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മഹ്മാത്മാഗ്മാന്ധി ദേശീയ ഗഗ്മാമീണതെ്മാഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി

ദേ്മാഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ്റ്റ്ധിദപ്മാര്്പ്റ്

വ്മാരഡ്പ്റ്- 13 ദേട്ധിദ്ചേര്ധി

ഇര്ധിക്കൂര ഗഗ്മാമപഞ്മായത്പ്

ഇര്ധിക്കൂര ദ്്മാക്പ്റ്

കണ്കൂര ജ്ധില്ല .

ഗഗ്മാമേഭെീയ്യെ്ധി: 22.102019

േമയം : 10.30 am

സ്ഥലം: ഗപ്ധിയേരശ്ധിന്ധിവ്മായനശ്മാല.

െയ്യ്മാറ്മാക്ധിയെ്പ് ,

സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ്ടീം,ഇരിക്കൂര്

സ്ാക്റ്.

മഹാതാഗാനി സേശീയ ഗഗാമീണ തൊഴിലുറപ്റ്നിയമം –

സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ്തോസേറി സേരളം .
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ആമുഖം

മഹാതാ ഗാനി സേശീയ ഗഗാമീണ തൊഴിലുറപ് പദ്ധെി ഗപോരം ഇരിക്കൂര്

ഗഗാമപഞായതിതല വാര്ഡ്റ്13 ല് 2018-19 ോമ്പതീേ വര്ഷം ഒേ്സറാബര്

മാേം മുെല് മാര്്് വതര നടപിലാകിയ ഗപവൃതിേളും പദ്ധെിയുമായി

ബനതപട് നിര്വഹണ ഏജനേിയുതടയും േമ്കൂഹതിന്തറയും ഭാഗത്റ്

നിനുള്ള ഇടതപടലുേളും ോമ്കൂഹ്യ പരിസശാധന നടതിയെിന്തറ

അടിസാനതില് സോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് സ്ാക്റ് റിസോഴ്് തപഴ്ന്തറ

സനെൃെ്വതില് ‘സോഷ്യല് ഓഡിറ്റ്േരട് റിസപാര്ട്’ െയാറാകുേയുണായി.

ഗപസ്ുെ റിസപാര്ട് 22.10.2019ന് 10.30 മണിമുെല് ഗപിയേര്ശിനി

വായനശാലയില് തവ്് നടന സോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ഗഗാമേഭയില്

അവെരിപികുേയും ചര്് തചയ്് പദ്ധെി തമ്തപടുതുനെിന്

ആവശ്യമായ െീരുമാനങ്ങള് സേതകാള്ളുേയും തചയ്തിന്തറ

അടിസാനതില് െയാറാകിയ സോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് റിസപാര്ട് ആണ് ഇെ്.

ഗപസ്ുെ റിസപാര്ടില് സോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് േരട് റിസപാര്ട്റ്, ഗഗാമേഭാ

െീരുമാനങ്ങള്എനിവ ഉള്തകാള്ളി്ിടുണ്.

വാര്ഡിന്തറ വിേേനതിനും, േമ്കൂഹതിനും പരിസിെികും

ഗുണേരമായ രീെിയിലും പദ്ധെിയുതട നല്ലവശങ്ങള്

നിലനിര്തിതകാണും സപാരായ്മേള് പരിഹരി്ുതോണും മഹാതാഗാനി

സേശീയ ഗഗാമീണ തൊഴിലുറപ് പദ്ധെി തമ്തപട രീെിയില്

നടപിലാകുനെിന് ഈ റിസപാര്ട്റ് േഹായേമാവതട എന് ഗപെ്യാശി്ു

തോണ്േമര്പികുനു.

സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ്ടീം –ഇരിക്കൂര്
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മഹ്മാത്മാഗ്മാന്ധി ദേശീയ ഗഗ്മാമീണതെ്മാഴ്ധിലുറപ്പ്

പദ്ധെ്ധി

ദേ്മാഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ്റ്കരട്പ് റ്ധിദപ്മാര്്പ്റ്

വ്മാരഡ്പ്റ്- 13

ഇര്ധിക്കൂര ഗഗ്മാമപഞ്മായത്പ്

ഇര്ധിക്കൂര ദ്്മാക്പ്റ്

കണ്കൂര ജ്ധില്ല .

െയ്യ്മാറ്മാക്ധിയെ്പ് ,

സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ്ടീം –ഇരിക്കൂര്

മഹാതാഗാനി സേശീയ ഗഗാമീണ തൊഴിലുറപ്റ്നിയമം –സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ്

തോസേറി സേരളം.
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ആമുഖം

2005 േപ്ംബര് 5 ന് നിലവില് വന ദേശീയ ഗഗ്മാമീണ തെ്മാഴ്ധിലുറപ്പ്

ന്ധിയമം അടിസാനമാകിയാണ് മഹാതാ ഗാനി സേശീയ ഗഗാമീണ

തൊഴിലുറപ് പദ്ധെി ഭാരെതിതല ഗഗാമീണ സമഖലയില് നടപിലാകി

വരുനെ്.ഗഗാമീണ സമഘലയിതല േുടുംബങ്ങള്ക് 100 േിവേം അവിേഗ്ദ്ധ

ോയിേ തൊഴില് ഉറപു നല്േുേയും, അെില്കൂതട ഗഗാമീണ ജനെയുതട

ഉനമനം, ോരിഗേ്യ ലഘ്കൂേരണം, ഗഗാമീണ അടിസാന തേൗേര്യ വിേേനം,

പരിസിെി േംരക്ഷണം, േ്ഗെീ ശാകീേരണം എനിവ ലേ്റ്ഷ്യം

തവകുനു.

തൊഴിലുറപ്റ്പദ്ധെി ഗപോരം നടപിലാകുന മുഴുവന ഗപവൃതിേളും

6 മാേ ോലയളവിനുള്ളില് നിര്ബനമായും ദേ്മാഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ്റ്അഥവാ

ോമ്കൂഹ്യ പരിസശാധന നടതണതമന് സേശീയ ഗഗാമീണ തൊഴിലുറപ്

നിയമതിതല 17(2)-വേുപില് നിഷ്കര്ഷികുനു. പദ്ധെി നടതിപില്

േുൊര്യെയും ോമ്കൂഹ്യ ഉതരവാേിതവും ഉറപുവരുതി പദ്ധെി

തമ്തപട രീെിയില് നടപിലാകുേയാണ് ലേ്റ്ഷ്യം. നടപിലാകിയ ഓസരാ

ഗപവൃതിേളും,പദ്ധെി നിര്വഹണവും,തൊഴിലാളിേള്ക് ലഭിസകണ

അവോശങ്ങളും ോമ്കൂഹ്യ പങാളിതസതാതട വിലയിരുതുേയും

ഇെിന്തറ അടിസാനതില് സോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് റിസപാര്ട്

െയാറാകുേയും തചയുനു, െുടര്ന് ഗപസെ്യേ ഗഗാമേഭ വിളി്ു സചര്ത്

ഓഡിറ്റ് റിസപാര്ട് അവെരിപികുേയും റിസപാര്ടിസ്മേല് ചര്്തചയ്ു

പദ്ധെി തമ്തപടുതു നെിന് ആവശ്യമായ െുടര്നടപടിേള്

നിര്സദ്ദേശികുേയും നടപിലാകുേയും തചസയണെുണ്.

ഇരിക്കൂര് ഗഗാമ പഞായതിതല മ്കൂനാം വാര്ഡിതല 2018-19 ോമ്പതീേ

വര്ഷതിതല ഒേ്സടാബര് മുെല് മാര്്് വതരയുള്ള ോലയളവില്

നടപിലാകിയ ഗപവൃതിേളും പദ്ധെി നിര്വഹണവുമായി ബനതപട

ഇടതപടലുേളുമാണ് സോഷ്യല് ഓഡിറിനു വിസധയമാകിയിടു ള്ളെ്.

ഇെിന്തറ ഭാഗമായി പഞായത് ഓഫീേില് നിനും ഗപവൃതി

ഫയലുേളുതട പരിസശാധന, രജിസ്റ്റര് പരിസശാധന, വാര്ഡിതല വിവിധ

സലങ്ങളിലായി നടപി ലാകിയ ഗപവൃതി സലങ്ങള് േന്ദര്ശി്്

വിലയിരുതല്, പദ്ധെി ഗുണസഭാകാകള്, വാര്ഡിതലവിവിധ സമഖലയില്

ഗപവര്തികുനവര് തൊഴിലുറപ് തൊഴിലാളിേള് എനിവരു മായുള്ള

അഭിമുഖം എനിവയുതട അടിസാനതിലാണ് സോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് േരട്

റിസപാര്ട് െയാറാകിയിടുള്ളെ്.

ഗപസ്ുെ റിസപാര്ട് ഗഗാമേഭയുതട ചര്്യ്കും അംഗീോരതിനുമായി

േമര്പികുനു.
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ഇരിക്കൂര് ഗഗ്മാമപഞ്മായത്പ്

അട്ധിസ്ഥ്മാനവ്ധിവരങ്ങള്

ജില്ല : േണ്കൂര്

സ്ാക് : ഇരിക്കൂര്

വാര്ഡുേള് : 13

വിസ്ൃെി : 11.22 ച.േി.മീ.

തെ്മാഴ്ധിലുറപ്പ്അട്ധിസ്ഥ്മാനവ്ധിവരങ്ങള് 2018-19

ഇരിക്കൂര് പഞായത്

ആതേ തൊഴില്ോര്ഡുേള് 1197

ആതേ തൊഴിലാളിേള് 1761

SC തൊഴില്ോര്ഡുേള് 9

SC തൊഴിലാളിേള് 15

പദ്ധെ്ധിയുതട തപ്മാെുവ്ധിലയ്ധിരുതലുകള്

 വീടുകള്ധിതലജജവമ്മാല്ധിന്യേംസ്കരണത്ധിന്പ് ഗുണകരമ്മായ

ഗപവൃത്ധികള്നടപ്ധില്മാക്മാന്േ്മാധ്ധി്ചേു.

