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ചിറയിൻകീഴ് േ�ാ� ്

വ�ം �ഗാമപ�ായ�് 

വാർഡ് ന�ർ 06(പുതിയകാവ)്

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ

ദാരി�ദ� ലഘൂകരണ�ിന് േവ�ി േക��സർ�ാർ ആവിഷ്കരി� പ�തിയാണ്

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി. 2005 െസപ്�ംബർ 5 ന് െതാഴിലുറ�്

പ�തി നിലവിൽ വ� .ു 2006 െഫ�ബുവരിയിൽ ഇ��യിെല 200 ജി�കളിൽ കൂടി ഈ

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

പ�തി ആരംഭി��. 2008 ൽ േകരള�ിെല എ�ാ ജി�കളിലും െതാഴിലുറ�് പ�തി

ആരംഭി��. �ഗാമ �പേദശ�ളിൽതാമസി�ു�ഏെതാരു കുടുംബ�ിനുംഒരുസാ��ി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�ാർ ഇ�.

െസ�ൻ 17(A) �പകാരം, പ�തി �പവർ�നെ���ിയും െപാതുധനം

ചിലവഴി�ു�തിെന��ിയും പൗരസമൂഹം നട�ു� സ�ാത���വും പരസ�വുമായ

പരിേശാധനയി�ായാണ് േ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�്

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

�പവൃ�ിയുെട േപര് :

1. മ�ാൻ വിളാകം വിഭാഗം ബി ഖ�ിക 5 �പകാരമു� കുടുംബ�ള�െട ഭൂമിയിൽ മ�്
ജലസംര�ണ �പവർ�ികൾ.

2. പുതിയകാവ് �പേദശെ�പാ�കൃഷി.

�പവർ�ിയുെട
േകാഡ്

തീയതി തുക

ആരംഭി�
ത്

പൂർ�ിയാ
�ിയത്

അനുവദി
�ത്

െചലവായ
ത്

DP/264856 21/06/18 7/08/18 2,50,000 2,00928

DP/269375 04/10/18 7/12/19 2,50,000 229080

DP/264856 പാ� കൃഷി,DP/269375 മ�് ജലസംര�ണം എ�ിവയുമായിബ�െ�� 2

ഫയലുകൾആണ് പരിേശാധനയ്�് വിേധയമാ�ിയത.് വ�ം പ�ായ�ിൽ 2322 േപർ

െതാഴിൽ കാർഡ് എടു�ി���തിൽ 1046 �ിര െതാഴിലാളികളാണ് ഉ�ത.് വാർഡ്

ആറിൽ 175 േപർ െതാഴിൽ കാർഡ്അടു�ി���തിൽ 72 േപർ�ിര െതാഴിലാളികളാണ.്

ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗം െതാഴിലാളികൾ�ുംകഴി�വർഷം 100 പണി ലഭി�ുകയു�ായി.

DP/269375, DP/264856എ�ീഫയലുകൾ പരിേശാധി�തിൽ നി�ും

ഫയൽപരിേശാധനയിൽ നി�ും :-

കവർ േപജ്͗

പരിേശാധി�് 2ഫയയിലും AMC �പകാരമു�കവർേപജ് ഉ�ായിരു� .ു͗

അംഗീകൃത െഷൽഫ് വർ�ിെനസീരിയൽന�ർ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.͗

അസം�ി നിേയാജക മ�ലം ഇ�ായിരു� .ു͗

വർ�് കാ�ഗറിയിൽ വർ�് േകാഡ് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു� .ു͗
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സാേ�തിക വിദഗ്�െ� േപര,് മാ�ിെ� േപര,്എ�ിവഇ�ായിരു�ു .͗

ജിേയാ ടാഗ,്അസ�്ഐഡി,ജിപിഎസ് െലാേ�ഷൻഎ�ിവ ഇ�ായിരു� .ു͗

െച�് ലി�്͗

െച�് ലി�് ഉ�ായിരു�ുെവ�ിലും. േപജ് ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.͗

ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി ഉ�ായിരു�ു͗

ആ�ൻ�ാനിെലയുംകവർ േപജിെലയും േപര് ഒ�ായിരു� .ു͗

ഭരണാനുമതി ഉ�ായിരു� .ു͗

DP/264856 െല ഭരണാനുമതിയിൽ െസ�ക�റിയുെട സീൽ ഒ�് എ�ിവ -͗

ഉ�ായിരുെ��ിലും ഒ�ിെനാ�ം തീയതി േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.

