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ആമുഖം   
              ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമീണ ജനതയുലെ 
ദാരിഗ്ദയം െഘൂകരിക്കുന്നതിനും അവരുലെ 
ജീവിത സുരക്ഷിതതവം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും 
വവണ്ടി രൂപം ലകാെുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ബൃഹത് 
പദ്ധതിയാണ് മഹാത്മാരാന്ധി വദശീയ ഗ്രാമീണ 
ലതാഴിെുറപ്പ് പദ്ധതി. കാർഷിക വമഖെയിെും 
നിർമ്മാണ വമഖെയിെും ലതാഴിൽ െഭിക്കാലത 
ഗ്രാമീണജനത ബുദ്ധിമുട്ടും അനുഭവിക്കുവപാൾ 
അവർക്ക് 100 ദിവസലത്ത ലതാഴിൽ ഉറപ്പു 
വരുത്തുവാൻ ഈ പദ്ധതി െക്ഷയമിെുന്നു.   
    ലതാഴിൽ ആവശയലപ്പെുന്ന വർക്ക് നിശ്ചിത 
കാെയളവിൽ കായികമായ ലതാഴിൽ 
െഭിക്കുന്നുലവന്നും അതിന് നിർണ്ണയി 
ക്കലപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ദവ നം  നിർദിഷ്ട 
സമയത്തിനുള്ളിൽ െഭിക്കുന്നുലവന്നും 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ഇന്ത്യൻ പാർെലമൻറ് 



പാസാക്കിയ നിയമമാണ് മഹാത്മാരാന്ധി 
വദശീയ ഗ്രാമീണ ലതാഴിെുറപ്പ് നിയമം.  

  2005 ആരസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്നാം 
തീയതിയാണ് പാർെലമൻറ് ഈ നിയമം 
പാസാക്കിയത് ലതാഴിെും വവതനവും നിർദിഷ്ട 
സമയത്തിനുള്ളിൽ കൃതയമായ 
െഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം നിയമപരമായി 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു എന്നതാണ് ഈ 
നിയമത്തിന് സവിവശഷത ലതാഴിൽ 
ആവശയലപ്പെുന്ന വർക്ക് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 
കായികമായി ഏലതങ്കിെും ലതാഴിൽ 
നൽകാത്ത പക്ഷം പതിനാറാമലത്ത ദിവസം 
മുതൽ ലതാഴിെിെലായ്മ വവതനത്തിന് അർഹത 
ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ാണ്. 

 
 ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം-
2005 National Rural Employment Guarantee Act 

(NREGA). ഈ നിയമത്തിന്തറ 
അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പദ്ധ ി 
ഗ്പവർത്തിക്കുന്നത്. അവിേഗ്ദ്ദ്ധ ത ാഴിലാളി 
 ുടുംബങ്ങൾക്ക് ത ാഴിൽ  ുരക്ഷി  വം 
ലക്ഷയമാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ പദ്ധ ിയിൽ ഒരു 
 ുടുംബത്തിന് ഒരു  ാമ്പത്തി  വർഷ്ം 100 



ത ാഴിൽ േിനങ്ങൾ  വന്തം നാട്ടിൽ ഉറപ്പു 
നൽ ുന്നദ ാതടാപ്പം; ഉത്പാേന വർദ്ധനവ്, 
സ്ഥിര ആസ് ി  ൃഷ്ടിക്കു , പരിസ്ഥി ി 
 ംരക്ഷണം, ജീവി  നിലവാരം ഉയർത്തു  
എന്നീ ലക്ഷയങ്ങളും ഉണ്ട്. ഈ പദ്ധ ിയിൽ, 
ഗ്ഗാമ ഭ ളുതട വർദ്ധിച്ച പങ്കാളിത്തം 
 ൂടാത ,  ാമൂഹി  ഓഡിറ്റിംഗ്ദ്, പങ്കാളിത്ത 
ആ ൂഗ് ണം, നടത്തിപ്പിലും ദമൽദനാട്ടത്തിലും 
 ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുതട വർദ്ധിച്ച 
ഉത്തരവാേിത്തം എന്നീ  ാരയങ്ങളാൽ 
ജന ീയമായ അടിത്തറ നിലവിൽ വരുന്നു. 
ത ാഴിലിനുള്ള മൗലി ാവ ാശവും, മിനിമം 
 ൂലിയും, സ്ഗ് ീ ൾക്കും പുരുഷ്ന്മാർക്കും 
 ുലയദവ നവും ഉറപ്പു നൽ ുന്നു എന്ന 
 വിദശഷ് യും ഈ പദ്ധ ിയുതട ഗ്പധാന 
ഗുണങ്ങളാണ്. ഈ പദ്ധ ി ദ ഗ്ര  ംസ്ഥാന 
 ർക്കാരു ളുദടയും ഗ് ി ല 
പഞ്ചായത്തു ളുദടയും, തപാ ുജങ്ങളുദടയും 
 ഹ രണദത്താതടയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. 
 ൂടാത  ഈ പദ്ധ ി നടത്തിപ്പുമായി 
ബന്ധതപ്പട്ട ഒട്ടനവധി ചുമ ല ളും 
ഉത്തരവാേിത്തങ്ങളും 
പാലിദക്കണ്ടവയായിട്ടുണ്ട് 



• ദ ഗ്ര ത ാഴിലുറപ്പ്  ൗൺ ിൽ, 
ദ ഗ്രത ാഴിലുറപ്പ് ഫണ്ട് എന്നിവയുതട 
രൂപവത് രണം. 

•  ംസ്ഥാന ത ാഴിലുറപ്പ്  ൗൺ ിൽ, 
 ംസ്ഥാന ത ാഴിലുറപ്പ് ഫണ്ട് 
എന്നിവയുതട രൂപവത് രണം. ത ാഴിൽ 
രഹി  അലവൻസ് വി രണം, 
ത ാഴിലിനിതട  ംഭവിക്കുന്ന 
അപ ടങ്ങൾക്ക് ചി ിത്സാ  ഹായം. 
ത ാഴിലിനിതടയുണ്ടാ ുന്ന മരണത്തിന് 
25,000/- രൂപ എക്സ്സ്ദഗ്ഗഷ്യ, ചി ിത്സാ 
തചലവു ൾ എന്നിവയുതട നിർവ്വഹണം 

• ത ാഴിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ  ുട്ടി തള 
പരിചരിക്കുന്ന ിന്  ൗ രയം, 
 ുടിതവള്ളം, ഗ്പാഥമി  ചി ിത്സക്കായുള്ള 
മരുന്നു ളുതട  ജ്ജീ രണം. ദജാലിയുതട 
ദമാണിറ്ററിംഗ്ദ്, മൂലയനിർണ്ണയം 
എന്നിവയും  ംസ്ഥാനത്തിന്തറ 
ചുമ ല ളിൽ തപടുന്നവയാണ്. 

• ഓദരാ ജിലലയിദലക്കും ആവശയമായ ജിലലാ 
ദഗ്പാഗ്ഗാം ദ ാർഡിദനറ്റതറ നിയമിക്കുന്നത് 
അ ത്  ംസ്ഥാന  ർക്കാറു ൾ ആണ്. 
ജിലലാ  ളക്സ്ടർ, ജിലലാ പഞ്ചായത്ത് ചീഫ് 
എക്സ് ി യൂട്ടീവ് ഓഫീ ർ,  ത്തുലയ 



റാങ്കിലുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥർ  ുടങ്ങിയവരിൽ 
ആര് ദവണതമങ്കിലും ജിലലാ ദഗ്പാഗ്ഗാം 
ദ ാർഡീദനറ്റർ ആ ാവുന്ന ാണ്. ഇത്തരം 
ഉദേയാഗസ്ഥർക്കാണ് പദ്ധ ിയുതട 
നിർവ്വഹണത്തിന്ദറയും 
ഏദ ാപനത്തിന്ദറയും ചുമ ല 

• നിർവ്വഹണ ഏജൻ ി ളുതട 
പദ്ധ ി ൾക്ക് ജിലലാ പഞ്ചായത്താണ് 
അംഗീ ാരം നൽദ ണ്ടത്. ഓദരാ 
വർഷ്വും ത ാഴിലിനുള്ള ബജറ്റ് 
 യ്യാറാക്കൽ, അംഗീ ാരം ലഭയമാക്കൽ, 
പദ്ധ ിയുതട ഗ്പവർത്തനങ്ങളുതട 
ഏദ ാപനം എന്നിവ ജിലലാ ദഗ്പാഗ്ഗാം 
ദ ാർഡിദനറ്ററുതട ദന ൃ വത്തിലാണ് 
നടത്തതപ്പടുന്നത്. 

• ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തു ളുതട പദ്ധ ി 
നിർദേശങ്ങളുതട ഏദ ാപനം, 
അവതയ  ദലാക്ക് 
പഞ്ചായത്തിന്തറ നിർദേശങ്ങളുമായി 
 മനവയിപ്പിച്ച് ദലാക്ക് ല പദ്ധ ി 
നടപ്പിലാക്കുന്ന ിന്തറ ചുമ ല 
ദലാക്കിതല ദഗ്പാഗ്ഗാം ഓഫീ ർക്കാണ്. 

