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ആമഽഖം  

ഇന്ത്യയ഻ീല ദര഻ദ്ദരഺയ ദ്രഺമ഼ണ ജനതയഽീെ ദഺര഻ദ്ദയം  ലറാകര഻ക്കഽന്നത഻നഽം 

അവരഽീെ ജ഼വ഻ത സഽരക്ഷ഻തതവം ഉറന്ഫു വരഽത്തഽന്നത഻നഽം ുവണ്ട഻ രാപം 

ീകഺെഽത്ത഻ട്ടുളള ഒരഽ ബിഹത്പദ്ധത഻യഺണ് മഹഺത്മഺരഺന്ധ഻ ുദശ഼യ 

ദ്രഺമ഼ണ ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് പദ്ധത഻. കഺര്ഷ഻ക ുമയലയ഻ലഽം ന഻ര്മ്മഺണ ുമയലയ഻ലഽം 

ീതഺഴ഻ല്  ലഭ഻ക്കഺീത ദ്രഺമ഼ണ ജനത ബഽദ്ധ഻മഽട്ടനഽഭവ഻ക്കഽുപഺള്  അവര്ക്ക് 100 

ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ീലങ്ക഻ലഽം ഉറന്ഫു വരഽത്തഽവഺന്  ഈ പദ്ധത഻ ലക്ഷയമ഻െഽന്നഽ. 

ഇങ്ങീന ീതഺഴ഻ല്  നല്കഽന്നത഻ ഏ ്ീുെഽക്കഽന്ന വ഻വ഻ധ പദ്ധത഻കള഻ലാീെ 

രഺജയത്ത഻ീന്പ മണുംും ജലവഽം പരമഺവധ഻ സംരക്ഷ഻ക്കഽന്നത഻ ഏ  സഺദ്ധയമഺകഽം എന്ന് 

ദ്പത഼ക്ഷ഻ക്കഽന്നഽ. 

ീതഺഴ഻ല്  ആവശയീന്ഫെഽന്നവര്ക്ക് ന഻ത ക഻ത കഺലയളവ഻നഽളള഻ല്   കഺയ഻കമഺയ 

ീതഺഴ഻ല്  ലഭ഻ക്കഽന്നഽീവന്നഽം അത഻ ഏ ന഻ര്ണുംയ഻ക്കീന്ഫട്ട഻ട്ടുളള ുവതനം ന഻ര്ദ഻ഷ്ട 

സമയത്ത഻നഽളള഻ല്  ലഭ഻ക്കഽന്നഽീവന്നഽം ഉറന്ഫു വരഽത്തഽന്നത഻ ഏ ഇന്ത്യന്  

പഺര്ലീമന്പ്  പഺസ്സഺക്ക഻യ഻ട്ടുളള  ന഻യമം ആണ് മഹഺത്മഺരഺന്ധ഻ ുദശ഼യ ദ്രഺമ഼ണ 

ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് ന഻യമം. 2005 ആരസ്റ്റ് 23-ാഺാം ത഻യ്യത഻യഺണ് പഺര്ലീമന്പ് ഈ 

ന഻യമം പഺസ്സഺക്കഽന്നത്. 

ീതഺഴ഻ലഽം  ുവതനവഽം ന഻ര്ദ഻ഷ്ട സമയത്ത഻നഽള്ള഻ല്  കിതയമഺയ഻ 

ലഭ഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള  അവകഺശം ന഻യമപരമഺയ഻ ഉറന്ഫു വരഽത്തഽീവന്നതഺണ് ഈ 

ന഻യമത്ത഻ീന്പ സവ഻ുശഷത. ീതഺഴ഻ല്  ലഭ഻ച്ച഻ീലെങ്ക഻ല്   ീതഺഴ഻ല഻ലെഺയ്മ 

ുവതനവഽം ീതഺഴ഻ീലെഽത്തുശഷം ുവതനം ൂവകഽകുയഺ ലഭ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽകുയഺ 

ീെയ്തഺല്  നഷ്ടപര഻ഹഺരവഽം ഈ ന഻യമം വയവസ്ഥ ീെയ്യുന്നഽ. 

ീതഺഴ഻ല്  ആവശയീന്ഫെഽന്നവര്ക്ക് 15 ദ഻വസത്ത഻നഽള്ള഻ല്  കഺയ഻കമഺയ഻ 

്ീതങ്ക഻ലഽം ീതഺഴ഻ല്  നല്ക഻യ഻ര഻ക്കണീമന്നഺണ് വയവസ്ഥ. അലെഺത്തപക്ഷം 

പത഻നഺറഺമീത്ത ദ഻വസം മഽതല്  അവര്ക്ക് ീതഺഴ഻ല഻ലെഺയ്മ ുവതനത്ത഻ ഏ 

അര്ഹതയഽണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽം. അതഽുപഺീല എെഽത്ത ീതഺഴ഻ല഻ീന്പ ുവതനം 14 



ദ഻വസത്ത഻ലധ഻കം ൂവക഻യഺല്  ൂവകഽന്ന ഒുരഺ ദ഻വസത്ത഻നഽം നഷ്ട പര഻ഹഺരം 

ലഭ഻ക്കഽന്നത഻നഽം അര്ഹതയഽണ്ട്. ീതഺഴ഻ുലഺ ീതഺഴ഻ല഻ലെഺയ്മ ുവതനുമഺ 

ഉറന്ഫഺയഽം ഉറന്ഫ് വരഽത്തഽന്നഽീവന്നതഺണ് ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് ന഻യമത്ത഻ീന്പ ദ്പുതയകത. 

ഇന്ത്യയ഻ീല ്ുവഽം പ഻ുന്നഺക്കമഺയ 200 ദ്രഺമ഼ണ  ജ഻ലെകള഻ല്  2006 ീെദ്ബഽവര഻ 

2-ാഺാം ത഼യത഻ ഈ ന഻യമം ന഻ലവ഻ല്  വരഽകയഽം പദ്ധത഻ നെന്ഫ഻ലഺക്കഽകയഽം 

ീെയ്തഽ. ുകരളത്ത഻ല്  വയനഺെഽം, പഺലക്കഺെഽം ഈ 200 ജ഻ലെകള഻ല്  

ഉള്ീന്ഫട്ട഻രഽന്നഽ. 2007 ീമയ് 15  ഏ 130 ജ഻ലെകള഻ുലക്ക് കാെ഻ ഇത് 

വയഺപ഻ന്ഫ഻ച്ചു.  ഇെഽക്ക഻, കഺസര്ുരഺഡ് ജ ജ഻ലെകള്  ഇത഻ല്  ഉള്ീന്ഫട്ട഻രഽന്നഽ. 2008 

്ദ്പ഻ല്  1  ഏ ഇന്ത്യയ഻ീല ബഺക്ക഻ മഽഴഽവന്  ജ഻ലെകള഻ുലക്കഽം ഇത് വയഺപ഻ന്ഫ഻ച്ചു. 

ഇന്ത്യയ഻ീല മഽഴഽവന്  ദ്രഺമ഼ണ ജ഻ലെകള഻ലഽം ഈ പദ്ധത഻ ന഻ലവ഻ലഽണ്ട്. 

ആുരഺളതലത്ത഻ല്  സവ഻ുശഷ ദ്ശദ്ധയഺകര്ഷ഻ച്ച ഒരഽ  അവകഺശഺധ഻ഷ്ഠ഻ത 

ീതഺഴ഻ല്  ന഻യമീമന്ന ന഻ലയ഻ലഽം ദ്രഺമ഼ണ ുമയലയ഻ല്  ദഺരയദ്ദ ലറാകരണത്ത഻ല്  

ന഻ര്ണുംയഺകമഺയ വഴ഻ത്ത഻ര഻സൃ സിഷ്ട഻ച്ച ബിഹത് പദ്ധത഻ എന്നകഺരയം 

പര഻രണ഻ച്ചും 2009 ഒകുെഺബര്  2-ാഺാം ത഼യത഻ ുകദ്ര സര്ക്കഺര്  ഈ ന഻യമീത്ത 

മഹഺത്മഺരഺന്ധ഻ ുദശ഼യ ദ്രഺമ഼ണ ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് പദ്ധത഻ീയന്ന് പഽനര്നഺമകരണം 

ീെയ്തഽ. 

 

മഽഖൿ ലക്ഷ്ൿങ്ങൾ 

 

 അവ഻ദഗ്ദ്ദ്ധ-കഺയ഻ക ീതഺഴ഻ല഻ല് ്ര്ീന്ഫെഺന് സന്നദ്ധതയഽള്ള 

ദ്രഺമദ്പുദശങ്ങള഻ല് അധ഻വസ഻ക്കഽന്ന ്ീതഺരഽ കഽെഽംബത്ത഻നഽം ഒരഽ 

സഺപത്ത഻കവര്ഷം 100 ദ഻വസത്ത഻ല് കഽറയഺത്ത ീതഺഴ഻ല് 

ഉറന്ഫഺക്കഽന്നുതഺീെഺന്ഫം, രഽണുമന്ഩയഽള്ളതഽം സ്ഥഺയ഻യഺയ഻ട്ടുള്ളതഽം 

ഉല്പഺദനക്ഷമവഽമഺയ ആസ്ഥ഻കളുീെ സിഷ്ട഻യഺണ് ഈ പദ്ധത഻യഽീെ മഽയയ 

ലക്ഷയം. 

 ദര഻ദ്ദരഽീെ ഉപജ഼വനവഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫട്ട വ഻ഭവഺെ഻ത്തറ ശക്ത഻ീന്ഫെഽത്തല്. 



 സഺമാഹ഻കമഺയ഻ പ഻ുന്നഺക്കം ന഻ല്ക്കഽന്ന എലെഺ കഽെഽംബങ്ങീളയഽം 

പദ്ധത഻യ഻ല് ഉള്ീന്ഫെഽത്തഽക. 

 പഞ്ചഺയത്ത഻രഺജ് സ്ഥഺപനങ്ങീള ശക്ത഻ീന്ഫെഽത്തഽക. 

 

സവ഻ുശഷ  ൾ 

 

 ന഻യമത്ത഻ന്ീറ പ഻ന്ബലമഽള്ള അവകഺശഺധ഻ഷ്ഠ഻ത പദ്ധത഻. 

 ദ്രഺമപഞ്ചഺയത്ത് ദ്പുദശത്ത് തഺമസ഻ക്കഽന്ന 18  വയസ്സ് പാര്ത്ത഻യഺയ 

എീതഺരഺള്ക്കഽം പദ്ധത഻യ഻ല്  പങ്കഺള഻യഺവഺം. 

 സ്തദ്ത഼ക്കഽം പഽരഽഷനഽം തഽലയ ുവതനം. 

 പര഻സ്ഥ഻ത഻ സംരക്ഷണം  ,കഺര്ഷ഻ക ുമയലയ഻ീല അെ഻സ്ഥഺന ീസൌകരയ 

വ഻കസനം എന്ന഻വയ്ക്കഽ മഽന്രണന. 

 ീതഺഴ഻ലഺള഻കള് തീന്ന ദ്പവിത്ത഻കള് കീണ്ടത്തഽക  ആസാദ്തണ ദ്പദ്ക഻യയ഻ല് 

പങ്കഺള഻കളഺകഺനഽം അവസരം 

 ആസാദ്തണത്ത഻ലഽം  ,ന഻ര്വഹണത്ത഻ലഽം ത഻കല സഽതഺരയത  

 കരഺറഽകഺുരഺ ഇെന഻ലക്കഺുരഺ ഇലെ. 

 ീപഺതഽജന പങ്കഺള഻ത്തുത്തഺീെ ുലബര് ബഡ് ജജു്. 

 ബഺങ്ക്/ുപഺസ്റ്റ് വഴ഻ മഺദ്തം ുവതന വ഻തരണം. 

 സ്തദ്ത഼കള്ക്ക് മഽന്രണന. 

 കപയാട്ടര് ശിംയല വഴ഻യഽള്ള ുമഺണ഻ുറ഻ംഗ്ദ് സംവ഻ധഺനം. 

 ദ്രഺമസഭ പദ്ധത഻ ഓഡ഻ു് ീെയ്യുന്നഽ. (ുസഺഷയല് ഓഡ഻ു് സംവ഻ധഺനം)  

 പരഺത഻പര഻ഹഺര സംവ഻ധഺനം 

 

 

 

 ഻രഽവള്ള്ൂർ ഗഺമപഞ്ചഺയത്ത് 



 

ുതഺെന്നാര് ുലഺക്ക഻ല്  ഉള്ീന്ഫെഽന്ന ത഻രഽവള്ള്ര് ദ്രഺമപഞ്ചഺയത്ത് നലെ ര഼ത഻യ഻ല്  

ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് ദ്പവര്ത്തനങ്ങള്  ്ീുെഽത്ത് നെത്തഽന്നഽ. പദ്ധത഻ നെത്ത഻ന്ഫ഻നഺയ഻ 

ുലഺക്ക് തലത്ത഻ല്  ുലഺക്ക് ീഡവലപ്ീമന്പ് ഓെ഼സര്, JBDO, അദ്കഡ഻ുഡ് ജ 

എന്ജ഻ന഻യര്, അീക്കൌണ്ടന്പ് & ഡഺുഺ എന്ദ്െ഻ ഓന്ഫുറുര് എന്ന഻വരഽം 

പഞ്ചഺയത്ത് തലത്ത഻ല്  ീസദ്കട്ടറ഻, അസ഻.ീസദ്കട്ടറ഻, അദ്കഡ഻ുഡ് ജ എന്ജ഻ന഻യര്, 

ഓവര്സ഻യര്, അീക്കൌണ്ടന്പ് & ഡഺുഺ എന്ദ്െ഻ ഓന്ഫുറുര് എന്ന഻വരഽം അവരഽീെ 

ുസവനം ഈ പദ്ധത഻ക്ക് ുവണ്ട഻ നല്കഽന്നഽ. 2018-19 സഺപത്ത഻ക വര്ഷത്ത഻ല്  

82420 ീതഺഴ഻ല്  ദ഻നങ്ങള്  ഈ പദ്ധത഻യ഻ലാീെ പഞ്ചഺയത്ത് സിഷ്ട്െ഻ക്കഽകയഽം 35 

കഽെഽംബങ്ങള്ക്ക് 100 ീതഺഴ഻ല്  ദ഻നങ്ങള്  നല്കഽകയഽം ീെയ്ത഻ട്ടുണ്ട്. കാല഻ നഷ്ട്െ 

പര഻ഹഺര ഇനത്ത഻ല്  22891/- രാപ ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ക് നല്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്. 3488 മസ്റ്റര് 

ുറഺളുകള്  അനഽവദ഻ച്ചത഻ല്  218 മസ്റ്റര് ുറഺളുകള്  'ZERO ATTENDENCE MUSTER 

ROLL' കളഺയ഻ അെയഺളീന്ഫെഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ.  

പഞ്ചഺയത്ത഻ീന്പ ുപ് ത഻രഽവള്ള്ര് ദ്രഺമപഞ്ചഺയത്ത് 

വ഻സ്തത഼ര്ണുംം  27.58െതഽരദ്ശക഻ുലഺമ഼ുര് 

ജ഻ലെ പഞ്ചഺയത്ത് ുകഺഴ഻ുക്കഺട് 

ുലഺക്ക് പഞ്ചഺയത്ത് ുതഺെന്നാര് 



തഺലാക്ക് വെകര 

ഉള്ീന്ഫെഽന്ന വഺര്ഡഽകള്  20 

ീതഺഴ഻ല്  കഺര്ഡഽെമകള് 5460 

സജ഼വ ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്   3505 

ന഻ഷ്ദ്ക഻യ ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്   1955 

 

ീ ഺഴ഻ലഽറപ്പ് സംബന്ധ഻ച്ച വ഻വരങ്ങൾ  

വ഻വരങ്ങൾ  ജ഻ലലഺ ലം ുലഺക്ക് 

 ലം 

പഞ്ചഺയത്ത് 

 ലം  

സിഷ്ട഻ച്ച ീതഺഴ഻ല് ദ഻നങ്ങള്  83.05(ലക്ഷം) 327386 82420 

കഽെഽംബങ്ങള്ക്ക്നല്ക഻ ഇര഻ക്കഽന്ന 

ശരഺശര഻ ീതഺഴ഻ല് ദ഻നങ്ങള് (ലക്ഷം) 
57.58 39.3 33.61 

100 ദ഻നങ്ങള് പാര്ത്ത഼കര഻ച്ച 

കഽെഽംബങ്ങള്  
38300 353 35 

ആീകീതഺഴ഻ല്  എെഽത്ത 

കഽെഽംബങ്ങള്  
1.44(ലക്ഷം) 8330 2452 

ആീക ീതഺഴ഻ല്  എെഽത്ത 

ീതഺഴ഻ലകള്  
1.6(ലക്ഷം) 8973 2620 

ആീക ീതഺഴ഻ല് ദ഻നങ്ങള് എസ്ത സ഻. 

ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ക് ശതമഺനത്ത഻ല് 
10.18% 6.23% 4.73% 

 

 



 വഺർഡ്-1  (വള്ള്യഺട്) 

 

വഺര്ഡ് ജ-1 )വള്ളയഺട്( ല്  249 കഽെഽംബങ്ങള഻ലഺയ഻ 360 അംരങ്ങള്    ീതഺഴ഻ല്  

കഺര്ഡ഻ല്  ുപ് രജ഻സ്റ്റര് ീെയ്ത഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 119 ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്  സജ഼വ 

ീതഺഴ഻ലഺള഻കളഺയ഻ ീതഺഴ഻ല്  ീെയ്ത് വരഽന്നഽ. 2018-19 സഺപത്ത഻ക വര്ഷത്ത഻ല്  

ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്  ആരഽം തീന്ന 100 ീതഺഴ഻ല്  ദ഻നങ്ങള്  പാര്ത്ത഼കര഻ച്ച഻ട്ട഻ലെ. 

ത഻രഽവള്ള്ര് പഞ്ചഺയത്ത് വഺര്ഡ് ജ-1 )വള്ളയഺട്( ീല 01.10.2018 മഽതല്  31.03.2019 

വീരയഽള്ള കഺലയളവ഻ല്   നെത്ത഻യ  ദ്പവിത്ത഻കളഺണ് ുസഺഷയല്  ഓഡ഻ു഻നഽ 

വ഻ുധയമഺക്ക഻യത്.  ഈ കഺലയളവ഻ല്  നെത്ത഻യ 10 ദ്പവിത്ത഻കള്ക്കഺയ഻ 2467 

അവ഻ദഗ്ദ്ദ്ധ ീതഺഴ഻ല്  ദ഻നങ്ങളും 72 അര്ദ്ധവ഻ദഗ്ദ്ദ്ധ ീതഺഴ഻ല്  ദ഻നങ്ങളും 

സിഷ്ട്െ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. അവ഻ദഗ്ദ്ദ്ധ ുവതന ഇനത്ത഻ല്  668557/- രാപയഽം അര്ദ്ധവ഻ദഗ്ദ്ദ്ധ 

ുവതന ഇനത്ത഻ല്  62050/- രാപയഽം പണ഻യഺയഽധ വഺെക ഇനത്ത഻ല് 9868/- 

രാപയഽം ദ്പവിത്ത഻കള്ക്ക് ുവണ്ട഻ െ഻ലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.  

 

മഹഺത്മഺരഺന്ധ഻ ുദശ഼യ ദ്രഺമ഼ണ ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് പദ്ധത഻ വ഻ഭഺവനം ീെയ്യുന്നത് 

എീന്ത്ഺീക്കീയന്നഽം കഺരയക്ഷമമഺയഽം െലദ്പദമഺയഽം ഈ പദ്ധത഻ എങ്ങീന 

നെന്ഫ഻ലഺക്കഺീമന്നഽം ദ്രഺമപഞ്ചഺയത്ത഻ീനയഽം ീതഺഴ഻ലഺള഻കീളയഽം ദ്രഺമസഭ 

അംരങ്ങീളയഽം ുബഺധയീന്ഫെഽത്തഽന്നത഻നഽ ുവണ്ട഻യഺണ് ഈ ുസഺഷയല് ഓഡ഻ു് 



 

ര഼ ഻ശഺസ്ത ം 

ുകരള ുസഺഷയല് ഓഡ഻ു് ീസഺൂസു഻, ുകഺഴ഻ുക്കഺട് ജ഻ലെ- ുതഺെന്നാര് ുലഺക്ക് 

റ഻ുസഺഴ്സസ്ത ുപഴ്സസണഺണ് ുകഺഴ഻ുക്കഺട് ജ഻ലെയ഻ല് ുതഺെന്നാര് ുലഺക്ക് 

പഞ്ചഺയത്ത഻ീല ത഻രഽവള്ള്ര് ദ്രഺമ പഞ്ചഺയത്ത് വഺര്ഡ് ജ 1ല് )വള്ളയഺട്( 

ുസഺഷയല് ഓഡ഻ു് ദ്പദ്ക഻യ നെത്ത഻യത്. 