 ഓഡ്ധിറ്പ്റ്തേയ്ത ഗപവൃത്ധികള്ക്മാരഷ്ധിക ദമഖലയ്പ്കും മണ്പ് ജല

േംരക്ഷണത്ധിനും, ഗഗ്മാമീണഅട്ധിസ്ഥ്മാനേൗകര്യ

വ്ധികേനത്ധിനും ഗുണകരമ്മായ്ധി.

 വ്മാരഡ്ധിതല തെ്മാഴ്ധില്മാള്ധികള്ധില്ന്ധിനും തെ്മാഴ്ധില്അദപക്ഷ

ഗ്രണ്പ്റ്ഓ്രീേ്ധില്േ്ീകര്ധി്ചേ്പ്ജകപറു രേീറ്പ്റ്നല്കുന്ധില്ല.

 മ്മാസ്റ്റരേരകുലര ഗപക്മാരം ന്ധിരദദ്ദേശ്ധി്ചേ്ധി്ുള്ള ദരഖകള്

്രയല്ധില്േ്കൂക്ഷ്ധി്ചേ്ധില്ല.

 വ്ധിജ്ധിലന്േ്പ്റ്ആന്ഡ്പ്റ്ദമ്മാണ്ധി്റ്ധിംഗ്പ് കമ്മറ്ധിയ്ധിതലഅംഗങ്ങള്

ഇടതപടലുകള്നടതുന്ധില്ല.

 തേയ്ത ഗപവൃത്ധികളുതടകൃെ്യമ്മായവ്ധിവരങ്ങള്എം.ബുക്ധില്

ദരഖതപടുതുന്ധില്ല.

 ഗപവൃത്ധിആരംഭ്ധികുനെ്ധിനു മുമ്പ്േ്ധിറ്ധിേണ്

ഇന്്രരദമഷന് ദബ്മാരഡ്പ്റ്സ്ഥ്മാപ്ധികുനെ്ധില്വീഴ്ചയുണ്മായ്ധി.

ഓഡ്ധിറ്പ്റ്തേയ്ത ഗപവൃത്ധികള്.

LD/249501- ബ്ധി.പ്ധി.എല്. േ്പ്ഗെീ കുടുംബന്മാഥ കുടുംബങ്ങളുതട

ഭ്കൂമ്ധിയ്ധില്കയ്യ്മാലന്ധിരമ്മ്മാണം.
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മസ്റ്റര ദറ്മാള്: 86541,9659,9660,8052,8659

 യദശ്മാേ.തക എനയ്മാളുതട പറമ്ധില്മാണ്പ് ഗപസ്തുെ ഗപവൃത്ധി

നടന്ധി്ുള്ളെ്പ്.

 ബ്ധി.പ്ധി.എല്കുടുംബമ്മാണ്പ്.

 വീ്ു പറമ്ധിനു േംരക്ഷണം നല്കുന രീെ്ധിയ്ധില് കയ്യ്മാല

ന്ധിരമ്മ്മാണംനടത്ധിയെ്മായ്ധിക്മാണ്മാന്േ്മാധ്ധി്ചേു.

WC/322735- തജ.എല്.ജ്ധി ഗഗ്കൂപുകള്ക്പ്കൃഷ്ധി ഗപവൃത്ധി.

മസ്റ്റര ദറ്മാള്: 4799,4800,5032,5267,5264,5265

 ജ്മാനക്ധിയമ്മ,ഓമന.എം വ്ധി, േഗ്ദ്രമെ്ധി.വ്ധി

ട്ധി,നള്ധിന്ധി,പത്ധിന്ധി.തകതക,െങ്കമണ്ധി.പ്ധി വ്ധി എന്ധിവരുതട

സ്ഥലങ്ങള്ധില്മാണ്പ് ഗപവൃത്ധി നടനെ്മായ്ധി മനേ്ധില്മാക്മാന്

കഴ്ധിഞ്ഞെ്പ്.

 മഴതകടുെ്ധിയ്ധില് ഗപസ്തുെ ഗപവൃത്ധികള് വ്ധിലയ്ധിരുത്മാന്

പറ്മാതവ്ധിധംനഷ്ടമ്മായ്ധി്ുണ്പ്.

WC/322747- തജ.എല്.ജ്ധി ഗഗ്കൂപുകള്ക്പ്കൃഷ്ധി ഗപവൃത്ധി.

മസ്റ്റര ദറ്മാള്: 6169,6170,6799,6885,6800,6886

 പ്ധിവ്ധി.ന്മാര്മായണ്ധി എനയ്മാളുതട പറമ്ധില്മാണ്പ് ഗപസ്തുെ

ഗപവൃത്ധിനടന്ധി്ുള്ളെ്പ്.

 മഴതകടുെ്ധിയ്ധില് ഗപസ്തുെ ഗപവൃത്ധികള് വ്ധിലയ്ധിരുത്മാന്

പറ്മാതവ്ധിധംനഷ്ടമ്മായ്ധി്ുണ്പ്.

കദമ്മാസ്റ്റ്പ്റ്പ്ധിറുകള്

മസ്റ്റര ദറ്മാള്:10246,10247,10241,10240, 10239, 10238, 10244, 10245, 10476, 10475,

10477, 10478

രെ്പ്നവല്ല്ധി.േ്ധി

ശ്മാന്ത.തക.വ്ധി

ജഷജ.എം

മ്മാലെ്ധി.തക.വ്ധി

പതന്മാഭന്

ദമ്മാഹനന്.എം ഒ

രജന്ധി

 ദമല്പറഞ്ഞ ഗുണ ദഭ്മാക്മാകള്ക്മാണ്പ് ഗപസ്തുെ ആനുക്കൂല്യം
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ലഭ്ധി്ചേ്ധി്ുള്ളെ്പ്.

 വ്ധിേഗ്ധ ക്കൂല്ധി ,േ്മാധന േ്മാമഗഗ്ധികളുതട െുക എന്ധിവ ലഭ്യമ്മായ്ധില്ല

എന്മാണു ഗുണദഭ്മാക്മാകള്പറഞ്ഞ്ധി്ുള്ളെ്പ്.

 മ്മാല്ധിന്യേംസ്കരണത്ധിന്പ് ഗുണകരമ്മായ്ധി.

അവക്മാശ്മാധ്ധിഷ്ട്ധിെന്ധിരീക്ഷണങ്ങള്.

1. തൊഴില്ോര്ഡുമായിബനതപടവ;

തൊഴില് ോര്ഡ്റ്ഒരു ആധിോരിേ സരഖയാണ്. മഹാതാ ഗാനി സേശീയ

ഗഗാമീണ തൊഴിലുറപ് നിയമതിതല തഷഡ്യ്കൂള് 2 ഗപോരം തൊഴില്

ോര്ഡിന് അസപക്ഷ നല്േുന േുടുംബങ്ങള്ക് 15 േിവേതിനേം

െിേ്ും തേൗജന്യമായി തൊഴില് ോര്ഡ്റ് ലഭ്യമാകണതമന്

അനുശാേികുനു. േ്കൂടാതെ േൃെ്യമായ ഇടസവളേളില് ോര്ഡ്റ്

തേൗജന്യമായി പുെുകി നല്സേണെുമാണ്. തൊഴിലുറപ് നിയമഗപോരം

തൊഴില് ോര്ഡ്റ് സേവശം തവകാനുള്ള അധിോരം ഉടമേള്ക്

മാഗെമാണ്, നിര്വഹണ ഏജനേിസയാ സമറുമാസരാ മറുള്ളവസരാ സേവശം

തവകുവാന പാടുള്ളെല്ല.

വാര്ഡിലെ ലൊഴഡിൊളഡികള്ക്ക് 2019-20 സാമ്പത്തീക വരക്ക്ഷം

ഉപയയാഗഡി്്കുന്നെഡിനായഡി പ്കുെഡിയ ലൊഴഡില് കാര്ക്ക്ഡ് െഭഡിചഡിട്കുണക്ക്.

എന്നാല് സൗജന്യമായഡി െഭ്യമായ്ണ ലൊഴഡില് കാര്ഡിനക്ക് യോയടാ

എട്കു്്കുന്നെഡിന്കു ലൊഴഡിൊളഡികള്ക്ക് ലെെവക്ക് വന്നഡിട്കുലണന്നാണക്ക്

ലൊഴഡിൊളഡികയളാടക്ക്സംസാരഡിചയ്ാളെഭഡിചവഡിവരം.

2. തെ്മാഴ്ധില്അദപക്ഷേംബന്ധി്ചേ്പ്;

തൊഴില് ോര്ഡുള്ള അവിേഗ്ദ്ധ ോയിേ തൊഴില് തചയാന െയാറുള്ള

ഏതൊരു േുടുംബതിനും ഓസരാ ോമ്പതിേ വര്ഷവും 100 േിവേതത

അവിേഗ്ധ ോയിേ തൊഴിലിന് അവോശമുണ്, തൊഴില് ആവശ്യതപട്

അസപക്ഷ നല്േിയാല് സേപറു രശീെ് നല്േുേയും 15 േിവേതിനേം

തൊഴില് ലഭ്യമാകണതമനും നിയമതില് ഗപെിപാേികുനു.

േയെഡില് സൂകഡിചഡിട്കുള്ള ലൊഴഡില് അയപകകളല്ാ്ം കക്റ്കു

രസ്തീെക്ക് നല്കഡിയെഡിനക്ക്ലെ ലകൗണരസഡിപക്ക് കാണാന്സാധഡിചഡിടഡില്ല.

