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പഞാ

യത്ളി

നെ

സംബന്ളിച്ച അട്ളിസാെ വ്ളിവരങ്ങള്

ജ്ധില്ല : പാലകാട്പ്

ദ്ാക്പ് : മലമ്പുഴ

ൊലൂക്പ് : പാലകാട്പ്ട്

പഞായത്ധിത്റെ ദപര്പ് : മരുെദറാഡ്പ്

വീസീര്ം :19.68 ച.ക്ധി.മീ

ന്ധിയമേഭാമണ്ഡലം : മലമ്പുഴ

പാര്ലതമ്റെ്പ് മണ്ഡലം : പാലകാട്പ്ട്

വാർഡുകളുതട എ്ം : 19

ആതക ജനേംഖ്യ :34627 (2011തല തേനേേ്പ് പ്രകാരം)

സീകൾ : 17552

പരുഷനാർ : 17075

പട്ധികജാെ്ധി ജനേംഖ്യ : 4825

പട്ധിക ജാെ്ധി പുരുഷനാർ : 2365

പട്ധിക ജാെ്ധി സീകൾ : 2460 (വ്ധികേന ദരഖപ്രകാരം)
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വാർഡ് - 17 കല്ലേപ്പുള്ളി



4



5

ആമുഖം

രാജ്യതത ഗാമങ്ങള്ധിൽ ജീവ്ധിക്കുന്ന ോധാരണകാരായ മനുഷ്യരുതട േർദവാന്മുഖമായ പുദരാഗെ്ധി ലക്യം

വച്പ് േ്ാെന്യാനന്തര ഇന്ത്യൻ പാര്ല്ധിതമ്റെ്ധിൽ ന്ധിർമ്ധികതപട ശക്തമായ ന്ധിയമങ്ങള്ധിതലാന്നാണ്പ് മഹാതാഗാന്ധി

ദേശീയ ഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി. 2005 തേപംബർ മാേം 5-ംാംം െീയ്യെ്ധി ഈ ന്ധിയമം ന്ധിലവ്ധിൽ വന്നു.

തൊഴ്ധിൽ ഒരു അവകാശമായ്ധി കലപ്ധിച്ചു നല്കുന്ന ന്ധിരവധ്ധി േവ്ധിദശഷെകളുള്ള ന്ധിയമമാണ്ധിെ്പ്. ഗാമീണ

ദമഖലയ്ധിതല ോര്ധിദ്യ ന്ധിർമാർജനം എന്ന പ്രാഥമ്ധിക ലക്യദതാതടാപം പാര്ധിസ്ധിെ്ധിക പുനസാപനം, ോമൂഹ്യ

ആസ്ധി സൃഷ്ധിക്പ്ൽ എന്ന്ധിവയം തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയതട ലക്യങ്ങളാണ്പ്. ജനങ്ങളുതട തൊഴ്ധിൽ തചയ്യുവാനുള്ള

അവകാശത്ധിനും അവരുതട കായ്ധികാധ്ാന ദശഷ്ധിക്കും ന്ധിയമ ോധുെയം അന്തസം കലപ്ധിക്കുന്നുതവന്നൊണ്പ്

മഹാതാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയതട േവ്ധിദശഷെ. ദകരളത്ധിലാേ്യമായ്ധി തൊഴ്ധിലുറപ്പ്

പദ്ധെ്ധി നടപാക്ധിയെ്പ് പാലകാടം വയനാട്ധിലുമാണ്പ്. അതുതകാണ്ടുെതന്ന ഈ ദമഖലയ്ധിതല വ്ധിപുലമായ

അനുഭവേമത്പ്ആർജ്ധികാൻ നമുക്പ് കഴ്ധിഞ്ധിര്ധിദകണൊണ്പ്.

മുഖ്യ ലക്യങ്ങൾ

1.ഗാമ പ്രദേശത്പ് ൊമേ്ധിക്കുന്ന, അവ്ധിേഗധ തൊഴ്ധിൽ തചയ്യാൻ ൊതപര്യമുള്ള എതൊരു കുടംബത്ധിനും ഒരു

ോമത്ധിക വർഷം 100 േ്ധിവേതത തൊഴ്ധില്ധിനുള്ള അവകാശം.

2.േര്ധിദരുതട ഉപജീവനവുമായ്ധി ബനതപട വ്ധിഭവാട്ധിതറ ശക്ത്ധിതപടതൽ.

3.ോമൂഹ്യമായ്ധി പ്ധിന്നാകം ന്ധിലക്കുന്ന എല്ലാ കുടംബങ്ങതളയം പദ്ധെ്ധിയ്ധിൽ ഉൾതപടത്തു.

4.പഞായത്പ് രാജ്പ്സാപനങ്ങതള ശക്ത്ധിതപടത്തുക.

സവ്ളിലേഷതകൾ

● ന്ധിയമത്ധിത്റെ പ്ധിനബലമുള്ള അവകാശാധ്ധിഷ്ധിെ പദ്ധെ്ധി

● സീക്കും പുരുഷനും തുല്യ ദവെനം

● പര്ധിസ്ധിെ്ധി േംരകണം,കാരഷ്ധിക ദമഖലയ്ധിതല അട്ധിസാന േ്പൗകര്യ വ്ധികേനം

● തൊഴ്ധിലാള്ധികളക്പ് ആസൂത്രണത്ധിലും ന്ധിർവഹണത്ധിലും പങാള്ധിതം

● ദവെനം ദനര്ധിട്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതട ബാങ്പ്/ദപാദ്ാേീേ്പ് അക്പൗണ്ധിദലക്പ്

● പദ്ധെ്ധി സുൊര്യമാകാന്പ് ോമൂഹ്യ ഓഡ്ധിറ്പ്

ലസാഷ്യൽ ഓഡ്ളിറ്ളിന്റെ പാധാെ്യം

മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി പ്രകാരം ഗാമപഞായത്പ് പ്രദേശത്പ്

നടപ്ധിലാക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്ധികളും തപാതുജന പങാള്ധിതദതാതടയള്ള ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്ധിന്പ്

വ്ധിദധയമാകണതമന്ന്പ് ഈ ന്ധിയമത്ധിത്റെ അനുദേേം 17(2)ല് ന്ധിഷ്കരഷ്ധിക്കുന്നു. പദ്ധെ്ധി

പ്രവരതനതതപറ്ധിയം തപാതുധനം തചലവഴ്ധിക്കുന്നെ്ധിതനപറ്ധിയം പ്പൗരേമൂഹം നടത്തുന്ന പരേ്യവും

േ്െനവുമായ പര്ധിദശാധനയാണ്പ് ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് അഥവാ ോമൂഹ്ധിക കണക്പ് പര്ധിദശാധന.

എല്ലാ വാരഡ്ധിലും വരഷത്ധില് രണ്പ് പ്രാവശ്യം ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് ഗാമേഭകള് കൃെ്യമായ്ധി നടതണം.

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയ്ധില് അഴ്ധിമെ്ധിക്പ് ഇടനല്കാതെ, സുൊര്യെയം കാര്യകമെയം ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ്പ്

ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്ധിലൂതട ലക്യമ്ധിടന്നെ്പ്. േമൂഹത്ധിതല നാനാതുറകള്ധിലുള്ളവരുതട പങാള്ധിതം

ഉറപാക്ധി,വ്ധിപുലമായ ോമൂഹ്യ വ്ധിേ്യാഭ്യാേ പര്ധിപാട്ധിയായണ്പ് ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് പ്രക്ധിയ നടക്കുക.

പദ്ധെ്ധിപണം ശര്ധിയായ രീെ്ധിയ്ധില് തചലവഴ്ധിച്ധിടദണാ, പദ്ധെ്ധിയതട ലക്യം സകവര്ധിച്ചുദവാ, പദ്ധെ്ധിയതട

ഗുണദഭാക്താകളുതട ജീവ്ധിെത്ധില് ഗുണപരമായ എന്തുമാറമാണുണായെ്പ്, ോമൂഹ്യ ആസ്ധി സൃഷ്ധിച്ധിടദണാ

തുടങ്ങ്ധിയ കാര്യങ്ങളാണ്പ് ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്ധിലൂതട കതണതാന് ശ്രമ്ധിക്കുന്നെ്പ്. തപാതുജനങ്ങളുതട

പങാള്ധിതദതാതട നടത്തുന്നെ്ധിനാല് േരകാര് പദ്ധ്ധികളുതട നടത്ധിപ്ധിനുദമല് തപാതുേമൂഹത്ധിന്തറ

ജാഗെയറപാകാന് ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് വഴ്ധിതയാരുക്കും.

രാജ്യതത പരദമാന്നെ ഓഡ്ധിറ്ധിങ്പ് േംവ്ധിധാനമായ കംദ്ാളര്പ് ആ്റെ്പ് ഓഡ്ധിറര് ജനറല് (േ്ധി.എ.ജ്ധി)
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പുറതപടവ്ധിച മാരഗന്ധിരദേശമനുേര്ധിചാണ്പ് ഈ ദോഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ് നടത്ധിയ്ധിടള്ളെ്പ്.േംസാന േർകാർ

രൂപീകര്ധിച ദോഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ് യൂണ്ധിറ്ധിത്റെ ദനതൃെ്ത്ധില്മലമ്പുഴ ദ്ാക്ധിതല ആേ്യതത ദോഷ്യല്പ്

ഓഡ്ധിറാണ്പ്. പാലകാട്പ് ജ്ധില്ലയ്ധില്പ് മലമ്പുഴ ദ്ാക്ധിതല മരുെദറാഡ്പ് ഗാമ പഞായത്ധില്പ് നടന്ന്ധിടള്ളെ്പ്.

രീത്ളിോസം

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദോഴ്പ് േംഘം പ്രവൃത്ധിേയല്പ് പര്ധിദശാധന, േീലഡ്പ് േന്ദരശനം,

തൊഴ്ധിലാള്ധികളുമായള്ള അഭ്ധിമുഖം, എം.ഐ.എേ്പ് പര്ധിദശാധന എന്ന്ധിവതയ അട്ധിസാനമാക്ധിയാണ്പ് ദോഷ്യല്

ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാരട്പ് െയ്യാറാക്ധിയ്ധിടള്ളെ്പ്. ൊതഴ പറയന്ന രീെ്ധി അവംലംബ്ധിചാണ്പ് ഈ റ്ധിദപാർട്പ്ട്

െയ്യാറാക്ധിയ്ധിടള്ളെ്പ്.

1. ഓഡ്ളിറ് പാൻ

1.1 ഓേീേ്പ് േന്ദരശന പര്ധിപാട്ധികള്.

2. അഭ്ളിമുഖം

2.1 ( ബ്ധിഡ്ധിഒ, പഞായത്പ് പ്രേ്ധിഡ്റെ്പ്, ജനപ്രെ്ധിന്ധിധ്ധികൾ, തേകടറ്ധി & ്ാേ്പ്).

2.2 ദമറ്പ്, തൊഴ്ധിലാള്ധികൾ, കർഷകർ, തൊഴ്ധില്ധിന്പ് ദപാകാത തൊഴ്ധിൽ കാർഡ്പ് ഉടമകൾ .

3. ഫയൽ പര്ളിലോധെ

3.1 തപാതുപ്രവൃത്ധികൾ , വ്യക്ത്ധിഗെ പ്രവൃത്ധികൾ.

3.2 ദരഖകളുതട ഉള്ളടകം, സുൊര്യെ, പര്ധിപൂരണെ.

3.3 ഭരണേമ്ധിെ്ധിയതടയം ഉദേ്യാഗസരുതടയം കാര്യപ്രാപ്ധി.

4.ഫീലഡ് സന്ദരേെം, െ്ളിരീകണം.

4.1 പൂരത്ധിയായ തൊഴ്ധില്ധിടം.

5. റഫറനസ് .

5.1 വ്ധികേന ദരഖ, വാരഷ്ധിക പദ്ധെ്ധി ദരഖ, രജ്ധി്റുകൾ,വർക്പ് േയൽ.

6. ലസാഷ്യല് ഓഡ്ളിറ് എംഐഎസ് ലഫാര്ാറ്ളിലലക്കുള വ്ളിവരലേഖരണം

6.1.വ്ധിവരങ്ങളുതട ദകാഡ്ധികരണം

7. ല്ാസ് നവര്ളിഫ്ളില്കേഷൻ, അവസാെവട്ട ചരച്ച.

8. കരട് റ്ളില്ാരട്ട് തയാറാ്കേൽ

അവകാേങ്ങനെ സംബന്ളിച്ച്

മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി പ്രകാരം തൊഴ്ധിലാള്ധികള്ക്പ് ലഭ്ധിദകണ അവകാശങ്ങതള

കുറ്ധിച്ചും ഏതറടദകണ പ്രവ്യത്ധികതള കുറ്ധിച്ചും തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ന്ധിയമത്ധിലും 2018 തല മാ്ര് േര്ക്കുലറ്ധിലും

വ്ധിശേമായ്ധി പ്രെ്ധിപാേ്ധിച്ധിടണ്പ്.

നതാഴ്ളിലാെ്ളികളുനട 10 അവകാേങ്ങൾ

1. അദപക്ധിച്പ് 15 േ്ധിവേത്ധിനുള്ള്ധിൽ തൊഴ്ധില്കാരഡ്പ് ലഭ്ധിക്കുവാനുള്ള അവകാശം.
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2. അദപക്ധിച്പ് 15 േ്ധിവേത്ധിനുള്ള്ധില് തൊഴ്ധില് ലഭ്ധിക്കുവാനുള്ള അവകാശവും ആയെ്ധിത്റെ സകപറ്പ് രേീെ്പ്

ലഭ്ധിക്കുന്നെ്ധിനുള്ള അവകാശവും

3. തൊഴ്ധില്ലഭ്ധിച്ധിതല്ലങ്ധില്പ് തൊഴ്ധില്ധില്ലായ്മ ദവെനം ലഭ്ധിക്കുവാനുള്ള അവകാശം, (15 േ്ധിവേം കഴ്ധിഞാല് അടത

30 േ്ധിവേം േ്ധിവേദവെനത്ധിത്റെ നാല്ധിതലാന്നും പ്ധിന്ന്ധിടള്ള േ്ധിവേങ്ങള്ധില് േ്ധിവേദവെനത്ധിത്റെ 50% വും

ലഭ്ധികാന്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധിക്പ് അവകാശമുണ്പ്.)

4. പദ്ധെ്ധി ആസൂത്രണത്ധില് പതങടകാനുളള അവകാശം.

5. 5 ക്ധിദലാമീററ്ധിനുള്ള്ധില്തൊഴ്ധില്ലഭ്ധിക്കുവാനുള്ള അവകാശം, അതല്ലങ്ധില്പ് (ദവെനത്ധിത്റെ 10 ശെമാനം

അധ്ധികം).

6. കുട്ധിതവള്ളം, വ്ധിശ്രമേ്പൗകര്യം, പ്രഥമ ശുശ്രൂഷാ േ്പൗകര്യം ഇവ ലഭ്ധിക്കുന്നെ്ധിനുള്ള അവകാശം.

7. 15 േ്ധിവേത്ധിനുള്ള്ധില്പ് ദവെനം ലഭ്ധിക്കുന്നെ്ധിനുള്ള അവകാശം.

8. ദവെനവ്ധിെരണത്ധിതല കാലൊമേത്ധിന്പ് നഷപര്ധിഹാരം ലഭ്ധിക്കുവാനുള്ള അവകാശം.

9. േമയബന്ധിെമായള്ള പരാെ്ധി പര്ധിഹാരത്ധിനുള്ള അവകാശം.

10. ഗാമേഭയ്ധില്പ് പതങടക്കുന്നെ്ധിനും ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് പ്രക്ധിയയ്ധില്പ് പതങടകാനുമുള്ള അവകാശം.

മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി അട്ധിസാനപരമായ്ധി ഒരു അവകാശാധ്ധിഷ്ധിെ

പദ്ധെ്ധിയാണ്പ്. അതുതകാണ്ടുെതന്ന തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതട അവകാശലംഘനതത ഗ്പൗരവദതാതടെതന്ന

കാദണണതുണ്പ്. അെ്ധിദലക്പ് വരുന്നെ്ധിന്പ് മുമ്പ് ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദോഴ്പ് േംഘം കദല്ലപ്പുള്ള്ധി വാർഡ്ധിതല 1

പ്രവർത്ധി േയൽ പര്ധിദശാധ്ധിക്കുകയണായ്ധി. അെ്ധിത്റെ വ്ധിവരങ്ങള്ധിവ്ധിതട പങ്കുവക്കുന്നു.

പഞായത്ളിനല നതാഴ്ളിലുറ്് പദ്ധത്ളിയു്ായ്ളി ബനന്ട്ട അട്ളിസാെ വ്ളിവരങ്ങൾ

1 ആതക തൊഴ്ധിൽ കാർഡ്പ് 2359

2 ആതക തൊഴ്ധിലാള്ധികൾ 2670

3 ആകീവ്പ് തൊഴ്ധിൽ കാർഡ്പ് 1619

4 ആകീവ്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധികൾ 1705

5 പട്ധികജാെ്ധി വ്ധിഭാഗം 374

6 എസ്ധി തൊഴ്ധിലാള്ധികൾ 0

7 കഴ്ധിഞവരഷം ആതക

തചലവ്പ്

90.89 ലകം

8 ഈ വരഷം ആതക തചലവ്പ് 186.96 ലകം

17-ആം വാർഡ്ളിനല നതാഴ്ളിലുറ്് പദ്ധത്ളിയു്ായ്ളി ബനന്ട്ട അട്ളിസാെ

വ്ളിവരങ്ങൾ
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ആതക തൊഴ്ധിൽ കാർഡ്പ് 153

ആതക തൊഴ്ധിലാള്ധികൾ 95

ആകീവ്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധികൾ 83

ആതക ച്ധിലവായ തുക(2018-2019) 2401685

ആതക തൊഴ്ധിൽ േ്ധിനങ്ങൾ 8767

സ്ധിരമായ്ധിതൊഴ്ധില്ധിന്പ് അദപക്ധിക്കുന്നവർ 76

പട്ധികജാെ്ധി വ്ധിഭാഗത്ധിലതപടവർ 11

കഴ്ധിഞ വർഷം 100 േ്ധിവേം തൊഴ്ധിൽ ക്ധിട്ധിയവർ 16

ലസാഷ്യൽ ഓഡ്ളിറ്ളിെ് വ്ളിലധയ്ാ്കേ്ളിയ പവൃത്ളി

ക

ം്പ്

ര

മ

ന

മ്പ്

പ

ര്

വർക്പ്ട്

ദകാഡ്പ്

പ്രവൃത്ധി ആരംഭ്ധിച

െീയെ്ധി

അടങൽ

തുക

തചലവാ

യ തുക

അവ്ധി

േഗ്ദ്ധ

തൊ

ഴ്ധിൽ

േ്ധിന

ങ്ങള്

വ്ധിേ

ഗ്ദ്ധ

തൊ

ഴ്ധിൽ

േ്ധിന

ങ്ങള്

ോധന

ഘടകം

1 1606006004/

LD/321941

മ്്പ് ജല േംരകണം

- ഐമവെ്ധി രാജ

വ്ധിധവ

9/02/2019 297256 228250 830 ഇല്ല ഇല്ല

ഒറ ലൊട്ടത്ളിൽ

വ്ധിവരങ്ങൾ ജ്ധില്ലാെലം ദ്ാക്പ്

െലം

പഞായത്പ്

െലം

1 സൃഷ്ധിച തൊഴ്ധിൽ േ്ധിനങ്ങൾ 9311669 572941 66566

2 കുടബങ്ങൾക്പ് നൽക്ധിയ ശരാശര്ധി തൊഴ്ധിൽ േ്ധിനങ്ങൾ

(ലകത്ധിൽ)

56.1 58.81 50.81

3 100 േ്ധിനങ്ങൾ പുറതീകര്ധിച കുടംബങ്ങൾ 29976 1907 116

4 ആതക തൊഴ്ധിതലടത കുടംബങ്ങൾ 165984 9742 1310

5 ആതക തൊഴ്ധിതലടത തൊഴ്ധിലാള്ധികൾ 187992 11062 1362

6 ആതക തൊഴ്ധിൽ േ്ധിനങ്ങൾ എേ്പ്.േ്ധി കുടംബങ്ങളക്പ് 2673073 122901 17899

7 ആതക തൊഴ്ധിൽ േ്ധിനങ്ങൾ എേ്പ്.ട്ധി കുടംബങ്ങളക്പ് 804188 26129 0

സന്ദർേെ വ്ളിവരങ്ങൾ

1. ആതകേന്ദർശ്ധിച തൊഴ്ധില്ധിടങ്ങൾ 1

2 േന്ദർശ്ധിച വീടകൾ 1

7
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3 േന്ദർശ്ധിച േജീവ തൊഴ്ധിലാള്ധികൾ

ട്

1

7

4 േന്ദർശ്ധിച ന്ധിഷ്കൃയ

തൊഴ്ധിലാള്ധികൾ

0

5 പര്ധിദശാധ്ധിച തൊഴ്ധിൽ കാർ ഡുകൾ 1

7

ഏഴ് രജ്ളിസ്റ്ററുകളുനട പര്ളിലോധെ

ദകന്ദ്രേർകാര്ധിത്റെ ന്ധിർദ്ദേശപ്രകാരം തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയമായ്ധി ബനതപട്പ് ൊതഴപറയന്ന 7 രജ്ധി്റുകൾ ട്ന്ധിർ

ബനമായം സൂക്ധിദകണവയാണ്പ്.

1) തൊഴ്ധിൽ കാർഡ്ധിനുളള അദപകയതട രജ്ധി്ർ

2) ഗാമേഭ മീറ്ധിംഗ്പ് രജ്ധി്ർ

3) ഡ്ധിമാ്റെ്പ് രജ്ധി്ർ

4) പ്രവൃത്ധിയതട ല്ധിസം തചലവും വ്ധിശോംശങ്ങളും േംബന്ധിച രജ്ധി്ർ

5) സ്ധിര ആസ്ധികളുതട രജ്ധി്ർ

6) പരാെ്ധി രജ്ധി്ർ

7) ോധനഘടക രജ്ധി്ർ ട്

കന്ടെതലുകൾ

AMC പ്രകാരമുള്ള 7 രജ്ധി്റുകള്ധിൽ അഞ്ചു രജ്ധി്റുകൾ മാത്രമാണ്പ് ഉണായ്ധിരുന്നെ്പ്.

1.നതാഴ്ളിൽ കാർഡ് രജ്ളിസ്റ്റർത്

തൊഴ്ധിൽ കാർഡ്ധിനുള്ള കുടംബാദപകയതട രജ്ധി്റാണ്പ് തൊഴ്ധിൽ കാർഡ്പ് രജ്ധി്ർ.ട്മരുെദറാഡ്പ്

പഞായത്ധിൽ ട് 2018- 19 കാലയളവ്ധിൽ 57 തൊഴ്ധിൽ കാർഡാണ്പ് പുെ്ധിയൊയ്ധി അനുവേ്ധിച്ധിടള്ളെ്പ്. 17ആം

വാർഡ്പ് കദല്ലപ്പുള്ള്ധിയ്ധിൽ ആതക 153 തൊഴ്ധിൽ കാർഡ്ധിൽ 95 തൊഴ്ധിലാള്ധികളാണ്ണുള്ളെ്പ്. 27/12/2018 വതര ദജാബ്പ്

കാർഡ്പ് ല്ധി്്പ് പ്ര്ധി്റെ്പ് എടത്തു വളതര നല്ല രീെ്ധിയ്ധിൽ സൂക്ധിച്ധിടണ്പ്. രജ്ധി്ർ സസപറൽ സബൻഡ്ധിങ്ങ്ധിൽ അല്ല

സൂക്ധിച്ധിടള്ളെ്പ്.

2. ഗാ്സഭ രജ്ളിസ്റ്റർ

തൊഴ്ധിൽ ആവശ്യതപടതും തൊഴ്ധിൽ തകാടതതും േംബന്ധിച രജ്ധി്ർ ആണ്പ് ഗാമേഭ രജ്ധി്ർ.

മരുെദറാഡ്പ് പഞായത്പ്ട്-തല ഓഡ്ധിറ്ധിന്പ് വ്ധിദധയമാക്ധിയ 17ആം വാർഡ്ധിതല ഗാമേഭ രജ്ധി്ർ

പര്ധിദശാധ്ധിചദപാൾ തൊഴ്ധിലുറപ്പുപദ്ധെ്ധിയ്ധിൽ ഏതറടദകണ പദ്ധെ്ധികതള കുറ്ധിച്പ് ഗാമേഭയ്ധിൽ ചർച തചയ്തൊയ്ധി

കാണുവാൻ ോധ്ധിച്ചു. MGNREGS ഇന്റെ വാർഡ് തലത്ളിനല ഗാ്സഭ രജ്ളിസ്റ്റർ കാണുവാൻ സാധ്ളിച്ചു.

20/07/2018 നല ഗാ്സഭയ്ളിൽ 116 അംഗങ്ങൾ പന്കെടുത്തു.

3. ഡ്ളി്ാൻഡ്, അലലാല്കേഷൻ ലവതെ രജ്ളിസ്റ്റർ

ഡ്ധിമാൻഡ്പ്, അദലാദകഷൻ, ദവെന രജ്ധി്ർ എന്ന ഒരു രജ്ധി്റുണായ്ധിരുന്ന്ധില്ല. പകരം ഡ്ധിമാൻഡ്പ് ദോം,

അദലാദകഷൻ ദോം പ്ര്ധി്റെ്പ് എടത്തു വർക്പ്ട് തരജ്ധിസര്ധിലാണ്പ് സൂക്ധിച്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്. ദവജ്പ് ല്ധി്്പ് ഡീതറയ്ധിൽേ്പ്

പ്രവർത്ധി േയൽ ഇൽ മാത്രമാണുള്ളെ്പ്, തരജ്ധിസറ്ധിൽ ഒരു ദരഖകളും സൂക്ധിച്ധിട്ധില്ല. എല്ലാ വാർഡുകള്ധിതലയം

പ്ര്ധിന്റുകൾ ഒരുേയല്ധിൽ ആണ്പ് സൂക്ധിച്ധിടള്ളെ്പ്. ട്ട്

4. വർ്കേ് രജ്ളിസ്റ്റർ:

പ്രവൃത്ധിയതട ല്ധിസം ച്ധിലവും വ്ധിശോംശങ്ങളും േംബന്ധിച്പ് രജ്ധി്ർ. വർക്പ് രജ്ധി്ർ തേര്ട്ധിസേ

തചയ്ത്ധിടണ്പ്. 2018 -2019 കാലയളവ്ധിൽ തചയ്യുവാൻ ഉദ്ദേശ്ധിച്ധിരുന്ന പ്രവർത്ധികളുതട വ്ധിവരങ്ങൾ വർക്പ്ട്

രജ്ധി്റ്ധിൽ ഉണ്പ് . 19 വാർഡുകള്ധിതല പ്രവർത്ധി േയല്പ് കളുതട വ്ധിവരങ്ങൾ വർക്പ്ട്തരജ്ധി്റ്ധിൽ സൂക്ധിക്കുന്നെ്പ്.

5. ആസ്ളി രജ്ളിസ്റ്റർ: (സ്ധിര ആസ്ധികളുതട രജ്ധി്ർ)
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ആസ്ധി രജ്ധി്ർ ഉണായ്ധിരുന്ന്ധില്ല.

6. പരാത്ളി രജ്ളിസ്റ്റർ:

പരാെ്ധി രജ്ധി്ർ തേർട്ധിസേ തചയ്ത്ധിടണ്പ്. പരാെ്ധി രജ്ധി്ർ പര്ധിദശാധ്ധിചദപാൾ 2008-09 വർഷത്ധിതല

3 പരാെ്ധികളാണ്പ് ദരഖതപടത്ധിയൊയ്ധി കണെ്പ്. ദവതറ ഒരു പരാെ്ധികളും െതന്ന രജ്ധി്റ്ധിൽ ഉണായ്ധിരുന്ന്ധില്ല .

7. ന്റീര്ളിയൽ രജ്ളിസ്റ്റർ :

തമറീര്ധിയൽ രജ്ധി്ർ എന്ന ഒരു േയൽ മാത്രമാണ്പ് ഉണായ്ധിരുന്നെ്പ് ദരഖകൾ ഒന്നും െതന്ന േയൽ ഇൽ

ഉണായ്ധിരുന്ന്ധില്ല.

ഫയല് നവര്ളിഫ്ളില്കേഷൻ

2018തല വാർഷ്ധിക മാ്ർ േർക്കുലർ അധ്യായം 7തല ഖണ്ഡ്ധിക 11(5) പ്രകാരം ഒരു പ്രവൃത്ധി േയല്ധിൽ ൊതഴ

പറയന്ന 22 ദരഖകൾ സൂക്ധിദകണതുണ്പ്:

1.കവർ ദപജ്പ്

2.തചക്പ് ല്ധി്്പ്

3.വാർഷ്ധിക പദ്ധെ്ധി ആസൂത്രണ ദരഖ

4.തടക്ധികൽ എ്്ധിദമറ്പ് ആ്റെ്പ് ഡ്ധിസേൻ

5.ോദങെ്ധികഅനുമെ്ധി ദരഖ

6.ഭരണാനുമെ്ധി ദരഖ

7.േംദയാജ്ധിെ പദ്ധെ്ധി ആതണങ്ധിൽ അതുമായ്ധി ബനതപട ദരഖകൾ

8.ആന്ൽ മാ്ർ േർക്കുലർ അനുദേേം 3എ,3ബ്ധി പ്രകാരമുള്ള തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതട ഡ്ധിമാ്റെ്പ് ദോറം.

9.പ്രവൃത്ധി അനുവേ്ധികൽ ദോറം

10.ഇ-മ്ർ ദറാൾ

11.തമഷർ തമ്റെ്പ് ബുക്പ്

12. തമറീര്ധിയൽ വർക്പ്ആതണങ്ധിൽ ോധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതും ഉപദയാഗ്ധിക്കുന്നതുമായ്ധി ബനതപട ദരഖകൾ

13.ദവജ്പ് ല്ധി്്പ്

14.േണ്പ് ്ാന്സ്ഫർ ഓർഡർ

15.തമറീര്ധിയൽ വ്പൗചറുകളും ബ്ധില്ലുകളും

16.ദറായല്ധിറ്ധി ഉതണങ്ധിൽ അെ്ധിത്റെ ദരഖകൾ

17.പ്രവൃത്ധി ആരംഭം മുെൽ അവോന്ധിക്കുന്നതുവതരയള്ള മൂന്ന്പ് ഘട ദോദടാ.

18. പ്രവൃത്ധി പൂർതീകരണ ോക്യപത്രം.

19.മ്ർ ദറാൾ മൂവതമ്റെ്പ് സ്ധിപ്പ്/േയല്ാക്ധിങ്പ് ദോറം

20.ജ്ധിദയാ ടാഗഡ്പ് ദോദടാഗാേ്പ്

21.ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാർട്ധിത്റെ ദകാപ്ധി

22.സേറ്പ് ഡയറ്ധി

കന്ടെതലുകൾ

ഓഡ്ധിറ്ധിത്റെ ഭാഗമായ്ധി 1 പ്രവർത്ധി േയൽ പര്ധിദശാധ്ധിചദപാൾ വാർഷ്ധിക മാ്ർ േർക്കുലർ പ്രകാരം

ദവണ ദരഖകൾ മുഴുവനും കാണുവാൻ ോധ്ധിച്ധില്ല.

1.കവർ ലപജ്
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വാർഷ്ധിക മാ്ർ േർക്കുലർ പ്രകാരമുള്ള കവർ ദപജ്പ് േയല്ധിൽ സൂക്ധിക്കുന്നെ്പ് തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയതട

സുൊര്യെ ഉറപാകാൻ േഹായകമാകും.ഒരു പ്രവൃത്ധിയതട എല്ലാ അട്ധിസാനവ്ധിവരങ്ങളും അടങ്ങുന്ന

ദരഖയാണ്ധിെ്പ്.

