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ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനായി സ്വതഗ്ന്തഭാരതത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ച ഏറ്റവുും സ്ുഗ്രധാനവുും 

ശക്തവുമായ നിയമമാണ്  മഹാത് മാരാന്ധി ദേശീയഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ്നിയമും. ഇന്തയയിടല 

സ്ാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ടതാഴിൽടെയ്യുവാനുള്ള അവകാശടത്ത സ്ുംരക്ഷിച്ചു 

നിലനിർത്തുന്നതിനായി ഇന്തയൻരാർലടമൻറ് അുംരീകരിച്ച് , ഗ്രസ്ിഡൻറ് ഒപ്പുവച്ച 2005 

ടസ്ര്റ്റുംബർമാസ്ും അഞ്ാുംതീയതി മുതൽ ഈ നിയമും നിലവിൽവന്നു.   

 

ആമുഖം 

ഇന്തയയിടല ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനായി നിരവധി ഗ്രാമവിക സ്ന രദ്ധതികൾ 

നെപ്പിലാക്കിയിരുന്നുടവങ്കിലുും രുണഫലും ശരിയായ വിധ ത്തിൽ ജനങ്ങളിൽ എത്താതിരുന്നതിടന 

തുെർന്ന് രാർലടമൻറ്രാസ്ാക്കിയ  മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ്നിയമത്തിന്ടറ 

ഗ്രാഥമികലക്ഷയും ഒരു ഗ്രാമീണകുെുുംബത്തിന് നിയമും വഴി ഒരുസ്ാമ്പത്തിക വർഷും 100 ടതാഴിൽ 

േിന ങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകുകടയന്നതാണ്. ഗ്രാമീണജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനുും  ടമച്ച ടപ്പട്ട 

ജീവിതസ്ാഹെരയും  ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുും അതിലൂടെ ോരിഗ്േയ നിർമാർജ്ജ നവുും 

സ്ുസ്ഥിരവികസ്നവുും ആണ് ഈനിയമത്തിന്ടറ  ഗ്രാധാനലക്ഷയും. െൂഷ ണങ്ങ ളിൽ നിന്നുും 

ടതാഴിലാളികടള ദമാെിപ്പിക്കുകയുും മാനയമായ ദവതനും നൽകി അവരുടെ 

കുെുുംബത്തിന്ഗ്കയദശഷിവർദ്ധിപ്പിച്ച്   ോരിഗ്േയത്തിൽനിന്നുും കരകയ റാൻ ടതാഴിലുറപ്പു 

രദ്ധതിയിലൂടെ കഴിയുന്നു. ഗ്രകൃതിവിഭവ രരിരാല നത്തിലൂടെ ഓദരാ  ഗ്രദേശത്തിന്ടറയുും 

വിഭവാെിത്തറ ശക്തമാക്കുകയുും, അതി ലൂ ടെ വരൾച്ച, മടണാലിപ്പ്, ടവള്ളടപ്പാക്കും, വനനശീകരണും 

തുെങ്ങിയ രാരിസ്ഥി തിക ഗ്രശ്നങ്ങളിൽനിന്നുും സ്ുംരക്ഷണും നൽകുകയുും അതിലൂടെഉത്രാേനും, 

ഉത്രാേന ക്ഷമത എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുും രദ്ധതി ഗ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂെി കഴിയുന്നു. 

ഗ്രകൃതിവിഭവരരിരാലനത്തിന് ഏറ്റവുും ഗ്രധാനടപ്പട്ട ഘെകമാണ് ജലസ്ുംരക്ഷണവുും അതിൻടറ 

സ്ുരക്ഷിതതവവുും ഇവ ടതാഴിലുറപ്പ്   ഗ്രവർത്തന ങ്ങളിൽ ഉറപ്പ്  വരുത്തുവാൻ കഴിയുന്നു. 

 

2018-ൽ ദകരളും ഏറ്റവുും വലിയ ഗ്രളയേുരന്തും ഏറ്റുവാങ്ങിയ നാൊണ്. ദകരളത്തിടല എല്ലാ 

ജില്ലകളിലുും ഈ ഗ്രളയും വളടരയധികും േുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അദത ദകരളും 

തടന്നയാണ് മാർച്ച്മാസ്ദത്താെു കൂെി ശക്തമായ വരൾച്ചയുും കുെിടവള്ളക്ഷാമവുും 

അനുഭവടപ്പെുന്നത്. ഈ അവസ്രത്തിലാണ് എഗ്തദയാ നൂറ്റാണ്ടുകളായി നാും നിർമ്മിച്ച കിണറുകൾ, 

കുളങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഗ്രാധാനയും തിരിച്ചറിയുന്നത് .ജലസ്ുരക്ഷടയ കുറിച്ച ് െിന്തിക്കുദമ്പാൾ 

അതിനുദവണ്ട വലിയ സ്ാദങ്കതികവിേയടയ കുറിച്ചാണ് നാും  ആേയും െിന്തിക്കുക. ടതാഴിലുറപ്പു 

രദ്ധതി നമുക്ക് ഗ്രധാനമായുും കാണാൻ കഴിയുന്ന വസ്തു തയാണ് മഴക്കുഴികൾ. ഇവയുടെ നിർമ്മാണ 

ഗ്രവൃത്തികളിൽ ടതാഴിലാളികൾ കൂെുതലായുും ഗ്ശദ്ധ ടെലുത്തിയാൽ ഭൂരർഭജലത്തിന്ടറ 

അളവിടന നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉയർത്തുവാൻ സ്ാധിക്കുന്നു. ഗ്രധാനമായുും ദമൽപ്പറഞ്ഞ 

ഗ്രശ്നങ്ങൾ ജലസ്ുംരക്ഷണത്തിനുും ജലസ്ുംഭരണത്തിന്  കാരയമായ രീതിയിൽ തടന്ന ബാധിക്കുന്നു. 

രതിമൂന്നാും രഞ്വത്സരരദ്ധതിയുമായി ടതാഴിലുറപ്പ് ബന്ധടപ്പെുത്തി കാർഷിക രദ്ധതികൾ 

ജനങ്ങളിടലത്തിക്കൽ, കാർഷിദകാത്രാേനത്തിൽ സ്വയുംരരയാപ്തത  കകവരിക്കൽ, 

തരിശുഭൂമികളിലുും സ്വകാരയഭൂമിയിലുും ടരാതു സ്ഥാരനങ്ങളിലുും ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ 

ടവച്ചുരിെിപ്പിക്കൽ, എന്നിവ നെത്തിവരുന്നു. രഞ്ായത്തിടല വിവിധ ദതാെുകളിൽ തെയണ 

നിർമ്മിക്കുകയുും, കുളങ്ങൾ, രെുതാക്കുളും, നീർക്കുഴി, കയ്യാലനിർമാണും, കിണർ 

റീൊർജ്ജിങ്തുെങ്ങിയ വഴി ജലസ്ുംരക്ഷണവുും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.  ഇങ്ങടന മഹാത്മാരാന്ധി 

ദേശീയഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ്രദ്ധതി രുണദഭാക്താക്കളായ ജനങ്ങൾക്ക്  ടതാഴിൽേിനങ്ങൾ 

ഉറപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരും ടമച്ചടപ്പെുത്തുന്നു. 

നിയമമനുസ്രിച്ചുള്ള രദ്ധതി നിർവഹണത്തിലൂടെ ഗ്രാമീണ ദമഖലയുടെ  സ്ുസ്ഥിര 

ആസ്തിവികസ്നും എന്നതാണ് ലക്ഷയും ടവക്കുന്നത്. 2005-ൽ ഗ്രാബലയത്തിൽ വന്ന നിയമമനുസ്രിച്ച് 

ഇന്തയയിടല 200 ജില്ലകളിൽ ഗ്രഥമഘട്ടത്തിൽ നെപ്പിലാക്കുകയുും 2008-ൽ മുഴുവൻ ജില്ലകളിദലക്കുും 

വയാരിപ്പിക്കുകയുും ടെയ്തു. അതനുസ്രിച്ച ്  ദകാട്ടയും ജില്ലയിലുും രദ്ധതി ഗ്രവർത്തനങ്ങൾ 

തുെങ്ങുകയുും ഇദപ്പാഴുും തുെർന്നുടകാണ്ടിരിക്കുകയുും ടെയ്യുന്നു. 

തതാഴിലുറപ്പ് നിയമം തതാഴിലാളി ൾക്് ഉറപ്പ് നൽ ുന്ന പത്ത് അവ ാശങ്ങൾ 
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1. ടതാഴിൽ കാർഡ് ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശും- ടഷഡയൂൾ 2; ഖണ്ഡിക 1-5, എ.എും. 

