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ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് 

 

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(2) വേഽപ്പ഻ൽ 
ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് പദ്ധത഻യ഻ലാീെ ഏീറ്റെഽത്ത എലലഺ പവർത്ത഻േളും 6 
മഺസത്ത഻ീലഺര഻ക്കൽ ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ഻ങ്ങ഻ന് വ഻ുധയമഺുക്കെതഺണ്. 

ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ഻നഽുവെ ീസൌേരൿങ്ങൾ ീചയ്യതഽീേഺെഽക്കഽേ, 
രജ഻സ്റ്ററഽേളും ീറുക്കഺഡഽേളും ലഭൿമഺക്കഽേ എന്ന഻വ ഗഺമപഞ്ചഺയത്ത഻ൻീറ 
ചഽമതലേളഺണ്.   

 

മഹഺത്മഺഗഺന്ധ഻ ുദശ഻യ ഗഺമ഼ണീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് പദ്ധത഻യ഻ൽ സഽഗമവഽം, 
സഽതഺരൿവഽമഺയ഻ ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ് നെത്തഽന്നത഻ന് ുേരളത്ത഻ൽ സേതദ്ന 
ചഽമതലയഽള്ള ു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 
ചഺര഻റ്റബ഻ൾ ീസഺൂസറ്റ഻ ന഻യമം 1955 (No.TVM/TC/123/2017) പേഺരം രജ഻സ്റ്റർ 
ീചയ്ത഻ട്ടുള്ളതഺണ്. 

    

േഞ്ഞ഻ക്കഽഴ഻ പഞ്ചഺയത്ത്  വഺർഡ്  17-ൽ 1/10/2018 മഽതൽ 31/03/2019 വീര 
പാർത്ത഼േര഻ച്ച 14 പവർത്ത഻േളഺണ് ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ഻ന് 
വ഻ുധയമഺക്ക഻യ഻ട്ടുള്ളത്. 
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ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻ററ഻ന് വ഻ുേയമഺക്ക഻യ രവർത്ത഻കൾ 

േമ 

നമ്പർ  
 പവിത്ത഻യഽീെ ുപര് 

 വർക്ക് 
ുേഺഡ് 

 ആരംഭ഻ച്ച 

ത഼യത഻ / 
അവസഺന഻
ച്ച ത഼യത഻ 

 

എസ്റ്റ഻
ുമറ്റ് 

 

എക്സസ്ീപൻ
ഡ഻ച്ചർ 

1 

 ഗിഹൂചതനൿം പദ്ധത഻യ഻ൽ 

ആര഻ുവപ്പ് േറ഻ുവപ്പ് ുനഴ്സറ഻ 
രാപ഼േരണം പര഻പഺലനവഽം ീേ -

257 

IF/357473    

2 
 ആരൿുവപ്പ് േറ഻ുവപ്പ് നഴ്സറ഻ 
രാപ഼േരണം 2nd റ഼ച്ച് ീേ 604 

IF/272213    

3 

 ചഺലഽങ്കൽ അയൽ സഭ പുദശീത്ത 

ഭാമ഻യ഻ൽ വിക്ഷൂത്ത നെ഼ലഽം 

പര഻പഺലനവഽം 2nd റ഼ച്  

IF/361446    

4 
 എസ് എൻ ുേഺുളജ് നഺമം ച഻റ 

ുറഺഡ് ീമറ്റല഻ങ് ീേ -172 
RC/65039    

5 
 േഽന്നഽംപഽറം ഡ഻ സ഻ എം 

ുറഺഡ്ീമറ്റല഻ങ് ീേ -171 
RC/65038    

6 

 അഞ്ചഽ ൂത അമ്പലത്ത഻ൽ േൽ 

പുദശീത്ത ഇെവ഻ള േിഷ഻ക്കഺയ഻ 
പഽരയ഻െം രഽക്കൽ ീേ -818 

LD/322747    

7 

 ചഺലഽങ്കൽ അമ്പലത്ത഻ങ്കൽ 

പുദശീത്ത ഇെവ഻ള േിഷ഻ക്കഺയ഻ 
പഽരയ഻െം രഽക്കൽ ീേ -820 

LD/322749    

8 
 ൂലഫ് മ഻ഷൻ പദ്ധത഻ക്കഺയ഻ 
ഇഷ്ട഻േ ന഻ർമ്മഺണം 

AV/255469    

9 

 ചഺലഽങ്കൽ( ദേഺരേ- ചഺലഽങ്കൽ) 

ുതഺട് ീവട്ട഻ ആഴം ോട്ട഻ ത഼റ്റപ്പുൽ 

നെ഻ൽ  

WH/28632

2 
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ൂലഫ് രദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീെട്ട വ഼ടഽകൾക്ക് വ഻ദഗ്േ ീതഺഴ഻ൽ നൽകൽ 

10 

 ബ഻ന്ദഽ ുമഺൾ, 

പഽഴുയഺരത്ത് 
ുേഺളന഻ 

IF/357047    

11 
 ല഼ല, അഞ്ചഽ ൂത 

ുേഺളന഻ IF/357088    

12 
 രമണൻ, 

തേ഻െ഻ച഻റ 
IF/357325    

13 
 സനഺ വ഻പ഻ൻ, 

അക്ഷയ്ന഻വഺസ് 
IF/357073    

14 
 ലത ഉദേഽമഺർ, 

േളത്തഽവ഼ട്ടുീവള഻  IF/360430    
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7 രജ഻സ്റ്ററഽകൾ  

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 ച഻ലവഽം വ഻ശദഺംശങ്ങളും സംബന്ധ഻ച്ച 

രജ഻സ്റ്റർ  

5. സ്ഥ഻ര ആസ്ഥ഻േളുീെ രജ഻സ്റ്റർ  

6. പരഺത഻ രജ഻സ്റ്റർ  

7. ീമറ്റ഼ര഻യൽ  രജ഻സ്റ്റർ  

രഞ്ചഺയത്ത഻ീല 7 രജ഻സ്റ്ററഽകൾ  രര഻ുശഺേ഻ച്ചത഻ൽ  ന഻ന്നഽം 

കീെത്ത഻യ കഺരൿങ്ങൾ : 

1. ീതഺഴ഻ൽ  േഺർഡ഻നഽള്ള േഽെഽംബഺുപക്ഷയഽീെ രജ഻സ്റ്റർ  : 

● ീസേട്ടറ഻ ീസർട്ട഻ൂഫ ീചയ്ത േവർുപജ് ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 

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

 

2. ുസഺഷൿൽ  ഒഡ഻റ്റ്  ഗഺമസഭ മ഼റ്റ഻ംഗ് രജ഻സ്റ്റർ  
 

 േവർുപജ് 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 ഉെ്. 

