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ചിറയിൻകീഴ് േ�ാ�് 

അ�ുെത�് �ഗാമപ�ായ�് 

വാർഡ് ന�ർ 3 (കായി�ര )

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ

ദാരി�ദ� ലഘൂകരണ�ിന് േവ�ി േക��സർ�ാർ ആവിഷ്കരി� 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� .ു െതാഴിലുറ��പ�തിയിൽ ഇടനില�ാേരാ

ഇ�. െസ�ൻ 17(A) �പകാരമാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നിലവിൽ വ�ത.് പ�തി

�പവർ�നെ� പ�ിയും െപാതുധനം ചിലവഴി�ു�തിെന പ�ിയും പൗരസമൂഹം

നട�ു� പരസ�വും സ�ാത��വുമായ പരിേശാധനയാണ് സാമൂഹിക കണ�ു

പരിേശാധന. ഫയൽ പരിേശാധന, ഫീൽഡ് പരിേശാധന, െതാഴിലാളികള�മായി ഉ�

ആശയവിനിമയം എ�ിവയ്�് േശഷമാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ നട�ു�ത.് ഈ

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



10അവകാശ�ൾ

1. െതാഴിൽ കാർഡിനായി അേപ�ി�ുവാനും 15 ദിവസ�ിനകം ലഭി�ുവാനുമു�

അവകാശം.

2. െതാഴിൽആവശ�െപടുവാനും15 ദിവസ�ൾ�ു�ിൽ ലഭി�ുവാനുമു�അവകാശം.

3. 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ുവാനു�

അവകാശം.

4..ഏെ�ടുേ�� �പവൃ�ികൾആസൂ�തണം െച��വാനു�അവകാശം.

5. താമസ�ല�ിെ� 5km ചു�ളവിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാനും ലഭി�ിെ��ിൽ

കൂലിയുെട 10%അധികമായി ലഭി�ുവാനു�അവകാശം.

6. കുടിെവ�ം, തണൽ, �പാഥമിക ശു�ശൂഷ കി�്, െതാഴിലാളികേളാെടാ�ം അ�ിലധികം

കു�ികൾ വ�ി��െ��ിൽ അവെര േനാ�ാനായി ആയ തുട�ിയ �പവൃ�ി�ല

സൗകര��ൾ�ു�അവകാശം.

7.സർ�ാർ �പഖ�ാപി�ി���കൂലി ലഭി�ാനുമു�അവകാശം.

8. െതാഴിൽ െചയ്തു 15 ദിവസ�ിനകം കൂലി ലഭി�ുവാനു�അവകാശം.

9. 15 ദിവസ�ിനകം കൂലി ലഭി�ിെ��ിൽ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭി�ിവാനു�അവകാശം.

10. പരാതികൾ�് സമയബ�ിതമായി പരിഹാരം ലഭി�ുവാനും മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ

�ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ െചലവ് വരു� തുകയുെട ത�മയ സാമൂഹിക

പരിേശാധന നട�ുവാനു�അവകാശം



ഫയൽപരിേശാധന റിേ�ാർ�്

�പവൃ�ിയുെട േപര് :ത�് തിരി�ൽ

�പവർ�ിയുെട
േകാഡ്

തീയതി തുക

ആരംഭി�
തീയതി

പൂർ�ീകരി�്
തീയതി

അനുവദി�
തുക െചലവാ�ിയ

തുക

Dp/261642 30/08/2018 12/02/2018 490000 456187

DP/261633 30/08/2018 23/08/2018 490000 431367

DP/262567 30/08/2018 29/03/2019 490000 452088

ത�് തിരി�ൽ �പവർ�നവുമായി ബ�െ�� 3 ഫയലുകൾ ആണ് ഞ�ൾ

പരിേശാധി�ത.്ഈവാർഡിൽ 164 േപർ െതാഴിൽകാർഡ് എടു�ി��െ��ിലും 100�ിര

െതാഴിലാളികളാണ് ഇേ�ാൾ ഉ�ത.് ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗം േപർ�ും കഴി� സാ��ിക

വർഷം 100 ദിവസെ�െതാഴിൽ ലഭി��.

