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ചിറയിൻകീഴ് േ�ാ� ്

കിഴുവിലം �ഗാമപ�ായ�് 

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ

വാർഡ് ന�ർ 01(പുരവൂർ)

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� നിയമമാണ് േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്

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

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

പാർലെമ� ് പാസാ�ിയ ഈ നിയമം െസപ്�ംബർ 7 ന ് നിലവിൽ വരികയും ജ�ു -

കാശ്മീർ ഒഴിെകയു� ഇ��യിെലഎ�ാ സം�ാന�ളിലും ബാധകമാ�ുകയും െചയ്തു.

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�ി�ാം. സ്�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�ിവയ്�് കൂടുതൽ

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

�പകാരമാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നിലവിൽ വ�ത.് ഫയൽ പരിേശാധന, ഫീൽഡ്

പരിേശാധന, െതാഴിലാളികള�മായി ഉ� ആശയവിനിമയ�ിന് േശഷമാണ് േസാഷ�ൽ

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

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�ായ്മ േ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 െചയ്തു 15 ദിവസ�ിനകം കൂലി ലഭി�ുവാനു�അവകാശം.

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

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

�ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ െചലവ് വരു� തുകയുെട ത�മയ സാമൂഹിക

പരിേശാധന നട�ുവാനു�അവകാശം.



ഫയൽപരിേശാധന റിേ�ാർ�്

�പവൃ�ിയുെട േപര് : മ�� ജലസംര�ണം, പാ��ൃഷി

�പവർ�ിയുെട

േകാഡ്

തീയതി തുക

ആരംഭി�

ത്

പൂർ�ിയാ

�ിയത്

അനുവദി

�ത്

െചലവായത്

DP/262508 13/12/18 14/02/19 4,96,000 4, 64,529

DP/269465 30/07/18 10/10/18 1, 24, 000 99, 720

DP/269464 30/07/18 17/10/18 1,76,300 1, 45,425

മ�� ജല സംര�ണവുമായി ബ�െ�� 1ഫയലും പാ��ൃഷിയുമായി ബ�െ�� ര�്

ഫയലുമാണ് ഞ�ൾ പരിേശാധി�ത.് ഈ വാർഡിൽ 169 േപർ െതാഴിൽകാർഡ്

എടു�ി��െ��ിലും 47 �ിര െതാഴിലാളികളാണ് ഇേ�ാൾ ഉ�ത.് ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗം

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

കവർ േപജ്͑

കവർ േപജ് ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽ പരിേശാധന നട�ിയ ഫയലുകളിൽ ഒ�ിലും

