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മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� ന്ിയമം

േസാഷ�ല്ഓഡി�്െസാൈസ�ി േകരള (MGNSASk)

ജി� :തിരുവന�പുരം

േ�ാ�് :വാമനപുരം

പ�ായ�് :െന�നാട്

വാർഡ് : 16,പരേമശ�രം

േസാഷ�ൽഓഡി� ആ്മുഖം

ഇ��യിൽസാധാരണ�ാരായജന�ള�െട െതാഴിൽ
െച�ാനു�അവകാശെ�സംര�ി�്
നിലനിർ�ുവാനായി 2005 െസപത്ംബർ 5-◌ാം തിയതി
േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� ന്ിയമം നിലവിൽവ�ു.
അവിദ�കായിക െതാഴിലിൽഏർെ�ടുവാൻ
സ��തയു� �ഗാമ�പേദശ�ളിൽഅധിവസി�ു�
ഏെതാരു കുടുംബ�ിനും ഒരു സാ��ികവർഷം
100 ദിവസ�ിൽകുറയാ�െതാഴിൽ
ഉറ�ാ�ു�േതാെടാ�ം ഗുണേമ�യു�തും�ായി
ആയി���തും ഉതപ്ാദന�മവുമായആ�ികള�െട
സൃഷട്ിയാണഈ്പ�തിയുെട മുഖ� ല��ം.ദരി�ദരുെട
ഉപജീവനവുമായിബ�െ��വിഭവഅടി�റ
ശ�ിെ�ടു�ുകയുംസാമൂഹികമായി പിേ�ാ�ം
നിൽ�ു�എ�ാ കുടുംബ�െളയും പ�തിയിൽ



ഉൾെ�ടു�ുകയും പ�ായ�ീരാജ�്ാപന�െള
ശ�ിെ�ടു�ുകഎ�തും ഇതിെ�ല��മാണ.്

സവിേശഷതകൾ

1.നിയമ�ിെ�പിൻബലമു�അവകാശാധിഷഠ്ിത
പ�തി

2. �ഗാമ പ�ായ� �്പേദശ�ത്ാമസി�ു� 18
വയസ പ്ൂർ�ിയായഏെതാരാൾ�ും പ�തിയിൽ
പ�ാളിയാവാം

3.സ�്തീയ�്ും പുരുഷനും തുല�േവതനം

4 .പരി�ിതി സംര�ണം,കാർഷിക േമഖലയിെല
അടി�ാനസൗകര� വികസനംഎ�ിവയ�്്
മുൻഗണന

5. െതാഴിലാളികൾതെ� �പവർ�ികൾ
കെ��ുകയുംആസൂ�തണെ�സഹായി�ുകയും
െച���ു.

6.ആസൂ�തണ�ിലും നിർവഹണ�ിലും തിക�
സുതാര�ത

7.കരാറുകാേരാ ഇടനില�ാേരാ ഇ�

8.െപാതു ജനപ�ാളി�േ�ാെട േലബർബഡജ്�്

9.ബാ� വ്ഴിമാ�തം േവതനവിതരണം

10.സ�്തീകൾ� മ്ുൻഗണന



11.കംപ���ർ ശൃംഖലവഴിയു� േമാണി�റിംഗ്
സംവിധാനം

12. �ഗാമസഭ പ�തിഓഡി� െ്ച���ു.
�പവൃ�ികള�ം േസാഷ�ൽഓഡി�ിംഗിന്
വിേധയമാ�ണെമ� 17 (2)വകു�്
നിഷക്ർഷി�ു�ു.െപാതു ധനം ചിലവഴി�ു�തിെന
പ�ിയും പ�തി �പവർ�നെ�പ�ിയും പൗരസമൂഹം
നട�ു�പരസ�വും സ�ത��വുമായ
പരിേശാധനയാണ േ്സാഷ�ൽഓഡി� അ്ഥവാ
സാമൂഹികപരിേശാധന. െതാഴിലുറ� ന്ിയമ �പകാരം
വർഷ�ിൽ 2തവണേസാഷ�ൽഓഡി�്
�ഗാമസഭകൾഎ�ാ വാർഡിലും കൃത�മായി
നടേ��താണ.് േസാഷ�ൽഓഡി�ിലൂെട
അഴിമതി ഇ�ാതാ�ു�തിനുംസുതാര�ത ഉറ��
വരു�ു�തിനും കാര��മത
വർധി�ി�ു�തിനുംസത ഭ്രണം
ഉറ�ാ�ു�തിനും കഴിയു�ു .പ�തി പണം
ശരിയായ രീതിയിൽചിലവഴി�ി��� എ്�ും
പണം െചലവഴി�തുെകാ� പ്�തിയുെട ല��ം
ൈകവരി�ി��� എ്�ും ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട
ജീവിത�ിൽഗുണപരമായ മാ�ം ഉ�ായി���്
എ�ും േസാഷ�ൽഓഡി�ിലൂെട കെ��ാൻ
കഴിയു�ു

10അവകാശ�ൾ



മഹാ�ഗാ�ി േദശീയ�ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്
നിയമ�ിലൂെട �ഗാമീണജനതയ�് െ്താഴില്
നലക്െപടു�േതാെടാ�ംഅവരുെട പ�ു
അവകാശ�ള�ംസംര�ി�െപടു�ു.േസാഷ�ല്
ഓഡി�ിലൂെട �പവൃ�ികള�െട പരിേശാധനയും
അേതാെടാ�ം െതാഴിലാളികള�െട പ�വകാശ�ള�ം
സംര�ി�െപടു�ുെവ�ും വിലയിരു�ു�ു.
െതാഴിലുറ� ന്ിയമ�ിലൂെട െതാഴിലാളികള്�്
ലഭ�മായഅവകാശ�െളകുറി� ത്ാെഴ പറയു�ു.

