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ചിറയിൻകീഴ േ്�ാ� ്

കടയ�്ാവൂർ �ഗാമപ�ായ� ്

േസാഷ�ൽഓഡി� �്ഗാമസഭ

വാർഡ ന്�ർ 9ഊ��പറ�്

അവിദഗ ്�കായിക േജാലികൾ െച���തിന ്സ��തയു� �പായപൂർ�ിയായഅംഗ�ൾ ഉൾെ�ടു�
�ഗാമീണ കുടുംബ�ിന ് ഒരു സാ��ിക വർഷ�ിൽ 100 ദിവസെ� െതാഴിൽ ഉറ�ാ�ു�തിനു�

നിയമമാണ േ്ദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� ന്ിയമം-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��യിെല എ�ാ സം�ാന�ളിലും ബാധകമാ�ുകയും െചയത്ു. തുട��ിൽ ഇ��യിെല 200
ജി�കളിൽ മാ�തമായിരു�ു �പാബല��ിൽ വ�െത�ിലും 2008 ഏ�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� പ്ൂർ�ി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) �പകാരമാണ േ്സാഷ�ൽ ഓഡി� ന്ിലവിൽ വ�ത.് ഫയൽ പരിേശാധന, ഫീൽഡ്
പരിേശാധന, െതാഴിലാളികള�മായി ഉ� ആശയവിനിമയ�ിന േ്ശഷമാണ േ്സാഷ�ൽ ഓഡി� �്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�െപടുവാനും 15 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�ി��െ��ിൽഅവെര േനാ�ാനായിആയതുട�ിയ �പവൃ�ി�ലസൗകര��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�്സമയബ�ിതമായി പരിഹാരം ലഭി�ുവാനും മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ

െതാഴിലുറ� പ്�തിയിൽ െചലവ വ്രു� തുകയുെട ത�മയ സാമൂഹിക പരിേശാധന നട�ുവാനു�
അവകാശം

ഫയൽപരിേശാധന റിേ�ാർ�്

ഫയൽന�ർ �പവർ�ിയുെട
േകാഡ്

തീയതി തുക

ആരംഭി�ത് പൂർ�ിയാ
�ിയത്

അനുവദി�
ത്

െചലവായത്

75/2018-19 LD/250502 15/11/2018 3/2/2019 495000 495420

39/2018-19 DP/270200 11/10/2018 1/1/2019 493000 460368

25/2018-19 WH/302116 25/11/2018 01/01/2019 304972 141588

വാര�ം പുറം �പേദശെ� ഖണഗ്ിക 5 �പകാരമു� കുടുംബ�ള�െട ഭൂമിയിൽ ത�ിതിരി�ൽ, മൺക�ാല
നിർ�ാണം, പ�ാരവിളാകം �പേദശെ� പാ�കൃഷി, കു�യ�്വിളാകം �പേദശെ� േതാട്

പുനരു�ാരണവുംബ� ന്ിർമാണവുംഎ�ിവയുമായി ബ�െ�� 3ഫയലുകളാണ പ്രിേശാധി�ത.്

കടയ�്ാവൂർ പ�ായ� 3്321 െതാഴിൽ കാർഡ്കുടുംബ�ളാണ ഉ്�ത എ്�ിലും 1825 ആകട്ീവ്
കുടുംബ�ളാണ ഉ്�ത.് ഇതിൽ ഒ�താം വാർഡ 1്70 കുടുംബ�ളാണ ഉ്�െത�ിലും 81 ആകട്ീവ്
കുടുംബ�ളാണ ഉ്�ത.്ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗം േപർ�ും100 ദിവസെ�പണി ലഭി�ുകയും െചയത്ു.

Ḋകവർേപജ്

മൂ� ഫ്യലുകളിലും കവർേപജ ഇ്�ായിരു�ു

Ḋെച� ല്ി�്

മൂ�ു ഫയലുകളിലും െചക ്ലിസറ് ഇ്�ായിരു�ു.

Ḋആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി

മൂ� ഫ്യലുകളിലുംആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി ഇ�ായിരു�ു

Ḋ േ�ഡായിങ ആ്ൻഡ ഡ്ിൈസനിംഗ്



മൂ� ഫ്യലുകളിലും േ�ഡായിങ ആ്ൻഡ ഡ്ിൈസനിങ ഇ്�ായിരു�ു.

