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ആമുഖം 

 

 ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം 2005-ല് വിജ്ഞാപനം തെയ്തു. 

എങ്കിലും , 2005-ല് പാര്ലതമന്റ് പാസ്സാക്കിയ മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ 

ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം, 2006 തെഗ്രുവരി 2-ന് രാജ്യത്ത്  ുടക്കം കുറിച്ചു. മൂന്ന ്

ഘട്ടങ്ങളായി. 2008-ല് നമ്മുതട രാജ്യതത്ത എല്ല ജ്ില്ലകളിദലയും ഗ്രാമീണ 

ദമഖലകള് ഈ നിയമത്തിന്തറ പരിധിയില് വന്നു . ഓദരാ ഗ്രാമീണ 

കുടുംരത്തിനും ഒരു സാമ്പത്തികവര്ഷം 100 േിവസതത്ത അവിേരധ് 

ത ാഴില് േിനങ്ങള് ആവശയാധിഷ്ഠ ി മായി ഗ്പോനം തെയ്യുന്നദ ാതടാപ്പം 

ഗ്പകൃ ിവിഭവ പരിപാലനവുമായി രന്ധതപ്പട്ട തപാ ു ആസ്തികളും േുര്രല 

ജ്നവിഭാരങ്ങള്ക്കായി ഈടുറ്റ ും രുണദമന്മയുള്ള ും ഉല്പാേനക്ഷ യുളള  

ഉപജ്ീവനാസ്തികളും സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഈ പധ ിയുതട മുഖയലക്ഷയം. 

           

  നിയമദഭേര ി വരുത്തി 'മഹാത്മാരാന്ധി' എന്ന വാക്ക ് ദേശീയ ഗ്രാമീണ 

ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിനത്റ ആരംഭത്തില് കൂട്ടി ദെര്ക്കുകയും തെയ്തിട്ടുണ്്ട. 

100 ശ മാനം നരര ജ്നസംഖയയുള്ള ജ്ില്ലകതളാഴിതക രാജ്യതത്ത എല്ലാ 

ജ്ില്ലകളും ഗ്പസ്തു   നിയമത്തിന്തറ പരിധിയിലാക്കതപ്പട്ടിട്ടുണ്്ട. നിയമത്തിനത്റ 

ആവശയക യ്ക്ക ആനുപൂരകമായി എല്ലാം സംസ്ഥാനങ്ങളും മഹാത്മാരാന്ധി 

ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്്പ നിയമ പധ ി വിജ്ഞാപനം തെയ്തിട്ടുണ്്ട. 

നിയമത്തിലും പട്ടികയിലും കാലാകാലങ്ങളില് വരുത്തുന്ന ദഭേര ികള് 

സംസ്ഥാന പധ ിയിലും ഉള്തക്കാള്ളിദക്കണ്ട ാണ.് മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ 

ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം ഗ്രാമീണ ത ാഴിലാളികള്ക്ക് ഒരു കൂട്ടം 

അവകാശങ്ങള് നല്കുന്നുണ്്ട. 

   

ദേശിയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പു പധ ി ഗ്പകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തു ഗ്പദേശത്തു 

നടപ്പിയിലാക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്പവര്ത്തികളും ദസാഷയല് ഓഡിറ്റിന ്

വിദധയമാക്കണതമന്ന് നിയമത്തിതല 17 ആം വകുപ്്പ നിഷ്കര്ഷിക്കന്്നു. പധ ി 

ഗ്പവര്ത്തനതത്തപ്പറ്റിയും തപാ ു ധനം തെലവഴിക്കുന്ന ിതനപറ്റിയും പൗര 

സമൂഹം  നടത്തുന്ന പരസയവും സവ ഗ് വുമായ പരിദശാധനയാണ് ദസാഷയല് 

ഓഡിറ്റ.്  
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മഹാത്മാ ദേശിയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിതല 

തതാഴിലുറപ്പ്  തതാഴിലാളികളുതെ അവകാശങ്ങൾ ചുവതെ 

ദചർക്കുന്നു. 

Sl no   അവകാശങ്ങൾ  

1 ത ാഴില്കാര്ഡിനായിഅദപക്ഷിക്കുവാനും15േി

വസത്തിനകംലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശം 

തഷ്ഡൂൾ  2  

2 ത ാഴില് ആവശയതപ്പടാനും 15 

േിവസങ്ങള്ക്കുള്ളില് ലഭിക്കുവാനുള്ള 

അവകാശം 

തഷ്ഡൂൾ  1 & തഷ്ഡൂൾ   

3 15 േിവസത്തിനകം ത ാഴില് ലഭിച്ചിതലങ്കില് 

ത ാഴിലാല്ലായ്മ ദവ നം ലഭിക്കുവാനുള്ള 

അവകാശം 

ത ഷ്ന്  7,8,9  

4 എതറ്റടുദക്കണ്ട ഗ്പവൃത്തികള് ആസൂഗ് ണം 

തെയ്യുവാനുള്ള അവകാശം. 

 

5  ാമസ സ്ഥലത്തിനത്റ 5 കിദലാമീറ്റര് 

െുറ്റളവിനുള്ളില് ത ാഴില് ലഭിക്കുവാനും 

ലഭിച്ചിതല്ലങ്കില് കൂലിയുതട 10% അധികമായി 

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം. 

തഷ്ഡൂൾ  2പാരഗ്ഗാഫ്  18 

& പാരഗ്ഗാഫ്  20 

6 കുടിതവള്ളം , ണല്, ഗ്പാഥമിക ശുഗ്ശൂഷ കിറ്റ ്

,ത ാഴിലാളികദളാതടാപ്പം അഞ്ചില് അധികം 

കുട്ടികള് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത ് വന്നിട്ടുതണ്ടങ്കില് 

അവതര ദനാക്കാനായി ആയ (ഗ്കഷ)്  ുടങ്ങിയ 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല സൗകരയങ്ങള്ക്കുള്ള അവകാശം. 

തഷ്ഡൂൾ2 പാരഗ്ഗാഫ്  23-

28 
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7 സര്ക്കാര് ഗ്പഖയാപിച്ചിട്ടുള്ള കൂലി ലഭിക്കുവാനുള്ള 

അവകാശം. 

ത ഷ്ന്3(2),6, sch 2 

,29,a,b,c,d,e,f.30 

8  ത ാഴില് തെയ്ത ് 15 േിവസത്തിനകം കൂലി 

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം 

 

9 15 േിവസത്തിനകം കൂലി ലഭിച്ചിതല്ലങ്കില് നഷ്ട 

പരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം 

ത ഷ്ന് 3(3) 

10 പരാ ികള്ക്ക ് സമയ രന്ധി മായി പരിഹാരം 

ലഭിക്കുവാനും മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ 

ത ാഴിലുറപ്പ് പധ ിയില്  തെലവു വരുന്ന 

 ുകയുതട  ല്സമയ സാമൂഹിക പരിദശാധന 

നടത്തുവാനുള്ള അവകാശം. 

ത ഷ്ന് 19, & ത ഷ്ന് 

17( 2) 

 

അവകാശ അധിഷ്ഠ ിത നീരിക്ഷണങ്ങൾ 

 

• ത ൊഴിൽ  കൊർഡിന്  വേണ്ടിയുള്ള  വ ൊവടൊകൾ  ത ൊഴിലൊളികൾ  

സ്വന്തം ചിലേിലൊണ് നൽകുന്ന ്. 

• ഡിമൊൻഡ് നൽകിയ ിന ് വേഷം  15  ദിേത്തിനകം  ത ൊഴിൽ  

അനുേദിച്ചിടില്ല .എന്നൊണ് ഡിമൊൻഡ് നൽകിയ ്, എന്ന് മു ൽ എന്ന ്

േതെ വേണം  എന്നുള്ള േിേെങ്ങൾ വ ൊമിൽ  എന്നിേ ഡിമൊൻഡ് 

വ ൊമിൽ കൃ യമൊയി എഴു ിയിടില്ല .െസ്ീ ് ഡിമൊന്റിതനൊപ്പം 

 യലിൽ ഉണ്ട് അ ിനൊൽ െസ്ീ ്   ിെിതക   നൽകിയിടില്ല. 

• ഗ്രൊമ സ്ഭയിൽ  പതെടുക്കൊറുള്ള ൊയി ത ൊഴിലൊളികൾ 

പറഞ്ഞുതേെിലും പദ്ധ ി ആസ്ൂഗ് ണത്തിൽ അേർ പതെടുത്തിെുവന്നൊ  

എന്ന കൊെയം  േയക്തമല്ല. 
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• ത ൊഴിലിടം സ്ന്ദർേിച്ച ിൽ നിന്നും  ,ത ൊഴിലൊളികവളൊട ്

സ്ംസ്ൊെിച്ച ിനത്റ  അടിസ്ഥൊനത്തിലും എല്ലൊ ത ൊഴിലൊളികളും    5Km   

ചുറ്റളേിനുള്ളിലൊണ ്     വ ൊലി തചയ്യുന്ന ്. 

• ത ൊഴിലിടങ്ങളിൽ ഗ്പഥമ േുഗ്േൂഷ കിറ്റ,് കുടിതേള്ളം     എന്നിേയില്ല. 

 ണൽ സ്ൗകെയം ഉണ്്ട.  

