
മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണെതാഴിലുറ� പ്�തി

േസാഷ�ൽഓഡി�റ്ിേ�ാർ� ് 

ചിറയിൻകീഴ �്ഗാമപ�ായ�്

വാർഡ ന്�ർ 3( േമൽകടയ�്ാവൂർ)

ചിറയിൻകീഴ േ്�ാ� ്

തിരുവന�പുരം ജി�

േസാഷ�ൽഓഡി� ്�ഗാമസഭ :-14/11/2019

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണെതാഴിലുറ� ന്ിയമം

േസാഷ�ൽ ഓഡി� ്െസാൈസ�ി േകരള (MGNSASK)

LMS േകാ�ൗ� ,്പാളയം,തിരുവന�പുരം . 03

േഫാൺന�ർ: 0471-2724696.Email.keralasocialaudit@gmail.com

മഹാ�ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണെതാഴിലുറ� പ്�തി



ചിറയിൻകീഴ േ്�ാ� ്

ചിറയിൻകീഴ �്ഗാമപ�ായ� ്

േസാഷ�ൽഓഡി� �്ഗാമസഭ

വാർഡ ന്�ർ 3 ( േമൽകടയ�്ാവൂർ)

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� ന്ിയമം ദാരി�ദ� ലഘൂകരണ�ിനുേവ�ി

േക�� സർ�ാർആവിഷക്രി� പ�തിയാണ.്2005െസപ�്ംബർ 5ന െ്താഴിലുറ� ന്ിയമം പാ�ാ�ി.
2006െസപ�്ംബർ 2നു പ�തി നിലവിൽ വ�ു.ഇ��യിെല 200ജി�കളിലാണ പ്�തി
ആരംഭ�ിൽനട�ിലാ�ിയത.് 2006ൽ േകരള�ിൽവയനാട,് പാല�ാട ജ്ി�കളിൽ െതാഴിലുറ�്
പ�തിആരംഭി��. 2008 iേകരള�ിെലഎ�ാജി�കളിലും െതാഴിലുറ� പ്�തിആരംഭി��. �ഗാമ
�പേദശ�ളിൽതാമസി�ു�ഏെതാരു കുടുംബ�ിന ഒ്രു സാ��ികവർഷ�ിൽ 100
ദിവസ�ിൽകുറയാെത പണി ലഭി�ുകഎ�തായിരു�ുഈപ�തിയുെട �പധാന ല��ം. �ഗാമ
�പേദശ�ളിൽതാമസി�ു� 18വയ� പ്ൂർ�ിയായഏെതാരു വ��ി�ും െതാഴിലായി
അേപ�ി�ാൻസ�്തീപുരുഷേഭധമി�ാെതഅേപ�ി�ാം.എ�ാവർ�ും തുല� േവതനം
നൽകു�തും െതാഴിലുറ� പ്�തിയുെട �പേത�കതയാണ.് പരി�ിതി സംര�ണം,കാർഷിക
േമഖല, �ഗാമീണഅടി�ാനസൗകര� വികസനംഎ�ിവയ�് ക്ൂടുതൽ �പാധാന�ം നൽകു�ു.
െതാഴിലുറ� പ്�തി ഇടനില�ാെര ഇ� െസ�ൻ17(A) �പകാരമാണ േ്സാഷ�ൽഓഡി� ന്ിലവിൽ
വ�ത.്ഫയൽപരിേശാധന, േവൾഡ പ്രിേശാധന െതാഴിലാളികള�ംആയു�
ആശയവിനിമയ�ിന േ്ശഷമാണ േ്സാഷ�ൽഓഡി� �്ഗാമസഭ നട�ു�ത.്ഈ�ഗാമസഭയിൽ

െതാഴിലാളികളിൽ നി� ഒ്രാെളയാണ അ്ധ��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�്

