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ആമഽഖം 

 

 ഇന്ത്ൿയ഻ൽ സഺധഺരണക്കഺരഺയ ജനങ്ങളുീട ീതഺഴ഻ൽ ീചയ്യുവഺനഽള്ള 

അവഔഺശീത്ത സംരക്ഷ഻ച്ചു ന഻ലന഻ർത്തഽന്നത഻നഺയ഻ ഇന്ത്ൿൻ േഺർലീമന്റ് 

അംഖ഼ഔര഻ച്ച്, േസ഻ഡന്റ് ന്ഫുീവച്ച്, 2005 ീസപ്റ്റംബർ മഺസം അഞ്ചഺം ത഼യത഻ 

ുദശ഼യ ഖഺമ഼ണ ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് ന഻യമം ന഻ലവ഻ൽ വന്നഽ.ഇത഻ീന്പഅട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ 

ഖഺമ േുദശത്ത് തഺമസ഻ക്കഽന്ന ഏീതഺരഽ ഔഽടഽംബത്ത഻നഽം രഽ സഺമ്പത്ത഻ഔ വർഷം 

100 അധ഻ഔ ീതഺഴ഻ൽദ഻നങ്ങൾ ഉറന്ഫുവരഽത്തഽന്നത഻നഺണ് മഹഺത്മഺ ഖഺന്ധ഻ ുദശ഼യ 

ഖഺമ഼ണ ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് േദ്ധത഻ ആവ഻ഷ്ഔര഻ക്കീന്ഫട്ടത്. േഔിത഻ വ഻ഭവ 

േര഻േഺലനത്ത഻ലാീട ഒുരഺ േുദശീത്തയഽം വ഻ഭവ അട഻ത്തറ ശക്തമഺക്കഽന്ന 

വരൾച്ച, മീണഺല഻ന്ഫ്, ീവള്ളീന്ഫഺക്കം, വന നശ഼ഔരണം തഽടങ്ങ഻യ േഺര഻സ്ഥ഻ത഻ഔ 

േശ്നങ്ങള഻ൽ  ന഻ന്നഽം സംരക്ഷണം നൽഔഽന്നത഻ലാീട ഉൽേഺദനം, ഉൽന്ഫഺദനക്ഷമത 

എന്ന഻വ വർധ഻ന്ഫ഻ക്കഽഔ,  സ്തത഼ ശഺക്ത഼ഔരണം, ദഽർബല വ഻ഭഺഖങ്ങളുീട 

ഉന്നമനേരമഺയ ആസ്തത഻ഔൾ സിഷ്ട഻ക്കഽന്നത഻ലാീട ദഺര഻ദൿ ലഗാഔരണം എന്ന഻വ 

ഈ േദ്ധത഻യഽീട ലക്ഷൿമഺണ്. ന഻യമത്ത഻ീന്പ േ഻ൻബലമഽള്ള അവഔഺശ അധ഻ഷ്ഠ഻ത 

േദ്ധത഻യഺീണന്നതഽം, തഽലൿ ുജഺല഻ക്ക് തഽലൿുവതനം, േദ്ധത഻ രാേ഼ഔരണത്ത഻ൽ 

ീേഺതഽജനങ്ങൾക്കഽള്ള േങ്ക് എന്ന഻വ ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് േദ്ധത഻യഽീട മഽകൿ 

സവ഻ുശഷതഔളഺണ്.    

 ുദശ഼യ ഖഺമ഼ണ ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫു േദ്ധത഻ േഔഺരം ഖഺമേഞ്ചഺയത്ത് േുദശത്ത് 

നടന്ഫ഻ലഺക്കഽന്ന എലലഺ േവർത്ത഻ഔളും ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ഻ന്റ വ഻ുധയമഺക്കണം എന്ന്   

17(2) വഔഽന്ഫ് ന഻ഷ്ഔർഷ഻ക്കഽന്നഽ. ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് ന഻യമേഔഺരം വർഷത്ത഻ൽ രണ്ടഽ 

േഺവശൿം ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ് ഖഺമസഭഔൾ എലലഺ വഺർഡ഻ലഽം ഔിതൿമഺയ഻ 

നടുത്തണ്ടതഺണ്. ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ഻ലാീട അഴ഻മത഻ ഇലലഺതഺക്കഽന്നത഻നഽം സഽതഺരൿത 

ഉറന്ഫു വരഽത്തഽന്നത഻നഽം, ഔഺരൿക്ഷമത വർധ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നത഻നഽം, ഭരണം 

ഉറന്ഫഺക്കഽന്നത഻നഽം ഔഴ഻യഽന്നഽ. േദ്ധത഻ േണം ശര഻യഺയ ര഼ത഻യ഻ൽ 

ീചലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട് എന്നഽം ഈ േണം ീചലവഴ഻ച്ചത് ീഔഺണ്ട് േദ്ധത഻യഽീട ലക്ഷൿം 

ൂഔവര഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട് എന്നഽം അത഻ലാീട േദ്ധത഻യഽീട ഖഽണുഭഺക്തഺക്കളുീട 

ജ഼വ഻തത്ത഻ൽ ഖഽണഔരമഺയ മഺറം ഉണ്ടഺയ഻ട്ടുുണ്ടഺ എന്നഽം ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ് 

േഔ഻യയ്ക്ക്ക്ഔീണ്ടത്തഺൻഔഴ഻യഽന്നഽ. 
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       സവ഻ുശഷതകൾ 

 ന഻യമത്ത഻ീന്പ േ഻ൻബലമഽള്ള അവഔഺശ അധ഻ഷ്ഠ഻ത േദ്ധത഻.  

 ഖഺമേഞ്ചഺയത്ത് േുദശത്ത് തഺമസ഻ക്കഽന്ന 18 വയസ്സ് ോർത്ത഻യഺയ 

ഏീതഺരഺൾക്കഽം േദ്ധത഻യ഻ൽ േങ്കഺള഻യഺഔഺം.  

 സ്തത഼ക്കഽം േഽരഽഷനഽം തഽലൿ ുവതനം.  

 േര഻സ്ഥ഻ത഻ സംരക്ഷണം, ഔഺർഷ഻ഔ ുമകലയ഻ീല അട഻സ്ഥഺന സൗഔരൿ 

വ഻ഔസനം എന്ന഻വയ്ക്ക്ക് മഽൻഖണന.  

 ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔൾ തീന്ന േവർത്ത഻ഔൾ ഔീണ്ടത്തഽഔയഽം ആസാതണീത്ത 

സഹഺയ഻ക്കഽഔയഽം ീചയ്യുന്നഽ.  

 ആസാതണത്ത഻ലഽം ന഻ർവഹണത്ത഻ലഽം ത഻ഔഞ്ഞ സഽതഺരൿത. 

 ഔരഺറഽഔഺുരഺ ഇടന഻ലക്കഺുരഺ ഇലല. 

 ീേഺതഽജന േങ്കഺള഻ത്തുത്തഺീടയഽള്ള ുലബർ ബ്ജറ്. 

 ബഺങ്ക്, ുേഺുസ്റ്റഺഫ഼സ്ത വഴ഻ മഺതം ുവതന വ഻തരണം.  

 സ്തത഼ഔൾക്ക് മഽൻഖണന. 

 ഔമ്പൿാട്ടർ ശിംകല വഴ഻യഽള്ള ുമഺണ഻ററ഻ംഗ് സംവ഻ധഺനം. 

 ഖഺമസഭ േദ്ധത഻ ഒഡ഻റ് ീചയ്യുന്നഽ. 

  

  ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ് ഖഺമസഭഔൾ എലലഺ വഺർഡ഻ലഽം ഔിതൿമഺയ഻ 

നടുത്തണ്ടതഺണ്. ഒഡ഻റ഻ലാീട അഴ഻മത഻ ഇലലഺതഺക്കഽന്നത഻നഽം, സഽതഺരൿത ഉറന്ഫു 

വരഽത്തഽന്നത഻നഽം, ഔഺരൿക്ഷമത വർധ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നത഻നഽം, ഭരണം ഉറന്ഫഺക്കഽന്നത഻നഽം 

ഔഴ഻യഽന്നഽ.സംസ്ഥഺന സർക്കഺർ ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ് നടുത്തണ്ട ര഼ത഻ സംബന്ധ഻ച്ച് 

ഉത്തരവ് േഽറീന്ഫടഽവ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് ഗഺമസഭയഽീട വ഻ജയം 

ജനപങ്കഺള഻ത്തമഺണ്. ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ് ഖഺമസഭയഽീട ത഼യത഻, ുവദ഻ എന്ന഻വ 

ന഻ശ്ചയ഻ച്ച് 5 ദ഻വസം മഽമ്പ് ജനങ്ങൾക്ക് വ഻വരം നൽഔ഻യ഻ര഻ക്കണം. േദ്ധത഻ 

ആസാതണ-ന഻ർവ്വഹണ ുമഺണ഻ററ഻ംഗ് ഔമ്മ഻റ഼ അംഖങ്ങൾ , ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔൾ , 

