
മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ�്

ക��ർ ജി�

കൂ�ുപറ�്േ�ാ�്

ചി�ാരിപറ�് �ഗാമ പ�ായ�്

വാർഡ് 10 മ��റ

റിേ�ാർ� ്ത�ാറാ�ിയത്

1.ബവിത .ബാബു

2.വീണ.എം.വി

3.സൗമ� .ഒ

4.ശാ�ിനി.വി

വിേ�ജ്റിേസാഴ്സ്േപഴ്സൺ കു�ുപറ�

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണെതാഴിലുറ�് നിയമം

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് െസാൈസ�ി േകരള(MGNSASK)തിരുവന�പുരം



ആമുഖം

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി �ഗാമീണ ജനതയുെട ഉ�മന�ിനും

സാമൂഹിക ആസ്തിയുെട നിർമാണ�ിനും സഹായകമായി��� ഒരു േക��ാവിഷ്കൃത

പ�തിയാണ.് 2005 െസപ്തംബർ 5 നിലവിൽ വ� െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിെന

അടി�ാനെ�ടു�ിയാണ് ഈ പ�തി നട�ിലാ�ി വരു�ത്. �ഗാമീണ േമഖലയിെല ഓേരാ

കുടുംബ�ിനും മ�് െതാഴിലുകൾ നഷ്ടമാവാെത അധികമായി 100 ദിവസെ� അവിദഗ്ദ

കായിക െതാഴിൽ ഉറ�ാ�ുക എ�തിലൂെട ജന�ള�െട ഉപജീവനമാർ�ം െമ�െ�ടു�ുക

എ�താണ് ഇതിെ� അടി�ാന ല��ം. െതാഴിലുറ�് പ�തി

അവകാശാധിഷ്ടിതവുംആവശ�ാധിഷ്ടിതവുമായ പ�തിയാണ.് െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട മ�്

�പധാന ല���ൾ �പകൃതി വിഭവപരിപാലന�ിലൂെട ഓേരാ �പദശ�ിെ�യും വിഭവ അടി�റ

ശ�മാ�ുക , വരൾ�, മെ�ാലി�് , െവ�െ�ാ�ം, വനനശീകരണം, കാലാവ� വ�തിയാനം,
തുട�ിയ പാരി�ിതിക �പശ്ന�ൾ�് പരിഹാരം കാണുക, ഉത്പാദനപരമായ ആസ്തികൾ
സൃഷ്ടി�ു�തിലൂെട ദാരി�ദ� ലഘൂകരണം സു�ിരമാ�ുക, െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട

മുഖ�ധാരയിേല�് സ്�തീകെള െകാ�ുവരു�തിനും അവരുെട സാ��ികവും സാമൂഹികവുമായ

ശാ�ീകരണം ഉറ�ാ�ുക എ�ിവയാണ.്

േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരം �ഗാമപ�ായ�് �പേദശ�് നട�ിലാ�ു� എ�ാ

�പവൃ�ികള�ം േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ണെമ�് നിയമ�ിെല 17(2) വകു�് �പകാരം

നിഷ്കർഷി�ു�ു. പ�തി �പവർ�നെ���ിയും െപാതുധനം െചലവഴി�ു�തിെന��ിയും
െപൗരസമൂഹം നട�ു� പരസ�വും സ�ത��വുമായ പരിേശാധനയാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�.്
െതാഴിലുറ�് നിയമ�പകാരം വർഷ�ിൽ ര�് തവണ േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭകൾ എ�ാ

വാർഡിലും നടേ��താണ് . േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ അഥവാ സാമൂഹിക കണെ�ടു�്

എ�തിലൂെട ഉേ�ശി�ു�ത് �പവൃ�ി�ല�ൾ അഥവാ വർ�് ൈസ��കൾ േനരി�്

സ�ർശി��ം െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളികേളാടും നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�േരാടും അഭിമുഖം

നട�ിയതിലൂെടയും ലഭ�മായ േരഖകള�െട വിശദപരിേശാധനയിലൂെടയും ലഭി�ു� വിവര�െള

േ�കാഡീകരി�് �ഗാമസഭകളിലൂെട െപാതുസമൂഹെ� അറിയി�ുക എ�താണ.് ഇ�പകാരം

ലഭി�ു� വിവര�ള�െടയും �ഗാമസഭകളിൽ ഉയരു� െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളികള�െട

അഭി�പായ�ള�െടയും നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�രുെട അഭി�പായ�ള�െടയും അടി�ാന�ിൽ

മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട നട�ി�ിെല സുതാര�തയും

ഉ�രവാദിത�വും ഊ�ി ഉറ�ി�ുക എ�താണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് അഥവാ സാമൂഹിക

കണെ�ടു�് ല��മിടു�ത്. വസ്തുതാ പരമായ കെ��ലുകളിലൂെട െതാഴിലുറ�്

പ�തിയുെട ഗുണേഭാ�ാ�ളായ �ഗാമീണ ജനതയുെട ഉ�മന�ിനും പ�തിയുെട െമ�െ��

�പവർ�ന�ിനും േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിലൂെട സാധി�ു�ു.

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് മുെ�ാരു��പവർ�ന�ൾ

കൂ�ു പറ�് േ�ാ�് ഓഫീസ് സ�ർശി�ുകയും ബി ഡി ഒ യുമായിേസാഷ�ൽ ഓഡി�് യൂണി�,്



േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �പ�കിയ, േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ എ�ി�െനയു� കാര��ൾ

സംസാരി��.

1. ചി�ാരിപറ�് �ഗാമപ�ായ�് �പസിഡ�് , െസ�ക�റി , അസി�ൻറ്

െസ�ക�റി ,െതാഴിലുറ�് വിഭാഗം ഉേദ�ാഗ�ർ ,വി ഇ ഒ എ�ിവരുമായി േസാഷ�ൽ

ഓഡി�്നടേ��തിെന കുറി��� തീരുമാനം.

2. ഫയൽ പരിേശാധന –ഒക്േടാബർ 1 മുതൽ മാർ�് 31 വെരയു� ഫയലുകള�െട

പരിേശാധന

3. �പവൃ�ി �ലപരിേശാധന- പരിേശാധി� ഫയൽ �പകാരം �പവൃ�ി കൃത�മായ അളവിൽ

നട�ി��േ�ാ എ�ു� പരിേശാധന.

4. െപാതു�പവർ�കർ, െപാതുജന�ൾ, എ�ിവരുമായി െതാഴിലുറ��മായി ബ�െ��

അഭി�പായേശഖരണം.

5. ഫീൽഡിൽ നി�ും േശഖരി� വിവര�ൾ ഫയലുമായി താരതമ�ം െച�ൽ.

6. വീട് വീടാ�രമു�വിവരേശഖരണം.

7. െതാഴിൽ കാർഡ് പരിേശാധന , ബാ�് പാ�്ബു�് പരിേശാധന.

8. റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ൽ

പ�ായ�ിെല െതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായി ബ�െ�� വിവര�ൾ

ആെക െതാഴിൽ കാർഡ് : 3829

ആെക െതാഴിലാളികൾ : 7781

ആക്ടീവ് െതാഴിൽ കാർഡ് :2083

ആക്ടീവ് െതാഴിലാളികൾ : 2255

എസ് സി : 226

എസ് ടി : 297

100 ദിവസം െതാഴിൽ പൂർ�ിയാ�ിയത് :687



വാർഡിെലെതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായി ബ�െ�� വിവര�ൾ

ആെക െതാഴിൽ കാർഡ് :222

ആെക െതാഴിലാളികൾ :420

100 ദിവസം െതാഴിൽ പൂർ�ിയാ�ിയത് : 48

ആക്�ീവ് െതാഴിലാളികൾ. :106

ആക്�ീവ് െതാഴിൽ കാർഡ് :99

അവകാശ അധിഷ്ഠിതനിരീ�ണ�ൾ

1. െതാഴിൽകാർഡുമായി ബ�െ�� കാര��ൾ

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരം അവിദഗ്ദ കായിക െതാഴിൽ

െച�ാൻ താൽപര�മു� ഏെതാരു കുടുംബ�ിനും െതാഴിൽകാർഡിനുേവ�ി അേപ�ി�ാം.
െതാഴിൽ കാർഡിനായി അേപ� നൽകിയ എ�ാ കുടുംബ�ൾ�ും 15 ദിവസ�ിനകം തിക��ം
സൗജന�മായി െതാഴിൽകാർഡ് ലഭിേ��തു�്. എ�ാൽ െതാഴിലാളികള�മായി സംസാരി�േ�ാൾ