 എം.ഐ.എസ് പേർപ്പ് സഽക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുെ്. 

 

4. പവർത്ത഻യഽീെ ല഻സ്റ്റും ച഻ലവഽം വ഻ശദഺംശങ്ങളും സംബന്ധ഻ച്ച 

രജ഻സ്റ്റർ  

 േവർുപജ് ഉെ്. 

 എം.ഐ.എസ് പേർപ്പ് സഽക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുെ്. 

 

5. സ്ഥ഻ര ആസ്ഥ഻േളുീെ രജ഻സ്റ്റർ  

 േവർുപജ് ഉെ്. 

 വഺർഡഽേള഻ീല ൂസറ്റുേളും ീചയ്ത഻ര഻ക്കഽന്ന 

വർക്കഽേളും ുരഖീപെഽത഻യ഻ട്ടുെ് 

6. പരഺത഻ രജ഻സ്റ്റർ  

 പരഺത഻ രജ഻സ്റ്റർ  സഽക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുെ്. 
 

7. ീമറ്റ഼ര഻യൽ  രജ഻സ്റ്റർ  

 േവർുപജ് ഉെ്. 

 എം.ഐ.എസ഻ൽ  ന഻ന്നഽം വ഻വരങ്ങൾ  പ഻ീെെഽത്ത് 

സഽക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുെ്. 
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ഫയൽ രര഻ുശഺേനയ഻ീല കീെത്തലഽകൾ  

 
1. കവർ ുരജ്  

 ീേ എം സ഻ പേഺരമഽള്ള േവർുപജ് പര഻ുശഺധ഻ച്ച് എലലഺ ഫയലഽേള഻ലഽം 
ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. എലലഺം പവിത്ത഻യഽീെ ുപര് പവിത്ത഻ അംഗ഼േര഻ച്ച വർഷം 
പദ്ധത഻ ന഻ർവഹണ ഏജൻസ഻ ുലഺക്ക് പഞ്ചഺയത്ത് വ഻ുലലജ് ഇന഻ 
വ഻വരങ്ങൾ എലലഺ ഫയലഽേളും ഉെഺയ഻രഽന്നഽ.LD/ 322749, IF/357047 എന്ന഼ 
ഫയലഽേള഻ീല േവർ ുപജ഻ൽ end date  ഉെഺയ഻രഽന്ന഻ലല.IF/357073, IF/35732 എന്ന഼ 
ഫയലഽേളുീെ േവർ ുപജ഻ൽ ീലഺുക്കഷൻ ഒഫ് വർക്ക് 
ഉെഺയ഻രഽന്ന഻ലല.IF/357047, IF/272213, IF/361446, WH/286322 എന്ന഼ ഫയലഽേള഻ീല 
േവർ ുപജ഻ൽ എക്സസ്ീപൻഡ഻ച്ചർ ഉെഺയ഻രഽന്ന഻ലല.IF/357047, IF/357088 എന്ന഼ 
ഫയലഽേളുീെ േവർ ുപജ഻ൽ േഺറ്റഗറ഻ വ഻വരങ്ങൾ ഉെഺയ഻രഽന്ന഻ലല.IF/272213 

എണ്ണ ഫയല഻ൽ വഺർഡ് ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻രഽന്ന഻ലല. 

2. ീെക്ല഻സ്റ് 

 LD/322747 എന്ന ഫയൽ ഴ഻ീേയഽള്ള മറ്റ് എലലഺ  ഫയലഽേള഻ലഽം ീചക്സല഻സ്റ് 
ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. ീചക്ക് ല഻സ്റ്റ഻ൽ ന്ന഻ലഽം തീന്ന ുപജ് നമ്പർ 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻രഽന്ന഻ലല. 

3.  വഺർഷ഻ക കർമ്മരദ്ധത഻ 

IF/361446, LD/322749, LD/322747 എന്ന഼ ഫയലഽേൾ ഴ഻ീേയഽള്ള മീറ്റലലഺ 
ഫയലഽേള഻ലഽം വഺർഷ഻േ േർമ്മപദ്ധത഻ ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 

 4. എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് 

 േവർുപജ് വ഻ശദമഺയ഻ എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് റ഻ുപ്പഺർട്ട് എന്ന഻വ 
ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. ൂററ്റ് അനൂലസ് ുഡഺയ഻ങ് ആൻഡ് ൂസൻ സർുേ ുഡറ്റ് 
എന്ന഻വ ച഻ലത഻ൽ ഉെഺയ഻രഽന്ന഻ലല. എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് ജനേ഼യ ഭഺഷയ഻ൽ 
ആയ഻രഽന്ന഻ലല. 

 5. സഺുേത഻ക അനഽമത഻ 

 സഺുങ്കത഻േ അനഽമത഻ ലഭ഻ച്ചത഻ീന പേർപ്പ് ഉൾീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ടുെ് എന്നഺൽ 
lsd ഒവർസ഻യർ, LSOAE, NREGA AE എന്ന഻വരഽീെ ുപ്പഺ സ഻ുലഺ േഺണഺൻ 
സഺധ഻ച്ച഻ലല. 

