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സ ോഷ്ൿൽ ഓഡിറ്റ് 

 

രഽ ഗവൺീമൻറ് പദ്ധത഻യഽീെ നെത്ത഻പ്പ഻ലാീെ അവയഽീെ പഖൿഺപ഻ത 
ലക്ഷൿം എതുത്തഺളം ൂേവര഻ക്കഺൻ സഺധ഻ച്ചുീവന്നഽം അത഻ലാീെ ഉെഺയ 
സഺമാഹൿുനട്ടവഽം, പശസ്ത഻യഽം എതമഺതമഺീണന്ന് ീപഺതഽസമാഹം ുനര഻ട്ട് 
നെത്തഽന്ന അുനേഷണവഽം, 
േണീക്കെഽപ്പും,പര഻ുശഺധനയഽം,വ഻ലയ഻രഽത്തലഽമഺണ് ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ്.  
ീപഺതഽസ്ഥഺപനങ്ങളുീെ പവർത്തനങ്ങളും ീപഺതഽപദ്ധത഻േളുീെ നെത്ത഻പ്പും 
ജനങ്ങൾക്ക് പുയഺജനീപ്പെഽന്ന വ഻ധത്ത഻ൽ നെപ്പഺക്കഽന്നത഻നഽം ീപഺതഽ ഭരണം 
ജനീസൌഹഺർദ്ദപരമഺക്കഽന്നത഻നഽം ുവെ഻യഽളള ജഺഗതയഺണ് ുസഺഷൿൽ 
ഒഡ഻റ്റ്. 

 

മറ്റ് പദ്ധത഻േള഻ൽ ന഻ന്നഽം ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് പദ്ധത഻ീയ വൿതൿസ്തമഺക്കഽന്നത് 
ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റഺണ്. ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് ന഻യമത്ത഻ന്ീറ 17)2വ വേഽപ്പ഻ൽ 
ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് പദ്ധത഻യ഻ലാീെ ഏീറ്റെഽത്ത എലലഺ പവർത്ത഻േളും 6 
മഺസത്ത഻ീലഺര഻ക്കൽ ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ഻ങ്ങ഻ന് വ഻ുധയമഺുക്കെതഺണ്. 

ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ഻നഽുവെ ീസൌേരൿങ്ങൾ ീെയ്യതഽീേഺെഽക്കഽേ, 
രജ഻സ്റ്ററഽേളും ീറുക്കഺഡഽേളും ലഭൿമഺക്കഽേ എന്ന഻വ ഗഺമപഞ്ചഺയത്ത഻ൻീറ 
െഽമതലേളഺണ്.   

 

മഹഺത്മഺഗഺന്ധ഻ ുദശ഻യ ഗഺമ഼ണീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് പദ്ധത഻യ഻ൽ സഽഗമവഽം, 
സഽതഺരൿവഽമഺയ഻ ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ് നെത്തഽന്നത഻ന് ുേരളത്ത഻ൽ സേതദ്ന 
െഽമതലയഽള്ള ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ് യാണ഻റ്റ്)as per G.O (Rt) No.3906/2015/LSGD,Dated 

30.12.2015) 31.01.2017 ൽ ന഻ലവ഻ൽ വന്നഽ.  യാണ഻റ്റ് െഺവൻോർ ീേഺച്ച഻ൻ 
െഺര഻റ്റബ഻ൾ ീസഺൂസറ്റ഻ ന഻യമം 1955 )No.TVM/TC/123/2017) പേഺരം രജ഻സ്റ്റർ 
ീെയ്ത഻ട്ടുള്ളതഺണ്. 

    

േഞ്ഞ഻ക്കഽഴ഻ പഞ്ചഺയത്ത്  വഺർഡ്  6-ൽ 1/10/2018 മഽതൽ 31/03/2019 വീര 
പാർത്ത഼േര഻ച്ച 50 പവർത്ത഻േളഺണ് ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ഻ന് 
വ഻ുധയമഺക്ക഻യ഻ട്ടുള്ളത്. 
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സ ോഷ്ൿൽ ഓഡിററിന് വിസേയമോക്കിയ രവർത്തികൾ 

കമ 

നമ്പർ  
രവർത്തിയുടട സരര് 

രവർത്തി
യുടട 

സകോഡ് 

ആരംഭിച്ച 

തീയതി/ 

അവ ോനി
ച്ച തീയതി 

എസ്റ്റി
സമറ്റ് 

എക്സ്ടര
ൻഡിച്ചർ 

1.  

 മാലംീവള഻ അയൽ സഭ 
പുദശീത്ത ഭാമ഻യ഻ൽ വിക്ഷ ൂത 
നെ഼ലഽം പര഻പഺലനവഽം K-91 

IF/348778 

31/07/2018 

28/3/2018 

 

473866 3, 34, 704 

2.  

 മാലംീവള഻ അയൽ സഭ 
പുദശീത്ത ഭാമ഻യ഻ൽ വിക്ഷ ൂത 
നെ഼ലഽം പര഻പഺലനവഽം  പഺർട്ട്  2 
K-161 

IF/349717 
31/07/2018 

 
471866 294,035 

3.  

പഺലക്കഺട് അയൽ സഭ പുദശീത്ത 
ഭാമ഻യ഻ൽ വിക്ഷൂത്ത നെ഼ലഽം 
പര഻പഺലനവഽം പഺർട്ട് 2    K-160 

IF/349715 

31/07/2018 

27/03/2019 

 

472298 28,3233 

4.  

 പഺലക്കഺട് അയൽ സഭ 
പുദശീത്ത ഭാമ഻യ഻ൽ വിക്ഷൂത്ത 
നെ഼ലഽം പര഻പഺലനവഽം  K-90 

IF/348677 

31/07/2018 

7/3/2019 

 

495513 21,6819 

5.  

 പഽത്തനമ്പലം ുതഺെഺേഽളം 
അയൽസഭ പുദശീത്ത ഭാമ഻യ഻ൽ 
വിക്ഷൂത്ത നെ഼ലഽം 
പര഻പഺലനവഽം K-93 

IF/348780 
02/08/2018 

12/3/2019 
472579 304894 

6.  

 പഽത്തനമ്പലം ുതഺെഺേഽളം 
അയൽസഭ പുദശീത്ത ഭാമ഻യ഻ൽ 
വിക്ഷൂത്ത നെ഼ലഽം 
പര഻പഺലനവഽം പഺർട്ട് 2 K-178 

 

 

IF/349720 
02/08/2018 

10/03/2019 
475734 293260 
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7.  

 ീേഺെഽവ഼ട്ട഻ൽ അയൽസഭ 
പുദശീത്ത ഭാമ഻യ഻ൽ വിക്ഷൂത്ത 
നെ഼ലഽം പര഻പഺലനവഽം K-92 

IF/348779 
09/08/2018 

26/03/2019 
483253 4,70,763 

8.  

 ീേഺെഽവ഼ട്ട഻ൽ അയൽസഭ 
പുദശീത്ത ഭാമ഻യ഻ൽ വിക്ഷൂത്ത 
നെ഼ലഽം പര഻പഺലനവഽം പഺർട്ട് 2  

 K-92 

IF/349719 
09/08/2018 

26/3/2019 
349719 322238 

9.  

 പെഺരപ്പഺട്ടം േഽമരേത്ത് ുതഺട് 
ീവട്ട഻ വശങ്ങള഻ൽ ത഼റ്റപ്പുൽ നെ഼ൽ 

K-107 

WH/287303 
8/03/2019 

4/5/2019 
190397 188396 

10.  

 മഽേഽര഻ക്കൽ മഽേഺരം ുതഺട് 
ീവട്ട഻ വശങ്ങള഻ൽ ത഼റ്റപ്പുൽ നെ഻ൽ 
K-107 

WH/289144 
8/3/2019 

15/4/2019 
57284 50948 

11.  

 േെേംപള്ള഻ േളുവല഻ 
ത഻ുേഺണെ഻റ ുതഺട് ീവട്ട഻ 
വശങ്ങള഻ൽ ത഼റ്റപ്പുൽ നെ഼ൽ K-107 

WH/287269 

21/2/2019 

19/3/2019 
156771 117300 

12.  
 േഺട്ടുേെ പഽഴ഻യ്ക്കൽ  ുറഺഡ് 
ീമറ്റല഻ംഗ് 

RC/65139 14/01/2019 487955 394602 

13.  

 മാലംീവള഻ പുദശീത്ത 
പ്ലഺൻഫെഽമഺയ഻ സംുയഺജ഻ച്ച് 
ഇെവ഻ള േിഷ഻ക്കഺയ഻ പഽരയ഻െം 
രഽക്കൽ K-863 

LD/323270 

07/01/2019 

3/3/2019 

 

250404 231724 

14.  

പഽഴ഻യ്ക്കൽ പുദശത്ത് 
പ്ലഺൻഫെഽമഺയ഻ സംുയഺജ഻ച്ച് 
ഇെവ഻ള േിഷ഻ക്കഺയ഻ പഽരയ഻െം 
രഽക്കൽ K-864 

LD/323269 
07/01/2019 

12/3/2019 
318637 309772 

15.  

