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BapJw 

 

C´y-bnÂ km[m-c-¡m-cmb P\-§-fpsS sXmgnÂ sN¿p-hm-\pÅ Ah-Im-is¯ kwc-

£n¨p \nÀ¯p-¶-Xn-\mbn 2005 sk]väw-_À amkw 5þmw XobXn tZiob {KmaoW sXmgn-ep-

d¸v \nbaw \ne-hnÂ h¶p. AhnZKv[ Imbn-I sXmgnÂ sN¿m³ k¶-²-sX-bpÅ {Kma 

{]tZ-i¯v Xma-kn-¡p¶, GsXmcp IpSpw-_-̄ n\pw Hcp km¼-̄ nI hÀjw 100 

Znhks¯ sXmgnÂ Dd-̧ m-¡p-¶-tXm-sSm¸w KpW-ta-·-bpÅXpw ,Ømbn-bmbn«pÅXpw 

,DÂ¸m-Z-\-£-ahpamb BkvXn-¡-fpsS krjvSn-bmWv Cu ]²-Xn-bpsS apJy e£yw. 

{KmaoW P\-Xbv¡v AXn-Po-h\ D]m-ZnIÄ hÀ²n-̧ n-¡pI. kmaqlnIambn ]nt¶m¡w 

\nÂ¡p¶ IpSpw-_-§sf Cu ]²-Xn-bnÂ DÂs -̧Sp¯n Ah-cpsS D¶-a\w e£y-am-¡pI, 

]©m-b-̄ o-cmPv Øm]-\-§sf iàn-s -̧Sp-̄ pI F¶-Xpw CXnsâ e£y-amWv.  

khn-ti-j-X-IÄ 

 \nb-a-̄ nsâ ]n³_-e-½pÅ Ah-Im-im-[n-jvTnX ]²Xn 

 {Kma]©m-b¯v {]tZ-i¯v Xma-kn-¡p¶ GsXm-cmÄ¡pw (18 hbÊv ]qÀ¯n-bmb) 

]²-Xn-bnÂ ]¦m-fn-bmImw. 

 kv{Xo¡pw ]pcp-j\pw Xpey-th-X\w. 

 ]cn-kvXnYn kwc-£Ww ImÀjnI taJ-e-bnse ASn-Øm\ kuI-cy-hn-I-k\w F¶n-

hbv¡v ap³K-W\. 

 sXmgn-em-fn-IÄ Xs¶ {]hÀ¯n-IÄ Is-̄ p-Ibpw AXn-\pÅ Bkq{XWs¯ 

klm-bn-¡p-Ibpw sN¿p¶p. 

 Bkq-{XW¯nepw \nÀÆ-l-W-̄ nepw XnI-ª-kp-Xm-cyX. 

 Icm-dp-Imtcm CS-¶n-e-¡mtcm CÃ .s]mXp-P\ ]¦m-fn-̄ -tXmsSbpÅ  te_À… 

 _m¦v hgn am{Xw thX\ hnX-cWw  

 kv{XoIÄ¡v ap³K-W\. 

 I¼yq-«À irw-Jehgn-bpÅ tamWn-ä-dnwKv kwhn-[m\w 

 ഖഺമസഭതീന്നപദ്ധത഻ഒഡ഻റ്റ്ീെയ്യുന്നഽ -ു സഺഷൿൽഒഡ഻റ്റ്സംവ഻ധഺനം 

 

 ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ്പദ്ധത഻പഔഺരംഎലലഺപവർത്ത഻ഔളുംുസഺഷൿൽഒഡ഻റ്റ഻ങ്ങ഻നഽവ഻ുധ
യമഺക്കണീമന്ന 17(2)ന഻ഷ്ഔർഷ഻ക്കഽന്നഽ. 
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ുസഺഷൿൽഓഡ഻റ്റ്പപര഻യ 

1 പശ്ചഺത്തലംഒരഽക്കൽ 

ുലഺക്ക്തലത്ത഻ലഽംഖഺമപഞ്ചഺയത്ത്തലത്ത഻ലഽംപദ്ധത഻ന഻ർവഹണഉുദൿഺഖസ്ഥനഺയുലഺ
ക്ക്ഒഫ഼സർ (BDO), പഞ്ചഺയത്ത്ീസഔട്ടറ഻, 
മറ്റ്ന഻ർവഹണഉുദൿഺഖസ്ഥർതഽടങ്ങ഻യവരഽമഺയ഻ുലഺക്ക്റ഻ുസഺഴ്സ്ുപഴ്സസൺനടത്ത഻യ
ഔാട഻യഺുലഺെനയ഻ൽഉരഽത്ത഻ര഻ഞ്ഞത഻നനഽസര഻ച്ച്  
 തഽടർപഔ഻യഔൾആസാതണംീെയ്യുഔയഽംുസഺഷൿൽഒഡ഻റ്റ്ഖഺമസഭഺത഼യത഻ന഻ശ്ചയ഻
ക്കഽഔയഽംീെയ്യുന്നഽ. 

2. ഫയൽപര഻ുശഺധന 

ുസഺഷൿൽഒഡ഻റ്റ്പഔ഻യആരംഭ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നത഻യത഻യ്ക്ക്ക്  
 മഽൻപഽള്ളആറ്മഺസക്കഺലയളവ഻ൽവഺർഡ഻ീലപവിത്ത഻ഫയലഽഔൾ , ഏഴജ഻സ്റ്ററഽഔൾ, 

അുതഺീടഺപ്പംഅനഽബന്ധുരകഔളുംസാക്ഷ്മപര഻ുശഺധനനടത്തഽന്നഽ . 

3. പവിത്ത഻സ്ഥലപര഻ുശഺധന 

ഒുരഺപവിത്ത഻യഽംഎസ്റ്റ഻ുമറ്റ഻ൽപത഻പഺദ഻ക്കഽന്നഅളവ഻ലഽംഖഽണത്ത഻ലഽംനടപ്പ഻ലഺക്ക഻
യ഻ട്ടുുടഺഎന്നഽംആപവിത്ത഻യഽീടഖഽണഫലത്ത഻ന്ീറ  

 വൿഺപ്ത഻ത഻ട്ടീപ്പടഽത്തഽഔയഽംപ്തഽതീതഺഴ഻ല഻ടങ്ങള഻ൽീതഺഴ഻ലഺള഻ഔൾക്കലഭ഻ുക്കടഅ
വഔഺശആനഽഔാലൿങ്ങൾലഭ഻ച്ച഻ട്ടുുടഺഎന്നഽം  

 പവിത്ത഻സ്ഥലപര഻ുശഺധനയ഻ലാീടലക്ഷൿംീവക്കഽന്നഽ . 

4. വ഼ടഽവ഼ടഺന്തരംഉള്ളവ഻വരുശഖരണം 

പദ്ധത഻ഖഽണുഭഺക്തഺക്കളുീടവ഼ടഽവ഼ടഺന്തരംീെന്ന്ുനര഻ൽഔട്പദ്ധത഻യഽീടന഻ർവഹണ
ീത്തക്കഽറ഻ച്ചുംഖഽണഫലീത്തക്കഽറ഻ച്ചുമഽള്ള  

 അഭ഻പഺയങ്ങളുംന഻ർുേശങ്ങളുംസവരാപ഻ക്കഽന്നഽ . 

5. ീെള഻വ്ുശഖരണം 

ഫയൽപര഻ുശഺധന, പവിത്ത഻സ്ഥലപര഻ുശഺധന, 

വ഼ടഽവ഼ടഺന്തരംഉള്ളവ഻വരുശകരണംതഽടങ്ങ഻യഒഡ഻റ്റ്പഔ഻യഔീടത്തലഽഔളുീടവ
്തഽന഻ഷ്ഠമഺയീതള഻വ്ുശകരണംനടത്തഽന്നഽ . 

6. സഺമാഹൿ  ുബഺധവൽക്കരണം 

സഺമാഹൿഇടീപടലഽഔള഻ലാീടപദ്ധത഻വ഻ജയംഉറപ്പുവരഽത്ത഻പൗരഺവുബഺധം  

 ഉയർത്തഽഔയഽംുസഺഷൿൽഒഡ഻റ്റ്പഔ഻യവ഻ജയ഻പ്പ഻ക്കഽഔയഽംീെയ്യുന്നത഻ന്ആവശൿമഺയ
ുബഺധവൽക്കരണംപവർത്തനങ്ങൾനടപ്പ഻ലഺക്കഽന്നഽ. 

7. റ഻ുപഺർട്ടപെയ്യഺറഺക്കൽ 

ുസഺഷൿൽഒഡ഻റ്റ്പഔ഻യയ഻ീലഔീടത്തലഽഔളുംന഻ഖമനങ്ങളും , ന഻ർുേശങ്ങളും 

 ുസഺഷൿൽഒഡ഻റ്റ്ഖഺമസഭയ഻ൽെർച്ചീെയ്ക്്അംഖ഼ഔഺരംനടത്തഽന്നത഻നഺവശൿമഺയഔര
ട്റ഻ുപ്പഺർട്ട്തയ്യഺറഺക്കഽന്നഽ. 

8. ുസഺഷൿൽഓഡ഻റ്റ്പരഺമസഭ 

പശ്ചഺത്തലംരഽക്കൽെർച്ചയ഻ൽന഻ശ്ചയ഻ക്കീപ്പട്ടദ഻നത്ത഻ൽസൗഔരൿപദമഺയസ്ഥലത്ത്ഖഺ
മസഭുെർന്ന്ഔരട്റ഻ുപ്പഺർട്ട്അവതരണവഽം , െർച്ചയഽം, ന഻ർുേശങ്ങളും, 
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ത഻രഽത്തൽപഔ഻യഔളും, 

അംഖ഼ഔഺരംുനട഻ീയടഽക്കഽഔയഽംതഽടർനടപട഻ഔളുംൂഔീഔഺള്ളുന്നഽ . 

 

 

hÀ¡v sskänÂ t\cn«v ]cn-tim-[\ \S¯n Af-hp-IÄ FSp-̄ -Xnsâhni-Zmw-i-§Ä 

െവറഖഺമപഞ്ചഺയത്ത഻ീല  പഴ഻ഞ്ഞ഻ക്കഺവ്  വഺര്ഡ഻ീല
 മണ്ണ്ജലസംരക്ഷണത്ത഻ന് ീറ പവര്ത്ത഻ സ്ഥലങ്ങള്  സന്ദര്ശ഻ച്ചത഻ന് ീറ 

അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല്ഔീടത്ത഻യത഻ന്ീറ വ഻വരങ്ങള് െഽവ഻ീടുെര്ക്കഽന്നഽ. 
 

1.WORK CODE-331060 

 

 
 

WC/331060 ഔടത്ത഻ട്ടയ഻ല്ന഼ര്ത്തടത്ത഻ല്ഉള് ീപ്പട്ട ഭഽമ഻യ഻ല്ജലസംരക്ഷണ പവര്ത്തനങ്ങള് 

എന്ന പവര്ത്ത഻യ഻ല്2028 രാപ ീപഺതഽ പണം നഷ്ടമഺയ഻ര഻ക്കഽന്നഽ . 
 

