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ആമുഖം 

ഇന്തയയില്  ോധോരണക്ോരോയ ജനങ്ങളുടെ ടതോഴില് ടെയ്യുവോനുള്ള 

അവ ോശടത്ത  ംരക്ഷിച്ചക നിലനിര്ത്തുന്നതിനോയി 2005 ട പകറ്ംബര് അഞ്ചോം 

തീയതി ബ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ ടതോഴിലുറപക നിയമം നിലവില് വന്നു. അവിേഗ്ധ 

 ോയി  ടതോഴിലില് ഏര്ടപെോൻ  ന്നദ്ധതയുള്ള ഗ്ഗോമഗ്പബ്േശങ്ങളില് 

അധിവ ിക്ുന്ന ഏടതോരു  ുെുംബത്തിനും ഒരു  ോമ്പത്തി  വര്ഷ്ം 100 

േിവ ത്തില്  ുറയോത്ത ടതോഴില് ഉറപോക്ുന്നബ്തോടെോപം 

ഗുണബ്മന്മയുള്ളതും സ്ഥോയിയോയി്ുള്ളതും ഉല്പോേനക്ഷമവുമോയ 

ആസ്തി ളുടെ  ൃഷ്ടിയോണക ഈ പദ്ധതിയുടെ മുഖയ ലക്ഷയം.േരിഗ്േരുടെ 

ഉപജീവനവും ആയി ബന്ധടപ് വിഭവോെിത്തറ ശക്തിടപെുത്തു യും 

 ോമൂഹി മോയി പിബ്ന്നോക്ം നില്ക്ുന്ന എല്ലോ  ുെുംബങ്ങടളയും 

പദ്ധതിയില് ഉൾടപെുത്തു യും പഞ്ചോയത്തക രോജക സ്ഥോപനങ്ങടള 

ശക്തിടപെുത്തു   എന്നതും ഇതിൻടറ ലക്ഷയമോണക. 

 

 വിബ്ശഷ്ത ൾ 

 

 നിയമത്തിടെ പിൻബലമുള്ള അവ ോശോധിഷ്ഠ ിതപദ്ധതി 

 ഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്തക ഗ്പബ്േശത്തക തോമ ിക്ുന്ന 18 വയസക പൂര്ത്തിയോയ 

ഏടതോരോൾക്ും പദ്ധതിയില് പങ്കോളിയോ ോം 

  കഗ്തീക്ും പുരുഷ്നും തുലയ ബ്വതനം  

 പരിസ്ഥിതി  ംരക്ഷണം  ോര്ഷ്ി  ബ്മഖലയിടല അെിസ്ഥോന 

 ൗ രയ വി  നം എന്നിവയകക്ക മുൻഗണന 

 ടതോഴിലോളി ൾ തടന്ന ഗ്പവര്ത്തി ൾ  ടെത്തു യും 

ആ ൂഗ്തണടത്ത  ഹോയിക്ു യും ടെയ്യുന്നു 

 ആ ൂഗ്തണത്തിലും നിര്വഹണത്തിലും തി ഞ്ഞ  ുതോരയത 

  രോറു ോടര ഇെനിലക്ോബ്രോ ഇല്ല 

 ടപോതുജന പങ്കോളിത്തബ്ത്തോടെ ബ്ലബര് ബഡ്ജറ്ക 

 ബോങ്കക ബ്പോബ്റോഫീ ക വഴി മോഗ്തം ബ്വതന വിതരണം 

  കഗ്തീ ൾക്ക മുൻഗണന 

  മ്പയൂ്ര് ശൃംഖല വഴിയുള്ള ബ്മോണിറ്റിംഗക  ംവിധോനം 

 ഗ്ഗോമ ഭ പദ്ധതി ഓിറ്ക ടെയ്യുന്നു 

ബ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ ടതോഴിലുറപക പദ്ധതി ഗ്പ ോരം ഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്തക ഗ്പബ്േശത്തക  

നെപിലോക്ുന്ന മുഴുവൻ ഗ്പവൃത്തി ളും  ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ിങ്ങിനു 

വിബ്ധയമോക്ണടമന്ന17(2) വ ുപക നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നു പദ്ധതി ഗ്പവര്ത്തന 



ടത്തപറ്ിയും ടപോതു ധനംെിലവഴിക്ുന്നതിടനപറ്ിയും പൗര  മൂഹം 

നെത്തുന്ന  പര യവും  വതഗ്ന്തവുമോയ പരിബ്ശോധനയോണക ആണക ബ് ോഷ്യല് 

ഓിറ്ക അഥവോ  ോമൂഹി  പരിബ്ശോധന .ടതോഴിലുറപക നിയമഗ്പ ോരം 

വര്ഷ്ത്തില് രെുതവണ ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക ഗ്ഗോമ ഭ ൾ എല്ലോ വോര്ിലും 

 ൃതയമോയി നെബ്ത്തെതോണകബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക ലൂടെ അഴിമതി 

ഇല്ലോതോക്ുന്നതിനും  ുതോരയത ഉറപു വരുത്തുന്നതിനും  ോരയക്ഷമത 

വര്ധിപിക്ുന്നതിനക   ത്ഭരണം ഉറപോക്ുന്നതിനും  ഴിയുന്നു.പദ്ധതി പണം 

ശരിയോയ രീതിയില് െിലവഴിച്ചി്ുെക എന്നും പണം ടെലവഴിച്ചക അതുട ോെക 

പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷയം വ വരിച്ചി്ുെക എന്നും ഗുണബ്ഭോക്തോക്ളുടെ 

ജീവിതത്തില് ഗുണ രമോയും   ോരയമോയ മോറ്ം ഉെോയി്ുെക എന്നക ബ് ോഷ്യല് 

 ടെത്തോൻ  ഴിയുന്നു 

പദ്ധതി ആ ൂഗ്തണ്ണം. നിര്വഹണം, ബ്മോണിറ്റിംഗക തുെങ്ങി എല്ലോ വയക്തി ളും 

ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക ഗ്ഗോമ ഭയില് നിര്ബന്ധമോയും പടങ്കെുക്ണം.മഹോത്മോ 

