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ആമഽഖം 

 ഇന്ത്യയ഻ൽ സഺധഺരണക്കഺരഺയ ജനങ്ങളുീട ീതഺഴ഻ൽ ീെയ്യുവഺനഽള്ള അവഔഺശീത്ത 

സംരക്ഷ഻ച്ചു ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്നത഻നഺയ഻ ഇന്ത്യന് േഺര്ലീമന്റ് അംഖ഼ഔര഻ച്ച്, ക്േസ഻ഡന്റ് 

പ്പുീവച്ച്, 2005 ീസപ്റ്െംബര് മഺസം അഞ്ചഺം ത഼യത഻ ുദശ഼യ ക്ഖഺമ഼ണ ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് 

ന഻യമം ന഻ലവ഻ൽ വന്നഽ. ഇത഻ന് ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ക്ഖഺമ ക്േുദശത്ത് തഺമസ഻ക്കഽന്ന 

ഏീതഺരഽ ഔഽടഽംബത്ത഻നഽം രഽ സഺമ്പത്ത഻ഔ വര്ഷം 100 അധ഻ഔ ീതഺഴ഻ൽദ഻നങ്ങള് 

ഉറപ്പുവരഽത്തഽന്നത഻നഺണ് മഹഺത്മഺ ഖഺന്ധ഻ ുദശ഼യ ക്ഖഺമ഼ണ ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് േദ്ധത഻ 

ആവ഻ഷ്ഔര഻ക്കീപ്പട്ടത്. ക്േഔിത഻ വ഻ഭവ േര഻േഺലനത്ത഻ലാീട ഒുരഺ ക്േുദശീത്തയഽം 

വ഻ഭവ അട഻ത്തറ ശക്തമഺക്കഽന്ന വരള്ച്ച, മീണഺല഻പ്പ്, ീവള്ളീപ്പഺക്കം, വന 

നശ഼ഔരണം തഽടങ്ങ഻യ േഺര഻സ്ഥ഻ത഻ഔ ക്േശ്നങ്ങള഻ൽ  ന഻ന്നഽം സംരക്ഷണം 

നൽഔഽന്നത഻ലാീട ഉൽേഺദനം, ഉൽപ്പഺദനക്ഷമത എന്ന഻വ വര്ധ഻പ്പ഻ക്കഽഔ,  സ്തക്ത഼ 

ശഺക്ത഼ഔരണം, ദഽര്ബല വ഻ഭഺഖങ്ങളുീട ഉന്നമനേരമഺയ ആസ്തത഻ഔള് 

സിഷ്ട഻ക്കഽന്നത഻ലാീട ദഺര഻ക്ദയ ലഗാഔരണം എന്ന഻വ ഈ േദ്ധത഻യഽീട ലക്ഷയമഺണ്. 

ന഻യമത്ത഻ന് ീറ േ഻ന്ബലമഽള്ള അവഔഺശ അധ഻ഷ്ഠ഻ത േദ്ധത഻യഺീണന്നതഽം, തഽലയ 

ുജഺല഻ക്ക് തഽലയുവതനം, േദ്ധത഻ രാേ഼ഔരണത്ത഻ൽ ീേഺതഽജനങ്ങള്ക്കഽള്ള േങ്ക് 

എന്ന഻വ ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് േദ്ധത഻യഽീട മഽകയ സവ഻ുശഷതഔളഺണ്.    

 ുദശ഼യ ക്ഖഺമ഼ണ ീതഺഴ഻ലഽറപ്പു േദ്ധത഻ ക്േഔഺരം ക്ഖഺമേഞ്ചഺയത്ത് ക്േുദശത്ത് 

നടപ്പ഻ലഺക്കഽന്ന എലലഺ ക്േവര്ത്ത഻ഔളും ുസഺഷയൽ ഒഡ഻െ഻ന്റ വ഻ുധയമഺക്കണം എന്ന്   

17(2) വഔഽപ്പ് ന഻ഷ്ഔര്ഷ഻ക്കഽന്നഽ. ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് ന഻യമക്േഔഺരം വര്ഷത്ത഻ൽ രണ്ടഽ 

ക്േഺവശയം ുസഺഷയൽ ഒഡ഻െ് ക്ഖഺമസഭഔള് എലലഺ വഺര്ഡ഻ലഽം ഔിതയമഺയ഻ 

നടുത്തണ്ടതഺണ്. ുസഺഷയൽ ഒഡ഻െ഻ലാീട അഴ഻മത഻ ഇലലഺതഺക്കഽന്നത഻നഽം സഽതഺരയത 

ഉറപ്പു വരഽത്തഽന്നത഻നഽം, ഔഺരയക്ഷമത വര്ധ഻പ്പ഻ക്കഽന്നത഻നഽം, ഭരണം 

ഉറപ്പഺക്കഽന്നത഻നഽം ഔഴ഻യഽന്നഽ. േദ്ധത഻ േണം ശര഻യഺയ ര഼ത഻യ഻ൽ ീെലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട് 

എന്നഽം ഈ േണം ീെലവഴ഻ച്ചത് ീഔഺണ്ട് േദ്ധത഻യഽീട ലക്ഷയം ൂഔവര഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട് 

എന്നഽം അത഻ലാീട േദ്ധത഻യഽീട ഖഽണുഭഺക്തഺക്കളുീട ജ഼വ഻തത്ത഻ൽ ഖഽണഔരമഺയ 

മഺെം ഉണ്ടഺയ഻ട്ടുുണ്ടഺ എന്നഽം ുസഺഷയൽ ഒഡ഻െ് ക്േക്ഔ഻യയ്ക്ക്ക് ഔീണ്ടത്തഺന് 

ഔഴ഻യഽന്നഽ. 

       സവ഻ുശഷ കൾ 

 ന഻യമത്ത഻ന് ീറ േ഻ന്ബലമഽള്ള അവഔഺശ അധ഻ഷ്ഠ഻ത േദ്ധത഻.  

 ക്ഖഺമേഞ്ചഺയത്ത് ക്േുദശത്ത് തഺമസ഻ക്കഽന്ന 18 വയസ്സ് ോര്ത്ത഻യഺയ 

ഏീതഺരഺള്ക്കഽം േദ്ധത഻യ഻ൽ േങ്കഺള഻യഺഔഺം.  
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 സ്തക്ത഼ക്കഽം േഽരഽഷനഽം തഽലയ ുവതനം.  

 േര഻സ്ഥ഻ത഻ സംരക്ഷണം, ഔഺര്ഷ഻ഔ ുമകലയ഻ീല അട഻സ്ഥഺന സൗഔരയ 

വ഻ഔസനം എന്ന഻വയ്ക്ക്ക് മഽന്ഖണന.  

 ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള് തീന്ന ക്േവര്ത്ത഻ഔള് ഔീണ്ടത്തഽഔയഽം ആസാക്തണീത്ത 

സഹഺയ഻ക്കഽഔയഽം ീെയ്യുന്നഽ.  

 ആസാക്തണത്ത഻ലഽം ന഻ര്വഹണത്ത഻ലഽം ത഻ഔഞ്ഞ സഽതഺരയത. 

 ഔരഺറഽഔഺുരഺ ഇടന഻ലക്കഺുരഺ ഇലല. 

 ീേഺതഽജന േങ്കഺള഻ത്തുത്തഺീടയഽള്ള ുലബര് ബഡ്ജെ്. 

 ബഺങ്ക്, ുേഺുസ്റ്റഺഫ഼സ്ത വഴ഻ മഺക്തം ുവദന വ഻തരണം.  

 സ്തക്ത഼ഔള്ക്ക് മഽന്ഖണന. 

 ഔമ്പയാട്ടര് ശിംകല വഴ഻യഽള്ള ുമഺണ഻െറ഻ംഗ് സംവ഻ധഺനം. 

 ക്ഖഺമസഭ േദ്ധത഻ ഒഡ഻െ് ീെയ്യുന്നഽ.  

   ുസഺഷയൽ ഒഡ഻െ് ക്ഖഺമസഭഔള് എലലഺ വഺര്ഡ഻ലഽം ഔിതയമഺയ഻ 

നടുത്തണ്ടതഺണ്. ഒഡ഻െ഻ലാീട അഴ഻മത഻ ഇലലഺതഺക്കഽന്നത഻നഽം, സഽതഺരയത ഉറപ്പു 

വരഽത്തഽന്നത഻നഽം, ഔഺരയക്ഷമത വര്ധ഻പ്പ഻ക്കഽന്നത഻നഽം, ഭരണം ഉറപ്പഺക്കഽന്നത഻നഽം 

ഔഴ഻യഽന്നഽ. സംസ്ഥഺന സര്ക്കഺര് ുസഺഷയൽ ഒഡ഻െ് നടുത്തണ്ട ര഼ത഻ സംബന്ധ഻ച്ച് 

ഉത്തരവ് േഽറീപ്പടഽവ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് ഗഺമസഭയഽീട വ഻ജയം 

ജനപങ്കഺള഻ത്തമഺണ്. ുസഺഷയൽ ഒഡ഻െ് ക്ഖഺമസഭയഽീട ത഼യത഻, ുവദ഻ എന്ന഻വ 

ന഻ശ്ചയ഻ച്ച് 5 ദ഻വസം മഽമ്പ് ജനങ്ങള്ക്ക് വ഻വരം നൽഔ഻യ഻ര഻ക്കണം. േദ്ധത഻ 

ആസാക്തണ-ന഻ര്വ്വഹണ ുമഺണ഻െറ഻ംഗ് ഔമ്മ഻െ഼ അംഖങ്ങള് , ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള് , തഽടങ്ങ഻ 

എലലഺ വയക്ത഻ഔളും ുസഺഷയൽ  ഒഡ഻െ് ക്ഖഺമസഭയ഻ൽ  ന഻ര്ബന്ധമഺയഽം 

േീങ്കടഽക്കണം.  മഹഺത്മഺഖഺന്ധ഻ ുദശ഼യ ക്ഖഺമ഼ണ ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് േദ്ധത഻യ഻ൽ 

സഽഖമവഽം സഽതഺരയവഽമഺയ ുസഺഷയൽ ഒഡ഻െ് നടത്തഽന്നത഻ന്റ ുഔരളത്ത഻ൽ സവതക്ന്ത് 

െഽമതലയഽള്ള  ുസഺഷയൽ  ഒഡ഻െ് യാണ഻െ് 31/1/2017 ന഻ലവ഻ൽ വന്നഽ.  

