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MGNREGS Social Audit Report

ചടയമംഗലം ബ്ലോക്ക് , കടകല്പഞലോയത്ക്ത്, ടടൗണ് വലോര്്ക്ത്

ബേലോഷ്യൽ ഓ്ിറ്ക് കലോലയളവ്ക്: 01-09-2018 to 31-03-2019

മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ന്ധിയമം

ദോഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ് തോസേറ്ധി ദേരള (MGNSASK)

രണാം ന്ധില, േ്ധി.എേ്പ്.ഐബ്ധില്ഡ്ധിങേ്പ്

എല്.എം.എേ്പ് ദോമ്പൗണ്പ്

വ്ധിോേ്പ് ഭവന് പ്ധി.ഒ

െ്ധിരുവനന്തപുരം

പ്ധിന്: 695033

ദോണ്: 0471 2724696
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ഇ.തമയ്ധില്: keralasocialaudit@gmail.com

mailto:keralasocialaudit@gmail.com
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ആമുഖം

രാജ്യത്തെ ഗാമങ്ങള്ധില് ജീവ്ധിക്കുന്ന ോധാരണകാരായ മനുഷ്യരുതെ േരവദൊന്മുഖമായ

പുദരാഗെ്ധി ലക്യം വച്പ് േ്ാെന്യാനന്തര ഇന്ത്യന് പാരല്ധിതമന്റ്ധില് ന്ധിര്്ധികതപട്ട

ശക്തമായ ന്ധിയമങ്ങള്ധിതലാന്നാണ്പ് മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി. 2005

തേപംബർ മാേം 5-ംാംം െീയ്യെ്ധിഈ ന്ധിയമം ന്ധിലവ്ധില് വന്നു.

തൊഴ്ധില് ഒരു അവോശമായ്ധി േല്പ്ധിച്ചു നല്്കുന്ന ന്ധിരവധ്ധി േവ്ധിദശഷെേളുള്ള

ന്ധിയമമാണ്ധിെ്പ്. ഗാമീണ ദമഖലയ്ധിതല ോര്ധിദ്യന്ധിരമാരജനം എന്ന പാഥമ്ധിേ ലക്യദ്തൊതൊപം

പാര്ധിസ്ധിെ്ധിേ പുനസാപനം, ോമൂഹ്യ ആസ്ധി സൃഷ്ധികൽ എന്ന്ധിവയം തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയതെ

ലക്യങ്ങളാണ്പ്.ജനങ്ങളുതെ തൊഴ്ധില് തെയ്യുവാനുള്ള അവോശ്തെ്ധിനും അവരുതെ ോയ്ധിോധ്ാന

ദശഷ്ധിക്കും ന്ധിയമ ോധുെയം അന്തസം േല്പ്ധിക്കുന്നുതവന്നൊണ്പ് മഹാതാ ഗാന്ധി ദേശീയ

ഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയതെ േവ്ധിദശഷെ.

മുഖ്യ ലക്യങ്ങൾ

1.ഗാമ പദേശ്തെ്പ് ൊമേ്ധിക്കുന്ന, അവ്ധിേഗധ തൊഴ്ധിൽ തെയ്യാൻ ൊതപര്യമുള്ള എതൊരു

്കുടംബ്തെ്ധിനും ഒരുോമ്തെ്ധിേ വരഷം 100 േ്ധിവേത്തെ തൊഴ്ധില്ധിനുള്ള അവോശം.

2.േര്ധിദരുതെ ഉപജീവനവുമായ്ധി ബനതപട്ട വ്ധിഭവാെ്ധി്തെറ ശക്ത്ധിതപട്തെല്.

3.ോമൂഹ്യമായ്ധി പ്ധിന്നാകം ന്ധില്ക്കുന്ന എലാ ്കുടംബങ്ങതളയം പദ്ധെ്ധിയ്ധില് ഉളതപടത്തുേ.

4.പഞായ്തെ്പ് രാജ്പ്സാപനങ്ങതള ശക്ത്ധിതപടത്തുേ.

േവിബേഷതകൾ

 ന്ധിയമ്തെ്ധിന്തറ പ്ധിന്ബലമുള്ള അവോശാധ്ധിഷ്ധിെ പദ്ധെ്ധി

 സീക്കും പുരുഷനും തുല്യ ദവെനം

 പര്ധിസ്ധിെ്ധി േംരകണം,ോരഷ്ധിേ ദമഖലയ്ധിതല അെ്ധിസാന േ്പൗേര്യ

വ്ധിേേനം

 തൊഴ്ധിലാള്ധിേളക്പ്ആസൂത്രണ്തെ്ധിലും ന്ധിരവഹണ്തെ്ധിലും പങാള

 ദവെനം ദനര്ധിട്ട്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതെ ബാങ്പ്/ദപാദ്ാേീേ്പ് അക്പൗണ്ധിദലക്പ്

 പദ്ധെ്ധി സുൊര്യമാകാന് ോമൂഹ്യ ഓഡ്ധിറ്പ്

ബേലോഷ്യൽ ഓ്ിറിനടറെ പലോധലോന്യം

മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി പോരം ഗാമപഞായ്തെ്പ്

പദേശ്തെ്പ് നെപ്ധിലാക്കുന്ന എലാ പവൃ്തെ്ധിേളും തപാതുജന പങാള്ധി്തെദ്തൊതെയള്ള ദോഷ്യല്

ഓഡ്ധിറ്ധിന്പ് വ്ധിദധയ മാകണതമന്ന്പ് ഈ ന്ധിയമ്തെ്ധിന്തറ അനുദേേം 17(2)ല് ന്ധിഷ്കരഷ്ധിക്കുന്നു.

പദ്ധെ്ധി പവര്തെനത്തെപറ്ധിയം തപാതുധനം തെലവഴ്ധിക്കുന്നെ്ധിതനപറ്ധിയം പ്പൗരേമൂഹം

നെത്തുന്ന പരേ്യവും േ്െനവുമായ പര്ധിദശാധനയാണ്പ് ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് അഥവാ ോമൂഹ്ധിേ

േണക്പ് പര്ധിദശാധന.
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എലാ വാരഡ്ധിലും വരഷ്തെ്ധില് രണ്പ് പാവശ്യം ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് ഗാമേഭേള കൃെ്യമായ്ധി

നെ്തെണം. തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയ്ധില് അഴ്ധിമെ്ധിക്പ് ഇെനല്ോതെ, സുൊര്യെയം ോര്യകമെയം

ഉറപ്പുവരുത്തുേയാണ്പ് ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്ധിലൂതെ ലക്യമ്ധിടന്നെ്പ്. േമൂഹ്തെ്ധിതല

നാനാതുറേള്ധിലുള്ളവരുതെ പങാള്ധി്തെം ഉറപാക്ധി,വ്ധിപുലമായ ോമൂഹ്യ വ്ധിേ്യാഭ്യാേ

പര്ധിപാെ്ധിയായണ്പ് ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് പക്ധിയ നെക്കുേ. പദ്ധെ്ധിപണം ശര്ധിയായ രീെ്ധിയ്ധില്

തെലവഴ്ധിച്ധിട്ടുദണാ, പദ്ധെ്ധിയതെ ലക്യം സേവര്ധിച്ചുദവാ, പദ്ധെ്ധിയതെ ഗുണദഭാക്താകളുതെ

ജീവ്ധിെ്തെ്ധില് ഗുണപരമായ എന്തുമാറമാണുണായെ്പ്, ോമൂഹ്യ ആസ്ധി സൃഷ്ധിച്ധിട്ടുദണാ തുെങ്ങ്ധിയ

ോര്യങ്ങളാണ്പ് ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്ധിലൂതെ േതണ്തൊന് ശ്രമ്ധിക്കുന്നെ്പ്. തപാതുജനങ്ങളുതെ

പങാള്ധി്തെദ്തൊതെ നെത്തുന്നെ്ധിനാല് േരകാര പദ്ധ്ധിേളുതെ നെ്തെ്ധിപ്ധിനുദമല്

തപാതുേമൂഹ്തെ്ധിന്തറ ജാഗെയറപാകാന് ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് വഴ്ധിതയാരുക്കും.

രാജ്യത്തെ പരദമാന്നെ ഓഡ്ധിറ്ധിങ്പ് േംവ്ധിധാനമായ േംദ്ാളര ആന്റ്പ് ഓഡ്ധിറര ജനറല്

(േ്ധി.എ.ജ്ധി) പുറതപടവ്ധിച മാരഗന്ധിരദേശമനുേര്ധിചാണ്പ് ഈ ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ്

നെ്തെ്ധിയ്ധിട്ടുള്ളെ്പ്.േംസാന േരകാര രൂപീേര്ധിച ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് യൂണ്ധിറ്ധിന്തറ

ദനതൃെ്്തെ്ധില് ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ്റ്നെത്തുന്നെ്പ്

രീതിേലോസം

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദോഴ്പ് ദപഴണ് പവൃ്തെ്ധിേയല് പര്ധിദശാധന, േീല്ഡ്പ് േന്ദരശനം,

തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുമായള്ള അഭ്ധിമുഖം, എം.ഐ.എേ്പ് പര്ധിദശാധന എന്ന്ധിവതയ

അെ്ധിസാനമാക്ധിയാണ്പ് ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാരട്ട്പ് െയ്യാറാക്ധിയ്ധിട്ടുള്ളെ്പ്. ൊതഴ പറയന്ന രീെ്ധി

അവംലംബ്ധിചാണ്പ്ഈ റ്ധിദപാരട്ട്പ് െയ്യാറാക്ധിയ്ധിട്ടുള്ളെ്പ്.

1. ഓ്ിറ്ക് പളലോന

1.1 So-ansâ {]hÀ¯n-IÄ \nÀW-bn-¡Â

1.2 {]hÀ¯\ coXn-IÄ NÀ¨-sN¿Â.

2. അഭിമുഖം

2.1 ( ബ്ധിഡ്ധിഒ, പഞായ്തെ്പ് പേ്ധിഡന്റ്പ്,ജനപെ്ധിന്ധിധ്ധിേൾ,തേകട്ടറ്ധി & ്ാേ്പ്).

2.2 ദമറ്പ് ,തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾ,േരഷേർ,തൊഴ്ധില്ധിന്പ് ദപാോ്തെ തൊഴ്ധില് ോരഡ്പ് ഉെമേൾ.

3. ഫയൽ പരിബേലോധന

3.1 തപാതുപവൃ്തെ്ധിേള,വ്യക്ത്ധിഗെ പവൃ്തെ്ധിേൾ

3.2 ദരഖേളുതെ ഉള്ളെകം.സുൊര്യെ,പര്ധിപൂരണെ.

3.3 ഭരണേമ്ധിെ്ധിയതെയം ഉദേ്യാഗസരുതെയം ോര്യപാപ്ധി.

4.ഫീല്്്ക് േന്ദരേനം,നിരീകണം.
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4.1 പൂര്തെ്ധിയായ തൊഴ്ധില്ധിെം.

5. റെഫറെനേ്ക് .

5.1 വ്ധിേേന ദരഖ,വാരഷ്ധിേ പദ്ധെ്ധി ദരഖ,രജ്ധി്റുേൾ,വർക്പ് േയൽ.

6. ബേലോഷ്യല് ഓ്ിറ്ക് എംഐഎേ്ക് ബഫലോരമലോറിബലക്കുള്ള വിവരബേഖരണം

6.1.വ്ധിവരങ്ങളുതെ ദകാഡ്ധിേരണം

7. ബ്ലോേ്ക് ടവരിഫിബകഷൻ, അവേലോനവട്ട ചര്ച്ച.

8.കരട്ക് റെിബ്ലോരട്ട്ക് തയലോറെലോകൽ

അവകലോേങ്ങടള േംബനി്ച്ച്ക്

മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി പോരം തൊഴ്ധിലാള്ധിേളക്പ് ലഭ്ധിദകണ

അവോശങ്ങതള ്കുറ്ധിച്ചും ഏതറടദകണ പവ്യ്തെ്ധിേതള ്കുറ്ധിച്ചും തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ന്ധിയമ്തെ്ധിലും 2018

-19 തല മാ്ര േരക്കുലറ്ധിലും വ്ധിശേമായ്ധി പെ്ധിപാേ്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്.

ടതലോഴിലലോളികളുടട 10 അവകലോേങ്ങൾ

1. അദപക്ധിച്പ് 15 േ്ധിവേ്തെ്ധിനുള്ള്ധിൽ തൊഴ്ധില്ോരഡ്പ് ലഭ്ധിക്കുവാനുള്ള അവോശം. Act

schedule 2 a.

2. അദപക്ധിച്പ് 15 േ്ധിവേ്തെ്ധിനുള്ള്ധില് തൊഴ്ധില് ലഭ്ധിക്കുവാനുള്ള അവോശവും ആയെ്ധിന്തറ

സേപറ്പ് രേീെ്പ് ലഭ്ധിക്കുന്നെ്ധിനുള്ള അവോശവും (Act schedule 2 section 6)

3. തൊഴ്ധില് ലഭ്ധിച്ധിതലങ്ധില് തൊഴ്ധില്ധിലായ്മ ദവെനം ലഭ്ധിക്കുവാനുള്ള അവോശം, (15 േ്ധിവേം

േഴ്ധിഞാല് അട്തെ 30 േ്ധിവേം േ്ധിവേദവെന്തെ്ധിന്തറ നാല്ധിതലാന്നും പ്ധിന്ന്ധിടള്ള

േ്ധിവേങ്ങള്ധില് േ്ധിവേദവെന്തെ്ധിന്തറ 50% വും ലഭ്ധികാന് തൊഴ്ധിലാള്ധിക്പ് അവോശമുണ്പ്.)

Section 7

4. പദ്ധെ്ധി ആസൂത്രണ്തെ്ധില് പതങടകാനുളള അവോശം. (section 16)

5. 5 േ്ധിദലാമീററ്ധിനുള്ള്ധില് തൊഴ്ധില് ലഭ്ധിക്കുവാനുള്ള അവോശം, അതലങ്ധില് (ദവെന്തെ്ധിന്തറ

10 ശെമാനം അധ്ധിേം) Schedule 3 section 12.

6. ്കുെ്ധിതവള്ളം, വ്ധിശ്രമേ്പൗേര്യം, പഥമ ശുശ്രൂഷാ േ്പൗേര്യം ഇവ ലഭ്ധിക്കുന്നെ്ധിനുള്ള അവോശം.

(schedule 2 section 5 subsection 23)

7. 15 േ്ധിവേ്തെ്ധിനുള്ള്ധില് ദവെനം ലഭ്ധിക്കുന്നെ്ധിനുള്ള അവോശം.

8. ദവെനവ്ധിെരണ്തെ്ധിതല ോലൊമേ്തെ്ധിന്പ് നഷപര്ധിഹാരം ലഭ്ധിക്കുവാനുള്ള

അവോശം(schedule 2 section 5 subsection 29)

9. േമയബന്ധിെമായള്ള പരാെ്ധി പര്ധിഹാര്തെ്ധിനുള്ള അവോശം.(section 19)

10. ഗാമേഭയ്ധില് പതങടക്കുന്നെ്ധിനും ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് പക്ധിയയ്ധില് പതങടകാനുമുള്ള

അവോശം. (section 17)
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മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി അെ്ധിസാനപരമായ്ധി ഒരു

അവോശാധ്ധിഷ്ധിെ പദ്ധെ്ധിയാണ്പ്.അതുതോണ്ടുെതന്ന തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതെ അവോശലംഘനത്തെ

ഗ്പൗരവദ്തൊതെെതന്ന ോദണണതുണ്പ്.അെ്ധിദലക്പ് വരുന്നെ്ധിന്പ് മുമ്പ് ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ്

റ്ധിദോഴ്പ് ദപഴണ് ഇ തെ്പൗണ്വാരഡ്ധില് േഴ്ധിഞ ോമ്തെ്ധിേ വരഷം നെ്തെ്ധിയ

പവൃ്തെ്ധിേളുലതെ േയലുേള പര്ധിദശാധ്ധിക്കുേയണായ്ധി. അെ്ധിന്തറ വ്ധിവരങ്ങള ഇവ്ധിതെ

പങ്കുവക്കുന്നു.

പഞലോയതിടന േംബനി്ച്ച അടിസലോന വിവരങ്ങള്

തോലംജ്ധിലയ്ധില് തോട്ടരകരാ ൊലുേ്ധില് െെയമംഗലം ദ്ാക്ധിതല വളതര നല രീെ്ധിയ്ധില്

പവ്ധിരെ്ധിക്കുന്ന ചുരുകം പഞായത്തുേള്ധില് ഒന്നാണ്പ് േെകല് പഞായ്തെ്പ്റ് തോലം

ജ്ധിലയതെേ്ധിഴക്പ് ഭാഗ്തെ്പ്സ്ധിെ്ധി തെയ്യുന്ന ഇ പദേശ്തെ്പ്ത്കൂെ്ധിയാണ്പ് ദ്റ്പ് സഹദവ 66

േെന്നുദപാ്കുന്നെ്പ്. പട്ടണ്തെ്ധിന്തറ ഹൃേയ ഭാഗം മുഴുവനും പഞായ്തെ്ധിത്റെ സേവശമയെ്ധിനാല്

ജ്ധിലയ്ധില് െനെ്പ് േണ്പ്റ് ഏറവും ത്കൂടെലുള്ള പഞായെന്ധിെ്പ്. 19 വാര്ഡുേള്ധിലായ്ധി ഏേദേശം

30496(2011 തേന്തേേ്പ് പോരം) ജനങ്ങള ൊമേ്ധിച്ചുവരുന്നു.െ്ധിരുവനന്തപുരം ജ്ധിലയ്ധില്

ന്ധിന്നും ഇവ്ധിദെക്പ്റ് എത്തുന്നെ്ധിന്പ് 44 േ്ധിദലാമീറര ദവണംഅതുദപാതല െതന്ന

തോലംജ്ധിലയ്ധില്ന്ധിന്ന്പ് തയതുന്നെ്ധിനും.പരമരാഗെ വാണ്ധിജ്യ ദമഘലയാണ്പ് േെകല്. കൃഷ്ധി

വ്കുപ്ധിത്റെ ഒരു േീഡ്പ്റ് ോം ഇ പഞായ്തെ്ധിലാണ്പ്. ISO തേരെ്ധിേ്ധിോറ്പ് േ്ധിട്ട്ധിയ

പഞായൊണ്ധിെ്പ്.നല രീെ്ധിയ്ധില് തനല്കൃഷ്ധി ഉണായ്ധിരുതന്നന്നും ഇദപാള റബ്ബര കൃഷ്ധിയാണ്പ്

ഉള്ളെ്പ്.നാനാജാെ്ധി മെസര ഒരുദപാതലൊമെ്ധിച്ചു വരുന്നു. ഇ പഞായ്തെ്ധിതല 13 ആം

വാരഡായ തെ്പൗണ് വാരഡാണ്പ് ദോഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ്റ്നെ്തൊന് ദവണ്ധി തെരതഞട്തെെ്പ്.
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ജ്ധില : തോലം ദ്ാക്പ് െെയമംഗലം :