പുതിയ െതാഴിൽ കാർഡിനുേവ�ി അേപ�ി�ു� സമയ�ും െതാഴിൽകാർഡ്

പുതു�ിനൽകു� സമയ�ും േഫാേ�ാ എടു�ു�തിനു േവ�ിയു� ചിലവ് െതാഴിലാളി

വഹി�ു� സാഹചര�മാണ് നിലവിലു�ത് . ഇത് നിയമലംഘനമാണ.് െതാഴിൽകാർഡ് ഒരു

ആധികാരിക േരഖയാണ.് അതുെകാ�ു തെ� െതാഴിൽകാർഡുകൾ സൂ�ിേ��തിൻെറ

പൂർ� ഉ�രവാദിത�ം െതാഴിലാളികൾ�ാണ.്

ഈ വാർഡിൽ മുഴുവൻ െതാഴിലാളികള�ം െതാഴിൽകാർഡ് അവരുെട ൈകയിൽ തെ�

സൂ�ി�ി���.് അത് �പശംസനീയമായ ഒരു കാര�മാണ.് അ�ു വർഷ�ിെലാരി�ൽ

െതാഴിൽകാർഡ് പുതു�ി നൽേക�താണ.് ഈ വാർഡിെല ഈ വർഷം െതാഴിലുറ�ിൽ

ഏർെ��ി��� മുഴുവൻ െതാഴിലാളികള�െടയും കാർഡ് പുതു�ി നൽകിയി���് അത്

ന� കാര�മാണ.്

2 െതാഴിൽ ആവശ�െ�ടു�ത് സംബ�ി�്

െതാഴിൽ കാർഡ് ഉ� ഏെതാരു െതാഴിലാളി�ും െതാഴിൽ ആവശ�െ�ടാനും ഇതുമായി ബ�െ��

ആസൂ�തണ �പ�കിയയിൽ പ�ാളിയാകാനും ഉ� അവകാശം ഉ�്. െതാഴിൽ ആവശ�െ�� 15
ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭ�മായിെ��ിൽ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ാനു� അവകാശം

നിയമപരമായി െതാഴിലാളികൾ�് ഉ�്.



ഈ വാർഡിൽ �ഗൂ�ായി േമ�് മുേഖനയാണ് െതാഴിലിന് അേപ� നൽകു�ത്.
അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ാറു�് എ�ാണ് െതാഴിലാളികളിൽ

നി�ും അറിയാൻ സാധി�ത്. ചി�ാരിപറ�് പ�ായ�ിൽ െതാഴിൽ ആവശ�െ�ടു�

അേപ� ഫയലിേനാെടാ�ം സൂ�ി�ാറു�.്

3. െതാഴിൽ അനുവദി�ത് സംബ�ി�്.

െതാഴിൽകാർഡു� ഏെതാരു െതാഴിലാളി�ും െതാഴിൽ ആവശ�െ�ടാനും ഇതുമായി ബ�െ��

ആസൂ�തണ �പ�കിയയിൽ പ�ാളിയാകാനുമു� അവകാശമു�്. െതാഴിൽ ആവശ�െ��് 15
ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭ�മായി� എ�ിൽ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ുവാനു�

അവകാശം നിയമപരമായി െതാഴിലാളികൾ�ു�്.

ഈ വാർഡിൽ �ഗൂ�ായി േമ�്മുേഖനയാണ് െതാഴിലിന് അേപ� നൽകു�ത്.
അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ാറു�് എ�ാണ് െതാഴിലാളികൾ

അറിയി�ി���ത്.

4.. െഷൽഫ് ഓഫ് െ�പാജക്ട് ത�ാറാ�ു�തിനു� അവകാശം.

അടു� 5 വർഷേ��് ഏെ�ടു�ാവു� െ�പാജക്ടുകള�െട സമാഹാരമാണ് െഷൽഫ് ഓഫ്

െ�പാജക്ട.് അയൽ�ൂ�തല�ിൽ ചർ� െചയ്ത് നിർേ�ശ�ൾ സമാഹരി�് വാർഡ് തല�ിൽ

േ�കാഡീകരി�് �ഗാമസഭയിൽ അവതരി�ി�് മുൻഗണനാ �കമം നി�യി�ാണ് അംഗീകരി�ു�ത് .
അതുെകാ�് തെ� െഷൽഫ് ഓഫ് െ�പാജക്ട് ത�ാറാ�ു�തിനു� അവകാശം

െതാഴിലാളികൾ�ു�്. െതാഴിൽ കെ��ു�തിന് െതാഴിലാളികള�െടയും േമ�ിെ�യും ഭാഗ�ു

നി�ും പ�ാളി�മു�ാവു�ു�് . എ�ാൽ െതാഴിലുറ�ിൽ അനുവദനീയമായ ആസ്തി

വികസന �പവൃ�ികൾ കെ��ു�തിന് വാർഡിെല വിവിധ േമഖലയിലു�വരുെട പ�ാളി�ം

ഉ�ാേവ�താണ്

ഈ വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ െഷൽഫ് ഓഫ് െ�പാജക്ട് ത�ാറാ�ു�തിൽ

പ�ാളികളാവാറു�് എ�ാണ് െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും പ�ായ�ിൽ നി�ും

അറിയാൻ കഴി�ത്

5. യാ�താ െചലവ് സംബ�ി�്.

െതാഴിലാളികൾ�് താമസ�ല�ുനി�ും 5 കിേലാമീ�ർ ചു�ളവിനു�ിൽ െതാഴിൽ

ലഭി�ുവാനു� അവകാശമു�്. അ�െനയ�ാ� പ�ം യാ�താബ�യായി കൂലിയുെട 10
ശതമാനം അധികേവതനമായി ലഭി�ാൻ അവകാശമു�്.

ഈ വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ 5 കിേലാമീ�ർ പരിധി���റം െതാഴിലുറ�്

�പവൃ�ിയിേലർെ��ി�ി� എ�ാണ് െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും അറിയാൻ കഴി�ത്.

6. അടി�ാന സൗകര��ൾ സംബ�ി�്

നിയമം അനുശാസി�ു� വിധ�ിലു� സൗകര��ൾ എ�ാ �പവൃ�ി�ല�ളിലും

ഉ�ായിരി�ണം. െതാഴിലാളികൾ�് ആവശ�മായ കുടിെവ�ം, വി�ശമി�ു�തിനു� തണൽ,



�പഥമ ശു�ശൂഷ കി�് തുട�ിയ അടി�ാന സൗകര��ൾ ലഭിേ��ത് െതാഴിലാളികള�െട

അവകാശമാണ.്

ഈ വാർഡിെല ഓഡി�ി�ിന് വിേധയമാ�ിയി��� �പവൃ�ിയിൽ പ�ായ�ിൽ

നി�ും അടി�ാന െസൗകര��ൾ ലഭി�ി���് എ�ാണ് െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും

അറിയാൻ കഴി�ത് . ഇത്  �പശംസനീയമാണ.്

7. േവതനം ലഭ�മാകു�ത് സംബ�ി�്.

െതാഴിലുറ�് പ�തി നിയമ�ിെല െസ�ൻ 3(2) �പകാരം ഓേരാ �പവർ�ിയുേടയുംമ�ർ േറാൾ
പൂർ�ിയാ�ി പ�ായ�ിൽ സമർ�ി�് 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിലാളികൾ�് േവതനം

ലഭിേ��താണ.്

ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയി��� �പവൃ�ിയുെട കൂലി കി���തിന് കാലതാമസം

വ�ി�ി� എ�ാണ് െതാഴിലാളികള�െട അഭി�പായം.

8. െതാഴിലിട�ളിലു�ാകു�അപകട�ൾ സംബ�ി�്

മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിലിട�ളിൽ

െവ�് ഏെത�ിലും തര�ിലു� അപകടം സംഭവി�ാൽ െഷഡ��ൾ 2(5) �പകാരവും അധ�ായം 9
െലപരാമർശ�ള�െട അടി�ാന�ിലും ചികി��ാവശ�മായി വരു� മുഴുവൻ ചിലവുകള�ം

ബ�െ�� ബി��കൾ ഹാജരാ�ു� മുറയ്�് െതാഴിലാളികൾ�് ലഭ�മാേ��താണ.് ഇതു
കൂടാെത െതാഴിലിട�ളിൽ െവ�് മരണം സംഭവി�ുകയാെണ�ിൽ 25000/- രൂപ

െതാഴിലാളികള�െട കുടുംബ�ിന് ലഭ�മാേക�താണ.്

ഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ിയുെട കാലയളവിൽ അപകട�ൾ ഒ�ും തെ�

സംഭവി�ി�ി�എ�് െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും അറിയാൻകഴി� .ു

9. പരാതി പരിഹാരം.

െതാഴിലുറ�് പ�തി നിയമ�പകാരം (െഷഡ��ൾ 19) സമയ ബ�ിതമായി പരാതി

പരിഹരി�ു�തിനു� അവകാശം നിയമം നിഷ്കർഷി�ു�ു�്. പ�തിയുമായി ബ�െ��
പരാതികൾ േഫാൺ മുേഖനയും , േടാൾ�ഫീ ന�ർ ഉപേയാഗി��ം , േരഖാമൂലം എഴുതി നൽകിയും
ഇെമയിൽ വഴിയും സമർ�ി�ാവു�താണ് . േടാൾ�ഫീ ന�ർ പ�ായ�ിൽ

�പദർശി�ിേ��താണ.് എ�ാൽ ചി�ാരിപറ�് പ�ായ�ിൽ േടാൾ �ഫീ ന�ർ

�പദർശി�ി�തായി ക�ി�.