  

ര഼ ഻ശഺസ്ത ം 

 ുഔരള ുസഺഷയൽ  ഒഡ഻െ് യാണ഻െ഻ീല അംഖങ്ങള്  ുസഺഷയൽ  ഒഡ഻െ് 

നടത്തഽന്നത഻ന് ീറ ഭഺഖമഺയ഻ 14-03-2019 ൽ  ഇടഽക്ക഻ ജ഻ലലഺ ുക്േഺക്ഖം ുഔഺ-

ഒര് ഡ഻ുനെര്  ക്ശ഼. ബ഻ുജഺയ഻ ീഔ വര് ഖ഼സ്ത അവര് ഔീള സന്ദര് ശ഻ച്ചു. ുസഺഷയൽ  

ഓഡ഻െ഻ന് ീറ ന്നഺം ഗട്ടമഺയ ഫയൽ  േര഻ുശഺധനയ്ക്ക്ക് ുവണ്ട഻ 2018 കുടഺബര്  

ന്നഽ മഽതൽ  2019 മഺര് ച്ച് 31 വീരയഽള്ള ോര് ത്ത഼ഔര഻ച്ച വര് ക്ക് ഫയൽ  ഒഡ഻െ് 
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നടത്തണീമന്ന് അറ഻യ഻ച്ചു. ഫയൽ  േഞ്ചഺയത്ത് ീസീക്ഔട്ടറ഻യഽീട േക്കൽ ന഻ന്നഽം 

ൂഔപ്പെുഔ, ഫയൽ  േര഻ുശഺധന ോര് ത്ത഻യഺക്കഽഔ, ഫ഼ൽ ഡ് േര഻ുശഺധന 

നടത്തഽഔ, റ഻ുേഺര് ട്ട് തയ്യഺറഺക്ക഻ ക്ഖഺമസഭഔള്  നടത്തഽഔ എന്ന഻വയഺണ് ുസഺഷയൽ  

ഒഡ഻െ്ന് ീറ ക്േവര് ത്തനങ്ങള്  എന്ന് അുേഹീത്ത അറ഻യ഻ച്ചു.  അത഻നഽുശഷം 

01.07.2019 ൽ  ഡ഻ ആര്  േ഻ സ഻മ഻ ുജഺസ്ത, ബ഻ ആര്  േ഻ ആഷ േ഻ ജ഻  എന്ന഻വര്  ഔട്ടപ്പന 

ബുളഺക്ക് ഒഫ഼സ്ത സന്ദര് ശ഻ക്കഽഔയഽം ുജഺയ഻ന് ്   ബ഻ ഡ഻ ഒ യഽമഺയ഻ െര് ച്ച 

നടത്തഽഔയഽം എലലഺ േഞ്ചഺയത്തഽഔള഻ലഽം എലലഺ വഺര് ഡഽഔളുീടയഽം ഫയൽ  

േര഻ുശഺധന, േര഻ുശഺധ഻ച്ച ഫയല഻ന് ീറ  ഫ഼ൽ ഡ് ുവര഻ഫ഻ുക്കഷന് , ുസഺഷയൽ  

ഒഡ഻െ് ക്ഖഺമസഭ എന്ന഼  ക്േവര് ത്തനങ്ങള്  നടത്തഽന്നതഺയ഻ അറ഻യ഻ച്ചു. ഔാടഺീത 

18/10/2019 നഽ അയ്യപ്പന്  ുഔഺവ഻ൽ  ക്ഖഺമേഞ്ചഺയത്ത഻ൽ  എത്തഽഔയഽം ീസക്ഔട്ടറ഻, 

ക്േസ഻ഡന് ് , ൂവസ്ത ക്േസ഻ഡന് ് , എം.ജ഻.എന് .ആര് .ഇ.ജ഻.എ സ്റ്റഺഫ് 

എന്ന഻വരഽമഺയ഻ ക്േഺരംഭ മ഼െ഻ങ് നടത്തഽഔയഽം ീെയ്ക്തഽ. അതനഽസര഻ച്ച് ുസഺഷയൽ  

ഒഡ഻െ് ുഔരളയഽീട വ഻ആര് േ഻ മഺരഺയ഻ ഔട്ടപ്പന ുലഺക്ക഻ൽ  ന഻യമ഻ക്കീപ്പട്ട വ഻ 

ആര്  േ഻ മഺര് , അയ്യപ്പന്  ുഔഺവ഻ൽ  ക്ഖഺമേഞ്ചഺയത്ത഻ീല ന്നഺം വഺര് ഡ഻ീല 8

ഫയലഽഔളുീട േര഻ുശഺധന ോര് ത്ത഻യഺക്കഽഔയഽം, 8 ഫ഼ൽ ഡഽഔള്  േര഻ുശഺധന 

നടത്തഽഔയഽം അളവഽഔള്  ഫയലഽമഺയ഻ ുക്ഔഺസ്സ് ുവര഻ഫ഻ക്ക്ുഔഷന്  നടത്തഽഔയഽം 

ീെയ്ക്തഽ. അുതഺീടഺപ്പം തീന്ന ഭവന സന്ദര് ശനവഽം നടത്ത഻. ോര്ത്ത഼ഔര഻ച്ചതഽം 

നടന്നഽീഔഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്നതഽമഺയ ക്േവര്ത്ത഻ സ്ഥലങ്ങള് േര഻ുശഺധ഻ക്കഽഔയഽം 

ീെയ്ക്തഽ. തഽടര് ന്നഽള്ള ദ഻വസങ്ങള഻ൽ  റ഻ുപ്പഺര് ട്ട് എഴഽത഻ തയ്യഺറഺക്ക഻.        

വഺർ ഡ഻ീന കഽറ഻ച്ചുള്ള അട഻സ്ഥഺന വ഻വരം 

ഇടഽക്ക഻ ജ഻ലലയ഻ീല ൂഹുറഞ്ച് ക്േുദശമഺയ ഔട്ടപ്പന ുലഺക്ക഻ീല അയ്യപ്പന്  

ുഔഺവ഻ൽ  ക്ഖഺമേഞ്ചഺയത്ത് രഽ മലനഺടഺണ്. ഈ േഞ്ചഺയത്ത഻ൽ  ആീഔ 13

വഺര് ഡഽഔളഺണ് ഉള്ളത്. ഭാര഻ഭഺഖം ആളുഔളും ഔഺര് ഷ഻ഔവിത്ത഻ീയ ആക്ശയ഻ച്ച് 

ജ഼വ഻ക്കഽന്നവരഺണ്. ഈ േഞ്ചഺയത്ത഻ീല ന്നഺം വഺര് ഡ് അയപ്പന്  ുഔഺവ഻ൽ  

ആണ്. ഈ വഺര്ഡ഻ൽ  336 ീതഺഴ഻ൽ  ഔഺര് ഡഽഔള്  വ഻തരണം ീെയ്ക്ത഻ടഽണ്ട്. 2

അംഖന് വഺട഻ഔള് , 2 ആപ്റ്ുഔഺസ്ത, തഽടങ്ങ഻യ സ്ഥഺേനങ്ങള്  ഉള് ീഔഺള്ളുന്നഽ. 

ന഻ലവ഻ൽ  5 ൂസെുഔള഻ലഺയ഻ 2 ുമെുമഺര്  വ഼തം 10 ുേര്  ുെര് ന്ന് ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് 

േദ്ധത഻ തടസമീന്നയ തഽടര് ന്നഽ ുേഺഔഽന്നഽ. ീതക്കഽം േട഻ഞ്ഞഺറഽം ീേര഻യഺറ഻നഺൽ  

െഽെീപ്പട്ടും ഔ഻ഴക്ക് ഔട്ടപ്പന-ഔഽട്ട഻ക്കഺനം ുറഺഡ഻നഽം വടക്ക് ശഺസ്തതഺംഔണ്ടത്ത഻നഽം 

ഇടയ഻ൽ സ്ഥ഻ത഻ ീെയ്യുന്ന ഈ  ീഔഺച്ചു വഺര് ഡ഻ീല േഞ്ചഺയത്ത് ീമമ്പര്  ക്ശ഼മത഻  

വ഻ജയമ്മ അവര് ഔള്  ആണ്.  
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ീ ഺഴ഻ലഽറപ്പ് പദ്ധ ഻ അട഻സ്ഥഺന വ഻വരം-വഺർ ഡ്   ലം 

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 ീ ഺഴ഻ൽകഺർഡഽകളുീട്ണം 
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അവകഺശ അധ഻ഷ്ഠ഻  ന഻യമമഺയ ീ ഺഴ഻ലഽറപ്പ് ന഻യമം 
ീ ഺഴ഻ലഺള഻കൾക്ക് 10 അവകഺശങ്ങൾ പേഺനം 
ീെയ്യുന്നഽ.  ഏീ ഺീക്കീയന്ന് െഽവീട ുെർക്കഽന്നഽ. 

 മഹഺത്മഺഖഺന്ധ഻ ുദശ഼യ ക്ഖഺമ഼ണ ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് ന഻യമത്ത഻ലാീട ക്ഖഺമ഼ണ 

ജനതയ്ക്ക്ക് ീതഺഴ഻ൽ നൽഔീപ്പടഽന്നഽ. അുതഺീടഺപ്പം അവരഽീട അവഔഺശങ്ങളും 

സംരക്ഷ഻ക്കീപ്പടഽന്നഽ. ുസഺഷയൽ ഒഡ഻െ് ക്േവര്ത്ത഻ഔളുീട േര഻ുശഺധനയഽം 

അുതഺീടഺപ്പം ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔളുീട അവഔഺശങ്ങളും 

സംരക്ഷ഻ക്കീപ്പടഽന്നഽുണ്ടഺ  എന്നഽം  വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്നഽ.  

അവകഺശ അധ഻ഷ്ഠ഻  ന഻യമങ്ങൾ 

1. ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് ന഻യമം ീഷഡയാള് 2 para 01 അനഽസര഻ച്ച് 18 വയസ്സ് 

ോര്ത്ത഻യഺയ ഏീതഺരഺളും ീതഺഴ഻ൽഔഺര്ഡ഻ന്റ അുേക്ഷ഻ച്ചഺൽ 15 

ദ഻വസത്ത഻നഽള്ള഻ൽ ുഫഺുട്ടഺ േത഻ച്ച ീതഺഴ഻ൽ ഔഺര്ഡ് ുഔക്ന്ദ സര്ക്കഺര് 

ീെലവ഻ൽ ലഭ഻ക്കഺനഽള്ള അവഔഺശം ആണ് ന഻യമം നൽഔഽന്നത്.  

ന഻ര഼ക്ഷണം                                                                                  

ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔളും ആയഽള്ള ഔാട഻ക്കഺഴ്െയ഻ൽ മനസ്സ഻ലഺക്കഺന് സഺധ഻ച്ചത് 

േഽത഻യ ീതഺഴ഻ൽ ഔഺര്ഡ് ലഭയമഺഔഽുമ്പഺള് അത഻ൽ വയ്ക്ക്കഺന് ഉള്ള ുഫഺുട്ടഺ 

ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള്  തീന്നയഺണ് നൽഔ഻യത് എന്നഺണ്. 

2.  അുേക്ഷ഻ച്ച് 15 ദ഻വസത്ത഻നഽള്ള഻ൽ ീതഺഴ഻ൽ 

ലഭ഻ക്കഽവഺനഽള്ള  അവഔഺശവഽം  ആയത഻ന്റീറ ൂഔപ്പെ് രസ഼ത് 

ലഭ഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള അവഔഺശം. 

ന഻ര഼ക്ഷണം                                                                                         

ീതഺഴ഻ല഻നഽ ുവണ്ട഻യഽള്ള അുേക്ഷ 5 ഫയലഽഔള഻ലഽം ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. 5 

ഫയലഽഔള഻ലഽം ക്ഖാപ്പ് ആയഺണ് അുേക്ഷ നല്ഔ഻യ഻രഽന്നത്. 2 ൂലഫ് ഭവന 

േദ്ധത഻യഽീട  ഫയല഻ലഽം ുറഺഡ് ുഔഺണ് ക്ഔ഼െ്ന് ീറ ഫയല഻ലഽം അുേക്ഷ 

ഇലലഺയ഻രഽന്നഽ. ീതഺഴ഻ൽ  ആവശയീപ്പട്ട് 15 ദ഻വസത്ത഻നഔം ീതഺഴ഻ൽ 

ലഭ഻ച്ച഻ക്കഽന്നഽണ്ട് എന്നഺണ് ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള഻ൽ  ന഻ന്ന് അറ഻യഺന്  സഺധ഻ച്ചത്. 

