
 
 
 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശിയ തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതി 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ്റിദപ്പാർട്ട ്

 

 

എറണാകുളം  

 പാറക്കടവ ്ദലാക്്ക 

      തെങ്ങമനാട്  പഞ്ചായത്ത ്

            വാർഡ-്XV ( വർഗം ) 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ്കാലയളവ ്:- 1/10/2018 to 31/3/2019 

റിദപ്പാർട്ട ്തയാറാക്കിയത ് 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ്  ദലാക്്ക റിദ ാഴ്സ ്ദപഴ്സൺ, പാറക്കടവ ് 

 ജസ്റ്റിൻ മാതയു 

 

 

 



 
 
 

ആമുഖം  

 ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്്പ നിയമം 2005-ൽ വിജ്ഞാപനം 

തെയ്തു. എങ്കിലും , 2005-ൽ പാർലതമന്റ് പാ്ാക്കിയ മഹാത്മാഗാന്ധി 

ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്്പ നിയമം, 2006 തെഗ്രുവരി 2-ന് രാജയത്ത് 

തുടക്കം കുറിച്ചു. മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായി. 2008-ൽ നമ്മുതട രാജയതത്ത എല്ല 

ജില്ലകളിദലയും ഗ്ഗാമീണ ദമഖലകള് ഈ നിയമത്തിന്തറ പരിധിയിൽ 

വന്നു. ഓദരാ ഗ്ഗാമീണ കുടുംരത്തിനും ഒരു  ാമ്പത്തികവർഷ്ം 100 

േിവ തത്ത അവിേഗ്ദ്ധ തതാഴിൽ േിനങ്ങള് ആവശയാധിഷ്ഠ ിതമായി 

ഗ്പോനം തെയ്യുന്നദതാതടാപ്പം ഗ്പകൃതിവിഭവ പരിപാലനവുമായി 

രന്ധതപ്പട്ട തപാതു ആസ്തികളും േുർരല ജനവിഭാഗങ്ങള്ക്കായി 

ഈടുറ്റതും ഗുണദമന്മയുള്ളതും ഉല്പാേനക്ഷതയുളള  

ഉപജീവനാസ്തികളും  ൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഈ പദ്ധതിയുതട മുഖയലക്ഷയം. 

നിയമദഭേഗതി വരുത്തി 'മഹാത്മാഗാന്ധി' എന്ന വാക്ക് ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ 

തതാഴിലുറപ്്പ നിയമത്തിന്തറ ആരംഭത്തിൽ കൂട്ടി ദെർക്കുകയും 

തെയ്തിട്ടുണ്ട.് 100 ശതമാനം നഗര ജന ംഖയയുള്ള ജില്ലകതളാഴിതക 

രാജയതത്ത എല്ലാ ജില്ലകളും ഗ്പസ്തു ത നിയമത്തിന്തറ 

പരിധിയിലാക്കതപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. നിയമത്തിന്തറ ആവശയകതയ്ക്ക 

ആനുപൂരകമായി എല്ലാം  ംസ്ഥാനങ്ങളും മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ 

ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്്പ നിയമ പദ്ധതി വിജ്ഞാപനം തെയ്തിട്ടുണ്ട്. 

നിയമത്തിലും പട്ടികയിലും കാലാകാലങ്ങളിൽ വരുത്തുന്ന 

ദഭേഗതികള്  ംസ്ഥാന പദ്ധതിയിലും ഉള്തക്കാള്ളിദക്കണ്ടതാണ്. 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്്പ നിയമം ഗ്ഗാമീണ 

തതാഴിലാളികള്ക്ക് ഒരു കൂട്ടം അവകാശങ്ങള് നൽകുന്നുണ്ട്. 

  ദേശിയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പു പദ്ധതി ഗ്പകാരം ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്തു 

ഗ്പദേശത്തു നടപ്പിയിലാക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്പവർത്തികളും ദ ാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കണതമന്ന് നിയമത്തിതല 17 ആം വകുപ്പ് 

നിഷ്കർഷ്ിക്ക്ന്നു. പദ്ധതി ഗ്പവർത്തനതത്തപ്പറ്റിയും തപാതു പണം 

തെലവഴിക്കുന്നതിതന ംരന്ധിച്ച് പൗര  മൂഹം  നടത്തുന്ന 

പര യവും  വതഗ്തവുമായ പരിദശാധനയാണ് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്.  



 
 
 

മഹാത്മാ ദേശിയ ഗ്രാമീണ തതാഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിതല 

തതാഴിലുറപ്പ്  തതാഴിലാളികളുതെ അവകാശങ്ങൾ ചുവതെ 

ദചർക്കുന്നു.  

Sl 

no 

അവകാശങ്ങള്  

1 തതാഴിൽകാർഡിനായി അദപക്ഷിക്കുവാനും 

15േിവ ത്തിനകം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം 

തഷ്ഡൂള്  2 

2 തതാഴിൽ ആവശയതപ്പടാനും 15 േിവ ങ്ങള്ക്കുള്ളിൽ 

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം 

തഷ്ഡൂള്  1 

3 15 േിവ ത്തിനകം തതാഴിൽ ലഭിച്ചിതലങ്കിൽ 

തതാഴിലാല്ലായ്മ ദവതനം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം 

ത ഷ്ൻ  7,8,9 

4 എതറ്റടുദക്കണ്ട ഗ്പവൃത്തികള് ആ ൂഗ്തണം 

തെയ്യുവാനുള്ള അവകാശം. 

 

5 താമ  സ്ഥലത്തിന്തറ 5 കിദലാമീറ്റർ െുറ്റളവിനുള്ളിൽ 

തതാഴിൽ ലഭിക്കുവാനും ലഭിച്ചിതല്ലങ്കിൽ കൂലിയുതട 10% 

അധികമായി ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം. 