 

 

2. WORK CODE-331062 
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WC/331062 ഔടത്ത഻ട്ടയ഻ല്ന഼ര്ത്തടത്ത഻ല്ഉള് ീപ്പട്ട ഭഽമ഻യ഻ല്ജലസംരക്ഷണ പവര്ത്തനങ്ങള് 

എന്ന പവര്ത്ത഻യ഻ല്1610 രാപ ീപഺതഽ പണം നഷ്ടമഺയ഻ര഻ക്കഽന്നഽ . 
 

 

 

3. WORK CODE-325375 

 

 
 

WC/325375ഔടത്ത഻ട്ടയ഻ല്ന഼ര്ത്തടത്ത഻ല്ഉള് ീപ്പട്ട ഭഽമ഻യ഻ല്ജലസംരക്ഷണ പവര്ത്തനങ്ങള് 

എന്ന പവര്ത്ത഻യ഻ല്1845രാപ ീപഺതഽ പണം നഷ്ടമഺയ഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 
 

 

 

4. WORK CODE-325374 

 

 
 

 

WC/325375 ഔടത്ത഻ട്ടയ഻ല്ന഼ര്ത്തടത്ത഻ല്ഉള് ീപ്പട്ട ഭഽമ഻യ഻ല്ജലസംരക്ഷണ പവര്ത്തനങ്ങള് 

എന്ന പവര്ത്ത഻യ഻ല്1430രാപ ീപഺതഽ പണം നഷ്ടമഺയ഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 
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5. WORK CODE-325374 

 

 
 

WC/325375 ഔടത്ത഻ട്ടയ഻ല്ന഼ര്ത്തടത്ത഻ല്ഉള് ീപ്പട്ട ഭഽമ഻യ഻ല്ജലസംരക്ഷണ പവര്ത്തനങ്ങള് 

എന്ന പവര്ത്ത഻യ഻ല്ീപഺതഽ പണംന്നഽം തീന്ന  നഷ്ടമഺയ഻ട്ട഻ലല . 
 

 ഫയല്പഔഺരം ന഼ര്ത്തടത്ത഻ല്ഉള് ീപ്പടഽത്ത഻ മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണം പവര്ത്ത഻യഺണ് 

നടന്നീതങ്ക഻ലഽം ഫ഼ല്ഡ് സന്ദര്ശനത്ത഻ല് ഔഺണഽവഺന്  ഔഴ഻ഞ്ഞ് പവര്ത്ത഻ഔള് 

ന്നഽംതീന്ന മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണത്ത഻ല് ഉതഔഽന്ന 

ര഼ത഻യ഻ല്പുയഺജനീപ്പടഽത്തഽഔുയഺീെയ്ക്ത഻ട്ട഻ലല.. 
 എസ്റ്റ഻ുമറ്റ഻ല് wc/325375    എന്ന പവര്ത്ത഻ക്ക് മഴഔഽഴ഻ക്ക് cum/122.22 എന്ന    ുററ്റും 

ബഺക്ക഻യഽള്ള പവര്ത്ത഻ഔള് ക്ക് cum/90.78  എന്ന  ുററ്റുംമഺണ് ഔഺണഽവഺന് 

സഺധ഻ച്ച് . 

 എസ്റ്റ഻ുമറ്റ്,എം.ബഽക്ക് പഔഺരംമഽള്ള മഴഔഽഴ഻ഔളുീടയഽം , മണ്ബടഽഔളുീടയഽം  

എണ്ണത്ത഻ലഽം അളവ഻ലഽം നലല വ഻തൿഺസങ്ങള് 

ഫ഼ല്ഡ്സന്ദര്ശനത്ത഻ല്ഔഺണഽവഺന് സഺധ഻ച്ചു. ഉുദൿഺഖസ്ഥരഽീടയഽം 

,ുമറ്റ്മഺരഽീടയഽം ന഻ര്ു േശങ്ങള് ഉള് ീക്കഺട് ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള്  പവര്ത്ത഻ 
ീെയ്യുഔയഽം എന്നഺല് ഭഽടമഔള്  അവ സംരക്ഷ഻ക്കഺീത ഔഽഴ഻ഔള് 

മാടഽഔയഽം,െപ്പുെവറഽഔള് ഔത്ത഻ക്കഺനഽം , മഺല഻നൿങ്ങള്  ഇടഺനഽം ുവട഻യഺണഽ 
ഉപുയഺഖ഻ക്കഽന്ന് . 

 ഭഽടമയഺയ മഺധവ഻ഔഽട്ട഻യഽീട പഽരയ഻ടത്ത഻ല് പവര്ത്ത഻ ീെയ്ക്തഽ നല്ഔഽഔയഽം 

ഔാടഺീത ബന്ധഽവഺയ സഽശ഼ലയഽീട പഽരയ഻ടത്ത഻ല്പണ഻ീയടഽപ്പ഻ക്കഽഔയഽം ീെയ്ക്തഽ 
.എന്നഺല്സഽശ഼ല പവര്ത്ത഻ ീെയ്ക്തഽ നല്ഔഽന്നത഻നഽള്ള അുപക്ഷ നല്ഔ഻ട്ട഻ലലന്നഽം 

സഽശ഼ലയഽീട പക്കല്ീതഺഴ഻ല്ഔഺര്ഡ്ഇീലലന്ന് അവര്തീന്ന പറയഽഔയഽടഺയ഻ . 
 പവര്ത്ത഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ഡ഻്ുേ ുബഺര്ഡഽഔള്  5 പവര്ത്ത഻ സ്ഥലത്ത്
ഔഺണഽവഺന് സഺധ഻ച്ചു .എന്നഺല്ുബഺര്ഡഽഔള് തഺീഴ വ഼ണഽഔ഻ടക്കഽന്നതഽം ,തഔര്ന്ന 

ന഻ലയ഻ലഽം ,ന഻ലയ഻ലഽമഺണ് . 

 ഭഽടമയഺയ ലള഻ത ീെയ്ക്തഽ നല്ഔ഻യ പവര്ത്ത഻ഔള്  വ഼ടഽപണ഻ക്കയ഻ മാടഽഔയഽം 

,ഭഽടമയഺയ ഖ഼ത ഔലൿഺണ ആവശൿങ്ങള് ക്കഺയ഻ പവര്ത്ത഻ ീെയ്ക്ത സ്ഥലം 

മാടഽഔയഽമ ീെയ്ക്ത഻രഽന്നഽ .അത഻നഺല് തീന്ന പവര്ത്ത഻ഔള്  ന്നഽം തീന്ന 

ഔഺണഽവഺന് സഺധ഻ച്ച഻ലല . 
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 മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പവര്ത്തനങ്ങള഻ല് ീതങ്ങ഻ന് തടം,വഺഴക്കഽഴ഻ എന്ന഻വ   

എടഽത്തഽ നല്ഔ഻ര഻ക്കഽന്നതഺയ഻ ഔഺണഽവഺന്  സഺധ഻ച്ചു .എന്നഺല് ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ഻ല്

അനഽവദ഻നമലലഺത്ത പവര്ത്ത഻യഺണ് ഇ് .അത഻നഺല് ഈ പവര്ത്ത഻ഔള് 

ഴഽവീക്കടഺതഺണ് . 

 

sXmgn-em-fn-I-fp-am-bn- _-Ô-s¸« {]iv\-§Ä ----ുഫഺക്കസ് രാപപഡ഻സ്രക്ഷന് 

 

6.മഽന് ഔഺലങ്ങള഻ല് പവര്ത്ത഻ ഫയല഻ല്സഽക്ഷ഻ുക്കട3ുസ്റ്റജ് ുഫഺുടഺഖഫഽഔള് ക്ക് 
ുഫഺുട്ടഺഖഺഫര് മഽുകന ൂസറ്റ഻ല് വന്നഽ ുഫഺുട്ടഺ എടഽക്കഽന്നത഻നഽം 

,പ഻ന് റ്ീെയ്യുന്നത഻നഽമഺയ഻ ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള഻ല് ന഻ന്നഽം 30  രാപ വ഼തം 

പ഻ര഻ച്ചതയഽം.പഥമ ശഽശാഷ ഔ഻റ്റ്,തണല് സൗഔരൿങ്ങള് 

തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്കഺയ഻ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള഻ല്ന഻ന്നഽം 30രാപ വ഼തം പ഻ര഻വഽ 
നടത്തഽഔയഽം ,ഈ പവണത ുമറ്റ് മഺര്ആവര്ത്ത഻ച്ച്വരഽഔയഽം ഇത഻ീന എത഻ര്ത്ത് 
ീതഺഴ഻ലഺള഻യഺയ ശശ഻ധരന് പ഻ള്ള   ഇത഻ീനത഻ീര പരഺത഻യഽം ,വ഻വരഺവഔഺശം 

നല്ഔഽഔയഽം ീെയ്ക്തഽ .ഇത഻ന് ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല് ലഭ഻ച്ച മറഽപട഻ 
ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള് ക്ക് പറഞ്ഞഽ മനസ഻ലഺക്കഽഔയഽം പ഻ന്ന഻ട് ഇ് ന഻ര്ത്തലക്കഽഔയഽം 

ീെയ്ക്തഽ.എന്നഺല്ഫയല്പര഻ുശഺധനയ഻ല്ഫയല഻ല് ുഫഺുട്ടഺഔള് ക്ക് പ്പം ബ഻ല്

സഽക്ഷ഻ച്ച഻രഽന്നഽ അത഻ല് 250 രാപ െ഻ലവഺയതഺയ഻ ഔഺണീപ്പട്ടു.പുക്ഷ  

ഇത഻നഽുശഷം  ുമറ്റ് മഺര് പവര്ത്ത഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ഉള്ള െ഻ലവഽഔള് ക്ക് എന്ന 

ര഼ത഻യ഻ല്, ുപന , ുപപ്പര്, ബഽക്ക്, ുഫഺുട്ടഺുഔഺപ്പ഻ എന്ന഻വയ്ക്ക്കഺയ഻ 

ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള഻ല് ന഻ന്നഽം30  രാപ വ഼തം പ഻ര഻ക്കഽഔയഽം ീെയ്യുന്നഽട് എന്ന് 
ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള്  പരഺത഻ീപ്പട്ടുന഻യമപഔഺരം . ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള഻ല് ന഻ന്നഽം പണം 

പ഻ര഻ക്കഽന്ന് അനഽവദ഻നമലല .അത഻നഺല് തീന്ന പഞ്ചഺയത്ത്അത഻ഔിതര്ഇത഻നഽ 
ുവടഽന്ന പര഻ഹഺരം ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള് ക്ക് നല്ു ഔടതഺണ് . 
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7.ീതഺഴ഻ലഺള഻യഺയ സരസവത഻(77) അമ്മക്ക് പവര്ത്ത഻ സ്ഥലത്ത് ീവച്ച് അപഔടം 

സംഭവ഻ക്കഽഔയഽം ൂഔ ട഻യഽഔയഽം ീെയ്ക്തഽ .അത഻നഽ ുശഷം ുമറ്റ് സരസവത഻ 
അമ്മുയയഽം ഔാട്ട഻ െവറയ഻ീല  സവഔഺരൿ ആശഽപത഻യ഻ല് ുപഺഔഽഔയഽം ൂഔ 

േഺസ്റ്റര്ഇടഽഔയഽം ീെയ്ക്തഽ.ഇത഻ല് ുമറ്റ്ആയ സരസവത഻ തന് ീറ പക്കല് ന഻ന്നഽം 
ആശഽപത഻യ഻ല്രാപ െ഻ലവഺക്ക഻യത഻നഺല്പഞ്ചഺയത്ത഻ല്അുപക്ഷ നല്ഔഽഔയഽം 

