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മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് 

പദ്ധ ി 

ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്റ്കരട്റിദപ്പാര്ട്ട് 

വാര്ഡ്3–കണ്ണപുരം ത ൻഗ്രല് 

കണ്ണപുരംഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് 

കല്യാദശരിബദളാക്ക് 

കണ്ണൂര്ജില്. 

 

 

 

 

 

റിദപ്പാര്ട്ട് യ്യാറാക്കിയത്, 

                                                   പ്രബിത. ടി. രി 
സിന്ധു ഇ                                                                                                                                                                 

നിവ്യ   കെ                                                                                                                    

(വിദല്ജ്റിദ ാഴ്സ്ദപര് ണ്കല്യാദേരി) 
 

 

 

 

 

 

മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്ഗാമീണത ാഴിലുറപ്പ്നിയമം 
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ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്റ്ത ാസ റ്റിദകരളം. 

ഉള്ളടക്കം 

 

പ്െമ 

നമ്പര്  

 

ഉള്ളടക്കം 

 

 

പരജ് 

നമ്പര്  

1 കവര്ദപജ് 1. 

2. ഉള്ളരക്കം 

 

2. 

3. അമുഖം 

 

3. 

4 കല്യാദേരിപഞ്ചായത്ത്തപാ ുവിവരങ്ങള് 

 

5. 

5. പഞ്ചായത്തിതലത ാഴിലുറപ്പ്പദ്ധ ിബന്ധതപ്പട്ടുള്ള

വിവരങ്ങള് 

6. 

6. ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്റിന്വിദേയമാക്കിയഗ്പവര്ത്തികള് 

 

7. 

7. ഫീല്ഡ് ലപരിദശാേന ംബന്ധിച്ചവിവരങ്ങള് 

 

8. 

8. അവകാശേിഷ്ട്രി നിരീക്ഷണങ്ങള് 9. 

9. 

 

തറജിസ്റ്ററുകള്,ഫയല്പരിദശാേന ംബന്ധിച്ച

വിവരങ്ങള് 

 

13. 

10. ത ാഴിലാളികളുദരകരമകള്,

കതെത്തലുകള്,നിര്ദേശങ്ങള് 

 

17. 
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ആമുഖം 

 

       2005 ത പ്റ്റ്റംബര് 5 ന് നിലവില് വന്ന ദേശിയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് 
നിയമംഅരിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി 
ഭാര ത്തിതല ഗ്ഗാമീണ ദമഖലയില് നരപ്പിലാക്കി വരുന്നത്. ഗ്ഗാമീണ 

ദമഖലയിതല കുരുംബങ്ങള്ക്ക് 100 േിവ ം അവിേഗ്േ ത ാഴില് ഉറപ്പ് 
നല്കുകയുംഅ ിലൂതര ജന യുതര ഉന്നമനം ോരിഗ്േയനിര്മ്മാജനം 
അരിസ്ഥാന  ൗകരയംപരിസ്ഥി ി  ംരക്ഷണം, ്ഗ് ീ ശാക്തീകരണം 
ലക്ഷയം വയ്ക്ക്കുന്നു. 

 

കണ്ണപുരംപഞ്ചായത്തിതലമൂന്നാംവാര്ഡിതല2018ഒകദരാബര്മു ല് 

 

2019മാര്ച്ച്വതരയുള്ളകാലയളവില്നരപ്പിലാക്കിയഗ്പവര്ത്തികളും 
 

അ ുമായിബന്ധതപ്പട്ടഇരതപരലുകളുമാണ്ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്റിന് 

 

വിദേയമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.ഇ ിന്തറഭാഗമായിപഞ്ചായത്ത്ഓഫി ില്നിന്നും 
 

ഗ്പവര്ത്തികളുതരഫയല്പരിദശാേന, രജിസ്റ്റര്പരിദശാേന, വാര്ഡിതല 

 

ഗ്പവര്ത്തിസ്ഥലങ്ങള് ന്ദര്ശിച്ച്വിലയിരുത്തല്പദ്ധ ിഗുണദഭാഗ് ാക്കള് 

 

വാര്ഡിതലവിവിേദമഖലയില്ഗ്പവര്ത്തിക്കുന്നത ാഴിലുറപ്പ് 
 

ത ാഴിലാളികള്എന്നിവരുമായുള്ളഅഭിമുഖംഎന്നിവയുതര 
 

അരിസ്ഥാനത്തില്ആണ്ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്റ്കരട്റിദപ്പാര്ട്ട് യ്യാറാക്കിയത്. 

 

ഗ്പ് ു  റിദപ്പാര്ട്ട് ഗ്ഗാമ ഭയുതര ചര്ച്ചയ്ക്ക്കും  അംഗീകാരത്തിനുമായി
 മര്പ്പിക്കുന്നു. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 



4 
 

െണ്ണരുരം രഞ്ചായത്ത് കരാതു വ്ിവ്രങ്ങള്  

 

കണ്ണൂര്ജില്യിതലകല്യാദേരിദലാക്കിലാണ്കണ്ണപുരംപഞ്ചായത്ത്സ്ഥി ിതചയ്യുന്നത്. 