തഷ്ഡൂള്  

2പാരഗ്ഗാെ ് 18 & 

പാരഗ്ഗാെ ് 20 

6 കുടിതവള്ളം ,തണൽ, ഗ്പാഥമിക ശുഗ്ശൂഷ് കിറ്റ് 

,തതാഴിലാളികദളാതടാപ്പം അഞ്ചിൽ അധികം കുട്ടികള് 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ടുതണ്ടങ്കിൽ അവതര 

ദനാക്കാനായി ആയ (ഗ്കഷ്)് തുടങ്ങിയ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല 

 ൗകരയങ്ങള്ക്കുള്ള അവകാശം. 

തഷ്ഡൂള്2 

പാരഗ്ഗാെ ് 23-28 

7  ർക്കാർ ഗ്പഖയാപിച്ചിട്ടുള്ള കൂലി ലഭിക്കുവാനുള്ള 

അവകാശം. 

ത ഷ്ൻ3(2),6, sch 

2 ,29,a,b,c,d,e,f.30 

8 തതാഴിൽ തെയ്ത ്15 േിവ ത്തിനകം കൂലി ലഭിക്കുവാനുള്ള 

അവകാശം 

 

9 15 േിവ ത്തിനകം കൂലി ലഭിച്ചിതല്ലങ്കിൽ നഷ്ട പരിഹാരം 

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം 

ത ഷ്ൻ 3(3) 

10 പരാതികള്ക്ക്  മയ രന്ധിതമായി പരിഹാരം 

ലഭിക്കുവാനും മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ 

തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതിയിൽ  തെലവു വരുന്ന തുകയുതട 

തൽ മയ  ാമൂഹിക പരിദശാധന നടത്തുവാനുള്ള 

അവകാശം. 

ത ഷ്ൻ 19, & 

ത ഷ്ൻ 17( 2) 

 

 



 
 
 

MIS ഗ്പകാരമുള്ള വിവരങ്ങൾ 

State : KERALA, District : ERNAKULAM  

Block : Parakkadavu  

Panchayat : Chengamanad 

As on 17-08-2019 

വിതരണം ചെയ്ത കാര്ഡുകടുചഎ ്ണം  2,052 

ആചക ചതാഴിലാടികടുചഎ ്ണം  4,116 

സജീവ ചതാഴില് കാര്ഡുകടുചഎ ്ണം  659 

സജീവ ചതാഴിലാടികടുചഎ ്ണം  745 

 

പരിദശാധനക്ക് വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവർതികൾ 

Sl.No പ്രവര്തിയുടെ ുചഎ  രര   തുക  ആരംഭ/അവസാന 

തിയുടെ തികള്  

1 സവര്ഗം കനാല് 

രുനരുദ്ധാരണം 

15(1608010001/IC/217166) 

56251  

Display board- 

4000(FTO 

generated) 

27/2/2019 

12/3/2019 

 

തപാതുവിവരങ്ങള് -തനടുമ്പാദേരി പഞ്ചായത്ത ് 

ജില്ല ്റണാകുടം 

 ലാക്ക  രാറക്കഎവ  

വിസ്തീര്ണം  15.58 െ.കി.മീ  

വാര്ഡുകടുചഎ ്ണം  18 

ജനസംഖ്യ 25249 

രുരുഷന്മാര് 12504 

സ പ്തീകള് 12745 

ജനസാപ്രത 1621 

സ പ്തീ : രുരുഷ അനുരാതം 1019 

ചമാതം സാക്ഷരത 88.97 

Source: - GP website 



 
 
 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ്രീതിശാ ഗ്്തം 

  

ദകരള ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ത ാസ റ്റി തതാഴിലുറപ്പുപദ്ധതി 

എറണാകുളം ജില്ലാ യൂണിറ്റിന്തറ  ദനതൃതവത്തിലാണ് വാർഡ് മൂന്നിതല 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയ ആരംഭിച്ചതും പൂർത്തീകരിച്ചതും.    

 പരിദശാധിച്ച െയലുകളുതട  അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്പവർത്തി ഇടങ്ങള് 

പരിദശാധിക്കുകയും, തെയ്ത ഗ്പവർത്തികളുതട അളവുകള് 

പരിദശാധിച്ചു .  

 ഗുണദഭാക്താക്കദളാട് ഗ്പവൃത്തിയുതട ഗുണെലങ്ങള് െർച്ച തെയ്തു, 

  തതാഴിൽ കാർഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളവതരയും,  ജീവ 

തതാഴിലാളികതളയും  കണ്ട്   ആവശയമായ വിവരങ്ങള് ദശഖരിച്ചു .  

 വിവരദശഖരണാർത്ഥം പഞ്ചായത്തിതല ഉദേയാഗസ്ഥർ, ഓെീ ിതല 

ജീവനക്കാർ, ദലാക്ക് പഞ്ചായത്തിതല ഉദേയാഗസ്ഥർ,  തപാതുജനങ്ങള് 

എന്നിവതര അഭിമുഖങ്ങള്ക്കും െർച്ചകള്ക്കും ദൊക്ക ് ഗ്ഗൂപ്പ ്

ഡിസ്കഷ്നും വിദധയമാക്കി.   

 െീൽഡ് ഗ്പവർത്തനങ്ങളുതടയും, െയൽ പരിദശാധനയുതടയും 

അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിദപ്പാർട്ട് തയാറാക്കൽ . 

