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ആമുഖം

�ഗാമീണ ജനതയുെട ഉ�മന�ിനായി സ�ത��ഭാരത�ിൽആവിഷക്രി� ഏ�വും സു�പധാനവും

ശ�വുമായ നിയമമാണ മ്ഹാ� ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� ന്ിയമം. ഇ��യിെല
സാധാരണ�ാരായ ജന�ള�െട െതാഴിൽ െച��വാനു� അവകാശെ� സംര�ി��

നിലനിർ�ു�തിനായി ഇ��ൻ പാർലെമൻറ അ്ംഗീകരി� ്, �പസിഡൻറ ഒ്��വ� 2005 െസപ�്ംബർ
മാസംഅ�ാം തീയതി മുതൽഈനിയമം നിലവിൽ വ�ു.

ഇ��യിെല �ഗാമീണ ജനതയുെട ഉ�മന�ിനായി നിരവധി �ഗാമവികസന പ�തികൾ

നട�ിലാ�ിയിരു�ുെവ�ിലും ഗുണഫലം ശരിയായവിധ�ിൽ ജന�ളിൽ എ�ാതിരു�തിെന

തുടർ� പ്ാർലെമൻറ പ്ാസാ�ിയ മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� ന്ിയമ�ിെ�

�പാഥമിക ല��ം ഒരു �ഗാമീണ കുടുംബ�ിന ന്ിയമംവഴി ഒരു സാ��ിക വർഷം 100 െതാഴിൽ
ദിന�ൾ ഉറ��നൽകുകെയ�താണ.് �ഗാമീണ ജനതയുെട ഉ�മന�ിനും െമ�െ�� ജീവിത

സാഹചര�ം ഉറ�ാ�ു�തിനും അതിലൂെട ദാരി�ദ� നിർമാർ�നവും സു�ിര വികസനവും ആണ്

ഈ നിയമ�ിെ� �പാധാന ല��ം. ചൂഷണ�ളിൽ നി�ും െതാഴിലാളികെള േമാചി�ി�ുകയും
മാന�മായ േവതനം നൽകി അവരുെട കുടുംബ�ിന �്കയ േശഷി വർ�ി�ി� ദ്ാരി�ദ��ിൽ നി�ും

കരകയറാൻ െതാഴിലുറ��പ�തിയിലൂെട കഴിയു�ു. �പകൃതിവിഭവ പരിപാലന�ിലൂെട ഓേരാ
�പേദശ�ിെ�യും വിഭവാടി�റ ശ�മാ�ുകയും, അതിലൂെട വരൾ�, മെ�ാലി�,്
െവ�െ�ാ�ം, വനനശീകരണം തുട�ിയ പാരി�ിതിക �പശന്�ളിൽ നി�ും സംര�ണം

നൽകുകയും അതിലൂെട ഉതപ്ാദനം, ഉതപ്ാദന�മത എ�ിവ വർ�ി�ി�ുവാനും പ�തി

�പവർ�ന�ളിൽകൂടി കഴിയു�ു. �പകൃതിവിഭവ പരിപാലന�ിന്ഏ�വും �പധാനെ��

ഘടകമാണ ജ്ലസംര�ണവും അതിൻെറ സുര�ിതത�വും ഇവ െതാഴിലുറ� �്പവർ�ന�ളിൽ

ഉറ� വ്രു�ുവാൻകഴിയു�ു.

പതിമൂ�ാം പ�വ�ര പ�തിയുമായി െതാഴിലുറ� ബ്�െ�ടു�ി കാർഷിക പ�തികൾ

ജന�ളിെല�ി�ൽ, കാർഷിേകാതപ്ാദന�ിൽ സ�യംപര�ാപത്ത ൈകവരി�ൽ,
തരിശുഭൂമികളിലുംസ�കാര� ഭൂമിയിലും െപാതു�ാപന�ളിലും ഫലവൃ��ൾെവ��പിടി�ി�ൽ,
എ�ിവ നട�ിവരു�ു. പ�ായ�ിെല വിവിധ േതാടുകളിൽ തടയണനിർ�ി�ുകയും,കുള�ൾ,
പടുതാ�ുളം, നീർ�ുഴി, ക�ാല നിർമാണം, കിണർ റീചാർ�ിങ് തുട�ിയവഴി

ജലസംര�ണവും ഉറ��വരു�ു�ു. ഇ�െന മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്

പ�തി ഗുണേഭാ�ാ�ളായ ജന�ൾ� ് െതാഴിൽദിന�ൾ ഉറ�ാ�ു�തിലൂെട ജന�ള�െട
ജീവിതനിലവാരം െമ�െ�ടു�ു�ു.

