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MGNREGS Social Audit Report

മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാര്്പ് (കരട്പ് )

ന്ധിലദമല് ഗാമ പഞായത്പ്, കകദതാട്പ് വാരഡ്പ്ഡ്

ചടയമംഗലം ദ്ാക്പ്

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് കാലയളവ്പ്: 01-09-2018 to 31-03-2019
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മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ന്ധിയമം

ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് തോസേറ്ധി ദേരള (MGNSASK)

രണാം ന്ധില, േ്ധി.എേ്പ്.ഐ ബ്ധില്ഡ്ധിങേ്പ്

എല്.എം.എേ്പ് ദോമ്പൗണ്പ്

വ്ധിോേ്പ് ഭവന് പ്ധി.ഒ

െ്ധിരുവനന്തപുരം

പ്ധിന്: 695033

ദോണ്: 0471 2724696

ഇ.തമയ്ധില്: keralasocialaudit@gmail.com

ആമുഖം

രാജ്യത്തെ ഗാമങ്ങള്ധില് ജീവ്ധിക്കുന്ന ോധാരണകാരായ മനുഷ്യരുതെ േരവദൊന്മുഖമായ
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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. ദേരള്തെ്ധിലാേ്യമായ്ധി തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി

നെപാക്ധിയെ്പ് പാലകാടം വയനാട്ട്ധിലുമാണ്പ്. അതുതോണ്ടുെതന്ന ഈ ദമഖലയ്ധിതല വ്ധിപുലമായ

അനുഭവേമ്തെ്പ്ആരജ്ധികാന് നമുക്പ് േഴ്ധിഞ്ധിര്ധിദകണൊണ്പ്.

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.

േവ്ധിദശഷെകൾ

 ന്ധിയമ്തെ്ധിന്തറ പ്ധിന്ബലമുള്ള അവോശാധ്ധിഷ്ധിെ പദ്ധെ്ധി

 സീക്കും പുരുഷനും തുല്യ ദവെനം

 പര്ധിസ്ധിെ്ധി േംരകണം,ോരഷ്ധിേ ദമഖലയ്ധിതല അെ്ധിസാന േ്പൗേര്യ വ്ധിേേനം

 തൊഴ്ധിലാള്ധിേളക്പ്ആസൂത്രണ്തെ്ധിലും ന്ധിരവഹണ്തെ്ധിലും പങാള്ധി്തെം

 ദവെനം ദനര്ധിട്ട്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതെ ബാങ്പ്/ദപാദ്ാേീേ്പ് അക്പൗണ്ധിദലക്പ്

 പദ്ധെ്ധി സുൊര്യമാകാന് ോമൂഹ്യ ഓഡ്ധിറ്പ്

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്ധിനതറ പാധാന്യം

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 ഓഡ്ധിറ്പ്റ് തോസേറ്ധിയതെ

ദനതൃെ്ം ഇ ഓഡ്ധിറ്പ്റ്നെ്തെതപെന്നു

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദോഴ്പ് ദപഴണ് പവൃ്തെ്ധിേയല് പര്ധിദശാധന, േീല്ഡ്പ് േന്ദരശനം,

തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുമായള്ള അഭ്ധിമുഖം, എം.ഐ.എേ്പ് പര്ധിദശാധന എന്ന്ധിവതയ

അെ്ധിസാനമാക്ധിയാണ്പ് ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാരട്ട്പ് െയ്യാറാക്ധിയ്ധിട്ടുള്ളെ്പ്

അവകാശങ്ങതള േംബന്ധിച്പ്

മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി പോരം തൊഴ്ധിലാള്ധിേളക്പ് ലഭ്ധിദകണ

അവോശങ്ങതള ്കുറ്ധിച്ചും ഏതറടദകണ പവ്യ്തെ്ധിേതള ്കുറ്ധിച്ചും തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ന്ധിയമ്തെ്ധിലും 2018

-19 തല മാ്ര േരക്കുലറ്ധിലും വ്ധിശേമായ്ധി പെ്ധിപാേ്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്.

തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതട 10 അവകാശങ്ങൾ

1. അദപക്ധിച്പ് 15 േ്ധിവേ്തെ്ധിനുള്ള്ധിൽ തൊഴ്ധില്ോരഡ്പ് ലഭ്ധിക്കുവാനുള്ള അവോശം.

2. അദപക്ധിച്പ് 15 േ്ധിവേ്തെ്ധിനുള്ള്ധില് തൊഴ്ധില് ലഭ്ധിക്കുവാനുള്ള അവോശവും ആയെ്ധിന്തറ

സേപറ്പ് രേീെ്പ് ലഭ്ധിക്കുന്നെ്ധിനുള്ള അവോശവും

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

േഴ്ധിഞാല് അട്തെ 30 േ്ധിവേം േ്ധിവേദവെന്തെ്ധിന്തറ നാല്ധിതലാന്നും പ്ധിന്ന്ധിടള്ള

േ്ധിവേങ്ങള്ധില് േ്ധിവേദവെന്തെ്ധിന്തറ 50% വും ലഭ്ധികാന് തൊഴ്ധിലാള്ധിക്പ് അവോശമുണ്പ്.)

4. പദ്ധെ്ധി ആസൂത്രണ്തെ്ധില് പതങടകാനുളള അവോശം.

5. 5 േ്ധിദലാമീററ്ധിനുള്ള്ധില് തൊഴ്ധില് ലഭ്ധിക്കുവാനുള്ള അവോശം, അതലങ്ധില് (ദവെന്തെ്ധിന്തറ

10 ശെമാനം അധ്ധിേം)

6. ്കുെ്ധിതവള്ളം, വ്ധിശ്രമേ്പൗേര്യം, പഥമ ശുശ്രൂഷാ േ്പൗേര്യം ഇവ ലഭ്ധിക്കുന്നെ്ധിനുള്ള അവോശം.
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7. 15 േ്ധിവേ്തെ്ധിനുള്ള്ധില് ദവെനം ലഭ്ധിക്കുന്നെ്ധിനുള്ള അവോശം.

8. ദവെനവ്ധിെരണ്തെ്ധിതല ോലൊമേ്തെ്ധിന്പ് നഷപര്ധിഹാരം ലഭ്ധിക്കുവാനുള്ള അവോശം.

9. േമയബന്ധിെമായള്ള പരാെ്ധി പര്ധിഹാര്തെ്ധിനുള്ള അവോശം.

10. ഗാമേഭയ്ധില് പതങടക്കുന്നെ്ധിനും ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് പക്ധിയയ്ധില് പതങടകാനുമുള്ള

അവോശം.

മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി അെ്ധിസാനപരമായ്ധി ഒരു

അവോശാധ്ധിഷ്ധിെ പദ്ധെ്ധിയാണ്പ്.അതുതോണ്ടുെതന്ന തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതെ അവോശലംഘനത്തെ

ഗ്പൗരവദ്തൊതെെതന്ന ോദണണതുണ്പ്.അെ്ധിദലക്പ് വരുന്നെ്ധിന്പ് മുമ്പ് ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ്

റ്ധിദോഴ്പ് ദപഴണ് ദെന്കുരുശ്ധി്തെറ വാരഡ്ധില് േഴ്ധിഞ ഏഴ്പ് മാേ്തെ്ധിന്ധിതെ നെ്തെ്ധിയ

പവൃ്തെ്ധിേളുലതെ േയലുേള പര്ധിദശാധ്ധിക്കുേയണായ്ധി. അെ്ധിന്തറ വ്ധിവരങ്ങള ഇവ്ധിതെ

പങ്കുവക്കുന്നു.

പഞായ്തെ്ധിതന േംബന്ധിച അെ്ധിസാന വ്ധിവരങ്ങള

തോലം ജ്ധിലയതെ തെക്പ് േ്ധിഴക്പ് ഭാഗ്തെ്പ് ഏേദേശം 22.02 k.m വ്ധിസ്തൃെ്ധിയള്ള ഭു പദേശമാണ്പ്

ന്ധിലദമല് ഗാമപഞായെ്പ്. തോട്ടാരകര ന്ധിന്നും 25 km. അേതല സ്ധിെ്ധി തെയ്യുന്ന ന്ധിലദമല്

പഞായ്തെ്പ്റ് േമാന്തരമായള്ള ്കുന്നുേളും ൊഴവരേളും ന്ധിറഞ ഭു പദേശമാണ്പ്.തോട്ടാരകര

െലുേ്ധിതല തനലറ എന്ന്പ് അറ്ധിയതപട്ട്ധിരുന്ന ഗാമമാണ്പ്റ്ന്ധിലദമല്.ഇ്തെ്ധികര ആറ്ധിത്റെ ദപാഷേ

നേ്ധിേള ഇവ്ധിതെ ന്ധിന്നും ഉത്ഭവ്ധിക്കുന്നു. ന്ധിലദമല് വ്ധിലഗ്ധില് തപടന്ന ഇ പഞായ്തെ്ധിത്റെ അതേ

വ്ധിസീരണം 22.02 െ.േ്ധി.മ്ധി.ആണ്പ്. 1977 ആണ്പ് ന്ധിലദമല് പഞായ്തെ്പ്റ്

രൂപീേര്ധികതപട്ടെ്പ്.പഞായ്തെ്ധിതല ഏറവും പധാന തപട്ട സലം ന്ധിലദമല് ആണ്പ്,

അെ്ധിരുേള തെക്പ് ഭാഗ്തെ്പ് െ്ധിരുവനന്തപുരം ജ്ധിലയ്ധിതലപഴയ്കുന്നുംദമല് പഞായ്തെ്പ്, വെക്പ്

െെയമംഗലം പഞായ്തെ്പ് േ്ധിഴേ േെകല് പഞായ്തെ്പ്റ് പെ്ധിഞാറു െ്ധിരുവനന്തപുരം ജ്ധിലയ്ധിതല

െതന്ന മെവൂര േ്ധിള്ധിമാനൂര പഞായത്തുേള അതേ 13 വാര്ഡുേളാണ്പ് ഉള്ളെ്പ്. ഇ

പഞായ്തെ്ധിതല അവോന വാരഡായ സേദ്തൊെ്പ് വാരഡാണ്പ് ോമുഹ്യ പര്ധിദശാധനക്പ്റ്

വ്ധിദധയമാക്ധിയെ്പ്
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ജ്ധില : തോലം

ദ്ാക്പ് : െെയമംഗലം

ൊലൂക്പ് ; തോട്ടാരകര

പഞായ്തെ്ധിന്തറ ദപര്പ് : ന്ധിലദമല്

വീസീര്ം : 22.02 k,m

ന്ധിയമേഭാമണ്ഡലം :െെയമംഗലം

പാരലതമന്റ്പ് മണ്ഡലം : തോലം

വാര്ഡുേളുതെ എ്ം : 13

ആതേ ജനേംഖ്യ : 20300. (2011തല തേന്േേ്പ് പോരം)

സീേള :11023

പരുഷന്മാര : 9277

പട്ട്ധിേജാെ്ധി ജനേംഖ്യ 7853

പട്ട്ധിേവര്ഗ്ഗ ജനേംഖ്യ : 0 (വ്ധിേേന ദരഖപോരം)

