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ഗ്രാമീണജനതയുടട ഉന്നമനത്തിനായി സ്വതഗ്ന്തഭാരതത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ച 

ഏറ്റവുും സ്ുഗ്പധാനവുും ശക്തവുമായ നിയമമാണ്  മഹാത് മാരാന്ധി 

ദേശീയഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ്നിയമും. ഇന്തയയിടല സ്ാധാരണക്കാരായ 

ജനങ്ങളുടട ടതാഴിൽടെയ്യുവാനുള്ള അവകാശടത്ത സ്ുംരക്ഷിച്ചു 



നിലനിർത്തുന്നതിനായി ഇന്തയൻപാർലടമൻറ് അുംരീകരിച്്ച , ഗ്പസ്ിഡൻറ് 

ഒപ്പുവച്ച 2005 ടസ്പ്റ്റുംബർമാസ്ും അഞ്ചാുംതീയതി മുതൽ ഈ നിയമും 

നിലവിൽവന്നു.   

 

ആമുഖം 

ഇന്തയയിടല ഗ്രാമീണ ജനതയുടട ഉന്നമനത്തിനായി നിരവധി ഗ്രാമവിക സ്ന 

പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നുടവങ്കിലുും രുണഫലും ശരിയായ വിധ ത്തിൽ 

ജനങ്ങളിൽ എത്താതിരുന്നതിടന തുടർന്്ന പാർലടമൻറ്പാസ്ാക്കിയ  

മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ്നിയമത്തിന്ടറ ഗ്പാഥമികലക്ഷയും 

ഒരു ഗ്രാമീണകുടുുംബത്തിന ്നിയമും വഴി ഒരുസ്ാമ്പത്തിക വർഷും 100 ടതാഴിൽ േിന 

ങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകുകടയന്നതാണ്. ഗ്രാമീണജനതയുടട ഉന്നമനത്തിനുും  ടമച്ച ടപ്പട്ട 

ജീവിതസ്ാഹെരയും  ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുും അതിലൂടട ോരിഗ്േയ നിർമാർജ്ജ നവുും 

സ്ുസ്ഥിരവികസ്നവുും ആണ് ഈനിയമത്തിന്ടറ  ഗ്പാധാനലക്ഷയും. െൂഷ ണങ്ങ ളിൽ 

നിന്നുും ടതാഴിലാളികടള ദമാെിപ്പിക്കുകയുും മാനയമായ ദവതനും നൽകി അവരുടട 

കുടുുംബത്തിന്ഗ്കയദശഷിവർദ്ധിപ്പിച്്ച   ോരിഗ്േയത്തിൽനിന്നുും കരകയറാൻ 

ടതാഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിലൂടട കഴിയുന്നു. ഗ്പകൃതിവിഭവ പരിപാലനത്തിലൂടട 

ഓദരാ  ഗ്പദേശത്തിന്ടറയുും വിഭവാടിത്തറ ശക്തമാക്കുകയുും, അതിലൂടട വരൾച്ച, 

മടണാലിപ്പ്, ടവള്ളടപ്പാക്കും, വനനശീകരണും തുടങ്ങിയ പാരിസ്ഥിതിക 

ഗ്പശ്നങ്ങളിൽനിന്നുും സ്ുംരക്ഷണും നൽകുകയുും അതിലൂടടഉത്പാേനും, ഉത്പാേന 

ക്ഷമത എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുും പദ്ധതി ഗ്പവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടി കഴിയുന്നു. 

ഗ്പകൃതിവിഭവപരിപാലനത്തിന് ഏറ്റവുും ഗ്പധാനടപ്പട്ട ഘടകമാണ ്

ജലസ്ുംരക്ഷണവുും അതിൻടറ സ്ുരക്ഷിതതവവുും ഇവ ടതാഴിലുറപ്പ്   ഗ്പവർത്തന 

ങ്ങളിൽ ഉറപ്പ്  വരുത്തുവാൻ കഴിയുന്നു. 

 

 ഓദരാ വർഷവുും മാറിമാറിവരുന്ന ഗ്പകൃതി േുരന്തങ്ങൾ നമ്മുടട 

നാടിടന അടിക്കടി പിദന്നാട്ട് വലിക്കുന്ന,ഈ അവസ്രത്തിലാണ ് എഗ്തദയാ 

നൂറ്റാണ്ടുകളായി നാും നിർമ്മിച്ച കിണറുകൾ, കുളങ്ങൾ എന്നിവയുടട ഗ്പാധാനയും 

തിരിച്ചറിയുന്നത് .ജലസ്ുരക്ഷടയ കുറിച്്ച െിന്തിക്കുദമ്പാൾ അതിനുദവണ്ട വലിയ 

സ്ാദങ്കതികവിേയടയ കുറിച്ചാണ് നാും  ആേയും െിന്തിക്കുക. ടതാഴിലുറപ്പു പദ്ധതി 

നമുക്്ക ഗ്പധാനമായുും കാണാൻ കഴിയുന്ന വസ്തു തയാണ് മഴക്കുഴികൾ. ഇവയുടട 

നിർമ്മാണ ഗ്പവൃത്തികളിൽ ടതാഴിലാളികൾ കൂടുതലായുും ഗ്ശദ്ധ ടെലുത്തിയാൽ 

ഭൂരർഭജലത്തിന്ടറ  അളവിടന നമുക്്ക നല്ല രീതിയിൽ ഉയർത്തുവാൻ സ്ാധിക്കുന്നു. 

ഗ്പധാനമായുും ദമൽപ്പറഞ്ഞ ഗ്പശ്നങ്ങൾ ജലസ്ുംരക്ഷണത്തിനുും ജലസ്ുംഭരണത്തിന്  

കാരയമായ രീതിയിൽ തടന്ന ബാധിക്കുന്നു. 

പതിമൂന്നാും പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയുമായി ടതാഴിലുറപ്പ് ബന്ധടപ്പടുത്തി 

കാർഷിക പദ്ധതികൾ ജനങ്ങളിടലത്തിക്കൽ, കാർഷിദകാത്പാേനത്തിൽ 

സ്വയുംപരയാപ്തത  കകവരിക്കൽ, തരിശുഭൂമികളിലുും സ്വകാരയഭൂമിയിലുും ടപാതു 

സ്ഥാപനങ്ങളിലുും ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ ടവച്ചുപിടിപ്പിക്കൽ, എന്നിവ നടത്തിവരുന്നു. 

പഞ്ചായത്തിടല വിവിധ ദതാടുകളിൽ തടയണ നിർമ്മിക്കുകയുും, കുളങ്ങൾ, 

പടുതാക്കുളും, നീർക്കുഴി, കയ്യാലനിർമാണും, കിണർ റീൊർജ്ജിങ്തുടങ്ങിയ വഴി 

ജലസ്ുംരക്ഷണവുും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.  ഇങ്ങടന മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയഗ്രാമീണ 



ടതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതി രുണദഭാക്താക്കളായ ജനങ്ങൾക്്ക  ടതാഴിൽേിനങ്ങൾ 

ഉറപ്പാക്കുന്നതിലൂടട ജനങ്ങളുടട ജീവിതനിലവാരും ടമച്ചടപ്പടുത്തുന്നു. 

നിയമമനുസ്രിച്ചുള്ള പദ്ധതി നിർവഹണത്തിലൂടട ഗ്രാമീണ 

ദമഖലയുടട  സ്ുസ്ഥിര ആസ്തിവികസ്നും എന്നതാണ് ലക്ഷയും ടവക്കുന്നത്. 2005-ൽ 

ഗ്പാബലയത്തിൽ വന്ന നിയമമനുസ്രിച്്ച ഇന്തയയിടല 200 ജില്ലകളിൽ ഗ്പഥമഘട്ടത്തിൽ 

നടപ്പിലാക്കുകയുും 2008-ൽ മുഴുവൻ ജില്ലകളിദലക്കുും വയാപിപ്പിക്കുകയുും ടെയ്തു. 

അതനുസ്രിച്്ച  ദകാട്ടയും ജില്ലയിലുും പദ്ധതി ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങുകയുും 

ഇദപ്പാഴുും തുടർന്നുടകാണ്ടിരിക്കുകയുും ടെയ്യുന്നു. 

തതാഴിലുറപ്പ് നിയമം തതാഴിലാളി ൾക്് ഉറപ്പ് നൽ ുന്ന 

പത്ത് അവ ാശങ്ങൾ)  

1) ടതാഴിൽ കാർഡിനായി അദപക്ഷിക്കാനുും 15 േിവസ്ത്തിനകും 

ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശും. 

