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മഹ്മാത്മാഗ്മാന്ധി ദേശീയ ഗഗ്മാമീണതെ്മാഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി

ദേ്മാഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ്റ്റ്ധിദപ്മാര്്പ്റ്

വ്മാരഡ്പ്റ്- 11അരയ്ധിടത്പ് ച്ധിറ

മയ്ധില് ഗഗ്മാമപഞ്മായത്പ്

ഇര്ധിക്കൂര ദ്്മാക്പ്റ്

കണ്കൂര ജ്ധില്ല .

ഗഗ്മാമേഭെീയെ്ധി:29-10-2019

േമയം : 10:00 മണ്ധി.

സ്ഥലം:കകരള്ധിവ്മായനശ്മാല.

െയ്മാറ്മാക്ധിയെ്പ് ,

സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ്ടീം,ഇരിക്കൂര്

സ്ാക്റ്.

മഹാതാഗാനി സേശീയ ഗഗാമീണ തൊഴിലുറപ്റ്നിയമം –
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ആമുഖം

മഹാതാ ഗാനി സേശീയ ഗഗാമീണ തൊഴിലുറപ് പദ്ധെി ഗപകാരം മയില്

ഗഗാമപഞായതിതല വാര്ഡ്റ് 11 2018-19 േ്മാമ്പതീക വരഷം

ഒക്പ്ദറ്മാബര മ്മാേം മുെല് മ്മാര്്പ് വതര നടപിലാകിയ ഗപവൃതികളും

പദ്ധെിയുമായി ബനതപട് നിര്വഹണ ഏജനേിയുതടയും

േമ്കൂഹതിന്തറയും ഭാഗത്റ് നിനുള്ള ഇടതപടലുകളും ോമ്കൂഹ്യ

പരിസശാധന നടതിയെിന്തറ അടിസാനതില് സോഷ്യല് ഓഡിറ്റ്

സ്ാക്റ് റിസോഴ്് തപഴ്ന്തറ സനെൃെ്വതില് ‘സോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് കരട്

റിസപാര്ട്’ െയാറാകുകയുണായി. ഗപസ്ുെ റിസപാര്ട് 29/10/2019 ന് 10 മണി

മുെല് കകരളി വായനശാലയില് തവച് നടന സോഷ്യല് ഓഡിറ്റ്

ഗഗാമേഭയില് അവെരിപികുകയും ചര്ച തചയ്് പദ്ധെി

തമചതപടുതുനെിന് ആവശ്യമായ െീരുമാനങ്ങള് കകതകാള്ളുകയും

തചയ്തിന്തറ അടിസാനതില് െയാറാകിയ സോഷ്യല് ഓഡിറ്റ്

റിസപാര്ട് ആണ് ഇെ്. ഗപസ്ുെ റിസപാര്ടില് സോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് കരട്

റിസപാര്ട്റ്, ഗഗാമേഭാ െീരുമാനങ്ങള്എനിവ ഉള്തകാള്ളിചിടുണ്.

വാര്ഡിന്തറ വികേനതിനും, േമ്കൂഹതിനും പരിസിെികും

ഗുണകരമായ രീെിയിലും പദ്ധെിയുതട നല്ലവശങ്ങള്

നിലനിര്തിതകാണും സപാരായ്മകള് പരിഹരിചുതകാണും മഹാതാഗാനി

സേശീയ ഗഗാമീണ തൊഴിലുറപ് പദ്ധെി തമചതപട രീെിയില്

നടപിലാകുനെിന് ഈ റിസപാര്ട്റ് േഹായകമാവതട എന് ഗപെ്യാശിചു

തകാണ്േമര്പികുനു.

സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ്ടീം –ഇരിക്കൂര്
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മഹ്മാത്മാഗ്മാന്ധി ദേശീയ ഗഗ്മാമീണതെ്മാഴ്ധിലുറപ്പ്

പദ്ധെ്ധി

ദേ്മാഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ്റ്കരട്പ് റ്ധിദപ്മാര്്പ്റ്

വ്മാരഡ്പ്റ്- 11അരയ്ധിടതുച്ധിറ

മയ്ധില് ഗഗ്മാമപഞ്മായത്പ്

ഇര്ധിക്കൂര ദ്്മാക്പ്റ്

കണ്കൂര ജ്ധില്ല .

െയ്മാറ്മാക്ധിയെ്പ് ,

സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ്ടീം ,

ഇരിക്കൂര് സ്ാക്റ്

മഹാതാഗാനി സേശീയ ഗഗാമീണ തൊഴിലുറപ്റ്നിയമം –സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ്

തോകേറി സകരളം.
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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 കുടുംബങ്ങള്ക് 100 േിവേം അവിേഗ്ദ്ധ

കായിക തൊഴില് ഉറപു നല്കുകയും, അെില്കൂതട ഗഗാമീണ ജനെയുതട

ഉനമനം, ോരിഗേ്യ ലഘ്കൂകരണം, ഗഗാമീണ അടിസാന തേൗകര്യ വികേനം,

പരിസിെി േംരക്ഷണം, േ്ഗെീ ശാകീകരണം എനിവ ലക്റ്ഷ്യം

തവകുനു.

തൊഴിലുറപ്റ്പദ്ധെി ഗപകാരം നടപിലാകുന മുഴുവന ഗപവൃതികളും

6 മാേ കാലയളവിനുള്ളില് നിര്ബനമായും ദേ്മാഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ്റ്അഥവാ

ോമ്കൂഹ്യ പരിസശാധന നടതണതമന് സേശീയ ഗഗാമീണ തൊഴിലുറപ്

നിയമതിതല 17(2)-വകുപില് നിഷ്കര്ഷികുനു. പദ്ധെി നടതിപില്

േുൊര്യെയും ോമ്കൂഹ്യ ഉതരവാേിതവും ഉറപുവരുതി പദ്ധെി

തമചതപട രീെിയില് നടപിലാകുകയാണ് ലക്റ്ഷ്യം. നടപിലാകിയ ഓസരാ

ഗപവൃതികളും,പദ്ധെി നിര്വഹണവും,തൊഴിലാളികള്ക് ലഭിസകണ

അവകാശങ്ങളും ോമ്കൂഹ്യ പങാളിതസതാതട വിലയിരുതുകയും

ഇെിന്തറ അടിസാനതില് സോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് റിസപാര്ട്

െയാറാകുകയും തചയുനു, െുടര്ന് ഗപസെ്യക ഗഗാമേഭ വിളിചു സചര്ത്

ഓഡിറ്റ് റിസപാര്ട് അവെരിപികുകയും റിസപാര്ടിസ്മേല് ചര്ചതചയ്ു

പദ്ധെി തമചതപടുതു നെിന് ആവശ്യമായ െുടര്നടപടികള്

നിര്സദ്ദേശികുകയും നടപിലാകുകയും തചസയണെുണ്.

വാര്ഡിതല 2018-19 ോമ്പതീക വര്ഷതിതല ഒക്സടാബര് മുെല് മാര്ച്

വതരയുള്ള കാലയളവില് നടപിലാകിയ ഗപവൃതികളും പദ്ധെി

നിര്വഹണവുമായി ബനതപട ഇടതപടലുകളുമാണ് സോഷ്യല് ഓഡിറിനു

വിസധയമാകിയിടു ള്ളെ്. ഇെിന്തറ ഭാഗമായി പഞായത് ഓഫീേില്

നിനും ഗപവൃതി ഫയലുകളുതട പരിസശാധന, രജിസ്റ്റര് പരിസശാധന,

വാര്ഡിതല വിവിധ സലങ്ങളിലായി നടപി ലാകിയ ഗപവൃതി സലങ്ങള്

േന്ദര്ശിച് വിലയിരുതല്, പദ്ധെി ഗുണസഭാകാകള്, വാര്ഡിതല വിവിധ

സമഖലയില് ഗപവര്തികുനവര് തൊഴിലുറപ് തൊഴിലാളികള് എനിവരു

മായുള്ളഅഭിമുഖം എനിവയുതടഅടിസാനതിലാണ് സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ്

കരട് റിസപാര്ട് െയാറാകിയിടുള്ളെ്.

ഗപസ്ുെ റിസപാര്ട് ഗഗാമേഭയുതട ചര്ചയ്കും അംഗീകാരതിനുമായി

േമര്പികുനു.
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മയ്ധില് ഗഗ്മാമപഞ്മായത്പ്

അട്ധിസ്ഥ്മാനവ്ധിവരങ്ങള്

ജില്ല : കണ്കൂര്

സ്ാക് : ഇരിക്കൂര്

വാര്ഡുകള് :18

വിസ്ൃെി : 33.08 ച.കി.മീ.

തെ്മാഴ്ധിലുറപ്പ്അട്ധിസ്ഥ്മാനവ്ധിവരങ്ങള് 2018-19

മയില് പഞായത് വാര്ഡ്റ്

അരയിടതുചിറ

ആതക തൊഴില്കാര്ഡുകള് 4263 195

ആതക തൊഴിലാളികള് 9265 356

SC തൊഴില്കാര്ഡുകള് 177 1

SC തൊഴിലാളികള് 402 2

ഓഡ്ധിറ്പ്റ്തചയ്ത ഗപവൃത്ധികള്.

1.WC/ 333768 മണ്പ് ജലേംരക്ഷണഗപവൃത്ധി(ഖണ്ധിക 5)

2.W/C 338217 നീരതടപര്ധിപ്മാലന ഗപവരത്ധികള്, ദക്മാളംബണ്ധിങ്പ്റ്

3.L/D 324838 ചീതയ്ധില്െ്മാതഴകന്മാല്ഭ്കൂമ്ധിയ്ധില്മണ്പ് ജല

േംരക്ഷണം

4.IF/352053 കക്കൂേ്പ് ന്ധിരമ്മാണം(ന്മാര്മായണൻട്ധി ട്ധി)

വ്ധിലയ്ധിരുതലുകള്

1.WC/ 333768 മണ്പ് ജലേംരക്ഷണഗപവൃത്ധി

എം.ബുക്പ്റ്നമ്പര :144/18-19

മസ്റ്റര ദറ്മാള്പ് നമ്പര :6600, 6881, 6601,

6882

എേ്പ്റ്ധിദമറ്പ് െുക:1,43,000.

തചലവ്മായെുക:1,25,492.

