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.
1.ആമുഖം:

ഇ��യിൽ സാധാരണ�ാരായ ജന�ള�െട െതാഴിൽ െച��വാനു� അവകാശെ� സംര�ി�്

നിലനിർ�ു�തിനായി 2005 െസപ�്ംബർ അ�ാം തീയതി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� ന്ിയമം നിലവിൽ വ�ു.
അവിദഗധ് കായിക െതാഴിലിൽ ഏർെ�ടാൻ സ��തയു� �ഗാമ�പേദശ�ളിൽ അധിവസി�ു� ഏെതാരു

കുടുംബ�ിനും ഒരു സാ��ിക വർഷം 100 ദിവസ�ിൽ കുറയാ� െതാഴിൽ ഉറ�ാ�ു�േതാെടാ�ം

ഗുണേമ�യു�തും �ായിയായി���തും ഉൽപാദന�മവുമായ ആസത്ികള�െട സൃഷട്ിയാണ ഈ് പ�തിയുെട മുഖ�

ല��ം.ദരി�ദരുെട ഉപജീവനവും ആയി ബ�െ�� വിഭവാടി�റ ശ�ിെ�ടു�ുകയും സാമൂഹികമായി പിേ�ാ�ം

നിൽ�ു�എ�ാ കുടുംബ�െളയും പ�തിയിൽ ഉൾെ�ടു�ുകയും പ�ായ� ര്ാജ �്ാപന�െളശ�ിെ�ടു�ുക

എ�തുംഇതിൻെറ ല��മാണ.്സവിേശഷതകൾ

നിയമ�ിൻെറ പിൻബലമു�അവകാശാധിഷഠ്ിതപ�തി

�ഗാമപ�ായ� �്പേദശ� ത്ാമസി�ു� 18 വയ� പ്ൂർ�ിയായ ഏെതാരാൾ�ും പ�തിയിൽ
പ�ാളിയാകാം

സ�്തീ�ുംപുരുഷനും തുല� േവതനം

പരി�ിതി സംര�ണം കാർഷിക േമഖലയിെലഅടി�ാനസൗകര� വികസനം എ�ിവയ�്്

മുൻഗണന

െതാഴിലാളികൾതെ� �പവർ�ികൾകെ��ുകയുംആസ �ൂതണെ�സഹായി�ുകയും െച���ു

ആസ �ൂതണ�ിലും നിർവഹണ�ിലുംതിക�സുതാര�ത

കരാറുകാെരഇടനില�ാേരാ ഇ�

െപാതുജന പ�ാളി�േ�ാെട േലബർബഡജ്�്

ബാ� േ്പാേ�ാഫീസ വ്ഴി മാ�തം േവതനവിതരണം

സ�്തീകൾ� മ്ുൻഗണന

ക����ർ ശൃംഖല വഴിയു� േമാണി�റിംഗ സ്ംവിധാനം

�ഗാമസഭ പ�തി ഓഡി� െ്ച���ു

േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തി �പകാരം �ഗാമപ�ായ� �്പേദശ� ന്ട�ിലാ�ു� മുഴുവൻ �പവൃ�ികള�ം

േസാഷ�ൽഓഡി�ി�ിനു വിേധയമാ�ണെമ�17(2)വകു� ന്ിഷക്ർഷി�ു�ു പ�തി �പവർ�ന െ���ിയും െപാതു
ധനംചിലവഴി�ു�തിെന��ിയും പൗരസമൂഹംനട�ു� പരസ�വുംസ�ത��വുമായ പരിേശാധനയാണആ്ണ്

േസാഷ�ൽഓഡി� അ്ഥവാസാമൂഹിക പരിേശാധന .െതാഴിലുറ� ന്ിയമ�പകാരം വർഷ�ിൽ ര�ുതവണ േസാഷ�ൽ
ഓഡി� �്ഗാമസഭകൾഎ�ാ വാർഡിലുംകൃത�മായി നടേ��താണേ്സാഷ�ൽഓഡി� ല്ൂെടഅഴിമതി

ഇ�ാതാ�ു�തിനുംസുതാര�ത ഉറ�� വരു�ു�തിനും കാര��മതവർധി�ി�ു�തിന സ്�രണം ഉറ�ാ�ു�തിനും

കഴിയു�ു.പ�തി പണം ശരിയായ രീതിയിൽ ചിലവഴി�ി��� എ്�ും പണം െചലവഴി� അ്തുെകാ� പ്�തിയുെട ല��ം
ൈകവരി�ി��� എ്�ും ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട ജീവിത�ിൽഗുണകരമായും കാര�മായ മാ�ം ഉ�ായി��� എ്�്

േസാഷ�ൽകെ��ാൻകഴിയു�ുപ�തിആസ �ൂത�ം. നിര ് വഹണം, േമാണി�റിംഗ ത്ുട�ി എ�ാ വ��ികള�ം

േസാഷ�ൽഓഡി� �്ഗാമസഭയിൽ നിർബ�മായും പെ�ടു�ണം.മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�പ്
�തിയിൽ സുഗമവുംസുതാര�വുമായി േസാഷ�ൽഓഡി� ന്ട�ു�തിന േ്കരള�ിൽ സ�ത��ചുമതലയു�

േസാഷ�ൽഓഡി� യ്ൂണി� ന്ിലവിൽവ�ു
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2.രീതിശാസ�്തം:

േസാഷ�ൽഓഡി� റ്ിേസാഴസ് െ്പരസ്ണ ് �പവർ�ി ഫയൽപരിേശാധന,ഫീൽഡ സ്�ർശനം, െതാഴിലാളികള�ം

ആയു�അഭിമുഖം,എംഐഎസ പ്രിേശാധനഎ�ിവെയഅടി�ാനമാ�ിയാണ േ്സാഷ�ൽഓഡി� റ്ിേ�ാർ�്

ത�ാറാ�ിയി���ത.്താെഴ പറയു� രീതി അവലംബി�ാണഈ് റിേ�ാർ� ത്�ാറാ�ിയി���ത.്

1.ഓഡി� �്ാൻ

2.അഭിമുഖം :ബിഡിഒ, പ�ായ� �്പസിഡൻറ,് ജന�പതിനിധികൾ, െസ�ക�റി &�ാഫ ,്േമ�,് െതാഴിലാളികൾ,
കർഷകർ,

3.ഫയൽപരിേശാധന
4.ഫീൽഡ സ്�ർശനം, നിരീ�ണം

5.റഫറൻസ :്വികസനേരഖ,വാർഷിക പ�തി േരഖ,എംഐഎസ,് രജി�റുകൾ

6.വിവര�ള�െട േ�കാഡീകരണം: േ�കാസ െ്വരിഫിേ�ഷൻ,അവസാനവ� ചർ�

7.കരട റ്ിേ�ാർ� ത്�ാറാ�ൽ

3.പ�ായ� ്അടി�ാന വിവര�ൾ:
1 ജി� ക��ര ്

2 േ�ാ� ് തളിപറ�
3 വിസത്ീര ് ണം 69.99ച.കി
4 വാര ് ഡ ്കള�െടഎ�ം 18
5 ജനസംഖ� 31622
6 പുരുഷ�ാർ 15322
7 സ�്തീകൾ 16300

4.െതാഴിലുറ� പ്�തിഅടി�ാന വിവരം:
പ�ായ�ത്ല�ിൽ െതാഴിലുറ� പ്�തിയില ് രജിസ�്ർ െചയത്വരുെട വിവര�ൾ;

െതാഴില ് കാര ് ഡ ്
(ആെക)

ആക�്ീവ െ്താഴില ് കാര ് ഡ ് െതാഴില ് കാര ് ഡ ്(sc/എസ,്ടി) നൂറു ദിന െതാഴില ്

3947 2280 250 527

4.വാർഡ ത്ല�ില ് െതാഴിലുറ� പ്�തിയില ് രജിസെ്റര ് െചയത്വരുെട വിവര�ൾ:

െതാഴില ്
കാര ് ഡ ്(ആെക) ആക�്ീവ െ്താഴില ് കാര ് ഡ ് ആക�്ീവ െ്താഴില ് കാര ് ഡ ്

(sc/എസ,്ടി) നൂറു ദിന െതാഴില ്
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234 123 30 41

5.ഓഡി� ്നു വിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ികള�െട ലി�:്

�ക �പവൃ�ിയുെട േപര് കാലയളവ് െതാഴില ്
ദിന�ള ്

ചിലവായതുക ആെക

അവിദഗ�്
കൂലി

വിദഗ�്
കൂലി

സി.
ഐ.
ബി

1 ക�ൂസ ന്ിർമാണം - ശ�ാമള
(RS/338005)

23/11/2018-
06/12/2018

Skilled - 6
Undkilled- 21

5796 5100 0 10896

2 ക�ൂസ് നിർമാണം -
ലീലാ�(RS/340300 )

19/11/2018-
29/11/2018

Skilled-6
Unskilled-19

5244 5100 0 10344

3 െതാഴു�് നിർ�ാണം -
ഷിംജ
(IF/368316)