1.െതാഴിൽകാർഡുമായിബ�െ��വ:

െതാഴിൽകാർഡ്

ഒരുആധികാരികേരഖയാണ .്മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ

�ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്നിയമ�ിെല െഷഡ��ള് 2

�പകാരം െതാഴിൽ കാർഡിന്അേപ� നൽകു�

കുടുംബ�ൾ�് 15 ദിവസ�ിനകം തിക��ം

സൗജന�മായി thozhilcലഭ�മാ�ണെമ�്

അനുശാസി�ു�ു. കൂടാെത കൃത�മായ

ഇടേവളകളില് കാർഡ് പുതു�ി

നല്േക�തുമാണ.്െതാഴിൽകാർഡെ്താഴിലാളികള�

െടൈകവശം തെ�യാണ സ്ൂ�ിേ��ത െ്താഴിൽ

 ഏർെ�� ദിവസ�ൾ കൃത�മായി േരഖ

െപടു�ിയിരി�ു�ു എ�ാൽ െതാഴിൽകാർഡിൽ



അടി�ാന പരമായി പൂരി�ിേക�എ�ാ ഭാഗ�ള�ം

ഒഴി�ു കിട�ു�ു.െതാഴിലാളി െതാഴില് ആവശ�

െപ� തീയതി,ആവശ� െപ� കാലയളവ േ്ജാലി ലഭ�മായ

കാലയളവ ല്ഭ�മായ കൂലി എ�ീ ഭാഗ�ള് ഒ�ും

തെ� പൂരിപി�ി�ി�.ആയതിനാല് കഴി�

സാ��ീക വർഷം ഇതു െതാഴിലില്

ഭാഗമായിരു�ു എ� െ്താഴില് കാര്ഡില് നി�ും

മനസിലാ�ാന്സാധി�ിരു�ി�

െതാഴില്ലഭി�ു�ത സ്ംബ�ി�:്

െതാഴില് കാര്ഡു� ഏെതാരു കുടുംബ�ിനും

100 ദിവസെ� അവിദ� കായിക െതാഴിലിന്

അവകാശമു�.് അേപ� നല്കിയാല് ൈക���

രശീത ന്ല്കുകയും15 ദിവസ�ിനകം െതാഴില്

ലഭ�മാ�ണെമ�ും നിയമ�ില്

�പതിപാദി�ു�ു..അേപ� സ�ീകരി�ു� മുറയ�്്

അേപ�കന്ൈക��� രശീത് നിര്ബ�മായും

നല്കണെമ� ന്ിയമ�ില്അനുശാസി�ു�ു� .്

ഫയലില് െതാഴില് അേപ�കേളാ രശീതിെ�

െകൗ�ര്�ിപ ക്ാണാന്സാധി�ി�ി�.

െതാഴിലുറ�് നിയമ�പകാരം െതാഴില്



ആവശ�െ��� കഴി�ാല് 15 ദിവസ�ിനകം
െതാഴില് ലഭ�മാ�ണെമ�ു�.് വാർഡിെല
െതാഴിലാളികള്�് െതാഴില് ആവശ�മു�
സമയ�ളില് അേപ� സമര്�ി�ു� മുറയ�്്
15 ദിവസ�ിനകം െതാഴില്അനുവദിേ��തു�.്
വാര്ഡിെലെതാഴിലാളികള് തീ�തി േരഖെ�ടു�ി
േരഖാമൂലം അേപ� സമര്�ി�ാറി�
അതുെകാ�ുതെ� കൃത�മായി െതാഴില്
ലഭി�ി��േ�ാഎ� േ്രഖകളില്നി�ും വ��മ�.

3.െതാഴിലി�ായമ്േവതനം:

െതാഴില് ആവശ�െ��� കഴി�ാല് 15

ദിവസ�ിനകം െതാഴില് ലഭ�മാ�ാ�പ�ം

െതാഴിലി�ായമ് േവതനം ലഭി�ാന്

അവകാശമു�.്വാര്ഡിെലെതാഴിലാളികള്

തീ�തി േരഖെ�ടു�ി േരഖാമൂലം അേപ�

സമര്�ി�ാറി� ,അതുെകാ�് തെ�

െതാഴിലി�ായമ് േവതനം ലഭിേ�� സാഹചര�ം

ഉ�ായി�ി�

4.െഷല്ഫ്ഓഫ േ്�പാജക�്്സംബ�ി�:്

വാര്ഡില്ആവശ�മായ വികസന �പവൃ�ികള്

കെ��ു�തിന്െതാഴിലാളികള്�്അവകാശം

ഉ�.് െതാഴില് കെ��ു�തിനു



െതാഴിലാളികള�െടയും േമ�ിന്െറയും ഭാഗ�്നി�ും

പ�ാളി�മു�ാവു�ു�,്എ�ാല് െതാഴിലുറ�ില്

അനുവദനീയമായ ആസത്ി വികസന �പവൃ�ികള്

കെ��ു�തിന വ്ാര്ഡിെല വിവിധ േമഖലയില്

ഉ�വരുെട പ�ാളി�ം

ഉ�ാേവ�തു�.്പ�ായ�ില്വാര്ഡ്

തല�ില് �ഗാമസഭ രജിസെ്റര്

സൂ�ി�ു�തായി ക�ി� .വാര്ഡിെല െപാതു

�ഗാമസഭയില് ആണ െ്താഴിലുറ� സ്ംബ�മായ

േയാഗം േചര്�തായികാണു�ത്

5.യാ�താ െചലവ സ്ംബ�ി�:്

െതാഴിലാളികള്�് താമസ �ല�ുനി�ും 5

കിേലാമീ�ര് ചു�ളവില് െതാഴില് ലഭി�ുവാനു�

അവകാശമു�,് �പസത്ുത പരിധി�ു പുറ�ു

െതാഴില് െചേ�� സാഹചര�ം

ഉ�ാവുകയാെണ�ില് യാ�താ ബ�യായി

കൂലിയുെട 10% തുക നിലവിെല കൂലി �പകാരം 27 രൂപ

10 ൈപസ �പവൃ�ി ദിവസ�ളില് ലഭ�മാ�ണം.