തഽടങ്ങ഻ എലലഺ വൿക്ത഻ഔളും ുസഺഷൿൽ  ഒഡ഻റ് ഖഺമസഭയ഻ൽ  ന഻ർബന്ധമഺയഽം 

േീങ്കടഽക്കണം.മഹഺത്മഺഖഺന്ധ഻ ുദശ഼യ ഖഺമ഼ണ ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് േദ്ധത഻യ഻ൽ 

സഽഖമവഽം സഽതഺരൿവഽമഺയ ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ് നടത്തഽന്നത഻ന്റ ുഔരളത്ത഻ൽ 

സവതന്ത് ചഽമതലയഽള്ളുസഺഷൿൽഒഡ഻റ് യാണ഻റ് 31/1/2017ന഻ലവ഻ൽ വന്നഽ.  
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ര഼ത഻ശഺസ്തതം 

 

 ുഔരള ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ് യാണ഻റ഻ീല അംഖങ്ങൾ ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ് 

നടത്തഽന്നത഻ീന്പ ഭഺഖമഺയ഻ 14-03-2019ൽ ഇടഽക്ക഻ ജ഻ലലഺ ുേഺഖം ുഔഺ-ഒർഡ഻ുനറർ 

ശ഼. ബ഻ുജഺയ഻ ീഔ വർഖ഼സ്ത അവർഔീള സ്ദരർശ഻ച്ചു. ുസഺഷൿൽ  ഓഡ഻റ഻ീന്പ 

ന്നഺം ഗട്ടമഺയ ഫയൽ േര഻ുശഺധനയ്ക്ക്ക് ുവണ്ട഻ 2018 കുടഺബർ ന്നഽ മഽതൽ  

2019 മഺർച്ച് 31 വീരയഽള്ള ോർത്ത഼ഔര഻ച്ച വർക്ക് ഫയൽ ഒഡ഻റ് നടത്തണീമന്ന് 

അറ഻യ഻ച്ചു. ഫയൽ  േഞ്ചഺയത്ത് ീസീഔട്ടറ഻യഽീട േക്കൽന഻ന്നഽം ൂഔന്ഫറുഔ, 

ഫയൽ  േര഻ുശഺധന ോർത്ത഻യഺക്കഽഔ, ഫ഼ൽ് േര഻ുശഺധന നടത്തഽഔ, റ഻ുന്ഫഺർട്ട് 

തയ്യഺറഺക്ക഻ ഖഺമസഭഔൾ നടത്തഽഔ എന്ന഻വയഺണ് ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്ീന്പ 

േവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് അുേഹീത്ത അറ഻യ഻ച്ചു.   

അത഻നഽുശഷം 01.07.2019ൽ ഡ഻ ആർ േ഻ സ഻മ഻ ുജഺസ്ത, ബ഻ ആർ  േ഻ ആഷ 

േ഻ ജ഻എന്ന഻വർ  ഔട്ടന്ഫന ബുളഺക്ക് ഒഫ഼സ്ത സ്ദരർശ഻ക്കഽഔയഽം ുജഺയ഻ന്പ്ബ഻ ഡ഻ 

ഒ യഽമഺയ഻ ചർച്ച നടത്തഽഔയഽം എലലഺ േഞ്ചഺയത്തഽഔള഻ലഽം എലലഺ 

വഺർഡഽഔളുീടയഽം ഫയൽ േര഻ുശഺധന, േര഻ുശഺധ഻ച്ച ഫയല഻ീന്പഫ഼ൽ് 

ുവര഻ഫ഻ുക്കഷൻ, ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ് ഖഺമസഭ എന്ന഼േവർത്തനങ്ങൾ  

നടത്തഽന്നതഺയ഻ അറ഻യ഻ച്ചു.  

ഔാടഺീത 18/10/2019 നഽ അയ്യന്ഫൻ ുഔഺവ഻ൽ ഖഺമേഞ്ചഺയത്ത഻ൽ 

എത്തഽഔയഽം ീസഔട്ടറ഻, േസ഻ഡന്പ്, ൂവസ്ത േസ഻ഡന്പ്, എം.ജ഻.എൻ.ആർ.ഇ.ജ഻.എ 

സ്റ്റഺഫ് എന്ന഻വരഽമഺയ഻ േഺരംഭ മ഼റ഻ങ് നടത്തഽഔയഽം ീചയ്ക്തഽ.  

അതനഽസര഻ച്ച് ുസഺഷൿൽ  ഒഡ഻റ് ുഔരളയഽീട വ഻ആർേ഻ മഺരഺയ഻ ഔട്ടന്ഫന 

ുലഺക്ക഻ൽ  ന഻യമ഻ക്കീന്ഫട്ട വ഻ ആർ േ഻ മഺർ, അയ്യന്ഫൻ ുഔഺവ഻ൽ 

ഖഺമേഞ്ചഺയത്ത഻ീല        ർ      4 ഫയലഽഔളുീട േര഻ുശഺധന 

ോർത്ത഻യഺക്കഽഔയഽം, 4 ഫ഼ൽഡഽഔൾ  േര഻ുശഺധന നടത്തഽഔയഽം, അളവഽഔൾ  

ഫയലഽമഺയ഻ ുഔഺസ്സ് ുവര഻ഫ഻ുക്കഷൻ നടത്തഽഔയഽം ീചയ്ക്തഽ. അുതഺീടഺന്ഫം 

തീന്ന ഭവന സ്ദരർശനവഽം നടത്ത഻.ോർത്ത഼ഔര഻ച്ചതഽം 

നടന്നഽീഔഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്നതഽമഺയ േവർത്ത഻ സ്ഥലങ്ങൾ േര഻ുശഺധ഻ക്കഽഔയഽം 

ീചയ്ക്തഽ. തഽടർന്നഽള്ള ദ഻വസങ്ങള഻ൽ റ഻ുന്ഫഺർട്ട് എഴഽത഻ തയ്യഺറഺക്ക഻.        
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ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് പദ്ധത഻ അട഻ഥാനഺന വ഻വരം-വഺർഡ്  തലം              

Sl.no. Ward No. of job cards 

1 ward-1 336 

 
2 ward-2 

290 

3 ward-3 
240 

4 ward-4 261 

5 ward-5 
250 

6 ward-6 
188 

7 ward-7 125 
8 ward-8 

316 

9 ward-9 
258 

10 ward-10 
138 

11 ward-11 236 
12 ward-12 292 

13 ward-13 
193 

 

Figure 1 ീതഺഴ഻ൽ  കഺർഡഽകള്ീട ്ണം 
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അവകഺശ അധ഻ഷ്ഠ഻ത ന഻യമമഺയ ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ്ന഻യമം ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്ക്10 

അവകഺശങ്ങൾ പേഺനം ീെയ്യ്ന്നഽ. ഏീതഺീക്കീയന്ന്െഽവീടുെർക്കഽന്നഽ. 

 മഹഺത്മഺഖഺന്ധ഻ ുദശ഼യ ഖഺമ഼ണ ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് ന഻യമത്ത഻ലാീട ഖഺമ഼ണ 
ജനതയ്ക്ക്ക് ീതഺഴ഻ൽ നൽഔീന്ഫടഽന്നഽ. അുതഺീടഺന്ഫം അവരഽീട അവഔഺശങ്ങളും 
സംരക്ഷ഻ക്കീന്ഫടഽന്നഽ. ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ് േവർത്ത഻ഔളുീട േര഻ുശഺധനയഽം 
അുതഺീടഺന്ഫം ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔളുീട അവഔഺശങ്ങളും 
സംരക്ഷ഻ക്കീന്ഫടഽന്നഽുണ്ടഺ  എന്നഽംവ഻ലയ഻രഽത്തഽന്നഽ.  

അവകഺശ അധ഻ഷ്ഠ഻ത ന഻യമങ്ങൾ 

1. ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് ന഻യമം ീഷഡൿാൾ 2 para 01 അനഽസര഻ച്ച് 18 വയസ്സ് 
ോർത്ത഻യഺയ ഏീതഺരഺളും ീതഺഴ഻ൽഔഺർഡ഻ന്റ അുേക്ഷ഻ച്ചഺൽ 15 

ദ഻വസത്ത഻നഽള്ള഻ൽ ുഫഺുട്ടഺ േത഻ച്ച ീതഺഴ഻ൽ ഔഺർ് ുഔ്ദര സർക്കഺർ 
ീചലവ഻ൽ ലഭ഻ക്കഺനഽള്ള അവഔഺശം ആണ് ന഻യമം നൽഔഽന്നത്.  

ന഻ര഼ക്ഷണം                                                                               

ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔളും ആയഽള്ള ഔാട഻ക്കഺഴ്ചയ഻ൽ മനസ്സ഻ലഺക്കഺൻ സഺധ഻ച്ചത് 
േഽത഻യ ീതഺഴ഻ൽ ഔഺർ് ലഭൿമഺഔഽുമ്പഺൾ അത഻ൽ വയ്ക്ക്കഺൻ ഉള്ള ുഫഺുട്ടഺ 
ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔൾ  തീന്നയഺണ് നൽഔ഻യത് എന്നഺണ്. 

2.  അുേക്ഷ഻ച്ച് 15 ദ഻വസത്ത഻നഽള്ള഻ൽ ീതഺഴ഻ൽ 
ലഭ഻ക്കഽവഺനഽള്ള  അവഔഺശവഽംആയത഻ന്റീറൂഔന്ഫറ് രസ഼ത് 
ലഭ഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള അവഔഺശം. 