നിയമമനുസരി��� പ�തി നിർവഹണ�ിലൂെട �ഗാമീണേമഖലയുെട സു�ിര ആസത്ി

വികസനം എ�താണ ല്��ം െവ�ു�ത.് 2005-ൽ �പാബല��ിൽ വ� നിയമമനുസരി�്

ഇ��യിെല 200 ജി�കളിൽ �പഥമഘ��ിൽ നട�ിലാ�ുകയും 2008-ൽ മുഴുവൻ ജി�കളിേല�ും
വ�ാപി�ി�ുകയും െചയത്ു. അതനുസരി� േ്കാഴിേ�ാട ജ്ി�യിലും പ�തി �പവർ�ന�ൾ
തുട�ുകയും ഇേ�ാഴും തുടർ�ു െകാ�ിരി�ുകയും െച���ു.
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മുഖ� ല���ൾ

● അവിദഗ�്-കായിക െതാഴിലിൽ ഏർെ�ടാൻ സ��തയു� �ഗാമ�പേദശ�ളിൽ

അധിവസി�ു� ഏെതാരു കുടുംബ�ിനും ഒരു സാ��ികവർഷം 100 ദിവസ�ിൽ
കുറയാ� െതാഴിൽ ഉറ�ാ�ു�േതാെടാ�ം, ഗുണേമ�യു�തും �ായിയായി���തും

ഉ�ാദന�മവുമായആ�ികള�െട സൃഷട്ിയാണഈ് പ�തിയുെട മുഖ� ല��ം.
● ദരി�ദരുെട ഉപജീവനവുമായി ബ�െ�� വിഭവാടി�റശ�ിെ�ടു�ൽ.
● സാമൂഹികമായി പിേ�ാ�ം നിൽ�ു� എ�ാ കുടുംബ�െളയും പ�തിയിൽ

ഉൾെ�ടു�ുക.
● പ�ായ�ിരാജ �്ാപന�െളശ�ിെ�ടു

െതാഴിലാളികള�െട കടമകൾ

1. കൃത�സമയ� െ്താഴിൽ�ല�ഹ്ാജരായി ഒ� വ്യ�്ുക.
2. െതാഴിലുറ� �്ഗാമസഭയ�് േ്സാഷ�ൽഓഡി� �്ഗാമസഭയും കൃത�മായി പെ�ടു�ുക
3. പണി�ല�് �ാ�ിക് വസത്ു�ൾ ഉപേയാഗി�ുവാേനാ ക�ി�ുവാനും

പാടു�ത�

4. സി�ിസൺ ഇൻേഫാർേമഷൻ േബാർഡ �്പവൃ�ി യുെട ആരംഭഘ��ിൽ തെ�

നിർബ�മായും വയേ്��താണ്

5. �പകൃതി സംര�ണ�ിന ആ്വശ�മായ �പവൃ�ി കൾഏെ�ടു� ന്ട�ിലാ�ുക.
6. ആസത്ി സൃഷട്ി�ു� �പവൃ�ികൾ കെ��ി േമ� ്െനയും പ�ായ�്
അധികൃതെരയും അറിയി�ുക.

അവകാശ�ള�മായി ബ�െ�� െ്താഴിലാളികളിൽ നി�ും േചാദി�റി�വിവര�ൾ.
െതാഴിൽ കാർഡ്

സജീവ െതാഴിലാളികള ് െ��ാം തെ� പുതിയ െതാഴില ് കാർഡ ന്ല ് കിയി���.്
േസാഷ�ല ് ഓഡി� റ്ിേസാഴസ് േ്പഴസ്ണ ് സ�ര ് ശി� െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും

അറിയാന ് സാധി�ത,് എ�ാവരും െതാഴില ് കാര ് ഡിേല� ആ്വശ�മായ േഫാേ�ാ

സ��മായി ൈപസ െചലവഴി� എ്ടു�ാറു�തായാണ.് െതാഴിൽ കാർഡിനാവശ�മായ
േഫാേ�ാ പ�ായ� ത്െ� എടു� ന്ൽേക�താണ.് െതാഴിൽ കാർഡ എ്െ�ാെ�
പൂരി�ി�ണെമ�ും എഴുതണെമ�ും െതാഴിലാളികൾ� വ്��ത കുറവു�.് െതാഴിൽ
കാർഡ എ്�െന പൂരി�ി�ണം എ�തിെന സംബ�ി��� െ�ടയിനിങ ന്ൽകു�ത്

ഗുണകരമായിരി�ും.
െതാഴില ് അേപ�
െപാതു�പവൃ�ികള ് �ായി െതാഴിലാളികള ് വ��ിപരമായി അേപ�

നല ് കാറിെ��്െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും മനസിലായി. െതാഴിലിനേപ�ി�്14
ദിവസ�ിനുല�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ാ� സാഹചര�ം ഉ�ാവാറുെ��ിലും