DP/269375 െല ഭരണാനുമതിയിൽ പ�ായ�് െസ�ക�റിയുെട ഒ�,്സീൽ, തീയതി͗

എ�ിവയിലായിരു� .ു

സാേ�തികഅനുമതി ഉ�ായിരു� .ു͗

െസക��റിൽ നി�ുംലഭി� േകാ�ിആയിരു� .ു͗

DP/264856 െലസാേ�തികഅനുമതിയിൽഓവർസിയറുെട ഒ�,് സീൽ͗

AE യുെട ഒ�,് സീൽ എ�ിവ ഉ�ായിരു� .ു എ�ാൽ അവയ്െ�ാ�ം േഡ�്

േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.

DP/269375 െല സാേ�തികാനുമതിയിൽഓവർസിയറിെ�യും AE യുെടയും ഒ�,്സീൽ͗

തീയതിഎ�ിവ ഇ�ായിരു� .ു

എ�ിേമ�്͗

ഡീെ�യിൽഡ് എ�ിേമ�് ഉ�ായിരു� .ുജനകീയ ഭാഷയിലായിരു� .ു͗

അബ്സ്�ടാക്�് എ�ിേമ��ംഡീെ�യിൽസ്എ�ിേമ��ം ഉ�ായിരു� .ു͗
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സാേ�തിക വിദഗ്ധെ� ഒ�,് സീല് ഉ�.്എ�ാൽ േഡ�് ഇ�ായിരു� .ു͗

DP/264856െലഎ�ിേമ�് �പകാരം മ�് ക�ാല -1, പണ േകാരൽ- 10͗

മഴ�ുഴി-10,കേ�ാ�് പി�് -2,എ�ുംDP/269375 െലഎ�ിേമ�് �പകാരം മ�് ക�ാല -1

പണ േകാരൽ- 10, മഴ�ുഴി -10കേ�ാ�്- 2എ�ി�െനയായിരു� .ു

േ�ഡായിങ് സ്ആൻഡ് ഡിൈസൻ ഉ�ായിരു� .ു͗

CIB 3000 രൂപ േരഖെ�ടു�ിയി���.്͗

CIB െലാേ�ഷൻ ഇ�ായിരു� .ു͗

െതാഴിൽ ആവശ�െ���െകാ�ു� േഫാറം ഉ�ായിരു� .ു͗

DP/264856 ഇൽ 3-ബി �പകാരമു�1 ഡിമാൻഡ് േഫാമും DP/269375ഇൽ 3 എ͗

�പകാരമു� 34ഡിമാൻഡ് േഫാമുകള�ം ഉ�ായിരു� .ു

െതാഴിൽഅനുവദി��െകാ�ു� േഫാറം ഇ�ായിരു� .ു͗

മ�ർ േറാൾ͗

DP/264856ഇൽ 18 മ�ർ േറാള�കള�ംDP/269375ഇൽ 24 മ�്ർ േറാള�കൾ͗

ഉ�ായിരു� .ു

ര�് ഫയലുകളിെലയും മ�ർ േറാള�കളിൽഎംബു�്ന�ർ, േപജ്ന�ർഎ�ിവ͗

ഇ�ായിരു� .ു

േവജ് െപർ േഡ,എമൗ�്ഡ�� അ�ൗ�്ടു അ�ൻഡൻസ്,ഷാർ�ണിങ് ചാർജ്, േടാ�ൽ͗

ക�ാഷ് െപയ്െമ� ് എ�ിവയുെട േടാ�ൽ േകാള�ൾ ഒ�ുംതെ� േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.

