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ആമുഖം 
  

 ഇന്ത്യ കെ ഏറ്റവും വിപുലമായ ത ാഴില് ോന പദ്ധ ിയായ ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ

ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി 2005 ത പ്റ്റ്റ൦ബര് 5ന് നിലവില് വന്നു. അവിേഗ്േ ത ാഴിലാളി

കുടുംബങ്ങള്ക്ക് ത ാഴില് ുരക്ഷി  വ൦ ലക്ഷയമാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ പദ്ധ ിയില് ഒരു

കുടുംബത്തിന് ഒരു  ാമ്പത്തിക വര്ഷ്ം 100 ത ാഴില് േിനങ്ങള്  വന്ത്൦ നാട്ടില് ഉറപ്പ്

നല്ക്കുന്നദ ാതടാപ്പം ഉല്പാേന വര്േനവ്, സ്ഥിര ആ് ി  ൃഷ്ട്ടിക്കുക, പരിസ്ഥി ി

 ംരക്ഷണം, ജീവി  നിലവാരം ഉയര്ത്തുക എന്നീ ലക്ഷയങ്ങളും ഉെ്.  ത ാഴിലുറപ്പ്

പദ്ധ ിയുതട മറ്റ്ലക്ഷയങ്ങള്എതന്ത്ന്നാല് ഗ്പകൃ ിവിഭവപരിപാലനവുംഅ ിലൂതടഓദരാ

തഗ്പദേശത്തിന്തറയും വിഭവ അടിത്തറ ശക്തമാക്കുക, മതണാലിപ്പ്, തവള്ളതപ്പാക്കം വന

നശീകരണം , കാലാവസ്ഥ വയ ിയാനം  ുടങ്ങിയ പരിസ്ഥി ിക ഗ്പശ്നങ്ങള്ക്ക്  പരിഹാരം

കാണുകഎന്നിവയാണ്. 

  

 ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഗ്പകാരം നടപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവന് ഗ്പവര്ത്തികളും 6

മാ ത്തിനുള്ളില് നിര്ബന്ധമായും ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് അഥവാ  ാമൂഹയ പരിദശാേന

നടത്തണതമന്ന്ദേശീയഗ്ഗാമീണത ാഴിലുറപ്പ്നിയമത്തിതല17(2)വകുപ്പില്നിഷ്കര്ഷ്ിക്കുന്നു. 

  

 കണപുരം ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തിതലനലാംവാര്ഡിതല 2018-2019 ാമ്പത്തിക വര്ഷ്ത്തിതല

ഒകദടാബര് മു ല് മാര്ച്ച്വതരയുള്ള കാലയളവില് നടപ്പിലാക്കിയ ഗ്പവര്ത്തികളുംപദ്ധ ി

നിര്വഹണവുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ഇടതപടലുകളുമാണ് ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റിന്

വിദേയമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇ ിന്തറ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്ത് ഓഫി ില് നിന്നും ഗ്പവര്ത്തി

ഫയലുകളുതട പരിദശാേന, റജിസ്റ്റര് പരിദശാേന, വാര്ഡിതല വിവിേ സ്ഥലങ്ങളിലായി

നടപ്പിലാക്കിയ ഗ്പവര്ത്തിസ്ഥലങ്ങള് ന്ദര്ശിച്ച്വിലയിരുത്തല്, പദ്ധ ി ഗുണദഭാക്താക്കള്,

വാര്ഡിതല വിവിേ ദമഖലയില് ഗ്പവര്ത്തിക്കുന്നവര് ത ാഴിലുറപ്പ് ത ാഴിലാളികള്

എന്നിവരുമായുള്ള അഭിമുഖം എന്നിവയുതട അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് കരട്

റിദപ്പാര്ട് യ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 

 തഗ്പ് ു  റിദപ്പാര്ട് ഗ്ഗാമ ഭയുതട ചര്ച്ചയ്കക്കും അംഗീകാരത്തിനുമായി

 മര്പ്പിക്കുന്നു. 
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കണ്ണപുരംപഞ്ചായത്ത്കപാതുവിവരങ്ങള് 

 

കണൂര്ജിലേയിതലകലേയാദേരിദലാക്കിലാണ്കണപുരംപഞ്ചായത്ത്സ്ഥി ിതചയ്യുന്നത്. 

 

ജിലേ കണൂര് 

വി് ീര്ണം 14.39 ച.കി.മി 

റവനവിദലേജ്  

ലക്ക്പഞ്ചായത്ത് കലേയാദേരി 

 ാലൂക്ക് കണൂര് 

നിയമ ഭാമണ്ഡലം കലേയാദേരി 

പാര്ലിതമന്റ്മണ്ഡലം കണൂര് 

ആതകവാര്ഡുകള് 14 

ജന ൦ഖയ 18459 

്ഗ് ീകള് 10239 

പുരുഷ്ന്മാര് 8220 

 

 

വാര്ഡ്കപാതുവിവരങ്ങള് 

 

 

 

 

 

 

 

വാര്ഡിന്തറദപര് ചുെവയല് 

 

ജന ംഖയ 1364 

്ഗ് ീകള് 755 

പുരുഷ്ന്മാര് 609 
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പഞ്ചായത്തികല്ലകതാഴില്ലുറപ്പ്പദ്ധതിബന്ധകപ്പട്ടുള്ളവിവരങ്ങള് 

 

ആതകത ാഴില്കാര്ഡ് :1800 

ആതകത ാഴിലാളികള് :1977 

ആകടിവ്ത ാഴില്കാര്ഡ് :678 

ആകടിവ്ത ാഴിലാളികള് :506 

കഴിഞ്ഞവര്ഷ്ംപഞ്ചായത്തില്100ത ാഴില്േിനങ്ങള്പൂര്ത്തിയാക്കിയവര്:134 

ആതകത ാഴില്േിനങ്ങള് :31570 

ആതകചിലവായ ുക :9365912 

 