പ്രവർത്ധി േയൽ പര്ധിദശാധ്ധിചെ്ധിൽ AMC പ്രകാരമുള്ള കവർ ദപജുണായ്ധിരുന്ന്ധില്ല. പഞായത്ധിത്റെ

കവർ ദപജാണ്പ് ഉണായ്ധിരുന്നെ്പ്. പ്രവർത്ധിയതട ദപര്പ്, തപ്രാജക്പ്ട്നമർ, വർഷം, AS/TS തുക, AS നമർ എന്ന്ധിവ

ദരഖതപടത്ധിടണായ്ധിരുന്നു.

2.നചക് ല്ളിസ്റ്റ്

കവര്ദപജ്പ് ദപാതലതതന്ന തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി പ്രവൃത്ധികൾക്പ് സുൊര്യെയം വ്യക്തെയം ഉറപാകാൻ

േഹായ്ധിക്കുന്ന ദരഖയാണ്പ് തചക്പ് ല്ധി്്പ്. ഒരു േയല്ധിൽ ഏതൊതക ദരഖകൾ ഉള്ളടകം തചയ്ത്ധിടതണന്നും അെ്പ്

ഏെ്പ് ദപജ്പ് മുെൽ ഏെ്പ് ദപജ്പ് വതരയാതണന്നും മനസ്ധിലാക്കുന്നെ്ധിനുള്ള ഒരു ദരഖയാണ്പ് തചക്പ് ല്ധി്്പ്.

പര്ധിദശാധ്ധിച േയല്ധിൽ തചക്പ് ല്ധി്്പ് ഉണായ്ധിരുന്ന്ധില്ല.

3.വാർഷ്ളിക പദ്ധത്ളി ലരഖ

ഒരു വാർഡ്ധിതല തൊഴ്ധിൽ ആവശ്യതപടന്ന മുഴുവൻ തൊഴ്ധിലാള്ധികൾക്കും വർഷത്ധിൽ 100 പണ്ധി

ഉറപാക്കുന്നെ്ധിൻ ആവശ്യമായ പ്രവൃത്ധികൾ കതണത്ധി ദരഖതപടത്ധിതവച്ധിര്ധിക്കുന്ന സുപ്രധാനമായ രണ്ടു

ദരഖകളാണ്പ് ആകൻ പാനും തഷൽേ്പ്ട് ഓേ്പ് തപ്രാജകം.ഒരു വാർഡ്ധിൽ ഒരു വർഷം നടതാനുദ്ദേശ്ധിക്കുന്ന

പ്രവ്യത്ധികതള കുറ്ധിച്ചുളള േമഗമായ രൂപദരഖയാണ്പ് വാർഷ്ധിക പദ്ധെ്ധി ദരഖ. ഗാമേഭ ന്ധിർദ്ദേശ്ധിക്കുന്ന

പ്രവർത്ധികൾ തഷൽേ്പ് ഓേ്പ് ദപ്രാജക്ധിദലക്പ് മാറ്റുകയം ഇെ്ധിൽന്ധിന്നും മുൻഗണനാട്ധിസാനത്ധിൽ അൊെ്പ്

ോമത്ധികവർഷത്ധിൽ ആവശ്യമുള്ള വർക്കുകൾ തെരതഞടത്പ് ആകൻ പാൻ െയ്യാറാക്കുകയം തചയ്യും.

ആകൻ പാന്ധിൽ ഉൾതപട പ്രവർത്ധി െതന്നയാദണാ നടപ്ധിലാക്ധിയെ്പ് എന്ന്പ് മനസ്ധിലാക്കുന്നെ്ധിനും ആകൻ

പാൻ ദകാപ്ധി ഉപകര്ധിക്കുന്നു. ഒരു പ്രവൃത്ധിയതട േയല്ധിൽ പ്രവ്യത്ധിതയ കുറ്ധിച്പ് പരാമർശ്ധിക്കുന്ന

വാർഷ്ധികപദ്ധെ്ധിയതട പകർപ്പ് സൂക്ധിദകണെ്പ് അന്ധിവാര്യമാണ്പ്.

പര്ധിദശാധ്ധിച പ്രവൃത്ധി േയല്ധിൽ വാർഷ്ധിക പദ്ധെ്ധി ദരഖയതട പകർപ്പ് ഉണായ്ധിരുന്ന്ധില്ല.

4.എസ്റ്റ്ളില്റ്

ഓദരാ പ്രവർത്ധിക്കും എ്്ധിദമറ്ധിത്റെ േംക്ധിപം, ഡ്ധിസേൻ, പ്രവർത്ധിയതട പ്രെീക്ധിെ ദനടങ്ങൾ

വ്ധിശേീകര്ധിക്കുന്ന ോദങെ്ധിക കുറ്ധിപ്പ് തുടങ്ങ്ധിയവ ഉണായ്ധിര്ധിദകണതും തേക്ർ ദോേ്പ്ട്തറതവയ്ധിലുതട

ഓൺസലനായ്ധി അനുമെ്ധികൾ ലഭ്യമാദകണതുമാണ്പ് .ഒരു പ്രവൃത്ധി തുടങ്ങും മുമ്പ് ആ പ്രവൃത്ധി എന്ത്പ്, എങ്ങതന,

എത്ര അളവ്ധില് തചയ്യണതമന്നറ്ധിയാൻ തൊഴ്ധിലാള്ധികൾക്പ് അവകാശമുണ്പ്. അെ്ധിന്പ് അവർക്കും ഇകാര്യമറ്ധിയാൻ

ൊതപര്യമുള്ള മറ്റുള്ളവർക്കും മനസ്ധിലാകാൻ കഴ്ധിയന്ന െരത്ധിൽ ഓദരാ പ്രവൃത്ധിയതടയം എ്്ധിദമറ്ധിത്റെ കൂതട

ജനകീയ എ്്പ്ദമറ്പ് െയ്യാറാദകണതുണ്പ്.

പര്ധിദശാധ്ധിച േയല്ധിൽ ജനകീയ എ്്ധിദമറ്പ് കാണുവാൻ കഴ്ധിഞ്ധില്ല. പര്ധിദശാധ്ധിച േയല്ധിൽ

ഡീസറൽഡ്പ് എ്്ധിദമറ്പ് ഉണായ്ധിരുന്നു. ഓവരേീർ (MGNREGS), അേ്ധി്്റെ്പ് എഞ്ധിനീയർ (LSGD)

എന്ന്ധിവരുതട ഒപ്പും േീലും ഉണായ്ധിരുന്നു െ്ധിയ്യെ്ധി ദരഖതപടത്ധിയ്ധിരുന്ന്ധില്ല.

5.സാല്കെത്ളികാനു്ത്ളി

ോദങെ്ധിക എ്്ധിദമറ്പ് പദ്ധെ്ധിയ്ധിൽ ഏതറടക്കുന്ന ഓദരാ പ്രവർത്ധിക്കും േംസാന േർകാർ

ചുമെലതപടത്ധിയ അധ്ധികാര സാനത്ധിത്റെ അനുമെ്ധിദയാടകൂട്ധിയ ോദങെ്ധിക എ്്ധിദമറ്പ്

ഉണായ്ധിര്ധിദകണൊണ്പ്. ോദങെ്ധിക വ്ധിേഗധരടങ്ങുന്ന േമ്ധിെ്ധിയതട അനുമെ്ധിദരഖ എല്ലാരീെ്ധിയ്ധിലും പൂർണവും

ആധ്ധികാര്ധികവുമായ്ധിര്ധികണം.
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പര്ധിദശാധ്ധിച േയല്ധിൽ ോദങെ്ധിക അനുമെ്ധിയതട ദരഖ ഉണായ്ധിരുന്നു. തേക്യൂർ ദകാപ്ധി

ഉണായ്ധിരുന്ന്ധില്ല. 3 ോദങെ്ധിക കമറ്ധി അംഗങ്ങളുതട േീലും ഒപ്പും ദരഖതപടത്ധിയ്ധിരുന്നു എന്നാൽ െ്ധിയ്യെ്ധി

ഉണായ്ധിരുന്ന്ധില്ല.

6.ഭരണാനു്ത്ളി

ഒരു വാർഡ്ധിൽ ഒരു വർഷം നടപ്ധിലാക്കുന്ന തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി പ്രവർതനങ്ങൾക്പ് പഞായത്പ്

ഭരണേമ്ധിെ്ധി നൽകുന്ന അംഗീകാരമാണ്പ് ഭരണാനുമെ്ധി.

കവർ ദപജ്ധിൽ ഭരണാനുമെ്ധിയതട നമർ ദരഖതപടത്ധിയ്ധിരുന്നു. എന്നാൽ േയല്ധിൽ ഭരണാനുമെ്ധിയമായ്ധി

ബനതപട ഒരു ദരഖയം ഉണായ്ധിരുന്ന്ധില്ല.

7.സംലയാജ്ളിതപദ്ധത്ളി(കൺലവർജൻസ്)

കൺദവർജൻോയ ഒരു പ്രവർത്ധിയം ഈ ഓഡ്ധിറ്പ്ട്കാലയളവ്ധിൽ ഉണായ്ധിരുന്ന്ധില്ല.

8.നതാഴ്ളിലാെ്ളികളുനട ഡ്ളി്ാ്റെ് ലഫാറം

ന്ധിയമം അനുശാേ്ധിക്കുന്ന െരത്ധിൽ തൊഴ്ധിലാള്ധികൾക്പ് വർഷത്ധിൽ 100 േ്ധിവേതത തൊഴ്ധിലും, തൊഴ്ധിൽ

ക്ധിട്ധിയ്ധിതല്ലങ്ധിൽ തൊഴ്ധില്ധില്ലായ്മ ദവെനവും ക്ധിടണതമങ്ധിൽ അവർ നൽകുന്ന അദപകയം കൃെ്യമാദകണതുണ്പ്.

ആന്ൽ മാ്ർ േർക്കുലറ്ധിൽ ന്ധിർദേശ്ധിക്കുന്ന െരത്ധിൽ തൊഴ്ധിലുറപ്പു ന്ധിയമത്ധിതല അനുദേേം 3എ,3ബ്ധി

പ്രകാരമുള്ള ന്ധിർേ്ധിഷ ദോറത്ധിൽ അദപക നൽദകണതുണ്പ്.

പര്ധിദശാധ്ധിച േയൽ ഇൽ AMC ന്ധിർദേശ്ധിക്കുന്ന െരത്ധിൽ തൊഴ്ധിലുറപ്പു ന്ധിയമത്ധിതല അനുദേേം

3എ,3ബ്ധി പ്രകാരമുള്ള ഡ്ധിമാൻഡ്പ് ദോം കാണുവാൻ ോധ്ധിച്ചു.പ്രവർത്ധിയതട ദകാഡ്പ്, തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതട ദപരും

ഒപ്പും, കാലാവധ്ധി, തൊഴ്ധിൽ കാർഡ്പ്ട്നമറും ദരഖതപടത്ധിയ്ധിരുന്നു.

എന്നാൽ പ്രവർത്ധി ഘടങ്ങൾകനുേര്ധിച്ചുള്ള ഡ്ധിമാൻഡ്പ് ദോം ഉൾതപടത്ധിയ്ധിട്ധില്ല. 9/2/2019 -

22/2/2019 കാലയളവ്ധിലുള ഡ്ധിമാൻഡ്പ് ദോമ്ധിൽ ആതക 38 ദപർ 14 േ്ധിവേദതക്പ് ഡ്ധിമാൻഡ്പ് തചയ്ത്ധിടണ്പ് അെ്ധിൽ

5 ദപരുതട ഒപ്പ് ഉണായ്ധിരുന്ന്ധില്ല.

9.നതാഴ്ളിൽ അനുവദ്ളി്കേൽ

തൊഴ്ധില്ധിനുള്ള അദപക േ്ീകര്ധിചാൽ 15 േ്ധിവേത്ധിനുള്ള്ധിൽ തൊഴ്ധിൽ നൽകണതമന്ന്പ് MGNREGA

Shedule 2 Section 6ൽ പരാമർശ്ധിക്കുന്നു. അെ്ധിന്പ് കഴ്ധിഞ്ധിതല്ലങ്ധില്പ് തൊഴ്ധില്ധില്ലായ്മ ദവെനം തകാടകണതമന്നും

അദ്ധ്യായം 3 Section 7,8,9 ഭാഗങ്ങള്ധിൽ അനുശാേ്ധിക്കുന്നു.

തൊഴ്ധിൽ ആവശ്യതപടവർക്കു തൊഴ്ധിൽ അനുവേ്ധിച്ചുതകാണ്ടുള്ള വർക്പ് അദലാദകഷൻ ദോം പ്രവർത്ധി

േയല്ധിൽ കാണുവാൻ ോധ്ധിച്ധില്ല.

10. ഇ-്സ്റ്റ്ത്ർ ലറാൾ

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയ്ധിതല ദരഖകള്ധിൽ ഏറവും പ്രധാനതപട ദരഖയാണ്പ് ഇ-മ്ർ ദറാൾ. തൊഴ്ധിലാള്ധികൾ

തൊഴ്ധിൽ തചയ്യുന്ന െീയെ്ധി, ഹാജർ, േ്ധിവേ ദവെനം, മ്്പ്ട്ർ ദറാൾ പ്രകാരമുള്ള ദവെനം, എന്ന്ധിവ

ദരഖതപടത്തുന്നെ്ധിനുള്ള അട്ധിസാന ദരഖയാണ്പ് ഇ-മ്ർ ദറാൾ. ഇെ്ധിൽ ദ്ാക്പ് തഡവലപതമൻറ്പ് ഓേീേർ,

പഞായത്പ് തേകടറ്ധി എന്ന്ധിവർ െീയെ്ധിദയാട കൂട്ധി ഒപ്പും, േീലും ദരഖതപടദതണൊണ്പ്. മ്ർ ദറാൾ

ഗ്പൗരവദതാതട സകകാര്യം തചദയ്യണ ദരഖയാണ്പ്.

പര്ധിദശാധ്ധിച േയല്ധിൽ തമാതം 4 തേറ്പ് (17 എ്ം) മ്ർ ദറാൾ ഉണായ്ധിരുന്നു. മ്ർ ദറാൾ പര്ധിദശാധ്ധിചെ്ധിൽ

ദമറ്പ്ട് മ്ർ ദറാൾ സകകാര്യം തചയ്യുന്ന കാര്യത്ധിൽ കുറച്ചു കുറവുകൾ കതണത്ധി.പ്രവർത്ധി േയല്ധിൽ മ്ർ

ദറാൾ പര്ധിദശാധ്ധിചദപാൾ കതണത്ധിയ വ്ധിവരങ്ങൾ ചുവതട ദചർക്കുന്നു:

1) 17 മ്ർ ദറാളുകള്ധിൽ എം ബുക്പ്ട്നമർ ദരഖതപടത്ധിയ്ധിട്ധില്ല.

2) തൊഴ്ധിൽ തചയ്ത െീയെ്ധികൾ (ഹാജർ ദരഖതപടത്തുന്നവതട) 17 മ്ർ ദറാളുകള്ധിൽ ദരഖതപടത്ധിയട്ധില്ല.
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3) മ്ർ ദറാളുകള്ധിൽ ദ്ാക്പ് തഡവലപതമൻറ്പ് ഓേീേർ, പഞായത്പ് അേ്ധി്്റെ്പ് തേകടറ്ധി എന്ന്ധിവർ

ഒപ്പും, േീലും ദരഖതപടത്ധിയ്ധിടതണക്ധിലും െ്ധിയ്യെ്ധി എല്ലാ മ്്പ്ട്ർ ദറാള്ധിലും ദരഖതപടത്ധിയൊയ്ധി

കാണാൻ ോധ്ധിച്ധില്ല .

