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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. 
 

 

 

ുസഺഷൿൽഓഡ഻റ്റ്പപര഻യ 

 

1 പശ്ചഺത്തലംഒരഽക്കൽ 

ുലഺക്ക്തലത്ത഻ലഽംഖഺമപഞ്ചഺയത്ത്തലത്ത഻ലഽംപദ്ധത഻ന഻ർവഹണഉുദൿഺഖസ്ഥനഺയുലഺ
ക്ക്ഒഫ഼സർ (BDO), പഞ്ചഺയത്ത്ീസഔട്ടറ഻, 
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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, 

ത഻രഽത്തൽപഔ഻യഔളും, 

അംഖ഼ഔഺരംുനട഻ീയടഽക്കഽഔയഽംതഽടർനടപട഻ഔളുംൂഔീഔഺള്ളുന്നഽ . 
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ഓഡ഻റ്റ്പ്്വ഻ശദഺംശങ്ങൾ 

 

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

 

 െവറഖഺമപഞ്ചഺയത്ത഻ീല പഺലക്കടവ്വഺര്ഡ഻ീല മണ്ണ്ജലസംരക്ഷണത്ത഻ന് ീറ 

പവര്ത്ത഻സ്ഥലങ്ങള് സന്ദര്ശ഻ച്ചത഻ന് ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല്ഔീടത്ത഻യത഻ന്ീറ 

വ഻വരങ്ങള് െഽവ഻ീടുെര്ക്കഽന്നഽ. 
 

1.Wc/325829 

 

 
 

 

Wc/325829ഔര഼ല഻ല് ന഼ര്ത്തടത്ത഻ല്ഉള് ീപട്ട ഭഽമ഻യ഻ല്ജലസംരക്ഷണ പവര്ത്തനങ്ങള്  1-

)oഗട്ടത്ത഻ല്ീപഺതഽ പണം  നഷ്ടമഺയ഻ എന്ന് ഔണക്കഺക്കഽന഻ലല . 
 

2.Wc/325831 

 

 
 

 

Wc/325831ഔര഼ല഻ല് ന഼ര്ത്തടത്ത഻ല്ഉള്ീപട്ട ഭഽമ഻യ഻ല്ജലസംരക്ഷണ പവര്ത്തനങ്ങള്  2-

)oഗട്ടത്ത഻ല്1954.78 തഽഔ ീപഺതഽ പണം നഷ്ടമഺയ഻ എന്ന് ഔണക്കുഔട഻ ഇര഻ക്കഽന്നഽ . 
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3.Wc/331270 
 

 

 
 

Wc/331270ഔര഼ല഻ല് ന഼ര്ത്തടത്ത഻ല്ഉള് ീപട്ട ഭഽമ഻യ഻ല്ജലസംരക്ഷണ പവര്ത്തനങ്ങള്  3-

)oഗട്ടത്ത഻ല്1900.80  തഽഔ ീപഺതഽ പണം  നഷ്ടമഺയ഻ എന്ന് ഔണക്കഺുഔട഻ ഇര഻ക്കഽന്നഽ,  
 

 

 

 

 

4.Wc/331271 

 
 

 
 

Wc/331271ഔര഼ല഻ല് ന഼ര്ത്തടത്ത഻ല്ഉള് ീപട്ട ഭഽമ഻യ഻ല്ജലസംരക്ഷണ പവര്ത്തനങ്ങള്  4-

)oഗട്ടത്ത഻ല്1870.40 തഽഔ നഷ്ടമഺയ഻ എന്ന് ഔണക്കഺുഔട഻ ഇര഻ക്കഽന്നഽ,. 
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5.Wc/335524 

 

 

 
 

Wc/335524ഔര഼ല഻ല് ന഼ര്ത്തടത്ത഻ല്ഉള് ീപട്ട ഭഽമ഻യ഻ല്ജലസംരക്ഷണ പവര്ത്തനങ്ങള്  5-

)oഗട്ടത്ത഻ല്തഽഔ നഷ്ടമഺയ഻ എന്നഽ ഔണക്കഺക്കഽന്ന഻ലല . 
 

 
 

6.Wc/335525  

 
 

 
 

 

Wc/335525ഔര഼ല഻ല് ന഼ര്ത്തടത്ത഻ല്ഉള് ീപട്ട ഭഽമ഻യ഻ല്ജലസംരക്ഷണ പവര്ത്തനങ്ങള്  6-

)oഗട്ടത്ത഻ല്തഽഔ ന്നഽം തീന്ന നഷ്ടമഺയ഻ട്ട഻ലല . 
 

 

7. പാര്െ഻രര഻ച്ച്പവര്ത്ത഻യഽീട വ഻ശദഺംശങ്ങള് 
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 മണ്ണ്ജലസംരക്ഷണപവര്ത്തനങ്ങള഻ല്ഉള് ീപ്പടഽത്ത഻ീെയ്ക്തപവര്ത്ത഻ഔളഺയ 
മഴക്കഽഴ഻യഽീടയഽം, മണ്ബടഽഔളുീടയഽം എണ്ണത്ത഻ലഽം,അളവഽഔള഻ലഽം ുനര഻യ 

വ഻തൿഺസം ഉടഺയ഻രഽന്നഽ.. 
 പവര്ത്ത഻യഽീട ുമല് ു നഺട്ടം വഹ഻ച്ച഻രഽന്ന ുമറ്റ്മഺരഽീട പഺഖല്ഭൿം 

എടഽത്തഽപറുയടതഺണ്.ുമറ്റുമഺരഽീട ന഻ര്ു േശം അനഽസര഻ച്ച്  ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള് 