വാര്ഡികല്ലകതാഴില്ലുറപ്പ്പദ്ധതിബന്ധകപ്പട്ടവിവരങ്ങള് 

 

ആതകത ാഴില്കാര്ഡ് :92 

ആതകവര്ദക്കഴ്സ് :92 

ആകടിവ്ത ാഴിലാളികള് :12 

ആകടിവ് ത ാഴില്കാര്ഡ്         :                      25 

കഴിഞ്ഞവര്ഷ്ംവാര്ഡില്100ത ാഴില്േിനങ്ങള്പൂര്ത്തിയാക്കിയവര്:10 
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ശസാഷ്യൽഓഡിറ്റിന്വിശേയമാക്കിയഗ്പവര്ത്തികള് 

 

ഗ്കമ 

നമ്പര് 

 

ഗ്പവര്ത്തിയുതട
ദപരും,
ഗ്പവര്ത്തിയുതട
ദകാഡും 

 

 

മസ്റ്റര്ദറാള്നമ്പര് 

 

ഗ്പവര്ത്തി
ആരംഭിച്ച

 ിയ്യ ി 

ഗ്പവര്ത്തി
അവ ാനി
ച്ച ിയ്യ ി 

 

ത ാഴി
ല്

േിനങ്ങ
ള് 

 

ചിലവായ 

 ുക 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

ത ാഴുത്ത്,
ആട്ടിന്കൂട്, 

ദകാഴിക്കൂട്
നിര്മ്മാണം 

1602004005/IF/316

850 

 

 

 

12272,12273,12274, 

12275,2300,2301, 

2302,3637,3638, 

 

 

 

 

 

27/02/2019 

 

 

 

 

 

04/09/2019 

 

 

 

 

 

47 

 

 

 

 

193025/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

മണ്
ജല ംരക്ഷണം 
ഭാഗം2 

162004005/WC/321

75 
 

 

 

 

 

 

 

 

5373,5378,5379, 

6670,6671,6672 

6673,6674,6675, 

6243,6644,6245, 

5374,5375,5376, 

 

 

 

 

 

 

24/10/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/11/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

671 

 

 

 

 

 

 

190075/- 

 

 

അവകാേേിഷ്ട്ടിതനിരീക്ഷണങ്ങള്: 

1. കതാഴിൽകാര്ഡ് 

ത ാഴില്കാര്ഡ്ഒരുആേികാരികദരഖയാണ്.മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്ഗാമീണ

ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഗ്പകാരം ത ാഴിലിന്അദപക്ഷിക്കുന്ന 18വയസ്സ് പൂര്ത്തിയായ

ഗ്ഗാമീണ ദമഖലയില്  ാമ ിക്കുന്നഏത ാരു തപൌരനും ത ാഴിലിന്അദപക്ഷിച്ച് 15
േിവ ത്തിനുള്ളില്  ികച്ചും ത ൌജനയമായി ത ാഴില് കാര്ഡ് ലഭയമാക്കണതമന്ന്
അനുശാ ിക്കുന്നു.കൂടാത കൃ യമായഇടദവളകളില്ത ാഴില്കാര്ഡ്ത ൌജനയമായി
പു ുക്കിനല്ദകെ ുമാണ്. 

 

കണ്ണപുരം  പഞ്ചായത്തികല്ല  നല്ലാം വാര് ഡികല്ല കതാഴില്ലാളികള് ക്ക് 2018-2019 

കാല്ലയളവ് വശര ഉള്ള കതാഴിൽ  കാര് ഡ് തികച്ും കസൌജനയമായാണ് നല്കിയിട്ടുള്ളത്, 

എന്നാൽ  2019-2020 വര് ഷ്൦ ഉപശയാരിക്കുന്നതിനായി നല്കിയ  കതാഴിൽ  കാര് ഡിന് 

ശ ാശട്ടാ എടുക്കുന്നതിനായി കുറച്ു രൂപ ചില്ലവായി എന്നാണ് കതാഴില്ലാളികശളാട് 

സംസാരിച്ശപ്പാള്  മനസ്സില്ലാക്കാന്  സാേിച്ത്. 
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2. കതാഴിൽസംബന്ധിച്് 
 

മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഗ്പകാരം  ഗ്ഗാമീണ

ദമഖലയില് ാമ ിക്കുന്നഏത ാരുകുടുംബത്തിനും ഒരുവര്ഷ്ം 100 ത ാഴില് ഉറപ്പ്
നല്കുന്നു. ആയ ിനാല് ത ാഴില് കാര്ഡ് ഉള്ള ഏത ാരാള്ക്കും ത ാഴില്

ആവശയതപ്പടാനുള്ളഅവകാശംഉെ്. 
 

കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്തികല്ല  നല്ലാം  വാര് ഡികല്ല കതാഴില്ലാളികള്  പറഞ്ഞത് അവര്  

കതാഴില്ലിന്  അശപക്ഷിക്കാറല്ല്  
 

3. കതാഴിൽഅനുവദിക്കുന്നത്സംബന്ധിച്് 

  ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമ ഗ്പകാരം ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്ട് കഴിഞ്ഞ് 15

േിവ ത്തിന്നകം ത ാഴില് ലഭയമാക്കണതമന്ന് ഉെ്. ഇതലേങ്ങില് ത ാഴിലിലോദവ നം
ലഭിക്കാനുള്ളഅവകാശംഉെ്. 

നല്ലാം  വാര് ഡികല്ല കതാഴില്ലാളികള് ക്ക് കൃതയമായി കതാഴിൽ  ല്ലഭിക്കുന്നില്ല്  എന്നാണ് 

എന്നാണ് അരിയന്സാേിച്ത്. 