23/11/2018-
06/12/2018

Skilled-8
Unskilled - 32

8832 6800 0 15632

4 കുറുവംെപായിൽ േകാളനി
േറാഡ (്RC/280218)

22/03/2019-
28/03/2019

Skilled-0
Unskilled - 6

1656 0 0 1656

5 മഴ�ുഴി നിർ�ാണം
വിളയാർേ�ാട S്T േകാളനി
(WC/327596)

11/10/2018-
22/11/2018

Skilled-0
Unskilled - 500

138000 0 4600 142600

6 ക�് ക�ാല ഭാഗം-1
തലവിൽ�പേദശം
(LD/235593)

23/11/2018-
17/01/2019

Skilled-30
Unskilled-720

198720 25500 0 224220

7 കുറുവംെപായിൽ
േകാളനിയിൽ ഭൂവികസന
ക� ക്�ാല (LD/ 235613)

30/10/2018-
23/01/2019

Skilled-22
Unskilled- 634

174984 18700 0 193684

8 വിളയാർേ�ാട േ്കാളനി ക�്
ക�ാല (LD/235608)

23/11/2018-
30/03/2019

Skilled-35
Unskilled-651

179676 29750 0 209426

9 ക�ൂസ ന്ിർ�ാണം - ലളിത
T (RS/338004)

23/11/2018-
13/12/2018

Skilled- 6
Unskilled-18

4968 5100 0 10068

10 ക�ൂസ് നിർ�ാണം -
യേശാദ (RS/342297)

30/11/2018-
13/12/2018

Skilled- 6
Unskilled-19

5244 5100 0 10344

11 ക�ൂസ് നിർ�ാണം -
കമലാ�ി (RS/344602)

19/03/2019-
27/03/2019

Skilled- 6
Unskilled-18

4968 5100 0 10068

12 കല�ാണപുരം മുതൽ
െപരു�ടവ വ്െരയു� േതാട്
ആഴം കൂ�ി ൈസഡ െ്ക�്
( IC/215417)

19/03/2019-
25/03/2019

Skilled-0
Unskilled-34

9384 0 0 9384

13 കുളം നിർമാണം
(WC/299144)

28/12/2018-
24/01/2019

Skilled-11
Unskilled-83

22908 9350 0 32258

14 ക�ൂസ് നിർ�ാണം -
േജാസഫ് & ഏലി
(RS/340285)

21/12/2018-
03/01/2018

Skilled- 6
Unskilled-18

4968 5100 0 10068

15 വിളയാർേ�ാട േ്കാളനി ക�്
ക�ാല (LD/325758)

15/03/2019-
25/03/2019

Skilled-3
Unskilled-93

25668 2550 0 28218

16 കുറുവംെപായിൽ േകാളനി
ക� ക്�ാല (LD/325759)

25/01/2019-
28/03/2019

Skilled-29
Unskilled-333

91908 24650 0 1,16,558
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�പവർ�ികള�െട പരിേശാധന വിവരണം:

* ഫയലിൽ ഉൾെ�� ക�ൂസ എ്� 5 �പവൃ�ിയും പൂർണമായതായി ക�ു. ലീലാ� േദവസ�യുെട ക�ൂസ പ്ൂർണമായി
ക�ി�.
* IC/2 15 417 കല�ാണപുരം മുതൽ െപരു�ടവ വ്െര േതാട ആ്ഴം കൂ�ി ൈസഡ ്െക�ി സംര�ണം എ� �പവൃ�ിയിൽ
െചറിെയാരു ഭാഗം ഇടി�നിലയിൽകാണെ��ത�ാെത മ� യ്ാെതാരു �പശന്�ള�ംക�ി�
* �പവൃ�ി ന�ർ LD/325758, LD/325759, LD/235608, LD/235613എ� �പവൃ�ി ന� നിലാവാര�ിൽ െചയത്തായി
ക�ു.
* പരിേശാധനയ�് വ്ിേധയമാ�ിയ 6 ക�� ക�ാലകളിലും M Book ൽ േരഖെ�ടു�ിയ അളവിേന�ാൾ അധികം
ഫീൽഡിൽ ഞ�ൾ� അ്ള�ുവാൻ സാധി��.അതിെ� കാരണം ഓവർസിയേറാട ത്ിര�ിയേ�ാൾ ക� ക്�ാലയ�്്
അനുവദി�� ത� ഉയരം കുറെ�ടുേ��ി വ�തിനാൽ അേത ഉയരം ക�ാലയുെട നീള�ിൽ േചർ�ുകയാണ്
ഉ�ായത എ്� അ്റിയാൻകഴി� .ു
.

താെഴ പറയു� �പവൃ�ികള ് ആണപ്രിേശാധനയ�് വ്ിേധയമാ�ിയത്

�പവൃ�ിയ െുട േപര് എം,ബു�ില ്
േരഖെപടു�ിയഅളവ്

ഫീല ് ഡ ് പരിേശാധനയില ്
ക�അളവുകള ്

എ�ിേമ� �്പകാരമു�അളവ് റിമാർ�്

1 ക�ൂസ ന്ിർമാണം -ശ�ാമള
(RS/338005)

1.Earthwork
excavation- 10.60
cum
2.Masonry for
foundation &
basement-
5.276cum
3.Earthwork
excavation- 0.573
cum
4. Laterate
Masonry - 2.52
cum

1.Earthwork
excavation- 10.60 cum
2.Masonry for
foundation &
basement-5.276cum
3.Earthwork
excavation- 0.573 cum
4. Laterate Masonry -
2.52 cum

1.Earthwork excavation- 10.60 cum
2.Masonry for foundation &
basement-5.28 cum
3.Earthwork excavation-.57 cum
4.Masonry for super structure- 2.18
cum
5.Water closet- 1.00 each

പൂർ�ീ
കരി��.

2 ക�ൂസ ന്ിർമാണം - ലീലാ�
േദവസ�(RSI 340300ൽ ) 1.Earthwork

excavation- 10.60
cum
2.Masonry for
foundation &
basement-
5.276cum

1.Earthwork
excavation- 10.60 cum
2.Masonry for
foundation &
basement-5.276cum
3.Earthwork
excavation- 0.572cum
4.Masonry - 2.52 cum

1.Earthwork excavation- 10.60 cum
2.Masonry for foundation &
basement-5.28 cum
3.Earthwork excavation-.57 cum
4.Masonry for super structure- 2.18
cum
5.Water closet- 1.00 each

പൂർ�ീ
കരി�ി�
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3.Earthwork
excavation-
0.572cum
4.Masonry - 2.52
cum

3 െതാഴു� ന്ിർ�ാണം -ഷിംജ
(IF/368316)

1. Earthwork
excavation- 17.02
Cum
2.Foundation &
basement - 5.22
cum
3.Superstructure -
3.38cum
4.Earthwork
excavation - 5.76
cum
5.compost_2.02
cum

1.Earthwork
excavation- 17.02 Cum
2.Foundation &
basement - 5.22 cum
3.Superstructure -
3.38cum
4.compost_2.02 cum

1. Earthwork excavation- 17.02 Cum
2 .Foundation & basement - 5.22
cum
3.Superstructure - 3.38cum
4.Earthwork excavation - 5.76 cum
5.compost_2.02 cum

പൂർ�ീ
കരി��

4 കുറുവംെപായിൽ േകാളനി
േറാഡ പ്ുനരു�ാരണം -
(RC/28028)

1.Earth excavation
- 332 cum

202.30 1.Earthwork excavation- 340 cum പൂർ�ീ
കരി��

5 മഴ�ുഴി നിർ�ാണം
വിളയാർേ�ാട്
(WC/327596)

1.clearing shrubട -
4494 cum
2 Excavation - 749
cum

750 1.clearing shrubട - 4494 cum
2 Excavation - 749 cum

പൂർ�ീ
കരി��

6 ക� ക്�ാല - ഭാഗം-1 തലവിൽ
�പേദശം (LD/2.35593)

211 M 290 M 1.Earthwork excavation- 1871.92
cum
2.Masonry-173.02 cum

പൂർ�ീ
കരി��

7 കുറുവംെപായിൽ േകാളനിക�്
ക�ാല (LD/235613)

12 0 M 319.4 M 1. Eathwork excavation -983.14 cum
2. Masonary - 108.50

പൂർ�ീ
കരി�� .

8 വിളയാർേ�ാട്േകാളനി ക�്
ക�ാല
(LD/235608)

180 M 161.91 M 1. Eath work excavation 1156.
20Cum
2. Masonary - 109.20 cum

പൂർ�ീ
കരി��.

