
 

മഹാത്മാഗാന്ധി  ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് 

പദ്ധ ി 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാര്ട്ട് 
 

 

ജില്ല: കണ്ണൂര്ട് 

ദലാക്ക്: കല്ലയാദേരി 

പഞ്ചായത്ത്:കല്ലയാദേരി  

വാര്ട്ഡ്:ഇരിണാവ് വടക്ക് (1) 

 

 

  

 

 

റിദപ്പാര്ട്ട്  യ്യാറാക്കിയ ് : മുഹമ്മേ്ഷ്ാ ് പി പി  

ഷഷ്നി വി 

ഷ്ംന പി  

കല്ലയാദേരി വിദല്ലജ് റിദ ാഴ്്  ദപഴ ന്മഹാത്മാഗാന്ധി  ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ 

ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ത ാഷ റ്റി ദകരള (MGNSAK) 



 

ഉള്ളടക്കം 

 

 

 

ഗ്ക

മ 

ന

മ്പ

ര്ട് 

ഉള്ളടക്കം ദപജ് 

നമ്പര്ട്  

1 കവര് പേജ്  
2 ഉള്ളടക്കം  
3 ആമുഖം  
4 േഞ്ചായത്ത് ഭൂേടം  
5 വാര്ഡ് ഭൂേടം  
6 ഗ്രാമേഞ്ചായത്ത,്വാര്ഡ് പോതു വിവരങ്ങള്   

7 ഗ്രാമേഞ്ചായത്ത,്വാര്ഡ് പതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതി വിവരങ്ങള്  

8 പ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റിന് വിപേയമാക്കിയ ഗ്േവര്ത്തികള്  
9 അവകാശ അേിഷ്ഠ ിത നിരീക്ഷണങ്ങള്   
10 ഫീല്ഡ് േരിപശാേന വിശദാംശങ്ങള്,കടമകള്  

11 പരജിസ്റ്ററുകള്, ഗ്േവര്ത്തി ഫയല് േരിപശാേന വിശദാംശങ്ങള്  

12 കപെത്തലുകള്, നിര്പദശങ്ങള്  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

പഞ്ചായത്ത് ഭൂപടം  

 

 

 

 

 

 



വാര്ട്ഡ് ഭൂപടം 

 



ആമുഖം 

 മഹാത്മാരാന്ധി പദശീയ ഗ്രാമീണ പതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതി ഗ്രാമീണ ജനതയുപട 

ഉന്നമനത്തിനും  ാമൂഹിക ആസ്തിയുപട നിര്മാണത്തിനും  ഹായകമായിട്ടുള്ള ഒരു 

പകഗ്രവിഷ്കൃ ത േദ്ധതിയാണ്. 2005 പ പ്തംബര് അഞ്ചിന് നിലവില് വന്ന പതാഴിലുറപ്പ് 
നിയമത്തിപന അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ ് ഈ േദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിവരുന്നത്. 
 മൂഹത്തില് േിപന്നാക്കംനില്ക്കുന്നവരുപടയും ദാരിഗ്ദം അനുഭവിക്കുന്നവപരയും 

കകേിടിച്ചുയര്ത്തുവാനും അതുവഴി ഗ്രാമീണ  മ്പത് വയവസ്ഥയുപട മുഖഛായ 

മാറ്റാനും ഈ േദ്ധതി ലക്ഷയമിടുന്നു. ഗ്രാമീണ പമഖലയിപല ഓപരാ കുടുംബത്തിനും മറ്്റ 
പതാഴിലുകള് നഷ്ടമാകാപത അേികമായി നൂറ് ദിവ പത്ത അവിദക്ത കായിക 

പതാഴില് ഉറപ്പാക്കുക എന്നതിലൂപട ജനങ്ങളുപട ഉേജീവന മാര്ഗം 

പമച്ചപപ്പടുത്തുകപയന്നതാണ് ഇതിന്പറ അടിസ്ഥാന ലക്ഷയം. പതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതി 
അവകാശാേിഷ്ടിതവും അവശയാേിഷ്ഠ ിതവുമായ േദ്ധതിയാണ്. പതാഴിലുറപ്പ് 

േദ്ധതിയുപട മറ്്റ ഗ്േോന ലക്ഷയങ്ങള് ഗ്േകൃതി വിഭവ േരിോലനവും അതിലൂപട ഓപരാ 

ഗ്ോപദശത്തിന്പറയും വിഭവ അടിത്തറ ശക്തമാക്കുക, വരള്ച്ച, മപണാലിപ്പ,് 
പവള്ളപപ്പാക്കം, വന നശീകരണം, കാലാവസ്ഥ വയതിയാനം തുടങ്ങിയ ോരിസ്ഥിതിക 

ഗ്േശ്നങ്ങള്ക്്ക േരിഹാരം കാണുക, ഉല്പാദന േരമായ ആസ്തികള്  ൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂപട 
ദാരിഗ്ദ ലഘൂകരണം  ുസ്ഥിരമാക്കുക, പതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതിയുപട മുഖയോരയിപലക്്ക 
 ്ഗ്തീകപള  ംഘമായി പകാെുവരുന്നതിനും അവരുപട  ാമ്പത്തികവും 

 ാമൂഹികവുമായ ശാക്തീകരണം ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവയുമാണ്. 

 വിദശഷ് കള് 

• നിയമത്തിന്പറ േിന്ബലമുള്ള അവകാശേിഷ്ഠ ിത േദ്ധതി. 

• ഗ്രാമഗ്േപദശത്ത് താമ ിക്കുന്ന േതിപനട്്ട വയസ്സ് േൂര്ത്തിയായ ഏപതാരാളിനും 

േദ്ധതിയില് േങ്കാളിയാകാം. 

• കരാറുകാപരാ ഇടനിലക്കാപരാ ഇല്ല. 

• േരിസ്ഥിതി  ംരക്ഷണത്തിനും ഗ്രാമീണ പമഖലയിപല അടിസ്ഥാന പ ൌകരയ 

വിക നത്തിനും ഗ്േോനയം നല്കു ന്നു. 

• ബാങ്ക് അപക്കൌെ് വഴി പവതനം പനരിട്ടു പതാഴിലാളികളുപട അപക്കൌെിപലക്്ക. 

• പോതുജന േങ്കാളിത്തപത്താപട പലബര് ബഡ്ജറ്്റ തയ്യാറാക്കുന്നു. 

• കമ്പയൂട്ടര് ശൃംഖലാ വഴി പമാണിറ്ററിങ്  ംവിോനം. 

• ഗ്രാമ ഭ േദ്ധതി പ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ പെയ്യുന്നു. 

 പ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ വിപല്ലജ്  റിപസ്സാര്സ്സ് പേര് ന് പതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതി ഗ്േവര്ത്തി 

ഫയല് േരിപശാേിച്ചും, ഫീല്ഡ്  രര്ശനം നടത്തിയും, പതാഴിലാളികളുമായി 



അഭിമുഖം നടത്തിയും പതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതി ഓണ്കലന് പോര്ട്ടിപല  (nrega.nic.in) 
എം.ഐ.എ ് ഇല് േരിപശാേന നടത്തിയുമാണ് ഈ പ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ റിപപ്പാര്ട്ട് 
തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത.് ഇതിന് പവെ  ഹായങ്ങള് പെയ്തു തന്ന േഞ്ചായത്ത ്

ഉപദയാരസ്ഥര്, േഞ്ചായത്ത് ഭരണ  മിതി അംരങ്ങള്, പതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതി 

ഉപദയാരസ്ഥര്,വാര്ഡ് പമമ്പര്, വാര്ഡിപല പതാഴിലാളികള്, പമറ്റുമാര് എന്നിവര്ക്്ക 
ഹൃദയത്തിന്പറ ഭാഷ്യില് നരി പരഖപപ്പടുത്തുന്നു.    



കല്ലയാദേരി  പഞ്ചായത്ത് തപാ ു വിവരങ്ങള് 

 കണൂര് ജില്ലയിപല കണൂര് താലൂക്കില് ഉള്പപ്പട്ട കലയാപേരി പലാക്കിലാണ് 

കല്ലയാപേരി ഗ്രാമേഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതിപെയ്യുന്നത്.  

