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ആമഽഖം 

                 മഹഺത്മഺഗഺന്ധ഻ ുദശ഼യ ഗഺമ഼ണ ീതഺഴ഻ലഽറപ് പദ്ധത഻ ഗഺമ഼ണജനതയഽീെ 

ഉന്നമനത്ത഻നഽം സഺമാഹ഻ക ആസ്ത഻യഽീെ ന഻ർമഺണത്ത഻ന് സഹഺയം ആയ഻ട്ടുള്ള ഒരഽ 
ുകരഺവ഻ഷ്കിത പദ്ധത഻യഺണ്. 2005 ീസപ്തംബർ അഞ്ച഻ന് ന഻ലവ഻ൽവന്ന ീതഺഴ഻ലഽറപ് 
ന഻യമത്ത഻ന് അെ഻സ്ഥഺനീപെഽത്ത഻യഺണ് ഈ പദ്ധത഻ നെപ഻ലഺക്ക഻ വരഽന്നത്. 

ഗഺമ഼ണുമഖലയ഻ീല ഓുരഺ കഽെഽംബത്ത഻നഽം മറ്റു ീതഺഴ഻ലഽകൾ നഷ്ടമഺവഺീത 

അധ഻കമഺയ഻ 100 ദ഻വസീത്ത അവ഻ദഗ്ധ gകഺയ഻ക ീതഺഴ഻ൽ ഉറപഺക്കഽക എന്നത഻ലാീെ 

ജനങ്ങളുീെ ഉപജ഼വന മഺർഗ്ഗം ീമച്ചീപെഽത്തഽക എന്നതഺണ് ഇത഻ന് അെ഻സ്ഥഺന ലക്ഷ്ൿം. 

ീതഺഴ഻ലഽറപ് പദ്ധത഻ അവകഺശധ഻ഷ്ഠ഻തവഽം ആവശൿഺധ഻ഷ്ഠ഻തവഽമഺയ പദ്ധത഻യഺണ് . 

ീതഺഴ഻ലഽറപുപദ്ധത഻യഽീെ മറ്റ് പധഺന ലക്ഷ്ൿങ്ങൾ പകിത഻ വ഻ഭവ പര഻പഺലനത്ത഻ലാീെ 

ഓുരഺ പുദശീത്തയഽം വ഻ഭവ അെ഻ത്തറ ശക്തമഺക്കഽക, ീവള്ളീപഺക്കം, വനനശ഼കരണം, 

കഺലഺവസ്ഥഺ വൿത഻യഺനം തഽെങ്ങ഻യ പഺര഻സ്ഥ഻ത഻ക പശ്നങ്ങൾക്ക് പര഻ഹഺരം കഺണഽക, 

ഉൽപഺദന പരമഺയ ആസ്ത഻കൾ സിഷ്ട഻ക്കഽന്നത഻ലാീെ ദഺര഻ദൿ ലഘാകരണം 

സഽസ്ഥ഻രമഺക്കഽക, ീതഺഴ഻ലഽറപ് പദ്ധത഻യഽീെ മഽഖൿധഺരയ഻ുലക്ക് ീകഺണ്ഽവരഽന്നത഻നഽം 

അവരഽീെ സഺമ്പത്ത഻കവഽം സഺമാഹ഻കവഽമഺയ ശഺക്ത഼കരണം ഉറപഺക്കഽക 

എന്ന഻വയഺണ്. 

                       ുദശ഼യ ഗഺമ഼ണ ീതഺഴ഻ലഽറപ് പദ്ധത഻ പകഺരം ഗഺമപഞ്ചഺയത്ത് പുദശത്ത് 
നെപ഻ലഺക്കഽന്ന എലലഺ പവർത്ത഻കളും ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് വ഻ുധയമഺക്കണീമന്ന 

ന഻യമത്ത഻ീല17(2) വകഽപ് പകഺരം ന഻ഷ്കർഷ഻ക്കഽന്നഽ. പദ്ധത഻ പവർത്തനീത്തപറ്റ഻യഽം 

ീപഺതഽ ധനം  ീെലവഴ഻ക്കഽന്നത഻ീന പറ്റ഻യഽം പൗരസമാഹം നെത്തഽന്ന പരസൿവഽം 

സവതന്തവഽമഺയ പര഻ുശഺധനയഺണ് ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് ീതഺഴ഻ലഽറപ് ന഻യമപകഺരം 

വർഷത്ത഻ൽ രണ്ഽതവണ ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് ഗഺമസഭകൾ എലലഺ വഺർഡ഻ലഽം 

നെുത്തണ്തഺണ് ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് ഗഺമസഭ അഥവഺ സഺമാഹൿ കണീക്കെഽപ് 
എന്നത഻ുനഺട് ഉുേശ഻ക്കഽന്നത് പവർത്ത഻ സ്ഥലങ്ങള് വർക്ക് ൂസറ്റുകൾ ുനര഻ട്ട് സരർശ഻ച്ച് 
ീതഺഴ഻ലഽറപ് ീതഺഴ഻ലഺള഻കുളഺെഽം ന഻ർവഹണ ഉുദൿഺഗസ്ഥുരഺെഽം അഭ഻മഽഖം 

നെത്ത഻യത഻ലാീെ ലഭൿമഺയ ുരഖകളുീെ വ഻ശദ പര഻ുശഺധനയ഻ലാീെയഽം ലഭ഻ക്കഽന്ന 

വ഻വരങ്ങൾ ുകഺഡ഼കര഻ച്ച് ഗഺമ സഭകള഻ൽ ീപഺതഽ സമാഹീത്ത അറ഻യ഻ക്കഽക 

എന്നതഺണ് ഇപകഺരം ലഭ഻ക്കഽന്ന വ഻വരങ്ങളും ഗഺമസഭകള഻ൽ ഉയരഽന്ന ീതഺഴ഻ലഽറപ് 
ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീെ അഭ഻പഺയങ്ങളുീെയഽം ന഻ർവ്വഹണ ഉുദൿഺഗസ്ഥരഽീെ 

അഭ഻പഺയങ്ങളുീെയഽം  അെ഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ മഹഺത്മഺഗഺന്ധ഻ ുദശ഼യ ഗഺമ഼ണ ീതഺഴ഻ലഽറപ് 
പദ്ധത഻യഽീെ നെത്ത഻പ഻ീല സഽതഺരൿതയഽം ഉത്തരവഺദ഻തവവഽം ഊട്ട഻യഽറപ഻ക്കഽക 

എന്നതഺണ് ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് അഥവഺ സഺമാഹൿ കണീക്കെഽപ് ലക്ഷ്ൿമ഻െഽന്നത്. 

വസ്തഽതഺപരമഺയ കീണ്ത്തലഽകള഻ലാീെ ീതഺഴ഻ലഽറപ് പദ്ധത഻യഽീെ 

ഗഽണുഭഺക്തഺക്കളഺയ ഗഺമ഼ണ ജനതയഽീെ ഉന്നമനത്ത഻നഽം പദ്ധത഻യഽീെ ീമച്ചീപട്ട 

പവർത്തനത്ത഻നഽം ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ഻ലാീെ  സഺധ഻ക്കഽന്നഽ. 

 ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് മഽീനഺരഽക്ക പവർത്തേങൾ  

1. ുപരഺവാർ ുലഺക്ക് ഓഫ഼സ് സരർശ഻ക്കഽകയഽം ുജഺയ഻ന്് ബ഻ ഡ഻ ഓ യഽമഺയ഻  
ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് യാണ഻റ്റ്, ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് പക഻യ,  ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് ഗഺമസഭ 

എന്ന഻ങ്ങീനയഽള്ള കഺരൿങ്ങൾ സംസഺര഻ക്കഽകയഽം ീെയ്തഽ. 



2. കണ഻ച്ചഺർ  ഗഺമ പഞ്ചഺയത്ത് പസ഻ഡന്്,  ീസകട്ടറ഻,  അസ഻സ്റ്റന്് ീസകട്ടറ഻ 
ീതഺഴ഻ലഽറപ് വ഻ഭഺഗം ഉുദൿഺഗസ്ഥർ എന്ന഻വരഽമഺയ഻ ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് നെത്ത഻യത഻ീന 

കഽറ഻ച്ചുള്ള ത഼രഽമഺനം. 

3. ഫയൽ പര഻ുശഺധന- രണ്ഺം   വഺർഡ഻ീല 2018-2019 വീരയഽള്ള ഫയലഽകളുീെ 

പര഻ുശഺധന. 

4. പവിത്ത഻ : സ്ഥലപര഻ുശഺധന - പര഻ുശഺധ഻ച്ച ഫയൽ പകഺരം പവിത്ത഻ കിതൿമഺയ 

അളവ഻ൽ നെന്ന഻ട്ടുുണ്ഺ എന്നഽള്ള പര഻ുശഺധന. 

5. ീപഺതഽപവർത്തകർ,  ീപഺതഽജനങ്ങൾ എന്ന഻വരഽമഺയ഻ ീതഺഴ഻ലഽറപുമഺയ഻ ബന്ധീപട്ട 

അഭ഻പഺയ ുശഖരണം. 

6. ഫ഼ൽഡ഻ൽ ന഻ന്നഽം ുശഖര഻ച്ച വ഻വരങ്ങൾ ഫയലഽമഺയ഻ തഺരതമൿം ീെയ്യൽ. 

7. വ഼െഽവ഼െഺന്തരം ഉള്ള വ഻വരുശഖരണം. 

8. ീതഺഴ഻ൽ കഺർഡ് പര഻ുശഺധന,  ബഺങ്ക് പഺസ് ബഽക്ക് പര഻ുശഺധന 

9. റ഻ുപഺർട്ട് തയ്യഺറഺക്കൽ 

                        പഞ്ചഺയത്ത഻ീല ീ ഺഴ഻ലഽറപ്പ് പദ്ധ ഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് 
വ഻വരങൾ  

ആീക ീതഺഴ഻ൽ കഺർഡ്                   :  2870 

ആീക   ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ.                   :  4069 

ആക്െ഼വ് ീതഺഴ഻ൽ കഺർഡ്    : 1512 

ആക്െ഼വ് ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ     : 1637 

SC                                                                : 95 

ST                                                                : 610 

 വഺർഡ഻ീല ീ ഺഴ഻ലഽറപ്പുപദ്ധ ഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട വ഻വരങൾ  

ആീക ീതഺഴ഻ൽ കഺർഡ്                  :  305 

ആീക   ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ      :  307 

ആക്െ഼വ് ീതഺഴ഻ൽ കഺർഡ്    :  83 

ആക്െ഼വ് ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ     :  100 

SC  ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ                                :  15 

ST ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ                                 :   4 

 

 

 



100 ദ഻വസം ീതഺഴ഻ൽ പാർത്ത഻യഺക്ക഻യത്  : 21 

 

1.  വ഻ലഺസ഻ന഻.           :   KL- 02-009-001-002/1 

2. പസ഼ത                        :   KL- 02-009-001-002/126 

3. റ഼ന.                               :  KL- 02-009-001-002/13 

4. അമ്മ഻ണ഻.                  :  KL- 02-009-001-002/135 

5. രഺധഺ ീക ീക           :  KL- 02-009-001-002/14 

6. പഽഷ്പവലല഻ ീക    :  KL- 02-009-001-002/16 

7. വസന്ത                          :  KL- 02-009-001-002/18 

8. മ഻ന഻ ീക ീക.             :  KL- 02-009-001-002/182 

9. സത഼ുദവ഻.                 :  KL- 02-009-001-002/31 

10. സുരഺജ഻ന഻ പ഻       :  KL- 02-009-001-002/40 

11. ുതസൿഺമ്മ                :  KL- 02-009-001-002/43 

12. ല഼ലഺമ്മ.                    :  KL- 02-009-001-002/44 

13. സഽധഺകരൻ.            :  KL- 02-009-001-002/45 

14. ലക്ഷ്്മ഻ക്കഽട്ട഻.         :  KL- 02-009-001-002/48 

15. സര഻ത                        :  KL- 02-009-001-002/5 

16. ുറഺസമ്മ                   :  KL- 02-009-001-002/50 

17. ല഻ലല഻ക്കഽട്ട഻              :  KL- 02-009-001-002/53 

18. ുതസൿഺ ീക ീജ   :  KL- 02-009-001-002/56 

19. ുരഺഹ഻ണ഻             :  KL- 02-009-001-002/61 

20. ഷഺജ഻.                        :  KL- 02-009-001-002/66 

21. ഗ഼ത.                          :  KL- 02-009-001-002/94 

        

 അവകഺശ അധ഻ഷ്ഠ഻  േ഻ര഼ക്ഷണങൾ 

1. ീ ഺഴ഻ൽ കഺർഡഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട കഺരൿങൾ 

         മഹഺത്മഺഗഺന്ധ഻ ുദശ഼യ ഗഺമ഼ണ ീതഺഴ഻ലഽറപ് പദ്ധത഻ പകഺരം അവ഻ദഗ്ധ 

കഺയ഻ക ീതഺഴ഻ൽ ീെയ്യഺൻ തഺല്പരൿമഽള്ള ഏീതഺരഽ കഽെഽംബത്ത഻നഽം ീതഺഴ഻ൽ കഺർഡ഻നഽ 
ുവണ്഻ അുപക്ഷ്഻ക്കഺം. അുപക്ഷ് നൽക഻യ എലലഺ കഽെഽംബഺംഗങ്ങൾക്കഽം 15 

ദ഻വസത്ത഻നകം ത഻കച്ചും സൗജനൿമഺയ഻ കഺർഡ് ലഭ഻ുക്കണ്തഽണ്്. എന്നഺൽ 



ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുമഺയ഻ സംസഺര഻ച്ചുപഺൾ  പഽത഻യ കഺർഡ഻ന് അുപക്ഷ്഻ക്കഽന്ന സമയത്ത് 
ുഫഺുട്ടഺ എെഽക്കഽന്നത഻നഽ ുവണ്഻യഽള്ള ീെലവ് ീതഺഴ഻ലഺള഻ വഹ഻ക്കഽന്ന സഺഹെരൿമഺണ് 

ന഻ലവ഻ലഽള്ളത്.  ഇത് ന഻യമലംഘനമഺണ്. 

