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ആമുഖം

ഇ��യിൽ സാധാരണ�ാരായ ജന�ള�െടെതാഴിൽ െച��വാനു�

അവകാശെ�സംര�ി��നിലനിർ�ു�തിനായി ഇ��ൻ പാർലെമൻറ് 2005 പാസാ�ിയ മഹാ�ാഗാ�ി

േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിന് അടി�ാന�ിൽ രൂപം െകാടു�ി��� പ�തിയാണ് മഹാ�ാ

ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി. അവിദഗ്ധ കായിക െതാഴിലിൽ ഏർെ�ടാൻ സ��തയു�

�ഗാമ�പേദശ�ളിൽഅധിവസി�ു� ഏെതാരു കുടുംബ�ിനും ഒരു സാ��ിക വർഷം 100 ദിവസ�ിൽ

കുറയാത െതാഴിൽ ഉറ�ാ�ു�േതാെടാ�ം അതുവഴിനിഷ്കർഷി�ുക െപ� ഗുണേമ�യു�തും

�ിരമായി�് ഉ�തുമായ ഉൽപാദന�മമായ ആസ്തികള�െട സൃഷ്ടിയും ആണ് ഈ പ�തിയുെട മുഖ�

ല��ം. 2005 െസപ്�ംബർ അ�ിനാണ് പാർലെമൻറ് െതാഴിലുറ�് നിയമം പാസാ�ിയത് 2006

െഫ�ബുവരിയിൽ ഇ��യിെല 100 ജി�കളിൽ പ�തി ആരംഭി�� േകരള�ിൽ വയനാട് ജി�കളിലും പ�തി

വ�ാപി�� കാലാകാല�ളായി േക�� സർ�ാർ പുറെ�ടുവി�ു� നിർേ�ശ�ൾ�നുസൃതമായി ആയിരി�ും

പ�തിയുെട നട�ി�്.

പ�തിയുെട സവിേശഷതകൾ

� �ഗാമപ�ായ�് �പേദശ�് താമസി�ു� 18 വയ�് പൂർ�ിയായ ഏെതാരാൾ�ും പ�തിയിൽ

പ�ാളിയാകാം

� നിയമ�ിൻെറ പിൻബലമു�അവകാശാധിഷ്ഠിത പ�തി

� സ്�തീ�ുംപുരുഷനും തുല� േവതനം

� കരാറുകാെര ഇടനില�ാേരാ ഇ� .

� പരി�ിതി സംര�ണം കാർഷിക േമഖലയിെലഅടി�ാന വികസനം എ�ിവയാണ് മുൻഗണന

� െതാഴിലാളികൾ തെ� �പവർ�ികൾ കെ��ുകയും അതിനു� ആസൂ�തണെ�

സഹായി�ുകയും െച���ു

� െപാതുജനപ�ാളി�േ�ാെട കൂടിയു� േലബർബഡ്ജ�്

� സ്�തീകൾ�് മുൻഗണന

� �ഗമസഭ തെ� പ�തി ഓഡി�് െചയു�ു

േസാഷ�ൽഓഡി�്

േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരം �ഗാമപ�ായ�് �പേദശ�് നട�ിലാ�ു� എ�ാ

�പവർ�ികള�ം േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ണെമ�് നിയമ�ിെല 17(2)- ആം വകു�്

നിഷ്കർഷി�ു�ു. പ�തി �പവർ�നെ���ിയും െപാതുധനം െചലവഴി�ു�തിന്പ�ിയും പൗരസമൂഹം

നട�ു� പരസ�വും സ�ത��വുമായ പരിേശാധനയാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�്. െതാഴിലുറ�് നിയമ�പകാരം

വർഷ�ിൽ ര�ുതവണ േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭകൾ എ�ാ വാർഡിലും നടേ��താണ് േസാഷ�ൽ

ഓഡി�് �ഗാമസഭ അഥവാ സാമൂഹിക കണെ�ടു�് എ�തിലൂെട ഉേ�ശി�ു�ത് �പവർ�ി �ല�ൾ
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അധവാ വർ�് ൈസ��കൾ േനരി�് സ�ർശി��ം െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളികേളാടും നിർവഹണ

ഉേദ�ാഗ�േരാടും അഭിമുഖം നട�ിയതിലൂെടയും ലഭ�മായ േരഖകള�െട വിശദ പരിേശാധനയിലൂെടയും

ലഭി�ു� വിവര�ൾ േ�കാഡീകരി�് �ഗാമസഭകളിലൂെട െപാതുസമൂഹെ� അറിയി�ുക എ�താണ്.

ഇ�പകാരം ലഭി�ു� വിവര�ള�െടയും �ഗാമസഭകളിൽ ഉയരു� െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളികള�െട

അഭി�പായ�ള�െടയും നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�രുെട അഭി�പായ�ള�െടയും അടി�ാന�ിൽ

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട നട�ി�ിെല സുതാര�തയും ഉ�രവാദിത�വും

ഊ�ിയുറ�ി�ുക എ�താണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് അഥവാ സാമൂഹ� കണെ�ടു�് ല��മിടു�ത്.

വസ്തുപരമായ കെ��ലുകളിലൂെട െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട ഗുണേഭാ�ാ�ളായ �ഗാമീണജനതയുെട

ഉ�മന�ിനും പ�തിയുെട െമ�െ�� �പവർ�ന�ിനും േസാഷ�ൽ ഓഡി�് ലൂെട സാധി�ു�ു.