പഞ്ചഺയത്ത് ഔമ്മറ്റ഻ ഈ തഽഔ ത഻ര഻ീഔ നല്ഔഽന്നത഻നഽള്ള അനഽമത഻ഭരണ സമത഻  
നല്ഔഽഔയഽം ീെക്ക് ആയ഻   രാപ നല്ഔഽഔയഽം ീെയ്ക്തഽ .എന്നഺല് അപഔടം 

സംഭവ഻ച്ച സരസവത഻ അമ്മ പ഻ന്ന഻ട് ഇതഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ടു ആശഽപത഻യ഻ല്

ുപഺഔഽഔയഽം തഽഔ ൂഔയ഻ല്ന഻ന്നഽം െ഻ലവഔഽഔയഽം ീെയ്ക്ത഻രഽന്നഽ.എന്നഺല്ഈ 

ബ഻ലലുഔള് സഽക്ഷ഻ച്ചു വയ്ക്ക്കഺത്തത്മാലവഽം ,പഞ്ചഺയത്ത഻ല്അുപക്ഷ നല്ഔ഻യഺല്

െ഻ലവഺയ തഽഔ ത഻ര഻ീഔ ലഭ഻ക്കഽീമന്ന് അറ഻യഺത്തത഻നഺലഽം ന്നഽം 

ീെയ്ക്ത഻ലല.പ഻ന്ന഻ട് ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള്   50 രാപ വ഼തം പ഻ര഻വ്നടത്ത഻    സരസവത഻ 
അമ്മക്ക്െ഻ഔ഻ല്സ സഹഺയത്ത഻നഽ തഽഔ  നല്ഔ഻ .എന്നഺല്ഇത഻ീന പറ്റ഻ ഔിതൿമഺയ 

ഔഺരൿങ്ങള്  അറ഻യഺവഽന്ന ുമറ്റ് തന് ീറ ഉത്തരവഺദ഻ത്തം ന഻ര്വഹ഻ച്ച഻ലലന്നഽ 
എടഽത്തഽ പറുയടതഺണ് .അത഻നഺല്തീന്ന ൂസറ്റ഻ല്ീവച്ച് അപഔടം സംഭവ഻ച്ചു 
െ഻ഔ഻ല്സ ുനടഽുപഺള്  അ് ൂസറ്റ് ഡയറ഻യ഻ല് ുരകീപ്പടഽത്തഽഔയഽം ഔാടഺീത 

ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള്  ൂഔയ഻ല് ന഻ന്നഽം െ഻ലവഺയ തഽഔയഽീട ുരകഔള്  സഽക്ഷ഻ച്ചു 
അുപക്ഷുയഺടപ്പം നല്ു ഔടതഺണ് . 

8.ീതഺഴ഻ലഺള഻യഺയ ുമഺഹനന് (240)ീതഺഴ഻ല്സ്ഥലത്ത് ന഻ന്നഽം പറ്റ഻യ പരഽക്ക് മാലം 

ഇന്നഽം ദഽര഻തമനഽഭവ഻ക്കഽഔയഺണ് .ുജഺല഻ ീെയ്ക്്ീഔഺട഻രഽന്നുപ്പഺള്പഺറക്കലല഻ല്

ഔഺല് ഇട഻ച്ചു പര഻ുക്കല്ക്കഽഔയഽം െ഻ഔ഻ല്സ ുതടഽഔയഽം ീെയ്ക്തഽ 
.െ഻ഔ഻ല്സക്കഺയ഻ െ഻ലവഺക്ക഻യ തഽഔ ലഭ഻ക്കഽീമന്ന അവഔഺശീത്ത പ്പറ്റ഻ 
അറ഻യ഻ലലരഽന്നഽീവന്നഽം അത഻നഺല് ആനഽഔഽലൿം ലഭൿമഺക്ക഻ തരഽന്നത഻ന് ുവട 

നടപട഻ഔള് പഞ്ചഺയത്ത഻ല്ന഻ന്നഽം എടഽക്കണീമന്നഽം ആവശൿീപ്പട്ടു . 

 

9.രഺധഺമണ഻ അമ്മ (76)മഔള്  ശഺല഻ന഻യഽീട ുപര് ുെര്ക്കഽന്നത഻ുലക്കഺയ഻ 

പഞ്ചഺയത്ത഻ല്അുപക്ഷയഽം ീതഺഴ഻ല്ഔഺര്ഡഽം നല്ഔ഻ട്ടു  7 മഺസത്ത഻നഽ മഽഔള഻ല്

ആഔഽഔയഽം ഇതഽവീര ീതഺഴ഻ല് ഔഺര്ഡ് ലഭൿമയ഻ട്ട഻ലലന്നഽം പലതവണ 

ഔഺര്ഡ഻നഺയ഻ പഞ്ചഺയത്ത഻ല് സമ഼പ഻ച്ചുപ്പഺള്  ുമഺശം പത഻ഔരണമഺണ് 

ജ഼വനക്കഺര഻ല്ന഻ന്നഽം ലഭ഻ച്ച് എന്നഽം പരഺത഻ീപ്പട്ടു . 



SAU, Kollam Page 9 
 

10.ശ഼ുദവ഻ ( 64) അച്ഛനഺയ ശങ്കരന് നഺയരഽീട ുപര് ുെര്ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ അുപക്ഷ 

നല്ഔഽഔയഽം  7 മഺസമഺയ഻ ീതഺഴ഻ല്ഔഺര്ഡ്ലഭ഻ച്ച഻ട്ട഻ലലന്നഽം പരഺത഻ പറഞ്ഞഽ . 

 

 

11.ീതഺഴ഻ല഻നഽ അുപക്ഷ നല്ഔ഻ 15  ദ഻വസത്ത഻നഽള്ള഻ല് ഇതഽവീരയഽം ീതഺഴ഻ല്

ലഭ഻ച്ച഻ട്ട഻ലലന്നഽം , ീതഺഴ഻ല്ആവശൿീപ്പട്ടുള്ള അുപക്ഷ ുമറ്റ഻നഺണ് നല്ഔഽന്നീതന്നഽം 

മഺര്ച്ച഻നഽുശഷം     സഺപത്ത഻ഔ വര്ഷത്ത഻ല് ജാൂല  വീര ആയ഻ട്ടും ീതഺഴ഻ല്

ലഭ഻ച്ച഻ട്ട഻ലലന്നഽം അറ഻യഺന് സഺധ഻ച്ചു . 

 

ന഻ര്ു േശങ്ങള്  

 

 മഴക്കഽഴ഻ , മണ്ണ് ബടഽഔള്  തഽടങ്ങ഻യവയഽീട ആവശൿഔതയഽം ,സംരക്ഷണവഽം 

എന്ന഻വീയ പറ്റ഻ ഭഽടമഔള് ക്ക് ഔിതൿമഺയ ന഻ര്ു േശങ്ങള്  ഉുദൿഺഖസ്ഥര്

നല്ു ഔടതഺണ് . 

 മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണ പവര്ത്തനങ്ങള് ക്ക് മഺതം മഽന് താക്കം നല്ഔഺീത സഺമഽഹ഻ഔ 

ആ്ത഻ സിഷ്ട്ട഻ക്കഽന്ന മറ്റു പവര്ത്ത഻ഔള്  ഔീടത്ത഻ പവര്ത്തനം 

ആരംഭ഻ുക്കടതഺണ് . 

 വ഻ജ഻ീലന് ്  ആന് ഡ് ുമഺണ഻റ്ററ഻ംഗ് ഔമ്മറ്റ഻ പഽന സംഗട഻പ്പ഻ുക്കടഺതഺണ് 

.ഔാടഺീത പഞ്ചഺയത്ത഻ീല BMCഔമ്മ഻റ്റ഻യഽീട പവര്ത്തനം 

സജ഼വമഺക്കഽഔയഽം,വഺര്ഡ഻ല് ുസഺഷൿല് ഒഡ഻റ്റ് പവര്ത്തന സമത഻ 
രാപ഻ഔര഻ച്ചുപവര്ത്തനംആരംഭ഻ുക്കടതഽമഺണ് . 

  
അവരഺശങ്ങീളസംബന്ധ഻ച്ചപ 
 
മഹഺത്മഺഖഺന്ധ഻ുദശ഼യഖഺമ഼ണീതഺഴ഻ലഽറപ്പ്പദ്ധത഻പഔഺരംീതഺഴ഻ലഺള഻ഔൾക്കലഭ഻ുക്കടഅവഔഺശ
ങ്ങീളക്കഽറ഻ച്ചുംഏീറ്റടഽുക്കടപവർത്ത഻ഔീളഔഽറ഻ച്ചും,ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ്ന഻യമത്ത഻ലഽം2016ീലമഺസ്റ്റർ
സർക്കഽലറ഻ലഽംവ഻ശദമഺയ഻പത഻പഺദ഻ച്ച഻ട്ടുട്. 
 

ീെഺഴ഻ലഺള഻രളുീട10അവരഺശങ്ങൾ 
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1) sXmgnÂ ImÀUv e`n-¡p-hm-\p-ff Ah-Imiw (Schedule 2 para1) 

2) At]-£n¨v 15 Znh-k-̄ n-\p-f-fnÂ sXmgnÂ e`n-¡p-hm-\p-ff Ah-Im-ihpw Bb-

Xnsâ ssI¸äv ckoXv e`n-¡p-¶-Xn-\p-ap-ff Ah-Imiw(Schedule 1 para1) 

3) AsÃ-¦nÂ sXmgn-en-Ãmbva thX\w e`n-¡p-hm-\p-ff Ah-Im-iw(-B-Z-ys¯ 30 Znhkw 

1/4  & ]n¶o-Sp-ff Znh-k-§-fnÂ 1/2 Znh-kw( Section 7(1)) 

4) sjÂ^v Hm^v t{]mPIvSv X¿m-dm-¡p-hm-\p-ff Ah-Imiw (Schedule1 para 9)                                                

5) Intem aoä-dn-\p-f-fnÂ sXmgnÂ e`n-¡p-hm-\p-ff Ah-Imiw , AsÃ-¦nÂ 

thX\¯nsâ 10% A[nIw (Schedule2 para 18) 

6) IpSn-sh-ffw, hn{ia kuI-cyw, {]Ya ip{iqj kuI-cyw Ch e`n-¡p-hm-\p-ff Ah-

Imiw(Schedule 2 para23)ീതഺഴ഻ൽ സ്ഥലത്ത് വച്ച് അപഔടം സംഭവ഻ച്ച െ഻ഔ഻ത്സുതടഽന്ന് 

ത഻ഔച്ചും സൗജനൿമഺണ്( schedulle2para26) 

7) 15 Znh-k-̄ n-\p-f-fnÂ thX\w e`n-¡p-hm-\p-ff Ah-Imiw (Schedule 2 para 29) 

8) thX\ hnX-c-W-̄ nse Ime-Xm-a-k-̄ n\v \jvS-]-cn-lmcw e`n-¡p-hm-\p-ff Ah-

Imiw  

(Sec 3 sub sec 2) 

9) ka-b-_-Ôn-X-am-bp-ff ]cmXn ]cn-lm-c-̄ n-\pff Ah-Imiw (Sec 3 sub sec 3). 

