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മഹ്മാത്മാഗ്മാന്ധി ദേശീയ ഗഗ്മാമീണതെ്മാഴ്ധിലുറപ്പ്

പദ്ധെ്ധി

ദേ്മാഷ്യൽഓഡ്ധിറ്പ്റ്കരട്പ് റ്ധിദപ്മാർട്പ്

വ്മാർഡ്പ്റ്- 6

ഗഗ്മാമപഞ്മായത്പ്.കുറ്പ്റ്യ്മാട്ടൂർ

ദ്്മാക്പ്റ്ഇര്ധിക്ടൂർ

കണ്ടൂർറ്ജ്ധില്ല .

ഗഗ്മാമേഭെീയെ്ധി :02/11/19

േമയം :2 pm

സ്ഥലം :കുറ്പ്റ്യ്മാട്ടൂർബ്മാങ്പ്ഹ്മാൾ, ക്മാരറമ്പ

െയ്മാറ്മാക്ധിയെ്പ് ,

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്ടീം ,.ഇരിക്കൂർ സ്ാക്റ്

മഹാതാഗാനി സേശീയ ഗഗാമീണ തൊഴിലുറപ്റ്നിയമം –സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്

തോസേറി സേരളം.
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ആമുഖം

2005േപ്ംബർ5ന് നിലവിൽ വന്ന ദേശീയ ഗഗ്മാമീണ തെ്മാഴ്ധിലുറപ്പ് ന്ധിയമം

അടിസാനമാകിയാണ് മഹാതാ ഗാനി സേശീയ ഗഗാമീണ തൊഴിലുറപ്

പദ്ധെി ഭാരെതിതല ഗഗാമീണ സമഖലയിൽ നടപിലാകി വരുന്നെ്.ഗഗാമീണ

സമഘലയിതല േുടുംബങ്ങളക് 100 േിവേം അവിേഗ്ദ്ധ ോയിേ തൊഴിൽ

ഉറപു നൽേുേയും, അെില്കൂതട ഗഗാമീണ ജനെയുതട ഉന്നമനം, ോരിഗേ്യ

ലഘ്കൂേരണം, ഗഗാമീണ അടിസാന തേൗേര്യ വിേേനം, പരിസിെി

േംരക്ഷണം,േ്ഗെീ ശാകീേരണംഎന്നിവ ലേ്റ്ഷ്യം തവകുന്നു.

തൊഴിലുറപ്റ്പദ്ധെി ഗപോരം നടപിലാകുന്ന മുഴുവന് ഗപവൃതിേളും

6 മാേ ോലയളവിനുളിൽ നിർബനമായുംദേ്മാഷ്യൽറ്ഓഡ്ധിറ്പ്റ്അഥവാ

ോമ്കൂഹ്യ പരിസശാധന നടതണതമന്ന് സേശീയ ഗഗാമീണ തൊഴിലുറപ്

നിയമതിതല 17(2)-വേുപിൽ നിഷ്കർഷികുന്നു. പദ്ധെി നടതിപിൽ

േുൊര്യെയും ോമ്കൂഹ്യ ഉതരവാേിതവും ഉറപുവരുതി പദ്ധെി

തമച്ചതപട്ട രീെിയിൽ നടപിലാകുേയാണ് ലേ്റ്ഷ്യം. നടപിലാകിയ ഓസരാ

ഗപവൃതിേളും,പദ്ധെി നിർവഹണവും,തൊഴിലാളിേളക് ലഭിസകണ്ട

അവോശങ്ങളും ോമ്കൂഹ്യ പങാളിതസതാതട വിലയിരുതുേയും

ഇെിന്തറ അടിസാനതിൽ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിസപാർട്ട്

െയാറാകുേയും തെയുന്നു, െുടർന്ന് ഗപസെ്യേ ഗഗാമേഭ വിളിച്ചു സെർത്

ഓഡിറ്റ് റിസപാർട്ട് അവെരിപികുേയുംറിസപാർട്ടിസ്മേൽറ് െർച്ചതെയ്ു

പദ്ധെി തമച്ചതപടുതു ന്നെിന് ആവശ്യമായ െുടർനടപടിേളറ്

നിർസ്ദേശികുേയും നടപിലാകുേയും തെസയണ്ടെുണ്ട്.

വാർഡിതല2018-19 ോമ്പതീേ വർഷതിൽ ഒേ്സടാബർറ് മുെൽറ് മാർച്ച്

വതരയുള ോലയളവിൽറ് നടപിലാകിയ ഗപവൃതിേളും പദ്ധെി

നിർവഹണവുമായി ബനതപട്ട ഇടതപടലുേളുമാണ് സോഷ്യൽ ഓഡിറിനു

വിസധയമാകിയിട്ടു ളെ്. ഇെിന്തറ ഭാഗമായി പഞായത് ഓഫീേിൽ

നിന്നും ഗപവൃതി ഫയലുേളുതട പരിസശാധന, രജിസ്റ്റർ പരിസശാധന,

വാർഡിതല വിവിധ സലങ്ങളിലായി നടപി ലാകിയ ഗപവൃതി സലങ്ങള

േന്ദർശിച്ച് വിലയിരുതൽ,പദ്ധെി ഗുണസഭാകാകള, വാർഡിതല വിവിധ

സമഖലയിൽ ഗപവർതികുന്നവർ തൊഴിലുറപ് തൊഴിലാളിേള എന്നിവരു

മായുളഅഭിമുഖം എന്നിവയുതടഅടിസാനതിലാണ് സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്

േരട് റിസപാർട്ട് െയാറാകിയിട്ടുളെ്.

ഗപസ്ുെ റിസപാർട്ട് ഗഗാമേഭയുതട െർച്ചയ്കും അംഗീോരതിനുമായി

േമർപികുന്നു.
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കുറ്പ്റ്യ്മാട്ടൂർ ഗഗ്മാമപഞ്മായത്പ്

അട്ധിസ്ഥ്മാനവ്ധിവരങ്ങൾ

ജില്ല : േണ്കൂർ

സ്ാക് : ഇരിക്കൂർ

വാർഡുേള : 16

വിസ്ൃെി : 35.15െ.േി.മീ.

തെ്മാഴ്ധിലുറപ്പ്അട്ധിസ്ഥ്മാനവ്ധിവരങ്ങൾ 2018-19

പഞായത് ..േുറ്റ്യാട്ട്കൂർ

...............

വാർഡ്റ്6

ആതേ തൊഴിൽോർഡുേള 2487 136

ആതേ തൊഴിലാളിേളറ് 3048 55

SC തൊഴിൽോർഡുേള 133 0

SC തൊഴിലാളിേള 46 0

ഓഡ്ധിറ്പ്റ്തെയ്ത ഗപവൃത്ധികൾറ്.

1.LD/330909, വ്മാരച്മാൽ ദെ്മാല ഗഗ്ടൂപ്പ്റ്കൃഷ്ധിക്്ധിലതമ്മാരുകൽ (209/6)

2.LD/251727, വടുവൻകുളംഅമ്ധിദഞര്ധിെര്ധിശ്പ്

ഭ്ടൂമ്ധികൃഷ്ധിക്പ്അനുദയ്മാജ്യമ്മാകൽ

3.LD/327274, വ്മാരച്മാൽദെ്മാലെര്ധിശ്പ്ഭ്ടൂമ്ധികൃഷ്ധിക്പ്അനുദയ്മാജ്യമ്മാകൽ

4.Wc/340624,

വ്മാരച്മാൽമുെൽദകദള്മാത്പ്പ്മാലംവതരദെ്മാട്വീകരണം(അഡ്ധിഷണ

ൽAP)-15

5.WC/340624, വ്മാരച്മാൽദെ്മാലഖണ്ധിക 5

ൽപര്മാമർശ്ധികുന്നകുടുംബ്മാംഗങ്ങളുതടഭ്ടൂമ്ധിയ്ധിൽജലേംരക്ഷണഗപ

വൃത്ധി (180/6)

6.LെD/318857വടുവൻകുളംഅമ്ധിദഞര്ധിഗഗ്ടൂപ്പ്റ്കൃഷ്ധിക്്ധിലതമ്മാരുകൽ

(208/6)

വ്ധിലയ്ധിരുതലുകൾ-

1.LD/330909, വ്മാരച്മാൽദെ്മാലഗഗ്ടൂപ്പ്റ്കൃഷ്ധിക്്ധിലതമ്മാരുകൽ (209/6)

എം.ബുക്പ്റ്നമ്പർറ്:128/2018-19
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മസ്റ്റർ ദറ്മാള്പ് നമ്പർ :8393, 8403

എേ്പ്റ്ധിദമറ്പ് െുക:1, 09, 500

തെലവ്മായെുക:90, 025

എകരുണ്മാകരൻ,േ്ധിയദശ്മാേ,എംവ്മാേുദേവൻ, തകതകെങമണ്ധി,

എന്ന്ധിവരുതടസ്ഥലങ്ങൾേന്ദർശ്ധിചു.

