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മഹ്മാത്മാഗ്മാന്ധി ദേശീയ ഗഗ്മാമീണതെ്മാഴ്ധിലുറപ്പ്

പദ്ധെ്ധി

ദേ്മാഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ്റ്കരട്പ് റ്ധിദപ്മാര്്പ്റ്

വ്മാരഡ്പ് റ്- 12അട്ധിദ്ചേര്ധി

ഗഗ്മാമപഞ്മായത്പ് : മലപ്്ടം

ദ്്മാക്പ് : ഇര്ധിക്കൂര

കണ്കൂര ജ്ധില്ല .

െയ്മാറ്മാക്ധിയെ്പ് ,

സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ്ടീം

ഇര്ധിക്കൂര സ്ാക്റ്

മഹാതാഗാനി സേശീയ ഗഗാമീണ തൊഴിലുറപ്റ്നിയമം –സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ്

തോസേറി സേരളം.
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ആമുഖ്ടം

2005 േപ്ംബര് 5 ന് നിലവില് വന്ന ദേശീയ ഗഗ്മാമീണ തെ്മാഴ്ധിലുറപ്പ്

ന്ധിയമ്ടം അടിസാനമാകിയാണ് മഹാതാ ഗാനി സേശീയ ഗഗാമീണ

തൊഴിലുറപ് പദ്ധെി ഭാരെതിതല ഗഗാമീണ സമഖലയില് നടപിലാകി

വരുന്നെ്.ഗഗാമീണ സമഘലയിതല േുടുംബങ്ങളക് 100 േിവേം അവിേഗ്ദ്ധ

ോയിേ തൊഴില് ഉറപു നല്േുേയും, അെിലൂതട ഗഗാമീണ ജനെയുതട

ഉന്നമനം, ോരിഗേ്യ ലഘൂേരണം, ഗഗാമീണ അടിസാന തേൗേര്യ വിേേനം,

പരിസിെി േംരക്ഷണം, േ്ഗെീ ശാകീേരണം എന്നിവ ലേ്റ്ഷ്യം

തവകുന്നു.

തൊഴിലുറപ്റ്പദ്ധെി ഗപോരം നടപിലാകുന്ന മുഴുവന് ഗപവൃതിേളും

6 മാേ ോലയളവിനുളില് നിര്ബനമായും ദേ്മാഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ്റ്അഥവാ

ോമൂഹ്യ പരിസശാധന നടതണതമന്ന് സേശീയ ഗഗാമീണ തൊഴിലുറപ്

നിയമതിതല 17(2)-വേുപില് നിഷ്കര്ഷികുന്നു. പദ്ധെി നടതിപില്

േുൊര്യെയും ോമൂഹ്യ ഉതരവാേിതവും ഉറപുവരുതി പദ്ധെി

തമച്ചതപട്ട രീെിയില് നടപിലാകുേയാണ് ലേ്റ്ഷ്യം. നടപിലാകിയ ഓസരാ

ഗപവൃതിേളും,പദ്ധെി നിര്വഹണവും,തൊഴിലാളിേളക് ലഭിസകണ്ട

അവോശങ്ങളും ോമൂഹ്യ പങാളിതസതാതട വിലയിരുതുേയും

ഇെിന്തറ അടിസാനതില് സോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് റിസപാര്ട്ട്

െയാറാകുേയും തെയുന്നു, െുടര്ന്ന് ഗപസെ്യേ ഗഗാമേഭ വിളിച്ചു സെര്ത്

ഓഡിറ്റ് റിസപാര്ട്ട് അവെരിപികുേയും റിസപാര്ട്ടിസ്മേല് െര്ച്ചതെയ്ു

പദ്ധെി തമച്ചതപടുതു ന്നെിന് ആവശ്യമായ െുടര്നടപടിേള

നിര്സദ്ദേശികുേയും നടപിലാകുേയും തെസയണ്ടെുണ്ട്.

വാര്ഡിതല 2018-19 ോമ്പതീേ വര്ഷതിതല ഒേ്സടാബര് മുെല് മാര്ച്ച്

വതരയുള ോലയളവില് നടപിലാകിയ ഗപവൃതിേളും പദ്ധെി

നിര്വഹണവുമായി ബനതപട്ട ഇടതപടലുേളുമാണ് സോഷ്യല് ഓഡിറിനു

വിസധയമാകിയിട്ടു ളെ്. ഇെിന്തറ ഭാഗമായി പഞായത് ഓഫീേില്

നിന്നും ഗപവൃതി ഫയലുേളുതട പരിസശാധന, രജിസ്റ്റര് പരിസശാധന,

വാര്ഡിതല വിവിധ സലങ്ങളിലായി നടപി ലാകിയ ഗപവൃതി സലങ്ങള

േന്ദര്ശിച്ച് വിലയിരുതല്, പദ്ധെി ഗുണസഭാകാകള, വാര്ഡിതല വിവിധ

സമഖലയില് ഗപവര്തികുന്നവര് തൊഴിലുറപ് തൊഴിലാളിേള എന്നിവരു

മായുളഅഭിമുഖം എന്നിവയുതടഅടിസാനതിലാണ് സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ്

േരട് റിസപാര്ട്ട് െയാറാകിയിട്ടുളെ്.

ഗപസ്ുെ റിസപാര്ട്ട് ഗഗാമേഭയുതട െര്ച്ചയ്കും അംഗീോരതിനുമായി

േമര്പികുന്നു.
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മലപ്്ടം ഗഗ്മാമപഞ്മായത്പ്

അട്ധിസ്മാനവ്ധിവരങ്ങള്

ജില്ല : േണൂര്

സ്ാക് : ഇര്ധിക്കൂര

വാര്ഡുേള : 13

വിസ്ൃെി :19.34 െ.േി.മീ.

ഓഡ്ധിറ്പ്റ്തെയ്ത ഗപവൃത്ധികള്.

1. അര്ധി്ചേ്മാല്പ്കൂതദല്മാ ്്പ്അട്ധിദ്ചേര്ധി ഭ്മാഗ്ടം മണ്പ്

ജലേ്ടംരക്ഷണ്ടംWC/320172

2. നട്കുക്കുന്ന് ഒലമ്ന്ബ്രൻക്കുന്ന്അടിച്ചേരി ഭാഗം ഭൂവികസന

ബ്രവർതികൾ LD/252555

3. വ്ധിരുപുവയല് െ്മായതുവയല്പ്മാടദശഘര ദെ്മാടുകളുതട

പുനരുധ്മാരണ്ടം WH/302141

4. നട്കുക്കുന്ന് ഒലമ്ന്ബ്രൻക്കുന്ന്അടിച്ചേരി ഭാഗം മണ്ന് ജല

സംരക്ഷണം wc/320174

വ്ധിലയ്ധിരുതലുകള്-

എ്ടം.ബുക്പ്റ്ഗപക്മാരമുള്ളസലങ്ങള്ധിലു്ടംഅളവുകള്ധിലു്ടം കൃെ്യമ്മായ

രീെ്ധിയ്ധില് ഗപവൃത്ധിക്മാണ്മാന്േ്മാധ്ധി്ചേ്ധില്ല.

തമറ്പ് പറഞ്ഞെ്പ് ഗപക്മാരമുള്ളസലങ്ങള്മാണ്പ്വ്ധിലയ്ധിരുത്ധിയെ്പ്.

ഗുണന്ധിലവ്മാരത്ധിലുള്ള ഗപവൃത്ധിക്മാണ്മാന്േ്മാധ്ധി്ചേ്ധില്ല.

1. .അര്ധി്ചേ്മാല്പ്കൂതദല്മാ ്്പ്അട്ധിദ്ചേര്ധി ഭ്മാഗ്ടം മണ്പ്

ജലേ്ടംരക്ഷണ്ടംWC/320172

എ്ടം.ബുക്പ്റ്നമ്പര :91/18-19

മസ്റ്റര ദറ്മാള്പ് നമ്പര : 5270, 5271, 6108, 6237, 6238,

എേ്പ്റ്ധിദമറ്പ് െുക:190750

തെലവ്മായെുക: 182484

എ്ടം.ബുക്പ്റ്ഗപക്മാരമുള്ളസലങ്ങള്ധിലു്ടംഅളവുകള്ധിലു്ടം കൃെ്യമ്മായ

രീെ്ധിയ്ധില് ഗപവൃത്ധിക്മാണ്മാന്േ്മാധ്ധി്ചേ്ധില്ല.