3. തെ്മാഴ്ധില്അനുവേ്ധി്ചേെ്പ്േംബന്ധി്ചേ്പ്;

തൊഴിലുറപ് നിയമഗപോരം തൊഴില് ആവശ്യതപടു േഴിഞാല് 15

േിവേതിനേം തൊഴില് ലഭ്യമാകനതമനുണ്. വാര്ഡിതല

തൊഴിലാളിേള്ക് തൊഴില് ആവശ്യമുള്ള േമയങ്ങളില് അസപക്ഷ

േമര്പികുന മുറയ്ക് 15 േിവേതിനേം തൊഴില്

അനുവേിതകണെുണ്.

ഓ്ഡിറക്ക്ഡ്ലെയ്ത പപവൃതഡികള്ക്ക് വാര്ഡിലെ ലൊഴഡിൊളഡികള െ്തീയ്യെഡി

യരഖല്ട്കുതഡി യരഖാമൂെം അയപക സമര്ഡിചെഡിനക്ക് േയെഡില്
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യരഖകളഡില്ല ,അെ്കുലകാണക്ക് െലന്ന കൃെ്യമായഡി ലൊഴഡില്

െഭഡിചഡിട്കുയണാഎന്നക്ക്വ്യക്തമല്ല.

4. തെ്മാഴ്ധില്ധില്ല്മായ്മ ദവെനം;

തൊഴില് ആവശ്യതപടു േഴിഞാല് 15 േിവേതിനേം തൊഴില്

ലഭ്യമാകാതപക്ഷം തൊഴിലില്ലായ്മ സവെനം ലഭികാന അവോശമുണ.്

തൊഴില് ആവശ്യതപട െീയെി മുെല് ആേ്യതത 30 േിവേം േ്കൂലിയുതട

25% ( 271 േ്കൂലി ഗപോരം 67 ര്കൂപ 75 സപേ) െുേയും െുടര്ന് 100 േിവേ

തൊഴില് പ്കൂര്തിയാേുനെ് വതരയുള്ള േിവേങ്ങളില് േ്കൂലിയുതട 50%(

271േ്കൂലി ഗപോരം 135 ര്കൂപ 5 സപേ) െുേയും തൊഴിലാളിേള്ക്

ലഭികണം.

വാര്ഡിലെ ലൊഴഡിൊളഡികള ഭൂരഡിഭാഗവ്കും 100 ദഡിവസം പണഡി

പൂരക്ക്െഡിയാ്ഡിയവരാണക്ക്. വാര്ഡിലെ ലൊഴഡിൊളഡികള െ്തീയ്യെഡി

യരഖല്ട്കുതഡി യരഖാമൂെം അയപക സമര്ഡിചെഡിന്കു മെഡിയായ

യരഖകള േയെഡില് നഡിയന്നാ ലൊഴഡിൊളഡികള്കുലട പ്ല് നഡിയന്നാ

െഭഡിചഡിടഡില്ല, അെ്കുലകാണക്ക് െലന്ന ലൊഴഡിെഡില്ലായ്മ യവെനം െഭഡിയ്ണ

സാഹെര്യംവ്യക്തമല്ല..

5. തഷല്്ര്പ്റ്ഓ്ര്പ് ദഗപ്മാജക്പ്റ്പ്റ് േംബന്ധി്ചേ്പ്;

വാര്ഡില് ആവശ്യമായ വിേേന ഗപവൃതിേള് േതണതുനെിന്

തൊഴിലാളിേള്ക് അവോശം ഉണ്. അയല്ക്കൂടെല ചര്്യില്കൂതട

േതണതുന ഗപവൃതിേള് ഗഗാമേഭയില് അംഗീോരം സനടുേയും

തൊഴിലുറപില് അനുവേനീയമായ ഗപവൃതിയാതനന്േില് നിര്വഹണ

ഏജനേി ഗപസ്ുെ ഗപവൃതിേള് മുനഗണനാ ഗേമതില് തഷല്ഫ്റ് ഓഫ്

സഗപാജേ്റില് ഉള്തപടുസതണൊണ്.

ലൊഴഡില് കലണത്കുന്നെഡിന്കു ലൊഴഡിൊളഡികള്കുലടയ്കും വാര്ഡിലെ

വഡിവഡിധ യമഖെയഡില് ഉള്ളവര്കുലടയ്കും ഭാഗതക്ക്ഡ് നഡിന്ന്കും

പങാളഡിതമ്കുണായഡിട്കുണക്ക്എന്നാണ്കു മനസഡിൊ്ാന്സാധഡി്്കുന്നെക്ക്.

6. യ്മാഗെ്മാ തേലവ്പ്േംബന്ധി്ചേ്പ്;

തൊഴിലാളിേള്ക് ൊമേ സലതുനിനും 5 േിസലാമീറര് ചുറളവില്

തൊഴില് ലഭികുവാനുള്ള അവോശമുണ്, ഗപസ്ുെ പരിധികു പുറതു

തൊഴില് തചസയണ ോഹചര്യം ഉണാവുേയാതണങില് യാൊ ബതയായി

േ്കൂലിയുതട 10% െുേ നിലവിതലേ്കൂലി ഗപോരം 27 ര്കൂപ 10 സപേ ഗപവൃതി

േിവേങ്ങളില് ലഭ്യമാകണം. ഓസരാ വാര്ഡിലും േതണതിയിടുള്ള

ഗപവൃതിേള് പ്കൂര്തീേരി് സശഷം മാഗെസമ വാര്ഡിന് പുറതു

തൊഴിലാളിേള്ക് ഗപവൃതിഅനുവേികാനപാടുള്ള്കൂ.

വാര്ഡിലെ ലൊഴഡിൊളഡികള 5 കഡിയൊമ്തീറര പരഡിധഡി്്്കുെം

ലൊഴഡിെ്കുെ്ക്ക് പപവൃതഡി ലെയ്തഡില്ല എന്നാണ്കു ലൊഴഡിൊളഡികളഡില്

നഡിന്ന്കും മനസഡിൊ്ാന്കഴഡിഞ്ഞെക്ക്.
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7. ഗപവൃത്ധിസ്ഥലതതതേൗകര്യങ്ങള്േംബന്ധി്ചേ്പ്;

തൊഴിലിടങ്ങളില് ലഭിസകണ അടിസാന തേൗേര്യങ്ങളായ ഗപഥമ

ശുഗശ്കൂഷാ േംവിധാനങ്ങള്, വിഗശമ േമയതത െണല്

േൗേര്യം,േുടിതവള്ളം, അപേട ോധ്യെയുള്ള ഗപവൃതിേളില്

ഏര്തപടുസമ്പാള് േുരക്ഷാ ോമഗഗിേള് എനിവ സൊഴിലുറപു

നിയമഗപോരം നിര്വഹണ ഏജനേി വഴി തൊഴിലാളിേള്ക്

േൗജന്യമായി ലഭ്യമാസകണെുണ്.

8. ദവെനംലഭ്യമ്മാകുനെ്പ്േംബന്ധി്ചേ്പ്;

തൊഴിലുറപ് നിയമതില് തേക്ഷന് 3(2) ഗപോരം മസ്റ്റര് സറാള് ോലാവധി

േഴിഞു 15 േിവേതിനേം തൊഴിലാളിേളുതട എതകൗണില് േ്കൂലി

ലഭികുവാനഅവോശമുണ്.

പപസ്ത്കുെ ദഡിവസ പരഡിധഡി്്കുള്ളഡില് കൂെഡി െഭഡി്ാത സാഹെര്യം

ഓ്ഡിറക്ക്ഡ്കാെയളവഡില്ഉണായഡിട്കുണക്ക്,

9. പര്മാെ്ധി പര്ധിഹ്മാരംേംബന്ധി്ചേ്പ്;

തൊഴിലുറപുമായി ബനതപട ഏതെങിലും ോര്യതില്

പരാെിയുണാേുന പക്ഷം ആയെ് സരഖാമ്കൂലം പഞായതില്

പരാെിതപടാവുനൊണ്, ഗപസ്ുെ പരാെിേള് േ്വീേരി്ു പരാെികാരന്

സേപറു രേീറ്റ് നല്േുേയും പരമാവധി 7 േിവേ പരിധികുള്ളില്

അസന്വഷി്ു പരാെികാരന് മറുപടി നല്സേണൊണ്. പരാെിേള്

അറിയികുനെിനുള്ള സടാള് ഗഫീ നമ്പര് തപാെുജനങ്ങള്ക് ോണാവുന

രീെിയില്പഞായത്ഓഫീേില് ഗപേര്ശിപിതകണെുണ് .

പദ്ധെഡിയ്കുമായഡി ബന്ധല്ട പരാെഡികള നല്കഡിയൊയഡി വാര്ക്ക്ഡ്

സന്ദര്ശനതഡിനക്ക്ലെ ഭാഗമായഡിഅെഡിയാന്സാധഡിചഡിടഡില്ല.

10. ദേ്മാഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ്റ്നടതുനെ്പ്േംബന്ധി്ചേ്പ്;

സൊതൊഴിലുറപ് നിയമതിതല തേക്ഷന 17(2) ഗപോരം തൊഴിലുറപില്

ഏതറടുത ഗപവൃതിേള് ഓസരാ 6 മാേ ോലയളവിലും സോഷ്യല് ഓഡിറ്റ്

നടസതണെുണ്. ഏതറടുതു തചയ് ഗപവൃതിേളുതട േമ്പതീേവും,

ഗുണനിലവാരങ്ങള് േംബനി്െുമായ വിവരങ്ങളും പദ്ധെി

നിര്വഹണവുമായി ബനതപട ോര്യങ്ങളും സോഷ്യല് ഓഡിറ്റ്

നടതുനെില് പങാളിേളാവുനെിനു തൊഴിലാളിേള്കും ഓസരാ

പൗരനുംഅവോശമുണ്.