 

ജില് കണ്ണൂര് 

വി് ീര്ണം 14.39 ച.കി.മി 

റവനവിദല്ജ്  

ലക്ക്പഞ്ചായത്ത് കല്യാദേരി 

 ാലൂക്ക് കണ്ണൂര് 

നിയമ ഭാമണ്ഡലം കല്യാദേരി 

പാര്ലിതമൻറ്മണ്ഡലം കണ്ണൂര് 

ആതകവാര്ഡുകള് 14 

ജന ൦ഖയ 18459 

്ഗ് ീകള് 10239 

പുരുഷ്ന്മാര് 8220 

 

 

വ്ാര് ഡ് കരാതുവ്ിവ്രങ്ങള്  

 

 

 

 

 

 

 

വാര്ഡിൻതറദപര് കണ്ണപുരം ത ൻഗ്രല് 

ജന ംഖയ 1126 

്ഗ് ീകള് 627 

പുരുഷ്ന്മാര് 499 
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രഞ്ചായത്തികെ കതാഴിെുറപ്പ് രദ്ധതി ബന്ധകപ്പട്ടുള്ള വ്ിവ്രങ്ങള്  

ആതകത ാഴില്കാര്ഡ് :1800 

ആതകത ാഴിലാളികള് :1977 

ആകരിവ്ത ാഴില്കാര്ഡ് :678 

ആകരിവ്ത ാഴിലാളികള് :506 

കഴിഞ്ഞവര്ഷ്ംപഞ്ചായത്തില്100ത ാഴില്േിനങ്ങള്പൂര്ത്തിയാക്കിയവര്:134 

ആതകത ാഴില്േിനങ്ങള് :31570 

ആതകചിലവായ ുക :9365912 

 

വ്ാര് ഡികെ കതാഴിെുറപ്പ് രദ്ധതി ബന്ധകപ്പട്ട വ്ിവ്രങ്ങള്  

 

ആതകത ാഴില്കാര്ഡ് :47 

ആതകവര്ദക്കഴ്സ് :4 

ആകരിവ്ത ാഴിലാളികള് ; 3 

ആകരിവ് ത ാഴില്കാര്ഡ്                               :      8               

കഴിഞ്ഞവര്ഷ്ംവാര്ഡില്100ത ാഴില്േിനങ്ങള്പൂര്ത്തിയാക്കിയവര്:1 
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പസാഷ്യല്  ഓഡിറ്റിന് വ്ിപേയമാക്കിയ പ്രവ്ര് ത്തിെള്  

 

ഗ്കമ 

നമ്പര് 

 

ഗ്പവര്ത്തിയുതര
ദപരും,

ഗ്പവര്ത്തിയുതര
ദകാഡും 

 

 

മസ്റ്റര്ദറാള്നമ്പര് 

 

ഗ്പവര്ത്തി
ആരംഭിച്ച

 ിയ്യ ി 

ഗ്പവര്ത്തി
അവ ാനി
ച്ച ിയ്യ ി 

 

ത ാഴി
ല്

േിനങ്ങ
ള് 

 

ചിലവായ 

 ുക 

 

 

 

 

 

1. 

കൃഷ്ണപിള്ള 
മന്ദിരം മു ല് 
പു ിയരത്ത്  കാവ് 
വഴിയുതര ദ ാട് 
നവീകരണം.160200

4005/IC/214583 

 

 

 

 

1560,1561,13164,13177 

13178,1559 

 

 

29/5/2018 

 

22/3/2019 

 

 

78 

 

 

21528 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

ഐ. എ. സവ. 
 ര്ക്കാര് ഭവന 
നിര്മ്മാണ 
പദ്ധ ിയില് 
ഉള്തപ്പരുന്ന 
വീരുകളുതര 

നിര്മ്മാണത്തിതല 
അവിേഗ്േ 

ഗ്പവര്ത്തികള്1602

004005/IF/326381 

 

 

 

 

 

 

4303,4304,4305,4306, 

4307,6075,6076,6077, 

6078,8852,11019,11047 

11048,11049,12873., 

 

 

 

24/09/2018 

 

 

17/03/2019 

 

 

90 

 

 

24840 

 

 

അവ്ൊശേിഷ്ട്ടിത നിരീക്ഷണങ്ങള് : 

1. കതാഴില്  ൊര് ഡ് 

ത ാഴില്കാര്ഡ്ഒരുആേികാരികദരഖയാണ്.മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്ഗാമീണ

ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഗ്പകാരം ത ാഴിലിന്അദപക്ഷിക്കുന്ന 18വയസ്സ് പൂര്ത്തിയായ

ഗ്ഗാമീണ ദമഖലയില്  ാമ ിക്കുന്നഏത ാരു തപൗരനും ത ാഴിലിന്അദപക്ഷിച്ച് 15
േിവ ത്തിനുള്ളില്  ികച്ചും ത ൗജനയമായി ത ാഴില് കാര്ഡ് ലഭയമാക്കണതമന്ന്
അനുശാ ിക്കുന്നു.കൂരാത കൃ യമായഇരദവളകളില്ത ാഴില്കാര്ഡ്ത ൗജനയമായി
പു ുക്കിനല്ദകെ ുമാണ്. 

 

െണ്ണരുരം രഞ്ചായത്തികെ മൂന്ാം വ്ാര്ഡികെ കതാഴിൊളിെള് എെ്ാം കതാഴില് ൊര്ഡ് 
സവന്തം കെയില് സൂക്ഷിക്കുന്വ്ര് ആകണന്് മനസിൊക്കാൻ സാേിച്ചു. എന്ാല് 
സൗജനയമായി െഭിപക്കണ്ട കതാഴില് ൊര്ഡിന് പ ാപട്ടാ കതാഴിൊളിെള് തകന് 
എടുപക്കണ്ടി വ്ന്ു. 
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2. കതാഴില്  സംബന്ധിച്ച് 
 

മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഗ്പകാരം  ഗ്ഗാമീണ

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

ആവശയതപ്പരാനുള്ളഅവകാശംഉെ്. 
 

