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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 ീപഺതഽ 
പദ്ധത഻േളുീെ 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 ീെ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  18-ൽ 1/10/2018 മഽതൽ 31/03/2019 വീര 
പാർത്ത഼േര഻ച്ച 24 പവർത്ത഻േളഺണ് ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ഻ന് 
വ഻ുധയമഺക്ക഻യ഻ട്ടുള്ളത്. 
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ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻ററ഻ന് വ഻ുേയമഺക്ക഻യ രവർത്ത഻കൾ 

 

േമ 

നമ്പർ  

 

പവിത്ത഻യഽീെ ുപര്  

 

പവർത്ത഻
യഽീെ 

ുേഺഡ് 

  

ആരംഭ഻ച്ച 

ത഼യത഻ 
അവസഺന഻ച്ച 

ത഼യത഻ 

  

എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് 

  

എക്സസ്ീപൻ
ഡ഻ച്ചർ 

1 
 ആരൿുവപ്പ് േറ഻ുവപ്പ് 
നഴ്സറ഻ രാപ഼േരണം-602 

IF/271767 
15/92018 

27/3/2019 
471804 305978 

2 

 ഗിഹൂെതനൿം 

പദ്ധത഻യ഻ൽ ആദൿ ുപപ്പർ 

േറ഻ുവപ്പ് ുനഴ്സറ഻ 
രാപ഼േരണം 

IF/276678 

31/1/2019 

26/02/2019 
152641 152321 

3 

 പഺറ ുവല഻ അയൽ സഭ 

വിക്ഷൂത്ത നെ഼ലഽം 

പര഻പഺലനവഽം 

IF/361464 
20/9/2018- 

27/03/2019 
477940 333174 

4 

 പഺറ ുവല഻ 1stഅയൽ സഭ 

പുദശീത്ത ഭാമ഻യഽം 

വിക്ഷൂത്ത നെ഼ലഽം 

പര഻പഺലനവഽംK-571 

IF/362924 
25/9/2018 

27/3/2019 
477940 322786 

5 

 േഽെ഻ല഻ങ്കൽ 1stഅയൽ സഭ 

പുദശീത്ത ഭാമ഻യ഻ൽ 

വിക്ഷൂത്ത നെ഼ലഽം 

പര഻പഺലനവഽംk-572 

IF/362942 
25/09/2018 

26/03/2019 
474295 338498 

6 

േഽെ഻ല഻ങ്കഺൽ 2nd അയല്സഭ 

പുദശീത്ത ഭാമ഻യ഻ൽ 

വിക്ഷ ൂത നെ഼ലഽം 

പര഻പഺലനവഽം K-573 

 

 
25/09/2018- 

26/03/2019 
477930 325761 
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7 

ദഽർഗഺവ഻ലഺസ഻ന഻ 
അയല്സഭ പുദശീത്ത 

വിക്ഷ ൂത നെ഼ലഽം 

പര഻പഺലനവഽം K-574 

IF/362943 

25/9/2018 

27/3/2019 

 

477940  

8 

 േഽെ഻ല഻ങ്കഺൽ പുദശീത്ത 

പ്ലഺൻ ഫെഽമഺയ഻ 
സംുയഺജ഻ച്ച് ഇെവ഻ള 

േിഷ഻ക്കഺയ഻ പഽരയ഻െം 

രഽക്കൽk-827 

LD/322750 
26/11/2018 

27/2/219 
361334 358334 

9 

 ുതനപ്പം  െ഻റ പുദശീത്ത 

പ്ലഺൻഫെഽമഺയ഻ 
സംുയഺജ഻ച്ച് ഇെവ഻ള 

േിഷ഻ക്കഺയ഻ പഽരയ഻െം 

രഽക്കൽK-822 

LD/322751 
26/12/2018 

18/2/2019 
498082 494575 

10 

മഺന്നഺട്ടു ീവള഻ പ ുദശത്ത 

പ്ലഺൻ ഫെഽമഺയ് 

സംുയഺജ഻ച്ചു ഇെവ഻ള 

േിഷ഻ക്കഺയ഻ പഽരയ഻െം 

രഽക്കൽ K-822 

LD/37952 
26/11/2018 

24/1/2019 
241869 237957 

11 

ൂലഫ് മ഻ഷൻ പദ്ധത഻യ഻ൽ 

ആവശൿമഺയ ഇഷ്ട഻േ 

ന഻ർമ്മഺണം.  

AV/255471 
8/1/2018 

31/1/2019 
490103 441052 

12 
േഺക്കനഺട് ീതനത്തറ  

ുറഺഡ് ീമറ്റല഻ംഗ് k-171 
RC/65040 

24/12/18 

30/12/18 
448000 447500 

13 
മഺയ഻ത്തറ NH ുതഺട് ീവട്ട഻ 
ആഴം ോട്ട഻ ത഼റ്റപ്പുൽ നെ഼ൽ  

WH/286645 
7/3/2019 

27/3/2019 
118486 113486 

14 

േഺക്കനഺട് ുതനൻ  തറ 

ുതഺട് ീവട്ട഻ ആഴം ോട്ട഻ 
ത഼റ്റപ്പുൽ നെ഼ൽ  

WH/320773 
5/3/2019 

29/3/2019 
154568 121137 
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അൺസ്ക഻ല്ഡ് ുലബർ ഓഫ് ൂലഫ് 

15 രഺജമ്മ േഽെ഻ല഻ങ്കഺൽ  IF/357304 
17/2/2018 

29/3/2019 
25000 24390 

16  ആനന്ദവലല഻ (നന്ദനം) IF/357302 
17/12/18 

23/8/2019 
25000 24390 

17  സ഼തമ്മ (മഹ഻ളഺ ഭവനം) IF/357271 
6/11/2018 

17/8/2019 
25000 24390 

18  ശൿഺമള  േഺലഺക്കൽ  IF/357281 
17/12/2018 

21/8/2019 
25000 24390 

19  അപ്പു വെുക്കെത്തഽ ീവള഻  IF/357327 
6/11/2018 

19/6/2019 
25000 24390 

20 
വ഻ദൿഭഗ഻ന഼, 
വെുക്കെത്തീവള഻  IF/357338 

12/11/2018 

31/3/2019 
25000 24390 

21 മ഻ന഻ മന്നഺറ്റു ീവള഻  IF/358994 
6/11/2018 

17/8/2019 
25000 2439l 

22  പഽഷ്പ പഭഺ ന഻വഺസ് IF/360438 
6/11/2018 

22/8/2019 
25000 24390 

23 
 ദ഼പ ആർ നഺയർ തഽറവ് 

തഽറക്കൽ 
IF/373586 

17/12/2018 

17/8/2019 
25000 24390 

24 ുശഺഭ വെുക്കെത്തഽ വ഻ള഻ IF/557013 
8/12/2018 

27/3/2019 
25000 24390 
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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 െ഻ലവഽം 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 ീെയ്ത േവർുപജ് ഉ ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 