4) 17 മ്ർ ദറാളുകള്ധിൽ ബനതപട ഉദേ്യാഗസർ തചക്പ് തമഷർ തചയ്ത്ധിട്ധില്ല, 3 മ്ർ ദറാളുകള്ധിൽ

മാത്രമാണ്പ് ദമറ്പ്ട്ഒപ്ധിട്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്.

5) 12 മ്്പ്ട്ർ ദറാളുകള്ധിൽ തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതട ഒപ്പുകള്ധിൽ തവട്ധിെ്ധിരുതലുകൾ ഉണായ്ധിരുന്നു. ഇെ്പ്

അനുവേനീയമല്ല.

*12713- തൊഴ്ധിലാള്ധികൾ ഒപ്ധിട്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ് പരസ്പരം മാറ്ധിയാണ്പ്.

*12714- സേവനാ(017/26) ഒപ്പ് ദരഖതപടത്ധിയെ്ധിത്റെ മുകള്ധിൽ മറാരുതടദയാ ഒപ്പ്

ദരഖതപടത്ധിയരുകുന്നു.

*12715- രാജാമണ്ധി(017/43) ഒപ്പ് ദരഖതപടത്ധിയെ്ധിൽ െ്ധിരുത്ധിയ്ധിര്ധിക്കുന്നു.

*12717- അമ്ധിണ്ധി(017/05), സേവന്ധി(017/131), ശാരേ(017/17) ഒപ്പുകള്ധിൽ െ്ധിരുതൽ.

*12720- മാധവ്ധി(017/18) ഒപ്ധിൽ െ്ധിരുതൽ.

*14206- മാധവ്ധി(017/10), തചന്താമര(017/122) ഒപ്ധിൽ െ്ധിരുതൽ.

*14207- മാധവ്ധി(017/21), പുഷം(017/15), നള്ധിന്ധി(017/25) ഒപ്ധിൽ െ്ധിരുതൽ.

*14208- അംബുജം(017/03), പാർവെ്ധി(017/30) ഒപ്ധിൽ െ്ധിരുതൽ.

*14209- വ്ധിശാലു(017/04), രാജാമണ്ധി(017/43), െങം(017/46), സുശീല(017/78) ഒപ്ധിൽ െ്ധിരുതൽ.

* 14210- ദേവക്ധി(017/09) ഒപ്ധിൽ െ്ധിരുതൽ.

*14211- ശ്രീകല(017/148) ഒപ്ധിൽ െ്ധിരുതൽ.

*14212- സേവനാ(017/26) ഒപ്ധിൽ െ്ധിരുതൽ.

11. ന്ഷർന്ൻറ് പുസകം (M Book)

ഒരു പ്രവൃത്ധിയ്ധിൽ എന്തു നടന്നു, എത്ര അളവ്ധിൽ നടന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃെ്യമായ്ധി

ദരഖതപടദതണ സുപ്രധാന ദരഖയാണ്പ് എം.ബുക്പ്. അതുതകാണ്ടുെതന്ന ഈ പുസകത്ധിൽ അളവുകൾ

ദരഖതപടത്തുന്ന ബനതപട ഉദേ്യാഗസർ അവരുതട ദപരും ഒപ്പും േീലും ന്ധിർബനമായം

ദരഖതപടദതണൊണ്പ്.

പ്രവർത്ധി തുടങ്ങുന്നെ്ധിനു മുമ്പും ദശഷവും അളവുകൾ ദരഖതപടത്തുന്നെ്ധിനുള്ള അട്ധിസാന ദരഖയാണ്പ്

തമഷർതമ്റെ്പ്ട്ബുക്പ്. ഇെ്ധിൽ പ്രവർത്ധി ആരംഭ്ധിക്കുന്നെ്ധിനു മുമ്പുള്ള അളവും ദരഖതപടദതണൊണ്പ്.

എം. ബുക്ധിൽ അേ്ധി്്റെ്പ് തേകടറ്ധി ഒപ്പ്, േീൽ എന്ന്ധിവദയാടകൂട്ധി േർട്ധിസേഡ്പ് തചയ്പ്ട്െ്ധിടണ്പ്ട്

എന്നാൽ െ്ധിയ്യെ്ധി ഇല്ല. എം. ബുക്പ്ട്. നമർ(242/18-19), ദപജ്പ് നമർ(1-25) കൃെ്യമായ്ധി ദരഖതപടത്ധിയ്ധിടണ്പ്.

ഓവരേീറുയതട ഒപ്പും െ്ധിയ്യെ്ധിയം ഉണ്പ് േീൽ ഇല്ല. എം. ബുക്ധിൽ യഥാർത്ഥ ച്ധിലവ്പ് ദരഖതപടെ്ധിയ്ധിടണ്പ് .AS,TS

നമർ, മ്ർ ദറാൾ നമർ, എസ്റ്റിമേറ്റ് ദരഖതപടത്ധിയ്ധിട്ധില്ല.

12.ന്റീര്ളിയൽ ല്ളിസ്റ്റ്

തമറീര്ധിയൽ എത്ര ഉപദയാഗ്ധിച്ചു എന്നെ്ധിന്പ് അട്ധിസാനതപടത്ധി, ദവണതപടവർക്പ് നൽദകണ തുക,

അവരുതട ദപര്പ്, അക്പൗണ്പ്ട്നമർ, പ്രവർത്ധിയതട ദപര്പ്, വർക്പ്ട്ദകാഡ്പ്, ബ്ധിൽ നമർ, െീയെ്ധി എന്ന്ധിവ എല്ലാം

കാണ്ധിച്ചു തകാണ്പ് തമറീര്ധിയല്ധിനു ദവണ്ധിയള്ള പണം സകമാറുന്നെ്ധിന്പ് ദവണ്ധി െയ്യാറാക്കുന്ന പ്രധാനതപട

ഒന്നാണ്പ് തമറീര്ധിയൽ ല്ധി്്പ്.

പര്ധിദശാധ്ധിച പ്രവൃത്ധി േയൽ തമറീര്ധിയൽ വർക്പ്ട്അല്ലാത്ധിെ്ധിനാൽ തമറീര്ധിയൽ ല്ധി്്പ് ഉണായ്ധിരുന്ന്ധില്ല.
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13.ലവജ് ല്ളിസററ്

പ്രവൃത്ധി പൂർത്ധിയായാൽ മ്ർ ദറാൾ പ്രകാരം തൊഴ്ധിലാള്ധികൾക്പ് ദവെനം അനുവേ്ധിച്ചുതവന്ന്പ് ഉറപാക്കുന്ന

ദരഖയാണ്പ് ദവജ്പ് ല്ധി്്പ്. തൊഴ്ധിലാള്ധികൾ എത്ര േ്ധിവേം ദജാല്ധി തചയ്തു എന്നെ്ധിന്പ് അട്ധിസാനതപടത്ധി അവർക്പ്

നൽദകണ തുക അൊയതകൂല്ധി, ആയധങ്ങൾക്പ് തകാടക്കുന്ന വാടക, മൂർച കൂടന്നെ്ധിനുള്ള തുക എന്ന്ധിവ എല്ലാം

കാണ്ധിച്ചു തകാണ്പ് പണം സകമാറുന്നെ്ധിന്പ് ദവണ്ധി െയ്യാറാക്കുന്ന പ്രധാനതപട ഒന്നാണ്പ് ദവജ്പ് ല്ധി്്പ്.

പര്ധിദശാധ്ധിച പ്രവർത്ധി േയല്ധിൽ മ്ർ ദറാൾ പ്രകാരമുള്ള ദവജ്പ് ല്ധി്്പ് ഉണായ്ധിരുന്നു.

14. ഫ്ടെ് ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ(FTO)

തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതട ദവെനം അവരവരുതട ബാങ്പ് അക്പൗണ്ധിദലക്പ് അയച്ചു എന്നെ്ധിനുളള തെള്ധിതവന്ന

ന്ധിലയ്ധിലാണ്പ് FTO വ്ധിത്റെ പ്രധാന്യം.

പര്ധിദശാധ്ധിച പ്രവർത്ധി േയൽ ഇൽ ദവജ്പ് ല്ധി്്പ് പ്രകാരമുള്ള FTO ഉണായ്ധിരുന്നു.

15. ന്റീര്ളിയൽ വൗച്ചറുകളും ബ്ളില്ലുകളും

ഈ ഓഡ്ധിറ്പ് കാലയളവ്ധിൽ തമറീര്ധിയൽ വർക്പ്ട്നടകാതെ്ധിനാൽ വ്പൗചറും ബ്ധില്ലും ബാധകമല്ല.

16. ലറായൽറ്ളി

പര്ധിദശാധന വ്ധിദധയമാക്ധിയ പ്രവർത്ധി േയൽ ദറായൽറ്ധി ബാധകമല്ല.

17.ലഫാലട്ടാഗാഫ്

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയതട ഗുണന്ധിലവാരം ഉറപാകാൻ, പ്രവ്യത്ധികൾ േംബന്ധിച്ചു തെള്ധിവുകൾ

ദശഖര്ധിക്കുവാൻ അെ്ധിത്റെ ദോദടാകൾ േഹയകമാകും. പ്രവർത്ധി തുടങ്ങുന്നെ്ധിന്പ് മുമ്പ്, പ്രവർത്ധി നടന്നു

തകാണ്ധിര്ധിക്കുദമാൾ, പ്രവർത്ധി പൂർതീകര്ധിച്ചു കഴ്ധിയദമാൾ തുടങ്ങ്ധിയ ഓദരാ ഘടത്ധിതലയം ദോദടാകൾ

േയല്ധിൽ സൂക്ധികണതമന്ന്പ് ന്ധിഷ്കർഷ്ധിച്ധിര്ധിക്കുന്നു.

പര്ധിദശാധ്ധിച പ്രവർത്ധി േയല്ധിൽ ദോദടാ ഒന്നും ഉണായ്ധിരുന്ന്ധില്ല.

18. പവൃത്ളി പൂർതീകരണ സാക്യപതം

പര്ധിദശാധ്ധിച പ്രവൃത്ധി േയല്ധിൽ പൂർതീകരണ ോക്യപത്രം കാണുവാൻ ോധ്ധിച്ധില്ല.

19.്സ്റ്റർ ലറാൾ മൂവന്്റെ് സ്ളി്് /ഫയൽ ടാ്കേ്ളിങ് ലഫാറം

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പ്രവൃത്ധി നടപാക്കുന്നെ്ധിലും അെ്ധിത്റെ ദരഖകൾ സകകാര്യം തചയ്യുന്നെ്ധിലും ഓദരാ

ഉദേ്യാഗസർക്കും ഉതരവാേ്ധിതം ന്ധിശ്ചയ്ധിച്ധിടണ്പ്. തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയ്ധിതല ഏറവും സുപ്രധാനദരഖയായ

മ്ർ ദറാർ ജനദററ്പ് തചയ്യുന്നതു മുെൽ തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതട ദവെനം ബാങ്ധിദലക്പ് അനുവേ്ധിച്ചുതകാണ്ടുള്ള FTO

ബാങ്ധിദലക്പ് അയക്കുന്ന െീയെ്ധി കമത്ധിൽ മ്ർ ദറാൾ മൂവതമ്റെ്പ് സ്ധിപ്ധിൽ ദരഖതപടദതണൊണ്പ്.

പര്ധിദശാധ്ധിച േയല്ധിൽ േയൽ ്ാക്ധിംഗ്പ് ദോം അഥവാ മ്ർ ദറാൾ മൂവതമൻറ്പ് സ്ധിപ്പ് സൂക്ധിച്ധിരുന്നു.

പ്രവ്യത്ധി പൂർത്ധിയായ മ്ർ ദറാളുകൾ പഞായത്ധിതല MGNREGS തേല്ല്ധിൽ ലഭ്ധിക്കുന്ന മുറയ്പ്

കാലൊമേമ്ധില്ലാതെ തുടർനടപട്ധികൾ േ്ീകര്ധിചൊയ്ധി പ്രവ്യത്ധി േയല്ധിൽ കാണുന്നു. ഇകാര്യത്ധിൽ

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി ഉദേ്യാഗസരുതട ഭാഗത്തുന്ധിന്ന്പ് പ്രദെ്യക ശ്രദ്ധ പുലർത്ധിയ്ധിടണ്പ്. എന്നാൽ ഒന്നും രണ്ടും

േ്ധിദ്നേററ്ധിമാരായ പഞായത്പ് തേകടറ്ധിയം പ്രേ്ധിഡന്റും ഒപ്പ് ദരഖതപടത്ധിയടതണങ്ധിലും ബനതപട
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ദകാളങ്ങള്ധിൽ െീയെ്ധി, േീൽ ദരഖതപടത്ധിയ്ധിട്ധില്ല.

20. ജ്ളിലയാ ടാഗഡ് ലഫാലട്ടാഗാഫ്

പ്രവർത്ധി സലം െ്ധിര്ധിചറ്ധിയന്നെ്ധിനുള്ള ഉപാധ്ധിയാണ്പ് ജ്ധിദയാടാഗഡ്പ് ദോദടാേ്പ്. മൂന്ന്പ് ഘടത്ധിലുള്ള

ദോദടാകൾക്കു പുറതമ ജ്ധിദയാടാഗഡ്പ് ദോദടായതട പ്ര്ധിന്റും േയല്ധിൽ സൂക്ധിദകണൊണ്പ്. ഇതുറപാദകണെ്പ്

ദമറ്ധിത്റെയം തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി ഉദദ്ധാഗസരുതടയം ചുമെലയാണ്പ്.

എന്നാൽ പര്ധിദശാധനയ്പ് വ്ധിദധയമാക്ധിയ േയല്ധിൽ ഇവ കാണാൻ ോധ്ധിച്ധില്ല. തെള്ധിവ്പ് ദശഖരണം

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി പ്രവ്യത്ധികളുതട ഒഴ്ധിച്ചു കൂടാനാവാത ഘടകമായെ്ധിനാല് ഈ കാര്യത്ധില് ബനതപട

ഉദ്ദോഗസര് കൂടെല് ജാഗെ പുലരദതണതുണ്പ്.

21. ലസാഷ്യൽ ഓഡ്ളിറ് റ്ളില്ാർട്ട്ളിന്റെ ലകാ്്ളി

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് ഇദപാഴാണ്പ് നടക്കുന്നെ്പ്.

22. സസറ് ഡയറ്ളി

േംസാന േർകാര്ധിത്റെ ന്ധിർദ്ദേശപ്രകാരം വർക്പ് േയല്ധിൽ സൂക്ധിദകണ 22 മതത ദരഖയാണ്പ് സേറ്പ്

ഡയറ്ധി. തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി പ്രവൃത്ധികൾ പറഞ്ധിര്ധിക്കുന്ന അളവ്ധിലും കൃെ്യെയ്ധിലും ന്ധിർവഹ്ധിക്കുന്നെ്ധിലുള്ള

ഉപാധ്ധികളടങ്ങുന്ന പ്രധാനതപട ദരഖയാണ്പ് സേറ്പ് ഡയറ്ധി.േംസാന േർകാർ പ്രദെ്യകമായ്ധി െയ്യാറാക്ധിയ

സേറ്പ് ഡയറ്ധി പ്രവർത്ധി സലത്തുണായ്ധിര്ധിദകണ സുപ്രധാന ദരഖയാണ്പ്. പദ്ധെ്ധി ആരംഭദയാഗത്ധിത്റെ

വ്ധിവരങ്ങൾ മുെൽ ഉദേ്യാഗസരുതടയം തപാതുജനങ്ങളുതടയം ന്ധിർദേശങ്ങളും േന്ദർശക ഡയറ്ധിയ്ധിൽ

അടങ്ങ്ധിയ്ധിടണ്പ്.

