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മഹ്മാത്മാഗ്മാന്ധി ദേശീയ ഗഗ്മാമീണതെ്മാഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി

ദേ്മാഷ്യൽഓഡ്ധിറ്പ്റ്ധിദപ്മാർട്പ്

വ്മാർഡ്പ്- 11 ഉള്ധിക്കൽതവസ്പ്

ഉള്ധിക്കൽ ഗഗ്മാമപഞ്മായത്പ്

ഇര്ധിക്ക്കൂർദ്്മാക്ക്പ്

കണ്കൂർജ്ധില്ല .

ഗഗ്മാമേഭെീയ്യെ്ധി: 29/10/2019

േമയം : 2.30

സ്ഥലം: ഉള്ധിക്കൽതവസ്പ് നഴ്പ്േറ്ധി

െയ്യ്മാറ്മാക്ക്ധിയെ്പ് ,

ദേ്മാഷ്യൽഓഡ്ധിറ്പ്ടീം,ഇരിക്കൂർബ്ലോക്.

മഹലോതലോഗലോനി ബേശീയ ഗഗലോമീണ തെലോഴിലുറപ്നിയമം –

ബേലോഷ്യൽഓഡിറ്തേലോസേറി ബേരളം .
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ആമുഖം

മഹലോതലോ ഗലോനി ബേശീയ ഗഗലോമീണ തെലോഴിലുറപ് പദ്ധെി ഗപേലോരം ഉളികൽ

ഗഗലോമപഞലോയതിതല വലോർഡ്11 ൽ 2018-19 േലോമ്പതീേവര്ഷം ഒേ്ബറലോബർ

മലോേം മുെൽ മലോർച് വതര നടപിലലോകിയ ഗപവൃതിേളും പദ്ധെിയുമലോയി

ബനതപട് നിർവഹണ ഏജൻേിയുതടയും േമ്കൂഹതിന്തറയും ഭലോഗത്

നിനുള്ള ഇടതപടലുേളും േലോമ്കൂഹ്യ പരിബശലോധന നടതിയെിന്തറ

അടിസലോനതിൽ ബേലോഷ്യൽ ഓഡിറ് വിബ്ലേജ് റിബേലോഴ്് ബപഴ്നലോരുതട

ബനെൃെ്വതിൽ ‘ബേലോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിബപലോർട്’െയലോറലോകുേയുണലോയി.

ഗപസ്ുെ റിബപലോർട് 29/10/2019 മുെൽ ഉളികൽ ഗഗലോമ പഞലോയത്തവച് നടന

ബേലോഷ്യൽഓഡിറ്ഗഗലോമേഭയിൽ അവെരിപികുേയും ചർച തചയ്് പദ്ധെി

തമചതപടുതുനെിന് ആവശ്യമലോയ െീരുമലോനങ്ങൾ സേതകലോള്ളുേയും

തചയ്തിന്തറ അടിസലോനതിൽ െയലോറലോകിയ ബേലോഷ്യൽ ഓഡിറ്

റിബപലോർട് ആണ് ഇെ്. ഗപസ്ുെ റിബപലോർടിൽ ബേലോഷ്യൽ ഓഡിറ് േരട്

റിബപലോർട്, ഗഗലോമേഭലോെീരുമലോനങ്ങൾഎനിവ ഉൾതകലോള്ളിചിടുണ്.

വലോർഡിന്തറ വിേേനതിനും, േമ്കൂഹതിനും പരിസിെികും

ഗുണേരമലോയ രീെിയിലും പദ്ധെിയുതട ന്ലേവശങ്ങൾ

നിലനിർതിതകലോണും ബപലോരലോയ്മേൾപരിഹരിചുതേലോണും മഹലോതലോഗലോനി

ബേശീയ ഗഗലോമീണ തെലോഴിലുറപ് പദ്ധെി തമചതപട രീെിയിൽ

നടപിലലോകുനെിന് ഈ റിബപലോർട് േഹലോയേമലോവതട എന് ഗപെ്യലോശിചു

തേലോണ്േമർപികുനു.

ബേലോഷ്യൽഓഡിറ്ടീം –ഇരിക്കൂർ
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മഹ്മാത്മാഗ്മാന്ധി ദേശീയ ഗഗ്മാമീണതെ്മാഴ്ധിലുറപ്പ്

പദ്ധെ്ധി

ദേ്മാഷ്യൽഓഡ്ധിറ്പ്കരട്പ് റ്ധിദപ്മാർട്പ്

വ്മാർഡ്പ്- 11 ഉള്ധിക്കൽതവസ്പ്

ഉള്ധിക്കൽ ഗഗ്മാമപഞ്മായത്പ്

ഇര്ധിക്ക്കൂർദ്്മാക്ക്പ്

കണ്കൂർജ്ധില്ല .

െയ്യ്മാറ്മാക്ക്ധിയെ്പ് ,

ബേലോഷ്യൽഓഡിറ്ടീം –ഇരിക്കൂർ.

മഹലോതലോഗലോനി ബേശീയ ഗഗലോമീണ തെലോഴിലുറപ്നിയമം –

ബേലോഷ്യൽഓഡിറ്തേലോസേറി ബേരളം.
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ആമുഖം

2005േപ്ംബർ5നിലവിൽവന ദേശീയ ഗഗ്മാമീണ തെ്മാഴ്ധിലുറപ്പ് ന്ധിയമം

അടിസലോനമലോകിയലോണ് മഹലോതലോ ഗലോനി ബേശീയ ഗഗലോമീണ തെലോഴിലുറപ്

പദ്ധെി ഭലോരെതിതല ഗഗലോമീണ ബമഖലയിൽ നടപിലലോകി

വരുനെ്.ഗഗലോമീണബമഘലയിതലേുടുംബങ്ങൾക1്00 േിവേം അവിേഗ്ദ്ധ

േലോയിേ തെലോഴിൽ ഉറപു നൽേുേയും, അെില്കൂതട ഗഗലോമീണ ജനെയുതട

ഉനമനം, േലോരിഗേ്യ ലഘ്കൂേരണം, ഗഗലോമീണ അടിസലോന തേൗേര്യ വിേേനം,

പരിസിെി േംരക്ഷണം, േ്ഗെീ ശലോകീേരണം എനിവ ലേ്ഷ്യം

തവകുനു.

തെലോഴിലുറപ് പദ്ധെി ഗപേലോരം നടപിലലോകുന മുഴുവൻ ഗപവൃതിേളും 6

മലോേ േലോലയളവിനുള്ളിൽനിർബനമലോയും ദേ്മാഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ്അഥവലോ

േലോമ്കൂഹ്യ പരിബശലോധന നടതണതമന് ബേശീയ ഗഗലോമീണ തെലോഴിലുറപ്

നിയമതിതല 17(2)-വേുപിൽ നിഷ്കർഷികുനു. പദ്ധെി നടതിപിൽ

േുെലോര്യെയും േലോമ്കൂഹ്യ ഉതരവലോേിതവും ഉറപുവരുതി പദ്ധെി

തമചതപട രീെിയിൽ നടപിലലോകുേയലോണ് ലേ്ഷ്യം. നടപിലലോകിയ ഓബരലോ

ഗപവൃതിേളും,പദ്ധെിനിർവഹണവും,തെലോഴിലലോളിേൾക് ലഭിബകണ

അവേലോശങ്ങളും േലോമ്കൂഹ്യ പങലോളിതബതലോതട വിലയിരുതുേയും

ഇെിന്തറഅടിസലോനതിൽ ബേലോഷ്യൽഓഡിറ്റിബപലോർട് െയലോറലോകുേയും

തചയുനു, െുടർന് ഗപബെ്യേ ഗഗലോമേഭ വിളിചു ബചർത് ഓഡിറ് റിബപലോർട്

അവെരിപികുേയുംറിബപലോർടിബനൽ ചർചതചയ്ു പദ്ധെി

തമചതപടുതുനെിന് ആവശ്യമലോയ െുടർനടപടിേൾ നിർബ്ദേശികുേയും

നടപിലലോകുേയുംതചബയണെുണ്.

ഉളികൽ ഗഗലോമ പഞലോയതിതല പെിതനലോനലോം വലോർഡ്തല2018-19

േലോമ്പതീേവർഷതിതലഒേ്ബടലോബർ മുെൽ മലോർച് വതരയുള്ള

േലോലയളവിൽനടപിലലോകിയ ഗപവൃതിേളും പദ്ധെി നിർവഹണവുമലോയി

ബനതപട ഇടതപടലുേളുമലോണ് ബേലോഷ്യൽ ഓഡിറിനു വിബധയമലോകിയിടു

ള്ളെ്. ഇെിന്തറ ഭലോഗമലോയി പഞലോയത് ഓഫീേിൽ നിനും ഗപവൃതി

ഫയലുേളുതട പരിബശലോധന, രജിസ്റ്റർ പരിബശലോധന, വലോർഡിതല വിവിധ

സലങ്ങളിലലോയി നടപിലലോകിയ ഗപവൃതി സലങ്ങൾ േന്ദർശിച്

വിലയിരുതൽ,പദ്ധെി ഗുണബഭലോകലോകൾ, വലോർഡിതല വിവിധ

ബമഖലയിൽ ഗപവർതികുനവർ തെലോഴിലുറപ്തെലോഴിലലോളിേൾ

എനിവരു മലോയുള്ള അഭിമുഖം എനിവയുതട അടിസലോനതിലലോണ്

ബേലോഷ്യൽഓഡിറ്േരട് റിബപലോർട് െയലോറലോകിയിടുള്ളെ്.