● പഺർട്ട്  എ, ബ഻, സ഻ & ഡ഻ എന്ന഼ ുഫഺർമഺറ്റുേൾ  
എം.ഐ.എസ഻ൽ  ന഻ന്നഽം പ഻ീെെഽത്ത് സഽക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുെ് 
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2. ുസഺഷൿൽ  ഒഡ഻റ്റ്  ഗഺമസഭ മ഼റ്റ഻ംഗ് രജ഻സ്റ്റർ  
 

 േവർുപജ് ഉ ഉെ്. 

 8102 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  സഽക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുെ്. 
 

7. ീമറ്റ഼ര഻യൽ  രജ഻സ്റ്റർ  

 േവർുപജ് ഉ ഉെ്. 

 എം.ഐ.എസ഻ൽ  ന഻ന്നഽം വ഻വരങ്ങൾ  പ഻ീെെഽത്ത് 

സഽക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുെ്. 
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ഫയൽ രര഻ുശഺേനയ഻ീല കീെത്തലഽകൾ 
 
1.  കവർുരജ്  

AMC പേഺരമഽള്ള േവർുപജ് ഉ പര഻ുശഺധ഻ച്ച  24 ഫയലഽേള഻ലഽം 
ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. പ വിത്ത഻യഽീെ ുപര്, പവിത്ത഻ അംഗ഼േര഻ച്ച 
വർഷം, പദ്ധത഻ ന഻ർവഹണ ഏജൻസ഻, ുലഺക്ക്, പഞ്ചഺയത്ത്,വ഻ുലലജ് ഉ 
എന്ന഼ വ഻വരങ്ങൾ എലലഺ ഫയലഽേള഻ലഽം ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. WH/286645 

മഺയ഻ത്തറ  ുതഺെഽ ീവട്ട഻ ആ ഴം ോട്ടൽ, LD/322750 േഽെ഻ലഽങ്കൽ 
പുദശത്ത് പ്ലഺൻ ഫെഽമഺയ഻ സംുയഺജ഻ച്ച് വിക്ഷൂത്ത നെ഼ൽ, 

LD/32275 ുതനപ്പൻ െ഻റ പുദശത്ത് പ്ലഺൻ ഫെഽമഺയ഻ സംുയഺജ഻ച്ച് 
ഇെവ഻ള േിഷ഻ക്കഺയ഻ പഽരയ഻െം രഽക്കൽ, IF/357302 ആനന്ദവലല഻ 
നന്ദനം( ൂലഫ് ), IF/358994 അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ നൽേൽ മ഻ന഻ 
മഺന്നഺത്തഽ  ീവള഻ എന്ന഼ ഫയലഽേള഻ീല േവർ ുപജ഻ൽ ീലഺുക്കഷൻ 
ഒഫ് വ ർക്ക് ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻രഽന്ന഻ലല. IF/361464 പഺറ ുവല഻ അയൽ 
സഭ പുദശീത്ത ഭാമ഻യ഻ൽ വിക്ഷൂത്ത നെ഼ലഽം 
പര഻പഺലനവഽം,RC/65040 േഺക്കനഺട് ുതനൻ തറ ുറഺഡ് 
ീമറ്റല഻ംഗ്,  തഽെങ്ങ഻യ ഫയലഽേള഻ീല  േവർ ുപജ഻ൽ 
എക്സസ്ീപൻഡ഻ച്ചർ ഇലലഺയ഻രഽന്നഽ. IF/39234/3 ദഽർഗ വ഻ലഺസ഻ന഻ അയൽ 
സഭ പ ുദശീത്ത ഭാമ഻യ഻ൽ വിക്ഷൂത്തൂ ൂ  
നെ഼ലഽംപര഻പഺലനവഽം,lD/322752  മഺന്നഺട്ടു ീവള഻ പുദശത്ത് പ്ലഺൻ 
ഫെഽ മഺയ഻ സംുയഺജ഻ച്ച് ഇെവ഻ള േിഷ഻ക്കഺയ഻ പഽരയ഻െം ഴഽക്കൻ 
എന്ന഼ ഫയലഽേള഻ൽ വർക്ക്  അവസഺന഻ച്ച ത഼യത഻ 
ഇലലഺയ഻രഽന്നഽ.WH/320773 േഺക്കനഺട് ുതനം തറ ുതഺട് ീവട്ട഻ ആഴംോട്ട഻ 
ത഼റ്റപ്പുൽ നെ഼ൽ, IF/357271 അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ നൽേൽ  സ഼തമ്മ 
എന്ന഻വയ഻ലഽം  അവസഺന഻ച്ച ത഼യത഻ ഇലലഺയ഻രഽന്നഽ.  
    
 
constituency, geotag വ഻വരങ്ങൾ,ുമറ്റ഻ന്ീറ  പ്പ്, ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ് 
വ഻വരങ്ങൾ എന്ന഻വ രഽ ഫയല഻ലഽം തീന്ന േഺണഺൻ 
സഺധ഻ച്ച഻ലല. അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ നൽേല഻ൽ ജ഻ുയഺ െഺഗ഻ംഗ് ഐഡ഻ 
ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 

2. ീെക്ക് ല഻സ്റ്റ്  
             24 ഫയലഽേള഻ലഽം ുപജ് ഉ നമ്പർ ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ ീെക്ക് ല഻സ്റ്റ് 
ഉെഺയ഻രഽന്നഽ.  
 