4. കഷ്ൽഫ്ഓഫ്ശഗ്പാജക്റ്റ്റ്സംബന്ധിച്് 

ത ാഴിലാളികള്ക്ക് ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതട ആ ൂഗ് ണ ഗ്പഗ്കിയയില്

പതെടുക്കുവാനും ഗ്പവര്ത്തികള്നിര്ദേശിക്കുവാനുംഈ ഗ്പവര്ത്തികള്തഷ്ള്ഫ്ഓഫ്

ദഗ്പാജകറ്റില്ഉള്തപ്പടുത്തുവാനുംത ാഴിലുറപ്പ്നിയമംവയവസ്ഥതചയ്യുന്നു 

 കതാഴില്ലാളികള് എല്ല്ാവരും ഗ്പവര് ത്തികള്  നിര് ശദശ്ശിക്കാറുകണ്ടന്നാണ് 

അഭിഗ്പായകപ്പട്ടത്.  

4. 5കിശല്ലാമീറ്ററിൽകൂടുതൽഗ്പവര്ത്തികചയ്യുന്നത്സംബന്ധിച്് 
 

ത ാഴിലാളിക്ള്ക്ക്  ാമ സ്ഥലത്തു നിന്നും 5 കിദലാമീറ്റര് പരിേിക്കുള്ളില്

ദജാലി ലഭിക്കുന്ന ിന് മുഴുവന് ത ാഴിലാളികള്ക്കുംഅവകാശമുെ്.  5 കിദലാമീറ്റര്
പരിേിക്ക്പുറത്തു ദപായി ദജാലി തചയ്യുകയാതണങ്ങില്കൂലിയുതട 10%യാഗ് ബത്ത

ലഭിക്കുന്ന ിന്അവകാശമുെ്. 
 

ഈ വാര് ഡികല്ല കതാഴില്ലാളികള്  എല്ല്ാവരും 5 കിശല്ലാമീറ്റര്  പരിേിക്കപ്പുറം 
ശജാല്ലി കചയ്തില്ല് എന്നാണ് മനസ്സില്ലാക്കാന്  സാേിച്ത്. 

5. ശവതനംല്ലഭിക്കുന്നത്സംബന്ധിച്് 
 

ത ാഴിലുറപ്പ്പദ്ധ ിയില്ത ക്ഷന് 3(2) ഗ്പകാരംപണിതചയ്ക ുകഴിഞ്ഞാല് 15

േിവ ത്തിനകംകൂലിലഭിക്കണം. 
 

നല്ലാം വാര് ഡികല്ല എല്ല്ാ കതാഴില്ലാളികള് ക്കും സമയബന്ദിതമായി കൂല്ലി 
ല്ലഭിക്കുന്നുകണ്ടന്ന് മനസ്സില്ലായി. 

6. ഗ്പവര്ത്തിസ്ഥല്ലത്തുല്ലഭയമാശകണ്ടകസൌകരയങ്ങള് 

 

ത ാഴിലുറപ്പ്പദ്ധ ി നിയമ ഗ്പകാരം ഗ്പവര്ത്തിസ്ഥലങ്ങളില് ഗ്പേമ ശുഗ്ശൂഷ്

കിറ്റ്,കുടിതവള്ളം, ണല്,എന്നീത ൌകരയങ്ങള്ലഭയമാദക്കെ ാണ് 

. 

ഗ്പഥമ േുഗ്േൂഷ് കിറ്റ്ആദയം ല്ലഭികച്ന്നുംപികന്ന ല്ലഭിച്ിട്ടില്ല്എന്നുംകകയുറ
കാല്ലുറകുടികവള്ളംതണല്എന്നീസൌകരയങ്ങള്ല്ലഭിക്കാറില്ല്എന്നും  കതാഴില്ലാളികള്

അഭിഗ്പായകപ്പട്ടു. 
 

7. പദ്ധതിആരംഭമീറ്റിങ്,ഗ്രാമസഭസംബന്ധിച്് 
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ത ാഴിലുറപ്പ്നിയമംതഷ്ഡൂള് 22 ഗ്പകാരംഒരു ഗ്പവര്ത്തിആരംമ്ഭിക്കുന്ന ിന്

മുന്പ്റ് ഗ്പവര്ത്തിതയകുറിച്ചുള്ളമുഴുവന്കാരയങ്ങളുംകൃ യമായി ത ാഴിലാളികതള
ദബാേയതപ്പടുത്തുന്ന ിന് ബന്ധതപ്പട്ട നിര്വഹണ ഉദേയാഗസ്ഥര്,വാര്ഡ് തമമ്പര്,
എന്നിവരുതട ന്നിേയത്തില്പദ്ധ ിആരംഭമീറ്റിങ്വിളിച്ച്ദചര്ദക്കെ ുെ്. 
 

ഗ്പവര്ത്തിതുടങ്ങുന്നതിന്മുന്പ്പദ്ധതിആരംഭമീറ്റിങ്വിളിച്്കചര്ക്കാറുണ്ട്
എന്ന്കതാഴില്ലാളികള്പറഞ്ഞു. 
 

8. കതാഴില്ലിടങ്ങളിൽഉണ്ടാകുന്നഅപകടങ്ങള്സംബന്ധിച്് 
 

ത ാഴിലാളികള്ക്ക്പണിസ്ഥലത്തുഉൊകുന്നഏത ാരു രത്തിലുള്ളഅപകടം
 ംഭവിക്കുകയാതണങ്ങില് ചികില് യ്കക്ക് ആവശയമായി വരുന്ന മുഴുവന്  ുകയും
ഇ ുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ബിലേുകള് ഹാജരാക്കുന്ന മുറക്ക് ത ാഴിലാളികള്ക്ക്
ലഭയമാദക്കെുന്ന നടപടി ഗ്കമങ്ങള് നിര്വഹണഏജന് ി വീകരിദക്കെ ാണ്. ഇത്

കൂടാത  മരണം  ംഭവിക്കുകയാതണങ്ങില് 25000 രൂപയും ത ാഴിലാളികളുതട
കുടുംബത്തിന്ലഭിദക്കെ ാണ്. 