സ്ി.അദ്ധയായും-3 

2. അദരക്ഷിച്ച് 15 േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ ടതാഴിൽ ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശവുും ആയതിന ്

കകരറ്റു ദരസ്ീത് ലിഭിക്കുന്നതിനുും ഉള്ള അവകാശും . 

3. അടല്ലങ്കിൽടതാഴിലില്ലായ്മദവതനുംലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശും ആേയടത്ത 30 േിവസ്ും (1/4 

&രിന്നീെുള്ളേിവസ്ങ്ങളിൽ 1/2) 

4. ടഷൽഫ് ഓഫ്ദഗ്രാജക്ട്തയ്യാറാക്കുവാനുള്ള അവകാശും അദരക്ഷിച്ച്   15 േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ 

ടതാഴിൽലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശവുും ആയതി   ന്കകപ്പറ്റു രസ്ീത്ലഭിക്കുന്നതിനുും ഉള്ള 

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

5. അഞ്്കിദലാമീറ്ററിനുള്ളിൽ ടതാഴിൽ ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശും അടല്ലങ്കിൽ 

ദവതനത്തിന്ടറ  10% അധികും  ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശും 

6. കുെിടവള്ളും, വിഗ്ശമസ്ൗകരയും, ഗ്രഥമശുഗ്ശൂഷസ്ൗകരയും ഇവ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശും 

ടഷഡയൂൾ 2; ഖണ്ഡിക 23-28 

7. 15 േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ ദവതനും ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശും 

8. ദവതന വിതരണത്തിടല കാലതാമസ്ത്തിന്  നഷ്ടരരിഹാരും ലഭിക്കുവാനുഉള്ള അവകാശും. 

9. സ്മയബന്ധിതമായുള്ള രരാതി രരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശും 

10. ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റ്നെത്തുന്നതിനുള്ള അവകാശും 

തതാഴിലാളി ളുതെ െമ ൾ 

1. കൃതയസ്മയത്്തടതാഴിൽ സ്ഥലത്്തഹാജരായി  ഒപ്പ് വയ്ക്കുക. 

2. ടതാഴിലുറപ്പ്ഗ്രാമസ്ഭക്കുും ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസ്ഭയുും കൃതയമായി രടങ്കെുക്കുക. 

3. രണിസ്ഥലത്്തലാസ്റ്റിക്്ക  വസ്തു ക്കൾ ഉരദയാരിക്കുവാദനാ കത്തിക്കുവാനുും രാെുള്ളതല്ല. 

4. സ്ിറ്റിസ്ൺ ഇൻദഫാർദമഷൻ ദബാർഡ്ഗ്രവൃത്തിയുടെ ആരുംഭഘട്ടത്തിൽ തടന്ന 

നിർബന്ധമായുും വയ്ദക്കണ്ടതാണ് 

5. ഗ്രകൃതി സ്ുംരക്ഷണത്തിന് ആവശയമായ ഗ്രവൃത്തികൾ ഏടറ്റെുത്്തനെപ്പിലാക്കുക. 

6. ആസ്തി സ്ൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗ്രവൃത്തികൾ   കടണ്ടത്തി ദമറ്റ് ടനയുും രഞ്ായത്്ത 

അധികൃതടരയുും    അറിയിക്കുക. 

മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയഗ്രാമീണടതാഴിലുറപ്പ്രദ്ധതി ഗ്രകാരും ടതാഴിലാളികൾക്ക് ലഭിദക്കണ്ട 

ആനുകൂലയങ്ങടളകുറിച്ചുും അതുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ആവശയകതടയക്കുറിച്ചുും നിയമത്തിന്ടറ 

ആമുഖത്തിൽ ഗ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടതാഴിലാളികളുടെയുും അവരുടെ ആനുകൂലയങ്ങളുദെയുും കുറിച്ച ്

ഒരു തനതായ വിശേീകരണും ഈ റിദപ്പാർട്്ടമുഖാന്തരും ടതാഴിലാളികളായ നിങ്ങളിദലക്ക് 

എത്തിക്കുവാൻ സ്ാധിക്കുും .ഈറിദപ്പാർട്്ട അെിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയുന്ന 

ഒട്ടനവധി വസ്തു താരരമായ കാരയങ്ങൾ കകവരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കുും കഴിയടട്ട. 

തതാഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിൽ ഏതറ്റെുത്ത്തെയ്യാൻ പറ്റിയ ഗ്പവൃത്തി ൾ 

1. വിഭാഗംഎ :ഗ്രകൃതിവിഭവരരിരാലനവുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ടരാതുഗ്രവൃത്തികൾ 

2. വിഭാഗംബി: സ്മൂഹത്തിൽ അവശത അനുഭവിക്കുന്ന വിഭാരങ്ങൾക്കുള്ള വയക്തിരത 

ആസ്തികൾ ഖണ്ഡിക 5ൽരരാമർശിക്കുന്ന കുെുുംബങ്ങൾക്ക് മാഗ്തും 

3. വിഭാഗം ി: ദേശീയഗ്രാമീണ ഉരജീവനമിഷൻ നിബന്ധനകൾ അനുസ്രിക്കുന്ന 

സ്വയുംസ്ഹായസ്ുംഘങ്ങൾക്ക് ടരാതുഅെിസ്ഥാന സ്ൗകരയങ്ങൾ 

4. വിഭാഗംഡി: ഗ്രാമീണ അെിസ്ഥാനസ്ൗകരയങ്ങൾ 

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ ്

ടരാതുസ്മൂഹും രദ്ധതിനിർവഹണടത്തരറ്റിയുും ടരാതുധനും ടെലവഴിക്കുന്നതിടനക്കുറിച്ചുും 

രരസ്യവുും സ്വതഗ്ന്തവുമായ നെത്തുന്ന രരിദശാധനയാണ്സ്ാമൂഹയ ഓഡിറ്റ് .ടതാഴിലുറപ്പ്നിയമും 

അനുശാസ്ിക്കുന്നത്  വർഷത്തിൽ എല്ലാ വാർഡിലുും രണ്ട്ഗ്രാവശയും ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസ്ഭ 

നിർബന്ധമായുും നെദത്തണ്ടതാണ്. സ്ുതാരയത ഉറപ്പുവരുത്തി, അഴിമതിരഹിതമാക്കുകയുും 

അതുവഴി സ്േ്ഭരണും സ്ാധയമാക്കുന്നതിനുും ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്  സ്മൂഹടത്ത രാകടപ്പെുത്തുന്നു . 

രദ്ധതിവിഭാവനും ടെയ്യുന്ന രീതിയിൽ രുണദഭാക്താക്കളുടെ ജീവിതസ്ാഹെരയത്തിൽ ഫലഗ്രേമായ 

മാറ്റും സ്ൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്ടരാതുരണും ശരിയായരീതിയിൽ വിനിദയാരിച്ച്ലക്ഷയഗ്രാപ്തി 

കകവരിച്ചിട്ടുദണ്ടാ എന്ന വിലയിരുത്തലുും  ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റ്നെത്തുന്നു. കഴിഞ്ഞ 
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രത്തുവർഷമായി തുെർന്നുടകാണ്ടിരിക്കുന്ന രദ്ധതിഗ്രവർത്തനങ്ങടളക്കുറിച്ചുള്ള  സ്ാമൂഹിക 

ഓഡിറ്റ്, ടതാഴിലുറപ്പ്രദ്ധതി നിയമുംടസ്ക്ഷൻ 17 (2) അനുസ്രിച്ച് കൂട്ടിക്കൽ  രഞ്ായത്തിടല വാർഡ്  

1 അമ്പാറനിരദപ്പൽ 2018 ഒക്ദൊബർ 1 മുതൽ 2019 മാർച്ച്  31 വടര നെത്തിയ ഗ്രവൃത്തികളുടെ 

സ്ാമൂഹിക രരിദശാധന 2019 ദനാവ്നവുംബർ  മാസ്ും 18 മുതൽ2020 ടഫഗ്ബുവരി  25 വടര നെത്തടപ്പട്ടു 

.  

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ്ഗ്പഗ് ിയ( 2018 ഒ ്ദൊബർ 1 മുതൽ മാർ്്  31 വതെ ) 

1 പശ്ചാത്തലം ഒെുക്ൽ 

ദലാക്ക് തലത്തിലുും ഗ്രാമരഞ്ായത്്തതലത്തിലുും രദ്ധതി നിർവഹണ ഉദേയാരസ്ഥനായ 

ദലാക്ക്ഓഫീസ്ർ (BDO), രഞ്ായടസെ ടസ്ഗ്കട്ടറി, മറ്റ്നിർവഹണ ഉദേയാരസ്ഥർ തുെങ്ങിയവരുമായി 

ദലാക്്കറിദസ്ാഴ്സ്്ദരഴ്െൺ നെത്തിയ കൂെിയാദലാെനയിൽ 

ഉരുത്തിരിഞ്ഞതിനനുസ്രിച്ച്   തുെർഗ്രഗ്കിയകൾ ആസ്ൂഗ്തണും ടെയ്യുകയുും ദസ്ാഷയൽ 

ഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസ്ഭാ തീയതി നിശ്ചയിക്കുകയുും ടെയ്യുന്നു. 