പഺലക്കഺട് പുദശത്ത് 
പ്ലഺൻഫെഽമഺയ഻ സംുയഺജ഻ച്ച് 
ഇെവ഻ള േിഷ഻ക്കഺയ഻ പഽരയ഻െം 
രഽക്കൽ K-863 

LD/323268 
07/01/2019 

7/3/2019 
308691 272374 
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16.  
 ൂലഫ് ഗഽണുഭഺക്തഺക്കൾക്ക് ഇഷ്ട഻േ 

ന഻ർമ്മഺണം 2nd റ഼ച്  
Av/255436 

07/01/2019 

 
461971 300561 

17.  
 ൂലഫ് ഗഽണുഭഺക്തഺക്കൾക്ക് ഇഷ്ട഻േ 

ന഻ർമ്മഺണം 3rd റ഼ച് 
Av/255437 

07/01/2019 

27/1/2019 
461971 409780 

18.  
ൂലഫ് ഗഽണുഭഺക്തഺക്കൾക്ക് ഇഷ്ട഻േ 

ന഻ർമ്മഺണം 4th റ഼ച് 
Av/255438 

07/01/2019 

20/1/2019 
461971 24390 

19.  

ൂലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട 
വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ- ബ഻സ഻ ുമഺൾ രത്നഺ 
ഭവൻ 

IF/357357 
12/11/2018 

16/3/2019 
25000 24390 

20.  

ൂലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട 
വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ- ആനന്ദവലല഻  , േണ഻യഺം 
േഽുന്നൽ  

IF/357359 
8/10/2018 

17/8/2019 
25000 21680 

21.  

 ൂലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട 
വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ- ല഼ലമണ഻, 
ീതുക്കശൿഺമ഻ുവള഻ 

IF/357367 
12/11/2018 

5/10/2019 
25000 21680 

22.  

ൂലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട 
വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ- സന഻ത, മറ്റത്ത഻ൽ  

IF/356989 
12/11/2018 

27/3/2019 
25000 21680 

23.  

 ൂലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട 
വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ- അജ഻ുമഺൾ, േഽമ്പളത്ത്  

IF/ 357370 
2/10/2018 

16/3/2019 
25000 24390 

24.  

ൂലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട 
വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ- വ഻ ീേ രഺധ, മാലംീവള഻ 

IF/357366 
2/10/2018 

29/9/2019 
25000 21680 

25.  ൂലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട 
വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 

IF/357368 
12/11/2018 

17/8/2019 
25000 24390 
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നൽേൽ- ബ഻ന്റ െന്ദൻ, 
പഴയഺറ്റുപെ഻ 

26.  

ൂലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട 
വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ- ഷ഼ബ, ുതഺപ്പ഻ൽ  

IF/357364 
2/8/2018 

16/8/2019 
25000 24390 

27.  

ൂലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട 
വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ- ഊർ മ഻ള, ീതുക്കീവള഻ 

IF/357360 
2/10/2018 

20/03/2019 
25000 21680 

28.  

ൂലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട 
വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ- ഒമന, ുതഺപ്പ഻ൽ  

IF/357362 
2/10/2018 

16/3/2019 
25000 24390 

29.  

ൂലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട 
വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ- സര഻ത, 
വെുക്കീപഺൻപഽറത്ത് 

IF/357363 
2/10/2019 

16/3/2019 
25000 23306 

30.  

ൂലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട 
വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ- മഹ഻ളഺമണ഻, 
ുേഺട്ടപ്പള്ള഻ൽ  

IF/357321 
12/11/2018 

20/3/2019 
25000 21680 

31.  

ൂലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട 
വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ- േവ഻ത, ുജൿഺത഻ഭവൻ  

IF/357015 
12/11/2018 

16/3/2018 
25000 24390 

32.  

ൂലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട 
വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ- ദ഼പ്ത഻േിഷ്ണ, 
മാലംീവള഻ 

IF/356917 
18/11/2018 

27/3/2019 
25000 22,222 

33.  

ൂലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട 
വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ- ജഗതമ്മ, ൂതക്കഽട്ടത്ത഻ൽ  

IF/357021 
12/11/2018 

15/3/2019 
25000 24390 

34.  ൂലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട IF/356995 12/11/2019 25000 24390 
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വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ- ഫ഻ുലഺമ഻ന, േളുവല഻ച്ച഻റ 

16/3/2019 

35.  

ൂലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട 
വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ- അന഻ത, സന്ന഻ധഺനം 

IF/356963 
30/10/2018 

21/8/2019 
25000 24390 

36.  

ൂലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട 
വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ- ഷയ഻ബ഻ുമഺൻ, ുതഺപ്പ഻ൽ  

IF/357361 
12/11/2018 

17/8/2019 
25000 24390 

37.  

ൂലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട 
വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ - സഽരജ മാലംീവള഻ 

IF/357365 
10/11/2018 

18/8/2019 
25000 24390 

38.  

ൂലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട 
വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ- രജ഻ത , േളത്ത഻ൽ  

IF/357369 
12/11/2018 

16/3/2019 
25000 24390 

39.  

ൂലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട 
വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ- ശഺദ്ന഻ന഻, പെ഻ഞ്ഞഺീറ 
േളത്ത഻ൽ  

IF/357371 
12/11/2018 

16/3/2019 
25000 24390 

40.  

ൂലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട 
വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ- മ഻ന഻ െ഻ത്ത഻ര 

 

IF/357373 

 

12/11/2018 

16/3/2019 
25000 24390 

41.  

ൂലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട 
വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ- ജയേഽമഺര഻, േളുവല഻ 
ീവള഻ 

IF/357310 
12/01/2018 

13/07/2019 
25000 24390 

42.  

ൂലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട 
വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ- സ഻ന്ധഽ, ലക്ഷ്മ഻ന഻വഺസ് 

IF/357374 
12/11/2018 

21/03/2019 
25000 24390 
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43.  

ൂലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട 
വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ- സഽബഺഷ഻ണ഻ , മാലംീവള഻ 

IF/374484 
3/12/2018 

10/12/2019 
25000 23577 

44.  

ൂലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട 
വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ- ബ഻ജ഻, പഽത്തൻീവള഻ 

IF/356996 
12/11/2018 

27/03/2019 
25000 24390 

45.  

ൂലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട 
വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ- ഒമന, മാലംീവള഻ 

IF/374482 
03/12/2018 

17/8/2019 
25000 24390 

46.  

ൂലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട 
വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ- വ഻ജയമ്മ, മണ഻ത്തറീവള഻ 

IF/ 
3/12/2019 

17/8/2019 
25000 24390 

47.  

ൂലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട 
വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ-സഽജ, ആനന്ദഭവനം 

IF/374493 
3/12/2018 

20/8/2019 
25000 24390 

48.  

ൂലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട 
വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ- സൌമൿ , മാലംീവള഻ 

IF/376020 
6/12/2018 

26/08/2019 
25000 18970 
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7 രജിസ്റ്ററുകൾ  

മഹഺത്മഺഗഺന്ധ഻ ുദശ഻യ ഗഺമ഼ണ ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ്  ന഻യമം ( 2005 ) 

പേഺരം പഞ്ചഺയത്തഽേള഻ൽ  ന഻ർബന്ധമഺയഽം  7 രജ഻സ്റ്ററഽേൾ  

സഽക്ഷ഻ക്കെഺതഺണ്. 

 

1. ീതഺഴ഻ൽ  േഺർഡ഻നഽള്ള േഽെഽംബഺുപക്ഷയഽീെ രജ഻സ്റ്റർ  

2. ുസഺഷൿൽ  ഒഡ഻റ്റ്  ഗഺമസഭ മ഼റ്റ഻ംഗ് രജ഻സ്റ്റർ  

3. ീതഺഴ഻ൽ  ആവ഻ശൿീപ്പട്ടതഽം ീതഺഴ഻ൽ  ീേഺെഽത്തതഽം സംബന്ധ഻ച്ച 

രജ഻സ്റ്റർ  

4. പവർത്ത഻യഽീെ ല഻സ്റ്റും െ഻ലവഽം വ഻ശദഺംശങ്ങളും സംബന്ധ഻ച്ച 

രജ഻സ്റ്റർ  

5. സ്ഥ഻ര ആസ്ഥ഻േളുീെ രജ഻സ്റ്റർ  

6. പരഺത഻ രജ഻സ്റ്റർ  

7. ീമറ്റ഼ര഻യൽ  രജ഻സ്റ്റർ  

രഞ്ചോയത്തിടല 7 രജിസ്റ്ററുകൾ  രരിസ ോേിച്ചതിൽ  നിന്ും 

കടെത്തിയ കോരൿങ്ങൾ : 

1. ീതഺഴ഻ൽ  േഺർഡ഻നഽള്ള േഽെഽംബഺുപക്ഷയഽീെ രജ഻സ്റ്റർ  : 

● ീസേട്ടറ഻ ീസർട്ട഻ൂഫ ീെയ്ത േവർുപജ് ഉ ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 

● പഺർട്ട്  എ, ബ഻, സ഻ & ഡ഻ എന്ന഼ ുഫഺർമഺറ്റുേൾ  
എം.ഐ.എസ഻ൽ  ന഻ന്നഽം പ഻ീന്റെഽത്ത് സഽക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുെ് 

 

2. ുസഺഷൿൽ  ഒഡ഻റ്റ്  ഗഺമസഭ മ഼റ്റ഻ംഗ് രജ഻സ്റ്റർ  
 

 േവർുപജ് ഉ ഉെ്. 
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 2018 ൽ  നെന്ന ുലബർ  ബട്ീജറ്റ് മഽീന്നഺരഽക്ക ഗഺമസഭയ഻ൽ  

ഈ സഺമ്പത്ത഻േ വര്ഷം ഏീറ്റെഽക്കഺവഽന്ന പവർത്ത഻േൾ  

ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ടുെ്. 