            ീതഺഴ഻ൽ കഺർഡ് ഒരഽ ആധ഻കഺര഻ക ുരഖയഺണ്. അതഽീകഺണ്ഽതീന്ന ീതഺഴ഻ൽ 

കഺർഡഽകൾ സാക്ഷ്഻ുക്കണ്തത഻ന്ീറ പാർണ്ണ ഉത്തരവഺദ഻തവം ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്കഺണ്. 

അഞ്ചഽവർഷത്ത഻ീലഺര഻ക്കൽ  ീതഺഴ഻ൽ കഺർഡ് പഽതഽക്ക഻ നൽുകതഺണ്. പഽത഻യ 

കഺർഡ഻നഺയ഻ അുപക്ഷ്഻ച്ച എലലഺ ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്കഽം പഽതഽക്ക഻യ കഺർഡഽകൾ 

ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുണ്്.. ഇത് പശംസന഼യമഺണ് 

2. ീ ഺഴ഻ൽ ആവശൿീപ്പടഽനത് സംബന്ധ഻ച്ച് 

          ീതഺഴ഻ൽ കഺർഡ് ഉള്ള ഏീതഺരഽ ീതഺഴ഻ലഺള഻ക്കഽം ീതഺഴ഻ൽ ആവശൿീപെഺനഽം 

ഇതഽമഺയ഻ ബന്ധീപട്ട് ആസാതണ പക഻യയ഻ൽ പങ്കഺള഻യഺകഺനഽമഽള്ള അവകഺശം ഉണ്്. 
ീതഺഴ഻ൽ ആവശൿീപട്ട് 15 ദ഻വസത്ത഻നഽള്ള഻ൽ ീതഺഴ഻ൽ ലഭൿമഺയ഻ലല എങ്ക഻ൽ 

ീതഺഴ഻ല഻ലലഺയ്മ ുവതനം ലഭ഻ക്കഺനഽള്ള അവകഺശം ന഻യമപരമഺയ഻ 
ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്കഽണ്്.  

             ഈ വഺർഡ഻ൽ ഗാപഺയ഻ ുമറ്റ് മഽുഖനയഺണ് ീതഺഴ഻ല഻ന് അുപക്ഷ് നൽകഽന്നത്. 

അുപക്ഷ്഻ച്ച് 15 ദ഻വസത്ത഻നഽള്ള഻ൽ ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ക്കഺറ഻ലല എന്നഺണ് ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ 

അറ഻യ഻ച്ച഻ട്ടുള്ളത്. കാെഺീത  ഫയല഻ലഽള്ള ൂകപറ്റ്  രസ഼ത഻ീന കഽറ഻ച്ചും പലർക്കഽം 

അറ഻യ഻ലല  എന്ന്  മനസ്സ഻ലഺക്കഺൻ കഴ഻ഞ്ഞ഻ട്ടുണ്്. ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ ീതഺഴ഻ല഻ന്  

അുപക്ഷ്഻ക്കഽന്ന സമയത്ത്  പഞ്ചഺയത്ത് ഫണ്് ഓഫ഼സ഻ൽ ന഻ന്ന് ൂകപറ്റ് രസ഼ത് 

നൽകഺറ഻ലല. ഓഡ഻റ്റ഻ന് വ഻ുധയമഺക്ക഻യ പവർത്ത഻കളുീെ ഫയല഻ൽ ഒന്നഽം ൂകപറ്റ് 
രസ഼ത് നൽക഻യത് കൗണ്ർ ുഫഺയ഻ൽ  സാക്ഷ്഻ച്ച഻ട്ട഻ലല.  

3. ീ ഺഴ഻ൽ അേഽവേ഻ച്ചത് സംബന്ധ഻ച്ച് 

            ീതഺഴ഻ലഽറപ് ന഻യമപകഺരം ീതഺഴ഻ൽ ആവശൿീപട്ട് 15 ദ഻വസത്ത഻നഽള്ള഻ൽ ീതഺഴ഻ൽ 

നൽക഻യ഻ര഻ക്കണം. അലലഺത്തപക്ഷ്ം ീതഺഴ഻ൽരഹ഻ത ുവതനത്ത഻നഽള്ള അർഹതയഽണ്്. ഈ 

വഺർഡ഻ീല ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്ക് ീതഺഴ഻ല഻ന് അുപക്ഷ്഻ച്ച് 15 ദ഻വസത്ത഻നകം തീന്ന 

ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ക്കഺറ഻ലല. വളീര ൂവക഻യഺണ് ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ക്കഽന്നത്. 

4. ീഷൽഫ് ഓഫ് ീപഺജക്റ്റ്റ്  യ്യഺറഺക്കഽന ഻േഽള്ള അവകഺശം.  

        അെഽത്ത 5 വർഷുത്തക്ക് ഏീറ്റെഽക്കഺവഽന്ന ുപഺജക്െഽകളുീെ സമഺഹഺരമഺണ് 

ീഷൽഫ് ഓഫ് ീപഺജക്റ്റ്. അയൽക്കാട്ട തലത്ത഻ൽ െർച്ച ീെയ്ത് ന഻ർുേശങ്ങൾ 

സമഺഹര഻ച് വഺർഡ് തലത്ത഻ൽ ുകഺഡ഼കര഻ച്ചു  ഗഺമസഭയ഻ൽ അവതര഻പ഻ച്ച ുശഷം 

മഽൻഗണന കമം ന഻ശ്ചയ഻ച്ചഺണ് അംഗ഼കര഻ക്കഽന്നത്. അതഽീകഺണ്ഽതീന്ന ീഷൽഫ്  ഓഫ് 

ീപഺജക്ട് തയ്യഺറഺക്കഽന്നത഻നഽഉള്ള അവകഺശം ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്കഽണ്്. ീതഺഴ഻ൽ 

കീണ്ത്തഽന്നത഻ന് ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീെയഽം ുമറ്റ഻ന്ീറയഽം ഭഺഗത്തഽന഻ന്നഽം പങ്കഺള഻ത്തം 

ഉണ്ഺവണം. എന്നഺൽ ീതഺഴ഻ലഽറപ഻ൽ അനഽവദ഻ന഼യമഺയ ആസ്ത഻ വ഻കസന 

പവർത്ത഻കൾ കീണ്ത്തഽന്നത഻ന് വഺർഡ഻ീല വ഻വ഻ധ ുമഖലയ഻ലഽള്ളവരഽീെ പങ്കഺള഻ത്തം 

ഉണ്ഺവണം. അണഽുങ്ങഺട്   വഺർഡ഻ീല ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ ീഷൽഫ് ഓഫ് ീപഺജക്ട് 

തയ്യഺറഺക്കഽന്നത഻ൽ പങ്കഺള഻കളഺകഺറഽണ്് എന്നഺണ് ീതഺഴ഻ലഺള഻കള഻ൽ ന഻ന്നഽം 

പഞ്ചഺയത്ത഻ൽ ന഻ന്നഽം അറ഻യഺൻ കഴ഻ഞ്ഞത്. 

 



5. യഺ ഺ ീെലവ് സംബന്ധ഻ച്ച് 

            ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്ക് തഺമസ സ്ഥലത്തഽ ന഻ന്നഽം 5 ക഻ുലഺമ഼റ്റർ െഽറ്റളവ഻നഽള്ള഻ൽ 

ീതഺഴ഻ൽ  ലഭ഻ക്കഽവഺൻ ഉള്ള അവകഺശം ഉണ്്. അങ്ങീന അലലഺത്ത പക്ഷ്ം യഺതഺബത്ത 

ആയ഻ കാല഻യഽീെ 10 ശതമഺനം അധ഻ക ുവതനമഺയ഻ ലഭ഻ക്കഺനഽള്ള അവകഺശമഽണ്്. 

6)അട഻സ്ഥഺേ സൗകരൿങീള കഽറ഻ച്ച്  

         ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്ക് ആവശൿമഺയ കഽെ഻ീവള്ളം,  വ഻ശമ഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള തണൽ,  

പഥമശഽശാഷ ക഻റ്റ് തഽെങ്ങ഻യ അെ഻സ്ഥഺന സൗകരൿങ്ങൾ ലഭ഻ുക്കണ്ത് ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീെ 

അവകഺശമഺണ്. തണൽ സൗകരൿത്ത഻ന് ഷ഼റ്റ് ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുണ്് എന്നഺൽ പഥമശഽശാഷ ക഻റ്റ് 
ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്ക് ലഭ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല. കഽെ഻ീവള്ളം ൂകവശം ീകഺണ്ഽവര഻കുയഺ  

പണ഻ീയെഽക്കഽന്ന വ഼െഽകള഻ീല ആൾക്കഺരഽമഺയ഻ സഹകര഻ുച്ചഺ ആണ്  കീണ്ത്തഽന്നത്. 

7. ുവ േം ലഭൿമഺക്കഽനത് സംബന്ധ഻ച്ച് 

           ീതഺഴ഻ലഽറപ് പദ്ധത഻ ന഻യമത്ത഻ീല ീസക്ഷ്ൻ3(2) പകഺരം ഓുരഺ പവിത്ത഻യഽീെയഽം 

മസ്റ്റർ ുറഺൾ പാർത്ത഻യഺക്ക഻ പഞ്ചഺയത്ത഻ൽ സമർപ഻ച്ച് 15 ദ഻വസത്ത഻നകം 

ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്ക് ുവതനം ലഭ഻ുക്കണ്തഺണ്. കിതൿമഺയ഻ ുവതനം ലഭ഻ക്കഺറ഻ലല എന്ന 

വ഻വരമഺണ് ീതഺഴ഻ലഺള഻കള഻ൽ ന഻ന്നഽം അറ഻യഺൻ കഴ഻ഞ്ഞത്.  

8. ീ ഺഴ഻ല഻ടങള഻ൽ ഉണ്ടഺകഽന അപകടങൾ സംബന്ധ഻ച്ച് 

                 മഹഺത്മഺഗഺന്ധ഻ ുദശ഼യ ഗഺമ഼ണ ീതഺഴ഻ലഽറപ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്ക് 
ീതഺഴ഻ല഻െങ്ങള഻ൽ ീവച്ച് ഏീതങ്ക഻ലഽം തരത്ത഻ലഽള്ള അപകെം സംഭവ഻ച്ചഺൽ ീഷഡൿാൾ2(5) 

പകഺരവഽം അധൿഺയം9 ുല പരഺമർശങ്ങളുീെ അെ഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽം െ഻ക഻ത്സക്ക്  
ആവശൿമഺയ഻വരഽന്ന മഽഴഽവൻ െ഻ലവഽകളും ബന്ധീപട്ട ബ഻ലലുകൾ ഹഺജരഺക്കഽന്ന 

മഽറയ്ക്ക് ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്ക് ലഭൿമഺുക്കണ്തഺണ്. 25000/- രാപ  മരണം സംഭവ഻ച്ചഺൽ 

ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീെ കഽെഽംബത്ത഻ന് ലഭൿമഺുക്കണ്തഺണ്. ഓഡ഻റ്റ഻ന് വ഻ുധയമഺക്ക഻യ 

പവിത്ത഻യഽീെ കഺലയളവ഻ൽ ീതഺഴ഻ലഺള഻ക്ക് അപകെം ഒന്നഽം സംഭവ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല. 

9. പരഺ ഻ പര഻ഹഺരം 

       ീതഺഴ഻ലഽറപ് പദ്ധത഻ ന഻യമപകഺരം( ീഷഡൿാൾ19) സമയബന്ധ഻തമഺയ഻ പരഺത഻ 
പര഻ഹഺരത്ത഻നഽള്ള അവകഺശമഽണ്്. പദ്ധത഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപട്ട പരഺത഻കൾ ുഫഺൺ, 

ുെഺൾഫ഼ നമ്പർ ഉപുയഺഗ഻ച്ചും ുരഖഺമാലം എഴഽത഻ നൽക഻യഽം ഇീമയ഻ൽ വഴ഻യഽം 

സമർപ഻ക്കഺവഽന്നതഺണ്. ുെഺൾ ഫ഼ നമ്പർ പഞ്ചഺയത്ത഻ൽ പദർശ഻പ഻ച്ച഻ട്ടുണ്്. ഫ഼ൽഡ് 

പര഻ുശഺധനയഽീെ  ഭഺഗമഺയ഻ ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുമഺയ഻ സംസഺര഻ച്ചുപഺൾ ഇതഽവീര 

പരഺത഻കൾ നൽക഻യ഻ട്ട഻ലല എന്നഺണ് അറ഻യഺൻ കഴ഻ഞ്ഞത്.  