പര്ധിദശാധ്ധിച േയൽ ഇൽ AMC പ്രകാരമുള്ള സേറ്പ് ഡയറ്ധി ഉണായ്ധിരുന്ന്ധില്ല. സൈറ്റ് ഡയറി യുടെ ഒരു

ഭാഗമാണ്റ് വിജിലൻൈ്റ് ആൻഡ്റ് മമാണിററിങ്റ് കമിറി. ഓമോ വാർഡിടല പ്രവർതനങ്ങതള ന്ധിരീക്ധിക്കുന്നെ്ധിനും

കൂടെൽ തമചതപടത്തുന്നെ്ധിനുമായ്ധി കാര്യകമമായ പ്രവർത്ധിദകണവരുമാണ്പ് വ്ധി. എം.േ്ധി യ്ധിൽ അംഗങ്ങൾ

ആയ്ധിര്ധിദകണെ്പ്. ഈ വാർഡ്ധിൽ വ്ധിജ്ധിലൻേ്പ് ആൻഡ്പ് ദമാണ്ധിററ്ധിംഗ്പ് കമറ്ധിയ്ധിൽ മുന്ന്പ് ദപരാണ്പ് ഒപ്പ്

ദരഖതപടെ്ധിയ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്. അെ്ധിതലാന്ന്പ് തമമറാണ്പ്. ബാക്ധിയള്ള 2 ദപര്ധിൽ ഒരാൾ ആശ വർകർ, ദവതറാരാൾ

കൺവീതനറാണ്പ്. പദ്ധെ്ധിയമായ്ധി ബനതപട അഭ്ധിപ്രായങ്ങൾ ദരഖതപടദതണ ഭാഗത്പ് വ്ധിഎംേ്ധി അംഗങ്ങൾ

പദ്ധെ്ധിയതട ഗുണന്ധിലവാരതത കുറ്ധിച്പ് ഒന്നുംെതന്ന ദരഖതപടത്ധിയ്ധിട്ധില്ല.

നതാഴ്ളില്ളിടനത സൗകര്യങ്ങൾ

തൊഴ്ധിൽ സലത്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധികൾക്പ് ആവശ്യമായ കുട്ധിതവളളം, െണൽ, പ്രാഥമ്ധിക സവേ്യേഹായം, 5

വയസ്ധിന്പ് ൊതഴയളള കുട്ധികൾക്പ് ആയ തുടങ്ങ്ധിയ അട്ധിസാന േ്പൗകര്യങ്ങൾ ഒരുകണതമന്ന്പ് ന്ധിയമത്ധിതല

തഷഡ്യൂൾ 2ൽ 23 മുെൽ 28 വതരയള്ള ഭാഗത്പ് ന്ധിർദേശ്ധിച്ധിടണ്പ്. ഈ അവകാശതതക്കുറ്ധിച്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധികദളാട്പ്

േംോര്ധിചദപാൾ അറ്ധിയവാൻ കഴ്ധിഞെ്പ്:

● 5 വയസ്ധിനു ൊതഴയള്ള കുട്ധികൾക്പ് ആയയതട േഹായം ലഭ്യമാദകണ േ്പൗകര്യതതക്കുറ്ധിച്പ്

തൊഴ്ധിലാള്ധികളക്പ് അറ്ധിവ്ധില്ല.

● െണൽ തേ്പൗകര്യം ലഭ്യമായ്ധിട്ധില്ല.

● കയ്യുറയം കാലുറകളും തൊഴ്ധില്ധിടങ്ങള്ധിൽ ലഭ്യമായ്ധിരുന്നു എങ്ധിലും തൊഴ്ധിലാള്ധികൾക്പ്

ധര്ധിക്കുദമാൾ ഉണാവുന്ന തചാറ്ധിചൽ കാരണം ഉപദയാഗ്ധികാറ്ധില്ല.

● കുട്ധിതവള്ളം തകാണ്ടുവരുകയാണ്പ് തചയ്യുന്നെ്പ് എന്നാണ്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധികൾ പറഞെ്പ്.
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● പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ ക്ധിറ്പ് ലഭ്ധികാറ്ധില്ല. ദമറ്പ്ട് േ്ന്തം ന്ധിലയ്ധിൽ ആണ്പ് മരുന്നുകൾ വാങ്ങ്ധിച്ചു

സൂക്ധികാറുള്ളെ്പ്.

വ്ളിജ്ളിലൻസ്ത്ആ്റെ് ല്ാണ്ളിററ്ളിംഗ് കമ്മറ്ളി (ജാഗതാ ല്ൽലൊട്ട സ്്ളിത്ളി)

ഓദരാ ഗാമപഞായത്ധിലും അഞ്പ് അംഗങ്ങളുള്ള ജാഗെ ദമൽദനാട േമ്ധിെ്ധി രൂപീകര്ധിദകണൊണ്പ്.

ഇെ്ധിൽ പട്ധികവർഗ്ഗ പട്ധിക ജാെ്ധി വ്ധിഭാഗകാർക്പ് ദവണത്ര പ്രാധാന്യം നൽദകണതും പകുെ്ധി ദപര്പ് സീകൾ

ആയ്ധിര്ധിദകണതുമാണ്പ്. അധ്യാപകർ, അംഗനവാട്ധി വർകർ, േ്യം േഹായ േംഘത്ധിതല അംഗങ്ങൾ,

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദോഴ്പ് ദപഴൺമാർ, ഉപദഭാക്തൃ േമ്ധിെ്ധികൾ, യവജന ക്ലബ്ബുകൾ, തപാതു േമൂഹ

േംഘടനകൾ, തുടങ്ങ്ധിയവര്ധിൽ ന്ധിന്നും VMC അംഗങ്ങതള തെരതഞടകാവുന്നൊണ്പ്. ഏറവും കുറഞ

കാലയളവ്ധിദലക്പ് VMC തയ ന്ധിയമ്ധിദകണെ്പ് ഗാമേഭയാണ്പ്. പ്രവർത്ധി സല േന്ദർശനം ,തൊഴ്ധിലാള്ധികളുമായ്ധി

ആശയവ്ധിന്ധിമയം നടതൽ, ദരഖകളുതട പര്ധിദശാധന പ്രവർത്ധി സല േ്പൗകര്യങ്ങളുതട പര്ധിദശാധന,

പ്രവർത്ധികളുതട ഗുണന്ധിലവാരം ന്ധിർണയ്ധികൽ, തുക ന്ധിർണയം, പ്രവർത്ധിയ്ധിൽ ഉടനീളമുള്ള റ്ധിദപാർട്ധിംഗ്പ്,

പ്രവർത്ധിയതട േ്ഭാവതത േംബന്ധിച്ചുള്ള ഗുണപരമായ വ്ധിലയ്ധിരുതൽ എന്ന്ധിവയാണ്പ് പ്രധാന ചുമെല.

VMC എല്ലാ പ്രവർത്ധികളും പര്ധിദശാധ്ധിദകണതും മൂല്യ ന്ധിർണയ രജ്ധി്റ്ധിൽ ദരഖതപടദതണതും ദോഷ്യൽ

ഓഡ്ധിറ്പ് േമയത്പ് അവ ഗാമേഭയ്ധിൽ േമർപ്ധിദകണതുമാണ്പ്. VMC റ്ധിദപാർട്പ് ഒരു തപാതു ദരഖയായ്ധി

കരുദെണതും ആവശ്യതപടന്നെ്ധിനനുേര്ധിച്പ് ഒരു തപാതു ദരഖയായ്ധി പഞായത്പ് ന്ധിന്നും ലഭ്ധിദകണതും ആണ്പ്.

ഇവ്ധിതട 7 VMC അംഗങ്ങളാണ്പ് ഉള്ളെ്പ്. അവരുതട ദപര്പ് വ്ധിവരങ്ങൾ ൊതഴ പറയന്നു.

1. വ്ധിമല -- (വാർഡ്പ് ട്തമമർ)

2. ശാരേ -- (കൺവീനർ)

3. െത -- (ആശവർകർ)

4. സുഗുണ -- (CDS)

5. ദപ്രമലെ -- (അംഗനവാട്ധി ടീചർ)

6. ഭരെൻ -- (കർഷകൻ)

7. ദമാഹൻോേ്പ് -- (ോമൂഹ്ധിക പ്രവർതകൻ)

● അഞ്ചു മുെൽ ഏഴുവതര അംഗങ്ങൾ ഉളതപടൊണ്പ് ഒരു വ്ധിഎംേ്ധി.

● വ്ധിഎംേ്ധി അംഗങ്ങൾ വല്ലദപാഴും തൊഴ്ധില്ധിടം േന്ദർശ്ധികാറുതണന്നു തൊഴ്ധിലാള്ധികൾ പറഞ്ഞു

.

● VMC റ്ധിദപാർട്ധിൽ ഗുണന്ധിലവാരതത കുറ്ധിച്പ് ഒന്നുംെതന്ന ദരഖതപടത്തുന്ന്ധില്ല.

● 2 വർഷമായ്ധി വ്ധിഎംേ്ധി അംഗങ്ങൾ മാറ്ധിയ്ധിട്ധില്ല.

CIB- സ്ളിറ്ളിസൺ ഇൻഫർല്ഷൻ ലബാർഡ്

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയതട സുൊര്യെ ഉറപാക്കുന്നെ്ധിനു ദവണ്ധിയള്ള ഒരു ഉപാധ്ധിയാണ്പ് േ്ധിറ്ധിേൺ

ഇൻേർദമഷൻ ദബാർഡ്പ് .Para 25(a), schedule 1 അനുേര്ധിച്പ് ഒരു പ്രവർത്ധിയതട അട്ധിസാന വ്ധിവരങ്ങൾ

അൊയെ്പ് എ്്ധിദമറ്പ് തുക, ോധന ദവെന ഘടകങ്ങൾ, യഥാർത്ഥ തചലവ്പ് ,തൊഴ്ധിൽ േ്ധിനങ്ങൾ തുടങ്ങ്ധിയ

വ്ധിവരങ്ങൾ ോധാരണ ജനങ്ങൾക്കും ഗുണദഭാക്താകൾക്കും മനസ്ധിലാകുന്ന രീെ്ധിയ്ധിൽ പ്രേർശ്ധിപ്ധിദകണെ്പ്

അന്ധിവാര്യമാണ്പ്..ഈ ദബാർഡ്പ് സാപ്ധിദകണെ്പ് ഓദരാ പ്രവർത്ധിയതടയം ആരംഭഘടത്ധിൽ ആണ്പ്. ഓദരാ

പ്രവർത്ധിക്കും അനുസൃെമായ്ധി ന്ധിഷ്കർഷ്ധിച്ധിടള്ള അളവുകള്ധിൽ ഉള്ള ദബാർഡുകൾ േ്ധിമൻറ്പ്ഉം ദകാൺകീറ്റും

ഉപദയാഗ്ധിച്പ് ന്ധിർമ്ധിച്പ് സാപ്ധികണതമന്ന്പ് ന്ധിയമം അനുശാേ്ധിക്കുന്നുണ്പ്. ഇരുമ്പ് ,ട്ധിൻ ,ഫളകസഷീറ്റുകൾ

തുടങ്ങ്ധിയവ ഉപദയാഗ്ധിച്ധിടള്ള ദബാർഡുകൾ സാപ്ധിക്കുന്നെ്പ് ന്ധിയമവ്ധിരുദ്ധമാണ്പ്. ന്ധിർമാണതചലവ്പ് വ്യക്ത്ധിഗെ.

പ്രവർത്ധികൾക്പ് 3000 രൂപയം തപാതു പ്രവർത്ധികൾക്പ് 5000 രൂപയം ആണ്പ് പരമാവധ്ധി ച്ധിലവ്പ് എന്നാണ്പ്
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ആനുവൽ മാ്ർ േർക്കുലർ ന്ധിഷ്കർഷ്ധിക്കുന്നെ്പ്. േ്ധി ഐ ബ്ധി അടങ്ങുന്ന ഒരു ദോദടാ വര്ക്പ്ട് േയല്ധില്

ഉൾതപടതണം എന്നെ്പ് ന്ധിർബനമാണ്പ്.

പര്ധിദശാധനക്പ് വ്ധിദധയമായ ഐമാവെ്ധി രാജ യതട തൊഴ്ധില്പ് ഇടത്തു CIB സാപ്ധിചൊയ്ധി കണ്ടു .

കൃെ്യമായ അളവ്ധിലും വ്യക്തമായ വ്ധിവരങ്ങളുതടയം അട്ധിസാനത്ധിലാണ്പ് േ്ധി ഐ ബ്ധി സാപ്ധിച്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്.

ട്െ്ളിരീകണ സംവ്ളിധാെത്ളിനല വീഴച്ചകൾ

സേറ്പ് ഡയറ്ധിയം തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി ഓേീേ്ധിതല ഉദേ്യാഗസ േന്ദര്ശക പുസകവും പര്ധിദശാധ്ധിചദപാള്

മനേ്ധിലായ വ്ധിവരങ്ങള്പ്: ജ്ധില്ലാ, ദ്ാക്പ് െല ഉദേ്യാഗസര് പഞായത്ധിതല തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി ഓേീസും

പ്രവൃത്ധി സലങ്ങളും കൃെ്യമായ ഇടദവളകള്ധില് േന്ദര്ശ്ധിച്പ് ദവണ ന്ധിര്ദേശങ്ങള് നല്ക്ധിയ്ധിട്ധില്ല . തൊഴ്ധിലുറപ്പ്

പദ്ധെ്ധിയമായ്ധി ബനതപട ജ്ധില്ലയ്ധിതല ഏറവും വല്ധിയ ഉദേ്യാഗസൻ ജ്ധില്ലാ ദപ്രാഗാം ദകാർഡ്ധിദനററായ

കളകറാണ്പ്. അദ്ദേഹത്ധിനു ദവണ്ധി തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി പ്രവൃത്ധികൾ ഏദകാപ്ധിപ്ധിക്കുന്ന ചുമെല ദജായ്റെ്പ്

ദപ്രാഗാം ദകാർഡ്ധിദനറർക്കും. േംസാന േർകാർ ന്ധിർദ്ദേശ്ധിക്കുന്ന സേറ്പ് ഡയറ്ധി സൂക്ധികാതെ്ധിനാൽ

ഉദേ്യാഗസരുതട േന്ദർശന വ്ധിവരങ്ങൾ വ്ധിേ്ധിറ്ധിംഗ്പ് ഡയറ്ധിയ്ധിലാണ്പ് കാണാൻ ോധ്ധിചെ്പ്.

കഴ്ധിഞ ഒരു വർഷത്ധിന്ധിതട വ്ധിവ്ധിധ ഉദേ്യാഗസർ നടത്ധിയേന്ദർശന വ്ധിവരങ്ങൾ :

കമ

നമർ

ഉദേ്യാഗസത്റെ ദപര്പ് ഓേീേ്പ് േന്ദർ

ശന േ്ധിവേങ്ങൾ ട്

തൊഴ്ധില്ധിട േന്ദർശന

െ്ധിയെ്ധികൾ ട്

ആതക

േ്ധിവേങ്ങൾ ട്

1. നാഷണൽ ഓേീേ്പ്

/ന്ധിരീകകർ

േന്ദർശ്ധിച്ധിട്ധില്ല േന്ദർശ്ധിച്ധിട്ധില്ല പൂജ്യം

2. ദ്റ്പ് ഓേീേ്പ് േന്ദർശ്ധിച്ധിട്ധില്ല േന്ദർശ്ധിച്ധിട്ധില്ല പൂജ്യം

3. ഡ്ധി പ്ധി േ്ധി േന്ദർശ്ധിച്ധിട്ധില്ല േന്ദർശ്ധിച്ധിട്ധില്ല പൂജ്യം

4. തജ പ്ധി േ്ധി േന്ദർശ്ധിച്ധിട്ധില്ല േന്ദർശ്ധിച്ധിട്ധില്ല പൂജ്യം

5. ബ്ധിപ്ധിഒ/ ഡ്ധി ഒ 08/10/2018,

27/10/2018,

24/11/2018,

26/12/2018

തൊഴിലിടം

സന്ദർശിച്ച

വിവരം

വ്യക്തമല്ല

4

6. ദജാ ബ്ധി ഡ്ധി ഒ 26/12/2018 തൊഴിലിടം

സന്ദർശിച്ച

വിവരം

1
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വ്യക്തമല്ല

7. അേ്ധി്്റെ്പ്

എഞ്ധിനീയർ

വ്ധിവരങ്ങൾ

ഓേീേ്ധിൽ

ലഭ്യമല്ല

വ്ധിവരങ്ങൾ

ഓേീേ്ധിൽ ലഭ്യമല്ല

വ്ധിവരങ്ങള്

ഓേീേ്ധില്

ലഭ്യമല്ല

8. ഇ ഒ 26/12/2018 തൊഴിലിടം

സന്ദർശിച്ച

വിവരം

വ്യക്തമല്ല

1

9. ദ്ാക്പ്ട്ഡ്ധി ഇ ഒ വ്ധിവരങ്ങൾ

ഓേീേ്ധിൽ

ലഭ്യമല്ല

വ്ധിവരങ്ങൾ

ഓേീേ്ധിൽ ലഭ്യമല്ല

പൂജ്യം

10. അേ്ധി്്റെ്പ്

തേറ്ധികൾചർ

ഓേീേർ

26/12/2018 തൊഴിലിടം

സന്ദർശിച്ച

വിവരം

വ്യക്തമല്ല

1

അവകാേലംഘെങ്ങൾ

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് ടീം ഈ വാർഡ്ധിതല കുടംബങ്ങളുമായ്ധി േംോര്ധിചദപാൾ അവകാശലംഘനങ്ങളുമായ്ധി

ബനതപട്പ് ച്ധില േംഭവങ്ങള് ശ്രദ്ധയ്ധില്തപടകയണായ്ധി.അകാര്യങ്ങളാണ്പ് ഇവ്ധിതട പരാമര്ശ്ധിക്കുന്നെ്പ്.

