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വാർഡ് V ശാർ�ര േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ
ത�ാറാ�ിയ റിേ�ാർ�്

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമം 2005 െസപ്�ംബർഅ�ിന്
പാസാ�ി 2006 െഫ�ബുവരി ആയേ�ാേഴ�ും ഇ��യിെല 200 ജി�കളിൽ പ�തി

ആരംഭി� 2006 േകരള�ിൽ നിയമം നിലവിൽ വ�േ�ാൾ പാല�ാട്, വയനാട് പ�തി
ആരംഭി�ത് 2008 ഓടുകൂടി മ�� ജി�കളിലും വ�ാപി�� �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമം

അനുസരി�് ഒരു കുടുംബ�ിന് 100 െതാഴിൽ ദിന�ൾ നൽകണെമ�് അതിലും ദാരി�ദ�
ലഘൂകരണം ആണ് ല��മിടു�ത് തുട��ിൽ 125 രൂപ കൂലി യിൽ നി�ും

ഘ�ംഘ�മായി 271 രൂപയായി വർധി��. േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമം

െതാഴിലാളികൾ�് പ�് അവകാശ�ൾ നൽകിയിരു� .ു െതാഴിലുറ�് നിയമം 17A
വകു�് �പകാരമാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭകൾ സംഘടി�ി�ു�ത്. അതിനായി
ഫയൽപരിേശാധി�് ഫീൽഡ് പരിേശാധനയ്�് ത�ാറാ�ിയ റിേ�ാർ�്

ഫയൽപരിേശാധന

തിരുവന�പുരം ജി�യിെല ചിറയിൻകീഴിൽ േ�ാ�ിൽ ചിറയിൻകീഴ് �ഗാമ

പ�ായ�് അ�ാം വാർഡ് ശാർ�ര �പേദശ�് 2018 -19 സാ��ികവർഷം

െസപ്�ംബർ ഒ�ുമുതൽ മാർ�് 31വെരയു�കാലയളവിെല േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�്.

ചിറയിൻകീഴ് �ഗാമപ�ായ�് 4492 െതാഴിൽകാർഡ് കുടുംബ�ൾ ഉ�തിൽ

2366ആക്�ീവ് കാർഡ് കുടുംബ�ൾ ആണു�ത്. അ�ാം വാർഡിൽ 53
െതാഴിൽകാർഡ് കുടുംബ�ൾ ഉ�തിൽ 11ആക്ടീവ് കുടുംബ�ള��്.



▪കവർേപജ്

AMc �പകാരമു�കവർേപജ്ആയിരു�ുÊ

വർ�് േകാഡ് എഴുതിയി�ി�.Ý

▪ െച�് ലി�്

െച�് ലി�് ഉ�്.Ê

േപജ് ന�ർ ഇ�ായിരു�ുÝ

▪ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി ഉ�്.

▪എ�ിേമ�് േകാ�ി ഉ�്.

ജനകീയ ഭാഷയിലു�എ�ിേമ�് േകാ�ിഅ�ായിരു� .ുÝ

സിഐബി തുക 5000എ�ാണ് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്Ê

▪ഭരണാനുമതി ഉ�്.

▪ േ�ഡായിങ് ആൻഡ് ഡിൈസനിങ് ഉ�്

▪ഡിമാൻഡ് േഫാം ഉ�്

▪വർ�്അേലാ�്െമൻറ് േഫാം ഉ�്

▪ഫയൽ �ടാ�ിംഗ് േഫാം ഉ�്.

▪ മൂവി മൂല�നിർണയസാ��പ�തം ഉ�്.

▪മ�ർേറാൾ മൂവ്െമൻറ് �ി�് ഉ�്

▪FTO ഉ�്

▪വർ�് കം�ീഷൻസർ�ിഫി��് ഉ�്.

▪ മ�ർ േറാൾ

43 മ�ർ േറാള�കൾ ഉ�്.Ê

13 െതാഴിലാളികൾÊ

െതാഴിൽ ദിവസ�ള�െടഎ�ം:1188Ê

123ൈസ��കൾആയി�ാണ് േജാലിെചയ്ത്.Ê



മ�ർ േറാൾ ന�ർ 1846, 1846, 2571, 2522 3227, 3533, 3534, 4206, 4207, 4996,Ý
4996, 4997, 5679, 5679, 5680, 6117 6118എ�ിവയിൽഅവധി ദിവസ�ള�ം,ഹാജർ
ദിന�ള�ംകറു�മഷി െവ�ാണ് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്.

