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ചിറയിൻകീഴ് േ�ാ� ്

അ�ുെത�് �ഗാമപ�ായ�് 

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ

വാർഡ് ന�ർ 04(കപാലീശ�രം)

അവിദഗ ്� കായിക േജാലികൾ െച���തിന ് സ��തയു� �പായപൂർ�ിയായ

അംഗ�ൾ ഉൾെ�ടു� �ഗാമീണ കുടുംബ�ിന ് ഒരു സാ��ിക വർഷ�ിൽ 100
ദിവസെ� െതാഴിൽ ഉറ�ാ�ു�തിനു� നിയമമാണ് േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്

നിയമം-2005 National Rural Employment Guarantee Act (NREGA). ഈ നിയമ�ിെ�

അടി�ാന�ിലാണ ് ഈ പ�തി �പവർ�ി�ു�ത.് 2005 െസപ്�ംബറിൽ ഇ��ൻ
പാർലെമ� ് പാസാ�ിയ ഈ നിയമം െസപ്�ംബർ 7 ന ് നിലവിൽ വരികയും ജ�ു -
കാശ്മീർ ഒഴിെകയു� ഇ��യിെലഎ�ാ സം�ാന�ളിലും ബാധകമാ�ുകയും െചയ്തു.
തുട��ിൽ ഇ��യിെല 200 ജി�കളിൽ മാ�തമായിരു�ു �പാബല��ിൽ വ�െത�ിലും
2008ഏ�പിൽ 1 മുതൽ രാജ�െ� മുഴുവൻ ജി�കളിേല�ുംഈ പ�തി വ�ാപി�ി��. �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� വികസ.നം എ�ിവയ്�് കൂടുതൽ

�പാധാന�ം നൽകു� .ു െതാഴിലുറ��പ�തിയിൽ ഇടനില�ാേരാ ഇ� െ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�് ഒരാെളയാണ്

അധ��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 :ഖ�ിക 5 ഭൂമിയിൽ ത��തിരി�ൽ

ഫയൽന�ർ �പവർ�ിയുെട
േകാഡ്

തീയതി തുക

ആരംഭി�
ത്

പൂർ�ിയാ
�ിയത്

അനുവദി
�ത്

െചലവായ
ത്

12/2018-19 Dp/271792 20/09/18 07/02/19 4,90,000 4,30,233

09/2018-19 DP/272873 19/09/18 21/02/19 4,90,000 4,47,362

29/2018-19 Dp/276533 17/01/19 29/03/19 4,90,000 4,57,475

ഭൂവികസനവുമായി ബ�െ�� മൂ�ു ഫയലുകളാണ് ഞ�ൾ പരിേശാധി�ത.് ഈ
വാർഡിൽ 240േപർ െതാഴിൽകാർഡ് എടു�ി��െ��ിലും 145�ിര െതാഴിലാളികളാണ്

ഇേ�ാൾ ഉ�ത.് ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗം േപർ�ും കഴി� സാ��ിക വർഷം 100
ദിവസെ�െതാഴിൽ ലഭി��.

കവർേപജ്̱

AMC �പകാരം ഉ� കവർേപജ് ഉ�ായിരു�ു. ഫയലുകളിൽ ന�ർ ഓഫ് െഷൽഫ് അ���വ്ഡ്
വർ� ് ഉ�ായിരു�ി�. ജിേയാ ടാ�ിംഗ് അസ�(്അസ�് ഐഡി, ജി പി എസ് െലാേ�ഷൻ)
എ�ിവഫയലുകളിെലാ�ിലും േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

െച�് ലി�് ഓഫ് േഡാക��െമ�  ്̱

െച�് ലി�് ഓഫ് േഡാക��െമ� ് ഉ�്. േപജ് ന�ർ ഉ�ായിരു�ി�. .

ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി ഉ�ായിരു�ു.̱

ഭരണാനുമതി ഉ�ായിരു�ു. എ�ാൽ ഫയൽ ന�ർ 12/2018-19ൽ ഒ�് സീൽ എ�ിവ̱
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

സാേ�തികഅനുമതി ഉ�ായിരു�ു.̱

എ�ിേമ�് റിേ�ാർ�,്̱

ഡീൈ�ൽഡ് എ�ിേമ�് ഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ിയി���്.എ�ാൽ ജനകീയ ഭാഷയിലു�എ�ിേമ�്
ആയിരു�ി�.

േ�ഡായിങ് &ഡിൈസൻഒരു ഫയലിലും ഇ�ായിരു�ു.̱



േജാലിആവശ�െ���െകാ�ു�അേപ� േഫാറം ഉ�ായിരു�ു.̱

�പവർ�ിഅനുവദി�ത് സംബ�ി� േഫാറംഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.̱

മ�ർ േറാൾ̱

3 ഫയലുകളിലുമായി 131 മ�ർ േറാള�കൾ ഉ�ായിരു�ു. മ�ർ േറാള�കളിൽ എം ബു� ്ന�ർ
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. മ�ർ േറാൾ ന�ർ 9061, 13135-36 എ�ീ മ�ർ േറാള�കളിൽ െവ�ി

തിരു�ലുകൾ ഉ�ായിരു�ു.മ�ർ േറാള�കളിൽ അ��ൻസ് ചുവ� മഷിെകാ�് അ�

േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്. 09/2018-19 ഫയൽ 26707 മ�ർ േറാളിൽ ഒരു ദിവസെ�

അെ�ൻഡൻസ് ഒരു െതാഴിലാളി�്അധികം െകാടു�ി���്.

ഫയൽ ടാ�ിംഗ് േഫാറം ഉ�ായിരു�ു.സീൽ ഉ�ായിരു�ി�.̱

മൂല�നിർണയസാ��പ�തം ഉ�ായിരു�ു. ഒ�് ഉ�്,എ�ാൽസീൽ ഉ�ായിരു�ി�.̱

മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ്�ി�് ഫയലിൽസൂ�ി�ി���്.̱

േവജ് ലി�്̱

മ�ർ േറാൾ �പകാരമു� േവജ് ലി�് ഫയലിൽസൂ�ി�ി���്.

എഫ് ടി ഒ̱

ഫയലിൽ FTO ഉ�ായിരു�ു . മ�ർ േറാൾ ന�ർ 22641-43, 28393 എ�ീ മ�ർ േറാള�കള�െട
FTO പൂർണമ�ായിരു�ു. മ�ർ േറാൾ ന�ർ 33080, 16310-12 എ�ിവയുെട FTO ഫയലിൽ
ഇ�ായിരു�ു.

മ�ർ േറാൾ ന�ർ 10612-14 എ�ിവയിെല ആെക തുകയും e മ�ർ േറാളിെ� FTOയും ത�ിൽ
1,104 രൂപയുെട വ�ത�ാസം ക�ു. മ�ർ േറാളിൽ ഇ�ാ� െതാഴിലാളിയുെട േപരും(സി�ു െറജി)
വിവര�ള�ം FTOയിൽകാണാൻകഴി� .ു

�തീ േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ്̱

പരിേശാധന നട�ിയ ഫയലുകളിൽ ഫയൽ ന�ർ 12/2018-19ൽ മാ�തേമ ഒരു േ�ജിെല

േഫാേ�ാ�ഗാഫ് കാണാൻകഴി�ു��.

�പവർ�ി പൂർ�ീകരണംസാ��പ�തം̱

ഫയലിൽ �പവർ�ി പൂർ�ീകരണംസാ��പ�തം ഉ�ായിരു�ു.

ൈസ�്ഡയറി̱

ൈസ�്ഡയറി ഉ�്.എ�ാൽപൂർണമായിരു�ി�.

എംബു�്̱

എംബു�് ഉ�ായിരു�ു.എംബു� ്ന�ർ കൃത�മായ�ല�് േരഖെപടു�ിയി�ി�ായിരു�ു.



