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ചിറയിൻകീഴ േ്�ാ� ്

അ�ുെത� �്ഗാമപ�ായ� ്

േസാഷ�ൽഓഡി� �്ഗാമസഭ

വാർഡ ന്�ർ 06( പു�ൻനട)

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� നിയമമാണ േ്ദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്

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

അടി�ാന�ിലാണ ് ഈ പ�തി �പവർ�ി�ു�ത.് 2005 െസപ�്ംബറിൽ ഇ��ൻ

പാർലെമ� പ്ാസാ�ിയ ഈ നിയമം െസപ�്ംബർ 7 ന ് നിലവിൽ വരികയും ജ�ു -

കാശമ്ീർ ഒഴിെകയു� ഇ��യിെലഎ�ാ സം�ാന�ളിലും ബാധകമാ�ുകയും െചയത്ു.

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�ി�ാം. സ�്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�ിവയ�് ക്ൂടുതൽ

�പാധാന�ം നൽകു� .ു െതാഴിലുറ��പ�തിയിൽ ഇടനില�ാേരാ ഇ� െസ�ൻ 17(A)

�പകാരമാണ്േസാഷ�ൽ ഓഡി�്നിലവിൽ വ�ത.് ഫയൽ പരിേശാധന, ഫീൽഡ്

പരിേശാധന, െതാഴിലാളികള�മായി ഉ� ആശയവിനിമയ�ിന േ്ശഷമാണ േ്സാഷ�ൽ

ഓഡി� �്ഗാമസഭ നട�ു�ത.് ഈ �ഗാമസഭയിൽ െതാഴിലാളികളിൽ നി� ഒ്രാെളയാണ്

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�ായമ് േ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 െചയത്ു 15 ദിവസ�ിനകം കൂലി ലഭി�ുവാനു�അവകാശം.

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

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

�ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തിയിൽ െചലവ വ്രു� തുകയുെട ത�മയ സാമൂഹിക

പരിേശാധന നട�ുവാനു�അവകാശം.



ഫയൽപരിേശാധന റിേ�ാർ�്

�പവൃ�ിയുെട േപര :്ത� ത്ിരി�ൽ , ഭൂവികസനം

�പവർ�ിയു

െട േകാഡ്

തീയതി തുക

ആരംഭി�ത് പൂർ�ിയാ

�ിയത്

അനുവദി�

ത്

െചലവായ

ത്

DP/ 272990 26/09/18 26/11/18 4,90,000 3,25,408

DP/272986 3/10/2018 14/12/2018 4, 90,000 2, 08, 489

DP/276530 19/01/2019 26/03/2019 4,90, 000 4, 72, 764

DP/276532 18/01/2019 17/03/2019 4,90, 000 4, 77, 059

DP/273431 29/10/2018 8/01/2019 4,90, 000 4,08, 012

ഭൂവികസനവുമായി ബ�െ�� 5ഫയലുകളാണ ഞ്�ൾ പരിേശാധി�ത.്ഈവാർഡിൽ

368 േപർ െതാഴിൽകാർഡ എ്ടു�ി��െ��ിലും 269 �ിര െതാഴിലാളികളാണ ഇ്േ�ാൾ

ഉ�ത.് ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗം േപർ�ും കഴി� സാ��ിക വർഷം 100 ദിവസെ�

െതാഴിൽ ലഭി��. .

 കവർേപജ്☑

എഎംസി �പകാരമു� കവർേപജ ഉ്�ായിരുെ��ിലും GPS Location, മാ�ിെ� േപര്

എ�ിവ ഉ�ായിരു�ി�.

 െച�് ലി�്ഓഫ്േഡാക��െമ�്ഫയലിൽ കാണാൻ സാധി��. േപജ്ന�ർ☑

ഇ�ായിരു�ു .



