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അയ്യങ്കാളി നഗര ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

പവ ർ തന മാ ർ ഗ നി ർ േദശങ ൾ
1. അയ്യങ്കാളി നഗര ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യവും പധാന
സവിേശഷതകളും
1.1 ലക്ഷ്യം
നഗര പേദശങളിൽ വസികന അവിദഗ കായികാധവാനതിന് തയ്യാറള
ഓേരാ കടംബതിൊലയം പായപർതിയായ അംഗങൾക് ഒര സാമതിക
വർഷതിൽ കറഞത് നറ് ദിവസം ൊതാഴിൽ ഉറപ്പാകകയം അതിലൊട
കടംങളുൊട ജീവിത സുരക്ഷ് ഉറപ്പാകകയമാണ് അയ്യങ്കാളി നഗര ൊതാഴിലുറപ്പ്
പദ്ധതിയൊട ലക്ഷ്യം.

1.2 പദ്ധതി പേദശം

േകരളതിൊല
എലാ
മനിസിപ്പൽ
മനിസിപ്പാലിറ്റികളിലുമാണ് പദ്ധതി നടപ്പാകനത്.

േകാർപ്പേറഷനകളിലും

1.3 പദ്ധതിയൊട പധാന സവിേശഷതക ൾ

a)
നഗരപേദശങളിൽ
വസികന
ദർബല
കടംബങൾക്
മറതരതിൊല ൊതാഴിലുകൾ ലഭയമലാതിരികകയം ൊതാഴിൽ കറവ്
വരനതമായ അവസരങളിൽ ൊതാഴിൽ ലഭയമാകനതിനള സംസാന
സർകാർ പദ്ധതിയാണിത്.
b)
നഗരങളിൽ വസികന ദരിദ കടംബങൾക് പദ്ധതിയൊട
ഭാഗമായി
നിർണയികൊപ്പട
സമഹിക
അവകാശങൾ
സംരക്ഷ്ികൊപ്പടന.
c)
നഗരസഭയിൽ രജിസർ ൊചയന ഓേരാ കടംബതിനം, ഉചിതമായ
അേനവഷണ നടപടികൾ പർതിയാകിയ േശഷം 15 ദിവസതിനകം
ൊതാഴിൽ കാർഡ് നലനതാണ്.
d)
ൊതാഴിൽ കാർഡ് ലഭിച േശഷം, കാർഡിൽ േപരള ഓേരാ
അംഗതിനം തങൾക് ൊതാഴിലാവശയമള അവസരങളിൽ സവേമധയാ
ൊതാഴിലിനായി നഗരസഭയിൽ അേപക്ഷ് സമർപ്പികാവുനതാണ്.
e)
പദ്ധതിയൊട ഭാഗമായി ൊതാഴിൽ ലഭയമാകനതിൽ വനിതകൾക്
മൻഗണന ഉറപ്പാകം. ആകൊക ലഭയമാകന ൊതാഴിലവസരങളുൊട 50%
വനിതകൾകായിരികം.
f)
ൊതാഴിലിനായി സമർപ്പികന അേപക്ഷ്യ് നഗരസഭ ഓഫീസ്
തീയതി വച് രസീത് നലനതാണ്.
g)
അേപക്ഷ്കൊര
ൊതാഴിലനവദിച്ചുകൊകാണ്ട്
േരഖാമലം
അറിയികകയം
വിവരം
നഗരസഭാ
േനാടീസ്
േബാർഡിൽ
പസിദ്ധൊപ്പടത്തുനതമാണ്.
h)
പദ്ധതിയിൽ
വനിതകൾകം
പരഷനാർകം
തലയകലിയ്
അർഹതയണ്ടായിരികം.
i)
ൊതാഴിലാളിക് പണി സലത്തുവച് ൊതാഴിലിൊന്റെ ഭാഗമായി
മറിവ്/അപകടം/ അസുഖം ഉണ്ടായാൽ അയാൾക് സൗജനയ ൊമഡികൽ
ചികിത്സ ലഭയമാകനതാണ്.
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j)
ൊതാഴിലപകടങളുൊട ഭാഗമായി ആകശപതിയിൽ കിടതി ചികിത്സ
ആകവശയമായി വരന ഘടതിൽ ആകശപതിയിൽ കിടകന അതയം
ദിവസം
ൊതാഴിലാളിക് പദ്ധതിയിൽ അനവദനീയമായ കലിയൊട
പകതിയിൽ
കറയാത
തക
ദിവസ
േവതനമായി
ലഭികാൻ
അർഹതയണ്ട്.
k)
ഒര ൊതാഴിലാളി പണിസലത്തു വച് ൊതാഴിലിൊന്റെ ഭാഗമായി
അപകടതിൽ സായിയായി വികലാംഗനാകകേയാ മരണൊപ്പടകേയാ
ൊചയാൽ അയാളുൊട നിയമാനസത അനനരാവകാശിക് 50,000/- രൂപ
എക്സ് േഗ്രേഷയ തകയായി ലഭികനതാണ്.
l)
ൊതാഴിൽ സലത് ൊതാഴിൊലടകനവേരാൊടാപ്പം 6 വയസിൽ
താൊഴയള അേഞാ അതിലധികേമാ കടികൾ എത്തുകയാൊണങ്കിൽ
അവർക് ൊകഷ് സൗകരയം ഒരേകണ്ടതാണ്.
m)
ഉതരവാദിതപരമായ
പദ്ധതി
നിർവഹണം
ഉറപ്പാകനതിനേവണ്ടി പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം രൂപൊപ്പടത്തും.
n)
പദ്ധതിയൊട
ഭാഗമായ
എലാ
േരഖകളും
കണകകളും
ൊപാതേരഖയായിരികം.
o)
പദ്ധതിയൊട കാരയക്ഷ്മമായ നടതിപ്പ് ഓൺൈലൻ മാേനജൊമന്റെ്
ഇൻഫർേമഷൻ സിസതിൊന്റെ സഹായേതാൊട നിർവഹികൊപ്പടം.

1.4 അയ്യങ്കളി

നഗര

ൊതാഴിലുറപ്പ്

പദ്ധതി

പദാനം

ൊചയന

അവകാശങൾ
1.4.1 നഗര കടംബാംഗങളിൽ അവിദഗ കായികാധവാനതിന് തയ്യാറള
പായപർതിയായ അംഗങൾക് തങൾ വസികന നഗരസഭയിൽ
ഈ പദ്ധതിയിൽ ൊതാഴിലിന േവണ്ടി രജിസർ ൊചയവാനള
അവകാശവും ൊതാഴിൽ കാർഡ് ലഭയമാകവാനള അവകാശവും.
1.4.2 ൊതാഴിൽ കാർഡള ഒര കടംബതിന് (ൊതാഴിലിനായി അേപക്ഷ്ികന
അംഗങൾകാൊക) സംസാന പദ്ധതി സഹായേതാൊട പരമാവധി
100 ദിവസം ൊതാഴിൽ ലഭികനതിനള അവകാശം.
1.4.3 പദ്ധതിയിൽ രജിസർ ൊചയ്യൊപ്പട ഒരാൾക് ൊതാഴിലിന് ഡിമാന്റെ് ൊചയ്
നഗരസഭയിൽ അേപക്ഷ് സമർപ്പികവാനം തീയതി വച് രസീത്
ലഭികവാനം അേപക്ഷ് തീയതി മതൽ 15 ദിവസതിനകേമാ അയാൾ
ൊതാഴിൽ ആകവശയൊപ്പടന തീയതിേയാ ഏതാണ് രണ്ടാമത വരനത്
പസത ദിവസം മതൽ അയാൾക് ൊതാഴിൽ ലഭയമാകവാനള
അവകാശം, 15 ദിവസതിനകം ൊതാഴിൽ ലഭയമായിൊലങ്കിൽ അയാൾക്
ഈ മാർഗനിർേദശതിൊല ഖണിക 8.2.2 പകാരം ൊതാഴിലിലായ്മാ
േവതനം ലഭികവാനള അവകാശം.
1.4.4 ൊതാഴിലേപക്ഷ്കൊന്റെ
വീടിൽ
നിനം
പരമാവധി
5
കി.മീ.
ചറ്റളവിനളിൽ തൊന ൊതാഴിൽ ലഭയമാകവാനം, എനാൽ ഏൊതങ്കലും
കാരണതാൽ 5 കി.മീ. പരിധിയപറത് ൊതാഴിൽ നേലണ്ടി വനാൽ
10% അധിക കലി ലഭയമാകനതിനള അവകാശം.
1.4.5 മഹാതാഗാനി
േദശീയ
ഗ്രോമീണ
ൊതാഴിലുറപ
പദ്ധതിയിൽ
കാലാകാലങളിൽ നിശയികൊപ്പടന അേത നിരക പകാരമള കലി
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അയ്യങ്കാളി
നഗര
ൊതാഴിലുറപ
പദ്ധതിയിൽ
ലഭയമാകവാനള
അവകാശം.
1.4.6 പണിൊയടകന ൊതാഴിലാളികൾക് ഓേരാ ആകഴയിലും (പരമാവധി 14
ദിവസതിനകം) കലി ലഭയമാകനതിനം, കലയ ലഭയമാകനതിന് 14
ദിലസതിലധികം കാലതാമസം വനാൽ ൊതാഴിലാളിക് 1936-ൊല
േവതനവിതരണ നിയമം (ൊസക്ഷ്ൻ 4) പകാരം നഷ്ടപരിഹാര തക
(compensation for delayed payment) ലഭയമാകനതിനള അവകാശം.
1.4.7 ൊതാഴിൽ സലത് കടിൊവളം, വിശ്രമികവാനള ൊഷഡ്, പാഥമിക
ശചിതവ സൗകരയം, പഥമ ശശഷാകിറ്റ് എനീ സൗകരയങൾ
ലഭയമാകവാനള അവകാശം.
1.4.8 പദ്ധതി സംബനിച ഏൊതാര വിവരവും േരഖയം പൗരന്
ലഭയമാകവാനള അവകാശം.
1.4.9 ഓേരാ നഗരസഭയിലും അതാത് വാർഡ് സഭകളിൽ വച് പവതികൾ
ൊതരൊഞടകവാനള അവകാശം.
1.4.10 പദ്ധതി നിർവഹണം വാർഡ് സഭകളിൽ േസാഷയൽ ഓഡിറ്റിങിന്
വിേധയമാകവാനള അവകാശം.

2. പങ്കാളികൾ: ചമതലയം ഉതരവാദിതവവും
അയ്യങ്കാളി
നഗര
പറയനവരായിരികം.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.

2.1

ൊതാഴിലുറപ

പദ്ധതിയൊട

പങ്കാളിക ൾ

ചവൊട

ൊതാഴിലേനവഷകർ
വാർഡസഭ
നഗരസഭകൾ (മനിസിപ്പൽ േകാർപ്പേറഷനകളും മനിസിപ്പാലിറ്റികളും)
റീജിയണൽ േജായിന്റെ് ഡയറകർ (നഗരകാരയം) േമഖലാതലം
നഗരകാരയ ഡയറകർ
സംസാന നഗര ൊതാഴിലുറപ കൗൺസിൽ (നഗരകാരയ വകപ മന്ത്രി
അദ്ധയക്ഷ്ൻ)
സംസാന സർകാർ

ൊതാഴിലേനവഷകർ
ഈ പദ്ധതിയൊട പാഥമിക പങ്കാളികൾ ൊതാഴിലേനവഷകരാണ്. ഇവരൊട
അവകാശങൾ താൊഴ പറയനവയാണ്.
I. ൊതാഴിൽ രജിേസഷന് അേപക്ഷ്ികൽ
II. ൊതാഴിൽ കാർഡ് ലഭയമാകക
III. ൊതാഴിലിന് അേപക്ഷ് നൽകൽ
IV. ൊതാഴിലിനള ദിവസങളും കാലയളവും ൊതരൊഞടകൽ
V. അേപക്ഷ് നലിയാൽ 15 ദിവസതിനകം ൊതാഴിൽ ലഭയമാകൽ.
അപകാരം ൊതാഴിൽ ലഭയമായിൊലങ്കിൽ ൊതാഴിലിലായ്മ േവതനം ലഭികക.
VI. പവർതി സലത് കടിൊവളം, വിശ്രമികവാൻ തണൽ, പാഥമിക
ശചിതവ സൗകരയം, പാഥമിക ശശഷ, ൊകഷ് സൗകരയങൾ.
VII.
മസർേറാൾ പരിേശാധികവാനം ൊതാഴിൽ കാർഡിൽ ൊതാഴിൽ ൊചയ
വിവരങൾ േരഖൊപ്പടതി കിടവാനം
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VIII.

2.2

ൊതാഴിൊലടത് പരമാവധി 14 ദിവസതിനകം കലി ലഭികവാൻ താമസം
േനരിടന പക്ഷ്ം നഷ്ടപരിഹാരം ലഭികനതിനം

വാ ർ ഡസഭ : അവകാശങളും ഉതരവാദിതവവും
I.
പദ്ധതിയിൽ ഏൊറ്റടകാവുന പവതികൾ ശപാർശ ൊചയ്യൽ
II.
പദ്ധതി നിവഹണതിൊന്റെ േസാഷയൽ ആകഡിറ്റ്
III.
പദ്ധതിൊയ സംബനികന വിവരങൾ ജനങളുമായി പങവയൽ

2.3

നഗരസഭ: ചവൊട പറയന പവ ർ തനങ ൾ നഗരസഭയൊട
ഉതരവാദിതവമായിരികം
I.
പവതികളുൊട ആകസൂതണം
II.
ൊതാഴിൽ രജിേസഷനള അേപക്ഷ് സവീകരികൽ, പരിേശാധനയം,
രജിേസഷനം
III.
ൊതാഴിൽ കാർഡ വിതരണം
IV.
ൊതാഴിലിനള അേപക്ഷ് സവീകരികലും തീയതി വച് രസീത നലലും
V.
അേപക്ഷ് ലഭിച് 15 ദിവസതിനളിൽ പവതി നലൽ
VI.
ൊപാജകകൾക്
സമയബനിതമായി
ഭരണാനമതിയം
സാേങ്കതികാനമതിയം ലഭയമാകി എനറപ്പാകൽ
VII.
പവതി നിർവഹണം
VIII.
ൊറേകാർഡകളുൊട സൂക്ഷ്ിപ്പ്
IX.
േസാഷയൽ ഓഡിറ്റിനേവണ്ടി വാർഡസഭകൾ സംഘടിപ്പികൽ
X.
പദ്ധതിയൊട നിർവഹണം, ദിശാഗതി നിയന്ത്രണം, വിലയിരതൽ
XI.
പരാതി പരിഹാരം

2.4

േമഖലാതലം
2.4.1 േമഖലാ
േപാഗ്രോം
േകാ ർ ഡിേനറ്റ ർ:
അയ്യങ്കാളി
നഗര
ൊതാഴിലുറപ പദ്ധതിയൊട േമഖലാ േപാഗ്രോം േകാ ർ ഡിേനറ്റ ർ
അതാത
േമഖലയിൊല
േമഖലാ
േജായിന്റെ്
ഡയറക ർ
(നഗരകാരയം) ആകയിരികം.
േമഖലാ േപാഗ്രോം േകാ - ഓ ർ ഡിേനറ്റ ർ മാരൊട ചമതലക ൾ
I. വിവരവിജാന വയാപന പവർതനങളുൊട ഏേകാപനം
II. പരിശീലനം
III. അതാത േമഖലകളിൽ വരന ജിലകളിൊല നഗരസഭാ പദ്ധതിക ൾ
കൗൺസിൽ അംഗീകരിചത് ജിലാ ആകസൂതണ സമിതിയ് അയയനതിന്
േമൽേനാടം വഹികക.
IV. പദ്ധതി
പദാനം
ൊചയന
അവകാശങൾ
സംരക്ഷ്ികൊപ്പടനൊവനറപ്പാകൽ
V. പദ്ധതിയൊട നടതിപ്പ് നിരീക്ഷ്ികകയം ആകവശയമായ നിർേദശങൾ
നലകയം ൊചയക.
VI. അതാത േമഖലകളിൊല നഗരസഭാ പദ്ധതി നിർവഹണ ഏേകാപനവും
േമൽേനാടവും വിലയിരതലും
VII.
മസർേറാൾ
പരിേശാധനയം
പാവർതികമാകലും
കതയമായി
നടകനൊവന് ഉറപ്പാകൽ
VIII.
പതിമാസ പേരാഗതി റിേപ്പാർട് നഗരകാരയ ഡയറകർക നലക
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IX.

2.5

പരാതി പരിഹാര നടപടികൾ

സംസാന തലം
2.5.1 സംസാന നഗര ൊതാഴിലുറപ കൗ ൺ സി ൽ:
I. പദ്ധതി നിർവഹണം അവേലാകനം നടതി സംസാന സർകാരിന്
േവണന ഉപേദശങൾ നലക.
II. പദ്ധതിയൊട ദിശാഗതി നിയന്ത്രണവും വിശകലനവും അവേലാകനവും
III. പദ്ധതിയൊട കീഴിൽ ഏൊറ്റടകാവുന പതിയ ഇനം പവതികൾ
നിർണയിച് സർകാരിേലയ് ശപാർശ ൊചയക
IV. പദ്ധതിയൊട വാർഷിക റിേപ്പാർട് തയ്യാറാകി സർകാരിന് സമർപ്പികക
2.5.2 തേദശ സവയംഭരണ വകപ്പ്
സംസാന സർകാർ തലതിൽ പദ്ധതിയൊട നിർവഹണ േമൽേനാട
ചമതല തേദശ സവയംഭരണ വകപ്പിനായിരികം. പസത വകപ്പിൊന്റെ
ചമതലകൾ ചവൊട േചർകന.
I. നഗരസഭകൾക് പദ്ധതി നടതിപ്പിനാവശയമായ ധനം യഥാസമയം
അനവദിച്ചുക നലക
II. പദ്ധതി നിർവഹണ േനടങൾ യഥാവിധി വിലയിരതി നയപരമായ
തീരമാനങൊളടകക
III. അയ്യങ്കാളി നഗര ൊതാഴിലുറപ പദ്ധതി സംസാനൊത എലാ
നഗരസഭകളും സുതാരയമായം സാമഹിക ഉതരവാദിതവേതാൊടയം
നിർവഹണം നടത്തുനൊവന് ഉറപ്പാകൽ
IV. സാേങ്കതിക സഹായം നലനതിനം പദ്ധതി നിർവഹണ ഗണേമന
ഉറപ്പാകനതിനമായി ൊപാഫഷണൽ ഏജൻസികളുൊട ശംഖലാ
ബനം സാപികൽ.
V. പദ്ധതി നടതിപ്പിനാവശയമായ പർണമായ ഔേദയാഗിക സംവിധാനം
ഉറപ്പാകൽ
2.5.3 സംസാന നഗര ൊതാഴിലുറപ മിഷ ൻ:
സംസാനതലതിൽ പദ്ധതിയൊട നിർവഹണ ചമതല നഗരകാരയ
ഡയറകർകായിരികം. സംസാന നഗര മിഷൊന്റെ ചമതലകൾ
I. പദ്ധതി നിർവഹണം സംസാനതല ഏേകാപനം
II. സംസാന സർകാരിന് നയരൂപീകരണതിന് പിനണ നലൽ
III. പദ്ധതി നിർവഹണതിനാവശയമായ സംസാന വിഹിതം യഥാസമയം
അതത നഗരസഭകൾക് ൈകമാറനതിന് നടപടികൾ സവീകരികൽ
IV. പദ്ധതി നിർവഹണം േമൽേനാടവും ദിശാഗതി നിയന്ത്രണവും
വിലയിരതലും
V. ഉേദയാഗസ
സംവിധാനതിനം
ജനപതിനിധികൾകം
സമയബനിതമായി പരിശീലനങൾ നലനതിനചിതമായ നടപടി
സവീകരികൽ
VI. പദ്ധതി
നിർവഹണതിനാവശയമായ
ഔേദയാഗിക
സംവിധാനം
ഓേരാതലതിലും ഉറപ്പാകനതിനേവണ്ട നടപടി സവീകരികൽ
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VII.

പദ്ധതി നടതിപ്പിന് വിവരസാേങ്കതിക വിദയ ഉപേയാഗിച് ൊവബ്
അധിഷിത മാേനജൊമന്റെ് ഇൻഫർേമഷൻ സിസം സാപികലും തടർ
നടതിപം.

3. നഗരസഭാതല ഉേദയാഗസ സംവിധാനം

3.1

നഗരസഭാ ൊസകടറി:
ഓേരാ
േകാർപ്പേറഷനിലും
അഡീഷണൽ
ൊസകടറിയം
മനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ
ൊസകടറിയമായിരികം
പദ്ധതിയൊട
നിർവഹണ
ഉേദയാഗസൻ.
നഗരസഭാതലതിൽ പദ്ധതിയമായി ബനൊപ്പട ൊതാഴിൽ
രജിേസഷൻ, ൊതാഴിൽ കാർഡ നൽകൽ, ൊതാഴിലിനേപക്ഷ് സവീകരികൽ,
വാർഷിക കർമ പദ്ധതിയം േലബർ ബഡജറം രൂപീകരികൽ, ൊതാഴിൽ നലൽ,
ഔേദയാഗിക സംവിധാനം കമീകരികൽ, ൊതാഴിലാളികൾക് സമയ ബനിതമായി
േവതനം നലൽ, എം.ഐ.എസ് റിേപ്പാർട് സമർപ്പികൽ തടങിയ എലാ
കാരയങളുൊടയം
ഔേദയാഗിക
ഉതരവാദിതവം
നിർവഹണ
ഉേദയാഗസനായിരികം.

3.2

ൊതാഴിലുറപ്പ് അസിസന്റെ് :
ഓേരാ നഗരസഭയിലും ൊതാഴിലുറപ പദ്ധതിയേവണ്ടി നിർവഹണ
ഉേദയാഗസൊന സഹായികനതിനായി ഒര നഗരസഭാ ഉേദയാഗസൊന
ൊതാഴിലുറപ്പ് അസിസന്റൊയി നഗരസഭയ് ചമതലൊപ്പടതാവുനതാണ്.

3.3

എ ൻ ജിനീയ ർ / ഓവ ർ സിയ ർ
ൊതാഴിലുറപ
പദ്ധതിയൊട
എസിേമറ്റ്
തയ്യാറാകൽ
പവതി
നിർവഹണതിനള സാേങ്കതിക സഹായം, അളവു േരഖൊപ്പടതൽ, ബില്
തയ്യാറാകൽ എനീ ചമതലകൾ അതത ഡിവിഷൊന്റെ ചമതലയള അസിസന്റെ്
എഞിനീയർ / ഓവർസിയർ / ൊതാഴിലുറപ പദ്ധതിയായി നിയമികൊപ്പട
അകഡിറ്റഡ് എഞിനീയർ ൊചേയ്യണ്ടതാണ്.

4. വിവരവിജാന വയാപനവും പരിശീലനവും

4.1 അയ്യങ്കാളി നഗര ൊതാഴിലുറപ പദ്ധതിയൊട സവിേശഷതകളും പവതി

എടകനവർക്
പദ്ധതിയൊട
ഭാഗമായി
ലഭയമാകന
അവകാശങളും
സംബനിച് വയാപകമായ പചാരണം ആകവശയമാണ്. ഇതിനായി വിവിധങളായ
വിവര
വിജാനവയാപന
സേങ്കതങൾ
പേയാജനൊപ്പടതാവുനതാണ്.
ഇതിനള നടപടികൾ സംസാന നഗര ൊതാഴിലുറപ മിഷൊന്റെയം േമഖലാ
േജായിന്റെ് ഡയറകറൊടയം, നഗരസഭാ ൊസകടറിയൊടയം ചമതലയിൽ അതാത
തലങളിൽ നടതണം.
ൊതാഴിലാളികളുൊട അവകാശങൾ, പേതയകിച്
ൊതാഴിലിനായി
രജിസർ
ൊചയനതിനള
നടപടി
കമങൾ,
ൊതാഴിലാവശയൊപ്പടാനള രീതി, ൊതാഴിൽ ലഭയമാകൽ, േവതന വിതരണം,
ൊതാഴിൽ സല സൗകരയങൾ, ൊതാഴിൽ രഹിത േവതനം, സാമഹയ സുരക്ഷ്ാ
നടപടികൾ, സുതാരയത, േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് തടങിയ വിഷയങൾ സംബനിച
വിവരങൾക് പചാരണം നലണം.
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4.2 പതം, ടി.വി, േറഡിേയായിലൊട േകാളനികളിലും, േചരികളിലും േനരിട്
വിവരൊമതികനതിനള നടപടി സവീകരികണം.

4.3 പരിശീലനങൾ

പദ്ധതി
നിർവഹണവുമായി
ബനൊപ്പട
എലാ
ജനപതിനിധികൾകം
ഉേദയാഗസർകം കിലയൊട േനതതവതിൽ പരിശീലനം നലണം.
ഓേരാ
വിഭാഗതിനമള പരിശീലനതിനള ൊമാഡയൾ േമൽപ്പറഞ സാപനം
തയ്യാറാകണം.
ഓേരാ വിഭാഗതിനം പദ്ധതി ആകസൂതണം, പവതി
നിർവഹണം എനിവയൊട വിവിധ ഘടങൾ, പൗരാവകാശം ഉറപ്പാകൽ,
േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് തടങിയ േമഖലകളിലുള േശഷി വികസികനതിനതകന
തരതിലായിരികണം പരിശീലന പരിപാടിയ് രൂപം നേലണ്ടത്.

5. ആകസൂതണം

5.1

അയ്യങ്കാളി നഗര ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയൊട വിജയതിന് ഏറ്റവും
പധാനമാണ് ആകസൂതണ പകിയ. ഓേരാ നഗരസഭയം ഓേരാ
സാമതിക വർഷവും ഡിസംബർ 31 ന് മേമ ൊതാടടത സാമതിക
വർഷേതയള വാർഷിക കർമ പദ്ധതിയം േലബർ ബഡജറം
തയ്യാറാകി സമർപ്പിേകണ്ടതണ്ട്.
ഓേരാ വർഷവും നഗരസഭകൾ
തയ്യാറാകന േലബർ ബഡജറം ആകക്ഷ്ൻ പാനം നഗരസഭ കൗൺസിൽ
അംഗീകരിച് ഡി.പി.സി അംഗീകാരതിന് േശഷം അതാത് േമഖലാ
േജായിന്റെ് ഡയറകർമാർക് നേലണ്ടതം േമഖലാ േജായിന്റെ് ഡയറകരമാര
ആകയത് സൂക്ഷ്മ പരിേശാധന നടതി േകാഡീകരിച് നഗരകാരയ
ഡയറകർക് സമർപ്പിേകണ്ടതമാണ്. നഗരകാരയ ഡയറകർ ആകയത്
പരിേശാധിച് സംസാന നഗര ൊതാഴിലുറപ്പ് കൗൺസിലിൽ സമർപ്പിച്
അംഗീകാരം േനേടണ്ടതാണ്. രജിസർ ൊചയ്യൊപ്പട ൊതാഴിലേനവഷകർക്
അവരൊട ഡിമാന്റെിന് അനസരിച് ൊതാഴിൽ നലനതിന് വാർഷിക കർമ
പദ്ധതിയിൽ ഉൾൊപ്പട ഓേരാ ഡിവിഷനിൊലയം പവതികൾക്
ഭരണാനമതിയം
സാേങ്കതികാനമതിയം
യഥാസമയം
ലഭയമാകിയിരികണം.
വാർഷിക കർമ പദ്ധതിയിലും േലബർ
ബഡജറ്റിലും ചവൊട പറയന കാരയങൾ ഉണ്ടായിരികണം.

I.
II.
III.
IV.
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ൊതാഴിൽ ഡിമാന്റെ് കണകാകൽ
ൊതാഴിൽ ഡിമാന്റെ് അനസരിച് ൊതാഴിൽ നലനതിനതകന പവതികളുൊട
നിർണയം
പതീക്ഷ്ിത ൊചലവ്, പവതികളുൊട അടങ്കല് എനിവ നിശയികലും
ൊതാഴിൽ ദിനങൾ കണകാകലും
ൊതാഴിൽ നലനതിലൊടയള േനടങൾ

5.2

വാ ർ ഷിക
കർമ
പദ്ധതിയം
േലബ ർ
ബഡജറം
തയ്യാറാകനതിനള നടപടിക ൾ ചവൊട േച ർ കന .
ഘടം 1 കടംബശ്രീ അയ ൽ കടതല ച ർ ച
േലബർ ബഡജറം വാർഷിക കർമ പദ്ധതിയം രൂപീകരികനതിനള
ആകദയഘട പവർതനം കടംബശ്രീ അയൽകടതലതിലുള ചർചയാണ്.
അയൽകടതല ചർചയിലൊട ഉറപ്പാേകണ്ടത് പധാനമായം ചവൊട പറയന
കാരയങളാണ്.


ൊതാഴിൽ ആകവശയമള മഴവൻ േപൊരയം
ദിവസൊത ൊതാഴിൽ ലഭയത ഉറപ്പാകനതിനം

കൊണ്ടത്തുനതിനം

100



അയൽകട
പേദശൊത
ൊപാതവികസനതിന്
ഉതകന
തരം
പവതികൾ (ഖണിക 7.1.1 ൽ വിശദമാകൊപ്പട ഇനങൾ പകാരം)
ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലുൊട ൊചയൊമന് ഉറപ്പാകനതിന് അയൽകട തല
പവതി നിർണയ േഫാറം 4 അനബനം 9(i) ആകയി ഇേതാൊടാപ്പം
ഉൾൊകാളിചിരികന.
ഘടം 2 നഗരസഭാ വാ ർ ഡ് / ഡിവിഷ ൻ തല േകാഡീകരണം
കടംബശ്രീ
അയൽകടതലതിൽ
തയ്യാറാകന
പവതികളുൊട
േകാഡീകരണം എ.ഡി.എസുകളുൊട സഹായേതാൊട വാർഡ് / ഡിവഷൻ
തലതിൽ നടേതണ്ടതാണ്. ഇതിനായള േഫാറം 5 അനബനം 9(ii) ആകയി
ഇേതാൊടാപ്പം ഉൾൊകാളിചിരികന.
ഘടം 3 നഗരസഭാ ൊഫസിലിേറ്ററ്റ ർ മാരൊട പരിശീലനം
അയൽകടങൾ പവതി നിർണയിചത് വാർഡ് തലതിൽ േകാഡീകരിച്ചുക
കഴിഞാലുടൻ വാർഡ് സഭകൾ സംഘടിപ്പിേകണ്ടതണ്ട്.
ഓേരാ നഗരസഭയിലും ഒേര സമയം 3 – 4 വാർഡ് സഭകൾ
സംഘടിപ്പികനതിനം വാർഡ് സഭാ നടതിപ്പിൽ സഹായികനതിനം വാർഡ്
സഭയിൽ ഈ വിഷയം അവതരിപ്പികനതിനം േശഷിയം സനദ്ധതയമള
10 -15 േപരടങിയ ഒര ടീമിൊന ൊഫസിലിേറ്ററ്റർമാരായി കൊണ്ടേതണ്ടതാണ്.
വാ ർ ഡ് സഭയൊട ൊഫസിലിേറ്ററ്റ ർ മാരായി ചവൊട പറയനവൊര
ചമതലൊപ്പടതാവുനതാണ് .


സനദ്ധ സംഘടനാ പവർതകർ



ൈകമാറികിടിയ സാപനങളിൊല ജീവനകാർ



റിടയർ ൊചയ സാേങ്കതിക വിദഗർ



ജനകീയാസൂതണ പവർതനതിൊല റിേസാഴ് േപഴൺമാർ



അദ്ധയാപകർ



സാക്ഷ്രതാ േപരകാർ

 എ.ഡി.എസ്, സി.ഡി.എസ് ഭാരവാഹികൾ
വാർഡ് സഭാ സംഘടനാതലതിലും നടതിപ്പിലും സഹായികനതിനായി
ഓേരാ
നഗരസഭയം
കൊണ്ടത്തുന
ൊഫസിലിേറ്ററ്റർമാർക്
നഗരസഭാ
അടിസാനതിൽ ഒര ദിവസൊത പരിശീലനം നേലണ്ടതാണ്.
ഈ
പരിശീലനതിൽ
ൊഫസിലിേറ്ററ്റർമാൊര
പൊങ്കടിപ്പികനതിന്
നഗരസഭാ
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അദ്ധയക്ഷ്നം ൊസകടറിയം പേതയകം താല്പരയൊമടകണം. നഗരസഭാ പരിശീലന
പരിപാടിക് നഗരകാരയ േജായിന്റെ് ഡയറകർ േനതതവം നലണം.
ഘടം 4 ൊതാഴിലാളികളുൊട പേതയക വാ ർ ഡ് സഭ
ൊതാഴിലാളികളുൊട കാഴപ്പാടം ആകശയാഭിലാഷങളും േലബർ ബഡജറ്റിലും
വാർഷിക കർമപദ്ധതിയിലും ഉൾേചർകാനായി ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയി ൽ
രജിസർ
ൊചയ
ൊതാഴിലാളികളുൊട
പേതയക
വാർഡ്
സഭ
വിളിച്ചുക
േചർേകണ്ടതാണ്. ഇത് വാർഡ് / ഡിവിഷൻ അടിസാനതിേലാ, 3 – 4
വാർഡകൾക് ഒരമിേചാ, നഗരസഭാ അടിസാനതിേലാ വിളിച്ചുക േചർകാം.
ഘടം 5 ൊപാത വാ ർ ഡ് സഭ
ൊതാഴിലാളികളുൊട വാർഡ് സഭയിൽ ഉയർന വന നിർേദശങൾ കടി
പരിഗണിച്ചുകൊകാണ്ട് വാർഡതല േലബർ ബഡജറ്റിൽ േവണന കടിേചർകലുകൾ
നടതണം.
തടർന് ഓേരാ വാർഡിലും ൊപാത വാർഡ് സഭകൾ
സംഘടിപ്പിേകണ്ടതം പസത വാർഡ് സഭയിൽ വാർഡതല േലബർ ബഡജറ്റ്
വായിച് ചർച ൊചയകയം േഭദഗതികൾ ഉൊണ്ടങ്കിൽ അവയം കടി േചർത്
അംഗീകരികണം. ഇപകാരമള േലബർ ബഡജറ്റ് വിശദാംശങേളാൊട വാർഡ്
സഭാ മിനിട്സ് പസകതിൽ േരഖൊപ്പടതി സൂക്ഷ്ിേകണ്ടതമാണ് . പസത
മിനിട്സ്, േലബർ ബഡജറ്റിൊന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച േശഷം അയ്യങ്കാളി നഗര
ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി എം.ഐ.എസിൽ അപ് േലാഡ് ൊചേയ്യണ്ടതമാണ്.
ഘടം 6 നഗരസഭാതല േലബ ർ ബഡജറ്റ് രൂപീകരണം
നഗരസഭകൾ തയ്യാറാകന േലബർ ബഡജറം വാർഷിക കർമ
പദ്ധതിയം നഗരസഭാ തലതിൽ പരിേശാധിച് ൊമചൊപ്പടതാനള ചമതല
നഗരസഭയിൊല ദാരിദയ ലഘകരണ കർമ സമിതിയായിരികം .
േലബർ
ബഡജറ്റ് ചർച ൊചയ്യാൻ നഗരസഭാതല ശില്പശാല സംഘടിപ്പികണം . ഈ
ശില്പശാലയിൽ (i) േലബർ ബഡജറം നഗരസഭയൊട വാർഷിക പദ്ധതിയമായള
സംേയാജനം (ii) നിർവഹണവുമായി ബനൊപ്പട പരിശീലനാവശയങൾ
തടങിയവ ചർച ൊചയ്യണം. ശില്പശാലയൊട ശപാർശകൾ കടി പരിഗണിച
േശഷം നഗരസഭ കൗൺസിൽ േലബർ ബഡജറ്റിനം വാർഷിക കർമ
പരിപാടിയം അംഗീകാരം നൽകണം.
നഗരതല േലബർ ബഡജറ്റ് അനബനമായി 9 (iii) 9 (iv) നലിയിടള
േഫാറം
1(എ),
1(ബി)
യിൽ
തയ്യാറാകി
നഗരസഭാ
കൗൺസിൽ
അംഗീകാരേതാൊട േമഖലാ േജായിന്റെ് ഡയറകർമാർക് നൽകണം.
ഘടം 7 ജിലാതല സൂക്ഷ്മ പരിേശാധനയം തട ർ നടപടികളും
1. നഗരസഭാ കൗൺസിൽ അംഗീകരിച േലബർ ബഡജറം വാർഷിക കർമ
പദ്ധതിയം അതാത ജിലകളിൊല ജിലാ ആകസൂതണ സമിതിയ് അറിവിേലയായി
നേലണ്ടതാണ്.
നഗരസഭയൊട േലബർ ബഡജറം, വാർഷിക കർമ
പദ്ധതിയം അതാത േമഖലാ േജായിന്റെ് ഡയറകർമാർക് നൽേകണ്ടതാണ്.
2. േമഖലാ േജായിന്റെ് ഡയറകർമാർ ജിലാതല നഗരസഭാ േലബർ ബഡജറം ,
വാർഷിക കർമ പദ്ധതിയം േകാഡീകരിച് നഗരകാരയ ഡയറകർക്
നൽകണം.