അ�ക്ിേലാമീ�ര് പരിധി���റം െതാഴിലുറ�്

�പവൃ�ി െചയത്ി� എ�ാണു െതാഴിലാളികളില്

നി�ും മനസിലാ�ാന്കഴി�ത.്

6.�പവൃ�ി�ലെ�െസൗകര��ള്സംബ�ി�;്

െതാഴിലിട�ളില് ലഭിേ�� അടി�ാന

െസൗകര��ളായ �പഥമ ശു�ശൂഷാ സംവിധാന�ള്,

വി�ശമ സമയെ� തണല് സൗകര�ം, കുടിെവളളം

എ�ിവ െതാഴിലാളികള്�് െസൗജന�മായി

ലഭ�മാേ��തു�.് . െതാഴിലാളികള�മായു�

കൂടി�ാഴച് യില് മനസിലാ�ാന്സാധി�ത്

കുടിെവ��ിനായി പാ�തം,�ാസ് എ�ിവ

ലഭ�മായിരു�ു എ�ും അേതാെടാ�ം �പഥമ ശു�ശൂഷ

മരു�ുകള് വാ�ിചു ഓഫീസില് നല്കു�

എ�റിയാന് സാധി��,എ�ാല് ഇതുവെര

െതാഴിലാളികള്� ,്ക��റ കാലുറ ലഭി�ി�ി� .ഇത്

നിര്വഹണ ഏജന്സിയുെട ഭാഗ�ുനി�ു�

വീഴച്യാണ,് തുടര്�ു� �പവൃ�ികളില്

അടി�ാന െസൗകര��ള് ലഭ�മാ�ു�തിന്

നിര്വഹണഏജന്സി �ശ�ിേ��തു�.്

അപകട�ള്സംബ�ി�:്



െതാഴിലുറ�് േജാലി�ിെട െതാഴിലാളികള്�്

ഏെത�ിലും തര�ിലു� അപകടം സംഭവി��

േപാവുകയാെണ�ില് നിയമ�ിെല െഷഡ��ള്

2(5)�പകാരവുംഅ��ായം 9 െല പരാമര്ശ�ള�െട

അടി�ാന�ിലും ചികില്സാ െചലവുകള�െട

േരഖകള്സമര്�ി�ു� മുറയ�് �്പസത്ുത തുക

മുഴുവനും അനുവദി�� െകാടുേ��താണ.്ഓഡി�്

കാലയളവില് അ�ര�ില് ഉ� അപകട�ള്

ഒ�ും സംഭവി�ി�ി� .എ�ാല്നാരായണി(007/23)

എ� െതാഴിലാളി നാലു മാസം മുന്പ് �പവൃ�ി

�ല� ന്ി�ും വീണു ൈക� പ്�ിയിരുെ�നക്ിലും

ചികി� സഹായം ലഭി�ി� എ�ാണ്അറിയാന്

സാധി�ത്

7.േവതനം ലഭ�മാ�ു�ത സ്ംബ�ി�;്

െതാഴിലുറ� ന്ിയമ�ില് െസ�ന്

3(2)�പകാരം മ�ര് േറാള ക്ാലാവധി കഴി�ു

15ദിവസ�ിനകം െതാഴിലാളികള�െടഅെ�ൗ�ില്

കൂലി ലഭി�ുവാന്അവകാശമു�.്

പ�ായ�ില്നി�ും പതിന�്

ദിവസ�ിനുളളില്എഫ.്ടി.ഒ ജനേറ� െ്ചയത്ി���.്



15 ദിവസ�ിനകം േവതനം ലഭ�മായിെല�ില്നഷട്

പരിഹാരം ലഭി�ുവാനു�അവകാശം

െതാഴില്പൂര്�ീകരി�� പതിന�ു

ദിവസ�ു�ില്കൂലി ലഭിചിരു�ിെലനക്ില്

കൂലിയുെട 0.05 ശതമാനം നഷട് പരിഹാരം

ലഭി�ുവാനു�അവകാശം ഉ�.്പ�ായ�ില്

നി�ും പതിന� ദ്ിവസ�ിനുളളില്എഫ.്ടി.ഒ

ജനേറ� െ്ചയത്ി���.്നിലവില് േക��

സരക്ാരില്നി�ുംഫ�്ലഭ�മാകതിരി�ു�

സാഹചര��ില് മാ�തമാണ േ്വതനം ലഭി�ാന്

ൈവകു�ത.്

9.പരാതി പരിഹാരംസംബ�ി�:്

െതാഴിലുറ��മായി ബ�െ��

ഏെത�ിലുംകാര��ില് പരാതിയു�ാകു� പ�ം

ആയത് േരഖാമൂലം പ�ായ�ില്

പരാതിെ�ടാവു�താണ,് �പസത്ുത പരാതികള്

സ�ീകരി�� രസീ�്നല്കുകയും പരമാവധി 7 ദിവസ

പരിധി�ു�ില്അേന�ഷി�� പരാതി�ാരന മ്റുപടി

നല്േക�താണ(്section (19). പരാതികള്

അറിയി�ു�തിനു� േടാള് �ഫീ ന�ര്



(18004251004 ) െപാതുജന�ള്�്കാണാവു�

രീതിയില് പ�ായ�് ഓഫീസില്

�പദര്ശി�ിേ��തു� .് പ�ായ�ിെല പരാതി

രജി�ർ പരിേശാധി�േ�ാള് ഇതുവെരയായി ര�ു

പരാതികള് രജി�റില് േരഖെ�ടു�ിയതായും

അതിനു� നടപടി സ�ീകരി�തായും കാണെപ��.കൂലി

ൈവകിയപരാതിആണ ,്

10.േസാഷ�ല്ഓഡി�്നട�ു�ത സ്ംബ�ി�:്

െതാഴിലുറ�ില് ഏെ�ടു� �പവൃ�ികള്

േസാഷ�ല് ഓഡി�് നട�ു�തില്

പ�ാളികളാവു�തിനു െതാഴിലാളികള്�്

അവകാശമു�.്

2018-2019സാ��ികവർഷ�ിൽെന�നാട്
പ�ായ�ിൽപരേമശ�രം വാർഡിൽ
െതാഴിലുറ� പ്�തിയുെട ഭാഗമായി
നട�ിലാ�ിയ 3 �പവർ�ികൾആണ േ്സാഷ�ൽ
ഓഡി�ിന വ്ിേധയംആ�ിയി���ത.്

ഓഡി�ിന വ്ിേധയമാ�ിയ �പവർ�ികള�െട
ലി�്



1) LD/338630പരേമശ�രം വാർഡിൽചിറ
�പേദശ�ു മ� ജ്ലസംര�ണം

2)LD/പരേമശ�രം വാർഡിെല
പാൽെസാൈസ�ി �പേദശ�ു മ� ജ്ല
സംര�ണം

3)LD/പരേമശ�രം വാർഡിെലഇടവം പറ�്
േകാളനി �പേദശ�ു മ� ജ്ലസംര�ണം

ഫയൽപരിേശാധനയിൽകെ��ിയ
വിവര�ൾ

AMC �പകാരം ഒരു �പവർ�ി
ഫയൽപരിേശാധി�ുേ�ാൾതാെഴ പറയു� 22
േരഖകൾനിർബ�മായും
ഉ�ായിരിേ��താണ.്

കവർേപജ്

വാർഷിക മാ�ർസർ�ുലർ �പകാരം
കവർേപജിൽപ�ായ�്വിവര�ൾ,ജി�
�പവർ�ി നട�ിലാ�ിയവിവര�ൾ,
അട�ൽതുക,ആെകെചലവ,്നട�ിയ
തിയതി, മുതലായവിവര�ൾ
േരഖെ�ടുേ��താണ.്പരിേശാധി� 3



ഫയലുകളിലും കവർ േപജ ക്ാണാൻ
സാധി�� .