�പവർ�ിയുെട േപര:്- മ� ജ്ലസംര�ണം

ഫയൽന�ർ �പവർ�ിയുെട
േകാഡ്

ആരംഭി�
തീയതി

പൂർ�ിയാ�ിയ
തീയതി

അനുവദി�
തുക

ചിലവാ�ിയ
തുക

I/B-7/2018-19 DP/278070 15/2/2019 28/3/2019 500000 292836

I/B-9/2018/19 DP/272686 27/9/2018 4/12/2018 500000 463168

I/B-11/2018-19 DP/272688 15/2/2019 28/03/2019 500000 283176

I/B-9/2018-19 D/P/272687 27/9/2018 28/11/2018 500000 463220

I/B-8/2018-19 DP/265204 27/9/2018 28/11/2018 500000 427532

ചിറയിൻകീഴ പ്�ായ�ിെല വാർഡ 3്(േമൽകടയ�്ാവൂർ)ൽമ�്
ജലസംര�ണവുമായി ബ�െ�� 6ഫയലുകളാണ ഞ്�ൾപരിേശാധി�ത.് 2018-19
സാ��ികവർഷ�ിെല െസപ�്ംബർ 1 മുതൽ മാർ� ്31വെരയു� േസാഷ�ൽഓഡി� റ്ിേ�ാർ�.്

കവർേപജ്ɨ

✔ AMC �പകാരമു�കവർ േപജ ഉ്�ായിരു�ു.

✖ ജിേയാ ടാഗ ഓ്ഫ അ്സ�,് അസ�ഐ്ഡി, ജിപിഎസ െ്ലാേ�ഷൻഎ�ിവ ഇ�ായിരു�ു.

െച� ല്ി� ഓ്ഫ േ്ഡാക��െമ�്ɨ

✔ െച� ല്ി� േ്ഡാക��െമ� ഉ്�ായിരു�ു വിവര�ൾപൂർണമായിരു�ു.



✖ ഫയലുകളിൽ േപജ ന്�ർ ഇ�ായിരു�ു.

ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ിɨ

✔ ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി ഉ�ായിരു�ു.

ഭരണാനുമതിɨ

✔ ഭരണാനുമതി ഉ�ായിരു�ു.

സാേ�തികഅനുമതിɨ

✔ സാേ�തികഅനുമതി ഉ�ായിരു�ു.

ഡീെ�യിൽഡ എ്�ിേമ�്ɨ

✔ ഡീെ�യിൽഡ എ്�ിേമ� ഉ്�ായിരു�ു.

✖ ജനകീയ ഭാഷയിൽഅ�ായിരു�ു.

ഡിമാൻഡ േ്ഫാംɨ

✔ ഡിമാൻഡ േ്ഫാം ഉ�ായിരു�ു.

വർ�അ്േലാ�െ്മ� േ്ഫാംɨ

✔ വർ�അ്േലാ�െ്മ� േ്ഫാം ഉ�ായിരു�ു

േ�ഡായിങ ആ്ൻഡ ഡ്ിൈസൻɨ

✔ േ�ഡായിങ ആ്ൻഡ ഡ്ിൈസൻ ഉ�ായിരു�ു.

മ�ർ േറാൾɨ

✖ മ�ർ േറാൾ ന�ർ :25384-86, 26246,12857,12858, 10992, 9589, 10085, 24915, 17187,
17188, 17174ഫയലുകൾ േടാ�ൽ േവജ എ്ഴുതിയി�ി�.

✖  മ�ർ േറാൾ ന�ർ :25468ൽെതാഴിൽകാർഡ ന്�ർ 003/197സുമാലിഎ�
െതാഴിലാളിയുെടഅ�ൻഡൻസ ഇ്� ആ്റാം ദിവസം ഒ� ഇ്� േശഷം െവ�ിയിരി�ു�ു.

✖ മ�ർ േറാൾ ന�ർ10964കൺവീനറുെട േപര,് ഒ� േ്രഖെ�ടു�ിയി�ി�.

✖ മ�ർ േറാൾ ന�ർ12857, 12858, 10992, 9589, 10085,12674, 24915ഇവയിൽ േടാ�ൽ
ഒ�ുംതെ�കണ�ാ�ിയി�ി�.

