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ആമഽഖം  

 

ഇന്ത്യയ഻ീല ദര഻ദ്ദരഺയ ദ്ഗഺമ഼ണ ജനതയഽീെ ദഺര഻ദ്ദയം  ലഘാകര഻ക്കഽന്നത഻നഽം അവരഽീെ 

ജ഼വ഻ത സഽരക്ഷ഻തതവം ഉറന്ഫു വരഽത്തഽന്നത഻നഽം ുവണ്ട഻ രാപം ീകഺെഽത്ത഻ട്ടുളള ഒരഽ 

ബിഹത്പദ്ധത഻യഺണ് മഹഺത്മഺഗഺന്ധ഻ ുദശ഼യ ദ്ഗഺമ഼ണ ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് പദ്ധത഻. കഺര്ഷ഻ക 

ുമഖലയ഻ലഽം ന഻ര്മഺണ ുമഖലയ഻ലഽം ീതഺഴ഻്  ലഭ഻ക്കഺീത ദ്ഗഺമ഼ണ ജനത 

ബഽദ്ധ഻മഽട്ടനഽഭവ഻ക്കഽുപഺള്  അവര്ക്ക് 100 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ീലങ്ക഻ലഽം ഉറന്ഫു 

വരഽത്തഽവഺന്  ഈ പദ്ധത഻ ലക്ഷയമ഻െഽന്നഽ. ഇങ്ങീന ീതഺഴ഻്  ന്കഽന്നത഻ ഏ ്ീുെഽക്കഽന്ന 

വ഻വ഻ധ പദ്ധത഻കള഻ലാീെ രഺജയത്ത഻ന് ീറ മണ്ും ജലവഽം പരമഺവധ഻ 

സംരക്ഷ഻ക്കഽന്നത഻ ഏ  സഺദ്ധയമഺകഽം എന്ന് ദ്പത഼ക്ഷ഻ക്കഽന്നഽ. 

ീതഺഴ഻്  ആവശയീന്ഫെഽന്നവര്ക്ക് ന഻ത ക഻ത കഺലയളവ഻നഽളള഻്   കഺയ഻കമഺയ ീതഺഴ഻്  

ലഭ഻ക്കഽന്നഽീവന്നഽം അത഻ ഏ ന഻ര്ണ്യ഻ക്കീന്ഫട്ട഻ട്ടുളള ുവതനം ന഻ര്ദ഻ഷ്ട സമയ സമയത്ത഻നഽളള഻്  

ലഭ഻ക്കഽന്നഽീവന്നഽം ഉറന്ഫു വരഽത്തഽന്നത഻ ഏ ഇന്ത്യന്  

പഺര്ലീമന്പ്  പഺസ്സഺക്ക഻യ഻ട്ടുളള  ന഻യമം ആണ് മഹഺത്മഺഗഺന്ധ഻ ുദശ഼യ ദ്ഗഺമ഼ണ 

ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് ന഻യമം. 2005 ആഗസ്റ്റ് 23-)൦ ത഻യ്യത഻യഺണ് പഺര്ലീമന്പ് ഈ ന഻യമം 

പഺസ്സഺക്കഽന്നത്. 

ീതഺഴ഻ലഽ ു വതനവഽം ന഻ര്ദ഻ഷ്ട സമയ സമയത്ത഻നഽള്ള഻്  കിതയമഺയ഻ ലഭ഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള 

അവകഺശം ന഻യമപരമഺയ഻ ഉറന്ഫു വരഽത്തഽീവന്നതഺണ് ഈ ന഻യമത്ത഻ീന്പ സവ഻ുശഷത. 

ീതഺഴ഻്  ലഭ഻ച്ച഻ീലെങ്ക഻്   ീതഺഴ഻ല഻ലെഺയ്മ ുവതനവഽം    ീതഺഴ഻ീലെഽത്തുശഷ൦ ുവതനം 

ൂവകഽകുയഺ ലഭ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽകുയഺ ീെയ്തഺ്  നഷ്ട സമയപര഻ഹഺരവഽം ഈ ന഻യമം 

വയവസ്ഥ ീെയ്യുന്നഽ. 

ീതഺഴ഻്  ആവശയീന്ഫെഽന്നവര്ക്ക് 15 ദ഻വസത്ത഻നഽള്ള഻്  കഺയ഻കമഺയ഻ ്ീതങ്ക഻ലഽം 

ീതഺഴ഻്  ന്ക഻യ഻ര഻ക്കണീമന്നഺണ് വയവസ്ഥ. അലെഺത്തപക്ഷം പത഻നഺറഺമീത്ത ദ഻വസം 

മഽത്  അവര്ക്ക് ീതഺഴ഻ല഻ലെഺയ്മ ുവതനത്ത഻ ഏ അര്ഹതയഽണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽം. അതഽുപഺീല 

എെഽത്ത ീതഺഴ഻ല഻ീന്പ ുവതനം 14 ദ഻വസത്ത഻ലധ഻കം ൂവക഻യഺ്  ൂവകഽന്ന ഒുരഺ 

ദ഻വസത്ത഻നഽം നഷ്ട സമയ പര഻ഹഺരം ലഭ഻ക്കഽന്നത഻നഽം അര്ഹതയഽണ്ട്. ീതഺഴ഻ുലഺ 



ീതഺഴ഻ല഻ലെഺയ്മ ുവതനുമഺ ഉറന്ഫഺയഽം ഉറന്ഫ് വരഽത്തഽന്നഽീവന്നതഺണ് ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് 

ന഻യമത്ത഻ീന്പ ദ്പുതയകത. 