 
 
 

�പ 

ആ 

�പ 
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3. വഺർഷ഻ക കർമ്മ രദ്ധത഻ 
ആക്ഷൻ പ്ലഺന഻ൽ പദ്ധത഻യഽീെ ുപര് ഉൾീപ്പെഽന്ന ുപജ഻ന്ീറ പേർപ്പ് 
എലലഺ ഫയലഽേള഻ലഽം ഉെഺയ഻രഽന്നഽ.  

4. എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് 
           േവർ ുപജ് ഉ, വ഻ശദമഺയ എസ്റ്റ഻ുമറ്റ്, എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് റ഻ുപ്പഺർട്ട് 
എന്ന഻വ ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. ുററ്റ് അനഺല഻സ഻സ്, ുഡഺയ഻ങ് ഡ഻ൂസൻ, 

സർുേ ുഡറ്റ് എന്ന഻വ ീെയ്തത഻ൽ മഺതം ഉെഺയ഻രഽന്ന഻ലല. 
എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് ജനേ഼യ ഭഺഷയ഻ൽ ആയ഻രഽന്ന഻ലല. പവർത്ത഻ എവ഻ീെ 
നെക്കഽന്നഽ എന്ന വ഻വരങ്ങൾ ഫയല഻ൽ ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 

 
5. സഺുേത഻ക അനഽമത഻ 
             WH/286945 മഺയ഻ത്തറ എൻഎച്ച് ുതഺട് ീവട്ട഻ ആഴം ോട്ടഺൻ, 

IF/362928 േഽെ഻ല഻ങ്കൽ 1st അയൽ സഭ പുദശീത്ത വിക്ഷൂത്ത നെ഼ലഽം 
പര഻പഺലനവഽം എന്ന഼ ഫയലഽേൾ ഴ഻ീേ ബഺക്ക഻ീയലലഺ 
ഫയലഽേള഻ലഽം സഺുങ്കത഻േ അനഽമത഻ ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 

 
6. ഭരണഺനഽമത഻ 
               WH/28945 മഺയ഻ത്തറ എൻഎച്ച് ുതഺട് ീവട്ട഻ ആഴം ോട്ടൽ, 

IF/362928 േഽെ഻ല഻ങ്കൽ 1st അയൽ സഭ പുദശത്ത് വിക്ഷൂത്ത നെ഼ലഽം 
പര഻പഺലനവഽം എന്ന഼ ഫയലഽേൾ ഴ഻ീേ ബഺക്ക഻ എലലഺ ഫയലഽേളും 
ഭരണഺനഽമത഻ ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 

 
7. സംുയഺജ഻ത രദ്ധത഻യഽീട വ഻വരങ്ങൾ 

              സംുയഺജ഻ത പദ്ധത഻യഽീെ വ഻വരങ്ങൾ പര഻ുശഺധ഻ച്ച് 
ഫയലഽേള഻ൽ േിഷ഻ ഒഫ഼സറഽീെ സഺക്ഷൿപതം ഉെഺയ഻രഽന്ന഻ലല. 

 
8. ഡ഻മഺൻ് ുഫഺം 

            അനഽുേദം 3b പേഺരമഽള്ള ഡ഻മഺൻഡ് ുഫഺം എലലഺ 
ഫയലഽേളും ഉെഺയ഻രഽന്നഽ.IF/357327അവ഻െീത്ത ീതഺഴ഻ൽ അപ്പു 
വെുക്കെത്ത് ീവള഻ എന്ന ഫയല഻ൽ മഺതം ഡ഻മഺൻഡ് ുഫഺം 
ഉെഺയ഻രഽന്ന഻ലല. 

 

അവിദഗ്ധ

ചിലതിൽ 

tel:286945
tel:362928
tel:362928
tel:357327
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9. വർക്ക് ീലഺുക്കഷൻ ുഫഺം 

               അനഽുേദപേഺരം ഉള്ള വർക്ക്   ുലഺുക്കഷൻ ുഫഺം  എലലഺ 
ഫയലഽേള഻ലഽം ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 

 
10. ഈ മഺസ്റ്റർ ുറഺൾ 

                ഈ മഺസ്റ്റർ ുറഺള഻ൽ ബ഻ ഡ഻ ഒ, പഞ്ചഺയത്ത് ീസേട്ടറ഻ 
എന്ന഻വർ ത഼യത഻ ഇലലഺീത പ്പും സ഼ലഽം ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ടുെ്. 
ീതഺഴ഻ൽ ീെയ്ത ത഼യത഻, ആീേ ീതഺഴ഻ൽ ീെയ്ത ദ഻നങ്ങൾ എന്ന഼ 
വ഻വരങ്ങൾ ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ടുെ്. ീതഺഴ഻ൽ ഉപേരണങ്ങളുീെ 
വഺെേ ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻രഽന്ന഻ലല. മസ്റ്റർ ുറഺള഻ൽ ുമറ്റ്  ത഼യത഻ ഇലലഺീത 
പ്പു ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻രഽന്നഽ. 

 
11. എം ബഽക്ക് 
           പര഻ുശഺധ഻ച്ച് എലലഺ ഫയലഽേള഻ലഽം എം ബഽക്ക് ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 
എ എസ് നമ്പർ, െ഻ എസ്  നമ്പർ ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻രഽന്ന഻ലല. 
അേഡ഻റ്റഡ് എഞ്ച഻ന഼യർ പ്പും സ഼ലഽം ുരഖീപ്പെഽത്തഽേയഽം 
പഞ്ചഺയത്ത് ീസേട്ടറ഻ പഺസഺക്കഽേയഽം ീെയ്ത഻ട്ടുെ്. എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് 
തഽേയഽം യഥഺർത്ഥ ീെലവഽം തമ്മ഻ലഽള്ള വൿതൿഺസം 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല. 

 
12. ീമറ്റ഼ര഻യൽ മഺയ഻ ബന്ധീെട്ട ുരഖകൾ 

                ീമറ്റ഼ര഻യൽ ഉൾീപ്പട്ട പവർത്ത഻േള഻ൽ അത഻ന്ീറ ുരഖേൾ 
ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 

 
13. ുവജ് ല഻സ്റ്റ് 
          മഺസ് ുെഺൾ പേഺരമഽള്ള ുവജ് ഉ ല഻സ്റ്റ് ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 

 
14. എഫ് ട഻ ഓ  

           ുവജ് ഉ ല഻സ്റ്റ് പേഺരമഽള്ള എഫ് െ഻ ഒ ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 

 
15. ീമറ്റ഼ര഻യൽ വൗച്ചർ ആൻ് ബ഻ലല് 
                ീമറ്റ഼ര഻യൽ ഇനത്ത഻ൽ ുബഺർഡ഻ന്ീറ ബ഻ലലും നഺമമഺതമഺയ഻ 
വളത്ത഻ന് ബ഻ലലും ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻രഽന്നഽ. 