• ത ാഴിലവ രങ്ങളും അ  ു 
ഗ്പദേശങ്ങളിതല ത ാഴിലിനുള്ള 
ആവശയവും  മ്മിൽ 
തപാരുത്തതപ്പടുന്നുദണ്ടാ എന്ന് 



പരിദശാധിക്കു , പണത്തിന്തറ 
 ണക്കു ൾ  ൂക്ഷിക്കു , 
ഗ്ഗാമ ഭാമുഖാന്തരം  ാമൂഹയ ഓഡിറ്റ് 
നടത്തു , അ ിൽ ഉന്നയിക്കതപ്പടുന്ന 
ആദക്ഷപങ്ങളിൽ നടപടി  വീ രിക്കൽ 
 ുടങ്ങിയവയും ദലാക്ക് ദഗ്പാഗ്ഗാം 
ഓഫീ റുതട ചുമ ല ൾ ആണ്.  ൂടാത  
ത ാഴിലിനായി രജിസ്റ്റർ തചയ്യതപ്പടുന്ന 
അദപക്ഷ രുതട ഏദ ാപനവും ദലാക്ക് 
ദഗ്പാഗ്ഗാം ഓഫീ റുതട ചുമ ല ളിൽ 
ഉൾതപ്പടുന്നവയാണ്. 

• പദ്ധ ിയുതട ഗുണദഭാക്താക്കതള 
 തണ്ടത്തുന്ന ിദലക്കാവശയമായ 
 ഹായങ്ങൾ, വി  ന 
ഗ്പവർത്തനങ്ങളുതട ശുപാർശ,  ാമൂഹയ 
ഓഡിറ്റ് നടത്തു  എന്നത് ഗ്ഗാമ ഭ ൾ 
വഴിയാണ് നടത്തതപ്പടുന്നത് 

• പഞ്ചായത്തു ലത്തിലുള്ള 
സ്ഥാപനങ്ങളാണ് പദ്ധ ിയുതട 
ആ ൂഗ് ണം, നടത്തിപ്പ് എന്നിവയുതട 
മുഖയ അധി ാരി.  ൂടാത  
ഏതറ്റടുക്കുവാൻ  ഴിയുന്ന എലലാ 
ദജാലി ളുതട പട്ടി യും, അ ിനുള്ള 
വി  ന പദ്ധ ിയും ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് 
 യ്യാറാദക്കണ്ടവയാണ്. ദലാക്ക് 



പഞ്ചായത്ത് ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തു ളൂതട 
പദ്ധ ി ൾക്ക് നൽ ു യും ; ജിലലാ 
പഞ്ചായത്തിന്തറ അനുമ ിക്കായി 
നൽ ു യും , അ ിന്തറ 
അംഗീ ാരത്തിനു ദശഷ്ം 
നിർവ്വഹണത്തിനായി നൽ ു യും 
ദവണം. 

• അക്കൗണ്ടു ളുതട  ൂക്ഷിപ്പ്, മസ്റ്റർ 
ദറാളിന്ദറയും  ാധങ്ളുദടയും  ൂക്ഷിപ്പ്, 
വിേഗ്ദ്ദ്ധ/ അവിേഗ്ദ്ദ്ധ ത ാഴിലാളി ളുതട 
ദവ ന വിവരങ്ങൾ ഗ്പവർത്തി ളുതട 
അളവ്  ിട്ടതപ്പടുത്തുന്ന ിന്തറ ഘടന, 
പണം നൽ ൽ  ുടങ്ങിയ  ാരയങ്ങളിൽ 
 ു ാരയ യും അവ ജനങ്ങതള 
അറിയിക്കു ,  ുടങ്ങിയവ ഈ 
പദ്ധ ിയുതട  വിദശഷ്  ളിൽ തപടുന്നു. 
 ൂടാത  ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴിദയാ 
ദപാസ്റ്റ് ഓഫീസ് വഴിദയാ 
ദജാലിക്കാർക്കുള്ള ദവ നം 
നൽ ുന്ന ിനുള്ളാ  ാധയ യും ഈ 
നിയമത്തിൽ പറയുന്നു 

• സ്ഗ് ീ-പുരുഷ്ന്മാർക്ക് മിനിമം 
 ൂലി(നിലവിൽഇത് 271- രൂപയാണ്) 
 ുലയദവ നം ഉറപ്പ് നൽ ുതമന്ന ും ഈ 
പദ്ധ ിയുതട മാഗ് ം ഗ്പദ യ   ളിൽ 



തപടുന്നു. നിരന്തരം തപാ ുജന 
ജാഗ്ഗ ക്കായ്  ാമൂഹി  ഓഡിറ്റ് 
നടത്തു  എന്ന ും ഈ നിയത്തിന്ദറയും 
പദ്ധ ിയുദടയും ഗ്പധാന  വിദശഷ്  ൾ 
ആണ്.  

 
 

മുഖ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾ  
•  അവിദഗ്ധ കായിക ലതാഴിെിൽ ഏർലപ്പൊൻ 
സന്നദ്ധതയുള്ള ഗ്രാമഗ്പവദശങ്ങളിൽ 
അധിവസിക്കുന്ന ഏലതാരു കുെുംബത്തിനും ഈ 
സാപത്തിക വർഷം 100 ദിവസം കുറയാത്ത 
ലതാഴിൽ ഉറപ്പാക്കുന്നതിലനാപ്പം 
രുണവമന്മയുള്ളതും സ്ഥായി ആയിട്ടുള്ളതും 
ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വുമായ ആസ്തികളുലെ 
സൃഷ്ടിയാണ് ഈ പദ്ധതിയുലെ മുഖയ െക്ഷയം 

•  ദരിഗ്ദരുലെ ഉപജീവന മായി ബന്ധലപ്പട്ട 
ഉവദയാരസ്ഥർ ശക്തിലപ്പെുത്തൽ 

•  സാമൂഹികമായ പിവന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന എെലാ 
കുെുംബങ്ങലളയും പദ്ധതിയിൽ ഉൾലപ്പെുത്തുക  

• പഞ്ചായത്തീരാജ് സ്ഥാപനങ്ങലള 
ശക്തിലപ്പെുത്തുക  

സവിശേഷതകൾ  
• നിയമ പിൻബെമുള്ള അവകാശ പദ്ധതി  



• ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്പവദശത്ത് താമസിക്കുന്ന 18 
വയസ്സ് പൂർത്തിയായ ഏലതാരാൾക്കും 
പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളിയാകാം 

•  സ്ഗ്തീക്കും പുരുഷനും തുെയ ദവ നം  
•  പരിസ്ഥിതിസംരക്ഷണം കാർഷിക വമഖെയിലെ 
അെിസ്ഥാന സൗകരയ വികസനം എന്നിവയ്ക്ക് 
മുൻരണന  

•  ലതാഴിൊളികൾ തലന്ന ഗ്പവൃത്തികൾ 
കലണ്ടത്തുക ആസൂഗ്തണ ഗ്പഗ്കിയയിൽ 
പങ്കാളിയാകാനും അവസരം 

•  ആസൂഗ്തണത്തിെും നിർവഹണത്തിെും 
തികഞ്ഞ സുതാരയത 

•  രാറു ാദരാ  ഇെനിെക്കാവരാ ഇെല 
•  ലപാതുജന പങ്കാളിത്തവത്താലെ വെബർ 
ബഡ്ജറ്റ്  

• വപാസ്റ്റ് ഓഫീസ് വഴി മാഗ്തം ദവ ന  
വിതരണം  

• സ്ഗ്തീകൾക്ക് മുൻരണന  
• കപയൂട്ടർ ശൃംഖെ വഴിയുള്ള വമാണിറ്ററിംഗ് 
സംവിധാനം  

• പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം  
• വസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് സംവിധാനം  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

മണിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  



 

 

          
 വതാെന്നൂർ വലാക്കിൽ ഉൾലപ്പെുന്ന മണിയൂർ 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നെലരീതിയിൽ ലതാഴിെുറപ്പ് 
ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ ഏലറ്റെുത്തു നെത്തുന്നു. 
പദ്ധതി നെത്തിപ്പിനായി വലാക്ക് തെത്തിൽ 
വലാക്ക് ലഡവെപ്ലമൻറ് ഓഫീസർ വജായിൻ 
വലാക്ക് ലഡവെപ്ലമൻറ് ഓഫീസർ 
അ ിതഗ് ഡിറ്റഡ്  എൻജിനീയർ അക്കൗണ്ടൻറ് 
ആൻഡ് ഡാറ്റാ എൻഗ്െി ഓപ്പവററ്റർ 
എന്നിവരും പഞ്ചായത്ത് തെത്തിൽ ലസഗ്കട്ടറി 
അസിസ്റ്റൻറ് ലസഗ്കട്ടറി അഗ്കഡിറ്റഡ് 



എൻജിനീയർ ഓവർസിയർ എക്കൗണ്ട് ഡാറ്റാ 
എൻഗ്െി ഓപ്പവററ്റർ എന്നിവരും അവരുലെ 
വസവനം ഈ പദ്ധതിക്കുവവണ്ടി നൽകുന്നു. 
2018 19 വർഷത്തിൽ 115536 ത ാഴിൽ 
േിനങ്ങൾ  സൃഷ്ടിക്കുകയും 131 
കുെുംബങ്ങൾക്ക് 100 ലതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ 
നൽകുകയും ലെയ്തിട്ടുണ്ട്. 