ജില്ല കണൂര് 

വിസ്തീര്ണം 15.37 െ.കി.മീ. 

റവനയൂ വിപല്ലജ് കലയാപേരി 

പലാക്്ക േഞ്ചായത്ത്  കലയാപേരി 

താലൂക്്ക കണൂര് 

നിയമ ഭാ മണ്ഡലം കലയാപേരി 

ോര്ലപമന്റ ് മണ്ഡലം കാ ര്പരാഡ് 

ആപക വാര്ഡുകള് 18 

ജന ംഖയ  31122 

 ഗ്തീകള്  17011 

േുരുഷ്ന്മാര് 14111 

 

വാര്ട്ഡ് തപാ ു വിവരങ്ങള്   

വാര്ഡിന്പറ പേര ് ഇരിണാവ് വടക്്ക ( വാര്ഡ് 1 ) 

ജന ംഖയ  1445 

 ഗ്തീകള്  720 

േുരുഷ്ന്മാര് 725 

   

 

 

 

 



 

പഞ്ചായത്തിതല ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുമായി  ബന്ധതപ്പടുള്ള 

വിവരങ്ങള് 

ആപക പതാഴില് കാര്ഡ്:2737 

ആപക പതാഴിലാളികള് : 3652 

ആക്ടീവ് പതാഴില് കാര്ഡ:്1179 

ആക്ടീവ് പതാഴിലാളികള്: 1279 

  കഴിഞ്ഞ വര്ഷ്ം േഞ്ചായത്തില് നൂറ് പതാഴില് ദിനങ്ങള് േൂര്ത്തിയാക്കിയവര്: 75 

ആപക പതാഴില് ദിനങ്ങള്:31731 

ആപക െിലവായ തുക: 95.95 ലക്ഷം 

വാര്ട്ഡിതല ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പടുള്ള വിവരങ്ങള് 

ആപക പതാഴില് കാര്ഡ്: 233 

ആക്ടീവ് പതാഴില് കാര്ഡ:് 

  ആക്ടീവ് പതാഴിലാളികള്:  

  കഴിഞ്ഞ വര്ഷ്ം വാര്ഡില് നൂറ് പതാഴില് ദിനങ്ങള് േൂര്ത്തിയാക്കിയവര്: 0  

 

 

  



ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റിന് വിദേയമാക്കിയ ഗ്പവര്ട്ത്തികള് 

ഗ്ക

മ 

ന

മ്പ

ര് 

ഗ്േവര്ത്തിയുപട പേരും 

ഗ്േവര്ത്തി പകാഡും 
മസ്റ്റ്പറാള് 

നമ്പര് 
ഗ്േവ

ര്ത്തി 

ആരംഭി

ച്ച 

തീയ്യതി 

ഗ്േവര്ത്തി 

അവ ാനി

ച്ച തീയ്യതി 

പതാഴി

ല് 

ദിനങ്ങ

ള് 

െില

വായ 

തുക 

1 hmÀUv 1 se JWvUnI 

5 Â ]cmaÀin¡p¶ 

IpSpw_§fpsS InWÀ 

doNmÀPnMv 

 
 
 
 
 
 
DW/144756 

648      

649 

1085 

1086 

1087 

1088 

13341 

13342 

13343 

13344 

12828 

12829 

12830 

12831 

12832 

12833 

12834 

 

 

 

 

 

10/05/2018 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

25/03/2018 
 

 

 

 

 

 

 

151(SKILL

ED-

32,UNSKI

LLED-

112,SEMIS

KILLED-

7) 

 

 

 

 

 

290888 

(MATER

IAL - 

228636) 

2 hmÀUv 1 se JWvUnI 

5 Â ]cmaÀin¡p¶ 

IpSpw_§fpsS InWÀ 

doNmÀPnMv 

IF/350029 

 

13398 

13399 

 

30/03/2019 
 
30/03/2019 

 

8(SKILLE

D-

1,UNSKIL

LED-7) 

 

122407 

3 

 
hmÀUv 1 se ]n Fw F 

ssh sk³{SÂ/ tÌäv 

kvIoanÂ DÄs¸« `h\ 

]²XnIfpsS {]hr¯nIÄ  

IF/319522 

11308 

11309 

11310 

 

08/02/2019 
 

23/02/2019 
 

28 
 

7588 

4 hmÀUv 1 se JWvUnI 

5 Â ]cmaÀin¡p¶ 

IpSpw_§fpsS InWÀ 

doNmÀPnMv 

WC/318000 

 

10722 

10723 

10724 

10725 

10906 

10907 

 

26/01/2019 
 

30/01/2019 
 

26(SKILL

ED – 15, 

UNSKILL

ED – 3 , 

SEMISKIL

LED - 8) 

 

52585(M

ATERIA 

- 39420) 



5 hmÀUv 1 se JWvUnI 

5 Â ]cmaÀin¡p¶ 

IpSpw_§fpsS InWÀ 

doNmÀPnMv 

IF/350030 

11011 

11012 

11013 

 

02/02/2019 
 

04/02/2019 
 

16(SKILL

ED -6 

,UNSKILL

ED - 10) 

 

46930(M

ATERIA

L - 

39420) 

6 hmÀUv 1 se JWvUnI 

5 Â ]cmaÀin¡p¶ 

IpSpw_§fpsS InWÀ 

doNmÀPnMv 

                WC/317987 

 

 
13389 

13390 

13391 

13392 

 
26/03/2019 

 
27/03/2019 

 
22(SKILD 

-6 , 

UNSKILL

ED -14, 

SEMISKIL

LED -2) 

 
49814(M

ATERIA

L -

39420) 

7 hmÀUv 1 se JWvUnI 

5 Â ]cmaÀin¡p¶ 

IpSpw_§fpsS InWÀ 

doNmÀPnMv 

WC/318001 
 

11987 

11988 

11989 

 

22/2/2019 

 

26/2/2019 

7(SKILLD 

5,SEMISKI

LLED - 2  

36375(M

ATERIA

L 27594) 

8 hmÀUv 1 se ]pXph¡ev 

tXmSv, Ffbm{¼ 

tXmSpIfpsS Bgw Iq«n 

hr¯nbm¡n sskUv 

kwc£Ww 

IC/214409 

1136 

1137 

13138 

13139 

13140 

1632 

1633 

1634 

1635 

 

 

 

31/5/2019 

 

 

20/03/2019 

 

 

124 

 

104674(
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അവകാശ അേിഷ്ഠ ി  നിരീക്ഷണങ്ങള് 

 മഹാത്മാ രാന്ധി പദശീയ ഗ്രാമീണ പതാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിലൂപട ഗ്രാമീണ 

ജനതക്്ക പതാഴില് നല്കുന്നപതാപടാപ്പം അവരുപട േത്ത് അവകാശങ്ങളും 

 ംരക്ഷിക്കപപ്പടുന്നു. പ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റിലൂപട ഗ്േവര്ത്തികളുപട േരിപശാേനയും 

അപതാപടാപ്പം പതാഴിലാളികളുപട േത്ത് അവകാശങ്ങളും 

 ംരക്ഷിക്കപപ്പടുന്നുപൊപയന്നും വിലയിരുത്തുന്നു. 

ത ാഴില് കാര്ട്ഡ്  ംബന്ധിച്്ച 

 മഹാത്മാ രാന്ധി പദശീയ ഗ്രാമീണ പതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതിയില് പജാലി പെയ്യുവാന് 

ആഗ്രഹിക്കുന്ന േതിപനട്്ട വയസ്സ് േൂര്ത്തിയായ ഗ്രാമീണ പമഖലയില് താമ ിക്കുന്ന 

ഏപതാരാള്ക്കും പതാഴില് കാര്ഡ ്ലഭിക്കുന്നതിന് േഞ്ചായത്ത് ഓഫീ ില് അപേക്ഷ 

 മര്പ്പിക്കാം. പതാഴില് കാര്ഡിന് അപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അപേക്ഷിച്്ച േതിനഞ്ച്   

പ ൌജനയമായി പതാഴില് കാര്ഡ് ലഭയമാപക്കെതുെ്. 

