എഴുതിയിരി�ു�ത് ബു�് ന�ർ 11 അജിതാ ബി മ�ർ േറാൾ ആറുദിവസെ�

ഒ�ം െകാടു�ിരി�ു� എ�ാൽ എമൗ�് അ�ുദിവസെ� ആണ്

െകാടു�ിരി�ു�ത.്

Ms.no.22676, 22678 േടാ�ൽഅ�ൻഡൻസ് െകാടു�ി�ി�.Ý

Ms.no.21443-ൽ േകാളം ഫു�ായി െവ�ിയിരി�ു�ു ന�ർ 74, 75 ത�മണി ൈലലÝ

എ�ിവരുെട േടാ�ൽക�ാഷ് െപയ്െമ� ് േകാളം െവ�ിയിരി�ു� .ു

Ms.no 21442 േടാ�ൽ ക�ാഷ് െമ� ് േകാളവും, എമൗ�് ഡ�� അ�ൗ�് ടുÝ

അെ�ൻഡൻസ് േകാളവും

െവ�ിയിരി�ു�ു

Ms.no.18860 േവജ് േപർ േഡ െവ�ി തിരു�ലുകൾ ഉ�ായിരു� .ുÝ

Ms.no.16382-ൽ േടാ�ൽ അെ�ൻഡൻസ് േകാളം െവ�ി തിരു�ിയിരി�ു� .ു52Ý

വേര�ടി�് 56 ആണ് േരഖെ�ടു�ിയിരു�ത.് എ�ാൽ േടാ�ൽ ക�ാഷ് െപയ്െമ� ്

േകാള�ിൽതുകകറക്�്ആയി േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു

Ms.no.14784, KL 14-002-001-002/116 ലതിക.S െ� െഡയിലി അ�ൻഡൻസ് േകാളംÝ



മുഴുവനായി െവ�ിരി�ു� .ു

Ms no.14785 േടാ�ൽ ദിവസം 40 ന് പകരം 45 ആണ് െകാടു�ിരി�ു�ത.്േടാ�ൽÝ

േകാള�ളിെല�ാം തിരു�ലുകൾ ഉ�ായിരു� .ു

Ms.no.14781 എമൗ�് ഡ�� അ�ൗ�് ടു അെ�ൻഡൻസ് േകാള�ിലും ഷാർ�ണിങ്Ý

ചാർജ് േകാള�ിലും െവ�ി തിരു�ലുകൾ ഉ�ായിരു� .ു

m.s no 14534ൽ േവജ് െപർ േഡ േകാള�ിൽ െവ�ി തിരു�ലുകൾ ഉ�ായിരു� .ുÝ

m.s no14533ൽ േവജ് െപർ േഡ േകാള�ിലും ക�ാഷ് േപയ് െമ� ് േകാള �ിലുംÝ

െവ�ി�ിരു�ലുകൾ ഉ�ായിരു� .ു

m.s no 17621ൽ േടാ�ൽ േകാള�ിൽ 480 പകരം 485 ആണ്Ý

േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത.്

DP/ 161 634, Ms.no. 289 63 േടാ�ൽ േവജ് ഇ�.Ý

Ms.no.28720 േടാ�ൽ ക�ാഷ് െപയ്െമ� ് 271 വേര�ത് 27 എ�ാണ്Ý

േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത.് േടാ�ൽഅ��ൻസിൽ െവ�ി തിരു�ലുകൾ ഉ�ായിരു� .ു

DP/261641 m.s no 19001ൽ ബു�് ന�ർ 118 അജിത അനിൽകുമാർ ഒ�്Ý

േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

m.s no 19002 ബു�് ന�ർ 265 ൽ സജിത സിനുവിെ� േടാ�ൽ ക�ാഷ് േപയ് െമ� ്Ý

േകാള�ിൽ 828 വേര�ിട�ു 328 ആണ് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു എ�ാൽ �ഗാ� ്