പഞായത്ധിതല തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയുമായ്ധി ബനതപ് അട്ധിസാന വ്ധിവരങ്ങള്

1 ആതേ തൊഴ്ധില് ോരഡ്പ് 3260

2 ആതേ തൊഴ്ധിലാള്ധിേള 5598

3 ആകീവ്പ് തൊഴ്ധില് ോരഡ്പ് 1927

4 ആകീവ്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധിേള 2318

5 പട്ട്ധിേജാെ്ധി വ്ധിഭാഗം 628

6 എസ്ധിതൊഴ്ധിലാള്ധിേള 0

7 േഴ്ധിഞവരഷംആതേ തെലവ്പ് 26145000

8 ഈ വരഷംആതേ തെലവ്പ് 7700000

വാരഡ്ധിതല തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയുമായ്ധി ബനതപ് അട്ധിസാന വ്ധിവരങ്ങള്

ആതേ തൊഴ്ധില് ോരഡ്പ് 239

ആതേ തൊഴ്ധിലാള്ധിേള 717

ആകീവ്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധിേള 68

ആതേ െ്ധിലവായ തുേ 2400000

ആതേ തൊഴ്ധില് േ്ധിനങ്ങള 7440



SAU, KollamPage 7

സ്ധിരമായ്ധിതൊഴ്ധില്ധിന്പ് അദപക്ധിക്കുന്നവര 110

പട്ട്ധിേജാെ്ധി വ്ധിഭാഗ്തെ്ധില് തപട്ടവര 2

േഴ്ധിഞ വരഷം 100 േ്ധിവേം തൊഴ്ധില് േ്ധിട്ട്ധിയവര 46

ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്ധിന്പ് വ്ധിദധയമാക്ധിയ പവൃത്ധികള്

കമ

നമ

ര

വരക്പ്

ദോഡ്പ്റ്

പ്ധിവൃ്തെ്ധി ആരംഭ്ധി

ച

െ്ധിയെ്ധി

അെങ

ല് തുേ

തെലവാ

യ തുേ

അവ്ധിേ

ഗ്പ് ദ്ധ

തൊഴ്ധി

ല്

േ്ധിനങ്ങ

ള

വ്ധിേഗ്പ്

ദ്ധ

തൊഴ്ധി

ല്

േ്ധിനങ്ങ

ള

ോധ

ന

ഘെ

േം

1

32267

4

സേദൊെ്പ്

വാരഡ്ധില്

േര്ധികം

പദേശ്തെ്പ് മ്്പ്

േല്പ്ലറ് േയ്യാല

ന്ധിരമാണം

11/7/201

8

4,6000

0

3,89,22

6

1637

0 0

2

32267

8

സേദ്തൊെ്പ്

വാരഡ്ധില്

മുലാംമൂടമൂനംദോ

ണം

പദേശംമ്്പ്

േല്പ്ലറ്േയ്യാല

16/11/20

18

4,6000

0

4,49394 1637 0 0

3

38324

1

സേദൊെ്പ്

വാരഡ്ധില്

േല്ധിതൊഴ്ത്തു

13/3/201

9 1,4300

0

1,38848

)41 10

9000

0

ന്ധിരമാ

ണം

ശ്രീ്കുമാ

ര

4

33995

3

േ്ധിണര

ന്ധിരമാണം ഗീെ

സുധാേരന്

18/3/201

9

44910 18057 )26 15

2875

0

5

73226

77

തെറു്കുന്നം

വര്യവീെ്പ് പദേശം

മ്്പ് േല്പ്ലറ്േയ്യാല

ന്ധിരമാണം

27/2/201

9

4,6000

0 4,43846

1637

0

0

32267 തെറു്കുന്നം 4,6000 1637 0 0
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6 5 െനേേല്പ്

പദേശം മ്്പ്

േല്പ്ലറ്േയ്യാല

21/11/20

18

0 4,43808

)

േന്ദരശന വ്ധിവരങ്ങള്

1. ആതേ േന്ദരശ്ധിച തൊഴ്ധില്ധിെങ്ങള

6

2 േന്ദരശ്ധിച വീടേള

110

3 േന്ദരശ്ധിച േജീവ തൊഴ്ധിലാള്ധിേള

110

4 േന്ദരശ്ധിച ന്ധിഷ്കൃയ തൊഴ്ധിലാള്ധിേള 0

5 പര്ധിദശാധ്ധിച തൊഴ്ധില് ോര്ഡുേള

98

ദേന്ദ്രേരകാര്ധിനതറ ന്ധിരദദ്ദേശപോരം തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയമായ്ധി ബനതപട്ട്പ് ൊതഴപറയന്ന 7

രജ്ധി്റുേള ന്ധിരബനമായം സൂക്ധിദകണവയാണ്പ്.

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 5 രജ്ധി്റുേള മാത്രമാണ്പ് പര്ധിദശാധന േമയം ോണാന് േഴ്ധിഞെ്പ്.റ്

1.തൊഴ്ധില് ോരഡ്ധിനുള്ള അദപകയതെ രജ്ധി്ര

പാരട്ട്പ്. എ
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2018-19 ോമ്തെ്ധിേ വരഷ്തെ്ധില് 1 മുെല് 86 ദപരുതെ ല്ധി്്പ് 13 വാരഡ്ധിതലയം

സുക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്

പാരട്ട്പ് ബ്ധി

2018-19 ോമ്തെ്ധിേ വരഷ്തെ്ധില് 1 മുെല് 94 ദപരുതെ ല്ധി്്പ് 13 വാരഡ്ധിതലയം എഴുെ്ധി

സുക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്

പാരട്ട്പ്. േ്ധി

2018-19 ോമ്തെ്ധിേ വരഷ്തെ്ധില് 1 മുെല് 13 വാരഡ്ധിതലയം സുക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്

പാരട്ട്പ്. ഡ്ധി

2018-19 ോമ്തെ്ധിേ വരഷ്തെ്ധില് 1 മുെല് 13 വാരഡ്ധിതലയം ല്ധി്്പ് സുക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്

2. ഗാമേഭ രജ്ധിസ്റ്റർ

ഗമേഭ കൂെ്ധി മ്ധിനുടേ്പ് ,െീരുമാനങ്ങള ,മുന്ഗണന പ്ധിവൃെ്ധിേളുതെ ല്ധി്്പ് അംഗ്ധിേര്ധിേല്

എന്ന്ധിവ ദരഖതപട്തൊനും ,പദെ്യേ ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് മ്ധിനുടേ്പ് ,െ്ധിരുമാനങ്ങള പ്ധിതന്ന

േ്്ധിേര്ധിച നെപെ്ധിേളുതെ റ്ധിദപാരട്ട്പ്റ് എന്ന്ധിവ ദരഖതപട്തൊനുമാണ്പ് ഗാമേഭ രജ്ധി്ര .6

മാേ്തെ്ധില് ഒര്ധികല് ഗാമേഭ കൂെണം

ഇ പഞായ്തെ്ധില് ഗമാേഭാേ്പ് മാത്രമായ്ധി ഒരു രജ്ധി്ര സൂക്ധിച്ധിട്ട്ധില. പഞായ്തെ്ധിതല മറ്റു

ഗാമേഭേളുതെ തരജ്ധിസതറര്ധില് തൊഴ്ധിലുറപ്പ് കൂെ്ധി തയഴുെ്ധിദപാ്കുേയാണ്പ് തെയ്യുന്നതെന്ന്പ്

ദബാധയമായ്ധി

3. ഡ്ധിമാൻഡ്പ്, അദലാദകഷൻ ദവെന രജ്ധിസ്റ്റർ

ഡ്ധിമാൻഡ്പ് അദലാദകഷൻ ദവെന രജ്ധി്ർ എം ഐ എേ്ധില് ന്ധിതന്നട്തെ്പ് വളതര നല

രീെ്ധിയ്ധിൽ സൂക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്. 2018-19 ോമ്തെ്ധിേ വരഷ്തെ്ധില് ഡ്ധിമാന്ഡ്പ്, തൊഴ്ധില്

അനുവേ്ധികല് ,കൂല്ധി അനുവേ്ധികല് എന്ന്ധിവ ഒന്ന്ധിച്ചു വാരഡ്പ്റ് െല്തെ്ധില് പ്ധിന്റ്പ് എടത്തു 17

വാരഡ്ധിതലയം സുക്ധിച്ധിടണ്പ്.

4. വർക്പ് രജ്ധിസ്റ്റർ:

പവൃ്തെ്ധിയതെ ല്ധിസം െ്ധിലവും വ്ധിശോംശങ്ങളും േംബന്ധിച്പ് രജ്ധി്ർ. 2018 -19

ോമ്തെ്ധിേ വരഷ്തെ്ധില് 179 വരക്കുേളുതെ ല്ധിസ്റ്റ്പ് പഞായത്പ്ഡ് െലത്ധില് എം.തെഎ

എേ്ധിൽ ന്ധിനം ഡൗൺദലാഡ്പ് തചയ്പ് സൂക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്

5. ആസ്ധി രജ്ധി്ര ;- ആസ്ധി രജ്ധി്ര സൂക്ധിെ്ധിച്ചുള്ളൊയ്ധി ോണാന് േഴ്ധിഞ്ധില

6. പരാെ്ധി രജ്ധി്ർ:

2018-19 ോമ്തെ്ധിേ വരഷ്തെ്ധില് പാരെ്ധിേള ഒന്നും ദരഖതപടെ്ധിയ്ധിട്ട്ധില . 2015 മുെല്

2017 വതര ആതേ 1 പരാെ്ധി മാത്രമാണ്പ് ദരഖതപടെ്ധിയ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ് .പാരെ്ധിയ്ധിന് ദമല്

നെപെ്ധിേള േ്്ധിേര്ധിച്ധിട്ടുള്ളൊയ്ധി ദരഖേള ോണുന്ന്ധില ..പഴയ മാതൃേയ്ധിലുള്ള രജ്ധിസര ആണ്പ്
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ന്ധിലവ്ധിലും സുക്ധിക്കുന്നെ്പ് .

7. തമറീര്ധിയൽ രജ്ധിസ്റ്റർ :

2018-19 ോമ്തെ്ധിേ വരഷ്തെ്ധില് 85 പ്ധിവൃ്തെ്ധിേളുതെയം വ്ധിവരങ്ങള പ്ധിന്റ്പ് എട്തെ്പ്

രജ്ധിസററ്ധില് ഒട്ട്ധിച്ചു സുക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ് .

ഫയൽ തവര്ധിഫ്ധിദകഷന

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

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

കതണതലുകൾ

ഓഡ്ധിറ്ധിന്തറ ഭാഗമായ്ധി 6 പവര്തെ്ധിേളുതെ േയല് പര്ധിദശാധ്ധിചദപാൾ 6 േയല്ധിലും

ഏറവും അെ്യാവശ്യമായ്ധി സൂക്ധിദകണ െ്ധില ദരഖേള സൂക്ധിച്ധിട്ട്ധിതലന്ന്പ് േതണ്തെ്ധി. എന്നാല്
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ഇന്ധിയള്ള േയലുേള്ധിൽ എലാ ദരഖേളും ഉളതപട്തൊനുള്ള ശ്രമങ്ങള MGNREGA

ഉദേ്യാഗസര്ധിൽ ന്ധിന്നും ഉണായ്ധിട്ടുണ്പ്.