• കല്ലയാപേരി ഗ്രാമേഞ്ചായത്തിപല ഒന്നാം  വാര്ഡില് നിലവില് േണി 

എടുക്കുന്ന മുഴുവന് പതാഴിലാളികള്ക്കും േഴയ പതാഴില് കാര്ഡ് േുതുക്കി 

േുതിയ പതാഴില്കാര്ഡ് അനുവദിച്ചിട്ടുെ്. എന്നാല് പതാഴില് കാര്ഡ ്

േുതുക്കുന്ന  മയത്ത് പഫാപട്ടാ പതാഴിലാളികള്  വന്തം െിലവില് 

എടുത്തുപകാടുക്കുകയാണ് പെയ്തത്, ഇത ് പതറ്റായ ഒരു ഗ്േവണതയാണ്. 

പതാഴിലുറപ്പ് പതാഴിലാളികളുപട അേികാരിക പരഖയായ പതാഴില് 

കാര്ഡ്  ൂക്ഷിപക്കെത് പതാഴിലാളികളുപട ഉത്തരവാദിത്തവമാണ്.  

വാര്ഡില് മുഴുവന് പതാഴിലാളികളും പതാഴില് കാര്ഡ ് അവരവരുപട 

കകയ്യില്  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്, ഇത് അഭിനരനം അര്ഹിക്കുന്ന കാരയമാണ്. 

ത ാഴില് ആവശയതപ്പടുന്ന ്  ംബന്ധിച്്ച. 

മഹാത്മാ രാന്ധി പദശീയ ഗ്രാമീണ പതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതി ഗ്രാമീണ പമഖലയില് 

താമ ിക്കുന്ന ഏപതാരു കുടുംബത്തിനും ഒരു വര്ഷ്ം 100 പതാഴില് ദിനങ്ങള് ഉറപ്പ ്

തരുന്നു. ആയതിനാല് പതാഴില് കാര്ഡുള്ള ഏപതാരാള്ക്കും പതാഴില് 

ആവശയപപ്പടാനും ഇതുമായി ബന്ധപപ്പട്ടുള്ള ആ ൂഗ്തണ ഗ്േഗ്കിയയില് 

േങ്കാളിയാകാനുമുള്ള അവകാശമുെ്. 



• ഒന്നാം വാര്ഡില് പരഖാമൂലം പതാഴില് ആവശയപപ്പടാറിപല്ലന്നാണ് 

അറിയുവാന് കഴിഞ്ഞത്.ഒരു തവണ പതാഴിലിനുള്ള  അപേക്ഷ 

നല്കിയിരുന്നുപവന്നും പമറ്്റ േറയുകയുൊയി. പതാഴിലിനുള്ള  അപേക്ഷ 

ഗ്ഫെ് ഓഫീ ില് പകാടുത്ത ് തിരിപക കകപ്പറ്്റ ര ീത് വാങ്ങി 

 ൂക്ഷിക്കണം. കകപ്പറ്്റ ഉപെങ്കില് മാഗ്തപമ േതിനഞ്ച് ദിവ ത്തിനകം 

പതാഴില് ലഭിച്ചിപലങ്കില് പതാഴിലില്ലായ്മ പവതനം അനുവദിക്കുന്നതിന് 

അപേക്ഷ  മര്പ്പിക്കുവാന്  ാേിക്കുകയുള്ളൂ. അതുപകാെ് പരഖാമൂലം 

പതാഴില് ആവശയപപ്പടുകയും കകപ്പറ്്റ ര ീത്  ൂക്ഷിച്ചുപവക്കുകയും 

പെയ്യണം.  

ത ാഴില് അനുവേിക്കുന്ന ്  ംബന്ധിച്്ച  

 പതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതിയില് പതാഴില് ആവശയപപ്പട്്ട കഴിഞ്ഞാല് േതിനഞ്ച് 

ദിവ ത്തിനകം പതാഴില് നല്കിയിരിക്കണപമന്നാണ് വയവസ്ഥ. ഇപല്ലങ്കില് 

പതാഴിലില്ലായ്മ പവതനം ലഭിക്കുവാനുള്ള അര്ഹത ഓപരാ പതാഴിലാളിക്കുമുെ്. 

• ഒന്നാം  വാര്ഡില് പതാഴിലാളികള്ക്്ക കൃതയമായി പതാഴില് ലഭിക്കുന്നില്ല 

എന്നാണ് പതാഴിലാളികളില് നിന്നും അറിയുവാന് കഴിഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ 

 ാമ്പത്തിക വര്ഷ്ം ആര്ക്കും 100 പതാഴില് ദിനങ്ങള് േൂര്ത്തിയായിട്ടില്ല 

എന്നറിയന്  ാേിച്ചു .   

 

ത ാഴിലില്ലായിമ ദവ നം:  

പതാഴില്  ആവിശയപപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാല് േതിനഞ്ച് ദിവ ത്തിനകം പതാഴില് 

ലഭിച്ചിപലങ്കില് പതാഴിലില്ലായ്മ പവതനം അനുവദിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ 

 മര്പ്പിക്കാം. അതുപകാെ് പരഖാമൂലം പതാഴില് ആവശയപപ്പടുകയും 

കകപ്പറ്്റ ര ീത്  ൂക്ഷിച്ചുപവക്കുകയും പെയ്യണം.പതാഴില് ആവിശയപപ്പട്ട 

തീയ്യതി മുതല് ആദയപത്ത 30 ദിവ ം കൂലിയുപട 25% (67.75) തുകയും തുടര്ന്്ന 

100 ദിവ ം പതാഴില് േൂര്ത്തിയാക്കുന്നതുവപരയുള്ള ദിവ ങ്ങളില് 

കൂലിയുപട 50% (135.05) തുകയും പതാഴിലാളിക്്ക ലഭികണം. 

• വാര്ഡിപല പതാഴിലാളികള് ആരും പതാഴിലില്ലായിമ പവതനത്തിനു 

അപേക്ഷിച്ചിട്ടില 



 

 

തഷ്ള്ഫ് ഓഫ് തഗ്പാജക്റ്റ്  യ്യാറാക്കുന്ന ്  ംബന്ധിച്്ച 

 പതാഴിലാളികള്ക്്ക പതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതിയുപട ആ ൂഗ്തണ ഗ്േഗ്കിയയില് 

േപങ്കടുക്കുവാനും ഗ്േവര്ത്തികള് നിര്പേശിക്കുവാനും ഈ ഗ്േവര്ത്തികള് പഷ്ള്ഫ് 

ഓഫ് പഗ്ോജക്ടില് ഉള്പപ്പടുത്തുവാനും പതാഴിലുറപ്പ് നിയമം വയവസ്ഥ പെയ്യുന്നു. 

• ഒന്നാം വാര്ഡില് പതാഴിലാളികള് ഗ്േവര്ത്തികള് 

നിര്പേശിക്കാറുപെന്നാണ് അറിയുവാന് കഴിഞ്ഞത്. 

അഞ്്ച കിദലാമീറ്റര്ട് പരിേിയില് ഗ്പവര്ട്ത്തി തെയ്യുന്ന ്  ംബന്ധിച്്ച 

 അവരവരുപട താമ  സ്ഥലത്തുനിന്നും അഞ്ച് കിപലാ മീറ്റര് േരിേിയില് പജാലി 

ലഭിക്കുന്നതിന് മുഴുവന് പതാഴിലാളികള്ക്കും അവകാശമുെ്. അഞ്ച് കിപലാ മീറ്റര് 

േരിേി കഴിഞ്ഞ് ഗ്േവര്ത്തി പെയ്യുകയാപണങ്കില് കൂലിയുപട 10 ശതമാനം യാഗ്ത ബത്ത 

ലഭിക്കുന്നതിനും മുഴുവന് പതാഴിലാളികള്ക്കും അവകാശമുെ്. 

• ഒന്നാം  വാര്ഡില് പതാഴിലാളികള് അഞ്ച ് കിപലാമീറ്റര് േരിേിയില് 

മാഗ്തമാണ് ഗ്േവര്ത്തി പെയ്തിട്ടുള്ളപതന്നാണ് അറിയുവാന് കഴിഞ്ഞത്.  