ഇന്ത്യയ഻ീല ്ുവഽം പ഻ുന്നഺക്കമഺയ 200 ദ്ഗഺമ഼ണ ജ഻ലെകള഻്  2006 ീെദ്ബഽവര഻ 2-)o 

ത഼യത഻ ഈ ന഻യമം ന഻ലവ഻്  വരഽകയഽം പദ്ധത഻ നെന്ഫ഻ലഺക്കഽകയഽം ീെയ്തഽ. 

ുകരളത്ത഻്  വയനഺെഽം, പഺലക്കഺെഽം ഈ 200 ജ഻ലെകള഻്  ഉള്ീന്ഫട്ട഻രഽന്നഽ. 2007 ീമയ് 

15 ഏ 130 ജ഻ലെകള഻ുലക്ക് കാെ഻ ഇത് വയഺപ഻ന്ഫ഻ച്ചു.  ഇെഽക്ക഻, കഺസര്ുഗഺഡ് ജ ജ഻ലെകള്  

ഇത഻്  ഉള്ീന്ഫട്ട഻രഽന്നഽ. 2008 ്ദ്പ഻്  1 ഏ ഇന്ത്യയ഻ീല ബഺക്ക഻ മഽഴഽവന്  

ജ഻ലെകള഻ുലക്കഽം ഇത് വയഺപ഻ന്ഫ഻ച്ചു. ഇന്ത്യയ഻ീല മഽഴഽവന്  ദ്ഗഺമ഼ണ ജ഻ലെകള഻ലഽം ഈ 

പദ്ധത഻ ന഻ലവ഻ലഽണ്ട്. ആുഗഺളതലത്ത഻്  സവ഻ുശഷ ദ്ശദ്ധയഺകര്ഷ഻ച്ച 

ഒരഽ  അവകഺശഺധ഻ഷ്ഠ഻ത ീതഺഴ഻്  ന഻യമീമന്ന ന഻ലയ഻ലഽം ദ്ഗഺമ഼ണ ുമഖലയ഻്  ദഺരയദ്ദ 

ലഘാകരണത്ത഻്  ന഻ര്ണ്യഺകമഺയ വഴ഻ത്ത഻ര഻സൃ സിഷ്ട സമയ഻ച്ച ബിഹത് പദ്ധത഻ 

എന്നകഺരയം പര഻ഗണ഻ച്ചും 2009 ഒകുെഺബര്  2-ാഺാം ത഼യത഻ ുകദ്ര സര്ക്കഺര്  ഈ 

ന഻യമീത്ത മഹഺത്മഺഗഺന്ധ഻ ുദശ഼യ ദ്ഗഺമ഼ണ ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് പദ്ധത഻ീയന്ന് 

പഽനര്നഺമകരണം ീെയ്തഽ. 

 

മഽഖൿ ലക്ഷ്ൿങ്ങൾ 

 

 അവ഻ദഗ്ദ്ദ്ധ-കഺയ഻ക ീതഺഴ഻ല഻് ്ര്ീന്ഫെഺന് സന്നദ്ധതയഽള്ള ദ്ഗഺമദ്പുദശങ്ങള഻് 

അധ഻വസ഻ക്കഽന്ന ്ീതഺരഽ കഽെഽംബത്ത഻നഽം ഒരഽ സഺപത്ത഻കവര്ഷം 100 

ദ഻വസത്ത഻് കഽറയഺത്ത ീതഺഴ഻് ഉറന്ഫഺക്കഽന്നുതഺീെഺന്ഫം, ഗഽണുമന്ഩയഽള്ളതഽം 

സ്ഥഺയ഻യഺയ഻ട്ടുള്ളതഽം ഉല്പഺദനക്ഷമവഽമഺയ ആസ്ഥ഻കളുീെ സിഷ്ട സമയ഻യഺണ് ഈ 

പദ്ധത഻യഽീെ മഽഖയ ലക്ഷയം 

 .ദര഻ദ്ദരഽീെ ഉപജ഼വനവഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫട്ട വ഻ഭവഺെ഻ത്തറ ശക്ത഻ീന്ഫെഽത്ത് 

 സഺമാഹ഻കമഺയ഻ പ഻ുന്നഺക്കം ന഻്ക്കഽന്ന എലെഺ കഽെഽംബങ്ങീളയഽം പദ്ധത഻യ഻് 

ഉള്ീന്ഫെഽത്തഽക. 

 പഞ്ചഺയത്ത഻രഺജ് സ്ഥഺപനങ്ങീള ശക്ത഻ീന്ഫെഽത്തഽക. 