ഗോന്ധി ബ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ ടതോഴിലുറപകപ ദ്ധതിയില്   ുഗമവും 

 ുതോരയവുമോയി ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക നെത്തുന്നതിനക  ബ് രളത്തില്   വതഗ്ന്ത 

െുമതലയുള്ള ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക യൂണിറ്ക നിലവില്വന്നു 

1.രീതിശോ കഗ്തം 

 

 ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക റിബ് ോഴ്സക   ടപരക ൺ  ഗ്പവര് ത്തി ഫയല് പരിബ്ശോധന, 

ഫീല്ക  ന്ദര്ശനം, ടതോഴിലോളി ളും ആയുള്ള അഭിമുഖം, എം ഐ എ ക 

പരിബ്ശോധന എന്നിവടയ അെിസ്ഥോനമോക്ിയോണക ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക റിബ്പോര് ക് 

തയ്യോറോക്ിയി്ുള്ളതക. തോടഴ പറയുന്ന രീതി അവലംബിച്ചോണക ഈ റിബ്പോര് ക് 

തയ്യോറോക്ിയി്ുള്ളതക. 

1. ഓിറ്ക പ്ലോൻ  

1.1 ഓിറ്ക്  പ്ലോൻ  തയ്യോറോക്ല് 

1.2 ഓഫീ ക  ന്ദര്ശന പരിപോെി ൾ 

2. അഭിമുഖം  

2.1 ബിിഒ, പഞ്ചോയത്തക ഗ്പ ിൻറക, ജനഗ്പതിനിധി ൾ, ട ഗ് ്റി & റോഫക  

2.2 ബ്മറ്ക, ടതോഴിലോളി ൾ,  ര്ഷ് ര്,  

3. ഫയല് പരിബ്ശോധന  

3.1 ടപോതു ഗ്പവര്ത്തി ൾ, 

3.2 ബ്രഖ ളുടെ ഉള്ളെക്ം -  ുതോരയത, പരിപൂര്ണ്ണത  



4. ഫീല്ക  ന്ദര്ശനം, നിരീക്ഷണം  

5. റഫറൻ ക 

5.1  വി  നബ്രഖ, വോര്ഷ്ി  പദ്ധതി ബ്രഖ, എംഐഎ ക, രജിററു ൾ 

6. വിവരങ്ങളുടെ ബ്ഗ് ോീ രണം 

6.1  ബ്ഗ് ോ ക ടവരിഫിബ്ക്ഷ്ൻ, അവ ോനവ് െര്ച്ച 

7.  രെക റിബ്പോര് ക് തയ്യോറോക്ല് 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5.ഓഡിറ്്് നു വിദേയമാക്കിയ  ഗ്പവൃത്തിേളുതെ ലിസ്റ്റ ്

പാലാംദോണം പാലാംദോണംവാര്ടഡില് 2018 ഒേ്ദൊബര്ട 1 

നും 2019 മാര്ടച്31നും  ഇെയിലുള്ളോലയളവില് തെയ്തഅഞ്്ച 

ഗ്പവൃത്തിേളാണ്  

ഓഡിറ്ിംഗിന് ഓഡിറ്ിംഗിനുവിദേയമാക്കിയ ്.  

 LD/323757- പാ്ക്കൃഷ്ി  മ േുെുംബഗ്ശീ.  

 DP/272476- SC,ST,BPLഭൂവിേ നവും മഴക്കുഴി മഴക്കുഴി 

നിര്ടമാണം ഘ്ം 7.  

 DP/273349-SC, ST, BPL, മണ്ണ്ജല ംരക്ഷണം ഘ്ം 8. 



 IF/364134- സലഫ് ഭവന നിര്ടമാണം പുഷ്പേുമാരി , ഓമന, 

ഉഷ്,  ിന്ധു,  ദലഖേുമാരി , ഷ്ംല, ഫൗ ിയ,  

വിജയേുമാരി, രാേ,  ുനി മാൾ, വിേു േുമാര്ട.  

 IF/361405-സലഫ് ഭവന നിര്ടമാണംഭാര്ടഗ്ഗവിയമ, 

 ൂനജ,ബാലെഗ്രൻ,  ോനരനാശാരി, രാേ, അനി . 
 

6.ഗ്പവര്ടത്തിേളുതെ പരിദശാേന വിവരണം 

ഗ്പവൃത്തി ഫയലിതല 22 ദരഖേൾ   
 

എ .എം  ി ഗ്പ ോരം ഒരു ഗ്പവൃത്തി ഫയലില് തോടഴപറയുന്ന ഇരുപത്തിരെു 

ബ്രഖ ൾ നിര്ബന്ധമോയും ഉെോയിരിബ്ക്െോതോണക.                 

1.േവര്ടദപജ ്

വോര്ഷ്ി  മോറര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പ ോരം  വര്ബ്പജില് പഞ്ചോയത്തക വിവരങ്ങൾ, 

ജില്ല, ഗ്പവര്ത്തി നെപിലോക്ിയ വിവരങ്ങൾ, അെങ്കല് തു , ആട  ടെലവക, 

നെത്തിയ തീയതി,  മുതലോയ വിവരങ്ങൾ ബ്രഖടപെുബ്ത്തെതോണക.   

2.തെേ്്ലി ്്റ് ്

വര്ക്ക ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്ന വിവരങ്ങളുടെ പ്ി യും, അവയുടെ ബ്പജക 

നമ്പറും ബ്രഖടപെുബ്ത്തെ ടെക്ക ലിറക  ഫയലില്  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. 

  

3.ആക്ഷൻ പ്ലാൻ 

ഒരു ജന ീയ ഇെടപെലിടെ ബ്നര്  ോക്ഷയം ടതളിയി ക്ുന്ന ബ്രഖയോണക 

ആക്ഷൻ പ്ലോൻ. ഗ്ഗോമ ഭ നിര്ബ്േശിക്ുന്ന ഗ്പവര്ത്തി ൾ ടഷ്ല്ഫക ഓഫക 

ബ്ഗ്പോജക്ടിബ്ലക്ക മോറ്ു യും ഇതില്നിന്നും മുൻഗണന അെിസ്ഥോനത്തില് 

അതോതക  ോമ്പത്തി  വര്ഷ്ത്തില് ആവശയമുള്ള ഗ്പവര്ത്തി ടതരടഞ്ഞെുത്തക 

ആക്ഷൻ പ്ലോൻ തയ്യോറോക്ു യും ടെയ്യും . 