6. രജിേസഷനം ൊതാഴിലിന് അ ർ ഹതയം
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6.1

അയ്യങ്കാളി നഗര ൊതാഴി ൽ പദ്ധതി കടംബം

6.1.1 നഗരസഭാ
പേദശത്
സിരമായി
താമസികന
ഏൊതാര
കടംബതിനം ഈ പദ്ധതിയിൽ രജിസർ ൊചയ്യാവുനതാണ്. പസത
കടംബതിൊല
പയപർതിയായ
കടംബാംഗങൾക്
ഒര
സാമതിക വർഷതിൽ കറഞത് 100 ദിവസം അവിദഗ
ൊതാഴിലിന് അർഹതയണ്ട്. ഈ ൊതാഴിൽ അർഹത കടംബതിൊല
ഒരാേളാ ഒനിലധികം േപർേകാ േചർതാകാം.
6.1.2 ഓേരാ
കടംബതിൊലയം
പായപർതിയായ
എലാേപർകം
പദ്ധതിയിൽ രജിസർ ൊചയവാനം ൊതാഴിലിന് അേപക്ഷ്ികവാനം
കഴിയം. രജിസർ ൊചയനതിന്
I.
നഗരസഭാതിർതിയിൊല താമസകാരായിരികണം.
II.
അവിദഗ കായികാധവാനം ൊചയവാൻ തയ്യാറളവർ ആകയിരികണം.
III.
താമസികന
നഗരസഭയിൊല
കടംബാംഗമായി
അേപക്ഷ്
സമർപ്പികണം.
6.1.3 കടംബൊമനാൽ അമ, അചൻ, അവരൊട കടികൾ കടാൊത പസത
കടംബനാഥൊന ആകശ്രയിച്ചുകകഴിയന ഏൊതാരാളും ആകകാം.
ഒറ്റ
അംഗമള കടംബവും ഈ നിർവചനതിൽ ഉൾൊപ്പടം.

6.2

രജിേസഷനള അേപക്ഷ്

6.2.1 രജിേസഷനള അേപക്ഷ് ൊവള േപപ്പറിൽ അതാത് നഗരസഭയിൽ
സമർപ്പിേകണ്ടതാണ്. ഇതിേലയള േഫാറം മാതക അനബനം – 1
ആകയി േചർതിടണ്ട്. ഓേരാ നഗരസഭയം ആകവശയാനസരണം േഫാറം
അചടിച് നൽേകണ്ടതാണ്.
6.2.2 രജിേസഷൻ ൊചയവാൻ സനദ്ധനായ വയകി നഗരസഭയിൽ വാകാൽ
അഭയർതിചാലും
രജിേസഷൻ
നടേതണ്ടതം
ആകയതിനള
സംവിധാനം നഗരസഭ ഒരേകണ്ടതമാണ്.
6.2.3 അേപക്ഷ്ക കടംബം, അേപക്ഷ് സമർപ്പികൊപ്പടന നഗരസഭയിൊല
താമസകാരേനാ, പായപർതിയായവരാേണാ എനീ വിവരങൾ
നഗരസഭ അേനവഷണ വിേധയമാേകണ്ടതണ്ട്.
6.2.4 പദ്ധതി ആകരംഭികനതിനമേമ വാർഡസഭകൾ വിളിച്ചുകേചർത്
പദ്ധതിയൊട സവിേശഷതകൾ വിശദീകരികകയം രജിേസഷൻ
അേപക്ഷ്
സവീകരികകയം
ൊവരിഫിേകഷൻ
നടപടികൾ
ൊചേയ്യണ്ടതമാണ്.
കയാമയിൻ മാതകയിലും രജിേസഷനള
നടപടികൾ
നടതാവുനതാണ്.
ഇതിനള
ഓറിയേന്റെഷൻ
പരിശീലനങൾ േമഖലാ േജായിന്റെ് ഡയറകറൊട േനതതവതിൽ
സംഘടിപ്പികണം.
6.2.5 രജിേസഷൻ ഒര തടർ പകിയയായിരികം. ഏത പവതി ദിവസവും
ഇതിനള സൗകരയം നഗരസഭകളിൽ ലഭയമായിരികം.
6.2.6 അേപക്ഷ് ൊവരിഫിേകഷൻ നടപടികൾ അേപക്ഷ് ലഭിചാൽ എതയം
േനരൊത പരമാവധി 14 ദിവസതിനകം നടേതണ്ടതം വിവരം
ബനൊപ്പട രജിേസഷൻ രജിസറിൽ എഴതി സൂക്ഷ്ിേകണ്ടതമാണ്.
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6.2.7 രജിസർ ൊചയ്യൊപ്പട ഓേരാ കടംബതിനം ഒര രജിേസഷൻ നമർ
നേലണ്ടതാണ്.
6.2.8 രജിേസഷൊന്റെ പതിമാസ േകാഡീകത വിവരം േമഖലാ േജായിന്റെ്
ഡയറകർമാർക്
േകാർപ്പേറഷൻ
അഡീഷണൽ
ൊസകടറി
/
മനിസിപ്പൽ ൊസകടറി ഉടൻ ലഭയമാേകണ്ടതാണ്.
ഇതിൊന്റെ
അടിസാനതിൽ ഏകേദശ ഫണ്ട് ആകവശയകത കണകാകവാൻ
കഴിയം.
6.2.9 രജിേസർഡ് ൊതാഴിലാളികളുൊട പേതയക വാർഡസഭകൾ േചേരണ്ടതം
പദ്ധതി വിശദാംശങൾ ചർച ൊചേയ്യണ്ടതമാണ്.
6.2.10 ഏൊതങ്കിലും ഒര വയകി േബാധപർവം ൊതറ്റായ വിവരങൾ
േരഖൊപ്പടതി അേപക്ഷ് സമർപ്പിചാൽ അയാൾക് ൊതാഴിലിന്
അവകാശമണ്ടായിരികനതല.
ഇതരം
സാഹചരയതിൽ
അേപക്ഷ്കൊന േകാർപ്പേറഷൻ അഡീഷണൽ ൊസകടറി / മനിസിപ്പൽ
ൊസകടറി അൊലങ്കിൽ ഇവർ ചമതലൊപ്പടത്തുന ഉേദയാഗസന േനരിൽ
േകൾേകണ്ടതം ൊതാഴിൽ കാർഡ് റദാേകണ്ടതമാണ്. വിവരം േമഖലാ
േജായിന്റെ് ഡയറകർമാർക് റിേപ്പാർട് നേലണ്ടതം അതേപാൊല
ൊപാതവിവരമായി
പസിദ്ധൊപ്പടേതണ്ടതമാണ്.
എനാൽ
അേപക്ഷ്കന് ആകവശയൊമങ്കിൽ നഗരസഭയൊട തീരമാനതിൊനതിൊര
േമഖലാ േജായിന്റെ് ഡയറകർ മമാൊക അപ്പീൽ സമർപ്പികാവുനതാണ്.

6.3

ൊതാഴി ൽ കാ ർ ഡ്

6.3.1 രജിസർ ൊചയ്യൊപ്പട ഓേരാ കടംബതിനം ഓേരാ ൊതാഴിൽ കാർഡ്
നലനതാണ്.
ൊതാഴിൽ
കാർഡ് നിർണായക
േരഖയാണ്.
രജിേസഷനള അേപക്ഷ് ൊവരിഫിേകഷൻ കഴിഞാലുടൻ ൊതാഴിൽ
കാർഡ് നലണം. ആകവശയാനസരണം ൊതാഴിൽ കാർഡ് നഗരസഭ
അചടിച്ചുക സൂക്ഷ്ികണം. േഫാറം മാതക അനബനം – 2 ആകയി
നലിയിരികന.
6.3.2 ൊതാഴിൽ കാർഡിൽ ൊതാഴിലിനേപക്ഷ്ിച പായപർതിയായ എലാ
കടംബാംഗങളുൊടയം േഫാേടാ പതിപ്പിചിടണ്ടാകണം.
ൊതാഴിൽ
കാർഡിൊന്റെ ൊചലവ് (േഫാേടായൊടതടകം) പദ്ധതി ഫണ്ടിൽ
വകൊകാളികാം. നഗരസഭയിൽ ലഭയമായ ൊവബ് കയാമറ / ഡിജിറ്റൽ
കയാമറ ഉപേയാഗിച് േഫാേടാകൾ എടേകണ്ടതാണ്.
6.3.3 ൊതാഴിൽ കാർഡ്, ഉടമ തൊന എലായ്പ്പേപ്പാഴം സൂക്ഷ്ികണം. ൊതാഴിൽ
കാർഡിൊന്റെ കാലാവധി 5 വർഷമായിരികം. അേപക്ഷ് നലി ൊതാഴിൽ
കാർഡിൽ
നിനം
ആകൊള
നീകം
ൊചയകേയാ
പതതായി
കടിേചർകകേയാ ൊചയവാൻ അവകാശമണ്ടായിരികം. ഇതിനള
നടപടികൾ നഗരസഭകൾ സവീകരിേകണ്ടതാണ്.
6.3.4 നഗരസഭകൾ നടത്തുന ഒഴിവാകലിൊന്റെയം കടിേചർകലിൊന്റെയം
പടിക
തയ്യാറാകി
അതാത
സമയത്
േമഖലാ
േജായിന്റെ്
ഡയറകർമാർക് സമർപ്പികണം.
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6.3.5 ൊതാഴിൽ കാർഡ് നഷ്ടൊപ്പടകേയാ വിവരങൾ കാണാൻ കഴിയാത
വിധം േകടപറ്റകേയാ ൊചയാൽ യഥാവിധി അേനവഷണ നടപടികൾ
പർതിയാകി ഡയപിേകറ്റ് കാർഡ നലാം.
6.3.6 ൊതാഴിൽ കാർഡ ലഭികാതത സംബനിച പരാതികൾ നഗരസഭാ
ൊസകടറിയ് നലണം. ഇതരം പരാതികൾ 15 ദിവസതിനകം
തീർപ്പാേകണ്ടതാണ്.

6.4

ൊതാഴിലിനള അേപക്ഷ്

6.4.1 ൊതാഴിലിനള അേപക്ഷ് നഗരസഭയൊട ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിലും നഗരസഭാ
േസാണൽ
ഓഫീസിലും
സമർപ്പികാവുനതാണ്.
േസാണൽ
ഓഫീസുകളിൽ
അേപക്ഷ്
സവീകരികനതിനള
സംവിധാനം
നഗരസഭാ ൊസകടറി ഒരേകണ്ടതാണ്.
6.4.2 ൊതാഴിലിനള അേപക്ഷ് ൊവള േപപ്പറിൽ സമർപ്പികാവുനതാണ്.
അേപക്ഷ്യിൽ ൊതാഴിൽ കാർഡ നമർ, ഏത തീയതി മതൽ എത
ദിവസം
ൊതാഴിൽ
േവണൊമന്
വയകമായി
േരഖൊപ്പടതിയിടണ്ടാകണം.
എനാൽ ഇതിേലയള അചടിച
േഫാറം
നഗരസഭയിൽ
ലഭയമായിരിേകണ്ടതം
ൊതാഴിൽ
അേപക്ഷ്കർക് വില ഈടാകാൊത നേലണ്ടതമാണ്. നഗരസഭകൾ
ആകവശയതിന് േഫാറം അചടിച് യഥാസമയം നലനതിനള
നടപടികൾ സവീകരികണം. അേപക്ഷ്ാേഫാറം മാതക അനബനം –
3 ആകയി നലന.
6.4.3 ഒര സാമതിക വർഷൊത വിവിധ കാലങളിൽ േവണ്ട
ൊതാഴിലിനായി
അേപക്ഷ്
ഒര
േഫാറതിൽ
സമർപ്പികാം.
അതേപാൊല ഒനിലധികം ൊതാഴിലേനവഷകർക് ഒനിച് അേപക്ഷ്യം
സമർപ്പികാം.
അേപക്ഷ്കർ േനരിേടാ ചമതലൊപ്പടതൊപ്പടയാൾ
മേഖനേയാ നഗരസഭാ ഓഫീസിൽ / േസാണൽ ഓഫീസിൽ എതി
അേപക്ഷ് സമർപ്പിേകണ്ടതം തീയതി വച ൈകപ്പറ രസീത്
വാങിയിരിേകണ്ടതമാണ്.
6.4.4 അേപക്ഷ് സവീകരിച േശഷം തത്സമയം തൊന തീയതി വച് രസീത്
നഗരസഭയിൽ നിനം നലണം. ഇത് ൊതാഴിലേപക്ഷ്ികനയാളിൊന്റെ
അവകാശമാണ്. എലാ അേപക്ഷ് വിവരങളും ൊതാഴിൽ രജിസറിൽ
േരഖൊപ്പടതിയിരിേകണ്ടതാണ്.
ഓേരാ നഗരസഭാ ൊസകടറിയം
അേപക്ഷ് സവീകരികനതിനം രജിസറിൽ േരഖൊപ്പടത്തുനതിനം ഒര
ഉേദയാഗസൊന ചമതലൊപ്പടതി നടപടി കമം പറൊപ്പടവിേകണ്ടതം
അത്
യഥാസമയം
േമഖലാ
േജായിന്റെ്
ഡയറകൊറ
അറിയിചിരിേകണ്ടതമാണ്.
6.4.5 അയ്യങ്കാളി നഗര ൊതാഴിലുറപ പദ്ധതിയൊട ഭാഗമായ എലാ േഫാറങളും
രജിസറകളും അചടിച് യഥാസമയം നഗരസഭകൾക് നലവാനള
ഉതരവാദിതവം നഗരസഭാ ൊസകടറിയാണ്. േഫാറങളുൊട മാതക
അനബനമായി ൊകാടതിടണ്ട്.

12

6.5

ൊതാഴിലവസരങ ൾ അനവദിക ൽ

6.6

സമയബനിതമായി ൊതാഴി ൽ നല ൽ

6.5.1 ഓേരാ നഗരസഭയം ൊതാഴിലേപക്ഷ്കർക് ൊതാഴിൽ നലിയതിൊന്റെ
വിവരം കതയമായി രജിസറകളിൽ േരഖൊപ്പടതി സൂക്ഷ്ികണം . ഈ
വിവരങൾ ൊതാഴിലേപക്ഷ്കൊന്റെ ൊതാഴിൽ കാർഡിലും അതാത
സമയംതൊന േരഖൊപ്പടതിയിരികണം.
6.5.2 ഏൊതങ്കിലും കാരണവശാൽ ൊതാഴിലേപക്ഷ്കരൊട വീടിൽ നിനം 5
കി.മീറ്ററിലധികം
ദൂരൊര
ൊതാഴിലിനായി
ൊതാഴിലാളികൊള
നിേയാഗിേകണ്ടി
വനാൽ
അതരം
അവസരങളിൽ
പായമായവേരയം
വനിതകേളയം
കഴിയംവിധം
5
കി.മീ.
പരിധികളിൽ തൊന നിേയാഗികവാൻ ശ്രദ്ധിേകണ്ടതാണ്.
6.5.3 ഒര
കടംബതിൊല
പായപർതിയായ
ൊതാഴിലേപക്ഷ്കർകാൊകയാണ് പതി വർഷം ൊതാഴിൽ ലഭയമാകവാൻ
അവകാശമളത്.
ഇവൊരലാം
ഒര
ൊതാഴിൽ
കാർഡിൽ
അംഗങളായിരികം. ഇവൊര ഒേര സമയം ഒര പവതിയിൽ തൊന
നിേയാഗികവാൻ പരമാവധി ശ്രദ്ധിേകണ്ടതാണ്.
6.5.4 ശാരീരിക
–
മാനസിക
ൊവലവിളികൾ
േനരിടന
ഒരാൾ
ൊതാഴിലിനേപക്ഷ്ിചാൽ അയാളുൊട േശഷികനസതമായ പവതികൾ
തൊന കൊണ്ടതി നേലണ്ടതാണ്.
6.5.5 ൊതാഴിലിനായി അേപക്ഷ്ിച എലാവർകം അവിദഗ കായിക ൊതാഴിൽ
ലഭയമാകിൊയന്
ഉറപ്പാകവാനള
ഉതരവാദിതവം
അതാത
നിർവഹണ ഉേദയാഗസനായിരികം. (േകാർപ്പേറഷൻ അഡീഷണൽ
ൊസകടറി / മനിസിപ്പൽ ൊസകടറി).
ഓേരാ നിർവഹണ
ഉേദയാഗസനം
ഈ
ഉതരവാദിതവം
നിറേവറനേണ്ടാൊയന്
പരിേശാധികവാനം
ൊതാഴിലേപക്ഷ്കൊന്റെ
അവകാശങൾ
സംരക്ഷ്ികൊപ്പടനേവാൊയന്
വിലയിരതി
നടപടികൾ
സവീകരികവാനമള
അധികാരം
േമഖലാ
േജായിന്റെ്
ഡയറകർകായിരികം.
6.6.1 പദ്ധതിയിൽ രജിസർ ൊചയ്യൊപ്പട ഒരാൾ ൊതാഴിലിനായി നഗരസഭയിൽ

അേപക്ഷ് സമർപ്പികന തീയതി മതൽ 15-ാാം ദിവസേമാ അയാൾ
ൊതാഴിൽ ആകവശയൊപ്പടന തീയതിേയാ എതാണ് രണ്ടാമത വരനത്
പസത ദിവസം മതൽ അയാൾക് അയ്യങ്കാളി നഗര ൊതാഴിലുറപ
പദ്ധതി
വിഭാവനം
ൊചയന
പകാരമള
ൊതാഴിൽ
ലഭയമാകിയിരിേകണ്ടതാണ്.
6.6.2 ഏൊതങ്കിലും നഗരസഭ ഇതിന പരാജയൊപ്പടാൽ േമഖലാ േജായിന്റെ്
ഡയറകർ മേഖന ൊതാഴിലേനവഷകർക് ൊതാഴിൽ നലനതിനം
പഖയാപിത അവകാശങൾ സംരക്ഷ്ികൊപ്പടനതിനമള ബദൽ
നടപടികൾ േമഖലാ േജായിന്റെ് ഡയറകർ സവീകരികകയം ആകയത്
അപ്പേപ്പാൾ
നഗരകാരയ
ഡയറകേറയം
സർകാരിേനയം
അറിയിേകണ്ടതമാണ്.
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7. പവതികളും പവതി നി ർ ണയവും

7.1

ഏൊറ്റടകാവുന പവതികൾ

7. 1 .1
I.
പകതി വിഭവ പരിപാലനവുമായി ബനൊപ്പട ൊപാത പവതികൾ
i. കടിൊവള േസാതസകൾ ഉൾൊപ്പൊടയള ഭഗർഭജല വിതാനം ഉയരത്തുനതിന്
ആകവശയമായ അടിയണകൾ (underground dykes), മൺതടയണകൾ, അണകൾ
(േസാപ്പ് ഡാം), ൊചക് ഡാമകൾ തടങിയ ജലസംരക്ഷ്ണതിനം ജലൊകായിനം
സഹായകരമായ നിർമിതികൾ,
ii. ഒര നീർതടതിൊന്റെ സമഗ്രേ പരിപാലനതിന് ഉതകന ഇടൊപടലുകളായ
േകാണാൂർ
ടഞകൾ,
തട്തിരികൽ
(terracing),
േകാണാൂർബണകൾ,
കൽതടയണകൾ, ഗയാബിേയാൺ നിർമിതികൾ, നീരറവ പേദശതിൊന്റെ
പരിേപാഷണം തടങിയ നീർതട പരിപാലന പവതികൾ;
iii. സൂക്ഷ്മ-ൊചറകിട ജലേസചന പവതികളും േതാടകൾ / കനാൽ എനിവയൊട
നിർമാണം, പനരദ്ധാരണം, ൊമയിന്റെനൻസ് എനീ പവതികളും;
iv. ജലേസചന കളങളുേടയം മറ്റ് ജലേസാതസകളുേടയം ആകഴം കടൽ
ഉൾൊപ്പൊടയള പരമരാഗത ജലേസാതസകളുൊട പനരദ്ധാരണവും;
v. കടേലാരങളിലും കളങളുൊട അരികിലും കനാൽ ബണകളിലും േറാഡകളുൊട
ഓരതിലും, വനഭമിയിലും, മറ്റ് ൊപാതഭമിയിലും ഫലവഷങൾ അടകമള മരം
വച്
പിടിപ്പികലും
വനവല്കരണവും;
ഇവയിൽ
നിനം
ലഭികന
ആകദായതിൊന്റെ അവകാശം ഓേരാ പദ്ധതിയിലും പണിൊയടത കടംബാങൾക്
നേലണ്ടതാണ്;
vi. ൊപാത ഭമിയിൊല ഭവികസന പവതികളും.
II.
സമഹതിൽ അവശത അനഭവികന വിഭാഗങൾകള വയകിഗത ആകസിക ൾ
(ഖണിക 5-ൽ പരാമർശികന കടംബങൾക് മാതം)
i. ഖണിക 5-ൽ പരാമർശികന കടംബങൾക് ഭമിയൊട ഉല്പാദനക്ഷ്മത
വർദ്ധിപ്പികനതിനായി ഭവികസനവും, കിണറകൾ (Dugg Well), കളങൾ (farm
ponds),
മറ്റ്
ജലൊകായ്
നിർമിതികൾ
എനിവ
ഉൾൊപ്പൊടയള
ജലേസചനതിനാവശയമായ അടിസാന സൗകരയങൾ ലഭയമാകൽ;
ii. പഴകഷി,
പട്നൽകഷി,
േതാടവിളകഷി,
പഷ്പകഷി,
ഔഷധകഷി,
ഫാംേഫാറസി എനിവയിലൊട ആകജീവനം ൊമചൊപ്പടതൽ;
iii. ഖണിക 5-ൽ സൂചിപ്പികന കടംബങളുൊട തരിശ് ഭമി / പാഴ്ഭമി (fallow or
waste land) വികസിപ്പിച് കഷിക് അനേയാജയമാകൽ;
iv. പി.എം.എ.ൈവ പകാരേമാ, േകന/സംസാന സർകാരകൾ ആകവിഷരികന
മറ്റ്
ഭവന
നിർമാണ
പദ്ധതികൾ
പകാരേമാ
ഏൊറ്റടകന
ഭവന
നിർമാണതിൊല അവിദഗ കായിക ൊതാഴിൽ ഘടകവും നിർമാണ
സാമഗ്രേികളുൊട ഉല്പാദനവും.
v. മൃഗപരിപാലനം േപാത്സാഹിപ്പികനതിനള അടിസാന സൗകരയങളായ
േകാഴിക്കൂട്, ആകടിൻ കട്, പനി കട്, ൊതാഴത്, പൽൊതാടി എനിവയൊട
നിർമാണവും;
vi. മത്സയബനന പവർതനങൾ േപാത്സാഹിപ്പികനതിന് ഉതകന അടിസാന
സൗകരയങളായ മത്സയം ഉണകന േകനങൾ, മത്സയം സൂക്ഷ്ികന േകനങൾ
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എനിവ നിർമികലും വർഷകാലത് മാതം ൊവളം ഉണ്ടാകന ൊപാതകളങ ൾ
(Seasonal water bodies on public land) മത്സയം വളർത്തുനതിന് അടിസാന
സൗകരയങൾ ഒരകലും;
III.
സവയംസഹായ സംഘങൾക് ൊപാത അടിസാന സൗകരയങൾ
i. കാർഷിേകാതപനങളുൊട ഈടറ്റ സംഭരണ സൗകരയം ഉൾൊപ്പൊടയള
വിളൊവടപ്പിന് േശഷം ആകവശയമായി വരന സൗകരയങൾ (Post harvest
facilities), ൈജവവളം എനിവയ് ആകവശയമായ സായിയായ അടിസാന
സൗകരയങൾ
സഷ്ടികക
വഴി
കാർഷിേകാതപാദനക്ഷ്മത
വർദ്ധിപ്പികനതിനള പവതികളും;
ii. സവയം സഹായ ഘടകങളുൊട ഉപജീവന പവർതനങൾക് ആകവശയമായ
ൊപാതവർക് ൊഷഡകളുൊട നിർമാണവും.
IV.
അടിസാന സൗകരയങൾ
i. നിർേദശികൊപ്പട മാനദണങൾക് അനസതമായി ഖര-ദവ മാലിനയ
േശഖരണവും
സംസരണവും
തറസായ
മലമത
വിസർജനവും
ഇലാതാകനതിനംേവണ്ടി സവതന്ത്രമാേയാ സർകാർ വകപകളുൊട ഇതര
പദ്ധതികളുമായി സംേയാജിപ്പിച്ചുകൊകാേണ്ടാ വയകിഗത കക്കൂസുകൾ, സൾ
േടായിലറകൾ, അങ്കണവാടി േടായിലറകൾ തടങിയ ശചിതവവുമായി
ബനൊപ്പട പവതികൾ;
ii. കളിസലങളുൊട നിർമാണവും;
iii. ൊവളൊപ്പാക
നിയന്ത്രണ
സംരക്ഷ്ണ
പവതികൾ,
ൊവളൊകട്
ഒഴിവാകനതിനള ജലനിർഗമന പവതികൾ, മഴൊവളം ൊകടി നില്കന
താഴ
ൊപാതസലങളുൊട
ൊമചൊപ്പടതൽ
(chaur
renovation)
തീരപേദശങളുൊട സംരക്ഷ്ണതിനള േസാം വാടർ ൊഡയിനകൾ, എനിവ
ഉൾൊപ്പൊടയള
ൊപാത
അടിസാന
സൗകരയങൾ,
േറാഡകളുൊട
പനഃരദ്ധാരണം, ദരനപതിേരാധ തയ്യാൊറടപകൾ ൊമചൊപ്പടത്തുനതിനള
പവതികളും;
iv.
വനിതാ സവയം സഹായ സംഘങളുൊട ൊഫഡേറഷനകൾ, ൊകാടങ്കാറ്റ്
ബാധിതർകള
അഭയേകനങൾ
(ൈസേകാൺ
ൊഷൽറ്റർ),
അങ്കണവാടിേകനങൾ, ൊപാത ചനകൾ എനിവയാവശയമള ൊകടിടങളുൊട
നിർമാണവും, കമിേറ്റാറിയങളുൊട നിർമാണവും;
v. േദശീയ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ്ാ നിയമം 2013 (20/2013) ൊല വയവസകൾ
നടപ്പിലാകനതിന് ആകവശയമായി വരന ഭക്ഷ്യധാനയ സംഭരണികളുൊട
നിർമാണവും;
vi. അയ്യങ്കാളി നഗര ൊതാഴിലുറപ്പ് നിയമ പകാരം ഏൊറ്റടകന നിർമാണ
പവതികളുൊട എസിേമറ്റിൊന്റെ ഭാഗമായി വരന നിർമാണ സാമഗ്രേികളുൊട
ഉല്പാദനവും;
vii. അയ്യങ്കാളി നഗര ൊതാഴിലുറപ്പ് നിയമ പകാരം സഷ്ടികൊപ്പട നഗര ൊപാത
ആകസികളുൊട അറ്റകറ്റപ്പണികളും;
viii. ഇത് സംബനിച് അയ്യങ്കാളി നഗര ൊതാഴിലുറപ്പ് കൗൺസിൽ സംസാന
സർകാരമായി കടിയാേലാചന നടതി വിജാപനം ൊചയന മറ്റ് ഏൊതാര
പവതിയം.
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പകടമലാതതം,
അളനതിടൊപ്പടതാ ൻ
കഴിയാതതമായ
പവതികളും, പല് നീകം ൊചയ്യൽ, കല് നീകം ൊചയ്യ ൽ തടങി
ആകവ ർ തന സവഭാവമള പവതിക ൾ ഈ പദ്ധതിയി ൽ ഏൊറ്റടകാ ൻ
പാടിലാതതാണ് .
വയകിഗത
ആകസികൾ
സഷ്ടികന
പവതികളുൊട
മൻഗണന
തീരമാനികേമാൾ
ചവൊട
സൂചിപ്പികന
വിഭാഗങൾക്
മൻഗണന
നേലണ്ടതാണ്.
(എ) പടികജാതി
(ബി) പടികവർഗം
(സി) നാേടാടികളായ ആകദിവാസികൾ
(ഡി) ഡീേനാടിൈഫഡ് ആകദിവാസികൾ
(ഇ) ദാരിദയ േരഖയ് താൊഴയള മറ കടംബങൾ
(എഫ്) സീകൾ ഗഹനാഥകളായ കടംബങൾ
(ജി) ശാരീരിക ൈവകലയമളവർ ഗഹനാഥനാരായിടള കടംബങൾ
(എച്)ഭപരിഷരണതിൊന്റെ ഗണേഭാകാകൾ
(ഐ) പി.എം.എ.ൈവ പദ്ധതിയൊട ഗണേഭാകാകൾ
അയ്യങ്കാളി
നഗര
ൊതാഴിലുറപ്പ്
പദ്ധതിയി ൽ
പവതിക ൾ
കൊണ്ടത്തുനതിന് അവലംബിേകണ്ട രീതിശാസം
പകതി വിഭവ പരിപാലന പവർതനങളുൊട ഭാഗമായി മണ് -ജല
സംരക്ഷ്ണം,
മഴൊവളൊകായ്,
ഭഗർഭ
ജലേപാഷണം,
ഭവികസനം,
വനവല്കരണം തടങിയ ൊപാതലക്ഷ്യങേളാൊട നടപ്പാകി വരന ഒര
പദ്ധതിയാണ് അയ്യങ്കാളി നഗര ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി. നഗര ൊതാഴിലുറപ്പ് നിയമ
പകാരം ആകൊക അനവദനീയമായ പവതികൊള വിശദമായി പരിേശാധിചതിൽ
നിരവധി പവതികൾ ഈ പദ്ധതിയിൽ ഏൊറ്റടകാവുനതാണ് എന്
കൊണ്ടതിയിടണ്ട്.
ഇതിൽ, 100 ഇനം പവതികൾ പകതി വിഭവ
പരിപാലനവുമായി മാതം ബനൊപ്പടവയാണ്. അതിൽതൊന 71 ഇനം
പവതികൾ ജലസംരക്ഷ്ണവുമായി ബനൊപ്പടവയമാണ്.
ൊതാഴിലുറപ്പ്
പദ്ധതിയിൽ
കഴിഞ
വർഷങളിൊല
പവർതനം
വിലയിരത്തുന പക്ഷ്ം പദ്ധതിയിൽ ആകഗ്രേഹിച നിലയിൽ സമഗ്രേ വികസന
കാഴപ്പാടിൊന്റെ സാദ്ധയതകൾ പേയാജനൊപ്പടതിയിടിലാൊയന് കൊണ്ടതാൻ
കഴിയം. സമഗ്രേ നീർതട കാഴപ്പാടിൊന്റെ അടിസാനതിൽ അലാൊത ഒറ്റൊയാറ്റ
പവതികൾ പലയിടങളിലായി ഇേപ്പാൾ ൊചയനതിനാൽ ലഭയമാേകണ്ട
പേയാജനം ഫലപദമായി ലഭികനില എന് വിലയിരതാവുനതാണ്.
ഭരിപക്ഷ്ം നഗരസഭകളും ഈ പദ്ധതി ഏൊറ്റടതിടിലാൊയനളത് ഗൗരവമായി
പരിേശാധിേകണ്ടതണ്ട്.
ഗ്രോമപഞായത്തുകൾ നഗരസഭകളായി മാറിയ
പേദശൊത വലിൊയാര വിഭാഗം ൊതാഴിലാളികൾക് ലഭിചിരന അവകാശങ ൾ
നഗരസഭകളായി മാറിയേപ്പാൾ നഷ്ടൊപ്പടിടണ്ട്. പതിയ നഗരസഭകൾ അത്
ൊകാണ തൊന നഗര ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നടപ്പിലാകാൻ ജാഗ്രേത പലർതണം.
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േനരിട് കാണാവുനതം അളന തിടൊപ്പടതാവുനതം ആകവർതന
സവഭാവം ഇലാതതമായ ആകസികൾ സഷ്ടികക എനതാണ് ൊതാഴിൽ ദിനങൾ
സഷ്ടികനേതാൊടാപ്പം ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ വിവക്ഷ്ിചിടള പധാന
ലക്ഷ്യം.
ഏൊതാൊക ആകസികൾ പദ്ധതിയിൽ സഷ്ടികാം എനതിൊന
സംബനിച് പരിേശാധികകയം സംസാനത് ഏൊറ്റടകാവുന പവതികൾ
കൊണ്ടതിയിടമണ്ട്. എനാൽ, പസത പവതികളുൊട പടികയിൽ നിനം ഓേരാ
നഗരസഭയം അവയ് ആകവശയമായ പദ്ധതികൾ ഏൊതലാമാണ് എന്
നിർണയികനതാണ് ഇന് നഗരസഭകൾ അഭിമഖീകരികന പശം.
നഗര
പേദശൊത
സാമഹിക
സാമതിക
ഭമിശാസപരമായ
ഘടകങൊള മൻനിർതി കാർഷിക വികസനം, പകതി വിഭവ പരിപാലനം,
അടിസാന സൗകരയങളുൊട വികസനം എനിവ ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൊട
ൈകവരികനതിന്
എൊനാൊക
മൊനാരകങളാണ്
ഏൊറ്റടേകണ്ടത്,
ഇതിേലയ് താൊഴ പറയന വിവരങൾ നിർബനമായം േശഖരിേകണ്ടതാണ്.
1. പാേദശിക ഭൗമ പേതയകതകൾ
2. നീൊരാഴക് വിവരങൾ
3. മഴയൊട വിവരങൾ
4. ഊർവരത
5. ഊഷ്മാവ്
6. ഭൗമ പേതയകതകൾ
7. ഭഗർഭ ജലനിരപ്പ്
8. നിലവിലുള ജലേസചന സംവിധാനങൾ
9. ജനങളുൊട സാമഹയ സാമതിക അവസ
10. ജനസംഖയ
11. ൊപാതജനാേരാഗയാവസ
12. വിദയാഭയാസ നിലവാരം
13. കഷിയം ഭവിനിേയാഗവും
14. മൃഗസംരക്ഷ്ണം
15.
മണ്ണൊലിണ്ണൊലിപ്പ്
16. ഭക്ഷ്മത
മകളിൽ സൂചിപ്പിച ബഹതായ വിവര േശഖരണതിൊന്റെ പശാതലതിൽ
അടത പടിയായി എൊറ്റടേകണ്ടത് ജനങളുൊട ആകവശയങൾ എൊനാൊകയാൊണനള
തിടൊപ്പടതലാണ്.
ഇതിന് അയൽകട ചർചകൾ, SC/ST വിഭാഗതിലുളവരൊട
മൻഗണനകൾ ഉൾൊപ്പടതാനായി പേതയക ശ്രമം, ജനങളുൊട ആകവശയങളും
പരിഹാരമാർഗങളും കൊണ്ടതാനായി േഫാകസഡ് ഗപ്പ് ചർചകൾ, ടാൻൊസക് വാക്,
വിഭവഭപട നിർമാണം, പങ്കാളിത മൻഗണനാകമം നിശയികൽ തടങിയവ
സവീകരികാനാവുനതാണ്.
േകരളതിൊന്റെ ഭപകതി അനസരിച് നഗരപേദശങൾ തീരപേദശം , ഇടനാട്,
മലേയാരം എനീ പേദശങളിലാണ് സിതി ൊചയനത്. ഒേരാ നഗര പേദശതിനം
അതിേന്റെതായ സവിശഷതകൾ ഉണ്ട്. അവ ഏൊതന് കൊണ്ടതി ഈ പദ്ധതിയിൽ
എൊറ്റടകാവുന പവതികൾ സംബനിച് ഓേരാ നഗരസഭയം വിശദമായ േപാജകകൾ
തയ്യാറാകകയാണ് ഉചിതം.
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ജലസംരക്ഷ്ണം
1. കിണർ റീചാർജിംഗ്
2. ഗളിപഗിങ് തടയണ, ബ്രഷ് വുഡ് തടയണ, കമിവലയളിൽ കലടകിയള
(Gabion) തടയണ, കലടക് തടയണ, മഴകഴി, അടിയണ, ജലാഗീകരണ ടഞ്,
േകാണാൂർടഞ്, േകാണാൂർ മൺ ബണ്ട്, സാേഗർഡ് േകാണാൂർ ബണ്ട്,
കല്ല്കയ്യാല (stone pitched bund), HDPE (High Density Poly Ethilene)
ഗാബിേയാൺ തടയണ, കളങളുൊട പനരദ്ധാരണം (ൊചളിനീകം ൊചയ്യൽ)
വശഭിതി സംശയങളും പരമരാഗത ജലേസാതസകളുൊട സംരക്ഷ്ണം.
കടിൊവളം
റീചാർജ് കഴികൾ, കിണർ നിർമാണം
വര ൾ ച പതിേരാധം
1. വനങളുൊട പരിസിതി പനരദ്ധാരണം
2. വനവതകരണം
3. വനഭമി സംരക്ഷ്ണം
4. സിൽവി പാസചർ
5. കാർഷിക നഴറി സാപികൽ
6. സർകാർ ഭമിയിൽ വനവതകരണം
7. േറാഡ്, കനാൽ വശങളിൽ വനവൽകരണം
8. ഭവികസനം
സൂക്ഷ്മ ജലേസചനം
1. കനാൽ, ജലവിതരണ ചാലുകളുൊട നിർമാണം
2. ലിഫ് ഇറിേഗഷൻ
3. കനാൽ വശഭിതികൾ ലീക് തടയനതിനായി ൈലൻ ൊചയ്യൽ
4. ജലേസചനതിനായി ൊപാത കിണർ നിർമാണം
ഭവികസന പവ ർ തനങ ൾ
കല്ല്കയ്യാല, മൺവരമ്, കല് ബണ്ട്, ൊടറസിങ് (നിരപ്പാകൽ) തരിശഭമി വികസനം
സവകാരയ ഭമിയിൊല ഇടൊപടലുക ൾ
1. കഷി ആകവശയതിന് കളം കഴികൽ
2. കിണർ പരിേപാഷണം
3. കല് അണ
4. േകാണാൂർ ബണ്ട് നിർമാണം
5. ഗളി പഗിങ്
6. ജലപരിേപാഷണ കഴികൾ
7. കക്കൂസ് കഴി നിർമാണം
8. നീൊരാഴക് ചാൽ നിർമാണം
9. പരയിടതിൽ ബണ്ട് നിർമാണം
10. കിണർ കഴികൾ
11. കല് കയ്യാല
12. തരിശായ ഭമി കഷിേയാഗയമാകനതിനള ഇടൊപടലുകൾ
13. േകാണാൂർ ബണകളുൊട നിർമാണം
14. േഗ്രേഡഡ് ബണകളുൊട നിർമാണം
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15. ജലനിർഗമന ചാലുകൾ
16. ഭമി നിരപ്പാകൽ
17. ചാലുകളുൊട േചാർച അടകനതിന് ൈലനിംഗ്
18. േകാസ് ബണ്ട്
19. ൊവളൊപ്പാക നിവാരണ ചാലുകളുൊട ആകഴം കടൽ
20. ൈഡേവർഷൻ ചാനൽ
21. ൊവളൊകട് പേദശത് ൊഡയിേനജ് സംവിധാനം ഏർൊപ്പടതൽ
22. ൊപറിൊഫറൽ ബണ്ടിംഗ്
23. പതിനഞ് മതൽ ഇരപതഞ് ൊകാലകാലം നിലനിൽകന തരതിലുള
ഫലവക്ഷ്ങൾ വച്ചുകപിടിപ്പികൽ
24. കടേലാരങളിൽ കടൽ േക്ഷ്ാഭതിൊന്റെ ആകഘാതം കറകനതിനള മരം വച്
പിടിപ്പികൽ
25. നഴറികൾ, ൈജവപചകറി കഷി വയാപിപ്പികൽ
26. പരയിടങളിൊല അതിർതിയിൽ പതിനഞ് മതൽ ഇരപതിയഞ് ൊകാലം വൊര
നിലനിൽകാവുന വക്ഷ് ഇനങൾ നടപിടിപ്പികൽ
27. പതിനഞ് മതൽ ഇരപതയഞ് ൊകാലകാലം വൊര നിലനിൽകന
ഫലവക്ഷ്ങളുൊട േതാടം
28. പടനൽകഷി, പഷ്പകഷി, ഔഷധകഷി
29. തരിശഭമി കഷിേയാഗയമാകൽ
30. ഭമിയിൊല ക്ഷ്ാരം/ലവണ അംശങൾ നീകം ൊചയ് ഭമി കഷിേയാഗയമാകൽ
31. കംേപാസ് കഴികൾ
32. നേടപ്പ് കേമാസ്
33. ബർക് ലി കേമാസ്
34. മണിര കേമാസ്
35. ഭവന നിർമാണം (ൈലഫ് പദ്ധതി)
36. അേസാള കഷി
37. ൊതാഴത്
38. ആകടിൻകട്
39. പനിക്കൂട്
40. േകാഴിക്കൂട്
ഭവികസന പവ ർ തനങ ൾ (ൊപാതഭമിയിൽ)
1. കല് നിരതി തറ ഉറപ്പാകൽ
2. തരിശ് ഭമി വികസിപ്പികൽ
3. കരഭമി വികസിപ്പികൽ (Land Reclamation)
ൊകടിട നി ർ മാണം
1. അയൽക്കൂടങളുൊട ജീവസനാരണ പവർതനങൾകള workshed
2. അങ്കണവാടി ൊകടിട നിർമാണം
3. ADS/CDS എനിവയള ൊകടിടം
4. കാർഷിേകാല്പന സംഭരണ േകനം
5. സളുകളില് ഉചഭക്ഷ്ണം പാചകം ൊചയനതിനള ൊകടിടം
6. ദരന നിവാരണ പവർതനങൾകായള ൊഷൽടറകൾ
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7. ശശാന നിർമാണം
ശചിതവം
1.
2.
3.
4.
5.
6.