േസാഷ�ൽഓഡി�്�പ�കിയ

1 പ�ാ�ലംഒരു�ൽ

േ�ാ�്തല�ിലും�ഗാമപ�ായ�്തല�ിലുംപ�തിനിർവഹണഉേദ�ാഗ�നായേ�ാ�്ഓഫീസർ (BDO),

പ�ായ�്െസ�ക�റി,

മ�്നിർവഹണഉേദ�ാഗ�ർതുട�ിയവരുമായിേ�ാ�്റിേസാഴ്സ്േപഴ്സൺനട�ിയകൂടിയാേലാചനയിൽഉ

രു�ിരി�തിനനുസരി�് 

 തുടർ�പ�കിയകൾആസൂ�തണംെച��കയുംേസാഷ�ൽഓഡി�്�ഗാമസഭാതീയതിനി�യി�ുകയുംെച���ു.

2.ഫയൽപരിേശാധന

േസാഷ�ൽഓഡി�്�പ�കിയആരംഭി�ിരി�ു�തിയതിയ്�്

 മുൻപു�ആറ്മാസ�ാലയളവിൽവാർഡിെല�പവൃ�ിഫയലുകൾ,ഏഴ്രജി�റുകൾ,

അേതാെടാ�ംഅനുബ�േരഖകള�ംസൂ�്മപരിേശാധനനട�ു�ു.

3. �പവൃ�ി�ലപരിേശാധന

ഓേരാ�പവൃ�ിയുംഎ�ിേമ�ിൽ�പതിപാദി�ു�അളവിലുംഗുണ�ിലുംനട�ിലാ�ിയി��േ�ാഎ�ുംആ�പവൃ

�ിയുെടഗുണഫല�ിെ�  വ�ാപ്തിതി�െ�ടു�ുകയും �പസ്തുതെതാഴിലിട�ളിൽ

െതാഴിലാളികൾ�്ലഭിേ�� അവകാശ ആനുകൂല��ൾ ലഭി�ി��േ�ാഎ�ും  �പവൃ�ി

�ലപരിേശാധനയിലൂെടല��ംെവ�ു�ു.

4.വീടുവീടാ�രംഉ�വിവരേശഖരണം

പ�തിഗുണേഭാ�ാ�ള�െടവീടുവീടാ�രംെച�്േനരിൽക�്പ�തിയുെടനിർവഹണെ��ുറി��ംഗുണഫ

ലെ��ുറി��മു�  അഭി�പായ�ള�ംനിർേ�ശ�ള�ംസ�രൂപി�ു�ു.

5. െതളിവ്േശഖരണം

ഫയൽപരിേശാധന, �പവൃ�ി�ലപരിേശാധന, വീടുവീടാ�രം ഉ�വിവരേശഖരണം തുട�ിയ

ഓഡി�്�പ�കിയ കെ��ലുകള�െടവസ്തുനിഷ്ഠമായെതളിവ്േശഖരണംനട�ു�ു.

6.സാമൂഹ�  േബാധവൽ�രണം
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സാമൂഹ�ഇടെപടലുകളിലൂെടപ�തിവിജയംഉറ��വരു�ിപൗരാവേബാധം  ഉയർ�ുകയും

േസാഷ�ൽഓഡി�്�പ�കിയ വിജയി�ി�ുകയും െച���തിന്ആവശ�മായ േബാധവൽ�രണം

�പവർ�ന�ൾനട�ിലാ�ു�ു.

7. റിേ�ാർ�്ത�ാറാ�ൽ

േസാഷ�ൽഓഡി�്�പ�കിയയിെലകെ��ലുകള�ംനിഗമന�ള�ം, നിർേ�ശ�ള�ം

 േസാഷ�ൽഓഡി�്�ഗാമസഭയിൽ ചർ�െചയ്ത്അംഗീകാരം നട�ു�തിനാവശ�മായ

കരട്റിേ�ാർ�്ത�ാറാ�ു�ു.

8. േസാഷ�ൽഓഡി�്�ഗാമസഭ

പ�ാ�ലംഒരു�ൽചർ�യിൽനി�യി�െ��ദിന�ിൽസൗകര��പദമായ�ല�്�ഗാമസഭേചർ�്കരട്റി

േ�ാർ�്അവതരണവും, ചർ�യും, നിർേ�ശ�ള�ം, തിരു�ൽ�പ�കിയകള�ം,

അംഗീകാരംേനടിെയടു�ുകയുംതുടർനടപടികള�ംൈകെകാ���ു.

9.അനുബ�നടപടികള് (ആ�ൻെട�ന് )

േസാഷ�ല ് ഓഡി�് �ഗാമസഭയില ് എടു�തീരുമാന�ള�െടയും നിർ േദശ�ള�െടയുംഅടി�ാന�ില ്

എടു�അനുബ�നടപടികള് അടു� േസാഷ�ല ് ഓഡി�് �ഗാമസഭയില ് ചർ� െച���ു

േപരയം പ�ായ�് 

െകാ�ം ജി�യിൽ െകാ�ം താലൂ�ിൽ ചി��മല ബ്േളാ�് പരിധിയിൽ വരു� �ഗാമ പ�ായ�ാണ്

േപരയം. 1953 ൽ നിലവിൽ വ� േപരയം �ഗാമപ�ായ�് സമു�ദനിര�ിൽ നി�ും ഏകേദശം 23 മീ�ർ

ഉയര�ിലാണ്. േലാക�ിൽ വ�ി�ാൻ കഴി�ാൽ 100 % ല�ീൻ കേ�ാലി�ർ അധിവസി�ു�

പട��രഈപ�ായ�ിൽ ഉൾെ�ടു�ു.പ�ായ�ിെ� അതിരുകൾ മൺേ�ടാതുര�്, െതേ� ക�ട,

കു�റ, െപരിനാട്,എ�ീ പ�ായ�ുകളാണ് .
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േസാഷ�ൽഓഡി�് ഫയൽപരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയ �പവർ�ികൾ