ൊലൂക്പ് :തോട്ടാരകര

പഞായ്തെ്ധിന്തറ ദപര്പ് :േെകല്

വീസീര്ം 48.9 : െ.േ്ധി.മ്ധി

ന്ധിയമേഭാമണ്ഡലം : െെയമംഗലം

പാരലതമന്റ്പ് മണ്ഡലം തോലം

വാര്ഡുേളുതെ എ്ം : 19

ആതേ ജനേംഖ്യ : 39493

സീേള :18027

പരുഷന്മാര : 12312

പട്ട്ധിേജാെ്ധി ജനേംഖ്യ 3527

പട്ട്ധിേവര്ഗ്ഗ ജനേംഖ്യ : 0 (വ്ധിേേന ദരഖപോരം)

പഞലോയതിടല ടതലോഴിലുറെ്്ക് പദ്ധതിയുമലോയി ബനട്ട്ട അടിസലോന വിവരങ്ങള്

1 ആതേ തൊഴ്ധില് ോരഡ്പ് 5081

2 ആതേ തൊഴ്ധിലാള്ധിേള 12040

3 ആകീവ്പ് തൊഴ്ധില് ോരഡ്പ് 12040

4 ആകീവ്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധിേള 2705

5 പട്ട്ധിേജാെ്ധി വ്ധിഭാഗം 230

6 എസ്ധിതൊഴ്ധിലാള്ധിേള 0

7 േഴ്ധിഞവരഷംആതേ തെലവ്പ് 4,42,60,744

8 ഈ വരഷംആതേ തെലവ്പ് 1,21,65,990

ആതേ തൊഴ്ധില് ോരഡ്പ് 202

ആതേ തൊഴ്ധിലാള്ധിേള 503

ആകീവ്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധിേള 95

ആതേ െ്ധിലവായ തുേ 15,32,202

ആതേ തൊഴ്ധില് േ്ധിനങ്ങള 5565

സ്ധിരമായ്ധിതൊഴ്ധില്ധിന്പ് അദപക്ധിക്കുന്നവര 95

പട്ട്ധിേജാെ്ധി വ്ധിഭാഗ്തെ്ധില് തപട്ടവര 6
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േഴ്ധിഞ വരഷം 100 േ്ധിവേം തൊഴ്ധില് േ്ധിട്ട്ധിയവര 44

ബേലോഷ്യല് ഓ്ിറിന്ക് വിബധയമലോകിയ പവൃതികള്

്മ

നമ്പ

ര

വ

രക്ക്

ബകലോ

്്ക്ത്

പിവൃതി ആരംഭി

്ച്ച

തിയതി

അടങ്കല് തുക ടചല

വലോയ

തുക

അ

വിദ

ഗ്ക്

ദ്ധ

ത

ടൊലോ

ഴില്

ദിന

ങ്ങ

ള്

വിദഗ്ക്

ദ്ധ

ടതലോഴി

ല്

ദിനങ്ങ

ള്

േലോധ

ന

ഘട

കം

1 3192

57

െ വാരഡ്ധില്

മ്്പ് ജല

േംരകണ

പ്ധിവൃ്തെ്ധിേള

പുല്ലുപന

തെട്ട്ധിയരദോ

ണം

26/6/201

8

3,50,000 2,91,

196

)

123

3

ഇല ഇല

2

3192

56

മറുപുറം

പദലാണം

പദേശം

ജലാേംരകണ

പവര്തെ്ധിേള

10/7/201

8

1,50,000 1,41,

328

)48

8

ഇല ഇല

3 3176

93 മറുപുറംപദലാ

ണം ൊയദകാെ

പദേശം േമഗ

ജല

േംരേഷണം

26/12/20

18

3,75,000 3,19,

0601

326

ഇല ഇല

4 3192

55

പുല്ലുപന

തെട്ട്ധിയരദോ

ണം നീരെെം

305 ഇല
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േെകല്

തെ്പൗണ്വാരഡ്ധി

ല് ദോന്ടൂര

ട്രുനെ്പ്

ന്ധിരമാണം

10/7/201

8

100000 8839

0

5 3176

89

പുല്ലുപന

തെട്ട്ധിയരദോ

ണം നീരെെം

െന്നരദോണം

പദേശം േമഗ

ജലേംര്രക

ണം

2/8/2018 400000 3455

68

183

35

ഇല ഇല

6

3086

32

േെകല്

തെ്പൗണ്

വാരഡ്ധിതല

േീഡ്പ്റ്ോം ്കുളം

ന്ധിരമാണം

1/2/2019

92000 5192

6

36 18335

ഇല

ഒറ ബനലോട്ടതിൽ േന്ദരേന വിവരങ്ങൾ

1. ആതേ േന്ദരശ്ധിച തൊഴ്ധില്ധിെങ്ങള

6

2 േന്ദരശ്ധിച വീടേള

100

3 േന്ദരശ്ധിച േജീവ തൊഴ്ധിലാള്ധിേള

95

4 േന്ദരശ്ധിച ന്ധിഷ്കൃയ തൊഴ്ധിലാള്ധിേള 0

5 പര്ധിദശാധ്ധിച തൊഴ്ധില് ോര്ഡുേള 95

ഏഴ്ക് രജിസ്റ്ററുകളുടട പരിബേലോധന

ദേന്ദ്രേരകാര്ധിന്തറ ന്ധിരദദ്ദേശപോരം തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയമായ്ധി ബനതപട്ട്പ് ൊതഴപറയന്ന 7

രജ്ധി്റുേള ന്ധിരബനമായം സൂക്ധിദകണവയാണ്പ്.
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1) തൊഴ്ധില് ോരഡ്ധിനുളള അദപകയതെ രജ്ധി്ര

2) ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് ഗാമേഭ മീറ്ധിംഗ്പ് രജ്ധി്ര

3) ഡ്ധിമാന്റ്പ് രജ്ധി്ര

4) പവൃ്തെ്ധിയതെ ല്ധിസം തെലവും വ്ധിശോംശങ്ങളും േംബന്ധിച രജ്ധി്ര

5) സ്ധിരആസ്ധിേളുതെ രജ്ധി്ര

6) പരാെ്ധി രജ്ധി്ര

7) ോധന ഘെേ രജ്ധി്ര

AMC പോരമുള്ള 7 രജ്ധി്റുേളും ഉണായ്ധിരുന്നു.റ്

1.തൊഴ്ധില് ോരഡ്ധിനുള്ള അദപകയതെ രജ്ധി്ര

പാരട്ട്പ്. എ

2018-19 ോമ്തെ്ധിേ വരഷ്തെ്ധില് ല്ധിസറ്പ് 20 വാരഡ്ധിതലയം സുക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്

പാരട്ട്പ് ബ്ധി

2018-19 ോമ്തെ്ധിേ വരഷ്തെ്ധില് 1 മുെല് 94 ദപരുതെ ല്ധി്്പ്20 വാരഡ്ധിതലയം എഴുെ്ധി

സുക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്

പാരട്ട്പ്. േ്ധി

2018-19 ോമ്തെ്ധിേ വരഷ്തെ്ധില് 1 മുെല് 20 വാരഡ്ധിതലയം സുക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്

പാരട്ട്പ്. 2. ഗലോമേഭ രജിസ്റ്റർ

ഗമേഭ ത്കൂെ്ധി മ്ധിനുടേ്പ് ,െീരുമാനങ്ങള ,മുന്ഗണന പ്ധിവൃെ്ധിേളുതെ ല്ധി്്പ് അംഗ്ധിേര്ധിേല്

എന്ന്ധിവ ദരഖതപട്തൊനും ,പദെ്യേ ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് മ്ധിനുടേ്പ് ,െ്ധിരുമാനങ്ങള പ്ധിതന്ന

േ്്ധിേര്ധിച നെപെ്ധിേളുതെ റ്ധിദപാരട്ട്പ്റ് എന്ന്ധിവ ദരഖതപട്തൊനും അന്ന്പ് ഗാമേഭ രജ്ധി്ര .6

മാേ്തെ്ധില് ഒര്ധികല് ഗാമേഭ ത്കൂെണം

2008-19 ോമ്തെ്ധിേ വരഷ്തെ്ധില് ഒരു െവണ മാത്രം----ഗാമേഭ ത്കൂെ്ധി എന്നാല്

പതങട്തെവരുതെ ദപദരാ ഒദപാ ദരഖതപട്തെ്ധിയ്ധിട്ട്ധില . 2018-19–തല 7 പ്ധിവൃ്തെ്ധിേളുതെ

ല്ധി്്പ് ഗാമേഭ അംഗ്ധിേര്ധിച്ധിട്ടുണ്പ് .

3. ്ിമലോൻ്്ക്, അബലലോബകഷൻ ബവതന രജിസ്റ്റർ

ഡ്ധിമാൻഡ്പ് അദലാദകഷൻ ദവെന രജ്ധി്ർ എം ഐ എേ്ധില് ന്ധിതന്നട്തെ്പ് വളതര നല

രീെ്ധിയ്ധിൽ സൂക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്. 2018-19 ോമ്തെ്ധിേ വരഷ്തെ്ധില് ഡ്ധിമാന്ഡ്പ്, തൊഴ്ധില്

അനുവേ്ധികല് ,ത്കൂല്ധി അനുവേ്ധികല് എന്ന്ധിവ ഒന്ന്ധിച്ചു വാരഡ്പ്റ് െല്തെ്ധില് പ്ധിന്റ്പ് എടത്തു 20

വാരഡ്ധിതലയം സുക്ധിച്ധിടണ്പ്.

4. വർക്ക് രജിസ്റ്റർ:
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പവൃ്തെ്ധിയതെ ല്ധിസം െ്ധിലവും വ്ധിശോംശങ്ങളും േംബന്ധിച്പ് രജ്ധി്ർ. 2018 -19

ോമ്തെ്ധിേ വരഷ ്തെ്ധില്165 വരക്കുേളുതെ ലിസ്റ്റ്ക് പഞലോയത്ക്ത്തലതില് എം.ടൊഎ

എേിൽ നിനം ്ൗൺബലലോ്്ക് ടചയ്തു സൂകി്ച്ചിരിക്കുന.

5. ആസി രജിസ്റ്റർ: (സ്ധിരആസ്ധിേളുതെ രജ്ധി്ർ)

2018-19 ോമ്തെ്ധിേ വരഷ്തെ്ധിതല 77 പ്ധിവൃ്തെ്ധിേളുതെ വ്ധിവരങ്ങള പഞായ്തെ്പ് െല്തെ്ധില്

പാരട്ട്പ് എ ,പാരട്ട്പ് ബ്ധി എന്ന്ധിങ്ങതന രജ്ധിസററ്ധില് എഴുെ്ധി സുക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ് .

6. പരാെ്ധി രജ്ധി്ർ:

2018-19 ോമ്തെ്ധിേ വരഷ്തെ്ധില് പാരെ്ധിേള ഒന്നും ദരഖതപടെ്ധിയ്ധിട്ട്ധില . 2016 മുെല്

2018 വതരആതേ 6 പരാെ്ധിേള മാത്രമാണ്പ് ദരഖതപടെ്ധിയ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ് .പാരെ്ധിയ്ധിന് ദമല്

നെപെ്ധിേള േ്്ധിേര്ധിച്ധിടണ്പ് .എന്നാല് പാരാെ്ധി െീരപാക്ധിയ െ്ധിയെ്ധി ദരഖതപടെ്ധിയ്ധിട്ട്ധില .പഴയ

മാതൃേയ്ധിലുള്ള രജ്ധിസര ആണ്പ് ന്ധിലവ്ധിലും സുക്ധിക്കുന്നെ്പ് .

7. ടമറീരിയൽ രജിസ്റ്റർ :

2018-19 ോമ്തെ്ധിേ വരഷ്തെ്ധില് ഒന്നും ദരഖതപടെ്ധിയ്ധിട്ട്ധില. 2016-17 ോമ്തെ്ധിേ

വരഷ്തെ്ധില് 2 പ്ധിവൃ്തെ്ധിേളുതെയം ,2017-18 ോമ്തെ്ധിേ വരഷ്തെ്ധില് 21 പ്ധിവൃ്തെ്ധിേളുതെയം

വ്ധിവരങ്ങള പ്ധിന്റ്പ് എട്തെ്പ് രജ്ധിസററ്ധില് ഒട്ട്ധിച്ചു സുക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ് .

ഫയൽ ടവരിഫിബകഷന

2018തല വാരഷ്ധിേ മാ്ര േരക്കുലര അധ്യായം 7തല ഖണ്ഡ്ധിേ 11(5) പോരം ഒരു

പവൃ്തെ്ധി േയല്ധില് ൊതഴ പറയന്ന 22 ദരഖേള സൂക്ധിദകണതുണ്പ്:

1.േവരദപജ്പ്

2.തെേ്പ് ല്ധി്്പ്

3.വാരഷ്ധിേ പദ്ധെ്ധിആസൂത്രണ ദരഖ

4.തെക്ധികല് എ്്ധിദമറ്പ് ആന്റ്പ് ഡ്ധിസേന്

5.ോദങെ്ധിേ അനുമെ്ധി ദരഖ

6.ഭരണാനുമെ്ധി ദരഖ

7.േംദയാജ്ധിെ പദ്ധെ്ധിആതണങ്ധില് അതുമായ്ധി ബനതപട്ട ദരഖേള

8.ആന്ല് മാ്ര േരക്കുലര അനുദേേം 3എ,3ബ്ധി പോരമുള്ള തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതെ ഡ്ധിമാന്റ്പ്

ദോറം.

9.പവൃ്തെ്ധി അനുവേ്ധികൽ ദോറം

10.ഇ.മ്ർ ദറാള

11.തമഷരതമന്റ്പ് ബുക്പ്

12. തമറീര്ധിയല് വരക്പ് ആതണങ്ധില് ോധനങ്ങള വാങ്ങുന്നതും ഉപദയാഗ്ധിക്കുന്നതുമായ്ധി

ബനതപട്ട ദരഖേള

13.ദവജ്പ് ല്ധി്്പ്

14.േണ്പ് ്ാന്്സ്ഫർ ഓരഡർ
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15.തമറീര്ധിയൽ വ്പൗചറുേളും ബ്ധില്ലുേളും

16.ദറായല്റ്ധി ഉതണങ്ധിൽ അെ്ധിന്തറ ദരഖേൾ

17.പവൃ്തെ്ധിആരംഭം മുെല് അവോന്ധിക്കുന്നതുവതരയള്ള മൂന്ന്പ് ഘട്ട ദോദട്ടാ.

18. പവൃ്തെ്ധി പൂര്തെീേരണ ോക്യപത്രം.

19.മ്ര ദറാള മൂവതമന്റ്പ് സ്ധിപ്പ്/േയൽ ്ാക്ധിങ്പ് ദോറം

20.ജ്ധിദയാ ൊഗഡ്പ് ദോദട്ടാഗാേ്പ്

21.ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാരട്ട്ധിന്തറ ദോപ്ധി

22.സേറ്പ് ഡയറ്ധി

കട്ടെതലുകൾ

ഓഡ്ധിറ്ധിന്തറ ഭാഗമായ്ധി പവര്തെ്ധിേളുതെ േയല് പര്ധിദശാധ്ധിചദപാൾ 6 േയല്ധിലും

ഏറവും അെ്യാവശ്യമായ്ധി സൂക്ധിദകണ െ്ധില ദരഖേള സൂക്ധിച്ധിട്ട്ധിതലന്ന്പ് േതണ്തെ്ധി. എന്നാല്

ഇന്ധിയള്ള േയലുേള്ധിൽ എലാ ദരഖേളും ഉളതപട്തൊനുള്ള ശ്രമങ്ങള MGNREGA

ഉദേ്യാഗസര്ധിൽ ന്ധിന്നും ഉണായ്ധിട്ടുണ്പ്.

1.കവരബപജ്ക്

വാരഷ്ധിേ മാ്ർ േരക്കുലർ പോരമുള്ള ഒരു േവർ ദപജ്പ് േയല്ധിൽ സൂക്ധിക്കുന്നെ്പ്

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയതെ സുൊര്യെയം ലാള്ധിെ്യവും ഉറപാകാന് േഹായേമാ്കും.ഒരു

പവൃ്തെ്ധിയതെ എലാ അെ്ധിസാനവ്ധിവരങ്ങളുംഅെങ്ങുന്ന ദരഖയാണ്ധിെ്പ്.

AMC പേരമുള്ളതും പാദേശ്ധിേമായ്ധി െയ്യറാക്ധിയതുമായ േവര ദപജ്പ് േയല്ധില്

ഉണായ്ധിരുനഇല . ആയെ്ധിനാല് േവര ദപജ്പ് വച്പ് െതന്ന േയലുേള െയ്യാറാകഉന്നെ്പ്

നന്നായ്ധിര്ധിക്കും

2.ടചക്ക് ലിസ്റ്റ്ക്

േവര ദപജ്പ് ദപാതല്തെതന്ന തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി പവൃ്തെ്ധിേളക്പ് സുൊര്യെയം

വ്യക്തെയം ഉറപാകാന് േഹായ്ധിക്കുന്ന ദരഖയാണ്പ് തെേ്പ് ല്ധി്്പ്. ഒരു േയല്ധിൽ ഏതൊതക

ദരഖേൾ ഉള്ളെകം തെയ്ധിട്ടുതണന്നും അെ്പ് ഏെ്പ് ദപജ്പ് മുെൽ ഏെ്പ് ദപജ്പ് വതരയാതണന്നും

മനസ്ധിലാക്കുന്നെ്ധിനുള്ള ഒരു ദരഖയാണ്പ് തെക്പ് ല്ധി്്പ്. പര്ധിദശാധ്ധിച ഒരു േയലുേള്ധില്

േയല്ധിലും AMC പോരമുള്ള തെക്പ് ല്ധി്്പ് ോണാൻ ോധ്ധിെ്പ്ഇല. .

3.വലോരഷിക പദ്ധതി ബരഖ

ഒരു വാരഡ്ധിതല തൊഴ്ധില് ആവശ്യതപടന്ന മുഴുവന് തൊഴ്ധിലാള്ധിേളക്കും വരഷ്തെ്ധില് 100

പണ്ധി ഉറപാക്കുന്നെ്ധിന്പ് ആവശ്യമായപവൃ്തെ്ധിേള േതണ്തെ്ധി ദരഖതപട്തെ്ധിതവച്ധിര്ധിക്കുന്ന

സുപധാനമായ രണ്ടു ദരഖേളാണ്പ് ആകന് പാനും തഷല്േ്പ്റ്ഓേ്പ് തപാജകം. ഒരു വാരഡ്ധില്
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ഒരു വരഷം നെ്തൊനുദദ്ദേശ്ധിക്കുന്ന പവ്യ്തെ്ധിേതള ്കുറ്ധിച്ചുളള േമഗമായ രൂപദരഖയാണ്പ്

വാരഷ്ധിേ പദ്ധെ്ധി ദരഖ. ഗാമേഭ ന്ധിർദദ്ദേശ്ധിക്കുന്ന പവർ്തെ്ധിേൾ തഷൽേ്പ് ഓേ്പ് ദപാജക്ധിദലക്പ്

മാറ്റുേയം ഇെ്ധിൽന്ധിന്നും മുൻഗണനാെ്ധിസാന്തെ്ധിൽ അൊെ്പ് ോമ്തെ്ധിേവർഷ്തെ്ധിൽ

ആവശ്യമുള്ള വർക്കുേൾ തെരതഞട്തെ്പ്ആകൻ പാൻ െയ്യാറാക്കുേയം തെയ്യും .

