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ഉള്ളടക്കോം 

 

ഗ്കമ 
ന്മ്പർ 

ഉള്ളടക്കോം ദപജ് 
ന്മ്പർ 

1 കവര് പേജ് 1 
2 ഉള്ളടക്കം 2 
3 ആമുഖം 3 
4 േഞ്ചായത്ത് ഭൂേടം 4 
5 വാര്് ഭൂേടം 5 
6 ഗ്രാമേഞ്ചായത്ത്, വാര്് പോതു വിവരങ്ങള്  6 
7 ഗ്രാമേഞ്ചായത്ത്, വാര്് പതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതി വിവരങ്ങള് 7 

8 പ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റിന് വിപേയമാക്കിയ ഗ്േവര്ത്തികള് 7 
9 അവകാശ അേിഷ്ഠിത നിരീക്ഷണങ്ങള്  8 

10 കടമകള്, ഫീല്് േരിപശാേന വിശദംശങ്ങള് 15 
11 രജിസ്റ്ററുകള്, ഗ്േവര്ത്തി ഫയല് േരിപശാേന വിശദാംശങ്ങള് 17 
12 കപെത്തലുകള്, നിര്പദശങ്ങള് 18 
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ആമുഖോം 
 മഹാത്മാരാന്ധി പദശീയ ഗ്രാമീണ പതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതി ഗ്രാമീണ ജനതയുപട 
ഉന്നമനത്തിനും  ാമൂഹിക ആസ്തിയുപട നിര്മാണത്തിനും  ഹായകമായിട്ടുള്ള ഒരു 
പകഗ്രവിഷ്കൃത േദ്ധതിയാണ്. 2015 പ പ്തംബര് അഞ്ചിന് നിലവില് വന്ന പതാഴിലുറപ്പ് 
നിയമത്തിപന അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ േദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിവരുന്നത്.   മൂഹത്തില് 
േിപന്നാക്കം നില്ക്കുന്നവരുപടയും ദാരിഗ്ദം അനുഭവിക്കുന്നവപരയും 
കകേിടിച്ചുയര്ത്തുവാനും അതുവഴി ഗ്രാമീണ  മ്പത് വയവസ്ഥയുപട മുഖഛായ 
മാറ്റാനും ഈ േദ്ധതി ലക്ഷയമിടുന്നു. ഗ്രാമീണ പമഖലയിപല ഓപരാ കുടുംബത്തിനും മറ്റ് 
പതാഴിലുകള് നഷ്ടമാകാപത അേികമായി നൂറ് ദിവ പത്ത അവിദക്ത കായിക പതാഴില് 
ഉറപ്പാക്കുക എന്നതിലൂപട ജനങ്ങളുപട ഉേജീവന മാര്ഗം പമച്ചപപ്പടുത്തുകപയന്നതാണ് 
ഇതിന്പറ അടിസ്ഥാന ലക്ഷയം. പതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതി അവകാശാേിഷ്ടിതവും 
അവശയാേിഷ്ഠിതവുമായ േദ്ധതിയാണ്. പതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതിയുപട മറ്റ് ഗ്േോന 
ലക്ഷയങ്ങള് ഗ്േകൃതി വിഭവ േരിോലനവും അതിലൂപട ഓപരാ ഗ്ോപദശത്തിന്പറയും 
വിഭവ അടിസ്ഥത ശക്തമാക്കുക, വരള്ച്ച, മപണാലിപ്പ്, പവള്ളപപ്പാക്കം, വന നശീകരണം, 
കാലാവസ്ഥ വയതിയാനം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക്ക് േരിഹാരം കാണുക, ഉല്ോദന േരമായ 
ആസ്തികള്  ൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂപട ദാരിഗ്ദ ലഘൂകരണം  ുസ്ഥിരാമാക്കുക, പതാഴിലുറപ്പ് 
േദ്ധതിയുപട മുഖയോരയിപലക്ക് സ്ഗ്തീകപള  ംഘമായി പകാെുവരുന്നതിനും അവരുപട 
 ാമ്പത്തികവും  ാമൂഹികവുമായ ശാക്തീകരണം ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവയുമാണ്. 

ഗ്പദ യക കള്  

• നിയമത്തിന്പറ േിന്ബലമുള്ള അവകാശേിഷ്ഠിത േദ്ധതി. 

• ഗ്രാമഗ്േപദശത്ത് താമ ിക്കുന്ന േതിപനട്ട് വയസ്സ് േൂര്ത്തിയായ ഏപതാരാളിനും 
േദ്ധതിയില് േങ്കാളിയാകം. 

• കരാറുകപരാ ഇടനിലക്കാപരാ ഇലല, ബാങ്ക് അപക്കൌെ് വഴി പവതനം പനരിട്ടു 
പതാഴിലാളികളുപട അപക്കൌെിപലക്ക്, കമ്പയൂട്ടര് ശൃംഖലാ വഴി പമാണിറ്ററിങ് 
 ംവിോനം. 

• േരിസ്ഥിതി  ംരക്ഷണത്തിനും ഗ്രാമീണ പമഖലയിപല അടിസ്ഥാന പ ൌകരയ 
വിക നത്തിനും ഗ്േോനയം നല്കുന്നു. 

• പോതുജന േങ്കാളിത്തപത്താപട പലബര് ബ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നു. 