ആേൿഘട്ടം: 

പഞ്ചഺയത്ത് ീസദ്കട്ടറ഻, ദ്പസ഻ഡണ്ട്, വഺര്ഡ് ജ ീമപര്, ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് ഉുദയഺരസ്ഥര് 

എന്ന഻വരഽമഺയ഻ ുസഺഷയല് ഓഡ഻ു്  ുതഺെന്നാര് ുലഺക്ക് റ഻ുസഺഴ്സസ്ത ുപഴ്സസൺ 

വഺര്ഡ് ജ 1ല് നെുത്തണ്ട ുസഺഷയല് ഓഡ഻ു് ദ്പവര്ത്തനങ്ങീളക്കഽറ഻ച്ചുള്ള െര്ച്ച. 

രണ്ഺം ഘട്ടം: 

2018 ഒകുെഺബര് മഺസം ഒന്നഺം ത഻യത഻ മഽതല്  2019 മഺര്ച്ച് മഺസം വീര 

്ീുെഽത്ത് നെത്ത഻യ ദ്പവിത്ത഻കളുീെ െയലഽകള്, 7 രജ഻സ്റ്ററഽകള്, എം ൂഎ 

എസ്ത എന്ന഻വ പര഻ുശഺധ഻ക്കല്.  

മാന്നഺം ഘട്ടം: 

പര഻ുശഺധ഻ച്ച െയലഽകളുീെ അെ഻സ്ഥഺനത്ത഻ല് ദ്പവിത്ത഻ ഇെങ്ങള് 

പര഻ുശഺധ഻ക്കല്, ദ്പവിത്ത഻കളുീെ അളവഽകള് പര഻ുശഺധ഻ക്കല് 

നഺലഺം ഘട്ടം: 

രഽണുഭഺക്തഺക്കുളഺട് ദ്പവിത്ത഻കളുീെ രഽണെലങ്ങള് ുെഺദ഻ച്ചറ഻യഽകയഽം, സജ഼വ 

ീതഺഴ഻ലഺള഻കീള കണ്ട് ീതഺഴ഻ല്കഺര്ഡ് ജ, ബഺങ്ക് പഺസ്സ് ബഽക്ക് എന്ന഻വ 

പര഻ുശഺധ഻ച്ച് അഭ഻മഽയം നെത്തലഽം വ഻വരുശയരണം നെത്തലഽം. 

അഞ്ചഺം ഘട്ടം: 

െ഼ല്ഡ് ജ പര഻ുശഺധനയഽീെയഽം െയല് പര഻ുശഺധനയഽീെയഽം അെ഻സ്ഥഺനത്ത഻ല് 

റ഻ുന്ഫഺര്ട്ട് തയഺറഺക്കല്.  

ീ ഺഴ഻ലഺള഻ ൾക്ക് 10 അവ ഺശങ്ങൾ 



ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ക് 10 അവകഺശങ്ങള് ദ്പധഺനം ീെയ്യുന്നഽ. അവ ്ീതഺീക്കീയന്ന് 

െഽവീെ ുെര്ക്കഽന്നഽ.  

 

1. ീ ഺഴ഻ൽ ഺർഡ് ലഭ഻യ്ക്ക്കഽവഺനഽള്ള് അവ ഺശം. (ീഷഡൿാൾ 2; ഖണ്ഡ഻  1-5, 

എ.എം. സ഻. അദ്ധൿഺയം-3 ) 

ദ്രഺമപഞ്ചഺയത്ത഻ല്  സ്ഥ഻രതഺമസമഽള്ള അവ഻ദഗ്ദ്ദ്ധ കഺയ഻ക ീതഺഴ഻ല്   ീെയ്യുവഺന്  

തയ്യഺറഺയ഻ട്ടുള്ള വയക്ത഻കള്   ദ്രഺമപഞ്ചഺയത്ത഻ല്  ുപ് രജ഻സ്റ്റര്  ീെയ്യുക. ഒരഽ 

കഽെഽംബത്ത഻ല്  ീതഺഴ഻ല്  ആവശയമഽള്ളവരഽീെ മഽഴഽവന്  ുപരഽ 

വ഻വരങ്ങള് ഉള്ീന്ഫെഽത്ത഻ ആയ഻ര഻ക്കണം അുപക്ഷ  നല്ുകണ്ടത്.  അുപക്ഷയ഻ല്  

പാര്ണും ുമല് വ഻ലഺസം, വയസ്സ്, വഺര്ഡ് ജ നപര് , ുറഷന്  കഺര്ഡ് ജ നപര് , ആധഺര്കഺര്ഡ് ജ 

നപര്  എന്ന഻വ ുെര്ത്ത഻ര഻ക്കണം. അുപക്ഷകര്ക്ക് ദ്പഺഥമ഻ക അുനവഷണത്ത഻നഽുശഷം 

ദ്രഺമപഞ്ചഺയത്ത് ീസദ്കട്ടറ഻ ീതഺഴ഻ല്  കഺര്ഡ് ജ  അനഽവദ഻ച്ച് നല്കഽം.  അുപക്ഷ 

നല്ക഻യഺല്  15 ദ഻വസത്ത഻നകം ീതഺഴ഻ല്  കഺര്ഡ് ജ നല്കണം. ഒരഽ കഽെഽംബത്ത഻ ഏ  ഒരഽ 

ീതഺഴ഻ല്  കഺര്ഡ് ജ മഺദ്തമഺണ് ലഭ഻ക്കഽക. ീതഺഴ഻ല്  ആവശയമഽളള മഽഴഽവന്  

കഽെഽംബഺംരങ്ങളുുെയഽം  വ഻വരങ്ങളും ുെഺുട്ടഺയഽം ീതഺഴ഻ല്  കഺര്ഡ഻ലഽണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽം. 

ഒന്ന഻ലധ഻കം ീതഺഴ഻ല്  കഺര്ഡഽകള്  ഒുരയഺളുീെ ുപര഻ലഽണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽന്നത് 

ദ്ക഻മ഻നല്   കഽുമഺണ്. എന്നഺല്  മഺതഺപ഻തഺക്കീളുയഺ സുഹഺദരങ്ങീളുയഺ മക്കീളുയഺ 

ആദ്ശയ഻ച്ചു കഴ഻ുയണ്ട഻വരഽന്ന വ഻ധവകള് , ഉുപക്ഷ഻ക്കീന്ഫട്ട സ്തദ്ത഼കള് , അരത഻കള്  

എന്ന഻വര്ക്ക് ദ്പുതയകം ുവീറ ീതഺഴ഻ല്  കഺര്ഡഽകള്  ീകഺെഽക്കണീമന്ന് 

ന഻ര്ുദശ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. ീതഺഴ഻ലഺവശയമഽളള മഽഴഽവന്   കഽെഽംബങ്ങളുുെയഽം പഺസ്തുപഺര്ട്ട് 

വല഻ന്ഫത്ത഻ലഽളള ുെഺുട്ടഺകള്   ീതഺഴ഻ല്  കഺര്ഡ഻ല്  പത഻ച്ച഻ര഻ക്കണം. ുെഺുട്ടഺ 

എെഽക്കഽന്നത഻ീന്പ  െ഻ലസൃ ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് പദ്ധത഻യ഻ല്   ഉള്ീന്ഫെഽത്ത഻ ദ്രഺമപഞ്ചഺയത്ത് 

വഹ഻ക്കഽം. അഞ്ചഽ വര്ഷുത്തക്കഺണ് ഒരഽ ീതഺഴ഻ല്  കഺര്ഡ് ജ അനഽവദ഻ച്ചു നല്കഽന്നത്. ഒരഽ 

കഽെഽംബം ഒരഽ വര്ഷം ആവശയീന്ഫട്ട ീതഺഴ഻ല്  ദ഻നങ്ങള് , അവര്ക്ക് അനഽവദ഻ച്ച ീതഺഴ഻ല്  



ദ഻നങ്ങള് , ലഭ഻ച്ച ുവതനം, ്ീുെഽത്ത ദ്പവിത്ത഻കളും മസ്റ്റര്ുറഺള്  നപറഽകളും, 

ലഭ഻ച്ച ീതഺഴ഻ല഻ലെഺയ്മ ുവതനം, നഷ്ടപര഻ഹഺരം മഽതലഺയ വ഻വരങ്ങളും ീതഺഴ഻ല്  

കഺര്ഡ഻ല്  അതഺത്  സമയം എഴഽത഻ുെര്ക്കണം. 

2. അുപക്ഷ്഻ച്ച് 15 േ഻വസത്ത഻നഽള്ള്഻ൽ ീ ഺഴ഻ൽ ലഭ഻യ്ക്ക്കഽവഺന്  ഉള്ള് 

അവ ഺശവഽം ആയ ഻ീെ ൂ പ്പറ്റ് രസ഼ ല ലഭ഻ക്കഽന്ന ഻നഽം ഉള്ള് അവ ഺശം. 

(ീഷഡൿാൾ 1; ഖണ്ഡ഻  8, ീഷഡൿാൾ 2; ഖണ്ഡ഻  6-13) 

ീതഺഴ഻ല്കഺര്ഡ് ജ ലഭ഻ച്ചവര്  ീതഺഴ഻ല്ആവശയം ഉള്ളുന്ഫഺള്  

ദ്പുതകയം  അുപക്ഷ  നല്കണം. ന഻ര്ദ഻ഷ്ട ുെഺറത്ത഻ല്  ദ്രഺമപഞ്ചഺയത്ത഻ലഺണ് അുപക്ഷ 

നല്ുകണ്ടത്. ീവള്ളക്കെലഺസ്സ഻ലഽം  അുപക്ഷ നല്കഺവഽന്നതഺണ്. 2014-ീല പഽത഻യ 

ന഻ര്ുദശങ്ങള്  ദ്പകഺരം ീമഺൂബല്  ുെഺൺ , ലഺന്ഡ് ജ ുെഺൺ , ഇ-ീമയ഻ല്  

മഺധയമങ്ങള഻ലാീെയഽം ീതഺഴ഻ല്  ആവശയീന്ഫെഺവഽന്നതഺണ്. എഴഽത്തഽം 

വഺയനയഽം  അറ഻യഺത്തവര്ക്ക് ന഻ര്ദ഻ഷ്ട ഉുദയഺരസ്ഥീന്പ മഽപ഻ല്  വഺക്കഺലഽം  ീതഺഴ഻ല്  

ആവശയീന്ഫെഺവഽന്നതഺണ്. െഽരഽങ്ങ഻യത് രണ്ടഺഴ്സെുത്തക്കഺണ്  ീതഺഴ഻ല്  

ആവശയീന്ഫുെണ്ടത്. ീതഺഴ഻ല഻നഺയ഻ അുപക്ഷ നല്കഽുപഺള്  രശ഼ത് 

ൂകന്ഫു഻യ഻ര഻ക്കണം. രണ്ടഺഴ്സെുത്തയ്ക്കഽള്ള (14 ദ഻വസം) പണ഻കളഺണ് ്ുവഽം 

െഽരഽങ്ങ഻യത് ആവശയീന്ഫുെണ്ടത്.  കാെഽതല്  ദ഻വസങ്ങള഻ുലയ്ക്കഽള്ള ദ്പവിത്ത഻കള്  

മഽന്കാട്ട഻ അുപക്ഷ഻ക്കഽന്നത഻നഽം അനഽവഺദമഽണ്ട്. എന്നഽ മഽതല്   എന്നഽ വീരയഺണ് 

ീതഺഴ഻ല്  ആവശയമഽള്ളീതന്ന് അുപക്ഷയ഻ല്  വയക്തമഺക്കണം. അുപക്ഷ഻ച്ച ത഼യത഻ 

മഽതല്ുക്കഺ അുപക്ഷ ലഭ഻ച്ച് പരമഺവധ഻ 15 ദ഻വസങ്ങള്ക്കഽള്ള഻ുലഺ ീതഺഴ഻ല്  

ലഭയമഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കണം. പരമഺവധ഻ 100  ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ല഻നഺണ് അുപക്ഷ 

നല്ുകണ്ടത്. എന്നഺല്  വനദ്പുദശത്തഽം വഺനഺത഻ര്ത്ത഻കള഻ലഽം തഺമസ഻ക്കഽന്ന 

പട്ട഻കവര്ഗ വ഻ഭഺരങ്ങള്ക്ക് 150 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ല്  നല്കഽന്നത഻ ഏ ഇുന്ഫഺള്  

അനഽവഺദം ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. 



3. ീ ഺഴ഻ൽ ലഭ഻ച്ച഻ീലലങ്ക഻ൽ ീ ഺഴ഻ല഻ലലഺയ്ക്മ ുവ നം ലഭ഻യ്ക്ക്കഽവഺനഽള്ള് 

അവ ഺശം, (ആേൿീത്ത 30 േ഻വസം  ാല഻യഽീട 1/4 & പ഻ന്ന഼ടഽള്ള് േ഻വസങ്ങള഻ൽ 

1/2 ഭഺഗം)  

ീതഺഴ഻ല്  ആവശയീന്ഫട്ടവര്ക്ക് 15 ദ഻വസത്ത഻നഽള്ള഻ല്   ീതഺഴ഻ല്  നല്കണീമന്നഺണ് 

വയവസ്ഥ. അലെഺത്തപക്ഷം ീതഺഴ഻ല഻ലെഺയ്മ ുവതനം ലഭ഻ക്കഽന്നത഻ ഏ ത഻യ്യത഻ 

ുരയീന്ഫെഽത്ത഻യ ൂകന്ഫുു രശ഼ത് ആവശയമഺണ്. ീതഺഴ഻ല഻ ഏ അുപക്ഷ഻ച്ച഻ട്ട് 

15  ദ഻വസത്ത഻നകം ീതഺഴ഻ല്  ലഭ഻ച്ച഻ീലെങ്ക഻ല്  16-ാഺാം മീത്ത ദ഻വസം മഽതല്  ആദയീത്ത 30 

ദ഻വസം ന഻ര്ദ഻ഷ്ട ുവതനത്ത഻ീന്പ നഺല഻ീലഺന്ന഻ല്  കഽറയഺത്ത തഽകയഽം പ഻ന്ന഻ട്ടുള്ള 

ദ഻വസങ്ങള഻ല്  ുവതനത്ത഻ീന്പ പകഽത഻യ഻ല്  കഽറയഺത്ത തഽകയഽമഺണ് 

ീതഺഴ഻ല഻ലെഺയ്യ്മ  ുവതനമഺയ഻ ലഭ഻ക്കഽക. സംസ്ഥഺന സര്ക്കഺരഺണ് ീതഺഴ഻ല഻ലെഺയ്യ്മ 

ുവതനം നല്ുകണ്ടത്. പ഻ന്ന഼ട് ഈ തഽക ീതഺഴ഻ല്  നല്കഽന്നത഻ല്  വ഼ഴ്സച്ച വരഽത്ത഻യവര഻ല്  

ന഻ന്നഽം ഈെഺക്കണീമന്നഺണ് വയവസ്ഥ. ീതഺഴ഻ല്  അനഽവദ഻ച്ചു നല്ക഻യ അന്നഽ 

മഽതല്ുക്കഺ, നാറഽ ദ഻വസീത്ത ുവതനത്ത഻ ഏ തഽലയമഺയ തഽക ീതഺഴ഻ല഻ലെഺയ്യ്മ 

ുവതനമഺുയഺ ലഭ഻ക്കഽന്ന ദ഻വസുമഺ ീതഺഴ഻ല഻ലെഺയ്യ്മ ുവതനത്ത഻നഽള്ള അര്ഹത 

നഷ്ടമഺകഽം. ുവതനമഺയഽം ീതഺഴ഻ല഻ലെഺയ്യ്മ ുവതനമഺയഽം  ഒരഺള്ക്ക് പരമഺവധ഻ 100 

ദ഻വസീത്ത ുവതനത്ത഻ ഏ തഽലയമഺയ തഽകീയ ലഭ഻ക്കഽവഺന്  അര്ഹതയഽള്ളു. 

4. ീഷൽ് ഓ് ുപഺജട് ട്  യാറഺറഺക്കഽവഺനഽള്ള് അവ ഺശം,  

ഒരഽ ദ്രഺമപഞ്ചഺയത്ത഻ീന്പ ീഷല്് ഓ് ീദ്പഺജകട് എന്നഽ പറയഽന്നത്  എസ്റ്റ഻ുമുുകള്  

അെക്കമഽളള ദ്പവിത്ത഻കളുീെ വ഻ശദ വ഻വരങ്ങളഺണ്. ഇതഽ നെന്ഫു സഺപത്ത഻ക 

വര്ഷത്ത഻ ഏ  തുല വര്ഷം ീെദ്ബഽവര഻ മഺസുത്തഺീെ  പാര്ത്ത഼കര഻ച്ച഻ര഻ക്കണം. ഒരഽ 

ദ്രഺമപഞ്ചഺയത്ത഻ീന്പ അംര഼കര഻ക്കീന്ഫട്ട ുലബര്  ബഡ് ജജു഻ീന്പ 

ഇരട്ട഻യ഻ലധ഻കം  തഽകയ്ക്കഽളള ദ്പവിത്ത഻കളഺണ് ീഷല്  ഓ് ീദ്പഺജകെ഻ല്  ഉണ്ടഺവഽക.  

ഇത഻ല്  ്തഽ ദ്പവിത്ത഻ ുവണീമങ്ക഻ലഽം  കഺര്ഷ഻ക കലണ്ടര് , 



ീതഺഴ഻ലഺവശയീന്ഫട്ടവരഽീെ എണുംം, ദ്പവിത്ത഻ നെന്ഫ഻ലഺക്കഽന്ന കഺലയളവ഻ീല 

കഺലഺവസ്ഥ  എന്നത഻ീന്പ അെ഻സ്ഥഺനത്ത഻ല്  ത഻രീലെഽക്കഺം. 

5. 5  ഻ുലഺമ഼റ്ററ഻നഽള്ള്഻ൽ ീ ഺഴ഻ൽ ലഭ഻യ്ക്ക്കഽവഺനഽള്ള് അവ ഺശം, അീലലങ്ക഻ൽ  

(ുവ നത്ത഻ീെ 10 ശ മഺനം അക഻ ം)  

അുപക്ഷകരഽീെ തഺമസ സ്ഥലത്ത഻ ഏ 5 ക഻ുലഺമ഼ുര്  ദാരപര഻ധ഻യ്ക്കഽള്ള഻ല്  ീതഺഴ഻ല്  

നല്കഽന്നത഻ ഏ മഽന്രണന നല്കണം. 5 ക഻ുലഺമ഼ുര്  ദാരപര഻ധ഻യ്ക്ക് പഽറത്തഺണ് 

ീതഺഴ഻ീലെഽക്കഽന്നീതങ്ക഻ല്   10 ശതമഺനം അധ഻കം ുവതനത്ത഻ ഏ ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ക് 

അവകഺശമഽണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽം. 

6.  ഽട഻ീവള്ള്ം, വ഻ശമസൗ രൿം, പഥമ ശഽശാഷഺ സൗ രൿം ഇവ 

ലഭ഻യ്ക്ക്കഽന്ന ഻നഽള്ള് അവ ഺശം, (ീഷഡൿാൾ 2; ഖണ്ഡ഻  23-28) 

ീതഺഴ഻ല഻െങ്ങള഻ീല സൌകരയങ്ങള്    

a. ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ക് ത഻ളന്ഫ഻ച്ചഺറ഻യ കഽെ഻ീവള്ളം നല്കഽക. 

b. ദ്പഥമ ശാദ്ശാഷഺക഻ു് ഉീണ്ടന്ന് ഉറന്ഫ് വരഽത്തഽക. 

c. ഭക്ഷണം കഴ഻ക്കഽന്നത഻നഽം ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണ഻ക്കാര്  വ഻ദ്ശമ഻ക്കഽന്നത഻നഽം 

െഺര്ുപഺള഻ന്  ഷ഼ു് ീകഺണ്ട് തണല്  ഒരഽക്കഽക. 

d. അഞ്ച് വയസ്സ഻ന്  തഺീഴ ദ്പഺയമഽള്ള കഽട്ട഻കളുീെീയണുംം അഞ്ച഻ല്  

തഺീഴയഺീണങ്ക഻ല്        അവീര  പര഻പഺല഻ക്കഽക.  

7. 15 േ഻വസത്ത഻നഽള്ള്഻ൽ ുവ നം ലഭ഻ക്കഽന്ന ഻നഽള്ള് അവ ഺശം 

പദ്ധത഻യഽീെ ുവതനം ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീെ ബഺങ്ക്, ുപഺസ്റ്റ് ഓെ഼സ്ത  

അക്കൌണ്ട഻ലാീെയഺണ് നല്കഽന്നത്. ഓുരഺ ീതഺഴ഻ലഺള഻ക്കഽം ദ്പുതയക അക്കൌണ്ട് 

ുവണം. ഒുരഺ ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീെയഽം ുവതനം അവരവര്ക്ക് തീന്ന 

ലഭ഻ക്കഽന്നഽീവന്ന് ഉറന്ഫുവരഽത്തന്നത഻നഺണ് ഇങ്ങീന ന഻ഷ്ക്കര്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുളളത്. സ്തദ്ത഼ 

ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീെ ുവതനത്ത഻ ഏ  ുമലഽള്ള ന഻യദ്ന്ത്ണം അവര്ക്കഽ 

തീന്നയഺയ഻ര഻ക്കണീമന്ന ഒരഽ ലക്ഷയവഽം ഈ വയവസ്ഥയ്ക്ക് പ഻ന്ന഻ലഽണ്ട്. 

ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീെ ആധഺര്  നപര്കാെ഻ ീതഺഴ഻ല്  കഺര്ഡ഻ല്  ുരയീന്ഫെഽത്ത഻യഺല്  



ആള്മഺറഺട്ടം, ഇരട്ട഻ന്ഫ് എന്ന഻വ മഽുയനയഽള്ള ദ്പശ്നങ്ങള്   ഒഴ഻വഺക്കഽവഺന്  

സഺധയമഺകഽം. 

8. ുവ ന വ഻ രണത്ത഻ീല  ഺല ഺമസത്ത഻ന് നഷ്ടപര഻ഹഺരം ലഭ഻യ്ക്ക്കഽവഺന്  

ഉള്ള് അവ ഺശം,  

മസ്റ്റര്ുറഺള്  അവസഺന഻ച്ച് 15 ദ഻വസത്ത഻നകം ുവതനം ലഭ഻ച്ച഻ര഻ക്കണം. ഇങ്ങീന 

ലഭ഻ക്കഺീത വന്നഺല്  പത഻നഺറഺമീത്ത  ദ഻വസം മഽതല്  ലഭ഻ക്കഺനഽളള 

ുവതനത്ത഻ീന്പ 0.05 ശതമഺനം തഽക ഓുരഺ ദ഻വസവഽം നഷ്ടപര഻ഹഺരമഺയ഻ 

ലഭ഻ക്കഽീമന്നഺണ് 2014 - ീല പഽതഽക്ക഻യ  ീഷഡയാള്  2 ല്  വയവസ്ഥ 

ീെയ്ത഻ട്ടുളളത്. ഈ തഽക തല്ക്കഺലം സര്ക്കഺര്  വഹ഻ക്കഽീമങ്ക഻ലഽം പ഻ന്ന഼ട് 

വ഻ശദമഺയ അുനവഷണത്ത഻ീന്പ അെ഻സ്ഥഺനത്ത഻ീന്പ  ഉത്തരവഺദ഻കള്  

ആയവര഻ല്   ന഻ന്നഽം ഈെഺക്കണം എന്നഺണ് വയവസ്ഥ. മനപാര്വുമഺ അലംഭഺവം 

മാലുമഺ പഺവീന്ഫട്ടവരഺയ കാല഻ീത്തഺഴ഻ലഺള഻കളുീെ ുവതനം മഽെങ്ങഽകുയഺ 

ൂവകഽകുയഺ ീെയ്യുന്നത് ഒഴ഻വഺക്കഽന്നത഻നഺണ് ഇങ്ങീന വയവസ്ഥ 

ീെയ്ത഻ട്ടുള്ളത്. അളവഽകള്  ുരയീന്ഫെഽുത്തണ്ട ഓവര്സ഻യര് , ുമലളവഽകള്  

എെഽുക്കണ്ട അദ്കഡ഻ുഡ് ജ എഞ്ച഻ന഼യര് , ഡഺു എന്ദ്െ഻ നെത്ത഻ ുവജ് ല഻സ്റ്റ് 

തയ്യഺറഺുക്കണ്ട ഡഺു എന്ദ്െ഻ ഓന്ഫുറുര് , െണ്ട് ദ്െഺന്സ്തെര്  ഓര്ഡറഽകള്  ഒന്ഫ഻ട്ട് 

അയുക്കണ്ട ദ്രഺമപഞ്ചഺയത്ത് ീസദ്കട്ടറ഻, ദ്പസ഻ഡണ്ട് എന്ന഻വര്  ന഻ര്ദ഻ഷ്ട 

ദ഻വസങ്ങള്ക്കഽള്ള഻ല്  അവ നെത്തഽന്നഽീവന്നഽം പാര്ത്ത഻കര഻ക്കഽന്നഽീവന്നഽം 

ഉറന്ഫുവരഽത്തണം. 

9. സമയബന്ധ഻ മഺയഽള്ള് പരഺ ഻ പര഻ഹഺരത്ത഻നഽള്ള് അവ ഺശം,  

ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ്ന഻യമം ീസക്ഷന്19, ീഷഡയാള് 2 para 35, ുകദ്രവഺര്ഷ഻ക 

സര്ക്കഽലര് െഺപ്ുര് 10.4 എന്ന഻വ ദ്പകഺരം സമയബന്ധ഻ത പരഺത഻ 

പര഻ഹഺരത്ത഻നഽള്ള അവകഺശം അനഽശഺസ഻ക്കഽന്നഽ. ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫുമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫട്ട 

പരഺത഻കള്  ുരയപരമഺുയഺ, വഺക്കഺുലഺ, ുെഺൺ  മഽയഺന്ത്഻രുമഺ ന഻ര്വഹണ 

ഉുദയഺരസ്ഥീര അറ഻ക്കഺവഽന്നതഺണ്. ഇങ്ങീന ലഭ഻ക്കഽന്ന പരഺത഻കള്  പരഺത഻ 

രജ഻സ്റ്ററ഻ല്  എഴഽത഻ സാക്ഷ഻ക്കഽകയഽം പരഺത഻യ഻ന്ുമല്  എെഽത്ത നെപെ഻കള്  

പരഺത഻ക്കഺരീന അറ഻യ഻ുക്കണ്ടതഽം ന഻ര്വഹണ ഉുദയഺരസ്ഥരഽീെ െഽമതലയഺണ്. 



10. ുസഺഷൿൽ  ഓഡ഻റ്റ് നടത്തഽന്ന ഻നഽള്ള് അവ ഺശം. 

ഒരഽ ദ്പവിത്ത഻യഽീെ ുനരവകഺശ഻കളഺയ സഺധഺരണ ജനങ്ങള്   ആ പദ്ധത഻ 

അവുലഺകനം ീെയ്യുകയഽം, പര഻ുശഺധ഻ക്കഽകയഽം, വ഻ലയ഻രഽത്തഽകയഽം ീെയ്യുന്ന 

ജനക഼യ ഇെീപെലഺണ് ുസഺഷയല്  ആഡ഻ു്. ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് പദ്ധത഻യഽീെ 

സവ഻ുശഷതയഺണ് ുസഺഷയല്  ആഡ഻ു്. ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് പദ്ധത഻യ഻ല്  പണം 

ീെലവഴ഻ച്ചത് ശര഻യഺയ ര഼ത഻യ഻ലഺുണഺ, ലക്ഷയമ഻ട്ട അവകഺശങ്ങളും 

ആനഽകാലയങ്ങളും അര്ഹതീന്ഫട്ടവര്ക്ക് ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുുണ്ടഺ, ന഻ര്വഹണ ര഼ത഻യ഻ല്  

അപഺകതകള്  ഉണ്ടഺയ഻ട്ടുുണ്ടഺ, ദ്പത഼ക്ഷ഻ച്ച ുനട്ടം പദ്ധത഻ മാലം ഉണ്ടഺയ഻ട്ടുുണ്ടഺ 

എീന്നലെഺം ജനങ്ങള്  ുനര഻ട്ട് പര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്ന ജനക഼യ ദ്പദ്ക഻യഺണ് ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് 

പദ്ധത഻യ഻ല്  ുസഺഷയല്  ആഡ഻ു്. ുസഺഷയല്  ആഡ഻ു് െ഼ം ുരയകളും 

െയലഽകളും  രജ഻സ്റ്ററഽകളും പര഻ുശഺധ഻ക്കഽകയഽം ദ്പവിത്ത഻ സ്ഥലങ്ങള്  ുനര഻ട്ട് 

പര഻ുശഺധ഻ച്ച് അളവഽകള്  ഒത്തഽുനഺക്കഽകയഽം ീെയ്യുന്നഽ. ദ്പുതയകം 

വ഻ള഻ച്ചുുച്ചര്ക്കഽന്ന ുസഺഷയല്  ആഡ഻ു് ദ്രഺമസഭയ഻ലഺണ് ുസഺഷയല്  ആഡ഻ു് 

റ഻ുന്ഫഺര്ട്ട് അവതര഻ന്ഫ഻ുക്കണ്ടത്. 

 

അവ ഺശങ്ങളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ീ ഺഴ഻ലഺള഻ ള഻ൽ  ന഻ന്നഽം ു ഺേ഻ച്ചറ഻ഞ്ഞ 

വ഻വരങ്ങൾ  

 

ീ ഺഴ഻ൽ   ഺർഡ്  

സജ഼വ ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ക് പഽത഻യ ീതഺഴ഻ല്  കഺര്ഡ് ജ നല്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്.  

എലെഺവരഽം ീതഺഴ഻ല്  കഺര്ഡ഻ുലക്ക് ആവശയമഺയ ുെഺുട്ടഺ ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്  

സവന്ത്മഺയ഻ ൂപസ ീെലവഴ഻ച്ച് എെഽക്കഺറഽള്ളതഺയഺണ് ുസഺഷയല്  ഓഡ഻ു് 

റ഻ുസഺഴ്സസ്ത ുപഴ്സസൺ  സരര്ശ഻ച്ച  ീതഺഴ഻ലഺള഻കള഻ല് ന഻ന്നഽം മനസ഻ലഺക്കഽവഺന്  

സഺധ഻ച്ചത്.  ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീെ  ീതഺഴ഻ല്കഺര്ഡ഻ുലക്ക് ആവശയമഺയ ുെഺുട്ടഺ 

പഞ്ചഺയത്ത഻ല്  ന഻ന്ന്  എെഽത്ത് ീകഺെഽക്കഽന്നത഻ ഏ ുവണ്ട നെപെ഻കള് 

സവ഼കര഻ക്കഽന്നത് നലെതഺയ഻ര഻ക്കഽം. ീതഺഴ഻ല്  കഺര്ഡ഻നഽ ുവണ്ട഻യഽള്ള അുപക്ഷ 

പഽറുമന഻ന്നഽം പാര഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നത഻ ഏ 10 രാപ െ഻ലവഺകഺറഽണ്ട് ല഼ല )KL-04-010-003-



0001/245(, കഽല഻സാന്ഫ഻ )KL-04-010-003-0001/250( എന്ന്  ുമുുമഺര഻ല്  ന഻ന്ന് )ുമു് 

ദ്ശ഼മത഻ ബ഻ജ഻ഷ( അറ഻യഺന്  കഴ഻ലഽ. മഺലത഻ )KL-04-010-003-0001/36( 

എന്ന഻വരഽീെ ീതഺഴ഻ല്  കഺര്ഡ് ജ നഷ്ട്െീന്ഫട്ട഻ര഻ക്കഽന്നതഺയഽം ദ്പസ്തതഽത 

ീതഺഴ഻ലഺള഻യഽീെ ീതഺഴ഻ലഺള഻യഽീെ ീതഺഴ഻ല്  സംബന്ധ഻ച്ച വ഻വരങ്ങള്  ുനഺട്ട് 

ബഽക്ക഻ല്  കഽറ഻ച്ച് വക്കഽന്നതഺയ഻ ദ്ശദ്ധയ഻ല്ീന്ഫട്ടു. വയക്ത഻രത ദ്പവര്ത്ത഻കളഺയ 

ക഻ണര് ന഻ര്മ്മഺണം, ഭവന ന഻ര്മ്മഺണം എന്ന഼ ദ്പവര്ത്ത഻കള഻ല്  ഉള്ീന്ഫട്ട 

രഽണുഭഺക്തഺക്കളുീെ ീതഺഴ഻ല്കഺര്ഡ഻ല്  ീതഺഴ഻ലഽമഺയ഻ സംബന്ധ഻ച്ച വ഻വരങ്ങള്  

ഒന്നഽം തീന്ന ുരയീന്ഫെഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലെ. ീതഺഴ഻ല്  കഺര്ഡ഻നഽള്ള അുപക്ഷ 

ആഴ്സെകള഻ല്  )വയഺഴം( ഒരഽ ദ഻വസം മഺദ്തമഺണ് പഞ്ചഺയത്ത഻ല്  സവ഼കര഻ക്കഽന്നത് 

എന്ന് ുമു് ദ്ശ഼മത഻ റ഼ജ പറയഽകയഽണ്ടഺയ഻. 

 

ീ ഺഴ഻ൽ  അുപക്ഷ് 

ീപഺതഽ ദ്പവിത്ത഻കള്ക്കഺയ഻ ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്  വയക്ത഻പരമഺയ഻ അുപക്ഷ 

നല്കഺറ഻ലെ എന്ന് ീതഺഴ഻ലഺള഻കള഻ല് ന഻ന്നഽം ഉള്ള അഭ഻മഽയ സംഭഺഷണത്ത഻ല്  

മനസ഻ലഺയ഻. ഭവന/ക഻ണര് ന഻ര്മ്മഺണവഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫട്ട പഞ്ചഺയത്ത഻ീല 

െയല഻ല്  രഽണുഭഺക്തഺക്കളുീെ വയക്ത഻പരമഺയ അുപക്ഷകള് കഺണഽവഺന് 

സഺധ഻ച്ചു.  ീതഺഴ഻ല഻ ഏ അുപക്ഷ഻ച്ച് 14 ദ഻വസത്ത഻നഽലള്ള഻ല് ീതഺഴ഻ല് 

ലഭ഻ക്കഺത്ത സഺഹെരയം ഉണ്ടഺവഺറഽീണ്ടങ്ക഻ലഽം ീതഺഴ഻ല഻ലെഺയ്മ ുവതനം 

ഇതഽവീര നല്ക഻യതഺയ഻ ുരയകള഻ല് കണ്ട഻ലെ.  

 ാല഻/നഷ്ട പര഻ഹഺരം 

ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് ന഻യമ ദ്പകഺരം ദ്പവിത്ത഻ കഴ഻ല് 15 ദ഻വസത്ത഻നഽള്ള഻ല് 

ുവതനം ലഭ഻ുക്കണ്ട അവകഺശം ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ക് ഉണ്ട്. ഓഡ഻ു഻ ഏ 

വ഻ുധയമഺക്ക഻യ 10  ദ്പവിത്ത഻കളുീെ അവ഻ദഗ്ദ്ദ്ധ ുവതനം ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ക് 

ലഭയമഺയ഻ട്ടുള്ളതഺയ഻ െ഼ല്ഡ് ജ പര഻ുശഺധനയ഻ല്  മനസ഻ലഺക്കഽവഺന്  സഺധ഻ച്ചു. 

ദ്പവിത്ത഻ കഴ഻ല്  15 ദ഻വസം പ഻ന്ന഻ട്ടത഻നഽ ുശഷമഺണ് ുവതനം 

ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ക് ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുള്ളത്. ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ക് നഷ്ട്െപര഻ഹഺരം 

ലഭ഻ക്കഽവഺനഽള്ള അവകഺശം ഉണ്ട്. മണും് കയ്യഺല-കലെ് കയ്യഺല, തര഻ശ് ഭാമ഻ 



കിഷ഻ുയഺരയമഺക്കല്  എന്ന഼ ദ്പവിത്ത഻കള഻ല്  ്ര്ീന്ഫട്ട നഺരഺയണ഻ )KL-04-010-003-

0002/80( എന്ന ീതഺഴ഻ലഺള഻യഽീെ 18 ദ഻വസീത്ത ുവതനം, ക഻ണര് ന഻ര്മ്മഺണ 

ദ്പവിത്ത഻യ഻ല്  ഉള്ീന്ഫട്ട അര്ദ്ധവ഻ദഗ്ദ്ദ്ധ ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീെ ുവതനം എന്ന഻വ 

ലഭയമഺയ഻ട്ട഻ലെ. ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് ന഻യമം ീസക്ഷന്  3)2(,6 ീഷഡയാള് 2)29(,a,b,c,d,e,f,30 

ദ്പകഺരം പണ഻ കഴ഻ല് 14 ദ഻വസത്ത഻നഽള്ള഻ല് കാല഻ ലഭയമഺുക്കണ്ടതഺണ്.  

ീ ഺഴ഻ൽ  സ്ഥലീത്ത സൗ രൿങ്ങൾ 

കഽെ഻യ്ക്കഽവഺനഽള്ള ീവള്ളം, വ഻ദ്ശമ സൌകരയം, ദ്പഥമശഽദ്ശാഷഺ സൌകരയം, ദ്കഷ് 

എന്ന഻വ ീതഺഴ഻ല് സ്ഥലത്ത് ലഭയമഺക്കണീമന്ന് ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് ന഻യമം ീഷഡയാള്  2 

para 23-28, ുകദ്ര വഺര്ഷ഻ക മഺസ്റ്റര് സര്ക്കഽലര് 8, 8.2  അനഽശഺസ഻ക്കഽന്നഽണ്ട്. 

ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുമഺയ഻ ുനര഻ട്ട് നെത്ത഻യ സംഭഺഷണത്ത഻ന഻െയ഻ല്  

ദ്പവിത്ത഻സ്ഥലങ്ങള഻ല്  ീസൌകരയങ്ങള്  ഒന്നഽം തീന്ന ലഭ഻ച്ച഻രഽന്ന഻ലെ. 

ീതഺഴ഻ലഺള഻കള് തീന്ന കഽെ഻ീവള്ളം ീകഺണ്ടഽവരഽന്നതഺയഺണ് അറ഻യഺന്  

കഴ഻ലത്. ദ്പഥമ ശഽദ്ശാഷ ക഻ുുകള്, തണല്  എന്ന഻വ പണ഻ സ്ഥലങ്ങള഻ല് 

ലഭയമഺയ഻ട്ട഻ലെ.  

 ഻ ഻ത്സഺസഹഺയം 

ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് ന഻യമം ീഷഡയാള് 2 para 5, ുകദ്ര വഺര്ഷ഻ക സര്ക്കഽലര് െഺപ്ുര്  

9 ദ്പകഺരവഽം ീതഺഴ഻ലഺള഻ക്ക് ുതഺഴ഻ല്  സ്ഥലത്ത് ീവച്ച് അപകെം സംഭവ഻ച്ചഺല്  

െ഻ക഻ത്സഺ ീസൌകരയം ഉറന്ഫ് വരഽുത്തണ്ടതഺണ്. മണും് കയ്യഺല-കലെ് കയ്യഺല 

ദ്പവിത്ത഻ക്ക഻െയ഻ല്  ശഺന്ത് ) KL-04-010-003-0001/87(, തര഻ശ് ഭാമ഻ 

കിഷ഻ുയഺരയമഺക്കല്  എന്ന ദ്പവിത്ത഻ക്ക഻െയ഻ല്  െദ്ര഻) KL-04-010-003-0001/30(, 

ുരഺഹ഻ണ഻) KL-04-010-003-0001/63( എന്ന഼ ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്  അപകെങ്ങള്  

സംഭവ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. െ഻ക഻ത്സഺ സഹഺയങ്ങള്  ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ക് ലഭയമഺയ഻ 

കഺണഽന്ന഻ലെ. െ഻ക഻ത഻സഺ സഹഺയം ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ക് നല്കഺത഻ര഻ക്കഽന്നത് ന഻യമ 

ലംറനമഺണ്.  

ീഷൽ് ഓ് ുപഺജട് ട്  യാറഺറഺക്കഽവഺനഽള്ള് അവ ഺശം 

ീഷല്് ഓ് ുദ്പഺീജകു഻ല്  ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീെ പങ്കഺള഻ത്തം ഉണ്ടഺകഺറ഻ലെ.  

5  ഻ുലഺമ഼റ്ററ഻നഽള്ള്഻ൽ ീ ഺഴ഻ൽ ലഭ഻യ്ക്ക്കഽവഺനഽള്ള് അവ ഺശം 



ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ്ന഻യമം ീഷഡയാള് 2 para 18, ുകദ്രവഺര്ഷ഻ക സര്ക്കഽലര് െഺപ്ുര് 

17 എന്ന഻വയ഻ല് ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ക് 5 ക഻ുലഺമ഼ുര് െഽുളവ഻ല് ീതഺഴ഻ല് 

ലഭയമഺകണം എന്ന് അനഽശഺസ഻ക്കഽന്നഽ. വഺര്ഡ഻ീല മഽഴഽവന് ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്കഽം 

5 ക഻ുലഺമ഼ുറ഻നഽള്ള഻ല് തീന്ന ീതഺഴ഻ല് ലഭ഻ക്കഽന്നഽീണ്ടന്ന് ീതഺഴ഻ലഺള഻കള഻ല് 

ന഻ന്ന് അറ഻യഽവഺന് സഺധ഻ച്ചു. 

സമയബന്ധ഻ മഺയഽള്ള് പരഺ ഻ പര഻ഹഺരത്ത഻നഽള്ള് അവ ഺശം 

പരഺത഻കള് ുരയീന്ഫെഽത്തഽന്ന പരഺത഻രജ഻സ്റ്ററ഻ല്  ഒരഽ പരഺത഻യഽീെ വ഻വരം 

ലഭയമഺയ഻രഽന്നഽ. പരഺത഻യ഻ുന്ഩല് എെഽത്ത നെപെ഻യഽീെ വ഻ശദഺംശങ്ങള്  

സാക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.  ന഻ര്വഹണ ഉുദയഺരസ്ഥുരഺട് ുനര഻ുട്ടഺ ുെഺൺ മഽയഺന്ത്഻രുമഺ 

ആണ് ീതഺഴ഻ലഺള഻കള് അവരഽീെ പരഺത഻കള് അറ഻യ഻ക്കഺറഽള്ളത്. 