 

  



 

 

സവ഻ുശഷത ൾ 

 

 ന഻യമത്ത഻ന്ീറ പ഻ന്ബലമഽള്ള അവകഺശഺധ഻ഷ്ഠ഻ത പദ്ധത഻. 

 ദ്ഗഺമപഞ്ചഺയത്ത് ദ്പുദശത്ത് തഺമസ഻ക്കഽന്ന 18  വയസ്സ് പാര്ത്ത഻യഺയ 

എീതഺരഺള്ക്കഽം പദ്ധത഻യ഻്  പങ്കഺള഻യഺവഺം. 

 സ്തദ്ത഼ക്കഽം പഽരഽഷനഽം തഽലയ ുവതനം. 

 പര഻സ്ഥ഻ത഻ സംരക്ഷണം  ,കഺര്ഷ഻ക ുമഖലയ഻ീല അെ഻സ്ഥഺന ീസൌകരയ വ഻കസനം 

എന്ന഻വയ്ക്കഽ മഽന്ഗണന. 

 ീതഺഴ഻ലഺള഻കള് തീന്ന ദ്പവിത്ത഻കള് കീണ്ടത്തഽക  ആസാദ്തണ ദ്പദ്ക഻യയ഻് 

പങ്കഺള഻കളഺകഺനഽം അവസരം  

 ആസാദ്തണത്ത഻ലഽം  ,ന഻ര്വഹണത്ത഻ലഽം ത഻കല സഽതഺരയത  

 കരഺറഽകഺുരഺ ഇെന഻ലക്കഺുരഺ ഇലെ. 

 ീപഺതഽജന പങ്കഺള഻ത്തുത്തഺീെ ുലബര് ബഡ് ജജു്. 

 ബഺങ്ക്/ുപഺസ്റ്റ് വഴ഻ മഺദ്തം ുവതന വ഻തരണം. 

 സ്തദ്ത഼കള്ക്ക് മഽന്ഗണന. 

 കപയാട്ടര് ശിംഖല വഴ഻യഽള്ള ുമഺണ഻ുറ഻ംഗ്ദ് സംവ഻ധഺനം. 

 ദ്ഗഺമസഭ പദ്ധത഻ ഓഡ഻ു് ീെയ്യുന്നഽ. )ുസഺഷയ് ഓഡ഻ു് സംവ഻ധഺനം)  

 പരഺത഻പര഻ഹഺര സംവ഻ധഺനം 

 

 

  



 

ത഻രഽവള്ളൂർ ഗഺമപഞ്ചഺയത്ത് 

 
 

ുതഺെന്നാര് ുലഺക്ക഻്  ഉള്ീന്ഫെഽന്ന ത഻രഽവള്ള്ര് ദ്ഗഺമപഞ്ചഺയത്ത് നലെ ര഼ത഻യ഻്  

ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് ദ്പവര്ത്തനങ്ങള്  ്ീുെഽത്ത് നെത്തഽന്നഽ. പദ്ധത഻ നെത്ത഻ന്ഫ഻നഺയ഻ ുലഺക്ക് 

തലത്ത഻്  ുലഺക്ക് ീഡവലപ്ീമന്പ് ഓെ഼സര്, JBDO, അദ്കഡ഻ുഡ് ജ എന്ജ഻ന഻യര്, 

അീക്കൌണ്ടന്പ് & ഡഺുഺ എന്ദ്െ഻ ഓന്ഫുറുര് എന്ന഻വരഽം പഞ്ചഺയത്ത് തലത്ത഻്  

ീസദ്കട്ടറ഻, അസ഻.ീസദ്കട്ടറ഻, അദ്കഡ഻ുഡ് ജ എന്ജ഻ന഻യര്, ഓവര്സ഻യര്, അീക്കൌണ്ടന്പ് & 

ഡഺുഺ എന്ദ്െ഻ ഓന്ഫുറുര് എന്ന഻വരഽം അവരഽീെ ുസവനം ഈ പദ്ധത഻ക്ക് ുവണ്ട഻ 

ന്കഽന്നഽ. 2018-19 സഺപത്ത഻ക വര്ഷത്ത഻്  82420 ീതഺഴ഻്  ദ഻നങ്ങള്  ഈ 

പദ്ധത഻യ഻ലാീെ പഞ്ചഺയത്ത് സിഷ്ട സമയ്െ഻ക്കഽകയഽം 35 കഽെഽംബങ്ങള്ക്ക് 100 ീതഺഴ഻്  

ദ഻നങ്ങള്  ന്കഽകയഽം ീെയ്ത഻ട്ടുണ്ട്. കാല഻ നഷ്ട സമയ്െ പര഻ഹഺര ഇനത്ത഻്  22891/- രാപ 

ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ക് ന്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്. 3488 മസ്റ്റര് ുറഺളുകള്  അനഽവദ഻ച്ചത഻്  218 മസ്റ്റര് 

ുറഺളുകള്  'ZERO ATTENDENCE MUSTER ROLL' കളഺയ഻ അെയഺളീന്ഫെഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 



 

