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ആമുഖം 

ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുതട തതാഴിൽ തെയ്യുവാനുള്ള 

അവരാശതത്ത സംരക്ഷിച്്ച നിലനിര്ത്തുന്നതിനായി 2005 തസേ്റ്റംബര് 

അഞ്ചാം തീയതി പേ്ശീയ ക്രാമീണ തതാഴിലുറപ്പ ്നിയമം നിലവിൽ വന്നു. 

അവിേ്ഗ് ധ രായിര തതാഴിലിൽ ഏര്തപ്പടാൻ സന്നദ്ധതയുള്ള 

ക്രാമക്േപേ്ശങ്ങളിൽ അധിവസിക്കുന്ന ഏതതാരു രുടുംബത്തിനും ഒരു 

സാമ്പത്തിര വര്ഷം 100 േ്ിവസത്തിൽ രുറയാത്ത തതാഴിൽ 

ഉറപ്പാക്കുന്നപതാതടാപ്പം രുണപമന്മയുള്ളതും സ്ഥായിയായിട്ടുള്ളതും 

ഉൽോേ്നക്ഷമവുമായ ആ്രിരളുതട സൃഷ്ടിയാണ് ഈ േദ്ധതിയുതട 

മുഖ്യ ലക്ഷയം.േ്രിക്േ്രുതട ഉേജീവനവും ആയി ബന്ധതപ്പട്ട വിഭവാടിത്തറ 

ശക്തിതപ്പടുത്തുരയും സാമൂഹിരമായി േിപന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന എല്ലാ 

രുടുംബങ്ങതളയും േദ്ധതിയിൽ ഉൾതപ്പടുത്തുരയും േഞ്ചായത്ത് രാജ് 

സ്ഥാേനങ്ങതള ശക്തിതപ്പടുത്തുര  എന്നതും ഇതിൻതറ ലക്ഷയമാണ്. 

 

 വിദശഷ് േൾ 

 

● നിയമത്തിൻതറ േിൻബലമുള്ള അവരാശാധിഷ്ഠിതേദ്ധതി 

● ക്രാമേഞ്ചായത്ത ് ക്േപേ്ശത്ത് താമസിക്കുന്ന 18 വയസ്സ് 

േൂര്ത്തിയായ ഏതതാരാൾക്കും േദ്ധതിയിൽ േങ്കാളിയാരാം 

● ക്്രീക്കും േുരുഷനും തുലയ പവതനം  

● േരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം രാര്ഷിര പമഖ്ലയിതല 

അടിസ്ഥാന സൗരരയ വിരസനം എന്നിവയ്ക്്ക മുൻരണന 

● തതാഴിലാളിരൾ തതന്ന ക്േവര്ത്തിരൾ രതെത്തുരയും 

ആസൂക്തണതത്ത സഹായിക്കുരയും തെയ്യുന്നു 

● ആസൂക്തണത്തിലും നിര്വഹണത്തിലും തിരഞ്ഞ 

സുതാരയത 
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● രരാറുരാതര ഇടനിലക്കാപരാ ഇല്ല 

● തോതുജന േങ്കാളിത്തപത്താതട പലബര് ബഡ്ജറ്റ ്

● ബാങ്ക ്പോപസ്റ്റാഫീസ് വഴി മാക്തം പവതന വിതരണം 

● ക്്രീരൾക്്ക മുൻരണന 

● രമ്പയൂട്ടര് ശൃംഖ്ല വഴിയുള്ള പമാണിറ്ററിംര് സംവിധാനം 

● ക്രാമസഭ േദ്ധതി ഓ്ിറ്റ് തെയ്യുന്നു 

പേ്ശീയ ക്രാമീണ തതാഴിലുറപ്പ ് േദ്ധതി ക്േരാരം ക്രാമേഞ്ചായത്ത് 

ക്േപേ്ശത്ത്  നടപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവൻ ക്േവൃത്തിരളും  പസാഷയൽ 

ഓ്ിറ്റിങ്ങിനു വിപധയമാക്കണതമന്ന17(2) വരുപ്പ ് നിഷ്കര്ഷിക്കുന്നു 

േദ്ധതി ക്േവര്ത്തനതത്തപ്പറ്റിയും തോതു 

ധനംെിലവഴിക്കുന്നതിതനപ്പറ്റിയും േൗര സമൂഹം നടത്തുന്ന  േരസയവും 

സവതക്ന്ത്വുമായ േരിപശാധനയാണ ് ആണ് പസാഷയൽ ഓ്ിറ്റ് അഥവാ 

സാമൂഹിര േരിപശാധന .തതാഴിലുറപ്പ് നിയമക്േരാരം വര്ഷത്തിൽ 

രെുതവണ പസാഷയൽ ഓ്ിറ്റ് ക്രാമസഭരൾ എല്ലാ വാര്്ിലും 

രൃതയമായി നടപത്തെതാണ് പസാഷയൽ ഓ്ിറ്റിലൂതട അഴിമതി 

ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും സുതാരയത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും രാരയക്ഷമത 

വര്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്  സത്ഭരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും രഴിയുന്നു.േദ്ധതി 

േണം ശരിയായ രീതിയിൽ െിലവഴിച്ചിട്ടുപൊ എന്നും േണം 

തെലവഴിച്്ച അതുതരാെ് േദ്ധതിയുതട ലക്ഷയം കരവരിച്ചിട്ടുപൊ 

എന്നും രുണപഭാക്താക്കളുതട ജീവിതത്തിൽ രുണരരമായും  രാരയമായ 

മാറ്റം ഉൊപയാ  എന്ന് പസാഷയൽ രതെത്താൻ രഴിയുന്നു 

േദ്ധതി ആസൂക്തണ്ണം. നിര്വ്വഹണം, പമാണിറ്ററിംര് തുടങ്ങി എല്ലാ 

വയക്തിരളും പസാഷയൽ ഓ്ിറ്റ ് ക്രാമസഭയിൽ നിര്ബന്ധമായും 

േതങ്കടുക്കണം.മഹാത്മാ രാന്ധി പേ്ശീയ ക്രാമീണ തതാഴിലുറപ്പ്േ 

ദ്ധതിയിൽ  സുരമവും സുതാരയവുമായി പസാഷയൽ ഓ്ിറ്റ് 

നടത്തുന്നതിന്  പരരളത്തിൽ  സവതക്ന്ത് െുമതലയുള്ള പസാഷയൽ 

ഓ്ിറ്റ് യൂണിറ്റ് നിലവിൽവന്നു 

 

1.രീ ിശാഗ്്രം 

  ഓ്ിറ്റ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കൽ ഓഫീസ് സന്ദര്ശന േരിോടിരൾ. 

 

 തജേിസി , ബി ്ി ഒ , േഞ്ചായത്ത് ക്േസി്ന്റ,് ജനക്േതിനിധിരൾ, 

തസക്രട്ടറി, സ്റ്റാഫ ് എന്നിവരുമായുള്ള അഭിമുഖ്ം രൂടാതത മറ്റു 
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തതാഴിലാളിരൾ രര്ഷരര് തതാഴിലിന ് പോരാത്ത 

രാര്്ുടമരൾഎന്നിവരുമായുള്ള സംവാേ്ം.  

 

 തോതു ക്േവൃത്തിരളുതടയും, വയക്തിരത ക്േവൃത്തിരളുതടയും 

ഫയൽ േരിപശാധനരളുതട ഉള്ളടക്കം  സുതാരയത 

ഭരണസമിതിയുപടയും ഉപേ്യാരസ്ഥരുതടയും രാരയക്ോപ്രി 

എന്നിവ േരിപശാധിക്കുന്നു. 

 

 േൂര്ത്തീരരിച്ചതും നടന്നുതരാെിരിക്കുന്നതുമായ ക്േവര്ത്തി 

സ്ഥലങ്ങൾ േരിപശാധിക്കുന്നു. 

 

 എം ഐ എസ ്രജിസ്റ്ററുരളും േരിപശാധിച്്ച ഫയലും ഫീൽ്ിലും 

തമ്മിൽ പക്രാസ ്തെക്്ക തെയര് വിവരങ്ങൾ പക്രാ്ീരരിക്കുന്നു. 

 

  രരട് റിപപ്പാര്ട്്ട തയ്യാറാക്കി ക്രാമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു 

 

 

രരട് റിപപ്പാര്ട്്ട തയ്യാറാക്കി ക്രാമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. 

അവസാനവട്ട െര്ച്ച 

7. രരട് റിപപ്പാര്ട്്ട തയ്യാറാക്കൽ 

 

മണക്കാട് ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത്  

 ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ തതാടുേുഴ റവനയൂ ്ിവിഷന് രീഴിൽ തതാടുേുഴ 

താലൂക്കിൽ തതാടുേുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിപയാട് പെര്ന്ന് രിടക്കുന്നതും 
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ഭൂവി്രൃ തിയിൽ േരിമിതമായ മണക്കാട ്ക്രാമേഞ്ചായത്തിന് 20 

െ.രി.മീ.വി്രൃ തിയും13 വാര്്ുരളിലായി 15106 ജനസംഖ്യയും 

ഉെ.്ഇതിൽ 265 േട്ടിരജാതി വിഭാരവും 5 േട്ടിരവര്ഗ്ഗ വിഭാരവും 

ഉൾതപ്പടുന്നു. 