• ഗ്രാമ ഭ േദ്ധതി പ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് പെയ്യുന്നു. 
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പ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് പലാക്ക് റിപസ്സാര്സ്സ് പേര്സ്സന് പതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതി ഗ്േവര്ത്തി ഫയല് 
േരിപശാേിച്ചും, ഗ്േവര്ത്തി സ്ഥലം  രര്ശിച്ചും, പതാഴിലാളികളുമായി അഭിമുഖം 
നടത്തിയും പതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതി ഓണ്കലന് പോര്ട്ടിപല  (nrega.nic.in) എം.ഐ.എ ില്  
േരിപശാേന നടത്തിയുമാണ് ഈ പ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് റിപപ്പാര്ട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 
ഇതിന് പവെ  ഹായങ്ങള് പെയ്ക്തു തന്ന േഞ്ചായത്ത് ഉപദയാരസ്ഥര്, േഞ്ചായത്ത് ഭരണ 
 മിതി അംരങ്ങള്, പതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതി ഉപദയാരസ്ഥര് ,വാര്് പമമ്പര്, വാര്ഡിപല 
പതാഴിലാളികള്, പമറ്റുമാര് എന്നിവര്ക്ക് ഹൃദയത്തിന്പറ ഭാഷ്യില് നരി 
പരഖപപ്പടുത്തുന്നു. 

 

 

 

 

പഞ്ചായത്ത് ഭൂപടോം 
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വാർഡ് ഭൂപടO 
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ഏദഴാോം പഞ്ചായത്ത് തപാ ു വിവരങ്ങള്  

 കണൂര് ജില്ലയിലെ കണ്ണൂർ താെൂക്കില് ഉള്പ്ലെട്ട കെയാശ്ശേരി ശ്ശലാക്കിൊണ ്

ഏശ്ശ ാോം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ലെയ്യുന്നത്.  21െ.കി.മീ. വിസ്തൃ തിയുള്ള ഈ 

പഞ്ചായത്ത്  മാടായി പഞ്ചായത്തുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നു. പഞ്ചായത്തിന്ലെ 

ഒരു ഭാരോം അെബി ക്കടൊണ്.  

ജിലല കണൂര് 

വിസ്തീര്ണം  21െ.കി.മീ. 

റവനയൂ വിപലലജ്   ഏഴ ോം 

പലാക്ക് േഞ്ചായത്ത്  കലയാപേരി 

താലൂക്ക് കണ്ണൂര് 

നിയമ ഭാ മണ്ഡലം കലലയാപേരി 

ോര്ലപമന്റ് മണ്ഡലം കാ ര്പരാ് 

ആപക വാര്ഡുകള് 14 

ജന ംഖയ  14232 

േുരുഷ്ന്മാര് 6269 

സ്ഗ്തീകള് 7963 
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പഞ്ചായത്തിതല ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി  ബന്ധതപ്പട്ടുള്ള വിവരങ്ങള്  

ആപക പതാഴില് കാര്്: 1517 

ആപക പതാഴിലാളികള് : 1743 

  കഴിഞ്ഞ വര്ഷ്ം േഞ്ചായത്തില് 100 പതാഴില് ദിനങ്ങള് 

േൂര്ത്തിയാക്കിയവരുപട   എണം: 1 

ആപക പതാഴില് ദിനങ്ങള് :  28 192(2018-2019) 

ആപക െിലവായ തുക: 77.5 ലക്ഷം (2018-2019) 

 

വാർഡിതല  ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ബന്ധതപ്പട്ടുള്ള വിവരങ്ങള് 

ആപക പതാഴില് കാര്്: 120 

ആപക പതാഴിലാളികള് : 134 

 

 

 

 

 

 

 

 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന്ു വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവർത്തികള് 

ഗ്കമ 
നമ്പ
ര് 

ഗ്േവര്ത്തിയുപട 
പേരും 
ഗ്േവര്ത്തി 
പകാഡും 

മസ്റ്റ്പറാള് നമ്പര് ഗ്േവ
ര്ത്തി 
ആരം
ഭിച്ച 
തീയ്യതി 

ഗ്േവ
ര്ത്തി 
അവ ാ
നിച്ച 
തീയ്യതി 

പതാ
ഴില് 
ദിന
ങ്ങള് 

െില
വായ 
തുക 

1 WC 330863 5184,5 185, 5186,5 23 - 10 - 1-11 - 18 294 84,144 
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ഗ്രൂപ്പുകളുപട 
ോട്ടഭൂമിയില് 
മണ് 
ജല ംരക്ഷണഗ്േ
വൃത്തി . 

187, 5188, 5189, 
5190 

 
 
 

 
 

18 

2  Wc/336864 
ഗ്രൂപ്പുകളുപട 
ോട്ടഭൂമിയില് 
ഭൂവിക ന 
ഗ്േവര്ത്തികള് . 

9526,9527, 
9528,9529, 95 
30,9531,9532,9533,9
534,9535 

5-1-18 18-1- 18 319 91,019 
 

3 Wc/333497ഗ്രൂപ്

പുകളുടെ 

പാട്ടഭൂമിയില് 
മണ്ണ് 

ജലസോംരക്ഷണപ്ര

വൃത്തി  

6749, 6750, 
6751,6752, 
6753,6754,6755 
6756,6757,6758 
 

15-11-18 25-11-18 205 89,112 

4 ഗവ : ധനസഹായ 

ഭവന നിര്മ്മാണോം 
1105, 1106 1107, 
1108,1256,2023, 
2024, 2025, 2026 , 
8035,8036 

17-05-18 20-12-18 62 17, 112 

 

 

 

 

അവകാശ അധിഷ്ഠി  ന്ിരീക്ഷണങ്ങള്  

മഹാത്മാ രാന്ധി പദശീയ ഗ്രാമീണ പതാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിലൂപട ഗ്രാമീണ 

ജനതക്ക് പതാഴില് നല്കുന്നപതാപടാപ്പം അവരുപട േത്ത് അവകാശങ്ങളും 

 ംരക്ഷിക്കപപ്പടുന്നു. പ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റിലൂപട ഗ്േവര്ത്തികളുപട േരിപശാേനയും 

അപതാപടാപ്പം പതാഴിലാളികളുപട േത്ത് അവകാശങ്ങളും 

 ംരക്ഷിക്കപപ്പടുന്നുപൊപയന്നും വിലയിരുത്തുന്നു. 