 
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ  
പഞ്ചായത്തിൻലറ 
വപര്   

മണിയൂർ 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

വിസ് ീർണ്ണം 31.03ച.  ി. മി 
ജിലലാ 
പഞ്ചായത്ത് 

ദ ാഴിദക്കാട് 

ദലാക്ക് 
പഞ്ചായത്ത് 

ദ ാടന്നൂർ 

 ാലൂക്ക് വട ര 
വാർഡു ൾ 21 
ത ാഴിൽ  ാർഡ് 
ഉടമ ൾ 

6129 

 ജീവ 
ത ാഴിലാളി ൾ 

2172 

നിഷ്കഗ് ിയ 
ത ാഴിലാളി ൾ 

3957 



 ൃഷ്കടിച്ച 
ത ാഴിൽ 
േിനങ്ങൾ  

115526 

 ുടുംബങ്ങൾക്സ് 
നൽ ിയ 
ത ാഴിൽ േിനം  

39.56 

ആത  ത ാഴിൽ 
എടുത്ത 
 ുടുംബം  

2920 

ആത  ത ാഴിൽ 
എടുത്ത 
വയക്തി ൾ  

3209 

ആത  
ത ാഴിതലടുത്ത 
ഭിന്നദശഷ്ിക്കാർ 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

വാർഡ് 4 മന്തരത്തൂർ   



 മണിയൂർ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് ഒന്നിൽ 
മന്തരത്തൂർ ഭാഗം ഉൾതപ്പടുന്നു. 100ലതാഴിൽ 
ദിനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ 15ലതാഴിൊളികൾ 
ഈ വാർഡിൽ ഉണ്ട്. 4/16-ചഗ്രി, 4/166നാണു, 
4/170 ുഞ്ഞിരാമൻ, 4/18നാരായണി, 4/182ജാനു, 
4/198ചിരു , 4/20ലീല, 4/210 ുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ, 
4/268ല , 4/277 ുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ, 4/37രാധ, 
4/5 ലയാണി, 4/50ഗ്പവ , 4/65ബീന, 4/86ബാബു, 
എന്നിവർ 100 ത ാഴിൽ േിനങ്ങൾ 
പൂർത്തിയാക്കിയവരാണ്. വാർഡിൽ 
നിലവിൽ 358ത ാഴിൽ  ാർഡുടമ ൾ ഉണ്ട്. G 
 

 

 

 



 
രീതിോസ്ത്തം 
 ദ രള ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ത ാസ റ്റി 
ദ ാഴിദക്കാട് ജിലലാ ദ ാടന്നൂർ ദലാക്ക് 
വിദലലജ് റിദ ാഴ്സസ് ദപഴ്സ ൺമാർ മണിയൂർ 
പഞ്ചായത്ത് നാലാം  വാർഡ് (മന്തരത്തൂർ) 
ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ് ിയ നടത്തിയത് 

ഘട്ടം 1 
പഞ്ചായത്ത് ത ഗ് ട്ടറി അ ിസ്റ്റന്് ത ഗ് ട്ടറി 
ഗ്പ ിഡണ്ട് ത ാഴിലുറപ്പ് ഉദേയാഗസ്ഥർ 
എന്നിവരുമായി ദ ാഷ്യൽ ഓഫ് 
ഗ്പവർത്തനതത്ത പറ്റി ചർച്ച  

 ഘട്ടം 2 

 2018 ഒക്സ്ദടാബർ ഒന്നു മു ൽ 2019 മാർച്ച് 31 
വതരയുള്ള ഗ്പവർത്തി ളുതട ഫയലു ൾ 
പരിദശാധിക്കൽ 

 ഘട്ടം 3 
 പരിദശാധിച്ച് ഫയലു ളുതട അടിസ്ഥാനത്തിൽ 
ഗ്പവർത്തി ഇടങ്ങൾ പരിദശാധിക്കൽ 
ഗ്പവൃത്തിയുതട അളവു ൾ പരിദശാധിക്കൽ 
എന്നിവ 



  

ഘട്ടം 4 
 ഗുണദഭാക്താക്കൾ ഓട് ഗ്പവർത്തിയുതട 
ഗുണഫലങ്ങൾ ദചാേിച്ചറിയു യും  ജീവ 
ത ാഴിലാളി തള  ണ്ടു ത ാഴിൽ  ാർഡ് 
ബാങ്ക് പാസ് ബുക്ക് എന്നിവ പരിദശാധിച്ച് 
അഭിമുഖം നടത്തലും വിവരദശഖരണവും 

 ഘട്ടം 5 
 ഫീൽഡ് പരിദശാധന യുതടയും ഫയൽ 
പരിദശാധനയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിദപ്പാർട്ട് 
 യ്യാറാക്കൽ 
 

ത ാഴിലാളികളുതെ പത്ത് അവകാശങ്ങൾ 

1. ത ാഴിൽകാർഡ് െഭിക്കാനുള്ള അവകാശം 
അദപക്ഷ നൽകി 15 ദിവസത്തിനകം ലതാഴിൽ 
കാർഡ് നൽകിയിരിക്കണം ഒരു കുെുംബത്തിന് 
ഒരു ത ാഴിൽ  ാർഡ് ആണ് െഭിക്കുക ലതാഴിൽ 
ആവശയങ്ങൾ മുഴുവൻ കുെുംബങ്ങളുലെയും 
വിവരങ്ങളും വഫാവട്ടായും ത ാഴിൽ  ാർഡിൽ 
ഉണ്ടായിരിക്കും വഫാവട്ടാ എെുക്കുന്നതിന് െിെവ് 
ലതാഴിെുറപ്പ് പദ്ധതിയിെുൾലപ്പെുത്തി 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വഹിക്കും 



2. അവപക്ഷിച്ച് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലതാഴിൽ 
െഭിക്കാനുള്ള അവകാശവും ആയതിലന 
കകപ്പത്തി റസൂൽ െഭിക്ലഭിക്കാനുള്ള 
അവകാശം  

3. ലതാഴിൽ െഭിച്ചിലെലങ്കിൽ ലതാഴിെിെലായ്മ 
വവതനം െഭിക്കാനുള്ള അവകാശം ആദയലത്ത 30 
ദിവസം  ൂലിയുതട നാലിൽ ഒരു ഭാരവും 
പിന്നീെുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കൂെിയുലെ 1/2ഭാരം  

4.  തഷ്ൽഫ് ഓഫ് ലഗ്പാജക്ട് തയ്യാറാക്കാനുള്ള 
അവകാശംഒരു ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 
അംരീകരിക്കലപ്പട്ട വെബർ ബജറ്റിലന 
ഇരട്ടിയിെധികം തുകയ്ക്കുള്ള 
ഗ്പവർത്തികളാണ് തഷ്ൽഫ് ഓഫ് ദഗ്പാജക്സ്റ്റിൽ 
ഉണ്ടാവുക  

5. 5 കിവൊമീറ്റർ ഉള്ളിൽ ലതാഴിൽ െഭിക്കാനുള്ള 
അവകാശം അലെലങ്കിൽ വവതനത്തിന് 10% 
അധികം െഭിക്കാനുള്ള അവകാശം  

6. കുെിലവള്ളം വിഗ്ശമ സൗകരയം ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ 
സൗകരയം ഇവ െഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം 
തിളപ്പിച്ചാറിയ ലവള്ളം ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ കിറ്റ് 
തണൽ കൃഷി എന്നിവ ഉൾലപ്പെുന്നു  

7. 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വവദനം 
െഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം  

8. ദവ ന  വിതരണത്തിലെ കാെതാമസത്തിന് 
നഷ്ടപരിഹാരം െഭിക്കാനുള്ള അവകാശം 



9. സമയബന്ധിതമായ ഉള്ള പരാതി 
പരിഹാരത്തിന് ഉള്ള     അവകാശം 

 10. വസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് നെത്തുന്നതിനുള്ള 
അവകാശം  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
അവകാശങ്ങളുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ത ാഴിലാളികളിൽ 
നിന്ും ദ ാേിച്ചറിഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ  