 വിേ്യാഭയാസരംരത്ത് നിരവധി സ്ഥാേനങ്ങൾ ഉള്ള േഞ്ചായത്താണ് 

മണക്കാട് .മണക്കാട് ക്രാമേഞ്ചായത്തിതന്റ അധീനതയിൽ എൽ. േി 

്കൂ ളും, 2തുടര്വിേ്യാഭയാസ പരക്ന്ദങ്ങളും, ക്രാമേഞ്ചായത്തിൽ സര്ക്കാര് 

പമഖ്ലയിൽ ഒരു േി. എച്ച്. സി യുംേി.എച്ച.്സിയുതട രീഴിൽ 

സതസെന്ററുരളും ക്േവര്ത്തിക്കുന്നു. രൂടാതത ഒരു ആയുര്പവേ് ്ിസ്

തേൻസറിയും, പഹാമിപയാേതിരംരത്ത് ഒരു ്ിത്െൻസറിയും, എൻ. 

എച്ച.് എം ്ി ത്െൻസറിയും ക്േവര്ത്തിച്ചുവരുന്നു. സംസ്ഥാന കലക്ബറി 

രൗൺസലിതന്റ സഹായം ലഭിക്കുന്ന 8കലക്ബറിരളും,6 

യുവജനക്ലബ്ബുരളും ഇവിതട ഉെ.് ക്ശീ നരസിംഹസവാമി, വരിക്കതനത് 

ഭരവതി, മൂഴിരാവ്, പതാട്ടരരക്ശീ  മഹാപേ്വ,ആൽ ോറ ക്ശീ മഹാപേ്വ 

എന്നീ പക്ഷക്തങ്ങളും, രൂടാതത തസൻറ്. തസബാസ്റ്റയൻ േള്ളിയും ഇവിതട 

സ്ഥിതി തെയ്യുന്നു.   

ജന ംഖയ  ംബന്ധിച്ച ്                                                                                                                                                                  

ആതേ ജന ംഖയ 

ഗ്്രീ ജന ംഖയ പുരുഷ് ജന ംഖയ ആതേ ജന ംഖയ 

 

 

7597 

7509 15106 
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ഭൂപടം  
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അവോശ അധിഷ്ഠി  നിരീക്ഷണങ്ങൾ                                                . 

മഹാത്മരാന്ധി പേ്ശീയ ക്രാമീണ തതാഴിലുറപ്പ ് നിയമത്തിലൂതട ക്രാമീണ 

ജനതയ്ക്്ക തതാഴിൽ നല്കതേടുന്നപതാതടാപ്പം അവരുതട േത്തു 

അവരാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കതേടുന്നു.പസാഷയല് ഓ്ിറ്റിലൂതട 

ക്േവൃത്തിരളുതട േരിപശാധനയും അപതാതടാപ്പം തതാഴിലാളിരളുതട 

േത്തവരാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കതേടുന്നുപൊ എന്നും  

വിലയിരുത്തുന്നു. 

1. ത ാഴിലുറപ്പു നിയമം 

തതാഴിലുറപ്പ ്നിയമം തഷ്യൂൾ 2 ോര  01 അനുസരിച്്ച 18 വയസ്സ് 

േൂര്ത്തിയായ ഏതതാരാളും തതാഴിൽരാര്്് അപേക്ഷിച്ചാൽ 15 

േ്ിവസത്തിനുള്ളിൽ പഫാപട്ടാ േതിച്ച തതാഴിൽ രാര്്് പരക്ന്ദ സര്ക്കാര് 

തെലവിൽ ലഭിക്കാനുള്ള അവരാശം ആണ് നിയമം നൽരുന്നത്.  

നിരീക്ഷണം 

തതാഴിലാളിരളുമായുള്ള രൂടിരാഴച്്ചയിൽ  മനസിലാക്കാൻ     സാധിച്ചത് 

േുതിയ തതാഴിൽ രാ്് ലഭയമാരുപമ്പാൾ അതിൽ വയ്ക്കാനുള്ള 

പഫാപട്ടാ തതാഴിലാളിരൾ തതന്നയാണ ്നലര്ിയത് എന്നാണ്.     

                                                                                                                                                                                                                                                 

2. അദപക്ഷിച്ച ്15 േിവ ത്തിനുള്ളിൽ ത ാഴിൽ ലഭിക്കുവാൻ 

ഉള്ള അവോശവും സേപ്പറ്്റ ര ീ ് ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ള   

അവോശം  (തഷ്യൂൾ 1, 2) 

               

നിരീക്ഷണം    
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 ഈ വാര്്ിൽ തതാഴിലാളിരൾ ക്രൂപ്പായും  വയക്തിരതമായും   തതാഴിൽ 

ആവശയതപ്പട്ടു വരുന്നുെ്.  ആവശയതപ്പട്്ട 15 േ്ിവസത്തിനരത്തു തതന്ന 

തതാഴിൽ ലഭിച്ചിട്ടുെ് എന്ന് പരഖ്രളിൽ  നിന്നും വയക്തമാണ് . ഓപരാ 

തതാഴിൽ അപേക്ഷയിലും അപേക്ഷ വച്ച തിയതി, തതാഴിൽ 

ആവശയതപ്പടുന്നത് എന്ന് മുതൽ എന്ന് വതര, തുടങ്ങിയവ രൃതയമായി 

പരഖ്തപ്പടുപത്തെതാണ് . േരിപശാധിച്ച  ഫയലുരളിതല  അപേക്ഷയിൽ 

രസീത് നമ്പര് ഉൊയിരുന്നില്ല, അതിനാൽ അപേക്ഷരൾക്്ക രസീത്  

നല്രിയിരുന്നില്ല  എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. തതാഴിലിനു 

പവെിയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷരളും  ക്ഫെ് ഓഫീസ് വഴി  

സവീരരിതരൊതാണ് .  

                                                                                 

3. ത ാഴിലില്ലായമ ദവ നം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവോശം 

 തതാഴിലുറപ്പ ്നിയമക്േരാരം തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടു  രഴിഞ്ഞാൽ 15 

േ്ിവസത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ നൽരിയിരിക്കണം. ലഭിച്ചില്ലതയങ്കിൽ 

തതാഴിലില്ലായമ പവതനത്തിന് അര്ഹതയുെ്. 

നിരീക്ഷണം 

   തതാഴിലാളിരളുമായുള്ള രൂടിരാഴ് ചയിലും,  ഫയൽ  േരിപശാധനയിൽ 

മനസിലാക്കുവാൻ  സാധിച്ചത ്പജാലി ആവശയതപ്പട്്ട 15  േ്ിവസങ്ങൾക്കരം 

തതാഴിൽ ലഭിക്കുന്നുെ് എന്നാണ് .    

                                                                                                                                                                          

4.തഷ്ൽഫ് ഓഫ് തഗ്പാജേ്റ്്റ  യ്യാറാക്കാനുള്ള അവോശം  

േഞ്ചായത്തില് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന ക്രാമസഭ തരജിസ്റ്ററിൽ 

തതാഴിലാളിരൾ ക്രാമസഭ  മീറ്റിംര ്രൂടിയതായും തതാഴിൽ 

നിര്പേശിച്ചതായും രാണുന്നു. 
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5. അഞ്ചു േിദലാമീറ്ററിനുള്ളിൽ ത ാഴിൽ ലഭിക്കുവാനുള്ള 

അവോശം 

 

 നിരീക്ഷണം  

          അഞ്ചു രിപലാമീറ്ററിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിക്കാനുള്ള അവരാശം 

(അതല്ലങ്കിൽ പവതനത്തിതന്റ  10% അധിരം ലഭിക്കാനുള്ള അവരാശം)  

തതാഴിലാളിരളുമായി  പനരിട്്ട സംസാരിച്ചതിൽ നിന്നും, ഫയൽ 

േരിപശാധന വഴിയും രതെത്താൻ രഴിഞ്ഞത് തതാഴിലാളിരൾ ആരും 5 

രിപലാമീറ്ററിലധിരം സഞ്ചരിച്്ച സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നില്ല  എന്നാണ് 

അറിയാന് സാധിച്ചത് . 