കേമാസ് കഴി
അങ്കണവാടി േടായിലറ്റ് നിർമാണം
സളുകളിൊല േടായിലറ്റ് നിർമാണം
േസാേകജ് ചനൽ / പിറ്റ് നിർമാണം
ഓടകളുൊട നിർമാണം
മാലിനയ േശഖരണവും സംസരണവും

1.
2.
3.
4.
5.

വരിൊവളം ഒഴകനതിനള ചാലുകളുൊട നിർമാണം
നീൊരാഴക് ചാലുകളുൊട ആകഴം വർദ്ധിപ്പികലും പരിപാലനവും
ൊവളൊകട് പേദശങളിൊല നീൊരാഴക് സംവിധാനം
നീൊരാഴക് ചാലുകളുൊട വശഭിതി ബലൊപ്പടതൽ
ൊപാത ആകസികളുൊട സംരക്ഷ്ണം

ൊവളൊപ്പാക നിയന്ത്രണം

മത്സയേമഖല
1. മീൻ ഉണകന തറകളുൊട നിർമാണം
2. കളങളുൊട നിർമാണം
തീരേദശ സംരക്ഷ്ണം
മത്സയം ഉണകന ൊഷഡകൾ / തറകൾ
മറ പവതികൾ
1. ൊപാത ആകസികളുൊട പരിപാലനം
2. കളിസലങളുൊട നിർമാണം
3. ൊകടിട നിർമാണ വസകളുൊട ഉല്പാദനം
4. നേടപ്പ് /ൊവർമി കേമാസകൾകള അടിസാന സൗകരയം
5. സർകാർ സളുകൾക് ചറമതിൽ
6. മാലിനയ േശഖരണവും സംസരണവും

7.1.2 ഹരിത േകരളം പദ്ധതിയം അയ്യങ്കാളി നഗര ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയം

ഹരിത േകരളം പദ്ധതി, സമർണ ഭവന പദ്ധതി, ആകേരാഗയേമഖലയിൽ ആകർദം പദ്ധതി,
ൊപാത വിദയാഭയാസ സംരക്ഷ്ണതിനള വിപലമായ പദ്ധതികൾ എനിവ സർകാ ർ
അംഗീകരിചിടണ്ട്. ഹരിതേകരളം പദ്ധതി ശചിതവേമഖല, നീർതടാധിഷിത വികസനം,
ൈജവകഷി എനീ വിശാലമായ മന് േമഖലകളിലാണ് ഇടൊപടലുകൾ നടതി േനടം
ൈകവരികനതിന് ലക്ഷ്യമിടിടളത്.
1. നീർതടാധിഷ്ടിത
വികസനപരിപാടിയം
അയ്യങ്കാളി
നഗര
ൊതാഴിലുറപ്പ്
പദ്ധതിയം:
അയ്യങ്കാളി നഗര ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ൊപാത സലങളിൊല പകതി വിഭവ
പരിപാലനം, സവകാരയ ഭമിയിൊല ഇടൊപടൽ, സവയംസഹായ സംഘങൾക്
അവരൊട പവർതനങൾക് ആകവശയമായ അടിസാന ചടക്കൂടകളുൊട
നിർമാണം,
അടിസാന
സൗകരയങളുൊട
നിർമാണം
എനിവയാണ്
ഏൊറ്റടകവാൻ കഴിയന പവതികൾ. പസത നാല് വിഭാഗം േമഖലകളിൽ
ഇടൊപടലുകൾ ഏൊറ്റടകനതിന് പദ്ധതിയിൽ നിരവധി പവതികൾ ലഭയമാണ്.
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ഇതിൽ 100-ൽ കടതൽ പവതികളും പകതി വിഭവ പരിപാലനവുമായി
ബനൊപ്പടവയാണ്.
കടിൊവള
േസാതസകൾ
ഉൾൊപ്പൊടയള
ഭഗർഭജല
വിതാനം
ഉയർത്തുനതിന്
ആകവശയമായ
അടിയണകൾ
(underground
dykes),
മൺതടയണകൾ,
അണകൾ
(േസാപ്പ്
ഡാം),
ൊചക്ഡാമകൾ,
ഒര
നീർതടതിൊന്റെ
സമഗ്രേ
പരിപാലനതിന്
ഉതകന
ഇടൊപടലുകളായ
േകാണാൂർടഞകൾ,
തട്തിരികൽ
(terracing),
േകാണർ
ബണകൾ,
കൽതടയണകൾ, ഗയാബിേയാൺ നിർമിതികൾ, നീരറവ പേദശതിൊന്റെ
പരിേപാഷണം, സൂക്ഷ്മ–ൊചറകിട ജലേസചന പവതികളും േതാടകൾ / കനാൽ
എനിവയൊട നിർമാണം, പനരദ്ധാരണം, ജലേസചന കളങളുൊടയം മറ്റ്
ജലേസാതസകളുേടയം
ആകഴം
കടൽ
ഉൾൊപ്പൊടയള
പരമരാഗത
ജലേസാതസകളുൊട പനരദ്ധാരണം, കടേലാരങളിലും കളങളുൊട അരികിലും
കനാൽ ബണകളിലും േറാഡകളുൊട ഓരതിലും, വനഭമിയിലും, മറ്റ് ൊപാത
ഭമിയിലും ഫലവക്ഷ്ങൾ അടകമള മരം വച്പിടിപ്പികൽ, വനവല്കരണം,
സവകാരയഭമി
ൈകവശമള,
നിയമതിൽ
പവതി
എൊറ്റടകനതിന്
അനമതിയള കടംബങൾക് ഭമിയൊട ഉല്പാദനക്ഷ്മത വർദ്ധിപ്പികനതിനായി
ഭവികസനവും, കിണറകൾ (Dugg well), കളങൾ (farm ponds), മറ്റ് ജലൊകായ്
നിർമിതികൾ എനിവ ഉൾൊപ്പൊടയള ജലേസചനതിനാവശയമായ അടിസാന
സൗകരയങൾ ലഭയമാകൽ, പഴകഷി, പട്നൽകഷി, േതാടവിളകഷി, ഫാം
േഫാറസി എനിവയൊട ആകജീവനം ൊമചൊപ്പടതൽ, തരിശ് ഭമി / പാഴ്ഭമി
(fallow or waste land) വികസിപ്പിച് കഷിക് അനേയാജയമാകൽ,
ൈജവപചകറികഷി
വയാപിപ്പികൽ,
മൃഗപരിപാലനം
േപാത്സാഹിപ്പികനതിനള
അടിസാന
സൗകരയങളായ
േകാഴിക്കൂട് ,
ആകടിൻകട്, പനി കട്, ൊതാഴത്, പൽൊതാടി എനിവയൊട നിർമാണം,
മത്സയബനന പവർതനങൾ േപാത്സാഹിപ്പികനതിന് ഉതകന അടിസാന
സൗകരയങളായ മത്സയം ഉണകന േകനങൾ, മത്സയം സൂക്ഷ്ികന േകനങൾ
എനിവ നിർമികലും വർഷകാലത് മാതം ൊവളം ഉണ്ടാകന ൊപാതകളങളിൽ
(Seasonal water bodies on public land) മത്സയം വളർത്തുനതിന് അടിസാന
സൗകരയങൾ ഒരകൽ എനിവയാണ് പകതി വിഭവ പരിപാലനവുമായി
ബനൊപ്പട് എൊറ്റടകാവുന പവർതനങൾ.
മകളിൽ സൂചിപ്പിച എലാ പവതികളും ഹരിതേകരളം പദ്ധതിയിൊല
നീർതടാധിഷിത വികസന പവർതനങളിൽ സംേയാജിപ്പിച് നഗരസഭകൾക്
ഏൊറ്റടകാവുനതാണ്.
2. ശചിതവേമഖലയിൊല
പവ ർ തനങളും
അയ്യങ്കാളി
ൊതാഴിലുറപ്പ്
പദ്ധതിയം:
ഇന് േകരളം േനരിടന ഒര പധാനൊപ്പട പശമാണ് ഗാർഹിക
മാലിനയങളുൊട സംസരണം.
ഇകാരണതാലാണ് ശചിതവേമഖലയം
അതിേനാട് അനബനിച്ചുകള പവർതനങളും ഹരിതേകരളം പദ്ധതിയിൊല
മൊറ്റാര പധാനൊപ്പട ഇടൊപടലായി സർകാർ ഉൾൊപ്പടതിയിടളത്. േകരള
സംസാനൊത ൊവളിയിട വിസർജന വിമക സംസാനമായി ബഹ:
മഖയമന്ത്രി പഖയാപിചിടണ്ട്. എനിരനാലും പതിയ കടംബങൾ ഉണ്ടാകന
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മറയ് ഇനിയം ശചിമറി നിർമാണം ഏൊറ്റടേകണ്ടി വേനകം . അതേപാൊല
നഗരപേദശങളിൊല സളുകളിൽ ശചിമറി, അങ്കണവാടിയിൊല ശചിമറി, ഖരദവ മാലിനയ സംഭരണ-സംസരണ സംവിധാനങൾ എനിവ നഗരപേദശങളിൽ
നിർമിേകണ്ടിവരം.
അയ്യങ്കാളി
നഗര
ൊതാഴിലുറപ്പ്
പദ്ധതിയിൽ
കേമാസകഴികൾ,
അങ്കണവാടി ശചിമറികൾ, ഓടകൾ, വയകിഗത ശചിമറി നിർമാണം,
സളുകളിൊല ശചിമറികൾ, േസാേകജ് പിറകൾ, മാലിനയ സംഭരണവും
സംസരണവും എനിവ ഏൊറ്റടകനതിന് അനമതി നലിയിടണ്ട്.
ഈ
സാഹചരയതിൽ, ഓേരാ നഗരസഭയം ശചിതവ പദ്ധതി രൂപീകരികനേവളയിൽ
അയ്യങ്കാളി നഗര ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഏൊറ്റടകാവുന പവതികൾ
സംേയാജിപ്പികനതിൊന്റെ സാധയത നിശയമായം പേയാജനൊപ്പടേതണ്ടതാണ്.
3. ൈജവകഷിയം അയ്യങ്കാളി നഗര ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയം :
അടത 5 വർഷകാലയളവിൽ കാർഷിക േമഖലയിൽ വമിച പേരാഗതി
ൈകവരികനേതാൊടാപ്പം ആകേരാഗയം പദാനം ൊചയന ൈജവകഷി രീതികൾ
അവലംബികനതിനം സർകാർ ഹരിതേകരളം പദ്ധതിയിലൊട ലക്ഷ്യമിടിടണ്ട് .
നിലവിൽ തരിശായി കിടകന ഭമി കഷിേയാഗയമാകനതിന് ൊതാഴിലുറപ്പ്
പദ്ധതിയിൽ അനവദനീയമായ ഭമി നിരപ്പാകൽ, തട്തിരികൽ, ബണ്ട്
നിർമാണം, തരിശ് ഭമി കഷിേയാഗയമാകൽ, കഷിയിടങളിൽ കളങൾ
അൊലങ്കിൽ കിണറകളുൊട നിർമാണം. നടീൽ വസകളുൊട നഴറി നിർമാണം
എനിവ ഏൊറ്റടകാവുനതാണ്.
നഗരപേദശങളിൊല േതാടകളുൊട പനരദ്ധാരണതിൊന്റെ ഭാഗമായി സമഗ്രേ
സംേയാജന പദ്ധതികൾ ജലേസചന വകപ്പ് തയ്യാറാകി കളകർമാർ മഖാനിരം
ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലും ജലേസചന വകപ്പിൽ കടിയം ഏൊറ്റടത്
നടപ്പാകനതിനാണ്
ഇേപ്പാൾ
ലക്ഷ്യമിടിടളത്.
ഒര
ജലേസചന
ശംഘലമഴവനം
ഈ
വിശാല
കാഴപ്പാടിലൊട
നവീകരിച്
കാർഷികാവശയതിനള ജല ലഭയത വർദ്ധിപ്പികനതിനം കടിൊവള ക്ഷ്ാമം
പരിഹരികനതിനം സാധികനതാണ്.
കാർഷിക േമഖലയിൽ സംസാനത് സാധയതയള മൊറ്റാര പധാനൊപ്പട
േമഖലയാണ് പഴകഷി (Horticulture). ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ചരങിയത് 15
വർഷൊമങ്കിലും
നിലനില്കന
ഇനം
മരങളാണ്
പഴകഷിയിൽ
ഉൾൊപ്പടേതണ്ടത്.
പാവ്, മാവ്, പളി, മാേങ്കാസീൻ, ൊതങ്, കശവണ്ടി
തടങിയവ
ഇതിൽ
പരിഗണികാവുനതാണ്.
അതേപാൊല
നമ്മുടൊട
ഭപേദശങൾ ഹരിതാഭമാകനതിന് വക്ഷ്യിനങളായ മള, േതക്, മഹാഗണി,
ആകഞിലി, േവങ, േവപ്പ് തടങിയവ നടവളർതാവുനതാണ്.
അയ്യങ്കാളി നഗര ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഏൊറ്റടകാവുന മകളിൽ
സൂചിപ്പിച പഴകഷി (Horticulture)
പവർതനങൾക് നിലൊമാരകൽ,
കഴികതൽ, നടപിടിപ്പികൽ തടങി തടകംമതൽ 5 വർഷകാലേതയ്
സംരക്ഷ്ണവും പരിപാലനവും ഉൾൊപ്പടതാവുനതാണ്.

22

നഗരസഭക ൾ ൊചേയ്യണ്ടത്
മകളിൽ
സൂചിപ്പിച
ഓേരാ
േമഖലയിലും
ആകവശയാനസരണം
ൊതരൊഞടത പവർതനങൾ ഓേരാനിലും പരമാവധി ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി
പണം വിനിേയാഗികനതിന് നഗരസഭകൾ ശ്രദ്ധിേകണ്ടതാണ്. ഇതവഴി മികച
ആകസൂതണതിലൊട
ൊതാഴിലിേനാൊടാപ്പം
സായിയായ
ആകസികളുൊട
നിർമാണവും
യാഥാർതയമാവുകയാണ്.
മകളിൽ
സൂചിപ്പിച
മന
േമഖലകളിേലയം
പദ്ധതികൾക്
ആകവശയമായ
എലാ
ഇടൊപടലുകളും,
ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയൾൊപ്പൊട, ഒര പദ്ധതിയിൽ ഉൾൊപ്പടേതണ്ടതാണ്.
മൊറ്റാരർതതിൽ ഒര നഗരസഭയിൽ വികസന പവർതനങൾക് ഇനിേമൽ
ഒര പദ്ധതി മാതേമ ഉണ്ടാേകണ്ടതള.
ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയൊട ആകസൂതണതിനം നിർവഹണതിനം മതിയായ
സാേങ്കതിക പിനണ മറവകപകൾ നേലണ്ടതാണ്.
കഷി, മൃഗസംരക്ഷ്ണം,
ക്ഷ്ീര വികസനം, പി.ഡബ്ല്യ.ഡി, ജിലാ ശചിതവ സമിതി, വനം, ജലവിഭവം എനീ
വകപകളുൊട സഹകരണം നഗരസഭകളുൊട പദ്ധതി രൂപീകരണതിൽ വളൊര
പധാനൊപ്പടതാണ്. സാേങ്കതിക സഹായതിേനാൊടാപ്പം വകപകളുൊട വിഭവവും
നഗരസഭയൊട വികസന പദ്ധതിയിൽ സംേയാജിപ്പികാവുനതാണ്.
.
7.1.3 അയ്യങ്കാളി നഗര ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ നിർമികന ആകസികളുൊട
അറ്റകറ്റപ്പണികൾ ഏൊറ്റടകാവുനതാണ്.
7.1.4 അയ്യങ്കാളി നഗര ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിഫണ്ട് ഭമി ഏൊറ്റടകന
ൊചലവിനായി വിനിേയാഗികാൻ പാടില.

7.2

േവതന – സാധന അനപാതം

7.2.1 പദ്ധതിയൊട ഭാഗമായി ഏറ്റടകന പവതികളുൊട േവതന സാധന
അനപാതം ൊപാതൊവ 60 : 40 ആകയിരികണം. അതായത്
േവതനഘടകം ഒര കാരണവശാലും 60% ൽ കറയാൻ പാടില.
എനാൽ
ഓേരാ
വർഷവും
േവതന
സാധന
അനപാതം
കണകാകനതിനള തലം നഗരസഭയിൊല വാർഡ് / ഡിവിഷൻ
ആകയിരികം. സാധന ഘടകം മാതമള പവതികൾ പദ്ധതിയൊട
ഭാഗമായി
ഏൊറ്റടകവാൻ
പാടിലാതതാണ്.
ഇകാരയങൾ
ഉറപ്പാകനതിനള ഉതരവാദിതവം നിർവഹണ ഉേദയാഗസർകം
(േകാർപ്പേറഷൻ അഡീഷണൽ ൊസകടറി / മനിസിപ്പൽ ൊസകടറി)
ബനൊപ്പട എഞിനീയർകം ആകയിരികം.
പദ്ധതി ആകരംഭിച്
ആകദയൊത
ആകറമാസം
സാധനഘടകമള
പവതികൾ
ഏൊറ്റടേകണ്ടതില.
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7.3

പവതിക ൾ ക് അനമതി ന ൽ ക ൽ

7.3.1 ഓേരാ
സാമതിക
വർഷവും
ഏൊറ്റടകന
പവതികളുൊട
ഭരണാനമതിയം സാേങ്കതികാനമതിയം മൻവർഷം ഡിസംബർ
മാസതിന മേമ നലിയിരികണം.
7.3.2 പവതികളുൊട ഇരടിപ്പ് ഒഴിവാകാനായി ഓേരാ പവതികം ഒര
ഐഡന്റെിഫിേകഷൻ നമർ നേലണ്ടതാണ്.
7.3.3 പവതികളുൊട
ഭരണാനമതി
നഗരസഭയം സാേങ്കതികാനമതി
നഗരസഭ
വാർഷിക
േപാജകകളുൊട
അംഗീകാരം
നൽകിയ
ഉേദയാഗസനം നേലണ്ടതാണ്.

7.4

പവതി നി ർ വഹണം

7.4.1 മസ ർ

7.4.2
7.4.3

7.4.4
7.4.5

7.4.6
7.4.7

7.4.8

24

േറാ ൾ:
ഓേരാ
പവതിയം
ആകരംഭികനതിനമേമ
പവതിക് േവണ്ടി മസർേറാൾ നൽകണം. മസർേറാൾ നിർവഹണ
ഉേദയാഗസൻ (േകാർപ്പേറഷൻ അഡീ. ൊസകടറി / മനിസിപ്പൽ
ൊസകടറി) ഒപ വചാണ് നൽേകണ്ടത്.
ആകവശയമള പക്ഷ്ം
ഇതിനായി നഗരസഭാ ൊസകടറിക് ഉതരവിലൊട നഗരസഭാ റവനയ
ഓഫീസൊറ ചമതലൊപ്പടതാവുനതാണ്.
ഓേരാ മസർേറാളിനം
സമാനമലാത തിരിചറിയൽ നമർ (Unique Identification Number)
നലിയിടണ്ടാകണം.
നഗരസഭകൾക് ആകവശയമായതയം മസർ
േറാളുകൾ യഥാസമയം ൊസകടറി അടിച്ചുക നൽകണം. മസർ േറാൾ
േഫാറം അനബനം – 4 ആകയി നലന.
ഓേരാ ആകഴേതയം (6 പവതി ദിവസം) ൊവേവൊറ മസർ
േറാളുകളാണ് ഉപേയാഗിേകണ്ടത്.
നിർവഹണ ഉേദയാഗസനായ േകാർപ്പേറഷൻ അഡീഷണൽ ൊസകടറി
/ മനിസിപ്പൽ ൊസകടറിയൊട ഒപം സീലും നമരമിലാത മസർ േറാൾ
ഉപേയാഗികവാൻ പാടില.
മസർ േറാളുകൾ പവതിസലത് ലഭയമായിരികകയം ഹാജരകൾ
തത്സമയം േരഖൊപ്പടേതണ്ടതമാണ്.
മസർ േറാളുകൾ നിർവഹണ ഉേദയാഗസൻ നഗരസഭയൊട ൊചലവ്
േരഖകളുൊട ഭാഗമായി സൂക്ഷ്ിേകണ്ടതം േഫാേടാേകാപ്പി, പവതി
ഫയലിൽ സൂക്ഷ്ിേകണ്ടതമാണ്.
വിതരണം ൊചയ്യൊപ്പടന മസർ േറാളുകളുൊട വിവരം നഗരസഭയിൽ
അനബനം (5) പകാരമള രജിസറിൽ എഴതി സൂക്ഷ്ിേകണ്ടതാണ്.
ൊതാഴിൽ കാർഡളളവരം കാർഡിൽ ഉൾൊപ്പടവർകം മാതേമ പവതി
നിർവഹികവാൻ അവകാശമള. 18 വയസിൽ താൊഴയള ഒരാൊളയം
ൊതാഴിൊലടകവാൻ അനവദികാൻ പാടില. ഇതിൊന്റെ ഉതരവാദിതവം
പവതി നിർവഹണ ചമതലയള ബനൊപ്പട എഞിനീയിർ /
ഓവർസിയർകായിരികം.
ൊമയ്പ്പറ്റ് : പവതികളുൊട േമൽേനാടം വഹികനതിനം ഹാജർ
േരഖൊപ്പടത്തുനതിനം
പവതി
സംഘടിപ്പികനതിനമായി
കടംബശ്രീ ഏരിയാ ഡവലപൊമന്റെ് ൊസാൈസറ്റിയിൽ നിനം ഒര
ൊമയ്പ്പറ്റിൊന പരിശീലനം നൽകി ചമതലൊപ്പടേതണ്ടതാണ്. ഓേരാ

നഗരസഭയിലും ആകവശയതിന് ൊമയ്പ്പറ്റ്മാൊര കൊണ്ടതി പരിശീലിപ്പിച്
ചമതല
നൽകിൊയന്
നഗരസഭാ
ൊസകടറി
ഉറപ്പാകണം.
പരിശീലനം നൽകനതിനള േമൽേനാടം അതാത നഗരസഭാ
ൊസകടറിമാർക് ആകയിരികം.
7.4.9 പവതി
സലൊത ൊമയ്പ്പറ്റ് ൊതാഴിലാളി അനപാതം 1:40
ആകയിരികം. ഒര പവതിസലത് 40 ൊതാഴിലാളികളിൽ കറവാണ്
ഉളൊതങ്കിൽ
പവതിൊയടകനവരിൽ
നിനം
ഒരാൊള
ചമതലൊപ്പടത്തുകയം അയാൾ പവതിയൊട ഭാഗമായി ൊമയ്പ്പറ്റിൊന്റെ
ചമതലകടി
നിർവഹികകയം
േവണം.
സമീപങളിലായി
സംഘടിപ്പികന ഒനിലധികം പവതികളിലായി ആകൊക 40 ലധികം
ൊതാഴിലാളികളുൊണ്ടങ്കിൽ
ഒര
ൊമയ്പ്പറ്റിൊന
ചമതലൊപ്പടതാവുനതമാണ്.
7.4.10 മസർ
േറാളിൊല
േരഖൊപ്പടതലുകൾ
ൊമയ്പ്പറ്റിൊന്റെ
ചമതലയിലായിരികം. മസർ േറാളിൽ തിരതലുകൾ പാടില.
7.4.11 ൊമയ്പ്പറമാ ർ I.
ൊമയ്പ്പറമാർ
ചരങിയത്
8-ാാം
കാസ്
വിദയാഭയാസ
േയാഗയതയളവരായിരികണം. പടികജാതികാർ / പടികവർഗകാർ,
വിധവകൾ, പരിതയജികൊപ്പട സീകൾ, വികലാംഗരായ സീകൾ എനീ
വിഭാഗങൾക്
ൊമയ്പ്പറമാരായി
ചമതലൊപ്പടത്തുനതിന്
മൻഗണനയണ്ടായിരികം.
II. ഒര പവതിയിൽ ഓേരാ രണ്ടാഴേതാറം ൊമയ്പ്പറമാർ മാറിവേരണ്ടതാണ് .
അതായത് സിരം ൊമയ്പ്പറമാർ പാടില.
III. ൊമയ്പ്പറമാരൊട ൊപാത ചമതലകൾ
a. ഓേരാ പവതിയം നിേയാഗികൊപ്പടനവർക് മിനിമം കലി
ലഭയമാകനതിനായി ൊചേയ്യണ്ട േജാലികൾ വിഭജിച്ചുക നലക.
b. മസർേറാൾ
തയ്യാറാകി
സൂക്ഷ്ികക,
മസർേറാളിൊല
വിവരങളിൊല സതയസനത ഉറപ്പാകലും പവതിയൊട
ഗണേമന ഉറപ്പാകലും.
c. പവതി സലൊത സൗകരയങൾ ഉറപ്പാകൽ
d. പവതിയൊട ൊപാത േമൽേനാടം
IV.
ൊമയ്പ്പറ്റിൊന്റെ േവതനം: 40 േപേരാ അതിലധികേമാ ആകൾകാർ
നിേയാഗികൊപ്പട പവതിയൊട ൊമയ്പ്പറ്റിന് പതിദിനം ഒര അവിദഗ
ൊതാഴിലാളി
(unskilled
labourer)
യൊട
കലി
ലഭികവാൻ
അർഹതയണ്ടായിരികം.
ൊമയ്പ്പറമാരൊട കലി പേതയകമായി
പവതിയൊട
എസിേമറ്റിൽ
സാധനഘടകമായി
ഉൾൊകാളിചിരികണം.
7.4.12 ൊമയ്പ്പറ്റിൊന്റെ ഭാഗത്തുനിനം കതയനിർവഹണ വീഴകൾ ഉണ്ടായതായി
േബാധയൊപ്പടാൽ
ഉടൻ
നീകം
ൊചയ്
മൊറ്റാരാൊള
ചമതലൊപ്പടത്തുവാനള നടപടികൾ നിർവഹണ ഉേദയാഗസൻ
സവീകരികണം.
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7.5

േപാജക് ആകരംഭം

ഓേരാ പവതിയം ആകരംഭികം മേമ ചവൊട പറയന പവർതനങൾ
ഏൊറ്റടതിടണ്ടാകണം.
7.5.1 ഓേരാ പവതിയം സാധാരണ ജനങൾക് വായിച്ചുക മനസിലാകവാ ൻ
കഴിയന തരതിലുള, പാേദശികഭാഷയിൽ തയ്യാറാകിയ ജനകീയ
എസിേമറം എസിേമറ്റ് റിേപ്പാർടം ഉണ്ടാകണം. ഇത് തയ്യാറാേകണ്ടത്
പവതിയൊട
ചമതലയള
അസിസന്റെ്
എഞിനീയർ
/
ഓവർസിയറാണ്.
എസിേമറ്റിൽ
ഓേരാ
പവതിഇനങളും
േരഖൊപ്പടതണം. പവതി പശതല സൗകരയൊമാരകനതിനള
ൊചലവുകൾ,
പാഥമിക
ശശഷാകിറ്റ്,
ആകേരാഗയ
ശചിതവ
സൗകരയങൾ, എനിവയൊട ൊചലവ് പണിയായധങളുൊട വാടക,
ൊമയ്പ്പറ്റിനള കലി എനീ ഇനങൾകള വകയിരതലുകൾ
ആകവശയാനസരണം ഉൾൊകാളികണം. പവതികളുൊട യാൊതാര
ഘടതിലും
േകാൺടാകൊറ
ഇടൊപടതാതതിനാലും
ൊതാഴിലവസരങൾ സഷ്ടികകൊയന മഖയ ലക്ഷ്യമളതിനാലും
എസിേമറ്റിൊന്റെ ഭാഗമായി േകാൺടാകർ േപാഫിറ്റ്, ടാക്സ്, സംഭാവന
എനിവയള വകയിരതലുകൾ ആകവശയമില. എസിേമറ്റ് റിേപ്പാർടിൽ
ചവൊട പറയന വസതകൾ ഉൾൊകാളിചിരികണം.