 

 

അവകാശ അധിഷ്ഠ ിത നീരിക്ഷണങ്ങള് 

 രുതുക്കിയുടെ  രുതിയുടെ  ചതാഴില് കാര്ഡ  ഇതുവചര ലഭയമായുടെ ിട്ടില്ല  

 

 ചതാഴില് കാര്ഡ  ്എുക്കുന്നതിനുള്ള   ാ ട്ടാ ചതാഴിലാടികള് സവന്തം 

രണം െിലവഴി ക്കണ്ടി വരുന്നു  

 

 ചതാഴിലാടികള്ക്ക  അവരുചഎ ആവശ്യാനുസരണം ചതാഴില് 

ലഭിക്കുന്നില്ല. രകരം, ചതാഴില് സജ്ജമാകു പാള്  താഴിലിനിറങ്ങുന്ന 

അവസ്ഥ നിയുടെ മതിചെ അന്തസതക്ക  നിരക്കുന്നതല്ല  

 

 രദ്ധതി ആസുപ്തണതില് ചതാഴിലാടികടുചഎ രങ്കാടിതം അവരുചഎ 

വാക്കുകടില് നി ന്നാ പ്രാമസഭ രജിസ്റ്ററില് നി ന്നാ വയക്തമല്ല 

  



 
 
 

 ആവശ്യമായുടെ  മരുന്നുകള് പ്രഥമ ശ്ുപ്ശ്ൂഷ കിറ്റില് സൗജനയമായുടെ ി 

ലഭിക്കുന്നില്ല. ്ലിപ്പനിക്ക  ഉര യുടെ ാരിക്കുന്ന രുടിക , രഞ്ഞി 

െുറ്റിചകട്ടുന്നതിനുള്ള തുണി  രാലുള്ളവ ലഭിക്കുന്നു ്ന്നാല്, ബാക്കി 

മരുന്നുകള് ചതാഴിലാടികള് രണം െിലവാക്കി വാ ങ്ങണ്ടി വരുന്നു  , 

തണല് സജ്ജികരിക്കുന്നതിന  മുന്കാലങ്ങടില് രണം ലഭിച്ചിരുന്നു 

്ന്നാല് ഇ പ്പാള് അവര്ക്ക  അതിനും രണം െിലവഴി ക്കണ്ടി വരുന്നു  

 

 

 കൂലി നിശ്ചിത  ദിവസതിനകം ലഭിക്കുന്നതില് കാലതാമസം 

ഉണ്ടാകുന്നു.്ന്നാല് , ഉ ദയാരസ്ഥ തലതില് ചെയ്ത   തീര് ക്കണ്ട നഎരഎി 

പ്കമങ്ങള് സമയുടെ തിനകം രൂര്തിരിക്കുന്നുണ്ട    

 

തതാഴില് കാർഡ ്പരിദശാധന  

 

രുതിയുടെ  ചതാഴില് കാര്ഡ  ഇതുവചര ലഭിച്ചിട്ടില്ല അത ചകാണ്ട  രഴയുടെ  

കാര്ഡാണ  നിലവില് ഉര യുടെ ാരിക്കുന്നത . രുതിയുടെ  കാര്ഡ  ലഭിച്ച  ശ്ഷം 

വിവരങ്ങള്  രഖ്ചപ്പഎുതാം ്ന്ന ധാരണയുടെ ില് രഴയുടെ  കാര്ഡില് 

വിവരങ്ങള്  രഖ്ചരഎുതുന്നില്ല ്ന്ന  ചതാഴിലാടിക ടാഎ  

സംസാരിച്ചതില് നിന്നും മനസിലാകുന്നു   

 

 

വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ ഗ്പകാരം  ുക്ഷിദക്കണ്ട 22 ദരഖകള്  

1. കവർദപജ ്

 വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ ഗ്പകാരം കവർദപജിൽ പഞ്ചായത്ത് 

വിവരങ്ങള്, ജില്ല, ഗ്പവർത്തി നടപ്പിലാക്കിയ വിവരങ്ങള്, അടങ്കൽ തുക, 

ആതക തെലവ്, നടത്തിയ തീയതി,  മുതലായ വിവരങ്ങള് 

ദരഖതപടുദത്തണ്ടതാണ്.  പരിദശാധിച്ച െയലിൽ വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ 

 ർകയൂലർ ഗ്പകാരമുള്ളദതാ ഗ്പാദേശികമായദതാ  കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല.  

2. തെക്ക ്ലിസ്്റ്റ 

 വർക്ക് െയലിൽ  ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുതട പട്ടികയും, 

അവയുതട ദപജ് നമ്പറും ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട തെക്ക് ലിസ്റ്റ്  െയലിൽ 

 ൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ്. പരിദശാധിച്ച െയലിൽ തെക്ക് ലിസ്റ്റ് 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല . 

 

 



 
 
 

3. ആക്ഷൻപ്ലാൻ  ദകാപ്പി  

പരിദശാധിച്ച െയലിൽ  വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ  ർകുലർ ഗ്പകാരം 

നിർരന്ധമായും ഉണ്ടായിരിദക്കണ്ട ആക്ഷൻ പ്ലാനിന്തറ ദകാപ്പി 

കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

4. എസ്റ്റിദമറ്റ ്ദകാപ്പി  

ഈ െയലിൽ  എസ്റ്റിദമറ്റിൽ ദകാപ്പി കാണാൻ  ാധിച്ചു.എന്നാൽ 

തഗ്പാജക്റ്റ് റിദപ്പാർട്ട്,  ർദേ ഡാറ്റ ,ജനകീയ എസ്റ്റിദമറ്റ് ദഗ്ഡായിംഗ്  

എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.  

5.  ാദങ്കതികാനുമതി  

പരിദശാധിച്ച െയലിൽ  ത കയൂരിറ്റിൽ  നിതന്നടുത്ത 

 ാദങ്കതികനുമതിയുതട ദകാപ്പി    ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, 

 ാദങ്കതിക അനുമതി നൽകുന്നതിന് ദെർന്ന  കമ്മിറ്റി ദരഖകളിൽ ഒപ്പ് 

വച്ചിരിക്കുന്ന അംഗങ്ങള്  ീൽ പതിക്കുകദയാ  തിയതി 

ദരഖതപടുത്തുകദയാ തെയ്തിരുന്നില്ല.ത കയുറിൽ  നിന്നും എടുത്ത 

ദകാപ്പിയിൽ  ാദങ്കതിക തതാഴിലുറപ്്പ വിഭാഗം അ്ി.എന്ജിനീർ ഒപ്പ് 

ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുണ്ട്  

 6. ഭരണാനുമതി  

പരിദശാധിച്ച  െയലിൽ  ത കയൂരിറ്റിൽ  നിതന്നടുത്ത 

 ാദങ്കതികനുമതിയുതട ദകാപ്പി    ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, രന്ധതപ്പട്ട 