മസ്റ്റർ 
മസ്റ്റർ 

മസ്റ്റർ േറോൾ 

വർക്ക 
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16. ുറഺയൽറ്റ഻ 

               ുറഺയൽറ്റ഻ നൽുേെ പവർത്ത഻ ഫയലഽേള഻ൽ ുറഺയൽറ്റ഻ 
നൽേ഻യ഻രഽന്നഽ. 

 
17. രവർത്ത഻യഽീട 3 ഘട്ടങ്ങള഻ീല ുഫഺുട്ടഺ 

                      IF/361464 പഺറുവല഻ അയൽ സഭ പുദശീത്ത വിക്ഷൂത്ത 
നെ഼ലഽം പര഻പഺലനവഽം, IF/358994 അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ നൽേൽ മ഻ന഻ 
മഺന്നഺറ്റുീവള഻, IF/357281 അവ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ൽ നൽേഺൻ ശൿഺമള 
േഺലയ്ക്കൽ, LD/322751ുതനപ്പൻെ഻റ പുദശത്ത് പ്ലഺൻ ഫെഽമഺയ഻ 
സംുയഺജ഻ച്ച് ഇെവ഻ള േിഷ഻ക്കഺയ഻ പഽരയ഻െം രഽക്കൽ, RC/65040 

േഺക്കനഺട് ുതനം തറ ുറഺഡ് ീമറ്റൽ, IF/276678 ഗിഹൂെതനൿം 
ആരൿുവപ്പ്, േറ഻ുവപ്പ് ുനഴ്സറ഻ രാപ഼േരണവഽം പര഻പഺലനവഽം 
എന്ന഼ ഫയലഽേള഻ൽ പവർത്ത഻യഽീെ 3 ഘട്ട ുഫഺുട്ടഺ ഉെഺയ഻രഽന്ന഻ലല. 

 
18. രവർത്ത഻ രാർത്ത഼കരണ സഺക്ഷ്ൿരതം 

              പര഻ുശഺധ഻ച്ച ഫയലഽേള഻ൽ എലലഺം പവർത്ത഻ പാർത്ത഼േരണം 
സഺക്ഷൿപതം ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 

 
19. മഺസ്സ് ുടഺൾ മാവ്ീമന്് സ്ല഻െ് 
                 മഺസ്റ്റർ ുറഺൾ മാവ്ീമന്റ് സ്ല഻പ്പ഻ൽ മഺസ്ുെഺൾ 
നമ്പർ,  ീമഷർീമന്റ് ത഼യത഻,  എം ഐ എസ് അപ്ുലഺഡ് ീെയ്ത 
ത഼യത഻, ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ീസക്കൻഡ് സ഻ുേച്ചർ എന്ന഻വ ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 

 
20. ജ഻ുയഺ ടഺഗ് ുഫഺുട്ടഺഗഺഫ് 

               പര഻ുശഺധ഻ച്ച് രഽ ഫയല഻ലഽം ജ഻ുയഺ െഺഗ് ുഫഺുട്ടഺഗഺഫ് 
ഉെഺയ഻രഽന്ന഻ലല. 

 
21. ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് റ഻ുെഺർട്ട് രകർെ് 
                 പര഻ുശഺധ഻ച്ച് രഽ ഫയല഻ലഽം ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ് റ഻ുപ്പഺർട്ട് 
പേർപ്പ് ഉെഺയ഻രഽന്ന഻ലല. 

 
22. ൂസറ്റ് ഡയറ഻ 

              IF/362946 ദഽർഗ വ഻ലഺസ഻ന഻ അയൽ സഭ പുദശീത്ത ഭാമ഻യ഻ൽ 
വിക്ഷൂത്ത നെ഼ലഽം പര഻പഺലനവഽം എന്ന ഫയല഻ൽ ൂസറ്റ് ഡയറ഻ 

നൽകൽ 

മസ്റ്റർ േറോൾ 
മസ്റ്റർ മസ്റ്റർ േറോൾ 

tel:361464
tel:358994
tel:357281
tel:322751
tel:276678
tel:362946


13 
 

ഉെഺയ഻രഽന്ന഻ലല. അനഽഷ്േയഽീെ ുലബർ ഒഫ് ൂലഫ് ീപഺജക്സറ്റ് 
ഫയലഽേള഻ൽ ന്ന഻ലഽം ൂസറ്റ് ഡയറ഻ ഉെഺയ഻രഽന്ന഻ലല.  
              പവിത്ത഻യഽീെ ുപര്, ുേഺഡ്, ആരംഭ഻ച്ച ത഼യത഻, അവസഺന഻ച്ച 
ത഼യത഻,  എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് തഽേ, ആീേ ീതഺഴ഻ൽദ഻നങ്ങൾ,  പ഻ എം സ഻ 
അംഗങ്ങളുീെ പ്പ് എന്ന഼ ുരഖീപ്പെഽത്തലഽേൾ ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 
െ഻േ഻ത്സഺീച്ചലവ് സംബന്ധ഻ച്ച വ഻വരങ്ങൾ ഉെഺയ഻രഽന്ന഻ലല. 
വ഻ജ഻ലൻസ് ആൻഡ് ുമഺണ഻റ്ററ഻ങ് േമ്മ഻റ്റ഻ റ഻ുപ്പഺർട്ട്, വഺർഡ് 
ീമമ്പർ,  വഺർഡ് വ഻േസന സമ഻ത഻ അംഗങ്ങൾ,  എൻ ആർ ഇ ജ഻ എ 
ഒവർസ഻യർ എന്ന഻വർ പവർത്ത഻ സ്ഥലം സന്ദർശ഻ച്ചതഺയ഻ െ഻ലത഻ൽ 
ഴ഻ീേ എലലഺത്ത഻നഽം ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ടുെ്.  IF/362928 േഽെ഻ല഻ങ്കൽ 
ഫസ്റ്റ് അയൽ സഭ പുദശീത്ത ഭാമ഻യ഻ൽ വിക്ഷൂത്ത നെ഼ലഽം 
പര഻പഺലനവഽം, LD/322750േഽെ഻ല഻ങ്കൽ പുദശത്ത് പ്ലഺൻ ഫെഽമഺയ഻ 
സംുയഺജ഻ച്ച് ഇെവ഻ള േിഷ഻ക്കഺയ഻ പഽരയ഻െം രഽക്കൽ എന്ന഼ 
ഫയലഽേള഻ൽ ആണ് ൂസറ്റ് ഡയറ഻ ഇലലഺത്തത്.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Unskilled 