1.കവരദപജ്പ്

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

ഉണായ്ധിരുന്ന്ധില.. . തഷൽേ്പ് ഓേ്പ് വർക്ധിൽ ഉൾതപടന്ന പവർ്തെ്ധിയതെ േീര്ധിയൽ നമർ,

പ്ധിവൃ്തെ്ധി സലം , ജ്ധിദയാ ൊഗ്ധിതന േംബന്ധിച്ചുള്ള വ്ധിവരങ്ങള,,ദമറ്ധിന്തറ ദപരു,, .

പഞായ്തെ്ധിൻതറ ദപര്പ്, വർക്ധിത്റെ ദപര്പ് ,എ എേ്പ് നമർ െീയെ്ധി തുേ,െ്ധി എേ്പ് നമർ െീയെ്ധി

തുേ, എന്ന്ധിവയാണ്പ് േവര ദപജ്ധില് ദരഖതപടദ്തെണെ്പ്.

2.തചക്പ് ല്ധിസ്റ്റ്പ്

േ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 േയലുേള്ധിലും AMC

പോരമുള്ള തെക്പ് ല്ധി്്പ് ോണാൻ ോധ്ധിച്ധില

.വാരഷ്ധിക പദ്ധെ്ധി ദരഖ

ഒരു വാരഡ്ധിതല തൊഴ്ധില് ആവശ്യതപടന്ന മുഴുവന് തൊഴ്ധിലാള്ധിേളക്കും വരഷ്തെ്ധില് 100

പണ്ധി ഉറപാക്കുന്നെ്ധിന്പ് ആവശ്യമായപവൃ്തെ്ധിേള േതണ്തെ്ധി ദരഖതപട്തെ്ധിതവച്ധിര്ധിക്കുന്ന

സുപധാനമായ രണ്ടു ദരഖേളാണ്പ് ആകന് പാനും തഷല്േ്പ്റ്ഓേ്പ് തപാജകം. ഒരു വാരഡ്ധില്

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

മനസ്ധിലാക്കുന്നെ്ധിനും ആകൻപാൻ ദോപ്ധി ഉപേര്ധിക്കുന്നു. ഒരു പവൃ്തെ്ധിയതെ േയല്ധില്

പവ്യ്തെ്ധിതയ ്കുറ്ധിച്പ് പരാമരശ്ധിക്കുന്ന വാരഷ്ധിേപദ്ധെ്ധിയതെ പേരപ്പ് സൂക്ധിദകണെ്പ്

അന്ധിവാര്യമാണ്പ്. പര്ധിദശാധ്ധിച 6 പവൃ്തെ്ധി േയല്ധിലും വാരഷ്ധിേ പദ്ധ്ധിദരഖയതെ പേരപ്പ്

ഉണായ്ധിരുന്ന്ധില .എന്നാല് വാരഷ്ധിേ പദ്ധെ്ധി ദരഖയതെ അെ്ധിസാന വ്ധിവരങ്ങള അെങ്ങുന്ന

ആേ്യദപജ്പ് കൂെ്ധി ഇെ്ധിദനാതൊപം ദെർ്തൊണ്പ് സൂക്ധിദകണെ്പ്.

4.എസ്റ്റ്ധിദമറ്പ്
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ഓദരാ പവർ്തെ്ധിക്കും എ്്ധിദമറ്ധിത്റെ േംക്ധിപം, ഡ്ധിസേൻ, പവർ്തെ്ധിയതെ പെീക്ധിെ

ദനട്ടങ്ങൾ വ്ധിശേീേര്ധിക്കുന്ന ോദങെ്ധിേ ്കുറ്ധിപ്പ് തുെങ്ങ്ധിയവ ഉണായ്ധിര്ധിദകണതും തേേ്ർ

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

കൂതെ ജനേീയ എ്്പ്ദമറ്പ് െയ്യാറാദകണതുണ്പ്. എന്നാല് ന്ധിലദമല് പഞായ്തെ്ധില്

ഇ്തെര്തെ്ധിലുള്ള ജനേീയ എ്്ധിദമറ്പ് െയ്യാറാക്കുന്ന രീെ്ധിയ്ധിതലന്നാണ്പ് ജീവനകാര പറയന്നെ്പ്.

പര്ധിദശാധ്ധിച ഒരുേയല്ധിലും ജനേീയ എ്്ധിദമറ്പ് ോണാന് േഴ്ധിഞ്ധില.

പര്ധിദശാധ്ധിച 6 േയലുേള്ധില് ഡീതറയ്ധിൽ എ്്ധിദമറ്പ് ,ദ്ായ്ധിങ്പ് ആൻഡ്പ് ഡ്ധിസേൻ ,

ഡീതറയ്ധിൽ എ്്ധിദമറ്പ് അബ്ാക്പ് എന്ന്ധിവയം. ജനേീയ എ്്ധിദമറ്പ്, േർദ്വേ ഡാറ എന്ന്ധിവ

യം ഉണായ്ധിരുന്ന്ധില. എൽ .എേ്പ്.ജ്ധി .ഡ്ധി.അേ്ധി്ൻറ്പ് എൻജ്ധിനീയർ , അതകഡ്ധിറഡ്പ്

എൻജ്ധിനീയർ ,ഓവറേീര എന്ന്ധിവർ ഒപ്പ് േീല് എന്ന്ധിവ ദരഖതപട്തെ്ധിയഇരുന്ന്ധില. മാത്രവുമല

മ്ധിക എസ്ധിദമറ്പ്റ്േളും ഒദരദപാതല ദോദൊദോപ്ധി എടത്തു വചദപാതല യാണ്പ് േയലുേള്ധില്

േണെ്പ്.ഇെ്പ് പവ്ധിരെ്ധിതയ ോരമായ്ധി ബാധ്ധിക്കും പ്ധിവ്ധിരെ്ധിസാലം േന്ദരശ്ധിച്ചു മാത്രദമ

എസ്ധിദമറ്പ്റ്െയ്യാറാകാന് പാടള്ളൂ.

5.ോദ്കേെ്ധികാനുമെ്ധി

ോദങെ്ധിേ എ്്ധിദമറ്പ് പദ്ധെ്ധിയ്ധിൽ ഏതറടക്കുന്ന ഓദരാ പവർ്തെ്ധിക്കും േംസാന

േർകാർ ചുമെലതപട്തെ്ധിയ അധ്ധിോര സാന്തെ്ധിത്റെ അനുമെ്ധിദയാടകൂെ്ധിയ ോദങെ്ധിേ

എ്്ധിദമറ്പ് ഉണായ്ധിര്ധിദകണൊണ്പ്. ോദങെ്ധിേ വ്ധിേഗധരെങ്ങുന്ന േമ്ധിെ്ധിയതെ അനുമെ്ധിദരഖ

എലാരീെ്ധിയ്ധിലും പൂരണവും ആധ്ധിോര്ധിേവുമായ്ധിര്ധികണം. പര്ധിദശാധ്ധിച 6 േയലുേള്ധിലും

ോദങെ്ധിോനുമെ്ധി ഉണായ്ധിരുന്നു . ോദങെ്ധിേ അനുമെ്ധിയ്ധിൽ തെയരമാൻ, േണ്വീനർ േ്്ധിറ്ധി

അംഗം എന്ന്ധിവർ ഒപ്പ് ദരഖതപട്തെ്ധിയ്ധിരുന്ന്ധില. തേേ്യൂറ്ധിൽ ന്ധിതന്നട്തെ ദോപ്ധിയം േയല്ധില്

ഉണായ്ധിരുന്നു എന്നാല് ആരും ോക്യ തപട്തൊറ്ധില . തമറീര്ധിയൽ ആന്ഡ്പ്റ് ദലബർ

േംദപാതനന്റ്പ് ഉണായ്ധിരുന്ന്ധില.

6.ഭരണാനുമെ്ധി

ഒരു വാരഡ്ധില് ഒരു വരഷം നെപ്ധിലാക്കുന്ന തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി പവര്തെനങ്ങളക്പ്

പഞായ്തെ്പ് ഭരണേമ്ധിെ്ധി നല്്കുന്ന അംഗീോരമാണ്പ് ഭരണാനുമെ്ധി. തേേ്യുറ്ധില് ന്ധിതന്നട്തെ

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
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ഉണാേണം. പര്ധിദശാധ്ധിച 6 േയലുേള്ധിലും തേേ്യുറ്ധില് ന്ധിന്നും എട്തെ ഭരണാനുമെ്ധി

ഉണായ്ധിരുന്നു. പതക തേകട്ടറ്ധിദയാ പേ്ധിഡന്ദറാ ഒപ്പ് ,േീല് ദരഖതപെ്ധി്തെ്ധിയ്ധിട്ട്ധില.

7.േംദയാജ്ധിെപദ്ധെ്ധി(കൺദവർജൻേ്പ്)

േൺദവർജൻേ്പ് ആയ പവർ്തെനങ്ങൾക്പ് അെ്പ് തെള്ധിയ്ധിക്കുന്ന ദരഖയാണ്പ് ഇെ്പ്.

മതറാരു വ്കുപ്ധിന്തറ പവ്ധിരെ്ധിേളുമായ്ധി േംദയാജ്ധിച്ചു നെ്തെതപടന്ന പവ്ധിര്തെ്ധി

േയലുേള്ധില് ഇ ദരഖ സൂക്ധിദകണൊണ്പ്.

8.തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതട ഡ്ധിമാനറ്പ് ദഫാറം

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 അദപകദയാ തവള്ള ദപപറ്ധില് ഉള്ള അദപകദയാ പര്ധിദശാധ്ധിച മ്ധിക

േയല്ധിലും ോണാന് ോധ്ധിച്ധില . പര്ധിദശാധ്ധിച േയലുേള്ധിൽ വ്യക്ത്ധിഗെ ആനുകൂല്യങ്ങളുതെ

േയല്ധിൽ മാത്രമാണ്പ് ഡ്ധിമാന്റ്പ് തോട്തെ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്റ് േണെ്പ്.

9.തൊഴ്ധിൽ അനുവേ്ധികൽ

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 ആവശ്യതപെതെയം തൊഴ്ധില് അനുവേ്ധികതെയമാണ്പ് ഇ വാരഡ്ധില്

പണ്ധിേള നെന്ന്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്. ഇെ്പ്റ്ഗവരവദ്തൊതെ ോദണണ വ്ധിഷയമാണ്പ്റ്.

10. ഇ.മസ്റ്റർ ദറാൾ

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയ്ധിതല ദരഖേള്ധില് ഏറവും പധാനതപട്ട ദരഖയാണ്പ് മ്ര

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 കൂെ്ധി ഒപ്പും, േീലും ദരഖതപടദ്തെണൊണ്പ്.

