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ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ 

ಅಧ್ಯ ಯನ ಮಾದರಿ ಬಗೆ್ಗ  

- ಈ ಅಧ್ಯ ಯನವು ಕೋವಿಡ್- 19 ಸಾಂಕ್ರಾ ಮಿಕ ರೋಗದ ಸಂದರ್ಭದಲಿ್ಲ  ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕು  

ರಾಜ್ಯ ಗಳಾದ ಬಿಹಾರ, ಕನಾಭಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್್ಟ ರ, ಮಧ್ಯ ಪ್ಾ ದೇಶದ ಎಾಂಟು ಬಿ್ಲಕ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಮನರೇಗಾದ 

ಕ್ರಯಭಚಟುವಟಿಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ  ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸುತತ ದೆ. 

- ಮನರೇಗಾ ಕ್ರಯಭಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯಾಮಗಳಲಿ್ಲ  ವಿಶಿ್ೋಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ: 

ಉದ್ಯ ೋಗ ಕ್ರಡ್ಭ ಹಾಂದಿರುವ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಕ್ರಯಭಕಾ ಮದ ಒಟ್್ಟ ರೆ ಅನ್ನರ್ವವನ್ನು  

ಗಮನಿಸುವುದು, ಅಗತಯ ವಿದದ ಷ್್ಟ  ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕೆಾಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರದೆ ಇರುವುದು, ವೇತನ 

ಪಾವತಿಯಲಿ್ಲ  ಸಮಸ್ಯಯ , ಸಾಂಕ್ರಾ ಮಿಕ ರೋಗದ ಸಂದರ್ಭದಲಿ್ಲ  ಕ್ರಯಭಕಾ ಮದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲಿ್ಲ  

ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತತ  ಮನರೇಗಾವು ಸುರಕ್ರಾ  ಜಾಲವಾಗಿ ಎಷ್್ಟ  ಪ್ರಿಣಾಮಕ್ರರಿಯಾಗಿತ್ತತ  ಎಾಂದು 

ತಿಳಿದುಕಳ್ಳು ವ ಪ್ಾ ಯತು ವಾಗಿದೆ.  

- ಮನರೇಗಾ ಒಕ್ಕು ಟದ ಜೊತೆಗ್ಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ ರುವ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ್ದ ಸಂಘಟನೆಗಳ್ಳ 

ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಬಿ್ಲಕ್ಗಳ ಪ್ಟ್ಿಯಾಂದ ಬಿ್ಲಕ್ಗಳನ್ನು  ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಯ ನೇಜ್ಮಾಂಟ್ 

ಇನ್ಫಾರ್ಮಭಶನ ಸಿಸ್ ಮ್ (ಎಾಂಐಎಸ್)ನಲಿ್ಲ  ಪ್ಾ ತಿಫಲ್ಲಸಿರುವ ಪ್ಾ ಕ್ರರ ಪ್ಟ್ಿ ಯಲಿ್ಲರುವ ಎಲಿಾ  

ಬಿ್ಲಕ್ಗಳಿಗ್ಗ ಮನರೇಗಾ ಕ್ರಯಭಚಟುವಟಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲಿ್ಲ  ಶ್ಾ ೋಯಾಾಂಕ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. ಅತಯ ಧಿಕ 

ಮತ್ತತ  ಅತಿ ಕಡಿಮ ಶ್ಾ ೋಯಾಾಂಕ ಬಿ್ಲಕ್ಗಳನ್ನು  ಪ್ಾ ತಿೋ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಆರಿಸಲಾಗುತತ ದೆ ಮತ್ತತ  

ಅವುಗಳನ್ನು  ಅಧಿಕ ಕ್ರಯಭನಿವಭಹಿಸುವ ಮತ್ತತ  ಕಡಿಮ ಕ್ರಯಭನಿವಭಹಿಸುವ ಬಿ್ಲಕ್ಗಳ್ಳ ಎಾಂದು 

ಅಧ್ಯ ಯನದಲಿ್ಲ  ಉಲಿ್ೋಖಿಸಲಾಗುತತ ದೆ. 

- ಆರಿಸಲಾಗಿರುವ ಬಿ್ಲಕ್ಗಳಾಂದರೆ- ಬಿಹಾರದ ಫುಲ್ಪ್ರಸ್ (ಮಧುಬನಿ) ಮತ್ತತ  ಛಾತ್ಪುರ್ 

(ಸುಪೌಲ್), ಕನಾಭಟಕದ ಬಿೋದರ್ (ಬಿೋದರ್್) ಮತ್ತತ  ದೇವದುಗಭ (ರಾಯಚೂರು), ಮಧ್ಯ ಪ್ಾ ದೇಶದ 

ಖಾಲಾಾ  (ಖಾಾಂಡ್ವಾ ) ಮತ್ತತ  ಘಾಟಿಗಾಾಂವ್ (ಗಾಾ ಲ್ಲಯರ್್), ಮಹಾರಾಷ್್ಟ ರದಲಿ್ಲ  ವಾದಾಭ (ವಾದಾಭ) 

ಮತ್ತತ  ಸುಗುಭನ (ನಾಶಕ್). 