ആന�ൽആ�ൻ �ാൻ േകാ�ി ഫയൽ ന�ർ 51/2018-19, 32/2018-19എ�ിവയിൽÙ

ഇ�ായിരു� .ു

 ഡീൈ�ൽഡ എ്�ിേമ�ിെ� േകാ�ി ഉ�ായിരു�ു .☑

 സാേ�തികഅനുമതി ഉ�ായിരു�ു☑

 ഭരണാനുമതി യുെട േകാ�ി ഉ�ായിരു� .ു☑

 േ�ഡായിംഗ ആ്ൻഡ ഡ്ിൈസൻ ഉ�ായിരു� .ു☑

 ഡിമാൻഡ േ്ഫാം ഉ�ായിരു� .ു☑

 വർ� ്അേലാേ�ഷൻ േഫാം പൂർണമായിരു� .ു☑

 മ�ർ േറാൾ മൂവെ്മൻറ �്ിപ ഉ്�ായിരു� .ു☑

 മൂല�നിർണയസാ��പ�തംഫയലിൽകാണാൻസാധി��. പൂർണമായിരു� .ു☑

 മ�ർ േറാൾ☑

 .ആെക 191 മ�ർ േറാള�കൾ ഉ�ായിരു� .ു

 േവജ ല്ി�,് FTO എ�ിവഫയലിൽകാണാൻസാധി��.☑

 FTO യിെല തുകയും േവജ ല്ി�ിെല തുകയും എ�ാ മ�ർ േറാള�കളിെലയും തുകയ�്്☑

തുല�ം ആയിരു� .ു

 വർ� ക്ം�ീഷൻസർ�ിഫി�� ഉ്�ായിരു� .ു പൂർണമായിരു� .ു .☑

 ൈസ�്ഡയറി ഫയലിൽ കാണാൻ സാധി�� , പൂർണമായിരു�ി� (പ�തി െചലവ്☑

േരഖെപടു�ിയിരു�ി� )

 ഫയൽ ന�ർ 32/2018-19 ൽ ഒരു േ�ജ്േഫാേ�ാ�ഗാഫ ഉ്�ായിരു�ു��, ഫയൽ☑

ന�ർ 51/2018-19ൽഒരു േ�ജ േ്ഫാേ�ാ�ഗഫിയുംകാണാൻകഴി�ി� .

ജിേയാ ടാഗ േ്ഫാേ�ാ�ഗാഫി ഉ�ായിരു�ി�.Ù

 എംബു� ്☑



▪ എം ബു� ് ഉ�ായിരു� .ു മ�ർേറാളിെല തുകയും m- book െല തുകയും

തുല�മായിരു� .ു

▪ എംബു�ിൽഎംബു� ്ന�ർശരിയായ�ല� േ്രഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.

െതാഴിലാളികള�മായി നട�ിയആശയവിനിമയ�ിൽനി� ത്യാറാ�ിയ റിേ�ാർ� ്

24/11/2019 ൈവകുേ�രം 3.00 മണി�്കൺവീനറുെട നിർേദശ�പകാരം പു�ൻ

നട എ�ിേ�ർ� .ുെതാഴിലാളികള�മായിആശയവിനിമയം നട�ുകയും െതാഴിൽ കാർഡ്

പരിേശാധന നട�ുകയും െചയത്ു. െതാഴിലാളികൾ� അ്വരുെട 10അവകാശ�െള��ി

യാെതാരു ധാരണയും ഇ�ായിരു� .ു തുടർ� പ്� അ്വകാശ�െള�ുറി� വ്ി ആർ പി

സുജി പറ�ുെകാടു�ു.

െതാഴിലാളികളിൽ നി�ുംഅറിയാൻകഴി�വിവര�ൾ :

െതാഴിലാളികൾ� 1്0അവകാശ�െള��ി ധാരണഇ�ായിരു� .ുÔ

േവതനം കൂ�ണെമ�ുംസമയം കുറയ�്ണംഎ�ുംആവശ�െ���.Ô

പ�തി �പകാരം പറയു� േജാലികൾ കൃത�മായി െച���ു� എ്�ു അറിയാൻÔ

സാധി��.