അളവുകൾ:-

ഇനം എം.ബുക്പ്റ്

ഗപക്മാരം

ദേ്മാഷ്യൽ

ഓഡ്ധിറ്പ്റ്ഗപക്മാരം

ക്മാട്പ് തവട്ധിതെള്ധികുന്നെ്ധിന്പ് Content of area

2418.00m2

െ്ധിലവ്മായെുക

11001.90

കൃഷ്ധിക്പ്

ന്ധിലതമ്മാരുകുന്നെ്ധിനുള്ള

െ്ധിലവ്പ്

Content of area

2190.80m2

െ്ധിലവ്മായെുക

78364.92

ആതകതെ്മാഴ്ധിൽ േ്ധിനം 325 325

ദവെനം (വ്മാടക ഉൾതപതട ) 90, 025.00 90, 025.00

 ഗപസ്തുെസ്ഥലംകൃഷ്ധിക്പ് ഉപദയ്മാഗ തപടുത്ധിയ്ധിടുണ്പ്

 േ്ധിറ്ധിേൺഇൻഫർദമഷൻ ദബ്മാർഡ്പ്റ്സ്ഥ്മാപ്ധിച്ധിട്ധില്ല

2.LD/251727, വടുവൻകുളംഅമ്ധിദഞര്ധിെര്ധിശ്പ്ഭ്ടൂമ്ധി കൃഷ്ധിക്പ്

അനുദയ്മാജ്യമ്മാകൽ

എം.ബുക്പ്റ്നമ്പർറ്:10/2018-19

മസ്റ്റർദറ്മാള്പ് നമ്പർറ്:549, 550, 1049

എേ്പ്റ്ധിദമറ്പ് െുക:1, 30, 000

തെലവ്മായെുക:1, 19, 110

ശ്യ്മാമള, ഭ്മാർഗ്ഗവ്ധി, െഗന്ദൻ, തകഇശശീഗന്ദൻ, ദഗ്മാവ്ധിന്ദൻ, ലക്്ധി,

എംവ്മാേുദേവൻ, വ്ധിമലതകപ്ധി, ജ്മാനക്ധി, ര്മാഘവൻ,

തകപ്ധിദഗ്മാപ്മാലൻ, രെ്ധിദേവ്ധി, ദക്മാമളവല്ല്ധി, മ്മാധവ്ധി, , എന്ന്ധിവരുതട

കൃഷ്ധിസ്ഥലങ്ങൾേന്ദർശ്ധിചു

അളവുകൾ:-

ഇനം എം.ബുക്പ്റ്

ഗപക്മാരം

ദേ്മാഷ്യൽ

ഓഡ്ധിറ്പ്റ്ഗപക്മാരം

ക്മാട്പ് തവട്ധി തെള്ധികുന്നെ്ധിന്പ് Area

3089.50m2

Area

3089.50m2
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കൃഷ്ധിക്പ്

ന്ധിലതമ്മാരുകുന്നെ്ധിന്പ്

Area

2859.71m2

Area

2859.71m2

വരമ്പ്പ്ന്ധിർമ്ധികുന്നെ്ധിന്പ് 5.69m3 5.69m3

ദവെനം (വ്മാടകഉൾതപതട ) 1, 19, 110 1, 19, 110

ആതകതെ്മാഴ്ധിൽേ്ധിനം 430 430

 ക്മാർഷ്ധികവ്ധിളകളുതട ഉല്്മാേനത്ധിന്പ് ഗുണകരമ്മായ ഗപവൃത്ധി

 ഗഗ്ടൂപുകൾക്പ്വരുമ്മാന മ്മാർഗം

 CIB ദബ്മാർഡ്പ്റ്ഗപവൃത്ധിസ്ഥലങ്ങള്ധിൽകണ്ധില്ല

 നല്ലരീെ്ധിയ്ധിൽവ്ധിളതവടുപ്പ്നടത്ധിയെ്മായ്ധിഅറ്ധിയ്മാൻ

കഴ്ധിഞു.

3.LD/327274,

വ്മാരച്മാൽദെ്മാലെര്ധിശ്പ്ഭ്ടൂമ്ധികൃഷ്ധിക്പ്അനുദയ്മാജ്യമ്മാകൽ (207/6)

എം.ബുക്പ്റ്നമ്പർറ്:114/2018-19

മസ്റ്റർദറ്മാള്പ് നമ്പർ :6405, 6545, 6406, 6527

എേ്പ്റ്ധിദമറ്പ് െുക:1, 21, 800

തെലവ്മായെുക:1, 15, 786

ഇദഗ്മാവ്ധിന്ദൻ, ജലജ, തകേ്ധിജ്മാനക്ധിഅമ, തകദഗ്മാവ്ധിന്ദൻ, തക.

കുഞ്ധിര്മാമൻ,എമ്മാധവ്ധി, പ്ധിരവീഗന്ദൻ, ഭരെൻ, തകര്മാഘവൻ,

തകേുധ്മാകരൻ,എം. വ്മാേുദേവൻഎന്ന്ധിവരുതട ഗപവൃത്ധിസ്ഥലം

േന്ദർശ്ധിചു.

അളവുകൾ:-

ഇനം എം.ബുക്പ്റ്

ഗപക്മാരം

ദേ്മാഷ്യൽ

ഓഡ്ധിറ്പ്റ്ഗപക്മാരം

ക്മാട്പ് തവട്ധിതതള്ധികൽ Area

2876.50m2

Area

2876.50m2

കൃഷ്ധിക്പ്

ന്ധിലതമ്മാരുകുന്നെ്ധിന്പ്

Area

2692.7m2

Area

2692.7m2

വരമ്പ്പ്ന്ധിർമ്ധികുന്നെ്ധിന്പ് 32.13m3 32.13m3

ദവെനം (വ്മാടകഉൾതപതട ) 1, 15, 786.00 1, 15, 786.00

ആതകതെ്മാഴ്ധിൽേ്ധിനം 418 418
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 ഗപവൃത്ധിസ്ഥലംനല്ലരീെ്ധിയ്ധിൽകൃഷ്ധിക്പ്

ഉപദയ്മാഗതപടുതുന്നെ്മായ്ധികണു

 േ്ധിറ്ധിേൺഇൻഫർദമഷൻ ദബ്മാർഡ്പ്റ്ഗപവൃത്ധിസ്ഥലത്പ്

സ്ഥ്മാപ്ധിച്ധിട്ധില്ല

4.WC/340624, വ്മാരച്മാൽമുെൽദകദള്മാത്പ്പ്മാലംവതരദെ്മാട്പ്

നവീകരണം

എം.ബുക്പ്റ്നമ്പർ :129/2018-19

മസ്റ്റര്പ്ദറ്മാള്പ് നമ്പർ:8404, 8417, 9598

എേ്പ്റ്ധിദമറ്പ് െുക:76, 901

തെലവ്മായെുക:62, 879.00

അളവുകൾ:-

ഇനം എം.ബുക്പ്റ്

ഗപക്മാരം

ദേ്മാഷ്യൽ

ഓഡ്ധിറ്പ്റ്

ഗപക്മാരം

ക്മാട്പ് തവട്ധിതതള്ധികൽ 1815.80m2 1815.80m2

ദെ്മാട്ധിതലമണ്പ്ണ്മാറ്ധിആഴംക്ടൂട്ധിജ

ലദേെനദയ്മാഗ്യമ്മാകുന്നെ്ധിന്പ്

292.99m2 292.99m2

ലഭ്യമ്മായകല്ലുകൾഉപദയ്മാഗ്ധി

ച്പ്ദെ്മാട്ധിന്പ്തറപ്മാർശ്വഭ്ധിത്ധിബല

തപടുതുന്നെ്ധിന്പ്

7.18m3 7.18m3

ദവെനം (വ്മാടകഉൾതപതട ) 62, 879 62, 879

ആതകതെ്മാഴ്ധിൽേ്ധിനം 227 227

 സ്ഥലംേന്ദർശ്ധിചദപ്മാൾ ഗപവൃത്ധിനടത്ധിയെ്മായ്ധികണു

 പ്മാർശ്വഭ്ധിത്ധി തകട്ധിയെ്പ് മഴയ്ധിൽഇട്ധിഞു ദപ്മായെ്മായ്ധികണു

അെ്പ്തക്മാണ്പ്കൃെ്യമ്മായഅളവ്പ് ദരഖതപടുത്മാൻകഴ്ധിഞ്ധില്ല

 േ്ധിറ്ധിേൺഇൻഫർദമഷൻ ദബ്മാർഡ്പ്റ്ഗപവൃത്ധിസ്ഥലത്പ്

ക്മാണ്മാൻകഴ്ധിഞ്ധില്ല.

5.wc/328236, വ്മാരച്മാൽദെ്മാലഖണ്ധിക 5ഇൽപര്മാമർശ്ധികുന്ന

കുടുംബങ്ങളുതട ഭ്ടൂമ്ധിയ്ധിൽജലേംരക്ഷണ ഗപവൃത്ധി

എം.ബുക്പ്റ്നമ്പർറ്:67/2018-19

മസ്റ്റർ ദറ്മാള്പ് നമ്പർ :3526, 3527, 3662

എേ്പ്റ്ധിദമറ്പ് െുക :1, 33, 100
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തെലവ്മായെുക :1, 17, 725

േ്ധികൃഷ്ണൻ, പത്മാവെ്ധി.എൻ. തക,േ്ധിയദശ്മാേ, തകനള്ധിന്ധി,

െഗന്ദ്ധികതകപ്ധി, പുഷ്വല്ല്ധി, കുഞ്ധിര്മാമൻ, പങജ്മാക്ഷ്ധി,

േ്ധിയദശ്മാേഎന്ന്ധിവരുതടസ്ഥലങ്ങൾേന്ദർശ്ധിചു.

അളവുകൾ:-

ഇനം എം.ബുക്പ്റ്

ഗപക്മാരം

ദേ്മാഷ്യൽ

ഓഡ്ധിറ്പ്റ്ഗപക്മാരം

കൃഷ്ധിക്പ്

ന്ധിലതമ്മാരുകുന്നെ്ധിനു

െ്ധിലവ്മായെുക-

1, 17, 725 ര്ടൂപ

െ്ധിലവ്മായെുക-

1, 17, 725 ര്ടൂപ

ആതകതെ്മാഴ്ധിൽ 425 425

ദവെനം (വ്മാടക ഉൾതപതട

)

1, 17, 725 1, 17, 725

 ദക്മാണ്ടൂർബണുകളും, മഴകുഴ്ധിയും ദക്മാണ്ടൂർഗടഞുകളും

ജലേംരക്ഷണത്ധിനു ഉപദയ്മാഗതപട്ധിടുണ്പ്

 േ്ധിറ്ധിേൺഇൻഫർദമഷൻ ദബ്മാർഡ്പ്റ്സ്ഥ്മാപ്ധിച്ധിട്ധില്ല.

 ബണുകൾമഴയ്ധിൽഒല്ധിചു ദപ്മായ്ധിടുണ്പ്.

 മഴകുഴ്ധി മഴയ്ധിൽമണുന്ധിറഞെ്ധിന്മാലുംഅര്ധികുകൾ

ഇട്ധിഞു ദപ്മായെ്ധിന്മാലും കൃെ്യമ്മായഅളവ്പ്എടുക്മാൻ

േ്മാധ്ധിച്ധില്ല.

 മഴകുഴ്ധി ഗപവൃത്ധിസ്ഥലങ്ങൾഎംബുക്ധിൽ

ദരഖതപടുത്ധിയ്ധിട്ധില്ല.