ഫീൽഡ് സ�ർശന�ിൻെറ ഭാഗമായി െതാഴിലാളികള�മായി സംസാരി�േ�ാൾ

ഇതുവെര പരാതികൾ നൽകിയി�ി� എ�ാണറിയാൻ കഴി�ത്. പരാതി രജി�ർ
പരിേശാധി�േ�ാഴും ഈ കാലയളവിൽ ഒരു പരാതിയും വ�ത് േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

10. േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നട�ു�തിനു� അവകാശം.

െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ ഏെ�ടു�് നട�ിലാ�ു� മുഴുവൻ �പവൃ�ികള�ം േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിന്

വിേധയമാ�ണെമ�് െസ�ൻ 17(2) നിഷ്കർഷി�ു�ു�്. െതാഴിലുറ�ിൽ ഏെ�ടു�



�പവൃ�ികള�െട സാമൂഹിക കണെ�ടു�് നട�ു�തിൽ പ�ാളി ആവു�തിനു� അവകാശം

െതാഴിലാളികൾ�ു�്.

 േറാസ്ഗാർ ദിനം

െതാഴിൽ ആവശ�കത കൃത�മായി രജി�ർ െച���തിനും െതാഴിലാളികള�െട

അവകാശ�ൾ അവെര േബാധ�െ�ടു�ു�തിനും പ�തികൾ പരിഹരി�ു�തിനുമായിേറാസ്ഗാർ

ദിനം സംഘടി�േ��തു�്. വാർഷിക മാ�ർ �ാൻ അനുസരി�് എ�ാ പ�ായ�ുകളിലും

േറാസ്ഗാർ ദിനം ആചരി�ണം എ�് നിഷ്കർഷി�ി���്.

ചി�ാരിപറ�് പ�ായ�ിെല െതാഴിലുറ�് നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�രിൽ നി�ും

േറാസ്ഗാർ ദിനം ആചരി�ു�തായി അറിയാൻ കഴി�ി���.് ഇത് �പശംസനീയമാണ.്
എ�ാൽ െതാഴിലാളികള�മായി ഇേത�ുറി�് സംസാരി�േ�ാൾ ഇ�െനെയാരു

ദിവസെ��ുറി�് വ��മായ ധാരണയി�എ�ാണ്അറിയാൻകഴി�ത്.

 സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്

െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട സുതാര�ത ഉറ�ാ�ു�തിനു േവ�ിയു� ഒരു ഉപാധിയാണ് സി�ിസൺ

ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്. ഒരു �പവൃ�ിയുെട അടി�ാനവിവര�ൾ അതായത് �പവൃ�ിയുെട

േപര്, എ�ിേമ�് തുക, സാധന േവതന ഘടക�ൾ, െതാഴിൽ ദിന�ൾ, തുട�ിയ വിവര�ൾ
സാധാരണ ജന�ൾ�ും ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�ും മന�ിലാകു� രീതിയിൽ

�പദർശി�ിേ��തു�്. ഓേരാ �പവൃ�ിയുെടയും ആരംഭഘ��ിൽ ഈ േബാർഡ്

�ാപിേ��തു�്.

കഴി� സാ��ിക വർഷ�ിൽ നട�ി���തും ഓഡി�ിനു

വിേധയമാ�ിയി���തുമായ �പവർ�ി നട� �ല�ളിൽ സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ

േബാർഡ് �ാപി�തായി ക�ി�.

 ജാ�ഗതാ േമൽേനാ�സമിതി

ഓേരാ പ�ായ�ിലും 5 അംഗ�ൾ എ�ിലും ഉ� ജാ�ഗത േമൽേനാ�സമിതി

രൂപീകരിേ��താണ.് ഇതിൽ പ�ികജാതി പ�ികവർ�വിഭാഗ�ൾ�് േവ��ത �പാധാന�ം

നൽേക�തും പകുതി േപർ സ്�തീകൾ ആയിരിേ��തുമാണ് . അ��ാപകർ, അംഗനവാടി

വർ�ർ, സ�യം സഹായസംഘ�ിെല അംഗ�ൾ, േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേസാഴ്സ്േപഴ്സൺമാർ

,ഉപേഭാ�ൃസമിതികൾ, യുവജന �ബുകൾ , െപാതുസമൂഹസംഘടനകൾ, തുട�ിയവയിൽ

നി�ും വിജിലൻസ്&േമാണി�റി�് ക��ി അംഗ�െള െതര�ടു�ാവു�താണ.് ഏ�വും

കുറ� കാലയളവിേല�് വിജിലൻസ്& േമാണി�റി�് ക��ി അംഗ�െള നിയമിേ��ത്

�ഗാമസഭയാണ.് �പവൃ�ി �ല സ�ർശനം, െതാഴിലാളികള�മായി ആശയവിനിമയം നട�ൽ,
േരഖകള�െട പരിേശാധന ,�പവർ�ി �ല സൗകര��ള�െട പരിേശാധന �പവർ�ികള�െട

ഗുണനിലവാരം നിർണയി�ൽ, തുക നിർണയം �പവർ�ിയിൽ ഉടനീളമു� റിേ�ാർ�ിംഗ,്



�പവർ�ിയുെട സ�ഭാവെ� സംബ�ി��� ഗുണപരമായ വിലയിരു�ൽ എ�ിവയാണ് �പധാന

ചുമതല. വിജിലൻസ്& േമാണി�റി�് ക��ി എ�ാ �പവർ�ികള�ം പരിേശാധി�ുകയും മൂല�

നിർണയരജി�റിൽ േരഖെ�ടു�ുകയും േസാഷ�ൽ ഓഡി�് സമയ�് അവ �ഗാമസഭയിൽ

സമർ�ിേ��തുമാണ് വിജിലൻസ്&േമാണി�റി�് ക��ി റിേ�ാർ�് ഒരു െപാതു േരഖയായി

കരുേത�തും ആവശ�െ�ടു�തിനനുസരി�് ഒരു െപാതു േരഖയായി പ�ായ�ിൽ നി�ും

ലഭിേ��തുമാണ.് 5 േപരാണ് വിജിലൻസ്&േമാണി�റി�് ക��ിഅംഗ�ളായി നിലവിലു�ത്

ഇവർ െതാഴിലിടം സ�ർശി�റു�് എ�ാണ് േമ�ിൽ നി�ും അറിയാൻ കഴി�ത്.

 േമ�്

�പവൃ�ി �ല�ളിൽ േമൽേനാ�ം വഹിേ��ത് േമ�ാണ.് െതാഴിലാളികൾ ഓേരാ

ദിവസവും കൃത�മായി േജാലി െച���ുെ��് ഉറ�് വരു�ുകയും, െതാഴിൽ കാർഡ്, ൈസ�്

ഡയറി, മ�ർ േറാൾ എ�ിവയിൽ ആവശ�മു� വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ുകയും, അടി�ാന

സൗകര��ൾ െതാഴിലിട�ളിൽ ഉെ��് ഉറ�് വരു�ുകയും േവണം. ഈ വാർഡിൽ

േമാഹിനി,കമല,ഷീജ. പി.പി,ഷീതബി,ബി�ു.സി, ദീപഎൻചി�തേലഖ,ശാ� െക എ�ിവർ േമ�ായി

�പവർ�ി�ു�ു�്.

15.പ�തി ആരംഭമീ�ിംഗ്

െതാഴിലുറ�് നിയമം െഷഡ��ൾ 22 �പകാരം ഒരു �പവൃ�ി ആരംഭി�ു�തിനു മുൻപ് ഏെത�ിലും
ഒരു െപാതു�ലേ�ാ െതാഴിലിട�ളിേലാ െവ�് േചരു� െതാഴിലാളികള�െടയും നിർ�ഹണ

ഉേദ�ാഗ�രുെടയും സംയു� േയാഗമാണ് പ�തി ആരംഭമീ�ിംഗ.്വാർഡ് െമ�റുെട

സാ�ിധ��ിൽ േചരു� ഈ േയാഗ�ിൽ നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ �പവൃ�ിയുമായി

ബ�െ�� വിവര�െള�ാം െതാഴിലാളികൾ�് വിശദീകരി�� െകാടുേ��താണ.് ഓഡി�ി�ിനു

വിേധയമാ�ിയി��� �പവൃ�ിയുെട ഫയലിൽ പ�തി ആരംഭമീ�ിംഗിൻെറ േരഖകൾ കാണാൻ

കഴി�ി���്. പ�തി ആരംഭമീ�ി�ിൽ നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ, വാർഡ്െമ�ർ, എ�ിവർ
പെ�ടു�ാറു�് എ�ാണ് െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും അറിയാൻ കഴി�ത് . ഇത് ന� കാര�മാണ.്

െതാഴിലാളികള�െട കടമകൾ

 െതാഴിലിട�ളിൽ സമയനിഷ്ട പാലി�ുക.