മൂന്ാം വ്ാര്ഡില് പരഖാമൂെം ഉള്ള അപരക്ഷ നല്ൊറിെ് എന്ാണ് അറിയാൻ 
സാേിച്ചത്. 

3. കതാഴില്  അനുവ്ദിക്കുന്ത് സംബന്ധിച്ച് 

  ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമ ഗ്പകാരം ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്ട് കഴിഞ്ഞ് 15

േിവ ത്തിന്നകം ത ാഴില് ലഭയമാക്കണതമന്ന് ഉെ്. ഇതല്ങ്ങില് ത ാഴിലില്ാദവ നം
ലഭിക്കാനുള്ളഅവകാശംഉെ്. 

മൂന്ാം വ്ാര്ഡില് മൂന്് കതാഴിൊളിെള് മാപ്തം ആണ് ഉള്ളത്. ഇവ്ര് മൂന്് പരരും 
രണ്ടാം വ്ാര്ഡികെ കതാഴിൊളിെളുകട െൂകടയാണ് കതാഴില് കെയ്യുന്ത്. െഴിഞ്ഞ 
സാമ്പത്തിെ വ്ര്ഷ്ം ആര്ക്കും കതാഴില് ദിനങ്ങള് െഭിച്ചിട്ടിെ്. 

4. കഷ്ല് ഫ് ഓഫ് പപ്രാജക്റ്റ്റ് സംബന്ധിച്ച് 

ത ാഴിലാളികള്ക്ക് ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതര ആ ൂഗ് ണ ഗ്പഗ്കിയയില്

പതെരുക്കുവാനും ഗ്പവര്ത്തികള്നിര്ദേശിക്കുവാനുംഈ ഗ്പവര്ത്തികള്തഷ്ള്ഫ്ഓഫ്

ദഗ്പാജകറ്റില്ഉള്തപ്പരുത്തുവാനുംത ാഴിലുറപ്പ്നിയമംവയവസ്ഥതചയ്യുന്നു 

 മൂന്ാം വ്ാര്ഡികെ കതാഴിൊളിെള് നിര്പദശിക്കുന് പ്രവ്ര്ത്തിെള് കഷ്ല്ഫ് ഓഫ് 
കപ്രാജക്റ്ടില് ഉള്കപ്പടുത്താറുണ്ട് 

4. 5 െിപൊ മീറ്ററില്  െൂടുതല്  പ്രവ്ര് ത്തി കെയ്യുന്ത് സംബന്ധിച്ച് 
 

ത ാഴിലാളിക്ള്ക്ക്  ാമ സ്ഥലത്തു നിന്നും 5 കിദലാമീറ്റര് പരിേിക്കുള്ളില്

ദജാലി ലഭിക്കുന്ന ിന് മുഴുവൻ ത ാഴിലാളികള്ക്കുംഅവകാശമുെ്.  5 കിദലാമീറ്റര്
പരിേിക്ക്പുറത്തു ദപായി ദജാലി തചയ്യുകയാതണങ്ങില്കൂലിയുതര 10%യാഗ് ബത്ത

ലഭിക്കുന്ന ിന്അവകാശമുെ്. 
 

  മൂന്ാം വ്ാര്ഡികെ കതാഴിൊളിെള് 5 െി. മി രരിേിക്കുള്ളില് ആണ് പജാെി കെയ്തിട്ടുള്ളത്. 

5. പവ്തനം െഭിക്കുന്ത് സംബന്ധിച്ച് 
 

ത ാഴിലുറപ്പ്പദ്ധ ിയില്ത ക്ഷൻ 3(2) ഗ്പകാരംപണിതചയ്ക് ുകഴിഞ്ഞാല് 15

േിവ ത്തിനകംകൂലിലഭിക്കണം. 
 

 മൂന്ാം വ്ാര് ഡികെ എെ്ാ കതാഴിൊളിെള് ക്കും സമയബന്ദിതമായി െൂെി 
െഭിക്കുന്ുകണ്ടന്് മനസ്സിൊയി. 

 

6. പ്രവ്ര് ത്തി സ്ഥെത്തു െഭയമാപെണ്ട കസൗെരയങ്ങള്  

 

ത ാഴിലുറപ്പ്പദ്ധ ി നിയമ ഗ്പകാരം ഗ്പവര്ത്തിസ്ഥലങ്ങളില് ഗ്പേമ ശുഗ്ശൂഷ്

കിറ്റ്,കുരിതവള്ളം, ണല്,എന്നീത ൗകരയങ്ങള്ലഭയമാദക്കെ ാണ് 

. 

മൂന്ാം വ്ാര്ഡില് പ്രഥമ ശുപ്ശുഷ് െിറ്റ് പ്രവ്ര്ത്തി സ്ഥെത്ത് െഭിക്കാറുകണ്ടന്ും 
െുടികവ്ള്ളത്തിനുള്ള രപ്തവ്ും തണല് സൗെരയത്തിനുള്ള ടാര്പരാളിൻ ഷ്ീറ്റും 
െഭിക്കാറികെന്്ും അറിയാൻ സാേിച്ചു. 
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7. രദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിങ്, പ്രാമസഭ സംബന്ധിച്ച് 
 

ത ാഴിലുറപ്പ്നിയമംതഷ്ഡൂള് 22 ഗ്പകാരംഒരു ഗ്പവര്ത്തിആരംമ്ഭിക്കുന്ന ിന്

മുൻപ്റ് ഗ്പവര്ത്തിതയകുറിച്ചുള്ളമുഴുവൻകാരയങ്ങളുംകൃ യമായി ത ാഴിലാളികതള
ദബാേയതപ്പരുത്തുന്ന ിന് ബന്ധതപ്പട്ട നിര്വഹണ ഉദേയാഗസ്ഥര്,വാര്ഡ് തമമ്പര്,
എന്നിവരുതര ന്നിേയത്തില്പദ്ധ ിആരംഭമീറ്റിങ്വിളിച്ച്ദചര്ദക്കെ ുെ്. 
 

