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മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാരട്പ്

വാരഡ്പ് -3, ഓട്ടൂർകാട്പ്

പുതുപര്ധിയാരം പഞായത്പ്

മലമ്പുഴ ദ്ാക്പ്

പാലകാട്പ് ജ്ധില്ല

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് കാലയളവ്പ്: 01-10-2018 to 31-03-2019

മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ന്ധിയമം

ദോഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ് തോസേറ്ധി ദേരള (MGNSASK)

രണാം ന്ധില, േ്ധി.എേ്പ്.ഐബ്ധില്ഡ്ധിങേ്പ്

എല്.എം.എേ്പ് ദോമ്പൗണ്പ്

വ്ധിോേ്പ് ഭവന് പ്ധി.ഒ

െ്ധിരുവനന്തപുരം

പ്ധിന്: 695033

ദോൺ: 0471 2724696

ഇ.തമയ്ധിൽ: keralasocialaudit@gmail.com
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പുതുപര്ധിയാരം പഞായത്പ്ത്

പഞായത്ധിതെേംബന്ധിച്ചഅട്ധിസാെ വ്ധിവരങ്ങൾ

ജ്ധില്ല : പാലകാട്പ്

ദ്ാക്പ് : മലമ്പുഴ

ൊലൂക്പ് : പാലകാട്പ്

പഞായത്ധിത്റെ ദപര്പ് : പുതുപര്ധിയാരം

വീസീര്പ് ണം : 29.56ച.ക്ധി.മീ

െ്ധിയമേഭാമണ്ഡലം : മലമ്പുഴ

പാർലതമ്റെ്പ് മണ്ഡലം : പാലകാട്പ്

വാര്ഡുകളുതട എണം : 21

ആതക ജെേംഖ്യ : 35838 (2011തല തേേേ്പ്

പ്രകാരം)

സീകള് : 18360

പരുഷനാര് : 17478

പട്ധികജാെ്ധി ജെേംഖ്യ : 975

പട്ധിക ജാെ്ധി പുരുഷനാര് : 87

ദേശീയ ഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയ്ധിൽ രജ്ധിസ്റ്റർ തചയ്ത

ആതക തൊഴ്ധിലാള്ധികൾ. :5062

സീകൾ :3578

പുരുഷനാർ. :1296

പട്ധികജാെ്ധി. :975

പട്ധികവർഗം. :87
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ആമുഖം

രാജ്യത്തെ ഗാമങ്ങള്ധില് ജീവ്ധിക്കുന്ന ോധാരണകാരായ മനുഷ്യരുതെ േർവദൊന്മുഖമായ

പുദരാഗെ്ധി ലക്യം വച്പ് േ്ാെന്യാനന്തര ഇന്ത്യന് പാര്്ധിതമന്ധില് ന്ധിര്്ധികതപട്ട ശക്തമായ

ന്ധിയമങ്ങള്ധിതലാന്നാണ്പ് മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി. 2005

തേപംബര് മാേം 5-ംാംം െീയ്യെ്ധിഈന്ധിയമം ന്ധിലവ്ധില് വന്നു.

തൊഴ്ധില് ഒരു അവോശമായ്ധി േലപ്ധിച്ചു നല്കുന്ന ന്ധിരവധ്ധി േവ്ധിദശഷെേളുള്ള

ന്ധിയമമാണ്ധിെ്പ്. ഗാമീണ ദമഖലയ്ധിതല ോര്ധിദ്യന്ധിർമാർജനം എന്ന പാഥമ്ധിേ

ലക്യദ്തൊതൊപം പാര്ധിസ്ധിെ്ധിേ പുനസാപനം, ോമൂഹ്യ ആസ്ധി സൃഷ്ധികല് 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 അനുഭവേമ്തെ്പ്

ആർജ്ധികാൻ നമുക്പ് േഴ്ധിഞ്ധിര്ധിദകണൊണ്പ്.

മുഖ്യ ലക്യങ്ങൾ

1.ഗാമ പദേശ്തെ്പ് ൊമേ്ധിക്കുന്ന, അവ്ധിേഗധ തൊഴ്ധിൽ തെയ്യാൻ ൊതപര്യമുള്ള എതൊരു

കുടംബ്തെ്ധിനും ഒരുോമ്തെ്ധിേ വർഷം 100 േ്ധിവേത്തെ തൊഴ്ധില്ധിനുള്ളഅവോശം.

2.േര്ധിദരുതെ ഉപജീവനവുമായ്ധി ബനതപട്ട വ്ധിഭവാെ്ധി്തെറ ശക്ത്ധിതപട്തെല്.

3.ോമൂഹ്യമായ്ധി പ്ധിന്നാകം ന്ധിലക്കുന്നഎലാ കുടംബങ്ങതളയം പദ്ധെ്ധിയ്ധിൽ ഉൾതപടത്തുേ.

4.പഞായ്തെ്പ് രാജ്പ്സാപനങ്ങതള ശക്ത്ധിതപടത്തുേ.



4

േവ്ധിദശഷെകൾ

● ന്ധിയമ്തെ്ധിതന പ്ധിൻബലമുള്ളഅവോശാധ്ധിഷ്ധിെ പദ്ധെ്ധി

● സീക്കും പുരുഷനും തുല്യ ദവെനം

● പര്ധിസ്ധിെ്ധി േംരകണം,ോർഷ്ധിേ ദമഖലയ്ധിതല അെ്ധിസാന േ്പൗേര്യ

വ്ധിേേനം

● തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾക്പ്ആസൂത്രണ്തെ്ധിലും ന്ധിർവഹണ്തെ്ധിലും പങാള്ധി്തെം

● ദവെനം ദനര്ധിട്ട്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതെ ബാങ്പ്/ദപാദ്ാേീേ്പ് അക്പൗണ്ധിദലക്പ്

● പദ്ധെ്ധി സുൊര്യമാകാൻ ോമൂഹ്യ ഓഡ്ധിറ്പ്

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്ധിത്റെ പ്രാധാെ്യം

മഹാതാഗാന്ധിദേശീയ ഗഗാമീണതൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി ഗപകാരം

ഗഗാമപഞായത്പ് ഗപദേശത്പ്നടപ്ധിലാകുന്നഎലാ ഗപവൃത്ധികളും

തപാെുജനപങാള്ധിതദതാതടയുള്ളദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്ധിന്പ്

വ്ധിദേയമാകണതമന്ന്പ്ഈന്ധിയമത്ധിന്പ്തറഅനുദേേം 17(2)ല്പ്

ന്ധിഷ്കർഷ്ധികുന്നു.പദ്ധെ്ധി ഗപവർതനതതപറ്ധിയും തപാെുേനം

തെലവഴ്ധികുന്നെ്ധിതനപറ്ധിയുംപൗരേമൂഹംനടതുന്നപരേ്യവും

േ്വെഗ്ത്രവുമായപര്ധിദശാേനയാണ്പ് ദോഷ്യല്പ്ഓഡ്ധിറ്പ്അഥവാോമൂഹ്ധിക

കണക്പ് പര്ധിദശാേന.

എലാവാർഡ്ധിലുംവർഷത്ധിൽരണ്പ് ഗപാവശ്യം ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്പ്

ഗഗാമേഭകൾകൃെ്യമായ്ധിനടതണം.തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയ്ധില്പ്

അഴ്ധിമെ്ധിക്പ്ഇടനൽകാതെ,േുൊര്യെയുംകാര്യക്ഷമെയും

ഉറപുവരുതുകയാണ്പ് ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്ധിലൂതടലക്ഷ്യമ്ധിടുന്നെ്പ്.

േമൂഹത്ധിതലനാനാെുറകള്ധിലുള്ളവരുതടപങാള്ധിതം

ഉറപാക്ധി,വ്ധിപുലമായോമൂഹ്യവ്ധിേ്യാഭ്യാേപര്ധിപാട്ധിയായണ്പ് ദോഷ്യൽ

ഓഡ്ധിറ്പ് ഗപഗക്ധിയനടകുക.പദ്ധെ്ധിപണംശര്ധിയായരീെ്ധിയ്ധില്പ്

തെലവഴ്ധിച്ധിടുദണാ,പദ്ധെ്ധിയുതടലക്ഷ്യംകകവര്ധിചുദവാ,പദ്ധെ്ധിയുതട

ഗുണദഭാകാകളുതടജീവ്ധിെത്ധില്പ്ഗുണപരമായഎ്ത്രുമാറമാണുണായെ്പ്,

ോമൂഹ്യആസ്്ധിേൃഷ്ധിച്ധിടുദണാെുടങ്ധിയകാര്യങളാണ്പ് ദോഷ്യൽ

ഓഡ്ധിറ്ധിലൂതടകതണതാന്പ്ഗശമ്ധികുന്നെ്പ്.തപാെുജനങളുതട

പങാള്ധിതദതാതടനടതുന്നെ്ധിനാൽേർകാർപദ്ധ്ധികളുതട

നടത്ധിപ്ധിനുദമൽതപാെുേമൂഹത്ധിന്പ്തറജാഗഗെയുറപാകാൻ

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ്വഴ്ധിതയാരുകും.

രാജ്യതതപരദമാന്നെഓഡ്ധിറ്ധിങ്പ്േംവ്ധിോനമായകംദഗടാളർആന്പ്റ്പ്

ഓഡ്ധിറർജനറൽ (േ്ധി.എ.ജ്ധി)പുറതപടുവ്ധിചമാർഗന്ധിർദേശമനുേര്ധിചാണ്പ്

ഈദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്പ് നടത്ധിയ്ധിടുള്ളെ്പ്.േംസാനേർകാർരൂപീകര്ധിച
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ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്പ്യൂണ്ധിറ്ധിന്പ്തറ ദനെൃെ്വത്ധിൽമലമുഴ ദ്ാക്ധിതല

4മതത ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറാണ്പ്പാലകാട്പ് ജ്ധിലയ്ധിൽമലമുഴ ദ്ാക്ധിതല

പുെുപര്ധിയാരംപഞായത്ധിൽ നടന്ന്ധിടുള്ളെ്പ്.

രീ്ിശാസ്ത്രം

ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദോഴ്്പ്േംഘം ഗപവൃത്ധിഫയൽപര്ധിദശാേന,

ഫീൽഡ്പ്േന്ദർശനം,തൊഴ്ധിലാള്ധികളുമായുള്ളഅഭ്ധിമുഖം,എം.ഐ.എേ്പ്

പര്ധിദശാേനഎന്ന്ധിവതയഅട്ധിസാനമാക്ധിയാണ്പ് ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്പ്

റ്ധിദപാർട്പ് െയാറാക്ധിയ്ധിടുള്ളെ്പ്.ൊതഴപറയുന്നരീെ്ധിഅവംലംബ്ധിചാണ്പ്

ഈറ്ധിദപാർട്പ്െയാറാക്ധിയ്ധിടുള്ളെ്പ്.

1. ഓഡ്ധിറ്പ്പാൻ

1.1ഓഫീേ്പ്േന്ദർശനപര്ധിപാട്ധികൾ.

2. അഭ്ധിമുഖം

2.1 (ബ്ധിഡ്ധിഒ,പഞായത്പ് ഗപേ്ധിഡന്പ്റ്പ്,ജനഗപെ്ധിന്ധിേ്ധികൾ,തേഗകടറ്ധി &

സാഫ്പ്).

2.2 ദമറ്പ് ,തൊഴ്ധിലാള്ധികൾ,കർഷകർ,തൊഴ്ധില്ധിന്പ് ദപാകാതതൊഴ്ധിൽകാഡ്പ്

ഉടമകൾ.

3.ഫയൽപര്ധിദശാേന

3.1തപാെുഗപവൃത്ധികൾ,വ്യക്ധിഗെ ഗപവൃത്ധികൾ

3.2 ദരഖകളുതട ഉള്ളടകം.േുൊര്യെ,പര്ധിപൂർണെ.

3.3ഭരണേമ്ധിെ്ധിയുതടയും ഉദേ്യാഗസരുതടയുംകാര്യഗപാപ്്ധി.

4.ഫീൽഡ്പ്േന്ദർശനം,ന്ധിരീക്ഷണം.

4.1പൂർത്ധിയായതൊഴ്ധില്ധിടം.

5.റഫറൻേ്പ് .

5.1വ്ധികേനദരഖ,വാർഷ്ധികപദ്ധെ്ധിദരഖ,രജ്ധിസറുകൾ,വർക്പ്ഫയൽ.

6. ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്പ്എംഐഎേ്പ് ദഫാർമാറ്ധിദലകുള്ളവ്ധിവരദശഖരണം

6.1.വ്ധിവരങളുതട ദഗകാഡ്ധികരണം

7. ദഗകാേ്പ് തവര്ധിഫ്ധിദകഷൻ,അവോനഘടെർച.

8.കരട്പ് റ്ധിദപാർട്പ് െയാറാകൽ
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അവകാശങ്ങളെ സരംബനിച്

മഹാതാഗാന്ധിദേശീയ ഗഗാമീണതൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി ഗപകാരം

തൊഴ്ധിലാള്ധികള്പ്ക്പ്ലഭ്ധിദകണഅവകാശങതളകുറ്ധിചുംഏതറടുദകണ

ഗപവ്യത്ധികതളകുറ്ധിചും തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ന്ധിയമത്ധിലും 2018തല മാസർ

േർകുലറ്ധിലുംവ്ധിശേമായ്ധി ഗപെ്ധിപാേ്ധിച്ധിടുണ്പ്.

ള്ാഴിലാെികെുളെ 10അവകാശങ്ങൾ

1.അദപക്ഷ്ധിച്പ് 15േ്ധിവേത്ധിനുള്ള്ധിൽതൊഴ്ധിൽകാർഡ്പ്ലഭ്ധികുവാനുള്ള

അവകാശം.

2.അദപക്ഷ്ധിച്പ് 15േ്ധിവേത്ധിനുള്ള്ധിൽതൊഴ്ധിൽലഭ്ധികുവാനുള്ള

അവകാശവുംആയെ്ധിന്പ്തറകകപറ്പ് രേീെ്പ് ലഭ്ധികുന്നെ്ധിനുള്ള

അവകാശവും

3.തൊഴ്ധില്പ്ലഭ്ധിച്ധിതലങ്ധില്പ്തൊഴ്ധില്ധിലായ്മ ദവെനംലഭ്ധികുവാനുള്ള

അവകാശം, (15േ്ധിവേംകഴ്ധിഞാൽഅടുത 30േ്ധിവേം

േ്ധിവേദവെനത്ധിന്പ്തറനാല്ധിതലാന്നും പ്ധിന്ന്ധിടുള്ളേ്ധിവേങള്ധിൽ

േ്ധിവേദവെനത്ധിന്പ്തറ 50%വുംലഭ്ധികാന്പ്തൊഴ്ധിലാള്ധിക്പ്അവകാശമുണ്പ്.)

4. പദ്ധെ്ധിആസൂത്രണ്തെ്ധില് പതങടകാനുളളഅവോശം.

5. 5 േ്ധിദലാമീററ്ധിനുള്ള്ധില് തൊഴ്ധില് ലഭ്ധിക്കുവാനുള്ളഅവോശം, അതലങ്ധിൽ (ദവെന്തെ്ധിതന 10

ശെമാനം അധ്ധിേം)

6. കുെ്ധിതവള്ളം, വ്ധിശ്രമേ്പൗേര്യം, പഥമ ശുശ്രൂഷാ േ്പൗേര്യം ഇവ ലഭ്ധിക്കുന്നെ്ധിനുള്ള

അവോശം.

7. 15 േ്ധിവേ്തെ്ധിനുള്ള്ധില് ദവെനം ലഭ്ധിക്കുന്നെ്ധിനുള്ളഅവോശം.

8. ദവെനവ്ധിെരണ്തെ്ധിതല ോലൊമേ്തെ്ധിന്പ് നഷപര്ധിഹാരം ലഭ്ധിക്കുവാനുള്ളഅവോശം.

9. േമയബന്ധിെമായള്ളപരാെ്ധി പര്ധിഹാര്തെ്ധിനുള്ളഅവോശം.