ദവ നം ലഭിക്കുന്ന ്  ംബന്ധിച്്ച 

 പതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതിയിപല പ ക്ഷന് 3(2) ഗ്േകാരം േണി പെയ്തുകഴിഞ്ഞാല് 

േതിനഞ്ച് ദിവ ത്തിനകം പതാഴിലാളികള്ക്്ക പവതനം ലഭിപക്കെതാണ്. ഇപല്ലങ്കില് 

നഷ്ടേരിഹാരം ലഭിക്കുന്നതിന് അര്ഹത ഉെ്. 

• ഒന്നാം  വാര്ഡില് േണി എടുത്ത മുഴുവന് പതാഴിലാളികള്ക്കും ഇപപ്പാള് 

 മയബന്ധിതമായി കൂലി ലഭിക്കുന്നുപെന്്ന എം.ഐ.എ  ്

േരിപശാേിച്ചപപ്പാള് മനസ്സിലാക്കുവാന്  ാേിച്ചു.  

ഗ്പവര്ട്ത്തി സ്ഥലത്ത് ലഭയമാദക്കണ്ട ത ൌകരയങ്ങള്  



പതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതി നിയമ ഗ്േകാരം ഗ്േവര്ത്തി പെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളില് ഗ്േഥമ 

ശുഗ്ശൂഷ് കിറ്്റ, കുടിപവള്ളം, തണല് എന്നീ പ ൌകരയങ്ങള് ലഭയമാപക്കെതാണ്. 

• ഒന്നാം വാര്ഡില് പതാഴിലാളികള്  വാര്ഡില് ഗ്േവര്ത്തി സ്ഥലങ്ങള് 

 രര്ശിച്ചപപ്പാള് കുടിപവള്ളത്തിനുള്ള ോഗ്തവും തണല് 

പ ൌകരയത്തിനുള ടാര്പോളിന് ഷ്ീറ്റും േഞ്ചായത്തില് നിന്നും 

ലഭിച്ചിട്ടിപല്ലന്നാണ് പതാഴിലാളികള് േറഞ്ഞത്. ഗ്േഥമ ശിഗ്ശൂഷ് കിറ്്റ 

ഗ്േവര്ത്തി സ്ഥലത്തു ഉൊകാറുപെന്നാണ് എല്ലാവരും 

അഭിഗ്ോയപപ്പട്ടത്.എന്നാല് മരുന്നുകള്  വന്തം കകയ്യില് നിന്്ന കേ  

മുടക്കിയാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അറിയാന്  ാേിച്ചിട്ടുള്ളത് . 

പദ്ധ ി ആരംഭ മീറ്റിങ് ,  ഗ്ഗാമ ഭ  ംബന്ധിച്്ച 

 പതാഴിലുറപ്പ് നിയമം പഷ്ഡയൂള് 22 ഗ്േകാരം ഒരു ഗ്േവര്ത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിന് 

മുന്േ് ഗ്േവര്ത്തിപയ കുറിച്ചുള്ള മുഴുവന് വിവരങ്ങളും കൃതയമായി പതാഴിലാളികപള 

പബാേയപപ്പടുത്തുന്നതിന് ബന്ധപപ്പട്ട നിര്വഹണ ഉപദയാരസ്ഥര്,വാര്ഡ് 

പമമ്പര്, ാപങ്കതിക ഉപദയാരസ്ഥന് എന്നിവരുപട  ാന്നിേയത്തില് േദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിങ ്

വിളിച്്ച പെര്പക്കെതുെ.്   

• ഒന്നാം വാര്ഡില് ഗ്േവര്ത്തി തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്േ് േദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിങ് 

വിളിച്്ച പെര്ക്കാറുപെന്നാണ് മുഴുവന് പതാഴിലാളികളും 

അഭിഗ്ോയപപ്പട്ടത്. ഇത് വളപര ഗ്േശം നീയമായ കാരയമാണ്. പതാഴിലുറപ്പ് 

േദ്ധതി ഗ്രാമ ഭ  ാോരണ ഗ്രാമ ഭയുപടകൂപട ആണ് നടക്കുന്നപതന്്ന 

പതാഴിലാളികള് അറിയിച്ചു. 

ത ാഴിലിടങ്ങളിലുണ്ടാക്കുന്ന അപകടങ്ങള്  ംബന്ധിച്്ച 

 പതാഴിലാളികള്ക്്ക േണി സ്ഥലത്തു പവച്്ച ഏപതങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അേകടം 

 ംഭവിക്കുകയാപണങ്കില് െികില് ക്്ക ആവശയമായി വരുന്ന മുഴുവന് െിലവുകളും 

ഇതുമായി ബന്ധപപ്പട്ട ബില്ലുകള് ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്്ക പതാഴിലാളിക്്ക 

ലഭയമാപക്കെുന്ന നടേടികള് നിര്വഹണ ഏജന് ി  വീകരിപക്കെതാണ്. 

ഇതുകൂടാപത പതാഴിലിടങ്ങളില് പവച്്ച മരണം  ംഭവിക്കുകയാപണങ്കില് 25000/- 

രൂേയും പതാഴിലാളിയുപട കുടുംബത്തിന് ലഭിപക്കെതാണ്.  



• ഒന്നാം  വാര്ഡില് ഗ്േവര്ത്തി സ്ഥലത്തു പവച്്ച അേകടങ്ങള് 

 ംഭവിച്ചിട്ടിപല്ലന്നാണ് അറിയുവാന് കഴിഞ്ഞത്..  

 ിറ്റി ണ് ഇന്തഫാര്ട്ദമഷ്ന് ദബാര്ട്ഡ്  

 ഗ്േവര്ത്തി നടക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഗ്േവര്ത്തിയുപട വിശദമായ 

വിവരങ്ങള് അടങ്ങിയ ഒരു  ിറ്റി ണ് ഇന്ഫര്പമഷ്ന് പബാര്ഡ് സ്ഥാേിപക്കെതുെ് 

• .ഒന്നാം വാര്ഡില് േുതുവക്കല് ,എളയാംഗ്ബ  പതാടുകളുപട ആഴം കൂട്ടി 

വൃത്തിയാക്കി ക ഡ്  ംരക്ഷണത്തിന ് മാഗ്തപമ    ിറ്റി ണ് 

ഇന്പഫാര്പമഷ്ന് പബാര്ഡ് സ്ഥാേിച്ചിരുന്നതായി കാണുവാന് 

കഴിഞ്ഞുള്ളൂ .  

മസ്റ്റര്ട് ദറാള് 

 പതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതിയില് പതാഴിലാളികളുപട ഹാജര് പരഖപപ്പടുത്തുന്ന 

ഔപദയാരിക പരഖയാണ് മസ്റ്റര് പറാള്. േണി പെയ്യുന്ന ദിവ ം രെ് തവണ ഇതില് ഒപ്പ് 

പവപക്കെതാണ്. മസ്റ്റര് പറാളില് ഒപ്പ് പവച്ചതിന് പശഷ്ം പതാഴിലാളികള് ഗ്േവര്ത്തി 

സ്ഥലത്തു തപന്ന ഉൊയിരിക്കണം.  അതുപോപല തപന്ന ഇതില് യാപതാരു 

പവട്ടിത്തിരുത്തലുകളും ഉൊകുവാന് ോടുള്ളതല്ല. 

• േരിപശാേിച്ച മസ്റ്റര് പറാളുകളില് യാപതാരു പവട്ടിത്തിരുത്തലുകളും 

ഉൊയിരുന്നില്ല. ഇത് അഭിനരനാര്ഹമായ കാരയമാണ്.  

 

ദമറ്റ് 

 പതാഴിലുറപ്പ് ഗ്േവര്ത്തിയുപട പമല്പനാട്ടം, പതാഴില് കാര്ഡ,് ക റ്്റ ഡയറി, 

മസ്റ്റര് പറാള് എന്നിവ കൃതയമായി േൂരിപ്പിക്കല്, പതാഴിലാളികളുപട ഹാജര് ഉറപ്പ ്

വരുത്തുക, ലീവ് മാര്ക്്ക പെയ്യുക, േണി സ്ഥലത്ത് പവെ പ ൌകരയങ്ങള് ഉപൊപയന്്ന 

ഉറപ്പ് വരുത്തല്  എന്നിവയാണ് പമറ്റുമാരുപട െുമതലകള്. നിയമ ഗ്േകാരം േതിനഞ്ച ്

ദിവ ം കഴിയുപമ്പാള് േുതിയ പമറ്റിപന തിരപഞ്ഞടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒന്നാം  വാര്ഡില് 

രിരിജ പക യാണ്  പമറ്റായി ഗ്േവര്ത്തിച്ചത്. പമല്പറഞ്ഞ െുമതലകള് പമറ്്റ കൃതയമായി 

നിര്വഹിച്ചതായി മനസ്സിലാക്കുവാന് കഴിഞ്ഞു. 