 

3. ീതഺഴ഻ൽ  ആവ഻ശൿീപ്പട്ടതഽം ീതഺഴ഻ൽ  ീേഺെഽത്തതഽം സംബന്ധ഻ച്ച    

രജ഻സ്റ്റർ  

 േവർുപജ് ഉ ഉെ്. 

 എം.ഐ.എസ് പേർപ്പ് സഽക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുെ്. 

 

4. പവർത്ത഻യഽീെ ല഻സ്റ്റും െ഻ലവഽം വ഻ശദഺംശങ്ങളും സംബന്ധ഻ച്ച 

രജ഻സ്റ്റർ  

 േവർുപജ് ഉ ഉെ്. 

 എം.ഐ.എസ് പേർപ്പ് സഽക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുെ്. 

 

5. സ്ഥ഻ര ആസ്ഥ഻േളുീെ രജ഻സ്റ്റർ  

 േവർുപജ് ഉ ഉെ്. 

 വഺർഡഽേള഻ീല ൂസറ്റുേളും ീെയ്ത഻ര഻ക്കഽന്ന 

വർക്കഽേളും ുരഖീപെഽത഻യ഻ട്ടുെ് 

6. പരഺത഻ രജ഻സ്റ്റർ  

 പരഺത഻ രജ഻സ്റ്റർ  സഽക്ഷ഻ക്കഽന്നഽെ്.  

 22018 -19  ഈ േഺലഘട്ടത്ത഻ീല പരഺത഻േീളഺന്നഽം േഺണഺൻ 

സഺധ഻ച്ച഻ലല. 

7. ീമറ്റ഼ര഻യൽ  രജ഻സ്റ്റർ  

 േവർുപജ് ഉ ഉെ്. 

 എം.ഐ.എസ഻ൽ  ന഻ന്നഽം വ഻വരങ്ങൾ  പ഻ീന്റെഽത്ത് 

സഽക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുെ്. 
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ഫയൽ രരിസ ോേനയിടല കടെത്തലുകൾ  
 
1. കവർസരജ് 

AMC പേഺരമഽള്ള േവർുപജ് ഉ പര഻ുശഺധ഻ച്ച 50 ഫയലഽേള഻ലഽം ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 
പവർത്ത഻യഽീെ ുപര്, പവർത്ത഻ അംഗ഼േര഻ച്ചവർഷം, ുലഺക്ക്, പഞ്ചഺയത്ത്, 
വ഻ുലലജ് ഉ, എന്ന഻വ എലലഺ ഫയലഽേളും ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 

               പദ്ധത഻ ന഻ർവഹണ ഏജൻസ഻ ആർ ഫയലഽേള഻ൽ ഇലലഺയ഻രഽന്നഽ.IF 349719, IF 

349717, IF 357366, IF 357366,IF 357015, IF 357015, IF 348780 എന്ന഼ േഺയലഽേളുീെ േവർ 

ുപജ഻ൽ എൻഡ് ുഡറ്റ് ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻രഽന്ന഻ലല. 

                          IF 356995,  IF 357321, IF 357366, IF 357370, IF 357357 എന്ന഼ ഫയലഽേള഻ീല േവർ 

ുപജ഻ൽ ീലഺുക്കഷൻ ഒഫ് വർക്ക് ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻രഽന്ന഻ലല. 

          AV 255438, IF 349717, IF 376020, WH 287303, IF 357366 എന്ന഼ ഫയലഽേള഻ൽ 

എക്സസ്ീപൻഡ഻ച്ചർ ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ലലഺയ഻രഽന്നഽ. 

             അസംല഻ ന഻ുയഺജേ മണ്ഡലം ജ഻ുയഺ െഺഗ് വ഻വരങ്ങൾ, ീഷൽഫ് ഒഫ് 

വർക്ക്, മ഼റ്റ഻ീന ഉപ്പ് ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ് വ഻വരങ്ങൾ എന്ന഻വ രഽ ഫയല഻ലഽം 

േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ലല. 

2. ടെക്ക് ലിസ്റ്റ് 

 50 ഫയലഽേള഻ലഽം ുപജ് ഉ നമ്പർ ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ ീെക്കല഻സ്റ്റ് ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 

3. വോർഷ്ിക കർമ്മരദ്ധതി 

       ആക്ഷൻ പ്ലഺന഻ൽ പദ്ധത഻യഽീെ ുപര് ഉൾീപ്പെഽന്ന ുപജ഻ന്ീറ പേർപ്പ് എലലഺ 

ഫയലഽേള഻ലഽം ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 

4. എസ്റ്റിസമറ്റ് 

      േവർുപജ് ഉ,  വ഻ശദമഺയ എസ്റ്റ഻ുമറ്റ്, എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് റ഻ുപ്പഺർട്ട് എന്ന഻വ 

ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. ുററ്റ് അനഺല഻സ഻സ്, ുഡഺയ഻ങ് ഡ഻ൂസൻ, സർുേ ുഡറ്റ എന്ന഻വ 

െ഻ലത഻ൽ ഉെഺയ഻രഽന്ന഻ലല. എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് ജനേ഼യ ഭഺഷയ഻ൽ ആയ഻രഽന്ന഻ലല. 
പവർത്ത഻ എവ഻ീെ നെക്കഽന്നഽ എന്നഽള്ള വ഻വരങ്ങൾ ഫയല഻ൽ ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 

 

48

48
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5.  ോസേതിക അനുമതി 

     പര഻ുശഺധ഻ച്ച എലലഺ ഫയലഽേള഻ലഽം സഺുേത഻േഺനഽമത഻ ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. എന്നഺൽ 

മ഻ക്ക ഫയലഽേള഻ലഽം ഉുദൿഺഗസ്ഥരഽീെ പ്പും സ഼ലഽം ഉെഺയ഻രഽന്ന഻ലല. 

6.ഭരണോനുമതി 

  എലലഺ ഫയലഽേള഻ലഽം ഭരണഺനഽമത഻ ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. ഭാര഻ഭഺഗം ഫയലഽേള഻ലഽം 

ഉുദൿഺഗസ്ഥരഽീെ പ്പും സ഼ലഽം ഉെഺയ഻രഽന്ന഻ലല. 

7.  ംസയോജിത രദ്ധതിയുടട വിവരങ്ങൾ 

     സംുയഺജ഻ത പദ്ധത഻യഽീെ വ഻വരങ്ങൾ പര഻ുശഺധ഻ച്ച ഫയലഽേള഻ൽ േിഷ഻ 
ഒഫ഼സറഽീെ സഺക്ഷൿപതം ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 

8. ഡിമോൻഡ് സഫോം  

  അനഽുേദം 3B പേഺരമഽള്ള ഡ഻മഺൻഡ് ുഫഺം എലലഺ ഫയലഽേളും ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 

9. വർക്ക് അസലോസക്കഷ്ൻ സഫോം 

       IF 357362 എന്ന ഫയൽ ഴ഻ീേ ബഺക്ക഻ എലലഺ ഫയലഽേള഻ലഽം അനഽുേദപേഺരം 

ഉള്ള വർക്ക് അുലഺുക്കഷൻ ുഫഺം ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 

10. ഇ മ്സടോൾ 

       ഇ മഺസ്ുെഺള഻ൽ BDO, പഞ്ചഺയത്ത് ീസേട്ടറ഻ എന്ന഻വർ ത഼യത഻ ഇലലഺീത പ്പും 

സ഼ലഽം ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ടുെ്. ീതഺഴ഻ൽ ീെയ്ത ത഼യത഻, ആീേ ീതഺഴ഻ൽ ീെയ്ത് 

ദ഻നങ്ങൾ എന്ന഼ വ഻വരങ്ങൾ ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ടുെ്. ീതഺഴ഻ൽ ഉപേരണങ്ങളുീെ 

വഺെേ ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻രഽന്ന഻ലല.മസ്ുെഺള഻ൽ ുമറ്റ് ത഼യത഻ ഇലലഺീത പ്പ് 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻രഽന്നഽ. 

                        IF 357361 എന്ന ഫയല഻ൽ 51046 എന്ന മസ്ുെഺൾ അപാർണ്ണമഺണ്.IF 348779, IF 

357357, IF 357321, IF 357021, IF 349720 എന്ന഼ ഫയലഽേളുീെ മസ്ുെഺളുേള഻ൽ 

ീവട്ട഻ത്ത഻രഽത്തലഽേൾ ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 

11.എം ബുക്ക്  

പര഻ുശഺധ഻ച്ച് ഫയലഽേള഻ൽ എലലഺം എം ബഽക്ക് ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 
അഡ്മ഻ന഻സ്ുെറ്റ഼വ് സഺങ്ഷൻ നമ്പർ,  ീെക്സന഻ക്കൽ സഺങ്ഷൻ നമ്പർ എന്ന഻വ 
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ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലലഺയ഻രഽന്നഽ. അീേഡ഻റ്റഡ് എഞ്ച഻ന഼യർ പ്പും സ഼ലഽം 

ുരഖീപ്പെഽത്തഽേയഽം പഞ്ചഺയത്ത് ീസേട്ടറ഻ പഺസഺക്കഽേയഽം ീെയ്ത഻ട്ടുെ്. 
എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് തഽേയഽം യഥഺർത്ഥ ീെലവഽം തമ്മ഻ലഽള്ള വൿതൿഺസം 

ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല. 

