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�ഗാമപ�ായ�്-ഏറാമല

വാർഡ് 13 - മുയി�പ

ആമുഖം

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

ശ�വുമായ നിയമമാണ് മഹാ� ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമം. ഇ��യിെല
സാധാരണ�ാരായ ജന�ള�െട െതാഴിൽ െച��വാനു� അവകാശെ� സംര�ി��
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നിലനിർ�ു�തിനായി ഇ��ൻ പാർലെമൻറ് അംഗീകരി�്, �പസിഡൻറ് ഒ��വ� 2005 െസപ്�ം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�് പാർലെമൻറ് പാസാ�ിയ മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിെ�

�പാഥമിക ല��ം ഒരു �ഗാമീണ കുടുംബ�ിന് നിയമംവഴി 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�ിന് �കയ േശഷി വർ�ി�ി�് ദാരി�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 �പശ്ന�ളിൽ നി�ും സംര�ണം

നൽകുകയും അതിലൂെട ഉത്പാദനം, ഉത്പാദന�മത എ�ിവ വർ�ി�ി�ുവാനും പ�തി

�പവർ�ന�ളിൽകൂടി കഴിയു�ു. �പകൃതിവിഭവ പരിപാലന�ിന് ഏ�വും �പധാനെ��ഘടകമാണ്
ജലസംര�ണവും അതിൻെറ സുര�ിതത�വും ഇവ െതാഴിലുറ�് �പവർ�ന�ളിൽ ഉറ�്

വരു�ുവാൻകഴിയു�ു.

2018-ൽ േകരളം ഏ�വും വലിയ �പളയദുര�ം ഏ��വാ�ിയ നാടാണ.് േകരള�ിെല എ�ാ
ജി�കളിലും ഈ �പളയം വളെരയധികം ദുര��ൾ ഉ�ാ�ിയി���താണ.് അേത േകരളം

തെ�യാണ് മാർ�് മാസേ�ാടുകൂടി ശ�മായ വരൾ�യും കുടിെവ��ാമവും

അനുഭവെ�ടു�ത്.ഈഅവസര�ിലാണ് എ�തേയാ നൂ�ാ�ുകളായി നാം നിർ�ി� കിണറുകൾ,
കുള�ൾ എ�ിവയുെട �പാധാന�ം തിരി�റിയു�ത്. ജല സുര�െയ കുറി�് ചി�ി�ുേ�ാൾ
അതിനുേവ�വലിയസാേ�തിക വിദ�െയ കുറി�ാണ് നാംആദ�ം ചി�ി�ുക. െതാഴിലുറ��പ�തി
നമു�് �പധാനമായും കാണാൻ കഴിയു� ഒരു വസ്തുതയാണ് മഴ�ുഴികൾ. ഇവയുെട നിർ�ാണ
�പവൃ�ി കളിൽ െതാഴിലാളികൾ കൂടുതലായും �ശ� െചലു�ിയാൽ ഭൂഗർഭജലെ� അളവിെന

നമു�് ന� രീതിയിൽ ഉയർ�ുവാൻ സാധി�ു�ു. �പധാനമായും േമൽ�റ� �പശ്ന�ൾ

ജലസംര�ണ�ിനും ജലസംഭരണ�ിന് കാര�മായ രീതിയിൽ തെ�ബാധി�ു�ു.

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

ജന�ളിെല�ി�ൽ, കാർഷിേകാത്പാദന�ിൽ സ�യംപര�ാപ്തത ൈകവരി�ൽ,
തരിശുഭൂമികളിലും സ�കാര� ഭൂമിയിലും െപാതു�ാപന�ളിലും ഫലവൃ��ൾ െവ��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 ആസ്തി

വികസനം എ�താണ് ല��ം െവ�ു�ത്. 2005-ൽ �പാബല��ിൽ വ� നിയമമനുസരി�്

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

● അവിദഗ്�-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 സൃഷ്ടിയാണ്ഈപ�തിയുെട മുഖ� ല��ം.
● ദരി�ദരുെട ഉപജീവനവുമായി ബ�െ�� വിഭവാടി�റശ�ിെ�ടു�ൽ.
● സാമൂഹികമായി പിേ�ാ�ം നിൽ�ു� എ�ാ കുടുംബ�െളയും പ�തിയിൽ