ഗപവൃത്ധിനടന്നസ്ഥലം ഉടമകളുതട ദപര്പ്:
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1. ആയ്ധിഷ

2. പള്ധിവളപ്ധില്ഫ്മാത്ധിമ

3. കണ്ധിയ്മാരത്പ്േഫ്ധിയ

4. അബ്കൂബകര

5. എറമുള്മാൻ

ഗപവൃത്ധിയുതട ഗപധ്മാനവ്ധിലയ്ധിരുതലുകള്

● വ്മാരഡ്ധിതല തെ്മാഴ്ധില്മാള്ധികള്ക്പ് 458 തെ്മാഴ്ധില്േ്ധിനങ്ങള്

നല്ക്മാൻേ്മാധ്ധി്ു

● എംബുക്ധില് ഗപവരത്ധിനടന്നസ്ഥലം

ദരഖതപടുത്മാതെ്ധിന്മാല്വ്ധിലയ്ധിരുതല് ഗപ്മാദയ്മാഗ്ധികമല്ല

● ദമറ്ധിന്പ്തറഅഭ്ധിഗപ്മായത്ധിന്പ്തറഅട്ധിസ്ഥ്മാനത്ധില്മാണ്പ്

ഗപവൃത്ധിസ്ഥലവ്ധിലയ്ധിരുതലുകള്നടത്ധിയ്ധി്ുളെ്പ്

● ഗപവൃത്ധി മണ്പ് ജലേംരക്ഷണത്ധിന്പ് വളതരയധ്ധികം

ഉപക്മാരഗപെമ്മായ്ധി്ുണ്പ്എന്ന്മാണ്പ് ദമറ്ധില്ന്ധിന്നുംഅറ്ധിയ്മാൻ

കഴ്ധിഞ്ഞെ്പ്

● പര്ധിദശ്മാധ്ധി്സ്ഥലങ്ങള്ധില്വരമ്പുന്ധിരമ്ധി്െ്മായ്ധി

കതണങ്ധിലും പലസ്ഥലങ്ങള്ധിലും വരമ്പുകള്ഇല്ല്മാെ്മായ്ധി്ുണ്പ്

ഒപം നല്ല രീെ്ധിയ്ധില്െതന്നന്ധിലന്ധില്കുന്നവരമ്പുകളും ച്ധില

പറമ്പുകള്ധില്ക്മാണ്മാൻേ്മാധ്ധി്്ധി്ുണ്പ്

● പണ്ധിയ്മായുധങ്ങളുതടവ്മാടകഇനത്ധില്അനുവേ്ധി്(458*3)1374

ര്കൂപഎ.ഡ്ധി.എേ്പ്അക്കൗണ്ധിദലകുനല്ക്ധിയ്ധിര്ധികുന്നെു

ക്മാരണംേുെ്മാര്യെ ഉറപു വരുതുന്നെ്ധില്വീഴ്ചയുണ്മായ്ധി

2. W/C 338217 നീരതടപര്ധിപ്മാലന ഗപവരത്ധികള്, ദക്മാളംബണ്ധിങ്പ്റ്

എം.ബുക്പ്റ്നമ്പര :160/18-19

മസ്റ്റര ദറ്മാള്പ് നമ്പര :8737, 8738, 9065,

9400, 9729, 9848,

9499, 9401, 9728,

9849

എേ്പ്റ്ധിദമറ്പ് െുക:3,49,000.
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തചലവ്മായെുക:3,30,349.

ഗപവരത്ധിനടന്നസ്ഥലം ഉടമകളുതട ദപര്പ്:

ട്ധി ട്ധി തചമരത്ധി, ക്മാരത്യ്മായന്ധി, മ്മാധവ്ധി, ദശ്മാഭനബ്ധി, കനക,

അന്ധിെ,ഷീല, പുഷ്പ, ഷ്ധിന്ധിത്പ്,എൻവ്ധി ദശ്മാഭന, പുഷ്പ

ഗപവൃത്ധിയുതട ഗപധ്മാനവ്ധിലയ്ധിരുതലുകള്

● വ്മാരഡ്ധിതല തെ്മാഴ്ധില്മാള്ധികള്ക്പ് 1219 തെ്മാഴ്ധില്േ്ധിനങ്ങള്

നല്ക്മാൻേ്മാധ്ധി്ു

● എംബുക്ധില് ഗപവരത്ധിനടന്നസ്ഥലം കൃെ്യമ്മായ്ധി

ദരഖതപടുത്മാതെ്ധിന്മാല്ശര്ധിയ്മായവ്ധിലയ്ധിരുതല്

ഗപ്മാദയ്മാഗ്ധികമല്ല

● ദമറ്ധിന്പ്തറ അഭ്ധിഗപ്മായത്ധിന്പ്തറഅട്ധിസ്ഥ്മാനത്ധില്മാണ്പ്

ഗപവരത്ധിസ്ഥലവ്ധിലയ്ധിരുതലുകള്നടന്ന്ധി്ുളെ്പ്

● പര്ധിദശ്മാധ്ധി്സ്ഥലങ്ങള്ധില്വരമ്പുന്ധിരമ്ധി്െ്മായ്ധി

കതണങ്ധിലും പലസ്ഥലങ്ങള്ധിലും വരമ്പുകള്ഇല്ല്മാെ്മായ്ധി്ുണ്പ്

3.L/D 324838 ചീതയ്ധില്െ്മാതഴകന്മാല്ഭ്കൂമ്ധിയ്ധില്മണ്പ് ജല

േംരക്ഷണം

എം.ബുക്പ്റ്നമ്പര :114/18-19

മസ്റ്റര ദറ്മാള്പ് നമ്പര :5037, 5038, 5817,

7755,7804, 7756,

7805

എേ്പ്റ്ധിദമറ്പ് െുക:2,93,000

തചലവ്മായെുക:2,86,878

ഗപവൃത്ധിയുതട ഗപധ്മാനവ്ധിലയ്ധിരുതലുകള്

● വ്മാരഡ്ധിതല തെ്മാഴ്ധില്മാള്ധികള്ക്പ് 1047 തെ്മാഴ്ധില്േ്ധിനങ്ങള്

നല്ക്മാൻേ്മാധ്ധി്ു

● കന്മാല്ധിന്പ്തറ ഒരു ഭ്മാഗതത ഗപവൃത്ധിനടന്നസ്ഥലം

മുഴുവന്മായും ക്മാടു കയറ്ധിയെ്ധിന്മാല് ഗപവരത്ധിനടന്നെ്പ്

ക്മാണ്മാൻേ്മാധ്ധി്്ധില്ല
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● കന്മാല്ധിന്പ്തറ മതറ്മാരു ഭ്മാഗതത ഗപവരത്ധിനടന്നസ്ഥലംെ്ു

െ്ധിര്ധി്്പ് ജ്മാെ്ധികെന്ു പ്ധിട്ധിപ്ധി്്ധി്ുണ്പ്

● ദമറ്ധിന്പ്തറ അഭ്ധിഗപ്മായത്ധിന്പ്തറഅട്ധിസ്ഥ്മാനത്ധില്മാണ്പ്

ഗപവരത്ധിസ്ഥലവ്ധിലയ്ധിരുതലുകള്നടന്ന്ധി്ുളെ്പ്

4.IF/352053 കക്കൂേ്പ് ന്ധിരമ്മാണം(ന്മാര്മായണൻട്ധി ട്ധി)

മസ്റ്റര ദറ്മാള്പ് നമ്പര:8950,8949

എസ്റ്റ്ധിദമറ്പ്:25000

അവ്ധിേഗ്ധ ദവെനം(10*271)=2710

Skilled(2*900) =1800

Semi skilled(1*650) =650

തചങല്ല്പ്(190*36) =6840

ആതക =12000

ഗപവൃത്ധിയുതട ഗപധ്മാനവ്ധിലയ്ധിരുതലുകള്

● ഫയല് ഗപക്മാരമുളകക്കൂേ്പ് ന്ധിരമ്മാണംനടന്ന്ധി്ുണ്പ്

● അവ്ധിേഗ്പ്ദ്ധ ദവെനം(2710) കൃെ്യമ്മായ്ധി ലഭ്ധി്്ധി്ുണ്പ്

● തമറീര്ധിയല്ബ്ധില്െുക(9290) ഇെുവതരലഭ്യമ്മായ്ധി്്ധില്ല

അവക്മാശ്മാധ്ധിഷ്ധിെന്ധിരീക്ഷണങ്ങള്

1. തൊഴില്കാര്ഡുമായിബനതപടവ;

തൊഴില് കാര്ഡ്റ്ഒരു ആധികാരിക സരഖയാണ്. മഹാതാ ഗാനി സേശീയ

ഗഗാമീണ തൊഴിലുറപ് നിയമതിതല തഷഡ്യ്കൂള് 2 ഗപകാരം തൊഴില്

കാര്ഡിന് അസപക്ഷ നല്കുന കുടുംബങ്ങള്ക് 15 േിവേതിനകം

െികചും തേൗജന്യമായി തൊഴില് കാര്ഡ്റ് ലഭ്യമാകണതമന്

അനുശാേികുനു. ക്കൂടാതെ കൃെ്യമായ ഇടസവളകളില് കാര്ഡ്റ്

തേൗജന്യമായി പുെുകി നല്സകണെുമാണ്. തൊഴിലുറപ് നിയമഗപകാരം

തൊഴില് കാര്ഡ്റ് കകവശം തവകാനുള്ള അധികാരം ഉടമകള്ക്

മാഗെമാണ്, നിര്വഹണ ഏജനേിസയാ സമറുമാസരാ മറുള്ളവസരാ കകവശം

തവകുവാന പാടുള്ളെല്ല.

വാര്ഡിലെ ലൊഴഡിൊളഡികള്ക്ക് ടോട്ാ ഉള്പ്പലെ ലൌജന്യമായഡി

ലൊഴഡില്കാര്ക്ക്ഡ്െഭഡിചഡി്ഡില്ല.

ലൊഴഡിൊളഡികള ലൊഴഡില്കാര്ക്ക്ഡ്െ്വന്തംകകവശ്തം

െൂകഡി്്നുന്നുണക്ക്
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ലൊഴഡില്കാര്ഡില് പ്രവൃെഡിയ്നുമായഡിബന്ധല്പ്പ്വഡിവരങ്ങള ടമറക്ക്

കൃെ്യമായഡി ടേര്ാറ്നുണക്ക്.