 

ത ാഴിൽ കാർഡ്  ോംബന്ധിച്ച് 

 മഹാത്മാരാന്ധി പദശീയ ഗ്രാമീണ പതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതി പജാലി പെയ്യാന് 

ആഗ്രഹിക്കുന്ന 18 വയസ്സ് േൂര്ത്തിയായ ഗ്രാമീണ പമഖലയില് 
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താമ ിക്കുന്ന ഏപതാരാള്ക്കും പതാഴില് ലഭിക്കുന്നതിന് േഞ്ചായത്ത് 

ഓഫീ ില് അപേക്ഷ  മര്പ്പിക്കാം. പതാഴില് കാര്ഡിന് അപേക്ഷിച്ചു 

കഴിഞ്ഞാല് അപേക്ഷിച്ച് 15 ദിവ ത്തിനകം  ൌജനയമായി 

പതാഴില്കാര്് ലഭയമാപക്കെതുെ്. ഏപഴാം ഗ്രാമേഞ്ചായത്തില ആറാം 

വാര്ഡില് നിലവില് േണിപയടുക്കുന്ന മുഴുവന് പതാഴിലാളികള്ക്കും 

േഴയ പതാഴില് കാര്്  േുതുക്കി അനുവദിച്ചിട്ടുെ്. എന്നാല് പതാഴില് 

കാര്് േുതുക്കുന്ന  മയത്ത്  പഫാപട്ടാ പതാഴിലാളികള്  വന്തം 

െിലവില് എടുത്തു പകാടുക്കുകയാണ് പെയ്ക്തത് ഇത് പതറ്റായ 

ഗ്േവണതയാണ് പതാഴിലുറപ്പ് പതാഴിലാളികളുപട ആേികാരിക പരഖയായ 

 ൂക്ഷിപക്കെത് പതാഴിലാളികളുപട ഉത്തരവാദിതവമാണ് മുഴുവന് 

പതാഴിലാളികളും പതാഴില് കാര്് അവരുപട കയ്യില്  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ് 

അഭിനരനം അര്ഹിക്കുന്ന കാരയമാണ് ആണ്. 

 

ത ാഴിൽ  ആവശയതപ്പടുന്നത്  ോംബന്ധിച്ച് 

മഹാത്മാ രാന്ധി പദശീയ ഗ്രാമീണ പതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതി ഗ്രാമീണ 

പമഖലയില്  താമ ിക്കുന്ന ഏപതാരു കുടുംബത്തിനും ഒരു വര്ഷ്ം 100 

പതാഴില് ദിനങ്ങള്  ഉറപ്പ് തരുന്നു. ആയതിനാല് പതാഴില് കാര്് 

കകവശമുള്ള ആര്ക്കും പതാഴില് ആവശയപപ്പടാനും ഇതുമായി 

ബന്ധപപ്പട്ടുള്ള ആ ൂഗ്തണ ഗ്േഗ്കിയയില് േങ്കാളിയാകനുമുള്ള 

അവകാശമുെ്. ആറാം വാര്ഡില് പരഖാമൂലം മൂലം പതാഴില് 

ആവശയപപ്പടാറിലല എന്നതാണ് അറിയുവാന് കഴിഞ്ഞത് പതാഴിലിനുള്ള 

ഉള്ള അപേക്ഷ ഗ്ഫെ് ഓഫീ ില് പകാടുത്തു അത് തിരിപക ര ീത് 

വാങ്ങി  ൂക്ഷിക്കണo. കകപ്പറ്റ് ഉപെങ്കില് മാഗ്തപമ 15 ദിവ ത്തിനകം 

പതാഴില് ലഭിച്ചിപലലങ്കില് പതാഴിലിലലായ്ക്മ പവതനം അനുവദിക്കുന്നതിന് 

ഇതിന് അപേക്ഷ  മര്പ്പിക്കുവാന്  ാേിക്കുകയുള്ളൂ. അതുപകാെ് 

പരഖാമൂലം പതാഴില് ബില് ആവശയപപ്പടുകയും കകപ്പറ്റ് ര ീത് 

 ൂക്ഷിച്ചു പവക്കുകയും പെയ്യണം. 
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ത ാഴിൽ അന്ുവേിക്കുന്നത്  ോംബന്ധിച്ചത് 

പതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതിയില് പതാഴില് ആവശയപപ്പട്ട് കഴിഞ്ഞാല് 

15ദിവ ത്തിനകം പതാഴില് നല്കിയിരിക്കണം എന്ന വയവസ്ഥ ഉെ്. 

ഇപലലങ്കില് പതാഴിലിലലായ്ക്മ പവതനം ലഭിക്കുവാനുള്ള ഉള്ള ഉള്ള 

അര്ഹത ഓപരാ പതാഴിലാളിക്കും ഉെ്. ആറാം വാര്ഡില് 

പതാഴിലാളികള്ക്ക് കൃതയമായ പതാഴില് ലഭിക്കുന്നിലല എന്നാണ് 

അറിയാന് കഴിഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ  ാമ്പത്തിക വര്ഷ്ം 100 പതാഴില് ദിനo 

ഒരു പതാഴിലാളിക്ക് പോലും ലഭയമായിട്ടിലല.. 

 

 

 

തഷ്ൽഫ് ഓഫ് ദഗ്പാജക്ട് 

പതാഴിലാളികള്ക്ക് പതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതിയുപട ആ ൂഗ്തണ ഗ്േഗ്കിയയില് 

േപങ്കടുക്കുവാനും ഗ്േവര്ത്തികള് നിര്പേശിക്കുവാനുംഈ ഗ്േവര്ത്തികള് 

പഷ്ല്ഫ് ഓഫ് പഗ്ോജക്ടില് ഉള്പപ്പടുത്തുവാനും പതാഴിലുറപ്പ് നിയമം 

വയവസ്ഥ പെയ്യുന്നു.  ആറാം വാര്ഡില് പതാഴിലാളികള് ഗ്േവൃത്തികള് 

നിര്പേശിക്കാറുെ് എന്ന് അറിയുവാന് കഴിഞ്ഞത്. 

