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ആമുഖം 
 

ഇ��യിൽസാധാരണ�ാരായജന�ളുെടെതാഴിൽെച�ുവാനു�അവകാശെ�സംര�ി�ുനിലനിര്�ു�
തിനായ്2005െസപ്�ംബര്  ആറാംതീയതിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ�്നിയമംനിലവിൽവ�ു.അവിദ��കായികെതാഴി
ലിൽഏർെ�ടാൻസ�ധതയു��ഗാമ�പേദശ�ളിൽഅധിവസി�ു�െഏതാരുകുടുംബ�ിനുംഒരുസാ��ികവർഷം 
100  
ദിവസ�ിൽകുറയാെതെതാഴിൽഉറ�ാ�ു�േതാെടാ�ംഗുണേമ�യു�തും��യിയയി�ു�തുംഉൽപാദന�മവുമാ

യആ��ികളുെടസൃ�ിയാണ്ഈപ�തിയുെടമുഖ�ല��ം.ദരി�ദരുെടഉപജീവനവുംആയിബ�െ��വിഭവാടി�റശ
�ിെ�ടു�ുകയുംസാമൂഹികമായിപിേ�ാ�ംനില്�ു�എ�ാകുടുംബ�െളയുംപ�തിയിൽഉൾെ�ടു�ുകയുംപ
�ായ�ിരാജ്�ാപന�െളശ�ിെ�ടു�ുകഎ�തുംഇതിൻെ◌റല��മാണ്. 

 
സവിേശഷതകൾ 
 

• നിയമ�ിന്െറപിൻബലമു�അവകാശാധി�ിതപ�തി. 

 
• �ഗാമപ�ായ�്�പേദശ�ുതാമസി�ു� 18   

വയസസ്പൂർ�ിയായെഏതാരാൾ�ുംപ�തിയിൽപ�ാളിയാകാം. 
 

• സ്�തീ�ുംപുരുഷനുംതുല�േവതനം. 
• പരി�ിതിസംര�ണംകാർഷികേമഖലയിെലഅടി�ാനസൗകര�വികസനംഎ�ിവയ്�്മു

ന്ഗണന . 
• െതാഴിലാളികൾതെ��പവൃ�ികൾ കെ��ുകയുംആസൂ�തണെ�സഹായി�ുകയുംെച�ു

�ു. 
• ആസൂ�തണ�ിലുംനിർവഹണ�ിലുംതിക�സുതാര�ത. 
• കരാറുകാേരാഇടനില�ാേരാഇ�. 
• െ◌പാതുജനപ �ാളി�േ�ാെടേലബർബജ�്. 
• ബാ�്,േപാ�് ഓഫീസ്വഴിമാ�തംേവതനവിതരണം. 
• സ്�തീകൾ�് മുൻഗണന. 
• ക��ൂ�ര് ശൃംഖലവഴിയു�േമാണി�റിംഗ്സംവിധാനം. 
• �ഗാമസഭപ�തിഓഡി�്െച�ു�ു. 

 
 

േദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ�്പ�തി�പകാരം�ഗാമപ�ായ�്�പേദശ�ുനട�ിലാ�ു�എ�ാ�പവൃ�ികളുംേസാഷ�ൽ 
ഓഡി�്നുവിേധയമാ�ണെമ�ു 17(2) വകു�് നി��ർ ഷി�ു�ു. 
പ�തി�പവർ�നെ�പ�ിയുംേപാതുധനംചിലവഴി�ു�തിെനപ�ിയുംപൗരസമൂഹംനട�ു�പരസ�വുംസ�ത��വും
ആയപരിേശാധനയുമാണ്  േസാഷ�ൽ  ഓഡി�് 
അഥവാസാമൂഹ�പരിേസാധന.െതാഴിലുറ�്നിയമ�പകാരംവര്ഷ�ില് ര�്�പാവിശ�ംേസാഷ�ല്ഓഡി�് 
�ഗാമസഭകള് എ�ാവാര്ഡിലുംകൃത�മായിനടെ��ാതാണ്. 
േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിലുെടഅഴിമതിഇ�ാതാ�ു�തിനുംസുതാര�തഉറ�ുവരു�ു�തിനുംകാര��മതവർ �ി�ി�ു�
തിനുംസദ്ഭരണംഉറ�ാ�ു�തിനുംകഴിയു�ു. 
പ�തിപണംെശരിയായരീതിയിൽ ചിലവഴി�ി�ുേ�ാഎ�ുംഈപണംചിലവഴി�തുെകാ�്പ�തിയുെടല��ംൈകവ
രിചി�ുേ�ാഎ�ുംപ�തിയുെടഗുണേഭാ�ാ�ളുെടജീവിത�ില് ഗുണകരമായുംഅതുമൂലംകാര�മായമാ�ംഉ�ായി
�ുേ�ാഎ�ുംേസാഷ�ൽ  ഓഡി�് �പ�കിയ�്കെ��ാൻ കഴിയു�ു. 