ജാഗ്ഗ  ദമല്ദനാട  മി ി  

 പതാഴിലുറപ്പ് ഗ്േവര്ത്തി കൃതയമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും േദ്ധതി 

കാരയക്ഷമമാക്കുന്നതിനും വാര്ഡ ് തലത്തില് ജാഗ്രത പമല്പനാട്ട  മിതികള് 

രൂേീകരിച്ചിട്ടുെ്.  ജാഗ്രത പമല്പനാട്ട  മിതിയിപല അംരങ്ങള് ഗ്േവര്ത്തി സ്ഥലം 

 രര്ശിക്കാറുപെന്നാണ്  പമറ്റും പതാഴിലാളികളും അഭിഗ്ോയപപ്പട്ടു. പതാഴിലുറപ്പ് 
േദ്ധതി തുടങ്ങിയ കാലം മുതല് ഒപര ആള്ക്കാര് തപന്നയാണ് ജാഗ്രത പമല്പനാട്ട 

 മിതിയില് ഗ്േവര്ത്തിക്കുന്നത്.  ജാഗ്രത പമല്പനാട്ട  മിതിയിപല അംരങ്ങളുപട 
പേരുകള് താപഴ പകാടുക്കുന്നു. 

• ജനാര്ദ്ധനന്   

• രിരിജ  

• വ ന്ത കുമാരി  

• കശലജ  

 ുരക്ഷ മാര്ട്ഗങ്ങള് 

 പതാഴിലാളികളുപട  ുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ഗ്േവര്ത്തി പെയ്യുപമ്പാള് 

 ുരക്ഷാകിറ്റും  ഷ്ൂ ും, കകയ്യുറയും പതാഴിലാളികള്ക്്ക ലഭയമാപക്കെത് 

നിര്വഹണ ഏജന് ിയുപട െുമതലയാണ.് ഒന്നാം  വാര്ഡില്   ുരക്ഷാ മാര്ഗമായ 
കാലുറ മാഗ്തമാണ് നല്കിയപതന്നും അപതല്ലാവര്ക്കും ലഭയമല്ലാപയന്നുമാണ് അറിയാന് 

 ാേിച്ചത് . 

പരാ ി പരിഹാരം  

പതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതി നിയമം പഷ്ഡയൂള് 19 ഗ്േകാരം ലഭിക്കുന്ന േരാതികള് 
 മയബന്ധിതമായി േരിഹരിപക്കെതാണ്. േരാതികള് പഫാണ് മുപഖപനപയാ,പടാള് 
ഗ്ഫീ നമ്പറില് വിളിപച്ചാ,പരഖാമൂലം എഴുതിപയാ, ഇപമയില് വഴിപയാ 

നല്കാവുന്നതാണ.് എന്നാല് പരഖാമൂലം ഇതുവപര േരാതികള് നല്കിയിട്ടില്ല എന്നാണ് 
പതാഴിലാളികള് േറഞ്ഞത്. 

• പടാള് ഗ്ഫീ നമ്പര് കണൂര് - 18004250143 

•  ംസ്ഥാന മിഷ്ന്       - 18004251004 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ നടത്തുന്ന ു  ംബന്ധിച്ച്   

പതാഴില് ഉറപ്പുനിയമത്തിന്പറ പ ക്ഷന് 17(2) ഗ്േകാരം പതാഴിലുറപ്പില് ഏപറ്റടുത്ത 

ഗ്േവര്ത്തികള് ഓപരാ 6 മാ  കാലയളവിലും പ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ നടപത്തെതുെ 

ഗ്േവര്ത്തിയുപട  ാമ്പത്തികവും രുണനിലവാരവും  ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് 



പ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ നടത്തുന്നതില് േങ്കാളികളാവാന് ഓപരാ വയക്തിക്കും 

അവകാശമുെ്. 

 

ദറാസ്ഗാര്ട് േിനം 

 പതാഴില് ആവശയകത കൃതയമായി രജിസ്റ്റര് പെയ്യുന്നതിനും പതാഴിലാളികളുപട 

അര്ഹതകളും അവകാശങ്ങളും അവപര പബാേയപപ്പടുത്തുന്നതിനും േരാതികള് 

േരിഹരിക്കുന്നതിനുമായി പറാസ്ഗാര് ദിനം ഓപരാ േഞ്ചായത്തിലും നടപത്തെതാണ.് 

• കലയാപേരി േഞ്ചായത്തില് പറാസ്ഗ്രാര് ദിനം ആെരിച്ചിട്ടുപെന്നാണ്  

അറിയുവാന് കഴിഞ്ഞത്. 

 

ത ാഴിലാളികളുതട കടമകള്  

• കൃതയ  മയത്ത് പതാഴില് സ്ഥലത്ത് ഹാജരായി  മയഗ്കമം ോലിക്കുക (9 
മണിമുതല് അഞ്ച് മണിവപര). 

• ഗ്േവര്ത്തി ആരംഭ മീറ്റിങ്ങില് േപങ്കടുത്ത് പെപയ്യെ ഗ്േവര്ത്തികപളകുറിച്്ച 

കൃതയമായി മനസ്സിലാക്കുക. 

• നിര്പേശിക്കുന്ന ഗ്േവര്ത്തികള് കൃതമായി പെയ്യുക. 

• പതാഴിലുറപ്പ് ഗ്രാമ ഭകളില് േപങ്കടുക്കുക.  
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  പവള്ളത്തിപന്റ 

രുണനിലവരം 

വര്ദ്ധിച്ചു  ഗ്േവര്ത്തി 

പെയ്ത 58 വീടുകളില് 53 

വീടുകളില് 

ഫലഗ്േദമായി 

ഉേയൂരിക്കുന്നുെ ്

 

 
 

2 

hmÀUv 1 se 
JWvUnI 5 Â 
]cmaÀin¡p¶ 
IpSpw_§fpsS 
InWÀ 
doNmÀPnMv 
 

IF/350029 

 

Water tank 3000 

ltr Pvc pipes 250 

mtr Diaelbow-40 

Dia bend-20 Dia 

tee-10 End cap-10 

Water tank   

1500 ltr Pvc 

pipes 125 mtr 

Diaelbw-20 Dia 

bend-10 Dia tee-

5End cap-5 

 Water tank 

1500 ltr 

Pvc pipes 

125 mtr 

Diaelbow-20 

Dia bend-10 

Dia tee-5 

End cap-5 

 
ജലക്ഷാമം കുറക്കാന് 

 ാേിച്ചു.ഗ്േവര്ത്തി 

പെയ്ത 5 വീടുകളിലും 

ഫലഗ്േദമായി 

ഉേയൂരിക്കുന്നുെ ്

 
 

3 

hmÀUv 1 se 
JWvUnI 5 Â 
]cmaÀin¡p¶ 
IpSpw_§fpsS 
InWÀ 
doNmÀPnMv 
 

WC/318000 

 

Water tank 3000 

ltr Pvc pipes 250 

mtr Diaelbow-40 

Dia bend-20 Dia 

tee-10 End cap-10 

Water tank 3000 

ltr Pvc pipes 250 

mtr Diaelbow-

40 Dia bend-20 

Dia tee-10 End 

cap-10 

Water 

tank3000 ltr 

Pvc pipes 

250 mtr 

Diaelbow-40 

Dia bend-20 

Dia tee-10 

End cap-10 

 
10 വീടുകളില് ഗ്േവര്ത്തി 

പെയ്തു, നിഷ് പക വി 

എന്നവരുപട വീട്ടില് 

ഉേപയാരിക്കുന്നില്ല 

 
 

4 

 
hmÀUv 1 se 
JWvUnI 5 Â 
]cmaÀin¡p¶ 
IpSpw_§fpsS 

 

Water tank 3000 

ltr Pvc pipes250 

mtrDiaelbow-40 

Dia bend-20 

Dia tee-10 

End cap-10 

 