- ಎರಡು ಹಂತದ ಯಾದೃಚಿ್ಛಕವಾಗಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು  ಈ ಬಿ್ಲಕ್ಗಳನ್ನು  ಆರಿಸಲ್ಕ ಅನ್ನಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಮೊದಲ ಹಂತದಲಿ್ಲ  ಪ್ಾ ತಿೋ ಬಿ್ಲಕ್ನಲಿ್ಲ  2011ರ ಜ್ನಗಣತಿ ಪ್ಟ್ಿ ಗ್ಗ ಅನ್ನಸರವಾಗಿ ಐದು ಗಾಾ ಮ 

ಪಂಚಾಯತ್ಗಳನ್ನು  (ಜಿಪಿ) ಯಾದೃಚಿ್ಛಕವಾಗಿ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲಿ್ಲ  50 ಮನೆಗಳನ್ನು  

ಯಾದೃಚಿ್ಛಕವಾಗಿ ಉದ್ಯ ೋಗ ಕ್ರಡ್ಭ ಹಾಂದಿರುವ ಮನರೇಗಾ ಎಾಂಐಎಸ ಪ್ಟ್ಿಯಾಂದ ಪ್ಾ ತಿೋ ಗಾಾ ಮ 

ಪಂಚಾಯತ್ನಿಾಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾದರಿ ವಿಧಾನವು ಎಲಿಾ  ಬಿ್ಲಕ ಮಟ್ ದ ಎಲಿಾ  ಉದ್ಯ ೋಗ 

ಕ್ರಡ್ಭ ಹಿಡಿದಿರುವ ಮನೆಗಳ ಫಲ್ಲತಾಂಶಗಳನ್ನು  ಪ್ಾ ತಿನಿಧಿಸುವುದನ್ನು  ಖಚ್ಛತಪ್ಡಿಸಿದೆ. 
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- ಸಮಿೋಕೆಾ ಯನ್ನು  2021 ನವಾಂಬರ್್- ಡಿಸ್ಯಾಂಬರ್್ನಲಿ್ಲ  ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಉಲಿ್ೋಖ ಅವಧಿಗಳನ್ನು  

ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ್ಲಗ್ಗ ಕೋವಿಡ್ ಪೂವಭ ವಿತಿತ ೋಯ ವಷ್ಟಭ (2019 ಏಪಿಾ ಲ್ನಿಾಂದ 2020 

ಮಾರ್ಚಭ) ಮತ್ತತ  ಎರಡನೇ ಸಂದರ್ಭದಲಿ್ಲ  ಕೋವಿಡ್ ನಂತರದ ವಿತಿತ ೋಯ ವಷ್ಟಭ (2020 

ಏಪಿಾ ಲ್ನಿಾಂದ 2021 ಮಾರ್ಚ್ಭ). 

 

ಕೋವಿಡ್- 19 ಪರಿಣಾಮ 

- ಅಧ್ಯ ಯನದಲಿ್ಲ  ಸಂದಶಭಸಲಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳ್ಳ ಸಮಾನಯ  ಜ್ನರಿಗಿಾಂತ ಹೆಚ್ಚು  

ದುಬಭಲವಗಭದವರು,  ಕೆಳ ಜಾತಿಗಳಿಗ್ಗ ಸೇರಿದವರು, ಭೂಮಿಯಲಿದವರು ಹೆಚ್ಛು ನ 

ಪ್ಾ ಮಾಣದಲಿ್ಲರುವುದು, ಕುಟುಾಂಬ ಆದಾಯ ಕಡಿಮ ಇರುವುದು ಹಾಗೂ ದಿನಗೂಲ್ಲಯಂತಹ 

ಸಮಾನಯ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗ್ಗ ಹೆಚ್ಚು  ಪಾಾ ಶಸತ ಯ  ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 

- ಸಮಿೋಕೆಾ  ನಡೆಸಿದ ಎಲಿಾ  ಬಿ್ಲಕ್ಗಳಲಿ್ಲ  ನಾವು ಉದ್ಯ ೋಗ ಮತ್ತತ  ಆದಾಯದಲಿ್ಲ  ದ್ಡಡ  

ಪ್ಾ ಮಾಣದಲಿ್ಲ  ನಕ್ರರಾತಮ ಕ ಪ್ರಿಣಾಮವನ್ನು  ಗಮನಿಸಿದೆದ ೋವ. ಬಹುತೇಕ ಮನೆಗಳ್ಳ ಕೋವಿಡ್ 

ವಷ್ಟಭದಲಿ್ಲ  ಆದಾಯ ನಷ್್ಟ ವನ್ನು  ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸರಾಸರಿ 30ಯಾಂದ ಶೇ. 50ರಷ್್ಟ  ಆದಾಯ 

ನಷ್್ಟ ವನ್ನು  ಪ್ಾ ತಿೋ ಬಿ್ಲಕ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಕಳದುಕಾಂಡಿದದ ರು. 

- ಅಧ್ಯ ಯನ ನಡೆಸಿದ ಮೂರು ಬಿ್ಲಕ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಮಧ್ಯ ಪ್ಾ ದೇಶದ ಖಾಲಾಾ  ಮತ್ತತ  ಬಿಹಾರದ ಎರಡು 

ಬಿ್ಲಕ್ಗಳ್ಳ ವಲಸ್ಯ ಕ್ರಮಿಭಕರಿಾಂದ ಬರುವ ಹಣವು ಬಹುಪಾಲ್ಕ ಮನೆಗಳ ಮುಕಯ  ಆದಾಯವಾಗಿತ್ತತ . 

ಕೋವಿಡ್್ ಪೂವಭದಲಿ್ಲ  ಖಾಲಾಾ ದ ಮನೆಗಳ ಶೇ. 43ರಷ್್ಟ  ಆದಾಯವು ರೂ ಪ್ಾ ತಿ ವಷ್ಟಭ 

37,800ರಷ್ಿ ತ್ತತ . ಛಾತ್ಪುರ್್ನಲಿ್ಲ  ಕೋವಿಡ್್ಗ್ಗ ಮುನು  ಶೇ. 50ರಷ್್ಟ  ಮನೆಗಳ ಆದಾಯ ಪ್ಾ ತಿೋ ವಷ್ಟಭ 

ಸುಮಾರು ರೂ 61,000ಗಳಷ್ಿ ತ್ತತ . ಫುಲ್ಪ್ರಸ್ನಲಿ್ಲ  ಶೇ. 67ರಷ್್ಟ  ಮನೆಗಳ ಆದಾಯವು ಪ್ಾ ತಿೋ ವಷ್ಟಭ 

ರೂ 48,000ಗಳಷ್ಿ ತ್ತತ . 