ജിേയാ ടാ�ിങ് ഓഫ് അസ�്(അസ�് ഐഡി, ജി പി എസ് െലാേ�ഷൻ) എ�ിവ

ഇ�ായിരു� .ു

െച�് ലി�് ഓഫ് േഡാക��െമ� ്͑

െച�് ലി�് ഓഫ് േഡാക��െമ� ് ഉ�ായിരു� .ു

ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി͑

ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി ഉ�ായിരു� .ു



ഭരണാനുമതി͑

ഭരണാനുമതി ഉ�ായിരു� .ു െസ�ക�റിയുെട േപര,് തീയതിഎ�ിവ ഇ�ായിരു� .ു

ഒ�,്സീൽഎ�ിവ ഉ�ായിരു� .ു

സാേ�തികാനുമതി͑

സാേ�തികാനുമതി ഉ�ായിരു� .ു LSGD, ഓവർസീയർ, സാേ�തിക ഉേദ�ാഗ�രുെട

ഒ�,് േപര,്തീയതി എ�ിവ ഇ�ായിരു� .ു

ഡീൈ�ൽഡ്എ�ിേമ�്͑

ഡീെ�യിൽഡ് എ�ിേമ�് ഉ�ായിരു� .ു സാേ�തിക വിദ�െ� ഒ�,് സീൽ, തീയതി

എ�ിവ ഉ�ായിരു�ി�

േ�ഡായിങ്ആൻഡ്ഡിൈസൻ͑

േ�ഡായിങ്ആൻഡ്ഡിൈസൻ ഉ�ായിരു� .ു

െതാഴിൽആവശ�െ���െകാ�ു�അേപ�േഫാറം͑

െതാഴിൽആവശ�െ���െകാ�ു�അേപ�േഫാറം ഉ�ായിരു� .ു

െതാഴിൽഅനുവദി�� െകാ�ു� േഫാറം͑

െതാഴിൽഅനുവദി�� െകാ�ു� േഫാറം ഉ�ായിരു�ു

ഫയൽ ടാ�ിംഗ് േഫാറം ഉ�ായിരു� .ുഎ�ാൽ ഒ�്സീൽഎ�ിവ ഇ�ായിരു� .ു͑

മൂല�നിർണയസാ��പ�തം ഉ�ായിരു� .ു͑

മ�ർ േറാൾ͑

▪72മ�ർ േറാള�കൾ

▪മ�ർ േറാൾ ന�ർ 5757-59,5763-65,18661-63, 18664-66, 18958ൽ

െവ�ി�ിരു�ലുകൾ ഉ�ായിരു� .ു



മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ിപ്͑

മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ിപ് ഉ�ായിരു� .ു

എംബു�് ͑

എം ബു�് ഉ�ായിരു� .ു എ�ാ മ�ർ േറാള�കളിെല തുകയും എം ബു�് തുകയും

തുല�മായിരു� .ു

േവജ് ലി�്͑

േവജ് ലി�് ഉ�ായിരു� .ു

ഫ� ്�ടാൻസ്ഫർഓർഡർ͑

േവജ് ലി�ിനനുസരി��� FTOഡീെ�യിൽസ് ഉ�ായിരു� .ു

ജിേയാ ടാഗിംങ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ്സ്͑

ജിേയാ ടാഗിംങ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ്സ് ഉ�ായിരു� .ു

3 േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ്സ്͑

പരിേശാധന നട�ിയ 3ഫയലുകളിലും 3 േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ്സ് ഉ�ായിരു�ി�.

ൈസ�്ഡയറി͑

ൈസ�്ഡയറി ഉ�ായിരു� ,ു പൂർണമായിരു� .ു

െതാഴിലാളികള�െടഎ�ം : 52Ύ

വർ�് പൂർ�ിയാ�ിയസർ�ിഫി��്͑

വർ�് പൂർ�ിയാ�ിയസർ�ിഫി��് ഉ�ായിരു� .ു

പാ��ൃഷി െചയ്തതുമായി ബ�െ�� ഫയലിൽകരാർ പ�തം ഉ�ായിരു� .ു͑



ഫീൽഡ് പരിേശാധന റിേ�ാർ�് 

വർ�ിെ� േപര് : മ�് ജലസംര�ണം

ഇ�് രാവിെല കൺവീനറുെട നിർേ�ശ�പകാരം 10.20നു പുരവൂർ വായനശാലയിൽ എ�ി.

െതാഴിൽ കാർഡ് പരിേശാധന നട�ുകയും െതാഴിലാളികൾ�് പ�് അവകാശ�ൾ

പറ�ുെകാടു�ുകയും െചയ്തു. െതാഴിലാളികൾ�് അവരുെട അവകാശ�െള പ�ി വലിയ

ധാരണയി�ായിരു�ു. മൂ�ു പുരയിട�ൾ കാടുകയറിയ നിലയിലായിരു�ു.ബാ�ിയു�വ െചറിയ

രീതിയിൽ പു�� വളർ� നിലയിലായിരു�ു. കൺവീനറിൽ നി�ും ഈ പുരയിട�ളിൽ പണി

െചയ്തത് സാ��ിക വർഷം അവസാനമായിരു�ുെവ�ും കഴി� വർഷം പണി െചയ്ത

പുരയിട�ിൽ (രാേജ��ൻ മകൾ േരാഹിണി) ഇ വർഷവും പണി െചയ്തതായി അറിയാൻ സാധി��.

എം ബു� ് �പകാരം 17 മഴ�ുഴികൾ ഉ�ായിരു�ുെവ�ിലും 7 മഴ�ുഴികൾ 5

സ�കാര�വ��ികള�െട പുരയിട�ളിലായി കാണാൻസാധി��.അതിൽ ഒരു മഴ�ുഴിയിൽ െത�ിൻ

ൈത ന�ിരു�തായി ക�ു. CIB കാണാൻ കഴി�ി�. മ�് ജലസംര�ണവുമായി ബ�െ��

ഫയലിൽ 11 സ�കാര�വ��ികള�െട പുരയിട�ൾ(186.5െസ� )് ആണ് സ�ർശി�ാൻ

ഉ�ായിരു�ത്. ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട േപരും വിസ്തീർണവും :

1. സു�� മകൻ മുരുകൻ,വിളയിൽ വീട(്29െസ� )് - ഒരു മഴ�ുഴി കാണാൻസാധി��.

2. മുരളീധരൻ നായർ ഭാര� വ�ലകുമാരി, െവ��വിള വീട(്11െസ� )് ഒരു മഴ�ുഴി കാണാൻ

സാധി��.