12. ടമറ്റീരിയലുമോയി ബന്ധടെട്ട സരഖകൾ 

                ീമറ്റ഼ര഻യൽ ഉൾീപ്പട്ട പവർത്ത഻േള഻ൽ അത഻ന്ീറ ുരഖേൾ ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 

13. സവജ് ലിസ്റ്റ് 

       മസ്ുെഺൾ പേഺരമഽള്ള ുവജ് ഉ ല഻സ്റ്റ് ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 

14.എഫ് ടി ഒ  

    ുവജല഻സ്റ്റ് പേഺരമഽള്ള എഫ് െ഻  ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 

15. ടമറ്റീരിയൽ വൗച്ചർ ആൻഡ് ബിൽ 

         AV 255438 ഇന്ന് ഫയല഻ൽ വർക്ക് േംപ്ല഼ഷൻ സർട്ട഻ഫ഻ക്കറ്റ഻ീല ീമറ്റ഼ര഻യൽ 

തഽേയഽം ജ഻ എസ് െ഻ ീമറ്റ഼ര഻യൽ ബ഻ലലും തമ്മ഻ൽ 21,113 രാപ വൿതൿഺസം 

ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 

16. സറോയൽറ്റി  

       ുറഺയൽറ്റ഻ നൽുേെ പവർത്ത഻ ഫയലഽേള഻ൽ ുറഺയൽറ്റ഻ നൽേ഻യ഻രഽന്നഽ. 

17. രവർത്തിയുടട 3 ഘട്ടങ്ങളിടല സഫോസട്ടോ 

                 പര഻ുശഺധ഻ച്ച ഫയലഽേള഻ൽ െ഻ലത഻ൽ ുഫഺുട്ടഺഗഺഫ് േിതൿമഺയ഻ 
ഉെഺയ഻രഽന്ന഻ലല. 

18. രവർത്തി രൂർത്തീകരണ  ോക്ഷ്ൿരതം 

           പര഻ുശഺധ഻ച്ച് എലലഺ ഫയലഽേളും പവർത്ത഻ പാർത്ത഼േരണം സഺക്ഷൿപതം 

ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 
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19. മ്സടോൾ മൂവ്ടമന്് സ്ലിെ് 

          പര഻ുശഺധ഻ച്ച്  മ഻ക്ക ഫയലഽേള഻ലഽം മസ്ുെഺൾ മാവ്ീമന്റ് സ്ല഻പ്പ് 
ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. മഺസ്ുെഺൾ മാവ്ീമന്റ് സ്ല഻പ്പ഻ൽ മ സ്ുെഺൾ നമ്പർ, ത഼യത഻, 
ീമഷർീമന്റ് ത഼യത഻, എം ഐ എസ് അപ്ുലഺഡ് ീെയ്ത ത഼യത഻, ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് 

ീസക്കൻഡ് സ഻ുേച്ചർ എന്ന഻വ ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 

20. ജിസയോ ടോഗ് സഫോസട്ടോഗോഫ് 

          പര഻ുശഺധ഻ച്ച രഽ ഫയല഻ലഽം ജ഻ുയഺ െഺഗ് ുഫഺുട്ടഺഗഺഫ് ഉെഺയ഻രഽന്ന഻ലല. 

21. സ ോഷ്ൿൽ ഓഡിറ്റ് റിസെോർട്ടിന്ടറ രകർെ് 

         പര഻ുശഺധ഻ച്ച രഽ ഫയലഽം ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ് റ഻ുപ്പഺർട്ട് പേർപ്പ് 
ഉെഺയ഻രഽന്ന഻ലല. 

22. സ റ്റ് ഡയറി 

        പഺലക്കഺട് പുദശീത്ത പ്ലഺൻ ഫെഽമഺയ഻ സംുയഺജ഻ച്ച് ഇെവ഻ള േിഷ഻ക്കഺയ഻ 
പഽരയ഻െം രഽക്കൽ എന്ന ഫയല഻ലഽം അൺ സ്േ഻ൽഡ് ുലബർ ഒഫ് ൂലഫ് 

ുപഺജക്സട് ഫയലഽേള഻ലഽം ൂസറ്റ് ഡയറ഻ ഉെഺയ഻രഽന്ന഻ലല.  

                        പവർത്ത഻യഽീെ ുപര്, ുേഺഡ്, ആരംഭ഻ച്ച ത഼യത഻,  അവസഺന഻ച്ച 

ത഼യത഻,  എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് തഽേ, ആീേ ീതഺഴ഻ൽദ഻നങ്ങൾ, വ഻ എം സ഻ അംഗങ്ങളുീെ പ്പ് 
എന്ന഼ ുരഖീപ്പെഽത്തലഽേൾ ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. െ഻േ഻ത്സഺ ീെലവ് സംബന്ധ഻ച്ച 

വ഻വരങ്ങൾ ഉെഺയ഻രഽന്ന഻ലല. വ഻ജ഻ലൻസ് ആൻഡ് ുമഺണ഻റ്ററ഻ങ് േമ്മ഻റ്റ഻ 
റ഻ുപ്പഺർട്ട്, വഺർഡ് ീമമ്പർ, വഺർഡ് വ഻േസന സമ഻ത഻ അംഗങ്ങൾ, എൻ ആർ ഇ ജ഻ 
എ ഒവർസ഻യർ എന്ന഻വർ പവർത്ത഻ സ്ഥലം സന്ദർശ഻ച്ചതഺയ഻ െ഻ല 

ഫയലഽേള഻ൽ ഴ഻ീേ എലലഺത്ത഻നഽം ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ടുെ്. 
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ഫീൽഡ് രരിസ ോേനയിടല കടെത്തലുകൾ 
 

1. മാലംീവള഻ അയൽ സഭ പുദശീത്ത ഭാമ഻യ഻ൽ വിക്ഷൂത്ത 
നെ഼ലഽം പര഻പഺലനവഽം IF/ 348778  
 
ുമഺണ഻റ്ററ഻ങ് േമ്മ഻റ്റ഻ റ഻ുപ്പഺർട്ട് പേഺരം ആീേ 2910 ൂതേൾ 
ഉെഺയ഻രഽന്നഽ എന്നഺൽ ഫ഼ൽഡ് പര഻ുശഺധനയഽീെ ഭഺഗമഺയ഻ 
2186 ൂതേൾ ആണ് േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചത്. ബഺക്ക഻യഽള്ള ൂതേൾ 
േ഼െങ്ങളുീെ ശലൿം മാലവഽം ീവള്ളം േയറ഻ നശ഻ച്ചു ുപഺയ഻. 
പഽത഻യ ൂതേൾ നട്ടു പര഻പഺല഻ക്കഽന്നഽ 
 

2. മാലംീവള഻ അയല്സഭ പുദശീത വിക്ഷൂത നെ഼ലഽം 
പര഻പഺലനവഽം. പഺർട്ട്  2 If/349717 

ല഻സ്റ്റ് പേഺരം 2700 വിക്ഷ ൂതേൾ േഺണണം. എന്നഺൽ 
2000വിക്ഷ ൂതേൾ ആണ് േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചതഽ. പലതഽം 
നശ഻ച്ചു ുപഺയ്. ല഻സ്റ്റ഻ൽ ഉള്ള വിക്ഷങ്ങൾ എലലഺം േഺണഺൻ 
സഺധ഻ച്ച഻ലല. ീതഺഴ഻ൽ ബഽക്ക഻ൽ െ഻ലത് അപാർണമഺയ഻രഽന്നഽ. 

 
3. പഺലക്കഺട്  2nd റ഼ച് വിക്ഷ ൂത നെ഼ലഽം പര഻പഺലനവഽം 

IF349715 

റ഻ുപ്പഺർട്ട്  പേഺരം 2775 ൂതേൾ ആണഽള്ളത്. 2500ൂതേൾ 
േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു. 
 

4. പഺലക്കഺട്  അയൽ സഭ പുദശീത്ത വിക്ഷ ൂത നെ഼ലഽം 
പര഻പഺലനവഽം IF/348677 

2790 ൂതേൾ റ഻ുപ്പഺർട്ട്  പേഺരം ഉെ്. 3000ൂതേൾ  നലലത് 
ുപഺീല  പര഻പഺല഻ക്കഽന്നഽ.   േറ഻ ുവപ്പ് 40 രാപ ന഻രക്ക഻ൽ 
വ഻ൽക്കഽന്നഽെ്.  
 

