
 

1 
 

 

 

മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്ഗാമീണതതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതി 
ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ്റിദപ്പാർട്്് 

കണ്ണൂർ്ജില്ല 

കണ്ണൂർ്ദലാക്്് 

വളപട്ടണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  

 വാർഡ്്6    

ഹൈവവ ഭാരം 

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ്ഗ്ഗാമ ഭ 

25/10/19/-19. 

 

മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്ഗാമീണനിയമം 
ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്്റത ാസ റ്റിദകരള (MGNSASK) 

രണ്ാംനില ി.എ ്്.ബിൽഡിഗ്സ് 

എൽ.എം.എ ്്.ദകാംപൗണ്് 

വികാ ്ഭവൻ .പി.ഒ. 

തിരുവനന്തപുരം 
പിൻ.695033 

ദ ാൺ: 0471-2724696 

ഇ-തമയിൽ: keralasocialaudit@gmail.com 
 

 

 

 

 

തയ്യാറാക്ിയത്് 

ദ ാഷ്യൽ്്ഓഡിറ്്റ്്ടീം്്കണ്ണൂർ്്ദലാക്്്്. 

മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്ഗാമീണനിയമം 
ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്്റത ാസ റ്റിദകരള (MGNSASK 

 

ആമുഖം 



 

2 
 

ഗ്രാമീണജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനായിസ്വതഗ്ന്തഭാരതത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ചഏറ്റവുും 

സ്ുഗ്രധാനവുുംശക്തവുമായനിയമമാണ്മഹാത്മരാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണടതാഴിലുറപ്പ്നിയമും.ഇന്തയയി

ടലസ്ാധാരണക്കാരായജനങ്ങളുടെ ടതാഴിൽടെയ്യുവാനുള്ള അവകാശടത്ത 

സ്ുംരക്ഷിച്ചുനിലനിർത്തുന്നതിനായിഇന്തയൻരാർലടമൻറ് അുംരീകരിച്ച് ,ഗ്രസ്ിഡൻറ് ഒപ്പുവച്ച 2005 

ടസ്ര്റ്റുംബർമാസ്ുംഅഞ്ാുംതീയതിമുതൽഈനിയമുംനിലവിൽവന്നു.   

ഇന്തയയിടലഗ്രാമീണജനതയുടെഉന്നമനത്തിനായിനിരവധിഗ്രാമവികസ്നരദ്ധതികൾനെപ്പിലാ

ക്കിയിരുന്നുടവങ്കിലുുംരുണഫലുംശരിയായവിധത്തിൽജനങ്ങളിൽഎത്താതിരുന്നതിടനതുെർന്ന്രാർ

ലടമൻറ്രാസ്ാക്കിയമഹാത്മാരാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണടതാഴിലുറപ്പ്നിയമത്തിന്ടറഗ്രാഥമികലക്ഷയും

ഒരുഗ്രാമീണകുെുുംബത്തിന്നിയമുംവഴിഒരുസ്ാമ്പത്തികവർഷും100ടതാഴിൽേിനങ്ങൾഉറപ്പുനൽകുക

ടയന്നതാണ്.  

ഗ്രാമീണജനതയുടെഉന്നമനത്തിനുും ടമച്ചടപ്പട്ടജീവിതസ്ാഹെരയുംഉറപ്പാക്കുന്നതിനുുംഅതിലൂ

ടെോരിഗ്േയനിർമാർജ്ജനവുുംസ്ുസ്ഥിരവികസ്നവുുംആണ്ഈനിയമത്തിന്ടറ  ഗ്രാധാനലക്ഷയും. 

െൂഷണങ്ങളിൽനിന്നുുംടതാഴിലാളികടളദമാെിപ്പിക്കുകയുുംമാനയമായദവതനുംനൽകിഅവരുടെകു

െുുംബത്തിന്ഗ്കയദശഷിവർദ്ധിപ്പിച്ച്ോരിഗ്േയത്തിൽനിന്നുുംകരകയറാൻടതാഴിലുറപ്പുരദ്ധതിയിലൂടെക

ഴിയുന്നു.  

 വിദശഷ്തകൾ 

➢ നിയമത്തിൻടറ രിൻബലമുള്ള അവകാശാധിഷ്ഠ ിതരദ്ധതി 

➢ ഗ്രാമരഞ്ായത്ത് ഗ്രദേശത്ത് താമസ്ിക്കുന്ന 18 വയസ്്സ രൂർത്തിയായ 

ഏടതാരാൾക്കുും രദ്ധതിയിൽ രങ്കാളിയാകാും 

➢ സ്്ഗ്തീക്കുും രുരുഷനുും തുലയ ദവതനും  

➢ രരിസ്ഥിതി സ്ുംരക്ഷണും കാർഷിക ദമഖലയിടല അെിസ്ഥാന 

സ്ൗകരയ വികസ്നും എന്നിവയ്ക്ക് മുൻരണന 

➢ ടതാഴിലാളികൾ തടന്ന ഗ്രവർത്തികൾ കടെത്തുകയുും 

ആസ്ൂഗ്തണടത്ത സ്ഹായിക്കുകയുും ടെയ്യുന്നു 

➢ ആസ്ൂഗ്തണത്തിലുും നിർവഹണത്തിലുും തികഞ്ഞ സ്ുതാരയത 

➢ കരാറുകാടര ഇെനിലക്കാദരാ ഇല്ല 

➢ ടരാതുജന രങ്കാളിത്തദത്താടെ ദലബർ ബഡ്ജറ്്റ 

➢ ബാങ്ക് ദരാദറാഫീസ്് വഴി മാഗ്തും ദവതന വിതരണും 

➢ സ്്ഗ്തീകൾക്ക് മുൻരണന 

➢ കമ്പയൂട്ടർ ശ ുംഖല വഴിയുള്ള ദമാണിറ്ററിുംര് സ്ുംവിധാനും 

➢ ഗ്രാമസ്ഭ രദ്ധതി ഓഡിറ്റ് ടെയ്യുന്നു. 
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ടരാതുസ്മൂഹുംരദ്ധതിനിർവഹണടത്തരറ്റിയുുംടരാതുധനുംടെലവഴിക്കുന്നതിടനക്കുറിച്ചുും