10) tkmj-yÂ HmUnäv \S-̄ p-¶-Xn-\p-ff Ah-Imiw (sec 17) 

 

പഞ്ചഺയത്ത഻ൽസാക്ഷ഻ുക്കണ്ട 7 രജ഻സ്റ്ററഽരൾ 

പഞ്ചഺയത്ത഻ൽസാക്ഷ഻ുക്കടവഺർഷ഻ഔമഺസ്റ്റർസർക്കഽലർപഔഺരം7 

രജ഻സ്റ്ററഽഔൾന഻ർബന്ധമഺയഽംപഞ്ചഺയത്ത഻ൽസാക്ഷ഻ുക്കടതഺണ്ീതക്കഽംഭഺഖംപഞ്ചഺയത്ത്ീതഺഴ഻ലഽ

റപ്പ്പദ്ധത഻യഽമഺയ഻ബന്ധീപ്പട്ടജ഻സ്റ്ററഽഔളുംസാക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുട്. 

അത഻ീനഔഽറ഻ച്ചുള്ളവ഻വരങ്ങൾെഽവീടുെർക്കഽന്നഽ. 

1. sXmgnÂ ImÀUn-\p-ff IpSpw_ At]-£-bp-sS cPn-ÌÀ  

2. {Kmak` -tkm-j-yÂ BUnäv, {Kma-k` aoänwKv cPn-ÌÀ 

3. sXmgnÂ Bh-i-y-s¸-«Xpw sXmgnÂ sImSp-̄ Xpw kw_-Ôn¨ cPn-ÌÀ  

4. {]hÀ¯n-bpsS enÌpw Nnehpw hnin-Zmw-i-§fpw kw_-Ôn¨ cPn-ÌÀ 

5. Ønc BkvXn-I-fpsS cPn-ÌÀ  

6. ]cmXn cPn-ÌÀ 

7. km[\ cPn-ÌÀ 

 

1.sXmgnÂ ImÀUn-\p-ff IpSpw_ At]-£-bp-sS cPn-ÌÀ 

 ീതഺഴ഻ല് ഔഺര്ഡ് രജ഻സ്റ്ററ഻ല് വീരയഽള്ള വ഻വരങ്ങള്  മഺതമഺണ് 

സഽക്ഷ഻െ഻ര഻ക്കഽന്ന് . 

 വ഻ശ഻ദമഺയ വ഻വരങ്ങളും ,ുഫഺുട്ടഺയഽം  ന്നഽം തീന്ന ുരകീപ്പടഽത഻ട്ട഻ലല . 
2.{]hÀ¯n-bpsS enÌpw Nnehpw hnin-Zmw-i-§fpw kw_-Ôn¨ cPn-ÌÀ 
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 16.04.2019 വീരയഽള്ള വര്ക്കഽഔളുീട വ഻ശ഻ദശങ്ങള് മഺതമഺണ് 

ുരകീപ്പടഽത഻ര഻ക്കഽന്ന് . പ഻ന്ന഻ടഽള്ള വര്ഷീത്ത ുരകഔള്  ന്നഽംതീന്ന 

രജ഻സ്റ്ററ഻ല്ുരകീപ്പടഽത്ത഻ട്ട഻ലല. 
 

 

 

3.km[\ cPn-ÌÀ 

 സഺധന രജ഻സ്റ്ററ഻ല് 06.03.2019 വീര നടന്ന഻ട്ടുള്ള പവര്ത്ത഻ഔളുീട 

വ഻വരങ്ങള് മഺതമഺണ് ുരകീപടഽത഻ര഻ക്കഽന്ന്. 

 അത഻ല്ഉുദൿഺഖസ്ഥരഽീട പ്പ്ുരകീപ്പടഽത഻രഽന്ന഻ലല . 
4.]cmXn cPn-ÌÀ 

 2017 ല്1പരഺത഻ഔള് ആണജ഻സ്റ്റര്ീെയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ന്. 

 14.8.2017ല് ീസബഺസ്റ്റയന്  പഽതഽുവല഻ല് പട്ടത്തഺനം എന്ന വ഻ലഺസത്ത഻ല് രഽ 
വൿക്ത഻ പരഺത഻ നല്ഔ഻ര഻ക്കഽന്നഽ .എന്നഺല് ഈ പരഺത഻ എന്തഺീണുന്നഺ ,ഇത഻ല്

എന്ത് നടപട഻ സവ഻ഔര഻ച്ചുീവുന്നഺ ുരകീപ്പടഽത഻ട്ട഻ലല .പരഺത഻ ത഼ര്പ്പഺക്ക഻യ ത഼യത഻ 
18.8.17 എന്ന് ുരകീപ്പടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 

5.Ønc BkvXn-I-fpsS cPn-ÌÀ  

 പ഻ന് റ്  ീെയ്ക്തഽ സഽക്ഷ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ  
 രജ഻സ്റ്ററ഻ല്എലലഺംവ഻വരങ്ങളുംുരകീപടഽത്ത഻ട്ട഻ലല. 
 

6.sXmgnÂ Bh-i-y-s¸-«Xpw sXmgnÂ sImSp-̄ Xpw kw_-Ôn¨ cPn-ÌÀ 

 ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔളുീട  ുപര് , ീതഺഴ഻ല്ഔഺര്ഡ് നപര് ഇവ മഺതമഺണ് 

ുരകീപ്പടഽത്ത഻ട്ടുള്ള് . 

 ബഺക്ക഻യഽള്ള ുഔഺളങ്ങളും ,ത഼യത഻യഽം ുരകീപ്പടഽത്ത഻ട്ട഻ലല . 
7.{Kma-k` aoänwKv cPn-ÌÀ, {Kmak` -tkm-j-yÂ BUnäv 

 പഞ്ചഺയത്ത് വഺര്ഡ് സഭ രജ഻സ്റ്ററ഻ല് ആണ് ഖഺമസഭ  വ഻വരങ്ങള് 

എഴഽത഻ുച്ചര്ത്ത഻ര഻ക്കഽന്ന്. 

 ഇത഻ല്വഺര്ഷ഻ഔ പദ്ധത഻യഽീട അംഖ഻ഔര഻ക്കല്മഺതമഺണ് ുരകീപ്പടഽത഻ര഻ക്കഽന്ന് . 

. 

^bÂ ]cn-tim-Z-\-bnÂ Is-̄ nb hnhcw 
 

  tI{µ kÀ¡mÀ \nÀt±-i-{]-Imcw Hcp hÀ¡v ^b-enÂ Xmsg ]d-

bp¶ tcJ-IÄ \nÀ_-Ô-ambpw kq£n-t¡--Xm-Wv.  

1. IhÀt]Pv 

2. sN¡v enÌv 

3. B£³ ¹m³/sjÂ^v hÀ¡v F¶n-h-bpsS AwKo-I-cn-¨ tIm¸n  

4. kmt¦XnI FÌn-ta-äpw, Unssk\pw AS-§p¶ kmt¦-XnI A\p-a-Xn-

bpsS tIm¸n.  

5. `c-Wm-\p-a-Xn-bp-sSbpw km¼-¯n-I-A-\p-a-Xn-bp-sSbpw tIm¸n  
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6. I¬hÀP³kv hnin-Zmw-i-§Ä 

7. sXmgn-em-fnIÄ sXmgnÂ Bh-i-y-s -̧«p-sIm-p-ff At]£  

8. sXmgnÂ-A-\p-h-Zn-¨p-sIm-p-ff t\m«o-knsâ tIm¸n 

9. ]qcn-¸n¨ aÌÀ tdmfnsâ tIm¸n 

10. sajÀsaâv _p¡nsâ tIm¸n 

11. km[-\-§Ä hm§p-¶-Xn-\p-ff I-z-t«-j³ £Wn-¨-Xnsâ Iw]m-cn-äohv 

tÌävsaânsâ saän-cn-bÂ kss¹ HmÀU-dnsâ tIm¸n. 

12. thPv enÌv  

13. thX-\-¯nsâ km[-\-§Ä¡v ]W-a-S-¨-Xnsâ F^v. Sn.H bpsS tIm¸n  

14. saäo-cn-bÂ hu¨-dnsâ _nÃp-I-fp-sSbpw tIm¸n.  

15. tdmbÂän AS-¨- ckoXnsâ tIm¸n  

16. aq¶v L«-§-fm-bp-ff sXmgn-ensâ t^mt«m-IÄ  

17. ]qÀ¯n-I-cn¨ kÀ«n-^n-¡-änsâ tIm¸n  

18. aÌÀ tdmÄ aqhvsaâv Én¸v  

19. BkvXn-bp-sS Potbm-SmKv t^mt«m-IÄ  

20. tkmj-yÂ HmUn-änsâ dnt¸mÀ«v ുഔഺപ്പ഻ 
21. sskäv Ubdn  

22. aäp A\p-_-Ô-tc-J-IÄ  

 

 

രവർുപജ് 

 വഺർഷ഻ഔമഺസ്റ്റർസർക്കഽലർപഔഺരമഽള്ളഔവർുപജ്പര഻ുശഺധ഻ച്ചഫയലഽഔള഻ല് ഔഺ
ണഽവഺന് സഺധ഻ച്ച഻ലല.ഔവര് ുപജ഻ല് ുരകീപ്പടഽുത്തട വ഻വരങ്ങള്  ച്ചുവ഻ീട 

ുെര്ക്കഽന്നഽ  
1.ഔവർുപജ഻ൽപവർത്ത഻യഽീടുപര്, 

 2.പവർത്ത഻നടന്നവർഷം,  

 3.അംഖ഼ഔിതീഷൽഫ്ഒഫവർക്ക഻ൽപവർത്ത഻യഽീടസ഼ര഻യൽനപർ  

 4.പവർത്ത഻യഽീടഔഺറ്റഖറ഻,   
 5.പവർത്ത഻ആരംഭ഻ച്ചത഼യത഻, 
 6.പവർത്ത഻പാർത്ത഼ഔര഻ച്ചത഼യത഻ , 
 7. എസ്റ്റ഻ുമറ്റ്തഽഔ,  

 8.ീപഺജക്റ്റ്റ്ഇപല഻ീമൻറ്ീെയ്ക്തഏജൻസ഻  
 9.പവർത്ത഻യഽീടുഔഺഡ്, 

 10.പവർത്ത഻നടന്നസ്ഥലം, 

 11.പവർത്ത഻യഽീട  ആീഔെ഻ലവഺയതഽഔ,  

 12.ജ഻ുയഺടഺഗ്അസറ്റ്ഐഡ഻, 
 13.GPSീലഺുക്കഷൻ 

 14.ുമറ്റ്/സഺുങ്കത഻ഔവ഻ദഗ്ധര് 

 15.ുസഺഷൿൽഒഡ഻റ്റ് 
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. വഺർഷ഻ഔമഺസ്റ്റർസർക്കഽലർപഔഺരമഽള്ളഔവർുപജ്ഫയല഻ൽ  

  സാക്ഷ഻ുക്കടതഽംഅ്പാർണ്ണമഺയഽംപാര഻പ്പ഻ുക്കടതഽമഺണ്  . 

 

ീചക്കല഻സ്റ്റപഓഫുഡഺരൿഽീമന്്        

    
 പര഻ുശഺധ഻ച്ചഫയലഽഔള഻ല്ീെക്കല഻സ്റ്റ്ഔഺണഺൻസഺധ഻ച്ച഻ലല .      