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

സവിേശഷതകൾ

● നിയമ�ിൻെറ പിൻബലമു�അവകാശാധിഷ്ഠിത പ�തി.
● �ഗാമപ�ായ�് �പേദശ�് താമസി�ു� 18 വയ�്പൂർ�ിയായ എെതാരാള് �ും
പ�തിയില ് പ�ാളിയാവാം.

● സ്�തീ�ും പുരുഷനും തുല� േവതനം.
● പരി�ിതി സംര�ണം,കാർഷിക േമഖലയിെലഅടി�ാന െസൗകര� വികസനം

എ�ിവയ്�ു മുൻഗണന.
● െതാഴിലാളികൾ തെ� �പവൃ�ികൾ കെ��ുക ആസൂ�തണ �പ�കിയയിൽ

പ�ാളികളാകാനുംഅവസരം

● ആസൂ�തണ�ിലും, നിർവഹണ�ിലും തിക�സുതാര�ത

● കരാറുകാേരാ ഇടനില�ാേരാ ഇ�.
● െപാതുജന പ�ാളി�േ�ാെട േലബർബഡ്ജ�.്
● ബാ�്/േപാ�് വഴി മാ�തം േവതനവിതരണം.
● സ്�തീകൾ�് മുൻഗണന.
● ക����ർ ശൃംഖല വഴിയു� േമാണി�റിംഗ് സംവിധാനം.
● �ഗാമസഭ പ�തി ഓഡി�് െച���ു.(േസാഷ�ൽഓഡി�് സംവിധാനം)
● പരാതിപരിഹാരസംവിധാനം

െതാഴിലാളികള�െട കടമകൾ

1. കൃത�സമയ�് െതാഴിൽ�ല�്ഹാജരായി ഒ�് വയ്�ുക.
2. െതാഴിലുറ�് �ഗാമസഭയ്�് േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭയും കൃത�മായി പെ�ടു�ുക
3. പണി�ല�് �ാ�ിക് വസ്തു�ൾ ഉപേയാഗി�ുവാേനാ ക�ി�ുവാനും

പാടു�ത�

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

നിർബ�മായും വയ്േ��താണ്
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5. �പകൃതി സംര�ണ�ിന്ആവശ�മായ �പവൃ�ി കൾഏെ�ടു�് നട�ിലാ�ുക.
6. ആസ്തി സൃഷ്ടി�ു� �പവൃ�ികൾ കെ��ി േമ�െ്നയും പ�ായ�്

അധികൃതെരയും അറിയി�ുക.

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

സജീവ െതാഴിലാളികള് െ��ാം തെ� പുതിയ െതാഴില് കാർഡ് നൽകിയി�ി� .
േസാഷ�ല് ഓഡി�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സണ് സ�ര് ശി� െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും

അറിയാന് സാധി�ത്, എ�ാവരും െതാഴില് കാര് ഡിേല�് ആവശ�മായ േഫാേ�ാ

സ��മായി ൈപസ െചലവഴി�് എടു�ാറു�തായാണ.് െതാഴിൽ കാർഡിനാവശ�മായ
േഫാേ�ാ പ�ായ�് തെ� എടു�് നൽേക�താണ.് െതാഴിൽ കാർഡ് എെ�ാെ�
പൂരി�ി�ണെമ�ും എഴുതണെമ�ും െതാഴിലാളികൾ�് വ��ത കുറവു�്. െതാഴിൽ
കാർഡ് എ�െന പൂരി�ി�ണം എ�തിെന സംബ�ി��� െ�ടയിനിങ് നൽകു�ത്