3. �ശീകണ്ഠൻ നായർ, െകാ��വീട് (5െസ� )്

4. രാേജ��ൻ മകൾ േരാഹിണി,വടേ�വിള വീട് (4െസ� )്

5. ഉഷകുമാരി, െകാ��വീട(്11െസ� )് - ഒരു മഴ�ുഴി കാണാൻകഴി� .ു

6. വിജയൻനായർ,വടേ�വിളാക�ു വീട് (33.5െസ� )് - 3 മഴ�ുഴി കാണാൻകഴി� .ു

7. നാണുപി� മകൻവിജയൻനായർഓമനഅ�സുനീതി,വടേ�വിളാക�് വീട് (3െസ� )്

8. സാബു,അന�ൻവി� (11.5െസ� )് - ഒരു മഴ�ുഴി കാണാൻസാധി��.

9. സദാശിവൻ മകൻബാബുരാജ്, ഗായ�തി (5െസ� )്



10. േഗാപിനാഥൻ മകൾബി�ു,തീർ�ം (50െസ� )്

11. നാരായണൻ മകൻച��ൻ,കാ�ിൽ വീട് (23.5െസ� )്

വർ�ിെ� േപര് : പാ��ൃഷി

2018-19 ൽ പാ�കൃഷിയുമായി ബ�െ�� ഫയലിൽ 2സ�കാര�വ��ികള�െട പുരയിട�ളിൽ

ആയി പാ�കൃഷി െചയ്തതായി കാണാൻ കഴി� .ു 2 പുരയിട�ളിലും കൂടി 163െസൻറ് പുരയിടം

ഉ�ായിരു�ു. എ�ാ പുരയിട�ള�ം സ�ർശി�തിൽ നി�ും ഒരു പുരയിട�ിൽ കൃഷി

െചയ്തിരു�തായും തുടർ�് കൃഷി െചയ്തിരു�ി� എ�ും അറിയാൻസാധി��. ഒരു പുരയിട�ിൽ

വീ�ും പണി നട�തായി കാണാൻ കഴി� .ു.മ�് ക�ാല പണേകാരൽ എ�ിവ ഇേ�ാൾ വീ�ും

പണി െചയ്ത �ല�് കാണാൻ കഴി� .ു സ�ർശി� പുരയിട�ളിൽ ര�് മ��ക�ാല ര�്

മഴ�ുഴി എ�ിവ കാണാൻ സാധി��.പഴയ പണികെളാ�ും കാണാൻ കഴി�ി�.

അതിൽമഴ�ുഴിയുെട പുനർനിർ�ാണം നട�തായുംമ�് ക�ാല ഇടി� നിലയിലുമായി

കാണാൻ സാധി��. വാഴ,ചീര, മര�ീനി, േചന എ�ിവ കൃഷി െചയ്തിരു�തായി പുരയിട�ൾ

സ�ർശി�േ�ാൾ മന�ിലായിഎ�ാൽ ഇേ�ാൾ കാണാൻ കഴി�ത് വാഴ, മര�ീനി എ�ിവ

മാ�തമായിരു�ു.ഈപണിയുെട CIBകാണാൻസാധിചി�.

പാ� കൃഷി െചയ്തത്,               

1. ജനാർദനൻപി� മകൻ �തിവി�കമൻ നായർ -(63 െസ� ് )

2. സാേവരിയൽ ഭാര� സൂൈസ േമരി - (1ഏ�ർ)

േഡാർ ടു േഡാർ െവരിഫിേ�ഷൻ റിേ�ാർ�്

21/11/2019 ന് രാവിെല 10.30മണി�് കൺവീനറുെട നിർേ�ശ�പകാരം െതാഴിലാളികൾ ഒ�ു

കൂടിയ �ല�് എ�ിേ�ർ�ു.അവിെട െതാഴിലാളികള�മായി ആശയവിനിമയം നട�ുകയും

െചയ്തു. െതാഴിലാളികൾ�് 10 അവകാശ�െള��ി പറ�ുെകാടു�ുകയും െതാഴിൽ കാർഡ്

പരിേശാധന നട�ുകയും െചയ്തു. െതാഴിലാളികളിൽ കൂടുതൽ േപർ�ും 10അവകാശ�െള��ി

അറിവു�ായിരു�ി�. എ�ാൽ ചിലർ െതാഴിൽ ബു�ിൽ പ�് അവകാശ�ൾ ഉെ��ും അവ

വായി�� േനാ�ിയി���് എ�ും പറ� .ുഅവകാശ�െള�ുറി�് പറ�ുെകാടു�ു.



െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും അറിയാൻകഴി�്വിവര�ൾ :

ടാർേ�ാളിൻ ഇതുവെര ലഭി�ി�ി�, �പാഥമിക ശു�ശൂഷ കി�് കൺവീനർ വാ�ിയതാെണ�ും×

അതിൻെറബി�്സൂ�ി��െവ�ി���് പ�ായ�ിൽനൽകു�താെണ�ും പറ� .ു

കൂലികി�ാൻൈവകു�തായി െതാഴിലാളിയായ ഗിരിജാ കുമാരി പരാതി പറ� .ു×

9 മണി മുതൽ 4 മണിവെരയായി സമയം മാ�ണെമ�്ആവശ�െ���.×

േജാലിഭാരം കൂടുതലാണ,് േജാലിയുെടഅളവ് കുറയ്�ണംഎ�ുംആവശ�െ���.×

ഈവർഷം ശ�ളവർ�നവ് ഒ�ും തെ� ഉ�ായി� ശ�ളവർ�നവ് േവണെമ�്ആവശ�െ���.×

െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിലിട�ളിൽ െവ�് അപകട�ൾ സംഭവി�ുേ�ാൾ ഇൻഷുറൻസ്×

പരിര� േവണെമ�് െതാഴിലാളികളിൽ ഒരാൾഅഭി�പായെ���.

കഴി� പണികള�െട പരിേശാധന മാ�തം േപാരാ േജാലി െചയ്തുെകാ�ിരി�ു� സമയ�്×

പരിേശാധന നട�ണെമ�് െതാഴിലാളികൾആവശ�െ���.

തുടർ�് കൺവീനറിൽ നി�ും സുതാര�യിെല േചാദ��ൾ�ു� മറുപടി സുതാര�യിൽ

േരഖെ�ടു�ി മട�ി.



�ഗാമസഭ റിേ�ാർ�്

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ േയാഗം

േ�ാ�് :ചിറയിൻകീഴ്

പ�ായ�്:കിഴുവിലം

വാർഡ് ന�ർ : 01(പുരവൂർ )

അജ� (തീയതി : 25/11/2019)

(സമയം : 2.30 pm)

1.ഈശ�ര �പാർ�ന

2.അധ��െയതിരെ�ടു�്

3.സ�ാഗതം

4.റിേ�ാർ�് അവതരണം

5.ചർ�

6.തീരുമാനം

7.കൃത�ത

2018 - 19ൽ മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായി

ബ�െ��് പുരവൂർ വാർഡിെല �പവർ�ികൾ സംബ�ി�് അവേലാകനം

നട�ു�തിനു� േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ കൃത�ം 02:30 നു പുരവൂർ വായനശാലയിൽ

വ�് നട� .ു �ഗാമസഭയിൽ വാർഡ് െമ�ർ ഉ�ികൃഷ്ണൻ, എൻ ആർ ഇ ജി െസ�ൻ

അെ�കഡി�ഡ് എ�ിനീയർ സുജാ മാഡം, അ�ൗ�ൻറ് ശാ�ി മാഡം, ബി ആർ പി �ശീജ

മാഡം എ�ിവർ പെ�ടു�ു. 100 ദിവസം പണി പൂർ�ിയാ�ിയ െതാഴിലാളികളിൽ

നി�ും �ശീമതി. ഗിരിജെയ അധ��യായി െതരെ�ടു�ു. തുടർ�്



ഈശ�ര�പാർ�ന�ു േശഷം 01-◌ാംവാർഡ് െമ�ർ ആയ �ശീ.ഉ�ികൃഷ്ണൻ സ�ാഗതം

ആശംസി��. Vrp saranya െതാഴിലാളികൾ�് ഭരണഘടനാ�പതി� െചാ�ി

െകാടു�ുകയും േയാഗ�ിൽ പെ�ടു�വർ �പതി� ഏ��പറയുകയുംെചയ്തു.

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് BRP �ശീജ േമഡം േസാഷ�ൽ ഓഡിെന��ിയു� ആമുഖ �പസംഗം

നട�ി. തുടർ�് െതാഴിലാളികള�െട അവകാശ�െള�ുറി��ം അത്

േനടിെയടു�ു�തിെന�ുറി��ം vrp േഗാപിക വിശദീകരി��. േശഷം പുരവൂർ വാർഡിെല

�പവർ�ികള�െട ഫയൽ പരിേശാധന, ഫീൽഡ് പരിേശാധന, െതാഴിലാളികള�മായു�

അഭിമുഖം എ�ിവയിലൂെട ത�ാറാ�ിയ േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ�് അവതരി�ി��.