ീതഺഴ഻ൽ ആവശയീപ്പട്ടുീഔഺണ്ടഽള്ള അുേക്ഷഔള് ക്ഫണ്ട് ഒഫ഼സ്ത വഴ഻ 

സവ഼ഔര഻ുഔണ്ടതഽം അവ ഫയല഻ൽ  സാക്ഷ഻ുഔണ്ടതഽം ആണ്.  
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3.  ീതഺഴ഻ല഻ലലഺയ്ക്മ ുവതനം ലഭ഻ക്കഽവഺന് ഉള്ള അവഔഺശം ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് 

ന഻യമക്േഔഺരം ീതഺഴ഻ൽ ആവശയീപ്പട്ട് ഔഴ഻ഞ്ഞഺൽ 15 ദ഻വസത്ത഻നഽള്ള഻ൽ 

ീതഺഴ഻ൽ നൽഔ഻യ഻ര഻ക്കണം ലഭ഻ച്ച഻ീലലങ്ക഻ൽ ീതഺഴ഻ല഻ലലഺയ്ക്മ ുവതനത്ത഻ന്റ 

അര്ഹതയഽണ്ട്.  

  ന഻ര഼ക്ഷണം 

 ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔളും ആയഽള്ള ഔാട഻ക്കഺഴ്െ യ഻ൽ  ന഻ന്ന് മനസ്സ഻ലഺക്കഺന് 

സഺധ഻ച്ചത് ീതഺഴ഻ൽ ആവശയീപ്പട്ട് 15 ദ഻വസത്ത഻നഽള്ള഻ൽ അവര്ക്ക് ീതഺഴ഻ൽ 

ലഭ഻ക്കഽന്നഽണ്ട് എന്നഺണ്. െ഻ലസമയങ്ങള഻ൽ  ഔഺലതഺമസം ുനര഻ടഽന്നഽണ്ട്. 

അര്ഹമഺയ ീതഺഴ഻ല഻ലലഺയ്ക്മ ുവതനീത്തക്കഽറ഻ച്ച് ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔളുീട ഇടയ഻ൽ 

വയക്തമഺയ ധഺരണ ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലല. 

4.  ീഷൽഫ് ഒഫ് ുക്േഺജക് തയ്യഺറഺക്കഺനഽള്ള അവഔഺശം 

  ന഻ര഼ക്ഷണം                                                                     

 േഞ്ചഺയത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് ക്ഖഺമസഭ രജ഻സ്റ്ററ഻ന് ീറ ുഔഺപ്പ഻ ലഭ഻ക്കഺത്തത഻നഺൽ 

ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള് മ഼െ഻ങ്ങ഻ൽ ഔാട഻യതഺുയഺ, ീതഺഴ഻ൽ ന഻ര്ുേശ഻ച്ചതഺുയഺ ഔഺണഺന് 

സഺധ഻ച്ച഻ലല. എന്ന഻രഽന്നഺലഽം ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔുളഺ്  സംസഺര഻ച്ചത഻ൽ ന഻ന്ന് 

മനസ്സ഻ലഺയത് അവര് മ഼െ഻ംഗ് ഔാടഽഔയഽം ീതഺഴ഻ൽ ന഻ര്ുേശ഻ക്കഽഔയഽം ീെയ്ക്തഽ 

എന്നഺണ്. 

5. അഞ്ചഽ ഔ഻ുലഺമ഼െറ഻നഽള്ള഻ൽ ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ക്കഺനഽള്ള അവഔഺശം 

(അീലലങ്ക഻ൽ ുവതനത്ത഻ന്റീറ 10% അധ഻ഔം ലഭ഻ക്കഺനഽള്ള 

അവഔഺശം)                                                                                       

 ന഻ര഼ക്ഷണം                                                                              

ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔളുമഺയ഻ ുനര഻ട്ട് സംസഺര഻ച്ചത഻ൽ  ന഻ന്നഽം 5 ഔ഻ുലഺമ഼െര് 

ഔാടഽതൽ സഞ്ചര഻ച്ച് രഽ ീതഺഴ഻ലഺള഻യഽം ക്േവര്ത്ത഻ സ്ഥലത്ത് എത്തഽന്ന഻ലല 

എന്നഺണ് അറ഻യഺന് സഺധ഻ച്ചത്. 

6.  ഔഽട഻ീവള്ളം, വ഻ക്ശമ സൗഔരയം, ക്േഥമശഽക്ശാഷ സൗഔരയം ഇവ 

ലഭ഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള അവഔഺശം.  ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് ന഻യമക്േഔഺരം ക്േവര്ത്ത഻ 

നടക്കഽന്ന സ്ഥലത്ത് ഔഽട഻ീവള്ളം, തണൽ, ക്േഥമശഽക്ശാഷ ഔ഻െ് എന്ന഻വ 
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ക്േവര്ത്ത഻ നടപ്പ഻ലഺക്കഽന്ന സ്ഥഺേനം വഴ഻ സൗജനയമഺയ഻ 

ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള്ക്ക് ലഭ഻ുക്കണ്ടതഺണ്.             

  ന഻ര഼ക്ഷണം                                                                                       

ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് ന഻യമക്േഔഺരം ക്േവര്ത്ത഻ നടക്കഽന്ന സ്ഥലത്ത് ഔഽട഻ീവള്ളം 

തണൽ ക്േഥമശഽക്ശാഷ ഔ഻െ് എന്ന഻വ ക്േവര്ത്ത഻ നടപ്പഺക്കഽന്ന സ്ഥഺേനം വഴ഻ 

സൗജനയമഺയ഻ ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള്ക്ക് ലഭയമഺഔഽന്ന഻ലല  എന്ന് മനസ്സ഻ലഺക്കഺന് 

സഺധ഻ച്ചു. 

   
7. 15 ദ഻വസത്ത഻നഽള്ള഻ൽ ുവതനം ലഭ഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള അവഔഺശം.  

 ന഻ര഼ക്ഷണം 

ീതഺഴ഻ൽ ീെയ്ക്ത് 15 ദ഻വസത്ത഻നഔം ഔാല഻ ലഭ഻ക്കഽന്ന഻ലല എന്നഺണ് 

ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള഻ൽ ന഻ന്നഽം മനസ്സ഻ലഺക്കഺന് സഺധ഻ച്ചത്.  

                                                                                                                    

8.  ുവതന വ഻തരണത്ത഻ീല ഔഺലതഺമസത്ത഻ന്റ   നഷ്ടേര഻ഹഺരം 

ലഭ഻ക്കഽവഺനഽള്ള അവഔഺശം.                          

ന഻ര഼ക്ഷണം                                                                                                          

     ുവതന വ഻തരണത്ത഻ീല ഖണയമഺയ തഺമസം  ുനര഻ടഽന്നഽീണ്ടങ്ക഻ലഽം 

ഔഺലതഺമസത്ത഻ന്റ നഷ്ടേര഻ഹഺരം ലഭ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല. നഷ്ടേര഻ഹഺര 

തഽഔീയക്കഽറ഻ച്ച്  ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔളുീട ഇടയ഻ൽ വയക്തമഺയ ധഺരണ 

ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലല .                              

9.   േരഺത഻ സമയബന്ധ഻തമഺയ഻ ഉള്ള േര഻ഹര഻ക്കഺന് 

ഉള്ള  അവഔഺശം. ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് ന഻യമം ീസക്ക്ഷന് 19 

ക്േഔഺരം  സമയബന്ധ഻തമഺയ഻ േരഺത഻ േര഻ഹഺര ഉള്ള അവഔഺശം 

ന഻ഷ്ഔര്ഷ഻ക്കഽന്നഽ.  

ന഻ര഼ക്ഷണം 

 േദ്ധത഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട േരഺത഻ഔള് ുടഺള്ക്ഫ഼ നമ്പര് ഉേുയഺഖ഻ുച്ചഺ, 

ുരകഺമാലം എഴഽത഻ നൽഔ഻ുയഺ , ഇീമയ഻ൽ വഴ഻ുയഺ  സമര്പ്പ഻ക്കഺവഽന്നതഺണ്. 

ുടഺള്ക്ഫ഼ നമ്പറഽഔള് േഞ്ചഺയത്ത് ക്േദര്ശ഻പ്പ഻ുക്കണ്ടതഺണ്. 1 8 0 0 4 2 5 5 0 6 0 എന്ന 
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ുടഺള്ക്ഫ഼ നമ്പറ഻ൽ േരഺത഻ഔള് ുരകീപ്പടഽത്തഺം എന്നഽള്ള വ഻വരം 

ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള് ലഭയമലല. 

10.  ുസഺഷയൽ ഒഡ഻െ് നടത്തഽന്നത഻നഽള്ള അവഔഺശം ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് 

േദ്ധത഻യ഻ൽ ഏീെടഽത്ത് നടപ്പ഻ലഺക്കഽന്ന മഽഴഽവന് ക്േവര്ത്ത഻ഔളും 

ുസഺഷയൽ ഒഡ഻െ഻നഽം വ഻ുധയയമഺഔണം എന്ന് ീസക്ഷന് 17(2) 

ന഻ഷ്ഔര് ഷ഻ക്കഽന്നഽ. 

ന഻ര഼ക്ഷണം                                                                                                   

  

ന഻യമ ക്േഔഺരമഽള്ള ുസഺഷയൽ ഒഡ഻െ് ക്േക്ഔ഻യ നടന്നഽീഔഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 

ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് േദ്ധത഻യ഻ൽ ഏീെടഽത്ത് നടപ്പ഻ലഺക്കഽന്ന മഽഴഽവന് ക്േവര്ത്ത഻ഔളും 

ുസഺഷയൽ ഒഡ഻െ഻നഽ വ഻ുധയമഺക്കണം എന്ന്   ീസക്ഷന് 17 (2) ന഻ഷ്ഔര്ഷ഻ക്കഽന്നഽ. 

                               ീ ഺഴ഻ലഺള഻കളുീട കടമകൾ 

1. ഔിതയസമയത്ത് ീതഺഴ഻ൽ  സ്ഥലത്ത്  ഹഺജരഺയ഻ പ്പ് വയ്ക്ക്കഽഔ. 

2. ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ്  ക്ഖഺമസഭ, ുസഺഷയൽ   ഒഡ഻െ്  ക്ഖഺമസഭ  എന്ന഻വയ഻ൽ  

ഔിതയമഺയ഻ േീങ്കടഽക്കഽഔ 

3. ക്േഔിത഻സംരക്ഷണത്ത഻ന്റ ആവശയമഺയ ക്േവിത്ത഻ഔള് ഏീെടഽത്ത് 

നടപ്പ഻ലഺക്കഽഔ. 

4. ആസ്തത഻ സിഷ്ട഻ക്കഽന്ന ക്േവിത്ത഻ഔള്  ഔീണ്ടത്ത഻ ുമെ് ീനയഽം  േഞ്ചഺയത്ത് 

അധ഻ഔിതീരയഽം    അറ഻യ഻ക്കഽഔ. 

രജ഻സ്റ്ററഽകൾ 

 ുഔക്ന്ദ സര്ക്കഺര഻ന് ീറ ന഻ര്ുേശക്േഔഺരം തഺീഴപ്പറയഽന്ന  7 രജ഻സ്റ്ററഽഔള് 

ന഻ര്ബന്ധമഺയഽം ക്ഖഺമേഞ്ചഺയത്ത഻ൽ  സാക്ഷ഻ുക്കണ്ടതഺണ്. 