• ആക്ട് ഗ്പകാരമുള്ള കൂലി ത ാഴിലാളികള്ക്ക ് ലഭിക്കുന്നുണ്്ട. 

ത ാഴിലാളികദളാട് സംസാരിച്ച ില് നിന്നും സമയ രന്ധി മായി കൂലി 

ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് അറിയുവാൻ സാധിച്ചു. 

•  ല്സമയ സാമൂഹിക പരിദശാധന കയ യമായി നടത്തുന്ന ായി അറിയാൻ 

കഴിഞ്ഞട്ടില്ല. 

 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ രീതിശാ ്ഗ്തം 

1. വലൊക്്ക  ലത്തിലും ഗ്രൊമപഞ്ചൊയത്തു  ലത്തിലും പദ്ധ ി 

നിർേഹണ  ഉവദയൊരസ്ഥനൊയ  വലൊക്്കഓ ീസ്ർ (BDO), 

പഞ്ചൊയത്ത് ു തസ്ഗ്കടറി, മറ്റ്  നിർേഹണ ഉവദയൊരസ്ഥർ  

 ുടങ്ങിയേെുമൊയി വലൊക്്ക  റിവസ്ൊഴ്സ്  വപഴ് സ്ൺ നടത്തിയ  

കൂടിയൊവലൊചനയിൽ  ഉെുത്തിെിഞ്ഞ ിനനുസ്െിച്്ച   

 ുടർഗ്പഗ്കിയകൾ ആസ്ൂഗ് ണം  തചയ്യുകയും  വസ്ൊഷയൽ 

ഓഡിറ്റ ്ഗ്രൊമ  സ്ഭൊ   ീയ ി  നിശ്ചയിക്കുകയും തചയ്യുന്നു. 

2. കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തില് തെയ്ത ഗ്പവൃത്തികളുതട െയലുകള്, 7 

രജ്ിസ്റ്ററുകള് , MIS എന്നിവ പരിദശാധിക്കല്  

3. പരിദശാധിച്ച െയലുകളുതട  അടിസ്ഥാനത്തില് ഗ്പവര്ത്തി 

ഇടങ്ങള് പരിദശാധിക്കുകയും, തെയ്ത ഗ്പവര്ത്തികളുതട 

അളവുകള് പരിദശാധിച്ചു .  

4. രുണദഭാക്താക്കദളാട് ഗ്പവൃത്തിയുതട രുണെലങ്ങള് െര്ച്ച 

തെയ്തു, ത ാഴില് കാര്ഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളവതരയും, സജ്ീവ 

ത ാഴിലാളികതളയും  കണ്ട്   ആവശയമായ വിവരങ്ങള് 

ദശഖരിച്ചു .  



6 
 

5. വിവരദശഖരണാര്ത്ഥം പഞ്ചായത്തിതല ഉദേയാരസ്ഥര്, 

ഓെീസിതല ജ്ീവനക്കാര്, ദലാക്്ക പഞ്ചായത്തിതല 

ഉദേയാരസ്ഥര്,  തപാ ുജ്നങ്ങള് എന്നിവതര 

അഭിമുഖങ്ങള്ക്കും െര്ച്ചകള്ക്കും ദൊക്കസ് ഗ്രൂപ്പ ്

ഡിസ്കഷനും വിദധയമാക്കി.   

6. െീല്ഡ് ഗ്പവര്ത്തനങ്ങളുതടയും, െയല് 

പരിദശാധനയുതടയും അടിസ്ഥാനത്തില് റിദപ്പാര്ട്്ട 

 യാറാക്കല് 

ബ്വങ്ങൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പപാതുവിവരങ്ങൾ 

 
 

വിവരങ്ങൾ 

ജില്ലാ തലം ദലാക്ക് തലം പഞ്ചായത്്ത 

തലം 

സൃഷ് ടിച്ച ത ാഴില് 

േിനങ്ങള് 

 
59.06 

 
554580 

 

1,01,366 
 

കുടുംരാംരങ്ങള്ക്്ക 

നല്കിയിരിക്കുന്ന 

ശരാശരി ത ാഴില് 

േിനങ്ങള് 

 
71.79 

 
55.91 

 

46.46 

100 േിനങ്ങള് 

പൂര്ത്തീകരിച്ച 

കുടുംരങ്ങള് 

 
2454 

 
1644 

 

166 
 

ആതക ത ാഴില് 

എടുത്ത 

കുടുംരങ്ങള് 

 
0.94 

 
11233 

 
2,182 

 
 

ആതക ത ാഴില് 

േിനങ്ങള് എസ് .സി 

ത ാഴിലാളികള്ക്്ക 

ശ മാനത്തില് 

 
19.32 

 
15.38 

 

 
12.98 

ആതക ത ാഴില് 

േിനങ്ങള് എസ് .റ്റി  

ത ാഴിലാളികള്ക്്ക 

ശ മാനത്തില് 

 
1.61 

 
2.84 

 
15.19 
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പരിദശാധനയക്്ക് വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവർത്തികൾ 

 

9 

1608004006/IC/317920 Ward 11 കനൊൽ പൊലം മു ൽ കയ്യൊണി േതെ 

കനൊൽ പുനെുദ്ധൊെണം (ആദയ 500 മീ.) 

 

     10 

1608004006/IC/317921 Ward 11 കനൊൽ പൊലം മു ൽ കയ്യൊണി േതെ 

കനൊൽ പുനെുദ്ധൊെണം ( 500 മീ. മു ൽ 1000 മീ. 

േതെ) 

      

    11 

1608004006/IC/317922 Ward 11 കനൊൽ പൊലം മു ൽ കയ്യൊണി േതെ 

കനൊൽ പുനെുദ്ധൊെണം ( 1000 മീ. മു ൽ 1500 മീ. 

േതെ) 

    

    12 

1608004006/IC/317923 Ward 11 കനൊൽ പൊലം മു ൽ കയ്യൊണി േതെ 

കനൊൽ പുനെുദ്ധൊെണം ( 1500 മീ. മു ൽ 2000 മീ. 

ഗ്കമ  

നമ്പർ 

ഗ്പേർത്തിയുതട  

വകൊഡ്  

ഗ്പേർത്തിയുതട  വപെ്  

1 1608004006/IC/322339 Ward 11 ഗ്പളയേുമൊയി ബന്ധതപ്പട് ചൂവത്തൊട് 

േൊർഡിതല വ ൊടുകൾ മണ്്ണ നീക്കം തചയ്ത് 

നേീകെണം 1 

2 1608004006/IC/322340 Ward 11 ഗ്പളയേുമൊയി ബന്ധതപ്പട് ചൂവത്തൊട് 

േൊർഡിതല വ ൊടുകൾ മണ്്ണ നീക്കം തചയ്ത് 

നേീകെണം 2  

4 1608004006/IF/372084 ward 11 വകഗ്ന്ദ സ്ംസ്ഥൊന സ്ർക്കൊെുകൾ 

ആേിഷ്കെിക്കുന്ന ഭേന നിർമൊണ പദ്ധ ിയിതല 

അേിദഗ്ധ ത ൊഴിൽഘടകം 1- അമു മണി 

5 1608004006/IF/381891 Ward 11 വകഗ്ന്ദ സ്ംസ്ഥൊന സ്ർക്കൊെുകൾ 

ആേിഷ്കെിക്കുന്ന ഭേന നിർമൊണ പദ്ധ ിയിതല 

അേിദഗ്ധ ത ൊഴിൽഘടകം- സ് ി വ ൊസ്  ്

6 1608004006/IF/381892 Ward 11 വകഗ്ന്ദ സ്ംസ്ഥൊന സ്ർക്കൊെുകൾ 

ആേിഷ്കെിക്കുന്ന ഭേന നിർമൊണ പദ്ധ ിയിതല 

അേിദഗ്ധ ത ൊഴിൽഘടകം- സ്ിബിൽ എസ്്. 

7 1608004006/IF/373212 ward 11 വകഗ്ന്ദ സ്ംസ്ഥൊന സ്ർക്കൊെുകൾ 

ആേിഷ്കെിക്കുന്ന ഭേന നിർമൊണ പദ്ധ ിയിതല 

അേിദഗ്ധ  ഴിൽഘടകം 3- മറിയക്കുടി മത്തൊയി 

8 1608004006/IF/381893 Ward 11 വകഗ്ന്ദ സ്ംസ്ഥൊന സ്ർക്കൊെുകൾ 

ആേിഷ്കെിക്കുന്ന ഭേന നിർമൊണ പദ്ധ ിയിതല 

അേിദഗ്ധ ത ൊഴിൽഘടകം  - ഓമന കുടപ്പൻ 
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േതെ) 

 

ഫയൽ പരിദശാധന 

മഹാത്മ രാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ് പധ ിയില് തെയ്യുന്ന ഓദരാ 

വര്ക്കിനും ഗ്പദ യകം െയല് സൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്. അ ില് ഓദരാ െയലിനും 

22 ദഡാകുതമന്റസ് ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ 22 ദഡാകുതമനറ്്സ് പരിദശാധിച്ച 

വിവരങ്ങള്. 