1. തതാഴിൽകാർഡ് 
 



ലതാഴിൽകാർഡ് പരിവശാധിച്ചതിൽ നിരവധി 
കാറുകളും ലതാഴിൊളിയുലെ വഫാവട്ടാ കാണാൻ 
കഴിഞ്ഞിെല വഫാവട്ടാ പുതിയതായി അനുവദിച്ച 
ഉദ്ഘാെന ആണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് സവന്ത്ം 
െിെവിൽ വഫാവട്ടാലയെുത്തു നൽകിയവരും 
ഉണ്ടായിരുന്നു 
 

2. ത ാഴിൽ അദപക്ഷ്  
 
 ത ാഴിലാളി ൾ വയക്തിപരമായി 
അദപക്ഷിക്കാറിലല എന്നാണ് അവവരാ് 
സംസാരിച്ചതിൽ നിന്നും മനസ്സിൊയത്. 
അവപക്ഷിച്ച് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 
ലതാഴിൽ ിട്ടാറിതലലങ്കിലും  ലതാഴിെിെലായ്മ 
വവതനത്തിനു ഇ ുവതര  അവപക്ഷ 
നൽ ിയിട്ടിലല എന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു  
 

3. കൂലി നഷ്ടപര്ിഹാര്ം  
 
ലതാഴിെുറപ്പ് നിയമഗ്പകാരം ഗ്പവർത്തി 
 ഴിഞ്ഞ്  15 ദിവസത്തിനകം വവതനം 
െഭിക്കാനുള്ള അവകാശം ലതാഴിൊളികൾക്ക് 
ഉണ്ട്. ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയ  6 
ഗ്പവർത്തിയുലെ അവിദഗ്ദ്ധ ലതാഴിൊളികൾക്ക് 
അവിേഗ്ദ്ധ ദവ നം  െഭയമായ  ായി ഫീൽഡ് 
പരിവശാധനയിൽ മനസ്സിലായി.  



 
 

4. ത ാഴിൽ സ്ഥലതത്ത സൗകര്യങ്ങൾ  
 
കുെിലവള്ളം വിഗ്ശമ സൗകരയം ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ 
സൗകരയം ഗ്കഷ് എന്നിവ ലതാഴിൽ സ്ഥെത്ത് 
െഭയമാക്കണലമന്നാണ് ലതാഴിെുറപ്പ് നിയമത്തിൽ 
പറയുന്നത്. രണ്ട് ഗ്പവൃത്തി ഫയലിൽ ബക്കറ്റ് 
ദ ാപ്പ് എന്നിവ വാങ്ങിയ ിന്തറ ബിലല് 
 ണ്ട ിതന പറ്റി അദനവഷ്ിച്ചദപ്പാൾ അ ിനു 
nregs ത ക്ഷൻ പണം അനുവേിതച്ചന്ന് 
അറിയാൻ  ഴിഞ്ഞു.  
 

5.  ചികിത്സാസഹായം 
 
ലതാഴിെുറപ്പ് നിയമഗ്പകാരം ലതാഴിൊളിക്ക് 
ലതാഴിൽ സ്ഥെത്ത് വച്ച് അപകെം സംഭവിച്ചാൽ 
െികിത്സാസൗകരയം ഉറപ്പുവരുവത്തണ്ടതാണ്. 
ഒരു ത ാഴിലാളിക്ക് അപ ടം  ംഭവിതച്ചങ്കിലും 
നിർേിഷ്ട രീ ിയിൽ ദരഖാമൂലം അദപക്ഷ 
നൽ ിയിതലലന്ന് അറിയാൻ  ഴിഞ്ഞു.  
  

6. തഷൽഫ് ഓഫ്  തഗ്പാജക്ട്  യ്യാറാക്കാനുള്ള 
അവകാശം  
 



തഷ്ൽഫ് ഓഫ്  ലഗ്പാജക്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ 
ലതാഴിൊളികളുലെ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാവാറിെല 
എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു  
 
 
 

7. 5 കിദലാമീറ്ററിനുള്ളിൽ ത ാഴിൽ ലഭിക്കാനുള്ള 
അവകാശം  
 
വാർഡിലെ മുഴുവൻ ലതാഴിൊളികൾക്കും 5 
കിവൊമീറ്ററിനുള്ളിൽ തലന്നയാണ്  ലതാഴിൽ 
െഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്  
 
 
 
 

8. സമയബന്ധി മായ പര്ാ ിപര്ിഹാര് 
അവകാശം  
 
 വാർഡിൽ ആരുംതലന്ന പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു 
പരാതിയും ലതാഴിെുറപ്പുമായി ബന്ധലപ്പട്ട് 
നൽകിയിട്ടിെല  
 

9. ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നെത്തുന് ിനുള്ള അവകാശം  
 



ഒന്നാം വാർഡിൽ വസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി 
ഉലണ്ടന്ന് അറിയാൻ കഴിലഞ്ഞങ്കിെും വസാഷയൽ 
ഓഡിറ്റ് നെത്തിയതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിെല  
 
 

്രവർത്തികൾ സംബന്ധിച്ച വിേദാംേങ്ങൾ    

 

1. പു ിതയാട്ടും  മീത്തൽ മന്തരത്തൂർ  വായന 
ശാല വതര  നാൽ നവീ രണം -
1604010002/ic/211418 

2.  ഭവന നിർമ്മാണ ഗ്പവർത്തി – നിഷ് രയദരാത്ത് 
പറമ്പത്ത്  1604010002/IF/368149 

3.  മണിയൂർ ഗ്ബാഞ്ച്  നാൽ നവീ രണ 
ഗ്പവർത്തി 1604010002/IC/211417 

4. മൺ വരമ്പ്,  സജവദവലി,  
വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് ടതമടുക്കൽ,  ദ ാണ്ടൂർ ബണ്ട്, 
ദ ാണ്ടൂർ ഗ്ടഞ്ച്,  ട്ട്  ിരിക്കൽ  
1604010002/WC/332847   

5.  മണ്ണ്  യ്യാല  ലല്  യ്യാല1604010002/WC/340388 
6.  മണ്ണ്  യ്യാല  ലല്  യ്യാല 1604010002WC/288721 
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 ്രവൃത്തികൾ  

 
1.  രുതിശയാട്ടം മീത്തൽ മന്തരത്തൂർ 
വായനോല വതര കനാൽ നവീകരണ 
്രവൃത്തി1604010002/wc/211418 

11/01/2019നു ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിച്ചു.14 
മസ്റ്റ്ദറാളു ളിൽ ആയി ആത  385 ത ാഴിൽ 
േിനങ്ങൾ  ൃഷ്ടിച്ചു. അടങ്കൽ  ു 115500. 
ത ാഴിലാളി ളുതട ദവ നം ആയി 104335രൂപയും 
പണിയായുധം വാട യായി 1155രൂപയും സ റ്റ് 
ദബാർഡ്  സ്ഥാപിച്ച വ യിൽ 2,800 രൂപയും 
തമഡിക്കൽ എയ്ഡ്നു 417 രൂപയും 
തചലവായ ായി  തണ്ടത്തി. ആത  14 മാസ്റ്റർ 
ദറാളു ളാണ് ഗ്പവർത്തിക്കു ദവണ്ടി 
ഉപദയാഗിച്ചത്. നലല രീ ിയിൽ പണി 
പൂർത്തിയാക്കിയ ായി  ാണാൻ  ഴിഞ്ഞു. ആത  
ചിലവ്108707രൂപ.  

2.ഭവന നിർമ്മാണ ്രവർത്തി( നിഷ രയശരാത്ത് 
രറമ്പത്ത്) 

2019 ജനുവരി 4ന് ആരംഭിച്ച ഗ്പവർത്തി 2019 ജൂൺ 
24 നാണ്  പൂർത്തീ രിച്ചത്. സലഫ് പദ്ധ ിയുമായി 
 ംദയാജിപ്പിച്ച് നടത്തിയ ത ാഴിലുറപ്പ് 



ഗ്പവർത്തിയിൽ  13 മാസ്റ്റർ ദറാളു ളിൽ ആയി 90 
ത ാഴിൽേിനങ്ങൾ  ൃഷ്ടിച്ചു. ആത  ചിലവ് 
24,390രൂപ. 
3. മണിയൂർ ്ബാഞ്ച് കനാൽ നവീകരണ ്രവർത്തി 

2019 ജനുവരി 11ന് ആരംഭിച്ച ഗ്പവർത്തി 2019 
തഫഗ്ബുവരി 1നാണ് പൂർത്തീ രിച്ചത്.3 ഘട്ടമായി 
നടത്തിയ ത ാഴിലുറപ്പ് ഗ്പവർത്തിയിൽ ആത  602 
ത ാഴിൽേിനങ്ങൾ  ൃഷ്ടിച്ചു. 

അടങ്കൽ  ു  :170700രൂപ  

 ചിലവ്: 168132രൂപ. 