വി 

tel:362928
tel:322750
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ഫ഼ൽ് രര഻ുശഺേനയ഻ീല കീെത്തലഽകൾ  
 
1) ആര഻ുവെ് കറ഻ുവെ് നഴ്സറ഻ രാര഼കരണം 

 നഴ്സറ഻ രാപ഼േരണ സമയത്ത് 2150 ൂതേൾ ഉെഺയ഻രഽന്നഽ അത഻ൽ 
150 ആര഻ുവപ്പ് 100 േറ഻ുവപ്പ് എന്ന഻വ 45 വ഼െഽേൾക്കഺയ഻ 
ീേഺെഽത്തഽ. 1500 േറ഻ുവപ്പ് 20 ആര഻ുവപ്പ് എന്ന഻വ പഽത഻യതഺയ഻ 
തഽെങ്ങ഻യ പ്ലഺൻ ുസ്റ്റഷന഻ൽ നട്ടു. 180 ആര഻ീവപ്പ് ഇുപ്പഺൾ 
നഴ്സറ഻യ഻ൽ ഉെ് േഽറച്ച് ൂതേൾ ആഫ഻ക്കൻ ച്ച് ശലൿം മാലം 
നശ഻ച്ചുുപഺയ഻ ബഺക്ക഻യഽള്ളവ പഽറത്തഽന഻ന്നഽള്ളവർ 
ആവശൿീപ്പട്ടത഻ീന തഽെർന്ന് ീേഺെഽത്തതഺയ഻ ുമറ്റ്  പറഞ്ഞഽ. 
 
2) ഗിഹൂെതനൿം രദ്ധത഻യ഻ൽ ആരൿുവെ് കറ഻ുവെ് നഴ്സറ഻ 
രാര഼കരണം രര഻രഺലനം 

 പദ്ധത഻ നെന്ന മഺസങ്ങൾ ആയത഻നഺൽ ൂതേൾ എലലഺം പഽത഻യ 
പദ്ധത഻േൾക്കഺയ഻ നൽേ഻യ഻രഽന്നഽ അത഻നഺൽ നഴ്സറ഻യ഻ൽ ന്നഽം 
േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ലല. 
 
3) രഺറുവല഻ അയൽ സഭ രുേശീത്ത ഭാമ഻യ഻ൽ വിക്ഷ്ൂത്ത നട഼ലഽം 
രര഻രഺലനവഽം 

 മാന്ന് വൿക്ത഻േളുീെ വ഼ട്ട഻ലഺണ് വിക്ഷീത്ത പര഻പഺല഻ച്ചു 
ുപഺരഽന്നത്. േറ഻ുവപ്പ് 2157 മഺതളം 333 ുപര് 281 ീനലല഻ 5 എന്ന഻ങ്ങീന 
2771 ൂതേൾ പര഻പഺല഻ക്കഽന്നഽ. മാന്ന് േഽളങ്ങൾ ഉള്ളതഽീേഺെ് 
ജലുസെനത്ത഻ന് ബഽദ്ധ഻മഽീട്ടഺന്നഽം ഇീലലന്ന് ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ പറഞ്ഞഽ. 
 
4) കഽട഻ലഽേൽ 1st  അയൽ സഭ രുേശീത്ത ഭാമ഻യ഻ൽ വിക്ഷ്ൂത്ത നട഼ലഽം 
രര഻രഺലനവഽം 

 എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പേഺരം ആീേ 2,700 ൂതേൾ ആണ് േഺുണെത്. ഇവ 
മാന്നഽ പഽരയ഻െങ്ങള഻ൽ ആയഺണ് േിഷ഻ീെയ്ത് വരഽന്നത്. ഫ഼ൽഡ് 
ീവര഻ഫ഻ുക്കഷന഻ൽ 2000 ഒളം വിക്ഷൂത്തേൾ േഺണഺൻ  േഴ഻ഞ്ഞഽ. 
േഽീറ ൂതേൾ പളയത്ത഻ൽ നശ഻ച്ചുുപഺയ഻. 
 
5) രഺറുവല഻ 2nd അയൽ സഭ രുേശീത്ത ഭാമ഻യ഻ൽ വിക്ഷ്ൂത്ത നട഼ലഽം 
രര഻രഺലനവഽം.  
 േണക്കഽപേഺരം 2700 വിക്ഷൂത്തേൾ. ഫ഼ൽഡ് ീവര഻ഫ഻ുക്കഷന഻ൽ 
2538 വിക്ഷൂത്തേൾ േഺണഺൻ  േഴ഻ഞ്ഞഽ. ഇത഻നഽപഽറുമ 200 ുവപ്പ഻ൻ 
ൂതേൾ ആഫ഻ക്കൻ ച്ച് ശലൿം മാലം നശ഻ച്ചത്ത഻ന് പേരമഺയ഻ 
വഺങ്ങ഻ീവച്ചു. 
 

പ്ലാേ�ഷനിൽ  
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6) കഽട഻ലഽേൽ  രുേശീത്ത ഭാമ഻യ഻ൽ വിക്ഷ്ൂത്ത നട഼ലഽം രര഻രഺലനവഽം 

 എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പേഺരം ുവപ്പ് 2,250,  മഺതളം 200, ആത്ത 100,  ുപര 
150,  ആീേ 2700 ൂതേൾ. ഫ഼ൽഡ് ീവര഻ഫ഻ുക്കഷന഻ൽ  1318 

േറ഻ുവപ്പ്,  മഺവ് 3,  മഺതളം 84, ആത്ത 32,  പഽള഻ 2,  ുപര 13,  സുപ്പഺട്ട 
1 ആീേ 1456 ൂതേൾ ആണ് േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചത്. േഽീറ ൂതേൾ 
േഺശഽീേഺെഽത്ത് വഺങ്ങ഻ ീവച്ച഻ട്ടുെ്. േഽറച്ച് ൂേേൾ ുറഺഡ് 
ൂസഡ഻ൽ വച്ച് പ഼ഡ഻പ്പ഻ച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞഽ എന്നഺൽ േഺണഺൻ 
സഺധ഻ച്ച഻ലല. 
 