ആകൻ പാന്ധിൽ ഉൾതപട്ട പവർ്തെ്ധി െതന്നയാദണാ നെപ്ധിലാക്ധിയെ്പ് എന്ന്പ്

മനസ്ധിലാക്കുന്നെ്ധിനുംആകൻപാൻ ദോപ്ധി ഉപേര്ധിക്കുന്നു. ഒരുപവൃ്തെ്ധിയതെ േയല്ധില്

പവ്യ്തെ്ധിതയ ്കുറ്ധിച്പ് പരാമരശ്ധിക്കുന്ന വാരഷ്ധിേപദ്ധെ്ധിയതെ പേരപ്പ് സൂക്ധിദകണെ്പ്

അന്ധിവാര്യമാണ്പ്. പര്ധിദശാധ്ധിച പവൃ്തെ്ധി േയല്ധിലും വാരഷ്ധിേ പദ്ധ്ധിദരഖയതെ പേരപ്പ്

ഉണായ്ധിരുന്ന്ധില .എന്നാല് വാരഷ്ധിേ പദ്ധെ്ധി ദരഖയതെ അെ്ധിസാന വ്ധിവരങ്ങള അെങ്ങുന്ന

ആേ്യദപജ്പ് ത്കൂെ്ധി ഇെ്ധിദനാതൊപം ദെർ്തൊണ്പ് സൂക്ധിദകണെ്പ്.

4.എസ്റ്റിബമറ്ക്

ഓദരാ പവർ്തെ്ധിക്കും എ്്ധിദമറ്ധിത്റെ േംക്ധിപം, ഡ്ധിസേൻ, പവർ്തെ്ധിയതെ പെീക്ധിെ

ദനട്ടങ്ങൾ വ്ധിശേീേര്ധിക്കുന്ന ോദങെ്ധിേ ്കുറ്ധിപ്പ് തുെങ്ങ്ധിയവ ഉണായ്ധിര്ധിദകണതും തേേർ

ദോഫ്പ് തവയറ്ധിലൂതെ ഓൺസലനായ്ധി അനുമെ്ധിേൾ ലഭ്യമാദകണതുമാണ്പ് .ഒരു പവൃ്തെ്ധി

തുെങ്ങും മുമ്പ് ആ പവൃ്തെ്ധി എന്ത്പ്, എങ്ങതന, എത്ര അളവ്ധില് തെയ്യണതമന്നറ്ധിയാന്

തൊഴ്ധിലാള്ധിേളക്പ് അവോശമുണ്പ്. അെ്ധിന്പ് അവരക്കും ഇകാര്യമറ്ധിയാന് ൊതപര്യമുള്ള

മറ്റുള്ളവരക്കും മനസ്ധിലാകാന് േഴ്ധിയന്ന െര്തെ്ധില് ഓദരാ പവൃ്തെ്ധിയതെയം എ്്ധിദമറ്ധിന്തറ

ത്കൂതെ ജനേീയ എ്്പ്ദമറ്പ് െയ്യാറാദകണതുണ്പ്. എന്നാല് േെകല് പഞായ്തെ്ധില്

ഇ്തെര്തെ്ധിലുള്ള ജനേീയ എ്്ധിദമറ്പ് െയ്യാറാക്കുന്ന രീെ്ധിയ്ധിതലന്നാണ്പ് ജീവനകാര പറയന്നെ്പ്.

പര്ധിദശാധ്ധിച ഒരുേയല്ധിലും ജനേീയ എ്്ധിദമറ്പ് ോണാന് േഴ്ധിഞ്ധില.

പര്ധിദശാധ്ധിച 8 േയലുേള്ധില് ഡീതറയ്ധിൽ എ്്ധിദമറ്പ് , എ്്ധിദമറ്പ് അബ്ാക്പ് . ജനേീയ

എ്്ധിദമറ്പ്, േർദ്വേ ഡാറ എന്ന്ധിവ ഉണായ്ധിരുന്ന്ധില. എൽ .എേ്പ്.ജ്ധി .ഡ്ധി.അേ്ധി്ൻറ്പ്

എൻജ്ധിനീയർ , അതകഡ്ധിറഡ്പ് എൻജ്ധിനീയർ ,ഓവറേീര എന്ന്ധിവർ ഒപ്പ് േീല് എന്ന്ധിവ

ദരഖതപട്തെ്ധിയ്ധിരുന്നു.

5.േലോബങ്കതികലോനുമതി

ോദങെ്ധിേ എ്്ധിദമറ്പ് പദ്ധെ്ധിയ്ധിൽ ഏതറടക്കുന്ന ഓദരാ പവർ്തെ്ധിക്കുംേംസാന

േർകാർ ചുമെലതപട്തെ്ധിയഅധ്ധിോരസാന്തെ്ധിത്റെ അനുമെ്ധിദയാടത്കൂെ്ധിയ ോദങെ്ധിേ

എ്്ധിദമറ്പ് ഉണായ്ധിര്ധിദകണൊണ്പ്. ോദങെ്ധിേ വ്ധിേഗധരെങ്ങുന്ന േമ്ധിെ്ധിയതെ അനുമെ്ധിദരഖ

എലാരീെ്ധിയ്ധിലും പൂരണവുംആധ്ധിോര്ധിേവുമായ്ധിര്ധികണം. പര്ധിദശാധ്ധിച എലാ

േയലുേള്ധിലും ോദങെ്ധിോനുമെ്ധി ഉണായ്ധിരുന്നു .

6.ഭരണലോനുമതി

ഒരു വാരഡ്ധില് ഒരു വരഷം നെപ്ധിലാക്കുന്ന തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി പവര്തെനങ്ങളക്പ്

പഞായ്തെ്പ് ഭരണേമ്ധിെ്ധി നല്്കുന്ന അംഗീോരമാണ്പ് ഭരണാനുമെ്ധി. തേേ്യുറ്ധില് ന്ധിതന്നട്തെ
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ദോപ്ധിയാണ്പ് േയല്ധില് സൂക്ധിചര്ധിക്കുന്നെ്പ്. തേേ്യൂര ദോപ്ധിയ്ധില് തറേല്യൂഷന് നമര,െ്ധിയെ്ധി

എന്ന്ധിവ അപ്പ് ദലാഡ്പ് തെയ്യുദമാള ആ േ്ധിവേത്തെ െീയെ്ധിയം തപാേീഡ്ധിങ്പ് നമറും മാത്രമാണ്പ്

പ്ധിന്റ്പ് ഔട്ട്ധില് വരുന്നെ്പ്. ഇെ്പ് ഭരണാനുമെ്ധി നമറായ്ധി

പര്ധിഗണ്ധികാനാവ്ധില.അതുതോണ്ടുെതന്ന, ഗാമേഭാ െീരുമാന്തെ്ധിന്പ് പഞായ്തെ്പ് ഭരണേമ്ധിെ്ധി

നല്്കുന്ന അനുമെ്ധിപത്ര്തെ്ധിന്തറ ഒരു ദോപ്ധി േയല്ധില് സൂക്ധിദകണൊണ്പ്. ഇകാര്യ്തെ്ധില്

പഞായ്തെ്പ് ഭരണേമ്ധിെ്ധിയതെ ഭാഗത്തു ന്ധിന്നും തേകട്ടറ്ധിയതെ ഭാഗത്തു ന്ധിന്നും ജഗെ

ഉണാേണം. പര്ധിദശാധ്ധിച 6 േയലുേള്ധിലും തേേ്യുറ്ധില് ന്ധിന്നും എട്തെ ഭരണാനുമെ്ധി

ഉണായ്ധിരുന്നു. പതക തേകട്ടറ്ധിദയാ പേ്ധിഡന്ദറാ ഒപ്പ് ,േീല് ദരഖതപെ്ധി്തെ്ധിയ്ധിട്ട്ധില. .

7.േംബയലോജിതപദ്ധതി(കൺബവർജൻേ്ക്)

മതറാരു വ്കുപ്ധിന്തറ േഹായദ്തൊതെ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി നെ്തൊന് ഉദധഷ്ധിച്ചുള്ള

പവ്ധിരെ്ധിേളുതെ േയലുേള്ധില് േംദയാജ്ധിെ പദ്ധെ്ധി വ്ധിശോംശങ്ങള ഉളതപടെ്ധിദവണം

െയ്യാറാകാന്. .

8.ടതലോഴിലലോളികളുടട ്ിമലോനറെ്ക് ബഫലോറെം

ന്ധിയമം അനുശാേ്ധിക്കുന്ന െര്തെ്ധില് തൊഴ്ധിലാള്ധിേളക്പ് വരഷ്തെ്ധില് 100 േ്ധിവേത്തെ

തൊഴ്ധിലും ,തൊഴ്ധില് േ്ധിട്ട്ധിയ്ധിതലങ്ധില് തൊഴ്ധില്ധിലായ്മ ദവെനവും േ്ധിട്ടണതമങ്ധില് അവര നല്്കുന്ന

അദപകയം കൃെ്യമാദേണതുണ്പ്. ആന്ൽ മാ്ർ േരക്കുലറ്ധിൽ ന്ധിരദേശ്ധിക്കുന്ന െര്തെ്ധില്

തൊഴ്ധിലുറപ്പു ന്ധിയമ്തെ്ധിതല അനുദേേം 3എ,3ബ്ധി പോരമുള്ള ന്ധിരേ്ധിഷ ദോറ്തെ്ധിൽ അദപക

നല്ദേണതുണ്പ്.

AMC പോരമുള്ള തൊഴ്ധില് അദപക നല്േ്ധിയ്ധിട്ട്ധില പേരംതവള്ളദപപറ്ധിൽ െയ്യാറാക്ധിയ

ഗ്രൂപ്പ് അദപകയാണ്പ് േയല്ധില് ോണാന് ോധ്ധിചെ്പ്. മാത്രവുമല.അദപകയ്ധില് േീര്ധിയല്

നമര ,ദപര്പ്,വ്ധിലാേം ,തൊഴ്ധില് ോരഡ്പ്റ് നമര ,ഒപ്പ്റ് എന്ന്ധിവ കൃെ്യമായ്ധി

ദരഖതപട്തെ്ധിയ്ധിട്ടഇല..ഏെ്പ് െ്ധിയെ്ധി മുെല് ഏെ്പ് െ്ധിയെ്ധി വതര എന്നെ്പ് അദപകയതെ മുേള്ധില്

ദരഖതപട്തെ്ധിയ്ധിെട്ട്ധില . അദപക ത്രെണ്പ് ഓേീേ്ധില് തോട്തെെ്ധിന്തറ നമര,െ്ധിയെ്ധി ഇല

9.ടതലോഴിൽ അനുവദികൽ

തൊഴ്ധില്ധിനുള്ള അദപക േ്ീേര്ധിചാല് 15 േ്ധിവേ്തെ്ധിനുള്ള്ധില് തൊഴ്ധില് നല്േണതമന്ന്പ്

MGNREGA Shedule2 Section 6– ല് പരാമരശ്ധിക്കുന്നു. അെ്ധിന്പ് േഴ്ധിഞ്ധിതലങ്ധില്

തൊഴ്ധില്ധിലായ്മ ദവെനം തോടകണതമന്നും അദ്ധ്യായം 3 Section 7,8,9 ഭാഗങ്ങള്ധില്

അനുശാേ്ധിക്കുന്നു. തൊഴ്ധിൽ ആവശ്യതപട്ടവരക്കു തൊഴ്ധിൽ അനുവേ്ധിച്ചുതോണ്ടുള്ള AMC

പോരമുള്ള വർക്പ് അദലാദകഷൻ ദോം 7 േയല്ധില് ഉണായ്ധിരുന്ന്ധില .

10. ഇ.മസ്റ്റർ ബറെലോൾ

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയ്ധിതല ദരഖേള്ധില് ഏറവും പധാനതപട്ട ദരഖയാണ്പ് മ്ര
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ദറാള.തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾ തൊഴ്ധിൽ തെയ്യുന്ന െീയെ്ധി, ഹാജർ,േ്ധിവേ ദവെനം ,മ്്പ്റ്ര ദറാള

പോരമുള്ള ദവെനം, എന്ന്ധിവ ദരഖതപടത്തുന്നെ്ധിനുള്ള അെ്ധിസാന ദരഖയാണ്പ് ഇ മ്ര

ദറാള. ഇെ്ധിൽ ദ്ാക്പ് തഡവലപതമൻറ്പ് ഓേീേർ, പഞായ്തെ്പ് തേകട്ടറ്ധി എന്ന്ധിവർ

െീയെ്ധിദയാട ത്കൂെ്ധി ഒപ്പും, േീലും ദരഖതപടദ്തെണൊണ്പ്.

6 പവര്തെ്ധി േയല്ധിതല മ്ർ ദറാള പര്ധിദശാധ്ധിചദപാള ത്രെണ്പ് ഓേീേ്പ് വഴ്ധി മാ്ര

ദറാള വ്ധിെരണം തെയെ്തെ്ധിത്റെ നമര െ്ധിയെ്ധി എന്ന്ധിവ ോണുവാന് ോധ്ധിെ്ധില.മ്ര

ദറാളുേള്ധിൽ ദ്ാക്പ് തഡവലപതമൻറ്പ് ഓേീേർ, പഞായ്തെ്പ് തേകട്ടറ്ധി എന്ന്ധിവർ ഒപ്പും,

േീലും ദരഖതപട്തെ്ധിയ്ധിട്ടുതണേ്ധിലും െീയെ്ധി ദരഖതപട്തെ്ധിയൊയ്ധി ോണാൻ ോധ്ധിച്ധില .എം

.ബുക്പ്റ് നമര ,തൊഴ്ധില് തെയ െ്ധിയെ്ധി ,ഹജാര ,ആതേ തൊഴ്ധില് േ്ധിനങ്ങള ,േ്ധിവേ ദവെനം

,തൊഴ്ധിലുപേരണങ്ങളുതെ വാെേ ,അനുവേ്ധിച തുേ ,തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതെ ഒപ്പ് , , എന്ന്ധിവ

കൃെ്യമായ്ധി ദരഖതപട്തെ്ധിയൊയ്ധി ോണാന് ോധ്ധിച്ധില .

.

ഹാജര പോരമുള്ള ദവേനം ത്കൂെ്ധി ദരഖതപട്തൊന് ന്ധിരദേശ്ധിക്കുന്നു

11. ടമഷർടമൻറെ്ക് പുസകം (M Book)

ഒരു പവൃ്തെ്ധിയ്ധില് എന്തു നെന്നു,എത്ര അളവ്ധില് നെന്നു എന്നുള്ള ോര്യങ്ങള കൃെ്യമായ്ധി

ദരഖതപടദ്തെണ സുപധാന ദരഖയാണ്പ് എം.ബുക്പ്. അതുതോണ്ടുെതന്ന ഈ പുസേ്തെ്ധില്

അളവുേള ദരഖതപടത്തുന്ന ബനതപട്ട ഉദേ്യാഗസര അവരുതെ ദപരും ഒപ്പും േീലും

ന്ധിരബനമായം ദരഖതപടദ്തെണൊണ്പ്.

പര്ധിദശാധ്ധിച 6േയലുേള്ധിലും എം ബുക്പ്റ്ഉണായ്ധിരുന്നു. 6 എം ബുക്കും തേകട്ടറ്ധി േീദലാെ്പ്

ത്കൂെ്ധി േരട്ട്ധിസേ തെയ്ധിട്ടുണ്പ്. .തമഷർതമൻറ്പ് ബുക്ധിൽ നമർ ,ദപജ്പ് നമർ,എ്്ധിദമറ്പ് , AS,TS

നമർ ഇവ ദരഖതപട്തെ്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ് ., മ്ർ ദറാൾ നമർ ദരഖതപട്തെ്ധിയ്ധിട്ട്ധില. ബനതപട്ട

ഉദേ്യാഗസർ അൊയെ്പ് തേകട്ടറ്ധി, അതകെ്ധിറഡ്പ് എഞ്ധിനീയര, ഓവർേ്ധിയര എന്ന്ധിവരുതെ

ഒപ്പ് എം ബുക്ധില് ദരഖതപടെ്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ്. പേ്ധിഡ്റെ്ധിത്റെ ഒപ്പ്റ്ദരഖതപട്തെ്ധി ോണുന്ന്ധില .

12.ടമറീരിയൽ ലിസ്റ്റ്ക്

തമറീര്ധിയല് എത്ര ഉപദയാഗ്ധിച്ചു എന്നെ്ധിന്പ് അെ്ധിസാനതപട്തെ്ധി, തവണരക്പ്

നൽദേണ തുേ, അവരുതെ ദപര്പ്, അക്പൗണ്പ്റ് നമര ,പവര്തെ്ധിയതെ ദപര്പ്,വരക്പ്റ് ദോഡ്പ് ,

ബ്ധില് നമര ,െീയെ്ധി എന്ന്ധിവ എലാം ോണ്ധിച്ചു തോണ്പ് തമറീര്ധിയല്ധിന്പ് ദവണ്ധിയള്ള പണം

സേമാറുന്നെ്ധിന്പ് ദവണ്ധി െയ്യാറാക്കുന്ന പധാനതപട്ട ഒന്നാണ്പ് തമറീര്ധിയൽ ല്ധി്്പ്. പര്ധിദശാധ്ധിച6

പ്ധിവൃ്തെ്ധിയ്ധിലും തമറീര്ധിയൽ ഉപദയാഗ്ധിച്ധിട്ട്ധില .

13.ബവജ്ക് ലിസറെറെ്ക്

പവൃ്തെ്ധി പൂര്തെ്ധിയായാല് മ്ര ദറാള പോരം തൊഴ്ധിലാള്ധിേളക്പ് ദവെനം

അനുവേ്ധിച്ചുതവന്ന്പ് ഉറപാക്കുന്ന ദരഖയാണ്പ് ദവജ്പ് ല്ധി്്പ്. തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾ എത്ര േ്ധിവേം ദജാല്ധി

തെയ്തു എന്നെ്ധിന്പ് അെ്ധിസാനതപട്തെ്ധി അവർക്പ് നൽദേണ തുേ അൊയതത്കൂല്ധി,

ആയധങ്ങൾക്പ് തോടക്കുന്ന വാെേ, മൂർച ത്കൂട്ടുന്നെ്ധിനുള്ള തുേ എന്ന്ധിവ എലാം ോണ്ധിച്ചു തോണ്പ്

പണംസേമാറുന്നെ്ധിന്പ് ദവണ്ധി െയ്യാറാക്കുന്ന പധാനതപട്ട ദരഖയാണ്പ് ദവജ്പ് ല്ധി്്പ്.