4. മൺ വരമ്പ്,  ജൈവശവലി,  വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് 
തടതമടുക്കൽ,  ശകാണ്ടൂർ ബണ്ട്,  ശകാണ്ടൂർ ്ടഞ്ച്,  
തട്ട തിരിക്കൽ 

2018 ഡി ംബർ 10ന്   ആരംഭിച്ച ഗ്പവർത്തി 2018 
ഡി ംബർ 29ന് പൂർത്തീ രിച്ചു. 30 മാസ്റ്റർ 
ദറാളു ളിൽ ആയി 1030 ത ാഴിൽേിനങ്ങൾ 
 ൃഷ്ടിച്ച ായി  തണ്ടത്തി. 

അടങ്കൽ  ു  :300000. ത ാഴിലാളി ളുതട 
ദവ നയിനത്തിൽ  292680 രൂപയും പണി ആയുധ 
വാട യിനത്തിൽ 3240 രൂപയും സ റ്റു ദബാർഡ് 
സ്ഥാപിച്ച വ യിൽ 2800 രൂപയും ചിലവായി. 
ആത  ചിലവ് 298720രൂപ.  



5.മണ്ണ് കയ്യാല കലല് കയ്യാല -WC 340388 

02/03/2019ന് ആരംഭിച്ച ഗ്പവൃത്തി 26/03/2019ന് 
പൂർത്തീ രിച്ചു. 18 മാസ്റ്റർ ദറാളു ളിൽ ആയി 718 
ത ാഴിൽേിനങ്ങൾ  ൃഷ്ടിച്ച ായി  തണ്ടത്തി. 
അടങ്കൽ  ു :200000. ത ാഴിലാളി ളുതട 
ദവ നത്തിൽ 194578 രൂപയും പണി ആയുധ 
വാട യായി 2154രൂപയും  സ റ്റ് ദബാർഡ് 
സ്ഥാപിച്ച വ യിൽ 2,800 രൂപയും ദചർത്ത് 
ആത 199532 രൂപ ചിലവായി.  

6.മണ്ണ് കയ്യാല കലല് കയ്യാല-WC 288721 

2018 ത പ്റ്റ്റംബർ 21ന് ആരംഭിച്ച ഗ്പവർത്തി 2018 
ഒക്സ്ദടാബർ 16ന്  പൂർത്തീ രിച്ചു. 34 അവിേഗ്ദ്ധ 
മാസ്റ്റർ ദറാളു ളിലായി 1260 ത ാഴിൽേിനങ്ങൾ 
 ൃഷ്ടിച്ചു.3ഘട്ടങ്ങളായാണ് പണി 
പൂർത്തിയാക്കിയത്.  

 അടങ്കൽ  ു :350000. അവിേഗ്ദ്ധ 
ത ാഴിലാളി ളുതട ദവ നയിനത്തിൽ 
341460രൂപയും  പണിയായുധ വാട യിനത്തിൽ 
3780 രൂപയും സ റ്റ് ദബാർഡ് സ്ഥാപിച്ച് 
വ യിൽ2800രൂപയും ദചർത്ത് ആത  ചിലവ് 
348040 രൂപ 

 



 രൈിസ്റ്റർ രരിശോധന 
 
 ദ ഗ്ര  ർക്കാരിന്തറ നിർദേശഗ്പ ാരം 
 ാതഴപ്പറയുന്ന 7 രജിസ്റ്ററു ൾ ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തിൽ 
നിർബന്ധമായും  ൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്.  

1. ത ാഴിൽ  ാർഡിനുള്ള  ുടുംബ 
അദപക്ഷയുതട രജിസ്റ്റർ 

2.  ഗ്ഗാമ ഭാ രജിസ്റ്റർ 
3.  ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട ും ത ാഴിൽ 
നൽ ിയ ും  ംബന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റർ 

4.  ഗ്പവർത്തിയുതട ലിസ്റ്റും ചിലവും 
വിശോംശങ്ങളും  ംബന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റർ 

5.  സ്ഥിരം ആസ് ി ളുതട രജിസ്റ്റർ 
6. പരാ ി രജിസ്റ്റർ 
7.   ാധന രജിസ്റ്റർ 

 2018 19  ാമ്പത്തി വർഷ്തത്ത 
രജിസ്റ്ററു ൾ എം ഐ എ ിൽ നിന്നും 
ഡൗൺദലാഡ് തചയ്ത്  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് 

 ദ ഗ്ര  ർക്കാരിന്തറ നിർദേശഗ്പ ാരം ഒരു വർക്ക് 
ഫയലിൽ  ാതഴപ്പറയുന്ന 22 ദരഖ ൾ 
നിർബന്ധമായും ഉണ്ടാദ ണ്ട ാണ് 

1.  വർദപജ് 
2. തചക്ക് ലിസ്റ്റ് 
3. ആക്ഷൻ പ്ലാൻ തഷ്ൽഫ് വർക്ക് അംഗീ രിച്ച 
ദ ാപ്പി 



4.  ാദങ്ക ി  എസ്റ്റിദമറ്റും ഡിസ നും 
അടങ്ങുന്ന  ാദങ്ക ി  അനുമ ി ദ ാപ്പി 

5. ഭരണാനുമ ി ദ ാപ്പി 
6.  ാദങ്ക ി  അനുമ ി ദ ാപ്പി 
7.  ംദയാജി  പദ്ധ ി വിശോംശങ്ങൾ 
8. ത ാഴിലാളി ൾ ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട ിതന 
ദ ാപ്പി 

9. പൂരിപ്പിച്ച മാസ്റ്റർ ദറാളിന്തറ ദ ാപ്പി 
10. ത ാഴിൽ അനുവേിച്ചുത ാണ്ടുള്ള 
ദ ാപ്പി 

11. തമമ്പർഷ്ിപ്പ് ദ ാപ്പി 
12.  ാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ിനും ത ാദട്ടഷ്ൻ   
ക്ഷണിച്ച ിന്തറയും ദ ാപ്പി  

13. ദവജ് ലിസ്റ്റ് ദ ാപ്പി 
14. ദവ നത്തിന്തറയും  ാധനത്തിന്തറയും 

        പണമടച്ച ിന്തറയും FTO യുതടയും 
ദ ാപ്പി 

15.  തമറ്റീരിയൽ വൗച്ചർന്തറയും 
ബിലലു ളുതടയും ദ ാപ്പി 

16.  ദറായൽറ്റി അടച്ച റ ീറ്റ് ദ ാപ്പി 
17.  ത ാഴിലിതന 3 ഘട്ടങ്ങളിതല 
ദഫാദട്ടാ ൾ 

18.  ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീ രണ 
 ർട്ടിഫിക്കറ്റ്     ദ ാപ്പി 

19.  മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവ്തമന്് സ്ലിപ്പ് 



20.  ആസ് ിയുതട ജിദയാ ടാഗ്ദ് ദഫാദട്ടാസ് 
21.  ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ട് ദ ാപ്പ 
22.  സ റ്റ് ഡയറി 

 

 

 കതണ്ടത്തലുകൾ 

1.കവർശരജ് 

 പരിദശാധിച്ച് 6 ഗ്പവർത്തിയുതട 
ഫയലു ളിൽ 5 ഗ്പവർത്തി ൾക്ക് ആനവൽ 
മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ ഗ്പ ാരം ഉള്ള  വർദപജ് 
 ാണാൻ  ഴിഞ്ഞു.  ംദയാജി  
ഗ്പവൃത്തിയായി ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധ ി 
പ ലു ളിൽ  വർദപജ്  ാണാൻ 
 ഴിഞ്ഞിലല.ജിദയാ ടാഗിംഗ്ദ്  ംബന്ധിച്ച 
വിവരങ്ങൾ  ാണുവാൻ  ഴിഞ്ഞിലല. 
 വർദപജ്  ൃ യമായ പൂരിപ്പിദക്കണ്ടത് 
അ യാവശയമാണ്. 

2. തചക്ക് ലിസ്റ്റ് 

 ഭവന നിർമ്മാണ ഗ്പവർത്തി ഒഴിത യുള്ള 5 
ഫയലു ളിൽ തചക്സ്ലിസ്് 
ഉണ്ടായിരുതന്നങ്കിലും ഒന്നിൽ ദപാലും ദപജ് 



നമ്പർ ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടിലല. ഒരു ഗ്പവർത്തി 
ഫയലിൽ ഏത ാതക്ക ദരഖ ൾ ഗ് മഗ്പ ാരം 
എവിതട ഏ ു ദപജിൽ  ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു 
എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ  ഹായിക്കുന്ന 
ദരഖയാണ് തചക്ക് ലിസ്റ്റ്. ഓദരാ ഗ്പവൃത്തി 
ഫയലിലും അത്  ൃ യമായി പൂരിപ്പിച്ച്  
 ൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്. 