െവ�ി തിരു�ലുകൾഇ�ായിരു� .ു

absent ചുവ� മഷി െകാ�ാണ് േരഖെ�ടു�ിയിരു�ത.്͗
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DP/269375എ�ഫയലിൽ മ�ർ േറാൾ ന�ർ 10 551ബു�് ന�ർ 161ബി�ു͗

െഡയിലി അ�ൻഡൻസ് േകാള�ിൽ ഒ�ി�്അതിനുേശഷം െവ�ി ഇരി�ു�തായി ക�ു.

മ�ർ േറാൾ ന�ർ 10 551, 10 552, 10 553, 10 554എ�ീ മ�ർ േറാള�കളിൽ െച�്͗

െചയ്ത് ഉേദ�ാഗ�െ� ഒ�് ഇ�ായിരു� .ു

മ�ർ േറാൾ ന�ർ 10 553ഇൽബു�് ന�ർ 68 ഗംഗ െഡയിലി അ�ൻഡൻസ്͗

േകാള�ിൽ ഒ�ി�്അതിനുേശഷം െവ�ി ഇരി�ു�തായി ക�ു.

മ�ർ േറാൾ ന�ർ 10 555 െഡയിലി അ�ൻഡൻസ് േകാള�ിൽ െവ�ി തിരു�ലുകൾ͗

ഉ�ായിരു� .ു

മ�ർ േറാൾ ന�ർ 12 482 ബു�് ന�ർ 167 ലി�ി 171 രാധ എ�ിവരുെട േടാ�ൽ͗

അ�ൻഡൻസ് േകാള�ിൽ െവ�ി തിരു�ലുകൾ ഉ�ായിരു� .ു

മ�ർ േറാൾ ന�ർ 10 833, 11 208, 11 207എ�ീ മാ�ർ േറാള�കൾ െവ�ി͗

ഇരി�ു�തായി ക�ു

ഫയൽ ടാകിംഗ് േഫാം ഉ�ായിരു�ു͗

മൂല�നിർണയസാ�� പ�തം ഉ�ായിരു� .ു͗

wage list ഉ�ായിരു� .ു͗

FTO ഉ�ായിരു� .ു͗

�തീ േ�ജ് േഫാേ�ാ͗

DP/264856ഇൽ �തീ േ�ജ് േഫാേ�ാസ് ഇ�ായിരു� .ു͗

DP/269375ഇൽ 2 േ�ജ് േഫാേ�ാസ് മാ�തേമ ഉ�ായിരു�ു��.͗
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ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാ ഫയലിൽഇ�ായിരു�ു͗

വർ�് കം�ീഷൻസർ�ിഫി��് ഉ�ായിരു� .ു͗

ൈസ�്ഡയറി͗

DP/269375െലൈസ�് ഡയറിയിൽ �പവർ�ിൈസ�ിൽആെകദിവസ�ൾഎ�ത്͗

േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.

DP/264856 െലൈസ�് ഡയറിയിൽകൺവീനറുെട വിലാസം ഇ�ായിരു� .ു͗

െച�് ലി�് ക�ീ�്ആണ.്͗

േ�പാജക്�് മീ�ി�ിൽ വാർഡ് െമ�റുെട േപര,് ഒ�്എ�ിവ ഇ�.͗

െതാഴിൽ ഉപകരണ�ള�െട വാടകക�ീ�് െചയ്തി�ി�.͗

വിജിലൻസ്ആൻഡ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ി അംഗ�ള�െട േപര് ഒ�് എ�ിവ͗

േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.

സ�ർശനകുറി�് ഉ�(് 56 ദിവസ�ളായി 153 �പവർ�ി ദിന�ൾ).͗

െമഷർെമ� ് ബു�്͗

ര�് ഫയലുകളിലുംഎംബു�് വിവര�ൾപൂർണമായിരു�ു͗

.മ�ർ േറാൾ തുകയുംഎംബു�് തുകയുംതുല�മായിരു� .ു͗

എംബു�് �പകാരം DP/264856ഇൽ മ�് ക�ാല-1, പണ േകാരൽ-2, മഴ�ുഴി-6എ�ും͗

DP/269375ഇൽ മ�് ക�ാല-1, മഴ�ുഴി 8, പണ േകാരൽ 8എ�ി�െനയായിരു� .ു͗

�പീ െമഷർെമ� ് ഉ�്͗

െമഷർെമ� ് േഡ�് ഉ�ായിരു� .ു͗
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ഫീൽഡ് പരിേശാധന റിേ�ാർ�്