ഉദേയാഗസ്ഥരുതട ഒപ്പ്  ീൽ തീയതി മുതലായവ കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

7.  ംദയാജിത പദ്ധതി  

ഈ ഗ്പവർത്തിയിൽ രാധകമല്ല  

8. തതാഴിലിനുള്ള അദപക്ഷ  

പരിദശാധിച്ച ഗ്പവർത്തി െയലിൽ തതാഴിലിനുള്ള അദപക്ഷ കാണാൻ 

 ാധിച്ചില്ല  

9. ഗ്പവർത്തി അനുവേിച്ചത ് ംരന്ധിച്ച ദൊം  

പരിദശാധിച്ച  ഗ്പവർത്തി െയലിൽ ഗ്പവർത്തി അനുവേിച്ച ദൊം 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

 



 
 
 

 10. ഇ മസ്റ്റർ ദറാള് 

പരിദശാധിച്ച  ഗ്പവർത്തി െയലിൽ മസ്റ്റർ ദറാളുകളിൽ ഗ്ശദ്ധയമായ 

തവട്ടിത്തിരുത്തലുകള്  ഒന്നും കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല വളതര ഗ്ശദ്ധദയാതട 

സകകാരയം തെയ്യുന്നത് ഗ്പശം  അർഹിക്കുന്നു  . മ ്റ്ർ ദറാളുകളിൽ 

രി.ഡി.ഓ ,ത തഗ്കട്ടറി എന്നിവരുതട ഒപ്പ്   ീൽ  എന്നിവ 

ഉണ്ടായിരുതന്നങ്കിലും BDO തിയതി ദരഖതപടുത്തിയിരുന്നില്ല.  

11. തമഷ്രത്മനറ്് രുക്ക ് 

തമഷ്ര്തമന്റ് രുക്കിൽ ഗ്പീ തമഷ്ര്തമന്റ് ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുണ്ട്  , 

തമഷ്ർ തമന്റ് രുക്കിൽ ഇടങ്ങളിൽ ഒപ്പ് ദരഖതപടുത്തുദമ്പാള്  തീയതി 

ദരഖതപടുത്തുന്നില്ല .  

12. തമറ്റീരിയൽ  

രാധകമല്ല.  

13. ദവജ് ലി ് റ്  

തതാഴിൽ തെയ്ത തതാഴിലാളികള് പണി പൂര്തികരിച്ചാൽ അവരുതട 

ദവതനം നൽകുന്നതിന്തറ ഒരു ഗ്പധാന ഗ്പഗ്കിയ ആണ് ദവജ് ലി ് റ് 

മസ്്റ്റദറാള് കളിതല തുകക്ക് തുലയമായ ദവജ് ലി ് റ് ഉണ്ടായിരുന്നു  

14.െണ്ട ്ഗ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

െയലിൽ കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല  

15. തമറ്റീരിയൽ വൗച്ചർ രിൽ  

രാധകമല്ല  

16. ദറായൽറ്റി  

രാധകമല്ല  

17. ദൊദട്ടാഗ്ഗാെ ്

ഒരു ഘട്ടത്തിതലയും ദൊദട്ടാ ് െയലിൽ ഉണ്ടായില്ല.  

18. ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ്തം  

പരിദശാധിച്ച െയലിൽ കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല . 

 



 
 
 

19. മസ്റ്റർ ദറാള് മൂദവതമനറ്് 

മസ്റ്റർ ദറാള് മൂദവതമന്റ് സ്ലിപ്പുകള് കൃതയമായി ദരഘതപടുത്തതും പല 

ദകാളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിലും അപൂര്ണമായി കാണതപ്പട്ടു .  

20. ജിദയാ റ്റാഗ്ഡ് ദൊദട്ടാഗ്ഗാഫ്സ ് 

പരിദശാധിച്ച െയലിൽ കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

21. ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ്റിദപ്പാർട്ടിനത്റ ദകാപ്പി  

പരിദശാധിച്ച െയലിൽ കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

22. സ റ്റ ്ഡയറി  

ഗ്പവർത്തി െയലിൽ  സ റ്റ് ഡയറി കാണാൻ  ാധിച്ചു . സ റ്റ ്

ഡയറികളിൽ ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പുള്ള മീറ്റിങ് 

തതാഴിലാളികളുതട  ാക്ഷയപഗ്തം , വിജിലൻ ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ് 

കമ്മിറ്റി റിദപ്പാർട് ,  ന്ദര്ശന കുറിപ്പ് ഇനീ ഭാഗങ്ങള്  പൂരിപ്പിച്ചതായി 

കാണതപ്പട്ടു. എന്നാൽ ഗ്പവർത്തി തെയ്ത തതാഴിലാളികള് തതന്നയാണ് 

വിജിലൻ ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി റിദപ്പാർട്ടിൽ ഒപ്പ ്

ദരഖതപടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓവറ് ീർ മൂന്ന് തവണ  ന്ദർശിച്ചതായി 

ദരഖതപടുത്തിയിരിക്കുന്നു പഞ്ചായത്ത്/ ദലാക്ക്/ ജില്ല തലത്തിൽ മറ്റ് 

ഉദേയാഗസ്ഥർ ആരും ഗ്പവർത്തി സ്ഥലം  ന്ദർശിച്ചിട്ടില്ല    . െികിത്സ 

 ംരന്ധമായ വിവരങ്ങള് ഒന്നും തതന്ന ഉണ്ടായതായി ദരഖതപ്പടുത്തി 

കണ്ടില്ല.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

അളവുകതള സംബധിച്ച ്

്സ്ടിമചറ പ്രകാരം  
(നീടം* വീതി* ആഴം)   

 M ബുക്ക  പ്രകാരം  
(നീടം* വീതി* ആഴം)   

പ്രവര്തി സ്ഥലത  
(നീടം* വീതി* ആഴം) **   

വയതയാസം 
(നീടം* വീതി* ആഴം)      

805*1.20*0.30 

700*1.20*0.20 

1110*1.20*0.30 

110*1.20*0.20 

2040 നീടം , 

വീതി :- .30 /.60 /.80 

/1.00/1.2 മിറ്റര്  ്ന്നി 

വയതയസ്ത 

അടവുകടില് 

കാണചപ്പട്ടു 

െിലഭാരങ്ങടില് 

വീതി അടന്ന  

തിട്ടചരഎുതുന്നതിനു 

സാധിക്കാത വിതം 

കാഎ  

മൂഎചരട്ടിരിക്കുന്നു. 