പഞ്ചഺയത്ത഻ീന്പ ുപ് ത഻രഽവള്ള്ര് ദ്ഗഺമപഞ്ചഺയത്ത് 

വ഻സ്തത഼ര്ണ്ം  27.58െതഽരദ്ശക഻ുലഺമ഼ുര് 

ജ഻ലെ പഞ്ചഺയത്ത് ുകഺഴ഻ുക്കഺട് 

ുലഺക്ക് പഞ്ചഺയത്ത് ുതഺെന്നാര് 

തഺലാക്ക് വെകര 

ഉള്ീന്ഫെഽന്ന വഺര്ഡഽകള്  20 

ീതഺഴ഻്  കഺര്ഡഽെമകള് 5460 

സജ഼വ ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്   3505 

ന഻ഷ്ദ്ക഻യ ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്   1955 

 

ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് സംബന്ധ഻ച്ച വ഻വരങ്ങൾ  

 

വ഻വരങ്ങൾ  ജ഻ലലഺതലം ുലഺക്ക് 

തലം 

പഞ്ചഺയത്ത് 

തലം  

സിഷ്ട സമയ഻ച്ച ീതഺഴ഻് ദ഻നങ്ങള്  83.05(ലക്ഷം) 327386 82420 

കഽെഽംബങ്ങള്ക്ക്ന്ക഻ ഇര഻ക്കഽന്ന 

ശരഺശര഻ ീതഺഴ഻് ദ഻നങ്ങള് (ലക്ഷം) 
57.58 39.3 33.61 

100 ദ഻നങ്ങള് പാര്ത്ത഼കര഻ച്ച 

കഽെഽംബങ്ങള്  
38300 353 35 

ആീകീതഺഴ഻്  എെഽത്ത കഽെഽംബങ്ങള്  1.44(ലക്ഷം) 8330 2452 

ആീക ീതഺഴ഻്  എെഽത്ത ീതഺഴ഻ലകള്  1.6(ലക്ഷം) 8973 2620 

ആീക ീതഺഴ഻് ദ഻നങ്ങള് എസ്ത സ഻. 

ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ക് ശതമഺനത്ത഻് 
10.18% 6.23% 4.73% 

 



വഺർഡ് 17 [ീെമ്മരത്താർ ീവസ്റ്റ്]  

 

 

വഺര്ഡ് ജ 17 [ീെമരത്താര് ീവസ്റ്റ് ] ് 302 കഽെഽംബങ്ങള഻ലഺയ഻ 408 അംഗങ്ങള് ീതഺഴ഻് 

കഺര്ഡ഻് ുപ് രജ഻സ്റ്റര് ീെയ്ത഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 108 ീതഺഴ഻ലഺള഻കള് സജ഼വ 

ീതഺഴ഻ലഺള഻കളഺയ഻ ീതഺഴ഻് ീെയ്തഽ വരഽന്നഽ. 2018 -19 സഺപത്ത഻ക വര്ഷത്ത഻്  

ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്  ആരഽംതീന്ന 100 ീതഺഴ഻് ദ഻നങ്ങള് പാര്ത്ത഼കര഻ച്ച഻ട്ട഻ലെ. ത഻രഽവള്ള്ര് 

പഞ്ചഺയത്ത് വഺര്ഡ് ജ 17 [ീെമരത്താര് ീവസ്റ്റ്] ീല 2018 ഒകുെഺബര് 1 മഽത് 2019 

മഺര്ച്ച് 31 വീരയഽള്ള കഺലയളവ഻് നെന്ന ദ്പവര്ത്ത഻കള് ആണ് ുസഺഷയ് ഓഡ഻ു഻നഽ 

വ഻ുധയമഺക്ക഻യത്. ഈ കഺലയളവ഻് നെത്ത഻യ 8ദ്പവര്ത്ത഻കള്ക്കഺയ഻ 3628 അവ഻ദഗ്ദ്ധ 

ീതഺഴ഻് ദ഻നങ്ങളും 48 വ഻ദഗ്ദ്ധ ീതഺഴ഻് ദ഻നങ്ങളും സിഷ്ട സമയ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.  അവ഻ദഗ്ദ്ധ 

ുവതനയ഻നത്ത഻് 10,80,515/- രാപയഽം വ഻ദഗ്ദ്ധ ുവതനയ഻നത്ത഻് 37,350/- രാപയഽം 

പണ഻യഺയഽധ വഺെകയ഻നത്ത഻് 14,498/- രാപയഽം ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽ ുവണ്ട഻ 

െ഻ലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.  

              മഹഺത്മഺഗഺന്ധ഻ ുദശ഼യ ദ്ഗഺമ഼ണ ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് പദ്ധത഻ വ഻ഭഺവനം 

ീെയ്യുന്നത് എീന്ത്ഺീക്ക എന്നഽം കഺരയക്ഷമമഺയഽം െലദ്പദമഺയഽം ഈ പദ്ധത഻ എങ്ങീന 

നെന്ഫഺക്കണീമന്നഽം ദ്ഗഺമപഞ്ചഺയത്ത഻ീനയഽം ീതഺഴ഻ലഺള഻കീളയഽം ദ്ഗഺമസഭഅംഗങ്ങീളയഽം 

ുബഺധയീന്ഫെഽത്തഽന്നത഻ ഏ ുവണ്ട഻യഺണ് ഈ ുസഺഷയ് ഓഡ഻ു്. 