7) േഽർഗ്ഗഺ വ഻ലഺസ഻ന഻ അയൽ സഭ രുേശീത്ത ഭാമ഻യ഻ൽ വിക്ഷ്ൂത്ത 
നട഼ലഽം രര഻രഺലനവഽം 

 എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പേഺരം ുപര് 223, മഺതളം 1500, ുവപ്പ് 978, പ്ലഺവ് 25, 

ീനലല഻ 45. ഫ഼ൽഡ് പര഻ുശഺധനയ഻ലാീെ േീെത്തഺനഺയത് ുപരഺ 168, 

മഺതളം 946, േറ഻ുവപ്പ് 789, ീനലല഻ 9, പ്ലഺവ് 1 എന്ന഻ങ്ങീന ആീേ 1897 

ൂതേൾ. 
 
8) കഽട഻ലഽകൾ രുേശത്ത് പ്ലഺൻ ഫെഽമഺയ഻ സംുയഺജ഻ച്ച് ഇടവ഻ള 
കിഷ഻ക്കഺയ഻ രഽരയ഻ടം ഒരഽക്കൽ 

 ആീേ 50 പഽരയ഻െങ്ങള഻ൽ ആയഺണ് ീെയ്ത഻രഽന്നത്. വർക്ക് േഴ഻ഞ്ഞ് 
എട്ട് മഺസുത്തഺളം ആയത഻നഺൽ ത഼റ്റപ്പുൽ ന്നഽം തീന്ന േഺണഺൻ 
സഺധ഻ച്ച഻ലല. ീതങ്ങഽേൾ ഉെഺയ഻രഽന്നഽ എന്നഺൽ തെങ്ങീളലലഺം 
ുപഺയ഻രഽന്നഽ. 
9) ുതനെംെ഻റ  രുേശത്ത് പ്ലഺൻ ഫെഽമഺയ഻ സംുയഺജ഻ച്ച് ഇടവ഻ള 
കിഷ഻ക്കഺയ഻ രഽരയ഻ടം ഒരഽക്കൽ 

 ഉള്ള സമയം േഴ഻ഞ്ഞഽ ുപഺയത഻നഺൽ ത഼റ്റപ്പുൽ ന്നഽം തീന്ന 
േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ലല പേരം പഽലല് അവർ  പ഻െ഻പ്പ഻ച്ച഻ട്ടുെ്. വർക്ക് 
േഴ഻ഞ്ഞ് 8മഺസം ആയത഻നഺൽ ീതങ്ങ഻ൻ തെങ്ങൾ ന്നഽം തീന്ന 
േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ലല.  

10) മന്നഺറ്റുീവള഻ രുേശത്ത് പ്ലഺൻ ഫെഽമഺയ഻ സംുയഺജ഻ച്ച് ഇടവ഻ള 
കിഷ഻ക്കഺയ഻ രഽരയ഻ടം ഒരഽക്കൽ 

 വർക്ക് േഴ഻ഞ്ഞ് ആറഽ മഺസുത്തഺളം ആയത഻നഺൽ പഞ്ഞപ്പുലല് ന്നഽം 
തീന്ന ഉെഺയ഻രഽന്ന഻ലല ുമറ്റ്  ഹര഻ദഺസ഻യഽീെ  വ഼ട്ട഻ൽ പഞ്ഞപ്പുലല് 
പറ഻ച്ച് ഉണക്ക഻ ീവച്ച഻രഽന്നത് േഺണ഻ച്ചു. 
 
 
 
11) ൂലഫ് മ഻ഷൻ ഭവന ന഻ർമ്മഺണ രദ്ധത഻യ഻ൽ ആവശൿമഺയ ഇഷ്ട഻ക 
ന഻ർമ്മഺണം 



16 
 

 വ഼ട് ന഻ർമ്മഺണം പാർത്ത഻യഺയത഻ന് ന഻ഷ്ഠേൾ ന്നഽം തീന്ന 
ഉെഺയ഻രഽന്ന഻ലല.  
 
12) കഺക്കനഺട് ുതനംതറ ുറഺ് ീമറ്റല഻ംഗ്  

 ുറഺഡ് േിതൿമഺയ഻ ീമറ്റൽ ീെയ്ത഻ട്ടുെ്. ുറഺഡ഻ന്ീറ മഽക്കഺൽ 
ഭഺഗുത്തഺളം ഇുപ്പഺൾ െഺർ ീെയ്ത ന഻ലയ഻ലഺണ് േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചത്. 
ീതഺഴ഻ല് അുപക്ഷ഻ച്ച് അവീരക്കഺൾ ോെഽതൽ ുപർക്ക് ീതഺഴ഻ൽ 
ലഭ഻ച്ചതഺയ഻ േെഽ.  
 
13) മഺയ഻ത്തറ എൻഎച്ച് ുതഺട് ീവട്ട഻ ആഴം കാട്ട഻ ത഼റ്റെുൽ നട഻ൽ 

 പണ഻ േഴ഻ഞ്ഞ് മഺസങ്ങൾ േഴ഻ഞ്ഞത഻നഺൽ േിതൿമഺയ഻ അളവ് 
എെഽക്കഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ലല ത഼റ്റപ്പുൽ ന്നഽം തീന്ന ഉെഺയ഻രഽന്ന഻ലല. 
 
14) കഺക്കനഺട് ുതനന്തറ  ുറഺ് ീവട്ട഻ ആഴം കാട്ടൽ 

 പണ഻ േഴ഻ഞ്ഞ് ആറഽ മഺസം പ഻ന്ന഻ട്ട അത഻നഺൽ േിതൿമഺയ 
അളവ഻ൽ രക്ഷീപ്പെഽത്തഺൻ േഴ഻ഞ്ഞ഻ലല േഴ഻ഞ്ഞ പളയത്ത഻ൽ 
ുബഺർഡ് ീവള്ളത്ത഻ൽ ുപഺയതഺയ഻ ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ പറഞ്ഞഽ. 
  