 

5 കിദലാമീറ്റർ പരിധിയിൽ ഗ്പവർത്തി തെയ്യുന്നത്  ോംബന്ധിച്ച് 

അവരവരുപട താമ  സ്ഥലത്തു നിന്നും 5 കിപലാമീറ്റര് േരിേിയില് 

പജാലി ലഭിക്കുന്നതിന് മുഴുവന് പതാഴിലാളികള്ക്കും അവകാശമുെ്.            

5 കിപലാമീറ്റര് േരിേിക്ക് േുറത്ത് പോയി ഗ്േവര്ത്തിക്കുകയാപണങ്കില് 

കൂലിയുപട 10% യാഗ്ത ലഭിക്കുന്നതിന് മുഴുവന് പതാഴിലാളികള്ക്കും 

അവകാശമുെ്. ആറാം വാര്ഡില് പതാഴിലാളികള് അഞ്ചു കിപലാമീറ്റര് 
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േരിേിയില് മാഗ്തമാണ് ഗ്േവര്ത്തി പെയ്ക്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് അറിയുവാന് 

കഴിഞ്ഞത്. 

 

ദവ ന്ോം ലഭിക്കുന്നത്  ോംബന്ധിച്ച് 

പതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതി പ ക്ഷന് 3 (2) ഗ്േകാശം േണി പെയ്ക്തു 

കഴിഞ്ഞാല് 15 ദിവ ത്തിനകം പതാഴിലാളികള്ക്ക് പവദനം 

ലഭിപക്കെതാണ്. ഇപലലങ്കില് നഷ്ടേരിഹാരം ലഭിക്കുന്നതിന് അര്ഹത 

ഉെ് .  ആറാം വാര്ഡില് േണിപയടുത്ത് മുഴുവന് പതാഴിലാളികള്ക്കും 

ഇപപ്പാള്  മയബന്ധിതമായി കൂലി ലഭിക്കുന്നുപെന്ന് എം ഐ എസ് 

േരിപശാേിച്ചപപ്പാള് മനസ്സിലാക്കുവാന്  ാേിച്ചു. 

 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് ലഭയമാദക്കണ്ട  ൗകരയങ്ങള് 

പതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതി നിയമഗ്േകാരം ഗ്േവൃത്തി പെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളില് 

ഗ്േഥമ ശുഗ്ശൂഷ് കിറ്റ്, കുടിപവള്ളം, തണല് എന്നീ  ൌകരയങ്ങള് 

ലഭയമാപകെതാണ് . ആറാം വാര്ഡില് കുടിപവള്ളം, ഗ്േഥമ ഗ്ശുശൂഷ് 

കിറ്റ് േഞ്ചായത്തില് നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുെ് തണല്  ൌകരയം ലഭയമായിട്ടിലല 

എന്നാണ് അറിയാന് കഴിഞ്ഞത് ഗ്േഥമശുഗ്ശൂഷ്കിറ്റ് ഗ്േവൃത്തി സ്ഥലത്ത് 

ഉൊകാറുെ് എന്നാണ് എലലാവരും അഭിഗ്ോയപപ്പട്ടത്. 

 

 

പദ്ധ ി ആരോംഭ മീറ്റിോംഗ് ഗ്ഗാമ ഭ  ോംബന്ധിച്ച് 

പതാഴിലുറപ്പ് നിയമം പഷ്ഡയൂള് 22 ഗ്േകാരം ഒരു ഗ്േവര്ത്തി 

ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുന്പ് കുറിച്ചുള്ള മുഴുവന് വിവരങ്ങളും 

കൃതയമായി പതാഴിലാളികപള പബാേയപപ്പടുത്തുന്നതിന് ബന്ധപപ്പട്ട 

നിര്വഹണ ഉപദയാരസ്ഥര് വാര്് പമമ്പര് ഉപദയാരസ്ഥര് എന്നിവരുപട 

 ാന്നിേയത്തില് േദ്ധതി ആരംഭ വിളിച്ച് പെര്പക്കെതുെ്. ഗ്േവൃത്തി 

തുടങ്ങുന്നതിനു മുന്പ് േദ്ധതി മീറ്റിംഗ് വിളിച്ച് പെര്ക്കാറുെ് എന്നാണ് 

മുഴുവന് പതാഴിലാളികളും അഭിഗ്ോയപപ്പട്ടത് ഇത് വളപര 



 13 

ഗ്േശം നീയമാണ്. പതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതി ഗ്രാമ ഭ വിളിച്ചു 

പെര്ക്കാറുപെന്ന്  പതാഴിലാളികള് അറിയിച്ചു. 

 

 

ത ാഴിലിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങള്  ോംബന്ധിച്ച് 

പതാഴിലാളികള്ക്ക് േണി സ്ഥലത്തു പവച്ച് ഏപതങ്കിലും തരത്തിലുള്ള 

അേകടം  ംഭവിക്കുകയാപണങ്കില് െികിത്സ ആവശയമായി വരുന്ന 

മുഴുവന് െിലവുകളും ഇതുമായി ബന്ധപപ്പട്ട ബിലലുകള് ഹാജരാക്കുന്ന 

മുറക്ക് അ പതാഴിലാളികള്ക്ക് ലഭയമാക്കിയിരിക്കുന്ന നടേടികള് 

നിര്വഹണ ഏജന് ി  വീകരിപക്കെതാണ്.ഇത് കൂടാപത പതാഴില് 

ഇടങ്ങളില് വച്ച് മരണം  ംഭവിക്കുകയാപണങ്കില് 25,000 രൂേയും 

പതാഴിലാളിയുപട കുടുംബത്തിന് ലഭിപക്കെതുെ്. ആറാം വാര്ഡില് 

ഗ്േവര്ത്തി സ്ഥലത്തുവച്ച് കഴിഞ്ഞ  ാമ്പത്തിക വര്ഷ്ം 

അേകടങ്ങപളാന്നും  ംഭവിച്ചിട്ടിലല എന്ന് അറിയാന് കഴിഞ്ഞു.    