ന഻ര഼ക്ഷണം                                                                                    

ീതഺഴ഻ല഻നഽ ുവണ്ട഻യഽള്ള അുേക്ഷ 1     ൽ          .1 

    ൽഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലല. ീതഺഴ഻ൽ  ആവശൿീന്ഫട്ട് 15 ദ഻വസത്ത഻നഔം ീതഺഴ഻ൽ 
ലഭ഻ക്കഽന്നഽണ്ട് എന്നഺണ് ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള഻ൽ  ന഻ന്ന് അറ഻യഺൻ  സഺധ഻ച്ചത്. ീതഺഴ഻ൽ 
ആവശൿീന്ഫട്ടുീഔഺണ്ടഽള്ള അുേക്ഷഔൾ ഫണ്ട് ഒഫ഼സ്ത വഴ഻ സവ഼ഔര഻ുഔണ്ടതഽം 
അവ ഫയല഻ൽ  സാക്ഷ഻  ണ്ടതഽം ആണ്. 

 

3. ീതഺഴ഻ല഻ലലഺയ്ക്മ ുവതനം ലഭ഻ക്കഽവഺൻ ഉള്ള അവഔഺശം ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് 
ന഻യമേഔഺരം ീതഺഴ഻ൽ ആവശൿീന്ഫട്ട് ഔഴ഻ഞ്ഞഺൽ 15 

ദ഻വസത്ത഻നഽള്ള഻ൽ ീതഺഴ഻ൽ നൽഔ഻യ഻ര഻ക്കണം ലഭ഻ച്ച഻ീലലങ്ക഻ൽ 
ീതഺഴ഻ല഻ലലഺയ്ക്മ ുവതനത്ത഻ന്റ അർഹതയഽണ്ട്.  

  ന഻ര഼ക്ഷണം 

 ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔളും ആയഽള്ള ഔാട഻ക്കഺഴ്ചയ഻ൽ ന഻ന്ന് മനസ്സ഻ലഺക്കഺൻ 
സഺധ഻ച്ചത് ീതഺഴ഻ൽ ആവശൿീന്ഫട്ട് 15 ദ഻വസത്ത഻നഽള്ള഻ൽ അവർക്ക് ീതഺഴ഻ൽ 
ലഭ഻ക്കഽന്നഽണ്ട് എന്നഺണ്. ച഻ലസമയങ്ങള഻ൽ  ഔഺലതഺമസം ുനര഻ടഽന്നഽണ്ട്. 
അർഹമഺയ ീതഺഴ഻ല഻ലലഺയ്ക്മ ുവതനീത്തക്കഽറ഻ച്ച് ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔളുീട ഇടയ഻ൽ 
വൿക്തമഺയ ധഺരണ ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലല. 

 

4.  ീഷൽഫ് ഒഫ് ുേഺജക് തയ്യഺറഺക്കഺനഽള്ള അവഔഺശം 
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  ന഻ര഼ക്ഷണം                                                                     

 േഞ്ചഺയത്ത഻ൽ                 ർ       ൽ       
         കൾ       ൽ ക               ൽ   ർ           
ക              .          ക      സംസഺര഻ച്ചത഻ൽ ന഻ന്ന് മനസ്സ഻ലഺയത് 
അവർ മ഼റ഻ംഗ് ഔാടഽഔയഽം ീതഺഴ഻ൽ ന഻ർുേശ഻ക്കഽഔയഽം ീചയ്ക്തഽ എന്നഺണ്. 

5.  അഞ്ചഽ ഔ഻ുലഺമ഼ററ഻നഽള്ള഻ൽ ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ക്കഺനഽള്ള അവഔഺശം 
(അീലലങ്ക഻ൽ ുവതനത്ത഻ന്റീറ 10% അധ഻ഔം ലഭ഻ക്കഺനഽള്ള 
അവഔഺശം)                                                                                       

 ന഻ര഼ക്ഷണം  

  ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔളുമഺയ഻ ുനര഻ട്ട് സംസഺര഻ച്ചത഻ൽ  ന഻ന്നഽം 5 ഔ഻ുലഺമ഼റർ ഔാടഽതൽ 
സഞ്ചര഻ച്ച് രഽ ീതഺഴ഻ലഺള഻യഽം േവർത്ത഻ സ്ഥലത്ത് എത്തഽന്ന഻ലല എന്നഺണ് 
അറ഻യഺൻ സഺധ഻ച്ചത്. 

  
6.  ഔഽട഻ീവള്ളം, വ഻ശമ സൗഔരൿം, േഥമശഽശാഷ സൗഔരൿം ഇവ 

ലഭ഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള അവഔഺശം.  ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് ന഻യമേഔഺരം 
േവർത്ത഻ നടക്കഽന്ന സ്ഥലത്ത് ഔഽട഻ീവള്ളം, തണൽ, േഥമശഽശാഷ ഔ഻റ് 
എന്ന഻വ േവർത്ത഻ നടന്ഫ഻ലഺക്കഽന്ന സ്ഥഺേനം വഴ഻ സൗജനൿമഺയ഻ 
ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔൾക്ക് ലഭ഻ുക്കണ്ടതഺണ്.             

  ന഻ര഼ക്ഷണം                                                                                       

ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് ന഻യമേഔഺരം േവർത്ത഻ നടക്കഽന്ന സ്ഥലത്ത് ഔഽട഻ീവള്ളം 
തണൽ േഥമശഽശാഷ ഔ഻റ് എന്ന഻വ േവർത്ത഻ നടന്ഫഺക്കഽന്ന സ്ഥഺേനം വഴ഻ 
സൗജനൿമഺയ഻ ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔൾക്ക് ലഭൿമഺഔഽന്ന഻ലല  എന്ന് മനസ്സ഻ലഺക്കഺൻ 
സഺധ഻ച്ചു. 

  

  
7.  15 ദ഻വസത്ത഻നഽള്ള഻ൽ ുവതനം ലഭ഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള അവഔഺശം 

ന഻ര഼ക്ഷണം 

          ീതഺഴ഻ൽ ീചയ്ക്ത് 15 ദ഻വസത്ത഻നഔം ഔാല഻ ലഭ഻ക്കഽന്ന഻ലല എന്നഺണ് 
ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള഻ൽ ന഻ന്നഽം മനസ്സ഻ലഺക്കഺൻ സഺധ഻ച്ചത്.  
 
                                                                                                                    

8.  ുവതന വ഻തരണത്ത഻ീല ഔഺലതഺമസത്ത഻ന്റ   നഷ്ടേര഻ഹഺരം 
ലഭ഻ക്കഽവഺനഽള്ള അവഔഺശം. 

                          

ന഻ര഼ക്ഷണം  

ുവതന വ഻തരണത്ത഻ീല ഖണൿമഺയ തഺമസം  ുനര഻ടഽന്നഽീണ്ടങ്ക഻ലഽം 
ഔഺലതഺമസത്ത഻ന്റ നഷ്ടേര഻ഹഺരം ലഭ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല. നഷ്ടേര഻ഹഺര 
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തഽഔീയക്കഽറ഻ച്ച്  ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔളുീട ഇടയ഻ൽ വൿക്തമഺയ ധഺരണ 
ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലല.                              

9.   േരഺത഻ സമയബന്ധ഻തമഺയ഻  േര഻ഹര഻ക്കഺൻ ഉള്ള  അവഔഺശം. 
ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് ന഻യമം ീസക്ക്ഷൻ 19 േഔഺരം  സമയബന്ധ഻തമഺയ഻ 
േരഺത഻ േര഻ഹഺരത്ത഻നഽള്ള അവഔഺശം ന഻ഷ്ഔർഷ഻ക്കഽന്നഽ.  

ന഻ര഼ക്ഷണം 

 േദ്ധത഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫട്ട േരഺത഻ഔൾ ുടഺൾഫ഼ നമ്പർ ഉേുയഺഖ഻ുച്ചഺ, 

ുരകഺമാലം എഴഽത഻ നൽഔ഻ുയഺ , ഇീമയ഻ൽ വഴ഻ുയഺ  സമർന്ഫ഻ക്കഺവഽന്നതഺണ്. 
ുടഺൾഫ഼ നമ്പറഽഔൾ േഞ്ചഺയത്ത് േദർശ഻ന്ഫ഻ുക്കണ്ടതഺണ്. 1 8 0 0 4 2 5 5 0 6 0 എന്ന 
ുടഺൾഫ഼ നമ്പറ഻ൽ േരഺത഻ഔൾ ുരകീന്ഫടഽത്തഺം എന്നഽള്ള വ഻വരം 
ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔൾ ലഭൿമലല. 

 
10.  ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ് നടത്തഽന്നത഻നഽള്ള അവഔഺശം ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് 

േദ്ധത഻യ഻ൽ ഏീറടഽത്ത് നടന്ഫ഻ലഺക്കഽന്ന മഽഴഽവൻ േവർത്ത഻ഔളും 
ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ഻നഽം വ഻ുധയയമഺഔണം എന്ന് ീസക്ഷൻ 17(2) 

ന഻ഷ്ഔർഷ഻ക്കഽന്നഽ. 