6.LD/318857, വടുവൻകുളംഅമ്ധിദഞര്ധി ഗഗ്ടൂപ്പ്റ്കൃഷ്ധിക്പ്

ന്ധിലതമ്മാരുകൽ (208/6)

എം.ബുക്പ്റ്നമ്പർറ്:.79/2018-19

മസ്റ്റർറ്ദറ്മാള്മ്പർറ്:4785, 5060, 4784

എേ്പ്റ്ധിദമറ്പ് െുക:.1, 09, 500

തെലവ്മായെുക:.1, 02, 490

എംദഗ്മാവ്ധിന്ദൻ, േമയന്ധി,അഷ്പ്റ്റഫ്പ്റ്, എംദേവക്ധി, എംജയൻ,

യുഎകൃഷ്ണൻ, തകതകദഗ്മാപ്മാലൻ, പ്ധിഗശീജ, കൃഷ്ണൻനമ്പ്യ്മാർ,

തകേദര്മാജ്ധിന്ധി,എന്ന്ധിവരുതടസ്ഥലങ്ങൾേന്ദർശ്ധിചു

അളവുകൾ:-

ഇനം എം.ബുക്പ്റ്

ഗപക്മാരം

ദേ്മാഷ്യൽ

ഓഡ്ധിറ്പ്റ്ഗപക്മാരം

ക്മാട്പ് തവട്ധിതതള്ധികുന്നെ്ധിന്പ് Area Area



9

2808.50m2

2709.00m2

2808.50m2

2709.00m2

കൃഷ്ധിക്പ്

ന്ധിലതമ്മാരുകുന്നെ്ധിന്പ്

Area

2692.77m2

2508.551m2

Area

2692.77m2

2508.551m2

ആതകതെ്മാഴ്ധിൽ 370 370

ദവെനം (വ്മാടക ഉൾതപതട ) 102490 102490

 ഗപവൃത്ധിസ്ഥലംകൃഷ്ധിക്പ് ഉപദയ്മാഗതപടുത്ധിയ്ധിടുണ്പ്.

 െര്ധിശ്മാക്ധിയ്ധിട ഭ്ടൂമ്ധിയ്മാണ്പ്കൃഷ്ധിക്പ്ഗപദയ്മാജനതപടുത്ധിയെ്പ്

 േ്ധിറ്ധിേൺഇൻഫർദമഷൻ ദബ്മാർഡ്പ്റ്സ്ഥ്മാപ്ധിച്ധിട്ധില്ല.

അവക്മാശ്മാധ്ധിഷ്ധിെന്ധിരീക്ഷണങ്ങൾ

1. തൊഴിൽോർഡുമായിബനതപട്ടവ;

തൊഴിൽോർഡ്റ് ഒരു ആധിോരിേ സരഖയാണ്. മഹാതാ ഗാനി സേശീയ

ഗഗാമീണ തൊഴിലുറപ് നിയമതിതല തഷഡ്യ്കൂള 2 ഗപോരം തൊഴിൽറ്

ോര്ഡിന് അസപക്ഷ നൽേുന്ന േുടുംബങ്ങള്ക് 15 േിവേതിനേം

െിേച്ചും േൗജന്യമായി തൊഴിൽോര്ഡ്റ് ലഭ്യമാകണതമന്ന്

അനുശാേികുന്നു. േ്കൂടാതെ േൃെ്യമായ ഇടസവളേളിൽ ോര്ഡ്റ്

തേൗജന്യമായി പുെുകിനൽസേണ്ടെുമാണ്. തൊഴിലുറപ്നിയമഗപോരം

തൊഴിൽോര്ഡ്റ്സേവശം തവകാനുള അധിോരം ഉടമേളക്ാഗെമാണ്,

നിർവഹണഏജന്േിസയാസമറുമാസരാ മറുളവസരാ സേവശം തവകുവാന്

പാടുളെല്ല.

വാര്ഡിലെ ലൊഴിൊളികൾക് ടോട്ാ

ഉൾല്പെലെസൗജന്യമായിലൊഴിൽകാർഡ്െഭിചി്ില്ല.

ലൊഴിൊളികൾലൊഴിൽകാർഡ്സ്വന്തംകകവശ്തം

സൂകിക്നുന്നുണ് .

ലൊഴിൽകാർഡിലെപ്രവൃതിയ്നുമായിബന്ധല്പെ്വിവരങ്ങൾ ടമറ്

കൃെ്യമായി ടേര്കാറ്നുണ്.

2. തെ്മാഴ്ധിൽറ്അദപക്ഷേംബന്ധിച്പ്;

തൊഴിൽറ് ോര്ഡുള അവിേഗ്ദ്ധ ോയിേ തൊഴിൽതെയാന്െയാറുള

ഏതൊരു േുടുംബതിനും ഓസരാ ോമ്പതിേ വർഷവും100 േിവേതത

അവിേഗ്ധ ോയിേ തൊഴിലിന് അവോശമുണ്ട്, തൊഴിൽ ആവശ്യതപട്ട്

അസപക്ഷ നൽേിയാൽറ് സേപറു രശീെ് നല്കുേയും 15 േിവേതിനേം

തൊഴിൽ ലഭ്യമാകണതമന്നും നിയമതിൽ ഗപെിപാേികുന്നു.
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വാര്ഡിലെ ലൊഴിൊളികൾപ്ൂ്പെ്ആയാണ്അട്രകനല്ാറ്നുള്ളെ്

അട്രകകൾ പേണ് ഓേീസിൽ നല്ി കക്പെറ്നു രസീെ്

വാങ്ങികാറി ല്ല.

3. തെ്മാഴ്ധിൽഅനുവേ്ധിചെ്പ്േംബന്ധിച്പ്;

തൊഴിലുറപ് നിയമഗപോരം തൊഴിൽറ് ആവശ്യതപട്ടു േഴിഞാൽറ് 15

േിവേതിനേം തൊഴിൽ ലഭ്യമാകനതമന്നുണ്ട്. വാര്ഡിതല

തൊഴിലാളിേള്ക് തൊഴിൽ ആവശ്യമുള േമയങ്ങളിൽ അസപക്ഷ

േമര്പികുന്ന മുറയ്ക് 15 േിവേതിനേം തൊഴിൽ

അനുവേിതകണ്ടെുണ്ട്.

വാര്ഡിലെ ലൊഴിൊളികള്ക് അട്രകനല്ി 15 ദിവസതിനക്തം

ലൊഴിൽ െഭികാറ്നുണ് എനാണ് ലൊഴിൊളികളിൽനിന്നു്തം െഭിച

വിവര്തം

4. തെ്മാഴ്ധില്ധില്ല്മായ് ദവെനം;

തൊഴിൽ ആവശ്യതപട്ടു േഴിഞാൽറ്15 േിവേതിനേം തൊഴിൽറ്

ലഭ്യമാകാതപക്ഷം തൊഴിലില്ലായ് സവെനം ലഭികാന്റ്അവോശമുണ്ട.്

തൊഴിൽആവശ്യതപട്ടെീയെി മുെൽആേ്യതത 30 േിവേംേ്കൂലിയുതട 25%

( 271 േ്കൂലിഗപോരം 67 ര്കൂപ 75 സപേ) െുേയും െുടർന്ന് 100 േിവേ

തൊഴിൽപ്കൂര്തിയാേുന്നെ് വതരയുള േിവേങ്ങളിൽറ് േ്കൂലിയുതട 50%(

271േ്കൂലിഗപോരം 135 ര്കൂപ 5 സപേ) െുേയും തൊഴിലാളിേള്ക് ലഭികണം.

വാര്ഡിലെ ലൊഴിൊളികൾക് ലൊഴിെില്ലായ്മ ടവെന്തം െഭിടകണ

സാഹേര്യ്തം ഉണായി്ില്ല.

5. തഷൽഫ്പ്ഓഫ്പ് ദഗപ്മാജക്പ്റ്പ്റ് േംബന്ധിച്പ്;

വാർഡിതല ആവശ്യമായ വിേേന ഗപവൃതിേളറ് േതണ്ടതുന്നെിന്

തൊഴിലാളിേളക് അവോശം ഉണ്ട്. അയൽക്കൂട്ടെല െർച്ചയില്കൂതട

േതണ്ടതുന്ന ഗപവൃതിേളറ് ഗഗാമേഭയിൽഅംഗീോരം സനടുേയും

തൊഴിലുറപിൽറ്അനുവേനീയമായ ഗപവൃതിയാതണങിൽറ് നിർവഹണ

ഏജന്േി ഗപസ്ുെ ഗപവൃതിേള മുന്റ്ഗണനാ ഗേമതിൽറ് തഷൽഫ്റ് ഓഫ്

സഗപാജേ്റിൽ ഉളതപടുസതണ്ടൊണ്.

പ്രവൃതികതണതുന്നെ്ധിൽറ്തെ്മാഴ്ധിലള്ധികൾറ്പങ്മാള്ധികള്മാവ്മാറുണ്പ്.

6. യ്മാഗെ്മാ തെലവ്പ്േംബന്ധിച്പ്;

തൊഴിലാളിേളക് ൊമേ സലതുനിന്നും 5

േിസലാമീറർറ്െുറളവിൽറ്തൊഴിൽറ്ലഭികുവാനുള അവോശമുണ്ട്, ഗപസ്ുെ

പരിധികു പുറതു തൊഴിൽ തെസയണ്ട ോഹെര്യം

ഉണ്ടാവുേയാതണങിൽറ് യാഗൊ ബതയായി േ്കൂലിയുതട 10% െുേ

നിലവിതല േ്കൂലി ഗപോരം 27 ര്കൂപ 10 സപേ ഗപവൃതി േിവേങ്ങളിൽ

ലഭ്യമാകണം. ഓസരാ വാർഡിലും േതണ്ടതിയിട്ടുള ഗപവൃതിേളറ്

പ്കൂർതിേരിച്ചസശഷം മാഗെസമ വാർഡിന് പുറതു തൊഴിലാളിേളക്
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ഗപവൃതിഅനുവേികാന്റ്പാടുള്കൂ.

വാർഡിലെ ലൊഴിൊളികൾക്യാപൊ ലേെവ് െഭിടകണ

സാഹേര്യ്തം ഉണായി്ില്ല.

7. ഗപവൃത്ധിസ്ഥലതതതേൗകര്യങ്ങൾറ്േംബന്ധിച്പ്;

തൊഴിലിടങ്ങളിൽറ്ലഭിസകണ്ട അടിസാന തേൗേര്യങ്ങളായ ഗപഥമ

ശുഗശ്കൂഷാ േംവിധാനങ്ങള, വിഗശമ േമയതത െണൽ

േൗേര്യം,േുടിതവളം, അപേട ോധ്യെയുള ഗപവൃതിേളിൽറ്

ഏർതപടുസമ്പാളറ്േുരക്ഷാോമഗഗിേളഎന്നിവ തൊഴിലുറപ് നിയമഗപോരം

നിർവ്വഹണ ഏജന്േി വഴി തൊഴിലാളിേളക് േൗജന്യമായി

ലഭ്യമാസകണ്ടെുണ്ട്.