െച� ല്ി�്

വർ�്ഫയലിൽസൂ�ി�ിരി�ു�
വിവര�ള�െട പ�ികയുംഅവയുെട േപജ്
ന�റും േരഖ െപടു�ു�െച� ല്ി�്
ഫയലിൽസൂ�ി�� െവ�ാൻ ഉ�ത്
ആണ.്പരിേശാധി� 3ഫയലു കളിലും െച�്
ലി� ഉ്�െയരുെ��ിലും േപജ ന്�ർ
േരഖെ�ടു�യി�ി�ായിരു�ു .

ആ�ൻ�ാൻ

ഒരു ജനകീയഇടെപടലിെ� േനർ
സാ��ം െതളിയി�ു� േരഖആണ്
ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി. �ഗാമസഭനിർേ�
ശി�ു� �പവർ�ികൾ െഷൽഫഓ്ഫ്
െ�പാജകട്ിേല� മ്ാ��കയുംഇതിൽനി�ും
മുൻഗണനഅടി�ാന�ിൽഅതാത്
സാ��ികവർഷ�ിൽആവശ�മു�
�പവർ�ികൾതിരെ�ടു�ുആ�ൻ
�ാൻതയാറാ�ി നട�ുക.പരിേശാധി� 3
ഫയലിലും ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി
ഇ�ായിരു�ു.



ഭരണാനുമതി

ഒരു വാർഡിൽ ഒരു വർഷം
നട�ിലാ�ിയ െതാഴിലുറ� പ്�തി
�പവർ�ന�ൾ�പ്�ായ�്ഭരണ
സമിതി നൽകു� അനുമതിആണ്
ഭരണാനുമതി.പരിേശാധി� 3ഫയലു
കളിലും ഭരണാനുമതി ഉ�ായിരു�ു.
അതിൽപ�ായ�്െസ�ക�റി ഒ��ം
സീലും േരഖെപടു�ി യി�ി�.

സാേ�തികഅനുമതി

സാേ�തികഅനുമതി
ഉ�ായിരു�ു .എ�ാൽസാ��
െപടു�ാൻ ഉ�ഓഫീസറിെ� ഒ�,്
സീൽഎ�ിവ ഉ�ാേക�താണ.്പെ�
കാണാൻസാധി�ി�.

വിശദമായഎ�ിേമ�്

സാേ�തികഎ�ിേമ� പ്�തി
യിൽഏെ�ടു�ഓേരാ �പവർ�ി
�ുംസം�ാനസർ�ാർചുമതല
െപടു�ിയഅധികാര�ാന�ിെ�
അനുമതി േയാട ക്ൂടിയസാേ�തിക



എ�ിേമ� ഉ്�ായിരിേ��തആ്ണ.്

പരിേശാധി� 3ഫയലുകളിലും
വിശദമായഎ�ിേമ� ഉ്�ായിരു�ു

�ഡായിങ ആ്ൻഡ ഡ്ിൈസൻ

3ഫലുകളിലും കാണാൻസാധി�ി�.

ഡിമാൻഡ േ്ഫാം

പരിേശാധി� 3ഫയലുകളിലും
ഡിമാൻഡ േ്ഫാം ഉ�ായിരു�ു .

വർ�്അേലാേ�ഷൻ േഫാം

െതാഴിൽആവശ�െപ�വർക െ്താഴിൽ
അനുവദി�� െകാ�ു�വർ�്
അേലാേ�ഷൻപരിേശാധി� 3ഫയലിലും
ഇ�ായിരു�ു.

ഇമാ�േറാൾ

െതാഴിലാളി കൾ െതാഴിൽ െചയു�
തീയതി, ദിവസം ഉൾെ�െടഹാജർ േരഖ
െപടു�ു��ിനു�അടി�ാന േരഖ
ആണഇ് മാസേ്�ടാള.്ഇതിൽ േ�ാ�്
െഡവല� െ്മ� ഓ്ഫീസർ,പ�ായ�്
െസ�ക�റി,എ�ിവർ ഒ��ം,സീലും േരഖ



െപടു�ാൻ ഉ�തആ്ണ.്

പരിേശാധി� 3ഫയലുകളിലും ഉ�ായിരു�ു.

െമഷർ െമ� ബ്ു�്

�പവർ�ിതുട�ിയതിന മ്ുൻപും
േശഷവുംഅളവ ക്ൾ േരഖ െപടു�ു
�തിനു�അടി�ാന േരഖആണ M്.ബു�്

പരിേശാധി� 3 ഫയലുകളിലുംm.ബു�്
കാണാൻകഴി�ു .

മാ�േറാൾ മൂവെ്മ� �്ിപ്

3ഫയലിലും കാണാൻസാധി�ി�

േവജ ല്ി�്

െതാഴിലാളികൾഎ�ത ദിവസം േജാലി
െചയത്ുഎ�തിന അ്ടി�ാന െപടു�ി
ആഅവർ� ന്ൽേക�തുക
അതായത ക്ൂലി,ആയുധവാടക, മൂർ�
കൂ���തി നു�തുകഎ�ിവഎ�ാം
കാണി�� െകാ� പ്ണംൈകമാറു
�തിനു േവ�ി തയാറാ�ു� �പധാന
െപ� ഒ�ാണ േ്വജ ല്ി�.് മാസേ്�ടാള്
�പകാരമു� േവജ ല്ിസറ് 3ഫയ



ലുകളിലും കാണാൻസാധി��.

ഫ�്�ടാൻസഫ്ർഓർഡർ

പരിേശാധി�ഫയലു കളിൽ
ഒ�ും തെ�ഫ�്�ടാൻസഫ്ർഓർഡർ
ഇ�ായിരു�ു.