 

കവർ ബ്പജ ്

 

േൊർഷിക  മൊസ്റ്റർ  സ്ർക്കുലർ ഗ്പകൊെം  ഒെു   േർക്  യലിൽ 

ഉണ്ടൊവകണ്ട ൊണ ് പെിവേൊധിച്ച  ഒറ്റ   യലിൽ  വപൊലും  കേർ വപ  ്

ഉണ്ടൊയിെുന്നില്ല . 

 

പചക്ക് ലിസ്്റ്റ 

േർക്ക ് യലിൽ സ്ൂക്ഷിച്ചിെിക്കുന്ന േിേെങ്ങളുതട പടികയും, അേയുതട വപ  ്

നമ്പറും വെഖതപ്പടുവത്തണ്ട വെഖയൊണ ്തചക്ക ്ലിസ്റ്റ്. പരിശ ോധിച്ച  ഒറ്റ  ഫയലിൽ  

ശപോല ും തചക്ക് ലിസ്റ്റ ് ഉണ്ടോയിര ന്നിലല 

 

 

ആക്ഷൻപ്ലാൻ  ബ്കാപ്പി 

 

ഒരു ജ്നകീയ ഇടതപടലിനത്റ ദനര് സാക്ഷയം ത ളിയി ക്കുന്ന ദരഖയാണ ്

ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പിഗ്രാമസഭ നിര്ദേ.ശിക്കുന്ന ഗ്പവര്ത്തികള് തഷല്െ ്

ഓെ് ദഗ്പാജ്ക്ടിദലക്ക് മാറ്റുകയും ഇ ില്നിന്നും മുൻരണന 

അടിസ്ഥാനത്തില് അ ാ ് സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തില് ആവശയമുള്ള 

ഗ്പവര്ത്തി ത രതഞ്ഞടുത്ത് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ  യ്യാറാക്കുകയും തെയ്യും  .

ആക്ഷൻ പ്ലാനില് ഉള്തപ്പട്ട ഗ്പവര്ത്തി  തന്നയാദണാ നടപ്പിലാക്കിയ  ്

എന്ന ് മനസ്സിലാക്കുന്ന ിനും ആക്ഷൻപ്ലാൻ ദകാപ്പി ഉപകരിക്കുന്നു. ഈ 
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സ്ൊമ്പത്തിക േർഷതത്ത ആക്ഷൻ പ്ലൊനിൽ ഗ്പസ്തു   പദ്ധ ി 

ഉൾതപ്പടിടുള്ള എന്ന േിേെം േർക്ക്  യലിൽ േവെണ്ട ൊണ് 

 

• പരിശ ോധിച്ച  ഒറ്റ  ഫയലിൽ  ശപോല ും   ആക്ഷൻ  പ്ലോൻ  ശ ോപ്പി 
         ഉണ്ടോയിര ന്നിലല 
 

 

എസ്റ്റിബ്മറ്റ ്

ഒെു ഗ്പേർത്തി എങ്ങതന,  എഗ്  അളേിന് തചയ്യണം എന്ന് സ്ൊവെ ികമൊയി 

ഗ്പ ിപൊദിക്കുന്ന വെഖയൊണ്  എസ്റ്റിവമറ്റ്. പെിവേൊധനക്ക്  േിവദയമൊക്കിയ എല്ലൊ 

 യലിലും എസ്റ്റിവമറ്റ് ഉണ്ടൊയിെുന്നു 

• സ്ൊധൊെണക്കൊർക്ക് മനസ്സിലൊകുന്ന േിധത്തിൽ എസ്റ്റിവമറ്റ ്  യ്യൊറൊക്കി 

അ ൊയ ്  നകീയ എസ്റ്റിവമറ്റ് ഈ പദ്ധ ിയുതട  യലിൽ 

സ്ൂക്ഷിക്കണതമന്ന് അനുേൊസ്ിക്കുന്നു.  എന്നൊൽ ഇ ് ഒറ്റ   യലിൽ  

കതണ്ടത്തൊൻ സ്ൊധിച്ചില്ല.  

• എല്ലൊ  യലുകളിലും തസ്കയൂർ നിതന്നടുത്ത എസ്റ്റിവമറ്റിനത്റ വകൊപ്പി 

സ്ൂക്ഷിച്ചിടുണ്്ട 

• എസ്റ്റിവമറ്റത്നൊപ്പം  എസ്റ്റിവമറ്റ് കേർ വപ ്, എസ്റ്റിവമറ്റ് റിവപ്പൊർട്, വഗ്ഡൊയിങ ്

ആൻഡ്  ഡിസസ്ൻ  എന്നിേ  ഉൾതപടുവത്തണ്ട ുണ്്ട. പെിവേൊധിച്ച 

 യലുകളിൽ കതണ്ടത്തൊൻ സ്ൊധിച്ചില്ല 

 

 ാബ്േതിക അനുമതി  

 

ഒെു ഗ്പേർത്തിക് സ്ൊവെ ിക ഉവദയൊരസ്ഥെുതട അനുമ ി ലഭിച്ചു  

എന്ന ിനുള്ള ആധികൊെിക വെഖയൊണ് സ്ൊവെ ിക അനുമ ി 

• പെിവേൊധിച്ച   യലുകളിൽ  സ്ൊവെ ിക  അനുമ ി ഉണ്ടൊയിെുന്നു 

•  യലുകളിൽ കൂടു ലും തസ്കയൂർ നിതന്നടുത്ത  വകൊപ്പിയൊണ ്

സ്ൂക്ഷിച്ചിെിക്കുന്ന ്.   

• തസ്കയൂർ നിതന്നടുത്ത വകൊപ്പി ആയിെുന്നൊലും അ ിൽ സ്ൊവെ ിക 

ഉവദയൊരസ്ഥർ ഒപ്പ ് , സ്ീൽ എന്നിേ  ിയ ി േച്ച ്വെഖതപ്പടുവത്തണ്ട ുണ്്ട 
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എന്നാല്, രന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥരുതട  ഒപ്പ ്  ,സീല്,   ീയ ി മു ലായവ 

 എല്ലൊ   യലിലും  ഉണ്ടൊയിെുന്നില്ല 

 

ഭരണാനുമതി 

 ഒരു വാര്ഡില് ഒരു വര്ഷം നടപ്പിലാക്കുന്ന ത ാഴിലുറപ്പ് പധ ി 

ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക ് പഞ്ചായത്ത ് ഭരണ സമി ി നല്കുന്ന 

അംരീകാരമാണ് ഭരണാനുമ ി. 

•  യലുകളിൽ കൂടു ലും തസ്കയൂർ നിതന്നടുത്ത   ഭെണൊനുമ ിയുതട   

വകൊപ്പിയൊണ് സ്ൂക്ഷിച്ചിെിക്കുന്ന .് 

• എന്നാല്, രന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥരുതട ഒപ്പ ് സീല്  ീയ ി മു ലായവ 

എല്ലൊ    യലിലും ഉണ്ടൊയിെുന്നില്ല 

 

 

  ംബ്യാജിത പദ്ധതി  

    പെിവേൊധിച്ച പ്പവർത്തി ൾ   ഒന്ന ും  സ്ംവയൊ ി   ഗ്പേെത്്തിയല്ല . 

 

 പതാഴിലിനുള്ള അബ്പക്ഷ 

 

 ത ൊഴിൽ ആേേയതപ്പടുതകൊണ്ടുള്ള അവപക്ഷ  യലിൽ കൃ യമൊയി 

സ്ൂക്ഷിവക്കണ്ട ുണ്്ട. ത ൊഴിൽ ആേേയതപ്പട് 15 ദിേസ്ത്തിനകം ത ൊഴിൽ 

ലഭിവച്ചൊ എന്നറിയൊനുള്ള വെഖ  കൂടിയൊണി  ്

• എന്നൊൽ  േയക്തിര   ഗ്പേർത്തികളുതട  യലുകളിൽ ഒന്നിലും 

ഡിമൊൻഡ്  വ ൊം ഉണ്ടൊയിെുന്നില്ല.. 

• തവള്ളദപപ്പറില് ഡിമൊൻഡ് എഴു ി  ദമറ്റ് തന ഏല്പ്പിെ ്  ത ാഴിലുറപ്പ ്

ഓെീസില് നല്കുന്ന രീ ിയാണ് അവലംരിച്ചിരിക്കുന്ന ് . ഇങ്ങതന 

ലഭിക്കുന്ന അദപക്ഷ  വൃത്തിയായി െയലില് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു . 

• ഡിമൊന്റുകളിൽ അവപക്ഷ നൽകിയ  ിയ ി  എന്ന ് മു ൽഎന്ന് േതെ 

ഏ ് ഗ്പേർത്തി വേണം എന്ന േിേെങ്ങൾ  കൃ യമൊയി 
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വെഖതപടുത്തൊത്ത ിനൊൽ  15 ദിേസ്ത്തിനകം  വ ൊലി അനുേദിവച്ചൊ 

എന്ന് േയക്തമല്ല. 

• എന്നൊൽ അവപക്ഷിച്ചിട്  15  ദിേസ്ത്തിനകം  ഗ്പേർത്തി ലഭിക്കുന്നില്ല  

എന്നു ത ൊഴിലൊളികൾ  അഭിഗ്പൊയതപ്പടു  

 

 ഗ്പവർത്തി അനുവദിച്ചത്  ംബന്ധിച്ച ബ്ഫാം  

 

ഗ്പേർത്തി  നൽകി എന്ന ിനത്റ വെഖയൊണ് ഗ്പേർത്തി അനുേദിച്ചു 

തകൊണ്ടുള്ള വ ൊം.  