 

ര഼ത഻ശഺസ്തതം 

 

ുകരള ുസഺഷയ് ഓഡ഻ു് ീസഺൂസു഻, ുകഺഴ഻ുക്കഺട് ജ഻ലെ- ുതഺെന്നാര് വ഻ുലെജ് 

റ഻ുസഺഴ്സസ്ത ുപഴ്സസണഺണ് ുകഺഴ഻ുക്കഺട് ജ഻ലെയ഻് ുതഺെന്നാര് ുലഺക്ക് പഞ്ചഺയത്ത഻ീല 

ത഻രഽവള്ള്ര് ദ്ഗഺമപഞ്ചഺയത്ത് വഺര്ഡ് ജ-17 )ീെമരത്താര് ീവസ്റ്റ്) ുസഺഷയ് ഓഡ഻ു് 

ദ്പദ്ക഻യ നെത്ത഻യത്. 

ആേൿഘട്ടം: 

പഞ്ചഺയത്ത് ീസദ്കട്ടറ഻, ദ്പസ഻ഡണ്ട്, വഺര്ഡ് ജ ീമപര്, ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് ഉുദയഺഗസ്ഥര് 

എന്ന഻വരഽമഺയ഻ ുസഺഷയ് ഓഡ഻ു്  ുതഺെന്നാര് വ഻ുലെജ് റ഻ുസഺഴ്സസ്ത ുപഴ്സസൺ വഺര്ഡ് ജ 

17 ് നെുത്തണ്ട ുസഺഷയ് ഓഡ഻ു് ദ്പവര്ത്തനങ്ങീളക്കഽറ഻ച്ചുള്ള െര്ച്ച. 

രണ്ഺം ഘട്ടം: 

2018 ഒകുെഺബര് മഺസം ഒന്നഺം ത഻യത഻ മഽത്  2019 മഺര്ച്ച് മഺസം 31 വീര ്ീുെഽത്ത് 

നെത്ത഻യ ദ്പവിത്ത഻കളുീെ െയലഽകള്, 7 രജ഻സ്റ്ററഽകള്, എം ഐ എസ്ത എന്ന഻വ 

പര഻ുശഺധ഻ക്ക്.  

മാന്നഺം ഘട്ടം: 

പര഻ുശഺധ഻ച്ച െയലഽകളുീെ അെ഻സ്ഥഺനത്ത഻് ദ്പവിത്ത഻ ഇെങ്ങള് പര഻ുശഺധ഻ക്ക്, 

ദ്പവിത്ത഻കളുീെ അളവഽകള് പര഻ുശഺധ഻ക്ക് 

നഺലഺം ഘട്ടം: 

ഗഽണുഭഺക്തഺക്കുളഺട് ദ്പവിത്ത഻കളുീെ ഗഽണെലങ്ങള് ുെഺദ഻ച്ചറ഻യഽകയഽം, സജ഼വ 

ീതഺഴ഻ലഺള഻കീള കണ്ട് ീതഺഴ഻്കഺര്ഡ് ജ, ബഺങ്ക് പഺസ്സ് ബഽക്ക് എന്ന഻വ പര഻ുശഺധ഻ച്ച് 

അഭ഻മഽഖം നെത്തലഽം വ഻വരുശഖരണം നെത്തലഽം. 

അഞ്ചഺം ഘട്ടം: 

െ഼്ഡ് ജ പര഻ുശഺധനയഽീെയഽം െയ് പര഻ുശഺധനയഽീെയഽം അെ഻സ്ഥഺനത്ത഻് റ഻ുന്ഫഺര്ട്ട് 

തയഺറഺക്ക്.  

 

  



 

ീതഺഴ഻ലഺള഻ ളുീട 10 അവ ഺശങ്ങൾ  

 

ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് പദ്ധത഻യ഻്  ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ക് 10 അവകഺശങ്ങള് ദ്പധഺനം ീെയ്യുന്നഽ. 

അവ ്ീതഺീക്കീയന്ന് െഽവീെ ുെര്ക്കഽന്നഽ.  

 

1. ീതഺഴ഻്കഺര്ഡ് ജ ലഭ഻യ്ക്കഽവഺനഽള്ള അവകഺശം. (ീഷഡയാള് 2; ഖണ്ഡ഻ക 1-5, എ.എം. 