- ಇತರ ಬಿ್ಲಕ್ಗಳ್ಳ ತವರಿಗ್ಗ ಮರಳಿದ ವಲಸಿಗರನ್ನು  ಹೆಚ್ಚು  ಪ್ಾ ಮಾಣದಲಿ್ಲ  ಹಾಂದಿರಲ್ಲಲಿ . ಆದರೆ 

ವಲಸಿಗ ಕ್ರಮಿಭಕರು ತವರಿಗ್ಗ ಮರಳಿರುವ ಬಗೆ್ಗ  ಹೆಚ್ಚು  ವಿವರ ದಾಖಲ್ಲಸದ (ಅಾಂದರೆ, ಕೋವಿಡ್ 

ಸಂದರ್ಭದಲಿ್ಲ  ಮನೆಗ್ಗ ಮರಳಿದ ವಲಸಿಗ ಕ್ರಮಿಭಕರು) ಮನೆಗಳ್ಳ ತವರಿಗ್ಗ ಮರಳ್ಳವ ಒತತ ಡ 

ಎದುರಿಸಿದಂತಹ ಕ್ರಮಿಭಕರಿಾಂದ ಸರಾಸರಿ ವಾಷಿಭಕ ಆದಾಯವಾಗಿ ರೂ. 55,600ರಷ್್ಟ  

ಗಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾದ ರೆ. 
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ಮನರೇಗಾದ ಬಗೆ್ಗ  ಒಟ್ಟು  ಅಭಿಪ್ರಾ ರ್ 

- ಕನಾಭಟಕದಲಿ್ಲ  ಎರಡೂ ಬಿ್ಲಕ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಶೇ. 60ಕ್ು ಾಂತ ಹೆಚ್ಚು  ಮನೆಗಳ್ಳ ಮನರೇಗಾ ಗಾಾ ಮದ ಒಟ್್ಟ ರೆ 

ಅಭಿವೃದಿಿ ಗ್ಗ ಕಡುಗ್ಗ ನಿೋಡಿದೆ ಎಾಂದು ಅಭಿಪಾಾ ಯಪ್ಟ್ಿ ದಾದ ರೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯಯ ಯು ಇತರ ರಾಜ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ  

ಕಡಿಮ ಇದದ ರೂ, ಉತತ ಮವಾಗೇ ಇದೆ. ಮಧ್ಯ ಪ್ಾ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಶೇ. 40-60ರಷ್್ಟ , ಮಹಾರಾಷ್್ಟ ರದಲಿ್ಲ  ಶೇ. 

20-40ರಷ್್ಟ  ಹಾಗೂ ಬಿಹಾರದಲಿ್ಲ  ಶೇ. 20-30ರಷ್್ಟ  ಮನೆಗಳ್ಳ ಗಾಾ ಮಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗ್ಗ ಮನರೇಗಾದ 

ಕಡುಗ್ಗ ಬಗೆ್ಗ  ಸಕ್ರರಾತಮ ಕ ಅಭಿಪಾಾ ಯ ವಯ ಕತ ಪ್ಡಿಸಿದಾದ ರೆ. 

- ಸಮಿೋಕೆಾ  ನಡೆಸಲಾದ ಪ್ಾ ತಿೋ ಬಿ್ಲಕ್ನಲಿ್ಲ , ಕ್ರಯಭಕಾ ಮದ ಸಕ್ರರಾತಮ ಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆ್ಗ  

ಪ್ಾ ಶು ಸಿದಾಗ ವಲಸ್ಯ ಹೋಗಬೇಕ್ರದ ಅಗತಯ  ಬ್ಲರದೆ ಇರುವುದನೆು ೋ ಉಲಿ್ೋಖಿಸಲಾಗಿದೆ. 

- ಕ್ರಯಭಕಾ ಮದ ಜ್ನಪಿಾ ಯತೆಯ ಬಗೆ್ಗ  ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿದರೆ, ಪ್ಾ ತಿೋ ಬಿ್ಲಕ್ನಲಿ್ಲ  ಪ್ಾ ತಿೋ ಮನೆಯ ಬದಲಾಗಿ 

ಪ್ಾ ತಿೋ ವಯ ಕ್ತ ಗೂ ನೂರು ದಿನಗಳ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕು ಎಾಂದು ಶಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿೋದರ್ ಮತ್ತತ  

ಘಾಟಿಗಾಾಂವ್್ನಲಿ್ಲ  ಶೇ 100ರಷ್್ಟ  ಮಂದಿ ಈ ಬಗೆ್ಗ  ಶಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವುದು ಮನರೇಗಾದ ದ್ಡಡ  

ಮಟ್ಿ ಗಿನ ಜ್ನಪಿಾ ಯತೆಗ್ಗ ಸಕ್ಾ ಯಾಗಿದೆ. 

 

ಪೂರೈಸದ ಬೇಡಿಕೆ 

- ಬಹುಪಾಲು ಮನೆಗಳು ಮನರೇಗಾ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕ ರೂ ಪಡಿತರ ಸಮಸೆ್ಯ ಯನ್ನು  ಎದುರಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಕೋವಿಡ್ ವರ್ಷದಲಿ್ಲ  ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು  ಕೆಲಸಗಳನ್ನು  ಪಡೆಯಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧೆ್ ವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ . 

ಎಲಿ್ಲ  ಬಿ್ಲಕ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಶೇ 39ರಷ್ಟು  ಉದೆ್ ೋಗ ಕಾಡ್ಷ ಹೊಂದಿರುವ ಮನೆಗಳು ಕೋವಿಡ್ ವರ್ಷದಲಿ್ಲ  

ಮನರೇಗಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆಸಕಿ್ತ  ಹೊಂದಿದಾ ರು. ಆದರೆ ಒೊಂದು ದಿನವೂ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತಕ ರಲ್ಲಲಿ . 