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

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദോഴ്പ് േംഘം ഓടർകാെ്പ് വാഡ്ധിതല 4പവൃ്തെ്ധിേളുതെ േയലുേൾ

പര്ധിദശാധ്ധിക്കുേയണായ്ധി. അെ്ധിതന വ്ധിവരങ്ങൾ ഇവ്ധിതെ പങ്കുവക്കുന്നു.
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പഞായത്ധിതല തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയുമായ്ധി ബനതപട അട്ധിസാെ വ്ധിവരങ്ങള്

1 ആതേ തൊഴ്ധില് ോർഡ്പ് 3669

2 ആതേ തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾ 5062

3 ആകീവ്പ് തൊഴ്ധിൽ ോർഡ്പ് 2272

4 ആകീവ്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾ 2564

5 പട്ട്ധിേജാെ്ധി വ്ധിഭാഗം 608

6 ST തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾ 57

7 2018-19 വർഷത്തെആതേ തെലവ്പ് 2.476ദോെ്ധി

വാർഡ്ധിതല തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയുമായ്ധി ബനതപട അട്ധിസാെ വ്ധിവരങ്ങൾത്

ആതേ തൊഴ്ധിൽ ോർഡ്പ് 116

ആതേ തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾ 175

ആകീവ്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾ 49

ആതേ െ്ധിലവായ തുേ(2018-2019) 5,44,155

ആതേ തൊഴ്ധിൽ േ്ധിനങ്ങൾ 2029

സ്ധിരമായ്ധിതൊഴ്ധില്ധിന്പ് അദപക്ധിക്കുന്നവര്

പട്ട്ധിേജാെ്ധി വ്ധിഭാഗ്തെ്ധിൽ തപട്ടവർ

േഴ്ധിഞവർഷം 100 േ്ധിവേം തൊഴ്ധിൽേ്ധിട്ട്ധിയവർ
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ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്ധിെ്പ് വ്ധിദധയമാക്ധിയപ്രവൃത്ധികൾ

ക്ര

മ

െ

മ്പ

ർത്

വർക്പ്ത്

ദകാഡ്പ്

പ്രവൃത്ധി ആരംഭ്ധിച്ച

െീയെ്ധി

അടങ്ക

ല് തുക

തചല

വായ

തുക

അവ്ധി

േഗ്ദ്ധ

തൊ

ഴ്ധില്

േ്ധിെ

ങ്ങള്

വ്ധിേ

ഗ്ദ്ധ

തൊ

ഴ്ധില്

േ്ധിെ

ങ്ങള്

ോധെ

ഘടകം

1 160600600

5/

LD/318218

മണ്പ്

ജലേംരകണം

ഓടർകാെ്പ്

22-09-

2018

20000

0

19334

2

708 ഇല ഇല

2 160600600

5/

IF/359789

ഭവനന്ധിർ്ാണം

ശ്രീജ

22-09-

2018

25000 24390 90 ഇല ഇല

3 160600600

5/

IF/359951

ഭവനന്ധിർ്ാണം

േജ്ധിെ

27-09-

2018

25000 16802 62 ഇല ഇല

4 160600600

5/

IF/359952

ഭവനന്ധിർ്ാണം

േജ്ധിെ

12-09-

2018

25000 14902 52 ഇല ഇല

ഒറ ദൊടത്ധിൽ

വ്ധിവരങ്ങള് ജ്ധില്ലാെ

ലം

ദ്ാക്പ്

െലം

പഞായ

ത്പ് െലം

1 സൃഷ്ധിച തൊഴ്ധിൽ േ്ധിനങ്ങൾ 9311669 471554 88152

2 കുടബങ്ങൾക്പ് നൽേ്ധിയ ശരാശര്ധി തൊഴ്ധിൽ

േ്ധിനങ്ങൾ(ലക്തെ്ധിൽ)

56.1 65.92 1671

3 100 േ്ധിനങ്ങൾ പൂർ്തെീേര്ധിച കുടംബങ്ങൾ 29976 2792 191

4 ആതേ തൊഴ്ധിതലട്തെകുടംബങ്ങൾ 1.66 7153 1671

5 ആതേ തൊഴ്ധിതലട്തെ തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾ 1.88 8350 5062

6 ആതേ തൊഴ്ധിൽ േ്ധിനങ്ങൾ എേ്പ്.േ്ധി

കുടംബങ്ങൾക്പ്

28.7% 64.19%

7 ആതേ തൊഴ്ധിൽ േ്ധിനങ്ങൾ എേ്പ്.െ്ധി

കുടംബങ്ങൾക്പ്

8.63% 0.04%
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േന്ദർശെ വ്ധിവരങ്ങൾ

1. ആതേേന്ദർശ്ധിച തൊഴ്ധില്ധിെങ്ങൾ 4

2 േന്ദർശ്ധിച വീടേൾ 15

3 േന്ദർശ്ധിചേജീവ തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾ 32

4 േന്ദർശ്ധിച ന്ധിഷ്കൃയ തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾ --

5 പര്ധിദശാധ്ധിച തൊഴ്ധിൽ ോർഡുേൾ 32

ഏഴ്പ് രജ്ധിസ്റ്ററുകളുതട പര്ധിദശാധെ

ദേന്ദ്രേർകാര്ധിതന ന്ധിരദദ്ദേശപോരം തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയമായ്ധി ബനതപട്ട്പ് ൊതഴപറയന്ന

7 രജ്ധി്റുേള് ന്ധിര്ബനമായം സൂക്ധിദകണവയാണ്പ്.

1) തൊഴ്ധിൽ ോർഡ്ധിനുളളഅദപകയതെ രജ്ധി്ര്

2) ദോഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ് ഗാമേഭ മീറ്ധിംഗ്പ് രജ്ധി്ര്

3) ഡ്ധിമാന്പ് രജ്ധി്ര്

4) പവൃ്തെ്ധിയതെ ല്ധിസം തെലവും വ്ധിശോംശങ്ങളും േംബന്ധിച രജ്ധി്ര്

5) സ്ധിരആസ്ധിേളുതെ രജ്ധി്ര്

6) പരാെ്ധി രജ്ധി്ര്

7) ോധനഘെേ രജ്ധി്ര്

കത്ടെതലുകൾ

AMCപോരമുള്ള 7 രജ്ധി്റുേളും വളതര നല രീെ്ധിയ്ധിൽ സൂക്ധിച്ധിര്ധിക്കുന്നു

1.തൊഴ്ധിൽ കാർഡ്പ് രജ്ധിസ്റ്റർത്

തൊഴ്ധിൽ ോർഡ്ധിനുള്ള കുടംബാദപകയതെ രജ്ധി്ർ ആണ്പ് തൊഴ്ധിൽ ോർഡ്പ് രജ്ധി്ർ.

പുതുപര്ധിയാരം പഞായ്തെ്ധില് 18- 19 ോലയളവ്ധിൽ 77 തൊഴ്ധില് ോരഡ്പ് ആണ്പ്

പുെ്ധിയൊയ്ധി അനുവേ്ധിച്ധിടള്ളെ്പ്. 3ആം വാർഡ്പ് ഓട്ടൂർകാെ്പ് ആതേ 116 തൊഴ്ധില് ോർഡ്ധില്

175 തൊഴ്ധിലാള്ധിേളാണ്പ് ഉള്ളെ്പ് . 2016-19 വതര ദജാബ്പ് ോർഡ്പ് ല്ധി്്പ് പ്ധിന്പ്എടത്തു വളതര

നല രീെ്ധിയ്ധിൽ സൂക്ധിച്ധിടണ്പ്.

2. ഗാമേഭ രജ്ധിസ്റ്റർ

തൊഴ്ധിൽ ആവശ്യതപട്ടതും തൊഴ്ധിൽ തോട്തെതും േംബന്ധിച രജ്ധി്ർ ആണ്പ് ഗാമേഭ
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രജ്ധി്ർ. പുതുപര്ധിയാരം പഞായ്തെ്ധില് ഈ വ്ധിവരങ്ങള് എലാം ദരഖതപടതുന്നെ്പ്

പഞായ്തെ്ധിതല തപാതു ഗാമേഭാ രജ്ധി്റ്ധിൽ ആണ്പ്. .പര്ധിദശാധ്ധിച 4 പവൃ്തെ്ധി േയലുേളും

അഡ്ധിഷണൽ ആകൻ പാന്ധിൽ ഉൾതപട്ട്ധിരുന്നെ്ധിനാൽ ആദരഖേളുതെ പേരപ്പ് ഉണായ്ധിരുന്നു

.

3. ഡ്ധിമാൻഡ്പ്, അദലാദകഷൻ ദവെെ രജ്ധിസ്റ്റർ

ഡ്ധിമാൻഡ്പ്, അദലാദകഷൻ, ദവെന രജ്ധി്ർ എന്ന്ധിവ വളതര നല രീെ്ധിയ്ധിൽ

സൂക്ധിച്ധിര്ധിക്കുന്നു. ഇദപാൾ പഞായ്തെ്ധിതന വ്ധിവരങ്ങള്പ് ഒന്ന്ധിചാണ്പ് സൂക്ധിച്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്.

ഓദരാ വാർ ഡേള്ധിതല വ്ധിവരങ്ങള് പ്ധിന്പ്എട്തെ്പ് സസപറസ്ബൈനഡ്പ് തെയ്യുന്നെ്ധിനുള്ള നെപെ്ധി

കമങ്ങൾ തുെങ്ങ്ധിയ്ധിടണ്പ്,

4. വർക്പ് രജ്ധിസ്റ്റർ:

പവൃ്തെ്ധിയതെ ല്ധിസം െ്ധിലവും വ്ധിശോംശങ്ങളും േംബന്ധിച്പ് രജ്ധി്ർ. വർക്പ് രജ്ധി്ർ

തേര്ട്ട്ധിസേ തെയ്ധിടണ്പ്. 2018 -2019 ോലയളവ്ധിൽ തെയ്യുവാൻ ഉദദ്ദേശ്ധിച്ധിരുന്ന

പവര്്തെ്ധിേളുതെ വ്ധിവരങ്ങൾ വര്ക്പ് രജ്ധി്റ്ധിൽ ഉണ്പ് . വർക്പ് റജ്ധി്ർ പര്ധിദശാധ്ധിചെ്ധിൽ,

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്ധിന്പ് വ്ധിദധയമാക്ധിയ 4 േയലുേളുതെയം വ്ധിവരങ്ങൾ ോണുവാൻ ോധ്ധിച്ചു

5. ആസ്ധി രജ്ധിസ്റ്റർ: (സ്ധിരആസ്ധികളുതട രജ്ധിസ്റ്റർ)

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയമായ്ധി ബനതപട്ട്പ് തെയ്യുന്ന പവർ്തെ്ധിേളുതെ ദപരുവ്ധിവരങ്ങള്

ആണ്പ് ആസ്ധി രജ്ധി്റ്ധില് എഴുെ്ധിയ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്. ഓഡ്ധിറ്പ് ോലയളവ്ധിൽ ഉള്ള നാല്പ്

പവർ്തെ്ധിേളുംആസ്ധി രജ്ധി്റ്ധിൽ ഉണായ്ധിരുന്നു

6. പരാെ്ധി രജ്ധിസ്റ്റർ:

പരാെ്ധി രജ്ധി്ർ തേര്ട്ട്ധിസേ തെയ്ധിടണ്പ്. പരാെ്ധി രജ്ധി്ർ പര്ധിദശാധ്ധിചദപാൾ

2018-19 ോലയളവ്ധില് 4 പരാെ്ധി ആണ്പ് ഉണായ്ധിരുന്നെ്പ്. പരാെ്ധിേൾക്പ് െീർപം േല്ധിചൊയ്ധി

ദരഖതപടെ്ധിയ്ധിടണ്പ്. 18004255720 എന്ന ദൊൾ ഫീ നമറ്ധിൽ പരാെ്ധിേൾ ദരഖതപട്തൊം

എന്നുള്ളവ്ധിവരം തൊഴ്ധിലാള്ധിേള്ധിൽ ലഭ്യമല.

7. തമറീര്ധിയൽ രജ്ധിസ്റ്റർ :

തമറീര്ധിയൽ രജ്ധി്ർ തേർട്ട്ധിസേ തെയ്ധിടണ്പ്. തമറീര്ധിയൽ രജ്ധി്ർ പര്ധിദശാധ്ധിചെ്ധിൽ

ഈഓഡ്ധിറ്പ്ഈ ോലയളവ്ധിൽ തമറീര്ധിയൽ പവർ്തെനം നെന്നൊയ്ധി ോണാൻ േഴ്ധിഞ്ധില

ഫയല് തവര്ധിഫ്ധിദകഷൻ

2018തല വാർഷ്ധിേ മാ്ര് േർക്കുലർഅധ്യായം 7തല ഖണ്ധിേ 11(5) പോരം ഒരു പവൃ്തെ്ധി

േയല്ധില് ൊതഴ പറയന്ന 22 ദരഖേള്സൂക്ധിദകണതുണ്പ്:

1.േവര്ദപജ്പ്
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2.തെേ്പ് ല്ധി്്പ്

3.വാര്ഷ്ധിേ പദ്ധെ്ധിആസൂത്രണ ദരഖ

4.തെക്ധികല്എ്്ധിദമറ്പ് ആന്പ് ഡ്ധിസേന്

5.ോദങെ്ധിേഅനുമെ്ധി ദരഖ

6.ഭരണാനുമെ്ധി ദരഖ

7.േംദയാജ്ധിെ പദ്ധെ്ധിആതണങ്ധില്അതുമായ്ധി ബനതപട്ട ദരഖേള്

8.ആന്ൽ മാ്ര്പ് േർക്കുലർ അനുദേേം 3എ,3ബ്ധി പോരമുള്ള തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതെ ഡ്ധിമാന്പ്

ദോറം.

9.പവൃ്തെ്ധിഅനുവേ്ധികല്പ് ദോറം

10.ഇ.മ്ർ ദറാള്

11.തമഷരതമന്പ് ബുക്പ്

12. തമറീര്ധിയല് വർക്പ് ആതണങ്ധില് ോധനങ്ങള് വാങ്ങുന്നതും ഉപദയാഗ്ധിക്കുന്നതുമായ്ധി

ബനതപട്ട ദരഖേള്

13.ദവജ്പ് ല്ധി്്പ്

14.േണ്പ് ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ

15.തമറീര്ധിയല് വ്പൗചറുേളുംബ്ധില്ലുേളും

16.ദറായലറ്ധി ഉതണങ്ധില്അെ്ധിതന ദരഖേൾ

17.പവൃ്തെ്ധിആരംഭം മുെൽ അവോന്ധിക്കുന്നതുവതരയള്ള മൂന്ന്പ്ഘട്ട ദോദട്ടാ.

18. പവൃ്തെ്ധി പൂർ്തെീേരണോക്യപത്രം.

19.മ്ർദറാള് മൂവതമന്പ് സ്ധിപ്പ്/േയൽ ടാക്ധിങ്പ് ദോറം

20.ജ്ധിദയാ ൊഗഡ്പ് ദോദട്ടാഗാേ്പ്

21.ദോഷ്യല്പ് ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാരട്ട്ധിതന ദോപ്ധി

22.സേറ്പ് ഡയറ്ധി

കത്ടെതലുകൾത്

ഓഡ്ധിറ്ധിതന ഭാഗമായ്ധി 4 പവര്തെ്ധിേളുതെ േയല് പര്ധിദശാധ്ധിചദപാള്പ് 4 േയല്ധിലും 4

ദരഖേള് ഒഴ്ധിതേയള്ള എലാ ദരഖേളും സൂക്ധിെ്ധിടണായ്ധിരുന്നു. ഏറവും അെ്യാവശ്യമായ്ധി

സൂക്ധിദകണെ്ധില ദരഖേള് സൂക്ധിച്ധിട്ട്ധിതലന്ന്പ് േതണ്തെ്ധി. േണ്പ് ടാൻസ്ഫർഓർഡർ, , ജ്ധിദയാ

ൊഗഡ്പ് ദോദട്ടാഗാേ്പ് ,സേറ്പ് ഡയറ്ധി, ഡ്ധിമാൻഡ്പ് ദോറം, ഈ ദരഖേള് േയലുേള്ധില്

ഉൾതപടെ്ധിയ്ധിട്ട്ധില.എന്നാൽ FTO യം ഡ്ധിമാൻഡ്പ് ദോറവും ദവർെ്ധിര്ധിച്പ് സൂക്ധിച്ധിരുന്നു.