3. ആക്ഷൻ പ്ലാൻ 
 ഗ്പസ് ു  ഗ്പവർത്തി പഞ്ചായത്തിതല നടപ്പ് 
 ാമ്പത്തി  വർഷ്ത്തിതല ആനുവൽ ആക്ഷൻ 
പ്ലാനിൽ ഉൾതപ്പട്ട ാണ്  എന്ന് 
ത ളിയിക്കുന്ന ിനുള്ള ദരഖയാണ് 
ആക്ഷൻപ്ലാൻ ദ ാപ്പി. പരിദശാധിച്ച് ഒരു 
ഫയലിൽ ദപാലും ആക്ഷൻപ്ലാൻ  ദ ാപ്പി ൾ 
 ാണാൻ  ഴിഞ്ഞിലല 

4.ഭരണാനുമതി  
 ഗ്പവർത്തി തചയ്യുന്ന ിനായി നിർവ്വഹണ 
സ്ഥാപനം നൽ ുന്ന അനുമ ി ദരഖയാണ് 
ഭരണാനുമ ി. വയലു ളിൽ ഭരണാനുമ ി 
ദരഖ  തണ്ടങ്കിലും അ ിൽ  ീയ ിദയാതട 
 ൂടിയുള്ള ഒപ്പ്  ാണാൻ  ഴിഞ്ഞിലല. 



ഭരണാനുമ ി ദരഖ  ൃ യമായി പൂരിപ്പിച്ച് 
 ൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ് 

5. സാശേതിക അനുമതി 
 ഒരു ഗ്പവർത്തിക്ക്  ാദങ്ക ി  വിേഗ്ദ്ധ 
അനുമ ി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന ിനുള്ള 
ആധി ാരി  ദരഖയാണ്  ാദങ്ക ി  
അനുമ ി. പരിദശാധിച്ച് എലലാ 
ഗ്പവൃത്തി ൾക്കും  ാദങ്ക ി  അനുമ ി ദരഖ 
 ാണാൻ  ഴിഞ്ഞു.  ാദങ്ക ി  അനുമ ി 
നമ്പർ വിേഗ്ദ്ധൻ ഒപ്പം  ീയ ി എന്നിവ 
ഉണ്ടായിരുന്നിലല. ഉദേയാഗസ്ഥർ  ീയ ി ദയാട് 
 ൂടിയ ഒപ്പ് ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ടത് 
നിർബന്ധമാണ്. ദഗ്ഡായിങ് ഡിസ ൻ  ർദവ്വ 
ഡാറ്റാ എന്നിവ  ാണാൻ  ഴിഞ്ഞിലല 

6. സംശയാൈിത രദ്ധതി 
  വാർഡിൽ നടന്ന ഗ്പവർത്തിയുതട 
ഫയലു ളിൽ  ംദയാജി  പദ്ധ ിയുതട രണ്ടു 
ഫയലു ൾ  ാണാൻ  ഴിഞ്ഞു. ഭവന 
നിർമ്മാണ ഗ്പവൃത്തി ൾ  ംദയാജി  
പദ്ധ ിയിൽ തപട്ട ാതണങ്കിലും അത് ഏ ു 
പദ്ധ ി ആതണന്ന് വയക്തമാക്കിയിട്ടിലല 

7.തതാഴിലിനുള്ള അശരക്ഷ 



 പരിദശാധിച്ച് ഗ്പവർത്തി ഫയലു ളിൽ 
ത ാഴിലിനുള്ള അദപക്ഷ ൾ ചില 
ഫയലു ളിൽ മാഗ് ം  ാണാൻ  ഴിഞ്ഞു. 
എലലാ ഫയലു ളിലും ഇത് ഉൾതപ്പടുത്താൻ 
ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ട ാണ്. 

8.തതാഴിൽ അനുവദിച്ചിട്ടള്ളതിന്തറ രകർപ്പ് 
 ത ാഴിൽ അനുവേിച്ച  ാരയം 
ത ാഴിലാളി തള ദരഖാമൂലം അറിയിക്കണം 
എന്നാണ് വയവസ്ഥ. ഗ്പവർത്തി 
അനുവേിച്ചുത ാണ്ട് നിർവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥർ 
നൽ ുന്ന അനുമ ിയാണ് വർക്ക് 
അദലാദക്കഷ്ൻ. ഗ്പവർത്തി അനുവേിച്ച 
പ ർപ്പ് പരിദശാധിച്ച് എലലാ ഫയലു ളിലും 
 ാണാൻ  ഴിഞ്ഞു. 

9 മസ്റ്റർ ശറാൾ 
 ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്ത് ത ാഴിലാളി ളുതട 
ഹാജർ ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള ദരഖയാണ് 
മസ്റ്റർ ദറാൾ. പണി ആരംഭിക്കുന്ന ിനു 
മുദന്നയും അവ ാനിപ്പിച്ച ിനു ദശഷ്ം 
സവ ുദന്നരം േിവ ം രണ്ടുദനരം എലലാ 
ത ാഴിലാളി ളും മാസ്റ്റർ ദറാഡിൽ ഒപ്പു 
വയ്ദക്കണ്ട ാണ്. പരിദശാധിച്ച് വർക്ക് 



ഫയലു ളിൽ ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധ ിയുതട 
ഒരു ഫയലിൽ േിവ ം ഒരു ഒപ്പു മാഗ് ദമ 
 ാണാൻ  ഴിഞ്ഞുള്ളൂ. മസ്റ്റർ ദറാളിൽ എം 
ബുക്ക് നമ്പർ ചില ിൽ മാഗ് ദമ  ാണാൻ 
 ഴിഞ്ഞുള്ളൂ. എം ബുക്ക് ദപജ് നമ്പർ 
 ാണാൻ  ഴിഞ്ഞിലല.  

10.തമഷർതമന്് ബുക്ക് 
 ഗ്പവൃത്തിതചയ്  അളവ് ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട 
ആധി ാരി  ദരഖയാണ് തമഷ്ർതമന്് ബുക്ക് 
എലലാവർക്കും ഫയലിലും തമഷ്ർതമന്് ബുക്ക് 
 ാണാൻ  ഴിഞ്ഞു ചില വർക്ക്  ാണാൻ 
 ഴിഞ്ഞിലല ദരഖതപ്പടുത്താൻ 
ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ട ാണ് 

11.സാധന ഘടകം 
 ിറ്റി ൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡുമായി 
ബന്ധതപ്പട്ട  ു  തമറ്റീരിയൽ ഇനത്തിലാണ് 
ഉൾതപ്പടുത്തുന്നത്.  ിറ്റി ൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ 
ദബാർഡ് സ്ഥാപിച്ച ിന്തറ  ബിലലു ൾ 
ഫയലിൽ  ാണാൻ  ഴിഞ്ഞു 

12.ശവജ്  ലിസ്റ്റ് 
 മസ്റ്റർ ദറാളിൽ ഉൾതപ്പട്ടിരിക്കുന്ന 
ത ാഴിലാളി ളുതട ഹാജർ േിനതത്ത 



ആധാരമാക്കിയാണ് ദവ ന വി രണത്തിനുള്ള 
ലിസ്റ്റ്  യ്യാറാദക്കണ്ടത്. മസ്റ്റർ ദറാൾ ഹാജറിന് 
ആനുപാ ി മായി  ത ാഴിലാളിക്ക് ദവ നം 
അനുവേിച്ചു എന്ന് ത ളിയിക്കാനുള്ള 
ആധി ാരി  ദരഖയാണിത്.  ൃ യ മയത്ത് 
ഹാജർ എം ഐ എ ിൽ ദരഖതപ്പടുത്തി 
ദവജലിസ്റ്റ്  യ്യാറാക്കു യും എഫ് ടി ഓ 
മുഖാന്തരം ദവ നം ത ാഴിലാളി ളുതട ബാങ്ക് 
അക്കൗണ്ടിൽ എത്തിക്കുന്ന ിനും ദവണ്ട 
 ാരയങ്ങൾ  ൃ യമായി തചയ് ിട്ടുണ്ട്. ദവജ് 
ലിസ്റ്റ് പ ർപ്പ് അവർക്ക് ഫയലിൽ 
 ൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്. 

13. എഫ് ടി ഓ 
ഡിജിറ്റൽ  ംവിധാനത്തിലൂതട ഓൺസലൻ 
ആയിട്ട് പഞ്ചായത്ത് ത ഗ് ട്ടറിയും 
ഗ്പ ിഡണ്ടും ഒപ്പം ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനാൽ 
എഫ് ടി ഓ   യ്യാറാക്കിയ അന്നു തന്നദയാ 
പിദറ്റേിവ ദമാ  തന്ന  ത ാഴിലാളി ളുതട 
ദവ നം ബന്ധതപ്പട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ 
ഏൽപ്പിക്കാൻ  ഴിയുന്നു. ഇ ിനുദവണ്ടി 
ഡിജിറ്റൽ  ിദേച്ചർ  ളാണ് ഗ്പ ിഡണ്ടും 
ത ഗ് ട്ടറിയും ഉപദയാഗിക്കുന്നത്. എഫ് ടി ഓ 



പ ർപ്പ് ണുവാൻ  ഴിഞ്ഞിലല ഫയലിൽ 
ത ാണ്ടുവരാൻ ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ട ാണ് 

14. തമറ്റീരിയൽ വൗച്ചർ 
 ഒരു ഗ്പവൃത്തിക്ക്  ാദങ്ക ി  എസ്റ്റിദമറ്റ് 
ഗ്പ ാരം ആവശയമായ  ാധന ാമഗ്ഗി ൾ 
വാങ്ങുന്ന ിനുള്ള നടപടിഗ് മങ്ങൾ 
ഗ്പ ിപാേിക്കുന്ന ദരഖയാണ് തമറ്റീരിയൽ 
വൗച്ചർ. രണ്ടാം  വാർഡിൽ 2018 2019 
 ാമ്പത്തി  വർഷ്ത്തിൽ നടത്തിയ 
ഗ്പവർത്തി ൾക്ക് തമറ്റീരിയൽ ആവശയമായി 
വന്നിട്ടിലല. 