േസാഷ�ൽ  ഓഡി�ര്ീതിശാസ്്രതം 

പുഴ�ല്േ�ാ�ിെലേതാളൂർ പ�ായ�ിെലവാർഡ് 3 ആയ േപാേ�ാർ  ഒക്േടാബർ1,2018 മുതൽമാർ�്31, 2019 
വെരയു�കാലഘ��ില് നട�ിലാ�ിയപ�തികളാണുഓഡി�്നുവിേധയമാ�ിയത്. േസാഷ�ൽ ഓഡി�് 
റിേസാഴ്�ംഘം�പവൃ�ിഫയല് പരിേശാധന, ഫീൽ���ർ ശനം, െതാഴിലാളികൾ ആയു�അഭിമുഖം , 
എംഐഎ��രിേശാധനഎ�ിവെയഅടി�ാനമാ�ിയാണ്േസാഷ�ൽ  ഓഡി�് റിേ�ാർ �് ത�ാറാ�ിയി�ു�ത്.  

െതാഴിലാളികളുെടഅവകാശ�ൾ  

 

മഹാ�ാഗാ�ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ�്പ�തിവിഭാവനംെച�ു�ത്എെ�ാെ�എ�ുംകാര��മമായുംഫല�പദ
മായുംഈപ�തിഎ�െനനട�ിലാ�ാെമ�ും�ഗാമപ�ായ�ിെനയുംെതാഴിലാളികേളയും�ഗാമസഭഅംഗ�െളയും
േബാധ�െ�ടുതു�തിനുേവ�ിയാണുഈേസാഷ�ല് ഓഡി�്  .  െതാഴിലാളികള്�് 10  അവകാശ�ള് �പധാനംെച�ു�ു . 
അത്ഏെതാെ�എ�ച്ുവെടേചര്�ു�ു . 

1.െതാഴിൽകാർഡ്ലഭി�ു�തിനു�അവകാശം(Schedule 2Para1 ) 

 
െതാഴിലുറ�ുനിയമം(Schedule 2Para1)  അനുസരി�്18  

വയ�പ്ൂർ�ിയായെഏതാരാളുംെതാഴിൽകാർഡിന്അേപ�ി�ാല് 15ദിവസ�ിനു�ില്േഫാേ�ാപതി�െതാഴിൽകാ
ർഡ്സർ�ാർെചലവിൽലഭി�ാനു�അവകാശമാണ്നിയമംനൽകു�ത്.  

െതാഴിൽകാർഡിന്പ�ായ�ിൽഅേപ�സമർ�ി�ാല്ഉചിതമായഅേന�ഷണംനട�ി15 
ദിവസ�ിനകംകാർഡ്നല്േക�താണ്. െതാഴിൽകാർഡ്ക�ില്സൂ�ിേ��ത്െതാഴിലാളിയാണ്.  
ഏെത�ിലുംകാര��ള്എഴുതി 
േചര്�ു�തിനായിപ�ായ�ില്ഏ��ി�ാല് എ�തയുംേവഗംതിരി�ുനൽേക�താണ്. 
വ��മായകാരണംകൂടാെതെതാഴില് കാര്ഡ ് പ�ായ�ില് സൂ�ി�ുകആെണ�ില് െസ�ന് 25 

�പകാരംശി�ലഭി�ാവു�കു�മാണ് . demand, work allocation,  െച���പവൃ�ി, ഹാജര്, മ�ര് േറാള് ന�ര് , 
േവതനസംബ�മായവിവര�ള ്  തുട�ിയവെതാഴില് കാര്ഡില് ഉ�ാേവ�താണ് . െതാഴില് കാര്ഡ് 

എടു�ു�തിനു�െചലവ്േഫാേ�ാഉളെ്�െട6 %  administrative ഫ�ില് നി�ുംഎടുേ��താണ്. 
പ�ായ�ില് നി�ും�ിരമായിതാമസംമാറിേപാവുകേയാ 
,മരണെ�ടുകേയാഹാജര് ആ�ിയേരഖകള് കൃത�മാെണ�്െതളിയി�ുകേയാെച��ാല് മാ�തേമെതാഴില് കാര്ഡ് 
ക�ാനസ്ല് /ഡിലീ�്െച�ാന് പാടു� .ൂ  
െതാഴിൽ  കാർഡുകളാണ്  ഈ വാർഡിൽ  രജി�ർ  െച��ിരികു�ത്.  
ഇതിൽ   മാ�തമാണ് വാർഡിൽ ഉ�ത് 

.2.െതാഴിൽ  ആവശ�െ�ടാനും15ദിവസ�ിനു�ില്ലഭി�ാനു�അവകാശം.(Schedule 1Para11 1) 

 
െതാഴിൽ ദിന�ൾ ആവിശ�െ�ടാനുംതീയതിവ�രസീത്ൈകപ�ുവാനും15 
ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാനുംഉ�അവകാശംനിയമംഅനുശാസി�ു�ു.െതാഴിൽ കാർഡിൽേപരു�ഏ
െതാരുഅംഗ�ിനുംഅവിദ��കായിക 
െതാഴിലിനായിആവിശ�െ�ടവു�താണ്. 
ഇ�രംഅേപ�രജി�ര്െചേ��തുംതീയതിവ�രസീതിനല്േക�തുംആണ്.തീയതിവ�ു�രസീതിെതാഴിലാളി
കൾ�്നല്കു�തിനു�ഏർ�ാട്െച�ു�ി�എ�ിൽ  
െതാഴിലുറ�്നിയമ�ിെലെസ�ന് 25 അനുസരിചു�ശി�ലഭി�ാവു�കു�മാണ്. 