ആറാം വാർഡിൽ 8 �ഗൂ��കളാണ ഉ്�െത�ും അതിൽ പുതിയ െതാഴിൽ കാർഡ്Ô

ഇനിയുംചില �ഗൂ��കൾ� ല്ഭി�ാനു� എ്�ും അറിയാൻകഴി� .ു

െതാഴിൽ ലഭി�ത സ്ംബ�ി� വിവര�ൾപൂർണമ�ായിരു� .ുÔ

െതാഴിൽ കാർഡുകളിൽ ഒ�ിലും െതാഴിലാളികള�െട ഒ� േ്രഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.Ô

.ഹാജർ േരഖെ�ടു�ു�തിെന കുറി� ക്ൃത�മായ ധാരണഇ�ായിരു� .ുÔ

േജാലി ഉ�ായിരു� ഒരു ദിവസം 12 മണി� േ്ശഷം പ�ായ�ിൽ േജാലി�്Ô

വിളിെ��ും മൂ� മ്ണിവെര േജാലി െചേ�� അവ� വെ��ും െതാഴിലാളികൾ

പരാതി പറ� .ു

റൂബി മാ�ിെ� കീഴിൽ േജാലി െച��� 16 േപർ�ും 100 ദിവസം െതാഴിൽ കി�ിയി� എ�ുംō

�ഗൂ�ിൽ കൂടുതൽ േപരും �പായമു�വരാെണ�ും �പായം കുറ�വെര കൂടി ഉൾെ�ടു�ണെമ�ും



പറ� .ു

ഫീൽഡ െ്വരിഫിേ�ഷൻ റിേ�ാർ� ്

85സ�കാര�വ��ികള�െട പുരയിട�ളാണ പ്രിേശാധി�ത.്

ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട േപരുംവിവര�ള�ം :

1. പേ�താസ മ്കൻ ലിേയാൺ

2. പേ�താസ മ്കൻ ലിേയാൺ

3.ൈമ�ിൾ മകൾപുഷപ്ം

4. മാധവൻ മകൾവിമല േമാഹൻ.