കവർ േപജ്͗

✔ AMC �പകാരമു�കവർേപജ്ആയിരു�ു

െച�് ലി�്͗

✔ െച�്ലി�് ഉ�ായിരു� .ു

ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി ഉ�ായിരു� .ു͗

ഭരണാനുമതി ഉ�ായിരു� .ു͗

സാേ�തികഅനുമതി ഉ�ായിരു� .ു͗

ഡീെ�യിൽഡ് എ�ിേമ�് ഉ�ായിരു� .ു͗

✖ േ�ഡായിങ് സ്ആൻഡ് ഡിൈസൻ ഇ�ായിരു� .ു



െതാഴിൽആവശ�െ���െകാ�ു� േഫാറം ഉ�ായിരു� .ു͗

✖ െതാഴിൽഅനുവദി��െകാ�ു� േഫാറം ഇ�ായിരു� .ു

മ�ർ േറാൾ͗

.

ഫയൽന�ർ :19/2018-19ൽ 50 മ�ർ േറാള�കൾ

ഫയൽന�ർ:13/2018-19ൽ 35 മ�ർ േറാള�കൾ

ആെക 85 മ�ർേറാള�കൾ

 മ�ർ േറാൾ ന�ർ - 23592-94, തുട�ിയ മ�ർ േറാള�കളിൽ േടാ�ൽ െപയ്െമ� ്

േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത് െവ�ിതിരു�ൽ ഉ�.്

 മ�ർേറാൾ ന�ർ 23595.ൽ േടാ�ൽ െപയ്െമ� ് എമൗ�് ശരിയായി അ�

േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത.് ആഎമൗ�് തിരു�ിയി���.്

 മ�ർേറാൾ ന�ർ 22351,22353 എ�ിവയിൽ േടാ�ൽ െപയ്െമ� ് എമൗ�്

മിേ��്ആണ.്

 8 മ�ർ േറാള�കളിൽ wage/day 273വ�ാണ് കാൽ�ുേല�് െചയ്തത.്

ഫയൽ �ടാ�ിംങ് േഫാം ഉ�ായിരു� .ു͗

മൂല�നിർണയസാ��പ�തം ഉ�ായിരു� .ു͗

wage list ഉ�ായിരു�ു͗

FTO ഉ�ായിരു�ു͗

✖ �തീ േ�ജ് േഫാേ�ാ ഇ�ായിരു� .ു

✖ വർ�് കം�ീഷൻസർ�ിഫി��് ഇ�ായിരു� .ു



ബ�െ��് 37 സ�കാര�വ��ികള�െട പുരയിട�ളായിരു�ു ഞ�ൾ�് പരിേശാധനയ്�്

ഉ�ായിരു�ത.്

 �പവർ�ിയുെട േപര് :കായി�ര �പേദശെ�ഖ�ിക 5 ഭൂമിയിൽ♻

ത�് തിരി�ൽ 2018/2019

¯ വർ�് േകാഡ് :DP/262567

¯ വാർഡ് 3െലഫയൽപരിേശാധനയുെട ഭാഗമായി നട�ിയഫീൽഡ് പരിേശാധന

¯ ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിൽ നി�ും

◼ 11പുരയിട�ളിെലകര��ീ�ാണ് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ത.്

◼ പുരയിട�ളിൽ രെ��ം ന�േപാെല കാടുപിടി� അവ�യിലായിരു� .ു ഒ�ാമെ�

പുരയിട�ിൽ ആൾതാമസം ഇ�ാ�തിനാലും. േഗ�് അട�ി� തി�ാലും ര�ു

പുരയിട�ളിൽകയറാൻസാധി�ി�.

◼ പ�നാഭൻ മകൻ പ�രാജെ� പുരയിട�ിൽ മൂ�് മഴ�ുഴിയും, പതിനേ�ാളം

ബ� ് ഉപേയാഗ�പദമായ രീതിയിൽകാണാൻകഴി� .ു

◼ ബ�ുകൾ നിർ�ി�ി�് ഉ�ായിരുെ��ിലും പശു�െളഅഴി��വിടു�തിനാൽ ഭൂരിഭാഗം

ബ�ുകള�ം നശി�അവ�യിലാെണ�് കൺവീനർൈലലാഅഭി�പായെ���.

◼ പരിേശാധന നട�ിയ �ല�ളിൽ. 53 ബ�ുകള�ം 21 മഴ�ുഴികള�ം കാണാൻ

സാധി��.

തീരേദശ േമഖല മ�് ആയതുെകാ�.് നിർ�ി� ബ�ുകൾ എ�ാം മഴയായതുെകാ�്

ഭൂരിഭാഗവും നശി�അവ�യിൽആയിരു� .ു

◼ CIB ഒരുൈസ�ിലും കാണാൻകഴി�ി�.