 
അൺസ്ക഻ൽ് ുലബർ ഓഫ് ൂലഫ് ീരഺജക്റ്റ്റ്  
 
 15) രഺജമ്മ കഽട഻ലഽേൽ  

 90 പണ഻ ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുെ് 24,390 രാപയഽം ുവതനമഺയ഻ ലഭ഻ച്ചു. 
 
16) ആനന്ദവലല഻ നന്ദനം 

 musterroll പേഺരം 20 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ച്ചുള്ളൂ 21680 രാപ 
ലഭ഻ച്ചു. 
 
17) സ഼തമ്മ മഹ഻ളഺ ഭവനം 

 90 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ലഽം 24,390 രാപയഽം ലഭ഻ച്ചു.  
 
18) ശൿഺമള കഺലയ്ക്കൽ 

 90 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ൽ 24390 രാപയഽം ലഭ഻ച്ചു.  
 
19) അെു വടുക്കടത്ത് ീവള഻  

 74 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നവഽം 20054 രാപയഽം ലഭ഻ച്ചു.  
 
20) വ഻േൿഺ ഭഗ഻ന഻  വടുക്കീവള഻ 

 90 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നങ്ങളും 24,390 രാപയഽം ലഭ഻ച്ചു.  

നാൽ ഇഷ്ടികകൾ ഒന്നും 
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21) മ഻ന഻ മന്നഺറ്റുീവള഻ 
90 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നങ്ങളും 24,390 രാപയഽം ലഭ഻ച്ചു.  
 
22) രഽഷ്ര രഭഺന഻വഺസ് 

90 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നങ്ങളും 24,390 രാപയഽം ലഭ഻ച്ചു.  
 
23) േ഼ര ആർ നഺയർ തഽറവഺതഽക്കൽ 

90 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നങ്ങളും 24,390 രാപയഽം ലഭ഻ച്ചു.  
 
24) ുശഺഭ വടുക്കടത്തഽീവള഻ 
90 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നങ്ങളും 24,390 രാപയഽം ലഭ഻ച്ചു.  
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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. 

ീതഺഴ഻ല഻െത്ത ീവച്ച് രഽ ീതഺഴ഻ലഺള഻ക്ക് അപേെം സംഭവ഻േഽേയഽം 
അത഻നഽ െ഻േ഻ത്സക്കഺയ഻ പണം െ഻ലവഺേഽേയഽം ീെയ്തഽ.അുപക്ഷ 
നല്േ഻യ഻ട്ടു ുപഺലഽം അവർക്ക് െ഻േ഻ത്സഺധനസഹഺയം ലഭ഻ച്ച഻ലല. 
(േഽെ഻ലഽങ്കൽ  അയസഭ പുദശീത്ത ഭഽമ഻യ഻ൽ  വിക്ഷൂത നെ഼ലഽം 
പര഻പഺലനവഽം എന്ന വർേ഻ീല രഽ ീതഺഴ഻ലഺള഻യഺയ ഒമനക്കഺണ് ഈ 
അവേഺശ ന഻ുഷധം ഉെഺയ഻ര഻േഽനത്)  
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ന഻ര഼ക്ഷ്ണങ്ങളും കീെത്തലഽകളും  

ു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 േിഷ഻) ശമ഻ച്ച഻ട്ടുെ്.  

  

ഫലവിക്ഷൂതേൾ നട്ടുപ഻െ഻പ്പക്കൽ പവർത്ത഻േള഻ൽ സ്ഥലപര഻മ഻ത഻ക്കഽം 
തഺഴ്ന്ന സ്ഥലത്ത഻നഽം അനഽുയഺജൿമഺയ തരത്ത഻ലഽള്ള വിക്ഷങ്ങൾ 
ീതരീഞ്ഞെഽക്കഽന്നത഻ൽ വ഼ഴ്െ 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 18 ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് ഗഺമസഭ 
19/11/2019 ത഼യത഻ 2.30 മണ഻ക്ക് ശ഼ ീക എം ബഺഹഽുലയന്ീറ വസത഻യ഻ൽ  
ീവച്ച് നടന്നഽ.  

 ഗഺമ സഭയ്ക്ക്ക് ീതഺഴ഻ലഺള഻യഺയ ശ഼മത഻ സഽനന്ദ  അധ്ൿക്ഷത വഹ഻ച്ചു. 
ഈശവര പഺർത്ഥനുയഺീട ആരംഭ഻ച്ച ുയഺഗത്ത഻ന് വ഻കസനസമ഻ത഻ 
കൺവ഼നർ സവഺഗതമഺശംസ഻ച്ചു. NREGA ജ഼വനക്കഺർ,  വഺർഡ് ീമമ്പർ,   114 
ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ എന്ന഻വർ പീെടഽത്തഽ.  

1/10/2018 മഽതൽ 30/3/2019 പാർത്ത഼കര഻ച്ച 30 പവർത്ത഻യഽീട ഫയൽ,ഫ഼ൽഡ് 
പര഻ുശഺധ്നയ഻ീല കീെത്തലഽകൾ റ഻ുസഺഴ്സ് ുപഴ്സസൺ മഺർ 
അവതര഻പ്പ഻ച്ചു. ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് പദ്ധത഻യ഻ൽ നടപ്പഺക്കഽന്ന ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് 
ീനക്കഽറ഻ച്ചും  ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ്  ന഻യമ പകഺരം ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്ക് 
ലഭ഻ുക്കെ 10 അവകഺശങ്ങളും ബഹഽമഺനീപ്പട്ട ബ഻ ആർ പ഻ സ഼ന  
വ഻ശദ഼കര഻ച്ചു.  