9 ക�ൂസ ന്ിർമാണം - ലളിത - TC
(Rs/338004) 1.Earthwork

excavation- 10.60
cum
2.Masonry for
foundation &
basement-
5.276cum
3.Earthwork
excavation-
0.573cum
4.Laterate
masonry -
2.52 cum

1.Earthwork
excavation- 10.60 cum
2.Masonry for
foundation &
basement-5.276cum
3.Earthwork
excavation- 0.572cum
4.Masonry - 2.52 cum

1.Earthwork excavation- 10.60 cum
2.Masonry for foundation &
basement-5.28 cum
3.Earthwork excavation-.57 cum
4.Masonry for super structure- 2.18
cum
5.Water closet- 1.00 each

പൂർ�ീ
കരി��.
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10
ക�ൂസ -്യേശാദ (Rs/342297)

1.Earthwork
excavation- 10.60
cum
2.Masonry for
foundation &
basement-
5.276cum
3.Earthwork
excavation- 0.573
cum
4.Laterate
masonry -
2.52 cum

1.Earthwork
excavation- 10.60 cum
2.Masonry for
foundation &
basement-5.276cum
3.Earthwork
excavation- 0.572cum
4.Masonry - 2.52 cum

1.Earthwork excavation- 10.60 cum
2.Masonry for foundation &
basement-5.28 cum
3.Earthwork excavation-.57 cum
4.Masonry for super structure- 2.18
cum
5.Water closet- 1.00 each

പൂർ�ി
കരി��.

11 ക�ൂസ ് - കമലാ�ി
(Rs/344602) 1.Earthwork

excavation- 10.60
cum
2.Masonry for
foundation &
basement-
5.276cum
3.Earthwork
excavation-
0.5736cum
4.Laterate
masonry -
2.52 cum

1.Earthwork
excavation- 10.60 cum
2.Masonry for
foundation &
basement-5.276cum
3.Earthwork
excavation- 0.572cum
4.Masonry - 2.52 cum

1.Earthwork excavation- 10.60 cum
2.Masonry for foundation &
basement-5.28 cum
3.Earthwork excavation-.57 cum
4.Masonry for super structure- 2.18
cum
5.Water closet- 1.00 each

പൂർ�ീ
കരി��.

12 കല�ാണപുരം മുതൽ െപരു�ടവ്
വെരയു� േതാട്ആഴം കൂ�ി
ൈസഡ് െക�ി സംര�ണം
(IC/215417)

1.Earhexcavation -
442 cum
2. Masonry - 85.20
cum

1. Eathexeavation -
442 cum
2 Masonry - 85.20

1. Earth excavation - 442.cum
2. Ma onry - 95.20 �ഗന

പൂർ�ീ
കരി��.

13 കുളം നിർമാണം (WC/299144) 1Eath excavation -
12.24 cum
2.Earth excavation
- O to 1.50 ന്
22.44 cum
3.Earth excavation
1.50 to 3 M - 22.44
cum
4.1.50 M to 3 M-
22.44 cum
5.Earth excavation
to 4.50 cum -
22.44cum
6.Earth excavation
3 to 4.50 - 44.8
Cum
7Earth excavation
4.50 to 5 M - 7.48
cum
8.Earth excavation
4.50 to 5 M_ 22.44
cum
9. Mason ry -
11.84 cum

Leng th-6.21 M
bread th- 6 M

1.Jungle Clea ance - 24.75. Sq m
2. Earthwork excavation O t0 150m -
34.68 cum
3 Earthwork excavation 1.50 M to 3
M-22.44 cum
4. Earthwork excavation 3 M to 4.50
M_ 44.88 Cum
5 Earthwork excavation 4.50 M to
5M - 22.44 Cum
6.Mas on ry - 11.84 cum

പൂർ�ീ
കരി��.
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14 ക�ൂസ -് േജാസഫ &് ഏലി
(Rs/340255)

1.Earthwork
excavation- 10.60
cum
2.Masonry for
foundation &
basement-
5.276cum
3.Earthwork
excavation-
0.572cum

1.Earthwork
excavation- 10.60 cum
2.Masonry for
foundation &
basement-5.276cum
3.Earthwork
excavation- 0.572cum
4.Masonry - 2.52 cum

1.Earthwork excavation- 10.60 cum
2.Masonry for foundation &
basement-5.28 cum
3.Earthwork excavation-.57 cum
4.Masonry for super structure- 2.18
cum
5.Water closet- 1.00 each

പൂർ�ി
കരി��.

15 വിളയാർേ�ാട് േകാളനിക�്
ക�ാല (LD/325758)

18 M 375.12 M 1. Earthworkexcavation - 900.88
cum
2. Mas on ry. - 129. 20 cum

പൂർ�ീ
കരി��

16 കുറുവംെപായിൽ േകാളനിക�്
ക�ാല (LD/325759)

121 M 522.07 1. Earth work- a 83.14 cum
2. Mas ഠnry - 108.50

പൂർ�ീ
കരി��.

7.അവകാശഅധിഷഠ്ിത നിരീ�ണ�ള:്
മഹാ�ഗാ�ി േദശീയ�ഗാമീണ െതാഴിലുറ� ന്ിയമ�ിലൂെട �ഗാമീണ ജനതയ�് െ്താഴില ് നലക്െപടു�േതാെടാ�ം
അവരുെട പ�ുഅവകാശ�ള�ംസംര�ി�െപടു�ു .േസാഷ�ല ് ഓഡി�ിലൂെട �പവൃ�ികള�െട പരിേശാധനയും
അേതാെടാ�ം െതാഴിലാളികള�െട പ�വകാശ�ള�ംസംര�ി�െപടു�ുെവ�ുംവിലയിരു�ു�ു. െതാഴിലുറ�്
നിയമ�ിലൂെട െതാഴിലാളികള ് �ല്ഭ�മായഅവകാശ�െളകുറി� ത്ാെഴ പറയു�ു

1.െതാഴിൽ കാർഡുമായി ബ�െ�വ:

െതാഴില ് കാർഡ  ്ഒരുആധികാരികേരഖയാണ .്മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� ന്ിയമ�ിെല െഷഡ��ള ്

2 �പകാരം െതാഴില ് കാർഡിന അ്േപ� നലക്ു� കുടുംബ�ൾ� 1്5 ദിവസ�ിനകം തിക��ം െസൗജന�മായി

െതാഴില ് കാര ് ഡ ് ലഭ�മാ�ണെമ� അ്നുശാസി�ു�ു. കൂടാെത കൃത�മായ ഇടേവളകളില ് കാർഡ പ്ുതു�ി

നല ് േക�തുമാണ.് െതാഴില ് കാര ് ഡ െ്താഴിലാളികള�െടൈകവശം തെ�യാണ സ്ൂ�ിേ��ത.്

 1-◌ാം വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ� 2്019- 2020 സാ��ിക വർഷം ഉപേയാഗി�ു�തിനായി പുതിയ

െതാഴിൽ കാർഡ ല്ഭി�ി���,് എ�ാൽ സൗജന�മായി ലഭിേ�� െതാഴിൽ കാർഡ േ്ഫാേ�ാ എടു�ു�തിനു

േവ�ിൈകയിൽ നി�ും രൂപ ചിലവായി എ�ാണ െ്താഴിലാളികളിൽ നി�ുംഅറിയാൻകഴി�ത.്

2.െതാഴിൽഅേപ�സംബ�ി�:്

െതാഴിൽ കാർഡു� അവിദഗധ് കായിക െതാഴിൽ െച��വാൻ ത�ാറു� ഏെതാരു കുടുംബ�ിനും 100 ദിവസെ�

െതാഴിൽ അവകാശമു�.്െതാഴിൽ ആവശ�െ��്അേപ� നൽകിയാൽ ൈക��്െറസീപ�്്നൽകുകയും 15

ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ ലഭി�ണെമ�ുംനിയമ�ിൽ പറയു�ു.

 1◌ാം വാർഡിെല ഫയലിൽ സൂ�ി�ി��� െതാഴിൽ അേപ�കൾെ�ാ�ം ൈക��്െറസീപ�്്

നൽകിയതിെ��ി� ക്ാണാൻസാധി�ി�ി�.
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െതാഴില ് ലഭി�ു�ത സ്ംബ�ി�:്

െതാഴിലുറ�് നിയമ�പകാരം െതാഴില ് ആവശ�െ��� കഴി�ാല ് 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴില ്
ലഭ�മാ�ണെമ�ു�.് വാർഡിെല െതാഴിലാളികള ് �്െതാഴില ് ആവശ�മു� സമയ�ളില ് അേപ�

സമര ് �ി�ു� മുറയ�് 1്5 ദിവസ�ിനകം െതാഴില ് അനുവദി� |�തു�.്

 വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ� ക്�ത�മായി െതാഴിൽ ലഭി�ു�ുെ��അ്റിയാൻസാധി��.