പര്ധിദശാധ്ധിച 6 േയല്ധിലും മാ്ര ദറാള പോരമുള്ള ദവജ്പ്റ്ല്ധി്്പ് സുക്ധിെ്ധിട്ടുണ്പ്.
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14. ഫ്ടെ്ക് ടലോൻസ്ഫർ ഓർ്ർ(FTO)

തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതെ ദവെനം അവരവരുതെ ബാങ്പ് അക്പൗണ്ധിദലക്പ് അയച്ചു എന്നെ്ധിനുളള

തെള്ധിവാണ്പ് FTO. പരിബേലോധി്ച്ചവലോയില് 6 ഫയലുകളിൽ േണ്പ് ്ാൻ്സ്ഫർ ഓർഡർ(FTO)

സൂകി്ച്ചിട്ടില്ല ,മറ്റുള്ള ഫയലില് ദവജ്പ് ല്ധി്്ധിൽ FTO നമ്പർ ബരഖടപടുതിടവ്ച്ചിട്ടു്ടെ്ക്.

തൊഴ്ധിലാള്ധിേളക്പ് കൃെ്യമായ്ധി ദവെനം േ്ധിട്ട്ധിദയാ എന്നറ്ധിയാനുള്ള സൂക്ഷ്മ പര്ധിദശാധന എലാ

േയലുേള്ധിലും നെ്തൊന് േഴ്ധിഞ.

 തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതെ ബാങ്പ് പാേ്പ് ബുക്കുേള കൃെ്യമായ്ധി വരവ്പ് വകാ്തെെ്ധിനാൽ

ഇവരുതെ ത്കൂല്ധി ബാങ്പ് അക്പൗണ്ധില് വന്നുതവന്നുറപാകാനായ്ധില.

15. ടമറീരിയല് വൗ്ച്ചറുകളും ബില്ലുകളും

പര്ധിദശാധന വ്ധിദധയമാക്ധിയെ്ധിൽ തമറീര്ധിയൽ വരക്പ്റ്ഇലാ്തെെ്ധിനാൽ തമറീര്ധിയല്

വ്പൗചറുേളും ബ്ധില്ലുേളും ബാധേമല.

16. ബറെലോയൽറി

പര്ധിദശാധന വ്ധിദധയമാക്ധിയ ഒരു വരക്പ്റ്േയല്ധിലും ദറായൽറ്ധി ബാധേമല.

17.ബഫലോബട്ടലോഗലോഫ്ക്

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയതെ ഗുണന്ധിലവാരം ഉറപാകാന്, പവ്യ്തെ്ധിേള േംബന്ധിച്ചു

തെള്ധിവുേള ദശഖര്ധികാന് അെ്ധിന്തറ ദോദട്ടാേള േഹയേമാ്കും. പവര്തെ്ധി തുടങ്ങുന്നതിന്

മുമ്, പ്രവർതി നടന്നു കെപോണിരിക്കുമമപോള്, പ്രവർതി പൂർത്തീെരിച്ചു െഴിയുമമപോള്

തുടങിയ ഓമരപോ ഘട്ടതികെയുും മേപോമട്ടപോെൾ േയെിൽ സൂകിക്കണകെന്ന്

നിഷ്കർഷിചിരിക്കുന്നു. എന്നപോൽ ഇതരതിലുള്ള വിവിധ ഘട്ടങളികെ മേപോമട്ടപോെള്

എലപോപ്രവർതി േയെിലുും ഉണപോയിരുന്നു

18. പവൃതി പൂരതീകരണ േലോക്യപതം

പര്ധിദശാധ്ധിച 6 േയല്ധിലും പവൃ്തെ്ധി പൂര്തെീേരണ ോക്യപത്രം ോണുവാൻ

ോധ്ധിച്ധില .പൂര്തെ്ധിയായഎലാ േയലുേള്ധിലും പവ്ധിര്തെ്ധി പൂര്തെീേരണ ോക്യപത്രം

ഉളതപടതെണാൊണ്പ്

19.മസ്റ്റര ബറെലോള് മൂവടമനറെ്ക് സി്്ക് /ഫയല് ടലോകിങ്ക് ബഫലോറെം

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പവൃ്തെ്ധി നെപാക്കുന്നെ്ധിലും അെ്ധിന്തറ ദരഖേള സേോര്യം

തെയ്യുന്നെ്ധിലും ഓദരാ ഉദേ്യാഗസരക്കും ഉ്തെരവാേ്ധി്തെം ന്ധിശ്ചയ്ധിച്ധിടണ്പ്. തൊഴ്ധിലുറപ്പ്

പദ്ധെ്ധിയ്ധിതല ഏറവും സുപധാനദരഖയായ മ്രദറാള ജനദററ്പ് തെയ്യുന്നതു മുെല്

തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതെ ദവെനം ബാങ്ധിദലക്പ് അനുവേ്ധിച്ചുതോണ്ടുള്ള FTO ബാങ്ധിദലക്പ് അയക്കുന്ന

െീയെ്ധി കമ്തെ്ധില് മ്ര ദറാള മൂവതമന്റ്പ് സ്ധിപ്ധില് ദരഖതപടദ്തെണൊണ്പ്.ഒരു മ്ർ ദറാൾ
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അവോന്ധിെ്പ് 3 േ്ധിവേ്തെ്ധിനേം െതന്ന അളവുേൾ ബനതപട്ട ഉേ്യാഗസൻ ദരഖതപട്തെണം

എന്ന്പ് ന്ധിയമം അനുശാേ്ധിക്കുന്നു.

പര്ധിദശാധ്ധിച എലാ േയല്ധിലും പാദേശ്ധിേമായ്ധി െയ്യാറാക്ധിയ മ്ര ദറാള മൂവതമന്റ്പ് സ്ധിപ്പ്

ോണുവാന് ോധ്ധിച്ചു. തൊഴ്ധിലാള്ധിേള അദപക നല്േ്ധിയ െ്ധിയെ്ധി മുെല് തേകണ്പ് േ്ധിദ്നേട്ടറ്ധി

വതരയള്ള വ്ധിവരങ്ങള ദരഖതപടെ്ധിയ്ധിടണ്പ് .ആയെ്പ് തേകെറ്ധി ോക്യ തപട്തെ്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ് .

20. ജിബയലോ ടലോഗ്്ക് ബഫലോബട്ടലോഗലോഫ്ക്

പവർതി സലം തിരി്ച്ചറെിയുന്നതിനുള്ള ഉപലോധിയലോണ്ക് ജിബയലോ ടലോഗ്്ക് ബഫലോബട്ടലോേ്ക്.

മൂന്ന്ക് ഘട്ടതിലുള്ള മേപോമട്ടപോെൾക്കു പുറെടമ ജിബയലോടലോഗ്്ക് ബഫലോബട്ടലോയുടട പിനറും ഫയലില്

സൂകിബക്ടെതലോണ്ക്. ഇതുറെ്ലോബക്ടെത്ക് ബമറിനടറെയും ടതലോഴിലുറെ്്ക് പദ്ധതി

ഉബദ്ധലോഗസരുടടയും ചുമതലയലോണ്ക്. എന്നലോൽ പരിബേലോധനയ്ക് വിബധയമലോകിയ ഒരു

ഫയലിലും ഇവ കലോണലോന േലോധി്ച്ചില്ല. ടതളിവ്ക് ബേഖരണം ടതലോഴിലുറെ്്ക് പദ്ധതി

പവ്യതികളുടട ഒഴിച്ചു കൂടലോനലോവലോത ഘടകമലോയതിനലോല് ഈ കലോര്യതില് ബനട്ട്ട

ഉബ്ലോഗസര കൂടുതല് ജലോഗത പുലരബത്ടെതു്ടെ്ക്.

21. ബേലോഷ്യല് ഓ്ിറ്ക് റെിബ്ലോരട്ടിനടറെ ബകലോ്ി

ഇദപാൾ ദോഷ്യൽ ഒംാഡ്ധിറ്പ് നെക്കുന്നതുതോണ്പ് ഈ പവൃ്തെ്ധി േയലുേള്ധിൽ ദോഷ്യല്

ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാരട്ട്ധിന്തറ ദോപ്ധി സൂക്ധിദകണെ്ധില

22. സേറ്ക് ്യറെി

േംസാന േർകാര്ധിത്റെ ന്ധിർദദ്ദേശപോരം വർക്പ് േയല്ധിൽ സൂക്ധിദകണ 22 മത്തെ

ദരഖയാണ്പ് സേറ്പ് ഡയറ്ധി. തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി പവൃ്തെ്ധിേള പറഞ്ധിര്ധിക്കുന്ന അളവ്ധിലും

കൃെ്യെയ്ധിലും ന്ധിരവഹ്ധിക്കുന്നെ്ധിലുള്ള ഉപാധ്ധിേളെങ്ങുന്ന പധാനതപട്ട ദരഖയാണ്പ് സേറ്പ്

ഡയറ്ധി.േംസാന േരകാര പദെ്യേമായ്ധി െയ്യാറാക്ധിയ സേറ്പ് ഡയറ്ധി പവര്തെ്ധി

സലത്തുണായ്ധിര്ധിദകണ സുപധാന ദരഖയാണ്പ്. പദ്ധെ്ധി ആരംഭദയാഗ്തെ്ധിന്തറ വ്ധിവരങ്ങള

മുെല് ഉദേ്യാഗസരുതെയം തപാതുജനങ്ങളുതെയം ന്ധിരദേശങ്ങളും േന്ദരശേ ഡയറ്ധിയ്ധില്

അെങ്ങ്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ്.

പര്ധിദശാധ്ധിചേയല്ധില് 6 േയല്ധിലും സേറ്പ് ഡയറ്ധി ഉണായ്ധിരുന്നു ഉള്ളെ്ധിലാേതട്ട

വ്ധിവരങ്ങള പൂരണമല. സേറ്ക് ്യറെി യുടട കവർബപജിൽ പവർതിടയ കുറെിച്ചുള്ള

പലോഥമിക വിവരങ്ങൾ ഏടതലോരു വ്യകിക്കും മനസിലലോകലോൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ

ഉ്ടെലോബക്ടെതലോണ്ക്. പിവൃതിടയ േംബനി്ച്ച വിേദംഷങ്ങള് ,പവർതി ആരംഭിക്കുന്ന

ദിവേം, എസ്റ്റിബമറ്ക് തുക, പവർതി അവേലോന തീയതി എ .േ്ക് ,ടി .േ്ക് നമ്പര എന്നിവ

കവർബപജിൽ ചില ഫയലില് ഉ്ടെലോയിരുന. പണിസലടത ടേൗകര്യങ്ങളുടട ലഭ്യത

അടങ്ങിയ ടചക്ക് ലിസ്റ്റ്ക് ,ടതലോഴിലലോളികളുടട േലോക്യപതം എന്നിവ സേറ്ക് ്യറെിയില് ഇല്ല.

സേറ്ക് ്യറെി യുടട ഒരു ഭലോഗമലോണ്ക് പദ്ധതി ആരംഭ മീറിങ്ങ്ക്. ഒരു പവൃതി

തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ്ക് പവർതിടയക്കുറെിച്ചുളള വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതും അതുബപലോടല ഒരു

പവർതി എങ്ങടന ടചയണടമന്ന്ക് ടതലോഴിലലോളികളക്ക് കൃത്യമലോയ അവബബലോധം ഉ്ടെലോകി

എടുക്കുന്നതിനും വലോർ്്ക് ടമമ്പർ, സ്റ്റലോഫ്ക്ത്എന്നിവരുടട അധ്യകതയിൽ കൂടുന്ന ബയലോഗമലോണ്ക്

പദ്ധതി ആരംഭ മീറിങ്ങ്ക്. പസ്തുത സേറ്ക് ്യറെിയില് ബമൽപറെഞ്ഞ അധികലോരികളുടട
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േലോന്നിധ്യതിൽ പദ്ധതി ആരംഭ മീറിംഗ്ക് നടതിയതലോയി ബബലോധ്യട്ട്ടു. തപാജക്പ് മീറ്ധിങ്ങ്ധിൽ

െീയെ്ധിയം േമയവും ദരഖതപട്തെ്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ്. തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾ പതങട്തെൊയ്ധി ോണുന്നുണ്പ്.

തൊഴ്ധിൽല് ഉപേരണങ്ങളുതെ വാെേയ്ധില് െ്ധിയെ്ധിയം, എ്വും

മാത്രദരഖതപട്തെ്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ്.

തൊഴ്ധില് സല്തെ്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധിേളക്പ്ആവശ്യമായ ്കുെ്ധിതവളളം, െണല്, പാഥമ്ധിേ

സവേ്യേഹായം, ദൊയ്ലറ്പ്, 5 വയസ്ധിന്പ് ൊതഴയളള ്കുട്ട്ധിേളക്പ് കഷ്പ് തുെങ്ങ്ധിയഅെ്ധിസാന

േ്പൗേര്യങ്ങള ഒരുകണതമന്ന്പ് ന്ധിയമ്തെ്ധിതല തഷഡ്യൂള 2ൽ 23 മുെൽ 28 വതരയള്ള ഭാഗ്തെ്പ്

ന്ധിരദേശ്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്.

ഈ അവോശത്തെക്കുറ്ധിച്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധിേദളാെ്പ് േംോര്ധിചദപാള അറ്ധിയാന് േഴ്ധിഞെ്പ്.

 കഷ്പ് േ്പൗേര്യത്തെക്കുറ്ധിച്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധിേളക്പ് അറ്ധിവുണ്പ്.

 അഞ്ചു വയസ്ധിനു ൊതഴയള്ള ്കുട്ട്ധിേളൂള്ള അ്മാര തൊഴ്ധില്ധിന്പ് ഇലാ്തെെ്ധിനാല്

ഈ േ്പൗേര്യം ലഭ്യമായ്ധിട്ട്ധിതലന്ന്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധിേള പറഞ്ഞു.

 െണല് തേ്പൗേര്യം ഇെ്പ് വതര ലഭ്യമായ്ധിട്ട്ധില.

 മരുന്നുേൾ പ്ധിഎചേ്ധി യ്ധിൽ ന്ധിന്ന്ധി േ്ധിട്ടുന്നുതണങ്ധിലുംആവശ്യ്തെ്ധിന്പ്

െ്ധിേയന്ന്ധില.

 േയ്യുറയം ോലുറേളും ആവശ്യമുള്ള തൊഴ്ധില്ധിെങ്ങള്ധില് ന്ധിലവ്ധില് ലഭ്ധികാറ്ധില

തൊഴ്ധിലാള്ധിേള പറഞ്ഞു.ദനരത്തെ ലഭ്യമായെ്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധിേളക്പ് അനുസൃ

െമയ്ധിട്ടല .

 ്കുെ്ധിതവള്ളം തൊഴ്ധില്ധിെങ്ങള്ധില് തൊഴ്ധിലാള്ധിേള േ്യം ദശഖര്ധിക്കുന്നൊയ്ധി

തൊഴ്ധിലാള്ധിേള പറഞ്ഞു.

വിജിലനേ്ക്ത്ആനറെ്ക് ബമലോണിററെിംഗ്ക് കമ്മറി (ജലോഗതലോ ബമല്ബനലോട്ട േമിതി)

ഓദരാ ഗാമപഞായ്തെ്ധിലും ഏഴ്പ് അംഗങ്ങളുള്ള ജാഗെ ദമൽദനാട്ട േമ്ധിെ്ധി

രൂപീേര്ധിദകണൊണ്പ്. ഇെ്ധിൽ പട്ട്ധിേജാെ്ധി-പട്ട്ധിേവർഗ വ്ധിഭാഗങ്ങൾക്പ് ദവണത്ര പാധാന്യം

നൽദേണതും പ്കുെ്ധി ദപർ സീേൾ ആയ്ധിര്ധിദകണതുമാണ്പ്. അദ്ധ്യാപേർ, അങണവാെ്ധി വർകർ,

േ്യം േഹായേംഘ്തെ്ധിതല അംഗങ്ങൾ, ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദോഴ്പ് ദപഴൺമാർ,

ഉപദഭാക്തൃ േമ്ധിെ്ധിേൾ, യവജന ക്ലബ്ബുേൾ, തപാതു േമൂഹ േംഘെനേൾ, തുെങ്ങ്ധിയവര്ധിൽ

ന്ധിന്നും വ്ധിഎംേ്ധി അംഗങ്ങതള തെരതഞടകാവുന്നൊണ്പ് .വ്ധിഎംേ്ധി എലാ പവർ്തെ്ധിേളും

പര്ധിദശാധ്ധിദകണതും മൂല്യ ന്ധിർണയ രജ്ധി്റ്ധിൽ ദരഖതപടദ്തെണതും ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ്

േമയ്തെ്പ് അവ ഗാമേഭയ്ധിൽ േമർപ്ധിദകണതുമാണ്പ്. വ്ധിഎംേ്ധി റ്ധിദപാർട്ട്പ് ഒരു തപാതു

ദരഖയായ്ധി േരുദെണതുംആവശ്യതപടന്നെ്ധിനനുേര്ധിച്പ് ഒരു തപാതു ദരഖയായ്ധി പഞായ്തെ്പ്

ന്ധിന്നും ലഭ്ധിദകണതുംആണ്പ്.
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ടടൗണ് വലോര്ിടല പരിബേലോധി്ച്ച എല്ലലോ സേറ്ക് ടയരിയിലും ഒ്്ക് ബരഖട്ടുതിയിരികുന്നത്ക്

വലോര്്ക്ത്ടമമ്പറും ബമറ്റും,എ ്ി എേ്ക് അംഗവം,േി.്ി എേ്ക് അംഗവമലോണ്ക്

വിജിലൻേ്ക് ആൻ്്ക് ബമലോണിററെിങ്ക് കമ്മിറിയുടട റെിബ്ലോർട്ട്ക് ഉ്ടെലോയിരുടന്നങ്കിലും

അഭിപലോയങ്ങൾ ബരഖട്ടുതി യിരുന്നില്ല. ഓബരലോ വലോർ്ിടല പവർതനങ്ങടള

നിരീകിക്കുന്നതിനും ആ പിവൃതി മൂലം ആ പബദേതുള്ളവരക്ക്ത്ഉപബയലോഗം ഉബ്ടെലോ എന്ന്ക്

ഉറെ്കുന്നതും , പിവൃതിയുടട ഗുണനിലവലോരം ഉറെ്ലോക്കുക,കൂടുതൽ

ടമ്ച്ചട്ടുത്തുന്നതിനുമലോയി കലോര്യകമമലോയ പവർതിബക്ടെവരും, ടതലോഴിൽകലോർ്ിൽ ബപര്ക്

ഇല്ലലോതവരുമലോയ വ്യകികളലോണ്ക് വി. എം.േി യിൽ അംഗങ്ങൾ ആയിരിബക്ടെത്ക് .