.മ്ര ദറാളുേള്ധിൽ ദ്ാക്പ് തഡവലപതമൻറ്പ് ഓേീേർ, പഞായ്തെ്പ് തേകട്ടറ്ധി എന്ന്ധിവർ

ഒപ്പും, േീലും ദരഖതപട്തെ്ധിയ്ധിര്ധികനതമന്നാണ്പ് ന്ധിയമം എന്നാല് പര്ധിദശാേ്ധിച എല

േയലുേല്ധിലുമുള്ള മസതറര ദറാള്ള്ധിലും പഞായ്തെ്പ് തേകട്ടറ്ധിയതെ ഒപ്പ്റ്ദരഖതപട്തെ്ധിയൊയ്ധി

ോണാൻ ോധ്ധിച്ധില .എം .ബുക്പ്റ് നമര ,തൊഴ്ധില് തെയ െ്ധിയെ്ധി ,ഹജാര ,ആതേ തൊഴ്ധില്

േ്ധിനങ്ങള ,േ്ധിവേ ദവെനം ,തൊഴ്ധിലുപേരണങ്ങളുതെ വാെേ ,അനുവേ്ധിച തുേ

,തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതെ ഒപ്പ് ,ദമറ്ധിന്തറ ഒപ്പ്റ് ,പര്ധിദശാധനാ ഉദേ്യാഗസത്റെ ഒപ്പ്റ്എന്ന്ധിവ കൃെ്യമായ്ധി

ദരഖതപടെ്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ് .
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ഹാജര പോരമുള്ള ദവേനം കൂെ്ധി ദരഖതപട്തൊന് ന്ധിരദേശ്ധിക്കുന്നു

11. തമഷർതമൻറ്പ് പുസ്തകം (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 6 േയലുേള്ധിലും എം ബുക്പ്റ് ഉണായ്ധിരുന്നു. 6 എം ബുക്കും തേകട്ടറ്ധി

േീദലാെ്പ് കൂെ്ധി േരട്ട്ധിസേ തെയ്ധിട്ട്ധില . .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 ദരഖതപടെ്ധിയ്ധിട്ട്ധില. പേ്ധിഡ്റെ്ധിത്റെ േീല് , ഒപ്പ്റ്ദരഖതപട്തെ്ധി ോണുന്ന്ധില .

12.തമറീര്ധിയൽ ല്ധിസ്റ്റ്പ്

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. പര്ധിദശാധ്ധിച

പ്ധിവൃ്തെ്ധിയ്ധില് തമറീര്ധിയൽ ഉപദയാഗ്ധിചെ്ധിത്റെ വ്ധിശോംശങ്ങള ഉണ്പ് .

13.ദവജ്പ് ല്ധിസററ്പ്

പവൃ്തെ്ധി പൂര്തെ്ധിയായാല് മ്ര ദറാള പോരം തൊഴ്ധിലാള്ധിേളക്പ് ദവെനം

അനുവേ്ധിച്ചുതവന്ന്പ് ഉറപാക്കുന്ന ദരഖയാണ്പ് ദവജ്പ് ല്ധി്്പ്. തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾ എത്ര േ്ധിവേം ദജാല്ധി

തെയ്തു എന്നെ്ധിന്പ് അെ്ധിസാനതപട്തെ്ധി അവർക്പ് നൽദേണ തുേ അൊയതകൂല്ധി,

ആയധങ്ങൾക്പ് തോടക്കുന്ന വാെേ, മൂർച കൂട്ടുന്നെ്ധിനുള്ള തുേ എന്ന്ധിവ എലാം ോണ്ധിച്ചു തോണ്പ്

പണംസേമാറുന്നെ്ധിന്പ് ദവണ്ധി െയ്യാറാക്കുന്ന പധാനതപട്ട ദരഖയാണ്പ് ദവജ്പ് ല്ധി്്പ്.

പര്ധിദശാധ്ധിച ഒരുേയല്ധിലും മാ്ര ദറാള പോരമുള്ള ദവജ്പ്റ്ല്ധി്്പ് സുക്ധിെ്ധിട്ട്ധില

14. ഫണ്പ് ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ(FTO)

തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതെ ദവെനം അവരവരുതെ ബാങ്പ് അക്പൗണ്ധിദലക്പ് അയച്ചു എന്നെ്ധിനുളള

തെള്ധിവാണ്പ് FTO. പര്ധിദശാധ്ധിചവായ്ധില് ഒരു ഫയലുകള്ധിലും േണ്പ് ്ാൻ്സ്ഫർ ഓർഡർ(FTO)

സൂക്ധിച്ധി്്ധില്ല , .

ഈ ോരണ്തൊൽ ഒഡ്ധിറ്പ് െീമ്ധിന്പ് െ്ധില െെസങ്ങളുണായ്ധി

 തൊഴ്ധിലാള്ധിേളക്പ് കൃെ്യമായ്ധി ദവെനം േ്ധിട്ട്ധിദയാ എന്നറ്ധിയാനുള്ള സൂക്ഷ്മ

പര്ധിദശാധന എലാ േയലുേള്ധിലും നെ്തൊന് േഴ്ധിഞ്ധില.

 തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതെ ബാങ്പ് പാേ്പ് ബുക്കുേള കൃെ്യമായ്ധി വരവ്പ് വകാ്തെെ്ധിനാൽ

ഇവരുതെ കൂല്ധി ബാങ്പ് അക്പൗണ്ധില് വന്നുതവന്നുറപാകാനായ്ധില.
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15. തമറീര്ധിയല് വൗചറുകളും ബ്ധില്ലുകളും

പര്ധിദശാധന വ്ധിദധയമാക്ധിയെ്ധിൽ തമറീര്ധിയൽ വരക്പ്റ്ഇലാ്തെെ്ധിനാൽ തമറീര്ധിയല്

വ്പൗചറുേളും ബ്ധില്ലുേളും ബാധേമല.

16. ദറായൽറ്ധി

പര്ധിദശാധന വ്ധിദധയമാക്ധിയ ഒരു വരക്പ്റ്േയല്ധിലും ദറായൽറ്ധി ബാധേമല.

17.ദഫാദ്ാഗാഫ്പ്

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയതെ ഗുണന്ധിലവാരം ഉറപാകാന്, പവ്യ്തെ്ധിേള േംബന്ധിച്ചു

തെള്ധിവുേള ദശഖര്ധികാന് അെ്ധിന്തറ ദോദട്ടാേള േഹയേമാ്കും. പവര്തെ്ധി

ത്ങുടങ്ങുന്നതിന് മ്ങുമ്, പ്രവർതി നടന്ന്ങു കെപോണിരിക്ങുമമപോള്, പ്രവർതി

്രൂർത്തീെരിച്ങു െഴിയ്ങുമമപോള് ത്ങുടങിയ ഓമരപോ ഘട്ടതികെയ്ങും

മേപോമട്ടപോെൾ േയെിൽ സൂകികണകമന്ന് നിഷ്കർഷിചിരിക്ങുന്ന്ങു. എന്നപോൽ

ഇതരതിെ്ങുള്ള വിവിധ ഘട്ടങളികെ മേപോമട്ടപോെള് ഒന്ന്ങും തകന്ന ഒര്ങു

പ്രവർതിേയെിെ്ങും െപോണ്ങുവപോന്സപോധിചില്ല.

18. പവൃത്ധി പൂരതീകരണ ോക്യപതം

പര്ധിദശാധ്ധിച ഒരു േയല്ധിലും പവൃ്തെ്ധി പൂര്തെീേരണ ോക്യപത്രം ോണുവാൻ

ോധ്ധിെെ്ധില..

19.മസ്റ്റര ദറാള് മൂവതമനറ്പ് സ്ധിപ്പ് /ഫയല് ടാക്ധിങ്പ് ദഫാറം

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

അവോന്ധിെ്പ് 3 േ്ധിവേ്തെ്ധിനേം െതന്ന അളവുേൾ ബനതപട്ട ഉേ്യാഗസൻ ദരഖതപട്തെണം

എന്ന്പ് ന്ധിയമം അനുശാേ്ധിക്കുന്നു.

പര്ധിദശാധ്ധിച എലാ േയല്ധിലും പാദേശ്ധിേമായ്ധി െയ്യാറാക്ധിയ മ്ര ദറാള മൂവതമന്റ്പ് സ്ധിപ്പ്

ോണുവാന് ോധ്ധിച്ചു. പതക എലാ ഭാഗവും പൂര്ധിപ്ധിച്ചു േണ്ധിലഇതശ്രദ്ധദയാതെ സേോര്യം

തെയ്യുവാന് ന്ധിരദേശ്ധിക്കുന്നു.

20. ജ്ധിദയാ ടാഗഡ്പ് ദഫാദ്ാഗാഫ്പ്

പവർത്ധി സലം െ്ധിര്ധിചറ്ധിയുന്നെ്ധിനുള്ള ഉപാധ്ധിയാണ്പ് ജ്ധിദയാ ടാഗഡ്പ് ദഫാദ്ാേ്പ്.

മൂന്ന്പ് ഘ്ത്ധിലുള്ള ടേടോട്ടോകൾക്കു പുറതമ ജ്ധിദയാടാഗഡ്പ് ദഫാദ്ായുതട പ്ധിനറും ഫയല്ധില്

സൂക്ധിദകണൊണ്പ്. ഇതുറപാദകണെ്പ് ദമറ്ധിനതറയും തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി
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ഉദദ്ധാഗസരുതടയും ചുമെലയാണ്പ്. എന്നാൽ പര്ധിദശാധനയ്പ് വ്ധിദധയമാക്ധിയ 6 ഫയല്ധിലും

ഇവ കാണാന ോധ്ധിച്ധില്ല. തെള്ധിവ്പ് ദശഖരണം തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി പവ്യത്ധികളുതട ഒഴ്ധിച്ചു

കൂടാനാവാത ഘടകമായെ്ധിനാല് ഈ കാര്യത്ധില് ബനതപ് ഉദ്ാഗസര കൂടുെല് ജാഗെ

പുലരദതണതുണ്പ്.

21. ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാര്്ധിനതറ ദകാപ്ധി

ഇദപാൾ ദോഷ്യൽ ഒംാഡ്ധിറ്പ് നെക്കുന്നതുതോണ്പ് ഈ പവൃ്തെ്ധി േയലുേള്ധിൽ ദോഷ്യല്

ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാരട്ട്ധിന്തറ ദോപ്ധി സൂക്ധിദകണെ്ധില

22. കേറ്പ് ഡയറ്ധി

േം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. സേറ്പ് ഡയറ്ധി യതെ േവർദപജ്ധിൽ പവർ്തെ്ധിതയ ്കുറ്ധിച്ചുള്ള പാഥമ്ധിേ

വ്ധിവരങ്ങൾ ഏതൊരു വ്യക്ത്ധിക്കും മനസ്ധിലാകാൻ പറ്റുന്ന രീെ്ധിയ്ധിൽ ഉണാദേണൊണ്പ്.