2)  ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പടാനുും 15 േിവസ്ങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ലഭിക്കുവാൻ 

ഉള്ള അവകാശും. 

3)  15 േിവസ്ത്തിനകും ടതാഴിൽ ലഭിച്ചിടല്ലങ്കിൽ ടതാഴിലില്ലായ്മ 

ദവതനും ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശും. 

4)  ഏടറ്റടുദക്കണ്ട ഗ്പവർത്തികൾ ആസ്ൂഗ്തണും ടെയ്യുവാനുള്ള 

അവകാശും. 

5) താമസ്സ്ഥലത്തിന് 5 കിദലാമീറ്റർ െുറ്റളവിനുള്ളിൽ ടതാഴിൽ 

ലഭിക്കുവാനുും ലഭിച്ചിടല്ലങ്കിൽ കൂലിയുടട 10% അധികമായി 

ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശും. 

6)  കുടിടവള്ളും,   തണൽ,  ഗ്പാഥമിക ശുഗ്ശൂഷ കിറ്റ്, 

ടതാഴിലാളികദളാട് ഒപ്പും അഞ്ചിലധികും കുട്ടികൾ ഗ്പവർത്തി 

സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ടുടണ്ടങ്കിൽ അവടര ദനാക്കാനായി ആയ 

തുടങ്ങിയ ഗ്പവർത്തി സ്ഥല സ്ൗകരയങ്ങൾ ഉള്ള അവകാശും. 

7)  സ്ർക്കാർ ഗ്പഖയാപിച്ചിട്ടുള്ള കൂലി ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശും. 

8)  ടതാഴിൽ ടെയ്ത് 15 േിവസ്ത്തിനകും കൂലി ലഭിക്കാനുള്ള 

അവകാശും. 

9)  15 േിവസ്ത്തിനകും കൂലി ലഭിച്ചിടല്ലങ്കിൽ നഷ്ടപരിഹാരും 

ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശും. 

10)  പരാതികൾക്ക് സ്മയബന്ധിതമായി പരിഹാരും ലഭിക്കുവാനുും 

മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ 

ടെലവ് വരുന്ന തുകയുടട തൽസ്മയ സ്ാമൂഹിക പരിദശാധന 

നടത്തുവാനുള്ള അവകാശും. 

 

തതാഴിലാളി ളുതട ടമ ൾ 

• കൃതയസ്മയത്ത്ടതാഴിൽ സ്ഥലത്ത്ഹാജരായി  ഒപ്പ് വയ്ക്കുക. 

• ടതാഴിലുറപ്പ്ഗ്രാമസ്ഭക്കുും ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്്റഗ്രാമസ്ഭയുും കൃതയമായി 

പടങ്കടുക്കുക. 



• പണിസ്ഥലത്ത്ലാസ്റ്റിക്്ക  വസ്തു ക്കൾ ഉപദയാരിക്കുവാദനാ കത്തിക്കുവാനുും 

പാടുള്ളതല്ല. 

• സ്ിറ്റിസ്ൺ ഇൻദഫാർദമഷൻ ദബാർഡ്ഗ്പവൃത്തിയുടട ആരുംഭഘട്ടത്തിൽ 

തടന്ന നിർബന്ധമായുും വയ്ദക്കണ്ടതാണ് 

• ഗ്പകൃതി സ്ുംരക്ഷണത്തിന് ആവശയമായ ഗ്പവൃത്തികൾ 

ഏടറ്റടുത്ത്നടപ്പിലാക്കുക. 

• ആസ്തി സ്ൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികൾ   കടണ്ടത്തി ദമറ്്റ ടനയുും പഞ്ചായത്ത ്

അധികൃതടരയുും    അറിയിക്കുക. 

മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയഗ്രാമീണടതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതി ഗ്പകാരും ടതാഴിലാളികൾക്്ക 

ലഭിദക്കണ്ട ആനുകൂലയങ്ങടളകുറിച്ചുും അതുമായി ബന്ധടപ്പട്ട 

ആവശയകതടയക്കുറിച്ചുും നിയമത്തിന്ടറ ആമുഖത്തിൽ ഗ്പസ്താവിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

ടതാഴിലാളികളുടടയുും അവരുടട ആനുകൂലയങ്ങളുദടയുും കുറിച്്ച ഒരു തനതായ 

വിശേീകരണും ഈ റിദപ്പാർട്ട്മുഖാന്തരും ടതാഴിലാളികളായ നിങ്ങളിദലക്്ക 

എത്തിക്കുവാൻ സ്ാധിക്കുും .ഈറിദപ്പാർട്ട ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്്ക 

ഗ്പാപ്തമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒട്ടനവധി വസ്തു താപരമായ കാരയങ്ങൾ കകവരിക്കാൻ 

നിങ്ങൾക്്ക ഏവർക്കുും കഴിയടട്ട. 

തതാഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിൽ ഏതറ്റടുത്ത്തെയ്യാൻ പറ്റിയ 

ഗ്പവൃത്തി ൾ 

1. വിഭാഗം-എ-:ഗ്പകൃതിവിഭവപരിപാലനവുമായിബന്ധടപ്പട്ട 

ടപാതുഗ്പവൃത്തികൾ 

2. വിഭാഗം-ബി: സ്മൂഹത്തിൽ അവശത അനുഭവിക്കുന്ന വിഭാരങ്ങൾക്കുള്ള 

വയക്തിരത ആസ്തികൾ ഖണ്ഡിക 5ൽപരാമർശിക്കുന്ന കുടുുംബങ്ങൾക്്ക മാഗ്തും 

3. വിഭാഗം- ി: ദേശീയഗ്രാമീണ ഉപജീവനമിഷൻ നിബന്ധനകൾ 

അനുസ്രിക്കുന്ന സ്വയുംസ്ഹായസ്ുംഘങ്ങൾക്്ക ടപാതുഅടിസ്ഥാന 

സ്ൗകരയങ്ങൾ 

4. വിഭാഗം-ഡി: ഗ്രാമീണ അടിസ്ഥാനസ്ൗകരയങ്ങൾ 

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്്റ 

• ടപാതുസ്മൂഹും പദ്ധതിനിർവഹണടത്തപറ്റിയുും ടപാതുധനും 

ടെലവഴിക്കുന്നതിടനക്കുറിച്ചുും പരസ്യവുും സ്വതഗ്ന്തവുമായ നടത്തുന്ന 

പരിദശാധനയാണ്സ്ാമൂഹയ ഓഡിറ്്റ .ടതാഴിലുറപ്പ്നിയമും 

അനുശാസ്ിക്കുന്നത്  വർഷത്തിൽ എല്ലാ വാർഡിലുും രണ്ട്ഗ്പാവശയും 

ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്്റഗ്രാമസ്ഭ നിർബന്ധമായുും നടദത്തണ്ടതാണ.് സ്ുതാരയത 

ഉറപ്പുവരുത്തി, അഴിമതിരഹിതമാക്കുകയുും അതുവഴി സ്േ്ഭരണും 

സ്ാധയമാന്നതിനുും ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്്റ  സ്മൂഹടത്ത പാകടപ്പടുത്തുന്നു . 

പദ്ധതിവിഭാവനും ടെയ്യുന്ന രീതിയിൽ രുണദഭാക്താക്കളുടട 

ജീവിതസ്ാഹെരയത്തിൽ ഫലഗ്പേമായമാറ്റും സ്ൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്ടപാതുപണും 

ശരിയായരീതിയിൽ വിനിദയാരിച്്ചലക്ഷയഗ്പാപ്തി കകവരിച്ചിട്ടുദണ്ടാ 

എന്നവിലയിരുത്തലുും  ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്്റനടത്തുന്നു. കഴിഞ്ഞ 

പത്തുവർഷമായി തുടർന്നുടകാണ്ടിരിക്കുന്ന 

പദ്ധതിഗ്പവർത്തനങ്ങടളക്കുറിച്ചുള്ള  സ്ാമൂഹിക ഓഡിറ്്റ, 

ടതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതി നിയമുംടസ്ക്ഷൻ 17 (2) അനുസ്രിച്്ച  തിടനാട ് 



പഞ്ചായത്തിടല  കാവുും  കുളും  , 2018 ഒക്ദടാബർ  1 മുതൽ   2019 മാർച്്ച  31 വടര 

നടത്തടപ്പട്ടു. 