2. തെ്മാഴ്ധില്അദപക്ഷേംബന്ധി്്പ്;

തൊഴില്കാര്ഡുള്ള അവിേഗ്ദ്ധ കായിക തൊഴില് തചയാനെയാറുള്ള ഏതൊരു

കുടുംബതിനും ഓസരാ ോമ്പതിക വര്ഷവും 100 േിവേതത അവിേഗ്ധ

കായിക തൊഴിലിന് അവകാശമുണ്, തൊഴില് ആവശ്യതപട് അസപക്ഷ

നല്കിയാല് കകപറു രശീെ് നല്കുകയും 15 േിവേതിനകം തൊഴില്

ലഭ്യമാകണതമനും നിയമതില് ഗപെിപാേികുനു.

വാര്ഡിലെ ലൊഴഡിൊളഡികള പ്ൂ്പ്പക്ക് ആയാണക്ക് അട്രക

നല്കാറ്നുള്ളെക്ക്

അട്രകകള പേണക്ക്ഡ്ഓേീെഡില്നല്കഡികക്പ്പറ്നു രെീെക്ക് വാങ്ങഡി്ാറഡില്ല.

3. തെ്മാഴ്ധില്അനുവേ്ധി്െ്പ്േംബന്ധി്്പ്;

തൊഴിലുറപ് നിയമഗപകാരം തൊഴില് ആവശ്യതപടു കഴിഞാല് 15

േിവേതിനകം തൊഴില് ലഭ്യമാകനതമനുണ്. വാര്ഡിതല

തൊഴിലാളികള്ക് തൊഴില് ആവശ്യമുള്ള േമയങ്ങളില് അസപക്ഷ

േമര്പികുന മുറയ്ക് 15 േിവേതിനകം തൊഴില്

അനുവേിതകണെുണ്.

വാര്ഡിലെ ലൊഴഡിൊളഡികള്ക്ക് അട്രകനല്ഡി 15 ദഡിവെതഡിനക്തം

ലൊഴഡില് െഭഡി്ാറ്നുണക്ക് എനാണക്ക് ലൊഴഡിൊളഡികളഡില് നഡിന്നു്തം െഭഡിച

വഡിവര്തം

4. തെ്മാഴ്ധില്ധില്ല്മായ്മ ദവെനം;

തൊഴില് ആവശ്യതപടു കഴിഞാല് 15 േിവേതിനകം തൊഴില്

ലഭ്യമാകാതപക്ഷം തൊഴിലില്ലായ്മ സവെനം ലഭികാന അവകാശമുണ.്

തൊഴില് ആവശ്യതപട െീയെി മുെല് ആേ്യതത 30 േിവേം ക്കൂലിയുതട

25% ( 271 ക്കൂലി ഗപകാരം 67 ര്കൂപ 75 കപേ) െുകയും െുടര്ന് 100 േിവേ

തൊഴില് പ്കൂര്തിയാകുനെ് വതരയുള്ള േിവേങ്ങളില് ക്കൂലിയുതട 50%(

271ക്കൂലി ഗപകാരം 135 ര്കൂപ 5 കപേ) െുകയും തൊഴിലാളികള്ക്

ലഭികണം.

വാര്ഡിലെ ലൊഴഡിൊളഡികള്ക്ക് ലൊഴഡിെഡില്ലായ്മ ടവെന്തം െഭഡിട്ണ

ൊഹേര്യ്തം ഉണായഡി്ഡില്ല.

5. തഷല്ഫ്പ്റ്ഓഫ്പ് ദഗപ്മാജക്പ്റ്പ്റ് േംബന്ധി്്പ്;

വാര്ഡില് ആവശ്യമായ വികേന ഗപവൃതികള് കതണതുനെിന്

തൊഴിലാളികള്ക് അവകാശം ഉണ്. അയല്ക്കൂടെല ചര്ചയില്കൂതട

കതണതുന ഗപവൃതികള് ഗഗാമേഭയില് അംഗീകാരം സനടുകയും

തൊഴിലുറപില് അനുവേനീയമായ ഗപവൃതിയാതനന്കില് നിര്വഹണ

ഏജനേി ഗപസ്ുെ ഗപവൃതികള് മുനഗണനാ ഗകമതില് തഷല്ഫ്റ് ഓഫ്

സഗപാജക്റില് ഉള്തപടുസതണൊണ്.
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പ്രവൃതഡികതണതുന്നെ്ധില്തെ്മാഴ്ധില്മാള്ധികള്പങ്മാള്ധികള്മാറുണ്പ്.

6. യ്മാഗെ്മാ തചലവ്പ്േംബന്ധി്്പ്;

തൊഴിലാളികള്ക് ൊമേ സലതുനിനും 5 കിസലാമീറര് ചുറളവില് തൊഴില്

ലഭികുവാനുള്ള അവകാശമുണ്, ഗപസ്ുെ പരിധികു പുറതു തൊഴില്

തചസയണ ോഹചര്യം ഉണാവുകയാതണങില് യാൊ ബതയായി

ക്കൂലിയുതട 10% െുക നിലവിതലക്കൂലി ഗപകാരം 27 ര്കൂപ 10 കപേ ഗപവൃതി

േിവേങ്ങളില് ലഭ്യമാകണം. ഓസരാ വാര്ഡിലും കതണതിയിടുള്ള

ഗപവൃതികള് പ്കൂര്തീകരിച സശഷം മാഗെസമ വാര്ഡിന് പുറതു

തൊഴിലാളികള്ക് ഗപവൃതിഅനുവേികാനപാടുള്ള്കൂ.

വാര്ഡിലെ ലൊഴഡിൊളഡികള്ക്ക്യാപൊ ലേെവക്ക് െഭഡിട്ണൊഹേര്യ്തം

ഉണായഡി്ഡില്ല

7. ഗപവൃത്ധിസ്ഥലതതതേ്കൗകര്യങ്ങള്േംബന്ധി്്പ്;

തൊഴിലിടങ്ങളില് ലഭിസകണ അടിസാന തേൗകര്യങ്ങളായ ഗപഥമ ശുഗശ്കൂഷാ

േംവിധാനങ്ങള്, വിഗശമ േമയതത െണല് േൗകര്യം,കുടിതവള്ളം,

അപകട ോധ്യെയുള്ള ഗപവൃതികളില് ഏര്തപടുസമ്പാള് േുരക്ഷാ

ോമഗഗികള് എനിവ സൊഴിലുറപു നിയമഗപകാരം നിര്വഹണ ഏജനേി

വഴി തൊഴിലാളികള്ക്േൗജന്യമായി ലഭ്യമാസകണെുണ്.

പ്രഥമശ്നുപശൂഷകഡിറക്ക്ഡ് ൌജന്യമായഡി െഭഡിചഡി്ഡില്ല.

െണല്ലൌകര്യ്തംൌജന്യമായഡി െഭഡിചഡി്ഡില്ല.

ക്നുെഡിലവള്ളലൌകര്യ്തംൌജന്യമായഡി െഭഡിചഡി്ഡില്ല.

െ്നുരകാ ഉ്രകരണങ്ങളൌജന്യമായഡി െഭഡിചഡി്ഡില്ല.

8. ദവെനംലഭ്യമ്മാകുന്നെ്പ്േംബന്ധി്്പ്;

തൊഴിലുറപ് നിയമതില് തേക്ഷൻ 3(2) ഗപകാരം മസ്റ്റര് സറാള് കാലാവധി

കഴിഞു 15 േിവേതിനകം തൊഴിലാളികളുതട എതകൗണില് ക്കൂലി

ലഭികുവാനഅവകാശമുണ്.

വാര്ഡിലെ ലൊഴഡിൊളഡികള്ക്ക്ഡ് പ്രസ്്നുെകാെയളവഡില്കൂെഡി െഭഡി്ാറഡില്ല

എനാണ്നു ലൊഴഡിൊളഡികള്രറഞ്ഞെക്ക്.

9. പര്മാെ്ധി പര്ധിഹ്മാരംേംബന്ധി്്പ്;

തൊഴിലുറപുമായി ബനതപട ഏതെങിലും കാര്യതില് പരാെിയുണാകുന

പക്ഷം ആയെ് സരഖാമ്കൂലം പഞായതില് പരാെിതപടാവുനൊണ്, ഗപസ്ുെ

പരാെികള് േ്വീകരിചു പരാെികാരന് കകപറു രേീറ്റ് നല്കുകയും

പരമാവധി 7 േിവേ പരിധികുള്ളില് അസന്വഷിചു പരാെികാരന് മറുപടി

നല്സകണൊണ്. പരാെികള് അറിയികുനെിനുള്ള സടാള് ഗഫീ നമ്പര്

തപാെുജനങ്ങള്ക് കാണാവുന രീെിയില് പഞായത് ഓഫീേില്

ഗപേര്ശിപിതകണെുണ് .
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വാര്ഡിലെ ലൊഴഡിൊളഡികള്രദ്ദെഡിയ്നുമായഡിബന്ധല്പ്പ്്രരാെഡി

നല്കഡിയഡി്ഡില്ല.

10. ദേ്മാഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ്റ്നടതുന്നെ്പ്േംബന്ധി്്പ്;

സൊതൊഴിലുറപ് നിയമതിതല തേക്ഷന 17(2) ഗപകാരം തൊഴിലുറപില്

ഏതറടുത ഗപവൃതികള് ഓസരാ 6 മാേ കാലയളവിലും സോഷ്യല് ഓഡിറ്റ്

നടസതണെുണ്. ഏതറടുതു തചയ് ഗപവൃതികളുതട േമ്പതീകവും,

ഗുണനിലവാരങ്ങള് േംബനിചെുമായ വിവരങ്ങളും പദ്ധെി

നിര്വഹണവുമായി ബനതപട കാര്യങ്ങളും സോഷ്യല് ഓഡിറ്റ്

നടതുനെില് പങാളികളാവുനെിനു തൊഴിലാളികള്കും ഓസരാ

പൗരനുംഅവകാശമുണ്.

ടൊഷ്യല് ഓ്ഡിറക്ക്ഡ് ലേയ്നുനതഡില് ലൊഴഡിൊളഡികള്നുലെ ്രങാളഡിത്തം

ഉണായഡി.