ുസഺഷൿൽ  ഓഡ഻റ്റ് നടത്തഽന്ന ഻നഽള്ള് അവ ഺശം 

ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ്ന഻യമം ീസക്ഷന് 17(2) ുസഺഷയല് ഓഡ഻ു് നെത്തഽവഺനഽള്ള 

അവകഺശം നല്കഽന്നഽ. ദ്പസ്തതഽത വഺര്ഡ഻ല് ഓഡ഻ു് നെത്തഽന്നത഻നഺയ഻ ദ്പുതയക 

കമ്മ഻ു഻ ന഻ലവ഻ലഽീണ്ടന്ന് െ഼ല്ഡ് ജ പര഻ുശഺധനയ഻ല് മനസ്സ഻ലഺയ഻. കമ്മ഻ു഻ 

അംരങ്ങള് െ഼ല്ഡ് ജ പര഻ുശഺധന നെത്തഺറ഻ലെ എന്നഺണ് അറ഻യഽവഺന് സഺധ഻ച്ചത്. 

 

പവിത്ത഻ ൾ  സംബന്ധ഻ച്ച വ഻ശേഺംശങ്ങൾ  . 

1.മണും് ജല സംരക്ഷണ ദ്പവിത്ത഻ വള്ളയഺട് ഭഺരം (,മൺകയ്യഺല,കലെ് കയ്യഺല,) 

(1604010003/WC/290816( 

2.സര്ക്കഺര്  ധനസഹഺയം ലഭ഻ച്ച രഽണുഭഺക്തഺവ഻ീന്പ ഭവന ന഻ര്മ്മഺണ ദ്പവിത്ത഻ 

വഺര്ഡ് ജ-1)ബഺബഽ പഽത്തന്പഽരയ഻ല് ()1604010003/IF/369388( 

3.സര്ക്കഺര്  ധനസഹഺയം ലഭ഻ച്ച രഽണുഭഺക്തഺവ഻ീന്പ ഭവന ന഻ര്മ്മഺണ ദ്പവിത്ത഻ 

വഺര്ഡ് ജ-1)റ഼ന െങ്ങരംകണ്ട഻()1604010003/IF/369389( 

4.സര്ക്കഺര്  ധനസഹഺയം ലഭ഻ച്ച രഽണുഭഺക്തഺവ഻ീന്പ ഭവന ന഻ര്മ്മഺണ ദ്പവിത്ത഻ 

വഺര്ഡ് ജ-1)നഺരഺയണ഻ മനഺര഻യ഻ല്  മ഼ത്തല് ()1604010003/IF/369386( 



5.സര്ക്കഺര്  ധനസഹഺയം ലഭ഻ച്ച് രാണുഭഺക്തഺവ഻ീന്പ ഭവന ന഻ര്മ്മഺണ ദ്പവിത്ത഻ 

വഺര്ഡ് ജ -1)1604010003/IF/314444( ബ഻രഽ ദ്പുമഺദ് കഽമഺര് 

6.ുെഺയ഻ പഽത഻ുയഺട്ട഻ല്ീമഺയ഻ുലഺത്ത് അപലം കനഺല്  

നവ഼കരണം)1604010003/IC/211130( 

7.തര഻ശഽഭാമ഻,പഺഴ്സഭാമ഻ കിഷ഻ക്ക് അനഽുയഺജയമഺക്ക ല്  വഺര്ഡ് ജ -

1)1604010003/WC/299732( 

8.ക഻ണര്  ന഻ര്മ്മഺണം വഺര്ഡ് ജ -1)1604010003/IF/299981( 

9.ക഻ണര്  ന഻ര്മ്മഺണം വഺര്ഡ് ജ -1)1604010003/IF/299986( 

10.ജലുസെന ുതഺെഽകളുീെ നവ഼കരണം വള്ളയഺട് ഭഺരം (1604010003/WC/212027( 
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വ഻േ
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1 1604002001/

WC/290816 

മൺകയ്യഺല

,കലെ് 

കയ്യഺല 

COMPL

ETED 

300001 107

7 

0 1073 290783 RENT-4292 

BOARD-

2690 

2 1604002001/

IF/369388 

ഭവനം)ബഺ

ബഽ 

പഽത്തന്പഽ

രയ഻ല്  

COMPL

ETED 

24390 90 0 90 24390  

3 1604002001/ റ഼ന ON 24390 90 0 62 16802  



IF/369389 െങ്ങരംക

ണ്ട഻ 

GOING 

3RD 

STAGE 

4 1604002001/
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നഺരഺയണ഻ 
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COMPL

ETED 

24390 90 0 90 24390  
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IF/314444 

ബ഻രഽ 
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ണം 

COMPL

ETD 
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TOOLS-

1324 

BOARD-
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7 1604010003/

WC/299732 

തര഻ശ്ശ് 
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COMPL

ETED 

173700 621 0 620 168020 RENT-2480 

BOARD-

2690 

8 1604010003/

IF/299981 

ക഻ണര്- 

രഞ്ജ഻ന഻ 

COMPL

ETED 

24700 11 21 32 SS-
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US-

2981 

RENT-44 

BOARD-

2690 

9 1604010003/

IF/299986 

ക഻ണര്-  COMPL

ETED 

55400 27 52 79 SS-

44200 

US-

RENT-108 

BOARD-
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7425 

10 1604010003/

WH/212027 
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ETED 
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BOARD-
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1.മണ്ണ് ജല സംരക്ഷ്ണ പവിത്ത഻ വള്ള്യഺട് ഭഺഗം (,മണ് യാറഺല, ലല്  യാറഺല,) 

(1604010003/WC/290816) 

ദ്പവിത്ത഻ 14.11.2018 - 30.11.2019 )14 ദ഻വസം(, 05.12.2018 ല്  ആരംഭ഻ച്ച് 

11.12.2018 ല്  )4 ദ഻വസം( അവസഺന഻ച്ചു. നഺല് റട്ടങ്ങള഻ലഺയ഻ നല്ക഻യ 

മസ്റ്റര്ുറഺള഻ല്  ആദയറട്ടത്ത഻ല്  120 ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്  ഉള്ീന്ഫട്ട഻ര഻ക്കഽന്നഽ. അത഻ല്  38 

ീതഺഴ഻ലള഻കള്  അവധ഻ ആയ഻രഽന്നഽ. മസ്റ്റര് ുറഺള്  ദ്പകഺരം 1073 ീതഺഴ഻ല്  

ദ഻നങ്ങള്  സിഷ്ട്െ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. ുവതന ഇനത്ത഻ല്  290783 /- രാപയഽം പണ഻യഺയഽധ 

വഺെക ഇനത്ത഻ല്  4292/- രാപയഽം നല്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ.  

ദ്പവിത്ത഻യ഻ല്  ഉള്ീന്ഫട്ട നഺരഺയണ഻ )KL-04-010-003-002/80) എന്നവരഽീെ 13 

ദ഻വസീത്ത ുവതനം ഇതഽവീര ലഭയമഺയ഻ട്ട഻ലെ. സജ഼വ ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീെ 

സ്ഥലങ്ങള഻ലഺണ് ദ്പവിത്ത഻ അധ഻കവഽം നെന്ന഻ര഻ക്കഽന്നത്. ഭാ ഉെമകള്ീക്കലെഺം  

ീതഺഴ഻ല്  കഺര്ഡ് ജ ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. ഒുര ഭാ ഉെമകളുീെ സ്ഥലങ്ങല഻ല്  തീന്നയഺണ് 

എലെഺ വര്ഷവഽം കയ്യഺല ന഻ര്മ്മ഻ക്കഽന്നത്. മണും് ജല സംരക്ഷണ ദ്പവിത്ത഻ 

ആയ഻രഽന്ന഻ട്ടും വഺര്ഡ഻ല്  കഽെ഻ീവള്ള ക്ഷഺമം രാക്ഷമഺയ഻ അനഽഭവീന്ഫട്ട഻രഽന്നഽ 

എന്ന് ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുമഺയ഻ട്ടുള്ള അഭ഻മഽയ സംഭഺഷണത്ത഻ല്  മനസ഻ലഺക്കഽവഺന്  

സഺധ഻ച്ചു. ആവര്ത്തന സവഭഺവമഽള്ള ദ്പവിത്ത഻യഺയ഻രഽന്നഽ.  ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ക് 

ീതഺഴ഻ല്  നല്കഽവഺന്  ുവണ്ട഻ നല്ക഻യ ദ്പവിത്ത഻യഺയ഻ ുതഺന്ന഻. എസ്റ്റ഻ുമു് 

തയ്യഺറഺക്കഽന്നത഻ ഏ മഽന്പ് സഺുങ്കത഻ക ഉുദയഺരസ്ഥര് ദ്പവിത്ത഻ സ്ഥലം 

സരര്ശ഻ക്കഺറ഻ലെ.  വഺര്ഡ഻ീല ുമുുമഺര് ഭാ ഉെമകള഻ല്  ന഻ന്ന് അുപക്ഷ വഺങ്ങ഻ 

പഞ്ചഺയത്ത഻ല്  എത്ത഻ച്ചു ീകഺെഽക്കഺറഺണ് ീെയ്യുന്നത്. ഭാ ഉെമയഺയ ഷ഼ന 



ദ്ശ഼രഺരം ) KL-04-010-003-0001/158( എന്ന഻വരഽീെ വ഼ട്ട഻ല്  രവൺീമന്പ് 

ജ഼വനക്കഺരന്  ഉണ്ട്, ഇവരഽീെ സ്ഥലത്ത് ദ്പവിത്ത഻ നെന്നതഺയ഻ കഺണഽവഺന്  

സഺധ഻ച്ചു. രമ ശ഻ബ഻രം ) KL-04-010-003-0001/29( ഇവരഽീെ സ്ഥലത്ത് ദ്പവിത്ത഻ 

നെന്നതഺയ഻ െയലഽകള഻ല്  ുരയീന്ഫെഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ എന്നഺല്  ീെയ്ത ദ്പവിത്ത഻ 

െ഼ല്ഡ഻ല്  കഺണഽവഺന്  സഺധ഻ച്ച഻ലെ. ആമ഻ന പറവര്കണ്ട഻ ) KL-04-010-003-0001/76( 

എന്നവരഽീെ സ്ഥലത്ത് ന഻ര്മ്മ഻ച്ച കയ്യഺല മഺു഻ അവ഻ീെ വ഼ട് വച്ച഻ര഻ക്കഽന്നതഺയ഻ 

ദ്ശദ്ധയ഻ല്ീന്ഫട്ടു. 

2.സർക്കഺർ  കനസഹഺയം ലഭ഻ച്ച ഗഽണുഭഺക്തഺവ഻ീെ ഭവന ന഻ർമ്മഺണ 

പവിത്ത഻ വഺർഡ്-1(ബഺബഽ പഽത്തന്പഽരയ഻ൽ )(1604010003/IF/369388) 

ദ്പവര്ത്ത഻ 16.11.2018 ല്  ആരംഭ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ. ദ്പവര്ത്ത഻യഽീെ അവസഺനറട്ട 

മസ്റ്റര് ുറഺളുകള്  സ്തപ഻ല്  ഓവറഺയ഻ എീുെഽത്ത്  2019-2020 സഺപത്ത഻ക 

വര്ഷത്ത഻ല്  രഽണുഭഺക്തഺവ഻ ഏ നല്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ. രഽണുഭഺക്തഺവ഻ീന്പ 

ീതഺഴ഻ല്കഺര്ഡ് ജ നപര് KL-04-010-003-001/128 ആണ്. ഭവന ന഻ര്മ്മഺണ 

ദ്പവര്ത്ത഻യഽീെ നഺലഽ റട്ടങ്ങള഻ലഺയഽള്ള മസ്റ്റര് ുറഺളുകള്  രഽണുഭഺക്തഺവ഻ ഏ 

ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. െ഼ല്ഡ് ജ പര഻ുശഺധനയ഻ല്  ഭവന ന഻ര്മ്മഺണം 

പാര്ത്ത഻കര഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നയഺയ഻ ദ്ശദ്ധയ഻ല്ീന്ഫട്ടു.  ീതഺഴ഻ല്  കഺര്ഡ഻ല്  വ഻വരങ്ങള്  

ുരയീന്ഫെഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലെ.  ദ്പവിത്ത഻യഽീെ ആദയറട്ടത്ത഻നഽ ുവണ്ട഻ രഽണുഭഺക്തഺസൃ 

07.09.2018 ല്  നല്ക഻യ അുപക്ഷക്ക് 16.11.2018 ലഽം  രണ്ടഺംറട്ടത്ത഻നഽ ുവണ്ട഻ 

22.11.2018 ല്  നല്ക഻യ അുപക്ഷക്ക് 27.12.2018 ലഺണ് ീതഺഴ഻ല്  അനഽവദ഻ച്ച്  

നല്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത്. മസ്റ്റര് ുറഺള്  ദ്പകഺരമഽള്ള ുവതനം ീതഺഴ഻ലഺള഻യഽീെ 

അീക്കൌണ്ട഻ല്  വന്ന഻ട്ടുണ്ട്. െ഼ല്ഡ഻ല്  സ഻ു഻സൺ  ഇന്െര്ുമഷന്  ുബഺര്ഡ് ജ 

ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലെ. 

3.സർക്കഺർ  കനസഹഺയം ലഭ഻ച്ച ഗഽണുഭഺക്തഺവ഻ീെ ഭവന ന഻ർമ്മഺണ 

പവിത്ത഻ വഺർഡ്-1(റ഼ന  ങ്ങരം ണ്഻)(1604010003/IF/369389) 

ദ്പവര്ത്ത഻ 16.11.2018 ല്  ആരംഭ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ. സ്തപ഻ല്  ഓവറഺയ഻ എീുെഽത്ത് 

നെത്ത഻യ ദ്പവര്ത്ത഻യഽീെ മാന്നഺംറട്ട മസ്റ്റര് ുറഺളുകള്  2019-2020 സഺപത്ത഻ക 



വര്ഷത്ത഻ല്  രഽണുഭഺക്തഺവ഻ ഏ നല്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ.   ദ്പവിത്ത഻യഽീെ 

ആദയറട്ടത്ത഻നഽ ുവണ്ട഻ രഽണുഭഺക്തഺസൃ 17.09.2018 ല്  നല്ക഻യ അുപക്ഷക്ക് 

16.11.2018 ലഽം  രണ്ടഺംറട്ടത്ത഻നഽ ുവണ്ട഻ 17.01.2019 ല്  നല്ക഻യ അുപക്ഷക്ക് 

13.02.2019 ലഽം മാന്നഺംറട്ടത്ത഻നഽ ുവണ്ട഻ 14.02.2019 ല്  നല്ക഻യ അുപക്ഷക്ക് 

09.05.2019 ലഽം ആണ് ീതഺഴ഻ല്  അനഽവദ഻ച്ച് നല്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത്.  

4.സർക്കഺർ  കനസഹഺയം ലഭ഻ച്ച ഗഽണുഭഺക്തഺവ഻ീെ ഭവന ന഻ർമ്മഺണ 

പവിത്ത഻വഺർഡ്-1(നഺരഺയണ഻ മനഺര഻യ഻ൽ  മ഼ത്തൽ )(1604010003/IF/369386) 

ഭവന ന഻ര്മ്മണ ദ്പവര്ത്ത഻കളുീെ 4 റട്ടങ്ങള഻ുലയഽം മസ്റ്റര് ുറഺള്  

രഽണുഭഺക്തഺവ഻ ഏ ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. ദ്പവിത്ത഻യഽീെ ആദയറട്ടത്ത഻നഽ ുവണ്ട഻ 

രഽണുഭഺക്തഺസൃ 19.09.2018 ല്  നല്ക഻യ അുപക്ഷക്ക് 28.11.2018 ലഽം  

രണ്ടഺംറട്ടത്ത഻നഽ ുവണ്ട഻ 22.11.2018 ല്  നല്ക഻യ അുപക്ഷക്ക് 27.12.2018 ലഽം 

മാന്നഺംറട്ടത്ത഻നഽ ുവണ്ട഻ 17.01.2019 ല്  നല്ക഻യ അുപക്ഷക്ക് 13.02.2019  ലഺണ് 

ീതഺഴ഻ല്  അനഽവദ഻ച്ച് നല്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത്. ീതഺഴ഻ല്  കഺര്ഡ഻ല്  വ഻വരങ്ങള്  

ുരയീന്ഫെഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലെ. െ഼ല്ഡ഻ല്  സ഻ു഻സൺ  ഇന്െര്ുമഷന്  ുബഺര്ഡ് ജ 

ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലെ. 

5.സർക്കഺർ  കനസഹഺയം ലഭ഻ച്ച് ഗാണുഭഺക്തഺവ഻ീെ ഭവന ന഻ർമ്മഺണ 

പവിത്ത഻ വഺർഡ് -1(1604010003/IF/314444) ബ഻ന്ദഽ പുമഺദ്  ഽമഺർ 

 ദ്പവിത്ത഻ 19.11.2018 ല്  ആരംഭ഻ച്ച് 07.05.2019 വീര മാന്ന് റട്ട മസ്റ്റര് 

ുറഺളുകള്  രഽണുഭഺക്തഺവ഻ ഏ നല്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 62 ീതഺഴ഻ല്  ദ഻നങ്ങള഻ലഺയ഻ 

16802/- രാപ െ഻ലവഴ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 52 ീതഺഴ഻ല്  ദ഻നങ്ങള഻ലഺയ഻ 14902/- 

രാപയഺണ് രഽണുഭഺക്തഺവ഻ ഏ ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുള്ളത്. ീതഺഴ഻ല്കഺര്ഡ് ജ ഇവരഽീെ 

ൂകവശം ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലെ. ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് ദ്പവര്ത്ത഻യ഻ീല സ്ഥ഻രം 

ീതഺഴ഻ലഺള഻യഺയ഻രഽന്ന ഇവര് ഭവന ന഻ര്മ്മഺണ ദ്പവിത്ത഻യ഻ല്  

ഉള്ീന്ഫട്ടത഻നഽുശഷം ീപഺതഽദ്പവിത്ത഻കള഻ല്  പണ഻ക്ക് ുപഺയ഻ട്ട഻ലെ. പണ഻ 

പാര്ത്ത഻കര഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നതഺണ് എങ്ക഻ലഽം അവസഺനറട്ട മസ്റ്റര് ുറഺളുകള്  



പഞ്ചഺയത്ത഻ല്  ന഻ന്നഽം ലഭ഻ച്ച഻ട്ട഻ലെ. െ഼ല്ഡ഻ല്  സ഻ു഻സൺ  ഇന്െര്ുമഷന്  

ുബഺര്ഡ് ജ ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലെ. 

6.ു ഺയ഻ പഽ ഻ുയഺട്ട഻ൽ  ീമഺയ഻ുലഺത്തമ്പലം  നഺൽ  നവ഼ രണം 

(1604010003/IC/211130) 

ദ്പവിത്ത഻ 03.01.2019-06.01.2019)5 ദ഻വസം(,12.01.2019 ല്  ആരംഭ഻ച്ച് 12.01.2019 ല്  

അവസഺന഻ച്ചു.രണ്ട് റട്ടങ്ങള഻ലഺയ഻ നല്ക഻യ മസ്റ്റര്ുറഺള഻ല്  ആദയറട്ടത്ത഻ല്  95 

ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്  ഉള്ീന്ഫട്ട഻ര഻ക്കഽന്നഽ. അത഻ല്  7 ീതഺഴ഻ലള഻കള്  അവധ഻ 

ആയ഻രഽന്നഽ. രണ്ടഺമീത്ത റട്ടത്ത഻ല്  ആീക 37 ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്  മഺദ്തമഺണ് മസ്റ്റര് 

ുറഺള഻ല്  ഉള്ീന്ഫട്ട഻ര഻ക്കഽന്നത്. എലെഺ ീതഺഴ഻ലഺള഻കളും പണ഻ക്ക് വന്ന഻ട്ടുണ്ട്. മസ്റ്റര് 

ുറഺള്  ദ്പകഺരം ുവതന ഇനത്ത഻ല്  89701 /- രാപയഽം പണ഻യഺയഽധ വഺെക 

ഇനത്ത഻ല്  1324/- രാപയഽം നല്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ. ദ്പവിത്ത഻യ഻ല്  ഉള്ീന്ഫട്ട 

ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ക് സഽരക്ഷഺ ഉപകരണങ്ങള്  , തണല്, കഽെ഻ീവള്ളം, ദ്പഥമ 

ശഽദ്ശാഷ ക഻ുുകള്   എന്ന഼ ീതഺഴ഻ല്സ്ഥലീത്ത ീസൌകരയങ്ങള്  ഒന്നഽം തീന്ന 

ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലെ. കനഺല഻ല്  പഺലം വഺര്ത്ത഻ട്ട് മണും് ന഻റല് ീവള്ളം 

ീകട്ട഻ന഻ല്ക്കഽന്നഽ. കനഺല഻ീല ീവള്ളം ീമഺയ഻ുലഺത്തപലം വീര എത്തഽന്ന഻ലെ. 