           

  ിറ്റി ൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് 

 എലലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഗ്േവൃത്തിയുപട വിശദമായ വിവരങ്ങള് അടങ്ങിയ 

ഒരു ഡിസ്പേ പബാര്് സ്ഥാേിപക്കെതുെ്. ആറാം വാര്ഡില്  

എലലാഗ്േവര്ത്തി സ്ഥലങ്ങളിലും  ിറ്റി ണ് ഇന്ഫര്പമഷ്ന് പബാര്് 

സ്ഥാേിച്ചിട്ടുെ്. 

 

മസ്റ്റർ ദറാള് 

പതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതിയില് പതാഴിലാളികളുപട ഹാജര് പരഖപപ്പടുത്തുന്ന 

ഔപദയാരിക പരഖയാണ് മസ്റ്റര്പറാള് േണി പെയ്യുന്ന ദിവ ം ഇതില് 

ഒപ്പ് വയ്ക്ക്കെതാണ്. അതിനുപശഷ്ം പതാഴിലാളികള് ഗ്േവൃത്തി സ്ഥലത്ത് 

തപന്ന ഉൊയിരിക്കണം അലലാപത മറ്റ് േരിോടികളില് േപങ്കടുക്കാന് 

ോടിലല. അതുപോപല ഇതില് യാപതാരു പവട്ടി തിരുത്തലുകളും 
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ഉൊവാന് ോടുള്ളതലല. േരിപശാേിച്ച് മസ്റ്റര് പറാളുകളില് 

പവട്ടിത്തിരുത്തലുകപളാന്നും ഉൊയിരുന്നിലല. ഇത് ഗ്േശം നീയമാണ്. 

 . 

 ദമറ്റ് 

പതാഴിലുറപ്പ് ഗ്േവൃത്തിയുപട പമല്പനാട്ടം, പതാഴില് കാര്്, ക റ്റ് 

ഡയറി, മസ്റ്റര് പറാള് എന്നിവ കൃതയമായി േൂരിപ്പിക്കല് 

പതാഴിലാളികളുപട ഹാജര് ഉറപ്പുവരുത്തുക ലീവ് മാര്ക്ക് പെയ്യുക , 

േണിസ്ഥലത്ത് പവെ  ൌകരയങ്ങള് ഉപൊപയന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തല് 

എന്നിവയാണ് പമറ്റ് മാരുപട െുമതലകള് നിയമഗ്േകാരം 15 ദിവ ം 

കഴിയുപമ്പാള് േുതിയ മീറ്റിന് പതരപഞ്ഞടുക്കാവുന്നതാണ്. ആറാം 

വാര്ഡില് പമറ്റുമാര് മാറി മാറി െുമതലകള് ഏല്ക്കാറുെ്. പമറ്റുമാര് 

കൃതയമായി നിര്വഹിച്ചതായി മനസ്സിലാക്കുവാന് കഴിഞ്ഞു . മിനി  ി, 

കാര്ത്തയായനി, പശാഭന ഇ , ഉഷ് വിവിഎന്നിവരാണ് പമറ്റുമാരായി 

ഗ്േവര്ത്തിച്ചത്. 

 

ജാഗ്ഗ ദമൽദന്ാട്ട  മി ി 

പതാഴിലുറപ്പ് ഗ്േവര്ത്തി കൃതയമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും േദ്ധതി 

കാരയക്ഷമമാക്കുന്നതിനും വാര്് തലത്തില് ജാഗ്രതാ  മിതികള് 

രൂേീകരിച്ചിട്ടുെ് പമല്പനാട്ട  മിതിയിപല അംരങ്ങള് ഗ്േവര്ത്തി സ്ഥലം 

 രര്ശിക്കാറുെ് എന്ന് അറിയാന് കഴിഞ്ഞു പതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതി 

തുടങ്ങിയ കാലം മുതല് ഒപര ആള്ക്കാര് തപന്നയാണ് ഗ്േവര്ത്തിക്കുന്നത് 

അംരങ്ങളുപട പേര് താപഴ പകാടുക്കുന്നു. 

ഇ െഗ്രമതി, 

പകവി  കരുണാകരന് 

ജാനകി ടിവി  

െഗ്രന് എം 
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രാജീവന് േിവി : 

 

 

 

 

 ുരക്ഷാ മാർഗ്ഗങ്ങള് 

പതാഴിലാളികളുപട  ുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് ഗ്േവര്ത്തി 

പെയ്യുപമ്പാള്  ുരക്ഷയ്ക്ക്ക് ഷ്ൂ ും കയ്യുറയും പതാഴിലാളികള്ക്ക് 

ലഭയമാപക്കെത് നിര്വഹണ ഏജന് ികളുപട െുമതലയാണ് . ആറാം 

വാര്ഡില്  ുരക്ഷാമാര്രങ്ങള് ആയ ഷ്ൂ ും കയ്യുറയും 

നല്കിയിട്ടിപലലന്നാണ് പതാഴിലാളികള് േറഞ്ഞത്. 

 

പരാ ി പരിഹാരോം 

പതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതി നിയമം പഷ്ഡയൂള് 19 ഗ്േകാരം ലഭിക്കുന്ന 

േരാതികള്  മയബന്ധിതമായി േരിഹരിപക്കെതാണ്. േരാതികള് 

പഫാണ് മുപഖനപയാ പഗ്ടാള് ഗ്ഫീ നമ്പറില് വിളിച്ചു പരഖാമൂലം 

എഴുതിപയാ ഇപമയില് വഴിപയാ നല്കാവുന്നതാണ്. എന്നാല് പരഖാമൂലം 

ഇതുവപര േരാതി നല്കിയിട്ടിലല എന്നാണ് പതാഴിലാളികള് േറഞ്ഞത്. 