പ്രവ്ര് ത്തി തുടങ്ങുന്തിന് മുൻ പ് രദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിങ് വ്ിളിച്ച് കെര് ക്കാറുണ്ട് 
എന്് കതാഴിൊളിെള്  രറഞ്ഞു. 
 

8. കതാഴിെിടങ്ങളില്  ഉണ്ടാെുന് അരെടങ്ങള്  സംബന്ധിച്ച് 
 

ത ാഴിലാളികള്ക്ക്പണിസ്ഥലത്തുഉൊകുന്നഏത ാരു രത്തിലുള്ളഅപകരം
 ംഭവിക്കുകയാതണങ്ങില് ചികില് യ്ക്ക്ക് ആവശയമായി വരുന്ന മുഴുവൻ  ുകയും
ഇ ുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ബില്ുകള് ഹാജരാക്കുന്ന മുറക്ക് ത ാഴിലാളികള്ക്ക്
ലഭയമാദക്കെുന്ന നരപരി ഗ്കമങ്ങള് നിര്വഹണഏജൻ ി വീകരിദക്കെ ാണ്. ഇത്

കൂരാത  മരണം  ംഭവിക്കുകയാതണങ്ങില് 25000 രൂപയും ത ാഴിലാളികളുതര
കുരുംബത്തിന്ലഭിദക്കെ ാണ്. 

  

ഈ വ്ാര് ഡില്  ഇതുവ്കര അര് ക്കും അരെട0 ഉണ്ടായിെ് എന്ാണ് 

മനസ്സിൊക്കാൻ  സാേിച്ചത്. 

 

9. സിറ്റിസണ്  ഇൻ  ര് പമഷ്ൻ  പബാര് ഡ് 

ഗ്പവര്ത്തി നരക്കുന്ന എല്ാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഗ്പവര്ത്തിയുതര വിശേമായ വിവരങ്ങള്

അരങ്ങിയഒരുഡി്ദേദബാര്ഡ്സ്ഥാപിദക്കെ ുെ്. 

           മൂന്ാം വ്ാര്ഡില് സിറ്റിസണ് പബാര്ഡ് ഉണ്ടായിരുന്ിെ്.  

10. മസ്റ്റര്  പറാള്  

ത ാഴിലാളികളുദര ഹാജര് ദരഖതപ്പരുത്തുന്ന ഔദേയാഗിക ദരഖയാണ് മസ്റ്റര്
ദറാള്.ത ാഴിലാളികള് 2  വണ മസ്റ്റര്ദറാളില് ഒപ്പിദരെ ാണ്.  മാസ്റ്റര്ദറാളില് ഒപ്പ്
ദരഖതപ്പരുത്തിയ എല്ാ ത ാഴിലാളികളും 5 മണി വതര ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലത്തു
ഉൊയിരിദക്കെ ാണ്.മറ്റ്പരിപാരികളില്പെ്തകരുക്കാൻപാരില്. 

   മാസ്റ്റര്  പറാളികെ ഒപ്പ് പരഖകപ്പടുത്തുന് പൊളത്തിന്കറ വ്െിപ്പം െൂട്ടണം . 

 മൂന്ാം വ്ാര്ഡികെ  മസ്റ്റര് പറാളില് കവ്ട്ടിത്തിരുത്തെുെള് ഒന്ും തകന് 
ൊണാനിെ്ായിരുന്ു.  

11. പമറ്റ് 
 

ത ാഴിലുറപ്പ് ഗ്പവര്ത്തിയുതര ദമല് ദനാട്ടം ത ാഴില് കാര്ഡ്,സ ഡ്ഡയറി, 
മസ്റ്റര് ദറാള്  എന്നിവ കൃ യമായി പൂരിപ്പിക്കല്, ത ാഴിലാളികളുതര ഹാജര് ഉറപ്പ്
വരുത്തുക,ലീവ്മാര്ക്ക്തചയ്യുക,പണിസ്ഥലത്ത്ദവെത ൗകരയങ്ങള്ഉദൊതയന്ന്
ഉറപ്പ്വരുത്തല്എന്നിവയാണ് മാറ്റുമാരുതരചുമ ലകള് നിയമ ഗ്പകാരം 15 േിവ ം
കഴിയുദമ്പാള്പു ിയമാറ്റിതന ിരതഞ്ഞരുക്കാവുന്ന ാണ്. 

 

മൂന്ാം വ്ാര്ഡികെ പമറ്റ് പരാഹിണി തകന്യാണ് മൂന്ാം വ്ാര്ഡികെ പമറ്റും. മൂന്ാം 
വ്ാര്ഡികെ മൂന്് കതാഴിൊളിെളില്  ആരും തകന് പമറ്റവ്ാൻ തയ്യാറായി മുപന്ാട്ട് 
വ്രുന്ിെ് എന്ാണ് അറിയാൻ െഴിഞ്ഞത്.  
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12. ജാപ്രത പമല് പനാട്ട സമിതി 

ഓദരാവാര്ഡിലും നരക്കുന്ന ഗ്പവര്ത്തികള് ഗുണകരമായ രീ ിയില് നരത്തുന്ന ിനും
ഓദരാ ഗ്പവര്ത്തികള് കൃ യമായ രീ ിയില് നിരീക്ഷിക്കുന്ന ിനും പദ്ധ ി കൂരു ല്

തമച്ചതപ്പരുത്താനും ദവെി വാര്ഡ്  ലത്തില് ജാഗ്ഗ  ദമല്ദനാട്ട  മി ികള്

രൂപീകരിച്ചിട്ടുെ്. 