ന഻ര഼ക്ഷണം                                                                                                     

ന഻യമ േഔഺരമഽള്ള ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ് േഔ഻യ നടന്നഽീഔഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 
ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് േദ്ധത഻യ഻ൽ ഏീറടഽത്ത് നടന്ഫ഻ലഺക്കഽന്ന മഽഴഽവൻ േവർത്ത഻ഔളും 
ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ഻നഽ വ഻ുധയമഺക്കണം എന്ന്   ീസക്ഷൻ 17 (2) ന഻ഷ്ഔർഷ഻ക്കഽന്നഽ. 

 

                               ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ീട കടമകൾ 

 

1. ഔിതൿസമയത്ത് ീതഺഴ഻ൽ  സ്ഥലത്ത്ഹഺജരഺയ഻ ന്ഫ് വയ്ക്ക്കഽഔ. 

2. ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ്  ഖഺമസഭ, ുസഺഷൿൽ  ഒഡ഻റ്  ഖഺമസഭ എന്ന഻വയ഻ൽ  

ഔിതൿമഺയ഻ േീങ്കടഽക്കഽഔ 

3. േഔിത഻സംരക്ഷണത്ത഻ന്റ ആവശൿമഺയ േവിത്ത഻ഔൾ ഏീറടഽത്ത് 

നടന്ഫ഻ലഺക്കഽഔ. 

4. ആസ്തത഻ സിഷ്ട഻ക്കഽന്ന േവിത്ത഻ഔൾ  ഔീണ്ടത്ത഻ ുമറ്ീനയഽം  േഞ്ചഺയത്ത് 

അധ഻ഔിതീരയഽം    അറ഻യ഻ക്കഽഔ. 
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രജ഻സ്റ്ററഽകൾ 

 ുഔ്ദര സർക്കഺര഻ീന്പ ന഻ർുേശേഔഺരം തഺീഴന്ഫറയഽന്ന  7 രജ഻സ്റ്ററഽഔൾ 

ന഻ർബന്ധമഺയഽം ഖഺമേഞ്ചഺയത്ത഻ൽസാക്ഷ഻ുക്കണ്ടതഺണ്. 

1. ുജഺബ ഔഺർ് രജ഻സ്റ്റർ 

2. ഖഺമസഭഺ രജ഻സ്റ്റർ 

3. ഡ഻മഺൻ്/അുലഺുക്കഷൻ ുവതന  രജ഻സ്റ്റർ 

4. വർക്ക് രജ഻സ്റ്റർ 

5. ഫ഻കസ് അസറ് രജ഻സ്റ്റർ 

6. േരഺത഻ രജ഻സ്റ്റർ 

7. ീമറ഼ര഻യൽ രജ഻സ്റ്റർ  

1).  ുജഺബ് കഺർഡ് രജ഻സ്റ്റർ 

 
 അയ്യന്ഫൻുഔഺവ഻ൽ േഞ്ചഺയത്ത഻ൽ      വഺർഡ഻ൽ 250 ീതഺഴ഻ൽ 

ഔഺർഡഽഔൾ  രജ഻സ്റ്റർ ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ട്.250 ീതഺഴ഻ൽ  ഔഺർഡഽഔള഻ലഺയ഻ ഏഔുദശം 750 

ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔളുീട ുേരഽഔൾ  റജ഻സ്റ്റർ ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ട്.  ീതഺഴ഻ൽ  ഔഺർഡ഻ൽുേ  

ുചർക്കീന്ഫട്ട എലലഺ ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔളുീടയഽം ുഫഺുട്ടഺ രജ഻സ്റ്ററ഻ൽ 

േത഻ന്ഫ഻ച്ച഻ട്ടു  യ഻രഽന്നഽ. 

 

2).ഗഺമസഭ രജ഻സ്റ്റർ 

 
 എലലഺ വഺർഡഽഔള഻ീലയഽം േുതൿഔ ഖഺമസഭ രജ഻സ്റ്ററഽഔൾ േര഻ുശഺധന 

ുവളയ഻ൽ ഔഺണഽവഺൻ  സഺധ഻ച്ചു.  

 

3).ഡ഻മഺന്ഡ് / അുലഺുക്കഷന് ുവതന രജ഻സ്റ്റർ 

 
 േര഻ുശഺധനഺ ുവളയ഻ൽ രജ഻സ്റ്റർ ഔഺണഽവഺൻ സഺധ഻ച്ചു.  

 4).വർക്ക് രജ഻സ്റ്റർ 

 വർക്ക് വ഻വരങ്ങൾ എം. ഐ .എസ഻ൽ ന഻ന്നഽം ഡൗൺുലഺ് ീചയ്ക്തഽ 

സാക്ഷ഻ച്ച഻രഽന്നഽ. േവർത്ത഻ഔൾ അനഽവദ഻ച്ച഻രഽന്ന മഽൻഖണന, േവർത്ത഻ 

തഽടങ്ങ഻യ ത഼യത഻, അവസഺന഻ച്ച ത഻യത഻ തഽടങ്ങ഻യവ ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ  
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 5).ഫ഻ക്സഡ് അസറ്റ് രജ഻സ്റ്റർ:  

                                                     
  2018 കുടഺബർ 1 മഽതൽ 2019 മഺർച്ച് 31 വീരയഽള്ള ഔഺലഗട്ടത്ത഻ീല 

         വഺർഡ഻ീല ുരകഔീളലലഺം  ഔിതൿമഺയ഻ രജ഻സ്റ്ററ഻ൽ ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. 

 

  6).പരഺത഻ രജ഻സ്റ്റർ: 
 

           േരഺത഻ രജ഻സ്റ്ററ഻ൽ മാന്ന്   േരഺത഻ഔൾ ുരകീന്ഫടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്. ഔാടഺീത 

അീതലലഺം േര഻ഹര഻ച്ചതഺയ഻ രജ഻സ്റ്ററ഻ൽ ഔഺണഽവഺൻ സഺധ഻ച്ചു. എന്നഺൽ ഈ 

ഒഡ഻റ് ഔഺലയളവ഻ൽ േരഺത഻ഔീളഺന്നഽം ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലല.  

  

7). ീമറ്റ഼ര഻യൽരജ഻സ്റ്റർ        

ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ഻ൽ  ഏീറടഽക്കഽന്ന േവിത്ത഻ഔളുീട ഭഺഖമഺയ഻ വരഽന്ന സഺധന 

സഺമഖ഻ഔളുീട വഺങ്ങൽ ത഼രഽമഺനം, ഉേുയഺഖം, ന഼ക്ക഻യ഻ര഻ന്ഫ്, ീചലവഽഔൾ  

എന്ന഻വ സംബന്ധ഻ച്ച വ഻വരങ്ങൾ മഽഴഽവനഽം േസ്തതഽത രജ഻സ്റ്ററ഻ൽ  

ുരകീന്ഫടഽുത്തണ്ടതഺണ്. വ഻വരങ്ങൾ എം.ഐ.എസ഻ൽ ന഻ന്നഽം ഡൗൺുലഺ് 

ീചയ്ക്തഽ സാക്ഷ഻ച്ച഻രഽന്നഽ.  

ഫയൽപര഻ുശഺധനയ഻ൽ ന഻ന്നഽം കീെത്ത഻യ വ഻വരങ്ങൾ  

                       ഏീതഺരഽ വർക്ക്   ഫയല഻ലഽം വഺർഷ഻ഔ മഺസ്റ്റർ സർക്കഽലർ 

ന഻ർുേശ഻ക്കഽന്ന 21 ുരകഔളും ുഔരള സർക്കഺർ ന഻ർുേശ഻ക്കഽന്ന 

ൂസറ്ഡയറ഻യഽം.ഉൾീന്ഫീട 22 ുരകഔളഺണ് ഉണ്ടഺയ഻ര഻ുക്കണ്ടത് 

Sln

o 
Work code Work name Estimat

e 

amount 

Man

days 
Unskilled 

wages 
Skilled+ 

semiskilled 

wages 

Material 

amount 
Total 
expenditure 

1 DP/220098         
  ർ  5 

212761 504 136558 ---------------

-- 

-------- 139104 

2 RC/261710      

 ക  ക    
 ക         

    
         ൽ 

           

289161 112 23035 210660 211624.09 255702.21 

3 WC/312611         ൽ 
  ർ  5 

300000 1058 2867181 ---------------

-- 

-------- 292008 

4 WC/312612         ൽ 
  ർ  5 

300000 885 239835 ----------- ---------- 244260 
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ഓഡ഻റ്റ഻ന്   വ഻ുധയമഺക്ക഻യ ഫയലഽകള്ീട വ഻ശേഺംശങ്ങൾ 

1. കവർുപജ് 

ആീഔ 4 ഫയലഽഔളഺണ് ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നത്. അത഻ൽ  2 വർക്കഽഔൾക്കഽം 
ആനഽവൽ മഺസ്റ്റർ സർക്കഽലർ േഔഺരം ഔവർുേജ് ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. ഔവർ 
ുേജഽഔൾ ോർണമഺയഽം ോര഻ന്ഫ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ടയ഻രഽന്ന഻ലല. ീഷൽഫ് ഒഫ് 
ുേഺജകട഻ീല  സ഼ര഻യൽ നമ്പർ, യഥഺർത്ഥ ച഻ലവ്, ജ഻ുയഺ ടഺഗ്ഗ് അസറ് ഐഡ഻, 
ുമറ഻ന്റീറ ുേ  എന്ന഻വ അോർണമഺയ഻രഽന്നഽ.  