നതാഴ്ളിൽ കാർഡ്

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയ്ധില് പണ്ധിതയടക്കുന്ന തൊഴ്ധിലാള്ധിയതട അട്ധിസാനപരമായ അവകാശമാണ്പ്

തൊഴ്ധില്കാരഡ്പ്. അദപക്ധിചാല് 15 േ്ധിവേത്ധിനകം കാരഡ്പ് നല്കണതമന്നാണ്പ് വ്യവസ.ഈ വാര്ഡ്ധിതല

തൊഴ്ധില് കാരഡ്ധിന്പ് അദപക്ധിചവരതകല്ലാം കാരഡ്പ് ലഭ്ധിച്ധിടണ്പ്.ഇകാര്യത്ധില് പഞായത്ധിത്റെ േമീപനം

മാതൃകാപരമാണ്പ്.

എന്നാല് മറ്പ് ച്ധില പ്രശ്നങ്ങള് ഓഡ്ധിറ്പ് ടീമ്ധിന്തറ ശ്രദ്ധയ്ധില് തപട.

1.തൊഴ്ധിൽ കാർഡ്ധിൽ ഒട്ധിക്കുവനുള്ള ദോദടാക്കുള്ള തചലവ്പ് േ്ന്തമായ്ധി എടതൊണ്പ് .

2.തൊഴ്ധിൽ കാർഡ്ധിൽ തൊഴ്ധില്ധിനുള്ള അദപക എത്ര േ്ധിവേദതക്പ് ആവശ്യതപട, തകാടത ദവെനം, ദവെനം

ലഭ്ധിച െീയെ്ധി , എന്ന്ധിവതയാന്നും ദരഖതപടത്ധിയ്ധിട്ധില്ല.

3.ദവെനം എത്ര ലഭ്ധിക്കുവാനുതണന്നു ഒരു തൊഴ്ധിലാള്ധിക്പ് ദപാലും വ്യക്തമായ ധാരണയ്ധില്ല.

നതാഴ്ളിൽ െ്ളിലഷധം

ഇവ്ധിതട തൊഴ്ധില് ന്ധിദഷധം ഉണായ്ധിട്ധില്ല . ഒരുവരഷത്ധിൽ 100 േ്ധിവേതത തൊഴ്ധില് തൊഴ്ധിലാള്ധിയതട

ന്ധിയമപരമായ അവകാശമാണ്പ്. ഇെ്പ് ന്ധിദഷധ്ധികാന് ആർക്കും അധ്ധികാരമ്ധില്ല .17ആം വാരഡ്ധിതല േജീവ

തൊഴ്ധിലാള്ധികള്ധില്പ് 16 ദപരക്പ് 100 േ്ധിവേതത തൊഴ്ധിൽ ലഭ്യമായ്ധിടണ്പ്. എന്നാൽ തൊഴ്ധിലാള്ധികൾ ചൂണ്ധികാട്ധിയ

ഒരു പ്രശ്നം തൊഴ്ധിൽ ലഭ്ധിക്കുന്നുണ്പ് എങ്ധിലും ആവശ്യതപടന്ന േമയത്തു തൊഴ്ധിൽ ലഭ്യമാകുന്ന്ധിതല്ലന്നാണ്പ്.
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ലവതെം സവകൽ

മ്ര് ദറാള് പൂര്ത്ധിയായ്ധി പരമാവധ്ധി 14 േ്ധിവേത്ധിനകം കൂല്ധി തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതട ബാങ്പ് അക്പൗണ്ധിദലക്പ്

ന്ധിദകപ്ധികണതമന്ന്പ് തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ന്ധിയമത്ധിതല തേകന് 3(2),6 എന്ന്ധിവ്ധിടങ്ങള്ധില്

വ്യക്തമാക്ധിയ്ധിടണ്പ്.സവക്ധിയാൽ ആേ്യതത 30 േ്ധിവേം ദവെനത്ധിത്റെ 0.05 ശെമാനം തുക പ്ധിഴ

നല്കണതമന്ന്പ് ന്ധിയമത്ധിതല തേകൻ 3(3)ലും വാർഷ്ധിക മാ്ർ േർക്കുലർ അധ്യായം 9ലും പറയന്നു.

ഈ വാര്ഡ്ധില് ഓഡ്ധിറ്പ് േംഘം 17 തൊഴ്ധിലാള്ധികദളാട്പ് േംോര്ധിചദപാള് തൊഴ്ധിൽ തചയ്ത േ്ധിവേതത മുഴുവൻ

ദവെനവും ലഭ്ധിചൊയ്പ് പറഞ്ഞു.രണ്ടു മൂന്നു മാേം സവകുന്നുണ്പ് എങ്ധിലും മുഴുവൻ ദവെനവും ലഭ്ധിക്കുന്നുണ്പ്.

ബാ്കെ് ജീവെ്കോരുനട സ്ീപെം

തൊഴ്ധിലാള്ധികദളാട്പ് േംോര്ധിചദപാൾ മനേ്ധിലാകാൻ കഴ്ധിഞെ്പ്:

1.ബാങ്കുകാരുതട ഭാഗത്തുന്ധിന്ന്പ് േ്പൗമ്യമായ േമീപനമാണുള്ളെ്പ്. എന്നാൽ പ്രായം തചന്ന ആളുകദളാട്പ് ദമാശമായ

േമീപനം ഉണായൊയ്പ് പറഞ്ഞു ബുക്ധിൽ വരവു വയാൻ ഇദപാൾ പറ്ധില്ല പ്ധിതന്ന വാ നാതള വാ എന്നായ്ധിരുന്നു

പ്രെ്ധികരണം.കദല്ലപുള്ള്ധിയ്ധിതല യൂണ്ധിയൻ ബാങ്ധിത്റെ ബാഞ്ധിൽ ആണ്പ്ഈ േമീപനം.

2.തൊഴ്ധിലുറപ്പ് കൂല്ധി എടകാൻ തൊഴ്ധിലാള്ധികൾക്പ് യാതൊരു ബുദ്ധ്ധിമുടം ദനര്ധിടന്ന്ധില്ല. െ്ധിരക്കുള്ള േമയങ്ങള്ധിൽ

മാത്രം ന്ധിലദകണ്ധി വരുന്നു.

3.ഭൂര്ധിഭാഗം ദപരുടതട അക്പൗണകളും യൂണ്ധിയൻ ബാങ്ധിലാണ്പ്. തമഷീൻ ഉപദയാഗ്ധിചാണ്പ്ട്പാസബുക്പ് വരവ്പ്

തവദകണെ്പ്. അെ്ധിന്പ് ബുദ്ധ്ധിമുട്പ് അനുഭവതപടന്നവർക്പ് അറ്ധിയന്നവർ േഹായ്ധിക്കുതമന്നും തൊഴ്ധിലാള്ധികൾ

പറഞ്ഞു.

4.എേ്പ് ബ്ധി ഐ, തേഡറൽ ബാങ്പ് യൂണ്ധിയൻ ബാങ്പ് എന്ന്ധിവ്ധിടങ്ങള്ധിലാണ്പ് ഇവരക്പ് അക്പൗണ്ടുള്ളെ്പ്.

പവൃത്ളി സലം സന്ദർേെം

പ്രകൃെ്ധി വ്ധിഭവങ്ങളുതട പര്ധിപാലനത്ധിനും ോമൂഹ്യ ആസ്ധി േ്യഷ്ധിക്കുന്നെ്ധിനും േഹായ്ധിക്കുന്ന ന്ധിരവധ്ധി

പ്രവ്യത്ധികള് ഏതറടക്കുന്നെ്ധിനുള്ള ോധ്യെയള്ള പഞായതാണ്പ് മരുെദറാഡ്പ്.

േയല്ധില് കണ വ്ധിവരങ്ങളുതട ന്ധിജസ്ധിെ്ധി ദനര്ധില്കണ്പ് മനസ്ധിലാക്കുന്നെ്ധിനായ്ധി ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് ടീം

അംഗങ്ങള് പണ്ധി പൂര്ത്ധിയാക്ധിയ 1 പ്രവൃത്ധി സലം േന്ദര്ശ്ധിക്കുകയണായ്ധി. പ്രവൃത്ധികള് പര്ധിദശാധ്ധിച്ചും

തൊഴ്ധിലാള്ധികദളാടം ദമറ്റുമാദരാടം േംോര്ധിച്ചും ഓഡ്ധിറ്പ് ടീം കതണത്ധിയ കാര്യങ്ങള് ൊതഴ ദചര്ക്കുന്നു.

േയല് പര്ധിദശാധന നടത്ധിയ പ്രവൃത്ധിയതട പ്രവൃത്ധിസല േന്ദർശനത്ധിലൂതട കതണത്ധിയ കാര്യങ്ങൾ :

കമ

നമർ ട്

വർക്പ്ട്ദകാഡ്പ് പ്രവൃത്ധി കതണതലുകൾ

1 1606006004/LD/321941 പ്രകൃെ്ധി

േംരകണവുമായ്ധി

ബനതപട്പ് -മ്്പ്

ജലേംരകണം-

ഐമാവെ്ധി രാജ വ്ധിധവ

 തെങ്ങുകളുതട െടതമടകൽ,

വാഴകളുതട െടം, സെകൾ നടാൻ ഉള്ള

പാത്ധി, ദവ്്പ്ക്കുഴ്ധി

എന്ന്ധിവയായ്ധിരുന്നു ഉണായ്ധിരുന്നെ്പ്.

 എം ബുക്പ്ട്പ്രകാരം 20 mulching pit &

15 waste pit ഉണായ്ധിരുന്നു.

 തെങ്ങ്ധിൻ െടങ്ങളും വാഴ െടങ്ങളും

മഴതപയ്ത്പ് മത്ാല്ധിപ്പു ഉണായെ്പ്

കാരണം ച്ധില തെങ്ങ്ധിൻ െടം

പൂർണമായം

ന്ധിരപായ്ധിരുന്നു.മറ്റുച്ധിലെ്ധിൽ വാഴ
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െടങ്ങൾ പൂർണമായം മ്്ധിനട്ധിയ്ധിൽ

ആണ്പ് കാണാൻ ോധ്ധിചെ്പ്.

 ഉണായിരുന്നതെങിൻ

െടങളുതടഅളവുകളിൽ

വീെി മാതെമാണ്അളന്നുെിട്ട

തെടുതാൻകഴിഞ്ഞെ്.ആഴം,

നീളംഎന്നിവഅളന്നു

എടുകാൻസാധിച്ചില്ല.

 എംബുക്തെകാരംെടങളുതട

വീെി 1മീറ്റർആണ.്ആഅളവ്

അളന്നപൊഴും

കൃെ്യമായിരുന്നു.

 പവസ്കുഴികൾ 15എണം

ഉണായിരുന്നൊയി എം

ബുകിൽ

പരഖതെടുെിയിട്ടുണ്.എന്നാൽ

ഒതരണം പൊലുംകാണാൻ

സാധിച്ചില്ല.മഴകാരണംഎല്ലാം

മൂടി പൊയിരുന്നു.

ഈകുഴികളുടെ നഷ്ടം ഏകദേശം

7506 രൂപകണകാകുന്നു.

 തൈൈകൾനടാൻ പവണ

ൊതികളിൽമുളക്ൈെകൾ,

കപ്പവച്ചിട്ടുണ.്

 ഭൂവുടമയ്ക് തൊഴിൽകാർഡ്

ഉണായിരുന്നില്ല.െകരം

െഞായതിൽനിന്നും

തകാടുതനമ്പർമാതെമാണ്

ഉണായിരുന്നെ.്

 ഈതെവർതികൾ വളതര

അധികംഉെകരികതെട്ടു

എന്നാണ് ഭൂവുടമ

അഭിതൊയതപ്പട്ടെ്.

ച്ളില വീഴച്ചകൾ

1.പ്രകൃെ്ധി േംരകണട്പ്രവർത്ധിയ്ധില് ഗുണദഭാക്തവ്ധിത്റെ വീട്ധിൽ തചയ്ത തെങ്ങ്ധിൻ െടങ്ങളുതട എ്ം

ദരഖതപടെ്ധിയത്ധില് വ്യെ്യാേം കാണുന്നു.

2.എ എം േ്ധി പ്രകാരം ഉള്ള സേറ്പ് ഡയറ്ധിയതട ദരഖകള്പ്ഈ േയലുകള്ധില് ഉളതപടെ്ധിയ്ധിട്ധില്ല.

3.േയല്ധില് ഉളതപടെ്ധിയ്ധിടള്ള ദരഖകള്ധില് ബനതപട ഉദേ്യാഗസരുതട ഒപ്ധിദനാതടാപം െീയെ്ധി

ഉണായ്ധിരുന്ന്ധില്ല .

നപാതുെ്ളിർലദേങ്ങൾ

1.തൊഴ്ധിലാള്ധികതളതകാണ്പ് വര്ഷത്ധില് 100 പണ്ധിക്കുള്ള അദപക ഒരുമ്ധിച്ചു നല്കാന് ദപ്രര്ധിപ്ധികണം. ഇെ്പ്
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ഫ്രണ്പ് ഓേീേ്ധില് െതന്ന നല്കണം.

2.തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതട എ്ം പരമാവധ്ധി വർധ്ധിപ്ധികാനാവശ്യമായ നടപട്ധി

േ്ീകര്ധികണം.ആവശ്ധിയതപടവർതകല്ലാം 100 പണ്ധി തകാടകാൻ കഴ്ധിയന്നുതണന്ന വസ്തുെ ജനങ്ങൾക്ധിടയ്ധിൽ

ദബാധ്യതപടതണം.

3. തൊഴ്ധിലാള്ധികള്ധില്ന്ധിന്നുള്ള അദപക വാങ്ങുന്ന രീെ്ധിയ്ധില് േമഗമായ മാറം ദവണം. അവര്ക്പ്

ആവശ്യമുണാകുദമാള് തൊഴ്ധില് നല്കാന് വ്യവസയണാകണം.

4. ദേശീയ ന്ധിരീകണ ഏജന്േ്ധിമുെല് പദ്ധെ്ധി നടത്ധിപ്ധിതല ഉന്നെെല ഉദേ്യാഗസര് വതരയള്ളവര് അവതര

ഏല്പ്ധിച ചുമെലകള് കൃെ്യമായ്ധി ന്ധിര്വഹ്ധിക്കുന്നുതണന്നുറപാകണം.