3െതാഴിലി�ാ��േവതനംലഭി�ാനു�അവകാശം.(Section7(1)) 

 
െതാഴിൽ  ആവിശ�െപ�ു 15 ദിവസ�ിനകംെതാഴിൽ ലഭി�ിെല�ിൽ  ആദ�െ� 30 
ദിവസംേവതന�ി�ാലിെലാ�ുംതുടർ�്100 ദിവസംവെരേവതന�ിെ�പകുതിയുംലഭി�ാൻ അവകാശമു�് . 

4്രപവൃ�ികൾ  കെ��ിനല്കാനു�അവകാശം.(Schedule 1 Para9 ) 

 
ഓേരാെതാഴിലാളി�ുംെതാഴിലുറ�്പ�തി�പകാരംത�ളുെടവാർഡിൽഏെ�ടു�ുനട�ിലാേ���പവൃ�ിക
ൾ (നാല�ിഭാഗ�ളിലായി260 എ�ം - അനുബ�ംകാണുക) കെ��ിനൽകുവാനു�അവകാശം. െസ�ന് 16 (1) 
�പകാരം 

�ഗാമസഭ/ വാർഡ്സഭയിൽവരു�നിർേദശളുംഉൾെ�ടുതിെകാ�ു�െഷല്ഫ്ഓഫ്െ�പാജക്�് 
ത�ാറാേക�ഉ�രവാദി�ം�ഗാമപ�ായ�ിനാണ്.   



5.അ�ുകിേലാമീ�ർചു�ളവിൽ ലഭി�ാനു�അവകാശം(Schedule 2 Para18) 

െതാഴിലാളിയുെടതാമസ�ല�്നി�് 5 കിേലാമീ�ര് ചു�ളവില് അ�െതാഴില് ലഭി�ുനത്എ�ില് േവതന�ിന്െറ 10 
ശതമാനംകൂടിഅധികേവതനംലഭി�ുനതിനു�അവകാശം.(Schedule 2 Para20) 

 
6.പണി�ലെ�അടി�ാനസൗകര��ൾ �ു�അവകാശം(Schedule 2Para23 ) 

 
പ�ിക2ഭാഗം43         23�പകാരം�പവർ�ിസഥല�ുകുടിെവ�ം, 

തണൽ,അടിയ�ിരചികി��ു തകു��പഥമശു �ശു ഷകി�ുകൾ , 5 
വയ�ിൽ താെഴയു�കു�ികൾ�്ആയയുെടസൗകര�ംഎ�ി�െനനിയമംഅനുശാസി�ു�ു. 
കൂടാെതെതാഴില് �ല�്ഉ�ാകു�അപകട�ിെ�ചികി�ചിലവുംലഭികു�തിനു�അവകാശം 

 
7.കൂലിലഭി�ാനും15ദിവസതിനു�ിൽ  തെ�അത്ലഭി�ാനുംഉ�അവകാശം(Schedule 2 para 29) 

 
സര്�ാർ �പഖ�ാപി�ി�ു�കൂലി 15 ദിവസതിനു�ിൽ ലഭി�ുവാന ് ഉ�അവകാശം. േവതനം 15 
ദിവസ�ിനു�ിൽ ലഭി�ു�ി�എ�്പരിേശാധനയിൽവ��മായി. നിയമംഅനുസരി�ു 15 
ദിവസതിനു�ിൽ കൂലിലഭി�ി�എ�ിൽേവതന�ിെ� 0.05%ന�പരിഹാര�ിന്അർഹതഉ�്. 
കൂലികി�ു�തിനുമാസ�േളാളംകാലതാമസംേനരിടു�തായികെ��ി. 

8.  േവതനവിതരണ�ിെലകാലതാമസ�ി��പരിഹാരംലഭി�ാനു�അവകാശം 

 
അവസാന�പവൃ�ിദിവസ�ിെ� 15 ആംദിവസ�ിനു�ിൽ േവതനംലഭി�ിെ��ിൽേവതന�ിെ� 0.05% 
അധികേവതനംലഭി�ാനു�അവകാശം . 

 

9.സമയബ�ിതമായ്രപ��പരിഹാര�ിനു�അവകാശം. 
 