സ഻. അദ്ധയഺയം-3) 

2. അുപക്ഷ഻ച്ച് 15 ദ഻വസത്ത഻നഽള്ള഻് ീതഺഴ഻് ലഭ഻യ്ക്കഽവഺന്  ഉള്ള അവകഺശവഽം 

ആയത഻ീന്പ ൂകന്ഫു് രസ഼ത് ലഭ഻ക്കഽന്നത഻നഽം ഉള്ള അവകഺശം. (ീഷഡയാള് 1; ഖണ്ഡ഻ക 

8, ീഷഡയാള് 2; ഖണ്ഡ഻ക 6-13) 

3. ീതഺഴ഻് ലഭ഻ച്ച഻ീലെങ്ക഻് ീതഺഴ഻ല഻ലെഺയ്മ ുവതനം ലഭ഻യ്ക്കഽവഺനഽള്ള അവകഺശം, 

(ആദയീത്ത 30 ദ഻വസം കാല഻യഽീെ 1/4 & പ഻ന്ന഼െഽള്ള ദ഻വസങ്ങള഻് 1/2 ഭഺഗം)  

4. ീഷ്് ഓ് ുദ്പഺജകട് തയ്യഺറഺക്കഽവഺനഽള്ള അവകഺശം 

5. 5 ക഻ുലഺമ഼ുറ഻നഽള്ള഻് ീതഺഴ഻് ലഭ഻യ്ക്കഽവഺനഽള്ള അവകഺശം, അീലെങ്ക഻്  

)ുവതനത്ത഻ീന്പ 10 ശതമഺനം അധ഻കം)  

6. കഽെ഻ീവള്ളം, വ഻ദ്ശമസൌകരയം, ദ്പഥമ ശഽദ്ശാഷഺ സൌകരയം ഇവ ലഭ഻യ്ക്കഽന്നത഻നഽള്ള 

അവകഺശം, (ീഷഡയാള് 2; ഖണ്ഡ഻ക 23-28) 

7. 15 ദ഻വസത്ത഻നഽള്ള഻് ുവതനം ലഭ഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള അവകഺശം 

8. ുവതന വ഻തരണത്ത഻ീല കഺലതഺമസത്ത഻ ഏ നഷ്ട സമയപര഻ഹഺരം ലഭ഻യ്ക്കഽവഺന്  ഉള്ള 

അവകഺശം,  

9. സമയബന്ധ഻തമഺയഽള്ള പരഺത഻ പര഻ഹഺരത്ത഻നഽള്ള അവകഺശം,  

10. ുസഺഷയ്  ഓഡ഻ു് നെത്തഽന്നത഻നഽള്ള അവകഺശം. 

 

 

 

 

 



അവ ഺശങ്ങളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ീതഺഴ഻ലഺള഻ ള഻ൽ ന഻ന്നഽം ുെഺേ഻ച്ചറ഻ഞ്ഞ 

 ഺരൿങ്ങൾ 

   

ീതഺഴ഻ൽ  ഺർഡ് 

സജ഼വ ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ക് പഽത഻യ ീതഺഴ഻് കഺര്ഡ് ജ ന്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട് .എലെഺവരഽം 

ീതഺഴ഻് കഺര്ഡ഻ുലക്ക് ആവശയമഺയ ുെഺുട്ടഺ ീതഺഴ഻ലഺള഻കള് ൂപസ ീെലവഴ഻ച്ച് 

എെഽക്കഺറഽള്ളതഺയഺണ് അറ഻യഺന് സഺധ഻ച്ചത്. ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീെ ീതഺഴ഻് കഺര്ഡ഻ുലക്ക് 

ആവശയമഺയ ുെഺുട്ടഺ പഞ്ചഺയത്ത഻് ന഻ന്ന് എെഽത്തഽ ീകഺെഽക്കഽന്നത഻ ഏ ുവണ്ട 

നെപെ഻കള് സവ഼കര഻ക്കഽന്നത് നലെതഺയ഻ര഻ക്കഽം. 

ീതഺഴ഻ൽ അുപക്ഷ് 

 ീതഺഴ഻ല഻നഽ വയക്ത഻ഗതമഺയ഻ അുപക്ഷ഻ക്കഺറ഻ലെ എന്നഺണ് അറ഻യഺന് സഺധ഻ച്ചത്. 

ീതഺഴ഻ലഺള഻കള് ആരഽംതീന്ന നാറ് ീതഺഴ഻്  ദ഻നങ്ങള് പാ൪ത്ത഼കര഻ച്ച഻ട്ട഻ലെ. ീതഺഴ഻ല഻ ഏ  

അുപക്ഷ഻ച്ച് 14 ദ഻വസത്ത഻നഽള്ള഻് ീതഺഴ഻് ലഭ഻ക്കഺനഽള്ള സഺഹെരയം 

ഉണ്ടഺകഺറഽീണ്ടങ്ക഻ലഽം ീതഺഴ഻ല഻ലെഺയ്മ ുവതനം ഇതഽവീര ന്ക഻യതഺയ഻ ുരഖകള഻് 

കണ്ട഻ലെ. 

  ാല഻ നഷ്ടപര഻ഹഺരം 

ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫു ന഻യമദ്പകഺരം ദ്പവര്ത്ത഻ കഴ഻ല 15 ദ഻വസത്ത഻നഽള്ള഻് ുവതനം 

ലഭ഻ക്കഽവഺനഽള്ള അവകഺശം ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ക് ഉണ്ട്. ഓഡ഻ു഻ ഏ വ഻ുധയമഺക്ക഻യ 

ദ്പവര്ത്ത഻കളുീെ ുവതനം ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ക് ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുള്ളതഺയ഻ െ഼്ഡ് ജ 

പര഻ുശഺധനയ഻് മനസ്സ഻ലഺക്കഺന് സഺധ഻ച്ചു. ദ്പവ൪ത്ത഻ കഴ഻ല് 15 ദ഻വസം  

പ഻ന്ന഻ട്ടത഻നഽ ുശഷമഺണ് ുവതനം ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ക് ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുള്ളത്. 