ആഴം:- കൃതയമായുടെ ി 

തിട്ടചരഎുതുന്നതിന  

മഴ/പ്രടയുടെ  സമയുടെ ത  

ഉണ്ടായുടെ  മാറ്റങ്ങള്ക്ക  

വി ധയുടെ മയുടെ തിനാല് 

സാധിച്ചില്ല  

1590 മിറ്റര് രിന്നിട്ട 

 ശ്ഷം രണ്ട  വശ്തും 

പ്രവര്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ട  

ആയുടെ തിനാല് ജി യുടെ ാ 

പ്എക്കാറില് 

അതിനു ശ്ഷമുള്ളതി

ചെ ഇരട്ടി 

കണക്കകിയുടെ ിരിക്കുന്ന

ുു   

വീതിയുടെ ില് രല 

സ്ഥലങ്ങടിലും 

വയതയാസം 

കാണുന്നുണ്ട  

്ന്നാല് 

നീടതില് 

ഏക ദശ്ം 800  

മീറ്റ റാടം 

അധികമായുടെ ി 

ചെയ്തതായുടെ ി 

കാണാന് 

കഴിഞ്ഞു  

*അടവുകള് മീറ്ററില്      ** geo tracker application ഉര യുടെ ാരിച്ച   

 

ഗ്പവർതി  സംബന്ധിച്ച നിരീക്ഷണങ്ങളും കതെതലുകളും  

1, ചതാഴിലുറപ്പ  രദ്ധതിയുടെ ുചഎ ഉ ദശ്ിക്കുന്ന ലക്ഷയങ്ങള്  ഉള്ചക്കാണ്ട  

പ്രവര്തിക്കുന്ന ചതാഴിലുറപ്പ   ജീവനക്കാര് പ്രശ്ംസ അര്ഹിക്കുന്നു  

2, ഓഡിറ്റ  പ്രപ്കിയുടെ  യുടെ ാഎ  തികച്ചും അനുകൂല നിലരാഎ  സവീകരിച്ച 

രഞ്ചായുടെ ത  ഭരണ സമിതി, ജനപ്രതിനിധികള് , ഉ ദയാരസ്ഥര്, 

ചതാഴിലാടികള് 

3, അരൂര്ണമായുടെ  പ്രവര്തി  യുടെ ലുകടും രജിസ്റ്ററുകടും  



 
 
 

4, കൃതയമായുടെ  കാലയുടെ ടവില് ജീവനക്കാര്ക്ക  രരിശ്ീലന സവഭാവമുള്ള           

 യുടെ ാരങ്ങള്/അവ ലാകന  യുടെ ാരങ്ങള് 

/രരിശ്ീലനങ്ങള്/രരിരാഎികടള് ്ന്നിവയുടെ ുചഎ    അഭാവം  

5, 06/3/2019 ന  ആരഭിച്ച പ്രവര്തിയുടെ ുചഎ മസ്റ്റര്  റാള് 9/3/2019  

(പ്രവര്തിയുടെ ുചഎ നാലാം ദിവസം ത മാപ്തമാണ  പ്രിെ   ചെയ്തിട്ടുള്ളത  . 

6, ഏചറ്റഎുത പ്രവര്തികടുചഎ  രരുകള് പ്രാമസഭ രജിസ്റ്ററില് 

കാണാന് സാധിക്കുന്നില്ല. 