  

ഈ വാര്ഡിൽ ഇതുവകര അര്ക്കും അപകട0 ഉണ്ടായില്ല് എന്നാണ്

മനസ്സില്ലാക്കാന്സാേിച്ത്. 

 

9. സിറ്റിസണ്ഇന് ര്ശമഷ്ന്ശബാര്ഡ് 

ഗ്പവര്ത്തി നടക്കുന്ന എലോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഗ്പവര്ത്തിയുതട വിശേമായ വിവരങ്ങള്

അടങ്ങിയഒരുഡി്ദേദബാര്ഡ്സ്ഥാപിദക്കെ ുെ്. 

ശസാഷ്യൽ  ഓഡിറ്റ്ന്  വിശദയമാക്കിയ  കതാഴുത്ത്,ആട്ടിന്കൂട്, ശകാഴിക്കൂട്നിര്മ്മാണം 

[1602004005/IF/316850] സ്ഥല്ലങ്ങളില്ലും ഡിസ്പ്ശേ ശബാര് ഡ്  കാണാന്  സാേിച്ു. 

മണ്ണ്ജല്ലസംരക്ഷണംഭാരം2162004005/WC/32175 ഡിസ്പ്ശേ ശബാര് ഡ്  കാണാന് സാേിച്ില്ല് 

10. മസ്റ്റര്ശറാള് 

ത ാഴിലാളികളുദട ഹാജര് ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ഔദേയാഗിക ദരഖയാണ് മസ്റ്റര്
ദറാള്.ത ാഴിലാളികള് 2  വണ മസ്റ്റര്ദറാളില് ഒപ്പിദടെ ാണ്.  മാസ്റ്റര്ദറാളില് ഒപ്പ്
ദരഖതപ്പടുത്തിയ എലോ ത ാഴിലാളികളും 5 മണി വതര ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലത്തു
ഉൊയിരിദക്കെ ാണ്.മറ്റ്പരിപാടികളില്പെ്തകടുക്കാന്പാടിലേ. 

ഈ വാര് ഡികല്ല എല്ല്ാ കതാഴില്ലാളികളും ഈ നിയമം പാല്ലിക്കുന്നുകണ്ടന്ന് 
മനസ്സില്ലാക്കാന്  സാദിച്ു.  പിശന്ന കതാഴില്ലാളികള്  പറഞ്ഞ ഒരു അഭിഗ്പായം എകെന്നാൽ  

മാസ്റ്റര്  ശറാളികല്ല ഒപ്പ് ശരഖകപ്പടുത്തുന്ന ശകാളത്തിന്കറ വല്ലിപ്പം കൂട്ടണം എന്ന്.  

11. ശമറ്റ് 
 

ത ാഴിലുറപ്പ് ഗ്പവര്ത്തിയുതട ദമല് ദനാട്ടം ത ാഴില് കാര്ഡ്,സ ഡ്ഡയറി, 
മസ്റ്റര് ദറാള്  എന്നിവ കൃ യമായി പൂരിപ്പിക്കല്, ത ാഴിലാളികളുതട ഹാജര് ഉറപ്പ്
വരുത്തുക,ലീവ്മാര്ക്ക്തചയ്യുക,പണിസ്ഥലത്ത്ദവെത ൌകരയങ്ങള്ഉദൊതയന്ന്
ഉറപ്പ്വരുത്തല്എന്നിവയാണ് മാറ്റുമാരുതടചുമ ലകള് നിയമ ഗ്പകാരം 15 േിവ ം
കഴിയുദമ്പാള്പു ിയമാറ്റിതന ിരതഞ്ഞടുക്കാവുന്ന ാണ്. 

 

                 നല്ലാം വാര് ഡിൽ   ഉഷ്  ശമറ്റ്യി ഗ്പവര് ത്തിക്കുന്നത്.  ശമറ്റ് എല്ല്ാ കാരയങ്ങളും   
കൃതയമായി കചയ്യുന്നതായി മനസ്സില്ലായി. 
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12. ജാഗ്രതശമൽശനാട്ടസമിതി 

ഓദരാവാര്ഡിലും നടക്കുന്ന ഗ്പവര്ത്തികള് ഗുണകരമായ രീ ിയില് നടത്തുന്ന ിനും
ഓദരാ ഗ്പവര്ത്തികള് കൃ യമായ രീ ിയില് നിരീക്ഷിക്കുന്ന ിനും പദ്ധ ി കൂടു ല്

തമച്ചതപ്പടുത്താനും ദവെി വാര്ഡ്  ലത്തില് ജാഗ്ഗ  ദമല്ദനാട്ട  മി ികള്

രൂപീകരിച്ചിട്ടുെ്. 

ജാഗ്രത ശമൽ ശനാട്ട സമിതി അ൦രങ്ങള്  ഗ്പവര് ത്തി സ്ഥല്ലം സന്ദര് േിക്കുന്നത്   കുറവാണ് 

എന്ന്   കതാഴില്ലാളികള്  പറഞ്ഞു. 

ജാഗ്ഗ ദമല്ദനാട്ട മി ിയിതലഇദപ്പാഴതത്തഅ൦ഗങ്ങള് 

  ഗ്ശീകണ്ഠന്പി 
 രമണിവിതക 

 ഭാര്ഗവി ിപി 
 രഞ്ജിത്ത്ടിവി 
 രമണി ി  
  പവിഗ് ന്എംപി 
  വിനീ  ുദരഗ്ന്ദന്  

 

13. പരാതിപരിഹാരം 
 

ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി നിയമത്തില് ത ാഴിലാളികള്ക്ക് ഏത െ്കിലും
 രത്തിലുള്ളപരാ ിഉതെെില്അത്ദഫാണ്മുദഖനദയാദടാള്ഗ്ഫീനമ്പറില്വിളിദച്ചാ,
ദരഖാമൂലദമാഎഴു ിദയാനല്കാവുന്ന ാണ്. 