പവര്ത്ത഻ഔള്  ഔിതൿമഺയ഻ ന഻ര്വഹ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ ീവന്നഽ പവര്ത്ത഻ സ്ഥലം 

സന്ദര്ശ഻ച്ചത഻ല് ന഻ന്നഽം മനസ഻ലഺക്കഺന്  സഺധ഻ച്ചു .അത഻നഺല് ുമറ്റുമഺീരയഽം 

ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔീളയഽം പുതൿഔം അഭ഻നന്ദ഻ക്കഽന്നഽ . 
 എ്ട഻ീമറ്റ് പഔഺരം ഉള്ള ൂജവുവല഻ അവയഽീട അളവ഻ലഽം സ്ഥഺനത്ത഻ലഽം 

വളീര ഔിതൿമഺയ഻ ന഻ലന഻ല്ക്കഽന്നതഺയ഻ ഔഺണീപ്പട്ടു .ഔഺലഺവസ്ഥ 

ക്കനഽുയഺജൿമഺയ ര഼ത഻യ഻ല് പവര്ത്ത഻ ീെയ്ക്തത഻നഺല് ആണ് ഇന്നഽം ഇവ 

ന഻ലന഻ല്ക്കഽന്ന് . 

 പര഻ുശഺധനയ്ക്ക്ക് വ഻ുധയമഺക്ക഻യ എലലഺം പവര്ത്ത഻ഔളുീടയഽം ഡ഻്ുേ 

ുബഺര്ഡ്പവര്ത്ത഻ സ്ഥലങ്ങള഻ല്സ്ഥഺപ഻ച്ച഻രഽന്നഽ . 
 ഔനഺല഻ുനഺട് ുെര്ന്ന ഭഽമ഻യ഻ല് പവര്ത്ത഻ ീെയ്ക്തതഺയ഻ ഫയല഻ല് ന഻ന്നഽം 

മനസ഻ലഺയ഻ .എന്നഺല് ഔനഺല് ആഴം ഔാട്ടുന്നത഻ന്ീറ ഭഺഖമഺയ഻ എടഽത്ത മണ്ണും 

,ഔലലും ഭഽടമയഽീട പഽരയ഻ടത്ത഻ല് ന഻ുക്ഷപ഻ച്ചത഻നഺല് പവത്ത഻ഔള്ക്ക് നഺശം 

സംഭവ഻ച്ചതഺയ഻ ഔഺണഽവഺന് സഺധ഻ച്ചു . 

 മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പവര്ത്തനങ്ങള഻ല് ീതങ്ങ഻ന് തടം എടഽത്തഽ 
നല്ഔ഻ര഻ക്കഽന്നതഺയ഻ ഔഺണഽവഺന്  സഺധ഻ച്ചു .എന്നഺല് ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ഻ല്

അനഽവദ഻നമലലഺത്ത പവര്ത്ത഻യഺണ് ഇ് .അത഻നഺല് ഈ പവര്ത്ത഻ഔള് 

ഴഽവീക്കടഺതഺണ് . 

 

 

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

 

പഺലക്കടവ്വഺര്ഡ഻ല് ുസഺഷൿല്ഒഡ഻റ്റ് ഖഺമസഭയഽീട ഭഺഖമഺയഽള്ള ുഫഺക്ക് ഖാപ്പ്

ഡ഻്ഔഷന഻ല്72 ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള് പങ്കഺള഻ഔള്ആയ഻. 

8. ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔളുീട അവഔഺശങ്ങീള പ്പറ്റ഻ ആര്ക്കഽം അറ഻വ഻ലലഺയ഻രഽന്നഽ .അത഻നഺല്

തീന്ന പവര്ത്ത഻ഔളുീട നടത്ത഻പ്പുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ടു ഡ഻്ുേ ുബഺര്ഡ്പഥമ 

ശഽശഽഷ ഔ഻റ്റ് ,തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്ക് ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔളുീട ൂഔയ഻ല് ന഻ന്നഽം തഽഔ 

പ഻ര഻ച്ച഻രഽന്നഽ ീവന്നഽം ഇത഻ല് ഡ഻്ുേ ുബഺര്ഡ഻ന് ീറ തഽഔ പ഻ന്ന഻ട് 

ലഭ഻ച്ചുീവന്നഽം , ഈ തഽഔ ഉപുയഺഖ഻ച്ചഺണ് ഇുപ്പഺളും പവര്ത്ത഻ സ്ഥലങ്ങള഻ല്

ഡ഻്ുേ ുബഺര്ഡ്സ്ഥഺപ഻ക്കഽന്ന് . 

9. ീതഺഴ഻ലഺള഻യഺയ മണ഻യമ്മ (245)എന്ന ീതഺഴ഻ലഺള഻യഽീട ുവതനം സഺവ഻ത഻ 

(243)എന്ന ീതഺഴ഻ലഺള഻യഽീട അക്കൗട഻ല് ആണ് ുപഺഔഽന്ന് .ഇ് ഔഺണ഻ച്ചു 

പലതവണ പഞ്ചഺയത്ത഻ലഽം , ുലഺക്ക് പഞ്ചഺയത്ത഻ലഽം പഺരഺത഻ നല്ഔ഻ീയങ്ക഻ലഽം  

ബഺങ്ക഻ല്ആധഺര്ല഻ങ്ക് ീെയ്ക്തത഻ല്വന്ന പശനം ആീണന്ന് ഉുദൿഺഖസ്ഥര്പറഞ്ഞഽ .തഽടര്ന്ന് 
സഺവ഻ത഻യഽീട അക്കൗട഻ല് ന഻ന്നഽം തഽഔ വഺങ്ങ഻ മണ഻യമ്മക്ക് നല്ഔ഻ . പശ്നം 