 

AMC 

െ� 

എന്നീ 

എന്ന 

േററ്റ് അനാലിസിസ് ഡിൈസൻ ഡാറ്റാ 

LSDAE
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 6. ഭരണഺനഽമത഻ 

 പര഻ുശഺധ഻ച്ച് എലലഺ ഫയലഽേള഻ലഽം ഭരണഺനഽമത഻ ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. എന്നഺൽ 
ഉുദൿഺഗസ്ഥൻ ുപ്പഺ സ഼ുലഺ ന്നഽം തീന്ന േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ലല. 

7. സംുയഺജ഻ത രദ്ധത഻യഽീട വ഻വരങ്ങൾ 

 സംുയഺജ഻ത പദ്ധത഻യഽീെ വ഻വരങ്ങൾ പര഻ുശഺധ഻ച്ച് ഫയലഽേള഻ൽ േിഷ഻ 
ഒഫ഼സറഽീെ സഺക്ഷൿപതം ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 

8. ഡ഻മഺൻഡ് ുഫഺം 

 അനഽുേദം3 ബ഻ പേഺരമഽള്ള ഡ഻മഺൻഡ് ുഫഺം എലലഺ ഫയലഽേള഻ലഽം 
ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 

9. വർക്ക് അുലഺുക്കഷൻ ുഫഺം  

IF/361446 എന്ന഼ ഫയൽ ഴ഻ീേ ബഺക്ക഻ എലലഺ ഫയലഽേള഻ലഽം വർക്ക് 
ീലഺുക്കഷൻ ുഫഺൺ ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 

10. ഇ - മസ്റുടഺൾ 

 ഈ മഽസ്ുെഺള഻ൽ  BDO, പഞ്ചഺയത്ത് ീസേട്ടറ഻ എന്ന഻വർ ത഼യത഻ ഇലലഺീത 
പ്പും സ഼ലഽം ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ടുെ്.ീതഺഴ഻ൽ ീചയ്ത ത഼യത഻ അനഽവദ഻ച്ച 
തഽേ ീതഺഴ഻ലഺള഻േളുീെ ൂസൻ ുവദനം ആീേ ീതഺഴ഻ൽദ഻നങ്ങൾ എന്ന഻വ 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ടുെ്. ീതഺഴ഻ൽ ഉപേരണങ്ങളുീെ വഺെേ 

ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻രഽന്ന഻ലല. മസ്റ്റുറഺള഻ൽ  ുമറ്റ് ത഼യ഻ലലഺീത പ്പ് 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ. ച഻ല മുസ്റ്റഺറഽേള഻ൽ ത഻രഽത്തലഽേൾ 
ഉെഺയ഻രഽന്നഽ.  

11. M-ബഽക്ക്  

 പര഻ുശഺധ഻ച്ച് എലലഺ ഫയലഽേള഻ലഽം എം ബഽക്ക് ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. ച഻ല 
ഫയലഽേള഻ൽ എസ് നമ്പർ െ഻ എസ് നമ്പർ ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻രഽന്ന഻ലല. പ഼ 
ീമഷർീമന്റ് ഉൾീപ്പീെയഽള്ള വ഻വരങ്ങൾ നൽേ഻യ഻ട്ടുെ്. അീേഡ഻റ്റഡ് 
എഞ്ച഻ന഼യർ പ്പും സ഼ലഽം ുരഖീപ്പെഽത്തഽേയഽം പഞ്ചഺയത്ത് ീസേട്ടറ഻ 
പഺസഺക്കഽേയഽം ീചയ്ത഻ട്ടുെ്.  

12. ീമറ്റ഼ര഻യലഽം ആയ഻ ബന്ധീെട്ട ുരഖകൾ 

 ീമറ്റ഼ര഻യൽ ഉൾീപ്പട്ട പവർത്ത഻േള഻ൽ അത഻ന്ീറ ുരഖേൾ ഉെഺയ഻രഽന്നഽ.  

െ� 

അേലോേ�ഷൻ േഫോം 

തിയ്യതിയില്ലോെത 

മോ�തം 

മ 
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13. ുവജ് ല഻സ്റ്റ് 

 mustroll പേഺരമഽള്ള ീവയ്റ്റ് ല഻സ്റ്റ് എലലഺ ഫയലഽേള഻ലഽം ഉെഺയ഻രഽന്നഽ.  

14.  FTO 

 ീവയ്റ്റ് ല഻സ്റ്റ് പേഺരമഽള്ള  FTO എലലഺ ഫയലഽേള഻ലഽം  ഉെഺയ഻രഽന്നഽ.  

15. ീമറ്റ഼ര഻യൽ വൗച്ചർ ആൻഡ് ബ഻ൽ 

 ീമറ്റ഼ര഻യൽ ഇനത്ത഻ൽ ുബഺർഡ഻ന്ീറ ബ഻ലലും ീമറ്റ഼ര഻യൽ 
ആവശൿമഺയ഻ട്ടുള്ള പവർത്ത഻േള഻ൽ അത഻ന്ീറ ബ഻ലലും നഺമമഺതമഺയ഻ 
മഺതം േെഽ.  

 16. ുറഺയൽറ്റ഻ 

 ുറഺയൽറ്റ഻ നൽുേെ പവർത്ത഻ ഫയലഽേള഻ൽ ുറഺയൽറ്റ഻ നൽേ഻യ഻രഽന്നഽ. 

17. രവർത്ത഻യഽീട 3 ഘട്ടങ്ങള഻ീല ുഫഺുട്ടഺ 

 ച഻ലത഻ൽ ഴ഻ീേ എലലഺത്ത഻ലഽം പവർത്ത഻യഽീെ 3 ഘട്ടങ്ങള഻ീല ുഫഺുട്ടഺ 
നൽേ഻യ഻രഽന്നഽ.  

 18. രവർത്ത഻ രാർത്ത഼കരണ സഺക്ഷ്ൿരതം 

 unskilled labour ഒഫ് ുപഺജക്സട് ബ഻ന്ദഽ babulal എന്ന ഫയല഻ൽ ഴ഻ീേ എലലഺ 
ഫയലഽേള഻ലഽം പവർത്ത഻ പാർത്ത഼േരണം സഺക്ഷൿപതം ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 
എന്നഺൽ ച഻ലത഻ൽ ന്നഽം തീന്ന പാര഻പ്പ഻ച്ച഻രഽന്ന഻ലല.  