7, M-ബൂക്കില് തിയുടെ തികള് ഒപ്പി നാപ്പം  രഖ്ചരഎുതുന്നില്ല  

8, 14  വാര്ഡിചല ചതാഴിലാടികടാണ  പ പ്രവര്തി ചെയ്തിട്ടുള്ളത  

അതിനാല് 5 km െുറ്റടവില് കൂഎുതല് യുടെ ാപ്ത ചെ േണ്ടി വന്നു ്ന്ന  

കരുതുന്നു അങ്ങചന ്ങ്കില് 10% അധികം  വതനം നല്കിയുടെ തായുടെ ി 

കാണുന്നില്ല  

9, തണല് ഒരുക്കുന്നതിന  ചതാഴിലാടികള്ക്ക  രണം െിലവയുടെ ിട്ടുണ്ട   

10, പ്രഥമ  മരുന്നുകള് രരിമിതമായുടെ  ്ണം മാപ്തമാണ  പ്രാഥമിക 

ആ രാരയ  കപ്രതില് നിന്നും സൗജനയമായുടെ ി ലഭയമാകുന്നത  ബാക്കി 

മരുന്നുകള് ചതാഴിലാടികള് രണം ചകാഎുത  വാങ്ങുന്നു   

11, കേുറ കാലുറ ്ന്നിവ ലഭയമായുടെ ിരുന്നില്ല ്ന്ന  അറിയുടെ ാന് കഴിഞ്ഞു 

അതിനാല് യുടെ ാചതാരു സുരക്ഷ ഉരകരണങ്ങടും ഇല്ലാചത മാലിനയം 

നിറഞ്ഞ ഭാരങ്ങടില്  ജാലി ചെ േണ്ടി വന്നു. പ്രതി രാധ  ശ്ഷി 

കുറഞ്ഞ മുതിര്ന്ന രൗരാാര് വചര  ജാലി ചെേുന്ന  ഇതരതിലുള്ള 

പ്രവര്തികടില് പ്രധാനയ താചഎ  നാക്കി കാ ണണ്ടതാണ   

12, CIB (സിറ്റിസണ് ഇന് ര് മഷന്  ബാര്ഡ  ത കൃതയമായുടെ ി സ്ഥാരിച്ചിട്ടില്ല 

നിലവില് സവകാരയ വയക്തിയുടെ ുചഎ െുറ്റുമതിലില് ൊരി വച്ചിരിക്കുന്നു  

13, ഓവര്സീര് ഒഴിചക ആരും സരര്ശ്ന കുറിപ്പില് 

 രഖ്ചരഎുതിയുടെ ിട്ടില്ല 

14, അരകഎം സംഭവിച്ച ചതാഴിലാടി ആചണങ്കില് കൂഎി  വതനം 

ലഭിക്കാന് പ്രവര്തി ഇഎത  ഉണ്ടാകണം ് ന്ന നിര്ബന്ധം ഉ ണ്ടാ ് ന്ന 

ചതാഴിലാടികടുചഎ സംശ്യുടെ ം അവര് രങ്ക  ചവച്ചു  

15, ക പാസ്റ്റ  കുഴി ്എുതില്ല ്ങ്കില് ചതാഴില് ലഭിക്കില്ല ്ന്ന 

ആശ്ങ്ക ചതാഴിലാടികള് ഉന്നയുടെ ിച്ചു  



 
 
 

16, പ്രവര്തിയുടെ ുചഎ രുണ ലം രൂര്ണമായുടെ ും ലഭിക്കണചമങ്കില് 

സ്ലാബുകള് ഉര യുടെ ാരിച്ച  മുഎചരട്ട ഭാരങ്ങള് കൂഎി രൂര്തികരിക്കണം 

്ന്നാല് പ ചതാഴിലാടികള്ക്ക  ചെേുന്നതിന  രരിമതികള് ഉചണ്ടന്ന 

വസ്തു ത രരിരണിച്ച  മറ്റ  മാര്ഗങ്ങള് ഉ ണ്ടാ ്ന്ന  രരി ശ്ാധിക്കണം  

 നിർദേശങ്ങൾ 

1, ആനുവല് മാസ്റ്റര് സര്കുലര്(AMC) പ്രകാരമുള്ള  22 ഇനം  രഖ്കള് 7 ഇനം 

രജിസ്റ്റർകള് ്ന്നിവ സുക്ഷിക്കുന്നതിന   സമയുടെ ബന്ധിതമായുടെ ി രരിശ്ിലനം 

ജില്ല/ ലാക്ക  തലതില് നല്കുക . ബന്ധചരട്ട ഉ ദയാരസ്ഥര് ഉറപ്പ  വരുതുക  

2, AMC പ്രകാരമുള്ള  രഖ്കള് / രജിസ്റ്റർകള് ഉചണ്ടന്ന   ലാക്ക  തലതില് ഉറപ്പ  

വരുതുക  

3, പ്രവര്തി തുഎങ്ങുന്നതിന  മുപ  മസ്റ്റര്  റാടുകള്  പ്രവര്തി ഇഎങ്ങടില് 

ഉറപ്പ  വരുതുക  

4, പ്രാമസഭയുടെ ുചഎ പ്രാധാനയം, പ്രവര്തികള് തിരചഞ്ഞഎുക്കുന്നത  

,നിര് ദശ്ിക്കുന്ന    പ്രാമസഭ രജിസ്റ്ററിതല ദരഖതപടത്തലുകള് എന്നിവ 

 ംരന്ധിച്ച അവദരാധം പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ വളർത്തണം  

5, ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റർ വടചര സുഷ്മത യുടെ ാചഎ കകകാരയം ചെേണം   

6, ഒപ്പ   രഖ്ചരഎുതുന്ന ഉ ദയാരസ്ഥര് തിയുടെ തി  രഖ്ചരഎുതണം 

7, രജിസ്റ്റർകള് കൃതയമായുടെ ി സുക്ഷിക്കണം  

8, 15 വാര്ഡില് ചതാഴില് ചെേുന്ന മറ്റ  വാര്ഡിചല ചതാഴിലാടികള് 5 km 

െുറ്റടവില് അധികം  രായുടെ ി  ജാലി ചെ േണ്ടി വന്നാല് നിയുടെ മാനുസരണം 

അധിക  വതനം ഉറപ്പുവരുതണം  

9, ചതാഴിലിഎങ്ങടില് ചതാഴിലാടികള്ക്ക  അവകാശ്ചപ്പട്ട കുഎിചവള്ളം , 

തണല് , പ്രഥമ  ശ്ുപ്ശ്ൂഷ, പ്രതി രാധ ഉരകരണങ്ങള് (കേുറ, കാലുറ ത 

ലഭയമാക്കണം .      

 

10, പ്രവര്തി സ്ഥലങ്ങടില് ചതാഴിലുറപ്പ  ജീവനക്കാര് അല്ലാത രഞ്ചായുടെ ത  

 ലാക്ക  ജില്ല തലങ്ങടില് ഉള്ള ഉ ദയാരസ്ഥരുചഎ സരര്ശ്നം ഉണ്ടാകണം   

 

11, വിജിലന്സ  ആന്ഡ    മാണിട്ടറി കമ്മിറ്റി ശ്ക്തിചരഎുതണം    

  

12, മസ്റ്റ   റാട  A3 ഷീറ്റില് പ്രിന റ  ചെേുന്നത  സാധയമാ ണാ ്ന്ന  

രരി ശ്ാധിക്കണം   
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നന്ദി  

പാറക്കടവ് ദലാക്കിതല തെങ്ങമനാട ് പഞ്ചായത്തിതല വാർഡ് 15 2018-19 

 ാമ്പത്തിക വർഷ്തത്ത രണ്ടാം പാേത്തിതല ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ ഗ്പഗ്കിയ 

 മയരന്ധിതമായി തീർക്കാൻ ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ ടീമിതന  ഹായിച്ച 