✖  മ�ർ േറാൾ ന�ർ17185, 17186, 17179, 17178ഇവയിൽ ദിവസേവദനം 219 രൂപയാണ്
െകാടു�ിരി�ു�ത.്

✖ മ�ർ േറാൾ ന�ർ10986, 14848ഇവയിൽ േകാളം മാറിയാണ െ്ചയത്ിരി�ു�ത.്



✖ മ�ർ േറാൾ ന�ർ 24911, 27118എ�ിവയിൽ അ�ൻഡൻസ േ്രഖെ�ടു�ിയ േശഷം
ആബെ്സ� േ്രഖെ�ടു�ിയിരു�തായി കാണാൻകഴി� .ു

✖ മ�ർ േറാൾ ന�ർ 26400-02എ�ിവയിൽകൺവീനറുെടഒ� േ്രഖെ�ടു�ിയി�ി�.

✖ മ�ർ േറാൾ ന�ർ : 27121ഇൽകാർഡ ന്�ർ 003/169 എ�െതാഴിലാളിയുെട േടാ�ൽ
എമൗ� േ്കാള�ിൽ െവ�ി�ുരു� ഉ്�.്

✖ മ�ർ േറാൾ ന�ർ 26401ഇൽകാർഡ ന്�ർ 003/36 േമാളി എ� െതാഴിലാളിയുെട
ആബെ്സ� ക്റു�മഷി േപന ഉപേയാഗി� േ്രഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.

✖ മ�ർ േറാൾ ന�ർ 28650ഇൽകാർഡ ന്�ർ 003/136വസ� എ�െതാഴിലാളിഅ�ാം

ദിവസം ഒ� ഇ്� േശഷം െവ�ിആബെ്സ� േ്രഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.

െമഷർെമ� ബ്ു�്ɨ

✔ എ�ാഫയലുകളിലുംഎംബു� ഉ്�ായിരു�ു.

✖ DP/278070എ�ഫയലിൽ എംബു� ്തുകയും മ�ർ േറാൾ തുകയും തുല�ം
അ�ായിരു�ു. 292836/-ആണവ്േര�ിയിരു�ത എ്�ാൽഎംബു�ിൽ 292834/-എ�ാണ്
േരഖെ�ടു�ിയിരു�ത.്

✔ ബാ�ിഎ�ഫയലുകളിലുംഎംബു� ്തുകയും മ�ർ േറാൾ തുകയും തുല�മായിരു�ു.

മ�ർ േറാൾ മൂവെ്മ� �്ി�്ɨ

✔ മ�ർ േറാൾ മൂവെ്മ� �്ി� ഉ്�ായിരു�ു.

േവജ ല്ി�്ɨ

✔ േവജ ല്ി� ഉ്�ായിരു�ു.

FTOɨ

✔ FTO ഉ�ായിരു�ു.

�തീ േ�ജ േ്ഫാേ�ാ�ഗാഫി.ɨ

✖ DP/272688, DP/272686,DP/278069എ�ീ ഫയലുകളിൽ �തീ േ�ജ േ്ഫാേ�ാ�ഗാഫി
ഇ�ായിരു�ു.

✔ മ�� മൂ�ു ഫയലുകളിലും �തീ േ�ജ േ്ഫാേ�ാ�ഗാഫ ഉ്�ായിരു�ു

. വർ� ക്ം�ീഷൻസർ�ിഫി��്ɨ

✔ വർ� ക്ം�ീഷൻ സർ�ിഫി�� ഉ്�ായിരു�ു

മൂല�നിർണയസാ�ിപ�തംɨ



✔ മൂല�നിർണയസാ�ിപ�തം ഉ�ായിരു�ു.

ൈസ� ഡ്യറിɨ

✖ ൈസ� ഡ്യറി ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽപ�തി ചിലവ,് �പവൃ�ി പൂർ�ീകരി� ത്ീയതി എ�ിവ
ഇ�ായിരു�ു.