 െതാഴിൽ െച��� ദിവസ�ളിൽ രാവിെലയും ൈവകുേ�രവും കൃത�മായി ഒ�്

േരഖെ�ടു�ുക .

 െതാഴിൽകാർഡിൽ ഹാജർ കൃത�മായി േമ�് േരഖെ�ടു�ു�ുെ��് ഉറ�്

വരു�ുക.

 െ�പാജക്ട് മീ�ിംഗ് ,�ഗാമസഭകൾ, െതാഴിലുറ�്�ഗാമസഭകൾ എ�ിവയിൽ

പെ�ടു�ുക



 കൃത�തേയാെട േജാലി െച��ക.

 െതാഴിലിട�ളിൽ �ാ�ിക് വസ്തു�ൾ ഉപേയാഗി�ുവാേനാ ക�ി�ുവാേനാ

പാടി�

 �പകൃതി സംര�ണ�ിന് ആവശ�മായ �പവൃ�ികൾ ഏെ�ടു�് നട�ിലാ�ുക.

 ആസ്തി സൃഷ്ടി�ു� �പവൃ�ികൾ കെ��ി േമ�ിെനയും പ�ായ�്

അധികൃതെരയും അറിയി�ുക

േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ികൾ

1 .മാനേ�രി നീർ�ട�ിൽ മ��റ സ്കൂൾ ഭാഗംഅയൽ�ൂ� �പേദശ�് മ�് ജലസംര�ണ

�പവർ�ികൾ ( w c/333716)

2. മാനേ�രി നീർ�ട�ിൽകു�േ�രി�ാൽഅയൽകൂ� �പേദശ�്കൃഷി�് നിലെമാരു�ൽ

(wc/333715)

3. മ��റ �പേദശ�്കിണർ നിർ�ാണം (w c/338177)

4. മാനേ�രി നീർ�ട�ിൽ 14ആംൈമൽഅയൽകൂ� �പേദശ�് മ�് ജലസംര�ണ

�പവർ�ികൾ ( w c/326995)

�കമന�ർ �പവൃ�ിയുെട

േപര്

േകാഡ് സ�ഷ്ടി�

െതാഴിൽ

ദിന�ൾ

എം

ബു�്

ന�ർ

മാ�ർ

േറാള�കള�

െട എ�ം

െചലവായതുക.

അവിദ�

െതാഴിലാളികള�െട

എ�ം

1. മാനേ�രി

നീർ�ട�ിൽ

മ��റ സ്കൂൾ

ഭാഗ�് മ�്

ജലസംര�ണം

wc/33371
6

866 134 / 18-
19

28 2390 16



2. മാനേ�രി

നീർ�ട�ിൽ

കൂ�േ�രി�ാൽ

അയൽകൂ �

�പേദശ�്

ക�ഷി�്

നിലെമാരു�ൽ

w c/3337
15

1349 135/18-
19

35 372 324

3 മ��റ

�പേദശ�്കിണർ

നിർ�ാണം

wc/33817
7

വിദഗ ്ദ -
45

അർ�

വിദഗ ്ദ -
185

അവിദ

ഗ്ത -185

169/18-
19

21

218 810

4. മാനേ�രി

നീർ�ട�ിൽ

14ആംൈമൽ

അയൽകൂ�

�പേദശ�ളിൽ

മ�്

ജലസംര�ണ

�പവർ�ികൾ

lf/326995 1345 119 / 18-
19

20 371 220

�പവർ�ികള�െട ഫീൽഡ് പരിേശാധന

1. മാനേ�രി നീർ�ട�ിൽ മ��റ സ്കൂൾ ഭാഗംഅയൽ�ൂ� �പേദശ�് മ�് ജലസംര�ണ

�പവർ�ികൾ( wc/ 333716)

ന�ിനി െകാ�ാ�ി എ� വ��ിയുെട �ല�് മൺ വര�് നിർ�ാണം നട�ിരു�ു എ�ാൽ



ഇേ�ാൾ അവിെട വീടിന് തറ െക�ിയ നിലയിലാണ് കാണാൻ കഴി�ത് .അതിൽ 20 മീ�ർ

നിള�ിലും 10 മീ�ർ വീതിയിലും ഉ� വര�് അള�ാൻ കഴി� .ു പി�ിട് വസുമതി എം എ�
വ��ിയുെട �ലം സ�ർശി�� അവിെട ആൾ�ാമസമി�ായിരു�ു. 20 മീ�ർ നിള�ിലും 5
മീ�ർ വീതിയിലുമാണ് വര�് നിർ�ി�ിരി�ു�ത്. ബാ�ി ഭാഗം കാടു മൂടെപ�തിനാൽ ക�ത�മായി
അള�ാൻ കഴി�ി�. ശാ�.െക എ� വ��ിയുെട �ലെ� മൺ വര�് ക�ത�മായി

കാണാൻ കഴി�ു 20 മീ�ർ നീള�ിൽ 2 ഉം 5.25 മീ�ർ വീതിയിൽ 7വര�ും കാണാൻ കഴി� .ു
േശഷം സ്കൂൾ ഭാഗം �പേദശ�് െതാഴിലുറ�ിൽ പണി എടു�ു� �ലം സ�ർശി��. 10
െതാഴിലാളികളാണ് അവിെട പണിെയടു�ു�ത്.

2.മാനേ�രി നീർ�ട�ിൽ കു�േ�രി�ാൽഅയൽ�ൂ� �പേദശ�്കൃഷി�് നിലെമാരു�ൽ

കു�േ�രി�ാൽ അയൽ�ൂ� �പേദശ�് കൃഷി�് നിലെമാരു�ൽ നട� �ലം

സ�ർശി�േ�ാൾഅവിെട െന�,് വൻപയർ എ�ിവയാണ് കൃഷി െചയ്തിരു�ത് എ�് അറിയാൻ

കഴി� .ുഇേ�ാൾ വിളെവടു�് കഴി�ിരി�ുകയാണ.്

3. മ��റ �പേദശ�് കിണർ നിർ�ാണം (w c/338 177)

ഫയലിൽ േരഖെ�ടു�ിയി��� �പകാരം 5 കിണർ നിർമാണ �പവർ�ിയാണ്

നട�ി���ത് .അതിൽ ആദ�ം സ�ർശി�ത് രമ നാേണാ�് എ� വ��ിയുെട കിണർ

നിർമാണം ആണ് 8 മീ�ർ 23 െസ��മീ�ർ ആഴ�ിലാണ് നിർ�ാണംനട�ി���ത്. അടു�തായി

ഷിജു.െക യുെട കിണർ നിർ�ാണം സ�ർശി��.15 േകാൽ ആഴ�ിലാണ് നിർ�ി�ിരി�ു�ത്

എ�് പറ� .ു ആഴം അള�േ�ാൾ 12. മീ�ർ40 െസ��മീ�ർ ലഭി��. സജീവൻ പി എ�

വ��ിയുെട കിണർ 14.12 മീ�ർ ആഴ�ിലാണ് നിർ�ി�ിരി�ു�ത് മുഴുവൻ പണവും

കി�ിയതായും അറിയാൻ കഴി� .ു അടു�ത് സ്മിത എ� വ�കതിയുെട കിണർ നിർ�ാണം

സ�ർശി�� 15 േകാൽ ആഴ�ിലാണ് നിർ�ി�ിരി�ു�ത് എ�്അവർ പറ�ു10.13 മീ�ർ

ആഴം അള�േ�ാൾ ലഭി��. ധന� ഓണിയൻ എ� വ��ിയുെട കിണർ സ�ർശി�േ�ാൾ
നിർ�ാണം പൂർ�ിയായി�ി� �പളയം വ�ത് കാരണം പി�ിട് പണി തുടരാൻ കഴി�ി� എ�്

അറിയാൻകഴി�ു .5. മീ�ർ66 െസ�� മീ�ർആഴമാണ് അള�േ�ാൾ കി�ിയത്.

4.മാനേ�രി നീർ�ട�ിൽ 14ആംൈമൽഅയൽകൂ� �പേദശ�് മ�് ജലസംര�ണം

( wc/326995)

മാനേ�രി നീർ�ട�ിൽ അയൽ�ൂ� �പേദശ�് നട� മ�് ജലസംര�ണം �പവർ�ി

സ�ർശി��. അവിെട കഴി� വർഷം ഫാ�ിമയുെട�ല�് 36 െത�ിന് തടം നിർ�ി��

കൂടാെത മൺ വര�് നിർ�ാണവും നട�ി���് . അ�ാസിെ��ല�് 45 മീ�ർ നീള�ിൽ

7വര�ുകള�ം 4 മീ�ർ വീതിയിലു� 8വര�കള�ം വര�് നിർ�ാണം നട�ി���് .കമലയുെട

�ല�് 15 മീ�ർ നീള�ിൽ 7വര�ുകള�ം എം ബു�ിൽ വ��ികള�െട േപര് അളവ് എ�ിവ

േരഖെ�ടു�ാ�തിനാൽ കൃത�മായി അള�ാൻ കഴി�ി�.