രരസ്യവുുംസ്വതഗ്ന്തവുമായനെത്തുന്നരരിദശാധനയാണ്സ്ാമൂഹയഓഡിറ്റ്. ടതാഴിലുറപ്പ്നിയമും 

അനുശാസ്ി  ക്കുന്നത്ർഷത്തിൽ എല്ലാ വാർഡിലുും രെ്ഗ്രാവശയും ദസ്ാഷയൽഓഡി റ്റ്ഗ്രാമസ്ഭ 

നിർബന്ധമായുുംനെദത്തെതാണ്. സ്ുതാരയതഉറപ്പുവരുത്തി, അഴിമതിരഹിതമാക്കുകയുും അതു വഴി 

സ്േ്ഭരണുംസ്ാധയമാക്കുന്നതിനുും ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റ്സ്മൂഹടത്തരാകടപ്പെുത്തുന്നു. രദ്ധതിവിഭാവനും 

ടെയ്യുന്ന രീതിയിൽ രുണദഭാക്താക്കളുടെ ജീവിതസ്ാഹെരയത്തിൽ ഫലഗ്രേമായമാറ്റും സ് ഷ്ടി ക്കു ന്ന 

തി ന്ടരാതുരണും  ശരിയായരീതിയിൽ വിനിദയാരിച്ച്ലക്ഷയഗ്രാപ്തി  കകവരിച്ചിട്ടുദൊ എന്ന 

വിലയിരുത്തലുും  ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റി ലൂടെന െത്തുന്നു.  കഴിഞ്ഞരത്തുവർഷമായി തുെർന്നു 

ടകാെിരിക്കുന്ന രദ്ധതിഗ്രവർത്തനങ്ങടള ക്കുറിച്ചുള്ള   സ്ാമൂഹികഓഡിറ്റ്, ടതാഴിലുറ പ്പ്രദ്ധതി 

നിയമും ത ക്ഷൻ 17 (2)വളരട്ടണും  ഗ്രാമരഞ്ായത്തിൽ നെക്കുകയാണ്്. 

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റഗ്്പഗ്കിയ 

രീതിശാ ്ഗ്തം 
 

ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിദസ്ാഴ്സ് സ്ുംഘും ഗ്രവർത്തി ഫയൽ രരിദശാധന,ഗ്രവർത്തി സ്ഥല  സ്ന്ദർശനും, 

ടതാഴിലാളികൾ,രുണദഭാക്താക്കൾ എന്നിവരുമായുള്ള  അഭിമുഖും, എും ഐ എസ്് രരിദശാധന 

എന്നിവടയ അെിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്്ട തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. താടഴ 

രറയുന്ന രീതി അവലുംബിച്ചാണ് ഈ റിദപ്പാർട്്ട തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 

പശ്ചാത്തലം്്ഒരുക്ൽ്. 

ദലാക്ക്  തലത്തിലുും     ഗ്രാമരഞ്ായത്്ത തലത്തിലുും   രദ്ധതി  നിർവഹണ  ഉദേയാരസ്ഥനായ    ദലാക്ക്   

ഓഫീസ്ർ ,  രഞ്ായത്്ത   ടസ്ഗ്കട്ടറി ,  മറ്റു   നിർവഹണ  ഉദധയാരസ്ഥർ    തുെങ്ങിയവരുമായി   ദലാക്ക്   

റിദസ്ാർസ്്  ടരര്സ്ണ്   നെത്തിയ കൂെിയാദലാെ നയിൽ  ഉരുതിരിഞ തനുസ്രിെ്  തുെർ ഗ്രഗ്കിയകൾ  

ആസ്ൂഗ്തണും  ടെയ്യുകയുും  ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്    ഗ്രാമസ്ഭ തീയതി നിശ്ചയിക്കുകയുും  ടെയ്യുന്നു . 

 യൽ്പരിദശാധന 

ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്   ആരുംഭിച്ചിരിക്കുന്ന  തീയതിക്ക്   മുൻരുള്ള   ആറു  മാസ് ക്കലയളവിൽ   

വാർഡിടല  ഗ്രവർത്തി ഫയലുകൾ , രജിററുകൾ ,  അദതാടൊപ്പും  അനുബന്ധ ദരഖകളുും   സ്ൂക്ഷ്മ 

രരിദശാധന  നെത്തുന്നു . 

 

്ഗ്പവർത്തി്്സ്ഥല് ന്ദർശനം,്നിരീക്ഷണം 

ഓദരാ  ഗ്രവർത്തിയുും   എസ്ടിമാറ്റിൽ  ഗ്രതി രാതിക്കുന്ന   അളവിലുും  രുണത്തിലുും  

നെപ്പിലാക്കിയിട്ടുദൊ  എന്നുും  ആ ഗ്രവർത്തി യുടെ  രുണ ഫലത്തിന്ടറ  വയാപ്തി   തിട്ടടപ്പെുത്തുകയുും 

ഗ്രസ്തു ത   ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ  ടതാഴിലാളികൽക്കു  ലഭിദക്കെ  അവകാശ  ആനുകൂലയങ്ങൾ  

ലഭിച്ചിട്ടുദൊ  എന്നുും  ഗ്രവർത്തി സ്ഥല രരിദശാധനയിലൂടെ  ലക് ഷയും  ടവക്കുന്നു  

വീടുവീടാന്തരം്്ഉള്ള്വിവരദശഖരണം . 

രദ്ധതി രുണദഭാക്താക്കളുടെ വീെുകളിൽ  ടെന്ന് ദനരിട്്ട രദ്ധതി യുടെ നിർവഹണടത്തപ്പറ്റിയുും രുണ 

ഫലടത്തപ്പറ്റിയുും   വിവരങ്ങൾ  സ്മാഹരിക്കുന്നു . 