ഗുണകരമായിരി�ും.
െതാഴില് അേപ�

െപാതു �പവൃ�ികള് �ായി െതാഴിലാളികള് വ��ിപരമായി അേപ�

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

െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ഇതുവെര നല് കിയതായി േരഖകളിൽക�ി�.
കൂലി/നഷ്ട പരിഹാരം
െതാഴിലുറ�് നിയമ �പകാരം �പവൃ�ി കഴി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ േവതനം ലഭിേ��
അവകാശം െതാഴിലാളികൾ�് ഉ�്. ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ 2 �പവൃ�ികള�െട
േവതനം െതാഴിലാളികള് �് ലഭ�മായി���തായി ഫീല ് ഡ് പരിേശാധനയില ്
മനസിലാ�ുവാന് സാധി�� എ�ിലും �പവൃ�ി കഴി�് 15 ദിവസം പി�ി�തിനു
േശഷമാണ് േവതനം െതാഴിലാളികള് �് ലഭി�ി���ത്. െതാഴിലാളികള് �്

നഷ്�പരിഹാരം ലഭി�ുവാനു� അവകാശം ഉ�്. െതാഴിലുറ�് നിയമം െസ�ന്
3(2),6 െഷഡ��ൾ 2(29),a,b,c,d,e,f,30 �പകാരം പണി കഴി�് 14 ദിവസ�ിനു�ിൽ
കൂലി ലഭ�മാേ��താണ.് കൂലി ൈവകിയതിനു� ആനുകൂല��ൾ ലഭ�മാ�ിയതായി

കാണു�ി�. .
െതാഴില ് �ലെ�സൗകര��ൾ

കുടിയ്�ുവാനു� െവ�ം, വി�ശമ സൗകര�ം , �പഥമശു�ശൂഷാ സൗകര�ം , �കഷ് എ�ിവ

െതാഴിൽ �ല�് ലഭ�മാ�ണെമ�് െതാഴിലുറ�് നിയമം െഷഡ��ള് 2 para 23-28,
േക�� വാര് ഷിക മാ�ർ സര്�ുലർ 8, 8.2 അനുശാസി�ു�ു�്.
െതാഴിലാളികള�മായി േനരി�് നട�ിയ സംഭാഷണ�ിനിടയില ്
�പവൃ�ി�ല�ളില ് ആവശ�മായ �പഥമശു�ശൂഷാ കി�് െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും

നി�ിത രൂപ വീതം പിരിവിെ�ടു�ാണ് വാ�ു�ത്. ഇത് നിയമ�പകാരം െത�ാണ.്
െതാഴിലാളികൾ�് ആവശ�മായ �പഥമശു�ശൂഷാ കി�് സൗജന�മായി െതാഴിലാളികൾ�്

ലഭി�ാനു� നടപടികൾ സ�ീകരി�ുവാൻ െതാഴിലുറ�് നിയമം അനുശാസി�ു�ു�് .
െതാഴിൽ�ല�് െവ�് ഉ�ായഅപകട�ിൽ പരി�് പ�ിയ െതാഴിലാളി�് ചികി�

െചലവ് െചലവ് നൽകിയി�ി� എ�് പരാതി ഉ�യി��.അപകടം പ�ിയ െതാഴിലാളി നീ�
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കാലയളവിൽ വി�ശമ�ിൽ ആയിരു�ു എ�ിലും അവർ�് യാെതാരു വിധ

ആനുകൂല��ള�ം ഇതുവെര ലഭി�ി�ി�.
െഷൽഫ്ഓഫ് േ�പാജക്ട് ത�ാറാ�ുവാനു�അവകാശം

െഷൽഫ്ഓഫ് േ�പാെജക്�ില് െതാഴിലാളികള�െട പ�ാളി�ം ഉ�ാകാറി�. െഷൽഫ്ഓഫ്
െ�പാജക്�,് ആക് ഷൻ �ാൻ ത�ാറാ�ൽ എ�ിവ�ു� �ഗാമസഭകൾ