2018-2019 കാലയളവിെല DP/269375 മ�് ജല സംര�ണ �പവർ�നവുമായി

ബ�െ��� 34 െതാഴിലാളികൾ 830 ദിവസ�ളിലായി 9 സ�കാര� വ��ികള�െട

പുരയിട�ളാണ് പണി പൂർ�ീകരി�ത.് എ�ിേമ�് �പകാരം 8 മഴകുഴി, 1 മ�് ക�ാല, 8

പണ േകാരൽ,എ�ിവയാണ് േരഖെ�ടു�ിയിരു�ത.്

പരിേശാധന നട�ിയ പുരയിട�ൾ:-

 ധർമപാലൻ മ�ൾധർ� േജ�ാതി, ധർ�ലത

 ധർമപാലൻ മകൻധർ� േജ�ാതി

 രാമാന�ൻ മകൻഷാബു ഭാര� ധനപാലൻ മകൾ രചി�ത

 സദാന�ൻ മകൻഷാജി

 സദാന�ൻ മകൾ �ശീജ

 േകശവൻ മകൻ ദുഷ��ൻ

 രാമകൃഷ്ണൻ െച�ിയാർ മകൻഅേശാകൻ

 േകശവൻ മകൻവിജയൻ

 േകശവൻ മകൻവിജയൻ ഭാര� രജേന��ിക

പുരയിട�ൾ പരിേശാധി�തിൽ നി�ും, െമഷർെമ� ് ബു�ിൽ ഉ�തിേന�ാൾ

മഴ�ുഴികള�ം േവ�് കുഴികള�ം കാണാൻ കഴി� .ു ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിൽ 17 മഴ

കുഴികള�ം 5 പണ േകാലും 2 േവ�് കുഴികള�ം കാണാൻ സാധി�� 17 കുഴികളിൽ

ഒ�െത�ം െത�ിൻ ൈത ന� തായും ബാ�ിയു� എ�് മഴ�ുഴികൾ ഉപേയാഗ�പദമായ

രീതിയിൽ നിലനിൽ�ു�ു�ായിരു� .ു ധർമപാലൻ മ�ൾ ധർ� േജ�ാതി ധർ� ലതാ

എ�ിവരുെട 60 െസ�് പുരയിട�ിൽ വീ�ും െതാഴിലുറ�് പരമായി െതാഴിൽ

െച���തായി കാണാൻ കഴി� .ു അതിനാൽ ഫയൽ �പകാരം ഉ�വർ�് എ�ാം തെ�

കാണാൻ കഴി�ി�. േവ�് കുഴികളിൽ രെ��വും ഉപേയാഗ�പദമായ രീതിയിൽ
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നിലനിൽ�ു�ു�ായിരു� .ു പരിേശാധി�് പുരയിട�ളിൽ ഒ�ും തെ� CIB േബാർഡ്

ഇ�ായിരു�ു

DP/264856 ഇൽ പാ��ൃഷി 30 െതാഴിലാളികൾ 728

ദിവസ�ളിലായി 4 സ�കാര�വ��ികള�െട പുരയിട�ിലാണ് ഫയൽ �പകാരമു�

പാ�കൃഷി നട�തായി ക�ത.് എം ബു�് �പകാരം മ�് ക�ാല 1., മഴ�ുഴി, 6, പണ

േകാരൽ 2എ�ി�െനയാണ് േരഖെ�ടു�ിയിരു�ത.്

വിശ�നാഥൻ മകൻ �പകാശ് (2)͗

വിശ�നാഥൻ മകൻ �പകാശ് ഭാര� �പഭ͗

േവലായുധൻ മകൾ �പഭ͗

പുരയിട�ൾപരിേശാധി�തിൽ നി�ും

അതിൽ െന�്, പ��റി, േചന, േച�,് മര�ീനി, വാഴ, ചീര എ�ിവ െചയ്തതായും അവ

കൃഷിഭവനിൽ നി�ും ലഭി�താെണ�ും അറിയാൻ കഴി� .ു ഈ പുരയിട�ിലും വിളവ്

ന� രീതിയിൽ ലഭി�� എ�ും ഭാഗികമായി പുനർകൃഷി നട�ു�തായും ക�ു.അതിനാൽ

തെ�എംബു�് �പകാരമു� മഴ�ുഴികൾകാണാൻസാധി�ി�.