 

 
വഺർഷ഻രരർമ്മപദ്ധെ഻യഽീടപരർപപ 
 

 പര഻ുശഺധ഻ച്ചഫയലഽഔള഻ല്ീെക്കല഻സ്റ്റ്ഔഺണഺൻസഺധ഻ച്ച഻ലല .      
 
. 

വ഻ശദമഺയസഺുേെ഻രഎസ്റ്റ഻ുമറ്റ്഻ന്ീറ  പരർപപ 
 

 വ഻ശദമഺയസഺുങ്കത഻ഔഎസ്റ്റ഻ുമറ്റ഻ന്ീറ 

 പഔർപ്പ്പവർത്ത഻ഫയല഻ലഽംഔഺണഽവഺൻസഺധ഻ച്ചുീസഔൿാറ഻ൽന഻ന്നഽംലഭ഻ച്ചുഔഺ
പ്പ഻ആയ഻രഽന്നഽഫയല഻ൽസാക്ഷ഻ച്ച഻രഽന്ന്   ഇത഻ൽസ഼ൽ, പ്പ്, 
ത഼യത഻എന്ന഻വുരകീപ്പടഽത്ത഻യ഻രഽന്ന഻ലല , 
ീപഺജക്റ്റ്റ്റ഻ുപ്പഺർട്ട്അഥവഺഎസ്റ്റ഻ുമറ്റ്റ഻ുപ്പഺർട്ട്ഉടഺയ഻രഽന്ന഻ലലവ഻ശദമഺയഎ
സ്റ്റ഻ുമറ്റ്അനഺല഻സ഻്ഒഫ്ുററ്റ്, 
ല഼ുരഺയ഻ങ്&ല഻ഫ്റ്റ്്റ്ുററ്റ്ീമന്റ്ഇവഉൾീപ്പടഽത്ത഻യ഻രഽന്നഽ  
 എന്നഺൽഎസ്റ്റ഻ുമറ്റ഻ൽ&ഡ഻ൂസൻസർുേുഡറ്റഎന്ന഻വുെർത്ത഻ട്ട഻ലല  
.ജനഔ഼യഎസ്റ്റ഻ുമറ്റ്പര഻ുശഺധ഻ച്ചഫയലഽഔള഻ല്ഔീടത്ത഻യ഻ലല. 

 

സഺുേെ഻ര/ ഭരണഅനഽമെ഻യഽീടപരർപപ   
 

 സഺുങ്കത഻ഔ / ഭരണ അനഽമത഻യഽീടപഔർപ്പ് 
 പര഻ുശഺധ഻ച്ചഫയലഽഔള഻ല്ഔഺണഽവഺന്സഺധ഻ച്ചു.സഺുങ്കത഻ഔഔമ്മ഻റ്റ഻യ഻ീലഅംഖ
ങ്ങളുീടുപര്,പ്പ്,സ഼ൽ,ത഼യത഻,എന്ന഻വുരകീപ്പടഽത്ത഻യ഻രഽന്നഽ. 

 
ീെഺഴ഻ൽആവശൿീപട്ടുീരഺണ്ടഽള്ളഅുപക്ഷ 

 

 പര഻ുശഺധ഻ച്ച എലലഺം ഫയലഽഔള഻ലഽം മ്ററർ  ുറഺളുഔള഻ലഽം ഉള് ീപ്പട്ടതഽം 

,ുപഺജക്റ്ട് മ഼റ്റ഻ംഖ഻ല് പുങ്ങടഽത്ത ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള്  എലലഺരഽം ീതഺഴ഻ല്

ആവശൿീപട്ടുീഔഺടഽള്ള അുപക്ഷ നല്ഔ഻രഽന്നഽ .എന്നഺല്എന്ന് മഽതല്എന്ന് വീര 

ീതഺഴ഻ല്ുവണീമന്ന് ആവശൿീപട്ട഻ട്ട഻ലല. 
 

ീെഺഴ഻ൽ  നൽര഻യസംബന്ധ഻ച്ചവ഻വരങ്ങൾ   

 
 ീതഺഴ഻ല഻ന്ഉള്ളഅുപക്ഷനല്ഔ഻യത഻ൻപഔഺരംീതഺഴ഻ൽഅനഽവദ഻ച്ചത്സംബന്ധ഻ച്ച
വ഻വരങ്ങൾപവർത്ത഻ഫയല഻ൽ  ഔട഻ലല. 

 
ഇമസ്ററർുറഺൾ 

 

 പവർത്ത഻യഽമഺയ഻ബന്ധീപ്പട്ടമ്ററർ  ുറഺളുഔൾപര഻ുശഺധ഻ച്ച ഫയലഽഔള഻ല്

ഔഺണഽവഺൻസഺധ഻ച്ചു.  മ്ററർുറഺള഻ൽ BDO യഽീട  പ്പ്, 
സ഼ൽഇവുരകീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുട്എന്നഺൽത഼യത഻ുരകീപടഽത്ത഻ര഻ട്ട഻ലല . 
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 ീസീഔട്ടറ഻യഽീടപ്പ്,സ഼ലഽം മഺതമഺണ്ുെർത്ത഻ട്ടുള്ള്, ത഼യത഻ 
ുരകീപടഽത്ത഻ര഻ട്ട഻ലല. 
 മ്ററർുറഺള഻ൽീവട്ട഻ത്ത഻രഽത്തലഽഔൾഇലലഺത്ത്അഭ഻നന്ദനഺർഹമഺണ് .മ്ററർ
ുറഺള഻ൽീതഺഴ഻ൽീെയ്ക്തത഼യത഻ , ആീഔഹഺജർ, ദ഻വസുവതനം, മ്ററർ 

 ുറഺൾപഔഺരമഽള്ളുവതനം, ീതഺഴ഻ലഽപരണങ്ങളുീടവഺടഔ, 

ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔളുീടപ്പ്, ുമറ്റ഻ന്ീറപ്പ്,മ്ററർുറഺൾപര഻ുശഺധ഻ച്ചആള഻ന്ീറ  / 

ഉുദൿഺഖസ്ഥന്ീറപ്പ്എന്ന഻വഔിതൿമഺയ഻ുരകീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുട്  
 എന്നഺൽമ്ററർുറഺള഻ൽഎംബഽക്ക്നപർ , ുപജ്നപർഇവുരകീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല. 
 

 

ീമഷർീമന്്  ബഽക്കപ 
 

 ീമഷർീമന്റ് 

 ബഽക്ക്പര഻ുശഺധ഻ച്ചമാന്ന്പവർത്ത഻ഫയല഻ലഽംപവർത്ത഻യഽമഺയ഻ബന്ധീപ്പട്ടഎം
ബഽക്ക്ഔഺണഽവഺൻസഺധ഻ച്ചുഎംബഽക്ക഻ൽഎംബഽക്ക്നപർ , ുപജ്നപർ, 

എന്ന഻വഔിതൿമഺയ഻ുരകീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുട്എംബഽക്ക്ീസർട്ട഻ൂഫഡ്ആണ് , 

എംബഽക്ക഻ൽഒവർസ഻യറ഻ന്ീറുപര്, പ്പ്, എന്ന഻വുരകീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുട്.. 
എംബഽക്ക഻ൽഎഞ്ച഻ന഼യറഽീടുപര്, പ്പ് , 

എന്ന഻വുരകീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുട്.എന്നഺൽത഼യത഻ുരകീപ്പടഽത്ത഻ട്ട഻ലല. 
പവർത്ത഻അനഽവദ഻ച്ചതഽമഺയ഻ബന്ധീപ്പട്ടവ഻വരങ്ങളുംഅളവഽഔളുംഔിതൿമഺയ഻
ുരകീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുട്. 
എംബഽക്ക഻ൽഅടങ്കൽതഽഔയഽംയഥഺർത്ഥെ഻ലവഽംതമ്മ഻ലഽള്ളവൿതൿഺസംുരകീപ്പടഽ
ത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല. 

 

ുവജല഻സ്റ്റപ 
 

 ുവജല഻സ്റ്റ്പര഻ുശഺധ഻ച്ചമാന്ന്പവർത്ത഻ഫയല഻ലഽംMIS 

ൽന഻ന്നഽംഎടഽത്തുവജല഻സ്റ്റ഻ന്ീറപഔർപ്പ്ഉടഺയ഻രഽന്നഽ . 
 

ഫണ്ടപടഺൻസ്ഫർഓർഡർ  

 
 MIS 

ൽന഻ന്നഽംഎടഽത്തഫട്ടഺൻ്ഫർഒർഡറ഻ന്ീറപഔർപ്പ്മാന്ന്പവർത്ത഻ഫയല഻ലഽം
ഉടഺയ഻രഽന്നഽ. 

 

ുറഺയൽറ്റ്഻ 
 

 വൿക്ത഻ഖതഖഽണുഭഺക്തഺക്കളുീടഔരമടച്ചരസ഼ത഻ന്ീറപഔർപ്പ്എലലഺം  

പവർത്ത഻ഫയല഻ലഽംസാക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുട്. 
 

മാന്നപഘട്ട   ുഫഺുട്ടഺരഺഫ 

 

 പവർത്ത഻യഽമഺയ഻ബന്ധീപ്പട്ടവ഻വ഻ധഗട്ടങ്ങള഻ൽഉള്ളുഫഺുട്ടഺഔൾ  (പഺരംഭ, മധൿ, 
അവസഺന) പവർത്ത഻ഫയല഻ൽ 

 സാക്ഷ഻ുക്കടതഺണ്.എന്നഺൽപര഻ുശഺധ഻ച്ചപവർത്ത഻ഫയലഽഔള഻ല് ു ഫഺുട്ടഺഖഺഫ്
ഉഔൾസാക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുട് . 

 

പവർത്ത഻പാർത്ത഼രരണസഺക്ഷൿപെം 
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 പര഻ുശഺധ഻ച്ചപവർത്ത഻ഫയലഽഔള഻ല് 

പവർത്ത഻പാർത്ത഼ഔരണസഺക്ഷൿപതംഔീടത്തഺനഺയ഻ലല . 
 

മസ്ററർുറഺൾ  മാവ്ീമന്്ല഻പ് / ഫയൽടഺക്ക഻ംഗ് 

 

 പവർത്ത഻യഽമഺയ഻ബന്ധീപ്പട്ടഫയൽടഺക്ക഻ംഗ്എലലഺം  

പവർത്ത഻ഫയല഻ലഽംഔഺണഽവഺൻസഺധ഻ച്ചു . 

ഇത഻ൽപ്പുംത഼യത഻യഽംുരകീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുട് .. 
 

ജ഻ുയഺടഺഗ്ഡുഫഺുട്ടഺരഺഫസ് 

 

 പര഻ുശഺധ഻ച്ചപവർത്ത഻ഫയലഽഔള഻ല് ജ഻ുയഺടഺഗ്ഡ്ുഫഺുട്ടഺഖഺഫ്്ഔഺണഽവഺൻ
സഺധ഻ച്ച഻ലല. 

 
ുസഺഷൿൽഓഡ഻റ്റ്പറ഻ുപഺർട്ടപ 
 

 പവർത്ത഻യഽമഺയ഻ബന്ധീപ്പട്ടുസഺഷൿൽഒഡ഻റ്റ്റ഻ുപ്പഺർട്ട്  
 പവർത്ത഻ഫയലഽഔള഻ല് സാക്ഷ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല. 
 