5. ഡ്ധി.പ്ധി.േ്ധി, തജ.പ്ധി.േ്ധി,ബ്ധി.പ്ധി.ഒ എന്നീ ഉദേ്യാഗസര് പഞായത്ധിതല തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി ഓേീസും

കഴ്ധിയാവുന്നത്ര പ്രവൃത്ധി സലങ്ങളും േന്ദര്ശ്ധിക്കുന്നുതവന്നുറപാകാന് േംസാനെലത്ധില്

േംവ്ധിധാനമുണാകണം.

6. വ്ധിജ്ധിലന്േ്പ് ആന്റ്പ് ദമാണ്ധിററ്ധിങ്പ് േംവ്ധിധാനം േമഗമായ്ധി അഴ്ധിച്ചുപണ്ധിയണം.ഇവതയ േ്െനമാക്ധി

ന്ധിലന്ധിര്ത്ധി െത്സമയ ഓഡ്ധിറ്ധിങ്പ് േമ്ധിെ്ധികളായ്ധി മാറ്ധിതയടകണം.

7. വ്ധിഎംേ്ധിയതട പ്രവര്തനങ്ങള് ദ്ാക്പ് െലത്ധില് ന്ധിരീക്ധികതപടണം.

8. സുൊര്യെ ഉറപാകാന് തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ന്ധിയമം അനുശാേ്ധിക്കുന്ന െരത്ധില് േ്ധിറ്ധിേണ് ഇന്േര്ദമഷന്

ദബാര്ഡ്പ് അട്ധിയന്ത്ധിരമായ്ധി എല്ലാ തൊഴ്ധില്ധിടത്ധിലും സാപ്ധികണം.

9. പദ്ധെ്ധി ആസൂത്രണത്ധില് കര്ഷകതരയം തൊഴ്ധിലാള്ധികതളയം തപാതുേമൂഹതതയം ഉള്തപടതാന്

കഴ്ധിയണം.

10. ജനകീയ എ്്ധിദമറ്പ് ന്ധിര്ബനമായ്ധി െയ്യാറാക്കുകയം അെ്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധികള്ക്പ് ലഭ്യമാക്കുകയം അവതര

പറഞ്ഞുമനേ്ധിലാക്കുകയം ദവണം.

11. തൊഴ്ധിലാള്ധികള്ക്കുള്ള സുരകാ ഉപകരണങ്ങള് പഞായത്പ് െലത്ധില് വാങ്ങ്ധി സൂക്ധികണം.ഇെ്പ്

തൊഴ്ധിലാള്ധികള്ക്പ് ലഭ്ധിക്കുന്നുതണന്ന്പ് ഉറപ്പുവരുതണം.

12. വാര്ഡ്ധിതല തൊഴ്ധില് കാര്ഡ്ധിന്തറ എ്ത്ധിന്പ് അനുസൃെമായ്ധി ദമറ്റുമാതര തെരതഞടകണം.

13. ദമറ്റുമാതര തെരതഞടക്കുദമാള് ജാെ്ധി-പ്രദേശ്ധിക വ്ധിദവചനം പാട്ധില്ല.

14. മ്ര് ദറാള്,സേറ്പ് ഡയറ്ധി തുടങ്ങ്ധിയ ആധ്ധികാര്ധിക ദരഖകള് സകകാര്യം തചയ്യുന്നെ്ധില് ജാഗെദവണം.

15. ഭൂവ്ധികേന പ്രവൃത്ധികള് ഏതറടക്കുന്നെ്പ് ഭൂവുടമയതട ആവശ്യപ്രകാരമായ്ധിര്ധികണം.ഇെ്ധിനായ്ധി പഞായത്പ്

െലത്ധില് വ്യാപക പ്രചരണം നല്ക്ധി അദപക കണ്ധികണം.

16. ഇതരം പ്രവൃത്ധികള് ഏതറടക്കുദമാള് അവ മ്്പ്-ജല േംരകണത്ധിന്പ് ഉെകുന്നൊണന്ന്പ്

ഉറപ്പുവരുതണം.

17. ദമറ്റുമാര്ക്കും വ്ധിജ്ധിലന്േ്പ് ആന്റ്പ് ദമാണ്ധിററ്ധിങ്പ് കമ്ധിറ്ധി അംഗങ്ങള്ക്കും േമയബന്ധിെമായ്ധി പര്ധിശീലനം

നല്കണം

18. സജവ േമത്പ് വര്ധ്ധിപ്ധിക്കുന്നെ്ധിനുള്ള പവൃത്ധികള് ഏതറടകാന് കഴ്ധിയണം.

19. സീ േ്പൗഹൃേ തൊഴ്ധിലുപകരണങ്ങള് ലഭ്യമാകുന്നുതണന്ന്പ് ഉറപാകണം.

നതാഴ്ളിലുറ്് പദ്ധത്ളി ഉലദ്യാഗസനര ക്കുറ്ളിച്ച്

പഞായത്ധിതല തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി ഉദേ്യാഗസർ :ട്

1. അജീഷ്പ് - ഓവർ േീയര്

2. സ്ധിെ.തക - ഡ്ധിഇഒ/ അക്പൗണ്റെ്പ്

യവാകളും, കാര്യദശഷ്ധിയള്ളവരുമായ ഒരു ശക്തമായ ടീമാണ്പ് പഞായത്ധിതല തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിതയ

മുദന്നാട്പ് നയ്ധിക്കുന്നെ്പ്. കഴ്ധിഞ വർഷം 257.35 ലകവും ഈ വർഷം 56.31 ലകം രൂപയം കൂല്ധിയ്ധിനത്ധിൽ ട്

തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതട സകയ്ധിതലത്ധികാന് കഴ്ധിഞെ്പ് ഉദേ്യാഗസരുതട ശുഷാന്ത്ധി തകാണാണ്പ്. വ്യെ്യസമായ

പ്രവൃത്ധികള് കതണത്തുന്നെ്ധില് ൊല്പര്യം കാണ്ധിചാൽ കുതറക്കൂട്ധി തമചതപട പ്രവർതനംകാഴ്ചവകാനാകും.
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ഗാ്സഭ െ്ളിർല്ദേേങ്ങളും തീരു്ാെങ്ങളും

16-10-2019 , 11 മണ്ധിക്പ് മരുെദറാഡ്പ് ഗാമ പഞായത്ധിതല ഓട്ടൂർതറ അംഗൻവാട്ധി ഹാള്ധില്

തവച്ചു മരുെദറാഡ്പ് ഗാമ പഞായത്ധിതല വാര്ഡ്പ്ട് 17 തല മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയഗാമീണ

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയതട 2018-19 ോമത്ധിക വര്ഷത്ധിതല ഒന്നാം ഘട ദോഷ്യല്

ആഡ്ധിറ്പ്ട് ഗാമ േഭ ദചർന്നു.കഴ്ധിഞ വർഷം 100 േ്ധിനം തൊഴ്ധിതലടത ശ്രീമെ്ധി പുഷാവെ്ധി

അമ അധ്യകയായ്ധി. കരട്പ് റ്ധിദപാർട്പ് ചർച തചയ്ത ഗാമേഭ ൊതഴ പറയന്ന ന്ധിര്ദേശങ്ങളും

െീരുമാനങ്ങളുംസകതകാണ്ടു.

1. തൊഴിൽ കാർഡിനുള്ള ഫോട്ടോ പഞ്ചായത്ത് മുഖാന്തരം എടുക്കണം എന്ന്

നിർദ്ദേശിച്ചു

2. ഡിമാൻഡ് ദോം, പരാതികൾ എന്നിവയുടെ അപേക്ഷകൾ പഞ്ചായത്തിലെ

ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് വഴി കൊടുക്കണം എന്നും അതോടൊപ്പം രേീെ്പ്

കൈപ്പറ്റുവാനും നിർദ്ദേശം നൽകി.

3. തൊഴിലാളികൾക്ക് 100 ദിവസം തൊഴിൽ ലഭിക്കാത്തതിന്റെ കാരണങ്ങൾ

ചർച്ച ചെയ്തു അത് പ്രകാരം 100 ദിവസത്തെ തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നതിന്

വേണ്ടിയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി

4. തൊഴിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിനും

അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ വഴി ചർച്ചചെയ്തു തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളാനും

നിർദ്ദേശിച്ചു

5. പ്രവർത്തി ഫയലുകളിൽ വേണ്ട 22 രേഖകൾ ഉൾപ്പെടുത്താനും എല്ലാ

രേഖകളിലും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒപ്പും സീലും തീയതിയും

ഉണ്ടായിരിക്കണംഎന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകി.

6. മ്ർ റോളുകൾ മേറ്റ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്ന്

നിർദ്ദേശിച്ചു

7. മേറ്റ്മാർക്കു കൃത്യമായ രീതിയിൽ ട്രെയിനിങ് നൽകണം എന്ന്

നിർദ്ദേശിച്ചു.

8. രജിസ്റ്ററുകൾസ്പൈറൽബൈന്റ് ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി.

9. തമഷര്തമന്റ്പ് ബുക്ധില് ഓദരാരുതരുതടയം ഭൂമ്ധിയ്ധില് എത്ര വീെം കുഴ്ധികള് പറഞ്ഞുദവാ

അത്ര വീെം കുഴ്ധികള്പ്രവൃത്ധിസലത്പ് ഉണാകണതമന്ന്പ് ഗാമേഭ ന്ധിഡദേശ്ധിച്ചു.
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10. തൊഴിലിടത്തെ സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കി നൽകാമെന്ന് (കൈയുറ,കാലുറ,

കുടിവെള്ളം, തണൽസൗകര്യം, മരുന്ന)് തീരുമാനിച്ചു.

11. മേറ്റ്മാർക്ക് കൃത്യമായ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണംഎന്ന് തീരുമാനിച്ചു

12. VMC യ്ധിതല വ്യക്തികൾ സൈറ്റിൽ നേരിട്ട് വന്ന് കാര്യങ്ങൾ

വിലയിരുത്തണംഎന്ന് തീരുമാനിച്ചു.

13. സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് സപ്പോർട്ടിംഗ് കമ്മിറ്റി രൂപവത്കരിക്കാൻ 6

അംഗങ്ങളെ

തെരഞ്ഞെടുത്തു.

14. പ്രവർത്തി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് താഴെത്തട്ടിലുള്ള പിന്നോക്കം

നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ആദ്യ പരിഗണന നൽകുമെന്നും തീരുമാനമായി.

ദമൽപറഞന്ധിർദേശങ്ങളും െീരുമാനങ്ങളും േഹ്ധിെം റ്ധിദപാർട്പ് ഗാമേഭ

ഐക്യകദ്ഠേനഅംഗീകര്ധിച്ചു.

(അവോന്ധിച്ചു)

ശീ്ത്ളി. പുഷാവത്ളി അമ്മ , അധ്യക,ഗാ്സഭ

ഗ്ളിരീഷ്.നക ജ്ളി്ലോ റ്ളിലസാഴ് ലപഴൺ ,ലസാഷ്യൽ ഓഡ്ളിറ് യൂണ്ളിറ് പാല്കോട്

പദ്ധത്ളിയ്ളിൽ നതാഴ്ളിൽ ലഭ്ളിയ്ക്കുന്നത്ളിനുള വ്യവസകൾ

 അവ്ധിേഗ്ദ്ധ കായ്ധികാദ്ധ്ാനം തചയ്യാന്പ്ട് േന്നദ്ധെയള്ളവരും പഞായത്ധിൽ സ്ധിര

ൊമേകാരുമായ്ധിര്ധികണം.

 18 വയസ്പ് പൂർത്ധിയായ്ധിര്ധികണം.

 ഗാമപഞായത്ധിൽ അദപക്ധിച്പ് 15 േ്ധിവേത്ധിനകം തൊഴ്ധിൽ കാർഡ്പ് ലഭ്ധിയം

 കുറഞെ്പ് 14 േ്ധിവേദതയ്പ് തൊഴ്ധില്ധിന്പ് അദപക്ധികണം.

 ദജാല്ധിയ മുൻകൂറായ്ധി അദപക്ധികണം .

 തൊഴ്ധിൽ നൽ ക്ധി തകാണ്ടുള്ള അറ്ധിയ്ധിപ്പ് ദരഖാമൂലം നൽകണം.

നതാഴ്ളിലാെ്ളികളുനട ചു്തലകൾ
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 കൃെ്യേമയത്പ് തൊഴ്ധില്പ്ട് സലത്പ് ഹാജരായ്ധി ഒപ്പ് വയക.

 തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ഗാമേഭയം ദോഷ്യല്പ്ട്ഓഡ്ധിറ്പ് ഗാമങ്ങയം കൃെ്യമായ്ധി പതങടക്കുക.

 പണ്ധിസലത്പ് പാ്്ധിക്പ് വസ്തുകള്പ്ട്ഉപദയാഗ്ധിക്കുവാദനാ കത്ധിയവാദനാ പാടള്ളെല്ല.

 േ്ധിറ്ധിേണ്പ്ട്ഇൻദോർദമഷൻ ദബാർഡ്പ്ആരംഭ ഘടത്ധില്പ്ട്െതന്ന ന്ധിര്പ്ട്ബനമായം തവയദകണൊണ്പ്.

 പ്രക്യെ്ധി േംരകണത്ധിന്പ് അവശ്യമായ പ്രവ്യത്ധികള്പ്ട്ഏതറടത്പ് നടപ്ധിലാക്കുക.

 ആസ്ധി സൃഷ്ധിക്കുന്ന പ്രവൃത്ധികള്പ്ട്കതണത്ധി ദമറ്ധിദനയം പഞായത്പ് അധ്ധികൃെദരയം അറ്ധിയ്ധിക്കുക.

 സ്ധിരൊമേകാരാതണന്ന്പ് തെള്ധിയ്ധികാനുള്ള ദരഖകതളാന്നുമ്ധിതല്ലങ്ധിലും ബനതപട പഞായതംഗം

ോക്യപത്രം നല്പ്ട്ക്ധിയാലും ഇെ്പ് ദരഖയാക്ധി തൊഴ്ധില്പ്ട്കാർഡ്പ് നൽകണം.

വ്ളിവ്ളിധ തലത്ളിലുള ഉലദ്യാഗസരുനട ചു്തലകള്

ല്റ്

 പ്രവൃത്ധിയതട ദമല്പ്ട്ദനാടം

 തൊഴ്ധില്പ്ട് കാര്പ്ട്ഡ്ധില്പ്ട് ആവശ്യമുള്ള വ്ധിവരങ്ങള്പ്ട് ദരഖതപടത്തുക. അളവ്പ് ദരഖതപടത്തുവാനുള്ള

തമഷര്പ്ട്തമന്പ്ട്റ്പ് ബുക്പ് പ്രവൃത്ധി സലത്പ് സൂക്ധിക്കുക.

 േ്ധിവേവും തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതട ഹാജര്പ്ട്മ്ര്പ്ട്ദറാള്ധില്പ്ട്ഉറപ്പുവരുത്തുക. പൂര്പ്ട്ത്ധിയായ മ്ര്പ്ട്ദറാളുകള്പ്ട്ദഡറാ

എന്പ്ട് ്ധി ഓപദറററുതട പകല്പ്ട്എത്ധിയക.

ലഡറാ എനട്ളി ഓ്ലററര്

മ്ര്ദറാള് വ്ധിെരണത്ധിന്പ് േഹായ്ധിക്കുക. പൂര്ത്ധിയായ മ്ര്ദറാളുകള് ദമറ്ധില് ന്ധിന്നും േ്ീകര്ധിച്പ് വര്ക്പ്

ബ്ധില്ലുകള് പൂര്തീകര്ധിച്പ് ദവെനവ്ധിെരണത്ധിന്പ് നടപട്ധി േ്ീകര്ധിയക. രജ്ധി്റുകള് സൂക്ധിക്കുക.

തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതട ദവെനം (ഡ്ധി.ബ്ധി.റ്ധി) മുദഖന എത്ധിതയന്ന്പ് ഉറപാക്കുക.