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്്റഗ്പഗ് ിയ( 2018 ഒ ്ദടാബർ 1 മുതൽ മാർ്്് 31 

വതര ) 

1 പശ്ചാത്തലം ഒരുക്ൽ 

ദലാക്ക് തലത്തിലുും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്തലത്തിലുും പദ്ധതി നിർവഹണ 

ഉദേയാരസ്ഥനായ ദലാക്ക്ഓഫീസ്ർ (BDO), പഞ്ചായടസെ ടസ്ഗ്കട്ടറി, 

മറ്്റനിർവഹണ ഉദേയാരസ്ഥർ തുടങ്ങിയവരുമായി ദലാക്ക്റിദസ്ാഴ്സ്്ദപഴ്െൺ 

നടത്തിയ കൂടിയാദലാെനയിൽ 

ഉരുത്തിരിഞ്ഞതിനനുസ്രിച്്ച   തുടർഗ്പഗ്കിയകൾ ആസ്ൂഗ്തണും ടെയ്യുകയുും 

ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസ്ഭാ തീയതി നിശ്ചയിക്കുകയുും ടെയ്യുന്നു. 

2.  യൽപരിദശാധന 

ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്ഗ്പഗ്കിയ ആരുംഭിച്ചിരിക്കുന്ന തിയതിയ്ക്ക്  മുൻപുള്ള 

ആറ്മാസ്ക്കാലയളവിൽ വാർഡിടല ഗ്പവൃത്തി   ഫയലുകൾ, ഏഴ്  

രജിസ്റ്ററുകൾ, അദതാടടാപ്പും അനുബന്ധദരഖകളുും സ്ൂക്ഷ്മപരിദശാധന 

നടത്തുന്നു. 

3. ഗ്പവൃത്തിസ്ഥലപരിദശാധന 

ഓദരാ  ഗ്പവൃത്തിയുും എസ്റ്റിദമറ്റിൽ ഗ്പതിപാേിക്കുന്ന  അളവിലുും 

രുണത്തിലുും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുദണ്ടാ  എന്നുും ആഗ്പവൃത്തിയുടട 

രുണഫലത്തിന്ടറ  വയാപ്തി തിട്ടടപ്പടുത്തുകയുും ഗ്പസ്തു ത ടതാഴിലിടങ്ങളിൽ 

ടതാഴിലാളികൾക്ക് ലഭി ദക്കണ്ട അവകാശ ആനുകൂലയങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുദണ്ടാ 

എന്നുും  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലപരിദശാധനയിലൂടട ലക്ഷയും ടവക്കുന്നു. 

4. വീടുവീടാന്തരംഉള്ളവിവരദശഖരണം 

പദ്ധതി രുണദഭാക്താക്കളുടട വീടുവീടാന്തരും ടെ 

ന്ന്ദനരിൽകണ്ട്പദ്ധതിയുടട നിർവഹണടത്തക്കുറിച്ചുും 

രുണഫലടത്തക്കുറിച്ചുമുള്ള  അഭിഗ്പായങ്ങളുും നിർദേശങ്ങളുും 

സ്വരൂപിക്കുന്നു. 

5. തതളിവ്ദശഖരണം 

ഫയൽപരിദശാധന, ഗ്പവൃത്തിസ്ഥലപരിദശാധന, വീടുവീടാന്തരും ഉള്ള  

വിവരദശഖരണും തുടങ്ങിയ ഓഡിറ്റ്ഗ്പഗ്കിയ കടണ്ടത്തലുകളുടട 

വസ്തു നിഷ്ഠ മായ ടതളിവ്ദശഖരണും നടത്തുന്നു. 

6.  ാമൂഹയ  ദബാധവൽക്രണം 

സ്ാമൂഹയഇടടപടലുകളിലൂടട പദ്ധതിവിജയും ഉറപ്പുവരുത്തി 

പൗരാവദബാധും  ഉയർത്തുകയുും ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റ്ഗ്പഗ്കിയ 

വിജയിപ്പിക്കുകയുും ടെയ്യുന്നതിന് ആവശയമായ ദബാധവൽക്കരണ 

ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു. 



7. റിദപ്പാർട്്തയ്യാറാക്ൽ 

ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്ഗ്പഗ്കിയയിടല കടണ്ടത്തലുകളുും നിരമനങ്ങളുും, 

നിർദേശങ്ങളുും  ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസ്ഭയിൽ െർച്ചടെയ്ത് അുംരീകാരും 

നടത്തുന്നതിനാവശയമായ കരട്റിദപ്പാർട്ട്തയ്യാറാക്കുന്നു. 

8. ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്്റഗ്ഗാമ ഭ 

പശ്ചാത്തലും ഒരുക്കൽ െർച്ചയിൽ നിശ്ചയിക്കടപ്പട്ട േിനത്തിൽ  സ്ൗകരയ 

ഗ്പേമായസ്ഥലത്ത്ഗ്രാമസ്ഭ ദെർന്ന്കരട്റിദപ്പാർട്ട് അവതരണവുും, െർച്ചയുും, 

നിർദേശങ്ങളുും, തിരുത്തൽഗ്പഗ്കിയകളുും, അുംരീകാരും ദനടിടയടുക്കുകയുും 

തുടർനടപടികളുും കകടകാള്ളുന്നു 

തിടനാട്  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

 ദകാട്ടയും ജില്ലയിടല ഈരാറ്റുദപട്ട ദലാക്കിൽ ഉൾടപ്പടുന്ന തിടനാട് 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുന്നുകളുും ടെരിവുകളുും താഴ് വരകളുും നിറഞ്ഞതാണ്. 

സ്വാതഗ്ന്തയ ഗ്പാപ്തി ക്ക് ദശഷും 1950 തിരുവിതാുംകൂർ-ടകാച്ചി രാജയങ്ങളുടട 

സ്ുംദയാജനടത്ത തുടർന്ന് 1950 ൽ തിരുടക്കാച്ചി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നിയമും 

പാസ്സാക്കടപ്പട്ടു. ഈ നിയമത്തിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകൃതമായ 550 ഓളും 

പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഒന്നാണ ് തിടനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്. ഇതിടന തുടർന്ന്1953 

ൽ സ്വാതഗ്ന്തയ േിനത്തിൽ തിടനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടല ഗ്പഥമ ഭരണസ്മിതി 

സ്തയഗ്പതിജ്ഞ ടെയ്ത് അധികാരദമടറ്റടുത്തു.  

               തിടനാട് പഞ്ചായത്തിടല ആടക വിസ്തീർണും 37.1 9 െതുരഗ്ശ 

കിദലാമീറ്ററാണ്. പഞ്ചായത്തിന്ടറ പരിധിയിടല 18 പുറദമ്പാക്ക് ഭൂമി 

ഒഴിവാക്കിയാൽ ആടക ടതാള്ളായിരത്തി 736 ഏക്കർ ഭൂമി മാഗ്തദമ 

കൃഷിയ്ക്ക് ഉപയുക്തമായ ആയിട്ടുള്ളൂ. തിടനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിടല 

ആടക 3228 ദപര്.  11331 പുരുഷന്മാരുും സ്്ഗ്തീകളുും 10973 ആണ്. 

പഞ്ചായത്തിടല ആടക വാർഡുകളുടട എണും 14 ആണ്.  

ജനസ്ുംഖയ -  ആടക 322811 

  സ്്ഗ്തീകൾ : 10973 

  പുരുഷന്മാർ : 11311 

  ആടക വീടുകൾ :  

  അങ്ങനവാടികൾ:  

, 

 തിടനാട്, വാർഡ് 13 കാവുും കുളും 

വിവരങ്ങൾ 
ജില്ലാ

തലം 

ദലാ

ക്ക്തലം 

പഞ്ചായ

ത്്തതലം 

സ്ൃഷ്ടിച്ചടതാഴിൽേിനങ്ങൾ  

 
  

കുടുുംബങ്ങൾക്ക്നൽകിയിരിക്കുന്നശരാശരി

ടതാഴിൽേിനങ്ങൾ (ലക്ഷും) 
   



100 േിനങ്ങൾപൂർത്തീകരിച്ചകുടുുംബങ്ങൾ    

ആടകടതാഴിടലടുത്തകുടുുംബങ്ങൾ    

ആടകടതാഴിടലടുത്തടതാഴിലകൾ    

ആടകടതാഴിൽേിനങ്ങൾഎസ്സി. 