1.കവർ ദപജ്പ്

വാർഷ്ധിേ മാ്ർ േർക്കുലർ പോരമുള്ള ഒരു േവർ ദപജ്പ് േയല്ധിൽ സൂക്ധിക്കുന്നെ്പ്

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയതെ സുൊര്യെയം ലാള്ധിെ്യവും ഉറപാകാന് േഹായേമാകും.ഒരു
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പവൃ്തെ്ധിയതെ എലാഅെ്ധിസാനവ്ധിവരങ്ങളുംഅെങ്ങുന്ന ദരഖയാണ്ധിെ്പ്.

4േയലുേൾ പര്ധിദശാധ്ധിചെ്ധിൽ 4േയലുേള്ധിലും AMC പോരമുള്ള േവർ

ദപജുണായ്ധിരുന്നു. മുഴുവന് വ്ധിവരങ്ങളും ഉളതോള്ള്ധിച േവർ ദപജ്പ് ആയ്ധിരുന്ന്ധില േയല്ധിൽ

ഉണായ്ധിരുന്നെ്പ്. വാർഡ്ധിതന ദപര്പ്, എന്ന െല തേടേൾ ഉൾതപട്തെ്ധിയ്ധിട്ട്ധില.

തനയ്ധിം ഓേ്പ് േ്ധി ജ്ധി ആർ എേ്പ് , തനയ്ധിം ഓേ്പ് െ്ധി എ, തജ ഇ, ബ്ധി എേ്പ് െ്ധി, ജ്ധിദയാ ൊഗഡ്പ്

അതേറ്പ്േ്പ് എന്ന്ധിവ ദരഖതപട്തെ്ധിയ്ധിട്ട്ധില. േവർദപജ്പ് പൂർണമായം പൂര്ധിപ്ധിദകണ ൊണ്പ്

പൂർണമായഎഎംേ്ധി േവർദപജ്പ് സൂക്ധിദകണൊണ്പ്

2.തചക്പ് ല്ധിസ്റ്റ്പ്

േവർ ദപജ്പ് ദപാതല്തെതന്ന തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി പവൃ്തെ്ധിേളക്പ് സുൊര്യെയം വ്യക്തെയം

ഉറപാകാന് േഹായ്ധിക്കുന്ന ദരഖയാണ്പ് തെേ്പ് ല്ധി്്പ്. ഒരു േയല്ധിൽ ഏതൊതക ദരഖേൾ

ഉള്ളെകം തെയ്ധിടതണന്നും അെ്പ് ഏെ്പ് ദപജ്പ് മുെൽ ഏെ്പ് ദപജ്പ് വതരയാതണന്നും

മനസ്ധിലാക്കുന്നെ്ധിനുള്ള ഒരു ദരഖയാണ്പ് തെക്പ് ല്ധി്്പ്. പര്ധിദശാധ്ധിച 4 േയലുേള്ധിലും

തെക്പ് ല്ധി്്പ് ോണാൻ ോധ്ധിച്ചു.

3.വാർഷ്ധിക പദ്ധെ്ധി ദരഖ

ഒരു വാർഡ്ധിതല തൊഴ്ധില്ആവശ്യതപടന്ന മുഴുവന് തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾക്കും വർഷ്തെ്ധില്

100 പണ്ധി ഉറപാക്കുന്നെ്ധിന്പ് ആവശ്യമായപവൃ്തെ്ധിേള് േതണ്തെ്ധി

ദരഖതപട്തെ്ധിതവച്ധിര്ധിക്കുന്ന സുപധാനമായ രണ്ടു ദരഖേളാണ്പ് ആകൻപാനും തഷൽേ്പ് ഓേ്പ്

തപാജകം. ഒരു വാർഡ്ധിൽ ഒരു വരഷം നെ്തൊനുദദ്ദേശ്ധിക്കുന്ന പവ്യ്തെ്ധിേതള കുറ്ധിച്ചുളള

േമഗമായ രൂപദരഖയാണ്പ് വാർഷ്ധിേ പദ്ധെ്ധി ദരഖ. ഗാമേഭ ന്ധിർദദ്ദേശ്ധിക്കുന്ന പവർ്തെ്ധിേൾ

തഷൽേ്പ് ഓേ്പ് ദപാജക്ധിദലക്പ് മാറ്റുേയം ഇെ്ധിൽന്ധിന്നും മുൻഗണനാെ്ധിസാന്തെ്ധിൽ അൊെ്പ്

ോമ്തെ്ധിേവർഷ്തെ്ധിൽ ആവശ്യമുള്ള വർക്കുേൾ തെരതഞട്തെ്പ് ആകൻ പാൻ

െയ്യാറാക്കുേയം തെയ്യും .

ആകൻ പാന്ധിൽ ഉൾതപട്ട പവർ്തെ്ധി െതന്നയാദണാ നെപ്ധിലാക്ധിയെ്പ് എന്ന്പ്

മനസ്ധിലാക്കുന്നെ്ധിനും ആകൻപാൻ ദോപ്ധി ഉപേര്ധിക്കുന്നു. ഒരു പവൃ്തെ്ധിയതെ േയല്ധില്

പവ്യ്തെ്ധിതയ കുറ്ധിച്പ് പരാമർശ്ധിക്കുന്ന വാർഷ്ധിേപദ്ധെ്ധിയതെ പേർപ്പ് സൂക്ധിദകണെ്പ്

അന്ധിവാര്യമാണ്പ്.

പര്ധിദശാധ്ധിച 4പവൃ്തെ്ധി േയലുേളും അഡീഷനൽ ആകൻ പാന്ധിൽ

ഉൾതപട്ട്ധിരുന്നവായാണ്പ് അഡീഷണൽ ആകൻ പാന്ധിൽ ദോപ്ധിേൾ േയല്ധിൽ സൂക്ധിച്ധിരുന്നു

4.എസ്റ്റ്ധിദമറ്പ്
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ഓദരാ പവർ്തെ്ധിക്കും എ്്ധിദമറ്ധിതന േം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

തൊഴ്ധിലാള്ധിേള്ക്പ് അവോശമുണ്പ്. അെ്ധിന്പ് അവർക്കും ഇകാര്യമറ്ധിയാന് ൊതപര്യമുള്ള

മറ്റുള്ളവർക്കും മനസ്ധിലാകാന് േഴ്ധിയന്ന െര്തെ്ധില് ഓദരാ പവൃ്തെ്ധിയതെയം എ്്ധിദമറ്ധിതന

കൂതെ ജനേീയ എ്്പ്ദമറ്പ് െയ്യാറാദകണതുണ്പ്. എന്നാൽ പുതുപര്ധിയാരം പഞായ്തെ്ധില്പ്

ജനേീയഎ്്ധിദമറ്പ് ഉണായ്ധിരുന്ന്ധില

പര്ധിദശാധ്ധിച എലാ േയലുേള്ധിലും ഡീതറയ്ധിൽഡ്പ് എ്്ധിദമറ്പ് ഉണായ്ധിരുന്നു. എന്നാൽ

ജനേീയ എ്്ധിദമദറാ അേ്ധി്ൻറ്പ് എൻജ്ധിനീയർ , അതകഡ്ധിറഡ്പ് എൻജ്ധിനീയർ എന്ന്ധിവരുതെ

ഒദപാ േീദലാ ഉണായ്ധിരുന്ന്ധില.

5.ോദങ്കെ്ധികാനുമെ്ധി

ോദങെ്ധിേ എ്്ധിദമറ്പ് പദ്ധെ്ധിയ്ധിൽ ഏതറടക്കുന്ന ഓദരാ പവർ്തെ്ധിക്കും േംസാന

േർകാർ ചുമെലതപട്തെ്ധിയ അധ്ധിോര സാന്തെ്ധിതന അനുമെ്ധിദയാടകൂെ്ധിയ ോദങെ്ധിേ

എ്്ധിദമറ്പ് ഉണായ്ധിര്ധിദകണൊണ്പ്. ോദങെ്ധിേ വ്ധിേഗധരെങ്ങുന്ന േമ്ധിെ്ധിയതെ അനുമെ്ധിദരഖ

എലാരീെ്ധിയ്ധിലും പൂർണവും ആധ്ധിോര്ധിേവുമായ്ധിര്ധികണം. പര്ധിദശാധ്ധിച 4 േയലുേള്ധിലും

ോദങെ്ധിേ അനുമെ്ധിയതെ ദോപ്ധി ഉണായ്ധിരുന്നു ോദങെ്ധിേ േ്റ്ധി അംഗങ്ങളുതെ േീലും

ഒപം ദരഖതപട്തെ്ധിയ്ധിരുന്നു ..

6.ഭരണാനുമെ്ധി

ഒരു വാരഡ്ധിൽ ഒരു വരഷം നെപ്ധിലാക്കുന്ന തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി പവര്തെനങ്ങളക്പ്

പഞായ്തെ്പ് ഭരണേമ്ധിെ്ധി നല്കുന്ന അംഗീോരമാണ്പ് ഭരണാനുമെ്ധി. പര്ധിദശാധ്ധിച 4

േയലുേള്ധിലും ഭരണാനുമെ്ധി ഉണായ്ധിരുന്നു. 2 ഭരണാനുമെ്ധിയ്ധിൽ പേ്ധിഡന്ധിതനയം

തേകട്ടറ്ധിയതെയം ഒപം േീലും ദരഖതപട്തെ്ധിയ്ധിരുന്നു എന്നാൽ 2 േയലുേള്ധിൽ

(359951,359789) പേ്ധിഡന്ധിതന ഒദപാ േീദലാ ദരഖതപട്തെ്ധിയ്ധിരുന്ന്ധില. ഇന്ധിയള്ള

േയലുേള്ധിൽ കൃെ്യമായ്ധി പേ്ധിഡൻറും തേകട്ടറ്ധിയം ഒപം േീലും െീയെ്ധിയം

ദരഖതപടദ്തെണൊണ്പ്

7.േംദയാജ്ധിെപദ്ധെ്ധി(കൺദവർജൻേ്പ്)

പര്ധിദശാധ്ധിച 4 പവർ്തെ്ധിൽ 3 പവർ്തെ്ധി േൺതവയർജൻേ്പ് േംദയാജ്ധിെ പദ്ധെ്ധിയ്ധിൽ
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ഉൾതപട്ടവയാണ്പ് അെ്ധിൽ VEOോക്യപത്രം േയല്ധിൽ ോണാൻ ോധ്ധിച്ചു.

8.തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതട ഡ്ധിമാ്റെ്പ് ദഫാറം

ന്ധിയമം അനുശാേ്ധിക്കുന്ന െര്തെ്ധില് തൊഴ്ധിലാള്ധിേളക്പ് വർഷ്തെ്ധിൽ 100 േ്ധിവേത്തെ

തൊഴ്ധിലും,തൊഴ്ധിൽ േ്ധിട്ട്ധിയ്ധിതലങ്ധിൽ തൊഴ്ധില്ധിലായ്മ ദവെനവും േ്ധിട്ടണതമങ്ധിൽ അവര് നൽകുന്ന

അദപകയം കൃെ്യമാദേണതുണ്പ്. ആന്ല്പ് മാ്ര്േർക്കുലറ്ധില് ന്ധിർദേശ്ധിക്കുന്ന െര്തെ്ധിൽ

തൊഴ്ധിലുറപ ന്ധിയമ്തെ്ധിതല അനുദേേം 3എ,3ബ്ധി പോരമുള്ള ന്ധിർേ്ധിഷ ദോറ്തെ്ധില്

അദപകനലദേണതുണ്പ്.

ഇവ്ധിതെ, പുതുപര്ധിയാരം പഞായ്തെ്ധിൽ NREGS ഓേീേ്പ് വഴ്ധിയാണ്പ് അദപക

േ്ീേര്ധിക്കുന്നെ്പ്. പര്ധിദശാധ്ധിച്പ് ജനറൽ േയല്ധിൽ ഡ്ധിമാൻഡ്പ് ഉണായ്ധിരുന്നു. എന്നാൽ സലേ്പ്

േയലുേള്ധിൽ ഡ്ധിമാൻഡ്പ് ഉണായ്ധിരുന്ന്ധില

9.തൊഴ്ധിൽ അനുവേ്ധികൽ

തൊഴ്ധില്ധിനുള്ള അദപക േ്ീേര്ധിചാല്പ് 15 േ്ധിവേ്തെ്ധിനുള്ള്ധിൽ തൊഴ്ധില് നൽേണതമന്ന്പ്

MGNREGA Shedule2 Section 6–ൽ പരാമർശ്ധിക്കുന്നു. അെ്ധിന്പ് േഴ്ധിഞ്ധിതലങ്ധില്

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

അനുശാേ്ധിക്കുന്നു. തൊഴ്ധിൽ ആവശ്യതപട്ടവര്ക്കു തൊഴ്ധിൽ അനുവേ്ധിച്ചുതോണ്ടുള്ള വർക്പ്

അദലാദകഷൻ ദോം 4 പവർ്തെ്ധിയതെ േയല്ധിലും ോണുവാൻ ോധ്ധിച്ധില

10. ഇ മസ്റ്റ്പ്ത്ർ ദറാള്

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയ്ധിതല ദരഖകള്ധില് ഏറവം പ്രധാെതപട ദരഖയാണ്പ് മസ്റ്റര്

ദറാള്.തൊഴ്ധിലാള്ധികൾ തൊഴ്ധിൽ തചയ്യുന്ന െീയെ്ധി, ഹാജർ, േ്ധിവേ ദവെെം ,മസ്റ്റ്പ്ത്ര് ദറാള്

പ്രകാരമുള്ള ദവെെം, എന്ന്ധിവ ദരഖതപടുത്തുന്നെ്ധിനുള്ള അട്ധിസാെ ദരഖയാണ്പ് ഇ മസ്റ്റര്

ദറാള്. ഇെ്ധിൽ ദ്ാക്പ് തഡവലപതമൻറ്പ് ഓഫീേർ, പഞായത്പ് തേക്രടറ്ധി എന്ന്ധിവർ

െീയെ്ധിദയാടു കൂട്ധി ഒപം, േീലും ദരഖതപടുദത്ടെൊണ്പ്. മസ്റ്റര് ദറാള് ഗൗരവദതാതട

കകകാര്യം തചദ്യേ്ടെ ദരഖയാണ്പ്. ഇവ്ധിതട ദമറ്പ് വളതര ശ്രദ്ധാപൂര്്ം െതന്ന മസ്റ്റ്പ്ത്ര് ദറാള്

കകകാര്യം തചയ്തൊയ്ധി കാണാന് കഴ്ധിഞ്ഞു. 4 പ്രവര്ത്ധി ഫയല്ധിതല മസ്റ്റര് ദറാള്

പര്ധിദശാധ്ധിച്ചദപാള് കത്ടെത്ധിയ വ്ധിവരങ്ങള് ചുവതട ദചര്്ക്കുന്നു:

 മസ്റ്റർദറാളുകൾ തേക്രടറ്ധി കൂട്ധി പര്ധിദശാധ്ധി്ക്കുന്നൊയ്ധി മെസ്ധിലാ്ക്കുവാെ്പ് കഴ്ധിഞ്ഞു.

 പര്ധിദശാധ്ധിച്ച 25 മസ്റ്റർദറാളുകള്ധിലും പ്രവർത്ധി തചയ്ത െീയെ്ധി

ദരഖതപടുത്ധിയ്ധിരുന്ന്ധില്ല
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 പര്ധിദശാധ്ധിച്ച 25 മസ്റ്റർദറാളുകള്ധിലും എം ബുക്പ്ത്െമ്പർ ദരഖതപടുത്ധിയ്ധിട്ടു്ടെ്പ്.

 മസ്റ്റർ ദറാളുകള്ധിൽ ദ്ാക്പ് തഡവലപതമൻറ്പ് ഓഫീേർ, പഞായത്പ് തേക്രടറ്ധി

എന്ന്ധിവർ ഒപം, േീലും ദരഖതപടുത്ധിയ്ധിട്ടുത്ടെക്ധിലും െീയെ്ധി എല്ലാ മസ്റ്റ്പ്ത്ര്പ്ത്

ദറാള്ധിലും ദരഖതപടുത്ധിയൊയ്ധി കാണാൻ ോധ്ധിച്ച്ധില്ല . 25 മസ്റ്റർദറാള്പ്ത്

പര്ധിദശാധ്ധിച്ചെ്ധില്പ്ത് ഒരു മസ്റ്റർദറാള്ധിലും ബ്ധി ഡ്ധി ഒ ഒപം േീല്ധിദൊടും ഒപം െീയെ്ധി

ദരഖതപടുത്ധിയൊയ്ധി കാണുവാൻ ോധ്ധിച്ച്ധില്ല. 25 മസ്റ്റർ ദറാളുകള്ധിലും തേക്രടറ്ധി

െീയെ്ധി ദരഖതപടുത്ധിയ്ധിട്ധില്ല. 25 മസ്റ്റർദറാളുകള്ധിൽ ദമറ്പ് പ്രവർത്ധി തചയ്തെ െീയെ്ധി

ദരഖതപടുത്ധിയ്ധിട്ധില്ല. ഓവർ േീയർ തചക്പ് ഡൺ തചയെ്ധിട്ധില്ല.