ീതഺഴ഻ൽ സ്ഥലീത്ത സൗ രൿങ്ങൾ 

 കഽെ഻ക്കഽവഺനഽള്ള ീവള്ളം, വ഻ദ്ശമ സൌകരയം, ദ്പഥമശഽദ്ശാഷ സൌകരയം, എന്ന഻വ 

ലഭയമഺക്കണീമന്ന് ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫു ന഻യമം ീഷഡയാള് 2 പഺര 23- 28 , ുകദ്ര വഺര്ഷ഻ക 

മഺസ്റ്റര് സര്ക്കഽലര് 8, 82 അനഽശഺസ഻ക്കഽന്നഽണ്ട്. ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുമഺയ഻ ുനര഻ട്ട് നെത്ത഻യ 

സംഭഺഷണത്ത഻ന഻െയ഻് ദ്പവര്ത്ത഻ സ്ഥലങ്ങള഻് സൌകരയങ്ങള് ഒന്നഽം തീന്ന 

ലഭ഻ച്ച഻രഽന്ന഻ലെ എന്ന് മനസ്സ഻ലഺയ഻. 



 

െ഻ ഻ത്സഺസഹഺയം  

ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫു ന഻യമം ീഷഡയാള് 2 പഺര5 ുകദ്ര വഺര്ഷ഻ക മഺസ്റ്റര് സര്ക്കഽലര് 

െഺപ്ുര് 9 ദ്പകഺരവഽം ീതഺഴ഻് സ്ഥലത്ത് അപകെം സംഭവ഻ച്ചഺ് െ഻ക഻ത്സ സൌകരയം 

ഉറന്ഫ് വരഽുത്തണ്ടതഺണ്.ീതഺഴ഻് സ്ഥലത്ത് ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ക് അപകെം 

സംഭവ഻ച്ച഻ട്ടുീണ്ടങ്ക഻ലഽം ആരഽം െ഻ക഻ത്സഺ സഹഺയത്ത഻നഺയ഻ 

അുപക്ഷ഻ച്ച഻ട്ട഻ലെഺത്തതഺയഺണ് അറ഻യഺന് സഺധ഻ച്ചത്. ീതഺഴ഻് സ്ഥലത്തഽവച്ച് അപകെം 

സംഭവ഻ച്ചഺ് അത് ൂസു് ഡയറ഻യ഻് ുരഖീന്ഫെഽുത്തണ്ടതഽം പഞ്ചഺയത്ത഻് 

അറ഻യ഻ക്കഽകയഽം ബ഻ലെുകള് കിതയമഺയ഻ അുപക്ഷുയഺീെഺന്ഫം പഞ്ചഺയത്ത഻് 

്്ന്ഫ഻ുക്കണ്ടതഽമഺണ്.  

ീഷൽഫ് ഓഫ് വർക്ക് തയ്യഺറഺക്കഽവഺനഽള്ള അവ ഺശം  

 ീഷ്് ഓ് ീദ്പഺജകെ഻് ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീെ പങ്കഺള഻ത്തം കഽറവഺണ് എന്നഺണ് 

ുമു഻് ന഻ന്നഽം അറ഻യഺന്  സഺധ഻ച്ചത്. വഺ൪ഡ഻് ദ്പുതയകം ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് ദ്ഗഺമസഭകള് 

നെത്തഺറ഻ലെ. 

5  ഻ുലഺ മ഼റ്ററ഻നഽള്ള഻ൽ ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ക്കഺനഽള്ള അവ ഺശം  

ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫു ന഻യമം ീഷഡയാള് 2 പഺര 18 , ുകദ്ര വഺര്ഷ഻ക മഺസ്റ്റര് സര്ക്കഽലര് 

െഺപ്ുര് 17 എന്ന഻വയ഻് ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ക് 5 ക഻ുലഺമ഼ുര് െഽുളവ഻് ീതഺഴ഻് 

ലഭയമഺക്കണീമന്ന് അനഽശഺസ഻ക്കഽന്നഽ. വഺര്ഡ഻ീല മഽഴഽവന് ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്കഽം 5 

ക഻ുലഺമ഼ുര് െഽുളവ഻് തീന്ന ീതഺഴ഻് ലഭ഻ക്കഽന്നഽീണ്ടന്ന് ീതഺഴ഻ലഺള഻കള഻് ന഻ന്നഽം 

അറ഻യഺന് കഴ഻ലഽ.  