െസ�ന് 19 അനുസരി�് 5 
ദിവ�ിനകംപരാതിപരിഹരി�ുകയുംഏഴുദിവസ�ിനു�ിൽ പരാതി�ാരനുഅത്അറിയി�ുവാനുംഉ�അ
വകാശം. 
പരാതിരജി�ർ ,േടാള�്ഫീന�ർ എ�ിവവഴിയായിപരാതികൾേരഖെ�ടു�ാൻ അവസരംഉ�്. 

 

10.േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നട�ു�തിനു�അവകാശം.(Section17) 

 
തുടർ�യായിസാമൂഹ�പരിേശാധനനട�ുവാനുംഅതില് പ�ാളിആകു�തിനുംഉ�അവകാശം. 

 
ഫയൽപരിേശാധന 

 

േക��സർ�ാരിെ�നിർേ�ശ�പകാരംതാെഴപറയു� 7 
രജി�രുകൾനിർബ�മായും�ഗാമപ�ായ�ിൽ സൂ�ിേ��വയാണ്. 

 
1. േജാബ്കാർഡ്രജി�ർ  

2. �ഗാമസഭരജി�ർ  

3. ഡിമാൻഡ്/അേലാേ�ഷൻ&േവതനരജി�ർ  

4. വർ�്രജി�ർ  

5. ഫി��്ഡഅ്െസ�ര്ജി�ർ  

6. പരാതിരജി�ർ  

7. െമ�ിരിയല്രജി�ർ  

 

്രപവൃ�ിഫയലിെല22േരഖകൾ 
 

േക��സര�്ാറിെ�നിർേ�ശ�പകാരംഒരു�പവൃ�ിഫയലിൽ  താെഴപറയു� 22 
േരഖകൾനിർബ�മായുംഉ�ാേക�താണ്. 
 

1. കവര്േപജ് 



2. െച��ി�് 
3. `ആ�ന്�ാന്/ െഷല്ഫ്ഓഫ�ര്�് എ�ിവയുെടഅംഗീകരി�േകാ�ി 
4. സാേ�തികഎ��ിേമ�ുംഡിൈസനും 
5. ഭരണനുമാതിയുെടയുംസാ��ികഅനുമതിയുെടയുംേകാ�ി. 
6. സാേ�തികഅനുമതിയുെടേകാ�ി 
7. കണ്േവര്െജന്സ�ിശദാംശ�ൾ  
8. െതാഴിലാളികൾെതാഴിൽ ആവിശ�െ��ുെകാ�ു�അേപ� 
9. െതാഴിൽ അനുവദി�ുെകാ�ു�േനാ�ീ��്െറേകാ�ി. 
10. പൂരി�ി�മ�ർേറാളിെ�േകാ�ി. 
11. െമഷർെമ�ബ്ു�ിെ�േകാ�ി. 
12. സാധന�ളവ്ാ�ു�തിനു�െകാേ�ഷന ് �ണി�തിന്െറയുംകംപാരി�ിവ്േ��്െമനറ്്ന്െറയുംെമ�ിരിയല് സൈ�

ഓര്ഡര് നെ്റയുംേകാ�ി. 
13. േവ�ി�് 
14. േവതന�ിന്െറയുംസാധന�ള്�്പണംഅട�തിന്െറയും F T O യുെടയുംേകാ�ി. 
15. െമ�ിരിയല് െവൗ�ര് നെ്റയുംബി�ുകളുെടയുംേകാ�ി. 
16. േറായല്ടിഅട�തിന്െറരസീതിന്െറേകാ�ി. 
17. 3 ഘ��ളായു�െതാഴിലിന്െറേഫാേ�ാകള്. 
18. പൂര്�ികരി�സര്�ിഫി��്ന്െറേകാ�ി. 
19. മ�ര്േറാള് മൂവ്െമന്റ്�ിപ്. 
20. ആ��ിയുെടജിഒടാഗ്േഫാേ�ാകള്. 
21. േസാഷ�ല്ഓഡി�് റിേ�ാര്�് േകാ�ി. 
22. ൈസ�്ഡയറി. 
 

CIB- സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻേബാർഡ ്

െതാഴിലുറ�്പ�തിയുെടസുതാര�തഉറ�ാ�ു�തിനുേവ�ിയു�ഒരുഉപാധിയാണ്സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻേബാർ
ഡ് para 25(a), schedule 1 അനുസരി�്ഒരു�പവൃ�ിയുെടഅടി�ാനവിവര�ള്അതായത്