7. ര഻ശഽഭാമ഻/പഺഴ്ഭാമ഻  ിഷ഻ക്ക് അനഽുയഺജൿമഺക്ക ൽ  വഺർഡ്-

1(1604010003/WC/299732) 

ദ്പവിത്ത഻ 16.02.2019 ല്  ആരംഭ഻ച്ച് 22.02.2019 ല്  അവസഺന഻ച്ചു)6 ദ഻വസം( , 

08.03.2019 ല്  ആരംഭ഻ച്ച് 12.03.2019 ല്  അവസഺന഻ച്ചു )5 ദ഻വസം( അവസഺന഻ച്ചു. 

101 ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്  ഉള്ീന്ഫട്ട ആദയറട്ട മസ്റ്റര്ുറഺള഻ല്  14 ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്  

ീതഺഴ഻ല഻ ഏ വന്ന഻ട്ട഻ലെ. രണ്ടഺംറട്ട മസ്റ്റര് ുറഺള഻ല്  75 ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്  

ഉള്ീന്ഫട്ട഻ര഻ക്കഽന്നഽ അത഻ല്  10 ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്  ീതഺഴ഻ല഻ ഏ വന്ന഻ട്ട഻ലെ. മസ്റ്റര് ുറഺള്  

ദ്പകഺരം ുവതന ഇനത്ത഻ല്  99457/- രാപയഽം പണ഻യഺയഽധ ഇനത്ത഻ല്  1468 

രാപയഽം െ഻ലവഴ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ. ദ്പവിത്ത഻യ഻ല്  ഉള്ീന്ഫട്ട നഺരഺയണ഻ )KL-04-010-

003-002/80) എന്നവരഽീെ 4 ദ഻വസീത്ത ുവതനം ഇതഽവീര ലഭയമഺയ഻ട്ട഻ലെ. 

ദ്െവിത്ത഻ നെത്ത഻യ സ്ഥലങ്ങളുീെ ുരയകള്  െയല഻ല്  ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലെ അത഻നഺല്  



ീതഺഴ഻ല്  സ്ഥലം ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽന്നത഻നഽം, അളവഽകള്  മനസ഻ലഺക്കഽന്നത഻നഽം 

ബഽദ്ധമഽട്ടനഽഭവ഻ച്ചു.  

8. ഻ണർ  ന഻ർമ്മഺണം വഺർഡ് -1(1604010003/IF/299981, ീവള്ള്ച്ചഺൽ ഽന഻ രജന഻ 

വള്ള്യഺട്) 

ക഻ണര് ന഻ര്മ്മഺണ ദ്പവിത്ത഻ 23.02.2019  ഏ ആരംഭ഻ച്ച് 01.03.2019  ഏ 

അവസഺന഻ച്ചു.   ദ്പവിത്ത഻ക്കഽ ുവണ്ട഻ രഽണുഭഺക്തഺസൃ  17.03.2017 ല്  നല്ക഻യ 

അുപക്ഷക്ക് 23.02.2019 ല്  ആണ് മസ്റ്റര്ുറഺള്  നല്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത്. ദ്പവിത്ത഻യ഻ല്  

അര്ദ്ധവ഻ദഗ്ദ്ദ്ധ)52 ീതഺഴ഻ല്  ദ഻നങ്ങള്,അവ഻ദഗ്ദ്ദ്ധ )11 ീതഺഴ഻ല്  ദ഻നങ്ങള് ( 

മസ്റ്റര്ുറഺളുകള്  ഉപുയഺര഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. എസ്റ്റ഻ുമു് ദ്പകഺരമഽള്ള ീതഺഴ഻ല്  ദ഻നങ്ങള്  

ീകഺണ്ട് ക഻ണു഻ല്  ീവള്ളം കണ്ട഻ലെ. രഽണുഭഺക്തഺസൃ പ഻ന്ന഼ട് കയ്യ഻ല്  ന഻ന്നഽം 

ൂപസ െ഻ലവഴ഻ച്ച് പണ഻ പാര്ത്ത഼കര഻ക്കഽകയഺയ഻രഽന്നഽ. സ഻ു഻സൺ  

ഇന്െര്ുമഷന്  ുബഺര്ഡ് ജ ദ്പവിത്ത഻ സ്ഥലത്ത് കഺണഽവഺന്  കഴ഻ലഽ. 

9. ഻ണർ  ന഻ർമ്മഺണം വഺർഡ് -1(1604010003/IF/299986, ബ഻ജ഻ഷ) 

ദ്പവിത്ത഻ 08.03.2019 ല്  ആരംഭ഻ച്ച് 23.03.2019 ല്  അവസഺന഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 

ദ്പവിത്ത഻ക്കഽ ുവണ്ട഻ രഽണുഭഺക്തഺസൃ  27.03.2017 ല്  നല്ക഻യ അുപക്ഷക്ക് 

08.03.2019 ല്  ആണ് മസ്റ്റര്ുറഺള്  നല്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത്.അര്ദ്ധവ഻ദഗ്ദ്ദ്ധ )52 ീതഺഴ഻ല്  

ദ഻നങ്ങള്(-അവ഻ദഗ്ദ്ദ്ധ )27ീതഺഴ഻ല്ദ഻നങ്ങള് ( മസ്റ്റര്ുറഺളുകള്  

ഉപുയഺര഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ. സ഻ു഻സൺ  ഇന്െര്ുമഷന്  ുബഺര്ഡ് ജ ദ്പവിത്ത഻ സ്ഥലത്ത് 

കഺണഽവഺന്  കഴ഻ലഽ. 

10.ജലുസ ന ു ഺടഽ ളുീട നവ഼ രണം വള്ള്യഺട് ഭഺഗം (1604010003/WC/212027) 

ദ്പവര്ത്ത഻ 25.03.2019 ല്  ആരംഭ഻ച്ച് 27.03.2019 ല്  അവസഺന഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ.51 

ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്  ഉള്ീന്ഫെഽന്ന മസ്റ്റര് ുറഺള഻ല്  6 ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്  പാര്ണുംമഺയഽം 

അവധ഻യ഻ലഺയ഻രഽന്നഽ. 3 ദ഻വസങ്ങള഻ലഺയ഻ 100 ീതഺഴ഻ല്  ദ഻നങ്ങള്  

സിഷ്ട്െ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.മസ്റ്റര് ുറഺള്  ദ്പകഺരം ുവതന ഇനത്ത഻ല്  27100/- രാപയഽം 

പണ഻യഺയഽധ ഇനത്ത഻ല്  400 /- രാപയഽം െ഻ലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. 2018-19 സഺപത്ത഻ക 



വര്ഷത്ത഻ല്  നെന്ന ദ്പവിത്ത഻യഽീെ ുവതനം 2019-20 സഺപത്ത഻ക വര്ഷത്ത഻ലഺണ് 

നല്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത്. GEO TEXTILES എസ്റ്റ഻ുമു഻ല്  ഉള്ീന്ഫെഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ടങ്ക഻ലഽം 

ദ്പവിത്ത഻ ീെയ്ത഻ട്ട഻ലെ. 

7 രജ഻സ്റ്റർ  പര഻ുശഺകന 

ുകദ്രസര്ക്കഺര഻ീന്പ ന഻ര്ുദശദ്പകഺരം തഺീഴന്ഫറയഽന്ന 7 രജ഻സ്റ്ററഽകള് 

ന഻ര്ബന്ധമഺയഽം ദ്രഺമപഞ്ചഺയത്ത഻ല് സാക്ഷ഻ുക്കണ്ടവയഺണ്.  

1( ീതഺഴ഻ല്  കഺര്ഡ഻നഽളള കഽെഽംബഺുപക്ഷയഽീെ രജ഻സ്റ്റര് 

2( ദ്രഺമസഭ രജ഻സ്റ്റര്   

3( ീതഺഴ഻ല് ആവശയീന്ഫട്ടതഽം ീതഺഴ഻ല് ീകഺെഽത്തതഽം സംബന്ധ഻ച്ച രജ഻സ്റ്റര്  

4( ദ്പവര്ത്ത഻യഽീെ ല഻സ്റ്റും െ഻ലവഽം വ഻ശദഺംശങ്ങളും സംബന്ധ഻ച്ച രജ഻സ്റ്റര്   

5( സ്ഥ഻ര ആസ്തത഻കളുീെ രജ഻സ്റ്റര്   

6( പരഺത഻ രജ഻സ്റ്റര്   

7( സഺധന രജ഻സ്റ്റര്   

2018-19 സഺപത്ത഻ക വര്ഷീത്ത രജ഻സ്റ്ററഽകള്  എം ഐ സ഻ല്  ന഻ന്നഽം  ുശയര഻ച്ച് 

സാക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് ദ്രഺമസഭക്ക് ുവണ്ട഻ വഺര്ഡ഻ല്  രജ഻സ്റ്റര് 

സാക്ഷ഻ച്ച഻ട്ട഻ലെ. പരഺത഻ രജ഻സ്റ്ററ഻ല്  ദ്പസ്തതഽത ദ്പവര്ത്ത഻കീള കഽറ഻ച്ചുള്ള 

പരഺത഻കള് ഒന്നഽം തീന്ന ുരയീന്ഫെഽത്ത഻യതഺയ഻ കീണ്ടത്ത഻യ഻ലെ. ീപഺതഽവഺയ 

പരഺത഻കള്  രജ഻സ്റ്ററഽകള഻ല് ുരയീന്ഫെഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്. അത഻ന്ുമല്  ബന്ധീന്ഫട്ട 

ഉുദയഺരസ്ഥര് എെഽത്ത ത഼രഽമഺനങ്ങളുീെ പകര്ന്ഫും ഉള്ീക്കഺള്ള഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. 

ു ന്ദ സർക്കഺർ ന഻ർുേശപ ഺരം വരഽ വർക്ക് ൽയല഻ൽ  ഺീഴ പറയഽന്ന 

ുരഖ ൾ  ന഻ർബന്ധമഺയഽം ഉണ്ഺു ണ് ഺ്  

1) കവര്  ുപജ് 

2) ീെക്ക് ല഻സ്റ്റ്  



3) ആക്ഷന്  പ്ലഺന്/ീഷല്് ഓ് വര്ക്ക് എന്ന഻വയഽീെ അംര഼കര഻ച്ച ുകഺന്ഫ഻  

4) സഺുങ്കത഻കഎസ്റ്റ഻ുമുുംഡ഻ൂസനഽംഅെങ്ങഽന്ന സഺുങ്കത഻ക അനഽമത഻യഽീെ 

ുകഺന്ഫ഻  

5) ഭരണഺനഽമത഻യഽീെ ുകഺന്ഫ഻  

6) സുങ്കത഻കഺനഽമത഻യഽീെ ുകഺന്ഫ഻  

7) സംുയഺജ഻ത പദ്ധത഻ വ഻ശദഺംശങ്ങള്   

8) ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്  ീതഺഴ഻ല് ആവശയീന്ഫട്ടുീകഺണ്ടഽളള അുപക്ഷ 

9) ീതഺഴ഻ല്  അനഽവദ഻ച്ചുീകഺണ്ടഽളള ുരയയഽീെ ുകഺന്ഫ഻  

10) പാര഻ന്ഫ഻ച്ച മസ്റ്റര്  ുറഺള഻ീന്പ ുകഺന്ഫ഻  

11) ീമഷര്ീമന്പ് ബഽക്ക഻ീന്പ ുകഺന്ഫ഻  

12) സഺധനങ്ങള് വഺങ്ങഽന്നത഻നഽളള കവഺുട്ടഷന് ക്ഷണ഻ച്ചത഻ീന്പയഽം കംപഺര഻ു഼സൃ 

ുസ്റ്റു്ീമന്പ഻ീന്പയഽം ീമു഼ര഻യല് സുപ്ല ഓര്ഡറ഻ീന്പയഽം ുകഺന്ഫ഻  

13) ുവജ് ല഻സ്റ്റ്  

14) ുവതനത്ത഻ീന്പയഽം സഺധനങ്ങള്ക്ക് പണമെച്ചത഻ന്പയഽം FTO യഽീെയഽം ുകഺന്ഫ഻  

15) ീമു഼ര഻യല്  വൌച്ചറ഻ീന്പയഽം ബ഻ലെുകളുീെയഽം ുകഺന്ഫ഻  

16) ുറഺയല്ു഻ അെച്ചത഻ീന്പ രസ഼ത഻ീന്പ ുകഺന്ഫ഻  

17) ീതഺഴ഻ല഻ീന്പ മാന്ന് റട്ടങ്ങള഻ലഽള്ള ുെഺുട്ടഺകള് 

18) ദ്പവിത്ത഻ പാര്ത്ത഼കരണ സര്ട്ട഻െ഻ക്കു഻ീന്പ ുകഺന്ഫ഻  

19) മസ്റ്റര്  ുറഺള് മാസൃീമന്പ് ലി഻പ് 

20) ആസ്തത഻യഽീെ ജ഻ുയഺ െഺഗ്ദ്ഡ് ജ ുെഺുട്ടഺകള് 

21) ുസഺഷയല്  ഓഡ഻ു് റ഻ുന്ഫഺര്ട്ട഻ന്ീറ ുകഺന്ഫ഻  



22) ൂസു് ഡയറ഻ 

 ീണ്ത്തലഽ ൾ  

െയല്  പര഻ുശഺധനക്ക഻െയ഻ല് ുസഺഷയല് ഓഡ഻ു് റ഻ുസഺഴ്സസ്ത ുപഴ്സസൺ  

കീണ്ടത്തഽവഺന് സഺധ഻ച്ച വസ്തതഽതകള് തഺീഴ ുെര്ക്കഽന്നഽ; 

1.  വർുപജ് 

ദ്പവര്ത്ത഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫട്ട ീപഺതഽവ഻വരങ്ങള്  ഉള്ീക്കഺള്ളുന്ന ുരയയഺണ് 

കവര്ുപജ്. പര഻ുശഺധ഻ച്ച 10 ദ്പവിത്ത഻ െയല഻ലഽകള഻ല്  2 ക഻ണര് ന഻ര്മ്മഺണ 

ദ്പവിത്ത഻കള്ക്ക് മഺദ്തമഺണ് AMC ദ്പകഺരമഽള്ള കവര്ുപജ് കഺണഽവഺന്  

സഺധ഻ച്ചത്. GEO-TAGGING സംബന്ധ഻ച്ച വ഻വരങ്ങള്  കവര്ുപജ഻ല്  

ഉള്ീന്ഫട്ട഻രഽന്ന഻ലെ.   കവര്  ുപജ് പാര്ത്ത഻യഺുക്കണ്ടതഽം ദ്പവര്ത്ത഻യഽീെ 

ീലഺുക്കഷന് കിതയമഺയ഻ ദ്പത഻പഺദ഻ുക്കണ്ടതഽമഺണ്.. 

2. ീ ക്ക് ല഻സ്റ്റ് 

ഒരഽ ദ്പവിത്ത഻ െയല഻ല് ദ്കമദ്പകഺരം ്ീതഺീക്ക ുരയകള് എവ഻ീെ/ ്തഽ 

ുപജ് മഽതല് സാക്ഷ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ എന്ന് മനസ്സ഻ലഺക്കഽവഺനഽള്ള ുരയയഺണ് ീെക്ക് 

ല഻സ്റ്റ്. പര഻ുശഺധ഻ച്ച 10 െയല഻ലഽം ീെക്ക് ല഻സ്റ്റ് ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലെ. ഇത് െയല഻ല് 

ഉള്ീന്ഫെഽുത്തണ്ടത് അതയഺവശയമഺണ്.  

3. ആക്ഷ്ന്  പ്ലഺന് 

ദ്പസ്തതഽത ദ്പവര്ത്ത഻ പഞ്ചഺയത്ത഻ീല നെന്ഫ് സഺപത്ത഻ക വര്ഷത്ത഻ീല ആനഽവല്  

ആക്ഷന്  പ്ലഺന഻ല്  ഉള്ീന്ഫട്ടതഺണ് എന്ന് ീതള഻യ഻ക്കഽവഺനഽള്ള ുരയയഺണ് ആക്ഷന് 

പ്ലഺന഻ന്ീറ ുകഺന്ഫ഻. ആക്ഷന്  പ്ലഺന് പകര്ന്ഫ് ദ്പവിത്ത഻ െയലഽകള഻ല്  കഺണഽവഺന് 

സഺധ഻ച്ച഻ലെ.  

4. ഭരണഺനഽമ ഻ 

ദ്പവിത്ത഻ ീെയ്യുന്നത഻ ഏ ന഻ര്വഹണ സ്ഥഺപനം നല്കഽന്ന അനഽമത഻യഺണ് 

ഭരണഺനഽമത഻ ുരയ പര഻ുശഺധ഻ച്ച എലെഺ ദ്പവിത്ത഻കള്ക്കഽം ഭരണഺനഽമത഻ ഉണ്ട്. 



എന്ന഻രഽന്നഺല് കാെ഻ 2 ക഻ണര് ന഻ര്മ്മഺണ ദ്പവിത്ത഻കള഻ല്  മഺദ്തമഺണ്   

ഭരണഺനഽമത഻ നപര് അെങ്ങഽന്ന പകര്ന്ഫ് കഺണഽവഺന്  സഺധ഻ച്ചത്.  

5. സഺുങ്ക ഻ ഺനഽമ ഻ 

ഒരഽ ദ്പവിത്ത഻ക്ക് സഺുങ്കത഻കവ഻ദഗ്ദ്ധരഽീെ അനഽമത഻ ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട് എന്നത഻നഽള്ള 

ആധ഻കഺര഻ക ുരയയഺണ് സഺുങ്കത഻ക അനഽമത഻ ുരയ. സഺുങ്കത഻കഺനഽമത഻  എലെഺ 

ദ്പവിത്ത഻കള്ക്കഽം ഉണ്ട് എന്ന഻രഽന്നഺല് കാെ഻  സഺുങ്കത഻കഺനഽമത഻ നപര് 

അെങ്ങഽന്ന പകര്ന്ഫ് 2 ക഻ണര് ന഻ര്മ്മഺണ ദ്പവിത്ത഻കളുീെ  െയലഽകള഻ല് 

മഺദ്തമഺണ് കഺണഽവഺന്  സഺധ഻ച്ചത്.  സഺുങ്കത഻കഺനഽമത഻ ുെഺറത്ത഻ല്  ബന്ധീന്ഫട്ട 

ഉുദയഺരസ്ഥര് ത഻യ്യത഻ുയഺെഽ കാെ഻യ ഒന്ഫ് ുരയീന്ഫെഽുത്തണ്ടത് അതയഺവശയമഺണ്. 

ദ്പവര്ത്ത഻കളുീെ എസ്റ്റ഻ുമു് െയല഻ീനഺന്ഫം സാക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. ഉുദയഺരസ്ഥര്  

ത഻യത഻ുയഺെഽകാെ഻യ ഒന്ഫ് ുരയീന്ഫെഽുത്തണ്ടതഺണ് . എസ്റ്റ഻ുമു് റ഻ുന്ഫഺര്ട്ട഻നകത്ത് 

ദ്പവിത്ത഻യഽീെ രഽണെലങ്ങള് കാെ഻ ഉള്ീന്ഫെഽത്തണം. ദു്ഡഺയ഻ംഗ്ദ് ആന്പ് 

ഡ഻ൂസന് ദ്പവിത്ത഻ െയലഽകള഻ല്  ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലെ. സര്ീവഡഺു മണും് കയ്യഺല-

കലെ് കയ്യഺല എന്ന ദ്പവിത്ത഻യഽീെ െയല഻ല്  മഺദ്തമഺണ് ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നത്.  

6. സംുയഺജ഻  പദ്ധ ഻ 

വഺര്ഡ഻ല് നെത്ത഻യ ീപഺതഽ ദ്പവര്ത്ത഻കള് കൺീവര്ജന്സ്ത ദ്പവിത്ത഻കളലെ. 

ഭവന ന഻ര്മ്മഺണ ദ്പവിത്ത഻കള഻ല് വ഻.ഇ,ഒ യഽീെ സ്തക്ഷയപദ്തം സാക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. 

7. ീ ഺഴ഻ല഻നഽള്ള് അുപക്ഷ് 

ീപഺതഽ ദ്പവിത്ത഻കളുീെ 4 െയലഽകള഻ല്  ീതഺഴ഻ല഻നഽള്ള അുപക്ഷ കഺണഽവഺന്  

സഺധ഻ച്ച഻ലെ. വയക്ത഻രത ദ്പവിത്ത഻കളഺയ ക഻ണര് , ഭവന ന഻ര്മ്മഺണം എന്ന഼ 

ദ്പവിത്ത഻കള഻ല്  ീവള്ള കെലഺസ഻ല്  രഽണുഭഺക്തഺസൃ നല്ക഻യ അുപക്ഷ 

കഺണഽവഺന്  കഴ഻ലഽ. ശശ഻ തഽണ്ട഻യ഻ല്  എന്നവര് 27.03.2017  ഏ നല്ക഻യ 

ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് പദ്ധത഻യ഻ല്  ഉള്ീന്ഫെഽത്ത഻ ക഻ണര് കഽഴ഻ച്ചു നല്കണീമന്ന 

അുപക്ഷയ഻ല്  08.03.2019 ലഺണ് അവര്ക്ക് ദ്പവിത്ത഻ അനഽവദ഻ച്ച് ീകഺെഽത്തത്. 