വാർഡ്തല�ിൽ േചരാറി�. മൂ�ും നാലും വാർഡുകൾ ഒരുമി�ാണ് �ഗാമസഭകൾ

കൂടാറു�ത്. ഇ�രം മീ�ിംഗുകൾ, �ഗാമസഭകൾ എ�ിവ വാർഡ് തല�ിൽ തെ�

േചേര�താണ.്

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

സമയബ�ിതമായു�പരാതി പരിഹാര�ിനു�അവകാശം

െതാഴിലാളികൾ�് പലവിധ പരാതികൾ ഉെ��ിലും ഇത് വെര യെതാരു പരാതിയും

േരഖാമൂലം പ�ായ�ിന് നൽകിയി�ി�. പരാതി നൽകു�തിൽ പല െതാഴിലാളികള�ം
മടി കാണി�ാനു� കാരണം പി�ീട് ഇതിെ� േപരിൽ ആനുകൂല��ൾ ഇ�ാെത

ആകുെമ� ഭയമാണ്

േസാഷ�ല് ഓഡി�് നട�ു�തിനു�അവകാശം

െതാഴിലുറ�്നിയമം െസ�ൻ 17(2) േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നട�ുവാനു� അവകാശം

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

നിലവിലുെ��് ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിൽ മന�ിലായി. ക�ി�ി അംഗ�ൾ ഫീൽഡ്
പരിേശാധന നട�ാറു�്എ�ാണ്അറിയുവാൻസാധി�ത്.

�പവൃ�ി വിശദാംശ�ള് വാർഡ്-13 മുയി�പ
ഏറാമല പ�ായ�്വാർഡ്-13 (മുയി�പ ) െല 01.10.2018 മുതല് 31.03.2019വെരയു�
ര�് �പവൃ�ികള�െട ഫയലുകളാണ് േസാഷ�ല് ഓഡി�ിനു േവ�ി തിരെ�ടു�ത്.
ഈ കാലയളവില് നട�ിയ �പവൃ�ികൾ�ായി 1234 അവിദഗ്� െതാഴില്

ദിന�ള�ം സൃഷ്�ി�ി���്. അവിദഗ്� േവതന ഇന�ില് 327924/- രൂപയും

�പവൃ�ികൾ�് േവ�ി ചിലവഴി�ി���്. �പവൃ�ികള് സംബ�ി� വിശദാംശ�ള്

താെഴ െകാടു�ു�ു

1. കേ�ാ�് കുഴി നിർമാണം ( Work Code - 1604012003/WC/333948

2 .ഖ�ിക 5ൽപറ�കുടുംബ�ളിൽക�ാലഫാം ബ�ിങ്ൈജവേവലി നിർമാണം

�കമ

ന�

വർ�്

േകാഡ്

�പവൃ�ിയുെട

േപര്

�പവൃ�ി

യുെട

�ിതി

അട�

ൽതുക
അനുവദി�

െതാഴിൽ

ദിന�ൾ

ലഭി�

െതാഴി

ൽ

ആെക

േവത

നം

ആെക

ചിലവ്
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ർ അ

വിദ

ഗ്ധ

വിദഗ്ധ

/അർധ
വിദഗ്ധ

ദിന�

ൾ

1604042003
/WC/333941

ഖ�ിക 5ൽ
പറ�

കുടുംബ�ള�

െട ഭൂമിയിൽ

മ�് ജല

സംര�ണം

Complte
d

250000 896 0 873 230093 വാടക -
3493
േബാർഡ് -
2400
ആെക

ചിലവ്

=233585
1604042003
/WC/215318

കേ�ാ�്

കുഴി

നിർമാണം

Complet
ed

135000 383 0 361 97831 വാടക -
1444
േബാർഡ് -
2400
ആെക

ചിലവ് =
101675

ഖ�ിക 5ൽപറ�കുടുംബ�ള�െട ഭൂമിയിൽ മ�് ജലസംര�ണം

ഈ �പവർ�ിയിൽസ�ർശി� ഇട�ളിൽഎ�ാംന� രീതിയിൽ �പവർ�ി കാണാനു�ായിരു�ു,
�പളയം കാരണം പലയിട�ും നാശനഷ്ട�ൾ ഉ�ായി���് എ�് കാണാൻകഴി�ു ,എ�ിലും
ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിൽഎ�ായിട�ുംഈ �പവർ�ി വൃ�ിയിൽ െചയ്തതതായി മനസിലാ�ി