ഇതികെ അംരങ്ങള് പ്രവ്ര്ത്തി സ്ഥെം സന്ദര്ശിക്കാറുകണ്ടന്ാണ് പമറ്റും മറ്റു 
കതാഴിൊളിെളും അഭിപ്രായകപ്പടുന്ത്. 

ജാപ്രത പമല് പനാട്ട സമിതിയികെ ഇപപ്പാഴകത്ത അ൦രങ്ങള്  

1.   രി. െുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ  

2.  സി. രപമശൻ  

3.  എ. സി.  ദാപമാദരൻ  

4 .നിഷ്  

5. രി. പവ്ണുപരാരാല്  

6.  ടി. രി. െരുണാെരൻ  

7 .ഷ്ീബ 

 

13. രരാതി രരിഹാരം 
 

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

 

ഇതുവ്കര രരാതിെള്  ഒന്ും തകന് ഉണ്ടായിെ് എന്ാണ് രറഞ്ഞത്. 

 

പടാള്  പ് ീ നമ്പര്  െണ്ണൂര്  : 1800426014 

സംസ്ഥാന മിഷ്ൻ       : 18004251004 

 

14. സുരക്ഷാ മാര് രങ്ങള്  

 

ഗ്പവര്ത്തി തചയ്യുദമ്പാള് ത ാഴിലാളികളുതര  ുരക്ഷഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന ിനുള്ള

ഷ്ൂ ും,സകഉറകളുംനല്ദകെത്നിര്വഹണഏജൻ ിയുതരചുമ ലയാണ്. 

 

  മൂന്ാം വ്ാര്ഡികെ മൂന്് കതാഴിൊളിെള് രണ്ടാം വ്ാര്ഡികെ കതാഴിൊളിെളുകട െൂകട 
ആണ് കതാഴില് എടുക്കുന്ത്. രണ്ടാം വ്ാര്ഡികെ കതാഴിൊളിെള്ക്ക് നല്െിയ ഷ്ൂസും 
കെയുറയും ആണ് മൂന്ാം വ്ാര്ഡികെ കതാഴിൊളിെള് ഉരപയാരിച്ചത്. മൂന്ാം 
വ്ാര്ഡിന് മാപ്തമായി ഒരു സുരക്ഷ സംവ്ിോനവ്ും െഭിച്ചിട്ടിെ്. 
 

പറാസ്രര്  ദിനം 
 

ത ൊഴില് ആവശ്യക  കൃ യമൊയി രജിസ്റ്റര് തെയ്യുന്ന ിനുും ത ൊഴിലൊളികളുതെ

അര്ല കളുും അവകൊശ്്ങളളുും അവതര ോധൊ്യതപെടെു്ുന്ന ിനുും രരൊ ികള്

രരിലരിക്കുന്ന ിനുമൊയിോ ൊസ്ഗൊര്ദിനുംഓോരൊരഞ്ചൊയ്ിലുുംനെോ്ണ്ട ൊണ്. 

  െണ്ണരുരം രഞ്ചായത്തില് പറാസ് രാര് ദിനം ആെരിച്ചിട്ടുകണ്ടന്് അറിയാൻ സാേിച്ചു 
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 യല്  രരിപശാേന സംബന്ധിച്ച വ്ിവ്രങ്ങള്  

 

 

1. െവ്ര്  പരജ് 

 

ഒരു ഗ്പവര്ത്തിയുദരഅരിസ്ഥാനവിവരങ്ങള്ള് ഗ്പവര്ത്തി ഫയലിൻതറ കവര് ദപജില്

ഉല്തകാള്ളിക്കണതമന്നും അ ിനായി ദഗ്പദ ക മാ ൃകയും മാസ്റ്റര്  ര്കുലര്
നിര്ദേശിക്കുന്നുെ്. 

 രരിപശാേിച്ച മുഴുവ്ൻ  പ്രവ്ര് ത്തി  യെുെളിെും െവ്ര്  പരജ് ൊണാൻ  സാേിച്ചു. 

 

2. കെക്ക് െിസ്റ്റ് 
 

ഫയലില് ഉള്തക്കാള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ദരഖകളുതര ദപരും ദപജ് നമ്പരും ദരഖതപ്പരുത്തിയ

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

 രരിപശാേിച്ച മുഴുവ്ൻ  പ്രവ്ര് ത്തി  യെുെളിെും കെക്ക് െിസ്റ്റ് ൊണാൻ  സാേിച്ചു. 

3. ആക്ഷൻ  പ്ലാൻ  പൊപ്പി 
 

ഏതറ്റരുത്ത ഗ്പവര്ത്തികള് ആക്ഷൻ ോനില്ഉള്തപ്പട്ട ും തഷ്ല്ഫ ഓഫ് ദഗ്പാജകറ്റില്

മുൻഗണന ഗ്കമത്തില് ഉള്ള ുമായിരിക്കണതമന്നുെ്. തഗ്പ് ു  ഗ്പവര്ത്തി തഷ്ല്ഫഓഫ്

ദഗ്പാജകറ്റില്ഉള്തപ്പരുന്നദപജിൻതറദകാപ്പിഫയലില് ൂക്ഷിക്കണം. 
 

 രരിപശാേിച്ച രണ്ട്  യെിെും ആക്ഷൻ  പ്ലാനിൻ കറ പൊരി ൊണാൻ  സാേിച്ചു. 
 