5. പഽത്തനമ്പലം ുതഺെഺേഽളം പുദശീത്ത വിക്ഷൂത്ത നെ഼ലഽം 
പര഻പഺലനവഽം IF/348780  

 
ഫയൽ പേഺരം 2700 വിക്ഷൂത്തേൾ ആണ് ഉെഺയ഻രഽന്നത്. 
എന്നഺൽ 2158 വിക്ഷൂത്തേൾ ആണ് ഫ഼ൽഡ് 
പര഻ുശഺധനയ഻ൽേഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചത്. ബഺക്ക഻യഽള്ളവ 
പഺെുശഖരങ്ങള഻ൽ ആണ് നട്ട഻രഽന്നത് . അവീയലലഺം പളയത്ത഻ൽ 
നശ഻ച്ചുുപഺയ഻ എന്ന് അറ഻യഺൻ സഺധ഻ച്ചു. നശ഻ച്ചുുപഺയ 
ൂതേൾക്ക് പേരം ബഺക്ക഻യഽള്ളവ നട്ടു ീേഺെ഻ര഻ക്കഽേയഺണ് 
എന്ന്  ുമറ്റ്   പറഞ്ഞഽ.    
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6. പഽത്തൻ അമ്പലം 2nd റ഼ച് അയൽസഭയ഻ൽ  വിക്ഷൂത നെ഼ലഽം 
പര഻പഺലനവഽം IF 349720 

ുമഺണ഻റ്ററ഻ േമ്മറ്റ഻ റ഻ുപ്പഺർട്ട്  പേഺരം 2900 ൂതേൾ 
േഺുണെതഺണ് 2402 മഺതം േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു  

 
7. ീേഺെഽവ഼ട്ട഻ൽ അയൽ സഭ 1&2 വിക്ഷൂത നെ഼ലഽം 

പര഻പഺലനവഽം. IF/349719, IF/348779 
 
രെ് ഗാപ്പുേളും രഽമ഻ച്ചഺണ് വിക്ഷൂതേൾ നട്ട഻ര഻ക്കഽന്നത്. 
ആീേ 4975 വിക്ഷൂത്തേൾ േഺണണം. എന്നഺൽ ുവര഻ൂഫ 
ീെയ്തുപ്പഺൾ  ുപര 1150, ുവപ്പ് 1800, ആത്ത  160,  മഺതളം 80, 

ീനലല഻ 80 നഺരേം 5ീതങ്ങഽ 138, െഺമ്പ 7 എന്ന഻ങ്ങീന േഺണഺൻ 
സഺധ഻ച്ചുള്ളൂ. ആീേ 3520. പര഻പഺലനം നന്നഺയ഻ 
നെക്കഽന്ന഻ീലലന്നഺണ് േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചത്. ീതങ്ങ഻ൻ ൂതേൾ 
പലതഽം നശ഻ച്ചു ുപഺയത് േെഽ.  ുബഺർഡ് മറ഻ഞ്ഞഽ 
േ഻െക്കഽന്നതഺയഺണ് േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചത്. ീതഺഴ഻ൽ ബഽക്കഽേൾ 
പലതഽം അപാർണ്ണം ആയ഻രഽന്നഽ. അത് പാർത്ത഼േര഻ക്കഽവഺൻ 
ന഻ർുദ്ദശം നൽേ഻. 

 
8. പെഺരപ്പഺട്ടം േഽമരേത്ത് ുതഺട് ീവട്ട഻ ആഴം ോട്ട഻ ത഼റ്റപ്പുൽ 

ീവച്ചുപ഻െ഻പ്പ഻ക്കഽേwH/ 287303 

എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് അനഽസര഻ച്ചുള്ള അളവഽേൾ ുതഺെ഻ന് ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 
ത഼റ്റപ്പുൽ േഽറച്ചു ഭഺഗങ്ങള഻ൽ മഺതുമ േഺണഺൻ േഴ഻ഞ്ഞഽള്ളു 

 
9. മഽേഽര഻ക്കൽ മഽേഺരം ുതഺട് ീവട്ട഻ ആഴം ോട്ട഻ േയർ വസ്തം 

വ഻ര഻ക്കൽ, ത഼റ്റപ്പുൽ ീവച്ചുപ഻െ഻പ്പ഻ക്കഽേ WH/287144 

േയർ വസ്തം ത഼റ്റപ്പുലല് എന്ന഻വ േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ലല. 
േയർഭാവസ്തം ുതഺെഽ ീവട്ടുന്ന സമയത്ത്  ലഭ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല 
എന്നഺണ് ുമറ്റ് പറഞ്ഞത്. പദ്ധത഻ അവസഺന഻ച്ച 7 മഺസുത്തഺളം 
ആയത഻നഺൽ ത഼റ്റപ്പുൽ ന്നഽം േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ലല. എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് 
പേഺരമഽള്ള അളവഽേൾ ുതഺെ഻നഽ  ഉെഺയ഻രഽന്നഽ 

 
 

10. േെേംപള്ള഻ േളുവല഻ ത഻ുേഺണെ഻റ ുതഺട് ീവട്ട഻ വശങ്ങള഻ൽ 
ത഼റ്റപ്പുൽ നെ഼ൽ K-107 

ുതഺെ഻ന്ീറ ൂസഡ് പഽലല് പ഻െ഻ച്ച് ഇരഽന്നത഻നൽ േിതൿമഺയ഻ 
അലീവെഽക്കൻ സഺധ഻ച്ച഻ലല.വ഼ത഻ എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് ഇൽ പറഞ്ഞ 
പേഺരം ഉെഺയ഻രഽന്നഽ.  
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11. േഺട്ടുേെ പഽഴ഻യ്ക്കൽ  ുറഺഡ് ീമറ്റല഻ംഗ് RC/65139 
285 മ഼റ്റർ ന഼ളവഽം 3 മ഼റ്റർ വ഼ത഻യഽം ആണ് ഉെഺുവെത്. 
അളന്നഽ ുനഺക്ക഻യുപ്പഺൾ 278 മ഼റ്റർ ന഼ളം ആണ് േീെത്തഺൻ 
േഴ഻ഞ്ഞത്. 3 മ഼റ്റർ വ഼ത഻ ഉെ്. ീെയ്ത രെ് മഺസ്ുെഺൾ 
തഽേയഽം ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾക്കഽ ലഭ഻ച്ചു. 

 
12. മാലംീവള഻ പുദശീത്ത പ്ലഺൻഫെഽമഺയ഻ സംുയഺജ഻ച്ച് ഇെവ഻ള 

േിഷ഻ക്കഺയ഻ പഽരയ഻െം രഽക്കൽ K-863 LD/323270 
  
  ഫയല഻ൽ േീെത്തഽേയഽം ീതങ്ങഽേളും ൂതേളും േഺണഺൻ 
സഺധ഻ച്ച഻ലല. ീവട്ട഻യഽം ുരഺഗം ബഺധ഻ച്ചും നശ഻ച്ചു ുപഺയതഺയ഻ 
അറ഻യഺൻ േഴ഻ഞ്ഞഽ. 
       

13. പാഴ഻ക്കൽ പുദശീത്ത പ്ലഺൻ ഫെഽമഺയ഻ സംുയഺജ഻ച്ച് ഇെവ഻ള 
േിഷ഻ക്കഺയ഻ പഽരയ഻െം രഽക്കൽ LD/323269 
 
പവിത്ത഻ പാർത്ത഼േര഻ച്ച് 7 മഺസക്കഺലയളവ഻ൽ ആയത഻നഺൽ 
പഞ്ഞപ്പുലല് ന്നഽം തീന്ന േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ലല. ീതഺഴ഻ൽ േഺർഡ് 
പര഻ുശഺധ഻ച്ചു. 

 
14. പഺലക്കഺട്ട് പുദശീത്ത പ്ലഺൻ ഫെമഺയ഻ സംുയഺജ഻ച്ചു ഇെവ഻ള  

േിഷ഻ക്കഺയ഻ പഽരയ഻െം രഽക്കൽ LD-323268 
 
ീതങ്ങഽേളും ൂതേളും എലലഺം തീന്ന ഉെഺയ഻രഽന്നഽ എനഺൽ 
തെങ്ങളും പഞ്ഞ പഽലലും ന്നഽം തീന്ന േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ലല. 

 
15. ൂ ലഫ് ീപഺജക്സറ്റ഻ീല വ഼െഽേൾക്ക് ആവശൿമഺയ ുസഺള഻ഡ് 

ുലഺക്ക്  ന഻ർമഺണം AV/255436 
 
ീപഺജക്സറ്റ്  േഴ഻ഞ്ഞഽ 10 മഺസുത്തഺളം ആയത഻നഺൽ solid ുലഺക്ക്  
ന്നഽം തീന്ന േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ലല. ൂലഫ് ീപഺജക്സറ്റ഻ീല 
ഗഽണുഭഺക്തഺക്കൾ  തീന്ന ആണ് അവ഻ീെ പണ഻ ീെയ്ത഻രഽന്നത്. 
രഽ വ഼ട് ഴ഻ീേ ബഺക്ക഻ എലലഺ വ഼െഽേൾക്കഽം solid ുലഺക്ക്  
നൽേ഻. 
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16. ൂ ലഫ് മ഻ഷൻ വ഼െഽേൾക്ക് ആവശൿമഺയ ുസഺള഻ഡ്  ുലഺക്ക് 
ന഻ർമ്മഺണം ുതഡ് റ഼ച്ച് AV/255437 

30 വ഼െഽേൾക്ക് ആവശൿമഺയ ുസഺള഻ഡ് ുലഺക്ക് ന഻ർമ്മ഻ച്ച് 
നൽേ഻യത഻നഺൽ ുസഺള഻ഡ്  ുലഺക്ക് ന്നഽം തീന്ന േഺണഺൻ 
സഺധ഻ച്ച഻ലല. 