 

15. ശറായൽറ്റി  
 ദറായൽറ്റി നൽ ിയ ഗ്പവൃത്തിയാദണാ 
എന്നറിയുവാൻ  ഹായിക്കുന്ന ദരഖയാണ് 
ദറായൽറ്റി ദരഖ. പരിദശാധിച്ച് ഫയലു ളിൽ 
ഒന്നും തന്ന ദറായൽറ്റി നൽദ ണ്ടുന്ന  
ഗ്പവർത്തി ൾ ഇലലായിരുന്നു 

16. ശ ാശട്ാ്രാഫ് 
 ഗ്പവർത്തനവുമായി ബന്ധതപ്പട്ട് 
ഗ്പവൃത്തിയുതട ആരംഭഘട്ടത്തിൽ,  ഗ്പവർത്തി 



നടന്നുത ാണ്ടിരിക്കുദമ്പാൾ,  ഗ്പവൃത്തി 
പൂർത്തീ രിച്ച ിനുദശഷ്ം എന്നിങ്ങതന മൂന്നു 
ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉള്ള ദഫാദട്ടാ ൾ വർക്ക് 
ഫയലു ളിൽ  ൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ് പരിദശാധന 
നടത്തിയ ഫയലു ളിൽ ഇത്  ാണാൻ 
 ഴിഞ്ഞിലല അവ ഫയലു ളിൽ 
ഉൾതപ്പടുത്താൻ ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ട ാണ് 

17. മസ്റ്റർ ശറാൾ മൂവ്തമന്് സ്ലിപ്പ് 
 ഒരു ഗ്പവർത്തിയുതട ഓദരാഘട്ടത്തിലും മസ്റ്റർ 
ദറാൾ അനുവേിച്ച് ത ാഴിലാളി ൾക്ക് 
ദവ നം നൽ ുന്നത് വതരയുള്ള ഓദരാ 
ഘട്ടങ്ങളും ഏത ാതക്ക  ീയ ി ളിൽ നടന്നു 
എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ  ഹായിക്കുന്ന 
ദരഖയാണ് മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവ്തമന്് സ്ലിപ്പ്. 
മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവ്തമന്് സ്ലിപ്റ് അഥവാ 
ഫയൽ ടാ ിംഗ്ദ് ദഫാം പരിദശാധിച്ച എലലാ 
ഫയലു ളിലും  ാണാൻ  ഴിഞ്ഞു. 

 

 

18. ്രവർത്തി രൂർത്തീകരണ സർട്ി ിക്കറ്റ് 
ശകാപ്പി 



 ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീ രിക്കതപ്പട്ടു എന്ന 
 ാക്ഷയതപ്പടുത്തുന്ന ദരഖയാണിത്. 
ഫയലു ളിൽ ചില ിൽ ഗ്പവർത്തി 
പൂർത്തീ രണ  ർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭയമായിലല. 
എലലാ വർക്ക് ഫയലു ളിലും ഗ്പവർത്തി 
പൂർത്തീ രണ  ർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉൾതപ്പടുത്താൻ 
ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ട ാണ്. 

19. ആസ്തതിയുതട ൈിശയാ ടാഗ്ഡ്  ശ ാശട്ാസ്ത 
 ഗ്പവർത്തി ൾ ജിദയാട് തചയ് ുദവാ എന്ന് 
അറിയുവാൻ  ഹായിക്കുന്ന ഘട മാണ് 
ജിദയാ ടാഗ്ദ് ദഫാദട്ടാസ്. പരിദശാധിച്ച ഒരു 
ഫയലു ളിലും ജിദയാ ടാഗ്ദ് ദഫാദട്ടാസ് 
 ാണാൻ  ഴിഞ്ഞിലല. ഇവ ഫയലു ളിൽ 
ഉൾതപ്പടുദത്തണ്ടത് അ യാവശയമാണ്. 

20. ശസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിശപ്പാർട്് ശകാപ്പി 
 ഒരു ഗ്പവൃത്തിതയ  ാധാരണജനങ്ങൾ 
അവദലാ നം തചയ്യു യും 
പരിദശാധിക്കു യും വിലയിരുത്തു യും 
തചയ്യുന്ന ജന ീയ ഇടതപടലാണ് ദ ാഷ്യൽ 
ഓഡിറ്റ്. ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയിൽ പണം 
തചലവഴിച്ചത് ശരിയായ രീ ിയിലാദണാ, 
ലക്ഷയമിട്ട എലലാ അവ ാശങ്ങളും 



ആനു ൂലയങ്ങളും അർഹ തപ്പട്ടവർക്ക് 
ലഭിച്ചിട്ടുദണ്ടാ, നിർവഹണ രീ ിയിൽ 
അപാ   ഉദണ്ടാ ഗ്പ ീക്ഷിച്ച ദനട്ടം 
ഉണ്ടായിട്ടുദണ്ടാ എന്നും പരിദശാധിക്കുന്ന 
ജന ീയ പദ്ധ ിയാണ് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്. 
ഗ്പദ യ മായി വിളിച്ചുദചർക്കുന്ന ദ ാഷ്യൽ 
ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ യിലാണ് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 
ഗ്ഗാമ ഭ റിദപ്പാർട്ട് അവ രിപ്പിക്കു  

21.ജസറ്റ് ഡയറി 
 ത ാഴിലുറപ്പ് ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്ത് ആ 
ഗ്പവൃത്തിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട നടക്കുന്ന എലലാ 
 ാരയങ്ങളും എഴു ി വയ്ക്കുന്ന ദരഖയാണ് 
സ റ്റ് ഡയറി. ഗ്പവർത്തി സ്ഥലം 
 രർശിക്കുന്നവർ അവരുതട അഭിഗ്പായങ്ങൾ 
എഴുദ ണ്ടത് സ റ്റ് ഡയറിയിൽ ആണ്. 
തഗ്പാജക്സ്റ്റ് മീറ്റിംേ്തറ  മിനുട് ും  ഹാജരും 
സ റ്റ് ഡയറിയുതട ഭാഗമായി 
ഉൾതപ്പടുദത്തണ്ട ാണ്. ത ാഴിൽ സ്ഥലതത്ത 
 ൗ രയങ്ങളും പണിയായുധ വിവരങ്ങളും 
മാറ്റിന്തറ  വിലാ വും ദഫാൺ നമ്പറും 
വിഎം ി റിദപ്പാർട്ടും സ റ്റ് ഡയറിയിൽ 
ഉൾതപ്പടുദത്തണ്ട ാണ് 

22.എസ്റ്റിശമറ്റ് ്രവൃത്തിയുതട അളവുകൾ  



 ഒരു ഗ്പവർത്തി നടപ്പാക്കുന്ന ിനായി 
എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗം  യ്യാറാക്കുന്ന 
 ാദങ്ക ി  ദരഖയാണ് എസ്റ്റിദമറ്റ്. ഒരു 
ഗ്പവൃത്തി എങ്ങതന നടപ്പിലാക്കണതമന്ന് 
മാർഗനിർദേശം നൽ ുന്ന ദരഖ  ൂടിയാണിത്, 
പദ്ധ ിയുതട ദപര്,  ഏതറ്റടുക്കുന്ന വിവിധ 
ഗ്പവൃത്തി ൾ,  അവയുതട എണ്ണം,  നീളം,  
വീ ി, ആഴം,  തപാക്കം, വയാപ്റ് ം, ഒരു 
യൂണിറ്റിന് നൽദ ണ്ട  ു , ആത   ു  
എന്നിവ നിർബന്ധമായും 
ദരഖതപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.  ാധന ാമഗ്ഗി ൾ 
ആവശയമായ ഗ്പവൃത്തി ൾ, വിേഗ്ദ്ധ 
ത ാഴിലാളി ളുതട എണ്ണം അവർക്ക് നൽ ുന്ന 
 ൂലി,  ിറ്റി ൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ 
ദബാർഡിന്തറ ചിലവ്, എന്നിവ 
നിർബന്ധമായും എസ്റ്റിദമറ്റിൽ 
ഉൾതപ്പടുദത്തണ്ട ാണ്. 