 എ��ിേമ�്തുക,സാധനേവതനഘടക�ൾ,യഥാർ�െചലവ്,െതാഴിൽദിന�ൾതുട�ിയവിവര�ൾസാധാരണ
ജന�ൾ�ുംഗുണേഭാ��ള്�ുംമന�ിലാകു�രീതിയിൽ�പദര്ശി�ിേ��ത്അനിവാര�മാണ്. 
ഈേബാർഡ്�ാപിേ��ത്േഓരാ�പവൃ�ിയുെടയും 
ആരംഭഘ��ിൽആണ്. 
േഓരാ�പവൃ�ി�ുംഅനുസൃതമായിനി��ര്ഷി�ി�ു�അളവുകളിൽഉ�േബാര്ഡുകള്  ഉപേയാഗി�്സിമന്റ് 
ലുംേകാണ്�കീ�്ലുംനിര്മിച്�ാപി�ണെമ�്നിയമംഅനുശാസി�ു�ു�്. ഇരു�്,  ടിന്, ���് , 
ഷീ�ുകള്  ത ടു�ിയവഉപേയാഗി�ി�ു�േബാര്ഡുകള് �ാപി�ു�ത്നിയമവിരു�മാണ്.  വ��ിഗത�പവര്�ികള്�് 3000 
രൂപയുംെപാത �ുപവര്�ികള്�്  5000 
രൂപയുംആണപ്രമാവധിനിര്മാണെചലവ്എ�ാണ്ആനുവല് മാ�ര് സര്കുലര് നി��ര്ഷി�ുനത്. C I B 
അട�ു�ഒരുേഫാേ�ാ�പവര്�ിഫയല് ഇല് ഉള്െ�ടു�ണംഎ�ത്നിര്ബ�മാണ്. . 

 
 
േറാ��ാർദിനം 
െതാഴിൽ ആവശ�കത കൃത�മായി രജി�ർ െച�ു�തിനും െതാഴിലാളികളുെട അർഹതകളും അവകാശ�ളും അവെര 
േബാധ�െ�ടു�ു�തിനും പ�തികൾ പരിഹരി�ു�തിനുമായി േറാ��ാർ ദിനം സംഘടി�ിേ��താണ്. േറാ��ാർ ദിനം 
ആചരി�ു�തിനു മുൻപായി വിവര വിദ�ാഭ�ാസ വ�ാപന�പവർ�ന�ൾ സംഘടി�ി�ു�ു�് എ�് ജി�ാ േ�പാ�ഗാം 
േകാഡിേന�ർ ഉറ�ുവരുേ��താണ്. േറാ��ാർ കല�ർ സംബ�ി�് �ഗാമപ�ായ�ുകെള �പേത�കമായി 
േബാധവൽ�രിേ��താണ്.  
 

േറാ��ർദിനം സംഘടി�ി�ു�തിെ� ചുമതലകളും ഉ�രവാദിത��ളും 
സം�ാന സർ�ാർ ജി�ാ േ�പാ�ഗാം േകാഡിേന�ർ രൂപീകരി�ി�ു� �പതിമാസ പ�ിക അനുസരി�് തെ� േറാ��ാർ ദിനം 
സംഘടി�ി�ു�ു എ�് ജി�ാ േ�പാ�ഗാം േകാർഡിേന�ർ ഉറ�ുവരുേ��താണ്. ഈ പ�ിക �ഗാമവികസന 
മ��ാലയവുമായും െപാതുജന�ളുമായും പ�ുെവേ��തും ഒരു മാസ�ിെലാരി�ൽ �ഗാമ പ�ായ�് തല�ിൽ 
സംഘടി�ിേ��താണ്. �ഗാമപ�ായ�് �പസിഡൻറ് നിേയാഗി�െ�� �ഗാമപ�ായ�ിെല ഭാരവാഹി 
ദിനാചരണ�ിൽ അധ��ത വഹിേ��താണ്. ഇത് നട�ു�തിനും നടപടി�കമ�ൾ േരഖെ�ടു�ു�തിനു� 
സ�യംസഹായ സംഘ�ളുെട െഫഡേറഷൻ അംഗ�ൾ എ�ിവർ�ാണ്. േറാ��ാർദിനം 
ആചരി�ു�ത്നി�യി�െ��ി�ു� ദിവസം നട�ു�തിനായി ഉേദ�ാഗ�െര നിേയാഗിേ�� താണ്. ഈ 
േയാഗ�ിൽ മിനി�്സ് െപാതുജന�ൾ�് പരിേശാധി�ു�തിനും േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിനും ലഭ�മാേ��തു�്. 
സം�ാന സർ�ാർ ദിനം സംഘടി�ി�ു�ത് സംബ�ി� റിേ�ാർ�ുകൾ േശഖരി�ു�താണ്. സം�ാന സർ�ാർ 
െതാഴിൽ ആവശ�കത സംബ�ി�് ജി�ാതല റിേ�ാർ�ുകൾ പതിവായി അവേലാകനം െചേ��താണ്. 