ഫീൽഡ പ്രിേശാധന റിേ�ാർ�്
DP/272687 ൽ 60 െതാഴിലാളികൾ 1317 ദിവസ�ളിലായി 18സ�കാര� വ��ികള�െട̬

പുരയിട�ളിൽആയാണ മ്� ജ്ലസംര�ണപ�തി നട�ിലാ�ിയത.് M book �പകാരമു� 50
മഴ�ുഴികളിൽ 30എ�ംമാ�തേമ ഉപേയാഗ�പദംആയിരു�ു��,ബാ�ി 20എ�ംെത�ിൻ
ൈതകള�ം വാഴയും ന�നിലയിൽആയിരു�ു. M book �പകാരമു� 8കേ�ാ� ക്ുഴികളിൽ
രെ��ംമ�ി� മ്ൂടിയ നിലയിൽആയിരു�ു.

DP/266204 ൽ 40 െതാഴിലാളികൾ 8സ�കാര�വ��ികള�െട പുരയിട�ളിൽആയാണ്̬
�പവർ�ിപൂർ�ീകരി�ത.് M book �പകാരം 39 മഴകുഴികള�ം 21വള�ുഴികള�മാണ്
കാേണ�ിയിരു�ത,്എ�ാൽ 20 മഴകുഴികള�ം 8വളകുഴികള�ം മാ�തമാണ ഫ്ീൽഡിൽകാണാൻ
കഴി�ത.്

DP/272686ൽ 36 െതാഴിലാളികൾ 21സ�കാര�വ��ികള�െട പുരയിട�ളിൽആയാണ്̬
പണിപൂർ�ിയാ�ിയത.് M book �പകാരമു� 25 മഴകുഴികളിൽ 21എ�ംമ� മ്ൂടിയ
നിലയിലായിരു�ു,എ�ാൽ 4എ�ംഇേ�ാഴും ഉപേയാഗ�പദംആെണ� മ്ന�ിലാ�ാൻകഴി� .ു
M book �പകാരമു� 8വളകുഴികളിൽ 6എ�ംനശി� നിലയിലും 4എ�ംഇേ�ാഴും
ഉപേയാഗി�ു� രീതിയിലും കാണാൻകഴി� .ു

DP/272688, DP/278070, DP/278069, ഫയലുകൾ പരിേശാധി�തിൽ നി�ും̬
ചിറയിൻകീഴപ്�ായ�ിെല പഴ�ിറ പാടേശഖരം തരിശുരഹിതoആ�ു�ത സ്ംബ�ി� 2്018
ഇൽപാടേശഖര�ിൽവ� േ്യാഗം േചരുകയും കർഷകർകൃഷി െച�ാ�നില�ളിൽ േകരള
സർവീസ സ്ഹകരണസംഘെ�ഏൽ�ി�ുകയും കൃഷി െച�ാെമ� ത്ീരുമാനി�ുകയും

െചയത്ു. പാടേശഖര�ിൽഎ�ുകയും കൺവീനർമാരുമായി സംസാരി�തിൽ നി�ും
മന�ിലായത �്പവൃ�ി പൂർ�ീകരി� ത്ുടർ� ര്�ാം ഘ�ംകൃഷി െച���തിനായി നിലം

ഉഴുതിരി�ു�തായി കാണാൻകഴി� .ുവയൽവര� ന്� രീതിയിൽ പിടി�ിരി�ു�ത ക്ാണാൻ
കഴി�ുസിഐബി േബാർഡ ്കാണാൻകഴി�ി�.

േഡാർ �� േഡാർ െവരിഫിേ�ഷൻ റിേ�ാർ� ്
12/11/19 ഇൽ കൺവീനറുെട നിർേ�ശ�പകാരം േമൽ കടയ�്ാവൂർ ഗവൺെമ�്

എൽപിഎസ സ്ക്ൂളിൽഎ�ുകയും െതാഴിലാളികെള േനരിൽ കാണുകയും െചയത്ു. 6വീടുകളിൽ
നട�ിയ മ� ജ്ലസംര�ണ�പവൃ�ി കാണു�തിനും െതാഴിലാളികള�മായി ആശയവിനിമയം

നട�ു��ിനും േസാഷ�ൽഓഡി�ിനു� �പാധാന�ം, െതാഴിലാളികള�െട 10അവകാശ�ൾ േജാലി
സമയ�ളിൽ െതാഴിലാളികൾ അനുഭവി�ു� ബു�ിമു��കൾ, േസാഷ�ൽ ഓഡി� �്ഗാമസഭയുെട



ഉേ�ശം എ�ിവെയകുറി� ച്ർ� െച��കയും െചയത്ു.