Sl. Number �പവർ�ി േകാഡ്

1 നീർ�ട വികസന പ�തിയുെട

ഭാഗമായി െചറുകിട

നാമമാ�തമായ കർഷകരുെട

ഭൂമിയിൽ മ�് ജല സംര�ണ

�പവർ�ികൾ

1613004005/ WC/325878

2 ഇടം പ�തിയുെട ഭാഗമായി

സ�ൂർണ കു�ി കിണർ

നിർമാണം 1613004005/W C/324271

IAY BPL SC ST മ�� ഗവെ�� ്

സ്കീംമിൽ ഉൽെപ�ി���

കുടുംബ�ളിൽ ഭവന നിർമാണം

1613004005/IF /300741

അവകാശഅധിഷ്ഠിതനിേഷധ�ൾ

പ�തിരൂപീകരണം

െതാഴിൽനൽകു�തി�ുൻഗണനയും�പാധാന�വുംനൽകു�തിനാൽഉേദ�ാഗ�േരാഎ�ിനീയർമാെരെവ�ു

�നിർേ�ശ�ൾഅ�മറി�്െതാഴിലാളികള�െടഅഭി�പായ�ൾആണ്െതാഴിലുറ�്പ�തിയിൽകണ�ിെലടു

േ��ത്.

െതാഴിലാളി പ��്നി�്െകാ��ിഭാവനം െച�െ�േട� ഈപ�തിയിൽ

ആർെ�ാെ�യാണ്െതാഴിൽേവ�ത്, എ�ത ദിവസേ��് ആണ്, എവിെടയാ ണ്െതാഴിലിന്

അനാവശ�മായ �പവർ�ികൾ നടേ���ുട�ിയ കാര��ൾ െതാഴിലാളികൾ തെ� തീരുമാനി�ുകയും

അതനുസരി�്പ�തിരൂപീകരി�ുകയും േവണം.

നിയമം ഇതാണ് എ� ഇരിെ� പ�തി രൂപീകരണ�ിൽ െതാഴിലാളികള�െട പ�ാളി�ം ഉ�തായി

േബാധ�െ��ി�ി�. െതാഴിലാളികള�െട പ�ാളി�വും സ�ാധീനവും ഉ�തായി മന�ിലാ�ാൻ കഴിയു�ി�.

എ�ാൽ െതാഴിലാളികൾ അനുവദനീയ �പവൃ�ികളിൽ ഉൾെ�ടു�തും �പേദശെ� �പധാനെപ�

നീർ�ടാധിഷ്ഠിത �പവ�ന�ളിൽഉൾെ�ടു�ാവു�തും ആയ �പവർ�ികൾ �ഗാമസഭയിൽ



6

നിർേ�ശി�ി��ം അത് േവ��ത ഗൗരവേ�ാെട കാണു�തിേനാ അ�ട�ിലാ�ു�തിേനാ

ഉേദ�ാഗ�സംവിധാനതല�ിൽനി�ും നടപടികൾ ഒ�ും എടു�ി�ി� എ�ാണ് െതാഴിലാളികള�മായു�

േഫാ�സ് �ഗൂ�്ഡിസ് ക��ഷനിൽനി�ും മനസിലാ�ാൻ കഴി�ത്. അ�ര�ിലു� �പവർ�ികൾ

ഏെ�ടു�ു�തിലൂെട �ഗാമീണജനതയുെട ജീവിതനിലവാരം െമ�െ�ടുകയും,കാർഷിക േമഖലെയ

പുഷ്ടിെ�ടു�ുകയും െച��വാൻ ത� െകൽ��� �പവർ�ികൾ ആയിരു�ു.�പവർ�ികൾ

കെ��ിനൽകു�തിലും അവ ആസൂ�തണംെച��വാനും ഉ� െതാഴിലാളികള�െടഅവകാശം

നിേഷധി�െ�ടുകയും അ�രം  �പവർ�ികള�െട വർ�നം മൂലം െതാഴിലാളികൾ�് ലഭിേ��

െതാഴിൽദിന�ൾ നഷ്ടമാകുകയും വ�ത�സ്തവും �കിയാ�കവും

നീർ�ടേപാഷിതവുമായ�പവർ�ികൾ�ു �പാധാന�ം നൽകിയിരു�ുെവ�ിൽ ഒേര തര�ിൽ ഉ�

�പവർ�ികൾ,ആവർ�ി��� �പവർ�ികൾ ഇവയ്�ുപകരം കുറ��കൂടി ഉപകാര�പദമായ �പവർ�ികൾ

കെ��ി െച��വാൻ കഴിേ�െന (ഉദാ : േച�ൻ കുളം വൃ�ിയാ�ി നീർ�ടംപുഷ്ടിെ�ടു�ുക ,െചറു

േതാടുകൾ,ൈകേതാടുകൾ,ആര�ൻപാടം േതാട് ഇവയുെടപുനരു�ാരണം ഇവെയാെ� )

െതാഴിലിന്ഉ�അേപ�

െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി� െതാഴിലാളികൾ എേ�ാൾ േവണെമ�ിലും  െതാഴിലിന് അേപ�ി�ാം.