പടാള് ഗ്ഫീ നമ്പര് കണൂര് - 1800 425 0143 

പടാള് ഗ്ഫീ നമ്പര്  ംസ്ഥാന മിഷ്ന് - 1800 425 1004 

ദറാ് ഗാർ േിന്ോം 

പതാഴില് ആവശയകത കൃതയമായി രജിസ്റ്റര് പെയ്യുന്നതിനും 

പതാഴിലാളികളുപട അര്ഹത കളും അവകാശങ്ങളും അവപര 

പബാേയപപ്പടുത്തുന്നതിനും േരാതികള് പറാസ്രാര് ദിനം ഓപരാ 

േഞ്ചായത്തിലും നടപത്തെതാണ്.േഞ്ചായത്തില് പറാസ് രാര് ദിനം 

ആെരിച്ചതായി പതാഴിലാളികള്ക്ക് അറിവിലല. 
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ത ാഴിലാളികളുതട കടമകള് 

• കൃതയ മയത്ത് പതാഴില് സ്ഥലത്ത് ഹാജരായി  മയഗ്കമം 

ോലിക്കുക (9 മണി മുതല് 5 മണി വപര). 

• ഗ്േവര്ത്തി ആരംഭ മീറ്റിംരില് േപങ്കടുത്തു പെപയ്യെ 

ഗ്േവര്ത്തികപള കുറിച്ച് കൃതയമായി മന ിലാക്കുക. 

• നിര്പേശിക്കുന്ന ഗ്േവര്ത്തികള് കൃതയമായി പെയ്യുക. 

• പതാഴിലുറപ്പ് ഗ്രാമ ഭകളില് േപങ്കടുക്കുക. 

 

 

ഫീൽഡ്  ല പരിദശാധന്  ോംബന്ധിച്ച് 

 ഗ്േവര്ത്തിയുപട 
പേര് 

എസ്റ്റിപമറ്റ് 
ഗ്േകാരമുള്ള 
അളവ് 

പമഷ്ര്പമ
ന്റ് ബുക്ക് 
ഗ്േകാരമു
ള്ള 
അളവ് 

ഫീല്് 
േരിപശാേിച്ച
പപ്പാള് ലഭിച്ച 
അളവ്  

റിമാര്ക്സ് 

1 Wc/330864 
ഗ്രൂപ്പുകളുപട 

ോട്ടഭൂമിയില് 

മണ് ജല 

 ംരക്ഷണ 

ഗ്േവൃത്തി 

Surface 
dressing -
3156 sq m 
Earthwork 
excavation –
3156.66 sqm 
 

2168 sqm 
 
 
2141.6 sq 
m 

2170sqm 
 
 
2150 sq m 

.. ഗ്േവൃത്തി നലല 
രീതിയില് തപന്ന 
നടന്നു. 

2 W C/330863 

ഗ്രൂപ്പുകളുപട 
ോട്ടഭൂമിയില് 

ണ് ജല 
 ംരക്ഷണ 

ഗ്േവൃത്തിക്കള് 

Clearing 
grass-2115 
sqm 
Surface 
excavation - 
683. 438 
Cum 
Consolidating 
earthern bund 
– 638.438 
cum 
 

1931 Sq 
m 
 
 
602.751 
Cum 
 
602.751 
Cum 
 
 

1931 Sqm 
 
 
603 cum 
 
 
603 cum 

. േുലരി ഗ്രൂപ്പ് , 
കരുണാകരന് േി 
Kv, എ.വി ഓമന, 
പകാമളവലലി 
എന്നവര്ക്ക് നലല 
രീതിയില് തപന്ന 
വരമ്പ് നലല 
രീതിയില് തപന്ന 
നിര്മിച്ചിട്ടുെ്. 
വരമ്പിന് 
പകടുോടുകപളാ
ന്നും 
 ംഭവിച്ചിട്ടിലല.  

3 WC/333497ഗ്രൂപ്

പുകളുടെ 

പാട്ടഭൂമിയില് 

Clearing 
grass-
2605.60sq m 

 
1905.6m2 
 

1906 m 2 
 
 

മണ് ജല 
 ംരക്ഷണം 
ശരിയായ 



 17 

വന്ന 

ജലസോംരക്ഷണ

പ്രവൃത്തി, 

Earth work – 
879.39 cum 
Earthern 
bund – 
879.39 cum 
 
 

643.14 m3 
 
643.14m 3 

645 m 3 
 
645 m 3 

രീതിയില് നടന്നു. 

4 രവ: 
േന ഹായ 
ഭവന 
നിര്മാണം 

1st stage-28 
2nd stage- 24 
3rd stage – 
10 
4th stage-28 

28 
24 
10 

28 
24 
10 

. വീടുേണി 
ഇന്റല് വാര്പ്പു 
വപര നടന്നു. 

 

 

 

പഞ്ചായത്തിൽ  ൂക്ഷിദക്കണ്ട രജിസ്റ്ററുകള്  ോംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് 

• പജാബ് കാര്് രജിസ്റ്റര് 

പജാബ് കാര്് രജിസ്റ്റര് കൃതയമായി  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ് 

• ഗ്രാമ ഭ രജിസ്റ്റര് 

 ഗ്രാമ ഭ കൃതയമായി   ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. 