 

ഇതുവകര പരാതികള്  ഒന്നും തകന്ന ഉണ്ടായില്ല് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. 

 

ശടാള്ഗ് ീനമ്പര്കണ്ണൂര്:1800426014 

സംസ്ഥാനമിഷ്ന്:18004251004 

 

14. സുരക്ഷാമാര്രങ്ങള് 

 

ഗ്പവര്ത്തി തചയ്യുദമ്പാള് ത ാഴിലാളികളുതട  ുരക്ഷഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന ിനുള്ള

ഷ്ൂ ും,സകഉറകളുംനല്ദകെത്നിര്വഹണഏജന് ിയുതടചുമ ലയാണ്. 

 

 കതാഴില്ലാളികള് ക്ക് സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള്  ല്ലഭയമാക്കുന്നതിന് നിര് വഹണ 

എജന് സിയുകട ഭാരത്ത് നിന്നും ആവേയമായ സഹായങ്ങളും നിര് ശദേങ്ങളും ല്ലഭിച്ിട്ടില്ല്.   
 

ശറാസ്പ്രര്ദിനം 
 

ത ൊഴില് ആവശ്യക  കൃ യമൊയി രജിസ്റ്റര് തെയ്യുന്ന ിനുും ത ൊഴിലൊളികളുതെ

അര്ല കളുും അവകൊശ്്ങളളുും അവതര ോധൊ്യതപെടെു്ുന്ന ിനുും രരൊ ികള്

രരിലരിക്കുന്ന ിനുമൊയിോ ൊസ്ഗൊര്ദിനുംഓോരൊരഞ്ചൊയ്ിലുുംനെോ്ണ്ട ൊണ്. 

ഓസ്പ്കാര്ദിനംഈവര്ഷ്ംമുതല്ലാണ്ആചരിക്കാന്തുടങ്ങിയത് എന്നാണ് മനസ്സില്ലാക്കാന്  

സാേിച്ത്. 
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 യൽപരിശോേനസംബന്ധിച്വിവരങ്ങള് 

 

 

1. കവര്ശപജ് 

 

ഒരു ഗ്പവര്ത്തിയുദടഅടിസ്ഥാനവിവരങ്ങള്ള് ഗ്പവര്ത്തി ഫയലിന്തറ കവര് ദപജില്

ഉല്തകാള്ളിക്കണതമന്നും അ ിനായി ദഗ്പദ ക മാ ൃകയും മാസ്റ്റര്  ര്കുലര്
നിര്ദേശിക്കുന്നുെ്. 

 പരിശോേിച് മുഴുവന്  ഗ്പവര് ത്തി  യല്ലുകളില്ലും കവര്  ശപജ് കാണാന്  സാേിച്ു. 

 

2. കചക്ക്ല്ലിസ്റ്റ് 
 

ഫയലില് ഉള്തക്കാള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ദരഖകളുതട ദപരും ദപജ് നമ്പരും ദരഖതപ്പടുത്തിയ

തചക്ക് ലിസ്റ്റ് ഫയലില്  ൂക്ഷിദക്കെ ുെ് അ ിനായി ദഗ്പദ ക മാ ൃകയും മാസ്റ്റര്
 ര്കുലര്നിര്ദേശിക്കുന്നുെ്. 

 പരിശോേിച് മുഴുവന്  ഗ്പവര് ത്തി  യല്ലുകളില്ലും കചക്ക് ല്ലിസ്റ്റ് കാണാന്  സാേിച്ു.ശപജ്
നമ്പര്ഇല്ല്ായിരുന്നു 

3. ആക്ഷന്ോന്ശകാപ്പി 
 

ഏതറ്റടുത്ത ഗ്പവര്ത്തികള് ആക്ഷന് ോനില്ഉള്തപ്പട്ട ും തഷ്ല്ഫ ഓഫ് ദഗ്പാജകറ്റില്

മുന്ഗണന ഗ്കമത്തില് ഉള്ള ുമായിരിക്കണതമന്നുെ്. തഗ്പ് ു  ഗ്പവര്ത്തി തഷ്ല്ഫഓഫ്

ദഗ്പാജകറ്റില്ഉള്തപ്പടുന്നദപജിന്തറദകാപ്പിഫയലില് ൂക്ഷിക്കണം. 
 

 പരിശോേിച് രണ്ട്  യല്ലില്ലും ആക്ഷന്  ോനിന് കറ ശകാപി കാണാന്  സാേിച്ു. 
 

4. എസ്റ്റിമാറ്റ് 
 

പരിദശാേിച്ചഫയലില്ജനകീയഎസ്റ്റിമാറ്റ്കാണാന് ാേിച്ചു. 
 

5. സാങ്ക്ശകതികനുമതി 
 

 ാെ്ദക ികനുമ ിലഭിച്ച ിന്തറദകാപ്പിഎലോംഫയലിലും ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. 
 

6. ഭരണാനുമതി 
 

ഭരണാനുമ ിലഭിച്ച ിന്തറദകാപ്പിഎലോംഫയലില് ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. 
7. കന്വര്ജന്സു ണ്ട് 

 

പരിദശാേിച്ച ഫയലുകള് ഈ ഗണത്തില്തപ്പട്ട ഗ്പവര്ത്തികള് അലോത്ത ിനാല് ഈ

വിവരങ്ങള്ഫയലില്ഉൊയിരുന്നിലേ. 
 

8. കതാഴിൽആവേയകപ്പട്ടുള്ളശ ാം 

 

പരിദശാേിച്ചഫയലുകളില്ത ാഴില്ആവശയതപ്പട്ടുള്ളദഫാംകാണാന് ാേിച്ചിലേ. 
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9. കതാഴിൽഅനുവദിച്ുകകാണ്ടുള്ളശരഖ 

 

ത ാഴില് അനുവേിച്ചു തകാെുള്ള ദരഖ പരിദശാേിച്ച ഫയലുകളില് കാണാന്

 ാേിച്ചിലേ. 
 