2.  യൽപെിദശാധന 

ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്ഗ്രഗ്കിയ ആരുംഭിച്ചിരിക്കുന്ന തിയതിയ്ക്്ക  മുൻരുള്ള ആറ്മാസ്ക്കാലയളവിൽ 

വാർഡിടല ഗ്രവൃത്തി   ഫയലുകൾ, ഏഴ്  രജിസ്റ്ററുകൾ, അദതാടൊപ്പും അനുബന്ധദരഖകളുും 

സ്ൂക്ഷ്മരരിദശാധന നെത്തുന്നു. 

3. ഗ്പവൃത്തിസ്ഥലപെിദശാധന 

ഓദരാ  ഗ്രവൃത്തിയുും എസ്റ്റിദമറ്റിൽ ഗ്രതിരാേിക്കുന്ന  അളവിലുും രുണത്തിലുും 

നെപ്പിലാക്കിയിട്ടുദണ്ടാ  എന്നുും ആഗ്രവൃത്തിയുടെ രുണഫലത്തിന്ടറ  വയാപ്തി തിട്ടടപ്പെുത്തുകയുും 

ഗ്രസ്തു ത ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ ടതാഴിലാളികൾക്ക് ലഭി ദക്കണ്ട അവകാശ ആനുകൂലയങ്ങൾ 

ലഭിച്ചിട്ടുദണ്ടാ എന്നുും  ഗ്രവൃത്തി സ്ഥലരരിദശാധനയിലൂടെ ലക്ഷയും ടവക്കുന്നു. 

4. വീെുവീൊന്തെംഉള്ളവിവെദശഖെണം 

രദ്ധതി രുണദഭാക്താക്കളുടെ വീെുവീൊന്തരും ടെ ന്ന്ദനരിൽകണ്ട്രദ്ധതിയുടെ 

നിർവഹണടത്തക്കുറിച്ചുും രുണഫലടത്തക്കുറിച്ചുമുള്ള  അഭിഗ്രായങ്ങളുും നിർദേശങ്ങളുും 

സ്വരൂരിക്കുന്നു. 

5. തതളിവ്ദശഖെണം 

ഫയൽരരിദശാധന, ഗ്രവൃത്തിസ്ഥലരരിദശാധന, വീെുവീൊന്തരും ഉള്ള  വിവരദശഖരണും തുെങ്ങിയ 

ഓഡിറ്റ്ഗ്രഗ്കിയ കടണ്ടത്തലുകളുടെ വസ്തു നിഷ്ഠ മായ ടതളിവ്ദശഖരണും നെത്തുന്നു. 

6.  ാമൂഹയ  ദബാധവൽക്െണം 

സ്ാമൂഹയഇെടരെലുകളിലൂടെ രദ്ധതിവിജയും ഉറപ്പുവരുത്തി രൗരാവദബാധും  ഉയർത്തുകയുും 

ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റ്ഗ്രഗ്കിയ വിജയിപ്പിക്കുകയുും ടെയ്യുന്നതിന ് ആവശയമായ ദബാധവൽക്കരണ 

ഗ്രവർത്തനങ്ങൾ നെപ്പിലാക്കുന്നു. 

7. റിദപ്പാർട്്തയ്യാറാക്ൽ 

ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്ഗ്രഗ്കിയയിടല കടണ്ടത്തലുകളുും നിരമനങ്ങളുും, 

നിർദേശങ്ങളുും  ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസ്ഭയിൽ െർച്ചടെയ്ത് അുംരീകാരും നെത്തുന്നതിനാവശയമായ 

കരെ്റിദപ്പാർട്്ടതയ്യാറാക്കുന്നു. 

8. ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ്ഗ്ഗാമ ഭ 

രശ്ചാത്തലും ഒരുക്കൽ െർച്ചയിൽ നിശ്ചയിക്കടപ്പട്ട േിനത്തിൽ  സ്ൗകരയ ഗ്രേമായസ്ഥലത്്തഗ്രാമസ്ഭ 

ദെർന്ന്കരെ്റിദപ്പാർട്്ട അവതരണവുും, െർച്ചയുും, നിർദേശങ്ങളുും, തിരുത്തൽഗ്രഗ്കിയകളുും, 

അുംരീകാരും ദനെിടയെുക്കുകയുും തുെർനെരെികളുും കകടകാള്ളുന്നു 

 

 ൂട്ിക്ൽ ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത്   

ദകാട്ടയും ജില്ലയിടല കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി താലൂക്കിലാണ് കൂട്ടിക്കൽ ഗ്രാമരഞ്ായത്്ത സ്ഥിതി 

ടെയ്യുന്നത്. അദതാടൊപ്പും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ദലാക്കിടല കൂട്ടിക്കൽ, മുണ്ടക്കയും ഒന്ന് രണ്ട ്
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വിദല്ലജുകൾ രഞ്ായത്തിൽ ഉൾടപ്പെുന്നു .മലകളുും,  കുന്നുകളുും, നീർതത്ടങ്ങളുും നിറഞ്ഞതാണ് ഈ 

പ്രദേശും.  ഈ രഞ്ായത്തിന്ടറ വിസ്തീർണും 33.82 െതുരഗ്ശ കിദലാമീറ്റർ ആണ്. 

 വെക്ക്- രൂഞ്ഞാർ ടതദക്കക്കര ,രാറദത്താെ് , തീദക്കായി രഞ്ായത്തുകൾ, ഇെുക്കി ജില്ലയിടല 

ഏലപ്പാറ രഞ്ായത്തുകൾ.  

 കിഴക്ക്- ഇെുക്കി ജില്ലയിടല ഏലപ്പാറ, ടകാക്കയാർ, ടരരുവന്താനും രഞ്ായത്തുകൾ.  

 രെിഞ്ഞാറ്- മുണ്ടക്കയും, രാറദത്താെ്, രൂഞ്ഞാർ ടതദക്കക്കര. 

 ടതക്ക്- മുണ്ടക്കയും, രാറദത്താെ്, ഇെുക്കി ജില്ലയിടല ടരരുവന്താനും  എന്നീ രഞ്ായത്തുകൾ 

അതിർത്തി രങ്കിെുന്നു . 

ഇവിടെ  

സ്്ഗ്തീകൾ : 5184 

 രുരുഷന്മാർ : 5258 

 ജനസ്ാഗ്രത : 331.02 

 സ്്ഗ്തീ /രുരുഷ അനുരാതും :1078 

  സ്ാക്ഷരത :96.7% 

 താതഴപറയുന്ന 7 വർക്ു ൾ ആണ് ഈ ഘട്ത്തിൽ ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന്     

വിദധയമാക്ിയത് 

 

ഗ് 

മ

നം 

ഗ്പ

വൃ

ത്തി

ദ ാ

ഡ് 

ഗ്പവൃത്തിയു

തെ ദപെ് 

ആത  

അനുവേി്ത ്

  

അ

വി

േ

ഗ്ദ

തതാ

ഴി

ൽ

ദവ

ത

നം 

വി

േഗ്ദ

ടതാ

ഴി

ൽ

ദവ

ന

ത

നും 

 ാ

ധ

ന

ഘ

െ

 ം 

ആ

ത  

 

 

 

എം ബുക്ിതല  

അളവ്  

 

 

 

തതാഴിൽ സ്ഥലം  

 ന്ദർശി്ദപ്പാൾ  

 തണ്ത്തിയ  

അളവ്  

1 
WC/3
27035 

കയ്യാല 

നിർമ്മാണും 

വാർഡ് 7 

322
366 

 3000 
3253

66 

 
 

3200 sqm 

 
 

           3200sqm 

2 
WC/3
27036 

മൂപ്പൻ മല 

നീർത്തെത്തിൽ 

കയ്യാല 

നിർമ്മാണും 

          

414

912       

  
4149
12 

                  
 
               3200sqm 

 
 
            3200sqm 

3 
WC/3
27037 

മൂപ്പൻ മല 

നീർത്തെത്തിൽ 

കയ്യാല 

നിർമ്മാണും 

414
912 

 3000 
4179
12 

                
 
              3200sqm 

      
 
           3200sqm 

4 
WC/3
35896 

കയ്യാല 

നിർമ്മാണും 

വാർഡ്7 

317
673.
52 

 3000 
3206
73.52 

 
 
             2450.00sqm 

 
 
         2450.00sqm 
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5 
WC/3
35897 

കയ്യാല 

നിർമ്മാണും 

വാർഡ് 7 

317
673.
52 

 3000 
3206
73.52 

 
 
    2450.00sqm 

 
 
     2450.00sqm 

6 WC/3
38436 

കയ്യാലനിർമ്മാ

ണ വാർഡ് 7 

 
317
667 

 3000 
3206
67 

 
 
    2450.00sqm 

 
 
     2450.00sqm 

7 WC/3
38447 

കയ്യാല 

നിർമ്മാണും 

വാർഡ് 7 

316
673 

 3000 
3196
73 

 
 
     2450.00sqm 

 
 
    2450.00sqm 

 

ഗ് 

മ.