േറായൽ ടി േപയ്െമ�്

3ഫയലിലും കാണാൻസാധി�ി�

3ഘ� േഫാേ�ാ�ഗാഫ്

3ഫയലുകളിലും കാണാൻ
കഴി�ി�

ജിേയാടാഗ്േഫാേ�ാകൾ

�പവർ�ി�ലംതിരി�റിയു�തിനു�
ഉപാ ധി യാണ ജ്ിേയാ ടാഗ േ്ഫാേ�ാസ.്
എ�ാൽഇവപരിേശാധന�ു
വിേധയമാ�ിയ ഒരുഫയലി ലും കാണാൻ
സാധി�ി�.

�പവർ�ിപൂർ�ികരണ സാ��പ�തം

3ഫയലിലും കാണാൻ സാധി�ി� .



ൈസ� ഡ്യറി

സം�ാനസർ�ാരിെ� നിർേ�ശ�പകാരം
വർ�്ഫയലിൽസൂ�ിേ�� 22 മെ�
േരഖയാണ ൈ്സ� ഡ്യറി.പരിേശാധന�്
വിേധയമാ�ിയ 3ഫയൽ

ലുകളിൽ ld/330198പാൽെസാൈസ�ി
�പേദശ�ു മ� ജ്ലസംര�ണംഎ�ഫയൽ
ഇൽമാ�തേമൈസ� ഡ്യറി കാണാൻ
സാധി����

ഫീൽഡ പ്രിേശാധന
ഫീൽഡ പ്രിേശാധയിൽപരേമശ�രം വാർഡിൽ ആെകകാണാൻകഴി�ത 1്4
മഴ�ുഴി,13കേ�ാ� ക്ുഴികള�ം മാ�തമാണ .്അതിനു പകരമായി 250ൽഅധികം
വഴ�ുഴികള�ം െത�ിൻകുഴികള�ം 284 m മൺക�ാലയുംആണക്ാണാൻ
സാധി�ത .്ബാ�ി മഴയ�ു ഇടി�ു േപായതായുംഅറിയാൻകഴി�ു .. 350 മീ�ർ
ൈജവേവലി ഫീൽഡിൽ ഒരു�ല�േ്പാലുംകാണാൻകഴി�ി�.അ�െനഒരു
�പവർ�ിെയകുറി� വ്ലിയ ധാരണഇ�ാ�താണ ക്ാരണം.ശ�മായ മഴകാരണം പല
�പവർ�ികള�ം നശി�അവ�യിൽആണക്ാണാൻകഴി�തു.എംബു� �്പകാരം
ld/ 33 86 30യിൽ 56 മഴ�ുഴി, 6കേ�ാ� ക്ുഴി, 125 മീ�ർക��ക�ാല, 163 മീ�ർ, 235
മീ�ർ മൺക�ാല, 160 മീ�ർ മ�ബ്�,് എ�ി�െനയായിരു�ു ഇവ ഭാഗികമായി
നശി��എ�ു മന�ിലാ�ാൻകഴി�ു.എ�ാൽചില�ല�ളിൽനശി�� േപാകാെത
സംര�ി�ു�തും �ശ�ി�െ���.എ�ാൽ, ഉടമകള�െട താൽപര��പകാരമാണ്
�പവർ�ികള�ം നട�ിരി�ു�ത.് LD/33 0 98 �പകാരം 53 മഴ�ുഴി, 16കേ�ാ� ക്ുഴി,
135 മീ�ർക� ക്�ാല 300 മീ�ർൈജവേവലി, 280 മീ�ർ, 280 മീ�ർ മൺക�ാല, 1650
മീ�ർ, 2300 മീ�ർ 195 മീ�ർ ,ത� ത്ിരി�ൽഎ�ി�െന. LD/ 31 43 33എ�ാ
�പവർ�ിയുെട m.ബു�്�പകാരം 63 മഴ�ുഴി, 16കേ�ാ� ക്ുഴിയും, 135 മീ�ർ
ക��ക�ാല 300 മീ�ർൈജവേവലി, 210m, 260m, 210 മീ�ർ മ� ക്�ാല, 1650 മീ�ർ,
2300 മീ�ർ മ�ബ്�,് 195 മീ�ർ ത� ത്ിരി�ൽ..300mൈജവ േവലി കാണാൻകഴി�ി�.
അേ�ാഴു�െപാതുനഷട്ം 36 58.50/ രൂപ



സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്

െതാഴിലുറ� പ്�തിയുെടസുതാര�ത
ഉറ�ാ�ു�തിന േ്വ�ി ഉ�ഒരു
ഉപാധിയാണ C്IB.ഒരു �പവൃ�ിയുെട
അടി�ാനവിവര�ൾഅതായത്
എ�ിേമ� ത്ുക ,സാധന േവതനഘടക�ൾ
യഥാർ�െചലവ ,്െതാഴിൽ ദിന�ൾ
തുട�ിയവിവര�ൾസാധാരണ
ജന�ൾ�ും ഗുണേഭാ��ൾ�ും
മനസിലാ�ു�രീതിയിൽ
�പദരശ്ി�ിേ��തഅ്നിവാര�മാണ .്

എ�ാൽ ,ഫീൽഡ പ്രിേശാധനയിൽ ഒരു
�ല�ും CIBകാണാൻ
സാധി�ി� .m.ബു�ിൽ cibയ�്ു േവ�ി
ഉ�തുക േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�തായും
കാണാൻകഴി�ു .

െതാഴിൽകാർഡ പ്രിേശാധന



െതാഴിൽകാർഡ െ്താഴിലാളികള�െട
ആധികാരിക േരഖആണ .്മഹാ�ാഗാ�ി
േദശീയ െതാഴിലുറ� ന്ിയമ�ിെല
െഷഡ��ൾഡ 2് �പകാരം െതാഴിൽകാർഡിന്
അേപ�നൽകി 15 ദിവസ�ിനകം
തിക��ംസൗജന�മായി ലഭ�മാ�ണം .എ�ു
അനുശാസി�ു�ു.െതാഴിൽകാർഡ്
െതാഴിലാളികള�െടൈകവശംതെ�
സൂ�ി�ണം .