െതാഴിലാളികള�മായി സംസാരി�തിൽ നി�ും:

10അവകാശെ�കുറി� വ്��മായ ധാരണ ഉ�ായിരു�ു എ� മ്ന�ിലാ�ാൻസാധി��.͒

ഫീൽഡിൽ �പാഥമിക ശു�ശൂഷകി�,് ടാർേപാളിൻ തുട�ിയവകാണാൻസാധി�ി�.͒

െവ�ം െതാഴിലാളികൾ വീ�ിൽ നി�ുമാണ്െകാ�ുവരു�ത്എ�്മന�ിലാ�ാൻ͒
കഴി� .ു

കുറ�� െതാഴിലാളികൾ േജാലിയിൽ നി�ും മാ�ി നിർ�ി എ� പ്രാതി പറയുകയു�ായി͒
െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും സംസാരി�തിൽ നി�ും മസേ്�ടാൾ േനാ�ി താ�ര�മു�വെര മാ�തമാണ്
േജാലി� ന്ിർ�ിയെത� ഒ്രു കൂ�ം വൃ�രായ െതാഴിലാളികൾ പരാതി പറ�ു

.ശ�ള വർ�നവ,് �പവൃ�ിസമയം ചുരു�ൽ, വർഷ�ിൽ 150 പണി നൽകണം͒
തുട�ിയവയാണ െ്താഴിലാളികള�െട �പധാനആവശ�ം.

കഴി�വർഷം 100 പണിപൂർ�ിയാ�ിയ ര� െ്താഴിലാളികൾ മാ�തേമ ഉ�ായിരു�ു��.͒

േവനൽ കാലഘ��ിൽ േതാട് പണി ത�ാൽ മാ�തേമ വൃ�ിയായി െച�ാൻ͒
കഴിയുകയു��എ� സ്ജന് എ� െതാഴിലാളിഅഭി�പായെ���.

�ഗാമസഭ റിേ�ാർ� ്
േസാഷ�ൽഓഡി� �്ഗാമസഭ േയാഗം

ചിറയിൻകീഴ േ്�ാ� ്

ചിറയിൻകീഴ �്ഗാമപ�ായ�്

വാർഡ :് 3 (േമൽകടയ�്ാവൂർ)

�ലം : േമൽകടയ�്ാവൂർ എൽ. പി.എസ്

തിയതി : 14/11/2019

സമയം : 2.PM

അജ� :

1.ഈശ�ര�പാർ�ന

2.അധ��െയ െതെരെ�ടു�ൽ



3. ഭരണഘടനാ �പതി�

4.സ�ാഗതം

5. റിേ�ാർ� അ്വതരണം

6.ചർ�

7.തീരുമാന�ൾ

8.കൃത�ത

9. േദശീയഗാനം

14/19/2019 വ�ാഴാഴച് േമൽകടയ�്ാവൂർ എൽപി സക്ൂളിൽ വ� ച്ിറയിൻകീഴ പ്�ായ�ിെല
വാർഡ 3് (േമൽകട�ാവൂർ) േസാഷ�ൽ ഓഡി� �്ഗാമസഭ കൂടുകയു�ായി.െതാഴിലാളികളിൽ
നി�ും കഴി�സാ��ിക വർഷം 100 ദിവസം പണി പൂർ�ിയാ�ിയ �ശീ "സുധാകരൻ"എ�
വ��ിെയ അധ��നായി തിരെ�ടുതൂ,അതിനുേശഷം െതാഴിലാളികളിൽ നി�് ഒരാൾ

ഈശ�ര�പാർ�ന പാടുകയു�ായി.വാർഡ് െമ�റായ "സുേരഷ് കുമാർ" എ�ിേ�ർ�

എ�ാവർ�ും സ�ാഗതം പറ� .ുVRP �പവർ� �പതി� പറയുകയും മ� അ്ംഗ�ൾ ഏ��

പറയുകയും െചയത്ു.വിആർപി �ശുതി െതാഴിലാളികൾ�് പ�് അവകാശ�ൾ

പറ�ുെകാടു�ു.വിആർപി നിഷ റിേ�ാർ� അ്വതരി�ി�� തുടർ� ച്ർ�യിേല� ക്ട�ു.