4. എസ്ടിമാറ്റ് 
 

പരിദശാേിച്ചഫയലില്ജനകീയഎസ്റ്റിമാറ്റ്കാണാൻ ാേിച്ചു. 
 

5. സാങ്ക്പെതിെനുമതി 
 

 ാെ്ദക ികനുമ ിലഭിച്ച ിന്തറദകാപ്പിഎല്ാംഫയലിലും ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. 
 

6. ഭരണാനുമതി 
 

ഭരണാനുമ ിലഭിച്ച ിന്തറദകാപ്പിഎല്ാംഫയലില് ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. 
7. െൻ വ്ര് ജൻ സു  ണ്ട് 

 

പരിദശാേിച്ച ഫയലുകള് ഈ ഗണത്തില്തപ്പട്ട ഗ്പവര്ത്തികള് അല്ാത്ത ിനാല് ഈ

വിവരങ്ങള്ഫയലില്ഉൊയിരുന്നില്. 
 

8. കതാഴില്  ആവ്ശയകപ്പട്ടുള്ള പ ാം 

 

പരിദശാേിച്ചഫയലുകളില്ത ാഴില്ആവശയതപ്പട്ടുള്ളദഫാംകാണാൻ ാേിച്ചില്. 

 

9. കതാഴില്  അനുവ്ദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പരഖ 
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ത ാഴില് അനുവേിച്ചു തകാെുള്ള ദരഖ പരിദശാേിച്ച ഫയലുകളില് കാണാൻ

 ാേിച്ചില്. 
 

10. മസ്റ്റര്  പറാള്  

 

 പരിദശാേിച്ച ഫയലുകളില്മുഴുവൻ മസ്റ്റര് ദറാള് ഉൊയിരുന്നു. ഓഡിറ്റിന്

വിദേയമാക്കുന്ന2 ഗ്പവര്ത്തികള്ക്കുമായി24മസ്റ്റര്ദറാളുകളാണ്ഉള്ളത്.ഒരുമസ്റ്റര്ദറാളിലും
എം.ബുക്ക് നമ്പര് കാണാൻ ാേിച്ചില്.  മാറ്റിനിൻതറ ദപര് ഉൊയിരുന്നില്അ ുദപാതല, 2

ഗ്പവര്ത്തിയുതരമസ്റ്റര്ദറാള്ഒതക്കകറകറ്റ്ആയി തന്നകാണാൻ ാേിച്ചു. 

11. പമഷ്ര് കമൻ റ് ബുക്ക് 

 പരിദശാേിച്ചദമഷ്ര്തമൻറ്ബുക്കില്2ഗ്പവര്ത്തിയുദരത്കൃ യമായിഉൊയിരുന്നു.. 

12. സാേന സാമപ്രിെളുപട വ്ിവ്രങ്ങള്  

  ാേന ാമഗ്ഗികള്ഉപദയാഗിച്ചുള്ള ഗ്പവര്ത്തിഅല്ാത്ത ിനാല്ഇത്തരംവിവരങ്ങള്

പരിദശാേിച്ചഫയലുകളില്ഉൊയിരുന്നില്. 

 

13. പവ്ജ് െിസ്റ്റ് 
 

പരിദശാേിച്ചമുഴുവൻഫയലുകള്ക്കുംദവജ്ലിസ്റ്റ്കൃ യമായിരുന്നു 

 

14. എഫ് ടി ഒ 

 

പരിദശാേിച്ചമുഴുവൻഫയലുകള്ക്കുംഎഫ്രിഒഉൊയിരുന്നു. 
 

 

15. കമറ്റീരിയല്  കവ്ൗെര് , ബിെ്ുെള്  

 

പരിദശാേിച്ചഫയലുകളില്തമറ്റീരിയല്തവൗചര്,ബില്ുകള്ഉൊയിരുന്നില്. 
 

16. പറായല് റ്റി 
 

ദറായല്റ്റിയുമായിബന്ധതപ്പട്ടഎല്ാദരഖകളുംഫയലില്ഉൊയിരുന്നില്. 
 

17. പ ാപട്ടാപ്രാഫ്സ് 

 

പരിദശാേിച്ചമണ്ണ്ജല ംരക്ഷണംഫയലിലും3ഘട്ടത്തിലുള്ളദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫ്്

ഉൊയിരുന്നു.എന്നല്ത ാഴുത്ത്,ആട്ടിൻകൂട്, ദകാഴിക്കൂട്നിര്മ്മാണംപരിദശാേിച്ച 

ഫയലുകളില്ഉൊയിരുന്നില്. 
 

18.  യല്  ടാക്കിങ് പ ാം 

കൃഷ്ണപിള്ള മന്ദിരം മു ല് പു ിയരത്ത്  കാവ് വഴിയുതര ദ ാട് നവീകരണം 
ഉൊയിരുന്നു. 

 

ഐ. എ. സവ.  ര്ക്കാര് ഭവന നിര്മ്മാണ പദ്ധ ിയില് ഉള്തപ്പരുന്ന വീരുകളുതര 
നിര്മ്മാണത്തിതല അവിേഗ്േ ഗ്പവര്ത്തികള് പരിദശാേിച്ചഫയലുകളില്ഫയല്രാക്കിങ്

ദഫാംഉൊയിരുന്നില്. 
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19. പ്രവ്ര് ത്തി രൂര് ത്തീെരണ  സര് ട്ടി ിക്കറ്റ് 

പരിദശാേിച്ച മണ്ണ് ജല ംരക്ഷണം വര്ക്ക് ഫയലുകളിലും ഗ്പവര്ത്തി പൂര്ത്തികരണ

 ര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്ഉൊയിരുന്നു. 