തമറ്പ് പറഞ്ഞെ്പ് ഗപക്മാരമുള്ളസലങ്ങള്മാണ്പ്വ്ധിലയ്ധിരുത്ധിയെ്പ്.
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2..നട്കുക്കുന്ന് ഒലമ്ന്ബ്രൻക്കുന്ന്അടിച്ചേരി ഭാഗം ഭൂവികസന

ബ്രവർതികൾ LD/252555

എ്ടം.ബുക്പ്റ്നമ്പര : 119/18-19

മസ്റ്റര ദറ്മാള്പ് നമ്പര 7351, 7352

എേ്പ്റ്ധിദമറ്പ് െുക: 136250

തെലവ്മായെുക: 133374

എ്ടം.ബുക്പ്റ്ഗപക്മാരമുള്ളസലങ്ങള്ധിലു്ടംഅളവുകള്ധിലു്ടം കൃെ്യമ്മായ

രീെ്ധിയ്ധില് ഗപവൃത്ധിക്മാണ്മാന്േ്മാധ്ധി്ചേ്ധില്ല.

തമറ്പ് പറഞ്ഞെ്പ് ഗപക്മാരമുള്ളസലങ്ങള്മാണ്പ്വ്ധിലയ്ധിരുത്ധിയെ്പ്.

3. വ്ധിരുപുവയല് െ്മായതുവയല്പ്മാടദശഘര ദെ്മാടുകളുതട

പുനരുധ്മാരണ്ടം WH/302141

എ്ടം.ബുക്പ്റ്നമ്പര : 141/18-19

മസ്റ്റര ദറ്മാള്പ് നമ്പര : 8799, 8800

എേ്പ്റ്ധിദമറ്പ് െുക:114000

തെലവ്മായെുക: 110938

● ഈഗപവരത്ധി തപ്മാെുജനങ്ങള്ക്പ് ഉപക്മാരഗപേമ്മാണ്പ് .

● എ്ടം.ബുക്പ്റ് ഗപക്മാരമുള്ളഅളവുകള്ധില് ഗപവൃത്ധി ക്മാണ്മാന്

േ്മാധ്ധി്ചേു

4. - നട്കുക്കുന്ന് ഒലമ്ന്ബ്രൻക്കുന്ന്അടിച്ചേരി ഭാഗം മണ്ന് ജല

സംരക്ഷണംwc/320174

മസ്റ്റര ദറ്മാള്പ് നമ്പര : 5006, 5007

എ്ടം.ബുക്പ്റ്ഗപക്മാരമുള്ളസലങ്ങള്ധിലു്ടംഅളവുകള്ധിലു്ടം കൃെ്യമ്മായ

രീെ്ധിയ്ധില് ഗപവൃത്ധിക്മാണ്മാന്േ്മാധ്ധി്ചേ്ധില്ല.

തമറ്പ് പറഞ്ഞെ്പ് ഗപക്മാരമുള്ളസലങ്ങള്മാണ്പ്വ്ധിലയ്ധിരുത്ധിയെ്പ്.

അവക്മാശ്മാധ്ധിഷ്ധിെന്ധിരീക്ഷണങ്ങള്

1. തെ്മാഴ്ധില്ക്മാരഡുമ്മായ്ധിബനതപ്വ;

തൊഴില് ോര്ഡ്റ്ഒരു ആധിോരിേ സരഖയാണ്. മഹാതാ ഗാനി സേശീയ

ഗഗാമീണ തൊഴിലുറപ് നിയമതിതല തഷഡ്യൂള 2 ഗപോരം തൊഴില്

ോര്ഡിന് അസപക്ഷ നല്േുന്ന േുടുംബങ്ങളക് 15 േിവേതിനേം

െിേച്ചും തേൗജന്യമായി തൊഴില് ോര്ഡ്റ് ലഭ്യമാകണതമന്ന്

അനുശാേികുന്നു. േൂടാതെ േൃെ്യമായ ഇടസവളേളില് ോര്ഡ്റ്
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തേൗജന്യമായി പുെുകി നല്സേണ്ടെുമാണ്. തൊഴിലുറപ് നിയമഗപോരം

തൊഴില് ോര്ഡ്റ് സേവശം തവകാനുള അധിോരം ഉടമേളക്

മാഗെമാണ്, നിര്വഹണ ഏജന്േിസയാ സമറുമാസരാ മറുളവസരാ സേവശം

തവകുവാന് പാടുളെല്ല.

വാർ്ിലല ലൊഴിലാളികൾക്ന് ചോച്ാ ഉൾ്പ്പലട ലസൗജന്യമായി

ലൊഴില്കാർ്്ന്ഡ്ലഭി്ചേി്ില്ല.

ലൊഴില്കാർ്്ന് ലൊഴിലാളികൾക്കു്ര്കുെ്കുകി ലഭി്ചേി്ില്ല.

ലൊഴില് ചരഖല്രട്കുതാൻ്രഴയകാർ്ില്സ്ഥലംഇല്ല

ലൊഴില്കാർ്്ന്ഡ്്ര്കുെ്കുകിനല്ക്കുനെില്വീഴ്ചയ്കുണായി.

2. തെ്മാഴ്ധില്അദപക്ഷേ്ടംബന്ധി്ചേ്പ്;

തൊഴില് ോര്ഡുള അവിേഗ്ദ്ധ ോയിേ തൊഴില് തെയാന് െയാറുള

ഏതൊരു േുടുംബതിനും ഓസരാ ോമ്പതിേ വര്ഷവും 100 േിവേതത

അവിേഗ്ധ ോയിേ തൊഴിലിന് അവോശമുണ്ട്, തൊഴില് ആവശ്യതപട്ട്

അസപക്ഷ നല്േിയാല് സേപറു രശീെ് നല്േുേയും 15 േിവേതിനേം

തൊഴില് ലഭ്യമാകണതമന്നും നിയമതില് ഗപെിപാേികുന്നു.

വാർ്ിലല ലൊഴിലാളികൾ ബഗൂ്പ്പ്ന് ആയാണ്ന് അച്രക്ഷ

നല്കാറ്കുള്ളെ്ന്

അച്രക്ഷകൾ ബേണ്ന്ഡ് ഓേീസില് നല്കി കക്പ്പറ്കു രസീെ്ന്

വാങികാറില്ല

3. തെ്മാഴ്ധില്അനുവേ്ധി്ചേെ്പ്േ്ടംബന്ധി്ചേ്പ്;

തൊഴിലുറപ് നിയമഗപോരം തൊഴില് ആവശ്യതപട്ടു േഴിഞാല് 15

േിവേതിനേം തൊഴില് ലഭ്യമാകനതമന്നുണ്ട്. വാര്ഡിതല

തൊഴിലാളിേളക് തൊഴില് ആവശ്യമുള േമയങ്ങളില് അസപക്ഷ

േമര്പികുന്ന മുറയ്ക് 15 േിവേതിനേം തൊഴില്

അനുവേിതകണ്ടെുണ്ട്.

വാർ്ിലല ലൊഴിലാളികൾക്ന് അച്രക്ഷനല്ി 15 ദിവസതിനകം

ലൊഴില് ലഭികാറ്കുണ്ന് എനാണ്ന് ലൊഴിലാളികളില് നിന്കും ലഭി്ചേ

വിവരം.

ഇെ്കുവലര ലൊഴിലാളികൾക്ന് 100 ദിവസം ലൊഴില്ലഭി്ചേി്ില്ല

4. തെ്മാഴ്ധില്ധില്ല്മായ്മ ദവെന്ടം;

തൊഴില് ആവശ്യതപട്ടു േഴിഞാല് 15 േിവേതിനേം തൊഴില്

ലഭ്യമാകാതപക്ഷം തൊഴിലില്ലായ്മ സവെനം ലഭികാന് അവോശമുണ്ട.്

തൊഴില് ആവശ്യതപട്ട െീയെി മുെല് ആേ്യതത 30 േിവേം േൂലിയുതട

25% ( 271 േൂലി ഗപോരം 67 രൂപ 75 സപേ) െുേയും െുടര്ന്ന് 100 േിവേ

തൊഴില് പൂര്തിയാേുന്നെ് വതരയുള േിവേങ്ങളില് േൂലിയുതട 50%(



8

271േൂലി ഗപോരം 135 രൂപ 5 സപേ) െുേയും തൊഴിലാളിേളക്

ലഭികണം.

വാർ്ിലല ലൊഴിലാളികൾക്ന് ലൊഴിലില്ലായ്മ ചവെനം ലഭിചകണ

സാഹചര്യം ഉണായി്ില്ല.

5. തഷല്്്പ്റ്ഓ്്പ് ദഗപ്മാജക്പ്റ്പ്റ് േ്ടംബന്ധി്ചേ്പ്;

വാര്ഡില് ആവശ്യമായ വിേേന ഗപവൃതിേള േതണ്ടതുന്നെിന്

തൊഴിലാളിേളക് അവോശം ഉണ്ട്. അയല്കൂട്ടെല െര്ച്ചയിലൂതട

േതണ്ടതുന്ന ഗപവൃതിേള ഗഗാമേഭയില് അംഗീോരം സനടുേയും

തൊഴിലുറപില് അനുവേനീയമായ ഗപവൃതിയാതനന്േില് നിര്വഹണ

ഏജന്േി ഗപസ്ുെ ഗപവൃതിേള മുന്ഗണനാ ഗേമതില് തഷല്ഫ്റ് ഓഫ്

സഗപാജേ്റില് ഉളതപടുസതണ്ടൊണ്.