Water tank  

   3000 ltr 

Pvc pipes 

    239 mtr 

Diaelbow-40 

Dia bend-20 

Dia tee-10 

 

Water tank  

   3000 ltr 

Pvc pipes 

    239 mtr 

Diaelbow-40 

Dia bend-20 

Dia tee-10 

10 വീടുകളില് ഗ്േവര്ത്തി 

പെയ്തു,മുഴുവന് 

വീടുകളിലും  

ഫലഗ്േദമായി 

ഉേയൂരിക്കുന്നുെ് 



InWÀ 
doNmÀPnMv 
 

IF/350030 

 

End cap-10 End cap-10 

 

 

 

5 

 
 
hmÀUv 1 se 
JWvUnI 5 Â 
]cmaÀin¡p¶ 
IpSpw_§fpsS 
InWÀ 
doNmÀPnMv 
 

WC/318001 

 

 

Water tank 2100 

ltr Pvc pipes   175  

mtr Diaelbow-28 

Dia bend-14 

Dia tee-7 

End cap-7 

 

 

Water tank  

   2100 ltr 

Pvc pipes 

    175 mtr 

Diaelbow-28 

Dia bend-14 

Dia tee-7 

End cap-7 

 

 

Water tank  

   2100 ltr 

Pvc pipes 

    175 mtr 

Diaelbow-28 

Dia bend-14 

Dia tee-7 

End cap-7 

 
 
ഗ്േവര്ത്തി പെയ്ത 2 

വീടുകളില് 

ഉേപയാരിക്കുന്നില്ല 

6 hmÀUv 1 se 
JWvUnI 5 Â 
]cmaÀin¡p¶ 
IpSpw_§fpsS 
InWÀ 
doNmÀPnMv 
 

WC/317987 

 

Water tank  

   3000 ltr 

Pvc pipes250 mtr 

Diaelbow-40 

Dia bend-20 

Dia tee-10 

End cap-10 

Water tank  

   3000 ltr 

Pvc pipes 

    250 mtr 

Diaelbow-40 

Dia bend-20 

Dia tee-10 

End cap-10 

Water tank  

   3000 ltr 

Pvc pipes 

    250 mtr 

Diaelbow-40 

Dia bend-20 

Dia tee-10 

End cap-10 

10 വീടുകളില് ഗ്േവര്ത്തി 

പെയ്തു,  ുമ എന്നവരുപട 

വീട്ടില് 

ഉേപയാരിക്കുന്നില്ല 

 

 

7 

hmÀUv 1 se  
]pXph¡ev tXmSv, 
Ffbm{¼ 
tXmSpIfpsS Bgw 
Iq«n hr¯nbm¡n 
sskUv kwc£Ww 
 
IC/214409 

 

Site cleaning-

2025 sqm 

Earth work-990 

sqm 

Coir geo textails-

1400 sqm 

Fixing fibrous 

route-400 sqm 

Site cleaning-

2020 m2 

Earth work -620 

m2 

Coir geo 

textails-1400 m2 

Fixing fibrous 

route-160 m2 

Site cleaning-

2020 m2 

Earth work -

620 m2 

Coir geo 

textails-1400 

m2 

Fixing 

fibrous route-

160 m2 

കയര് ഭൂവ ്ഗ്തം 

ഉേപയാരിച്്ചപതാടി

ന്പറ  

അരികുകള് 

ബലപപ്പടുത്തിയിടുെ് 

 

 

 

8 

hmÀUv 1 se 
`qhnIk\ {]hr¯nIÄ   
 

LD/237356 

Surface dressing-

24669 sqm 

Earth work 

excacation-

234cum 

Surface 

dressing-23635 

m2  

Earth work 

excacation-234 

m3 

Surface 

dressing-

23635 m2  

Earth work 

excacation-

234 m3 

15 ഭൂവുടമകളുപട 

സ്ഥലത്തു ഗ്േവര്ത്തി 

പെയിത്തിടുെ് 

 

 
   

 

 

 

ഗ്േവര്ത്തി 

േൂര്ത്തീകാരിച്ചിട്ടുെ് 



പഞ്ചായത്തില്  ൂക്ഷിദക്കണ്ട തരജിസ്റ്ററുകള്  ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്  

• പജാബ് കാര്ഡ് പരജിസ്റ്റര് 

• പജാബ് കാര്ഡ് പരജിസ്റ്റര് കൃതയമായി  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. 

• ഗ്രാമ ഭ പരജിസ്റ്റര് 

• ഗ്രാമ ഭ പരജിസ്റ്റര് േഞ്ചായത്തില്  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. 

•  ഗ്േവര്ത്തി ആവശയപപ്പടുന്നത്, ഗ്േവര്ത്തി അനുവദിക്കുന്നത്, കൂലി 

അനുവദിക്കുന്നത് ബന്ധപപ്പട്ട പരജിസ്റ്റര് 

• ഗ്േവര്ത്തി ആവശയപപ്പടുന്നത്, ഗ്േവര്ത്തി അനുവദിക്കുന്നത്, കൂലി 
അനുവദിക്കുന്നത് ബന്ധപപ്പട്ട എം. ഐ എ ില് നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളുപട 

േകര്പ്പ് പരജിസ്റ്റര് ആക്കി  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. 

• ഗ്േവര്ത്തി പരജിസ്റ്റര് 

• ഗ്േവര്ത്തി പരജിസ്റ്റര് കൃതയമായി  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. 

• ആസ്തി പരജിസ്റ്റര് 

• ആസ്തി പരജിസ്റ്റര് കൃതയമായി  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്.  

• േരാതി പരജിസ്റ്റര് 

• േരാതി പരജിസ്റ്റര് കൃതയമായി  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. 

• പമറ്റീരിയല് പരജിസ്റ്റര് 

• പമറ്റീരിയല് പരജിസ്റ്റര് കൃതയമായി  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്.  

 

9  
hmÀUv 1 se ]n 
Fw F ssh sk³{SÂ/ 
tÌäv  kvIoanÂ 
DÄs¸« `h\ 
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IF/319522 

(SREESAN) 

 

28 

 

28 28 



 

ഗ്പവര്ട്ത്തി ഫയല്  പരിദശാേന   ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്  

• കവര് പേജ് 

• വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്റര് പ ര്ക്കുലര് ഗ്േകാരമുള്ള കവര് പേജ് േരിപശാേിച്ച 

ഫയലുകളില് ഉൊയിരുന്നു. 

• പെക്്ക ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പഡാകയുപമന്റ്  ്

• പെക്്ക ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പഡാകയുപമന്റ ് ് േരിപശാേിച്ച ഫയലുകളില് 

ഉൊയിരുന്നു. 
• ആക്ഷന് പ്ലാന് േകര്പ്പ ്

• ആക്ഷന് പ്ലാന് േകര്പ്പ് േരിപശാേിച്ച ഫയലുകളില് ഉൊയിരുന്നു.  

• എസ്റ്റിപമറ്്റ 

• േരിപശാേിച്ച വര്ക്്ക ഫയലില് എസ്റ്റിപമറ്്റ േകര്പ്പ് 

 ൂക്ഷിച്ചിട്ടുൊയിരുന്നു. 

•  ാപങ്കതിക അനുമതി േകര്പ്പ ്

• പടക്ക്നിക്കല് കമിറ്റി അംരങ്ങളുപട പേരിലുള്ള  ാപങ്കതിക അനുമതി 

േകര്പ്പ് േരിപശാേിച്ച  മുഴുവന് ഫയലുകളിലും ഉൊയിരുന്നു. ഇതില് 
അ ിസ്റ്റന്റ ് എഞ്ചിനീയറും ഓവര് ിയരും ഒപ്പ് പവച്ചു 

 ാക്ഷയപപ്പടുത്തിയിട്ടുെ്. 

• ഭരണാനുമതി േകര്പ്പ്  

• പ കയൂപറയില് നിന്നും ലഭിച്ച ഭരണാനുമതി േകര്പ്പ് പരഖ േരിപശാേിച്ച 
മുഴുവന് ഫയലുകളിലും ഉൊയിരുന്നു. ഇതില് േഞ്ചായത്ത് പ പഗ്കട്ടറി 
ഒപ്പ് പവച്ചു  ാക്ഷയപപ്പടുത്തിയിട്ടുെ്.  