¯െതാഴിൽ കാർഡ് പരിേശാധന

◼ പരിേശാധി� െതാഴിൽ കാർഡുകൾ എ�ാം പൂർണമായും െതാഴിലാളികൾ പൂരി�ി�

രീതിയിലായിരു� .ു



◼െതാഴിൽ കാർഡിൽ െതാഴിൽ ലഭി�തിെ� വിവരം ഒ�ുംതെ�എഴുതിയി�ി�.( ഇതുവെര

അവർ�് േജാലി ലഭി�ിരു�ി�)

എഴുതാനു� രീതി പറ�ുെകാടു�ു.

◼ െതാഴിൽ കാർഡ് വൃ�ിയായി സൂ�ി�ണംഎ�് പറ�ുെകാടു�ു.

◼ അ�ൻഡൻസ് േരഖെ�ടു�ു� േകാള�ിൽ േഡ�് േരഖെ�ടു�ണെമ�ും.

പറ�ുെകാടു�ു.

◼െതാഴിൽ കാർഡിെല േഫാേ�ാ സ��ം െചലവിൽആണ്എ�്ലാവരുംഎടു�ി���ത.്

¯േഡാർ ടു േഡാർ െവരിഫിേ�ഷൻ

◼അവരുെടഅവകാശ�െളപ�ിയു�വ��മായഅറിവ്അവർ�ു�ായിരു� .ു

◼ അവർ�് ഇതുവെര േജാലി ലഭി�ി� എ�ും. കഴി�വർഷം മാർ�് വെര േജാലി

ലഭി���� എ�ുംകൺവീനർ ൈലല പറ� .ു

◼ ഇതുവെരആർ�ും 100 ദിവസെ�േജാലി കി�ിയി�ി�എ�്അവർ പറ� .ു

◼ െതാഴിലാളിയായ റസിയ. കഴി�വർഷം മാർ�ിെല 15 ദിവസെ� ശ�ളം ഇതുവെര

ലഭി�ി�എ�് പറ� .ു

◼ ഫ�് എയ്ഡ് ഉ�ായിരു� .ു െതാഴിലാളികൾ ൈപസ പിരി�� വാ�ിയതാെണ�ു

അറിയാൻ കഴി� .ു വാ�ി�ി���ായിരു�തിെ� ബി�് പ�ായ� ്െകാടു�ി�് ൈപസ

വാ�ി എ�് പറ�ു .

◼ഫ�്എയ്ഡ് േബാക്സ് നിലവിൽഅവിെട ഉെ��ുംഅറിയി��.

◼ ഒരു െതാഴിലാളിൈസ�ിൽ േജാലി െചയ്ത്െകാ�ിരിെ� േദഹാസ�ാസ്ത�ം മൂലം േബാധം

േക�് വീണ .ുസ��ം െചലവിൽആണ് േഹാസ്പി�ലിൽ ചികി� േതടിയത് എ�ും പറ�ു .

◼ േജാലിഭാരം കൂടുതലാെണ�ുംശ�ളംകൂ�ണംഎ�ും അഭി�പായം പറ� .ു

◼ േജാലി സമയം രാവിെല 9 മണി മുതൽനാലുേപെരആ�ണംഎ�്അഭി�പായെ���.



◼ടാർേപാളിൻ ഇെ��ും ബൂ�്, ൈകയുറ േപാലു� െതാഴിൽ ഉപകരണ�ൾ

ആവശ�മാെണ�്അവർ പറ� .ു

◼ പ�ായ�ുമായു� െതാഴിലാളികള�െട െ�പാജക്�് മീ�ിംഗിൽ െതാഴിൽൈസ�ിൽ

െവ�് എ�് അപകടമു�ായാലും പ�ായ�ിൽ നി�് ഒരു തര�ിലും ഉ�

ആനുകൂല��ള�ം കി�ി� എ�് അവർ പറ�തായി െതാഴിലാളികളിൽ നി�് അറിയാൻ

കഴി�ു .

 �പവർ�ിയുെട േപര് : വിളയിൽ താെഴ �പേദശെ� ഖ�ിക 5 ഭൂമിയിൽ ത�്♻

തിരി�ൽ

¯ വർ�് േകാഡ് :DP/261633

¯ വാർഡ് 3െലഫയൽപരിേശാധനയുെട ഭാഗമായി നട�ിയഫീൽഡ് പരിേശാധന

¯ ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിൽ നി�ും

W 11പുരയിട�ൾ സ�ർശി��.