ബ്രവൃതികത്ടെതുന്നെ്ധില്തെ്മാഴ്ധില്മാള്ധികള്പങ്മാള്ധികള്മാക്മാറ്ധില്ല

6. യ്മാഗെ്മാ തെലവ്പ്േ്ടംബന്ധി്ചേ്പ്;

തൊഴിലാളിേളക് ൊമേ സലതുനിന്നും 5 േിസലാമീറര് െുറളവില്

തൊഴില് ലഭികുവാനുള അവോശമുണ്ട്, ഗപസ്ുെ പരിധികു പുറതു

തൊഴില് തെസയണ്ട ോഹെര്യം ഉണ്ടാവുേയാതണങില് യാൊ ബതയായി

േൂലിയുതട 10% െുേ നിലവിതലേൂലി ഗപോരം 27 രൂപ 10 സപേ ഗപവൃതി

േിവേങ്ങളില് ലഭ്യമാകണം. ഓസരാ വാര്ഡിലും േതണ്ടതിയിട്ടുള

ഗപവൃതിേള പൂര്തീേരിച്ച സശഷം മാഗെസമ വാര്ഡിന് പുറതു

തൊഴിലാളിേളക് ഗപവൃതിഅനുവേികാന്പാടുളൂ.

വാർ്ിലല ലൊഴിലാളികൾക്ന്യാബൊ ലചലവ്ന് ലഭിചകണ

സാഹചര്യം ഉണായി്ില്ല .

7. ഗപവൃത്ധിസലതതതേൗകര്യങ്ങള്േ്ടംബന്ധി്ചേ്പ്;

തൊഴിലിടങ്ങളില് ലഭിസകണ്ട അടിസാന തേൗേര്യങ്ങളായ ഗപഥമ

ശുഗശൂഷാ േംവിധാനങ്ങള, വിഗശമ േമയതത െണല്

േൗേര്യം,േുടിതവളം, അപേട ോധ്യെയുള ഗപവൃതിേളില്

ഏര്തപടുസമ്പാള േുരക്ഷാ ോമഗഗിേള എന്നിവ സൊഴിലുറപു

നിയമഗപോരം നിര്വഹണ ഏജന്േി വഴി തൊഴിലാളിേളക്

േൗജന്യമായി ലഭ്യമാസകണ്ടെുണ്ട്.

ബ്രഥമ്്കുബ്ൂഷകിറ്ന്ഡ് സൗജന്യമായി ലഭി്ചേി്ില്ല

െണല്ലസൗകര്യംസൗജന്യമായി ലഭി്ചേി്ില്ല

ക്കുടിലവള്ളം ലകാണ്കു ച്രാക്കുനെില് ബ്രശ്ം ഇല്ല

സ്കുരക്ഷാ ഉ്രകരണങൾസൗജന്യമായി ലഭി്ചേി്ില്ല.

8. ദവെന്ടംലഭ്യമ്മാകുന്നെ്പ്േ്ടംബന്ധി്ചേ്പ്;

തൊഴിലുറപ് നിയമതില് തേക്ഷന് 3(2) ഗപോരം മസ്റ്റര് സറാള് ോലാവധി

േഴിഞു 15 േിവേതിനേം തൊഴിലാളിേളുതട എതകൗണ്ടില് േൂലി

ലഭികുവാന്അവോശമുണ്ട്.

വാർ്ിലല ലൊഴിലാളികൾക്ന്ഡ് ബ്രസ്്കുെകാലയളവില്കൂലി



9

ലഭികാറില്ലഎനാണ്കു ലൊഴിലാളികൾ്രറഞ്ഞെ്ന്.

ഓഗസ്ന് മ്കുെല്എട്കുതലൊഴിലിന്ന്ലറ ചവെനംഇെ്കുവലരലഭി്ചേി്ില്ല

9. പര്മാെ്ധി പര്ധിഹ്മാര്ടംേ്ടംബന്ധി്ചേ്പ്;

തൊഴിലുറപുമായി ബനതപട്ട ഏതെങിലും ോര്യതില്

പരാെിയുണ്ടാേുന്ന പക്ഷം ആയെ് സരഖാമൂലം പഞായതില്

പരാെിതപടാവുന്നൊണ്, ഗപസ്ുെ പരാെിേള േ്ീേരിച്ചു പരാെികാരന്

സേപറു രേീറ്റ് നല്േുേയും പരമാവധി 7 േിവേ പരിധികുളില്

അസന്ഷിച്ചു പരാെികാരന് മറുപടി നല്സേണ്ടൊണ്. പരാെിേള

അറിയികുന്നെിനുള സടാള ഗഫീ നമ്പര് തപാെുജനങ്ങളക് ോണാവുന്ന

രീെിയില് പഞായത് ഓഫീേില് ഗപേര്ശിപിതകണ്ടെുണ്ട് .

വാർ്ിലല ലൊഴിലാളികൾ്രദ്ദെിയ്കുമായി്രന്ധല്പ്പ്്രരാെി

നല്കിയി്ില്ല.

10. ദേ്മാഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ്റ്നടതുന്നെ്പ്േ്ടംബന്ധി്ചേ്പ്;

സൊതൊഴിലുറപ് നിയമതിതല തേക്ഷന് 17(2) ഗപോരം തൊഴിലുറപില്

ഏതറടുത ഗപവൃതിേള ഓസരാ 6 മാേ ോലയളവിലും സോഷ്യല് ഓഡിറ്റ്

നടസതണ്ടെുണ്ട്. ഏതറടുതു തെയ് ഗപവൃതിേളുതട േമ്പതീേവും,

ഗുണനിലവാരങ്ങള േംബനിച്ചെുമായ വിവരങ്ങളും പദ്ധെി

നിര്വഹണവുമായി ബനതപട്ട ോര്യങ്ങളും സോഷ്യല് ഓഡിറ്റ്

നടതുന്നെില് പങാളിേളാവുന്നെിനു തൊഴിലാളിേളകും ഓസരാ

പൗരനുംഅവോശമുണ്ട്.

ചസാഷ്യല് ഓ്ിറ്ന്ഡ് ലചയ്കുനതില് ലൊഴിലാളികള്കുലട ്രങാളിതം

ഉണായി.

11. െ്ധിക്ധില്േ്മാേഹ്മായ്ടംേ്ടംബന്ധി്ചേ്പ്;

തൊഴിലുറപ് സജാലികിതട തൊഴിലാളിേളക് ഏതെങിലും െരതിലുള

അപേടം േംഭവിച്ചു സപാവുേയാതണങില് തൊഴിലുറപ് നിയമതിതല

തഷഡ്യൂള 2(5)ഗപോരവും അദ്ധ്യായം 9 തല പരാമര്ശങ്ങളുതട

അടിസാനതിലും െിേില്ോ തെലവുേളുതട സരഖേള േമര്പികുന്ന

മുറയ്ക് ഗപസ്ുെ െുേ മുഴുവനും നിര്വഹണ ഏജന്േി വഴി

തൊഴിലാളിേളക്റ്അനുവേിച്ചു തോടുസകണ്ടൊണ്.

വാർ്ിലല ലൊഴിലാളികൾക്ന്ഡ് ബ്രവൃതി സ്ഥലത്ന് ലവ്ചേ്കുണായ

അ്രകടലത െ്കുടർന്ന് ചികില്സ ചെചടണ സാഹചര്യം

ഉണായി്്കുലണങില്കും ചികിതാ സഹായലത ക്കുറി്ചേ്ന്

അറിവിലാതെിനാല്ആവ്്യല്ര്ി്ില്ല

12.പദ്ധെ്ധിആര്ടംഭ മീറ്ധി്ടംഗ്പ് ;

തൊഴിലുറപ് നിയമം തഷഡ്യൂള 22 ഗപോരം ഒരു പദ്ധെി ആരംഭികുന്നെിനു

മുമ്പ് പദ്ധെിതയ േുറിച്ചുള മുഴുവന് ോര്യങ്ങളും അൊയെ്റ് അനുവേിച്ച

ഗപവൃതി േിനങ്ങള, ഓസരാ തൊഴിലാളിയും തെസയണ്ട അളവുേള,

ഗുണനിലവാരം ഉറപു വരുതുന്നെിനുള ോസങെിേഅറിവുേളഎന്നിവ
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േൃെ്യമായി തൊഴിലാളിേതളയും ഗുനസഭാകാകതളയും

സബാധ്യതപടുതതണ്ടെുണ്ട്. അെിനായി ബനതപട്ട നിര്വഹണ

ഉസേ്യാഗസത്റെയും വാര്ഡ്റ് തമമ്പര്,ോസങെിേ വിേഗ്ദര് എന്നിവരുതട

ോന്നിധ്യതില് ഏതെന്േിലും തപാെു ഇടങ്ങളിസലാ,തൊഴിലിടതുവസച്ചാ

മീറിംഗ് വിളിച്ചു സെര്കുേയും ോര്യങ്ങള വിശേീേരികുേയും

പതങടുതവരുതട വിവരങ്ങള സേറ് ഡയറിയിതല സഗപാജേ്റ് മീറിംഗ്

സപജില് സരഖതപടുതുേയും തെസയണ്ടെുണ്ട്.