4.എസ്റ്റിദമറ്്   ഡിസ ൻ ആൻഡ ്ദഗ്ഡായിങ ്

 ോബ്ങ്കതി  എറിബ്മറ്ക പദ്ധതിയില് ഏടറ്െുക്ുന്ന ഓബ്രോ ഗ്പവര്ത്തിക്ും 

 ംസ്ഥോന  ര്ക്ോര് െുമതലടപെുത്തിയ അധി ോര സ്ഥോനത്തിനകടറ 

അനുമതിബ്യോെു ൂെിയ  ോബ്ങ്കതി  എറിബ്മറ്ക ഉെോയിരിബ്ക്െതോണക. ഓബ്രോ 

ഗ്പവര്ത്തിക്ും എറിബ്മറ്ിനകടറ  ംക്ഷിപ്തം, ിവ ൻ, ഗ്പവര്ത്തിയുടെ 

ഗ്പതീക്ഷിത ബ്ന്ങ്ങൾ വിശേീ രിക്ുന്ന  ോബ്ങ്കതി   ുറിപക തുെങ്ങിയവ 

ഉെോയിരിബ്ക്െതും ട  വര് ബ് ോഫകറ്ക ടവയറിലൂടെ ഓൺവലനോയി 

അനുമതി ൾ ലഭയമോബ്ക്െതുമോണക . 

5. ഭരണാനുമ ി  



ഒരു വോര്ില് ഒരു വര്ഷ്ം നെപിലോക്ുന്ന ടതോഴിലുറപക പദ്ധതി 

ഗ്പവര്ത്തനങ്ങൾക്ക പഞ്ചോയത്തക ഭരണ  മിതി നല് ുന്ന അംഗീ ോരമോണക 

ഭരണോനുമതി 

7. ംദയാജി  പദ്ധ ി(േൺദവര്ടജൻ ്) 

8.ഡിമാൻഡ് ദഫാം 

ഡിമാൻഡ് ദഫാം   ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു ടവങ്കിലും ടതോഴിലോളി ൾ ഇതു 

 ോലയളവില്  ടതോഴില് ബ്വണം എന്നക ബ്രഖ ടപെുതിയതോയി  െില്ല. 

9.വര്ടക്്ക അദലാദക്കഷ്ൻ ദഫാം 

ടതോഴില് ആവശയടപ്വരകക്ു  ടതോഴില് അനുവേിച്ചുട ോെുള്ള വര്ക്ക 

അബ്ലോബ്ക്ഷ്ൻ ബ്ഫോം  ഈ ഗ്പവര്ത്തിയുടെ ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല . 

10.ഇ മസ്റ്റര്ട ദറാൾ 

ടതോഴിലോളി ൾ ടതോഴില് ടെയ്യുന്ന തീയതി, േിവ ം ഉൾടപടെ ഹോജര് 

ബ്രഖടപെുത്തുന്നതിനുള്ള അെിസ്ഥോന ബ്രഖയോണക ഇമറര് ബ്റോൾ.ഇതില് 

ബ്ലോക്ക ടവലപകടമൻറക ഓഫീ ര്, പഞ്ചോയത്തക ട ഗ് ്റി എന്നിവര് ഒപും,  

 ീലും  ബ്രഖടപെുബ്ത്തെതോണക.  

  

11.തമഷ്ര്ടതമൻറ് പുസ്തേം (M Book) 

ഗ്പവര്ത്തി തുെങ്ങുന്നതിനക മുമ്പും ബ്ശഷ്വും അളവു ൾ ബ്രഖടപെുത്തുന്നതി 

നുള്ള അെിസ്ഥോന ബ്രഖയോണക ടമഷ്ര്ടമനകറക ബുക്ക. 

12.തമറ്ീരിയല് ലിസ്റ്റ ്

13.ദവജ് ലിസ്റ്റ ് 

ടതോഴിലോളി ൾ എഗ്ത േിവ ം ബ്ജോലി ടെയ്തു എന്നതിനക അെിസ്ഥോനടപെുത്തി 

അവര്ക്ക നല്ബ് െ തു  അതോയതക ൂലി, ആയുധങ്ങൾക്ക ട ോെുക്ുന്ന 

വോെ ,  മൂര്ച്ച  ൂ്ുന്നതിനുള്ള തു  എന്നിവ എല്ലോം  ോണിച്ചു ട ോെക പണം 

വ മോറുന്നതിനക ബ്വെി തയ്യോറോക്ുന്ന ഗ്പധോനടപ് ഒന്നോണക ബ്വജക ലിറക.   

14.മസ്റ്റര്ടദറാൾ /ഫയല് മാറ് സ്ലിപ്പുേൾ 

ഒരു മറര് ബ്റോൾ അവ ോനിെക 3 േിവ ത്തിന ം തടന്ന അളവു ൾ ബന്ധടപ് 

ഉേയോഗസ്ഥൻ ബ്രഖടപെുത്തണം എന്നക നിയമം അനുശോ ിക്ുന്നു.അളവു ളില് 

ഗ് മബ്ക്െു ൾ ഉെോയോബ്ലോ, ഉപബ്യോഗിക്ുന്ന ടമറ്ീരിയലിടെ  വോളിറ്ിയില് 

നിലവോരം  ുറയകക്ു ബ്യോ, ഉയര്ന്ന എറിബ്മറ്ക  ോണിക്ു ബ്യോ  ടെയ്യുന്നതക 



നിയമവിരുദ്ധമോവു യും ട ക്ഷൻ 25 അനുശോ ിക്ുന്ന ശിക്ഷക്ക 

വിബ്ധയമോബ്വെി വരു യും ടെയ്യും.  