Ḋഭരണാനുമതി

മൂ� ഫ്യലുകള�ം ഭരണാനുമതി ഉ�ായിരു�ു

Ḋ സാേ�തികഅനുമതി മൂ�ു ഫയലുകളിലുംസാേ�തികഅനുമതി ഉ�ായിരു�ു

Ḋഡീെ�യിൽസ എ്�ിേമ�്

3ഫയലുകളിലുംഡീൈ�ൽഡ എ്�ിേമ� ഉ്�ായിരു�ു.

Ḋഡിമാൻഡ േ്ഫാം

75 /2018- 19, 25/2018-19എ�ീ ഫയലുകളിൽ ഡിമാൻഡ േ്ഫാം ഉ�ായിരു�ു. പേ� െതാഴിലാളികൾ�്

ആർ�ുംൈക�� െ്കാടു�ി�ി�ആയിരു�ു.

39/ 2018 -19ഫയലിൽ ഡിമാൻഡ േ്ഫാമി�ായിരു�ു.

Ḋവർ�അ്േലാേ�ഷൻ േഫാം

മൂ�ു ഫയലുകളിലും വർ� അ്േലാേ�ഷൻ േഫാമി�ായിരു�ു.

Ḋ  E മ�ർ േറാൾ

മൂ�ു ഫയലുകളിൽആയി 107 മ�ർ േറാൾആണ ഉ്�ായിരു�ത.്

ʹഫയൽന�ർ 39 /2018- 19 പ�ാരവിളാകം �പേദശെ�പാ�കൃഷി

െതാഴിൽ ദിന�ൾ 1668

77െതാഴിലാളികൾ

muster roll no :9810, 8430എ�ി muster േറാള�കളിലായി െതാഴിൽ കാർഡ ന്�ർ kl-14-002-003-009/85-Ề
േമരി� �ുി, 118-േജാസ,് 106-ഷീല ൈസമൺ എ�ിവർ daily അെ�ൻഡൻസിൽ 5ദിവസെ� attendence
േരഖെ�ടു�ിയി��� പ്െ�ഇവരുെട totalഅെ�ൻഡസിൽ 4എ�ാണ േ്രഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത.്

job കാർഡ n്o :155-ഫിേലാമിന എ� െതാഴിലാളി muster roll no:11332, 9806, 8104 ഒ�്തിരു�ിỀ
absent േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു. അതുേപാെലതെ� muster roll no :8432ൽ അബ ്െസ� ത്ിരു�ി ഒ�്
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.

muster roll no:11333, 9810, 8102,ൽ jobകാർഡ n്o:27 -ഷീബ, 79-പേ�താസ�, 105-�പിൻസി എ�ിവർ ഒ�്Ề



തിരു�ി absent േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.

muster roll no:8434, 8102, 8017എ�ിവയിൽ job കാർഡ n്o:34-�പസ�, 104-േസാണിയ, 103-ആനി, 66-Ề
മിനി, 73-കുമാർ െകഎ�ിവർ "absent"തിരു�ി ഒ� േ്രഖെപടു�ിയിരു�ു.

ʹഫയൽ ന�ർ :75/2018-19 വാര�ം പുറം �പേദശെ� ഖണഗ്ിക 5 �പകാരമു� കുടുംബ�ള�െട ഭൂമിയിൽ
ത� ത്ിരി�ൽ, മൺക�ാല നിർ�ാണം

െതാഴിൽ ദിന�ൾ :1795

72 െതാഴിലാളികൾ

മസ ്േറാൾ ന�ർ 22805 സുധ. െക (kL-14-002-003-009/118) മസ ്േറാൾെല 4അവധി ദിവസ�ളിലുംỀ
ഒ�ി�ി� ഉ്�ായിരു�ു.