കേ�ാ�് കുഴി നിർമാണം

ഈ �പവർ�ി വളെര മിക� രീതിയിൽഏെ�ടു�ു നട�ിയ ചുരു�ം വാർഡ്കളിൽ ഒ�ാണ് ഇത്.
കേ�ാ�് കുഴി നിർമാണംനട�ിയഇട�ളിൽഎ�ാംതെ�അത്സ�ാഭാവിക ഉപേയാഗ�ിന്

തെ� മുൻഗണനനൽകിെകാ�് മുൻേപാ�� േപാവു�ു എ�ത്ആശാവഹമാണ.്കാരണം
പലയിട�ളിലും �പവർ�ി നട�ുകഴി�ാൽപി�ീട്അത് ഉപേയാഗ ശൂന�മായി മാറു� �പവണത

കാണു�ു�്.പേ�ഈവാർഡിൽ ഭൂരിഭാഗം കേ�ാ�്കള�ം നിലവിൽ ഉപേയാഗ േയാഗ�മാണ്

എ�ത്എടു�് പറയ�കാര�മാണ.്
ഫയൽപരിേശാധന വിവര�ൾ

1.കവര് േപജ്

�പവർ�ിയുമായി ബ�െ�� െപാതുവിവര�ള് ഉള് െ�ാ��� േരഖയാണ് കവർേപജ്.
പരിേശാധി� ര�് �പവൃ�ി ഫയലുകൾ�ും കവർ േപജ് ഉ�ായിരു�ി�. വാർഷിക മാ�ർ
സർ�ുലറിൽ കവർ േപജ് മാതൃക നൽകിയി���്. ആ മാതൃക �പകാരം കവർേപജുകൾ

സൂ�ിേ��തു�്

െച�് ലി�്
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ഒരു �പവൃ�ി ഫയലിൽ �കമ�പകാരം ഏെതാെ� േരഖകൾ എവിെട ഏത് േപജ് മുതൽ

സൂ�ി�ിരി�ു�ു എ�് മന�ിലാ�ുവാനു�ആധികാരിക േരഖയാണ് െച�് ലി�്. പരിേശാധി�
ഫയലുകളിൽ ഒ�ിലും െച�് ലി�് കാണാൻസാധി�ി�.

ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി

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

ഉൾെ��താണ് എ�് െതളിയി�ുവാനു� േരഖയാണ്ആ�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 േരഖയാണ് എ�ിേമ�.് പരിേശാധന ഭാഗമായി കെ��ിയി���ത് എ�ാ �പവൃ�ി
ഫയലുകളിലും എ�ിേമ�് സൂ�ി�ി���്. സാധാരണ ജന�ൾ�് മന�ിലാകു� രീതിയിൽ

ജനകീയ ഭാഷയിൽ േവണം എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ാൻ. എ�ാൽ പരിേശാധി�് ഒരു ഫയലിലും