െമഷർെമ� ്ബു�ിെല തുകയും എ�ാ മ�ർ േറാളിെലആെകതുകയും തുല�മായിരു�ു. 12/2018-
2019ൽ എംബു�ിൽഡിസ്േ� േബാർഡിനു തുകഅനുവദി�തായി കാണാൻസാധി��.

ഫയൽന�ർ 12/2018-19, 09/2018-19ൽ 04, 10, 12, 14എ�ീ വാർഡുകളിെല െതാഴിലാളികെളയും
െതാഴിൽ സംബ�ി�തുമായ വിവര�ൾ ഉ�ായിരു�ു. 4ആം വാർഡിൽ പണി കുറവായതിനാൽ
എ�ിേമ�് തുക തികയ്�ു�തിനുേവ�ി മ�� വാർഡുകളിെല പണികൾ കൂടി എ�ിേമ�ിൽ

േചർ�ിരു�തായി പ�ായ�് അധികൃതരിൽ നി�ും അറിയാൻസാധി��.

േഡാർ �� േഡാർ െവരിഫിേ�ഷൻ

09/11/2019 രാവിെല 10.30ന് അ�ുെത�് പ�ായ�്, വാർഡ് 4(കപാലീശ�രം) എ�ി.
കൺവീനറുെട നിർേ�ശ�പകാരം 123 െതാഴിലാളികൾ ഒരു െതാഴിലാളിയുെട വീ�ിൽ എ�ിേ�ർ�ു.
െതാഴിൽ കാർഡ് പരിേശാധി�ുകയും 10അവകാശ�െള��ി വിവരി�� െകാടു�ുകയും െചയ്തു.
െതാഴിൽകാർഡ് പരിേശാധി�തിൽ ചില െതാഴിൽ കാർഡിൽ െതാഴിലാളിയുെട ഒ�,് െതാഴിൽ
സംബ�ി� വിവര�ൾ, സീൽ എ�ിവ ഇ�ായിരു�ു. അവ പൂരി�ി�ണം എ�് അറിയി��.
അവരുെട അവകാശ�െള�ുറി�് െതാഴിലാളികൾ�് ധാരണഇ�ായിരു�ു.

 �പഥമ ശു�ശൂഷകി�,് ടാർ�ാളിൻ,എ�ിവഇ�ാഎ�ു പരാതി പറ� .ു

 െച��� േജാലി�നുസരി�� കൂലി ലഭി�ണെമ�് െതാഴിലാളികൾആവശ�െ���.

 തീരേദശ �പേദശമായതിനാൽ മഴ�ുഴി, കൃഷി എ�ിവ െച���ത് നഷ്ടമാെണ�്

െതാഴിലാളികൾ ഒരാൾആവശ�െ��ിരു�ു.

 �പായമായ അ�മാർ�് ഇേ�ാഴു� േജാലി പൂർ�ിയാ�ാൻ കഴിയു�ി� എ�ും

ആയതിനാൽ മ�� െതാഴിലാളികൾ�് േജാലിഭാരം കൂടുതലാണ്എ�ും പരാതി ഉ�യി��.

ഫീൽഡ് പരിേശാധന

2018-19 കാലഘ��ിെല ഭൂവികസനവുമായി ബ�െ�� മൂ�ു ഫയലുകളാണ് ഞ�ൾ

പരിേശാധി�ത്. അതിൽ 53 വ��ികള�െട പുരയിട�ളാണ് ഞ�ൾ�് പരിേശാധി�ാൻ

ഉ�ായിരു�ത്. സ�ർശി� പുരയിട�ൾ എ�ാംതെ� കാടുകയറിയ നിലയിലും െവ�ം െക�ിയ
നിലയിലുമായിരു�ു. െസൻ മകൾ ലി�ുവിെ� പുരയിട�ിൽ ഇേ�ാൾ വീടുപണി

നട�ുകയായിരു�ു. ര�ു പുരയിട�ളിലായി ബ�ുകൾ കാണാൻ സാധി��, എ�ാൽ അവ

ഇടി� നിലയിലുമായിരു�ു. CIB �് പകരം ബാനറുകൾ ആണ് ഉപേയാഗി�െത�ും

െതാഴിലാളികൾസ��ം െചലവിലാണ്ബാനർ െചയ്തെത�ുംഅറിയാൻസാധി��.

ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട േപരും പുരയിട�ിെ� വിസ്തീർ�വും :

1.സുദർശനൻ മകൾ ദർശന,ശിശുപാലൻ �ശീജി�് (3.1/2c)

2.െച��ൻ മകൾസുജാത (56.1/2c)



3.സത�ദാസ് മകൾ േലഖ (6c)

4.േലാറൻസ് മകൻ മു��ൻ (6c)

5.ഉേപ��ൻ മകൻതുളസി,സഹേദവൻ മകൾ േമാളി (6c)

6.േഗാവി�ൻ മകൾസുലജകുമാരി (7.1/4c)

7.ലാസർ മകൾഷീബ, ലീൻ േലാ�സ് മകൻ�ാറൻസ് േലാ�സ് (3c)

8.േവലായുധൻ മകൻ േമാഹൻദാസ് (24.1/2c)

9.മാധവൻ മകൻ രാധാകൃഷ്ണൻ (16.3/4c)

10.ജയിംസ് മകൻ േജായി ഭാര� �ഫാൻസിസ് മകൾ േലഖ 5.1/2c)

11.ലാസർ മകൻഷിബു ഭാര� പസ്�സ് മകൾൈഷനി (3c)

12.േമാഹൻദാസ് മകൻ റാംജി�് ഭാര�ആശാരാജ് (6c)

13.ത��ൻ മകൻജിതിൻ (4.1/2c)

14.െസൻ മകൾലി�ു (4.1/2c)

15.പുഷ്പാംഗദൻ മകൻസജീവ് (3c)

16.െച��ൻ മകൻജയറാം (60c)

17.പ���ു�ി മകൾ യേശാദ, നാരായണൻ മകൻ ശശിധരൻ ഇ�ിരഭായ്, രാേജ���പസാദ,്
കമലാേദവി, രാധാമണി (8c)

18.െകാ��കൃഷ്ണൻ മകൻകൃഷ്ണേസത ,ുസേരാജിനി മകൾജയ�ശീ (7c)

19.പ�നാഭൻ മകൾ േശാഭന, നാണു മ�ൾ �പസ�ൻ, േ�പംകുമാർ, �പിയദർശിനി, �പബല
�പകാശ് (3c)

20.േഗാപാലൻആശാരി മകൾവിജയകുമാരി (5.1/2c)

21.രാേജ���പസാദ് മകൾആയിഷ (12.1/2c)

22.േസാമൻ മകൾഅ�ിണി (3c)

23.രാഘവൻ മകൻജയദാസ് ഭാര� രാമേദവ് മകൾഷീല (71c)

24.രാഘവൻ മകൻജയദാസ്

25.ആൽബർ�് േഗാമസ് മകൾ െനൽസൺേഗാമസ് ഫിേലാെനൽസൺ (9c)



26.വാമേദവൻ മകൾ രമ മണി ( 27c)

27.ല�്മനാൻ മകൾ ബി�ു (14c)

28.േവലായുധൻ േമാഹന ദാസ് (55c)

29.ചാർളി മകൻ ഫാേരാ ൾ

30.മാധവൻ ഭാര� വാസുേദവൻസേരാജിനി (10c)

31.ജയദാസ് മകൾ നിഷ (25c)

32.�പഭാകരൻ മകൾപി. െക. റൂബി (20 c)

33.േതാമസ് മകൾ െസനില (13.1/2c)

34.രാഘവൻ മകൾസുധർ� (6.1/2)

35.േഗാപി മകൻ േഗാപകുമാർ, േഗാപകുമാർ േഗാപി / ദർശന സജി�,് ദിവ� േഗാപകുമാർ
(49.1/2)

36.പുരുേഷാ�മൻ മകൾസുജാത, ഗംഗാധാരൻ മകൻധർ�രാജൻ (10.1/2)

37.രഘുനാഥൻ മകൻ േറായി (23c)