W പുരയിട�ളിൽ 3എ�ം കാടുപിടി�അവ�യിലായിരു� .ുകാടുപിടി� പുരയിട�ിൽ

ഒരു മഴ�ുഴി ഉപേയാഗ�പദമായ രീതിയിൽ കാണാൻ കഴി� .ുഒ�് ച�� ചവറുകൾ മൂടിയ

നിലയിലായിരു� .ു

W എ�ാ പുരയിട�ളിലും ത�് തിരി�ി�് ഉ�ായിരുെ��ിലും മി� പുരയിട�ളിെലയും

ത��കൾ മ�് ഒലി�� േപായ നിലയിലായിരു�ു

W പരിേശാധന നട�ിയ �ലം തീരേ�പേദശമാണ.് അതുെകാ�് തെ� ബ�്

നിർ�ാണം ഏെറ േജാലി ഭാരവുംകൂ���തുമാണ് എ�ാൽ അത് ഒരുപാട് നാൾ

നിലനിൽകുകയും െച���ുമി�എ�് െതാഴിലാളികൾ പറ� .ു

W CIB ഒരുൈസ�ിലും കാണാൻകഴി�ി�.

¯ െതാഴിൽ കാർഡ് പരിേശാധന

W പരിേശാധി� െതാഴിൽ കാർഡിെലാ�ും ഒ�ും േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി� കാരണം പുതിയ

െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി�തിനുേശഷം പണി ലഭി�ി�ി�.



¯ േഡാർ ടു േഡാർ െവരിഫിേ�ഷൻ

W അവകാശ�െളപ�ിയു�വ��മായഅറിവ് െതാഴിലാളികൾ�് ഇ�ായിരു� .ു

W മുൻപ് ഉ�ായിരു� ഫ�് എയ്ഡ് കി�് െതാഴിലാളികൾ ൈപസ പിരി��

വാ�ിയതാെണ�ുഅറിയാൻകഴി� .ുഇേ�ാൾൈസ�ിൽഫ�്എയ്ഡ്േബാക്സ് ഇ�.

W ഓമന എ� െതാഴിലാളി ൈസ�ിൽ േജാലി െചയ്ത്െകാ�ിരിെ� േത� വീണു

പരിേ��് േഹാസ്പി�ലിൽ െകാ�ുേപാവുകയും ചികി�ി�തിെ� ബി�് പ�ായ�ിൽ

നൽകിെയ�ിലുംൈപസലഭി�ി�എ�് പരാതി പറ�ു

W 2019 മാർ�ിൽ പണി പൂർ�ിയാ�ിയ േശഷം ഇതുവെരയും പുതിയ പണികി�ിയി�

എ�തായിരു�ു െതാഴിലാളികള�െട �പധാന പരാതി.

W നിർ�ല എ� െതാഴിലാളി�് മാർ�ിൽ പൂർ�ിയാ�ിയ പണിയിൽ 10 ദിവസെ�

കൂലി ഇനിയുംകി�ിയി�ി�എ�് പറ� .ു

◼ മ�ുള എ� െതാഴിലാളി കഴി�വർഷം പണി തുട�ിയേ�ാൾ 8 ദിവസം പണി

െച��കയും ആ സമയ�് ൈലഫ് പ�തിയിലൂെട അവർ�് വീട് ലഭി�ുകയും തുടർ�്

പണി െചേ��തിെ��ും ആ ദിവസെ� കൂലി നി�ൾ�് ലഭി�ുെമ�ും

പ�ായ�ിൽനി�് അറിയി�ിരു�ു എ�ാൽ അ�ു ദിവസെ� കൂലി അ�ാെത

മെ�ാ�ുംലഭി�ി�ി�എ�് പരാതി പറ� .ു

◼ ടാർേപാളിൻ ഇ�

W CIB േബാർഡ് ഇ� �ക്സ് ആണ് ഉ�െത�് പറ� .ു െതാഴിലാളികൾ ൈപസ

പിരി�ാണ് �ക്സ് നിർ�ി�െത�്അറിയാൻകഴി�ു .

 �പവർ�ിയുെട േപര് :വിളയിൽ താെഴ �പേദശെ� ഖണ്ഗിക♻

5�പതിപാദി�ു�കുടുംബ�ള�െട ഭൂവികസനം.