 

 
 
 



ശസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ്രാമസഭ റിശപ്പാർട്് 

 
്രാമസഭ അൈണ്ട  

   1. വാഗ ം : വാർഡ് തമമ്പർ ഷ്ഹബത് ജുന  

   2. അധയക്ഷ: ബീജ  

   3. ഭരണഘടനാ ഗ്പ ിജ്ഞ:ധനിഷ് vrp 
ദ ാടന്നൂർ ദലാക്ക്് 

   4.ആമുഖം   :ധനിഷ്     

   5. റിദപ്പാർട്ട് അവ രണം:ജി ിൻ അനഘ b 

   6.ചർച്ച മറുപടി 

   7.റിദപ്പാർട്ട് അംഗീ രിക്കൽ 

   8. നരി 

 

 2019 നവംബർ 08 തവള്ളിയാഴ്സച  
മന്തരത്തൂർ  എം  എൽ പി സ് ൂളിൽ തവച്ച് 
സവ ുദന്നരം നാലുമണിക്ക് ദ ാഷ്യൽ 
ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ നടന്നു. നാലു 
മണിദയാടു ൂടിദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ 
ആരംഭിച്ചു.  പഞ്ചായത്തിന്തറ മിനുട്സ്  



ബുക്കിൽ ഗ്ഗാമ ഭയുതട അജണ്ട 
എഴു ിദച്ചർത്തു അദ ാതടാപ്പം എത്തിദച്ചർന്ന 
അംഗങ്ങളുതട ദപരും ദഫാൺ നമ്പറും ഒപ്പും 
രജിസ്റ്ററിൽ എഴു ി വാങ്ങി. 

  നാലുമണിക്ക് ഗ്ഗാമ ഭ ആരംഭിച്ചു.  നാലാം 
വാർഡ് തമമ്പർ ഷ്ഹബാത് ജുന  വാഗ ം 
പറഞ്ഞു. അ ിനുദശഷ്ം 
അധയക്ഷസ്ഥാനദത്തക്ക് ത ാഴിലാളി ളിൽ 
നിന്നും ബീജ  എന്ന ത ാഴിലാളിതയ 
ത രതഞ്ഞടുത്തു. ഗ്ശീമ ി ബീജ  ദ ാടന്നൂർ 
ദലാക്ക് വി ആർ പിധനിഷ്തയ  ഭരണഘടന 
ഗ്പ ിജ്ഞ തചാലലി ത ാടുക്കുവാൻ 
വിളിച്ചു.ധനിഷ്  തചാലലിതക്കാടുത്ത ഭരണഘടന 
ഗ്പ ിജ്ഞ ഗ്ഗാമ ഭയിൽ പങ്കാളി ളായ 
എലലാവരും ഏറ്റുതചാലലി. അ ിനുദശഷ്ം 
ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് തന  ുറിച്ച് 
ആമുഖഗ്പഭാഷ്ണം ധനിഷ് നടത്തി. 
ആമുഖഗ്പഭാഷ്ണത്തിദനാതടാപ്പം 
ത ാഴിലാളി ളുതട 10 അവ ാശങ്ങതള 
പറ്റിയും വിശേീ രിച്ചു. അ ിനുദശഷ്ം വി 
ആർ പി ജി ിൻ വി ആർ പി അനഘ 
എന്നിവർ ഫയൽ പരിദശാധനയിലും  ഫീൽഡ് 
പരിദശാധനയിലും   തണ്ടത്തിയ  ാരയങ്ങൾ 



റിദപ്പാർട്ടായി അവ രിപ്പിച്ചു. റിദപ്പാർട്ട് 
അവ രണത്തിനു ദശഷ്ം ചർച്ച ആയിരുന്നു.  
      ചർച്ചയിൽ ത ാഴിലാളി ൾ ഉന്നയിച്ച 
 ാരയങ്ങൾ  ാതഴ ദചർക്കുന്നു 

ശാന്ത :- പണിക്കൂലി ഇനിയും  ിട്ടാൻ 
ബാക്കിയുണ്ട്  ഴിഞ്ഞവർക്ക്  ൂലി ഇ ുവതര 
ലഭിച്ചിട്ടിലല 

 ുഞ്ഞിരാമൻ :-മഴക്കുഴി ആഴം  ുറയ്ക്കണം. 
ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ദബാക്സ്സ് ദവണം, പണി 
4മണിക്ക് അവ ാനിപ്പിക്കണം എന്നീ 
ആവശയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു.  

ശാന്ത :- പഞ്ചായത്തു ളിൽ  ാട് തവട്ടൽ പണി 
നൽ ുന്നുണ്ട്. മണിയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ  
നൽ ാത്തത് എന്തുത ാണ്ടാണ് എന്ന് 
ദചാേിച്ചു. 3 േിവ ം ലീവ് ആവുദമ്പാൾ പണി 
 ിട്ടാ ാവുന്നു  എന്ന് പറഞ്ഞു  

ഗീ  :-രാവിതല ഒപ്പിടാൻ  ൂടു ൽ 
 ഞ്ചരിദക്കണ്ടി വരുന്ന ിനാൽ പണിയിൽ 2 
മസ്റ്റർ  ദറാളു ൾ അനുവേിക്കണതമന്ന് 
ആവശയതപ്പട്ടു  



 ുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ :-100പണി  ി ഞ്ഞവർക്സ് 
ലഭിക്കുന്ന 1000രൂപ  ിട്ടിയിതലലന്നു 
അറിയിച്ചു.  

10.  ലയാണി :-അഞ്ചാം വാർഡിൽ പണി 
4മണിക്ക് നിർത്തുന്നു എന്നാൽ വാർഡ് 4ൽ 
പണി അവ ാനിപ്പിക്കുന്നത് 5മണിക്കാണ് 
അത ന്തുത ാണ്ടാണ്?  

  

 
 അധികൃതർ നൽകിയ മറുരടി 
 ാടു ത ാത്തൽ പണി ത ാഴിലുറപ്പ് 
പദ്ധ ിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയ ാണ് 
എന്നും  ൂടാത  പു ിയ 
ത ാഴിലാളി ൾആവശയത്തിന് ത ാഴിൽ 
 തണ്ടത്താൻ അയൽ  ഭ നടത്തുന്നുണ്ട് 
അ ിലൂതട ത ാഴിലാളി ൾക്ക് 
ജനപങ്കാളിത്തദത്താതട ത ാഴിൽ  തണ്ടത്താൻ 
 ാധിക്കുന്ന ാണ് എന്നും ബാലൻ 
വയക്തമാക്കി. 
     ത ാഴിലാളി ൾക്ക് ദവ നം സവ ുന്നത് 
ഫണ്ട്   ിട്ടാത്ത ിനാലാണ് എന്നു 



ഓവർ ിയർ വിദജഷ്ക വിശേീ രിച്ചു. ഫണ്ട് 
ലഭയമാക്കുന്ന ിനുള്ള  ാല ാമ മാണ് ഇ ിന് 
 ാരണം. പറമ്പ്  ിളക്കുന്ന ഗ്പവർത്തി 
നൽ ുന്ന ിൽ  രിശു ഭൂമി 
 ൃഷ്ിദയാഗയമാക്കാൻ മാഗ് ദമ നൽ ാൻ 
 ഴിയൂ എന്ന് ബിദജഷ്ക വിശേീ രിച്ചു. ആല 
ദ ാഴിക്കൂട് മീൻ വളർത്താൻ  ുളം 
എന്നിവയുതട ആവശയം ത ാഴിലുറപ്പ് 
ദയാഗത്തിൽ അറിയിക്കു . അ ുദപാതല 
 ദമ്പാസ്റ്റ്  ുഴി  ാർഷ്ി  ആവശയത്തിനുള്ള 
എന്നീ ആവശയങ്ങളും ചർച്ച തചയ് ു 
ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയിൽ ഉൾതപ്പടുത്തി 
നിർമ്മിച്ചു നൽ ാൻ  ഴിയുന്ന ാണ് എന്നും 
പറഞ്ഞു. പഴയ  ുളങ്ങൾ അത്  വ ാരയ 
വയക്തിയുതട  ാതണങ്കിൽ നവീ രിക്കാൻ 
 ാധിക്കിതലലന്നും  പു ിയ  ുളം നിർമ്മിച്ചു 
നൽ ുന്ന ഗ്പവൃത്തി ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയിൽ 
ഏതറ്റടുത്തു തചയ്യാൻ  ഴിയുതമന്നും ബിദജഷ്ക 
പറഞ്ഞു. 
    ചർച്ച  ഴിഞ്ഞ ിനുദശഷ്ം ദ ാഷ്യൽ 
ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ സ യ്യടിച്ചു  അംഗീ രിച്ചു. 
മാറ്റ് ഷ്ീജ നരി ഗ്പ ാശിപ്പിച്ചു. ആറു 



മണിദയാടു ൂടി അധയക്ഷ  ജിന ദയാഗം 
അവ ാനിച്ച ായി അറിയിച്ചു. 

 

  

 

 

 

 

 

 