38.ബാലകൃഷ്ണൻ മകൻ േജ�ാതി (15c)

39.ദിവാകരൻ മകൻ ദിേനശ്,ബാബു കാർ�ിേകയൻ േശാഭന (30c)

40.ഗംഗാധരൻ മകൻധർ�രാജൻ

41.േവലായുധൻ മകൻ �പസാദ് (91c)

42.ലളിത മകൾബി�ു (5c)

43.സുനുആേരാമൽ,അേശാകൻ,അമൃതഅേശാകൻ (12c)

44.രാമദാസ് മകൻആഹ്ളാദ് (8c)

45.വാസുേദവൻ മകൾസരള,ൈഷല (28c)

46.കു�ുമകൻ ഭാസ്കരൻ,വാസുേദവൻ മകൾസരള (28c)

47.മണി മകൻസജീർ (14c)

48.ൈദവദാസൻ മകൻഷാജി/ല�്മണൻ മകൾ ഉഷ (10c)



49.രാമദാസ് മകൻഅനി (10c)

50.വിശ�നാഥൻ മകൻബാബു (19c)

51.ശശിധരൻ മകൻസിജു (5c)

52.േഗാപാലൻ മകൻശശിധരൻ (7c)

53.ധർ�രാജൻ മകൾഷീല (15c)

ഫയൽ ന�ർ 12/2018-19ൽ 22 ഗുണേഭാക് താ�ൾ�ും കൂടി 230.1/2 െസ�്
പുരയിടം ഉ�ായിരു� ,ുഎ�ാൽ 212.3/4െസ�് പുരയിടം മാ�തേമ കാണാൻ കഴി�ു��.
ഫയൽ ന�ർ 09/2018-19ൽ ഉ�ായിരു�എ�ാ (244.1/2െസ�്) പുരയിട�ള�ം കാണാൻ
സാധി��. ഫയൽ ന�ർ 29/2018-19ൽ 386.1/2െസ�് പുരയിട�ൾ കാണാൻ സാധി��.
എ�ാൽ സ�ർശി� പുരയിട�ൾ എ�ാം കാടുകയറിയതും െവ�ം െക�ിനി�

നിലയിലുമായിരു� .ു



�ഗാമസഭ റിേ�ാർ�്

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ േയാഗം

േ�ാ�് :ചിറയിൻകീഴ്

പ�ായ�് :അ�ുെത�്

വാർഡ് ന�ർ : 04 (കപാലീശ�രം)

അജ� (തീയതി : 13/11/2019)

(സമയം : 12.00 pm)

1.ഈശ�ര �പാർ�ന

2.അധ��െയതിരെ�ടു�്

3.സ�ാഗതം

4.റിേ�ാർ�് അവതരണം

5.ചർ�

6.തീരുമാനം

7.കൃത�ത

13-11-2019 കായി�ര ആശാൻ സ്മാരക�ിൽ െവ�� കൂടിയ 04-ആം വാർഡ്
േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ കൃത�ം 12:00 മണി�് ആരംഭി�� . മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ
�ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരം 2018-19 വർഷ�ിെല അവേലാകനേയാഗം

�ഗാമസഭയിെല �പധാന നിർേ�ശ�ള�ംതുടർനടപടികള�ം ഉൾെ�ാ���നടപടി കുറി�.്

െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ 04-ആം വാർഡിെല ആെക 145�ിര െതാഴിലാളികളിൽ

119 െതാഴിലാളികൾ �ഗാമസഭയിൽ എ�ി.അവരിൽ നി�ും 100 ദിവസം െതാഴിൽ െചയ്ത
�ശീമതി രാമമാണിെയ അധ��യായി തിരെ�ടു�ു. ഈശ�ര �പാർ�നേയാടുകൂടി
േയാഗം ആരംഭി��. സ�ാഗതം പറയു�തിനായി ഓവർസിയർ �പേമാദിെന �ണി��. VRP