19. മഺസ്റ്റുറഺൾ മാവ്ീമന്്ല഻പ്  

               മഺസ്റ്റുറഺൾ മാുവീമന്റ്  സ്ല഻പ്പ഻ൽ മസ്റ്റുറഺള് നമ്പർ ത഼യത഻ ത഼യത഻ 
എം ഐ എസ് അപ്ുലഺഡ് ീചയ്ത ത഼യത഻ ഇന഻ വ഻വരങ്ങൾ 
ഉെഺയ഻രഽന്നഽ.  

20.  ജ഻ുയഺ ടഺഗ് ുഫഺുട്ടഺഗഺഫ് 

 പര഻ുശഺധ഻ച്ച് രഽ ഫയലഽേള഻ലഽം തീന്ന ജ഻ുയഺ െഺഗ് ുഫഺുട്ടഺഗഺഫ് 
ഉെഺയ഻രഽന്ന഻ലല.  

 

 

േവജ് 

േവജ് 

മ 

ൾ 
എന്നീ 
ൾ 
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 21. ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് റ഻ുെഺർട്ട് രകർെ് 

 പര഻ുശഺധ഻ച്ച് രഽ ഫയല഻ലഽം തീന്ന ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ് റ഻ുപ്പഺർട്ട് പേർപ്പ് 
ഉെഺയ഻രഽന്ന഻ലല.  

22. ൂസറ്റ് ഡയറ഻ 

ൂലഫ് ുപഺജക്സട് ഫയലഽേള഻ൽ ൂസറ്റ് ഡയറ഻ ഉെഺയ഻രഽന്ന഻ലല. 
പവർത്ത഻യഽീെ ുപര് ുേഺഡ് ആരംഭ഻ച്ച ത഼യത഻ അവസഺന഻ച്ച ത഼യത഻ 
ുസ്റ്ററ്റ് തഽേ ആീേ ീതഺഴ഻ൽദ഻നങ്ങൾ എന്ന഻വ ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ടുെ്. 
ച഻േ഻ത്സഺ ച഻ലവ് സംബന്ധ഻ച്ച വ഻വരങ്ങൾ ഉെഺയ഻രഽന്ന഻ലല. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

എസ്റ്റിേമറ്റ്



12 
 

ഫ഼ൽഡ് രര഻ുശഺേനയ഻ീല കീെത്തലഽകൾ 
 

1. െഺലഽേൽ( ദവഺരക- െഺലഽേൽ) ുതഺട് ീവട്ട഻ ആഴം കാട്ട഻ ത഼റ്റെുൽ നട഼ൽ - 

WH/286322 

           പദ്ധത഻ േഺലയളവ് േഴ഻ഞ്ഞ് ആറഽമഺസം േഺലയളവ് 
ആയത഻നഺൽ ത഼റ്റപ്പുൽ ന്നഽം തീന്ന േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ലല. 

2. െഺലഽേൽ അമ്പലത്ത഻േൽ രുദശത്ത് പ്ലഺൻഫെഽമഺയ഻ സംുയഺജ഻ച്ച് 
ഇടവ഻ളകിഷ഻ രഽരയ഻ടം ഒരഽക്കൽ - LD/322749 

     113 സർുവേള഻ൽ ആയ഻ 35ഏക്കർ 24ീസന്റ് സ്ഥലത്ത് 1610 ീതങ്ങ്/ 

ൂതേൾക്ക് തെം തഽറന്ന് വളം ഇെഽേയഽം തെത്ത഻ൽ പഞ്ഞപ്പുലല് നട്ടു 
വളർത്തഽേയഽം എന്നതഺണ് എം ബഽക്ക഻ൽ ഉള്ളത്. ഫയല഻ൽ ന്നഽ 
മഽതൽ 30 വീരയഽള്ള സർുേേൾ ആണ് പര഻ുശഺധനയ്ക്ക് 
വ഻ുധയമഺക്ക഻യത്. ഈ സർുവേള഻ൽ ആയ഻ ആീേ 313  ീതങ്ങഽേളും, 97 

തെം തഽറന്ന് വളമ഻ട്ട് പഞ്ഞപ്പുലല് േിഷ഻ നെത്ത഻യതഺയ഻ അറ഻യഺൻ 
സഺധ഻ച്ചു.  

2018 നവംബറ഻ൽ തഽെങ്ങ഻യ പദ്ധത഻ ആയത഻നഺൽ ഭാര഻പക്ഷം ീതങ്ങ് 
അഥവഺ ൂതേളുീെ തെം മാെ഻ ുപഺയതഺയ഻ േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു.3 മ഼റ്റർ 
വൿഺസത്ത഻ൽ ഉം1 സ഼റ്റ് ആഴത്ത഻ലഽം തെം ന഻ർമ്മ഻ച്ചതഺയ഻ അറ഻യഺൻ 
സഺധ഻ച്ചു. ആീേ ഉള്ള 313 ീതങ്ങഽേള഻ൽ 7 എണ്ണം മണ്ഡര഻ 
േയറ഻യത഻നഺൽ ീവട്ട഻ മഺറ്റീപ്പട്ട ന഻ലയ഻ലഽം രീെണ്ണം വ഼ട് 
ന഻ർമഺണത്ത഻നഺയ഻ ീവട്ട഻ മഺറ്റ഻യതഺയഽം അറ഻യഺൻ േഴ഻ഞ്ഞഽ. 
ുശഷ഻ക്കഽന്ന 304 എണ്ണം മഺതമഺണ് ഇുപ്പഺൾ ന഻ലന഻ൽക്കഽന്നത്. 

ആീേയഽള്ള 97 ൂതേള഻ൽ എീട്ടണ്ണം ീചലല഻യഽീെ ആേമണം മാലം 
നശ഻ച്ചതഺയഽം േഺണഺൻ േഴ഻ഞ്ഞഽ. ുശഷ഻ക്കഽന്നത് 89 എണ്ണം മഺതമഺണ്. 