ഏ�വും കുറ�ത് 14 ദിവസേ��ു� അേപ� ആയിരി�ണം. േവണെമ�ിൽ ഒരു വർഷേ��ു�

അവകാശം 100 ദിവസെ� െതാഴിൽ കണ�ാ�ി മുൻകൂ�ി അേപ�ി�ാം. അേപ� ഒ�യ്േ�ാ

കൂ�ാേയാ നൽകാംഎ�ിരിെ�ൈക�� രസീത്അേപ�കന് നൽകിയതായി കാണാൻസാധി�ി�ി�.

െതാഴിലാളികൾെതാഴിൽആവശ�െ���െകാ�ു�അേപ��ഗൂ�ായിെവ�േപ�റിൽഎഴുതിഒ�ി�്നൽകുക

യാണ്െചയ് തി���ത്. െതാഴിലിന് അേപ�ി�ു�ു�് എ�ിൽേപാലും അേപ�യിൽ എ�തദിവസം

െതാഴിൽേവണം എ�ു� േരഖെ�ടു�ിയി�ി� അതുേപാെല തെ� ൈകപ��രസീത്

 െതാഴിലാളികൾ�്നൽകു�ി� അതിനാൽ െതാഴിൽ ആവശ�െ��� പതിനാലുദിവസ�ിനു�ിൽ

െതാഴിലാളി�്െതാഴിൽലഭി�ി��േ�ാ എ�് ഉറ�ാ�ാൻ കഴിയു�ി�. ആയതിനാൽ െതാഴിൽ

ആവശ�െ�ടാനു�അവകാശം, 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാൻ ഉ� അവകാശം, 15

ദിവസ�ിനു�ിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ െതാഴിലി�ായ്മ േവദനലഭി�ുവാനു� അവകാശം ഇവ 

ലംഘി�െ��ി��േ�ാ എ��ിലയിരു�ുവാൻസാധി�ു�ി�.

പ�തി�പാരംഭമീ�ിംഗ്

ഓേരാ �പവർ�ിയും ആരംഭി�ു�തിനുമു�്�ലെ���്േചരു� െതാഴിലാളികള�െടയും

നിർവഹണവുമായി ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�രുെടയും സംയു� േയാഗമാണ്പ�തി �പാരംഭമീ�ിംഗ്. ഈ

േയാഗ�ിൽ െവ�ാണ്�പവർ�ിയുെട സ�ഭാവം, എ�ിേമ�ിന�ിശദാംശ�ൾ, േജാലിഎ�െന, ആെരാെ�,

എ�തസമയം െകാ�്പൂർ�ിയാ�ണം, അതിന് എെ�ാെ� െതാഴിലുപകരണ�ൾ ആവശ�മായിവരും

എ��ിശദീകരിേ��താണ്. ഈ വിശദീകരണംെതാഴിലാളി�്േബാധ�െ�ടുകയും െതാഴിലാളികള�െട

അഭി�പായ�ള�ം നിർേ�ശ�ള�ം ആരാ�്�പവർ�ി നിർ�ഹണം നട�തായി േബാധ�െ��ി�ി�.

െതാഴിലിട സൗകര��ൾ
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�പവർ�ി�ല�് െതാഴിലാളികൾ�് ഭ�ണം കഴി�ു�തിനും വി�ശമി�ു�തിനും മ��ം േവ�

മിനിമം സൗകര��ൾ ഏർെ�ടു�ി ഇരി�ണം. തുറ�ായ �പേദശ�ളിൽ �പവർ�ി�ു� സ്�തീകൾ�്

�പാഥമിക സൗകര��ൾ നിർവഹി�ാനു� സംവിധാനം ആവശ�െമ�ിൽ ഒരു�ണം. �പവർ�ി �ലെ�

സൗകര��ൾ ഒരു�ു�ത്സത�സ�മായും,ആവശ�കതയുെട അടി�ാന�ിലുംആയിരി�ണം.

�പവർ�ി ൈസ�ിൽ ആവശ�മായ അടി�ാനസൗകര��ൾ ഒരു�ിയി���ായിരു�ു എ�ാണ്

െതാഴിലാളികള�മായു� േഫാ�സ്�ഗൂ�് ഡിസ്കഷൻനി�ും മന�ിലാ�ാൻകഴിയു�ത്

ചികി�ാസഹായം

�പവർ�ി കിടയിൽ ഒരു െതാഴിലാളി�് പരി�ുപ�ിയാൽ അടിയ�ര �പഥമ ശു�ശൂഷ നൽകാൻ

മതിയായ സാമ�ഗികൾ �പവർ�ി �ല�് സൂ�ി�ിരി�ണം. ഇതിൻെറ ഉപേയാഗ�ിന് േമ�ിെന

പരിശീലനവും നൽകിയിരി�ണം.�പവർ�ി ൈസ�ിൽ െവ�് അപകടെമാ�ും നട�ി�ി� എ�ാണ്

െതാഴിലാളികള�മായു� േഫാ�സ്�ഗൂ�് ഡിസ്കഷൻനി�ും മന�ിലാ�ാൻകഴിയു�ത്.