• പെിവേൊധിച്ച    യലുകളിൽ    ഒന്നിനും ഗ്പേർത്തി അനുേദിച്ചു 

തകൊണ്ടുള്ള  വ ൊം ഉണ്ടൊയിെുന്നില്ല. 

 

ഇ മസ്റ്റർ ബ്റാൾ 

 

 ത ൊഴിലൊളികൾ ത ൊഴിൽ തചയ്യുന്ന  ീയ ി, ദിേസ്ം ഉൾതപ്പതട ഹൊ ർ 

വെഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള അടിസ്ഥൊന വെഖയൊണ് ഇ മസ്റ്റർ വറൊൾ.  പെിവേൊധിച്ച  

13  യലുകളിലും  മസ്റ്റർവറൊൾ ഉണ്ടൊയിെുന്നു . ഇ ിൽ ത ൊഴിലൊളികൾ 

ഒപ്പുകൾ,  അേെുതട ത ൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ,  കൂലി എന്നിേ 

വെഖതപ്പടുത്തിയിടുണ്്ട.  

• ഇ ിൽ വലൊക്ക് തഡേലപത്മൻറ് ഓ ീസ്ർ, പഞ്ചൊയത്ത് തസ്ഗ്കടറി 

എന്നിേർ ഒപ്പും,  സ്ീലും  വെഖതപടുവത്തണ്ട ൊണ്.  എന്നൊൽ 

പെിവേൊധിച്ച  യലുകളുതട   ഇമസ്റ്റർ വറൊളുകളിൽ വലൊക്ക ്

തഡേലപ്തമൻറ് ഓ ീസ്ർ, പഞ്ചൊയത്ത്  തസ്ഗ്കടറി എന്നിേർ ഒപ്പും,  

സ്ീലും   വെഖതപടുത്തിയിടുതണ്ടകിലും   ീയ ി വെഖതപ്പടുത്തിയ ൊയി 

കൊണൊൻ സ്ൊധിച്ചില്ല .  

• തമസ്ുവെതമന്റ്  ബുക്കിന്തറ  നമ്പർ എല്ലൊ മസ്റ്റർ വറൊളിലും 

ഉണ്ടൊയിെുന്നില്ല്ല. 
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• ഭേന നിർമൊണ  ഗ്പേർത്തികളിൽ മസ്റ്റർ വറൊളുകളിൾ   ഒപ്പിടൊത  

വേ നം നല്കിയിടുള്ള ൊയി കണ്ടു. മസ്റ്റർ വറൊൾ - 1427   .  ഒപ്പു 

വെഖതപടുത്തൊത്ത ിൽ  വേ നം  നൽകൊൻ പൊടില്ലൊത്ത ൊണ് 

 

പമഷ്ർപമന്റ്  ബുക്ക ്

  

ഗ്പേർത്തി  ുടങ്ങുന്ന ിന് മുമ്പും വേഷേും അളേുകൾ 

വെഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള അടിസ്ഥൊന വെഖയൊണ് തമഷർതമന്റ്  ബുക്ക്.  

പെിവേൊധിച്ച എല്ലൊ യലുകളിലും തമഷർതമൻറ് ബുക്ക് ഉണ്ടൊയിെുന്നു 

 

• െില ദപജ്ുകളില് രന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥരുതട ഒപ്പ് മാഗ് ദമാ െില 

സ്ഥലങ്ങളില് ഒപ്പും സീലും എന്നിവ മാഗ് ം കാണാൻ സാധിച്ചു. എന്നാല് 

 ീയ ി മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല . ീയ ി 

ദരഖതപ്പടുത്തിയാല് മാഗ് ദമ ആര് എദപ്പാള് അളവുകള് 

ദരഖതപ്പടുത്തിതയന്നും ,ആര്, എദപ്പാള് അ ്  ദഗ്കാസ്സ് തെക്ക് തെയ്തു  

എന്നും മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു.കാല ാമസം സംരന്ധിച്ച 

ആദക്ഷപം ഉണ്ടായാല്  ീയ ി അ യാവശയമാണ ്

• തമഷെത്മന്റ് ബുക്ക ്എല്ലൊം പൂർത്തീകെിച്ചിടില്ലൊത്ത ൊയി കണ്ടു 

• ഭേന നിർമൊണത്തിനത്റ തമഷെത്മനറ്് ബുക്കുകളിൽ  ഒന്നും  തന്ന 

എഴു ിയിടില്ല.  മൊഗ് മൊയി തമഷെത്മനറ്്  ബുക്ക് േച്ചിെിക്കുന്നു. 

• തമഷെത്മന്റ് ബുക്ക്  തസ്ഗ്കടറി  പെിവേൊധിച്ചു   തസ്ർടിസ  

തചവയണ്ട ുണ്്ട. പല തമഷെത്മന്റ ് ബുക്കിലും ബില് എഴു ി 

പൂർത്തിയൊക്കിയിടില്ല എന്നിെുന്നൊലും  പണം അനുേദിച്ചിടുണ്്ട . ഇ ിൽ  

ഉവദയൊരസ്ഥർ  ഗ്േദ്ധ  തചലുവത്തണ്ട ുണ്്ട 

 

പമറ്റീരിയൽ ബിൽ വൗച്ചർ  

 തമറ്റീെിയൽ  ഉപവയൊരിച്ചിടുള്ള ഗ്പേർത്തികളിൽ അേയിൽ ഉപവയൊരിച്ച 

സ്ൊധന സ്ൊമഗ്രികളുതട ബില്ലുകളും േൗച്ചറുകളും  യലിൽ  

സ്ൂക്ഷിവക്കണ്ട ുണ്്ട.  
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• ഓഡിറ്റിന് വിധധയമോക്കിയ പ്പവർത്തി ളിധലോന്നില ും   ധമറ്റീരിയൽസ് 

ഉപശയോഗിച്ചിട്ടിലല 

 

 

ബ്വജ് ലിസ്്റ്റ 

 ത ൊഴിലൊളികൾ എഗ്  ദിേസ്ം വ ൊലി തചയ്തു എന്ന ിന് അടിസ്ഥൊനതപ്പടുത്തി 

അേർക്ക് നൽവകണ്ട  ുക അ ൊയ  ് വേ നം, ആയുധങ്ങൾക്ക് തകൊടുക്കുന്ന 

േൊടക,  മൂർച്ച കൂടുന്ന ിനുള്ള  ുക എന്നിേ എല്ലൊം കൊണിച്ചു തകൊണ്്ട പണം 

സകമൊറുന്ന ിന് വേണ്ടി  യ്യൊറൊക്കുന്ന ഗ്പധൊനതപ്പട ഒന്നൊണ് വേ ് ലിസ്റ്റ്.  

• തപൊ ു ഗ്പേൃത്തികളിൽ ഒന്നിലും തേ ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടൊയിെുന്നില്ല 

 

ഫണ്്ട  ഗ്ടാൻസ്ഫർ  ഓർഡർ 

 വേ ് ലിസ്റ്റ് ഗ്പകൊെം ത ൊഴിലൊളികൾക്ക് വേ നം നൽകിയ ിനുള്ള  വെഖയൊണ ്

 ണ്്ട ഗ്ടൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ.   ഗ്പേർത്തിയിൽ ചിലേൊയ മുഴുേൻ  ുകയും ആർക്ക,് 

എവപ്പൊൾ നൽകി എന്നുള്ള ിന്തറ അടിസ്ഥൊന േിേെങ്ങൾ വെഖതപ്പടുത്തുന്ന 

 ണ്്ട ഗ്ടൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ  എല്ലൊ  യലിലും നിർബന്ധമൊയും കൊവണണ്ട ൊണ് . 

•  യലിൽ ഉണ്ടൊയിെുന്ന   ണ്്ട  ഗ്ടൊൻസ്ഫർ  ഓർഡർ മസ്റ്റർ  വറൊളിന ്

അനുപൊ ികം ആയിെുന്നില്ല. 

 

ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ്തം 

  ഗ്പേർത്തിയുതട അടിസ്ഥൊന േിേെങ്ങൾ വെഖതപ്പടുത്തി ഗ്പേർത്തി 

പൂർത്തീകെിച്ചു കഴിയുവമ്പൊൾ പൂർത്തീകെിച്ചു എന്ന് സ്ൊക്ഷയതപ്പടുത്തുേൊൻ  

ഉപകെിക്കുന്ന ഒെു വെഖയൊണ് കംപ്ലീഷൻ സ്ർടി ിക്കറ്റ്  അഥേൊ ഗ്പേർത്തി  

പൂർത്തീകെണ സ്ൊക്ഷയപഗ് ം . 