േടാ�ൽശരിയായാണ് െകാടു�ിരു�ത.്

m.s no 1671ൽ എമൗ�് ഡ�� ടു അ��ൻസ് േകാള�ിൽ 5962 വേര�ിട�ു അത്Ý

െവ�ി 5691 എെ�ഴുതിയിരി�ു� .ുേടാ�ൽ േപയ് െമ� ് േകാള�ിൽ 6142 വേര�ിട�ു

5861എ�ാണ് കാണാൻകഴി�ത.്



എം .ബു�് ͗

എം.ബു�് ഉ�ായിരു� .ുÊ

എംബു�ിൽവർ�് േകാഡ് ഇ�.Ý

�പീ െമസ്റ്െമ� ് ഡാ�ാ ഉ�.്Ê

സാേ�തിക ഭരണാനുമതി ന�ർതീയതിഎ�ിവ ഇ�.Ý

എ�ിേമ�് തുകയു�ായിരു� .ുÊ

എംബു�ിെലയും മ�ർ േറാഡിെലയുംതുക തുല�മായിരു�ുÊ

ഫയൽ ടാകിംഗ് േഫാം ഉ�ായിരു� .ു͗

മൂല�നിർണയസാ�ിപ�തം ഉ�ായിരു� .ു͗

മ�ർ േറാൾ മൂേവെമ��്ിപ് ഉ�ായിരു� .ു͗

wage list ഉ�ായിരു�ു͗

FTO͗

FTO ഉ�ായിരു�ു



�തീ േ�ജ് േഫാേ�ാ.͗

ഉ�ായിരു� .ു

വർ�് കം�ീഷൻസർ�ിഫി��് ഉ�ായിരു�ു͗

ൈസ�്ഡയറി ഉ�ായിരു� .ു͗

DP/273429, DP/26164, DP/261634 ആെക െതാഴിൽദിന�ൾ ഇ� .സാ��പ�തംÝ

മുഴുവനായി േരഖെപടു�ിയി�ി�.

സ�ർശനകുറി�് േരഖപടു�ിയിരി�ു� .ുÊ

ഫീൽഡ് പരിേശാധന റിേ�ാർ�്

DP/273429-ൽ 67 ഫ�് േറാഡുകളിൽ ആയി 1631 ദിവസ�ളായി 24͗

െതാഴിലാളികൾ 39 സ�കാര�വ��ികള�െട വസ്തുവിലും, DP/261634-ൽ 49 മ�ർ

േറാള�കളിൽ ആയി 1451 ദിവസ�ളിലായി 20 െതാഴിലാളികൾ 7 സ�കാര�വ��ികള�െട

വസ്തുവിലും, DP/261641-ൽ 46 േറാഡുകളിൽ ആയി 25 െതാഴിലാളികൾ 11

സ�കാര�വ��ികള�െട വസ്തുവിവുമായി�ാണ് ഫയൽ സംബ�ി� �പവർ�ന�ൾ

നട�ത.്എ�ിേമ�് �പകാരം 180കുഴികളാണ് േരഖെ�ടു�ിയിരു�ത.്

DP/273429-ൽ 39 പുരയിട�ളിൽ 17 പുരയിട�ൾ മാ�തമാണ് കാണാൻകഴി�ത.്͗

അതിൽ 8പുരയിട�ളിലായി 14 മഴകുഴികള�ം 3 പുരയിട�ളിൽ 3 വള കുഴികള�ം ആണ്

കാണാൻ കഴി�ത.്അവയിൽ മഴ�ുഴികൾ കാടുപിടി�് നിലയിലും 7 മഴ�ുഴികൾ െത�്

വാഴ എ�ിവ നട�ു�തായും ബാ�ിയു�വ മ�് ആവശ��ൾ�ായി

ഉപേയാഗി�ു�തായി ക�ു.



DP/261634-ൽ ഏഴു പുരയിട�ൾ ഉ�ായിരു�ു അതിൽ നാെല�ം ആണ്͗

കാണാൻ സാധി�ത് അതിെലാരു പുരയിട�ിൽ 2 മഴ�ുഴി എ�ാ പുരയിട�ളിലും താര

െത�ിൻ തടം എ�ിവ കാണാൻ സാധി�� മഴ�ുഴി ര�ും കാടുകയറിയ നിലയിലുമാണ്

എ�ാൽന�ായി തെ�നിലനിൽ�ു�തായുംക�ു.

Dp/ 261641-ൽ 11 പുരയിട�ളിൽആയി 4 വഴ�ുകള�ം പ�് െത�ിൻ തടം വാഴ͗

കുഴി എ�ിവയും കാണാൻ കഴി�ു ഈ പുരയിട�ളിെല 4 മഴ കുഴിയും

ഉപേയാഗ�പദമായ രീതിയിൽ ആണ് എടു�ിരി�ു�ത.് എ�ാൽ അവെയ�ാം തെ� മ�്

ആവശ��ൾ�ായി ഉപേയാഗി�ു� നിലയിലുമായിരു�ു എ�ാ പുരയിട�ളിലും

കാണാൻ കഴി�ു �പദീപ് എ� ഭൂവുടമയുെട പുരയിട�ിൽ വീ�ും പണി

നട�ു�തിനാൽ �പകാരമു� �പവർ�ികൾഅവിെട കാണാൻസാധി�ി�ി�.