േവതനം

കൃത�സമയേ��തനംെതാഴിലാളികൾ�്ലഭ�മാ�ണെമ�്നിയമംനിഷ്കർഷി�ുേ�ാൾെതാഴിലാളികൾ

�്കൃത�സമയേ��തനംലഭി�ു�തായിമന�ിലാ�ാൻകഴി�ി�.

േക��സർ�ാരിൽനി�ുംഫ�്ലഭി�ു�തിനു�കാലതാമസംആണ്കാരണെമ�്ഉേദ�ാഗ�രിൽനി�ുംമന

�ിലാ�ാൻകഴി�ത്. �പവർ�ിതുട�ിനി�ിതദിവസ�ിനകംലഭി�ിെ��ിൽ

1936െപയ്െമൻറ്ഓേഫ�ജസ്ആക്ട്�പകാരംെതാഴിലാളികൾ�്നഷ്ടപരിഹാര�ിന്അേപ�ി�ാം.

നഷ്ടപരിഹാരംവിധി�ാൽകൂലിെകാടു�ാൻ 

താമസി�തിന്കാരണ�ാരായഉേദ�ാഗ�ർഉ�രവാദികൾആകു�ു.

ദുർബലജനവിഭാഗ�ള�െട ഭൂമിയിൽ മ�് ജലസംര�ണംസംബ�ി�്

ഖ�ിക 5 �പതിപാദി�ു�പ�ികജാതി, പ�ികവർ�വിഭാഗ�ൾ, നാേടാടികൾ,

വനാവകാശേരഖ�പകാരംഭൂമിലഭി�വർ,

അ�്ഏ�റിൽകവിയാെതഭൂമിയു�കാർഷികകടാശ�ാസനിയമ�പകാരംകർഷകൻഎ�്നിർവ�ി�ി���

വരുെടയും

ഭൂമിയിൽെതാഴിലുറ�്പ�തി�പകാരംമ�്ജലസംര�ണംസംര�ണ�പവർ�ികൾഏെ�ടു�ാവു�താ

ണ്.

എ�ാൽ�പവർ�ികൾഏെ�ടു�ുേ�ാൾമുൻഗണനാ�കമം പാലി�െ�േട�തുമാണ് എ�ിരിെ�,

നിയമംഅനുശാസി�ു�തിേ�െരവിപരീതമായിെചറുകിടനാമമാ�തകർഷകരുെടഭൂമിയിലാണ്�പവർ�ി

കൾമി�തുംനട�ുവരു�ത്

പ�ായ�ിൽസൂ�ിേ�� 7 രജി�റുകൾ

പ�ായ�ിൽ സൂ�ിേ�� വാർഷിക മാ�ർ സർ�ുലർ �പകാരം 7 രജി�റുകൾ നിർബ�മായും
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പ�ായ�ിൽ സൂ�ിേ��താണ് ആണ് ശാസ്താംേകാ� പ�ായ�് െതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായി

ബ�െ��് രജി�റുകള�ം സൂ�ി�ി���് എ�ാൽ ഇവെയാ�ും പൂർണമ� അ� കുറി��� വിവര�ൾ

ചുവെട േചർ�ു�ു

െതാഴിൽ കാർഡ് രജി�ർ

െതാഴിൽ കാർഡ് രജി�ർ െതാഴിൽ കാർഡ് രജി�ർ പൂർണമായിരു�ു.

െതാഴിലുറ�് �ഗാമസഭാ രജി�ർ, െപാതു �ഗാമസഭ രജി�ർ, േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ രജി�റിൽ

ഇവെയ�ാം ഒ� രജി�ർആണ് സൂ�ി�ിരി�ു�ത് 2018 2019 വെരയു� �ഗാമസഭ വിവര�ൾ രജി�റിൽ

േരഖെ�ടു�ിയി���്

െതാഴിൽആവശ�െ�ടു�തും െതാഴിൽഅനുവദി�തും കൂലി നൽകു�തുമായ രജി�ർ

െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ ആവശ�െ�ടു�തും ഒരു അനുവദി�തും കൂലി നൽകു�തുമായ രജി�ർ സർ

പ�ായ�ിൽകൃത�മായ രജി�റിൽ െസ�ക�റി സാ��െ�ടു�ിസൂ�ിേ��താണ്ആണ്

�ഗാമസഭ രജി�ർ

െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ ഏെ�ടു�് നട�ു� �പവൃ�ികെള കുറി��� വിശദവിവര�ൾ �പവർ�ി

രജി�റിൽ കൃത�മായി എഴുതി സൂ�ിേ��താണ് ആണ് പ�ായ�ിെല �പവർ�ി രജി�ർ

�പവർ�ിയുെടലി�്, ചിലവ് മ�� വിശദാംശ�ൾ േരഖെ�ടു�ിയി��� രജി�ർ ലി�് അപൂർ�മായിരു�ു

കുറ��േപർ മാ�തമാണ് ഉ�ായിരു�ത് .എംഐഎസിൽ നി�ും �പിൻറ് എടു�ുസൂ�ി�ിരി�ു�ത്ആണ്

രജി�ർ ഉ�രവാദെ�� ഉേദ�ാഗ�രുെടയും തെ� സാ��െ�ടു�ിയിരു�ു ഇ� വർ�് രജി�റിൽ

ഉ�രവാദി�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ ആരുംതെ� സാ��െ�ടു�ിയിരു�ി� �പവർ�നം ആരംഭി�തും