•    പരിശ ോധിച്ച  ഒറ്റ  ഫയലിൽ  ശപോല ും  ഗ്പേർത്തി  പൂർത്തീകെണ 

സ്ൊക്ഷയപഗ് ം   ഉണ്ടൊയിെുന്നില്ലല്. 
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മസ്റ്റർ ബ്റാൾ മൂവ്പമൻറ് സ്ലിപ്പ്   

 ഒെു  ഗ്പേർത്തിയുതട  ഓവെൊ ഘടത്തിലും , മൊസ്റ്റർവറൊൾ അനുേദിച്ച  ്മു ൽ 

വേ നം  നൽകുന്ന ് േതെയുള്ള ഓവെൊ  ഘടങ്ങളും ഏത ൊതക്ക 

 ിയ്യ ികളിലൊണ് നടന്ന  ്എന്ന്  മനസ്ിലൊക്കൊനുള്ള വെഖയൊണ് മസ്റ്റർ വറൊൾ 

മൂവേതമന്റ്  സ്ലിപ്.  

 

• മസ്റ്റർ വറൊൾ മൂവേതമന്റ ് സ്ലിപ്പിൽ കൃ യമൊയി ഒപ്പിതനൊപ്പം  ിയ ി 

വെഖതപ്പടുവത്തണ്ട ുണ്്ട എന്നൊൽ  ചില  യലുകയിൽ ഉണ്ടൊയിെുന്നില്ല 

•  എലലോ ഫയലിധലയ ും  മസ്റ്റർ വറൊൾ മൂവേതമന്റ്  സ്ലിപ്   ൃത്യമോയി 

പൂരിപ്പിച്ചിട്ടിലല  

 

ബ്ഫാബ്ട്ടാഗ്രാഫ ്

 ഗ്പേർത്തി  ുടങ്ങുന്ന ിന് മുമ്പ് ഗ്പേർത്തി നടന്നു തകൊണ്ടിെിക്കുവമ്പൊൾ,  

ഗ്പേർത്തി പൂർത്തീകെിച്ചു കഴിയുവമ്പൊൾ  ുടങ്ങിയ  ഓവെൊ ഘടത്തിതലയും 

വ ൊവടൊകൾ  യലിൽ സ്ൂക്ഷിക്കണതമന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിെിക്കുന്നു . 

• പെിവേൊധിച്ച 1  യലുകൾ ഒഴിചു എല്ലൊ  യലുകളിലും വ ൊവടൊകൾ  

സ്ൂക്ഷിച്ചിെുന്നു. 

 

ബ്റായൽറ്റി 

ബോധ മലല  

 

ജിബ്യാ ടാഗ്ഡ ്ബ്ഫാബ്ട്ടാ  ്

ഗ്പേർത്തി സ്ഥലം  ിെിച്ചറിയുന്ന ിനുള്ള ഉപൊധിയൊണ്  ിവയൊ ടൊഗ്ഡ ്

വ ൊവടൊസ്്.  എന്നൊൽ ഇേ ഈ  യലിൽ കതണ്ടത്തിയില്ല. 

 

സ റ്റ് ഡയറി 

ഗ്പേർത്തി സ്ഥലതത്ത എല്ലൊ േിേെങ്ങളും  വെഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള   

ആധികൊെിക വെഖയൊണ്  സസ്റ്റ് ഡയറി. 
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• പെിവേൊധിച്ച ഒെു  ഒെു  േയക്തിര   ഗ്പേർത്തിക്കും  സസ്റ്റ് ഡയറി  

ഉണ്ടൊയിെുന്നില്ല. 

• തചക്ക് ലിസ്റ്റ്, തഗ്പൊ ക്റ്റ് മീറ്റിംര ്മിനിറ്റീസ്്,േൊടക  , സ്ന്ദർേകകുറിപ്പുകൾ 

എന്നിേ കൃ യമൊയി എഴു ി സ്ൂക്ഷിച്ചിടുണ്്ട 

• േി ിതലൻസ്് വമൊണിറ്ററിങ്  കമിറ്റീ അംരങ്ങൾ കൃ യമൊയി 

ഗ്പേർത്തിയിടം സ്ന്ദെ്േിക്കുന്നില്ല 

രജിസ്റ്ററുകളുപട പരിബ്ശാധന 

 

1.അബ്ലാബ്ക്കഷ്ൻ ഓഫ് വർക്ക,്ബ്പയപ്മന്റ് ഓഫ് ബ്വജ ് ആൻഡ് 

ഡിമാൻഡ് ബ്ഫാർ വർക്ക ്

• െ ിസ്റ്റർ തസ്ഗ്കടറി  സ്ർടിസ   തചയ്തിടില്ല  

• േൊർഡ്   ിെിച്ചുള്ള  െ ിസ്റ്റർ  സ്ൂക്ഷിച്ചിടുണ്്ട. 

• തെ ിസ്റ്ററിൽ  നിന്നും  ഡിമൊൻഡ്  നൽകിയ ിന് വേഷം  15  

ദിേസ്ത്തിനകം  ത ൊഴിൽ   അനുേദിച്ചിടില്ല  എന്ന്  അറിയൊൻ  സ്ൊധിച്ചു. 

• 2018-2019 ,2019-2020  എന്നീ സ്ൊമ്പത്തിക േർഷത്തിതല   േിേെങ്ങൾ  ഉണ്ട്.  

2. പമറ്റിരിയൽ രജിസ്റ്റർ  

• െ ിസ്റ്റർ തസ്ഗ്കടറി  സ്ർടിസ   തചയ്തിടില്ല  

• 2016 - 2017  ,2017 -2018  സ്ൊമ്പത്തിക  േർഷത്തിതല  മൊഗ് ം  

േിേെങ്ങളൊണ്  തെ ിസ്റ്ററിൽ  ഉണ്ടൊയിെുന്ന  ്

3. വർക്ക് രജിസ്റ്റർ 

• െ ിസ്റ്റർ  തസ്ഗ്കടറി  സ്ർടിസ   തചയ്തിടില്ല 

• 2016  മു ൽ  2018  േതെയുള്ള  ഗ്പേർത്തികളുതട  വകൊപ്പി  തെ ിസ്റ്ററിൽ  

സ്ൂക്ഷിച്ചിടുണ്്ട. 
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4. പതാഴിൽ കാർഡ് വിതരണ രജിസ്റ്റർ 

  

•   െ ിസ്റ്റർ തസ്ഗ്കടറി സ്ർടിസ   തചയ്തിടില്ല 

• 2014  മു ൽ 2019 േതെയുള്ള ത ൊഴിൽ കൊർഡ്  േി െണം നടത്തിയ 

േിേെങ്ങൾ തെ ിസ്റ്ററിൽ സ്ൂക്ഷിച്ചിടുണ്്ട. 

5. പരാതി  രജിസ്റ്റർ 

 

• െ ിസ്റ്റർ തസ്ഗ്കടറി സ്ർടിസ   തചയ്തിടില്ല 

• പെൊ ികതളൊന്നും  യലിൽ കൊണൊൻ കഴിഞ്ഞില്ല 

 

6. ഗ്രാമ ഭ രജിസ്റ്റർ 

• െ ിസ്റ്റർ  സ്ർടിസ  തചയ്തിടില്ല  

• 2018  തല  ഗ്രൊമസ്ഭ മിനിടസു ം , 2019   തല വമറ്റ്മൊെുതട പെിേീലന പെിപൊടി 

സ്ംബന്ധിച്ച േിേെങ്ങളുമൊണ് തെ ിസ്റ്ററിൽ ഉള്ള ്. 

7.ഫിക്സഡ് അ റ്്റ രജിസ്റ്റർ 

• െ ിസ്റ്റർ  കൊണൊൻ  സ്ൊധിച്ചില്ല. നിർബന്ധമൊയും െ ിസ്റ്റർ 

സ്ൂക്ഷിവക്കണ്ട ുണ്്ട 
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വർക്കുകളുമായി ബന്ധതപട്ട  നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

  1.ഭവന നിർമാണം 

ന

മ്പര്  

രുണദഭാക്താവി

ന്റ ദപര്  

വര്ക്ക് 

ദകാഡ്  

ത ാഴില് 

കാര്ഡ് നം  

ആരംഭിച്ച 

 ീയ ി  

അവ

സാനി

ച്ച 

 ീയ ി 

  

എസ്റ്റിദമ

റ്റ്  ുക   

 

  1 

 

ഓമന    ട്ടപ്പൻ 

1608004006/I

F/381893 

KL-08-004-

006-011/146 

16/1/2019 Complete

d 

 

24390 

 

  2 

അമ്മ  മണി 

 

1608004006/I

F/372084 

KL-08-004-

006-011/229 

16/1/2019 ON 

GOING 

24390 

 

  3  

സിബിൾ എസ് 

 

1608004006/I

F/381892 

KL-08-004-

006-011/238 

29/4/2019 ON 

GOING 

24390 

 

  4 

 

സജി ശജോസഫ്  

 

1608004006/I

F/381891 

KL-08-004-

006-011/237 

16/1/2019 ON 

GOING 

24390 

 

  5 

 

മറിയക്ക ട്ടിമത്തോ
യി 

 

1608004006/I

F/373212 

KL-08-004-

006-011/60 

16/1/2019 8/8/2019 24390 

 

 

•  ഓഡിറ്റിനു  േിതധയമൊക്കിയ ിൽ ഒെു രുണവഭൊക ൊേിന്തറ  ഭേനൊം  

മൊഗ് വമ    പണി  പൂർത്തീകെിചു   ൊമസ്ം   ുടങ്ങിയിടുള്ളു . 