പരേമശ�രം വാർഡിൽആെക 341ആക�്ീവ്
െതാഴിൽകാർഡആ്ണ ഉ്�ത .്

രജി�ർപരിേശാധന

േക��സർ�ാരിെ� നിർേ�ശ�പകാരം 7രജി�ർ
നിർബ�മായും പ�ായ�ിൽ
സൂ�ിേ��തആ്ണ.്

1.െതാഴിൽകാർഡിനായു�
കുടുംബേപ�യുെട രജി�ർ

2.�ഗാമസഭ, േസാഷ�ൽഓഡി� �്ഗാമസഭ മീ�ിംഗ്
രജി�ർ

3.െതാഴിൽആവശ�െ��തും െകാടു�തും



സംബ�ി� രജി�ർ

4.�പവർ�ിയുെട ലി��ം ചിലവുംസംബ�ി�
രജി�ർ

5.�ിതിആസത്ി കള�െട രജി�ർ

6.പരാതി രജി�ർ

7.സാധന രജി�ർ

പ�ായ�ിൽ 7 െരജി�റുംസൂ�ി�ി�്
ഉ�തായി കെ��ി.

ജാ�ഗത േമൽേനാ�സമിതി

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ
െതാഴിലുറ� പ്�തിയിെലഏ�വും
�പധാനെ��സംഘടനാപരമായ ഒരു
വിഭാഗമാണ ജ്ാ�ഗത േമൽേനാ�
സമിതി.2018-19 മാ�ർസർ�ുലർ �പകാരം
ജാ�ഗത േമൽേനാ�സമിതിയിൽ
സമൂഹ�ിെലവിവിധ ഭാഗ�ളിൽനി�ു�
പ�ികജാതി പ�ികവർ�
വിഭാഗ�ിൽെ�ടുകയും ജനസ�തനായ
ഒരു വ��ിയും ഒരു ജന�പതിനിധിയും



വനിതകള�ം ഉൾെ�ടു�അ�ുമുതൽ 7
വെരഅംഗ�ൾഅട�ു�ക�ി�ി
രൂപീകരി�ു�ത �്ഗാമസഭയിൽ െവ�ാണ.്
വാർഡ ത്ല�ിൽസ�ീകരിേ��ഈ
ക�ി�ിയിൽഅധ�ാപകർ,
ആശാവർേ�ഴസ്,് സഹായസംഘ�ളിൽ
നി�ും േജായിൻൈലബിലി�ിഅംഗ�ൾ,
യൂ��്ബഅ്ംഗ�ൾ, െസാൈസ�ി
അംഗ�ൾേമൽ�റ�വിഭാഗ�ളിൽ
നി�ു�അംഗ�ൾആയിരി�ണം
വിജിലൻസആ്ൻഡ േ്മാണി�റിങ ക്�ി�ി
ഉൾെ�ടുേ��ത �്പാതിനിധ�
സ�ഭാവേ�ാെടകൂടി ജന�ളിൽനി�്
െതരെ�ടു�ു�ക�ി�ിയുെടകാലാവധി
ചുരു�ിയതആ്റു മാസംകാലവും
പരമാവധി ഒരു വർഷവുമാണ്
�പവർ�ി�പവൃ�ിനട�ുേ�ാഴും
വൃ�ിയാ�ുേ�ാഴുംഈസമിതി�്
�പവർ�ിപരിേശാധി�ുവാനും തിരു�ൽ
നിർേ�ശ�ൾസമയാസമയ�ളിൽ
പ�ായ�ിെല േരഖാമൂലം
അറിയി�ാവു�താണഈ് റിേ�ാർ��കൾ



വർ�ഫ്യലിെന ഭാഗമായി ഇരി�ു�തും
ഒരു കൺകറ� േ്സാഷ�ൽഓഡി� റ്ിേ�ാർ�്
എ�നിലയിൽപി�ീട �്ഗാമസഭനട�ു�
േസാഷ�ൽഓഡി� ഇ്ത്
സഹായകമാവുകയും െച��ം
കെ��ലുകള്

െതാഴിലുറ� ന്ിയമംഅനുശാസി�ും �പകാരം െതാഴിലാളികൾ� �്പവൃ�ി ഇട�ളിൽ

അടി�ാനസൗകര��ൾലഭ�മാകു�ി�(ക��റ,കാലുറഎ�ിവ).

െതാഴിലാളികൾ സ��ംനിലയ�് െ്താഴിൽ ആവശ�െ��തായി കാണുവാൻസാധി�ി�

�പവൃ�ി തുട�ു�തിന മ്ുൻപ് കൃത�മായി പ�തി ആരംഭ മീ�ിങ േ്ചരാറുെ��ു

മുഴുവൻ െതാഴിലാളികള�ംഅഭി�പായെ��,്ഇതുഅഭിന�നമര്ഹി�ു�ു

അ�ാംശ േരഖാംശ�ള് അടയാളെ�ടു�ിയ ജിേയാടാഗഡ്് േഫാേ�ാ�ഗാഫ്

ഫയലുകളില്കാണാൻസാധി�ി�.

Cibകാണാൻസാധി�ി�

വ��ിഗതപ�തികള് ഒഴിെകയു� �പവര്�ികള്� െ്താഴില് പൂര്�ികരി�

േശഷംആവശ�മായസംര�ണം ലഭി�ു�ി�.

നിര്േദശ�ള്



�പാേദശിക ഭാഷയിലു�എ�ിേമ��ം �പവൃ�ി�ല�ളില്ലഭ�മാ�ണം.

െതാഴിലുറ�ില് അനുവദനീയമായതും മുന്ഗണന �കമ�ിലും �പവൃ�ികള്

ഏെ�ടു�ാന് �ശ�ിേ��തു�.്

ഉേദ�ാഗ�ര് േരഖകളില് ഒ��െവ�ുേ�ാള് തീ�തി കൂടി

േരഖെ�ടുേ��ാതാണ.്

വിജിലന്സ്ആന്ഡ്േമാണി�റിംഗ്ക��ി അംഗ�െള ഓേരാ ആറുമാസം

കൂടുേ�ാള് തിരെ�ടുേ��താണ.് വിഎംസിയുെട അഭി�പായ�ള് ൈസ�്

ഡയറിയില്കൃത�മായി േരഖെ�ടുേ��താണ.്

െതാഴിലുറ�ില് ഏെ�ടു�ു� �പവൃ�ികള�െട ആസത്ികള് ദീര്ഘകാല

നിലനില്�ിന് ആവശ�മായ സാേ�തിക നിര്േ�ശ�ള്െതാഴിലാളികള്�്

ഓവര്സീയര് മാര് നല്േക�തും പാലി�ു�ുെ��് ഉറ��

വരുേ��തുമാണ.്

െതാഴിലിട�ളില്അടി�ാന െസൗകര��ള്നിര്ബ�മായും ഒരു�ണം.