രഹുമാനതപ്പട്ട തെങ്ങമനാട ് പഞ്ചായത്ത ്ഗ്പ ിഡന്റ,് വാർഡ ്തമമ്പർ BDO, JBDO, 

ത ഗ്കട്ടറി, അ ിസ്റ്റന്റ് ത ഗ്കട്ടറി, ഭരണ മിതി അംഗങ്ങള്, തതാഴിലുറപ്പു 

വിഭാഗം ജീവനക്കാർ, വാർഡ് തമമ്പർ, െീൽഡ്തല ഗ്പവർത്തനങ്ങള്ക്കു 

 ഹായിച്ച ദമറ്റുമാർ  ർദോപരി തതാഴിലാളികള്ക്കും നന്ദി 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്നു. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

മഹാത്മാരാന്ധി രാന്ധി ദേശീയ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 

ദസാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ ഗ്രാമസഭ  മിനിറട്ട്സ് 

 

               രാറക്കഎവ   ലാക്ക  രഞ്ചായുടെ തിനു കീഴിചല ചെങ്ങമനാഎ  

രഞ്ചായുടെ തിചല വാര്ഡ  15 (സവര്ഗംത  ദശ്ീയുടെ  ചതാഴിലുറപ്പ  രദ്ധതി 

 സാഷയല് ഓഡിറ്റ   3/9/ 2019 തിയുടെ തി   ദശ്ം  രവണ്ചമന്റ  ചജ ബി ്ല് 

രി സ്കൂ ള് സ്കൂ ടില് വച്ചു ഉച്ചയുടെ  ക്ക  2.10 ആരംഭിച്ചു    . സാഷയല് ഓഡിറ്റ  

പ്രാമസഭ സവാരതരാന താചഎ ആരംഭിച്ചു.ചതാഴിലാടികള് പ്ശ്ിമതി 

 കാമടം   അധയക്ഷയയുടെ ാകുന്നതിന   നിശ്ചയുടെ ിച്ച  തിരചഞ്ഞഎുതു 

.ബഹുമാനചപ്പട്ട രഞ്ചായുടെ ത  പ്രസിഡന്റ   പ്രാമസഭചയുടെ  

അഭിസം ബാധന ചെയ്തു.തുഎര്ന്ന  അധയക്ഷ സംസാരിച്ച ശ്ഷം 

 സാഷയല് ഓഡിറ്റ   ആമുഖ് വിവരണതിനും ഓഡിറ്റ  കരഎ  റി പ്പാര്ട്ട  

അവതരണതിനും  ലാക്ക  റി സാഴ്സ   രഴ്സചണ ക്ഷണിച്ചു. 

തോറാക്കിയുടെ   കരഎ  റി പ്പാര്ട്ട  അവതരിപ്പിക്കുകയുടെ ും തുഎര്ന്ന  

െര്ച്ചകടും മറുരഎികടും  പ്കാഡീകരണവും നഎതി . റി പ്പാര്ട്ടി ാല് 

നഎന്ന െര്ച്ചകള് പ്രാമസഭയുടെ ുചഎ നിര് ദശ്ങ്ങള് ഉ ദയാരസ്ഥരുചഎ 

മറുരഎികള് കള് ്ന്നിവ െുവചഎ  െര്ക്കുന്നു  

 

ചർച്ചകളും തിരുമാനങ്ങളും  

 

 സമയുടെ ബന്ധിതമായുടെ ി ചതാഴില് ലഭിക്കുന്നില്ല ്ന്ന  

ചതാഴിലാടികള് രറഞ്ഞു   

 പ്രഥമ ശ്ുപ്ശ്ുഷ കിറ്റില് മരുന്നുകടുചഎ ്ണം കുറവാണ . രചക്ഷ, 

മരുന്നിന  െിലവഴിച്ച രണം ചതാഴിലാടികള്ക്ക  തിരിചക ലഭിച്ചു 

്ന്ന  ചതാഴിലാടികള് രറഞ്ഞു. 

 കൂലി കൃതയസമയുടെ ത  ലഭികുന്നില്ല നഎരഎി ഉണ്ടാകണം ്ന്ന  

നിര് ദശ്ിച്ചു 

 കവകി മ സ  പ്എാള് പ്രിെ   ചെ േണ്ടി വന്നത  പ്രിെര് തകരാറില് 

ആയുടെ ത  ചകാണ്ടാണ  ്ന്ന  ഉ ദയാരസ്ഥര് മറുരഎി രറഞ്ഞു 

 സുരക്ഷ ഉരകരണങ്ങള് ലഭിക്കുന്നില്ല. അത  

ലഭയമാക്കുന്നതിനുള്ള നഎരഎികള് ഉണ്ടാകണം ്ന്ന  

ആവശ്യചരട്ടു  

 CIB  റാഡ രികിലയുടെ തിയുടെ ാല് കുഴിച്ചു സ്ഥിരമായുടെ ി സ്ഥാരിക്കാന് 

സാധയമാകുന്നില്ല ്ന്ന  AE പ്രമസഭചയുടെ  അറിയുടെ ിച്ചു 

 കാന വൃതിയുടെ ാക്കുന്ന പ്രവര്തി ചെേു പാള് സ്ലാബുകള് 

ഉയുടെ ര്തി പ്രവര്തിയുടെ ുചഎ  രുണ ലം രൂര്ണമാകുന്നതിനു 

സം യുടെ ാജന സാദ്ധയതകള് രരി ശ്ാധിക്കണം ്ന്നും. 

