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മഹാതമാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണെതാഴിലുറ�് പ�തി

േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�്  

ചിറയിൻകീഴ്�ഗാമപ�ായ�്

വാർഡ് ന�ർ18ആന�ലവ�ം

ചിറയിൻകീഴ് േ�ാ�് 

തിരുവന�പുരം ജി�

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ 25/11/2019

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണെതാഴിലുറ�് നിയമം

ചിറയിൻകീഴ് പ�ായ�്

വാർഡ് 18ആന�ലവ�ം

േസാഷ�ല് ഓഡി�് െസാൈസ�ി േകരള (MGNSASK)

LMS േകാ�ൗ�് ,പാളയം,തിരുവന�പുരം . 03

േഫാണ ് ന�ര ് 0471-2724696.Email.keralasocialaudit@g
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ചിറയിൻകീഴ് േ�ാ�്

ചിറയിൻകീഴ് പ�ായ�് 

വാർഡ് 18

ആന�ലവ�ം

േ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��യിൽ 200 ജി�കളിൽ

കൂടി പ�തി ആരംഭി��. 2006 േകരള�ിൽ വയനാട് പാല�ാട് ജി�കളിൽ െതാഴിലുറ�്

പ�തി ആരംഭി��. ര�ായിര�ി എ�ിൽ േ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 പൂർ�ിയായ

ഏെതാരു വ��ി�ും അേപ�ി�ാം. സ്�തീ പുരുഷ േഭദമി�ാെത േവതനം നൽകു�തും

െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട �പേത�കതയാണ.് പരി�ിതി സംര�ണം കാർഷികേമഖല

�ഗാമീണ അടി�ാന സൗകര� വികസനം എ�ിവയ്�് കൂടുതൽ �പാധാന�ം നൽകു� .ു

െസ�ൻ 17 �പകാരമാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നിലവിൽ വ�ത.് ഫയൽ പരിേശാധന

ഫീൽഡ് പരിേശാധന െതാഴിലാളികള�മായി ഉ� ആശയവിനിമയ�ിന് േശഷമാണ്

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ നട�ു�ത.് �ഗാമസഭയിൽ െതാഴിലാളികൾ നി�്

ഒരാെളയാണ്അധ��യായി തിരെ�ടു�ു�ത.്
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ഫയൽപരിേശാധനാ റിേ�ാർ�്

�പവർ�ിയുെട േപര് :മ�-്ജലസംര�ണം

�പവർ�ിയുെട
േകാഡ്

തീയതി തുക

ആരംഭി�
ത്

പൂർ�ിയാ
�ിയത്

അനുവദി
�ത്

െചലവായ
ത്

DP/272724 27/09/2018 06/01/209 500000 495420

DP/265226 27/09/2018 27/01/2019 500000 473872

ആന�ലവ�ം വാർഡിൽ 158 െതാഴിൽ കാർഡ് കുടുംബ�ൾ ഉ�തിൽ 57

ആക്ടീവ് െതാഴിൽ കാർഡ് കുടുംബ�ൾ ആണ് ഉ�ത.് ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗം േപർ�ും

കഴി�സാ��ികവർഷം 100 ദിവസെ�െതാഴിൽ ലഭി��.

കവർ േപജ്͗

AMC�പകാരമു�കവർേപജ്ആയിരു� .ുÊ

Geo tagging asset, Asset ID, GPS locationഎ�ിവ ഇ�ായിരു� .ുÝ

േമ�ിെ� േപരിലായിരു� .ുÝ

െച�് ലി�്͗

െച�് ലി�് ഉ�ായിരു�ുെവ�ിലും േപജ് ന�ർഇ�ായിരു� .ുÝ

ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി ഉ�ായിരു� .ു͗ Ê

ആ�ൻ�ാനിെലകവർ േപജിെലയും േപര് ഒ�ായിരു� .ുÊ

എ�ിേമ�്͗

എ�ിേമ�് ഉ�ായിരു�ുÊ
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ജനകീയ ഭാഷയിൽഅ�ായിരു�ുÝ

െസക��രി�ി നി�ും ലഭി� േകാ�ി ആയിരു�ു AE യുെട േപരും ഒ��ം ഉെ��ിലുംÊ Ý

തീയതി ഇ�ായിരു� .ു

ഭരണാനുമതി͗

ഭരണാനുമതി ഉ�ായിരു�ുെവ�ിലും െസ�ക�റിയുെട ഒ�ിെനാ�ം തീയതിÝ

േരഖെപടു�ിയി�ി�.