മ�ർ േറാൾ ന�ർ6846, 6847, 26881എ�ിവയിൽ േടാ�ൽ െപയ്െമൻറ്Ý
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

മ�ർ േറാൾ ന�ർ 17535 േടാ�ൽ േഡയ്സ് എഴുതിയി�ി�Ý

▪�തീ േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗാഫി ഉ�്.

▪ൈസ�് ഡയറി ഉ�്

▪ െമഷർെമൻറ് ബു�്

ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�രുെട ഒ�്,സീൽ, േഡ�് എ�ിവ ഉ�്.Ê

എംബു�് തുകയും മ�ർതുകയുംതുല�മാണ്.Ê

ഫീൽഡ് പരിേശാധന

ശർ�ര വാർഡിെല 13 പുരയിട�ളിെല കൃഷിയാണ് പരിേശാധന നട�ിയത്
ഓേരാ വീ�ിലും ര�് െത�ിൻൈതഎ�കണ�ിന് െകാടു�ിരു� .ുഅത് ന� രീതിയിൽ
തെ� നിലനിൽ�ു�ു�്. മര�ീനി, വാഴ, േചന, േച�്, മ�ൾ, മുളക്, വഴുതന

തുട�ിയവ കൃഷി െചയ്തിരു� .ു ഭൂവുടമയുെടഅ�ശ� �പകാരമാണ് പലതും നശി�െത�്
ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിലൂെട മന�ിലാ�ാൻ കഴി� .ു മഴ�ുഴികൾ അവർ

എടു�ിരുെ��ിൽ പലതും നശി�ിരു� .ു സിഐബി ഉ�ായിരു�ുെവ�ിലും വിവര�ൾ

പൂർ�മായും േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.

േഡാർ ടു േഡാർ

െതാഴിലാളികളിൽ ആെക അ�് േപെര മാ�തേമ കാണുവാൻ സാധി����.
െതാഴിൽകാർഡ് പരിേശാധി�ുകയും അവരുെടഅവകാശ�ൾ പറ�ുെകാടു�ുകയും

െചയ്ത .ു വ�ാഴാഴ്ച �ഗാമസഭ ആെണ�് അവേരാട് പറയുകയും നാ��കാെരയും

അറിയി�ുകയും െചയ്ത .ു സമയം ചുരു�ണം ശ�ളം വർ�ി�ി�ണം എ�ും അവർ



പറയുകയു�ായി. െതാഴിലാളികൾ�് അവരുെട അവകാശ�െള�ുറി�് േബാധ�ം

ഇ�ായിരു�ു അത് അവർ�് പറ�ുമന�ിലാ�ിെകാടു�ുകയും െതാഴിൽ കാർഡ്

പരിേശാധന നട�ുകയും െചയ്ത .ു െതാഴിൽകാർഡ് പരിേശാധി�തിൽ നി�ും

മന�ിലാ�ാൻ സാധി�ത് െതാഴിൽ കാർഡ് എ�െനയാണ് പൂർ�ികരിേ��െത�്

െതാഴിലാളികൾ�് അറിവി�ായിരു�ു എ�ാണ് . െതാഴിൽ ലഭി� വിവരവും ഹാജർനില
വിവരവും േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

�ഗാമസഭാ റിേ�ാർ�്

24 /10 /2019വ�ാഴാഴ്ച

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ റിേ�ാർ�്

അജ�

അധ��െയതിരെ�ടു�ൽ

ഈശ�ര�പാർ�ന ഭരണഘടന

�പതി�

റിേ�ാർ�് അവതരണം

ചർ�

തീരുമാന�ൾ

േദശീയ ഗാനം

24 /10 /2019 ര�ുമണിേയാെട മഹാ�ാഗാ�ി �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിയിെല
േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭയിൽ െതാഴിലാളികള�ം JLG�ഗൂ�്അംഗ�ള�ംപെ�ടു�ു.
െതാഴിലാളികൾ നി�ുംകഴി�വർഷം 100 ദിവസം പൂർ�ിയാ�ിയ ഒരു െതാഴിലാളി
അധ��നായി െതരെ�ടു�ു.ഈശ�ര�പാർ�നേയാടുകൂടി േയാഗംആരംഭി��.
സ�ാഗതം പറയാൻ േബബി െമ�റിെന �ണി��,തുടർ�് വാർഡ് െമ�ർ
െതാഴിലാളികൾ�ും മുൻെമ�റായസുേരഷ്, അ�ൗ�ൻറ് പാർവതി, ഓവർസിയർ