¯ വർ�് േകാഡ് :DP/261642

¯ വാർഡ് 3െലഫയൽപരിേശാധനയുെട ഭാഗമായി നട�ിയഫീൽഡ് പരിേശാധന

¯ ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിൽ നി�ും



W 15പുരയിട�ളിെല കര��ീ�ാണ് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ത.് അതിൽ 11 കര��ീ��കൾ

മെ�ാരു വാർഡിേലത് ആയിരു� .ുബാ�ിഉ�ായിരു� 4 പുരയിട�ൾ സ�ർശി��.

W 4ൈസ�്

W 244 cent

W െതാഴിൽ ദിന�ള�െടഎ�ം :1186

W െചലവായതുക:327336

(Total wages :1186*271=321406

Sharpeningചാർജ് :1186*5=5930)

W പുരയിട�ളിൽ മൂെ��ം ന�േപാെല കാടുപിടി� അവ�യിലായിരു� .ുകാടുപിടി�

ഒരു പുരയിട�ിൽ ഒരു മഴ�ുഴി ഉപേയാഗ�പദമായ രീതിയിൽ കാണാൻ കഴി� .ു ഒരു

പുരയിട�ിൽ ഇേ�ാൾ പണി നട�ു�തിെ� ഭാഗമായി ബ�് നിർ�ാണം

പൂർ�ീകരി�ിരി�ു�ത് കാണാൻകഴി�ു .

W ബ�ുകൾ നിർ�ി�ി�് ഉ�ായിരുെ��ിലും പശു�െള െക��� �ലമായതിനാൽ

ഇെതാ�ുംനിലനിൽ�ു�ി�എ�് പറ� .ു

W പരിേശാധന നട�ിയ �ലം തീരേ�പേദശമാണ.് അതുെകാ�് തെ� ബ�്

നിർ�ാണം ഏെറ േജാലി ഭാരവുംകൂ���തുമാണ് എ�ാൽ അത് ഒരുപാട് നാൾ

നിലനിൽകുകയും െച���ുമി�എ�് െതാഴിലാളികൾ പറ� .ു

W CIB ഒരുൈസ�ിലും കാണാൻകഴി�ി�.

¯ െതാഴിൽ കാർഡ് പരിേശാധന

W പരിേശാധി� െതാഴിൽ കാർഡിെലാ�ുംഗൃഹനാഥയുെട ഒ�ി�ി�ി�.

W െതാഴിൽ കാർഡിൽ െതാഴിൽ ലഭി�തിെ� വിവരം ഒ�ും തെ� എഴുതിയി�ി�.

(എഴുതാനു� രീതിയും അവർ�് അറിയി�ായിരു� )ു എഴുതാനു� രീതി

പറ�ുെകാടു�ു.



W െതാഴിൽ കാർഡിെല േഫാേ�ാ സ��ം െചലവിൽആണ്എ�്ലാവരുംഎടു�ി���ത.്

¯ േഡാർ ടു േഡാർ െവരിഫിേ�ഷൻ

W അവരുെടഅവകാശ�െളപ�ിയു�വ��മായഅറിവ്അവർ�ി�ായിരു� .ു

W ഫ�് എയ്ഡ് ഉ�ായിരു�ു െതാഴിലാളികൾ ൈപസ പിരി�� വാ�ിയതാെണ�ു

അറിയാൻ കഴി� .ു വാ�ി�ി���ായിരു�തിെ� ബി�് പ�ായ� ്െകാടു�ി�് ൈപസ

കി�ിയി�ി�എ�് പറ�ു .ഇേ�ാൾൈസ�ിൽഫ�്എയ്ഡ് ഇ�.

W ഒരു െതാഴിലാളിൈസ�ിൽ േജാലി െചയ്ത്െകാ�ിരിെ� േദഹാസ�ാസ്ത�ം മൂലം േബാധം

േക�് വീണി���.്സ��ം െചലവിൽആണ് േഹാസ്പി�ലിൽ േപായതും ചികി� േനടിയതും

എ�് പറ�ു .

W േജാലിഭാരം കൂടിയി��ം ശ�ളംകൂടു�ി�..

W വയ�ായഅ�മാരുെട പണികൾ കൂടി കുറ��േപർ ഏെ�ടുേ��ി വരു� .ുഅതുമൂലം

േജാലി ഭാരം കൂടു�ുഎ�് പറ� .ു

W ടാർേപാളിൻ ഇ�.