സാേ�തികാനുമതി͗

സാേ�തിക അനുമതി ഉ�ായിരു�ുെവ�ിലും ഓവർസിയറുെട ഒ�ിെനാ�ം തീയതിÝ

ഇ�ായിരു� .ു

Drawing and designing͗

Drawing and designing ഉ�്Ê

ഡിമാൻഡ് േഫാം͗

ഡിമാൻഡ് േഫാം ഉ�ായിരു� ,ു DP/272724-ൽ വിവര�ൾ പൂർണമായിÊ

േരഖെ�ടു�ിയിരു� .ു

DP/265226-ൽഏതുതീയതി മുതൽഏതുതീയതി വെരഎ�് േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.Ý

മൂല�നിർണയസാ��പ�തം͗

മൂല�നിർണയ സാ�ിപ�തം ഉ�ായിരു�ുെവ�ിലും DP/265226-ൽ അളവുകൾÝ

േരഖെ�ടു�ിയി�ി�,എംബു�് ന�ർഎ� േകാളം പൂർ�ീകരി�ി�ി�.

FTO͗

FTO ഉ�ായിരു� .ുÊ

ഫയൽ ടാ�ിംഗ് േഫാം ഫയൽ ടാകിംഗ് േഫാം ഉ�ായിരു� .ു͗ Ê



L

�തീ േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗാഫി͗

�തീ േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗാഫി ഉ�ായിരു� .ുÊ

മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ി�്͗

മ�ർ േറാൾ മൂവി െമ� ് �ി�് ഉ�ായിരു�ുÊ

ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാ�ഗാഫി͗

ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാ�ഗാഫി ഇ�ായിരു�ു .Ý

M. Book͗

DP/265226-ൽ 25 മഴ�ുഴിയും 10കേ�ാ�് കുഴികള�ം േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ുÊ

എംബു�് തുകയും മാ�േറാട് തുകയുംത�ിൽ 20 രൂപയുെട വ�ത�ാസം വ� .ുÝ

DP/272724-ൽ 25 മഴ�ുഴികൾ 10കേ�ാ�് കുഴികള�ം േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ുÊ

എംബു�് തുകയും മാ�ർ തുകയുംത�ിൽ 26 രൂപയുെട വ�ത�ാസം ഉ�ായിരു� .ുÝ

വർ�്അേലാ�്െമ� ് േഫാം͗

വർ�്അേലാ�്െമ� ് േഫാം ഉ�ായിരു� .ുÊ

മ�ർ േറാൾ͗

2ഫയലുകളിൽആയി 108 മ�ർ േ�ാള�കൾ.Ê

DP/272724-ൽ

മ�ർ േറാൾ ന�ർ 12826-ൽ േവജ് െപർ േഡ േകാളം െവ�ിയിരി�ു� .ു2770 െവ�ി 2710Ý

ആ�ിയിരി�ു� .ു

മ�ർ േറാൾ ന�ർ. 19136-ൽബു�് ന�ർ 18/4അനിതയുെട േവജ് െപർ േഡ േടാ�ൽÝ

േകാളം െവ�ിതിരു�ലുകൾ ഉ�ായിരു� .ു

മ�ർ േറാൾ ന�ർ 20547-ൽ സി�ു ഒ�ി�് അതിനു മുകളിൽ absentÝ
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േരഖെപടു�ിയിരി�ു�ു

DP/265226

മ�ർ േറാൾ ന�ർ 12727-ൽ േവജ് െപർ േടാ�ൽഎഴുതിയി�ി�.Ý

മ�ർ േറാൾ ന�ർ 12728 നാലാം ദിവസം ഹാജർ ഒ�ി� േശഷം മുഴുവനായിÝ

െവ�ിയിരി�ു� .ു

ൈസ�്ഡയറി͗

െപൺഫയലുകളിലുംൈസ��കളിൽ �പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�് തീയതി വി�ിരി�ു� .ുÝ