പര഻ഹര഻ച്ചതഺയഽം ,അടഽത്ത ുജഺല഻യഽീട ുവതനം ഔിതൿമഺയഽം അക്കൗട഻ല്ലഭ഻ക്കഽീമന്നഽം 

ഉുദൿഺഖസ്ഥര് ഉറപ്പു നല്ഔ഻ .എന്നഺല് അത഻നഽ ുശഷവഽം ുമല്പ്പറഞ്ഞ സഺവ഻ത഻യഽീട 

അക്കൗട഻ല്തീന്ന തഽഔ വരഽഔയഽം ീെയ്ക്തഽ .എന്നഺല്സഺവ഻ത഻ അമ്മ തഽഔ ലഭ഻ച്ച഻ട്ട഻ലലന്നഽം 

അഭ഻പഺയീപ്പട്ടു .ഇതഽവീരയഽം മണ഻യമ്മയ്ക്ക്ക് തഽഔ ലഭൿമഺയ഻ട്ട഻ലല . 
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10. എസ്റ്റ഻ുമറ്റ഻ല് ഇലലഺത്ത പവര്ത്ത഻ അതഺയതഽ െവറ മഺര്ക്കറ്റ്വിത്ത഻യഺക്കല്ീെയ്യുന്നത഻ല്

ീതഺഴ഻ലഺള഻യഺയ ധനൿ ുദവരഺജന്  (004/2344) ഇത഻ീന എത഻ര്ക്കഽഔയഽം പഞ്ചഺയത്ത഻ീല 

ഉുദൿഺഖസ്ഥരഽീട ഭ഻ക്ഷണ഻ീയ തഽടര്ന്ന് ുജഺല഻ ഉുപക്ഷ഻ക്കഽഔയഽം ീെയ്ക്തതഺയ഻ പരഺത഻ീപ്പട്ടു 

. 

 

11. തഺീഴ പ്പറയഽന്ന ഭഽടമഔള്  ീതഺഴ഻ല് ഔഺര്ഡ഻നഺയ഻ മഺര്ച്ച഻ല് അുപക്ഷ഻ക്കഽഔയഽം 

നഺള഻തഽവീര യഺയ഻ ഔഺര്ഡ്ലഭ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല എന്നഽം പരഺത഻ീപ്പട്ടു . 

 സഽുരഷ് ുമഺന്  

 രഺജപ്പന്  

 രഺധഺഔിഷ്ണന്  

 ഉണ്ണ഻ഔിഷ്ണന്  

 ല഻ജഽ  
 സഽന഻ത  

 മഽജ഼ബ് 

 അന഻ല്ഔഽമഺര് 

 അജഽ  

 ശൿഺമളന്  

12. ീതഺഴ഻ലഺള഻യഺയ തങ്കമണ഻ (224)      വീര ീതഺഴ഻ല്ീെയ്ക്ത ുവതനം സവന്തം അക്കൗട഻ല്

ആണ് വന്നഽ ീഔഺട഻രഽന്ന് .എന്നഺല് മഺര്ച്ച഻നഽ ുശഷം ഔഽടഽംബശ഼ അക്കൗട഻ലഺണ് 

ുവതനം വരഽന്ന് .ഈ ഔഽടഽംബശ഼ അക്കൗട്ഇുപ്പഺള് ഉപുയഺഖ഻ച്ച഻ട്ട് രട് വര്ഷത്ത഻നഽ 
മഽഔള഻ലഺയ഻ എന്നഽം ഔഽടഽംബശ഼ ന഻ലവ഻ല്ഇലല എന്നഽം പരഺത഻ീപ്പട്ടു . 

13. ീതഺഴ഻ലഺള഻യഺയ പഺത്തഽമ്മ ബ഼വ഻ (16)മഽന്ന് വര്ഷം മഽന് പ് ുജഺല഻ ീെയ്ക്ത   ദ഻വസീത്ത 

ുവതനം ഇന഻യഽം ലഭൿമഺയ഻ട്ട഻ലല എന്നഽം പരഺത഻ീപ്പട്ടു . 

14. രഹ഻യബ഼വ഻ (74) ഔഴ഻ഞ്ഞ മഺര്ച്ച഻ല്ീതഺഴ഻ല്ീെയ്ക്ത ുവതനം ഇന഻യഽം ലഭൿമഺയ഻ട്ട഻ലല . 

15. 04.07.2019ുഫഺക്ക് ഖാപ്പ് ഡ഻്ഔഷന്  എത്ത഻യ തഺീഴ പറയഽന്ന 

ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള് ക്ക് ഇന഻യഽം ീതഺഴ഻ല്ഔഺര്ഡ്ലഭ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല . 

1.ഖ഼തഺഔഽമഺര഻(280) 

 2.രഺധഺമണ഻ (416) 

3.ഉഷ (271) 

4.ബ഻ന്ദഽ (278) 

 5.ുരഺഹ഻ണ഻(274) 

6.ദ഼പ റഺണ഻  

7.സബ഻ത (83) 

16. പവര്ത്ത഻ സ്ഥലീത്ത ുജഺല഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് മഺല഻നൿങ്ങള഻ല് ുജഺല഻ 
ീെയ്യുുപഺള്  ഉപുയഺഖ഻ുക്കട ഗ്ലൗ് ,മഺ്് , ബാട്ട് , തഽടങ്ങ഻യവ 

ആവശൿമഺീണന്നഽം ,ഇ് പഞ്ചഺയത്ത഻ന്ീറ ഭഺഖത്തഽ ന഻ന്നഽം നല്ഔണീമന്ന് 
ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള് ആവശൿീപ്പട്ടു . 