ഗപസ്ുെ റിബപലോർട് ഗഗലോമേഭയുതട
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ചർചയ്കുംഅംഗീേലോരതിനുമലോയിേമർപികുനു.

ഉളികൽ ഗഗ്മാമപഞ്മായത്പ്

അട്ധിസ്ഥ്മാനവ്ധിവരങ്ങൾ

ജി്ലേ : േണ്കൂർ

ബ്ലോക് : ഇരിക്കൂർ

വലോർഡുേൾ : 20

വിസ്ൃെി : 74.78ച.േി.മീ.

പദ്ധെ്ധിയുതട തപ്മാെുവ്ധിലയ്ധിരുതലുകൾ

 ഓഡ്ധിറ്പ്തെയ്ത ഗപവൃത്ധികൾക്മാർഷ്ധിക ദമഖലയ്പ്ക്കും മണ്പ് ജല

േംരക്ഷണത്ധിനും, ഗഗ്മാമീണഅട്ധിസ്ഥ്മാനേൗകര്യ

വ്ധികേനത്ധിനും ഗുണകരമ്മായ്ധി.

 തെയ്ത ഗപവൃത്ധികളുതടകൃെ്യമ്മായവ്ധിവരങ്ങൾഎം.ബുക്ക്ധിൽ

ദരഖതപടുതുനുണ്പ്

 വ്ധിജ്ധിലൻേ്പ്ആൻഡ്പ്ദമ്മാണ്ധിടറ്ധിംഗ്പ് കമ്മറ്ധിയ്ധിതലഅംഗങ്ങൾ

ഇടതപടലുകൾനടതുനുണ്പ്.

 വ്മാർഡ്ധിതലതെ്മാഴ്ധില്മാള്ധികള്ധിൽന്ധിനും തെ്മാഴ്ധിൽഅദപക്ഷ

ഗ്രണ്പ്ഓ്രീേ്ധിൽേ്ീകര്ധിച്പ്കകപറുരേീറ്പ്നൽകുന്ധില്ല.

 വ്മാർഷ്ധിക മ്മാസർേർക്കുലർഗപക്മാരം ന്ധിർദ്ദേശ്ധിച്ധിടുള്ള

ദരഖകൾ്രയല്ധിൽേ്കൂക്ഷ്ധിച്ധില്ല.

 ഗപവൃത്ധിആരംഭ്ധിക്കുനെ്ധിനു മുമ്പ്േ്ധിറ്ധിേൺ

ഇൻ്രർദമഷൺദബ്മാർഡ്പ്സ്ഥ്മാപ്ധിക്കുനെ്ധിൽ

വീഴ്ചയുണ്മായ്ധി.

ഓഡ്ധിറ്പ്തെയ്ത ഗപവൃത്ധികൾ.

1. RC/268754- ദറ്മാഡ്പ് ദക്മാൺഗകീറ്ധിംഗ്പ് ഉള്ധിക്കൽതവസ്പ്.

 മസർ ദറ്മാൾ നമർ: 10310,10311,10521,10312

 മസർ ദറ്മാൾ നമർ-10311ൽ തെ്മാഴ്ധിൽക്മാർഡ്പ് നമർ 12/177

ശകുന്തള,12/179ഷീലഎന്ധിവരുതട ഒപുകൾെ്ധിരുത്ധി

അവധ്ധി ദരഖതപടുത്ധിയ്ധിടുണ്പ്.

2. RC/282566- ദറ്മാഡ്പ് ദക്മാൺഗകീറ്പ്

മസർ ദറ്മാൾ നമർ: 9976,9975,9978,9973,9974,10511

മസർ ദറ്മാൾ നമർ: 9973ൽ തെ്മാഴ്ധിൽക്മാർഡ്പ് നമർ 11/241
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ന്ധിഷഎനയ്മാളുതട ഒപുകൾെ്ധിരുത്ധിഅവധ്ധി

ദരഖതപടുത്ധിയ്ധിടുണ്പ്.

3.LD/324505 -ഭ്കൂമ്ധി ക്യഷ്ധിദയ്മാഗ്യമ്മാക്കൽ

മദസ്മാൾനമർ 6812,6903,6810,6901,6811,6902,2869,7870

4.WC/31034 തനൽവയൽക്യഷ്ധിക്ക്പ്അനുദയ്മാജ്യമ്മാക്ക്മാൻ

മദസ്മാൾനമർ 4835,3970,3969

തെ്മാഴ്ധിൽക്മാർഡ്പ് നമർ 11/126 ക്മാർത്ധിയ്മാന്ധി 7പണ്ധി തവജ്പ് ല്ധിസ്പ്

ഗപക്മാരം 6 പണ്ധി മ്മാഗെമ്മാണ്പ് ക്മാണ്മാൻേ്മാധ്ധിചെ്പ്.

5.WC/331477 ദക്മാണുർബണ്പ്േ്പ്ഗെീ കുടുംബന്മാഥ

മദസ്മാൾനമർ 4683,5091,4667,4834,4666,4833,4682

6.ST/307443ഓടകളും കന്മാലുകളുതടശുെീകരണം.

എംബുക്ക്പ് 336/18/19

മദസ്മാൾനമർ 6088,6087,6089,6378,6787,6788,6789

7.WC/331473 BPL കുടുംബങ്ങളുതടപറമ്ധിൽ ദക്മാണ്കൂർബണ്പ്

മദസ്മാൾനമർ 6067,5969,5974

കല്ര്പ് ഭവനപദ്ധെ്ധി

1. 1602002009/IF/278541അന്ധിെ ര്മാജീവൻ

മദസ്മാൾനമർ 39673968

2.1602002009/IF/358452 വനജ

മദസ്മാൾനമർ 5499,5500

3.1602002009/IF/278541േജ്ധിെപവ്ധിഗെൻ

മേ്പ്ദറ്മാൾനമർ5501,5502

4.1602002009/IF/163068 മ്ധിന്ധിഷ്മാജ്ധി

മദസ്മാൾനമർ 2355,2356

ഗുണദഭ്മാക്മാക്കൾക്ക്പ് 90 േ്ധിവേതതഅവ്ധിേഗ്പ്ദ്ധ തെ്മാഴ്ധിൽ േ്ധിനം

ലഭ്യമ്മായ്ധിടുണ്പ്.

അവക്മാശ്മാധ്ധിഷ്ധിെന്ധിരീക്ഷണങ്ങൾ:
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1. തെലോഴിൽേലോർഡുമലോയിബനതപടവ;

തെലോഴിൽേലോർഡ്ഒരു ആധിേലോരിേ ബരഖയലോണ്. മഹലോതലോ ഗലോനി ബേശീയ

ഗഗലോമീണ തെലോഴിലുറപ് നിയമതിതല തഷഡ്യ്കൂൾ 2 ഗപേലോരം തെലോഴിൽ

േലോർഡിന് അബപക്ഷ നൽേുനേുടുംബങ്ങൾക1്5േിവേതിനേം െിേചും

േൗജന്യമലോയി തെലോഴിൽേലോർഡ് ലഭ്യമലോകണതമന് അനുശലോേികുനു.

േ്കൂടലോതെ േൃെ്യമലോയ ഇടബവളേളിൽ േലോർഡ് േൗജന്യമലോയി പുെുകി

നൽബേണെുമലോണ്. തെലോഴിലുറപ് നിയമഗപേലോരം തെലോഴിൽ േലോർഡ്

സേവശം തവകലോനുള്ള അധിേലോരം ഉടമേൾക് മലോഗെമലോണ്,

നിർവഹണഏജൻേിബയലോബമറുമലോബരലോ മറുള്ളവബരലോ സേവശം തവകുവലോൻ

പലോടുള്ളെ്ലേ.

വാർഡിതലതൊഴിലാളികൾക്ക് 2019-20 സാമ്പത്തീകവർഷം

ഉപയയാഗിക്കുന്നെിനായി പ്കുെിയ തൊഴിൽകാർഡ്ക് ലഭിചിടില്ല

എന്നാണ്ക് അറിയാന് സാധിചെ്ക്. സൗജന്യമായി ലഭ്യമായകണ്ട

തൊഴിൽകാർഡിന്ക് യോയടാ എട്കുക്കുന്നെിന്കു തൊഴിലാളികൾക്ക്

തെലവ്ക് വന്നിട്കുതണ്ടന്നാണ്ക് തൊഴിലാളികയളാട്ക് സംസാരിചയ്ാൾ

ലഭിചവിവരം.

2. തെ്മാഴ്ധിൽഅദപക്ഷേംബന്ധിച്പ്;

തെലോഴിൽേലോർഡുള്ളഅവിേഗ്ദ്ധ േലോയിേ തെലോഴിൽ തചയലോൻെയലോറുള്ള

ഏതെലോരു േുടുംബതിനും ഓബരലോ േലോമ്പതിേ വർഷവും100 േിവേതത

അവിേഗ്ധ േലോയിേ തെലോഴിലിന് അവേലോശമുണ്, തെലോഴിൽ ആവശ്യതപട്

അബപക്ഷ നൽേിയലോൽ സേപറുരശീെ്നൽേുേയും15 േിവേതിനേം

തെലോഴിൽ ലഭ്യമലോകണതമനും നിയമതിൽഗപെിപലോേികുനു.

േയലിൽ സൂകിചിട്കുള്ള തൊഴിൽ അയപകകൾതകാ്ം

കക്റ്കുരസ്തീെ്ക്നൽകിയെിന്ക്തറ തകൗണ്ടർ സിപ്ക് കാണാന്

സാധിചിടില്ല.