15. തമറ്ീരിയല് വൗചര്ട ബില്  

16.ഫണ്ട് ഗ്ൊൻസ്ഫര്ട ഓര്ടഡര്ട (FTO) 

17. ദറായല്റ്ി 

18.ദഫാദ്ാഗ്ഗാഫ് 

ഗ്പവര്ത്തി തുെങ്ങുന്നതിനക  മുമ്പക ഗ്പവര്ത്തി നെന്നു ട ോെിരിക്ുബ്മ്പോൾ ,  

ഗ്പവര്ത്തി പൂര്ത്തീ രിച്ചു  ഴിയുബ്മ്പോൾ തുെങ്ങിയ  ഓബ്രോ 

ഘ്ത്തിടലയും ബ്ഫോബ്്ോ ൾ ഫയലില്   ൂക്ഷിക്ണടമന്നക 

നിഷ്കര്ഷ്ിച്ചിരിക്ുന്നു.  

19 .ജിദയാ ൊഗ്ഡ് ദഫാദ്ാ  ്

ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപോധിയോണക ജിബ്യോ െോഗ്ഡക ബ്ഫോബ്്ോ ക 

20 ഗ്പവൃത്തി പൂര്ടത്തീേരണ  ാക്ഷയപഗ് ം  

 

 21. ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്് റിദപ്പാര്ട്് 

എഎം ി ഗ്പ ോരമുള്ള ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക നെപോക്ുന്നതക ഇബ്പോഴോണക.  

22.സ റ്് ഡയറി 

 ംസ്ഥോന  ര്ക്ോരിടെ നിര്ബ്േശഗ്പ ോരം  വര്ക്ക ഫയലില്  ൂക്ഷിബ്ക്െ 22 

മടത്ത ബ്രഖയോണക വ റ്ക  യറി .പരിബ്ശോധനയകക്ക  വിബ്ധയമോക്ിയ 

ഗ്പവൃത്തി ൾ  വ റ്ക യറി  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു ,വ റ്ക യറി യുടെ  

 വര്ബ്പജില് ഗ്പവര്ത്തിടയ  ുറിച്ചുള്ള ഗ്പോഥമി  വിവരങ്ങൾ  ഏടതോരു 

വയക്തിക്ും മനസിലോക്ോൻ പറ്ുന്ന രീതിയില് ഉെോബ് െതോണക. 
 

• ടെക്ക ലിറക ഓഫക ബ്ോ യുടമെ ക, ആക്ഷൻ പ്ലോനിടെ ബ് ോപി,  ോധനങ്ങൾ 

വോങ്ങുന്നതിനു ബ് ോൺഗ്െോക്ടക ട ോെുത്തതിടെ പ ര്പക, ടമറ്ീരിയല്  വപ്ല 

ഓര്ര് ബ് ോപി, ബ്വതനത്തിടെയും  ോധനങ്ങൾക്ക പണം അെച്ചതിടെയും 

ഫബ്റ്ോ യുടെയും ബ് ോപി, ബ്റോയല്റ്ി ര ീതിടെ ബ് ോപി, ജിബ്യോഗ്െോക്ര്, 3 

ഘ്ങ്ങളിലോയി  നെന്ന ഗ്പവര്ത്തിസ്ഥലത്തിടെ ബ്ഫോബ്്ോ ൾ എന്നിവ 5 

ഫയലിലും  ോണോൻ  ഴിഞ്ഞില്ല.  

• ഭരണോനുമതി,  ോബ്ങ്കതി ോനുമതി, പൂര്ത്തീ രണ  ര്്ിഫിക്റ്ക 

ഇവയിടലോന്നും ബ്വെടപ് അധി ോരി ളുടെ ഒപക,  ീല്, തീയതി എന്നിവ 

ഇല്ലോയിരുന്നു.  

 



 

രജിസ്റ്റര്ട പരിദശാേന 
 

ബ് ഗ്ന്ദ ര്ക്ോരിടെ നിര്ബ്േശ ഗ്പ ോരം തോടഴ പറയുന്ന ഏഴു രജിറര് 

നിര്ബന്ധമോയും ഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്തില്  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. AMC ഗ്പ ോരമുള്ള 7 

രജിററു ളും ഉെോയിരുന്നു.അവ തോടഴ പറയുന്നു.. 
 

 

ത ാഴില് ോര്ടഡ് രജിസ്റ്റര്ട  

ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റര്ട 

ത ാഴില് അദപക്ഷാ  രജിസ്റ്റര്ട  

വര്ടക്്ക രജിസ്റ്റര്ട 

ആസ്തി രജിസ്റ്റര്ട 

പരാ ി രജിസ്റ്റര്ട 

തമറ്ീരിയല് രജിസ്റ്റര്ട  

ഇവടയല്ലോം മോതൃ ോപരമോയ രീതിയില് പഞ്ചോയത്തിൽ  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നതക 

അഭിനന്ദോൽഹമോണക. 
 

സ്ഥല പരിദശാേന 
 

ബ്മല്പറഞ്ഞ  ഫയൽ പരിബ്ശോധനയുടെ  അെിസ്ഥോനത്തിൽ ഗ്പവൃത്തി 

ഗ്പബ്േശങ്ങൾ  ന്ദര്ശിക്ു യുെോയി. 

LD/323757  മ  േുെുംബഗ്ശീയുതെ പോ്ക്ൃഷ്ിയില് 2.50 ഏക്ര് 

പുരയിെത്തില്  ൃഷ്ിക്നുബ്യോജയമോയ രീതിയില് ത ക് തിരിച്ചു,   ിളച്ചു 

ഗ്പവൃത്തി ടെയ്തു. ഗ്പവൃത്തി വ റ്ില് ആട  50 േിവ ങ്ങളിലോയി 1583 

ഗ്പവൃത്തി േിനങ്ങൾ ഉെോയി്ുെക. എന്നിരുന്നോലും 1.35 ഏക്ര് പുരയിെത്തില് 

മോഗ്തമോണക വോഴ, മരച്ചീനി, ഇഞ്ചി, മഞ്ഞൾ എന്നീ വിള ളുടെ  ൃഷ്ി  ോണോൻ 

 ഴിഞ്ഞതക. ബോക്ി പുരയിെത്തില്  ോെു  യറിയും പന്നി നശിപിച്ച 

നിലയിലുമോയിരുന്നു.  M ബുക്ക് ഗ്പ ോരം 350m വജവ ബ്വലിയുടെ സ്ഥോനത്തക 60m 

ബ്വലി മോഗ്തമോണക  ോണോൻ  ഴിഞ്ഞതക.   