അവസാനി�ത് മായ തീയതി േരഖെ�ടു�ിയി���് വാർഡ് തല�ിൽ ഉ�വർ�് രജി�റിെല

സൂ�ി�ിരി�ു�ത് �ഗാമ പ�ായ�ിെല മുഴുവൻ �പവർ�ിയും ഒരു വാ�് രജി�ർ എ� നിലയ്�ാണ്

വർ�് രജി�ർെചയ്തി���ത് രജി�ർ എ� നിലയ്�് എം ഐ എസിൽ നി�ും ഡൗൺേലാഡ് െചയ്ത്

േകാ�ി ൈബൻഡ് െചയ്ത് സൂ�ി�ിരി�ണം

ആസ്തിരജി�ർ

െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരം സൃഷ്ടി� അ�ികെള കുറി��� വിശദാംശ�ൾആസ്തി രജി�റിൽ എഴുതി

സൂ�ിേ��താണ്ചില വസ്തു�ള�െട രജി�ർ �ിര ആസ്തികൾ ലി�് പൂർ�മായും 2018 2019

േരഖെ�ടു�ിയി���് എ�ാൽഈരജി�റും ഉ�രവാദെ�� ഉേദ�ാഗ�ർസർ�ിൈഫ െചയ്തി�ി�

പരാതി രജി�ർ

പ�തിയുമായി ബ�െ��് പരാതികൾ രജി�റിൽ േരഖെ�ടു�ി സമയബ�ിതമായി

പരിഹരി�െ�േട�താണ്. പരാതി രജി�ർ പരാതി രജി�ർ സൂ�ി�ിരി�ു�ത് എം ഐ എസിൽ നി�ും

എടു� ഒരു �പിൻറ് േപ�ർ മാ�തമാണ് ഇതിൽ ഒരു പരാതി േപാലും േരഖെ�ടു�ിയി�ി� പരാതി
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രജിസ്േ�ടഷനുമായി ബ�െ�� െതാഴിലുറ�് നിയമം െസ�ൻ 25 �പകാരമു� ശി�ാനടപടികൾ

�ണി��വരു�ുംപര�ാപ്തമാണ്

സാധനസാമ�ഗികൾസംബ�ി�് രജി�ർ

െമ�ീരിയൽ രജി�ർ െമ�ീരിയൽ രജി�ർ പ�ായ�ിൽ അപൂർ�മായിരു�ു ര�ു േപജുകൾ മാ�തമു�

എംഎസ് നി�ുെമടു� �പിൻറ് മാ�തമായിരു�ു െമ�ൽ ഡി�ക്ടർ സൂ�ി�ി���ത് െമ�ീരിയൽ രജി�ർ

ആയി സൂ�ി�ി���ത്

വർ�് രജി�ർ

ഫയൽപരിേശാധി�േ�ാൾകെ��ിയവിവര�ൾ

കവർ േപജ് AMC �പകാരം മു�കവർ േപജ് ഒരുഫയലി ലും കാണാൻസാധി�ി�

െച� ്ലി�് െച�് ലി�് കാണാൻകഴി�ി�

മൂല�

നിർണയസാ�ി

പ�തം

ഒരുഫയലൽകാണാൻസാധി��.

ഫയൽ നീ�ം

േഫാറം

ഫയൽനീ�ം േഫാറം ഒരുഫയലിലും കാണാൻസാധി�ി�.

വിശദ മായ

എ�ിേമ�ിെ�

േകാ�ി

Secure ലിൽ നി�ും ലഭി� േകാ�ി എ�ാഫയലിലും കാണാൻസാധി��.

എ�ിേമ�ിെ� േകാ�ി ഉ�തിൽ ഉേദ�ാഗ�രുെട സീൽ, ഒ�്

േരഖെ�ടു�ിയി���യിരു�ു.

സാേ�തികനുമതി എ�ാഫയലിലുംസാേ�തികാനുമതിയുെട േകാ�ി ഉ�ായിരു�ി�.

ഭരണാനുമതി യുെട

പകർ�്

ഒരു ഫയലിൽ ഭരണാനുമതിയുെട പകർ�് ഉ�ായിരു�ി�.

ഡിമാൻഡ്

ആ�ിേ�ഷൻ

േഫാറം

ഒരുഫയലിലും ഡിമാൻഡ്ആ�ിേ�ഷൻ േഫാറം ഇ�ായിരു�ു.

സംേയാജിത പ�തി സംേയാജിത പ�തിയുമായി ബ�മു�ായിരു� �പവർ�ികൾഅ�ായിരു�ു
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മസ്േ�ടാൾ എ�ാ �പവൃ�ികള�െടയുംഈമാസ്േ�ടാൾ ഉ�ായിരു�ു.

േമ�ിെ� േപര് ഒ�്, BDO യുെട ഒ��ം സീലും എ�ിവ എ�ാം മസ്േ�ടാളിലും

ഉ�ായിരു�ു. മ�േറാൾ ന�ർ ഉ�ായിരു�ു. Mbook ന�ർ, േപജ് ന�ർ,

െസ�ക�റിയുെട ഒ��ം സീലുംഎ�ിവഎ�ാ മ�ർ േറാളിലും ഇ�ായിരു�ു.