3. തെ്മാഴ്ധിൽഅനുവേ്ധിചെ്പ്േംബന്ധിച്പ്;

തെലോഴിലുറപ് നിയമഗപേലോരം തെലോഴിൽ ആവശ്യതപടു േഴിഞലോൽ 15

േിവേതിനേം തെലോഴിൽ ലഭ്യമലോകനതമനുണ്.

വലോർഡിതലതെലോഴിലലോളിേൾക് തെലോഴിൽ ആവശ്യമുള്ള േമയങ്ങളിൽ

അബപക്ഷ േമർപികുന മുറയ്ക് 15 േിവേതിനേം തെലോഴിൽ

അനുവേിതകണെുണ്.

4. തെ്മാഴ്ധില്ധില്ല്മായ്മ ദവെനം;

തെലോഴിൽ ആവശ്യതപടു േഴിഞലോൽ 15 േിവേതിനേം തെലോഴിൽ

ലഭ്യമലോകലോതപക്ഷം തെലോഴിലി്ലേലോയ്മ ബവെനം ലഭികലോൻ അവേലോശമുണ.്

തെലോഴിൽആവശ്യതപട െീയെി മുെൽആേ്യതത 30 േിവേം േ്കൂലിയുതട

25% ( 271 േ്കൂലിഗപേലോരം 67 ര്കൂപ 75 സപേ) െുേയും െുടർന് 100 േിവേ
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തെലോഴിൽ പ്കൂർതിയലോേുനെ് വതരയുള്ള േിവേങ്ങളിൽേ്കൂലിയുതട 50%(

271േ്കൂലിഗപേലോരം 135 ര്കൂപ 5സപേ) െുേയും തെലോഴിലലോളിേൾക് ലഭികണം.

വാർഡിതലതൊഴിലാളികൾ 100 ദിവസം പണി

പൂർെതിയാകിയവരാണ്ക്. വാർഡിതല തൊഴിലാളികൾ െ്തീയ്യെി

യരഖത്ട്കുതി യരഖാമൂലംഅയപകസമർ്ിചെിന്കു മെിയായ

യരഖകൾ േയലിൽ നിയന്നാ തൊഴിലാളികള്കുതട പകൽ നിയന്നാ

ലഭിചിടില്ല,

5. തഷൽ്ര്പ്ഓ്ര്പ് ദഗപ്മാജക്പ്റ്പ് േംബന്ധിച്പ്;

വലോർഡിൽ ആവശ്യമലോയ വിേേന ഗപവൃതിേൾ േതണതുനെിന്

തെലോഴിലലോളിേൾക് അവേലോശം ഉണ്. അയൽക്കൂടെലചർചയില്കൂതട

േതണതുന ഗപവൃതിേൾ ഗഗലോമേഭയിൽ അംഗീേലോരം ബനടുേയും

തെലോഴിലുറപിൽ അനുവേനീയമലോയ ഗപവൃതിയലോതണന്േിൽ

നിർവഹണഏജൻേി ഗപസ്ുെ ഗപവൃതിേൾ മുൻഗണനലോഗേമതിൽ

തഷൽഫ്ഓഫ് ബഗപലോജേ്റിൽഉൾതപടുബതണെലോണ്.

തൊഴിൽ കതണ്ടത്കുന്നെിന്കു തൊഴിലാളികള്കുതടയ്കും വാർഡിതല

വിവിധ യമഖലയിൽ ഉള്ളവര്കുതടയ്കും ഭാഗത്ക് നിന്ന്കും

പങാളിതമ്കുണ്ടായിട്കുണ്ട്ക്എന്നാണ്കു മനസിലാകാന്സാധിക്കുന്നെ്ക്.

6. യ്മാഗെ്മാ തെലവ്പ്േംബന്ധിച്പ്;

തെലോഴിലലോളിേൾക് െലോമേ സലതുനിനും5 േിബലലോമീറർ ചുറളവിൽ

തെലോഴിൽ ലഭികുവലോനുള്ള അവേലോശമുണ്, ഗപസ്ുെ പരിധികു പുറതു

തെലോഴിൽ തചബയണ േലോഹചര്യം ഉണലോവുേയലോതണങിൽ യലോെലോ ബതയലോയി

േ്കൂലിയുതട 10% െുേ നിലവിതലേ്കൂലി ഗപേലോരം 27 ര്കൂപ 10 സപേ ഗപവൃതി

േിവേങ്ങളിൽ ലഭ്യമലോകണം. ഓബരലോ വലോർഡിലും േതണതിയിടുള്ള

ഗപവൃതിേൾ പ്കൂർതീേരിച ബശഷം മലോഗെബമ വലോർഡിന് പുറതു

തെലോഴിലലോളിേൾക് ഗപവൃതിഅനുവേികലോൻപലോടുള്ള്കൂ.

വാർഡിതല തൊഴിലാളികൾ 5 കിയലാമ്തീറർ

പരിധിക്്കുറംതൊഴില്കുറ്്ക് പപവൃതി തെയ്ില്ല എന്നാണ്കു

തൊഴിലാളികളിൽനിന്ന്കും മനസിലാകാന്കഴിഞ്ഞെ്ക്.

7. ഗപവൃത്ധിസ്ഥലതതതേൗകര്യങ്ങൾേംബന്ധിച്പ്;

തെലോഴിലിടങ്ങളിൽ ലഭിബകണ അടിസലോന തേൗേര്യങ്ങളലോയ ഗപഥമ

ശുഗശ്കൂഷലോേംവിധലോനങ്ങൾ, വിഗശമ േമയതത െണൽ

േൗേര്യം,േുടിതവള്ളം, അപേട േലോധ്യെയുള്ള ഗപവൃതിേളിൽ

ഏർതപടുബമ്പലോൾ േുരക്ഷലോ േലോമഗഗിേൾ എനിവ ബെലോഴിലുറപു

നിയമഗപേലോരം നിർവഹണ ഏജൻേി വഴി തെലോഴിലലോളിേൾക്

േൗജന്യമലോയിലഭ്യമലോബകണെുണ്.

ഗപവർതിസലത്ഷീറ്, ഫസ്റ്റ്എയ്ഡ്ബബലോക്്

മുെലലോയവമുൻവർഷങ്ങളിൽേിടിയിടുണ്എനലോൽഈവർഷംേിടിയി്ലേ
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8. ദവെനംലഭ്യമ്മാക്കുനെ്പ്േംബന്ധിച്പ്;

തെലോഴിലുറപ് നിയമതിൽ തേക്ഷൻ 3(2)ഗപേലോരം മസ്റ്റർ ബറലോള് േലോലലോവധി

േഴിഞു 15 േിവേതിനേം തെലോഴിലലോളിേളുതട എതകൗണിൽ േ്കൂലി

ലഭികുവലോൻഅവേലോശമുണ്.

പപസ്്കുെ ദിവസ പരിധിക്കുള്ളിൽ കൂലി ലഭികാത സാഹെര്യം

ഓഡിറ്ക്കാലയളവിൽഉണ്ടായിട്കുണ്ട്ക്,

9. പര്മാെ്ധി പര്ധിഹ്മാരംേംബന്ധിച്പ്;

തെലോഴിലുറപുമലോയി ബനതപട ഏതെങിലും േലോര്യതിൽ

പരലോെിയുണലോേുന പക്ഷം ആയെ് ബരഖലോമ്കൂലം പഞലോയതിൽ

പരലോെിതപടലോവുനെലോണ്, ഗപസ്ുെ പരലോെിേൾ േ്വീേരിചു പരലോെികലോരന്

സേപറുരേീറ് നൽേുേയും പരമലോവധി 7 േിവേ പരിധികുള്ളിൽ

അബന്വഷിചു പരലോെികലോരന് മറുപടി നൽബേണെലോണ്. പരലോെിേൾ

അറിയികുനെിനുള്ള ബടലോൾ ഗഫീ നമ്പർ തപലോെുജനങ്ങൾക് േലോണലോവുന

രീെിയിൽപഞലോയത്ഓഫീേിൽ ഗപേർശിപിതകണെുണ് .

പദ്ധെിയ്കുമായി ബന്ധത്ട പരാെികൾ നൽകിയൊയി വാർഡ്ക്

സന്ദർ്ശനതിന്ക്തറ ഭാഗമായിഅറിയാന്സാധിചിടില്ല.

10. ദേ്മാഷ്യൽഓഡ്ധിറ്പ്നടതുനെ്പ്േംബന്ധിച്പ്;

ബെലോതെലോഴിലുറപ് നിയമതിതല തേക്ഷൻ 17(2) ഗപേലോരം തെലോഴിലുറപിൽ

ഏതറടുത ഗപവൃതിേൾ ഓബരലോ 6 മലോേ േലോലയളവിലും ബേലോഷ്യൽ ഓഡിറ്

നടബതണെുണ്.ഏതറടുതു തചയ് ഗപവൃതിേളുതട േമ്പതീേവും,

ഗുണനിലവലോരങ്ങൾ േംബനിചെുമലോയ വിവരങ്ങളും പദ്ധെി

നിർവഹണവുമലോയി ബനതപട േലോര്യങ്ങളും ബേലോഷ്യൽ ഓഡിറ്

നടതുനെിൽ പങലോളിേളലോവുനെിനു തെലോഴിലലോളിേൾകും ഓബരലോ

പൗരനുംഅവേലോശമുണ്.

യസാഷ്യൽ ഓഡിറ്ക് നടത്കുന്നെിന്ക്തറ ഭാഗമായി തൊഴിലാളികൾ,

യമറ്ക്, ഗ്കുണയഭാകാകൾ എന്നിവർ പപവൃതി സ്ഥലങ്ങൾ

അളതവട്കുക്കുന്നെില്കും വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നെിന്കും

പങാളികളായിട്കുണ്ട്ക്.