റഺഗ഻ ീതങ്ങ഻ൻ തെത്ത഻ൽ നട്ട഻രഽന്ന അത഻നഺൽ നനയ്ക്കഽുമ്പഺൾ 
റഺഗ഻യഽം ീതങ്ങ഻നഽം ജലം ലഭ഻ക്കഽന്നഽ എന്നതഺണ് ഇത഻ന്ീറ 
സവ഻ുശഷത.ഏേുദശം പത്ത് മഺസക്കഺലം ആയത഻നഺൽ റഺഗ഻ പഽലല് 
അഥവഺ പഞ്ഞപ്പുലല് ന്നഽം തീന്ന ുനര഻ൽ േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ലല.  

 

മീറ്റർ 
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3. അഞ്ചഽൂത അമ്പലത്ത഻േൽ രുദശീത്ത ഇടവ഻ള കിഷ഻ക്കഺയ഻ രഽരയ഻ടം 
ഒരഽക്കൽ - LD/322747 

            ഫയല഻ൽ പത഻പഺദ഻ക്കഽന്നത് ുപഺീല ീതങ്ങഽേൾക്ക് തെം 
ീവട്ട഻യ഻ട്ടുെ് പുക്ഷ പഞ്ഞപ്പുലല് വളീര േഽറഞ്ഞ ുതഺത഻ൽ ആണ് 
േഺണഺൻ േഴ഻ഞ്ഞത്. ഈ േഽറവ് എീദ്നന്നഺൽ ഈ വർക്ക് േഴ഻ഞ്ഞ് 
പത്തഽമഺസുത്തഺളമഺയത഻നഺൽ ആണ്. ഈ പദ്ധത഻യഽീെ 
പാർത്ത഼േരണത്ത഻ന് ുശഷം വന്ന പളയവഽം ഇവയഽീെ വൿഺപേ 
നഺശത്ത഻നഽ േഺരണമഺയ഻. 

4. ൂലഫ് രദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീെട്ട വ഼ടഽകൾക്ക് അവ഻ദഗ്േ ീതഺഴ഻ൽ നൽകൽ - 

ല഼ല, അഞ്ചഽൂതുകഺളന഻ - IF /357088 

            90 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ലഽം 24390 രാപ ുവതനവഽം ലഭ഻ച്ചു. 

5. ആര഻ുവെ്, കറ഻ുവെ് ുനഴ്സറ഻ രാര഼കരണം 2nd റ഼ച്ച് - IF/272213 

                              വ഻ത്തഽേൾ വഺങ്ങ഻യത഻ൽ ആരൿുവപ്പ഻ന്ീറ വ഻ത്തഽേൾ 
പ഻െ഻ക്കഽേയഽം േറ഻ുവപ്പ഻ന്ീറ നശ഻ച്ചു ുപഺവഽേയഽം ീചയ്തഽ. 
തഽെർന്ന് 1000 േറ഻ുവപ്പ് വ഻ത്തഽേൾ വഺങ്ങ഻ അവ വളർന്ന് ൂതേൾ 
ആയുപ്പഺൾ േഽീറ ൂതേൾ വഺർഡ഻ീല ഒുരഺ വ഼െഽേള഻ുലക്ക് 
നൽേഽേയഽം േഽീറുയീറ പളയീത്ത തഽെർന്ന് നശ഻ച്ചു ുപഺവഽേയഽം 
ീചയ്തഽ.750 ആരൿുവപ്പ് അവ഻ീെ അവുശഷ഻ക്കഽന്നഽ അത഻ീന 
ഇുപ്പഺഴഽം പര഻പഺല഻ക്കഽന്നഽ തഽെർന്ന് അെഽത്ത പ്ലഺൻ ആരംഭ഻ക്കഽേയഽം 
അത഻ുലക്ക് ുപര,  മഺതളം,  ലക്ഷ്മ഻തരഽ എന്ന഻വയഽീെ വ഻ത്ത഻ട്ടു. 

ന഻ലവ഻ൽ 122 ുപീരയഽം രഽ ലക്ഷ്മ഻തരഽ എന്ന഻വ പര഻പഺല഻ക്കഽന്നഽ. 

6. ൂലഫ് മ഻ഷൻ ഭവന രദ്ധതക്കഺയ഻ ഇഷ്ട഻ക ന഻ർമ്മഺണം - AV/255469 

         വഺർഡ് ീമമ്പർ ആയ ശ഼മത഻ സജ഼വ഻ീന വ഼ട്ട഻ലഺണ് ന഻ർമ്മഺണ 
പവർത്തനങ്ങൾ നെത്ത഻യത് ുസഺള഻ഡ് ുലഺക്ക് വ഼െഽപണ഻ക്ക് 
ഉപുയഺഗ഻ച്ചത഻നഺൽ ഞങ്ങൾക്ക് േഺണഽവഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ലല. ആീേ 3600 

ഇഷ്ട഻േേൾ ആണ് ന഻ർമ്മ഻ച്ചത്. 1200 വ഼തം മാന്നഽ വ഼െഽേൾക്കഺയ഻ അത് 
നൽേ഻. 10 ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് ീതഺഴ഻ലഺള഻േളും രഽ സ്േ഻ൽഡ് എംുപ്ലഺയ്യും 
ന഻ർമ്മഺണ പവർത്തനങ്ങള഻ൽ പീങ്കെഽത്തഽ. 

സജീവിെ� 
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7. െഺലഽേൽ അയൽ സഭ രുദശീത്ത ഭാമ഻യ഻ൽ വിക്ഷ്ൂത്ത നട഼ലഽം 
രര഻രഺലനവഽം 2nd റ഼ച് - IF/361446 

          വ഻വ഻ധ പഽരയ഻െങ്ങള഻ൽ ആയ഻ നട്ട഻ര഻ക്കഽന്ന വിക്ഷൂത്തേൾ 
പര഻ുശഺധ഻ച്ചു വിക്ഷൂത്തേൾ പലതഽം ആഫ഻ക്കൻ ച്ച഻ന്ീറ 
ആേമണഫലമഺയ഻ നശ഻ച്ചുുപഺേഽേയഽം ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ പഽത഻യ 
ൂതേൾ വഺങ്ങ഻ നെഽേയഽം ീചയ്ത഻ട്ടുെ്. 