പ്ധിവൃ്തെ്ധിതയേംബന്ധിച വ്ധിശേംഷങ്ങള ,പവർ്തെ്ധി ആരംഭ്ധിക്കുന്ന േ്ധിവേം, എ്്ധിദമറ്പ് തുേ,

പവർ്തെ്ധി അവോന െീയെ്ധി എ .േ്പ് ,െ്ധി .േ്പ് നമര എന്ന്ധിവ േവർദപജ്ധിൽ െ്ധില േയല്ധില്

ഉണായ്ധിരുന്നു. പണ്ധിസലത്തെ തേ്പൗേര്യങ്ങളുതെ ലഭ്യെ അെങ്ങ്ധിയ തെക്പ് ല്ധി്്പ്

,തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതെ ോക്യപത്രംഎന്ന്ധിവ സേറ്പ് ഡയറ്ധിയ്ധില് ഇല.

സേറ്പ് ഡയറ്ധി യതെ ഒരു ഭാഗമാണ്പ് പദ്ധെ്ധി ആരംഭ മീറ്ധിങ്ങ്പ്. ഒരു പവൃ്തെ്ധി തുെങ്ങുന്നെ്ധിനു

മുമ്പ് പവർ്തെ്ധിതയക്കുറ്ധിച്ചുളള വ്ധിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതും അതുദപാതല ഒരു പവർ്തെ്ധി എങ്ങതന

തെയ്യണതമന്ന്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധിേളക്പ് കൃെ്യമായ അവദബാധം ഉണാക്ധി എടക്കുന്നെ്ധിനും വാർഡ്പ്

തമമർ, ്ാേ്പ്റ്എന്ന്ധിവരുതെ അധ്യകെയ്ധിൽ കൂടന്ന ദയാഗമാണ്പ് പദ്ധെ്ധി ആരംഭ മീറ്ധിങ്ങ്പ്.

പസ്തുെ സേറ്പ് ഡയറ്ധിയ്ധില് ദമൽപറഞ അധ്ധിോര്ധിേളുതെ ോന്ന്ധിധ്യ്തെ്ധിൽ പദ്ധെ്ധി ആരംഭ

മീറ്ധിംഗ്പ് നെ്തെ്ധിയൊയ്ധി ദബാധ്യതപട്ടു. തപാജക്പ് മീറ്ധിങ്ങ്ധിൽ െീയെ്ധിയം േമയവും

ദരഖതപട്തെ്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ്. തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾ പതങട്തെൊയ്ധി ോണുന്നുണ്പ്.

തൊഴ്ധിൽല് ഉപേരണങ്ങളുതെ വാെേയ്ധില് െ്ധിയെ്ധിയം, എ്വും

മാത്രദരഖതപട്തെ്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ്.

തൊഴ്ധില് സല്തെ്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധിേളക്പ് ആവശ്യമായ ്കുെ്ധിതവളളം, െണല്, പാഥമ്ധിേ

സവേ്യേഹായം, ദൊയലറ്പ്, 5 വയസ്ധിന്പ് ൊതഴയളള ്കുട്ട്ധിേളക്പ് കഷ്പ് തുെങ്ങ്ധിയ അെ്ധിസാന

േ്പൗേര്യങ്ങള ഒരുകണതമന്ന്പ് ന്ധിയമ്തെ്ധിതല തഷഡ്യൂള 2ൽ 23 മുെൽ 28 വതരയള്ള ഭാഗ്തെ്പ്

ന്ധിരദേശ്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്.

ഈ അവോശത്തെക്കുറ്ധിച്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധിേദളാെ്പ് േംോര്ധിചദപാള അറ്ധിയാന് േഴ്ധിഞെ്പ്.
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 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 േ്ധിട്ടുന്നുതണങ്ധിലും ആവശ്യ്തെ്ധിന്പ്

െ്ധിേയന്ന്ധില.

 േയ്യുറയം ോലുറേളും ആവശ്യമുള്ള തൊഴ്ധില്ധിെങ്ങള്ധില് ന്ധിലവ്ധില് ലഭ്ധികാറ്ധില

തൊഴ്ധിലാള്ധിേള പറഞ്ഞു.ദനരത്തെ ലഭ്യമായെ്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധിേളക്പ് അനുസൃ

െമയ്ധിട്ടല .

 ്കുെ്ധിതവള്ളം തൊഴ്ധില്ധിെങ്ങള്ധില് തൊഴ്ധിലാള്ധിേള േ്യം ദശഖര്ധിക്കുന്നൊയ്ധി

തൊഴ്ധിലാള്ധിേള പറഞ്ഞു

വ്ധിജ്ധിലനേ്പ്ഡ്ആനറ്പ് ദമാണ്ധിററ്ധിംഗ്പ് കമ്മറ്ധി (ജാഗൊ ദമല്ദനാ് േമ്ധിെ്ധി)

ഓദരാ ഗാമപഞായ്തെ്ധിലും ഏഴ്പ് അംഗങ്ങളുള്ള ജാഗെ ദമൽദനാട്ട േമ്ധിെ്ധി

രൂപീേര്ധിദകണൊണ്പ്. ഇെ്ധിൽ പട്ട്ധിേജാെ്ധി-പട്ട്ധിേവർഗ വ്ധിഭാഗങ്ങൾക്പ് ദവണത്ര പാധാന്യം

നൽദേണതും പ്കുെ്ധി ദപർ സീേൾ ആയ്ധിര്ധിദകണതുമാണ്പ്. അദ്ധ്യാപേർ, അങണവാെ്ധി വർകർ,

േ്യം േഹായ േംഘ്തെ്ധിതല 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 േരുദെണതും ആവശ്യതപടന്നെ്ധിനനുേര്ധിച്പ് ഒരു തപാതു ദരഖയായ്ധി പഞായ്തെ്പ്

ന്ധിന്നും ലഭ്ധിദകണതും ആണ്പ്.അഞ്ചുമുെൽ ഏഴുവതര അംഗങ്ങൾ ഉള്തപ്ൊണ്പ് ഒരു വ്ധിഎംേ്ധി

.ഇവ്ധിതട 4 വ്ധിഎംേ്ധി അംഗങ്ങളാണ്പ് സേറ്പ്ഡയറ്ധിയ്ധില് ഒപ്പ് ദരഖതപട്തെ്ധിയ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്

ഇവര്ധില് വാരഡ്പ്റ്തമമര,എഡ്ധിഎേ്പ്റ്,േ്ധിഡ്ധിഎേ്പ്റ്എേ്പ്

വ്ധിജ്ധിലൻേ്പ് ആൻഡ്പ് ദമാണ്ധിററ്ധിങ്പ് കമ്മ്ധിറ്ധിയുതട റ്ധിദപാർ്്പ് ഉണായ്ധിരുതന്ന്കേ്ധിലും

അഭ്ധിപായങ്ങൾ ദരഖതപടുത്ധി യ്ധിരുന്ന്ധില്ല. ഓദരാ വാർഡ്ധിതല പവർതനങ്ങതള

ന്ധിരീക്ധിക്കുന്നെ്ധിനും ആ പ്ധിവൃത്ധി മൂലം ആ പദേശതുള്ളവരക്പ്ഡ് ഉപദയാഗം ഉദണാ എന്ന്പ്

ഉറപകുന്നതും , പ്ധിവൃത്ധിയുതട ഗുണന്ധിലവാരം ഉറപാക്കുക,കൂടുെൽ

തമചതപടുത്തുന്നെ്ധിനുമായ്ധി കാര്യകമമായ പവർത്ധിദകണവരും, തൊഴ്ധിൽകാർഡ്ധിൽ ദപര്പ്

ഇല്ലാതവരുമായ വ്യക്ധികളാണ്പ് വ്ധി. എം.േ്ധി യ്ധിൽ അംഗങ്ങൾ ആയ്ധിര്ധിദകണെ്പ്.

CIB- േ്ധിറ്ധിേൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ്പ്

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയതെ സുൊര്യെ ഉറപാക്കുന്നെ്ധിനു ദവണ്ധിയള്ള ഒരു ഉപാധ്ധിയാണ്പ്

േ്ധിറ്ധിേൺ ഇൻേർദമഷൻ ദബാർഡ്പ് .പാര 25(a), തഷഡ്യൂള 1 അനുേര്ധിച്പ് ഒരു പവർ്തെ്ധിയതെ
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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 േരകൂലര്ധില് 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 തൊഴ്ധില് ഇെങ്ങള്ധിലും ദബാരഡ്പ്റ് സാപ്ധിച്ധിട്ട്ധില

പഞായ്തെ്ധില് തയലവരെ്ധിതലക്കുമുള്ള ദബാര്ഡുേള ഒരുമ്ധിച്പ് തെനതെര .

ഇദപാൾ CIB സാപ്ധിക്കുന്നെ്ധിന്പ് ഒരു ്കുടംബശ്രീ യൂണ്ധിറ്ധിതന ചുമെലതപട്തെ്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ്

തോട്തൊണ്പ് തെയ്യുന്നതെന്നാണ്പ് ദമറ്റുമാര പറഞെ്പ്. തഒ്പൗദേ്യാഗ്ധിേമായ്ധി തവണർ േരാറ്ധിൽ

ഒപ്ധിട്ട്ധിട്ട്ധില.

ദറാസഗാർേ്ധിനം

തൊഴ്ധിൽ ആവശ്യേെ കൃെ്യമായ്ധി രജ്ധി്ർ തെയ്യുന്നെ്ധിനും തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതെ അർഹെേളും

അവോശങ്ങളും അവതര ദബാധ്യതപടത്തുന്നെ്ധിനും പദ്ധെ്ധിേൾ പര്ധിഹര്ധിക്കുന്നെ്ധിനുമായ്ധി

ദറാസഗാർ േ്ധിനം േംഘെ്ധിപ്ധിദകണൊണ്പ്. ദറാസഗാർ േ്ധിനം ആെര്ധിക്കുന്നെ്ധിനു 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

ഭാരവാഹ്ധി േ്ധിനാെരണ്തെ്ധിൽ അധ്യകെ വഹ്ധിദകണൊണ്പ്. ഇെ്പ് നെത്തുന്നെ്ധിനും

നെപെ്ധികമങ്ങൾ ദരഖതപടത്തുന്നെ്ധിനുള്ള േ്യംേഹായ േംഘങ്ങളുതെ തേഡദറഷൻ

അംഗങ്ങൾ എന്ന്ധിവർകാണ്പ്. ദറാസഗാർേ്ധിനം ആെര്ധിക്കുന്നത്ധിശ്ചയ്ധികതപട്ട്ധിട്ടുള്ള േ്ധിവേം

നെത്തുന്നെ്ധിനായ്ധി ഉദേ്യാഗസതര ന്ധിദയാഗ്ധിദകണ ൊണ്പ്. ഈ ദയാഗ്തെ്ധിൽ മ്ധിന്ധിറ്പ്േ്പ്

തപാതുജനങ്ങൾക്പ് പര്ധിദശാധ്ധിക്കുന്നെ്ധിനും ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്ധിനും ലഭ്യമാദകണതുണ്പ്.