17. ീതഺഴ഻ല഻ട സൗഔരൿങ്ങീളയഽം , അവഔഺശങ്ങീളയഽം സംബന്ധ഻ച്ചുള്ള അറ഻വഽഔള് 

ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള് ക്ക് ഇലല എന്നഺല് ുപഺലഽം അവഔഺശങ്ങീള സംബന്ധ഻ച്ചുള്ള 
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ഔഺരൿങ്ങീള പ്പറ്റ഻ അഭ഻പഺയീപ്പടഽുപഺള് ഉുദൿഺഖസ്ഥരഽീട ഭഺഖത്ത് ന഻ന്നഽം ുമഺശം 

പത഻ഔരണമഺണ് ന഻ലവ഻ല്ഉടഺയ഻ടഽള്ള് എന്ന് ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള് പരഺത഻ീപ്പട്ടു. 
18. ീതഺഴ഻ല് സ്ഥലത്ത് ീവച്ച് ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള്ക്ക് അപഔടം സംഭവ഻ച്ചഺല്

ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔളുീടയഽം ുമറ്റ഻ന് ീറയഽം പക്കല്ന഻ന്നഽം പ഻ര഻ച്ചഺണ് ുഹഺ്പ഻റ്റല഻ല്

ീഔഺട് ുപഺഔഽന്ന് .അതഽഔാടഺീത അപഔടങ്ങള്  സംഭവ഻ച്ചഺല് അ് ൂസറ്റ് 
ഡയറ഻യ഻ല്ുരകീപ്പടഽതഽന്നതഽമ഻ലല . 

19. ുമറ്റ്മഺര്ക്കഽള്ള അധ഻ഔ െ഻ലവ് അതഺയ് പഞ്ചഺയത്ത഻ല്ുപഺയ഻ വരഽന്നത഻നഽള്ള 

യഺത െ഻ലവ് ,ുഫഺുട്ടഺുഔഺപ്പ഻ ,തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്ക് ഉള്ള െ഻ലവഴ഻ക്കഽന്ന് അവരഽീട 

പക്കല്ന഻ന്നഽമഺണ് .ഇത഻നഽ പര഻ഹഺര഻ച്ചു നല്ഔണീമന്നഽം അഭ഻പഺയീപ്പട്ടു . 

20. ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ്മഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട അുപക്ഷഔള് പഞ്ചഺയത്ത഻ീല ീഫട് ഒഫ഼് വഴ഻ 
നല്ു ഔടതഽം ൂഔപറ്റു രസ഻് വഺങ്ങഽഔയഽം ുവണം .എന്നഺല് മഺതുമ 

ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള് ക്ക് അവരഽീട അവഔഺശങ്ങള് ന഻യമം പഔഺരം ലഭ഻ക്കഽഔയഽള്ളൂ . 

21. തഺീഴ ഔന്ന഻െ഻ര഻ക്കഽന്ന ബഺങ്ക് അക്കൗട്  സംബന്ട഻ച്ച പശ്നങ്ങൾ . 
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ന഻ര്ു േശങ്ങള്  

 
മഴക്കഽഴ഻ ,മണ്ണ് ബടഽഔള് തഽടങ്ങ഻യവയഽീട ആവശൿഔതയഽം ,സംരക്ഷണവഽം എന്ന഻വീയ 

പറ്റ഻ ഭഽടമഔള് ക്ക് ഔിതൿമഺയ ന഻ര്ു േശങ്ങള് ഉുദൿഺഖസ്ഥര്നല് ു ഔടതഺണ് . 

 മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണ പവര്ത്തനങ്ങള് ക്ക് മഺതം മഽന് താക്കം നല്ഔഺീത സഺമഽഹ഻ഔ 

ആ്ത഻ സിഷ്ട്ട഻ക്കഽന്ന മറ്റു പവര്ത്ത഻ഔള്  ഔീടത്ത഻ പവര്ത്തനം 

ആരംഭ഻ുക്കടതഺണ് . 

 വ഻ജ഻ീലന് ്  ആന് ഡ് ുമഺണ഻റ്ററ഻ംഗ് ഔമ്മറ്റ഻ അംഖങ്ങളുീട വ഼ടഽഔള഻ല് ുപഺയ഻ 
ആണ് ൂസറ്റ് ഡയറ഻യ഻ല് പ്പ് വഺങ്ങഽന്ന് .അംഖങ്ങള്  ഔിതൿമഺയ഻ പവര്ത്ത഻ 
സ്ഥലം സന്ദര്ശ഻ച്ചു ുവണം ൂസറ്റ് ഡയറ഻യ഻ല് വ഻വരങ്ങള് ുരകീപ്പടഽതഽവഺന്

അത഻നഺല് തീന്ന വ഻ജ഻ീലന് ്  ആന് ഡ് ുമഺണ഻റ്ററ഻ംഗ് ഔമ്മറ്റ഻ പഽന 

സംഗട഻പ്പ഻ുക്കടഺതഺണ് .ഔാടഺീത പഞ്ചഺയത്ത഻ീല BMCഔമ്മ഻റ്റ഻യഽീട 

പവര്ത്തനം സജ഼വമഺക്കഽഔയഽം,വഺര്ഡ഻ല്ുസഺഷൿല്ഒഡ഻റ്റ് പവര്ത്തന സമത഻ 
രാപ഻ഔര഻ച്ചു പവര്ത്തനം ആരംഭ഻ുക്കടതഽമഺണ് . 