2.ീെക്ക് ല഻സ്റ്റ്  

  എലലഺ ഫയല഻ലഽം ീചക്ക് ല഻സ്റ്റ് ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. ഒുരഺ ുരകയഽം 
ഔമീന്ഫടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്ന ുേജ് നമ്പർ ുരകീന്ഫടഽത്ത഻യ഻രഽന്ന഻ലല. ഒുരഺ 
ുരകഔീളയഽം സാച഻ന്ഫ഻ക്കഽന്ന നമ്പറഽഔൾ ആണ് എഴഽത഻ ീവുക്കണ്ടത്.  

3. ആക്ഷന് പ്ലഺന഻ീെ ുകഺപ്പ഻  

  േര഻ുശഺധ഻ച്ച 4 വർക്ക്ഫയലഽഔള഻ലഽം ആക്ഷൻ  പ്ലഺന഻ീന്പ ുഔഺന്ഫ഻ 
ഉണ്ടഺയ഻രഽ   

4. ്സ്റ്റ഻ുമറ്റ്  

   ീസഔൿാർ ുഔഺന്ഫ഻ ഒഫ് ഡ഼ൂറൽ് എസ്റ്റ഻ുമറ്, എസ്റ്റ഻ുമറ് 
റ഻ുന്ഫഺർട്ട് , എന്ന഻വ എലലഺ ഫയല഻ലഽം വളീര നലല  ര഼ത഻യ഻ൽ സാക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.ുററ് 
ഫ് അനഺല഻സ഻സ്ത, ുഡഺയ഻ങ് ആൻ് ഡ഻ൂസൻ, സർുവ്വഒഫ്ുഡറ, ഔവർ ുേജ് 
ഒഫ് എസ്റ്റ഻ുമറ്, ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സ഻ലഺഔഽന്ന ര഼ത഻യ഻ലഽള്ള ജനഔ഼യ എസ്റ്റ഻ുമറ് 
എന്ന഻വ ഫയല഻ൽ ഔഺണഺൻ ഔഴ഻ഞ്ഞ഻ലല. എസ്റ്റ഻ുമറ്  റ഻ുന്ഫഺർട്ട് ജനഔ഼യ ഭഺഷയ഻ൽ  
ആയ഻ര഻ുക്കണ്ടതഺണ്. എസ്റ്റ഻ുമറ് തയ്യഺറഺക്ക഻യ ഉുദൿഺഖസ്ഥരഽീട ുേ , ന്ഫ്, സ഼ൽ 
എന്ന഻വ ുരകീന്ഫടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്.  

5. ഭരണഺനഽമത഻  ത഼രഽമഺനത്ത഻ീെ  ുകഺപ്പ഻:  
 

          ഭരണഺനഽമത഻ ത഼രഽമഺനത്ത഻ന്റ ുഔഺന്ഫ഻ എലലഺ ഫയലഽഔള഻ലഽം 
ഔഺണഽവഺൻ   സഺധ഻ച്ചു. എലലഺഭരണഺനഽമത഻ ത഼രഽമഺനത്ത഻ീന്പ ുഔഺന്ഫ഻ുയഺീടഺന്ഫവഽം 
േഞ്ചഺയത്ത് ീസഔട്ടറ഻യഽീട ുേ , ന്ഫ്, സ഼ൽ , ത഻യത഻ എന്ന഻വ 
ഉണ്ടഺയ഻ര഻ുക്കണ്ടതഺണ്.  
 
  6. സഺുങ്കത഻ക അനഽമത഻ ത഼രഽമഺനത്ത഻ീെ ുകഺപ്പ഻ 

 സഺുങ്കത഻ഔ അനഽമത഻ ത഼രഽമഺനത്ത഻ീന്പ ുഔഺന്ഫ഻ ീസഔൿഽർ 
ുസഺഫ്റ് ീവയറ഻ൽ ന഻ീന്നടഽത്ത് സാക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. ബന്ധീന്ഫട്ട ഉുദൿഺഖസ്ഥരഽീട 
ന്ഫും സ഼ലഽം ഉണ്ടഺയ഻രഽീന്നങ്ക഻ലഽം ത഼യത഻ ുരകീന്ഫടഽത്ത഻യ഻രഽന്ന഻ലല. 
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7. സംുയഺജ഻ത പദ്ധത഻  

  േര഻ുശഺധ഻ച്ചത഻ൽ രഽ ഫയ    സംുയഺജ഻ത േദ്ധത഻യ഻ൽ  ൾ     
          

  8. ീതഺഴ഻ൽ ആവശൿീപ്പട്ട്ീകഺെഽള്ള അുപക്ഷ. 

 ീതഺഴ഻ല഻നഽ ുവണ്ട഻യഽള്ള അുേക്ഷ 1  ഫയല഻ൽ    ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽള്ളു. 
            ൽക       .  ീതഺഴ഻ൽ ആവശൿീന്ഫട്ടുീഔഺണ്ടഽള്ള 
അുേക്ഷഔൾ ഫണ്ട് ഒഫ഼സ്ത വഴ഻ സവ഼ഔര഻ുഔണ്ടതഽം അവ ഫയല഻ൽ  
സാക്ഷ഻ുഔണ്ടതഽം ആണ്.                                                       

9. ീതഺഴ഻ൽ അനഽവേ഻ചുള്ീകഺെഽള്ള അനഽമത഻പതം 

  ീതഺഴ഻ൽ അനഽവദ഻ച്ചത഻ീന്പ േഔർന്ഫ് േര഻ുശഺധ഻ച്ച ഫയലഽഔള഻ൽ 
േര഻ുശഺധന  ുവളയ഻ൽ ഔഺണഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ലല. 

10. മസ്റ്റർ ുറഺൾ  

  ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔൾ ീതഺഴ഻ൽ ീചയ്യുന്ന ര഼ത഻ ഉൾീന്ഫീടയഽള്ള ഹഺജർ 
ുരകീന്ഫടഽത്തഽന്നത഻നഽള്ള അട഻സ്ഥഺന ുരകയഺണ് ഈ മസ്റ്റർുറഺൾ. ഇത഻ൽ 
ുലഺക്ക് ീഡവലപ്റ്ീമൻ് ഒഫ഼സർ, േഞ്ചഺയത്ത് ീസഔട്ടറ഻ എന്ന഻വർ 
ത഼യത഻ുയഺടഽഔാട഻ ന്ഫും സ഼ലഽം ുരകീന്ഫടഽുത്തണ്ടതഺണ്. അുതഺീടഺന്ഫം 
േര഻ുശഺധന നടത്ത഻യ  ഒവർസ഻യറഽീടയഽം,അറൻഡൻസ്ത എടഽത്ത ുമറ്ീന്പയഽം 
ന്ഫ് ുരകീന്ഫടഽുത്തണ്ടതഺണ്. േണ഻യഺയഽധ വഺടഔ ുവതനുത്തഺീടഺന്ഫം 
നൽഔഽന്നഽണ്ട്.  ദ഻വസ ുവതനം, ഹഺജർ േഔഺരമഽള്ള ഔാല഻ എന്ന഻വ എലലഺം മസ്റ്റർ 
ുറഺളുഔള഻ലഽം എഴഽത഻യ഻ട്ടുണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. മസ്റ്റർുറഺളുഔള഻ൽ  ന്നഽം എം. ബഽക്ക് 
നമ്പർ ുരകീന്ഫടഽത്ത഻യ഻രഽന്ന഻ലല.  

11. ീമഷർീമâv      

4 വർക്ക്  ഫയല഻ലഽംsa-jÀ-saâv      സാക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. വർക്ക് 
ുഔഺ്, വർക്ക഻ന്റീറ  ുേ , എന്ന഻വ ുരകീന്ഫടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്. 4 എം ബഽക്ക് ഔള഻ലഽം 
ബന്ധീന്ഫട്ട അധ഻ഔഺര഻ഔൾ സർട്ട഻ൂഫ ീചയ്ക്ത഻ട്ട഻ലല. AS നമ്പർ , TS നമ്പർ, എസ്റ്റ഻ുമറ് 
തഽഔയഽം യഥഺർത്ഥ ച഻ലവഽം തമ്മ഻ലഽള്ള വൿതൿഺസം എന്ന഻വ ഔാട഻ 
ുരകീന്ഫടഽുത്തണ്ടതഺണ്.   

12. സഺധന ഘടകം  

      േര഻ുശഺധ഻ച്ച ഫയലഽഔള഻ൽ ന്ന഻ലഽം സ഻റ഻സൺ  ഇൻഫർുമഷൻ  
ുബഺർഡ഻        കൾ 
           ൽ          ക  ൽ       ക   .  