 
17. ൂ ലഫ് ഗഽണുഭഺക്തഺക്കൾക്ക് ഇഷ്ട഻േ ന഻ർമ്മഺണം 4th റ഼ച്  Av/255438 

ീപഺജക്സറ്റ്  േഴ഻ഞ്ഞഽ 10 മഺസുത്തഺളം ആയത഻നഺൽ solid ുലഺക്ക്  
ന്നഽം തീന്ന േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ലല. ൂലഫ് ീപഺജക്സറ്റ഻ീല 
ഗഽണുഭഺക്തഺക്കൾക്ക് തീന്ന ആണ് അവ഻ീെ പണ഻ 
ീെയ്ത഻രഽന്നത്. രഽ വ഼ട് ഴ഻ീേ ബഺക്ക഻ എലലഺ വ഼െഽേൾക്കഽം 
solid ുലഺക്ക്  നൽേ഻. 

 
 

18. ൂ ലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ- ബ഻സ഻ ുമഺൾ രത്നഺ ഭവൻ 

90 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ക്കഽേയഽം അത഻ന്ീറ ുവധനവഽം 
ലഭ഻ച്ചു. CIB േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ലല. ീതഺഴ഻ൽ േഺർഡ് 
പര഻ുശഺധ഻ച്ചു. 
 

 
19. Unskilled ുലബർ ഒഫ് ൂലഫ് ീപഺജക്സറ്റ്  ആനന്ദവലല഻ 

േണ഻യഺംേഽുന്നൽ  

90 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ച്ചു എനഺൽ അവർ പറയഽന്നത് 
ുവതനം മഽഴഽവൻ ലഭ഻ച്ച഻ലല എന്നഺണ്.9 ദ഻വസീത്ത ുവതനം 
ലഭ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല മസ്റ്റർ പേഺരവഽം അവർക്ക് 21680 രാപീയ 
ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുള്ളൂ.  

 
20. ൂ ലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 

നൽേൽ- ല഼ലമണ഻, ീതുക്കശൿഺമ഻ുവള഻ 
80 ദ഻വസം ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ച്ചു..ോല഻യഽം ലഭ഻ച്ചു. എന്നഺൽ  

ീതഺഴ഻ൽ ബഽക്ക഻ൽ ന്നഽം ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല. ുബഺർഡ്  
ഉെഺയ഻രഽന്ന഻ലല.  
 
 

21. അൺ സ്േ഻ൽഡ് ുലബർ ഒഫ് ൂലഫ്- സന഻ത മറ്റത്ത഻ൽ 
IF/356989 
 90ദ഻വസീത്ത പണ഻യഽം ോല഻യഽം ലഭ഻ച്ചു. വ഼െ഻ന്ീറ പണ഻ 
പാർത്ത഼േര഻ച്ച഻ട്ട഻ലല. ുബഺർഡ്  േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ലല.  

 

മസ്റ്റർ േറോൾ 
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22. ൂ ലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ- അജ഻ുമഺൾ, േഽമ്പളത്ത്  
90 ദ഻വസത്ത ീതഺഴ഻ലഽം അത഻ന്ീറ ുവധനവഽം ലഭ഻ച്ചു 
 

23. ൂ ലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ- വ഻ ീേ രഺധ, മാലംീവള഻ 
90 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ക്കഽേയഽം അത഻ന്ീറ ുവധനവഽം 
ലഭ഻ച്ചു.  

 
 

24. ൂ ലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ- ബ഻ന്റ െന്ദൻ, പഴയഺറ്റുപെ഻ 
90 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ക്കഽേയഽം അത഻ന്ീറ ുവധനവഽം 
ലഭ഻ച്ചു. 
 

25. ൂ ലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ- ഷ഼ബ, ുതഺപ്പ഻ൽ  
90 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ച്ചു .ുവതനം മഽഴഽവൻ ലഭ഻ച്ചു CIB 

ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 
 

 
26. ൂ ലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 

നൽേൽ- ഊർമ഻ള, ീതുക്കീവള഻ 
80 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ച്ചു 10 പണ഻ ുസഺള഻ഡ് ുലഺക്ക് 
ന഻ർമ്മഺണത്ത഻ന് െ഻ലവഴ഻ച്ചു. ുവതനം മഽഴഽവൻ ലഭ഻ച്ചു . CIB 

ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 
 

27. ൂ ലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ- ഒമന, ുതഺപ്പ഻ൽ  
90 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ക്കഽേയഽം അത഻ന്ീറ ുവധനവഽം 
ലഭ഻ച്ചു എന്നഺണ് അറ഻യഺൻ േഴ഻ഞ്ഞത്. ീതഺഴ഻ൽ േഺർഡ് 
പര഻ുശഺധ഻ച്ചു. 
 
 

28. ൂ ലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ- സര഻ത, വെുക്കീപഺൻപഽറത്ത് 
90 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ക്കഽേയഽം അത഻ന്ീറ ുവധനവഽം 
ലഭ഻ച്ചു എന്നഺണ് അറ഻യഺൻ േഴ഻ഞ്ഞത്.  
 

 



21 
 

29. ൂ ലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ- മഹ഻ളഺമണ഻, ുേഺട്ടപ്പള്ള഻ൽ  
90 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ക്കഽേയഽം അത഻ന്ീറ ുവധനവഽം 
ലഭ഻ച്ചു.  
 

30. ൂ ലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ- േവ഻ത, ുജൿഺത഻ഭവൻ   
90 ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നങ്ങൾ ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുെ്. അത഻ന്ീറ തഽേയഺയ 24,390 
ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുെ്. 
 

31. ൂ ലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ- ദ഼പ്ത഻േിഷ്ണ, മാലംീവള഻ 
മഺസ്ുെഺൾ പേഺരം ഉള്ള ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ച്ചു. ുവതനവഽം 
ലഭ഻ച്ചു.  
 

32. ൂ ലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ- ജഗതമ്മ, ൂതക്കഽട്ടത്ത഻ൽ  
90 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ലഽം അത഻ന്ീറ ുവധനവഽം ലഭ഻ച്ചു 
എന്നറ഻യഺൻ േഴ഻ഞ്ഞഽ.  
 

 
33. ൂ ലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 

നൽേൽ- ഫ഻ുലഺമ഻ന, േളുവല഻ച്ച഻റ 

90 ദ഻വസത്ത ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ക്കഽേയഽം അത഻ന്ീറ ുവധനവഽം 
ലഭ഻ച്ചു . 
 

34. ൂ ലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ- അന഻ത, സന്ന഻ധഺനം 
90ദ഻വസീത്ത പണ഻യഽം ോല഻യഽം ലഭ഻ച്ചു. ബഽക്ക഻ൽ 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ടുെ്. 
 

35. ൂ ലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ- ൂഷബ഻ുമഺൻ, ുതഺപ്പ഻ൽ  
90 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ലഽം ോല഻യഽം ലഭ഻ച്ചു. 
 

36. ൂലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ   - സഽരജ മാലംീവള഻ 
90 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ക്കഽേയഽം അത഻ന്ീറ ുവധനവഽം ലഭ഻ച്ചു. 
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37. ൂലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ- രജ഻ത , േളത്ത഻ൽ  
90 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ക്കഽേയഽം അത഻ന്ീറ ുവതനവഽം 
ലഭ഻ച്ചു. CIB േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ലല.  
 

38. ൂലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ- ശഺദ്ന഻ന഻, പെ഻ഞ്ഞഺീറ േളത്ത഻ൽ  
90 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ലഽം ോല഻യഽം ലഭ഻ച്ചു. 
 

39. ൂലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ- മ഻ന഻ െ഻ത്ത഻ര 

90 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ക്കഽേയഽം അത഻ന്ീറ ുവധനവഽം ലഭ഻ച്ചു 
എന്നഺണ് അറ഻യഺൻ േഴ഻ഞ്ഞത്. ീതഺഴ഻ൽ േഺർഡ് പര഻ുശഺധ഻ച്ചു. 
 

40. ൂലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ- ജയേഽമഺര഻, േളുവല഻ ീവള഻ 
90 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ച്ചു .ുവതനം മഽഴഽവൻ ലഭ഻ച്ചു CIB 

ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 
 

 
41. ൂലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 

നൽേൽ- സ഻ന്ധഽ, ലക്ഷ്മ഻ന഻വഺസ് 

90 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ച്ചു .ുവതനം മഽഴഽവൻ ലഭ഻ച്ചു CIB 

ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 
 

 
42. ൂലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 

നൽേൽ- സഽബഺഷ഻ണ഻ , മാലംീവള഻ 
Mastroll പേഺരം 23577 രാപ ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുെ്. വ഼ട് മഺതം േഺണഺൻ 
സഺധ഻ച്ചു. അവീര ുേഺൺെഺക്സട് ീെയ്യഺൻ ുഫഺൺ നമ്പർ 
ന഻ലവ഻ൽ ഇലലഺത്തതഺണ്.  
 