10 ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് േടത്തഽന ഻േഽള്ള അവകഺശം 

         ീതഺഴ഻ലഽറപ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഏീറ്റെഽത്ത് നെപ഻ലഺക്കഽന്ന മഽഴഽവൻ പവർത്ത഻കളും 

ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ഻ന് വ഻ുധയമഺക്കണീമന്ന് ീസക്ഷ്ൻ17(2) ന഻ഷ്കർഷ഻ക്കഽന്നഽണ്്. 
ീതഺഴ഻ലഽറപ഻ൽ ഏീറ്റെഽത്ത പവർത്ത഻കളുീെ സഺമാഹ഻ക കണീക്കെഽപ് നെത്തഽന്നത഻നഺൽ 

പങ്കഺള഻യഺവഽന്നത഻നഽള്ള അവകഺശം ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്കഽണ്്.  

 

 



 11. ുറഺസ്ഗഺർ േ഻േം  

      ീതഺഴ഻ൽ ആവശൿകത കിതൿമഺയ഻ രജ഻സ്റ്റർ ീെയ്യുന്നത഻നഽം ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീെ 

അവകഺശങ്ങൾ അവീര ുബഺധൿീപെഽത്തഽന്നത഻നഽം പരഺത഻കൾ പര഻ഹര഻ക്കഽന്നത഻നഽം 

ആയ഻ ുറഺസ്ഗർ ദ഻നം സംഘെ഻പ഻ുക്കണ്തഽണ്്. വഺർഷ഻ക  മഺസ്റ്റർ പ്ലഺൻ അനഽസര഻ച്ച്  
പഞ്ചഺയത്ത഻ീല ീതഺഴ഻ലഺള഻കള഻ൽ ന഻ന്നഽം  ുറഺസ്ഗഺർ ദ഻നം ആെര഻ക്കഽന്ന഻ലല എന്ന് 
അറ഻യഺൻ കഴ഻ഞ്ഞ഻ട്ടുണ്്. 

 12. സ഻റ്റ഻സൺ ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ്  

              ീതഺഴ഻ലഽറപ് പദ്ധത഻യഽീെ സഽതഺരൿത ഉറപഺക്കഽന്നത഻നഽുവണ്഻യഽള്ള ഒരഽ 
ഉപഺധ഻യഺണ് സ഻റ്റ഻സൺ ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ്. ഒരഽ പവർത്ത഻യഽീെ 

അെ഻സ്ഥഺനവ഻വരങ്ങൾ അതഺയത് എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് തഽക സഺധന ുവതന ഘെകങ്ങൾ, യഥഺർത്ഥ 

ീെലവ്, ീതഺഴ഻ൽദ഻നങ്ങൾ തഽെങ്ങ഻യ വ഻വരങ്ങൾ സഺധഺരണ ജനങ്ങൾക്കഽം 

ഗഽണുഭഺക്തഺക്കൾക്കഽം മനസ്സ഻ലഺകഽന്ന ര഼ത഻യ഻ൽ പദർശ഻പ഻ുക്കണ്തഺണ്. ഓുരഺ 

പവിത്ത഻യഽീെയഽം ആരംഭഘട്ടത്ത഻ൽ ഈ ുബഺർഡ്  സ്ഥഺപ഻ുക്കണ്തഽണ്്. സ഻റ്റ഻സൺ 

ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് രണ്് വർക്ക് ൂസറ്റ് ഒഴ഻ീക സരർശ഻ച്ച എലലഺ ഫ഼ൽഡ഻ലഽം 

കഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു. കഴ഻ഞ്ഞ പളയത്ത഻ൽ ഒഴഽക഻ ുപഺയ഻ എന്നഺണ് അറ഻യഺൻ കഴ഻ഞ്ഞത്. 

വർക്ക് ുകഺഡ് എസ്റ്റ഻ുമറ്റ്  എം ബഽക്ക്  ഫ഼ൽഡ്  

ക഻ണർ ന഻ർമ്മഺണം 

ലള഻തഺ മഺങ്കഽന്ന഻ൽ 

IF/ 367915 

Yes Yes Yes 

അണുങ്ങഺട് 

ലക്ഷ്ം വ഼ട്ുകഺളന഻ 
മണ്ണ് ജലസംരക്ഷ്ണം 

IF/ 372592 

Yes Yes Yes 

ക഻ണർ ന഻ർമ്മഺണം 

അന഻ൽ 

കുക്കന഻പറമ്പ഻ൽ 

IF/ 367906 

Yes Yes Yes 

മഴക്കഽഴ഻ ന഻ർമ്മഺണം 

അണുങ്ങഺട് 

WC/ 327707 

Yes Yes Yes 

ീവള്ളീക്കട്ട് 
ന഻വഺരണം 

അണുങ്ങഺട് 

FP/ 307772 

Yes Yes No (കഴ഻ഞ്ഞ 

പളയത്ത഻ൽ 

ഒല഻ച്ചു ുപഺയ഻)  

ബഺവല഻പുഴ 

പഽനരഽദ്ധഺരണം ഘട്ടം 

2 
WC/ 340812 

Yes Yes Yes 

ബഺവല഻പുഴ 

പഺർശവഭ഻ത്ത഻ 
ന഻ർമ്മഺണം 

അണുങ്ങഺട് 

IC/ 320105 

Yes Yes No (കഴ഻ഞ്ഞ 

പളയത്ത഻ൽ 

ഒല഻ച്ചു ുപഺയ഻) 

 



 13. ജഺഗ ഺ ുമൽുേഺട്ട സമ഻ ഻ 

            ഓുരഺ പഞ്ചഺയത്ത഻ലഽം 5 അംഗങ്ങൾ എങ്ക഻ലഽമഽള്ള ജഺഗതഺ ുമൽുനഺട്ട സമ഻ത഻ 
രാപ഼കര഻ുക്കണ്തഺണ്. ഇത഻ൽ പട്ട഻കജഺത഻ പട്ട഻കവർഗ്ഗ വ഻ഭഺഗങ്ങൾക്ക് ുവണ്ത 

പഺധഺനൿം നൽകണം പകഽത഻ുപർ സ്ത഼കളഺയ഻ര഻ക്കണം.  അദ്ധൿഺപകർ,  അംഗനവഺെ഻ 
വർക്കർ, സവയം സഹഺയ സംഘത്ത഻ീല അംഗങ്ങൾ,  ീപഺതഽ-സഺമാഹ  സംഘെനകൾ, 

ഉപുഭഺക്തി സമ഻ത഻കൾ, ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് റ഻ുസഺഴ്സസ് ുപഴ്സസൺ, യഽവജന ക്ലബ്ബുകൾ,  

തഽെങ്ങ഻യവയ഻ൽ ന഻ന്നഽം വ഻ജ഻ലൻസ് ആൻഡ് ുമഺണ഻റ്ററ഻ംഗ് കമ്മ഻റ്റ഻ അംഗങ്ങീള 

ീതരീഞ്ഞെഽക്കഺവഽന്നതഺണ്. ഏറ്റവഽം കഽറഞ്ഞ കഺലയളവ഻ുലക്ക് വ഻എംസ഻ അംഗങ്ങീള 

ന഻യമ഻ുക്കണ്ത് ഗഺമസഭയഺണ്. പവിത്ത഻സ്ഥല സരർശനം, ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുമഺയ഻ 
ആശയവ഻ന഻മയം നെത്തൽ,  ുരഖകളുീെ പര഻ുശഺധന, പവിത്ത഻സ്ഥല സൗകരൿങ്ങളുീെ 

പര഻ുശഺധന, പവിത്ത഻കളുീെ ഗഽണന഻ലവഺരം ന഻ർണയ഻ക്കൽ,  തഽക ന഻ർണയം, 

പവിത്ത഻യ഻ൽ ഉെന഼ളമഽള്ള റ഻ുപഺർട്ട഻ംഗ്, പവിത്ത഻യഽീെ സവഭഺവീത്ത സംബന്ധ഻ച്ചുള്ള 

ഗഽണപരമഺയ വ഻ലയ഻രഽത്തൽ എന്ന഻വയഺണ് പധഺന െഽമതല. വ഻എംസ഻യഺണ്  എലലഺ 

പവർത്ത഻കളും പര഻ുശഺധ഻ുക്കണ്തഽം  മാലൿ ന഻ർണയ രജ഻സ്റ്ററ഻ൽ ുരഖീപെഽുത്തണ്തഽം.  

ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് സമയത്ത് അവ ഗഺമസഭയ഻ൽ സമർപ഻ുക്കണ്തഺണ്. വ഻എംസ഻ 
റ഻ുപഺർട്ട് ഒരഽ ീപഺതഽ ുരഖയഺയ഻ കരഽുതണ്തഽം ആവശൿീപെഽന്നത഻നനഽസര഻ച്ച് ഒരഽ 
ീപഺതഽ ുരഖയഺയ഻ പഞ്ചഺയത്ത഻ൽ ന഻ന്നഽം ലഭ഻ുക്കണ്തഽം ആണ്. 5 അംഗങ്ങൾ ആണ് 

ന഻ലവ഻ലഽള്ളത്.  

വ഻.എം.സ഻  അംഗങൾ  ward  2 

   1. പ഻ൻസ഻ ുജഺബ഻ 

   2. സ഻ എം െഺുക്കഺ 

   3. പ഻ എസ് സുതഺഷ് കഽമഺർ 

   4. വ഻ലഺസ഻േ഻ രമണൻ 

   5. രഺധഺമണ഻  

 14. ുമറ്റ് 

           പവിത്ത഻ സ്ഥലങ്ങള഻ൽ ുമൽുനഺട്ടം വഹ഻ുക്കണ്ത് ുമറ്റ് ആണ്. ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ 

ഓുരഺ ദ഻വസവഽം കിതൿമഺയ഻ ുജഺല഻ ീെയ്യുന്നഽീണ്ന്ന് ഉറപുവരഽത്തഽകയഽം, ീതഺഴ഻ൽ 

കഺർഡ്, ൂസറ്റ് ഡയറ഻, മസ്റ്റർ ുറഺൾ എന്ന഻വയ഻ൽ ആവശൿമഽള്ള വ഻വരങ്ങൾ 

ുരഖീപെഽത്തഽകയഽം അെ഻സ്ഥഺന സൗകരൿങ്ങൾ ീതഺഴ഻ല഻െങ്ങള഻ൽ ഉീണ്ന്ന് 
ഉറപുവരഽത്തഽകയഽം ുവണം. അണഽുങ്ങഺട് വഺർഡ഻ൽ രഺധഺമണ഻ , വ഻ലഺസ഻ന഻,  
എന്ന഻വർ ുമറ്റ് മഺരഺയ഻ വർക്ക് ീെയ്യുന്നഽ. 

15.  പദ്ധ ഻ ആരംഭ മ഼റ്റ഻ംഗ് 

           ീതഺഴ഻ലഽറപ് ന഻യമം ീഷഡൿാൾ 22 പകഺരം ഒരഽ പവിത്ത഻ ആരംഭ഻ക്കഽന്നത഻നഽ 
മഽൻപ് ഏീതങ്ക഻ലഽം ഒരഽ ീപഺതഽസ്ഥലത്തഽ ീതഺഴ഻ല഻െങ്ങള഻ുലഺ വച്ച് ുെരഽന്ന 

ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീെയഽം ന഻ർവഹണ ഉുദൿഺഗസ്ഥരഽീെയഽം സംയഽക്ത ുയഺഗമഺണ് പദ്ധത഻ 
ആരംഭ മ഼റ്റ഻ംഗ്. വഺർഡ് ീമമ്പറഽീെ സഺന്ന഻ധൿത്ത഻ൽ ുെരഽന്ന ഈ ുയഺഗത്ത഻ൽ ന഻ർവഹണ 

ഉുദൿഺഗസ്ഥർ പവിത്ത഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപട്ട വ഻വരങ്ങീളലലഺം ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്ക് 



വ഻ശദ഼കര഻ച്ചു ീകഺെഽുക്കണ്തഺണ്.  ഓഡ഻റ്റ഻ന് വ഻ുധയമഺക്ക഻യ഻ട്ടുള്ള  പവിത്ത഻യഽീെ 

ഫയല഻ൽ പദ്ധത഻ ആരംഭ മ഼റ്റ഻ംഗ് ുരഖകൾ കഺണഺൻ കഴ഻ഞ്ഞ഻ട്ടുണ്്. എന്നഺൽ വൿക്ത഻ഗത 

പവിത്ത഻യഽീെ ഫയല഻ൽ ഈ ുരഖകൾ കഺണഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ലല. ീതഺഴ഻ലഺള഻കള഻ൽ ന഻ന്നഽം 
അറ഻യഺൻ കഴ഻ഞ്ഞത് പദ്ധത഻ ആരംഭ മ഼റ്റ഻ംഗ഻ൽ വഺർഡ് ീമമ്പറഽം ഓവർസ഻യർ ഉം 
പീങ്കെഽക്കഺറഽണ്് എന്നഺണ്. 

 ീ ഺഴ഻ലഺള഻കളുീട കടമകൾ 

* ീതഺഴ഻ല഻െങ്ങള഻ൽ സമയന഻ഷ്ഠ പഺല഻ക്കഽക. 

* ീതഺഴ഻ൽ ീെയ്യുന്ന ദ഻വസങ്ങള഻ൽ രഺവ഻ീലയഽം ൂവകഽുന്നരവഽം കിതൿമഺയ഻ 
ുരഖീപെഽത്തഽക. 