അവിദഗ ൊതാഴിലാളികൾക് സഷ്ടികൊപ്പടന മനഷയാധവാനദിനങളും
കലിയം.



വിദഗ ൊതാഴിലാളികൾക് സഷ്ടികൊപ്പടന മനഷയാധവാനദിനങളും
കലിയം



സാധന സാമഗ്രേികളുൊട അളവും, വിലയം അവ എവിൊട നിനം
എങൊന സംഭരികൊമന് (സംഭരണരീതി)
7.5.2 സംസാനത് നിലവിലുള ൊഷഡയൾ ഓഫ് േററ്റ് എസിേമറ്റ്
തയ്യാറാകനതിനം
അളൊവടകനതിനം
ആകധാരമാകാം.
മഹാതാഗാനി േദശീയ ഗ്രോമീണ ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതികേവണ്ട
പേതയക ഡാറ്റായം ൊഷഡയൾ ഓഫ് േററം പാബലയതിൽ വരേമാൾ
ആകയത് ആകധാരമാകാവുനതാണ്.
7.5.3 പവതിയിൽ
പങ്കാളികളാകന
എലാ
ൊതാഴിലാളികളും
പൊങ്കടത്തുൊകാണള ൊപാജക് ആകരംഭേയാഗം സംഘടിപ്പികണം.
ഈ േയാഗതിൽ വച് പവതി എസിേമറ്റിൊന്റെ വിശദാംശങളും
ൊഷഡയൾ ഓഫ് േററ്റ്, പവതി നിർവഹണവും േവതനവും തമിലുള
ബനം,
പവതിസല
സൗകരയങൾ,
ൊതാഴിലാളികളുൊട
അവകാശങൾ, ൊമഷർൊമന്റെ് രീതി, േവതന വിതരണം തടങിയ
കാരയങൾ ചർച ൊചയ്യണം.
7.5.4 പവതി
സൗകരയപദമായി
നിർവഹികനതിനേവണ്ടി
ൊതാഴിലാളികൊള 3 – 4 േപരടങ്ങുന ഗപകളാകി എന പവതി
ൊചയ്യണൊമന് അവൊര േബാദ്ധയൊപ്പടതണം.
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7.5.5 എലാ ൊതാഴിലാളികൾകം ബാങ്കിേലാ േപാസ്ഓഫീസിേലാ അകൗണ്ട്
ഉൊണ്ടന് ഉറപ്പാകണം.
7.5.6 പവതി വിശദാംശങൾ ൊപാതജനങൊള അറിയികനതിനായള
േബാർഡ് പദർശിപ്പികണം. പസത േബാർഡിൽ പവതിയൊട േപര്,
പവതിയൊട എസിേമറ്റിൊന്റെ സംക്ഷ്ിപ്തം, എതേപർ പണിൊയടകന
തടങിയ വിശദാംശങൾ ഉണ്ടായിരികണം.
7.5.7 പണിയായധങൾ:
പവതി
ൊചയനതിനാവശയമായ
പണിയായധങൾ ൊതാഴിലാളികൾ തൊന ൊകാണവേരണ്ടതാണ്.
പണിയായധങൾക് വാടക നലാവുനതാണ്.
മഹാതാഗാനി
േദശീയ ഗ്രോമീണ ൊതാഴിലുറപ പദ്ധതിയേവണ്ടി ജിലാ േപാഗ്രോം
േകാർഡിേനറ്റർ നിശയിച്ചുക നലന വാടക അയ്യങ്കാളി നഗര ൊതാഴിലുറപ
പദ്ധതിയിലും സവീകരികാവുനതാണ്. പണിയായധങളുൊട വാടക
തക
എഞീനീയർ
കണകാകി
ബിലിൽ
േരഖൊപ്പടത്തുകയം
പണിയായധതിൊന്റെ
ഉടമയായ
ൊതാഴിലാളിയ്
കലിേയാൊടാപ്പം
നേലണ്ടതമാണ്.

7.6

പവതിയൊട അളൊവടക ൽ

7.7

പവതി സലസൗകരയങ ൾ

7.6.1 പവതികളുൊട അളവുകൾ യഥാസമയൊമടേകണ്ടത് ബനൊപ്പട
അസിസന്റെ് എഞിനീയർ / ഓവർസിയർമാരാണ്. ഓേരാ ആകഴയിലും
ൊതാഴിലാളികൾക്
േവതനം
ലഭയമാകം
വിധം
അളവു
േരഖൊപ്പടതലുകൾ നടേതണ്ടതാണ്.
അസിസന്റെ് എക്സികയടീവ്
എഞിനീയർ പരിേശാധനാ അളൊവടപ്പ് (check measurement)
യഥാസമയം നടേതണ്ടതാണ്.
7.6.2 അയ്യങ്കാളി ൊതാഴിലുറപ പദ്ധതിയൊട ഭാഗമായ പവതികളുൊട ബില്
തയ്യാറാകനതിന് നിലവിൽ തേദശ സവയംഭരണ സാപനങൾ
ഉപേയാഗിച്ചുകവരന
റണിംഗ്
േകാൺടാക്
ബിലകൾ
ഉപേയാഗിേകണ്ടതില.
ൊമഷർൊമന്റെ് ബകിൽ ബല വിവരണം
േരഖൊപ്പടതിയ േശഷം അനബനം – 6 ആകയി നലിയിടള
മലയനിർണയ സാക്ഷ്യപതം തയ്യാറാകി ഫയലിൽ സൂക്ഷ്ിചാൽ
മതിയാകം.
7.7.1 പവതി
സലസൗകരയങൾ
ഒരകവാനള
ഉതരവാദിതവം
നഗരസഭയായിരികം. പഥമ ശശഷാകിറ്റ്, ശദ്ധമായ കടിൊവളം,
തണൽ, ൊകഷ് (6 വയസിൽ താൊഴയള 5 കടികളിലധികംേപർ
ൊതാഴിലാളികേളാൊടാപ്പം പവതി സലത് എത്തുനൊവങ്കിൽ), എനീ
സൗകരയങളാണ് ഒരേകണ്ടത്.
7.7.2 ൊകഷ് സൗകരയം ഒരകന സാഹചരയങളിൽ പവതിയിൽ രജിസർ
ൊചയ ഒര വനിതൊയ കടികൊള േനാകനതിനായി (ആകയ)
ചമതലൊപ്പടതാവുനതം
പതിദിനം
അവിദഗ
ൊതാഴിലാളിക്
ലഭയമാകന അേത േവതനം ടിയാൾക ലഭയമാകകയം ൊചയ്യാം . ഈ
ൊചലവ്
പേതയകമായി
േരഖൊപ്പടതി
പവതി
അളവിൊന്റെ
ഭാഗമാകകയം, ൊചയ്യാം. കടികളില് വികലാംഗരായവരള പക്ഷ്ം
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വികലാംഗ കടിയൊട കടംബാംഗങൊള തൊന കടികൊള േനാകന
ആകയയായി ചമതലൊപ്പടതണം.

7.8

േപാജക് പ ർ തീകരണ റിേപ്പാ ർ ട്
ഓേരാ ൊപാജകിൊനയം സംബനികന വിവരങൾ പവതി രജിസറിൽ
(അനബനം
–
7)
േരഖൊപ്പടേതണ്ടതാണ്.
പവതി
പർതീകരിച്ചുകകഴിയേമാൾ പവതി പർതീകരണ റിേപ്പാർട് പവതി
രജിസറിൽ (അനബനം – 11) നലിയിടള വിധവും തയ്യാറാകി
സൂക്ഷ്ികണം,
ആകയത പരിേശാധനയ് വിേധയമാകണം.
പവതി
പർതീകരണ റിേപ്പാർട് തയ്യാറാകി സൂക്ഷ്ിേകണ്ടത് എഞിനീയർ /
ഓവർസിയർ
തൊനയാണ്.
പവർതി
ആകരംഭതിലും,
മേദ്ധയയം
പർതീകരിച േശഷവുമള േഫാേടാ ഗ്രോഫകളും ഓേരാ പവതിയൊടയം
ഫയലിൽ ഉണ്ടാകണം.

8. േവതനം നലലും ൊതാഴിലിലായ്മ േവതനവും

8.1

േവതനം നല ൽ
8.1.1 അയ്യങ്കാളി നഗര ൊതാഴിലുറപ പദ്ധതിയിൽ പവതിൊയടകന
ഏൊതാരാൾകം മഹാതാഗാനി േദശീയ ഗ്രോമീണ ൊതാഴിലുറപ
പദ്ധതിയിൽ
കാലാകാലങളിൽ
ലഭയമാകന
അേത
േവതനം
ലഭികവാൻ അവകാശമണ്ടായിരികം.
8.1.2 പദ്ധതിയിൽ
വനിതകൾകം
പരഷനാർകം
തലയകലിയ്
അർഹതയണ്ടായിരികം.
8.1.3 പണിൊയടകന ൊതാഴിലാളികൾക് ഓേരാ ആകഴയിലും പരമാവധി 14
ദിവസതിനകം കലി ലഭയമാേകണ്ടതാണ്. കലി ലഭയമാകനതിന് 14
ദിവസതിലധികം താമസം വനാൽ ൊതാഴിലാളികൾക് 1936-ൊല
േവതന വിതരണ നിയമം (ൊസക്ഷ്ൻ - 4) പകാരമള നിശയികൊപ്പട
നഷ്ടപരിഹാര തക (compensation for delayed payment)
ലഭയമാകനതാണ്.
സമയബനിതമായി േവതനം നലി േവതന വിതരണതിൊല
കാലതാമസം ഒഴിവാകനതിനേവണ്ടി ചവൊട പറയന സമയകമ
പകാരം നടപടികൾ എടേകണ്ടതാണ്.
കമ
നം.
1.
2.
3.

4.
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പവ ർ തനം
മസർ േറാൾ എഴതി പർതിയാകൽ

സമയകമം

പവതി തടങി 7-ാാം
ദിവസം
മസർ േറാളും ൊമഷർൊമന്റെ് ബകം മലയ 8-ാാം ദിവസം
നിർണയ സാക്ഷ്യപതവും ലഭയമാകൽ
1.
മസർ
േറാൾ
വിവരങൾ
എം.ഐ.എസിൽ േരഖൊപ്പടതൽ 9 & 10-ാാം ദിവസം
2.
േപ-ഓർഡർ തയ്യാറാകൽ
I. നിർവഹണ
ഉേദയാഗസൻ 13-ാാം ദിവസം
പരിേശാധിച് പാസാകൽ
II. േവതന േസറ്റ്ൊമന്റെ് തയ്യാറാകൽ

III.

5.

ബനൊപ്പട
ബാങ്ക്
/
േപാേസാഫീസിേലയ്
ൊചക്
നലൽ
IV. ൊതാഴിലാളികളുൊട
അകൗണ്ടിേലയ്ക്
േവതനം
നിേക്ഷ്പികൽ
േവതന
വിതരണ
വിവരങൾ
16-ാാം ദിവസം
എം.ഐ.എസിൽ േരഖൊപ്പടതൽ
8.1.4 പവതിൊയടകന എലാ ൊതാഴിലാളികൾകം േസവിംഗസ് ബാങ്ക്

േപാസാഫീസ് അകൗണണ്ടായിരികണം. ൊതാഴിലാളികളുൊട േവതനം
അതാത്
സമയം അവരൊട അകൗണ്ടിേലയ് ഒടകനതിനള
കമീകരണം നിർവഹണ ഉേദയാഗസൻ (േകാർപ്പേറഷൻ അഡീഷണൽ
ൊസകടറി
/
മനിസിപ്പൽ
ൊസകടറി)
സവീകരിേകണ്ടതാണ്.
നഗരസഭയൊട അയ്യങ്കാളി നഗര ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ബാങ്ക്
അകൗണ്ടിൽ
നിനം
ബനൊപ്പട
ൊതാഴിലാളികളുൊട
ബാങ്ക്
അകൗണ്ടിേലയ് പണം ലഭയമാകനതിന് ഇലേക്ട്രാണിക് ഫണ്ട്
ടാൻസർ രീതി അവലംബികണം.
8.1.5 അയ്യങ്കാളി നഗര ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഗണേഭാകാകൾക് സീേറാ
ബാലൻസ്
അകൗണ്ട്
തറനൊകാടകനതിനായി
നഗരസഭ
നടപടിൊയടകണം.
ഇതിനായി നഗരസഭാദ്ധയക്ഷ്ൻ ബാങകളുൊട
പേതയകം േയാഗം വിളിച്ചുക േചർകണം.
8.1.6 േമഖലാ േജായിന്റെ് ഡയറകർ നഗരസഭകളിൽ േവതന വിതരണം
യഥാസമയം നടകേനാൊയന് പേതയകം നിരീക്ഷ്ിേകണ്ടതാണ്.
8.1.7 േവതന വിതരണം സംബനിച വിവരങൾ ൊതാഴിൽ കാർഡിൽ
േരഖൊപ്പടതണം.

8.2

ൊതാഴിലിലായ്മ േവതനം

8.2.1 പദ്ധതിയിൽ രജിസർ ൊചയ്യൊപ്പട ഒരാൾ ൊതാഴിലിനായി നഗരസഭയിൽ
അേപക്ഷ് സമർപ്പികന തീയതി മതൽ 15 ദിവസതിനകേമാ അയാൾ
ൊതാഴിൽ ആകവശയൊപ്പടന തീയതിേയാ ഏതാണ് രണ്ടാമത വരനത്
പസത ദിവസം മതൽ അയാൾക് ൊതാഴിൽ ലഭയമാകവാൻ അവകാശം
ഉണ്ടായിരികം.
15 ദിവസതിനകം ൊതാഴിൽ ലഭയമായിൊലങ്കിൽ
അയാൾക് നിർണയികൊപ്പട പകാരം ൊതാഴിലിലായ്മാ േവതനം
ലഭികവാൻ അർഹതയണ്ടായിരികം.
8.2.2 ൊതാഴിലിലായ്മ േവതന നിരക് ആകദയൊത 30 ദിവസം അവിദഗ
ൊതാഴിലാളിയ് അതാത് സമയത് നിശയികൊപ്പട േവതനതിൊന്റെ
നാലിൽ ഒനം, വർഷതിൊല തടർനള ദിവസങളിൽ േവതനതിൊന്റെ
പകതിയം ആകയിരികം. എനാൽ ഒര വർഷതിൽ ലഭയമാകന
േവതനവും ൊതാഴിലിനള േവതനവും കടി പരമാവധി 100 ദിവസൊത
അവിദഗ ൊതാഴിലിനള േവതന തകയ സമമായ തകയ മാതേമ
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അർഹതയണ്ടാകനള.
എനാൽ ൊതാഴിലിലായ്മ േവതനതിന്
അർഹനായ ഒരാൾക് ൊതാഴിൽ നലി േരഖാമലം അറിയിപ്പ്
നലിയാലുടൻ നഗരസഭയൊട തടർനള ൊതാഴിലിലായ്മ േവതന
ബാധയത അവസാനികനതാണ്.
8.2.3 ൊതാഴിലിലായ്മ േവതനതിന് ഒരാൾ അർഹനായി 15 ദിവസതിനകം
േവതനം വിതരണം ൊചേയ്യണ്ടതാണ്.
8.2.4 ൊതാഴിലിലായ്മ േവതനം അയ്യങ്കാളി നഗര ൊതാഴിലുറപ്പ് ഫണ്ടിൽ നിനം
വഹികവാൻ പാടില. ൊതാഴിലിലായ്മ േവതനം ആകദയം നഗരസഭയൊട
തനത് ഫണ്ടിൽ നിനം നലകയം േശഷം ൊതാഴിൽ നൽകവാൻ വീഴ
വരതിയ ഉേദയാഗസനിൽ നിനം 7 ദിവസതിനകം ഈടാകി
അകൗണ്ടിൽ ഒടേകണ്ടതമാണ്.

9. അയ്യങ്കാളി നഗര ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ധനേസാതസ്

9.1
I.

II.
III.
IV.

പദ്ധതി നടതിപ്പിനായി താൊഴപ്പറയന ൊചലവുകൾ സംസാന
സർകാർ വഹികനതാണ്.
അവിദഗ ൊതാഴിലാളികളുൊട േവതനം 100%
അർധവിദഗ
ൊതാഴിലാളികളുൊടയം
വിദഗ
ൊതാഴിലാളികളുൊടയം
േവതനതിൊന്റെയം സാധനഘടകതിൊന്റെയം 75%
ൊമയ്പ്പറ്റ്മാരൊട േവതനം 100%
ഭരണൊചലവുക ൾ
:
പദ്ധതി
നിർവഹണതിനായി
നഗരസഭ,
‘േമഖലാതലം’ സംസാനതലതിൽ സഷ്ടികൊപ്പടന തസികകളിൽ
നിയമികനവർകള
ശമളം,
അലവൻസുകൾ
എനിവയം
പവതിസല
സൗകരയങളും
(worksite
facilities)
േഫാറങളും
രജിസറകളും അചടിൊചലവുകളും, േമാണിറ്ററിംഗ് ൊചലവുകളും, ടയിനിംഗ്
ൊചലവുകളും.

9.2

ൊതാഴിലുറപ്പ് ഫണ്ട്
9.2.1 സംസാന ബജറ്റിൽ പദ്ധതിയായി വകയിരതൊപ്പടന ഫണ്ട്
നഗരകാരയ ഡയറകർ മാറി നഗര ൊതാഴിലുറപ്പ് അകൗണ്ടിൽ
സൂക്ഷ്ികണം. നഗരസഭാതല ധനവിനിേയാഗം നഗരകാരയ ഡയറകർ
നിരീക്ഷ്ിേകണ്ടതാണ്.
9.2.2 അയ്യങ്കാളി നഗര ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയ് േവണ്ടി സംസാന
നഗരസഭാതലതിൽ പലിശ ലഭയമാകന പേതയക ബാങ്ക് അകൗണ്ട്
തറേകണ്ടതാണ്.
9.2.3 അയ്യങ്കാളി നഗര ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയ് അനവദികന ഫണ്ട് പദ്ധതി
മാർഗനിർേദശ പകാരം നിർണയികൊപ്പട കാരയങൾകലാൊത മേറ്റാര
കാരയതിനം വകമാറ്റി ൊചലവഴികാൻ പാടില.
പദ്ധതി തക
ഏൊതാരധികാരസാപനവും
വകമാറ്റി
ൊചലവഴികനതായി
ശ്രദ്ധയിൽൊപ്പടാൽ ൊപാത ധനദർവിനിേയാഗമായി കണകാകി
പസത അധികാരസാനതിൊനതിൊര നിയമ നടപടികൾ സർകാർ
സവീകരികനതായിരികം.

9.3
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ഫണ്ട് അനവദികൽ

9.3.1 പദ്ധതിയൊട പാരംഭ ൊചലവുകൾക് ആകവശയമായ തക (seed money)
നഗരസഭകൾക്
നഗരകാരയ
ഡയറകർ
അനവദികനതാണ്.
ഇപകാരം അനവദിചിടള തകയൊട വിവരങൾ േമഖലാ േജായിന്റെ്
ഡയറകേറയം
നഗരകാരയ
ഡയറകർ
അറിയിചിരികണം.
നഗരസഭകൾ േലബർ ബഡജറം, വാർഷിക കർമ പദ്ധതിയം
തയ്യാറാകി േമഖലാ േജായിന്റെ് ഡയറകർ മഖാനിരം നഗരകാരയ
ഡയറകർക് സമർപ്പികകയം നഗരകാരയ ഡയറകർ േകാഡീകരിച
േലബർ
ബഡജറ്റ്
സംസാന
ൊതാഴിലുറപ്പ്
കൗൺസിലിൽ
അംഗീകാരതിന് സമർപ്പികകയം ൊചയ്യണം. സംസാന ൊതാഴിലുറപ്പ്
കൗൺസിൽ അംഗീകരിച േലബർ ബഡജറ്റിൊന്റെ അടിസാനതിൽ
നഗരകാരയ
ഡയറകറൊട
റ്റി.എസ്.ബി
അകൗണ്ടിലുള
തക
നഗരസഭകൾക് ഘടംഘടമായി മാനദണ പകാരം നലണം.

9.4
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.
VII.
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ഒനാം ഗഡ
േലബർ ബഡജറ്റ് സംസാനതലതിൽ പരിേശാധിച േശഷം
തതവതിലുള അംഗീകാരം (In Principle approval) നലം. േലബർ
ബഡജറ്റിൊല ൊതാഴിൽ ഡിമാന്റെ് പതി മനഷയാധവാന ദിനങളുൊട
കണക് കടൽ എനിവ വസനിഷവും യാഥാർതയവുമായാേണാ
നിർണയികൊപ്പടൊതന് വിലയിരതിയ േശഷമാണ് അംഗീകാരം
നലക.
ആകദയൊത 6 മാസ കാലേതയ് േലബർ ബഡജറ്റിൽ വകയിരതൊപ്പട
മനഷയാധവാന
ദിനങളുൊട
ശതമാനതിന്
ആകനപാതികമായ
തകയായിരികം ആകദയ ഗഡവായി അനവദികനത്.
ആകയത്
തതവതിൽ അംഗീകരികൊപ്പട േലബർ ബഡജറ്റ് അടങ്കലിൊന്റെ 50%
േമാ അതിലധികവുമാകാേനാ പാടില.
അതാത നഗരസഭയിൊല
തൻവർഷൊത പാരംഭബാകിയം ധനലഭയതയം കടി ഇതിേലയ്
പരിഗണികണം.
ഒര നഗരസഭയ് അനവദനീയമായ ഒനാം ഗഡ തകേയകാളും
ഉപരിയായ തക മൻവർഷ നീകിയിരിപ്പ് ഉള സാഹചരയതിൽ
ഒനാംഗഡ തക സംബനിച ഉചിത തീരമാനം സർകാർ
ൈകൊകാള്ളും.
േലബർ ബഡജറം വാർഷിക കർമപദ്ധതിയം അംഗീകരിച്ചുകൊകാണള
നഗരസഭാ കൗൺസിലിൊന്റെ തീരമാനം േമഖലാ േജായിന്റെ് ഡയറക ർ
മഖാനിരം ജില തിരിച് നഗരകാരയ ഡയറകർക് നലണം.
മൻവർഷതിന് ൊതാടമേനയള വർഷം വൊരയള ഓഡിറകൾ
പർതിയാകിയ ഓഡിറ്റ് റിേപ്പാർടം (ചാർേടഡ് അകൗണ്ടന്റെ്
തയ്യാറാകിയത്)
ഒനാം
ഗഡ
അനവദികനതിനായി
സമർപ്പിേകണ്ടതണ്ട്.
ഉചിതൊമങ്കിൽ ഒനാം ഗഡ രണ്ട് തവണകളായി അനവദികനതിന്
അതാത് അവസരങളിൽ സർകാർ തീരമാനികനതാണ്.
ചാർേടഡ് അകൗണ്ടന്റെ് നഗരസഭകളുൊട കണകകൾ കണ്ട്
പരിേശാധികകയം ഓഫീസ് കണകകളും ബാങ്ക് കണകകളുമായി

ഒത്തുേനാകകയം
നഗരസഭകളിൊല
ധനവിനിേയാഗം
കമപകാരമാൊണനം
യാൊതാര
വയതിയാനങളുമിലാൊയനം
േബാധയൊപ്പടേശഷം ഏൊതങ്കിലും തരം അഡവാൻസുകൾ ൊചലവായി
കാണിചിടേണ്ടാൊയനം ചാർേടഡ് അകൗണ്ടന്റെ് പരിേശാധികണം.
ബാങ്കിൽ നിേക്ഷ്പിച ഫണ്ടിന് ലഭികന പലിശ േപാഗ്രോം ഫണ്ടായി
കണകാകണം.

9.5

രണ്ടാം ഗഡ തക അനവദികൽ

9.5.1 ഒനാംഗഡവായി അനവദികൊപ്പട തകയൊട (പാരംഭ നീകിയിരിപ്പ്
സഹിതം) 60% ഒര നഗരസഭ ൊചലവാകിയാൽ പസത നഗരസഭ
രണ്ടാം ഗഡവിന് അർഹത േനടം.
9.5.2 രണ്ടാം ഗഡവിനള അേപക്ഷ്കൾ നഗരസഭകൾ തയ്യാറാകി അതാത
േമഖലാ േജായിന്റെ് ഡയറകർക് നലണം .
േമഖലാ േജായിന്റെ്
ഡയറകർമാർ സൂക്ഷ്മ പരിേശാധന നടതി ശപാർശേയാൊട നഗരകാരയ
ഡയറകർക് അയച്ചുകൊകാടേകണ്ടതമാണ്.
9.5.3 രണ്ടാം
ഗഡവിന്
അേപക്ഷ്
നേലണ്ടത്
നിർദിഷ
േഫാറതിലായിരികണം. (അനബനം – 8)
9.5.4 രണ്ടാം ഗഡ തക അനവദികനതിന് ചവൊട പറയന മാനദണങൾ
പരിേശാധനാ വിേധയമാകം.
I. മൻവർഷ നീകിബാകിയം തൻവർഷം ലഭയമായതമായ തകയൊട
60% ൽ കറയാൊതയള ൊചലവ്.
II. 60:40 േവതന – സാധന ഘടക ൊചലവനപാതം.
േവതന
ഘടകാനപാത ൊചലവ് 60% ൽ കടാൊമങ്കിലും സാധന ഘടകാനപാത
ൊചലവ് 40% ൽ കടാൻ പാടില.
III. േമാണിറ്ററിംഗ് : 100% പവർതികൾ നഗരസഭാ തലതിലും 10%
പവർതികൾ ജിലാതലതിലും േമാണിറ്റർ ൊചയൊവന റിേപ്പാർട്.
IV. പതിമാസ പേരാഗതി റിേപ്പാർട് സമയബനിതമായി സമർപ്പികൽ
V. ഓൺൈലൻ പദ്ധതി മാേനജൊമന്റെ് ഇൻഫർേമഷൻ സിസം നഗരസഭ
പർണമായി നടപ്പാകൽ
VI. പവതികളുൊട േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് നടതിയ വിവരങൾ
VII. പരാതികള സമയബനിതമായി തീർപ്പാകലും േബാധപർവം വീഴകൾ
വരത്തുനവർൊകതിൊര നടപടി സവീകരികലും.
VIII. അയ്യങ്കാളി നഗര ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഓൺ ൈലൻ മാേനജൊമന്റെ്
ഇൻഫർേമഷൻ
സിസതിൽ
കാണന
അലർടകൾ
(Alerts)
പരിഹരികൽ / വിശദീകരണം.
9.5.5 രണ്ടാം ഗഡ തക അനവദികനതിന് ചവൊട പറയന േരഖകളും
നിബനനകളും
I.
മൻവർഷം മാർച് 31 വൊര ലഭയമായ തകയൊട ധനവിനിേയാഗ
സർടിഫികറം തൻവർഷ പാരംഭ നീകിയിരിപ്പ് തക (ഏപിൽ 1 േലത്)
സംബനിച േസറ്റ്ൊമന്റും
II.
ധനം വകമാറ്റി ൊചലവഴികകേയാ ദർവിനിേയാഗം ൊചയ്യൊപ്പടകേയാ
ഉണ്ടായിടിലാൊയന് േരഖൊപ്പടതിയ സർടിഫികറ്റ്.
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III.
IV.

V.

അതാത സമയങളിൽ സർകാർ നിഷർഷികന സർടിഫികറകൾ
ഏൊതാര
നഗരസഭയം
മാർഗനിർേദശ
പകാരമലാൊത
ധനവിനിേയാഗം നടതിയാൽ നഗരസഭയള പദ്ധതി സഹായം
സംസാന സർകാർ താല്കാലികമായി നിർതി വയനതായിരികം .
നഗരസഭ പരിഹാര നടപടികൾ സവീകരിച േശഷം മാതേമ തടർന്
തക അനവദികകയള.
മാർഗനിർേദശങളിൽ അനവദനീയമായ പവതികൾക മാതേമ
സർകാർ പദ്ധതി വിഹിതം അനവദികകയള.

േലബ ർ ബഡജറ്റ് േഫാ ർ മാറ്റ് : വിശദീകരണം

9.6
9.6.1
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മന് പധാന വിവരങൊള അടിസാനൊപ്പടതി േലബർ ബഡജറ്റ്
തയ്യാറാകവാൻ കഴിയംവിധമാണ് േഫാറങൾ കമീകരിചിടളത് 1) പതിമാസം
ൊതാഴിൽ ആകവശയൊപ്പടന പതീക്ഷ്ിത കടംബങളുൊട എണം 2) പതിമാസം
സഷ്ടികന പതീക്ഷ്ിത മനഷയാധവാന എണം 3) ജിലയിൽ അനവദനീയമായ
പവതികളുൊട വിവരം
േലബർ ബഡജറ്റ് തയ്യാറാകന േഫാറങൾ അനബനം -9 ആകയി
നൽകിയിടണ്ട്.

ഫണ്ട് സൂക്ഷ്ികൽ

നഗരസഭാതലം
I. ഓേരാ നഗരസഭയിലും അയ്യങ്കാളി നഗരൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഫണ്ട്
സൂക്ഷ്ികനതിന് ൊപാതേമഖലാ ബാങ്കിൽ പേതയക േസവിംഗസ് ബാങ്ക്
അകൗണ്ട് ഉണ്ടായിരികണം. പസത അകൗണ്ട് മനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ
മനിസിപ്പൽ
ൊചയർേപഴൺൊന്റെയം
ൊസകടറിയൊടയം
സംയക
അകൗണം
േകാർപ്പേറഷനകളിൽ
േമയറൊടയം
നിർവഹണ
ഉേദയാഗസനായ
അഡീഷണൽ
ൊസകടറിയൊടയം
സംയക
അകൗണമായിരികം.
II. നഗരസഭകൾ നടത്തുന ൊചലവു വിവരങൾ അടത കൗൺസിൽ
േയാഗതിൽ അവതരിപ്പിച് അംഗീകാരം വാേങണ്ടതാണ്. ഏൊനങ്കിലും
തടസങൾ േരഖൊപ്പടത്തുനൊവങ്കിൽ ആകയത് ൊസകടറി മിനിട്സിൽ
േരഖൊപ്പടത്തുകയം മിനിടിൊന്റെ േകാപ്പി േമഖലാ േജായിന്റെ് ഡയറക ർക്
അയച്ചുകൊകാടേകണ്ടതമാണ്.
III. പവതികൾക് ഭരണാനമതിയം സാേങ്കതികാനമതിയം ബനൊപ്പട
അധികാരസാനത്തു നിന യഥാവിധി ലഭയമാകിയ േശഷേമ ഏൊതാര
തകയം ൊചലവഴികാൻ പാടള. മൻ പറഞ അനമതികൾ ലഭികാൊത
തക ൊചലവഴിചാൽ അതിൊന്റെ ഉതരവാദിതവം നഗരസഭാ അദ്ധയക്ഷ്നം
നിർവഹണ ഉേദയാഗസനമായിരികം.
IV. അയ്യങ്കാളി നഗരൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയമായി ബനൊപ്പട് എലാ
കണകകളും നിർണയികൊപ്പട േഫാറതിൽ തയ്യാറാകി ഓേരാ
അർദ്ധവർഷതിലും വാർഡസഭയിൽ സംഘടിപ്പികന േസാഷയൽ
ഓഡിറ്റിംഗ്
േയാഗതിൽ
അവതരിപ്പിച്
പരിേശാധനാ
വിേധയമാേകണ്ടതാണ്.
V. യാൊതാര സാഹചരയതിലും അയ്യങ്കാളി നഗരൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഫണ്ട്

VI.