ൂസറ്റ്പഡയറ഻ 
 

 പവർത്ത഻യഽമഺയ഻ബന്ധീപ്പട്ടൂസറ്റ്ഡയറ഻എലലഺം 

പവർത്ത഻ഫയല഻ലഽംസാക്ഷ഻ച്ചട്ടുട് . വർക്ക്ുഔഺഡ്,   പവർത്ത഻ആരംഭ഻ച്ചത഼യത഻,  
പവർത്ത഻പാർത്ത഼ഔര഻ച്ചത഼യത഻ , 
ആീഔപവർത്ത഻ദ഻നങ്ങൾഎന്ന഻വുരകീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല . 

 

 ീെക്കല഻സ്റ്റ് : ീെക്കല഻സ്റ്റ്ഡയറ഻യ഻ലഽട്, പാർണ്ണമഺയഽംുരകീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുട്. 
 

 ീപഺജക്റ്റ്റ്ഇന഻ഷൿറ്റ഻ഗ്മ഼റ്റ഻ംഖവ഻ശദഺoശങ്ങൾൂസറ്റ്ഡയറ഻യ഻ൽുരകീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടു
ട്. 

 

 ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔളുീടസഺക്ഷൿപതംഉൾീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുട് . 
 

 െ഻ഔ഻ത്സീെലവ്സംബന്ധ഻ച്ചവ഻വരങ്ങൾുെർത്ത഻ട്ട഻ലല . 
 

 പണ഻യഺയഽധങ്ങളുീടവഺടഔസംബന്ധ഻ച്ചവ഻വരങ്ങൾുരകീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുട് . 
 

 

വ഻ജ഻ലൻസ്&ുമഺണ഻റ്റ്റ഻ങ് 

 

 വ഻ജ഻ലൻ്&ുമഺണ഻റ്ററ഻ങ്കമ്മ഻റ്റ഻യഽീടപ്പുംപവർത്തീയക്കഽറ഻ച്ചുള്ളവ഻ശദംശങ്ങ
ൾുരകീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുട്. 
 

 ഒുരഺ വഺര്ഡ഻ലഽം വ഻ജ഻ലൻ്&ുമഺണ഻റ്ററ഻ങ്കമ്മ഻റ്റ഻യഽീട ഗടന    മഽതല്

ഔഽറയഺീത അംഖങ്ങള്  ഉടഺഔണീമന്നഺണ് .ഔഽടഺീത പവര്ത്ത഻യഽീട വ഻വ഻ധ 

ഗട്ടങ്ങള഻ീല പഽുരഺഖത഻ ,ത഻രഽത്തലഽഔള് , ന഻ര്ു ദശങ്ങളും യഥഺ സമയം 



SAU, Kollam Page 16 
 

പഞ്ചഺയത്ത഻ല് ുരകഺമാലം നല്ു ഔടതഽം ,ഉുദൿഺഖസ്ഥര് ഇ് വര്ക്ക് ഫയല഻ല്

ഉള് ീക്കഺള്ള഻ീഔടഺതഽമഺണ്  

 

 വ഻ജ഻ലൻ്&ുമഺണ഻റ്ററ഻ ഔമ്മ഻റ്റ഻യഽീട പവര്ത്തനങ്ങള് ശക്ത഻ീപ്പടഽത്തഽുപഺള്

പവര്ത്ത഻ഔള഻ളുീട സഺമഽഹ഻ഔ ആ്ത഻ സിഷ്ട്ട഻ക്കഽഔയഽം അ് പദ്ധത഻യഽീട 

പവര്ത്തനങ്ങള് ക്ക് വ഻ജയം ൂഔവര഻ക്കഽഔയഽം ീെയ്യുന്നഽ . 
 

സന്ദർശഔഔഽറ഻പ്പ് 
 

 സന്ദർശഔഔഽറ഻പ്പ഻ൽുപര്,ഓുദൿഺഖ഻ഔുമൽവ഻ലഺസം 

സന്ദർശുനഺുേശംഎന്ന഻വുരകീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുട് . 
 ഒവര്സ഻യര്, അസ഻സ്റ്റന്റ് ീസഔട്ടറ഻ ,വഺര്ഡ് ീമപര് ,തഽടങ്ങ഻യവര് ൂസറ്റ് 
സന്ദര്ശനം നടത്ത഻യതഺയ഻ ുരകീപ്പടഽത്ത഻ട്ടുട് . 

 ഇത഻ല് പവര്ത്ത഻ ീെയ്യുന്ന ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔളുീട ഹഺജര് മഺതമഺണ് 

ുരകീപ്പടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ന്. 

 അുതഺടപ്പം പവര്ത്ത഻യഽീട പഽുരഺഖത഻യഽം ൂസറ്റ഻ല് ീവച്ച് അപഔടം 

സംഭവ഻ച്ചഺല്അതഽം ുരകീപ്പടഽുത്തടതഺണ് . 

 

 

ീഹൽൂപപലൻ 

 ീഔഺലലംജ഻ലലയ഻ീലീഹൽൂപ്പ്ലൻനപർ(1800 425 

7800) പവർത്ത഻ക്കഽന്നതഺയഺണ്ുബഺധൿീപ്പട്ട്എന്നഺൽീതഺഴ഻ലഺള഻ഔൾക്ക്ഇ
ത഻ീനക്കഽറ഻ച്ച്അറ഻വഽള്ളതഺയ഻അറ഻യഺൻഔഴ഻ഞ്ഞ഻ലല .   

 

അ\p-_Ôw1(\nÀt±-i-§Ä) 

1. sXmgn-em-fn-IÄ¡v  

 sXmgn-em-fn-IÄ Ah-cpsS Ah-Im-i-§-sf-Ip-dn¨v t_m[-hm-·m-cm-Ip-I-bpw-Ah 

IrX-y-ambn t\Sn-sb-Sp-¡p-hm³{i-an-¡p-I-bpw-thWw 

 sXmgn-em-fn-IÄ ]©m-b-̄ n-tebv¡v tcJ-IÄ \ÂIp-t¼mÄ skÂ^w Aä-ÌUv 

tIm¸n kaÀ¸n-¡Ww  

 sXmgn-em-fn-IÄ Iq«w tNÀ¶v AhÀ¡m-h-i-y-amb {]hr-̄ n-IÄ Xnc-sª-Sp-¡p-

Ibpw F§s\ tPmen sN¿-W-sa¶pw F§s\ NÀ¨ sNbvXhÀ¡v Ie-À 

X¿m-dm-t¡--Xm-Wv. {]hÀ¯-\-§Ä Xocp-am-\n-¡p-t¼mÄ Hmtcm amk-̄ nsâ 

bpwk-hn-ti-j-X-Ifpw KpW-§fpw IW-¡n-se-Sp¯v thWw {]hÀ¯-\-§Ä Xocp-

am-\n-¡m³ 

 hÀ¡v Ie-À A\p-k-cn¨v sXmgn-em-fn-IÄ¡v ]pXnb Xc-̄ n-ep-ff sXmgnepw 

sXmgn-en-Shpw Is-̄ p-hm\pw \nÀt±-in-¡p-hm\pw Ah-Im-i-apv  CXp-hgn 

100 Znhkw sXmgnÂ ]qÀ®-ambpw e`-y-am-hm¯ sXmgn-em-fn-IÄ¡v A[n-I-ambn 

sXmgnÂ e`-y-am-hp-Ibpw 100 {]hr¯n Zn\-§Ä ]qÀ¯n-I-cn-¡p-hm³km-[n-¡p-I-

bpw-sN-¿pw 

 \nba {]Imcw A\p-h-Z-\o-b-amb A{Xbpw {]hr¯n Znh-k-§Ä tNmZn¨p 

hmt§--Xm-Wv.-C-Xn-\mbn Unamâv sN¿p-I-bpw-A-Xn\p ssI¸-äp-sNbvXp 

XobXn h¨v  ckoXv hmt§--Xp-am-Wv. 



SAU, Kollam Page 17 
 

 sXmgn-em-fn-IÄ Ah-cpsS Ah-Im-i-§-sf-Ip-dn¨v t_m[-hm-·m-cp-hp-¶-tXm-sSm-

¸w-A-h-cpsS D¯-c-hm-Zn-X-z-§-sf-Ip-dn-̈ pw-Ir-X-y-ambn ka-b-̄ v lmP-cmbn 

tPmensN-¿p-I.  IrXy Ir{Xn-a-§Ä¡v Iq«p \nÂ¡m-Xn-cn-¡p-I. t_m[m-·m-cm-tI-

-Xm-Wv. 

 sXmgn-ep-d¸v {Kma k`-bnÂ IrX-y-ambn ]s¦-Sp¯v ]²Xn \nÀt±-i-§fpw A`n-

{]m-b-§fpw Adn-bn-¡p-I.  

 

 

sXmgn-em-fn-IÄ¡v Nne IS-a-IÄ IqSn \nÀh-ln-t¡-- _m-[-y-X-bp-v.  

 

 IrX-y-k-a-b¯v sXmgnÂ Øe¯v lmP-cmbn H¸v hbv¡p-I. 

 sXmgn-ep-d¸v {Kma-k-̀ -bv¡pw-tkm-j-yÂ HmUnäv {Kma-§Ä¡pw  IrX-y-am-bn-]-s¦-Sp-

¡p-I.  

 ]Wn-Ø-e¯v ¹mÌnIv hkvXp-¡Ä-D-]-tbm-Kn-¡p-hmt\m I¯n-bv¡p-hm-t\m-]m-Sp-

f-f-X-Ã. 

 C³t^mÀta-j³t_mÀUv Bcw-̀ -L-«-̄ nÂ Xs¶-\nÀ_-Ô-am-bpw-h-bvt¡--Xm-

Wv. 

 {]IrXn kwc-£-W-̄ n-\v-B-h-i-y-amb {]hr-̄ n-IÄ Gsä-Sp¯v \S-̧ n-em-¡p-I. 

 BkvXn krjvSn-¡p¶ {]hr-̄ n-IÄI-s¯n taän-s\-bpw-]-©m-b¯v A[n-Ir-X-

sc-bpw-A-dn-bn-¡p-I. 

 

 

2) taä-dp-IÄ¡v 

 sskäv Ub-dn, aÌÀ tdmÄ F¶nh IrX-y-ambn ]qcn-̧ n-¡-Ww. amÌÀtdm-fnÂ sh«n-

Xn-̄ n-cp-̄ -ep-IÄ ]mSn-Ã. `qan-]m-«-̄ n-s\-Sp-¡p-t¼mÄkÀ¡mÀamÀ¤ \nÀt±-i-§Ä 

]d-ªn-cn-¡p-¶-Xp-t]mse aq¶v hÀj-s¯-sb-¦nepw IcmÀ {]Imcw ]m«-̄ n\p 

FSp-¡m³ {ian-¡Ww 

 taäp-amÀ X§Ä¡p e`n¨ ]cn-io-e\w A\p-k-cn¨v sXmgn-em-fn-IÄ sXmgn-en-s\-¡p-

dn¨v hy-àX \ÂIWw 

 sXmgnÂImÀUv IrX-y-ambn ]qcn-̧ n¨v sXmgn-em-fn-IÄ¡v \ÂIp-I.  bmsXmcp Imc-

W-h-im-epw-ta-äp-amÀ sXmgnÂ ImÀUv I¿nÂ kq£n-¡m-Xn-cn-¡pI. 