പ്രഥമശ്നുപശൂഷകിറ് സൗജന്യമായി െഭിചി്്നുണ്.

െണൽലസൗകര്യ്തംസൗജന്യമായി െഭിചി്്നുണ്.

ക്നുെിലവള്ളലസൗകര്യ്തംസൗജന്യമായി െഭിചി്്നുണ്.

സ്നുരകാ ഉ്രകരണങ്ങൾസൗജന്യമായി െഭിചി്്നുണ്

8. ദവെനംലഭ്യമ്മാകുന്നെ്പ്േംബന്ധിച്പ്;

തൊഴിലുറപ് നിയമതിതലറ്തേക്ഷൻറ് 3(2)ഗപോരം മസ്റ്റർറ് സറാള്കാലാവധി

േഴിഞു 15 േിവേതിനേം തൊഴിലാളിേളുതടഅകൗണ്ടിൽറ് േ്കൂലി

ലഭികുവാന്റ്അവോശമുണ്ട്.

വാർഡിലെ ലൊഴിൊളികൾക്പ്രസ്്നുെകാെയളവിൽ

കൂെിസാധാരണ െഭികറ്നുണ്എനാൽേണിന്ലറ പ്രശ്്തം കാരണ്തം

ഇട്പൊൾകൂെികവക്നുന്നുഎനാണ്നു ലൊഴിൊളികൾ്രറഞ്ഞെ്.

9. പര്മാെ്ധി പര്ധിഹ്മാരംേംബന്ധിച്പ്;

തൊഴിലുറപുമായി ബനതപട്ട ഏതെങിലും ോര്യതിൽറ്

പരാെിയുണ്ടാേുന്ന പക്ഷം ആയെ് സരഖാമ്കൂലം പഞായതിൽറ്

പരാെിതപടാവുന്നൊണ്, ഗപസ്ുെ പരാെിേളറ്േ്ീേരിച്ചു പരാെികാരന്

സേപറു രേീറ്റ് നൽേുേയും പരമാവധി 7 േിവേ പരിധികുളിൽറ്

അസന്ഷിച്ചു പരാെികാരന് മറുപടി നൽസേണ്ടൊണ്. പരാെിേളറ്

അറിയികുന്നെിനുള സടാള ഗഫീ നമ്പർറ് തപാെുജനങ്ങളക് ോണാവുന്ന

രീെിയിൽറ് പഞായത് ഓഫീേിൽറ് ഗപേർശിപിതകണ്ടെുണ്ട് .

വാർഡിലെ ലൊഴിൊളികൾ്രദ്ദെിയ്നുമായിബന്ധല്പെ്്രരാെി

നൽകിയി്ില്ല.

10. ദേ്മാഷ്യൽറ്ഓഡ്ധിറ്പ്റ്നടതുന്നെ്പ്േംബന്ധിച്പ്

െെഴിലുറപ് നിയമതിതല തേക്ഷന്റ് 17(2) ഗപോരം തൊഴിലുറപിൽ

ഏതറടുത ഗപവൃതിേളറ് ഓസരാ 6 മാേ ോലയളവിലും സോഷ്യൽറ്

ഓഡിറ്റ് നടസതണ്ടെുണ്ട്.ഏതറടുതു തെയ് ഗപവൃതിേളുതട
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േമ്പതീേവും, ഗുണനിലവാരങ്ങലുംറ് േംബനിച്ചെുമായ വിവരങ്ങളും

പദ്ധെി നിർവഹണവുമായി ബനതപട്ട ോര്യങ്ങളും സോഷ്യൽറ്ഓഡിറ്റ്

നടതുന്നെിൽറ് പങാളിേളാവുന്നെിനു തൊഴിലാളിേളകും ഓസരാ

പൗരനുംഅവോശമുണ്ട്.

ടസാഷ്യൽഓഡിറ്ലേയ്നുനതിന് ലൊഴിൊളികള്നുലെ ്രങാളിത്തം

ഉണായി.

11.െ്ധിക്ധിത്മാേഹ്മായംേംബന്ധിച്പ്;

തൊഴിലുറപ് സജാലികിതട തൊഴിലാളിേളക് ഏതെങിലും െരതിലുള

അപേടം േംഭവിച്ചു സപാവുേയാതണങിൽറ് തൊഴിലുറപ് നിയമതിതല

തഷഡ്യ്കൂളറ് 2(5)ഗപോരവും അദ്ധ്യായം 9 തല പരാമർശങ്ങളുതട

അടിസാനതിലും െിേിതാ തെലവുേളുതട സരഖേളറ് േമർപികുന്ന

മുറയ്ക് ഗപസ്ുെ െുേ മുഴുവനും നിർവഹണ ഏജന്േി വഴി

തൊഴിലാളിേളക്റ്അനുവേിച്ചു തോടുസകണ്ടൊണ്.

വാർഡിലെ ലൊഴിൊളികൾക് പ്രവൃതി സ്ഥെത് ലവച്നുണായ

അ്രകെലതെ്നുെർന് േികിത്സടെടെണസാഹേര്യ്തം ഉണായി്ില്ല.

12.പദ്ധെ്ധിആരംഭ മീറ്ധിംഗ്പ്;

തൊഴിലുറപ് നിയമം തഷഡ്യ്കൂള 22 ഗപോരം ഒരു പദ്ധെി ആരംഭികുന്നെിനു

മുമ്പ് പദ്ധെിതയ േുറിച്ചുള മുഴുവന് ോര്യങ്ങളും അൊയെ്റ് അനുവേിച്ച

ഗപവൃതി േിനങ്ങള, ഓസരാ തൊഴിലാളിയും തെസയണ്ട അളവുേളറ്,

ഗുണനിലവാരം ഉറപു വരുതുന്നെിനുള ോസങെിേഅറിവുേളഎന്നിവ

േൃെ്യമായി തൊഴിലാളിേതളയും ഗുനസഭാകാകതളയും

സബാധ്യതപടുതതണ്ടെുണ്ട്. അെിനായി ബനതപട്ട നിർവഹണ

ഉസേ്യാഗസത്റെയും വാർഡ്റ് തമമ്പർ,ോസങെിേ വിേഗ്ദർ എന്നിവരുതട

ോന്നിധ്യതിൽ ഏതെന്േിലും തപാെു ഇടങ്ങളിസലാ,തൊഴിലിടതുവസച്ചാ

മീറിംഗ് വിളിച്ചു സെർകുേയും ോര്യങ്ങള വിശേീേരികുേയും

പതങടുതവരുതട വിവരങ്ങള സേറ് ഡയറിയിതല സഗപാജേ്റ് മീറിംഗ്

സപജിൽറ്സരഖതപടുതുേയും തെസയണ്ടെുണ്ട്.

സാടങെികവിദഗ്ദര്നുലെയ്നു്തം വാർഡ്ലമമ്പര്നുലെയ്നു്തംസാനിധ്യതിൽ

മീറി്തം്് നെതി ലേടയണ പ്രവൃതിലയക്നുറിച് ലൊഴിൊളികടളാെ്

്രറഞ്ഞ്നു ലകാെ്നുകാറ്നുണ്.

13.വ്ധിജ്ധിലൻേ്പ്റ്ആൻഡ്പ്റ്ദമ്മാണ്ധിടറ്ധിംഗ്പ് കമറ്ധി

ഓസരാ വാർഡിതലയും ഗപവൃതിേളറ് ഗുണേരമായ രീെിയിലൽറ്

നടകുന്നുതണ്ടന്നു ഉറപു വരുതുന്നെിനും തമച്ചതപടുതുന്നെിന്

ആവശ്യമായ നിർസ്ദേശങ്ങളതൊഴിലാളിേളകും നിർവഹണ ഏജന്േികും

നൽേുന്നെിനുമായി വാർഡിതല തപാെുഗപവർതേതര ഉളതപടുതി ഒരു

വിജിലന്േ്റ്ആന്ഡ്റ് സമാണിട്ടറിംഗ് േമ്മറി ഓസരാ ോമ്പതീേ വർഷവും

ഉണ്ടാസകണ്ടൊണ്. വാർഡിൽറ് പട്ടിേ ജാെി പട്ടിേ വർഗ്ഗ വിഭാഗതിതല

േന്നദ്ധഗപവർതേർറ്ഉതണ്ടങിൽ നിർബനമായും ഗപസ്ുെ േമ്മറിയിൽറ്
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അംഗങ്ങളറ് ആസകണ്ടൊണ്. ഓസരാ ഗപവൃതിയും േന്ദർശിച്ചു

വിലയിരുതി സേറ്റ് ഡയറിയിതല വിജിലന്േ്റ് ആന്ഡ്റ് സമാണിട്ടറിംഗ്

േമ്മറി റിസപാർട്ടിൽറ്സരഖതപടുതെണ്ടൊണ്.

കമ്മറിഅ്തം്ങ്ങൾപ്രവൃതിസ്ഥെങ്ങൾസന്ദർശികാറ്നുണ്.

14.േന്ദർശകകുറ്ധിപ്പ്

തൊഴിലുറപ് ഗപവൃതി സലങ്ങള ഏതൊരാളകും േന്ദര്ശികാ വുന്നെും

എസ്റ്റിസമറിൽഉളപതട പരിസശാധികവുന്നെുമാണ്.ഗപസ്ുെ

ഗപവൃതിയിസ്മേലുള േന്ദർശേരുതട അഭിഗപായങ്ങളറ് സേറ്റ്

ഡയറിയിതല േന്ദർശേ േുറിപിൽറ് സരഖതപടുതാനും അവോശമുണ്ട്.

അെുതോണ്ട് െതന്ന എല്ലാ ഗപവൃതി സലങ്ങളിലും സേറ് ഡയറി

നിർബനമായുംേ്കൂക്ഷികണം.

സന്ദർശക ക്നുറി്പെിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ ടരഖല്പെെ്നുതി യൊയി

കണ്നു

15.ദറ്മാേ്പ് ഗ്മാർറ്േ്ധിവേ്പ് .

തൊഴിലുറപുമായി ബനതപട്ട അവോശങ്ങളറ് േടമേളറ്

എന്നിവയിൽറ്തൊഴിലാളിേളക് അവസബാധം ഉണ്ടാകുന്നെിനും

തൊഴിലുറപുമായി ബനതപട്ട ഗപശ്നങ്ങളറ് െർച്ച തെയുന്നെിനും സവണ്ടി

വർഷതിൽറ് ഒരുേിവേം നിർവഹണ ഏജന്േി തൊഴിലാളിേളക് കാേ്റ്

േംഘടിപിതകണ്ടൊണ്.