11.ച്ധിക്ധില്േ്മാേഹ്മായംേംബന്ധി്്പ്;

തൊഴിലുറപ് സജാലികിതട തൊഴിലാളികള്ക് ഏതെങിലും െരതിലുള്ള

അപകടം േംഭവിചു സപാവുകയാതണങില് തൊഴിലുറപ് നിയമതിതല

തഷഡ്യ്കൂള് 2(5)ഗപകാരവും അദ്ധ്യായം 9 തല പരാമര്ശങ്ങളുതട

അടിസാനതിലും ചികില്ോ തചലവുകളുതട സരഖകള് േമര്പികുന

മുറയ്ക് ഗപസ്ുെ െുക മുഴുവനും നിര്വഹണ ഏജനേി വഴി

തൊഴിലാളികള്ക്റ്അനുവേിചു തകാടുസകണൊണ്.

വാര്ഡിലെ ലൊഴഡിൊളഡികള്ക്ക്ഡ് പ്രവൃതഡി സ്ഥെതക്ക് ലവച്നുണായ

അ്രകെലതെ്നുെരനക്ക് േഡികഡില്െ ടെടെണൊഹേര്യ്തം ഉണായഡി്ഡില്ല.

12.പദ്ധെ്ധിആരംഭ മീറ്ധിംഗ്പ് ;

തൊഴിലുറപ് നിയമം തഷഡ്യ്കൂള് 22 ഗപകാരം ഒരു പദ്ധെി ആരംഭികുനെിനു

മുമ്പ് പദ്ധെിതയ കുറിചുള്ള മുഴുവന കാര്യങ്ങളും അൊയെ്റ് അനുവേിച

ഗപവൃതി േിനങ്ങള്, ഓസരാ തൊഴിലാളിയും തചസയണ അളവുകള്,

ഗുണനിലവാരം ഉറപു വരുതുനെിനുള്ള ോസങെികഅറിവുകള്എനിവ

കൃെ്യമായി തൊഴിലാളികതളയും ഗുനസഭാകാകതളയും

സബാധ്യതപടുതതണെുണ്. അെിനായി ബനതപട നിര്വഹണ

ഉസേ്യാഗസത്റെയും വാര്ഡ്റ് തമമ്പര്,ോസങെിക വിേഗ്ദര് എനിവരുതട

ോനിധ്യതില് ഏതെന്കിലും തപാെു ഇടങ്ങളിസലാ,തൊഴിലിടതുവസചാ

മീറിംഗ് വിളിചു സചര്കുകയും കാര്യങ്ങള് വിശേീകരികുകയും

പതങടുതവരുതട വിവരങ്ങള് കേറ് ഡയറിയിതല സഗപാജക്റ് മീറിംഗ്

സപജില് സരഖതപടുതുകയും തചസയണെുണ്.

ൊടങെഡികവഡിദഗ്ദര്നുലെയ്നു്തം വാര്ക്ക്ഡ്ലമമ്പര്നുലെയ്നു്തംൊനഡിധ്യതഡില്

മീറഡി്തം്ക്ക് നെതഡി ലേടയണ പ്രവൃതഡിലയക്നുറഡിചക്ക് ലൊഴഡിൊളഡികടളാെക്ക്

്രറഞ്ഞ്നു ലകാെ്നു്ാറ്നുണക്ക്.

13.വ്ധിജ്ധിലൻേ്പ്റ്ആൻഡ്പ്റ്ദമ്മാണ്ധി്റ്ധിംഗ്പ് കമറ്ധി

ഓസരാ വാര്ഡിതലയും ഗപവൃതികള് ഗുണകരമായ രീെിയില്
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നടകുനുതണനു ഉറപു വരുതുനെിനും തമചതപടുതുനെിന്

ആവശ്യമായ നിര്സദ്ദേശങ്ങള് തൊഴിലാളികള്കും നിര്വഹണ

ഏജനേികും നല്കുനെിനുമായി വാര്ഡിതല തപാെുഗപവര്തകതര

ഉള്തപടുതി ഒരു വിജിലനേ്റ് ആനഡ്റ് സമാണിടറിംഗ് കമ്മറി ഓസരാ

ോമ്പതീക വര്ഷവും ഉണാസകണൊണ്. വാര്ഡില് പടിക ജാെി പടിക

വര്്ഗ്ഗ വിഭാഗതിതല േനദ്ധഗപവര്തകര് ഉതണങില് നിര്ബനമായും

ഗപസ്ുെ കമ്മറിയില് അംഗങ്ങള് ആസകണൊണ്. ഓസരാ ഗപവൃതിയും

േന്ദര്ശിചു വിലയിരുതി കേറ്റ് ഡയറിയിതല വിജിലനേ്റ് ആനഡ്റ്

സമാണിടറിംഗ് കമ്മറി റിസപാര്ടില് സരഖതപടുതെണൊണ്

വ്ധിജ്ധിലൻേ്പ്ആൻഡ്പ് ദമ്മാണ്ധിററ്ധിംഗ്പ് കമ്ധിറ്ധിഅംഗങ്ങള്:

അച്യുെന മാസ്റ്റര്, രാജഗശീ, രാജന, െങമണി,േുസമഷ് പി, വി.വി

ബാലകൃഷ്ണന, ടി. തക ബാലകൃഷ്ണന, പി രാമചഗന്ദന നമ്പ്കൂെിരി, എം വി

ോസമാേരന.

കമ്മറഡിഅ്തം്ങ്ങള പ്രവൃതഡിസ്ഥെങ്ങളെന്ദരശഡി്ാറ്നുണക്ക്.

14.േന്ദരശകകുറ്ധിപ്പ്

തൊഴിലുറപ് ഗപവൃതി സലങ്ങള് ഏതൊരാള്കും േന്ദര്ശികാ വുനെും

എസ്റ്റിസമറ്റ് ഉള്പതട പരിസശാധികവുനെുമാണ്.ഗപസ്ുെ

ഗപവൃതിയിസ്മേലുള്ള േന്ദര്ശകരുതട അഭിഗപായങ്ങള് കേറ്റ്ഡയറിയിതല

േന്ദര്ശക കുറിപില് സരഖതപടുതാനും അവകാശമുണ്. അെുതകാണ്

െതന എല്ലാ ഗപവൃതി സലങ്ങളിലും കേറ് ഡയറി നിര്ബനമായും

േ്കൂക്ഷികണം.

െന്ദരശകക്നുറഡി്പ്പഡില്അഭഡിപ്രായങ്ങള ടരഖല്പ്പെ്നുതഡികണ്നു.

LD/324838 പ്രവൃതഡിയ്നുലെേയെഡില്കെറക്ക്്യറഡി ഇല്ലായഡിര്നുന്നു

15.ദറ്മാേ്പ് ഗ്മാര േ്ധിവേ്പ് .

തൊഴിലുറപുമായി ബനതപട അവകാശങ്ങള് കടമകള് എനിവയില്

തൊഴിലാളികള്ക് അവസബാധം ഉണാകുനെിനും തൊഴിലുറപുമായി

ബനതപട ഗപശ്നങ്ങള് ചര്ച തചയുനെിനും സവണി വര്ഷതില്

ഒരുേിവേം നിര്വഹണ ഏജനേി തൊഴിലാളികള്ക് കാേ്റ്

േംഘടിപിതകണൊണ്.

ടറാസ്ാര ദഡിവെക്ക് നെതാറഡില്ലഎനാണക്ക് ലൊഴഡിൊളഡികളഡില്നഡിന്നു്തം

അറഡിയാന്കഴഡിഞ്ഞെക്ക്.

16.േ്ധിറ്ധിേണ്ഇൻഫരദമഷൻ ദബ്മാരഡ്പ്റ്.

തൊഴിലുറപ് പദ്ധെിയുതട േുൊര്യെ ഉറപുവരുതുനെിനായി

തൊഴിലുറപില് ഏതറടുതു തചയുന തപാെു ഗപവൃതികള്

ആരംഭികുനെിനു മുമ്പ്റ് ഗപാസേശിക ഭാഷയിലുള്ള പദ്ധെി വിവരങ്ങക്റ്
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അടങ്ങിയ സബാര്ഡ്റ് ഗപവൃതി സലങ്ങളില് തപാെുജനങ്ങള്ക് കാണാ

വുന രീെിയില്നിര്ബനമായുംസാപികണം.

പ്രവൃതഡി ആര്തംഭഡി്്നുനെഡിന്നു മ്നുമ്പക്ക്ഡ് എസഡിടമറക്ക് വഡിവരങ്ങള

അെങ്ങഡിയ െഡിറഡിെണ് ഇന്േരടമഷന് ടബാര്ക്ക്ഡ്പ്രവൃതഡി സ്ഥെതക്ക്

സ്ഥാ്രഡിചഡില്ല എനാണ്നു ്രരഡിടശാധനയഡില് മനെഡിൊ്ാന്

കഴഡിഞ്ഞെക്ക്.

ഫയല്പര്ധിദശ്മാധനയുമ്മായ്ധിബനതപ്വ്ധിലയ്ധിരുതലുകള്.

തൊഴിലുറപ് പദ്ധെിയില് ഏതറടുകുന ഗപവൃതികളുതട ഫയലുകളില്

ഉണായിരിസകണ ഗപധാനതപട 22 സരഖകതള കുറിച് വാര്ഷിക മാസ്റ്റര്

േര്കുലറില്കൃെ്യമായ നിര്സദ്ദേശങ്ങള്നല്കുനുണ്.

1.കവര ദപജ്പ്

ഒരു ഗപവൃതിയുതട അടിസാന വിവരങ്ങള് ഗപവൃതി ഫയലിന്തറ

കവര് സപജില് ഉള്തകാള്ളികനതമനും അെിനായി ഗപസെ്യക

മാെൃകയും മാസ്റ്റര്േര്കുലറില്നിര്സദ്ദേശികുനുണ്.

പരിസശാധിച ഫയലുകളില് വാര്ഷിക മാസ്റ്റര് േര്കുലര് ഗപകാരമുള്ള

കവര ദപജ്പ്കാണാനോധിചില്ല

2.തചക്പ് ല്ധിസ്റ്റ്പ്

ഫയലില് ഉള്തകാള്ളിചിടുള്ള സരഖകളുതട സപരും സപജ് നമ്പരും

സരഖതപടുതിയ തചക്റ്ലിസ്റ്റ് ഫയലില് േ്കൂക്ഷിസകണെുണ്, അെിനായി

ഗപസെ്യക മാെൃകയും മാസ്റ്റര്േര്കുലറില്നിര്സദ്ദേശികുനുണ്.