10. മസ്റ്റര്ശറാള് 

 

 പരിദശാേിച്ച ഫയലുകളില്മുഴുവന് മസ്റ്റര് ദറാള് ഉൊയിരുന്നു. ഓഡിറ്റിന്

വിദേയമാക്കുന്ന2 ഗ്പവര്ത്തികള്ക്കുമായി24മസ്റ്റര്ദറാളുകളാണ്ഉള്ളത്.ഒരുമസ്റ്റര്ദറാളിലും
എം.ബുക്ക് നമ്പര് കാണാന് ാേിച്ചിലേ.  മാറ്റിനിന്തറ ദപര് ഉൊയിരുന്നിലേഅ ുദപാതല, 2

ഗ്പവര്ത്തിയുതടമസ്റ്റര്ദറാള്ഒതക്കകറകറ്റ്ആയി തന്നകാണാന് ാേിച്ചു. 

11. ശമഷ്ര്കമന്റ്ബുക്ക് 

 പരിദശാേിച്ചദമഷ്ര്തമന്റ്ബുക്കില്2ഗ്പവര്ത്തിയുദടത്കൃ യമായിഉൊയിരുന്നു.. 

12. സാേനസാമഗ്രികളുശടവിവരങ്ങള് 

  ാേന ാമഗ്ഗികള്ഉപദയാഗിച്ചുള്ള ഗ്പവര്ത്തിഅലോത്ത ിനാല്ഇത്തരംവിവരങ്ങള്

പരിദശാേിച്ചഫയലുകളില്ഉൊയിരുന്നിലേ. 

 

13. ശവജ്ല്ലിസ്റ്റ് 
 

പരിദശാേിച്ചമുഴുവന്ഫയലുകള്ക്കുംദവജ്ലിസ്റ്റ്കൃ യമായിരുന്നു 

 

14. എഫ്ടിഒ 

 

പരിദശാേിച്ചമുഴുവന്ഫയലുകള്ക്കുംഎഫ്ടിഒഉൊയിരുന്നു. 
 

 

15. കമറ്റീരിയൽകവൌചര്,ബില്്ലുകള് 

 

പരിദശാേിച്ചഫയലുകളില്തമറ്റീരിയല്തവൌചര്,ബിലേുകള്ഉൊയിരുന്നിലേ. 
 

16. ശറായൽറ്റി 
 

ദറായല്റ്റിയുമായിബന്ധതപ്പട്ടഎലോദരഖകളുംഫയലില്ഉൊയിരുന്നിലേ. 
 

17. ശ ാശട്ടാഗ്രാഫ്സ്പ് 

 

പരിദശാേിച്ചമണ്ജല ംരക്ഷണംഫയലിലും3ഘട്ടത്തിലുള്ളദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫ്്

ഉൊയിരുന്നു.എന്നല്ത ാഴുത്ത്,ആട്ടിന്കൂട്, ദകാഴിക്കൂട്നിര്മ്മാണംപരിദശാേിച്ച 

ഫയലുകളില്ഉൊയിരുന്നിലേ. 
 

18.  യൽടാക്കിങ്ശ ാം 

 

പരിദശാേിച്ചഫയലുകളില്ഫയല്ടാക്കിങ്ദഫാംഉൊയിരുന്നു. 
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19. ഗ്പവര്ത്തിപൂര്ത്തീകരണസര്ട്ടി ിക്കറ്റ് 

പരിദശാേിച്ച മണ് ജല ംരക്ഷണം വര്ക്ക് ഫയലുകളിലും ഗ്പവര്ത്തി പൂര്ത്തികരണ

 ര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉൊയിരുന്നു. എന്നല് ത ാഴുത്ത്, ആട്ടിന് കൂട്, ദകാഴിക്കൂട് നിര്മ്മാണം
പരിദശാേിച്ചഫയലുകളില്വര്ക്ക്കമ്പേീറ്റ്അലോത്ത ിനാല്ഇ ില്വര്ക്ക്കമ്പേീറ്റ് ര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്
ഉൊയിരുന്നിലേ 

 

20. ജിശയാടാഗ്ശ ാശട്ടാസ്പ് 

 

ജിദയാടാഗ്ദഫാദട്ടാ്പരിദശാേിച്ചഫയലില്3ഫയലിലുംകാണാന് ാേിച്ചിലേ. 
 

21. ശസാഷ്യൽഓഡിറ്റ്റിശപ്പാര്ട്ട് 
 

പരിദശാേിച്ച മുഴുവന് വര്ക്ക് ഫയലുകളിലും ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ്
റിദപ്പാര്ട്ടിന്ദറഫയല്ഉൊയിരുന്നിലേ. 

 

22. കസഡ്ഡയറി 

 പരിദശാേിച്ചമുഴുവന്വര്ക്ക്ഫയലുകളിലുംസ ഡ്ഡയറിഉെ്.പദക്ഷവിവരങ്ങള്

കൃ യമായിദരഖതപ്പടുത്തിയ ായികെിലേ. 

 സ റ്റ്ഡയറിയില്ഗ്പവര്ത്തിതയകുറിച്ചുള്ളഗ്പാഥമികവിവരങ്ങള്മുഴുവനായും
ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുെ്. 

പഞ്ചായത്തിൽസൂക്ഷിശക്കണ്ടരജിസ്റ്ററുകള് 

 
1. ശജാബകാര്ഡ്റജിസ്റ്റര് 

 

ദജാബ്കാര്ഡ്റജിസ്റ്റര്കൃ യമായി ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. 
 