മസ ്േറാൾ ന�ർ 22186 െല അമേലാ�വം (9/104),ഏലിയാ� (9/110) െതാഴിലാളികൾ 4 ദിവസേമỀ
പണി െചയത്ി� ഉ്��. എ�ാൽ 5 ദിവസെ� അെ�ൻഡൻസ ഇ്�ാണ മ്സ ്േറാൾെല േടാ�ൽ േപയ ്െമ�്
കൂ�ിയിരി�ു�ത്

മസ ്േറാൾ ന�ർ 21461 േടാ�ൽ േപയ ്െമ� എ്ഴുതി�ി�ായിരു�ുỀ

മസ ്േറാൾ ന�ർ 16518 േടാ�ൽ േപയ ്െമ� െ്ത�ായി�ാണ ക്ൂ�ിയിരി�ു�ത്Ề

മസ ്േറാൾ number17288 േടാ�ൽ േപയ ്െമ� ഒ്രു ദിവസം കൂടിയാണ എ്ഴുതിരി�ു�ത്Ề

ʹഫയൽ No :25/2018-19,കു�യ�്വിളാകം േതാട പ്ുനരു�ാരണവുംബ� ന്ിർ�ാണവും

50െതാഴിലാളികൾ

െതാഴിൽ ദിന�ൾ

Ḋ േവജ ല്ി�്

ര� ഫ്യലുകളിൽ േവജ ല്ി� ഉ്�ായിരു�ു

75/2018-19ഫയലിൽ േവജ ല്ി� ഇ്�ായിരി�ു

Ḋ FTO

മൂ�ുഫയലുകളിലും FTOഇ�ല്ായിരു�ു

Ḋ �തീ േ�ജ േ്ഫാേ�ാ�ഗഫി

മൂ�ുഫയലുകളിലും 3 േ�ജ േ്ഫാേ�ാ�ഗഫി ഇ�ല്ായിരു�ു

Ḋവർ� ്കം�ീഷൻസർ�ിഫി��്

മൂ� വ്ർ� ്കം�ീഷൻസർ�ിഫി�� ഇ്�ായിരു�ു

Ḋമൂല�നിർ�യസാ��പ�തം

മൂ� ഫ്യലുകളിലും മൂല�നിർ�യ സാ��പ�തം ഉ�ായിരു�ു.



Ḋഫയൽ -ടാ�ിoഗ േ്ഫാറം

25/2018-19 ഫയലിൽ ഫയൽ -ടാ�ിങ ്േഫാറം ഉ�ായിരു�ു. ബാ�ി ര�ുഫയലുകളിലും ഫയൽ ടാകിംഗ്
േഫാറം ഇ�ായിരു�ു.

Ḋmuster േറാൾ മൂവെ്മ� s്lip

മൂ� ഫ്യലുകളിലുംmuster േറാൾ മൂവെ്മ� �്ിപ ഇ്�ായിരു�ു

Ḋെമഷർെമൻറ ബ്ു� ്

മൂ� ഫ്യലുകളിലുംM.ബു� ്േടാ�ൽതുകയുംmuster േറാൾ േടാ�ൽതുകയും തുല�മായിരു�ു.

Ḋൈസ� ഡ്യറി

മൂ� ഫ്യലുകളിലുംൈസ� ഡ്യറി ഉ�ായിരു�ു

ഫീൽഡ പ്രിേശാധന

ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട േപര്

1.േഗാപാലൻ മകൻസുേരഷ ബ്ാബു (20)

2.േഗാപാലൻ മകൻസുമംഗല ത��ി (6)

3.േഗാപാലൻ മകൻസുഭാഷ ച്��ൻ (21)

4.റി�ാർഡ മ്കൻ േജാൺസൺ (28)

5.ആേരാ�ി മകൻ റീ� (14)

6.അഗ�ിൻ േലാ�സ �്ി�സ ഭ്ാര� പീ�ർ മകൾജൂലിേമരി(11)

7.ശിവാന�ൻ മകൻസുധ (17 1/2)

8.നീലകണഠ്ൻ മകൻസത�വൃതൻ

9.സഹേദവൻ മകൻസുേരഷബ്ാബു (50)

10.സുധ മകൻഷിബു

11.ശിവാന�ൻ മകൻ ര�ി� (്8)

12.ശിവാന�ൻ മകൾജയകുമാരി

13.മാർ�ാ�ൻമകൻനേര��ൻ (50)