3.െതാഴിലി�ായമ്േവതനം:

െതാഴില ് ആവശ�െ��� കഴി�ാല ് 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴില ് ലഭ�മാ�ാ�പ�ം െതാഴിലി�ായമ് േവതനം

ലഭി�ാന ് അവകാശമു�.്

 1-◌ാം വാർഡിൽ െതാഴിലി�ായമ് േവതനം ലഭിേ�� സാഹചര�ം ഉ�ായി�ി�. വാർഡിൽ 18 േപരാണ 1്00

ദിവസ െതാഴിൽ പൂർ�ിയാ�ിയവർ

4.െഷലഫ് ്ഓഫ േ്�പാജക�് ്സംബ�ി�:്

വാര ് ഡില ് ആവശ�മായ വികസന �പവൃ�ികള ് കെ��ു�തിന െ്താഴിലാളികള ് �അ്വകാശം ഉ�.് എ�ാല ്

െതാഴിലുറ�ില ് അനുവദനീയമായ ആസത്ി വികസന �പവൃ�ികള ് കെ��ു�തിന്വാര ് ഡിെല വിവിധ

േമഖലയില ് ഉ�വരുെട പ�ാളി�ം ഉ�ാേവ�തു�.്

 െതാഴില ് കെ��ു�തിനു െതാഴിലാളികള�െട ഭാഗ� ്നി�ും പ�ാളി�മു�ാവു�ു�്

5.യാ�താ െചലവ സ്ംബ�ി�:്

െതാഴിലാളികള ് � ത്ാമസ�ല�ുനി�ും 5 കിേലാമീ�ര ് ചു�ളവില ് െതാഴില ് ലഭി�ുവാനു� അവകാശമു�,്

�പസത്ുത പരിധി�ു പുറ�ു െതാഴില ് െചേ��സാഹചര�ം ഉ�ാവുകയാെണ�ില ് യാ�താ ബ�യായി കൂലിയുെട

10%തുക നിലവിെലകൂലി �പകാരം 27 രൂപ 10ൈപസ �പവൃ�ി ദിവസ�ളില ് ലഭ�മാ�ണം.

 വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ അ�ക്ിേലാമീ�ര ് പരിധി���റം െതാഴിലുറ� �്പവൃ�ി െചയത്ി� എ�ാണു

െതാഴിലാളികളില ് നി�ും മനസിലാ�ാന ് കഴി�ത.്

6.�പവൃ�ി�ലെ� െസൗകര��ള ് സംബ�ി�;്

െതാഴിലിട�ളില ് ലഭിേ�� അടി�ാന െസൗകര��ളായ �പഥമ ശു�ശൂഷാ സംവിധാന�ള ് , വി�ശമ സമയെ�

തണല ് സൗകര�ം,കുടിെവളളംഎ�ിവ െതാഴിലാളികള ് � െ്സൗജന�മായി ലഭ�മാേ��തു�.്

 . െതാഴിലാളികള�മായു� കൂടി�ാഴച് യില അ്ടി�ാന സൗകര��ളായ �പഥമ ശു�ശൂഷ മരു�ുകൾ,ഷീ� എ്�ിവ

കി���ി� എ� െ്താഴിലാളികൾ പരാതി േരഖെ�ടു�ി.

7.േവതനം ലഭ�മാ�ു�ത സ്ംബ�ി�;്

െതാഴിലുറ� ന്ിയമ�ില ് െസ�ന ് 3(2)�പകാരം മ�ര ് േറാള ക്ാലാവധി കഴി�ു 15ദിവസ�ിനകം

െതാഴിലാളികള�െടഅെ�ൗ�ില ് കൂലി ലഭി�ുവാന ് അവകാശമു�.്

 പ�ായ�ില ് നി�ും പതിന� ദ്ിവസ�ിനുളളില ് എഫ.്ടി.ഒ ജനേറ� െ്ചയത്ി���.്എ�ാൽ

േക���ിെ� ഭാഗ�ു നി�ും േവതനം ലഭി�ാെതവ�ാൽ െതാഴിലി�ായമ് േവതനം കി�ാനു�അവകാശമി�
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8.നി�ിത ദിവസ�ിനകം േവതനം ലഭ�മായിെല�ില ് നഷട് പരിഹാരം ലഭി�ുവാനു�അവകാശം

െതാഴില ് പൂര ് �ീകരി�� പതിന�ു ദിവസ�ു�ില ് കൂലി ലഭിചിരു�ിെലനക്ില ് കൂലിയുെട 0.05 ശതമാനം

നഷട് പരിഹാരം ലഭി�ുവാനു�അവകാശം ഉ�.്

 വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ� ക്ൂലി കി�ാൻ മാസ�ൾൈവകാറു� എ്�പരാതി അവർ പറയുകയു�ായി.

കൂടാെതപ�ായ�ിൽഅതിെന��ി അേന�ഷി�ിരു�ുഎ�ുംഅറിയി��.

9.പരാതി പരിഹാരംസംബ�ി�:്

െതാഴിലുറ��മായി ബ�െ�� ഏെത�ിലുംകാര��ില ് പരാതിയു�ാകു� പ�ംആയത േ്രഖാമൂലം പ�ായ�ില ്

പരാതിെ�ടാവു�താണ,് �പസത്ുത പരാതികള ് സ�ീകരി�� രസീ� ്നല ് കുകയും പരമാവധി 7 ദിവസ പരിധി�ു�ില ്

അേന�ഷി�� പരാതി�ാരന മ്റുപടി നല ് േക�താണ(്section (19). പരാതികള ് അറിയി�ു�തിനു� േടാള ് �ഫീ

ന�ര് (18004251004 ) െപാതുജന�ള ് �് കാണാവു� രീതിയില ് പ�ായ�് ഓഫീസില ്

�പദര ് ശി�ിേ��തു� .്

 വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ ഇതുവെരയായി േരഖാമൂലം പരാതികെളാ�ും െകാടു�ി�ി� എ�ാണ്

അറിയാനായത.്

10.േസാഷ�ല ് ഓഡി� ്നട�ു�ത സ്ംബ�ി�:്

െതാഴിലുറ�ില ് ഏെ�ടു� �പവൃ�ികള ് േസാഷ�ല ് ഓഡി� ് നട�ു�തില ് പ�ാളികളാവു�തിനു

െതാഴിലാളികള ് �അ്വകാശമു�.് (െസ�ന ് 17.2)

8.െതാഴിലാളികള�െട കടമകൾ:
കൃത�സമയ�െ്താഴിൽ�ല�ഹ്ാജരായിഒ� വ്യ�്ുക.

െതാഴിലുറ��്ഗാമസഭയ�്േ്സാഷ�ൽഓഡി��്ഗാമസഭയും കൃത�മായിപെ�ടു�ുക

�പകൃതിസംര�ണ�ിന ആ്വശ�മായ �പവൃ�ികൾഏെ�ടു�ന്ട�ിലാ�ുക.

ആസത്ിസൃഷട്ി�ു��പവൃ�ികൾ കെ��ിേമ�െ്നയുംപ�ായ�അ്ധികൃതെരയും അറിയി�ുക.

9.അപകട�ൾ സംബ�ി�:്
െതാഴിലുറ� േ്ജാലി�ിെട െതാഴിലാളികള�് ഏ്െത�ിലും തര�ിലു� അപകടം സംഭവി�� േപാവുകയാെണ�ില ്

നിയമ�ിെല െഷഡ��ള ് 2(5)�പകാരവും അ��ായം 9 െല പരാമരശ്�ള�െട അടി�ാന�ിലും ചികില ് സാ

െചലവുകള�െട േരഖകള ് സമർ�ി�ു� മുറയ�് �്പസത്ുത തുക മുഴുവനുംഅനുവദി�� െകാടുേ��താണ.്

 ഓഡി� ്കാലയളവില ആ്ർ�ുംതെ�അപകടം പ�ിയി�ി�  

10.വിജിലൻസ ആ്ൻഡ  ്േമാണി�റിംഗ ക്�ി�ി(ജാ�ഗത േമല ് േനാ�

സമിതി):
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ഓേരാ �ഗാമപ�ായ�ിലുംഅ�അ്ംഗ�ള��ജാ�ഗത േമൽേനാ� സമിതി രൂപീകരിേ��താണ.്ഇതിൽ പ�ികജാതി

-പ�ികവർഗ വിഭാഗ�ൾ� േ്വ��ത �പാധാന�ം നൽേക�തും പകുതി േപർസ�്തീകൾആയിരിേ��തുമാണ.്

അ��ാപകർ,അംഗനവാടി വർ�ർ,സ�യം സഹായസംഘ�ിെലഅംഗ�ൾ ,ഉപേഭാ�ൃസമിതികൾ,യുവജന

���കൾ െപാതുസമൂഹസംഘടനകൾതുട�ിയവരിൽ നി�ും VMCഅംഗ�െള െതരെ�ടു�ാവു�താണ വ്ി.എം.