 DP/272426 SC,ST,BPL ഭൂവിേ നവും മഴേുഴി നിര്ടമാണവും ഘ്ം-7 
                   

             എം ബുക്ില് 1.5m നീളവും 1m വീതിയിലും 1.5m ആഴത്തിലുമുള്ള20 

മഴ ുഴി ളുെക.എന്നോല് വ റ്ില്15 മഴ ുഴി ൾ  െു 

 ൂെോടതഅതിടലോടരണ്ണം ഉെമസ്ഥടെ ആവശയഗ്പ ോരം 2.8നീളത്തിലും 1.40m 

വീതിയിലും 1m ആഴത്തിലുമോണക എെുത്തിരിക്ുന്നതക. 

 



                       2m നീളത്തിലും 1.5m വീതിയിലും 1m ആഴത്തിലുമുള്ള10  ബ്മ്പോറക 

 ുഴി ളുടെ സ്ഥോനത്തക 3  ുഴി ൾ  ോണോൻ  ോധിച്ചു . മണ്ണും െപും െവര് 

എന്നിവട ോെക നിറഞ്ഞ സ്ഥിതിയിലോയിരുന്നു.  

5  മഴ ുഴി ൾ - 5×2.25×105.69=1189.01 

7  ബ്മ്പോറക  ുഴി ൾ - 7×3×105.69=2219.49 

ടമോത്തം 3408.5 രൂപയുടെ ടപോതുനഷ്ടമോയി ോണുന്നു. 

ടമോത്തം എറിബ്മറ്ക തു  149708 

CIB ഉടെങ്കിലും ഗ്പവൃത്തിയുടെ ബ്പരക, നമ്പര്, െിലവോയ തു  എന്നിവ 

ബ്രഖടപെുത്തിയിരുന്നില്ല.  

വജബ്വലിയുടെ ഇനത്തില് 2357.7 രൂപ ടപോതു നഷ്ടമോയി  ോണുന്നു. 

(290×8.13=2357.7) 

         

DP/273349 -SC/ST/BPL മണ്ണ് ജല  ംരക്ഷണം ഘ്ം 8 

     M.ബുക്ക് ഗ്പ ോരമുള്ള 37ട െ ക പുരയിെം  ോെുടവ്ിടത്തളിച്ചക ഗ്പവൃത്തി 

നെപിലോക്ിയതോയി ടതോഴിലോളി ളില് നിന്നും അറിയോൻ  ഴിഞ്ഞു.2മീറ്ര് 

നീളത്തിലും 1.5മീറ്ര് വീതിയിലും 1മീറ്ര് ആഴത്തിലുമുള്ള 10  ബ്മ്പോറക 

 ുഴി ളുടെ സ്ഥോനത്തക ഭോഗീ മോയി മൂെടപ് നിലയില് 11 ുഴി ൾ  ോണോൻ 

 ഴിഞ്ഞു. 

                        M.ബുക്ക് ഗ്പ ോരം 32m നീളവും 6m വീതിയും 1m ആഴത്തിലുമുള്ള ഒരു 

ബെക  ല്ലുട ോെക നിര്മിച്ചതോയി പറയുന്നു. എന്നോല് വ റ്ില് ഇതക  ോണോൻ 

 ഴിഞ്ഞില്ല..  

M.ബുക്ില് 300m നീളത്തിലുള്ള ഒരു വജവ ബ്വലി  45 m മോഗ്തമോണക  ോണോൻ 

 ഴിഞ്ഞതക. അതും നശിച്ച നിലയിലോണക. 1.5 m നീളത്തിലും 1m വീതിയിലും 1.5m 

ആഴത്തിലുമുള്ള 20 മഴ  ുഴി ളുടെ സ്ഥോനത്തക പ ുതിയിബ്ലടറ മൂെടപ് 

നിലയില് 23  ുഴി ൾ  െു. നിരീക്ഷണത്തില് ഒടരണ്ണം മോഗ്തം  ൃതയമോയ 

അളവു ൾ  ോണോൻ  ഴിഞ്ഞു. ഗ്പവൃത്തി ൾ എല്ലോം ടെയ്തിരിക്ുന്നതക SC/ST/BPL 

111പുരയിെങ്ങളിലോണക എന്നക പരിബ്ശോധനയിലൂടെ ബ്ബോധയടപ്ു.  

 

 വലഫക ഭവന പദ്ധതിയുടെ ഫീല്ക പരിബ്ശോധനയില് 9 ബ്പരുടെ 

വീെു ൾ പൂര്ത്തിയോയി്ില്ലോയിരുന്നു. 90 േിവ ടത്ത ടതോഴില് േിനങ്ങൾ 

അഥവോ 24390 രൂപ ലഭിക്ു യും ഉെോയില്ല . 

 

ത ാഴില്ോര്ടഡ്  

ടതോഴിലോളി ളുടെ തിരിച്ചറിയല് ബ്രഖയോണിതക.ടതോഴിലോളി ളുടെ 

വ വശമോണക ടതോഴില് ോര്ക  ൂക്ഷിബ്ക്െതക എന്നോല് ഫീല്ക 

പരിബ്ശോധനയില്  ോര്ു ൾ  ൂക്ഷിക്ുന്നതക ബ്മറ്ുമോരോണന്നു അറിയോൻ 

 ഴിഞ്ഞു.ടതോഴിലോളി ബ്ളോെക  ോര്ക  ൂക്ഷിബ്ക്െതിടെ 

ആവശയ തടയപറ്ി പറഞ്ഞു മന ിലോക്ു യും ടെയ്തു.ബ്മറ്ുമോരുല്പടെ 



ആരും തടന്ന ടതോഴിലുെമയുടെ ഒപിടെ സ്ഥോനത്തക ഒപു 

ബ്രഖടപെുത്തിയിരുന്നില്ല. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ജാഗ്ഗ  ദമല്ദനാ്  മി ി 
 

മഹോത്മോഗോന്ധി ബ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ ടതോഴിലുറപക പദ്ധതിയിടല ഏറ്വും 