* ീതഺഴ഻ൽ കഺർഡ഻ൽ ഹഺജർ കിതൿമഺയ഻ ുമറ്റ് ുരഖീപെഽത്തഽന്നഽണ്് എന്ന് 
ഉറപുവരഽത്തഽക. 

* ീപഺജക്റ്റ് മ഼റ്റ഻ംഗ്, ഗഺമസഭകൾ, ീതഺഴ഻ലഽറപ് ഗഺമസഭകൾ എന്ന഻വയ഻ൽ 

ന഻ർബന്ധമഺയഽം പീങ്കെഽക്കഽക. 

* കിതൿതുയഺീെ ുജഺല഻ ീെയ്യുക. 

* ീതഺഴ഻ല഻െങ്ങള഻ൽ പ്ലഺസ്റ്റ഻ക് വസ്തഽക്കൾ ഉപുയഺഗ഻ക്കഽവഺുനഺ കത്ത഻ക്കഽവഺുനഺ 
പഺെ഻ലല. 

* പകിത഻ സംരക്ഷ്ണത്ത഻ന് ആവശൿമഺയ പവിത്ത഻കൾ ഏീറ്റെഽത്തഽ നെപ഻ലഺക്കഽക. 

* ആസ്ത഻ സിഷ്ട഻ക്കഽന്ന പവിത്ത഻കൾ കീണ്ത്ത഻ പഞ്ചഺയത്ത് അധ഻കിതീര 

അറ഻യ഻ക്കഽക. 

ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ഻േഽ വ഻ുധയമഺക്ക഻യ  പവിർത്ത഻കൾ  

കമ 

നമ്പ
ർ  

വർക്ക് ീനയ഻ം  

ആൻഡ് ുകഺഡ്  

എസ്റ്റ഻ുമ
റ്റ് 
എമൗ
ണ്്  

കഺലയളവ്  ീതഺഴ഻
ൽ ദ഻നം  

   െ഻ലവഺയ തഽക    

        
 
 
 

ുവതനം സഺധനം 

1 ക഻ണർ 

ന഻ർമ്മഺണം 

ലള഻തഺ 

മഺങ്കഽന്ന഻ൽ 

IF/ 367915 

103739 07.01.19 - 30.01.19 Skilled 82 
Unskilled 
14 

57400+3794 70+3000 

2 അണുങ്ങഺട് 

ലക്ഷ്ം 

വ഼ട്ുകഺളന഻ 
മണ്ണ് 
ജലസംരക്ഷ്ണം 

IF/ 372592 

32223 30.11.18 - 13.12.18 98 26558 490+3000 



3 ക഻ണർ 

ന഻ർമ്മഺണം 

അന഻ൽ 

കുക്കന഻പറമ്പ഻
ൽ 

IF/ 367906 

103739 15.01.19- 04.02.19 Unskilled 
12 
Semiskilled 
75 

3252 + 52500 60+3000 

4 മഴക്കഽഴ഻ 
ന഻ർമ്മഺണം 

അണുങ്ങഺട് 

WC/ 327707 

196752 09.10.18- 03.11.18 793 187803 3465+3000 

5 ീവള്ളീക്കട്ട് 
ന഻വഺരണം 

അണുങ്ങഺട് 

FP/ 307772 

197009 31.11.18- 20.12.18 Unskilled 
697 
 

188887 3485+3000 

6 ബഺവല഻പുഴ 

പഽനരഽദ്ധഺരണം 

ഘട്ടം 2 

WC/ 340812 

263326 07.03.19- 27.03.19 551 149321 2755+3000 

7 ൂലഫ് ഭവന 

ന഻ർമ്മഺണം 

I. H. H. L 
വസന്ത 

കഺമ഻ച്ചവ഻ള 

RS/ 360848 
RS/ 344178 

27840 
Ihhl 
12000 

03.10.18- 06.02.19 
Ihhl 
06.03.19- 20.03.19 

62 
Ihhl 
11days 

16802 
Ihhl 7496 

310 
Ihhl 
55+270+3085 
(material cost) 

8 ൂലഫ് ഭവന 

ന഻ർമ്മഺണം  

I. H. H. L 
സദഺശ഻വൻ 

IF/ 363160 
RS/ 344172 
 

27840 
Ihhl 
12000 

06.10.18- 02.05.19 
Ihhl 
08.02.19- 16.02.19 

90 
Ihhl 
9 

24390 
Ihhl 
2439 

450 
Ihhl 
45 

9 ൂലഫ് ഭവന 

ന഻ർമ്മഺണം  

I. H. H. L 
മ഻ന഻ ീക ീക 

IF/363159 
RS/ 344185 

27840 
Ihhl 
12000 

01.10.18- 30.03.19 
Ihhl 
05.03.19- 15.03.19 

62 
Ihhl 
6 

16802 
Ihhl 
Unskilled 
1626 
Skilled 4515 

310 
Ihhl 
30+270+3085 

10 ൂലഫ് ഭവന 

ന഻ർമ്മഺണം 

 IF/ 360653 
ഓമന മണക്കഺട്ട് 
 
I. H. H. L 
RS/ 344184 

27840 
Ihhl 
12000 

16.10.18- 19.04.19 
Ihhl 
22.11.18 

90 
Ihhl 
6 

24390 
Ihhl 
1626 

450 
Ihhl 
30 

11 ബഺവല഻പുഴ 295651 04.01.19- 15.02.19 1036 280756 5180+3000 



പഺർശവഭ഻ത്ത഻ 
ന഻ർമ്മഺണം 

അണുങ്ങഺട് 

IC/ 320105 

12 ൂലഫ് ഭവന 

ന഻ർമ്മഺണം 

ല഼ല 

നെഽപറമ്പ഻ൽ 

IF/ 361457 
I. H. H. L 
RS/ 344170 
  
 

27840 
Ihhl 
12000 

08.10.18 
08.05.19 
Ihhl 
22.03.19- 
30.03.19 
 

90 
Ihhl 
9 

24390 
Ihhl 
2439 

450 
Ihhl 
45+3085 

   

അളവഽകൾ സംബന്ധ഻ച്ച വ഻വരങൾ  

വർക്ക് ീേയ഻ം &ുകഺഡ്  എസ്റ഻ുമറ്റ഻ീല അളവ്  എം ബഽക്ക഻ൽ 

ുരഖീപടഽത്ത഻യത്  

 ഫ഼ൽഡ്  ല 

പര഻ുശഺധേയ഻ൽ 

കീണ്ടത്ത഻യത് 

ക഻ണർ ന഻ർമ്മഺണം 

ലള഻തഺ മഺങ്കഽന്ന഻ൽ 

IF/ 367915 

L : 3.140 
B : 1.5625 
D : 1.500 

L : 3.140 

B : 1.5625 

D : 1.500 

പാർത്ത഻യഺയതഺയ഻ 
കഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു. 

അണുങ്ങഺട് 

ലക്ഷ്ം വ഼ട്ുകഺളന഻ 
മണ്ണ് ജലസംരക്ഷ്ണം 

IF/ 372592 

L  : 30 

B : 50 

L : 30 

B : 42 
പകഽത഻യഽം നശ഻ച്ചു 
ുപഺയത഻നഺൽ 

പാർണമഺയ഻ 
അളക്കഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ലല 

മഴക്കഽഴ഻ ന഻ർമഺണം 

അണുങ്ങഺട് 

WC/ 327707 

L 2 
B 1.5 
D .75 

L 2 
B 1.5 
D .75 

L 2.5 
B 1.2 
D 0.7 

ീവള്ളീക്കട്ട് 
ന഻വഺരണം 

അണുങ്ങഺട് 

FP/ 307772 

കഺട് ീവട്ട഻ 
വിത്ത഻യഺക്കൽ : 3960 

മണ്ണ് ന഼ക്കം ീെയ്യൽ: 

1899 

കഺെഽീവട്ട഻ 
വിത്ത഻യഺക്കൽ: 3960 

മണ്ണ് ന഼ക്കം ീെയ്യൽ: 

1893.96 

കഴ഻ഞ്ഞ പളയത്ത഻ൽ  

പാർണ്ണമഺയഽം നശ഻ച്ചു 
ുപഺയ ന഻ലയ഻ലഺണ് 

കഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചത്. 

ബഺവല഻പുഴ 

പഽനരഽദ്ധഺരണം ഘട്ടം 2 

WC/ 340812 

81.5cum 74.30cum പളയത്ത഻ൽ 

ഭാര഻ഭഺഗവഽം 

നശ഻ച്ചതഺയ഻ കണ്ഽ.  



ൂലഫ് ഭവന 

ന഻ർമ്മഺണം 

I. H. H. L 
വസന്ത കഺമ഻ച്ചവ഻ള 

RS/ 360848 
RS/ 344178 

ഒന്നഺം ഘട്ടം 28 ദ഻വസം 

രണ്ഺം ഘട്ടം 24 ദ഻വസം 

മാന്നഺംഘട്ടം 10 ദ഻വസം 

നഺലഺം ഘട്ടം 28 ദ഻വസം 

 

ഒന്നഺം ഘട്ടം 24 

 ദ഻വസം 

രണ്ഺം ഘട്ടം 10 ദ഻വസം 

മാന്നഺംഘട്ടം 28 ദ഻വസം 

 

പണ഻ 
പാർത്ത഻യഺയതഺയ഻ 
കഺണഽവഺൻ സഺധ഻ച്ചു. 

ൂലഫ് ഭവന 

ന഻ർമ്മഺണം  

I. H. H. L 
സദഺശ഻വൻ 

IF/ 363160 
RS/ 344172 
 

ഒന്നഺം ഘട്ടം 28 ദ഻വസം 

രണ്ഺം ഘട്ടം 24 ദ഻വസം 

മാന്നഺംഘട്ടം 10 ദ഻വസം 

നഺലഺം ഘട്ടം 28 ദ഻വസം 

ഒന്നഺം ഘട്ടം 24 ദ഻വസം 

രണ്ഺം ഘട്ടം  10 ദ഻വസം 

മാന്നഺംഘട്ടം 28 ദ഻വസം 

 

പണ഻ 
പാർത്ത഻യഺയതഺയ഻ 
കഺണഽവഺൻ സഺധ഻ച്ചു. 

ൂലഫ് ഭവന 

ന഻ർമ്മഺണം  

I. H. H. L 
മ഻ന഻ ീക ീക 

IF/363159 
RS/ 344185 

ഒന്നഺം ഘട്ടം 28 ദ഻വസം 

രണ്ഺം ഘട്ടം 24 ദ഻വസം 

മാന്നഺംഘട്ടം 10 ദ഻വസം 

നഺലഺം ഘട്ടം 28 ദ഻വസം 

ഒന്നഺം ഘട്ടം 24 ദ഻വസം 

രണ്ഺം ഘട്ടം 10 ദ഻വസം 

മാന്നഺംഘട്ടം 28 ദ഻വസം 

 

. പണ഻ പാർത്ത഻യഺയ഻ 
ീകഺണ്഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 

ബഺവല഻പുഴ 

പഺർശവഭ഻ത്ത഻ 
ന഻ർമ്മഺണം 

അണുങ്ങഺട് 

IC/ 320105 

 Stone bund : 184 m (L) 
B: 2.3 

Stone bund : 184 m (L) 
B: 2.3 
 

67meter(L)  
B: 1.10 
 മഺതുമ ഇുപഺൾ 

അവുശഷ഻ക്കഽന്നഽള്ളൂ 

ബഺക്ക഻ീയലലഺം 

നശ഻ച്ചുുപഺയ 

ന഻ലയ഻ലഺണ് കഺണഺൻ 

സഺധ഻ച്ചത്. 

ൂലഫ് ഭവന 

ന഻ർമ്മഺണം 

ല഼ല നെഽപറമ്പ഻ൽ 

IF/ 361457 
I. H. H. L 
RS/ 344170 
 

ഒന്നഺം ഘട്ടം 28 ദ഻വസം 

രണ്ഺം ഘട്ടം 24 ദ഻വസം 

മാന്നഺംഘട്ടം 10 ദ഻വസം 

നഺലഺം ഘട്ടം 28 ദ഻വസം 

ഒന്നഺം ഘട്ടം 24 ദ഻വസം 

രണ്ഺം ഘട്ടം 10 ദ഻വസം 

മാന്നഺംഘട്ടം  28 ദ഻വസം 

പണ഻ 
പാർത്ത഻യഺയതഺയ഻ 
കഺണഽവഺൻ സഺധ഻ച്ചു. 

ക഻ണർ ന഻ർമ്മഺണം 

അന഻ൽ 

കുക്കന഻പറമ്പ഻ൽ 

IF/ 367906 

L : 3.140 

B : 1.5625 

D : 1.500 

L : 3.140 

B : 1.5625 

D : 1.500 

പാർത്ത഻യഺയ഻ 
കഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു. 

ൂലഫ് ഭവന 

ന഻ർമ്മഺണം 

ഓമന മണക്കഺട്ട് 
IF/ 360653 
I. H. H. L 
RS/ 344184 
 
 

ഒന്നഺം ഘട്ടം 28 ദ഻വസം 

രണ്ഺം ഘട്ടം 24 ദ഻വസം 

മാന്നഺംഘട്ടം 10 ദ഻വസം 

നഺലഺം ഘട്ടം 28 ദ഻വസം 

ഒന്നഺം ഘട്ടം 24 ദ഻വസം 

രണ്ഺം ഘട്ടം 10 ദ഻വസം 

മാന്നഺംഘട്ടം  28 ദ഻വസം 

പണ഻ 
പാർത്ത഻യഺയതഺയ഻ 
കഺണഽവഺൻ സഺധ഻ച്ചു. 