്രപവർ�ികളുെട പരിേശാധന വിവരണം 
 



       1.വാർഡ ് 3 േപാേ�ാർ  govt. അംഗീകൃത ഭവനപ�തിയിെല അവിദ��െതാഴിലുകൾ  
1607013006(IF/358921) 
• �പവർ�ി ആരംഭി� തീയതി14/09/2018 
• �പവർ�ി അവസാനി� തീയതി- 24/12/2018 
• എ��ിേമ�് �പകാരമു� െതാഴിൽ  ദിന�ൾ  -90 
• എ��ിേമ�് തുക28000/- 
• സുനിത പുരുേഷാ�മൻ  kL/07-013-006-003/68 
• ഈഭവനംതാമസ േയാഗ�മാണ്  
• ഈ�പവൃ�ിയിൽ  8 മ�ർ  േറാളുകളിലായി 102 അവിദഗ്� െതാഴിൽ  ദിന�ൾ  ആണ് ഉ�ത് 
• ഈ �പവൃ�ിയിൽ  വിദ��/അർധവിദ�� െതാഴിൽ  ദിന�ൾ  ഇ�  
• േവതനമായി അവിദ�� െതാഴിലാളികൾ�് 24390 രൂപയാണ് വരു�ത്,എം ബു� ് �പകാരം24390  

രൂപഈ  �പവൃ�ി�ായി ചിലവഴി�ിരി�ു�ു. 
• �പർ�ി െച�� �ല�് സിഐബി കാണുവാൻ കഴി�ി�. 

 

2. േപാേ�ാർ  ദുർബല ജനങളുെട ഭൂമിയിൽ  കിണർ  നിർമാണം ഘ�ം-1(IF/344507) 

• �പവർ�ി  ആരംഭി� തിയതി - 26/03/19   
• �പവർ�ി  അവസാനി� തിയതി - 29/04/2019 
• എ��ിേമ�് �പകാരമു� െതാഴിൽ  ദിന�ൾ  -31 
• എ��ിേമ�് തുക -75000 
• മണി സു�ബമണ�ൻ  (4/77) 
• ഈ �പവർ�ിയിൽ  മണി സു�ബമണ�ൻ (4/77),മേനാജ്  സി.എസ് (4/77) എ�ിവർ  3 മസ്െറേരാൾ  

ആയി 29 ദിവസം െതാഴിൽ  െചയുകയും ആെക 7919 രൂപ െവധ്മായി ക��ടുകയും െച��ു. 
• ഈ �പവൃ�ിയിൽ  3 മ�ർ  േറാളുകളിലായി  29 അവിദഗ്�, അർ�വിധ�� െതാഴിൽ  ദിന�ൾ   

ആണ് സൃഷ്�ി�െ��ി�ു�ത്  അർ�വിദ�� െതാഴിൽ  േവതനമായി16125 രൂപയും,വിധ� 
െതാഴിൽ  െവതനമായി 7919 രൂപയുമാണ് ചിലവഴിചിരി�ു�ത്. 

• എം ബു� ് �പകാരം 52,544 രൂപ ചിലവഴി�തായും ക�ു 
• �പവർ�ി �ല�് െച�േപാൾ  കിണർ  കാണാൻ  കഴിഞു 
• സിഐബി േബാർഡ ്  ൈസ�ിൽ  കാണുവാൻ  സാധിചി� 

 

3. േപാേ�ാർ പ�ായ� ്കിണർ  പു�രുധാരണം (DW/322087) 

• �പവർ�ി ആരംഭി� തിയതി-27/03/2019 
• �പവർ�ി  അവസാനി� തിയതി- 20/05/2019 
• എ��ിേമ�് �പകാരമു� െതാഴിൽ  ദിന�ൾ  - 64 
• എ��ിേമ�് തുക – 1,7300 
• എ��ിമാ�് െചേയ� �പവർ�ികൾ  �ലം വൃ�ിയാ�ൾ,മ�് െക�ൽ,കിണറിനു ആഴം 

കൂ�ൽ  എ�ിവയാണ്. 
• ഈ �പവൃ�ിയിൽ  5 മെ�ർേറാള് ആയി53 വിദ്� െതാഴിൽദിന�ളും  ,59അവിദഗ്� 

െതാഴിൽ  ദിന�ൾ   ആണ് സൃഷ്�ി�െ��ി�ു�ത് 
• ദീപല�ി ഉ�ികൃ��ൻ (3/4),സുനിതപുരുേഷാ�മൻ (3/68), 

രമണിരവി(6/24),സുനിതരവീ��ൻ (6/23),വിലാസിനി(3/191),സതിസുധാകരൻ (3/25) ,രാധ 
രവീ��ൻ (3/67) എ�ിവരാണ്  െതാഴിൽ  െച��ിരി�ുനത്. 

• എംബു� ് �പകാരംെച�� �പവർ�ികൾ  �ലം വൃ�ിയാ�ൾ,മ� ് െക�ൽ,കിണറിനു 
ആഴം കൂ�ൽ  എ�ിവയാണ്. 