സി. രൂപീകരിേ��തഎ്�െനെയ�ു�തഎ് .എം.സി.യിെലേപജന്�ർ 57 ഭാഗം10.5.3.അനുസരി�ആ്വണംഏ�വും

കുറ�കാലയളവിേല� V്MC െയനിയമിേ��ത �്ഗാമസഭയാണ.് �പവർ�ി�ലസ�ർശ നം െതാഴിലാളികള�മായി

ആശയവിനിമയം നട�ൽ ,േരഖകള�െട പരിേശാധന ,�പവർ�ി�ലസൗകര��ള�െട പരിേശാധന ,�പവർ�ികള�െട

ഗുണനിലവാരം നിർണയി�ൽ,തുക നിർണയം �പവർ�ിയിൽ ഉടനീളമു� റിേ�ാർ�ിംഗ �്പവർ�ിയുെടസ�ഭാവെ�

സംബ�ി���ഗുണപരമായ വിലയിരു�ൽഎ�ിവയാണ �്പധാന ചുമതല. VMCഎ�ാ �പവർ�ികള�ം

പരിേശാധിേ��തും മൂല� നിർണയ രജി�റിൽ േരഖെ�ടുേ��തും േസാഷ�ൽഓഡി� സ്മയ�അ്വ �ഗാമസഭയിൽ

സമർ�ിേ��തുമാണ V്MC റിേ�ാർ� ഒ്രു െപാതുേരഖയായി കരുേത�തുംആവശ�െ�ടു�തിനനുസരി� ഒ്രു െപാതു

േരഖയായി പ�ായ� ന്ി�ും ലഭിേ��തുംആണ്

.മൂ� അ്ംഗ�ളാണ ന്ിലവിൽ ഉ�ത.്,വി.എം.സിഅംഗ�ൾവർ�ൈ്സ� സ്�ർശനം കുറവാണ എ്�ാണ്

െതാഴിലാളി കളിൽ നി�ുംഅറിയാൻസാധി��.

�ക. ന േപര് Contact number

1 പുരുേഷാ�മൻ (കൺവീനർ ) 8547535543

2 േജാളി.ബിജു

3 യേശാ ദഅന�ൻ

4 കൃഷണ്ൻ

5 സജി 9446771304

6

11.CIB-സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ:്
െതാഴിലുറ� പ്�തിയുെടസുതാര�ത ഉറ�ാ�ു�തിനു േവ�ിയു� ഒരു ഉപാധിയാണ സ്ി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ

േബാർഡ P്ara 25(a), schedule 1അനുസരി� ഒ്രു �പവർ�ിയുെടഅടി�ാന വിവര�ൾഅതായത എ്�ിേമ� ത്ുക

സാധന േവതനഘടക�ൾയഥാർ�െചലവ െ്താഴിൽ ദിന�ൾതുട�ിയ വിവര�ൾസാധാരണജന�ൾ�ും

മന�ിലാകു� രീതിയിൽ �പദർശി�ിേ��തഅ്നിവാര�മാണ.്.ഓേരാ �പവർ�ി�ുംഅനുസൃതമായി
നിഷക്ർഷി�ി���അളവുകളിൽ ഉ� േബാർഡുകൾസിമൻറഉ്ം േകാൺ�കീ��ം ഉപേയാഗി� ന്ിർ�ി� �്ാപി�ണെമ�്

നിയമംഅനുശാസി�ു�ു�.്ഇരു� ,്ടിൻ ,ഫള് കസ്ഷ്ീ��കൾതുട�ിയവ ഉപേയാഗി�ി��� േബാർഡുകൾ
�ാപി�ു�ത ന്ിയമവിരു�മാണ.് നിർ�ാണ െ�ലവ വ്��ിഗത �പവർ�ികൾ� 3്000 രൂപയും െപാതു
�പവർ�ികൾ� 5്000 രൂപയുംആണ പ്രമാവധി ചിലവ എ്�ാണആ്നുവൽ മാ�ർസർ�ുലർ നിഷക്ർഷി�ു�ത.്
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സിഐബിഅട�ു� ഒരു േഫാേ�ാവർ� ഫ്യലിൽ ഉൾെ�ടു�ണംഎ�ത ന്ിർബ�മാണ.് –

പരിേശാധനയ�് വ്ിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ികള�െട സിഐബി സംബ�ി� വിവരം താെഴ േചർ�ു�ു

�കമ

നം . �പവൃ�ിയുെട േപര് എ�ിേമ�്
�പകാരം

എംബു�്
�പകാരമു�
വിവരം

ഫീൽഡിെല വിവര�ൾ

1 ക�ൂസ ന്ിർമാണംശ�ാമള (RS/338005) 12000 0 CIBഇ�

2 ക�ൂസ ന്ിർമാണം - ലീലാ � ടി(RS/340300) 12000 0 CIBഇ�

3 െതാഴുതു നിർ�ാണം -ഷിംജാ IF/368316) 24044 0 CIBഇ�

4 കുറുവ െപായ യ്ിൽ േകാളനി േറാഡ്
നിർ�ാണം -(RC/280218)

63654 0 CIBഇ�

5 മഴ കുഴി നിർ�ാണം വിലയാ
േകാഡ S്T േകാളനി -
(WC/327596)

145145 4600 CIB ഉ�്

6 ക� ക്�ാല നിർ�ാണം ഭാഗം -1തല
വില�പേദശം -(LD/235593)

396101 0 CIBഇ�

7 കുറുവെപായ േ്കാളനി ക�്
ക�ാല നിർ�ാണം -(LD/235613)

198789 0 CIBഇ�

8 വിലയാ േകാഡ േ്കാളനി ക�്
ക�ാല നിർ�ാണം -
(LD/235608)

247483 0 CIBഇ�

9 ക�ൂസ ന്ിർ�ാണം -ലളിത
T( RS/338004)

1652 0 CIBഇ�

10 ക�ൂസ ന്ിർ�ാണം -േയശദാ -
(RS/342297)

16520 0 CIBഇ�

11 ക�ൂസ ന്ിർ�ാണം -കമല�ി-
(RS/344602)

16520 0 CIBഇ�

12 കല�ാണംപുരം മുതൽ
െപരു�ടാവു വെര ഉ� േതാട്
നിർമാണം ആഴം കൂ�ിൈസഡ്
േക�.് -(IC/215417)

146353 0 CIBഇ�

13 കുളം നിർ�ാണം -(WC/299144) 44026 0 CIBഇ�

14 ക�ൂസ ന്ിർ�ാണം േജാസഫ &്
ealy -(RS/340285)

1652 0 CIBഇ�
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15 വിലയാേകാഡ േ്കാളനി ക�്
ക�ാല നിർ�ാണം -(LD/325758)

248763 0 CIBഇ�

16 കുറുവെപായ േ്കാളനി ക�്
ക�ാല നിർ�ാണം -
(LD/325759)

248799 0 CIBഇ�

12.മ�ർ േറാൾ:

െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ െച��� തീയതി, ദിവസം ഉൾെ�െട ഹാജർ േരഖെ�ടു�ു�തിനു� അടി�ാന േരഖയാണ്

മ�ർ േറാൾ. ഇത്െച�ിനു തുല�മായി വരു� േരഖയാണ.് െവ�ി�ിരു�ലുകൾ വരു�ാൻ

പാടി�ാെത ,അത ക്ൃത�മായി എഴുതി സൂ�ി�ണംഎ� ന്ിയമംഅനുശാസി�ു�ു.

പരിേശാധന��് വ്ിേധയമാ�ിയവർ� ് ഫയലിൽ (മ�ർ േറാൾ ന�ർ 25882- ഇതിൽ േപര ഇ്�ാെത ഒ� മ്ാ�തം

കാണാൻ സാധി��, 21819- ഇതിൽ കു�ാമിന എ� വ��ിയുെട ഒ� ഇ്�ാ.21817 ഇതിൽ കു�ിരാമൻ എ�

വ��ിയുെട ഒ��കളിൽ വ�ത�ാസം േതാ�ി. ഇതാണ മ്ാ�ർ േറാളിൽ കാണാൻ കഴി� െത��കൾ മ�� െത�്

തിരു�ലുകൾ ഒ�ുംതെ�കാണാൻസാധി�ി�.

13.േമ�:്
�പവൃ�ി�ല�ളില ് �പവൃ�ിയുെട േമല ് േനാ�ം വഹി�ു�ആളാണ േ്മ�.്

േമ�ിെ�ചുമതലകൾ :

െതാഴില ് കാര ് ഡില ് ആവശ�മു�വിവര�ള ് േരഖെ�ടു�ുക.
മ�ര ് േറാളില ് െതാഴിലാളികള�െടഹാജര ് ഉറ�� വരു�ുക.
േമ�മ്ാരുെട പരിശീലന�ളില ് പെ�ടു�ുക.അറിവുകള ് െതാഴിലാളികള�മായി പ�ുെവ�ുക

�പവൃ�ി ഇട�ളില ് ആവശ� മായ െസൗകര��ള ് ഉേ�ാഎ� ഉ്റ�� വരു�ുക
ൈസ� ഡ്യറിയില ് േമാണി�റിംഗിന വ്രു� ഉേദ�ാഗ�െര െകാ� ഒ്� വ്യ�്ി�ണം

െതാഴിലാളികള ് �് അവരുെട പ�ു അവകാശ�െള കുറി�് പറ�ു െകാടു�ുകയും അവെര

േബാധാവതക്രി�ുകയും െച��ക

പുതിയ െതാഴില ് ഇട�ള ് കെ��ുവാനും പുതിയ െതാഴില ് ആസ �ൂതണം െച��വാനും െതാഴിലാളികെള

സഹായി�ുക .
കൃത�മായി േസാഷ�ല ് ഓഡി� ്�ഗാമസഭയിലും,െ�പാജക�്  ്മീ�ി�ിലും പരിശീലന ക�ാ�ിലും പെ�ടു�ുക.
മ�� െതാഴിലാളികള ് �ക്ൂടി േമ� ്െ�ചുമതലകളിേല� ക്ട�ു വരാനു�സാഹചര�ം ഉ�ാ�ുക
െതാഴിലാളികള�മായി നിര�രസ�ര ് �ം പുലര ് �ുകയും കൂടുതല ് ബ�ം�ാപി�ുകയും

ഓഡി� ക്ാലയളവിൽ മൂ� െ്താഴിലാളികൽ ആണ (്നിർമല, ലളിത, shimja) േമ�ായി �പവർ�ി�ത.്അവർ
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എ�ാവരുംകൃത�മായി ചുമതല നിർവഹി�തായി അറിയാൻസാധി��.