11.െ്ധിക്ധിൽേ്മാേഹ്മായംേംബന്ധിച്പ്;

തെലോഴിലുറപ്ബജലോലികിതട തെലോഴിലലോളിേൾക് ഏതെങിലും െരതിലുള്ള

അപേടം േംഭവിചു ബപലോവുേയലോതണങിൽ തെലോഴിലുറപ് നിയമതിതല

തഷഡ്യ്കൂൾ 2(5)ഗപേലോരവും അദ്ധ്യലോയം 9 തല പരലോമർശങ്ങളുതട

അടിസലോനതിലും ചിേിൽേലോ തചലവുേളുതട ബരഖേൾ േമർപികുന

മുറയ്ക് ഗപസ്ുെ െുേ മുഴുവനും നിർവഹണഏജൻേിവഴി

12.പദ്ധെ്ധിആരംഭമീറ്ധിംങ്പ്;

തെലോഴിലുറപ് നിയമം തഷഡ്യ്കൂൾ 22 ഗപേലോരം ഒരു പദ്ധെി ആരംഭികുനെിനു

മുമ്പ് പദ്ധെിതയ േുറിചുള്ള മുഴുവൻ േലോര്യങ്ങളും അെലോയെ് അനുവേിച

ഗപവൃതി േിനങ്ങൾ, ഓബരലോ തെലോഴിലലോളിയും തചബയണ അളവുേൾ,

ഗുണനിലവലോരം ഉറപു വരുതുനെിനുള്ള േലോബങെിേഅറിവുേൾഎനിവ

േൃെ്യമലോയി തെലോഴിലലോളിേതളയും
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ഗുനബഭലോകലോകതളയുംബബലോധ്യതപടുതതണെുണ്. അെിനലോയി ബനതപട

നിർവഹണ ഉബേ്യലോഗസത്റെയും വലോർഡ് തമമ്പർ,േലോബങെിേ വിേഗ്ദർ

എനിവരുതട േലോനിധ്യതിൽ ഏതെന്േിലും തപലോെു

ഇടങ്ങളിബലലോ,തെലോഴിലിടതുവബചലോമീറിംഗ് വിളിചു ബചർകുേയും

േലോര്യങ്ങൾ വിശേീേരികുേയും പതങടുതവരുതട വിവരങ്ങൾ സേറ്

ഡയറിയിതല ബഗപലോജേ്റ് മീറിംഗ് ബപജിൽ ബരഖതപടുതുേയും

തചബയണെുണ്.

കസറ്ക് ഡയരിയിൽ മ്തീറിങ്ങിൽ പതങട്കുത തൊഴിലാളികള്കുതട ഒ്്ക്

യപര്ക്എന്നിവ യരഖത്ട്കുതിയിട്കുണ്ട്ക്.

13.വ്ധിജ്ധിലൻേ്പ്ആൻഡ്പ്ദമ്മാണ്ധിടറ്ധിംഗ്പ് കമ്മറ്ധി

ഓബരലോ വലോർഡിതലയും ഗപവൃതിേൾ ഗുണേരമലോയ രീെിയിൽ

നടകുനുതണനു ഉറപു വരുതുനെിനും തമചതപടുതുനെിന്

ആവശ്യമലോയ നിർബ്ദേശങ്ങൾ തെലോഴിലലോളിേൾകും നിർവഹണ

ഏജൻേികും നൽേുനെിനുമലോയി വലോർഡിതല തപലോെുഗപവർതേതര

ഉൾതപടുതി ഒരു വിജിലൻേ് ആൻഡ് ബമലോണിടറിംഗ് േമ്മറി ഓബരലോ

േലോമ്പതീേ വർഷവും ഉണലോബകണെലോണ്. വലോർഡിൽ പടിേ ജലോെി പടിേ

വർ്ഗ്ഗ വിഭലോഗതിതല േനദ്ധഗപവർതേർ ഉതണങിൽ നിർബനമലോയും

ഗപസ്ുെ േമ്മറിയിൽ അംഗങ്ങൾ ആബകണെലോണ്. ഓബരലോ ഗപവൃതിയും

േന്ദർശിചു വിലയിരുതി സേറ് ഡയറിയിതല വിജിലൻേ് ആൻഡ്

ബമലോണിടറിംഗ് േമ്മറി റിബപലോർടിൽ ബരഖതപടുതെണെലോണ്.

ഓഡിറ്ക് കാലയളവിതല പപവൃതികൾ സന്ദര്ക്്ശിക്കുന്നെില്കും

വിലയിര്കുത്കുന്നെിന്കും വിജിലന്സ്ക് ആന്ഡ്ക് യമാണിടറിംഗ്ക്

കമ്മറിയിതല അംഗങ്ങള്കുതട ഇടതപടൽ ഉണ്ടായിട്കുണ്ട്ക് എന്നാണ്കു

തൊഴിലാളികളിൽനിന്ന്കും ലഭിചവിവരം.

14.േന്ദർശകകുറ്ധിപ്പ്

തെലോഴിലുറപ് ഗപവൃതി സലങ്ങൾ

ഏതെലോരലോൾകുംേന്ദര്ശികലോവുനെുംഎസ്റ്റിബമറ് ഉൾപതട

പരിബശലോധികവുനെുമലോണ്.ഗപസ്ുെഗപവൃതിയിബനലുള്ള േന്ദർശേരുതട

അഭിഗപലോയങ്ങൾ സേറ് ഡയറിയിതല േന്ദർശേ േുറിപിൽ

ബരഖതപടുതലോനും അവേലോശമുണ്. അെുതേലോണ് െതന എ്ലേലോ ഗപവൃതി

സലങ്ങളിലുംസേറ് ഡയറി നിർബനമലോയുംേ്കൂക്ഷികണം.

േന്ദർശേേുറിപ്േൃെ്യമലോയിബരഖതപടുതിയിടുണ.്

15.ദറ്മാേ്പ് ഗ്മാർ േ്ധിവേം

തെലോഴിലുറപുമലോയി ബനതപട അവേലോശങ്ങൾ േടമേൾ എനിവയിൽ

തെലോഴിലലോളിേൾക് അവബബലോധം ഉണലോകുനെിനും തെലോഴിലുറപുമലോയി

ബനതപട ഗപശ്നങ്ങൾ ചർച തചയുനെിനും ബവണി വർഷതിൽ
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ഒരുേിവേംനിർവഹണ ഏജൻേി തെലോഴിലലോളിേൾക് കലോേ്

േംഘടിപിതകണെലോണ്.

ദറ്മാസ്്മാർ േ്ധിവേംേംഘട്ധിപ്ധിചെ്മായ്ധി തെ്മാഴ്ധില്മാള്ധികൾക്ക്പ് അറ്ധിയ്ധില്ല

16.േ്ധിറ്ധിേൺഇന്പ്്രര്പ്ദമഷൻദബ്മാർഡ്പ്

തെലോഴിലുറപ് പദ്ധെിയുതട േുെലോര്യെ ഉറപുവരുതുനെിനലോയി

തെലോഴിലുറപിൽ ഏതറടുതു തചയുന തപലോെു ഗപവൃതിേൾ

ആരംഭികുനെിനു മുമ്പ് ഗപലോബേശിേ ഭലോഷയിലുള്ള പദ്ധെി വിവരങ്ങൾ

അടങ്ങിയ ബബലോർഡ് ഗപവൃതി സലങ്ങളിൽ തപലോെുജനങ്ങൾക്

േലോണലോവുന രീെിയിൽനിർബനമലോയുംസലോപികണം.

എസിയമറിൽ യബാർഡ്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നെിന്കുള്ള െ്കുക

വകയിര്കുെിയിട്കുതണ്ടങില്കും ഓഡിറ്ക് പരിധിയിൽ വര്കുന്ന

പപവൃതികള്കുതട ഭാഗമായി പലയിടത്കുംയബാർഡ്ക് സ്ഥാപിചൊയി

കണ്ടില്ല. ഇെ്ക് പദ്ധെിയ്കുതട സ്കുൊര്യെ ഉറ്്കുവര്കുെ്കുന്നെില്കുള്ള

വ്തീഴ്ചയാണ്ക്.

്രയൽപര്ധിദശ്മാധനയുമ്മായ്ധിബനതപടവ്ധിലയ്ധിരുതലുകൾ.

തെലോഴിലുറപ് പദ്ധെിയിൽ ഏതറടുകുന ഗപവൃതിേളുതട ഫയലുേളിൽ

ഉണലോയിരിബകണ ഗപധലോനതപട 22 ബരഖേതള േുറിച് വലോർഷിേ മലോസ്റ്റർ

േർകുലറിൽേൃെ്യമലോയ നിർബ്ദേശങ്ങൾനൽേുനുണ്.

1.കവർ ദപജ്പ്

ഒരു ഗപവൃതിയുതട അടിസലോന വിവരങ്ങൾ ഗപവൃതി ഫയലിന്തറ

േവർ ബപജിൽ ഉൾതകലോള്ളികനതമനും അെിനലോയി ഗപബെ്യേ

മലോെൃേയും മലോസ്റ്റർേർകുലറിൽനിർബ്ദേശികുനുണ്.