• എം.ബു� ് �പകാരം.112 െതാഴിൽ  ദിന�ൾ  ആണ് സൃ�ിചിരി�ുകയും1,37,784 രൂപ 
ചിലവഴി�തായി  കാണു�ു .ഇതിൽ  വിദ�� േവധനമായി 42900  രൂപയും , അവിദഗ്� 
െതാഴിൽ  േവതനമായി 16284 രൂപയും ചിലവഴി�തായി  കാണു�ു 



• 80983രൂപയുെട െമ�ീരിയൽ  ബി�ാണ്ആണ് ഫയലിൽ  കാണാൻ  സാധി�ത്. എം ബുകിലൽ  
78000 ചിവഴിചിരി�ു�ു എ�ാൽ , എം ഐ എസ് ഡാ�യിലൽ  ഈ തുക വരവുെവ�ി�ി�. 

• എം ഐ എസ് ടാ� �പകാരംഎ��ിേമ� ് തുക2.9000047 രൂപയും ഇതിൽ  അർ� വിദ�� 
േവധനമായി  9000 രൂപയും , അവിദഗ്� െതാഴിൽ  േവതനമായി 16284 രൂപയും 
ചിലവഴി�തായി  കാണു�ു.വിധ്� െതാഴിലാളികൾ  �പവർ�ി െച��തായി 
കാണി�ുനി�. 

• �പവർ�ി �ലം നിരീ�ി�േപാൾ   കിണർ  കാണാൻ  കഴിഞു.  
• വളെര ആഴം ഏറിയതും റിംഗ് എറ�ിയതുമായ കിണറാണ്.ആൾമറ 

െക�ി,തുടിയി�ി�ു�്. 
• കിണറിൽ  ഇറ�ിയ റിംഗ് േകാൺ�ഗീ� ്െച��തയി ക�ി�. 
• സി ഐ ബി �പവർ�ി�ല�്  കാണാൻ    സാധി�ി�. 

4.േപാേ�ാർ   ദുർബലജനങളുെട ഭൂമിയിൽ  സമ്രഗ ഭൂവികസന ്രപവർ�ികൾ  ഘ�ം-1 
(LD/324967) 

• �പവർ�ി ആരംഭി� തിയതി-13/11/2018  
• �പവർ�ി അവസാനി� തിയതി-08/01/2019 
• എ��ിേമ�് �പകാരമു� െതാഴിൽ  ദിന�ൾ  -696 
• എ��ിേമ�് തുക –20000 
• എം ബു� ് �പകാരം 719െതാഴിൽ  ദിന�ൾ  സൃ�ി 
• കുകയും 209208രൂപ ചിലവഴി�തായും ക�ു 
• സിഐബി േബാർഡ ്  ൈസ�ിൽ  കാണുവാൻ  സാധി�ു 
• െത�ിൻ കുഴി 50,കവു�ിൻകുഴി 20,മഴകുഴി 112,മൺവര�് 20,െത�ിൻ  തടം 100 നീർ�ാൽ  20 

എ�ിവയാണ്  എ��ിമാ�ിൽ   െചേ��തായി കാണി�ിരി�ു�ത്.  
• എം.ബു� ് �പകാരം െത�ിൻ കുഴി 50,കവു�ിൻകുഴി 20,മഴകുഴി112,മൺവര�് 20,െത�ിൻ  

തടം 100 നീർ�ാൽ  20  എ�ീ  �പവർ�ികൾ  െച��തായി�ാണ് കാണു�ത്.  
• �പവർ�ി �ല�് ഭൂവികസന �പവർ�ികൾ  െച��തയി കാണാൻ  കഴിഞു. 

 

5.േപാേ�ാർ  െവ�േപാ� പുനരധിവാസം ഘ�ം1 (LD/329868) 

• ആരംഭി� തിയതി-19/02/2019 
• �പവർ�ി  അവസാനി� തിയതി-20/06/2019 
• എ��ിേമ�് �പകാരമു� െതാഴിൽ  ദിന�ൾ  -1804 
• എ��ിേമ�് തുക –4,94000 
• എം ബു� ് �പകാരം 15 മസ്േ�ടാൾ  ആയി 1727 െതാഴിൽ  ദിന�ൾ  സൃ�ികുകയും 4,76,376 

രൂപ ചിലവഴി�തായും ക�ു 
• സിഐബി േബാർഡ ്  ൈസ�ിൽ  കാണുവാൻ  സാധി�ു 
• െത�ിൻകുഴി-100 കവു�ിൻകുഴി-12 മഴകുഴി-337 മണ്ൺവര�്-168,െത�ിൻതടം-122 

നീർ�ാൽ -168 എ�ിവയാണ് എ��ിേമ�ിൽ  െചേ��തായി കാണി�ിരി�ു�ത്.  
• എം.ബു� ് �പകാരം െത�ിൻകുഴി-100 കവു�ിൻകുഴി-12 മഴകുഴി-337 മണ്ൺവര�്-

168,െത�ിൻതടം-122 നീർ�ാൽ -168 എ�ി �പവർ�ികൾ  െച��തായി പറ�ിരി�ു�ു. 
• �പവർ�ി �ലO സദർശിചേപാൾ  �പവർ�ി െച��ായി ക�ു 

 