ടതാഴിലാളികൾക്ക്ശതമാനത്തിൽ 
   

ആടകടതാഴിൽേിനങ്ങൾഎസ്ടിടതാഴിലാ

ളികൾക്ക്ശതമാനത്തിൽ 
   

26-03-2019- ൽ 

 

 

 

 

 

താതഴപറയുന്ന 4 വർക്ു ൾ ആണ് ഈ ഘട്ത്തിൽ ദ ാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്റിന്     വിദധയമാക്ിയത് 

 
ഗ് 

മ

നം 

ഗ്പ

വൃ

ത്തി

ദ ാ

ഡ് 

ഗ്പ

വൃ

ത്തി

യു

തട 

ദപ

ര് 

ആത  അനുവേി്ത ്
ഓഡിറ്റ് ാലയളവി

ൽ െിലവായത ്

അവി

േഗ്ദ

തതാഴി

ൽദവ

തനം 

വിേഗ്ദ

തതാ

ഴിൽ

ദവത

നം 

 ാ

ധ

ന

ഘ

ട

 ം 

ആ

ത  

അവി

േഗ്ദ

തതാഴി

ൽദവ

തനം 

 ാ

ധ

ന

ഘ

ട

 ം 

ആ

ത  

1 

160001

009/IF/

360924 

കല

ഫ് 

ഭവന 

നിർ

മ്മാ

ണും, 

സ്ി

ന്ധു 

എും

ജി,  

കുമ്മ

ണൂർ 

പറ

മ്പി

ൽ 

27000 0 0 
270

00 
24390 0 

24

39

0 



2 

160001

009/IF/

360928 

കല

ഫ് 

ഭവന 

നിർ

മാ

ണും,  

സ്ി

ബി 

മാ

തയു,  

തു

ണ്ടി

യിൽ 

27000        0 0 
270

00 
24390 0 

24

39

0 

3 

160001

000/IF/

WH/28

8349 

കു

ന്നുും

പുറും  

 

പ

ള്ളി 

െപ്പാ

ത്ത് 

ദതാ

ട് 

ആ

ഴും 

കൂട്ട

ലുും 

തടയ

ണ 

നിർ

മ്മാ

ണ

വുും 

170000 0 0 
170

000 
145256 0 

16

26

23 

4 

161000

1009/R

C/2774

33 

ടകാ

ട്ടാര

ത്തി

ൽ 

പറ

മ്പ് 

ദറാ

ഡ്, 

ദകാ

ൺ

ഗ്കീ

റ്റിുംര് 

13230.10 16679.2 
14449

2.13 

174

401.

73 

12230 15680 

27

91

0 

 



 

 

മുകളിൽ ടകാടുത്തിരിക്കുന്ന ഗ്പവർത്തികൾ ഓഡിറ്റ ് കാലയളവിൽ 

തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതുും ഓഡിറ്റ ്കാലയളവിൽ അവസ്ാനിച്ചതു മാണ്. 

ഗ് മ.

നം 

ഗ്പവർത്തി 

ദ ാഡ് 

ഗ്പവർത്തിയു

തട ദപര്് 

 ൃഷ്ടി് 

അവിേഗ്ദ്ധ 

തതാഴിലു 

ൾ 

അവിേ

ഗ്ദ്ധ 

ദവതനം 

1 
160001009/IF/3609

24 

കലഫ് ഭവന 

നിർമ്മാണും,  

സ്ിന്ധു എുംജി, 

കുമ്മണൂർ 

പറമ്പിൽ 

90 0 

2 
160001009/IF/3609

28 

കലഫ് ഭവന 

നിർമ്മാണും, 

സ്ിബി മാതയു,  

തുണ്ടിയിൽ 

90 0 

3 
160001009/IF/2883

49 

കുന്നുുംപുറും 

പള്ളി െപ്പാത്ത് 

ദതാട് ആഴും 

കൂട്ടലുും  

തടയണ 

നിർമ്മാണും 

536 0 

4 
160001009/IF/2774

33 

ടകാട്ടാരത്തിൽ 

പറമ്പ് ദറാഡ് 

ദകാൺഗ്കീറ്റിുംര് 

24 16 

    

  

ആത  740 16 

 

  

 സ്ിന്ധു എുംജി, കുമ്മണൂർ പറമ്പിൽ,  സ്ിബി മാതയു തുണ്ടിയിൽ 

എന്നിവർക്കായി അനുവേിച്ച ഭവന നിർമ്മാണത്തിൽ ( 160001009/IF/360924. 

1610001009/IF/360928 ) ആവശയമായ അവിേഗ്ധ ടതാഴിൽ േിനങ്ങൾ  180.  ഈ 

േിനങ്ങൾ ഗ്പകാരും സ്ിന്ധുവിന് 24 

 

എ.എം. ി.അദ്ധയായം-7.11.5 ഗ്പ ാരമുള്ള ഗ്പവൃത്തി യൽ -

പരിദശാധനയുതട  തണ്ത്തലു ൾ 



 

 വർദപജ് 

എ.എും.സ്ി.ഗ്പകാരമുള്ള കവർ ദപജ് ഫയലിൽ സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത ്

അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. എന്നാൽ ഈ ഫയലിടല കവർദപജ് പൂർണും 

ആയിരുന്നില്ല. 

 

തെക്് ലിസ്റ്റ ്

ഒരു ഗ്പവൃത്തി ഫയലിൽ ഗ്കമഗ്പകാരും ഏടതാടക്ക ദരഖകൾ എവിടട ഏത്  

ദപജിലാണ് സ്ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്     മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ആധികാരിക 

ദരഖയാണ് ടെക്ക് ലിസ്്റ്റ. പരിദശാധിച്ച  4 ഫയലുകളിൽ 3 ഫയലുകളിലുും 

ടെക്ക്  ലിസ്്റ്റ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

 

ആക്ഷൻപ്ലാൻ ദ ാപ്പി 

ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തി പഞ്ചായത്തിടല നടപ്പുവർഷത്തിടല ആനുവൽ 

ആക്ഷൻലാനിൽ ഉൾടപ്പട്ടതാണ് എന്ന് ടതളിയിക്കുവാനുള്ള ദരഖയാണ് 

ആക്ഷൻ ലാൻന്ടറ ദകാപ്പി.  പരിദശാധിച്ച ഒരു ഗ്പവൃത്തി ഫയലുകളിലുും 

ആക്ഷൻലാനിന്ടറ ദകാപ്പികാണുവാൻ സ്ാധിച്ചിട്ടില്ല. 

 

എസ്റ്റിദമറ്്റ 

ഒരു ഗ്പവർത്തി എങ്ങടന എഗ്ത അളവിൽ ടെയ്യണടമന്ന് സ്ാദങ്കതികമായി 

ഗ്പതിപാേിക്കുന്ന ആധികാരിക ദരഖയാണ് എസ്റ്റിദമറ്്റ. പരിദശാധന ഭാരമായി 

കടണ്ടത്തിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ഗ്പവൃത്തി ഫയലുകളിലുും എസ്റ്റിദമറ്്റ 

സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട.് സ്ാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ജനകീയ 

ഭാഷയിൽ ദവണും എസ്റ്റിദമറ്്റ തയ്യാറാക്കാൻൽ പരിദശാധിച്്ച ഒരു ഫയലിലുും 

ജനകീയ എസ്റ്റിദമറ്്റ കാണുവാൻ സ്ാധിച്ചില്ല. ഗ്പവർത്തിയുടട ഓദരാ 

ഘട്ടത്തിടളയുും വിശേവിവരങ്ങൾ എസ്റ്റിദമറ്റിൽ  ഗ്പതിപാേിച്ചിട്ടുണ്ട.്  

 

 ാദേതി ാനുമതിപഗ്തം 

   ഒരു ഗ്പവൃത്തിക്ക് സ്ാദങ്കതിക വിതക്തരുടട അനുമതിലഭിച്ചിട്ടുണ്ട ്

എന്നതിനുള്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ് സ്ാദങ്കതിക അനുമതിദരഖ. 

പരിദശാധിച്ച മുഴുവൻ ഫയലുകളിലുും സ്ാദങ്കതികാനുമതി ദരഖ 

ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്ാദങ്കതികാനുമതി ദരഖയിൽ ഒപ്പിടുന്ന സ്ാദങ്കതിക വിേഗ്ധർ 

അതിദനാടടാപ്പും  ഒപ്പിട്ട തീയതി കൂടി  ദെർദക്കണ്ടതുണ്ട്. 

അതിനാൽ  ഇക്കാരയത്തിൽ  ഗ്പദതയകഗ്ശദ്ധപുലർദത്തണ്ടതാണ്. 