നം 

ഗ്പവ

ർത്തി 

ദ ാഡ് 

ഗ്പവർത്തിയുതെ ദപെ്   ൃഷ്ടി് 

അവിേഗ്ദ്ധ 

തതാഴിലു ൾ 

അവിേ

ഗ്ദ്ധ 

ദവതനം 

1 WC/314335 കയ്യാല നിർമ്മാണും വാർഡ് 7              11723  

2 WC/327036 
മൂപ്പൻ മല നീർത്തെത്തിൽ കയ്യാല 

നിർമ്മാണും 
1531  

3 WC/327037 
മൂപ്പൻ മല നീർത്തെത്തിൽ കയ്യാല 

നിർമ്മാണും 
1531  

4 WC/335896 കയ്യാല നിർമ്മാണും വാർഡ് 7 1172.23  

5 WC/335897 കയ്യാല നിർമ്മാണും വാർഡ് 7 1172.23  

6 WC/338436 കയ്യാല നിർമ്മാണും വാർഡ് 7 
1531 

 
 

7 WC/338447 കയ്യാല നിർമ്മാണും വാർഡ് 7 1172.23  
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കയ്യാല നിർമ്മാണും മാഗ്തും ആണ് ഈ വാർഡിൽ 1/10/2019 മുതൽ 31/3/2019 നെന്നിട്ടുള്ളത്. മടണാലിപ്പ ്

തെയുന്നതിനുും ജലും മണിൽ ആഴ്ന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിനു സ്ഹായമായി.  

 

.   

    

എ.എം. ി.അദ്ധയായം-7.11.5 ഗ്പ ാെമുള്ള ഗ്പവൃത്തി യൽ -പെിദശാധനയുതെ 

 തണ്ത്തലു ൾ 

 വർദപജ് 

എ.എും.സ്ി.ഗ്രകാരമുള്ള കവർ ദരജ് രരിദശാധിച്ച 7 ഫയലുകളിലുും കാണാൻസ്ാധിച്ചില്ല. 

തെക്് ലിസ്്റ്റ 

ഒരു ഗ്രവൃത്തി ഫയലിൽ ഗ്കമഗ്രകാരും ഏടതാടക്ക ദരഖകൾ എവിടെ ഏത്  ദരജിലാണ് 

സ്ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ് ടെക്ക് ലിസ്റ്റ്. 

രരിദശാധിച്ച 7ഫയലുകളിലുും  ടെക്ക്  ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിന്നില്ല .  

ആക്ഷൻപ്ലാൻ ദ ാപ്പി            

ഗ്രസ്തു ത ഗ്രവൃത്തി രഞ്ായത്തിടല നെപ്പുവർഷത്തിടല ആനുവൽ ആക്ഷൻലാനിൽ ഉൾടപ്പട്ടതാണ് 

എന്ന് ടതളിയിക്കുവാനുള്ള ദരഖയാണ ് ആക്ഷൻ ലാൻന്ടറ ദകാപ്പി.  രരിദശാധിച്ച  ഒരു ഗ്രവൃത്തി 

ഫയലുകളിലുും ആക്ഷൻലാനിന്ടറ ദകാപ്പികാണുവാൻ സ്ാധിച്ചില്ല.   

 

എസ്റ്റിദമറ്റ് 

ഒരു ഗ്രവൃത്തി എങ്ങടന, എഗ്ത അളവിൽ ടെയ്യണടമന്ന് സ്ദങ്കതികമായി ഗ്രതിരാേിക്കുന്ന 

ആധികാരികദരഖയാണ് എസ്റ്റിദമറ്റ്. രരിദശാധന ഭാരമായി കടണ്ടത്തിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ഗ്രവൃത്തി 

ഫയലുകളിലുും എസ്റ്റിദമറ്റ് സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക ് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ 

ജനകീയഭാഷയിൽ ദവണും എസ്റ്റിദമറ്റ്  തയ്യാറാക്കാൻ. 7 ഫയലുകളിലുും ജനകീയ ഭാഷയിലുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ ് 

കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. മൂപ്പൻ മല നീർത്തടത്തിൽ കയ്യാല നിർമ്മാണും (WC/327036) എന്ന പ്രവർത്തി 

ഫയലിൽ മാത്രും എസ്റ്റിമേറ്റ് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. ചില ഫയലുകളിൽ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ സാങ്കേതിക 

വിദഗ്ധൻ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പി നൊപ്പും തീയതി, സീല്, പേര് എന്നിവ ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട്. 

അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ, അക്രെഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവർ കൂടി പേര്, ഒപ്പ് സീല്, തീയതി  

ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട്. 

  

 ാദേതി ാനുമതിപഗ്തം 

   ഒരു ഗ്രവർത്തിക്ക് സ്ാദങ്കതിക വിതക്തരുടെ അനുമതിലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിനുള്ള 

ആധികാരിക ദരഖയാണ്സ്ാദങ്കതിക അനുമതിദരഖ. രരിദശാധിച്ച മുഴുവൻ ഫയലുകളിലുും 

സ്ാദങ്കതികാനുമതി ദരഖ ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്ാദങ്കതികാനുമതി ദരഖയിൽ ഒപ്പിെുന്ന സ്ാദങ്കതിക 

വിേഗ്ധർ അതിദനാടൊപ്പും ഒപ്പിട്ട തീയതി, സ്ീൽ, ദരര് എന്നിവ കൂെി  ദെർദക്കണ്ടതുണ്ട്. 

അതിനാൽ  ഇക്കാരയത്തിൽ  ഗ്രദതയകഗ്ശദ്ധരുലർദത്തണ്ടതാണ്. 

 

ഭെണാനുമതിദെഖ 

ഗ്രവൃത്തി ടെയ്യുന്നതിന്  നിർവഹണ സ്ഥാരനും നൽകുന്ന അനുമതിയാണ് ഭരണാനുമതി 

ദരഖ . ഈ ദരഖ എല്ലാ ഫയലുകളിലുും സ്ൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ്. 6 ഗ്രവൃത്തിഫയലുകളിൽ  ടസ്കയുറിൽ 

നിന്നുും ലഭിക്കുന്ന ദകാപ്പി ആണ്  ഉണ്ടായിരുന്നത്, ടസ്കയൂറിൽ  നിന്നുും ലഭിക്കുന്ന ദകാപ്പി 

ആയാൽദരാലുും  രഞ്ായത്്ത ടസ്ടഗ്കട്ടരിയുടെ ഒപ്പ്, സ്ീൽ  തീയതി എന്നിവ 

ദരഖടപ്പെുദത്തണ്ടത്നിർബന്ധമാണ്. ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുന്നതിന്സ്മർപ്പിക്കുന്ന 

ദരഖകളിൽ  ഗ്രാമസ്ഭ അുംരീകാരത്തിന്ടറ രകർപ്പ്ഉൾടപ്പെുദത്തണ്ടതുണ്ട ് ആയതിനാൽ ഗ്രസ്തു ത 

ഗ്രാമസ്ഭതീരുമാനത്തിന്ടറ അതായത്  ഗ്രവൃത്തി ഗ്രാമസ്ഭ  അുംരീകരിച്ചതിന്ടറ രകർപ്പുും 

ഭരണാനുമതിയ് ടക്കാപ്പും ഗ്രവൃത്തിഫയലിൽ ദെർദക്കണ്ടതാണ്.  

ഡിമാൻഡ്ദ ാം 

ടതാഴിലാളികൾ ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്്ട നൽകുന്ന അദരക്ഷയാണ് ഡിമാൻഡ്ദഫാും. 

ടതാഴിൽ ആവശയടരട്ടവർക്ക് 15 േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ ദജാലിനൽകിദയാ എന്നറിയുവാൻ 
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സ്ഹായിക്കുന്ന ദരഖകൂെിയാണ് ഡിമാൻഡ്ദഫാും. രരിദശാധിച്ച 7 ഫയലുകളിൽ 3 എണത്തിൽ    

ഡിമാൻഡ്ദഫാo ഉണ്ടായിരുന്നു . ഗ്ഫണ്ട് ഓഫീസ്് വഴി ടകാെുത്്ത കകരറ്റ്  രസ്ീതി വാങ്ങുന്നതുും 

ശീലമാക്കണും . എഗ്ത േിവസ്ും ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പെുന്നു എന്നുള്ളതുും ,അദരക്ഷിക്കുന്ന തീയതിയുും 

ആവശയും ആണ് . 