8. കഽന്നഽംരഽറം - ഡ഻ സ഻ എം ുറഺഡ് ീമറ്റല഻ംഗ് - RC/65038 

       എസ്റ്റ഻ുമറ്റ഻ൽ ഉള്ള അുത ആളുേൾ തീന്നയഺണ് ൂസറ്റ഻ലഽം 
േഺണഺൻ േഴ഻ഞ്ഞത് . ുറഺഡ഻ന്ീറ ന഼ളം 285 മ഼റ്ററഽം വ഼ത഻ 3 മ഼റ്ററഽം 
ഉെഺയ഻രഽന്നഽ.  

9. എസ്റ എൻ ുകഺുളജ് - നഺമംെ഻റ ുറഺഡ് ീമറ്റല഻ംഗ് - RC/65039 

            ഏേുദശം രഽ വർഷുത്തഺളം മഽമ്പഺണ് ുറഺഡഽം പണ഻ 
പാർത്ത഻യഺയത് അത഻നഺൽ േിതൿമഺയ രഽ പര഻ുശഺധന നെത്ത഻ അത് 
അത എളുപ്പമഺയ഻രഽന്ന഻ലല. വ഼ത഻ 3 മ഼റ്റർ ആണ്. ന഼ളം ഏേുദശം 
േിതൿമഺണ്. ുറഺഡ് ഗതഺഗത ുയഺഗൿമഺുണഺ എങ്ക഻ലഽം ീമറ്റൽ നെത്ത഻യ 
ച഻ലഭഺഗങ്ങൾ അെർന്നഽ മഺറ഻യ഻ട്ടുെ്. ീമറ്റൽ നെന്ന് രഽ വർഷം 
േഴ഻ഞ്ഞ഻ട്ടും െഺറ഻ങ് നെത്തഺത്ത മാലമഺണ് ഇത് സംഭവ഻ച്ചത് എന്നഺണ് 
മനസ്സ഻ലഺയത്. 

10. ഗിഹൂെതനൿം രദ്ധത഻യ഻ൽ കറ഻ുവെ് ആരൿുവെ് ുനഴ്സറ഻ 
രാര഼കരണം രര഻രഺലനവഽം - IF/357473 

          എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പേഺരം 2700 ൂതേൾ ൂതേൾ അവർ നട്ട഻രഽന്നഽ. 
അെഽത്ത പദ്ധത഻ക്കഺയ഻ േഽറച്ചു വിക്ഷൂത്തേൾ എെഽത്ത഻ട്ടുെ്. േഽീറ 
ൂതേൾ വ഼െഽേള഻ുലക്ക് ആയ഻ നൽേ഻യ഻ട്ടുെ്. 
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11. ൂലഫ് രദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീെട്ട വ഼ടഽകൾക്ക് അവ഻ദഗ്േ ീതഺഴ഻ൽ നൽകൽ - 

ബ഻ന്ദഽ ുമഺൾ രഽഴഺരത്ത്ുകഺളന഻ - IF/357047 

        90 ദ഻വസീത്ത പണ഻യഽം അത഻ന്ീറ ുവധനമഺയ 24,390 രാപയഽം 
ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുെ്. ഡ഻സ്ുപ്ല ുബഺർഡ് േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ലല. 

12.ൂലഫ് രദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീെട്ട വ഼ടഽകൾക്ക് അവ഻ദഗ്േ ീതഺഴ഻ൽ നൽകൽ - 

രമണൻ തക഻ട഻ച്ച഻റ - IF /357325 

          90 ദ഻വസീത്ത പണ഻യഽം അത഻ന്ീറ ുവധനമഺയ 24,390 രാപയഽം 
ലഭ഻ച്ചു എന്ന് അറ഻യഺൻ േഴ഻ഞ്ഞഽ. 

13.ൂലഫ് രദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീെട്ട വ഼ടഽകൾക്ക് അവ഻ദഗ്േ ീതഺഴ഻ൽ നൽകൽ - 

സന വ഻ര഻ൻ അക്ഷ്യ്ന഻വഺസ്റ - IF/357073 

         90 ദ഻വസീത്ത പണ഻യഽം അത഻ന്ീറ ുവധനമഺയ 24,390 രാപയഽം 
ലഭ഻ച്ചു എന്ന് അറ഻യഺൻ േഴ഻ഞ്ഞഽ 

14.ൂലഫ് രദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീെട്ട വ഼ടഽകൾക്ക് അവ഻ദഗ്േ ീതഺഴ഻ൽ നൽകൽ - 

ലത ഉദയകഽമഺർ, കളത്തഽവ഼ട്ടുീവള഻ - IF/360430 

       90 ദ഻വസീത്ത പണ഻യഽം അത഻ന്ീറ ുവധനമഺയ 24,390 രാപയഽം 
ലഭ഻ച്ചു. ഡ഻സ്ുപ്ല ുബഺർഡ് 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  ീചയ്തത഻ന്ീറ ുബഺണസ് തഽേ ഇതഽവീരയഽം 
ലഭ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല. പണ഻യഺയഽധങ്ങളുീെ വഺെേ ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾക്ക് വർഷങ്ങളഺയ഻ 
ലഭ഻ക്കഽന്ന഻ലല. ീതഺഴ഻ൽ  ആവശൿീപ്പട്ട ുശഷം 15 ദ഻വസങ്ങൽേഽള്ള഻ൽ  
ീതഺഴ഻ൽ  ലഭൿമഺേഽേുയഺ, ുവതനം ലഭ഻േഽേുയഺ ീചയഽന്ന഻ലല. ീതഺഴ഻ൽ 
ആവശൿീപ്പട്ടത഻നഽള്ള രസ഼ത് രഽ ഫയല഻ലഽം േഺണഺൻ േഴ഻ഞ്ഞ഻ലല. 
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ന഻ര഼ക്ഷ്ണങ്ങളും കീെത്തലഽകളും  

ുജഺബ് േഺർഡ഻ൽ ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ ുജഺല഻ ീചയ്തതഽം ു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 േിഷ഻) ശമ഻ച്ച഻ട്ടുെ്.  