 

ഭരണാനുമതിദരഖ 

ഗ്പവൃത്തി ടെയ്യുന്നതിന്  നിർവഹണ സ്ഥാപനും നൽകുന്ന 

അനുമതിയാണ് ഭരണാനുമതി ദരഖ . ഈ ദരഖ എല്ലാ ഫയലുകളിലുും 

സ്ൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ.്  ഗ്പവൃത്തിഫയലുകളിൽ  ടസ്കയുറിൽ നിന്നുും 



ലഭിക്കുന്ന ദകാപ്പി ആണ്  ഉണ്ടായിരുന്നത്, ടസ്കയൂറിൽ  നിന്നുും ലഭിക്കുന്ന 

ദകാപ്പി ആയാൽദപാലുും  പഞ്ചായത്ത്  ടസ്ടഗ്കട്ടരിയുടട ഒപ്പ്, സ്ീൽ  തീയതി 

എന്നിവ ദരഖടപ്പടുദത്തണ്ടത്നിർബന്ധമാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരും 

അടയാളടപ്പടുത്തലുകൾ  ഒന്നുും തടന്ന ഭരണാനുമതിദരഖയിൽ 

കാണാൻസ്ാധിച്ചില്ല. ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുന്നതിന് സ്മർപ്പിക്കുന്ന 

ദരഖകളിൽ ഗ്രാമസ്ഭ അുംരീകാരത്തിന്ടറ  പകർപ്പ് ഉൾടപ്പടുദത്തണ്ടതുണ്ട.് 

ആയതിനാൽ ഗ്പസ്തു ത ഗ്രാമസ്ഭ തീരുമാനത്തിന്ടറ  അതായത് ഗ്പവർത്തി 

ഗ്രാമസ്ഭ അുംരീകരിച്ചതിന് പകർപ്പ് ഭരണാനുമതിടകാപ്പും ഗ്പവർത്തി 

ഫയലിൽ ദെർദക്കണ്ടതാണ.് 

 

ഡിമാൻഡ്ദ ാം 

ടതാഴിലാളികൾ ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ട് നൽകുന്ന അദപക്ഷയാണ ്

ഡിമാൻഡ്ദഫാും. ടതാഴിൽ ആവശയടപട്ടവർക്ക് 15 േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ 

ദജാലിനൽകിദയാ എന്നറിയുവാൻ സ്ഹായിക്കുന്ന ദരഖകൂടിയാണ ്

ഡിമാൻഡ്ദഫാും. പരിദശാധിച്ച ഒരു ഫയലിൽ ദപാലുും ഡിമാൻഡ്ദഫാo 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.  

 

വർക്്്  അദലാദക്ഷ്ൻ  ദ ാം 

ഗ്പവൃത്തി അനുവേിച്ചുടകാണ്ട്  നിർവഹണഉദേയാരസ്ഥർ നൽകുന്ന 

അനുമതിയാണ് വർക്ക് അടലാദക്കഷൻദഫാo. അദപക്ഷിച്്ച 15 

േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ ഗ്പവൃത്തിലഭിദച്ചാ എന്നറിയാൻ ഈ ദഫാും 

സ്ഹായിക്കുും ഒരു ഗ്പവൃത്തി ഫയലിലുും ഈ ദഫാും കാണാൻ സ്ാധിച്ചിട്ടില്ല . 

 

മസ്റ്റർ  ദറാൾ 

ടതാഴിലാളികളുടട ഹാജർനില ദരഖടപ്പടുത്താൻ ഉള്ള ദരഖയാണ്       

മസ്റ്റർദറാൾ. മസ്റ്റർ  ദറാളുകളിൽ ബിഡിഒ., ടസ്ഗ്കട്ടറി എന്നിവർ തീയതിവച്്ച 

ഒപ്പ്, സ്ീൽ  എന്നിവ പതിപ്പിദക്കണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഒപ്പുും സ്ീലുും മാഗ്തദമ 

ഫയലിൽ കാണാൻ സ്ാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. തീയതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാവ് കുളും 

ടകാട്ടാരത്തിൽ പറമ്പ് ദറാഡ് ദകാൺഗ്കീറ്്റ 10 must ദറാളുകളിൽ 6 എണും(13758, 

13759, 13760, 13761, 14215, 14218) കയാൻസ്ൽ  എന്ന്  ടകാടുത്തിരുന്നതായി കണ്ടു. 

 

തമഷ്ർതമന്റ്ബുക്് 

ഒരു ഗ്പവൃത്തി എസ്റ്റിദമറ്്റഗ്പകാരും കൃതയമായ അളവിൽ ആണ് 

ടെദയ്യണ്ടത് എന്നുും ടെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇഗ്പകാരും തടന്നടയന്ന് 

മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുമുള്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ്   ടമഷർടമന്റ്ബുക്ക്. 

 

പരിദശാധന വിദധയമാക്കിയ 4 ഫയലുകൾക്കുും  ടമഷർടമന്റ്ബുക്ക ്

ഉണ്ടായിരുന്നു.  ഇത് ഗ്പശുംസ്നീയമാണ്. 

 

ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരണത്തിന്ടറ വിവിധഘട്ടങ്ങളിടല തുക 

പാസ്ാക്കു ദമ്പാഴുും ഒടുവിൽ ഗ്പവൃത്തിയ്ക്ക് അനുവേിച്ച തുകഗ്പകാരമുള്ള 



ആടക തുക അനുവേിയ്ക്കുദമ്പാഴുും ടമഷർടമന്റ്ബുക്കിൽ പഞ്ചായത്ത ് 

ടസ്ഗ്കട്ടറി സ്ാക്ഷയടപ്പടുത്തൽ നടത്തി ഒപ്പ്, സ്ീല് എന്നിവ പതി 

പ്പിദക്കണ്ടതാണ്. എല്ലാ ടമഷർടമന്റ് ബുക്ക്കളിലുും 

ദരഖടപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു. 

 

തമറ്റീരിയൽതഗ്പാ യൂർതമന്റ് 

ഒരു ഗ്പവൃത്തിക്ക് സ്ാദങ്കതിക എസ്റ്റിദമറ്്റഗ്പകാരും ആവശയമുള്ള 

സ്ാധനസ്ാമഗ്രികൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടിഗ്കമങ്ങൾ ഗ്പതിപാേിക്കുന്ന 

ദരഖയാൺ ടമറ്റീരിയൽ ടഗ്പാകയൂർടമന്റ് . ടമറ്റീരിയൽ ലിസ്്റ്റ ടമറ്റീരിയൽ 

ബില്ല് എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 

ദവജ്  ലിസ്റ്റ ്

മസ്റ്റർ  ദറാളിന് ആനുപാതികമായി ടതാഴിലാളിക്ക് ദവതനും 

അനുവേിച്ചു എന്ന് ടതളിയിക്കാനുള്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ് ദവജ്  ലിസ്്റ്റ 

.  പരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ എല്ലാും ദവജ് ലിസ്്റ്റ കാണാൻ സ്ാധിച്ചു. ഇത് 

ഗ്പശുംസ്നീയമായ കാരയമാണ് . 

 

 ണ്്ഗ്ടാൻസ്ഫർഓർഡർ 

മസ്റ്റർദറാളിനുും,   ദവജ് ലിസ്റ്റിനുും  ആനുസ്രിച്്ച ടതാഴിലാളിക്ക് 

ദവതനും കകമാറിദയാ എന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ദരഖയാണ്  ഫണ്ട്ഗ്ടാൻസ്ഫർ 

ഓർഡർ. പരിദശാധിച്ച എല്ലാ ഫയലുകളിലുും ഫണ്ട്ഗ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

കാണുവാൻ  സ്ാധിച്ചിച്ചു. 

. 

തമറ്റീരിയൽ  വൗ്ർ  ആൻഡ്  ബിൽ 

സ്ാധനസ്ാമഗ്രികൾ ആവശയമായ ഗ്പവൃത്തികൾക്ക്  സ്ാമഗ്രികൾ 

വിതരണുംടെയ്തതിന്ടറ ബില്ലുകളുും വൗച്ചറുകളുും  ഫയലിൽ 

സ്ൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ.് ദറാഡ്  നിർമാണത്തിനു മാഗ്തമാണ് ടമറ്റീരിയൽ 

ആവശയമായി വന്നത്. 

 

ദ ാദട്ാഗ്ഗാ ് 

ഒരുഗ്പവൃത്തി തുടങ്ങുന്നതിനു  മുൻപുും, ഗ്പവൃത്തി നടന്നു 

ടകാണ്ടിരിക്കു ദമ്പാഴുും,  ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തിയായതിനു ദശഷവുമുള്ള 

മൂന്ന്ഘട്ടത്തിലുള്ള ദഫാദട്ടാ ഗ്പവൃത്തി ഫയലിൽ  സ്ൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ്. 