ചർ�

 സുധാകരൻ:- െതാഴിലാളികൾ� ക്ാടുെവ�ി�ളി�ു�തിന െ്വ��ക�ി, പി�ാ�ി തുട�ിയq
ആയുധ�ൾനൽകണെമ� അ്ഭി�പായെ���.

 ഓമന :- 100 ദിവസെ�പണികി�ിയി�എ�പരാതി പറ�ുഅതുേപാെലതെ� െതാഴിൽq
െചയത് േ്വതനം ഇതുവെര കി�ിയി�എ�അ്ഭി�പായെ���.

 അ�ിളി :- 6മാസംആയി��ം 26 െതാഴിൽ ദിനം മാ�തെമ ഇതുവെര ലഭി�ി����എ� പ്റ� .ുq

എ�ാപ�ായ�ിലും ഇ�ത പണിവീതമാണ ന്ൽകിയി���െത�ും കഴി� വർഷം െചയത്
പല പുരയിട�ള�ം കാടുേകറി നിലയിലാെണ�ും മൂ�ുവർഷ�ിെലാരി�ൽ മാ�തേമ

പുരയിട�ളിൽ പണി െച�ാൻകഴിയു�� എ�ും AE പറ� .ു പുതിയ പണികൾ
കെ��ു�തിനു�കാലതാമസം െകാ�ാണ ഇ്�െന വരു�ത എ്� A്E പറ� .ു

 െതാഴിലാളി :-വൃ�രായ െതാഴിലാളികെള െറയിൽേവയുെട പണിയിൽ നി� ഒ്ഴിവാ�ു�തായിq
പരാതി പറ� .ു

വൃ�രായ െതാഴിലാളികൾ� ഇ്�ത കഠിനമായ പണികൾ െച�ാൻകഴിയാ�തുെകാ�ാണ്

അവെര ഒഴിവാ�ിയെത�ും മ� പ്ണിതുട�ുേ�ാൾഇവെര കൂടി ഉൾെ�ടു�ുെമ� A്E മറുപടി
പറ� .ു



 രാധിക :-കഴി�വർഷം െചയത് പണി� 2്19 രൂപയാണ ക്ൂലി ലഭി�െത� പ്റ� .ുq

െചയത് പണിഅള�േ�ാൾഅതിൽകുറവ ഉ്�ായതുെകാ�ാണ േ്വദനoകുറ��
െകാടു�ത എ്� അ്ജിത സ്ാർ മറുപടി പറ� .ുഇനിയു�പണികൾകൃത�മായി തെ�അള�ു
േനാ�ുംഎ�ുംആറുമാസ�ിനു�ിൽഅടു� ഓ്ഡി� ഉ്�ാകുെമ�ും AE പറ� .ു

 ലതാകുമാരി :-ആറുമാസം കഴിയുേ�ാേഴ�ും െചയത് പണി�ല�ൾവീ�ും കാടുകയറു�ുq
എ� പ്റ� .ു

 സരസ�തി :-ശ�ളം വർ�ി�ി�ണം, െതാഴിൽസമയം കുറയ�്ണംഎ�ീആവശ��ൾq
ഉ�യി��.

എ�ിേ�ർ�എ�ാവർ�ുംഅധ��ന�ി പറ� .ു റിേ�ാർ�അംഗീകരി�� എ�ാവരും
ൈകയടി�� പാസാ�ി. ഇതിനുേശഷം എ�ിേ�ർ�എ�ാവർ�ുംഎഇ ന�ി പറ� ,ു േദശീയ
ഗാനേ�ാടുകൂടി �ഗാമസഭ പിരി��വി��.

ത�ാറാ�ിയവർ,

നിഷ

രഹ ്ന

�പവർ�

�ശീ�ു�ി

�ശുതി