11. തമഷർതമൻറ്പ് പുസകം (M Book)

ഒരു പവൃ്തെ്ധിയ്ധിൽ എന്തു നെന്നു,എത്ര അളവ്ധിൽ നെന്നു എന്നുള്ള ോര്യങ്ങൾ കൃെ്യമായ്ധി

ദരഖതപടദ്തെണ സുപധാന ദരഖയാണ്പ് എം.ബുക്പ്. അതുതോണ്ടുെതന്ന ഈ പുസേ്തെ്ധില്

അളവുേള് ദരഖതപടത്തുന്ന ബനതപട്ട ഉദേ്യാഗസര് അവരുതെ ദപരും ഒപം േീലും

ന്ധിർബനമായം ദരഖതപടദ്തെണൊണ്പ്.

പര്ധിദശാധ്ധിച 4 േയലുേള്ധിലും എം ബുക്പ് ഉണായ്ധിരുന്നു. 4 എം ബുക്കും തേകട്ടറ്ധി

േർട്ട്ധിസേ തെയ്ധിടണ്പ്. തമഷർതമൻറ്പ് ബുക്ധിൽ നമർ ,ദപജ്പ് നമർ, ഇവ

ദരഖതപട്തെ്ധിയ്ധിടണ്പ് . തേകട്ടറ്ധി, അതകഡ്ധിറഡ്പ് എഞ്ധിനീയർ എന്ന്ധിവരുതെ ഒപം േീലും എം

ബുക്ധില് ദരഖതപടെ്ധിയ്ധിടണ്പ്..എന്നാല്പ് െീയെ്ധി ഉണായ്ധിരുന്ന്ധില.

പവർ്തെ്ധി തുെങ്ങുന്നെ്ധിന്പ് മുമം ദശഷവും അളവുേൾ ദരഖതപടത്തുന്നെ്ധിനുള്ള അെ്ധിസാന

ദരഖയാണ്പ് തമഷർതമന്പ് ബുക്പ്. ഇെ്ധിൽ പവർ്തെ്ധി ആരംഭ്ധിക്കുന്നെ്ധിനു മുമള്ള അളവും

ദരഖതപടദ്തെണൊണ്പ്. എന്നാൽ പവർ്തെ്ധിേൾ ആരംഭ്ധിക്കുന്നെ്ധിനു മുമള്ള അളവുേൾ ഈ

എം ബുക്ധിൽ ദരഖതപട്തെ്ധിയൊയ്ധി േണ്ടു. എലാ എം ബുക്ധിലും യഥാർത്ഥ തെലവ്പ്

ദരഖതപടെ്ധിയ്ധിടണ്പ്.

12.തമറീര്ധിയൽ ല്ധിസ്റ്റ്പ്

തമറീര്ധിയല്പ് എത്ര ഉപദയാഗ്ധിച്ചു എന്നെ്ധിന്പ് അെ്ധിസാനതപട്തെ്ധി, തവണർക്പ് നൽദേണ

തുേ, അവരുതെ ദപര്പ്, അക്പൗണ്പ്നമര് ,പവർ്തെ്ധിയതെ ദപര്പ് ,വർക്പ്ദോഡ്പ് , ബ്ധില്പ് നമര്

,െീയെ്ധി എന്ന്ധിവ എലാം ോണ്ധിച്ചു തോണ്പ് തമറീര്ധിയല്ധിന്പ് ദവണ്ധിയള്ള പണം

സേമാറുന്നെ്ധിന്പ് ദവണ്ധി െയ്യാറാക്കുന്ന പധാനതപട്ട ഒന്നാണ്പ് തമറീര്ധിയൽ ല്ധി്്പ്. പര്ധിദശാധ്ധിച

4 േയലുേളും തമറീര്ധിയൽ ഉപദയാഗ്ധിച്ചുതോണ്ടുള്ള പവർ്തെ്ധിേൾ ആയ്ധിരുന്ന്ധില



16

13.ദവജ്പ് ല്ധിസററ്പ്

പവൃ്തെ്ധി പൂർ്തെ്ധിയായാൽ മ്ർദറാള് പോരം തൊഴ്ധിലാള്ധിേളക്പ് ദവെനം

അനുവേ്ധിച്ചുതവന്ന്പ് ഉറപാക്കുന്ന ദരഖയാണ്പ് ദവജ്പ് ല്ധി്്പ്. തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾ എത്ര േ്ധിവേം ദജാല്ധി

തെയ്തു എന്നെ്ധിന്പ് അെ്ധിസാനതപട്തെ്ധി അവർക്പ് നൽദേണ തുേ അൊയതകൂല്ധി,

ആയധങ്ങൾക്പ് തോടക്കുന്ന വാെേ, മൂർച കൂടന്നെ്ധിനുള്ള തുേ എന്ന്ധിവ എലാം ോണ്ധിച്ചു

തോണ്പ് പണം സേമാറുന്നെ്ധിന്പ് ദവണ്ധി െയ്യാറാക്കുന്ന പധാനതപട്ട ഒന്നാണ്പ് ദവജ്പ് ല്ധി്്പ്.

പര്ധിദശാധ്ധിച 4 േയലുേള്ധിലും മ്ർ ദറാൾ പോരമുള്ള ദവജ്പ് ല്ധി്്പ് ഉണായ്ധിരുന്നു.

14. േണ്പ് ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ(FTO)

തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതെ ദവെനം അവരവരുതെ ബാങ്പ് അക്പൗണ്ധിദലക്പ് അയച്ചു എന്നെ്ധിനുളള

തെള്ധിതവന്ന ന്ധിലയ്ധിലാണ്പ് FTO വ്ധിന്തറ പധാന്യം.

പര്ധിദശാധ്ധിച േയലുേള്ധില് ഒന്നും േണ്പ് ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ(FTO) സൂക്ധിച്ധിട്ട്ധില. FTO

രജ്ധി്ര് പദെ്യേം സൂക്ധിക്കുന്നുണ്പ്. ഈ ോരണ്തൊല്പ് ഒഡ്ധിറ്പ് െീമ്ധിന്പ് െ്ധില െെസങ്ങളുണായ്ധി

1) തൊഴ്ധിലാള്ധിേളക്പ് കൃെ്യമായ്ധി ദവെനം േ്ധിട്ട്ധിദയാ എന്നറ്ധിയാനുള്ള സൂക്ഷ്മ പര്ധിദശാധന എലാ

േയലുേള്ധിലും നെ്തൊന് േഴ്ധിഞ്ധില.

2) തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതെ ബാങ്പ് പാേ്പ് ബുക്കുേൾ കൃെ്യമായ്ധി വരവ്പ് വകാ്തെെ്ധിനാൽ ഇവരുതെ

കൂല്ധി ബാങ്പ് അക്പൗണ്ധില്പ് വന്നുതവന്നുറപാകാനായ്ധില.

15. തമറീര്ധിയൽവ്പൗചറുേളുംബ്ധില്ലുേളും

ഈ ഓഡ്ധിറ്പ് ോലയളവ്ധിൽ തമറീര്ധിയൽ ഉപദയാഗ്ധിച്ചു തോണ്ടുള്ള ഒരു പവർ്തെ്ധിയം

ഉണായ്ധിട്ട്ധില

16. ദറായൽറ്ധി

പര്ധിദശാധന വ്ധിദധയമാക്ധിയ ഒരു വർക്പ്േയല്ധിലും ദറായൽറ്ധി ബാധേമല.

17.ദഫാദടാഗാഫ്പ്
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തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയതെ ഗുണന്ധിലവാരം ഉറപാകാന്, പവ്യ്തെ്ധിേള് േംബന്ധിച്ചു

തെള്ധിവുേള് ദശഖര്ധികാന് അെ്ധിന്തറ ദോദട്ടാേള് േഹയേമാകും. പവര്്തെ്ധി തുെങ്ങുന്നെ്ധിന്പ്

മുമ്പ്, പവർ്തെ്ധി നെന്നു തോണ്ധിര്ധിക്കുദമാള്, പവർ്തെ്ധി പൂർ്തെീേര്ധിച്ചു േഴ്ധിയദമാള് തുെങ്ങ്ധിയ

ഓദരാ ഘട്ട്തെ്ധിതലയം ദോദട്ടാേൾ േയല്ധിൽ സൂക്ധികണതമന്ന്പ് ന്ധിഷ്കർഷ്ധിച്ധിര്ധിക്കുന്നു.

പര്ധിദശാധ്ധിച 4 പവർ്തെ്ധി േയല്ധിൽ 3 സലേ്പ് േയലുേള്ധിൽ (359789,359951,359952)

വ്ധിവ്ധിധ ഘട്ടങ്ങള്ധിതല ദോദട്ടാ സൂക്ധിച്ധിരുന്നു. എന്നാൽ പര്ധിദശാധ്ധിച ജനറൽ േയല്ധിൽ

(318218) ദോദട്ടാേൾ ഒന്നുംസൂക്ധിച്ധിരുന്ന്ധില

18. പ്രവൃത്ധി പൂർത്ധികരണോക്യപതം

പര്ധിദശാധ്ധിച 4 േയല്ധിൽ 2 പവർ്തെ്ധി മാത്രമാണ്പ് പൂർ്തെീേര്ധിച്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ് അെ്ധിൽ

പവൃ്തെ്ധി പൂര്തെീേരണോക്യപത്രം ോണുവാൻ ോധ്ധിച്ചു.

19.മസ്റ്റർദറാള്പ് മൂവതമ്റെ്പ് സ്ധിപ്പ് /ഫയൽ ടാക്ധിങ്പ് ദഫാറം

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പവൃ്തെ്ധി നെപാക്കുന്നെ്ധിലും അെ്ധിതന ദരഖേൾ സേോര്യം

തെയ്യുന്നെ്ധിലും ഓദരാ ഉദേ്യാഗസർക്കും ഉ്തെരവാേ്ധി്തെം ന്ധിശ്ചയ്ധിച്ധിടണ്പ്. തൊഴ്ധിലുറപ്പ്

പദ്ധെ്ധിയ്ധിതല ഏറവും സുപധാനദരഖയായ മ്ര്ദറാള് ജനദററ്പ് തെയ്യുന്നതു മുെല്

തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതെ ദവെനം ബാങ്ധിദലക്പ് അനുവേ്ധിച്ചുതോണ്ടുള്ള FTO ബാങ്ധിദലക്പ് അയക്കുന്ന

െീയെ്ധി കമ്തെ്ധില് മ്ര്പ് ദറാള്പ് മൂവതമന്പ് സ്ധിപ്ധില് ദരഖതപടദ്തെണൊണ്പ്. പര്ധിദശാധ്ധിച 4

േയല്ധിലും േയൽ ടാക്ധിംഗ്പ് ദോം അഥവാ മ്ർ ദറാൾ മൂവതമൻറ്പ് സ്ധിപ്പ് സൂക്ധിച്ധിരുന്നു.

പവ്യ്തെ്ധി പൂര്തെ്ധിയായ മ്ര്ദറാളുേള് പഞായ്തെ്ധിതല എം ജ്ധി എൻ ആർ ഇ ജ്ധി എേ്പ്

തേല്ധില് ലഭ്ധിക്കുന്ന മുറയ്പ് ോലൊമേമ്ധിലാതെ തുെര്നെപെ്ധിേള് േ്ീേര്ധിചൊയ്ധി 4 പവ്യ്തെ്ധി

േയലുേള്ധിലും ോണുന്നു.ഇകാര്യ്തെ്ധില് തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി ഉദേ്യാഗസരുതെ ഭാഗത്തുന്ധിന്ന്പ്

പദെ്യേശ്രദ്ധപുലർ്തെ്ധിയ്ധിടണ്പ്.

20. ജ്ധിദയാ ടാഗഡ്പ് ദഫാദടാഗാഫ്പ്

പവർ്തെ്ധി സലം െ്ധിര്ധിചറ്ധിയന്നെ്ധിനുള്ള ഉപാധ്ധിയാണ്പ് ജ്ധിദയാ ൊഗഡ്പ് ദോദട്ടാേ്പ്.

മൂന്ന്പ് ഘട്ട്തെ്ധിലുള്ള ദോദട്ടാേൾക്കു പുറതമ ജ്ധിദയാൊഗഡ്പ് ദോദട്ടായതെ പ്ധിനം േയല്ധില്

സൂക്ധിദകണൊണ്പ്. ഇതുറപാദകണെ്പ് ദമറ്ധിതനയം തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി ഉദദ്ധാഗസരുതെയം

ചുമെലയാണ്പ്. എന്നാൽ പര്ധിദശാധനയ്പ് വ്ധിദധയമാക്ധിയ ജനറൽ േയല്ധിൽ ഇവ ോണാൻ

ോധ്ധിച്ധില. തെള്ധിവ്പ് ദശഖരണം തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി പവ്യ്തെ്ധിേളുതെ ഒഴ്ധിച്ചു കൂൊനാവാ്തെ

ഘെേമായെ്ധിനാല് ഈ ോര്യ്തെ്ധില് ബനതപട്ട ഉദദ്ദോഗസർ കൂടെല് ജാഗെ

പുലർദ്തെണതുണ്പ്.
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21. ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാരട്ധിത്റെ ദകാപ്ധി

ഇദപാൾ ദോഷ്യൽ ഒംാഡ്ധിറ്പ് നെക്കുന്നതുതോണ്പ് ഈ പവൃ്തെ്ധി േയലുേള്ധിൽ

ദോഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാരട്ട്ധിതന ദോപ്ധി സൂക്ധിദകണെ്ധില.

22. കേറ്പ് ഡയറ്ധി

േംസാന േർകാര്ധിതന ന്ധിർദദ്ദേശപോരം വർക്പ് േയല്ധിൽ സൂക്ധിദകണ 22 മത്തെ

ദരഖയാണ്പ് സേറ്പ് ഡയറ്ധി. തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി പവൃ്തെ്ധിേള് പറഞ്ധിര്ധിക്കുന്ന അളവ്ധിലും

കൃെ്യെയ്ധിലും ന്ധിര്വഹ്ധിക്കുന്നെ്ധിലുള്ള ഉപാധ്ധിേളെങ്ങുന്ന പധാനതപട്ട ദരഖയാണ്പ് സേറ്പ്

ഡയറ്ധി.േംസാനേര്കാര് പദെ്യേമായ്ധി െയ്യാറാക്ധിയ

സേറ്പ് ഡയറ്ധി പവര്്തെ്ധി സലത്തുണായ്ധിര്ധിദകണ സുപധാന ദരഖയാണ്പ്. പദ്ധെ്ധി

ആരംഭദയാഗ്തെ്ധിതന വ്ധിവരങ്ങള് മുെല് ഉദേ്യാഗസരുതെയം തപാതുജനങ്ങളുതെയം

ന്ധിരദേശങ്ങളും േന്ദരശേഡയറ്ധിയ്ധില്അെങ്ങ്ധിയ്ധിടണ്പ്.

3 ആം വാരഡ്പ് ഓടർകാെ്പ് 4 വരക്കുേളുതെ േയലുേള് പര്ധിദശാധ്ധിചദപാൾ ഒരു

ജനറൽ േയല്ധിൽ മാത്രമാണ്പ് സേറ്പ് ഡയറ്ധി ോണുവാൻ ോധ്ധിച്ധിെ്പ്

. സേറ്പ് ഡയറ്ധി യതെ േവർദപജ്ധിൽ പവർ്തെ്ധിതയ കുറ്ധിച്ചുള്ള പാഥമ്ധിേ വ്ധിവരങ്ങൾ

ഏതൊരു വ്യക്ത്ധിക്കും മനസ്ധിലാകാൻ പറ്റുന്ന രീെ്ധിയ്ധിൽ ഉണാദേണൊണ്പ്.