േന്ദർശേ ്കുറ്ധിപ്ധിൽല് ഒവരേീര മാത്രം പവർ്തെ്ധിസലംേന്ദർശ്ധിചൊയ്ധി

ോണുന്നുണ്പ്.അതും

CIB- േിറിേൺ ഇൻഫർബമഷൻ ബബലോർ്്ക്

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയതെ സുൊര്യെ ഉറപാക്കുന്നെ്ധിനു ദവണ്ധിയള്ള ഒരു ഉപാധ്ധിയാണ്പ്

േ്ധിറ്ധിേൺ ഇൻേർദമഷൻ ദബാർഡ്പ് .പാര 25(a), തഷഡ്യൂള 1 അനുേര്ധിച്പ് ഒരു പവർ്തെ്ധിയതെ

അെ്ധിസാന വ്ധിവരങ്ങൾ അൊയെ്പ് പവർ്തെ്ധിയതെ ദപര ,എ്്ധിദമറ്പ് തുേ, ോധന ദവെന

ഘെേങ്ങൾ, യഥാർത്ഥ തെലവ്പ് ,ആതേ തൊഴ്ധിൽ േ്ധിനങ്ങൾ തുെങ്ങ്ധിയ വ്ധിവരങ്ങൾ ോധാരണ

ജനങ്ങൾക്കും ഗുണദഭാക്താകൾക്കും മനസ്ധിലാ്കുന്ന രീെ്ധിയ്ധിൽ പേർശ്ധിപ്ധിദകണെ്പ്

അന്ധിവാര്യമാണ്പ്.. ഓദരാ പവർ്തെ്ധിയതെയംആരംഭ്തെ്ധില് െതന്ന ദബാരഡ്പ്റ്സാപ്ധികണതമന്നു

മാ്ര േരത്കൂലര്ധില് പറയന്നു .േ്ധിതമനം ദോണ്കീറ്റും ഉപദയാഗ്ധിച്പ് ന്ധിർ്്ധിച്പ്

സാപ്ധികണതമന്ന്പ് ന്ധിയമം അനുശാേ്ധിക്കുന്നുണ്പ്. ഇരുമ്പ്. ,െ്ധിൻ ,പാ്്ധിേ്പ്റ്ഷീറ്റുേള തുെങ്ങ്ധിയവ

ഉപദയാഗ്ധിച്ധിട്ടുള്ള ദബാർ്ഡുേൾ സാപ്ധിക്കുന്നെ്പ് ന്ധിയമ വ്ധിരുദ്ധമാണ്പ് .വ്യക്ത്ധിഗെ

പ്ധിവൃ്തെ്ധിേളക്പ് 3000 രൂപയം തപാതു പവർ്തെ്ധിേൾക്പ് 5000 രൂപയം ആണ്പ് പരമാവധ്ധി

െ്ധിലവ്പ് എന്നാണ്പ് വാരഷ്ധിേ മാ്ർ േർക്കുലർ ന്ധിഷ്കർഷ്ധിക്കുന്നെ്പ്.

പര്ധിദശാധനക്പ് വ്ധിദധയമായ 6 പ്ധിവ്ധിര്തെ്ധിസലത്തും ദബാര്ഡുേള സാപ്ധിച്ധിട്ടുണ്പ് .

. ദോണാക്പ് അെ്ധിസാന്തെ്ധിലാണ്പ് ദബാര്ഡുേള സപ്ധിെ്ധിര്ധി്കുന്നെ്പ്

ബറെലോസഗലോർ ദിനം

തൊഴ്ധിൽ ആവശ്യേെ കൃെ്യമായ്ധി രജ്ധി്ർ തെയ്യുന്നെ്ധിനും തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതെ അർഹെേളും

അവോശങ്ങളുംഅവതര ദബാധ്യതപടത്തുന്നെ്ധിനും പദ്ധെ്ധിേൾ പര്ധിഹര്ധിക്കുന്നെ്ധിനുമായ്ധി

ദറാസഗാർ േ്ധിനം േംഘെ്ധിപ്ധിദകണൊണ്പ്. ദറാസഗാർ േ്ധിനംആെര്ധിക്കുന്നെ്ധിനു മുൻപായ്ധി വ്ധിവര

വ്ധിേ്യാഭ്യാേ വ്യാപനപവർ്തെനങ്ങൾ േംഘെ്ധിപ്ധിക്കുന്നുണ്പ് എന്ന്പ് ജ്ധിലാ ദപാഗാം ദോഡ്ധിദനറർ

ഉറപ്പുവരുദ്തെണൊണ്പ്. ദറാസഗാർ േലണർ േംബന്ധിച്പ് ഗാമപഞായത്തുേതള പദെ്യേമായ്ധി

ദബാധവൽകര്ധിദകണൊണ്പ്.

ദറാസഗാർ േ്ധിനം േംഘെ്ധിപ്ധിക്കുന്നെ്ധിൻതറ ചുമെലേളും ഉ്തെരവാേ്ധിെ്ങ്ങളും

േംസാന േർകാർ ജ്ധിലാ ദപാഗാം ദോഡ്ധിദനറർ രൂപീേര്ധിച്ധിട്ടുള്ള പെ്ധിമാേ പട്ട്ധിേ

അനുേര്ധിച്പ് െതന്ന ദറാസഗാർ േ്ധിനം േംഘെ്ധിപ്ധിക്കുന്നു എന്ന്പ് ജ്ധിലാ ദപാഗാം ദോർഡ്ധിദനറർ

ഉറപ്പുവരുദ്തെണൊണ്പ്. ഈ പട്ട്ധിേ ഗാമവ്ധിേേന മനാലയവുമായം തപാതുജനങ്ങളുമായം

പങ്കുതവദകണതും ഒരു മാേ്തെ്ധിതലാര്ധികൽ ഗാമ പഞായ്തെ്പ് െല്തെ്ധിൽ

േംഘെ്ധിപ്ധിദകണൊണ്പ്. ഗാമപഞായ്തെ്പ് പേ്ധിഡൻറ്പ് ന്ധിദയാഗ്ധികതപട്ട ഗാമപഞായ്തെ്ധിതല
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ഭാരവാഹ്ധി േ്ധിനാെരണ്തെ്ധിൽ അധ്യകെ വഹ്ധിദകണൊണ്പ്. ഇെ്പ് നെത്തുന്നെ്ധിനും

നെപെ്ധികമങ്ങൾ ദരഖതപടത്തുന്നെ്ധിനുള്ള േ്യംേഹായേംഘങ്ങളുതെ തേഡദറഷൻ

അംഗങ്ങൾ എന്ന്ധിവർകാണ്പ്. ദറാസഗാർേ്ധിനംആെര്ധിക്കുന്നത്ധിശ്ചയ്ധികതപട്ട്ധിട്ടുള്ള േ്ധിവേം

നെത്തുന്നെ്ധിനായ്ധി ഉദേ്യാഗസതര ന്ധിദയാഗ്ധിദകണ ൊണ്പ്. ഈ ദയാഗ്തെ്ധിൽ മ്ധിന്ധിറ്പ്േ്പ്

തപാതുജനങ്ങൾക്പ് പര്ധിദശാധ്ധിക്കുന്നെ്ധിനും ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്ധിനും ലഭ്യമാദകണതുണ്പ്.

േംസാന േർകാർ േ്ധിനം േംഘെ്ധിപ്ധിക്കുന്നെ്പ് േംബന്ധിച റ്ധിദപാർട്ടുേൾ ദശഖര്ധിക്കുന്നൊണ്പ്.

േംസാന േർകാർ തൊഴ്ധിൽ ആവശ്യേെേംബന്ധിച്പ് ജ്ധിലാെല റ്ധിദപാർട്ടുേൾ പെ്ധിവായ്ധി

അവദലാേനം തെദയ്യണൊണ്പ്.

നിരീകണ േംവിധലോനതിടല വീഴ്ച്ചകൾ

സേറ്പ് ഡയറ്ധിയം തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി ഓേീേ്ധിതല ഉദേ്യാഗസ േന്ദരശേ പുസേവും

പര്ധിദശാധ്ധിചദപാള മനേ്ധിലായ വ്ധിവരങ്ങള ജ്ധിലാ, ദ്ാക്പ് െല ഉദേ്യാഗസര പഞായ്തെ്ധിതല

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി ഓേീസും പവൃ്തെ്ധിസലങ്ങളും കൃെ്യമായ ഇെദവളേള്ധില് േന്ദരശ്ധിച്പ്

ദവണ ന്ധിരദേശങ്ങള നല്േ്ധിയ്ധിട്ട്ധില .േയലുേള സൂക്ധിക്കുന്നതു മുെല് പവൃ്തെ്ധിേള

തെരതഞടക്കുന്നതുവതരയള്ള ോര്യങ്ങള്ധില് ോണുന്ന ഏദോപനമ്ധിലായ്മ ദമാണ്ധിററ്ധിങ്പ്

േംവ്ധിധാന്തെ്ധിതല വീഴ്ചതോണ്പ് േംഭവ്ധിചൊതണന്ന ന്ധിഗമന്തെ്ധിലാണ്പ് ഓഡ്ധിറ്പ് െീം

എ്തെ്ധിദചരന്ന്ധിട്ടുള്ളെ്പ്. തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയമായ്ധി ബനതപട്ട ജ്ധിലയ്ധിതല ഏറവും വല്ധിയ

ഉദേ്യാഗസന് ജ്ധിലാ ദപാഗാം ദോരഡ്ധിദനററായ േളകറാണ്പ്. അദദ്ദേഹ്തെ്ധിനു ദവണ്ധി

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി പവൃ്തെ്ധിേള ഏദോപ്ധിപ്ധിക്കുന്ന ചുമെല ദജായന്റ്പ് ദപാഗാം

ദോരഡ്ധിദനറരക്കും.േഴ്ധിഞ ഒരു വരഷ്തെ്ധിന്ധിതെ ഈ രണ്പ് ഉദേ്യാഗസരും ഒര്ധികല്ദപാലും

ഈ പഞായ്തെ്ധില് േന്ദരശനം നെ്തെ്ധിയ്ധിട്ട്ധിതലന്ന്പ് ഓഡ്ധിറ്പ് േമയ്തെ്പ് അദന്ഷണ്തെ്ധില്

മനേ്ധിലായ്ധി

കഴിഞ്ഞ ഒരു വരഷതിനിടട വിവിധ ഉബദ്യലോഗസര നടതിയ േന്ദരേന വിവരം

്മ

നമ്പര

ഉബദ്യലോഗസട്റെ

ബപര്ക്

ഓഫീേ്ക്

േന്ദരേന

ദിവേങ്ങള്

ടതലോഴിലിട േന്ദരേന

തിയതികള്

ആടക ദിവേങ്ങള്

1 നാഷണല്

ഓേീേര

/ന്ധിര്ധികേര

ഇല ഇല ഇല

2 ദ്റ്പ് ഓേീേ്പ് ഇല ഇല ഇല

3 ഡ്ധി.പ്ധി.േ്ധി. ഇല ഇല ഇല

4 തജ .പ്ധി.േ്ധി ഇല ഇല ഇല

5 ബ്ധി.ഡ്ധി.ഒ/ബ്ധി.പ്ധി.ഒ ഇല ഇല ഇല

6 ദജാ.ബ്ധി.ഡ്ധി.ഒ
1 തവണ

ഇല ഇല
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7 അേ്ധിസറ്റെ്പ്

എനജ്ധിയര
1 തവണ

ഇല ഇല

അവകലോേലംഘനങ്ങൾ

ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് േമയ്തെ്പ്ഈ വാരഡ്ധിതല ്കുടംബങ്ങളുമായ്ധി േംോര്ധിചദപാള

അവോശലംഘനങ്ങളുമായ്ധി ബനതപട്ട്പ് െ്ധില േംഭവങ്ങള

ശ്രദ്ധയ്ധില്തപടേയണായ്ധി.അകാര്യങ്ങളാണ്പ് ഇവ്ധിതെ പരാമരശ്ധിക്കുന്നെ്പ്.

ടതലോഴില് കലോര്്ക്

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയ്ധില് പണ്ധിതയടക്കുന്ന തൊഴ്ധിലാള്ധിയതെ അെ്ധിസാനപരമായ

അവോശമാണ്പ് തൊഴ്ധില്ോരഡ്പ്.അദപക്ധിചാല് 15 േ്ധിവേ്തെ്ധിനേം ോരഡ്പ്

നല്േണതമന്നാണ്പ് വ്യവസ.ഈ വാരഡ്ധിതല തൊഴ്ധില് ോരഡ്ധിന്പ് അദപക്ധിചവര തകലാം

ോരഡ്പ് ലഭ്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്.ഇകാര്യ്തെ്ധില് പഞായ്തെ്ധിന്തറ േമീപനം മാതൃോപരമാണ്പ്.

എന്നാല് മറ്പ് െ്ധില പശ്നങ്ങള ഓഡ്ധിറ്പ് െീമ്ധിന്തറ ശ്രദ്ധയ്ധില് തപട്ടു.

 തൊഴ്ധില് ോരഡ്ധില് തൊഴ്ധില്ധിനുള്ള അദപക, എത്ര േ്ധിവേദ്തെക്പ്

ആവശ്യതപട്ടു,തോട്തെ ദവെനം, ദവെനം ലഭ്ധിച െീയെ്ധി എന്ന്ധിവതയാന്നും

ദരഖതപട്തെ്ധിയ്ധിട്ട്ധില.

 ദവെനം എത്ര ലഭ്ധിക്കുവാനുതണന്നു ഒരു തൊഴ്ധിലാള്ധിക്പ് ദപാലും വ്യക്തമായ

ധാരണയ്ധില.

ടതലോഴിൽ നിബഷധം

ഒരുവരഷ്തെ്ധിൽ 100 േ്ധിവേത്തെ തൊഴ്ധില് തൊഴ്ധിലാള്ധിയതെ ന്ധിയമപരമായ

അവോശമാണ്പ്. ഇെ്പ് ന്ധിദഷധ്ധികാന് ആരക്കുംഅധ്ധിോരമ്ധില. തെ്പൗണ് വാരഡ്ധിതല േ95 േ

ജീവ തൊഴ്ധിലാള്ധിേള്ധില് 44 ദപരക്പ് 100 േ്ധിവേത്തെ തൊഴ്ധില് ലഭ്യമായ്ധിട്ടുണ്പ്.

ബവതനം സവകൽ

മ്ര ദറാള പൂര്തെ്ധിയായ്ധി പരമാവധ്ധി 14 േ്ധിവേ്തെ്ധിനേം ത്കൂല്ധി തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതെ ബാങ്പ്

അക്പൗണ്ധിദലക്പ് ന്ധിദകപ്ധികണതമന്ന്പ് തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ന്ധിയമ്തെ്ധിതല തേകന് 3(2),6

എന്ന്ധിവ്ധിെങ്ങള്ധില് വ്യക്തമാക്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ്.സവേ്ധിയാല് ആേ്യത്തെ 30 േ്ധിവേം ദവെന്തെ്ധിന്തറ

0.05 ശെമാനം തുേ പ്ധിഴ നല്േണതമന്ന്പ് ന്ധിയമ്തെ്ധിതല തേകന് 3(3)ലും വാരഷ്ധിേ മാ്ര

േരക്കുലര അധ്യായം 9ലും പറയന്നു.

 ഈ വാരഡ്ധിൽ ഓഡ്ധിറ്പ് േമയ്തെ്പ് 95 തൊഴ്ധിലാള്ധിേദളാെ്പ് േംോര്ധിചദപാള ത്കൂല്ധി 6-7

മാേങ്ങള സവേ്ധിയാണ്പ് ലഭ്ധിച തെന്നു മനസ്ധിലാക്ധി. പഞായ്തെ്ധിതല തൊഴ്ധിലുറപ്പ്

പദ്ധെ്ധി ഓേീേ്ധില് ന്ധിന്ന്പ് ന്ധിശ്ച്ധിെ േ്ധിവേം െതന്ന എേ്പ് െ്ധി ഒ അയച്ധിട്ടുതണങ്ധിലും
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ദേന്ദ്ര ഗവണ്തമന്റ്ധില് ന്ധിന്ന്പ് പണം ലഭ്ധികാ്തെതുതോണ്പ് ദവെനം

ലഭ്ധിക്കുന്ന്ധിതലന്നാണ്പ് പരാെ്ധി വന്നെ്പ്.

 ആരുതെ ഭാഗത്തുന്ധിന്ന്പ് വീഴ്ച േംഭവ്ധിചാലും കൃെ്യേമയ്തെ്പ് ദവെനവും അെ്പ്

ലഭ്ധിച്ധിതലങ്ധില് നഷപര്ധിഹാരവും ലഭ്ധിദകണൊണ്പ്.ഇകാര്യ്തെ്ധില് തൊഴ്ധിലാള്ധിേള്ധില്

ന്ധിന്ന്പ് ദരഖാമൂലം പരാെ്ധി േ്ീേര്ധിച്പ് ബനതപട്ടവരക്പ് അയച്ചുതോട ോന് ദമറ്ധിനും

ഭരണേമ്ധിെ്ധിക്കും ഉ്തെരവാേ്ധിെ്മുണ്പ്.

ബലോങ്ക്ക് ജീവനകലോരുടട േമീപനം

തൊഴ്ധിലാള്ധിേദളാെ്പ് േംോര്ധിചദപാള മനേ്ധിലാകാന് േഴ്ധിഞെ്പ്:

 ബാങ്കുോരുതെ ഭാഗത്തുന്ധിന്ന്പ് േ്പൗമ്യമായ േമീപനമല ഉള്ളെ്പ്

 തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ത്കൂല്ധി എടകാന് തൊഴ്ധിലാള്ധിേളക്പ് െ്ധിരക്കുള്ള േമയങ്ങള്ധില് മാത്രം

ന്ധില്ദകണ്ധി വരുന്നു.മാത്രമല തെക്പ്റ്എഴുൊന് ആരുംേഹായ്ധികാറ്ധില ,പാേ്പ്റ്

ബുക്പ്റ്പെ്ധികാൻ മ്ധിഷ്യന് തേ്പൗേര്യം ഉപദയാഗ്ധികാന് ബാങ്പ് ഉദധ്യാഗസർ

ന്ധിർബന്ധിക്കുന്ന

പവൃതി സലം േന്ദരേനം

പകൃെ്ധി വ്ധിഭവങ്ങളുതെ പര്ധിപാലന്തെ്ധിനും ോമൂഹ്യ ആസ്ധി േ്യഷ്ധിക്കുന്നെ്ധിനും

േഹായ്ധിക്കുന്ന ന്ധിരവധ്ധി പവ്യ്തെ്ധിേള ഏതറടക്കുന്നെ്ധിനുള്ള ോധ്യെയള്ള പഞായ്തൊണ്പ്

േെകല്

േയല്ധില് േണ വ്ധിവരങ്ങളുതെ ന്ധിജസ്ധിെ്ധി ദനര്ധില്േണ്പ് മനസ്ധിലാക്കുന്നെ്ധിനായ്ധി ദോഷ്യല്

ഓഡ്ധിറ്പ് അംഗങ്ങള പണ്ധി പൂര്തെ്ധിയാക്ധിയ 6 പവൃ്തെ്ധിസലങ്ങളും േന്ദരശ്ധിക്കുേയണായ്ധി.

പവൃ്തെ്ധിേള പര്ധിദശാധ്ധിച്ചും തൊഴ്ധിലാള്ധിേദളാടം ദമറ്റുമാദരാടം േംോര്ധിച്ചും ഓഡ്ധിറ്പ് െീം

േതണ്തെ്ധിയ ോര്യങ്ങള ൊതഴ ദെരക്കുന്നു.