ടറാസ്ാർദിവസ് നെതാറില്ലഎനാണ് ലൊഴിൊളികളിൽനിന്നു്തം

അറിയാന്കഴിഞ്ഞെ്.

16.േ്ധിറ്ധിേൺറ്ഇൻഫർദമഷൻറ്ദബ്മാർഡ്പ്.

തൊഴിലുറപ് പദ്ധെിയുതട േുൊര്യെ ഉറപുവരുതുന്നെിനായി

തൊഴിലുറപിൽ ഏതറടുതു തെയുന്ന തപാെു ഗപവൃതിേള

ആരംഭികുന്നെിനു മുമ്പ്റ് ഗപാസേശിേ ഭാഷയിലുള പദ്ധെി വിവരങ്ങേ്റ്

അടങ്ങിയ സബാർഡ്റ് ഗപവൃതി സലങ്ങളിൽ തപാെുജനങ്ങളക്

ോണാവുന്ന രീെിയിൽറ്നിർബനമായുംസാപികണം.

പ്രവൃതി ആര്തംഭിക്നുനെിന്നു മ്നുമ്പ് എസിടമറ്

വിവരങ്ങൾഅെങ്ങിയ സിറിസണ് ഇന്േർടമഷന് ടബാർഡ്

പ്രവൃതിസ്ഥെത്കാണാന്സാധിചില്ല

ഫയൽപര്ധിദശ്മാധനയുമ്മായ്ധിബനതപടവ്ധിലയ്ധിരുതലുകൾ.

തൊഴിലുറപ് പദ്ധെിയിൽ ഏതറടുകുന്ന ഗപവൃതിേളുതട ഫയലുേളിൽ

ഉണ്ടായിരിസകണ്ട ഗപധാനതപട്ട 22 സരഖേതള േുറിച്ച് വാർഷിേ മാസ്റ്റർറ്

േർകുലറിൽേൃെ്യമായ നിർസ്ദേശങ്ങളറ്നൽേുന്നുണ്ട്.

1.കവർറ്ദപജ്പ്
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ഒരു ഗപവൃതിയുതട അടിസാന വിവരങ്ങള ഗപവൃതി ഫയലിന്തറ

േവർ സപജിൽ ഉളതകാളികന്നതമന്നും അെിനായി ഗപസെ്യേ

മാെൃേയും മാസ്റ്റർേർകുലറിൽനിർസ്ദേശികുന്നുണ്ട്.

പരിസശാധിച്ച 6..ഫയലുേളിൽറ് വാർറ്ഷിേ മാസ്റ്റർറ് േർകുലർ

ഗപോരമുളകവർറ്ദപജ്പ്ോണാന്റ്ോധിെിട്ടില്ല.

2.തെക്പ് ല്ധിസ്റ്റ്പ്

ഫയലിൽ ഉളതകാളിച്ചിട്ടുള സരഖേളുതട സപരും സപജ് നമ്പരും

സരഖതപടുതിയ തെക്റ്ലിസ്റ്റ് ഫയലില് േ്കൂക്ഷിസകണ്ടെുണ്ട്, അെിനായി

ഗപസെ്യേ മാെൃേയും മാസ്റ്റർേർകുലറിൽനിർസ്ദേശികുന്നുണ്ട്.

പരിസശാധിച്ച 6.ഫയലുേളിൽ വാർഷിേ മാസ്റ്റർ േർകുലർ ഗപോരമുള

തെക്പ് ല്ധിസ്റ്റ്പ്ോണാന്ോധിെിട്ടില്ല.

3.ആക്ഷൻപ്മാൻ ദക്മാപ്ധി-

ഏതറടുകുന്ന ഗപവൃതിേള ആക്ഷന് പാനിൽ ഉളതപട്ടെും തഷൽഫ്റ്

ഓഫ് സഗപാജേ്റിൽമുന്ഗണനാ ഗേമതിൽ ഉളെുമായിരികണ

തമന്നുണ്ട്,ഗപസ്ുെ ഗപവൃതി തഷൽഫ്റ് ഓഫ് സഗപാജേ്റിൽ ഉളതപടുന്ന

സപജിന്തറ സോപിഫയലിൽേ്കൂക്ഷികണം .

പരിസശാധിച്ച 6 ഫയലുേളിൽ വാർഷിേ മാസ്റ്റർ േർകുലർ ഗപോരമുള

ആക്ഷൻപ്മാൻ ദക്മാപ്ധിോണാന്ോധിെില്ല .

4.ജനകീയഎേ്പ്റ്ധിദമറ്പ്-

ോധാരണകാരായ ഏതൊരാളകും മനസിലാേുന്ന രീെിയിൽ

ഗപാസേശിേ ഭാഷയിലുള എസ്ിതമറ്റ് ഫയലിലും ഗപവൃതി സലതും

ലഭ്യമാസകണ്ടെുണ്ട്.

പരിസശാധിച്ച 6 ഫയലുേളിൽ വാർഷിേ മാസ്റ്റർ േർകുലർ ഗപോരമുള

ജനകീയഎേ്പ്റ്ധിദമറ്പ് ദക്മാപ്ധിോണാന്ോധിെില്ല.

5.േ്മാദങെ്ധിക്മാനുമെ്ധി-

ഓസരാ ഗപവൃതികും ഗപസെ്യേം െയാറാകുന്ന എസ്റ്റിസമറ്റ് ോസങെിേ

വിേഗ്ധർ അടങ്ങുന്ന േമ്മറി പരിസശാധിച്ച് അംഗീോരം ലഭിച്ചാൽ മാഗെസമ

ഗപവൃതിക് അനുമെി നൽോവ്കൂ, ആയെിന്തറ സോപി ഫയലിൽ

േ്കൂക്ഷിസകണ്ടെുണ്ട്.

പരിസശാധിച്ച 6 ഫയലുേളിൽ വാർഷിേ മാസ്റ്റർ േർകുലർ ഗപോരമുള

േ്മാദങെ്ധിക്മാനുമെ്ധി ദക്മാപ്ധിോണാന്ോധിച്ചിട്ടുണ്ട്

6.ഭരണ്മാനുമെ്ധി-



15

ഓസരാ ഗപവൃതികും ഗപസെ്യേം െയാറാകുന്ന എസ്റ്റിസമറ്റ് പരിസശാധിച്ച്

ഗപസ്ുെ ഗപവൃതിേളക് ഭരണേമിെിയുതട അംഗീോരം ലഭിച്ചാൽ

മാഗെസമ ഗപവൃതിക് അനുമെി നൽോവ്കൂ, ആയെിന്തറ സോപി

ഫയലിൽേ്കൂക്ഷിസകണ്ടെുണ്ട്.

പരിസശാധിച്ച 6 ഫയലുേളിൽ വാർഷിേ മാസ്റ്റർ േർകുലർ ഗപോരമുള

ഭരണ്മാനുമെ്ധി ദക്മാപ്ധിോണാന്ോധിച്ചിട്ടുണ്.

7.കൺവർജൻേ്പ്റ്വ്ധിവരങ്ങൾ-

േർകാരിന്തറ ഏതെന്േിലും വേുപുേളുതട(വനം വേുപ്,േൃഷി

വേുപ്,മൃഗ േംരക്ഷണ വേുപ്റ് ...) പദ്ധെിേള തൊഴിലുറപ്

പദ്ധെിസയാതടാപം േംസയാജിച്ച് നടപാകുേയാതണങിൽ ആയെിന്തറ

സരഖേളഫയലിൽേ്കൂക്ഷിസകണ്ടെുണ്ട്.

്രരിടശാധിച പ്രവൃതികൾ സർകാരിന്ലറ മടറലെങിെ്നു്തം

വക്നു്പെ്നുകള്നുമായി സ്തംടയാജിച്നു നെത്നുന പ്രവൃതികൾ

അല്ലാതെ്നുലകാണ്ഈ ടരഖകൾേയെിൽബാധകമല്ല.

8.തെ്മാഴ്ധിൽഅദപക്ഷ-

തൊഴിൽആവശ്യതപട്ടു തോണ്ട് വ്യകിഗെമാസയാ ഗഗ്കൂപാസയാ അസപക്ഷ

േമർപികുന്നെിനു മാസ്റ്റർ േർകുലറിൽ ഗപസെ്യേ മാെൃേയിലുള

അസപക്ഷാ സഫാറം തൊഴിലാളിേളക് ലഭ്യമാകാന് നിർസേശികുന്നുണ്ട്.

ഇെ് ഗപോരം േുറഞെ് 14 േിവേം െുടർച്ചയായി സജാലി തെയുന്നെിന്

അസപക്ഷ നൽസേണ്ടെുണ്ട്, സജാലി ആവശ്യമുള ോലയളവിതല

െീയെിേള ഉളപതട ഇെിൽ സരഖതപടുതി നൽേുേയാണ് സവണ്ടെ്

പരിസശാധിച്ച 6 ഫയലുേളിൽ വാർഷിേ മാസ്റ്റർ േർകുലർ ഗപോരമുള

തെ്മാഴ്ധിൽഅദപക്ഷദക്മാപ്ധിോണാന്ോധിെില്ല.

9.വർക്പ്റ്അദല്മാദകഷൻ

അസപക്ഷ ലഭികുന്ന മുറയ്ക് ആവശ്യതപട്ട െീയെിേളിൽ െതന്ന

തൊഴിലാളിേതള മുന്ഗണനാ ഗേമതിലുള ഗപവൃതിേളിൽ

ഉളതപടുതുേയും മസ്റ്റർ സറാള് െയാറാകുന്നെിനുള നടപടിേളക്

ശുപാർശ തെയുേയും സവണം. ഗപസ്ുെ ഗപവൃതിയിൽ ഉളതപട്ടവർക്

ഈ ലിസ്റ്റിന്തറ അടിസാനതിൽ മുന്േ്കൂട്ടി വിവരങ്ങള നൽേുേയും

സവണം.

പരിസശാധിച്ച 6 ഫയലുേളിൽ വാർഷിേ മാസ്റ്റർ േർകുലർ ഗപോരമുള

വർക്പ്റ്അദല്മാദകഷൻദഫ്മാം ദക്മാപ്ധിോണാന്ോധിെില്ല ....