തതളിവ്്്ദശഖരണം് 



 

4 
 

.ഫയൽ  രരിദശാധന ,ഗ്രവർത്തി സ്ഥല  രരിദശാധന,  വീെ് വീൊന്തരും  ഉള്ള വിവരദശഖരണും   

തുെങ്ങിയ  ഗ്രഗ്കിയയിലൂടെ ഉള്ള കടെത്തലുകളുടെ  വസ്തു നിഷ്ടമായ ടതളിവ്  ദശഖരണും  നെത്തുന്നു 

. 

 

സാമൂൈയ വ ാധവല്ക്കരണം  

സാമൂഹ്യ ഇടപെടലുകളിലൂപട െദ്ധതി വിജയം ഉറപ്പു വരുത്തി ടരൗരാവദബാധും  

ഉയർത്തുകയുും  ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്്റ   ഗ്രഗ്കിയ വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന്  ആവശയമായ  

ദബാധവൽക്കരണും നെത്തുന്നു . 

റിദപ്പാർട്്്തയ്യാറാക്ൽ് 

സ്ാമൂഹിക രരിദശാധനയിലൂടെ കടെത്തിയ നിരമനങ്ങളുും , നിർദേശങ്ങളുും ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്  

ഗ്രാമസ്ഭയിൽ െർച്ച ടെയ്തു അുംരീകാരും നെത്തുന്നതിനാവശയമായ  റിദപ്പാർട്്ട  തയ്യാറാക്കുന്നു . 

ദ ാഷ്യൽ്്ഓഡിറ്്റ്്്ഗ്ഗാമ ഭ . 

രശ്ചാതലും  ഒരുക്കൽ  െർച്ചയിൽ  നിശ്ചയിക്കടപ്പട്ട   േിനത്തിൽ  സ്ൗകരയഗ്രേമായ   സ്ഥലത്്തഗ്രാമസ്ഭ      

ദെർന്ന്  കരെ്  റിദപ്പാർട്്ട  അവതരണവുും  െർച്ചയുും  ,നിർദേശങ്ങളുും ,  തിരുത്തൽ ഗ്രഗ്കിയയുും 

,അുംരീകാരും   ,  ദനെിടയെുക്കുകയുും തുെർനെരെികളുും  കകടക്കാള്ളുന്നു . 

വളപട്ണം്ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് . 

ഭൂമിശാസ്്ഗ്തരരമായി വളടര ഗ്രദതയകതകൾ വളരട്ടണത്തിനുെ് .സ്മുഗ്േനിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ശരാശരി 

ഉയരും 7.5 മീറ്റർ ആണ് .വെക്കൻ ഇെനാെ് ദമഖലയിൽ ഉൾടപ്പെുന്ന വളരട്ടണും രഞ്ായത്തിടന 

മൂന്നായി തരും തിരിക്കാും .ആടക ഉള്ള                ടഹക്ടർ ഭൂമിയിൽ                  ശതാമാനും 

സ്ഥലങ്ങളിലുും എടതങ്കിലുും  തരത്തിലുള്ള കാർഷികവിളകൾ ക ഷിടെയുന്നു .എതാെ ്       

സ്ഥലങ്ങളുും തണ്ണീർ തെങ്ങളുും ജലാശയങ്ങലുമാണ്. 

ദകരളത്തിടല  ഏറ്റവുും  ടെറിയ  ഗ്രാമരഞ്ായത്തിലാണ്  ഏഷയയിടല തടന്ന  ഏറ്റവുും  വലിയ  

കൈവുഡ്  ഫാക്ടറി യായ  ടവദറണ് ഇന്തയ കൈവൂട്സ്  സ്ഥിതിടെയുന്നത്.ദകരളത്തിടല ഏറ്റവുും 

വലിയ മരവയവസ്ായ ദകഗ്ന്ദമായിരുന്ന വളരട്ടണും ഇന്ന് വയാവസ്ായികമായി വളടര 

രിദന്നാക്കാവസ്തയിലാണ് . 

പഞ്ചായത്്ത്അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ് 

വിസ്തൃ തി 2.04്്ച് .കി്.മി്്  
ജന ംഖയ് 7955 
പുരുഷ്ന്മാർ് 3677 
 ്ഗ്തീകൾ് 4278 
പട്ികജാതി്്ജന ംഖയ് 184 
 ്ഗ്തീകൾ് ,പുരുഷ്ന്മാർ്്  104 ്്( ് ്്ഗ്തീ്) ,80(പു്) 

 

അതിരുകൾ് 

 

 

വാർഡിതല്തതാഴിലുറപ്പ്്

പദ്ധതിയുമായി്ബന്ധതപ്പട്്

അടിസ്ഥാന്വിവരങ്ങൾ 

2018-19 

കിഴക്്് ചിറക്ൽ്പഞ്ചായത്്ത്് 
പടിഞ്ഞാർ അഴിദക്ാട്്്്

പഞ്ചായത്്ത്് 
തതക്്്് ചിറക്ൽ്പഞ്ചായത്്ത്് 
വടക്്്് വളപട്ണം്്പുഴ് 

ആതക്തതാഴിൽ്കാർഡ്് 9 
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തതാഴിലുറപ്പ്നിയമംതതാഴിലാളികൾക്്ഉറപ്പ്നൽകുന്നപത്ത്അവകാ

ശങ്ങൾ 

1. ടതാഴിൽകാർഡ് ലഭിക്കുവാൻഉള്ളഅവകാശും- ടഷഡയൂൾ 2; ഖണ്ഡിക 1-5, എ.എും. സ്ി.അദ്ധയായും-3 

2. അദരക്ഷിച്ച്15േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽടതാഴിൽലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശവുുംആയതിന്കകപ്പറ്ഗ്റസ്ീത്ല

ഭിക്കുന്നതിനുുംഉള്ളഅവകാശും- ടഷഡയൂൾ 1; ഖണ്ഡിക 8, ടഷഡയൂൾ 2; ഖണ്ഡിക 6-13 

3. അടല്ലങ്കിൽടതാഴിലില്ലായ്മദവതനുംലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശുംആേയടത്ത 30 േിവസ്ും (1/4 