 

  

അവരഺശങ്ങീളസംബന്ധ഻ച്ചപ 
 
മഹഺത്മഺഖഺന്ധ഻ുദശ഼യഖഺമ഼ണീതഺഴ഻ലഽറപ്പ്പദ്ധത഻പഔഺരംീതഺഴ഻ലഺള഻ഔൾക്കലഭ഻ുക്കടഅവഔഺശ
ങ്ങീളക്കഽറ഻ച്ചുംഏീറ്റടഽുക്കടപവർത്ത഻ഔീളഔഽറ഻ച്ചും,ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ്ന഻യമത്ത഻ലഽം2016ീലമഺസ്റ്റർ
സർക്കഽലറ഻ലഽംവ഻ശദമഺയ഻പത഻പഺദ഻ച്ച഻ട്ടുട്. 
 

 

ീെഺഴ഻ലഺള഻രളുീട10അവരഺശങ്ങൾ 

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\w 

 

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

7) 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) 

 

8) 15 Znh-k-̄ n-\p-f-fnÂ thX\w e`n-¡p-hm-\p-ff Ah-Imiw (Schedule 2 para 29) 

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

 

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

പഞ്ചഺയത്ത഻ൽസാക്ഷ഻ുക്കണ്ട 7 രജ഻സ്റ്ററഽരൾ 

പഞ്ചഺയത്ത഻ൽസാക്ഷ഻ുക്കടവഺർഷ഻ഔമഺസ്റ്റർസർക്കഽലർപഔഺരം7 

രജ഻സ്റ്ററഽഔൾന഻ർബന്ധമഺയഽംപഞ്ചഺയത്ത഻ൽസാക്ഷ഻ുക്കടതഺണ്.െവറ പഞ്ചഺയത്ത഻ല്

ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ്പദ്ധത഻യഽമഺയ഻ബന്ധീപ്പട്ടജ഻സ്റ്ററഽഔളുംസാക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുട്. 

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 

 16.04.2019 വീരയഽള്ള വര്ക്കഽഔളുീട വ഻ശ഻ദശങ്ങള് മഺതമഺണ് 

ുരകീപ്പടഽത഻ര഻ക്കഽന്ന് . പ഻ന്ന഻ടഽള്ള വര്ഷീത്ത ുരകഔള്  ന്നഽംതീന്ന 

രജ഻സ്റ്ററ഻ല്ുരകീപ്പടഽത്ത഻ട്ട഻ലല. 
 

3.km[\ cPn-ÌÀ 

 സഺധന രജ഻സ്റ്ററ഻ല് 06.03.2019വീര 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. 
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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  

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  
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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.ീപഺജ്റ്റ്ഇപല഻ീമൻറ്ീെയ്ക്തഏജൻസ഻  

 9.പവർത്ത഻യഽീടുഔഺഡ്, 

 10.പവർത്ത഻നടന്നസ്ഥലം, 

 11.പവർത്ത഻യഽീട  ആീഔെ഻ലവഺയതഽഔ,  

 12.ജ഻ുയഺടഺഗ്അസറ്റ്ഐഡ഻, 
 13.GPSീലഺുക്കഷൻ 

 14.ുമറ്റ്/സഺുങ്കത഻ഔവ഻ദഗ്ധര് 

 15.ുസഺഷൿൽഒഡ഻റ്റ് 
. വഺർഷ഻ഔമഺസ്റ്റർസർക്കഽലർപഔഺരമഽള്ളഔവർുപജ്ഫയല഻ൽ  

  സാക്ഷ഻ുക്കടതഽംഅ്പാർണ്ണമഺയഽംപാര഻പ്പ഻ുക്കടതഽമഺണ്  . 

 

ീചക്കല഻സ്റ്റപഓഫുഡഺരൿഽീമന്റ്        

    
 പര഻ുശഺധ഻ച്ചഫയലഽഔള഻ല്ീെക്കല഻സ്റ്റ്ഔഺണഺൻസഺധ഻ച്ച഻ലല .      

 
വഺർഷ഻രരർമ്മപദ്ധെ഻യഽീടപരർപപ 
 

 പര഻ുശഺധ഻ച്ചഫയലഽഔള഻ല്ീെക്കല഻സ്റ്റ്ഔഺണഺൻസഺധ഻ച്ച഻ലല .      
 

വ഻ശദമഺയസഺുേെ഻രഎസ്റ്റ഻ുമറ്റ്഻ന്റീറ  പരർപപ 
 

 വ഻ശദമഺയസഺുങ്കത഻ഔഎസ്റ്റ഻ുമറ്റ഻ന്ീറ 

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

 

സഺുേെ഻ര/ ഭരണഅനഽമെ഻യഽീടപരർപപ   
 

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

 

 
ീെഺഴ഻ൽആവശൿീപട്ടുീരഺണ്ടഽള്ളഅുപക്ഷ 

 

 പര഻ുശഺധ഻ച്ച എലലഺം ഫയലഽഔള഻ലഽം മ്ററർ  ുറഺളുഔള഻ലഽം ഉള് ീപ്പട്ടതഽം 

,ുപഺജ്ട് 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 . 
 ീസീഔട്ടറ഻യഽീടപ്പ്,സ഼ലഽം മഺതമഺണ്ുെർത്ത഻ട്ടുള്ള്, ത഼യത഻ 
ുരകീപടഽത്ത഻ര഻ട്ട഻ലല. 
 മ്ററർുറഺള഻ൽീവട്ട഻ത്ത഻രഽത്തലഽഔൾഇലലഺത്ത്അഭ഻നന്ദനഺർഹമഺണ് . 