10.മസ്റ്റർ ദറ്മാൾ

ഓസരാ ഗപവൃതിയിസലകും പഞായതിൽ നിന്നും നിർസേശിച്ചവരുതട
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സപര് വിവരങ്ങള ഉളതപടുതി സ്ാക്റ്സഗപാഗഗാംഓഫീേിൽ നിന്നുമാണ്

സഗപാഗഗാം ഓഫീേർ ോക്ഷ്യതപടുതിയ മസ്റ്റർ സറാള സോപി

പഞായതിൽ എതികുന്നെ്. പഞായതിൽ നിന്നും നിർവഹണ

ഉസേ്യാഗസന് ോക്ഷ്യതപടുതുന്ന മുറയ്ക് ഓസരാ ഗപവൃതികും

െുമെലതപടുതിയ സമറ് മാർക് മസ്റ്റർ സറാളസേമാറാവുന്നൊണ്. മസ്റ്റർ

സറാള് ഗപോരം അനുവേിച്ച െീയെിേളിൽ മാഗെസമ ഗപസ്ുെ

ഗപവൃതിയിൽ ഏർതപട്ട് അൊെ് േിവേതത ഒപുേള ഓസരാ

തൊഴിലാളിയുതടയും സപരിനു സനതരയുള േളങ്ങളിൽ

സരഖതപടുതാവ്കൂ. ഓസരാ േിവേവും പണി ആരംഭികുന്നെിനു മുമ്പും

പണി പ്കൂർതിയായ സശഷവും ഓസരാ ഒപുേള നിർബനമായും

തൊഴിലാളിേള സരഖതപടുതതണ്ടെുണ്ട്.സജാലിയിൽ

ഹാജരാവാതവരുതട േളങ്ങള സജാലി ആരംഭിസകണ്ട േമയം േഴിഞ

ഉടതന െുവന്ന മഷിയുള സപനതോണ്ട് അവധി സരഖതപടുതുേയും

തെയണം. ആഴ്ാവോനം ഓസരാ തൊഴിലാളിയുതടയും ഹാജർറ്

ഗപോരമുള െുേേളറ്സരഖതപടുതി അവതര സബാധ്യതപടുതി മസ്റ്റർറ്

സറാളിതല അവോനതത േളതിൽ ഒപ് വാങ്ങിതകണ്ടാൊണ്. െുടർന്ന്

മസ്റ്റർസറാളോക്ഷ്യതപടുതി നിർവഹണ ഉസേ്യാഗസർക് 2

േിവേതിനേം സേമാസറണ്ടാൊണ്.ഗപവൃതി സലത് മാസ്റ്റർസറാള്

േ്കൂക്ഷികാന്റ് െുമെലയുളെ് സമറിനാണ്. മസ്റ്റർറ് സറാള പണതിനു

െുല്ല്യമായ സരഖയാണ് ,അെുതോണ്ടുെതന്ന അെിൽ ഏതെങിലും

െരതിലുള തവട്ടിതിരുതലുേളറ്പാടില്ലാതൊണ്.

പരിസശാധിച്ച 6 മസ്റ്റർറ് സറാളുേളിൽറ് എം.ബുക്റ് നമ്പർറ്

സരഖതപടുതിയിട്ടില്ല.

11.തമഷർതമന്പ്റ്പ്ബുക്പ്റ്

തൊഴിലുറപിൽഉളതപടുതി തെയുന്ന ഓസരാ ഗപവൃതിയും

ആരംഭികുന്നെിനു മുമ്പ് െതന്ന ആവശ്യമായി വരുന്ന ഗപവൃതിേളുതട

ഗപാഥമിേ അളവുേളറ് ോസങെിേ വിേഗ്ധർറ് തമഷർറ്തമന്റ് ബുകിൽ

സരഖതപടുതണം, െുടർന്ന് ഗപവൃതിയുതട ഓസരാ മസ്റ്റർറ് സറാളറ്

ോലാവധിയും പ്കൂർതിയാേുന്ന മുറയ്ക് തെയ് ഗപവൃതിേളുതട

അളവുേളറ്സരഖതപടുതിഅെ് ഗപോരമുളേ്കൂലി ലഭ്യമാകു

ന്നെിനുള െുടർറ് നടപടിക് േമർപിസകണ്ടൊണ് ,സരഖതപടുതുന്ന

ഓസരാ അളവുേളും ോസങെിേ വിഭാഗതിതല െതന്ന ഉയർന്ന

െസ്ിേയിലുള ഉസേ്യാഗസർറ് ോക്ഷ്യതപടുതുേയും അെ് ഗപോരം

െയാറാകുന്ന ബില്ലുേളറ് പഞായത് തേഗേട്ടറി,ഗപേിഡണ്ട്

എന്നിവരുതട െുമെലയുളവർോക്ഷ്യതപടുതുേയും തെസയണ്ടൊണ്.

്രരിടശാധിച എ്തം.ബ്നുക്നുകളിൽ ഭരണഭാഷ /ജനകീയ

ഭാഷയിൽവിവരങ്ങൾടരഖല്പെെ്നുതിയി്്നുണ്.

പ്രവൃതിനെനസ്ഥെങ്ങൾടരഖല്പെെ്നുതിയി്്നുണ്.
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ഓടരാ പ്രവൃതികള്നു്തം എവിലെയാണ് ലേയ്ിരിക്നുനെ് എപെ

അളവിൽ എനെിന് വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ എ്തം.ബ്നുകിൽ

ടരഖല്പെെ്നുതിയി്്നുണ്. ബില്ല്നുകൾ സാക്യല്പെെ്നുത്നുടമ്പാൾ

െീയെി ടരഖല്പെെ്നുതിയൊയ്നു്തം കണില്ല.

12.തമറീര്ധിയൽറ്വ്മാങ്ങുന്നെ്ധിനുള്ള െീരുമ്മാനം

തൊഴിലുറപിൽറ് ഏതറടുതു തെയുന്ന ഗപവൃതിേളക് ആവശ്യമായ

ോധന ോമഗഗിേളറ് വാങ്ങുന്നെുമായി ബനതപട്ട െീരുമാനങ്ങള

എടുകുന്നെിനു പഞായത് െലതിൽറ് തമറിരിയൽ സഗപാേ്യ്കൂർതമന്റ്റ്

േമ്മറി ര്കൂപീേരിസകണ്ടെുണ്ട്, ോധനങ്ങളറ് ആവശ്യമായി വരുന്ന

ഗപവൃതിേളക് ഗപസ്ുെ േമ്മറി നൽേുന്ന അനുമെിയുതട സോപി

അൊെ് ഫയലുേളിൽറ് േ്കൂക്ഷിസകണ്ടൊണ്.േിറിേൺറ് ഇന്ഫർസമഷന്റ്

സബാർഡ്റ് വാങ്ങുെിനുള െീരുമാനങ്ങളുതട സോപി ഉളപതട

ആവശ്യമുണ്ട്.

പ്രസ്്നുെ ടരഖേയെിൽബാധകമല്ല.

13.പ്മാടകര്മാർറ്,േമെപഗെം, ന്ധികുെ്ധി രേീെുകൾറ്.

തൊഴിലുറപ്റ്പദ്ധെി ഗപോരം േ്ോര്യ വ്യകിേളുതട ഭ്കൂമി പാട്ടതിനു

ഏതറടുത് ഗപവൃതിേളറ് തെയുേയാതണങിൽ, സലം

ഉടമേളുമേളക്റ് പാട്ടതുേ നൽേിസയാ /തജ എൽറ് ജി ഗഗ്കൂപുേളക്

ലഭികുന്ന ലാഭവിഹിെം നൽേിസയാ /േൗജന്യമാസയാ േൃെ്യമായ

ോലയളവിസലക് അവർറ് സലം വിട്ടുനൽേും എന്നെിന് സരഖാമ്കൂലം

ഉറപു ലഭിച്ചാൽറ് മാഗെതമ ഗപസ്ുെ പറമ്പിൽറ് തൊഴിലുറപില്കൂതടയുള

ഗപവൃതിേളറ് അനുവേികാന്റ് പാടുള്കൂ. തജ എൽ ജി ഗഗ്കൂപുേളക്

േൃഷി ഗപവൃതി ഉളപതട ഏതറടുകുസമ്പാളറ് ഗപസ്ുെ സരഖേളറ്

നിർബനമാണ്.

േ്ോര്യ വ്യകിേളുതടസയാ തപാെുഭ്കൂമിയിസലാ പദ്ധെി

നടപാകുസമ്പാളറ് ആസ്ിേളുതട േീർഘ ോല േംരക്ഷണം

ഉറപുവരുെുന്നെിനായി ബനതപട്ടവരുതട േമ്മെ പഗെം, നിേുെി

രേേീെുേളറ്എന്നിവഫയലിൽറ്േ്കൂക്ഷിസകണ്ടൊണ്.

പ്രസ്്നുെ ടരഖേയെിൽസൂകിചി്്നുണ്.

14.ദവജ്പ്റ്ല്ധിസ്റ്റ്പ്

ഓസരാ മസ്റ്റർറ്സറാളറ് ഗപോരവും പണി പ്കൂർതിയാേുന്ന മുറയ്ക് ഗപസ്ുെ

മസ്റ്റർറ് സറാളിൽ പണി തെയ് ഓസരാ തൊഴിലാളിയുതടയും ഗപവൃതി

േിവേങ്ങളക് അനുേൃെമായ സവെനെിനുള ലിസ്റ്റ്

െയാറാസകണ്ടെുണ്ട്. അെുസപാതല െതന്ന ോധന ോമഗഗിേളറ്

ഉപസയാഗികുേയാതണങിൽറ് അെിന്തറ ബിൽറ് ഗപോരമുള

െുേയ്കും സവജ്റ് ലിസ്റ്റ് െയാറാകി ഗപസ്ുെ സവജ്റ് ലിസ്റ്റിന്തറ സോപി
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അൊെ് ഗപവൃതിഫയലിൽേ്കൂക്ഷിസകണ്ടൊണ്.

്രരിടശാധിച 6 പ്രവൃതികള്നുലെേയെിൽ മസർ ടറാൾ

പ്രകാരമ്നുള്ള ടവജ് െിസ്നുകൾ േയെിൽ കാണാന്

സാധിചി്്നുണ്.

15.ഫണ്പ്റ്ഗട്മാൻസ്ഫർറ്ഓർഡർറ്.

െയാറാകിയ സവജ്റ് ലിസ്റ്റ് ഗപോരം തൊഴിലാളിേളകും, സമറീരിയൽറ്

തവണ്ടര്മാർകും അവരുതട ബാങ് അകൗണ്ട്റ്േളിസലക് പണം

അനുവേിച്ചാൽറ്അെിനുള സരഖയായ ഫണ്ട് ഗടാന്സ്ഫർഓർഡർറ് സോപി

അൊെ് ഗപവൃതിഫയലിൽറ്േ്കൂക്ഷിസകണ്ടൊണ്.