വിജിലൻസ്ആൻഡ് േമാണി�ർ വിവര�ൾപൂർ�ീകരി�ി�ി�.Ý

േവജ് ലി�്͗

േവജ് ലി�് ഉ�ായിരു� .ുÊ

ഫീൽഡ് പരിേശാധന റിേ�ാർ�് 

DP/265226-ൽ 34 സ�കാര�വ��ികള�െട പുരയിട�ളിൽ ആണ3്4

സ�കാര�വ��ികള�െട പുരയിട�ൾആണ് പരിേശാധനയ്�് വിേധയമാ�ിയത.്M.ബു�് 

�പകാരം 25മഴ�ുഴികള�ം 10കേ�ാ�് കുഴികള�മാണ് േരഖെ�ടു�ിയിരു�ത.്

ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിലൂെട 35 മഴ�ുഴികൾ കാണാൻ കഴി� .ു അതിൽ ഒെര�ം

മാ�തമാണ് കേ�ാ�് കുഴി ഇേ�ാഴും നിലനിൽ�ു�ത.് 4 മഴ�ുഴികൾ ആണ്

ഉപേയാഗ�പദമായ രീതിയിൽ ഇേ�ാഴും നിലനിൽ�ു�ത.് മഴ കുഴികളിൽ രെ��ം

നിർ�ാണ�ിനായി ഉപേയാഗി�ിരി�ു� .ുബാ�ിയു�വ മ�് െകാ�് മൂടിയ നിലയിൽ

വാഴ, െത�് എ�ിവ രീതിയിലും നിലനിൽ�ു� .ുപല പുരയിട�ള�ം പാ�കൃഷി

ആരംഭി�ു�തായി കാണാൻ സാധി��. എ�ാ പുരയിട�ള�ം താര ഇേ�ാഴും

നിലനിൽ�ു�ു�.് ഒരു പുരയിട�ളിലും തെ� CIaBഇ�ായിരു� .ു
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അതിെന�ുറി�് കൺവീനർമാരുെട േചാദി�േ�ാൾ ആദ�കാല�ളിൽ ഒരു ബാനർ