6.േപാേ�ാർ  താഴം പടവ ്േകാൾ  നില�ളിെല ചാലുകൾ   പുനരു�ാരണം(IC/318176) 

• ആരംഭി�തിയതി-16.10.2018 
• �പവർ�ിഅവസാനി�തിയതി-18.02.2019 
• എ��ിേമ�്�പകാരമു�െതാഴിൽദിന�ൾ  -756 
• എ��ിേമ�്തുക –4,37000 
• എ��ിമാ�് �പകാരം പു�് െവ�ി തളി�ൽ,േചർേകാരൽ,കയർബൂവസ്�തം െച��ു ൈതവ�ു 

പിടി�ി�ൽ  എ�ി �പവർ�ികൾ  ആണ് െചയ�ാതായിടു�ത് 



• എംബു�് �പകാരം700െതാഴിൽദിന�ൾസൃ�ികുകയും1,93,200 
രൂപചിലവഴി�തായുംക�ു 

• എം ബു� ് �പകാരം ചാലിെല പു�് െവ�ി മാ�ി െചറുേകാരുക എ�ി �പവർ�ി മാ�തേമ 
െച��ിരി�ുനു�ു,കയർബൂവസ്�തം െച��തായി എംബു�ിൽ  നി�ും അറി�ി�. 

• �പവർ�ി�ല� ് ചാൽ  കാണാൻകഴിഞു. എ�ാൽെവ�െക�ും കാലാവ� 
െവ�ധ�ാനവും കാരണം�പവർ�ി നിരീ�ി�ാൻ  കഴി�ി�. 

• സിഐബിേബാർഡ ്�പവർ�ി �ല�ക്ാണുവാൻ സാധി�ി�. 

 

 
 
കെ��ലുകൾ   

 

• �പവർ�ികളിൽസി,.ഐ േബാർഡ ് 2എ�ം മാ�തമാണ് കാണാൻ  കഴി�ത്.എ.എം.സി 
�പകാരം �പവർ�ിതുട�ുേ�ാൾ  തെ� സി.ഐ.ബി നിർബ�മായും േവണം.ഇതിൽ  
വീഴച സംഭവി�ു�യാെണ�ിൽ  അതു എഎംസി െഷഡ�ൂൾ  22.4 അധ�ായം10,6,11,7,13 
എ�ിവ �പകാരം നിയമല�നമാണ് 

• െതാഴിലാളികൾ  പാട�ിറ�ുേ�ാൾ  അവർ� ് അടു�ു� െഹൽ� ് െസെ�ർ  റിൽ  
നി�ും മരു�് ലഭി�ാറു�്.എ�ാൽ  ഈ  മരുനിനിനെ്റ േപേരാ േഡാ��ർ  റുെട 
കുറു�ുചീേ�ാ  ലഭി�ാറി�.എ�ിനാണു ഉപേയാഗി�ുനത് എ�ും െതാഴിലാളികൾ � ്
വ��മായ അറിവി�. 

• ഈ വാർഡ ് െലപരിേശാധി�  ഫയലുകളിലും എം ബു�് , ഇ-മേ�സാൾ  ,എ�ിവയിൽ  

െത�ലും,െവ�ലുകളും,തിരു�ലുകളും വ�ിരി�ു�ു. എ.എം.സി �പകാരംവർ� ് ഫയൽ ( 
അ��ായം7.11.15, െസ���്ൻ -1 para15a-g) യാെതാരു 
വിധ�ിലു�തിരു�ലുകളുംഅനുവധികു�ത�. 
 

നിർേദശ�ൾ  
• േപാേ�ാർ  വാർഡിെല െതാഴിലുറപ് െതാഴിലാളികൾ  പണിെചയു�ത് വാർഡ ് െ� 2 അ�� ്

ആയാണ്,തൽഫലമായി പണി�ലേ�� ് എ�ിെപടാൻ  സമയം കൂടുതൽ  
വരുനതിനാൽ,വാർഡ്   െ� 2 അ��ായി 2 േമ�് െ� കീഴിൽ  പണി ലഭി�ാൽ  സമയം ലഭി�ാം 
 

 
 

്രഗാമസഭ  തീരുമാന�ൾ  
 
1) CIB-കൾ എ�ാം െതാ�ടു� ദിവസം  തെ� പ�ായ� ് �ാപി�ും.  
2)െതാഴിലാളികൾ�് പണി�ിറ�ുേ�ാൾ െകാടു�ു� മരു�ിനെ്റ ചീ�ു വാ�ാം എ�് 
തീരുമാനി�ു.   
3)േപാേ�ാർ താഴം പടവ് േകാൾ നില�ളിെല ചാലുകൾ പുനരു�ാരണം (IC/318176) എ� 
�പവർ�ി എവിെടയാണ് നട�െത�ും മ�ുമു� വിവര�ൾ ഓഡി�ിന ് വ�വർ�ു 
കാണി�ു െകാടു�ുെമ�ും പറ�ു. 

 
 
 
 

 