സാചങെികവിദഗ്ദര്കുലടയ്കും വാർ്്ന്ഡ്ലമമ്പര്കുലടയ്കുംസാനിധ്യതില്

മീറിംഗ്ന് നടതി ലചചയണ ബ്രവൃതിലയക്കുറി്ചേ്ന് ലൊഴിലാളികചളാട്ന്

്രറഞ്ഞ്കു ലകാട്കുകാറില്ല

13.വ്ധിജ്ധിലന്േ്പ്റ്ആന്ഡ്പ്റ്ദമ്മാണ്ധി്റ്ധി്ടംഗ്പ് കമ്മറ്ധി

ഓസരാ വാര്ഡിതലയും ഗപവൃതിേള ഗുണേരമായ രീെിയില്

നടകുന്നുതണ്ടന്നു ഉറപു വരുതുന്നെിനും തമച്ചതപടുതുന്നെിന്

ആവശ്യമായ നിര്സദ്ദേശങ്ങള തൊഴിലാളിേളകും നിര്വഹണ

ഏജന്േികും നല്േുന്നെിനുമായി വാര്ഡിതല തപാെുഗപവര്തേതര

ഉളതപടുതി ഒരു വിജിലന്േ്റ് ആന്ഡ്റ് സമാണിട്ടറിംഗ് േമ്മറി ഓസരാ

ോമ്പതീേ വര്ഷവും ഉണ്ടാസകണ്ടൊണ്. വാര്ഡില് പട്ടിേ ജാെി പട്ടിേ

വര്്ഗ്ഗ വിഭാഗതിതല േന്നദ്ധഗപവര്തേര് ഉതണ്ടങില് നിര്ബനമായും

ഗപസ്ുെ േമ്മറിയില് അംഗങ്ങള ആസകണ്ടൊണ്. ഓസരാ ഗപവൃതിയും

േന്ദര്ശിച്ചു വിലയിരുതി സേറ്റ് ഡയറിയിതല വിജിലന്േ്റ് ആന്ഡ്റ്

സമാണിട്ടറിംഗ് േമ്മറി റിസപാര്ട്ടില് സരഖതപടുതെണ്ടൊണ്.

കമ്മറിഅംഗങൾ ബ്രവൃതിസ്ഥലങൾസന്ദർ്ികാറ്കുണ്ന്.

14.േന്ദരശകകുറ്ധിപ്പ്

തൊഴിലുറപ് ഗപവൃതി സലങ്ങള ഏതൊരാളകും േന്ദര്ശികാ വുന്നെും

എസ്റ്റിസമറ്റ് ഉളപതട പരിസശാധികവുന്നെുമാണ്.ഗപസ്ുെ

ഗപവൃതിയിസ്മേലുള േന്ദര്ശേരുതട അഭിഗപായങ്ങള സേറ്റ്ഡയറിയിതല

േന്ദര്ശേ േുറിപില് സരഖതപടുതാനും അവോശമുണ്ട്. അെുതോണ്ട്

െതന്ന എല്ലാ ഗപവൃതി സലങ്ങളിലും സേറ് ഡയറി നിര്ബനമായും

േൂക്ഷികണം.

സന്ദർ്ക ക്കുറി്പ്പില് അഭിബ്രായങൾ ചരഖല്പ്പട്കുതി കണ്കു.

15.ദറ്മാേ്പ് ഗ്മാര േ്ധിവേ്പ് .

തൊഴിലുറപുമായി ബനതപട്ട അവോശങ്ങള േടമേള എന്നിവയില്

തൊഴിലാളിേളക് അവസബാധം ഉണ്ടാകുന്നെിനും തൊഴിലുറപുമായി

ബനതപട്ട ഗപശ്നങ്ങള െര്ച്ച തെയുന്നെിനും സവണ്ടി വര്ഷതില്

ഒരുേിവേം നിര്വഹണ ഏജന്േി തൊഴിലാളിേളക് കാേ്റ്

േംഘടിപിതകണ്ടൊണ്.
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ചറാസ്ാർ ദിവസ്ന് നടതാറില്ല.എനാണ്ന് ലൊഴിലാളികളില്നിന്കും

അറിയാൻകഴിഞ്ഞെ്ന്.

16.േ്ധിറ്ധിേണ്ഇന്്രദമഷന് ദബ്മാരഡ്പ്റ്.

തൊഴിലുറപ് പദ്ധെിയുതട േുൊര്യെ ഉറപുവരുതുന്നെിനായി

തൊഴിലുറപില് ഏതറടുതു തെയുന്ന തപാെു ഗപവൃതിേള

ആരംഭികുന്നെിനു മുമ്പ്റ് ഗപാസേശിേ ഭാഷയിലുള പദ്ധെി വിവരങ്ങേ്റ്

അടങ്ങിയ സബാര്ഡ്റ് ഗപവൃതി സലങ്ങളില് തപാെുജനങ്ങളക് ോണാ

വുന്ന രീെിയില്നിര്ബനമായുംസാപികണം.

ബ്രവൃതി ആരംഭിക്കുനെിന്കു മ്കുമ്പ്ന്ഡ് എസിചമറ്ന് വിവരങൾ

അടങിയ സിറിസണ് ഇൻേർചമഷൻ ച്രാർ്്ന്ഡ്ബ്രവൃതി സ്ഥലത്ന്

സ്ഥാ്രികാ റില്ല,എനാണ്കു ്രരിച്ാധനയില് മനസിലാകാൻ

കഴിഞ്ഞെ്ന്.

്യല്പര്ധിദശ്മാധനയുമ്മായ്ധിബനതപ്വ്ധിലയ്ധിരുതലുകള്.

തൊഴിലുറപ് പദ്ധെിയില് ഏതറടുകുന്ന ഗപവൃതിേളുതട ഫയലുേളില്

ഉണ്ടായിരിസകണ്ട ഗപധാനതപട്ട 22 സരഖേതള േുറിച്ച് വാര്ഷിേ മാസ്റ്റര്

േര്കുലറില്േൃെ്യമായ നിര്സദ്ദേശങ്ങളനല്േുന്നുണ്ട്.

1.കവര ദപജ്പ്

ഒരു ഗപവൃതിയുതട അടിസാന വിവരങ്ങള ഗപവൃതി ഫയലിന്തറ

േവര് സപജില് ഉളതകാളികന്നതമന്നും അെിനായി ഗപസെ്യേ

മാെൃേയും മാസ്റ്റര്േര്കുലറില്നിര്സദ്ദേശികുന്നുണ്ട്.

പര്ധിദശ്മാധ്ധി്ചേ്യലുകള്ധില് വ്മാരഷ്ധിക മ്മാസ്റ്റര േരകുലര

ഗപക്മാരമുള്ളകവര ദപജ്പ് ക്മാണ്മാന്േ്മാധ്ധി്ചേു

2.തെക്പ് ല്ധിസ്റ്റ്പ്

ഫയലില് ഉളതകാളിച്ചിട്ടുള സരഖേളുതട സപരും സപജ് നമ്പരും

സരഖതപടുതിയ തെക്റ്ലിസ്റ്റ് ഫയലില് േൂക്ഷിസകണ്ടെുണ്ട്, അെിനായി

ഗപസെ്യേ മാെൃേയും മാസ്റ്റര്േര്കുലറില്നിര്സദ്ദേശികുന്നുണ്ട്.

പര്ധിദശ്മാധ്ധി്ചേ ്യലുകള്ധില് വ്മാരഷ്ധിക മ്മാസ്റ്റര േരകുലര

ഗപക്മാരമുള്ളതെക്പ് ല്ധിസ്റ്റ്പ് ക്മാണ്മാന്േ്മാധ്ധി്ചേ്ധില്ല .

3.ആക്ഷന്പ്മാന് ദക്മാപ്ധി-

ഏതറടുകുന്ന ഗപവൃതിേള ആക്ഷന് പാനില് ഉളതപട്ടെും തഷല്ഫ്റ്

ഓഫ് സഗപാജേ്റില്മുന്ഗണനാ ഗേമതില് ഉളെുമായിരികണ

തമന്നുണ്ട്,ഗപസ്ുെ ഗപവൃതി തഷല്ഫ്റ് ഓഫ് സഗപാജേ്റില് ഉളതപടുന്ന

സപജിന്തറ സോപിഫയലില്േൂക്ഷികണം .
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പര്ധിദശ്മാധ്ധി്ചേ്യലുകള്ധില് വ്മാരഷ്ധിക മ്മാസ്റ്റര േരകുലര

ഗപക്മാരമുള്ളആക്ഷന്പ്മാന് ദക്മാപ്ധിക്മാണ്മാന്പ്േ്മാധ്ധി്ചേ്ധില്ല.