റിേ�ാർ�് അവതരണ�ിനു േശഷമു� ചർ�യിൽ െതാഴിലാളികള�ം ഉേദ�ാഗ�രും

ജന�പതിനിധികള�ം പെ�ടു�ു.

ചർ�യുെട വിശദാംശ�ൾ

ñ െതാഴിലാളികള�െട അവകാശ�ൾആയ ടാർേപാളിൻ �പാഥമിക ശു�ശൂഷ കി�് എ�ിവ

വാ�ുകയും പ�ായ�ിൽ നൽകുകയും െച�ണം എ�് പറയുകയു�ായി.

മഴ�ുഴിയുെട എ�ം എ�ിേമ�് അനുസരി�ാേണാ നട�ിയിരു�ത് എ�ു BRP sreeja

madam േചാദി�ുകയു�ായി. െതാഴിലാളികള�ം പണി കൃത�മായി െചയ്തുഎ�ുപറ� .ു

എ�ാൽ വി ആർ പി മാർ പരിേശാധന നട�ിയേ�ാൾ 7 മഴ�ുഴികൾ മാ�തേമ കാണാൻ

സാധി�ിരു�ു�� എ�ും പറ� .ു പ�ു മഴ�ുഴികള�െട തുക നഷ്ടപരിഹാരമായി

നൽേക�ിവരുെമ�്അറിയി�േ�ാൾ തുടർ�ു� പണിയുെട കൂെട മഴ�ുഴികൾഎടു�ു

കാണി�ാം എ�്കൺവീനർഅറിയി��.

ñ കഴി�സാ��ിക വർഷം 150 പണി എ�ാ പ�ായ�ുകളിലും ലഭി�ിരു�ുഎ�ും

എ�ാൽ ഈ വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ�് 118 െതാഴിൽദിന�ൾ മാ�തേമ

ലഭി�ിരു�ു�� എ�ുപറ� .ു പ�ായ�ിൽ െതാഴിലാളികൾ�് 150 പണി ലഭി�ി�

എ�ു�തിന് പരാതി നൽേക�താണ്എ�് BRP �ശീജ േമഡം അറിയി��.

ñജയ�ി എ� െതാഴിലാളി, െതാഴിലാളികൾക് ഇൻഷുറൻസ് പരിര� േവണെമ�ും

സമയ�കമം മാ�ണെമ�്ആവശ�െ���.

ñമ�ർ േറാള�കൾ ഇ�ാെത പണി െച�രുെത�ും കൃത�മായി മ�ർ േറാള�കൾ

പൂർ�ിയാ�ണെമ�ുംബി.ആർ.പി െതാഴിലാളികെളഓർമി�ി��.



ñ �പായമായ െതാഴിലാളികൾ പണി െച���ി� എ�് വ�ാപകമായി പരാതി ഉ�തായി

െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളിയായസരസ�തിഅ�പറ� .ു

കൃത�ത

െതാഴിലാളികൾ�് സംശയ�ൾ ഒരുപാട് ഉെ��ുംഎ�ാൽ അവെയാ�ും �ഗമസഭയിൽ

േചാദി�ി� എ�ും എൻ ആർ ഇ ജി െസ�ൻ അെ�കഡി�ഡ് എ�ിനീയർ സുജ മാഡം

പറയുകയു�ായി. ഇനി വരു� �പവർ�ികൾഎ�ിേമ�് �പകാരമു� പണികൾ കൃത�മായി

െച�ണെമ� ്പറ� .ു തുടർ�് എ�ാവർ�ും കൃത�ത പറ�ുെകാ�് 4. 12 PM നു

േദശീയ ഗാനേ�ാടുകൂടി േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ അവസാനി�ി��.

ന��നതകൾ

 എംബു�ിൽ പറ�ിരു�എ�ാ �പവർ�ികള�ംകാണാൻകഴി�ി�.

 െതാഴിലാളികൾ�് പരാതികൾ ഉെ��ും അവ �ഗാമസഭയിൽ

പറയാതിരു�തുെകാ�ുംപൂർണമാെയാരു ചർ� �ഗാമസഭയിൽ ഉ�ായി�.

 കഴി� സാ��ിക വർഷം 150 െതാഴിൽ ദിന�ൾ ഉ�ായിരു� ,ു എ�ാൽ

െതാഴിലാളികൾ�് 118 െതാഴിൽ ദിന�െളലഭി����.