14.kunjukrishnanപാലൻ മകൻസുേരഷ ബ്ാബു (20)

2018 19 കാലയളവിെല വാർഡ 9് (കടയ�്ാവൂർ) പ�ാരവിളാകം, വാര�ംപുറം, കു�യ�്വിളാകം എ�ീ
�പേദശ�ളിലാണ്ഫീൽഡ്പരിേശാധന നട�ിയത.്പ�ാരവിളകം �പേദശെ� പാ�കൃഷിയുമായി

ബ�െ��് 6 പുരയിട�ളിെല കര��ീ�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ത.് അതിൽ നാല പ്ുരയിട�ൾ ന�

രീതിയിൽ കാടുകയറിയ അവ�യിലായിരു�ു. പുരയിട�ൾ �പേവശി�ാൻ േപാലും പ�ാ�



അവ�യിലായിരു�ു. ഒരു പുരയിട�ിൽ �പവർ�ി നട� �ല� ഇ്േ�ാൾ വീട ന്ിർമാണമാണ.്
ബാ�ിയു� �ല�്െചറിയ രീതിയിൽ വാഴകൃഷി കാണാൻ കഴി� .ു അവേശഷി�ു� ഒരു

പുരയിട�ിൽ പരിേശാധന നട�ാൻ ഭൂവുടമ അനുവദി�ി�. പുരയിട�ിൽ െച�ി�റി�ാൻ മാ�തേമ
ഉടമഅനുവദി���� എ�അ്റിയാൻകഴി� .ുCIBകാണാൻസാധി�ി�.

കു�യ�്വിളാകം �പേദശ�് േതാട്പുനരു�ാരണവും ബ�് നിർ�ാണവുമായി ബ�െ��്

�പവൃ�ിയായിരു�ു അവിെട നട�ത.് െചളി േകാരി �യർ മാ� വ്ിരി� മ്ുളയാണി െകാ� അ്ടി�� ഉറ�ി��

ഇരുവശ�ും പു�� വ��പിടി�ി�� എ�ീ �പവർ�ികളാണ െ്ചയത്െത�ും മാ�ിൽ നി� അ്റിയാൻ

കഴി� .ുഫീൽഡ് പരിേശാധനയിൽ ഇെതാ�ും കാണാൻ കഴി�ിരു�ി�. തിക��ം വൃ�ിഹീനമായ
രീതിയിൽ ആണ് േതാട.് �ാ�ിക് കു�ികൾ വീടുകളിെല േവ�് ഇെതാെ� േതാടിൽ

ഉേപ�ി�ിരി�ു�തായി ക�ു. േതാട ക്ാടുകയറിയ നിലയിലും േവ� െ്കാ� ന്ിറ� അവ�യിൽ

ആയിരു�ു. ബ�ുകൾ നശി� നിലയിലായിരു�ു. േതാട പ്ുനരു�ാരണ വുമായി ബ�െ�� CIB കാണാൻ
സാധി��.

വാര�ംപുറം �പേദശെ� ഭൂമിയിൽ ത��തിരി�ൽ മൺക�ാല നിർമാണവുമായി ബ�െ��

22പുരയിട�ളിെല കര��ീ�ാണ ഫ്യലിൽ ഉ�ായിരു�ത.് 9പുരയിട�ളാണ പ്രിേശാധി�ാൻ കഴി�ത.്
ബാ�ിയു� 13 പുരയിട�ള�ം മെ�ാരു വാർഡിേലത ആ്യിരു�ു . മി�പുരയിട�ള�ം ന�രീതിയിൽ
കാടുകയറിയ നിലയിലും �പേവശി�ാൻ േപാലും പ�ാ� അവ�യിലായിരു�ു. ര�ു പുരയിട�ൾ കൃഷി
േയാഗ�മാ�ിയ നിലയിൽകാണാൻകഴി� .ു