അതഽുപഺീലതീന്ന ഭവന ന഻ര്മ്മഺണ ദ്പവിത്ത഻കള഻ലഽം രഽണുഭഺക്തഺക്കള്  ത഻യ്യത഻ 



വച്ച് ഓുരഺ റട്ടത്ത഻നഽ ുവണ്ട഻ ീതഺഴ഻ല഻നുപക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടും ന഻ത ക഻ത സമയ 

പര഻ധ഻ക്കഽള്ള഻ല്  ീതഺഴ഻ല്  നല്ക഻യ഻ട്ട഻ലെ.   

ന

പ

ര് 

ദ്പവിത്ത഻യഽീെ ുപ് ീതഺഴ഻ല഻ ഏ 

അുപക്ഷ 

നല്ക഻യ ത഼യത഻ 

ീതഺഴ഻ല്  

അനഽവദ഻ച്ച്  

നല്ക഻യ 

ത഻യ്യത഻ 

കഺലതഺമസം 

)ദ഻വസം( 

1 സര്ക്കഺര്  ധനസഹഺയം 

ലഭ഻ച്ച 

രഽണുഭഺക്തഺവീ഻ന്പ 

ഭവന ന഻ര്മ്മഺണ 

ദ്പവിത്ത഻ വഺര്ഡ് ജ-

1)നഺരഺയണ഻ മനഺര഻യ഻ല്  

മ഼ത്തല് ()1604010003/IF/369

386( 

 ഒന്നഺംറട്ടം  

19.09.2018 

 രണ്ടഺംറ

ട്ടം 

28.11.2018 

 മാന്നഺംറ

ട്ടം 

17.01.2019 

 ഒന്നഺംറട്ടം  

24.11.2018 

 രണ്ടഺംറ

ട്ടം 

27.12.2018 

 മാന്നഺംറ

ട്ടം 

13.02.2019 

ഒന്നഺംറട്ടം - 

75 

 

രണ്ടഺംറട്ടം-30 

 

 

മാന്നഺംറട്ടം-29 

2 സര്ക്കഺര്  ധനസഹഺയം 

ലഭ഻ച്ച് 

രാണുഭഺക്തഺവീ഻ന്പ 

ഭവന ന഻ര്മ്മഺണ 

ദ്പവിത്ത഻ വഺര്ഡ് ജ -

1(1604010003/IF/314444) 

 ഒന്നഺംറട്ടം  

06.09.2018 

 രണ്ടഺംറ

ട്ടം 

20.02.2019 

 

 ഒന്നഺംറട്ടം  

19.11.2018 

 രണ്ടഺംറ

ട്ടം 

14.03.2019 

 

ഒന്നഺംറട്ടം - 

77 

 

രണ്ടഺംറട്ടം-23 

 

 

 

3 സര്ക്കഺര്  ധനസഹഺയം 

ലഭ഻ച്ച 

രഽണുഭഺക്തഺവീ഻ന്പ 

ഭവന ന഻ര്മ്മഺണ 

ദ്പവിത്ത഻ വഺര്ഡ് ജ-

1)ബഺബഽ 

 ഒന്നഺംറട്ടം  

07.09.2018 

 രണ്ടഺംറ

ട്ടം 

22.11.2018 

 മാന്നഺംറ

 ഒന്നഺംറട്ടം  

16.11.2018 

 രണ്ടഺംറ

ട്ടം 

27.12.2018 

 മാന്നഺംറ

ഒന്നഺംറട്ടം - 

55 

 

രണ്ടഺംറട്ടം-36 

 

 



പഽത്തന്പഽരയ഻ല് ()160401

0003/IF/369388( 

ട്ടം 

10.01.2019 

ട്ടം 

18.01.2019 

മാന്നഺംറട്ടം-9 

4 സര്ക്കഺര്  ധനസഹഺയം 

ലഭ഻ച്ച 

രഽണുഭഺക്തഺവീ഻ന്പ 

ഭവന ന഻ര്മ്മഺണ 

ദ്പവിത്ത഻ വഺര്ഡ് ജ-1)റ഼ന 

െങ്ങരംകണ്ട഻()1604010003/

IF/369389( 

 ഒന്നഺംറട്ടം  

17.09.2018 

 രണ്ടഺംറ

ട്ടം 

17.01.2018 

 മാന്നഺംറ

ട്ടം 

14.02.2019 

 ഒന്നഺംറട്ടം  

16.11.2018 

 രണ്ടഺംറ

ട്ടം 

20.02.2018 

 മാന്നഺംറ

ട്ടം 

09.05.2019 

ഒന്നഺംറട്ടം - 

59 

 

രണ്ടഺംറട്ടം-35 

 

മാന്നഺംറട്ടം-83 

5 ക഻ണര്- രഞ്ജ഻ന഻ 

1604010003/IF/299981 

17.03.2017 23.02.2019 2 വര്ഷം 

6 ക഻ണര് ന഻ര്മ്മഺണം 27.03.2017 08.03.2019 2 വര്ഷം 

     

 

8. ീ ഺഴ഻ൽ അനഽവേ഻ച്ച ഻ീെ പ ർപ്പ് 

ീതഺഴ഻ലനഽവദ഻ച്ച കഺരയം ുരയഺമാലം ീതഺഴ഻ലഺള഻കീള അറ഻യ഻ക്കണീമന്നഺണ് 

വയവസ്ഥ. ദ്പവിത്ത഻ അനഽവദ഻ച്ചുീകഺണ്ട് ന഻ര്വഹണ ഉുദയഺരസ്ഥര് നല്കഽന്ന 

അനഽമത഻യഺണ് വര്ക്ക് അുലഺുക്കഷന്  .  ദ്പവര്ത്ത഻ അനഽവദ഻ച്ചത഻ീന്പ പകര്ന്ഫ് 

െയലഽകള഻ല് കഺണഽവഺന് സഺധ഻ച്ച഻ലെ.ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് 

9. മസ്റ്റർുറഺൾ  

ദ്പവിത്ത഻ സ്ഥലത്ത് ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീെ ഹഺജര്  ുരയീന്ഫെഽത്തഽന്നത഻നഽള്ള 

ുരയയഺണ് മസ്റ്റര്  ുറഺള്. പണ഻ ആരംഭ഻ക്കഽന്നത഻ ഏ മഽപ് 

രഺവ഻ീലയഽം  അവസഺന഻ന്ഫ഻ച്ചത഻നഽ ുശഷം ൂവകഽുന്നരവഽം ദ഻വസം രണ്ടഽ 

ദ്പഺവശയം മസ്റ്റര്  ുറഺള഻ല്  ഒന്ഫുീവക്കണം. 

ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ്  നല്കഽന്ന  പദ്ധത഻യഺയത഻നഺല്  ്ുവഽം സഽക്ഷ്മതുയഺീെയഽം 



കഺരയക്ഷമതുയഺീെയഽം ൂകകരയം ീെയ്യുകയഽം സാക്ഷ഻ക്കഽകയഽം ീെുയ്യണ്ട 

അെ഻സ്ഥഺന ുരയയഺണ് മസ്റ്റര്  ുറഺള് . ീതഺഴ഻ലഺള഻കള് ീതഺഴ഻ല് ീെയ്തഽീവന്ന് 

ീതള഻യ഻ക്കഽന്ന ആധ഻കഺര഻ക ുരയകാെ഻യഺണ഻ത്.  പര഻ുശഺധ഻ച്ച വര്ക്ക് 

െയലഽകള഻ീല മസ്റ്റര്ുറഺളുകള഻ല്  വ഻വരങ്ങള്   കിതയമഺയ഻ 

ുരയീന്ഫെഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലെ. മസ്റ്റര്ുറഺള഻ല് ീമഷര്ീമന്പ് ബഽക്ക് നപര്, ദ്പവിത്ത഻ നെന്ന 

ത഻യ്യത഻ എന്ന഻വ ുരയീന്ഫെഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലെ. ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്  മസ്റ്റര് ുറഺള഻ല്  ഒരഽ 

ദ്പഺവ഻ശയം മഺദ്തമഺണ് ഒന്ഫ് ുരയീന്ഫെത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത്. ദ്പവിത്ത഻ക്ക് ുവണ്ട഻ 

അനഽവദ഻ച്ച് നല്കഽന്ന എലെഺ  മസ്റ്റര് ുറഺള഻ലഽം ന഻ര്വഹണ ഉുദയഺരസ്ഥരഽീെ 

ത഻യ്യത഻ുയഺെഽ കാെ഻യ ഒന്ഫ്, സ഼ല്  എന്ന഻വ അതയഺവശയമഺണ്. പഞ്ചഺയത്ത് 

തലത്ത഻ല്  മസ്റ്റര് ുറഺള഻ീന്പ ആദയ ുപജ഻ല്  മഺദ്തമഺണ് ഒന്ഫ് വച്ച഻ര഻ക്കഽന്നത്. 

പഞ്ചഺയത്ത് സ഼ല്  മസ്റ്റര് ുറഺളുകള഻ല്  ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലെ.   പണ഻യഺയഽധ വഺെക 

ഇനത്ത഻ല്  മസ്റ്റര്ുറഺള഻ീനഺന്ഫം നല്ുകണ്ട വഺെക ുവതനത്ത഻ുനഺീെഺന്ഫം നല്കഽന്നഽ 

എന്നകഺരയം ദ്ശദ്ധയ഻ല്ീന്ഫട്ടു.   ീവട്ട഻ത്ത഻രഽത്തലഽകള് അധ഻കം  

ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലെഺീയങ്ക഻ലഽം തര഻ശഽഭാമ഻, പഺഴ്സഭാമ഻ കിഷ഻ക്ക് അനഽുയഺജയമഺക്ക ല്  

വഺര്ഡ് ജ -1 )1604010003/WC/299732( എന്ന ദ്പവിത്ത഻യ഻ല്  10686,10687 എന്ന഼ 

മസ്റ്റര്ുറഺളുകള്  ക്ഷതം സംഭവ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നത് ദ്ശദ്ധയ഻ല്ീന്ഫട്ടു. മസ്റ്റര് ുറഺള്  

നല്കഽുപഺള് ബന്ധീന്ഫട്ട ഉുദയഺരസ്ഥര്  ഒന്ഫ഻ീനഺന്ഫം ത഻യ്യത഻യ്യും, സ഼ലഽം 

പര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്ന ഉുദയഺരസ്ഥര് അവരഽീെ ുപ്, സ്ഥഺനം എന്ന഻വയഽം 

ുരയീന്ഫെഽത്തഽവഺന് ദ്ശദ്ധ഻ക്കണം. 

10. ീമഷർീമെ് ബഽക്ക് 

ദ്പവിത്ത഻ ീെയ്ത അളസൃ ുരയീന്ഫെഽുത്തണ്ട  ആധ഻കഺര഻ക ുരയയഺണ് 

ീമഷര്ീമന്റ് ബഽക്ക്. പര഻ുശഺധ഻ച്ച ദ്പവിത്ത഻കളുീെ െയലഽകള഻ല് 

ദ്പവിത്ത഻യഽീെ വ഻ശദഺംശങ്ങള്  ുരയീന്ഫെഽുത്തണ്ട ീമഷര്ീമന്പ് ബഽക്ക് 

സാക്ഷ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നതഺയ഻ കഺണീന്ഫട്ടു.  മസ്റ്റര്ുറഺളുകള്ക്ക് പഺര്ട്ടുകളഺയ഻ ുവതനം 

നല്കഽന്നഽണ്ട്. െയലഽകളുീെ എസ്റ്റ഻ുമു്, ീമഷര്ീമന്പ് ബഽക്ക് എന്ന഻വ 

പര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്ന സമയത്ത് എസ്റ്റ഻ുമു഻ീല അളവഽകള്  അതഽുപഺീലതീന്ന 

ീമഷര്ീമന്പ് ബഽക്ക഻ല്  ുരയീന്ഫെഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നതഺയ഻ ദ്ശദ്ധയ഻ല്ീന്ഫട്ടു.   



11. സഺകന ഘട ം 

സ഻ു഻സൺ ഇന്െര്ുമഷന് ുബഺര്ഡഽമഺയ഻  ബന്ധന്ഫട്ട തഽക ീമു഼ര഻യല് ഇനത്ത഻ല് 

ഉള്ീന്ഫെഽത്ത഻യഺണ് നല്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത്. സ഻ു഻സൺ  ഇന്െര്ുമഷന്  

ുബഺര്ഡഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫട്ട തഽകയഽീെ ബ഻ലെുകള്  െയലഽകള഻ല്  ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. 

12. ുവജ് ല഻സ്റ്റ് 

മസ്റ്റര്ുറഺള഻ീല   ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീെ  ഹഺജര്  ദ഻നങ്ങീള ആധഺരമഺക്ക഻യഺണ് 

ുവതന വ഻തരണത്ത഻നഽളള ുവജ് ല഻സ്റ്റ്  തയ്യഺറഺുക്കണ്ടതഺണ്. ഇത് ഡഺുഺ 

എന്ദ്െ഻ ഓന്ഫുറുറഽീെ െഽമതലയഺണ്. ഒരഽ മസ്റ്റര്ുറഺള്  ുലഺസ്ത ീെയ്തഽ 

കഴ഻ലഺല്   നഺലഺമീത്തുയഺ അഞ്ചഺമീത്തുയഺ ദ഻വസം ഈ ദ്പവിത്ത഻കള്  

പാര്ത്ത഼കര഻ച്ച഻ര഻ക്കണം. മസ്റ്റര്ുറഺള഻ല് ആനഽപഺത഻കമഺയ഻ ീതഺഴ഻ലഺള഻ക്ക് 

ുവതനം അനഽവദ഻ച്ചു എന്ന് ീതള഻യ഻ക്കഽവഺനഽള്ള ആധ഻കഺര഻ക ുരയയഺണ഻ത്. 

കിതയസമയത്ത് ഹഺജര്  MISല് ുരയീന്ഫെഽത്ത഻ ുവജ് ല഻സ്റ്റ് ആക്കഽകയഽം FTO 

മഽയഺന്ത്഻രം ുവതനം ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീെ ബഺങ്ക് അക്കൌണ്ട഻ല്  എത്ത഻ക്കഽന്നത഻നഽം 

ുവണ്ട കഺരയങ്ങള്  കിതയതുയഺീെ ീെയ്യുന്നതഺയ഻ മനസ഻ലഺയ഻. ുവജ് ല഻സ്റ്റ് 

പകര്ന്ഫ് കനഺല്  ക഻ണര്, ഭവന ന഻ര്മ്മഺണം, തര഻ശ്ശ് ഭാമ഻ െയലഽകള഻ല് 

സാക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.  

13. എ് ട഻ വ 

ഡ഻ജ഻ുല്  സംവ഻ധഺനത്ത഻ലാീെ  ഓൺൂലനഺയ഻ട്ട്  ദ്രഺമപഞ്ചഺയത്ത് ീസദ്കട്ടറ഻യഽം 

ദ്പസ഻ഡന്പും ഒന്ഫുകള്  ുരയീന്ഫെഽത്തഽന്നത്. അത഻നഺല്  

െണ്ട്  ദ്െഺന്സ്തെര്   ഓര്ഡറഽകള്   തയ്യഺറഺക്ക഻യ  അന്നഽതീന്നുയഺ 

പ഻ുുദ഻വസുമഺ പഞ്ചഺയത്ത഻ല്  ന഻ന്നഽം ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീെ ുവതനം ബന്ധീന്ഫട്ട 

സ്ഥലങ്ങള഻ുലക്ക് എത്ത഻ക്കഽവഺന്  കഴ഻യഽം.  ഇത഻നഽുവണ്ട഻ ഡ഻ജ഻ുല്  

സ഻ു േച്ചറഽകളഺണ് ദ്പസ഻ഡന്പും ീസദ്കട്ടറ഻യഽം ഉപുയഺര഻ക്കഽന്നത്. പകര്ന്ഫ് 

െയലഽകള഻ല് കഺണഽവഺന് സഺധ഻ച്ച഻ലെ. അവ െയലഽകള഻ല്  ീകഺണ്ട് വരഽവഺന് 

ദ്ശദ്ധ഻ക്കണം. 



14. ീമറ്റ഼ര഻യൽ വൗച്ചർ 

ഒരഽ ദ്പവിത്ത഻ക്ക് സഺുങ്കത഻ക എസ്റ്റ഻ുമു് ദ്പകഺരം ആവശയമഽള്ള 

സഺധനസഺമദ്ര഻കള് വഺങ്ങഽന്നത഻നഽള്ള നെപെ഻ദ്കമങ്ങള് ദ്പത഻പഺദ഻ക്കഽന്ന 

ുരയയഺണ് ീമു഼ര഻യല് ീദ്പഺകയാര്ീമന്റ്. ഓഡ഻ു഻ ഏ വ഻ുധയമഺക്ക഻യ 

ദ്പവിത്ത഻കള഻ല്   ീമു഼ര഻യല് ആവശയമഺയ഻ വന്ന഻ട്ട഻ലെ.  

15. ുറഺയൽറ്റ഻ 

ുറഺയല്ു഻ നല്ക഻യ ദ്പവിത്ത഻യഺുണഺ എന്ന് അറ഻യഽവഺന് 

സഹഺയ഻ക്കഽന്നുരയയഺണ് ുറഺയല്ു഻ുരയ. പര഻ുശഺധ഻ച്ച ദ്പവിത്ത഻കീളഺന്നഽം 

തീന്ന ുറഺയല്ു഻ ീകഺെഽുക്കണ്ട ദ്പവര്ത്ത഻കളലെ. 

16. ുൽഺുട്ടഺസ്ത 

ദ്പവര്ത്തനവഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫെഽത്ത഻ീയെഽുക്കണ്ട മാന്ന് ുെഺുട്ടഺ പത഻ന്ഫുകള്  

അതഺയത് ദ്പവര്ത്തനത്ത഻ന്പ ആരംഭം, ദ്പവര്ത്തനം നെന്നഽീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽുപഺള്  

ദ്പവര്ത്തനം പാര്ത്ത഻കര഻ച്ചത഻നഽുശഷം എന്ന഼ മാന്ന് റട്ടങ്ങള഻ീല ുെഺുട്ടഺകള് 

പര഻ുശഺധ഻ച്ച ദ്പവിത്ത഻കളുീെ െയലഽകള഻ല് കഺണഺന് സഺധ഻ച്ച഻ലെ. അവ 

ഉള്ീന്ഫെഽത്തഽവഺന് ദ്ശദ്ധ഻ക്കഽക. 

17. പവിത്ത഻ പാർത്ത഼ രണ സർട്ട഻ൽ഻ക്കറ്റ഻ീെ ു ഺപ്പ഻  

ദ്പവിത്ത഻ പാര്ത്ത഼കര഻ച്ചു എന്ന് സഺക്ഷയീന്ഫെഽത്തഽന്ന ുരയയഺണ് ദ്പവിത്ത഻ 

പാര്ത്ത഼കരണ സഺക്ഷയപദ്തം. പാര്ത്ത഻കര഻ച്ച ദ്പവിത്ത഻കളുീെ പാര്ത്ത഼കരണ 

സര്ട്ട഻െ഻ക്കുുകള് െയല഻ല് ലഭയമഺയ഻ലെ. അവ ഉള്ീന്ഫെഽത്തഽവഺന് ദ്ശദ്ധ഻ക്കഽക. 

18. മസ്റ്റർ  ുറഺൾ മാവ്ീമെ് ലിപ഻പ്പ് 

ഒരഽ ദ്പവിത്ത഻യഽീെ ഓുരഺ റട്ടത്ത഻ീലയഽം മസ്റ്റര് ുറഺള് അനഽവദ഻ച്ചു 

ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ക് ുവതനം നല്കഽന്നത് വീരയഽള്ള ഓുരഺ റട്ടങ്ങളും 

്ീതഺീക്ക ത഼യത഻കള഻ല് നെന്നഽ എന്ന് മനസ്സ഻ലഺക്കഺന് ഉള്ളതഺണ് മസ്റ്റര്ുറഺള് 

മാസൃീമന്റ് ലി഻ന്ഫ്. മസ്റ്റുറഺള്  മാസൃീമന്പ് അഥവ െയല് ദ്െഺക്ക഻ംഗ്ദ് ുെഺം. 



ദ്പവര്ത്ത഻കളുീെ െയലഽകള഻ല് െയല്  ദ്െഺക്ക഻ംഗ്ദ് ുെഺം കഺണഽവഺന് കഴ഻ലഽ 

എങ്ക഻ലഽം വ഻വരങ്ങള്  അപാര്ണുംമഺയ഻രഽന്നഽ. 