1. ുജഺബ ഔഺര്ഡ് രജ഻സ്റ്റര് 

2. ക്ഖഺമസഭഺ രജ഻സ്റ്റര് 

3. ഡ഻മഺന്ഡ് / അുലഺുക്കഷന് ുവതന  രജ഻സ്റ്റര് 

4. വര്ക്ക് രജ഻സ്റ്റര് 
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5. ഫ഻കസഡ് അസെ് രജ഻സ്റ്റര് 

6. േരഺത഻ രജ഻സ്റ്റര് 

7. ീമെ഼ര഻യൽ രജ഻സ്റ്റര് 

     1).  ുജഺബ് കഺർഡ് രജ഻സ്റ്റർ 

 
 അയ്യപ്പന് ു ഔഺവ഻ൽ  േഞ്ചഺയത്ത഻ൽ ന്നഺം വഺര്ഡ഻ൽ 336 ീതഺഴ഻ൽ  

ഔഺര്ഡഽഔള്  രജ഻സ്റ്റര് ീെയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ട്. 336 ീതഺഴ഻ൽ  ഔഺര് ഡഽഔള഻ലഺയ഻ ഏഔുദശം 

1008 ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔളുീട ുേരഽഔള്  റജ഻സ്റ്റര്  ീെയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ട്.  ീതഺഴ഻ൽ  ഔഺര് ഡ഻ൽ  

ുേര് ുെര് ക്കീപ്പട്ട എലലഺ ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔളുീടയഽം ുഫഺുട്ടഺ രജ഻സ്റ്ററ഻ൽ  

േത഻പ്പ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ടയ഻രഽന്നഽ. 

2).ഗഺമസഭ രജ഻സ്റ്റർ 

 എലലഺ വഺര്ഡഽഔള഻ലഽം ക്േുതയഔം ക്ഖഺമസഭ രജ഻സ്റ്ററഽഔള് ഉീണ്ടന്നഺണ് 

അറ഻യഽവഺന് സഺധ഻ച്ചത്. േര഻ുശഺധന ുവളയ഻ൽ ക്ഖഺമസഭ ീരജ഻ീസ്റ്ററഽഔള്  എലലഺം 

ഔഺണഽവഺന്  സഺധ഻ച്ചു.  

3).ഡ഻മഺന്ഡ് / അുലഺുക്കഷന് ുവ ന രജ഻സ്റ്റർ 

 േര഻ുശഺധനഺ ുവളയ഻ൽ രജ഻സ്റ്റര് ഔഺണഽവഺന് സഺധ഻ച്ചു.  

 4).വർക്ക് രജ഻സ്റ്റർ 

 വര്ക്ക് വ഻വരങ്ങള് എം. ഐ .എസ഻ൽ ന഻ന്നഽം ഡൗണ്ുലഺഡ് ീെയ്ക്തഽ 

സാക്ഷ഻ച്ച഻രഽന്നഽ. ക്േവര്ത്ത഻ഔള് അനഽവദ഻ച്ച഻രഽന്ന മഽന്ഖണന, ക്േവര്ത്ത഻ 

തഽടങ്ങ഻യ ത഼യത഻, അവസഺന഻ച്ച ത഻യത഻ തഽടങ്ങ഻യവ ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ  

  5).ഫ഻ക്സഡ് അസറ്റ് രജ഻സ്റ്റർ  :                                                      

  2018 കുടഺബര് 1 മഽതൽ 2019 മഺര്ച്ച് 31 വീരയഽള്ള ഔഺലഗട്ടത്ത഻ീല 

ന്നഺം വഺര്ഡ഻ീല ുരകഔീളലലഺം  ഔിതയമഺയ഻ രജ഻സ്റ്ററ഻ൽ ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. 
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  6).പരഺ ഻ രജ഻സ്റ്റർ: 

           േരഺത഻ രജ഻സ്റ്ററ഻ൽ മാന്ന്   േരഺത഻ഔള് ുരകീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്. ഔാടഺീത 

അീതലലഺം േര഻ഹര഻ച്ചതഺയ഻ രജ഻സ്റ്ററ഻ൽ ഔഺണഽവഺന് സഺധ഻ച്ചു. എന്നഺൽ ഈ 

ഒഡ഻െ് ഔഺലയളവ഻ൽ േരഺത഻ഔീളഺന്നഽം ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലല.  

7). ീമറ്റ഼ര഻യൽ രജ഻സ്റ്റർ                                                                                          

 ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ഻ൽ  ഏീെടഽക്കഽന്ന ക്േവിത്ത഻ഔളുീട ഭഺഖമഺയ഻ വരഽന്ന സഺധന 

സഺമക്ഖ഻ഔളുീട വഺങ്ങൽ  ത഼രഽമഺനം, ഉേുയഺഖം, ന഼ക്ക഻യ഻ര഻പ്പ്, ീെലവഽഔള്  

എന്ന഻വ സംബന്ധ഻ച്ച വ഻വരങ്ങള് മഽഴഽവനഽം ക്േസ്തതഽത രജ഻സ്റ്ററ഻ൽ  

ുരകീപ്പടഽുത്തണ്ടതഺണ്. വ഻വരങ്ങള് എം.ഐ.എസ഻ൽ ന഻ന്നഽം ഡൗണ്ുലഺഡ് 

ീെയ്ക്തഽ സാക്ഷ഻ച്ച഻രഽന്നഽ.  

ഫയൽപര഻ുശഺധനയ഻ൽ ന഻ന്നഽം കീെത്ത഻യ വ഻വരങ്ങൾ  

                       ഏീതഺരഽ വര്ക്ക്   ഫയല഻ലഽം വഺര്ഷ഻ഔ മഺസ്റ്റര് സര്ക്കഽലര് 

ന഻ര്ുേശ഻ക്കഽന്ന 21 ുരകഔളും ുഔരള സര്ക്കഺര് ന഻ര്ുേശ഻ക്കഽന്ന ൂസെ്ഡയറ഻യഽം 

ഉള്ീപ്പീട 22 ുരകഔളഺണ് ഉണ്ടഺയ഻ര഻ുക്കണ്ടത്. 

ഓഡ഻റ്റ഻ന് വ഻ുധയമഺക്ക഻യ ഫയലഽകളുീട  വ഻ശേഺംശങ്ങൾ 

 

Sl 

n

o 

Work code Work name Estimate 

amount 
Man 

days 
Unskill

ed 

wages 

Skilled+semi

skilled wages 
Material 

amount 
Total 
expenditure 

1 LD/319638 ഭാവ഻ഔസനം 

അയ്യപ്പന്  

ുഔഺവ഻ൽ 

300000 983 266393 ----------------- -------- 271308 

2 WC/28692

0 

ഔലലുഔയ്യഺല 

അയ്യപ്പന്  

ുഔഺവ഻ൽ 

300000 941 255011 ----------------- -------- 271308 

3 DP/220075 ൂജവുവല഻ 
ന഻ര് മഺണം 

212761 574 155554 ----------------- -------- 158424 

4 IF/359776 രഺധഺമണ഻ 
സഽന഻ൽ  

[ൂലഫ്] 

27390 90 24390 ----------------- -------- 24390 

5 LD/319652 ഭാവ഻ഔസനം 

അയ്യപ്പന്  

ുഔഺവ഻ൽ 

300000 869 235499 ----------------- -------- 239844 

6 IF/372169 ജയ 

ജനഺര് ദ്ധനന് 

27390 90 24390 ----------------- -------- 24390 
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7 WC/31260

1 

തട്ടുത഻ര഻ക്ക
ൽ  അയ്യപ്പന്  

ുഔഺവ഻ൽ 

300000 1056 286176 ----------------- -------- 291456 

8 RC/261704 ത഼ീപ്പട്ട഻ഔമ്പ
ന഻േട഻-

തഺഴത്തഽുമട
േട഻ 

ുതഺണ഻തട഻ 
ുറഺഡ് 

300000 112 23035 21060 211607 255702 

 

ഓഡ഻റ്റ഻ന് വ഻ുധയമഺക്ക഻യ ഫയലഽകളുീട വ഻ശേഺംശങ്ങൾ 

1. കവർുപജ് 

ആീഔ 8 ഫയലഽഔളഺണ് ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നത്. അത഻ൽ  3 വര്ക്കഽഔള്ക്കഽ 

ആനഽവൽ മഺസ്റ്റര് സര്ക്കഽലര് ക്േഔഺരം ഔവര്ുേജ് ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. 2

ഫയലഽഔള് ക്ക് ഔവര്  ുേജ് ഉണ്ടഺയ഻രഽീന്നങ്ക഻ലഽം ആനഽവൽ മഺസ്റ്റര് സര്ക്കഽലര് 

ക്േഔഺരം ഉള്ളതഺയ഻രഽന്ന഻ലല. 3 ഫയലഽഔള് ക്ക് ഔവര്  ുേജ് ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലല. 

ആനഽവൽ മഺസ്റ്റര് സര്ക്കഽലര് ക്േഔഺരം ഉള്ള ഔവര് ുേജ് ോര് ണമഺയഽം 

ോര഻പ്പ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ടയ഻രഽന്ന഻ലല. ീഷൽഫ് ഒഫ് ുക്േഺജകട഻ീല  സ഼ര഻യൽ നമ്പര്, 

യഥഺര്ത്ഥ െ഻ലവ്, ജ഻ുയഺ ടഺഗ്ഗ് അസെ് ഐഡ഻, ുമെ഻ന്റീറ ുേര് എന്ന഻വ 

അോര്ണമഺയ഻രഽന്നഽ.  

2.ീെക്ക് ല഻സ്റ്റ്  

  എലലഺ ഫയല഻ലഽം ീെക്ക് ല഻സ്റ്റ് ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. ഒുരഺ ുരകയഽം 

ക്ഔമീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്ന ുേജ് നമ്പര് ുരകീപ്പടഽത്ത഻യ഻രഽന്ന഻ലല. ഒുരഺ 

ുരകഔീളയഽം സാെ഻പ്പ഻ക്കഽന്ന നമ്പറഽഔള് ആണ് എഴഽത഻ ീവുക്കണ്ടത്.  

3. ആക്ഷന് പ്ലഺന഻ന് ീറ ുകഺപ്പ഻  

  േര഻ുശഺധ഻ച്ച 6 വര് ക്ക് ഫയല഻ൽ  ആക്ഷന്  പ്ലഺന഻ന് ീറ ുഔഺപ്പ഻ 

ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. 2 ഫയലഽഔള഻ൽ  ഔഺണഽവഺന്  സഺധ഻ച്ച഻ലല. ആ ഫയലഽഔള഻ലഽം ഔാീട 

ഉള് ീപ്പടഽുത്തണ്ടതഺണ്.  