W പ�ായ�ുമായു� െതാഴിലാളികള�െട െ�പാജക്�് മീ�ിംഗിൽ െതാഴിൽൈസ�ിൽ െവ�്

എ�് അപകടമു�ായാലും പ�ായ�ിൽ നി�് ഒരു തര�ിലും ഉ� ആനുകൂല��ള�ം

കി�ി�എ�്അവർ പറ�തായി െതാഴിലാളികളിൽ നി�്അറിയാൻകഴി�ു .

W CIB േബാർഡ് ഇ�

�ക്സ് ആണ് ഉ�െത�് പറ� .ു െതാഴിലാളികൾ ൈപസ പിരി�ാണ് �ക്സ്

നിർ�ി�െത�്അറിയാൻകഴി�ു .



�ഗാമസഭ റിേ�ാർ�്

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ

ചിറയിൻകീഴ് േ�ാ� ്

അ�ുെത�് പ�ായ�് 

വാർഡ് 3കായി�ര

തീയതി 13/11/2019

സമയം:4.00pm

അജ� :

1.അധ��െയെതെരെ�ടു�ൽ

2.ഈശ�ര�പാർ�ന

3. ഭരണഘടനാ �പതി�

4.സ�ാഗതം

5. റിേ�ാർ�്അവതരണം

6.ചർ�

7.തീരുമാന�ൾ

8. േദശീയഗാനം



െതാഴിലുറ�് പ�തിയിെല െതാഴിലാളികൾ �ഗാമസഭയിൽ എ�ിയതിൽ നി�ും 100

ദിവസം െതാഴിൽ െചയ്ത ഒരു െതാഴിലാളിെയ അധ��യായി െതരെ�ടു�ു . �ശീമതി

ൈലലആയിരു�ുഅധ��.ഈശ�ര �പാർ�നേയാടുകൂടി �ഗാമസഭആരംഭി�� േസാഷ�ൽ

ഓഡി�ിെന പ�ിയും അതിെ� ആവശ�കതെയ��ിയും BRP �ശീജമാഡവും VRPസുജിയും

വിശദീകരി��െകാടു�ു. െതാഴിലാളികള�െട പ�് അവകാശെ���ി VRPസുജി

വിശദീകരി�ുകയു�ായി. െതാഴിൽ ആവശ�െ�ടാനു� അവകാശം ഓേരാ

െതാഴിലാളികൾ�ും ഉെ��ും െതാഴിൽ ആവശ�െപ��െകാ�ു� അേപ� േഫാറം

പ�ായ�ിെല �ഫ�് ഓഫീസിൽ നൽകി ൈകപ�� രസീത് വാ�ി സൂ�ി�ണം എ�ും

15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ ഈ ൈക��് രസീത് ഉപേയാഗി�്

െതാഴിലി�ായ്മ േവതന�ിന് അേപ�ി�ാം എ�ും കൂലിയുെട നാലിെലാ�്

െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം കി��ം എ�ുംപറ�ുെകാടു�ു. െതാഴിലാളികൾ�ും െതാഴിൽ