 

 



പദ്ധ ഻യഽീട ീപഺ ഽ വ഻ലയ഻രഽത്തലഽകൾ 

   ഓഡ഻റ്റ് ീെയ്ത പവിത്ത഻കൾ കഺർഷ഻കുമഖലയ്ക്ക് മണ്ണ് ജല 
സംരക്ഷ്ണത്ത഻ന് ഗഽണകരമഺയ ര഼ത഻യ഻ൽ ഉപുയഺഗീപെഽത്തഺൻ സഺധ഻ച്ചു. പളയ 
ബഺധ഻ത ുമഖല ആയത഻നഺൽ ബഺവല഻ പഽഴയഽീെ പഺർശവഭ഻ത്ത഻  പകഽത഻യഽം 

നശ഻ച്ചതഺയഺണ് കഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചത്. ബഺവല഻പുഴ ീവള്ളീക്കട്ട് ന഻വഺരണം 

പാർണമഺയഽം നശ഻ച്ചതഺയ഻ കണ്ഽ.   

 ഫയൽ പര഻ുശഺധേ  

             ീതഺഴ഻ലഽറപ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഏീറ്റെഽക്കഽന്ന പവിത്ത഻കളുീെ ഫയലഽകള഻ൽ 

ഉണ്ഺയ഻ര഻ുക്കണ് പധഺനീപട്ട 22 ുരഖകീള കഽറ഻ച്ച് വഺർഷ഻ക മഺസ്റ്റർ സർക്കഽലറ഻ൽ  

കിതൿമഺയ ന഻ർുദശങ്ങൾ നൽകഽന്നഽണ്് 

ഫയൽ പര഻ുശഺധനയ഻ൽ കീണ്ത്ത഻യത്.   

1. കവർുപജ് 

         ുസഺഷൿൽഓഡ഻റ്റ഻നഽ വ഻ുധയമഺക്ക഻യ഻ട്ടുള്ള 12 ഫയല഻ലഽം എ എം സ഻ പകഺരമഽള്ള 

കവർുപജ് സാക്ഷ്഻ച്ച഻ട്ടുണ്്. ഇത് അഭ഻നരനഺർഹമഺണ്. 

2. ീെക്ക് ല഻സ്റ്റ്  

 

        എ എം സ഻ പകഺരമഽള്ള ീെക്ക് ല഻സ്റ്റ് 12  ഫയല഻ലഽം സാക്ഷ്഻ച്ച഻ട്ടുണ്്.പുക്ഷ്  12  ീെക്ക് 
ല഻സ്റ്റ഻ലഽം  ുപജ്നമ്പർ ഇട്ട഻ട്ട഻ലല. 

 

3. ആക്ഷൻ പ്ലഺേ഻ന്ീറ  ുകഺപ്പ഻ 

 

       ഏീറ്റെഽക്കഽന്ന പവിത്ത഻കൾ ആക്ഷ്ൻപ്ലഺന഻ൽ ഉൾീപട്ടതഽം ീഷൽഫ് ഓഫ് ീപഺജക്റ്റ഻ൽ 

മഽൻഗണനഺ കമത്ത഻ൽ ഉള്ളതഽം ആയ഻ര഻ക്കണം എന്നഽണ്് . പര഻ുശഺധ഻ച്ച  12  ഫയല഻ലഽം 

ആക്ഷ്ൻപ്ലഺന഻ന്ീറ  ുകഺപ഻ സാക്ഷ്഻ച്ച഻ട്ട഻ലല .  

 

4. ജേക഼യ എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് 

       സഺധഺരണക്കഺരനഺയ ഏീതഺരഺൾക്കഽം മനസ്സ഻ലഺകഽന്ന വ഻ധത്ത഻ൽ പഺുദശ഻ക 

ഭഺഷയ഻ൽ തയ്യഺറഺക്ക഻യ എസ്റ്റ഻ുമറ്റ്ഫയല഻ൽ സാക്ഷ്഻ുക്കണ്തഽണ്്.എന്നഺൽ പര഻ുശഺധ഻ച്ച  

12 ഫയലഽകള഻ലഽം ജനക഼യ എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് കഺണഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ലല.  വ഻ശദമഺയ എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് ഉണ്്. 
എന്നഺൽ അബ്സ്സ്െഺക്ട് എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് കഺണഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ലല. 

 

5. സഺുേ ഻ക  അേഽമ ഻യഽീട  പകർപ്പ് 

 

     ഒരഽ പവിത്ത഻ക്ക് സഺുങ്കത഻ക വ഻ദഗ്ധരഽീെ അനഽമത഻ ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുണ്് എന്നത഻നഽള്ള 

ആധ഻കഺര഻ക ുരഖയഺണ് സഺുങ്കത഻ക അനഽമത഻ ുരഖ. പവിത്ത഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപട്ട഻ട്ടുള്ള 



സഺുങ്കത഻ക അനഽമത഻യഽീെ പകർപ് 12 ഫയല഻ലഽം സാക്ഷ്഻ച്ച഻ട്ടുണ്്. എന്നഺൽ അകഡ഻ുറ്റഡ് 

എഞ്ച഻ന഼യറഽീെ ുപരഽം ഒപും സ഼ലഽം പത഻പ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല  

 

6. ഭരണഺേഽമ ഻യഽീട പകർപ്പ് 

 

      പവിത്ത഻ ീെയ്യുന്നത഻ന് ന഻ർവഹണ സ്ഥഺപനം നൽകഽന്ന അനഽമത഻യഺണ് ഭരണഺനഽമത഻ 
ുരഖ. പര഻ുശഺധ഻ച്ച 12 ഫയലഽകള഻ലഽം ഭരണഺനഽമത഻യഽീെ പകർപ് സാക്ഷ്഻ച്ച഻ട്ടുണ്് 
എന്നഺൽ ഇത഻ൽ പഞ്ചഺയത്ത് ീസകട്ടറ഻യഽീെ ഒുപഺ, സ഼ുലഺ ത഼യത഻ുയഺ 

ുരഖീപെഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല. 

 

7. സംുയഺജ഻  പദ്ധ ഻യഽീട പകർപ്പ് 

 

     സർക്കഺര഻ന്ീറ ഏീതങ്ക഻ലഽം വകഽപുകൾ ീതഺഴ഻ലഽറപുപദ്ധത഻ുയഺീെഺപം 

സംുയഺജ഻ച്ച് നെപഺക്കഽകയഺീണങ്ക഻ൽ അതഽമഺയ഻ ബന്ധീപട്ട ുരഖകൾ ഫയല഻ൽ 

സാക്ഷ്഻ുക്കണ്തഽണ്്. എന്നഺൽ ഓഡ഻റ്റ് വ഻ുധയമഺക്ക഻യ 12 ഫയലഽകള഻ലഽം സർക്കഺര഻ന്ീറ 

മറ്റു വകഽപുകളുമഺയ഻ സംുയഺജ഻ച്ച് നെത്തഽന്ന പവിത്ത഻കൾ അലലഺത്തത഻നഺൽ ഈ 

ുരഖകൾ ബഺധകമലല. 

 

8. ീ ഺഴ഻ൽ ആവശൿീപ്പട്ടുീകഺണ്ടഽള്ള അുപക്ഷ 

   

     ീതഺഴ഻ൽ ആവശൿീപട്ടുീകഺണ്ഽള്ള അുപക്ഷ് വൿക്ത഻ഗത ഫയലഽകൾ ഒഴ഻ീക മറ്റു  
ഫയല഻ലഽകള഻ീലലലലഺം  കഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു. പുക്ഷ് അുപക്ഷ് ീകഺെഽത്ത ത഼യത഻ 
ുരഖീപെഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല. ആീക ീതഺഴ഻ൽദ഻നം ുരഖീപെഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല. 

 

9. പവിത്ത഻ അേഽവേ഻ച്ചത് സംബന്ധ഻ച്ചുള്ള വ഻വരങൾ 

 

    ന഻ർവഹണ ഏജൻസ഻ പവിത്ത഻ അനഽവദ഻ച്ചുീകഺണ്ഽള്ള അറ഻യ഻പ് അുപക്ഷ് ക഻ട്ട഻ 15 

ദ഻വസത്ത഻നകം ീതഺഴ഻ലഺള഻കീള ുരഖഺമാലം അറ഻യ഻ുക്കണ്തഺണ്. പര഻ുശഺധ഻ച്ച  

ഫയലഽകള഻ൽ  വൿക്ത഻ഗത ഫയലഽകള഻ൽ  ീതഺഴ഻ൽ നൽക഻യത് സംബന്ധ഻ച്ച് വ഻വരങ്ങളുീെ 

പകർപ് ഉൾീപെഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല. മറ്റ് ഫയലഽകള഻ൽ അത് കഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു. പര഻ുശഺധ഻ച്ച 

ഫയലഽകള഻ൽ ീതഺഴ഻ൽ നൽകഽന്നത് സംബന്ധ഻ച്ചുള്ള ുരഖകൾ ഉൾീപെഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്് 
അുപക്ഷ്യ഻ൽ കിതൿമഺയ഻ ത഼യത഻ ുരഖീപെഽത്തഺത്തത് ീകഺണ്് 15 ദ഻വസത്ത഻നഽള്ള഻ൽ 

ക഻ട്ട഻ുയഺ എന്നത഻ന് വൿക്തതയ഻ലല. 

10. മസ്റ്റർ ുറഺൾ 

    ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീെ ഹഺജർ ുരഖീപെഽത്തഽന്ന ഔുദൿഺഗ഻ക ുരഖയഺണ് മസ്റ്റർ ുറഺൾ. ഒരഽ 
ദ഻വസം രണ്് തവണ ഹഺജർ ുരഖീപെഽുത്തണ്തഺണ്. ുജഺല഻യ഻ൽ ഹഺജരഺകഺത്തവരഽീെ 

കളങ്ങൾ ുജഺല഻ ആരംഭ഻ുക്കണ് സമയം കഴ഻ഞ്ഞയഽെീന െഽവന്ന മഷ഻ുപന ീകഺണ്് 
അവധ഻ ുരഖീപെഽത്തഽകയഽം ുവണം.ആഴ്സെഺവസഺനം  ഓുരഺ ീതഺഴ഻ലഺള഻യഽീെയഽം 

ഹഺജർ പകഺരമഽള്ള തഽകകൾ ുരഖീപെഽത്ത഻ മസ്ുെഺള഻ീല അവസഺനീത്ത ുകഺളത്ത഻ൽ 

ഒപ്  വഺുങ്ങണ്തഺണ്, തഽെർന്ന്  മഺസ്ുെഺളുകൾ സഺക്ഷ്ൿീപെഽത്ത഻ ന഻ർവഹണ 



ഉുദൿഺഗസ്ഥർക്ക് രണ്ഽദ഻വസത്ത഻നഽള്ള഻ൽ ൂകമഺുറണ്തഺണ്’. പവിത്ത഻ സ്ഥലത്ത് 
മസ്ുെഺളുകൾ സാക്ഷ്഻ക്കഺൻ െഽമതലയഽള്ള ുമറ്റ഻നഺണ്. മസ്ുെഺളുകൾ ീെക്ക഻ന് 

തഽലൿമഺയ ുരഖയഺണ് അതഽീകഺണ്ഽതീന്ന ീവട്ട഻ത്ത഻രഽത്തലഽകൾ പഺെ഻ലലഺത്തതഺണ്. 

ുലഺക്ക് ുപഺഗഺം ഓഫ഼സർ, പഞ്ചഺയത്ത് ീസകട്ടറ഻ എന്ന഻വർ സഺക്ഷ്ൿീപെഽത്ത഻ സ഼ൽ 

പത഻പ഻ച്ച മസ്റ്റർ ുറഺൾ മഺതുമ ഉപുയഺഗ഻ക്കഺൻ പഺെഽള്ളൂ. മസ്റ്റർ ുറഺൾ ലഭ഻ച്ചത഻നഽുശഷം 

മഺതുമ ന഻യമപരമഺയ഻ പവിത്ത഻ ആരംഭ഻ക്കഺൻ പഺെഽള്ളൂ.  

      പര഻ുശഺധനയ്ക്ക് ലഭ഻ച്ച ഫയലഽകള഻ൽ IF/372592 എന്ന വർക്ക് ുകഺഡ് ഉള്ള ഫയൽ 

ഒഴ഻ീക മറ്റു ഫയലഽകള഻ീല  മസ്ുെഺളുകള഻ൽ ഒന്നഽം തീന്ന  ഹഺജർ ുരഖീപെഽത്ത഻യത഻നഽ 
മഽകള഻ലഺയ഻ ത഼യത഻ ുരഖീപെഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല. കാെഺീത എം ബഽക്ക്  നമ്പറഽം ുപജ് നമ്പറഽം 
ഇട്ട഻ട്ട഻ലല. മസ്ുെഺളുകള഻ീല ീവട്ട഻ത്ത഻രഽത്തലഽകളുീെ എണ്ണം കഽറവഺയ഻രഽന്നഽ. എന്നഺൽ 

ബന്ധീപട്ട ഉുദൿഺഗസ്ഥർ സഺക്ഷ്ൿീപെഽത്തഽുമ്പഺൾ ത഼യത഻ ുരഖീപെഽത്തഽന്ന഻ലല. ുകഺഡ് 

WC/340812 -mustrl no:26206 ലഽം WC/327707-mstrlno:12990-12995, 13853ലഽം  ുമറ്റ് ഒപ് ീവച്ച് 
സഺക്ഷ്ൿീപെഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല.ഫയലഽകള഻ൽ IF/ 367915 muster roll no. 20874, IF/367906 muster roll no. 