ഉ�ായിരു�ുെവ�് അവർ മറുപടി പറ� .ു പ�ായ�ിൽ നി�ാേണാ

െതാഴിലാളികളിൽ നി�ാേണാ ബാനറിനു� തുക പിരി�ത് എ�് േചാദി�േ�ാൾ കൃത�മായ

ധാരണ അവർ�ി�ായിരു� .ുഒരു െതാഴിലാളിയുെട ൈകവശം ആെണ�് മറുപടി

മാ�തമാണ് കി�ിയത.്

DP/272724͘

22 സ�കാര�വ��ികള�െട 275 െസ�് പുരയിട�ിലാണ് ഫയൽ �പകാരമു�

�പവർ�ന�ൾ പരിേശാധന നട�ിയത.്M.ബു�് �പകാരം 25 മഴ�ുഴികള�ം 10

കേ�ാ�് കുഴികള�ം ആണ് ഉ�ായിരു�ത.് ഇ�പകാരമു� �പവർ�ികെള�ാം തെ�

ഫീൽഡിൽ കാണാൻ കഴി� .ു 25 മഴ�ുഴികൾ കാണാൻ കഴിെ��ിലും അവയിൽ

പെ��ം മാ�തമാണ് ഇ�് ഉപേയാഗ�പദമായ രീതിയിൽ നിലനിൽ�ു�ത.് മഴ�ുഴികൾ

െത�് െവ�ിരി�ു�തായും അ�് എ��ിൽ വാഴ നട�ു�തായും മൂെ��ം െവ�ം

വീണു നിലയിലുമാണ് കാണാൻ കഴിയു�ത.് പ�് കേ�ാ�് കുഴികളിൽ നാെല�ം

മാ�തേമ ഉപേയാഗ�പദമായ രീതിയിൽ ഉ��.ബാ�ിയു�വയിൽ െത�് വാഴ ക�ു. ക�

പുരയിട�ളിൽ എ�ാംതെ� താര പിടി�� എ�് കൺവീനർമാർ പറ�ു എ�ാൽ

അവയുെട അവേശഷി��കൾ മാ�തേമ ഫീൽഡിൽ കാണാൻ കഴി�ു��. മ�്

ജലസംര�ണം അേതാെടാ�ം തെ� മര�ീനി, വാഴ, േചന, േച�് എ�ിവ െവ��

െകാടു�തായുംപുരയിടം െവ�ി വൃ�ിയാ�ി എ�ും െതാഴിലാളികൾ പറ�ു

േഡാർ ടു േഡാർ

2 ഫയൽ �പകാരമു� 60 െതാഴിലാളികളിൽ 44 െതാഴിലാളികെള കാണുകയും

അവരുെട െതാഴിൽകാർഡ് പരിേശാധി�ുകയും െചയ്തു. 42 ദിവസെ� െതാഴിൽ

ലഭി�ി��െ��ിലും െതാഴിൽ ലഭി� സംബ�ി� വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.

േഫാേ�ായിൽ സീൽ െചയ്തി�ി�.ഹാജർ വിവരം േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. ഇവ

പൂർ�ീകരിേ�� രീതി കൺവീനർ അവർ�് അറിയി�ായിരു� .ു 10

അവകാശ�െള�ുറി�് പറ�ു െകാടു�തിൽ നി�ും അവകാശ�െള�ുറി�്

അവർ�് കൃത�മായ ധാരണ ഇ�ായിരു�ു എ�് മന�ിലായി ശ�ളവർധന സമയം
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ചുരു�ൽ എ�ിവയായിരു�ു �പധാന പരാതികൾ െതാഴിലാളികൾ�് കാലം ൈകയുറ

�പാഥമിക ശു�ശൂഷ കി�് എ�ിവ ലഭി�ു�ി� എ� പരാതി പറ�ു ഈ വർഷം േജാലി

ആെണ�് തിരി�� െകാടു�ു�തിനാൽ തെ� െതാഴിലാളികൾ�് കാഠിന�ം ആെണ�്

െതാഴിലാളികൾ പരാതി പറ�ു മുൻപ് േജാലി െചയ്തവരിൽ പലരും ഇേ�ാഴും

ഇേ�ാഴെ� േജാലി�് വരു�ി� എ�ും പറയുകയു�ായി െതാഴിലാളികൾ നിർ�ാണം

െചയ്തിരു�ു എ�ാൽ േറാഡുകൾ ലഭി�ിരു�ി� എ�് പറയുകയു�ായി കഴി�

വർഷ�ളിൽ 100 ദിവസം േജാലി െച���വർ�്ആയിരം രൂപ േബാണസായി ലഭി� എ�ാ

െതാഴിലാളികൾ�ും ലഭി�ി� എ�ും പരാതി പറ� .ു കാർഡ് ന�ർ 17 സൗദ എ�

െതാഴിലാളി�് ൈസ�ിൽ െവ�് കാലിൽ േത� വീണ് അപകടം ഉ�ായി എ�ും

പ�ായ�് വിവരം അറിയി�ുകയും തുടർ�് താലൂ�് ആശുപ�തിയിൽ എ�ി�ുകയും

അവിെട നി�് തിരുവന�പുരം െമഡി�ൽ േകാേളജിേല�് െകാ�ുേപാവുകയുംെചയ്തു.

അതുമായി ബ�െ�� െതാഴിലാളികൾ�് ധനസഹായം ഒ�ും ലഭി�ിരു�ി� എ�് പരാതി

പറയുകയും െതാഴിലാളികളാണ് പണം നൽകിയെത�ുംഅറിയി��.
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�ഗാമസഭ റിേ�ാർ�്

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭാേയാഗം

േ�ാ�് :ചിറയിൻകീഴ്

പ�ായ�് :ചിറയിൻകീഴ്

വാർഡ് :18

അജ�

1ഈശ�ര �പാർ�ന തീയതി :25/11/19

2അധ��െയെതരെ�ടു�് സമയം :10.AM

3സ�ാഗതം

4 റിേ�ാർ�്അവതരണം

5ചർ�

6തീരുമാനം

7കൃത�ത

8 േദശീയ ഗാനം

പതിെന�ാം വാർഡ്ആന�ലവ�ം േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ 25 /11/ 2019 ന് 10