േഡാർ �� േഡാർ െവരിഫിേ�ഷൻ

ര�ു ദിവസ�ളായി ഫീൽഡ് പരിേശാധന നട�ിയതിൽ നി�ും ആദ� ദിവസം

ര�് കൺവീനർമാരുെട കീഴിലു� 33 െതാഴിലാളികെള ര�് െസ��കളിൽ ആയി

കാണുകയും അവരുമായി സംവദി�ുകയും െചയ്തു. ര�ാം ദിവസം നാല്

കൺവീനർമാരുെട കീഴിലു� 67 െതാഴിലാളികെള കാണുകയും േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിനു

�പാധാന�ം അവകാശ�ൾ േജാലി സമയ�ളിൽ അവർ അനുഭവി�ു� ബു�ിമു��കൾ

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭയുെട ഉേ�ശ�ം എ�ിവ ചർ� െച��കയും അവരുെട കാർഡ്

പരിേശാധി�ുകയും െചയ്തു. പരിേശാധി�് ൈസ��കളിൽ ഒ�ും തെ� എട�ാളിൽ

�പാഥമിക ശു�ശൂഷ കി�് കുടിെവ�ം എ�ിവ ഉ�ായിരു�ി�. സിഐയ്�് പകരം ഒരു

�ക്സ് ആണ് ഉ�ായിരു�ത.് അതിനു തുക െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും പിരി�ുകയും

െചയ്തതായി മന�ിലായി.



െതാഴിൽ കാർഡ്പരിേശാധി�തിൽ നി�ും:

ദിവസം പരിേശാധന നട�ിയതിൽ ര�ു ഫീൽഡ് കളിലായി 16 34 ദിവസ�ളിൽ

െതാഴിൽ ലഭി�ിരുെ��ിലും ഒരു െതാഴിലും െതാഴിൽ ലഭി� വിവരം േരഖെ�ടു�ിയി�ി�

കൃത�മായ ധാരണയി�. ആയുർേവദം േരഖെ�ടുേ�� േകാള�ിൽ ഒ�ും തെ�

േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�. ബു�് ന�ർ 16 7 ഓമന 82 ബി�ു 186 ബി�ു ഷാജി 117 ഉഷ

എ�ിവരുെട െതാഴിൽ കാർഡിൽഒ�് ഇ�ിരു�ി�.

െതാഴിലാളികള�െട �പധാന പരാതികൾ:

െതാഴിലും അനുസരി��� േവദനം അവർ�് ലഭി�ു�ി�, കൃത�മായി േവതനം

ലഭി�ു�ി�. കഴി� വർഷം 100 പണി െചയ്തത് ബു�് ന�ർ 175 സുനിത 192 ശാ�ി

167 ഓമന എ�ിവർ�് ആയിരം രൂപവീതം ലഭി�ി� എ�ും െതാഴിലാളികൾ പരാതി

പറ� .ു കഴി� വർഷം േജാലി െചയ്തു െകാ�ിരിെ� സുനിത എ� െതാഴിലാളിയുെട

തലയിൽ വീണ് െപാ�ൽ ഉ�ാവുകയും തലയിൽ തു�ൽ ഉ�ാവുകയും െചയ്തു

സംബ�ി� വിവരം ൈസ�് ഡയറിയിൽ േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.

അപകടവിവരംബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�െര അറിയി�േ�ാൾ ചികി�ാ സംബ�മായ പണം

ലഭി�ി� എ� േജാലിയിൽ �പേവശി�ു�ത് വെര ഗ�് േറാള�കളിൽ ഒ�ിടാനും

പറ�ിരു�ു വൃ�ിഹീനമായ �ല�ളിലും, കാടുകയറി ഇടാൻ ക�ു േജാലി

െച��േ�ാൾ ൈക��റ കാലുറ എ�ിവ അത�ാവശ�മാെണ�ും പറയുകയു�ായി

ര�ാംദിവസം 67 െതാഴിലാളികെള കാണുവാൻ കഴി� .ു െതാഴിൽ കാർഡ്

പരിേശാധി�ുകയും െതാഴിൽ ലഭി� വിവരം ഹാജർനില േയാ േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.