പരിസശാധിച ഫയലുകളില് വാര്ഷിക മാസ്റ്റര് േര്കുലര് ഗപകാരമുള്ള

തചക്പ് ല്ധിസ്റ്റ്പ്കാണാനോധിചില്ല

3.ആക്ഷൻപ്മാൻ ദക്മാപ്ധി-

ഏതറടുകുന ഗപവൃതികള് ആക്ഷന പാനില് ഉള്തപടെും തഷല്ഫ്റ്

ഓഫ് സഗപാജക്റില്മുനഗണനാ ഗകമതില് ഉള്ളെുമായിരികണ

തമനുണ്,ഗപസ്ുെ ഗപവൃതി തഷല്ഫ്റ് ഓഫ് സഗപാജക്റില് ഉള്തപടുന

സപജിന്തറ സകാപിഫയലില്േ്കൂക്ഷികണം .

പരിസശാധിച 2 ഫയലുകളില് വാര്ഷിക മാസ്റ്റര് േര്കുലര് ഗപകാരമുള്ള

ആക്ഷൻ പ്മാൻ ദക്മാപ്ധി കാണാന ോധിചില്ല. LD/324838 ഗപവര്തി

ഫയലില്ആക്ഷനപാനിന്തറ സകാപി കാണാനോധിചു

4.ജനകീയഎേ്പ്റ്ധിദമറ്പ്-

ോധാരണകാരായ ഏതൊരാള്കും മനസിലാകുന രീെിയില്

ഗപാസേശിക ഭാഷയിലുള്ള എസ്ിതമറ്റ് ഫയലിലും ഗപവൃതി സലതും
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ലഭ്യമാസകണെുണ്.

പ്കൂര്ണമായും ഗപാസേശിക ഭാഷയില് ഉള്ളെ് അതല്ലങിലും പരിസശാധിച്

ഫയലുകളിതല എസ്റ്റിസമറില് ഗപവര്തികളുതട ഈണം മലയാളതില്

സരഖതപടുതിയിടുണ്

5.േ്മാദങെ്ധിക്മാനുമെ്ധി-

ഓസരാ ഗപവൃതികും ഗപസെ്യകം െയാറാകുന എസ്റ്റിസമറ്റ് ോസങെിക

വിേഗ്ധര് അടങ്ങുന കമ്മറി പരിസശാധിച് അംഗീകാരം ലഭിചാല് മാഗെസമ

ഗപവൃതിക് അനുമെി നല്കാവ്കൂ, ആയെിന്തറ സകാപി ഫയലില്

േ്കൂക്ഷിസകണെുണ്.

പരിസശാധിച ഫയലുകളില് േ്മാദങെ്ധിക്മാനുമെ്ധി ദക്മാപ്ധി കാണാന

ോധിചു

6.ഭരണ്മാനുമെ്ധി-

ഓസരാ ഗപവൃതികും ഗപസെ്യകം െയാറാകുന എസ്റ്റിസമറ്റ് പരിസശാധിച്

ഗപസ്ുെ ഗപവൃതികള്ക് ഭരണേമിെിയുതട അംഗീകാരം ലഭിചാല്

മാഗെസമ ഗപവൃതിക് അനുമെി നല്കാവ്കൂ, ആയെിന്തറ സകാപി

ഫയലില്േ്കൂക്ഷിസകണെുണ്.

പരിസശാധിചഫയലുകളില് ഭരണ്മാനുമെ്ധി ദക്മാപ്ധികാണാനോധിചു

7.കണ്വരജൻേ്പ്റ്വ്ധിവരങ്ങള്-

േര്കാരിന്തറ ഏതെന്കിലും വകുപുകളുതട(വനം വകുപ്,കൃഷി

വകുപ്,മൃഗ േംരക്ഷണ വകുപ്റ് ...) പദ്ധെികള് തൊഴിലുറപ്

പദ്ധെിസയാതടാപം േംസയാജിച് നടപാകുകയാതണങില് ആയെിന്തറ

സരഖകള്ഫയലില്േ്കൂക്ഷിസകണെുണ്.

്രരഡിടശാധഡിച പ്രവൃതഡികള െര്ാരഡിനക്ക്ലറ മടറലെങഡിെ്നു്തം

വക്നു്പ്പ്നുകള്നുമായഡി െ്തംടയാജഡിച്നു നെത്നുന പ്രവൃതഡികള

അല്ലാതെ്നുലകാണക്ക്ഈ ടരഖകളേയെഡില് ബാധകമല്ല.

8.തെ്മാഴ്ധില്അദപക്ഷ-

തൊഴില്ആവശ്യതപടു തകാണ് വ്യകിഗെമാസയാ ഗഗ്കൂപാസയാ അസപക്ഷ

േമര്പികുനെിനു മാസ്റ്റര് േര്കുലറില് ഗപസെ്യക മാെൃകയിലുള്ള

അസപക്ഷാ സഫാറം തൊഴിലാളികള്ക് ലഭ്യമാകാന നിര്സേശികുനുണ്.

ഇെ് ഗപകാരം കുറഞെ് 14 േിവേം െുടര്ചയായി സജാലി തചയുനെിന്

അസപക്ഷ നല്സകണെുണ്, സജാലി ആവശ്യമുള്ള കാലയളവിതല

െീയെികള് ഉള്പതട ഇെില് സരഖതപടുതി നല്കുകയാണ് സവണെ്

പരിസശാധിച 2 ഫയലുകളില് വാര്ഷിക മാസ്റ്റര് േര്കുലര് ഗപകാരമുള്ള

തെ്മാഴ്ധില് അദപക്ഷ ദക്മാപ്ധി കാണാന ോധിചില്ല.LD/324838 ഗപവര്തി
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ഫയലില് തൊഴിലാളികളുതട സപര്, കാര്ഡ് നമ്പര്, അസപക്ഷ നല്കിയ

െീയെി, തൊഴില്ആവശ്യമുള്ള േിനങ്ങള്എനിവ സരഖതപടുതിയ ഒരു

സപപര്ആണ് കാണാനോധിചെ്

9.വരക്പ്റ്അദല്മാദകഷൻ

അസപക്ഷ ലഭികുന മുറയ്ക് ആവശ്യതപട െീയെികളില് െതന

തൊഴിലാളികതള മുനഗണനാ ഗകമതിലുള്ള ഗപവൃതികളില്

ഉള്തപടുതുകയും മസ്റ്റര് സറാള് െയാറാകുനെിനുള്ള നടപടികള്ക്

ശുപാര്ശ തചയുകയും സവണം. ഗപസ്ുെ ഗപവൃതിയില് ഉള്തപടവര്ക്

ഈ ലിസ്റ്റിന്തറ അടിസാനതില് മുനക്കൂടി വിവരങ്ങള് നല്കുകയും

സവണം.

പരിസശാധിച ഫയലുകളില് വാര്ഷിക മാസ്റ്റര് േര്കുലര് ഗപകാരമുള്ള

വരക്പ്റ്അദല്മാദകഷൻദഫ്മാം ദക്മാപ്ധികാണാനോധിചില്ല

10.മസ്റ്റര ദറ്മാള്

ഓസരാ ഗപവൃതിയിസലകും പഞായതില് നിനും നിര്സേശിചവരുതട

സപര് വിവരങ്ങള് ഉള്തപടുതി സ്ാക്റ്സഗപാഗഗാംഓഫീേില് നിനുമാണ്

സഗപാഗഗാം ഓഫീേര് ോക്ഷ്യതപടുതിയ മസ്റ്റര് സറാള് സകാപി

പഞായതില് എതികുനെ്. പഞായതില് നിനും നിര്വഹണ

ഉസേ്യാഗസന ോക്ഷ്യതപടുതുന മുറയ്ക് ഓസരാ ഗപവൃതികും

ചുമെലതപടുതിയ സമറ് മാര്ക് മസ്റ്റര് സറാള്കകമാറാവുനൊണ്. മസ്റ്റര്

സറാള് ഗപകാരം അനുവേിച െീയെികളില് മാഗെസമ ഗപസ്ുെ

ഗപവൃതിയില് ഏര്തപട് അൊെ് േിവേതത ഒപുകള് ഓസരാ

തൊഴിലാളിയുതടയും സപരിനു സനതരയുള്ള കളങ്ങളില്

സരഖതപടുതാവ്കൂ. ഓസരാ േിവേവും പണി ആരംഭികുനെിനു മുമ്പും

പണി പ്കൂര്തിയായ സശഷവും ഓസരാ ഒപുകള് നിര്ബനമായും

തൊഴിലാളികള് സരഖതപടുതതണെുണ്.സജാലിയില്

ഹാജരാവാതവരുതട കളങ്ങള് സജാലി ആരംഭിസകണ േമയം കഴിഞ

ഉടതന ചുവന മഷിയുള്ള സപനതകാണ് അവധി സരഖതപടുതുകയും

തചയണം. ആഴ്ാവോനം ഓസരാ തൊഴിലാളിയുതടയും ഹാജര്

ഗപകാരമുള്ള െുകകള് സരഖതപടുതി അവതര സബാധ്യതപടുതി മസ്റ്റര്

സറാളിതല അവോനതത കളതില് ഒപ് വാങ്ങിതകണാൊണ്. െുടര്ന്

മസ്റ്റര് സറാള് ോക്ഷ്യതപടുതി നിര്വഹണ ഉസേ്യാഗസര്ക് 2

േിവേതിനകം കകമാസറണാൊണ്.ഗപവൃതി സലത് മാസ്റ്റര് സറാള്

േ്കൂക്ഷികാന ചുമെലയുള്ളെ് സമറിനാണ്. മസ്റ്റര് സറാള് പണതിനു

െുല്ല്യമായ സരഖയാണ് ,അെുതകാണുെതന അെില് ഏതെങിലും

െരതിലുള്ള തവടിതിരുതലുകള്പാടില്ലാതൊണ്.

െിരുതലുകള്കണമസ്റ്റര് സറാള് :5037, 5817

തൊഴില് കാര്ഡ് നമ്പര് KL-02-002-005-010/200 ലളിെയുതട മ്കൂനാമതത
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സകാളതില്(10/11/18) ഒപിട െിനുമുകളിലായിട് ചുവന മഷിതകാണ്

സരഖതപടുതിയിടുണ്

അനിെ പി (KL-02-002-005-011/20) ഏഴാമതത സകാളതില്(3/11/18)

സകാളതില്ഒപിടെ്കവറ്നര് തകാണ് െിരുതിയിടുണ്

പരിസശാധിച മസ്റ്റര് സറാളുകളില്എം.ബുക്റ്നമ്പര് സരഖതപടുതിയിടില്ല.