ഗ്പധോനടപ്  ംഘെനോപരമോയ ഒരു വിഭോഗമോണക ജോഗ്ഗത ബ്മല്ബ്നോ് 

 മിതി.2018-19 മോറര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പ ോരം ജോഗ്ഗത ബ്മല്ബ്നോ്  മിതിയില് 

 മൂഹത്തിടല വിവിധ ഭോഗങ്ങളില് നിന്നുള്ള പ്ി ജോതി പ്ി വര്ഗ്ഗ 

വിഭോഗത്തില്ടപെു യും  ജന മ്മതനോയ ഒരു വയക്തിയും ഒരു 

ജനഗ്പതിനിധിയും വനിത ളും ഉൾടപെുന്ന അഞ്ചുമുതല് 7 വടര അംഗങ്ങൾ 

അെങ്ങുന്ന  മ്മിറ്ി രൂപീ രിക്ുന്നതക ഗ്ഗോമ ഭയില് ടവച്ചോണക. വോര്ക 

തലത്തില്  വീ രിബ്ക്െ ഈ  മ്മിറ്ിയില് അധയോപ ര്, 

ആശോവര്ബ്ക്ഴ്സക,   ഹോയ  ംഘങ്ങളില് നിന്നും ബ്ജോയിൻ വലബിലിറ്ി 

അംഗങ്ങൾ,  യൂത്തക ക്ലബക അംഗങ്ങൾ,  ട ോവ റ്ി അംഗങ്ങൾ ബ്മല്പറഞ്ഞ 

വിഭോഗങ്ങളില് നിന്നുള്ള അംഗങ്ങൾ ആയിരിക്ണം വിജിലൻ ക ആൻക 

ബ്മോണിറ്റിങക  മ്മിറ്ി ഉൾടപെുബ്ത്തെതക ഗ്പോതിനിധയ  വഭോവബ്ത്തോടെ  ൂെി 

ജനങ്ങളില്നിന്നക ടതരടഞ്ഞെുക്ുന്ന  മ്മിറ്ിയുടെ  ോലോവധി െുരുങ്ങിയതക 

ആറു മോ ം  ോലവും പരമോവധി ഒരു വര്ഷ്വുമോണക ഗ്പവര്ത്തിഗ്പവൃത്തി 

നെക്ുബ്മ്പോഴും വൃത്തിയോക്ുബ്മ്പോഴും ഈ  മിതിക്ക ഗ്പവര്ത്തി 

പരിബ്ശോധിക്ുവോനും തിരുത്തല് നിര്ബ്േശങ്ങൾ  മയോ മയങ്ങളില് 



പഞ്ചോയത്തിടല ബ്രഖോമൂലം അറിയിക്ോവുന്നതോണക ഈ റിബ്പോര്്ു ൾ വര്ക്ക 

ഫയലിടന ഭോഗമോയി ഇരിക്ുന്നതും ഒരു  ൺ റനകറക ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക 

റിബ്പോര് ക് എന്ന നിലയില് പിന്നീെക ഗ്ഗോമ ഭ നെത്തുന്ന ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക ഇതക 

 ഹോയ മോവു യും ടെയ്യും. 

 

 

 

 

േതണ്ടത്തലുേൾ  

 മുഴുവൻ ടതോഴിലോളി ൾക്ും പഴയ  ടതോഴില്  ോര്ക പുതുക്ി പുതിയ 

ടതോഴില് ോര്ക  പഞ്ചോയത്തില് നിന്നും അനുവേിച്ചി്ുെക 

ടതോഴിലോളി ൾക്ക വിതരണം ടെയ്ത പുതിയ ടതോഴില്  ോര്ിൽ 

വിവരങ്ങൾ  ൃതയമോയി ബ്രഖടപെുത്തിയിരിക്ുന്നില്ല. 

  ടതോഴിലുറപക നിയമം അനുശോ ിക്ും  ഗ്പ ോരം ടതോഴിലോളി ൾക്ക  

ഗ്പവൃത്തി  ഇെങ്ങളില് അെിസ്ഥോന ൗ രയങ്ങൽ ലഭയ 

മോ ുന്നില്ല( യ്യുറ, ോലുറ എന്നിവ). 

 ടതോഴിലോളി ൾ  വന്തം നിലയകക്ക  ടതോഴില്  ആവശയടപ്തോയി 

 ോണുവോൻ  ോധിച്ചില്ല 

 ഗ്പവര്ത്തി തുെങ്ങുന്നതിനക മുൻപക  ൃതയമോയി പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്ിങക 

ബ്െരോറുടെന്നു മുഴുവൽ ടതോഴിലോളി ളും അഭിഗ്പോയടപ്ു,ഇതു 

അഭിനന്ദനമര്ഹിക്ുന്നു  

 അക്ഷോംശ ബ്രഖോംശങ്ങൾ അെയോളടപെുത്തിയ ജിബ്യോെോഗ്ഡക 

ബ്ഫോബ്്ോഗ്ഗോഫക ഫയലു ളില്  ോണോൻ  ോധിച്ചില്ല. 

 

 

 



 

 

 

നിര്ടദേശങ്ങൾ 

 ടതോഴിലോളി ൾ അനുവേനീയമോയ പരമോവധി ഗ്പവര്ത്തനങ്ങൾ 

ബ്നെിടയെുക്ു  

 

 ബ്വതനം ലഭിക്ുന്നതില്  ോലതോമ ം വരി യോടണങ്കില് 

നഷ്ടപരിഹോരം ആവശയടപെു  

 

 ടതോഴില് അബ്പക്ഷിക്ുബ്മ്പോൾ വ പറ്ക ര ീതക വോങ്ങി 

 ൂക്ഷിക്ു  

 

 ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലത്തുവച്ചക ഉെോ ുന്ന അപ െങ്ങൾക്ക 

െി ിത്സോടെലവു ൾ ആവശയടപെു  

 

 ടതോഴിലോളി ളുടെ ടതോഴില്  ോര്ക 

ബ്മറ്ുമോര്   ൂക്ഷിക്ോതിരിക്ു  

 

 പണിസ്ഥലത്തക  ൗ രയങ്ങൾ ഉറപുവരുത്തു  

 