 

6. േുടിതവള്ളം,  വിഗ്ശമ ൗേരയം, ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്  ൗേരയം,  ഇവ 

ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ള  അവോശം ( തഷ്ഡയൂൾ 2 പാര 23-28)    

    തതാഴിലുറപ്പ ്നിയമക്േരാരം ക്േവര്ത്തി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് 

രുടിതവള്ളം, തണൽ ,ക്േഥമശുക്ശൂഷ രിറ്റ് എന്നിവ ക്േവര്ത്തി 

നടപ്പിലാക്കുന്ന സ്ഥാേനം വഴി സൗജനയമായി തതാഴിലാളിരൾക്്ക 

ലഭിപക്കെതാണ്.                                                                                                                      

നിരീക്ഷണം    

    തതാഴിലാളിരളുമായി പനരിട്്ട സംസാരിച്ചതിൽ നിന്നും  അറിയാൻ 

രഴിഞ്ഞത് രുടിതവളളം, േടുത, ക്േഥമ ശുക്ശൂഷ സൗരരയം ഇവ 

ലഭിക്കുന്നുെ്  

 

7.  15 േിവ ത്തിനുള്ളിൽ ദവ നം ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ള 

അവോശം. 
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    നിരീക്ഷണം                                                                                     

 തതാഴിൽ തെയര ്15 േ്ിവസത്തിനരം രൂലി ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് 

തതാഴിലാളിരളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് .                                                

 8. ദവ ന വി രണത്തിതല ോല ാമ ത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം 

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവോശം (ത ക്ഷൻ3(3)).   

നിരീക്ഷണം 

പവതന വിതരണത്തിതല രണയമായ താമസം  പനരിടുന്നുതെങ്കിലും 

രാലതാമസത്തിന ്നഷ്ടേരിഹാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. നഷ്ടേരിഹാര 

തുരതയക്കുറിച്്ച  തതാഴിലാളിരളുതട ഇടയിൽ വയക്തമായ ധാരണ 

ഉൊയിരുന്നില്ല .     

9.  മയബന്ധി മായുള്ള പരാ ി പരിഹാരത്തിനുള്ള 

അവോശം(ത ക്ഷൻ 19). 

 തതാഴിലുറപ്പ് നിയമം തസക്ഷൻ  19 ക്േരാരം സമയബന്ധിതമായി 

േരാതിരൾ േരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള അവരാശം നിഷ്കര്ഷിക്കുന്നു. 

േദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട േരാതിരൾ പടാൾക്ഫീ നമ്പര് ഉേപയാരിപച്ചാ, 

പരഖ്ാമൂലം എഴുതി നൽരിപയാ , ഇതമയിൽ വഴിപയാ  

സമര്പ്പിക്കാവുന്നതാണ്. പടാൾക്ഫീ നമ്പറുരൾ േഞ്ചായത്ത് 

ക്േേ്ര്ശിപ്പിപക്കെതാണ്.                                                                                                                         

10. ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ നടത്തുന്ന ിനുള്ള അവോശം( തസക്ഷൻ 

17(2)). 

 തതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതിയിൽ ഏതറ്റടുത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന മുഴുവൻ 

ക്േവര്ത്തിരളും പസാഷയൽ ഓ്ിറ്റിനു വിപധയമാക്കണതമന്ന് തസക്ഷൻ  

17 (2) നിഷ്കര്ഷിക്കുന്നു. 
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നിയമം അനുശാസിക്കും ക്േരാരം ഉള്ള പസാഷയൽ  ഓ്ിറ്റ് ക്േക്രിയ 

നടന്നുതരാെിരിക്കുന്നു.                                                                           

ദമറ്റുമാരുതട ഗ്പവർത്തനം  

●  ക്േവര്ത്തിയുതട പമൽപനാട്ടം, തതാഴിൽ രാര്്ിൽ ആവശയമുള്ള 

വിവരങ്ങൾ പരഖ്തപ്പടുത്തുര, ഏറ്റവും തതാഴിലാളിരളുതട ഹാജര് 

മാസ്റ്റര്പറാളിൽ ഉറപ്പുവരുത്തുര, േൂര്ത്തിയാക്കിയ 

മാസ്റ്റര്പറാളുരൾ പ്റ്റാ എൻക്ടി ഓപ്പപററ്ററുതട േക്കൽ 

എത്തിക്കുര. 

●  കസറ്റ് ്യറി, മാസ്റ്റര്പറാൾ, എന്നിവ രൃതയമായി േൂരിപ്പിക്കണം. 

മാസ്റ്റര്പറാളിൽ തവട്ടിത്തിരുത്തലുരൾ ോടില്ല. ഭൂമി 

ോട്ടത്തിതനടുക്കുപമ്പാൾ സര്ക്കാര് മാര്ഗ്ഗനിര്പേശത്തിൽ 

േറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോതല മൂന്നുവര്ഷപത്തതക്കങ്കിലും രരാര് 

ക്േരാരം ോട്ടത്തിതനടുക്കാൻ ക്ശമിക്കണം. 

● തമറ്റുമാര് തങ്ങൾക്്ക ലഭിച്ച േരിശീലനം അനുസരിച്്ച 

തതാഴിലാളിരൾക്്ക തതാഴിലിതനക്കുറിച്്ച വയക്തത നൽരണം. 

●  തതാഴിൽ രാര്്് രൃതയമായി േൂരിപ്പിച്്ച തതാഴിലാളിരൾക്കു 

നൽരുര. യാതതാരു രാരണവശാലും തമറ്റുമാര് തതാഴിൽ രാര്്് 

രയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കാതിരിക്കുര. 

● േണിസ്ഥലത്ത് ആവശയമായ സൗരരയങ്ങൾ ഉപൊതയന്ന് തമറ്റ് 

ഉറപ്പുവരുത്തുര. 

●  കസറ്റ് ്യറിയിൽ പമാനിറ്ററിങ്ങിന് എത്തുന്ന 

ഉപേ്യാരസ്ഥതരതക്കാെ് ഒപ്പുവയ്പ്പിക്കണം.   

●  തതാഴിലാളിരൾക്്ക അവരുതട േത്ത്  അവരാശങ്ങതളപ്പറ്റി 

േറഞ്ഞുതരാടുക്കുരയും അവതര പബാധവാന്മാരാക്കുരയും 

തെയ്യുര. 
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●  േുതിയതതാഴിലിടങ്ങൾ രതെത്തുവാനും,  േുതിയ തതാഴിൽ 

ആസൂക്തണം തെയ്യുവാനും,  തതാഴിലാളിരതള സഹായിക്കുരയും 

തെയ്യുര. 

●  രൃതയമായി പസാഷയൽ ഓ്ിറ്റിങ്കിലും, ക്രാമസഭയിലും പക്ോജര്റ്റ ്

മീറ്റിംരിലും, േരിശീലനരയാമ്പിലും േതങ്കടുക്കുര. 

●  മറ്റു തതാഴിലാളിരൾക്്ക രൂടി തമറ്റിതന്റ െുമതലരളിപലക്്ക 

രടന്നുവരുവാനുള്ള സാഹെരയവും സന്ദര്ഭവും 

ഒരുക്കിതരാടുക്കണം. 

●  തതാഴിലാളിരളുമായി നിരന്ത്ര സമ്പര്ക്കം േുലര്ത്തുരയും 

രൂടുതൽ ബന്ധം സ്ഥാേിക്കുരയും തെയ്യുര. 

 

 

രജിസ്റ്ററുേൾ 

പരക്ന്ദ സര്ക്കാരിതന്റ നിര്പേശക്േരാരം താതഴപ്പറയുന്ന 7 രജിസ്റ്ററുരൾ 

നിര്ബന്ധമായും ക്രാമേഞ്ചായത്തിൽ  സൂക്ഷിപക്കെതാണ്. 

 

1)ദജാബ് ോർഡ് രജിസ്റ്റർ 

2)ഗ്ഗാമ ഭാ രജിസ്റ്റർ 

3)ഡിമാൻഡ് / അദലാദക്കഷ്ൻ ദവ ന  രജിസ്റ്റർ 

4)വർക്ക് രജിസ്റ്റർ 

5)ഫിക്സഡ് അ റ്്റ രജിസ്റ്റർ 

6)പരാ ി രജിസ്റ്റർ 

7)തമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ  

 

1)ദജാബ് ോർഡ് രജിസ്റ്റർ 

 മണക്കാട്  േഞ്ചായത്തിൽ വാര്്് 5ൽ ആതര 129 പേര്ക്്ക തതാഴിൽ 

രാര്്്  ലഭിച്ചതായി രജിസ്റ്റര് േരിപശാധനയിൽ രാണുവാൻ സാധിച്ചു. 
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2018 -19 രാലയളവിൽ 2 രുടുംബങ്ങൾ തതാഴിൽ രാര്്്  എടുത്തതായി 

രെു . എല്ലാ തതാഴിലാളിരളുതടയും പഫാപട്ടാ രജിസ്റ്ററിഇൽ രാണാൻ 

രഴിഞ്ഞു.  

 

2)ഗ്ഗാമ ഭാ രജിസ്റ്റർ 

എല്ലാ വാര്്ുരളിലും ക്രാമസഭ രജിസ്റ്ററുരൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്.    

തതാഴിലുറപ്പ ്േദ്ധതിയുതട 2019-2020 വര്ഷതത്ത വാര്ഷിര രര്മ്മേദ്ധതി 

തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നിര്പേ്ശങ്ങൾ സവീരരിക്കുന്നതിനുള്ള ക്രാമസഭ 

േഞ്ചായത്ത് രമ്മയൂണിറ്റി ഹാളിൽ നടന്നതായി രാണാൻ രഴിഞ്ഞു. 