മ്ററർുറഺള഻ൽീതഺഴ഻ൽീെയ്ക്തത഼യത഻ , ആീഔഹഺജർ, ദ഻വസുവതനം, മ്ററർ 

 ുറഺൾപഔഺരമഽള്ളുവതനം, ീതഺഴ഻ലഽപരണങ്ങളുീടവഺടഔ, 

ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔളുീടപ്പ്, ുമറ്റ഻ന്ീറപ്പ്,മ്ററർുറഺൾപര഻ുശഺധ഻ച്ചആള഻ന്ീറ  / 

ഉുദൿഺഖസ്ഥന്ീറപ്പ്എന്ന഻വഔിതൿമഺയ഻ുരകീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുട്  
 എന്നഺൽമ്ററർുറഺള഻ൽഎംബഽക്ക്നപർ , ുപജ്നപർഇവുരകീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല. 

 

ീമഷർീമന്റ്  ബഽക്കപ 
 

 ീമഷർീമന്റ് 

 ബഽക്ക്പര഻ുശഺധ഻ച്ചപവർത്ത഻ഫയല഻ലഽംപവർത്ത഻യഽമഺയ഻ബന്ധീപ്പട്ടഎംബഽ
ക്ക്ഔഺണഽവഺൻസഺധ഻ച്ചുഎംബഽക്ക഻ൽഎംബഽക്ക്നപർ , ുപജ്നപർ, 

എന്ന഻വഔിതൿമഺയ഻ുരകീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുട്എംബഽക്ക്ീസർട്ട഻ൂഫഡ്ആണ് , 

എംബഽക്ക഻ൽഒവർസ഻യറ഻ന്ീറുപര്, പ്പ്, എന്ന഻വുരകീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുട്.. 
എംബഽക്ക഻ൽഎഞ്ച഻ന഼യറഽീടുപര്, പ്പ് , 

എന്ന഻വുരകീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുട്.എന്നഺൽത഼യത഻ുരകീപ്പടഽത്ത഻ട്ട഻ലല. 
പവർത്ത഻അനഽവദ഻ച്ചതഽമഺയ഻ബന്ധീപ്പട്ടവ഻വരങ്ങളുംഅളവഽഔളുംഔിതൿമഺയ഻
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ുരകീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുട്. 
എംബഽക്ക഻ൽഅടങ്കൽതഽഔയഽംയഥഺർത്ഥെ഻ലവഽംതമ്മ഻ലഽള്ളവൿതൿഺസംുരകീപ്പടഽ
ത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല. 

 

ുവജല഻സ്റ്റപ 
 

 ുവജല഻സ്റ്റ്പര഻ുശഺധ഻ച്ചമാന്ന്പവർത്ത഻ഫയല഻ലഽംMIS 

ൽന഻ന്നഽംഎടഽത്തുവജല഻സ്റ്റ഻ന്ീറപഔർപ്പ്ഉടഺയ഻രഽന്നഽ . 
 

ഫണ്ടപടഺൻസ്ഫർഓർഡർ  

 

 MIS ൽന഻ന്നഽംഎടഽത്തഫട്ടഺൻ്ഫർഒർഡറ഻ന്ീറപഔർപ്പ്എലലഺം  

പവർത്ത഻ഫയല഻ലഽംഉടഺയ഻രഽന്നഽ. 
 

ുറഺയൽറ്റ്഻ 
 

 വൿക്ത഻ഖതഖഽണുഭഺക്തഺക്കളുീടഔരമടച്ചരസ഼ത഻ന്ീറപഔർപ്പ്എലലഺം  

പവർത്ത഻ഫയല഻ലഽംസാക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുട്. 
 

 

മാന്നപഘട്ട   ുഫഺുട്ടഺരഺഫ 

 
 പവർത്ത഻യഽമഺയ഻ബന്ധീപ്പട്ടവ഻വ഻ധഗട്ടങ്ങള഻ൽഉള്ളുഫഺുട്ടഺഔൾ  (പഺരംഭ, മധൿ, 

അവസഺന) പവർത്ത഻ഫയല഻ൽ 

 സാക്ഷ഻ുക്കടതഺണ്.പര഻ുശഺധ഻ച്ചപവർത്ത഻ഫയലഽഔള഻ല് ു ഫഺുട്ടഺഖഺഫഽഔൾസാ
ക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുട് . 

 

പവർത്ത഻പാർത്ത഼രരണസഺക്ഷൿപെം 
 

 പര഻ുശഺധ഻ച്ചപവർത്ത഻ഫയലഽഔള഻ല് 

പവർത്ത഻പാർത്ത഼ഔരണസഺക്ഷൿപതംഔീടത്തഺനഺയ഻ലല . 
 

മസ്ററർുറഺൾ  മാവ്ീമന്റ്ല഻പ് / ഫയൽടഺക്ക഻ംഗ് 

 

 പവർത്ത഻യഽമഺയ഻ബന്ധീപ്പട്ടഫയൽടഺക്ക഻ംഗ്എലലഺം  

പവർത്ത഻ഫയല഻ലഽംഔഺണഽവഺൻസഺധ഻ച്ചു . 

ഇത഻ൽപ്പുംത഼യത഻യഽംുരകീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുട് .. 
 

 

ജ഻ുയഺടഺഗ്ഡുഫഺുട്ടഺരഺഫസ് 

 

 പര഻ുശഺധ഻ച്ചപവർത്ത഻ഫയലഽഔള഻ല് ജ഻ുയഺടഺഗ്ഡ്ുഫഺുട്ടഺഖഺഫ്്ഔഺണഽവഺൻ
സഺധ഻ച്ച഻ലല. 

 
ുസഺഷൿൽഓഡ഻റ്റ്പറ഻ുപഺർട്ടപ 
 

 പവർത്ത഻യഽമഺയ഻ബന്ധീപ്പട്ടുസഺഷൿൽഒഡ഻റ്റ്റ഻ുപ്പഺർട്ട്  
 പവർത്ത഻ഫയലഽഔള഻ല്സാക്ഷ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല. 
 