പുതിയ കാർഡിൽ വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ാ�ത് കാരണം േചാദി�േ�ാൾ ഈ വർഷം

േജാലി ലഭി�ി�ി� എ�് പരാതി പറ�ു എെ��ിലും ആവശ��ിനായി പ�ായ�ിൽ

േപായാൽ േമാശമായ �പതികരണ�ൾ േനരിേട�ിവരു� തായും െതാഴിലാളികൾ പരാതി

പറ� .ു



�ഗാമസഭ റിേ�ാർ�്

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ േയാഗം

േ�ാ� ്:ചിറയിൻകീഴ്

പ�ായ�് :അ�ുെത�് പ�ായ�്

വാർഡ് ന�ർ :2

അജ� (തീയതി : 18/11/2019)

(സമയം : 3.00 pm)

1.ഈശ�ര �പാർ�ന

2.അധ��െയതിരെ�ടു�്

3.സ�ാഗതം

4.റിേ�ാർ�് അവതരണം

5.ചർ�

6.തീരുമാനം

7.കൃത�ത

18-11-2019 െനടു�� കയർ െസാൈസ�ിയിൽ ര�ാം വാർഡ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�്

�ഗാമസഭ കൂടുകയു�ായി. മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരം

2018-19 വർഷ�ിെല അവേലാകനേയാഗം �ഗാമസഭയിെല �പധാന നിർേ�ശ�ള�ം

തുടർനടപടികള�ം ഉൾെ�ാ���നടപടി കുറി�.്



െതാഴിലുറ�് പ�തിയിെല െതാഴിലാളികൾ �ഗാമസഭയിൽ111 എ�ിയതിൽ നി�ും

100 ദിവസം െതാഴിൽ െചയ്തവരുെട കൂ��ിൽ നി�ും �ശീമതി സുശീലാ�െയ

അധ��യായി തിരെ�ടു�ു. Vrp േഗാപികയുെടഈശ�ര �പാർ�നേയാടു കൂടി േയാഗം

ആരംഭി��.സ�ാഗതം പറയു�തിനായി വാർഡ് െമ�ർ വിമൽ രാജ്അവറുകെള �ണി��.

VRP സജിഹ �പതി� പറ�ുെകാടു� ,ു എ�ാവരും ഏ��െചാ�ി. തുടർ�് VRP സുജി

െതാഴിലാളികൾ�് അവരുെട 10 അവകാശ�ൾ പറ�ുെകാടു�ുകയും

വിശദീകരി�ുകയും െചയ്തു. െതാഴിൽ കാർഡിന് അേപ� നൽേക�ത് �ഫ�് ഓഫീസ്

വഴിയാെണ�ും അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ ലഭി�ാൻ െതാഴിലാളികൾ�്

അവകാശമുെ��ും പറ� .ു അതിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ാനായി അേപ� �ഫ�് ഓഫീസ്

വഴി നൽകണെമ�ും, നൽകിയ അേപ�യുെട ൈക��് രസീത് െതളിവിനായി വാ�ി

െവ�ണംഎ�ുംഅതിലൂെട 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ പരാതിെ�ടാനും

െതാഴിലി�ാ േവതനമായി കൂലിയുെട 1/4% ലഭി�ുവാനും നമു�് അവകാശമു�് എ�ും

പറ� .ു എെ�ാെ� �പവർ�ികൾ െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ ഉൾെ�ടു�ാം എ�്

െതാഴിലാളികൾ�് നിർേ�ശി�ുവാൻ ഉ� അവകാശമുെ��ും െതാഴിൽ െച���

�ലം താമസ �ല�ിെ� 5km ചു�ളവിൽ കൂടുതൽ ഉ�താെണ�ിൽ കൂലിയുെട10%

അധികമായി ലഭി�ുവാനും െതാഴിൽ െചയ്ത്15 ദിവസ�ിനകം കൂലി ലഭി�ിെ��ിൽ

പരിഹാരമായി ദിവസ�ൂലിയുെട 0.05% അധികം ലഭി�ാനുമു� അവകാശ�ൾ

െതാഴിലാളികെള പറ�ു േബാധ�െ�ടു�ി.. തുടർ�് VRP സുവർണ ഫയൽ

പരിേശാധനയുെടയും. ഫീൽഡ് പരിേശാധനയുെട യുംഅടി�ാന�ിലു� കരട് റിേ�ാർ�്

അവതരി�ി��.