4.ജനകീയഎേ്പ്റ്ധിദമറ്പ്-

ോധാരണകാരായ ഏതൊരാളകും മനസിലാേുന്ന രീെിയില്

ഗപാസേശിേ ഭാഷയിലുള എസ്ിതമറ്റ് ഫയലിലും ഗപവൃതി സലതും

ലഭ്യമാസകണ്ടെുണ്ട്.

പര്ധിദശ്മാധ്ധി്ചേ.്യലുകള്ധില് വ്മാരഷ്ധിക മ്മാസ്റ്റര േരകുലര

ഗപക്മാരമുള്ളജനകീയഎേ്പ്റ്ധിദമറ്പ് ദക്മാപ്ധി ക്മാണ്മാന്പ്േ്മാധ്ധി്ചേ്ധില്ല .

5.േ്മാദങെ്ധിക്മാനുമെ്ധി-

ഓസരാ ഗപവൃതികും ഗപസെ്യേം െയാറാകുന്ന എസ്റ്റിസമറ്റ് ോസങെിേ

വിേഗ്ധര് അടങ്ങുന്ന േമ്മറി പരിസശാധിച്ച് അംഗീോരം ലഭിച്ചാല് മാഗെസമ

ഗപവൃതിക് അനുമെി നല്ോവൂ, ആയെിന്തറ സോപി ഫയലില്

േൂക്ഷിസകണ്ടെുണ്ട്.

പര്ധിദശ്മാധ്ധി്ചേ ്യലുകള്ധില് വ്മാരഷ്ധിക മ്മാസ്റ്റര േരകുലര

ഗപക്മാരമുള്ളേ്മാദങെ്ധിക്മാനുമെ്ധി ദക്മാപ്ധി ക്മാണ്മാന്േ്മാധ്ധി്ചേു .

6.ഭരണ്മാനുമെ്ധി-

ഓസരാ ഗപവൃതികും ഗപസെ്യേം െയാറാകുന്ന എസ്റ്റിസമറ്റ് പരിസശാധിച്ച്

ഗപസ്ുെ ഗപവൃതിേളക് ഭരണേമിെിയുതട അംഗീോരം ലഭിച്ചാല്

മാഗെസമ ഗപവൃതിക് അനുമെി നല്ോവൂ, ആയെിന്തറ സോപി

ഫയലില്േൂക്ഷിസകണ്ടെുണ്ട്.

പര്ധിദശ്മാധ്ധി്ചേ ്യലുകള്ധില് വ്മാരഷ്ധിക മ്മാസ്റ്റര േരകുലര

ഗപക്മാരമുള്ള ഭരണ്മാനുമെ്ധി ദക്മാപ്ധി ക്മാണ്മാന്േ്മാധ്ധി്ചേു

7.കണ്വരജന്േ്പ്റ്വ്ധിവരങ്ങള്-

േര്കാരിന്തറ ഏതെന്േിലും വേുപുേളുതട(വനം വേുപ്,േൃഷി

വേുപ്,മൃഗ േംരക്ഷണ വേുപ്റ് ...) പദ്ധെിേള തൊഴിലുറപ്

പദ്ധെിസയാതടാപം േംസയാജിച്ച് നടപാകുേയാതണങില് ആയെിന്തറ

സരഖേളഫയലില്േൂക്ഷിസകണ്ടെുണ്ട്.

്രരിച്ാധി്ചേ ബ്രവൃതികൾ സർകാരിന്ന്ലറ മചറലെങില്കും

വക്കു്പ്പ്കുകള്കുമായി സംചയാജി്ചേ്കു നടത്കുന ബ്രവൃതികൾ

അല്ലാതെ്കുലകാണ്ന്ഈ ചരഖകൾേയലില് ്രാധകമല്ല.

8.തെ്മാഴ്ധില്അദപക്ഷ-

തൊഴില്ആവശ്യതപട്ടു തോണ്ട് വ്യകിഗെമാസയാ ഗഗൂപാസയാ അസപക്ഷ

േമര്പികുന്നെിനു മാസ്റ്റര് േര്കുലറില് ഗപസെ്യേ മാെൃേയിലുള
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അസപക്ഷാ സഫാറം തൊഴിലാളിേളക് ലഭ്യമാകാന് നിര്സേശികുന്നുണ്ട്.

ഇെ് ഗപോരം േുറഞെ് 14 േിവേം െുടര്ച്ചയായി സജാലി തെയുന്നെിന്

അസപക്ഷ നല്സേണ്ടെുണ്ട്, സജാലി ആവശ്യമുള ോലയളവിതല

െീയെിേള ഉളപതട ഇെില് സരഖതപടുതി നല്േുേയാണ് സവണ്ടെ്

പര്ധിദശ്മാധ്ധി്ചേ ്യലുകള്ധില് വ്മാരഷ്ധിക മ്മാസ്റ്റര േരകുലര

ഗപക്മാരമുള്ളതെ്മാഴ്ധില്അദപക്ഷദക്മാപ്ധിക്മാണ്മാന്േ്മാധ്ധി്ചേ്ധില്ല .

9.വരക്പ്റ്അദല്മാദകഷന്

അസപക്ഷ ലഭികുന്ന മുറയ്ക് ആവശ്യതപട്ട െീയെിേളില് െതന്ന

തൊഴിലാളിേതള മുന്ഗണനാ ഗേമതിലുള ഗപവൃതിേളില്

ഉളതപടുതുേയും മസ്റ്റര് സറാള് െയാറാകുന്നെിനുള നടപടിേളക്

ശുപാര്ശ തെയുേയും സവണം. ഗപസ്ുെ ഗപവൃതിയില് ഉളതപട്ടവര്ക്

ഈ ലിസ്റ്റിന്തറ അടിസാനതില് മുന്േൂട്ടി വിവരങ്ങള നല്േുേയും

സവണം.

പര്ധിദശ്മാധ്ധി്ചേ ്യലുകള്ധില് വ്മാരഷ്ധിക മ്മാസ്റ്റര േരകുലര

ഗപക്മാരമുള്ള വരക്പ്റ് അദല്മാദകഷന് ദ്്മാ്ടം ദക്മാപ്ധി

ക്മാണ്മാന്േ്മാധ്ധി്ചേു

10.മസ്റ്റര ദറ്മാള്

ഓസരാ ഗപവൃതിയിസലകും പഞായതില് നിന്നും നിര്സേശിച്ചവരുതട

സപര് വിവരങ്ങള ഉളതപടുതി സ്ാക്റ്സഗപാഗഗാംഓഫീേില് നിന്നുമാണ്

സഗപാഗഗാം ഓഫീേര് ോക്ഷ്യതപടുതിയ മസ്റ്റര് സറാള സോപി

പഞായതില് എതികുന്നെ്. പഞായതില് നിന്നും നിര്വഹണ

ഉസേ്യാഗസന് ോക്ഷ്യതപടുതുന്ന മുറയ്ക് ഓസരാ ഗപവൃതികും

െുമെലതപടുതിയ സമറ് മാര്ക് മസ്റ്റര് സറാളസേമാറാവുന്നൊണ്. മസ്റ്റര്

സറാള് ഗപോരം അനുവേിച്ച െീയെിേളില് മാഗെസമ ഗപസ്ുെ

ഗപവൃതിയില് ഏര്തപട്ട് അൊെ് േിവേതത ഒപുേള ഓസരാ

തൊഴിലാളിയുതടയും സപരിനു സനതരയുള േളങ്ങളില്

സരഖതപടുതാവൂ. ഓസരാ േിവേവും പണി ആരംഭികുന്നെിനു മുമ്പും

പണി പൂര്തിയായ സശഷവും ഓസരാ ഒപുേള നിര്ബനമായും

തൊഴിലാളിേള സരഖതപടുതതണ്ടെുണ്ട്.സജാലിയില്

ഹാജരാവാതവരുതട േളങ്ങള സജാലി ആരംഭിസകണ്ട േമയം േഴിഞ

ഉടതന െുവന്ന മഷിയുള സപനതോണ്ട് അവധി സരഖതപടുതുേയും

തെയണം. ആഴ്ാവോനം ഓസരാ തൊഴിലാളിയുതടയും ഹാജര്

ഗപോരമുള െുേേള സരഖതപടുതി അവതര സബാധ്യതപടുതി മസ്റ്റര്

സറാളിതല അവോനതത േളതില് ഒപ് വാങ്ങിതകണ്ടാൊണ്. െുടര്ന്ന്

മസ്റ്റര് സറാള ോക്ഷ്യതപടുതി നിര്വഹണ ഉസേ്യാഗസര്ക് 2

േിവേതിനേം സേമാസറണ്ടാൊണ്.ഗപവൃതി സലത് മാസ്റ്റര് സറാള്

േൂക്ഷികാന് െുമെലയുളെ് സമറിനാണ്. മസ്റ്റര് സറാള് പണതിനു

െുല്ല്യമായ സരഖയാണ് ,അെുതോണ്ടുെതന്ന അെില് ഏതെങിലും
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െരതിലുള തവട്ടിതിരുതലുേളപാടില്ലാതൊണ്.