13. ുവജ്  ല഻സ്റ്റ് 

  ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔൾ എത ദ഻വസം ുജഺല഻ ീചയ്ക്തഽ എന്നത഻ീന 
അട഻സ്ഥഺനീന്ഫടഽത്ത഻ അവർക്ക് നൽുഔണ്ട ഔാല഻, ആയഽധങ്ങൾ മാർച്ച 
ഔാട്ടുന്നത഻നഽള്ള  തഽഔ, എന്ന഻വീയലലഺം ഔഺണ഻ച്ചുീഔഺണ്ട് േണം ൂഔമഺറഽന്നത഻നഽ 
ുവണ്ട഻ തയ്യഺറഺക്കഽന്ന േധഺനീന്ഫട്ട ന്നഺണ്    ല഻സ്റ്റ്.    ല഻സ്റ്റ്  േര഻ുശഺധ഻ച്ച 
എലലഺ ഫയലഽഔള഻ലഽം ഔഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു.  
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     14. FTO  

    എം.ഐ.എസ഻ൽ   ന഻ന്ന് ുവജ് ല഻സ്റ്റ഻നനഽസര഻ച്ച് ീഡൗൺുലഺ് ീചയ്ക്ത FTO 

ഉണ്ട്.  മസ്റ്റർുറഺളുഔൾക്ക് അനഽസര഻ച്ചുള്ള ഫണ്ട് ടഺൻസ്തഫർ ഒർഡർ 
എലലഺ  ഫയല഻ലഽം ഔഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു. 

15. ീമറ്റ഼ര഻യൽ വൗചുളർ  

      േര഻ുശഺധ഻ച്ച ഫയലഽഔള഻ൽ               ൽ  ർ   
       .          ർ        ർ           ക       ൽ 
                      ക          കൾ           ൽ 
  ക            

     16. ുറഺയൽറ്റ഻  

  േസ്തതഽത േവർത്ത഻ഔള഻ൽ ബഺധഔമലല. 

   17. ുഫഺുട്ടഺഗഺഫ്സസ്ത   

 േവർത്തനങ്ങീളക്കഽറ഻ച്ചും അത഻ൻീറ േഽുരഺഖമനവഽം ആയ഻ 
ബന്ധീന്ഫട്ടതഽമഺയ യഺീതഺരഽ തരത്ത഻ലഽള്ള ുഫഺുട്ടഺഖഺഫഽഔളും ഫയലഽഔള഻ൽ  
ഇലലഺയ഻രഽന്നഽ. ഒുരഺ വർക്ക് ഫയലഽഔള഻ലഽം, േവർത്ത഻ ആരംഭ഻ക്കഽുമ്പഺൾ, 

നടന്നഽീഔഺണ്ട഻ര഻ക്കഽുമ്പഺൾ,  ോർത്ത഼ഔരണ ുവളയ഻ൽ എന്ന഻ങ്ങീന മാന്നഽ 
ഗട്ടങ്ങള഻ലഽള്ള ുഫഺുട്ടഺഖഺഫ്സ്ത സാക്ഷ഻ുക്കണ്ടതഽണ്ട്. േവർത്ത഻യഽീട 
സഽതഺരൿതയ്ക്ക്കഽം രഽ സ്ഥലത്തഽതീന്ന േവർത്ത഻ഔൾ 
ആവർത്ത഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽന്നത഻നഽം, ന഻ർേ഻ഷ്ട േവർത്ത഻ഔൾ ന഻ർേ഻ഷ്ട സ്ഥലത്ത് 
തീന്നയഺണ് ീചയ്യുന്നത് എന്ന് ഉറന്ഫുവരഽത്തഽന്നത഻നഽമഺണ഻ത്. 

18. ജ഻ുയഺ ടഺഗ്ഗ്്ഡ് ുഫഺുട്ടഺഗഺഫ്സസ്ത  

    േര഻ുശഺധ഻ച്ച ഫയലഽഔള഻ൽ ഇത്തരത്ത഻ലഽള്ള രഽ ുരകയഽം ഔഺണഺൻ 
സഺധ഻ച്ച഻ലല.  

 19.ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് റ഻ുപ്പഺർട്ട് ുകഺപ്പ഻.  

ന഻യമ  േഔഺരമഽള്ള ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ് നടന്ഫഺക്കഽന്നത് ഇുന്ഫഺഴഺണ്. 

   20. പാർത്ത഼കരണ സർട്ട഻ഫ഻ക്കറ്റ് ുകഺപ്പ഻. 

    േര഻ുശഺധ഻ച്ച രഽ വർക്ക് ഫയല഻ലഽം ോർത്ത഼ഔരണ സർട്ട഻ഫ഻ക്കറ് 
ുഔഺന്ഫ഻ ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലല. ഒുരഺ േവിത്ത഻യഽം ോർത്ത഼ഔര഻ച്ചത഻sâv 
സഺക്ഷൿേതമഺണ് േവർത്ത഻ ോർത്ത഼ഔരണ സഺക്ഷൿേതം. ഇത് സഺുങ്കത഻ഔ 
വ഻ദഗ്തൻ  സഺക്ഷൿീന്ഫടഽത്ത഻ ഫയല഻ൽ  സാക്ഷ഻ുക്കണ്ടതഺണ്.   

21. മസ്റ്റർ ുറഺൾ മാവ്ീമെ് ലി഻്.  

  എലലഺ വർക്ക്  ഫയല഻ലഽം മസ്റ്റർ ുറഺൾ മാവ്ീമന്റ് സ്ല഻ന്ഫ് ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. വളീര  
വൿക്തമഺയ഻  മനസ഻ലഺവഽന്ന  ര഼ത഻യ഻ലഺണ് സാക്ഷ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നത്.  
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22. ൂസറ്റ് ഡയറ഻.  

 സംസ്ഥഺന സർക്കഺര഻sâv ന഻ർുേശേഔഺരം വർക്ക് ഫയല഻ൽ 
സാക്ഷ഻ുക്കണ്ട  ഇരഽേത്ത഻രണ്ടഺമീത്ത ുരകയഺണ് ൂസറ് ഡയറ഻. 

  േര഻ുശഺധ഻ച്ച 4ഫയലഽഔള഻ലഽം ൂസറ് ഡയറ഻ ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ.  

  ൂസറ് ഡയറ഻ യഽീട  ഔവർുേജ഻ൽ േവർത്ത഻ീയ ഔഽറ഻ച്ചുള്ള േഺഥമ഻ഔ 
വ഻വരങ്ങൾ  ഏീതഺരഽ വൿക്ത഻ക്കഽം മനസ്സ഻ലഺക്കഺൻ േറുന്ന ര഼ത഻യ഻ൽ 
ഉണ്ടഺുഔണ്ടതഺണ്. േവർത്ത഻ ആരംഭ഻ക്കഽന്ന   ദ഻വസം,േവർത്ത഻ 
അവസഺന഻ക്കഽന്നത഼യത഻എന്ന഻വ ുരകീന്ഫടഽീതണ്ടതഺണ്. 
അുതഺീടഺന്ഫംഎസ്റ്റ഻ുമറ് തഽഔ,േവിത്ത഻ ദ഻നങ്ങൾ , എന്ന഻വ ഔവർുേജ഻ൽ 
ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണം. 

  േണ഻സ്ഥലീത്ത സൗഔരൿങ്ങളുീട ലഭൿത അടങ്ങ഻യ ീചക്ക് 
ല഻സ്റ്റ്  ോര഻ന്ഫ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. ൂസറ് ഡയറ഻ യഽീട രഽ ഭഺഖമഺണ്േദ്ധത഻ ആരംഭ 
മ഼റ഻ങ്ങ്.  രഽ േവിത്ത഻ തഽടങ്ങഽന്നത഻നഽ മഽമ്പ് 
േവർത്ത഻ീയക്കഽറ഻ച്ചുളളവ഻വരങ്ങൾ േങ്കഽവയ്ക്ക്കഽന്നതഽം, അതഽുേഺീല രഽ 
േവർത്ത഻ എങ്ങീന ീചയ്യണീമന്ന് ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔൾക്ക്   ഔിതൿമഺയ 
അവുബഺധം ഉണ്ടഺക്ക഻ എടഽക്കഽന്നത഻നഽം വഺർ് ീമമ്പർ,  സ്റ്റഺഫ്  
എന്ന഻വരഽീടഅധൿക്ഷതയ഻ൽ ഔാടഽന്ന ുയഺഖമഺണ് േദ്ധത഻ആരംഭമ഼റ഻ങ്ങ്. 
ഏീതഺരഽ േവർത്ത഻ തഽടങ്ങന്നത഻നഽ  മഽന്റേഽംേദ്ധത഻ ആരംഭ മ഼റ഻ംഗ് 
നടുത്തണ്ടതഽണ്ട്. വർക്ക്  ഫയലഽഔള഻ൽ വഺർ്  ീമമ്പറഽീട അധൿക്ഷതയ഻ൽ 
േദ്ധത഻ ആരംഭ മ഼റ഻ംഗ് നടന്ന഻ട്ടുള്ളതഺയ഻ ഔഺണഽന്നഽ .    