19. ആസ്ത ഻യഽീട ജ഻ുയഺ ടഺഗ്ഡ് ുൽഺുട്ടഺ ൾ 

ദ്പവര്ത്ത഻കള് ജ഻ുയഺ െഺഗ്ദ് ീെയ്ത഻ട്ടുുണ്ടഺ എന്ന് അറ഻യഽവഺന് സഹഺയ഻ക്കഽന്ന 

റെകമഺണ് ജ഻ുയഺെഺഗ്ദ്ഡ് ജ ുെഺുട്ടഺദ്രഺ്. ജ഻ുയഺ െഺഗ്ദ്ഡ് ജ ുെഺുട്ടഺകള്  െയല഻ല് 

കഺണഽവഺന് കഴ഻ല഻ലെ. െയലഽകള഻ല്  അത് ഉള്ീന്ഫെഽുത്തണ്ടത് അതയഺവശയമഺണ്. 

20. ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് റ഻ുപ്പഺർട്ട഻ന്ീറ ു ഺപ്പ഻ 

ഒരഽ ദ്പവിത്ത഻യഽീെ ുനരവകഺശ഻കളഺയ സഺധഺരണ ജനങ്ങള്   ആ പദ്ധത഻ 

അവുലഺകനം ീെയ്യുകയഽം, പര഻ുശഺധ഻ക്കഽകയഽം, വ഻ലയ഻രഽത്തഽകയഽം ീെയ്യുന്ന 

ജനക഼യ ഇെീപെലഺണ് ുസഺഷയല്  ആഡ഻ു്. ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് പദ്ധത഻യഽീെ 

സവ഻ുശഷതയഺണ് ുസഺഷയല്  ആഡ഻ു്. ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് പദ്ധത഻യ഻ല്  പണം 

ീെലവഴ഻ച്ചത് ശര഻യഺയ ര഼ത഻യ഻ലഺുണഺ, ലക്ഷയമ഻ട്ട അവകഺശങ്ങളും 

ആനഽകാലയങ്ങളും അര്ഹതീന്ഫട്ടവര്ക്ക് ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുുണ്ടഺ, ന഻ര്വഹണ ര഼ത഻യ഻ല്  

അപഺകതകള്  ഉണ്ടഺയ഻ട്ടുുണ്ടഺ, ദ്പത഼ക്ഷ഻ച്ച ുനട്ടം പദ്ധത഻ മാലം ഉണ്ടഺയ഻ട്ടുുണ്ടഺ 

എീന്നലെഺം ജനങ്ങള്  ുനര഻ട്ട് പര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്ന ജനക഼യ ദ്പദ്ക഻യഺണ് ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് 

പദ്ധത഻യ഻ല്  ുസഺഷയല്  ആഡ഻ു്. ുസഺഷയല്  ആഡ഻ു് െ഼ം ുരയകളും 

െയലഽകളും  രജ഻സ്റ്ററഽകളും പര഻ുശഺധ഻ക്കഽകയഽം ദ്പവിത്ത഻ സ്ഥലങ്ങള്  ുനര഻ട്ട് 

പര഻ുശഺധ഻ച്ച് അളവഽകള്  ഒത്തഽുനഺക്കഽകയഽം ീെയ്യുന്നഽ. ദ്പുതയകം 

വ഻ള഻ച്ചുുച്ചര്ക്കഽന്ന ുസഺഷയല്  ആഡ഻ു് ദ്രഺമസഭയ഻ലഺണ് ുസഺഷയല്  ആഡ഻ു് 

റ഻ുന്ഫഺര്ട്ട് അവതര഻ന്ഫ഻ുക്കണ്ടത്. ദ്പവിത്ത഻ ുസഺഷയല് ഓഡ഻ു഻ ഏ 

വ഻ുധയമഺയതഺുണഺ എന്ന് പര഻ുശഺധ഻ക്കഺന് സഹഺയ഻ക്കഽന്നുരയയഺണ് ുസഺഷയല് 

ഓഡ഻ു് റ഻ുന്ഫഺര്ട്ട്. ആറ് മഺസം കാെഽുപഺള് ഓഡ഻ ്ു നെുത്തണ്ടതഺണ്. 

21. ൂസറ്റ് ഡയറ഻ 

ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് ദ്പവിത്ത഻ സ്ഥലത്ത് ആ ദ്പവിത്ത഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫട്ട് നെക്കഽന്ന 

എലെഺ കഺരയങ്ങളും എഴഽത഻ീവക്കഽന്നത഻നഽള്ള ുരയയഺണ് ൂസു് ഡയറ഻. 



ദ്പവിത്ത഻ സ്ഥലം സരര്ശ഻ക്കഽന്ന ീപഺതഽദ്പവര്ത്തകരഽം സഺധരണക്കഺരഽം 

അവരഽീെ  ന഼ര഻ക്ഷണങ്ങളും അഭ഻ദ്പയഺങ്ങളും ആുക്ഷപങ്ങളും എഴഽുതണ്ടത് 

ൂസു് ഡയറ഻യ഻ലഺണ്. ീദ്പഺജകട് മ഼ു഻ങ്ങ഻ീന്പ മ഻ന഻ു്സഽം ഹഺജരഽം ൂസു് 

ഡയറ഻യഽീെ ഭഺരമഺയ഻ ഉള്ീന്ഫെഽത്തഺവഽന്നതഺണ്. ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ക് ീതഺഴ഻ല്  

സ്ഥലത്ത് അനഽവദ഻ച്ചു നല്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്ന സൌകരയങ്ങളുീെ വ഻വരങ്ങളും ഇത഻ല്  

ന഻ര്ബന്ധമഺയഽം എഴഽതണം. ഒുരഺ ീതഺഴ഻ലഺള഻യഽം പണ഻സ്ഥലത്ത് ീകഺണ്ടഽ 

വന്ന഻ര഻ക്കഽന്ന പണ഻യഺയഽധങ്ങളുീെ വ഻വരങ്ങളും ുരയീന്ഫെഽത്തണം. ജഺദ്രത 

സമ഻ത഻യഽീെ റ഻ുന്ഫഺര്ട്ടും ൂസു് ഡയറ഻യഽീെ ഭഺരമഺയ഻ ഉള്ീന്ഫെഽത്തഺവഽന്നതഺണ്. 

ുമു഻ീന്പ വ഻ലഺസവഽം ുെഺൺ  നപരഽം കിതയമഺയ഻ ൂസു് ഡയറ഻യ഻ല് 

ുരയീന്ഫെഽുത്തതഺണ്. . ീെക്ക് ല഻സ്റ്റ് പാര്ണുംമഺയ഻രഽന്നഽ. ീദ്പഺജകട് മ഼ു഻ംഗ്ദ് 

നെത്ത഻യത഻ീന്പ വ഻ശദഺംശങ്ങള് ുരയീന്ഫെഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്. പണ഻യഺയഽധ വഺെക 

ൂസു് ഡയറ഻യ഻ല് ഉള്ീന്ഫെഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്. ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീെ സഺക്ഷയപദ്തം 

പാര്ത്ത഼കര഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. VMCറ഻ുന്ഫഺര്ട്ട്, ൂസു് ഡയറ഻ എന്ന഻വയ഻ല്   

അംരങ്ങള്/ഉുദയഺരസ്ഥര് ഒന്ഫ് മഺദ്തമഺൺ ുരയീന്ഫെഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത്.  

കഽറ഻ന്ഫുകള്  ുരയീന്ഫെഽുത്തണ്ടതഺണ്. 

എസ്റ്റ഻ുമറ്റും പവിത്ത഻യഽീട അളവഽ ളും 

ഒരഽ ദ്പവിത്ത഻ നെന്ഫഺക്കഽന്നത഻നഺയ഻ എന്ജ഻ന഻യറ഻ംഗ്ദ് വ഻ഭഺരം തയ്യഺറഺക്കഽന്ന 

സഺുങ്കത഻കുരയയഺണ് എസ്റ്റ഻ുമു്. ഒരഽ ദ്പവിത്ത഻ എങ്ങീന നെന്ഫ഻ലഺക്കണീമന്ന് 

മഺര്ഗന഻ര്ുദശം നല്കഽന്ന ഒരഽ ുരയ കാെ഻യഺണ഻ത്. ഇത഻ല്  പദ്ധത഻യഽീെ ുപ്, 

പദ്ധത഻യ഻ല്  ്ീുെഽക്കഽന്ന വ഻വ഻ധ ശ഼ര്ഷകത്ത഻ല്ീന്ഫട്ട ദ്പവിത്ത഻കള് )Activities(, 

അവയഽീെ എണുംം, ന഼ളം, വ഼ത഻, ആഴം, (ീപഺക്കം( വയഺപതം, ഒരഽ യഽണ഻ു഻ ഏ 

നല്ുകണ്ടഽന്ന തഽക, ആീക തഽക എന്ന഻വ ന഻ര്ബന്ധമഺയഽം 

ുരയീന്ഫെഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കണം. സഺധനസഺമദ്ര഻കള്  )ആവശയമഺയ ദ്പവിത്ത഻കള഻ല് 

മഺദ്തം( വ഻ദഗ്ദ്ദ്ധ-അവ഻ദഗ്ദ്ദ്ധ ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീെ എണുംം, നല്കഽന്ന കാല഻,  

സ഻ു഻സൺ  ഇന്െര്ുമഷന് ുബഺര്ഡ഻ീന്പ ീെലസൃ എന്ന഻വ ന഻ര്ബന്ധമഺയഽം 

എസ്റ്റ഻ുമു഻ല് ഉള്ീക്കഺള്ള഻ച്ച഻ര഻ുക്കണ്ടതഺണ്. വര്ക്ക് െയല഻ല് സാക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുള്ള 

എസ്റ്റ഻ുമു് ഇംഗ്ല഼ഷ഻ലഽള്ളതഽം സഺുങ്കത഻ക ഭഺഷയ഻ലഽള്ളതഽമഺണ്. സഺധഺരണ 



ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്കഽം, ീപഺതഽജനങ്ങള്ക്കഽം പര഻ുശഺധ഻ക്കഽവഺന് കഴ഻യഽം വ഻ധം 

ഈ എസ്റ്റ഻ുമ ്ു ജനക഼യ ഭഺഷയ഻ു ലക്ക് ആക്ക഻ ദ്പവിത്ത഻ സമയത്ത് ുമ ഻ുീന്പ 

ൂകവശം വയ്ുക്കണ്ടതഽം ീപഺതഽ സ്ഥലങ്ങള഻ല് ദ്പദര്ശനത്ത഻നഽം 

ഉപുയഺര഻ുക്കണ്ടതഺണ്.  

സവകഺരയഭാമ഻കള഻ല് ീെയ്യുന്ന ദ്പവിത്ത഻കള഻ല് ഭാവഽെമയഽീെ അുപക്ഷ 

സമര്ന്ഫ഻ക്കഽുപഺള് ഭാമ഻യഽീെ അളസൃ ുരയീന്ഫെഽുത്തണ്ടതഺണ്. സഺക്ഷയപദ്തം 

സമര്ന്ഫ഻ക്കഽുപഺള് ദ്പസ്തതഽത ഭാമ഻യ഻ല് ീെയ്ത ദ്പവിത്ത഻യഽീെ വ഻ശദഺംശങ്ങള്  

)എണുംം, ന഼ളം, വ഼ത഻, ആഴം(കാെ഻ ുരയീന്ഫെഽുത്തണ്ടതഺണ്. മണും് കയ്യഺല-കലെ് 

കയ്യഺല എന്ന ദ്പവിത്ത഻ീക്കഺഴ഻ീക മുുള്ള ീപഺതഽ ദ്പവിത്ത഻കള഻ളുീെ 

െയലഽകള഻ല്   വ഻വരങ്ങള്  ുരയീന്ഫെഽത്ത഻യ സഺക്ഷയപദ്തങ്ങള്   കഺണഺന് 

കഴ഻ല഻ലെ. അതഽീകഺണ്ട് പാര്ത്ത഼കര഻ച്ച ദ്പവിത്ത഻കളുീെ അളവഽകള് 

പര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്നത഻നഽം, ീമഷര്ീമന്പ് ബഽക്കഽമഺയഽം, എസ്റ്റ഻ുമുുമഺയഽം  

ഒത്തഽുനഺക്കഽന്നത഻നഽം കഴ഻ല഻ലെ.  

അളവഽകള്  അെ഻സ്ഥഺനീന്ഫെഽത്ത഻യഺണ് ബ഻ലെ് പഺസഺക്കഽന്നതഽം ുവതനം 

നല്കഽന്നതഽം ഉള്ന്ഫീെയഽള്ള കഺരയങ്ങള് അന്ത്഻മമഺക്കഽന്നത്. എന്നത഻നഺല്  

അളവഽകളുീെയഽം എണുംത്ത഻ീന്പയഽം കഺരയത്ത഻ല് ഭഺവ഻യ഻ല് അുങ്ങയുീത്ത 

കിതയത സഺുങ്കത഻ക വ഻ഭഺരം ഉറന്ഫഺുക്കണ്ടതഺണ്. അലെഺത്തപക്ഷം 

അളവഽകളുീെ/എണുംത്ത഻ീന്പ വയതയഺസത്ത഻ ഏ ബഺധയത െഽമത്തീന്ഫെഽകയഽം 

ബന്ധീന്ഫട്ട അധ഻കഺര഻കള് ത഼ര്ത്തഽം ഉത്തരവഺദ഻കളഺുകണ്ട഻വരഽം എന്നതഽം 

ദ്പുതയകം ദ്ശദ്ധയ഻ല്ീന്ഫെഽത്തഽന്നഽ. 

 ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്  കാട്ടം ുെര്ന്ന് അവര്ക്കഺവശയമഺയ ദ്പവിത്ത഻കള് 

ത഻രീലെഽക്കഽകയഽം എങ്ങീന ുജഺല഻ ീെയ്യണീമന്നഽം െര്ച്ച ീെയ്ത് വര്ക്ക് 

കലണ്ടര് തയ്യഺറഺക്കഽകയഽം ീെയ്യുക.   ഓുരഺ മഺസത്ത഻ീന്പയഽം 

സവ഻ുശഷതകളും രഽണങ്ങളും കണക്ക഻ീലെഽത്ത് ുവണം ദ്പവര്ത്തനങ്ങള്  

ത഼രഽമഺന഻ക്കഺന് . 



 വര്ക്ക് കലണ്ടര് അനഽസര഻ച്ച് ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ക് പഽത഻യ തരത്ത഻ലഽള്ള 

ീതഺഴ഻ലഽം ീതഺഴ഻ല഻െവഽം കീണ്ടത്തഽവഺനഽം ന഻ര്ുദശ഻ക്കഽവഺനഽം 

അവകഺശമഽണ്ട്. ഇതഽവഴ഻ 100 ദ഻വസം ീതഺഴ഻ല് പാര്ണുംമഺയഽം ലഭയമഺവഺത്ത 

ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ക് അധ഻കമഺയ഻ ീതഺഴ഻ല് ലഭയമഺവഽകയഽം 100 

ദ്പവിത്ത഻ദ഻നങ്ങള് പാര്ത്ത഼കര഻ക്കഽവഺന് സഺധ഻ക്കഽകയഽം ീെയ്യും. 

 ന഻യമദ്പകഺരം അനഽവദന഼യമഺയ അദ്തയഽം ദ്പവിത്ത഻ ദ഻നങ്ങള് ുെഺദ഻ച്ചു 

വഺുങ്ങണ്ടതഺണ്. ഇത഻നഺയ഻ ീതഺഴ഻ല഻ ഏ ഡ഻മഺന്പ് ീെയ്യുകയഽം അത഻നഽ ത഼യത഻ 

വച്ച ൂകന്ഫുു രസ഼ത് വഺുങ്ങണ്ടതഽമഺണ്. 

 

 

വഺർഡ് 1-ൽ ഏീറ്റടഽത്ത് നടത്തഺവഽന്ന പവിത്ത഻ ൾ 

 െഺല഻ പറപത്ത്, ീതഺങ്ങംകണ്ട഻/കഽഴ഻യഺല഻ല്, പത്തഺയകാെ഻ല്  എന്ന഼ 

സ്ഥലങ്ങള഻ല്   ൂജവുവല഻ ീവച്ചുപ഻െ഻ന്ഫ഻ക്കല്, ത഼ുന്ഫുല്കിഷ഻, 

 മഽന്രണന വ഻ഭഺരങ്ങളുീെ ക഻ണര് റ഼െഺര്ജ഻ംങ്, 

 എസ്ത.സ഻/ബ഻.പ഻.എല് കഽെഽംബങ്ങള്ക്ക് ീതഺഴഽത്ത് ന഻ര്മ്മഺണം, ആട്ട഻ന്കാട് 

ന഻ര്മ്മഺണം, 

 കഺര്ഷ഻ക നഴ്സസറ഻/ഇെവ഻ള കിഷ഻ക്ക് ന഻ലീമഺരഽക്കല്  

 

സ഻റ്റ഻ണ് ഇന്ൽർുമഷന് ുബഺർഡ് 

ഒരഽ ദ്പവിത്ത഻ നെത്ത഻യ സ്ഥലം കിതയമഺയ഻ മനസ്സ഻ലഺക്കഺനഽം, പദ്ധത഻ 

ദ്പവര്ത്തനങ്ങളുീെ സഽതഺരയത  ഉറന്ഫുവരഽത്തഽന്നത഻നഽം ുദശ഼യ ദ്രഺമ഼ണ 

ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫു പദ്ധത഻യ഻ല് സ഻ു഻സൺ ഇന്െര്ുമഷന് ുബഺര്ഡ് ജ അതയഺവശയമഺണ്. 

ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് ന഻യമം ീഷഡയാള് 22)4(ലഽം വഺര്ഷ഻ക മഺസ്റ്റര് സര്ക്കഽലര് െഺപ്ുര് 

10)6(, 11, 7, 13 എന്ന഻വയ഻ലഽം സ഻ു഻സൺ ഇന്െര്ുമഷന് ുബഺര്ഡ഻ീനക്കഽറ഻ച്ച് 

പരഺമര്ശ഻ക്കഽന്നഽ. ഓഡ഻ു഻ന്ീറ ഭഺരമഺയ഻ നെത്ത഻യ 10 വര്ക്കഽകളുീെ െ഼ല്ഡ് ജ 

പര഻ുശഺധനയ഻ല്  ഭവന ന഻ര്മ്മഺണ ദ്പവിത്ത഻കള഻ല്  ഒര഻െത്തഽം സ഻ു഻സൺ 



ഇന്െര്ുമഷന് ുബഺര്ഡ് ജ സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ട഻ലെ. ഭവന ന഻ര്മ്മഺണ ദ്പവിത്ത഻കളുീെ  

എസ്റ്റ഻ുമുുകള഻ല്  ഇത഻നഺയ഻ തഽക വകയ഻രഽത്ത഻യതഺയ഻ കഺണഽന്ന഻ലെ. ീപഺതഽ 

ദ്പവിത്ത഻കളുീെ എസ്റ്റ഻ുമു഻ല്  സ഻ു഻സൺ ഇന്െര്ുമഷന് ുബഺര്ഡ഻നഽ ുവണ്ട഻  

3000 രാപ വകയ഻രഽത്ത഻യതഺയ഻ കഺണഽന്നഽ. െയലഽകള഻ീല ബ഻ലെുകള഻ല്  2690/- 

രാപയഺണ് സ഻ു഻സൺ ഇന്െര്ുമഷന് ുബഺര്ഡ഻ ഏ ുവണ്ട഻ 

െ഻ലവഴ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നതഺയ഻ കഺണഽന്നത്.   

ന഻ര഼ക്ഷ്ണ പശ്നപര഻ഹഺര സംവ഻കഺനം 

ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ഻ ഏ 10 അവകഺശങ്ങള഻ല് ഒന്നഺയ഻ സമയബന്ധ഻തമഺയ഻ ഉള്ള പരഺത഻ 

പര഻ഹഺരത്ത഻നഽള്ള അവകഺശം ന഻ലന഻ല്ീക്കത്തീന്ന പരഺത഻കള് പലവ഻ധത്ത഻ല് 

ഉീണ്ടങ്ക഻ലഽം ഈ അവകഺശീത്തക്കഽറ഻ച്ച് ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ക് അവുബഺധം 

ഇലെഺത്തതഽീകഺണ്ടഽം നഺള഻തഽവീര ഒരഽ പരഺത഻യഽം പഞ്ചഺയത്ത഻ല് ുരയഺപരമഺയ഻ 

സമര്ന്ഫ഻ച്ച഻ട്ട഻ലെ.  . ൂസു് സരര്ശ഻ക്കഽന്ന ഉുദയഺരസ്ഥരഽീെ അെഽത്ത് പരഺത഻ 

വഺക്കഺല്  പറയഽക മഺദ്തമഺണ് ീെയ്ത഻ട്ടുള്ളത്. പരഺത഻ പര഻ഹഺരത്ത഻ ഏ 

ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ക് ുെഺള്ദ്െ഼ നപറഺയ  18004254536 എന്ന നപര഻ല്  

ബന്ധീന്ഫെഺവഽന്നതഺണ്. 