11.തമഷരതമന്പ്റ്പ്ബുക്പ്റ്-

തൊഴിലുറപില് ഉള്തപടുതി തചയുന ഓസരാ ഗപവൃതിയും

ആരംഭികുനെിനു മുമ്പ് െതന ആവശ്യമായി വരുന ഗപവൃതികളുതട

ഗപാഥമിക അളവുകള് ോസങെിക വിേഗ്ധര് തമഷര്തമന്റ് ബുകില്

സരഖതപടുതണം, െുടര്ന് ഗപവൃതിയുതട ഓസരാ മസ്റ്റര് സറാള്

കാലാവധിയും പ്കൂര്തിയാകുന മുറയ്ക് തചയ് ഗപവൃതികളുതട

അളവുകള് സരഖതപടുതിഅെ് ഗപകാരമുള്ളക്കൂലി ലഭ്യമാകു

നെിനുള്ള െുടര് നടപടിക് േമര്പിസകണൊണ് ,സരഖതപടുതുന

ഓസരാ അളവുകളും ോസങെിക വിഭാഗതിതല െതന ഉയര്ന

െസ്ികയിലുള്ള ഉസേ്യാഗസര് ോക്ഷ്യതപടുതുകയും അെ് ഗപകാരം

െയാറാകുന ബില്ലുകള് പഞായത് തേഗകടറി,ഗപേിഡണ്

എനിവരുതട ചുമെലയുള്ളവര്ോക്ഷ്യതപടുതുകയും തചസയണൊണ്.

പരിസശാധിച എം.ബുകുകളില് ഭാഗികമായി ജനകീയ ഭാഷയില്

വിവരങ്ങള് സരഖതപടുതിയിടുണ്.

ഗപവൃതി നടനസലങ്ങള്സരഖതപടുതിയിടില്ല.

ഓടരാ പ്രവൃതഡികള്നു്തം എവഡിലെയാണക്ക് ലേയ്ഡിരഡി്്നുനെക്ക്

എനെഡിനക്ക് വ്യക്തമായ വഡിവരങ്ങള എ്തം.ബ്നു്ഡില്

ടരഖല്പ്പെ്നുതഡിയഡി്ഡില്ല . ഇെക്ക് കാരണ്തം ശരഡിയായ രീെഡിയഡിെ്നുള്ള

്രരഡിടശാധന പ്രാടയാ്ഡികമല്ലാത ൊഹേര്യമാണക്ക്. ്രഞായതക്ക്

ലെപക്റഡി,പ്രെഡി്ണക്ക് എനഡിവര ബഡില്ല്നുകള

ൊക്യല്പ്പെ്നുത്നുടമ്പാള െീയെഡി ടരഖല്പ്പെ്നുതഡിയൊയ്നു്തം

കണഡില്ല.

12.തമറീര്ധിയല്വ്മാങ്ങുന്നെ്ധിനുള െീരുമ്മാനം

തൊഴിലുറപില് ഏതറടുതു തചയുന ഗപവൃതികള്ക് ആവശ്യമായ

ോധന ോമഗഗികള് വാങ്ങുനെുമായി ബനതപട െീരുമാനങ്ങള്

എടുകുനെിനു പഞായത് െലതില് തമറിരിയല് സഗപാക്യ്കൂര്തമന്റ്റ്

കമ്മറി ര്കൂപീകരിസകണെുണ്, ോധനങ്ങള് ആവശ്യമായി വരുന

ഗപവൃതികള്ക് ഗപസ്ുെ കമ്മറി നല്കുന അനുമെിയുതട സകാപി

അൊെ് ഫയലുകളില് േ്കൂക്ഷിസകണൊണ്. േിറിേണ് ഇനഫര്സമഷന

സബാര്ഡ്റ് വാങ്ങുെിനുള്ള െീരുമാനങ്ങളുതട സകാപി ഉള്പതട
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ആവശ്യമുണ്.

പ്രസ്്നുെ ടരഖേയെഡില്ബാധകമല്ല.

13.പ്മാ്കര്മാര ,േമെപഗെം, ന്ധികുെ്ധി രേീെുകള്.

തൊഴിലുറപ്റ്പദ്ധെി ഗപകാരം േ്വകാര്യ വ്യകികളുതട ഭ്കൂമി പാടതിനു

ഏതറടുത് ഗപവൃതികള് തചയുകയാതണങില്,സലം ഉടമകളുമകള്ക്റ്

പാടതുക നല്കിസയാ /തജ എല് ജി ഗഗ്കൂപുകള്ക് ലഭികുന

ലാഭവിഹിെം നല്കിസയാ /േൗജന്യമാസയാ കൃെ്യമായ കാലയളവിസലക്

അവര് സലം വിടുനല്കും എനെിന് സരഖാമ്കൂലം ഉറപു ലഭിചാല്

മാഗെതമ ഗപസ്ുെ പറമ്പില് തൊഴിലുറപില്കൂതടയുള്ള ഗപവൃതികള്

അനുവേികാന പാടുള്ള്കൂ. തജ എല് ജി ഗഗ്കൂപുകള്ക് കൃഷി ഗപവൃതി

ഉള്പതടഏതറടുകുസമ്പാള് ഗപസ്ുെ സരഖകള്നിര്ബനമാണ്.

േ്വകാര്യ വ്യകികളുതടസയാ തപാെുഭ്കൂമിയിസലാ പദ്ധെി

നടപാകുസമ്പാള് ആസ്ികളുതട േീര്ഘ കാല േംരക്ഷണം

ഉറപുവരുെുനെിനായി ബനതപടവരുതട േമ്മെ പഗെം, നികുെി

രേേീെുകള്എനിവഫയലില്േ്കൂക്ഷിസകണൊണ്.

പ്രസ്്നുെ ടരഖ്രരഡിടശാധഡിച പ്രവൃതഡികള്നുലെേയെഡില്െഭ്യമല്ല

14.ദവജ്പ്റ്ല്ധിസ്റ്റ്പ്

ഓസരാ മസ്റ്റര് സറാള് ഗപകാരവും പണി പ്കൂര്തിയാകുന മുറയ്ക് ഗപസ്ുെ

മസ്റ്റര് സറാളില് പണി തചയ് ഓസരാ തൊഴിലാളിയുതടയും ഗപവൃതി

േിവേങ്ങള്ക് അനുേൃെമായ സവെനെിനുള്ള ലിസ്റ്റ്

െയാറാസകണെുണ്. അെുസപാതല െതന ോധന ോമഗഗികള്

ഉപസയാഗികുകയാതണങില് അെിന്തറ ബില് ഗപകാരമുള്ള െുകയ്കും

സവജ്റ് ലിസ്റ്റ് െയാറാകി ഗപസ്ുെ സവജ്റ് ലിസ്റ്റിന്തറ സകാപി അൊെ്

ഗപവൃതിഫയലില്േ്കൂക്ഷിസകണൊണ്.

്രരഡിടശാധഡിച 4 പ്രവൃതഡികള്നുലെ 23 മസര ടറാള പ്രകാരമ്നുള്ള ടവജക്ക്ഡ്

െഡിസ്നുകളേയെഡില്കാണാന്ൊധഡിചഡി്്നുണക്ക്

15.ഫണ്പ്റ്ഗട്മാന്പ്േരഓരഡര.

െയാറാകിയ സവജ്റ് ലിസ്റ്റ് ഗപകാരം തൊഴിലാളികള്കും, സമറീരിയല്

തവണര്മാര്കും അവരുതട ബാങ് അകൗണ്റ്കളിസലക് പണം

അനുവേിചാല് അെിനുള്ള സരഖയായ ഫണ് ഗടന്േര് ഓര്ഡര് സകാപി

അൊെ് ഗപവൃതിഫയലില്േ്കൂക്ഷിസകണൊണ്.

ഓ്ഡിറക്ക്ഡ് ലേയ് 3 പ്രവൃതഡികള്നുലെ േയെ്നുകളഡില് േണക്ക് പെനക്ക്െര

ഓര്ര ടകാ്പ്പഡിെൂകഡിചഡി്ഡില്ല

16.മ്കൂന്ന്പ്ന്ഘ്ങ്ങള്ധിതല ദഫ്മാദ്്മാകള്
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തൊഴിലുറപില് ഒരു ഗപവൃതി ആരംഭികുനെിനു മുമ്പും ഗപവൃതി

നടനുതകാണിരികുസമ്പാഴും പ്കൂര്തിയായ സശഷവും ഉള്ള ഓസരാ

സഫാസടാകള് നിര്ബനമായും എടുതു േ്കൂക്ഷികുകയും ഫയലില്

സകാപികള് തവകുകയും സവണം.

ഓ്ഡിറക്ക്ഡ്ലേയ് 3 പ്രവൃതഡികള്നുലെേയെ്നുകളഡില് മ്കൂന്ന്പ്ന്ഘ്ങ്ങള്ധിതല

ദഫ്മാദ്്മാകള്െൂകഡിചഡി്ഡില്ല

17.ഗപവൃത്ധിപ്കൂരതീകരണേ്മാക്ഷ്യപഗെം

ഓസരാ ഗപവൃതിയും ശരിയായ രീെിയില് പ്കൂര്തീകരികുന മുറയ്ക്

മുഴുവന തചലവുകളും സരഖതപടുതി ഗപവൃതി പ്കൂര്തീകരിചു എന്

അന്ഗീകരിചുതകാണുള്ള ോക്ഷ്യപഗെം ഗപസ്ുെ ഗപവൃതിയുതട

ഫയലില്േ്കൂക്ഷിസകണെുണ്.

ഓ്ഡിറക്ക്ഡ് ലേയ് 3 പ്രവൃതഡികള്നുലെ േയെ്നുകളഡില്

ഗപവൃത്ധിപ്കൂരതീകരണേ്മാക്ഷ്യപഗെംെൂകഡിചഡി്്നുണക്ക്

18.തമറീര്ധിയല്ബ്ധില്ലുകള്.

തൊഴിലുറപ് ഗപവൃതികള്ക് ഏതെങിലും ോധന ഘടകങ്ങള്

വിലയ്ക് വാങ്ങി ഉപസയാഗികുകയാതണങില്ആയെിന്തറ വൗചറുകള്

ബില്ലുകള്എനിവഅംഗീകരിചുഫയലില്േ്കൂക്ഷിസകണെുണ്.