21411, 21405 എന്ന഼ മസ്റ്റർ ുറഺളുകൾ കൿഺൻസൽ ീെയ്തതഺയ഻ കണ്ഽ. 

 

11.ീമഷർീമന്്ബഽക്ക്  

 

     ീതഺഴ഻ലഽറപ഻ൽ ഉൾീപെഽത്ത഻ ീെയ്യുന്ന പവിത്ത഻കളുീെ അളവഽകളും ീെലവഽകളും 

സംബന്ധ഻ച്ച വ഻വരങ്ങൾ സമയബന്ധ഻തമഺയ഻ തയ്യഺറഺക്ക഻ ബന്ധീപട്ട ഉുദൿഺഗസ്ഥർ 

അംഗ഼കര഻ക്കഽന്നത഻നഽം യഥഺസമയം കാല഻ ലഭൿമഺക്കഽന്നത഻നഽള്ള ആധ഻കഺര഻ക ുരഖയഺണ് 

ീമഷർീമന്് ബഽക്ക്. പര഻ുശഺധ഻ച്ച 12 ഫയലഽകള഻ലഽം എം ബഽക്ക് സാക്ഷ്഻ച്ച഻ട്ടുണ്്. 
ീസകട്ടറ഻ ഒപും സ഼ലഽം ീവച്ച് സഺക്ഷ്ൿീപെഽത്ത഻യ എം ബഽക്ക് ആണ്  സാക്ഷ്഻ച്ച഻ട്ടുള്ളത്. 

ഇത് പശംസന഼യമഺണ്. ീമഷർീമന്് ീെയ്യുകയഽം ീെക്ക് ീമഷർ ീെയ്യുകയഽം 

ീെയ്യുുമ്പഺൾ ഒപും ത഼യത഻യഽം ുരഖീപെഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്്. എന്നഺൽ സ഼ൽ  പത഻പ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല. 

12. സഺധേസഺമഗ഻കീള കഽറ഻ച്ചുള്ള വ഻വരങൾ 

    ഒരഽ പവിത്ത഻ക്ക് സഺുങ്കത഻ക എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പകഺരം ആവശൿമഽള്ള സഺധനസഺമഗ഻കൾ 

വഺങ്ങഽന്നത഻നഽള്ള നെപെ഻കമങ്ങൾ പത഻പഺദ഻ക്കഽന്ന ുരഖയഺണ് ീമറ്റ഼ര഻യൽ 

ീപഺകൿഽർീമന്്. പര഻ുശഺധ഻ച്ച ഫയലഽകള഻ൽ ഇത് ബഺധകമലല. 

13. ുവജ്  ല഻സ്റ്റ്  

    മസ്്ർുറഺള഻ന് ആനഽപഺത഻കമഺയ഻ ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്ക് ുവതനം ലഭ഻ക്കഽന്നഽീണ്ന്ന് 
ഉറപുവരഽത്തഽന്ന ുരഖയഺണ് ുവജ്  ല഻സ്റ്റ്. പര഻ുശഺധ഻ച്ച  ഫയലഽകള഻ൽ മസ്റ്റർ ുറഺൾ 

പകഺരമഽള്ള ുവജ് ല഻സ്റ്റുകൾ സാക്ഷ്഻ച്ച഻ട്ടുണ്്. എന്നഺൽ മഴക്കഽഴ഻ ന഻ർമ്മഺണം WC-327707 

എന്ന വർക്ക് ുകഺഡഽള്ള ഫയല഻ൽ ീവജ് ല഻സ്റ്റ് സാക്ഷ്഻ട്ട഻ലല.   

14. ഫണ്ട് ടഺൻസ്ഫർ ഓർഡർ  

   ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീെ അക്കൗണ്഻ുലക്ക് പണം നൽക഻ എന്നത഻നഽള്ള ുരഖയഺണ് ഫണ്് 
െഺൻസ്ഫർ ഓർഡർ. 12 ഫയലഽകള഻ൽ  വൿക്ത഻ഗത ഫയലഽകൾ ഒഴ഻ീക   മറ്റുള്ള 

ഫയലഽകള഻ൽ   ഫണ്് െഺൻസ്ഫർ ഓർഡർ  സാക്ഷ്഻ച്ച഻ട്ട഻ലല. .   

 

 



15. രസ഼ ഽകളും ുറഺയൽറ്റ഻യഽം സംബന്ധ഻ച്ച്  

     സഺധനസഺമഗ഻കൾ ആവശൿമഺയ പവിത്ത഻കൾക്ക് സഺമഗ഻കൾ വ഻തരണം 

ീെയ്തത഻ന്ീറ  ബ഻ലലുകളും വൗച്ചറഽകളും സാക്ഷ്഻ുക്കണ്തഺണ്.  പര഻ുശഺധ഻ച്ച  

ഫയലഽകള഻ൽ  ുറഺയൽറ്റ഻ ബഺധകമലല.  

16.   3 ഘട്ടങള഻ീല ുഫഺുട്ടഺകൾ   

      ഒരഽ പവിത്ത഻ തഽെങ്ങഽന്നത഻നഽ മഽൻപഽം പവിത്ത഻ നെന്നഽീകഺണ്഻ര഻ക്കഽുമ്പഺഴഽം 

പവിത്ത഻ പാർത്ത഻യഺയത഻നഽ ുശഷവഽമഽള്ള മാന്ന് ഘട്ടങ്ങള഻ലഺയ഻ ഉള്ള ുഫഺുട്ടഺകൾ  

ഫയല഻ൽ സാക്ഷ്഻ുക്കണ്തഺണ്. എന്നഺൽ പര഻ുശഺധ഻ച്ച 12 ഫയലഽകള഻ലഽം മാന്ന് 
ഘട്ടങ്ങള഻ലഺയ഻ ഉള്ള ുഫഺുട്ടഺഗഺഫഽകൾ കഺണഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ലല. 

17. പവിത്ത഻ പാർത്ത഼കരണ സഺക്ഷൿപ ം   

      പവിത്ത഻ പാർത്ത഼കര഻ച്ചു എന്നത഻ന്ീറ ുരഖയഺണ് പവിത്ത഻ പാർത്ത഼കരണ 

സഺക്ഷ്ൿപതം. ഓഡ഻റ്റ഻ന് വ഻ുധയമഺക്ക഻യ  12 ഫയലഽകള഻ലഽം പവിത്ത഻ പാർത്ത഼കരണ 

സഺക്ഷ്ൿപതം കഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു. എന്നഺൽ ബന്ധീപട്ട ഉുദൿഺഗസ്ഥർ 

സഺക്ഷ്ൿീപെഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല.    

18. ീമറ്റ഼ര഻യൽ ബ഻ലലുകൾ 

      ീതഺഴ഻ലഽറപ് പവിത്ത഻കൾക്ക് ഏീതങ്ക഻ലഽം സഺധനഘെകങ്ങൾ വ഻ലയ്ക്കഽവഺങ്ങ഻ 
ഉപുയഺഗ഻ക്കഽകയഺീണങ്ക഻ൽ അത഻ന്ീറ ബ഻ലലുകൾ ഫയല഻ൽ സാക്ഷ്഻ുക്കണ്തഽണ്്. 
പര഻ുശഺധ഻ച്ച 12 ഫയലഽകള഻ലഽം ൂലഫ് ഒഴ഻ീക ീമറ്റ഼ര഻യൽ ഉപുയഺഗ഻ച്ചുള്ള പവിത്ത഻ 
അലലഺത്തത഻നഺൽ ബഺധകമലല. സ഻റ്റ഻സൺ ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ഻ന്ീറ വ഻വരങ്ങൾ 

വ഻ശദമഺയ഻ ുെർത്ത഻ട്ടുണ്്.  പവിത്ത഻ സ്ഥലങ്ങള഻ൽ C.I.B  കഺണഽവഺൻ 

സഺധ഻ച്ചു.(പളയത്ത഻ൽ ഒല഻ച്ചു ുപഺയീതഺഴ഻ീക).  

19.  മസ്റ്റർ ുറഺൾ മാവ്ീമന്് സ്ല഻പ്പ്   

     ഒരഽ പവിത്ത഻യഽീെ ഓുരഺ ഘട്ടീത്തയഽം മസ്റ്റർ ുറഺൾ അനഽവദ഻ച്ച ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്ക് 
ുവതനം നൽകഽന്നത് വീരയഽള്ള ഓുരഺ ഘട്ടങ്ങളും ഏീതഺീക്ക ത഼യത഻കള഻ൽ നെന്നഽ എന്ന് 
മനസ്സ഻ലഺക്കഺനഺണ് മസ്റ്റർ ുറഺൾ  മാവ്ീമന്്  സ്ല഻പ്. പര഻ുശഺധ഻ച്ച 12 ഫയലഽകള഻ൽ 

മസ്ുെഺള് മാവ്ീമന്് സ്ല഻പ് സാക്ഷ്഻ച്ച഻ട്ട഻ലല. എന്നഺൽ ഫയൽ െഺക്ക഻ംഗ് ുഫഺറം 
സാക്ഷ്഻ച്ച഻ട്ടുണ്്.  

20.  ജ഻ുയഺ ടഺഗ് ുഫഺുട്ടഺകൾ  

      ഓഡ഻റ്റ഻ന് വ഻ുധയമഺക്ക഻യ 12 ഫയലഽകള഻ലഽം ജ഻ുയഺ െഺഗ്ഡ്  ുഫഺുട്ടഺ സാക്ഷ്഻ച്ച഻ട്ട഻ലല. 

21. ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് റ഻ുപ്പഺർട്ട്  

      ീതഺഴ഻ലഽറപ഻ൽ ഏീറ്റെഽത്ത പവർത്ത഻കൾ ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് നെത്തഽന്നത഻ൽ 

പങ്കഺള഻കൾ ആവഽന്നത഻ന് ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്ക് അവകഺശമഽണ്്. എന്നഺൽ അത്തരത്ത഻ൽ 

ഒരഽ ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് നെത്ത഻യതഺയ഻ പര഻ുശഺധ഻ച്ച ഫയലഽകള഻ൽ ന഻ന്നഽം 

വൿക്തമഺയ഻ട്ട഻ലല. 

 

 



22. ൂസറ്റ് ഡയറ഻ 

        മഺസ്റ്റർ സർക്കഽലർ പകഺരം ഉള്ള 22 ുരഖകള഻ൽ സംസ്ഥഺന സർക്കഺർ ന഻ർുേശ഻ക്കഽന്ന 

സഽപധഺന ുരഖയഺണ് ൂസറ്റ് ഡയറ഻. പദ്ധത഻യഽീെ സഽതഺരൿത ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീെ 

അവകഺശങ്ങൾ, സഺമാഹൿപങ്കഺള഻ത്തം,  പദ്ധത഻ ആരംഭ മ഼റ്റ഻ംഗ്,  ീതഺഴ഻ല഻െങ്ങള഻ീല 

അപകെങ്ങൾ, പണ഻യഺയഽധങ്ങളുീെ വഺെക സംബന്ധ഻ച്ച വ഻വരങ്ങൾ, ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീെ 

സഺക്ഷ്ൿപതം,  വ഻ജ഻ലൻസ് ആൻഡ് ുമഺണ഻റ്ററ഻ങ് കമ്മ഻റ്റ഻ റ഻ുപഺർട്ട്,  സരർശക 

കഽറ഻പുകൾ തഽെങ്ങ഻യവ ുരഖീപെഽത്തഽന്നത഻ന് ുവണ്഻യഽള്ള ആധ഻കഺര഻ക ുരഖയഺണ് 

ൂസറ്റ് ഡയറ഻ പര഻ുശഺധ഻ച്ച 12 ഫയലഽകള഻ൽ ൂലഫ് ഒഴ഻ീക ബഺക്ക഻ ഫയലഽകള഻ൽ  ൂസറ്റ് 
ഡയറ഻ കഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു.  ൂസറ്റ് ഡയറ഻  വൿക്തമഺയ഻  പാര഻പ഻ച്ച഻ട്ടുണ്്.  ഇത് 

പശംസന഼യമഺണ് . 

രജ഻സ്റ്റർ പര഻ുശഺധേ  

         കണ഻ച്ചഺർ പഞ്ചഺയത്ത഻ൽ ീതഺഴ഻ലഽറപ് പദ്ധത഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപട്ട  7  രജ഻സ്റ്ററഽകളും 

സാക്ഷ്഻ച്ച഻ട്ടുണ്്.  

1) ീ ഺഴ഻ൽകഺർഡ് രജ഻സ്റ്റർ  

   ീതഺഴ഻ൽകഺർഡ് ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്ക് നൽകഽുമ്പഺൾ കിതൿമഺയ഻ ീതഺഴ഻ൽകഺർഡ് 

രജ഻സ്റ്ററ഻ൽ ത഼യത഻ ുപര് ഒപ് എന്ന഻വ ുരഖീപെഽത്ത഻ സഺക്ഷ്ൿീപെഽുതണ്തഺണ് . 

കണ഻ച്ചഺർ  പഞ്ചഺയത്ത഻ൽ ീതഺഴ഻ൽ കഺർഡ് രജ഻സ്റ്റർ ബന്ധീപട്ട ഉുദൿഺഗസ്ഥൻ 

സഺക്ഷ്ൿീപെഽത്ത഻ സാക്ഷ്഻ച്ചതഺയ഻ കഺണഺൻ കഴ഻ഞ്ഞ഻ട്ടുണ്്. 

2) ീ ഺഴ഻ലഽറപ്പ് ഗഺമസഭ മ഻േഽട്സ് രജ഻സ്റ്റർ  

          കണ഻ച്ചഺർ പഞ്ചഺയത്ത് രണ്ഺം  വഺർഡ് ആയ  അണഽുങ്ങഺട്   വഺർഡ഻ൽ 

മഹഺത്മഺഗഺന്ധ഻ ുദശ഼യ ഗഺമ഼ണ ീതഺഴ഻ലഽറപ് പദ്ധത഻,  ആക്ഷ്ൻപ്ലഺൻ,  ുലബർ ബജറ്റ് 
അംഗ഼കര഻ക്കൽ എന്ന഻വയഽമഺയ഻ ബന്ധീപട്ട് നെന്ന ഗഺമസഭയഽീെ വ഻വരങ്ങൾ ഗഺമസഭഺ 

മ഻ന഻റ്റ്സ഻ൽ സാക്ഷ്഻ച്ച഻ട്ടുണ്്. ഗഺമസഭയ഻ൽ പീങ്കെഽത്തവരഽീെ ുപരഽം ഒപും 

ുരഖീപെഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്്. വ഻എംസ഻ അംഗങ്ങൾ ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് ഗഺമസഭ 

നെത്ത഻യത഻ന്ീറ വ഻വരങ്ങളും റ഻ുപഺർട്ട഻ൽ കഺണഺൻ കഴ഻ഞ്ഞഽ. 

3) ീ ഺഴ഻ൽ ആവശൿീപ്പടഽന ഽം ീ ഺഴ഻ൽ അേഽവേ഻ച്ച ഽം കാല഻ േൽക഻യ ഽമഺയ രജ഻സ്റ്റർ 

          2019 മഺർച്ച് വീരയഽള്ള   ീതഺഴ഻ൽ ആവശൿീപെഽന്നത഻ന്ീറയഽം അവർക്ക് കാല഻ 
നൽക഻യത഻ന്ീറയഽം ുരഖകൾ ഫയല഻ൽ ഉണ്് എന്നഺൽ ബന്ധീപട്ട ഉുദൿഺഗസ്ഥൻ 

സഺക്ഷ്ൿീപെഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല. 

4) പവിത്ത഻ രജ഻സ്റ്റർ  

         ീതഺഴ഻ലഽറപു പദ്ധത഻യ഻ൽ ഏീറ്റെഽത്തഽ നെത്തഽന്ന പവിത്ത഻കീള കഽറ഻ച്ചുള്ള 

വ഻വരങ്ങൾ പവിത്ത഻ രജ഻സ്റ്ററ഻ൽ കിതൿമഺയ഻ സാക്ഷ്഻ുക്കണ്തഺണ്.പഞ്ചഺയത്ത് 
രജ഻സ്റ്ററ഻ൽ പവിത്ത഻ീയ കഽറ഻ച്ചുള്ള വ഻വരങ്ങൾ സാക്ഷ്഻ച്ച഻ട്ടുണ്്. 

5) ആസ് ഻ രജ഻സ്റ്റർ  

        എലലഺ വഺർഡ഻ീലയഽം പവിത്ത഻കൾ  ഒന്ന഻ച്ചഺണ് രജ഻സ്റ്ററ഻ൽ 

ുരഖീപെഽത്ത഻യ഻ട്ടുള്ളത്. ഈ രജ഻സ്റ്റർ ഉത്തരവഺദ഻ത്തീപട്ട ഉുദൿഺഗസ്ഥൻ 

സഺക്ഷ്ൿീപെഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല. പവർത്ത഻കള഻ൽ കാെ഻ സിഷ്ട഻ക്കീപട്ട ആസ്ത഻കൾ 



ആർക്കഽുവണ്഻യഺണ് എന്നഽള്ള വ഻വരങ്ങൾ കിതൿമഺയ഻ ുരഖീപെഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല. ആസ്ത഻ 
രജ഻സ്റ്ററ഻ൽ പവിത്ത഻യഽീെ ുപര്,  ുകഺഡ് എന്ന഻വ എഴഽത഻യതഺയ഻ കണ്഻ലല. 

 

6) പരഺ ഻ രജ഻സ്റ്റർ 

   ീതഺഴ഻ലഽറപ് പദ്ധത഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപട്ട ഏതഽ പരഺത഻യഽം വഺക്കഺുലഺ 
ുരഖഺമാലുമഺ ലഭ഻ക്കഽകയഺീണങ്ക഻ൽ ന഻ർവഹണ ഏജൻസ഻ പരഺത഻ രജ഻സ്റ്ററ഻ൽ  
ുരഖീപെഽത്തഽകയഽം ന഻ർബന്ധമഺയഽം ൂകപറ്റ് രസ഼ത് പരഺത഻ക്കഺരന് നൽകഽകയഽം 
ുവണം. പരഺത഻യഽീെ തഽെർനെപെ഻കളും കിതൿമഺയ഻  രജ഻സ്റ്ററ഻ൽ  
ുരഖീപെഽുത്തണ്തഺണ്.ഓുരഺ സഺമ്പത്ത഻ക വർഷവഽം രജ഻സ്റ്റർ ുക്ലഺസ്  ീെയ്തഽ 
ീസകട്ടറ഻ സഺക്ഷ്ൿീപെഽത്തഽകയഽം തഽെർകഺലയളവ഻ുലക്ക് അംഗ഼കര഻ക്കഽകയഽം 
ുവണ്തഺണ്.കണ഻ച്ചഺർ പഞ്ചഺയത്ത഻ൽ പരഺത഻ രജ഻സ്റ്റർ ഉണ്്. 

7) സഺധേസഺമഗ഻കൾ സംബന്ധ഻ച്ച രജ഻സ്റ്റർ.  

   സഺധനങ്ങൾ വഺങ്ങ഻യത഻ന്ീറ  വ഻വരങ്ങൾ പ഻ന്് എെഽത്തഽ വച്ച഻ട്ടുണ്്. എന്നഺൽ 

ഇവ സഺക്ഷ്ൿീപെഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല. 

കീണ്ടത്തലഽകൾ 

● എ  എം സ഻ പകഺരമഽള്ള കവർ ുപജ് സാക്ഷ്഻ക്കഽന്നഽണ്്. ഇത് 

അഭ഻നരനഺർഹമഺണ്. 

●  ഡ഻മഺൻഡ് ീെയ്യുന്ന ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്ക് കിതൿമഺയ഻ ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ക്കഽന്ന഻ലല 
എന്നഽള്ള പരഺത഻യഽണ്്. 

●  ീതഺഴ഻ലഽറപ് പദ്ധത഻യഽീെ സഽതഺരൿത ഉറപു വരഽത്തഽന്നത഻ന് പവിത്ത഻ 
ആരംഭ഻ക്കഽന്നത഻നഽമഽമ്പ് പദ്ധത഻ വ഻വരങ്ങളെങ്ങ഻യ പഺുദശ഻ക ഭഺഷയ഻ലഽള്ള 

സ഻റ്റ഻സൺ ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് പവർത്ത഻ സ്ഥലത്ത് സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ടുള്ളത് 

അഭ഻നരനഺർഹമഺയ കഺരൿമഺണ്. 

● മഽഴഽവൻ ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്കഽം പഴയ കഺർഡ്  പഽതഽക്ക഻ നൽക഻യ഻ട്ടുണ്്. 
എന്നഺൽ  ീതഺഴ഻ൽ കഺർഡ് പഽതഽക്കഽന്ന സമയത്ത് ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ ുഫഺുട്ടഺ 

സവന്തം കയ്യ഻ൽ ന഻ന്ന് എെഽത്തഽ ീകഺെഽക്കഽകയഺണഽണ്ഺയത്.  

● ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്ക് കഽെ഻ീവള്ളം, തണൽ സൗകരൿം, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ുബഺക്സ് 

എന്ന഻വ പഞ്ചഺയത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് ലഭൿമഺകഽന്നഽണ്്. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ുബഺക്സ് 

പഺഥമ഻കഺുരഺഗൿ ുകരത്ത഻ൽ ന഻ന്നഽം ലഭ഻ക്കഽന്നഽീണ്ന്നഺണ് ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ 

പറഞ്ഞത്. 

● അണുങ്ങഺട് വഺർഡ഻ൽ ുമറ്റ് മഽുഖനയഺണ് ീതഺഴ഻ൽ ആവശൿീപെഺനഽള്ളത്. 

ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ സവന്തം ന഻ലയ്ക്ക് ആവശൿീപെഺറ഻ലല. 
●  ീതഺഴ഻ൽ ആവശൿീപെഽന്ന സമയത്തഽം മറ്റ് അുപക്ഷ്കൾ സമർപ഻ക്കഽുമ്പഺഴഽം 

പഞ്ചഺയത്ത് ഫണ്് ഓഫ഼സ഻ൽ ന഻ന്ന് ത഻ര഻ീക രസ഼ത് നൽകഽന്ന഻ലല. 
●  കിതൿമഺയ഻ പദ്ധത഻ ആരംഭ മ഼റ്റ഻ംഗ് ഓവർസ഻യർ വഺർഡ് ീമമ്പർ എന്ന഻വരഽീെ 

സഺന്ന഻ധൿത്ത഻ൽ നെക്കഽന്നഽണ്് എന്ന് ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ അഭ഻പഺയീപട്ടു. 
●  അണുങ്ങഺട് വഺർഡ഻ൽ ആക്െ഼വ് ീതഺഴ഻ലഺള഻കള഻ൽ 19 ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ 

മഺതമഺണ് 100 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ൽ പാർത്ത഻യഺക്ക഻യ഻ട്ടുള്ളത് എന്നഺണ് 

ഔുദൿഺഗ഻ക ുരഖയ഻ൽ പറയഽന്നത്. 



●  വഺർഷ഻ക മഺസ്റ്റർ സർക്കഽലർ പകഺരം ഒരഽ വർക്ക് ഫയൽ 22 ുരഖകൾ 

സാക്ഷ്഻ുക്കണ്തഽണ്്. 15 ുരഖകൾ കഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു ഇത് അഭ഻നരനഺർഹമഺണ്.  

●  ീതഺഴ഻ലഽറപ് പദ്ധത഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപട്ട് ഓഫ഼സ഻ൽ സാക്ഷ്഻ുക്കണ് 7 

രജ഻സ്റ്ററഽകളും സാക്ഷ്഻ച്ച഻ട്ടുണ്് എന്നഺൽ ഇവീയഺന്നഽം കിതൿമഺയ഻ ബന്ധീപട്ട 
ഉുദൿഺഗസ്ഥർ സഺക്ഷ്ൿീപെഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല. 

●  അക്ഷ്ഺംശ ുരഖഺംശങ്ങൾ ുരഖീപെഽത്ത഻യ ജ഻ുയഺ െഺഗ്ഡ് ുഫഺുട്ടഺഗഺഫ് 

ഫയലഽകള഻ൽ കഺണഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ലല. 
● ൂലഫ് ഭവന ന഻ർമ്മഺണത്ത഻ന് മഺസ്റ്റർ ുറഺളുകള഻ൽ അറ്റൻഡൻസ് ത഼യത഻ 
ുരഖീപെഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല. 

  േ഻ർുേശങൾ  

1) ീതഺഴ഻ൽകഺർഡ് ത഻കച്ചും സൗജനൿമഺയ഻ അനഽവദ഻ുക്കണ്തഽണ്്. 
2) ീതഺഴ഻ൽ കഺർഡ് പഽതഽക്ക഻ നൽകഽന്ന അവസരത്ത഻ൽ പഽത഻യ ീതഺഴ഻ൽ 

കഺർഡ഻ൽ പാര഻പ഻ുക്കണ് കഺരൿങ്ങൾ ുമറ്റ഻നഽം  ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്കഽം 

കിതൿമഺയ഻ പറഞ്ഞഽ ീകഺെഽക്കഽക. 

3) പവിത്ത഻ ആരംഭ഻ക്കഽന്നത഻നഽ മഽൻപ് ന഻ർവ്വഹണ ഉുദൿഺഗസ്ഥരഽീെ 

സഺന്ന഻ധൿത്ത഻ൽ ുപഺജക്റ്റ് മ഼റ്റ഻ംഗ് നെത്ത഻ പവിത്ത഻യഽീെ വ഻ശദമഺയ വ഻വരം 

ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്ക് നൽുകണ്തഽണ്്. 
4) ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്ക് ന഻യമം അനഽശഺസ഻ക്കഽന്ന വ഻ധത്ത഻ലഽള്ള 

അവകഺശങ്ങൾ ലഭ഻ക്കഽന്നഽീണ്ന്ന് ന഻ർവഹണ ഏജൻസ഻ 
ഉറപുവരഽുത്തണ്തഽണ്്. 
5)   മസ്റ്റർ ുറഺള഻ൽ ീവട്ട഻ ത഻രഽത്തലഽകൾ പഺെ഻ലല 
6)  മസ്റ്റർ ുറഺള഻ൽ പവിത്ത഻ എെഽക്കഽന്ന ദ഻വസങ്ങള഻ൽ ത഼യത഻ 
ുരഖീപെഽത്തഽക. 

8)  ഓുരഺ മസ്റ്റർുറഺളും കഴ഻യഽന്ന മഽറയ്ക്ക് എം ബഽക്ക഻ൽ അളവഽം പവിത്ത഻ 
സ്ഥലവഽം മസ്റ്റർുറഺൾ  നമ്പറഽം ുരഖീപെഽുത്തണ്തഺണ് 

9)  ീതഺഴ഻ലഺള഻കളും ുമറ്റും അവരഽീെ കെമകൾ കിതൿമഺയ഻ 
പഺല഻ക്കഽന്നഽീണ്ന്ന് ന഻ർവഹണ ഏജൻസ഻ ഉറപുവരഽുത്തണ്തഽണ്്. 
10)  വ഻ജ഻ീലൻസ് ആൻഡ് ുമഺണ഻റ്ററ഻ങ് കമ്മ഻റ്റ഻ അംഗങ്ങീള 

കഺലഺനഽസിതമഺയ഻ മഺറ്റുകയഽം അവരഽീെ പങ്കഺള഻ത്തം ഉറപു വരഽത്തഽകയഽം 

ീെുയ്യണ്തഺണ്. 

11)  ഏീറ്റെഽക്കഽന്ന പവിത്ത഻കൾ ആക്ഷ്ൻ പ്ലഺന഻ൽ ഉള്ള സമയങ്ങള഻ൽ തീന്ന 

നെപ഻ലഺുക്കണ്ത് ആണ് 

12)  ഫയൽ സാക്ഷ്഻ുക്കണ് ുരഖകൾ കിതൿമഺയ഻ സാക്ഷ്഻ക്കഽക. 

13)  ുരഖകൾ സാക്ഷ്഻ക്കഽുമ്പഺൾ പാര഻പ഻ുക്കണ് കഺരൿങ്ങൾ കിതൿതുയഺീെ 

ീെയ്യുക. 

14)  ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ ീതഺഴ഻ല഻നഽ ുവണ്഻ അുപക്ഷ് നൽകഽുമ്പഺൾ കിതൿമഺയ഻ 
രസ഼ത് നൽകഽക. 

15)  ീതഺഴ഻ലഽകൾ തഽെങ്ങഽന്നത഻നഽ മഽൻപഽം നെന്നഽീകഺണ്഻ര഻ക്കഽുമ്പഺഴഽം  

പാർത്ത഻യഺയത഻നഽുശഷവഽം  ഉള്ള ുഫഺുട്ടഺകൾ എെഽത്ത് ഫയല഻ൽ 

സാക്ഷ്഻ുക്കണ്തഺണ്. 



16)  ീതഺഴ഻ലഺള഻ ദ഻നത്ത഻ന്ീറ ആവശൿകതീയപറ്റ഻ ീതഺഴ഻ലഺള഻കീള 

ുബഺധവഺന്ഩഺരഺക്കഽക. മഺസത്ത഻ൽ ഒരഽ തവണ ീതഺഴ഻ലഺള഻ ദ഻നമഺയ഻ 
ആെര഻ക്കഽക. 

17)  ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്കഽുവണ്഻യഽള്ള അെ഻സ്ഥഺനസൗകരൿങ്ങൾ ീതഺഴ഻ൽ 

സ്ഥലങ്ങള഻ൽ ലഭ഻ക്കഽന്നഽുണ്ഺ എന്ന് ഉറപുവരഽത്തഽക. 

18)  ീതഺഴ഻ലഽറപ഻ൽ ഏീറ്റെഽക്കഽന്ന പവർത്ത഻കളുീെ ആസ്ത഻കൾ ദ഼ർഘകഺല 

ന഻ലന഻ൽപ഻ന് (3വർഷം) ആവശൿമഺയ സഺുങ്കത഻ക ന഻ർുേശങ്ങൾ 

ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്ക് ഓവർസ഻യർമഺർ നൽുകണ്തഺണ്. 

19)         പദ്ധത഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപട്ട് 22 ഫയലഽകളും 7 രജ഻സ്റ്ററഽകളും ന഻ർബന്ധമഺയഽം 

ുരഖീപെഽത്ത഻ സാക്ഷ്഻ക്കഽക 

20) 100 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ലഽം, കാല഻യഽം  പണ഻യഺയഽധങ്ങളുീെ വഺെകയഽം 5km 

കാെഽതൽ ീതഺഴ഻ല഻െങ്ങള഻ുലക്ക് ുപഺുകണ്഻വന്നഺൽ യഺതഺബത്തയഽം 

നൽകഽക.  

 

        ീ ഺഴ഻ലഽറപ്പ് പദ്ധ ഻യ഻ൽ ഏീറ്റടഽത്ത് ീെയ്യഺൻ കഴ഻യഽന 

പവിത്ത഻കൾ 

●  വ഻ഭഺഗം എ: പകിത഻ വ഻ഭവ പര഻പഺലനവഽമഺയ഻ ബന്ധീപട്ട ീപഺതഽ 
പവിത്ത഻കൾ 

●  വ഻ഭഺഗം ബ഻: സമാഹത്ത഻ൽ അവശത അനഽഭവ഻ക്കഽന്ന വ഻ഭഺഗങ്ങൾക്കഽള്ള 

വൿക്ത഻ഗത ആസ്ത഻കൾ ഖണ്ഡ഻ക അഞ്ച഻ൽ പരഺമർശ഻ക്കഽന്ന കഽെഽംബങ്ങൾക്ക് 
മഺതം. 

●  വ഻ഭഺഗം സ഻: ുദശ഼യ ഗഺമ഼ണ ഉപജ഼വന മ഻ഷൻ ന഻ബന്ധനകൾ അനഽസര഻ക്കഽന്ന 

സവയംസഹഺയ സംഘങ്ങൾക്ക് ീപഺതഽ അെ഻സ്ഥഺന സൗകരൿങ്ങൾ. 

●  വ഻ഭഺഗം ഡ഻: ഗഺമ഼ണ അെ഻സ്ഥഺന സൗകരൿങ്ങൾ 

 

ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് നെത്തഽന്നത഻ന് സഹഺയ഻ച്ചവർ 

1) ീതഺഴ഻ലഽറപ് വ഻ഭഺഗം ഉുദൿഺഗസ്ഥർ 

2)  വഺർഡ഻ീല ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ 

3)   ുമറ്റ്മഺർ, ീതഺഴ഻ലഽറപ് ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ  

4)  പഞ്ചഺയത്ത് ഉുദൿഺഗസ്ഥർ 

5)  ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് െ഼ം കണ്ണൂർ 

 

അനഽബന്ധം : nrega.nic.in 

ഫ഼ൽഡ് പര഻ുശഺധ഻ച്ച സ്ഥലമഽെമകളുീെ ുപരഽകൾ: 

മഴക്കഽഴ഻ േ഻ർമ്മഺണം : 

1. കരഽവംപ്ലഺക്കൽ മഺണ഻ 

2. പഺമ്പഺറ ുജഺസ്         



3. പഺമ്പഺറ ല഼ല 

4. ആലഽങ്കൽ ീജയ഻ംസ് 

5. െ഻റക്കൽ ഔുസപച്ചൻ  

6. എെത്തഺീഴ ുജഺജൻ 

7. മഺണ഻കൿതഺീഴ ുജഺസഫ് 

8. മഺണ഻പറമ്പ഻ൽ ുതഺമസ് 

9. തുണ്ൽ പഽത്തൻപഽരയ഻ൽ രമണ഻ 

ക഻ണർ േ഻ർമ്മഺണം :  

1. ലള഻ത മഺങ്കഽുന്നൽ 

2. അന഻ൽ കുക്കന഻യ഻ൽ  

ൂലഫ് ഭവേ േ഻ർമഺണം : 

1. വസന്ത കഺമ഻ച്ചവ഻ള 

2. ല഼ല എം ീക 

3. സദഺശ഻വൻ 

4. മ഻ന഻ ീക ീക 

5. ഓമന മണക്കഺട്ട് 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

05/11/2019 ഉച്ചക്ക് 2.30 ന് കണ഻ച്ചഺർ പഞ്ചഺയത്ത് രണ്ഺം വഺർഡഺയ അണഽുങ്ങഺെ഻ന്ീറ 

ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് ഗഺമസഭ അണഽുങ്ങഺട്  സഺംസ്കഺര഻ക ന഻ലയത്ത഻ൽ വച്ച് നെന്നഽ. 
ഗഺമസഭയ഻ൽ എെഽത്ത ന഻ർുേശങ്ങളും ത഼രഽമഺനങ്ങളും 

 

ീ ഺഴ഻ലഺള഻കള഻ൽ േ഻നഽം ഉയർനഽവന േ഻ർുേശങൾ: 

1. കാല഻ കാട്ടുവഺനഽള്ള ന഻ർുേശം 

2. ുജഺല഻ സമയം 9 മഽതൽ 4 വീര കമ഼കര഻ക്കണം എന്നഽള്ള ന഻ർുേശം 

3. ീതഺഴ഻ൽ ീെയ്തഽ 15 ദ഻വസത്ത഻നഽള്ള഻ൽ കാല഻ ലഭൿമഺക്കണീമന്നഽള്ള ന഻ർുേശം 

             ഗഺമസഭയ഻ൽ എടഽത്ത  ഼രഽമഺേങൾ:  

1. പഞ്ചഺയത്ത് ഭരണസമ഻ത഻യഽമഺയ഻ ആുലഺെ഻ച്ച് ഇന഻മഽതൽ ീതഺഴ഻ൽ കഺർഡ് 

ുഫഺുട്ടഺ സഹ഻തം സൗജനൿമഺയ഻ നൽകഺൻ ത഼രഽമഺനമഺയ഻. 
2. അുപക്ഷ്കൾ ഫണ്് ഓഫ഼സ഻ൽ സവ഼കര഻ച്ച് ൂകപറ്റ് രസ഼ത് നൽകഽവഺൻ 

ത഼രഽമഺനീമെഽത്തഽ. 
3. അെ഻സ്ഥഺന സൗകരൿങ്ങൾ ആവശൿഺനഽസരണം നൽകഽവഺനഽം ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ 

പണം മഽെക്ക഻ അെ഻സ്ഥഺന സൗകരൿങ്ങൾ ഒരഽക്കഽകയഺീണങ്ക഻ൽ അത഻ൻീറ ബ഻ലല് 
പഞ്ചഺയത്ത഻ൽ ഏൽപ഻ച്ചഺൽ െ഻ലവഺയ തഽക ത഻ര഻ീക നൽകഽവഺനഽം 

ത഼രഽമഺനീമെഽത്തഽ. 
4. ുവതനം 15 ദ഻വസത്ത഻നഽള്ള഻ൽ ലഭൿമഺക്കഺനഽം ൂവക഻യഺൽ പഞ്ചഺയത്ത഻ൽ 

ന഻ന്നഽമഺണ് ൂവകഽന്നീതങ്ക഻ൽ  ന഻ർവഹണ ഉുദൿഺഗസ്ഥര഻ൽ ന഻ുന്നഺ 

അലലഺത്തപക്ഷ്ം  ുകര സർക്കഺര഻ൽ ന഻ുന്നഺ നഷ്ടപര഻ഹഺരം ലഭൿമഺക്കഺനഽം 

ത഼രഽമഺനമഺയ഻. 
5. ന഻ലവ഻ലഽള്ള വ഻എംസ഻ അംഗങ്ങീള മഺറ്റുവഺനഽം എസ് സ഻ എസ്െ഻ 
വ഻ഭഺഗങ്ങൾക്ക് പഺത഻ന഻ധൿം നൽക഻ ഓുരഺ ആറഽമഺസം കാെഽുമ്പഺൾ വ഻എംസ഻ 
അംഗങ്ങീള പഽതഽക്കഽവഺനഽം ത഼രഽമഺനമഺയ഻. 

6. മഺസത്ത഻ൽ ഒരഽ തവണ ീപഺതഽ വ഻ഭഺഗങ്ങീളയഽം ഉൾീപെഽത്ത഻ വഺർഡ് 

തലത്ത഻ൽ ുറഺസ്ഗഺർ ദ഻നം ആെര഻ക്കഺൻ ത഼രഽമഺനീമെഽത്തഽ. 
7. എ എം സ഻ പകഺരമഽള്ള 22 ുരഖകളും പവർത്ത഻ ഫയല഻ൽ ഉൾീപെഽത്തഺൻ 

ത഼രഽമഺനമഺയ഻. 
8. പണ഻ സ്ഥലങ്ങള഻ൽ അപകെം സംഭവ഻ച്ചഺൽ അെഽത്തഽള്ള പഺഥമ഻ക ആുരഺഗൿ 

ുകരത്ത഻ൽ ന഻ുന്നഺ സർക്കഺർ ആശഽപത഻യ഻ൽ ന഻ുന്നഺ അതഽമീലലങ്ക഻ൽ സവകഺരൿ 

ആശഽപത഻യ഻ുലഺ കഺണ഻ച്ച് ബ഻ലല് സമർപ഻ച്ചഺൽ െ഻ക഻ത്സഺ െ഻ലവ് 

അനഽവദ഻ക്കഺനഽം ത഼രഽമഺനമഺയ഻. 
 

 