െതാഴിലാളികള�മായു�ആശയവിനിമയ�ിൽനി�ും

െതാഴിലാളികള�െട പ� അ്വകാശ�െള��ി ഏകേദശം ധാരണ എ�ാ െതാഴിലാളികൾ�ും ഉെ��്

മന�ിലാ�ാൻ കഴി� .ു െതാഴിൽസമയം കുറയ�്ൽ ശ�ളവർധന എ�ിവയാണ അ്വരുെട �പധാന

ആവശ��ൾആയി ഉ�യി�ത.്ഈവർഷം താമസി�ാണ പ്ണി തുട�ിയത 3്3 പണിെയ കി�ിയു�� എ�ും
െതാഴിലാളികൾ പറ� .ു െതാഴിൽ കാർഡ ന്�ർ 21- ബിജി, 36- �പസ�, 24- സരസ�തി, 48- ലീലാ
എ�ിവർ�്െതാഴിൽ ൈസ�ിൽ െവ�്അപകടമു�ായി ഉ�ാവുകയും ആശുപ�തിയിൽ ചികി�

േതടിയിരു�ു എ�ാൽ സ��ം െചലവിലായിരു�ു ചികി� േനടിയത എ്� അ്റിയാൻ കഴി� .ുെതാഴിൽ
കാർഡ ന്�ർ 114 -െഷർലി, 142- �ശീലത കഴി�വർഷെ� പണിയുെട കൂലി ഇതുവെര കി�ിയി�ി� എ�്

പറ� .ു െത�ിൻൈതനടലിെ� ഭാഗമായി െവ�ം േകാരൽഎ�ീ ചുമതലകൾഏൽ�ി�ിരു�ത െ്താഴിൽ
കാർഡ്ന�ർ 24-സരസ�തി, 8- അനിത എ�ിവെര ആയിരു�ു. െത�ിൻ ൈത നടാൻ

കുഴിെയടു�വർ�ും െവ�ം േകാരിയവർ�ും �പേത�കം muster roll നൽകാെമ� അ്തിൽ attendance
േരഖെ�ടു�ിയാൽ മതി എ�ും ഉേദ�ാഗ�ർ പറ�ി���ായിരു�ു. എ�ാൽ ഇതുവെര muster roll
കി�ിയി�ി�. മൂ�ുമാസംവെര 24-സരസ�തി, 8-അനിത എ�ിവർ െവ�ം േകാരിയി� ഉ്�ായിരു�ു.േതാടിെ�
പണി െച��േ�ാൾ ൈകയുറ കാലുറ എ�ിവ നിർബ�മായും േവണെമ�ും െതാഴിലാളികൾ പറ� .ുര�്
െതാഴിലാളികൾ� െ്താഴിൽ സംബ�മായി അലർജി വ�ത്േനരി� ക്� േ്ബാധ�മായി. ഫ� എ്യഡ്്

േബാകസ് ഉ്�ായിരു�ു. മാ�ിെ� െചലവിലാണ ഫ്� എ്യഡ് േ്ബാകസ് വ്ാ�ി�ി� ഉ്�ായിരു�ത.് െതാഴിൽ
ൈസ�ിൽ ഒ�ും ടാർേപാളിൻ ഇ�ായിരു�ു.

െതാഴിൽകാർഡ പ്രിേശാധന

Ḋ  പരിേശാധി� െതാഴിൽ കാർഡിെലാ�ും ഗൃഹനാഥയുെട ഒ�ിേട�ടു�ു ഒ�ി�ി�ി�.

Ḋ  െതാഴിൽ കാർഡിൽ െതാഴിൽ ലഭി�തിെ� വിവരം ഒ�ും തെ�എഴുതിയി�ി�

Ḋ  ഹാജർ േകാള�ിൽἪ മാർ�ി�ാണ a്ttendance േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്



�ഗാമസഭ റിേ�ാർ� ്

േസാഷ�ൽഓഡി� �്ഗാമസഭ

വാർഡ ന്�ർ : 9,ഊ��പറ�്

ചിറയിൻകീഴ േ്�ാ� ്

കടയ�്ാവൂർ പ�ായ� ്

അജ�

1.ഈശ�ര �പാർ�ന (തീയതി : 21/11/2019)

2.അധ��െയതിരെ�ടു�് (സമയം:2:00pm)