 ]Wn-Ø-e¯v Bh-i-y-amb kuI-c-y-§Ä Dtm F¶v taäv Dd-̧ p-h-cp-̄ p-I.  

 sskäv Ub-dnÂ tamWn-ä-dn-§n-s\-̄ p¶ DtZ-ym-K-Ø-sc-sImv H¸p-h-̧ n-¡-Ww. 

 sXmgn-em-fn-IÄ¡v Ah-cp-sS-]¯v Ah-Im-i-§-sf-̧ än ]d-ªp-sIm-Sp-¡p-Ibpw 

Ahsc t_m[-hm-·m-cm-¡p-Ibpw sN¿p-I.  

 ]pXnb sXmgn-en-S-§Ä Is-̄ p-hm\pw ]pXnb sXmgnÂ Bkq-{X-Ww-sN-¿p-

hm³sXm-gn-em-fn-Isf klm-bn-¡p-Ibpw sN¿p-I. 

 IrX-y-ambn tkmj-yÂ HmUn-än-§nepw {Kma-k-̀ -bn-epw-t{]m-PIv« aoän-§nepw ]cn-io-e\ 

Iym-¼nepw ]s¦-Sp-¡p-I. 
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 aäp sXmgn-em-fn-IÄ¡v IqSn taä-nsâ Npa-X-e-I-fn-tebv¡v IS-¶p-h-cp-hm-\p-ff kml-

N-c-yhpw kµÀi`pw Hcp-¡n-sIm-Sp-¡Ww 

 sXmgn-em-fn-I-fp-ambn \nc´ck¼À¡w ]peÀ¯p-I-bpw-Iq-Sp-XÂ _Ôw Øm]n-¡p-

I-bpw-sN-¿p-I. 

 

3) DtZ-ym-K-ØÀ¡v 

 

 AÀl-amb FÃm IpSpw-_mw-K-§-sfbpw sXmgnÂ ImÀUnÂ DÄs¸-Sp-̄ p-¶-Xn-\m-bpw-

sXm-gnÂ Bh-i-y-s¸-Sp-¶-Xn-\mbpw Dff hnh-c-hn-Úm-\-h-ym-]\ {]hÀ¯-\-M-MÄ 

Gsä-Sp-¡p-I. 

 {]hr¯n Øew-]-cn-tim-[n¨v Xs¶-F-Ìn-tTäv IrX-y-am-bn-X-¿m-td-¡--Xm-Wv. DuXn 

s]cn-̧ n-̈ Xpw Bh-i-y-h-kvXp-hmb FÌn-taäv X¿m-dm-¡p-¶-Xmbn Nne {]hÀ¯n-I-fn-se-

¦n-epw-Im-Wm³km-[n-̈ n-«p-v. 

 sXmgn-em-fn-IÄ¡v Ah-cp-sS-A-h-Im-i-§-sf-Ip-dn¨v t_m[-hÂ¡-c-Ww-\ÂIWw 

 ]©m-b¯v _n.-]n.H/sP.-]n.-kn.-X-e-̄ nÂ ]²Xn \S-̄ n-̧ nse ]ptcm-K-Xn-Ir-X-y-ambn 

tamWn-ä-dnwKv \S-̄ Ww 

 sXmgn-ep-d-̧ v]-²-Xn-bpsS \nÀh-l-W-s¯-¡p-dn¨pw {]hr-̄ n-sb-¡p-dn¨pw tamWn-ä-dn-§-

s\-Ip-dn¨pw sXmgn-em-fn-IÄ¡pw taä-amÀ¡pw-hn-Pn-e³kv Bâv tamWn-än-dnwKv AwK-

§Ä¡pw P\-{]-Xn-\n-[n-IÄ¡pw aXn-bmb ]cn-io-e\w \ÂtI--Xm-Wv. 

 tamWn-ä-dn-§n-\m-bn-F-̄ p-hÀ¡vsskäv Ub-dn-bnÂ H¸n-S-Ww. {]-hr-̄ n-bp-sS-̂ -b-en-epw-

G-Xp-tc-J-bnepw H¸n-Sp¶ DtZ-ym-K-ØÀ-A-h-cp-sS-t]cpw Øm\-hpw- Xo-b-Xn-bpw -ko-epw- 

tc-J-s¸-Sp-̄ Ww 

 {]hr¯n ^b-enÂ kq£n-t¡ tcJ-IÄ IrX-b-ambn kq£n-¡Ww tI{µ kÀ¡m-

cnsâ C¡m-c-y-̄ n-ep-ff amÀ¤-\nÀt±iw IrX-y-am-bn-]m-en-t¡--Xm-Wv. 

 FÌn-taäv P\-Iob `mj-bnÂ sXmgn-em-fn-IÄ¡v a\-kn-em-hp¶ coXn-bn-em-hWw 

 ]²Xn Bcw` aoänwKv IrX-y-amb coXn-bnÂ \S-̄ -Ww. CXvU-b-dn-bnÂ IrX-y-am-bn-tc-J-

s¸-Sp-̄ p-¶p-sh¶v Dd-̧ m-¡pI 

 te_À _UvPäv hmÀjnI IÀ½-]-²-Xn, sjÂ^v Hm^vs{]m-PvIvSv hÀ¡v IW-evSÀ-F-

¶nh X¿m-dp-¡p-¶-XnÂ sXmgn-em-fn-I-fp-sS-bpw-Kp-W-t`m-àm-¡-fp-sS-bpw-{]m-tZ-inI hnZ-

KvZ-cp-sSbpw ]¦m-fn-̄ w-D-d-̧ m-¡Ww 

 {Kma-]-©m-b-̄ vPn-Ã-þ-t»m¡v DtZ-ym-KØXe-§-fnÂ {]hÀ¯n-IÄIÀi-\-ambpw ]cn-

tim-[n-t¡--Xm-Wv.  

 ]©m-b-̄ nÂ {]ZÀin-̧ n-̈ n-«p-f-f-slÂ¸v sse³ \¼-dnsâ Imc-y-£-aX hÀ²n-̧ n-¡p-I. 

]©m-b-̄ nsâ aäp {i²-bm-IÀjn-¡p¶ s]mXp-bn-S-§-fn-seÃmw (N-́ , A¦¬hm-Sn, 

kvIqÄ, apX-em-bh ) Xs¶ Cu \¼À Øm]n-¡Ww 

 {]hr¯n Øes¯ {]hÀ¯\ coXn-IÄ sXmgn-em-fn-I-fpsS {]hÀ¯-I-\-§-fp-sS-\n-e-

hm-cw, {]-hÀ¯\coXn, {]hr¯n Øes¯ `q{]-I-[Xn XpS§n Imc-y-§Ä  DtZ-ym-K-

ØÀ \ocn-£n-t¡ Hcp-A-Sn-Øm\ LS-I-am-Wv. 

 ]cm-Xn-I-fp-ambn F¯p¶ sXmgn-em-fn-I-fpsS {]iv\-§Ä Imc-y-£-a-X-tbmSp IqSn ]cn-

lmcw ImtW--Xm-Wv.  
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 ]cm-Xn-bp-ambn sXmgn-em-fn-IÄ F¯n-bmÂ sXmgn-ep-d¸v \nb-a-{]-Imcw,]cmXn \ÂIn 

7(G-gv) Znh-k-̄ n-\p-f-fnÂ \ÂIn-bn-«p-ff ]cm-Xn-bp-sS-A-Sn-b-́ nc \ne-]mSv F´m-sW-

¶v]-cm-Xn-¡m-cs\ Adn-bn-t¡--Xm-Wv. sXmgn-ep-d¸v ]²-Xn-bp-ambn _Ô-s¸« GXp-

hn-h-c-hpw-hn-h-cm-h-Im-i-̄ nsâ 7þmw hIp-̧ nÂ {]Xn-]m-Zn-¡p¶ coXn-bnÂ Hcp \nÝnX 

ka-b-]-cn-[n-¡p-f-fnÂ ]cm-Xn-¡m-c-\p-]-cm-Xn-bp-sS-a-dp-]Sn \ÂI-W-sa-¶v-Cu-h-Ip¸v 

{]Xn-]m-Zn-¡p-¶-Xv. 

 

4) {Kma-]-©m-b-̄ n-t\mSv  

 IrX-y-amb CS-th-f-bnÂ{Km-a-k-̀ -tkm-j-yÂ HmUnäv {Kma k` F¶nh \S-̄ Ww. 

 IqSp-XÂ ]²-Xn-Ifpw ag-¡p-gn-IfmWv sNbvXn-cn-¡p-¶-Xv. Ønc BØn-bp-ff 

{]hÀ¯-\-§Ä Xnc-sª-Sp-¡-Ww.  Irjn kw_-Ô-amb ]²-Xn-IÄXn-c-sª-Sp-¡p-

t¼mÄ ]©m-b-̄ n\p ssIam-dn-¡n-«nb LS-I-Øm-]-\-amb  Irjn-̀ -h-\nse DtZ-ym-K-Ø-

cpsS tkh-\w-IqSn {]tbm-P-\-s¸-Sp-t¯--Xm-Wv. CXv]-²-Xn-bpsS KpW-ta-·-bpw-km-

¼-̄ nI £a-X-bpw-D-d-̧ m-¡p-¶-Xn-\p-A-X-ym-́ m-t]-£n-X-am-Wv. 

 Ct¸m-gs¯ hnPn-e³kv B³Uv tamWn-ä-dnwKv I½n-än-bnse AwK-§Ä 5hÀj-am-bn-Xp-

S-cp-¶-Xm-bn-a-\-Ên-em-¡p-¶p.-km-aq-ln-I-ambhni-zm-k-X-bpw-tkh-k-\-a-\-kvXn-Xn-bp-ap-f-f-

Aw-K-§-sf-tNÀ¯v hnPn-e³kv-Bâv tamWn-ä-dnwKv I½nän  ]p\Àkw-L-Sn-̧ n-t¡--Xm-

Wv.   Ah-cpsS{]hÀ¯n\p Ime-b-fhp \nÝ-bn-¡Ww. 

 Imem-h-Ø-¡-\p-k-cn¨v thWw-]-²-Xn-IÄ Xnc-sª-Sp-¡m³. 

 Pe-kw-c-£W {]Ir-Xn-hn-̀ h ]cn-]m-e-\-̄ n-\m-bp-ff {]hÀ¯nIÄ ]²-Xn-bnÂ DÄs¸-

Sp-̄ Ww. 

 sXmgn-ep-d¸v D]-I-c-W-§Ä KpW-\n-e-hm-c-ap-f-fXpw kv{Xo kulr-Z-hpw-B-sW-¶pw-D-d-

¸p-h-cp-̄ Ww. 

 sXmgn-ep-d¸v ]²Xn \S-̧ n-em-¡p-¶-Xn\p hn\n-tbm-Kn-¡p¶ XpI-bv¡p-f-f-t\-«-ap-m-Ip-

¶p-s¶p Dd-̧ m-¡Ww. 

 

 

A\p-_Ôw 2 

ുഫഺക്കസ് രാപപഡ഻സ്ക്ഷന഻ല്പീേടഽത്തീെഺഴ഻ലഺള഻രള് 

{Ia-\-¼À  t]cv  sXmgnÂ ImÀUv \¼À  

1.  ഓമന  KL-13-003-001-004/176 
2.  വല്സല  KL-13-003-001-004/142 
3.  ലള഻െഺംബ഻ര  KL-13-003-001-004/366 
4.  ുെസൿ  KL-13-003-001-004/180 
5.  രഺജലക്ഷപമ഻  KL-13-003-001-004/31 
6.  സഽശ഼ല  KL-13-003-001-004/129 
7.  ുബബ഻ അമ്മ  KL-13-003-001-004/375 
8.  ജയരഽമഺര഻  KL-13-003-001-004/197 
9.  ചര഻ര  KL-13-003-001-004/173 
10.  രഺജഺമണ഻  KL-13-003-001-004/93 
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11.  ശഺന്തമ്മ  KL-13-003-001-004/93 
12.  വ഻മല  KL-13-003-001-004/104 
13.  സരസവെ഻  KL-13-003-001-004/178 
14.  സരസമ്മ  KL-13-003-001-004/318 
15.  സഽവര്ണ഻ന഻  KL-13-003-001-004/344 
16.  വ഻ജയഔഽമഺര഻  KL-13-003-001-004/187 
17.  സഽശ഼ലരഽമഺര഻  KL-13-003-001-004/24 
18.  ശൿഺമള അമ്മ  KL-13-003-001-004/235 
19.  വ഻ജയമ്മ  KL-13-003-001-004/265 
20.  ല഼ല  KL-13-003-001-004/94 
21.  ചരുശഖരന് KL-13-003-001-004/24 
22.  പേജവലല഻  KL-13-003-001-004/145 
23.  ഫഺത്ത഻മ ബ഼വ഻  KL-13-003-001-004/55 
24.  ബ഻ന഻  KL-13-003-001-004/148 
25.  രത്നമ്മ  KL-13-003-001-004/200 
26.  ീപഺന്നമ്മ  KL-13-003-001-004/195 
27.  സുരഺജ഻ന഻  KL-13-003-001-004/270 
28.  സഽന഻ുദവ഻  KL-13-003-001-004/176 
29.  ഉഷ  KL-13-003-001-004/109 
30.  രനരമ്മ  KL-13-003-001-004/108 
31.  ശഽഭ  KL-13-003-001-004/185 
32.  ുമഺഹന് KL-13-003-001-004/240 

33 സ഻ന്ധഽ  KL-13-003-001-004/122 
34 ഉഷ  KL-13-003-001-004/111 
35 െേച്ച഻  KL-13-003-001-004/1 
36 രഺധ മണ഻യമ്മ  KL-13-003-001-004/286 
37 മഞ്ചഽ .എസ്  KL-13-003-001-004/20 
38 രജ഻െ. എല് KL-13-003-001-004/386 
39 ശശ഻ധരന് KL-13-003-001-004/119 
40 െേമണ഻ പ഻ള്ള  KL-13-003-001-004/66 
41 ഓമനമ്മ  KL-13-003-001-004/124 
42 ുരണഽര  KL-13-003-001-004/346 
43 ശഺന്ത഻ .എസ്  KL-13-003-001-004/288 
44 ല഼ലഺഭഺയ്  KL-13-003-001-004/192 
45 സഽഷമ്മ  KL-13-003-001-004/95 
46 ബ഻ന്ധഽരഽമഺര഻ അമ്മ  KL-13-003-001-004/167 

47 സ്മ഻െ .വ഻  KL-13-003-001-004/357 
48 ജലജഺംബ഻ര  KL-13-003-001-004/254 
49 ല഼ല   KL-13-003-001-004/71 
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50 രത്നമ്മ  KL-13-003-001-004/132 
51 ജരെമ്മ  KL-13-003-001-004/102 
52 വ഻ജയരഽമഺര഻ അമ്മ  KL-13-003-001-004/70 

53 ന഻ര്മ്മല  KL-13-003-001-004/80 
54 ലള഻െ  KL-13-003-001-004/89 
55 സഽധഺരഽമഺര഻  KL-13-003-001-004/170 
56 ര഻ര഻ജ  KL-13-003-001-004/62 
57 സഽശ഼ല  KL-13-003-001-004/196 
58 ശൿഺമളരഽമഺര഻ KL-13-003-001-004/8 
59 രഺഘവന് KL-13-003-001-004/22 
60 ജയപഭ  KL-13-003-001-004/13 
61 സരസവെ഻ അമ്മ KL-13-003-001-004/106 
62 െേമ്മ  KL-13-003-001-004/107 
63 ശശ഻ധരന്പ഻ള്ള .ജ഻  KL-13-003-001-004/60 
64 ഉഷ ജയപഺലന് KL-13-003-001-004/74 
65 ുരഺമള വലല഻  KL-13-003-001-004/44 
66 ജലജ  KL-13-003-001-004/46 
67 സഽന഻െ  KL-13-003-001-004/6 
68 വ഻ജയലക്ഷപമ഻ .ഡ഻  KL-13-003-001-004/168 
69 ശഺന്ത  KL-13-003-001-004/307 
70 ആനരവലല഻  KL-13-003-001-004/41 
71 സുരഺജം  KL-13-003-001-004/5 
72 ലെ഻ര  KL-13-003-001-004/292 
73 സൗമൿ ശശ഻  KL-13-003-001-004/3 

74 ബ഻ജഽരഽമഺര഻  KL-13-003-001-004/63 
75 സഽധ  KL-13-003-001-004/85 

 

76 സരസവത഻ KL-13-003-001-004/207 
77 ഇര഻ര  KL-13-003-001-004/68 
78 രഺധഺമണ഻  KL-13-003-001-004/17 
79 ശ഼ജ  KL-13-003-001-004/201 
80 ുശഺഭ  KL-13-003-001-004/417 
81 സഽന്ധരഺംര഻  KL-13-003-001-004/184 
82 സഽഭദ അമ്മ  KL-13-003-001-004/65 
83 ുദവ഻ പ഻ള്ള  KL-13-003-001-004/285 
84 ജയ  KL-13-003-001-004/370 
85 ര഼െ ുദവ഻  KL-13-003-001-004/47 
86 ഇര഻ര  KL-13-003-001-004/361 
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87 അന഻െ  KL-13-003-001-004/97 
88 ീസല഻ന്ബ഻രഽ  KL-13-003-001-004/70 
89 സ്മ഻െ  KL-13-003-001-004/273 
90 മുഹശവര഻ അമ്മ  KL-13-003-001-004/352 
91 രത്നമ്മ പ഻ള്ള  KL-13-003-001-004/103 
92 ജയശ഼  KL-13-003-001-004/103 
93 സഽജഺെ  KL-13-003-001-004/53 
94 െേമണ഻ അമ്മ  KL-13-003-001-004/131 
95 ീചലലമ്മ  KL-13-003-001-004/162 
96 മരഺള഻ര  KL-13-003-001-004/162 
97 പേജഺക്ഷ഻ അമ്മ  KL-13-003-001-004/81 
98 രമ  KL-13-003-001-004/116 
99 വ഻ലഺസ഻ന഻  KL-13-003-001-004/388 
100 സഽരന്ധ  KL-13-003-001-004/113 
101 ലക്ഷപമ഻രഽട്ട഻  KL-13-003-001-004/16 
102 െേച്ച഻  KL-13-003-001-004/59 
103 വ഻ജയമ്മ  KL-13-003-001-004/51 
104 സഽശ഼ല  KL-13-003-001-004/48 
105 ജയശ഼  KL-13-003-001-004/101 
106 ശഺന്ത  KL-13-003-001-004/100 
107 രഺജന് KL-13-003-001-004/100 
108 വ഻മല  KL-13-003-001-004/57 

109 ശഺല഻ന഻  KL-13-003-001-004/57 
110 സഽനര  KL-13-003-001-004/199 
111 പസന്ന  KL-13-003-001-004/337 
112 വസന്തരഽമഺര഻  KL-13-003-001-004/79 
113 രഺജന്നഺയര് KL-13-003-001-004/79 
114 പേജഺക്ഷ഻  KL-13-003-001-004/383 
115 ുമഺഹന് KL-13-003-001-004/383 
116 അംബ഻ര  KL-13-003-001-004/67 
117 രമണ഻  KL-13-003-001-004/118 
118 ശശ഻ുലഖ പ഻ള്ള  KL-13-003-001-004/295 
119 രഺജലക്ഷപമ഻  KL-13-003-001-004/19 
120 ബ഻രഽ  KL-13-003-001-004/42 
121 ഷ഼ജ  KL-13-003-001-004/37 
122 സരസവെ഻ അമ്മ  KL-13-003-001-004/77 
123 ര഼െ  KL-13-003-001-004/69 
124 അമ്പ഻ള഻  KL-13-003-001-004/245 
125 ുമഺഹ഻ന഻ എല് KL-13-003-001-004/27 
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126 ഓമന  KL-13-003-001-004/257 
127 െഽളസ഻ ഭഺയ്  KL-13-003-001-004/39 
128 ുശഺഭ രഽമഺര഻  KL-13-003-001-004/315 
129 ല഼ല  KL-13-003-001-004/29 
130 ജയശ഼  KL-13-003-001-004/316 
131 ഉഷ  KL-13-003-001-004/92 
132 ല഼ലഺമണ഻  KL-13-003-001-004/98 
133 ര഼െമ്മ  KL-13-003-001-004/34 
134 ര഼െ എസ്  KL-13-003-001-004/324 
135 െേമ്മ  KL-13-003-001-004/152 
136 രഺധഺമണ഻  KL-13-003-001-004/11 
137 ഓമനമ്മ  KL-13-003-001-004/245 
138 പസന്ന  KL-13-003-001-004/2 

139 ചരമെ഻  KL-13-003-001-004/385 
140 വല്സലരഽമഺര഻  KL-13-003-001-004/25 
141 ശശ഻ധരന്പ഻ള്ള  KL-13-003-001-004/149 
142 രഺമചരന് KL-13-003-001-004/269 
143 മഽരള഻ധരന്പ഻ള്ള  KL-13-003-001-004/159 
144 ഓമനരഽട്ടന് KL-13-003-001-004/205 
145 രഺധഺരിഷണന്പ഻ള്ള  KL-13-003-001-004/346 
146 വ഻ജയന് KL-13-003-001-004/62 
147 രത്നമ്മ KL-13-003-001-004/163 
148 സരസവെ഻  KL-13-003-001-004/121 
149 സരസവെ഻  KL-13-003-001-004/137 
150 രലൿഺണ഻ KL-13-003-001-004/82 
151 രലൿഺണ഻  KL-13-003-001-004/382 
152 രഺജ഻  KL-13-003-001-004/15 
1153 സഽമുദവ഻  KL-13-003-001-004/12 
154 രഺധഺമണ഻ അമ്മ  KL-13-003-001-004/171 
155 ര഼െഺരഽമഺര഻  KL-13-003-001-004/72 
156 ഉഷഺരഽമഺര഻  KL-13-003-001-004/56 
157 സന്ധൿ  KL-13-003-001-004/372 
158 അരഽന്ധെ഻  KL-13-003-001-004/127 
159 സെ഻  KL-13-003-001-004/43 
160 ജയശ഼  KL-13-003-001-004/120 
161 സ഼െ  KL-13-003-001-004/335 
162 രഺധഺമണ഻  KL-13-003-001-004/179 

163 മഺയഺുദവ഻  KL-13-003-001-004/9 

164 ര഼െ  KL-13-003-001-004/371 
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