ജനകീയ എ�ിേമ�് കാണുവാൻ സാധി�ി�. �പവൃ�ിയുെട ഓേരാ ഘ��ിെലയും

വിശദവിവര�ൾഎ�ിേമ�ിൽ �പതിപാദി�ി���് എ�ത് �പശംസനീയമാണ.്d

സാേ�തികാനുമതി പ�തം

ഒരു �പവൃ�ി�് സാേ�തികവിദഗ്ധരുെട അനുമതി ലഭി�ി���് എ�തിനു� ആധികാരിക

േരഖയാണ് സാേ�തിക അനുമതി േരഖ. പരിേശാധി� 2 �പവർ�ി ഫയലുകളിലും

സാേ�തികാനുമതി േരഖ ഉ�ായിരു�ു. സാേ�തികാനുമതി േരഖയിൽ ഒ�ിടു�

സാേ�തികവിദഗ്ധർ അതിേനാെടാ�ം ഒ�ി� തീയതി കൂടി േചർേ��തു�് അതിനാൽ

ഇ�ാര��ിൽ �പേത�ക �ശ�പുലർേ��താണ.്

ഭരണാനുമതി േരഖ

�പവൃ�ി െച���തിന് നിർവഹണ�ാപനം നൽകു� അനുമതിയാണ് ഭരണാനുമതി േരഖ ഈ

േരഖ എ�ാ ഫയലുകളിലും സൂ�ിേ��താണ.് ഒരു �പവൃ�ി ഫയലിൽ മാ�തമാണ് ഭരണാനുമതി
േരഖ ഉ�ായിരു�ത്. െസക��രിൽ നി�ും എടു�ി��� ഭരണാനുമതി േരഖയാണ് െവ�ി���ത്.
േരഖയിൽ ഒ�,് സീൽ, തി�തി എ�ിവ ഉ�ായിരു�ി�. െസകുരിൽ നി�ും എടു�ു�

േരഖയാെണ�ിൽ കൂടി ഒ��ം, സീേലം െവേ��താണ.് വാർഡിൽ എ�ത �പവർ�ികൾ

നട�ു�ുേവാ അതിന് ആനുപാതികമായി ഉ�ാവു� ഫയലുകളിൽ എ�ാം തെ� ഈ േരഖ

നിർബ�മാണ.്

ഡിമാൻഡ് േഫാം

െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ ആവശ�െ��് നൽകു� അേപ�യാണ് ഡിമാൻഡ് േഫാം. െതാഴിൽ
ആവശ�െപ�വർ�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ േജാലി നൽകിേയാ എ�റിയുവാൻ സഹായി�ു�

േരഖകൂടിയാണ് ഡിമാൻഡ് േഫാം. പരിേശാധി� ഫയലിൽ ഒരു ഫയലിൽ േപാലും ഡിമാൻഡ് േഫാo
കാണാൻസാധി�ി�.

വർ� ്അേലാേ�ഷൻ േഫാം

�പവൃ�ി അനുവദി��െകാ�് നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ നൽകു� അനുമതിയാണ് വർ�്

അെലാേ�ഷൻ േഫാo. അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ �പവൃ�ി ലഭിേ�ാ എ�റിയാൻ ഈ
േഫാം സഹായി�ും എ�ാൽ ഒരു �പവൃ�ികള�െട ഫയലിൽ േപാലും ഈ േഫാം കാണാൻ
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സാധി�ി�.

മ�ർ േറാൾ

െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർനില േരഖെ�ടു�ാൻ ഉ� േരഖയാണ് മ�ർ േറാൾ. മ�ർ േറാള�കളിൽ
ബി ഡി ഒ., െസ�ക�റി എ�ിവർ തീയതി വ�് ഒ�,്സീൽ എ�ിവ പതി�ിേ��താണ.്എ�ാൽ ഒ��ം
സീലും മാ�തേമ ഫയലിൽ കാണാൻ സാധി�ി����. തീയതി ഉ�ായിരു�ി�. മാ�ർ േറാളിൽ എം-
ബു�് ന�ർഎഴുതി േചർേ��തു�്.

െമഷർെമ� ്ബു�്

ഒരു �പവൃ�ി എ�ിേമ�് �പകാരം കൃത�മായ അളവിൽ ആണ് െചേ��ത് എ�ും

െചയ്തിരി�ു�ത് ഇ�പകാരം തെ�െയ�് മന�ിലാ�ാനു� ആധികാരിക േരഖയാണ്

െമഷർെമ� ്ബു�.്

പരിേശാധനവിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ിഫയലിൽ എ�ാം തെ� എം ബു�് ഉ�ായിരു�ു. �പവൃ�ി
പൂർ�ീകരണ�ിെ� വിവിധ ഘ��ളിെല തുക പാസാ�ുേ�ാഴും ഒടുവിൽ �പവൃ�ി യ്�്

അനുവദി� തുക �പകാരമു� ആെക തുക അനുവദിയ്�ുേ�ാഴും െമഷർെമ� ് ബു�ിൽ

പ�ായ�് െസ�ക�റി സാ��െ�ടു�ൽനട�ി ഒ�് സീല്എ�ിവ പതി�ിേ��താണ.്എ�ാൽ
ഇ�െനകാണാൻസാധി�ി�.