14.സുര�ാ മാർഗ�ൾ:
െതാഴിലിട�ളിൽ െതാഴിലാളികൾ� െ്ച��� �പവൃ�ിയുെട രീതിയ�്നുേയാജ�മായി ക��റ
കാലുറ തുട�ിയസുര�ാസംവിധാന�ൾനൽേക�തു�.്
വാർഡിൽ െചയത് 16 �പവൃ�ികൾ�ും ക��റ, കാലുറ േപാലു� സുര�ാ സംവിധാന�ൾ

കി�ിയി�എ�ു െതാഴിലാളികൾ പറയു�ു.

15.േറാസഗ്ാർ ദിനം:
െതാഴിൽആവശ�കതകൃത�മായി രജി�ർ െച���തിനും െതാഴിലാളികള�െടഅർഹതകള�ംഅവകാശ�ള�ംഅവെര
േബാധ�െ�ടു�ു�തിനും പ�തികൾ പരിഹരി�ു�തിനുമായി േറാസഗ്ാർ ദിനം സംഘടി�ിേ��താണ്

. േറാസഗ്ാർ ദിനെ���ിയു�വ��മായ ധാരണ ഭൂരിഭാഗം െതാഴിലാളികൾ�ുംഇ�എ�ാണ ക്െ��ാൻ
കഴി�ത.്

16.�പവൃ�ി ഫയലിെല 22 േരഖകൾ:
എ .എം സി �പകാരം ഒരു �പവൃ�ി ഫയലില ് താെഴപറയു� ഇരുപ�ിര�ു േരഖകള ് നിര ് ��മായും
ഉ�ായിരിേ��ാതാണ.്
1.കവർേപജ:്

വാർഷിക മാ�ർ സർ�ുലർ �പകാരം കവർേപജിൽ പ�ായ� വ്ിവര�ൾ, ജി�, �പവർ�ി നട�ിലാ�ിയ വിവര�ൾ,
അട�ൽ തുക, ആെക െചലവ,് നട�ിയ തീയതി, മുതലായ വിവര�ൾ േരഖെപടുേ��താണ.് പരിേശാധി�

ഫയലുകളിൽ വാർഷിക മാ�ർസർ�ുലർ �പകാരമു�കവർ േപജ സ്ൂ�ി�ിരു�ു

2.െചക ്ലിസ ്�:്

വർ� ഫ്യലിൽ സൂ�ി�ിരി�ു� വിവര�ള�െട പ�ികയും, അവയുെട േപജ ന്�റും േരഖെ�ടുേ�� െച� ല്ി�്

ഫയലിൽസൂ�ിേ��താണ.് പരിേശാധി� ഒരു �പവർ�ി ഫയലിൽഎ�ാ�ിലും െചക ്ലിസ ്� സ്ൂ�ി�ിരു�ു.

3.ആ�ൻ�ാൻ:

ഒരു ജനകീയ ഇടെപടലിെ� േനർസാ��ം െതളിയി �ു� േരഖയാണആ്�ൻ�ാൻ േകാ�ി.�ഗാമസഭ നിർേ� ശി�ു�
�പവർ�ികൾ െഷൽഫ ഓ്ഫ േ്�പാജകട്ിേല� മ്ാ��കയും ഇതിൽനി�ും മുൻഗണനഅടി�ാന�ിൽഅതാത്

സാ��ികവർഷ�ിൽആവശ�മു� �പവര ് �ി െതരെ�ടു�ആ്�ൻ�ാൻത�ാറാ�ുകയും െച��ം .
ആ�ൻ�ാനിൽ ഉൾെ�� �പവർ�ി തെ�യാേണാ നട�ിലാ�ിയത എ്� മ്ന�ിലാ�ു�തിനുംആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി

ഉപകരി�ു�ു. പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ AMC �പകാരം നിർബ�മായും ഉ�ായിരിേ��ആ�ൻ�ാനിൻെറ േകാ�ി
സൂ�ി�ിരു�ു.

4.എ�ിേമ� ഡ്ിൈസൻആൻഡ േ്�ഡായിങ:്

സാേ�തികഎ�ിേമ� പ്�തിയിൽഏെ�ടു�ു�ഓേരാ �പവർ�ി�ുംസം�ാനസർ�ാർ ചുമതലെ�ടു�ിയ

അധികാര�ാന�ിെ�അനുമതിേയാടുകൂടിയസാേ�തികഎ�ിേമ� ഉ്�ായിരിേ��താണ.്ഓേരാ �പവർ�ി�ും
എ�ിേമ�ിെ�സം�ിപത്ം,ഡിൈസൻ, �പവർ�ിയുെട �പതീ�ിത േന��ൾവിശദീകരി�ു�സാേ�തികകുറി�്
തുട�ിയവ ഉ�ായിരിേ��തും െസക�ർ േസാഫ�് െ്വയറിലൂെടഓൺൈലനായി അനുമതികൾ

ലഭ�മാേ��തുമാണ .്എ�ാഫയലുകളിലും വിശദമായഎ�ിേമ� ഉ്�ായിരു�ു.എ�ിേമ�ിൽസാേ�തികവിദഗധ്രുെട
ഒ� ഉ്�ായിരു�ു.എ�ിേമ�റ്ിേ�ാർ� േ്�പാജകട് റ്ിേ�ാർ� ഇ്വസൂ�ി�ിരു�ു .

5. ഭരണാനുമതി :

ഒരു വാർഡിൽ ഒരു വർഷം നട�ിലാ�ു� െതാഴിലുറ� പ്�തി �പവർ�ന�ൾ� പ്�ായ� ഭ്രണസമിതി നൽകു�
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അംഗീകാരമാണ ഭ്രണാനുമതി

പരിേശാധി� ഫയലുകളില ് ഭരണാനുമതി യുെട േകാ�ി സൂ�ി�ിരു�ു

7.സംേയാജിത പ�തി(കൺേവർജൻസ)്:

ഓഡി� ്നു വിേധയമാ�ിയ ര�ു �പവര ് �ികള ് �ും ഈ േരഖകള ് ബാധകമ�.

8.ഡിമാൻഡ േ്ഫാം:

ഡിമാൻഡ േ്ഫാം രെ���ിെലാഴിെക ( IC/320348, LD/236274)എ�ാ�ിലുംസൂ�ി�ിരു�ു.

9.വർ�അ്േലാേ�ഷൻ േഫാം:

െതാഴിൽ ആവശ�െ��വര ് �ു െതാഴിൽ അനുവദി��െകാ�ു� വർ� അ്േലാേ�ഷൻ േഫാം ഈ �പവർ�ിയുെട

ഫയലിൽസൂ�ി�ിരു�ു.

10.ഇ മ�ർ േറാൾ:

െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ െച��� തീയതി, ദിവസം ഉൾെ�െട ഹാജർ േരഖെ�ടു�ു�തിനു� അടി�ാന േരഖയാണ്

ഇമ�ർ േറാൾ.ഇതിൽ േ�ാ�്െഡവലപെ്മൻറ്ഓഫീസർ, പ�ായ�്െസ�ക�റി എ�ിവർ ഒ��ം, സീലും

േരഖെപടുേ��താണ.് ഇ- മ�ര ് േറാള�കളിൽ േ�ാ� െ്ഡവലപെ്മൻറ ഓ്ഫീസർ, പ�ായ� െ്സ�ക�റി എ�ിവർ

ഒ��ം, സീലും േരഖെപടു�ിയി��� ത്ീയതി. ഇതിൽ െതാഴിലാളികള�െട ഒ��കൾ, അവരുെട െതാഴിൽ ദിന�ൾ, കൂലി
എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���.്മ�ർ േറാളിൽ േപജ ന്�ർ,വർ� �്ാർ� െ്ചയത് തീ�തി എ�ിവ േരഖെപടു�ിയി�.