9.6.2

നഗരസഭ
മൊറ്റാര
കാരയതിനേവണ്ടിയം
വിനിേയാഗികവാൻ
പാടിലാതതാകന. ഈ ഫണ്ടിൽ നിനം വരത്തുന ൊചലവുകൾ
നിയമാനസതമാൊണന്
ഉറപ
വരത്തുവാനള
ഉതരവാദിതവം
നിർവഹണ
ഉേദയാഗസനം
നഗരസഭാ
അദ്ധയക്ഷ്നമായിരികം.
അയ്യങ്കാളി
നഗരൊതാഴിലുറപ്പ്
പദ്ധതി
ഫണ്ട്
വകമാറ്റി
ൊചലവഴികൊപ്പടാൽ
ആകയത്
ഫണ്ട്
ധന
ദർവിനിേയാഗമായി
കണകാകി
റികവറി
നടപടികൾ
നഗരകാരയ
ഡയറകർ
ആകരംഭിേകണ്ടതാണ്.
നഗരസഭകൾ അവർക് ലഭയമായ ഫണ്ടിൊന്റെ 60% ൊചലവഴിച േശഷം
അധിക ഫണ്ടിനായി േമഖലാ േജായിന്റെ് ഡയറകർക് അേപക്ഷ്
സമർപ്പിേകണ്ടതാണ്.
അപകാരമള അേപക്ഷ്േയാൊടാപ്പം ഓേരാ
പവതിയൊടയം ൊചലവ് കാണികന േസറ്റ്ൊമന്റും വിജിലൻസ്
&േമാണിറ്ററിംഗ് കമിറ്റി റിേപ്പാർടിൊന്റെ പകർപം സമർപ്പികണം.

സംസാന തലം

സംസാന തലതിൽ ഒര പേതയക നഗര ൊതാഴിലുറപ്പ് ഫണ്ട് ഉണ്ടാേകണ്ടതം
ആകയത് ടഷറിയിൽ നഗരകാരയ ഡയറകറൊട േപരിൽ പലിശ ലഭയമാകം
വിധമള ടഷറി േസവിംഗസ് ബാങ്ക് അകൗണ്ടായി സൂക്ഷ്ിേകണ്ടതാണ്.

10.

10.1
10.1.1

സൂക്ഷ്ിേകണ്ട േരഖക ൾ

നഗരസഭയി ൽ സൂക്ഷ്ിേകണ്ട േരഖക ൾ
അയ്യങ്കാളി നഗരൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ നിർവഹണം സംബനിച എലാ
വിവരങളുൊടയം േരഖ സൂക്ഷ്ിേകണ്ടത് നിർണായകമാണ്. േമഖലാ േജായിന്റെ്
ഡയറകറൊട തലതിലും നഗരസഭയിലും പദ്ധതി നിർവഹണവുമായി
ബനൊപ്പട വിവരങൊളലാം തൊന നിർണയികൊപ്പട രജിസറകളിൽ എഴതി
സൂക്ഷ്ികണം. കമയടർ അധിഷിത മാേനജൊമന്റെ് ഇൻഫർേമഷൻ സിസവും ഈ
വിവരങൾ യഥാസമയം േശഖരിച് സൂക്ഷ്ികനണ്ടാവും . ഇരതലങളിലും
ചിടേയാൊട വിവരങൾ േശഖരിച് സൂക്ഷ്ികനതിന്
ചവൊട പറയന
രജിസറകൾ എഴതി സൂക്ഷ്ിേകണ്ടതാണ്.
ഇതിനള നടപടി പദ്ധതി
നിർവഹണ ഉേദയാഗസനം േമഖലാ േജായിന്റെ് ഡയറകറം എടേകണ്ടതാണ്.

കമനം രജിസറിൊന്റെ േപര്
1
മസർേറാൾ വിതരണ രജിസർ
2
3

രജിസർ സൂക്ഷ്ിേകണ്ട തലം
മനിസിപ്പൽ ൊസകടറി, േകാർപ്പേറഷൻ
അഡീഷണൽ ൊസകടറി
മസർേറാൾ ൈകപ്പറ്റ് രജിസർ
നഗരസഭാ േഡറ്റാ എൻടി ഓപ്പേററ്റർ
ൊതാഴിൽകാർഡ്
അേപക്ഷ്ാ മനിസിപ്പൽ ൊസകടറി, േകാർപ്പേറഷൻ
രജിസർ
അഡീഷണൽ ൊസകടറി

4

ൊതാഴിൽ കാർഡ് രജിസിാ്റ്റർ

5

ൊതാഴിൽ രജിസർ
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മനിസിപ്പൽ ൊസകടറി,
അഡീഷണൽ ൊസകടറി
മനിസിപ്പൽ ൊസകടറി,
അഡീഷണൽ ൊസകടറി

േകാർപ്പേറഷൻ
േകാർപ്പേറഷൻ

6

പവതി രജിസർ

7

ആകസി രജിസർ

8

പരാതി രജിസർ

9

10.2

10.2.1

മനിസിപ്പൽ ൊസകടറി, േകാർപ്പേറഷൻ
നിർവഹണ ചമതലയള എഞിനീയർ
മനിസിപ്പൽ ൊസകടറി, േകാർപ്പേറഷൻ
അഡീഷണൽ ൊസകടറി

മനിസിപ്പൽ ൊസകടറി, േകാർപ്പേറഷൻ
അഡീഷണൽ ൊസകടറി/േമഖലാ േജായിന്റെ്
ഡയറകർ, നഗരകാരയ ഡയറകർ
പതിമാസ
അേലാട്ൊമന്റും മനിസിപ്പൽ ൊസകടറി, േകാർപ്പേറഷൻ
ധനവിനിേയാഗ
സർടിഫികറം അഡീഷണൽ ൊസകടറി/േമഖലാ േജായിന്റെ്
സൂക്ഷ്ികൽ രജിസർ
ഡയറകർ, നഗരകാരയ ഡയറകർ

ൊതാഴി ൽ ന ൽ കിയ േരഖ

10.2.2.

ഓേരാ ൊതാഴിലാളികം േവതനം നൽകിയ േശഷം അയാളുൊട ൊതാഴിൽ
കാർഡിൽ എത േവതനം എത ദിവസേതയ് നൽകി എന വിവരം
േരഖൊപ്പടേതണ്ടതാണ്.
ഓേരാ കടംബതിനം ൊതാഴിൽ നൽകിയതിൊന്റെ വിവരം നഗരസഭ ൊതാഴിൽ
രജിസറിൽ (അനബനം-10) േരഖൊപ്പടത്തുകയം ഇതിൊന്റെ േകാഡീകരിച
റിേപ്പാർട് േമഖലാ േജായിന്റെ് ഡയറകർക് രണ്ടാഴയിൊലാരിക ൽ ന ൽകകയം
േവണം.

11.

പദ്ധതി ദിശാഗതി നിയന്ത്രണവും വിലയിരതലും

11.1
11.1.1

11.1.2
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ദിശാഗതി നിയന്ത്രണം ( Monitoring)
ഓേരാ നഗരസഭയിൊലയം വാർഡസഭകൾ അതാത് വാർഡിൽ/ഡിവിഷനിൽ
നടകന പവതികൊള േമാണിറ്റർ ൊചയകയം, ൊതാഴിൽ രജിേസഷൻ,
ൊതാഴിൽ കാർഡ് വിതരണം, ൊതാഴിൽ നൽകൽ, േവതന വിതരണം എനീ
കാരയങൾ പരിേശാധനാ വിേധയമാകകയം േവണം.
ജാഗ്രേതാ േമ ൽ േനാട കമിറ്റിക ൾ (Vigilance & Monitoring
Committee)
പദ്ധതി പകാരം അനവദികൊപ്പട എലാ പവതികൾകം ഓേരാ ജാഗ്രേതാ
േമൽേനാട കമിറ്റി (Vigilance & Monitoring Committee) ഉണ്ടായിരികണം.
പണി നടകന സലൊത നിവാസികൾ ഉൾൊകാള്ളുന ഈ കമിറ്റി ഈ
പണിയൊട പേരാഗതിയം, ഗണേമൻമയം ശ്രദ്ധികകയം ഉറപവരത്തുകയം
ൊചയം. ജാഗ്രേതാ േമൽേനാട കമിറ്റിയിൽ 7 അംഗങൾ ഉണ്ടായിരികം.
അതിൽ
മനേപർ
സീകളും
2
േപർ
പടികജാതി-പടികവർഗ
വിഭാഗതിൽൊപ്പടവരം ആകയിരികണം.
ഈ കമിറ്റിയിൊല അംഗങൊള
ൊതൊരൊഞടകനതം അതിൽ പടികജാതി-പടികവർഗ വിഭാഗങളുൊടയം
സീകളുൊടയം പാതിനിധയം ഉറപ്പാകനതം വാർഡ് സഭയായിരികം.
നിർവഹണ
ഏജൻസി
പണിൊയകറിച്ചുകം
സമയപരിധിൊയകറിച്ചുകം,
ഗണനിലവാര അളവുേകാലുകൊളകറിച്ചുകമള വിവരങൾ ഈ കമറ്റിൊയ
അറിയിേകണ്ടതാണ്.
കമിറ്റിയൊട അനിമ റിേപ്പാർട് കംപീഷൻ

11.1.3

11.1.4

സർടിഫികറ്റിേനാൊടാപ്പം
േചർകകയം
ഇത്
പണി
നടപ്പാകൊപ്പട
നഗരസഭയിൊല വാർഡ് സഭയൊട അടത േയാഗതിൽ വയകയം ൊചയ്യണം .
പാേദശിക
ജാഗ്രേതാ
േമൽേനാട
സമിതികളും
ഗണേഭാകാകളുൊട
സമിതികളും പവതി ആകരംഭികനതിനമമ് രൂപീകരികണം.
നഗരസഭാതല പദ്ധതി നിർവഹണവുമായി ബനൊപ്പട രജിേസഷൻ,
ൊതാഴിൽ കാർഡ് വിതരണം, ൊതാഴിലിനള ഡിമാന്റും, ൊതാഴിൽ നൽകലും,
മസർ േറാൾ സൂക്ഷ്ികൽ, ൊതാഴിലിലായ്മാ േവതന വിതരണം, േസാഷയൽ
ഓഡിറ്റ്, ധനലഭയത, ധനവിനിേയാഗം, സമയബനിത േവതന വിതരണം,
പവതി പേരാഗതിയം ഗണേമൻമയം, നഷ്ട പരിഹാര തക വിതരണം
തടങിയ കാരയങൊളലാം േമഖലാ േജായിന്റെ് ഡയറകർ േമാണിറ്റർ ൊചയ്യണം.
സംസാന തലതിൽ നഗരകാരയ ഡയറകർ പദ്ധതി നിർവഹണവുമായി
ബനൊപ്പട എലാകാരയങളും, വിശിഷയാ, സമയബനിത േവതനവിതരണം,
ൊതാഴിലിലായ്മ േവതന വിതരണം, പരാതികൾ പരിഹരികൽ എനീ
കാരയങളും േമാണിടർ ൊചയകയം യഥാസമയം സംസാന സർകാരിന്
േകാഡീകത റിേപ്പാർട് സമർപ്പിേകണ്ടതമാണ്.

11.2

പദ്ധതിയമായി ബനൊപ്പട ചവൊട പറയന കാരയങ ൾ
എലാതലതിലും േമാണിറ്റ ർ ൊചേയ്യണ്ടതാണ്
I.
വിവരവിജാന വയാപനതിൊന്റെ ഫലപദത
II.
രജിേസഷനള അേപക്ഷ്യം ൊവരിഫിേകഷൻ നടപടിയം
പേരാഗതിയം
III.
ൊതാഴിൽകാർഡ് വിതരണതിനായി എടകന സമയം
IV.
ൊതാഴിൽ ഡിമാന്റെ് അേപക്ഷ്യം തീയതി വച് രസീത് നൽകലും
V.
15 ദിവസതിനകം ൊതാഴിൽ നൽകനത്, ൊതാഴിലിലായ്മ േവതന
വിതരണം
VI.
അംഗീകത മസർേറാൾ പവതി സലത് സൂക്ഷ്ികനത്
VII.
പവതികളുൊട ഗണേമന
VIII. പവതിയൊട അളൊവടകൽ, അളവു പസകം സൂക്ഷ്ികൽ
IX.
സമയബനിത
േവതന
വിതരണം,
േവതന
വിതരണ
കാലതാമസം
X.
ൊതാഴിൽ കാർഡിൊല േരഖൊപ്പടതലുകൾ
XI.
മാർഗ
നിർേദശതിൽ
പറയം
പകാരമള
േരഖകളുൊട
തയ്യാറാകലും സൂക്ഷ്ിപം
XII.
സങ്കട-പരാതി പരിഹാര നടപടികൾ
XIII. ധന വിനിേയാഗം
XIV. േസാഷയൽ ആകഡിറ്റ് സംഘാടനവും നടതിപം

11.3

േമാണിറ്ററിംഗ് രീതി

11.3.1

36

നഗരസഭാ തലതി ൽ നടത്തുന പവതികളുൊട േമാണിറ്ററിംഗ്
ഉറപ്പാകനതിനള കമീകരണങ ൾ അതാത് തലങളി ൽ
I.
നഗരസഭാതലതിൽ 100% പവതികളുൊട േമാണിറ്റർ ൊചയ്യണം
II.
േമഖലാ തലതിൽ 10% പവതികൾ േമാണിറ്റർ ൊചയ്യണം

III.

11.3.2

11.3.3
11.3.4

11.3.5

11.3.6
11.3.7

11.4
11.4.1

11.4.2

12
12.1
12.1.1

12.1.2

12.1.3
12.1.4

37

സംസാനതലതിൽ 1% പവതികൾ േമാണിറ്റർ ൊചയ്യണം

നഗരസഭാ തലതിൽ 100%
പവതികളും േമാണിറ്റർ ൊചയവാൻ
കഴിയംവിധം നഗരസഭാ ഉേദയാഗസൊരയം നഗരസഭയ് ൈകമാറ്റം
ൊചയ്യൊപ്പട ഉേദയാഗസൊരയം ഉൾൊപ്പടതി നഗരസഭാ ൊസകടറി ഉതരവ്
പറൊപ്പടവികണം
േമഖലാ തലതിൽ 10% പവതികൾ േമാണിറ്റർ ൊചയനതിന് ആകവശയമായ
ഉതരവ് നഗരകാരയ ഡയറകർ പറൊപ്പടവികണം.
േദശീയ ഗ്രോമീണ ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതികേവണ്ടി ചമതലൊപ്പടത്തുന
സംസാന
കവാളിറ്റി
േമാണിറ്റർമാർ
തൊനയായിരികം
അയ്യങ്കാളി
നഗരൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നിർവഹണം കടി േമാണിറ്റർ ൊചയനത്
സംസാനതലതിൽ 1% പവതികൾക് േമാണിറ്റർ ൊചയനതിന്
സംസാനതല ഉേദയാസൊര ചമതലൊപ്പടതി നഗരകാരയ ഡയറകർ
ഉതരവ് പറൊപ്പടവികണം
ഫീൽഡ് വിസിറം പരിേശാധനയം പദ്ധതി നടതിപ്പ് അവേലാകനതിൊല
സഹായകമാകം വിധം തർചയായി നടേതണ്ടതാണ്.
നഗരസഭാതല േമാണിറ്ററിംഗ് റിേപ്പാർടകൾ േമഖലാ േജായിന്റെ് ഡയറകർ
പരിേശാധനാ വിേധയമാകി യഥാസമയം ഉചിതമായ നടപടിക ൾകായി
റിേപ്പാർട് ൊചേയ്യണ്ടതാണ്.

പദ്ധതി വിലയിരത ൽ

പദ്ധതിയൊട ഉേദശയലക്ഷ്യ ഫലപാപ്തി വിലയിരത്തുനതിന് യഥാസമയം
അംഗീകത ഏജൻസികൾ/യണിേവഴിറ്റികൾ/ഇൻസിറ്റയടകൾ വഴി പഠനങൾ
നടത്തുനതിന് നടപടികൾ നഗരകാരയ ഡയറകർ സവീകരിച് സർകാർ
അംഗീകാരം േതേടണ്ടതാണ്.
ഇതരം പഠനങളുൊട കൊണ്ടതലുകൾ നഗരകാരയ ഡയറകർ ജിലാ
ആകസൂതണ സമിതിയിലും അവതരിപ്പിച് പദ്ധതി കടതൽ ൊമചൊപടതാൻ
േവണ്ട പരിഹാര നടപടികൾ സവീകരിേകണ്ടതമാണ്.

വിവരാവകാശ നിയമവും വിവരങ ൾ പസിദ്ധൊപ്പടതലും

വിവരാവകാശ നിയമം
അയ്യങ്കാളി നഗരൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയമായി ബനൊപ്പട കാരയങളിൽ
വിവരാവകാശ
നിയമം
എലാ
അർതതിലും
ബാധകമായിരികം ,
വിവരാവകാശ നിയമപകാരം സമർപ്പികന ഒരേപക്ഷ്യം നിരാകരികവാ ൻ
പാടിലാതതാകന.
പദ്ധതി
നിർവഹണവുമായി
ബനൊപ്പട
എലാ
േരഖകളും
ൊപാതേരഖയായിരികനതം അവ ൊപാതജനങൾ ആകവശയൊപ്പടാൊത തൊന
പസിദ്ധൊപ്പടേതണ്ടതമാണ്.
പദ്ധതിയമായി ബനൊപ്പട കഴിയനിടേതാളം േരഖകൾ ഇന്റെർൊനറ്റിൽ
ലഭയമാേകണ്ടതാണ്.
പദ്ധതിയൊട കണക് േസറ്റ്ൊമന്റെ് സംക്ഷ്ിപ്തം ൊപാതജനങൾക് കാണംവിധം
നഗരസഭാ േനാടീസ് േബാർഡകളിൽ ഓേരാമാസവും പസിദ്ധൊപ്പടതണം

12.2
12.2.1

12.3

12.3.1

12.3.2

12.3.3

12.4
12.4.1

13
13.1
13.1.1

വാ ർ ഷിക റിേപ്പാ ർ ട്

എലാ വർഷവും സംസാന ൊതാഴിലുറപ്പ് കൗൺസിൽ വാർഷിക റിേപ്പാർട്
തയ്യാറാേകണ്ടതാണ്. ഒര വർഷൊത വാർഷിക റിേപ്പാർട് അടത വർഷം
ഡിസംബർ 31 ന് മേമ സംസാന നിയമസഭയിൽ വേയണ്ടതമാണ്.

ധനകാരയ ഓഡിറ്റ്

പദ്ധതിയൊട ധനകാരയ ഓഡിറ്റ് നിർബനിതമായിരികം . സാമതിക
വർഷതിൊന്റെ അവസാനം ഓേരാ നഗരസഭയൊടയം ഓഡിറ്റിംഗ് നടതി
റിേപ്പാർട് തയ്യാറാകണം. ഇപകാരം ൊചയനേണ്ടാ എന് േമഖലാ േജായിന്റെ്
ഡയറകർ ഉറപവരതണം
ഓഡിറ്റർമാർ സമർപ്പികന ഓഡിറ്റ് റിേപ്പാർടിൊല പാരംഭ നീകിയിരിപം
അവസാനബാകിയം യടിൈലേസഷൻ സർടിഫികറ്റ് പകാരമള പസത
വിവരവും ഒത്തു േപാകനൊവന് േമഖലാ േജായിന്റെ് ഡയറക ർമാ ർ
ഉറപ്പാേകണ്ടതാണ്. എൊനങ്കിലും വയതിയാനം വനാൽ അതിൊന്റെ കാരണം
േരഖാമലം നഗരകാരയ ഡയറകൊറ അറിയിേകണ്ടതമാണ്.
ഓേരാ സാമതിക വർഷൊതയം ഓഡിറ്റ് റിേപ്പാർട് അടത സാമതിക
വർഷം ൊസപ്തംബർ 30-നകം സംസാന നഗരൊതാഴിലുറപ്പ് മിഷന്
സമർപ്പികണം.
ഇത് പാലികാത നഗരസഭകൾക് തടർന് ഫണ്ട്
നൽേകണ്ടതില.

ഭൗതിക ഓഡിറ്റ്

നിർവഹികൊപ്പടന പവതികളുൊട ഗണേമന വിലയിരത്തുനതിനം
ൊചലവഴികൊപ്പട തക ഉപേയാഗിച് ആകസി സഷ്ടികൊപ്പടേവാൊയനം
പരിേശാധികനതിന്
സംസാന
േമഖലാ
നഗരസഭാതലങൾ
രൂപീകരികന േമാണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനൊത പേയാജനൊപ്പടതണം.

സുതാരയതയം അകൗണ്ടബിലിറ്റിയം േസാഷയ ൽ ഓഡിറം

പൗരാവകാശ േരഖ
ഓേരാ നഗരസഭയം ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയമായി ബനൊപ്പട ചമതലകളും
നൽകന
േസവങളും
ഉൾൊകാള്ളുന
പൗരാവകാശ
േരഖ
പസിദ്ധീകരിേകണ്ടതാണ്.
പൗരാവകാശ േരഖയിൽ താൊഴ പറയന
ഘടങൾ അനിവാരയമായം ഉണ്ടായിരിേകണ്ടതാണ്.
എ) പൗരൊന്റെ അവകാശങളും അവ ലഭികനതിനള സമയപരിധിയം
ഉദാ: രജിേസഷൻ
*

*
*

കായികാദ്ധവാനതിന്
തയ്യാറള
ഏൊതാരാൾകം
നഗരസഭയിൽ
രജിേസഷന് അേപക്ഷ്ികാം.

18
വയസ്
പർതിയായ
സിര
താമസമാൊണങ്കിൽ

ൊവള േപപ്പറിേലാ വാകാേലാ അേപക്ഷ് നൽകാം
അവസാന തീയതി ഇല. എനേവണൊമങ്കിലും രജിസർ ൊചയ്യാം

* രജിേസഷൻ തടർ പവർതനമാണ്.
ബി) മനിസിപ്പൽ ൊസകടറി/േകാർപ്പേറഷൻ അഡീഷണൽ ൊസകടറിയൊട
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ചതലകൾ
ഉദാ: രജിേസഷൻ
*

അേപക്ഷ് കിടി 14 ദിവസതിനകം ൊവരിഫിേകഷൻ നടത്തുക

* അേനവഷണതിനേശഷം രജിേസഷൻ നമർ നൽകക
സി) നഗരസഭാ കമിറ്റിയൊട ചമതലകൾ
ഉദാ: രജിേസഷൻ
*
*

13.1.2

13.1.3

രജിേസഷനേവണ്ടി പേതയക വാർഡസഭ വിളിച്ചുക േചർകക

രജിേസഷനേവണ്ടി വീട് വീടാനരം പചരണം നടത്തുക
ഉദാഹരണതിൽ വിശദീകരിചിടളതേപാൊല േജാബ് കാർഡ് ,
ൊതാഴിലിനള അേപക്ഷ്, േവതനം, ൊതാഴിലിലായ്മ, പവതികൾകള
ഭരണാനമതി, പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം എനിങൊന ൊതാഴിലുറപ്പ്
പദ്ധതിയൊട ഓേരാ ഘടകതിനം നഗരസഭാ സമിതി, നഗരസഭാ
ൊസകടറി, ചമതലയള മറ്റ് ഉേദയാഗസർ തടങിയ ഓേരാരതരൊടയം
ചതലകളും ൊതാഴിൊലടകനവർക് നൽകന േസവനങളും അതിൊന്റെ
സമയപരിധിയം
പൗരാവകാശ
േരഖയിൽ
നിർബനമായം
േരഖൊപ്പടേതണ്ടതാണ്. പൗരാവകാശ േരഖ സാമഹയ പരിേശാധനയ്
ഉള അടിസാന ഉപാധി കടിയാണ്.
ഓേരാ വർഷാരംഭതിലും
ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽൊപ്പടത്തുന പവതികളുൊട േപര് , പവതി,
പേദശം, ലഭയമാകന ൊതാഴിൽ ദിനങൾ, പണി ആകരംഭികന കാലഘടം,
പർതിയാകാൻ ഉേദശികന സമയം, വകയിരതിയിരികന തക
എനിവ
കടി
പൗരാവകാശ
േരഖയൊട
രണ്ടാംഭാഗമായി
പസിദ്ധീകരികനത് സാമഹിക േമൽേനാടതിന് പേയാജനകരമാണ്.

സാധാരണകാരൊട
വിവരങളും

ഭാഷയി ൽ

എസിേമറം

പവതി

നിർമാണ പവതികളുൊട ഗണനിലവാരം ഉറപ്പാകനതിനം േചാർച
തടയനതിനം ബഹജനങൾക് തടസമായി നിൽകന ഒര ഘടകം
സാേങ്കതിക
ജഡിലമായ
എസിേമറം
അനബനേരഖകളുമാണ്.
അതൊകാണതൊന ഇകാരയതിൽ കർശനമായ നിബനനയാണ് നിയമം
വയവസൊചയനത്. പാേദശിക ഭാഷയിൽ ലളിതമായ പേയാഗങളിലൊട
സാധാരണ വയകിക് അനായാസം മനസിലാകന രീതിയിൽ ജനകീയ
എസിേമറ്റ് റിേപ്പാർട് തയ്യാറാകകയം, ൊതാഴിൽ സലത് ലഭയമാകകയം
േവണം. ഇത് ൊതാഴിലാളികൾകം ബഹജനങൾകം പരിേശാധികാനള
അവസരം ഉറപ്പാകണം. എസിേമറ്റ് റിേപ്പാർടിൽ താൊഴപ്പറയന വസതകൾ
ഉൾൊപ്പടതണം.
1) വിദഗധ ൊതാഴിലാളികളുൊട എണവും ആകൊക കലിയം
2) അവിദഗധ ൊതാഴിലാളികളുൊട എണവും ആകൊക കലിയം
3) സാധനസാമഗ്രേികളുൊട അളവും അവ എവിൊട നിനൊകാണവരന
എനം, വിലയം

ൊതാഴി ൽ സലത് േബാ ർ ഡ്

ഓേരാ ൊതാഴിൽ സലത്തും ൊതാഴിലിൊന്റെ േപര്, പവതി ഘടകങൾ,
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എസിേമറ്റിൊന്റെ വിവരം ആകവശയമായ ൊതാഴിൽ ദിനങൾ ഓേരാ ദിവസവും
പണിൊചയനവരൊട എണം എനിവ ഉൾൊപ്പടന േബാർഡ് വായികാൻ
പാകതിൽ എഴതി പദർശിപ്പിേകണ്ടതാണ്. ൊതാഴിൽ ആകരംഭികനതിന്
മമ് തൊന പസത പേദശൊത ബഹജനങളുൊടയം അവിൊട ൊതാഴിലിൽ
ഏർൊപ്പടാൻ േപാകനവരൊടയം ൊപാതേയാഗം േചർന് എസിേമറ്റിൊല
വിവരങളും േബാർഡിൽ ഉൾൊപ്പടതിയിരികന വിവരങളും അവതരിപ്പിച്
ചർച ൊചേയ്യണ്ടതാണ്.
േബാർഡ് സാപികൽ ഒര പചരണ
പരിപാടികടിയാണ്.
13.1.4

13.1.5

13.2

േരഖകളുൊട ജനകീയ പരിേശാധന

ൊതാഴിൽ കാർഡ് നൽകിയവരൊട വിവരം, അംഗീകരിച പവതികളുൊട
ലിസ്, എസിേമറ്റ്, പണി പർതിയായി കഴിയേമാൾ േരഖൊപ്പടതിയ
അളവുകൾ അതിൊന്റെ അടിസാനതിൽ പാസാകിയ തക, പണി സലത്
സൂക്ഷ്ികന എസിേമറ്റ്, പണിയിൽ ഏർൊപ്പടിരികനവരൊട വിവരങൾ,
വാങിയ സാധനങളുടൊട അളവും വിലയം, ഓേരാ പണിയം വാങിയ തക
തടങി
പരിേശാധന
നടത്തുനതിനാവശയമായ
കമീകരണങളും
അവസരങളും
ഒരേകണ്ടത്
ബനൊപ്പട
കമിറ്റികളുൊടയം
ഉേദയാഗസരൊടയം ചമതലയാണ്.

കണകകളുൊട പദ ർ ശനം

ഓേരാ
പവതി
പേദശത്തും
പവതിയൊട
എസിേമറ്റ്
പദർശിപ്പിേകണ്ടതാണ്.
എനാൽ
ഓേരാ ദിവസവും പണിയിൽ
ഏർൊപ്പടനവരൊട എണവും പർതിയാകിയ പണിയൊട ഏകേദശ അളവും
പണിൊയടകനവരം േമൽേനാടതിനായി ചമതലൊപ്പടതിയവരം േചർന്
ബഹജനങൾക് കാണാൻ പാകതിൽ േരഖൊപ്പടേതണ്ടതാണ്. എനാൽ
പവതി പർതിയാകി കഴിഞ േശഷം പവതികാവശയമായ ഓേരാ
ഇനതിലും വകയിരതിയ തകയം ൊചലവഴിച തകയം പർതിയാകിയ
പണിയൊട അളവും പസത പേദശത് എഴതി പദർശിപ്പിേകണ്ടതാണ് .
അേതാൊടാപ്പം സാധനസാമഗ്രേികൾ ആകരിൽ നിനം, ഏത തീയതിയിൽ, എത
അളവ്, എനവിലയ് വാങി എനതം പരസയൊപ്പടതണം കടാൊത
സമീപവാസികളുൊട േയാഗം േചർന് കണകകൾ അവതരിപ്പികകയം
േവണം.

എനാണ് േസാഷയ ൽ ആകഡിറ്റ് ?

വികസന പവർതനതിൊന്റെ ഗണനിലവാരം സമയബനിതമായി
നിർവഹണം, ഗണേഭാക്തൃ പേദശം /ഗണേഭാകാകൾ-നീതിയകമായ
ൊതരൊഞടപ്പ് എനിവ ഉറപ്പാകി മികച ഫലപാപ്തി ൈകവരികാൻ
സഹായകമായ ഏറ്റവും പധാനൊപ്പട ഒര ഉപാധിയാണ് േസാഷയൽ ആകഡിറ്റ്.
വാർഡ് സഭാ പേദശൊത ജനങൾ അവരൊട അനഭവതിൊന്റെയം ലഭയമായ
േരഖകളുൊടയം ൊതളിവുകളുൊടയം അടിസാനതിൽ േനരിട് നടത്തുന
വിലയിരതലാണ്
േസാഷയൽ
ഓഡിറ്റ്.
േസാഷയൽ
ഓഡിറ്റ്
നടത്തുനതിനാവശയമായ അടിസാന വിവരങൊള േശഖരികനതിനം
ഗണനിലവാരം
പരിേശാധികനതിനം
അനേയാജയമായ
സാേങ്കതിക
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13.3

വിദഗൊരേയാ,
സാപനങൊളേയാ
വാർഡസഭക്
പേയാജനൊപ്പടതാവുനതാണ്.
ഇേതാൊടാപ്പം ആകവശയമായ േരഖകൾ
ലഭയമാകനതിനള
ഉതരവാദിതം
നഗരസഭയം
ബനൊപ്പട
ഉേദയാഗസരിലും നിക്ഷ്ിപ്തമാണ്. േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് എനത് വികസന
പവർതനൊതപ്പറ്റിയം ൊപാതധനം ൊചലവാകനതിൊനപ്പറ്റിയം സമഹം
നടത്തുന പരസയവും സവാതന്ത്രയവും നിർഭയവുമായ പരിേശാധനയാണ്.
അതായത് ഒര ൊപാത സാപനതിൊന്റെ പവർതനതിലൊട ഒര
ഗവൺൊമന്റെ് പദ്ധതിയൊട നടതിപ്പിലൊട അതിൊന്റെ പഖയാപിത ലക്ഷ്യം
ൈകവരികാൻ എതേതാളം സാധിച്ചുക, അതിലൊടയണ്ടായ സാമഹയേനടം
എനാണ്, പസത സാപനതിൊന്റെ അൊലങ്കിൽ പദ്ധതിയൊട സാമഹയ
പസകി (social relevance) എനാണ് എനിവൊയപ്പറ്റിയള ആകഴതിലുള
ജനകീയ
അേനവഷണവും,
കണൊകടപം,
പരിേശാധനയം
വിലയിരതലുമാണ്
േസാഷയൽ
ഓഡിറ്റ്.
പദ്ധതി
നടതിപ്പിൊന്റെ
ഫലപാപ്തി,ധനവിനിേയാഗം,ഗണേഭാകാകളുൊട/ഗണേഭാക്തൃ
പേദശതിൊന്റെ
ൊതരൊഞടപ്പ്
എനിവൊയപ്പറ്റി
ൊപാതസൂഹവും
േസവനതിൊന്റെ അവകാശികളും േചർന് നടത്തുന വിലയിരതൽ
കടിയാണ്
േസാഷയൽ ആകഡിറ്റ്.
ഈ പകീയ ഒേര സമയം ൊപാത
സംവിധാനതിന് ജനങേളാടള ഉതരവാദിതവം (public accountability)
ഉറപ്പാകാനള
ഉപകരണവും
പാർശവവതകരികൊപ്പട
ജനങളുൊട
ശാകീകരണതിനള ഉപാധിയമാണ്. ഭരണ നിർവഹണ പകിയയിൊല
ചില അടിസാന മലയങളായ (values) സുതാരയത, പങ്കാളിതം,
കടിയാേലാചന, ഉതരവാദിതവം, സതയസനത എനിവൊയ പദ്ധതി
ആകസൂതണ-നിർവഹണ പകീയയിൽ വയവസാപിതമാകാനള ഒര മാർഗം
കടിയാണ് സാമഹയ ഓഡിറ്റ്.