ഓവർസ്ളിയര്/എഞ്ളിെീയർ

ഗാമേഭാ െീരുമാനപ്രകാരം പ്രവൃത്ധികള് കതണത്തുക, പ്രാഥമ്ധിക എ്്ധിദമറ്പ് െയ്യാറാക്കുക. പ്രവൃത്ധിയതട

ോദങെ്ധികമായ കാര്യങ്ങള് ദമറ്ധിനും തൊഴ്ധിലാള്ധികള്ക്കും വ്ധിശേമാക്കുക. പ്രവൃത്ധിയതട അളവുകള്

ദരഖതപടത്തുക, തചക്പ് തമഷര് തചയ്യുക. ബ്ധില്ലുകള് െയ്യാറാക്കുവാന് ഡ്ധി.ഇ.ഒതയ േഹായ്ധിക്കുക.

പഞായത് നസ്ട്ടറ്ളി/ അസ്ളിസ്റ്റ്റെ്

തേകടറ്ധി തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയതട ദമല്ദനാടം പ്രവൃത്ധിയതട ബ്ധില്ലുകള് യഥാേമയം അംഗീകര്ധിയക,

തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതട ദവെനം യഥാേമയം ഡ്ധി.ബ്ധി.റ്ധി മുഖാന്ത്ധിരം തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതട അക്പൗണ്ധില് എത്ധിതയന്ന്പ്

ഉറപാക്കുക.

ല്ാ്കേ് ലപാഗാം ഓഫീസര്

പഞായത്തുകതള തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയതട തഷല്േ്പ് ഓേ്പ് ദപ്രാജക്പ് െയ്യാറാക്കുന്നെ്ധിലും

വ്ധിദകന്ദ്രീകൃൊസൂത്രണത്ധിലും േഹായ്ധിക്കുക. ഇ-മ്ര്ദറാള് വ്ധിെരണം തചയ്യുക. പഞായത്തുകളുതട

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയതട ന്ധിര്്വ്വഹണ ദമല്ദനാടം വഹ്ധിക്കുകയം ന്ധിര്്വ്വഹണം ദമാണ്ധിറര് തചയ്യുക.

പദ്ധെ്ധിയതട ലഭ്ധിച വ്ധിഭവങ്ങളുതടയം വ്ധിെരണം തചയ്തൊയം ഉപദയാഗ്ധിചവയതടയം കണക്കുകള് സൂക്ധിക്കുക.
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ആവശ്യമായ രജ്ധി്റുകള് സൂക്ധിക്കുക.

നതാഴ്ളിലുറ്് പദ്ധത്ളിയ്ളില് ഏനറടു്കോവുന്ന പവൃത്ളികള്

വ്ളിഭാഗം എ : പകൃത്ളി വ്ളിഭവ പര്ളിപാലെവു്ായ്ളി ബനന്ട്ട നപാതുപവൃത്ളികള്

കുട്ധിതവള്ള ദ്ാെസകള് ഉള്തപതടയള്ള ഭൂഗര്ഭജല വ്ധിൊനം ഉയര്ത്തുന്നെ്ധിന്പ് ആവശ്യമായ െടയണകള്

(underground dykes), മണ്െടയണകള്, അണകള് (ദ്ാപ്പ്ഡാം), തചക്പ്ഡാമുകള് തുടങ്ങ്ധിയ

ജലേംരകണത്ധിനും ജലതകായ്ധിനും േഹായകരമായ ന്ധിര്മ്ധിെ്ധികള്.

i) ഒരു നീര്തടത്ധിന്തറ േമഗ പര്ധിപാലനത്ധിന്പ് ഉെകുന്ന ഇടതപടലുകളായ ദകാണ്ടൂര്്ഞ്ചുകള്,

െട്പ്െ്ധിര്ധികല് (terracing), ദകാണ്ടൂര്ബണ്ടുകള്, കല്തടയണകള്, ഗ്യാബ്ധിദയാണ് ന്ധിര്മ്ധിെ്ധികള്, നീരുറവ

പ്രദേശത്ധിന്തറ പര്ധിദപാഷണം തുടങ്ങ്ധിയ നീര്തട പര്ധിപാലന പ്രവൃത്ധികള്

ii) സൂക്ഷ്മ-തചറുക്ധിട ജലദേചന പ്രവൃത്ധികളും ദൊടകള്/കനാല് എന്ന്ധിവയതട ന്ധിര്മാണം,

പുനരുദ്ധാരണം, തമയ്ധിന്റനന്േ്പ് എന്ന്ധി പ്രവൃത്ധികളും ;

iii) ജലദേചന കുളങ്ങളുദടയം മറ്പ് ജലദ്ാെസകളുദടയം ആഴം കൂടല് ഉള്തപതടയള്ള പരമരാഗെ

ജലദ്ാെസകളുതട പുനരുദ്ധാരണവും;

iv) കടദലാരങ്ങള്ധിലും കുളങ്ങളുതട അര്ധിക്ധിലും കനാല് ബണ്ടുകള്ധിലും ദറാഡുകളുതട ഓരത്ധിലും, വനഭൂമ്ധിയ്ധിലും,

മറ്പ് തപാതുഭൂമ്ധിയ്ധിലും േലവൃകങ്ങള് അടകമുള്ള മരം വച്പ് പ്ധിട്ധിപ്ധികലും വനവതകരണവും, ഇവയ്ധില് ന്ധിന്നും

ലഭ്ധിക്കുന്ന ആോയത്ധിന്തറ അവകാശം ഖണ്ഡ്ധിക 5 ല് പ്രെ്ധിപാേ്ധിക്കുന്ന കുടംബങ്ങള്ക്പ് നല്ദകണൊണ്പ്;

v)തപാതു ഭൂമ്ധിയ്ധിതല ഭൂവ്ധികേന പ്രവൃത്ധികളും.

II വ്ളിഭാഗം ബ്ളി: സമൂഹത്ളില് അവേത അനുഭവ്ളിക്കുന്ന വ്ളിഭാഗങ്ങള്ക്കുള വ്യക്ളിഗത ആസ്ളികള് (ഖണ്ളിക 5

ല് പരാ്ര്േ്ളിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങള്്കേ് ്ാതം)

i) ഖണ്ഡ്ധിക 5 ല് പരാമര്ശ്ധിക്കുന്ന കുടംബങ്ങള്ക്പ് ഭൂമ്ധിയതട ഉലാേനകമെ വര്ദ്ധ്ധിപ്ധിക്കുന്നെ്ധിനായ്ധി

ഭൂവ്ധികേനവും, ക്ധിണറുകള് (Dugg well), കുളങ്ങള് (farm ponds), മറ്പ് ജലതകായ്പ് ന്ധിര്മ്ധിെ്ധികള് എന്ന്ധിവ

ഉള്തപതടയള്ള ജലദേചനത്ധിനാവശ്യമായ അട്ധിസാന േ്പൗകര്യങ്ങള് ലഭ്യമാകല്;

ii) പഴകൃഷ്ധി, പട്പ്ട്നൂല്കൃഷ്ധി, ദൊടവ്ധിളകൃഷ്ധി, ോംദോറസ്ധി എന്ന്ധിവയ്ധിലൂതട ആജീവനം തമചതപടതല്;

ഖണ്ഡ്ധിക 5 ല് സൂച്ധിപ്ധിക്കുന്ന കുടംബങ്ങളുതട െര്ധിശ്പ് ഭൂമ്ധി/ പാഴഭൂമ്ധി (fallow or waste land) വ്ധികേ്ധിപ്ധിച്പ്

കൃഷ്ധിക്പ് അനുദയാജ്യമാകല്;

iii) ഇന്ദ്ധിരാ ആവാേ്പ് ദയാജന പ്രകാരദമാ, ദകന്ദ്ര/േംസാന േര്കാരുകള് ആവ്ധിഷര്ധിക്കുന്ന മറ്പ് ഭവന

ന്ധിര്മാണ പദ്ധെ്ധികള് പ്രകാരദമാ ഏതറടക്കുന്ന ഭവന ന്ധിര്മാണത്ധിതല അവ്ധിേഗ്ദ്ധ കായ്ധിക തൊഴ്ധില് ഘടകം;

iv) മൃഗപര്ധിപാലനം ദപ്രാത്സാഹ്ധിപ്ധിക്കുന്നെ്ധിനുള്ള അട്ധിസാന േ്പൗകര്യങ്ങളായ ദകാഴ്ധിക്കൂട്പ്, ആട്ധിന് കൂട്പ്,

പട്ധി കൂട്പ്, തൊഴുത്പ്, പുല്തൊട്ധി എന്ന്ധിവയതട ന്ധിര്മാണവും;

v) മത്സ്യബനന പ്രവര്തനങ്ങള് ദപ്രാത്സാഹ്ധിപ്ധിക്കുന്നെ്ധിന്പ് ഉെകുന്ന അട്ധിസാന േ്പൗകര്യങ്ങളായ

മത്സ്യം ഉണക്കുന്ന ദകന്ദ്രങ്ങള്, മത്സ്യം സൂക്ധിക്കുന്ന ദകന്ദ്രങ്ങള് എ്ധിവ ന്ധിര്മ്ധികലും വര്ഷകാലത്പ് മാത്രം

തവളളം ഉെകുന്ന തപാതുകുളങ്ങള്ധില് (seasonal water bodies on public land) മത്സ്യം വളര്ത്തുന്നെ്ധിന്പ്

അട്ധിസാന േ്പൗകര്യങ്ങള് ഒരുകലും;

III. വ്ളിഭാഗം.സ്ളി: ലദേീയ ഗാ്ീണ ഉപജീവെ ്്ളിഷനനറ െ്ളിബനെകള് അനുസര്ളിക്കുന്ന സ്വയംസഹായ

സംഘങ്ങള്്കേ് നപാതു അട്ളിസാെ സൗകര്യങ്ങള്

i)കാര്ഷ്ധിദകാതപന്നങ്ങളുതട ഈടറ േംഭരണ േ്പൗകര്യം ഉള്തപതടയള്ള വ്ധിളതവടപ്ധിന്പ് ദശഷം ആവശ്യമായ്ധി

വരുന്ന േ്പൗകര്യങ്ങള് (post harvest facilities), സജവവളം എന്ന്ധിവയ്പ് ആവശ്യമായ സായ്ധിയായ അട്ധിസാന

േ്പൗകര്യങ്ങള് സൃഷ്ധിക്കുക വഴ്ധി കാര്ഷ്ധിദകാതപാേനകമെ വര്ദ്ധ്ധിപ്ധിക്കുന്നെ്ധിനുള്ള പ്രവൃത്ധികളും;
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ii) േ്യം േഹായ േംഘങ്ങളുതട ഉപജീവന പ്രവര്തനങ്ങള്ക്പ് ആവശ്യമായ തപാതുവര്ക്പ്

തഷഡ്ഡുകളുതട ന്ധിര്മാണവും.

IV. വ്ളിഭാഗം ഡ്ളി : ഗാ്ീണ അട്ളിസാെ സൗകര്യങ്ങൾ ത്

i)ന്ധിര്ദ്ദേശ്ധികതപട മാനേണ്ഡങ്ങള്ക്പ് അനുസൃെമായ്ധി ഖര-ദവ മാല്ധിന്യ േംസ്കരണത്ധിനും തുറസായ മലമൂത്ര

വ്ധിേര്ജനം ഇല്ലാൊക്കുന്നെ്ധിനും ദവണ്ധി േ്െനമാദയാ േര്കാര് വകുപ്പുകളുതട ഇെര പദ്ധെ്ധികളുമായ്ധി

േംദയാജ്ധിപ്ധിച്പ് തകാദണാ വ്യക്ത്ധിഗെ കക്കൂസുകള്, സ്കൂള് ദടായ്ലറ്റുകള്, അങണവാട്ധി, ദടായ്ലറ്റുകള് തുടങ്ങ്ധിയ

ഗാമീണ ശുച്ധിെ്വുമായ്ധി ബനതപട പ്രവൃത്ധികള്.

ii) ഒറതപട്പ് ക്ധിടക്കുന്ന ഗാമങ്ങതളയം, ന്ധിര്്ദേ്ധിഷ ഗാമീണ ഉലാേന ദകന്ദ്രങ്ങതളയം ന്ധിലവ്ധിലുള്ള ദറാഡ്പ്

ശംഖലയമായ്ധി ബന്ധിപ്ധിക്കുന്നെ്ധിനുള്ള, എല്ലാ കാലാവസയ്ധിലും ഉപദയാഗ്ധികാന് പറ്റുന്ന ഗാമീണ ദറാഡുകളുതട

ന്ധിര്മാണവും, ഓടകള്, കലുങ്കുകള് എന്ന്ധിവ ഉള്തപതടയള്ള ഗാമത്ധിതല ഈടറ ഉള്ദറാഡുകളുതടയം

വീഥ്ധികളുതടയം ന്ധിര്മാണവും;

iii) കള്ധിസലങ്ങളുതട ന്ധിര്മാണവും;

iv) തവള്ളതപാക ന്ധിയനണ േംരകണ പ്രവൃത്ധികള്, തവള്ളതകട്പ് ഒഴ്ധിവാക്കുന്നെ്ധിനുള്ള ജലന്ധിര്ഗ്ഗമന

പ്രവൃത്ധികള്, മഴതവള്ളം തകട്ധി ന്ധില്ക്കുന്ന ൊഴ്ന്ന തപാതുസലങ്ങളുതട തമചതപടതല് (chaur renovation),

െീരപ്രദേശങ്ങളുതട േംരകണത്ധിനുള്ള ദ്ാം വാടര് ത്രെയ്ധിനുകള്, എന്ന്ധിവ ഉള്തപതടയള്ള തപാതു

അട്ധിസാന േ്പൗകര്യങ്ങള്, ദറാഡുകളുതട പുന:രുദ്ധാരണം, ദൂരന്തപ്രെ്ധിദരാധ െയ്യാതറടപ്പുകള്

തമചതപടത്തുന്നെ്ധിനുള്ള പ്രവൃത്ധികളും;

v) ഗാമപഞായത്തുകള്, വന്ധിൊ േ്യം േഹായ േംഘങ്ങളുതട തേഡദറഷനുകള്, തകാടങാറ്പ്

ബാധ്ധിെര്ക്കുള്ള അഭയദകന്ദ്രങ്ങള് (സേദക്ലാണ് തഷല്റര്), അങണവാട്ധിദകന്ദ്രങ്ങള്, ഗാമീണ ചന്തകള്

എന്ന്ധിവയാവശ്യമുള്ള തകട്ധിടങ്ങളുതട ന്ധിര്മാണവും, ഗാമ/ദ്ാക്പ്െല ക്ധിമ്ധിദറാറ്ധിയങ്ങളുതട ന്ധിര്മാണം.

vi)ദേശീയ ഭക്യസുരകാന്ധിയമം 2013 (20/2013) തല വ്യവസകള് നടപ്ധിലാക്കുന്നെ്ധിന്പ് ആവശ്യമായ്ധി വരുന്ന

ഭക്യധാന്യ േംഭരണ്ധികളുതട ന്ധിര്മാണം.

vii).മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ന്ധിയമ പ്രകാരം ഏതറടക്കുന്ന ന്ധിര്മാണ പ്രവൃത്ധികളുതട

എ്്ധിദമറ്ധിന്തറ ഭാഗമായ്ധി വരുന്ന ന്ധിര്മാണ ോമഗ്ധികളുതട ഉലാേനവും;

viii) മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ന്ധിയമപ്രകാരം സൃഷ്ധികതപട ഗാമീണ തപാതു

ആസ്ധികളുതട അറകുറപണ്ധികളും;

ഇെ്പ് േംബന്ധിച്പ് േംസാന േര്കാരുമായ്ധി കൂട്ധിയാദലാചന നടത്ധി ദകന്ദ്രേര്കാര് വ്ധിജാപനം തചയ്യുന്ന

മറ്പ് ഏതൊരു പ്രവൃത്ധിയം.

(അവോന്ധിച്ചു)

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് ടീം (വ്ധിദല്ലജ്പ് റ്ധിദോഴ്പ് ദപഴൺ മരുെദറാഡ്പ് പഞായത്പ്ട്മലമ്പുഴ ദ്ാക്പ്ട്. )
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