4. ്സ്റ്റ഻ുമറ്റ്  

   ീസഔയാര് ുഔഺപ്പ഻ ഒഫ് ഡ഼ൂെൽഡ് എസ്റ്റ഻ുമെ്, എസ്റ്റ഻ുമെ് 

റ഻ുപ്പഺര്ട്ട് , എന്ന഻വ എലലഺ ഫയല഻ലഽം വളീര നലല  ര഼ത഻യ഻ൽ സാക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.  
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ുറെ് ഫ് അനഺല഻സ഻സ്ത , ുക്ഡഺയ഻ങ് ആന് ഡ് ഡ഻ൂസന്, സര്ുവ്വ ഒഫ് ുഡെ, ഔവര് 

ുേജ് ഒഫ് എസ്റ്റ഻ുമെ് , ജനങ്ങള്ക്ക് മനസ്സ഻ലഺഔഽന്ന ര഼ത഻യ഻ലഽള്ള ജനഔ഼യ 

എസ്റ്റ഻ുമെ് എന്ന഻വ ഫയല഻ൽ ഔഺണഺന് ഔഴ഻ഞ്ഞ഻ലല. എസ്റ്റ഻ുമെ്  റ഻ുപ്പഺര് ട്ട് ജനഔ഼യ 

ഭഺഷയ഻ൽ  ആയ഻ര഻ുക്കണ്ടതഺണ്. എസ്റ്റ഻ുമെ് തയ്യഺറഺക്ക഻യ ഉുദയഺഖസ്ഥരഽീട ുേര്, 

പ്പ്, സ഼ൽ എന്ന഻വ ുരകീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്.  

5. ഭരണഺനഽമ ഻   ഼രഽമഺനത്ത഻ന് ീറ  ുകഺപ്പ഻:   
 

          ഭരണഺനഽമത഻ ത഼രഽമഺനത്ത഻ന്റ ുഔഺപ്പ഻ എലലഺ ഫയലഽഔള഻ലഽം 

ഔഺണഽവഺന്   സഺധ഻ച്ചു. എലലഺ ഭരണഺനഽമത഻ ത഼രഽമഺനത്ത഻ന് ീറ 

ുഔഺപ്പ഻ുയഺീടഺപ്പവഽം േഞ്ചഺയത്ത് ീസക്ഔട്ടറ഻യഽീട ുേര്, പ്പ്, സ഼ൽ , ത഻യത഻ 

എന്ന഻വ ഉണ്ടഺയ഻ര഻ുക്കണ്ടതഺണ്.  

 6. സഺുങ്ക ഻ക അനഽമ ഻  ഼രഽമഺനത്ത഻ന് ീറ ുകഺപ്പ഻ 

  സഺുങ്കത഻ഔ അനഽമത഻ ത഼രഽമഺനത്ത഻ന് ീറ ുഔഺപ്പ഻ ീസഔയഽര് 

ുസഺഫ്െ് ീവയറ഻ൽ ന഻ീന്നടഽത്ത് സാക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. ബന്ധീപ്പട്ട ഉുദയഺഖസ്ഥരഽീട പ്പും 

സ഼ലഽം ഉണ്ടഺയ഻രഽീന്നങ്ക഻ലഽം ത഼യത഻ ുരകീപ്പടഽത്ത഻യ഻രഽന്ന഻ലല. 

7. സംുയഺജ഻  പദ്ധ ഻  

  േര഻ുശഺധ഻ച്ച ഫയലഽഔള഻ൽ  രണ്ടഽ ഫയലഽഔള്  സംുയഺജ഻ത േദ്ധത഻യ഻ൽ  

ഉള്ള ൂലഫ഻ന് ീറ വ഼ടഽഔള്  ആയ഻രഽന്നഽ.  

 8. ീ ഺഴ഻ൽ ആവശൿീപ്പട്ടുീകഺെഽള്ള അുപക്ഷ. 

  ീതഺഴ഻ല഻നഽ ുവണ്ട഻യഽള്ള അുേക്ഷ 5 ഫയലഽഔള഻ലഽം ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. 5 

ഫയലഽഔള഻ലഽം ക്ഖാപ്പ് ആയഺണ് അുേക്ഷ നല്ഔ഻യ഻രഽന്നത്. ൂലഫ് ഭവന 

േദ്ധത഻യഽീട  ഫയലഽഔള഻ലഽം ുറഺഡ് ുഔഺണ് ക്ഔ഼െ്ന് ീറ ഫയല഻ലഽം അുേക്ഷ 

ഇലലഺയ഻രഽന്നഽ. ീതഺഴ഻ൽ ആവശയീപ്പട്ടുീഔഺണ്ടഽള്ള അുേക്ഷഔള് ക്ഫണ്ട് ഒഫ഼സ്ത വഴ഻ 

സവ഼ഔര഻ുഔണ്ടതഽം അവ ഫയല഻ൽ  സാക്ഷ഻ുഔണ്ടതഽം 

ആണ്.                                                       

9. ീ ഺഴ഻ൽ അനഽവേ഻ച്ചുീകഺെഽള്ള അനഽമ ഻പ ം 

  ീതഺഴ഻ൽ അനഽവദ഻ച്ചത഻ന് ീറ േഔര്പ്പ് േര഻ുശഺധ഻ച്ച ഫയലഽഔള഻ൽ 

ഔഺണഺന് സഺധ഻ച്ച഻ലല. 
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10. മസ്റ്റർ ുറഺൾ  

  ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള് ീതഺഴ഻ൽ ീെയ്യുന്ന ര഼ത഻ ഉള്ീപ്പീടയഽള്ള ഹഺജര് 

ുരകീപ്പടഽത്തഽന്നത഻നഽള്ള അട഻സ്ഥഺന ുരകയഺണ് ഈ മസ്റ്റര്ുറഺള്. ഇത഻ൽ ുലഺക്ക് 

ീഡവലപ്റ്ീമന്് ഒഫ഼സര്, േഞ്ചഺയത്ത് ീസക്ഔട്ടറ഻ എന്ന഻വര് ത഼യത഻ുയഺടഽഔാട഻ 

പ്പും സ഼ലഽം ുരകീപ്പടഽുത്തണ്ടതഺണ്. അുതഺീടഺപ്പം േര഻ുശഺധന 

നടത്ത഻യ  ഒവര്സ഻യറഽീടയഽം, അെന്ഡന്സ്ത എടഽത്ത ുമെ്ന് ീറയഽം പ്പ് 

ുരകീപ്പടഽുത്തണ്ടതഺണ്. േണ഻യഺയഽധ വഺടഔ ുവതനുത്തഺീടഺപ്പം 

നൽഔഽന്നഽണ്ട്.  ദ഻വസ ുവതനം, ഹഺജര് ക്േഔഺരമഽള്ള ഔാല഻ എന്ന഻വ എലലഺം മസ്റ്റര് 

ുറഺളുഔള഻ലഽം എഴഽത഻യ഻ട്ടുണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. മസ്റ്റര്  ുറഺളുഔള഻ൽ  ന്നഽം എം. ബഽക്ക് നമ്പര് 

ുരകീപ്പടഽത്ത഻യ഻രഽന്ന഻ലല.  

11. ീമഷർീമന്് ബഽക്ക് .  

   ീമഷര്ീമന്റ് ബഽക്ക്  8 വര് ക്ക്  ഫയല഻ലഽം സാക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. വര്ക്ക് 

ുഔഺഡ്, വര്ക്ക഻ന്റീറ  ുേര്, എന്ന഻വ ുരകീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്. 8 എം ബഽക്ക് ഔള഻ലഽം 

ബന്ധീപ്പട്ട അധ഻ഔഺര഻ഔള് സര്ട്ട഻ൂഫ ീെയ്ക്ത഻ട്ട഻ലല. AS നമ്പര് , TS നമ്പര്, എസ്റ്റ഻ുമെ് 

തഽഔയഽം യഥഺര്ത്ഥ െ഻ലവഽം തമ്മ഻ലഽള്ള വയതയഺസം എന്ന഻വ ഔാട഻ 

ുരകീപ്പടഽുത്തണ്ടതഺണ്.   

12. സഺധന ഘടകം  

     േര഻ുശഺധ഻ച്ച ഫയലഽഔള഻ൽ ന്ന഻ലഽം ബഺധഔമലല.  

13. ുവജ്  ല഻സ്റ്റ് 

  ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള് എക്ത ദ഻വസം ുജഺല഻ ീെയ്ക്തഽ എന്നത഻ീന 

അട഻സ്ഥഺനീപ്പടഽത്ത഻ അവര്ക്ക് നൽുഔണ്ട ഔാല഻, ആയഽധങ്ങള് മാര്ച്ച 

ഔാട്ടുന്നത഻നഽള്ള  തഽഔ, എന്ന഻വീയലലഺം ഔഺണ഻ച്ചുീഔഺണ്ട് േണം ൂഔമഺറഽന്നത഻നഽ 

ുവണ്ട഻ തയ്യഺറഺക്കഽന്ന ക്േധഺനീപ്പട്ട ന്നഺണ് ീവജ്  ല഻സ്റ്റ്. ീവജ്  

ല഻സ്റ്റ്  േര഻ുശഺധ഻ച്ച എലലഺ ഫയലഽഔള഻ലഽം ഔഺണഺന് സഺധ഻ച്ചു.  

14. FTO   

    എം. ഐ.എസ഻ൽ   ന഻ന്ന് ുവജ് ല഻സ്റ്റ഻നനഽസര഻ച്ച് ീഡൗണ്ുലഺഡ് ീെയ്ക്ത 

FTO ഉണ്ട്.  മസ്റ്റര്  ുറഺളുഔള് ക്ക് അനഽസര഻ച്ചുള്ള ഫണ്ട് ക്ടഺന്സ്തഫര് ഒര്ഡര് 

എലലഺ  ഫയല഻ലഽം ഔഺണഺന് സഺധ഻ച്ചു. 
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15. ീമറ്റ഼ര഻യൽ വൗച്ചർ  

      േര഻ുശഺധ഻ച്ച ഫയലഽഔള഻ൽ  ീരണം ീമെ഼ര഻യൽ വര് ക്ക്   ആയ഻രഽന്നഽ.  

സ഻െ഻സണ് ഇന്ഫര്ുമഷന് ുബഺര്ഡ഻നഽ  ുവണ്ട തഽഔയഽീട ബ഻ൽ  അലലഺീത 

ബഺക്ക഻യഽള്ള ീമെ഼ര഻യലഽഔളുീട ബ഻ലലുഔള്  എലലഺം ഫയല഻ൽ  ഔഺണഽവഺന്  

സഺധ഻ച്ചു.  

16. ുറഺയൽറ്റ഻  

  ക്േസ്തതഽത ക്േവര്ത്ത഻ഔള഻ൽ ബഺധഔമലല. 

 17. ുഫഺുട്ടഺഗഺഫ്സസ്ത   

 ക്േവര്ത്തനങ്ങീളക്കഽറ഻ച്ചും അത഻ന്ീറ േഽുരഺഖമനവഽം ആയ഻ 

ബന്ധീപ്പട്ടതഽമഺയ യഺീതഺരഽ തരത്ത഻ലഽള്ള ുഫഺുട്ടഺക്ഖഺഫഽഔളും ഫയലഽഔള഻ൽ  

ഇലലഺയ഻രഽന്നഽ. ഒുരഺ വര്ക്ക് ഫയലഽഔള഻ലഽം, ക്േവര്ത്ത഻ ആരംഭ഻ക്കഽുമ്പഺള്, 

നടന്നഽീഔഺണ്ട഻ര഻ക്കഽുമ്പഺള്,  ോര്ത്ത഼ഔരണ ുവളയ഻ൽ എന്ന഻ങ്ങീന മാന്നഽ 

ഗട്ടങ്ങള഻ലഽള്ള ുഫഺുട്ടഺക്ഖഺഫ്സ്ത സാക്ഷ഻ുക്കണ്ടതഽണ്ട്. ക്േവര്ത്ത഻യഽീട 

സഽതഺരയതയ്ക്ക്കഽം രഽ സ്ഥലത്തഽതീന്ന ക്േവര്ത്ത഻ഔള് 

ആവര്ത്ത഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽന്നത഻നഽം, ന഻ര്േ഻ഷ്ട ക്േവര്ത്ത഻ഔള് ന഻ര്േ഻ഷ്ട സ്ഥലത്ത് 

തീന്നയഺണ് ീെയ്യുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പുവരഽത്തഽന്നത഻നഽമഺണ഻ത്. 