ആതക 2ഒപുകള്െ്ധിരുത്ധിയ്ധി്ു്ടെ്പ്.

പര്ധിദശ്മാധ്ധി്ചേ മസ്റ്റര ദറ്മാളുകള്ധില് എ്ടം.ബുക്പ്റ് നമ്പര

ദരഖതപടുത്ധിയ്ധി്്ധില്ല.

11.തമഷരതമന്പ്റ്പ്ബുക്പ്റ്-

തൊഴിലുറപില് ഉളതപടുതി തെയുന്ന ഓസരാ ഗപവൃതിയും

ആരംഭികുന്നെിനു മുമ്പ് െതന്ന ആവശ്യമായി വരുന്ന ഗപവൃതിേളുതട

ഗപാഥമിേ അളവുേള ോസങെിേ വിേഗ്ധര് തമഷര്തമന്റ് ബുകില്

സരഖതപടുതണം, െുടര്ന്ന് ഗപവൃതിയുതട ഓസരാ മസ്റ്റര് സറാള

ോലാവധിയും പൂര്തിയാേുന്ന മുറയ്ക് തെയ് ഗപവൃതിേളുതട

അളവുേള സരഖതപടുതിഅെ് ഗപോരമുളേൂലി ലഭ്യമാകു

ന്നെിനുള െുടര് നടപടിക് േമര്പിസകണ്ടൊണ് ,സരഖതപടുതുന്ന

ഓസരാ അളവുേളും ോസങെിേ വിഭാഗതിതല െതന്ന ഉയര്ന്ന

െസ്ിേയിലുള ഉസേ്യാഗസര് ോക്ഷ്യതപടുതുേയും അെ് ഗപോരം

െയാറാകുന്ന ബില്ലുേള പഞായത് തേഗേട്ടറി,ഗപേിഡണ്ട്

എന്നിവരുതട െുമെലയുളവര്ോക്ഷ്യതപടുതുേയും തെസയണ്ടൊണ്.

പര്ധിദശ്മാധ്ധി്ചേ എ്ടം.ബുകുകള്ധില് ഭരണഭ്മാഷ /ജനകീയ ഭ്മാഷയ്ധില്

വ്ധിവരങ്ങള് ദരഖതപടുത്ധിയ്ധി്ു്ടെ്പ്

ഗപവൃത്ധിനടന്നസലങ്ങള്ദരഖതപടുത്ധിയ്ു്ടെ്പ് .

ഓചരാ ബ്രവൃതികള്കും എവിലടയാണ്ന് ലചയ്ിരിക്കുനെ്ന് എബെ

അളവില് എനെിന്ന് വ്യക്തമായ വിവരങൾ എം.്ര്കുകില്

ചരഖല്പ്പട്കുതിയി്ില്ല . ഇെ്ന് കാരണം ്രിയായ രീെിയില്കുള്ള

്രരിച്ാധന ബ്രാചയാഗികമല്ലാത സാഹചര്യമാണ്ന്. ്രഞായത്ന്

ലസബക്റി,ബ്രസി്ണ്ന് എനിവർ ്രില്ല്കുകൾ

സാക്ഷ്യല്പ്പട്കുത്കുചമ്പാൾ െീയെി ചരഖല്പ്പട്കുതിയൊയ്കും

കണില്ല.

12.തമറീര്ധിയല്വ്മാങ്ങുന്നെ്ധിനുള്ള െീരുമ്മാന്ടം

തൊഴിലുറപില് ഏതറടുതു തെയുന്ന ഗപവൃതിേളക് ആവശ്യമായ

ോധന ോമഗഗിേള വാങ്ങുന്നെുമായി ബനതപട്ട െീരുമാനങ്ങള

എടുകുന്നെിനു പഞായത് െലതില് തമറിരിയല് സഗപാേ്യൂര്തമന്റ്റ്

േമ്മറി രൂപീേരിസകണ്ടെുണ്ട്, ോധനങ്ങള ആവശ്യമായി വരുന്ന

ഗപവൃതിേളക് ഗപസ്ുെ േമ്മറി നല്േുന്ന അനുമെിയുതട സോപി

അൊെ് ഫയലുേളില് േൂക്ഷിസകണ്ടൊണ്. േിറിേണ് ഇന്ഫര്സമഷന്

സബാര്ഡ്റ് വാങ്ങുെിനുള െീരുമാനങ്ങളുതട സോപി ഉളപതട

ആവശ്യമുണ്ട്.



15

ബ്രസ്്കുെ ചരഖേയലില്ന്സൂക്ഷി്ചേി്്കുണ്ന്.

13.പ്മാ്കര്മാര ,േമ്മെപഗെ്ടം, ന്ധികുെ്ധി രേീെുകള്.

തൊഴിലുറപ്റ്പദ്ധെി ഗപോരം േ്ോര്യ വ്യകിേളുതട ഭൂമി പാട്ടതിനു

ഏതറടുത് ഗപവൃതിേള തെയുേയാതണങില്,സലം ഉടമേളുമേളക്റ്

പാട്ടതുേ നല്േിസയാ /തജ എല് ജി ഗഗൂപുേളക് ലഭികുന്ന

ലാഭവിഹിെം നല്േിസയാ /േൗജന്യമാസയാ േൃെ്യമായ ോലയളവിസലക്

അവര് സലം വിട്ടുനല്േും എന്നെിന് സരഖാമൂലം ഉറപു ലഭിച്ചാല്

മാഗെതമ ഗപസ്ുെ പറമ്പില് തൊഴിലുറപിലൂതടയുള ഗപവൃതിേള

അനുവേികാന് പാടുളൂ. തജ എല് ജി ഗഗൂപുേളക് േൃഷി ഗപവൃതി

ഉളപതടഏതറടുകുസമ്പാള ഗപസ്ുെ സരഖേളനിര്ബനമാണ്.

േ്ോര്യ വ്യകിേളുതടസയാ തപാെുഭൂമിയിസലാ പദ്ധെി

നടപാകുസമ്പാള ആസ്ിേളുതട േീര്ഘ ോല േംരക്ഷണം

ഉറപുവരുെുന്നെിനായി ബനതപട്ടവരുതട േമ്മെ പഗെം, നിേുെി

രേേീെുേളഎന്നിവഫയലില്േൂക്ഷിസകണ്ടൊണ്.

ബ്രസ്്കുെ ചരഖേയലില്്രാധകമല്ല.

14.ദവജ്പ്റ്ല്ധിസ്റ്റ്പ്

ഓസരാ മസ്റ്റര് സറാള ഗപോരവും പണി പൂര്തിയാേുന്ന മുറയ്ക് ഗപസ്ുെ

മസ്റ്റര് സറാളില് പണി തെയ് ഓസരാ തൊഴിലാളിയുതടയും ഗപവൃതി

േിവേങ്ങളക് അനുേൃെമായ സവെനെിനുള ലിസ്റ്റ്

െയാറാസകണ്ടെുണ്ട്. അെുസപാതല െതന്ന ോധന ോമഗഗിേള

ഉപസയാഗികുേയാതണങില് അെിന്തറ ബില് ഗപോരമുള െുേയ്കും

സവജ്റ് ലിസ്റ്റ് െയാറാകി ഗപസ്ുെ സവജ്റ് ലിസ്റ്റിന്തറ സോപി അൊെ്

ഗപവൃതിഫയലില്േൂക്ഷിസകണ്ടൊണ്.

്രരിച്ാധി്ചേ ബ്രവൃതികള്കുലട മസർ ചറാൾ ബ്രകാരമ്കുള്ള ചവജ്ന്ഡ്

ലിസ്കുകൾേയലില്കാണാൻസാധി്ചേി്ില്ല.

15.്്ടെ്പ്റ്ഗട്മാന്പ്േരഓരഡര.

െയാറാകിയ സവജ്റ് ലിസ്റ്റ് ഗപോരം തൊഴിലാളിേളകും, സമറീരിയല്

തവണ്ടര്മാര്കും അവരുതട ബാങ് അകൗണ്ട്റ്േളിസലക് പണം

അനുവേിച്ചാല് അെിനുള സരഖയായ ഫണ്ട് ഗടന്േര് ഓര്ഡര് സോപി

അൊെ് ഗപവൃതിഫയലില്േൂക്ഷിസകണ്ടൊണ്.

ഓ്ിറ്ന്ഡ് ലചയ്ബ്രവൃതികള്കുലട േയല്കുകളില് േണ്ന് ബടന്ന്സർ

ഓർ്ർ ചകാ്പ്പിസൂക്ഷി്ചേി്ില്ല.