 ൂസറ് ഡയറ഻യ഻ൽ  ഉണ്ടഺയ഻ര഻ുഔണ്ടമീറഺരഽ േധഺനീന്ഫട്ട ഭഺഖമഺണ് 
ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔളുീട സഺക്ഷൿേതം. മസ്റ്റർ ുറഺള഻ൽ ന്ഫുീവച്ച ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔൾ 
േവിത്ത഻ ീചയ്ക്തഽ എന്നഽം, ുമറ് ുമൽുനഺട്ടം വഹ഻ച്ചു എന്നഽം 
ീതള഻യ഻ക്കഽന്ന ആധ഻ഔഺര഻ഔ ുരകയഺണ് സഺക്ഷൿേതം. ഇതഽം ഫയല഻ൽ 
ഔഺണഺൻ ഔഴ഻ഞ്ഞഽ. 

വ഻.്ം.സ഻ റ഻ുപ്പഺർട്ട് 

  ഒുരഺ വഺർഡ഻ീല   േവർത്തനങ്ങീള  ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽന്നത഻നഽം ഔാടഽതൽ 
ീമച്ചീന്ഫടഽത്തഽന്നത഻നഽമഺയ഻ ഔഺരൿക്ഷമമഺയ഻  േവർത്ത഻ുക്കണ്ട഻വരഽം. ആ 
േവർത്ത഻യ഻ൽ ഉൾീന്ഫടഺത്തവൿക്ത഻ഔളഺണവ഻. എം.സ഻ യ഻ൽ അംഖങ്ങൾ 
ആയ഻ര഻ുക്കണ്ടത് . 

 സന്ദർശക കഽറ഻പ്പ് 

 േവർത്ത഻യഽീട ഒുരഺ ഗട്ടങ്ങള഻ലഽള്ള േഽുരഺഖത഻  വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്നത഻നഽം, 

ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔളുീട േശ്നങ്ങൾ മനസ്സ഻ലഺക്കഽന്നത഻നഽം, േദ്ധത഻ ന഻ർവഹണ 
ഏജൻസ഻യഽീട ഉുദൿഺഖസ്ഥർ, ജനേത഻ന഻ധ഻ഔൾ, VMC അംഖങ്ങൾ എന്ന഻വർ 
േവർത്ത഻  നടക്കഽുമ്പഺൾ സ്ഥല സ്ദരർശനം നടുത്തണ്ടതഺണ്. ൂസറ് ഡയറ഻ഔള഻ൽ, 

സ്ദരർശഔരഽീടുേരഽം, ന്ഫും, സ്ദരർശന ഔഽറ഻ന്ഫും ുരകീന്ഫടഽുത്തണ്ടതഺണ്.  

ഫ഼ൽഡ് പര഻ുശഺധന കീെത്തലഽകൾ 

 DP/220098-                      5 

  
504 ീതഺഴ഻ൽ  ദ഻നങ്ങൽ  ഈ േവർത്ത഻യ഻ലാീട സിഷ്ട഻ക്കഽവഺ   
ഔഴ഻ഞ്ഞഽ.    ർ                   ർ           ക       

               ൽ 25533.3 M  എം     ൽ 7109.7 M    ൽ            ൽ 
7110.8 ക                     ൽ      ൽ      ക       
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                      ൽ ക                        ർ     
     കൾ              ക                   ൽ    ർ   
     ൽ                    
 
 
 

 WC/312611-           

 

ഫ഼ൽ് േര഻ുശഺധനയ഻ൽ  ഭാവഽടമഔളുീട േഽരയ഻ടത്ത഻ൽ          ൽ 
േവർത്ത഻ഔൾ  നടന്നതഺയ഻ ഔഺണഽവഺൻ  സഺധ഻ച്ചു.          ക  ൽ       

      ക  ൽ                ൽ   ർ  കൾ ക  ൿ             
                 1058      ൽ     ൾ ഈ   ർ                 

ക     
 WC/312612-           

 
ഫ഼ൽ് േര഻ുശഺധനയ഻ൽ  ഭാവഽടമഔളുീട േഽരയ഻ടത്ത഻ൽ  
    ക  േവർത്ത഻ഔൾ  നടന്നതഺയ഻ ഔഺണഽവഺൻ  സഺധ഻ച്ചു.         ക  ൽ 

            ക  ൽ           ക   േവർത്ത഻ഔൾ   ക തൿമഺയ഻ 
                         885 ീതഺഴ഻ൽ  ദ഻നങ്ങൾ  ഈ 
േവർത്ത഻യ഻ലാീട സിഷ്ട഻ക്കഽവഺ  ഔഴ഻ഞ്ഞഽ.     
  

 RC/211710 ക          മ                      

  ർ      ¯v      ക  ക           ക          ൽ 60.90 
M       3 M         \      ൽ70 M           ൽ  ൽ 75. M 

      ക             .   ർ     ൽ           ൽക   

സ഻റ്റ഻സൺ ഇന്ുഫഺർുമഷന് ുബഺർഡ഻നഽ ുവെ഻ ്ം .ബഽക്ക഻ൽ  
വകയ഻രഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്ന തഽക 

 
 s

e 

 

 

വർക്ക്ുഔഺ് 

 

എസ്റ്റ഻ുമറ് 
തഽഔ 

 

എം ബഽക്ക഻ൽ 
തഽഔ േഺസ്സ്          
YES/NO 

 

CIB AT FIELD 

YES/NO 

 

1 

 

        
  ർ       

 

3000 

NO YES 

 2

2

2 

     ക  ക    
 ക             

         ൽ     
     

 

5000 NO YES 

 3         ൽ 3000 NO YES 

4         ൽ 3000 NO YES 
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ന഻ർുേശങ്ങൾ  

ഉുേൿഺഗഥാനുരഺട്: -  

1. േവർത്ത഻ ഫയൽ സാക്ഷ഻ുക്കണ്ട 22 ുരകഔൾ ഔിതൿമഺയ സാക്ഷ഻ക്കണം. ുഔ്ദര 
സർക്കഺര഻ൻീറ ഈ ഔഺരൿത്ത഻ൽ ഉള്ള മഺർഗ്ഗ ന഻ർുേശം ഔിതൿമഺയ഻ 
േഺല഻ുക്കണ്ടതഺണ്.                               

2. ീതഺഴ഻ൽ ആവശൿീന്ഫട്ട് 15 ദ഻വസത്ത഻നഽള്ള഻ൽ തീന്ന ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔൾക്ക് 
ീതഺഴ഻ൽ നൽഔണം  

3. ഉുദൿഺഖസ്ഥർ ുരകഔള഻ൽ ന്ഫുീവക്കഽുമ്പഺൾ ത഼യ്യത഻ ഔാട഻ 
ുരകീന്ഫടഽുത്തണ്ടഺതഺണ്. 

4. എസ്റ്റ഻ുമറ് ജനഔ഼യ ഭഺഷയ഻ൽ ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔൾക്ക് മനസ്സ഻ലഺവഽന്ന ര഼ത഻യ഻ൽ 
ആവണം 

5. േവർത്ത഻ സ്ഥലം േര഻ുശഺധ഻ച്ചു തീന്ന എസ്റ്റ഻ുമറ് ഔിതൿമഺയ഻ 
തയ്യഺറഺുക്കണ്ടതഺണ്. 

6. േവർത്ത഻ സ്ഥലം സ്ദരർശ഻ച്ച ുശഷം മഺതം ബന്ധീന്ഫട്ട ഉുദൿഺഖസ്ഥർ 
ീചക്ക്   ീമഷർ ീചയ്യുഔ. 

7. ീതഺഴ഻ൽ ഔഺർഡ഻ൽ ുഫഺുട്ടഺ േത഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള ീചലവ് ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള഻ൽ 
ന഻ന്ന് ഈടഺക്കഺൻ േഺട഻ലല 
 

 
 
 
ഗഺമപഞ്ചഺയത്ത഻ുനഺട്:  

 
1. ീതഺഴ഻ൽ ഔഺർഡ഻ൽ ുഫഺുട്ടഺ േത഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള ച഻ലവ് 
ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔൾ ന഻ന്ന് ഈടഺക്കഺൻ േഺട഻ലല. 

2. ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് േദ്ധത഻ നടന്ഫ഻ലഺക്കഽന്നത഻ന്റ വ഻ന഻ുയഺഖ഻ക്കഽന്നത് ഉള്ള ുനട്ടം 
ഉണ്ടഺക്കഽന്നഽുണ്ടഺ എന്ന് ഉറന്ഫഺക്കണം.     

3. ീതഺഴ഻ൽ ആവശൿീന്ഫട്ട് 15 ദ഻വസത്ത഻നഽള്ള഻ൽ തീന്ന ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔൾക്ക് 
ീതഺഴ഻ൽ നൽഔണം. 