അജിത്,AE േരഷ്മ, �ഗൂ�്അംഗ�ൾ, BRP,വിആർ പി മാർഎ�ിവെര സ�ാഗതം െച�്ത .ു

വിആർ പിസജീഹ �പതി�െചാ��കയും, േയാഗ�ിൽഎ�ിേ�ർ�വർഏ��
പറയുകയും െചയ്ത .ു Vrpേഗാപികമുരളിഅവകാശ�ൾപറയുകയും തുടർ�്ബിആർപി
�ശീജഅവകാശ�െളകുറി�� വിശദീകരി�ുകയും െചയ്ത .ു െതാഴിലാളികൾസംശയം
േചാദി�ുകയുംബിആർ പി അതിന് മറുപടി പറ�ുെകാടു�ുകയും െചയ്ത .ുഅധ��
റിേ�ാർ�് അവതരി�ി�ാൻവിആർ പി മാരിൽ നി�ു ഒരാെള െ�ണി��.

�ശീന�ന റിേ�ാർ�് അവതരി�ി��.അധ��എ�ിേ�ർ�അംഗ�െള

ചർ�യിേല�്�ണി��.

ചർ�

െതാഴിൽ �ല�ുെവ�് ഒരാൾ�് അപകടം സംഭവി�ുകയും തുടർ�് NREGS െ�
വാഹന�ിൽ േഹാസ്പി�ലിൽ െകാ�ു േപാവുകയും, ADS ഫ�ിൽനി�ും ഒരു തുക

െകാടു�ുകയും, NREGS-ൽ അേപ� നൽകുകയും േവതനം പകുതി നൽകുകയും,
െചയ്ത .ു െതാഴിലാളിയായ വ�ല പറയുകയു�ായി പാ�കൃഷിയിൽ മ�ൾ, േചന,
േച�്, മര�ീനി തുട�ിയ പ��റികൾ കൃഷി െചയ്തിരുെ��ിലും ഉടമകൾ അത് േവ�
രീതിയിൽ സൂ�ി�ുകയും െചയ്തിരു� .ു ഇൻഷുറൻസ് പരിര� നൽകാൻ പ��െമ�ിൽ

െച�ണെമ�് അഭി�പായെ���.പാ�കൃഷിയിൽ നി�് മാറി ഭൂവികസനം തിരെ�ടു�ണം

എ�് പറയുകയു�ായി. െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ വിദഗ്ധ െതാഴിലാളികൾ ലഭി�ാനായി
േ�ാ�ിൽ െവ�് െ�ടയിനിങ് ലഭി�ുെമ�് പറയു�ുഅതിലൂെട മിക� വരുമാനം ലഭി�ും

എ�ും പറ� .ു േവതനം കൂ�ി കി�ിേ� എെ�ാരു സംശയം ഒരു െതാഴിലാളി േചാദി�ുക
ഉ�ായി. ഈവർഷം േവതനം കൂ�ാെമ�് പറ� .ു റിേ�ാർ�ിൽ മ�� �പശ്ന�െളാ�ും
എടു�ുപറയുകയു�ായി�. അതിനാൽ എ�ാ അംഗ�ള�ം റിേ�ാർ�് പാസാ�ി.
അധ�� കൃത�ത പറയാൻ േമ�ിെന �ണി��. എ�ിേ�ർ� എ�ാ അംഗ�ൾ�ും
മാ�് ന�ി അറിയി��.തുടർ�് േദശീയ ഗാനം പാടി േയാഗംഅവസാനി�ി��.

തയാറാ�ിയത്

VRP Srernandana

VRP Sajeeha

VRP Suvarna