 

43. ൂലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ- ബ഻ജ഻, പഽത്തൻീവള഻ 
90 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ച്ചു .ുവതനം മഽഴഽവൻ ലഭ഻ച്ചു CIB 

ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 
 

44. ൂലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ- ഒമന, മാലംീവള഻ 
90 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ക്കഽേയഽം അത഻ന്ീറ ുവധനവഽം ലഭ഻ച്ചു. 
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45. ൂലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ- വ഻ജയമ്മ, മണ഻ത്തറീവള഻ 
 
90 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ച്ചു എനഺൽ ുവതനം മഽഴഽവൻ 
ലഭ഻ച്ച഻ലല ബഺേ് പഺസ്സ് ബഽക്ക്  പര഻ുശഺദന നെത്തഺൻ  സഺധ഻ച്ച഻ലല. 
CIB േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ലല . 
 

46. ൂലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ-സഽജ, ആനന്ദഭവനം 

മഺസ്റ്റർുറഺൾ  പേഺരമഽള്ള ദ഻വസീത്ത പണ഻ ലഭ഻ച്ചു. എന്നഺൽ. 
പണം മഽഴഽവനഽം ലഭ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല.  
 

47. ൂലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട വ഼െഽേൾക്ക് അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ 
നൽേൽ- സൌമൿ , മാലംീവള഻ 
70 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ച്ചു . 20 പണ഻ ുസഺള഻ഡ് ുലഺക്ക് 
ന഻ർമ്മഺണത്ത഻ന് െ഻ലവഴ഻ച്ചു. ുവതനം മഽഴഽവൻ ലഭ഻ച്ചു CIB 

ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 
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ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് ന഻യമ പേഺരം ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾക്ക് ലഭ഻ുക്കെ ീതഺഴ഻ല഻െ 
ീസൌേരൿങ്ങളഺയ തണൽ, പഥമ ശഽശാഷ േ഻റ്റ്, േഽെ഻ീവള്ളം എന്ന഻വ 
ീതഺഴ഻ല഻െങ്ങള഻ൽ േഺണഺൻ േഴ഻ഞ്ഞ഻ലല. ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ സേദ്നം ന഻ലയ഻ൽ 
പ഻ര഻വ് എെഽത്ത് ഇത്തരം സൌേരൿങ്ങൾ ഉറപ്പഺക്കഽന്നഽ.  

100 ീതഺഴ഻ൽ  ദ഻നങ്ങൾ  ീെയ്തത഻ന്ീറ ുബഺണസ് തഽേ ഇതഽവീരയഽം 
ലഭ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല. പണ഻യഺയഽധങ്ങളുീെ വഺെേ ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾക്ക് വർഷങ്ങളഺയ഻ 
ലഭ഻ക്കഽന്ന഻ലല. ീതഺഴ഻ൽ  ആവശൿീപ്പട്ട ുശഷം 15 ദ഻വസങ്ങൽേഽള്ള഻ൽ  
ീതഺഴ഻ൽ  ലഭൿമഺേഽേുയഺ, ുവതനം ലഭ഻േഽേുയഺ ീെയഽന്ന഻ലല. ീതഺഴ഻ൽ 
ആവശൿീപ്പട്ടത഻നഽള്ള രസ഼ത് രഽ ഫയല഻ലഽം േഺണഺൻ േഴ഻ഞ്ഞ഻ലല. 
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നിരീക്ഷ്ണങ്ങള ം കടെത്തലുകള ം  

ുജഺബ് േഺർഡ഻ൽ ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ ുജഺല഻ ീെയ്തതഽം ുവതനം 
ലഭ഻ച്ചതഽമഺയ വ഻വരങ്ങൾ ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല. പഺസ് ബഽക്ക് േിതൿമഺയ഻ 
പത഻പ്പ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല.     

എലലഺ പവർത്ത഻സ്ഥലത്തഽം സ഻റ്റ഻സൺ ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് 
ഉെഺയ഻ര്ന്നഽ. 

മാന്നഽ വർഷം തഽെർച്ചയഺയ഻ ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾക്ക് വർഷത്ത഻ൽ 100 ദ഻വസം 
ീതഺഴ഻ൽ ലഭൿമഺേഽന്ന തരത്ത഻ൽ 3 വർഷം പര഻പഺലനം നൽേ഻യഺണ് 
ഫലവിക്ഷ ൂതേൾ നട്ടുപ഻െ഻പ്പ഻ക്കൽ പവർത്ത഻േൾ നെത്തഽന്നത്.  
വ഻വ഻ധയ഻നം ഫലവിക്ഷങ്ങൾ നട്ടുപ഻െ഻പ്പ഻ക്കഽന്നത഻ലാീെ വ഻ഷരഹ഻തമഺയ 
ഫലങ്ങൾ വരഽം തലമഽറയ്ക്കഽം ലഭൿമഺേഽം.  ഇത഻ലാീെ മണ്ണ഻ുലക്ക് ജലം 
എത്തഽന്നത഻നഽം അദ്നര഼ക്ഷത്ത഻ീല ഒക്സസ഻ജൻ വർദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽന്നത഻നഽം 
േഴ഻യഽം. ഇുതഺീെഺപ്പം വൿതൿസ്തമഺയ പവർത്ത഻േൾ നെപ്പഺക്കഽന്നത഻നഽം 
)ുതഺട് ആഴം ോട്ടൽ, ക്ഷ഼രേർഷേർക്ക് ത഼റ്റപ്പുൽ േിഷ഻വ ശമ഻ച്ച഻ട്ടുെ്.  

  

ഫലവിക്ഷൂതേൾ നട്ടുപ഻െ഻പ്പക്കൽ പവർത്ത഻േള഻ൽ സ്ഥലപര഻മ഻ത഻ക്കഽം 
തഺഴ്ന്ന്ന സ്ഥലത്ത഻നഽം അനഽുയഺജൿമഺയ തരത്ത഻ലഽള്ള വിക്ഷങ്ങൾ 
ീതരീഞ്ഞെഽക്കഽന്നത഻ൽ വ഼ഴ്ന്െ സംഭവ഻ച്ച഻ട്ടുെ്.  േഽറച്ച് സ്ഥലത്ത് ോെഽതൽ 
വിക്ഷൂതേൾ നട്ടുപര഻പഺല഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നതഺയ഻ േീെത്തഺൻ േഴ഻ഞ്ഞഽ. ഇത് 
ീെെ഻േളുീെ ശര഻യഺയ വളർച്ചക്ക് തെസ്സം ന഻ൽക്കഽന്നഽ. പസ്തഽത 
പവർത്ത഻യ഻ൽ ശര഻യഺയ വളപുയഺഗം നെത്തഺൻ േഴഞ്ഞ഻ട്ട഻ലല. 
ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ സേദ്നം ൂേയ്യ഻ൽ ന഻ന്നഽം പണം പ഻ര഻ച്ച് ീെെ഻േൾക്ക് വളം 
നൽുേെ അവസ്ഥയഺണഽള്ളത്.  ീേഺെഽം വരൾച്ചയ഻ലഽം മസ്റ്റുറഺൾ ഇലലഺത്ത 
സമയങ്ങള഻ലഽം വറ്റ഻ വരെ േഽളങ്ങൾ ീവട്ട഻ നട്ടു വളർത്ത഻യ 
ഫലവിക്ഷൂതേൾ വ഻ഷരഹ഻തമഺയ ഫലങ്ങൾ നൽേഽീമന്ന് പത഼ക്ഷ഻ക്കഽന്നഽ. 
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 ഗ്രാമസഭ മിനുട്സ്  

കഞ്ഞ഻ക്കഽഴ഻ ഗഺമപഞ്ചഺയത്ത് വഺർഡ്  6 ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് ഗഺമസഭ         

18/ 11/ 2019 , 2.30 മഽതൽ  ഹര഻ത ല഼ഡർ ക്ലസ്റ്റർ ീസന്ററ഻ൽ വച്ച് നടന്നഽ.  

ഗഺമസഭയ്ക്ക്ക് ീതഺഴ഻ലഺള഻യഺയ പ഼ത഻ലത അധ്ൿക്ഷതവഹ഻ച്ചു. ഈശവര 
പഺർത്ഥനുയഺീട ആരംഭ഻ച്ച ുയഺഗത്ത഻ന് വഺർഡ് ീമമ്പർ എം.ജ഻ സഺബഽ 
സവഺഗതമഺശംസ഻ച്ചു. NREGA ജ഼വനക്കഺർ ,വഺർഡ് വ഻കസന സമ഻ത഻ അംഗം 
ചരുശഖരപണ഻ക്കർ, 86 ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ  എന്ന഻വർ ഗഺമസഭയ഻ൽ 
പീെടഽത്തഽ.  

 1/ 10 /2018 മഽതൽ 31/03 /2019 വീര നടന്ന 48 ഫയൽ, ഫ഼ൽഡ് പര഻ുശഺധ്നയ഻ീല 
കീെത്തലഽകളും ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് പദ്ധത഻യ഻ൽ നടപ്പ഻ലഺക്കഽന്ന ുസഺഷൿൽ 
ഓഡ഻റ്റ഻ീനക്കഽറ഻ച്ചും ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് ന഻യമപകഺരം ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്ക് 
ലഭ഻ുക്കെ പത്ത് അവകഺശങ്ങീളക്കഽറ഻ച്ചും ുലഺക്ക് റ഻ുസഺഴ്സ് ുപഴ്സസൺ 
ശ഼മത഻ സ഼ന,  മറ്റ്  വ഻ുല് റ റ഻ുസഺഴ്സ് ുപഴ്സസൺമഺർ എന്ന഻വർ 
അവതര഻പ്പ഻ച്ചു.  