വർക്്   അദലാദക്ഷ്ൻ  ദ ാം 

ഗ്രവൃത്തി അനുവേിച്ചുടകാണ്ട്  നിർവഹണഉദേയാരസ്ഥർ നൽകുന്ന അനുമതിയാണ് വർക്ക ്

അടലാദക്കഷൻദഫാo. അദരക്ഷിച്ച് 15 േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ ഗ്രവൃത്തിലഭിദച്ചാ എന്നറിയാൻ ഈ 

ദഫാും സ്ഹായിക്കുും. രരിദശാധിച്ച 7 ഗ്രവൃത്തി  ഫയലുകളിലുും  ദഫാും കാണാൻ സ്ാധിെില്ല .  

 

മസ്റ്റർ  ദറാൾ 

ടതാഴിലാളികളുടെ ഹാജർനില ദരഖടപ്പെുത്താൻ ഉള്ള ദരഖയാണ്       മസ്റ്റർദറാൾ. 

മസ്റ്റർ  ദറാളുകളിൽ ബിഡിഒ., ടസ്ഗ്കട്ടറി എന്നിവർ തീയതിവച്ച് ഒപ്പ്, സ്ീൽ  എന്നിവ 

രതിപ്പിദക്കണ്ടതാണ്. എന്നാൽ അസ്ിസ്റ്റന്റ് ടസ്ടഗ്കട്ടറിയുടെ ദരരുും ഒപ്പുും സ്ീലുും കാണാൻ 

സ്ാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ . ഫയൽ രരിദശാധിച്ചതിൽ നിന്നുും മസ്റ്റർദറാളുകളിൽ ടവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ 

ഉണ്ടായിരുന്നു മസ്ട്രോളുകളുടെ പുറകിൽ വെട്ടി തിരുത്തിയതിന്റെ കാരണങ്ങളുും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്  . 

ടമഷർടമന്റ് ബുക്ക് നമ്പർ മസ്റ്റർ  ദറാളുകളിൽ ഉണ്ടാകണും.എന്നാൽ രരിദശാധിച്ച 7ഫയലുകളിലുും   

എും ബുക്ക്  നമ്പർ ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല .മുഴുവൻ രേഖകളുും ഇല്ലാത്ത മസ്ട്രോളുകളുും ഉണ്ടായിരുന്നു. 

മസ്ട്രോൾ മുഴുവൻ പൂരിപ്പിക്കാൻ മേറ്റമ്ാർ ശ്രദ്ധിക്കുക.  

തമഷ്ർതമന്റ്ബുക്് 

ഒരു ഗ്രവൃത്തി എസ്റ്റിദമറ്റ്ഗ്രകാരും കൃതയമായ അളവിൽ ആണ് ടെദയ്യണ്ടത് എന്നുും 

ടെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇഗ്രകാരും തടന്നടയന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുമുള്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ്   

ടമഷർടമന്റബ്ുക്ക്. 

 

രരിദശാധന വിദധയമാക്കിയ  ഫയലുകളിൽ ഏഴിലുും    ടമഷർടമന്റ്ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. 

ടമഷർടമന്റ് ബുക്കുകൾ രഞ്ായത്തിൽനിന്നുും െുമതലടപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥൻ സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തി 

നൽദകണ്ടതാണ്. അത്  ഇവിടെ ഒരു മെഷർമെന്റ് ബുക്കിലുും കണ്ടില്ല  . 

 

ഗ്രവൃത്തി രൂർത്തീകരണത്തിന്ടറ വിവിധഘട്ടങ്ങളിടല തുക രാസ്ാക്കു ദമ്പാഴുും ഒെുവിൽ 

ഗ്രവൃത്തിയ്ക്്ക അനുവേിച്ച തുകഗ്രകാരമുള്ള ആടക തുക അനുവേിയ്ക്കുദമ്പാഴുും 

ടമഷർടമന്റബ്ുക്കിൽ രഞ്ായത്്ത  ടസ്ഗ്കട്ടറി സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തൽ നെത്തി ഒപ്പ്, സ്ീല് എന്നിവ 

ചെയ്യേണ്ടതാണ് എനന്ാൽ അതുും കാണാൻ സാധിച്ചിലല്.  

  

എും - ബുക്കുകളിൽ  ടെക്ക് & ടമഷർ ടെയ്ത വിവരങ്ങൾ ദരഖടപ്പെുദത്തണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ 

ഫയൽ രരിദശാധനയിൽ  ടെക്ക് & ടമഷർ ടെയ്തവിവരങ്ങൾ  ലഭയമായിരുന്നു . ഓവർസീർ ഒപ്പുും 

സീലുും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പാസ്സ്ഡ് ഫോർ പേയ്മെന്റ് എല്ലാ എും ബുക്കിലുും ഇല്ലായിരുന്നു.  

 

 ർദവ ഡാറ്റ 

ഗ്രവൃത്തി എവിടെ നെക്കുന്നു എന്ന ് മനസ്ിലാക്കാനുള്ള ദരഖ യാണ് സ്ർദവ ഡാറ്റ. എന്നാൽ 

ഒരു ഫയലിലുും  ഇത്  കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല .  

 

തമറ്റീെിയൽതഗ്പാ യൂർതമന്റ ്

ഒരു ഗ്രവൃത്തിക്ക് സ്ാദങ്കതിക എസ്റ്റിദമറ്റ്ഗ്രകാരും ആവശയമുള്ള സ്ാധനസ്ാമഗ്രികൾ 

വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നെരെിഗ്കമങ്ങൾ ഗ്രതിരാേിക്കുന്ന ദരഖയാൺ ടമറ്റീരിയൽ ടഗ്രാകയൂർടമന്റ്. 

രരിദശാധിച്ച ഫയലുകലിൽ ഒന്നിലുും   കാണുവാൻ സ്ാധിചില്ല.   

ദവജ്  ലിസ്്റ്റ 

മസ്റ്റർ  ദറാളിന് ആനുരാതികമായി ടതാഴിലാളിക്ക് ദവതനും അനുവേിച്ചു എന്ന ്

ടതളിയിക്കാനുള്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ് ദവജ്  ലിസ്റ്റ് .  രരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിൽഒന്നിൽ 

പോലുും കൃത്യമായ വേജ് ലിസ്റ്റ് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല  .ചിലതിനു വേജ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലുും എും 

ഐ സ് ൽ നിന്നുും എടുത്തത് അല്ലായിരുന്നു ഒനന്ുും തെളിഞ്ഞു കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.  

 

 ണ്്ഗ്ൊൻസ്ഫർഓർഡർ 
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മസ്റ്റർദറാളിനുും,   ദവജ് ലിസ്റ്റിനുും  ആനുസ്രിച്ച് ടതാഴിലാളിക്ക് ദവതനും കകമാറിദയാ എന്ന ്

ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ദരഖയാണ്  ഫണ്ട്ഗ്ൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ. രരിദശാധിച്ച ഒരു  ഫയലുകളിലുും ഫണ്ട്ഗ്ൊൻസ്ഫർ 

ഓർഡർ കാണുവാൻ  സ്ാധിചില്ല  . 

 

തമറ്റീെിയൽ  വൗ്ർ  ആൻഡ്  ബിൽ 

സ്ാധനസ്ാമഗ്രികൾ ആവശയമായ ഗ്രവൃത്തികൾക്ക്  സ്ാമഗ്രികൾ വിതരണുംടെയ്തതിന്ടറ 

ബില്ലുകളുും വൗച്ചറുകളുും  ഫയലിൽ സ്ൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ്. എന്നാൽ രരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ  

ടബന്ധടരട്ട ഗ്രവൃത്തിയിൽ സ്ിറ്റിസ്ൺഇൻഫർദമഷൻദബാർഡിന്ടറ ടമറ്റീരിയൽ  സ്ുംബന്ധിച്ച 

ടവൗടെർ ഇല്ലായിരുന്നു  . 

 

ദ ാദട്ാഗ്ഗാ  ്

ഒരുഗ്രവൃത്തി തുെങ്ങുന്നതിനു  മുൻരുും, ഗ്രവൃത്തി നെന്നു ടകാണ്ടിരിക്കു ദമ്പാഴുും,  ഗ്രവൃത്തി 

രൂർത്തിയായതിനു ദശഷവുമുള്ള മൂന്നഘ്ട്ടത്തിലുള്ള ദഫാദട്ടാ ഗ്രവൃത്തി 

ഫയലിൽ  സ്ൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ്. എന്നാൽ രരിദശാധിച്ച  ഫയലുകളിൽ മൂന്ന്  ഘട്ടത്തിടലയുും 

ദഫാദട്ടാ ഫയലിൽ സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരന്നില്ല.  ജിദയാ     ൊടെെ്    ദഫാദട്ടാഗ്രാഫ് ഒരു ഫയലിലുും     

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.   