അയ്യങ്കാളി ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയം സുതാരയതയം

അയ്യങ്കാളി ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയൊട അഭിവാജയഘടകമാണ് സുതാരയത.
ൊതാഴിലുറപ്പ്
പദ്ധതിയിൽ
പവതികളുൊട
ൊതരൊഞടപ്പ്,
ൊതാഴിലവകാശികൾക് ൊതാഴിൽ ലഭയമാകൽ, പവതിയൊട നിർവഹണം
ൊതാഴിൊലടകനവരൊട
അവകാശൊപ്പട
േവതനവും
അനബന
സൗകരയങളും തടങി എലാ ഘടകങൊള സംബനിച്ചുകം അറിയാനള
അവകാശം ൊതാഴിലവകാശികൾകം ൊപാത സമഹതിനമണ്ട്. ഇതിനള
സൗകരയങൾ ഉറപ്പാകനതിനള ചമതല ബനൊപ്പട നഗരസഭകൾകാണ് .
ൊതാഴിലവകാശികളുൊട
രജിേസഷൻ,
ൊതാഴിൽ
കാർഡ്
വിതരണം,
ൊതാഴിലിനള അേപക്ഷ്, പവതികളുൊട ൊതരൊഞടപ്പ്, എസിേമറ്റ്,
സാേങ്കതിക/ഭരണ അനമതി, ധനവിനിേയാഗം ഇവൊയാൊക സംബനിച
വിവരങൾ
ൊതാഴിലവകാശികൾകം
ൊപാതസമഹതിനം
അറിയാനാവശയമായ
നടപടികൾ
നഗരസഭാ
സമിതികൾ
സവീകരിേകണ്ടതാണ്.
ഇതിനാവശയമായ രീതിയിൽ വാർഡ് സഭകൾ
വാർതാ േബാർഡകൾ, ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയൊട പൗരാവകാശ േരഖ,
പവതി ആകരംഭികനതിന്മുമ് പവതി സലൊത േപാജക് മീറ്റിംഗ്
തടങിവ
പേയാജനൊപ്പടതണൊമനം
സർകാർ
നിർേദശിചിടണ്ട്.
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13.4

13.5

ൊതാഴിലവകാശികൾക് ൊതാഴിൽ, അർഹമായ േവതനം, ൊതാഴിലിടങളിൊല
സൗകരയം, േക്ഷ്മനടപടികൾ, പവതി ൊതരൊഞടപ്പ് എനിവയിൊല
പങ്കാളിതം ൊതാഴിൊലടകനവരൊട അവകാശമായാണ് ൊതാഴിലുറപ്പ്
പദ്ധതിയിലൊട വിഭാവനം ൊചയനത്. ഈ അവകാശം ഉറപ്പാകനതിൽ
സുതാരയത അനിവാരയമാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഘടകമാണ്
േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ്. േസാഷയൽ ഓഡിറ്റിൊല പങ്കാളിതം കീയാതകവും,
ഫലപദവുമാകനതിൽ സുതാരയതാ നടപടികൾ ഒര മനപാധി കടിയാണ് .
ഇതരം സാമഹയ പരിേശാധനാ പകീയയിലൊട മാതേമ ൊതാഴിലുറപ
പദ്ധതിയൊട സമയബനിതമായ നിർവഹണം, നടതിപ്പിൊല ഗണേമന
എനിവ ഉറപ്പാകനതിനം ധനേചാർച തടയനതിനം ൊതാഴിൽ കാർഡ്
ഉടമകളുൊട അവകാശങൾ (entitlement)ഉറപ്പാകനതിനം സർേവാപരി
ഭരണ നിർവഹണ സംവിധാനതിന മകളിലുള സാമഹയ നിയന്ത്രണവും
( social control) ഉറപ്പാകാൻ കഴിയകയള.

േസാഷയ ൽ ഓഡിറം വിവരാവകാശ നിയമവും

ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയൊട ആകസൂതണ-നിർവഹണ പകിയകളിൊല സുതാരയത
പരിേശാധികാനള ഉപാധികടിയാണ് േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് . വിവരങളുൊട
പവർതേനാന്മുഖമായ ൊവളിൊപ്പടതലുമായി ബനൊപ്പട വിവരാവകാശ
നിയമതിൊന്റെ നാലാം വകപ്പ് എലാ തലങളിലും പാലിചിടേണ്ടാ എന്
േസാഷയൽ ഓഡിറ്റിൽ പരിേശാധികണം. േമഖലാ േജായിന്റെ് ഡയറകർമാർ,
നഗരസഭാ ൊസകടറിമാർ എനിവർ വിവരാവകാശ നിയമതിൊന്റെ 4-ാാം
വകപ്പിൽ അനശാസികം പകാരം വിവരങൾ സൂക്ഷ്ിചിടൊണ്ടനം,
പരസയൊപ്പടതിയിടൊണ്ടനം വിവരാവകാശ നിയമതിൊന്റെ 7-ാാം വകപ്പിൽ
പതിപാദികനതായ രീതിയിൽ അതാത ൊപാത വിവര ആകഫീസർമാർ
(പബ്ല്ിക് ഇൻഫർേമഷൻ ഓഫീസർ) ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി സംബനിച്
പൗരൻമാർ
ആകവശയൊപ്പടന
വിവരങളും
േരഖകളും
നിശിത
സമയപരിധികളിൽ തൊന നൽകിയിടൊണ്ടനം േസാഷയൽ ആകഡിറ്റിൽ
പരിേശാധികണം. ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയമായി ബനൊപ്പട എലാ േരഖകളും
പകർപ്പിനായള അേപക്ഷ് ലഭിച് 7 ദിവസതിനളിൽ നൽകിയിരികണം.
പേതയകിച് വിവരാവകാശ നിയമതിൊന്റെ 8-ാാം വകപ്പ് ഉനിച്ചുകൊകാണ്ട് ഒര
വിവരവും തടഞവയാൻ പാടളതല.
ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയൊട എലാ
വിവരങളും ജനങൾക് അവകാശൊപ്പടതാണ്. ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയൊട
വിവരങൾ ലഭയമാകനതിന് നഗരസഭാ ജിലാ സംസാന തലങളിൽ
ആകൊരയാണ് സമീപിേകണ്ടത് എനത് സംബനിച് സാധയമായ തലങളിലും
രീതികളിലും പചരണം നൽേകണ്ടതാണ്.
ഓേരാ തലതിലും ഇത്
സംബനിച്
വിവരലഭയത
ഉറപ്പാേകണ്ടതം
ലഭയമാേകണ്ടതമായ
ഉേദയാഗസൊര സംബനിച വിവരങളും അവരൊട പർണമായ വിലാസവും
ജനങൊള അറിയിചിരികണം. ഇൊതാൊക
േസാഷയൽ ഓഡിറ്റിൽ
പരിേശാധികൊപ്പടണം .

േസാഷയ ൽ ഓഡിറ്റ് പരിേശാധനാ ഘടങ ൾ
1) അയ്യങ്കാളി

നഗര
ൊതാഴിലുറപ്പ്
സഷ്ടികൽ (IEC പവർതനങൾ)
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2) പരിശീലനങൾ
3) രജിേസഷൻ
4) ൊതാഴിൽകാർഡ് വിതരണം
5) ൊതാഴിലിനള അേപക്ഷ് സവീകരികൽ
6) ൊഷൽഫ് ഓഫ് േപാജകം വാർഷിക കർമ പദ്ധതിയം തയ്യാറാകൽ
7) എസിേമറ്റ് തയ്യാറാകൽ
8) സാേങ്കതികാനമതി
9) വർക് ഓർഡർ നൽകൽ
10)ൊതാഴിൽ നൽകൽ
11)നിർവഹണ േമൽേനാടം
12)പണിസലൊത അനബന സൗകരയങൾ
13)മസർേറാൾ എഴതി സൂക്ഷ്ികൽ
14)അളവുകൾ േരഖൊപ്പടതലും അവ പരിേശാധികലും
15)കലി വിതരണം
16)ൊചലവിൊന്റെ കണകകൾ സൂക്ഷ്ികനത്
17)പവതിയൊട മലയ നിർണയം
18)പാർശവവൽകരികൊപ്പട ജനവിഭാഗങളുൊട ഭവികസന പരിപാടികൾ
ആകസൂതണം ൊചയനത്.

വാ ർ ഡസഭാതല േസാഷയ ൽ ഓഡിറ്റ് തലങ ൾ

േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് േവദിയായ വാർഡസഭയിൽ ഓഡിറ്റ് പകിയ
ഫലപദമായി നടത്തുനതിന് േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് വാർഡ് സഭയ്
മേനാടിയായി പവതി പേദശങളിൊല അയൽക്കൂടങൾ/ കസറകൾ,
ൊതാഴിലവകാശികളുൊട കടായ്മ എനിവിടങളിൽ സാമഹയപരിേശാധനാ
പകിയ നടേകണ്ടതാണ്.
ഇതിൽ നിനം ലഭികന വിവരങൾ
വാർഡസഭയിൊല
േസാഷയൽ
ഓഡിറ്റ്
പകിയൊയ
കടതൽ
ഫലപദമാകനതിന് സഹായകമാകം.
13.6.1

വാ ർ ഡസഭയൊട േനതയതവതിലുള േസാഷയ ൽ ഓഡിറ്റ്
ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൊല മസർേറാൾ, വർക് ബിൽ, വൗചറകൾ,
ൊമഷർൊമന്റെ് ബകകൾ, ഭരണാനമതികൾ ഉൾൊപ്പൊടയള എലാ േരഖകളും
വാർഡസഭയിൽ ഹാജരാകാൻ നഗരസഭ ബാധയസരാണ്.
േസാഷയൽ ഓഡിറ്റിൊന്റെ സനാഹങൾ ഒരകിൊകാടകവാനള
(facilitation)
ചമതല
നഗരസഭയം,
സംഘാടനവും
നടതിപം
(conduct)ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയൊട നിർവഹണവുമായി ബനമിലാത ഒര
സവാതന്ത്ര േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ടീമിനമായിരികം.
േകരളതിൊന്റെ സവിേശഷ സാഹചരയതിൽ േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ്
നടപ്പിലാകേമാൾ നഗരസഭകളുൊട വലിപ്പം, േകരളതിൊല ആകവാസ
സമ്പ്രദായം, ശകമായ സാമഹയ സംഘടനാ സംവിധാനം, സി.ഡി.എസ്
സംവിധാനം, ഉയർന സാക്ഷ്രത, പദ്ധതി ആകസൂതണ നിർവഹണ
പകിയകളിൽ നഗരസഭകളുൊട േനതതവപരമായ പങ്ക്, ഉയർന സീ
പങ്കാളിതം എനിവ പേതയകം പരിഗണിേകണ്ടിവരം.
ഇവൊയാൊക
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കണകിൊലടത് ഫലപദമായ േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് നിർവഹികനതിന് താൊഴ
സൂചിപ്പികന കാരയങളിൽ പേതയകം ശ്രദ്ധികണം.
എ) അയ്യങ്കാളി നഗരൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയൊട നിയമാനസത േസാഷയൽ
ഓഡിറ്റ് േഫാറം വാർഡ് സഭയാണ്.
േസാഷയൽ ഓഡിറ്റിനായി
വാർഡസഭ പതിവർഷം രണ തവണ വിളിച്ചുക േചർകണം . പേക്ഷ്
േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ആകകൊട നിരനരമായി നടകന ഒര പകിയയാണ് .
ആകയതിനാൽ വാർഡ് സഭ ൊതരൊഞടകന ഒര േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ്
ടീമിന് നിരനരമായി േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് നടതാൻ അയൽക്കൂടം,
പണിയിടങൾ, കസറകൾ, റസിഡൻഷയൽ അേസാസിേയഷനകൾ
തടങിയ േസാഷയൽ ഓഡിറ്റിംഗ് േവദികൊള (social audit platforms)
ആകശ്രിയികാം.
അതൊകാണ്ട് േസാഷയൽ ആകഡിറ്റ് േഫാറതിൊന്റെ
(േസാഷയൽ ആകഡിറ്റ് വാർഡ്) സംഘടനാപരവും നടപടി കമപരവുമായ
കാരയങൾ മൻകടി ചിടൊപ്പടതണം
ബി) വാർഡസഭ േചരനതിന് മമായള പചരണവും തയ്യാൊറടകലും
മൊനാരകവും
സി) നിർബനിത അജണ്ട (mandatory agenda)
ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയൊട വാർഡ് അടിസാനതിലുള പവർതനങൾ
അവേലാകനം ൊചയ് പാഥമിക റിേപ്പാർട് തയ്യാറാകനതിന് വാർഡ്
സഭയിൽ നിനം ഒര േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ടീമിൊന (ടീമിേലയ്
ൊതരൊഞടകൊപ്പടനവർ
പസത
വാർഡസഭാ
േയാഗതിൽ
ഹാജരായിരികണൊമന് നിർബനമില) താൊഴ നിർേദശികന പകാരം
ൊതരൊഞടേകണ്ടതാണ്.
1. വാർഡസഭ
ഐകകേണന
ൊതരൊഞടകന
വയകി
(ൊചയർേപഴൺ)
2. വാർഡ് സഭയിൽ നിനം ൊതരൊഞടകന 3 േപർ (2 േപർ
സീകളായിരികണം)
3. വാർഡിന പറത് താമസകാരായ 2 സാമഹയ പവർതകർ (ഒരാൾ
സീയായിരികണം)
4. ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയൊട നടതിപമായി ബനമിലാത ഒര
എഞിനീയർ
5. പടികജാതി/വർഗ പതിനിധി
േസാഷയൽ
ഓഡിറ്റ് ടീമിൊല അംഗങളിൽ 50% എങ്കിലും
സീകളായിരികണം. അതേപാൊല വാർഡിൊല ജനസംഖയാനപാതികമായ
പാതിനിധയം പടികജാതി / പടിക വർഗ വിഭാഗങൾക് ടീമിൽ
ഉറപവരേതണ്ടതാണ്.
േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് വാർഡസഭ കടനതിന് ഒരമാസം മൊമങ്കിലും
േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ടീമിൽ അംഗങളാകാൻ സനദ്ധരായവരിൽ നിനം
അേപക്ഷ് സവീകരികണം. േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ടീമിൽ അംഗങളാകാൻ
സനദ്ധരായവർ, എനാൽ ൊപാതൊവ േരഖാമലം അേപക്ഷ് നൽകാൻ
വിമഖത പകടിപ്പികന ൊപാത സമതരം േയാഗയതയളവരമായ
വയകികൊള അവർ അേപക്ഷ് നൽകിയിൊലങ്കിൽ കടി ടീമിേലക്
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പരിഗണികാവുനതാണ്.
ഇപകാരം സവയം സനദ്ധരായി മേനാട്
വരനവർക് പതിഫലേമാ യാതാബതേയാ നൽകനതല .
ഇതരം
സാമഹയ േസവനതിന് ഒരപേക്ഷ് അവരൊട പകൽ നിനം ൊചറിയ ഒര
തക
ൊചലവാേകണ്ടതായി
േപാലും
വേനകാം.
ഇപകാരം
അേപക്ഷ്ികനവരൊടയം സനദ്ധത അറിയിചിടളവരൊടയം ഒര പടിക
കൗൺസിലർ തയ്യാറാകി വാർഡസഭയിൽ വായികണം. ഇതിൽ നിനം
ഓഡിറ്റ് ടീമിൊന നിശയികനതിനായി പരമാവധി 5 അംഗ കമിറ്റിൊയ
വാർഡസഭ തീരമാനിേകണ്ടതാണ്. ഈ കമിറ്റിയിൽ
*
*

നിലവിലുള കൗൺസിലർ
കഴിഞ നഗരസഭാസ ൊതരൊഞടപ്പിൽ പരാജയൊപ്പടവരിൽ ഏറ്റവും
കടതൽ േവാട് ലഭിചതം എനാൽ ഈ വാർഡ് സഭയിൽ
അംഗവുമായിടള ഒരാൾ

*

13.7

വാർഡസഭ നിർേദശികന ഒര വനിത
* വാർഡ് സഭ നിർേദശികന ഒര പടികജാതി/പടിക വർഗ അംഗം
എനിവർ അംഗങളായിരികം.
വാർഡ് സഭയൊട മറ്റ് നടപടികമങൾ നടകേമാൾ തൊന വാർഡസഭ
നിേയാഗിച ഓഡിറ്റ് ടീം ൊതരൊഞടപ്പ് കമിറ്റി കടിയിരന്, അേപക്ഷ്കരൊട
പടിക പരിഗണിചേശഷം േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ടീമിൊന്റെ പാനൽ തയ്യാറാകന .
അംഗങൊള ൊതരൊഞടകനതിന് കമിറ്റി പരിഗണിച മാദണങൾ
ഉൾൊപ്പൊട
ഓഡിറ്റ്
ടിമിൊന്റെ
ലിസ്
വാർഡസഭയൊട
പീനറിയിൽ
അംഗീകാരതിനായി സമർപ്പിേകണ്ടതാണ്.
ഓേരാ വാർഡസഭയം
േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ടീമിൊന പതിയതായി സംഘടിപ്പികണം.
േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ടീമിൊന്റെ ൊസകടറിയായി വരനത് വിവരേശഖരണം ,
ഗ്രോഫ്-ചാരട്, പടികകൾ തടങിയ സേങ്കതങളുൊട സഹായേതാൊട സിതി
വിവരകണകകൾ ചിടൊപ്പടത്തുക, വിശകലനം ൊചയക തടങിയ
വിഷയങളിൽ
സാമാനയ
പരിജാനമള
ആകളായിരികണം
(ഉദാ;
അദ്ധയാപകർ) േസാഷയൽ ആകഡിറ്റ് ടീമിൊന്റെ ൊസകടറി സാനേതയ്
കഴിയൊമങ്കിൽ, പസത വാർഡിന് പറത്തുള ഒര വയകിൊയ അേദഹതിൊന്റെ
സമതേതാൊട നിേയാഗിേകണ്ടതാണ്.
േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ടീമിന്
ആകവശയമായ േസഷനറി, ൈടപ്പിംഗ്, അചടി, േയാഗം കടാനള സലം,
ലഘുഭക്ഷ്ണം, കത്തുകൾ അയയനത് തടങിയ സേപ്പാർട് സർവീസുകൾ
നഗരസഭയിൽ നിനം ലഭയമാകണം. ഇതിൊന്റെ ഏേകാപനതിനായി ഒര
ഉേദയാഗസൊന ചമതലൊപ്പടതണം.
വാർഡസഭ േകാർഡിേനറ്റൊറ
ഇതിനായി പരിഗണികാവുനതാണ്.

സാമഹയ
പരിേശാധനാ
Platforms)

1. അയൽകടം /േചരികൾ/കസറകൾ

േവദിക ൾ(Social

Audit

2. പണിസലങൾ
3. ൊതാഴിൊലടകനവരൊട കടം/േലബർ ബാങ്ക്
രണ്ട് േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് വാർഡസഭകളുൊട ഇടേവളകളിൽ േസാഷയൽ
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13.8

ഓഡിറ്റ് ടീം വിവരേശഖരണതിന് മഖയമായം ആകശ്രയികക മകളിൽ
സൂചിപ്പിചിടള
സാമഹയ
പരിേശാധന
േവദികൊള
ആകയിരികം.
േമലിടങളിൽ നടകന േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് വിവരങൾ േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ്
വാർഡസഭയിേലയള
േസാഷയൽ
ഓഡിറ്റ്
റിേപ്പാർടിൽ
ഉൾൊപ്പടേതണ്ടതാണ്.

േസാഷയ ൽ ഓഡിറ്റിൊന്റെ വിഷയപരിധി
audit)

(Focus of social

അയ്യങ്കാളി നഗരൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയൊട നിർവഹണതിൊല താൊഴ
സൂചിപ്പികന
ഓേരാ
ഘടതിലും
എതേതാളം
സുതാരയതയം
ൊപാതജാഗ്രേതയം ൊപാത സമഹതിൊന്റെ പരിേശാധനയം ഉണ്ടായിരന
എനതിൊന്റെ
കണൊകടപ്പ്
സാമഹയ
ഓഡിറ്റിൊന്റെ
പരിധിയിൽ
ഉൾൊപ്പടേതണ്ടതാണ്.
അയ്യങ്കാളി നഗരൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയൊട പഖയാപിത
ലക്ഷ്യങൾകനസതമായാേണാ പദ്ധതിയൊട നിർവഹണം ചിടൊപ്പടതിയത്
എനത്
പരിേശാധികൊപ്പടണം.
പദ്ധതിയൊട
ഗണനിലവാരം
മനസിലാകവാനള ചില പരിേശാധനാ സൂചികകൾ (Verifiable indicators)
അനബനം (1) ആകയി ൊകാടതിടണ്ട്.
13.9

സാമഹയ പരിേശാധന പകിയ (Social audit process )
േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് പകിയയ് താൊഴപറയന ഘടങള ഉണ്ടായിരികം.

Step-1 വാർഡസഭയിൽ നിനം പാരാ 13.6.1 ൽ നിർേദശിചിടള േപാൊല

ഒര േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ടീമിൊന ൊതരൊഞടകന.
േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ടീമിൽ അംഗങളായി ൊതരൊഞടകൊപ്പടനവർ സനദ്ധ
പവർതനം നടതാൻ തയ്യാറളവരായിരികണം.
േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ്
ടീമിൊന്റെ ചമതലകൾ
*
*

*
*
*
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േസാഷയൽ ഓഡിറ്റിന് വിേധയമാകന പവതികളുൊട പരിേശാധനാ
സൂചകങൾ തയ്യാറാകക
ലഭയമായ േരഖകൾ പഠനവിേധയമാകക (വാർഷിക കർമ പദ്ധതി,
എസിേമറ്റ്, സാേങ്കതികാനമതി, മസർേറാൾ, ൊമഷർൊമന്റെ് ബക്,
വർക് ബിൽ, വൗചറകൾ, ൊതാഴിൽ രജിസർ, ആകസി രജിസർ, പരാതി
രജിസർ)
പവതി പേദശം സനർശിച് പവതിയൊട ഗണനിലവാരം േനരിട്
വിലയിരത്തുക
സമീപവാസികളിൽ നിനം, ൊതാഴിലാളികളിൽ നിനം വിവരങൾ
േശഖരികക
സമാഹരിച
വിവരങളുൊട
അടിസാനതിൽ
പരിേശാധന
വിേധയമാകന ഓേരാനം ഒര സാധാരണ വയകിക് മനസിലാകാൻ
കഴിയന തരതിൽ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ അടിസാന റിേപ്പാർട്
തയ്യാറാകക

*

തയ്യാറാകിയ റിേപ്പാർട് വാർഡസഭയ് മമ് സംഘടനകൾകം
താൽപരയമള വയകികൾകം ലഭയാമാകക
േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ടീമിൊന്റെ േനതതവതിൽ നിരനരമായി നടകന
പകിയയാണ് േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ്, പേക്ഷ് േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് വാർഡസഭ
ആകണ്ടിൽ രണതവണ വിളിച്ചുകേചരകം. ആകറ മാസതിൊലാരികൽ നടകന
േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് വാർഡസഭയിൽ േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ടീം അവരൊട
റിേപ്പാർട് അവതരിപ്പികം. ഇൊതാര തടർ പകീയയായിരികം. േസാഷയൽ
ഓഡിറ്റ് ടീമിൊന ൊതരൊഞടകന വാർഡസഭയിൽ തൊന അടത
േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് വാർഡസഭയൊട േവദിയം, തീയതിയം, സമയവും
നിശയിേകണ്ടതാണ്. േസാഷയൽ ആകഡിറ്റ് ടീമിൊന പരിശീലിപ്പികാനള
പരിശീലകരൊട പരിശീലനം (ToT) സംസാനതലതിൽ നടത്തുനതാണ്.
Step-2
വിവരേശഖരണം: ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയൊട നിർവഹണൊത
സംബനിച വസനിഷമായ വിവരേശഖരണം േസാഷയൽ ഓഡിറ്റിൊന്റെ
മനപാധിയാണ്.
വിവരേശഖരണതിനായി
അയൽക്കൂടം/ൊതാഴിൽ
സലങൾ, േചരി/കസറകൾ എനിങൊനയള ഓേരാ േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ്
പാറ്റ്േഫാമിലും നടത്തുന ജനകീയ പരിേശാധനകളും കടികാഴകളും
വയതയസങളായിരികം. എനാൽ താൊഴ നിർേദശികന ചില ഘടങൊള
എലാ തലങളിലും പരിേശാധനാ വിേധയമാേകണ്ടിവരം.
1) രജിേസഷൻ
2) ൊതാഴിൽ കാർഡ് വിതരണം
3) ൊതാഴിൽ ലഭയത
4) പണിസലൊത സൗകരയങൾ
5) പണി ൊതരൊഞടതതിൊന്റെ യകി
ജനങളുമായള ചർചയൊട അടിസാനതിൽ നിഗമനങളിൊലതാൻ
ആകവശയമായ േരഖകൾ േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ടീം ബനൊപ്പട ഓഫീസ്
സനർശിച് വാേങണ്ടതാണ്. ഇവൊയാൊക നഗരസഭാ ഓഫസിൽ നിനം
ലഭയമാകനതാണ്. എനാൽ ൊതാഴിലിടത്തു ലഭയമാകിയ സൗകരയങൾ,
ൈവദയസഹായം, േവതനം സംബനിച വിവരങൾ, ൊതാഴിൽ ലഭയതൊയ
സംബനിച വിവരങൾ എനിവ ൊതാഴിലവകാശികളുമായള േനരിടള
ചർചയിൽ നിനം മാതേമ ലഭികയളള. ൊതാഴിൽ ൊതരൊഞടപ്പിൊല യകി,
പവതികളുൊട
ഗണനിലവാരം
എനിവ
പവതി
പേദശൊത
സമീപവാസികളിൽ നിനം േശഖരിേകണ്ടതാണ്. എലാ വിവരങളും ഒര
സലത് നിന മാതം കിടിൊയന് വരികയില. വസതകൾ േശഖരികാൻ
പല സലങളം സാപനങളും സനർശിേകണ്ടതായം പലരമായം
ചർചകൾ നടേതണ്ടതായം വരം എന് പേതയകം ശ്രദ്ധിേകണ്ടതാണ്.
ൊതാഴിൽ രജിേസഷൻ, ൊതാഴിൽ കാർഡ് വിതരണം, പവതികളുൊട
ൊതരൊഞടപ്പ്,
കലി
വിതരണം,
പവതികളുൊട/ആകസികളുൊട
ഗണനിലവാരം
പണി
ആകയധങളുൊട
വിതരണം,
എ.ഡി.എസ്
വാളണ്ടിയറൊട
പവർതനം
എനീ
ഘടകങൾ
ഫലപദമായി
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വിലയിരതാൻ കഴിയക അയൽക്കൂടങൾ വഴിയാണ്.
അതേപാൊല,
അർഹരായവർക്
ൊതാഴിൽ
കാർഡ്
നൽകാതിരികക ,
അനർഹർ
രജിേസഷൻ േനടക, ഒര കടംബം തൊന ഒനിലധികം കാർഡകൾ
കരസമാകക, പവതികളിൽ പങ്കാളികളാകാൊത േവതനം പറ്റാൻ
ശ്രമികക തടങിയ നിയമവിരദ്ധമായ ഘടകങൾ വസനിഷമായി
പരിേശാധികവാൻ
കഴിയക
പസത
പേദശൊത
അയൽക്കൂടങൾകമായിരികം.
ൊതാഴിൽ കാർഡ് കിടാനള കാലതാമസം, ൊതാഴിൽ ലഭയത, േവതന
ലഭയത,
േപാജക്
മീറ്റിംഗകളുൊട
നടതിപ്പ്,
മസർേറാൾ,
ൊതാഴിലുപകരണങളുൊട ലഭയതയം നിലവാരവും, പവതിസലൊത
സൗകരയങൾ, നഗരസഭ, ബാങ്ക്, നിർവഹണ ഉേദയാഗസർ എനിവരൊട
കാരയക്ഷ്മത
എനീ
ഘടകങൾ
സംബനിച്ചുക
ൊതാഴിൽ
കാർഡ്
ഉടമകളുൊട/ൊതാഴിൊലടകനവുരൊട അനഭവം േകാഡീകരിേകണ്ടതാണ്.
ഓേരാ പണികൊള സംബനിച്ചുകം േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ടീം ജാഗ്രേതാ -േമൽേനാട
സമിതി (Vigilance and Monitoring Committee) നൽകിയിടള പർതീകരണ
റിേപ്പാർട് (competition report) പഠികകയം സമിതികളുമായി ചർചകൾ
നടത്തുകയം േവണം.

Step-3 സാമഹയ കണൊകടപ്പ് (Social Accounting)
സാധാരണ ജനങൾ ഒത്തുകടന വാർഡസഭയിൽ ൊതാഴിലവകാശികളുൊട
ൊതാഴിൊലടകവാനള അവകാശം എതേതാളം ഉൾൊകാളാൻ കഴിഞ
എനതം
അേതാൊടാപ്പം
പവതിയൊട
ഗണനിലവാരം
വിലയിരത്തുകയമാണ് േസാഷയൽ ഓഡിറ്റിൊന്റെ ഭാഗമായി വാർഡസഭയിൽ
നടകക.
ഇത് നിർവഹികാനാവാശയമായ വിവരങൾ ലളിതവും
വയകവുമായ
രീതിയിൽ
േവണം
അവതരിപ്പിേകണ്ടത്.
ൊതാഴിൊലടകനവരൊട അവകാശങളായ അേപക്ഷ് ലഭികൽ, ൊതാഴിൽ
കാർഡ് ലഭികൽ, ൊതാഴിൽ ലഭികൽ, േവതനം ലഭികൽ, അനബന
സൗകരയങളുൊട ലഭയത, ൊതാഴിൽ ൊതരൊഞടതതിലുള പങ്കാളിതം
എനിവയം അതിനപറേമ പവതികളുൊട ഗണനിലവാരം ആകസികളുൊട
േരഖപ്പടതാൻ
ആകവശയമായ
വിവരങൾ
വാർഡസഭയിൽ
ലഭയമാേകണ്ടതാണ്.
ലളിതമായ ഭാഷയിൽ അനിവാരയമായ പടികകൾ
ഉൾൊപ്പടതി റിേപ്പാർട് തയ്യാറാകി വാർഡസഭയിൽ ലഭയമാേകണ്ട ചമതല
േസാഷയൽ ആകഡിറ്റ് ടീമിന് ആകയിരികം
േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ടീമിന്
ഇതിനാവശയമായ എലാ വിവരങളും ലഭയമാേകണ്ട ഉതരവാദിതവവും
ചമതലയം
നഗരസഭാ
സമിതികം
ചമതലൊപ്പട
ഉേദയാഗസരിലും
നിക്ഷ്ിപ്തമായിരികം.

Step-4 ഭൗതിക പരിേശാധന (Physical verification)
പണിസലങൾ സനർശിച്
അളവുകൾ പരിേശാധികക,
ജാഗ്രോതസമിതി
അംഗങൾ
Committee)സലവാസികൾ
പവർതനങൾ
േസാഷയൽ
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പവതികൾ വിശദമായി പരിേശാധികക ,
ൊതാഴിൊലടകനവർ, ജനപതിനിധികൾ,
(Vigilane
and
Monitoring
എനിവരമായി സംവദികക തടങിയ
ഓഡിറ്റിന്
ആകധികാരികത
നൽകാൻ

ആകവശയമാണ്.

Step-5 ൊവളിൊപ്പടത ൽ (Open dialogue)

അയൽക്കൂടങളിലും പണിസലങളിലും ഉചിതമായ മറ്റിടങളിലും വച്
പബ്ല്ിക് ഹിയറിംഗ് (Public hearing) സംഘടിപ്പികണം. പബ്ല്ിക്
ഹിയറിംഗിനള േനാടീസ് അചടിച് സൾ കടികൾ, എ.ഡി.എസ്, സനദ്ധ
സംഘടനകൾ വഴി വിതരണം നടതാം. േനാടീസ് അചടികാനള ൊചലവും
ചമതലയം നഗരസഭയായിരികം. ബനൊപ്പട ഉേദയാഗസേരയം മറ േസക്
േഹാൾേഡഴിൊനയം (stake-holders) പബ്ല്ിക് ഹിയറിംഗിേലയ് ക്ഷ്ണികണം.
ജനങളുൊട, പേതയകിച് പാർശവവതകരികൊപ്പട ജന വിഭാഗങളുൊട,
നിർഭയമായ പങ്കാളിതമായിരികം േസാഷയൽ ഓഡിറ്റിൊന്റെ വിജയം
നിർണയികന ഘടകങളിൊലാന്.
േമൽ വിവരിചിടള എലാ ഘടങളിലും േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ്
വാർഡസഭൊയ സംബനികന പചരണം നടേതണ്ടതം അതിൽ
പങ്കാളികളാകനതിന് ജനങൊള േപരിപ്പികകയം ൊചേയ്യണ്ടതാണ്.