•  കണ്പവര്പജന് ് ഫെ് 

• േരിപശാേിച്ച ഗ്േവര്ത്തികള് ഈ രണത്തില് പേട്ട ഗ്േവര്ത്തികള് 

അല്ലാത്തതിനാല് ഈ വിവരങ്ങള് ഫയലില് ഉൊയിരുന്നില്ല. 

• പതാഴില്ആവശയപപ്പട്ടുപകാെുള്ള പഫാം 

• പ ക്ഷന് 3/1 ഗ്േകാരമുള്ള പതാഴില്ആവശയപപ്പട്ടുപകാെുള്ള പഫാം  

IC/214409 എന്ന ഫയലില് മാഗ്തമാണ്   ഉൊയിരിന്നത് 

• പതാഴില് അനുവദിച്ചുപകാെുള്ള പരഖ 



• പതാഴില് അനുവദിച്ചു പകാെുള്ള പരഖ േരിപശാേിച്ച  മുഴുവന് 

ഫയലുകളിലും ഉൊയിരുന്നില്ല. 

• മസ്റ്റര് പറാള് 

• േരിപശാേിച്ച മുഴുവന് വര്ക്്ക ഫയലുകളിലും മസ്റ്റര് പറാള് ഉൊയിരുന്നു. 

• പമഷ്ര്പമന്റ ് ബുക്്ക 

• േരിപശാേിച്ച മുഴുവന് വര്ക്്ക ഫയലുകളിലും പമഷ്ര്പമന്റ ് ബുക്്ക 

ഉൊയിരുന്നു. 

•  ാേന  ാമഗ്രഹികളുപട വിവരങ്ങള് 

•  ാേന  മഗ്രഹികളുപട വിവരങ്ങള് േരിപശാേിച്ച ഫയലുകളില് 

ഉൊയിരിന്നു  

• പവജ് ലിസ്റ്റ് 

• േരിപശാേിച്ച മുഴുവന് വര്ക്്ക ഫയലുകളിലും പവജ് ലിസ്റ്റ്  ഉൊയിരുന്നു. 

• എഫ്ടിഒ 

• േരിപശാേിച്ച മുഴുവന് വര്ക്്ക ഫയലുകളിലും എഫ്ടിഒ ഉൊയിരുന്നു. 

• .മറ്റീരിയല് പവൌച്ചര്, ബില്ലുകള് 

• േരിപശാേിച്ച ഫയലുകളില് മറ്റീരിയല് പവൌച്ചര് ,ബില്ലുകള് 
ഉൊയിരിന്നു 

• പറായല്റ്റി 

• പറായല്റ്റിയുമായി ബന്ധപപ്പടുള്ള പരഖയായ ഭൂനികുതി അടച്ച ര ീത ്

ഫയലില് ഉൊയിരുന്നു. 

• പഫാപട്ടാഗ്രാഫ്സ്   

• േദ്ധതിയുപട മൂന്നു ഘട്ടത്തില് ഉള്ള പഫാപട്ടാ ് േരിപശാേിച്ച  8 ഫയലിലും 

ഉൊയിരുന്നു.എന്നാല് WC/317987 ഫയലില് പഫാപട്ടാഗ്രാഫ്സ് ഉൊയിരിന്നില്ല  

• ഫയല് ഗ്ടാക്കിങ ്പഫാം/മസ്റ്റര് പറാള് മൂവ്പമന്റ ് സ്ലീേ് 

• ഫയല് ഗ്ടാക്കിങ്പഫാം േരിപശാേിച്ച ഫയലുകളില് ഉൊയിരുന്നു.  

• ഗ്േവര്ത്തി േൂര്ത്തീകരണ പ ര്റ്റിഫിക്കറ്്റ 

• േരിപശാേിച്ച മുഴുവന് വര്ക്്ക ഫയലുകളിളും ഗ്േവര്ത്തി േൂര്ത്തികരണ 

പ ര്റ്റിഫിക്കറ്്റ ഉൊയിരുന്നു 



• ,ജിപയാടാര് പഫാപട്ടാ  ്

• ജിപയാടാര് പഫാപട്ടാ ് േരിപശാേിച്ച ഫയലുകളില് ഉൊയിരുന്നില്ല. 

• പ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ റിപപ്പാര്ട്ട ്

• േരിപശാേിച്ച മുഴുവന് വര്ക്്ക ഫയലുകളിളും പ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ 

റിപപ്പാര്ടിന്പറ േകര്പ്പ് ഉൊയിരുന്നില്ല. 

• ക റ്്റ ഡയറി 

• േരിപശാേിച്ച മുഴുവന് വര്ക്്ക ഫയലുകളിളും ക റ്്റ ഡയറി 

ഉൊയിരുന്നു. 

• ക റ്്റ ഡയറിയില് ഗ്േവര്ത്തിപയ കുറിച്ചുള്ള ഗ്ോഥമിക വിവരങ്ങള് 

മുഴുവനായും പരഖപപ്പടുത്തിയിട്ടുെ്. 

• േദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിങ്ങിപന കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് 

പരഖപപ്പടുത്തിയിട്ടുെ്. 

• പെക്്ക ലിസ്റ്റ് വിവരങ്ങള് പരഖപപ്പടുത്തിയിട്ടുെ്. IF/319522, എന്ന ഫയലില് 

എഡിഎ ് ഒപ്പ് പവച്ചിട്ടില്ല. 

• പതാഴിലാളികളുപട  ാക്ഷയേഗ്തം കാണുവാന്  ാേിച്ചു. 

• വിജിലന് ് പമാണിറ്ററിങ് കമിറ്റി റിപപ്പാര്ട്ടില് 3 പേര് മാഗ്തമാണു ഒപ്പ ്

പവച്ചിട്ടുെ്. 

• വിജിലന് ് പമാണിറ്ററിങ് കമിറ്റി റിപപ്പാര്ട്ടില് ഗ്േവര്ത്തിയുപട 

ഗ്േപയാജനങ്ങപള കുറിച്്ച പരഖപപ്പടുത്തിയീട്ടുെ് 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

കതണ്ടത്തലുകള്  

• മുഴുവന് പതാഴിലാളികള്ക്കും ഇപപ്പാള്  മയബന്ധിതമായി കൂലി ലഭിക്കുന്നുെ്. 
ഇത് അഭിനരനാര്ഹമായ കാരയമാണ്. 

• ഗ്േവര്ത്തി തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്േ ് േദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിങ് പെരാറുപെന്നാണ് 

മുഴുവന് പതാഴിലാളികളും അഭിഗ്ോയപപ്പട്ടത.് ഇത് വളപര ഗ്േശം നീയമായ 
കാരയമാണ്. 

• മസ്റ്റര് പറാളുകളില് യാപതാരു പവട്ടിത്തിരുത്തലുകളും ഉൊയിരുന്നില്ല. ഇത ്
അഭിനരനാര്ഹമായ കാരയമാണ.് 

• മുഴുവന് പതാഴിലാളികളും പതാഴില് കാര്ഡ ് അവരവരുപട കകയ്യില് 

 ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്, ഇത് അഭിനരനം അര്ഹിക്കുന്ന കാരയമാണ്. 

• ജാഗ്രത പമല്പനാട്ട  മിതിയില് ഉള്ളവര് ഗ്േവര്ത്തി സ്ഥലങ്ങള്  രര്ശിക്കറുെ്.  

• ഗ്േവര്ത്തി സ്ഥലങ്ങളില്  ിറ്റി ണ് ഇന്പഫാര്പമഷ്ന് പബാര്ഡ ് IC/214409 എന്ന 

ഗ്േവര്ത്തി പെയ്തിടത്ത് കാണാന്  ാേിച്ചുളൂ. 

•   േരിപശാേിച്ച ഫയലുകളില് മുഴുവന് ഭൂവുടമകളുപട അപേക്ഷയും നികുതി 

ര ീതും  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. 

• പതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതിയുമായി ബന്ധപപ്പട്്ട േഞ്ചായത്തില്  ൂക്ഷിപക്കെ ഏഴു 

പറജിസ്റ്ററുകളില് മുഴുവന് പരജിസ്റ്ററുകളും കൃതയമായി എഴുതി 

 ൂക്ഷിക്കുന്നുെ്. 