- ಸರಾಸರಿ ಅೊಂತಹ ಮನೆಗಳು ಕ್ನಿರ್ಠ  77 ದಿನಗಳ ಮನರೇಗಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು  ವರ್ಷಕೆಕ  ಸಿಕ್ತಕ ದಾ ರೆ ಸಾಕು 

ಎೊಂದುಕೊಂಡಿದಾ ರು. ಮಹಾರಾರ್ು ರದ ವಾದ್ದಾ ದಲಿ್ಲ  ಅತೆ ಧಿಕ್ ಸರಾಸರಿ 92 ದಿನಗಳ ಮನರೇಗಾ 

ಕೆಲಸದ ಅಗತೆ ವಿತಿ್ತ  ಎೊಂದು ಕಾರ್ಮಷಕ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾ ರೆ. 

- ಕೋವಿಡ್ ವರ್ಷದಲಿ್ಲ  ಕ್ನಿರ್ಠ  ಒೊಂದು ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮನೆಗಳು ಎಲಿ್ಲ  ಬಿ್ಲಕ್ಗಳಲಿ್ಲ  

ಸರಾಸರಿ 64 ದಿನಗಳ ಕೆಲಸದ ನಿರಿೋಕೆೆಯಲಿ್ಲದಾ ರು. ಆದರೆ ಅವರ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿರಲ್ಲಲಿ .  

- ಕೋವಿಡ್ ವರ್ಷದಲಿ್ಲ  ಮನರೇಗಾ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾ  ಮನೆಗಳು ಕೂಡ ನಿರಿೋಕೆೆಯಿಟ್ಟು ದಾ  

75 ದಿನಗಳಷ್ಟು  ಕೆಲಸಗಳನ್ನು  ಪಡೆಯಲು ಸಾಧೆ್ ವಾಗಿಲಿ . ಬಿಹಾರದ ಎರಡೂ ಬಿ್ಲಕ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಮತಿ್ತ  

ಹೆಚ್ಚು  ಮನರೇಗಾ ಕೆಲಸವಿರದೆ ಇದಾ  ಕ್ರ್ನಷಟಕ್ದ ಬಿೋದರ್ ಹಾಗೂ ಮಧೆ್ ಪಾ ದೇಶದ ಖಾಲ್ಲಾ ದಲಿ್ಲ  75 

ದಿನಗಳಿಗಿೊಂತಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ನ ಪಾ ಮಾಣದಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ ಬಯಸಿದಾ ರು. ಮಹಾರಾರ್ು ರದ ವಾದ್ದಾ ದಲಿ್ಲ  (ಹೆಚ್ಚು  
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ಉತಿಮ ಮನರೇಗಾ ಕೆಲಸವಿರುವ ಪಾ ದೇಶ) 70 ದಿನಗಳ ಕೆಲಸ ಬಯಸಿದಾ ರು. ಉಳಿದ ಬಿ್ಲಕ್ಗಳಲಿ್ಲ  

ಕ್ನಿರ್ಠ  50ರಿೊಂದ 60 ದಿನಗಳ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವ ಭರವಸ್ಯಯಲಿ್ಲದಾ ರು. 

- ಎೊಂಐಎಸ್ ವಿಚಾರಕೆಕ  ಬಂದರೆ, ಕೋವಿಡ್ ವರ್ಷದಲಿ್ಲ  ಸರ್ಮೋಕೆೆ  ನಡೆಸಿದ ಬಿ್ಲಕ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಒಟ್ಟು  ರೂ 

152.68 ಕೋಟ್ಟಗಳಷ್ಟು  ಹಣ ವೆ ವಯಿಸಲ್ಲಗಿತಿ್ತ . ಈ ಬಿ್ಲಕ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸದ ಪೂಣಷ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು  

ಈಡೇರಿಸುವ ಭರವಸ್ಯ ಇತಿ್ತ . ಹಂಚ್ಚಕೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಮಷಕ್ ಬಜೆಟ್ ರೂ 474.27 ಕೋಟ್ಟಗಳಾಗಿವೆ. 

ವೇತನಗಳಲಿ್ಲ  ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹಂಚ್ಚಕೆಯಾದ ಮೊತಿಕ್ತಕ ೊಂತ 3 ಪಟ್ಟು  ಹೆಚ್ಚು  ಬಜೆಟ್್ ಇದ್ದಗಿದೆ. 

- ಅಗತೆ ವಿದಾ ಷ್ಟು  ಕೆಲಸ ಸಿಗದೆ ಇರಲು ಅತಿ ಸಾಮಾನೆವಾಗಿ ನಿೋಡಲ್ಲಗುವ ಕಾರಣಗಳೊಂದರೆ ಎಲಿ್ಲ  

ಬಿ್ಲಕ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಸಾಕ್ಷ್ಟು  ಕೆಲಸಗಳನ್ನು  ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲ್ಲಗಿಲಿ / ತೆರೆಯಲ್ಲಗಿಲಿ . ಸರಾಸರಿ ಶೇ 

63ರಷ್ಟು  ಎಲಿ್ಲ  ಉದೆ್ ೋಗ ಕಾಡ್ಷ ಹಮದಿರುವ ಮನೆಗಳು ಸರ್ಮೋಕೆೆ  ನಡೆಸಿದ ಬಿ್ಲಕ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಇದೇ 

ಕಾರಣ ಸೂಚ್ಚಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

- ಎೊಂಟ್ಟ ಬಿ್ಲಕ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಐದರಲಿ್ಲ  ಮೊಂದಿಡಲ್ಲಗಿರುವ ಎರಡನೇ ಅತಿದ್ಡಡ  ಕಾರಣವೆೊಂದರೆ 

‘ಕಾೊಂಟ್ರಾ ಕ್ು ರ್್ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಿಲಿ ’ ಎನ್ನು ವುದ್ದಗಿದೆ. ಕಾಯ್ದಾ ಯ ಪಾ ಕಾರ ಕಾೊಂಟ್ರಾ ಕ್ು ರ್್ಗಳನ್ನು  

(ಗುತಿಿಗೆದ್ದರರು) ಮನರೇಗಾದಿೊಂದ ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಲಗಿತಿ್ತ . ಆದರೆ ಮಖೆ್ವಾಗಿ ಕ್ರ್ನಷಟಕ್ದ ಎರಡು 