മാസർ സർക്കുലർ പപകാരമ്കുള്ള കവർ യപജ്ക് പപവൃതി കാണാന്

സാധിചില്ല

2.തെക്ക്പ് ല്ധിസ്പ്

ഫയലിൽ ഉൾതകലോള്ളിചിടുള്ള ബരഖേളുതട ബപരും ബപജ് നമ്പരും

ബരഖതപടുതിയ തചക് ലിസ്റ്റ് ഫയലില്്കൂക്ഷിബകണെുണ്, അെിനലോയി

ഗപബെ്യേ മലോെൃേയും മലോസ്റ്റർേർകുലറിൽനിർബ്ദേശികുനുണ്.

പരിയ്ശാധിച േയല്കുകളിതലാന്ന്കും തെക്ക് ലിസ്ക് കാണാന്

സാധിച്കുഎന്നാൽെിലെിൽതെകിസ്ക്കംപ്തീറ്ക്തെയ്ില്ല

3.ആക്ഷൻപ്മാൻദക്മാപ്ധി-

ഏതറടുകുന ഗപവൃതിേൾ ആക്ഷൻ പലോനിൽ ഉൾതപടെും തഷൽഫ്

ഓഫ് ബഗപലോജേ്റിൽമുൻഗണനലോ ഗേമതിൽ
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ഉള്ളെുമലോയിരികണതമനുണ്,ഗപസ്ുെ ഗപവൃതി തഷൽഫ് ഓഫ്

ബഗപലോജേ്റിൽ ഉൾതപടുന ബപജിന്തറ ബേലോപിഫയലിൽേ്കൂക്ഷികണം .

പരിയ്ശാധിച േയല്കുകളിയലാന്ന്കുംആകന് പാന് യകാ്ി

കാണാന് സാധിചില്ല . ആകന് പാനിൽ ഉൾത്ട പപവൃതികള്കും

അല്ലവാർഡിൽതെയ്ൊയി മനസിലാകാന്സാധിചെ്ക്.

4.ജനകീയഎേ്പ്റ്ധിദമറ്പ്-

േലോധലോരണകലോരലോയ ഏതെലോരലോൾകും മനസിലലോേുന രീെിയിൽ

ഗപലോബേശിേ ഭലോഷയിലുള്ള എസ്ിതമറ് ഫയലിലും ഗപവൃതി സലതും

ലഭ്യമലോബകണെുണ്.

േയലിൽകാണാന്സാധിചില്ല.

5.േ്മാദ്കേെ്ധിക്മാനുമെ്ധി-

ഓബരലോ ഗപവൃതികും ഗപബെ്യേം െയലോറലോകുന എസ്റ്റിബമറ് േലോബങെിേ

വിേഗ്ധർ അടങ്ങുന േമ്മറി പരിബശലോധിച് അംഗീേലോരം ലഭിചലോൽ മലോഗെബമ

ഗപവൃതിക് അനുമെി നൽേലോവ്കൂ, ആയെിന്തറ ബേലോപി ഫയലിൽ

േ്കൂക്ഷിബകണെുണ്.

സായങെികാന്കുമെിലഭിചെിന്ക്തറ ദക്മാപ്ധി എല്ല്മാ ്രയലുകള്ധിലും

ക്മാണ്മാൻേ്മാധ്ധിച്ധിട്ധില്ല.

6.ഭരണ്മാനുമെ്ധി-

ഓബരലോ ഗപവൃതികും ഗപബെ്യേം െയലോറലോകുന എസ്റ്റിബമറ് പരിബശലോധിച്

ഗപസ്ുെ ഗപവൃതിേൾക് ഭരണേമിെിയുതട അംഗീേലോരം ലഭിചലോൽ

മലോഗെബമ ഗപവൃതിക് അനുമെി നൽേലോവ്കൂ, ആയെിന്തറ ബേലോപി

ഫയലിൽേ്കൂക്ഷിബകണെുണ്.

ഭരണാന്കുമെി ലഭിചെിന്ക്തറ ദക്മാപ്ധി േയലിൽ കാണാന്

സാധിചില്ല.

7.കൺവർജന്പ്േ്പ്വ്ധിവരങ്ങൾ-

േർകലോരിന്തറഏതെന്േിലും വേുപുേളുതട(വനം

വേുപ്,േൃഷിവേുപ്,മൃഗ േംരക്ഷണ വേുപ്...) പദ്ധെിേൾ തെലോഴിലുറപ്

പദ്ധെിബയലോതടലോപം േംബയലോജിച് നടപലോകുേയലോതണങിൽ ആയെിന്തറ

ബരഖേൾഫയലിൽേ്കൂക്ഷിബകണെുണ്.

പരിയ്ശാധിച പപവൃതികൾ സർകാരിന്ക്തറമയറതെങില്കും

വക്കു്്കുകള്കുമായി സംയയാജിച്കു നടത്കുന്ന പപവൃതികൾ

അല്ലാതെ്കുതകാണ്ട്ക്ഈ യരഖകൾേയലിൽബാധകമല്ല.

8.തെ്മാഴ്ധിൽഅദപക്ഷ-
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തെലോഴിൽആവശ്യതപടു തേലോണ് വ്യകിഗെമലോബയലോ ഗഗ്കൂപലോബയലോ അബപക്ഷ

േമർപികുനെിനുമലോസ്റ്റർ േർകുലറിൽ ഗപബെ്യേ മലോെൃേയിലുള്ള

അബപക്ഷലോ ബഫലോറം തെലോഴിലലോളിേൾക് ലഭ്യമലോകലോൻ

നിർബേശികുനുണ്. ഇെ് ഗപേലോരം േുറഞെ് 14 േിവേം െുടർചയലോയി

ബജലോലി തചയുനെിന് അബപക്ഷ നൽബേണെുണ്, ബജലോലി ആവശ്യമുള്ള

േലോലയളവിതല െീയെിേൾ ഉൾപതടഇെിൽ ബരഖതപടുതി

നൽേുേയലോണ് ബവണെ്

വാർഷികമാസർ സർക്കുലറിൽ നിർയ്ദേ്ശിക്കുന്ന പപയെ്യക

യോറതിലല്ലാതെ പഞായത്ക് െലതിൽ െയ്യാറാകിയ

െ്തീയ്യെികൾ യരഖത്ട്കുതാതെ്കും

കക്റ്കുരസ്തീെ്കുനല്ാെെ്കുമായ അയപകകളാണ്ക് േയൽ

പരിയ്ശാധിചയ്ാൾ കാണാന് സാധിചെ്ക്. ഇെ്ക് പപകാരം

തൊഴിലാളികൾ ആവ്ശ്യത്ട പപകാരമ്കുള്ള കാലയളവിൽ

തൊഴിൽനൽകിയിട്കുയണ്ടാഎന്ന്ക് പരിയ്ശാധികാന്സാധ്യമല്ല.

9.വർക്ക്പ്അദല്മാദക്കഷൺ

അബപക്ഷ ലഭികുന മുറയ്ക് ആവശ്യതപട െീയെിേളിൽ െതന

തെലോഴിലലോളിേതള മുൻഗണനലോ ഗേമതിലുള്ള ഗപവൃതിേളിൽ

ഉൾതപടുതുേയുംമസ്റ്റർ ബറലോൾെയലോറലോകുനെിനുള്ള

നടപടിേൾക്ശുപലോർശ തചയുേയും ബവണം. ഗപസ്ുെ ഗപവൃതിയിൽ

ഉൾതപടവർക് ഈ ലിസ്റ്റിന്തറഅടിസലോനതിൽ മുൻേ്കൂടിവിവരങ്ങൾ

നൽേുേയും ബവണം.

തൊഴിൽ അന്കുവദിച്കു തകാണ്ട്കുള്ള വർക്ക്അയലായകഷൺ യരഖ

പരിയ്ശാധിച പപവൃതികള്കുതട േയലിൽ കാണാന് സാധിെില്ല.

തൊഴിലാളികതളവിവരംഅറിയിക്കുന്നെ്ക് യമറ്ക്ആണ്ക് ,

10.മസർ ദറ്മാൾ

ഓബരലോ ഗപവൃതിയിബലകും പഞലോയതിൽ നിനും നിർബേശിചവരുതട

ബപര് വിവരങ്ങൾ ഉൾതപടുതി ബ്ലോക് ബഗപലോഗഗലോം ഓഫീേിൽ

നിനുമലോണ് ബഗപലോഗഗലോം ഓഫീേർ േലോക്ഷ്യതപടുതിയ മസ്റ്റർ ബറലോൾ

ബേലോപി പഞലോയതിൽ എതികുനെ്. പഞലോയതിൽ നിനും

നിർവഹണ ഉബേ്യലോഗസൻ േലോക്ഷ്യതപടുതുന മുറയ്ക് ഓബരലോ

ഗപവൃതികും ചുമെലതപടുതിയ ബമറ് മലോർക് മസ്റ്റർ ബറലോൾ

സേമലോറലോവുനെലോണ്. മസ്റ്റർ ബറലോള് ഗപേലോരം അനുവേിച െീയെിേളിൽ

മലോഗെബമ ഗപസ്ുെ ഗപവൃതിയിൽഏർതപട് അെലോെ് േിവേതത ഒപുേൾ

ഓബരലോ തെലോഴിലലോളിയുതടയും ബപരിനു ബനതരയുള്ള േളങ്ങളിൽ

ബരഖതപടുതലോവ്കൂ. ഓബരലോ േിവേവും പണി ആരംഭികുനെിനു മുമ്പും

പണി പ്കൂർതിയലോയ ബശഷവും ഓബരലോ

ഒപുേൾനിർബനമലോയുംതെലോഴിലലോളിേൾ

ബരഖതപടുതതണെുണ്.ബജലോലിയിൽഹലോജരലോവലോതവരുതടേളങ്ങളൾ
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ബജലോലി ആരംഭിബകണ േമയം േഴിഞ ഉടതന ചുവന മഷിയുള്ള

ബപനതേലോണ് അവധി ബരഖതപടുതുേയും തചയണം. ആഴ്ലോവേലോനം

ഓബരലോ തെലോഴിലലോളിയുതടയും ഹലോജർ ഗപേലോരമുള്ള െുേേൾ

ബരഖതപടുതി അവതര ബബലോധ്യതപടുതി മസ്റ്റർ ബറലോളിതല

അവേലോനതത േളതിൽ ഒപ് വലോങ്ങിതകണലോെലോണ്. െുടർന്മസ്റ്റർ

ബറലോൾ േലോക്ഷ്യതപടുതി നിർവഹണ ഉബേ്യലോഗസർക് 2

േിവേതിനേംസേമലോബറണലോെലോണ്.ഗപവൃതി സലത് മസ്റ്റർ ബറലോൾ

േ്കൂക്ഷികലോൻ ചുമെലയുള്ളെ് ബമറിനലോണ്. മസ്റ്റർബറലോൾ പണതിനു

െു്ലേ്യമലോയ ബരഖയലോണ് ,അെുതേലോണുെതന അെിൽ ഏതെങിലും

െരതിലുള്ള തവടിതിരുതലുേൾപലോടി്ലേലോതെലോണ്.