ഓഡിറ് ലേയ് 6 പ്രവൃതികള്നുലെ േയെ്നുകളിൽ േണഗ്ട്മാൻസ്ഫർ

ഓർഡർടകാ്പെിസൂകിചി്്നുണ്.

16.മ്ടൂന്ന്പ്ഘടങ്ങള്ധിതല ദഫ്മാദട്മാകൾറ്

തൊഴിലുറപിൽറ് ഒരു ഗപവൃതി ആരംഭികുന്നെിനു മുമ്പും ഗപവൃതി

നടന്നുതോണ്ടിരികുസമ്പാഴും പ്കൂർതിയായ സശഷവും ഉള ഓസരാ

സഫാസട്ടാേളറ് നിർബനമായും എടുതു േ്കൂക്ഷികുേയും ഫയലിൽറ്

സോപിേളറ്തവകുേയും സവണം.

ഓഡിറ് ലേയ് 6 പ്രവൃതികള്നുലെ േയെ്നുകളിൽ

മ്ടൂന്ന്പ്ഘടങ്ങള്ധിതല ദഫ്മാദട്മാകൾറ്സൂകിചി്ില്ല

17.ഗപവൃത്ധിപ്ടൂർതീകരണേ്മാക്ഷ്യപഗെം

ഓസരാ ഗപവൃതിയും ശരിയായ രീെിയിൽറ്പ്കൂർതീേരികുന്ന മുറയ്ക്

മുഴുവന്റ് തെലവുേളും സരഖതപടുതി ഗപവൃതി പ്കൂർതീേരിച്ചു എന്ന്

അന്ഗീേരിച്ചുതോണ്ടുള ോക്ഷ്യപഗെം ഗപസ്ുെ ഗപവൃതിയുതട

ഫയലിൽറ്േ്കൂക്ഷിസകണ്ടെുണ്ട്.

ഓഡിറ് ലേയ് 6 പ്രവൃതികള്നുലെ േയെ്നുകളിൽ ഗപവൃത്ധി

പ്ടൂർതീകരണേ്മാക്ഷ്യപഗെംസൂകിചി്്നുണ്

18.തമറീര്ധിയൽറ്ബ്ധില്ലുകൾറ്.

തൊഴിലുറപ് ഗപവൃതിേളക് ഏതെങിലും ോധന ഘടേങ്ങളറ്

വിലയ്ക് വാങ്ങി ഉപസയാഗികുേയാതണങിൽറ്ആയെിന്തറ വൗച്ചറുേളറ്

ബില്ലുേളഎന്നിവഅംഗീേരിച്ചുഫയലിൽറ്േ്കൂക്ഷിസകണ്ടെുണ്ട്.

്രരിടശാധിചേയെ്നുകളിൽ തമറീര്ധിയൽബ്ധില്ലുകൾബാധകമല്ല.

19.മസ്റ്റർറ്ദറ്മാൾ മ്ടൂതമന്പ്റ്പ്റ്സ്ധിപ്പ്റ്.

ഓസരാ മസ്റ്റർറ് സറാളും ലഭ്യമാേുന്ന മുറയ്ക് ഗപവൃതി ആരംഭിച്ച
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െീയെി, അവോനിച്ച െീയെി ,ഗപവൃതി സലത് നിന്ന്

പഞായതിൽറ് െിരിതേ ലഭിച്ച െീയെി,ഡാറ എന്ഗടി തെയ് െീയെി,

തേഗേട്ടറി ,ഗപേിഡന്റ്റ് എന്നിവർറ് അംഗീേരിച്ച് േ്കൂലിക് അനുമെി

നൽേിയ െീയെി എന്നിവ ഒപുേളറ് േഹിെം സരഖതപടുതുന്നെിനു

സവണ്ടിയുള സിപ് ആണിെ്. തൊഴിലാളിേളക് യഥാേമയം േ്കൂലി

ലഭ്യമാകുന്നെിൽറ് വീഴ് വന്നിട്ടുതണ്ടങിൽറ് എവിതട തവച്ചാതണന്ന്

മനേിലാേുന്നെിനു ോധികുന്ന രീെിയിലാണ് ഈ സരഖയിതല

വിവരങ്ങളറ്ഗേമീേരിച്ചിട്ടുളെ്.

മാസർ സർക്നുെർ പ്രകാര്തം നിർടദ്ദശിചി്്നുള്ള പ്രസ്്നുെ ടരഖ

കൃെ്യമായ ഒ്പെ് ,െീയെി ടരഖല്പെെ്നുതി േയെിൽ

സൂകിചി്്നുണ്

20.ജ്ധിദയ്മാട്മാതഗ്ഗട്പ് ദഫ്മാദട്മാ.

BHUVANആപിസകഷന് ഉപസയാഗിച്ച് ഗപവൃതിസലങ്ങളുതടഅക്ഷാംശം

സരഖാംശം എന്നിവ സരഖതപടുതിതകാണ്ടുള സഫാസട്ടാേളറ് ഓസരാ

ഗപവൃതികും ആവശ്യമാണ്റ്, ഇെിന്തറ സോപി ഫയലിൽറ്

േ്കൂക്ഷിസകണ്ടൊണ്.

ഓഡിറ് ലേയ് പ്രവൃതികള്നുലെ േയെ്നുകളിൽ ജിടയാൊല്ഗെെ്

ടോട്ാ ടകാ്പെികാണാന്സാധിചില്ല.

21.ദേ്മാഷ്യൽറ്ഓഡ്ധിറ്പ്റ്റ്ധിദപ്മാർട്പ്റ്ദക്മാപ്ധി

ഗപവൃതിേളറ് ഓഡിറിനു വിസധയമാകിയിട്ടുതണ്ടങിൽറ് ഗപസ്ുെ

ഗപവൃതിയുതട വിലയിരുതൽറ് വിവരങ്ങളറ് ഉളതകാളുന്ന ഭാഗം

സോപിഎടുതുഫയലിൽറ്േ്കൂക്ഷിസകണ്ടൊണ്.

ഓഡിറ് ലേയ് പ്രവൃതികള്നുലെ േയെ്നുകളിൽ ടസാഷ്യൽ

ഓഡിറ്റിട്പൊർ്്ടകാ്പെികാണാന്സാധിചില്ല.

22.സേറ്പ്ഡയറ്ധി.

മാസ്റ്റർറ്േർകുലർറ് ഗപോരം ഉള 22 സരഖേളിൽറ്േംസാന േർകാർ

നിർസ്ദേശികുന്ന േുഗപധാന സരഖയാണ് സേറ് ഡയറി. പദ്ധെിയുതട

േുൊര്യെ,തൊഴിലാളിേളുതട അവോശങ്ങളറ്, ോമ്കൂഹ്യ പങാളിതം,

പദ്ധെി ആരംഭ മീറിംഗ്, തൊഴിലിടങ്ങളിതല അപേടങ്ങളറ്േംബനിച്ച

വിവരങ്ങളറ് ,വിജിലന്േ്റ് ആന്ഡ്റ് സമാണിട്ടറിംഗ് േമ്മറി റിസപാർട്ട്റ്,

േന്ദർശേ േുറിപുേളറ് െുടങ്ങിയവ സരഖതപടുതുന്നെിനും

തൊഴിലിടങ്ങളിതല അടിസാന േൗേര്യങ്ങളറ് ,േിറിേൺറ്

ഇന്ഫർസമഷന്റ് സബാർഡ്റ് എന്നിവ ഗപവൃതി സലങ്ങളിൽറ് ഉറപു

വരുതുന്നുണ്ട് എന്നെിനുമുള ആധിോരിേ സരഖേ്കൂടിയാണ് സേറ്

ഡയറി.
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്രരിടശാധിച 6േയെ്നുകളിൽകസറ്ഡയറികാണാന്സാധിച്നു.

വിവരങ്ങൾ കൃെ്യമായി ടരഖല്പെെ്നുതിയില്ല

രജ്ധിസ്റ്ററുകൾ

തൊഴിലുറപ് അനുബന വിവരങ്ങളറ്േ്കൂക്ഷികുന്നെിന് ഏഴ് രജിസ്റ്ററുേളറ്

പഞായതുേളിൽറ്ഉണ്ടാവണതമന്നു നിർസ്ദേശികുന്നുണ്ട്.

1. തെ്മാഴ്ധിൽറ്ക്മാർഡ്പ്റ്രജ്ധിസ്റ്റർറ്.

തൊഴിൽറ് ോർഡിനുള അസപക്ഷ,ോർഡ്റ് അനുവേിച്ച വിവരങ്ങളറ്

എന്നിവ സരഖതപടുതുന്നെിനുള രജിസ്റ്റർറ്ആണിെ്, ഗപസ്ുെ വിവരങ്ങളറ്

യഥാേമയം സരഖതപടുതിേ്കൂക്ഷിസകണ്ടൊണ്.

പ്രസ്്നുെ രജിസർ ്രരിടശാധനയ്ക് െഭിച്നു. 121 ലൊഴിൊളികളാണ്

രജിസർ ലേയ്ിരിക്നുനെ്.

2. ഗഗ്മാമേഭ രജ്ധിസ്റ്റർറ്.

തൊഴിലുറപുമായി ബനതപട്ട ഗഗാമേഭേളറ് ,സയാഗങ്ങളറ് െുടങ്ങിയവ

സരഖതപടുതുന്നെിന് വാർഡ്റ് െലതിൽറ് ഗപസെ്യേ ഗഗാമേഭാ രജിസ്റ്റർറ്

േ്കൂക്ഷിസകണ്ടൊണ്.

വാർഡിലെ ല്രാെ്നു പ്ാമസഭ ലരജിസറിൊണ് ലൊഴിെ്നുറ്പെ്നുമായി

ബന്ധല്പെ്വിവരങ്ങള്നു്തം ടരഖല്പെെ്നുതാറ്നുള്ളെ്

3. തെ്മാഴ്ധിൽറ്അദപക്ഷ്മാരജ്ധിസ്റ്റർറ്

തൊഴിൽറ് ആവശ്യതപട്ടു ലഭികുന്ന അസപക്ഷേളുതട വിവരങ്ങളും

അെുഗപോരം അവർക് തൊഴിൽറ് അനുവേിച്ചെിന്തറ വിവരങ്ങളും

ഗപസ്ുെ രജിസ്റ്ററിൽറ്സരഖതപടുതി തവസകണ്ടൊണ്

ഓഡ്ധിറ്പ് ക്മാലയളവ്ധിതല വ്ധിവരങ്ങൾ ദരഖതപടുത്ധിയ പ്രസ്്നുെ

രജിസർസൂകിചി്്നുണ്.