ഫയല് പരിബേലോധന നടതിയ പവൃതികളുടട പവൃതിസല േന്ദരേനതിലൂടട

കട്ടെതിയ കലോര്യങ്ങള്:-

കമ

ന

മര

വ

ര

ം്പ്

റ്

േ

ം്പ്

േ

ം്പ്

റ്

പവൃ്തെ്ധി േതണ്തെലുേള റ്ധിമാര്്പ്

ഗാമേഭ)

അഭ്ധിപായ

ങ്ങള്പ്
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േ

ദംാ

ഡ

ം്പ്

1

3192

55

പുല്ലുപന

തെട്ട്ധിയാര

ദോണം പദേശം

േമഗ

ജലേംരകണ

പവ്ധിരെ്ധിേള

മഴക്പ്്കുഴ്ധി,മങയ്യാല

എന്ന്ധിങ്ങതനപവ്ധിരെ്ധിേളാണ്പ് എസ്ധിദമറ്ധില്

ഉണായ്ധിരുന്നെ്പ്.. 7 ഭുഉെമേല്കാന്പ് ഇ

പവ്ധിര്തെ്ധി െയൂതുതോടെ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്

ഒരുലകംരൂപയാണ്പ് ഇ പവ്ധിരെ്ധിേ്പ്

അനുവേ്ധിചെ്പ്റ്,നുരജഹന് എന്നാ വ്യക്ത്ധിക്പ്റ്

േയ്യാല,മഴക്കുഴ്ധി,ട്രുനെ്പ് എന്ന്ധിവ തെയ്തുഇട്ടുണ്പ്

എന്നാല് ഇ വസ്തുവ്ധില് 12 മഴക്കുഴ്ധിേള

തെയൊയ്ധി േയല്ധില് ഉണ്പ് എന്നാല്

പവ്ധിരെ്ധിസല പര്ധിദശാധനയ്ധില് 8 ്കുഴ്ധിേള

ആണ്പ് ഉള്ളെ്പ്,ദമറ്പ് പറഞെ്പ് വസ്തു ഉെമ

പറയം്കുറച്ചു ്കുഴ്ധി മെ്ധിതയന്ന്പ് അപോരം ഒരു

്കുഴ്ധി എസ്ധിമാററ്ധിതന അധ്ധിേര്ധിച്പ് ത്കൂടെല്

ആഴ്തെ്ധിലും വല്ധിപ്തെ്ധിലും തെയ്യും എന്ന്ധിട്ട്പ്

രണ്ടു ്കുഴ്ധിതയടെൊയ്ധി ദരഖയ്ധില്

ോണ്ധിക്കുതമന്ന്പ് മറ്റു സലങ്ങള്ധില്

മഴക്കുഴ്ധിേള തെയതെങ്ധിലും ഇദപാള

ന്ധിലന്ധിരെ്ധിദപാരുന്നെ്പ്

തുദലാം്കുറവാണു.വാഴ,തെങ്ങ്പ് ദെന എന്ന്ധിവ

നടന്നെ്ധിനും

ദവ്്പ്ഇടന്നെ്ധിനംഉപദയാഗ്ധിചൊയ്ധി

േണ്ടു.അതേ ഇ സ്ധിദമറ്ധില് 60

മഴക്കുഴ്ധിേളാണ്പ് ഉണായ്ധിരുന്നെ്പ്, അെ്ധില് ന്ധില

ന്ധില്്കുന്നെ്പ് 28 മഴക്കുഴ്ധിയാണ്പ്

2

3192

57

പുലപന

തെട്ട്ധിയരദോണം

നീരെെം തെ്പൗണ്

പദേശം േമഗ

ജല േംരകണ

പവ്ധിരെ്ധിേള

.350000 രൂപ എസ്ധിമാറ്പ്ന് പോരം 16

ഗുണദഭാക്താകളേ്പ് ആണ്പ് ഇ പവ്ധിര്തെ്ധി

തെയ്ധിര്ധി്കുന്നെ്പ്.മഴക്കുഴ്ധി,മനേയ്യാല,േല്ലുേയ്യാ

ല,ൊലുേള എന്ന്ധിങ്ങതന പവ്ധിരെ്ധിേളാണ്പ്

തെയ്ധിര്ധി്കുന്നെ്പ്.2000 മഴക്കുഴ്ധി ന്ധിരമ്ധികാനുള്ള

എസ്ധിദമറ്ധില് ഇദപാള ന്ധില ന്ധില്ക്കുന്നെ്പ് 500

്കുഴ്ധിേല്പ് ൊതഴ മാത്രമാണ്പ്.തൊഴ്ധിലാള്ധിേള

്കുഴ്ധിേളതെയൊയ്ധി ോണുന്നുണ്പ് എന്നാല്

ഉെമേള ഇെ്പ്റ്േംരക്ധിച്ചു ോണുന്ന്ധില േയ്യാല

ഇടഞ്ധിട്ടുണ്പ്ൊലുേളഉദദ്ദേശ്ധിച േലം

േ്ധിട്ട്ധിയൊയ്ധി േണ്ധില പന്ധിതയടെവര്ധില് ന്ധിന്ന്പ്

മനേ്ധിലായെ്പ് തപാജക്പ്റ്മീറ്ധിംഗ്ധില്

പണ്ധിേളുതെ വ്ധിശോംശങ്ങള പറഞ്ഞുെര്ധില

എന്നാണ്പ്.മാത്രവുമലപവ്ധിരെ്ധിയതെ

േയലുേള്ധില് എംബുകല് പവ്ധിരെ്ധിയതെ

ഒരുമ്ധിച്ചുള്ള വ്ധിശേംശമാണ്പ് ഉള്ളെ്പ്റ്.ഇെ്പ്റ്



25

SAU, Kollam Page 25

ഓഡ്ധിറ്പ്റ്ന്പ് െതന്ന ബുദ്ധ്ധിമുട്ടുണാക്ധി.ഇ

പവ്ധിരെ്ധിയ്ധിലും മഴക്കുഴ്ധിേള്ധില് മറ്പ് വ്ധിളേള

നാട്ടെയം പ്ധിവ്ധിരെ്ധിസല േന്ദരശന്തെ്ധില്

ോണാന് േഴ്ധിഞ്ഞു.

3 3176

89

പുല്ലുപന

തെട്ട്ധിയരദോണം

നീരെെം

െന്നരദോണം

പദേശം ജല

േംരകണ

പവ്ധിരെ്ധിേള

400000 രൂപ െ്ധിലവാക്ധി

മഴക്കുഴ്ധി,മനേയ്യാല, ട്രുനെ്പ് എന്ന്ധി

പവ്ധിരെ്ധിേളാണ്പ് പദ്ധെ്ധി പോരം

തെയ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്. എന്നാല് പവ്ധിരെ്ധിസല

പര്ധിദശാധനയ്ധില് മഴക്കുഴ്ധിേള അധ്ധിേവും

മൂതെതപട്ടെയം മറ്റു വ്ധിളേള നട്ടെയം

ോണതപട്ടു. തപാതുപണം ഉപദയാഗ്ധിച്പ്

നെത്തുന്ന മ്്പ് ജല േംരകണംഎന്നാ

പവ്ധിര്തെ്ധി പലദപാഴും വൃഥാവ്ധിലായ്ധി

എന്ന്പ്പറദയണ്ധിവരുന്നു.

4

/

3192

56

മറുപുറം

പദലാണം

നീരെെം േെകല്

തെ്പൗണ്

വാരഡ്ധിതല

ജലേംരകണ

പവ്ധിരെ്ധിേള

1,5000 രൂപ െ്ധിലവാക്ധി തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി

വഴ്ധി മഴക്കുഴ്ധി,മ്്പ്േയ്യാല,േല്പ്്ലറ്േയ്യാല

എന്ന്ധിവയാണ്പ് എസ്ധിമാെ്ധിന് പോരം ഇ

പവ്ധിരെ്ധിയ്ധില് തെയ്ധിട്ടുള്ളെ്പ് 5 ഭുഉെമേളുതെ

ഭൂമ്ധിയ്ധില് പവ്ധിര്തെ്ധി തെയ്ധിട്ടുള്ളെ്പ്.എന്നാല്

പവ്ധിരെ്ധിസല പര്ധിദശാധനയ്ധില് മഴക്കുഴ്ധിേള

പലതും മൂെതപട്ടെയം േല്ലുേയ്യാല

േല്ലുേളഇളേ്ധി നശ്ധിചെയം േണ്ടു.ത്കൂൊതെ ഇ

പവ്ധിരെ്ധിയ്ധില് ഷീന,അശ്െ്ധി എന്നീ

ഭൂഉെമേള പണ്ധി തെയ്ധിട്ട്ധിലെൊയ്ധി

േണ്ടു.ന്ധിയപോരം ഭുഉെമ അവരുതെ

കൃഷ്ധിഭൂമ്ധിയ്ധില് പണ്ധിതെയ്യുദമാള ഒരു

േ്ധിവേതമങ്ധിലും പന്ധിതയടകണതമന്നുണ്പ്.ഇെ്പ്

ഇവ്ധിതെ നെന്ന്ധിട്ട്ധില മാത്രവുമല പവ്ധിരെ്ധിയതെ

മസതറര ദറാള്ധില് ഇ രണ്ടു ദപരുതെ ദപരുേള

ഉണായ്ധിരുന്ന്ധില.മതസര ദറാള്ധില് ദപര്ധിലാതെ

പവ്ധിരെ്ധിതെയ്യാന് പാെ്ധിലാ്തെതുമാണ്പ്

ആയെ്ധിനാല് ഇ പവ്ധിരെ്ധിേ്പ് തെലവാക്ധിയ

1,41,328 രൂപക്പ് ആസ്ധി സൃഷ്ധികതപട്ടു

എന്ന്പ് പറയേ പയാേമാണ്പ്.പവ്ധിര്തെ്ധി

ഏതറടക്കുദമാള തപാജക്പ്റ്മീറ്ധിങ്ങുേള്ധില് ഇ

ോര്യങ്ങള പറഞ്ഞു മനേ്ധിലാകാന്

ബനതപട്ട ന്ധിരവഹണ ഉദേ്യാഗസര

ശ്രദ്ധ്ധിക്കുേ

5 3086

തെ്പൗണ്

വാരഡ്ധിതല േീഡ്പ്റ്

.92000 രൂപ എസ്ധിദമറ്പ്റ്പോരം ന്ധിരമ്ധിച

്കുള്തെ്ധിന്തറ നീളം 10mtr, വീെ്ധി 10mtr ആഴം
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32 ോമ്ധില് ്കുളം

ന്ധിരമാണം

4mtr എന്ന അളവ്ധിലയ്ധിരുന്നു.എന്നാല് ്കുളം

ഇദപാള ോടമൂെ്ധി ഉപദയാഗശൂന്യമായ്ധി

േ്ധിെക്കുന്നൊണ്പ് േണെ്പ്.്കുള്തെ്ധിന്തറ

ഇദപാഴുള്ള ആഴം, 1 റ്mtr മാത്രമാണ്പ്.േീഡ്പ്റ്

ോമ്ധിദലക്പ് കൃഷ്ധിക്കുദവണ്ധിയാണ്പ് ഇ ്കുളം

ന്ധിരമ്ധിച്ചു നല്േ്ധിയ്ധിട്ടുള്ളെ്പ്.എന്നാല് ഇ

പവ്ധിര്തെ്ധി തെയതുതോണ്പ് ഉണാദേണ

േലപപ്ധി സേവര്ധികാന്

േഴ്ധിഞ്ധിട്ട്ധില.മാത്രവുമല തെ്പൗണ് വാരഡ്ധിതല

തൊഴ്ധിലാള്ധിേതള മാറ്ധിന്ധിര്തെ്ധി മതറാരു

വാരഡായ ോരകാെ്പ് വാരഡ്ധിതല

തൊഴ്ധിലാള്ധിേതള ഉപദയാഗ്ധിചാണ്പ്റ്ഇ

പവ്ധിര്തെ്ധി തെയ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്. െ്ധി തെ്പൗണ്

വാരഡ്ധിതല തൊഴ്ധിലാള്ധിേള്ധില് ന്ധിന്നും

അറ്ധിയാന് ോധ്ധിചെ്പ് ഞങ്ങളേ്പ് 100 േ്ധിവേം

പണ്ധി െ്ധിേയാതെ വര്ധിേയംഞങ്ങള 12 ദപര

തൊഴ്ധില് ആവശ്യതപടേയം എസ്ധിദമറ്പ്റ്

ആയ്ധിട്ടുണ്പ് നല്ോതമന്ന്പ് പറയേയം എന്നാല്

വാങ്ങാന് ദവണ്ധി തെന്നദപാള ോരകാെ്പ്

വാരഡ്ധിതല തൊഴ്ധിലാള്ധിേള ്കുളം

ന്ധിരമ്ധിക്കുന്നെയാണ്പ് േണെ്പ്. ഇെ്ധിനു

പഞായ്തെ്ധില് ന്ധിന്നും പറഞെ്പ് ഉെതന

അട്തെ എസ്ധിദമറ്പ്റ്നല്ോതമന്നും 100 പണ്ധി

തെയ്യുന്നെ്ധിന്ധി ദവണ്ധി മസതറരദറാള

നല്ോതമന്നുംഅറ്ധിയ്ധിചൊയ്ധി അറ്ധിയാന്

േഴ്ധിഞ്ഞു.ഇ്തെര്തെ്ധിലുള്ള തൊഴ്ധില് ന്ധിദഷധം

ആവര്തെ്ധികാന് പെ്ധിലൊണ്പ്

ജനപെ്ധിന്ധിധേള ഇകാര്യ്തെ്ധില്

ശ്രദ്ധ്ധിദകണൊണ്പ്.

6

3176

88

പുല്ലുപന

തെട്ട്ധിയരദോണം

ദനരെെെ്ധിത്റെ

ഭാഗമായ്ധി(പുതു

ദോണം

പദേശം)

േെകല് തെ്പൗണ്

വാരഡ്ധിതല

േമഗ

ജലേംരകണ

പവ്ധിരെ്ധിേള

.3,90000 എസ്ധിദമറ്പ്റ്തുേപോരം

േല്ലുേയ്യാല,മണ്ണുേയ്യാല,മഴക്കുഴ്ധി,ദോണ്്ടൂര

ട്രുനെ്പ് തയന്ന്ധിവ ആയ്ധിരുന്നു

പവ്ധിരെ്ധിേള.11ഭു ഉെമേളക്പ്ആണ്പ് പദ്ധെ്ധി

പോരം ദമല് പറഞ പവ്ധിരെ്ധിേള തെയ്തു

തോെ്ധിെ്ധിട്ടുള്ളെ്പ്.േല്ലുേയ്യാല പൂര്സ്ധിയ്ധില്

ന്ധില ന്ധില്ക്കുന്നു മ്്പ് േയ്യാലേള

ഭാഗ്ധിേമായ്ധി ഇെ്ധിഞ ന്ധിലയ്ധിലാണ്പ്റ്

ഉള്ളെ്പ്,മഴക്കുഴ്ധിേള ദമല് വ്ധിവര്ധിച പോരം

ആണ്പ് ഉള്ളെ്പ്.്കുഴ്ധിേള ഭു ഉെമേളുതെ

ന്ധിരദേശപോരം എസ്ധിദമറ്പ്റ്തനകാളും

അധ്ധിേര്ധിചാണ്പ് തെയ്ധിട്ടുള്ളെ്പ് ഉെമസ്പ്െരുതെ

ന്ധിരദേശപോരം തെങ്ങ്ധിന്പ്

െെംതയടതുനല്േ്ധിയെയം ോണാന് ോധ്ധിച്ചു

ദോണ്്ടൂര ട്രുനെ്പ് എന്ന പവ്ധിര്തെ്ധി
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േല്തെ്ധില് േണെ്പ് ൊലുദോരല് ആണ്പ്.ഇ

പവ്ധിരെ്ധിയതെഉദദ്ദേശം അറ്ധിയാതെയാണ്പ്

പലദപാഴും എസ്ധിദമറ്പ്റ്െയ്യാറാക്കുന്നെ്പ്, ഇ

പവ്ധിരെ്ധിതയക്കുറ്ധിച തൊഴ്ധിലാള്ധിേളക്പ്റ്

വ്യക്തമായ ധാരണ ഇലാ്തെതുംഅവരക്പ്റ്

പവ്ധിരെ്ധി യതെ ഉദദ്ദേശ ലേ്പ്റ്ഷ്യം

മനേ്ധിലാോ്തെതും ഇ്തെരം പവ്ധിരെ്ധിേതള

ദോഷേരമായ്ധി ബാധ്ധിക്കുന്നു,പദ്ധെ്ധിആരംഭ

മീറ്ധിങ്ങുേള്ധില് തൊഴ്ധിലാള്ധിേളക്പ്റ്

തൊഴ്ധില്ധിതനക്കുര്ധിച്ചു

പറഞ്ഞുമനേ്ധിലാദകണതുണ്പ്,അലാ്തെപ

കം ഇ പവ്ധിരെ്ധിേ്പ് െ്ധിലവായ തുേക്പ്റ്

ബാധ്യെ ഏറ്പ് എെടതകണാൊയ്ധി വരും.

ഇ്തെരം പവ്ധിരെ്ധികളുതെ എസ്ധിദമറ്പ്റ്

െയ്യാറാക്കുദമാള പവ്ധിരെ്ധിസലം

േന്ദരശ്ധിച്ചു െതന്ന െയ്യാറാകണംഎന്ന്പ്

ന്ധിരദേശ്ധിക്കുന്നു.

ചില വീഴ്ച്ചകൾ

 േരഷേരക്പ് പങാള്ധി്തെം ലഭ്ധിക്കുന്ന്ധില.

 ആയധങ്ങള സൂക്ധിക്കുവാനുള്ള സലപര്ധിമ്ധിധ്ധി മൂലം ,ആയധം

നഷതപട്ടുദപായൊയ്ധി തൊഴ്ധിലാള്ധിേള്ധില് ന്ധിന്നുംഅറ്ധിയാൻ േഴ്ധിഞ്ഞു.

 ദൊയ്ധിലറ്പ് േ്പൗേര്യം ലഭ്യമലായ്മതയ ്കുറ്ധിച്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതെ ബുദ്ധ്ധിമുട്ടുേള

അറ്ധിയ്ധിച്ചു.

 പ്ധിവൃ്തെ്ധിസലങ്ങള അപേെം ന്ധിറഞൊണ്പ്

 മരുന്നുേളുതെ ലഭ്യെ ്കുറവ്പ്

 സേയറ ,ോലുറ ദപാലുള്ള സുരകാ ഉപേേരണങ്ങൾ ലഭ്ധിക്കുന്ന്ധില .

 വ്ധിശ്രമസല-േ്പൗേര്യങ്ങള ലഭ്ധിക്കുന്ന്ധില

തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുമായള്ള അഭ്ധിമുഖ്തെ്ധില് ന്ധിന്നും ലഭ്ധിച വ്ധിവരങ്ങള

തെ്പൗണ് വാരഡ്ധിതല േജീവ തൊഴ്ധിലാള്ധിേതള ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ്റ് േംഘം

ോണുേയണായ്ധി.അവദരാെ്പ്റ്േംോര്ധിചെ്ധിത്റെ അെ്ധിസാന്തെ്ധില് തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതെ അവോശ

ലംഘനവുമായ്ധി ബനതപട്ട്പ് െ്ധില ോര്യങ്ങള അറ്ധിയാന്േഴ്ധിഞ്ഞു.