െതാഴിലി�ായമ് േവതനം ഇതുവെര നല ് കിയതായി േരഖകളിൽക�ി�.
കൂലി/നഷട് പരിഹാരം
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�പവൃ�ി കഴി� 1്5 ദിവസം പി�ി�തിനു േശഷമാണ േ്വതനം െതാഴിലാളികള ് �്
ലഭി�ി���ത.് െതാഴിലാളികള ് � ന്ഷ�്പരിഹാരം ലഭി�ുവാനു� അവകാശം ഉ�.്
െതാഴിലുറ� ന്ിയമം െസ�ന ് 3(2),6 െഷഡ��ൾ 2(29),a,b,c,d,e,f,30 �പകാരം പണി
കഴി� 1്4 ദിവസ�ിനു�ിൽ കൂലി ലഭ�മാേ��താണ.് കൂലി ൈവകിയതിനു�
ആനുകൂല��ൾ ലഭ�മാ�ിയതായി കാണു�ി�. െതാഴിലാളികൾ�് 15
ദിവസ�ിനു�ിൽ േവതനം ലഭി�ു�തിനു� നടപടികൾ പ�ായ� െ്ചയത്ി���.്
ഇത �്പശംസനീയമാണ.്

െതാഴില ് �ലെ�സൗകര��ൾ

കുടിയ�്ുവാനു� െവ�ം, വി�ശമ സൗകര�ം, �പഥമശു�ശൂഷാ സൗകര�ം, �കഷ എ്�ിവ
െതാഴിൽ �ല� ല്ഭ�മാ�ണെമ� െ്താഴിലുറ� ന്ിയമം െഷഡ��ള ് 2 para 23-28,
േക�� വാരഷ്ിക മാ�ർ സര�്ുലർ 8, 8.2 അനുശാസി�ു�ു�.് െതാഴിലാളികള�മായി
േനരി�്നട�ിയ സംഭാഷണ�ിനിടയില ് �പവൃ�ി�ല�ളില ് ആവശ�മായ

�പഥമശു�ശൂഷാ കി� മ്ുൻപ േ്മ� സ്�യം വാ�ുകയായിരു�ു പതിവ.്എ�ാൽ ഇേ�ാൾ
ഇതിെ�ബി� ന്ൽകിയി��ം പണംലഭി�ാ�സാഹചര�മാണ്

െഷലഫ് ഓ്ഫ േ്�പാജകട് ത്�ാറാ�ുവാനു�അവകാശം

െഷലഫ് ഓ്ഫ േ്�പാെജക�്ില ് െതാഴിലാളികള�െട പ�ാളി�ം ഉ�ാകാറി�. െഷൽഫ്
ഓഫ്െ�പാജക�്,് ആക ്ഷൻ �ാൻ ത�ാറാ�ൽ എ�ിവ�ു� �ഗാമസഭകൾ

വാർഡത്ല�ിൽ േചരാറി

5കിേലാമീ�റിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭിയ�്ുവാനു�അവകാശം
െതാഴിലുറ�ന്ിയമം െഷഡ��ൾ 2 para 18, േക��വാർഷിക സർ�ുലർ ചാപ�്ർ 17
എ�ിവയിൽ െതാഴിലാളികൾ� 5് കിേലാമീ�ർ ചു�ളവിൽ െതാഴിൽ ലഭ�മാകണം എ�്
അനുശാസി�ു�ു. വാർഡിെല മുഴുവൻ െതാഴിലാളികൾ�ും 5 കിേലാമീ�റിനു�ിൽ
തെ� െതാഴിൽ ലഭി�ു�ുെ�� െ്താഴിലാളികളിൽ നി� അ്റിയുവാൻസാധി��.

സമയബ�ിതമായു�പരാതി പരിഹാര�ിനു�അവകാശം

െതാഴിലാളികൾ� പ്ലവിധ പരാതികൾ ഉെ��ിലും ഇത വ്െര യെതാരു പരാതിയും

േരഖാമൂലം പ�ായ�ിന ന്ൽകിയി�ി�.
േസാഷ�ല ് ഓഡി� ന്ട�ു�തിനു�അവകാശം
െതാഴിലുറ�ന്ിയമം െസ�ൻ 17(2) േസാഷ�ൽ ഓഡി� ് നട�ുവാനു� അവകാശം