യസാഷ്യല് ഓ്ഡിറക്ക്ഡ് നടത്കുന്നെഡിനക്ക്ലെ ഭാഗമായഡി ലൊഴഡിൊളഡികള,

യമറക്ക്, ഗ്കുണയഭാക്താ്ള എന്നഡിവര പപവൃതഡി സ്ഥെങ്ങള

അളലവട്കു്്കുന്നെഡിെ്കും വഡിവരങ്ങള െഭ്യമാ്്കുന്നെഡിന്കും

പങാളഡികളായഡിട്കുണക്ക്.

11.േ്ധിക്ധില്േ്മാേഹ്മായംേംബന്ധി്ചേ്പ്;

തൊഴിലുറപ് സജാലികിതട തൊഴിലാളിേള്ക് ഏതെങിലും െരതിലുള്ള

അപേടം േംഭവി്ു സപാവുേയാതണങില് തൊഴിലുറപ് നിയമതിതല

തഷഡ്യ്കൂള് 2(5)ഗപോരവും അദ്ധ്യായം 9 തല പരാമര്ശങ്ങളുതട

അടിസാനതിലും ചിേില്ോ തചലവുേളുതട സരഖേള് േമര്പികുന

മുറയ്ക് ഗപസ്ുെ െുേ മുഴുവനും നിര്വഹണ ഏജനേി വഴി
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തൊഴിലാളിേള്ക്റ്അനുവേി്ു തോടുസകണൊണ്.

വാര്ഡിലെ ലൊഴഡിൊളഡികള്ക്ക് ഓ്ഡിറക്ക്ഡ് കാെയളവഡില്

ലൊഴഡിെഡിടങ്ങളഡില് വച്കുണായ അപകടങ്ങള്ക്ക് െഡികഡില്സ യെയടണ

സാഹെര്യം ഉണായഡിടഡില്ലഎന്നാണക്ക്അെഡിയാന്കഴഡിഞ്ഞെക്ക് .

12.പദ്ധെ്ധിആരംഭ മീറ്ധിംഗ്പ് ;

തൊഴിലുറപ് നിയമം തഷഡ്യ്കൂള് 22 ഗപോരം ഒരു പദ്ധെി ആരംഭികുനെിനു

മുമ്പ് പദ്ധെിതയ േുറി്ുള്ള മുഴുവന ോര്യങ്ങളും അൊയെ്റ് അനുവേി്

ഗപവൃതി േിനങ്ങള്, ഓസരാ തൊഴിലാളിയും തചസയണ അളവുേള്,

ഗുണനിലവാരം ഉറപു വരുതുനെിനുള്ള ോസങെിേഅറിവുേള്എനിവ

േൃെ്യമായി തൊഴിലാളിേതളയും ഗുനസഭാകാകതളയും

സബാധ്യതപടുതതണെുണ്. അെിനായി ബനതപട നിര്വഹണ

ഉസേ്യാഗസത്റെയും വാര്ഡ്റ് തമമ്പര്,ോസങെിേ വിേഗ്ദര് എനിവരുതട

ോനിധ്യതില് ഏതെന്േിലും തപാെു ഇടങ്ങളിസലാ,തൊഴിലിടതുവസ്ാ

മീറിംഗ് വിളി്ു സചര്കുേയും ോര്യങ്ങള് വിശേീേരികുേയും

പതങടുതവരുതട വിവരങ്ങള് സേറ് ഡയറിയിതല സഗപാജേ്റ് മീറിംഗ്

സപജില് സരഖതപടുതുേയും തചസയണെുണ്.

കസറക്ക് ്യരഡിയഡില് മ്തീറഡിങ്ങഡില് പലങട്കുത ലൊഴഡിൊളഡികള്കുലട ഒ്ക്ക്ഡ്

യപരക്ക്എന്നഡിവ യരഖല്ട്കുതഡിയഡിട്കുണക്ക്.

13.വ്ധിജ്ധിലന്േ്പ്റ്ആന്ഡ്പ്റ്ദമ്മാണ്ധി്റ്ധിംഗ്പ് കമ്മറ്ധി

ഓസരാ വാര്ഡിതലയും ഗപവൃതിേള് ഗുണേരമായ രീെിയില്

നടകുനുതണനു ഉറപു വരുതുനെിനും തമ്തപടുതുനെിന്

ആവശ്യമായ നിര്സദ്ദേശങ്ങള് തൊഴിലാളിേള്കും നിര്വഹണ

ഏജനേികും നല്േുനെിനുമായി വാര്ഡിതല തപാെുഗപവര്തേതര

ഉള്തപടുതി ഒരു വിജിലനേ്റ് ആനഡ്റ് സമാണിടറിംഗ് േമ്മറി ഓസരാ

ോമ്പതീേ വര്ഷവും ഉണാസകണൊണ്. വാര്ഡില് പടിേ ജാെി പടിേ

വര്്ഗ്ഗ വിഭാഗതിതല േനദ്ധഗപവര്തേര് ഉതണങില് നിര്ബനമായും

ഗപസ്ുെ േമ്മറിയില് അംഗങ്ങള് ആസകണൊണ്. ഓസരാ ഗപവൃതിയും

േന്ദര്ശി്ു വിലയിരുതി സേറ്റ് ഡയറിയിതല വിജിലനേ്റ് ആനഡ്റ്

സമാണിടറിംഗ് േമ്മറി റിസപാര്ടില് സരഖതപടുതെണൊണ്.

ഓ്ഡിറക്ക്ഡ് കാെയളവഡിലെ പപവൃതഡികള സന്ദരക്ക്്ശഡി്്കുന്നെഡിെ്കും

വഡിെയഡിര്കുത്കുന്നെഡിന്കും വഡിജഡിെന്സക്ക്ഡ് ആന്്ക്ക്ഡ് യമാണഡിടെഡിംഗക്ക്

കമ്മറഡിയഡിലെ അംഗങ്ങള്കുലട ഇടലപടല് ഉണാവാെഡില്ല എന്നാണ്കു

ലൊഴഡിൊളഡികളഡില്നഡിന്ന്കും െഭഡിചവഡിവരം.

14.േ്ദ്രരശകകുറ്ധിപ്പ്

തൊഴിലുറപ് ഗപവൃതി സലങ്ങള് ഏതൊരാള്കും േന്ദര്ശികാ വുനെും

എസ്റ്റിസമറ്റ് ഉള്പതട പരിസശാധികവുനെുമാണ്.ഗപസ്ുെ
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ഗപവൃതിയിസ്മേലുള്ള േന്ദര്ശേരുതട അഭിഗപായങ്ങള് സേറ്റ്ഡയറിയിതല

േന്ദര്ശേ േുറിപില് സരഖതപടുതാനും അവോശമുണ്. അെുതോണ്

െതന എല്ലാ ഗപവൃതി സലങ്ങളിലും സേറ് ഡയറി നിര്ബനമായും

േ്കൂക്ഷികണം.

15.ദറ്മാേ്പ് ഗ്മാര േ്ധിവേ്പ് .

തൊഴിലുറപുമായി ബനതപട അവോശങ്ങള് േടമേള് എനിവയില്

തൊഴിലാളിേള്ക് അവസബാധം ഉണാകുനെിനും തൊഴിലുറപുമായി

ബനതപട ഗപശ്നങ്ങള് ചര്് തചയുനെിനും സവണി വര്ഷതില്

ഒരുേിവേം നിര്വഹണ ഏജനേി തൊഴിലാളിേള്ക് കാേ്റ്

േംഘടിപിതകണൊണ്.

16.േ്ധിറ്ധിേണ്ഇന്്രരദമഷന് ദബ്മാരഡ്പ്റ്.

തൊഴിലുറപ് പദ്ധെിയുതട േുൊര്യെ ഉറപുവരുതുനെിനായി

തൊഴിലുറപില് ഏതറടുതു തചയുന തപാെു ഗപവൃതിേള്

ആരംഭികുനെിനു മുമ്പ്റ് ഗപാസേശിേ ഭാഷയിലുള്ള പദ്ധെി വിവരങ്ങേ്റ്

അടങ്ങിയ സബാര്ഡ്റ് ഗപവൃതി സലങ്ങളില് തപാെുജനങ്ങള്ക് ോണാ

വുന രീെിയില്നിര്ബനമായുംസാപികണം.

എസഡിയമറഡില് യബാര്ക്ക്ഡ് സ്ഥാപഡി്്കുന്നെഡിന്കുള്ള െ്കുക

വകയഡിര്കുെഡിയഡിട്കുലണങഡിെ്കും ഓ്ഡിറക്ക്ഡ് പരഡിധഡിയഡില് വര്കുന്ന

പപവൃതഡികള്കുലട ഭാഗമായഡി എവഡിലടയ്കും യബാര്ക്ക്ഡ് സ്ഥാപഡിചൊയഡി

കണഡില്ല. ഇെക്ക് പദ്ധെഡിയ്കുലട സ്കുൊര്യെ ഉെ്്കുവര്കുെ്കുന്നെഡിെ്കുള്ള

വ്തീഴ്ചയാണക്ക്.

്രയല്പര്ധിദശ്മാധനയുമ്മായ്ധിബനതപ്വ്ധിലയ്ധിരുതലുകള്.

തൊഴിലുറപ് പദ്ധെിയില് ഏതറടുകുന ഗപവൃതിേളുതട ഫയലുേളില്

ഉണായിരിസകണ ഗപധാനതപട 22 സരഖേതള േുറി്് വാര്ഷിേ മാസ്റ്റര്

േര്കുലറില്േൃെ്യമായ നിര്സദ്ദേശങ്ങള്നല്േുനുണ്.