ൂസറ്റ്പഡയറ഻ 
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 പവർത്ത഻യഽമഺയ഻ബന്ധീപ്പട്ടൂസറ്റ്ഡയറ഻എലലഺം 

പവർത്ത഻ഫയല഻ലഽംസാക്ഷ഻ച്ചട്ടുട് . വർക്ക്ുഔഺഡ്,   പവർത്ത഻ആരംഭ഻ച്ചത഼യത഻,  
പവർത്ത഻പാർത്ത഼ഔര഻ച്ചത഼യത഻ , 

ആീഔപവർത്ത഻ദ഻നങ്ങൾഎന്ന഻വുരകീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല . 
 

 ീെക്കല഻സ്റ്റ് : ീെക്കല഻സ്റ്റ്ഡയറ഻യ഻ലഽട്, പാർണ്ണമഺയഽംുരകീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുട്. 
 

 ീപഺജ്റ്റ്ഇന഻ഷൿറ്റ഻ഗ്മ഼റ്റ഻ംഖവ഻ശദഺoശങ്ങൾൂസറ്റ്ഡയറ഻യ഻ൽുരകീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടു
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 

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 . 
 

 

സന്ദർശരരഽറ഻പപ 
 

 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 . 

 

 

 

അനഽബന്ധങ്ങള്  
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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. 

 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 
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 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. 

 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. 
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 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.  

 ]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. 
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Imem-h-Øbv¡v A\p-k-cn¨pw `q{]-Ir-Xnbv¡vA-\p-k-cn¨pw hÀjhpw sXmgn-ep-d¸v ]²Xn 

Bcw-̀ n-¡p-¶-Xn\p ap¼mbn hy-à-amb coXn-bn-ep-f-fXpw IrX-y-tbm-sS-Iq-sS-bp-f-f-Xpw-B-b-

ImÀjnI Ie-À sXmgn-em-fn-I-fp-ambn  tNÀ¶v X¿m-dm-t¡--Xp-amWv. AXn-\mbn 

]pXnb sXmgn-epw, sXmgnÂ coXn-Ifpw Is-t¯--Xp-v.-amdn hcp¶ Imem-h-Ø-I-W-¡n-

se-Sp-̄ p-sImv Hmtcm sXmgn-epI-fpw-G-sä-Sp-¡p-I-bm-sW-¦nÂ sXmgn-em-fn-IÄ¡pw `q{]-

Ir-Xn-bv¡pw-Iq-Sp-XÂ D]-Im-c-]-{Z-am-Ipw 

 

A\p-_Ôw 2 (ുഫഺക്കസ് രാപപഡ഻സ്ക്ഷന഻ല്പീേടഽത്തീെഺഴ഻ലഺള഻രള്) 
 

{Ia-\-¼À  t]cv  sXmgnÂ ImÀUv \¼À  

1.  ുതസൿഺ  KL-13-003-001-017/53 

2.  സതൿനന്ദന്  KL-13-003-001-017/30 

3.  സത഼ശന്  KL-13-003-001-017/86 

4.  രഺധമ്മ  KL-13-003-001-017/107 

5.  രഺധ  KL-13-003-001-017/167 

6.  മണ഻യമ്മ  KL-13-003-001-017/245 

7.  മഺഖ഻  KL-13-003-001-017/11 

8.  ഭഺസഽര  KL-13-003-001-017/96 

9.  ശൿഺമള  KL-13-003-001-017/26 

10.  ശഺന്ത വ഻ജയന്  KL-13-003-001-017/35 

11.  സഽഖതമ്മ  KL-13-003-001-017/116 

12.  സത഻  അമ്മ  KL-13-003-001-017/136 

13.  സഽഭദ  KL-13-003-001-017/88 

14.  രമണ഻  KL-13-003-001-017/19 

15.  രഹ഻യ ബ഼ഖം  KL-13-003-001-017/74 

16.  ഉഷ  KL-13-003-001-017/49 

17.  സ഻ന്ധഽ  KL-13-003-001-017/131 

18.  അംബഽജഺക്ഷ഻  KL-13-003-001-017/56 

19.  സഽജഺത  KL-13-003-001-017/94 

20.  ശഺന്ത  KL-13-003-001-017/135 

21.  രമ അമ്മ  KL-13-003-001-017/84 

22.  വ഻ജയഔഽമഺര഻  KL-13-003-001-017/183 

23.  സജ഻ല ബ഼വ഻  KL-13-003-001-017/181 

24.  പഺത്തഽമ്മ ബ഼വ഻  KL-13-003-001-017/16 

25.  ല഼ല  KL-13-003-001-017/72 

26.  അമ്മ഻ണ഻ അമ്മ  KL-13-003-001-017/216 

27.  സൗദ ബ഼വ഻  KL-13-003-001-017/4 

28.  ുബബ഻  KL-13-003-001-017/165 

29.  സുരഺജ഻ന഻  KL-13-003-001-017/134 
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30.  ദ഼പ  KL-13-003-001-017/24 