11.െമഷർെമൻറ പ്ുസത്കം (M Book):

�പവർ�ി തുട�ു�തിന മ്ു�ും േശഷവുംഅളവുകൾ േരഖെ�ടു�ു�തി നു�അടി�ാന േരഖയാണ െ്മഷർെമ�  ്
ബു�.്.എ�ാഫയലുകളിലുംM book ഉ�ായിരു�ു.െമഷർെമൻറ ബ്ു�ിൽ ന�ർ േപജ ന്�ർ ഇവ
േരഖെ�ടു�ിയി��� .് . �പീ െമഷർെമൻറ േ്രഖ െപടു�ിയിരു�ു.ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർഅതായത ഓ്വർസിയർ,
എൻജിനീയർഎ�ിവരുെട ഒ� െ്മഷർെമ�  ്ബു�ില ് ഉ�ായിരു�ു.പരിേശാധനയ�് വ്ിേധയമാ�ിയ വര ് � ്
ഫയലിലുംഎം ബു� ്സൂ�ി�ിരു�ു.എംബു�ില ് അളവുകള ് േരഖെപടു�ുേബാള ് �പവൃ�ി െചയു� �പേദശം
ഉടമയുെട േപര ,്സര ് േ� ന�ര ് എ�ിവ ഉൾെപടു�ിയി�ി�.

12.െമ�ീരിയൽ ലി�:്

െമ�ീരിയൽ ലി� ഒ്രു �പവൃ�ിയിലും ഇ� .

13.േവജ ല്ി�്

െതാഴിലാളികൾ എ�ത ദിവസം േജാലി െചയത്ു എ�തിന്അടി�ാനെ�ടു�ി അവർ�്നൽേക� തുക

അതായതക്ൂലി, ആയുധ�ൾ� െ്കാടു�ു� വാടക, മൂർ� കൂ���തിനു� തുക എ�ിവ എ�ാം കാണി�� െകാ�്

പണം ൈകമാറു�തിന േ്വ�ി ത�ാറാ�ു� �പധാനെ�� ഒ�ാണ േ്വജ ല്ി�.് മ�ർ േറാൾ �പകാരമു� േവജ ല്ി�്

എ�ാഫയലിലുംകാണാന ് സാധി��.

14.മ�ർേറാൾ /ഫയൽ മാ��ി��കൾ:

ഒരു മ�ർ േറാൾ അവസാനിച 3് ദിവസ�ിനകം തെ� അളവുകൾ ബ�െ�� ഉദ�ാഗ�ൻ േരഖെ�ടു�ണം എ�്

നിയമം അനുശാസി�ു�ു.അളവുകളിൽ �കമേ�ടുകൾ ഉ�ായാേലാ, ഉപേയാഗി�ു� െമ�ീരിയലിെ� ക�ാളി�ിയിൽ

നിലവാരം കുറയ�്ുകേയാ, ഉയർ� എ�ിേമ� ക്ാണി�ുകേയാ െച���ത ന്ിയമവിരു�മാവുകയും െസ�ൻ 25

അനുശാസി�ു� ശി�ക വ്ിേധയമാേവ�ി വരുകയും െച��ം. എ�ാ ഫയലുകളിലും ഫയൽ �ടാ�ിംഗ േ്ഫാം അഥവാ

മ�ർ േറാൾ മൂവെ്മൻറ �്ി� ഉ്�ായിരു�ു. �പവൃ�ി അവസാനി� തീയതിയും േ�ാ�ിൽ നി� മ്�ർ േറാൾ ലഭി�

തീ�തിയും,േ�ാ�ിേല� ക്ം�ീഷൺ റിേ�ാർ� ന്ൽകിയ തീ�തിയും MIS-ൽ �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണം നട�ിയ

തീ�തിയുംഡാ�ാ എൻ�ടി നട�ിയതീ�തിയും േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.
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15. െമ�ീരിയൽവൗ�ർബിൽ :

െമ�ീരിയൽവൗ�ർബിൽഇ�ായിരു�ു.

16.ഫ� �്ടാൻസഫ്ർഓർഡർ (FTO):

പരിേശാധി� ഫയലുകളില ് ഫ� �്ടാൻസഫ്ർഓർഡർ(FTO)’ഹാര ് ഡ ്േകാ�ി സൂ�ി�ി���്

17. േറായൽ�ി:

പരിേശാധന വിേധയമാ�ിയ ഒരു വര ് � ്ഫയലിലും േറായൽ�ി ബാധകമ�

18.േഫാേ�ാ�ഗാഫ:്

�പവർ�ി തുട�ു�തിന മ്ു� �്പവർ�ി നട�ു െകാ�ിരി�ുേ�ാള ് , �പവർ�ി പൂർ�ീകരി��കഴിയുേ�ാള ്
തുട�ിയ ഓേരാഘ��ിെലയും േഫാേ�ാകൾഫയലിൽസൂ�ി�ണെമ� ന്ിഷക്ർഷി�ിരി�ു�ു ഇ�ര�ിലു�

വിവിധഘ��ളിെല േഫാേ�ാകള�ംസൂ�ി�ിരു�ു. �പവൃ�ി േകാഡ I്C/320348ലും LD/236271 ലും LD/236274-ലും
േഫാേ�ാകാണാൻസാധി�ി�

19 .ജിേയാ ടാഗഡ് േ്ഫാേ�ാസ:്

�പവർ�ി�ലം തിരി�റിയു�തിനു� ഉപാധിയാണ ജ്ിേയാ ടാഗഡ് േ്ഫാേ�ാസ.് എ�ാൽേസാഫ�് ്േകാ�ി ഓഫീസില ്
സൂ�ി�ുനുനെ്ടനക്ിലും ഇവ പരിേശാധനയ�് വ്ിേധയമാ�ിയ ഒരു ഫയലിലും ജിേയാ ടാഗഡ് േ്ഫാേ�ാസ േ്കാ�ി

കാണാന ് സാധി�ി�.

20 �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം:

പരിേശാധനയ�് വ്ിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ികളിൽ ഒ�ിലും �പവൃ�ിപൂർ�ീകരണസാ��പ�തം സൂ�ി�ിരു�ി�.

21. േസാഷ�ൽഓഡി� റ്ിേ�ാർ�:്

എഎംസി �പകാരമു� േസാഷ�ൽ ഒാഡി� ന്ട�ാ�ു�ത ഇ്േ�ാഴാണ.്

22.ൈസ� ഡ്യറി:

സം�ാനസർ�ാരിെ�നിർേ�ശ�പകാരം വർ� ഫ്യലിൽസൂ�ിേ�� 22 മെ�േരഖയാണ ൈ്സ�്
ഡയറി .പരിേശാധനയ�് വ്ിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ികളിൽ മൂെ���ിെലാഴിെക ( IC/320384,LD/236271, LD/236274)
 എ�ാ�ിലും, ൈസ� ഡ്യറി സൂ�ി�ിരു�ു .

17.രജിസ�്ർ പരിേശാധന:

േക��സര ് �ാരിെ� നിര ് േദശ �പകാരം താെഴ പറയു� ഏഴു രജി�ര ് നിര ് ബ�മായും �ഗാമപ�ായ�ില ്
സൂ�ിേ��താണ.് AMC �പകാരമു� 7 രജി�റുകള�ം ഉ�ായിരു�ു.അവതാെഴ പറ���ു.
1.െതാഴിൽ കാർഡ ര്ജി�ർ:
എം .ഐ .എസില ് നി�ും െഡൗണ ് േലാഡ െ്ചയത് േകാ�ിയില ് വാര ് ഡ ്തല�ില ് ഉ� എ�ാ വിവര�ള�ം

ഉള ് െ�ടു�ിയി���.്

2.�ഗാമസഭ രജി�ർ:

െതാഴിലുറ��മായി ബ�െ�� �ഗാമസഭകള ് ,േയാഗ�ള ് തുട�ിയവ േരഖെ�ടു�ു�തിന വ്ാര ് ഡ ് തല�ില ്
�പേത�ക �ഗാമസഭാ രജി�ര ് സൂ�ിേ��താണ.്വാര ് ഡ ്തല�ില ് �ഗാമസഭ രജി�ര ് സൂ�ി�ി���.് എ�ാൽ
പൂർണമ�ാ�തായാണ ക്�ത.്
3. െതാഴില ് അേപ�ാ രജി�ർ:

െതാഴില ് ആവശ�െ��� ലഭി�ു� അേപ�കള�െട വിവര�ള�ം അതു�പകാരം അവര ് �് െതാഴില ്
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അനുവദി�തിെ� വിവര�ള�ം �പസത്ുത രജി�റില ് േരഖെ�ടു�ി െവേ��താണ,്MIS ല ് നി�ും

െഡൗണ ് േലാഡ െ്ചയത് േകാ�ിയില ് എ�ാ വിവര�ള�ം ഉള ് െ�ടു�ിയി���്

4.വർ� ര്ജി�ർ:

െതാഴിലുറ�ില ് നട�ിലാ�ു� �പവൃ�ികള�െട വിവര�ള ് യഥാസമയം �പസത്ുത രജി�റില ്
േരഖെ�ടുെത�ാതാണ.്2018 19കാലയളവിൽ െച��വാൻ ഉേ�ശി�ിരു� മുഴുവൻഫയലുകള�േടയും വിവര�ൾന�
രീതിയില ് എം,െ◌എ.എസ ൽ് നി�ുംഡൗൺേലാഡ െ്ചയത്ു സൂ�ി�ിരി�ു�ു. എ�ാൽ െതാഴിൽഅേപ�ാ
െരജി�റും വർ� െ്രജി�റും െവേ�െറയായി സൂ�ി�ി�ി�. ര�ും ഒരു രജി�റായി�ാണ സ്ൂ�ി�ി���ത.്

5.ആസത്ി രജി�ർ: (�ിരആസത്ികള�െട രജി�ർ):

ആസത്ി രജി�ർസൂ�ി�ിരി�ു�ു ഇതുവെര െചയത് എ�ാ �പവൃ�ികള�ം േരഖ െപടുതിയി���്

6 പരാതി രജി�ർ:

െതാഴിലുറ�്പ�തിയുമായി ബ�െ�� ഏതു പരാതിയും വാ�ാേലാ,േരഖാമൂലേമാ ലഭി�ുകയാെണ�ില \
രജി�റില ് േരഖെ�ടു�ുകയും നിര ് ബ�മായും ൈക��� രസീത്പരാതി�ാരന്നല ് കുകയും േവണം .
18004255720എ� േടാൾ �ഫീ ന�റിൽ പരാതികൾ േരഖെപടു�ാം എ�ു�വിവരം െതാഴിലാളികള ് � ല്ഭ�മാ�ണം.
പരാതി രജി�ർ പരിേശാധി�േ�ാൾആെക 9 പരാതി േരഖെ�ടു�ിയതായി കെ��ി.