Step-6 കരട് േസാഷയ ൽ ഓഡിറ്റ് റിേപ്പാ ർ ട് തയ്യാറാക ൽ

വിവരേശഖരണം, കണകകൾ തയ്യാറാകൽ, ഭൗതിക പരിേശാധന,
േസക് േഹാൾഡർ, കൺസൾേടഷൻ (stakeholder, consulatation) പബ്ല്ിക്
ഹിയറിംഗ് (Public hearing) എനീ േമൽ വിവരിച പകാരം സമാഹരിച
വിവരങളുൊടയം
കൊണ്ടതിയ
വസതകളുൊടയം
അടിസാനതിൽ
ഘടങളുൊട
അവസാനം
േസാഷയൽ
ഓഡിറ്റ്
ടീം
വാർഡസഭയിലവതരിപ്പികവാനള കരട് േസാഷയൽ ആകഡിറ്റ് റിേപ്പാർട്
തയ്യാറാകന. ഈ റിേപ്പാർട് നഗരസഭയൊട അഭിപായതിനായി (Remarks)
നൽകണം 15 ദിവസതിനളിൽ നഗരസഭ കരട് േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ്
റിേപ്പാർടിന മകളിലുള അഭിപായം േരഖാമലം തിരിൊക നൽേകണ്ടതാണ് .
ഇതിൊന്റെ
അടിസാനതിൽ
കരട്
റിേപ്പാർട്
ആകവശയമാൊണങ്കിൽ
പരിഷ്ക്കരികാവുനതാണ്.
13.10

ഓഡിറ്റ് റിേപ്പാ ർ ടിൊന്റെ ഘടന
േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ടീം തയ്യാറാകന റിേപ്പാർടിൽ താൊഴ പറയനവ
ഉണ്ടായിരിേകണ്ടതാണ്.
1. രജിേസഷൻ
2. ൊതാഴിൽ കാർഡ് വിതരണം
3. ൊതാഴിൽ നൽകൽ
4. പടികജാതി-പടികവർഗ ജനവിഭാഗങൾക കിടിയ പേയാജനം
5. ആകസികളുൊട ഗണനിലവാരം
6. മസർേറാൾ സൂക്ഷ്ികൽ
7. കലിവിതരണം
8. എ.ഡി.എസിൊന്റെ പങ്കാളിതം
9. ൊതാഴിൽ സലൊത അനബന സൗകരയങൾ
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13.11

10. നഗരസഭയൊട േനതതവപരമായ പങ്ക്
11. സുതാരയത
എ) നഗരസഭയിലും പണിസലത്തും രജിസറകളുൊടയം മറ
ഫാറങളുൊടയം ലഭയത
ബി) നഗരസഭയിലും പവതിയിടങളിലും േബാർഡ് സാപികൽ
12. പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം

കരട് റിേപ്പാ ർ ടം തട ർ നടപടികളും
േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ടീം വാർഡസഭയിൽ അവതരിപ്പികാനള കരട്
റിേപ്പാർട് തയ്യാറാകി കഴിഞാൽ നഗരസഭയ് നൽേകണ്ടതാണ് . ഓഡിറ്റ് ടീം
കൊണ്ടതിയിടള േപാരായ്മകൾ സംബനിച്ചുകം ഭരണ സമിതിയ് ഉള
വിശദീകരണം ഓഡിറ്റ് ടീമിന് നൽേകണ്ടതാണ്. ഇത് കടി ഉൾൊപ്പടതി
വാർഡ് സഭയള കരട് റിേപ്പാർട് വാർഡസഭക് മമായി വായികനതിനം
പഠനവിേധയമാകനതിന്
താൽപരയമള
സാപനങൾേകാ,
വയകികൾേകാ ഗപകൾേകാ ലഭയമാേകണ്ടതമാണ്.

13.12

േസാഷയ ൽ ഓഡിറ്റ് വാ ർ ഡസഭ
അയ്യങ്കാളി നഗരൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പകാരം വാർഡസഭയാണ്
ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയൊട സാമഹയപരിേശാധനാ േഫാറം (Social Audit
Forum)

13.12.1

മൊനാരകങളും അനരീക്ഷ് സഷ്ടിയം

േസാഷയൽ ഓഡിറ്റിനായി വിളിച്ചുകകടന വാർഡസഭയൊട വിജയം
ജനങളുൊട പേതയകിച്ചുകം പദ്ധതിയിൊല ഗണേഭാകാകളുൊട കീയാതകമായ
പങ്കാളിതൊത ആകശ്രയിചിരികം . ഇതിനായി
*

*

*

*
*
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േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് വാർഡസഭ വിളിച്ചുക േചർകാൻ ഉേദശികന
തീയതിയൊട 7 ദിവസം മൊമങ്കിലും േരഖാമലം അറിയിപ
നൽേകണ്ടതാണ്.
പസത അറിയിപ്പ് നഗരസഭയൊടയം ൊപാത
സാനങളുൊടയം േനാടീസ് േബാർഡിൽ പതിപ്പികകകയം കടാൊത
പതവാർതയായി നൽകകയം ൊചേയ്യണ്ടതാണ്.
ഇേതാൊടാപ്പം
അയൽക്കൂടങൾ, വായനശാലകൾ, തടർവിദയാേകനങൾ, സൾ
കടികൾ, പടികജാതി-പടികവർഗ പേമാടർമാർ തടങി പരമാവധി
സംവിധാനങൾ അറിയിപ്പ് നൽകാനായി പേയാജനൊപ്പടതണം.
അയൽക്കൂടം-ഏരിയാ
ൊഡവലപൊമന്റെ്
ൊസാൈസറ്റി
(ADS),
കമയണിറ്റി
ൊഡവലപൊമന്റെ്
ൊസാൈസറ്റി
(CDS)സംഘടനാ
സംവിധാനതിൊല മഴവൻ അംഗങൾകം ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയൊട
നിബനനകൊളയം
സാമഹയ
പരിേശാധന
നടപടികൊളയം
സംബനിച്ചുക പരിശീലനം നൽേകണ്ടതാണ്.
ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നൽകന അവകാശങൾ സംബനിച
പൗരാവകാശ േരഖ (Citizencharter) നഗരസഭ പസിദ്ധീകരികണം.
ൊതാഴിൽ രജിസർ
നൽകണം.

പൗരൻമാർ

ആകവശയൊപ്പടാൽ

േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ടീമിൊന്റെ േനതതവതിൽ

പരിേശാധനയ്

ബഹജന വിദയാഭയാസ

പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പികണം.
ഇതിൊന്റെ ൊചലവ് ൊതാഴിലുറപ്പ്
പദ്ധതിയൊട ഭരണൊചലവിൽ നിനം വഹികാം
*

*

*

*

*
*

*

13.12.2

പൗരസംഘടനകൾ, യവജനസംഘടനകൾ, സനദ്ധ സംഘടനകൾ
എനിവൊയ േസാഷയൽ ഓഡിറ്റിന് സജമാകണം.
േസാഷയൽ
ഓഡിറ്റ് ടീം ഇതിന മൻൈക എടകണം.
സൾ
കടികൾ
വഴി
വാർഡസഭയ്
പചരണം
നൽകണം .
രക്ഷ്ിതാകളുൊട
പങ്കാളിതം
ഉറപ്പാകനതിന്
കടികൊള
ചമതലൊപ്പടതണം.
സാമഹയ ഓഡിറ്റിനായള വാർഡസഭയിൊല ചർചയാവശയമായ
േരഖകൾ നഗരസഭയിൽ പരിേശാധനയ് ലഭയമാൊണനളതിന്
വയാപകമായ പചാരണം നൽകണം.
േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ടീമിൊന്റെ രൂപീകരണം സംബനിച് വയാപകമായ
പചാരണം നൽകകയം ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിൊയ സംബനിച
പരാതികൾ പസത ടീമിൊന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ൊകാണവരാവുനതാൊണന
വസത ൊപാതജനങൊള അറിയികകയം േവണം.
േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ടീം ഒര പരിേശാധനാ കലണ്ടർ തയ്യാറാകി
പസിദ്ധീകരികണം
എലാ പസക േരഖകളും, ഫയലുകളും നഗരസഭയിൽ നിനം
പരിേശാധനയായി ലഭയമാകിയിരികണം.
ഏൊതാര വയകിയം
ആകവശയൊപ്പടന
ഏൊതാര
േരഖയം
7
ദിവസതിനകം
നൽേകണ്ടതാണ്. ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ രഹസയേരഖകൊളാനം
തൊനയില.
മസർേറാളുകൾ,
ബിലകൾ,
അനമതികൾ(sanction
orders)
എനിവയൊട
ചരകം
(abstract)
നഗരസഭ
മൻകടി
തയ്യാറാേകണ്ടതാണ്.

സംഘാടനം
ചിടേയാടകടിയ നടപടി കമങൾ േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് വാർഡസഭയൊട
വിശവാസയതക്
(credibility)
അതയാനാേപക്ഷ്ിതമാണ്.
ഇതിനായി
ൊപാതവായ ചില നിർേദശങൾ ചവൊട േചർകന.
a) വാർഡസഭാ സമയം എലാവർകം പൊങ്കടകവാൻ കഴിയനതാകണം
b) േകാറം

നഗരപാലിക

നിയമതിൽ

അനശാസികം

പകാരം

ആകയിരികം
c) സാമഹയ ആകഡിറ്റിനായള പേതയക വാർഡസഭയൊട അദ്ധയക്ഷ് പദവി
നഗരസഭയൊവളിയിലുള
ൊപാതസമതനായ
ഒര
വയകിക്
നൽകണം. ഈ വയകിൊയ കൊണ്ടതാൻ േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ടീമിൊന
നിർേദശികാൻ നിേയാഗിച വാർഡ് സഭ സബ് ഗപ്പ് തൊന ഒര
പാനൽ

തയ്യാറാകി

സമർപ്പികണം.
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വാർഡസഭയൊട

അദ്ധയക്ഷ്നൾൊപ്പൊട

അംഗീകാരതിന്

മനേപരടങ്ങുന

ഒര

അദ്ധയക്ഷ്േവദിയം
നിർേദശികണം.
ഇതിൽ
ഒരാൾ
വനിതയായിരികണം.
25% േലൊറ പടികജാതി/പടിക വർഗ
ജനസംഖയയള വാർഡിൽ ഈ മനേപരിൽ ഒരാൾ പടികജാതി /പടിക
വർഗതിൽ നിനായിരികണം.
d) ജാഗ്രേതാ-േമൽേനാട കമിറ്റി(Vigilance and Monitoring Committee)
അംഗങൊള പൊങ്കടപ്പികണം
e) നിർവഹണ ഉേദയാഗസർ/എ.ഡി.എസ് േവാളണ്ടിയർ നിർബനമായം
േയാഗതിൽ പൊങ്കടേകണ്ടതാണ്.
f) വിദഗാഭിപായതിനേവണ്ടി (Expert Consultation) നഗരസഭയ്
പറത്തുള ഒേനാ രേണ്ടാ എഞിനീയർമാർ/സാേങ്കതിക വിദഗധൊര
പൊങ്കടപ്പികാവുനതാണ്.
g) സനദ്ധ

സംഘടനകൾ,

എൻ.ൈവ.ൊക,

എസ്.സി/എസ്.ടി

പേമാടർമാർ, േപരകാർ എനിവൊര പൊങ്കടപ്പികണം.
13.12.3

േസാഷയ ൽ
അജണ്ട

ഓഡിറ്റ്

വാ ർ ഡസഭകളിൊല

നി ർ ബനിത

ഓേരാ േസാഷയൽ ആകഡിറ്റിനമള നിർബനിത അജണ്ട അനബനം ()
13.12.4

ആകയി ൊകാടതിരികന.

വാ ർ ഡസഭാ നടപടി കമം
*

സവാഗതം

*

അദ്ധയക്ഷ്ൊന്റെ ആകമഖം

*
*
*
*
*

അജണ്ട അംഗീകരികൽ
േസാഷയൽ ആകഡിറ്റ് പാനൽ ൊതരൊഞടകൽ
േസാഷയൽ ആകഡിറ്റ് പാനലിൊന ക്ഷ്ണികൽ
േവദി ൈകമാറൽ
േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ്

പാനലിൊന്റെ

േനതതവതിൽ

നടപടികൾ

ആകരംഭികന.
നടപടി

കമതിൽ

ആകദയ

ഇനം

നഗരസഭാദ്ധയക്ഷ്ൊന്റെ/

ചമതലൊപ്പടത്തുനയാളിൊന്റെ എ.യ.ഇ.ജി.എസ് അവേലാകന റിേപ്പാർടാണ്.
നഗരസഭാദ്ധയക്ഷ്ൻ അൊലങ്കിൽ അേദഹം ചമതലൊപ്പടത്തുന വയകിയം
അയ്യങ്കാളി നഗരൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അവേലാകന റിേപ്പാർടിൽ ഏൊറ്റടത
പണികളുൊട എണം, സഷ്ടിച ൊതാഴിൽ ദിനങൾ, ൊതാഴിൽ കിടിയ
കടംബങളുൊട എണം, സഷ്ടിച ആകസികൾ, ആകൊക ൊചലവായ തകയൊട
ഇനവിവരം, കിടിയ പരാതികൾ, അതിൻേമൽ സവീകരിച നടപടികൾ
എനിവ ഉണ്ടായിരികണം.
15 മിനിട് റിേപ്പാർടിനായി ൊചലവാകാം.
അദ്ധയക്ഷ്ൊന്റെ റിേപ്പാർടിനേശഷം േസാഷയൽ ആകഡിറ്റ് ടീം അവരൊട കരട്
റിേപ്പാർട് അവതരിപ്പികണം (45 മിനിട്) അടത ഇനമായി ആക വാർഡിൊല
ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയൊട പവർതനങൊള സംബനിച് ,േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ്
ടീമിന് പറേമ വയകികേളാ, സംഘടനകേളാ, സാപനങേളാ നടതിയിടള
പഠനങേളാ,
സാമഹയ
വിലയിരതലുകേളാ
ഉൊണ്ടങ്കിൽആകയത്
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അവതരിപ്പികവാനള അവസരം നൽേകണ്ടതാണ്. ഇവ വസനിഷമായ
േരഖാമലം തയ്യാറാകിയ റിേപ്പാർടകളായിരിേകണ്ടതാണ്. ഈ റിേപ്പാർടിൊന്റെ
േകാപ്പി വാർഡസഭാ സമിതിക് വാർഡസഭ േചരനതിന് അഞ ദിവസതിന
മൊമങ്കിലും നൽേകണ്ടതാണ്.
ഇതരം റിേപ്പാർടിൽ കൊണ്ടതിയ
നയനതകൊള സംബനിച് നഗരസഭയ് വിശദീകരണം തയ്യാറാകവാനം
ആകവശയമായ
േരഖകൾ
വാർഡസഭയിൽ
എതികനതിനം
ഇത്
അനിവാരയമാണ്. സവതന്ത്രമായ ഓഡിറ്റ് റിേപ്പാർട് അവതരിപ്പിചതിനേശഷം
ൊതാഴിൽ ഗപകളിൊല അംഗങൾക് ൊതാഴിലിൽ ഏർൊപ്പടേപ്പാൾ ഉണ്ടായ
കഷ്ടനഷ്ടങൾ േനരിട് വാർഡസഭയിൽ അവതരിപ്പികനതിന് 10-15
മിനിടവൊര നീകിവേകണ്ടതാണ്. തടർന് വാർഡസഭയിൽ പൊങ്കടകനവർ
പവതി സലങളുൊട അടിസാനതിൽ അൊലങ്കിൽ വാർഡിൊന നാേലാ
അേഞാ കസറകളായി തിരിചതിൊന്റെ അടിസാനതിൽ ഗപകളായി
തിരിഞ് ലഭയമായ േരഖകളുൊടയം വിവരങളുൊടയം അനഭവതിൊന്റെയം
അടിസാനതിൽ
കരട്
േസാഷയൽ
ആകഡിറ്റ്
റിേപ്പാട്
ചർചയ്
വിേധയമാകണം. ഗപ്പ് ചർചയ് േശഷം വാർഡസഭയൊട ൊപാതസഭ
(plenary) േചർന് അവിൊട ഗപ്പ് റിേപ്പാർട് അവതരിപ്പികകയം ഗപ്പ്
ചർചകളിൽ ഉയർന വന നിർേദശങൾ കടി ഉൾൊപ്പടതി േസാഷയൽ
ഓഡിറ്റ് ടീം അനിമ േസാഷയൽ ആകഡിറ്റ് റിേപ്പാർട് തയ്യാറാേകണ്ടതമാണ് .
േസാഷയല് ഓഡിറ്റ് പകിയയൊട ഭാഗമായി കടതൽ പരിേശാധന,
പന:പരിേശാധന ആകവശയമണ്ട് എന് േതാനന വിഷയങൊള സംബനിച്
വാർഡസഭയേവണ്ടി
പന:പരിേശാധന
നടതി
റിേപ്പാർട്
തയ്യാറാകനതിനള 5-7 അംഗങൾ ഉൾൊകാള്ളുന ഒരവാർഡ് സഭ സബ്
കമിറ്റിക് രൂപം നൽകാവുനതാണ്.
തടർന്
േസാഷയൽ ആകഡിറ്റ്
നടപടികൾ പർതിയായി കഴിഞാൽ േസാഷയൽ ആകഡിറ്റ് പാനലിൊന്റെ
ചമതല നഗരസഭാ അദ്ധയക്ഷ്േനാ ഉപാദ്ധയക്ഷ്േനാ അൊലങ്കിൽ വാർഡ്
കൗൺസിലേറാ ഏൊറ്റടേകണ്ടതാണ്.
13.12.5

വാ ർ ഡസഭാ ഉപസമിതിയൊട ചമതല
ഈ കമിറ്റി പരമാവധി 15 ദിവസതിനളിൽ പരിേശാധനകായി
ചമതലൊപ്പടതിയ വിഷയൊത സംബനിച്ചുക േനരിട് പരിേശാധിച് റിേപ്പാർട്
തയ്യാറാകി നഗരസഭയ് നൽേകണ്ടതാണ്. ഈ റിേപ്പാർടം അതിൊന്റെ ആകക്ഷ്ൻ
േടകൺ
റിേപ്പാർടം
ൊതാടടത
വാർഡസഭയിൽ
തൊന
അവതരിപ്പിേകണ്ടതാണ്.
അനിമ േസാഷയൽ ആകഡിറ്റ് റിേപ്പാർടിൊന്റെ സംഗ്രേഹം താൊഴ ൊകാടതിടള
േഫാർമാറ്റിൽ തയ്യാറാകണം

േസാഷയ ൽ ആകഡിറ്റ് സംഗ്രേഹം റിേപ്പാ ർ ട്

നഗരസഭ.............................................................................
വാ ർ ഡ്
നമർ..................................
കമനം
പരിേശാധനാ ഘടകങൾ
കൊണ്ടതിയ
തടർ
പശങൾ
നടപടികൾകള
53

വാർഡസഭ ശപാർശ
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രജിേസഷൻ
ൊതാഴിൽകാർഡ് നൽകൽ
പചരണം (പദ്ധതിൊയകറിച്ചുകം,
േസാഷയൽ ആകഡിറ്റിൊനകറിച്ചുകം)
പരിശീലനം (പദ്ധതിൊയകറിച്ചുകം,
േസാഷയൽ ആകഡിറ്റിൊനകറിച്ചുകം)
ൊതാഴിലിനള അേപക്ഷ്
ൊതാഴിൽ നൽകൽ
പവതികളുൊട ൊതരൊഞടപ്പ്
ൊതാഴിലുപകരണങളുൊട ലഭയത
കടംബശ്രീ/എ.ഡി.എസ്
വാളണ്ടിയർമാരൊട പവർതനം
ടാക്സ് േഫാഴിൊന്റെ പവർതനം
അൈഡവസറി
കമിറ്റികളുൊട
പവർതനം
ജാഗ്രേതാ േമൽേനാട കമിറ്റികളുൊട
പവർതനം
ബാങകളുൊട,
േപാസാഫിസുകളുൊട േസവനം
സാേങ്കതികാനമതി
ലഭയമാകനതിൊല പശങൾ
ൊതാഴിലിടങളിൊല സൗകരയങൾ
എക്സിേഗ്രേഷയാ,
ആകശപതി
ൊചലവ്
എനിവ
സമയബനിതമായി
ലഭികനേവാ?
മറ വിവരങൾ

േസാഷയ ൽ ഓഡിറ്റ് റിേപ്പാ ർ ടിൊന്റെ ഉളടകം

േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിേപ്പാർടിൽ രജിേസഷൻ, ൊതാഴിൽ കാർഡ് വിതരണം,
ൊതാഴിൽ നൽകൽ, പടികജാതി-പടിക വർഗ ജനവിഭാങൾക കിടിയ
പേയാജനം, ആകസികളുൊട ഗണനിലവാരം, മസർേറാൾ സൂക്ഷ്ികൽ, കലി
വിതരണം, എ.ഡി.എസ് ൊന്റെ പങ്കാളിതം, ൊതാഴിൽ സലൊത അനബന
സൗകരയങൾ, നഗരസഭയൊട േനതതവരമായ പങ്ക്, സുതാരയത, പരാതി
പരിഹാര സംവിധാനം എനിവ ഉൾേചർകണം.
േസാഷയൽ ആകഡിറ്റ് /
നഗരസഭ
ചർച
ൊചയ്
പരിഹാര
നിർേദശങൾ
നൽകിയതമായ
വിഷയങളിൽ എടതിടള തടർ നടപടികൾ സംസാന-ജിലാതല
വിജിലൻസ് ആകന്റെ് േമാണിറ്ററിംഗ് കമിറ്റിയൊട പേതയകമായ പരിേശാധനയ്
വിേധയമാേകണ്ടതാണ്. േസാഷയൽ ആകഡിറ്റ് റിേപ്പാർടിൽ ചണ്ടികാണിചിടള

13.12.
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നയനതകൾ ആകവർതികനിലാൊയന് ഉറപ വരത്തുവാനള ഉതരവാദിതവം
നഗരസഭയായിരികം.

തട ർ നടപടിക ൾ

ഇപകാരം വാർഡസഭ തയ്യാറാകന േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിേപ്പാർട്
നഗരസഭാ
സമിതിയിൽ
ചർചയം
പരിഹാര
നടപടികൾ
സവീകരികനതിനമായി സമർപ്പിേകണ്ടതാണ്. ഈ റിേപ്പാർട് േലാകൽ ഫണ്ട്
ആകഡിറ്റ്, ൊപർേഫാർമൻസ് ആകഡിറ്റ്, േദശീയ/സംസാന/ജിലാ ഓഡിറ്റർമാർ,
സംസാന
േമാണിറ്റർമാർ,
പാേദശിക
േമാണിറ്റർമാർ
എനിവരൊട
പഠനതിനം പരിേശാധനയം മറമായി ലഭയമാേകണ്ടതം ൊപാത അറിവിേലയ്
പസിദ്ധീകരിേകണ്ടതമാണ്.
ഓേരാ േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിേപ്പാർടിലും
ചണ്ടികാണിചിടള അപാകതകളും േപാരായ്മകളും 3 മാസതിനളിൽ
പരിഹരിേകണ്ടതം പരിഹാര നടപടികൊളകറിച്ചുകള റിേപ്പാർട് (action taken
report)
ൊതാടടത
വാർഡസഭയിൽ
നഗരസഭാ
അദ്ധയക്ഷ്ൻ
സമർപ്പിേകണ്ടതമാണ്.
േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് വാർഡ് സഭ 6 മാസതിൊലാരികൊലങ്കിലും
നടേതണ്ടതാണ്. ഇപകാരം േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് വാർഡസഭയിലൊട പദ്ധതി
നിർവഹണതിൽ
എതേതാളം
സുതാരയതയം
സാമഹയ-സാമതിക
ഉതരവാദിതവവും പകടമായിരന എന് പരിേശാധികാൻ ജനങൾക്
അവസരമണ്ടാകന. കടാൊത അതിനമമ്പുള ആകറമാസകാലം നടതൊപ്പട
പവർതനങളുൊട ഒര ൊപാത കണൊകടപ്പ് ജനങൾക് നടതാനള
സാപന േവദിയായം േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് വാർഡസഭൊയ വളർതിൊയടകണം .
എലാ
േസാഷയൽ
ആകഡിറ്റ്
വാർഡസഭയൊടയം
റിേപ്പാർടകൾ
വാർഡസഭാതലതിൽ നഗരസഭാ ൊസകടറിയം, േമഖലാതലതിൽ േമഖലാ
േജായിന്റെ് ഡയറകറം സമർപ്പികന സമാഹത റിേപ്പാർട് േമഖലാ േജായിന്റെ്
ഡയറകർ നഗരകാരയ ഡയറകർക് നൽകണം. ഇതിനാവശയമായ േഫാർമാറ്റ്
അനബനം 5 ആകയി ൊകാടതിടണ്ട്.

ൊപാതവി ൽ ശ്രദ്ധിേകണ്ട കാരയങ ൾ

േസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് േവദിയായ വാർഡസഭയിൽ ഓഡിറ്റ് പകിയ നടത്തുേമാൾ
താൊഴപറയന കാരയങൾ പേതയകം ശ്രദ്ധിേകണ്ടതാണ്
*
*
*
*
*
*
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ൊതാഴിലാളികളുൊട അവകാശങൾ-ശാകീകരണം
സുസിരത
സുതാരയതാ ഘടകങൾ ഉറപ്പാകൽ
വാർഡസഭാ റിേപ്പാർടകൾ അചടിച്ചുക പസിദ്ധീകരിേകണ്ടതാണ്.
മറ ഓഡിറ്റ് ഏജൻസികൾക് റിേപ്പാർട് ലഭയമാകൽ
നല പവർതനങൊള അഭിനനികക

വിവര സാേങ്കതിക വിദയ പേയാജനൊപ്പടത ൽ

അയ്യങ്കാളി നഗരൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നിർവഹണ പകീയ ഫലപദവും
സുതാരയവുമാകനതിന്
വിവര
സാേങ്കതിക
വിദയ
പരമാവധി
പേയാജനൊപ്പടേതണ്ടതാണ്.
ചവൊട പറയന േമഖലകളിൽ വിവര
സാേങ്കതിക വിദയ ഉപേയാഗികാവുനതാണ്.

14.3

1) േപാജക് തയ്യാറാകൽ
2) മസർേറാൾ, േജാബ് കാർഡ് തടങിയ പധാന േരഖകൾ ഡിജിറ്റൈലസ്
ൊചയക
3) ധനകാരയ മാേനജൊമന്റെ സിസം
4) വിവരാവകാശ നിയമവും വിവരം ലഭയമാകലും
5) പരാതി പരിഹാരം
6) ദിശാഗതി നിയന്ത്രണവും ഇവാലയേവഷനം
ഇതിേലകായി അയ്യങ്കാളി നഗരൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയൊട ഭാഗമായ
പവതികൾ, വിഭവ ആകവശയങൾ, രജിസർ ൊചയ്യൊപ്പട കടംബങളുൊട
വിവരം, േവതന വിതരണം, മനഷയദിന സഷ്ടി, വിവിധതലങളിൊല ഫണ്ട്
ലഭയതയം ൊചലവും തടങി വിവിധ േഡറ്റാേബസ് സഹിതമള ൊവബ്
അടിസാനമാകിയ മാേനജൊമന്റെ് ഇൻഫർേമഷൻ സിസം (Web Based
Management Information System)
തയ്യാറാേകണ്ടതാണ്.
ഇതിനള
നടപടികൾ നഗരകാരയ ഡയറകർ സവീകരിേകണ്ടതാണ്.
നാഷണൽ
ഇൻഫർേമറ്റിക് ൊസന്റെറിൊന്റെ സഹായം ഇകാരയതിൽ േതടാവുനതാണ്.
അയ്യങ്കാളി നഗരൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി സംബനിച് എലാ വിവരങളും
കമയടർേഡറ്റാ േബയ്പ്പസിൽ സൂക്ഷ്ികകയം ജനങൾക് ലഭയമാേകണ്ടതമാണ്.
എലാ നഗരങളിലും ഇതിനേവണ്ടി ഒര ൊഡഡിേകറ്റഡ് കമയടർ സിസം
അനവദിേകണ്ടതാണ്. ഓൺൈലൻ േഡറ്റാ എൻടി നടത്തുനതിനായി
ഇന്റെർൊനറ്റ് കണക്ഷ്നം ഉണ്ടായിരികണം.
അയ്യങ്കാളി നഗരൊതാഴിലുറപ്പ്
പദ്ധതിയൊട വിവരം ഡിജിറ്റലായി സൂക്ഷ്ികനതിനം പദ്ധതി മാേനജ്
ൊചയനതിനം ചവൊട പറയന ഐ.ടി പശാതല സൗകരയങൾ
ആകവശയമാണ്.
I.
േപഴണൽ കമയടർ
II.
യ.പി.എസ്
III.
ൊവബ്കയാമറ
IV.
സാനർ
V.
ഇന്റെർൊനറ്റ് കണക്ഷ്ൻ
നിലവിൽ മനസിപ്പാലിറ്റികളിൽ ലഭയമായ ഒര കമയടർ ഇതിേലകായി
അനവദികണം.
കണകിവിറ്റിയായി ൊനറ്റ് വർകിംഗ് ആകവശയൊമങ്കിൽ
അതരം സൗകരയവും ഒരേകണ്ടതാണ്. അയ്യങ്കാളി നഗരൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി
േഡറ്റാ എൻടി ഓപ്പേററ്റർക് പവർതികവാൻ പേതയക സലവും
സൗകരയൊപ്പടതണം.
ഇതിൊന്റെൊയലാം
ഉതരവാദിതവം
നഗരസഭാ
ൊസകടറിയായിരികം.
ൊസകടറി ഇതിേലയായി പേതയക നടപടികമം
പറൊപ്പടവിേകണ്ടതാണ്.
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സംേജായന സാധയതക ൾ

14.2

15.1

56

സായിയായ ആകസികൾ സഷ്ടികനതിനേവണ്ടി അയ്യങ്കാളി നഗരൊതാഴിലുറപ്പ്
പദ്ധതി ഫണ്ട് ഇതര പദ്ധതി ഫണകളുമായി സംേയാജിപ്പിച് േപാജക്
തയ്യാറാകാവുനതാണ്. എനാൽ ഇതര േമഖലയിൊല ഏൊതങ്കിലും സീമിനളള
ഫണ്ടിന് പകരം തകയായി മാറ്റാതിരികവാൻ ൊസകടറിമാർ പേതയകം
ശ്രദ്ധികണം.
ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഫണ്ട് അധിക ൊതാഴിൽ അവസരം

15.2
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സഷ്ടികനതിനളതാണ്.
അതായത്
നിലവിൽ
നഗരസഭകൾ
ഇതരഫണപേയാഗിച് ൊചയവരന ഏൊതങ്കിലും േപാഗ്രോമകൾകേവണ്ടി ഈ
ഫണപേയാഗികന സിതി അനവദനീയമല.
അയ്യങ്കാളി നഗരൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയൊട ഭാഗമായ േപാജകക ൾ ൊതാഴി ൽ
സഷ്ടികന തരതിൽ തൊന രൂപകല്പന ൊചേയ്യണ്ടതാണ്. ഈ പദ്ധതിയിൽ
േകാൺടാകർമാൊര
പർണമായം
ഒഴിവാേകണ്ടതാണ്.
ഇതിൊന്റെ
ഉതരവാദിതവം നിർവഹണ ഉേദയാഗസനായിരികം.

അനുബന്ധം 1
അയ്യങ്കാളി നഗരൊതാഴി ൽ ഉറപ്പ് പദ്ധതി
രജിേസഷനള അേപക്ഷ് േഫാറം
1. അേപക്ഷ്കൊന്റെ േപര്

: .........................................................................

2. പിതാവിൊന്റെ/ഭർതാവിൊന്റെ േപര്

: .....................................................

3. സീ/പരഷൻ
4. േമൽവിലാസം

: ........................ വയസ്:.........................
: ..............................................................

5. പടികജാതി /പടികവർഗ/ േകനാവിഷ്കൃത പദ്ധതി /മിചഭമി
ഗണേഭാകാവ്
: .............................................................
6. .........................................................നഗരസഭ ...................................................വാർഡ്
.......................................................വീടനമർ
7. ഞങൾ അവിദഗ േജാലി ൊചയവാൻ തയ്യാറാണ്. ഞങളുൊട േപര് രജിസർ ൊചയവാൻ
അേപക്ഷ്ികന.
കമ
േപര്
വയസ്
സീ /
ബനം
അംഗൈവകലയം
ഒപ്പ്
നമർ
പരഷൻ
ഉൊണ്ടങ്കിൽ

േഫാേടാ പതികനതിനള സലം
അവിദഗ േജാലി ൊചയവാൻ ആകഗ്രേഹികന എലാ
പായപർതിയായവരൊടയം േഫാേടാ
തീയതി....................................
ഓഫീസ് ഉപേയാഗതിന്
അേപക്ഷ്.............................................................................. നമറായി രജിസർ ൊചയിരികന.
അേപക്ഷ് തളികളഞിരികന (കാരണം വിശദമാകക)

രജിസർ ൊചയന ഉേദയാഗസൊന്റെ
േപരം ഒപം തീയതിയം
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അനബനം 2

അയ്യ ൻ കാളി നഗരൊതാഴി ൽ ഉറപ്പ് പദ്ധതി
ൊതാഴി ൽ കാ ർ ഡ്
ൊതാഴിൽ കാർഡ് നമർ : (..........................................................................................................)
കടംബനാഥൊന്റെ േപര് :
വിഭാഗം :
തീയതി :
വിലാസം :
വാർഡ് :

കടംബ നമർ:

നഗരസഭ :

ജില

Whether BPL Family :

കടംബ നമർ :

Whether RSBY Card holder :
Details of the
Applicants of the
household willing to
work
കമ നമർ
േപര്

കാർഡ്
ഉടമയൊട
ഒപ്പ്
/വിരലടയാളം
രജിേസഷൻ അധികാരിയൊട
ഒപ്പ്, േപര്, ഓഫീസ് സീൽ
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പരഷൻ /സീ

വയസ്

അകൗണ്ട് നമർ

*

എം.ഐ.എസി ൽ നിനം പിൊന്റെടേകണ്ട േഫാറം അചടിേകണ്ടതില
അനബനം 2-I

ൊതാഴി ൽ ആകവശയൊപ്പടനത് സംബനിച വിവരം
വ ർ ഷം ..............................................................
കമ
നമർ

അേപക്ഷ് നൽകിയ തീയതി

എന
എത ദിവസൊത ൊതാഴിലാണാവശയൊപ്പടിരികനത്
മതലാണ്
ൊതാഴിൽ
ആകവശയൊപ്പടിരി
കനത്

അനബനം 2-II

ൊതാഴി ൽ ന ൽ കിയത് സംബനിച വിവരങ ൾ
വ ർ ഷം .......................................................
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നം

ൊതാഴിൽ
ലഭിച
വയകിയട
ൊാ േപര്

വികലാംഗർ

സീ/ പര

ൊതാഴി ൽ അനവദിച തീയതി

ലഭിച
കലി

ബാങ്കിൊന്റെ
േപരം കലി
അനവദിച
ൊചക് നമരം

പവതിയൊട
േപരം മസർ
േറാ ൾ നമരം

അ
ധ
ാി
ക
ാാ
ര
പ്പ
ൊാ
ട
ാു
ത
ാ്
ത
ാി
യ
ഉ
ദയ
ോാ
ഗ
സ
ാ്
ഥ
ന്റെ
ൊാ
ഒ
പ
ാ്
പ
ാു
ാ ം
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പ
ോ
ര
ാു
ാ ം

മത ൽ

വൊര

എത
ദിവസം

അനബനം 2-III

ൊതാഴി ൽ രഹിത ബത ന ൽ കിയ വിവരങ ൾ
നം

62

േപര്

ബത നൽകിയ
തീയതിയം ദിവസവും

നിരക്

ആകൊക നൽകിയ ബത

അധികാരൊപ്പടതിയ
ഉേദയാഗസൊന്റെ ഒപ്പ്

അനബനം 2-IV

അവിദഗകായിക ൊതാഴി ൽ ൊചയവാ ൻ സനദ്ധരായ പായപ ർ തിയായ
കടംബങളുൊട േഫാേടാ
കമനം
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േപരം ഇലക്ട്രൽ
ഐഡന്റെി കാ ർ ഡിൊന്റെ
തിരിചറിയ ൽ നമരം

ബാങ്ക് അകൗണ്ട് നമരം
ബാങ്കിൊന്റെ േപരം

േഫാേടാ

ഒപ്പ്

രജിേസഷൻ അധികാരിയൊട
ഒപ്പ്/േപര്-സീൽ , തീയതി
അനബനം 2-V

സാമഹയ പരിരക്ഷ് സംബനിച വിവരങൾ
1. ഇ ൻ ഷവറ ൻ സ്
നം

ൊതാഴിലാളികളുൊട േപര്

ഇൻഷവറൻസ് േപാളിസി
നമർ തീയതി

േനാമിനിയൊട േപര്

ഒപ്പ്

എക്സേഗ്രേഷയാ േപൊയ്മന്റെ്
നൽകിയ തീയതിയം തകയം

ഒപ്പ്

2. എക്സേഗ്രേഷയ േപൊയ്മന്റെ്
നം

ൊതാഴിലാളികളുൊട േപര്

അപകടം സംഭവിച തീയതി

3. പണിസലൊത അപകടം സംബനിച വിവരങ ൾ
നം

64

ൊതാഴിലാളികളുൊട േപര്

അപകടം സംഭവിച തീയതി

ബത നൽകിയത് സംബനിച
വിവരങൾ
നൽകിയ ബത

അനബനം 2-VI

അയ്യങ്കാളി നഗര ൊതാഴി ൽ ഉറപ്പ് പദ്ധതി

ൊതാഴി ൽ കാ ർ ഡ് രജിസ ർ

65

........................................................................................... നഗരസഭ

അനബനം 2-VII

അയ്യങ്കാളി നഗര ൊതാഴി ൽ ഉറപ്പ് പദ്ധതി
ൊതാഴി ൽ കാ ർ ഡ് രജിസ ർ
സൂചിക

കമനം

66

ൊതാഴിൽകാർഡ് നമർ

രജിസർ ൊചയ വയകിയൊട/കടംബനാഥൊന്റെ
േപര്

േപജ് നം.