18. ജ഻ുയഺ ടഺഗ്ഗ്്ഡ് ുഫഺുട്ടഺഗഺഫ്സസ്ത  

    േര഻ുശഺധ഻ച്ച ഫയലഽഔള഻ൽ ഇത്തരത്ത഻ലഽള്ള രഽ ുരകയഽം ഔഺണഺന് 

സഺധ഻ച്ച഻ലല.  

19.ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് റ഻ുപ്പഺർട്ട് ുകഺപ്പ഻.   

ന഻യമ  ക്േഔഺരമഽള്ള ുസഺഷയൽ ഒഡ഻െ് നടപ്പഺക്കഽന്നത് ഇുപ്പഺഴഺണ്. 

20. പാർത്ത഼കരണ സർട്ട഻ഫ഻ക്കറ്റ് ുകഺപ്പ഻. 

    േര഻ുശഺധ഻ച്ച രഽ വര്ക്ക് ഫയല഻ലഽം ോര്ത്ത഼ഔരണ സര്ട്ട഻ഫ഻ക്കെ് ുഔഺപ്പ഻ 

ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലല. ഒുരഺ ക്േവിത്ത഻യഽം ോര് ത്ത഼ഔര഻ച്ചത഻ന്റീറ സഺക്ഷയേക്തമഺണ് 

ക്േവര് ത്ത഻ ോര് ത്ത഼ഔരണ സഺക്ഷയേക്തം. ഇത് സഺുങ്കത഻ഔ വ഻ദഗ്തന്  

സഺക്ഷയീപ്പടഽത്ത഻ ഫയല഻ൽ  സാക്ഷ഻ുക്കണ്ടതഺണ്.   

21. മസ്റ്റർ ുറഺൾ മാവ്ീമന് ്  സ്ല഻പ്.  
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  എലലഺ വര്ക്ക്  ഫയല഻ലഽം മസ്റ്റര് ുറഺള് മാവ്ീമന്റ് സ്ല഻പ്പ് ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ.  

22. ൂസറ്റ് ഡയറ഻.  

 സംസ്ഥഺന സര്ക്കഺര഻ന്ീറ ന഻ര്ുേശക്േഔഺരം വര്ക്ക് ഫയല഻ൽ 

സാക്ഷ഻ുക്കണ്ട  ഇരഽേത്ത഻രണ്ടഺമീത്ത ുരകയഺണ് ൂസെ് ഡയറ഻. 

  േര഻ുശഺധ഻ച്ച 6 ഫയലഽഔള഻ൽ  ൂസെ് ഡയറ഻ ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. സംുയഺജ഻ത 

േദ്ധത഻യഺയ ൂലഫ്ന് ീറ ഫയലഽഔള഻ൽ  ൂസെ് ഡയറ഻ ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലല. 

  ൂസെ് ഡയറ഻ യഽീട  ഔവര്ുേജ഻ൽ ക്േവര്ത്ത഻ീയ ഔഽറ഻ച്ചുള്ള ക്േഺഥമ഻ഔ 

വ഻വരങ്ങള്  ഏീതഺരഽ വയക്ത഻ക്കഽം മനസ്സ഻ലഺക്കഺന് േെുന്ന ര഼ത഻യ഻ൽ 

ഉണ്ടഺുഔണ്ടതഺണ്. ക്േവര്ത്ത഻ ആരംഭ഻ക്കഽന്ന   ദ഻വസം ,ക്േവര്ത്ത഻ 

അവസഺന഻ക്കഽന്ന  ത഼യത഻  എന്ന഻വ ുരകീപ്പടഽീതണ്ടതഺണ്. അുതഺീടഺപ്പം  

എസ്റ്റ഻ുമെ് തഽഔ,ക്േവിത്ത഻ ദ഻നങ്ങള്  , എന്ന഻വ ഔവര്ുേജ഻ൽ ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണം 

  േണ഻സ്ഥലീത്ത സൗഔരയങ്ങളുീട ലഭയത അടങ്ങ഻യ ീെക്ക് 

ല഻സ്റ്റ്  ോര഻പ്പ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. ൂസെ് ഡയറ഻ യഽീട രഽ ഭഺഖമഺണ്  േദ്ധത഻ ആരംഭ 

മ഼െ഻ങ്ങ്.  രഽ ക്േവിത്ത഻ തഽടങ്ങഽന്നത഻നഽ മഽമ്പ് ക്േവര്ത്ത഻ീയക്കഽറ഻ച്ചുളള  

വ഻വരങ്ങള് േങ്കഽവയ്ക്ക്കഽന്നതഽം, അതഽുേഺീല രഽ ക്േവര്ത്ത഻ എങ്ങീന 

ീെയ്യണീമന്ന് ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള്ക്ക്   ഔിതയമഺയ അവുബഺധം ഉണ്ടഺക്ക഻ 

എടഽക്കഽന്നത഻നഽം വഺര്ഡ് ീമമ്പര്,  സ്റ്റഺഫ്  എന്ന഻വരഽീട  അധയക്ഷതയ഻ൽ ഔാടഽന്ന 

ുയഺഖമഺണ് േദ്ധത഻  ആരംഭ  മ഼െ഻ങ്ങ്. ഏീതഺരഽ ക്േവര്ത്ത഻ 

തഽടങ്ങന്നത഻നഽ  മഽന്റേഽം   േദ്ധത഻ ആരംഭ മ഼െ഻ംഗ് നടുത്തണ്ടതഽണ്ട്. ൂസെ് 

ഡയറ഻ ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന വര് ക്ക്  ഫയലഽഔള഻ൽ വഺര് ഡ്  ീമമ്പറഽീട അധയക്ഷതയ഻ൽ 

േദ്ധത഻ ആരംഭ മ഼െ഻ംഗ് നടന്ന഻ട്ടുള്ളതഺയ഻ ഔഺണഽന്നഽ .    

 ൂസെ് ഡയറ഻യ഻ൽ  ഉണ്ടഺയ഻ര഻ുഔണ്ട  മീെഺരഽ ക്േധഺനീപ്പട്ട ഭഺഖമഺണ് 

ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔളുീട സഺക്ഷയേക്തം. മസ്റ്റര് ുറഺള഻ൽ പ്പുീവച്ച ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള് 

ക്േവിത്ത഻ ീെയ്ക്തഽ എന്നഽം, ുമെ് ുമൽുനഺട്ടം വഹ഻ച്ചു എന്നഽം ീതള഻യ഻ക്കഽന്ന 

ആധ഻ഔഺര഻ഔ ുരകയഺണ് സഺക്ഷയേക്തം. ഇതഽം ഫയല഻ൽ ഔഺണഺന് ഔഴ഻ഞ്ഞഽ. 

വ഻.്ം.സ഻ റ഻ുപ്പഺർട്ട്  

  ഒുരഺ വഺര്ഡ഻ീല   ക്േവര്ത്തനങ്ങീള  ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽന്നത഻നഽം ഔാടഽതൽ 

ീമച്ചീപ്പടഽത്തഽന്നത഻നഽമഺയ഻ ഔഺരയക്ഷമമഺയ഻  ക്േവര്ത്ത഻ുക്കണ്ടവരഽം. ആ 

ക്േവര് ത്ത഻യ഻ൽ ഉള്ീപ്പടഺത്ത    വയക്ത഻ഔളഺണ്  വ഻. എം.സ഻ യ഻ൽ അംഖങ്ങള് 

ആയ഻ര഻ുക്കണ്ടത് . 
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 സന്ദർശക കഽറ഻പ്പ് 

 ക്േവര്ത്ത഻യഽീട ഒുരഺ ഗട്ടങ്ങള഻ലഽള്ള 

േഽുരഺഖത഻  വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്നത഻നഽം, ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔളുീട ക്േശ്നങ്ങള് 

മനസ്സ഻ലഺക്കഽന്നത഻നഽം, േദ്ധത഻ ന഻ര്വഹണ ഏജന്സ഻യഽീട ഉുദയഺഖസ്ഥര്, 

ജനക്േത഻ന഻ധ഻ഔള്, VMC അംഖങ്ങള് എന്ന഻വര് ക്േവര്ത്ത഻  നടക്കഽുമ്പഺള് സ്ഥല 

സന്ദര്ശനം നടുത്തണ്ടതഺണ്. ൂസെ് ഡയറ഻ഔള഻ൽ, സന്ദര്ശഔരഽീട  ുേരഽം, പ്പും, 

സന്ദര്ശന ഔഽറ഻പ്പും ുരകീപ്പടഽുത്തണ്ടതഺണ്.  

ഫ഼ൽഡ് പര഻ുശഺധന കീെത്തലഽകൾ 

1. LD/319638- ഭാവ഻കസനം വഺർ ഡ് 1 അയ്യപ്പന് ു കഺവ഻ൽ  

  
ഫ഼ൽ ഡ് േര഻ുശഺധനയ഻ൽ  ഭാവഽടമഔളുീട േഽരയ഻ടത്ത഻ൽ  ഭാവ഻ഔസന 

ക്േവര് ത്ത഻ഔള്  നടന്നതഺയ഻ ഔഺണഽവഺന്  സഺധ഻ച്ചു. ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള഻ൽ ന഻ന്നഽം 

ഭാവഽടമഔള഻ൽ  ന഻ന്നഽം ഭാവ഻ഔസന ക്േവര് ത്ത഻ഔള്  ഔിതയമഺയ഻ നടന്നഺയ഻ 

മനസ഻ലഺക്കഽവഺന്  സഺധ഻ച്ചു. 983 ീതഺഴ഻ൽ  ദ഻നങ്ങള്  ഈ ക്േവര് ത്ത഻യ഻ലാീട 

സിഷ്ട഻ക്കഽവഺന്  ഔഴ഻ഞ്ഞഽ.   

2. WC/286920- കലലുകയ്യഺല ന഻ർ മഺണം അയ്യപ്പന് ു കഺവ഻ൽ  

  ഫ഼ൽ ഡ് േര഻ുശഺധനയ഻ൽ  ഭാവഽടമഔളുീട േഽരയ഻ടങ്ങള഻ൽ  ഔലലുഔയ്യഺല 

ന഻ര് മ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നതഺയ഻ ഔഺണഽവഺന്  സഺധ഻ച്ചു. എസ്റ്റ഻ുമെ്ൽ  1993 M ഉം എം 

ബഽക്ക഻ൽ  1416 M ഉം ആണ് ന഼ളം. ഫ഼ൽ ഡ് േര഻ുശഺധനയ഻ൽ  1420 M ന഼ളം 

ഔഺണഽവഺന്  സഺധ഻ച്ചു. വളീര ഉറപ്പുള്ള ഈ ഔയ്യഺലഔള്  മണ്  -ജല 

സംരക്ഷണത്ത഻ന്റ സഹഺയ഻ക്കഽന്നഽ. വളീര നലല ര഼ത഻യ഻ൽ  േണ഻ത഼ര് ത്ത 

ഔയ്യഺലഔളഺണ് ഔഺണഺന്  സഺധ഻ച്ചത്. 1055 ീതഺഴ഻ൽ  ദ഻നങ്ങള്  ഈ 

ക്േവര് ത്ത഻യ഻ലാീട സിഷ്ട഻ക്കഽവഺന്  ഔഴ഻ഞ്ഞഽ. 