്രരഡിടശാധഡിചേയെ്നുകളഡില് തമറീര്ധിയല്ബ്ധില്ലുകള്ബാധകമല്ല.

19.മസ്റ്റര ദറ്മാള്പ് മ്കൂതമന്പ്റ്പ്റ്സ്ധിപ്പ്റ്.

ഓസരാ മസ്റ്റര് സറാളും ലഭ്യമാകുന മുറയ്ക് ഗപവൃതി ആരംഭിച െീയെി,

അവോനിച െീയെി ,ഗപവൃതി സലത് നിന് പഞായതില്

െിരിതക ലഭിച െീയെി,ഡാറ എനഗടി തചയ് െീയെി, തേഗകടറി

,ഗപേിഡന്റ്റ് എനിവര് അംഗീകരിച് ക്കൂലിക് അനുമെി നല്കിയ

െീയെി എനിവ ഒപുകള് േഹിെം സരഖതപടുതുനെിനു സവണിയുള്ള

സിപ്ആണിെ്. തൊഴിലാളികള്ക് യഥാേമയംക്കൂലി ലഭ്യമാകുനെില്

വീഴ് വനിടുതണങില് എവിതട തവചാതണന് മനേിലാകുനെിനു

ോധികുന രീെിയിലാണ് ഈ സരഖയിതല വിവരങ്ങള്

ഗകമീകരിചിടുള്ളെ്.

മാസര െര്്നുെര പ്രകാര്തം നഡിരടദ്ദശഡിചഡി്്നുള്ള പ്രസ്്നുെ ടരഖ

േയെഡില്െൂകഡിചഡി്ഡില്ല. എങഡിെ്നു്തം ഇെഡിടനാെ്നു െമാനമായേയല്

പൊ്ഡി്തം്ക്ക് ടോറ്തംേയെഡില്െൂകഡിചഡി്്നുണക്ക്

20.ജ്ധിദയ്മാട്മാത്ഗെട്പ് ദഫ്മാദ്്മാ.

BHUVANആപിസകഷന ഉപസയാഗിച് ഗപവൃതിസലങ്ങളുതടഅക്ഷാംശം

സരഖാംശം എനിവ സരഖതപടുതിതകാണുള്ള സഫാസടാകള് ഓസരാ
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ഗപവൃതികും ആവശ്യമാണ്റ്, ഇെിന്തറ സകാപി ഫയലില്

േ്കൂക്ഷിസകണൊണ്.

ഓ്ഡിറക്ക്ഡ് ലേയ് പ്രവൃതഡികള്നുലെ േയെ്നുകളഡില് ജഡിടയാൊല്ഗെെക്ക്

ടോട്ാ ടകാ്പ്പഡികാണാന്ൊധഡിചഡില്ല.

21.ദേ്മാഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ്റ്റ്ധിദപ്മാര ്്പ്റ്ദക്മാപ്ധി

ഗപവൃതികള് ഓഡിറിനു വിസധയമാകിയിടുതണങില് ഗപസ്ുെ

ഗപവൃതിയുതട വിലയിരുതല് വിവരങ്ങള് ഉള്തകാള്ളുന ഭാഗം

സകാപിഎടുതുഫയലില്േ്കൂക്ഷിസകണൊണ്.

ഓ്ഡിറക്ക്ഡ്ലേയ് പ്രവൃതഡികള്നുലെ േയെ്നുകളഡില് ടൊഷ്യല് ഓ്ഡിറക്ക്ഡ്

റഡിട്പ്പാര ്ക്ക്ഡ്ടകാ്പ്പഡികാണാന്ൊധഡിചഡില്ല.

22.കേറ്പ്ഡയറ്ധി.

മാസ്റ്റര് േര്കുലര് ഗപകാരം ഉള്ള 22 സരഖകളില് േംസാന േര്കാര്

നിര്സദ്ദേശികുന േുഗപധാന സരഖയാണ് കേറ് ഡയറി. പദ്ധെിയുതട

േുൊര്യെ,തൊഴിലാളികളുതട അവകാശങ്ങള്, ോമ്കൂഹ്യ പങാളിതം,

പദ്ധെി ആരംഭ മീറിംഗ്, തൊഴിലിടങ്ങളിതല അപകടങ്ങള് േംബനിച

വിവരങ്ങള് ,വിജിലനേ്റ് ആനഡ്റ് സമാണിടറിംഗ് കമ്മറി റിസപാര്ട്റ്,

േന്ദര്ശക കുറിപുകള് െുടങ്ങിയവ സരഖതപടുതുനെിനും

തൊഴിലിടങ്ങളിതല അടിസാന തേൗകര്യങ്ങള് ,േിറിേണ്

ഇനഫര്സമഷന സബാര്ഡ്റ് എനിവ ഗപവൃതി സലങ്ങളില് ഉറപു

വരുതുനുണ് എനെിനുമുള്ള ആധികാരിക സരഖക്കൂടിയാണ് കേറ്

ഡയറി.

്രരഡിടശാധഡിച 2 േയെ്നുകളഡില് കെറക്ക് ്യറഡി കാണാന്

ൊധഡിച്നു.വഡിവരങ്ങള കൃെ്യമായഡി ടരഖല്പ്പെ്നുതഡിയഡില്ല.LD/324838

പ്രവരതഡി്ക്ക്േയെഡില്്യറഡികാണാന്ൊധഡിചഡില്ല

രജ്ധിസ്റ്ററുകള്

തൊഴിലുറപ് അനുബന വിവരങ്ങള് േ്കൂക്ഷികുനെിന് ഏഴ് രജിസ്റ്ററുകള്

പഞായതുകളില് ഉണാവണതമനു നിര്സദ്ദേശികുനുണ്.

1. തെ്മാഴ്ധില്ക്മാരഡ്പ്റ്രജ്ധിസ്റ്റര .

തൊഴില് കാര്ഡിനുള്ള അസപക്ഷ,കാര്ഡ്റ്അനുവേിച വിവരങ്ങള് എനിവ

സരഖതപടുതുനെിനുള്ള രജിസ്റ്റര് ആണിെ്, ഗപസ്ുെ വിവരങ്ങള്

യഥാേമയം സരഖതപടുതിേ്കൂക്ഷിസകണൊണ്.

പ്രസ്്നുെ രജഡിസര്രരഡിടശാധനയക്ക്്ക്ക് െഭഡിച്നു.

2. ഗഗ്മാമേഭ രജ്ധിസ്റ്റര .
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തൊഴിലുറപുമായി ബനതപട ഗഗാമേഭകള് ,സയാഗങ്ങള് െുടങ്ങിയവ

സരഖതപടുതുനെിന് വാര്ഡ്റ് െലതില് ഗപസെ്യക ഗഗാമേഭാ രജിസ്റ്റര്

േ്കൂക്ഷിസകണൊണ്.

പ്രസ്്നുെ രജഡിസര്രരഡിടശാധനയക്ക്്ക്ക് െഭഡിച്നു.

3. തെ്മാഴ്ധില്അദപക്ഷ്മാരജ്ധിസ്റ്റര

തൊഴില് ആവശ്യതപടു ലഭികുന അസപക്ഷകളുതട വിവരങ്ങളും

അെുഗപകാരംഅവര്ക് തൊഴില്അനുവേിചെിന്തറ വിവരങ്ങളും ഗപസ്ുെ

രജിസ്റ്ററില് സരഖതപടുതി തവസകണൊണ്

പ്രസ്്നുെ രജഡിസര്രരഡിടശാധനയക്ക്്ക്ക് െഭഡിചഡി്ഡില്ല

4. ഗപവൃത്ധി രജ്ധിസ്റ്റര .

തൊഴിലുറപില് നടപിലാകുന ഗപവൃതികളുതട വിവരങ്ങള് യഥാേമയം

ഗപസ്ുെ രജിസ്റ്ററില് സരഖതപടുതെണാൊണ്.

ഓ്ഡിറക്ക്ഡ് കാെയളവഡിലെ വഡിവരങ്ങള ടരഖല്പ്പെ്നുതഡിയ പ്രസ്്നുെ

രജഡിസര ്രരഡിടശാധനയക്ക്്ക്ക് െഭഡിചഡി്ഡില്ല. പ്രഡിനക്ക്റക്ക് ഔ ്ക്ക് ടകാ്പ്പഡി മാപെമാണക്ക്

െഭഡിചെക്ക്

5.ആസ്ത്ധി രജ്ധിസ്റ്റര

തൊഴിലുറപ് പദ്ധെിയില്കൂതട േൃഷ്ടിചിടുള്ള ആസ്ികള് േംബനിച

വിവരങ്ങള്,സലം,ആസ്ിയുതട േ്വഭാവം,നിലനിര്തുന കാലയളവ്

െുടങ്ങിയവ ഗപസ്ുെ രജിസ്റ്ററില് സരഖതപടുതെണാൊണ്.

ഓ്ഡിറക്ക്ഡ് കാെയളവഡിലെ വഡിവരങ്ങള ടരഖല്പ്പെ്നുതഡിയ പ്രസ്്നുെ

രജഡിസര്രരഡിടശാധനയക്ക്്ക്ക് െഭഡിച്നു.

5. പര്മാെ്ധി രജ്ധിസ്റ്റര .

തൊഴിലുറപ് പദ്ധെിയുമായി ബനതപട ഏെു പരാെിയും

വാകാസലാ,സരഖാമ്കൂലസമാ ലഭികുകയാതണങില് നിര്വഹണ ഏജനേി

പരാെി രജിസ്റ്ററില് സരഖതപടുതുകയും നിര്ബനമായും കകപറു രേീെ്

പരാെികാരന് നല്കുകയും സവണം . പരാെിയുതട െുടര്നടപടികളും

കൃെ്യമായി രജിസ്റ്ററില് സരഖതപടുതെണ്ൊണ്.ഓസരാ ോമ്പതിക

വര്ഷവും രജിസ്റ്റര് സകാേ് തചയ്ു േ്ഗകടരി ോക്ഷ്യതപടുതുകയും െുടര്

കാലയളവിസലക്അംഗീകരികുകയും സവണൊണ്.

പ്രസ്്നുെ രജഡിസര്രരഡിടശാധനയക്ക്്ക്ക് െഭഡിച്നു.