&രിന്നീെുള്ളേിവസ്ങ്ങളിൽ 1/2) 

4. ടഷൽഫ്ഓഫ്ദഗ്രാജക്ട്തയ്യാറാക്കുവാനുള്ളഅവകാശും 

5. അഞ്്കിദലാമീറ്ററിനുള്ളിൽടതാഴിൽലഭിക്കാനുള്ളഅവകാശുംഅടല്ലങ്കിൽദവതനത്തിന്ടറ  10% 

അധികുംലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശും 

6. കുെിടവള്ളും, വിഗ്ശമസ്ൗകരയും, ഗ്രഥമശുഗ്ശൂഷസ്ൗകരയുംഇവലഭിക്കുന്നതിനുള്ളഅവകാശുംടഷഡയൂൾ 

2; ഖണ്ഡിക 23-28 

7. 15 േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽദവതനുംലഭിക്കുന്നതിനുള്ളഅവകാശും 

8. ദവതനവിതരണത്തിടലകാലതാമസ്ത്തിന്  നഷ്ടരരിഹാരുംലഭിക്കുവാനുഉള്ളഅവകാശും 

9. സ്മയബന്ധിതമായുള്ളരരാതിരരിഹാരത്തിനുള്ളഅവകാശും 

10. ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റന്െത്തുന്നതിനുള്ളഅവകാശും 

ഓഡിറ്റ്്്്തചയ്ത ്ഗ്പവർത്തികൾ 

സല ്്്ഭവന്നിർമാണം്;് രസവതി. ടി. കെ 

M Book No:03/18-19      ,    IF-351973 

Muster Roll 824,897,971,1027,1231,2038,2128. 

ചിലവായ തുെ:  24,690 (വവതനം:  24390 + ആയുധ വാടെ:  300)  

വയക്തിഗത്കക്ൂ ്്്നിർമാണം:  സരസവതി. ടി. കെ 

M Book No : 24/18-19,   1602005006/RS/351072 

Muster Roll: 3267,3327 

ചിലവായ തുെ:  8801 (വവതനം:  4110 + സാധനം:  4691)  

 

തപാതുവായ്വിലയിരുത്തലുകൾ് 

▪ ഗ്പസ്തു ത്്കുടുംബങ്ങൾക്്്്ഗുണകരമായ്്ഗ്പവർത്തി്. 
▪ വയക്തിഗത്്ആസ്തികൾ്് ൃഷ്ടിച്ചു്. 
▪ വീടുപണി്പൂർത്തീകരിച്ചു്. 
▪  യലിൽ്്ആവശയമായ്്ദരഖകൾ്് ൂക്ഷിക്ുന്നതിൽ്്വീഴ്ച്്വരുത്തി്. 
▪ മസ്റ്റർ്ദറാൾ്,്തമഷ്ർതമന്റ ്്്ബുക്്്്്എന്നിവ്്ബന്ധതപ്പട്്്ഉദേയാഗസ്ഥർ്്

 ാക്ഷയതപ്പടുതുന്നതിൽ്്വീഴ്ച്്വരുത്തി്. 
▪  ിറ്റി ൺ്ഇൻ ർദമഷ്ൻ്്ദബാർഡ്്്്എവിതടയും്്സ്ഥാപിച്ചിട്ില്ല. 



 

6 
 

▪ മാസ്റ്റർ വ ാളില്ക് തിരുത്തലുെളുണ്ട്.  
▪ ഗ്പവൃത്തി കചയ്തു കൊടുത്തതിനു ള്ള മാനദണ്ഡം ഫയലില്ക് 
സൂക്ഷിച്ചിട്ടിലല. (വ ഷൻ ൊർഡ് പെർപ്പ്)  

അവകാശാധിഷ്ഠ ിത്നിരീക്ഷണങ്ങൾ 
പതാഴില് കാര്ഡുമായി ബന്ധപപ്പട്ട് കകവശം സൂക്ഷിച്ചിട്ടിലല.  

പതാഴില് അപെക്ഷ സംബന്ധിച്ച്  അപെക്ഷ പകാടുത്തിട്ടുണ്ട് (കക്കൂസ് 
ക്കു മാത്തംണം എന്നത്െവര്ത്തിനിര്മാ  )  

പതാഴില് അനുവദിച്ചത് സംബന്ധിച്ചു  പകൌപണ്ടര്ലിപ് ഇലലാത്തതിനാല് 
കൃതയമായി പതാഴില് ലഭിച്ചിട്ടുപണ്ടാ 
എന്ന് വയക്തമലല . 

പതാഴിലിലലായ്മ പവതനം  പതാഴിലിലലായ്മ പവതനം ലഭിപക്കണ്ടുന്ന 
സാഹ്ചര്യം വയക്തമലല . 

പെല്് ഓ് പത്ൊജക്റ്്  സംബന്ധിച്ച്  െങ്കാളിത്തം ഉണ്ട് 

യാത്തചിലവ് സംബന്ധിച്ച്  ത്െസ്തുത ത്െവര്ത്തിക്കു ആവശയമിലല . 

ത്െവര്ത്തി സ്ഥലപത്ത സൌകര്യങ്ങള് ഉണ്ട്. 

പവതനം ലഭയമാകുന്നത്  ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് . 

െര്ാതി െര്ിഹ്ാര്ം  നല്കിയിട്ടിലല . 

പസാെയല് ഓഡി്്   നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്  െങ്കാളി ആയിട്ടിലല.. 

 

ഫയല്ക് പരിവ ാധനയുമായി  ന്ധകപ്പട്ട വിലയിരുത്തലുെള്  
പതാഴിലുറപ്പ് െദ്ധതിയില് ഏപ്ടുക്കുന്ന ത്െവര്ത്തികളുപട ഫയലുകളില് ഉണ്ടായിര്ിപക്കണ്ട 

ത്െധാനപപ്പട്ട    പര്ഖകപളക്കുറിച്ചു വാര്െിക മാപെര് സര്ക്കുലറില് കൃതയമായ നിര്പദശങ്ങള് 

നല്കുന്നുണ്ട് . 