ആതര 54 പേര് േതങ്കടുത്ത് ഒപ്പ് പരഖ്തപ്പടുത്തി. ക്േസി്ന്റിതന്റ  

അധയക്ഷതയിൽ പെര്ന്ന ക്രാമസഭയിൽ തതാഴിലാളിൾ തതാഴിൽ 

നിര്േശിച്ചതായി രെു   

3)ഡിമാൻഡ് / അദലാദക്കഷ്ൻ ദവ ന  രജിസ്റ്റർ 

 ്ിമാൻ്് രജിസ്റ്റര് വളതര രൃതയമായി എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.  

രജിസ്റ്ററിൽ തതാഴിലിനുപവെി അപേക്ഷിച്ച തീയതി, നൽരിയ തീയതി, 

തേതയമന്റ ് പോയത് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ഇവിതട എഴുതി 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. 

4)വർക്ക് രജിസ്റ്റർ 

വര്ക്്ക വിവരങ്ങൾ എം. ഐ .എസിൽ നിന്നും ്ൗൺപലാ്് തെയരു  

സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ക്േവര്ത്തിരൾ അനുവേ്ിച്ചിരുന്ന മുൻരണന , ക്േവര്ത്തി 

തുടങ്ങിയ തീയതി , അവസാനിച്ച തീയതി തുടങ്ങിയവ രൃതയമായി 

ഉൊയിരുന്നു.  

5)ഫിക്സഡ് അ റ്്റ/ആ്രി രജിസ്റ്റർ  

 എല്ലാ വര്ക്കുരളും പോതലതതന്ന ഓ്ിറ്റ് രാലയളവിലുള്ള 

ക്േവര്ത്തിരതളരുറിച്ചും വളതര വയക്തമായി എഴുതിയിട്ടുെ്. 

േദ്ധതിയുതട പേര്, വര്ക്്ക പരാ്്, ആതര തതാഴിൽ േ്ിനങ്ങൾ,  ആതര 

െിലവ് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾക്്ക നല്ല രൃതയത ഉൊയിരുന്നു.   

6)പരാ ി രജിസ്റ്റർ 



 

 

15 
 

േരാതി രജിസ്റ്റര് ഇവിതട സൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. 2016-'17 രാലയളവിലാണ് 

അവസാന േരാതി പരഖ്തപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. േരാതിരൾ എല്ലാം  

േരിഹരിച്ചതായി രജിസ്റ്ററിൽ രാണുവാൻസാധിച്ചു .എന്നാൽ ഈ ഓ്ിറ്റ് 

രാലയളവിൽ ഉള്ള േരാതിരതളാന്നും 

പരഖ്തപ്പടുത്തിയിട്ടുൊയിരുന്നില്ല. 

 7)തമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ  

 തതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധധിയിൽ  ഏതറ്റടുക്കുന്ന ക്േവൃത്തിരളുതട ഭാരമായി 

വരുന്ന സാധന സാമക്രിരളുതട വാങ്ങൽ തീരുമാനം, ഉേപയാരം, 

നീക്കിയിരിപ്പ്, തെലവുര എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ മുഴുവനും 

ക്േ്രു ത രജിസ്റ്ററിൽ പരഖ്തപ്പടുപത്തെതാണ് .വിവരങ്ങൾ എം. ഐ 

.എസിൽ നിന്നും ്ൗൺപലാ്് തെയരു  സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.  

 

 

 

ഓഡിറ്റിനു വിധേയമായഫയലുകളുടെവിശദാാംശങ്ങൾ 

 

Sl 

N

o 

Work code Name of 

work 

Estimate 

Amount  

Mandays  

taken 

Unskilled 

wages 

Skilled 

wages/ 

material/C

IB 

Total 

expense 

1. IF/357529 ലൈഫ് 

ഭവന 

പദ്ധതി 
(ബിനു 
മാതയു ) 

26103 90 24390 1713 26103 

2. WC/303541 മടത്ുംക
ടവ് 

തതാടുകളു
ടട 

പുനരുദ്ധാ
രണം  

239925 859 2, 32, 789 2850 235639 

 

*േവർ ദപജ്   
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ഒരു ക്േവര്ത്തി ഫയലിൽ ആധിരാരിരമായി പവെതും, 

ക്േവര രിതയക്കുറിച്്ച ഏതതാരാൾക്കും  എളുപ്പത്തിൽ മനസിലാക്കാൻ 

സാധിക്കുന്ന പരഖ് രവര് പേജ് ആണ്. രവര് പേജ് േൂര്ണമായിരുന്നു. 

യഥാര്ത്ഥ െിലവ്, ജിപയാ ടാഗ്ഗ് അസറ്റ് ഐ്ി,എന്നിവ 

അേൂര്ണ്ണമായിരുന്നു.  

* തെക്്ക ലിസ്റ്റ് 

തെക്്ക ലിസ്്റ്റ േൂര്ണമായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഓപരാ പരഖ്രതളയും 

സൂെിപ്പിക്കുന്ന പേജ് നമ്പര് ഇല്ലായിരുന്നു. ഓപരാ പരഖ്രതളയും 

സൂെിപ്പിക്കുന്ന നമ്പര് ആണ് പവെത്.  

 * ആനുവൽ ആക്ഷൻ പ്ലാനിതറെ ദോപ്പി 

ആനുവൽ ആക്ഷൻ പ്ലാനിതന്റ പരാപ്പി  ഉൊയിരുന്നതിനാൽ ഈ 

സാമ്പത്തിര വര്ഷത്തിൽ തെയര ക്േവര്ത്തിരൾ മുൻരണനാ ക്രമത്തിൽ 

ആണ് എന്നുമനസിലാക്കാൻ രഴിഞ്ഞു.  

* തടക്നിക്കൽ എസ്റ്റിദമറ്റിതറെ  ദോപ്പി 

തസരയൂര്  പസാഫറ്്റ്തവയറിൽ നിന്നുള്ള പരാപ്പി വളതര രൃതയതപയാതട 

ഫയലിൽ  സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.പക്്ായിങ ്്ികസൻ പ്ലാൻ ജനരീയ 

എസ്റ്റിപമറ്റ ്എന്നിവ വളതര രൃതയതപയാതട രാണാൻ രഴിഞ്ഞു. 

*ഭരണാനുമ ി  ീരുമാനത്തിതറെ ദോപ്പി  

ഒരു വര്ഷത്തിൽ  വാര്്ിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന തതാഴിലുറപ്പ് 

ക്േവര്ത്തനങ്ങൾക്്ക േഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതി നൽരുന്ന  

അനുമതിയാണ് ഭരണാനുമതി. ഇതിൽ തസക്രട്ടറിയുതട 

തിയതിപയാതടയുള്ള ഒപ്പാണ് പവെത്.  പനാക്കിയ ഫയലുരളിൽ 

ഭരണാനുമതി രാണാൻ രഴിഞ്ഞു.  

*  ാദേ ിോനുമ ി  

 തസരയൂറിൽ  നിന്നും എടുത്ത പരാപ്പി  ആയിരുന്നു ഉൊയിരുന്നത്, 

സാങ്കതിരാനുമതി വയക്തമായിരുന്നു. 

* ംദയാജി  പദ്ധ ി   

 േരിപശാധിച്ച ഫയലുരൾ ഒന്നും സംപയാജിത േദ്ധതി അല്ലായിരുന്നു. 

അതിനാൽ ഈ പരഖ്  ബാധരമല്ല . 

* വർക്ക ്ആവശയതപ്പട്ടുതോണ്ടുള്ള  ദഫാം  
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ക്രൂപ്പായിട്ടും ഒറ്റക്കും  തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട നിര്േ്ിഷ്ട പഫാര്മാറ്റിലുള്ള 

അപേക്ഷ  രാണുവാൻ രഴിഞ്ഞു.  അപേക്ഷയിൽ  തതാഴിലാളിരളുതട 

പേര,് ഒപ്പ്, തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട തീയതി,  തതാഴിൽ ആവശയതപ്പടുന്നത് 

എന്ന് മുതൽ ഇന്ന ്വതര ആതണന്ന് രൃതയമായി 

പരഖ്തപ്പടുപത്തെതാണ്.തതാഴില് ആവശയതപ്പട്ടുതരാെുള്ള 

അപേക്ഷരൾ ക്ഫെ് ഓഫീസ ്വഴി സവീരരിപക്കെതാണ് 

* വർക്ക ് അനുവേിച്ചുതോണ്ടുള്ള ദഫാം  

തതാഴിൽ അനുവേ്ിച്ചുതരാെുള്ള അനുമതി േക്തം എല്ലാ വര്ക്്ക 

ഫയലിലും രൃതയമായി ഉൊയിരുന്നു.  