• ഭേന നിർമൊണത്തിന് അനുസ്ൃ മൊയി  മസ്റ്റർ  വറൊൾ  നൽകുന്നില്ല ,ഭേന  

നിർമൊണം പൂർത്തിയൊയി    ൊമസ്ിച്ച ിന് വേഷേും  അമു മണിക്   90 

ദിേസ്തത്ത  പണി   മുഴുേൻ  ലഭിച്ചിടില്ല . 

• പൊസ്്ബുക്ക്  കൃ യമൊയി  പ ിപ്പിക്കൊത്ത ിനൊൽ  രുണവഭൊക്തൊക്കൾക്  

വേ നം   മുഴുേൻ  കൃ യമൊയി  ലഭിവച്ചൊ എന്ന അറിേ്  ഇല്ല . 

• ഭേന  നിർമൊണത്തിനത്റ  ഓവെൊ   ഘടത്തിലും  വ ൊവടൊ എടുത്ത്  

പഞ്ചൊയത്തിൽ  നൽകുന്ന ിൽ  300  െൂപ  അടുത്ത  ആകുന്നുണ്്ട. 

• പഞ്ചൊയത്തിൽ േന്നൊണ് മസ്റ്റർ വറൊൾ ഒപ്പിടുന്ന  ്
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2.കനാല് പാലം മുതല് കയ്യാണി വരെ കനാല് പുനെുദ്ധാെണം 

 

ന

മ്പ

ര്  

വര്ക്ക ് വര്ക്ക് 

ദകാഡ്  

ആരം

ഭിച്ച 

 ീയ

 ി 

അവസാ

നിച്ച 

 ീയ ി 

  

എസ്റ്റി

ദമറ്റ് 

 ുക   

 

ചിലേൊക്കിയ  ുക  

 

 
 
 
    1 

Ward 11 
 നോൽ 

പോലും 

മ ത്ൽ 

 യ്യോണി 

വധര 

 നോൽ 

പ നര 
ദ്ധോരണും 

(ആദ്യ 500 

മീ) 

1608004006/IC
/317920 

28/11/2
018 

18/12/201
8 

90000 85254 

 
 
 
 
 
 

2 

Ward 11 
 നോൽ 

പോലും 

മ ത്ൽ 

 യ്യോണി 

വധര 

 നോൽ 

പ നര 
ദ്ധോരണും ( 

500 മീ. 
മ ത്ൽ 

1000 മീ. 
വധര) 

1608004006/IC
/317921 

24/10/2
018 

2/11/2018 90000 • ഗ്പേർത്തിയു

തട  

തമഷെത്മന്റ് 

ബുക്കിൽ  

ബില്ല് 

പൂർത്തീകെി

ക്കൊത്ത ിനൊ

ൽ 

ഗ്പേർത്തിക്  

എഗ്  പണം 

ചിലേൊയി  

എന്ന ിൽ  

േയക്ത യില്ല 
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3 

Ward 11 
 നോൽ 

പോലും 

മ ത്ൽ 

 യ്യോണി 

വധര 

 നോൽ 

പ നര 
ദ്ധോരണും ( 

1000 മീ. 
മ ത്ൽ 

1500 മീ. 
വധര) 

1608004006/IC
/317922 

24/10/2
018 

12/11/201
8 

90000 85008 

 
 
 
 
 
 

4 

Ward 11 

 നോൽ 

പോലും 

മ ത്ൽ 

 യ്യോണി 

വധര 

 നോൽ 

പ നര 
ദ്ധോരണും ( 

1500 മീ. 
മ ത്ൽ 

2000 മീ. 
വധര) 

1608004006/IC
/317923 

28/11/2
018 

17/12/201
8 

90000 84456 

 

 

• കനൊല്  പുനെുദ്ധൊെണ  ഗ്പേൃത്തികൾ  േളതെ  ഉപകൊെ ഗ്പധമൊണ്   

 

• പണി  പൂർത്തിയൊക്കി മൊസ്ങ്ങൾ  കഴിഞ്ഞ ിനൊൽ   ഓഡിറ്റ്  സ്മയ  ്

കനൊലിനു  സ്മീപത്തു   പലയിടങ്ങളിലും ഒെൊൾ തപൊക്കത്തിൽ  േതെ 

കൊടു  േളർന്നിെുന്നു. 
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• കനൊലിൽ  തേള്ളമുള്ള ിനൊൽ    തചളി  വകൊെി കളഞ്ഞ  ്

എഗ് യളേിലൊണ് എന്നുള്ള ്  അളതന്നടുക്കൊൻ  ഓഡിറ്റ് ടീമിന ്  

സ്ൊധിച്ചില്ല. 

• സ്മീപേൊസ്ികവളൊട ് സ്ംസ്ൊെിച്ച ിന്  നിന്നും  ത ൊഴിലൊളികൾ േളതെ 

നന്നൊയി  പണി തചയ്തിടുണ്ടൊയിെുന്നു എന്ന്  അറിയൊൻ സ്ൊധിച്ചു. 

• ഗ്പേർത്തി സ്മയ ്  ത ൊഴിലൊളികൾക്കു  കയ്യുറ,കൊലുറ, എന്നിേ 

നൽകിയിടില്ല. 

• കനൊലിനത്റ  ഗ്പേർത്തികൾ അപകട സ്ൊധയ കൾ ഉള്ള ൊണ്  

കൃ യമൊയ മുൻ കെു ലുകൾ സ്വീകെിക്കൊത യൊണ് പല 

ഗ്പൊയത്തിലുള്ളേൻ ഈ ഗ്പേർത്തി തചയ്യുന്ന .്കനൊലിന്തറ 

േിേിധയിടങ്ങളിൽ ആഴം കൂടിയ ൊയി സ്ഥലമുണ്്ട ഇത്തെം 

സ്ഥലങ്ങളയിൽ  േളതെ പണിതപ്പടൊണ് ത ൊഴിലൊളികൾ 

പണിതയടുക്കുന്ന .് 

• എസ്റ്റിവമറ്റ് ഗ്പകൊെം ഉള്ള അളേിവനക്കൊൾ  കൂടു ൽ  ത ൊഴിലൊളികൾ 

തചയ്യുന്നുണ്്ട . കനൊലിനു ആഴം കൂടു ൽഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ  േടം 

ഉപവയൊരിച്ച തകടി ഇറങ്ങിയൊണ ് ത ൊഴിലൊളികൾ പണിഎടുക്കുന്ന ്. 

ഇ  ്േളതെ അപകടം  നിറഞ്ഞ ൊണ്. 

• ഗ്പേർത്തി ആെംഭിക്കുവമ്പൊൾ േവക്കണ്ട ൊയ സ്ിറ്റിസ്ൺ ഇൻ ർവമഷൻ 

വബൊർഡ ് ഗ്പേർത്തി കഴിഞ്ഞു മൊസ്ങ്ങൾക് വേഷേും േച്ചിടില്ല. 

 

3.ഗ്പളയവുമായി ബന്ധപപ്പട്ട് ചൂബ്ത്താട ്വാർഡിപല ബ്താടുകൾ മണ്ണ ്

നീക്കം പചയ്ത  ്നവീകരണം 

  

ന

മ്പര്  

വര്ക്്ക വര്ക്്ക 

ദകാഡ്  

ആരം

ഭിച്ച 

 ീയ

അവസാ

നിച്ച 

 ീയ ി   

എസ്റ്റി

ദമറ്റ് 

 ുക   

 

ചിലേൊക്കിയ  ുക  
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 ി 

 
 
 
 
 
 

1 

Ward 11 

പ്പളയവ 
മോയി 

ബന്ധധപ്പട്ട് 
ചൂശത്തോട് 

വോർഡി
ധല 

ശത്ോട  ൾ 

മണ്ണ് 
നീക്കും 

ധചയ്ത് 

നവീ ര
ണും 1 

1608004006/IC/
322339 

6/2/2019 14/2/2019 70000 64584 

 
 
 
 
 

2 

Ward 11 

പ്പളയവ 
മോയി 

ബന്ധധപ്പട്ട് 
ചൂശത്തോട് 

വോർഡി
ധല 

ശത്ോട  ൾ 

മണ്ണ് 
നീക്കും 

ധചയ്ത് 

നവീ ര
ണും 2 

1608004006/IC/
322340 

28/2/201
9 

7/3/2019 70000 • ഗ്പേർത്തിയുതട

  തമഷെ്തമന്റ ്

ബുക്കിൽ  ബില്ല ്

പൂർത്തീകെി

ക്കൊത്ത ിനൊൽ 

ഗ്പേർത്തിക്  

എഗ്  പണം 

ചിലേൊയി  

എന്ന ിൽ  

േയക്ത യില്ല 

 

 

•  പണി പൂർത്തിയൊക്കി  മൊസ്ങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ിനൊലും, മഴ മൂലം വ ൊട് 

നിറഞ്ഞുതേള്ളം ഉള്ള ിനൊലും  വ ൊട് നേീകെണ ഗ്പേർത്തിയിൽ  എഗ്  

വ ൊ ിൽ  തചളി വകൊെി കളഞ്ഞു എന്ന  ്േയക്തമല്ല. 

• വ ൊടിനു  സ്മീപം  കൊടു  േളർന്നിെുന്നു. 