കവർദപജ് 

ഒരുഗ്രവർത്തി യുടെ അെിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ഗ്രവർത്തി ഫയലിടെകവർ ദരജിൽ 

ഉൾടക്കാള്ളിക്കണടമന്നുും അതിനായ്  ഗ്രദതയക  മാത കയുും മാറർ സ്ർക്കുലറിൽ  

നിർദേശിക്കുന്നുെ ്

തചക്ക്ലിസ്്റ്റ 

ഒരുഗ്രവ ത്തിഫയലിൽഗ്കമഗ്രകാരുംഏടതാടക്കദരഖകൾഎവിടെഏത്ദരജ്മുതൽസ്ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു

എന്ന്മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ളആധികാരികദരഖയാണ്ടെക്ക്ലിറ്. 

വാർഷ്ിക്കർമ്പദ്ധതിയുതട്പകർപ്പ്് 

ഗ്രാമസ്ഭ അുംരീകാരും ലഭിച്ച ഗ്രവർത്തികൾ മാഗ്തദമ വാർഷിക കർമ രദ്ധതിയിൽ 

ഉള്ടപ്പെുത്താവു.ഗ്രസ്തു തഗ്രവ ത്തിരഞ്ായത്തിടലനെപ്പുവർഷത്തിടലആനുവൽആക്ഷൻൈാനിൽഉ

ൾടപ്പട്ടതാണ്എന്നട്തളിയിക്കുവാനുള്ളദരഖയാണ്ആക്ഷൻൈാൻന്ടറദകാപ്പി.  രരിദശാധിച്ച 

ഫയലിൽ ഗ്രസ്തു ത ദരഖ സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ് . 

എസ്റ്റിദമറ്റ്)ജനകീയ്എസ്റ്റി്ദമറ്റ്്( 
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ഒരുഗ്രവ ത്തിഎങ്ങടന,എഗ്തഅളവിൽടെയ്യണടമന്ന്സാദങ്കതികമായിഗ്രതിരാേിക്കുന്നആധികാരികദര

ഖയാണ്എറിദമറ്റ് രരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ എസ്ടിദമറ്റ് സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ് .എന്നാൽ സ്ാധാരണക്കാർക്ക് 

ദരാലുും മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലുള്ള ജനകീയ എസ്ടിദമറ്റ്  ഫയലിൽ ഉൾടപ്പെുത്തുന്നില്ല . 

 ാദേതികാനുമതിപഗ്തം 

ഒരുഗ്രവ ത്തിക്ക്സാദങ്കതികവിേഗ്ധരുടെഅനുമതിലഭിച്ചിട്ടുെ്എന്നതിനുള്ളആധികാരികദരഖയാ

ണ്സ്ാദങ്കതികഅനുമതിദരഖ.രരിദശാധിച്ചമുഴുവൻഫയലുകളിലുുംസ്ാദങ്കതികാനുമതിദരഖഉൊയി

രുന്നു.സ്ാദങ്കതികാനുമതിദരഖയിൽഒപ്പിെുന്നസ്ാദങ്കതികവിേഗ്ധർഅതിദനാടൊപ്പുംഒപ്പിട്ടതീയതികൂെി 

 ദെർദക്കെതുെ്അതിനാൽ  ഇക്കാരയത്തിൽ  ഗ്രദതയകഗ്ശദ്ധരുലർദത്തെതാണ്. 

ഭരണാനുമതിദരഖ 

ഗ്രവ ത്തിടെയ്യുന്നതിന്നിർവഹണസ്ഥാരനുംനൽകുന്നഅനുമതിയാണ്ഭരണാനുമതിദരഖ  ഇത്ഒരു 

ഫയലില്മാഗ്തും(കക്കൂസ്് നി൪മാണ൦) കാണാൻ സ്ാധിച്ചു . 

 ംദയാജിത്പദ്ധതിയുതട്പകർപ്പ്് 

രരിദശാധിച്ച രെ് ഗ്രവർത്തികളുും സ്ുംദയാജിത രദ്ധതി വിഭാരത്തിൽ ടരെതതുടകാെ് ഇതുമായി 

ബന്ധടപ്പട്ട ദരഖകടളാന്നുും ഉൾടക്കാള്ളിച്ചിട്ടില്ല . 

ഡിമാൻഡ്ദ ാം)തതാഴിൽ്ആവശയതപ്പട്ുതകാണ്ുള്ള്അദപക്ഷ( 

വാർഷിക മാറർ സ്ർക്കുലർ ഗ്രകാരും ഒരു ഗ്രവർത്തിക്അനുതെേം3)ബി )ഗ്രകാരും ഗ്രൂപ്പാ 

ദയാഅനുതെേം3)എ(ഗ്പകാരം വയക്തിരതമദയാ അദരക്ഷിദക്കെതാണ്. 

വർക്്്  അദലാദക്ഷ്ൻ  ദ ാം)തതാഴിൽ്നൽകിയത്് ംബന്ധിച്ച്വിവരങ്ങൾ്( 

ഗ്രവ ത്തിഅനുവേിച്ചുടകാെ്നിർവഹണഉദേയാരസ്ഥർനൽകുന്നഅനുമതിയാണവർക്ക്അടലാദക്കഷ

ൻദഫാo.അദരക്ഷിച്ച്15േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽഗ്രവ ത്തിലഭിദച്ചാഎന്നറിയാൻഈദഫാുംസ്ഹായിക്കുും.. 