1.കവര ദപജ്പ്

ഒരു ഗപവൃതിയുതട അടിസാന വിവരങ്ങള് ഗപവൃതി ഫയലിന്തറ

േവര് സപജില് ഉള്തകാള്ളികനതമനും അെിനായി ഗപസെ്യേ

മാെൃേയും മാസ്റ്റര്േര്കുലറില്നിര്സദ്ദേശികുനുണ്.

മാസര സര്്കുെര പപകാരമ്കുള്ള കവര യപജക്ക് പപവൃതഡി കാണാന്

സാധഡിചഡില്ല

2.തേക്പ് ല്ധിസ്റ്റ്പ്

ഫയലില് ഉള്തകാള്ളി്ിടുള്ള സരഖേളുതട സപരും സപജ് നമ്പരും

സരഖതപടുതിയ തചക്റ്ലിസ്റ്റ് ഫയലില് േ്കൂക്ഷിസകണെുണ്, അെിനായി
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ഗപസെ്യേ മാെൃേയും മാസ്റ്റര്േര്കുലറില്നിര്സദ്ദേശികുനുണ്.

പരഡിയ്ശാധഡിച േയെ്കുകളഡിലൊന്ന്കും ലെ്ക്ക്ഡ് െഡിസക്ക് കാണാന്

സാധഡിചഡില്ല.

3.ആക്ഷന്പ്മാന് ദക്മാപ്ധി-

ഏതറടുകുന ഗപവൃതിേള് ആക്ഷന പാനില് ഉള്തപടെും തഷല്ഫ്റ്

ഓഫ് സഗപാജേ്റില്മുനഗണനാ ഗേമതില് ഉള്ളെുമായിരികണ

തമനുണ്,ഗപസ്ുെ ഗപവൃതി തഷല്ഫ്റ് ഓഫ് സഗപാജേ്റില് ഉള്തപടുന

സപജിന്തറ സോപിഫയലില്േ്കൂക്ഷികണം .

പരഡിയ്ശാധഡിച േയെ്കുകളഡിയൊന്ന്കും ആകന് പാന് യകാ്ഡി

കാണാന് സാധഡിചഡില്ല . ആകന് പാനഡില് ഉളല്ട പപവൃതഡികള്കും

അല്ലവാര്ഡില്ലെയ്തൊയഡി മനസഡിൊ്ാന്സാധഡിചെക്ക്.

4.ജനകീയഎേ്പ്റ്ധിദമറ്പ്-

ോധാരണകാരായ ഏതൊരാള്കും മനസിലാേുന രീെിയില്

ഗപാസേശിേ ഭാഷയിലുള്ള എസ്ിതമറ്റ് ഫയലിലും ഗപവൃതി സലതും

ലഭ്യമാസകണെുണ്.

േയെഡില്കാണാന്സാധഡിചഡില്ല.

5.േ്മാദങ്കെ്ധിക്മാനുമെ്ധി-

ഓസരാ ഗപവൃതികും ഗപസെ്യേം െയാറാകുന എസ്റ്റിസമറ്റ് ോസങെിേ

വിേഗ്ധര് അടങ്ങുന േമ്മറി പരിസശാധി്് അംഗീോരം ലഭി്ാല് മാഗെസമ

ഗപവൃതിക് അനുമെി നല്ോവ്കൂ, ആയെിന്തറ സോപി ഫയലില്

േ്കൂക്ഷിസകണെുണ്.

സായങെഡികാന്കുമെഡി െഭഡിചെഡിനക്ക്ലെ ദക്മാപ്ധി എല്മാ ്രയലുകള്ധിലും

േ്കൂക്ഷ്ധി്ചേ്ധി്ുണ്പ്.

6.ഭരണ്മാനുമെ്ധി-

ഓസരാ ഗപവൃതികും ഗപസെ്യേം െയാറാകുന എസ്റ്റിസമറ്റ് പരിസശാധി്്

ഗപസ്ുെ ഗപവൃതിേള്ക് ഭരണേമിെിയുതട അംഗീോരം ലഭി്ാല്

മാഗെസമ ഗപവൃതിക് അനുമെി നല്ോവ്കൂ, ആയെിന്തറ സോപി

ഫയലില്േ്കൂക്ഷിസകണെുണ്.

ഭരണാന്കുമെഡി െഭഡിചെഡിനക്ക്ലെ ദക്മാപ്ധി േയെഡില് കാണാന്

സാധഡിചഡില്ല.

7.കണ്വരജന്േ്പ്റ്വ്ധിവരങ്ങള്-

േര്കാരിന്തറ ഏതെന്േിലും വേുപുേളുതട(വനം വേുപ്,േൃഷി
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വേുപ്,മൃഗ േംരക്ഷണ വേുപ്റ് ...) പദ്ധെിേള് തൊഴിലുറപ്

പദ്ധെിസയാതടാപം േംസയാജി്് നടപാകുേയാതണങില് ആയെിന്തറ

സരഖേള്ഫയലില്േ്കൂക്ഷിസകണെുണ്.

പരഡിയ്ശാധഡിച പപവൃതഡികള സര്ാരഡിനക്ക്ലെ മയറലെങഡിെ്കും

വക്കു്്കുകള്കുമായഡി സംയയാജഡിച്കു നടത്കുന്ന പപവൃതഡികള

അല്ലാതെ്കുലകാണക്ക്ഈ യരഖകളേയെഡില് ബാധകമല്ല.

8.തെ്മാഴ്ധില്അദപക്ഷ-

തൊഴില്ആവശ്യതപടു തോണ് വ്യകിഗെമാസയാ ഗഗ്കൂപാസയാ അസപക്ഷ

േമര്പികുനെിനു മാസ്റ്റര് േര്കുലറില് ഗപസെ്യേ മാെൃേയിലുള്ള

അസപക്ഷാ സഫാറം തൊഴിലാളിേള്ക് ലഭ്യമാകാന നിര്സേശികുനുണ്.

ഇെ് ഗപോരം േുറഞെ് 14 േിവേം െുടര്്യായി സജാലി തചയുനെിന്

അസപക്ഷ നല്സേണെുണ്, സജാലി ആവശ്യമുള്ള ോലയളവിതല

െീയെിേള് ഉള്പതട ഇെില് സരഖതപടുതി നല്േുേയാണ് സവണെ്

വാരഷഡിക മാസര സര്്കുെെഡില് നഡിരയദ്ദേ്ശഡി്്കുന്ന പപയെ്യക

യോെതഡിെല്ലാലെ പഞായതക്ക് െെതഡില് െയ്യാൊ്ഡിയ

െ്തീയ്യെഡികള യരഖല്ട്കുതാതെ്കും കക്റ്കു രസ്തീെ്കു

നല്ാെെ്കുമായ അയപകകളാണക്ക് േയല് പരഡിയ്ശാധഡിചയ്ാള

കാണാന് സാധഡിചെക്ക്. ഇെക്ക് പപകാരം ലൊഴഡിൊളഡികള ആവ്ശ്യല്ട

പപകാരമ്കുള്ള കാെയളവഡില് ലൊഴഡില് നല്കഡിയഡിട്കുയണാ എന്നക്ക്

പരഡിയ്ശാധഡി്ാന്സാധ്യമല്ല.

9.വരക്പ്റ്അദല്മാദകഷന്

അസപക്ഷ ലഭികുന മുറയ്ക് ആവശ്യതപട െീയെിേളില് െതന

തൊഴിലാളിേതള മുനഗണനാ ഗേമതിലുള്ള ഗപവൃതിേളില്

ഉള്തപടുതുേയും മസ്റ്റര് സറാള് െയാറാകുനെിനുള്ള നടപടിേള്ക്

ശുപാര്ശ തചയുേയും സവണം. ഗപസ്ുെ ഗപവൃതിയില് ഉള്തപടവര്ക്

ഈ ലിസ്റ്റിന്തറ അടിസാനതില് മുനേ്കൂടി വിവരങ്ങള് നല്േുേയും

സവണം.

ലൊഴഡില് അന്കുവദഡിച്കു ലകാണ്കുള്ള വര്ക്ക് അയൊയ്ഷന് യരഖ

പരഡിയ്ശാധഡിച പപവൃതഡികള്കുലട േയെഡില് കാണാന് സാധഡിെഡില്ല.

ലൊഴഡിൊളഡികലളവഡിവരംഅെഡിയഡി്്കുന്നെക്ക് യമറക്ക്ആണക്ക് ,

10.മസ്റ്റര ദറ്മാള്

ഓസരാ ഗപവൃതിയിസലകും പഞായതില് നിനും നിര്സേശി്വരുതട

സപര് വിവരങ്ങള് ഉള്തപടുതി സ്ാക്റ്സഗപാഗഗാംഓഫീേില് നിനുമാണ്

സഗപാഗഗാം ഓഫീേര് ോക്ഷ്യതപടുതിയ മസ്റ്റര് സറാള് സോപി

പഞായതില് എതികുനെ്. പഞായതില് നിനും നിര്വഹണ

ഉസേ്യാഗസന ോക്ഷ്യതപടുതുന മുറയ്ക് ഓസരാ ഗപവൃതികും
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ചുമെലതപടുതിയ സമറ് മാര്ക് മസ്റ്റര് സറാള്സേമാറാവുനൊണ്. മസ്റ്റര്

സറാള് ഗപോരം അനുവേി് െീയെിേളില് മാഗെസമ ഗപസ്ുെ

ഗപവൃതിയില് ഏര്തപട് അൊെ് േിവേതത ഒപുേള് ഓസരാ

തൊഴിലാളിയുതടയും സപരിനു സനതരയുള്ള േളങ്ങളില്

സരഖതപടുതാവ്കൂ. ഓസരാ േിവേവും പണി ആരംഭികുനെിനു മുമ്പും

പണി പ്കൂര്തിയായ സശഷവും ഓസരാ ഒപുേള് നിര്ബനമായും

തൊഴിലാളിേള് സരഖതപടുതതണെുണ്.സജാലിയില്

ഹാജരാവാതവരുതട േളങ്ങള് സജാലി ആരംഭിസകണ േമയം േഴിഞ

ഉടതന ചുവന മഷിയുള്ള സപനതോണ് അവധി സരഖതപടുതുേയും

തചയണം. ആഴ്ാവോനം ഓസരാ തൊഴിലാളിയുതടയും ഹാജര്

ഗപോരമുള്ള െുേേള് സരഖതപടുതി അവതര സബാധ്യതപടുതി മസ്റ്റര്

സറാളിതല അവോനതത േളതില് ഒപ് വാങ്ങിതകണാൊണ്. െുടര്ന്

മസ്റ്റര് സറാള് ോക്ഷ്യതപടുതി നിര്വഹണ ഉസേ്യാഗസര്ക് 2

േിവേതിനേം സേമാസറണാൊണ്.ഗപവൃതി സലത് മാസ്റ്റര് സറാള്

േ്കൂക്ഷികാന ചുമെലയുള്ളെ് സമറിനാണ്. മസ്റ്റര് സറാള് പണതിനു

െുല്ല്യമായ സരഖയാണ് ,അെുതോണുെതന അെില് ഏതെങിലും

െരതിലുള്ള തവടിതിരുതലുേള്പാടില്ലാതൊണ്.