• ഗ്േവര്ത്തി ആവശയപപ്പടുന്നത് ഗ്േവര്ത്തി അനുവദിക്കുന്നത് 

ബന്ധപപ്പട്ട രജിസ്റ്റര് 

ഗ്േവൃത്തി ആവശയപപ്പടുന്നത് ഗ്േവര്ത്തി അനുവദിക്കുന്നത് കൂലി 

അനുവദിക്കുന്നത് ബന്ധപപ്പട്ട എം ഐ എ ില് നിന്നും ഉള്ള 

വിവരങ്ങളുപട േകര്പ്പ് റജിസ്റ്റര് ആക്കി  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ് ഉെ് . 

• ഗ്േവര്ത്തി രജിസ്റ്റര് 

ഗ്േവര്ത്തി രജിസ്റ്റര് കൃതയമായി  ൂക്ഷിച്ചിട്ടു 

െ് 

• േരാതി രജിസ്റ്റര്   
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േരാതി രജിസ്റ്റര് അവര് കൃതയമായി ആയി  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. 

• പമറ്റീരിയല് രജിസ്റ്റര് 

പമറ്റീരിയല് രജിസ്റ്റര് കൃതയമായി  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. 

• ആസ്തി രജിസ്റ്റര് 

ആസ്തി രജിസ്റ്റര് കാണാന്  ാേിച്ചിട്ടിലല 

 

 

 

 

ഗ്പവർത്തി ഫയൽ പരിദശാധന്  ോംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്  

കവർദപജ് 

വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്റര്  ര്ക്കുലര് ഗ്േകാരം ഉള്ള കവര്പേജ് േരിപശാേിച്ച് 

ഫയലുകള് ഉൊയിരുന്നു. 

തെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദഡാകയുതമന്റ്സ് 

പെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പഡാകയുപമന്ററി ഫയലുകളില് ഉൊയിരുന്നിലല. 

എസ്റ്റിദമറ്റ് 

േരിപശാേിച്ച് വര്ക്ക് ഫയലില് എസ്റ്റിപമറ്റ് േകര്പ്പ് ഉൊയിരുന്നു. 

 ാദേ ിക അന്ുമ ി പകർപ്പ്  

പടക്നിക്കല് കമിറ്റി അംരങ്ങളുപട പേരിലുള്ള  ാപങ്കതിക അനുമതി 

േകര്പ്പ് േരിപശാേിച്ച് ഫയലുകള് ഉൊയിരുന്നു.ഇതില് അ ിസ്റ്റന്റ് 

എന്ജിനീയറും ഓവര് ിയര് ഒപ്പുവച്ചു  ാക്ഷയപപ്പടുത്തിയിട്ടുെ് െില 

ഫയലില് ഒപ്പും  ീലും ഉൊയിരുന്നു. 

ഭരണാന്ുമ ി പകർപ്പ് 
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ഭരണാനുമതി േകര്പ്പ് േരിപശാേിച്ച മുഴുവന് ഫയലുകളിലും 

ഉൊയിരുന്നു. െില എണത്തില് മാഗ്തപമ േഞ്ചായത്ത് പ ഗ്കട്ടറിയുപട 

ഒപ്പും  ീലും ഉൊയിരുന്നുള്ളൂ. 

കൺവർതജൻ് ഫണ്ട് 

േരിപശാേനയ്ക്ക്കുള്ള ഗ്േവര്ത്തികള് ഈ രണത്തില് പേട്ട 

അലലാത്തതിനാല് ഈ വിവരങ്ങള് ഫയലില് ഉൊയിരുന്നിലല. 

ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടുതകാണ്ടുള്ള ദഫാോം 

പതാഴില് ആവശയപപ്പട്ടുപകാെുള്ള പഫാം േരിപശാേിച്ച ഫയലില് 

ഉൊയിരുന്നു. 

 

ത ാഴിൽ അന്ുവേിച്ചുതകാണ്ടുള്ള ദരഖ 

പതാഴില് അനുവദിച്ചുപകാെുള്ള പരഖകള് േരിപശാേിച്ച് ഫയലില് 

ഉൊയിരുന്നിലല 

മസ്റ്റർ ദറാള് 

േരിപശാേിച്ച് മുഴുവന് വര്ക്ക് ഫയലിലും മാസ്റ്റപറാള് ഉൊയിരുന്നു 

തമഷ്ർതമൻസ ബുക്ക് 

േരിപശാേിച്ച് മുഴുവന് വര്ക്ക് ഫയലുകളിലും പമഷ്ര്പമന്റ് 

ഉൊയിരുന്നു 

 ാധന് ാമഗ്ഗികളുതട വിവരങ്ങള് 

 ാേന ാമഗ്രികള് ഉേപയാരിച്ചുള്ള ഗ്േവര്ത്തി അലലാത്തതിനാല് ഇത്തരം 

വിവരങ്ങള് ഉൊയിരുന്നിലല. 

ദവജ് ലിസ്റ്റ് 

േരിപശാേിച്ച എലലാ ഫയലിനും പവജ് ലിസ്റ്റ്  ഉൊയിരുന്നു.. 

FTO 
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ഫയല് ഗ്ടാക്കിംഗ് ഓര്ഡര് േരിപശാേിച്ച് ഫയലുകളില് ഉൊയിരുന്നിലല . 

തമറ്റീരിയൽ വൗച്ചർ ആൻഡ് ബിലലുകള് 

േരിപശാേിച്ച് ഫയലുകളില് പമറ്റീരിയല് വൌച്ചര് ബിലലുകള് 

ഉൊയിരുന്നിലല. 

ദറായൽറ്റി 

പറായല്റ്റി മായി ബന്ധപപ്പട്ടുള്ള പരഖയായ ഭൂനികുതി അടച്ച ര ീത് 

ഫയലില് ഉൊയിരുന്നു. 

 

ദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫ്് 

േദ്ധതിയുപട മൂന്ന് ഘട്ടത്തിലുള്ള പഫാപട്ടാസ് േരിപശാേിച്ച് ഫയലില് 

ഉൊയിരുന്നു. 