* മാസ്റ്റർ ദറാളിതറെ ദോപ്പി 

തതാഴിലാളിരൾ തതാഴിൽ തെയ്യുന്ന രീതി ഉൾതപ്പതടയുള്ള ഹാജര് 

പരഖ്തപ്പടുത്തുന്നതിതന്റ അടിസ്ഥാന പരഖ്യാണ് മാസ്റ്റര് പറാൾ. ഇതിൽ 

പലാക്്ക ത്വലതപ്മൻറ് ഓഫീസര്, േഞ്ചായത്ത് തസക്രട്ടറി എന്നിവര് 

തീയതി ഓടുരൂടി ഒപ്പും സീലും പരഖ്തപ്പടുപത്തെതാണ് അപതാതടാപ്പം 

േരിപശാധന നടത്തിയ  ഓവര്സിയറുതടയും , അറ്റൻ്ൻസ് എടുത്ത പമറ്റ ്

തന്റയും ഒപ്പ് പരഖ്തപ്പടുപത്തെതാണ.് പനാക്കിയ ഫയലുരളിൽ  മസ്റ്റര് 

പറാൾ പരാപ്പി ഉൊയിരുന്നു. തവട്ടി തിരുത്തലുരൾ ഇല്ലാതിരുന്നത് 

ക്േശംസനീയമാണ.്   .                                                                                                                                            

േണിയായുധ വാടര പവതന പത്താതടാപ്പം നൽരുന്നുെ്.  േ്ിവസ 

പവതനം, ഹാജര് ക്േരാരമുള്ള രൂലി എന്നിവ എല്ലാം മസ്റ്റര് പറാളുരളിലും 

എഴുതിയിട്ടുൊയിരുന്നു. െില മസ്റ്റര്  പറാളുരളിലും, എം. ബുക്്ക നമ്പര് , 

തതാഴിലാളിരൾക്്ക ലഭിക്കുന്ന പവതനത്തിതന്റ  ആതര തുര 

പരഖ്തപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല.  

* എം ബുക്കിതറെ  ദോപ്പി 

തമഷര്തമന്റ ് ബുക്്ക  മൂന്ന് വര്ക്്ക ഫയലിലും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുൊയിരുന്നു. 

വര്ക്്ക പരാ്്, വര്ക്കിതന്റ  പേര.്, മസ്റ്റര്  പറാൾ നമ്പര് എന്നിവ 

പരഖ്തപ്പടുത്തിയിട്ടുെ് .മൂന്ന് എം ബുക്്ക രളിലും ബന്ധതപ്പട്ട 

അധിരാരിരൾ സര്ട്ടികഫ തെയരിട്ടില്ല. എസ്റ്റിപമറ്റ ് തുര,  യഥാര്ത്ഥ 

െിലവും തമ്മിലുള്ള വയതയാസം എന്നിവ രൂടി പരഖ്തപ്പടുപത്തെതാണ.് 

 

*   ാധന ഘടേം  
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 േരിപശാധിച്്ച ഫയലിൽ ബാധരമല്ല 

 

 *  ദവജ്  ലിസ്റ്റ് 

തതഴിലാളിരൾ എക്ത േ്ിവസം പജാലി തെയരു   എന്നതിതന 

അടിസ്ഥാനമാക്കി അവര്ക്്ക നപല്കെ രൂലി,  ആയുധം മൂര്ച്ച 

രൂട്ടുന്നതിനുള്ള തുര,എന്നിവതയല്ലാം രാണിച്്ച േണം 

കരമാറുന്നതിനുള്ള ഒന്നാണ് പവജ ്ലിസ്്റ്റ. മാസ്റ്റര് പറാളിന് 

ആനുോതിരമായ പവജ് ലിസ്്റ്റ രാണാൻ രഴിഞ്ഞു.  

* എഫ്. ടി.  

എല്ലാ പവജ ് ലിസ്റ്റിനും ആനുോതിരമായ എഫ ്ടി ഓ ഫയലിൽ  രാണാൻ 

രഴിഞ്ഞില്ല. 

* തമറ്റീരിയൽ വൗച്ചർ  

േരിപശാധിച്ച ക്േവരത്്തിരൾ തമറ്റീരിയൽ വര്ക്കുരൾ   

അല്ലായിരുന്നുതവങ്കിലും, സിറ്റിസൺ ഇൻഫര്പമഷൻ പബാര്്ിനു  പവെി തുര 

െിലവഴിച്ചിട്ടുെ് എങ്കിൽ തുരയുതട തമറ്റീരിയല ്ബില്ലുരൾ ഫയലുരളിൽ 

സൂക്ഷിപക്കൊതാണ്. 

* ദറായൽറ്റി  

തെയര ക്േവര്ത്തിരൾക്്ക ബാധരമല്ല. 

 

* ദഫാദടാഗ്ഗാഫ്സ്  

േണി തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻേും േണിയുന്നതിന് ഇടയിലും േണി 

േൂര്ത്തീരരിച്ചു രഴിഞ്ഞും എന്നിങ്ങതന  3 പഫാപട്ടാരൾ  ആണ് 

ഫയലിൽ പവെത്  പഫാപട്ടാസ ്എല്ലാം ഉൊയിരുന്നു.  

* വർക്ക ്േംപ്ലീഷ്ൻ  ർട്ടിഫിക്കറ്്റ  

േരിപശാധിച്ച ഫയലുരളിൽ  എല്ലാം  േൂര്ത്തീരരണ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ ് 

രാണുവാൻ  രഴിഞ്ഞു.എന്നാൽ ബന്ധതപ്പട്ട അധിരാരിരളുതട  സീൽ 

ഇല്ലായിരുന്നു.  

* മാസ്റ്റർ ദറാൾ മൂതവമറെ് സ്ലിപ ് 
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പനാക്കിയ ഫയലിൽ വിവരങ്ങൾ മാസ്റ്റര് പറാൾ മൂതവമന്റ് സ്ലിേ്  വിവരങ്ങള് 

വയക്തമായി എഴുതിയിട്ടുൊയിരുന്നു.തസക്രട്ടറിയുതട തിയതിപയാടുള്ള 

ഒപ്പ്  രാണാൻ രഴിഞ്ഞില്ല. 

 

* ജിദയാ ടാഗ് ഡ് ദഫാദട്ടാ ്  

  ജിപയാ ടാര് പഫാപട്ടാ രാണാൻ സാധിച്ചില്ല . 

 

* ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ റിദപ്പാർട്ട് 

നിയമ  ക്േരാരമുള്ള പസാഷയൽ ഓ്ിറ്റ് നടപ്പാക്കുന്നത് ഇപപ്പാഴാണ.് 

* സ റ്്റ ഡയറി  

സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിൻതറ നിര്പേശക്േരാരം വര്ക്്ക ഫയലിൽ 

സൂക്ഷിപക്കെ  ഇരുേത്തിരൊമതത്ത പരഖ്യാണ് കസറ്റ് ്യറി. 

േരിപശാധിച്ച എല്ലാ ഫയലിലും  കസറ്റ് ്യറി ഉൊയിരുന്നു. കസറ്റ് 

്യറി യുതട  രവര്പേജിൽ ക്േവര്ത്തിതയ രുറിച്ചുള്ള ക്ോഥമിര 

വിവരങ്ങൾ  ഏതതാരു വയക്തിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ േറ്റുന്ന രീതിയിൽ 

ഉൊപരെതാണ.് ക്േവര്ത്തി ആരംഭിക്കുന്ന   േ്ിവസം ,ക്േവര്ത്തി 

അവസാനിക്കുന്ന  തീയതി  എന്നിവ പരഖ്തപ്പടുതതെതാണ് . 

അപതാതടാപ്പം  എസ്റ്റിപമറ്റ് തുര,ക്േവൃത്തി േ്ിനങ്ങൾ, എന്നിവ 

രവര്പേജിൽ ഉൊയിരിക്കണം  

േണിസ്ഥലതത്ത സൗരരയങ്ങളുതട ലഭയത അടങ്ങിയ തെക്്ക ലിസ്്റ്റ  

േൂരിപ്പിച്ചിട്ടുെ്  . 