5.�ീഫൻ മകൻ െ�റൻസ �്ീഫൻ മകൾസീബിൾ

6.ല�മ്ണൻ മകൾ രമണി

7.ല�മ്ണൻ മകൾ രമണി

8.േജാർജ മ്കൾസിബിൾ

9.നീലകണഠ്ൻ മകൾവിലാസിനി

10.ജനാർ�നൻ മകൾ രാധ

11.സദാന�ൻ മകൻസുേലഷ,് േഗാപിനാഥൻ മകൾ രജനി

12.സദാന�ൻ മകൻസുേലഷ,് േഗാപിനാഥൻ മകൾ രജനി

13.സദാന�ൻ മകൻസുേലഷ,് േഗാപിനാഥൻ മകൾ രജനി

14.െകഇ�ിര, െക രാജൻ,സുഭ�ദ, െകശാ�, െകസുേരഷബ്ാബു

15.േയശുദാസ മ്കൻ േബാസേ്കാ േയശുദാസ്

16.ഐസക മ്കൻ േജാസഫ ഭ്ാര� മഗദ്േലന



17.സുഗതൻ മകൻഅനിൽകുമാർ

18.മാധവൻ മ�ൾസത��വതൻ,ശിവ�പസാദ്

19. േസാമകാ�ൻ മകൻ േമാഹനൻ

20.തുളസീദാസ മ്കൻസാബു

21. േഗാപാലൻ മകൾഇ�ിരഭായി

22. ഭാർഗവൻ മകൻ മണി

23. ഭാർഗവൻ മകൻ മണി

24.വാസുേദവൻ മകൾ �ശീജ

25. മാധവൻ മകൻവിജയൻ

26. രാഘവൻ �ശീബു�ൻ

27.സഹേദവൻ ഭാര� ശാരദ

28. നാരായണൻ മകൻസജയക്ുമാർ

29.ബാലകൃഷണ്ൻ മകൻഅജയകുമാർ

30.സരസ�തി മകൾ പുഷ�്വ�ി

31. പ�നാഭൻ മകൻശിവദാസ്

32. പ�നാഭൻ മകൻശിവാന�ൻ

33.�ീഫൻ മകൻ േയശുദാസ്

34.അഗ�ിൻ മകൻ റീന

35.ശിവ�പസാദ മ്കൻഷിബു

36.ഏേറാൻ മകൻ േതാമസ്



37.ശിവദാസൻ മകൻസുേരഷബ്ാബു

38. നാണു മകൻ രഘു

39. പ�നാഭൻ മകൾഅംബുജാ�ി

40. േജാണ ഭ്ാര�അമേലാൽഭവം

41. േഗാപാലൻ മകൻതുളസീദാസ്

42.ആേരാ�ി മകൻസുനിൽ

43.കാർേലാസ ആ്�ണി

44.ആ�ണി ഭാര� േമഴസ്ി

45. പരംേജ�ാതി മകൻകാർേലാസ്

46.ആൽബി മകൾ ലി�ി�ു�ി

47.ആ�ണി മകൻ െ��സ്

48.കാർേലാസ മ്കൻ േജാർജ്

49. േവലായുധൻ മകൻസുനിൽകുമാർ

50. േജാർജ മ്കൻ െസൻവി േലാറൻസ്

51.കു�ുകൃഷണ്ൻ മകൾ ശാ�

52.അേ�ാണി മകൻ േലാറൻസ്

53.അലകസ് മ്കൻ േറാബിൻ�ീഫൻ മകൻസൂസൻ

54. ഭാസുരൻ മകൾ ദമയ�ി

55.സിൽവ മകൻ േമാസസ ഭ്ാര� വ�ല

56. േവലായുധൻ മകൻ രാജു



57. െജറാൾഡ മ്കൻ േജാർജ ഭ്ാര� േജാസഫ മ്കൾഷീല

58. പ�നാഭൻ മകൻശിവദാസൻ

59.ആന�ൻൈഷൻ

60.സദാന�ൻ മകൻശരത ച്�� േബാസ.്

61. പ�നാഭൻചി�താംഗദൻ

62.ബാലകൃഷണ്ൻ മകൻനിർ�ല േസാമൻ ഭാര� നാണു

63. �പിയദർശിനി

64. ഗംഗാധരൻ മകൾസുേലാചന വിജയൻ മകൾ മിനി

65. ഭാസക്രൻ മകൻ �ശീകുമാർ

66.സരസ�തി മകൾ പുഷപ്വ�ി സു�േരശൻ മകൾ േരഷമ്

67.ൈസേലഷ്

68. പ�നാഭൻ മകൻശിവദാസ്

69. പ�നാഭൻ മകൻശിവദാസ്

70.�ീഫൻ മകൻ േയശുദാസൻ

71.അഗ�ിൻ മകൾ റീന

72.ശിവ�പസാദ മ്കൻഷിനു

73.ഏേറാൺ മകൻ േതാമസ ഭ്ാര� മുനിയാസ മ്കൾ ലൂസിയ

74.ശിവദാസൻ മകൻസുേരഷ ബ്ാബു, രഘു മകൾഅജിത

75. നാണു മകൻ രഘു

76. പ�നാഭൻ മകൾഅംബുജാ�ി



77. േജാൺ ഭാര� അമേലാൽഭവം

78. േഗാപാലൻ മകൻസുനിൽ

79.കാർേലാസ ആ്�ണി

80.ആ�ണി ഭാര� േമഴസ്ി

81. പരംേജ�ാതി മകൾ ലി�ി�ു�ി.

82.ആൽബി മകൻ െ��സ്

83.കാർേലാസ മ്കൻ േജാർജ ഭ്ാര� ലാ�ർ

84. ലാ�ർ മകൻ േപാൾ.

85. ഗംഗാധരൻ മകൻ േദവരാജൻ.