11.തമഷരതമന്പ്റ്പ്ബുക്പ്റ്-

തൊഴിലുറപില് ഉള്തപടുതി തചയുന ഓസരാ ഗപവൃതിയും

ആരംഭികുനെിനു മുമ്പ് െതന ആവശ്യമായി വരുന ഗപവൃതിേളുതട

ഗപാഥമിേ അളവുേള് ോസങെിേ വിേഗ്ധര് തമഷര്തമന്റ് ബുകില്

സരഖതപടുതണം, െുടര്ന് ഗപവൃതിയുതട ഓസരാ മസ്റ്റര് സറാള്

ോലാവധിയും പ്കൂര്തിയാേുന മുറയ്ക് തചയ് ഗപവൃതിേളുതട

അളവുേള് സരഖതപടുതിഅെ് ഗപോരമുള്ളേ്കൂലി ലഭ്യമാകു

നെിനുള്ള െുടര് നടപടിക് േമര്പിസകണൊണ് ,സരഖതപടുതുന

ഓസരാ അളവുേളും ോസങെിേ വിഭാഗതിതല െതന ഉയര്ന

െസ്ിേയിലുള്ള ഉസേ്യാഗസര് ോക്ഷ്യതപടുതുേയും അെ് ഗപോരം

െയാറാകുന ബില്ലുേള് പഞായത് തേഗേടറി,ഗപേിഡണ്

എനിവരുതട ചുമെലയുള്ളവര്ോക്ഷ്യതപടുതുേയും തചസയണൊണ്.

12.തമറീര്ധിയല്വ്മാങ്ങുനെ്ധിനുള്ള െീരുമ്മാനം

തൊഴിലുറപില് ഏതറടുതു തചയുന ഗപവൃതിേള്ക് ആവശ്യമായ

ോധന ോമഗഗിേള് വാങ്ങുനെുമായി ബനതപട െീരുമാനങ്ങള്

എടുകുനെിനു പഞായത് െലതില് തമറിരിയല് സഗപാേ്യ്കൂര്തമന്റ്റ്

േമ്മറി ര്കൂപീേരിസകണെുണ്, ോധനങ്ങള് ആവശ്യമായി വരുന

ഗപവൃതിേള്ക് ഗപസ്ുെ േമ്മറി നല്േുന അനുമെിയുതട സോപി

അൊെ് ഫയലുേളില് േ്കൂക്ഷിസകണൊണ്. േിറിേണ് ഇനഫര്സമഷന

സബാര്ഡ്റ് വാങ്ങുെിനുള്ള െീരുമാനങ്ങളുതട സോപി ഉള്പതട

ആവശ്യമുണ്.
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13.പ്മാ്കര്മാര ,േമ്മെപഗെം, ന്ധികുെ്ധി രേീെുകള്.

തൊഴിലുറപ്റ്പദ്ധെി ഗപോരം േ്വോര്യ വ്യകിേളുതട ഭ്കൂമി പാടതിനു

ഏതറടുത് ഗപവൃതിേള് തചയുേയാതണങില്,സലം ഉടമേളുമേള്ക്റ്

പാടതുേ നല്േിസയാ /തജ എല് ജി ഗഗ്കൂപുേള്ക് ലഭികുന

ലാഭവിഹിെം നല്േിസയാ /േൗജന്യമാസയാ േൃെ്യമായ ോലയളവിസലക്

അവര് സലം വിടുനല്േും എനെിന് സരഖാമ്കൂലം ഉറപു ലഭി്ാല്

മാഗെതമ ഗപസ്ുെ പറമ്പില് തൊഴിലുറപില്കൂതടയുള്ള ഗപവൃതിേള്

അനുവേികാന പാടുള്ള്കൂ. തജ എല് ജി ഗഗ്കൂപുേള്ക് േൃഷി ഗപവൃതി

ഉള്പതടഏതറടുകുസമ്പാള് ഗപസ്ുെ സരഖേള്നിര്ബനമാണ്.

േ്വോര്യ വ്യകിേളുതടസയാ തപാെുഭ്കൂമിയിസലാ പദ്ധെി

നടപാകുസമ്പാള് ആസ്ിേളുതട േീര്ഘ ോല േംരക്ഷണം

ഉറപുവരുെുനെിനായി ബനതപടവരുതട േമ്മെ പഗെം, നിേുെി

രേേീെുേള്എനിവഫയലില്േ്കൂക്ഷിസകണൊണ്.

പരഡിയ്ശാധഡിച പപവൃതഡികള്കുലടേയെ്കുകളഡില് യരഖകളെഭ്യമല്ല.

14.ദവജ്പ്റ്ല്ധിസ്റ്റ്പ്

ഓസരാ മസ്റ്റര് സറാള് ഗപോരവും പണി പ്കൂര്തിയാേുന മുറയ്ക് ഗപസ്ുെ

മസ്റ്റര് സറാളില് പണി തചയ് ഓസരാ തൊഴിലാളിയുതടയും ഗപവൃതി

േിവേങ്ങള്ക് അനുേൃെമായ സവെനെിനുള്ള ലിസ്റ്റ്

െയാറാസകണെുണ്. അെുസപാതല െതന ോധന ോമഗഗിേള്

ഉപസയാഗികുേയാതണങില് അെിന്തറ ബില് ഗപോരമുള്ള െുേയ്കും

സവജ്റ് ലിസ്റ്റ് െയാറാകി ഗപസ്ുെ സവജ്റ് ലിസ്റ്റിന്തറ സോപി അൊെ്

ഗപവൃതിഫയലില്േ്കൂക്ഷിസകണൊണ്.

പരഡിയ്ശാധഡിച എല്ലാ പപവൃതഡികള്കുലടയ്കും മസര യൊള

പപകാരമ്കുള്ള യവജക്ക്ഡ്െഡിസ്കുകളേയെഡില്കാണാന്സാധഡിച്കു.

15.്രണ്പ്റ്ഗട്മാന്പ്േരഓരഡര.

െയാറാകിയ സവജ്റ് ലിസ്റ്റ് ഗപോരം തൊഴിലാളിേള്കും, സമറീരിയല്

തവണര്മാര്കും അവരുതട ബാങ് അകൗണ്റ്േളിസലക് പണം

അനുവേി്ാല് അെിനുള്ള സരഖയായ ഫണ് ഗടന്േര് ഓര്ഡര് സോപി

അൊെ് ഗപവൃതിഫയലില്േ്കൂക്ഷിസകണൊണ്.

16.മ്കൂന്പ്ന്ഘ്ങ്ങള്ധിതല ദ്ര്മാദ്്മാകള്

തൊഴിലുറപില് ഒരു ഗപവൃതി ആരംഭികുനെിനു മുമ്പും ഗപവൃതി

നടനുതോണിരികുസമ്പാഴും പ്കൂര്തിയായ സശഷവും ഉള്ള ഓസരാ

സഫാസടാേള് നിര്ബനമായും എടുതു േ്കൂക്ഷികുേയും ഫയലില്

സോപിേള് തവകുേയും സവണം.

ഓ്ഡിറക്ക്ഡ്ലെയ്ത പപവൃതഡികള്കുലടേയെ്കുകളഡില് യോയടാകള ഒന്ന്കും
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െലന്ന കാണാന്സാധഡിചഡില്ല.

17.ഗപവൃത്ധിപ്കൂരതീകരണേ്മാക്ഷ്യപഗെം

ഓസരാ ഗപവൃതിയും ശരിയായ രീെിയില് പ്കൂര്തീേരികുന മുറയ്ക്

മുഴുവന തചലവുേളും സരഖതപടുതി ഗപവൃതി പ്കൂര്തീേരി്ു എന്

അന്ഗീേരി്ുതോണുള്ള ോക്ഷ്യപഗെം ഗപസ്ുെ ഗപവൃതിയുതട

ഫയലില്േ്കൂക്ഷിസകണെുണ്.

ഓ്ഡിറക്ക്ഡ് ലെയ്ത പപവൃതഡികള്കുലട േയെഡില് പപവൃതഡി

പൂരത്തീകരണസാക്യപപെംകാണാന്സാധഡിചഡില്ല.

18.തമറീര്ധിയല്ബ്ധില്ലുകള്.

തൊഴിലുറപ് ഗപവൃതിേള്ക് ഏതെങിലും ോധന ഘടേങ്ങള്

വിലയ്ക് വാങ്ങി ഉപസയാഗികുേയാതണങില്ആയെിന്തറ വൗ്റുേള്

ബില്ലുേള്എനിവഅംഗീേരി്ുഫയലില്േ്കൂക്ഷിസകണെുണ്.