കസറ്റ് ്യറി യുതട ഒരു ഭാരമാണ ് േദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിങ്ങ്.  ഒരു 

ക്േവൃത്തി തുടങ്ങിയതുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് ക്േവര്ത്തിതയക്കുറിച്ചുളള  

വിവരങ്ങൾ േങ്കുവയ്ക്കുന്നതും അതുപോതല ഒരു ക്േവര്ത്തി എങ്ങതന 

തെയ്യണതമന്ന് തതാഴിലാളിരൾ ക്്ക   രൃതയമായ അവപബാധം ഉൊക്കി 

എടുക്കുന്നതിനും വാര്്് തമമ്പര്,  സ്റ്റാഫ ്എന്നിവരുതട  അധയക്ഷതയിൽ 

രൂടുന്ന പയാരമാണ് േദ്ധതി  ആരംഭ  മീറ്റിങ്ങ്. ഏതതാരു ക്േവര്ത്തി 

തുടങ്ങന്നതിനു  മുന്െു ം   േദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിംര് നടപത്തെതുെ് .കസറ്റ് 

്യറി ഉൊയിരുന്ന വര്ക്്ക ഫയലുരളിൽ വാര്്് തമമ്പറുതട 

അധയക്ഷതയിൽ േദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിംര് നടന്നിട്ടുള്ളതായി രാണുന്നു .                                                                                 
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കസറ്റ് ്യറിയിൽ  ഉൊയിരിപരെ  മതറ്റാരു ക്േധാനതപ്പട്ട ഭാരമാണ ്

തതാഴിലാളിരളുതട സാക്ഷി േക്തം:മസ്റ്റര് പറാളിൽ ഒപ്പുതവച്ച 

തതാഴിലാളിരൾ ക്േവൃത്തി തെയരു  എന്നും, പമറ്റ ്പമൽപനാട്ടം വഹിച്ചു 

എന്നും തതളിയിക്കുന്ന ആധിരാരിര പരഖ്യാണ് സാക്ഷി േക്തം. ഇതും 

ഫയലിൽ രാണാൻ രഴിഞ്ഞു. 

വയക്തമായിരുതന്നങ്കിലും ഉള്ളടക്കം ഇല്ല, െിരിത്സാ െിലവ്,  വാടര, 

തതാഴിലാളിരളുതട സാക്ഷയേക്തം എന്നിവ േൂരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. 

സൈറ്റിൽകണ്ടവിവരങ്ങൾ 

 

SL NO WORK CODE & 

NAME 

SITE NAME M.BOOK 

MEASURMENT 
FIELD 

MEASURMENT 

1 IF/357529 1)ബിനു മാതയു  No need No need 

2 WC/303541 2)മടത്ുംകടവ് 

തതാടുകളുടട 

പുനരുദ്ധാരണം  

5000 മീറ്റർ  5000 മീറ്റർ  

 

IF/357529 (സലഫ് ഭാവന പദ്ധതി ) 

 

ബിനു മാതയു  ൻ്്തറ  ഉടമസ്ഥതയിൽ ഉളള ഭൂമിയിലാണ് വീട് 

നിര്മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്  വീടിതന്റ പമലരൂര വതര േൂര്ത്തിയായി.ഉേപയാര 

പയാരയമാണ്. 

ഇതിനായി െിലവാക്കിയ തുര 26103 രൂേയാണ ്

ഇതിൽ സി ഐ ബി പബാര്്ിനായി െിലവിട്ടത് 1713 രൂേയാണ്  സി ഐ 

ബി പബാര്്് കസറ്റിൽ രാണാൻ സാധിച്ചു .വീടു നിര്മാണത്തിനായി 90 

തതാഴിൽ േ്ിനങ്ങൾ പവെിവന്നു. 

 

WC/303541 (മടത്തുംേടവ് ദ ാട് പുനരുദ്ധാരണം ) 

239925 രൂേ മുതല്മു ടക്കി തെയര ഈ ക്േവര്ത്തി തരാെ് 

ജലപക്സാതസുരളുതട നവീരരണവും, സംരക്ഷണവുമാണ് 

ഉപേശിക്കുന്നത.്  



 

 

21 
 

5000 മീറ്റര് അളവ് പരഖ്തപ്പടുത്തിയ ഈ ക്േവര്ത്തി അപത അളവിലും 

രൃതയതയിലും തെയരിരിക്കുന്നതായി ഫീൽ്് േരിപശാധനയിൽ 

പബാധയതപ്പട്ടു.  

  നിർദേശങ്ങൾ ഉദേയാഗസ്ഥദരാട്  

 

1.ക്േവര്ത്തി ഫയൽ സൂക്ഷിപക്കെ 22 പരഖ്രൾ രൃതയമായ സൂക്ഷിക്കുര 

. പരക്ന്ദ സര്ക്കാരിൻതറ ഈ രാരയത്തിൽ ഉള്ള മാര്ഗ്ഗ നിര്പേശം 

രൃതയമായി ോലിപക്കെതാണ്.                                                                  

2.എസ്റ്റിപമറ്റ ്ജനരീയ ഭാഷയിൽ ജനങ്ങൾക്്ക മനസ്സിലാരുന്ന രീതിയിൽ 

ഉള്ളതാരണം. 

3.പക്ോജക്ട ്ഇനിഷയൽ മീറ്റിങ്ങിൽ േതങ്കടുക്കുരയും ഓപരാ 

തതാഴിലാളിയും തെപയ്യെ അളവ ്രൃതയമായി അറിയിക്കുരയും അത് 

േരിപശാധിക്കുരയും തെപയ്യെതാണ് .                                                                 

4.തതാഴിലുറപ്പ ്േദ്ധതി ഓഫീസില് സൂക്ഷിപക്കെ ഏഴു തറജിസ്റ്ററുരൾ 

രൃതയമായി സൂക്ഷിക്കുര .                                                                                                          

5.ഉപേ്യാരസ്ഥര് പരഖ്രളിൽ ഒപ്പുതവക്കുപമ്പാൾ തീയ്യതി രൂടി 

പരഖ്തപ്പടുപത്തൊതാണ്. 

6.  പലബര് ബഡ്ജറ്റ ്വാര്ഷിര രര്,േദ്ധതി തഷൽഫ് പക്ോജര്റ്റ ്വര്ക്്ക 

രലെര് എന്നിവ തയ്യാറാക്കുന്നതിന ്തതാഴിലാളിരളുതടയും 

രുണപഭാക്താക്കളുതട ക്ോപേ്ശിര വിേ്ഗ് ധരുതടയും േങ്കാളിത്തം 

ഉറപ്പാക്കണം. 

7.തതാഴിൽ രാര്്ിൽ പഫാപട്ടാ േതിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തെലവ് 

തതാഴിലാളിരളിൽ നിന്ന ്ഈടാക്കാൻ ോടില്ല 

തതാഴിലിനുപവെി അപേക്ഷിക്കുപമ്പാൾ േരരം രസീത് 

നൽപരെതാണ് 
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ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്തിദനാട് 

1)തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്്ട 15 േ്ിവസത്തിനുള്ളിൽ തതന്ന       

തതാഴിലാളിരൾക്്ക തതാഴിൽ നൽരുര .                                                                 

2).തതാഴിലുറപ്പ ്േദ്ധതിയുതട സുതാരയത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന ്ക്േവൃത്തി  

ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ ്േദ്ധതി വിവരങ്ങൾ  അടങ്ങിയ ക്ോപേ്ശിര 

ഭാഷയിലുള്ള സിറ്റിസണ് ഇൻഫര്പമഷൻ പബാര്ക്ഡ്െവൃത്തസ്ഥലത്ത് 

സ്ഥാേിക്കുര  

3.രൃതയമായ ഇടപവളയിൽ ക്രാമസഭ പസാഷയൽ ഓ്ിറ്റ് ക്രാമസഭ 

എന്നിവ നടത്തണം. 

4.തതാഴിൽ ആവശയരത രൃതയമായ രജിസ്റ്റര് തെയ്യുന്നതിനും 

തതാഴിലാളിരളുതട അര്ഹതരളും അവരാശങ്ങളും അവതര 

പബാധയതപ്പടുത്തുന്നതിനും േരാതിരൾ േരിഹരിക്കുന്നതിനും ആയി 

പറാ്ഗാര് േ്ിനം സംഘടിപ്പിപക്കെത് ആണ്. 

 

5.തതാഴിൽ രാര്്ിൽ പഫാപട്ടാ േതി പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തെലവ് 

തതാഴിലാളിരൾ നിന്ന ്ഈടാക്കാൻ ോടില്ല. 

 

6.തതാഴിലുറപ്പ ്േദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വിനിപയാരിക്കുന്ന േണം  

തരാെ് പനട്ടം  ഉൊക്കുന്നുപൊ എന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. 

   

 ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ ഗ്പവർത്തിേളിൽ പോളിേളായ വർ 

തതാഴിലുറപ്പ ് വിഭാരം ഉപേ്യാരസ്ഥര്  

വാര്് ിതല തതാഴിലാളിരൾ  

പമറ്റ ്മാര്  
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േഞ്ചായത്ത ് ഭരണ സമിതി അംരങ്ങള ് 

രുടുംബക്ശീ ക്േവര്ത്തരര ്

പസാഷയല ്ഓ്ിറ്റ ്ടീം ഇടുക്കി .   

 മണക്കാട്   േഞ്ചായത്തിതല തതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതിയിൽ 1 എ .ഇ യും 1  പ്റ്റ എൻക്ടി 

ഓപ്പപററ്ററും മാണുള്ളത്  ഉള്ളത്. ഈ േഞ്ചായത്തിൽ ഇവരുതട പസവനം 

അഭിനന്ദനാര്ഹമാണ്. ഈ പസാഷയൽ ഓ്ിറ്റ്  ക്േക്രിയല്  ഞങ്ങൾക്്ക ആവശയമായ 

പസവനങ്ങൾ യഥാസമയം നൽരിയ ബഹു. ക്േസി്ൻറ്, കവസ് ക്േസി്ൻറ്, 

തസക്രട്ടറി, തസൽ  ജീവനക്കാര്, വാര്്് തമമ്പര് രൂടാതത ഫീൽ്് തല 

ക്േവര്ത്തനങ്ങൾക്്ക ഒപ്പം  ഉൊയിരുന്ന പമറ്റ്  മാര്   എന്നിവര്ക്്ക നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. 