നൽകു�ു. �പസത്ുത വാർഡിൽ ഓഡി� ് നട�ു�തിനായി �പേത�ക ക�ി�ി

നിലവിലുെ�� ഫ്ീൽഡ പ്രിേശാധനയിൽ മന�ിലായി. ക�ി�ി അംഗ�ൾ ഫീൽഡ്
പരിേശാധന നട�ാറി�എ�ാണ അ്റിയുവാൻസാധി�ത.്
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സി�ിൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്

ഒരു �പവൃ�ി നട�ിയ�ലംകൃത�മായി മന�ിലാ�ാനും, പ�തി �പവർ�ന�ള�െട സുതാര�ത
ഉറ��വരു�ു�തിനും േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�� പ�തിയിൽ സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ

േബാർഡ അ്ത�ാവശ�മാണ.് െതാഴിലുറ� ന്ിയമം െഷഡ��ൾ 22(4)ലും വാർഷിക മാ�ർ സർ�ുലർ
ചാപ�്ർ 10(6), 11, 7, 13 എ�ിവയിലും സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡിെന�ുറി�്

പരാമർശി�ു�ു.പരിേശാധന നട�ിയഎ�ാ �പവർ�ിയുെട േബാർഡ ്കാണാൻകഴി� .ു

�പവൃ�ി വിശദാംശ�ള ് വാർഡ-്7ഓർ�ാേ�രി െസൻ�ടൽ
ഏറാമല പ�ായ� വ്ാർഡ 7്(ഓർ�ാേ�രി െസൻ�ടൽ ) െല 01.10.2018 മുതല ് 31.03.2019
വെരയു� മൂ� �്പവൃ�ികള�െട 5ഫയലുകളാണ േ്സാഷ�ല ് ഓഡി�ിനു േവ�ി തിരെ�ടു�ത.്
ഈ കാലയളവില ് നട�ിയ �പവൃ�ികൾ�ായി 964 അവിദഗ�് െതാഴില ് ദിന�ള�ം

സൃഷ�്ി�ി���.്അവിദഗ�് േവതന ഇന�ിൽ 248837/- രൂപയും െതാഴിൽ ഉപകരണ വാടകയായി
3728/- രൂപയും �പവൃ�ികൾ�് േവ�ി ചിലവഴി�ി���.് �പവൃ�ികള ് സംബ�ി�

വിശദാംശ�ള ് താെഴ െകാടു�ു�ു

1.ഖ�ിക 5ൽപറ�കുടുംബ�ള�െട ഭൂമിയിൽക�ാല,ൈജവേവലി,ഫാംബ�ിങ .് (2ആം
ഘ�ം )

2.ചാ��കുളം സബ ഡ്ിസ�്ടിബു�റി കനാല ന്വീകരണം.

3.ഓർ�ാേ�രി ഡിസ�്ടിബു�റി കനാല ന്വീകരണം.

�ക

മ

ന

�

ർ

വർ�്

േകാഡ്

�പവൃ�ിയുെട

േപര്

അട�ൽ

തുക
അനുവദി�

െതാഴിൽ

ദിന�ൾ

ലഭി�

െതാഴി

ൽ

ദിന�

ൾ

ആെക

േവത

നം

സാധന

ഘടകം

അ

വിദ

ഗധ്

വിദഗധ്

/അർധ
വിദഗധ്

1 1604012003
/WC/333943

ഖ�ിക 5 ൽ
പറ�

കുടുംബ�ള�

െട ഭൂമിയിൽ

മ�് ജല

സംര�ണം.

250000 896 775 197618 RENT-2972
Board-2400
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2 1604012003
/IC/215398

ചാ��കുളം സബ്

ഡിസ�്ടിബു�റി

കനാല്

നവീകരണം.

23000 65 64 17344 Rent-256
Board-4000

3 1604012003
/IC/215400

ഓർ�ാേ�രി

ഡിസ�്ടിബു�റി

കനാല്

നവീകരണം.

40000 125 125 33875 Rent-500
Board-4000

1.ഖ�ിക 5ൽപറ�കുടുംബ�ള�െട ഭൂമിയിൽ മ� ജ്ലസംര�ണം. (5ഘ�ം )

വാർഡിെല വാർഡിെല �പവൃ�ി നട��ല�ളിലും വീടുകളിലുംസ�ർശനം നട�ി. നിർമി�
ക�ാലകൾ ഭാഗികമായി മാ�തേമ കാണാൻസാധി����. മാസ�ൾ മുൻപ െ്ചയത് �പവൃ�ി
ആയതിനാൽ പലതും കാട പ്ിടി�ുകയും മഴയിൽ ഒലി�� േപാവുകയും അള�ാൻപ�ാ�

�ിതിയിലുംആയിരു�ു.എ�ിലുംഅവേശഷി�ു�വ െക��റ���ത ആ്യിരു�ു.