31.  സുരഺജ഻ന഻  KL-13-003-001-017/61 

32.  അന്ന്  KL-13-003-001-017/112 

33 സഽജഺ  KL-13-003-001-017/132 

34 ബ഻നഽ  KL-13-003-001-017/70 

35 ീസമ഼ന  KL-13-003-001-017/17 

36 ീപഺന്നമ്മ  KL-13-003-001-017/89 

37 സഽമ  KL-13-003-001-017/52 

38 ഭഺരത഻  KL-13-003-001-017/55 

39 അജ഻ത  KL-13-003-001-017/31 

40 സഽന഻ത  KL-13-003-001-017/126 

41 സഽധഺംബ഻ഔ  KL-13-003-001-017/60 

42 സബ഼ന ബ഼വ഻  KL-13-003-001-017/91 

43 ബ഻ന്ദഽ  KL-13-003-001-017/64 

44 ഉഷ  KL-13-003-001-017/92 

45 തങ്കമണ഻  KL-13-003-001-017/244 

46 സ഻സ഻ല഻  KL-13-003-001-017/20 

47 ശശ഻ ധരന്  KL-13-003-001-017/69 

48 രഺധമ്മ  KL-13-003-001-017/93 

49 തങ്കമണ഻  KL-13-003-001-017/224 

50 ുബബ഻  KL-13-003-001-017/41 

51 ഷഺഹ഻ദ ബ഼വ഻  KL-13-003-001-017/44 

52 ുശഺഭഺഔഽമഺര഻  KL-13-003-001-017/193 

53 അസ഻് ഔഽഞ്ഞ്  KL-13-003-001-017/244 

54 പസന്നഔഽമഺര഻  KL-13-003-001-017/29 

55 മ഻ന഻  KL-13-003-001-017/164 

56 ബ഻ന്ദഽ  KL-13-003-001-017/113 

57 അമല ബ഼വ഻  KL-13-003-001-017/63 

58 ഉഷ  KL-13-003-001-017/127 

59 അനഽുമഺള്  KL-13-003-001-017/255 

60 ഉമ ുദവ഻  KL-13-003-001-017/114 

61 ല഼ല  KL-13-003-001-017/67 

62 മ഻ന഻ ുമഺഹന്  KL-13-003-001-017/22 

63 ൂഷല  KL-13-003-001-017/22 

64 ലള഻ത  KL-13-003-001-017/71 

65 ജൿര഻യത്ത്  KL-13-003-001-017/118 

66 ഖ഼ത ഔഽമഺര഻  KL-13-003-001-017/280 

67 രഺധഺമണ഻  KL-13-003-001-017/416 

68 ഉഷ  KL-13-003-001-017/271 
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69 ബ഻ന്ദഽ  KL-13-003-001-017/278 

70 ുരഺഹ഻ണ഻  KL-13-003-001-017/274 

71 ദ഼പ റഺണ഻  KL-13-003-001-017/53 

72 സബ഻ത  KL-13-003-001-017/83 

 

 

 

tkmj-yÂ BUnäv]s¦-Sp-̄ -hÀ 

 

 

1.Kmb{Xn sI. BÀ,t»m¡v dntkmgvkv t]gvk¬, Nh-d, sImÃw 

2..മ഻ന്നഽ ,രണ്ടഺം വര്ഷ വ഻ദൿഺര്ഥ഻ന഻ ,വ഻ദ്ധൿഺധ഻രഺജഺ ുരഺുളജ് ,രരഽനഺരപള്ള഻ 

3.ആരൿലക്ഷപമ഻,രണ്ടഺംവര്ഷവ഻ദൿഺര്ഥ഻ന഻,വ഻ദ്ധൿഺധ഻രഺജഺുരഺുളജ് ,രരഽനഺരപള്ള഻ 

4.ലക്ഷപമ഻, രണ്ടഺം വര്ഷ വ഻ദൿഺര്ഥ഻ന഻ ,വ഻ദ്ധൿഺധ഻രഺജഺ ുരഺുളജ് ,രരഽനഺരപള്ള഻ 

5.ന഻ഖ഻ല്,രണ്ടഺം വര്ഷ വ഻ദൿഺര്ഥ഻ ,വ഻ദ്ധൿഺധ഻രഺജഺ ുരഺുളജ് ,രരഽനഺരപള്ള഻ 

6.ുസഺഫ഻ ,രണ്ടഺം വര്ഷ വ഻ദൿഺര്ഥ഻ന഻ ,വ഻ദ്ധൿഺധ഻രഺജഺ ുരഺുളജ് ,രരഽനഺരപള്ള഻ 

7.മഽരഽന്ദപ,രണ്ടഺം വര്ഷ വ഻ദൿഺര്ഥ഻ ,വ഻ദ്ധൿഺധ഻രഺജഺ ുരഺുളജ് ,രരഽനഺരപള്ള഻ 

8.അദ഼ബ, രണ്ടഺം വര്ഷ വ഻ദൿഺര്ഥ഻ന഻ ,വ഻ദ്ധൿഺധ഻രഺജഺ ുരഺുളജ് ,രരഽനഺരപള്ള഻ 
 

 

klm-bn-¨-hÀ 

 

1) {ioമെ഻ .പ഻ .ീര ലള഻െ  , ]©m-b¯v {]kn-Uâv, ചവറ , sImÃw 

 

2) വഺര്ഡീമമ്പര്]©m-b¯v kanXn AwK-§fpw, Poh-\-¡mcpw 

 

3) sImÃw sP.-]n.-kn,  Nhd _n.-Un.H , tPmbnâv _n. Un. H, ]©m-b¯v sk{I-«dn 

&അസ഻സ്റ്റൻ്ീസരട്ടറ഻, 
 

4) taäpമഺരഺയ ബ഻ന്ദഽ ഓമനരഽട്ടന്റ ,സ്മ഻െ ,ഉമ, sXmgn-em-fn-Ifpw 

 

5) {io ]oäÀ {]Zo]v , PnÃm dntkmgvkv t]gvk¬, sImÃw 

 

6) alm-ßm-KmÔn tZiob {KmaoW sXmgn-ep-d¸v \nbaw tkmj-yÂ HmUnäv skmsskän 

tIcfm Sow 

 

 