അനുബന്ധം- 1-  

അനുബന്ധം: വിവിധ  ലത്തിലുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥരുതട െുമ ലേള.് 

 

ഓവർൈിയർ/ എൻജിനീയർ 

   

ക്േവൃത്തിരളുതട എസ്റ്റിപമറ്റ് തയ്യാറാക്കൽ  

ക്േവൃത്തിയുതട സാപങ്കതിര രാരയങ്ങളും അളവുരളും 

തതാഴിലാളിരള്ക്്ക േറഞ്ഞു തരാടുക്കുര. 

ക്േവൃത്തിയുതട അളവുരള് പരഖ്തപ്പടുത്തി രൂലിനലര്ുന്നതി 

നാവശയമായ നടേടിര ള് തെയ്യുര. 

പഞ്ചായത്ത് ത ഗ്േട്ടറി /അ ിസ്റ്റന്റ്  ത ഗ്േട്ടറി 

േദ്ധതിയുതട പമൽ പനാട്ടം. 

ബില്ലുരൾ  അംരീരരിക്കൽ . 

തതാഴിലാളിരളുതട പവതനം യഥാസമയം അവരുതട അക്കൗെിൽ 

എത്തിതയന്നത് ഉറപ്പു വരുത്തൽ  

 മസ്റ്റര് പറാൾ സാക്ഷയതപ്പടുത്തി തതാഴിൽ  അനുമതി നൽരുര 

   

A\p-_\v[w-- - 2 - 
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tdmkvKmÀ Zn\w 

 sXmgnÂ BhiyIX IrXyambn cPnÌÀ sN¿p¶Xn\pw sXmgnemfnIfpsS 

AÀlXIfpw AhImi§fpw Ahsc t_m[ys¸Sp¯p¶Xn\pw ]cmXnIÄ 

]cnlcn¡p¶Xn\pambn tdmkvKmÀ Zn\w kwLSn¸nt¡ണ്ടXmWv.  tdmkvKmÀ Zn\w 

BNcn¡p¶Xn\p ap³]mbn hnhcþhnZym`ymkþhym]\ (sF.C.kn) 

{]hÀ¯\§Ä kwLSn¸n¡p¶psണ്ട¶v PnÃm t{]m{Kmw tImÀUnt\äÀ Dd¸v 

hcpt¯ണ്ടXmWv. tdmkvKmÀ Zn\Ieണ്ടÀ kw_Ôn¨v {Kma]©mb¯pIsf 

{]tXyIambn t_m[hXvIcnt¡ണ്ടXmWv. 2 

 tdmkvKmÀ Zn\w kwLSn¸n¡p¶Xnsâ NpaXeIfpw D¯chmZnXz§fpw 

 1)kwØm\ kÀ¡mtcm PnÃmt{]m{Kmw tImÀUnt\ätdm cq]nIcn¨n«pÅ 

{]Xnamk¸«nI  A\pkcn¨v Xs¶ tdmkvKmÀZn\w kwLSn¸n¡p¶psണ്ട¶v PnÃm 

t{]m{Kmw tImÀUnt\äÀ Dd¸v hcpt¯ണ്ടXmWv. Cu ]«nI {KmahnIk\ 

a{´mebhpambpw  s]mXpP\§fpambpw ]¦v hbvt¡ണ്ടXmWv. tdmkvKmÀ Zn\w 

Hcp amk¯nsemcn¡Â, {Kma]©mb¯v Xe¯ntem hmÀUvXe¯ntem 

kwLSn¸nt¡ണ്ടXmWv. 

 2) {Kma]©mb¯v {]knUâv/ \ntbm-Kn-¡-s¸« {Kma]©mb¯vXe `mchmln 

tdmkvKmÀ  Zn\m-N-c-W-̄ nÂ A²y£X hlnt¡ണ്ടXmWv. CXv \S¯p¶Xn\pw 

\S]Sn{Ia§Ä tcJ-s¸-Sp¯p¶Xn\papÅ NpaXe {KmatdmkvKmÀ klmbIv, taäv, 

kzbw klmbkwL§fpsS s^Utdj³ AwK§Ä F¶nhÀ¡mWv. 

 3) PnÃm t{]m{Kmw tImÀUnt\äÀ tdmkvKmÀ Zn\w BNcn¡p¶Xn\mbn  

\nÝbn¡s¸«n«pÅ Znhkw tamWnädnwKv kµÀi\w \S¯p¶Xn\mbn 

DtZymKØsc  \ntbmKnt¡ണ്ടXmWv. Cu tbmK¯nsâ an\n«vkv s]mXpP\§Ä¡v  

]cntim[n¡p¶Xn\pw tkmjyÂ HmUnän\pw e`y-am-t¡-ണ്ട Xpw {]-k-àamb  

am\ZvÞ§Ä kw_Ôn¨ hnhc§Ä krjvSn¡s¸Sp¶ sXmgnÂ Zn\§fpambn 

s]mcp¯s¸Sp¶Xn\pambn F³.BÀ.C.Pn.F tkm-̂ v-änÂ DÄtNÀ-¡p-I-bpw  sN-t¿-

ണ്ട-XmWv. 

 4)kwØm\ kÀ¡mÀ tdmkvKmÀ Zn\w kwLSn¸n¡p¶Xv kw_Ôn¨ 

dnt¸mÀ«pIÄ tiJcn¡p¶XmWv. kwØm\ kÀ¡mÀ, sXmgnÂ BhiyIX kw_-

Ôn-̈  PnÃm-X-e dn-t¸mÀ-«p-IÄ ]-Xn-hmbn AhtemI\w sNt¿ണ്ടXmWv. 

 

sXmgnepd¸v-]²Xnbnevv GsäSp¯v \S¯mhp¶ {]hr¯nIÄ.  

 

hn`mKw F : {]IrXn hn`h ]cn]me\hpambn _Ôs¸« s]mXp{]hr¯nIÄ  
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i. IpSnshÅ t{kmXÊpIÄ DÄs¸sSbpÅ `qKÀ`Pe hnXm\w DbÀ¯p¶Xn\v 

Bhiyamb ASnbWIÄ (Underground dykes), a¬XSbWIÄ, AWIÄ 

(tÌm¸vUmw), sN¡vUmapIÄ XpS§nb Pekwc£W¯n\pw PesImbv¯n\pw 

klmbIcamb \nÀ½nXnIÄ;  

ii. Hcp \oÀ¯S¯nsâ ka{K ]cn]me\¯n\v DXIp¶ CSs]SepIfmb 

tImqÀ{S©pIÄ, X«vXncn¡Â (Terracing), tImqÀ_pIÄ, 

IÂ¯SbWIÄ, Kym_ntbm¬ \nÀ½nXnIÄ, \ocpdh {]tZi¯nsâ 

]cnt]mjWw XpS§nb \oÀ¯S ]cn]me\ {]hr¯nIÄ ;  

iii. kq£vaþsNdpInS PetkN\ {]hr¯nIfpw tXmSpIÄ/I\mÂ F¶nhbpsS 

\nÀ½mWw, ]p\cp²mcWw, sabnâ\³kv F¶n {]hr¯nIfpw ;  

  PetkN\ Ipf§fptSbpw aäv Pet{kmXÊpIfptSbpw Bgw Iq«Â 

DÄs¸sSbpÅ ]c¼cmKX Pet{kmXÊpIfpsS ]p\cp²mcWhpw;  

v. IStemc§fnepw Ipf§fpsS AcnInepw I\mÂ _pIfnepw tdmUpIfpsS 

Hmc¯nepw, h\`qanbnepw, aäv s]mXp`qanbnepw ^ehr£§Ä AS¡apÅ acw 

h¨v ]nSn¸n¡epw h\hXvIcWhpw, ChbnÂ \n¶pw e`n¡p¶  

BZmb¯nsâ AhImiw JÞnI 5 Â {]Xn]mZn¡p¶ IpSpw_§Ä¡v 

\ÂtIXmWv;  

i. s]mXp `qanbnse `qhnIk\ {]hr¯nIfpw.  

hn`mKw _n: kaql¯nÂ AhiX A\p`hn¡p¶ hn`mK§Ä¡pÅ hyànKX 

BkvXnIÄ (JÞnI 5 Â ]cmaÀin¡p¶ IpSpw_§Ä¡v am{Xw)  