േവജ് ലി�്

മ�ർ േറാളിന് ആനുപാതികമായി െതാഴിലാളി�് േവതനം അനുവദി�� എ�് െതളിയി�ാനു�

ആധികാരിക േരഖയാണ് േവജ് ലി�്. പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ േവജ് ലി�് ഉ�ായിരു�ു

ഫ�് �ടാൻസ്ഫർഓർഡർ

മ�ർ േറാളിനും, േവജ് ലി�ിനും ആനുസരി�് െതാഴിലാളി�് േവതനം ൈക മാറിേയാ എ�്

ഉറ�ാ�ാനു� േരഖയാണ് ഫ�് �ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ. പരിേശാധി� ഒ� ഫയലുകളിൽ േപാലും
ഫ�് �ടാൻസ്ഫർഓർഡർകാണുവാൻ 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�്ഡ് േഫാേ�ാ �ഗാഫ് ഒരു ഫയലിലും

ഉ�ായിരു�ി�. നിർബ�മായും എ�ാ �പവർ�ികള�െടയും മൂ�് ഘ��ിൽ ഉ� േഫാേ�ാകള�ം

ഒ�ം ജിേയാ ടാഗ ്േഫാേ�ാസും േചർേ��താണ്

�പവൃ�ി പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം

�പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�� എ�തിെ� േരഖയാണ് �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 മൂവ്െമ� ്�ി�്

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

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

മന�ിലാ�ാനാണ് മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ിപ.്എ�ാൽ പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ മ�ർ േറാൾ
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മൂവ്െമ� ്�ിപ് ഉ�ായിരു�ി�,എ�ിലും ഫയൽ �ടാ�ിങ് േഫാം ഉ�ായിരു�ു

ൈസ�്ഡയറി

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

േരഖയാണ് ൈസ�് ഡയറി. െതാഴിലാളികള�െട സാ��പ�തം ൈസ�് ഡയറിയിൽ ഉ�ായിരു�ു.
ചികി�ാ സഹായം സംബ�ി� വിവര�ൾ, െതാഴിലുപകരണ�ള�െട വാടക സംബ�ി�

വിവര�ൾ,എ�ിവൈസ�്ഡയറികളിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

േറാസ് ഗർ ദിവസം

വാർഷിക മാ�ർ �ാൻ �പകാരം എ�ാ പ�ായ�ുകളിലും േറാസ് ഗർ ദിവസം ആചരി�ണം
എ�് നിഷ്കര്ഷി�ി���്, എ�ാൽ ഏറാമല പ�ായ�ിൽ നാളിതുവെരയായി േറാസ്ഗർ

ദിവസം ആചരി�തായി േരഖകളിേലാ െതാഴിലാളികൾേ�ാ ഉേദ�ാഗ�ർേ�ാഅറിവി�.
●

വാർഡിൽ നട�ിലാ�ാൻ പ��� �പവർ�ികൾ

 മ�� കൃഷി

 േതാടുകള�െടആഴം കൂ�ൽ

 മൃഗപരിപാലനം േ�പാ�ാഹി�ി�ു�തിനു�അടി�ാനസൗകര��ളായ േകാഴി�ൂട,്
ആ�ിന് കൂട,് പ�ി കൂട,് െതാഴു�്, പുല ് െതാ�ിഎ�ിവയുെട നിർ�ാണം

 തീ���ൽകൃഷി

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

 കുളം നവീകരണം

 തരിശ് ഭൂമിയിൽകൃഷി
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