തൊഴ്ധില് ോരഡ്പ്റ് ;- തൊഴ്ധില് ോരഡ്പ്റ് േവജന്യമായ്ധി ലഭ്ധിക്കുേ എന്ന

തൊഴ്ധിലാള്ധിയതെ അവോശം ന്ധിദഷധ്ധിചെയാണ്പ് മനേ്ധിലായെ്പ്റ്. തൊഴ്ധില് ോരഡ്ധിന്പ് ദവണ്ധി

ദോദട്ടാ എടക്കുന്നെ്ധിനായ്ധി 60 രൂപ െ്ധിലവതയന്നും പഞായ്തെ്ധില് ന്ധിന്നും േവ്പ്റ്ജന്യമായ്ധി
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നല്ദേണ ദോദട്ടാക്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധിയതെ േ്ന്തം േയ്യ്ധില് ന്ധിന്നുംആണ്പ് പണം മുെക്ധിയെ്പ് എന്നും

അറ്ധിഞ്ഞു,ആയെ്ധിനാല് തൊഴ്ധിലാള്ധിേളക്പ്റ്ദോദട്ടാ എട്തെ വേയ്ധില് െ്ധിലവായ തുേ െ്ധിര്ധിതേ

തോടകാനുള്ള നെപെ്ധി േ്ീേര്ധികണം.

തൊഴ്ധില്ധിെ േവേര്യങ്ങള ;- തൊഴ്ധില്ധിെങ്ങള്ധില് ലഭ്ധിദേണ അെ്ധിസാന

േവേര്യങ്ങളായ െണല്, ്കുെ്ധിതവള്ളം,പഥമശുശ്രുഷ േ്ധിറ്പ്റ് സുരക ഉപേരണങ്ങളായ

േയ്യുറ,േലുര എന്ന്ധിവ ലഭ്യമാദകണെ്പ് തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയതെ ന്ധിരവഹണ

വ്ധിഭാഗമാണ്പ്,എന്നാല് തെ്പൗണ് വാരഡ്ധില് ഇ േവേര്യങ്ങള ലഭ്യമായെ്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധിേള്ധില്

ന്ധിന്നും പ്ധിര്ധിതവടൊണ്പ്.എന്നാല് പഥമശുശ്രുഷ േ്ധിറ്പ്റ്വാങ്ങ്ധിയെ്പ് ദമറ്ധിത്റെ േയ്യ്ധില് ന്ധിന്നും പണം

െ്ധിലവക്ധിയാണ്പ്.ഇതുവതരയം ഒരു രൂപദപാലും പഞായ്തെ്ധില് ന്ധിന്നും ലഭ്ധിച്ധിട്ട്ധില, ദൊഴ്ധില്ധിെ

േവേര്യം ലഭ്യമാക്കുേ എന്നാതൊഴ്ധിലാള്ധിയതെ അവോശമാണ്പ് ഇവ്ധിതെ

ന്ധിദഷധ്ധിചകതപട്ടെ്പ്റ്,ബനതപട്ട വര ജാഗെദയാതെ ോദണണൊണ്പ്,ഒപം ദമറന്പ് ഇ െ്ധിന്പ്

െ്ധിലവായ തുേ െ്ധിര്ധിതേ നല്ോനുള്ള നെപെ്ധി േ്ീേര്ധിക്കുേ.

അപേെ പര്ധിരക ലഭ്യമാകല് ;- തൊഴ്ധില്ധിെങ്ങള്ധില് വച്പ് േംഭവ്ധിക്കുന്ന

അപേെങ്ങളക്പ്റ് പര്ധിരക ഉണ്പ്എന്നുള്ള തൊഴ്ധിലാള്ധിയതെ അവോശം ന്ധിദഷധ്ധിചൊയ്ധി

അറ്ധിയാന് േഴ്ധിഞ്ഞു. തൊഴ്ധിലാള്ധിേളായ ഷീല,അജയ്കുമാര,അജ്ധിെ ദമററ്പ് നള്ധിന്ധി എന്ന്ധിവരക്പ്റ്

തൊഴ്ധില് സേറ്ധില് വച്പ് അപേെം േംഭവ്ധിച്ധിട്ടും ഒരു പര്ധിരകയം േ്ധിട്ട്ധിയ്ധില,മാത്രമല തോട്തെ

അദപക പഞായ്തെ്പ് ന്ധിരേ്ധിക്കുേയാണ്പ് തെയ്ധിട്ടുള്ളെ്പ്.തൊഴ്ധില്ധിെങ്ങള്ധില് വച്പ് േംഭവ്ധിക്കുന്ന

അപേെങ്ങളക്പ്റ് െ്ധിേ്ധിത്സേഹയം ലഭ്ധിക്കുതമന്ന്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധിേളക്പ്റ് അറ്ധിയെൊണ്പ്

അദപക്ധികാന് േഴ്ധിയാ്തെെ്പ്,ഇെ്പ് ജാഗെദയാതെ ോദണണ വ്ധിഷയമാണ്പ്റ്.

പദ്ധെ്ധി അസുത്രണ പക്ധിയയ്ധില് പതങെ്ധിപ്ധിക്കുന്ന്ധില;- പദ്ധെ്ധി ആസുത്രണം

തെയ്യല് പക്ധിയയ്ധില് തൊഴ്ധിലാള്ധിതയത്കൂെ്ധി പതങടപ്ധിതകണതുണ്പ്.വാര്ഡുപദേശ്തെ്പ് ഏതെലാം

പവ്ധിരെ്ധിേള തെയ്യണതമന്നും അരതേലാം തെയ്യണതമന്നും മുന്ഗണന അെ്ധിസാന്തെ്ധില്

െയ്യാറാ്കുേയം അതുവഴ്ധി അരഹെ ഉള്ളവരക്പ്റ്ലഭ്യമാക്കുേയം തെയ്യുന്നെ്ധിന്പ് ദവണ്ധി അയല്ത്കൂട്ട

െല്തെ്ധില് ന്ധിന്നും വരുന്ന ന്ധിരദേശങ്ങളു പരമരാഗെ,േരഷേര മറ്റു േന്നദ്ധ പവരെേതരത്കൂെ്ധി

ഉളതപട്തെ്ധി തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ഗാമേഭ നെ്തെ്ധിദവണം പദ്ധെ്ധിേള ആസുത്രണം തെയ്യാന്,എന്നാല്

ഇ വാരഡ്ധില് ദമററ്പ് ആണ്പ് തൊഴ്ധില് േണ്ടുപ്ധിെ്ധിക്കുന്നെ്പ്,ഇെ്പ് ഒഴ്ധിവാക്ധി ദമല്പറഞ പോരം

പദ്ധെ്ധിേള േണ്ടുപ്ധിെ്ധിക്കുന്നെ്പ് നന്നായ്ധിര്ധിക്കും.

പുഷ്പലെ എന്ന തൊഴ്ധിലാള്ധിക്പ്റ് േത്കൂേ്പ്റ് ന്ധിരമ്ധിച്ചു നല്േ്ധി.10 മാേമായ്ധി ആതേ 4

േ്ധിവേത്തെ ദവെനം മാത്രം േ്ധിട്ട്ധി.േെം വാങ്ങ്ധിയം പല്ധിശക്പ്റ് േെതമടതുമാണ്പ് േത്കൂേ്പ്റ്

ന്ധിര്്ധിചെ്പ്റ്.ഇതുവതരയം ഒരുരൂപദപാലും േ്ധിട്ട്ധിയ്ധില, ഇെ്പ് പര്ധിദശാധ്ധിദേണാൊണ്പ്

വിലയിരുതല്

1.പദ്ധെ്ധി ആസൂത്രണം മുെലുള്ള ോര്യങ്ങള്ധില് തപാതുജനങ്ങളക്പ് പദെ്യേ്ധിച്പ് േരഷേ
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േമൂഹ്തെ്ധിന്പ് പങാള്ധി്തെമ്ധില.

2.പദ്ധെ്ധി ന്ധിരദേശ്ധിക്കുന്ന ോര്യ്തെ്ധില് ജനപെ്ധിന്ധിധ്ധിേളേ്ാധീനം തെലുത്തുന്നുതണങ്ധിലും

അെ്പ് ക്ധിയാതേമയ്ധിട്ടയ്ധിര്ധികണം

3 .ോദങെ്ധിേ പ്ധിഴവുേള അൊതു േമയങ്ങള്ധില് െ്ധിരു്തെണതമന്ന ന്ധിരദേശം നല്ോന്

പഞായ്തെ്പ് തേകട്ടറ്ധി മുെല് മുേള്ധിദലക്കുള്ള ഉദേ്യാഗസര െയ്യാറായ്ധിട്ട്ധില. അെതലങ്ധില്

ഇവരുളതപടന്ന പദ്ധെ്ധി ന്ധിരീകണ േംവ്ധിധാനം ോര്യകമമല.

ടപലോതുനിരബദേങ്ങൾ

1.തൊഴ്ധിലാള്ധിേതളതകാണ്പ് വരഷ്തെ്ധില് 100 പണ്ധിക്കുള്ള അദപക ഒരുമ്ധിച്ചു നല്ോന്

ദപര്ധിപ്ധികണം. ഇെ്പ് ്രെണ്പ് ഓേീേ്ധില് െതന്ന നല്േണം.

2.തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതെ എ്ം പരമാവധ്ധി വർധ്ധിപ്ധികാനാവശ്യമായ നെപെ്ധി

േ്ീേര്ധികണം.ആവശ്യതപട്ടവർതകലാം 100 പണ്ധി തോടകാൻ േഴ്ധിയന്നുതണന്ന വസ്തുെ

ജനങ്ങൾക്ധിെയ്ധിൽ ദബാധ്യതപട്തെണം.

3. തൊഴ്ധിലാള്ധിേള്ധില്ന്ധിന്നുള്ള അദപക വാങ്ങുന്ന രീെ്ധിയ്ധില് േമഗമായ മാറം ദവണം. അവരക്പ്

ആവശ്യമുണാ്കുദമാള തൊഴ്ധില് നല്ോന് വ്യവസയണാേണം.

4. ദേശീയ ന്ധിരീകണ ഏജന്േ്ധിമുെല് പദ്ധെ്ധി നെ്തെ്ധിപ്ധിതല ഉന്നെെല ഉദേ്യാഗസര

വതരയള്ളവര അവതര ഏല്പ്ധിച ചുമെലേള കൃെ്യമായ്ധി ന്ധിരവഹ്ധിക്കുന്നുതണന്നുറപാകണം.

5. ഡ്ധി.പ്ധി.േ്ധി, തജ.പ്ധി.േ്ധി,ബ്ധി.പ്ധി.ഒ എന്നീ ഉദേ്യാഗസര പഞായ്തെ്ധിതല തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി

ഓേീസും േഴ്ധിയാവുന്നത്ര പവൃ്തെ്ധി സലങ്ങളും േന്ദരശ്ധിക്കുന്നുതവന്നുറപാകാന്

േംസാനെല്തെ്ധില് േംവ്ധിധാനമുണാേണം.

6. വ്ധിജ്ധിലന്േ്പ് ആന്റ്പ് ദമാണ്ധിററ്ധിങ്പ് േംവ്ധിധാനം േമഗമായ്ധി അഴ്ധിച്ചുപണ്ധിയണം.ഇവതയ

േ്െനമാക്ധി ന്ധിലന്ധിര്തെ്ധി െത്സമയഓഡ്ധിറ്ധിങ്പ് േമ്ധിെ്ധിേളായ്ധി മാറ്ധിതയടകണം.

7. വ്ധിഎംേ്ധിയതെ പവര്തെനങ്ങള ദ്ാക്പ് െല്തെ്ധില് ന്ധിരീക്ധികതപെണം.

8. സുൊര്യെ ഉറപാകാന് തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ന്ധിയമം അനുശാേ്ധിക്കുന്ന െര്തെ്ധില് േ്ധിറ്ധിേണ്

ഇന്േരദമഷന് ദബാരഡ്പ് അെ്ധിയന്ത്ധിരമായ്ധി എലാ തൊഴ്ധില്ധിെ്തെ്ധിലുംസാപ്ധികണം.

9. പദ്ധെ്ധി ആസൂത്രണ്തെ്ധില് േരഷേതരയം തൊഴ്ധിലാള്ധിേതളയം തപാതുേമൂഹത്തെയം

ഉളതപട്തൊന് േഴ്ധിയണം.

10. ജനേീയ എ്്ധിദമറ്പ് ന്ധിരബനമായ്ധി െയ്യാറാക്കുേയം അെ്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധിേളക്പ്

ലഭ്യമാക്കുേയംഅവതര പറഞ്ഞുമനേ്ധിലാക്കുേയം ദവണം.

11. തൊഴ്ധിലാള്ധിേളക്കുള്ള സുരകാ ഉപേരണങ്ങള പഞായ്തെ്പ് െല്തെ്ധില് വാങ്ങ്ധി

സൂക്ധികണം.ഇെ്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധിേളക്പ് ലഭ്ധിക്കുന്നുതണന്ന്പ് ഉറപ്പുവരു്തെണം.

12. വാരഡ്ധിതല തൊഴ്ധില് ോരഡ്ധിന്തറ എ്്തെ്ധിന്പ് അനുസൃെമായ്ധി ദമറ്റുമാതര

തെരതഞടകണം.

13. മ്ര ദറാള,സേറ്പ് ഡയറ്ധി തുെങ്ങ്ധിയ ആധ്ധിോര്ധിേ ദരഖേള സേോര്യം തെയ്യുന്നെ്ധില്

ജാഗെദവണം.

14. ഭൂവ്ധിേേന പവൃ്തെ്ധിേള ഏതറടക്കുന്നെ്പ് ഭൂവുെമയതെ

ആവശ്യപോരമായ്ധിര്ധികണം.ഇെ്ധിനായ്ധി പഞായ്തെ്പ് െല്തെ്ധില് വ്യാപേ പെരണം നല്േ്ധി
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അദപക കണ്ധികണം.

15. ഇ്തെരം പവൃ്തെ്ധിേള ഏതറടക്കുദമാള അവ മ്്പ്-ജല േംരകണ്തെ്ധിന്പ്

ഉെ്കുന്നൊണന്ന്പ് ഉറപ്പുവരു്തെണം.

16. ദമറ്റുമാരക്കും വ്ധിജ്ധിലന്േ്പ് ആന്റ്പ് ദമാണ്ധിററ്ധിങ്പ് േ്്ധിറ്ധി അംഗങ്ങളക്കും േമയബന്ധിെമായ്ധി

പര്ധിശീലനം നല്േണം

17. സജവ േമത്തുംആസ്ധിയം വരധ്ധിപ്ധിക്കുന്നെ്ധിനുള്ള പവൃ്തെ്ധിേൾ ഏതറടകാൻ േഴ്ധിയണം.

18. സീ േ്പൗഹൃേ തൊഴ്ധിലുപേരണങ്ങള ലഭ്യമാ്കുന്നുതണന്ന്പ് ഉറപപ്പ് വരുത്തുേ

യവാകളും, ോര്യദശഷ്ധിയള്ളവരുമായ ഒരു ശക്തമായ െീമാണ്പ് പഞായ്തെ്ധിതല

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിതയ മുദന്നാട്ട്പ് നയ്ധിക്കുന്നെ്പ്. േഴ്ധിഞ വരഷം 4,42,6626.ലകവും ഈ

വരഷം 1,26,47000 ലകം രൂപയം ത്കൂല്ധിയ്ധിന്തെ്ധില് തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതെ സേയ്ധിതല്തെ്ധികാന്

േഴ്ധിഞെ്പ് ഉദേ്യാഗസരുതെ ശുഷാന്ത്ധി തോണാണ്പ്. വ്യെ്യസമായ പവൃ്തെ്ധിേള

േതണത്തുന്നെ്ധില് ൊല്പര്യം ോണ്ധിചാൽ ്കുതറക്കൂെ്ധി തമചതപട്ട പവർ്തെനം ോഴ്ചവകാനാ്കും.

അനുബനങ്ങള്

പദ്ധതിയിൽ ടതലോഴിൽ ലഭിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസകൾ

 അവ്ധിേഗ്ദ്ധ ോയ്ധിോദ്ധ്ാനം തെയ്യാന് േന്നദ്ധെയള്ളവരും പഞായ്തെ്ധില് സ്ധിര

ൊമേകാരുമായ്ധിര്ധികണം.

 18 വയസ്പ് പൂര്തെ്ധിയായ്ധിര്ധികണം.

 ഗാമപഞായ്തെ്ധില് അദപക്ധിച്പ് 15 േ്ധിവേ്തെ്ധിനേം തൊഴ്ധില്ോരഡ്പ് ലഭ്ധിയം

 ്കുറഞെ്പ് 14 േ്ധിവേദ്തെയ്പ് തൊഴ്ധില്ധിന്പ് അദപക്ധികണം.

 ദജാല്ധിയ മുന്ത്കൂറായ്ധി അദപക്ധികണം .

 തൊഴ്ധില് നല്േ്ധി തോണ്ടുള്ള അറ്ധിയ്ധിപ്പ് ദരഖാമൂലം നല്േണം.

ടതലോഴിലലോളികളുടട ചുമതലകൾ

 കൃെ്യേമയ്തെ്പ് തൊഴ്ധില് സല്തെ്പ് ഹാജരായ്ധി ഒപ്പ് വയേ.

 തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ഗാമേഭയം ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് ഗാമങ്ങയം കൃെ്യമായ്ധി പതങടക്കുേ.

 പണ്ധിസല്തെ്പ് പാ്്ധിക്പ് വസ്തുകള ഉപദയാഗ്ധിക്കുവാദനാ േ്തെ്ധിയവാദനാ പാടള്ളെല.

 േ്ധിറ്ധിേണ് ഇന്ദോരദമഷന് ദബാരഡ്പ് ആരംഭ ഘട്ട്തെ്ധില് െതന്ന ന്ധിരബനമായം

തവയദകണൊണ്പ്.
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 പേ്യെ്ധി േംരകണ്തെ്ധിന്പ് അവശ്യമായ പവ്യ്തെ്ധിേള ഏതറട്തെ്പ് നെപ്ധിലാക്കുേ.

 ആസ്ധി സൃഷ്ധിക്കുന്ന പവൃ്തെ്ധിേള േതണ്തെ്ധി ദമറ്ധിദനയം പഞായ്തെ്പ് അധ്ധികൃെദരയം

അറ്ധിയ്ധിക്കുേ.

 സ്ധിരൊമേകാരാതണന്ന്പ് തെള്ധിയ്ധികാനുള്ള ദരഖേതളാന്നുമ്ധിതലങ്ധിലും ബനതപട്ട

പഞായ്തെംഗം ോക്യപത്രം നല്േ്ധിയാലും ഇെ്പ് ദരഖയാക്ധി തൊഴ്ധില് ോരഡ്പ്

നല്േണം.