േംസാന േർകാർ േ്ധിനം േംഘെ്ധിപ്ധിക്കുന്നെ്പ് േംബന്ധിച റ്ധിദപാർട്ടുേൾ ദശഖര്ധിക്കുന്നൊണ്പ്.

േംസാന േർകാർ തൊഴ്ധിൽ ആവശ്യേെ േംബന്ധിച്പ് ജ്ധിലാെല റ്ധിദപാർട്ടുേൾ പെ്ധിവായ്ധി

അവദലാേനം തെദയ്യണൊന്പ്

കഴ്ധിഞ്ഞ ഒരു വരഷത്ധിന്ധിതട വ്ധിവ്ധിധ ഉദേ്യാഗസര നടത്ധിയ േന്ദരേന വ്ധിവരം
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ക്രമ

നമ്പര

ഉദേ്യാഗസ്തത്റെ

ദപര്പ്

ഓഫീേ്പ്

േന്ദരേന

േ്ധിവേങ്ങള്

തൊഴ്ധില്ധിട േന്ദരശന

െ്ധിയെ്ധികള്

ആതക േ്ധിവേങ്ങള്

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 3 െവണ ഇല ഇല

6 ദജാ.ബ്ധി.ഡ്ധി.ഒ
1 തവണ

ഇല ഇല

7 അേ്ധിസറ്റെ്പ്

എനജ്ധിയര
1 തവണ

ഇല ഇല

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------

അവകാശലംഘനങ്ങൾ

ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് േമയ്തെ്പ് ഈ വാരഡ്ധിതല ്കുടംബങ്ങളുമായ്ധി േംോര്ധിചദപാള

അവോശലംഘനങ്ങളുമായ്ധി ബനതപട്ട്പ് െ്ധില േംഭവങ്ങള

ശ്രദ്ധയ്ധില്തപടേയണായ്ധി.അകാര്യങ്ങളാണ്പ് ഇവ്ധിതെ പരാമരശ്ധിക്കുന്നെ്പ്.

1) തൊഴ്ധില് കാരഡ്പ്

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.

2) തൊഴ്ധിൽ ന്ധിദഷധം

ഒരുവരഷ്തെ്ധിൽ 100 േ്ധിവേത്തെ തൊഴ്ധില് തൊഴ്ധിലാള്ധിയതെ ന്ധിയമപരമായ
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അവോശമാണ്പ്. ഇെ്പ് ന്ധിദഷധ്ധികാന് ആരക്കും അധ്ധിോര മ്ധില സേദൊെ വാരെ്ധിതല 90 േജീവ

തൊഴ്ധിലാള്ധിേള്ധില്തൊഴ്ധിലാള്ധിേള്ധില് 46 ദപരക്പ് 100 േ്ധിവേത്തെ തൊഴ്ധില് ലഭ്യമായ്ധിട്ടുണ്പ്.

മാത്രവുമല ഇ വാരഡ്ധിതല തൊഴ്ധിലാള്ധിേദളാെ്പ് തൊഴ്ധില്ധിന്പ് ദവണ്ധിയള്ള അദപക നലാന് ദവണ്ധി

ദപര്ധിപ്ധിച്ധിട്ട്ധില അദപക പഞായ്തെ്ധില് നല്്കുേദയാ സേപറ്പ്റ് രേീെ്പ് വാങ്ങുേദയാ

തെയ്ധിട്ടുള്ളൊയ്ധി ോണാന് േഴ്ധിഞ്ധില ആയെ്ധിനാല്തൊഴ്ധിലാള്ധിയതെ തൊഴ്ധിലനു ദവണ്ധി

അദപക്ധിോനുള്ള അവോശം ന്ധിദശധ്ധിചെയാണ്പ് മനേ്ധിലാോന് േഴ്ധിഞെ്പ്

3) ദവെനം കവകൽ

മ്ര ദറാള പൂര്തെ്ധിയായ്ധി പരമാവധ്ധി 14 േ്ധിവേ്തെ്ധിനേം കൂല്ധി 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 തൊഴ്ധിലാള്ധിേദളാെ്പ് േംോര്ധിചദപാള കൂല്ധി 6-7

മാേങ്ങള സവേ്ധിയാണ്പ് ലഭ്ധിച തെന്നു മനസ്ധിലാക്ധി.

 ആരുതെ ഭാഗത്തുന്ധിന്ന്പ് വീഴ്ച േംഭവ്ധിചാലും കൃെ്യേമയ്തെ്പ് ദവെനവും അെ്പ്

ലഭ്ധിച്ധിതലങ്ധില് നഷപര്ധിഹാരവും ലഭ്ധിദകണൊണ്പ്.ഇകാര്യ്തെ്ധില് തൊഴ്ധിലാള്ധിേള്ധില്

ന്ധിന്ന്പ് ദരഖാമൂലം പരാെ്ധി േ്ീേര്ധിച്പ് ബനതപട്ടവരക്പ് അയച്ചുതോട ോന് ദമറ്ധിനും

ഭരണേമ്ധിെ്ധിക്കും ഉ്തെരവാേ്ധിെ്മുണ്പ്.

4) ബാ്കേ്പ് ജീവനകാരുതട േമീപനം

തൊഴ്ധിലാള്ധിേദളാെ്പ് േംോര്ധിചദപാള മനേ്ധിലാകാന് േഴ്ധിഞെ്പ്:

 ബാങ്കുോരുതെ ഭാഗത്തുന്ധിന്ന്പ് േ്പൗമ്യമായ േമീപനമല ഉള്ളെ്പ്

 തൊഴ്ധിലുറപ്പ് കൂല്ധി എടകാന് തൊഴ്ധിലാള്ധിേളക്പ് െ്ധിരക്കുള്ള േമയങ്ങള്ധില് മാത്രം

ന്ധില്ദകണ്ധി വരുന്നു.മാത്രമല തെക്പ്റ്എഴുൊന് ആരും േഹായ്ധികാറ്ധില ,പാേ്പ്റ്

ബുക്പ്റ് പെ്ധികാൻ മ്ധിഷ്യന് തേ്പൗേര്യം ഉപദയാഗ്ധികാന് ബാങ്പ് ഉദധ്യാഗസർ

ന്ധിർബന്ധിേ്പ്

5) പവൃത്ധി സലം േന്ദരശനം

പകൃെ്ധി വ്ധിഭവങ്ങളുതെ പര്ധിപാലന്തെ്ധിനും ോമൂഹ്യ ആസ്ധി േ്യഷ്ധിക്കുന്നെ്ധിനും

േഹായ്ധിക്കുന്ന ന്ധിരവധ്ധി പവ്യ്തെ്ധിേള ഏതറടക്കുന്നെ്ധിനുള്ള ോധ്യെയള്ള പഞായ്തൊണ്പ്

ന്ധിലദമല്

േയല്ധില് േണ വ്ധിവരങ്ങളുതെ ന്ധിജസ്ധിെ്ധി ദനര്ധില്േണ്പ് മനസ്ധിലാക്കുന്നെ്ധിനായ്ധി ദോഷ്യല്

ഓഡ്ധിറ്പ് അംഗങ്ങള പണ്ധി പൂര്തെ്ധിയാക്ധിയ 6 പവൃ്തെ്ധി സലങ്ങളും േന്ദരശ്ധിക്കുേയണായ്ധി.

പവൃ്തെ്ധിേള പര്ധിദശാധ്ധിച്ചും തൊഴ്ധിലാള്ധിേദളാടം ദമറ്റുമാദരാടം േംോര്ധിച്ചും ഓഡ്ധിറ്പ് െീം
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േതണ്തെ്ധിയ ോര്യങ്ങള ൊതഴ ദെരക്കുന്നു.

ഫയല് പര്ധിദശാധന നടത്ധിയ പവൃത്ധികളുതട പവൃത്ധിസല േന്ദരശനത്ധിലൂതട

കതണത്ധിയ കാര്യങ്ങള്:-

കമ

നമര

വ

ര

ക്പ്റ്

േ

ദംാ

ഡ്പ്

പവൃ്തെ്ധി േതണ്തെലുേള റ്ധിമാര്്പ്

ഗാമേഭ)

അഭ്ധിപായങ്ങള്പ്

1

322674 സേദ്തൊെ്പ്

വാരഡ്ധില്

േര്ധികം

പദേശ്തെ്പ് മ്്പ്

േല്പ്ലറ്േയ്യാല

എസ്ധിദമെ്പ് 4,60,000 രൂപയാണ്പ്

മ്്പ് േയ്യലയം േല്പ്ലറ് േയ്യലയമാണ്പ്

പവ്ധിരെ്ധിേള.12 ഭു ഉെമേളകാന്പ്

പവ്ധിര്തെ്ധി തെയൊയ്ധിദരഖേള്ധില്

ോണുന്നെ്പ് .പ്ധിവ്ധിര്തെ്ധി സല

പര്ധിദശാധനയ്ധില് പവ്ധിരെ്ധിേള

തെയൊയ്ധി ഉണ്പ്. പദക

പവ്ധിരെ്ധിയതെ യഥാരത്ഥ

േലപാപ്ധി സേവര്ധികാന്

േഴ്ധിഞ്ധിട്ട്ധില. ോരണം

പവ്ധിരെ്ധിേള തെയ്ധിട്ടുള്ളെ്പ് റബ്ബറ

പുരയ്ധിെ്തെ്ധിലാണ്പ്. ശര്ധിയായ

വ്ധിധ്തെ്ധില് പവ്ധിര്തെ്ധിതയ

വ്ധിലയ്ധിരു്തൊന് പറാതെ മ്ധിക

പുരയ്ധിെവും ോടമൂെ്ധി

േ്ധിെക്കുന്നതുമാണ്പ് േണെ്പ്.

2

322678 മുളംമൂെ്പ്

മുന്നംദോണം

പദേശം മ്്പ്

േല്പ്ലറ്േയ്യാല

പ്ധിവൃ്തെ്ധി േഴ്ധിഞ്പ് മാേങ്ങള

േഴ്ധിഞ േമയ്തൊണ്പ് സലം

േന്ദരശ്ധിചെ്പ് .ആയെ്ധിനാല്

പ്ധിവൃ്തെ്ധി തെയെ്ധിന്തറ ഒരു

ലകണവും ോണാന്

ോേ്ധിച്ധില,പുല്ലും വല്ധിയ

്കുറ്ധിതെെ്ധിേളും ന്ധിറഞ

അവസയ്ധിലാണ്പ് ോണാന്

േഴ്ധിഞെ്പ് പകൃെ്ധി ദകാഭം മൂലം

മ്ധിക മ്്പ് േയ്യലയം ഇെ്ധിഞ്ഞു

ദപായ്ധിട്ടുണ്പ്,.പ

േംോര്ധിതെയൊയഅറയാന്ലയം

േഴ്ധിഞ്പ് .