അളവുകൾസംബ�ി�്

കിണർ നിർ�ാണം - (if/338 177)

�കമന�ർ വർ�് േകാഡ് േപര് എംബു�്

�പകാരംഅളവ്

അള�് കി�ിയ

അളവ്

1 if/338 177 രമ നാേണാ�് 8.88 8 മീ�ർ 23

െസ��മീ�ർ

2 ഷിജു.െക 8.88 12 മീ�ർ 40

െസ��മീ�ർ

3. സജീവൻ .പി 8.88 14 മീ�ർ 12

െസ��മീ�ർ

4 സ്മിത 8.88 10 മീ�ർ 13

െസ��മീ�ർ

5 ധന� ഓണിയൻ 8.88 5 മീ�ർ 66

െസ��മീ�ർ

(കിണറിെ� പണി

പൂർ�ികരി�ി�ി�.)

ഫയൽപരിേശാധനയിൽകെ��ിയവിവര�ൾ

െതാഴിലുറ�� പ�തിയിൽ �പവർ�ികള�െട ഫയലുകളിൽ �പധാനെപ� 22 േരഖകെള�ുറി�് മാ�ർ

സർ�ുലറിൽക�ത�മായി നിർേ�ശ�ൾനൽകു�ു�്.

1.കവർേപജ്

ഒരു �പവൃ�ിയുെട അടി�ാന വിവര�ൾ �പവൃ�ി ഫയലിെ� കവർ േപജിൽ സൂ�ി�ണെമ�ും
അതിനായി �പേത�ക മാതൃകയും മാ�ർസർ�ുലറിൽ നിർേ�ശി�ു�ു�്.



ഓഡി�ിനു വിേധയമായഫയലുകളിൽ w c/3337 15 ( മാനേ�രി നീർ�ട�ിൽകു�േ�രി

അയൽകൂ� �പേദശ�്ക�ഷി�് നിലെമാരു�ൽ ) w c/338177( മ��റ �പേദശ�്കിണർ നിർ�ാണം)

w c/333716 ( മ��റ സ്കൂൾ ഭാഗം അയൽകൂ� �പേദശ�് മ�് ജലസംര�ണം), w c/326995 (14ആം

ൈമൽഅയൽ�ൂ� �പേദശ�് മ�് ജലസംര�ണം)എ�ീ വർ�്ഫയലുകളിൽ പ�ായ�ിെ� കവർ

േപജ്സൂ�ി�ി���്. AMC �പകാരമു�കവർ േപജ് കാണാൻകഴി�ി�.

2.െച�് ലി�്

വാർഷികമാ�ർ സർ�ുലർ �പകാരം ഒരു �പവർ�ിഫയലിൽ �കമ�പകാരം ഏെതാെ� േരഖകൾ

എവിെട, ഏത് േപജ് മുതൽ സൂ�ി�ിരി�ു�ു എ�് മന�ിലാ�ുവാനു� ആധികാരിക

േരഖയാണ് െച�് ലി�്.

ഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയി��� 4 ഫയലുകളിൽലും െച�് ലി�് കാണാൻകഴി�ി�..

3.ആ�ൻ �ാനിൻെറ േകാ�ി

ഏെ�ടു�ു� �പവൃ�ികൾ ആ�ൻ �ാനിൽ ഉൾെ��തും െഷൽഫ് ഓഫ് േ�പാജക്ടിൽ

മുൻഗണനാ �കമ�ിൽ ഉ�തുമായിരി�ണെമ�ു�് .

ഓഡി�ിനു വിേധയമായ ഫയലുകളിൽ ആ�ൻ �ാനിെ� േകാ�ി കാണാൻസാധി�ി�..

4.ജനകിയഎ�ിേമ�്

സാധാരണ�ാരനായ ഏെതാരാൾ�ും മന�ിലാകു� വിധ�ിൽ �പാേദശിക ഭാഷയിൽ

ത�ാറാ�ിയ എ�ിേമ�്ഫയലിൽ സൂ�ിേ��തു�്.

പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ ജനകീയ എ�ിേമ�് കാണാൻ സാധി�ി�. എ�ിേമ�് റിേ�ാർ�്

കാണാൻകഴി�ി���്.

5.സാേ�തിക അനുമതിയുെട പകർ�്

ഒരു �പവൃ�ി�് സാേ�തിക വിദഗ്ദരുെട അനുമതി ലഭി�ി���് എ�തിനു� ആധികാരിക

േരഖയാണ് സാേ�തിക അനുമതി േരഖ.

�പവൃ�ിയുമായി ബ�െ��ി��� സാേ�തിക അനുമതിയുെട പകർ�് പരിേശാധി� 4

ഫയലുകളിലും സൂ�ി�തായി കാണാൻകഴി�ി�.

6.ഭരണാനുമതിയുെട പകർ�്

�പവൃ�ി െച���തിന് നിർ�ഹണ �ാപനം നൽകു� അനുമതിയാണ് ഭരണാനുമതി േരഖ.
ഭരണാനുമതിയുെട പകർ�് പരിേശാധി� ഫയലുകളിലും സൂ�ി�ി���.്
ഭരണാനുമതിയുെടപകർ�് െസക��റിൽ നി�ും എടു�താണ് .നിർവഹണ ഏജൻസിയുെട



സീൽ, ഒ�് േരഖെപടു�ിയി���്

7.സംേയാജിത പ�തിയുെട പകർ�്

സർ�ാരിൻെറ ഏെത�ിലും വകു��കൾ െതാഴിലുറ�് പ�തിേയാെടാ�ം

സംേയാജി�്നട�ാ�ുകയാെണ�ിൽ അതുമായി ബ�െ�� േരഖകൾ ഫയലിൽ

സൂ�ിേ��തു�്. എ�ാൽ ഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയ ഫയൽ സർ�ാരിൻെറ മ�്

വകു��കള�മായി സംേയാജി��നട�ു��പവൃ�ികൾ അ�ാ�തിനാൽ ഈ േരഖകൾ ബാധകമ�.

8.െതാഴിൽ ആവശ�െ���െകാ�ു� അേപ�

െതാഴിൽ ആവശ�െ���െകാ�് വ��ിഗതമാേയാ �ഗൂ�ാേയാ അേപ� സമർ�ി�ു�തിന്
മാ�ർ സർ�ുലറിൽ �പേത�ക മാതൃകയിലു� അേപ�ാ േഫാറം െതാഴിലാളികൾ�് ലഭ�മാ�ാൻ
നിർേ�ശി�ു�ു�് . ഇത് �പകാരം കുറ�ത് 14 ദിവസം തുടർ�യായി േജാലി െച���തിന് അേപ�
നൽേക�തു�്. േജാലി ആവശ�മു� കാലയളവിെല തി�തികൾ ഉൾെ�െട ഇതിൽ േരഖെ�ടു�ി
നൽകുകയാണ് േവ�ത്.

ഓഡി�ിനു വിേധയമായ ഫയലുകളിൽ w c/333716 ( മാനേ�രി നിർ�ട�ിൽ

സ്കൂൾ ഭാഗം ആയൽ�ൂ� �പേദശ�് മ�് ജലസംര�ണം) �പവർ�ി ഫയലിൽ െതാഴിൽ

ആവശ�െപ�� െകാ�ു�അേപ�സൂ�ി�തായി കാണാൻകഴി�ി�.

9.�പവൃ�ി അനുവദി�തു സംബ�ി��� വിവര�ൾ

നിർ�ഹണഏജൻസി �പവൃ�ി അനുവദി��െകാ�ു� അറിയി�് അേപ� കി�ി 15
ദിവസ�ിനകം െതാഴിലാളികെള േരഖാമൂലം അറിയിേ��താണ.്

പരിേശാധി�ഫയലുകളിൽ �പവർ�ിഅനുവദി�� െകാ�ു� േരഖWC/33375,

WC/326995, WC /333716, if/338 177,എ�ീ വർ�് േകാഡ് ഫയലുകളിൽകാണാൻകഴി�ി�.