  

ഫലവിക്ഷൂതേൾ നട്ടുപ഻െ഻പ്പക്കൽ പവർത്ത഻േള഻ൽ സ്ഥലപര഻മ഻ത഻ക്കഽം 
തഺഴ്ന്ന സ്ഥലത്ത഻നഽം അനഽുയഺജൿമഺയ തരത്ത഻ലഽള്ള വിക്ഷങ്ങൾ 
ീതരീഞ്ഞെഽക്കഽന്നത഻ൽ വ഼ഴ്ച സംഭവ഻ച്ച഻ട്ടുെ്.  േഽറച്ച് സ്ഥലത്ത് ോെഽതൽ 
വിക്ഷൂതേൾ നട്ടുപര഻പഺല഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നതഺയ഻ േീെത്തഺൻ േഴ഻ഞ്ഞഽ. ഇത് 
ീചെ഻േളുീെ ശര഻യഺയ വളർച്ചക്ക് തെസ്സം ന഻ൽക്കഽന്നഽ. പസ്തഽത 
പവർത്ത഻യ഻ൽ ശര഻യഺയ വളപുയഺഗം നെത്തഺൻ േഴഞ്ഞ഻ട്ട഻ലല. 
ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ സേദ്നം ൂേയ്യ഻ൽ ന഻ന്നഽം പണം പ഻ര഻ച്ച് ീചെ഻േൾക്ക് 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 17 (ചഺലഽങ്കൽ) ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് 
ഗഺമസഭ 18/11/2019 ത഼യത഻ 11മണ഻ക്ക് പഽഴുയഺരത്ത് കയർപ഻ര഻ യാണ഻റ്റ഻ൽ 
ീവച്ച് നടന്നഽ.  

ഗഺമ സഭയ്ക്ക്ക് ീതഺഴ഻ലഺള഻യഺയ ശ഼ സ഻ ീക പഽഷപഺാംഗദൻ അധ്ൿക്ഷത 
വഹ഻ച്ചു. ഈശവര പഺർത്ഥനുയഺീട ആരാംഭ഻ച്ച ുയഺഗത്ത഻ന് ുമറ്റ് ല഼ലഺമണ഻ 
സവഺഗതമഺശാംസ഻ച്ചു. NREGA ജ഼വനക്കഺർ,  വഺർഡ് ീമമ്പർ,  പഞ്ചഺയത്ത് 
അസ഻സ്റ്റന്് ീസകട്ടറ഻, എ ഡ഻ എസ് ീസകട്ടറ഻, അാംഗൻവഺട഻ അധ്ൿഺപ഻ക, 47 
ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ എന്ന഻വർ പീങ്കടഽത്തഽ.  

1/10/2018 മഽതൽ 30/03/2019 പാർത്ത഼കര഻ച്ച 14 പവർത്ത഻യഽീട ഫയൽ ഫ഼ൽഡ് 
പര഻ുശഺധ്നയ഻ീല കീെത്തലഽകൾ റ഻ുസഺഴ്സസ് ുപഴ്സസൺമഺർ 

അവതര഻പ്പ഻ച്ചു. ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് പദ്ധത഻യ഻ൽ നടപ്പഺക്കഽന്ന ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് 
ീനക്കഽറ഻ച്ചുാം  ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ്  ന഻യമ പകഺരാം ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്ക് 
ലഭ഻ുക്കെ 10 അവകഺശങ്ങളുാം വ഻ശദ഼കര഻ച്ചു.  

കരട് ഓഡ഻റ്റ് റ഻ുപ്പഺർട്ട഻ൽ വഺർഡ് രെ഻ൽ ീതഺഴ഻ല഻ന് അുപക്ഷ഻ച്ചത് 
ൂകപറ്റു രസ഼ത് ച഻ല ഫയലഽകള഻ൽ കഺണഺൻ സഺധ്഻ച്ച഻ലല. ീതഺഴ഻ല഻ട 
സൗകരൿങ്ങീളലലഺാം തീന്ന ലഭ഻ക്കഽന്ന഻ലല തഽടർന്ന് ഫയല഻ലഽാം  ഫ഼ൽഡ഻ലഽാം 
കീെത്ത഻യ കഺരൿങ്ങൾ ഗഺമസഭ വ഻ശദമഺയ഻ത്തീന്ന ചർച്ച ീചയ്ക്തഽ.  

ീപഺതഽ ചർച്ചയ഻ൽ പീങ്കടഽത്ത ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ: 

രത്നമ്മ, രമ,  ുതസൿഺമ്മ 

100, 150 ീതഺഴ഻ൽദ഻നങ്ങൾ ലഭ഻ക്കണാം.  

 

രഺഗ഻ണ഻ 

 14 ദ഻വസത്ത഻നഽള്ള഻ൽ ുവതനാം ലഭ഻ക്കഽന്ന഻ലല. ീതഺഴ഻ൽ ീചയ്ക്ത് എട്ടു മഺസാം 
കഴ഻ഞ്ഞത഻നഽ ുശഷമഺണ് ുവധ്നാം ലഭ഻ച്ചത്.56 പണ഻യഽീട കാല഻ വളീര 
ൂവക഻യഺണ് ലഭ഻ച്ചത്. 
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പസന്ന 

 പുദശാം കഺടഽപ഻ട഻ച്ചു ക഻ടക്കഽകയഺണ്. അത് ക്ല഼ൻ ീചയ്യുന്ന ീതഺഴ഻ൽ 
ലഭ഻ക്കണാം. നഴ്സസറ഻ക്ക് അഞ്ചഽ ീതഺഴ഻ൽ ദ഻വസാം മഺതമഺണ് ഒരഺൾക്ക് 
ലഭ഻ക്കഽന്നത്. 