ന഻ർുേശങ്ങൾ 

ഉുേൿഺഗസ്ഥുരഺട് 

 ദ്പവയത്ത഻ െയല഻ല് സാക്ഷ഻ുക്കണ്ട ുരയകള് കിതയമഺയ഻ സാക്ഷ഻ക്കഽക. .ുകദ്ര 

സര്ക്കഺര഻ീന്പ ഇക്കഺരയത്ത഻ലഽള്ള മഺര്ര ന഻ര്ുദശം കിതയമഺയ഻ പഺല഻ുക്കണ്ടതഺണ്.  

 മസ്റ്റര് ുറഺള്  അനഽവദ഻ച്ച് നല്കഽുപഺള്  ബന്ധീന്ഫട്ട ഉുദയഺരസ്ഥരഽീെ ത഻യ്യത഻ുയഺെഽ 

കാെ഻യ ഒന്ഫ്, സ഼ല്  എന്ന഻വ ഉറന്ഫഺക്കഽക. 

 ുലബര്  ബഡ് ജജു്, വഺര്ഷ഻ക കര്മ്മപദ്ധത഻, ീഷല്് ഓ് ീദ്പഺജകട് വര്ക്ക് 

കലണ്ടര് എന്ന഻വ തയ്യഺറഺക്കഽന്നത഻ല് ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീെയഽം 

രഽണുഭഺക്തക്കളുീെയഽം ദ്പഺുദശ഻ക വ഻ദഗ്ദ്ദ്ധരഽീെയഽം പങ്കഺള഻ത്തം ഉറന്ഫഺക്കഽക. 

 കിതയമഺയ ഇെുവളകള഻ല്  ീതഺഴ഻ല്  സ്ഥലങ്ങള്  സരര്ശ഻ക്കഽക. 

 ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്  ആവശയീന്ഫെഽന്ന സമയങ്ങള഻ല്  കഺലഺവസ്ഥക്കനഽസര഻ച്ചുള്ള 

ദ്പവിത്ത഻കള്  നല്കഽക. 



 ദ്പവിത്ത഻ സ്ഥലങ്ങള഻ല്  കഽെ഻ീവള്ളം, തണല്, ദ്പഥമ഻ക െ഻ക഻ത്സഺ ീസൌകരയങ്ങള്  

എന്ന഻വ ഉീണ്ടന്ന് ഉറന്ഫ് വരഽത്തഽക/ അത഻നഽള്ള സഺഹെരയം ഒരഽക്ക഻ 

ീകഺെഽക്കഽക. 

 

ഗഺമപഞ്ചഺയത്ത഻ുനഺട്  

 കിതയമഺയ ഇെുവളകള഻ല് ദ്രഺമസഭ, ുസഺഷയല്  ഓഡ഻ു് ദ്രഺമ സഭ എന്ന഻വ 

നെത്തഽക.  

 കാെഽതല്  പദ്ധത഻കളും മഴക്കഽഴ഻കളും മൺകയ്യഺലയഽം ആണ് ീെയ്ത഻ര഻ക്കഽന്നത്. 

സ്ഥ഻ര ആസ്ഥ഻യഽണ്ടഺക്കഽന്ന ദ്പവര്ത്ത഻കള് ത഻രീലെഽക്കഽക. 

 കിഷ഻ സംബന്ധമഺയ പദ്ധത഻കള്  ത഻രീലെഽക്കഽുപഺള് പഞ്ചഺയത്ത഻നഽ 

ൂകമഺറ഻ക്ക഻ട്ട഻യ റെകസ്ഥഺപനമഺയ കിഷ഻ഭവനഽമഺയ഻ ആുലഺെ഻ച്ച് സംുയഺജ഻ത 

പദ്ധത഻കള്  ്ീുെഽത്ത് നെത്തഽക.   

 വ഻ദയഺലയങ്ങള്ക്ക് കള഻സ്ഥലം, െഽുുമത഻ല്  എന്ന഻വ ന഻ര്മ്മ഻ച്ച് നല്കഽക 

 ുദശ഼യ ഉപജ഼വന മ഻ഷീന്പ )NRLM( സഹഺയുത്തഺീെ ീമച്ചീന്ഫട്ട ര഼ത഻യ഻ലഽള്ള 

ീതഺഴ഻ല് പര഻ശ഼ലനം നല്ക഻ കഽറച്ചു ീതഺഴ഻ലഺള഻കീള വ഻ദഗ്ദ്ദ്ധ/ അര്ദ്ധ വ഻ദരദ്ധ 

ീതഺഴ഻ലഺള഻കളഺക്ക഻ മഺുുക. 

 

 

അനഽബന്ധം 

ീ ഺഴ഻ലഽറപ്പ്പദ്ധ ഻യ഻ൽ  ഏീറ്റടഽത്ത് നടത്തഺവഽന്ന പവിത്ത഻ ൾ 

I. വ഻ഭഺഗം എ : പ ി ഻ വ഻ഭവ പര഻പഺലനവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ീപഺ ഽപവിത്ത഻ ൾ   

i. കഽെ഻ീവള്ള ുദ്സഺതസ്സുകള്  ഉള്ീന്ഫീെയഽള്ള ഭാരര്ഭജല വ഻തഺനം 

ഉയര്ത്തഽന്നത഻ ഏ ആവശയമഺയ അെ഻യണകള് )Undergroud dykes(, 

മൺതെയണകള്, അണകള് )ുസ്റ്റഺന്ഫ്ഡഺം(, ീെക്ക്ഡഺമഽകള്  തഽെങ്ങ഻യ 

ജലസംരക്ഷണത്ത഻നഽം ജലീകഺയ്ത്ത഻നഽം സഹഺയകരമഺയ ന഻ര്മ്മ഻ത഻കള്;  

ii. ഒരഽ ന഼ര്ത്തെത്ത഻ീന്പ സമദ്ര പര഻പഺലനത്ത഻ ഏ ഉതകഽന്ന ഇെീപെലഽകളഺയ 

ുകഺണ്ടാര്ദ്െഞ്ചഽകള്, തട്ട്ത഻ര഻ക്കല് )Terracing(, ുകഺണ്ടാര്ബണ്ടഽകള്, 



കല്ത്തെയണകള്, രയഺബ഻ുയഺൺ ന഻ര്മ്മ഻ത഻കള്, ന഼രഽറവ ദ്പുദശത്ത഻ീന്പ 

പര഻ുപഺഷണം തഽെങ്ങ഻യ ന഼ര്ത്തെ പര഻പഺലന ദ്പവിത്ത഻കള്  ;  

iii. സാക്ഷ്മ-ീെറഽക഻െ ജലുസെന ദ്പവിത്ത഻കളും ുതഺെഽകള്/കനഺല്  എന്ന഻വയഽീെ 

ന഻ര്മ്മഺണം, പഽനരഽദ്ധഺരണം, ീമയ഻ന്പനന്സ്ത എന്ന഼ ദ്പവിത്ത഻കളും ; 

iv. ജലുസെന കഽളങ്ങളുുെയഽം മു് ജലുദ്സഺതസ്സുകളുുെയഽം ആഴം കാട്ടല്  

ഉള്ീന്ഫീെയഽള്ള പരപരഺരത ജലുദ്സഺതസ്സുകളുീെ പഽനരഽദ്ധഺരണവഽം; 

v. കെുലഺരങ്ങള഻ലഽം കഽളങ്ങളുീെ അര഻ക഻ലഽം കനഺല് ബണ്ടഽകള഻ലഽം 

ുറഺഡഽകളുീെ ഓരത്ത഻ലഽം, വനഭാമ഻യ഻ലഽം, മു് ീപഺതഽഭാമ഻യ഻ലഽം 

െലവിക്ഷങ്ങള്  അെക്കമഽള്ള മരം വച്ച് പ഻െ഻ന്ഫ഻ക്കലഽം വനവത്കരണവഽം, 

)ഇവയ഻ല്  ന഻ന്നഽം ലഭ഻ക്കഽന്ന ആദഺയത്ത഻ീന്പ അവകഺശം യഡിക഻ക 5 ല് 

ദ്പത഻പഺദ഻ക്കഽന്ന കഽെഽംബങ്ങള്ക്ക് നല്ുകണ്ടതഺണ്(;  

vi. ീപഺതഽ ഭാമ഻യ഻ീല ഭാവ഻കസന ദ്പവിത്ത഻കളും.  

 

 

II. വ഻ഭഺഗം ബ഻: സമാഹത്ത഻ൽ  അവശ  അനഽഭവ഻ക്കഽന്ന വ഻ഭഺഗങ്ങൾക്കഽള്ള് 

വൿക്ത഻ഗ  ആസ്ത ഻ ൾ (ഖണ്ഡ഻  5 ൽ പരഺമർശ഻ക്കഽന്ന  ഽടഽംബങ്ങൾക്ക് മഺ ം)  

i. യഡിക഻ക 5 ല് പരഺമര്ശ഻ക്കഽന്ന കഽെഽംബങ്ങള്ക്ക് Scheduled Caste, Scheduled 

Tribe, Nomadic Tribe, De-Notified Tribe, ദഺര഻ദ്ദയുരയയ്ക്ക് തഺീഴയഽള്ള മു് 

കഽെഽംബങ്ങള് , സ്തദ്ത഼കള് രിഹനഺഥയഺയ കഽെഽംബങ്ങള് , ഭ഻ന്നുശഷ഻ക്കഺര് 

രിഹനഺഥരഺയ കഽെഽംബം, ഭാപര഻ഷ്കരണത്ത഻ീന്പ രഽണുഭഺക്തഺക്കള്, ഇര഻ര 

ആവഺസ്ത ുയഺജന രഽണുഭഺക്തഺക്കള് , വനഺവകഺശ ന഻യമദ്പകഺരമഽള്ള 

രഽണുഭഺക്തഺക്കള്, മഽകള഻ല്  പറല഻ര഻ക്കഽന്ന കഽെഽംബങ്ങളലെഺത്ത പക്ഷം, 

2008-ീല കഺര്ഷ഻ക കെഺശവഺസ ന഻യമ ദ്പകഺരമഽള്ള ീെറഽക഻െ-നഺമമഺദ്ത 

കര്ഷകര്, ഭാമ഻യഽീെ ഉല്പഺദനക്ഷമത വര്ദ്ധ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ 

ഭാവ഻കസനവഽം, ക഻ണറഽകള്  )Dugg well(, കഽളങ്ങള്  )Farm Ponds(, മു് 

ജലീകഺയ്ത്ത് ന഻ര്മ്മ഻ത഻കള് എന്ന഻വ ഉള്ീന്ഫീെയഽള്ള 

ജലുസെനത്ത഻നഺവശയമഺയ അെ഻സ്ഥഺന സൌകരയങ്ങള് ലഭയമഺക്കല് 



ii. പഴകിഷ഻, പട്ട്നാല്കിഷ഻, ുതഺട്ടവ഻ളകിഷ഻, െഺംുെഺറസ്തദ്െ഻ എന്ന഻വയ഻ലാീെ 

ഉപജ഼വനം ീമച്ചീന്ഫെഽത്തല്;  

iii. യഡിക഻ക 5 ല് സാെ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്ന കഽെഽംബങ്ങളുീെ തര഻ശ് ഭാമ഻/ പഺഴ്സഭാമ഻ 

)Fallow or Waste Land( വ഻കസ഻ന്ഫ഻ച്ച് കിഷ഻ക്ക് അനഽുയഺജയമഺക്കല് ; 

iv. ഇര഻ര ആവഺസ്ത ുയഺജന ദ്പകഺരുമഺ, ുകദ്ര/സംസ്ഥഺന സര്ക്കഺരഽകള് 

ആവ഻ഷ്ക്കര഻ക്കഽന്ന മ ്ു ഭവന ന഻ര്മ്മഺണ പദ്ധത഻കള് ദ്പകഺരുമഺ 

്ീുെഽക്കഽന്ന ഭവന ന഻ര്മ്മഺണത്ത഻ീല അവ഻ദഗ്ദ്ദ്ധ കഺയ഻ക ീതഺഴ഻ല് റെകം;  

v. മിരപര഻പഺലനം ുദ്പഺത്സഺഹ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള അെ഻സ്ഥഺന സൌകരയങ്ങളഺയ 

ുകഺഴ഻ക്കാട്, ആട്ട഻ന്  കാട്, പട്ട഻ കാട്, ീതഺഴഽത്ത്, പഽല്ീതഺട്ട഻ എന്ന഻വയഽീെ 

ന഻ര്മ്മഺണവഽം;  

vi. മത്സയബന്ധന ദ്പവര്ത്തനങ്ങള് ുദ്പഺത്സഺഹ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നത഻ ഏ ഉതകഽന്ന അെ഻സ്ഥഺന 

സൌകരയങ്ങളഺയ മത്സയം ഉണക്കഽന്ന ുകദ്രങ്ങള്, മത്സയം സാക്ഷ഻ക്കഽന്ന 

ുകദ്രങ്ങള്  എന്ന഻വ ന഻ര്മ്മ഻ക്കലഽം വര്ഷകഺലത്ത് മഺദ്തം ീവള്ളമഽള്ള 

ീപഺതഽകഽളങ്ങള഻ല് )Seasonal water bodies on public land( മത്സയം 

വളര്ത്തഽന്നത഻ ഏ അെ഻സ്ഥഺന സൌകരയങ്ങള് ഒരഽക്കലഽം;  

III. വ഻ഭഺഗം സ഻: ുേശ഼യ ഗഺമ഼ണ ഉപജ഼വന മ഻ഷീെ ന഻്ബന്ധന ൾ അനഽസര഻ക്കഽന്ന 

സവയം സഹഺയസംഘങ്ങൾക്ക് ീപഺ ഽ അട഻സ്ഥഺന സൗ രൿങ്ങൾ  

 

i. കഺര്ഷ഻ുകഺത്പന്നങ്ങളുീെ ഈെഽു സംഭരണ സൌകരയം ഉള്ീന്ഫീെയഽള്ള 

വ഻ളീവെഽന്ഫ഻ ഏ ുശഷം ആവശയമഺയ഻ വരഽന്ന സൌകരയങ്ങള്  )Post-Harvest 

facilities(, ൂജവവളം എന്ന഻വയ്ക്ക് ആവശയമഺയ സ്ഥഺയ഻യഺയ അെ഻സ്ഥഺന 

സൌകരയങ്ങള്  സിഷ്ട഻ക്കഽക വഴ഻ കഺര്ഷ഻ുകഺത്പഺദനക്ഷമത 

വര്ദ്ധ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള ദ്പവിത്ത഻കളും; 

ii. സവയം സഹഺയ സംറങ്ങളുീെ ഉപജ഼വന ദ്പവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ആവശയമഺയ 

ീപഺതഽ വര്ക്ക്ീഷഡ്ഡുകളുടുകളുീെ ന഻ര്മ്മഺണവഽം.  

IV. വ഻ഭഺഗം ഡ഻: ഗഺമ഼ണ അട഻സ്ഥഺന സൗ രൿങ്ങൾ 



i. ന഻ര്ുദശ഻ക്കീന്ഫട്ട മഺനദഡികങ്ങള്ക്ക് അനഽസിതമഺയ഻ യര-ദ്ദവ മഺല഻നയ 

സംസ്തകരണത്ത഻നഽം തഽറസ്സഺയ മലമാദ്ത വ഻സര്ജനം ഇലെഺതഺക്കഽന്നത഻നഽം 

ുവണ്ട഻ സവതദ്ന്ത്മഺുയഺ സര്ക്കഺര് വകഽന്ഫുകളുീെ ഇതര പദ്ധത഻കളുമഺയ഻ 

സംുയഺജ഻ന്ഫ഻ച്ച് ീകഺുണ്ടഺ വയക്ത഻രത കക്കാസഽകള്, സ്തകാള് ുെഺയെുുകള്, 

അങ്കണവഺെ഻ ുെഺയെുുകള് തഽെങ്ങ഻യ ദ്രഺമ഼ണ ശഽെ഻തവവഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫട്ട 

ദ്പവിത്ത഻കള് ; 

ii. ഒുീന്ഫട്ട് ക഻െക്കഽന്ന ദ്രഺമങ്ങീളയഽം, ന഻ര്ദ഻ഷ്ട ദ്രഺമ഼ണ ഉല്പഺദന 

ുകദ്രങ്ങീളയഽം ന഻ലവ഻ലഽള്ള ുറഺഡ് ജ ശിംയലയഽമഺയ഻ ബന്ധ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള, 

എലെഺ കഺലഺവസ്ഥയ഻ലഽം ഉപുയഺര഻ക്കഺന് പുുന്ന ദ്രഺമ഼ണ ുറഺഡഽകളുീെ 

ന഻ര്മ്മഺണവഽം, ഓെകള് , കലഽങ്കഽകള് എന്ന഻വ ഉള്ീന്ഫീെയഽള്ള ദ്രഺമത്ത഻ീല 

ഈെഽു ഉള്ുറഺഡഽകളുീെയഽം വ഼ഥ഻കളുീെയഽം ന഻ര്മ്മഺണവഽം; 

iii. കള഻സ്ഥലങ്ങളുീെ ന഻ര്മ്മഺണവഽം;  

iv. ീവള്ളീന്ഫഺക്ക ന഻യദ്ന്ത്ണ സംരക്ഷണ ദ്പവിത്ത഻കള്, ീവള്ളീക്കട്ട് 

ഒഴ഻വഺക്കഽന്നത഻നഽള്ള ജലന഻ര്ഗമന ദ്പവിത്ത഻കള്, മഴീവള്ളം ീകട്ട഻ 

ന഻ല്ക്കഽന്ന തഺഴ്സന്ന ീപഺതഽസ്ഥലങ്ങളുീെ ീമച്ചീന്ഫെഽത്തല് )Chaur renovation(, 

ത഼രദ്പുദശങ്ങളുീെ സംരക്ഷണത്ത഻നഽള്ള ുസ്റ്റഺം വഺട്ടര്  ീദ്ഡയ഻നഽകള് , എന്ന഻വ 

ഉള്ീന്ഫീെയഽള്ള ീപഺതഽ അെ഻സ്ഥഺന സൌകരയങ്ങള് , ുറഺഡഽകളുീെ 

പഽന:രഽദ്ധഺരണം, ദഽരന്ത്ദ്പത഻ുരഺധ തയ്യഺീറെഽന്ഫുകള്  ീമച്ചീന്ഫെഽത്തഽന്നത഻നഽള്ള 

ദ്പവിത്ത഻കളും;  

v. ദ്രഺമപഞ്ചഺയത്തഽകള് , വന഻തഺ സവയം സഹഺയ സംറങ്ങളുീെ 

ീെഡുറഷനഽകള് , ീകഺെഽങ്കഺു് ബഺധ഻തര്ക്കഽള്ള അഭയുകദ്രങ്ങള് )ൂസുലഺൺ  

ീഷല്ുര്(, അങ്കണവഺെ഻ുകദ്രങ്ങള് , ദ്രഺമ഼ണ െന്ത്കള് എന്ന഻വയ്ക്കഺവശയമഽള്ള 

ീകട്ട഻െങ്ങളുീെ ന഻ര്മ്മഺണവഽം, ദ്രഺമ/ുലഺക്ക്തല ദ്ക഻മ഻ുുഺറ഻യങ്ങളുീെ 

ന഻ര്മ്മഺണവഽം;  

vi. ുദശ഼യ ഭക്ഷയസഽരക്ഷഺന഻യമം 2013 )20/2013( ീല വയവസ്ഥകള്  

നെന്ഫ഻ലഺക്കഽന്നത഻ ഏ ആവശയമഺയ഻ വരഽന്ന ഭക്ഷയ-ധഺനയ സംഭരണ഻കളുീെ 

ന഻ര്മ്മഺണവഽം; 



vii. മഹഺത്മഺരഺന്ധ഻ ുദശ഼യ ദ്രഺമ഼ണ ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് ന഻യമ ദ്പകഺരം ്ീുെഽക്കഽന്ന 

ന഻ര്മ്മഺണ ദ്പവിത്ത഻കളുീെ എസ്റ്റ഻ുമു഻ീന്പ ഭഺരമഺയ഻ വരഽന്ന ന഻ര്മ്മഺണ 

സഺമദ്ര഻കളുീെ ഉല്പഺദനവഽം;  

viii. മഹഺത്മഺരഺന്ധ഻ ുദശ഼യ ദ്രഺമ഼ണ ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് ന഻യമ ദ്പകഺരം സിഷ്ട഻ക്കീന്ഫട്ട 

ദ്രഺമ഼ണ ീപഺതഽ ആസ്തത഻കളുീെ അുകഽുപണ഻കളും; 

ix. ഇത് സംബന്ധ഻ച്ച് സംസ്ഥഺന സര്ക്കഺരഽമഺയ഻ കാെ഻യഺുലഺെന നെത്ത഻ 

ുകദ്രസര്ക്കഺര് വ഻ജ്ഞഺപനം ീെയ്യുന്ന മു് ്ീതഺരഽ ദ്പവിത്ത഻യഽം.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