വിവിധ തലതിലുള്ള ഉബദ്യലോഗസരുടട ചുമതലകള്

ബമറ്ക്

 പവൃ്തെ്ധിയതെ ദമല്ദനാട്ടം

 തൊഴ്ധില് ോരഡ്ധില് ആവശ്യമുള്ള വ്ധിവരങ്ങള ദരഖതപടത്തുേ. അളവ്പ്

ദരഖതപടത്തുവാനുള്ള തമഷരതമന്റ്പ് ബുക്പ് പവൃ്തെ്ധിസല്തെ്പ് സൂക്ധിക്കുേ.

 േ്ധിവേവും തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതെ ഹാജര മ്രദറാള്ധില് ഉറപ്പുവരുത്തുേ. പൂര്തെ്ധിയായ

മ്രദറാളുേള ദഡറാ എന്്്ധി ഓപദറററുതെ പകല് എ്തെ്ധിയേ.

ബ്റലോ എനടി ഓ്ബറെറര

 മ്രദറാള വ്ധിെരണ്തെ്ധിന്പ് േഹായ്ധിക്കുേ. പൂര്തെ്ധിയായ മ്രദറാളുേള ദമറ്ധില്

ന്ധിന്നും േ്ീേര്ധിച്പ് വരക്പ് ബ്ധില്ലുേള പൂര്തെീേര്ധിച്പ് ദവെനവ്ധിെരണ്തെ്ധിന്പ്

നെപെ്ധി േ്ീേര്ധിയേ. രജ്ധി്റുേള സൂക്ധിക്കുേ. തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതെ ദവെനം

(ഡ്ധി.ബ്ധി.റ്ധി) മുദഖന എ്തെ്ധിതയന്ന്പ് ഉറപാക്കുേ.

ഓവരേിയര/എഞിനീയര

 ഗാമേഭാ െീരുമാനപോരം പവൃ്തെ്ധിേള േതണത്തുേ, പാഥമ്ധിേ എ്്ധിദമറ്പ്

െയ്യാറാക്കുേ. പവൃ്തെ്ധിയതെ ോദങെ്ധിേമായ ോര്യങ്ങള ദമറ്ധിനും

തൊഴ്ധിലാള്ധിേളക്കും വ്ധിശേമാക്കുേ. പവൃ്തെ്ധിയതെ അളവുേള ദരഖതപടത്തുേ,

തെക്പ് തമഷര തെയ്യുേ. ബ്ധില്ലുേള െയ്യാറാക്കുവാന് ഡ്ധി.ഇ.ഒതയേഹായ്ധിക്കുേ.

പഞലോയത്ക് ടേ്ട്ടറെി/ അേിസ്റ്റനറെ്ക്

 തേകട്ടറ്ധി തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയതെ ദമല്ദനാട്ടം പവൃ്തെ്ധിയതെ ബ്ധില്ലുേള

യഥാേമയംഅംഗീേര്ധിയേ, തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതെ ദവെനം യഥാേമയം ഡ്ധി.ബ്ധി.റ്ധി

മുഖാന്ത്ധിരം തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതെ അക്പൗണ്ധില് എ്തെ്ധിതയന്ന്പ് ഉറപാക്കുേ.

ബ്ലോക്ക് ബപലോഗലോം ഓഫീേര
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 പഞായത്തുേതള തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയതെ തഷല്േ്പ് ഓേ്പ് ദപാജക്പ്

െയ്യാറാക്കുന്നെ്ധിലും വ്ധിദേന്ദ്രീകൃൊസൂത്രണ്തെ്ധിലും േഹായ്ധിക്കുേ. ഇ-മ്രദറാള

വ്ധിെരണം തെയ്യുേ. പഞായത്തുേളുതെ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയതെ ന്ധിര്വേഹണ

ദമല്ദനാട്ടം വഹ്ധിക്കുേയം ന്ധിര്വേഹണം ദമാണ്ധിറര തെയ്യുേ.

 പദ്ധെ്ധിയതെ ലഭ്ധിച വ്ധിഭവങ്ങളുതെയം വ്ധിെരണം തെയൊയം

ഉപദയാഗ്ധിചവയതെയം േണക്കുേള സൂക്ധിക്കുേ. ആവശ്യമായ രജ്ധി്റുേള

സൂക്ധിക്കുേ.

ടതലോഴിലുറെ്്ക് പദ്ധതിയില് ഏടറടുകലോവന്ന പവൃതികള്

വിഭലോഗം എ : പകൃതി വിഭവ പരിപലോലനവമലോയി ബനട്ട്ട ടപലോതുപവൃതികള്

്കുെ്ധിതവള്ള ദ്ാെസേള ഉളതപതെയള്ള ഭൂഗരഭജല വ്ധിൊനം ഉയരത്തുന്നെ്ധിന്പ് ആവശ്യമായ

അെ്ധിയണേള (underground dykes), മണ്െെയണേള, അണേള (ദ്ാപ്പ്ഡാം),

തെക്പ്ഡാമുേള തുെങ്ങ്ധിയ ജലേംരകണ്തെ്ധിനും ജലതോയ്ധിനും േഹായേരമായ

ന്ധിര്്ധിെ്ധിേള.

i) ഒരു നീര്തെെ്തെ്ധിന്തറ േമഗ പര്ധിപാലന്തെ്ധിന്പ് ഉെ്കുന്ന ഇെതപെലുേളായ

ദോണ്ടൂര്ഞ്ചുേള, െട്ട്പ്െ്ധിര്ധികല് (terracing), ദോണ്ടൂരബണ്ടുേള, േല്്തെെയണേള,

ഗ്യാബ്ധിദയാണ് ന്ധിര്്ധിെ്ധിേള, നീരുറവ പദേശ്തെ്ധിന്തറ പര്ധിദപാഷണം തുെങ്ങ്ധിയ നീര്തെെ

പര്ധിപാലന പവൃ്തെ്ധിേള

ii) സൂക്ഷ്മ-തെറുേ്ധിെ ജലദേെന പവൃ്തെ്ധിേളും ദൊടേള/േനാല് എന്ന്ധിവയതെ

ന്ധിര്ാണം, പുനരുദ്ധാരണം, തമയ്ധിന്റനന്േ്പ് എന്ന്ധി പവൃ്തെ്ധിേളും ;

iii) ജലദേെന ്കുളങ്ങളുദെയം മറ്പ് ജലദ്ാെസേളുദെയംആഴം ത്കൂട്ടല് ഉളതപതെയള്ള

പരമരാഗെ ജലദ്ാെസേളുതെ പുനരുദ്ധാരണവും;

iv) േെദലാരങ്ങള്ധിലും ്കുളങ്ങളുതെ അര്ധിേ്ധിലും േനാല് ബണ്ടുേള്ധിലും ദറാ്ഡുേളുതെ

ഓര്തെ്ധിലും, വനഭൂമ്ധിയ്ധിലും, മറ്പ് തപാതുഭൂമ്ധിയ്ധിലും േലവൃകങ്ങള അെകമുള്ള മരം വച്പ്

പ്ധിെ്ധിപ്ധികലും വനവതേരണവും, ഇവയ്ധില് ന്ധിന്നും ലഭ്ധിക്കുന്ന ആോയ്തെ്ധിന്തറ അവോശം

ഖണ്ഡ്ധിേ 5 ല് പെ്ധിപാേ്ധിക്കുന്ന ്കുടംബങ്ങളക്പ് നല്ദേണൊണ്പ്;

v) തപാതു ഭൂമ്ധിയ്ധിതല ഭൂവ്ധിേേന പവൃ്തെ്ധിേളും.

II വിഭലോഗം ബി: േമൂഹതില് അവേത അനുഭവിക്കുന്ന വിഭലോഗങ്ങള്ക്കുള്ള വ്യകിഗത

ആസികള് (ഖണിക 5 ല് പരലോമരേിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങള്ക്ക് മലോതം)

i) ഖണ്ഡ്ധിേ 5 ല് പരാമരശ്ധിക്കുന്ന ്കുടംബങ്ങളക്പ് ഭൂമ്ധിയതെ ഉലാേനകമെ

വരദ്ധ്ധിപ്ധിക്കുന്നെ്ധിനായ്ധി ഭൂവ്ധിേേനവും, േ്ധിണറുേള (Dugg well), ്കുളങ്ങള (farm ponds), മറ്പ്

ജലതോയ്പ് ന്ധിര്്ധിെ്ധിേള എന്ന്ധിവ ഉളതപതെയള്ള ജലദേെന്തെ്ധിനാവശ്യമായഅെ്ധിസാന
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േ്പൗേര്യങ്ങള ലഭ്യമാകല്;

ii) പഴകൃഷ്ധി, പട്ട്പ്ട്നൂല്കൃഷ്ധി, ദൊട്ടവ്ധിളകൃഷ്ധി, ോംദോറ്്ധി എന്ന്ധിവയ്ധിലൂതെ ആജീവനം

തമചതപട്തെല്;

ശശശ)ഖണ്ഡ്ധിേ 5 ല് സൂെ്ധിപ്ധിക്കുന്ന ്കുടംബങ്ങളുതെ െര്ധിശ്പ് ഭൂമ്ധി/ പാഴഭൂമ്ധി (fallow or waste

land) വ്ധിേേ്ധിപ്ധിച്പ് കൃഷ്ധിക്പ് അനുദയാജ്യമാകല്;

iii) ഇന്ദ്ധിരാ ആവാേ്പ് ദയാജന പോരദമാ, ദേന്ദ്ര/േംസാന േരകാരുേള ആവ്ധിഷര്ധിക്കുന്ന

മറ്പ് ഭവന ന്ധിര്ാണ പദ്ധെ്ധിേള പോരദമാ ഏതറടക്കുന്ന ഭവന ന്ധിര്ാണ്തെ്ധിതല അവ്ധിേഗ്ദ്ധ

ോയ്ധിേ തൊഴ്ധില് ഘെേം;

iv) മൃഗപര്ധിപാലനം ദപാത്സാഹ്ധിപ്ധിക്കുന്നെ്ധിനുള്ള അെ്ധിസാന േ്പൗേര്യങ്ങളായ ദോഴ്ധിക്കൂെ്പ്,

ആട്ട്ധിന് ത്കൂെ്പ്, പട്ട്ധി ത്കൂെ്പ്, തൊഴു്തെ്പ്, പുല്തൊട്ട്ധി എന്ന്ധിവയതെ ന്ധിര്ാണവും;

v) മത്സ്യബനന പവര്തെനങ്ങള ദപാത്സാഹ്ധിപ്ധിക്കുന്നെ്ധിന്പ് ഉെ്കുന്ന അെ്ധിസാന

േ്പൗേര്യങ്ങളായ മത്സ്യം ഉണക്കുന്ന ദേന്ദ്രങ്ങള, മത്സ്യം സൂക്ധിക്കുന്ന ദേന്ദ്രങ്ങള എ്ധിവ

ന്ധിര്്ധികലും വരഷോല്തെ്പ് മാത്രം തവളളം ഉെ്കുന്ന തപാതു്കുളങ്ങള്ധില് (seasonal water

bodies on public land) മത്സ്യം വളരത്തുന്നെ്ധിന്പ് അെ്ധിസാന േ്പൗേര്യങ്ങള ഒരുകലും;

III. വിഭലോഗം.േി: ബദേീയ ഗലോമീണ ഉപജീവന മിഷനടറെ നിബനനകള് അനുേരിക്കുന്ന

േ്വയംേഹലോയ േംഘങ്ങള്ക്ക് ടപലോതു അടിസലോന േൗകര്യങ്ങള്

i) ോരഷ്ധിദോതപന്നങ്ങളുതെ ഈടറ േംഭരണ േ്പൗേര്യം ഉളതപതെയള്ള വ്ധിളതവടപ്ധിന്പ്

ദശഷംആവശ്യമായ്ധി വരുന്ന േ്പൗേര്യങ്ങള (post harvest facilities), സജവവളം എന്ന്ധിവയ്പ്

ആവശ്യമായസായ്ധിയായഅെ്ധിസാന േ്പൗേര്യങ്ങള സൃഷ്ധിക്കുേ വഴ്ധി

ോരഷ്ധിദോതപാേനകമെ വരദ്ധ്ധിപ്ധിക്കുന്നെ്ധിനുള്ള പവൃ്തെ്ധിേളും;

ii) േ്യം േഹായേംഘങ്ങളുതെ ഉപജീവന പവര്തെനങ്ങളക്പ്ആവശ്യമായ

തപാതുവരക്പ് തഷഡ്ഡുേളുതെ ന്ധിര്ാണവും.

IV. വിഭലോഗം ്ി : ഗലോമീണ അടിസലോന േൗകര്യങ്ങള്

i) ന്ധിരദദ്ദേശ്ധികതപട്ട മാനേണ്ഡങ്ങളക്പ് അനുസൃെമായ്ധി ഖര-ദവ മാല്ധിന്യ

േംസ്കരണ്തെ്ധിനും തുറസായ മലമൂത്ര വ്ധിേര്ജ്ജനം ഇലാൊക്കുന്നെ്ധിനും ദവണ്ധി േ്െനമാദയാ

േരകാര വ്കുപ്പുേളുതെ ഇെര പദ്ധെ്ധിേളുമായ്ധി േംദയാജ്ധിപ്ധിച്പ് തോദണാ വ്യക്ത്ധിഗെ

േക്കൂസുേള, സ്കൂള ദൊയ്ലറ്റുേള, അങണവാെ്ധി, ദൊയ്ലറ്റുേള തുെങ്ങ്ധിയ ഗാമീണ ശുെ്ധിെ്വുമായ്ധി

ബനതപട്ട പവൃ്തെ്ധിേള.

ii) ഒറതപട്ട്പ് േ്ധിെക്കുന്ന ഗാമങ്ങതളയം, ന്ധിരദ്ദേ്ധിഷ ഗാമീണ ഉലാേന ദേന്ദ്രങ്ങതളയം

ന്ധിലവ്ധിലുള്ള ദറാഡ്പ് ശംഖലയമായ്ധി ബന്ധിപ്ധിക്കുന്നെ്ധിനുള്ള, എലാ ോലാവസയ്ധിലും

ഉപദയാഗ്ധികാന് പറ്റുന്ന ഗാമീണ ദറാ്ഡുേളുതെ ന്ധിര്ാണവും, ഓെേള, േലുങ്കുേള എന്ന്ധിവ

ഉളതപതെയള്ള ഗാമ്തെ്ധിതല ഈടറ ഉളദറാ്ഡുേളുതെയം വീഥ്ധിേളുതെയം ന്ധിര്ാണവും;

iii) േള്ധിസലങ്ങളുതെ ന്ധിര്ാണവും;

iv) തവള്ളതപാക ന്ധിയനണ േംരകണ പവൃ്തെ്ധിേള, തവള്ളതകട്ട്പ് ഒഴ്ധിവാക്കുന്നെ്ധിനുള്ള

ജലന്ധിര്ഗ്ഗമന പവൃ്തെ്ധിേള, മഴതവള്ളം തേട്ട്ധി ന്ധില്ക്കുന്ന ൊഴ്ന്ന തപാതുസലങ്ങളുതെ

തമചതപട്തെല് (chaur renovation), െീരപദേശങ്ങളുതെ േംരകണ്തെ്ധിനുള്ള ദ്ാം വാട്ടര
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ത്രെയ്ധിനുേള, എന്ന്ധിവ ഉളതപതെയള്ള തപാതുഅെ്ധിസാന േ്പൗേര്യങ്ങള, ദറാ്ഡുേളുതെ

പുന:രുദ്ധാരണം, ദൂരന്തപെ്ധിദരാധ െയ്യാതറടപ്പുേള തമചതപടത്തുന്നെ്ധിനുള്ള പവൃ്തെ്ധിേളും;

v) ഗാമപഞായത്തുേള, വന്ധിൊ േ്യം േഹായേംഘങ്ങളുതെ തേഡദറഷനുേള,

തോടങാറ്പ് ബാധ്ധിെരക്കുള്ള അഭയദേന്ദ്രങ്ങള (സേദക്ലാണ് തഷല്റര),

അങണവാെ്ധിദേന്ദ്രങ്ങള, ഗാമീണ െന്തേള എന്ന്ധിവയാവശ്യമുള്ള തേട്ട്ധിെങ്ങളുതെ ന്ധിര്ാണവും,

ഗാമ/ദ്ാക്പ്െല ക്ധിമ്ധിദറാറ്ധിയങ്ങളുതെ ന്ധിര്ാണം.

vi) ദേശീയ ഭക്യസുരകാന്ധിയമം 2013 (20/2013) തല വ്യവസേള നെപ്ധിലാക്കുന്നെ്ധിന്പ്

ആവശ്യമായ്ധി വരുന്ന ഭക്യധാന്യ േംഭരണ്ധിേളുതെ ന്ധിര്ാണം.

vii). മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ന്ധിയമ പോരം ഏതറടക്കുന്ന ന്ധിര്ാണ

പവൃ്തെ്ധിേളുതെ എ്്ധിദമറ്ധിന്തറ ഭാഗമായ്ധി വരുന്ന ന്ധിര്ാണ ോമഗ്ധിേളുതെ ഉലാേനവും;

viii) മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ന്ധിയമപോരം സൃഷ്ധികതപട്ട ഗാമീണ

തപാതുആസ്ധിേളുതെ അറ്കുറപണ്ധിേളും;

ഇെ്പ് േംബന്ധിച്പ് േംസാന േരകാരുമായ്ധി ത്കൂെ്ധിയാദലാെന നെ്തെ്ധി ദേന്ദ്രേരകാര

വ്ധിജാപനം തെയ്യുന്ന മറ്പ് ഏതൊരു പവൃ്തെ്ധിയം.

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്പങ്കെടുത്തവര്

1. േലീനബീഗം (ദ്ാക്പ്റ്റ്ധിദോഴ്പ് ദപരഴണ്) 9447230834

2. ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് തോലം ജ്ധില െീം

klm-bn-¨-hÀ
1. േഹായ്ധിചവര:- പഞായ്തെ്പ്റ്പേ്ധിഡ്റെ്പ്റ്.ശ്ര്ധി.ബ്ധിജു,വാരഡ്പ്റ്തമമര അദശാേ്പ്.

ജനപെ്ധിന്ധിധ്ധിേള,ദമററമാര,,തൊഴ്ധിലാള്ധിേള,ഉദേ്യാഗസര.

2. ആേരശ്പ്,അമല്,േന്യ, ആെ്ധിര ശങര േ്ധിജ്ധി ,ഹന്നെ്പ്.

3. sImÃw sP.-]n.-kn, ചടയമംഗലം _n.-Un.H , tPmbnâv _n. Un. H &
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]©m-b¯v sk{I-«dn
4. {io ]oäÀ {]Zo]v , PnÃm dntkmgvkv t]gvk¬, സോഷ്യല്ഓഡിറ്,

sImÃw
5. alm-ßm-KmÔn tZiob {KmaoW sXmgn-ep-d¸v \nbaw tkmj-

yÂ HmUnäv skmsskän tIcfm Sow

Gramsabha Meeting Minutes