കരട് ഓഡ഻റ്റ് റ഻ുപ്പഺർട്ട഻ൽ വഺർഡ് ആറ഻ൽ ീതഺഴ഻ല഻ന് അുപക്ഷ഻ച്ചത഻ന്ീറ 
ൂകപ്പറ്റ് രസ഼ത് ഫയല഻ൽ കീെത്തഺൻ സഺധ്഻ച്ച഻ല്. ീതഺഴ഻ല഻ട 
സൗകരൿങ്ങീളല്ഺം തീന്ന ലഭ഻ക്കഽന്ന഻ല്. എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പകഺരമഽള്ള 
പവർത്ത഻കള഻ൽ ഫ഼ൽഡ് പവിത്ത഻യ഻ലഽള്ള വൿതൿഺസം ചഽെ഻  കഺണ഻ച്ചു.  
പ഻ന്ന഼ട് ഫയല഻ലഽം ഫ഼ൽഡ഻ലഽം കീെത്ത഻യ കഺരൿങ്ങൾ ഗഺമസഭയ഻ൽ 
വ഻ശദമഺയ഻ ചർച്ച ീചയ്ക്തഽ.  

പപാതു ചർച്ചയിൽ പപെടുത്ത പതാഴിലാളികൾ 

1. പത്മജ : ഞങ്ങളുീട ൂസറ്റ് ഒരഽ കമ്പന഻ ീകട്ട഻ടത്ത഻ൽ ഉള്ളത഻നഺൽ 
അവ഻ീട ീകമ഻ക്കൽ ന഻റഞ്ഞ മണ്ണ് കഺരണം  ീചട഻കൾ നട്ടുപ഻ട഻പ്പ഻ക്കഺൻ 
നുന്ന ബഽദ്ധ഻മഽട്ട഻.  

2. ഓമന: ുവതനം ലഭ഻ക്കഽന്ന഻ല് ആഫ഻ക്കൻ ഒച്ച് ശലൿം കഺരണം ൂതകൾ 
നശ഻ക്കഽന്നഽ  

3.ുമഺള഻ :100 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ക്കഽന്ന഻ല്  

4.ുലഖ :ുവതനം ലഭ഻ക്കഽന്ന഻ല ്
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 5.ുജഺർ റ: 21 പണ഻യഽീട ൂപസ ക഻ട്ടഺനഽെ്  

6.മണ഻യമ്മ: പറഞ്ഞത഻ൽ കാടഽതൽ ൂതകൾ വച്ചു ഒച്ച഻ന്ീറ ശലൿം 
കാടഽതലഺണ് നഺലഽമഺസമഺയ഻ ുവതനം ലഭ഻ക്കഽന്ന഻ല ്

7.വത്സല : ആദൿം ക഻ട്ട഻യ ൂതകൾ ഒന്നഽം ക഻ളുത്ത഻ല്. 

8.സാരജ :ൂലഫ് ഭവന പദ്ധത഻യഽീട ൂപസ പാർണമഺയഽം ലഭ഻ച്ച഻ട്ട഻ല്. 

9.തെമ്മ :150 പണ഻ ീചയ്ക്തഽ. എന്നഺൽ  ആറഽപണ഻യഽീട ൂപസ കഽറവഺണ് 
ലഭ഻ച്ചത്. 

10. ച഻ന്നമ്മ :ആറഽപണ഻യഽീട ൂപസ ക഻ട്ടഺനഽെ്. ആയഽധ് വഺടക 
ലഭ഻ക്കഽന്ന഻ല്. 

 11.ശഺരദ: സ്ഥലം ക഻ട്ടുന്ന഻ല് ആയഽധ് വഺടക  കഽട഻ീവള്ളം എന്ന഻വ 
ലഭ഻ക്കഽന്ന഻ല്. 

 12.ആനരവല്഻: ഒമ്പതഽപണ഻യഽീട ൂപസ ക഻ട്ടഺനഽെ്. 

  

 ചർച്ചയ്ക്കു മറുപടി 

 NREGA ഓവർസ഻യർ : ഫയല഻ൽ പറഞ്ഞ കയർഭാവ്തം വർക്ക഻ൽ കയർ 
ഭാവ്തം വ഻ര഻ക്കഽക എന്ന പവർത്ത഻ ീചയ്യഺത഻രഽന്നത് വർക്ക് എടഽത്ത 
സമയത്ത് ീമറ്റ഼ര഻യൽ വഺങ്ങഺനഽം നടപ്പ഻ലഺക്കഺനഽം സഺധ്഻ക്കഺത഻രഽന്നത് 
ീകഺെഺണ്. എസ്റ്റ഻ുമറ്റ഻ൽ കയർഭാവ്തത്ത഻ന്ീറ  കഺരൿം കഺണ഻ച്ച഻ട്ട഻ല്. 

 ീതങ്ങ഻ൻ തടം, പഞ്ഞപ്പുല്് എന്ന഻വ സമയം കഴ഻ഞ്ഞത഻നഺൽ ആണ് 
കഺണഺൻ സഺധ്഻ക്കഺത഻രഽന്നത്. പഞ്ഞപ്പുല്഻ന് നഺല്-അഞ്ച് മഺസം മഺതുമ 
ആയഽസ്സ് ഉെഺവഽ.  NREGA ഫെ഻ൽന഻ന്നഽം അല് പഞ്ഞപ്പുല്് വഺങ്ങഽന്നത്. 
NREGA  യഽീട ക഼ഴ഻ൽ സ്ഥലം ഒരഽക്കഽക എന്ന പവർത്ത഻ മഺതമഺണ്  
വരഽന്നത്. 

 ൂലഫ഻ൽ 9 പണ഻യഽീട ൂപസ ക഻ട്ടഺത്തത് ീതഺഴ഻ൽ കഺർഡ് ീവച്ച് 
പര഻ുശഺധ്഻ക്കഽന്നതഺണ്. ജാൂലക്ക് ുശഷം ഫെ് റ഻ല഼് ആകഺത്തത് 
ീകഺെഺണ് ഇുപ്പഺൾ ുവതനം  ലഭ഻ക്കഽന്നത഻ൽ കഺലതഺമസം വരഽന്നത്. നഺല് 
അഞ്ച് വർഷം മഽൻപഽവീര കഽട഻ീവള്ളത്ത഻ന് ൂപസ ീകഺടഽത്ത഻രഽന്നഽ.  
എന്നഺൽ ഇുപ്പഺൾ അത് എസ്റ്റ഻ുമറ്റ഻ൽ വകയ഻രഽത്തഺൻ സഺധ്഻ക്കഽന്ന഻ല്  
അതഽീകഺെഺണ് കഽട഻ീവള്ളത്ത഻ന് ൂപസ അനഽവദ഻ക്കഺത്തത്.  ീതഺഴ഻ൽ 
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ആവശൿീപ്പടഽന്ന മഽറയ്ക്ക്ക് രസ഼ത് നൽകഽന്നതഺണ്.വളം  വഺങ്ങഽന്നത഻നഽം 
പര഻ചരണത്ത഻നഽം ഉള്ള കാല഻  എസ്റ്റ഻ുമറ്റ഻ൽ ഉൾീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുെ്. 
പഞ്ചഺയത്ത് കമ്മ഻റ്റ഻ക്ക് ുശഷം അത഻ീനഺരഽ പര഻ഹഺരം കഺണഽന്നതഺണ്. 
ആഫ഻ക്കൻ ഒച്ച഻ീന തഽരത്തഺൻ പഞ്ചഺയത്ത഻ീല മഽഴഽവൻ വ഼ട്ടുകഺരഽം 
ഒന്ന഻ച്ച് പര഻ശമ഻ക്കഽക. 

 ഷഺർപ്പന഻ങ് ചഺർ റ : ഇുപ്പഺൾ നൽകഽന്നത് പര഻ചരണം ആയത഻നഺലഺണ് 
ഷഺർപ്പന഻ങ് ചഺർ റ നൽകഺത്തത്.പഽത഻യ ഉപകരണം വഺങ്ങഽന്നത഻ുനക്കഺൾ 
കാടഽതൽ എമൗെ് ഷഺർപ്പന഻ങ് ചഺർ റ എന്ന ുപര഻ൽ ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്ക് 
ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുെ്. ഓഡ഻റ്റ് കഺരഽീട പഷർ ഉള്ളതഽീകഺെഺണ് ഇുപ്പഺൾ അത് 
നൽകഺത്തത്.  

ൂജവുവല഻ :എല്ഺ വ഼ടഽകള഻ലഽം മഽൻപ് ൂജവുവല഻ ന഻ർമ്മ഻ച്ച഻ട്ടുള്ളതഺണ്. 
ബ഻പ഻എൽ, SC, ദഽർബല ജനവ഻ഭഺഗത്ത഻ന് പഞ്ചഺയത്ത് തലത്ത഻ൽ മഽര഻ങ്ങ, 
ുവപ്പ് എന്ന഼ ര഼ത഻യ഻ൽ ന഻ർമ്മ഻ക്കഺൻ പ്ലഺനഽെ്. 

 

 എക്സ഻കൿാട്ട഼വ് അംഗം ശഺല഻ന഻യഽീട കിതജ്ഞതുയഺീട ുയഺഗ നടപട഻ 
അവസഺന഻ച്ചു. 