ഗ്പവൃത്തിപൂർത്തീ െണ ാക്ഷയപഗ്തം 

    ഗ്രവൃത്തി രൂർത്തീകരിച്ചു എന്നതിന്ടറ ദരഖയാണ് ഗ്രവൃത്തി രൂർത്തീ കരണ 

സ്ാക്ഷയരഗ്തും.  ഒരു ഫയലിൽ ഇത ്കാണാൻ സ്ാധിചില്ല .  

മസ്റ്റർദറാൾമൂവ്തമന്റ്ലിപ്പ് 

ഒരുഗ്രവൃത്തിയുടെ ഓദരാഘട്ടത്തിന്ടറയുും മസ്റ്റർദറാൾ അനുവേിച്ച്  ടതാ ഴിലാളികൾക്ക് 

ദവതനും നൽകുന്നത് വടരയുള്ള ഓദരാഘട്ടങ്ങളുും ഏടതാടക്ക തീയതികളിൽ നെന്നു എന്ന ്

മനസ്സിലാക്കാനാണ് മസ്റ്റർദറാൾ മൂവ്ടമന്റ്ലിര്.  രരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ ഒന്നിൽ പോലുും   

മസ്റ്റർദറാൾ മൂവ്ടമന്റ്ലിര് ഇല്ലായിരുന്നു . 

 

സ റ്റ്ഡയറി 

ഗ്രവൃത്തി സ്ഥലടത്ത മുഴുവൻ വിവരങ്ങളുും ദരഖടപ്പെുത്തുന്നതിന് ദവണ്ടിയുള്ള 

ആധികാരിക ദരഖയാൺ കസ്റ്റ്ഡയറി.7 ഫയലുകൾ രരിദശാധിച്ചതിൽ അഞ് ് ഗ്രവർത്തി 

ഫയലുകളിൽ കസ്റ്റ് ഡയറി ഉണ്ടായിരുന്നു.  രരിദശാധിച്ച കസ്റ്റ്ഡയറികൾ രൂർണമായുും 

രൂരിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. ടതാഴിലാളികളുടെ സ്ാക്ഷയരഗ്തും,  ടതാഴിലുരകരണങ്ങളുടെ വാെക 

സ്ുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ, വിജിലൻസ്് ആന്റ് ദമാണിറ്ററിുംര് കമ്മിറ്റി (വി.എും.സ്ി.) വിവരങ്ങൾ 

എന്നിവ കസ്റ്റ്ഡയറികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.  

❖ വി. എും. സ്ി. രൂരീകരിദക്കണ്ടത ്എങ്ങടനടയന്നുള്ളത് എ.എും.സ്ി. യിടല ദരജ്  നമ്പർ 57 

ഭാരും10.5.3.അനുസ്രിച്ച് ആവണും. 

ദറാ ് ഗർേിവ ം  

വാർഷിക മാസ്റ്റർലാൻ ഗ്രകാരും എല്ലാ രഞ്ായത്തുകളിലുും ദറാസ്് രർ േിവസ്ും ആെരിക്കണും 

എന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ കൂട്ടിക്കൽ  രഞ്ായത്തിൽ നാളിതുവടരയായി ദറാസ്് രർേിവസ്ും 

ആെരിച്ചതായി ദരഖകളിദലാ ടതാഴിലാളികൾദക്കാ ഉദേയാരസ്ഥർദക്കാ അറിവില്ല. 

പഞ്ചായത്തിൽ ൂക്ഷി്ിെിദക്ണ് 7 െജിസ്റ്ററു ൾ 

1. ടതാഴിൽ കാർഡിനുള്ള കുെുുംബാദരക്ഷയുടെ രജിസ്റ്റർ 

2. ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടതുും ടതാഴിൽ അനുവേിച്ചതുും സ്ുംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ 

3. ഗ്രവൃത്തിയുടെ ലിസ്റ്റുും െിലവുും വിശോുംശങ്ങളുും സ്ുംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ 

4. സ്ഥിരആസ്ഥികളുടെ രജിസ്റ്റർ 

5. രരാതി രജിസ്റ്റർ 

6. സ്ാധന രജിസ്റ്റർ 

7. ഗ്രാമസ്ഭ രജിസ്റ്റർ 

 

I) തതാഴിൽ  ാർഡ് െജിസ്റ്റർ 
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➢ തതാഴിൽ  ാർഡ് അദപക്ഷ െജിസ്റ്റർ- 

രരിദശാധനാ കാലയളവായ 1-10-2018 മുതൽ 31-3-2019  വടര70 കാർഡുകൾക്ക്  അദരക്ഷ 

ലഭിക്കുകയുും  വിതരണും  നെത്തുകയുും ടെയ്തിട്ടുണ്ട ് . ടതാഴിൽകാർഡ്  അദരക്ഷ രജിസ്റ്റർ ഒന്ന ്മുതൽ 

അൻരത് വടര ഗ്കമനമ്പർ ദരഖടപ്പെുത്തി രഞ്ായത്്ത ടസ്ഗ്കട്ടറി സ്ക്ഷയടപ്പെുത്തിയതാണ്. ടതാഴിൽ 

കാർഡിന് അദരക്ഷിച്ച തീയതി അനുവേിച്ച തീയതി എന്നിവ കൃതയമായി ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട് . 

തതാഴിൽ  ാർഡ്  വിതെണ െജിസ്റ്റർ  

രഞ്ായത്്ത ടസ്ഗ്കട്ടറി സ്ക്ഷയടപ്പെുത്തിയതാണ്. അുംരങ്ങളുടെ ദഫാദട്ടാ രതിച്ച് 

വൃത്തിയായി സ്ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.  

II) വർക്്  െജിസ്റ്റർ (ഗ്പവർത്തിയുതെ പട്ി യും െിലവും വിശോoശങ്ങളും     

                                    ംബന്ധി് െജിസ്റ്റർ ) 

     ദമലധികാരി സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തിയതുും ഗ്കമനമ്പർ ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുള്ളതു മാണ്. രണി 

രൂർത്തിയായ എല്ലാ ഗ്രവർത്തികളുും രജിസ്റ്ററിൽ ദരഖടപ്പെുത്തിയി ട്ടുണ്ട് .  

രരിദശാധനകാലയളവിടല   ഗ്രവർത്തികൾ രജിസ്റ്ററിൽ ദരഖടപ്പെു ത്തിയിട്ടില്ല.  

 

III)  തമറ്റീെിയൽ െജിസ്റ്റർ  

        സ്ാധന രജിസ്റ്റർ ഗ്കമ നമ്പർ ഉള്ളതുും രഞ്ായത്്ത ടസ്ഗ്കട്ടറി സ്ാക്ഷയടപ്പെു 

ത്തിയതുമായിരിക്കണും .  

IV) തെൻതണ്ർ െജിസ്റ്റർ. 

ടെൻടണ്ടർ രജിസ്റ്റർ ദമലധികാരി സ്ാ ക്ഷയടപ്പെുത്തി യതുും ഗ്കമനമ്പർ ഇട്ടിട്ടുള്ളതുമാണ്  

കുറഞ്ഞത് രണ്ട് കരാറുകാർ എങ്കിലുും ടെന്ടെർ നെരെിയിൽ രങ്കാളിയായിരിക്കണും. 

 

V) ഗ്ഗാമ ഭ െജിസ്റ്റർ 

എല്ലാ വാർഡുകൾക്കുും ഗ്രദതയകും ടരജിസ്റ്ററുകൾ  സ്ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു . 

 

VI) സ്ഥിെആസ്ഥി ളുതെെജിസ്റ്റർ 

ഈ  രജിസ്റ്റർ ടസ്ഗ്കട്ടറി  സ്ാക്ഷയടപ്പെുതിയതുും ഗ്കമനമ്പർ ഇട്ടിട്ടുള്ളതുമായിരിക്കണും  . 

 

VII)  പൊതിെജിസ്റ്റർ- 

രഞ്ായത്്ത  ടസ്ഗ്കട്ടറി സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തിയ ഗ്കമനമ്പർ ഉള്ള ടരജിസ്റ്റ൪ ആണ ്  . 01/10/2018 

മുതൽ 31/03/2019 വടര ഒരു രരാതി ദരാലുും ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല.  

 യാഷ്്ബുക്്  

2018 ഒക്ദൊബർ 1 മുതൽ 2019 മാർച്ച്  31 വടര യുള്ള കയാഷ്  ബുക്ക്  രരിദശാധിച്ചതിൽനിന്നുും RECEIPTS 

എല്ലാും ടറദക്കാർഡ്  ടെയ്തിട്ടുണ്ട്  െിലവുകൾ ഒന്നുും കൃതയമായിട്്ട ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല.  