ഫയൽ ഗ്ടാക്കിോംഗ് ദഫാോം / മസ്റ്റർ ദറാള് മൂവ്തമൻസ സ്ലിപ്പ് 

ഫയല് ഗ്ടാക്കിംഗ് പഫാം േരിപശാേിച്ച് ഫയലുകളില് ഉൊയിരുന്നു. 

ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണ  ർട്ടിഫിക്കറ്റ് 

ഗ്േവര്ത്തി േൂര്ത്തീകരണ  ര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്  േരിപശാേിച്ച ഫയലുകളില് 

ഉൊയിരുന്നു. 

ജിദയാ ടാഗ് ദഫാദട്ടാ്  

ജിപയാ ടാഗ് പഫാപട്ടാസ് േരിപശാേിച്ച് ഫയലുകളില് ഉൊയിരുന്നിലല. 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ട് 

േരിപശാേിച്ച് മുഴുവന് വര്ക്ക് ഫയലുകളിലും പ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് 

റിപപ്പാര്ട്ട് േകര്പ്പ് ഉൊയിരുന്നിലല. 

സ റ്റ് ഡയറി 

േരിപശാേിച്ച് എലലാവര്ക്കു ഫയലുകളിലും ക റ്റ് ഡയറി ഉൊയിരുന്നു. 
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ഉൊയിരുന്ന ക റ്റ് ഡയറിയില് േദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിങ്ങിപന കുറിച്ചുള്ള 

വിവരങ്ങള് പരഖപപ്പടുത്തിയിട്ടുെ്. 

പെക്ക് ലിസ്റ്റ് വിവരങ്ങള് പരഖപപ്പടുത്തിയിട്ടിലല 

 

 

 

 

കതണ്ടത്തലുകള് 

മുഴുവന് പതാഴിലാളികള്ക്കും ഇപപ്പാള്  മയബന്ധിതമായി കൂലി 

ലഭിക്കുന്നുെ് ഇത് അഭിനരനാര്ഹമായ കാരയമാണ് 

ഗ്േവര്ത്തി തുടങ്ങുന്നതിനു മുന്പ് േദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിംഗ് പെരാറുെ് 

എന്നാണ് മുഴുവന് പതാഴിലാളികളും അഭിഗ്ോയപപ്പട്ടത് ഇത് വളപര 

ഗ്േശം നീയമാണ്. 

മുഴുവന് പതാഴിലാളികളും പതാഴില് കാര്് അവരവരുപട കയ്യില് 

 ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ് ഇത് അഭിനരനാര്ഹമായ കാരയമാണ്. 

പതാഴിലാളികള് പരഖാമൂലം പതാഴില് ആവശയപപ്പടുന്നിലല. 

മസ്റ്റ് പറാളില് പവട്ടി തിരുത്തലുകള് ഉൊയിരുന്നിലല. 

ജാഗ്രത പമല്പനാട്ട  മിതിയില് ഉള്ളവര് മുന്പേ ഉള്ളവര് തപന്നയാണ് 

ഗ്േവര്ത്തി സ്ഥലങ്ങളില്  ിറ്റി ണ് ഇന്ഫര്പമഷ്ന് പബാര്് 

സ്ഥാേിച്ചിട്ടുെ്. 

മുഴുവന് പതാഴിലാളികള്ക്കും േഴയ പതാഴില് കാര്് േുതുക്കി േുതിയ 

പതാഴില് കാര്് അനുവദിച്ചിട്ടുെ് എന്നാല്,പതാഴില് കാര്് േുതുക്കുന്ന 

 മയത്ത് പഫാപട്ടാ പതാഴിലാളികള്  വന്തം െിലവില് എടുത്തു 

പകാടുക്കുകയാണ് പെയ്ക്തത്. 
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 ുരക്ഷാമാര്രങ്ങള് ആയ കയ്യുറയും ഷ്ൂ ും നല്കിയിട്ടിപലലന്നാണ് 

പതാഴിലാളികളില് നിന്ന് അറിയാന് കഴിഞ്ഞത്. 

പതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതിയുമായി ബന്ധപപ്പട്ട് ഗ്രാമ ഭകള് വാര്ഡുകളില് 

പവപറ നടത്താറുെ്. 

ന്ിർദേശങ്ങള് 

പതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതിയുമായി ബന്ധപപ്പട്ടു ലഭിക്കുന്ന മുഴുവന് 

അപേക്ഷകളും േഞ്ചായത്ത് ഗ്ഫെ് ഓഫീസ്  ംവിോനം വഴി 

 വീകരിക്കുക ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകള് കകപ്പറ്റ് ര ീത് നല്കുകയും 

പെയ്യുക 

േദ്ധതിയുപട ആ ൂഗ്തണ ഗ്േഗ്കിയയില് പതാഴിലാളികളുപട േങ്കാളിത്തം 

ഉറപ്പു വരുത്തുക. 

ജാഗ്രത പമല്പനാട്ട  മിതി അംരങ്ങപള ആറുമാ ം കഴിയുപമ്പാള് മാറ്റി 

നിശ്ചയിക്കുക 

ഗ്േവര്ത്തി സ്ഥലത്ത്  ,തണല്,  ുരക്ഷാ മാര്രങ്ങള് എന്നിവ 

ഉറപ്പുവരുത്തുക. 

ഗ്രാമ  ഭ തീരുമാനങ്ങള് 

• േഞ്ചായത്ത് ഗ്ഫെ് ഓഫീസ് വഴി പതാഴില് അപേക്ഷ  വീകരിക്കും 

• പതാഴിലാളികളുപട  ുരക്ഷയ്ക്ക്ക് ആവശയമായ കകയുറ കാലുറ 

എന്നിവ പതാഴിലാളികള് അപേക്ഷിക്കുകയാപണങ്കില് നല്കും. 

• തണല്  ൌകരയത്തിന് ആവശയമായ ഷ്ീറ്റ് നല്കും.  
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