10.മ�ർേറാൾ

ഓേരാ �പവൃ�ിയിേല�ും പ�ായ�ിൽ നി�ും നിർേ�ശി�വരുെട േപര് വിവര�ൾ

ഉൾെ�ടു�ി േ�ാ�് േ�പാ�ഗാം ഓഫീസർ സാ��െ�ടു�ിയ മ�ർ േറാൾ േകാ�ിയാണ്

പ�ായ�ിൽ എ�ി�ു�ത്. പ�ായ�ിൽ നി�ും നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�ൻ

സാ��െ�ടു�ു� മുറയ്�് ഓേരാ �പവർ�ി�ും ചുമതലെ�ടു�ിയ േമ�് മാർ�് മ�ർ

േറാൾ ൈകമാറാവു�താണ.് മ�ർ േറാൾ �പകാരം അനുവദി� തീയതികളിൽ മാ�തേമ �പസ്തുത

�പവൃ�ിയിൽ ഏർെ�ടുകയു��. അതാത് ദിവസെ� ഒ��കൾ ഓേരാ െതാഴിലാളിയുെടയും

േപരിനു േനെരയു� കള�ളിൽ േരഖെ�ടു�ണം. ഓേരാ ദിവസവും പണി ആരംഭി�ു�തിന്

മു�ും േശഷവും ഓേരാ ഒ��കൾ നിർബ�മായും െതാഴിലാളികൾ േരഖെ�ടുേ��തു�്.

േജാലിയിൽ ഹാജരായിെ��ിൽ അവരുെട േകാള�ൾ േജാലി ആരംഭിേ�� സമയം കഴി�്

ഉടെന ചുവ� മഷി ഉ� േപന െകാ�് അവധി േരഖെ�ടു�ുകയും െച�ണം. ഓേരാ

െതാഴിലാളിയുെടയും െതാഴിൽ �പകാരമു� ഒ�് േരഖെ�ടു�ി അവെര േബാധ�െ�ടു�ി മ�ർ

േറാളിെല അവസാനെ� േകാള�ളിൽ ഒ�് വാേ��താണ.് തുടർ�് മ�ർ േറാൾ



സാ��െ�ടു�ി നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ�് ര�ുദിവസ�ിനകം ൈക മാേറ�താണ് �പവൃ�ി

�ല�് മാ�ർ േറാൾ സൂ�ി�ാൻ ചുമതലയു�ത് േമ�ിനാണ.് പണ�ിനു

തുല�മായേരഖയാണ് മ�ർ േറാൾ അതുെകാ�ുതെ� അതിൽ ഏെത�ിലും തര�ിലു�

െവ�ി�ിരു�ലുകൾകൾ പാടി�ാ�താണ.്

ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ികളിൽഎ�ാം തെ� മ�ർ േറാള�കൾ
സൂ�ി�ി���് . A3, A4ഷീ��കളിൽആയി മ�ർ േറാള�കൾ �പി� ് െചയ്തതായി കാണാൻകഴി�ു.

മ�ർേറാള�കളിൽ എം .ബു�് ന�ർ േപജ് ന�ർ എ�ിവ േരഖെപടു�ിയി�ി�.wc/ 326995 എ� വർക്
േകാഡ് ഫയലിൽ 28 മ�ർ േറാൾ കാണാൻ സാധി�� . Wc/333715 എ� വർക് േകാഡ് ഫയലിൽ 35
മ�േറാളാണു�ത്. മാ�ർ േറാള�കളിൽ െസ�ക�റിയുെട ഒ�്, സീൽ േരഖെപടു�ിയി��െ�കിലും
അതിെ� കൂെട തീയതി കാണാൻ കഴി�ി�. If/338177(മ��റ �പേദശെ� കിണർ നിർമാണം )
ഫയലിൽഅർധവിദഗ്ത വിദഗ്തമ�ർ േറാള�കൾ 10 ഉം അവിദഗ്തമ�ർ േറാൾ 11 ഉം ആണ് ഉ�ത്.മ�ർ
േറാൾ 15111,15110,15103, 15108, 15107, 14628,14314 എ�ി മ�ർ േറാള�കളിൽ മഷി മാ�ി
ഉപേയാഗി�തായി കാണാൻ കഴി�ു. W C/326995 (മാനേ�രി നീർ�ട�ിൽ 14◌ാം ൈമൽഅയൽകൂ�
�പേദശ�് മ�് ജലസംര�ണം) വർ�് ഫയലിൽ 20 മ�ർ േറാളാണു�ത്. 14904,9899,9223, എ�ീ
വ�ർ േറാളിൽ െവ�ിതിരു�ലുകൾ ഉ�ായി���്. 14904, 14435 എ�ീ മ�ർ േറാളിൽ മഷി മാ�ി
ഉപേയാഗി�തായും കാണാൻകഴി�ു .

11.െമഷർെമ� ് ബു�്

െതാഴിലുറ�ിൽ ഉൾെ�ടു�ി െച��� �പവൃ�ികള�െട അളവുകള�ം ,െചലവുകള�ം സംബ�ി�
വിവര�ൾ സമയബ�ിതമായി ബിൽ ത�ാറാ�ി ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ

അംഗീകരി�ു�തിനും യഥാസമയം കൂലി ലഭ�മാ�ു�തിനു� ആധികാരിക േരഖയാണ്

െമഷർെമൻറ് ബു�.്

പരിേശാധി� �പവൃ�ി ഫയലുകളിൽ െമഷർെമൻറ് ബു�് സൂ�ി�ി���.് െസ�ക�റി
ഒ��ം സീലും െവ�് സാ��െ�ടു�ിയ എം ബു�ാണ് �പവൃ�ി ഫയലിലും

സൂ�ി�ി���ത് ഇത് �പശംസനീയമാണ.് െമഷർെമൻറ് െച��കയും െച�് െമഷർ

െച��കയും െച��േ�ാൾ ഒ��ം തീയതിയും േരഖെ�ടുേ��തു�്.wc/332695, wc/333715,

if/338177 എ�ീ വർ�് ഫയലിെല െമഷർെമ� ് ബു�ിെല െമേ�ാ ഓഫ് േപയ്െമ��ൽ െസ�ക�റി

സാ��െ�ടു�ിയതായി കാണാൻകഴി�ി�.

12.സാധന സാമ�ഗികെള കുറി��� വിവര�ൾ

െതാഴിലുറ�ിൽ ഏെ�ടു�ു െച��� �പവൃ�ികൾ�് ആവശ�മായ സാധനസാമ�ഗികൾ

വാ�ു�തുമായി ബ�െ�� തീരുമാന�ൾ എടു�ു�തിനു പ�ായ�് തല�ിൽ െമ�ീരിയൽ

െ�പാക��ർെമ� ് ക�ി�ി രൂപീകരിേ��തു�്. സാധന�ൾ ആവശ�മായി വരു� �പവൃ�ികൾ�്
�പസ്തുത ക�ി�ി നൽകു� അനുമതിയുെട േകാ�ി അതാത് ഫയലുകളിൽ സൂ�ിേ��താണ.്
സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് വാ�ു�തിനു� തീരുമാന�ള�െട േകാ�ി ഉൾെ�െട

ആവശ�മു�്

പരിേശാധി�് ഫയലിൽ സാധനസാമ�ഗികൾ ആവശ�മി�ാ�തിനാൽ ഈ േരഖ



ബാധകമ�

13.േവജ് ലി�്

മ�ർ േറാളിന് അനുപാതികമായിെതാഴിലാളികൾ�് േവതനം ലഭി�ു�ുെ��് ഉറ�് വരു�ു�

േരഖയാണ് േവജ് ലി�്.

പരിേശാധി� ഫയലിൽ മ�ർേറാൾ �പകാരമു� േവജ് ലി��കൾ സൂ�ി�ി���.്

14.ഫ�് �ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ

ത�ാറാ�ിയ േവജ് ലി�് �പകാരം െതാഴിലാളികൾ�്അവരുെട േവതനം ബാ�്
അ�ൗ�ിേല�്അയ�ു�ത്സംബ�ി� വിവര�ൾഅട�ിയ േരഖയാണ് ഫ�് �ടാൻസ്ഫർഓർഡർ.
ആയതിെ� േകാ�ി ഫയലിൽസൂ�ിേ��തു�്.

ഓഡി�ിനു വിേധയമായ ഫയലുകളിൽ മ�ർ േറാള�കൾ �പകാരമു� ഫ�് �ടാൻസ്ഫർ

ഓർഡർ ഫയലിൽ സൂ�ി�ി���.്

15.രസീതുകള�ംേറായൽ�ിയും സംബ�ി�്

പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ നികുതി രസീത് സൂ�ി�തായി കാണാൻകഴി�ി�..

16.മൂ�് ഘ��ളിെല േഫാേ�ാകൾ

െതാഴിലുറ�ിൽ ഒരു �പവൃ�ി ആരംഭി�ു�തിനു മുൻപും, �പവൃ�ി നട�ു െകാ�ിരി�ുേ�ാഴും
പൂർ�ിയായതിനു േശഷവുമു� ഓേരാ േഫാേ�ാകൾ നിർബ�മായും ഫയലിൽ

സൂ�ിേ��തു�് .

പരിേശാധി� ഫയലിൽ മൂ�് ഘ��ളിെല േഫാേ�ാകൾ സൂ�ി�തായി കാണാൻ

കഴി�ി�

17.�പവൃ�ി പൂർ�ീകരണ സാ��പ�തം

�പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�� എ�തിൻെറ േരഖയാണ് �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണ സാ��പ�തം

ഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ി ഫയലുകളിൽ �പവൃ�ി

പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം സൂ�ി�തായി കാണാൻകഴി�ി�.