പരഡിയ്ശാധഡിച പപവൃതഡികള്ക്ക് സാധന ഘടകങ്ങള

ഉപയയാഗഡിെഡിട്കുനക്ക്ലടനക്ക്കഡിെ്കുംബഡില്ല്കുകളെഭ്യമല്ല.

19.മസ്റ്റര ദറ്മാള്പ് മ്കൂതമന്പ്റ്പ്റ്സ്ധിപ്പ്റ്.

ഓസരാ മസ്റ്റര് സറാളും ലഭ്യമാേുന മുറയ്ക് ഗപവൃതി ആരംഭി് െീയെി,

അവോനി് െീയെി ,ഗപവൃതി സലത് നിന് പഞായതില്

െിരിതേ ലഭി് െീയെി,ഡാറ എനഗടി തചയ് െീയെി, തേഗേടറി

,ഗപേിഡന്റ്റ് എനിവര് അംഗീേരി്് േ്കൂലിക് അനുമെി നല്േിയ

െീയെി എനിവ ഒപുേള് േഹിെം സരഖതപടുതുനെിനു സവണിയുള്ള

സിപ്ആണിെ്. തൊഴിലാളിേള്ക് യഥാേമയംേ്കൂലി ലഭ്യമാകുനെില്

വീഴ് വനിടുതണങില് എവിതട തവ്ാതണന് മനേിലാേുനെിനു

ോധികുന രീെിയിലാണ് ഈ സരഖയിതല വിവരങ്ങള്

ഗേമീേരി്ിടുള്ളെ്.

മാസര സര്്കുെര പപകാരം നഡിരയദ്ദേ്ശഡിചഡിട്കുള്ള പപസ്ത്കുെ യരഖ

േയെഡില് സൂകഡിചഡിടഡില്ല,ഇെഡിയനാടക്ക് സമാനമായ േയല് ന്തീ്ം-

ടാ്ഡിംഗക്ക് യോെം ഉലണങഡിെ്കും അെഡിെ്കും കൃെ്യമായഡി വഡിവരങ്ങള

യരഖല്ട്കുതഡിയഡിടഡില്ല.

20.ജ്ധിദയ്മാട്മാത്ഗെട്പ് ദ്ര്മാദ്്മാ.

BHUVANആപിസകഷന ഉപസയാഗി്് ഗപവൃതിസലങ്ങളുതടഅക്ഷാംശം

സരഖാംശം എനിവ സരഖതപടുതിതകാണുള്ള സഫാസടാേള് ഓസരാ

ഗപവൃതികും ആവശ്യമാണ്റ്, ഇെിന്തറ സോപി ഫയലില്

േ്കൂക്ഷിസകണൊണ്.

ഓ്ഡിറക്ക്ഡ് ലെയ്ത പപവൃതഡികള്കുലട േയെ്കുകളഡില് ജഡിയയാടാല്ഗെടക്ക്
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യോയടാ യകാ്ഡികാണാന്സാധഡിചഡില്ല.

21.ദേ്മാഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ്റ്റ്ധിദപ്മാര ്്പ്റ്ദക്മാപ്ധി

ഗപവൃതിേള് ഓഡിറിനു വിസധയമാകിയിടുതണങില് ഗപസ്ുെ

ഗപവൃതിയുതട വിലയിരുതല് വിവരങ്ങള് ഉള്തകാള്ളുന ഭാഗം

സോപിഎടുതുഫയലില്േ്കൂക്ഷിസകണൊണ്.

ഓ്ഡിറക്ക്ഡ്ലെയ്ത പപവൃതഡികള്കുലട േയെ്കുകളഡില് യസാഷ്യല് ഓ്ഡിറക്ക്ഡ്

െഡിയ്ാരടക്ക്ഡ്യകാ്ഡികാണാന്സാധഡിചഡില്ല.

22.ജേറ്പ്ഡയറ്ധി.

മാസ്റ്റര് േര്കുലര് ഗപോരം ഉള്ള 22 സരഖേളില് േംസാന േര്കാര്

നിര്സദ്ദേശികുന േുഗപധാന സരഖയാണ് സേറ് ഡയറി. പദ്ധെിയുതട

േുൊര്യെ,തൊഴിലാളിേളുതട അവോശങ്ങള്, ോമ്കൂഹ്യ പങാളിതം,

പദ്ധെി ആരംഭ മീറിംഗ്, തൊഴിലിടങ്ങളിതല അപേടങ്ങള് േംബനി്

വിവരങ്ങള് ,വിജിലനേ്റ് ആനഡ്റ് സമാണിടറിംഗ് േമ്മറി റിസപാര്ട്റ്,

േന്ദര്ശേ േുറിപുേള് െുടങ്ങിയവ സരഖതപടുതുനെിനും

തൊഴിലിടങ്ങളിതല അടിസാന തേൗേര്യങ്ങള് ,േിറിേണ്

ഇനഫര്സമഷന സബാര്ഡ്റ് എനിവ ഗപവൃതി സലങ്ങളില് ഉറപു

വരുതുനുണ് എനെിനുമുള്ള ആധിോരിേ സരഖേ്കൂടിയാണ് സേറ്

ഡയറി.

പരഡിയ്ശാധഡിചേയെ്കുകളഡില്കസറക്ക്്യെഡികാണാന്സാധഡിച്കു.

രജ്ധിസ്റ്ററുകള്

തൊഴിലുറപ് അനുബന വിവരങ്ങള് േ്കൂക്ഷികുനെിന് ഏഴ് രജിസ്റ്ററുേള്

പഞായതുേളില് ഉണാവണതമനു നിര്സദ്ദേശികുനുണ്.

07-08-2019 ന്കു പരഡിയ്ശാധനയക്ക്്ക്ക് വഡിയധയമാ്ഡിയയ്ാള

പഞായതഡില് പഗാമസഭാ രജഡിസര, ലൊഴഡില് കാര്ക്ക്ഡ് രജഡിസര,

ലമറ്തീരഡിയല് രജഡിസര, വര്ക്ക്ഡ് രജഡിസര, എന്നഡിവ കാൊന്കുസൃെമായഡി

വഡിവരങ്ങള യെരതക്ക്കണ്കു.

1. തെ്മാഴ്ധില്ക്മാരഡ്പ്റ്രജ്ധിസ്റ്റര .

തൊഴില് ോര്ഡിനുള്ള അസപക്ഷ,ോര്ഡ്റ്അനുവേി് വിവരങ്ങള് എനിവ

സരഖതപടുതുനെിനുള്ള രജിസ്റ്റര് ആണിെ്, ഗപസ്ുെ വിവരങ്ങള്

യഥാേമയം സരഖതപടുതിേ്കൂക്ഷിസകണൊണ്.

പപസ്ത്കുെ രജഡിസരപരഡിയ്ശാധനയക്ക്്ക്ക് െഭഡിച്കു.

2. ഗഗ്മാമേഭ രജ്ധിസ്റ്റര .
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തൊഴിലുറപുമായി ബനതപട ഗഗാമേഭേള് ,സയാഗങ്ങള് െുടങ്ങിയവ

സരഖതപടുതുനെിന് വാര്ഡ്റ് െലതില് ഗപസെ്യേ ഗഗാമേഭാ രജിസ്റ്റര്

േ്കൂക്ഷിസകണൊണ്.

പപയെ്യക രജഡിസരസൂകഡി്ാെഡില്ല.

3. തെ്മാഴ്ധില്അദപക്ഷ്മാരജ്ധിസ്റ്റര

തൊഴില് ആവശ്യതപടു ലഭികുന അസപക്ഷേളുതട വിവരങ്ങളും

അെുഗപോരംഅവര്ക് തൊഴില്അനുവേി്െിന്തറ വിവരങ്ങളും ഗപസ്ുെ

രജിസ്റ്ററില് സരഖതപടുതി തവസകണൊണ്

പപസ്ത്കുെ രജഡിസരപരഡിയ്ശാധനയക്ക്്ക്ക് െഭഡിച്കു.

4. ഗപവൃത്ധി രജ്ധിസ്റ്റര .

തൊഴിലുറപില് നടപിലാകുന ഗപവൃതിേളുതട വിവരങ്ങള് യഥാേമയം

ഗപസ്ുെ രജിസ്റ്ററില് സരഖതപടുതെണാൊണ്.

പപസ്ത്കുെ രജഡിസരപരഡിയ്ശാധനയക്ക്്ക്ക് െഭഡിച്കു.

5. ആസ്ത്ധി രജ്ധിസ്റ്റര

തൊഴിലുറപ് പദ്ധെിയില്കൂതട േൃഷ്ടി്ിടുള്ള ആസ്ിേള് േംബനി്

വിവരങ്ങള്,സലം,ആസ്ിയുതട േ്വഭാവം,നിലനിര്തുന ോലയളവ്

െുടങ്ങിയവ ഗപസ്ുെ രജിസ്റ്ററില് സരഖതപടുതെണാൊണ്.

പപസ്ത്കുെ രജഡിസരപരഡിയ്ശാധനയക്ക്്ക്ക് െഭഡിച്കു.

6. പര്മാെ്ധി രജ്ധിസ്റ്റര .

തൊഴിലുറപ് പദ്ധെിയുമായി ബനതപട ഏെു പരാെിയും

വാകാസലാ,സരഖാമ്കൂലസമാ ലഭികുേയാതണങില് നിര്വഹണ ഏജനേി

പരാെി രജിസ്റ്ററില് സരഖതപടുതുേയും നിര്ബനമായും സേപറു രേീെ്

പരാെികാരന് നല്േുേയും സവണം . പരാെിയുതട െുടര്നടപടിേളും

േൃെ്യമായി രജിസ്റ്ററില് സരഖതപടുതെണ്ൊണ്.ഓസരാ ോമ്പതിേ

വര്ഷവും രജിസ്റ്റര് സകാേ് തചയ്ു േ്ഗേടരി ോക്ഷ്യതപടുതുേയും െുടര്

ോലയളവിസലക്അംഗീേരികുേയും സവണൊണ്.