 

 പ഼ത഻ 

   പറമ്പ് ീവട്ട഻ീതള഻ക്കഽന്നത്ത഻നഽള്ള  ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ക്കണാം. 100 ദ഻വസാം 
ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ക്കണാം. 

 

 ഷഺജ഻ ുമഺൾ 

    എലലഺവർഷവഽാം ുവതനാം കാട്ട഻ ക഻ട്ടുന്നതഺണ് എന്നഺൽ ഈ വർഷാം 
ുവധ്നാം കാട്ട഻യ഻ട്ട഻ലല. 

 

 ുശഺഭ 

  ആഫ഻ക്കൻ ഒച്ച഻ന്ീറ ശലൿാം മാലാം ുവപ്പ഻ൻ ൂതകൾ നശ഻ച്ചു ുപഺകഽന്നഽ. 
ൂപസ മഽടക്ക഻യഺണ് ുവപ്പ് വഺങ്ങഽന്നത്. ീവച്ചത഻ന്റ പകഽത഻യഽാം ഇുപ്പഺൾ 
ഇലല. ആീക 25 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ൽ ആണ് ലഭ഻ച്ചത്. ീചയ്ക്ത പണ഻യഽീട 
ൂപസ ക഻ട്ടുന്ന഻ലല. ുവീറ ീതഺഴ഻ൽ നൽകണാം. 

 

 കനകമ്മ 

    ഓണത്ത഻ന് മഽമ്പ് ീതഺഴ഻ൽ ീചയ്ക്തഽ കാല഻ ഇതഽവീര ലഭ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല. 
തണല഻നഽള്ള സൗകരൿാം, കഽട഻ീവള്ളാം എന്ന഻വ ഇലല. ആദൿാം കഽട഻ീവള്ളത്ത഻ന് 
50 രാപ ലഭ഻ക്കഽമഺയ഻രഽന്നഽ. കഽറച്ചുനഺളഺയ഻ ആയഽധ് വഺടക ലഭ഻ക്കഽന്ന഻ലല. 
വളാം വഺങ്ങഺൻ ൂപസ അനഽവദ഻ക്കണാം 
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സുരഺജ഻ന഻യമ്മ 

   പച്ചക്കറ഻ കിഷ഻ ീചയ്യുവഺൻ ീതഺഴ഻ൽ നൽകണാം, പഺടീത്ത പണ഻ 
തരണാം 

 

 ഷ഼ല 

 നടപ്പഺത അനഽവദ഻ക്കണാം മഴ ആകഽുമ്പഺൾ പഽറത്ത഻റങ്ങഺൻ ുപഺലഽാം 
പറ്റുന്ന഻ലല. 

 

 ന഻ർമ്മല 

 അാംഗൻവഺട഻ക്ക് ഒരഽ നലല പഺത ുവണാം. 

 

 ചർച്ചയ്ക്ക് NREGA ഓവർസിയർ നൽകിയ മറുപടികൾ: 

ീതഺഴ഻ൽ ആവർത്ത഻ക്കഺൻ പഺട഻ലല ആയത഻നഺൽ പറമ്പഽ പണ഻ നൽകഺൻ 
കഴ഻യ഻ലല. 2014 തീന്ന അത഻ന് വൿക്തത നൽക഻യതഺണ് ആണ്. 

 ആയഽധ് വഺടക ബ഻ലല഻ന്ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ആണ് നൽകഽന്നത്. കഽടമഺണ് 
ഇുപ്പഺഴീത്ത ആയഽധ്ാം അത഻ീന എങ്ങീന ഷഺർപ്പന഻ങ് ചഺർജ് നൽകഽാം 

 ജാൂല മഺസത്ത഻ന് ുശഷാം ഫെ് എത്തഺത്തത഻നഺൽ ആണ് കഽട഻ശ്ശ഻ക 
വന്നത്. ആധ്ഺർ ല഻ങ്ക് ീചയ്ക്തതഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ആവഺാം ച഻ലർക്ക് കാല഻ 
ലഭ഻ക്കഺൻ ൂവകഽന്നത്. 

പഽത഻യ കഽളാം കഽഴ഻ക്കഽന്നത് ുജഺല഻യഺയ഻ അനഽവദ഻ക്കഺാം. 

 പളയവഽാം വളർച്ചയഽാം മാലമഺണ് കഴ഻ഞ്ഞീകഺലലാം 150 പണ഻ അനഽവദ഻ച്ചത്. 

വളാം വഺങ്ങഽന്നത഻നഽള്ള തഽക കമ്മ഻റ്റ഻ ഇടീപട്ട് ക്ഷ഼രകർഷകീര ീകഺെ് ജ഻ 
എസ് ട഻ ബ഻ലല് എടഽപ്പ഻ച്ച് തയ്യഺറഺക്കഽാം. 

ുസഺഫ്ററ്റ് ീവയർ ുപഺബ്ലാം മാലമഺണ് ഫയലഽകള഻ൽ ുപഺരഺയ്ക്മ ഉെഺയത് 
അത് അടഽത്ത തവണ പര഻ഹര഻ക്കഺാം. 
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വിക്ഷൂത്ത പവർത്ത഻കള഻ൽ എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പകഺരമഽള്ള വിക്ഷൂത്തകൾ 
പര഻പഺല഻ക്കണാം എന്ന് ത഼രഽമഺന഻ച്ചു. 

 

ഓഡ഻റ്റ് റ഻ുപ്പഺർട്ട് ഗഺമസഭ അാംഗ഼കര഻ക്കഽകയഽാം വഺർഡ് ീമമ്പർ നന്ദ഻ 
ുരഖീപ്പടഽത്തഽകയഽാം ീചയ്ക്തത഻നഽുശഷാം 1. 30ന് ുയഺഗാം അവസഺന഻ച്ചു. 

1.30 നു 