കരട് ഓഡ഻റ്റ് റ഻ുപ്പഺർട്ട഻ൽ വഺർഡ് പത഻ീനട്ട഻ൽ ീതഺഴ഻ല഻ന് 
അുപക്ഷ഻ച്ചത഻ന്ീറ ൂകപറ്റു രസ഼ത് ച഻ല ഫയലഽകള഻ൽ കഺണഺൻ 
സഺധ്഻ച്ച഻ലല. ീതഺഴ഻ല഻ട  സൗകരൿങ്ങീളലലഺം തീന്ന ലഭ഻ക്കഽന്ന഻ലല തഽടർന്ന് 
ഫയല഻ലഽം  ഫ഼ൽഡ഻ലഽം കീെത്ത഻യ കഺരൿങ്ങൾ ഗഺമസഭ 
വ഻ശദമഺയ഻ത്തീന്ന ചർച്ച ീചയ്ക്തഽ.  

  

പപാതു ചർച്ചയിൽ പപെടുത്ത പതാഴിലാളികൾ: 

സവ഻ത : ഒരഽ സ്ഥലത്ത് അത഻ന്ീറ ഉടമസ്ഥൻ സമ്മത഻ച്ച഻ട്ട് ൂതകൾ വച്ചു 
എന്നഺൽ മകൻ അത഻നഽ സമ്മത഻ച്ച഻ലല ുശഷം ഞങ്ങൾ ൂതകൾ ുവീറ 
സ്ഥലത്തഺണ് നട്ടുപ഻ട഻പ്പ഻ച്ചത് 

 

അജ഻ത : ൂകകൾ കഽറവ് വന്നത് പഽത഻ീയഺരഽ സ്ഥലം കീെത്ത഻ ഞങ്ങൾ 
നട്ടുപ഻ട഻പ്പ഻ച്ചു ീകഺള്ഺം 

 

ുശഺഭന : ീതഺഴ഻ൽ ീചയ്ക്ത഻ട്ട് ുവതനം ലഭ഻ക്കഽന്ന഻ലല  

െ� 

24
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ല഼ലഺമ്മ : ഈ വർഷം 48 പണ഻ ീചയ്ക്തഽ എന്നഺൽ മഽഴഽവൻ കാല഻യഽം 
ലഭ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല 

 

ുശഺഭ : 13 ദ഻വസീത്ത കാല഻ ലഭ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല. വളം ുമട഻ക്കഽന്നത് സവന്തം ൂപസ 
മഽടക്ക഻ ആണ് 

 

അജ഻ത : പറമ്പ് വിത്ത഻യഺക്കഽന്നത഻ന് ഉള് ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ക്കണം എന്നഺൽ 
മഺതുമ ആഫ഻ക്കൻ ഒച്ച഻ീന നശ഻പ്പ഻ക്കഺൻ സഺധ്഻ക്കഽകയഽള്ൂ 

 

ുബബ഻ സഽനന്ദ : പഺടുശഖരങ്ങള഻ൽ കിഷ഻ നടത്തഺനഽള് ീതഺഴ഻ൽ 
ലഭ഻ക്കണം, പശഽവളർത്തൽ നൽകണം 

കയറഽപ഻ര഻ കന്നഽകഺല഻ വളർത്തൽ എന്ന഻വ പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പടഽത്തണം 

ുമറ്റ്മഺീര വ഻വ഻ധ് പദ്ധത഻കള഻ൽ മഺറ്റ഻ന഻ർത്ത ണം.  

      

ചർച്ചയ്ക്ക് NREGA ഓവർസിയർ നൽകിയ മറുപടികൾ: 

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

 പഞ്ചഺയത്ത഻ൽ തന്ന഻ര഻ക്കഽന്ന അക്കൗെ് കൿഺൻസൽ ീചയ്ക്തതഽമാലം ആകഺം 
കാല഻  ലഭ഻ക്കഺത്തത് 

ജാൂല മഺസത്ത഻ന് ുശഷം ഫെ് എത്തഺത്തത഻നഺൽ ആണ് കഽട഻ശ്ശ഻ക വന്നത്. 
ആധ്ഺർ ല഻െ് ീചയ്ക്തതഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ആവഺം ച഻ലർക്ക് കാല഻ 
ലഭ഻ക്കഺൻ ൂവകഽന്നത്. 

കാല഻ കാട്ടുന്നതഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട കഺരൿങ്ങൾ സർക്കഺർതലത്ത഻ൽ 
ആുലഺച഻ുക്കെതഺണ് 

 500 രാപയഺണ് കാല഻യഺയ഻ ുകരളത്ത഻ൽ ന഻ന്നഽം ആവശൿീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്നത് 
ുകന്ദത്ത഻ൽ അത്  അനഽവദ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല. 
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ച഻ക഻ത്സയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ഇൻഷഽറൻ് പദ്ധത഻യ഻ലാീട അവർക്ക് 
സഹഺയം ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുെ് അത഻നഺലഺണ് ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് പദ്ധത഻യ഻ലാീട 
ലഭ഻ക്കഺത്തത് 

അടഽത്ത വർഷീത്ത ആക്ഷൻ പ്ലഺന഻ൽ ന഻ങ്ങൾ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്ന പദ്ധത഻കൾ 
ഉൾീപ്പടഽത്തഺൻ ശമ഻ക്കഺം 

വളം വഺങ്ങഽന്നത഻നഽള് തഽക കമ്മ഻റ്റ഻ ഇടീപട്ട് ക്ഷ഼രകർഷകീര ീകഺെ് ജ഻ 
എ് ട഻ ബ഻ലല് എടഽപ്പ഻ച്ച് തയ്യഺറഺക്കഽം. 

ുസഺഫ്ററ്റ് ീവയർ ുപഺബ്ലം മാലമഺണ് ഫയലഽകള഻ൽ ുപഺരഺയ്ക്മ ഉെഺയത് 
അത് അടഽത്ത തവണ പര഻ഹര഻ക്കഺം. 

വിക്ഷൂത്ത പവർത്ത഻കള഻ൽ എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പകഺരമഽള് വിക്ഷൂത്തകൾ 
പര഻പഺല഻ക്കണം എന്ന് ത഼രഽമഺന഻ച്ചു. 

 

 

ഓഡ഻റ്റ് റ഻ുപ്പഺർട്ട് ഗഺമസഭ അംഗ഼കര഻ക്കഽകയഽം വഺർഡ് ീമമ്പർ നന്ദ഻ 
ുരഖീപ്പടഽത്തഽകയഽം ീചയ്ക്തത഻നഽുശഷം 5 നഽ  ുയഺഗം അവസഺന഻ച്ചു 