ಬಿ್ಲಕ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಕಾೊಂಟ್ರಾ ಕ್ು ರ್್ಗಳ ಪಾಾ ಬಲೆ  ಹೆಚಾು ಗಿರುವುದರಿೊಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಕ್ಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎೊಂದು 

ಸುಮಾರು ಅಧ್ಷದಿೊಂದ ಮೂರನೇ ಎರಡಷ್ಟು  ಮನೆಗಳು ಕಾರಣ ನಿೋಡಿರುವುದು ಅಧೆ್ ಯನದಲಿ್ಲ  

ತಿಳಿದುಕಳಳ ಲ್ಲಗಿದೆ. ಮತಿ್ತ  ಬಿಹಾರದ ಫುಲ್ಪರಸ್್ನಂತಹ ಮನರೇಗಾ ಹೆಚ್ಚು  ಸಕ್ತಾ ಯವಾಗಿಲಿದ ಕ್ಡೆ 

ಸುಮಾರು ಅಧ್ಷದಷ್ಟು  ಮನೆಗಳು ಕಾೊಂಟ್ರಾ ಕ್ು ರ್್ಗಳು ತಮಗೆ ಕೆಲಸದ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡದ ಕಾರಣ 

ಸಾಕ್ಷ್ಟು  ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತಕ ಲಿ  ಎೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾ ರೆ. 

 

ವೇತನ ಪಾವತಿ ವಿಳಂಬಗಳು 

- ಕೋವಿಡ್ ವರ್ಷದಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಎಲಿ್ಲ  ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಸರಾಸರಿ ಶೇ. 36ರಷ್ಟು  15 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ 

ವೇತನ ಪಡೆದಿರುವುದ್ದಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾ ರೆ. ಇದು ಅೊಂದ್ದಜಿಸಲ್ಲದ ಸರಾಸರಿ ಮತಿ್ತ  ಎಲಿ್ಲ  ಸರ್ಮೋಕೆೆ  

ನಡೆಸಿದ ಬಿ್ಲಕ್ಗಳನ್ನು  ಪಾ ತಿನಿಧಿಸಿದೆ. 

- ಕ್ರ್ನಷಟಕ್ ಮತಿ್ತ  ಮಹಾರಾರ್ು ರದ ಅಧಿಕ್ ಕಾಯಷನಿವಷಹಿಸುವ ಬಿ್ಲಕ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಸಮಯಕೆಕ  

ಸರಿಯಾಗಿ ವೇತನ ನಿೋಡಿರುವ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ಅತೆ ಧಿಕ್ ಸಕಾರಾತಮ ಕ್ ಅನ್ನಭವವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, 

ಅಲಿ್ಲಯೂ ಅಧ್ಷಕ್ತಕ ೊಂತಲ್ಲ ಸಾ ಲಪ  ಕ್ಡಿಮೆ ಮನೆಗಳು ಮಾತಾ  ಮನರೇಗಾದ ನಿಯಮದಂತೆ 15 ದಿನಗಳ 

ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ವೇತನ ನಿೋಡಿರುವ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾ ರೆ. 
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- ಮಧೆ್ ಪಾ ದೇಶದ ಎರಡೂ ಬಿ್ಲಕ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಈ ಪರಿಸಿಿ ತಿ ಇನು ಷ್ಟು  ಕ್ರ್ು ಕ್ರವಾಗಿತಿ್ತ . ಅಲಿ್ಲ  ಕೋವಿಡ್ 

ವರ್ಷದಲಿ್ಲ  ಶೇ. 1ರಷ್ಟು  ಮನೆಗಳು ಮಾತಾ ವೇ 15 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ವೇತನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದಾ ರು. 

ಬಿಹಾರದಂತಹ ಮನರೇಗಾ ಹೆಚ್ಚು  ಯಶಸುು  ಪಡೆದಿರುವ ಪಾ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಶೇ .15ರಷ್ಟು  ಮನೆಗಳು 

ಮಾತಾ   15 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ವೇತನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದಾ ರು. 

 

ಸುರಕ್ಷಾ  ಜಾಲ ಎಷ್ಟು  ಪರಿಣಾಮಕ್ಷರಿ? 

- ಮೇಲೆ ಹೇಳಲ್ಲದ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರದೆ ಇರುವ ಸಮಸೆ್ಯ ಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸರ್ಮೋಕೆೆ  ನಡೆಸಿರುವ ಎಲಿ್ಲ  

ಬಿ್ಲಕ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಮನೆಗಳ ಆದ್ದಯದಲಿ್ಲ  (ವಲಸಿಗರ ಆದ್ದಯ ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ) ಮನರೇಗಾದ 

ಗಳಿಕೆಯು ಅತೆ್ತ ತಿಮ ಪಾಲು ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಬಿೋದರ್್ನಲಿ್ಲ  ಅತಿ ಕ್ಡಿಮೆ ಶೇ. 

6ರಿೊಂದ ಫುಲ್ಪರಸ್್ನಲಿ್ಲ  ಅತೆ ಧಿಕ್ ಶೇ 47ರವರೆಗೆ ಇದು ವೆಾ ಪಿಸಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಂದಭಷದಲಿ್ಲ  

ವಾರ್ಧಷ ಹರತಾಗಿ ಉಳಿದೆಲಿ  ಬಿ್ಲಕ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಈ ಪಾ ಮಾಣ ಹೆಚಾು ಗಿತಿ್ತ .  

- ನಮಮ  ಅೊಂದ್ದಜಿನ ಪಾ ಕಾರ ಎರಡೂ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  (ಕೋವಿಡ್ ಪೂವಷದಲಿ್ಲ  ಮತಿ್ತ  ಕೋವಿಡ್ 

ಸಂದಭಷದಲಿ್ಲ ) ಕೆಲಸ ಗಳಿಸಿದ ಮನೆಗಳು, ಮನರೇಗಾದಿೊಂದ ಗಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕಳಳ ಲು ಸಾಧೆ್ ವಾಗಿದೆ. 