എന്നാൽ പരിദശാധിച്ച  വയലുകളിൽ ഒന്നുും തടന്ന ഒരു ദഫാദട്ടാ ദപാലുും 

സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടിലായിരുന്നു  .  ജിദയാ     ടാഗ്ഗ്ഡ ്     ദഫാദട്ടാഗ്രാഫ്ഉും 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

 

ഗ്പവൃത്തിപൂർത്തീ രണ ാക്ഷയപഗ്തം 

ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു എന്നതിന്ടറ ദരഖയാണ് ഗ്പവൃത്തി 

പൂർത്തീ കരണ സ്ാക്ഷയപഗ്തും. എല്ലാ ഫയലുകളിലുും  ഗ്പവൃത്തി 

പൂർത്തീകരണ സ്ാക്ഷയപഗ്തും ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലുും  ബന്ധടപ്പട്ട 



ഉദേയാരസ്ഥർ ഒപ്പുും സ്ീലുും വച്ചിരുന്നു.എന്നാൽ  4ലുും തീയതി 

ദരഖടപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല ആയിരുന്നു. 

മസ്റ്റർദറാൾമൂവ്തമന്റ്ലിപ്പ് 

ഒരുഗ്പവൃത്തിയുടട ഓദരാഘട്ടത്തിന്ടറയുും മസ്റ്റർദറാൾ അനുവേിച്്ച  

ടതാ ഴിലാളികൾക്ക് ദവതനും നൽകുന്നത് വടരയുള്ള ഓദരാഘട്ടങ്ങളുും 

ഏടതാടക്ക തീയതികളിൽ നടന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് മസ്റ്റർദറാൾ 

മൂവ്ടമന്റ്ലിപ്.  പരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ എല്ലാും  മസ്റ്റർദറാൾ 

മൂവ്ടമന്റ്ലിപ് ഉണ്ടായിരുന്നു.  

 

സ റ്്റഡയറി 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലടത്ത മുഴുവൻ വിവരങ്ങളുും ദരഖടപ്പടുത്തുന്നതിന ്

ദവണ്ടിയുള്ള ആധികാരിക ദരഖയാൺ കസ്റ്്റഡയറി. പരിദശാധിച്ച 1 

ഫയലിൽ കസ്റ്്റ ഡയറി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കസ്റ്്റഡയറികൾ പൂർണമായുും 

പൂരിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.  

 

ദറാ ്്ഗർേിവ ം 

വാർഷിക മാസ്റ്റർലാൻ ഗ്പകാരും എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലുും ദറാസ്് രർ 

േിവസ്ും ആെരിക്കണും എന്ന് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്എന്നാൽ തിടനാട്  

പഞ്ചായത്തിൽ നാളിതുവടരയായി ദറാസ്് രർേിവസ്ും ആെരിച്ചതായി 

ദരഖകളിദലാ ടതാഴിലാളികൾദക്കാ ഉദേയാരസ്ഥർദക്കാ അറിവില്ല. 

പഞ്ചായത്തിൽ ൂക്ഷി്ിരിദക്ണ് 7 രജിസ്റ്ററു ൾ 

1. ടതാഴിൽ കാർഡിനുള്ള കുടുുംബാദപക്ഷയുടട രജിസ്റ്റർ 

2. ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടതുും ടതാഴിൽ അനുവേിച്ചതുും സ്ുംബന്ധിച്ച 

രജിസ്റ്റർ 

3. ഗ്പവൃത്തിയുടട ലിസ്റ്റുും െിലവുും വിശോുംശങ്ങളുും സ്ുംബന്ധിച്ച 

രജിസ്റ്റർ 

4. സ്ഥിരആസ്ഥികളുടട രജിസ്റ്റർ 

5. പരാതി രജിസ്റ്റർ 

6. സ്ാധന രജിസ്റ്റർ 

7. ഗ്രാമസ്ഭ രജിസ്റ്റർ 

 

1) തതാഴിൽ  ാർഡ് രജിസ്റ്റർ 

• തതാഴിൽ  ാർഡ് അദപക്ഷ രജിസ്റ്റർ- 

പരിദശാധനാ കാലയളവായ 1-10-2018 മുതൽ 30/03/2019 രജിസ്റ്റർ ടെയ്ത 

അദപക്ഷകരുടട രജിസ്റ്റർ പരിദശാധിച്ചതിന്ടറ  അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആടക 49 



ദപര് രജിസ്റ്റർ ടെയ്യുകയുും 15 േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ അവർക്ക് ടതാഴിലുറപ്പ് 

കാർഡ് ലഭിക്കുകയുും ടെയ്തിട്ടുണ്ട.് 

• തതാഴിൽ്  ാർഡ്് വിതരണ രജിസ്റ്റർ  

പഞ്ചായത്ത് ടസ്ഗ്കട്ടറി സ്ക്ഷയടപ്പടുത്തിയതാണ് ടതാഴിൽ കാർഡ് 

വിതരണ രജിസ്റ്റർ. രജിസ്റ്റർ തീർന്നതിനാൽ 20-12-2018 നു ദശഷും സ്ാധാരണ 

രജിസ്്ററിൽ എഴുതി സ്ൂക്ഷിക്കുന്നു. അുംരങ്ങളുടട ദഫാദട്ടാ പതിച്്ച 

വൃത്തിയായി സ്ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.  

• വർക്്്് രജിസ്റ്റർ (ഗ്പവർത്തിയുതട പട്ി യും െിലവും 

വിശോoശങ്ങളും  ംബന്ധി് രജിസ്റ്റർ ) 

     ദമലധികാരി സ്ക്ഷയടപ്പടുത്തിയതുും ഗ്കമ നമ്പർ 

ദരഖടപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളതുമാണ.് പണി പൂർത്തിയായ എല്ലാ ഗ്പവർത്തികളുും 

രജിസ്റ്ററിൽ ദരഖടപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട ് .  പരിദശാധനകാലയളവിടല  രണ്ട ്

ഗ്പവർത്തികൾ രജിസ്റ്ററിൽ ദരഖടപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പണി 

തുടർന്നുടകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്പവർത്തികളുടട വിവരങ്ങൾ 

ദരഖടപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല .  

III)  തമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ  

        സ്ാധന രജിസ്റ്റർ ഗ്കമ നമ്പർ ഉള്ളതുും പഞ്ചായത്ത് ടസ്ടഗ്കട്ടറി 

സ്ക്ഷയടപ്പടു ത്തിയതുമാണ്. എല്ലാ ഗ്പവൃത്തിയുടടയുും ബാർദകാഡ് കൂടി 

ദരഖടപ്പടുത്തണും . 

  

  

• തടൻഡർ് രജിസ്റ്റർ് 

ടടൻടണ്ടർ രജിസ്റ്റർ ദമലധികാരി സ്ക്ഷയടപ്പടുതിയതുും ഗ്കമനമ്പർ 

ഇട്ടിട്ടുള്ളതു മാണ.് 2018-19  സ്ാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 23 ഗ്പവർത്തികൾ 

ടടൻഡർ ടെയ്തതായി രജിസ്റ്ററിൽ ദരഖടപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കുറഞ്ഞത് 

രണ്ട് കരാറുകാർ ഏടതങ്കിലുും ടടൻഡർ  നടപടിയിൽ പങ്കാളികൾ 

ആയിരിക്കണും. 

 

• ഗ്ഗാമ ഭരജിസ്റ്റർ 

 എല്ലാ വാർഡുകളിലുും ഗ്പദതയക രജിസ്റ്റർ സ്ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 

 

• സ്ഥിരആസ്ഥി ളുതടരജിസ്റ്റർ 

ഈ  രജിസ്റ്റർ ടസ്ടഗ്കടരി സ്ാക്ഷയടപ്പടുതിയതുും ഗ്കമനമ്പർ 

ഇട്ടിട്ടുല്ലതുമായിരിക്കണും . 

 



•  പരാതിരജിസ്റ്റർ- 

പഞ്ചായത്ത്  ടസ്ഗ്കട്ടറി സ്ാക്ഷയടപ്പടുത്തിയ ഗ്കമനമ്പർ ഉള്ള ടരജിസ്റ്റ൪ 

ആണ് . ആടക 6 പരാതി മാഗ്തമാൺ ഉണ്ടായിരുന്നത്. 