പരിബശലോധിച് മേ്ബറലോളിൽ തവടി െിരതലുേൾേലോണലോൻേലോധിചു.

11.തമഷർതമന്പ്റ്പ്ബുക്ക്പ്-

തെലോഴിലുറപിൽ ഉൾതപടുതി തചയുന ഓബരലോ ഗപവൃതിയും

ആരംഭികുനെിനു മുമ്പ് െതന ആവശ്യമലോയി വരുന ഗപവൃതിേളുതട

ഗപലോഥമിേ അളവുേൾ േലോബങെിേ വിേഗ്ധർ തമഷർതമന്റ്ബുകിൽ

ബരഖതപടുതണം, െുടർന് ഗപവൃതിയുതട ഓബരലോ മസ്റ്റർ ബറലോൾ

േലോലലോവധിയും പ്കൂർതിയലോേുന മുറയ്ക് തചയ് ഗപവൃതിേളുതട

അളവുേൾ ബരഖതപടുതി അെ് ഗപേലോരമുള്ള േ്കൂലി

ലഭ്യമലോകുനെിനുള്ള െുടർ നടപടിക് േമർപിബകണെലോണ്

,ബരഖതപടുതുന ഓബരലോ അളവുേളും േലോബങെിേ വിഭലോഗതിതല െതന

ഉയർന െസ്ിേയിലുള്ള ഉബേ്യലോഗസർ േലോക്ഷ്യതപടുതുേയും അെ്

ഗപേലോരം െയലോറലോകുന ബി്ലേുേൾ പഞലോയത് തേഗേടറി,ഗപേിഡണ്

എനിവരുതട ചുമെലയുള്ളവർ േലോക്ഷ്യതപടുതുേയും

തചബയണെലോണ്.

ഗപവർതിസലങ്ങളുംഅളവുകളും ബരഖതപടുതിയിട് ഉണ്.

12.തമറീര്ധിയൽവ്മാങ്ങുനെ്ധിനുള്ള െീരുമ്മാനം

തെലോഴിലുറപിൽ ഏതറടുതു തചയുന ഗപവൃതിേൾക് ആവശ്യമലോയ

േലോധന േലോമഗഗിേൾ വലോങ്ങുനെുമലോയി ബനതപട െീരുമലോനങ്ങൾ

എടുകുനെിനു പഞലോയത് െലതിൽ തമറിരിയൽ ബഗപലോേ്യ്കൂർതമന്റ്

േമ്മറി ര്കൂപീേരിബകണെുണ്, േലോധനങ്ങൾ ആവശ്യമലോയി വരുന

ഗപവൃതിേൾക് ഗപസ്ുെ േമ്മറി നൽേുന അനുമെിയുതട ബേലോപി

അെലോെ് ഫയലുേളിൽ േ്കൂക്ഷിബകണെലോണ്.േിറിേൺ

ഇൻഫർബമഷൻബബലോർഡ് വലോങ്ങുെിനുള്ള െീരുമലോനങ്ങളുതട ബേലോപി

ഉൾപതട ആവശ്യമുണ്.

13.പ്മാടക്കർ,േമ്മെപഗെം, ന്ധികുെ്ധി രേീെുകൾ.

തെലോഴിലുറപ്പദ്ധെി ഗപേലോരം േ്വേലോര്യ വ്യകിേളുതട ഭ്കൂമി പലോടതിനു
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ഏതറടുത് ഗപവൃതിേൾ തചയുേയലോതണങിൽ, സലം

ഉടമേളുമേൾക് പലോടതുേനൽേിബയലോ /തജ എൽ ജി ഗഗ്കൂപുേൾക്

ലഭികുന ലലോഭവിഹിെം നൽേിബയലോ /േൗജന്യമലോബയലോ േൃെ്യമലോയ

േലോലയളവിബലക് അവർ സലം വിടുനൽേും എനെിന് ബരഖലോമ്കൂലം

ഉറപു ലഭിചലോൽ മലോഗെതമ ഗപസ്ുെ പറമ്പിൽ

തെലോഴിലുറപില്കൂതടയുള്ളഗപവൃതിേൾ അനുവേികലോൻ പലോടുള്ള്കൂ. തജ

എൽ ജി ഗഗ്കൂപുേൾക് േൃഷി ഗപവൃതി ഉൾപതടഏതറടുകുബമ്പലോൾ

ഗപസ്ുെ ബരഖേൾനിർബനമലോണ്.

േ്വേലോര്യ വ്യകിേളുതടബയലോ തപലോെുഭ്കൂമിയിബലലോ പദ്ധെി

നടപലോകുബമ്പലോൾ ആസ്ിേളുതട േീർഘ േലോല േംരക്ഷണം

ഉറപുവരുെുനെിനലോയിബനതപടവരുതട േമ്മെ പഗെം, നിേുെി

രേേീെുേൾഎനിവഫയലിൽേ്കൂക്ഷിബകണെലോണ്.

പരിയ്ശാധിച പപവൃതികള്കുതടേയല്കുകളിൽ

യരഖകൾലഭ്യമാണ്ക്.

14.ദവജ്പ്ല്ധിസ്പ്

ഓബരലോ മസ്റ്റർ ബറലോൾ ഗപേലോരവും പണി പ്കൂർതിയലോേുന മുറയ്ക്

ഗപസ്ുെ മസ്റ്റർ ബറലോളിൾ പണി തചയ് ഓബരലോ തെലോഴിലലോളിയുതടയും

ഗപവൃതി േിവേങ്ങൾക് അനുേൃെമലോയ ബവെനെിനുള്ള ലിസ്റ്റ്

െയലോറലോബകണെുണ്. അെുബപലോതല െതന േലോധന േലോമഗഗിേൾ

ഉപബയലോഗികുേയലോതണങിൽ അെിന്തറ ബില്ൽ ഗപേലോരമുള്ള

െുേയ്കും ബവജ് ലിസ്റ്റ് െയലോറലോകി ഗപസ്ുെ ബവജ് ലിസ്റ്റിന്തറ ബേലോപി

അെലോെ് ഗപവൃതിഫയലിൽേ്കൂക്ഷിബകണെലോണ്.

15.്രണ്പ്ഗട്മാന്പ്േർഓർഡർ.

െയലോറലോകിയ ബവജ് ലിസ്റ്റ് ഗപേലോരം തെലോഴിലലോളിേൾകും, ബമറീരിയൽ

ബവണവർകും അവരുതട ബലോങ് അകൗണ്േളിബലക് പണം

അനുവേിചലോൽ അെിനുള്ള ബരഖയലോയ ഫണ് ഗടന്േർഓർഡർ ബേലോപി

അെലോെ് ഗപവൃതിഫയലിൽേ്കൂക്ഷിബകണെലോണ്.

16.മ്കൂന്പ്ഘടങ്ങള്ധിതലദ്ര്മാദട്മാകൾ

തെലോഴിലുറപിൽ ഒരു ഗപവൃതി ആരംഭികുനെിനു മുമ്പും ഗപവൃതി

നടനുതേലോണിരികുബമ്പലോഴുംപ്കൂർതിയലോയ ബശഷവും ഉള്ള ഓബരലോ

ബഫലോബടലോേൾ നിർബനമലോയും എടുതു േ്കൂക്ഷികുേയും ഫയലിൽ

ബേലോപിേൾതവകുേയും ബവണം.

ഓഡിറ്ക്തെയ് പപവൃതികള്കുതട േയല്കുകളിൽ യോയടാകൾഒന്ന്കും

െതന്ന കാണാന്സാധിചില്ല.

17.ഗപവൃത്ധിപ്കൂർതീകരണേ്മാക്ഷ്യപഗെം
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ഓബരലോ ഗപവൃതിയും ശരിയലോയ രീെിയിൽപ്കൂർതീേരികുന മുറയ്ക്

മുഴുവൻ തചലവുേളും ബരഖതപടുതി ഗപവൃതി പ്കൂർതീേരിചു എന്

അന്ഗീേരിചുതേലോണുള്ള േലോക്ഷ്യപഗെം ഗപസ്ുെ ഗപവൃതിയുതട

ഫയലിൽേ്കൂക്ഷിബകണെുണ്.