ತಮಮ  ಆದ್ದಯ ನರ್ು ಕೆಕ  ಬಿ್ಲಕ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಶೇ. 20ರಿೊಂದ ಶೇ 80ರಷ್ಟು  ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕಳಳ ಲು 

ಸಾಧೆ್ ವಾಗಿದೆ. ಕಾಲ್ಲಾ  ಈ ನಿಟ್ಟು ನಲಿ್ಲ  (ಶೇ. 80) ಅತೆ್ತ ತಿಮ ಕಾಯಷ ಪಾ ದರ್ಶಷಸಿದೆ. ಇದಕೆಕ  ಎೊಂಐಎಸ್ 

ದತಿಾೊಂಶವೂ ಬೊಂಬಲ್ಲಸಿದೆ.ಕೋವಿಡ್ ಸಂದಭಷದಲಿ್ಲ  ಕಾಲ್ಲಾ ದಲಿ್ಲ  ಮನರೇಗಾ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತಕ ರುವ 

ಮನೆಗಳು ಮತಿ್ತ  ವೆ ಕಿ್ತಗಳ ಸಂಖೆ್ಯ  ಉಳಿದೆಲಿ್ಲ  ಬಿ್ಲಕ್ಗಳಿಗಿೊಂತ ಹೆಚಾು ಗಿತಿ್ತ . 

- ಕೋವಿಡ್ ಪೂವಷದಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಇದಾ  ಮನೆಗಳು ಮತಿ್ತ  ಕೋವಿಡ್ ಸಂದಭಷದಲಿ್ಲ  

ಮನರೇಗಾ ಕೆಲಸ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ , ಮನರೇಗಾ ಗಳಿಕೆಯು ಅವರು ಇತರ 

ಸಂಪನ್ನಮ ಲಗಳಿೊಂದ ಕ್ಳದುಕೊಂಡಿದಾ  ಆದ್ದಯ ನರ್ು ವನ್ನು  ಶೇ. 20ರಿೊಂದ ಶೇ. 100ರಷ್ಟು  ಪರಿಹಾರ 

ಕಂಡುಕಳಳ ಲು ನೆರವಾಗಿದೆ.  

- ಕ್ಡಿಮೆ ವೇತನಗಳು ಮತಿ್ತ  ವೇತನ ಪಾವತಿಯಲಿ್ಲ  ವಿಳಂಬದ ನಡುವೆಯೂ, ಮನರೇಗಾ 

ಸಾೊಂಕಾಾ ರ್ಮಕ್ ರೋಗದ ಸಂದಭಷದಲಿ್ಲ  ವೆ ತೆಾ ಸ ತರುವಲಿ್ಲ  ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿದೆ. ಗಾಾ ರ್ಮೋಣ ಭಾರತದ 

ಕೆಲವು ಅತಿ ಬಡವಗಷದ ಮನೆಗಳ ಆದ್ದಯ ನರ್ು ಕೆಕ  ಪರಿಹಾರ ಕಡುವಲಿ್ಲ  ಯಶಸುು  ಸಾಧಿಸಿದೆ. 

ಆದರೆ ಮನೆಗಳ ಪೂಣಷ ಬೇಡಿಕೆ ತಲುಪದೆ ಇರುವುದು ಅಥವಾ ಮನರೇಗಾ ಅಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ 

ಕಡುವುದರಿೊಂದ ಸಂಪೂಣಷ ಹರಗಿಟ್ಟು ರುವ ಕಾರಣ ಮನೆಗಳನ್ನು  ಪೂಣಷವಾಗಿ ರಕೆ್ತಸುವಲಿ್ಲ  

ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಇದರು ಮನರೇಗಾವನ್ನು  ಇನು ಷ್ಟು  ವಿಸಿರಿಸುವ ಅಗತೆ ವನ್ನು  ಒತಿಿ  ಹೇಳಿದೆ. 
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ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು  ಶಿಫಾರಸುಗಳು 

- ಅಧೆ್ ಯನವನ್ನು  ಆಧ್ರಿಸಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೆಜೆೆ ಗಳನ್ನು  ರ್ನವು ರ್ಶಫಾರಸು ಮಾಡುತಿೆೋವೆ. 

- ಹೆಚ್ಚು ನ ಕೆಲಸದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು  ಪೂರೈಸಲು ಕ್ನಿರ್ಠ  ಕೆೆ ೋತಾ ದ ಕಾಯಷಕಾರಿಗಳನ್ನು  

ದುಪಪ ಟ್ಟು ಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ್ ಆಡಳಿತ ಸಿಬಬ ೊಂದಿಯ ಸಂಖೆ್ಯಯನ್ನು  ಏರಿಸಬೇಕು. ಇದು 

ಭಾ ಷ್ಟು ಚಾರವನ್ನು  ಕ್ಡಿಮೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. 

- ಮಂಜೂರಾದ ಕೆಲಸಗಳ ವೆಾ ಪಿಿ  ಮತಿ್ತ  ಬ್ಲಳಿಕೆಯನ್ನು  ಹೆಚ್ಚು ಸಿ ಮತಿ್ತ  ವೈಯಕಿ್ತಕ್ ಆಸಿಿ  ಸೃಷ್ಟು ಗೆ 

ಬದಲ್ಲಗಿ ಸಮದ್ದಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಆದೆ ತೆ ನಿೋಡುವ ಮೂಲಕ್ ಹೆಚ್ಚು  ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು  ಈಡೇರಿಸಲು 

ಸಾಧೆ್ ವಾಗಲ್ಲದೆ. 

- ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟು ರುವ ಕೆಲಸಕಾಕ ಗಿ ಕಾರ್ಮಷಕ್ರಿಗೆ ಕಂಪೊ ಟರಿೋಕೃತ ರರ್ಶೋದಿಗಳನ್ನು  ನಿೋಡಿರುವುದನ್ನು  

ಖ್ಚ್ಚತಪಡಿಸಿ. 