 

20. ജിപയാടാഗ് പ ാപട്ടാസ് 

 

ജിദയാരാഗ്ദഫാദട്ടാ്പരിദശാേിച്ചഫയലില്3ഫയലിലുംകാണാൻ ാേിച്ചില്. 
 

21. പസാഷ്യല്  ഓഡിറ്റ് റിപപ്പാര് ട്ട് 
 

പരിദശാേിച്ച മുഴുവൻ വര്ക്ക് ഫയലുകളിലും ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ്
റിദപ്പാര്ട്ടിൻദറഫയല്ഉൊയിരുന്നില്. 
ഫയല്ഉൊയിരുന്നില് 

22. കസഡ് ഡയറി 

 പരിദശാേിച്ച ഫയലുകളിലും സ ഡ് ഡയറി ഉെ്.പദക്ഷ വിവരങ്ങള് കൃ യമായി
ദരഖതപ്പരുത്തിയ ായികെില്. 

 സ റ്റ്ഡയറിയില്ഗ്പവര്ത്തിതയകുറിച്ചുള്ളഗ്പാഥമികവിവരങ്ങള്മുഴുവനായും
ദരഖതപ്പരുത്തിയിട്ടുെ്. ഡറ്റ് ഇല.് 

ഐ. എ. സവ.  ര്ക്കാര് ഭവന നിര്മ്മാണ പദ്ധ ിയില് ഉള്തപ്പരുന്ന 
വീരുകളുതര നിര്മ്മാണത്തിതല അവിേഗ്േ ഗ്പവര്ത്തികള് സ ഡ്ഡയറി  ഫയല്

ഉൊയിരുന്നില് 
 

രഞ്ചായത്തില്  സൂക്ഷിപക്കണ്ട രജിസ്റ്ററുെള്  

 
1. പജാബ് ൊര് ഡ് റജിസ്റ്റര്  

 

ദജാബകാര്ഡ്റജിസ്റ്റര്കൃ യമായി ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. 
 

2. പ്രാമസഭ കരജിസ്റ്റര്  

 

ഗ്ഗാമ ഭ.റജിസ്റ്റര്കൃ യമായി ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ് 
 

3. ഗ്പവര്ത്തിആവശയതപ്പരുന്ന ിന്,ഗ്പവര്ത്തിഅനുവേിക്കുന്നത്,കൂലിഅനുവേിക്കുന്നത്

ബന്ധതപ്പട്ടഎംഐഎ ില്നിന്നുള്ളവിവരങ്ങളുതരപകര്പ്പ്തരജിസ്റ്റര്ആക്കി
 ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. 

4. പ്രവ്ര് ത്തി കരജിസ്റ്റര്  

 

ഗ്പവര്ത്തിതരജിസ്റ്റര്കൃ യമായി ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ് 
 

5. ആസ്തി കരജിസ്റ്റര്  

 

ആ് ിതരജിസ്റ്റര്പഞ്ചായത്തില് ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. 
 

6. രരാതി റജിസ്റ്റര്  

 

പരാ ിതരജിസ്റ്റര്കൃ യമായി ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. 
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7. കമറ്റീരിയല്  കരജിസ്റ്റര്  

തമറ്റീരിയല്തരജിസ്റ്റര്കൃ യമായി ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. 

 

കതാഴിൊളിെളുപട െടമെള്  

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 തഗ്രയിനിങ് കാരയങ്ങളിലും ഒതക്ക കൃ യമായി

പതെരുക്കുക. 

 

 ീല് ഡ് തെ രരിപശാേന സംബന്ധിച്ച വ്ിവ്രങ്ങള്  

പ്രവ്ര് ത്തിയുകട 
പരര് 

എസ്റ്റിപമറ്റ് 
പ്രൊരമു
ള്ള അളവ് 

പമഷ്ര് കമൻ 

റ് ബുക്ക് 
പ്രൊരമു
ള്ള അളവ് 

 ീല് ഡ് 

രരിപശാ
േിച്ചപപ്പാ
ള്  െഭിച്ച 

അളവ് 

റിമാര് ക്റ്സ് 

കൃഷ്ണപിള്ള 
മന്ദിരം മു ല് 
പു ിയരത്ത്  കാവ് 
വഴിയുതര ദ ാട് 
നവീകരണം.1602004

005/IC/214583 

എര്ത്ത്
വര്ക്ക് 

201.2250cum 

Jungle 

858.5620sqm 

 

Earth 

work192.75 

Jungle 857.6 

 

Earth work 

189.78 

Jungle 

840.6 

ദ ാട്ടില് നിറതയ മാലിനയം 
നിറഞ്ഞു കിരക്കുന്ന ാണ് 

കെത് 

 

ഐ. എ. സവ. 
 ര്ക്കാര് ഭവന 
നിര്മ്മാണ 
പദ്ധ ിയില് 
ഉള്തപ്പരുന്ന 
വീരുകളുതര 

നിര്മ്മാണത്തിതല 
അവിേഗ്േ 

ഗ്പവര്ത്തികള്16020

04005/IF/326381 

 

 

28000 

 

24840 

 

90  days 

ഗ്പവര്ത്തി 
പൂര്ത്തീകരിച്ചിട്ടുെ് 
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െകണ്ടത്തെുെള്  

1.  മയബന്ധി മായിമുഴുവൻത ാഴിലാളികള്ക്കുംഇദപ്പാള്കൂലിലഭിക്കാറുെ്. 

2. ഗ്പവര്ത്തി ുരങ്ങുന്ന ിന്മുൻപ്റ്പദ്ധ ിആരംഭമീറ്റിങ്വിളിച്ച്ദചര്ക്കാറുെ്. 