4.  ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് േദ്ധത഻യഽീട സഽതഺരൿത ഉറന്ഫു വരഽത്തഽന്നത഻ന്റ 
േവിത്ത഻  ആരംഭ഻ക്കഽന്നത഻നഽ മഽമ്പ് േദ്ധത഻ വ഻വരങ്ങൾ  അടങ്ങ഻യ 
േഺുദശ഻ഔ ഭഺഷയ഻ലഽള്ള സ഻റ഻സൺ  ഇൻഫർുമഷൻ  ുബഺർ്  േവിത്ത഻ 
സ്ഥലത്ത് സ്ഥഺേ഻ക്കഽഔ                                                                                               

അനഽബന്ധം- 1- 

  
ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഏീറ്റടഽത്ത് ീെയ്യഺന് പറ്റ഻യ പവിത്ത഻കൾ 

1. വ഻ഭഺഗം്  

 േഔിത഻ വ഻ഭവ േര഻േഺലനവഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫട്ട ീേഺതഽേവിത്ത഻ഔൾ 

2. വ഻ഭഺഗം ബ഻:  
 സമാഹത്ത഻ൽ അവശത അനഽഭവ഻ക്കഽന്ന വ഻ഭഺഖങ്ങൾക്കഽള്ള വൿക്ത഻ഖത 
ആസ്തത഻ഔൾ കണ്ഡ഻ഔ 5 ൽ േരഺമർശ഻ക്കഽന്ന ഔഽടഽംബങ്ങൾക്കഽ മഺതം 
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3. വ഻ഭഺഗം സ഻:  
 ുദശ഼യഖഺമ഼ണ ഉേജ഼വന മ഻ഷൻ ന഻ബന്ധനഔൾ അനഽസര഻ക്കഽന്ന 
സവയംസഹഺയ സംഗങ്ങൾക്ക് അട഻സ്ഥഺനസൗഔരൿങ്ങൾ 

4. വ഻ഭഺഗം ഡ഻:  

 ഖഺമ഼ണ അട഻സ്ഥഺന സൗഔരൿങ്ങൾ 

 

 

വ഻വ഻ധതലത്ത഻ലഽള്ള ഉുേൿഺഗഥാനരഽീട െഽമതലകൾ . 

 ുമറ്റ്  മഺരഽീട െഽമതലകൾ  

 േവിത്ത഻ സ്ഥലങ്ങള഻ൽ  േവിത്ത഻യഽീട ുമൽുനഺട്ടം. 
 ീതഺഴ഻ൽ  ഔഺർഡ഻ൽ  ആവശൿമഽള്ള വ഻വരങ്ങൾ  ുരകീന്ഫടഽത്തഽഔ. 
 മസ്റ്റർ  ുറഺള഻ൽ  ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔളുീട ഹഺജർ  ഉറന്ഫു വരഽത്തഽഔ.  
 ുമറ്മഺരഽീട േര഻ശ഼ലനങ്ങള഻ൽ  േീങ്കടഽക്കഽഔ. അറ഻വഽഔൾ  
ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔളുമഺയ഻ േങ്കഽീവക്കഽഔ. 

 േവിത്ത഻ ഇടങ്ങള഻ൽ  ആവശൿ മഺയ ീസൗഔരൿങ്ങൾ  ഉുണ്ടഺ എന്ന് 
ഉറന്ഫു വരഽത്തഽഔ 

 ൂസറ് ഡയറ഻യ഻ൽ  ുമഺണ഻ററ഻ംഖ഻ന്റ വരഽന്ന ഉുദൿഺഖസ്ഥീര 
ീഔഺണ്ട് ന്ഫ് വയ്ക്ന്ഫ഻ക്കണം 

 ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔൾക്ക് അവരഽീട േത്തഽ അവഔഺശങ്ങീള ഔഽറ഻ച്ച് 
േറഞ്ഞഽ ീഔഺടഽക്കഽഔയഽം അവീര ുബഺധഺവത്ഔര഻ക്കഽഔയഽം 
ീചയ്യുഔ 

 േഽത഻യ ീതഺഴ഻ൽ  ഇടങ്ങൾ  ഔീണ്ടത്തഽവഺനഽം േഽത഻യ ീതഺഴ഻ൽ  
ആസാതണം ീചയ്യുവഺനഽം ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔീള സഹഺയ഻ക്കഽഔ . 

 ഔിതൿമഺയ഻ ുസഺഷൿൽ  ഒഡ഻റ്  ഖഺമസഭയ഻ലഽം,ീേഺജകറ്  
മ഼റ഻ങ്ങ഻ലഽം േര഻ശ഼ലന ഔൿഺമ്പ഻ലഽം േീങ്കടഽക്കഽഔ. 

 മറു ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔൾക്ക് ഔാട഻ ുമറ്  ന്റീറ ചഽമതലഔള഻ുലക്ക് ഔടന്നഽ 
വരഺനഽള്ള സഺഹചരൿം ഉണ്ടഺക്കഽഔ 

 ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔളുമഺയ഻ ന഻രന്ത്ര സമ്പർക്കം േഽലർത്തഽഔയഽം 
ഔാടഽതൽ  ബന്ധം സ്ഥഺേ഻ക്കഽഔയഽം ീചയ്യുഔ. 
 

ഓവർസ഼യർ  /്ഞ്ച഻ന഼യർ    
 േവിത്ത഻ഔളുീട എസ്റ്റ഻ുമറ് തയ്യഺറഺക്കൽ . 
 േവിത്ത഻യഽീട സഺുങ്കത഻ഔ ഔഺരൿങ്ങളും അളവഽഔളും 
ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔൾക്ക് േറഞ്ഞഽ ീഔഺടഽക്കഽഔ. 

 േവിത്ത഻യഽീട അളവഽഔൾ  ുരകീന്ഫടഽത്ത഻ ഔാല഻ 
നൽഔഽന്നത഻നഺവശൿമഺയ നടേട഻ഔൾ  ീചയ്യുഔ. 

 

പഞ്ചഺയത്ത് ീസകട്ടറ഻ /അസ഻സ്റ്റെ്  ീസകട്ടറ഻ 

 േദ്ധത഻യഽീട ുമൽുനഺട്ടം. 
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 ബ഻ലലുഔൾ  അംഖ഼ഔര഻ക്കൽ . 
 ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔളുീട ുവതനം യഥഺസമയം അവരഽീട 
അീക്കൗണ്ട഻ൽ   എത്ത഻ീയന്നത് ഉറന്ഫു വരഽത്തൽ . 

 മസ്റ്റർ  ുറഺള് സഺക്ഷൿീന്ഫടഽത്ത഻ ീതഺഴ഻ൽ  അനഽമത഻ നൽഔഽഔ.   

         

ുസഺഷൿൽ  ഓഡ഻റ്റ്  പവർത്തനങ്ങള഻ൽ പങ്കഺള഻കൾ ആയവർ 

 
 ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ്  വ഻ഭഺഖം ഉുദൿഺഖസ്ഥർ  
 വഺർഡ഻ീല ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔൾ  
 ുമറ്  മഺർ  
 േഞ്ചഺയത്ത്  ഭരണ സമ഻ത഻ അംഖങ്ങൾ  
 േഞ്ചഺയത്ത്  ഉുദൿഺഖസ്ഥർ  
 ഔഽടഽംബശ഼ േവർത്തഔർ  
 ുസഺഷൿൽ  ഒഡ഻റ്  ട഼ം ഇടഽക്ക഻ 

 

ഔട്ടന്ഫന ുലഺക്ക഻ീല അയ്യന്ഫൻുഔഺവ഻ൽ ഖഺമ േഞ്ചഺയത്ത഻ീല        

വഺർ്     ർ      മഹഺത്മഺ ഖഺന്ധ഻ ുദശ഼യ ഖഺമ഼ണ ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് 

േദ്ധത഻യഽീട ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ് ഖഺമസഭഺ 29/11/2019 നഽ 10.30 am       

   ക     അവറഽഔളുീട അധൿക്ഷതയ഻ൽ ഔാട഻. MGNREGA     ൿ    ശ഼മത഻ 

       ൾ     , വഺർ്ീമമ്പർ ശ഼മത഻             ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് 

ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔൾ തഽടങ്ങ഻യ 112 ആളുഔൾ ഖഺമസഭയ഻ൽ േീങ്കടഽത്തഽ. ഔട്ടന്ഫന വ഻ 

ആർ േ഻ മഺർ            ,           ൾ      , ,            ,    

           ,എന്ന഻വർ അവതര഻ന്ഫ഻ച്ച  ഔര്   റ഻ുന്ഫഺർട്ട് സഭ ന്നടങ്കം 

ൂഔ ട഻ച്ചു േഺസ്ത ആക്ക഻. 

ഗഺമസഭയഽീട ഉരഽത്ത഻ര഻ഞ്ഞഽ വന്ന ന഻ർുേശങ്ങള്ം ത഼രഽമഺനങ്ങള്ം 
െഽവീട  ുെർക്കഽന്നഽ . 

1. ുവതന  ന഻രക്ക് 300      ആക്ക഻ ഉയർത്തഽഔ 

2. ക ർ  ക            ർ  കൾ            ൽ ക          

 ൾ      ക 

3. ക               ൿ        കൾ                  ൽ 

 ൾ      ക  

4.         കൾ         ർ  കൾ           ൽ  ൾ        

 

അധൿക്ഷൻ :        ക     

              BRP   :  ആഷ േ഻ ജ഻  
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VRP's :              ,             ,           ൾ      ,         . 

  ,             

 

 

 

 