 വ റ്ക യറി പൂര്ണമോയി എഴുതി  ൂക്ഷിക്ു  

 

 ഉബ്േയോഗസ്ഥര്  ോലതോമ ം വരോടത ബ്വതനം ലഭിക്ുന്നതിനുള്ള 

 ംവിധോനങ്ങൾ  ഗ് ിയോത്മ ം ആക്ു   

 

 വര്ക്ക ഫയല് അവശയംബ്വെ 22 ബ്രഖ ൾ  ൂക്ഷിക്ു  

 

 ഗ്പവര്ത്തി തുെങ്ങുന്നതിനു മുമ്പും ഗ്പവര്ത്തി തീര്ന്നതിനുബ്ശഷ്ം 

ഉബ്േയോഗസ്ഥര് അളവു ൾ അളന്നക തി്ടപെുത്തു  

 

 

  ംഘമോയി ടതോഴില് ടെയ്യുന്നതിലൂടെ  ോമൂഹി  

ഉത്തരവോേിതവം പരസ്പര  ഹോയവും വളര്ത്തിടയെുക്ു  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

െര്ടച 
 ഴിഞ്ഞ പണിയുടെ ബ്വതനം ബ്പോലും ലഭിച്ചിടല്ലന്നക ശോന്ത ുമോരി അമ്മ 

അറിയിച്ചു.  

 മയം 9 മണി മുതല് നോലക മണി വടര ആക്ണടമന്നും ഉച്ചയകക്ക വീ്ില് 

ബ്പോ ോനുള്ള  ൗ രയം ഒരുക്ണടമന്നും ഗ്ശീമതി ഗിരിജ ആവശയടപ്ു. 
  

വയസോയ  കഗ്തീ ൾക്ും പുരുഷ്ന്മോര്ക്ും ബ്ജോലിയില് പരിഗണന 

നല് ണടമന്നക രോധമ്മ പറഞ്ഞു.  

ടപോതുവോയി ഉയര്ന്നുവന്ന ബ്െോേയങ്ങൾ ബ്ജോലിഭോരം  ുറയകക്ു , ബ്വതനം 

 ൂ്ു , എന്നിവയോണക.  

ടതോഴിലോളി ളുടെ ബ്െോേയങ്ങൾക്ക ഓവര് ിയര് അൻഷ്ോേക മറുപെി നല് ി. 

ടതോഴില്  മയം  ുറയകക്ു ,  ബ്ജോലിഭോരം  ുറയകക്ു ,  ബ്വതനം  ൂ്ു  

എന്നിവടയല്ലോം  ര്ക്ോര് തീരുമോനിബ്ക്െ  ോരയങ്ങളോണക,  ഒരു ഗ്ഗോമ ഭ 

ട ോെക അതില് മോറ്ങ്ങൾ ഒന്നും വരുത്തോൻ   ോധിക്ിടല്ലന്നും ഭോവിയില് 

മോറ്ങ്ങൾ ഉെോവും എന്നും ഓവര് ിയര് മറുപെി നല് ി. 

  ഴിഞ്ഞ പണിയുടെ ബ്വതനം  ലഭിക്ോത്തതക ഓണത്തിനക ബ്ശഷ്ം ഫെക 

വന്നി്ിടല്ലന്നും ഫെക വരുന്ന മുറയകക്ക ഓബ്രോരുത്തരുടെയും അക്ൗെില് 

ഇെുന്നതും ആയിരിക്ും എന്നും പറഞ്ഞു.  

ഗ്പോയമോയവര്ക്ക ഗ്പബ്തയ  പരിഗണന ഒന്നും  ബ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ ടതോഴിലുറപക 

പദ്ധതിയില് ഇല്ല.,  എന്നോല് മോനുഷ്ി  പരിഗണന ടവച്ചക ടതോഴിലോളി ൾ 

അഡ്ജറക ടെയ്തു ബ്പോബ് െതോണക. ഉച്ചയകക്ക വീ്ില് ബ്പോ ുന്നതക  ര്ശനമോയി 

നിബ്രോധിച്ചിരിക്ുന്ന ഒന്നോടണന്നും ഓവര് ിയര് പറഞ്ഞു 
 

ഉപ ംഗ്ഗഹം 
 

ഗ്പവര്ത്തി ൾ തിരടഞ്ഞെുക്ുബ്മ്പോൾ  അതീവ ജോഗ്ഗത പുലര്ബ്ത്തെതുെക. 

ഭൂമിടയ പുനരുജ്ജീ വി  പിക്ുന്നതിനു൦  അതുവഴി   ുസ്ഥിര വി  നം 

 ോധയമോ ുന്നതിനും ല കഷ്യം ടവച്ചി്ു ള്ള ടതോഴിലുറപു പദ്ധതിയുടെ 

പ്ലോനിംഗക , നെത്തിപക എന്നിവ  ോമൂഹി  പോരിസ്ഥി   മോനേണ്ഡങ്ങൾ പോലിെക 

ട ോെക ശോ കഗ്തീയ മോയിത്തടന്ന നെപിലോബ്ക്െതുെക. എങ്ങടനടയങ്കിലും 

ഗ്പവര്ത്തി  ൾ നെപിലോക്ി ടെലവക  ൂ്ു  എന്നും   ടതോഴിലോളി ൾക്ക 

ടതോഴില് േിനങ്ങൾ  ൂ്ു  എന്നും മോഗ്തമോവരുതക നിലപോെു ൾ.   വയക്തമോയ 

 ോഴ്ചപോെില്ലോടത അശോ കഗ്തീയമോയ രീതിയില് ഗ്പവര് ത്തി ൾ 

ടതടരടഞ്ഞെുക്ുന്നതും ടെയ്യുന്നതും ,  ോലോനു ൃതമല്ലോത്ത ഗ്പവര്ത്തി ൾ 

ടെയ്യുന്ന തും ഇതിനകടറ യഥോര്ത്ഥ ലക്ഷയടത്ത  ളങ്കടപെുത്തുന്നതോയി  

വിഷ്മബ്ത്തോടെ ബ്നോക്ി നില്ബ്ക് െി വരുന്നതക ആശങ്കോജന മോണക. ഈ 

 ോമൂഹി  പരിബ്ശോധന ഒരു ഉയിര്ടത്തഴുബ്ന്നല്പിനു  ോധയമോ ുന്ന 

ഗ്പതയോശബ്യോടെ ഈ  റിബ്പോര് ക്  മര്പിക്ുന്നു.  