പപസ്ത്കുെ രജഡിസരസൂകഡിചഡിട്കുണക്ക്.

2018-19 സാമ്പത്തീക വരക്ക്ഷം രജഡിസര യ്ാസക്ക് ലെയ്യ്കുകയയാ, 2019-20

സാമ്പത്തീകവരക്ക്ഷം പ്കുെ്കു്്കുകയയാ ലെയ്തഡിടഡില്ല.

7. തമറീര്ധിയല്രജ്ധിസ്റ്റര .
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തൊഴിലുറപില്ഏതറടുകുന ഗപവൃതിേളുതട ഭാഗമായി വരുനോധന

ോമഗഗിേളുതട വാങ്ങല്െീരുമാനം,ഉപസയാഗം,നീകിയിരിപ്,തചലവുേള്

എനിവേംബനി്വിവരങ്ങള്മുഴുവനും ഗപസ്ുെ രജിസ്റ്ററില്

സരഖതപടുസതണൊണ്.

പപസ്ത്കുെ രജഡിസരസൂകഡിചഡിട്കുണക്ക്.

ആക്ഷന്പ്മാന്

2018-19 ോമ്പതീേ വര്ഷതത ഗപവൃതിേളുതട ആക്ഷന പാന

പരിസശാധനയ്ക് ലഭി്ു.

ന്ധിരദദ്ദേശങ്ങള്.

 തൊഴിലുറപ് പദ്ധെിയുതട േുൊര്യെ ഉറപു വരുതുനെിന് ഗപവൃതി

ആരംഭികുനെിനു മുമ്പ് പദ്ധെി വിവരങ്ങള് അടങ്ങിയ ഗപാസേശിേ

ഭാഷയിലുള്ള േിറിേണ് ഇനഫര്സമഷന സബാര്ഡ്റ് ഗപവൃതി സലത്

സാപിസകണൊണ്.

 ഗപാസേശിേ ഭാഷയിലുള്ളഎസ്റ്റിസമറ് ഗപവൃതിസലങ്ങളില്ലഭ്യമാകണം.

 മാസ്റ്റര് േര്കുലര് ഗപോരം നിര്സദ്ദേശികുന സരഖേള് ഫയലില്

േ്കൂക്ഷിസകണൊണ്.

 രജിസ്റ്ററുേള് ോലാനുേൃെമായി വിവരങ്ങള് സരഖതപടുതി

േ്കൂക്ഷിസകണൊണ്.

 മാസ്റ്റര്േര്കുലര് ഗപോരമുള്ള തൊഴില്അസപക്ഷാ സഫാറം തേൗജന്യമായി

തൊഴിലാളിേള്ക് ലഭ്യമാകണം.

 തൊഴില് അസപക്ഷേള് ഗഫണ്റ് ഓഫീേില് േ്വീേരികുേയും ആയെിനു

സേപറ് രേീെ് നല്േുേയും സവണൊണ് .

 പദ്ധെിയുതട ശരിയായ രീെിയിലുള്ള നടതിപിന് വിജിലനേ്റ് ആനഡ്റ്

സമാണിടറിംഗ് േമ്മറി ഇടതപടലുേള് ഗപവൃതി സലങ്ങളില്

ഉണാസവണെുണ്.

 തൊഴിലുപില് ഏതറടുകുന ഗപവൃതിേളുതട ആസ്ിേള് േീര്ഘോല

നിലനില്പിന് ആവശ്യമായ ോസങെിേ നിര്സദ്ദേശങ്ങള് തൊഴിലാളിേള്ക്

ഓവര്േീയര്മാര് നല്സേണെും പാലികുനുതണന് ഉറപു

വരുതതണെുമാണ്.

 മസ്റ്റര് സറാളില് ഗപസ്ുെ ഗപവൃതിയുതട അളവുേള് സരഖതപടുതുന

എം.ബുകിന്തറ നമ്പര് സരഖതപടുതതണൊണ്.

 മസ്റ്റര് സറാളിലും മറു തൊഴിലുറപ് അനുബന സരഖേളിലും

ോക്ഷ്യതപടുതുന ഉസേ്യാഗസര് െീയെി േ്കൂടി സരഖതപടുതുവാന

ഗശദ്ധിസകണെുണ്.

 തൊഴിലിടങ്ങളില് ഗപഥമ ശുഗശ്കൂഷ േംവിധാനങ്ങള് െണല്

േൗേര്യം,േുരക്ഷാ ഉപേരണങ്ങള് എനിവ ഉറപു വരുതാന നിര്വഹണ

ഏജനേി ഗശദ്ധിസകണെുണ്.

 എം.ബുകില് ഓസരാ ഗപവൃതിയും തചയ് സലവും അളവുേളും
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സരഖതപടുസതണൊണ്.

 പദ്ധെിആരംഭ മീറിംഗ് േൃെ്യമായി നടസതണൊണ്.

തെ്മാഴ്ധില്മാള്ധികളുതടകടമകള്.

 തൊഴിലിടങ്ങളില്േമയേൃെ്യെ പാലികുേ.

 സഗപാജേ്റ്റ് മീറിംഗ്, തൊഴിലുറപ് ഗഗാമേഭേള്,സോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ഗഗാമേഭേള്

എനിവയില്പതങടുകുേ.

 ഏല്പികുന സജാലിേള്േൃെ്യെസയാതട പ്കൂര്തീേരികുേ.

 േിവേവും തൊഴില് ആരംഭികുനെിനു മുമ്പും പണി പ്കൂര്തിയായസശഷവും

മസ്റ്റര് സറാളില് ഒപുേള് സരഖതപടുതുേ,െുടങ്ങിയവ...
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22.10.2019 10.30 മണ്ധി മുെല് വ്മാരഡ്ധിതല ഗപ്ധിയേരശ്ധിന്ധി വ്മായനശ്മാലയ്ധില്

തവ്ചേ്പ് നടന ദേ്മാഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ്റ് ഗഗ്മാമേഭയ്ധില് അവെര്ധിപ്ധി്ചേ ദേ്മാഷ്യല്

ഓഡ്ധിറ്പ്റ് കരട്പ് റ്ധിദപ്മാര്്ധിദ്മേലുള്ള േര്ചേയുതട അട്ധിസ്ഥ്മാനത്ധില് ഗഗ്മാമേഭ

െ്മാതഴപറയുനെീരുമ്മാനങ്ങതളടുതു;

 തൊഴില്ോര്ഡ്റ്െിേ്ുംേൗജന്യമായിഅസപക്ഷേര്ക് ലഭ്യമാകുേ.

 തൊഴില് ോര്ഡിനുള്ള സഫാസടായ്ക് അസപക്ഷേന പണം തചലവാസകണ

ോഹചര്യം ഉണാവുേയാതണങില് ബില് പഞായതിനു നല്േി പണം

െിരിതേ ലഭ്യമാകുേ.

 തൊഴില് അസപക്ഷേള് പഞായതില് ഗഫണ്റ് ഓഫീേില് േ്വീേരി്്

സേപറു രേീറ്റ്നല്േുേ.

 ഗപവൃതി നടപിലാകുന ഓസരാ സലവും ഗപവൃതിേളും അളവുേളും

എം.ബുകില് സരഖതപടുതുേ.

 ഗപവൃതിേള് േതണതുനെില് തൊഴിലാളിേള്, വാര്ഡ്റ് തമമ്പര്

നാടുോര് ഉള്പതട ഉള്ളവരുതട നല്ല ഇടതപടലുേള് ഉണാകുേ.

 സജാലി സലങ്ങളില് ആവശ്യമായ അടിസാന തേൗേര്യങ്ങള് നിര്വഹണ

ഏജനേി തൊഴിലാളിേള്ക് ലഭ്യമാകുേ.

 വിജിലനേ്റ് ഏനഡ് സമാണിടറിംഗ് േമ്മറി അംഗങ്ങള് പദ്ധെിേള്

വിലയിരുതുേയും ആവശ്യമായ നിര്സദ്ദേശങ്ങള് തൊഴിലാളിേള്കും

പഞായതിനും നല്േുേ.

 വാര്ഷിേ മാസ്റ്റര്േര്കുലര് ഗപോരമുള്ള സരഖേള്ഫയലില്േ്കൂക്ഷികുേ.

 രജിസ്റ്ററുേള്ോലാനുേൃെമായി പുെുകുേ.

 മസ്റ്റര് സറാളുേളില് അബദ്ധതില് വനുസപാേുന െിരുതലുേള്ക്

മെിയായ ോരണങ്ങള് ോണി്ു അസപക്ഷ നല്േുേയും ഗപസ്ുെ

അസപക്ഷയുതട സോപിഫയലില്േ്കൂക്ഷികുേ.

 മസ്റ്റര് സറാളില് ഒപിട സശഷം മാഗെം സജാലിആരംഭികുേ.

 പദ്ധെിആരംഭ മീറിംഗ് നടതുേ.

 ജനേീയഎസ്റ്റിസമറ്റ്ഗപവൃതിസലങ്ങളില്ലഭ്യമാകുേ.

 േിറിേണ് ഇനഫര്സമഷന സബാര്ഡ്റ് ഓസരാ ഗപവൃതിയും

ആരംഭികുനെിന് മുമ്പ് െതനസാപികുേ.

അധ്യക്ഷ :

സ്ാക്റ്റിസോഴ്് സപഴ്ണ് :