എം ബു�് എം ബു�ിൽ പൂർ�ീകരണ �പവർ�നവുമായി ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�രുെട

സീൽ,ഒ�് എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു.എ�ാ M book ലും െസ�ക�റി ഒ�ി�്

െസർ�ിൈഫ െചയ്തതായി കാണാൻസാധി�ി�.

േവജ് ലി�് െവജ് ലി�് കാണാൻസാധി��.ഭവന നിർമാണ�ിെ� ഫയൽ ഒഴി�് ബാ�ിഎ�ാ

ഫയലിലും FTO കാണാൻസാധി��.

േറായൽ�ി എ�ാ ഫയലുകളിലും േറായൽ�ി കാണാൻസാധി��.

മൂ�് ഘ��ിേലയും

േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ്

3ഫയലിൽ േഫാേ�ാ�ഗാഫ്സ് കാണാൻസാധി�ി�.

ജിേയാ ടാഗ് ഒരുഫയലിലും ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാസ് കാ ണാൻസാധി�ി�

േസാഷ�ൽ ഓഡി�്

റിേ�ാർ�്

ഒരുഫയലിലും േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�് കാണുവാൻസാധി�ി�

ൈസ�്ഡയറി എ�ാ ഫയലിലും ൈസ�്ഡയറി കാണുവാൻ സാധി��. As and Ts ന�ർ എ�ിവ

േരഖെപടു�ിയി�ി�. െച�് ലി�്,സ�ർശനകുറി�് എ�ിവകാണാൻസാധി��.

വർ�് കം�ിഷൻ

സർ�ിഫി��്

വർ�്കം�ിഷൻസർ�ിഫി��് ഒരുഫയലിലും കാണുവാൻസാധി�ി�.

വിജിലൻസ് &

േമാണി�റിങ് ക�ി�ി

റിേ�ാർ�്

വിജിലൻസ് & േമാണി�റിങ് ക�ി�ി റിേ�ാർ�് ഫയലിൽ കാണാൻസാധി�ി�.

െതാഴിലാളികള�െട

സാ��പ�തം

ഒരുഫയലിലും െതാഴിലാളികള�െട സാ��പ�തം കാണാൻ സാധി�ി�.

േ�പാജക്ട് മീ�ിംഗ് ഫയലുകളിൽ േ�പാജക്ട് മീ�ിംഗ് നട�ിയ വിവര�ൾകാണാൻസാധി��.
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ഫീൽഡ്തല പരിേശാധനയിൽകെ��ിയത്

ഒബ്സർേവഷൻ റി മാർ�് െസാലൂഷൻ

നീർ�ട വികസന

പ�തിയുെട ഭാഗമായി

െചറുകിട നാമമാ�ത

കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�്

ജല സംര�ണം എ�

�പവർ�ിയാണ് കാണാൻ

സാധി�ത്.

ഇടം പ�തിയുെട ഭാഗമായി

സ�ൂർണ കു�ികിണർ

നിർ�ാണം കാണാൻ

സാധി��.

✔ മ�് ക�ാല, മഴകുഴി, കിണർ

റീചാർ�് എ�ിവ എ�ാം തെ�

ന�രീതിയിൽ

സംര�ി�െപ�ി�ി�.

✔ മ�് ക�ാലകൾ അ�ത

ഉറ��� രീതിയില�

നിർ�ി�ിരി�ു�ത്. ഓട്, ഷീ�്

എ�ിവെകാ�ും െചടികള�ം

പു��കള�ം വ��പിടി�ി��

സംര�ി�ു�തായി എ�ും

കാണാൻകഴി�ി�.

✔ കിണർ റീചാർജിങ് കുഴി

ജല�ാമം കുറയ്�ു�തിന്

സഹായകരമായിരു�ു.

 പുരയിടം വൃ�യാ�ിയത്Þ

മൂലം കൃഷി െച�്തു വിളെവടു�ു

ന� ലാഭമു�ാ�ി.

 ഒരു പുരയിട�ിൽ മഴÞ

കുഴിയിൽ കരിയിലയും മാലിന�വും

നിേ�പി�തായി ക�ു.

 ജല ലഭ�ത കുറ� �പേദശംÞ

ആയതിനാൽ കു�ികിണർ

നിർമാണം വളെര അനുേയാജ�മാ

യായിരു�ു.

ô മാലിന�ം നിേ�പി�ു�

തിനായി �പേത�കം കേ�ാ�്

ബി��കൾ നിർ�ി�ുക.

ô െതാഴിലുറ�് പ�തി കൂടുതൽ

സുതാര�മാ�ാൻ െമ�ീരിയൽ

വർ�ുകൾതിരെ�ടു�ുക.

ô �പവർ�ികൾ സംര�ി�ാൻ

ഉ� മാർഗ�ൾസ�ീകരി�ുക.

ô �പവൃ�ികളിലു� ആവർ�ന

വിരസത ഒഴിവാ�ുക.

ô െതാഴിലാളികൾ�്

�പവൃ�ികെള�ുറി�് കൃത�മായ

അവേബാധവും

േബാധവൽ�രണവും നല്കുക.