ഓഡിറ്ക് തെയ് പപവൃതികള്കുതട േയലിൽ പപവൃതി

പൂർത്തീകരണസാക്യപപെംകാണാന്സാധിചില്ല.

18.തമറീര്ധിയൽബ്ധില്ലുകൾ.

തെലോഴിലുറപ്ഗപവൃതിേൾക് ഏതെങിലും േലോധന ഘടേങ്ങൾ

വിലയ്ക് വലോങ്ങി ഉപബയലോഗികുേയലോതണങിൽആയെിന്തറവൗചറുേൾ

ബി്ലേുേൾഎനിവഅംഗീേരിചുഫയലിൽേ്കൂക്ഷിബകണെുണ്.

പരിയ്ശാധിച പപവൃതികൾക്ക് സാധന ഘടകങ്ങൾ ഉപയയാഗിച

ബില്ല്കുകൾഉണ്ട്ക്

19.മസർദറ്മാള്മ്കൂതമന്പ്റ്പ്സ്ധിപ്പ്.

ഓബരലോ മസ്റ്റർ ബറലോളും ലഭ്യമലോേുന മുറയ്ക് ഗപവൃതി ആരംഭിച

െീയെി, അവേലോനിച െീയെി ,ഗപവൃതി സലത് നിന്

പഞലോയതിൽ െിരിതേ ലഭിച െീയെി,ഡലോറ എൻഗടി തചയ് െീയെി,

തേഗേടറി ,ഗപേിഡന്റ് എനിവർ അംഗീേരിച് േ്കൂലിക് അനുമെി

നൽേിയ െീയെി എനിവ ഒപുേൾ േഹിെം ബരഖതപടുതുനെിനു

ബവണിയുള്ള സിപ്ആണിെ്. തെലോഴിലലോളിേൾക് യഥലോേമയം േ്കൂലി

ലഭ്യമലോകുനെിൽ വീഴ് വനിടുതണങിൽ എവിതട തവചലോതണന്

മനേിലലോേുനെിനു േലോധികുന രീെിയിലലോണ് ഈ ബരഖയിതല

വിവരങ്ങൾഗേമീേരിചിടുള്ളെ്.

മാസർ സർക്കുലർ പപകാരം നിർയ്ദേ്ശിചിട്കുള്ള പപസ്്കുെ യരഖ

േയലിൽസൂകിചിടില്ല,

20.ജ്ധിദയ്മാട്മാത്ഗെട്പ് ദ്ര്മാദട്മാ.

BHUVAN ആപിബകഷൺ ഉപബയലോഗിച് ഗപവൃതി സലങ്ങളുതട

അക്ഷലോംശം ബരഖലോംശംഎനിവ ബരഖതപടുതിതകലോണുള്ള ബഫലോബടലോേൾ

ഓബരലോ ഗപവൃതികും ആവശ്യമലോണ്, ഇെിന്തറ ബേലോപി ഫയലിൽ

േ്കൂക്ഷിബകണെലോണ്.

ഓഡിറ്ക് തെയ് പപവൃതികള്കുതട േയല്കുകളിൽ ജിയയാടാത്ഗെട്ക്

യോയടാ യകാ്ികാണാന്സാധിചില്ല.

21.ദേ്മാഷ്യൽഓഡ്ധിറ്പ്റ്ധിദപ്മാർട്പ്ദക്മാപ്ധി

ഗപവൃതിേൾ ഓഡിറിനു വിബധയമലോകിയിടുതണങിൽ ഗപസ്ുെ

ഗപവൃതിയുതട വിലയിരുതൽ വിവരങ്ങൾ ഉൾതകലോള്ളുന ഭലോഗം
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ബേലോപിഎടുതുഫയലിൽേ്കൂക്ഷിബകണെലോണ്.

ഓഡിറ്ക് തെയ് പപവൃതികള്കുതട േയല്കുകളിൽ യസാഷ്യൽ

ഓഡിറ്ക്റിയ്ാർട്ക്യകാ്ികാണാന്സാധിചില്ല.

22.കേറ്പ്ഡയറ്ധി.

മലോസ്റ്റർേർകുലർ ഗപേലോരം ഉള്ള 22ബരഖേളിൽ േംസലോന േർകലോർ

നിർബ്ദേശികുന േുഗപധലോന ബരഖയലോണ് സേറ് ഡയറി. പദ്ധെിയുതട

േുെലോര്യെ,തെലോഴിലലോളിേളുതടഅവേലോശങ്ങൾ, േലോമ്കൂഹ്യ പങലോളിതം,

പദ്ധെി ആരംഭമീറിംഗ്, തെലോഴിലിടങ്ങളിതലഅപേടങ്ങൾ േംബനിച

വിവരങ്ങൾ ,വിജിലൻേ് ആൻഡ്ബമലോണിടറിംഗ് േമ്മറി റിബപലോർട്,

േന്ദർശേേുറിപുേൾ െുടങ്ങിയവ ബരഖതപടുതുനെിനും

തെലോഴിലിടങ്ങളിതല അടിസലോന േൗേര്യങ്ങൾ ,േിറിേൺ

ഇൻഫർബമഷൺ ബബലോർഡ് എനിവ ഗപവൃതി സലങ്ങളിൽ ഉറപു

വരുതുനുണ് എനെിനുമുള്ള ആധിേലോരിേ ബരഖേ്കൂടിയലോണ് സേറ്

ഡയറി.

രജ്ധിസറുകൾ

തെലോഴിലുറപ് അനുബന വിവരങ്ങൾ േ്കൂക്ഷികുനെിന് ഏഴ് രജിസ്റ്ററുേൾ

പഞലോയതുേളിൽ ഉണലോവണതമനു നിർബ്ദേശികുനുണ്.

15-10-2019ന്കു പരിയ്ശാധനയ്ക്ക്ക് വിയധയമാകിയയ്ാൾ

പഞായതിൽ പഗാമസഭാരജിസർ, തൊഴിൽ കാർഡ്ക് രജിസർ,

തമറ്തീരിയൽ രജിസർ, വർക്ക് രജിസർ, എന്നിവ കാലാന്കുസൃെമായി

വിവരങ്ങൾ യെർതെ്കുകണ്ട്കു.

1. തെ്മാഴ്ധിൽക്മാർഡ്പ്രജ്ധിസർ.

തെലോഴിൽ േലോർഡിനുള്ളഅബപക്ഷ,േലോർഡ് അനുവേിച വിവരങ്ങൾ

എനിവ ബരഖതപടുതുനെിനുള്ള രജിസ്റ്റർആണിെ്, ഗപസ്ുെ വിവരങ്ങൾ

യഥലോേമയം ബരഖതപടുതിേ്കൂക്ഷിബകണെലോണ്.

പപസ്്കുെ രജിസർപരിയ്ശാധനയ്ക്ക്ക് ലഭിച്കു.

2. ഗഗ്മാമേഭ രജ്ധിസർ.

തെലോഴിലുറപുമലോയി ബനതപട ഗഗലോമേഭേൾ ,ബയലോഗങ്ങൾ െുടങ്ങിയവ

ബരഖതപടുതുനെിന് വലോർഡ് െലതിൽ ഗപബെ്യേ ഗഗലോമേഭലോരജിസ്റ്റർ

േ്കൂക്ഷിബകണെലോണ്.

പപയെ്യക രജിസർസൂകികാറില്ല.

3. തെ്മാഴ്ധിൽഅദപക്ഷ്മാരജ്ധിസർ
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തെലോഴിൽ ആവശ്യതപടു ലഭികുന അബപക്ഷേളുതട വിവരങ്ങളും

അെുഗപേലോരംഅവർക് തെലോഴിൽ അനുവേിചെിന്തറ വിവരങ്ങളും

ഗപസ്ുെ രജിസ്റ്ററിൽബരഖതപടുതി തവബകണെലോണ്

പപസ്്കുെ രജിസർപരിയ്ശാധനയ്ക്ക്ക് ലഭിച്കു.

4. ഗപവൃത്ധി രജ്ധിസർ.

തെലോഴിലുറപിൽ നടപിലലോകുന ഗപവൃതിേളുതട വിവരങ്ങൾ

യഥലോേമയം ഗപസ്ുെ രജിസ്റ്ററിൽബരഖതപടുതെണലോെലോണ്.

പപസ്്കുെ രജിസർപരിയ്ശാധനയ്ക്ക്ക് ലഭിച്കു.

5. ആസ്ത്ധി രജ്ധിസർ

തെലോഴിലുറപ് പദ്ധെിയില്കൂതട േൃഷ്ടിചിടുള്ളആസ്ിേൾ േംബനിച

വിവരങ്ങൾ,സലം,ആസ്ിയുതടേ്വഭലോവം,നിലനിർതുന േലോലയളവ്

െുടങ്ങിയവ ഗപസ്ുെ രജിസ്റ്ററിൽബരഖതപടുതെണലോെലോണ്.

പപസ്്കുെ രജിസർപരിയ്ശാധനയ്ക്ക്ക് ലഭിച്കു.

6. പര്മാെ്ധി രജ്ധിസർ.

തെലോഴിലുറപ് പദ്ധെിയുമലോയി ബനതപട ഏെു പരലോെിയും

വലോകലോബലലോ,ബരഖലോമ്കൂലബമലോലഭികുേയലോതണങിൽ നിർവഹണഏജൻേി

പരലോെി രജിസ്റ്ററിൽ ബരഖതപടുതുേയും നിർബനമലോയുംസേപറുരേീെ്

പരലോെികലോരന് നൽേുേയും ബവണം . പരലോെിയുതട െുടർനടപടിേളും

േൃെ്യമലോയി രജിസ്റ്ററിൽ ബരഖതപടുതെണ്െലോണ്.ഓബരലോ േലോമ്പതിേ

വർഷവുംരജിസ്റ്റർ ബകലോേ് തചയ്ു േ്ഗേടറി േലോക്ഷ്യതപടുതുേയും

െുടർേലോലയളവിബലക്അംഗീേരികുേയും ബവണെലോണ്.