േഡാർ �� േഡാർ െവരിഫിേ�ഷൻ റിേ�ാർ�് 

 ര�ു െതാഴിൽ ൈസ��കളിൽ ആയി 46 െതാഴിലാളികെള

കാണുകയും അവരുെട െതാഴിൽ കാർഡ് പരിേശാധി�ുകയും

അവരുമായി സംവദി�ുകയും െചയ്ത .ു േസാഷ�ൽ ഓഡി�ി�് കുറി��ം

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �പാധാന�െ��ുറി��ം േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ

െയ�ുറി��ം െതാഴിലാളികേളാട് സംസാരി�ുകയും അവരുെട

അവകാശ�ൾ, പരാതികൾ, �പയാസ�ൾ എ�ിവെയ�ുറി�് ചർ�

െച��കയും െചയ്ത .ു
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െതാഴിൽ കാർഡ് പരിേശാധി�തിൽ നി�ും

ര�ു ൈസ��കളിൽ ആയി 49, 53 എ�ീ െതാഴിൽ െചയ്െത�ിലും͘

െതാഴിൽ കാർഡിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ത് സംബ�ി� വിവര�െളാ�ും

തെ� േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.

ഹാജർ വിവരം ശരിയായി േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.͘

12 െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽകാർഡിൽ ഒ�് േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.͘

െതാഴിൽ കാർഡിൽ വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ു� രീതി͘

കൺവീനർമാർ�് കൃത�മായിഅറിയി�ായിരു� .ു

െതാഴിലാളികള�െട �പധാന പരാതികൾ

ൈകയുറ, കാലുറ , ടാർ�, കുടിെവ�ം, �പാഥമിക ശു�ശൂഷ കി�് എ�ിവ͗

േവണം.

േവതനവർധന, െതാഴിൽദിനം വർ�ി�ി�ൽ, കൃത�സമയ�് കൂലി͗

െതാഴിൽ സമയം ചുരു�ൽ, എ�ിവയായിരു�ു അവരുെട �പധാന

ആവശ��ൾ.

െതാഴിലുറ�� മായി ബ�െ��് ഉ�ാകു� േരാഗ�ൾ�്͗

ചികി�യ്�ായി എ�ുേ�ാൾ സർ�ാർ ആശുപ�തിയിൽ നി�ും

അവഗണന ഉ�ാകു�ുഎ�് െതാഴിലാളികൾഅഭി�പായെ���.

ശ�ളവുമായി ബ�െ�� ബാ�് ഇടപാടുകളിൽ െതാഴിലാളികേളാട് ബാ�്͗

ഉേദ�ാഗ�ർ േമാശമായി െപരുമാറു� .ു �പായമായ അ�മാർ�് ബു�്

സ��മായി പതി�ാൻ കഴിയാ�തിനാൽ അവർ ഒരുപാട് ബു�ിമു��കൾ

അനുഭവി�ു� .ു
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�ഗാമസഭ റിേ�ാർ�് 

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ

വാർഡ് ന�ർ :6 (പുതിയകാവ്)

ചിറയിൻകീഴ് േ�ാ�്

വ�ം �ഗാമപ�ായ�്

അജ�

1.ഈശ�ര �പാർ�ന (തീയതി : 29/11/2019)

2.അധ��െയതിരെ�ടു�്

3.സ�ാഗതം

4.റിേ�ാർ�് അവതരണം

5.ചർ�

6.തീരുമാനം

7.കൃത�ത

29/11/2019, വ�ം പ�ായ�് വാർഡ് 6 പുതിയകാവ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�്

�ഗാമസഭ �പേബാധനി യു പി സ്കൂളിൽ െവ�് കൂടുകയു�ായി. വാർഡ് െമ�ർ �ശീ മാൻ

പീതാംബരൻ NREGA ഉേദ�ാഗ�ൻഎ�ിവർ പെ�ടു�ു.