സേറ്പ് ഡയറ്ധി യതെ ഒരു ഭാഗമാണ്പ് ദപാജക്പ് ഇനീഷ്യൽ മീറ്ധിങ്ങ്പ്. ഒരു പവൃ്തെ്ധി

തുെങ്ങുന്നെ്ധിനു മുമ്പ് പവർ്തെ്ധിതയക്കുറ്ധിച്ചുളള വ്ധിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതും അതുദപാതല ഒരു

പവർ്തെ്ധി എങ്ങതന തെയ്യണതമന്ന്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധിേളക്പ് കൃെ്യമായ അവദബാധം ഉണാക്ധി

എടക്കുന്നെ്ധിനും വാർഡ്പ് തമമർ, ്ാേ്പ്എന്ന്ധിവരുതെ അധ്യകെയ്ധിൽ കൂടന്ന ദയാഗമാണ്പ്

പദ്ധെ്ധിആരംഭ മീറ്ധിങ്ങ്പ്.

പസ്തുെ സേറ്പ് ഡയറ്ധിയ്ധിൽ ദമൽപറഞ അധ്ധിോര്ധിേളുതെ ോന്ന്ധിധ്യ്തെ്ധിൽ പദ്ധെ്ധി ആരംഭ

മീറ്ധിംഗ്പ് നെന്നൊയ്ധി ദബാധ്യതപട. 32 തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾ പതങട്തെ്ധിരുന്നു.

ഓദരാ പവർ്തെ്ധി ആരംഭ്ധിക്കുന്നെ്ധിനു മുൻപു വ്ധിജ്ധിലൻേ്പ് ആൻഡ്പ് ദമാണ്ധിററ്ധിങ്പ് േ്്ധിറ്ധി

അംഗങ്ങളുതെയം വാർഡ്പ് തമമർ ്ാേ്പ് എന്ന്ധിവരുതെ ോന്ന്ധിധ്യ്തെ്ധിൽ പദ്ധെ്ധി ആരംഭ മീറ്ധിംഗ്പ്

നെത്തുന്നുതണന്ന്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുമായ്ധി േംോര്ധിചദപാൾ മനസ്ധിലാക്കുവാൻ േഴ്ധിഞ്ഞു

സേറ്പ് ഡയറ്ധിയതെ ഒരു ഭാഗമാണ്പ് വ്ധിജ്ധിലൻേ്പ് ആൻഡ്പ് ദമാണ്ധിററ്ധിങ്പ് േ്്ധിറ്ധി ഓദരാ

വാർഡ്ധിതല പവർ്തെനങ്ങതള ന്ധിരീക്ധിക്കുന്നെ്ധിനും കൂടെൽ തമചതപടത്തുന്നെ്ധിനായ്ധി

ോര്യകമമായ്ധി പവർ്തെ്ധിദകണ വരും ആണ്പ് ബ്ധിഎംേ്ധി അംഗങ്ങൾ ആയ്ധിര്ധിദകണെ്പ് ഈ

വാർഡ്ധിൽ വ്ധിജ്ധിലൻേ്പ് ആൻഡ്പ് ദമാണ്ധിററ്ധിങ്പ് േ്്ധിറ്ധിയ്ധിൽ 5 ഒപ്പ് ആണ്പ്

ദരഖതപട്തെ്ധിയ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ് അെ്ധിതലാന്ന്പ് ദമറ്പ് ആണ്പ്.

തൊഴ്ധില്ധിെത്തെ േ്പൗേര്യങ്ങൾ
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തൊഴ്ധില് സല്തെ്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധിേള്ക്പ് ആവശ്യമായ കുെ്ധിതവളളം, െണല്, പാഥമ്ധിേ

സവേ്യേഹായം, 5 വയസ്ധിന്പ് ൊതഴയളള കുട്ട്ധിേള്ക്പ് കഷ്പ് തുെങ്ങ്ധിയ അെ്ധിസാന േ്പൗേര്യങ്ങള്

ഒരുകണതമന്ന്പ് ന്ധിയമ്തെ്ധിതല തഷഡ്യൂള് 2ൽ 23 മുെൽ 28 വതരയള്ള ഭാഗ്തെ്പ് ന്ധിര്ദേശ്ധിച്ധിടണ്പ്. ഈ

അവോശത്തെക്കുറ്ധിച്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധിേദളാെ്പ് േംോര്ധിചദപാള് അറ്ധിയാന് േഴ്ധിഞെ്പ്:

 കഷ്പ് േ്പൗേര്യത്തെക്കുറ്ധിച്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധിേള്പ്ക്പ് അറ്ധിവ്ധില

 അഞ്ചു വയസ്ധിനു ൊതഴയള്ള കുട്ട്ധിേളൂള്ള അ്മാര്പ് തൊഴ്ധില്ധിന്പ് ഇലാ്തെെ്ധിനാല്പ് ഈ

േ്പൗേര്യം ലഭ്യമായ്ധിട്ട്ധിതലന്ന്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധിേള്പ്പറഞ്ഞു.

 െണല്പ് തേ്പൗേര്യവും പഥമശുശ്രൂഷ േ്ധിറ്റും ലഭ്ധിക്കുന്നുണ്പ്, േയ്യുറയം ോലുറേളും

തൊഴ്ധില്ധിെങ്ങള്ധില്പ്ലഭ്ധികാറ്ധിതലന്നും തൊഴ്ധിലാള്ധിേള്പ്പറഞ്ഞു.

 കുെ്ധിതവള്ളം തോണ്ടുവരുേയാണ്പ് തെയ്യുന്നെ്പ് എന്നാണ്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധിേള്പ്പറഞെ്പ്.

വ്ധിജ്ധിലനേ്പ്ആന്പ് ദമാണ്ധിററ്ധിംഗ്പ് േ്റ്ധി (ജാഗൊ ദമൽ ദനാട്ട േമ്ധിെ്ധി)

ഓദരാ ഗാമപഞായ്തെ്ധിലും അഞ്പ് അംഗങ്ങളുള്ള ജാഗെ ദമൽദനാട്ട േമ്ധിെ്ധി

രൂപീേര്ധിദകണൊണ്പ്. ഇെ്ധില് പട്ട്ധിേവര്്ഗ്ഗ പട്ട്ധിേ ജാെ്ധി വ്ധിഭാഗകാര്ക്പ് ദവണത്ര പാധാന്യം

നല്ദേണതും പകുെ്ധി ദപര് സീേള് ആയ്ധിര്ധിദകണതുമാണ്പ്. അധ്യാപേര് ,അംഗനവാെ്ധി വർകർ,

േ്യം േഹായ േംഘ്തെ്ധിതല അംഗങ്ങൾ, ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദോഴ്പ് ദപഴൺമാർ, ഉപദഭാക്തൃ

േമ്ധിെ്ധിേൾ, യവജന ക്ലബ്ബുേൾ, തപാതു േമൂഹ േംഘെനേൾ, തുെങ്ങ്ധിയവര്ധിൽ ന്ധിന്നും VMC

അംഗങ്ങതള തെരതഞടകാവുന്നൊണ്പ്. ഏറവും കുറഞ ോലയളവ്ധിദലക്പ് VMC തയ ന്ധിയമ്ധിദകണെ്പ്

ഗാമേഭയാണ്പ്. പവര്്തെ്ധി സല േന്ദര്ശനം ,തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുമായ്ധി ആശയവ്ധിന്ധിമയം നെ്തെൽ,

ദരഖേളുതെ പര്ധിദശാധന പവർ്തെ്ധി സല േ്പൗേര്യങ്ങളുതെ പര്ധിദശാധന, പവർ്തെ്ധിേളുതെ

ഗുണന്ധിലവാരം ന്ധിർണയ്ധികൽ, തുേ ന്ധിർണയം, പവർ്തെ്ധിയ്ധിൽ ഉെനീളമുള്ള റ്ധിദപാർട്ട്ധിംഗ്പ്,

പവർ്തെ്ധിയതെ േ്ഭാവത്തെ േംബന്ധിച്ചുള്ള ഗുണപരമായ വ്ധിലയ്ധിരു്തെൽ എന്ന്ധിവയാണ്പ് പധാന

ചുമെല. VMC എലാ പവർ്തെ്ധിേളും പര്ധിദശാധ്ധിദകണതും മൂല്യ ന്ധിർണയ രജ്ധി്റ്ധിൽ

ദരഖതപടദ്തെണതും ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് േമയ്തെ്പ് അവ ഗാമേഭയ്ധിൽ േമർപ്ധിദകണതുമാണ്പ്. VMC

റ്ധിദപാർട്ട്പ് ഒരു തപാതു ദരഖയായ്ധി േരുദെണതും ആവശ്യതപടന്നെ്ധിനനുേര്ധിച്പ് ഒരു തപാതു ദരഖയായ്ധി

പഞായ്തെ്പ് ന്ധിന്നും ലഭ്ധിദകണതുംആണ്പ്.

ഇവ്ധിതെ 5VMC അംഗങ്ങളാണ്പ് ഉള്ളെ്പ്. അവരുതെ ദപര്പ് വ്ധിവരങ്ങള് ൊതഴ പറയന്നു.

1. സുകുമാരൻ

2. നേീമ

3. കുട്ടമണ്ധി

4. മല്ധിേ

5. വ്ധിജയകുമാര്ധി

 അഞ്ചുമുെല്പ്ഏഴുവതര അംഗങ്ങള്പ്ഉളതപട്ടൊണ്പ് ഒരു വ്ധിഎംേ്ധി.

 വ്ധിഎംേ്ധി അംഗങ്ങൾ തൊഴ്ധില്ധിെങ്ങൾ േന്ദർശ്ധികാറ്ധിതലന്നും തൊഴ്ധിലാള്ധിേള്പ്പറഞ്ഞു.

 വ്ധിഎംേ്ധി അംഗങ്ങതള കുറ്ധിദചാ വ്ധിഎംേ്ധി റ്ധിദപാർദട്ടാ ഒന്നും െതന്ന േയലുേള്ധിൽ

സൂക്ധിച്ധിട്ട്ധില.

 ദമറ്പ് പുസേം തോണ്ടുദപായ്ധി ഒപദരഖതപട്തെ്ധി ദപാവുേയാണ്പ് പെ്ധിവ്പ്.

 4 വർഷമായ്ധി വ്ധിഎംേ്ധി അംഗങ്ങൾ മാറ്ധിയ്ധിട്ട്ധില.
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CIB- േ്ധിറ്ധിേൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ്പ്

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയതെ സുൊര്യെ ഉറപാക്കുന്നെ്ധിനു ദവണ്ധിയള്ള ഒരു ഉപാധ്ധിയാണ്പ്

േ്ധിറ്ധിേൺ ഇൻേർദമഷൻ ദബാർഡ്പ് .Para 25(a), schedule 1 അനുേര്ധിച്പ് ഒരു

പവർ്തെ്ധിയതെ അെ്ധിസാന വ്ധിവരങ്ങൾ അൊയെ്പ് എ്്ധിദമറ്പ് തുേ, ോധന ദവെന

ഘെേങ്ങൾ, യഥാർത്ഥ തെലവ്പ് ,തൊഴ്ധിൽ േ്ധിനങ്ങൾ തുെങ്ങ്ധിയ വ്ധിവരങ്ങൾ ോധാരണ

ജനങ്ങൾക്കും ഗുണദഭാക്താകൾക്കും മനസ്ധിലാകുന്ന രീെ്ധിയ്ധിൽ പേർശ്ധിപ്ധിദകണെ്പ്

അന്ധിവാര്യമാണ്പ്..ഈ ദബാർഡ്പ് സാപ്ധിദകണെ്പ് ഓദരാ പവർ്തെ്ധിയതെയം ആരംഭഘട്ട്തെ്ധിൽ

ആണ്പ്. ഓദരാ പവർ്തെ്ധിക്കും അനുസൃെമായ്ധി ന്ധിഷ്കർഷ്ധിച്ധിടള്ള അളവുേള്ധിൽ ഉള്ള

ദബാർഡുേൾ േ്ധിമൻറ്പ്ഉം ദോൺകീറ്റും ഉപദയാഗ്ധിച്പ് ന്ധിർ്്ധിച്പ് സാപ്ധികണതമന്ന്പ് ന്ധിയമം

അനുശാേ്ധിക്കുന്നുണ്പ്. ഇരുമ്പ് ,െ്ധിൻ ,ഫളകസഷീറ്റുേൾ തുെങ്ങ്ധിയവ ഉപദയാഗ്ധിച്ധിടള്ള

ദബാർഡുേൾ സാപ്ധിക്കുന്നെ്പ് ന്ധിയമവ്ധിരുദ്ധമാണ്പ്. ന്ധിർ്ാണതചലവ്പ് വ്യക്ത്ധിഗെ.

പവർ്തെ്ധിേൾക്പ് 3000 രൂപയം തപാതു പവർ്തെ്ധിേൾക്പ് 5000 രൂപയം ആണ്പ് പരമാവധ്ധി

െ്ധിലവ്പ് എന്നാണ്പ് ആനുവൽ മാ്ർ േർക്കുലർ ന്ധിഷ്കർഷ്ധിക്കുന്നെ്പ്. േ്ധി ഐ ബ്ധി അെങ്ങുന്ന ഒരു

ദോദട്ടാ വർക്പ്േയല്ധില് ഉൾതപട്തെണംഎന്നെ്പ് ന്ധിർബനമാണ്പ്.

പര്ധിദശാധനക്പ് വ്ധിദധയമായ 4 സേറ്ധില്ഒര്ധിെ്തെ്പ് ദപാലും CIBസാപ്ധിചൊയ്ധി േണ്ധില.

െ്ധിരീകണേംവ്ധിധാെത്ധിതല വീഴച്ചകൾ

സേറ്പ് ഡയറ്ധി ഇതലങ്ധിലും തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി ഓേീേ്ധിതല ഉദേ്യാഗസ േന്ദർശേ പുസേം

പര്ധിദശാധ്ധിചദപാള് മനേ്ധിലായ വ്ധിവരങ്ങള് :

ജ്ധിലാ, ദ്ാക്പ്െല ഉദേ്യാഗസർ പഞായ്തെ്ധിതല തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി ഓേീേ്പ് കൃെ്യമായ

ഇെദവളേള്ധിൽ േന്ദർശ്ധിച്ധിടണ്പ്. തൊഴ്ധിലുറപ പദ്ധെ്ധിയമായ്ധി ബനതപട്ട ജ്ധിലയ്ധിതല ഏറവും

വല്ധിയ ഉദേ്യാഗസൻ ജ്ധിലാ ദപാഗാം ദോർഡ്ധിദനറർ ആയ േലകറാണ്പ് അദദ്ദേഹ്തെ്ധിനുദവണ്ധി

തൊഴ്ധിലുറപപദ്ധെ്ധി പവർ്തെ്ധിേൾ ഏദോപ്ധിപ്ധിക്കുന്ന ചുമെല ദജായ്ധിൻറ്പ് ദപാഗാം

ദോഡ്ധിദനറർ ക്കും. േഴ്ധിഞ രണ്ടു വർഷ്തെ്ധിന്ധിെയ്ധിൽ ഈ രണ്പ് ഉദേ്യാഗസരും ഒര്ധികൽ

ദപാലും ഈ പഞായ്തെ്ധിൽ േന്ദർശനം നെ്തെ്ധിയ്ധിതലന്ന്പ് േന്ദർശേ ഡയറ്ധി

പര്ധിദശാധനയ്ധിലൂതെ മനസ്ധിലായ്ധി.

അവകാശലംഘെങ്ങൾ

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് െീം ഈ വാർഡ്ധിതല കുടംബങ്ങളുമായ്ധി േംോര്ധിചദപാള്

അവോശലംഘനങ്ങളുമായ്ധി ബനതപട്ട്പ് േതണ്തെ്ധിയ ോര്യങ്ങൾ:

തൊഴ്ധിൽകാർഡ്പ്
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തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയ്ധില് പണ്ധിതയടക്കുന്ന തൊഴ്ധിലാള്ധിയതെ അെ്ധിസാനപരമായ

അവോശമാണ്പ് തൊഴ്ധില്ോർഡ്പ്.അദപക്ധിചാല്പ് 15 േ്ധിവേ്തെ്ധിനേം ോർഡ്പ്

നൽേണതമന്നാണ്പ് വ്യവസ.ഈ വാരഡ്ധിതല തൊഴ്ധില് ോരഡ്ധിന്പ് അദപക്ധിചവരതകലാം

ോരഡ്പ് ലഭ്ധിച്ധിടണ്പ്.ഇകാര്യ്തെ്ധില് പഞായ്തെ്ധിതനേമീപനം മാതൃോപരമാണ്പ്.