- ಮನರೇಗದಲಿ್ಲ  ತಮಮ ದೇ ಮಾಹಿತ್ತನ್ನು  ಪಡೆದುಕಳಳ ಲು ಉದೆ್ ೋಗ ಕಾಡ್್ಷಗಳು ಕಾರ್ಮಷಕ್ರ ಬಳಿ 

ಇರುವ ಏಕೈಕ್ ದ್ದಖ್ಲೆಯಾಗಿದೆ. ಉದೆ್ ೋಗ ಕಾಡ್್ಷಗಳನ್ನು  ಕೆಲಸದ ವಿವರ, ಗಳಿಸಿದ ವೇತನ 

ಇತೆಾ ದಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯಿೊಂದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕ್ತದೆ. ಕೈಯಿೊಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಜಾಬ್ 

ಕಾಡ್್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಬೆ್ಲ ೊಂಕ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಪಾಸ್್ಬುಕ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಅಪ್ಡೇಟ್ 

ಸೌಲಭೆ ಗಳಿರುವಂತೆ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ಜಾಬ ಕಾಡ್್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಮದಾ ಣದ ಮೂಲಕ್ ವಿವರ 

ಬರೆಯುವ ಸೌಲಭೆ  ಒದಗಿಸಬೇಕು. 

- ಕೊಂದಾ  ಸಕಾಷರವು ವೇತನ ಪಾವತಿಯಲಿ್ಲನ ವಿಳಂಬದ ಸಂದಭಷದಲಿ್ಲ  ಪೂಣಷ ಪಾ ಮಾಣದಲಿ್ಲ  

ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು  ಖ್ಚ್ಚತಪಡಿಸಬೇಕು. ಅೊಂದರೆ, ಕಾಯ್ದಾ ಯ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಮತಿ್ತ  

ಸುಪಿಾ ೋೊಂಕೋಟ್ಷ ಆದೇಶದಂತೆ ಕಾರ್ಮಷಕ್ರ ಖಾತೆಗೆ ವೇತನಗಳನ್ನು  ಪಾವತಿಸಬೇಕ್ತದೆ. 

- ಕಾರ್ಮಷಕ್ರಿಗೆ ವೇತನ ಸಿಿಪ್ಗಳ ಹಂಚ್ಚಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಿರ್ನೊಂಕ್ 2018 31ರ ಸಕಾಷರದ 

ಸುತಿ್ೋಲೆಯಾಗಿರುವ ಆರ್್ಇ-ಐ(360078)ಯನ್ನು  ಅನ್ನಷ್ಟು ನಕೆಕ  ತರಬೇಕ್ತದೆ. ಅೊಂತಹ ವೇತನ 

ಸಿಿಪ್ಗಳನ್ನು  NREGAsoft (ನರೇಗಾಸಾಫ್ು ್) ಮೂಲಕ್ ಸಿದಧ ಪಡಿಸಬೇಕು ಮತಿ್ತ  ಎೊಂಐಎಸ್್ನಿೊಂದಲ್ಲ 

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದ್ದದಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಸಾವಷಜನಿಕ್ ಸಿ ಳಗಳಲಿ್ಲ  ಕಾರ್ಮಷಕ್ರಿಗೆ ವೇತನ 

ಸಿಿಪ್ಗಳನ್ನು  ವಿತರಿಸುವುದು ಗಾಾ ಮ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಸೇವಕ್ನ ಜವಾಬ್ಲಾ ರಿಯಾಗಿದೆ. ಉದ್ದಹರಣೆಗೆ, 

ಕಾಯಷಸಿಳದಲಿ್ಲ , ಪಂಚಾಯತ ಭವನ, ಗಾಾ ಮ ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲ  ಇದನ್ನು  ನಿೋಡಬೇಕು. 

- ವೇತನ ಸಿಿಪ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಕ್ನಿರ್ಠ  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇರಬೇಕು: ಕಾರ್ಮಷಕ್ರ ಹೆಸರು, ಕಾರ್ಮಷಕ್ರ 

ಉದೆ್ ೋಗ ಕಾಡ್್ಷ ಸಂಖೆ್ಯ , ಕೆಲಸ ನಡೆದ ಯೊೋಜನೆ, ಮಸು ರ್ ರೋಲ ಸಂಖೆ್ಯ , ಮಸು ರ್ ರೋಲ 

ಸಾು ಟ್ಷ ದಿರ್ನೊಂಕ್ ಮತಿ್ತ  ಅೊಂತೆ ದ ದಿರ್ನೊಂಕ್, ಮಸು ರ್ ರೋಲ್ನಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ದಿನಗಳ ಸಂಖೆ್ಯ , 
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ಕಾರ್ಮಷಕ್ರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾದ ಮೊತಿ  (ರೂ), ವೇತನಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ಬೆ್ಲ ೊಂಕ ಖಾತೆ ಸಂಖೆ್ಯ , 

ವೇತನ ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ಬೆ್ಲ ೊಂಕ್ ಹೆಸರು ಮತಿ್ತ  ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು, ವೇತನ ಸಿಿಪ ಸಿದಧ ವಾದ ದಿರ್ನೊಂಕ್, 

ವೇತನಗಳಿಗೆ ವೇತನ ದರದ ವಿವರ.  

- ಮನರೇಗಾಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿ ‘ನಿಮಮ  ಹಕುಕ ಗಳನ್ನು  ತಿಳಿಯಿರಿ( ಕೆವೈಆರ್) ಮತಿ್ತ  ಬೆ್ಲ ೊಂಕ್ತೊಂಗ್ 

ಹಕುಕ ಗಳನ್ನು  ಸಾವಷಜನಿಕ್ ಸಿ ಳಗಳಾದ ಪಂಚಾಯತ ಭವನಗಳಲಿ್ಲ  ಪಾ ದರ್ಶಷಸಿ. 