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരം 2018 -19 വർഷ�ിെല

അവേലാകനേയാഗം �ഗാമസഭയുെട �പധാന നിർേ�ശ�ള�ം തുടർനടപടികള�ം

ഉൾെ�ാ��� നടപടി കുറി�.് െതാഴിലുറ��പ�തിയിെല േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭയിൽ

100 ദിവസം പൂർ�ിയാ�ിയ െതാഴിലാളികളിൽ ഒരാെള അധ��യായി തിരെ�ടു�ു.

അധ��യായി തിരെ�ടു�ത് �ശീമതി സൗമ�െയ ആയിരു�ു തുടർ�്

െതാഴിലാളികൾ�ു� �പതി� VRP േഗാപിക െചാ�ിെ�ാടു�ു. െതാഴിലാളികൾഅത്
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ഏ�� പറ� .ു VRP വിനീഷ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് പ�ിയും അതിെ� ആവശ�കതെയ��ിയും

10 അവകാശ�െള കുറി��ം വിശദമായി പറ�ു െകാടു�ു. െതാഴിൽ കാർഡും മ�ർ

േറാള�ം എ�െന ശരിയായ േരഖെ�ടു�ണെമ�ും ന�േപാെല സൂ�ി�ണെമ�ും

അവയുെട ഉപേയാഗ�െള കുറി�് വിശദമായി പറ�ുെകാടു�ു. തുടർ�് VRPസജിഹാ

റിേ�ാർ�്അവതരി�ി��.

ചർ�

െതാഴിലാളികളിൽ ഒരാളായ ച��ിക െതാഴിൽസമയം കുറയ്�ണെമ�്

ആവശ�െ�ടുകയും എ�ാ െതാഴിലാളികള�ം ഈ ആവശ�ം േവണം എ�് പറയുകയും

െചയ്തു. െതാഴിലാളിയായ �ശീേദവി െചയ്തുെകാ�ിരി�ു� േജാലി എ�തയും േവഗം

അള�് തി�െ�ടു�ണം എ�് അഭി�പായെ���. അതിനു മറുപടിയായി ആസ്തി

വികസനവുമായി ബ�െ��് �പവർ�ന�ളാണ് െതാഴിലുറ�് പരമായി നട�ു�ത്

അതിനാൽ എേ�ാൾ വ�ാലും െച��� �പവർ�ന�ൾ കൃത�മായി ഉ�ാകണം എ�്

ഓവർസിയർ മറുപടി പറ� .ു ജയകുമാരി എ� െതാഴിലാളി േജാലി ദിവസം കൂ�ണം,

ശ�ളം വർധി�ി�ണെമ�്ആവശ�െ���. കൺവീനറായ ലതിക കുടിെവ�ം ടാർ�, ഫ�്

എയ്ഡ് േബാക്സ് എ�ിവ അത�ാവശ�മാെണ�് അഭി�പായെ���. കൃത�സമയ�് ശ�ളം

ലഭി�ണെമ�് െതാഴിലാളികൾഎ�ാവരും ഒരുേപാെലഅഭി�പായെ���. െതാഴിൽ െച�ാൻ

കരംതീർത രസീത് ലഭി�ാൻ പാടാെണ�് കൺവീനറായ ശശികല പറ� .ു എ�ാ

േചാദ��ൾ�ും ഉ� മറുപടി ഓവർസിയർ ൈവശാഖ് സാർ പറ�ു െകാടു�ു. തുടർ�്

റിേ�ാർ�് ൈക�ടി�് പാസാ�ുകയും എ�ാവരും േചർ�് േദശീയ ഗാനം പാടി േയാഗം

പിരി��വിടുകയും െചയ്തു.

VRP േഗാപിക

VRPസജീഹാ

VRPവിനീഷ്
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