• കിണര്റിച്ചാര്രിജിങ്ങിലൂപട  ജലത്തിപന്റ രുണനിലവരം പമച്ചപപ്പട്ടതായി 

അറിയാന്  ാേിച്ചു . 



•  ുരക്ഷാമാര്രങ്ങളായഷ്ൂ ും പകയുറയും പതാഴിലാളികള്കു ലഭിച്ചിടുെ് 

• ഗ്േവര്ത്തി േരിപശാേനയില്ഭൂരിഭാരം വീടുകളിലും കിണര് റീൊര്ജിങ് ഗ്േഗ്കിയ 

നന്നായി ഗ്േവര്ത്തിക്കുന്നതായി കാണാന്  ാേിച്ചു എന്നാല് .നൂര്ജഹാന്, 

 ുകബദ,  ായിദ നളിനി  ുപജതാ  എന്നിവരുപട വീടുകളില് ഈ  ംവിോനം 

ഗ്േവര്ത്തിക്കുന്നില്ല  

• പതാഴിലാളികള് പരഖാമൂലം പതാഴില് ആവശയപപ്പടുന്നില്ല. 

• കഴിഞ്ഞ  ാമ്പത്തിക വര്ഷ്ം  100 പതാഴില് ദിനങ്ങള് േൂര്ത്തിയാക്കിയ 
പതാഴിലാളികള് വാര്ഡിലില്ല. 

• മുഴുവന് പതാഴിലാളികള്ക്കും േഴയപതാഴില് കാര്ഡ് േുതുക്കുന്ന  മയത്ത് 

പഫാപട്ടാ പതാഴിലാളികള്  വന്തം െിലവില് എടുത്തുപകാടുക്കുകയാണ് പെയ്തത്.  

• തണല് പ ൌകരയത്തിനുള ടാര്പോളിന് ഷ്ീറ്്റ എന്നിവ േഞ്ചായത്തില് 

നിന്നുംലഭിച്ചിട്ടില്ല  

• ജാഗ്രത പമല്പനാട്ട  മിതിയില് പമറ്റിപന ഉള്പപ്പടുത്തിയിട്ടുെ്.ഇത് ഒരു പതറ്റായ 
ഗ്േവണതയാണ്. 

• പതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതിയുമായി ബന്ധപപ്പട്്ട ഗ്രാമ ഭകള് വാര്ഡുകളില് പവപവപറ 

നടത്തുന്നില്ല. 

• കിണര് റീൊര്ജ പെയ്ത വിജയന് എന്  വി എന്നവരുപട വീട്ടില് 

കിണറ്റിപലക്്കസ്ഥാേിച്ച കേേ് േറബിപലക്്ക മാറ്റിയിട്ടിരിക്കുന്നു 

• ന ിയാത്ത,്  ിദിക്, ീനത്ത്,ല ളിത  ി മേു ൂദനന് രാേ പകവി, നിഷ് 

തുടങ്ങിയവര്കേേ് അടക്കമുള്ള  ാമഗ്രികള് അയിച്ചു പവച്ചിരിക്കുന്നതായ 

കാണാന്  ാേിച്ചു 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

നിര്ട്ദേശങ്ങള്  

• പതാഴിലാളികള്ക്്ക കൃതയമായി പതാഴില് നല്കുന്നതിനുള്ള നടേടികള് 

 വീകരിക്കുക.ഡിമാന്ഡ് കഗ്ഡവ്  ംഘടിപ്പിച്ചു പതാഴിലാളികള്ക്്ക 100 
പതാഴില് ദിനങ്ങള് ലഭയമാക്കുക. 

• പതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധദിയുപട  ുതാരയത ഉറപ്പ ് വരുത്താന് മുഴുവന്ഗ്േവര്ത്തി 

സ്ഥലങ്ങളിലും  ിറ്റിപ ന് ഇന്ഫര്പമഷ്ന്പബാര്ഡ ്സ്ഥാേിക്കുക 

• പതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതിയുമായി ബന്ധപപ്പട്ടു ലഭിക്കുന്ന മുഴുവന് അപേക്ഷകളും 

േഞ്ചായത്ത് ഗ്ഫെ് ഓഫീ ്  ംവിോനം വഴി  വീകരിക്കുക. ലഭിക്കുന്ന 
അപേക്ഷകള്ക്്ക കകപ്പറ്്റ ര ീത് നല്കു കയും പെയ്യുക. 

• എംബുക്കില് ഗ്േവര്ത്തിപെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിന്പറ  ര്പവനംബര് 

ഉള്പപ്പടുത്താന്നിര്വഹണ എപജന് ി ഗ്ശദ്ധിയക്്കുക 

• ജാഗ്രത പമല്പനാട്ട  മിതി അംരങ്ങപള ആറ് മാ ം കഴിയുപമ്പാള് മാറ്റി 

നിശ്ചയിക്കുക.  

• ഗ്േവര്ത്തി സ്ഥലത്ത് തണല് പ ൌകരയത്തിനുള്ള ടാര്പോളിന് ഷ്ീറ്്റ 

ലഭയമാക്കുന്നതിനുള്ള നടേടികള്  വീകരിക്കുക. 

• ഗ്ോയമായപതാഴിലാളികളുപട ബുദ്ധിമുട്്ട കണക്കിപലടുത്ത്മാസ്റ്റര്പറാളില് 

ഒപ്പിടുന്നപകാളം അല്േം കൂടി വലുതാകുവാന് ാപങ്കതിക ഉപദയാരസ്ഥര് 

ഗ്ശദ്ധിയ്ക്കുക 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

കല്ലയാപേരി ഗ്രാമ േഞ്ചായത്തിപല വാര്ഡ്  ഒന്നില് 08/11/19 നു 3 മണിക്ക്   ി 

ആര്  ി വായന ശാലയില് വച്്ച പ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമ  ഭ നടത്തി .അതിന് 

ഗ്േകാരമുള്ള റിപപ്പാര്ട്ടിന് പമലുള്ള െര്ച്ചയുപട  അടിസ്ഥാനത്തില് ഗ്രാമ  ഭ 

താപഴ േറയുന്ന തീരുമാനങ്ങപളടുത്തു .  

 

❖   പതാഴിലുറപ്പ്  േദ്ധതിയില് പെയ്യുന്ന ഗ്േവൃത്തികളില്   ിറ്റി ണ് 

ഇന്ഫര്പമഷ്ന് പബാര്ഡ് നിര്ബന്ധമായും സ്ഥാേിക്കും . 

 

❖ കിണര്  റീൊര്ജുമായി  ബന്ധപപ്പട്ട് േരാതിയുള്ളവര്ക്ക്  ഉടന് തപന്ന 

േരിഹാരം കാണും  

 

❖ പതാഴിലാളികള്  പരഖാമൂലം േരാതിപപ്പട്ടാല് അതിനുള്ള  നടേടി 

 വീകരിക്കും  

 

❖ പതാഴിലാളികള്ക്ക് 100 പതാഴില് ദിനങ്ങള് നല്കുന്നതിനുള്ള നടേടി 

 വീകരിക്കും . 

 

❖ ജാഗ്രത പമല്പനാട്ട  മിതി അംരങ്ങപള ആവശയപമങ്കില് മാറ്റി 

നിശ്ചയിക്കും . 

 

 

❖ ഗ്േവൃത്തി സ്ഥലത്ത് കുടിപവള്ളത്തിനുള്ള  ാഹെരയം  ൃഷ്ടിക്കും  

 

❖ എസ്റ്റിപമറ്റില്  ര്പവ നംബറിപനാപ്പം ഭൂവുടമകളുപട പേര് കൂടി 

ഉള്പപ്പടുത്താന് ഗ്ശദ്ധിക്കും . 

 



 

❖ ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള പരഖകളില്  ാക്ഷയപപ്പടുത്തുപമാള് തീയ്യതി 

കൂടി ഉള്പപ്പടുത്തും . 

 

❖ എം .ബുക്കില് ഗ്േവൃത്തി പെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിന്പറ  ര്പവ നമ്പര് 

ഉള്പപ്പടുത്താന് ഗ്ശമിക്കും  

 

 