7. തമറീര്ധിയൽരജ്ധിസർ.

തെലോഴിലുറപിൽഏതറടുകുന ഗപവൃതിേളുതട ഭലോഗമലോയി വരുനേലോധന

േലോമഗഗിേളുതട വലോങ്ങൽെീരുമലോനം,ഉപബയലോഗം,നീകിയിരിപ്,തചലവുേൾ

എനിവേംബനിചവിവരങ്ങൾമുഴുവനും ഗപസ്ുെ രജിസ്റ്ററിൽ

ബരഖതപടുബതണെലോണ്.

പപസ്്കുെ രജിസർസൂകിചിട്കുണ്ട്ക്.

ആക്ഷൻപ്മാൻ

2018-19േലോമ്പതീേവർഷതത ഗപവൃതിേളുതട ആക്ഷൻ പലോൻ

പരിബശലോധനയ്ക് ലഭിചി്ലേ.

ന്ധിർദ്ദേശങ്ങൾ.

 തെലോഴിലുറപ് പദ്ധെിയുതട േുെലോര്യെ ഉറപു വരുതുനെിന് ഗപവൃതി
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ആരംഭികുനെിനു മുമ്പ് പദ്ധെി വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഗപലോബേശിേ

ഭലോഷയിലുള്ള േിറിേൺ ഇൻഫർബമഷൻ ബബലോർഡ് ഗപവൃതി സലത്

സലോപിബകണെലോണ്.

 ഗപലോബേശിേ ഭലോഷയിലുള്ളഎസ്റ്റിബമറ് ഗപവൃതിസലങ്ങളിൽലഭ്യമലോകണം.

 മലോസ്റ്റർേർകുലർ ഗപേലോരം നിർബ്ദേശികുനബരഖേൾ

ഫയലിൽേ്കൂക്ഷിബകണെലോണ്.

 രജിസ്റ്ററുേൾ േലോലലോനുേൃെമലോയി വിവരങ്ങൾ ബരഖതപടുതി

േ്കൂക്ഷിബകണെലോണ്.

 മലോസ്റ്റർ േർകുലർ ഗപേലോരമുള്ള തെലോഴിൽ അബപക്ഷലോ ബഫലോറം

േൗജന്യമലോയിതെലോഴിലലോളിേൾക് ലഭ്യമലോകണം.

 തെലോഴിൽഅബപക്ഷേൾ ഗഫണ് ഓഫീേിൽ േ്വീേരികുേയും ആയെിനു

സേപറ്ഗറേീെ്നൽേുേയും ബവണെലോണ് .

 പദ്ധെിയുതട ശരിയലോയ രീെിയിലുള്ള നടതിപിന് വിജിലൻേ് ആൻഡ്

ബമലോണിടറിംഗ് േമ്മറി ഇടതപടലുേൾ ഗപവൃതി സലങ്ങളിൽ

ഉണലോബവണെുണ്.

 തെലോഴിലുപിൽ ഏതറടുകുന ഗപവൃതിേളുതട ആസ്ിേൾ േീർഘേലോല

നിലനിൽപിന് ആവശ്യമലോയ േലോബങെിേ നിർബ്ദേശങ്ങൾ

തെലോഴിലലോളിേൾക്ഓവർേീയർമലോർ നൽബേണെും പലോലികുനുതണന്

ഉറപു വരുതതണെുമലോണ്.

 മസ്റ്റർ ബറലോളിൽ ഗപസ്ുെ ഗപവൃതിയുതട അളവുേൾ ബരഖതപടുതുന

എം.ബുകിന്തറ നമ്പർബരഖതപടുതതണെലോണ്.

 മസ്റ്റർ ബറലോളിലും മറു തെലോഴിലുറപ് അനുബന ബരഖേളിലും

േലോക്ഷ്യതപടുതുന ഉബേ്യലോഗസർ െീയെി േ്കൂടി ബരഖതപടുതുവലോൻ

ഗശദ്ധിബകണെുണ്.

 തെലോഴിലിടങ്ങളിൽ ഗപഥമ ശുഗശ്കൂഷ േംവിധലോനങ്ങൾ െണൽ

േൗേര്യം,േുരക്ഷലോഉപേരണങ്ങൾ എനിവ ഉറപു വരുതലോൻ

നിർവഹണഏജൻേിഗശദ്ധിബകണെുണ്.

 എം.ബുകിൽ ഓബരലോ ഗപവൃതിയും തചയ് സലവും അളവുേളും

ബരഖതപടുബതണെലോണ്.

 പദ്ധെിആരംഭമീറിംഗ് േൃെ്യമലോയി നടബതണെലോണ്.

തെ്മാഴ്ധില്മാള്ധികളുതടകടമകൾ.

 തെലോഴിലിടങ്ങളിൽേമയേൃെ്യെ പലോലികുേ.

 ബഗപലോജേ്റ് മീറിംഗ്, തെലോഴിലുറപ്ഗഗലോമേഭേൾ,ബേലോഷ്യൽ ഓഡിറ് ഗഗലോമേഭേൾ

എനിവയിൽപതങടുകുേ.

 ഏൽപികുനബജലോലിേൾേൃെ്യെബയലോതട പ്കൂർതീേരികുേ.

 േിവേവും തെലോഴിൽ ആരംഭികുനെിനു മുമ്പും പണി

പ്കൂർതിയലോയബശഷവുംമസ്റ്റർബറലോളിൽ ഒപുേൾബരഖതപടുതുേ,െുടങ്ങിയവ...

വ്മാർഡ്ധിൽനടനതവച്പ് നടന ദേ്മാഷ്യൽഓഡ്ധിറ്പ്ഗഗ്മാമേഭയ്ധിൽ
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അവെര്ധിപ്ധിചദേ്മാഷ്യൽഓഡ്ധിറ്പ്കരട്പ് റ്ധിദപ്മാർട്ധിദ്മേലുള്ള

െർചയുതടഅട്ധിസ്ഥ്മാനത്ധിൽഗഗ്മാമേഭെ്മാതഴപറയുന

െീരുമ്മാനങ്ങൾ

 തെലോഴിൽേലോർഡ് െിേചും േൗജന്യമലോയിഅബപക്ഷേർക്

ലഭ്യമലോകുേ.

 തെലോഴിൽ േലോർഡിനുള്ള ബഫലോബടലോയ്ക് അബപക്ഷേൻ പണം

തചലവലോബകണ േലോഹചര്യം ഉണലോവുേയലോതണങിൽ ബിൽ

പഞലോയതിനു നൽേി പണംെിരിതേലഭ്യമലോകുേ.

 തെലോഴിൽഅബപക്ഷേൾ പഞലോയതിൽ ഗഫണ്ഓഫീേിൽ േ്വീേരിച്

സേപറുരേീറ്നൽേുേ.

 ഗപവൃതി നടപിലലോകുന ഓബരലോ സലവും ഗപവൃതിേളും

അളവുേളുംഎം.ബുകിൽബരഖതപടുതുേ.

 ഗപവൃതിേൾേതണതുനെിൽ തെലോഴിലലോളിേൾ, വലോർഡ്

തമമ്പർനലോടുേലോർ ഉൾപതട ഉള്ളവരുതട ന്ലേ ഇടതപടലുേൽ

ഉണലോകുേ.

 ബജലോലി സലങ്ങളിൽ ആവശ്യമലോയ അടിസലോന േൗേര്യങ്ങൾ

നിർവഹണഏജൻേിതെലോഴിലലോളിേൾക് ലഭ്യമലോകുേ.

 വിജിലൻേ് ആൻഡ്ബമലോണിടറിംഗ് േമ്മറി അംഗങ്ങൾ പദ്ധെിേൾ

വിലയിരുതുേയും ആവശ്യമലോയ നിർബ്ദേശങ്ങൾ

തെലോഴിലലോളിേൾകും പഞലോയതിനും നൽേുേ.

 വലോർഷിേമലോസ്റ്റർ േർകുലർ ഗപേലോരമുള്ള ബരഖേൾ ഫയലിൽ

േ്കൂക്ഷികുേ.

 രജിസ്റ്ററുേൾേലോലലോനുേൃെമലോയി പുെുകുേ.

 മസ്റ്റർബറലോളുേളിൽ അബദ്ധതിൽ വനുബപലോേുന

െിരുതലുേൾക് മെിയലോയ േലോരണങ്ങൾ േലോണിചു അബപക്ഷ

നൽേുേയും ഗപസ്ുെ അബപക്ഷയുതട ബേലോപി ഫയലിൽ

േ്കൂക്ഷികുേ.

 മസ്റ്റർബറലോളിൽ ഒപിട ബശഷം മലോഗെം ബജലോലിആരംഭികുേ.

 പദ്ധെിആരംഭമീറിംഗ് നടതുേ.

 ജനേീയഎസ്റ്റിബമറ്ഗപവൃതിസലങ്ങളിൽലഭ്യമലോകുേ.

 േിറിേൺ ഇൻർബമഷൻ ബബലോർഡ് ഓബരലോ ഗപവൃതിയും
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ആരംഭികുനെിന് മുമ്പ് െതനസലോപികുേ.

അധ്യക്ഷ :

ബ്ലോക്റിബേലോഴ്േ്ബപഴ്ൺ:


