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ആമഽഖം 

              2005 ീസപ്തംബര് 5 ന് ന഻ലവ഻ൽ വന്ന ുേശ഼യ ഗഺമ഼ണ ീ ഺഴ഻ലഽറപ്പ് ന഻യമം 

അട഻സ്ഥഺനമഺക്ക഻യഺണ് മഹഺത്മഺഗഺന്ധ഻ ുദശ഼യ ഗഺമ഼ണ ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് പദ്ധത഻ ഭഺരതത്ത഻ീല 

ഗഺമ഼ണ ുമഖലയ഻ല് നടപ്പ഻ലഺക്ക഻ വരഽന്നത്. ഗഺമ഼ണ ുമഖലയ഻ീല കഽടഽംബങ്ങള്ക്ക് 100 ദ഻വസം 

അവ഻ദഗ്ദ്ദ്ധ കഺയ഻ക ീതഺഴ഻ല് ഉറപ്പു നല്കഽകയഽം, അത഻ലാീട ഗഺമ഼ണ ജനതയഽീട ഉന്നമനം, 

ദഺര഻ദൿ ലഘാകരണം, ഗഺമ഼ണ അട഻സ്ഥഺന സൗകരൿ വ഻കസനം, പര഻സ്ഥ഻ത഻ സംരക്ഷണം, സ്തത഼ 

ശഺക്ത഼കരണം എന്ന഻വ ലക്ഷൿം ീവക്കഽന്നഽ. 

      ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ്പദ്ധത഻ പകഺരം നടപ്പ഻ലഺക്കഽന്ന മഽഴഽവൻ പവിത്ത഻കളും 6 മഺസ 

കഺലയളവ഻നഽള്ള഻ല് ന഻ര്ബന്ധമഺയഽം ുസഺഷൿല് ഓഡ഻റ്റ് അഥവഺ സഺമാഹൿ പര഻ുശഺധന 

നടത്തണീമന്ന് ുദശ഼യ ഗഺമ഼ണ ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് ന഻യമത്ത഻ീല 17(2) - വകഽപ്പ഻ല് ന഻ഷ്കര്ഷ഻ക്കഽന്നഽ. 

പദ്ധത഻ നടത്ത഻പ്പ഻ല് സഽതഺരൿതയഽം സഺമാഹൿ ഉത്തരവഺദ഻ത്തവഽം ഉറപ്പുവരഽത്ത഻ പദ്ധത഻ 

ീമച്ചീപ്പട്ട ര഼ത഻യ഻ൽ നടപ്പ഻ലഺക്കഽകയഺണ് ലക്ഷൿം. നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യ ഒുരഺ പവിത്ത഻കളും, 

പദ്ധത഻ന഻ർവഹണവഽം, ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്ക് ലഭ഻ുക്കണ്ട അവകഺശങ്ങളും സഺമാഹൿ 

പങ്കഺള഻ത്തുത്തഺീട വ഻ലയ഻രഽത്തഽകയഽം ഇത഻ന്ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല് ുസഺഷൿല് ഒഡ഻റ്റ്

റ഻ുപ്പഺര്ട്ട്  തയ്യഺറഺക്കഽകയഽം ീെയ്യുന്നഽ, തഽടര്ന്ന് പുതൿക ഗഺമസഭ വ഻ള഻ച്ചു ുെര്ത്ത് ഒഡ഻റ്റ്

റ഻ുപ്പഺര്ട്ട് അവതര഻പ്പ഻ക്കഽകയഽം റ഻ുപ്പഺര്ട്ട഻ുന്ഩല് െർച്ച ീെയ്തഽ പദ്ധത഻ ീമച്ചീപ്പടഽത്തഽന്നത഻ന് 

ആവശൿമഺയ തഽടര്നടപട഻കള് ന഻ർുേശ഻ക്കഽകയഽം നടപ്പ഻ലഺക്കഽകയഽം ീെുയ്യണ്ടതഽണ്ട്. 

വഺര്ഡ഻ീല 2019-20 സഺമ്പത്ത഼ക വര്ഷത്ത഻ീല ഏപ഻ൽ  മഽതല് ീസപ്റ്റംബർ വീരയഽള്ള 

കഺലയളവ഻ല് നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യ പവിത്ത഻കളും പദ്ധത഻ന഻ർ വഹണവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട 

ഇടീപടലഽകളുമഺണ് ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ഻നഽ വ഻ുധയമഺക്ക഻യ഻ട്ടുള്ളത്. ഇത഻ന്ീറ ഭഺഗമഺയ഻ 

പഞ്ചഺയത്ത് ഒഫ഼സ഻ല് ന഻ന്നഽം പവിത്ത഻ ഫയലഽകളുീട പര഻ുശഺധന, രജ഻സ്റ്റര് പര഻ുശഺധന, 

വഺര്ഡ഻ീല വ഻വ഻ധ സ്ഥലങ്ങള഻ലഺയ഻ നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യ പവിത്ത഻ സ്ഥലങ്ങള് സന്ദര്ശ഻ച്ച് 

വ഻ലയ഻രഽത്തല്, പദ്ധത഻ ഗഽണുഭഺക്തഺക്കള്, വഺര്ഡ഻ീല വ഻വ഻ധ 

ുമഖലയ഻ല് പവര്ത്ത഻ക്കഽന്നവർ ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് ീതഺഴ഻ലഺള഻കള് എന്ന഻വരഽമഺയഽള്ള അഭ഻മഽഖം 

എന്ന഻വയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ് കരട് റ഻ുപ്പഺര്ട്ട് തയ്യഺറഺക്ക഻യ഻ട്ടുള്ളത്. 

പസ്തതഽത റ഻ുപ്പഺര്ട്ട് ഗഺമസഭയഽീട െര്ച്ചയ്ക്കഽം അംഗ഼കഺരത്ത഻നഽമഺയ഻ സമര്പ്പ഻ക്കഽന്നഽ . 
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ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് മഽീന്നഺരഽക്ക പവർത്തനങ്ങൾ  

  പശ്ചഺത്തലം  ഒരഽക്കല് 

  

              ുലഺക്ക് തലത്ത഻ലഽം     ഗഺമപഞ്ചഺയത്ത് തലത്ത഻ലഽം   പദ്ധത഻  ന഻ർവഹണ  ഉുദൿഺഗസ്ഥനഺയ    

ുലഺക്ക്  ഒഫ഼സർ  ,  പഞ്ചഺയത്ത്  ീസകട്ടറ഻ ,  മറ്റു   ന഻ർവ്വഹണ  

ഉുദൿഺഗസ്ഥർ    തഽടങ്ങ഻യവരഽമഺയ഻   ുലഺക്ക് റ഻ുസഺഴ്സസ്ത ുപഴ്സസൺ നടത്ത഻യ 

കാട഻യഺുലഺെനയൽ   ഉരഽത഻ര഻ഞ്ഞതനഽസര഻ച്ച്  തഽടർ പക഻യകള്  ആസാതണം  ീെയ്യുകയഽം  

ുസഺഷൿൽ  ഒഡ഻റ്റ്   ഗഺമസഭ ത഼യത഻ ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽകയഽം  ീെയ്യുന്നഽ . 

െയൽ പര഻ുശഺധന  

         ുസഺഷൿൽ  ഒഡ഻റ്റ്  ആരംഭ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്ന  ത഼യത഻ക്ക്   മഽൻപഽള്ള   ആറഽമഺസക്കഺലയളവ഻ൽ 

വഺർഡ഻ീല പവർത്ത഻ ഫയലഽകള്, രജ഻സ്റ്ററഽകള് അുതഺീടഺപ്പം അനഽബന്ധുരഖകളും സാക്ഷ്മ 

പര഻ുശഺധന  നടത്തഽന്നഽ . 

 

 പവർത്ത഻  സ്ഥല സന്ദർശനം, ന഻ര഼ക്ഷണം 

             ഒുരഺ  പവർത്ത഻യഽം   എസ്റ്റ഻ീമറ്റ഻ൽ   പത഻പഺത഻ക്കഽന്ന   അളവ഻ലഽം  ഗഽണത്ത഻ലഽം  

നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യ഻ട്ടുുണ്ടഺ  എന്നഽം  ആ പവർത്ത഻യഽീട  ഗഽണ ഫലത്ത഻ന്ീറ  വൿഺപ്ത഻   

ത഻ട്ടീപ്പടഽത്തഽകയഽം പസ്തതഽത   ീതഺഴ഻ല഻ടങ്ങള഻ൽ  ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്കഽ  ലഭ഻ുക്കണ്ട  അവകഺശ  

ആനഽകാലൿങ്ങള്  ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുുണ്ടഺ  എന്നഽം  പവർത്ത഻ സ്ഥല പര഻ുശഺധനയ഻ലാീട  ലക്ഷൿം   

ീവക്കഽന്നഽ.  

 

വ഼ടഽവ഼ടഺന്തരം  ഉള്ള വ഻വരുശഖരണം . 

          പദ്ധത഻ ഗഽണുഭഺക്തഺക്കളുീട വ഼ടഽകള഻ൽ ീെന്ന് ുനര഻ട്ട് പദ്ധത഻യഽീട വ഻വരങ്ങൾ  

സമഺഹര഻ക്കഽന്നഽ . ീതള഻വ് ുശഖരണം, ഫയല് പര഻ുശഺധന , പവർത്ത഻ സ്ഥല  പര഻ുശഺധന, 

വ഼ട് വ഼ടഺന്തരം  ഉള്ള വ഻വരുശഖരണം   തഽടങ്ങ഻യ  പക഻യയ഻ലാീടയഽള്ള കീണ്ടത്തലഽകളുീട  

വസ്തതഽന഻ഷ്ടമഺയ ീതള഻വ് ുശഖരണം  നടത്തഽന്നഽ. 

 

സഺമാഹൿ ുബഺധവൽക്കരണം  

       സഺമാഹൿ ഇടീപടലഽകള഻ലാീട പദ്ധത഻ വ഻ജയം ഉറപ്പു വരഽത്ത഻ ീപൗരഺവുബഺധം  

ഉയർത്തഽകയഽം  ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ് പക഻യ വ഻ജയ഻പ്പ഻ക്കഽന്നത഻ന്  ആവശൿമഺയ  

ുബഺധവൽക്കരണം നടത്തഽന്നഽ . 
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 റ഻ുപ്പഺർട്ട്  യ്യഺറഺക്കൽ  

       സഺമാഹ഻ക പര഻ുശഺധനയ഻ലാീട കീണ്ടത്ത഻യ ന഻ഗമനങ്ങളും ,ന഻ർുദശങ്ങളും 

ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ് ഗഺമസഭയ഻ല് െർച്ച ീെയ്തഽ അംഗ഼കഺരം നടത്തഽന്നത഻നഺവശൿമഺയ  

റ഻ുപ്പഺർട്ട്  തയ്യഺറഺക്കഽന്നഽ . 

ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ്  ഗഺമസഭ . 

      പശ്ചഺത്തലം രഽക്കൽ, െർച്ച ീെയ്യൽ,  ന഻ശ്ചയ഻ക്കീപ്പട്ട   ദ഻നത്ത഻ൽ   സൗകരൿപദമഺയ   

സ്ഥലത്ത് ഗഺമസഭ      ുെർന്ന്  കരട്  റ഻ുപ്പഺർട്ട് അവതരണവഽം  െർച്ചയഽം  ന഻ർുേശങ്ങളും ,  

ത഻രഽത്തൽ  പക഻യയഽം , അംഗ഼കഺരം   ുനട഻ീയടഽക്കഽകയഽം  തഽടർ നടപട഻കളും  

ൂകീക്കഺള്ളുന്നഽ. 

ീ ഺഴ഻ലഽറപ്പ് പദ്ധ ഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് വ഻വരങ്ങൾ 

 പഞ്ചഺയത്ത് 
തലത്ത഻ൽ 

വഺർഡ് 

തലത്ത഻ൽ 

ആീക ീതഺഴ഻ൽ കഺർഡ് 2854 145 

 

ആക്റ്റ്റ഼വ് ീതഺഴ഻ൽ കഺർഡ്  1656 24 

ആക്റ്റ്റ഼വ് ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ  1745 24 

SC രജ഻സ്റ്റർ ീെയ്ത 

ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ 

161 NIL 

ST ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ NiL NIL 

100 ദ഻വസം ത഻കച്ച 

ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ 

372 8 

 

അവകഺശ അധ഻ഷ്ഠ഻  ന഻ര഼ക്ഷണങ്ങൾ. 

1. ീ ഺഴ഻ൽ കഺർഡഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട കഺരൿങ്ങൾ 

         മഹഺത്മഺഗഺന്ധ഻ ുദശ഼യ ഗഺമ഼ണ ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് പദ്ധത഻ പകഺരം അവ഻ദഗ്ദ്ധ കഺയ഻ക 

ീതഺഴ഻ൽ ീെയ്യഺൻ തഺല്പരൿമഽള്ള ഏീതഺരഽ കഽടഽംബത്ത഻ലഽം ീതഺഴ഻ൽ കഺർഡ഻നഽ ുവണ്ട഻ 

അുപക്ഷ഻ക്കഺം. അുപക്ഷ നൽക഻യ എലലഺ കഽടഽംബഺംഗങ്ങൾക്കഽം 15 ദ഻വസത്ത഻നകം ീതഺഴ഻ൽ 

കഺർഡ് ത഻കച്ചും സൗജനൿമഺയ഻ ലഭ഻ുക്കണ്ടതഽണ്ട്. ീതഺഴ഻ൽ കഺർഡഽകൾ 

സാക്ഷ഻ുക്കണ്ടതത഻ന്ീറ പാർണ്ണ ഉത്തരവഺദ഻തവം ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്കഺണ്. 

അഞ്ചഽവർഷത്ത഻ീലഺര഻ക്കൽ  ീതഺഴ഻ൽ കഺർഡ് പഽതഽക്ക഻ നൽുകണ്ടതഺണ്.  
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● എലലഺ ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീടയഽം ീതഺഴ഻ൽകഺർഡ് പര഻ുശഺധ഻ച്ചു. എലലഺ വ഻വരങ്ങളും 

കിതൿമഺയ഻ പാര഻പ്പ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.  

● വഺർഡ഻ീല ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്ക് ീതഺഴ഻ൽ കഺർഡ് സൗജനൿമഺയ഻ ലഭ഻ച്ച഻രഽീന്നങ്ക഻ലഽം 

ീതഺഴ഻ൽ കഺർഡ് പഽതഽക്കഽന്ന സമയത്ത് ുഫഺുട്ടഺ ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ സവന്തമഺയ഻ 

എടഽക്കഽകയഺണ് ഉണ്ടഺയത് എന്ന് ീതഺഴ഻ലഺള഻കള഻ൽ ന഻ന്ന് അറ഻യഺൻ സഺധ഻ച്ചു. 

● എലലഺ ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീടയഽം ീതഺഴ഻ൽ കഺർഡ് ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ അവരഽീട കയ്യ഻ൽ തീന്ന 

ആണ്   സാക്ഷ഻ക്കഽന്നത്. 

● അുപക്ഷ഻ച്ച് 15 ദ഻വസത്ത഻നഽള്ള഻ൽ ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ക്കഺറഽണ്ട് എന്ന്  ീതഺഴ഻ലഺള഻കള഻ൽ 

ന഻ന്നഽം അറ഻യഺൻ കഴ഻ഞ്ഞഽ. ഫയൽ പര഻ുശഺധനയ഻ൽ ന഻ന്നഽം ഈ കഺരൿം 

വൿക്തമഺയ഻ട്ടുണ്ട്. 

 

3. ീ ഺഴ഻ൽ അനഽവേ഻ച്ചത് സംബന്ധ഻ച്ച് 

ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ്  ന഻യമപകഺരം ീതഺഴ഻ൽ ആവശൿീപ്പട്ട് 15 ദ഻വസത്ത഻നഽള്ള഻ൽ ീതഺഴ഻ൽ 

നൽക഻യ഻ര഻ക്കണം. അലലഺത്തപക്ഷം ീതഺഴ഻ൽരഹ഻ത ുവതനത്ത഻നഽള്ള അർഹതയഽണ്ട്.  

● ഈ വഺർഡ഻ീല ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്ക് ീതഺഴ഻ല഻ന് അുപക്ഷ഻ച്ച് 15 ദ഻വസത്ത഻നകം തീന്ന 

ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ക്കഺറഽണ്ട്. ഡ഻മഺൻറ് ുഫഺം, വർക്ക് അുലഺുക്കഷൻ ുഫഺം ഇവ 

പര഻ുശഺധ഻ച്ചത഻ലാീട ഈ കഺരൿം വൿക്തമഺയ഻ട്ടുണ്ട്. 

4. ീഷൽഫ് ഓഫ് ീപഺജക്റ്റ്റ്  യ്യഺറഺക്കഽന്ന ഻നഽള്ള അവകഺശം.    

    അടഽത്ത 5 വർഷുത്തക്ക് ഏീറ്റടഽക്കഺവഽന്ന ുപഺജക്റ്ടഽകളുീട സമഺഹഺരമഺണ് ീഷൽഫ് ഒഫ് 

ീപഺജക്റ്റ്റ്. അയൽക്കാട്ട തലത്ത഻ൽ െർച്ച ീെയ്ത് ന഻ർുേശങ്ങൾ സമഺഹര഻ച്ച് വഺർഡ് 

തലത്ത഻ൽ ുകഺഡ഼കര഻ച്ച് ഗഺമസഭയ഻ൽ അവതര഻പ്പ഻ച്ച് മഽൻഗണന കമം ന഻ശ്ചയ഻ച്ചഺണ് 

അംഗ഼കര഻ക്കഽന്നത്. അതഽീകഺണ്ടഽതീന്ന ീഷൽഫ്  ഒഫ് ീപഺജക്റ്ട് തയ്യഺറഺക്കഽന്നത഻നഽള്ള 

അവകഺശം ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്കഽണ്ട്.   

 ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ഻ൽ അനഽവദന഼യമഺയ ആസ്തത഻ വ഻കസനപവർത്ത഻കൾ കീണ്ടത്തഽന്നത഻ന് 

ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീടയഽം വഺർഡ഻ീല വ഻വ഻ധ ുമഖലയ഻ലഽള്ളവരഽീടയഽം പങ്കഺള഻ത്തം 

ഉണ്ടഺവഺറഽണ്ട്. 
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 5.യഺ ഺ ീെലവ് സംബന്ധ഻ച്ച് 

          ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്ക് തഺമസ സ്ഥലത്തഽ ന഻ന്നഽം 5 ക഻ുലഺമ഼റ്റർ െഽറ്റളവ഻നഽള്ള഻ൽ ീതഺഴ഻ൽ  

ലഭ഻ക്കഽവഺൻ ഉള്ള അവകഺശം ഉണ്ട്. അങ്ങീന അലലഺത്ത പക്ഷം യഺതഺബത്ത ആയ഻ കാല഻യഽീട 

10 ശതമഺനം (27.10) അധ഻ക ുവതനം ആയ഻ ലഭ഻ക്കഺൻ അവകഺശമഽണ്ട്.  

 5 km ൽ അധ഻കം ദാരം യഺത ീെയ്ത് ുജഺല഻ ീെുയ്യണ്ട അവസ്ഥ ഇതഽവീര ഉണ്ടഺയ഻ട്ട഻ലല 

എന്ന് ീതഺഴ഻ലഺള഻കള഻ൽ ന഻ന്ന്  അറ഻യഽവഺൻ കഴ഻ഞ്ഞഽ. 

6.അട഻സ്ഥഺന സൗകരൿങ്ങീള കഽറ഻ച്ച്  

             ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്ക് ആവശൿമഺയ കഽട഻ീവള്ളം, വ഻ശമ഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള തണൽ, 

പഥമശഽശാഷ ക഻റ്റ് തഽടങ്ങ഻യ അട഻സ്ഥഺന സൗകരൿങ്ങൾ ലഭ഻ുക്കണ്ടത്  ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീട 

അവകഺശമഺണ്. ഇത് ലഭൿമഺുക്കണ്ടത് ന഻ർവഹണ ഏജൻസ഻യഽീട ഉത്തരവഺദ഻ത്തം ആണ്.  

● ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ുബഺക്റ്സ്ത ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. 

● കഺലഺവധ഻ കഴ഻യഺത്ത മരഽന്നഽകൾ തീന്നയഺയ഻രഽന്നഽ സാക്ഷ഻ച്ച഻രഽന്നത്. 

● തണല഻നഽള്ള ഷ഼ുറ്റഺ കഽട഻ീവള്ളത്ത഻നഽ ുവണ്ട഻യഽള്ള  പതങ്ങുളഺ വിത്ത഻ ഹ഼നമഺയ 

സ്ഥലങ്ങള഻ൽ ുജഺല഻ ീെയ്യുുമ്പഺൾ ഉപുയഺഗ഻ുക്കണ്ട ൂകയഽറകുളഺ കഺലഽറകുളഺ 

പഞ്ചഺയത്ത഻ൽ അുപക്ഷ഻ക്കഺത്തത഻നഺൽ അവർക്ക് ലഭ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല.  

● പഞ്ചഺയത്ത഻ൽ അുപക്ഷ഻ച്ചഺൽ ലഭ഻ക്കഽീമന്ന കഺരൿം അറ഻യ഻ലലഺയ഻രഽന്നഽ എന്ന് 

ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ പറഞ്ഞഽ.  

7.ുവ നം ലഭൿമഺക്കഽന്നത് സംബന്ധ഻ച്ച് 

           ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് പദ്ധത഻ ന഻യമത്ത഻ീല ീസക്ഷൻ 3(2) പകഺരം ഒുരഺ പവിത്ത഻യഽീടയഽം 

മസ്റ്റർ ുറഺൾ പാർത്ത഻യഺക്ക഻ പഞ്ചഺയത്ത഻ൽ സമർപ്പ഻ച്ച 15 ദ഻വസത്ത഻നകം ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്ക് 

ുവതനം ലഭ഻ുക്കണ്ടതഺണ്. 

 ുവതനം മഽഴഽവൻ ലഭ഻ക്കഽന്നഽീണ്ടങ്ക഻ലഽം ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീട ബഺങ്ക് പഺസ്സ് ബഽക്ക് 

പര഻ുശഺധ഻ച്ചുപ്പഺൾ 15 ദ഻വസത്ത഻നകം ുവതനം ലഭ഻ക്കഺറ഻ലല എന്ന് കീണ്ടത്തഺൻ 

കഴ഻ഞ്ഞഽ. 

 കഴ഻ഞ്ഞ 6 മഺസീത്ത കാല഻ ന്ന഻ച്ചു  ജനഽവര഻  മഺസത്ത഻ൽ ലഭ഻ച്ചു എന്ന് 

ീതഺഴ഻ലഺള഻കള഻ൽ ന഻ന്ന് അറ഻യഺൻ സഺധ഻ച്ചു.  
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 ഫയൽ പര഻ുശഺധ഻ച്ചുപ്പഺൾ ുവതനം ലഭ഻ക്കഺൻ കഺലതഺമസം ുനര഻ടഽന്നത് പഞ്ചഺയത്ത് 

ഉുദൿഺഗസ്ഥരഽീട വ഼ഴ്സെയീലലന്ന് കീണ്ടത്ത഻. 

 8. ീ ഺഴ഻ല഻ടങ്ങള഻ൽ ഉണ്ഺകഽന്ന അപകടങ്ങൾ സംബന്ധ഻ച്ച്       

              മഹഺത്മഺഗഺന്ധ഻ ുദശ഼യ ഗഺമ഼ണ ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്ക് 

ീതഺഴ഻ല഻ടങ്ങള഻ൽ ീവച്ച് ഏീതങ്ക഻ലഽം തരത്ത഻ലഽള്ള അപകടം സംഭവ഻ച്ചഺൽ ീഷഡൿാൾ 2(5) 

പകഺരവഽം അധൿഺയം 9 ുല പരഺമർശങ്ങളുീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽം െ഻ക഻ത്സ 

ആവശൿമഺയ഻വരഽന്ന മഽഴഽവൻ െ഻ലവഽകളും ബന്ധീപ്പട്ട ബ഻ലലുകൾ ഹഺജരഺക്കഽന്ന മഽറയ്ക്ക് 

ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്ക് ലഭൿമഺുക്കണ്ടതഺണ്. 25000/- രാപ  മരണം സംഭവ഻ച്ചഺൽ ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീട 

കഽടഽംബത്ത഻ന് ലഭൿമഺുക്കണ്ടതഺണ്.  

● ഒഡ഻റ്റ഻ന് വ഻ുധയമഺക്ക഻യ പവിത്ത഻യഽീട കഺലയളവ഻ൽ ീതഺഴ഻ലഺള഻കള഻ൽ ആർക്കഽം 

അപകടങ്ങൾ സംഭവ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല.  

10. ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് നടത്തഽന്ന ഻നഽള്ള അവകഺശം 

 ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഏീറ്റടഽത്ത് നടപ്പ഻ലഺക്കഽന്ന മഽഴഽവൻ പവർത്ത഻കളും 

ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ഻ന് വ഻ുധയമഺക്കണീമന്ന് ീസക്ഷൻ 17(2) ന഻ഷ്കർഷ഻ക്കഽന്നഽണ്ട്. 

ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ഻ൽ ഏീറ്റടഽത്ത പവർത്ത഻കളുീട സഺമാഹ഻ക കണീക്കടഽപ്പ് നടത്തഽന്നത഻നഺൽ 

പങ്കഺള഻ ആവഽന്നത഻നഽള്ള അവകഺശം ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്കഽണ്ട്.  

ുറഺസ്ഗഺർ േ഻നം  

     ീതഺഴ഻ൽ ആവശൿകത കിതൿമഺയ഻ രജ഻സ്റ്റർ ീെയ്യുന്നത഻നഽം ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീട 

അവകഺശങ്ങൾ അവീര ുബഺധൿീപ്പടഽത്തഽന്നത഻നഽം പരഺത഻കൾ പര഻ഹര഻ക്കഽന്നത഻നഽം ആയ഻ 

ുറഺസ്തഗഺർ ദ഻നം സംഘട഻പ്പ഻ുക്കണ്ടതഽണ്ട്.  

● ുറഺസ്തഗഺർ ദ഻നം മഺസംുതഺറഽം ആെര഻കഺറഽണ്ട് എന്നഽം ുമറ്റും രണ്ട് ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ 

വ഼തവഽമഺണ്     പീങ്കടഽക്കഺറഽള്ളീതന്നഽം ീതഺഴ഻ലഺള഻കള഻ൽ ന഻ന്നഽം മ഻നഽട്സ്ത 

പര഻ുശഺധ഻ച്ചത഻ൽ ന഻ന്നഽം     അറ഻യഺൻ കഴ഻ഞ്ഞ഻ട്ടുണ്ട്. 

 സ഻റ്റ഻സൺ ഇൻെർുമഷൻ ുബഺർഡ്  

     ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് പദ്ധത഻യഽീട സഽതഺരൿത ഉറപ്പഺക്കഽന്നത഻നഽ ുവണ്ട഻യഽള്ള രഽ ഉപഺധ഻യഺണ് 

സ഻റ്റ഻സൺ ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ്. രഽ പവർത്ത഻യഽീട അട഻സ്ഥഺനവ഻വരങ്ങൾ സഺധഺരണ 
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ജനങ്ങൾക്കഽം ഗഽണുഭഺക്തഺക്കൾക്കഽം മനസ്സ഻ലഺകഽന്ന ര഼ത഻യ഻ൽ പദർശ഻പ്പ഻ുക്കണ്ടതഺണ്. 

ഒുരഺ പവിത്ത഻യഽീടയഽം ആരംഭഘട്ടത്ത഻ൽ ഈ ുബഺർഡ്  സ്ഥഺപ഻ുക്കണ്ടതഽണ്ട്.  

പവർത്ത഻ എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് 

തഽക 

എം ബഽക്ക് 

തഽക 

ഫ഼ൽഡ് വ഻ശദഺംശ

ങ്ങൾ 

പത഻നഞ്ചഺം വഺർഡ഻ൽ 

വ഻വ഻ധ ുതഺടഽകളുീട 

പഽനരഽദ്ധഺരണം  

WH/303179 

 

5000/ 

 

ുരഖീപ്പടഽ

ത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല 

സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല തഽക 

െ഻ലവഴ഻

ച്ച഻ട്ട഻ലല 

ഫഺം ുപഺണ്ട് ന഻ർമഺണം 

ശൿഺമള  

IF/378924 

 

 

5000/- 

ുരഖീപ്പടഽ

ത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല 

 

സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല 
തഽക 

െ഻ലവഴ഻

ച്ച഻ട്ട഻ലല 

 

ജഺഗ ഺ ുമൽുനഺട്ട സമ഻ ഻ 

 ഒുരഺ പഞ്ചഺയത്ത഻ലഽം 5 അംഗങ്ങൾ എങ്ക഻ലഽം ഉള്ള ജഺഗതഺ ുമൽുനഺട്ട സമ഻ത഻ 

രാപ഼കര഻ുക്കണ്ടതഺണ്. പട്ട഻കജഺത഻ പട്ട഻കവർഗ്ഗ വ഻ഭഺഗങ്ങൾ സ്തത഼കൾ, അദ്ധൿഺപകർ,  

അംഗനവഺട഻ വർക്കർ, സവയം സഹഺയ സംഘത്ത഻ീല അംഗങ്ങൾ,  ീപഺതഽ സമാഹ 

സംഘടനകൾ, ഉപുഭഺക്തി സമ഻ത഻കൾ, ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ് റ഻ുസഺഴ്സസ്ത ുപഴ്സസൺ, 

യഽവജന ക്ലബ്ബുകൾ, ീപഺതഽ സമാഹ സംഘടനകൾ തഽടങ്ങ഻യവര഻ൽ ന഻ന്നഽം വ഻ജ഻ലൻസ്ത 

ആൻഡ്ുമഺണ഻റ്ററ഻ംഗ്ദ് കമ്മ഻റ്റ഻ അംഗങ്ങീള ീതരീഞ്ഞടഽക്കഺവഽന്നതഺണ്.  

 ഗഺമസഭയഺണ് വ഻എംസ഻ അംഗങ്ങീള ന഻യമ഻ുക്കണ്ടത്.  

 പകിത഻ സ്ഥല സന്ദർശനം, ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുമഺയ഻ ആശയവ഻ന഻മയം നടത്തൽ, 

പവിത്ത഻സ്ഥല പര഻ുശഺധന, പവിത്ത഻യഽീട സവഭഺവീത്ത സംബന്ധ഻ച്ചുള്ള 

ഗഽണപരമഺയ വ഻ലയ഻രഽത്തൽ എന്ന഻വയഺണ് പധഺന െഽമതല. ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ് 

സമയത്ത് അവ ഗഺമസഭയ഻ൽ സമർപ്പ഻ുക്കണ്ടതഺണ്. 

 5 VMC അംഗങ്ങൾ ആണ് ന഻ലവ഻ൽ ഉള്ളത്. വ഻എംസ഻ അംഗങ്ങീള പഽതഽക്ക഻ീയങ്ക഻ലഽം 

സജ഼വ ഇടീപടലഽകൾ ഉണ്ടഺവഺറ഻ലല എന്ന് ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ പറഞ്ഞഽ. 

 വ഻ എം സ഻ അംഗങ്ങളുീട വ഼ടഽകൾ സന്ദർശ഻ച്ചഺണ് ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ ൂസറ്റ് ഡയറ഻യ഻ൽ 

പ്പ് ുരഖീപ്പടഽത്തഽന്നത്. 
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വ഻എംസ഻  അംഗങ്ങൾ 

o പവ഻തൻ ഇ വ഻ 

o വ഻ജയൻ പ഻ 

o സഹന ബ഻ ീക 

o ുപമജ  പ഻ 
o സഺയന്ത് 
 

 ുമറ്റ് 

   പവിത്ത഻ സ്ഥലങ്ങള഻ൽ ുമൽുനഺട്ടം വഹ഻ുക്കണ്ടത് ുമറ്റ് ആണ്. ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ ഒുരഺ 

ദ഻വസവഽം കിതൿമഺയ഻ ുജഺല഻ ീെയ്യുന്നഽീണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവരഽത്തഽകയഽം, ീതഺഴ഻ൽ കഺർഡ്, ൂസറ്റ് 

ഡയറ഻, മസ്റ്റർ ുറഺൾ എന്ന഻വയ഻ൽ ആവശൿമഽള്ള വ഻വരങ്ങൾ ുരഖീപ്പടഽത്തഽകയഽം അട഻സ്ഥഺന 

സൗകരൿങ്ങൾ ീതഺഴ഻ല഻ടങ്ങള഻ൽ ഉീണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവരഽത്തഽകയഽം ുവണം.  

● ീപരളുേര഻ പഞ്ചഺയത്ത് പത഻നഞ്ചഺം  വഺർഡ഻ൽ ഇുപ്പഺൾ ശ഼മത഻ വഺസന്ത഻ ുമറ്റ് 

ആയ഻  വർക്ക് ീെയ്യുന്നഽ.  

● മഺറ്റ് 15 ദ഻വസം കാടഽുമ്പഺൾ മറഺറഽണ്ട് എന്ന്  ീതഺഴ഻ലഺള഻കള഻ൽ ന഻ന്നഽം അറ഻യഺൻ 

സഺധ഻ച്ചു.  

പദ്ധ ഻ ആരംഭ മ഼റ്റ഻ംഗ് 

  ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് ന഻യമം ീഷഡൿാൾ 22 പകഺരം രഽ പവിത്ത഻ ആരംഭ഻ക്കഽന്നത഻നഽ മഽൻപ് 

ഏീതങ്ക഻ലഽം രഽ ീപഺതഽസ്ഥലുത്തഺ ീതഺഴ഻ല഻ടങ്ങള഻ുലഺ  വച്ച് ുെരഽന്ന ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീടയഽം 

ന഻ർവഹണ ഉുദൿഺഗസ്ഥരഽീടയഽം സംയഽക്ത ുയഺഗമഺണ് പദ്ധത഻ ആരംഭ മ഼റ്റ഻ംഗ്ദ്.  

● ഒഡ഻റ്റ഻ന് വ഻ുധയമഺക്ക഻യ഻ട്ടുള്ള  പത഻നഞ്ചഺം വഺർഡ഻ീല ുതഺടഽകളുീട പഽനരഽദ്ധരണം 

WH/303179  എന്ന   വർക്ക് ഫയല഻ൽ  പദ്ധത഻  ആരംഭ  മ഼റ്റ഻ംഗ്ദ് നടന്നത഻ന്ീറ ുരഖ 

ഉൾീപടത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്.  

● പവർത്ത഻യഽീട പദ്ധത഻ ആരംഭ മ഼റ്റ഻ങ്ങ഻ൽ പീങ്കടഽത്ത ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീട ുപരഽം 

ീതഺഴ഻ൽ കഺർഡ് നമ്പറഽം പ്പും ുരഖീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട് 

● ഫഺം ുപഺണ്ട് ന഻ർമഺണം ശൿഺമള IF/378924 എന്ന പവർത്ത഻ക്ക് പദ്ധത഻ ആരംഭ മ഼റ്റ഻ംഗ്ദ് 

നടന്ന഻ലല എന്ന് ീതഺഴ഻ലഺള഻കള഻ൽ ന഻ന്ന് അറ഻യഽവഺൻ സഺധ഻ച്ചു.    

● പവർത്ത഻ ഫയൽ പര഻ുശഺധ഻ച്ചുപ്പഺൾ പദ്ധത഻ ആരംഭ മ഼റ്റ഻ങ്ങ഻ൽ അധൿക്ഷനഺയ഻ 

വഺർഡ് ീമമ്പർ മ഻ന഻  പീങ്കടഽത്തതഺയ഻ കഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു. ീമമ്പറഽീട പ്പും ുപരഽം ുരഖ 
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ീപടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്എന്നഺൽ പദ്ധത഻ ആരംഭ മ഼റ്റ഻ംഗ്ദ് ൽ വഺർഡ് ീമമ്പർ പങ്കഺള഻ ആവഺറ഻ലല  

എന്നഽം  പ഻ന്ന഼ട് ീമമ്പർ പ്പ് ുരഖീപടഽത്തഺറഺണ് പത഻വ് എന്നഽം   ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ 

പരഺത഻ീപട്ടു.   

ീ ഺഴ഻ലഺള഻കളുീട കടമകൾ                                                                                                                                                                

● ീതഺഴ഻ല഻ടങ്ങള഻ൽ സമയന഻ഷ്ഠ പഺല഻ക്കഽക. 

● ീതഺഴ഻ൽ ീെയ്യുന്ന ദ഻വസങ്ങള഻ൽ രഺവ഻ീലയഽം ൂവകഽുന്നരവഽം കിതൿമഺയ഻ പ്പ്  

ുരഖീപ്പടഽത്തഽക. 

● ീതഺഴ഻ൽ കഺർഡ഻ൽ ഹഺജർ കിതൿമഺയ഻ ുമറ്റ് ുരഖീപ്പടഽത്തഽന്നഽണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരഽത്തഽക. 

● ീപഺജക്റ്റ്റ് മ഼റ്റ഻ംഗ്ദ്, ഗഺമസഭകൾ, ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് ഗഺമസഭകൾ എന്ന഻വയ഻ൽ പീങ്കടഽക്കഽക. 

● ീതഺഴ഻ല഻ടങ്ങള഻ൽ പ്ലഺസ്റ്റ഻ക്റ് വസ്തതഽക്കൾ ഉപുയഺഗ഻ക്കഽവഺുനഺ കത്ത഻ക്കഽവഺുനഺ പഺട഻ലല. 

● പകിത഻ സംരക്ഷണത്ത഻ന് ആവശൿമഺയ പവർത്ത഻കൾ ഏീറ്റടഽത്തഽ നടപ്പ഻ലഺക്കഽക. 

● ആസ്തത഻ സിഷ്ട഻ക്കഽന്ന പവിത്ത഻കൾ കീണ്ടത്ത഻ പഞ്ചഺയത്ത് അധ഻കിതീര അറ഻യ഻ക്കഽക 

ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ഻നഽ വ഻ുധയമഺക്ക഻യ   പവർത്ത഻കൾ 

 

 

ന

മ്പ

ർ 

പവർത്ത഻യഽീട 

ുപരഽം ുകഺഡഽം  

എസ്റ്റ഻ുമ

റ്റ് 

എമൗണ്ട്  

കഺലയള

വ്  

ആീക 

ീതഺഴ഻

ൽ 

ദ഻നങ്ങ

ൾ 

മസ്റ്റർ 

ുറഺൾ 

നമ്പർ  

െ഻ലവഺയ തഽക   

 

ുവതനം സഺധനം 

1 ഫഺം ുപഺണ്ട് 
ന഻ർമഺണം ശൿഺമള  

IF/378924 

6818/- 5/6/19 to 

7/6/19  

13 493 13×229=29

77 

ടാൾസ്ത  

=65 

CIB=5000 
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2 പത഻നഞ്ചഺം 

വഺർഡ഻ൽ വ഻വ഻ധ 

ുതഺടഽകളുീട 

പഽനരഽദ്ധഺരണം  

 

256446 01/04/2019 

to 

12/06/2019 

413 227, 250, 48, 

165, 195, 

478, 521 

413×271=1

11923 

ടാൾസ്ത 

2065 

CIB =0 

 

 

അളവഽകൾ സംബന്ധ഻ച്ച വ഻വരങ്ങൾ 

 

 

   

 

 

 

 

കമ 

നമ്പർ  

പവർത്ത഻യഽീട 

ുപര്, ുകഺഡ്  

എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് കണക്റ്  M ബഽക്ക് കണക്റ്  െ഼ൽഡ഻ീല അളവഽകൾ  

 

 

1 പത഻ഞ്ചഺം 

വഺർഡ഻ൽ 

വ഻വ഻ധ 

ുതഺടഽകളുീട 

പഽനരഽദ്ധഺരണം  

WH/303179 

 

ന഼ളം – 1660മ഼. 

വ഼ത഻ – 1.75മ഼. 

ന഼ളം – 1077മ഼. 

വ഼ത഻ – 1.10മ഼ 

ന഼ളം – 1077മ഼. 

വ഼ത഻ – 1.10മ഼ 

2 ഫഺം ുപഺണ്ട് 
ന഻ർമഺണം 

ശൿഺമള  

IF/378924 

ന഼ളം – 10മ഼. 

വ഼ത഻ – 3മ഼. 

ആഴം – 1.5മ഼ 

ന഼ളം – 6മ഼. 

വ഼ത഻ – 3മ഼. 

ആഴം – 1.5മ഼ 

ന഼ളം – 6മ഼. 

വ഼ത഻ – 3മ഼. 

ആഴം – അളക്കഺൻ 

സഺധ഻ച്ച഻ലല. 
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െയൽ പര഻ുശഺധന വ഻വരങ്ങൾ   

1 കവർുപജ് പത഻നഞ്ചഺം വഺർഡ഻ൽ 

വ഻വ഻ധ ുതഺടഽകളുീട 

പഽനരഽദ്ധഺരണം  

WH/303179 

 

ഫഺം ുപഺണ്ട് 
ന഻ർമഺണം ശൿഺമള  

IF/378924 

 

 

 ഫയല഻ൽ 

ഉൾീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്. 
 എലലഺം കിതൿമഺയ഻ 

ുരഖീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട് 
 

2 ീെക്ക് ല഻സ്റ്റ് പത഻നഞ്ചഺം വഺർഡ഻ൽ 

വ഻വ഻ധ ുതഺടഽകളുീട 

പഽനരഽദ്ധഺരണം - 
WH/303179 

 

ഫഺം ുപഺണ്ട് 
ന഻ർമഺണം ശൿഺമള - 
IF/378924 

 

 

 

 ഫയല഻ൽ 

ഉൾീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്.  
 ുപജ് നമ്പർ 

ുരഖീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല. 
 

3 ആക്ഷൻ പ്ലഺന഻ന്ീറ  

ുകഺപ്പ഻ 
പത഻നഞ്ചഺം വഺർഡ഻ൽ 

വ഻വ഻ധ ുതഺടഽകളുീട 

പഽനരഽദ്ധഺരണം-  
WH/303179 

 

ഫഺം ുപഺണ്ട് 
ന഻ർമഺണം ശൿഺമള  

IF/378924 

 

 

 ഫയല഻ൽ 

ഉൾീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട് 
  

 

 

 

 

 

 

4 എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പത഻നഞ്ചഺം വഺർഡ഻ൽ 

വ഻വ഻ധ ുതഺടഽകളുീട 

പഽനരഽദ്ധഺരണം-  
WH/303179 

 

ഫഺം ുപഺണ്ട് -
ന഻ർമഺണം ശൿഺമള  

IF/378924 

 രഽ പവിത്ത഻  എത 

അളവ഻ൽ ീെയ്യണീമന്ന് 
സഺുങ്കത഻കമഺയ഻ 
പത഻പഺദ഻പ്പ഻ക്കഽന്ന 

ആധ഻കഺര഻ക ുരഖയഺണ് 

എസ്റ്റ഻ുമറ്റ്.  
 ഈ ുരഖ ഫയല഻ൽ 

ഉൾീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട് 
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 ജനക഼യ എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് ഇലല 

5 സഺുങ്കത഻ക അനഽമത഻ പത഻നഞ്ചഺം വഺർഡ഻ൽ 

വ഻വ഻ധ ുതഺടഽകളുീട 

പഽനരഽദ്ധഺരണം  

WH/303179 

 

ഫഺം ുപഺണ്ട് 
ന഻ർമഺണം ശൿഺമള  

IF/378924 

 രഽ പവിത്ത഻ക്ക് 
സഺുങ്കത഻ക വ഻ദഗ്ദ്ധരഽീട 

അനഽമത഻ ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട് 
എന്നത഻നഽള്ള 

ആധ഻കഺര഻ക ുരഖയഺണ് 

സഺുങ്കത഻ക അനഽമത഻ 
ുരഖ.  

 ഈ ുരഖ ഫയല഻ൽ 

ഉൾീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്. 
 ബന്ധീപ്പട്ട ഉുദൿഺഗസ്ഥർ 

സഺക്ഷൿീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്. 
6 ഭരണഺനഽമത഻ പത഻നഞ്ചഺം വഺർഡ഻ൽ 

വ഻വ഻ധ ുതഺടഽകളുീട 

പഽനരഽദ്ധഺരണം  

WH/303179 

 

ഫഺം ുപഺണ്ട് 
ന഻ർമഺണം ശൿഺമള  

IF/378924 

 

 പവിത്ത഻  ീെയ്യുന്നത഻ന് 

ന഻ർവഹണ സ്ഥഺപനം 

നൽകഽന്ന അനഽമത഻യഺണ് 

ഭരണഺനഽമത഻ ുരഖ.  

 ഈ ുരഖ ഫയല഻ൽ 

ഉൾീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്. 
 ബന്ധീപ്പട്ട ഉുദൿഺഗസ്ഥർ 

സഺക്ഷൿീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട് 

7 സംുയഺജ഻ത പദ്ധത഻യഽീട 

പകർപ്പ് 
പത഻നഞ്ചഺം വഺർഡ഻ൽ 

വ഻വ഻ധ ുതഺടഽകളുീട 

പഽനരഽദ്ധഺരണം  

WH/303179 

 

ഫഺം ുപഺണ്ട് 
ന഻ർമഺണം ശൿഺമള  

IF/378924 

 ഒഡ഻റ്റ഻ന് 

വ഻ുധയമഺക്ക഻യ 

പവർത്ത഻  ഫയലഽകൾ      

സർക്കഺര഻ന്ീറ മറ്റു 

വകഽപ്പുകളുമഺയ഻ 
സംുയഺജ഻ച്ച് നടത്തഽന്ന 

പവിത്ത഻കൾ  

അലലഺത്തത഻നഺൽ ഈ 

ുരഖകൾ ബഺധകമലല. 
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8 ീതഺഴ഻ൽ 

ആവശൿീപ്പട്ടുീകഺണ്ടഽള്ള 

അുപക്ഷ 

പത഻നഞ്ചഺം വഺർഡ഻ൽ 

വ഻വ഻ധ ുതഺടഽകളുീട 

പഽനരഽദ്ധഺരണം  

WH/303179 

 

ഫഺം ുപഺണ്ട് 
ന഻ർമഺണം ശൿഺമള  

IF/378924 

 ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ ീതഺഴ഻ൽ 

ആവശൿീപ്പട്ട് നൽകഽന്ന 

അുപക്ഷയഺണ് ഡ഻മഺൻഡ് 

ുഫഺം.  

 ഡ഻മഺൻറ് ുഫഺം 
ഉക്ഷീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്. 

 

 

 

 

9 ീതഺഴ഻ൽ 

അനഽവദ഻ച്ചുീകഺണ്ടഽള്ള 

ുരഖ 

പത഻നഞ്ചഺം വഺർഡ഻ൽ 

വ഻വ഻ധ ുതഺടഽകളുീട 

പഽനരഽദ്ധഺരണം  

WH/303179 

 

ഫഺം ുപഺണ്ട് 
ന഻ർമഺണം ശൿഺമള  

IF/378924 

 അുപക്ഷ഻ച്ച് 15 

ദ഻വസത്ത഻നകം ീതഺഴ഻ൽ 

അനഽവദ഻ച്ചുീകഺണ്ടഽള്ള  

വ഻വരം 

ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്ക് 
ലഭ഻ച്ച഻ര഻ക്കണം.  

 ഈ ുരഖ ഫയല഻ൽ 

സാക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. 
ഇതനഽസര഻ച്ച് 15 

ദ഻വസത്ത഻നകം തീന്ന 

ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്ക് 
ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ക്കഺറഽണ്ട് 
എന്ന് മനസ഻ലഺക്കഺൻ 

കഴ഻ഞ്ഞഽ. 
10 മസ്റ്റർ ുറഺൾ പത഻നഞ്ചഺം വഺർഡ഻ൽ 

വ഻വ഻ധ ുതഺടഽകളുീട 

പഽനരഽദ്ധഺരണം  

WH/303179 

 

ഫഺം ുപഺണ്ട് 
ന഻ർമഺണം ശൿഺമള  

IF/378924 

 ുലഺക്ക് ുപഺഗഺം 

ഒഫ഼സർ, പഞ്ചഺയത്ത് 
ീസകട്ടറ഻ എന്ന഻വർ 

സഺക്ഷൿീപ്പടഽത്ത഻ സ഼ൽ 

പത഻പ്പ഻ച്ച മസ്റ്റർ ുറഺൾ 

ഫയല഻ൽ 

ഉൾീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്.  
 ഫഺം ുപഺണ്ട് ശൿഺമള 

IF/378924 പവർത്ത഻യഽീട 

മസ്റ്റർ ുറഺള഻ൽ KL-02-001-

008-014/36 വഺസന്ത഻ ീക വ഻ 
പ്പ഻ട്ടത഻നഽ മഽകള഻ൽ 

അബ്ീസന്റ് മഺർക്ക് 
ീെയ്ത഻ട്ടുണ്ട്.  

 എം  ബഽക്ക് നമ്പർ, ുപജ് 

നമ്പർ എന്ന഻വ 

ുരഖീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല. 
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11 ീമഷർീമൻറ് ബഽക്ക് പത഻നഞ്ചഺം വഺർഡ഻ൽ 

വ഻വ഻ധ ുതഺടഽകളുീട 

പഽനരഽദ്ധഺരണം  

WH/303179 

 

ഫഺം ുപഺണ്ട് 
ന഻ർമഺണം ശൿഺമള  

IF/378924 

 

 ീസകട്ടറ഻ പ്പും സ഼ലഽം 

ീവച്ച് സഺക്ഷൿീപ്പടഽത്ത഻യ 

എം ബഽക്കഺണ് ഫയല഻ൽ 

സാക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുള്ളത്.ഇത്  

പശംസന഼യമഺണ്.  

 പസ഻ഡണ്ട്, അസ഻സ്റ്റൻറ് 

എഞ്ച഻ന഼യർ, 

ഒവർസ഻യർ എന്ന഻വർ 

സഺക്ഷൿീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്. 
 

 

 

 

12 സഺധനസഺമഗ഻കീള 

കഽറ഻ച്ചുള്ള വ഻വരങ്ങൾ 

 

പത഻നഞ്ചഺം വഺർഡ഻ൽ 

വ഻വ഻ധ ുതഺടഽകളുീട 

പഽനരഽദ്ധഺരണം - 
WH/303179 

 

ഫഺം ുപഺണ്ട് 
ന഻ർമഺണം ശൿഺമള  

IF/378924 

 

 പര഻ുശഺധ഻ച്ച   ഫയല഻ീല 

പവർത്ത഻യ഻ൽ   സഺധന 

സഺമഗ഻കൾ ആവശൿം 

ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലല 

13 ുവജ്  ല഻സ്റ്റ് പത഻നഞ്ചഺം വഺർഡ഻ൽ 

വ഻വ഻ധ ുതഺടഽകളുീട 

പഽനരഽദ്ധഺരണം  

WH/303179 

 

ഫഺം ുപഺണ്ട് 
ന഻ർമഺണം ശൿഺമള  

IF/378924 

 

  

 മസ്തറ്ർുറഺള഻ന് 

ആനഽപഺത഻കമഺയ഻ 
ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്ക് 
ുവതനം ലഭ഻ക്കഽന്നഽീണ്ടന്ന് 
ഉറപ്പുവരഽത്തഽന്ന 

ുരഖയഺണ് ുവജ്  ല഻സ്റ്റ്.  
 പര഻ുശഺധ഻ച്ച    ഫയല഻ൽ   

മസ്റ്റർ ുറഺൾ പകഺരമഽള്ള 

ുവജ് ല഻സ്റ്റുകൾ 

സാക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.  
 

14 ഫണ്ട് ടഺൻസ്തഫർ 

ഒർഡർ 

പത഻നഞ്ചഺം വഺർഡ഻ൽ 

വ഻വ഻ധ ുതഺടഽകളുീട 

പഽനരഽദ്ധഺരണം  

WH/303179 

 

ഫഺം ുപഺണ്ട് 
ന഻ർമഺണം ശൿഺമള  

IF/378924 

 ുവതനം 

ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീട 

അക്കൗണ്ട഻ുലക്ക് 
നൽക഻യത഻നഽള്ള 

ുരഖയഺണ് ഫണ്ട് 
ടഺൻസ്തഫർ ഒർഡർ.  

 പര഻ുശഺധനക്ക് 
വ഻ുധയമഺക്ക഻യ  

ഫയല഻ൽ  മസ്റ്റർ 
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ുറഺളുകളുീട ഫണ്ട് 
ടഺൻസ്തഫർ ഒർഡർ ഉണ്ട്.  

 

15 രസ഼തഽകളും 

ുറഺയൽറ്റ഻യഽം 

സംബന്ധ഻ച്ച് 

പത഻നഞ്ചഺം വഺർഡ഻ൽ 

വ഻വ഻ധ ുതഺടഽകളുീട 

പഽനരഽദ്ധഺരണം  

WH/303179 

 

ഫഺം ുപഺണ്ട് 
ന഻ർമഺണം ശൿഺമള  

IF/378924 

 

 ഫയല഻ൽ രസ഼തഽകളും 

ുറഺയൽറ്റ഻യഽം 

ഇലലഺയ഻രഽന്നഽ 
 

 

 

 

 

 

 

 

16 3 ഘട്ടങ്ങള഻ീല 

ുഫഺുട്ടഺകൾ 

പത഻നഞ്ചഺം വഺർഡ഻ൽ 

വ഻വ഻ധ ുതഺടഽകളുീട 

പഽനരഽദ്ധഺരണം  

WH/303179 

 

ഫഺം ുപഺണ്ട് 
ന഻ർമഺണം ശൿഺമള  

IF/378924 

 പര഻ുശഺധ഻ച്ച 2 ഫയല഻ 
ലഽം  ആദൿ ഘട്ടത്ത഻ലഽം  

അവസഺന  ഘട്ടത്ത഻ലഽം  

ുഫഺുട്ടഺസ്ത  ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ.  

17 പവിത്ത഻ 
പാർത്ത഼കരണ 

സഺക്ഷൿപതം 

പത഻നഞ്ചഺം വഺർഡ഻ൽ 

വ഻വ഻ധ ുതഺടഽകളുീട 

പഽനരഽദ്ധഺരണം  

WH/303179 

 

ഫഺം ുപഺണ്ട് 
ന഻ർമഺണം ശൿഺമള  

IF/378924 

 

 ഈ ുരഖ ഫയല഻ൽ 

ഉൾീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്. 

18 ീമറ്റ഼ര഻യൽ ബ഻ലലുകൾ 

 

പത഻നഞ്ചഺം വഺർഡ഻ൽ 

വ഻വ഻ധ ുതഺടഽകളുീട 

പഽനരഽദ്ധഺരണം  

WH/303179 

 

ഫഺം ുപഺണ്ട് 
ന഻ർമഺണം ശൿഺമള  

IF/378924 

 പര഻ുശഺധ഻ച്ച 

പവർത്ത഻കൾ ന്നഽം 

തീന്ന ീമറ്റ഼ര഻യൽ വർക്ക് 
ഉള്ള പവർത്ത഻യലല. 
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19 മസ്റ്റർ ുറഺൾ മാവ്ീമന്റ് 

സ്ല഻പ്പ് 
 

പത഻നഞ്ചഺം വഺർഡ഻ൽ 

വ഻വ഻ധ ുതഺടഽകളുീട 

പഽനരഽദ്ധഺരണം  

WH/303179 

 

ഫഺം ുപഺണ്ട് 
ന഻ർമഺണം ശൿഺമള  

IF/378924 

850- മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണം 

 മസ്റ്റർ ുറഺൾ അനഽവദ഻ച്ച 

ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്ക് 
ുവതനം നൽകഽന്നത് 

വീരയഽള്ള ഒുരഺ 

ഘട്ടങ്ങളും 

മനസ്സ഻ലഺക്കഺനഺണ് മസ്റ്റർ 

ുറഺൾ  മാവ്ീമന്റ്  സ്ല഻പ്. 