മ�് ജലസംര�ണ �പവര്�ികളില് ഏെ�ടു�ുേ�ാള് �പവര്�ി

കാലാനുസൃതമാെണ� ഉ്റ��വരു�ണം.

ചർ�

1.ശ�ാമള - ഒരു സാ��ിക വർഷം 100 െതാഴിൽ ദിന�ൾ സാധ�മാ�ാനായി

പ�ായ�്നടപടി സ�ീകരി�ണെമ�ുഅവശ�െ��� .

െഷൽഫ ഓ്ഫ േ്�പാെജകട്ിൽ ത�ാറാ�ി വ�ി��� �പവർ�ന�ൾ നി�ൾ

അേപ� നൽകിയാൽ 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ സാധ�മാ�ാെമ�ും നി�ൾ

ആ�ഗഹി�ു� �പവർ�ികൾ െച�ണെമ�ിൽ കൂ�ായ �പവർ�ന�ിലൂെട

കെ��ു� വർ�ുകൾ അനുമതി നൽകുവാനു� നടപടി സ�ീകരി�ാെമ�ും

അറിയി�� .

2.ശുഭ : 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ കൂലി ലഭി�ാറി� . 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ കൂലി

ലഭി�ാ�തിനാൽനഷട്പരിഹാരവുംകൂലിയും ലഭി�ാൻഅർഹതയുേ�ാ ?

നിലവിൽ പ�ായ�ിൽനി�ും 7 ദിവസം കഴി�മാസേ്�ടാള�കള�ംഓവർസിയർ



,െസ�ക�റി ,ae,തുട�ിയവരുെട പരിേശാധന� വ്ിേധയമാ�ി fto പൂർ�ീകരി�� 3

ദിവസ�ിനു�ിൽ തെ� അയ�ാറു� .്നിലവിൽ േക��സർ�ാരിൽ നി�ും ഫ�്

ലഭി�ാ�തിനാലാണ ക്ൂലി ലഭി�ുവാൻകാലതാമസം വരു�ത .്

3. ൈഷലജ : ആ�ിൻകൂട ,്േകാഴി�ൂട ,്തുട�ിയവ മുൻകൂ�ി െച��വാൻ തുക

ഇ� .എെ��ിലും സഹായം െച��വാൻപ�ായ�ിന സ്ാധി�ുേമാ ?

പ�ായ�് ,കുടുംബ�ശീ ,അയൽ�ൂ�ം ,സ��ശയസംഘങൾ ,ബാ�ുകൾ

,എ�ിവരുെട �പധിനിധികള�മായ സംസാരി�� െചറിയ വായ്പകൾ ലഭ�മാ�ുവാനു�

സൗകര��ൾഏർെ�ടു�ിയി��� .്

4. ച��ിക : കേ�ാ�്പി�,്േസാഫ�്്പി�്,തുട�ിയവ െച��വാൻ കൂടുതൽ

സഹായ�ൾഎെ��ിലും ലഭ�മാ�ുവാൻസാധി�ുേമാ ?

പ�ായ�്കേ�ാ�് പി�,്േസാഫ�്് പി�് തുട�ിയ ആസത്ി വികസന

വർ�ുകൾ� ക്ൂടുതൽ �പാധാന�ം നൽകു�തിനാൽ വായ്പ സൗകര��ിനു പുറെമ

പ�ായ�ിെ� ക� യൂണി�ിൽ നി�ും താവൂ�ു ക� ആവിശ�ാനുസരണം

സൗജന�മായി എ�ി�� നൽകാെമ�ുംഅറിയി�� .

5.ത�മണി :പണി�ല�ുഫ�എ്യഡ് േ്ബാകസ്്ഉംൈകയുറ ,കാലുറ ,ടാർേപാളിൻ

തുട�ിയസൗകര��ൾലഭ�മ� ?

2008 ൽ ലഭി� സാധന�ൾ െതാഴിലാളികെള ഏൽ�ി�ുകയും കാലേ�ക േമണ

അവ നശി�െ�ടുകയും െചയത്ു .നിലവിൽ ഇവ വാടകെ�ടു�ു ഉപേയാഗി�ാനും

വാടകചീ�� പ�ായ�ിൽഏൽ�ി�ാൽൈപസനൽകാെമ�ുംഅറിയി��.

6.രമണി :പണി�ല�ു വ��അപകട�ൾഉ�ായി��� .്നഷ�്പരിഹാരം ലഭി�ി� .

അപകടം സംഭവി�ാൽ േജാലി �ല�്െചേ�� നടപടി �കമ�െള പ�ി

േമ�്മാർ�് വിശദമായി പറ�ു നൽകിയി��െ��ിലും അവ കൃത�മായി

െച�ാ�തിനാലാണ ന്ഷട്പരിഹാരം ലഭി�ാ�ത .്ഇനിെയാരുഅപകടം ഉ�ായാൽ

െചേ�� മുൻകരുതലുകെള പ�ിയും നടപടി �കമ�െള പ�ിയും േസാഷ�ൽ

ഓഡി� ട്ീം ,എവിശദീകരി�� .

7.ബീന : �ഗാമസഭയുെടഅഗീകാര�ിനായ സ്മർ�ി� �പവർ�ികൾ

1.ഇടവംപറ� മ്ുതൽമൂലയിൽനടവെര ഉ� േറാഡ്



2.കൃഷണ്പുരം മുതൽഇടവംപറ� വ്െര േറാഡ േ്കാൺ�കീ�്

3.െപ�ിയാട ന്ട മുതൽവട�നാട അ്�ല�ുളം േറാഡ്

4.പരേമശ�രം ചിറ പുതു�ിപണിയാൻ

5.പരേമശ�രം �ഗൗ�ിൽവൃ�ൈതവ��പിടി�ി�ാൻ

8.അംബിക : 6.െചറുേകാ��കാവ മ്ുതൽന��വാൽ�ുഴി വെര .