2018 -19 കാലഘ��ിെല ത� ത്ിരി�ൽ, ഭൂവികസനം എ�ിവയുമായി ബ�െ�� 85

സ�കാര�വ��ിയുെട പുരയിട�ൾ ആണ പ്രിേശാധി�ത.് സ�ർശി� പുരയിട�ളിൽ

ഭൂരിഭാഗവും കാടുകയറിയ നിലയിലായിരു� .ു 10 പുരയിട�ൾ േഗ� പ്ൂ�ി ഇരു�തിനാൽ

കാണാൻ സാധി�ി�. പരിേശാധി� പുരയിട�ളിൽ ഒ�ും തെ� ത�്തിരി�ൽ

പൂർണമായി കാണാൻ കഴി�ി�.ചതു��നിലം ആയതുെകാ�ും മഴമൂലം മെ�ാലി�്

േപാകു�ത െ്കാ�ുമാണ ഈ് �പേദശ�ളിൽ ത� ത്ിരി�ൽ �പവർ�ികൾ െപെ��ു

നശി�� േപാകു�െത� െ്താഴിലാളികളിൽ നി� അ്റിയാൻ കഴി� .ു ചില പുരയിട�ളിൽ

െത�,്വാഴഎ�ിവകൃഷി െചയത്ിരി�ു�തായി കാണാൻകഴി� .ു

.



�ഗാമസഭ റിേ�ാർ�്

േസാഷ�ൽഓഡി� �്ഗാമസഭ േയാഗം

േ�ാ� ്:ചിറയിൻകീഴ്

പ�ായ� ്:അ�ുെത�്

വാർഡ ന്�ർ : 06 പു�ൻനട

അജ� (തീയതി : 29/11/2019)

(സമയം : 3.00 pm)

1.ഈശ�ര �പാർ�ന

2.അധ��െയതിരെ�ടു�്

3.�പതി�

4.സ�ാഗതം

5.റിേ�ാർ� അ്വതരണം

6.ചർ�

7.കൃത�ത

29-11-2019അ�ുെത� �്ഗാമപ�ായ�ിൽ ത�ാെ�വിള അ�ണവാടിയിൽ വാർഡ്

6 െല േസാഷ�ൽ ഓഡി� �്ഗാമസഭ കൂടുകയു�ായി. മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ
െതാഴിലുറ� പ്�തി �പകാരം 2018-19 വർഷ�ിെല അവേലാകനേയാഗം �ഗാമസഭയിെല
�പധാന നിർേ�ശ�ള�ംതുടർനടപടികള�ം ഉൾെ�ാ���നടപടി കുറി�.്

ഈശ�ര �പാർ�നേയാടുകൂടി േയാഗ നടപടികൾആരംഭി��. െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും100
ദിവസം പണി ലഭി� �ശീമതി ചി�തെയ അധ��യായി െതരെ�ടു�ു.വിആർപി േരാഹിണി
�പതി� െചാ�ിെ�ാടു�ു എ�ാവരും ഏ��െചാ�ി. വാർഡ െ്മ�ർ �ശീമാൻ �പവീൺ ച��

എ�ാവർ�ും സ�ാഗതം പറ� .ു തുടർ� വ്ിആർപി സുജി െതാഴിലുറ� പ്�തിെയ�ുറി��ം

േസാഷ�ൽ ഓഡി� �്ഗാമസഭെയ�ുറി��ം ആമുഖ�പസംഗം പറയുകയും െതാഴിലാളികള�െട 10
അവകാശ�െള�ുറി�് വിശദീകരി�ുകയും െചയത്ു.വിആർപി �പിയ� ഫയൽ



പരിേശാധനയുെടയും ഫീൽഡ പ്രിേശാധനയുെടയും അടി�ാന�ിലു� കരട റ്ിേ�ാർ� വ്ായി��.
തുടർ� എ്�ാവരും ചർ�യിൽ പെ�ടു�ു.