എന്നാല് മറ്പ് െ്ധില പശ്നങ്ങള്ഓഡ്ധിറ്പ് െീമ്ധിതനശ്രദ്ധയ്ധിൽതപട.

● തൊഴ്ധില്പ് ോർഡ്ധിൽ ഒട്ട്ധിക്കുവനുള്ള ദോദട്ടാക്കുള്ള തെലവ്പ് േ്ന്തമായ്ധി

എട്തെൊണ്പ് .

● തൊഴ്ധിൽ കാർഡ്ധിന്പ് അദപക്ഷ്ധിച്പ് 15 േ്ധിവേത്ധിനകം തൊഴ്ധിൽ

കാർഡ്പ്ലഭ്ധികാറ്ധില

● തൊഴ്ധില്ോർഡ്ധില് തൊഴ്ധില്ധിനുള്ള അദപക എത്ര േ്ധിവേദ്തെക്പ്

ആവശ്യതപട,തോട്തെ ദവെനം, ദവെനം ലഭ്ധിച െീയെ്ധി , എന്ന്ധിവതയാന്നും

ദരഖതപട്തെ്ധിയ്ധിട്ട്ധില.

തൊഴ്ധിൽ െ്ധിദഷധം

ഇവ്ധിതെ തൊഴ്ധില് ന്ധിദഷധം ഉണായ്ധിട്ട്ധില . ഒരുവരഷ്തെ്ധിൽ 100 േ്ധിവേത്തെ തൊഴ്ധില്

തൊഴ്ധിലാള്ധിയതെ ന്ധിയമപരമായ അവോശമാണ്പ്. ഇെ്പ് ന്ധിദഷധ്ധികാന് ആരക്കും അധ്ധിോരമ്ധില

. ഓട്ടൂർകാെ്പ് വാരഡ്ധിതല 49 േജീവ തൊഴ്ധിലാള്ധിേള്ധിൽ ഒരാൾക്പ് ദപാലും 100 തൊഴ്ധിൽ

േ്ധിനങ്ങൾ പൂർ്തെീേര്ധിച്ധിട്ട്ധില

ദവെെം കവകൽ

മ്ർ ദറാള് പൂർ്തെ്ധിയായ്ധി പരമാവധ്ധി 14 േ്ധിവേ്തെ്ധിനേം കൂല്ധി തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതെ ബാങ്പ്

അക്പൗണ്ധിദലക്പ് ന്ധിദകപ്ധികണതമന്ന്പ് തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ന്ധിയമ്തെ്ധിതല തേകന് 3(2),6

എന്ന്ധിവ്ധിെങ്ങള്ധില് വ്യക്തമാക്ധിയ്ധിടണ്പ്.സവേ്ധിയാല് ആേ്യത്തെ 30 േ്ധിവേം ദവെന്തെ്ധിതന

0.05 ശെമാനം തുേ പ്ധിഴ നല്കണതമന്ന്പ് ന്ധിയമ്തെ്ധിതല തേകന് 3(3)ലും വാര്ഷ്ധിേ മാ്ര്

േരക്കുലര് അധ്യായം 9ലും പറയന്നു. ഈ വാരഡ്ധില് ഓഡ്ധിറ്പ് േംഘം 32 തൊഴ്ധിലാള്ധിേദളാെ്പ്

േംോര്ധിചദപാള്ഇതുവതരയള്ള കൂല്ധി ലഭ്ധിച്ധിടണ്പ് എന്ന്പ് മനസ്ധിലായ്ധി. എന്നാൽ വളതര

സവേ്ധിയാണ്പ് ലഭ്ധിക്കുന്നെ്പ് പഞായ്തെ്ധിതല തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി ഓേീേ്ധില് ന്ധിന്ന്പ് ന്ധിശ്ച്ധിെ

േ്ധിവേം െതന്ന എേ്പ് െ്ധി ഒ അയച്ധിടതണങ്ധിലും ദേന്ദ്ര ഗവത്മെന്ധില് ന്ധിന്ന്പ് പണം

ലഭ്ധികാ്തെതുതോണ്പ് ദവെനം ലഭ്ധിക്കുന്ന്ധിതലന്നാണ്പ് പരാെ്ധി വന്നെ്പ്. ആരുതെ ഭാഗത്തുന്ധിന്ന്പ്

വീഴ്ച േംഭവ്ധിചാലും കൃെ്യേമയ്തെ്പ് ദവെനവും അെ്പ് ലഭ്ധിച്ധിതലങ്ധില് നഷപര്ധിഹാരവും

ലഭ്ധിദകണൊണ്പ്.ഇകാര്യ്തെ്ധില് തൊഴ്ധിലാള്ധിേള്ധില് ന്ധിന്ന്പ് ദരഖാമൂലം പരാെ്ധി േ്ീേര്ധിച്പ്

ബനതപട്ടവരക്പ് അയച്ചുതോടകാന് ദമറ്ധിനും ഭരണേമ്ധിെ്ധിക്കും ഉ്തെരവാേ്ധിെ്മുണ്പ്.

ബാങ്ക്പ് ജീവെകാരുതട േമീപെം
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തൊഴ്ധിലാള്ധികദളാട്പ് േംോര്ധിച്ചദപാള് മെേ്ധിലാകാന് കഴ്ധിഞ്ഞെ്പ്:

 ബാങ്കുകാരുതട ഭാഗത്തുെ്ധിന്ന്പ് വളതര ദമാശമായ േമീപെമാണുള്ളെ്പ്.

 തൊഴ്ധിലുറപ്പ് കൂല്ധി എടുകാൻ തൊഴ്ധിലാള്ധികൾക്പ് ബുദ്ധ്ധിമുട്ടും ദെര്ധിദട്ടെ്ധി വരുന്നു.

വളതര ദെരം കാത്തു െ്ധിൽദക്ടെ്ധി വരുന്നു.

 ഭൂര്ധിഭാഗം ദപരുതട അകൗ്ടെ്പ്ത്കളും എേ്പ് ബ്ധി ഐ യ്ധിലാണ്പ് . തമഷീെ്പ്ത്

ഉപദയാഗ്ധിച്ചാണ്പ്ത് പാസബുക്പ് വരവ്പ് തവദക്ടെെ്പ്. അെ്ധിെ്പ് ബുദ്ധ്ധിമുട്പ്

അനുഭവതപടുന്നു.

പ്രവൃത്ധി സലം േന്ദർശെം

പ്രകൃെ്ധി വ്ധിഭവങ്ങളുതട പര്ധിപാലെത്ധിനും ോമൂഹ്യ ആസ്ധി േ്യഷ്ധി്ക്കുന്നെ്ധിനും

േഹായ്ധി്ക്കുന്ന െ്ധിരവധ്ധി പ്രവ്യത്ധികള് ഏതറടു്ക്കുന്നെ്ധിനുള്ള ോധ്യെകൾ വളതര കുറവള്ള

വാർഡാണ്പ് തവണകര. ഫയല്ധില് ക്ടെ വ്ധിവരങ്ങളുതട െ്ധിജസ്ധിെ്ധി ദെര്ധില്ക്ടെ്പ്

മെസ്ധിലാ്ക്കുന്നെ്ധിൊയ്ധി ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് ടീം അംഗങ്ങള് പണ്ധി പൂർത്ധിയാക്ധിയ 4

പ്രവൃത്ധി സലങ്ങളും േന്ദർശ്ധി്ക്കുകയു്ടൊയ്ധി. പ്രവൃത്ധികള് പര്ധിദശാധ്ധിചം

തൊഴ്ധിലാള്ധികദളാടും ദമറ്റുമാദരാടും േംോര്ധിചം ഓഡ്ധിറ്പ് ടീം കത്ടെത്ധിയ കാര്യങ്ങള് ൊതഴ

ദചർ്ക്കുന്നു.

ഫയല് പര്ധിദശാധെ െടത്ധിയ പ്രവൃത്ധികളുതട പ്രവൃത്ധിസല

േന്ദര്ശെത്ധിലൂതട കത്ടെത്ധിയ കാര്യങ്ങള്:-

ക്രമ

െമ്പ

ര്

വർക്പ്ത്ദകാഡ്പ് പ്രവൃത്ധി കത്ടെതലുകൾ

1 1606006005/LD/31821

8

മണ്പ്

ജലേംരകണം

ഓടർകാെ്പ്

 56 (1411m) എർ്തെ്പ്ബണ്പ്േള്ധിൽ

25എണം ോണാൻ ോധ്ധിച്ചുഎങ്ധിലും

ഇവയ്ധിൽ ഭൂര്ധിഭാഗവും ോട വളർന്നു

ന്ധിൽക്കുന്നെ്ധിനാൽ അളന്നു

െ്ധിട്ടതപട്തൊൻ ോധ്ധിച്ധില
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● ബാക്ധിയള്ളെ്പ് പളയ്തെ്ധിൽ നശ്ധിച്ചു

ദപായൊയ്ധി ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് െീമ്ധിന്പ്

മനസ്ധിലാകാൻ ോധ്ധിച്ചു

 എംബുക്പ് ഗപകാരമുള്ള

മുഴുവൻെുകയുംപാേ്പ്

ബുക്ധിൽതഗകഡ്ധിറ്പ്

ആയ്ധിടുണ്പ്

2 1606006005/IF/35978

9

ഭവനന്ധിർ്ാണം

ശ്രീജ
 ഭവനന്ധിർ്ാണ്തെ്ധിന്പ് 4 ഘട്ടവും

പൂർ്തെീേര്ധിച്ധിര്ധിക്കുന്നു

 എംബുക്പ് പോരം ഉള്ള മുഴുവൻ

തുേയം പാസബുക്ധിൽ തകഡ്ധിറ്പ്

ആയ്ധിടണ്പ്

 CIBതവച്ധിട്ധില

3 1606006005/IF/35995

1

ഭവനന്ധിർ്ാണം

േജ്ധിെ 
● ഭവനന്ധിർ്ാണ്തെ്ധിന്പ് 3 ഘട്ടം

പൂർ്തെീേര്ധിച്ധിര്ധിക്കുന്നു

● എംബുക്പ് ഗപകാരമുള്ളെുക

പാേ്പ്ബുക്ധിൽതഗകഡ്ധിറ്പ്

ആയ്ധിടുണ്പ്

● CIB തവച്ധിട്ട്ധില.

4 1606006005/IF/35995

1

ഭവനന്ധിർ്ാണം

േജ്ധിെ
● വീടപണ്ധിയതെ 2ഘട്ടവും

പൂർ്തെീേര്ധിച്ധിര്ധിക്കുന്നു

● എംബുേ്പ് പോരമുള്ള മുഴുവൻ തുേയം

പാസബുക്ധിൽ തകഡ്ധിറ്പ് ആയ്ധിടണ്പ് .

ച്ധില വീഴച്ചകൾ

● തൊഴ്ധില്ധിെങ്ങള്ധിൽ ഒന്നും CIB തവച്ധിട്ട്ധിലായ്ധിരുന്നു.

● എം ബുക്ധില് എതന്താതക പവര്തെ്ധി ഏതൊതക എവ്ധിതെതയാതകം

തെയതെന്നു ദരഖതപടെ്ധിയ്ധിട്ട്ധില. അതുതോണ്പ് െതന്ന അളന്ന്പ്

െ്ധിട്ടതപടത്തുവാന്ബുദ്ധ്ധിമുട്ട്പ് ദനര്ധിട.

● േണ്പ് ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ, ജ്ധിദയാ ൊഗഡ്പ് ദോദട്ടാഗാേ്പ് ഈ ദരഖേള്

േയലുേള്ധില്പ് ഉൾതപടെ്ധിയ്ധിട്ട്ധില.

● േയല്ധിൽ ഉൾതപട്തെ്ധിയ ദരഖേള്ധിൽ ബനതപട്ട ഉദേ്യാഗസരുതെ ഒപ്ധിദനാടം
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േീല്ധിദനാടം ഒപം െീയെ്ധി ഉണായ്ധിരുന്ന്ധില .

● േജീവ തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതെ കുറവ്പ്.

തപാതുെ്ധിർദേശങ്ങൾ

1.തൊഴ്ധിലാള്ധിേതളതകാണ്പ് വർഷ്തെ്ധില് 100 പണ്ധിക്കുള്ള അദപക ഒരുമ്ധിച്ചു നല്കാന്

ദപര്ധിപ്ധികണം. ഇെ്പ് ഫണ്പ് ഓേീേ്ധില് െതന്ന നേണം.

2.തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതെ എണം പരമാവധ്ധി വർധ്ധിപ്ധികാനാവശ്യമായ നെപെ്ധി

േ്ീേര്ധികണം.ആവശ്യതപട്ടവർതകലാം 100 പണ്ധി തോടകാൻ േഴ്ധിയന്നുതണന്ന വസ്തുെ

ജനങ്ങൾക്ധിെയ്ധിൽ ദബാധ്യതപട്തെണം.

3. തൊഴ്ധിലാള്ധിേള്ധില്ന്ധിന്നുള്ള അദപക വാങ്ങുന്ന രീെ്ധിയ്ധില് േമഗമായ മാറം ദവണം.

അവരക്പ്ആവശ്യമുണാകുദമാള് തൊഴ്ധില്പ് നൽോൻ വ്യവസയണാേണം.

4. ദേശീയ ന്ധിരീകണ ഏജൻേ്ധിമുെല് പദ്ധെ്ധി നെ്തെ്ധിപ്ധിതല ഉന്നെെല ഉദേ്യാഗസര്

വതരയള്ളവര്പ് അവതര ഏലപ്ധിച ചുമെലേള് കൃെ്യമായ്ധി ന്ധിർവഹ്ധിക്കുന്നുതണന്നുറപാകണം.

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

ഓേീസും േഴ്ധിയാവുന്നത്ര പവൃ്തെ്ധി സലങ്ങളും േന്ദർശ്ധിക്കുന്നുതവന്നുറപാകാന്

േംസാനെല്തെ്ധില് േംവ്ധിധാനമുണാേണം.

6. വ്ധിജ്ധിലനേ്പ് ആന്പ് ദമാണ്ധിററ്ധിങ്പ് േംവ്ധിധാനം േമഗമായ്ധി അഴ്ധിച്ചുപണ്ധിയണം.ഇവതയ

േ്െനമാക്ധി ന്ധിലന്ധിർ്തെ്ധി െത്സമയഓഡ്ധിറ്ധിങ്പ് േമ്ധിെ്ധിേളായ്ധി മാറ്ധിതയടകണം.

7. വ്ധിഎംേ്ധിയതെ പവർ്തെനങ്ങള് ദ്ാക്പ് െല്തെ്ധില് ന്ധിരീക്ധികതപെണം.

8. സുൊര്യെ ഉറപാകാൻ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ന്ധിയമം അനുശാേ്ധിക്കുന്ന െര്തെ്ധില് േ്ധിറ്ധിേണ്പ്

ഇൻേർദമഷൻദബാർഡ്പ് അെ്ധിയന്ത്ധിരമായ്ധി എലാ തൊഴ്ധില്ധിെ്തെ്ധിലുംസാപ്ധികണം.

9. പദ്ധെ്ധി ആസൂത്രണ്തെ്ധില് േര്ഷേതരയം തൊഴ്ധിലാള്ധിേതളയം തപാതുേമൂഹത്തെയം

ഉൾതപട്തൊന് േഴ്ധിയണം.

10. ജനേീയ എ്്ധിദമറ്പ് ന്ധിർബനമായ്ധി െയ്യാറാക്കുേയം അെ്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾക്പ്

ലഭ്യമാക്കുേയംഅവതര പറഞ്ഞുമനേ്ധിലാക്കുേയം ദവണം.

11. തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾക്കുള്ള സുരകാ ഉപേരണങ്ങള് പഞായ്തെ്പ് െല്തെ്ധില് വാങ്ങ്ധി

സൂക്ധികണം.ഇെ്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധിേളക്പ് ലഭ്ധിക്കുന്നുതണന്ന്പ് ഉറപവരു്തെണം.

12. വാർഡ്ധിതല തൊഴ്ധില് ോർഡ്ധിതന എണ്തെ്ധിന്പ് അനുസൃെമായ്ധി ദമറ്റുമാതര

തെരതഞടകണം.

13. ദമറ്റുമാതര തെരതഞടക്കുദമാള് ജാെ്ധി-പദേശ്ധിേ വ്ധിദവെനം പാെ്ധില.

14. മ്ര് ദറാള്,സേറ്പ് ഡയറ്ധി തുെങ്ങ്ധിയ ആധ്ധിോര്ധിേ ദരഖേള് സേോര്യം തെയ്യുന്നെ്ധില്

ജാഗെദവണം.

15.ഭൂവ്ധിേേന പവൃ്തെ്ധിേള്ഏതറടക്കുന്നെ്പ് ഭൂവുെമയതെ

ആവശ്യപോരമായ്ധിര്ധികണം.ഇെ്ധിനായ്ധി പഞായ്തെ്പ് െല്തെ്ധില് വ്യാപേ പെരണം നല്ക്ധി

അദപകകണ്ധികണം.
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16. ഇ്തെരം പവൃ്തെ്ധിേള് ഏതറടക്കുദമാള് അവ മണ്പ്-ജല േംരകണ്തെ്ധിന്പ്

ഉെകുന്നൊണന്ന്പ് ഉറപവരു്തെണം.

17. ദമറ്റുമാരക്കും വ്ധിജ്ധിലനേ്പ് ആന്പ് ദമാണ്ധിററ്ധിങ്പ് േ്്ധിറ്ധി അംഗങ്ങൾക്കും േമയബന്ധിെമായ്ധി

പര്ധിശീലനം നൽേണം

18. സജവേമ്തെ്പ് വർധ്ധിപ്ധിക്കുന്നെ്ധിനുള്ളപവൃ്തെ്ധിേൾ ഏതറടകാന്പ് േഴ്ധിയണം.

19. സീ േ്പൗഹൃേ തൊഴ്ധിലുപേരണങ്ങള്ലഭ്യമാകുന്നുതണന്ന്പ് ഉറപാകണം

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി ഉദേ്യാഗസതര്ക്കുറ്ധിച്ച്പ്

പഞായ്തെ്ധിതല തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി ഉദേ്യാഗസര്:

1. േെീഷ്പ് പ്ധി. എം - അകഡ്ധിറഡ്പ് എൻജ്ധിനീയർ

2. ന്ധിഷാേ്പ് കുമാർ എ - ഓവർേീയർ

3.രാജലക്ഷ്മ്ധി എം - അക്പൗണന്പ്

4. േ്ധിന്ധു തേ - അക്പൗണന്പ്

ോര്യകമമായ ഒരു ശക്തമായ െീമാണ്പ് പഞായ്തെ്ധിതല തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിതയ മുദന്നാട്ട്പ്

നയ്ധിക്കുന്നെ്പ്. േഴ്ധിഞ വരഷം (2018-2019) 2.47 ദോെ്ധി രൂപയാണ്പ് കൂല്ധിയ്ധിന്തെ്ധില്

തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതെ സേയ്ധിതല്തെ്ധികാൻ േഴ്ധിഞെ്പ് ഉദേ്യാഗസരുതെ ശുഷാന്ത്ധി തോണാണ്പ്.

വ്യെ്യസമായ പവൃ്തെ്ധിേള് േതണത്തുന്നെ്ധില് ൊലപര്യം ോണ്ധിചാൽ കുതറക്കൂെ്ധി തമചതപട്ട

പവർ്തെനംോഴ്ചവകാനാകും. പഞായ്തെ്ധിതല തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി ഉദേ്യാഗസര്ധിൽ ന്ധിന്നും

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് െീമ്ധിന്പ് വളതര നല രീെ്ധിയ്ധിൽ ഉള്ളേമീപനംആയ്ധിരുന്നു

ഗാമേഭാ െ്ധിർദേശങ്ങളും െീരുമാെങ്ങളും

22-10-2019 , ഉചയ്ക്കുദശഷം 3 മണ്ധിക്പ് തവൽതേയർ ജ്ധിഎൽപ്ധി സ്കൂള്ധിൽ തവച്പ്

പുതുപര്ധിയാരം ഗാമ പഞായ്തെ്ധിതല വാർഡ്പ്3തല ഓട്ടൂർകാെ്പ് മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയഗാമീണ

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയതെ 2018-19 ോമ്തെ്ധിേ വർഷ്തെ്ധിതല ദോഷ്യൽ ആഡ്ധിറ്പ്ഗാമ േഭ

ദെർന്നു. ശ്രീമെ്ധി തപാന്നുമണ്ധി അ് അധ്യകയായ്ധി. േരെ്പ് റ്ധിദപാർട്ട്പ് െർച തെയ ഗാമേഭ

ൊതഴ പറയന്ന ന്ധിർദേശങ്ങളും െീരുമാനങ്ങളുംസേതകാണ്ടു.

 തൊഴ്ധിൽ ോർഡ്ധിൽ ഒട്ട്ധിക്കുവാനുള്ള ദോദട്ടാക്കുള്ളെ്ധിലവ്പ് പഞായ്തെ്ധിൽ ന്ധിന്നും

ലഭ്യമാകണതമന്ന്പ് ഗാമേഭ ന്ധിർദേശ്ധിച്ചു.

 തൊഴ്ധില്ധിന്പ്അദപക്ഷ്ധികുന്നെ്പ്പഞായ്തെ്ധിതനഫന്പ്ഓേീേ്ധിൽ

തോടക്കുവാനും രേീെ്ധി വാങ്ങുവാനും ഗാമേഭ ന്ധിർദേശ്ധിച്ചു.
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 മ്ർദറാളുേള്പ്, ദമറ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവംസേോര്യം തെയ്യണതമന്നുഗാമേഭ ന്ധിർദേശ്ധിച്ചു.

 പവർ്തെ്ധിേയലുേള്ധിൽ അവശ്യം ദവണ 22 ദരഖേൾ ഉൾതപടത്തുവാനും, എലാ

ദരഖേള്ധിലും ബനതപട്ട ഉദേ്യാഗസരുതെ ഒപം േീലും, െീയെ്ധിയം

ഉണായ്ധിര്ധികണതമന്ന്പ് ഗാമേഭ ന്ധിർദേശ്ധിച്ചു.

 കുട്ധിതവള്ളം വ്ധിഗശമേൗകര്യം ഗപഥമശുഗശൂഷേൗകര്യം,കകയുറ

കാലുറഎന്നീേൗകര്യങൾഉറപ്പ്വരുതണംഎന്ന്പ് ഗഗാമേഭ

ന്ധിർദ്ദേശ്ധിചു

 പദ്ധെ്ധി പവർ്തെനങ്ങൾ ന്ധിരീക്ധികാൻ ചുമെലതപട്ട വ്ധിജ്ധിലൻേ്പ്ആൻഡ്പ്

ദമാണ്ധിററ്ധിംഗ്പ് േ്്ധിറ്ധി പുനേംഘെ്ധിപ്ധികാൻ ഗാമേഭ െീരുമാന്ധിച്ചു. .

 പദ്ധെ്ധിആസൂത്രണ്തെ്ധിൽ േർഷേരുതെയം തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതെയം

തപാതുപവർ്തെേരുതെയം പാെ്ധിന്ധിെ്യം അയൽ കൂട്ട െല്തെ്ധിൽ െതന്ന

ഉണാേണതമന്ന്പ് ഗാമേഭ ന്ധിർദേശ്ധിച്ചു.

 ഓദരാ പവർ്തെ്ധി തുെങ്ങുന്നെ്ധിനു മുൻപും പദ്ധെ്ധിആരംഭ മീറ്ധിംഗ്പ് കൂടവാനും ,അെ്ധിൽ

എ്്ധിദമറ്പ്, പവർ്തെ്ധിസല തേ്പൗേര്യങ്ങൾ തുെങ്ങ്ധിയ ോര്യങ്ങതള കുറ്ധിച്പ് െർച

തെയ്യണതമന്നും ഗാമേഭ ന്ധിർദേശ്ധിച്ചു.

 തൊഴ്ധിലാള്ധികൾകു 100േ്ധിവേംതൊഴ്ധിൽലഭ്ധികാതെ്ധിന്പ്തറ

കാരണങൾെർചതെയ്ു.അെുഗപകാരം 100േ്ധിവേംതൊഴ്ധിൽ

ലഭ്ധികുന്നെ്ധിനു ദവണ്ധിയുള്ളന്ധിർദ്ദേശങൾ ഗഗാമേഭന്ധിർദേശ്ധിചു.

 ദമറ്പ്മാർക്പ് കൃെ്യമായ രീെ്ധിയ്ധിൽ തടയ്ധിന്ധിങ്പ് നൽേണതമന്ന്പ് ഗാമേഭ ന്ധിർദദ്ദേശ്ധിച്ചു.

 ബാങ്പ് ഉദേ്യാഗസരുതെ ദമാശമായേമീപനത്തെക്കുറ്ധിച്പ് െർച തെയ്തു

 CIBസാപ്ധികാൻ ഗാമേഭ ന്ധിർദദ്ദേശ്ധിച്ചു.

ഗാമേഭ െീരുമാെങ്ങൾ

 തൊഴ്ധിൽ ോർഡ്പ് ദോദട്ടാ േ്പൗജന്യമായ്ധി എടക്കുന്നോര്യം ഭരണേമ്ധിെ്ധിയ്ധിൽ െർച

തെയ്തുേ്പൗേര്യം ഒരുക്ധി തോടക്കും

 പഞായ്തെ്ധിൻതറഫണ്പ് ഓേീേ്പ് വഴ്ധി തൊഴ്ധില്ധിന്പ് അദപക്ധിക്കും

 ബനതപട്ട ഉദേ്യാഗസരുതെ ഒപം േീല്ധിനും ഒപം െീയെ്ധി കൂെ്ധി ഉൾതപട്തൊൻ

െീരുമാന്ധിച്ചു

 വ്ധിജ്ധിലൻേ്പ്ആൻഡ്പ് ദമാണ്ധിററ്ധിങ്പ് േ്്ധിറ്ധി പുനഃേംഘെ്ധിപ്ധികാൻ െീരുമാന്ധിച്ചു

 ബാങ്പ് ജീവനകാരുതെ ദമാശമായേമീപന്തെ്ധിൽ പഞായ്തെ്പ് ഭരണേമ്ധിെ്ധി ഇെതപട്ട്പ്

അനുകൂലമായ െീരുമാനം എടക്കും

 CIB ദബാർഡുേൾ കൃെ്യമായ്ധിസാപ്ധികാൻ െീരുമാന്ധിച്ചു

 ഇന്ധിയള്ളപവർ്തെ്ധിേള്ധിൽ നല രീെ്ധിയ്ധിൽ െതന്നഎലാ ദരഖേളും സൂക്ധിച്ചു തോള്ളാം

എന്നും ഗാമേഭയ്ധിൽ െീരുമാനമായ്ധി ആക്ധി
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ദമൽപറഞന്ധിർദേശങ്ങളും െീരുമാനങ്ങളും േഹ്ധിെം റ്ധിദപാർട്ട്പ് ഗാമേഭഐേ്യേദ്ഠേന

അംഗീേര്ധിച്ചു.

പദ്ധെ്ധിയ്ധിൽ തൊഴ്ധിൽ ലഭ്ധിയ്ക്കുന്നെ്ധിനുള്ള വ്യവസകള്

അവ്ധിേഗ്ദ്ധോയ്ധിോദ്ധ്ാനംതെയ്യാൻേന്നദ്ധെയള്ളവരുംപഞായ്തെ്ധില്സ്ധിരൊമേകാരുമായ്ധിര്ധികണം.

18 വയസ്പ് പൂര്്തെ്ധിയായ്ധിര്ധികണം.

ഗാമപഞായ്തെ്ധില് അദപക്ധിച്പ് 15 േ്ധിവേ്തെ്ധിനേം തൊഴ്ധില്ോർഡ്പ് ലഭ്ധിയ്ക്കും

കുറഞെ്പ് 14 േ്ധിവേദ്തെയ്പ് തൊഴ്ധില്ധിന്പ് അദപക്ധികണം.

ദജാല്ധിയ്ക്കു മുന്കൂറായ്ധി അദപക്ധികണം .

തൊഴ്ധില് നല്ക്ധി തോണ്ടുള്ള അറ്ധിയ്ധിപ്പ് ദരഖാമൂലം നല്കണം.

തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതട ചുമെലകള്

കൃെ്യേമയ്തെ്പ് തൊഴ്ധില് സല്തെ്പ് ഹാജരായ്ധി ഒപ്പ് വയ്ക്കുേ.

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ഗാമേഭയ്ക്കും ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് ഗാമങ്ങയ്ക്കും കൃെ്യമായ്ധി പതങടക്കുേ.

പണ്ധിസല്തെ്പ് പാ്്ധിക്പ് വസ്തുകള് ഉപദയാഗ്ധിക്കുവാദനാ േ്തെ്ധിയ്ക്കുവാദനാ പാടള്ളെല.

േ്ധിറ്ധിേണ് ഇൻദോരദമഷന് ദബാരഡ്പ് ആരംഭ ഘട്ട്തെ്ധില് െതന്ന ന്ധിർബനമായം തവയദകണൊണ്പ്.

പേ്യെ്ധി േംരകണ്തെ്ധിന്പ് അവശ്യമായ പവ്യ്തെ്ധിേള് ഏതറട്തെ്പ് നെപ്ധിലാക്കുേ.

ആസ്ധി സൃഷ്ധിക്കുന്ന പവൃ്തെ്ധിേള് േതണ്തെ്ധി ദമറ്ധിദനയം പഞായ്തെ്പ് അധ്ധികൃെദരയം അറ്ധിയ്ധിക്കുേ.

സ്ധിരൊമേകാരാതണന്ന്പ് തെള്ധിയ്ധികാനുള്ള ദരഖേതളാന്നുമ്ധിതലങ്ധിലും ബനതപട്ട പഞായ്തെംഗം

ോക്യപത്രം നൽേ്ധിയാലും ഇെ്പ് ദരഖയാക്ധി തൊഴ്ധില് ോർഡ്പ് നല്കണം.

വ്ധിവ്ധിധ െലത്ധിലുള്ള ഉദേ്യാഗസരുതട ചുമെലകള്പ്

ദമറ്പ്

പവൃ്തെ്ധിയതെ ദമല്ദനാട്ടം

തൊഴ്ധിൽ ോരഡ്ധില് ആവശ്യമുള്ള വ്ധിവരങ്ങള് ദരഖതപടത്തുേ. അളവ്പ് ദരഖതപടത്തുവാനുള്ള

തമഷര്തമന്പ് ബുക്പ് പവൃ്തെ്ധി സല്തെ്പ് സൂക്ധിക്കുേ.

േ്ധിവേവും തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതെ ഹാജര് മ്ര്ദറാള്ധില് ഉറപവരുത്തുേ. പൂര്തെ്ധിയായ മ്ര്ദറാളുേള്

ദഡറാ എനട്ധി ഓപദറററുതെ പകല് എ്തെ്ധിയ്ക്കുേ.

ദഡറാ എനട്ധി ഓപദററര്

മ്ര്ദറാള് വ്ധിെരണ്തെ്ധിന്പ് േഹായ്ധിക്കുേ. പൂര്തെ്ധിയായ മ്ര്ദറാളുേള് ദമറ്ധില് ന്ധിന്നും േ്ീേര്ധിച്പ്

വരക്പ് ബ്ധില്ലുേള് പൂര്തെീേര്ധിച്പ് ദവെനവ്ധിെരണ്തെ്ധിന്പ് നെപെ്ധി േ്ീേര്ധിയ്ക്കുേ. രജ്ധി്റുേള്

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

ഓവര്േ്ധിയര്/എഞ്ധിെീയര്

ഗാമേഭാ െീരുമാനപോരം പവൃ്തെ്ധിേള് േതണത്തുേ, പാഥമ്ധിേ എ്്ധിദമറ്പ് െയ്യാറാക്കുേ.