3. ത ാഴില്കാര്ഡുകള് ൂക്ഷിക്കുന്നത്ത ാഴിലാളികള് തന്നയാണ്. 

4. ഗ്പവര്ത്തിസ്ഥലത്ത് ിറ്റി ണ്ഇൻഫര്ദമഷ്ൻദബാര്ഡ്(CIB)കാണാൻ ാേിച്ചില്. 

5. 7 തരജിതസ്റ്ററുകളുംകൃ യമായി ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. 

6. ത ാഴിലാളികള്ദരഖമൂലംത ാഴില്ആവശയതപ്പരുന്നുെ്. 

7. പണിആയുേവാരകകിട്ടാറുതെന്നാണ്അഭിഗ്പായതപ്പട്ടത്. 

8. മുഴുവൻ ത ാഴിലാളികള്ക്കും ത ാഴില് കാര്ഡുകള് പു ുക്കി നല്കി പദക്ഷ ദഫാദട്ടാ

ത ാഴിലാളികള് വന്തംചിലവില്എരുത്തുഎന്നാണ്പറഞ്ഞത്. 

9. ത ാഴിലുറപ്പുമായിബന്ധതപ്പട്ടഗ്ഗാമ ഭവാര്ഡുകളില്തവദേദറനരത്താറുെ്. 

10. ജാഗ്ഗ ദമല്ദനാട്ട മി ിയിലുള്ളഅ൦ഗങ്ങള്ഗ്പവര്ത്തിസ്ഥലം ന്ദര്ശിക്കുന്നത്കുറവാണ്. 

11. കഴിഞ്ഞ ാമ്പത്തികവര്ഷ്ംവാര്ഡില് ത ാഴിലാളികള്ക്ക് ആര്ക്കും  തന്ന 100 പണി 
ലഭിച്ചിട്ടില്. 
 

 

നിര്  പദശങ്ങള്  

 

1. ത ാഴിലുറപ്പുമായിബന്ധതപ്പട്ട്ലഭിക്കുന്നഅദപക്ഷകള്ക്ക്കൃ യമായ മറുപരി

നല്കുക. 

2. ജാഗ്ഗ   മി ിയിതല അംഗങ്ങളുദര അഭിഗ്പായം  വീകരിക്കുക, അംഗങ്ങള്

കൃ യമായിത ാഴിലിരങ്ങള്പരിദശാേിദക്കെ ാണ്. 

3. എല്ാത ാഴിലാളികള്ക്കുംപരമാവേിത ാഴില്േിനങ്ങള്നല്കുക. 

4. ത ാഴിലാളികള്ക്ക്കുരിതവള്ളം, ണല്ത ൗകരയങ്ങള്നല്കുക. 

5. ത ാഴില്കാര്ഡ് ികച്ചുംത ൗജനയമായിനല്കുക.. 

6. ഓദരാ ഗ്പവര്ത്തി ആരംഭിക്കുന്ന ിന് മുൻപ്റ്  ിറ്റി ണ് ഇൻഫര്ദമഷ്ൻ

ദബാര്ഡ്(CIB)ഗ്പവര്ത്തിസ്ഥലത്ത്സ്ഥാപിദക്കെ ാണ്. 

7. മാസ്റ്റര് ദറാളില് ഒപ്പിരുന്ന ദകാളം തചറു ായ ിനാല് ഗ്പായമായ

ത ാഴിലാളികള്ക്ക് ഒപ്പിരാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉൊകുന്നു അ ുതകാെ് ഒപ്പിരുന്ന

ദകാളംവലു ാക്കിനല്കിയാല്കുറച്ചുകൂരിത ൗകരയംആയിരിയ്ക്ക്കും. 
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8. തചക്ക്ലിസ്റ്റില്ദപജ്നമ്പര്ഉള്തപ്പരുത്താവുന്ന ാണ്. 

9. മസ്റ്റര് ദറാളില് ഗ്പ് ു  ഗ്പവര്ത്തിയുതര അളവുകള് ദരഖതപ്പരുത്തുന്ന

ദമഷ്ര്തമൻറ്ബുക്ക്നമ്പര്ദരഖതപ്പരുദത്തെ ാണ്.. 

10. എം ബുക്കില് ഗ്പവര്ത്തി തചയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിന്തറ  ര്ദവ നംബര്

ഉള്തപ്പരുത്താൻനിര്വാഹനഏതജൻ ിഗ്ശമിക്കുക. 

 

പ്രാമസഭ തീരുമാനങ്ങള്  

 

* ജാഗ്ഗ   ദമല്ദനാട്ട മി ിയില് നിലവിലുള്ള പഴയ അംഗങ്ങതള മാറ്റി പു ിയ 

അംഗങ്ങതള  ിരതഞ്ഞരുക്കാൻ  ീരുമാനമായി.  

*CIB  സേതചയ്യുന്നഏജൻറ്ഗ്പവര്ത്തനംവളതരപുറദകാട്ടാണ്

അ ുതകാൊണ് ിഐസ്ഥാപിക്കാൻകഴിയാത ദപായത്അ ുതകാെ്CIB

 സേതചയ്യുന്നഏജൻറ്തനമാറ്റും. 

* ത ാഴിലാളികളുതര അവകാശമായ ഷ്ൂ ും സകയുറയും നല്കാനുള്ള നിയമം 
പഞ്ചായത്തില് വന്ന് കഴിഞ്ഞാല് അത് നല്കാൻ  ീരുമാനമുൊകും. 

* ത ാഴിലുറപ്പ്പദ്ധ ിയില്കൂരു ലായിആ് ിനിര്മാണ

ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്മുൻ ൂക്കംനല്കും. 

 

 

 

 

 