 

  യാഷ്്ബുക്്് 

 2018 ഒക്ദടാബർ ഒന്നു മുതൽ 2019 മാർച്ച് 31 വടര ഉള്ള കയാഷ് ബുക്ക് 

പരിദശാധിച്ചതിൽ നിന്ന് ടറസ്ിപ്റ്്റ എല്ലാും ടറദക്കാർഡ് ടെയ്തിട്ടുണ്ട്. 

എക്സ്്ടപൻസ്് എല്ലാും  കൃതയമായിട്ട് ദരഖടപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

 

 ിറ്റി ൺഇൻ ർദമഷ്ൻദബാർഡ്് 
 

ഗ്പവർത്തി ആരുംഭിക്കുദമ്പാൾ സ്ഥാപിദക്കണ്ടതായ സ്ിറ്റിസ്ൺ ഇൻഫർദമഷൻ 

ദബാർഡ്  13ആും  വാർഡിൽ  പരിദശാധന നടത്തിയ 4 ഗ്പവർത്തി ഗ്പദേശങ്ങളിൽ 1 

സ്ഥലത്ത് സ്ിറ്റിസ്ൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിന്ടറ 

കാരണമായി ദമറ്്റ വിശേീകരിച്ചത് ഗ്പളയ സ്മയത്ത് ടവള്ളും കയറി കയ്യാല ഇടിഞ്ഞു 

ദപായതിനാൽ സ്ിറ്റിസ്ൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ് ടവക്കുവാൻ സ്ാധിച്ചില്ല 

എന്നാണ്. 

 

െി ിത്സലഭയമാക്ുന്നത്- 
പരിദശാധിച്ച ഒരു ഫയലുകളിലുും െികിൽസ് സ്ുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

 

നിർവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥർക്ായുള്ള നിർദേശങ്ങൾ 

ബി.ഡി.ഒ. 
• മസ്റ്റർദറാളിൽ ബിഡിഓ ഒപ്പുും സ്ീലുും പതിപ്പിക്കുന്നതിദനാടടാപ്പും 

തീയതികൂടി ഇടുവാൻ ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതാണ്. 

 

• അക്കൗണ്ടൻറ്, ഡി. ഇ. ഒ .അഗ്കിഡിറ്റഡ് എൻജിനീയർ, ഓവർസ്ിയർ  ദമറ്റുമ്മാർ 

എന്നിവർക്്ക അവരുടട െുമതലകടളകുറിച്ചുും ഉത്തരവാേിതവങ്ങടളകുറിച്ചുും 

ഏടറ്റടുത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ സ്ാധിക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികടള  കുറിച്ചുും മതിയായ 

ടഗ്ടയിനിങ്ങ്   ടകാടുക്കുക. 

 

• ബിഡിഓ കഴിയുന്ന സ്മയങ്ങളിൽ ടതാഴിലാളികടളയുും 

ടതാഴിൽസ്ഥലങ്ങളുും സ്ന്ദർശിക്കുന്നത്  രു ണകരമായിരിക്കുും 

 

 

ത ഗ് ട്റി / അ ിസ്റ്റൻറ്ത ഗ് ട്റി 
 

• മസ്റ്റർ ദറാളിൽ ഒപ്പിനുും  സ്ീലിനുും  ഒപ്പും തീയതി കൂടി ദെർക്കുവാൻ 

ഗ്ശദ്ധിക്കുക. 



 

• ഏഴു രജിസ്റ്ററുകൾ, എും. ബുക്്ക എന്നിവ സ്ാക്ഷയടപ്പടുത്തി  ആധികാരികത 

ഉറപ്പു വരുത്തുക 

 

• ടതാഴിലാളികളുടട അവകാശങ്ങൾ, അടിസ്ഥാന സ്ൗകരയങ്ങൾ എന്നിവ 

ഉറപ്പുവരുത്തുക. 

 

• െികിത്സാെിലവുകൾ കൃതയമായി അനുവേിക്കുവാൻ ഉള്ള നടപടികൾ 

സ്വീകരിക്കുക. 

 

• ഏടറ്റടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുവാൻ സ്ാധിക്കുന്ന വർക്കുകൾക്്ക അനുസ്ൃതമായി 

ടഷൽഫ്ടഗ്പാജക്റ്്റ  കടണ്ടത്തി വയ്ക്കുക. 

 

• വിജിലൻസ്് ആൻഡ്ദമാണിറ്ററിുംര്  കമ്മറ്റിടയ ശക്തിടപ്പടുത്തുക. 

ആറുമാസ്ത്തിടലാരിക്കൽ പുന:സ്ുംഘടിപ്പിക്കുകയുും ടെയ്യുക. 

 

• എ .എും. സ്ി അനുസ്രിച്ചുള്ള  ബി.എഫ്.റ്റി, ദസ്വനങ്ങൾ ഗ്പദയാജനടപ്പടുത്തുക. 

ദപജ് 78.16.1 

നിർവഹണഉദേയാഗസ്ഥർ 
                 (അക്കൗണ്ടൻറ്/ ഡി. ഇ. ഒ . അഗ്കിഡിറ്റഡ്എൻജിനീയർ, ഓവർസ്ിയർ) 

 

• വർക്്ക ഫയലുകളിൽ ആനുവൽമാസ്റ്റർ സ്ർക്കുലറിൽ പറയുന്ന  ഗ്പകാരമുള്ള 

22 ദഡാകയൂടമന്റസ്്  ഉടണ്ടന്്ന ഉറപ്പ് വരുത്തി ഗ്പവൃത്തി  ഫയൽ തയ്യാറാക്കുക. 

 

• കസ്റ്്റഡയറി കൃതയമായി എഴുതി സ്ൂക്ഷിക്കുന്നതിനുും ദമറ്്റ  മാർക്്ക 

നിർദേശുംനൽകുക. 

 

• മസ്റ്റർദറാൾ ടതാഴിലിടങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു ദഗ്പാജക്ട് ഇനീദഷയറ്റീവ്മീറ്റിുംര് കൂടി 

പണി ആരുംഭിക്കുന്നതിന് സ്ഹായിക്കുക 

 

• കൃതയമായ ഇടദവളകളിൽ ടതാഴിലിടും സ്ന്ദർശിച്ച ടെയ്തടതാഴിൽ അളന്്ന 

എുംബുക്കിൽ ദരഖടപ്പടുത്തുക. 

 

• ഡിമാൻഡ് അനുസ്രിച്്ച  ഴിടതാഴിൽ നൽകുക 

 

• ടതാഴിലാളികൾക്്ക അടിസ്ഥാന സ്ൗകരയങ്ങൾ   ഒരുക്കുക 

ദമറ്റ് 
• മസ്റ്റർദറാൾ കൃതയമായി ഒപ്പ്   വയ് പിക്കുക 

• ഹാജരാകാത്തവരുടട വിവരും അടയാളടപ്പടുത്തുക   

• മസ്റ്റർദറാളിൽ ടതാഴിൽ േിനങ്ങളുടട തീയതി അടയാളടപ്പടുത്തുക 

• കസ്റ്്റഡയറിപൂർണമായുും പൂരിപ്പിക്കുക 

• ടതാഴിൽ കസ്റ്റുകളിൽ ടവച്്ച അപകടും നടന്നിട്ടുടണ്ടങ്കിൽ 

കസ്റ്്റഡയറിയിൽ എഴുതുകയുും നിർവഹണ ഉദേയാരസ്ഥടര 

അറിയിക്കുകയുും െികിത്സ ഉറപ്പാക്കുകയുും ടെയ്യുക 

• നിശ്ചിതഅളവിലുും രുണനിലവാരത്തിലുും ദജാലി ടെയ്യുന്നുണ്്ട  എന്്ന ഉറപ്പ ്

വരുത്തുക. 

 



 

ഏതറ്റടുക്ാവുന്നഗ്പവർത്തി ൾ 

വിഭാഗം -എ 

• പാതദയാരത്ത് മുള, രാമച്ചും, തുടങ്ങിയവ വച്്ച പിടിപ്പിക്കുക. 