- ಪಾ ತಿೋ ಗಾಾ ೊಂ ಪಂಚಾಯತ್ನಲಿ್ಲ  7 ನೋೊಂದಣಿ ಪುಸಿಕ್ಗಳನ್ನು  ನಿಭಾಯಿಸಿರುವುದನ್ನು  ಖ್ಚ್ಚತಪಡಿಸಿ. 

ಕಾರ್ಮಷಕ್ರ ಅನ್ನಭವ ಮತಿ್ತ  ಎೊಂಐಎಸ್್ ಮೇಲೆ ಮಾಹಿತಿಯ ನಡುವೆ ಸಮಾನತೆ ಇರುವುದನ್ನು  

ಇದರಿೊಂದ ಖಾತರಿಪಡಿಸಬಹುದು. 

- ಮನರೇಗಾ ವೇತನ ದರಗಳನ್ನು  ಕ್ನಿರ್ಠ  ರಾಜೆ ದ ಕ್ನಿರ್ಠ  ವೇತನಗಳ ದರಕೆಕ  ಅಥವಾ ಪಾ ತಿೋ ದಿನ ರೂ 

375ಕೆಕ  ಅನ್ನಪ ಸತಾಪ ತಿ ಸರ್ಮತಿ ರ್ಶಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವಂತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು ಮತಿ್ತ  ಸಿಪಿಐ- ಎಲ್ 

ಬದಲ್ಲಗಿ ಸಿಪಿಐ-ಆರ್್ನಲಿ್ಲ  ಸೂಚೆ್ ೊಂಕ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. 

- ಮನರೇಗಾ ಯೊೋಜನೆಯನ್ನು  73ನೇ ಸಂವಿರ್ಧರ್ನತಮ ಕ್ ತಿದುಾ ಪಡಿಯ ಪಾ ಕಾರ ಗಾಾ ಮ 

ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ಬಲ ನಿೋಡಲೆೊಂದು ತರಲ್ಲಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಎನ್ಇ-ಎಫ್್ಎೊಂಗಳ ಮೂಲಕ್ದ 

ಅನ್ನದ್ದನದ ಹರಿವಿನ ವೆ ವಸಿ್ಯಯು ಗಾಾ ಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ಅಧಿಖಾರ ಮತಿ್ತ  ಸಾಾ ಯತಿತೆಯನ್ನು  

ಕ್ಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಗಾಾ ಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ಮೊದಲೇ ಅನ್ನದ್ದನ ಪಡೆದುಕಳುಳ ವಂತೆ ಖ್ಚ್ಚತಪಡಿಸಿ 

ಹೆಚ್ಚು  ಕೆಲಸಗಳು ಲಭೆ ವಿರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. 

- ಬೆ್ಲ ೊಂಕ್ಗಳ ಶಾಖ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು  ವಿಶಾಾ ಸವಿರಿಸಿ ಮತಿ್ತ  ಹಣಕಾಸು ಒಳಗೊಳುಳ ವಿಕೆಯನ್ನು  

ಹೆಚ್ಚು ಸುವ ಮೂಲಕ್ ಗಾಾ ರ್ಮೋಣ ಪಾ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಶಾಖ್ಯಗಳನ್ನು  ಹೆಚ್ಚು ಸುವ ಅಗತೆ ವಿದೆ.  

- ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಲೆಕ್ಕ  ಪರಿಶೋಧ್ನೆ ಘಟಕ್ಗಳು ಮನರೇಗಾ ಕಾಯಷಕ್ಾ ಮದ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ನಿವಷಹಿಸುತಿದೆ 

ಎನ್ನು ವ ಮೂಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು  ಸುರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಕ್ಷ್ಟು  ಸಾಮಥೆ ಷ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ್ 

ಕಾೊಂಟ್ರಾ ಕ್ು ರ್್ಗಳು ಮನರೇಗಾವನ್ನು  ದುರುಪಯೊೋಗಪಡಿಸಿಕಳುಳ ತಿಿಲಿ  ಎೊಂದು ಖ್ಚ್ಚತಪಡಿಸಲು 

ಕಾರ್ಮಷಕ್ರು ಬೇಡಿದ ಕೆಲಸಕೆಕ  ರರ್ಶೋದಿಗಳನ್ನು  ಪಡೆಯುವುದನ್ನು  ಖ್ಚ್ಚತಪಡಿಸಬೇಕು. 

- ಮನರೇಗಾ ವೇತನ ಪಾವತಿಯಲಿ್ಲ  ಒಳಗೊೊಂಡಿರುವ ಪಾ ತಿೋ ಏಜೆನಿು ಯನ್ನು  ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಲೆಕ್ಕ  

ಪರಿಶೋಧ್ನೆಯ ವೆಾ ಪಿಿಯೊಳಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ್ ಉಲಿೊಂಘನೆಯಾದಲಿ್ಲ  ಸಪ ರ್ು ವಾದ ದಂಡದ 

ನಿಯಮಗಳನ್ನು  ಹೇರಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ವರಿಯಾಗಿ ಗಾಾ ಮ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಸಹಾಯಕ (ಜಿಆರ್್ಎಸ್್), 

ಕ್ತರಿಯ ಎೊಂಜಿನಿಯರ್್, ಪ್ಾ ೋಗಾಾ ೊಂ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೊದಲ್ಲದ ಕೆೆ ೋfರವಾರು ಕಾಯಷಕಾರಿಗಳಿಗೆ 

ಹೆಚ್ಚು ವರಿಯಾಗಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಸಿ್ಯ ಗಳನ್ನು  ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧ್ನೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಗೆ 
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ತರಬೇಕು: ಭಾರತಿೋಯ ರಾಷ್ಟು ರೋಯ ಪಾವತಿ ಮಂಡಳಿ (ಎನ್ಪಿಸಿಐ), ಯುಐಡಿಐ, ಬೆ್ಲ ೊಂಕ್ಗಳು ಮತಿ್ತ  

ಬಿಸಿ/ ಸಿಎಸ್್ಪಿಗಳು. 

 