ô മഴ�ുഴികൾ കൃത�മായി

സംര�ി�ുക.
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അവകാശാധിഷഠിത നിേഷധ�ൾ / േഫാ�സ് �ഗൂ� ്ഡിസ്കഷൻ

െതാഴിലാളികളിൽകുറ�് േപർ�് മാ�തേമഅവരുെട അവകാശ�െള കുറി�്അറിവി�ായിരു�ു.ɲ

െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽഅവകാശെപ�് 14 ദിവസതി�ു�ിൽ െതാഴിൽ നൽകണം.അ�ാ� പ�ംɲ

െതാഴിലി�ായമ േവതനം നൽകണെമ� നിയമം നിലനിൽെ� െതാഴിലാളികൾ�്ഈനിയമെ��ുറി���

അറിവ് ഇ�ായിരു�ു.അവർ െതാഴിലിനായി അേപ�ി�ി�് 14 ദിവസ�ിൽതെ� ലഭി�ു�ുഎ�ുംഅവർ

പറ� .ു

െതാഴിൽ കാർഡ് എടു�ു��ിനു െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും പണം ചിലവായി�ി� എ�ാണ് അറിയാൻɲ

കഴി�ത്.

നിയമ�പകാരം 5k. m അ��റം േജാലി െച��കയാണ് എ�ിൽ െതാഴിലാളികൾ�് 10% യാ�ത കൂലിɲ

നൽേക�തു�്.ഈ വിവരം അവർ�്അറിയി�ാരു�ു.അവെര�ാം 5km നു അക�ുതെ�യാണ് േജാലി

െചയ്ത്.

അടി�ാന സൗകര��ൾ ആയ ഫ�് എയ്ഡ് േബാക്സ് , കുടിെവ� സൗകര�ം, ക��റ, കാലുറ,ɲ

ഇവെയാ�ും ലഭി�ു�ി� എ�വർ പരാതി പറ� .ു േതാട് നവീകരണ േജാലിെച��േ�ാൾ �ാ�ിക് കവർ

ആണ് ൈകയുറ യ്�ും കാൽ ഉറയ്�ുംപകരം ഉപേയാഗി�ു�ത് എ�് അവർ പരാതിെ���. അടി�ാന

സൗകര�ങൾഇ�ാ�ത് മൂലം പണി ൈസ�ിൽ വ�്അപകടം സംഭവി�തായി അറിയാൻകഴി� .ു

ഡിസ്േ�േബാർഡ് &േഫാേ�ാ �ഗാഫ് എ�ിവ�ു� പണം െതാഴിലാളികൾ തെ�യാണ് നല്കു�ത്.ɲ

പ�ായ�ിൽ നി�് ഫ�് ലഭി�ു�ി� ആയതിനാൽ ഒേരാ െതാഴിലാളികള�ം 200 രൂപ വീതം പിരിവി�ാണ്

നൽകു�െത�്അറിയാൻകഴി� .ു
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േവതനം കാലതാമസം കൂടാെത ലഭ�മാ�ണെമ�് അവർ അഭി�പായെ���. 40 ദിവസെ� കൂലിയാണ്ɲ

അവർ�് ലഭി�ാനു�ത്.

100 െതാഴിൽ ദിന�ൾ 12 െതാഴിലാളികൾ ഒഴിെക ബാ�ി എ�ാവരും 100 െതാഴിൽ ദിന�ൾɲ

പൂർ�ിയാ�ി .അവർ�് േബാണസ്കി�ി എ�്അറിയാൻകഴി� .ു

െമ�ീരിയൽ വർ�് െച�ാൻ െതാഴിലാളികൾ�് താ�ര�മു�്. എ�ാൽ ഫ�് കി�ാനു� കാലതാമസംɲ

മൂലമാണ്ഈ �പവർ�ികൾ െച�ാൻ െതാഴിലാളികൾ�്ബു�ിമു�്.

േജാലി േനരെ� തരണെമ�ും സാ��ിക വർഷ അവസാനി�ു�തിനുമു�് േജാലി നൽകണെമ�ുംɲ

െതാഴിലാളികൾആവശ�െ���..

ഒരുവർഷം 150 േജാലി നൽകണെമ�് െതാഴിലാളികൾആവശ�െ���.ɲ

കെ��ലുകള�ം നിർേ�ശ�ള�ം

െതാഴിലാളികള�െട അഭി�പയ�ള�ം അറിവുകള�ം കൂടി �പേയാജനെ�ടു�ി േവണം ഉേദ�ാഗ�ർ െതാഴിൽ̆

െതരെ�ടുേ��ത്

നിയമ�പകാരം ഉടമകൾ അവരുെട ഭൂമിയിൽ െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരം േജാലിെച�ാൻ അേപ�̆

നൽകുകയും അതു�പകാരം ഉടമകൾ അവരുെട ഭൂമിയിൽ െതാഴിലുറ�� െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിൽ

നൽകുകയും െച���ു.

�പവർ�ികൾ െതരെ�ടു�ുേ�ാൾ ഭൂ�പകൃതി�നുസരി�് ആ �പേദശ�് െതാഴിലുറ�� പ�തി̆

�പകാരം അനുവദിനീയമായ 260 വർ�ുകൾ െച�ാം എ�ിരിെ� േസാഷ�ൽ ഓഡി�് േഫാറം �പകാരം

കാണാൻകഴി�ത് മ�് ,ജലസംര�ണ �പവർ�ികൾആണ്.

െതാഴിലുറ�് പ�തി കൂടുതൽസുതാര�മാ�ാൻ െമ�ീരിയൽവർ�ുകൾതിരെ�ടു�ുക.̆

പ�തി ആസൂ�തണ�ിനു േവ� പരിശീലനം െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളികൾ�ും േമ�് മാർ�ും̆

നൽേക�തു�്.