ജീതു �പതി� പറ�ുെകാടു� ,ു എ�ാവരും ഏ��പറ�ു . VRP േഗാപിക

െതാഴിലാളികള�െട 10അവകാശ�െളപ�ി വളെരവിശദമായി െതാഴിലാളികൾ�് പറ�ു

െകാടു�ു.തുടർ�് BRP �ശീജ മാഡം അവകാശ�െള�ുറി��ം െതാഴിലാളികള�െട

ഉ�രവാദിത�െ� കുറി��ം പറ� .ു അവകാശ�ൾ േനടിെയടു�ാനു� മാർഗ�ള�ം,
AE യുെട നിർേ�ശ�ള�ം െതാഴിലാളികൾ�ു സ�ീകാര�മായിരു�ു . തുടർ�് വി ആർ പി
വിനീഷ് കുമാർ ഫയൽ, ഫീൽഡ്, െതാഴിലാളികള�മായു� ആശയവിനിമയം, എ�ിവയുെട
അടി�ാന�ിൽ ത�ാറാ�ിയ റിേ�ാർ�്അവതരി�ി��.

ചർ�

റിേ�ാർ�ിൽ FTO യിെല െത��കൾ എടു�ു പറ�ത് െത�ായി േപായി എ�ും

പരിേശാധന നട�ിയ സമയ�് AE, ഓവർസിയർ എ�ിവെര അറിയി�മായിരു�ു
എ�ും AE ഷംനാദ് VRP മാേരാടായി പറ� .ു പ�ായ�ിൽ അറിയി�ിരു�ു എ�ിൽ
െതാഴിലാളിയുെട േപര് FTOയിൽഅധികമായി വ�ത് എ�െനയാെണ�ും �ഗാമസഭയ്�ു
േശഷം പ�ായ�ിൽ എ�ി ഫയൽ പരിേശാധന നട�ിയി�് േപാകാനും AE
ആവശ�െ���. തണൽ നൽകു�തുമായി ബ�െ��് ടാർ�ാളിൻ വാ�ി�ണെമ�്

െതാഴിലാളികൾ  ആവശ�െ��� എ�ാൽ പ�ായ� ് �ാ�ിക് നിേരാധനം

കര്ശനമാ�ിയിരി�ു�തിനാൽ ടാർ�ാളിൻ വാംഗി�ാൻ ഫ� ്അനുവദ�ാൻ കഴിയി�
എ�ും AE ഷംനാദ് അറിയി��.വയസായ െതാഴിലാളികൾ കൂെട ഉ�തിനാൽ ബാ�ി

ഉ�വർ�ു േജാലഭാരം കൂടുതലാണ് എ�് അറിയി��. 6�ഗൂ� ്ഉ�തിൽ കുറ�� �ഗൂ�ിന്
മാ�തേമ പണി തുട�ിയു�� എ�ു െതാഴിലാളികൾ പറ� .ു ഓേരാ �ഗൂ�ായി െ�പാജക്�് 
മീ�ിംഗ് നട�ുകയും എ�ിേമ�് തയാറാകു�തിലും ഉ� താമസമാണ് എ�ു AE പറ� .ു
BRP �ശീജ മാഡം, AE ഷംനാദ് എ�ിവർ നിർേദശ�ള�ം, പരിഹാരമാർഗവും 
േബാധി�ി��.ഓഡി�ിെന  കുറി��ം േദശീയ �ഗാമീണ  െതാഴിലുറ� ് പ�തിയുെട  
ആവശ�െ���ിയും സംസാരി��. െതാഴിലാളികൾ �ഗാമസഭ റിേ�ാർ�് ക�ടി�� പാ�ാ�ി.
േശഷം പ�ായ� ് െമ�ർ  രജിത  കൃത�ത പറ� .ു    തുടർ� ് േദശീയഗാനം 
ആലപി��  2:15 നു �ഗാമസഭഅവസാനി��.

VRP Rohini  minitues book എഴുതി  എ�ാ െതാഴിലാളികള�െടയും,   പെ�ടു�
ഉേദ�ാഗ�രുെടയും, ഒ� ് �കമമായി  േരഖെ�ടു�ി വാ�ി��.
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