 ിറ്റി ൺ ഇൻ ർദമഷ്ൻ ദബാർഡ്  

 

ഗ്രവർത്തി ആരുംഭിക്കുദമ്പാൾ സ്ഥാരിദക്കണ്ടതായ സ്ിറ്റിസ്ൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ്  

വാർഡിടല രരിദശാധന നെത്തിയ 7 ഗ്രവർത്തി ഗ്രദേശങ്ങളിലുും കാണാൻ സ്ാധിെില്ല  . ഇവ 

യഥാസ്മയും  സ്ഥാരിക്കുന്നതിന് എ.എും.സ്ി.അദ്ധയായും-10.6  അനുസ്രിച്ച് വീഴ് െ സ്ുംഭവിക്കരുത്. 

 

െി ിത്സലഭയമാക്ുന്നത്- ടഷഡയൂൾ 2; ഖണ്ഡിക25, എ.എും.സ്ി.അദ്ധയായും-9 

രരിദശാധിച്ച 2 ഫയലുകളിൽ  െികിൽസ് സ്ുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു . 

 

നിർവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥർക്ായുള്ള നിർദേശങ്ങൾ 

ബി.ഡി.ഒ. 

• മസ്റ്റർദറാളിൽ ബിഡിഓ ഒപ്പുും സ്ീലുും രതിപ്പിക്കുന്നതിദനാടൊപ്പും തീയതികൂെി ഇെുവാൻ 

ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതാണ്. 
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• അക്കൗണ്ടൻറ്, ഡി. ഇ. ഒ .അഗ്കിഡിറ്റഡ് എൻജിനീയർ, ഓവർസ്ിയർ  ദമറ്റുമ്മാർ എന്നിവർക്ക ്

അവരുടെ െുമതലകടളകുറിച്ചുും ഉത്തരവാേിതവങ്ങടളകുറിച്ചുും ഏടറ്റെുത്്ത നെപ്പിലാക്കാൻ 

സ്ാധിക്കുന്ന ഗ്രവൃത്തികടള  കുറിച്ചുും മതിയായ ടഗ്െയിനിങ്്ങ   ടകാെുക്കുക. 

 

• ബിഡിഓ കഴിയുന്ന സ്മയങ്ങളിൽ ടതാഴിലാളികടളയുും ടതാഴിൽസ്ഥലങ്ങളുും 

സ്രർശിക്കുന്നത്  രുണകരമായിരിക്കുും 

ത ഗ് ട്റി / അ ിസ്റ്റൻറ്ത ഗ് ട്റി 

 

• മസ്റ്റർ ദറാളിൽ ഒപ്പിനുും  സ്ീലിനുും  ഒപ്പും തീയതി കൂെി ദെർക്കുവാൻ ഗ്ശദ്ധിക്കുക. 

 

• ഏഴു രജിസ്റ്ററുകൾ, എും. ബുക്ക ്എന്നിവ സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തി  ആധികാരികത ഉറപ്പു വരുത്തുക 

 

• ടതാഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ, അെിസ്ഥാന സ്ൗകരയങ്ങൾ എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തുക. 

 

• െികിത്സാെിലവുകൾ കൃതയമായി അനുവേിക്കുവാൻ ഉള്ള നെരെികൾ സ്വീകരിക്കുക. 

 

• ഏടറ്റെുത്്ത നെപ്പിലാക്കുവാൻ സ്ാധിക്കുന്ന വർക്കുകൾക്ക് അനുസ്ൃതമായി 

ടഷൽഫ്ടഗ്രാജക്റ്റ്  കടണ്ടത്തി വയ്ക്കുക. 

 

• വിജിലൻസ്് ആൻഡ്ദമാണിറ്ററിുംര്  കമ്മറ്റിടയ ശക്തിടപ്പെുത്തുക. 

ആറുമാസ്ത്തിടലാരിക്കൽ രുന:സ്ുംഘെിപ്പിക്കുകയുും ടെയ്യുക. 

 

• എ .എും. സ്ി അനുസ്രിച്ചുള്ള  ബി.എഫ്.റ്റി, ദസ്വനങ്ങൾ ഗ്രദയാജനടപ്പെുത്തുക. ദരജ് 78,16 .1   

 

നിർവഹണഉദേയാഗസ്ഥർ 

                 (അക്കൗണ്ടൻറ്/ ഡി. ഇ. ഒ . അഗ്കിഡിറ്റഡ്എൻജിനീയർ, ഓവർസ്ിയർ) 

 

• വർക്ക് ഫയലുകളിൽ ആനുവൽമാസ്റ്റർ സ്ർക്കുലറിൽ രറയുന്ന  ഗ്രകാരമുള്ള 22 

ദഡാകയൂടമന്റസ്്  ഉടണ്ടന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി ഗ്രവൃത്തി  ഫയൽ തയ്യാറാക്കുക. 

 

• കസ്റ്റ്ഡയറി കൃതയമായി എഴുതി സ്ൂക്ഷിക്കുന്നതിനുും ദമറ്റ്  മാർക്ക് നിർദേശുംനൽകുക. 

 

• മസ്റ്റർദറാൾ ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു ദഗ്രാജക്ട് ഇനീദഷയറ്റീവ്മീറ്റിുംര് കൂെി രണി 

ആരുംഭിക്കുന്നതിന് സ്ഹായിക്കുക 

 

• കൃതയമായ ഇെദവളകളിൽ ടതാഴിലിെും സ്രർശിച്ച ടെയ്തടതാഴിൽ അളന്ന് എുംബുക്കിൽ 

ദരഖടപ്പെുത്തുക. 

 

• ഡിമാൻഡ് അനുസ്രിച്ച്  ഴിടതാഴിൽ നൽകുക 

 

• ടതാഴിലാളികൾക്ക് അെിസ്ഥാന സ്ൗകരയങ്ങൾ   ഒരുക്കുക 

ദമറ്റ് 

• മസ്റ്റർദറാൾ കൃതയമായി ഒപ്പ്   വയ് രിക്കുക 

• ഹാജരാകാത്തവരുടെ വിവരും അെയാളടപ്പെുത്തുക   

• മസ്റ്റർദറാളിൽ ടതാഴിൽ േിനങ്ങളുടെ തീയതി അെയാളടപ്പെുത്തുക 

• കസ്റ്റ്ഡയറിരൂർണമായുും രൂരിപ്പിക്കുക 

• ടതാഴിൽ കസ്റ്റുകളിൽ ടവച്ച് അരകെും നെന്നിട്ടുടണ്ടങ്കിൽ കസ്റ്റ്ഡയറിയിൽ 

എഴുതുകയുും നിർവഹണ ഉദേയാരസ്ഥടര അറിയിക്കുകയുും െികിത്സ ഉറപ്പാക്കുകയുും 

ടെയ്യുക 

• നിശ്ചിതഅളവിലുും രുണനിലവാരത്തിലുും ദജാലി ടെയ്യുന്നുണ്ട ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. 

ഏതറ്റെുക്ാവുന്നഗ്പവർത്തി ൾ 

വിഭാഗം -എ 
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• രാതദയാരത്്ത മുള, രാമച്ചും, തുെങ്ങിയവ വച്ച് രിെിപ്പിക്കുക. 

 

• കജവദവലി നിർമ്മാണും 

വിഭാഗം- ബി 

• വാർഡിൽ ഉൾടപ്പെുന്ന ടരാതുകിണറുകളുടെ നവീകരണും, റീൊർജ്ജ് 

• രുരയിെങ്ങളിൽ ഉരകാരഗ്രേമാകുന്ന തരത്തിലു ള്ള  കജവദവലി നിർമ്മാണും 

• നീരുറവ സ്ുംരക്ഷണും സ്ാധയമാകുന്ന ഗ്രവർത്തനങ്ങൾ 

• ഫലവൃക്ഷകത നട്്ട    രരിരാലനും 

• ടരാതു-സ്വകാരയ കുളങ്ങളുടെ നവീകരണും 

വിഭാഗം- ി 

• ആട്ടിൻകൂെ്, ദകാഴികൂെ്, രശുടതാഴുത്്തനിർമ്മാണും 

• ഐഎച്ച്എച്ച്എൽ ഗ്രവർത്തികൾ 

• മത്സയക്കുള നിർമ്മാണും 

 

വിഭാഗം-ഡി  

• സ്വയുംസ്ഹായ സ്ുംഘങ്ങൾക്ക് കൂട്്ടകൃഷിക്ക് നിലടമാരുക്കൽ അുംരൻവാെി, സ്് കൂൾ 

െുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണും 

 

ഉദേയാഗസ്ഥെുതെെുമതല ൾ  

ദലാക്്ദഗ്പാഗ്ഗാംഓ ീ ർ 

    രഞ്ായത്തുകടള ടതാഴിലുറപ്പു രദ്ധതിയുടെ ടഷൽഫ്ടഷൽഫ്ഓഫ്  ടഗ്രാജക്റ്റ്         

തയ്യാറാക്കുന്നതിലുും വിദകഗ്രീകൃതാസ്ൂഗ്തണും നെപ്പിലാക്കുന്നതിലുും രാകടപ്പെുത്തണും. 