 

• കജവദവലി നിർമ്മാണും 

വിഭാഗം- ബി 

• വാർഡിൽ ഉൾടപ്പടുന്ന ടപാതുകിണറുകളുടട നവീകരണും, റീൊർജ്ജ ്

• പുരയിടങ്ങളിൽ ഉപകാരഗ്പേമാകുന്ന തരത്തിലു ള്ള  കജവദവലി നിർമ്മാണും 

• നീരുറവ സ്ുംരക്ഷണും സ്ാധയമാകുന്ന ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ 

• ഫലവൃക്ഷകത നട്്ട    പരിപാലനും 

• ടപാതു-സ്വകാരയ കുളങ്ങളുടട നവീകരണും 

വിഭാഗം- ി 

• ആട്ടിൻകൂട്, ദകാഴികൂട്, പശുടതാഴുത്ത്നിർമ്മാണും 

• ഐഎച്്ചഎച്്ചഎൽ ഗ്പവർത്തികൾ 

• മത്സയക്കുള നിർമ്മാണും 

 

വിഭാഗം-ഡി 

• സ്വയുംസ്ഹായ സ്ുംഘങ്ങൾക്്ക കൂട്്ടകൃഷിക്്ക നിലടമാരുക്കൽ അുംരൻവാടി, 

സ്് കൂൾ െുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണും 

 

 

ഉദേയാഗസ്ഥരുതടെുമതല ൾ  

 

ദലാക്്ദഗ്പാഗ്ഗാംഓ ീ ർ 

    പഞ്ചായത്തുകടള ടതാഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയുടട 

ടഷൽഫ്ടഷൽഫ്ഓഫ്  ടഗ്പാജക്റ്്റ         തയ്യാറാക്കുന്നതിലുും 

വിദകഗ്ന്ദീകൃതാസ്ൂഗ്തണും നടപ്പിലാക്കുന്നതിലുും പാകടപ്പടുത്തണും. 

ഈമസ്റ്റർദറാൾവിതരണുംടെയ്യുക,  പഞ്ചായത്തുകളുടട ടതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിയുടട 

നിർവ ഹണദമൽദനാട്ടും വഹിക്കുക. പദ്ധതിയുടട ലഭിച്ച വിഭവങ്ങളുടടയുും, 

വിതരണും ടെയ്തവ യുടടയുും,  ഉപദയാരിച്ചവയുടടയുും കണക്കുകൾസ്ൂക്ഷിക്കുക. 

ആവശയമായ രജിസ്റ്ററുകൾ സ്ൂക്ഷിക്കുക. 

പഞ്ചായതസസഗ് ട്റി/ അ ിസ്റ്റന്റ്ത ഗ് ട്റി 



ടസ്ഗ്കട്ടറി ടതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിയുടട ദമൽദനാട്ടും, ഗ്പവൃത്തികളുടട 

ബില്ലുകൾ യഥാസ്മയും അുംരീകരിക്കുക, ടതാഴിലാളികളുടട ദവതനും യഥാസ്മയും 

അുംരീകരി ക്കുക, ടതാഴിലാളികളുടട ദവതനും യഥാസ്മയും ഡി.ബി.ടി  മുഖാന്തിരും 

ടതാഴിലാളികളുടട അക്കൗണ്ടിടലത്തിടയന്്ന ഉറപ്പാക്കുക. 

 

ഓവർ ിയർ/ എൻജിനീയർ 

ഗ്രാമസ്ഭ തീരുമാനഗ്പകാരും ഗ്പവൃത്തികൾ കടണ്ടത്തുക, ഗ്പാഥമിക എസ്റ്റിദമറ്്റ 

തയ്യാറാക്കുക, ഗ്പവൃത്തിയുടട സ്ാദങ്കതികമായ കാരയങ്ങൾ ടതാഴിലാളികൾക്്ക 

വിശേമാക്കുക. ഗ്പവൃത്തിയുടട അളവുകൾ ദരഖടപ്പടുത്തുക.  ടെക്്ക 

ടമഷർ   ടെയ്യുക,  ബില്ലുകൾ തയ്യാറാക്കുവാൻ  ഡി. ഇ. ഒടയ.  സ്ഹായിക്കുക 

 

ഡാറ്റാ എൻഗ്ടി ഓപ്പദററ്റർ 

മസ്് റ്റർ ദറാൾ വിതരണത്തിന്  സ്ഹായിക്കുക. പൂർത്തിയായ 

മസ്റ്റർദറാളുകൾ  ദമറ്റിൽ നിന്നുും ദശഖരിച്്ച  വർക്്കബില്ലുകൾ പൂർത്തീകരിച്്ച  

ദവതന  വിതരണത്തിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുക. രജിസ്റ്ററുകൾ സ്ൂക്ഷിക്കുക. 

ടതാഴിലാളികളുടട ദവതനും (ഡി.ബി. ടി) മുദഖന എന്്ന ഉറപ്പാക്കുക. 

ദമറ്റ് 

ഗ്പവൃത്തിയുടട ദമൽദനാട്ടും. ടതാഴിൽകാർഡിൽ ആവശയമുള്ള 

വിവരങ്ങൾ  കൃതയമായി ദരഖടപ്പടുത്തുക. അളവ്  ദരഖടപ്പടുത്താനുള്ള 

ടമഷർടമൻറബ്ുക്്ക        ഗ്പവൃത്തി  സ്ഥലത്ത് സ്ൂക്ഷിക്കുക. േിവസ്വുും 

ടതാഴിലാളികളുടട ഹാജർ മസ്റ്റർദറാളിൽ ഉറപ്പുവരുത്തുക. 

പൂർത്തിയായ  മസ്റ്റർ  ദറാൾ  ദഡറ്റാഎൻഗ്ടി ഓപ്പദററ്ററുടട പക്കൽ എത്തിക്കുക. 

 

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ്ടീമംഗങ്ങൾ 

ഗ് മ.  

നം. 
ദപര ് പേവി 

1. ദരഷ്മ പി ആർ  
ഈരാറ്റുദപട്ട വിദല്ലജ് റിദസ്ാഴ്െ് ദപഴ്െൺ,  ദകാട്ടയും 

ജില്ല.  

2 അനശവര മദനാജ്   
ഈരാറ്റുദപട്ട വിദല്ലജ് റിദസ്ാഴ്െ് ദപഴ്െൺ,  ദകാട്ടയും ജില്ല 

 

3 
ജിൻസ്ി  

ഡാനിദയൽ  

ഈരാറ്റുദപട്ട വിദല്ലജ് റിദസ്ാഴ്െ് ദപഴ്െൺ,  ദകാട്ടയും 

ജില്ല.  

4 റിയ ദജാസ്ഫ്  ഈരാറ്റുദപട്ട വിദല്ലജ് റിദസ്ാഴ്െ് ദപഴ്െൺ,  ദകാട്ടയും ജില്ല 

5 സ്ജിത സ്ജി ഈരാറ്റുദപട്ട വിദല്ലജ് റിദസ്ാഴ്െ് ദപഴ്െൺ,  ദകാട്ടയും ജില്ല 

6 ആനന്ദ് തങ്കച്ചൻ ഈരാറ്റുദപട്ട വിദല്ലജ് റിദസ്ാഴ്െ് ദപഴ്െൺ,  ദകാട്ടയും ജില്ല 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 ഗ്രാമ സ്ഭ തീരുമാനങ്ങൾ 

 

1.  തളിപ്പറമ്പ് ടതാഴിൽ ദരഖാമൂലും ആവശയടപ്പടാൻ അതിൽ 

കകപറ്റി രസ്ീത് വാങ്ങുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു. 

2.  പരാതികൾ ദകൾക്കാനുും അതിന് കകപ്പറ്റി വാങ്ങാൻ 

തീരുമാനിച്ചു. 

3.  വർക്ക് ഫയലിൽ 3 ഘട്ടത്തിലുും ദഫാദട്ടാസ്് നിർബന്ധമായുും 

സ്ൂക്ഷിക്കണും. 

4.  ജനകീയ എസ്റ്റിദമറ്്റ ഫയൽ സ്ൂക്ഷിക്കണും എന്ന് നിർദേശിച്ചു. 

5.  എല്ലാ ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്തുും ഗ്പവർത്തി ആരുംഭിക്കുദമ്പാൾ 

തടന്ന സ്ി ഐ ബി സ്ൂക്ഷിക്കണും. 

6.  ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ കിറ്റ്,  തണൽ സ്ൗകരയും എന്നിവ ലഭയമാക്കണും 

7.  കൂലി കവകിയാൽ ഗ്ഫണ്ട് ഓഫീസ്് വഴി പരാതി 

ടകാടുക്കാനുും കകപ്പറ്്റ രസ്ീത് വാങ്ങാനുും തീരുമാനിച്ചു. 

8.  അത് വിേഗ്ധ വിേഗ്ധ പരിശീലനും നൽകാൻ പഞ്ചായത്ത ്

മുൻകകടയടുക്കണടമന്ന് തീരുമാനിച്ചു. 

9.  വർക്കിന് ദപരിടനാപ്പും വാർഡിന്ടറ  ദപര് കൂടി 

ദരഖടപ്പടുത്തണും. 

 

 

 

 