 JÞnI 5 Â ]cmaÀin¡p¶ IpSpw_§Ä¡v Scheduled caste, Scheduled Tribe, 

Nomadic Tribe, De-Notified Tribe, Zmcn-{Zy-tc-Jbv¡v Xmsg-bpÅ aäv IpSpw-_-§Ä, 

kv{XoIÄ Krl-\m-Y-bmb IpSpw-_-§Ä, `n¶-ti-jn-¡mÀ Krl-\m-Y-cmb IpSpw-_w, 

`q]-cn-jvI-c-W-̄ nsâ KpW-t`m-àm-¡Ä, Cµnc Bhmkv tbm-P\ KpW-t`m-àm-

¡Ä, h\m-h-Imi \nb-a-{]-Im-c-apÅ KpW-t`m-àm-¡Ä, apI-fnÂ ]d-ªn-cn-¡p¶ 
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IpSpw-_-§-f-Ãm¯ ]£w, 2008þse ImÀjnI ISmizmk \nba {]Im-c-apÅ sNdp-

In-S-þ-\m-a-am{X IÀj-IÀ, `qanbpsS Dev]mZ\£aX hÀ²n¸n¡p¶Xn\mbn 

`qhnIk\hpw, InWdpIÄ (Dugg well), Ipf§Ä (farm ponds), aäv PesImbv v̄ 

\nÀ½nXnIÄ F¶nh DÄs¸sSbpÅ PetkN\¯n\mhiyamb ASnØm\ 

kuIcy§Ä e`yam¡Â;  

 ]gIrjn, ]«v\qÂIrjn, tXm«hnfIrjn, ^mwt^mdkv{Sn F¶nhbneqsS 

BPoh\w sa¨s¸Sp¯Â;  

 JÞnI 5 Â kqNn¸n¡p¶ IpSpw_§fpsS Xcniv `qan/ ]mgv`qan (fallow or waste 

land) hnIkn¸n¨v Irjn¡v A\ptbmPyam¡Â;  

 Cµnc Bhmkv tbmP\ {]Imctam, tI{µ/kwØm\ kÀ¡mcpIÄ 

Bhnjv¡cn¡p¶ aäv `h\ \nÀ½mW ]²XnIÄ {]Imctam GsäSp¡p¶ `h\ 

\nÀ½mW¯nse AhnZKv² ImbnI sXmgnÂ LSIw;  

 arK]cn]me\w t{]mÕmln¸n¡p¶Xn\pÅ ASnØm\ kuIcy§fmb 

tImgn¡qSv, B«n³ IqSv, ]ന്നി  IqSv, sXmgp¯v, ]pÂsXm«n F¶nhbpsS 

\nÀ½mWhpw;  aÕy_Ô\ {]hÀ¯\§Ä t{]mÕmln¸n¡p¶Xn\v DXIp¶ 

ASnØm\ kuIcy§fmb aÕyw DW¡p¶ tI{µ§Ä, aÕyw kq£n¡p¶ 

tI{µ§Ä F¶nh \nÀ½n¡epw hÀjIme¯v am{Xw shffw DXIp¶ 

s]mXpIpf§fnÂ (Seasonal water bodies on public land) aÕyw hfÀ¯p¶Xn\v 

ASnØm\ kuIcy§Ä Hcp¡epw;  

ImÀjntImXv]¶§fpsS CuSpä kw`cW kuIcyw DÄs¸sSbpÅ hnfshSp¸n\v 

tijw Bhiyambn hcp¶ kuIcy§Ä (Post harvest facilities), ssPhhfw 

F¶nhbv¡v Bhiyamb Ømbnbmb ASnØm\ kuIcy§Ä krjvSn¡pI hgn 

ImÀjntImXv]mZ\£aX hÀ²n¸n¡p¶Xn\pÅ {]hr¯nIfpw;  

 ii. kzbw klmb kwL§fpsS D]Poh\ {]hÀ¯\§Ä¡v Bhiyamb 

s]mXphÀ¡v sjÍpIfpsS \nÀ½mWhpw. i. \nÀt±in¡s¸« am\ZÞ§Ä¡v 
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A\pkrXambn Jcþ{Zh amen\y kwkvIcW¯n\pw XpdÊmb aeaq{X 

hnkÀÖ\w CÃmXm¡p¶Xn\pw thn kzX{´amtbm kÀ¡mÀ hIp¸pIfpsS 

CXc ]²XnIfpambn kwtbmPn¸n¨v sImtm hyànKX I¡qkpIÄ, kvIqÄ 

tSmbveäpIÄ, A¦WhmSn tSmbveäpIÄ XpS§nb {KmaoW ipNnXzhpambn 

_Ôs¸« {]hr¯nIÄ;  

 ii. Häs¸«v InS¡p¶ {Kma§sfbpw, \nÀ±njvS {KmaoW Dev]mZ\ tI{µ§sfbpw 

\nehnepÅ tdmUv irwJebpambn _Ôn¸n¡p¶Xn\pÅ, FÃm ImemhØbnepw 

D]tbmKn¡m³ ]äp¶ {KmaoW tdmUpIfpsS \nÀ½mWhpw, HmSIÄ, Iep¦pIÄ 

F¶nh DÄs¸sSbpÅ {Kma¯nse CuSpä DÄtdmUpIfpsSbpw hoYnIfpsSbpw 

\nÀ½mWhpw;  

 iii. IfnØe§fpsS \nÀ½mWhpw;  

 iv. shÅs¸m¡ \nb{´W kwc£W {]hr¯nIÄ, shÅs¡«v 

Hgnhm¡p¶Xn\pÅ Pe\nÀ¤a\ {]hr¯nIÄ, agshÅw sI«n \nÂ¡p¶ Xmgv¶ 

s]mXpØe§fpsS sa¨s¸Sp¯Â (chaur renovation), Xoc{]tZi§fpsS 

kwc£W¯n\pÅ tÌmw hm«À s{Ubn\pIÄ, F¶nh DÄs¸sSbpÅ s]mXp 

ASnØm\ kuIcy§Ä, tdmUpIfpsS ]p\:cp²mcWw, Zqc´{]Xntcm[ 

X¿msdSp¸pIÄ sa¨s¸Sp¯p¶Xn\pÅ {]hr¯nIfpw;  

{Kma]©mb¯pIÄ, h\nXm kzbw klmb kwL§fpsS s^Utdj\pIÄ, 

sImSp¦mäv _m[nXÀ¡pÅ A`btI{µ§Ä (sskt¢m¬ sjÂäÀ), A¦WhmSn 

tI{µ§Ä, {KmaoW N´IÄ  

  

III. hn`mKw kn : tZiob {KmaoW D]Poh\ anjsâ \n_Ô\IÄ A\pkcn¡p¶ 

kzbwklmb kwL§Ä¡v s]mXp ASnØm\ kuIcy§Ä  

IV. hn`mKw Un : {KmaoW ASnØm\ kuIcy§Ä  F¶nhbv¡mhiyapÅ 

sI«nS§fpsS \nÀ½mWhpw, {Kma/t»m¡vXe {Inantämdnb§fpsS \nÀ½mWhpw;  
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i. tZiob `£ykpc£m\nbaw 2013 (20/2013) se hyhØIÄ \S¸nem¡p¶Xn\v 

Bhiyambn hcp¶ `£y[m\y kw`cWnIfpsS \nÀ½mWhpw;  

ii. almßmKmÔn tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v \nba {]Imcw GsäSp¡p¶ 

\nÀ½mW {]hr¯nIfpsS FÌntaänsâ `mKambn hcp¶ \nÀ½mW kma{KnIfpsS 

Dev]mZ\hpw;  

iii. almßmKmÔn tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v \nba {]Imcw krjvSn¡s¸« 

{KmaoW s]mXp BkvXnIfpsS AäIpä]WnIfpw;  

                                           

ഗ്രാമൈഭ നിർധേശങ്ങൾ  

മണക്കാട്  ക്രാമേഞ്ചായത്ത് വാര്്് 5 പസാഷയൽ ഓ്ിറ്റ ്ക്രാമസഭ 

27/11/2019 ബുധനാഴ് ച  മണക്കാട് േഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ വച്്ച വാസന്ത്ി 

നന്ത്നൻതന്റ  അദ്ധയക്ഷതയിൽ പെര്ന്നു  പസാഷയൽ ഓ്ിറ്റ് 

ക്രാമസഭയിൽ മുപന്നാട്ടുവച്ച നിര്പേശങ്ങൾ 

 1.തതാഴിൽ േ്ിനങ്ങൾ രൂടുതൽ  ലഭിക്കണം                                                                                                                       

2.. തതാഴിൽ പവതനം രൃതയമായി ലഭിക്കണം                                                                                                                                      

3.രാട ്തവട്്ട മുതലായ േണിരൾ തിരിതര തരാെുവരണം                               

4.രൃഷിക്്ക ക്ോധാനയം നൽരണം                                                                 5. 

രൂടുതൽ   വിേ്ഗ് ധ തതാഴിലാളിരതള ലഭിക്കണം                                                             

6.േണി സ്ഥലത്ത് തവച്ചുൊയ അേരടങ്ങൾക്്ക നഷ്ടേരിഹാരം 

ലഭിക്കണം . 

                                           

 

 