മസ്റ്റർ  ദറാൾ 

ടതാഴിലാളികളുടെ അതത് േിവസ്ങ്ങളിടല ഗ്രവർത്തി സ്ഥലടത്ത 

ഹാജർനിലദരഖടപ്പെുത്തുന്നഔദേയാരിക ദരഖയാണ് മറർ ദറാൾ ദലാക്ക്  ദഗ്രാഗ്രാും ഓഫീസ്ർ 

,രഞ്ായത്്ത ടസ്ഗ്കെറിഎന്നിവർ  സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തി സ്ീൽ രതിപ്പിച്ച മാറർ ദറാൾ മാഗ്തദമ 

ഉരദയാരിക്കാവൂ .മാറർ ദറാൾ ലഭിച്ചതിനു ദശഷും മാഗ്തദമ നിയമരരമായി ഗ്രവർത്തി ആരുംഭിക്കാൻ 

രാെുള്ളൂ .മറർ ദറാളുകൾ രണത്തിനു സ്മാനമാണ് ആയതിനാൽ ടവട്ടിതിരുത്തലുകൾ രാെില്ല .ഇത് 

ശിക്ഷാർഹമായ കാരയമാണ്   . 

ടവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾടെയ്യുദമ്പാൾവിശേീകരണുംനൽകി ഒപ്പ് വയ്ദക്കെതാണ.ടമഷർടമന്റ്ബുക്ക് 

നമ്പർമറ ദറാളുകളിൽഉൊകണുംഅവഒരുമറർദറാളിലുും ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല . 

 

തമഷ്ർതമന്റ്ബുക്് 

ഒരുഗ്രവ ത്തിഎറിദമറ്റ്ഗ്രകാരുംക തയമായഅളവിൽആണ്ടെദയ്യെത്എന്നുുംടെയ്തിരിക്കുന്നത്ഇഗ്ര

കാരുംതടന്നടയന്ന്മനസ്സിലാക്കാനുള്ളആധികാരികദരഖയാടണ്മഷർടമന്റബ്ുക്ക്. 

രരിദശാധനവിദധയമാക്കിയ ഫയലിൽ   ടമഷർടമനറ്്ബുക്ക്ഉൊയിരുന്നു .. 

ടമഷർടമന്റബ്ുക്കുരഞ്ായത്തിൽനിന്നുുംെുമതലടപ്പട്ടഉദേയാരസ്ഥൻസ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല..ഗ്ര
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വ ത്തിരൂർത്തീകരണത്തിന്ടറവിവിധഘട്ടങ്ങളിടലതുകരാസ്ാക്കുദമ്പാഴുുംഒെുവിൽഗ്രവ ത്തിയ്ക്്ക

അനുവേിച്ചതുകഗ്രകാരമുള്ളആടകതുകഅനുവേിയ്ക്കുദമ്പാഴുുംടമഷർടമന്റ്ബുക്കിൽരഞ്ായത്്ത     

ടസ് ഗ്ക ട്ടറിസ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തൽനെത്തിഒപ്പ്സ്ീല്എന്നിവരതിപ്പിദക്കെതാണ്. ഇങ്ങടന ടെയ്തതായി 

കാണാൻസ്ാധിെില്ല . 

്തമറ്റീരിയൽതഗ്പാകയൂർതമന്റ്) ാധന് ാമഗ്ഗികതളക്ുറിച്ചുള്ള്വിവരങ്ങൾ്( 

ഒരുഗ്രവ ത്തിക്ക് 

സ്ാദങ്കതികഎറിദമറ്റ്ഗ്രകാരുംആവശയമുള്ളസ്ാധനസ്ാമഗ്രികൾവാങ്ങുന്നതിനുള്ളനെരെിഗ്കമങ്ങൾ

ഗ്രതിരാേിക്കുന്നദരഖയാണ്   ടമ റ്റീരിയൽടഗ്രാകയൂർടമെ ്. 

 

ദവജ്  ലിസ്്റ്റ 

മറർ ദറാളിന്ആനുരാതികമായിടതാഴിലാളിദക്കവതനുംഅനുവേിച്ചുഎന്നട്തളിയിക്കാനുള്ളആധി

കാരികദരഖയാണ് ദവജ്  ലിറ്. രരിദശാധിച്ചഫയലുകളിൽഎല്ലാുംദവജ്  ലിറ്കാണാൻസ്ാധിച്ചു. 

ഇത്ഗ്രശുംസ്നീയമായകാരയമാണ്. 

 ണ്്ഗ്ടാൻസ്ഫർഓർഡർ 

മറർദറാളിനുും,ദവജ്       ലിറിനുും  ആനുസ്രിച്ച്ടതാഴിലാളി ക്്ക     ദവ 

തനുംകകമാറിദയാഎന്ന്ഉറപ്പാക്കാനുള്ളദരഖയാണ്ഫെ്      ഗ്ൊൻസ്ഫർ    ഓർഡർ..രരിദശാധിച്ച എല്ലാ 

ഫയലുകളിലുും ഫെ് ഗ്ൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ ഉൾടപ്പെുത്തിയിട്ടുെ് . 

തമറ്റീരിയൽ  വൗച്ചർ  ആൻഡ്  ബിൽ 

സ്ാധനസ്ാമഗ്രികൾആവശയമായഗ്രവ ത്തികൾ  ടെയ്യുദമ്പാൾ   ഇവയുടെ  

ബില്ലുകളുുംവൗച്ചറുകളുും  ഫയലിൽസ്ൂക്ഷിദക്കെതാണ്. രരിദശാധിച്ച  ഗ്രവർത്തി ഇതുമായി 

ബന്ധമില്ലാത്തത്   ടകാെ്  ഇവ  ഫയലിൽ  ഉൾടപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല . 

ര ീതുകളും്ദരായൽട്ിയും ംബധിച്ച്. 

ഇവിതടആവശയമില്ല്. 

ദ ാദട്ാഗ്ഗാ  ്

ഒരുഗ്രവ ത്തിതുെങ്ങുന്നതിനു  മുൻരുും, 

ഗ്രവ ത്തിനെന്നുടകാെിരികുദമ്പാഴുും,  ഗ്രവ ത്തിരൂർത്തിയായതിനുദശഷവുമുള്ളമൂന്ന്ഘട്ടത്തിലു

ള്ളദഫാദട്ടാഗ്രവ ത്തിഫയലിൽ  സ്ൂക്ഷിദക്കെതാണ്. ദഫാദട്ടാ ഒന്നുും ഫയലിൽ കാണാ൯ 

സ്ാധിച്ചിട്ടില്ല.  