3.സ�ാഗതം

4.റിേ�ാർ� അ്വതരണം

5.ചർ�

6.തീരുമാനം

7.കൃത�ത

21 11 2019 ചിറയിൻകീഴ �്ഗാമപ�ായ� മ്ിരാൻ കടവ അ്ംഗൻവാടിയിൽ വാർഡ 9് ഊ��പറ� േ്സാഷ�ൽ
ഓഡി� �്ഗാമസഭ നട�ുകയും വാർഡ െ്മ�ർ രതി �പസ�ഓവർസിയർ രാജീവ എ്�ിവർ പെ�ടു� .ു

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തി �പകാരം 2018- 19 വർഷ�ിെല അവേലാകനേയാഗം
�ഗാമസഭയിെല �പധാന നിർേദശ�ള�ം തുടർനടപടികള�ം ഉൾെ�ാ���നടപടികുറി�്

െതാഴിലുറ� പ്�തിയിെല 29 െതാഴിലാളിൾ �ഗാമസഭയിൽ എ�ിയതിൽ നി�ും 100 ദിവസം െതാഴിൽ
െചയത് ഒ്രു വ��ിെയ അധ��യായി തിരെ�ടു� .ു �ശീമതി േസാഫിയെയ ആണ അ്��� ആയി

തിരെ�ടു�ത.് ഈശ�ര �പാർ�നേയാടുകൂടി േയാഗം ആരംഭി��. വാർഡ െ്മ�ർ രതി �പസ�ൻ

സ�ാഗതം പറ� .ു തുടർ� വ്ി ആർപി അരണ� �പതി� െചാ�ിെ�ാടു�യും െതാഴിലാളികൾ അത ഏ്��

െചാ��കയും െചയത്ു. െതാഴിലാളികൾ�ു� 10 അവകാശ�ൾ വി ആർ പി വിനീഷ വ്ിശദമായി പറ�ു

െകാടു� .ുതുടർ� വ്ിആർപി ന�ിനി റിേ�ാർ� അ്വതരി�ി��

ചർ�

റിേ�ാർ� അ്വതരണ�ിനു േശഷം െതാഴിലാളികൾ അവരുെട പരാതികൾ പറ� .ു െതാഴിലാളികൾ 100
ദിവസെ� പണി കഴി�വർ� എ്�ുെകാ�ാണ േ്ബാണസ ത്ുകയായ 1000രൂപ കി�ാ�ത എ്�്
േചാദി�ുകയു�ായി.

മറുപടിയായി ഓവർസിയർ പറ�ത 1്00 ദിവസം പണി െചയത്ു കഴി�വരുെട ലി�ിൽഅയ�ി��െ��ും

ഫ� ് ഇ�ാ�തുെകാ�ാണ ത്ാമസി�ു�ത എ്� പ്റ� .ു റിേ�ാർ� അ്വതരണെ� സംബ�ി� ഒ്രു

െതാഴിലാളി പറയുകയു�ായി ഒരു വർഷം മു� െ്ചയത് �പവർ�ി ഇേ�ാൾ വ�ു േനാ�ിയാൽ കാണി�

എ�ും കാടുപിടി� നിലയിെല കാണാൻകഴിയു�� എ�ും പറ� .ു



. കഴി� വർഷം െചയത് പണിയുെട േവതനം ലഭി�ു� കാര�ം അ�ൗ���െ� അേന�ഷി� ത്ീരുമാനം

ഉ�ാ�ാം എ�്ഓവർസിയർ രാജീവ പ്റ�ു . വ��മായി െതാഴില ദ്ിവസ�െള പ�ി ഓേരാ

െതാഴിലാളികൾ�ും അറിവ ് േവണെമ� ഓ്വർസിയർ രാജീവ അ്ഭി�പായെ���. സമയം കുറയ�്ാനാണ്
മെ�ാരു ആവശ�മായി െതാഴിലാളികൾ പറ�ത.്െത�ിൻ ൈത നടലി�യും െവ�ം േകാരിയതി�യും
ഭാഗമായി മൂ�ു മാസം േജാലി െചയത്ി��ം ആർ�ുംനാളിതുവെര കൂലി കി�ിയി�ി�.muster roll ഇ�ാെതയാണ്
പണി നട�െത� െ്താഴിലാളികൾ പറ� .ുmuster roll തരാം പി�ീട ത്രാം എ�ും അതിൽ attendence
ഇ�ാൽ മതിെയ�ും ഉേദ�ാഗ�ൻപറ�തനുസരി�ാണ െ്താഴിലാളികൾ േജാലി െചയത്ത.് െത�ിൻൈത
ന� ക്ഴി�ാലുടൻ സ�ർശി�ാൻ വരുെമ�ും അളെവടു�ാനും േഫാേ�ാ എടു�ാനും ഉേദ�ാഗ�ർ