3. DP/220075- ൂജവുവല഻ ന഻ർ മഺണം അയ്യപ്പന് ു കഺവ഻ൽ  

  574 ീതഺഴ഻ൽ  ദ഻നങ്ങള്  സിഷ്ട഻ക്കഽവഺന്  സഺധ഻ച്ചു. ന഻ര് േ഻ഷ്ട സ്ഥലത്തഽ 

ൂജവുവല഻ ന഻ര് മ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നത് ഔഺണഽവഺന്  സഺധ഻ച്ചു. എസ്റ്റ഻ുമെ്ൽ  16889 M ഉം 

എം ബഽക്ക഻ൽ  11050.1 M ഉം ആണ് ന഼ളം. ഫ഼ൽ ഡ് േര഻ുശഺധനയ഻ൽ  11250.3 M ന഼ളം 

ഔഺണഽവഺന്  സഺധ഻ച്ചു. വളീര നലല ര഼ത഻യ഻ൽ  േണ഻ ത഼ര് ത്ത ൂജവുവല഻ഔളഺണ് 

ഔഺണഺന്  സഺധ഻ച്ചത്.  
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4. IF/359776- ൂലഫ്സ ഭവന പദ്ധ ഻  [രഺധഺമണ഻ സഽന഻ൽ ] 

  
  ഫ഼ൽ ഡ് േര഻ുശഺധനയ഻ൽ  വ഼ട഻ന് ീറ ുമൽ ക്കാര ുഔഺണ് ക്ഔ഼െ് ീെയ്ക്തതഺയ഻ 

ഔഺണഽവഺന്  സഺധ഻ച്ചു. 90 ീതഺഴ഻ൽ  ദ഻നങ്ങള്  ോര് ത്ത഻യഺക്ക഻ എന്നഽം 90 ീതഺഴ഻ൽ  

ദ഻നങ്ങളുീടയഽം ുവതനം ലഭ഻ച്ചു എന്നഽം അറ഻യഽവഺന്  ഔഴ഻ഞ്ഞഽ. 

5. LD/319652-ഭാവ഻കസനം അയ്യപ്പന്  ുകഺവ഻ൽ  

 
  ഫ഼ൽ ഡ് േര഻ുശഺധനയ഻ൽ  ഭാവഽടമഔളുീട േഽരയ഻ടത്ത഻ൽ  ഭാവ഻ഔസന 

ക്േവര് ത്ത഻ഔള്  നടന്നതഺയ഻ ഔഺണഽവഺന്  സഺധ഻ച്ചു. ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള഻ൽ  ന഻ന്നഽം 

ഭാവഽടമഔള഻ൽ  ന഻ന്നഽം ഭാവ഻ഔസന ക്േവര് ത്ത഻ഔള്  ഔിതയമഺയ഻ നടന്നഺയ഻ 

മനസ഻ലഺക്കഽവഺന്  സഺധ഻ച്ചു. 869 ീതഺഴ഻ൽ  ദ഻നങ്ങള്  ഈ ക്േവര് ത്ത഻യ഻ലാീട 

സിഷ്ട഻ക്കഽവഺന്  ഔഴ഻ഞ്ഞഽ.   

6. IF/372169 ൂലഫ്സ ഭവന പദ്ധ ഻ [ജയ ജനഺർ േനന് ] 

  ഫ഼ൽ ഡ് േര഻ുശഺധനയ഻ൽ  വ഼ട഻ന് ീറ ുമൽ ക്കാര ുഔഺണ് ക്ഔ഼െ് ീെയ്ക്തതഺയ഻ 

ഔഺണഽവഺന്  സഺധ഻ച്ചു. 90 ീതഺഴ഻ൽ  ദ഻നങ്ങള്  ോര് ത്ത഻യഺക്ക഻ എന്നഽം 90 ീതഺഴ഻ൽ  

ദ഻നങ്ങളുീടയഽം ുവതനം ലഭ഻ച്ചു എന്നഽം അറ഻യഽവഺന്  ഔഴ഻ഞ്ഞഽ. 

7. WC/312601-  ട്ടു ഻ര഻ക്കൽ  വഺർ ഡ് 1 അയ്യപ്പന്  ുകഺവ഻ൽ  

 ഫ഼ൽ ഡ് േര഻ുശഺധനയ഻ൽ  ഭാവഽടമഔളുീട േഽരയ഻ടത്ത഻ൽ  തട്ടുത഻ര഻ക്കൽ  

ക്േവര് ത്ത഻ഔള്  നടന്നതഺയ഻ ഔഺണഽവഺന്  സഺധ഻ച്ചു. ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള഻ൽ  ന഻ന്നഽം 

ഭാവഽടമഔള഻ൽ  ന഻ന്നഽം തട്ടുത഻ര഻ക്കൽ  ക്േവര് ത്ത഻ഔള്  ഔിതയമഺയ഻ നടന്നഺയ഻ 

മനസ഻ലഺക്കഽവഺന്  സഺധ഻ച്ചു. 1056 ീതഺഴ഻ൽ  ദ഻നങ്ങള്  ഈ ക്േവര് ത്ത഻യ഻ലാീട 

സിഷ്ട഻ക്കഽവഺന്  ഔഴ഻ഞ്ഞഽ.    

8. RC/261704-  ഼ീപ്പട്ട഻കമ്പന഻പട഻- ഺഴത്തഽുമടപട഻-ു ഺണ഻ ട഻ 
ുറഺഡ് 

 
  ന഻ര് േ഻ഷ്ട സ്ഥലത്തഽ ുറഺഡ് ുഔഺണ് ക്ഔ഼െ് ീെയ്ക്തതഺയ഻ ഔണ്ടഽ. എസ്റ്റ഻ുമെ്ലഽം 

എം ബഽക്ക഻ലഽം നല്ഔ഻യ഻ര഻ക്കഽന്ന 60.900 M ന഼ളവഽം 3 M വ഼ത഻യഽം ഫ഼ൽ ഡ് 

േര഻ുശഺധനയ഻ലഽം ഔഺണഽവഺന്  ഔഴ഻ഞ്ഞഽ. CIB ുബഺര് ഡഽം ഫ഼ൽ ഡ് 

േര഻ുശഺധനയ഻ൽ  ഔണ്ടഽ.  
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സ഻റ്റ഻സൺ ഇന്ുഫഺർുമഷന് ുബഺർഡ഻നഽ ുവെ഻ ്ം .ബഽക്ക഻ൽ  

വകയ഻രഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്ന  ഽക 

സ഼ര഻യൽ 

നമ്പര് 

വര്ക്ക് ുഔഺഡ് 

&വര്ക്ക് ീനയ഻ം 

എസ്റ്റ഻ുമീെ്ല 

തഽഔ 

എം 

ബഽക്ക഻ൽ  

തഽഔ േഺസ്സ്   
YES/NO 

CIB AT 

FIELD 

YES /NO 

1 ഭാവ഻ഔസനം വഺര്ഡ് 1 
അയ്യപ്പന്  ുഔഺവ഻ൽ  

3000 NO No 

2 ഔലലുഔയ്യഺല അയ്യപ്പന്  
ുഔഺവ഻ൽ  

3000 NO YES 

3 ൂജവുവല഻ ന഻ര്മഺണം 3000 NO No 

4 രഺധഺമണ഻ സഽന഻ൽ  
[ൂലഫ്] 

3000 NO No 

5 ഭാവ഻ഔസനം അയ്യപ്പന്  
ുഔഺവ഻ൽ  

3000 NO YES 

6 ജയ ജനഺര്ദ്ധനന്  3000 NO No 

7 തട്ടുത഻ര഻ക്കൽ  വഺര്ഡ് 1 
അയ്യപ്പന്  ുഔഺവ഻ൽ  

3000 NO No 

8 ത഼ീപ്പട്ട഻ഔമ്പന഻േട഻-
തഺഴത്തഽുമടേട഻ 
ുതഺണ഻തട഻ ുറഺഡ് 

5000 NO YES 

 

ന഻ർുേശങ്ങൾ ഉുേൿഺഗസ്ഥുരഺട്: -  

1. ക്േവര്ത്ത഻ ഫയൽ സാക്ഷ഻ുക്കണ്ട 22 ുരകഔള് ഔിതയമഺയ സാക്ഷ഻ക്കണം. ുഔക്ന്ദ 

സര്ക്കഺര഻ന്ീറ ഈ ഔഺരയത്ത഻ൽ ഉള്ള മഺര്ഗ്ഗ ന഻ര്ുേശം ഔിതയമഺയ഻ 

േഺല഻ുക്കണ്ടതഺണ്.                               

2. ീതഺഴ഻ൽ ആവശയീപ്പട്ട് 15 ദ഻വസത്ത഻നഽള്ള഻ൽ തീന്ന ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള്ക്ക് 

ീതഺഴ഻ൽ നൽഔണം  

3. ഉുദയഺഖസ്ഥര് ുരകഔള഻ൽ പ്പുീവക്കഽുമ്പഺള് ത഼യ്യത഻ ഔാട഻ 

ുരകീപ്പടഽുത്തണ്ടഺതഺണ്. 

4. എസ്റ്റ഻ുമെ് ജനഔ഼യ ഭഺഷയ഻ൽ ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള്ക്ക് മനസ്സ഻ലഺവഽന്ന ര഼ത഻യ഻ൽ 

ആവണം 

5. ക്േവര്ത്ത഻ സ്ഥലം േര഻ുശഺധ഻ച്ചു തീന്ന എസ്റ്റ഻ുമെ് ഔിതയമഺയ഻ 

തയ്യഺറഺുക്കണ്ടതഺണ്. 

6. ക്േവര്ത്ത഻ സ്ഥലം സന്ദര്ശ഻ച്ച ുശഷം മഺക്തം ബന്ധീപ്പട്ട ഉുദയഺഖസ്ഥര് 

ീെക്ക്   ീമഷര് ീെയ്യുഔ. 
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7. ീതഺഴ഻ൽ ഔഺര്ഡ഻ൽ ുഫഺുട്ടഺ േത഻പ്പ഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള ീെലവ് 

ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള഻ൽ ന഻ന്ന് ഈടഺക്കഺന് േഺട഻ലല 

 

ഗഺമ പഞ്ചഺയത്ത഻ുനഺട്:   

 

1. ീതഺഴ഻ൽ ഔഺര്ഡ഻ൽ ുഫഺുട്ടഺ േത഻പ്പ഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള െ഻ലവ് 

ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള് ന഻ന്ന് ഈടഺക്കഺന് േഺട഻ലല. 

2. ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് േദ്ധത഻ നടപ്പ഻ലഺക്കഽന്നത഻ന്റ വ഻ന഻ുയഺഖ഻ക്കഽന്നത് ഉള്ള ുനട്ടം 

ഉണ്ടഺക്കഽന്നഽുണ്ടഺ എന്ന് ഉറപ്പഺക്കണം.     

3. ീതഺഴ഻ൽ ആവശയീപ്പട്ട് 15 ദ഻വസത്ത഻നഽള്ള഻ൽ തീന്ന ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള്ക്ക് 

ീതഺഴ഻ൽ നൽഔണം. 