16.മ്കൂന്ന്പ്ഘ്ങ്ങള്ധിതല ദ്്മാദ്്മാകള്

തൊഴിലുറപില് ഒരു ഗപവൃതി ആരംഭികുന്നെിനു മുമ്പും ഗപവൃതി
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നടന്നുതോണ്ടിരികുസമ്പാഴും പൂര്തിയായ സശഷവും ഉള ഓസരാ

സഫാസട്ടാേള നിര്ബനമായും എടുതു േൂക്ഷികുേയും ഫയലില്

സോപിേള തവകുേയും സവണം.

ഓ്ിറ്ന്ഡ് ലചയ് ബ്രവൃതികള്കുലട േയല്കുകളില് മ്കൂന്ന്പ്ഘ്ങ്ങള്ധിതല

ദ്്മാദ്്മാകള്സൂക്ഷി്ചേി്ില്ല.

17.ഗപവൃത്ധിപ്കൂരതീകരണേ്മാക്ഷ്യപഗെ്ടം

ഓസരാ ഗപവൃതിയും ശരിയായ രീെിയില് പൂര്തീേരികുന്ന മുറയ്ക്

മുഴുവന് തെലവുേളും സരഖതപടുതി ഗപവൃതി പൂര്തീേരിച്ചു എന്ന്

അന്ഗീേരിച്ചുതോണ്ടുള ോക്ഷ്യപഗെം ഗപസ്ുെ ഗപവൃതിയുതട

ഫയലില്േൂക്ഷിസകണ്ടെുണ്ട്.

ഓ്ിറ്ന്ഡ് ലചയ് ബ്രവൃതികള്കുലട േയല്കുകളില്

ഗപവൃത്ധിപ്കൂരതീകരണേ്മാക്ഷ്യപഗെ്ടംസൂക്ഷി്ചേി്്കുണ്ന്

18.തമറീര്ധിയല്ബ്ധില്ലുകള്.

തൊഴിലുറപ് ഗപവൃതിേളക് ഏതെങിലും ോധന ഘടേങ്ങള

വിലയ്ക് വാങ്ങി ഉപസയാഗികുേയാതണങില്ആയെിന്തറ വൗച്ചറുേള

ബില്ലുേളഎന്നിവഅംഗീേരിച്ചുഫയലില്േൂക്ഷിസകണ്ടെുണ്ട്.

്രരിച്ാധി്ചേ േയല്കുകളില് തമറീര്ധിയല് ബ്ധില്ലുകള്പ്

സൂക്ഷി്ചേി്്കുണ്ന്.

19.മസ്റ്റര ദറ്മാള്പ് മ്കൂതമന്പ്റ്പ്റ്സ്ധിപ്പ്റ്.

ഓസരാ മസ്റ്റര് സറാളും ലഭ്യമാേുന്ന മുറയ്ക് ഗപവൃതി ആരംഭിച്ച െീയെി,

അവോനിച്ച െീയെി ,ഗപവൃതി സലത് നിന്ന് പഞായതില്

െിരിതേ ലഭിച്ച െീയെി,ഡാറ എന്ഗടി തെയ് െീയെി, തേഗേട്ടറി

,ഗപേിഡന്റ്റ് എന്നിവര് അംഗീേരിച്ച് േൂലിക് അനുമെി നല്േിയ

െീയെി എന്നിവ ഒപുേള േഹിെം സരഖതപടുതുന്നെിനു സവണ്ടിയുള

സിപ്ആണിെ്. തൊഴിലാളിേളക് യഥാേമയംേൂലി ലഭ്യമാകുന്നെില്

വീഴ് വന്നിട്ടുതണ്ടങില് എവിതട തവച്ചാതണന്ന് മനേിലാേുന്നെിനു

ോധികുന്ന രീെിയിലാണ് ഈ സരഖയിതല വിവരങ്ങള

ഗേമീേരിച്ചിട്ടുളെ്.

മാസർ സർക്കുലർ ബ്രകാരം നിർചദ്ദ്ി്ചേി്്കുള്ള ബ്രസ്്കുെ ചരഖ

കൃെ്യമായ ഒ്പ്പ്ന്ഡ്,െീയെി ചരഖല്പ്പട്കുതിേയലില്സൂക്ഷി്ചേി്ില്ല.

20.ജ്ധിദയ്മാട്മാത്ഗെട്പ് ദ്്മാദ്്മാ.

BHUVANആപിസകഷന് ഉപസയാഗിച്ച് ഗപവൃതിസലങ്ങളുതടഅക്ഷാംശം

സരഖാംശം എന്നിവ സരഖതപടുതിതകാണ്ടുള സഫാസട്ടാേള ഓസരാ

ഗപവൃതികും ആവശ്യമാണ്റ്, ഇെിന്തറ സോപി ഫയലില്
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േൂക്ഷിസകണ്ടൊണ്.

ഓ്ിറ്ന്ഡ് ലചയ് ബ്രവൃതികള്കുലട േയല്കുകളില് ജിചയാടാല്ഗെട്ന്

ചോച്ാ ചകാ്പ്പികാണാൻസാധി്ചേില്ല.

21.ദേ്മാഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ്റ്റ്ധിദപ്മാര ്്പ്റ്ദക്മാപ്ധി

ഗപവൃതിേള ഓഡിറിനു വിസധയമാകിയിട്ടുതണ്ടങില് ഗപസ്ുെ

ഗപവൃതിയുതട വിലയിരുതല് വിവരങ്ങള ഉളതകാളുന്ന ഭാഗം

സോപിഎടുതുഫയലില്േൂക്ഷിസകണ്ടൊണ്.

ഓ്ിറ്ന്ഡ്ലചയ് ബ്രവൃതികള്കുലട േയല്കുകളില് ചസാഷ്യല് ഓ്ിറ്ന്ഡ്

റിച്പ്പാർ ്്ന്ഡ്ചകാ്പ്പികാണാൻസാധി്ചേില്ല.

22.സേറ്പ്ഡയറ്ധി.

മാസ്റ്റര് േര്കുലര് ഗപോരം ഉള 22 സരഖേളില് േംസാന േര്കാര്

നിര്സദ്ദേശികുന്ന േുഗപധാന സരഖയാണ് സേറ് ഡയറി. പദ്ധെിയുതട

േുൊര്യെ,തൊഴിലാളിേളുതട അവോശങ്ങള, ോമൂഹ്യ പങാളിതം,

പദ്ധെി ആരംഭ മീറിംഗ്, തൊഴിലിടങ്ങളിതല അപേടങ്ങള േംബനിച്ച

വിവരങ്ങള ,വിജിലന്േ്റ് ആന്ഡ്റ് സമാണിട്ടറിംഗ് േമ്മറി റിസപാര്ട്ട്റ്,

േന്ദര്ശേ േുറിപുേള െുടങ്ങിയവ സരഖതപടുതുന്നെിനും

തൊഴിലിടങ്ങളിതല അടിസാന തേൗേര്യങ്ങള ,േിറിേണ്

ഇന്ഫര്സമഷന് സബാര്ഡ്റ് എന്നിവ ഗപവൃതി സലങ്ങളില് ഉറപു

വരുതുന്നുണ്ട് എന്നെിനുമുള ആധിോരിേ സരഖേൂടിയാണ് സേറ്

ഡയറി.

്രരിച്ാധി്ചേേയല്കുകളില്കസറ്ന്്യറികാണാൻസാധിchu

രജ്ധിസ്റ്ററുകള്

തൊഴിലുറപ് അനുബന വിവരങ്ങള േൂക്ഷികുന്നെിന് ഏഴ് രജിസ്റ്ററുേള

പഞായതുേളില് ഉണ്ടാവണതമന്നു നിര്സദ്ദേശികുന്നുണ്ട്.

1. തെ്മാഴ്ധില്ക്മാരഡ്പ്റ്രജ്ധിസ്റ്റര .

തൊഴില് ോര്ഡിനുള അസപക്ഷ,ോര്ഡ്റ്അനുവേിച്ച വിവരങ്ങള എന്നിവ

സരഖതപടുതുന്നെിനുള രജിസ്റ്റര് ആണിെ്, ഗപസ്ുെ വിവരങ്ങള

യഥാേമയം സരഖതപടുതിേൂക്ഷിസകണ്ടൊണ്.

'ബ്രസ്്കുെ രജിസർ്രരിച്ാധനയ്ന്ക്ന് ലഭി്ചേ്കു.

2. ഗഗ്മാമേഭ രജ്ധിസ്റ്റര .

തൊഴിലുറപുമായി ബനതപട്ട ഗഗാമേഭേള ,സയാഗങ്ങള െുടങ്ങിയവ

സരഖതപടുതുന്നെിന് വാര്ഡ്റ് െലതില് ഗപസെ്യേ ഗഗാമേഭാ രജിസ്റ്റര്

േൂക്ഷിസകണ്ടൊണ്.
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ബ്രസ്്കുെ രജിസർ്രരിച്ാധനയ്ന്ക്ന് ലഭിചില്ല

3. തെ്മാഴ്ധില്അദപക്ഷ്മാരജ്ധിസ്റ്റര

തൊഴില് ആവശ്യതപട്ടു ലഭികുന്ന അസപക്ഷേളുതട വിവരങ്ങളും

അെുഗപോരംഅവര്ക് തൊഴില്അനുവേിച്ചെിന്തറ വിവരങ്ങളും ഗപസ്ുെ

രജിസ്റ്ററില് സരഖതപടുതി തവസകണ്ടൊണ്

ബ്രസ്്കുെ രജിസർ്രരിച്ാധനയ്ന്ക്ന് ലഭി്ചേ്കു.