�പവൃ�ി േബാർഡ ്യാെതാരു േകടുപാടും ഇ�ാെതകാണാൻകഴി� .ു

2.ചാ��കുളം സബ ഡ്ിസ�്ടിബു�റി കനാല ന്വീകരണം.

ഈകനാലിൽകുെറ കാലമായി ജലേസചനസൗകര�ം ഇ�ാഎ� ന്ാ��കാരിൽ നി�ും േമ�്
മുഖാ�രം മന�ിലാ�ി.കാട പ്ിടി��ം ചളി നിറ�നിലയിലും ആയതിനാൽഅള�ാൻ
സാധി�ി�. �പവൃ�ിയുെട േബാർഡ ്കാണാൻസാധി��. മാ�തമ� ചില�ല�ളിൽകനാല മ്�ി�്
നിക�ിയ നിലയിൽആണ.്അതിനാൽതെ�ജലേസചനം നട�ാൻബു�ിമു�ാണ.് േവനൽ
കാല� ക്ുടിെവ��ാമം കുറയ�്ാൻകനൽ െവ�ം വ�ാൽസാധി�ും.

3.ഓർ�ാേ�രി ഡിസ�്ടിബു�റി കനാല ന്വീകരണം.

ചാ��കുളം കനാല േ്പാെല തെ�ജലേസചനം േയാഗ�മ�ാ�കനാല ആ്ണ ഓ്ർ�ാേ�രി കനാല.്
കൂടാെത േബാർഡ ്കാണാൻസാധി��.കനാല െ്�ൈസഡ ക്ാട പ്ിടി�ത െ്കാ� അ്ള�ാൻ
സാദിചി�ി�.

വീടുകളിൽ എ�ാംസ�ർശനം നട�ു�േതാെടാ�ം െതാഴിലാളികള�െട �പവൃ�ി�ല�വ്�്
അവരുമായി കൂടി�ാഴച് നട�ി.അവരുെട �പശന്�ൾ,അഭി�പായ�ൾ,അസൗകര��ൾ
എ�ിവ േചാദി�� മന�ിലാ�ി. േശഷംഅവരുെട 10അവകാശ�ൾ േബാധ�െ�ടു�ി.
�ഗാമസഭയിൽ പെ�ടു�ാൻ�ണി�� െകാ�ു�ക�ൈ്കമാറി.

െതാഴിലാളികൾ ഉ�യി� കാര��ൾ
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 േജാലിസമയം കുറയ�്ണെമ�ആവശ�മാണ ്െപാതുെവ ഉയർ�ത.് ഒ�ം േവതന
വർധനവും ആവശ� മായി ഉ�യി�ുക ഉ�ായി.

 ഭൂഉടമകൾ െതാഴിലുറ� പ്�തിയിൽ നിലവിൽ ഇ�ാ� �പവൃ�ികൾ െച�ാൻ

ആവശ�െ�ടു�ു (ഉദാ :കാട െ്വ�ൽ, പറ� വ്ൃ�ിയാ�ൽ തുട�ിയവ )

 തുടർ�യായി െതാഴിൽ ലഭി�ു�ി�.

 കൂലി ലഭി�ു�തിന ക്ാലതാമസംഎടു�ു�ു.ചിലത മ്ാസ�ൾൈവകിയതായി പരാതി
ഉ�യി��.

 െതാഴിലുറ� സ്മയ� പ്രി� പ്�ിയ െതാഴിൽകാർഡ n്umber 7/31അജിത ചികി�
ചിലവ ല്ഭി�ി�.

 ൈകയുറ കാലുറഎ�ിവ ലഭി�ാറി�

ഫയൽപരിേശാധന വിവര�ൾ

കവര ് േപജ്

�പവർ�ിയുമായി ബ�െ�� െപാതുവിവര�ള് ഉളെ്�ാ��� േരഖയാണ്കവർേപജ.്
പരിേശാധി� 5 �പവൃ�ി ഫയലുകൾ�ും കവർ േപജ ഉ്�ായിരു�ി�. വാർഷിക മാ�ർ

സർ�ുലറിൽ കവർ േപജ്മാതൃക നൽകിയി���.് ആ മാതൃക �പകാരം കവർേപജുകൾ

സൂ�ിേ��തു�്

െച� ല്ി�്

ഒരു �പവൃ�ി ഫയലിൽ �കമ�പകാരം ഏെതാെ� േരഖകൾ എവിെട ഏത േ്പജ്മുതൽ

സൂ�ി�ിരി�ു�ു എ� മ്ന�ിലാ�ുവാനു�ആധികാരിക േരഖയാണ െ്ച� ല്ി�.് പരിേശാധി�
ഫയലുകളിൽ 2എ��ിൽ മാ�തേമ െച� ല്ി� ക്ാണാൻസാധി����.

ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി

�പസത്ുത �പവൃ�ി പ�ായ�ിെല നട�� വർഷ�ിെല ആനുവൽ ആ�ൻ �ാനിൽ

ഉൾെ��താണ എ്� െ്തളിയി�ുവാനു� േരഖയാണ ആ്�ൻ�ാൻെ� േകാ�ി. പരിേശാധി� ഒരു
�പവൃ�ി ഫയലുകളിലുംആ�ൻ�ാനിെ� േകാ�ി കാണുവാൻസാധി�ി�.

എ�ിേമ�്

ഒരു �പവൃ�ി എ�െന, എ�ത അളവിൽ െച�ണെമ�്സാേ�തികമായി �പതിപാദി�ു�

ആധികാരിക േരഖയാണ എ്�ിേമ�.് പരിേശാധന ഭാഗമായി കെ��ിയി���ത എ്�ാ �പവൃ�ി
ഫയലുകളിലും എ�ിേമ� സ്ൂ�ി�ി���.് സാധാരണ ജന�ൾ� മ്ന�ിലാകു� രീതിയിൽ

ജനകീയ ഭാഷയിൽ േവണം എ�ിേമ�.് പരിേശാധി� എ�ാ �പവൃ�ി ഫയലുകളിൽ മാ�തേമ

എ�ിേമ� ഉ്�ായിരു�ു��എ�ാൽഅവജനകീയ ഭാഷയിൽആയിരു�ി�.
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സാേ�തികാനുമതി പ�തം

ഒരു �പവൃ�ി� സ്ാേ�തികവിദഗധ്രുെട അനുമതി ലഭി�ി���്എ�തിനു� ആധികാരിക

േരഖയാണ സ്ാേ�തിക അനുമതി േരഖ. പരിേശാധി� മുഴുവൻ ഫയലുകളിലും സാേ�തികാനുമതി
േരഖ ഉ�ായിരു�ു .സാേ�തികാനുമതി േരഖയിൽ ഒ�ിടു�സാേ�തികവിദഗധ്ർഅതിേനാെടാ�ം
ഒ�ി� തീയതി കൂടി േചർേ��തു�് അതിനാൽ ഇ�ാര��ിൽ �പേത�ക

�ശ�പുലർേ��താണ.്

ഭരണാനുമതി േരഖ

�പവൃ�ി െച���തിന ന്ിർവഹണ�ാപനം നൽകു� അനുമതിയാണ ഭ്രണാനുമതി േരഖ ഈ

േരഖഎ�ാഫയലുകളിലുംസൂ�ിേ��താണ.്എ�ാ �പവൃ�ി �പവൃ�ി ഫയലുകളിൽ മാ�തമാണ്
ഭരണാനുമതി േരഖ ഉ�ായിരു�ത.് െസക��രിൽ നി�ും എടു�ി��� ഭരണാനുമതി േരഖയാണ്

െവ�ി���ത.് േരഖയിൽ ഒ�,് സീൽ, തി�തി എ�ിവ ഉ�ായിരു�ി�. െസകുരിൽ നി�ും

എടു�ു� േരഖയാെണ�ിൽകൂടി ഒ��ം,സീേലം െവേ��താണ.്

ഡിമാൻഡ േ്ഫാം

െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ ആവശ�െ�� ന്ൽകു� അേപ�യാണ ഡ്ിമാൻഡ േ്ഫാം. െതാഴിൽ
ആവശ�െപ�വർ� 1്5 ദിവസ�ിനു�ിൽ േജാലി നൽകിേയാ എ�റിയുവാൻ സഹായി�ു�

േരഖകൂടിയാണ ഡ്ിമാൻഡ േ്ഫാം. പരിേശാധി� ഫയലിൽ ഒരു ഫയലിൽ േപാലും ഡിമാൻഡ േ്ഫാo
കാണാൻസാധി�ി�.

വർ� ്അേലാേ�ഷൻ േഫാം

�പവൃ�ി അനുവദി��െകാ�്നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ നൽകു� അനുമതിയാണ്വർ�്

അെലാേ�ഷൻ േഫാo. അേപ�ി� 1്5 ദിവസ�ിനു�ിൽ �പവൃ�ി ലഭിേ�ാ എ�റിയാൻ ഈ
േഫാം സഹായി�ും എ�ാൽ ഒരു �പവൃ�ികള�െട ഫയലിൽ േപാലും ഈ േഫാം കാണാൻ

സാധി�ി�.