ആസൂ�തണം െച�ാനു� അവകാശം ഉെ��ും അേതാെടാ�ം െതാഴിലാളികൾ�് �ഗൂ�്

ആേയാ ഒ�യ്േ�ാ െതാഴിൽ ആവശ�െ���െകാ�് അേപ� െകാടു�ാം എ�ും

അറിയി��. േറാഡ് ൈസഡിലു� കാടുെവ�ിെ�ളി�ൾ ഇേ�ാൾ ഇ�ാ�തിനു�

കാരണം ഉേദ�ാഗ�ർ പണിെയടു�ു� �ലം പരിേശാധി�ുവാൻ വരുേ�ാൾ പണി

നട�െതാ�ുംകാണാൻ കഴിയു�ി�. േറാഡ് ൈസഡിെല കാട് െവ�ി െതളി�ു�ത് നഷ്ടം

ആയതുെകാ�് ഇേ�ാൾ ഭൂവികസനം ആയി ബ�െ�� േജാലികൾ മാ�തം

അനുവദി�ു�െത�് ബിആർപി �ശീജ മാഡം പറ� .ു െതാഴിൽൈസ�് ടാർേപാളിൻ

ഇ�ാ�വർ ടാർേ�ാളിൻ വാ�ി ബി�് വാ�ി�� പ�ായ�ിൽ െകാടു�ണെമ�ും

പറ� .ു ഫ�് എയ്ഡ് േബാക്സ് നിർബ�മായും െതാഴിൽ ൈസ�ിൽ േവണെമ�ും

െതാഴിൽൈസ�ിൽ െകാ�ുവരണംഎ�ുംപറ� .ു െതാഴിൽ െചയ്ത് 15 ദിവസ�ിനകം

കൂലി ലഭി�ാനു� അവകാശം െതാഴിലാളികൾ�് ഉെ��ും 15 ദിവസ�ിനകം കൂലി

ലഭി�ിെ��ിൽ നഷ്ടപരിഹാരമായി കൂലി 0.05% കി��വാനു� അവകാശവും

െതാഴിലാളികൾ ഉെ��ും വ��മായി പറ�ുെകാടു�ു. അേതാെടാ�ം തെ�

താമസ�ല�ിെ� 5 കിേലാമീ�ർ അകെലയാണ് െതാഴിൽ നട�ു�െത�ിൽ

യാ�താ�ൂലി ആയി ദിവസേവദന�ിെ� 10% കി��വാനു� അവകാശമുെ��ും അത്

േരഖെ�ടു�ാനായി മ�ർ േറാളിൽ ഓേരാ െതാഴിലാളികൾ�ും മ�ർ േറാളിൽ േകാളം

ഉെ��ും വിശദീകരി�് പറ�ുെകാടു�ു. തുടർ�് VRP �പണവിക റിേ�ാർ�്

അവതരണം നട�ി.



ചർ�

െതാഴിലാളികളിൽ ഒരാൾ �പായംകൂടിയവർ പണി�് വര� എ�ും ൈസ�ിൽ െവ�്

എെ��ിലും അപകടം സംഭവി�ാൽ മ��� െതാഴിലാളികൾ�് ബു�ിമു�ാകും എ�ും

അവേരാട് പറ�തായി പറ� .ു ഇതിനു മറുപടിയായി മെ�ാരു െതാഴിലാളി ഗീത

െച�ി�റി� പു�് െകാ�ുേപായി കളയാൻ കഴിവി�ാ�വർ െതാഴിലിന് വേര�

കാര�മി� എ�് പറ� .ു മറുപടിയായി ബി ആർ പി.�ശീമതി �ശീജ പറ� .ു െതാഴിലുറ�്

പ�തിയിൽ �പായപരിധി ഇ�ാ. െതാഴിൽ ൈസ�ിൽ എ�ാവരും ഒരു േപാെല

പണിെയടു�ാൽ മാ�തേമ കൂലി തരാൻ സാധി�ു എ�ും AE ഷംനാദ് പറയുകയു�ായി.

വയ�ായവെര െതാഴിലുറ�്പ�തിയിൽ നി�ും ഒഴിവാ�ാൻ കഴിയിെ��ും ആ�ൻ

�ാൻലൂെട അവർ�് കൂെട അനുേയാജ�മായ പണികൾ ഏെ�ടു�ു വയ��� വെര

ഉൾെ�ടു�ണെമ�ും ബിആർപി �ശീമതി �ശീജ പറ� .ു െതാഴിലാളികളിൽ ഒരാളായ

മ�ുള ൈലഫിെന 90 ദിവസെ� കൂലി ലഭി�ി� എ�് പറയുകയു�ായി. ഓവർസിയർ

�ശീമാൻ �പേമാദ് 90 ദിവസെ� കൂലി െതാഴിലാളിയായ മ�ുളയ്�് െപയ്െമ� ്

പാസാ�ിയി���് മറുപടിയായി പറ� .ു െതാഴിലാളികളിൽ ഒരാൾ നാലാം വാർഡിൽ

ആണ് ആദ�ം േജാലി െചയ്തിരു�ത് ഇേ�ാൾ മൂ�ാം വാർഡിൽ ആണ് േജാലി െച���ത്

നാലാം വാർഡിൽ െചയ്ത കൂലി അവർ�് ലഭി�ി� എ�് പറ� .ു തുടർ�് റിേ�ാർ�്

ൈകയടി�� പാസാ�ി. േദശീയ ഗാനേ�ാടുകൂടി �ഗാമസഭഅവസാനി��.

തയാറാ�ിയത്

VRP രശ്മി

VRP �പിയ�

VRP �പണവിക

VRPസുജി