പവൃ്തെ്ധിയതെ ോദങെ്ധിേമായ ോര്യങ്ങള് ദമറ്ധിനും തൊഴ്ധിലാള്ധിേളക്കും വ്ധിശേമാക്കുേ.

പവൃ്തെ്ധിയതെ അളവുേള് ദരഖതപടത്തുേ, തെക്പ് തമഷര് തെയ്യുേ. ബ്ധില്ലുേള് െയ്യാറാക്കുവാന്

ഡ്ധി.ഇ.ഒതയ േഹായ്ധിക്കുേ.
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പഞായത്പ് തേക്രടറ്ധി/ അേ്ധിസ്റ്റ്റെ്പ്

തേകട്ടറ്ധി തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയതെ ദമല്ദനാട്ടം പവൃ്തെ്ധിയതെ ബ്ധില്ലുേള് യഥാേമയം

അംഗീേര്ധിയ്ക്കുേ, തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതെ ദവെനം യഥാേമയം ഡ്ധി.ബ്ധി.റ്ധി മുഖാന്ത്ധിരം

തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതെ അക്പൗണ്ധില് എ്തെ്ധിതയന്ന്പ് ഉറപാക്കുേ.

ദ്ാക്പ് ദപ്രാഗാം ഓഫീേര്

പഞായത്തുേതള തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയതെ തഷല്പ് ഓേ്പ് ദപാജക്പ് െയ്യാറാക്കുന്നെ്ധിലും

വ്ധിദേന്ദ്രീകൃൊസൂത്രണ്തെ്ധിലും േഹായ്ധിക്കുേ. ഇ-മ്ര്ദറാള് വ്ധിെരണം തെയ്യുേ.

പഞായത്തുേളുതെ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയതെ ന്ധിർവ്വഹണ ദമല്ദനാട്ടം വഹ്ധിക്കുേയം

ന്ധിർവ്വഹണം ദമാണ്ധിറര് തെയ്യുേ.

പദ്ധെ്ധിയതെ ലഭ്ധിച വ്ധിഭവങ്ങളുതെയം വ്ധിെരണം തെയൊയം ഉപദയാഗ്ധിചവയതെയം േണക്കുേള്

സൂക്ധിക്കുേ. ആവശ്യമായ രജ്ധി്റുേള് സൂക്ധിക്കുേ.

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയ്ധില് ഏതറടുകാവന്ന പ്രവൃത്ധികള്

വ്ധിഭാഗം എ : പ്രകൃെ്ധി വ്ധിഭവ പര്ധിപാലെവമായ്ധി ബനതപട തപാതുപ്രവൃത്ധികള്

കുെ്ധിതവള്ള ദ്ാെസേള് ഉൾതപതെയള്ള ഭൂഗർഭജല വ്ധിൊനം ഉയർത്തുന്നെ്ധിന്പ് ആവശ്യമായ അെ്ധിയണേള്

(underground dykes), മണ്െെയണേള്, അണേള് (ദ്ാപ്പ്ഡാം), തെക്പ്ഡാമുേള് തുെങ്ങ്ധിയ

ജലേംരകണ്തെ്ധിനും ജലതോയ്ധിനും േഹായേരമായ ന്ധിര്്ധിെ്ധിേള്.

i) ഒരു നീര്്തെെ്തെ്ധിതന േമഗ പര്ധിപാലന്തെ്ധിന്പ് ഉെകുന്ന ഇെതപെലുേളായ ദോണ്ടൂര്ടഞ്ചുേള്,

െട്ട്പ്െ്ധിര്ധികല് (terracing), ദോണ്ടൂര്ബണ്ടുേള്, േല്്തെെയണേള്, ഗ്യാബ്ധിദയാണ് ന്ധിര്്ധിെ്ധിേള്, നീരുറവ

പദേശ്തെ്ധിതന പര്ധിദപാഷണം തുെങ്ങ്ധിയ നീര്തെെ പര്ധിപാലന പവൃ്തെ്ധിേള്

ii) സൂക്ഷ്മ-തെറുേ്ധിെ ജലദേെന പവൃ്തെ്ധിേളും ദൊടേള്/േനാല് എന്ന്ധിവയതെ ന്ധിര്ാണം,

പുനരുദ്ധാരണം, തമയ്ധിനനൻേ്പ് എന്ന്ധി പവൃ്തെ്ധിേളും ;

iii) ജലദേെന കുളങ്ങളുദെയം മറ്പ് ജലദ്ാെസേളുദെയം ആഴം കൂട്ടല് ഉളതപതെയള്ള പരമരാഗെ

ജലദ്ാെസേളുതെ പുനരുദ്ധാരണവും;

iv) േെദലാരങ്ങള്ധിലും കുളങ്ങളുതെ അര്ധിേ്ധിലും േനാല് ബണ്ടുേള്ധിലും ദറാഡുേളുതെ ഓര്തെ്ധിലും, വനഭൂമ്ധിയ്ധിലും,

മറ്പ് തപാതുഭൂമ്ധിയ്ധിലും േലവൃകങ്ങള് അെകമുള്ള മരം വച്പ് പ്ധിെ്ധിപ്ധികലും വനവതേരണവും, ഇവയ്ധില് ന്ധിന്നും

ലഭ്ധിക്കുന്ന ആോയ്തെ്ധിതന അവോശം ഖണ്ധിേ 5 ല് പെ്ധിപാേ്ധിക്കുന്ന കുടംബങ്ങളക്പ് നലദേണൊണ്പ്;

v) തപാതു ഭൂമ്ധിയ്ധിതല ഭൂവ്ധിേേന പവൃ്തെ്ധിേളും.

II വ്ധിഭാഗം ബ്ധി: േമൂഹത്ധില് അവശെ അനുഭവ്ധി്ക്കുന്ന വ്ധിഭാഗങ്ങള്ക്കുള്ള വ്യക്ധിഗെ ആസ്ധികള് (ഖണ്ഡ്ധിക 5

ല് പരാമർശ്ധി്ക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്പ് മാതം)

i) ഖണ്ധിേ 5 ല് പരാമർശ്ധിക്കുന്ന കുടംബങ്ങൾക്പ് ഭൂമ്ധിയതെ ഉലാേനകമെ വർദ്ധ്ധിപ്ധിക്കുന്നെ്ധിനായ്ധി

ഭൂവ്ധിേേനവും, േ്ധിണറുേള് (Dugg well), കുളങ്ങള് (farm ponds), മറ്പ് ജലതോയ്പ് ന്ധിര്്ധിെ്ധിേള് എന്ന്ധിവ

ഉളതപതെയള്ള ജലദേെന്തെ്ധിനാവശ്യമായ അെ്ധിസാന േ്പൗേര്യങ്ങള് ലഭ്യമാകല്;

ii) പഴകൃഷ്ധി, പട്ട്പ്ട്നൂല്കൃഷ്ധി, ദൊട്ടവ്ധിളകൃഷ്ധി, ോംദോറസ്ധി എന്ന്ധിവയ്ധിലൂതെ ആജീവനം തമചതപട്തെല്;
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ഖണ്ധിേ 5 ല് സൂെ്ധിപ്ധിക്കുന്ന കുടംബങ്ങളുതെ െര്ധിശ്പ് ഭൂമ്ധി/ പാഴഭൂമ്ധി (fallow or waste land) വ്ധിേേ്ധിപ്ധിച്പ്

കൃഷ്ധിക്പ് അനുദയാജ്യമാകല്;

iii) ഇന്ദ്ധിരാ ആവാേ്പ് ദയാജന പോരദമാ, ദേന്ദ്ര/േംസാന േരകാരുേള് ആവ്ധിഷര്ധിക്കുന്ന മറ്പ് ഭവന

ന്ധിര്ാണ പദ്ധെ്ധിേള് പോരദമാ ഏതറടക്കുന്ന ഭവന ന്ധിര്ാണ്തെ്ധിതല അവ്ധിേഗ്ദ്ധ ോയ്ധിേ തൊഴ്ധില് ഘെേം;

iv) മൃഗപര്ധിപാലനം ദപാത്സാഹ്ധിപ്ധിക്കുന്നെ്ധിനുള്ള അെ്ധിസാന േ്പൗേര്യങ്ങളായ ദോഴ്ധിക്കൂെ്പ്, ആട്ട്ധിന് കൂെ്പ്,

പട്ട്ധി കൂെ്പ്, തൊഴു്തെ്പ്, പുല്തൊട്ട്ധി എന്ന്ധിവയതെ ന്ധിര്ാണവും;

v) മത്സ്യബനന പവര്തെനങ്ങള് ദപാത്സാഹ്ധിപ്ധിക്കുന്നെ്ധിന്പ് ഉെകുന്ന അെ്ധിസാന േ്പൗേര്യങ്ങളായ

മത്സ്യം ഉണക്കുന്ന ദേന്ദ്രങ്ങള്, മത്സ്യം സൂക്ധിക്കുന്ന ദേന്ദ്രങ്ങള് എ്ധിവ ന്ധിര്്്ധികലും വര്ഷോല്തെ്പ് മാത്രം

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

അെ്ധിസാന േ്പൗേര്യങ്ങള് ഒരുകലും;

III. വ്ധിഭാഗം.േ്ധി: ദേശീയ ഗാമീണ ഉപജീവെ മ്ധിഷത്റെ െ്ധിബനെകള് അനുേര്ധി്ക്കുന്ന േ്വയംേഹായ

േംഘങ്ങള്ക്പ് തപാതു അട്ധിസാെ േൗകര്യങ്ങള്

i) ോരഷ്ധിദോതപന്നങ്ങളുതെഈടറ േംഭരണ ഉളതപതെയള്ള വ്ധിളതവടപ്ധിന്പ് ദശഷം ആവശ്യമായ്ധി വരുന്ന

േ്പൗേര്യങ്ങള് (post harvest facilities), സജവവളം എന്ന്ധിവയ്പ് ആവശ്യമായ സായ്ധിയായ അെ്ധിസാന

േ്പൗേര്യങ്ങള് സൃഷ്ധിക്കുേ വഴ്ധി ോരഷ്ധിദോതപാേനകമെ വരദ്ധ്ധിപ്ധിക്കുന്നെ്ധിനുള്ള പവൃ്തെ്ധിേളും;

ii) േ്യം േഹായ േംഘങ്ങളുതെ ഉപജീവന പവര്തെനങ്ങളക്പ്ആവശ്യമായ തപാതുവരക്പ് തഷഡ്ഡുേളുതെ

ന്ധിര്ാണവും.

IV. വ്ധിഭാഗം ഡ്ധി : ഗാമീണ അട്ധിസാെ േൗകര്യങ്ങള്

i) ന്ധിരദദ്ദേശ്ധികതപട്ട മാനേണങ്ങളക്പ് അനുസൃെമായ്ധി ഖര-ദവ മാല്ധിന്യ േംസ്കരണ്തെ്ധിനും തുറസായ

മലമൂത്ര വ്ധിേര്ജ്ജനം ഇലാൊക്കുന്നെ്ധിനും ദവണ്ധി േ്െനമാദയാ േരകാര് വകുപേളുതെ ഇെര

പദ്ധെ്ധിേളുമായ്ധി േംദയാജ്ധിപ്ധിച്പ് തോദണാ വ്യക്ത്ധിഗെ േക്കൂസുേള്, സ്കൂള് ദൊയ്റ്റുേള്, അങണവാെ്ധി, ദൊയ്റ്റുേള്

തുെങ്ങ്ധിയ ഗാമീണ ശുെ്ധിെ്വുമായ്ധി ബനതപട്ട പവൃ്തെ്ധിേള്.

ii) ഒറതപട്ട്പ് േ്ധിെക്കുന്ന ഗാമങ്ങതളയം, ന്ധിരദ്ദേ്ധിഷ ഗാമീണ ഉലാേന ദേന്ദ്രങ്ങതളയം ന്ധിലവ്ധിലുള്ള ദറാഡ്പ്

ശംഖലയമായ്ധി ബന്ധിപ്ധിക്കുന്നെ്ധിനുള്ള, എലാ ോലാവസയ്ധിലും ഉപദയാഗ്ധികാന് പറ്റുന്ന ഗാമീണ ദറാഡുേളുതെ

ന്ധിര്ാണവും, ഓെേള്, േലുങ്കുേള് എന്ന്ധിവ ഉളതപതെയള്ള ഗാമ്തെ്ധിതല ഈടറ ഉള്ദറാഡുേളുതെയം

വീഥ്ധിേളുതെയം ന്ധിര്്ാണവും;

iii) േള്ധിസലങ്ങളുതെ ന്ധിര്ാണവും;

iv) തവള്ളതപാക ന്ധിയനണ േംരകണ പവൃ്തെ്ധിേള്, തവള്ളതകട്ട്പ് ഒഴ്ധിവാക്കുന്നെ്ധിനുള്ള ജലന്ധിര്ഗ്ഗമന

പവൃ്തെ്ധിേള്, മഴതവള്ളം തേട്ട്ധി ന്ധിലക്കുന്ന ൊഴ്ന്ന തപാതുസലങ്ങളുതെ തമചതപട്തെല് (chaur renovation),

െീരപദേശങ്ങളുതെ േംരകണ്തെ്ധിനുള്ള ദ്ാം വാട്ടര് ത്രെയ്ധിനുേള്, എന്ന്ധിവ ഉളതപതെയള്ള തപാതു

അെ്ധിസാന േ്പൗേര്യങ്ങള്, ദറാഡുേളുതെ പുന:രുദ്ധാരണം, ദൂരന്തപെ്ധിദരാധ െയ്യാതറടപേള്

തമചതപടത്തുന്നെ്ധിനുള്ള പവൃ്തെ്ധിേളും;

v) ഗാമപഞായത്തുേള്, വന്ധിൊ േ്യം േഹായ േംഘങ്ങളുതെ തേഡദറഷനുേള്, തോടങാറ്പ്

ബാധ്ധിെരക്കുള്ള അഭയദേന്ദ്രങ്ങള് (സേദക്ലാണ് തഷല്റര്), അങണവാെ്ധിദേന്ദ്രങ്ങള്, ഗാമീണ െന്തേള്

എന്ന്ധിവയാവശ്യമുള്ള തേട്ട്ധിെങ്ങളുതെ ന്ധിര്ാണവും, ഗാമ/ദ്ാക്പ്െല ക്ധിമ്ധിദറാറ്ധിയങ്ങളുതെ ന്ധിര്ാണം.

vi) ദേശീയ ഭക്യസുരകാന്ധിയമം 2013 (20/2013) തല വ്യവസേള് നെപ്ധിലാക്കുന്നെ്ധിന്പ് ആവശ്യമായ്ധി

വരുന്ന ഭക്യധാന്യ േംഭരണ്ധിേളുതെ ന്ധിര്ാണം.

vii). മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ന്ധിയമ പോരം ഏതറടക്കുന്ന ന്ധിര്ാണ പവൃ്തെ്ധിേളുതെ

എ്്ധിദമറ്ധിതന ഭാഗമായ്ധി വരുന്ന ന്ധിര്ാണ ോമഗ്ധിേളുതെ ഉലാേനവും;

viii) മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ന്ധിയമപോരം സൃഷ്ധികതപട്ട ഗാമീണ തപാതു

ആസ്ധിേളുതെ അറകുറപണ്ധിേളും;

ഇെ്പ് േംബന്ധിച്പ് േംസാന േരകാരുമായ്ധി കൂെ്ധിയാദലാെന നെ്തെ്ധി ദേന്ദ്രേരകാര്പ് വ്ധിജാപനം തെയ്യുന്ന
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മറ്പ് ഏതൊരു പവൃ്തെ്ധിയം.

(അവോന്ധിച്ചു)

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് ടീം

അനുഷ. എ (വ്ധിദലജ്പ് റ്ധിദോഴ്പ് ദപഴണ്പ്, മലമഴ)

ശാല്ധിന്ധി.എേ്പ് (വ്ധിദലജ്പ് റ്ധിദോഴ്പ് ദപഴണ്പ്, മലമഴ)

ഐശ്വര്യ.തക.എൻ (വ്ധിദലജ്പ് റ്ധിദോഴ്പ് ദപഴണ്പ്, മലമഴ)

മണ്ധികണ്ഠൻ.തക (വ്ധിദലജ്പ് റ്ധിദോഴ്പ് ദപഴണ്പ്, മലമഴ)