3 339953

േ്ധിണര

ന്ധിരമാണം ഗീെ

44910 രൂപയതെ എസ്ധിമാെ്ധിന്

പോരം ഇ ഗുണദഭാക്താവ്പ് േ്ധിണര
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സുധാേരന് ന്ധിര്്ധിചെ്പ്റ് അവ്ധിേക്ത ോയ്ധിേ

തൊഴ്ധില് ലഭ്ധിചെ്പ് 17

േ്ധിവേമാണ്പ്.. ഇെ്ധില്

അരെവ്ധിേക്ത തൊഴ്ധില് 15

േ്ധിവേവും അവ്ധിേക്ത തൊഴ്ധില് 2

േ്ധിവേവുമാണ്പ് ലഭ്ധിചെ്പ്. ഇെ്ധില്

േയല് പര്ധിദശാധനയ്ധില്

ന്ധിലദമല് പഞായ്തെ്ധില് വെക്ത

തൊഴ്ധിലാള്ധിതയേള കൂല്ധി

കൂട്തെലാണ്പ് അരെവ്ധിേക്ത

തൊഴ്ധിലാള്ധിതേന്നു മനേ്ധിലായ്ധി.

എന്നാല് േ്ധിണറ്ധിനു

പഞായ്തെ്ധിത്റെ എസ്ധിതമറ്ധിന്

പോരം 18057 rരൂപ മാത്രദമ

െ്ധിലവയ്ധിട്ടുല്പ്.എന്നാല്

പ്ധിവ്ധിരെ്ധിസല പര്ധിദശാധനയ്ധില്

േ്ധിണര ന്ധിരമ്ധിചെ്ധിനു 50000 രൂപ

െ്ധിലവതയന്നും അതേ

പഞായ്തെ്ധില് ന്ധിന്നും ലഭ്ധിചെ്പ്

8000 രൂപ മാത്രമാതണന്നും

അറ്ധിഞ്ഞു. ഇങ്ങതനയള്ള

പ്ധിവ്ധിരെ്ധിേല്കുള്ള എസ്ധിദമട്ട്പ്

െയ്യാറാക്കുദമാള സല്തെ്ധിന്തറ

പദെേെ കൂെ്ധി േണകാക്ധിദവണം

തെയ്യാന്

4

323841 ോല്ധിതൊഴു്തെ്ധില്പ്

ന്ധിരമാണം

ശ്രീ്കുമാര

ന്ധിരമാണ്തെ്ധിനായ്ധി എസ്ധിദമറ്റു

തുേയായ്ധി നല്േ്ധിയെ്പ് 143000

രൂപയാണ്പ്. എന്നാല് പവ്ധിരെ്ധിേ്പ്

െ്ധിലവായ തുേ 138848

രൂപയാണ്പ്. ഇെ്ധില് വ്ധിേഗക്ത

തൊഴ്ധിലാള്ധിക്പ്റ് 772 രൂപയം

അരത്ഥവ്ധിെഗെ തൊഴ്ധിലാള്ധിക്പ്റ്857

രൂപയമാണ്പ് പഞായ്തെ്പ് നല്േ്ധി

വരുന്നെ്പ്.ഇെ്ധില് ഗുനദഭാക്തവ്ധിനു

തവറും 33000 രൂപ മാത്രദമ

േ്ധിട്ട്ധിയ്ധിട്ടുള്ളൂ.ഇെ്പ് പര്ധിദശാധ്ധിദേണ

വ്ധിഷയമാണ്പ്റ്.ഇ്തെരം ോഹെര്യം

ഉണായാല് ജനപെ്ധിന്ധിധ്ധിേള

ഇെതപതെണാൊണ്പ്.

5 322677 തെറു്കുന്നം

ഇളവരേതെ

460000 രൂപ എസ്ധിദമറ്ധിന്

പോരം 1637 തൊഴ്ധില് േ്ധിനങ്ങള
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നീരെെം

സേദ്തൊെ്പ്

വാരഡ്ധില് മ്്പ്

േല്പ്ലറ് േയ്യാല

ന്ധിരമാണം

നല്േ്ധിയാണ്പ് ഇ പവ്ധിര്തെ്ധി

ഏതറട്തെ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ് എന്നാല്

തെയ പവ്ധിര്തെ്ധി റബ്ബര ന്ധിലക്കുന

വസ്തുവ്ധില് മാത്രമാണ്പ്

േണെ്പ്.പവ്ധിരെ്ധിതോണ്പ് ഉദദ്ദേശ്ധിച

േലപാപ്ധി സേവര്ധികാന്

ആയ്ധിട്ട്ധില, .

6 322675 തെറു്കുന്നം ഭാഗം

സേദൊതെ

വാരഡ്ധില്

െനേേല്പ് ഭാഗം

മ്്പ് േല്പ്ലറ്േയ്യാല

ന്ധിരമാണം

460000 രൂപയാണ്പ് ഇ

പവ്ധിരെ്ധിയതെയം

എസ്ധിമതറ.ഒരുെരം എസ്ധിദമററ്പ്

െതന്ന പല വരക്പ്റ്

േള്ധിലുംര്കുേള്ധിലും േണെ്പ്

,ആയെ്ധിനാല് െതന്ന പ്ധിവ്ധിര്തെ്ധി

സലം േന്ദരശ്ധികാതെ െയ്യാറാേ്ധി

നല്േ്ധിയൊയം മനേ്ധിലാകാന്

ദവണ്ധി ോധ്ധിച്ചു.ഇതും

പ്ധിവ്ധിരെ്ധിയതെനെ്തെ്ധിപ്ധിതന

ോരമായ്ധി ബാധ്ധിച്ധിട്ടുണ്പ് നന്നായ്ധി

സലപര്ധിദശാധന നെ്തെ്ധി

സല്തെ്ധിന്തറ ഘെന

മനേ്ധിലാക്ധിയാല് മാത്രദമ ഇതു

െരാം പവ്ധിര്തെ്ധി തെയ്യാന്

പറ്റുതമന്ന്പ് അറ്ധിയാനും എ

പവ്ധിര്തെ്ധി ഏതറടത്തു നെ്തൊന്

േഴ്ധിയതമന്നും മനേ്ധിലാകാന് പറ്റു.

6) തപാതുവായ്ധി കതണത്ധിയെ്പ്

 വാരഡ്പ്റ്പദേശ്തെ്പ് റബ്ബര ഉള്ള വസ്തുവാണ്പ് അധ്ധിേവും

 തൊഴ്ധിലാള്ധിേളക്പ്റ്തൊഴ്ധില്ധിനു ദവണ്ധി മാത്രം പവ്ധിര്തെ്ധി തെയൊയ്ധി ോണുന്നു.

 ആസ്ധിസ്ധിഷ്ധികതപട്ടൊയ്ധി ോണാന് േഴ്ധിഞ്ധില

 െര്ധിവ്പ് കൂടെലുള്ള പദേശങ്ങള്ധില് ആണ്പ് േയ്യലേളുതെ പണ്ധി നെെ്ധിയ്ധിട്ടുള്ളെ്പ്.

 േയ്യ്യലയതെ ന്ധിരമാണ്തെ്ധിന്പ് പുറദമ എസ്ധിദമറ്ധില് ഇലാ്തെ പവ്ധിരെ്ധിയായ മഴ്കുഴ്ധി കൂെ്ധി
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ഭു ഉെമയതെ ന്ധിരദേശ പോരം തെയ്ധിട്ടുണ്പ്

7) ച്ധില വീഴചകൾ

 േരഷേരക്പ് പങാള്ധി്തെം ലഭ്ധിക്കുന്ന്ധില

 ദൊയ്ധിലറ്പ് േ്പൗേര്യം ലഭ്യമലായ്മതയ ്കുറ്ധിച്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതെ ബുദ്ധ്ധിമുട്ടുേള

അറ്ധിയ്ധിച്ചു.

 പ്ധിവൃ്തെ്ധിസലങ്ങള അപേെം ന്ധിറഞൊണ്പ്

 മരുന്നുേളുതെ ലഭ്യെ ്കുറവ്പ്

 സേയറ ,ോലുറ ദപാലുള്ള സുരകാ ഉപേേരണങ്ങൾ ലഭ്ധിക്കുന്ന്ധില .

 വ്ധിശ്രമസല-േ്പൗേര്യങ്ങള ലഭ്ധിക്കുന്ന്ധില

.

8) വ്ധിലയ്ധിരുതല്

1.പദ്ധെ്ധി ആസൂത്രണം മുെലുള്ള ോര്യങ്ങള്ധില് തപാതുജനങ്ങളക്പ് പദെ്യേ്ധിച്പ് േരഷേ

േമൂഹ്തെ്ധിന്പ് പങാള്ധി്തെമ്ധില.

2.പദ്ധെ്ധി ന്ധിരദേശ്ധിക്കുന്ന ോര്യ്തെ്ധില് ജനപെ്ധിന്ധിധ്ധിേളേ്ാധീനം തെലുത്തുന്നുതണങ്ധിലും

അെ്പ് ക്ധിയാതേമല.

3.വാർഡ്പ് തമംബറും ദമറ്റുമാരും െതന്നയാണ്പ് പവൃ്തെ്ധിേള ന്ധിരദേശ്ധിക്കുന്നെ്പ്

4.ോദങെ്ധിേ പ്ധിഴവുേള അൊതു േമയങ്ങള്ധില് െ്ധിരു്തെണതമന്ന ന്ധിരദേശം നല്ോന്

പഞായ്തെ്പ് തേകട്ടറ്ധി മുെല് മുേള്ധിദലക്കുള്ള ഉദേ്യാഗസര െയ്യാറായ്ധിട്ട്ധില. അെതലങ്ധില്

ഇവരുളതപടന്ന പദ്ധെ്ധി ന്ധിരീകണ േംവ്ധിധാനം ോര്യകമമല.

തപാതുന്ധിരദേശങ്ങൾ

1.തൊഴ്ധിലാള്ധിേതളതകാണ്പ് വരഷ്തെ്ധില് 100 പണ്ധിക്കുള്ള അദപക ഒരുമ്ധിച്ചു നല്ോന്

ദപര്ധിപ്ധികണം. ഇെ്പ് ഫ്രണ്പ് 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
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േം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

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 ഉറപാകണം.

അനുബനം

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി ഉദേ്യാഗസതര ക്കുറ്ധിച്പ്

യവാകളും, ോര്യദശഷ്ധിയള്ളവരുമായ ഒരു ശക്തമായ െീമാണ്പ് പഞായ്തെ്ധിതല

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിതയ മുദന്നാട്ട്പ് നയ്ധിക്കുന്നെ്പ്.2,61,45000 .ലകവും ഈ വരഷം 7,700000

ലകം രൂപയം കൂല്ധിയ്ധിന്തെ്ധില് തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതെ സേയ്ധിതല്തെ്ധികാന് േഴ്ധിഞെ്പ്

ഉദേ്യാഗസരുതെ ശുഷാന്ത്ധി തോണാണ്പ്. വ്യെ്യസമായ പവൃ്തെ്ധിേള േതണത്തുന്നെ്ധില്

ൊല്പര്യം ോണ്ധിചാൽ ്കുതറക്കൂെ്ധി തമചതപട്ട പവർ്തെനം ോഴ്ചവകാനാ്കും.