മ�ർ േറാൾ

െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർനില േരഖെ�ടു�ാൻ ഉ� േരഖയാണ മ്�ർ േറാൾ. മ�ർ േറാള�കളിൽ
ബി ഡി ഒ., െസ�ക�റി എ�ിവർ തീയതി വ� ഒ്�,്സീൽ എ�ിവ പതി�ിേ��താണ.് എ�ാൽ
ഒ��ം സീലും മാ�തേമ ഫയലിൽ കാണാൻ സാധി�ി����. തീയതി ഉ�ായിരു�ി�. മാ�ർ േറാളിൽ
എം-ബു� ന്�ർഎഴുതി േചർേ��തു�.്മാസേ്�ടാൾ െവ�ി തിരു�ലുകൾ ഉ�ായിരു�ു. 6184,
6186, 7067എ�ിവയിൽ ane െവ�ി തിരു�ലുകൾക�ത.്

െമഷർെമ� ബ്ു�്

ഒരു �പവൃ�ി എ�ിേമ�് �പകാരം കൃത�മായ അളവിൽ ആണ്െചേ��ത്എ�ും

െചയത്ിരി�ു�ത്ഇ�പകാരം തെ�െയ�് മന�ിലാ�ാനു� ആധികാരിക േരഖയാണ്

െമഷർെമ� ബ്ു�.്

പരിേശാധനവിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ിഫയലിൽഎ�ാംതെ�എംബു� ്കൃത�മായി ഉ�ായിരു�ു.

േവജ ല്ി�്

മ�ർ േറാളിന ആ്നുപാതികമായി െതാഴിലാളി� േ്വതനം അനുവദി�� എ� െ്തളിയി�ാനു�

ആധികാരിക േരഖയാണ േ്വജ ല്ി�.് പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ 3 എ��ിൽ മാ�തേമ േവജ്
ലി� ഉ്�ായിരുനു��.
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ഫ� �്ടാൻസഫ്ർഓർഡർ

മ�ർ േറാളിനും, േവജ ല്ി�ിനും ആനുസരി� െ്താഴിലാളി� േ്വതനം ൈക മാറിേയാ എ�്

ഉറ�ാ�ാനു� േരഖയാണ ഫ്� �്ടാൻസഫ്ർ ഓർഡർ. പരിേശാധി� ഒ� ഫയലുകളിൽ േപാലും
ഫ� �്ടാൻസഫ്ർഓർഡർകാണുവാൻ സാധി�ി�.

േഫാേ�ാ�ഗാഫ്

ഒരു �പവൃ�ി തുട�ു�തിനു മുൻപും, �പവൃ�ി നട�ുെകാ�ിരികുേ�ാഴും, �പവൃ�ി

പൂർ�ിയായതിനുേശഷവുമു� മൂ�് ഘ��ിലു� േഫാേ�ാ �പവൃ�ി ഫയലിൽ

സൂ�ിേ��താണ.് എ�ാൽ പരിേശാധി� ഒ� ഫയലുകളിലും ഒരു ഘ��ിെലയും േഫാേ�ാ

ഫയലിൽ സൂ�ി�ി�ി�. അേതാെടാ�ംജിേയാ ടാ�ഡ്്േഫാേ�ാ �ഗാഫ് ഒരു ഫയലിലും

ഉ�ായിരു�ി�.

�പവൃ�ി പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം

�പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�� എ�തിെ� േരഖയാണ �്പവൃ�ി പൂർ�ീകരണ സാ��പ�തം. എ�ാൽ
പൂർ�ീകരി� ഒരു �പവൃ�ിയുെടയും ഫയലിൽ �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണ സാ��പ�തം

ഉ�ായിരു�ി�.

മ�ർ േറാൾ മൂവെ്മ� �്ി�്

ഒരു �പവൃ�ിയുെട ഓേരാ ഘ��ിെ�യും മ�ർ േറാൾ അനുവദി� െ്താഴിലാളികൾ� േ്വതനം

നൽകു�ത് വെരയു� ഓേരാ ഘ��ള�ം ഏെതാെ� തീയതികളിൽ നട�ു എ�്

മന�ിലാ�ാനാണ മ്�ർ േറാൾ മൂവെ്മ� �്ിപ.്എ�ാൽ പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ മ�ർ േറാൾ
മൂവെ്മ� �്ിപ ഉ്�ായിരു�ി� പകരം ഫയൽ �ടാ�ിഗ േഫാം ഉ�ായിരു�ു.