4. ഗപവൃത്ധി രജ്ധിസ്റ്റര .

തൊഴിലുറപില് നടപിലാകുന്ന ഗപവൃതിേളുതട വിവരങ്ങള യഥാേമയം

ഗപസ്ുെ രജിസ്റ്ററില് സരഖതപടുതെണ്ടാൊണ്.

ഓ്ിറ്ന്ഡ് കാലയളവിലല വിവരങൾ ചരഖല്പ്പട്കുതിയ ബ്രസ്്കുെ

രജിസർ്രരിച്ാധനയ്ന്ക്ന് ലഭി്ചേ്കു.

5. ആസ്ത്ധി രജ്ധിസ്റ്റര

തൊഴിലുറപ് പദ്ധെിയിലൂതട േൃഷ്ട്ടിച്ചിട്ടുള ആസ്ിേള േംബനിച്ച

വിവരങ്ങള,സലം,ആസ്ിയുതട േ്ഭാവം,നിലനിര്തുന്ന ോലയളവ്

െുടങ്ങിയവ ഗപസ്ുെ രജിസ്റ്ററില് സരഖതപടുതെണ്ടാൊണ്.

ഓ്ിറ്ന്ഡ് കാലയളവിലല വിവരങൾ ചരഖല്പ്പട്കുതിയ ബ്രസ്്കുെ

രജിസർ്രരിച്ാധനയ്ന്ക്ന് ലഭി്ചേ്കു.

6. പര്മാെ്ധി രജ്ധിസ്റ്റര .

തൊഴിലുറപ് പദ്ധെിയുമായി ബനതപട്ട ഏെു പരാെിയും

വാകാസലാ,സരഖാമൂലസമാ ലഭികുേയാതണങില് നിര്വഹണ ഏജന്േി

പരാെി രജിസ്റ്ററില് സരഖതപടുതുേയും നിര്ബനമായും സേപറു രേീെ്

പരാെികാരന് നല്േുേയും സവണം . പരാെിയുതട െുടര്നടപടിേളും

േൃെ്യമായി രജിസ്റ്ററില് സരഖതപടുതെണ്ട്ൊണ്.ഓസരാ ോമ്പതിേ

വര്ഷവും രജിസ്റ്റര് സകാേ് തെയ്ു േ്ഗേട്ടരി ോക്ഷ്യതപടുതുേയും െുടര്

ോലയളവിസലക്അംഗീേരികുേയും സവണ്ടൊണ്.

ബ്രസ്്കുെ രജിസർ്രരിച്ാധനയ്ന്ക്ന് ലഭി്ചേ്കു.

7. തമറീര്ധിയല്രജ്ധിസ്റ്റര .

തൊഴിലുറപില്ഏതറടുകുന്ന ഗപവൃതിേളുതട ഭാഗമായി വരുന്നോധന

ോമഗഗിേളുതട വാങ്ങല്െീരുമാനം,ഉപസയാഗം,നീകിയിരിപ്,തെലവുേള

എന്നിവേംബനിച്ചവിവരങ്ങളമുഴുവനും ഗപസ്ുെ രജിസ്റ്ററില്

സരഖതപടുസതണ്ടൊണ്.
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ഓ്ിറ്ന്ഡ് കാലയളവിലല വിവരങൾ ചരഖല്പ്പട്കുതിയ ബ്രസ്്കുെ

രജിസർ്രരിച്ാധനയ്ന്ക്ന് ലഭി്ചേ്കു.

ആക്ഷന്പ്മാന്

2018-19 സാമ്പതീക വർഷലത ബ്രവൃതികള്കുലട ആക്ഷൻ പാൻ

്രരിച്ാധനയ്ന്ക്ന് ലഭി്ചേ്കു.

ഓ്ിറ്ന്ഡ് ലചയ് ബ്രവൃതികൾ ആക്ഷൻ പാനില് ബ്രസ്്കുെ വാർ്ില്

ഉള്ന്ല്പ്പ്ൊണ്ന്.

ന്ധിരദദ്ദേശങ്ങള്.

● തൊഴിലുറപ് പദ്ധെിയുതട േുൊര്യെ ഉറപു വരുതുന്നെിന് ഗപവൃതി

ആരംഭികുന്നെിനു മുമ്പ് പദ്ധെി വിവരങ്ങള അടങ്ങിയ ഗപാസേശിേ

ഭാഷയിലുള േിറിേണ് ഇന്ഫര്സമഷന് സബാര്ഡ്റ് ഗപവൃതി സലത്

സാപിസകണ്ടൊണ്.

● ഗപാസേശിേ ഭാഷയിലുളഎസ്റ്റിസമറ് ഗപവൃതിസലങ്ങളില്ലഭ്യമാകണം.

● മാസ്റ്റര് േര്കുലര് ഗപോരം നിര്സദ്ദേശികുന്ന സരഖേള ഫയലില്

േൂക്ഷിസകണ്ടൊണ്.

● രജിസ്റ്ററുേള ോലാനുേൃെമായി വിവരങ്ങള സരഖതപടുതി

േൂക്ഷിസകണ്ടൊണ്.

● മാസ്റ്റര്േര്കുലര് ഗപോരമുള തൊഴില്അസപക്ഷാ സഫാറം തേൗജന്യമായി

തൊഴിലാളിേളക് ലഭ്യമാകണം.

● തൊഴില് അസപക്ഷേള ഗഫണ്ട്റ് ഓഫീേില് േ്ീേരികുേയും ആയെിനു

സേപറ് രേീെ് നല്േുേയും സവണ്ടൊണ് .

● പദ്ധെിയുതട ശരിയായ രീെിയിലുള നടതിപിന് വിജിലന്േ്റ് ആന്ഡ്റ്

സമാണിട്ടറിംഗ് േമ്മറി ഇടതപടലുേള ഗപവൃതി സലങ്ങളില്

ഉണ്ടാസവണ്ടെുണ്ട്.

● തൊഴിലുപില് ഏതറടുകുന്ന ഗപവൃതിേളുതട ആസ്ിേള േീര്ഘോല

നിലനില്പിന് ആവശ്യമായ ോസങെിേ നിര്സദ്ദേശങ്ങള തൊഴിലാളിേളക്

ഓവര്േീയര്മാര് നല്സേണ്ടെും പാലികുന്നുതണ്ടന്ന് ഉറപു

വരുതതണ്ടെുമാണ്.

● മസ്റ്റര് സറാളില് ഗപസ്ുെ ഗപവൃതിയുതട അളവുേള സരഖതപടുതുന്ന

എം.ബുകിന്തറ നമ്പര് സരഖതപടുതതണ്ടൊണ്.

● മസ്റ്റര് സറാളിലും മറു തൊഴിലുറപ് അനുബന സരഖേളിലും

ോക്ഷ്യതപടുതുന്ന ഉസേ്യാഗസര് െീയെി േൂടി സരഖതപടുതുവാന്

ഗശദ്ധിസകണ്ടെുണ്ട്.

● തൊഴിലിടങ്ങളില് ഗപഥമ ശുഗശൂഷ േംവിധാനങ്ങള െണല്

േൗേര്യം,േുരക്ഷാ ഉപേരണങ്ങള എന്നിവ ഉറപു വരുതാന് നിര്വഹണ

ഏജന്േി ഗശദ്ധിസകണ്ടെുണ്ട്.

● എം.ബുകില് ഓസരാ ഗപവൃതിയും തെയ് സലവും അളവുേളും

സരഖതപടുസതണ്ടൊണ്.
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● പദ്ധെിആരംഭ മീറിംഗ് േൃെ്യമായി നടസതണ്ടൊണ്.

തെ്മാഴ്ധില്മാള്ധികളുതടകടമകള്.

⮚ തൊഴിലിടങ്ങളില്േമയേൃെ്യെ പാലികുേ.

⮚ സഗപാജേ്റ്റ് മീറിംഗ്, തൊഴിലുറപ് ഗഗാമേഭേള,സോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ഗഗാമേഭേള

എന്നിവയില്പതങടുകുേ.

⮚ ഏല്പികുന്ന സജാലിേളേൃെ്യെസയാതട പൂര്തീേരികുേ.

⮚ േിവേവും തൊഴില് ആരംഭികുന്നെിനു മുമ്പും പണി പൂര്തിയായസശഷവും

മസ്റ്റര് സറാളില് ഒപുേള സരഖതപടുതുേ,െുടങ്ങിയവ...