്്്്ഗ്പവൃത്തിപൂർത്തീകരണ ാക്ഷയപഗ്തം 

ഗ്രവ ത്തിരൂർത്തീകരിച്ചുഎന്നതിന്ടറദരഖയാണ്ഗ്രവ ത്തിരൂർത്തീകരണസ്ാക്ഷയരഗ്തും.ഇത് 

സ്ാദങ്കതിക വിേഗ്ധൻ സ്ീൽ വച്ച് സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തണും ..ഭവനനി൪മാണത്തി൯ടെ ഫയലിൽ 

രൂ൪ത്തീകരണ സ്ാക്ഷയരഗ്ത൦ കാണാ൯ സ്ാധിച്ചില്ല.  

മസ്റ്റർദറാൾമൂവ്തമന്റ്ലിപ്പ് 
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ഒരുഗ്രവ ത്തിയുടെഓദരാഘട്ടത്തിന്ടറയുുംമറർദറാൾഅനുവേിച്ച്ടതാഴിലാളികൾ ക്ക്   ദവ തനും  

നൽകുന്നവരയുള്ളഓദരാഘട്ടങ്ങളുുംഏടതാടക്കതീയതികളിൽനെന്നുഎന്ന്മനസ്സിലാക്കാ ൻ മ 

റർദറാൾമൂവ്ടമന്റ്ലിര്   ഫയലിൽ സ്ൂക്ഷിദക്കെതുെ്   .       

 

ജിദയാ്ടാഗ്്ഗ്ദ ാദട്ാകൾ 

ഭുവൻ ആപ്പ്ലിദക്കഷൻഉരദയാരിച്ച് ഗ്രവർത്തി സ്ഥലങ്ങളുടെ  അക്ഷാുംശും ,ദരഖാുംശും എന്നിവ 

ദരഖടപ്പെുത്തി ടക്കാെുള്ള ദഫാദട്ടാകൾ ഓദരാ ഗ്രവർത്തിക്കുും ആവശയമാണ്  .ഇതിടെദകാപ്പി  

ഫയലിൽ  സ്ൂക്ഷിദക്കെതാണ് . 

ദ ാഷ്യൽ്ഓഡിറ്റ്്്റിദപ്പാർട്്് 

ഓദരാ ആറുമാസ്തിലുും     അത് വടര ടെയ്ത ഗ്രവർത്തികളുടെ ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്  നെത്തിയി ട്ടുടെ 

ങ്കിൽ  റിദപ്പാർട്്ട  ഫയലിൽ സ്ൂക്ഷിദക്കെതാണ് . 

സ റ്റ്ഡയറി 

മാസ്്റ്റ്ർ്സ്ർക്കുലർ ഗ്രകാരമുള്ള    ദരഖകളിൽ  സ്ുംസ്ഥാന  സ്ർക്കാർ നിർദേശിക്കുന്ന സ്ുഗ്രധാന 

ദരഖയാണ് കസ്റ്റ്  ഡയറി . രദ്ധതിയുടെ  സ്ുതാരയത , ടതാഴിലാളികളുടെ  അവകാശങ്ങൾ  സ്ാമൂഹയ 

രങ്കാളിതും,  രദ്ധതി ആരുംഭ മീറ്റിുംര് , ടതാഴിലിെ അരകെങ്ങൾ സ്ുംബന്ധിച്ച് ,  വിജിലൻസ്്  ആൻഡ്   

ദമാണിട്ടറിുംര്  കമറ്റി  റിദപ്പാർട്്ട   സ്ന്ദർശക ക്കുറി പ്പുകൾ   തുെങ്ങിയവ  ദരഖടപ്പെുത്തുന്നതിനുും  

ടതാഴിലിെങ്ങളിടല  അെിസ്ഥാന സ്ൗകരയങ്ങൾ , സ്ിറ്റിസ്ണ്  ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ്  എന്നിവ 

ഗ്രവർത്തി  സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നുെ് എന്നതിനുള്ള ആധികാരിക ദരഖ കൂെിയാണ്  കസ്റ്റ്  

ഡയറി . 

 

തതാഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയിൽഏതറ്റടുത്ത്തചയ്യാൻപറ്റിയഗ്പവൃത്തികൾ 

1. വിഭാഗംഎ :ഗ്രക തിവിഭവരരിരാലനവുമായിബന്ധടപ്പട്ടടരാതുഗ്രവ ത്തികൾ 

2. വിഭാഗംബി: 
സ്മൂഹത്തിൽഅവശതഅനുഭവിക്കുന്നവിഭാരങ്ങൾക്കുള്ളവയക്തിരതആസ്തികൾഖണ്ഡിക 
5ൽരരാമർശിക്കുന്നകുെുുംബങ്ങൾക്ക്മാഗ്തും 

3. വിഭാഗം ി: 
ദേശീയഗ്രാമീണഉരജീവനമിഷൻനിബന്ധനകൾഅനുസ്രിക്കുന്നസ്വയുംസ്ഹായസ്ുംഘങ്ങൾ

ക്ക്ടരാതുഅെിസ്ഥാനസ്ൗകരയങ്ങൾ 
4. വിഭാഗംഡി: ഗ്രാമീണഅെിസ്ഥാനസ്ൗകരയങ്ങൾ 

 

. ിറ്റി ൺഇൻ ർദമഷ്ൻദബാർഡ്് 

മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതിയിൽ ഓദരാ ഗ്രവർത്തി ആരുംഭിക്കുന്നതിനു 

മുൻരുും ആ ഗ്രവര്തിയുമായി ബന്ധടപ്പട്ട എസ്ടിമാറ്റ്  തുക ,ആടക ടതാഴിൽ േിനങ്ങൾ ,സ്ാധന ദവതന 

ഘെകും ,ഗ്രവർത്തി കാലാവധി തുെങ്ങിയവ ദരഖടപ്പെുത്തിയ നിശ്ചിത അളവിലുള്ള ദബാർഡ്  

ടരാതുജനങ്ങൾക്ക ്മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ സ്ഥാരിദക്കെതുെ് .ഓഡിറ്റ്  നവിദധയമാക്കിയ  

ഗ്രവർത്തിയുടെ സ്ിറ്റിസ്ണ് ഇന്ദഫാർമഷൻ ദബാർഡ്  ഗ്രവർത്തി സ്ഥലത്്ത കാണാൻ സ്ാധിെില്ല .  