  ഈ ുരഖ ഫയല഻ൽ 

ഉൾീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്. 

20 ജ഻ുയഺ ടഺഗ്ദ് ുഫഺുട്ടഺകൾ പത഻നഞ്ചഺം വഺർഡ഻ൽ 

വ഻വ഻ധ ുതഺടഽകളുീട 

പഽനരഽദ്ധഺരണം  

WH/303179 

 

ഫഺം ുപഺണ്ട് 
ന഻ർമഺണം ശൿഺമള  

IF/378924 

 

 ജ഻ുയഺ ടഺഗ്ദ് ുഫഺുട്ടഺ 

ഫയല഻ൽ 

ഉൾീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല  

21 ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ് 
റ഻ുപ്പഺർട്ട് 

പത഻നഞ്ചഺം വഺർഡ഻ൽ 

വ഻വ഻ധ ുതഺടഽകളുീട 

പഽനരഽദ്ധഺരണം  

WH/303179 

 

ഫഺം ുപഺണ്ട് 
ന഻ർമഺണം ശൿഺമള  

IF/378924 

 

 

 ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ് 
നടത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല.  

22 ൂസറ്റ് ഡയറ഻ പത഻നഞ്ചഺം വഺർഡ഻ൽ 

വ഻വ഻ധ ുതഺടഽകളുീട 

പഽനരഽദ്ധഺരണം  

WH/303179 

 

 

 ഈ ുരഖ ഫയല഻ൽ 

ഉൾീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്.  
 ീപഺജക്റ്റ്റ് മ഼റ്റ഻ംഗ്ദ് 

മ഻നഽട്സ഻ൽ പീങ്കടഽത്ത 

ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീട ുപരഽം 

പ്പും 

ുരഖീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്. 
 വ഻ എം സ഻ അംഗങ്ങളഺയ 

പവ഻തൻ  ഇ  വ഻,  
വ഻ജയൻ  പ഻, സഹന  ബ഻  
ീക, ുപമജ  ീക സയന്ത്, 
എന്ന഻വർ വർക്ക് 
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ഫയല഻ൽ    ുപരഽം പ്പും 

ുരഖീപടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്. 
 സന്ദർശക കഽറ഻പ്പ഻ൽ 

വഺർഡ് ീമമ്പർ മ഻ന഻ , 
ഒവർസ഻യർ സന്ധൿ  

എന്ന഻വർ പ്പ്  
ുരഖീപടഽത്ത഻ട്ടുണ്ട് 

ഫഺം ുപഺണ്ട് 
ന഻ർമഺണം ശൿഺമള  

IF/378924 

 

 ഈ ുരഖ ഫയല഻ൽ 

ഉൾീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല 

  

  രജ഻സ്റ്ററഽകൾ 

നമ്പർ രജ഻സ്റ്റർ പര഻ുശഺധന വ഻വരം 

1 ീ ഺഴ഻ൽകഺർഡ് രജ഻സ്റ്റർ 

ീതഺഴ഻ൽ കഺർഡ഻നഽള്ള അുപക്ഷ, കഺർഡ് 

അനഽവദ഻ച്ച വ഻വരങ്ങള് എന്ന഻വ 

ുരഖീപ്പടഽത്തഽന്നത഻നഽള്ള രജ഻സ്റ്റർ 

 

 രജ഻സ്റ്റർ സാക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.  

 എലലഺ കഺരൿങ്ങളും കിതൿതുയഺീട 

ുരഖീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്. 

2 ഗഺമസഭ രജ഻സ്റ്റർ 

ീതഺഴ഻ലഽറപ്പുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട 

ഗഺമസഭകള് ,ുയഺഗങ്ങള് തഽടങ്ങ഻യവ 

ുരഖീപ്പടഽത്തഽന്നത഻നഽള്ള വഺർഡ് തല 

രജ഻സ്റ്റർ 

 

 പസ്തതഽത രജ഻സ്റ്റർ സാക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.  

 എലലഺ ഗഺമസഭയഽീടയഽം വ഻വരങ്ങൾ 

ുരഖീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്. 

3 ീ ഺഴ഻ല് അുപക്ഷഺ രജ഻സ്റ്റർ 

ീതഺഴ഻ല് ആവശൿീപ്പട്ടു ലഭ഻ക്കഽന്ന 

അുപക്ഷകളുീട വ഻വരങ്ങളും 

അതഽപകഺരം അവര്ക്ക് 

ീതഺഴ഻ല് അനഽവദ഻ച്ചത഻ന്ീറ 

വ഻വരങ്ങളും ുരഖീപ്പടഽത്ത഻ വയ്ക്കഽന്ന 

രജ഻സ്റ്റർ 

 

 രജ഻സ്റ്റർ സാക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.  

 ീതഺഴ഻ലഺള഻യഽീട ുപര്, രജ഻സ്റ്റർ 

ഐഡ഻, ഡ഻മഺൻഡ് ീെയ്ത ത഻യ്യത഻ 

എന്ന഻ കഺരൿങ്ങീളലലഺം കിതൿമഺയ഻ 

ുരഖീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്.  

 

4 പവിത്ത഻ രജ഻സ്റ്റർ  
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ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ഻ല് നടപ്പ഻ലഺക്കഽന്ന 

പവിത്ത഻കളുീട വ഻വരങ്ങൾ 

ുരഖീപ്പടഽത്ത഻ വയ്ക്കഽന്ന രജ഻സ്റ്റർ 

 രജ഻സ്റ്റർ സാക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.  

 എലലഺ പവർത്ത഻കളുീട ുപരഽം 

വർക്ക് ുകഺഡഽം പവർത്ത഻ 

ആരംഭ഻ച്ച ത഻യ്യത഻യഽം 

നല്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്.  

5 ആസ് ഻ രജ഻സ്റ്റർ   

ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ്പദ്ധത഻യ഻ലാീട 

സിഷ്ട്ട഻ച്ച഻ട്ടുള്ള 

ആസ്തത഻കള്    സംബന്ധ഻ച്ച വ഻വരങ്ങള്, 

സ്ഥലം,ആസ്തത഻യഽീട സവഭഺവം, 

ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്ന കഺലയളവ് തഽടങ്ങ഻യവ  

ുരഖീപ്പടഽത്ത഻ വയ്ക്കഽന്ന രജ഻സ്റ്റർ. 

 

 രജ഻സ്റ്റർ സാക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.  

 എലലഺ വ഻വരങ്ങളും കിതൿതുയഺീട 

ുരഖീപ്പടഽത്ത഻ സാക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.  

 

6 പരഺ ഻ രജ഻സ്റ്റർ 

ഒഡ഻റ്റ഻ന് വ഻ുധയമഺക്ക഻യ 

പവിത്ത഻യഽീട കഺലയളവ഻ന് 

സമയബന്ധ഻തമഺയഽള്ള പരഺത഻ 

ുരഖീപ്പടഽത്ത഻ വയ്ക്കഽന്ന രജ഻സ്റ്റർ. 

ബന്ധീപ്പട്ട പരഺത഻കൾ ുഫഺൺ, ുടഺൾഫ഼ 

നമ്പർ ഉപുയഺഗ഻ച്ചും ഇീമയ഻ൽ 

വഴ഻യഽം, ുരഖഺമാലം എഴഽത഻ നൽക഻യഽം 

സമർപ്പ഻ക്കഺവഽന്നതഺണ്.  

 

 പരഺത഻ രജ഻സ്റ്റർ ഉണ്ട്.  

 27/04/2015, 30/04/2015 ത഻യ്യത഻കള഻ൽ 

ുവതനം ക഻ട്ടുന്ന഻ലല എന്ന് എഴഽത഻യ  2 

പരഺത഻കൾ മഺതുമ കഺണഺൻ 

സഺധ഻ച്ചുള്ളൂ.  

 പരഺത഻ പര഻ഹര഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട് എന്ന് 

ഫയൽ പര഻ുശഺധനയ഻ലാീട 

വൿക്തമഺയ഻ട്ടുണ്ട്. 

7 ീമറ്റ഼ര഻യല് രജ഻സ്റ്റർ 

സഺധന സഺമഗ഻കളുീട 

വഺങ്ങല് ത഼രഽമഺനം, ഉപുയഺഗം, 

ന഼ക്ക഻യ഻ര഻പ്പ്,ീെലവഽകള് ുരഖീപ്പടഽത്ത഻ 

വയ്ക്കഽന്ന രജ഻സ്റ്റർ. 

 

 ീമറ്റ഼ര഻യൽ രജ഻സ്റ്റർ സാക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. 

 എലലഺ വ഻വരങ്ങളും കിതൿതുയഺീട 

ുരഖീപ്പടഽത്ത഻ സാക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട് 
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കീണ്ത്തലഽകൾ 

 െയൽ ുവര഻െ഻ുക്കഷൻ 

● വഺർഷ഻ക മഺസ്റ്റർ സർക്കഽലർ പകഺരം രഽ വർക്ക് ഫയൽ 22 

ുരഖകൾസാക്ഷ഻ുക്കണ്ടതഺണ്.  ജ഻ുയഺ ടഺഗ്ദ് ുഫഺുട്ടഺ ഴ഻ീക ബഺക്ക഻ എലലഺ ുരഖകളും  

രണ്ടഽ ഫയല഻ലഽം ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. ഇത് പശംസന഼യമഺയ കഺരൿമഺണ്. 

● ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് പദ്ധത഻ ഒഫ഼സ഻ൽ സാക്ഷ഻ുക്കണ്ട 7 രജ഻സ്റ്ററഽകളും സാക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.  

 

െ഼ൽഡ് ുവര഻െ഻ുക്കഷൻ 

 ഫഺം ുപഺണ്ട് ശൿഺമള  IF/378924 പവർത്ത഻ കിതൿമഺയ അളവ഻ൽ    തീന്ന യഺണ് കഺണഺൻ 

സഺധ഻ച്ചത്. ഇത് കിഷ഻ക്ക് ഉപുയഺഗ പദമഺണ്.  

 ീതഺഴ഻ൽ അുപക്ഷകൾ രഽ മഺസത്ത഻ുലീറയഺയ഻ ഡ഻മഺൻഡ് ുഫഺമ഻ൽ എഴഽത഻  ഫണ്ട് 

ഒഫ഼സ്ത വഴ഻ ആണ് നൽകഽന്നത് എന്ന് ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ ുഫഺക്കസ്തഗാപ്പ് ഡ഻സ്തകഷന഻ൽ 

പറഞ്ഞ഻രഽീന്നങ്ക഻ലഽം ൂകപ്പറ്റ് രസ഼ത഻ൻീറ ുകഺപ്പ഻ അവരഽീട കയ്യ഻ൽ 

ലഭൿമഺയ഻രഽന്ന഻ലല. 

 IF/378924 ശൿഺമള ഫഺം ുപഺണ്ട് പവർത്ത഻ക്ക് CIB സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ടുീണ്ടങ്ക഻ലഽം പവർത്ത഻ 

ആരംഭ഻ച്ച ത഻യ്യത഻, അവസഺന഻ച്ച ത഻യ്യത഻ എന്ന഻വ ീതറ്റഺയഺണ് 

ുരഖീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുള്ളത്. 

 WH/303179 ുതഺടഽകളുീട പഽനരഽദ്ധഺരണം വഺർഡ് 15 'പവർത്ത഻യ഻ൽCIB കഺണഺൻ 

സഺധ഻ച്ച഻ലല.   

 ുതഺടഽകളുീട പഽനരഽദ്ധഺരണ പവർത്ത഻യ഻ൽ  എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പകഺരമഽള്ള കയർ 

ഭാവസ്തതം വ഻ര഻ക്കൽ  പവർത്ത഻ ീെയ്ത഻ട്ട഻ലല.  

 ുവതനം ലഭൿമഺകഽന്നത഻ൽ ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്ക്  കഺലതഺമസം അനഽഭവീപ്പടഽന്നഽ  

  

ന഻ർുേശങ്ങൾ        

● ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്ക് ന഻യമം അനഽശഺസ഻ക്കഽന്ന വ഻ധത്ത഻ലഽള്ള അവകഺശങ്ങൾ, 

അട഻സ്ഥഺനസൗകരൿങ്ങൾ എന്ന഻വ ലഭ഻ക്കഽന്നഽീണ്ടന്ന് ന഻ർവഹണ ഏജൻസ഻ 

ഉറപ്പുവരഽുത്തണ്ടതഽണ്ട്. 
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● പവിത്ത഻ ആരംഭ഻ക്കഽന്നത഻നഽ മഽൻപ് ന഻ർവ്വഹണ ഉുദൿഺഗസ്ഥരഽീട സഺന്ന഻ധൿത്ത഻ൽ 

ീമമ്പറഽീട അദ്ധൿക്ഷതയ഻ൽ തീന്ന ുപഺജക്റ്റ്റ് മ഼റ്റ഻ംഗ്ദ് നടുത്തണ്ടതഺണ് . 

ീതഺഴ഻ൽകഺർഡ് ത഻കച്ചും സൗജനൿമഺയ഻ അനഽവദ഻ുക്കണ്ടതഽണ്ട് 

● മസ്റ്റർ ുറഺള഻ൽ ീവട്ട഻ ത഻രഽത്തലഽകൾ പഺട഻ലല  

● പവിത്ത഻ ആരംഭ഻ക്കഽന്നത഻നഽ മഽൻപ് പദ്ധത഻ വ഻വരങ്ങളടങ്ങ഻യ സ഻റ്റ഻സൺ 

ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് പവിത്ത഻ സ്ഥലത്ത് സ്ഥഺപ഻ുക്കണ്ടത് ആണ്. 

● വ഻ജ഻ീലൻസ്ത ആൻഡ് ുമഺണ഻റ്ററ഻ങ് കമ്മ഻റ്റ഻ അംഗങ്ങീള കഺലഺനഽസിതമഺയ഻ മഺറ്റുകയഽം 

അവരഽീട പങ്കഺള഻ത്തം ഉറപ്പു വരഽത്തഽകയഽം ീെുയ്യണ്ടതഺണ്. 

● 3 ഘട്ടങ്ങള഻ലഽം ഉള്ള വൿക്തമഺയ   ുഫഺുട്ടഺകൾ എടഽത്ത് ഫയല഻ൽ സാക്ഷ഻ുക്കണ്ടതഺണ്. 

 

    

  ീ ഺഴ഻ലഽറപ്പ് പദ്ധ ഻യ഻ൽ ഏീറ്റടഽത്ത് ീെയ്യഺൻ പറ്റ഻യ പവർത്ത഻കൾ 

 ആട്ട഻ൻകാട് ന഻ർമ്മഺണം 

 ുകഺഴ഻ക്കാട് ന഻ർമ്മഺണം 

 

അനഽബന്ധം 

എഫ് ജ഻ ഡ഻ യ഻ൽ  പീെടഽത്തവർ 

 

ുപര് ീ ഺഴ഻ൽ കഺർഡ് നമ്പർ 

കഺഞ്ചന സ഻ ീക  KL-02-001-008-015/26 

ഷ഼ല ട഻ വ഻  KL-02-001-008-014/11 

ജഺനക഻ ഇ വ഻  KL-02-001-008-014/10 

ീയുശഺദ പ഻  KL-02-001-008-015/14 

ശഺന്ത ട഻  KL-02-001-008-015/16 

വസന്ത വ഻ ീക  KL-02-001-008-015/96 

വസഽമത഻ ഇ വ഻  KL-02-001-008-014/27 

വസഽമത഻ സ഻  KL-02-001-008-015/1 

വ഻ വ഻ ല഼ല  KL-02-001-008-015/85 

ലക്ഷ്മ഻ എം  KL-02-001-008-014/35 
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സഺവ഻ത഻ എം  KL-02-001-008-015/66 

സഽന഻ത എൻ  KL-02-001-008-15/02 

െന്ദ഻ പ഻  KL-02-001-008-015/42 

അന഻ത എ പ഻  KL-02-001-008-015/8 

ുദവ഻ എൻ ീക  KL-02-001-008-015/11 

പസന്ന  KL-02-001-008-017/143 

 

ശ഼ജ പ഻ ീക  KL-02-001-008-015/19 

വഺസന്ത഻ ീക വ഻  KL-02-001-008-015/15 

 

 

ജ഻ുയഺ ടഺക്ക് ുെഺുട്ടഺ  
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പവർത്ത഻ സ്ഥലം 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ുെഺക്കസ് ഗാപ്പ് ഡ഻സ്കഷൻ 
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ഗഺമസഭ ന഻ർുേശങ്ങൾ 

 

 വ഻എംസ഻ പവർത്തനങ്ങൾ കഺരൿക്ഷമമഺക്കഽക. വ഻ എം സ഻ അംഗംങ്ങീള പഽതഽക്കഽക  

 എലലഺ വർഷവഽം കഽളം,ുതഺട് പഽനരഽദ്ധഺരണ പവർത്ത഻ ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ഻ൽ എീറ്റടഽത്ത് 

നടത്തഽക എന്നത് ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് ന഻യമത്ത഻ൽ ീകഺണ്ടഽവുരണ്ടത് അതൿഺവശൿം ആണ്. 

 വിത്ത഻ഹ഼നമഺയ  സ്ഥലങ്ങള഻ൽ ുജഺല഻ ീെയ്യുന്ന സമയങ്ങള഻ൽ സഽരക്ഷ ഉപകരണങ്ങൾ 

ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്ക് ലഭൿമഺക്കഽക.   

 കിതൿ സമയങ്ങള഻ൽ ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്ക് ുവതനം ലഭൿമഺക്കഽക.  

 വഺടക 5 രാപ എന്നത് 10 രാപയഺയ഻ വർധ഻പ്പ഻ക്കഽക.  

  ീജഎൽജ഻ ഭാമ഻ കിഷ഻ക്ക് ന഻ലം രഽക്കൽ പവർത്ത഻യ഻ൽ തഽടർ പവർത്ത഻യഺയ഻ 

പച്ചക്കറ഻ കിഷ഻ നടത്ത഻ വ഻ളീവടഽപ്പ് നടത്തൽ  ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് ന഼യമത്ത഻ൽ ീകഺണ്ടഽ 

വര഻ക.  ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ കിഷ഻യ഻ുലക്ക് മഽന്ന഻ട്ട് ഇറങ്ങഽക.  

 ുവതനം 300 രാപയഺയ഻ ഉയർത്തഽക    

 

ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് നടത്തഽന്ന ഻ന് സഹഺയ഻ച്ചവർ 

ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് വ഻ഭഺഗം ഉുദൿഺഗസ്ഥർ  

പഞ്ചഺയത്ത് ഉുദൿഺഗസ്ഥർ  

വഺർഡ഻ീല ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ  

ുമറ്റ്മഺർ  

ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ് ട഼ം, കണ്ണൂർ  
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