4. ഗപവൃത്ധി രജ്ധിസ്റ്റർ .

തൊഴിലുറപിൽറ് നടപിലാകുന്ന ഗപവൃതിേളുതട വിവരങ്ങളറ്

യഥാേമയം ഗപസ്ുെ രജിസ്റ്ററിൽറ്സരഖതപടുതെണ്ടാൊണ്.

ഓഡിറ് കാെയളവിലെ വിവരങ്ങൾ ടരഖല്പെെ്നുതിയ പ്രസ്്നുെ

രജിസർ്രരിടശാധനയ്ക് െഭിച്നു.

5. ആസ്ത്ധി രജ്ധിസ്റ്റർറ്

തൊഴിലുറപ് പദ്ധെിയില്കൂതട േൃഷ്ട്ടിച്ചിട്ടുള ആസ്ിേളറ് േംബനിച്ച

വിവരങ്ങളറ്,സലം,ആസ്ിയുതട േ്ഭാവം,നിലനിർതുന്ന ോലയളവ്

െുടങ്ങിയവ ഗപസ്ുെ രജിസ്റ്ററിൽറ്സരഖതപടുതെണ്ടാൊണ്.
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ഓഡിറ് കാെയളവിലെ വിവരങ്ങൾ ടരഖല്പെെ്നുതിയ പ്രസ്്നുെ

രജിസർ്രരിടശാധനയ്ക് െഭിചി്ില്ല

6. പര്മാെ്ധി രജ്ധിസ്റ്റർറ്.

തൊഴിലുറപ് പദ്ധെിയുമായി ബനതപട്ട ഏെു പരാെിയും

വാകാസലാ,സരഖാമ്കൂലസമാ ലഭികുേയാതണങിൽറ് നിർവഹണ ഏജന്േി

പരാെി രജിസ്റ്ററിൽറ്സരഖതപടുതുേയും നിർബനമായും സേപറു രേീെ്

പരാെികാരന് നൽേുേയും സവണം . പരാെിയുതട െുടർനടപടിേളും

േൃെ്യമായി രജിസ്റ്ററിൽ സരഖതപടുസെണ്ടൊണ്.ഓസരാ ോമ്പതിേ

വർഷവും രജിസ്റ്റർറ് സകാേ് തെയ്ു േ്ഗേട്ടരി ോക്ഷ്യതപടുതുേയും െുടർറ്

ോലയളവിസലക്അംഗീേരികുേയും സവണ്ടൊണ്.

പ്രസ്്നുെ രജിസർ്രരിടശാധനയ്ക് െഭിചി്ില്ല

7. തമറീര്ധിയൽരജ്ധിസ്റ്റർ .

തൊഴിലുറപിൽറ്ഏതറടുകുന്ന ഗപവൃതിേളുതട ഭാഗമായി വരുന്നോധന

ോമഗഗിേളുതട വാങ്ങൽറ്െീരുമാനം,ഉപസയാഗം,നീകിയിരിപ്,തെലവുേളറ്

എന്നിവേംബനിച്ചവിവരങ്ങളറ്മുഴുവനും ഗപസ്ുെ രജിസ്റ്ററിൽറ്

സരഖതപടുസതണ്ടൊണ്.

ഓഡിറ് കാെയളവിലെ വിവരങ്ങൾ ടരഖല്പെെ്നുതിയ പ്രസ്്നുെ

രജിസർ്രരിടശാധനയ്ക് െഭിച്നു.

ആക്ഷൻറ്പ്മാൻ

2018-19സാമ്പതീക വർഷലത പ്രവൃതികള്നുലെ ആകന് പാന്

്രരിടശാധനയ്ക് െഭിചി്ില്ല.

ന്ധിർദ്ദേശങ്ങൾറ്.

 തൊഴിലുറപ് പദ്ധെിയുതട േുൊര്യെ ഉറപു വരുതുന്നെിന് ഗപവൃതി

ആരംഭികുന്നെിനു മുമ്പ് പദ്ധെി വിവരങ്ങളറ് അടങ്ങിയ ഗപാസേശിേ

ഭാഷയിലുള േിറിേൺറ് ഇന്ഫർറ്സമഷന്റ് സബാർഡ്റ് ഗപവൃതി സലത്

സാപിസകണ്ടൊണ്.

 ഗപാസേശിേ ഭാഷയിലുളഎസ്റ്റിസമറ് ഗപവൃതിസലങ്ങളിൽറ്ലഭ്യമാകണം.

 മാസ്റ്റർറ് േർകുലർറ് ഗപോരം നിർസ്ദേശികുന്ന സരഖേളറ് ഫയലിൽറ്

േ്കൂക്ഷിസകണ്ടൊണ്.

 രജിസ്റ്ററുേളറ് ോലാനുേൃെമായി വിവരങ്ങളറ് സരഖതപടുതി

േ്കൂക്ഷിസകണ്ടൊണ്.

 മാസ്റ്റർറ്േർകുലർറ്ഗപോരമുള തൊഴിൽറ്അസപക്ഷാ സഫാറം തേൗജന്യമായി

തൊഴിലാളിേളക് ലഭ്യമാകണം.

 തൊഴിൽറ്അസപക്ഷേളറ് ഗഫണ്ട്റ് ഓഫീേിൽറ് േ്ീേരികുേയും ആയെിനു

സേപറ് രേീെ് നൽേുേയും സവണ്ടൊണ് .
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 പദ്ധെിയുതട ശരിയായ രീെിയിലുള നടതിപിന് വിജിലന്േ്റ് ആന്ഡ്റ്

സമാണിട്ടറിംഗ് േമ്മറി ഇടതപടലുേളറ് ഗപവൃതി സലങ്ങളിൽറ്

ഉണ്ടാസവണ്ടെുണ്ട്.

 തൊഴിലുപിൽറ് ഏതറടുകുന്ന ഗപവൃതിേളുതട ആസ്ിേളറ് േീർഘോല

നിലനിൽപിന് ആവശ്യമായ ോസങെിേ നിർസ്ദേശങ്ങളറ്തൊഴിലാളിേളക്

ഓവർേീയർമാർറ് നൽറ്സേണ്ടെും പാലികുന്നുതണ്ടന്ന് ഉറപു

വരുതതണ്ടെുമാണ്.

 മസ്റ്റർറ് സറാളിൽറ് ഗപസ്ുെ ഗപവൃതിയുതട അളവുേളറ് സരഖതപടുതുന്ന

എം.ബുകിന്തറ നമ്പർറ്സരഖതപടുതതണ്ടൊണ്.

 മസ്റ്റർ സറാളിലും മറു തൊഴിലുറപ് അനുബന സരഖേളിലും

ോക്ഷ്യതപടുതുന്ന ഉസേ്യാഗസർറ് െീയെി േ്കൂടി സരഖതപടുതുവാന്റ്

ഗശദ്ധിസകണ്ടെുണ്ട്.

 തൊഴിലിടങ്ങളിളറ് ഗപഥമ ശുഗശ്കൂഷ േംവിധാനങ്ങളറ് െണൽറ്

േൗേര്യം,േുരക്ഷാ ഉപേരണങ്ങളറ്എന്നിവ ഉറപു വരുതാന്റ് നിർവഹണ

ഏജന്േി ഗശദ്ധിസകണ്ടെുണ്ട്.

 എം.ബുകിൽറ് ഓസരാ ഗപവൃതിയും തെയ് സലവും അളവുേളും

സരഖതപടുസതണ്ടൊണ്.

 പദ്ധെിആരംഭ മീറിംഗ് േൃെ്യമായി നടസതണ്ടൊണ്.

തെ്മാഴ്ധില്മാള്ധികളുതടകടമകൾ.

 തൊഴിലിടങ്ങളിൽറ്േമയേൃെ്യെ പാലികുേ.

 സഗപാജേ്റ്റ് മീറിംഗ്, തൊഴിലുറപ് ഗഗാമേഭേളറ്,സോഷ്യൽറ് ഓഡിറ്റ് ഗഗാമേഭേളറ്

എന്നിവയിൽറ്പതങടുകുേ.

 ഏൽപികുന്ന സജാലിേളറ്േൃെ്യെസയാതടപ്കൂർതീേരികുേ.

േിവേവും തൊഴിൽറ് ആരംഭികുന്നെിനു മുമ്പും പണി പ്കൂർതിയായസശഷവും

മസ്റ്റർ സറാളിതലറ് ഒപുേളറ്സരഖതപടുതുേ,െുടങ്ങിയവ...



23

2/11/2019 ന്പ് 2.00-മണ്ധി മുെൽ കുറ്പ്റ്യ്മാട്ടൂർ ബ്മാങ്പ് ഹ്മാൾ, ക്മാരറമ്പ തവച്പ്

നടന്ന ദേ്മാഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ്റ് ഗഗ്മാമേഭയ്ധിൽ അവെര്ധിപ്ധിച ദേ്മാഷ്യൽ

ഓഡ്ധിറ്പ്റ് കരട്പ് റ്ധിദപ്മാർട്ധിദ്മേലുള്ള െർചയുതട അട്ധിസ്ഥ്മാനത്ധിൽ

ഗഗ്മാമേഭെ്മാതഴപറയുന്നെീരുമ്മാനങ്ങതളടുതു;

● തൊഴിൽ ോർഡ്റ് സഫാസട്ടാ ഉളപതട െിേച്ചും േൗജന്യമായി

അസപക്ഷേർക് ലഭ്യമാകുേ,

● തൊഴിൽഅസപക്ഷേളപഞായതിൽ ഗഫണ്ട്റ്ഓഫീേിൽേ്ീേരിച്ച്

സേപറു രേീറ്റ്നൽേുേ.

● വാർഷിേ മാസ്റ്റർ േർകുലർ ഗപോരമുള സരഖേള ഫയലിൽ

േ്കൂക്ഷികുേ.

● രജിസ്റ്ററുേളോലാനുേൃെമായി പുെുകുേ.

● ജനേീയഎസ്റ്റിസമറ്റ്ഗപവൃതിസലങ്ങളിൽലഭ്യമാകുേ.

● േിറിേൺ ഇന്ഫർസമഷന് സബാർഡ്റ് ഗപവൃതിേള

ആരംഭികുന്നെിനു മുമ്പ്റ്സാപികുേ.