4.  ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് േദ്ധത഻യഽീട സഽതഺരയത ഉറപ്പു വരഽത്തഽന്നത഻ന്റ 

ക്േവിത്ത഻  ആരംഭ഻ക്കഽന്നത഻നഽ മഽമ്പ് േദ്ധത഻ വ഻വരങ്ങള്  അടങ്ങ഻യ 

ക്േഺുദശ഻ഔ ഭഺഷയ഻ലഽള്ള സ഻െ഻സണ്  ഇന് ഫര് ു മഷന്  ുബഺര് ഡ്  ക്േവിത്ത഻ 

സ്ഥലത്ത് 

സ്ഥഺേ഻ക്കഽഔ                                                                                               

അനഽബന്ധം- 1- 

  
ീ ഺഴ഻ലഽറപ്പു പദ്ധ ഻യ഻ൽ ഏീറ്റടഽത്ത് ീെയ്യഺന് പറ്റ഻യ പവിത്ത഻കൾ 

1. വ഻ഭഺഗം്  

 ക്േഔിത഻ വ഻ഭവ േര഻േഺലനവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ീേഺതഽക്േവിത്ത഻ഔള് 

2. വ഻ഭഺഗം ബ഻:  
 സമാഹത്ത഻ൽ അവശത അനഽഭവ഻ക്കഽന്ന വ഻ഭഺഖങ്ങള്ക്കഽള്ള  

വയക്ത഻ഖത ആസ്തത഻ഔള് കണ്ഡ഻ഔ 5 ൽ േരഺമര്ശ഻ക്കഽന്ന ഔഽടഽംബങ്ങള്ക്കഽ 
 മഺക്തം 

3. വ഻ഭഺഗം സ഻:  
 ുദശ഼യക്ഖഺമ഼ണ ഉേജ഼വന മ഻ഷന് ന഻ബന്ധനഔള് അനഽസര഻ക്കഽന്ന 
      സവയംസഹഺയ സംഗങ്ങള്ക്ക് അട഻സ്ഥഺനസൗഔരയങ്ങള് 

4. വ഻ഭഺഗം ഡ഻:  

 ക്ഖഺമ഼ണ അട഻സ്ഥഺന സൗഔരയങ്ങള് 

വ഻വ഻ധ  ലത്ത഻ലഽള്ള ഉുേൿഺഗസ്ഥരഽീട െഽമ ലകൾ . 

 ുമറ്റ്  മഺരഽീട െഽമ ലകൾ  

 ക്േവിത്ത഻ സ്ഥലങ്ങള഻ൽ  ക്േവിത്ത഻യഽീട ുമൽ ു നഺട്ടം. 
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 ീതഺഴ഻ൽ  ഔഺര് ഡ഻ൽ  ആവശയമഽള്ള വ഻വരങ്ങള്  ുരകീപ്പടഽത്തഽഔ. 

 മസ്റ്റര്  ുറഺള഻ൽ  ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔളുീട ഹഺജര്  ഉറപ്പു വരഽത്തഽഔ.  

 ുമെ്മഺരഽീട േര഻ശ഼ലനങ്ങള഻ൽ  േീങ്കടഽക്കഽഔ. അറ഻വഽഔള്  

ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔളുമഺയ഻ േങ്കഽീവക്കഽഔ. 

 ക്േവിത്ത഻ ഇടങ്ങള഻ൽ  ആവശയ മഺയ ീസൗഔരയങ്ങള്  ഉുണ്ടഺ എന്ന് ഉറപ്പു 

വരഽത്തഽഔ 

 ൂസെ് ഡയറ഻യ഻ൽ  ുമഺണ഻െറ഻ംഖ഻ന്റ വരഽന്ന ഉുദയഺഖസ്ഥീര ീഔഺണ്ട് പ്പ് 

വയ്ക്പ്പ഻ക്കണം 

 ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള് ക്ക് അവരഽീട േത്തഽ അവഔഺശങ്ങീള ഔഽറ഻ച്ച് േറഞ്ഞഽ 

ീഔഺടഽക്കഽഔയഽം അവീര ുബഺധഺവത്ഔര഻ക്കഽഔയഽം ീെയ്യുഔ 

 േഽത഻യ ീതഺഴ഻ൽ  ഇടങ്ങള്  ഔീണ്ടത്തഽവഺനഽം േഽത഻യ ീതഺഴ഻ൽ  

ആസാക്തണം ീെയ്യുവഺനഽം ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔീള സഹഺയ഻ക്കഽഔ . 

 ഔിതയമഺയ഻ ുസഺഷയൽ  ഒഡ഻െ്  ക്ഖഺമസഭയ഻ലഽം,ീക്േഺജകെ്  മ഼െ഻ങ്ങ഻ലഽം 

േര഻ശ഼ലന ഔയഺമ്പ഻ലഽം േീങ്കടഽക്കഽഔ. 

 മെു ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള് ക്ക് ഔാട഻ ുമെ്  ന്റീറ െഽമതലഔള഻ുലക്ക് ഔടന്നഽ 

വരഺനഽള്ള സഺഹെരയം ഉണ്ടഺക്കഽഔ 

 ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔളുമഺയ഻ ന഻രന്ത്ര സമ്പര് ക്കം േഽലര് ത്തഽഔയഽം ഔാടഽതൽ  

ബന്ധം സ്ഥഺേ഻ക്കഽഔയഽം ീെയ്യുഔ. 

ഓവർ സ഼യർ  /്ഞ്ച഻ന഼യർ  

 ക്േവിത്ത഻ഔളുീട എസ്റ്റ഻ുമെ് തയ്യഺറഺക്കൽ . 

 ക്േവിത്ത഻യഽീട സഺുങ്കത഻ഔ ഔഺരയങ്ങളും അളവഽഔളും 

ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള് ക്ക് േറഞ്ഞഽ ീഔഺടഽക്കഽഔ. 

 ക്േവിത്ത഻യഽീട അളവഽഔള്  ുരകീപ്പടഽത്ത഻ ഔാല഻ 

നൽ ഔഽന്നത഻നഺവശയമഺയ നടേട഻ഔള്  ീെയ്യുഔ. 

പഞ്ചഺയത്ത് ീസകട്ടറ഻ /അസ഻സ്റ്റന് ്   ീസകട്ടറ഻ 

 േദ്ധത഻യഽീട ുമൽ ു നഺട്ടം. 

 ബ഻ലലുഔള്  അംഖ഼ഔര഻ക്കൽ . 

 ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔളുീട ുവതനം യഥഺസമയം അവരഽീട 

അീക്കൗണ്ട഻ൽ   എത്ത഻ീയന്നത് ഉറപ്പു വരഽത്തൽ . 

 മസ്റ്റര്  ുറഺള് സഺക്ഷയീപ്പടഽത്ത഻ ീതഺഴ഻ൽ  അനഽമത഻ നൽ ഔഽഔ.           
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ുസഺഷൿൽ  ഓഡ഻റ്റ്  പവർ ത്തനങ്ങള഻ൽ പങ്കഺള഻കൾ ആയവർ 

 

 ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ്  വ഻ഭഺഖം ഉുദയഺഖസ്ഥര്  

 വഺര് ഡ഻ീല ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള്  

 ുമെ്  മഺര്  

 േഞ്ചഺയത്ത്  ഭരണ സമ഻ത഻ അംഖങ്ങള്  

 േഞ്ചഺയത്ത്  ഉുദയഺഖസ്ഥര്  

 ഔഽടഽംബക്ശ഼ ക്േവര് ത്തഔര്  

 ുസഺഷയൽ  ഒഡ഻െ്  ട഼ം ഇടഽക്ക഻ 

 

ഔട്ടപ്പന ുലഺക്ക഻ീല അയ്യപ്പന് ുഔഺവ഻ൽ ക്ഖഺമ േഞ്ചഺയത്ത഻ീല ന്നഺം 

വഺര്ഡ് അയ്യപ്പന്റുഔഺവ഻ല഻ീല മഹഺത്മഺ ഖഺന്ധ഻ ുദശ഼യ ക്ഖഺമ഼ണ 

ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് േദ്ധത഻യഽീട ുസഺഷയൽ ഒഡ഻െ് ക്ഖഺമസഭഺ 24/11/2019 നഽ 11.00 am  

മണ഻ക്ക് അയ്യപ്പന്ുഔഺവ഻ൽ ക്ഖഺമേഞ്ചഺയത് ഹഺള഻ൽ ീവച് ഈപ്പന് 

മഺതയഽവ഻ന്റീറ അധയക്ഷതയ഻ൽ ഔാട഻. MGNREGA ഉുദയഺഖസ്ഥ സ഻ന഻ുമഺള് 

ുജക്കബ, വഺര്ഡ് ീമമ്പര് വ഻ജയമ്മ ുജഺസഫ്, അഞ്ചഺം വഺര്ഡ് ീമമ്പര് 

സഽുലഺെന െക്ന്ദന്,, ുലഺക്ക് േഞ്ചഺയത്ത് ീമമ്പര് രഺുജക്ന്ദന് മഺര഻യ഻ൽ, 

ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള് തഽടങ്ങ഻യ 133 ആളുഔള് ക്ഖഺമസഭയ഻ൽ 

േീങ്കടഽത്തഽ. ഔട്ടപ്പന വ഻ ആര് േ഻ മഺര്  ീലസ്സ഻ങ് വ഻ന഻തഺ, ുസഺണ഻യ 

ുമഺള് വ഻ ട഻, എന്ന഻വര് അവതര഻പ്പ഻ച്ച  ഔര്   റ഻ുപ്പഺര്ട്ട് സഭ ന്നടങ്കം 

ൂഔയട഻ച്ചു േഺസ്ത ആക്ക഻. 

ഗഺമസഭയഽീടഉരഽത്ത഻ര഻ഞ്ഞഽവന്നന഻ർുേശങ്ങളും
 ഼രഽമഺനങ്ങളുംെഽവീടുെർക്കഽന്നഽ. 

1. ഔിതയ സമയത്തഽ ുവതനം ലഭയമഺക്കണം  

2. ുവതന  ന഻രക്ക് ഔാട്ടുഔ  

3. വ഻ളീവടഽപ്പ് ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് േദ്ധത഻യ഻ൽ ഉള്ീേടഽത്തഽഔ  

4. ുറഺഡ് സൗഔരയങ്ങള് വര്ധ഻പ്പ഻ക്കഽഔ  

5. ഔഺലഺവസ്ഥയ്ക്ക്ക് അനഽസിതമഺയ ീതഺഴ഻ലഽഔള് ഉള്ീേടഽത്തഽഔ 

6. ഔഺര്ഷ഻ഔ ുമകലയ഻ീല ീതഺഴ഻ലഽഔള് ഔാടഽതലഺയ഻ 

ഉള്ീേടഽത്തഽഔ  

7. ക്ഷ഼ര ഔര്ഷഔീര ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ഻ൽ ഉള്ീപ്പടഽത്തണം 
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8. വ഻ളീവടഽപ്പ് ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ഻ൽ ഉള്ീേടഽത്തഽഔ 

9. ആയ഻രക്കണക്ക഻നഺളുഔള് ഔഽട഻ീവള്ള ുക്സഺതസ്സഺയ഻ 

ഉേുയഺഖ഻ക്കഽന്ന ീേര഻യഺറ഻ന്റീറ ത഼രം ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ഻ൽ 

ഉള്ീപ്പടഽത്ത഻ വിത്ത഻യഺക്കണം 

അധയക്ഷന്: ഈപ്പന് മഺതയഽ 

BRP: ആഷ േ഻ ജ഻  

VRP's :   ുസഺണ഻യുമഺള്  വ഻ െ഻,  ീലസ്സ഻ങ് വ഻ന഼ത, അനഽ 
ലഺല഻ച്ചന്റ, മഺനഽഷ ബഺബഽ, 

 