7.െമ�ീരിയൽ രജി�ർ :

െതാഴിലുറ�ില ് ഏെ�ടു�ു� �പവൃ�ികള�െട ഭാഗമായി വരു�സാധനസാമ�ഗികള�െട വാ�ല ് തീരുമാനം,
ഉപേയാഗം, നീ�ിയിരി�,് െചലവുകള ് എ�ിവസംബ�ി� വിവര�ള ് മുഴുവനും �പസത്ുത രജി�റില ്
േരഖെ�ടുേ��താണ.്എ�ാം േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�തായി ക�ു.

18.കെ��ലുകൾ:

പരിേശാധനയ�് വ്ിേധയമാ�ിയ ക��ക�ാല ,കൃത�മായ അളവില ക്ൂടുതൽ ഫീൽഡിൽ കാണുവാന ്

സാധി��.

െതാഴിലുറ� ന്ിയമം അനുശാസി�ും �പകാരം െതാഴിലാളികള ് �് �പവൃ�ി ഇട�ളില ് അടി�ാന

െസൗകര��ള ് ലഭ� മാകു�ു�.്

െതാഴിലാളികള ് സ��ം നിലയ�് െ്താഴില ് ആവശ�െ��തായി കാണുവാന ് സാധി��

�പവൃ�ിഅനുവദി� േഫാറം ഫയലില ് സൂ�ി�തായി കാണുവാന ് സാധി��

�പവര ് �ി തുട�ു�തിന്മുന ് പ്കൃത�മായി പ�തി ആരംഭ മീ�ിങ േ്ചരാറുെ��ു മുഴുവന ്

െതാഴിലാളികള�ംഅഭി�പായെ��,്ഇതുഅഭിന�നമര ് ഹി�ു�ു

ഫയലിെല 2 ക� ക്�ാല എ� �പവൃ�ികളിൽ ഒ�ിെലാഴിെക (LD/236274) ഭൂവുടമകള�െട നികുതി രസീതും,

േറഷൻ കാർഡും, ഇൻകം സർ�ിഫി�� േ്കാ�ിയും സൂ�ി�ിരി�ു�ു ,എ�ാൽ ൈക�ടയിലു� അേപ�

കാണാൻസാധി�ി�.

പരിേശാധനയ�് വ്ിേധയമാ�ിയ എ�ാ വര ് � ്ഫയലിലും എം ബു� ്സൂ�ി�ിരു�ു .എം ബു�ില ്  

�പവൃ�ി പൂരത്ികരി� എ�ാ �പവൃ�ിയുേടയും അളവ േ്രഖെ�ടു�ിയിരു�ു.എ�ാൽ ഭൂ�പേദശ�ി�െ്നയും

ഭൂവുടമയുെട േപരുകൾ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

വാര ് ഷിക മ�ര ് സര ് �ുലര ് �പകാരം ഒരു വര ് �് ഫയലില ് 22 േരഖകള ്

സൂ�ിേ��തു�.്ഇവിെട ഇരുപത േ്രഖകള ് ഫയലില ് സൂ�ി�ി���.്

െതാഴിലുറ� പ്�തി ഓഫീസില ് സൂ�ിേ�� ഏഴു െറജി�റില ് ഡിമാൻറ ര്ജി�റും അേലാേ�ഷൻ

രജി�റും ഒ�ി� ഒ്� െരജി�റായി�ാണ സ്ൂ�ി�ി��ളളത്
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ഫയലുകളില ഒ്�ിലും ജിേയാടാഗ േ്ഫാേ�ാ കാണാൻസാധി�ി�.

19.നിർേ�ശ�ൾ:
 �പാേദശിക ഭാഷയിലു�എ�ിേമ��ം �പവൃ�ി�ല�ളില ് ലഭ�മാ�ണം.

 െതാഴിലുറ�ില ് അനുവദനീയമായതും മുന ് ഗണന �കമ�ിലും �പവൃ�ികള ് ഏെ�ടു�ാന ്

�ശ�ിേ��തു�.്

 വിജിലന ് സ ് ആന ് ഡ ് േമാണി�റിംഗ ക്��ി അംഗ�െള ഓേരാ വര ് ഷവും തിരെ�ടുേ��താണ.്

വിഎംസിയുെടഅഭി�പായ�ള ് ൈസ� ഡ്യറിയില ് കൃത�മായി േരഖെ�ടുേ��താണ.്

 പ�തിയുെട ശരിയായ രീതിയിലു� നട�ി�ിന വ്ിഎംസിയുെട ഇടെപടലുകള ് �പവൃ�ി �ല�ളില ്

ഉ�ാേവ�തു�.്

 െതാഴിലുറ�ില ് ഏെ�ടു�ു� �പവൃ�ികള�െട ആസത്ികള ് ദീര ് ഘകാല നിലനില ് �ിന്ആവശ�മായ

സാേ�തിക നിര ് േ�ശ�ള ് െതാഴിലാളികള ് �് ഓവര ് സീയര ് മാര ് നല ് േക�തും

പാലി�ു�ുെ�� ഉ്റ�� വരുേ��തുമാണ.്

 മ�ര ് േറാളില ് �പസത്ുത �പവൃ�ിയുെട അളവുകള ് േരഖെ�ടു�ു� എം.ബു�ിൻെറ ന�ർ

േരഖെ�ടുേ��താണ.്

 മ�ര ് േറാളില ് സാ��െ�ടു�ു� ഉേദ�ാഗ�ര ് തീ�തി കൂടി േരഖെ�ടു�ുവാന ് �ശ�ിേ��തു�.്

 എ�ാ �പവൃ�ികളിലും നിര ് ബ�മായുംസിഐബി�പിചിരി�ണം

21. തീരുമാന�ൾ

* CIB െവ�ാ�ത െ്ടൻഡർ ലഭി�ാ� െകാ�ാെണ�ും അത ല്ഭി� ഉടൻ തെ� െവ�ും

എ�ും തീരുമാനി��.

* പഴയ VMCഅംഗ�െള തെ� നിലനിർ�ി കാര��മ മായി �പവർ�ി�ാൻ േയാഗ�ിൽ
തീരുമാനമായി.

* VMCഅംഗ�ൾഎ�ാവെര യും പണി തുട�ിയ വിവരം േമയ�് �്ാര വ്ിളി�� പറയണംഎ�്
േയാഗ�ിൽഅഭി�പായം ഉയർ�ുവ�ു.

* േറാഡ ൈ്സഡ െ്ല കാട െ്വ�ൽ, െത� ക്വു� എ്�ിവ� ത്ടംഎടു�ൽതുട�ിയ
�പവൃ�ികൾ െച�ാൻ കഴിയുേമാ എ� െതാഴിലാളി കള�െട സംശയ�ൾ� മ്ൂ�ു വർഷം

നിലനിൽ�ു� �പവൃ�ികൾആണ ന്ൽകു�ത എ്� ഓ്വർസീർ മറുപടി പറ� .ു

*അടി�ാനസൗകര��ളായ പാ�തം, മരു� എ്�ിവ പ�ായ�ൽ് നി�ും ലഭ�മാ�ും എ�ു
ഓവർസീർഅറിയി��.

* െതാഴിലുറ� േ്ജാലിയിൽ കിണർ പണി കൂടി ഉൾെ�ടു�ണംഎ� െ്മ�റും പ�ായ� ്
ഉേദ�ാഗസ ്ഥരും പറ�ുഇനി നട�ു� പണികളിൽ ഉൾെ�ടു�ാം എ� െ്താഴിലാളികൾ മറുപടി
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പറ� .ു

* േറാസഗ്ാർ ദിനം പ�ായ�ിൽആചരി�ാറുെ��ും െതാഴിലാളികൾ� ആ് േപര്

അറിയാ�ത െ്കാ�ാെണ�ും ഓവർസീർ പറ� .ു