ചസകയുരില് ഡാറ്റ ഇല്ലാതതിനാല് രുതിയുടെ  ഡാറ്റ 



 
 
 

ഉണ്ടാക്കുന്നതിന  പ്ശ്മിക്കാന് AE, Block AE ്ന്നിവ രാഎ  

നിര് ദശ്ിച്ചു 

 ചെടി നീക്കം ചെേു പാള് അത  നി ക്ഷരിക്കാന് 

രരിസരവാസികള് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അതിന   വണ്ട നഎരഎികള് 

ഉണ്ടാകണം ്ന്ന  ചതാഴിലാടികള് ആവശ്യചരട്ടു . ്ന്നാല് 

വാര്ഡില് പ്രവര്തികള് ചെേു പാള് ചമംബര് 

അറിയുടെ ാതതിനാല് ആണ  ഇതരം പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്നത  ്ന്ന  

ചമംബര് രറഞ്ഞു . അഎുത പ്രവര്തി മുതല് ചമപചറ 

അറിയുടെ ിക്കാം ്ന്ന  ജിവനക്കാര് അറിയുടെ ിച്ചു 

 സ ക്കൂള് രരിസരത  കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചെയ്ത പ്രവര്തിക്ക  മ സ റ ര് 

 റാട  ഉണ്ടായുടെ ിരുന്നില്ല ്ന്നും അതിന  രണം ലഭിക്കിചല്ല ്ന്ന  

ചതാഴിലാടി സംശ്യുടെ ം ഉന്നയുടെ ിച്ചു. ്ന്നാല്,  സവന 

അഎിസ്ഥാനതില് ആണ  ആവശ്യചപ്പട്ടത  ്ന്നും അതരതില് 

ആണ  അത  കചണ്ടചതന്നും ഉ ദയാരസ്ഥര് അറിയുടെ ിച്ചു. 

 ക പാസ്റ്റ  കുഴി ്എുതാചല ഇനി ചതാഴില് ലഭിക്കു ്ന്നത  

ചതറ്റ ധാരണ ആചണന്നും ചമറ്റിരിയുടെ ല് പ്രവര്തികള് കൂഎി 

ചെേണം ്ന്നാണ  നിര് ദശ്ിച്ചത  ്ന്നും JBDO അറിയുടെ ിച്ചു. 

 അരകഎ െികല്സ അനുകുലയതിനു ചമഡിക്കല് സര്ട്ടി ിക്കറ്റ  

ബില്ലുകള് ്ന്നിവ നിര്ബന്ധം ആണ  ്ന്നും,PHC യുടെ ില്  തചന്ന 

 രാകണം ്ന്നും അറിയുടെ ിച്ചു . ്ന്നാല്, െികല്സ ബന്ധചരട്ട 

വയക്തമായുടെ  വിവരങ്ങള് ലഭയമാക്കാന് പ്രാമസഭ നിര് ദശ്ിച്ചു 

 ഭരണ നിര്വഹണം നഎതുന്നതിനുള്ള രണം ലഭിക്കുന്നില്ല 

്ന്നും അതിനാല് സുരക്ഷ ഉരകരണങ്ങള് വാങ്ങി നല്കാന് 

സാധിക്കാതത  ്ന്ന  ജീവനക്കാര് അറിയുടെ ിച്ചു. നിലവില് 

്സ്ടി മറ്റില് ഉള്ചരഎുതാന് സാധിക്കുന്നില്ല ്ന്നും അറിയുടെ ിച്ചു  

 ചതാഴില് ലഭയമാക്കണം ്ന്ന  ചതാഴിലാടികള് ആവര്തിച്ചു 

 ഏചതല്ലാം പ്രവര്തികള് ഏചറ്റഎുക്കാം ്ന്ന  ചമപര്  ൊദിച്ചു  

 അനുവദനിയുടെ  പ്രവര്തികള് ഏചതല്ലാം ്ന്ന   ലാക്ക  

്ന ജിനിര് വായുടെ ിച്ചു , മലയുടെ ാട രരിഭാഷ രഞ്ചായുടെ തുകള്ക്ക  

ലഭയമാക്കാം ്ന്ന  JBDO പ്രമസഭചയുടെ  അറിയുടെ ിച്ചു  

 സാധയമായുടെ  പ്രവര്തികള് , ചതാഴിലാടികടുചഎ കായുടെ ിക ബലം 

്ന്നിവ രരിരണിച്ചുള്ള പ്രവര്തികള് ്ന്നിവചയുടെ  കുറിച്ച  

െര്ച്ച നഎന്നു 

 രുതിയുടെ  ചതാഴില് കാര്ഡ  ഇതുവചര ചതാഴിലാടികള്ക്ക  

നല്കാതത  ചസപ്കട്ടറി ഒപ്പ   രഖ്ചരഎുതതിനാല് ആചണന്ന  

അറിയുടെ ിച്ചു. രഞ്ചായുടെ തില് നിന്നും വന്ന ക്ലാര്ക്ക  പ വിവരം 

ചസപ്കട്ടറിചയുടെ   അറിയുടെ ിച്ച  നഎരഎി രൂര്തികരിക്കാന് 

െുമതലചരഎുതി . 



 
 
 

 ചതാഴിലുറപ്പ  ജീവനക്കാര്ക്ക  രരിശ്ീലനം നഎതുന്നതിന  നഎരഎി 

സവീകരിക്കാം ്ന്ന  JBDO അറിയുടെ ിച്ചു  

 VMC ശ്ക്തിചരഎുതണം അതിനു വണ്ട നഎരഎികള് 

സവീകരിക്കണം  

 GST  ബില് സംബധിച്ച പ്രശ്നങ്ങള് ഒഴിവാക്കി  താഴിലിഎത  

സ്ഥാരിക്കുന്ന  ബാര്ഡ  നിര്മ്മിക്കുന്ന പ്രവര്തി സംന്ധിച്ച 

സഹായുടെ ങ്ങള് നല്കാം ്ന്ന   ലാക്ക  ഉ ദയാരസ്ഥര് സമ്മതിച്ചു  

 

രഞ്ചായുടെ ത  ഉ ദയാരസ്ഥ  രതിനിധിയുടെ ായുടെ ി ക്ലാര്ക്ക  പ്ശ്ിമതി 

 സീല . JBDO പ്ശ്ിമതി സാജീത ,   ലാക്ക  AE, രഞ്ചായുടെ ത  

ചതാഴിലുറപ്പ  ജീവനക്കാര് ്ന്നിവര് സംസാരിച്ചു . വാര്ഡ  ചമപര് 

പ്ശ്ിമതി. സിന്ധു നരി അറിയുടെ ിച്ചു അതിനു ശ്ഷം അധയക്ഷ 

പ്രാമസഭ അവസാനിപ്പിച്ചു. 

 

 

 