ഈമസ്റ്റർദറാൾവിതരണുംടെയ്യുക,  രഞ്ായത്തുകളുടെ ടതാഴിലുറപ്പ്രദ്ധതിയുടെ നിർവ 

ഹണദമൽദനാട്ടും വഹിക്കുക. രദ്ധതിയുടെ ലഭിച്ച വിഭവങ്ങളുടെയുും, വിതരണും ടെയ്തവ 

യുടെയുും,  ഉരദയാരിച്ചവയുടെയുും കണക്കുകൾസ്ൂക്ഷിക്കുക. ആവശയമായ രജിസ്റ്ററുകൾ 

സ്ൂക്ഷിക്കുക. 

പഞ്ചായതസസഗ് ട്റി/ അ ിസ്റ്റന്റ്ത ഗ് ട്റി 

ടസ്ഗ്കട്ടറി ടതാഴിലുറപ്പ്രദ്ധതിയുടെ ദമൽദനാട്ടും, ഗ്രവൃത്തികളുടെ ബില്ലുകൾ യഥാസ്മയും 

അുംരീകരിക്കുക, ടതാഴിലാളികളുടെ ദവതനും യഥാസ്മയും അുംരീകരി ക്കുക, ടതാഴിലാളികളുടെ 

ദവതനും യഥാസ്മയും ഡി.ബി.െി  മുഖാന്തിരും ടതാഴിലാളികളുടെ അക്കൗണ്ടിടലത്തിടയന്ന് 

ഉറപ്പാക്കുക. 

 

ഓവർ ിയർ/ എൻജിനീയർ 

ഗ്രാമസ്ഭ തീരുമാനഗ്രകാരും ഗ്രവൃത്തികൾ കടണ്ടത്തുക, ഗ്രാഥമിക എസ്റ്റിദമറ്റ് തയ്യാറാക്കുക, 

ഗ്രവൃത്തിയുടെ സ്ാദങ്കതികമായ കാരയങ്ങൾ ടതാഴിലാളികൾക്ക് വിശേമാക്കുക. ഗ്രവൃത്തിയുടെ 

അളവുകൾ ദരഖടപ്പെുത്തുക.  ടെക്ക ്ടമഷർ   ടെയ്യുക,  ബില്ലുകൾ തയ്യാറാക്കുവാൻ  ഡി. ഇ. 

ഒടയ.  സ്ഹായിക്കുക 

 

ഡാറ്റാ എൻഗ്െി ഓപ്പദററ്റർ 

മസ്് റ്റർ ദറാൾ വിതരണത്തിന്  സ്ഹായിക്കുക. രൂർത്തിയായ മസ്റ്റർദറാളുകൾ  ദമറ്റിൽ നിന്നുും 

ദശഖരിച്ച്  വർക്ക്ബില്ലുകൾ രൂർത്തീകരിച്ച്  ദവതന  വിതരണത്തിന് നെരെി സ്വീകരിക്കുക. 

രജിസ്റ്ററുകൾ സ്ൂക്ഷിക്കുക. ടതാഴിലാളികളുടെ ദവതനും (ഡി.ബി. െി) മുദഖന എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. 

ദമറ്റ് 

ഗ്രവൃത്തിയുടെ ദമൽദനാട്ടും. ടതാഴിൽകാർഡിൽ ആവശയമുള്ള വിവരങ്ങൾ  കൃതയമായി 

ദരഖടപ്പെുത്തുക. അളവ്  ദരഖടപ്പെുത്താനുള്ള ടമഷർടമൻറ്ബുക്ക ്        ഗ്രവൃത്തി  സ്ഥലത്്ത 
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സ്ൂക്ഷിക്കുക. േിവസ്വുും ടതാഴിലാളികളുടെ ഹാജർ മസ്റ്റർദറാളിൽ ഉറപ്പുവരുത്തുക. 

രൂർത്തിയായ  മസ്റ്റർ  ദറാൾ  ദഡറ്റാഎൻഗ്െി ഓപ്പദററ്ററുടെ രക്കൽ എത്തിക്കുക. 

 

 

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ്െീമംഗങ്ങൾ 

ഗ് മ.  

നം. 
ദപെ് പേവി 

1. ജയഗ്രകാശ്. രി.എൻ. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ദലാക്ക് റിദസ്ാഴ്സ്്ദരഴ്െൺ 

2 രാദജഷ്.രി. െി. 

ജില്ലാ റിദസ്ാഴ്സ്്ദരഴ്െൺ 

ദകാട്ടയും 

 

3 റ്റിൻസിമോൾ എും ബി  വില്ലജ്  റിദസ്ാഴ്സ്്ദരഴ്െൺ 

5 അനന്ത ലക്ഷ്മി  വില്ലജ്  റിദസ്ാഴ്സ്്ദരഴ്െൺ 

 ദിവ്യ സജീവ്  വിദല്ലജ് റിദസ്ാഴ്െ് ദരഴ്െൺ  

 

 

അനുബന്ധും 

 

രരിദശാധിച്ച ടതാഴിൽ കാർഡുകൾ  

 

 

 

Si. No   ദരര്  ടതാഴിൽ കാർഡ് 

നമ്പർ  

1.  രി െി ദജാസ്് KL-004-003-007/53 

2.  ദറാസ്മ്മ ദജാസ്ഫ ് KL-004-003-007/53 

3.  രുഷ്പവല്ലി KL-004-003-007/212 

4.  റൂബി KL-004-003-006/177 

5.  ദജാസ്ഫ് ദതാമസ് ് KL-004-003-006/177 

6.  സ്ുദലാെന സ്ുകുമാരൻ KL-004-003-007/62 

7.  സ്ുമതി മണിയൻ KL-004-003-007/192 

8.  വാസ്ന്തി ഉത്തമൻ KL-004-003-007/135 

9.  രീത KL-004-003-007/33 

10.  ജയ KL-004-003-007/229 

11.  അരവിരൻ KL-004-003-007/214 

12.  റഹ്മത്്ത അലി KL-004-003-007/4 

13.  സ്തീഷ് എൻ KL-004-003-007/214 
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14.  മിനി സ്തീഷ് KL-004-003-007/214 

15.  ദമാഹൻകുമാർ KL-004-003-007/134 

16.  മിനിദമാഹൻകുമാർ KL-004-003-007/134 

17.  രവിഗ്തൻ എ എസ്് KL-004-003-007/68 

18.  ഇഗ്ര KL-004-003-007/68 

19.  ബാലെഗ്രൻ രി ടക KL-004-003-007/249 

20.  സ്ുമതി KL-004-003-007/249 

21.  ദഷർലി  എൻ വി KL-004-003-007/217 

22.  മാതയു KL-004-003-007/140 

23.  കുഞ്ഞുദമാൾ KL-004-003-007/140 

24.  മൃണാളിനി KL-004-003-007/24 

25.  കലല രാധാകൃഷ്ണൻ KL-004-003-007/184 

26.  ടഷൽമ  KL-004-003-007/56 

27.  ടെല്ലമ്മ ഭാസ്കരൻ KL-004-003-007/70 

28.  രാജി KL-004-003-007/70 

29.  അനിൽകുമാർ KL-004-003-007/192 

30.  നളിനി KL-004-003-007/42 

31.  രാദജഗ്രൻ KL-004-003-007/50 

32.  ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി KL-004-003-007/130 

33.  ഓമന  േിലീര് KL-004-003-007/123 

34.  ലിസ്ി ദജക്കബ് KL-004-003-007/47 

35.  നബീസ്ാ KL-004-003-007/55 

36.  ദമാളി  സ്ജി KL-004-003-007/236 

37.  സ്ുജാത സ്തീശൻ KL-004-003-007/61 

38.  സ്തീശൻ KL-004-003-007/61 
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ഗ്ഗാമ ഭ തീെുമാനങ്ങൾ  

 

തതാഴിലാളി ൾക്് ആവശയമായ തണൽ,  ുെിതവള്ള പാഗ്തം,  സ്റ്റ് 

എയ്ഡ ് ദബാകസ്   എന്നിവ  ണ്്  വെുന്നതിന് അനു െി്ു നൽ ാതമന്ന ്

AE അറിയി്ു.  

 ിറ്റി ൺ ഇൻ ർദമഷ്ൻ ദബാർഡ്  ഒെു തതാഴിൽ ഇെത്തും 

ഇല്ലായിെുന്നു. തമറ്റീെിയൽ  ണ്്  വെുന്നതിന് അനു െി്ു അതു 

സ്ഥാപിക്ും എന്ന് അറിയി്ു.  
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