• സ്മീപേൊസ്ികവളൊട ് സ്ംസ്ൊെിച്ച ിന്  നിന്നും  ത ൊഴിലൊളികൾ േളതെ 

നന്നൊയി  പണി തചയ്തിടുണ്ടൊയിെുന്നു എന്ന്  അറിയൊൻ സ്ൊധിച്ചു. 

• ഈ   ഗ്പേർത്തിയിൽ   ഏർതപ്പടിെുന്ന  ത ൊഴിലൊളികൾക്ക്  ബൂട് ,കയ്യുറ  

എന്നിേ  ലഭിച്ചിടില്ല . 
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• ഗ്പേർത്തികൾക്  െണ്ടിനും   സ്ിറ്റിസ്ൺ  ഇൻ ർവമഷൻ  വബൊർഡ്  

േച്ചിടില്ല. 

• ഗ്പേർത്തിയുതട  തമഷെ്തമന്റ് ബുക്കിൽ  ബില്ല ്

പൂർത്തീകെിക്കൊത്ത ിനൊൽ ഗ്പേർത്തിക്  എഗ്  പണം ചിലേൊയി  

എന്ന ിൽ  േയക്ത യില്ല 

 

നിർബ്ദശങ്ങൾ 

ബി.ഡി.ഓ. 

•  മസ്റ്റർ   വറൊളിൽ  ഒപ്പു, സ്ീൽ  എന്നിേ  പ ിപ്പിക്കുന്ന ിവനൊതടൊപ്പം  

 ിയ ി കൂതട ഇടുേൊൻ ഗ്േദ്ധിവക്കണ്ട ൊണ് 

• ഡി.ഇ.ഓ, അക്കൗണ്ടന്റ് , ഓേർസ്ീർ അതഗ്കഡിക്ടഡ് എൻ ിനീയർ 

,വമറ്റ്മൊർ എന്നിേർക്കു  കൃ യമൊയ  തഗ്ടയിനിങ്ങുകൾ തകൊടുക്കൊൻ 

ഗ്േദ്ധവകണ്ട ൊണ ്

• ഗ്പേർത്തി സ്ഥലങ്ങൾ സ്ന്ദെ്േിക്കുന്ന ു രുണകെമൊയിെിക്കും 

  

പ പഗ്കട്ടറി/അ ിസ്റ്റന്റ് പ ഗ്കട്ടറി 

 

• മസ്റ്റർ   വറൊളിൽ  ഒപ്പു, സ്ീൽ  എന്നിേ  പ ിപ്പിക്കുന്ന ിവനൊതടൊപ്പം  

 ിയ ി കൂതട ഇടുേൊൻ ഗ്േദ്ധിവക്കണ്ട ൊണ് 

• 7 തെ ിസ്റ്ററുകളും തമഷെ്തമന്റ്  ബുക്കും  സ്ൊക്ഷയതപടുത്തി   

ആധികൊെി  ഉറപ്പ് േെുത്തുക. 

• ത ൊഴിലൊളികളുതട അേകൊേങ്ങൾ . അടിസ്ഥൊന സ്ൗകെയങ്ങൾ എന്നിേ 

ഉറപ്പു േെുത്തുക. ചികിത്സ ചിലേുകൾ  കൃ യമൊയി അനുേദിക്കൊനുള്ള 

നടപടികൾ സ്വീകെിക്കുക 

•  േി ിതലൻസ്് വമൊണിറ്ററിങ് കമിറ്റിതയ േക്തിതപ്പടുത്തുക 
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നിർവഹണ ഉബ്ദയാരസ്ഥർ(അക്കൗണ്ടന്റ്, ഡിഇഓ, അപഗ്കഡിക്ടഡ് 

എഞ്ചിനീയർ , ഓവർ ിയർ 

 

• േർക്ക ്  യലുകൾ ആനുേൽ മൊസ്റ്റർ സ്ർകയൂലർ ഗ്പകൊെം 22 

വഡൊകയൂതമന്റസ്്  ഉതണ്ടന്ന ഉറപ്പു േെുത്തി  യലുകൾ  യ്യൊറൊക്കുക. 

• ത ൊഴിൽ കൊർഡ്  കൃ യമൊയി എഴു ി സ്ൂക്ഷിക്കൊനും, മസ്റ്റർവറൊളുകള ്

തേടിത്തിെുത്തലുകൾ കൂടൊത  സ്ൂക്ഷിക്കൊനുമുള്ള നിർവദേങ്ങൾ  

നൽകണം 

• ഗ്പേർത്തിയുതട ആേേയക യും ഉപവയൊരേും കൃ യമൊയി തഗ്പൊ ക്റ്റ ്

മീറ്റിംരിൽ  ത ൊഴിലൊളികൾക്  പറഞ്ഞുതകൊടുക്കുക.കൃ യമൊയി 

ത ൊഴിലിടം സ്ന്ദർേിക്കുക 

•  ഡിമൊൻഡ് അനുസ്െിച്ചു വ ൊഴിൽ നൽകുക. 

 

ബ്മറ്റ ്

 

• കൃ യമൊയി  ഒപ്പിട  മസ്റ്റർ വറൊൾ  സ്ൂക്ഷിക്കുക. 

• ഹൊ ർ. അബ് തസ്നറ്  എന്നിേ  അപ്പവപ്പൊൾ   തന്ന എഴു ുക  

• മൊസ്റ്റർ വറൊളിൽ  തേടിത്തിെുത്തലുകൾ  ഇല്ലൊതയന്ന്  ഉറപ്പൊക്കുക. 

• ത ൊഴിൽ ദിനങ്ങളുതട   ിയ ി അടയൊളതപ്പടുത്തുക 

• ഓവെൊ ഗ്പേർത്തി കഴിയുവമ്പൊഴും  മൊസ്റ്റർവറൊൾ സസ്റ്റ് ഡയറി എന്നിേ 

സസ്റ്റ് ഡയറി  പൂർണമൊയും പൂെിപ്പിക്കുക,  അപകടങ്ങൾ  ഉണ്ടൊയൊൽ  

സസ്റ്റ്  ഡയറിയിൽ     എഴു ുകയും നിർേഹണ ഉവദയൊരസ്ഥതെ 

അറിയിക്കുകയും തചയ്യുക. 

• കൃ യ  അളേിലും നിലേൊെത്തിലും വ ൊലി തചയ്യുന്നുതണ്ടന് ഉറപ്പു 

േെുത്തുക 

• ത ൊഴിൽ കൊർഡ് കൃ യമൊയി പൂെിപ്പിക്കുക 
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ഗ്പധാന  നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

 

•  യലുകളിൽ  ഉണ്ടൊവകണ്ട  22  വെഖകൾ  എല്ലൊം  ഓഡിറ്റിന ് 

േിതധയമൊക്കിയ   യലുകളിൽ  കൊണൊൻ  കഴിഞ്ഞില്ല. ഉവദയൊരസ്ഥർ 

ഇ ിൽ ഗ്േദ്ധതചലുവത്തണ്ട ുണ്്ട 

• േി ിതലൻസ്് വമൊണിറ്ററിങ് കമിറ്റി േൊർഡിൽ കൊെയക്ഷമമൊയി  

ഗ്പേർത്തിക്കുന്നില്ല.  കമിറ്റി അംരങ്ങൾ ആെൊണ് എന്ന ് 

ത ൊഴിലൊളികൾക്കു അറിേില്ല. േൊർഡ്  ലത്തിൽ    േൊർഡ് തമമ്പറുതട 

മുൻസകയിൽ േിഎംസ്ി  െൂപികെിക്കുകയും  കൃ യമൊയി 

ഗ്പേർത്തനങ്ങൾ തചവയ്യയണ്ട ുമുണ്്ട.. 

• ഡിമൊൻഡ്  തകൊടുത്ത ിനു  വേഷം  15  ദിേസ്ത്തിനകം  ത ൊഴിൽ  

അനുേദിക്കുന്നില്ല . 

• ത ൊഴിലിടങ്ങളിൽ ഒന്നിലും സ്ിറ്റിസ്ൺ ഇൻ ർവമഷൻ വബൊർഡ ്

േച്ചിടില്ല. ത ൊഴിൽ  ുടങ്ങുവമ്പൊൾ തേവക്കണ്ട വബൊർഡ് ഗ്പേർത്തി തചയ്ത ്

മൊസ്ങ്ങൾക് വേഷേും േച്ചിടില്ല.  

•  ഗ്പേർത്തിയിടങ്ങളിൽ ത ൊഴിലൊളികൾക്കു വേണ്ടുന്ന ബൂട ് , കയ്യുറ , 

മെുന്നുകൾ എന്നിേ ലഭിക്കുന്നില്ല സ്വന്തം സകയിൽ നിന്നും പിെിച്ചൊണ ്

ത ൊഴിലൊളികൾ ഇേ േൊങ്ങുന്ന ്. ഇ ിനു കൃ യമൊയ നടപടി  

 പഞ്ചൊയത്ത് ത്ലത്തിൽ   സ്വീകെിക്കുന്ന ിൽ  ഗ്േദ്ധ  തചലുത്തണം  

• ത ൊഴിലൊളിക്ക് ആർക്കും  തന്ന 2018-2019 സ്ൊമ്പത്തിക  േർഷത്തിൽ  100   

ദിേസ്ം പണി   ലഭിച്ചിടില്ല. കഴിഞ്ഞ സ്ൊമ്പത്തിക  േർഷത്തിൽ  150  

ത ൊഴിൽ  ദിനങ്ങൾ  അനുേദിച്ചിെുന്നു.കുറച്ചു  േെ്ഷങ്ങളൊയി  ആർക്കും  

 തന്ന  100  ത ൊഴിൽ  ദിനങ്ങൾ  ലഭിച്ചിടില്ല.  