ൈസ� ഡ്യറി

�പവൃ�ി �ലെ� മുഴുവൻ വിവര�ള�ം േരഖെ�ടു�ു�തിന േ്വ�ിയു� ആധികാരിക

േരഖയാണ ൈ്സ� ഡ്യറി. െതാഴിലാളികള�െട സാ��പ�തം, ചികി�ാ സഹായം സംബ�ി�
വിവര�ൾ, െതാഴിലുപകരണ�ള�െട വാടക സംബ�ി� വിവര�ൾ, എ�ിവ ൈസ�്

ഡയറികളിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

േറാസ ്ഗർ ദിവസം

വാർഷിക മാ�ർ �ാൻ �പകാരം എ�ാ പ�ായ�ുകളിലും േറാസ ്ഗർ ദിവസം ആചരി�ണം
എ�്നിഷക്രഷ്ി�ി���,് എ�ാൽ ഏറാമല പ�ായ�ിൽ നാളിതുവെരയായി േറാസ ്ഗർ
ദിവസം ആചരി�തായി േരഖകളിേലാ െതാഴിലാളികൾേ�ാ ഉേദ�ാഗ�ർേ�ാഅറിവി�.

പ�ായ�ിൽസൂ�ി�ിരിേ�� 7 രജി�റുകൾ

1. െതാഴിൽ കാർഡിനു�കുടുംബാേപ�യുെട രജി�ർ

2. �ഗാമസഭ രജി�ർ

3. െതാഴിൽആവശ�െ��തും െതാഴിൽഅനുവദി�തും സംബ�ി� രജി�ർ

4. �പവൃ�ിയുെട ലി��ം ചിലവും വിശദാംശ�ള�ം സംബ�ി� രജി�ർ

5. �ിരആ�ികള�െട രജി�ർ
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6. പരാതി രജി�ർ

7. സാധന രജി�ർ

െതാഴിൽ കാർഡ ര്ജി�ർ

െതാഴിൽ കാർഡ ര്ജി�ർ ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ സാ��െ�ടു�ിയി���ത�.വിവര�ൾ ഒ�ും
തെ� രജി�ർആയി സൂ�ി��വ�ി�ി�.

�ഗാമസഭ രജി�ർ

�ഗാമസഭ രജി�ർ മെ��ാ രജി�ർ േപാെല തെ� സർ�ിൈഫ െചയത്ി���ത�. എ�ാ വാർഡ്
കള�െടയും വിവര�ൾ ഒരുമി�ാണ സ്ൂ�ി�ിരി�ു�ത്

വർ� ര്ജി�ർ - �പവൃ�ികള�െട ലി�,് ചിലവ,് മ� വ്ിശദാംശ�ൾ േരഖെ�ടു�ിയി���

രജി�ർ

വർ�്രജി�ർ ഉ�രവാദെ�� ഉേദ�ാഗ�ർ ആരും തെ� സാ��െ�ടു�ിയി���ത�.
രജി�റിൽ ഒരു �പവൃ�ിയുെടയുംആരംഭി�തുംഅവസാനി�തുമായ തീയതി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.
വാർഡ ത്ല�ിലു� വർ� ര്ജി�ർ അ� സൂ�ി�ി���ത.് �ഗാമ പ�ായ�ിെല മുഴുവൻ
�പവൃ�ികൾ�ും ഒരു വർ� ര്ജി�ർ എ� നിലയ�്ാണ വ്ർ� ര്ജി�ർ സൂ�ി�ി���ത.്
കാലാനുസൃതമായി രജി�റുകൾ പുതു�ിയി���.്ഇത �്പശംസനീയമാണ.്

�ിരആ�ികള�െട രജി�ർ

�ിരആസത്ികള�െട എ�ാവിവര�ള�ം േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. പൂരണ്മായിരു�ി�.

പരാതിരജി�ർ

പരാതി രജി�ർ മ� ര്ജി�റുകൾ േപാെല തെ� ഉ�രവാദെ�� ഉേദ�ാഗ�ർസർ�ിൈഫ

െചയത്ി�ി�ാ�താണ.്ഇത വ്െരയും പരാതികൾ ഒ�ും തെ� ലഭി�തായി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

വാർഡിൽ നട�ാ�ാൻപ��� �പവൃ�ികൾ

 മ�� കൃഷി

 േതാടുകള�െടആഴം കൂ�ൽ

 മൃഗ പരിപാലനം േ�പാ�ാഹി�ി�ു��ിനു�അടി�ാനസൗകര��ൾആയ

േകാഴി�ൂട,്ആ�ിൻകൂട,് െതാഴു� ്തുട�ിയവയുെട നിർമാണം.

 തീ���ൽകൃഷി

 മഴെവ�ം െക�ി നില ് �ു�താഴ�് െപാതു�ല�ള�െട െമ�െ�ടു�ൽ (Chaur
renovation
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