അനബനം 2-VIII

രജിസ ർ ൊചയ അേപക്ഷ്കരൊട രജിസ ർ
നമർ

67

അേപക്ഷ്കൊന്റെ
/അേപക്ഷ്കയൊട
േപരം
േമൽവിലാസവും

രജിസർ ൊചയവാനള
അേപക്ഷ് ലഭിച ദിവസം

വിതരണം ൊചയ ൊതാഴിൽ
കാർഡിൊന്റെ നമരം
തീയതിയം

ൊതാഴിൽകാർഡ്
വിതരണം ൊചയിൊലങ്കിൽ
അതിനള കാരണം

അനബനം 3

അയ്യങ്കാളി നഗരൊതാഴി ൽ ഉറപ്പ് പദ്ധതി
അവിദഗ േജാലി ൊതാഴി ൽ ആകവശയൊപ്പടനതിനള അേപക്ഷ്
ൊസകടറി

.........................................................................നഗരസഭ/േകാർപ്പേറഷൻ
സർ,
ഞാൻ......................................................................................നഗരസഭ/േകാർപ്പേറ
ഷനിൽ അവിദഗ ൊതാഴിലിനായി രജിസർ ൊചയിരികന . എൊന്റെ ൊതാഴിൽ കാർഡ് നമർ
.........................................................എനിക് .................................................... തീയതി
മതൽ ..................................തീയതിവൊര ........................................ദിവസം അവിദഗ
ൊതാഴിൽ നൽകനതിന് അഭയർതികന. ഞാൻ നഗരസഭ/േകാർപ്പേറഷൻ ൊസകടറി
നിർേദശികന പവതിയിൽ തടർചയായി 14 ദിവസം േജാലി ൊചയനതാണ്. എൊന്റെ
അകൗണ്ട്
നമർ.......................................................................
ബാങ്ക്
.............................................
അേപക്ഷ്കൊന്റെ േപര്, ഒപ്പ്
തീയതി

അേപക്ഷ്കൊന്റെ േമൽവിലാസം

രസീത്
....................................(അേപക്ഷ് നൽകിയ വയകിയൊട േപര്)ൊന്റെ
...............................................................തീയതിയിൽ ഓഫീസിൽ ലഭിചിടണ്ട്.

അേപക്ഷ്

.......................................(അേപക്ഷ്
നൽകിയ
വയകിയൊടേപര്)ൊന്റെ
ൊതാഴിലിനള അേപക്ഷ് താൊഴ പറയന കാരണങളാൽ നിരസികന .

അവിദഗ

1.

അേപക്ഷ്കൻ തടർചായി 14 ദിവസം അവിദഗ ൊതാഴിൽ ആകവശയൊപ്പടിടില

2.

അേപക്ഷ്കനം കടംബതിനം ഈ സാമതിക വർഷം 100 ദിവസം അവിദഗ
ൊതാഴിൽ നൽകി

തീയതി
സീലും
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ൊസകടറിയൊട ഒപം

അനബനം 3(I)

ഓഫീസ് ഉപേയാഗതിന്
അേപക്ഷ് നമർ.....................................................
അേപക്ഷ്

പരിേശാധിച്ചുക.

അേപക്ഷ്കൊന
/അേപക്ഷ്കൊയ............................................................. .....................................................
............................................................................................................................................
...........പവർതിയൊട

േപര്)

പവർതിയിൽ

അവിദഗ

ൊതാഴിൽ

ൊചയനതിനായി..................................................................................................
മതൽ

.......................................................................തീയതി

നിേയാഗിച്ചുക.

വൊര

അേപക്ഷ്കന്/അേപക്ഷ്കക്.............................................

തീയതി

ദിവസേതയ്
തീയതിയിൊല

നമർ കത് പകാരം ൊതാഴിൽ അനവദിച്ചുക ൊകാണള അറിയിപ്പ് നൽകി

അേപക്ഷ് താൊഴ പറയന കാരണങളാ ൽ നിരസികന .
1. അേപക്ഷ്കൻ 14 ദിവസം തടർചയായി അവിദഗ ൊതാഴിൽ ആകവശയൊപ്പടിടില
2. അേപക്ഷ്കനം /കടംബതിനം ഈ സാമതിക വർഷം 100 ദിവസം അവിദഗ

ൊതാഴിൽ നൽകി.

ൊസകടറിയൊട ഒപം സീലും
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അനബനം 3(II)

അയ്യങ്കാളി നഗരൊതാഴി ൽ ഉറപ്പ് പദ്ധതി
.................................................. നഗരസഭ
ൊതാഴി ൽ അനവദിച്ചുകൊകാണള അറിയിപ്പ്
അറിയിപ്പിൊന്റെ

നമർ...........................................................

തീയതി.............................
പിയൊപ്പട അേപക്ഷ്കൻ/അേപക്ഷ്ക

സൂചന: താങ്കളുൊട............................ തീയതിയിൊല അേപക്ഷ്
അയ്യങ്കാളി നഗരസഭ ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ താങ്കളുൊട േപര് നഗരസഭ
രജിസർ ൊചയകയം ൊതാഴിൽകാർഡ് അനവദികകയം ൊചയിരന . താങ്കളുൊട അേപക്ഷ്
പരിേശാധികകയം
താങ്കൾക്......................................................................................................
വാർഡിൊല................................................................................. .........................................
.................................................................പവർതിയൊട
േപരം
നമരം
)
പവതിയിൽ........................................................................
തീയതി
മതൽ
................................ തീയതി വൊര.............................. ദിവസം താൊഴ കാണിചിരികന
നിബനനകൾക് വിേധയമായി ൊതാഴിൽ അനവദിചിരികന.
നിബനനകൾ
1.

താങ്കളുൊട അേപക്ഷ്യിൽ ആകവശയൊപ്പട പകാരം 14 ദിവസം തടർചയായി അവിദഗ
േജാലി ൊചേയ്യണ്ടതാണ് (ആകഴയിൽ 6 ദിവസം)

2.

താങ്കൾ ദിവസവും എട് മണിക്കൂർ േജാലി ൊചേയ്യണ്ടതാണ്.

3.

താങ്കൾക്
മഹാതാഗാനി
േദശീയ
ഗ്രോമീണ
ൊതാഴിലുറപ്പ്
നിശയിചിരനേവതന നിരകിൽ കലി നൽകനതാണ്.

4.

താങ്കൾ ൊചയന േജാലിയൊട അളവിന് ആകനപാതികമായി കലി നിശയികനതാണ്.

പദ്ധതിയി ൽ

(ഒപ്പ്)
തീയതി

ൊസകടറി/ അഡീഷണൽ ൊസകടറി
സീൽ
നഗരസഭ
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അനബ
നം 4

അയ്യങ്കാളി നഗരൊതാഴി ൽ ഉറപ്പ് പദ്ധതി

ഹാജരിൊന്റെ കാലയളവ് – 20...... _______________________________________________ മാസം മതൽ 20.......
__________________________________________________ മാസം വൊര
കമനം

71

ൊതാഴിൽ ൊചയന
വയകിയൊട േപര്

ൊതാഴിൽ കാർഡ്
നമർ

അവിദഗൻ/ അവിദഗ

ൊതാഴിൽ നൽകിയത് സംബനിച വിവരം
(ഹാജർ ഒപ്പ്)

ആകൊക
ൊതാഴിൽ
നൽകിയ
ദിവസം

1

6

3

4

5

നൽകിയ േവതനം

7

അനബനം 5

അയ്യങ്കാളി നഗരൊതാഴി ൽ ഉറപ്പ് പദ്ധതി

മസ ർ േറാ ൾ വിതരണ രജിസ ർ

.............................................................................................നഗരസഭ

അനബനം 5(I)

72

അയ്യങ്കാളി നഗരൊതാഴി ൽ ഉറപ്പ് പദ്ധതി
മസർേറാൾ വിതരണം രജിസർ-നിർവഹണ ഉേദയാസൻ സൂക്ഷ്ിേകണ്ടത്
കമനം

നൽകിയ പവതിയൊട േപര്

ഭരണാനമതി സംബനിച വിവരങൾ

തീയതി

73

നമർ

തക

മ
സർറ
ോാ
ൾ
ന
മ
രം
നൽ
കി
യ
തീ
യ
തി
യം

മസർേറാൾ
ഏറവാങിയ
ഉേദയാഗസൊന്റെ
േപരം ഒപം

അനബനം 5(II)

അയ്യങ്കാളി നഗരൊതാഴി ൽ ഉറപ്പ് പദ്ധതി

മസ ർ േറാ ൾ ൈകപ്പറ്റ് രജിസ ർ

74

.............................................................................................നഗരസഭ

അനബനം 5(III)

അയ്യങ്കാളി നഗര ൊതാഴി ൽ ഉറപ്പ് പദ്ധതി
മസ ർ േറാ ൾ വിതരണ രജിസ ർ-നി ർ വഹണ ചമതലയള എഞിനീയ ർ സൂക്ഷ്ിേകണ്ടത്
കമനം

മസർേറാൾ നമർ

വിതരണം ൊചയ
പവതിയൊട
േപര്

ഭരണാനമതി
സംബനിച
വിവരങൾ

തീയതി

75

ൊസകടറിയിൽ നിന് മസർേറാൾ ലഭിച തീയതി

മസർേറാൾ വർക്
ൈസറ്റിൽ നിനം
തിരിൊക ലഭിച
തീയതി
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അനബനം 6

അയ്യങ്കാളി നഗരൊതാഴി ൽ ഉറപ്പ് പദ്ധതി
മലയ നി ർ ണയ സാക്ഷ്യപതം
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ഫയൽ നമർ

:

ബിൽ നമർ

: ഒനാം / ഘടം / അവസാനഘടം

ജില

:

നഗരസഭ

:

പവതിയൊട േപര്

:

പവതിയൊട നമർ

:

ഭരണാനമതി തക (രൂപ)

:

സാേങ്കതികാനമതി(രൂപ)

: നമർ തീയതി

മസർേറാൾ നമർ

:

പവതി ആകരംഭിച തീയതി

:

പവതി പർതീകരിച തീയതി

:
:

15

അളവുകൾ േരഖൊപ്പടതിയ എം
ബക് നമരം േപജ് നമരം
അളവുകൾ േരഖൊപ്പടതിയ
തീയതികൾ
അളവ് േരഖൊപ്പടതിയ
ഉേദയാഗസൊന്റെ േപരം ഔേദയാഗിക
പദവിയം
അളവ് പരിേശാധിച തീയതികൾ

16

ബിൽ തയ്യാറാകന തീയതി

:

13
14

നമർ തീയതി

:
:

:

17. ൈകവരിച ഭൗതിക േനടങൾ(നടപ്പ് ബി ൽ പകാരം )

77

കമനം

ഇനം

അളവ്

തക(രൂപ)

ആകൊക:

18. പ ർ തീകരിച പവതിയൊട മലയം
ആകൊക

കഴിഞ ബിൽ
പകാരം

നടപ്പ് ബിൽ പകാരം

തക (രൂപ)
എം.ബക് നമർ
േപജ് നമർ

19. ൊതാഴി ൽ വിവരങ ൾ
ഇനം
എ.അവിദഗ ൊതാഴിലാളികളുൊട എണം

നടപ്പ് മസർ േറാൾ പകാരം

അളവ് പകാരം

ബി.മറ്റ് ൊതാഴിലാളികൾ എണം)
1. ൊമയ്പ്പറ്റ്
2. അർദ്ധ വിദഗ ൊതാഴിലാളികൾ
3. വിദഗ ൊതാഴിലാളികൾ
4. ആകയ

20.ൊതാഴി ൽ ദിനവും അനവദനീയമായ തകയം
എ.സഷ്ടികൊപ്പടന
ൊതാഴിൽ ദിനം

1. അവിദഗ
78

നടപ്പ്
മസർേറാൾ
പകാരം

നടപ്പ്
ബിൽ
അളവ്
പകാരം

മൻ ബിൽ
അളവുകൾ
കറചേശഷം

അനവദനീയ
തൂക(രൂപ)

ൊതാഴിലാളികൾ
2.
അർദ്ധ വിദഗ
ൊതാഴിലാളികൾ
3. വിദഗ
ൊതാഴിലാളികൾ
4. ൊമയ്പ്പറ്റ്
5. ആകയ
ബി.മറ്റിനങൾ

I)
II)
III)
IV)

അനിമ ബി ൽ അളവ്
പകാരം

അനവദനീയ
തൂക(രൂപ)

1. പവതി സല സൗകരയം
(തണൽ, ശചിതവ ആകേരാഗയ
സൗകരയം തടങിയവ)

2. പണിയായധ വാടക
3. േഫാേടാ

21.
ആകൊക ബിൽ തക അനിമ
ബിൽ പകാരം (രൂപ)എലാ
ൊചലവുകളുമടകം

22.ബി ൽ തയ്യാറാകിയ ഉേദയാഗസൊന്റെ
ഒപ്പ്

േപര്

ഔേദയാഗിക പദവി

23. അളവ് പരിേശാധിച ഉേദയാഗസൊന്റെ
ഒപ്പ്
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േപര്

ഔേദയാഗിക പദവി

80

അനബനം 7

അയ്യങ്കാളി നഗര ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

..........................................................................................
നഗരസഭ

................................................................................ ജില
81

അനബനം 7(I)

അയ്യങ്കാളി നഗര ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി
പവതി രജിസർ
സൂചിക
കമ
നം.

പവതിയൊട േപര്

തടങിയ തീയതി

േപജ് നമർ

അനബനം 7(II)
82

പവതി രജിസർ
അയ്യങ്കാളി നഗര ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി
പവതി
തിരിചറിയ
ൽ നമ ർ

83

പവതിയട
ൊാ േപരം
സലവും
വാ ർ ഡ്
നമരം

പവതിയട
ൊാ തരം

ഭരണാനമ
തി നമരം
തീയതിയം

സാേങ്കതികാ
നമതി
നമരം
തീയതിയം

പവതി
പ ർ തീകരിച
തീയതി

ഉപേയാഗ
ാിച മസർ
േറാളുകളുട
ൊാ
തിരിചറി
യൽ
നമരക
ൾ

ആകൊക
ൊചലവ്

സഷ്ടികൊപ്പ
ട ൊതാഴിൽ
ദിനങൾ

േസാഷയൽ
ഓഡിറ്റ്
നടതിയ
തീയതി

Annexure 8

FORMAT FOR MUNICIPALITIES / CORPORATION TO CLAIM FUNDS
UNDER AYYANKALI URBAN EMPLOYMENT GUARANTEE SCHEME
IN THE FINANCIAL YEAR 20 .... – 20 ........
Name of District with full Address
Section A – Financial
Sl.
No.
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

Particulars
Opening balance on 01.04.20...
Fund released during the previous financial year
Misc. Receipt credited the previous financial year (interest)
Total fund available (1+2+3) during the previous financial year (interest)
a) Expenditure on administrative infrastructures (out of 5a)
b) Total funds utilized during the previous financial year
c) Expenditure on unskilled labour omponent (out of 5a)
d) Material cost including semi – skilled and skilled labour (out of 5a)
Closing balance of the previous financial year / opening balance of the current year
as on 1st April
Funds released during the current financial year
Misc. Receipt (interest)
Total fund available during the current financial year under AUEGS
Expenditure incurred during the current financial year under AUEGS till
date ......./........./20........
Percentage of utilization to total funds available (9/10*100)

(Continued)
Note: * If the proposal is submitted after 30th of September, it should be as per the audited
statement of accounts and if earlier, must be as per UC that should also enclosed.

Annexure 8

Section B
–
Physical
1
No.of households issued job cards
2
3
84

No.of households who have demanded
employment
up
to
(........./............./20..........)
No.of households who have provided

SC

ST

Others

employment
up
(......../.........../20.............)
4
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to

No. of households that have complete
100 days of employment up to
(........./........../20.........)

അനബനം 9(I)
േഫാറം - IV

അയ്യങ്കാളി നഗര ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അയ ൽ കടതല പവതി നി ർ ണയ േഫാറം
20........-............... സാമതിക വ ർ ഷം
വാ ർ ഡിൊന്റെ േപര്

:

അയ ൽ കടതിൊന്റെ േപര്

:

അംഗങളുൊട േപര്

:

കമ
നം.

എത േപ ർ ക്
േജാലി
ആകവശയമായി വരം

ശരാശരി എത
ദിവസം േജാലി
ആകവശയമാണ്

ആകൊക
ൊതാഴിൽ

ഏത്
മാസതിലാണ്
ൊതാഴിൽ
ആകവശയം

പവതി
സലതിൊന്റെ
േപര്

പവതി
സലതിൊന്റെ
സ ർ േവ നമ ർ

ഏതതരം
പവതി

** എനതരം പവതി എനത് േരഖൊപ്പടത്തുക ഉദ: നീർചാൽ ൊതളികൽ, കളം വതിയാകൽ, േകാളനി നവീകരണ്, ................
*** കഷി പണികൾ ഉൾൊപ്പൊട മറ േജാലികൾ ലഭയമലാത കാലഘടതിൽ ആകയിരികണം ഈ പവതികളുൊട നി ർവഹണതിനായി നിശയിേകണ്ടത്
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അനബനം 9(II)
േഫാറം - V

അയ്യങ്കാളി നഗര ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി – വാ ർ ഡതല േകാഡീകരണ േഫാറം
20........-............... സാമതിക വ ർ ഷം
നഗരസഭയൊട േപര്

:

വാർഡിൊന്റെ േപരം നമരം

:

വാർഡിനളിൊല പവതികൾ / നഗരസഭയളിൊല ബനൊപ്പടൊകാണള പവതികൾ *
കമ
നം.

എത േപ ർ ക്
േജാലി
ആകവശയമായി വരം

ശരാശരി എത
ദിവസം േജാലി
ആകവശയമാണ്

ആകൊക
ൊതാഴിൽ

:

ഏത്
മാസതിലാണ്
ൊതാഴിൽ
ആകവശയം

പവതി
സലതിൊന്റെ
േപര്

പവതി
സലതിൊന്റെ
സ ർ േവ നമ ർ

ഏതതരം
പവതി

** വാർഡിനളിൊല പവതികൾ, നഗരസഭയളിൊല പവതികൾ, എനിവ ഓേരാനിനം പേതയകം പേതയകം േഫാറങളിലായി േരഖൊപ്പടത്തുക
** (1) മണ്, ജല സംരക്ഷ്ണവുമായി ബനൊപ്പടവരന പവതികൾ (2) നിർമാണ വസകൾ ആകവശയമായി വരന പവതികൾ ഇവേയാേരാനിനം
പേതയകം േഫാറങേളാ അൊലങ്കിൽ ഓേരാ ഇനവും പേതയകം പേതയകമാേയാ േരഖൊപ്പടതണം .
*** കാർഷിക പണികൾ ഉൾൊപ്പൊടയള മറ േജാലികൾ ലഭയമാലാത കാലഘടതിൽ ആകയിരികണം ഈ പവതിയൊട നി ർവഹണതിനായി
നിശയിേകണ്ടത്.
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അനബനം 9(III)
(നഗരസഭയൊട ഉപേയാഗതിന് )

അടത സാമതിക വ ർ ഷേതയള (20....-........) േലബ ർ എസിേമറം ൊഷ ൽ ഫ് ഓഫ് വ ർ ക് സു ം
തയ്യാറാകൽ
േഫാറം 1 (എ)
നഗരസഭ

:

ഘടം

:

ജില :
നഗരസഭ കടംബങളുൊട എണം
(2011 ൊസൻസസ് പകാരം)

നഗര ബി.പി.എൽ കടംബങളുൊട എണം :
(2011 ൊസൻസസ് പകാരം)

വിതരണം ൊചയ
ൊതാഴിൽ കാർഡകളുൊട എണം :

മിനിമം കലി (രൂപ) :

രൂപ

ഭാഗം – 1

മാസം

ഏപിൽ

േമയ്

ജൺ

ജൈല
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അടത സാമതിക വർഷം
ൊതാഴിൽ ആകവശയൊപ്പടാൻ
സാധയതയള കടംബങളുൊട
എണം

ഓേരാ കടംബതിനം
നൽേകണ്ട ൊതാഴിൽ
ദിനങളുൊട എണം

അടത സാമതിക വർഷം
സഷ്ടികൊപ്പേടണ്ട ആകൊക
ൊതാഴിൽ ദിനങളുൊട എണം

അടത സാമതിക
വർഷം പതീക്ഷ്ികന
ആകൊക ൊചലവ്
(ലക്ഷ്തിൽ)

അടത സാമതിക
വർഷതിൽ 100 ൊതാഴിൽ
ദിനങൾ പർതിയാകാൻ
സാധയതയള
കടംബങളുൊട എണം

ആകഗസ്

ൊസപറ്റംബർ

ഒേകാബർ

നവംബർ

ഡിസംബർ

ജനവരി

ൊഫബ്രുവരി

മാർച്

ആകൊക
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ോഫൊറം 1 (ബി )
ഭൊഗം-2
ോജൊലി നൽകുന്നതിനുളള പ്രവൃത്തികൾ (shelf of works) സംബന്ധിച വിവരം
മുൻ വർഷങ്ങളിലുള്ള സ്പിൽ ഓവർ പ്രവൃത്തികളുടൊലിടെ ആകൊലിക എണ്ണം
മുൻ വർഷത്തിൽ ഏറ്റൊലിറ്റെടുത്ത പ്രവൃത്തികളുടൊലിടെ എണ്ണം
അടുത്ത സൊമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സ്പിൽ ഓവർ ആകകൊൻ സൊധ്യതയുള്ള തൻ വർഷൊലിത്ത പ്രവൃത്തികളുടൊലിടെ എണ്ണം
അടുത്ത സൊമ്പത്തിക വർഷോത്തയ്ക്ക് നിർോദ്ദേശിക്കപ്പൊലിപ്പട്ട പുതിയ പ്രവൃത്തികളുടൊലിടെ എണ്ണം
യൂണിറ്റെ് (കയൂബിക് മണ്ണീറ്റെർ/ൊലിഹെക്ടർ/കി.മണ്ണീറ്റെർ)
സൃഷ്ടിക്കുന്ന ൊലിതൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടൊലിടെ എണ്ണം
എസ്റ്റിോമണ്ണറ്റെ് തുക (ലക്ഷത്തിൽ)

അവിദഗ്ദ്ധ ൊലിതൊഴിലൊളികളുടൊലിടെ ോവതനം
സൊധ്ന സൊമണ്ണഗ്രികൾ/വിദഗ്ദ്ധ/ അർദ്ധ വിദഗ്ദ്ധ/ൊലിതൊഴിലൊളികളുടൊലിടെ ോവതനം ഉൾൊലിപ്പൊലിടെ
ആകൊലിക
ജലസംരക്ഷണവും മണ്ണഴൊലിവള്ളൊലിക്കപ്പൊയ്ത്തും
(കയൂബിക് മണ്ണീറ്റെർ)

വരൾച തടെയൽ
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അനുബന്ധം 9 ( IV )

ൈമണ്ണോക്രൊ ഇറിോഗഷൻ പ്രവൃത്തികൾ

എസ്.സി/എസ്.റ്റെി/ോകന്ദ്രൊവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ/ബി.പി.എൽ കുടുംബങ്ങളുടൊലിടെ ഭൂമണ്ണിയിൽ ജലോസചന സൗകരയൊലിമണ്ണൊരുക്കപ്പൽ

കുളങ്ങൾ വൃത്തിയൊക്കപ്പൽ ഉൾൊലിപ്പൊലിടെയുള്ള പരമ്പരൊഗത ജലോസ്ത്രൊതസ്സുകളുടൊലിടെ പുനരുദ്ധൊരണം

ഭൂവികസനം (ൊലിഹെക്ടർ)

ൊലിവള്ളൊലിക്കപ്പട്ടു പ്രോദശങ്ങളിൽ അഴുക്കപ്പ് ചൊൽ നിർമ്മിക്കുന്നതുൾൊലിപ്പൊലിടെയുള്ള ൊലിവള്ളൊലിപ്പൊക്കപ്പ നിയന്ത്രണം മണ്ണറ്റു സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടം

91

ോകന്ദ്രൊവിഷ്കൃത / സംസ്ഥൊന പദ്ധതികളുടൊലിടെ ഭൊഗമണ്ണൊയി ോചരി/ക്ലസ്റ്റർ വികസന പദ്ധതികളുടൊലിടെ അനുപൂരക പ്രവർത്തനങ്ങൾ

.എം.എസ്.ഭവന നിർമ്മൊണ പദ്ധതിയുൊലിടെ ഭൊഗമണ്ണൊയി നിർമ്മിക്കുന്ന ഭവനങ്ങളുടൊലിടെ വൊനം ൊലിവട്ടുന്നതിനും അടെിസ്ഥൊനം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തികളുടം

ോകൊളനി നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ

മണ്ണൊലിനയ നിർമ്മൊർജനവും സംസ്കരണവും

കൊർഷിക ഉല്പൊദനം വർദ്ധിപ്പക്കപ്പൽ
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മൃഗ സംരക്ഷണം

മണ്ണത്സ്യ ോമണ്ണഖല

സംസാ ൊതാഴിലുറപ്പ് കൗൺസിലിൊന്റെ ശപാർശ പകാരം സംസാന സർകാർ അംഗീകരികന ഇതര പവ ർതിക ൾ

ആകൊലിക

കുറിപ്പ്
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ജലസംരക്ഷണവും മണ്ണഴൊലിവള്ളൊലിക്കപ്പൊയ്ത്തും-(പുതിയ കുളങ്ങൾ/ടെൊങ്കുകൾ, മണ്ണഴക്കുഴി, ൊലിചറുചൊലിചക്കപ്പ് ഡൊമുകൾ എന്നിവയുൊലിടെ നിർമ്മൊണം മണ്ണറ്റുള്ളവ)



വരൾച തടെയൽ -(വന സംരക്ഷണവും മണ്ണരംവച് പിടെിപ്പിക്കപ്പലും, മണ്ണറ്റുള്ളവ)



ൈമണ്ണോക്രൊ-ഇറിോഗഷൻ പ്രവൃത്തികൾ-(ൊലിചറുചകിടെ ജലോസചന കനൊലുകൾ)
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പട്ടികജൊതി പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭൊഗത്തിൽൊലിപ്പട്ടവർ, ഭൂപരിഷ്ക്കരണത്തിലൂടൊലിടെ ഭൂമണ്ണി ലഭിചവർ, ോകന്ദ്രൊവിഷ്കൃത ഭവന പദ്ധതി ഗുണോഭൊക്തൊക്കപ്പൾ എന്നിവരുൊലിടെ ഭൂമണ്ണിയിൽ ജനോസചന
സൗകരയൊലിമണ്ണൊരുക്കപ്പൽ



പരമ്പരൊഗത ജലോസ്രൊതസ്സുകളുടൊലിടെ പുനരുദ്ധൊരണം-കുളങ്ങൾ/ ടെൊങ്കുകൾ/കനൊലുകൾ /കിണറുചകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും മണ്ണണ്ണ് നീക്കപ്പം ൊലിചയ്യൽ മണ്ണറ്റുള്ളവ



ഭൂവികസം-മണ്ണരംവച് പിടെിപ്പിക്കപ്പൽ, മണ്ണണ്ണ് നിരപ്പൊക്കപ്പൽ മണ്ണറ്റുള്ളവ



ൊലിവള്ളൊലിപ്പൊക്കപ്പ നിയന്ത്രണം-ൊലിവള്ളൊലിക്കപ്പട്ടുള്ള പ്രോദശങ്ങളിൽ അഴുക്കപ്പ് ചൊൽ നിർമ്മിക്കുന്നതുൾൊലിപ്പൊലിടെയുള്ള ൊലിവള്ളൊലിപ്പൊക്കപ്പ നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടം മണ്ണറ്റു സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടം



ോകന്ദ്രൊവിഷ്കൃത പദ്ധതി അനുപൂരക പ്രവർത്തനം –BSUP/IHSDP/KSUDP തുടെങ്ങി. ോകന്ദ്രൊവിഷ്കൃത പദ്ധതികളുടൊലിടെ ഭൊഗമണ്ണൊയി ഏറ്റൊലിറ്റെടുക്കുന്ന ോചരലി/ക്ളസ്റ്റർ വികസന പദ്ധതിയുൊലിടെ
അനുപൂരക പ്രവൃത്തികൾ,



.എം.എസ് ഭൂവനം വൊനം ൊലിവട്ടലും അടെിസ്ഥൊനം നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും
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അനബനം 10

അയ്യങ്കാളി നഗര ൊതാഴിലുറപ്പ്
പദ്ധതി

ൊതാഴി ൽ രജിസ ർ
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അനബനം 10(1)

ൊതാഴി ൽ രജിസ ർ

അയ്യങ്കാളി നഗര ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി
1.

കടംബതിൊന്റെ രജിേസഷൻ

2.

ൊതാഴിൽ ആകവശയൊപ്പടനത് സംബനിച വിവരം :

കമ
നം.

അേപക്ഷ്കൊന്റെ േപര്

3.
കമ
നം.

കമ
നം.
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എത ദിവസം

േജാലി
ആകവശയൊപ്പട
പേദശം

ൊതാഴിൽ നലിയ പവതി സംബനിച വിവരങൾ
അേപക്ഷ്കൊന്റെ േപര്

4.

ൊതാഴിൽ
ആകവശയൊപ്പട
തീയതി

ൊതാഴിൽ
ആകവശയൊപ്പട
തീയതി

എത ദിവസം

പവതിയൊട
േപര്

ൊതാഴിൽ ൊചയ പവതിയം ൊതാഴിൽ ൊചയ ദിവസവും സംബനിച വിവരങൾ

ൊതാഴിൽ എടത തീയതിയം
മാസവും

എത ദിവസം

പവതിയൊട
േപര്

മസർ േറാളിൊന്റെ
നമർ
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അനബനം 11

അയ്യങ്കാളി നഗര ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി
ആകസി രജിസർ
(ABSTRACT)

.......................................................................................... നഗരസഭ
................................................................................ ജില
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അനബനം 11 (I)

അയ്യങ്കാളി നഗര ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി
ആകസി രജിസർ
സൂചിക
കമ
നം.
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പവതിയൊട േപര്

തടങിയ തീയതി

േപജ് നമർ

അനബനം 11(II)

ആകസി രജിസർ

അയ്യങ്കാളി നഗര ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

പവതിയൊട േപര്
പവതിയൊട തരം
പവതിയൊട സലം
ഭരണാനമതി നമരം ......................... തീയതിയം ...............................
പരിേപക്ഷ്യ പദ്ധതിയിലുള പവതിയാണ് / അല
വാർഷിക കർമ പദ്ധതിയിലുള പവതിയാണ് / അല
മസർ േറാൾ നമർ

അവിദഗ ൊതാഴിലാളികളുൊട
േവതനം (രൂപയിൽ)

14.

അർദ്ധ വിദഗ
ൊതാഴിലാളികളുൊട േവതനം
(രൂപയിൽ)

അർദ്ധ വിദഗ
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സാധനങളുൊട വില
(രൂപയിൽ)

മറ ൊചലവുകൾ
(രൂപയിൽ)

സഷ്ടികൊപ്പട ൊതാഴിൽ ദിനങൾ
മനഷയ ദിനങൾ

അവിദഗ

വിദഗ ൊതാഴിലാളികളുൊട
േവതനം (രൂപയിൽ)

8.
പവതി ആകരംഭിച ദിവസം
9.
പവതി അവസാനിച ദിവസം
10.
എസിേമറ്റ് പകാരം പദ്ധതി പർതീകരിേകണ്ട
സമയം
11.
എസിേമറ്റ് തക
12.
പാേദശിക
വിജിലൻസ്
കമിറ്റി
പരിേശാധിചിടേണ്ടാ?
13.
പവതി
പർതിയാകിയേപ്പാൾ
ഉണ്ടായ
ൊചലവ്

ആകൊക പവതിൊയടത
ആകൾകാരൊട എണം

ആകസി വിശദാംശം

വിദഗ

അനബനം 12

അയ്യങ്കാളി നഗര ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി
പരാതി രജിസർ

.......................................................................................... നഗരസഭ
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................................................................................ ജില
അനബനം 12(1)

അയ്യങ്കാളി നഗര ൊതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി
പരാതി രജിസ ർ ............................................................ നഗരസഭ
നമർ
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തീയതി

പരാതി നലിയ ആകളിൊന്റെ
േപരം വിലാസവും

സവീകരിച നടപടി

പരാതി തീർപ്പാകിയ
ദിവസം
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