ചർ�

െതാഴിൽ െചയ്തുെകാ�ിരി�ുേ�ാൾ സുനിത എ� െതാഴിലാളിയുെട തലയിൽ

വീഴുകയുംആശുപ�തിയിൽ �പേവശി�ി�ുകയും െചയ്തു എ�ാൽഅതിന് ചിലവായ തുക

േവ�ി പ�ായ�് െച�േ�ാൾ സ�കാര�ആശുപ�തിയിൽ ആയതുെകാ�് ൈപസ

ലഭി�ി� എ�് അറിയി�� അതുെകാ�ാണ് മാ�ർ േറാഡുകളിൽ ഒ�ിടാൻ അനുവാദം

നൽകിയത് എ�് മറുപടി നൽകി. മ�ർ േറാള�കളിൽ േടാ�ൽഎഴുതിയി�ി� എ�് റിേ�ാർ�് 

വായി�േ�ാൾ അ�െന എഴുേത� കാര�മിെ��ും ഒരു പ�ായ�ിലും തെ�അ�െന

േരഖെ�ടു�ു�ി�എ�ുംAE മറുപടി പറ� .ു



െതാഴിലാളികളായ സീത മണി അംബുജാ�ി എ�ിവർ െതാഴിൽ ലഭി�ു� വിവരം ഒരു♻

മാ�ം മാ�തേമ അറിയുകയു�� എ�് ഒരു പരാതി പറ� ,ു അതിനാൽ തെ� മ��

�ഗൂ��കളിൽ ഈ വർഷം േജാലി ലഭി�ി�ി�. ഓവർസിയർ അതിനു മറുപടി നൽകിയത് ആ

�ഗൂ�ിൽ ഉ� േജാലി െറഡിയായി വരു�േതയു�� എ�ാണ,് ഉടൻ തെ� േജാലി

ശരിയാകുംഎ�ുപറ� .ു

സുജി�് എ� നാ��കാരൻ വ�ായ്ക ഉ� െതാഴിലാളികൾ�് ഇളവ് നൽകണെമ�്♻

ആവശ�െ���.

മഴ കഴി�ാൽ ക�ുപിടി�ാൻ ബു�ിമു�ാെണ�ും സീതാ മണി എ� െതാഴിലാളി♻

പറ� .ു

േജാലി കഠിനം ആെണ�ും എ�ാൽ അതിനനുസരി��� േവതനം ലഭി�ു�ി� എ�ും♻

സി�ുരാജ്എ� െതാഴിലാളിഅഭി�പായെ���.

കയർ െതാഴിലാളികൾ�് കി���തിന് പകുതി േവദനേപാലും െതാഴിലുറ�്♻

െതാഴിലാളികൾ�് കി���ി�എ�് ഒരു െതാഴിലാളിഅഭി�പായെ���.

�പഭ എ� െതാഴിലാളി�് 100 ദിവസെ� േജാലി ലഭി�ി��െ��ിലും 1000 രൂപ♻

േബാണസ് കി�ിയി�ി� എ�് പറ�േ�ാൾ ഓവർസിയർ മറുപടി പറയുക ഉ�ായത്

നി�ൾ�് 98 99 ദിവസം ആയി�് ഉ�ാവുകയു�� എ�ാണ് ഓവർസിയർ മറുപടി

നൽകിയത.്

സുനിത എ� െതാഴിലാളി�് ചികി�ാെ�ലവ് ലഭി�ാ�തിന് കാരണംചികി�ാെ�ലവ്

ലഭി�ാ�തിന് കാരണംAE പറയുകയു�ായി സ�കാര� ആശുപ�തിയിൽ ചികി�

നട�ിയത് കാരണമാണ് ഫ�് േറാഡുകൾ ഒ�ിടാൻ അനുവാദം നൽകിയത് എ�ാണ.്

െതാഴിലാളികളിൽ ഒരാളായ നിഷ എ�ിേ�ർ� ഉേദ�ാഗ�ർ�ും െതാഴിലാളികൾ�ും

ന�ി പറ� .ു േദശീയ ഗാനേ�ാടുകൂടി5.30 ന് േയാഗം അവസാനി��.

തയാറാ�ിയത്

VRP Suji, VRP Gopika, VRP Sajeeha, VRP Abhaya, VRP Suvarna