7.െകാ�ംവിളാകം തടം േകാൺ�കീ�്

8.ഇടയാണ�ു നട മുതൽെചറുവ�ിതടം വെര

9.പാ�മു� മ്ുതൽഇടവംപറ� ന്ഴസ്റി വെര

ഇവ െഷൽഫ്ഓഫ്േ�പാെജകട്ിൽ ഉൾെ�ാളി� �പവർ�ികൾ നട�ുവാൻ

സാധി�ുേമാ എ�ു പരിേശാധി�ാനും ഓേരാ വർ�ും മുൻഗണന �കമതിനനുസരിച്

പരിഗണി�ും .

വിശദമായ ചര�്�ും മറുപടി�ും േശഷം േസാഷ�ൽ ഓഡി� �്ഗാമസഭ റിേ�ാർ�്

�ഗാമസഭ പാസാ�ുകയും ഓവർസിയർ വിേവക സ്ർ കൃത�ത പറ�ു .േദശീയ

ഗാനേ�ാെട 5 മണി� �്ഗാമസഭനടപടിഅവസാനി�ി�� .

ഉപസം�ഗഹം

�പവർ�ികൾതിരെ�ടു�ുേ�ാൾ അതീവജാ�ഗതപുലർേ��തു�.് ഭൂമിെയ
പുനരു�ീവി �ി�ു�തിനു൦ അതുവഴി സു�ിര വികസനംസാധ�മാകു�തിനും
ലക്ഷ�ംെവ�ി��� െതാഴിലുറ�� പ�തിയുെട �ാനിംഗ ,്നട�ി� എ്�ിവസാമൂഹിക
പാരി�ിക മാനദ��ൾപാലിച െ്കാ� ശ്ാസ�്തീയ മായി�െ�
നട�ിലാേ��തു�.്എ�െനെയ�ിലും �പവർ�ി കൾനട�ിലാ�ി െചലവ ക്ൂ��ക
എ�ും െതാഴിലാളികൾ� െ്താഴിൽ ദിന�ൾകൂ��കഎ�ും മാ�തമാവരുത്
നിലപാടുകൾ. വ��മായകാഴച്�ാടി�ാെതഅശാസ�്തീയമായ രീതിയിൽ �പവർ
�ികൾ െതെരെ�ടു�ു�തും െച���തും ,കാലാനുസൃതമ�ാ� �പവർ�ികൾ
െച���തും ഇതിെ�യഥാർ�ല��െ�കള�െ�ടു�ു�തായി വിഷമേ�ാെട
േനാ�ിനിൽേ��ി വരു�തആ്ശ�ാജനകമാണ.്ഈസാമൂഹികപരിേശാധന ഒരു
ഉയിർെ�ഴുേ�ൽ�ിനുസാധ�മാകു� �പത�ാശേയാെടഈ റിേ�ാർ� സ്മർ�ി�ു�ു.



േസാഷ�ല്ഓഡി�്�പവര്�ന�ളില്പ�ാളികള്ആയവര്

െതാഴിലുറ� വ്ിഭാഗം ഉേദ�ാഗ�ര്
വാര്ഡിെല െതാഴിലാളികള്
േമ�്മാര്
പ�ായ�്ഭരണസമിതി അംഗ�ള്
പ�ായ�്ഉേദ�ാഗ�ര്
കുടുംബ�ശീ �പവര്�കര്

അനുബ�ം- 1-

െതാഴിലുറ��പ�തിയിൽഏെ�ടു�െ്ച�ാൻപ�ിയ�പവൃ�ികൾ

1. വിഭാഗംഎ :�പകൃതിവിഭവപരിപാലനവുമായിബ�െ��െപാതു�പവൃ�ികൾ

2. വിഭാഗംബി:

സമൂഹ�ിൽഅവശതഅനുഭവി�ു�വിഭാഗ�ൾ�ു�വ��ിഗതആസത്ിക

ൾഖ�ിക 5ൽപരാമർശി�ു�കുടുംബ�ൾ�മ്ാ�തം

3. വിഭാഗംസി:

േദശീയ�ഗാമീണഉപജീവനമിഷൻനിബ�നകൾഅനുസരി�ു�സ�യംസഹായസം

ഘ�ൾ�െ്പാതുഅടി�ാനസൗകര��ൾ

4. വിഭാഗംഡി: �ഗാമീണഅടി�ാനസൗകര��ൾ

അനുബ�ം:വിവിധ തല�ിലു�ഉേദ�ാഗ�രുെട ചുമതലകള്.

േമ�്മാരുെട ചുമതലകള്.

�പവൃ�ി�ല�ളില് �പവൃ�ിയുെട േമല്േനാ�ം.

െതാഴില്കാര്ഡില്ആവശ�മു�വിവര�ള് േരഖെ�ടു�ുക.

മ�ര് േറാളില് െതാഴിലാളികള�െടഹാജര് ഉറ�� വരു�ുക.

േമ�മ്ാരുെട പരിശീലന�ളില് പെ�ടു�ുക. അറിവുകള് െതാഴിലാളികള�മായി
പ�ുെവ�ുക

�പവൃ�ി ഇട�ളില്ആവശ� മായ െസൗകര��ള് ഉേ�ാഎ� ഉ്റ�� വരു�ുക

ൈസ� ഡ്യറിയില് േമാണി�റിംഗിന വ്രു� ഉേദ�ാഗ�െര െകാ� ഒ്� വ്യ�്ി�ണം



െതാഴിലാളികള്�അ്വരുെട പ�ു അവകാശ�െള കുറി� പ്റ�ു െകാടു�ുകയും
അവെര േബാധാവതക്രി�ുകയും െച��ക

പുതിയ െതാഴില് ഇട�ള് കെ��ുവാനും പുതിയ െതാഴില് ആസൂ�തണം
െച��വാനും െതാഴിലാളികെളസഹായി�ുക .

കൃത�മായി േസാഷ�ല് ഓഡി�് �ഗാമസഭയിലും,െ�പാജക�്്മീ�ി�ിലും പരിശീലന
ക�ാ�ിലും പെ�ടു�ുക.

മ�� െതാഴിലാളികള്� ക്ൂടി േമ�്െ� ചുമതലകളിേല� ക്ട�ു വരാനു� സാഹചര�ം
ഉ�ാ�ുക

െതാഴിലാളികള�മായി നിര�ര സ�ര്�ം പുലര്�ുകയും കൂടുതല് ബ�ം
�ാപി�ുകയും െച��ക.