 



 
 
 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് ഗ്പവര്ടത്തന ങ്ങളില് പങ്കാളിേൾ ആയവര്ട 
 

 ടതോഴിലുറപക  വിഭോഗം ഉബ്േയോഗസ്ഥര് 

 വോര്ിടല  ടതോഴിലോളി ൾ 

 ബ്മറ്ക്മോര് 

 പഞ്ചോയത്തക് ഭരണ  മിതി  അംഗങ്ങൾ 

 പഞ്ചോയത്തക്  ഉബ്േയോഗസ്ഥര് 

  ുെുംബഗ്ശീ  ഗ്പവര്ത്ത ര് 
 

അനുബന്ധം- 1-  

ത ാഴിലുറപ്പുപദ്ധ ിയില് ഏതറ്െുത്്തതെയ്യാൻപറ്ിയ ഗ്പവൃത്തിേൾ 

1. വവവവവവവ 

: ൽൽൽൽൽൽൽൽൽൽൽ ൽൽൽൽൽൽൽൽൽൽൽൽൽ ൽൽൽൽൽൽൽൽൽൽൽ 

ൽൽൽൽൽൽൽൽൽൽൽൽൽൽൽ 

2.  വിഭാഗംബി:  മൂഹത്തില് അവശത അനുഭവിക്ുന്ന 

വിഭോഗങ്ങൾക്ുള്ള വയക്തിഗതആസ്തി ൾ ഖണ്ഡി  5ല് പരോമര്ശിക്ുന്ന 

 ുെുംബങ്ങൾക്ക്മോഗ്തം 

3.  വിഭാഗം ി: ബ്േശീയഗ്ഗോമീണ ഉപജീവനമിഷ്ൻ നിബന്ധന ൾ 

അനു രിക്ുന്ന  വയം ഹോയ  ംഘങ്ങൾക്ക 

ടപോതുഅെിസ്ഥോന ൗ രയങ്ങൾ 

4.  വിഭാഗംഡി: ഗ്ഗോമീണഅെിസ്ഥോന ൗ രയങ്ങൾ 

 

 

 

 

 

 

അനുബന്ധം: വിവിേ  ലത്തിലുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥരുതെ െുമ ലേൾ. 

ദമറ്്് മാരുതെ  െുമ ലേൾ. 



ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ഗ്പവൃത്തിയുടെ ബ്മല്ബ്നോ്ം. 

 ടതോഴില്  ോര്ിൽ ആവശയമുള്ള വിവരങ്ങൽ ബ്രഖടപെുത്തു . 

 മറര് ബ്റോളിൽ ടതോഴിലോളി ളുടെ ഹോജര് ഉറപു വരുത്തു  . 

 ബ്മറ്കമോരുടെ പരിശീലനങ്ങളിൽ പടങ്കെുക്ു  . അറിവു ൾ

ടതോഴിലോളി ളുമോയി പങ്കുടവക്ു  

 ഗ്പവൃത്തി ഇെങ്ങളിൽ ആവശയ മോയ  ൗ രയങ്ങൽ ഉബ്െോ എന്നക 

ഉറപു വരുത്തു  

 വ റ്ക യറിയില് ബ്മോണിറ്റിംഗിനക വരുന്ന ഉബ്േയോഗസ്ഥടര 

ട ോെക ഒപക വയകപിക്ണം 

 ടതോഴിലോളി ൾക്ക അവരുടെ പത്തു അവ ോശങ്ങടള  ുറിച്ചക 

പറഞ്ഞു ട ോെുക്ു യും അവടര ബ്ബോധോവതക രിക്ു യും 

ടെയ്യു  

 പുതിയ ടതോഴില് ഇെങ്ങൽ  ടെത്തുവോനും പുതിയ ടതോഴിൽ 

ആ ൂഗ്തണം ടെയ്യുവോനും ടതോഴിലോളി ടള  ഹോയിക്ു  . 

  ൃതയമോയി ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക് ഗ്ഗോമ ഭയിലും,ടഗ്പോജ കറ്ക് 

മീറ്ിങ്ങിലും പരിശീലന  യോമ്പിലും പടങ്കെുക്ു . 

 മറ്ു ടതോഴിലോളി ൾക്ക  ൂെി ബ്മറ്ിടെ െുമതല ളിബ്ലക്ക  െന്നു 

വരോനുള്ള  ോഹെരയം ഉെോക്ു  

 ടതോഴിലോളി ളുമോയി നിരന്തര  മ്പര്ക്ം പുലര്ത്തു യും 

 ൂെുതല് ബന്ധം സ്ഥോപിക്ു യും ടെയ്യു . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ഓവര്ട ീര്ട എഞ്ചിനീയര്ട/ 

   

 ഗ്പവൃത്തി ളുടെ എറിബ്മറ്ക തയ്യോറോക്ൽ. 

 ഗ്പവൃത്തിയുടെ  ോബ്ങ്കതി   ോരയങ്ങളും അളവു ളും 

ടതോഴിലോളി ൾക്ക പറഞ്ഞു ട ോെുക്ു . 

 ഗ്പവൃത്തിയുടെ അളവു ൾ ബ്രഖടപെുത്തി  ൂലിനല് ുന്നതി 

നോവശയമോയ നെപെി ൾ ടെയ്യു . 



പഞ്ചായത്്ത ത ഗ്േ്റി /അ ിസ്റ്റന്റ ്  ത ഗ്േ്റി 

 പദ്ധതിയുടെ ബ്മല്ബ്നോ്ം. 

 ബില്ലു ൾ അംഗീ രിക്ൽ. 

 ടതോഴിലോളി ളുടെ ബ്വതനം യഥോ മയം അവരുടെ എടക്ൗെില് 

എത്തിടയന്നതക ഉറപു വരുത്തൽ. 

 മറര് ബ്റോൽ  ോക്ഷയടപെുത്തി ടതോഴിൽ അനുമതി നല് ു  , 