6. തമറീര്ധിയല്രജ്ധിസ്റ്റര .
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തൊഴിലുറപില്ഏതറടുകുന ഗപവൃതികളുതട ഭാഗമായി വരുനോധന

ോമഗഗികളുതട വാങ്ങല്െീരുമാനം,ഉപസയാഗം,നീകിയിരിപ്,തചലവുകള്

എനിവേംബനിചവിവരങ്ങള്മുഴുവനും ഗപസ്ുെ രജിസ്റ്ററില്

സരഖതപടുസതണൊണ്.

ഓ്ഡിറക്ക്ഡ് കാെയളവഡിലെ വഡിവരങ്ങള ടരഖല്പ്പെ്നുതഡിയ പ്രസ്്നുെ

രജഡിസര്രരഡിടശാധനയക്ക്്ക്ക് െഭഡിചഡി്ഡില്ല

ആക്ഷൻപ്മാൻ

2018-19 ൊമ്പതീക വരഷലത പ്രവൃതഡികള്നുലെ ആകന് പാന്

്രരഡിടശാധനയക്ക്്ക്ക് െഭഡിച്നു.

ഓ്ഡിറക്ക്ഡ് ലേയ് പ്രവൃതഡികള ആകന് പാനഡില് പ്രസ്്നുെ വാര്ഡില്

ഉളക്ക്ല്പ്പ്ൊണക്ക്

ന്ധിരദദ്ദേശങ്ങള്.

● തൊഴിലുറപ് പദ്ധെിയുതട േുൊര്യെ ഉറപു വരുതുനെിന് ഗപവൃതി

ആരംഭികുനെിനു മുമ്പ് പദ്ധെി വിവരങ്ങള് അടങ്ങിയ ഗപാസേശിക

ഭാഷയിലുള്ള േിറിേണ് ഇനഫര്സമഷന സബാര്ഡ്റ് ഗപവൃതി സലത്

സാപിസകണൊണ്.

● ഗപാസേശിക ഭാഷയിലുള്ളഎസ്റ്റിസമറ് ഗപവൃതിസലങ്ങളില്ലഭ്യമാകണം.

● മാസ്റ്റര് േര്കുലര് ഗപകാരം നിര്സദ്ദേശികുന സരഖകള് ഫയലില്

േ്കൂക്ഷിസകണൊണ്.

● രജിസ്റ്ററുകള് കാലാനുേൃെമായി വിവരങ്ങള് സരഖതപടുതി

േ്കൂക്ഷിസകണൊണ്.

● മാസ്റ്റര്േര്കുലര് ഗപകാരമുള്ള തൊഴില്അസപക്ഷാ സഫാറം തേൗജന്യമായി

തൊഴിലാളികള്ക് ലഭ്യമാകണം.

● തൊഴില് അസപക്ഷകള് ഗഫണ്റ് ഓഫീേില് േ്വീകരികുകയും ആയെിനു

കകപറ് രേീെ് നല്കുകയും സവണൊണ് .

● പദ്ധെിയുതട ശരിയായ രീെിയിലുള്ള നടതിപിന് വിജിലനേ്റ് ആനഡ്റ്

സമാണിടറിംഗ് കമ്മറി ഇടതപടലുകള് ഗപവൃതി സലങ്ങളില്

ഉണാസവണെുണ്.

● തൊഴിലുപില് ഏതറടുകുന ഗപവൃതികളുതട ആസ്ികള് േീര്ഘകാല

നിലനില്പിന് ആവശ്യമായ ോസങെിക നിര്സദ്ദേശങ്ങള് തൊഴിലാളികള്ക്

ഓവര്േീയര്മാര് നല്സകണെും പാലികുനുതണന് ഉറപു

വരുതതണെുമാണ്.

● മസ്റ്റര് സറാളില് ഗപസ്ുെ ഗപവൃതിയുതട അളവുകള് സരഖതപടുതുന

എം.ബുകിന്തറ നമ്പര് സരഖതപടുതതണൊണ്.

● മസ്റ്റര് സറാളിലും മറു തൊഴിലുറപ് അനുബന സരഖകളിലും

ോക്ഷ്യതപടുതുന ഉസേ്യാഗസര് െീയെി ക്കൂടി സരഖതപടുതുവാന

ഗശദ്ധിസകണെുണ്.

● തൊഴിലിടങ്ങളില് ഗപഥമ ശുഗശ്കൂഷ േംവിധാനങ്ങള് െണല്
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േൗകര്യം,േുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള് എനിവ ഉറപു വരുതാന നിര്വഹണ

ഏജനേി ഗശദ്ധിസകണെുണ്.

● എം.ബുകില് ഓസരാ ഗപവൃതിയും തചയ് സലവും അളവുകളും

സരഖതപടുസതണൊണ്.

● പദ്ധെിആരംഭ മീറിംഗ് കൃെ്യമായി നടസതണൊണ്.

തെ്മാഴ്ധില്മാള്ധികദള്മാട്പ്

1)തൊഴിലിടങ്ങളില്േമയകൃെ്യെ പാലികുക.

2)സഗപാജക്റ്റ് മീറിംഗ്, തൊഴിലുറപ് ഗഗാമേഭകള്,സോഷ്യല് ഓഡിറ്റ്

ഗഗാമേഭകള്എനിവയില്പതങടുകുക.

3)ഏല്പികുന സജാലികള്കൃെ്യെസയാതട പ്കൂര്തീകരികുക.

4)േിവേവും തൊഴില് ആരംഭികുനെിനു മുമ്പും പണി

പ്കൂര്തിയായസശഷവും മസ്റ്റര് സറാളില് ഒപുകള് സരഖതപടുതുക.

5) തൊഴിലാളികള് അവരുതട അവകാശങ്ങതളകുറിച് സബാധവാ്മോര്

ആവുകയുംഅവകൃെ്യമായി സനടിതയടുകാന ഗശമികുകയും സവണം

6) ഈ പദ്ധെിയില് അനുവേനീയമായ ഗപവര്തികള് ഏതെല്ലാം എനെിതന

േംബനിച് തൊഴിലാളികള്ക് വ്യകമായ ധാരണ ഉണായിരികണം

7) നിയമ ഗപകാരം അനുവേനീയമായ അഗെയും ഗപവൃതി േിനങ്ങള് സചാേിച്

വാസങ്ങണൊണ്.ഇെിനായി തൊഴില് ഡിമാനഡ് തചയുകയും അെിനു

കകപറ് രേീെ് വാസങ്ങണെുമാണ്

ദമറുകള്ക്പ്

1) മറു തൊഴിലാളികള്ക് ക്കൂടി സമറിന്തറ ചുമെലകളിസലക്

കടനുവരാനുള്ളോഹചര്യവുംേന്ദര്ഭവും ഒരുകിതകാടുകുക.

2) കേറ് ഡയറി, മസ്റ്റര് സറാള് എനിവ കൃെ്യമായി പ്കൂരിപികണം മസ്റ്റര്

സറാളില് തവടി െിരുതലുകള് പാടില്ല

3) തൊഴില് കാര്ഡ് കൃെ്യമായി പ്കൂരിപിച് തൊഴിലാളികള്ക് നല്കുക

യാതൊരു കാരണവശാലും സമറുമാര് തൊഴില് കാര്ഡ് കയില്

േ്കൂക്ഷികാെിരികുക

4) പണിസലത് ആവശ്യമായ േൗകര്യങ്ങള് ഉസണാ എന് സമറ്

ഉറപുവരുതുക.

5) കേറ് ഡയറിയില് സമാണിററിങിനു എതുന ഉസേ്യാഗസതരതകാണ്

ഒപു തവകണം
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വാര്ഡിതല ദേ്മാഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ്റ് ഗഗ്മാമേഭയ്ധില് അവെര്ധിപ്ധി്

ദേ്മാഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ്റ് കരട്പ് റ്ധിദപ്മാര്്ധിദ്മേലുള ചര്യുതട

അട്ധിസ്ഥ്മാനത്ധില് ഗഗ്മാമേഭെ്മാതഴപറയുന്നെീരുമ്മാനങ്ങതളടുതു;

● തൊഴില്കാര്ഡ്റ്സഫാസടാ ഉള്പതട െികചും േൗജന്യമായിഅസപക്ഷകര്ക്

ലഭ്യമാകുക,കാലാനുേൃെമായി പുെുകി നല്കുക..

● തൊഴില് അസപക്ഷകള് പഞായതില് ഗഫണ്റ് ഓഫീേില് േ്വീകരിച്

കകപറു രേീറ്റ്നല്കുക.

● ഗപവൃതികള് കതണതുനെില് തൊഴിലാളികള്, വാര്ഡ്റ് തമമ്പര്

നാടുകാര് ഉള്പതട ഉള്ളവരുതട നല്ല ഇടതപടലുകള് ഉണാകുക.

● സജാലി സലങ്ങളില് ആവശ്യമായ അടിസാന േൗകര്യങ്ങള് നിര്വഹണ

ഏജനേി തൊഴിലാളികള്ക് ലഭ്യമാകുക.

● വിജിലനേ്റ് ഏനഡ് സമാണിടറിംഗ് കമ്മറി അംഗങ്ങള് പദ്ധെികള്

വിലയിരുതുകയും ആവശ്യമായ നിര്സദ്ദേശങ്ങള് തൊഴിലാളികള്കും

പഞായതിനും നല്കുക.

● വാര്ഷിക മാസ്റ്റര് േര്കുലര് ഗപകാരമുള്ള സരഖകള് ഫയലില്

േ്കൂക്ഷികുക.

● രജിസ്റ്ററുകള്കാലാനുേൃെമായി പുെുകുക.

● മസ്റ്റര് സറാളുകളില് അബദ്ധതില് വനുസപാകുന െിരുതലുകള്ക്

മെിയായ കാരണങ്ങള് കാണിചു അസപക്ഷ നല്കുകയും ഗപസ്ുെ

അസപക്ഷയുതട സകാപിഫയലില്േ്കൂക്ഷികുക.

● മസ്റ്റര് സറാളില് ഒപിട സശഷം മാഗെം സജാലിആരംഭികുക.

● പദ്ധെിആരംഭ മീറിംഗ് നടതുക.

● ജനകീയഎസ്റ്റിസമറ്റ്ഗപവൃതിസലങ്ങളില്ലഭ്യമാകുക.

അധ്യക്ഷ :
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സ്ാക്റ്റിസോഴ്് സപഴ്ണ് :