നിരീക്ഷണ് ംവിധാനങ്ങൾ 
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ജാഗ്രതാ ദമൽദനാട്ട സ്മിതി 

❖ രദ്ധതിയുടെ നെത്തിപ്പ് കാരയക്ഷമമാക്കുന്നതിനു ദവെി നിരീക്ഷണ സ്ുംവിധാനങ്ങൾ 

ഏർടപ്പെുത്തിയിട്ടുെ് .ഉദേയാരസ്ഥ സ്ുംവിധാനവുും ,ഗ്രാദേശിക തല കമറ്റിയുും 

രൂരീകരിച്ചുടകാൊണ് രദ്ധതി ഗ്രവർത്തനങ്ങൾ കരയക്ഷ്മമായ്  നെദത്തെത് നിയമ 

ഗ്രകാരും(വിഎം. ി. രൂപീകരിദക്ണ്ത്എങ്ങതനതയന്നുള്ളത്എ.എം ിയിതല്്ദപജ്്്

നമ്പർ57 ഭാഗം10.5.3.അനു രിച്ച്ആവണം) 

 

പഞ്ചായത്തിൽ ൂക്ഷിച്ചിരിദക്ണ് 7 രജിസ്റ്ററുകൾ  

തതാഴിൽകാർഡ്്രജിസ്റ്റർ 

ടതാഴിൽ കാർഡിനുള്ള  അദരക്ഷ ,കാർഡ്  അനുവേിച്ച വിവരങ്ങൾ എന്നിവ 

ദരഖടപ്പെുത്തുന്നതിനുള്ള രാജിറ് ർ .ഇത് നാളതീകരിച്ചുസ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ് .. 

ഗ്ഗാമ ഭരജിസ്റ്റർ 

വാർഡിടല ടതാഴിലുറപ്പ്  രദ്ധതി യുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ഗ്രാമസ്ഭ മിനുട്്ടസ്് രരിദശാധിച്ചദപ്പാൾ 2/10/18  

നു ആക്ഷൻ ൈാൻ ,ദലബർ ബഡ്ജറ്റ്  രൂരീകരണവുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ഗ്രാമസ്ഭ യുടെ വിവരങ്ങൾ 

ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുെ് .. 

വർക്്്റജിസ്റ്റർ - 

ഗ്രവ ത്തികളുടെലിറ്, െിലവ്, മറ്റവിശോുംശങ്ങൾദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുള്ള  രജിറർ 

2018-19 വടര യുള്ള 73 ഗ്രവർത്തികൾ ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുെ്്. 

സ്ഥിരആസ്ഥികളുതടരജിസ്റ്റർ 

ടതാഴിലുറപ്പ്  രദ്ധതിയിലുടെ സ് ഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആസ്തികൾസ്ുംബന്ധിച്ച  വിവരങ്ങൾ ,സ്ഥലും 

,ആസ്തിയുടെ  സ്വഭാവും ,നിലനിൽക്കുന്ന കാലയളവ്  തുെങ്ങിയവ ഗ്രസ്തു ത ദരജിസ്്ടറരിൽ 

ദെർദക്കെതാണ് .ഇത് നാളതീകരിച്ചു സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ് . 

പരാതിരജിസ്റ്റർ 

പരാതി്ഒന്നും്്ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ില്ല്. 

 ാധന്രജിസ്റ്റർ 

ടതാഴിലുറപ്പിൽ ഏടറ്റെുക്കുന്ന ഗ്രവർത്തികളുടെ ഭാരമായി വരുന്ന സ്ാധന സ്ാമഗ്രികളുടെ വാങ്ങൽ 

തീരുമാനും ഉരദയാരും നീക്കിയിരുപ്പ് ,െിലവുകൾ എന്നിവ സ്ുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ മുഴുവനുും 

ഗ്രസ്തു തരജിസ്്ടറരിൽ ദരഖടപ്പെുദത്തെതാണ് .ഇവനാളതീകരിച്ചു സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ് . 

 

നിർദേശങ്ങൾ 

➢ ടതാഴിൽ കാർഡുകൾ അനുവേിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രതിനഞ്ു േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ തടന്ന കാർഡ്  

ഉെമകൾക്ക് ലഭയമാക്കണും . 

➢ ദഫാദട്ടാ ഉൾടപ്പടെ തികച്ചുും സ്ൗജനയമായിതടന്ന ടതാഴിൽ കാർഡ്  അനുവേിദക്കെതാണ് . 
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➢ സ്ിറ്റിസ്ണ് ഇന്ദഫാർമഷൻ ദബാർഡ്  നിയമാനുസ് തമായി ഗ്രവർത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ 

സ്ഥാരിടക്കൊതാണ് . 

➢ ടതാഴിലുറപ്പ്  രദ്ധതി യിലൂടെ  ഏടറ്റെുത്്ത   നെപ്പിലാക്കാൻ  കഴിയുന്ന  ഗ്രവർത്തികൾ 

കടെത്തണും . 

➢ ടതാഴിലാളികടള  കടെത്തി  ടതാഴിൽ ടകാെുക്കാൻ  ആവശയമായ  ഗ്ശമങ്ങൾ  നെത്തണും . 

 

ത്രാമസഭ തീര്ുമാനങ്ങള് . 

•  വാര്ഡില് നിന്ന് കൂടുതല് പതാഴിലാളികപള പതാഴിലുറപ്പ് െദ്ധതിയിപലക്ക് 
കപണ്ടത്തുവാൻ സാധിക്കണം. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

അധയക്ഷ :  
 