2. ഗ്രാമസഭകരജിസ്റ്റര് 
 

ഗ്ഗാമ ഭ.റജിസ്റ്റര്കൃ യമായി ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ് 
 

3. ഗ്പവര്ത്തിആവശയതപ്പടുന്ന ിന്,ഗ്പവര്ത്തിഅനുവേിക്കുന്നത്,കൂലിഅനുവേിക്കുന്നത്

ബന്ധതപ്പട്ടഎംഐഎ ില്നിന്നുള്ളവിവരങ്ങളുതടപകര്പ്പ്തരജിസ്റ്റര്ആക്കി
 ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. 

4. ഗ്പവര്ത്തികരജിസ്റ്റര് 
 

ഗ്പവര്ത്തിതരജിസ്റ്റര്കൃ യമായി ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ് 
 

5. ആസ്പ്തികരജിസ്റ്റര് 
 

ആ് ിതരജിസ്റ്റര്പഞ്ചായത്തില് ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. 
 

6. പരാതിറജിസ്റ്റര് 
 

പരാ ിതരജിസ്റ്റര്കൃ യമായി ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. 
 

7. കമറ്റീരിയൽകരജിസ്റ്റര് 

തമറ്റീരിയല്തരജിസ്റ്റര്കൃ യമായി ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ് 
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കതാഴില്ലാളികളുശടകടമകള് 

1. കൃ യ മയത്ത്ത ാഴില്സ്ഥലങ്ങളില്ഹാജരായി മയഗ്കമംപാലിക്കുക.(9-5) 

2. ഗ്പവര്ത്തിആരംഭ മീറ്റിങില്പൊളിയായിഅ ില്നിര്ദേശിക്കുന്ന ഗ്പവര്ത്തിതയ

കുറിച്ച്കൃ യമായിമനസ്സിലാക്കുക. 

3. നിര്ദേശിക്കുന്നഗ്പവര്ത്തികള്കൃ യമായിതചയ്യുക. 

4. ത ാഴിലുറപ്പ്ഗ്ഗാമ ഭയില്പൊളിആവുക. 

5. പഞ്ചായത്തില് നിന്നും  രുന്ന തഗ്ടയിനിങ് കാരയങ്ങളിലും ഒതക്ക കൃ യമായി

പതെടുക്കുക. 

 ീൽഡ്തല്ലപരിശോേനസംബന്ധിച്വിവരങ്ങള് 

ഗ്പവര്ത്തിയുകട
ശപര് 

എസ്റ്റിശമറ്റ്
ഗ്പകാരമു
ള്ളഅളവ് 

ശമഷ്ര്കമന്റ്

ബുക്ക്
ഗ്പകാരമുള്ള

അളവ് 

 ീൽഡ്

പരിശോേിച്ശപ്പാള്

ല്ലഭിച്അളവ് 

റിമാര്ക്റ്സ്പ് 

ത ാഴുത്ത്,
ആട്ടിന്കൂട്, 

ദകാഴിക്കൂട്
നിര്മ്മാണം 

1602004005/IF/31

6850 

സ റ്റ് 
ക്ലിയതറന്്3

5.75m
2
 

എക്കദവ
ഷ്ന്14.56 

ഫൌദെഷ്ന് 
ആന്റ് 

ദബ്തമന്റ്
12.6970 

 ൂപ്പര് 
്ഗ്ടകചര് 

4.9060cum 

റൂഫ് 
ഗ്ട്313.13kg 

റൂഫ് 
ഷ്ീറ്റ്76.56sqm 

സ റ്റ് 
ക്ലിയതറന്്35.

75m
2
 

എകദ വഷ്ന്14

.56 

ഫൌദെഷ്ന് 
ആന്റ് 

ദബ്തമന്റ്12.

6970 

 ൂപ്പര് 
്ഗ്ടകചര് 

4.9060cum 

റൂഫ് 
ഗ്ട്313.13kg 

റൂഫ് 
ഷ്ീറ്റ്76.56sqm 

സ റ്റ് 
ക്ലിയതറന്്35.75m

2
 

എകദ വഷ്ന്14.56 

ഫൌദെഷ്ന് ആന്റ് 
ദബ്തമന്റ്12.6970 

 ൂപ്പര് ്ഗ്ടകചര് 

4.9060cum 

റൂഫ് ഗ്ട്313.13kg 

റൂഫ് ഷ്ീറ്റ്76.56sqm 

 

 

നലേ 
രീ ിയില് 
ത ാഴുത്ത് 
നിര്മ്മിച്ചത് 
കാണാന് 
 ാേിച്ചു. 
അവര് നലേ 
രീ ിയില് 
അത്ഉപദയാ
ഗിക്കുന്നുെ്. 

 

മണ്
ജല ംരക്ഷണം 

ഭാഗം2 

162004005/WC/32

175 

 

 

എര്ത്ത്
വര്ക്ക്
20803sqm 

20695sqm 20695sqm 

കാണാന് 
ദപായ 
സ്ഥലങ്ങള് 
എലോം  തന്ന 
കാടുപിടിച്ച
 ും തവള്ളം 
നിറഞ്ഞ ുമാ
യിട്ടാണ് 
കാണാന് 
 ാേിച്ചത്. 
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കകണ്ടത്തല്ലുകള് 

1.  മയബന്ധി മായിമുഴുവന്ത ാഴിലാളികള്ക്കുംഇദപ്പാള്കൂലിലഭിക്കാറുെ്. 

2. ഗ്പവര്ത്തി ുടങ്ങുന്ന ിന്മുന്പ്റ്പദ്ധ ിആരംഭമീറ്റിങ്വിളിച്ച്ദചര്ക്കാറുെ്. 

3. ത ാഴില്കാര്ഡുകള് ൂക്ഷിക്കുന്നത്ത ാഴിലാളികള് തന്നയാണ്. 