18.െമ�ീരിയൽ ബി��കൾ

െതാഴിലുറ�്�പവൃ�ികൾ�് ഏെത�ിലും സാധന ഘടക�ൾ വിലയ്�് വാ�ി

ഉപേയാഗി�ുകയാെണ�ിൽ അതിെ� ബിൽ ഫയലിൽ സൂ�ിേ��തു�്. പരിേശാധി�

ഫയലിൽ െമ�ീരിയൽ ഉപേയാഗി��� �പവൃ�ി അ�ാ�തിനാൽ ബാധകമ�.

19.മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമൻറ്�ി�്

ഒരു �പവൃ�ിയുെട ഓേരാ ഘ��ിൻെറയും മ�ർ േറാൾ അനുവദി�് െതാഴിലാളികൾ�് േവതനം



നൽകു�തുവെരയു� ഓേരാ ഘ��ള�ം ഏെതാെ� തീയതികളിൽ നട�ു എ�്

മന�ിലാ�ാനാണ് മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമൻറ്�ി�.്

പരിേശാധി� ഫയലിൽ മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമൻറ്�ി�്സൂ�ി��ി�. എ�ാൽ ഇതിേനാട്

സമാനമായ ഫയൽ നീ�ം �ടാ�ിംഗ് േഫാറം WC/333376 ( മ��ാ സ്കൂൾ ഭാഗം അയൽ�ൂ�

�പേദശ�് മ�് ജലസംര�ണം )എ�വർ�് േകാഡ് ഫയലിൽകാണാൻകഴി� .ു

20.ജിേയാടാ�്േഫാേ�ാകൾ:

ഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയ ഫയലുകളിൽ ജിേയാടാ�് േഫാേ�ാ സൂ�ി�ി�ി�

21.േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ�്

ഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയ ഫയലുകളിൽ േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ�് സൂ�ി�ി�ി�.

22.ൈസ�് ഡയറി

മാ�ർ സർ�ുലാർ �പകാരം ഉ� 22 േരഖകളിൽ സം�ാന സർ�ാർ നിർേ�ശി�ു�

സു�പധാന േരഖയാണ് ൈസ�് ഡയറി . പ�തിയുെട സുതാര�ത , െതാഴിലാളികള�െട

അവകാശ�ൾ, സാമൂഹ� പ�ാളി�ം, പ�തി ആരംഭമീ�ിംഗ,് െതാഴിലിട�ളിെല അപകട�ൾ

എ�ിവ േരഖെ�ടു�ു�തിനു� ആധികാരിക േരഖയാണ് ൈസ�് ഡയറി

ഓഡി�ിനു വിേധയമായ ഫയലുകളിൽ wc/333715 (മാനേ�രി നീർ�ട�ിൽ കു�േ�രി�ാൽ

അയൽകൂ� �പേദശ�് കൃഷി�് നിലെമാരു�ൽ ) ഫയലിലും, വ��ിഗത കിണർ നിർ�ാണ

ഫയലിലുംൈസ�് ഡയറി സൂ�ി�തായി കാണാൻകഴി�ി�.

രജി�ർ പരിേശാധന

ചി�ാരിപറ�്പ�ായ�് െതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായി ബ�െ�� 7 രജി�റുകള�ം സൂ�ി�ി���്.

1)െതാഴിൽകാർഡ് രജി�ർ

െതാഴിൽകാർഡ് െതാഴിലാളികൾ�് നൽകുേ�ാൾകൃത�മായി െതാഴിൽകാർഡ് രജി�റിൽ തീയതി

േപര് ഒ�് എ�ിവ േരഖെ�ടു�ി സാ��െ�ടുേത�താണ് .ചി�ാരിപറ�് പ�ായ�ിൽ െതാഴിൽ

കാർഡ് രജി�ർബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ൻസാ��െ�ടു�ി സൂ�ി�തായി കാണാൻകഴി�ി���്.

2)െതാഴിലുറ�് �ഗാമസഭ മിനുട്സ് രജി�ർ

ചി�ാരിപറ�് പ�ായ�് പ�ാം വാർഡ്ആയ മ��റയിൽ വി.ജി.എസ്എൽപി സ്കൂളിൽ വ�്

നട� �ഗാമസഭ പരിപാടിയുമായി ബ�െ��് നട� �ഗാമസഭയുെട വിവര�ൾ �ഗാമസഭാ മിനു�്സിൽ

സൂ�ി�ി���്. �ഗാമസഭയിൽ പെ�ടു�വരുെട േപരും ഒ��ം േരഖെ�ടു�ിയി���്.

3)െതാഴിൽആവശ�െ�ടു�തും െതാഴിൽഅനുവദി�തും കൂലി നൽകിയതുമായ രജി�ർ



2019 മാർ�് വെരയു� െതാഴിൽആവശ�െ�ടു�തിെ�യുംഅവർ�് കൂലി നൽകിയതിെ�യും

േരഖകൾഫയലിൽസൂ�ി�തായി കാണാൻകഴി�ു

4)�പവൃ�ി രജി�ർ

െതാഴിലുറ�� പ�തിയിൽഏെ�ടു�ു നട�ു� �പവൃ�ികെള കുറി���വിവര�ൾ �പവൃ�ി
രജി�റിൽകൃത�മായി സൂ�ിേ��താണ.്പ�ായ�് രജി�റിൽ �പവൃ�ിെയകുറി���
വിവര�ൾസൂ�ി�ി���്.

5)ആസ്തി രജി�ർ

എ�ാവാർഡിെലയും �പവർ�ികൾ ഒ�ി�ാണ് രജി�റിൽ േരഖെ�ടു�ിയി���ത്.ഈരജി�ർ
ഉ�രവാദി�െ�� ഉേദ�ാഗ�ൻസാ��െ�ടു�ിയി���് . �പവർ�ികളിൽകൂടിസൃഷ്ടി�െ��
ആസ്തികൾആർ�ുേവ�ിയാണ്എ�ു�വിവര�ൾകൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയി���് .ആസ്തി
രജി�റിൽ അസ�്ഐഡി, െതാഴിൽ ദിനം, പൂർ�ികരണതീ�തി, െചലവ്എ�ിവ

േരഖെ�ടു�ിയി�ി�

6)പരാതി രജി�ർ

പരാതി രജി�ർ പ�ായ�ിൽസൂ�ി�ി���്. 2018-2019കാലയളവിൽ പരാതികെളാ�ു രജി�ർ

െചയ്തി�ി�.

7)സാധനസാമ�ഗിക രജി�ർ

സാധനസാമ�ഗികള�െട വിവര�ൾ �പി� ്എടു�് ഫയലിൽസൂ�ി�ി���്

കെ��ലുകൾ

 മുഴുവൻ െതാഴിലാളികൾ�ും പഴയ െതാഴിൽ കാർഡ് പുതു�ി പുതിയ െതാഴിൽ കാർഡ്

അനുവദി�ി���് എ�ാൽ െതാഴിൽ കാർഡ് പുതു�ു� സമയ�് േഫാേ�ാ

െതാഴിലാളികൾ സ��ം ചിലവിൽ എടു�ു െകാടു�ുകയാണ് െചയ്തത്.

 െതാഴിലിന് അേപ�ി�ുേ�ാൾ ൈക��് രസീത് എ�ാഫയലിലും കാണാൻകഴി�ി�.

 മ�ർ േറാള�കളിൽ െവ�ി തിരു�ലുകള�ം മഷി മാ�ം ഉപേയാഗി�തായും കാണാൻകഴി� .ു

 ഫീൽഡ് സ�ർശി�േ�ാൾ സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് �ാപി�തായി കാണാൻ

കഴി�ി�.

 േറാസ്ഗാർ ദിനം ആചരി�ാറുെ��് േമ�ിൽ നി�ും അറിയാൻകഴിെ��ിലും

െതാഴിലാളികൾ�് വ��മായ ധാരണയി�

 വിജിലൻസ്ആൻഡ്േമാണി�റിങ് ക�ി�ി അംഗ�ൾ �പവൃ�ി�ലംസദർശി�ാറുെ��്അറിയാൻ



സാധി��

 െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട സുതാര�ത ഉറ�� വരു�ു�തിന് �പവർ�ിആരംഭി�ു�തിനു മു�്

പ�തി വിവര�ൾഅട�ിയ �പാേദശിക ഭാഷയിലു�സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്

�പവർ�ി�ല�്�ാപിേ��തു�് .എ�ാൽസ�ർശി� �പവർ�ി�ല�ളിൽസി�ിസൺ

ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് കാണാൻകഴി�ി�.

 പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ AM C �പകാരമു�കവർ േപജ്സൂ�ി�തായി കാണാൻസാധി�ി�.