• വേ നം  േളതെ   ൊമസ്ിച്ചൊണ്  ലഭയമൊകുന്ന .് ആയ ് ത ൊഴിലൊളികൾ  

കുറയൊൻ  കൊെണമൊകുന്നുണ്്ട. 
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• ഏതറ്റടുക്കുന്ന   ഗ്പേർത്തികളിൽ   ആേർത്തന േിെസ്  കൊണുന്നു. 

കൂടു ൽ ഉപവയൊരയ ഗ്പദമൊയ  ഗ്പേർത്തികൾ  ഏതറ്റടുവക്കണ്ട ുണ്്ട. 

തപൊ ുേൊയി     ചർച്ചകൾ നടത്തി    ഗ്പേർത്തികൾ  കണ്ടു  പിടിക്കണം. 

• തപൊ ു  നങ്ങളുതട പെൊളിത്തം ത ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതട േി യത്തിന്  

അനിേൊെയമൊണ് .േൊർഡിതല  തപൊ ു നങ്ങളുതട അഭിഗ്പൊയങ്ങളും 

നിർവേേങ്ങളും  ഒഴിച്ചുകൂടൊനൊേൊത്ത ഒന്നൊണ്.  

ഗ്രൊമസ്ഭകളിൽയുതടയും  അയൽക്കൂടം ല ചർച്ചകളിലൂതടയും 

ത ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയിൽ ഏതറ്റടുക്കൊേുന്ന ഗ്പേർത്തികൾ 

കതണ്ടത്തുകയും അേയുതട രുണവമന്മ യും ഉറപ്പു  േെുവത്തണ്ട ൊണ്. 

 

നന്ദി 

 

 വേങ്ങൂർ  ഗ്രൊമ പഞ്ചൊയത്തിതല 2018-19 സ്ൊമ്പത്തീക  േർഷത്തിതല  

വസ്ൊഷയൽ ഓഡിറ്റ ് ഗ്പഗ്കിയ സ്മയബന്ധി മൊയി   ീർക്കൊൻ  വസ്ൊഷയൽ 

ഓഡിറ്റ് ടീമിതന സ്ഹൊയിച്ച ബഹുമൊനതപട പഞ്ചൊയത്ത് ഗ്പസ്ിഡന്റ് , തസ്കടറി 

അസ്ിസ്റ്റനറ്് തസ്കടറി, ഭെണസ്മി ി  അംരങ്ങൾ,േൊർഡ് തമമ്പർ , ത ൊഴിലുറപ്പ ്

േിഭൊരം ഉവദയൊരസ്ഥർ ,  ീൽഡു  ല ഗ്പേർത്തനങ്ങൾക് സ്ഹൊയിച്ച വമറ്റ്മൊർ 

ത ൊഴിലൊളികൾ ,തപൊ ു നങ്ങൾ  എന്നിേർക്കുള്ള നന്ദി ഗ്പവ യകം 

വെഖതപടുത്തുന്നു 

 

 

മഹാത്മാ രാന്ധി ബ്ദശീയ ഗ്രാമീണ പതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ബ് ാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്്റ ഗ്രാമ ഭ മിനിറ്റീ ് വാർഡ് 11 

 

 വേങ്ങൂർ  ഗ്രൊമപഞ്ചൊയത്തിതല പ ിതനൊന്നൊം  േൊർഡിതല  ഗ്രൊമസ്ഭ   31/9/2019 

ഉച്ചക്ക്  2.15 ഓതട  ഈേവെ ഗ്പൊർത്ഥനയിൽ  ആെംഭിച്ചു.  ത ൊഴിലൊളികളിൽ  

നിന്നും  ഏറ്റേും  പണി കൂടു ൽ   എടുത്ത ഓമന കുടപ്പതന  അധയക്ഷയൊയി  

 ിെതഞ്ഞടുത്തു.  
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 വയൊരത്തിന ്  േൊർഡ്  തമമ്പർ  സ്വൊര ം  ആേംസ്ിച്ചു.  ുടർന്  പഞ്ചൊയത്ത്   

ഗ്പസ്ിഡനറ്്   വസ്ൊഷയൽ  ഓഡിറ്റ ് ഗ്രൊമസ്ഭതയ  കുറിച്ചും,  ഇവപ്പൊഴതത്ത  

ത ൊഴിലുറപ്പിതല  വപൊെൊയ്മകതളകുറിച്ചും  സ്ംസ്ൊെിച്ചു.  Drp  ൂലി  വസ്ൊഷയൽ  

ഓഡിറ്്റ ഗ്പൊദൊനയതത്ത  കുറിച ്  സ്ംസ്ൊെിച്ചു.  ുടർന് brp മെിയ  റിവപ്പൊർട്   

അേ െിപ്പിച്ചു.  

 ുടർന്  അേകൊേങ്ങതള കുറിച്  drp  ൂലി   സ്ംസ്ൊെിച്ചു  ചർച്ച  നടന്നു.   

* 15 ദിവ ത്തിനകം പതാഴിൽ  ലഭികുന്നാന്നിപെന്ന  പരാതിയിൽ  ഇനി  

മുതൽ  സകപറ്റി  ര ീത ്  വാങ്ങുന്നത ് ഉറപ്പാക്കും  എന്ന ് 

പതാഴിലാളികൾ  അഭിഗ്പായപപ്പട്ടു 

* ശരാശരി  75 ദിവ ം  മാഗ്തബ്മ  പണി ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ  എന്ന ് 

പതാഴിലാളികൾ  അഭിഗ്പായപപ്പട്ടു . കൂടുതൽ  പണി  ബ്വണപമന്നാവർ  

ആവശയപപ്പട്ടു  

*കയ്യുറ, ബൂട്ട്  എന്നിവ വാങ്ങാൻ  കമ്മിറ്റീ  തീരുമാനികപമൻ 

തീരുമാനിച്ചു  

*vmc കമ്മിറ്റീ  പുനർ പരിബ്ശാദിക്കാൻ  തീരുമാനമായി  

*ഫാസ്റ്റ ്  എയ്ഡ  ്ബ്ബാക്സിബ്ലക്  ബ്വണ്ടുന്ന  മരുന്നുകളും  മറ്റും  phc നിന്നും  

വാങ്ങാൻ  കത്തു പകാടുത്തിട്ടുണ്ട്  എന്ന്  oversear  അറിയിച്ചു.   

*പതാഴിലുറപ്   മയം  കുറയക്്കണപമന്ന  അഭിഗ്പായം പതാഴിലാളികൾ   

മുബ്ന്നാട്ട്  വച്ചു  

*കനാല്  പണികൾ  നടക്കുബ്പാൾ അതാത്   മയത്്ത   കൃതയമായി  

പരിബ്ശാധനകൾ  നടക്കുന്നിെ  എന്ന്  പതാഴിലാളികൾ  ആബ്രാപിച്ചു,  

എസ്റ്റിബ്മറ്റ്നു  ഉപരിയായി  പണി  എടുബ്ക്കണ്ടി  വരുന്നു  എന്ന ് 

പതാഴിലാളികൾ  പറഞ്ഞു . പതാഴിലാളികൾ  പണി  പചയ്തിെ എപന്നാരു  

ആബ്രാപണം  oversear  ഉന്നയിച്ചു.എന്നാൽ  അവര്  കനാലിൽ  പണി  

പചയ്തബ്പ്പാൾ കൃതയമായി  വന്നു  ബ്നാക്കിയിട്ടിെ  എന്നാണ ് 
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പതാഴിലാളികൾ  പറഞ്ഞത.് Vmc എഗ്തയും  പപട്ടന്നു  

തിരപഞ്ഞടുക്കണപമന്നും  പതാഴിലാളികൾ  ആവശയപപ്പട്ടു  

*ആയുധങ്ങൾ  കാച്ചിക്കൻ  ഒരുപാടു  പണം. ആകുന്നുണ്്ട  എന്ന ് 

പതാഴിലാളികൾ  പറഞ്ഞു. എന്നാൽ  ഇതിനു ബ്വണ്ടി  5 rs ദിവ വും  

നൽകുന്നപതന്നു  ഓവർ ിയർ  

 പറഞ്ഞു  പകാടുത്തു. 

4.15 ഓതട  ത ൊഴിലൊളിയൊയ േൊന്ത  നന്ദി പറഞ്ഞു. Brp  സ്റ്റിൻ  മിനിറ്റീസ് ്

വെഖതപ്പടുത്തി, ത ൊഴിലൊളികളുതട  സ്ംേയങ്ങൾക്കു  മറുപടി   നൽകി. 

റിവപ്പൊർട്  കയ്യടിച്ചു പൊസ്സൊക്കി വയൊരം അേസ്ൊനിപ്പിച്ചു.65 വപെ്  ഗ്രൊമസ്ഭയിൽ  

പതെടുത്തു. 

 

 