ചർ�

െതാഴിൽ േവതനം കൂ�ണം, െതാഴിൽ സമയം കുറയ�്ണം എ�ിവയാണ െ്താഴിലാളികൾ

െപാതുവായി ആവശ�െ��ത.്െതാഴിൽ കാർഡിൽ ഒ�ുംതെ� െതാഴിലാളിയുെട ഒ�്

േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�, അതിനു� മറുപടിയായി േമ� �്ശീമതി ഗീത, െതാഴിൽ കാർഡ ല്ഭി�ത്
കഴി�ദിവസം ആെണ�ും അതുെകാ�ാണ ഒ്�ിടാൻ കഴിയാെത േപായത എ്�ും പറ� .ുഈ
വാർഡിൽ 8 �ഗൂ��കൾ ആണു�ത എ്�ും അതിൽ ചില �ഗൂ��കൾ� ഇ്നിയും േജാലിലഭി�ാൻ

ഉെ��ും െതാഴിലാളികൾ പറ�ു അതിനു മറുപടിയായി AE ഷംനാദ,് േജാലി അത�ാവശ�ം
ഉ�വർ �ഫ� ഓ്ഫീസ വ്ഴി അേപ�നൽേക�താെണ�ും ഉടെന തെ� േജാലി ലഭി�ുംഎ�ും

അറിയി��. േജാലി ഉ�ായിരു� ഒരു ദിവസം ഉ�യ�്്പ�ായ�ിൽ വിളിെ��ും മൂ� മ്ണി
വെര േജാലി െച�ി�ിെച�ുമു� െതാഴിലാളികള�െട പരാതി�് പ��ുരു�്എ�

പ�തിയുമായി ബ�െ�� െ്ത� ന്ടാനാണ െ്താഴിലാളികെള വിളി�െത� A്E മറുപടി നൽകി.
റൂബി േമ�ിെ� കീഴിൽ േജാലി െചയത് 16 േപർ�ും കഴി�വർഷം നൂറ പ്ണി കി�ിയി��

പരാതി�് കര��ീ� വ്ളെര താമസി�ാണ മ്ാ� ന്ൽകിയെത�ും അതുെകാ�ാണ േ്ജാലി

നൽകാൻ കഴിയാതിരു�െത�ും AE മറുപടി നൽകി.. വളെര കഠിനമായ േജാലിയാണ ഇ്േ�ാൾ

െചേ��ി വരു�െത�ും ആ േജാലികൾ� അ്നുസരി��� കൂലി അ� ലഭി�ു�െത�ും

െതാഴിലാളികൾ പരാതി പറ� .ു കൂടാെത നിലവിൽ േജാലി�ല�ളിൽ ഫ� എ്യഡ് േ്ബാകസ്്

ഇെ��ു� െതാഴിലാളികള�െട പരാതി� ഫ്�്എയഡ് േ്ബാകസ് വ്ാ�ി അതിെ� ബി�്

പ�ായ�ിൽ നൽകിയാൽ അതിനു� ൈപസ ലഭി�ുെമ� A്E മറുപടി നൽകി.വാർഡ െ്മ�ർ
�പവീൺ ച��,േസാഷ�ൽ ഓഡി�ഗിലൂെട െതാഴിലുറ� ന്ിർ�ലാ�ാനു� �പവർ�ന�ളാണ്

െച���െത� ് െതാഴിലാളികേളാട്പറ� .ുകൂടാെത ഗവെ��്പറയു� അളവിൽ ഉ�

�പവർ�ികൾ െചയത്ിെ��ിൽ ഇേ�ാൾ കി��� കൂലിയും കി�ിെ��ും പറ�ു . ചർ�� േ്ശഷം

എ�ാേപരും റിേ�ാർ� ്ൈക�ടി�� പാ�ാ�ി. തുടർ� A്E ഷംനാദ ക്ൃത�ത േരഖെ�ടു�ി.
േദശീയ ഗാനേ�ാെട േയാഗനടപടികൾഅവസാനി��.