മണി�് ആരംഭി��. കഴി�വർഷം 100 പണിപൂർ�ിയാ�ിയ െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും

ഇേ�ാൾ കൺവീനർ അ�ാ� സുനിത എ� െതാഴിലാളിെയ അധ�� �ാനേ��്

െതരെ�ടു�ു. തുടർ�് എ�ാവരും േചർ�് ഈശ�ര�പാർ�ന ആലപി�ുകയും

െചയ്തു.സ�ാഗതംആശംസി�ാൻആയി വാർഡ് െമ�ർകനകദാസിെന �ണി�ുകയും,

അധ�� എ ഇ ഓവർസിയർ േസാഷ�ൽ ഓഡി�് ടീം അംഗ�ൾ െതാഴിലാളികൾ
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എ�ിവർ�് സ�ാഗതം ആശംസി�ുകയും േസാഷ�ൽ ഓഡി�് കുറി�് ര�ു വാ�്

സംസാരി�ുകയും െചയ്തു. �പതി� പറയു�തിനായി വി ആർ പി സുവർ� െയ

അധ�� �ണി�ുകയും സുവർ� �പതി� െചാ��കയും മ���വർ അത് ഏ��

െചാ��കയും െചയ്തു. െതാഴിലാളികള�െട 10 അവകാശ�ൾ വി ആർ പി ര�

വായി�ുകയും വി ആർ പി സജി ഹ അവ വിശദീകരി�ുകയും െചയ്തു. റിേ�ാർ�്

അവതരണ�ിനായി അധ�� വി ആർ പി സജിഹെയ �ണി�ുകയും, ഫയൽ

പരിേശാധനയിലൂെടയും ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിലൂെടയും അടി�ാന�ിലു� റിേ�ാർ�്

അവതരി�ി�ുകയും െചയ്തു.തുടർ�് ചർ�യ്�ായി െതാഴിലാളികെള�ണി��.

ചർ�

െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും ഒരാളായ ഗീത ശ�ളവർ�നവ് െന കുറി�്