4. ഗ്പവര്ത്തിസ്ഥലത്ത് ിറ്റി ണ്ഇന്ഫര്ദമഷ്ന്ദബാര്ഡ്(CIB)കാണാന് ാേിച്ചിലേ. 

5. 7 തരജിതസ്റ്ററുകളുംകൃ യമായി ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. 

6. പണിആയുേവാടകകിട്ടാറുതെന്നാണ്അഭിഗ്പായതപ്പട്ടത്. 

7. മുഴുവന് ത ാഴിലാളികള്ക്കും ത ാഴില് കാര്ഡുകള് പു ുക്കി നല്കി പദക്ഷ ദഫാദട്ടാ

ത ാഴിലാളികള് വന്ത്ംചിലവില്എടുത്തുഎന്നാണ്പറഞ്ഞത്. 

8. ത ാഴിലുറപ്പുമായിബന്ധതപ്പട്ടഗ്ഗാമ ഭവാര്ഡുകളില്തവദേദറനടത്താറുെ്. 

9. ജാഗ്ഗ ദമല്ദനാട്ട മി ിയിലുള്ളഅ൦ഗങ്ങള്ഗ്പവര്ത്തിസ്ഥലം ന്ദര്ശിക്കുന്നത്കുറവാണ്. 

10. 100ത ാഴില്േിനങ്ങള്ലഭിച്ചഎലോവര്ക്കും1000രൂപദബാണ്ലഭിച്ചിട്ടുെ്. 

11. കഴിഞ്ഞ ാമ്പത്തികവര്ഷ്ംവാര്ഡില്10ത ാഴിലാളികള്ക്ക്100ത ാഴില്േിനങ്ങള്ലഭിച്ചു 
 

നിര്ശദേങ്ങള് 

1. ത ാഴിലുറപ്പുമായിബന്ധതപ്പട്ട്ലഭിക്കുന്നഅദപക്ഷകള്ക്ക്കൃ യമായ മറുപടി

നല്കുക. 

2. ജാഗ്ഗ   മി ിയിതല അംഗങ്ങളുദട അഭിഗ്പായം  വീകരിക്കുക, അംഗങ്ങള്

കൃ യമായിത ാഴിലിടങ്ങള്പരിദശാേിദക്കെ ാണ്. 

3. എലോത ാഴിലാളികള്ക്കുംപരമാവേിത ാഴില്േിനങ്ങള്നല്കുക. 

4. ത ാഴിലാളികള്ക്ക്കുടിതവള്ളം, ണല്ത ൌകരയങ്ങള്നല്കുക. 

5. ത ാഴില്കാര്ഡ് ികച്ചുംത ൌജനയമായിനല്കുക. 

6. ഓദരാ ഗ്പവര്ത്തി ആരംഭിക്കുന്ന ിന് മുന്പ്റ്  ിറ്റി ണ് ഇന്ഫര്ദമഷ്ന്

ദബാര്ഡ്(CIB)ഗ്പവര്ത്തിസ്ഥലത്ത്സ്ഥാപിദക്കെ ാണ്. 

7. മാസ്റ്റര് ദറാളില് ഒപ്പിടുന്ന ദകാളം തചറു ായ ിനാല് ഗ്പായമായ

ത ാഴിലാളികള്ക്ക് ഒപ്പിടാന് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉൊകുന്നു അ ുതകാെ് ഒപ്പിടുന്ന

ദകാളംവലു ാക്കിനല്കിയാല്കുറച്ചുകൂടിത ൌകരയംആയിരിയ്കക്കും. 
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8. തചക്ക്ലിസ്റ്റില്ദപജ്നമ്പര്ഉള്തപ്പടുത്താവുന്ന ാണ്. 

9. മസ്റ്റര് ദറാളില് ഗ്പ് ു  ഗ്പവര്ത്തിയുതട അളവുകള് ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന

ദമഷ്ര്തമന്റ്ബുക്ക്നമ്പര്ദരഖതപ്പടുദത്തെ ാണ്.. 

10. എം ബുക്കില് ഗ്പവര്ത്തി തചയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിന്തറ  ര്ദവ നംബര്

ഉള്തപ്പടുത്താന്നിര്വാഹനഏതജന് ിഗ്ശമിക്കുക. 

 

 

ഗ്രാമസഭ തീരുമാനങ്ങള്  

*CIB  സേതചയ്യുന്നഏജന്റ്ഗ്പവര്ത്തനംവളതരപുറദകാട്ടാണ്

അ ുതകാൊണ് ിഐസ്ഥാപിക്കാന്കഴിയാത ദപായത്അ ുതകാെ്CIB

 സേതചയ്യുന്നഏജന്റ്തനമാറ്റും. 

* ത ാഴിലാളികളുതട അവകാശമായ ഷ്ൂ ും സകയുറയും നല്കാനുള്ള നിയമം 
പഞ്ചായത്തില് വന്ന് കഴിഞ്ഞാല് അത് നല്കാന്  ീരുമാനമുൊകും. 

* ത ാഴിലുറപ്പ്പദ്ധ ിയില്കൂടു ലായിആ് ിനിര്മാണ

ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്മുന് ൂക്കംനല്കും. 

*ഫസ്റ്റ് എയ്കഡ് ദബാക്  വന്ത്ം തചലവില് വാങ്ങി അ ിന്തറ ബിലേ് 
പഞ്ചായത്തില് ഏല്പ്പിച്ചാല് അ ിന്തറ കയാഷ് പഞ്ചായത്തില് നിന്നും 
 രുന്ന ാണ്. 

* വന്ത്ം വാര്ഡില് കൂടു ല്  പണി നല്കും. 

* ജാഗ്ഗ   ദമല്ദനാട്ട മി ിയില് നിലവിലുള്ള പഴയ അംഗങ്ങതള മാറ്റി 
പു ിയ അംഗങ്ങതള  ിരതഞ്ഞടുക്കാന്  ീരുമാനമായി. 

 

 

 

 