പദ്ധെ്ധിയ്ധിൽ തൊഴ്ധിൽ ലഭ്ധിയ്ക്കുന്നെ്ധിനുള്ള വ്യവസകൾ

 അവ്ധിേഗ്ദ്ധ ോയ്ധിോദ്ധ്ാനം തെയ്യാന് േന്നദ്ധെയള്ളവരും പഞായ്തെ്ധില് സ്ധിര
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ൊമേകാരുമായ്ധിര്ധികണം.

 18 വയസ്പ് പൂര്തെ്ധിയായ്ധിര്ധികണം.

 ഗാമപഞായ്തെ്ധില് അദപക്ധിച്പ് 15 േ്ധിവേ്തെ്ധിനേം തൊഴ്ധില്ോരഡ്പ് ലഭ്ധിയ്ക്കും

 ്കുറഞെ്പ് 14 േ്ധിവേദ്തെയ്പ് തൊഴ്ധില്ധിന്പ് അദപക്ധികണം.

 ദജാല്ധിയ്ക്കു മുന്കൂറായ്ധി അദപക്ധികണം .

 തൊഴ്ധില് നല്േ്ധി തോണ്ടുള്ള അറ്ധിയ്ധിപ്പ് ദരഖാമൂലം നല്േണം.

തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതട ചുമെലകൾ

 കൃെ്യേമയ്തെ്പ് തൊഴ്ധില് സല്തെ്പ് ഹാജരായ്ധി ഒപ്പ് വയ്ക്കുേ.

 തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ഗാമേഭയ്ക്കും ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് ഗാമങ്ങയ്ക്കും കൃെ്യമായ്ധി പതങടക്കുേ.

 പണ്ധിസല്തെ്പ് പാ്്ധിക്പ് വസ്തുകള ഉപദയാഗ്ധിക്കുവാദനാ േ്തെ്ധിയ്ക്കുവാദനാ പാടള്ളെല.

 േ്ധിറ്ധിേണ് ഇന്ദോരദമഷന് ദബാരഡ്പ് ആരംഭ ഘട്ട്തെ്ധില് െതന്ന ന്ധിരബനമായം

തവയദകണൊണ്പ്.

 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.

വ്ധിവ്ധിധ െലത്ധിലുള്ള ഉദേ്യാഗസരുതട ചുമെലകള്

ദമറ്പ്

 പവൃ്തെ്ധിയതെ ദമല്ദനാട്ടം

 തൊഴ്ധില് ോരഡ്ധില് ആവശ്യമുള്ള വ്ധിവരങ്ങള ദരഖതപടത്തുേ. അളവ്പ്

ദരഖതപടത്തുവാനുള്ള തമഷരതമന്റ്പ് ബുക്പ് പവൃ്തെ്ധിസല്തെ്പ് സൂക്ധിക്കുേ.

 േ്ധിവേവും തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതെ ഹാജര മ്രദറാള്ധില് ഉറപ്പുവരുത്തുേ. പൂര്തെ്ധിയായ

മ്രദറാളുേള ദഡറാ എന്്്ധി ഓപദറററുതെ പകല് എ്തെ്ധിയ്ക്കുേ.

ദഡറാ എനട്ധി ഓപദററര

 മ്രദറാള വ്ധിെരണ്തെ്ധിന്പ് േഹായ്ധിക്കുേ. പൂര്തെ്ധിയായ മ്രദറാളുേള ദമറ്ധില്

ന്ധിന്നും േ്ീേര്ധിച്പ് വരക്പ് ബ്ധില്ലുേള പൂര്തെീേര്ധിച്പ് ദവെനവ്ധിെരണ്തെ്ധിന്പ്

നെപെ്ധി േ്ീേര്ധിയ്ക്കുേ. രജ്ധി്റുേള സൂക്ധിക്കുേ. തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതെ ദവെനം
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(ഡ്ധി.ബ്ധി.റ്ധി) മുദഖന എ്തെ്ധിതയന്ന്പ് ഉറപാക്കുേ.

ഓവരേ്ധിയര/എഞ്ധിനീയര

 ഗാമേഭാ െീരുമാനപോരം പവൃ്തെ്ധിേള േതണത്തുേ, പാഥമ്ധിേ എ്്ധിദമറ്പ്

െയ്യാറാക്കുേ. പവൃ്തെ്ധിയതെ ോദങെ്ധിേമായ ോര്യങ്ങള ദമറ്ധിനും

തൊഴ്ധിലാള്ധിേളക്കും വ്ധിശേമാക്കുേ. പവൃ്തെ്ധിയതെ അളവുേള ദരഖതപടത്തുേ,

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

പഞായത്പ് തേക്ര്റ്ധി/ അേ്ധിസ്റ്റനറ്പ്

 തേകട്ടറ്ധി തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയതെ ദമല്ദനാട്ടം പവൃ്തെ്ധിയതെ ബ്ധില്ലുേള

യഥാേമയംഅംഗീേര്ധിയ്ക്കുേ, തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതെ ദവെനം യഥാേമയം ഡ്ധി.ബ്ധി.റ്ധി

മുഖാന്ത്ധിരം തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതെ അക്പൗണ്ധില് എ്തെ്ധിതയന്ന്പ് ഉറപാക്കുേ.

ദ്ാക്പ് ദപാഗാം ഓഫീേര

 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.

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയ്ധില് ഏതറടുകാവുന്ന പവൃത്ധികള്

വ്ധിഭാഗം എ : പകൃെ്ധി വ്ധിഭവ പര്ധിപാലനവുമായ്ധി ബനതപ് തപാതുപവൃത്ധികള്

്കുെ്ധിതവള്ള ദസാെസേള 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
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പര്ധിപാലന പവൃ്തെ്ധിേള

ii) സൂക്ഷ്മ-തെറുേ്ധിെ ജലദേെന പവൃ്തെ്ധിേളും ദൊടേള/േനാല് എന്ന്ധിവയതെ

ന്ധിര്ാണം, പുനരുദ്ധാരണം, തമയ്ധിന്റനന്േ്പ് എന്ന്ധി പവൃ്തെ്ധിേളും ;

iii) ജലദേെന ്കുളങ്ങളുദെയം മറ്പ് ജലദസാെസേളുദെയം ആഴം കൂട്ടല് ഉളതപതെയള്ള

പരമരാഗെ ജലദസാെസേളുതെ 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 വ്ധിഭാഗം ബ്ധി: േമൂഹത്ധില് അവശെ അനുഭവ്ധിക്കുന്ന വ്ധിഭാഗങ്ങള്ക്കുള്ള വ്യക്ധിഗെ

ആസ്ത്ധികള് (ഖണ്ധിക 5 ല് പരാമരശ്ധിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങള്ക്പ് മാതം)

i) ഖണ്ഡ്ധിേ 5 ല് പരാമരശ്ധിക്കുന്ന ്കുടംബങ്ങളക്പ് ഭൂമ്ധിയതെ ഉലാേനകമെ

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

ജലതോയ്പ് ന്ധിര്്ധിെ്ധിേള എന്ന്ധിവ ഉളതപതെയള്ള ജലദേെന്തെ്ധിനാവശ്യമായ അെ്ധിസാന

േ്പൗേര്യങ്ങള ലഭ്യമാകല്;

ii) പഴകൃഷ്ധി, പട്ട്പ്നൂല്കൃഷ്ധി, 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 കൂെ്പ്, പട്ട്ധി കൂെ്പ്, 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. വ്ധിഭാഗം.േ്ധി: ദേശീയ ഗാമീണ ഉപജീവന മ്ധിഷനതറ ന്ധിബനനകള് അനുേര്ധിക്കുന്ന

േ്വയംേഹായ േംഘങ്ങള്ക്പ് തപാതു അട്ധിസാന േൗകര്യങ്ങള്

i) ോരഷ്ധിദോതപന്നങ്ങളുതെ ഈടറ േംഭരണ േ്പൗേര്യം ഉളതപതെയള്ള വ്ധിളതവടപ്ധിന്പ്

ദശഷം ആവശ്യമായ്ധി വരുന്ന േ്പൗേര്യങ്ങള (post harvest facilities), സജവവളം എന്ന്ധിവയ്പ്

ആവശ്യമായ സായ്ധിയായ അെ്ധിസാന േ്പൗേര്യങ്ങള സൃഷ്ധിക്കുേ വഴ്ധി

ോരഷ്ധിദോതപാേനകമെ വരദ്ധ്ധിപ്ധിക്കുന്നെ്ധിനുള്ള പവൃ്തെ്ധിേളും;

ii) േ്യം േഹായ േംഘങ്ങളുതെ ഉപജീവന പവര്തെനങ്ങളക്പ് ആവശ്യമായ
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തപാതുവരക്പ് തഷഡ്ഡുേളുതെ ന്ധിര്ാണവും.

IV. വ്ധിഭാഗം ഡ്ധി : ഗാമീണ അട്ധിസാന േൗകര്യങ്ങള്

i) ന്ധിരദദ്ദേശ്ധികതപട്ട മാനേണ്ഡങ്ങളക്പ് അനുസൃെമായ്ധി ഖര-ദവ മാല്ധിന്യ

േംസ്കരണ്തെ്ധിനും തുറസായ മലമൂത്ര വ്ധിേര്ജ്ജനം ഇലാൊക്കുന്നെ്ധിനും ദവണ്ധി േ്െനമാദയാ

േരകാര വ്കുപ്പുേളുതെ ഇെര പദ്ധെ്ധിേളുമായ്ധി േംദയാജ്ധിപ്ധിച്പ് തോദണാ വ്യക്ത്ധിഗെ

േക്കൂസുേള, സ്കൂള ദൊയലറ്റുേള, അങണവാെ്ധി, ദൊയലറ്റുേള 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

ത്യ്ധിനുേള, എന്ന്ധിവ ഉളതപതെയള്ള തപാതു അെ്ധിസാന േ്പൗേര്യങ്ങള, ദറാ്ഡുേളുതെ

പുന:രുദ്ധാരണം, ദൂരന്തപെ്ധിദരാധ െയ്യാതറടപ്പുേള തമചതപടത്തുന്നെ്ധിനുള്ള പവൃ്തെ്ധിേളും;

v) ഗാമപഞായത്തുേള, വന്ധിൊ േ്യം േഹായ േംഘങ്ങളുതെ 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 കൂെ്ധിയാദലാെന നെ്തെ്ധി ദേന്ദ്രേരകാര

വ്ധിജാപനം തെയ്യുന്ന മറ്പ് ഏതൊരു പവൃ്തെ്ധിയം.



SAU, KollamPage 30

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്പങ്കെടുത്തവര്

1. േലീനബീഗം (ദ്ാക്പ്റ്റ്ധിദോഴ്പ് ദപരഴണ്) 9447230834

2. ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് തോലം ജ്ധില െീം

klm-bn-¨-hÀ
1. േഹായ്ധിചവര:- പഞായ്തെ്പ്റ്പേ്ധിഡ്റെ്പ്റ്. ശ്ര്ധി.റാേ്ധി,വാരഡ്പ്റ്തമമര Smt.ബിന്ങു,

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 &
]©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

Gramsabhas Meeting Minutes