സംസാരി�ുകയും, ഒരു രൂപേയാ ര�ു രൂപേയാ കൂ���തിനു പകരം ശ�ളം 500 രൂപ

ആ�ണെമ�ും അഭി�പായെ���. െതാഴിലാളികെള�ാം അവ ഏ�� അവ ഏ��പറ� .ു

അ�ിളി എ� െതാഴിലാളി േബാണസായി ലഭി�ു� തുക 1000 രൂപ എ�തിൽനി�്

ഊ�ിഅ�ിളി എ� െതാഴിലാളി േബാണസായി ലഭി�ു� തുക 1000 രൂപ എ�തിൽനി�്

കൂ�ി നൽകണെമ�ുംഅഭി�പായെ���. അശ�തി എ� െതാഴിലാളിയുെട െതാഴിൽ കാർഡ്

�പേത�കം മാ�ി നൽകാനായി െവ�ിമാ�ി, അതിനുേശഷം ഇതുവെരയും െതാഴിൽകാർഡ്

ലഭി�ി� എ�് പരാതി പറ� .ു ആ െതാഴിൽകാർഡ് നൽകു�തിനായി കുറ�്

നിയമതട��ൾ ഉ�് എ�ും അടു� വർഷേമ നൽകാനാകൂ മെവ�ും ഉേദ�ാഗ�ർ

മറുപടി പറ� .ു അംബിക എ� െതാഴിലാളി െതാഴിൽ �ല�് ൈകയുറ കാലുറ ടാർ�

കുടിെവ�ം എ�ിവ അത�ാവശ�മാെണ�ും �പാഥമിക ശു�ശൂഷ കി�് എ�തയും േവഗം

ലഭി�ണെമ�ും ആവശ�െ���. പണി തുട�ി ആദ� സമയ�ളിൽ ഇവെയ�ാം

ഉ�ായിരു�ു എ�ും െതാഴിലാളികളിൽ നി�ുംആണ് ഇവ നഷ്ടമായെത�് ഉേദ�ാഗ�ർ

പറ� .ു ആദ� സമയ�ളിൽ പണി െചയ്ത െതാഴിലാളികൾ ഉേദ�ാഗ�രുെട അഭി�പായം

സ�തി��. െതാഴിലാളികളിൽ നി�ുംഒരാളായഷീന 60വയ�് കഴി�െതാഴിലാളികൾ�്

െപൻഷൻ അനുവദി�ണം എ�് അഭി�പായെ���. മ�ർ േറാള�കളിൽ െവ�ി

തിരു�ലുകൾ�് കൂടുതലും കാരണം െതാഴിലാളികൾ ഉ�യ്�ുേശഷം വരാ�ത്

ആെണ�ും കൺവീനർമാർ പറ� .ു റിേ�ാർ�് �പകാരം സിഐയ്�് പകരം വയ്�ു�

ബാനർ െതാഴിൽ നട�ു� �ലം തിരി�റിയാൻ വയ്�ു�താണ് ഉേദ�ാഗ�ർ

അഭി�പായെ���.എ�ാൽഅവയ്�് ആവശ�മായ പണം െതാഴിലാളികളിൽ നി�ുംആണ്
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പിരി�ത് എ�ും ആ പണം അവർ�് തിരിെക ലഭി�ി� എ�ും െതാഴിലാളികൾ പറ� .ു

കഴി�വർഷം പണി െച���തിനിടയിൽ സൗദ എ� െതാഴിലാളിയുെട കാലിൽ േത�

വീഴുകയും െപാ�ൽ ഉ�ാ�ുകയും െചയ്തു,അതിന് ചികി�ാ സഹായമായി ഒരു രൂപയും

ലഭി�ി� എ�് െതാഴിലാളികൾ പരാതി പറ� .ു ഇതിനു മറുപടിയായി െതാഴിൽരഹിത

െകാ�ിരു�േ�ാൾ അ� വി�ശമി�ു� സമയ�ാണ് േത� വീണത് എ�ും അതിനാൽ

കൃത�മായ റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കഴിയി� എ�ും ഉേദ�ാഗ�ർ അഭി�പായെ���.

അപകടവുമായി ബ�െ��് വിവര�ൾ ൈസഡ് ഡയറിയിൽ േരഖെ�ടു�ിയി�,

ആശുപ�തിയിൽ െകാ�ു േപായ വിവര�ൾ കൃത�മായി പ�ായ�ിൽഅറിയി�ി� എ�്

ഉേദ�ാഗ�ർ പറ� .ുഅപകടം നട�ആശുപ�തിയിൽഅഡ്മി�് ആയാൽ മാ�തേമ മ�ർ

േറാൾ �പകാരമു� പകുതി േവതനം ലഭി�ുകയു�� എ�് ഉേദ�ാഗ�ർ പറ� .ു

റിേ�ാർ�ിൽ പറ�ിരി�ു�ത് േപാെല േസാ�്പി�് നിർമാണ�ിനായി മഴ�ുഴികൾ

മൂടിയത�, ഭാഗികമായി നശി� മഴ�ുഴികൾ വീ�ും കുഴി എടു�ുകയും അവിെട േസാ�്

പി�് നിർ�ി�ുകയും െചയ്തതാണ് എ�് െതാഴിലാളികൾ പറ� .ു േസാ�് പി�്

നിർ�ാണ�ിനായി ഒരു ദിവസെ� മ�ർ േറാൾ മാ�തേമ ലഭി���� എ�് അശ�തി എ�

െതാഴിലാളി പറ� .ു തുടർ�് സഭകൾഅവസാനെ�യുംഅധ��യുെട സ�ത�പകാരം

റിേ�ാർ�് അംഗീകരി� ൈക�ടി�� പാസാ�ി .ഓവർസിയർ കൃത�ത പറയുകയും,

എ�ാവരും േചർ�് േദശീയ ഗാനംആലപി� �ഗാമസഭ പിരി��വി��.

ത�ാറാ�ിയത്

സജിഹാ.എസ്

സുവർ�.എസ്