വരുെമ�്പറ�ിരു�ു. അ� െ്ചയത് പണിയുെട muster േറാള�ം കി�ിയി�ി� കൂലിയും കി�ിയി�ി�. AE
muster roll േറാൾ തരാം എ� പ്റ�ത അ്നുസരി�ാണ േ്ജാലി െചയത്െത� െ്മ�റും െതാഴിലാളികള�ം

പറ� .ു േറാഡ പ്ണി ആയാലും എ� േ്ജാലി ആയാലും മ�ർ േറാൾ ഇ�ാെത േജാലി െച�രുെത�്

ഓവർസിയർ രാജീവ പ്റ� .ു ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ ആരുപറ�ാലും muster roll ഇ�ാെത പണി

െച�രുെത�ും ബി ആർ പി �ശീജ പറ�ുെകാടു� .ു െതാഴിലാളികൾ� ഒ്രു ആ�ൻ �ാൻ േകാ�ി

ത�ാറാ�ിയി��� അ്തിൽ ഉ� വർ�ിെ� എ�ിേമ� എ്ടു�ുകയും ഓവർസിയർ െതാഴിലാളികള�െട
ൈസ�ിൽ വ� പറയുകയും ൈസ� ഡ്യറിയിൽ െതാഴിലാളികള�െട ഒ�ി�� വാ�ുകയും െച��ം എ�ി�ാണ്

muster roll ത�ാറാ�ു�ത അ്�െന ത�ാറാ�ി കി��� മ�ർ േറാൾ െവ� േ്വണം പണി െച�ാൻ എ�

ബിആർപി �ശീമതി �ശീജാ െതാഴിലാളികേളാട പ്റ� .ു മ�ർ േറാൾ ഇൽ ഉ� �പവർ�ികൾ� മ്ാ�തേമ

െതാഴിലാളികൾ� േ്വതനം കി��കയു�� എ�ും പറ� .ു AE ആണ ഈ്�ാര�ം െമ�ർ ഓട പ്റ�ത്

െതാഴിലുറ� പ്�തിയുമായി ബ�െ�� െ്ത�ിൻ ൈത നടാനും പരിപാലി�ുകയും െച��കയാെണ�ിൽ

ഇേ�ാൾ മ�ർ roll െകാടു�ാൻ പ�ിയി�എ�ുെ��ിൽ ഉടൻതെ� മ�ർ roll നൽകാെമ� പ്റ�ിരു�ു.
അേതാെടാ�ം മ�ർ േറാൾ ഇടു� ഒ�ിനു അനുസരി� ൈ്പസ നലക്ാം എ�ും പറ�ിരു�ു. മാ�ിെ�
ൈകയിൽ മ�ർ േറാൾ കി�ാെത പണി െച�രുെത� ബ്ി ആർ പി �ശീജ പറ� .ു അേതാെടാ�ം തെ�
ഏ�വും കൂടുതൽ ൈപസ മുട�ു� ഒരു പ�തിയാണ െ്താഴിലുറ� പ്�തി അത വ്ിപുലമായി തെ�

െച�ണെമ� ബ്ിആർപി �ശീജ കൂ�ിേ�ർ� .ു ബിആർപി �ശീജ െത�ിൻ ൈത നടലിെന പ�ിയു�

വിശദമായ വിവരം പ�ായ� അ്േന�ഷി�ാെമ� െ്താഴിലാളികേളാട പ്റ� .ു തുടർ�് റിേ�ാർ�്
ൈകയടി�� പാസാ�ി.തുടർ� േ്ദശീയ ഗാനേ�ാടുകൂടി േയാഗംഅവസാനി��.