 െതാഴിലാളികൾ�് കുടിെവ�ം,തണൽ,ഫ�്എയ്ഡ് േബാക്സ് എ�ിവ നൽേക�ത് നിർ�ഹണ

ഏജൻസിയുെട ഉ�രവാദി�മാണ്.സ�ർശി� �പവർ�ി�ല�ളിൽഅടി�ാന

സൗകര��ൾലഭ�മാകു�ു�്

 ചി�ാരിപറ�് 10വാർഡിൽ േമ�് മുേഖനയാണ് െതാഴിൽആവിശ�െ�ടാറു�ത്.െതാഴിലാളികൾ

സ��ം നിലയ്�് ആവിശ�െപടാറി�.

 പ�തി ആരംഭ മീ�ിംഗ് നട�ാറുെ��് െതാഴിലാളികൾഅഭി�പായെ���

 െതാഴിലുറ�് പ�തി ഓഫീസിൽസൂ�ിേ�� 7രജി�റുകള�ം സൂ�ി�ി���്.ഇത്

അഭിന�നാർഹമാണ.്

 അ�ാംശ േരഖാംശ�ൾ േരഖെ�ടു�ിയ ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ് ഫയലുകളിൽ
കാണാൻസാധി�ി�

 മ�േറാൾ മൂവ് െമൻറ് �ിപ,് മൂ�്ഘ��ളിെല േഫാേ�ാ, േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�് എ�ിവ

ഫയലുകളിൽസൂ�ി�ി�ി�.

നിർേ�ശ�ൾ

1) െതാഴിൽകാർഡ് തിക��ം സൗജന�മായി അനുവദിേ��തു�്.

2) െതാഴിൽ കാർഡ് പുതു�ി നൽകു�അവസര�ിൽപുതിയ െതാഴിൽ കാർഡിൽ

പൂരി�ിേ��കാര��ൾ േമ�ിനും െതാഴിലാളികൾ�ും കൃത�മായി പറ�ുെകാടു�ുക.

3) �പവൃ�ിആരംഭി�ു�തിനു മുൻപ് നിർ�ഹണഉേദ�ാഗ�രുെട സാ�ിധ��ിൽ

േ�പാജക്�് മീ�ിംഗ് നട�ി �പവൃ�ിയുെട വിശദമായ വിവരം െതാഴിലാളികൾ�്

നൽേക�തു�്.



4) െതാഴിലാളികൾ�് നിയമംഅനുശാസി�ു�വിധ�ിലു�അവകാശ�ൾ

ലഭി�ു�ുെ��് നിർവഹണഏജൻസി ഉറ��വരുേ��തു�്.

5) മ�ർ േറാളിൽ െവ�ി തിരു�ലുകൾ പാടി�

6) മ�ർ േറാളിൽ �പവൃ�ി എടു�ു� ദിവസ�ളിൽതീയതി േരഖെ�ടു�ുക.

7) െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട സുതാര�ത ഉറ�� വരു�ു�തിന് �പവൃ�ി

ആരംഭി�ു�തിനു മുൻപ് പ�തി വിവര�ളട�ിയസി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്

�പവൃ�ി�ല�്�ാപിേ��ത്ആണ.്

8) ഓേരാ മ�ർേറാള�ം കഴിയു� മുറയ്�് എംബു�ിൽഅളവും �പവൃ�ി�ലവും

മ�ർേറാൾ ന�റും േരഖെ�ടുേ��താണ.്

9) .െതാഴിലാളികള�ം േമ��ംഅവരുെട കടമകൾകൃത�മായി പാലി�ു�ുെ��്

നിർവഹണഏജൻസി ഉറ��വരുേ��തു�്.

10) വിജിെലൻസ്ആൻഡ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ിഅംഗ�െളകാലാനുസൃതമായി

മാ��കയുംഅവരുെട പ�ാളി�ം ഉറ�� വരു�ുകയും െചേ��താണ.്

11) ഏെ�ടു�ു� �പവൃ�ികൾആ�ൻ�ാനിൽ ഉ�സമയ�ളിൽതെ�

നട�ിലാേ��ത്ആണ്

12) ഫയൽസൂ�ിേ�� േരഖകൾകൃത�മായി സൂ�ി�ുക.

13) േരഖകൾസൂ�ി�ുേ�ാൾ പൂരി�ിേ��കാര��ൾകൃത�തേയാെട െച��ക.

14) െതാഴിലാളികൾ െതാഴിലിനു േവ�ി അേപ�നൽകുേ�ാൾകൃത�മായി രസീത്

നൽകുക.

15) െതാഴിലുകൾതുട�ു�തിനു മുൻപും നട�ുെകാ�ിരി�ുേ�ാഴും

പൂർ�ിയായതിനുേശഷവും ഉ� േഫാേ�ാകൾഎടു�്ഫയലിൽസൂ�ിേ��താണ.്

16) െതാഴിലാളി ദിന�ിെ�ആവശ�കതെയ��ി െതാഴിലാളികെള േബാധവാ�ാരാ�ുക.

മാസ�ിൽ ഒരു തവണ െതാഴിലാളി ദിനമായിആചരി�ുക.

17) െതാഴിലാളികൾ�ുേവ�ിയു�അടി�ാനസൗകര��ൾ െതാഴിൽ�ല�ളിൽ

ലഭി�ു�ുേ�ാ എ�് ഉറ��വരു�ുക.



18) െതാഴിലുറ�ിൽഏെ�ടു�ു� �പവർ�ികള�െടആസ്തികൾ ദീർഘകാല

നിലനിൽ�ിന് (3വർഷം)ആവശ�മായസാേ�തിക നിർേ�ശ�ൾ െതാഴിലാളികൾ�്

ഓവർസിയർമാർ നൽേക�താണ.്

19.)പ�തിയുമായി ബ�െ�� 22േരഖകള�ം 7 രജി�റുകള�ം നിർബ�മായും
േരഖെ�ടു�ി സൂ�ി�ുക.

20). െതാഴിലാളികൾ�് 100ദിവസെ�െതാഴിലും,കൂലിയും പണിയായുധ�ള�െട
വാടകയും 5kmകൂടുതൽ േപായാൽയാ�താബ�യും നൽകുക.

21 ). േടാൾ�ഫി ന�ർ ജന�ൾ�് �ശ�യിൽെപടുംവിധം പ�ായ�ിൽ

പതി�ിേ��താണ.്

വിജിലൻസ്ആൻഡ്േമാണി�റി���ിഅംഗ�ൾ

1 െക. രാജീവൻ

2 �പസീത .െക .പി

3 ടി .ന�നൻ

4 എം.സജീഷ്

5 െക.ച��ൻ

േസാഷ�ൽ ഓഡി�്നട�ു�തിന്സഹായി�വർ

െതാഴിലാളികൾ.

േമ��മാർ

വാർഡ്െമ�

െപാതുജന�ൾ

െതാഴിലുറ�് വിഭാഗം ഉേദ�ാഗ�ർ

പ�ായ�് ഉേദ�ാഗ�

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് ടീം ക��ർ



തീരുമാന�ൾ

1.പ�തി

തുട��ിൽ

േഫാേ�ാ പതി�്



കാർഡ്എ�ാവാർഡിലും വിതരണം െചയ്തിരു�ു .എ�ാൽ.കാമറ േകടായതു െകാ�ും േജാലി ഭാരം

കൂടിയതിനാലും ഇേ�ാൾസാധി�ു�ി�.ഇനി മുതൽ ഭരണസമതിേയാടും പ�ായ�്

െസ�ക�റിേയാടുംആേലാചി�് തീരുമാനെമടു�ാെമ�് പറ� .ു

2.�പവൃ�ി �ലെ� അടി�ാന സൗകര��ളായ ഷീ�,് �പഥമ ശു�ശൂഷകി�,്കുടിെവ��ിനു�

സൗകര�ം.ഇവആദ�കാല�ളിൽ പ�ായ�ിൽനി�് നൽകിയി���്.െതാഴിലാളികള�െട

അറിവി�ായ്മ െകാ�ാണ്സ��ം ചിലവിൽ വാേ��ി വ�ത്.ബി�്എ�ി�ാൽ പ�ായ�്

തുടർ�്അതിെ� ചിലവ് വഹി�ാെമ�് തീരുമാനമായി.

3.പ�ായ�് മാതൃകയിലു�കവർ േപജാണ്ഫയലിൽസൂ�ി�ി���ത്.Amc�പകാരമു�കവർ

േപജ്സൂ�ി�ാെമ�് തീരുമാനമായി.

4.െച�് ലി�് േപജ് ന�ർ ഉൾെ�െട ഫയലിൽ സൂ�ി�ാെമ�് തീരുമാനമായി.

5.ആ�ൻ �ാൻ �പവൃ�ി ഫയലിൽ സൂ�ി�ാെമ�് തീരുമാനി��.

6.AM C�പകാരമു� 22 േരഖകൾസംബ�ി� േപാരായ്മകൾ പരിഹരി�ാെമ�് പറ� .ു

ജീേയാടാഗ് േഫാേ�ാ - മ��റ

2018-19



വർഷെ� 100 െതാഴിൽ പൂർ�ിയാ�ിയവർ