സമയബന്ധ഻തമഺയ പരഺത഻ പര഻ഹഺരത്ത഻നഽള്ള അവ ഺശം  

 പരഺത഻കള് ുരഖീന്ഫെഽത്തഽന്ന പരഺത഻ രജ഻സ്റ്ററ഻് വഺ൪ഡഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫട്ട പരഺത഻കള് 

ഒന്നഽം ുരഖീന്ഫെഽത്ത഻യതഺയ഻ കഺണഺന് കഴ഻ല഻ലെ. ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫുമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫട്ട 

പരഺത഻കള് ുരഖഺപരമഺുയഺ,വഺക്കഺുലഺ, ുെഺൺ മഽഖഺന്ത്഻രുമഺ  ന഻ര്വഹണ 

ഉുദയഺഗസ്ഥീര അറ഻യ഻ക്കഺവഽന്നതഺണ് ഇങ്ങീന ലഭ഻ക്കഽന്ന പരഺത഻കള് രജ഻സ്റ്ററ഻് 

എഴഽത഻ സാക്ഷ഻ക്കഽകയഽം പരഺത഻യ഻ുന്ഩ് എെഽത്ത നെപെ഻കള് പരഺത഻ക്കഺരീന 

അറ഻യ഻ുക്കണ്ട തഽം ന഻ര്വ്വഹണ ഉുദയഺഗസ്ഥരഽീെ െഽമതലയഺണ്. 



 ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് നടത്തഽവഺനഽള്ള അവ ഺശം  

 ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫു ന഻യമം ീസക്ഷന് 17 (2) ുസഺഷയ് ഓഡ഻ു് നെത്തഽവഺനഽള്ള അവകഺശം 

ന്കഽന്നഽ. ദ്പസ്തതഽത വഺ൪ഡ഻് ഓഡ഻ു് നെത്തഽന്നത഻നഺയ഻ ദ്പുതയക കമ഻ു഻ 

ന഻ലവ഻ലഽീണ്ടന്ന് െ഼്ഡ് ജ പര഻ുശഺധനയ഻് മനസ്സ഻ലഺയ഻ .കമ഻ു഻ അംഗങ്ങള് എലെഺ 

െ഼്ഡ഻ലഽം പര഻ുശഺധന നെത്തഺറ഻ലെ എന്നഺണ് അറ഻യഺ൯ സഺധ഻ച്ചത്. 

 

ുസഺഷൿൽ  ഓഡ഻റ്റ഻നഽ വ഻ുേയമഺക്ക഻യ പവിത്ത഻ ൾ  

 

1. വടക്കഽം രമ്മൽ തഺീഴ പ഻ലഺുക്കഺട്ടൂർ നടപ്പഺത ന഻ർമ്മഺണം വഺർഡ് 17  

[1604010003/RC/52650] 

ദ്പവിത്ത഻ 24.3.2019  ഏ ആരംഭ഻ക്കഽകയഽം 30.3.2019  ഏ അവസഺന഻ക്കഽകയഽം ീെയ്തഽ. 

ദ്പവര്ത്ത഻യഽീെ അെങ്ക് തഽക 1,06,231/- രാപയഺണ് . ദ്പവര്ത്ത഻ക്ക് മസ്റ്റര് ുറഺള് 

ദ്പകഺരം 17 അവ഻ദഗ്ദ്ധ ീതഺഴ഻് ദ഻നങ്ങളും 48 വ഻ദഗ്ദ്ധ  ീതഺഴ഻് ദ഻നങ്ങളും 

സിഷ്ട സമയ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട് .വ഻ദഗ്ദ്ധ ീതഺഴ഻് ദ഻നങ്ങളും സിഷ്ട സമയ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട് ആയത഻നഺ് 17 അവ഻ദഗ്ദ്ധ 

ീതഺഴ഻് ദ഻നങ്ങള്ക്ക് 4360/-  രാപ ുവതന ഇനത്ത഻ലഽം 258/- രാപ പണ഻യഺയഽധ 

വഺെക ഇനത്ത഻ലഽം ന്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ.48 വ഻ദഗ്ദ്ധ ീതഺഴ഻് ദ഻നങ്ങള്ക്ക് 37350/- രാപ 

ുവതന ഇനത്ത഻് ന്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ. ദ്പവര്ത്ത഻ക്ക് ആീക ീെലവഺയത് 1,01,934/-  

രാപയഺണ് .നെന്ഫഺത ന഻ര്മഺണം നലെ ര഼ത഻യ഻് പാര്ത്ത഼കര഻ച്ചതഺയ഻ െ഼്ഡ് ജ 

പര഻ുശഺധനയ഻് മനസ്സ഻ലഺയ഻. 60 ീസ ഏറ഼  മ഼ുര് ന഼ളത്ത഻ലഽം 60 ീസ ഏറ഼ മ഼ുര് 

വ഼ത഻യ഻ലഽം 60 ീസന്റ഼ മ഼ുര് ഉയരത്ത഻ലഽം നെന്ഫഺത ന഻ര്മ഻ച്ചതഺയ഻ കഺണഺന് 

സഺധ഻ച്ചു. ദ്പവര്ത്ത഻ സ്ഥലത്ത് ൂസു് ുബഺര്ഡ് ജ ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ.  

 

2. സർക്കഺർ േനസഹഺയം ലഭ഻ച്ച ഗഽണുഭഺക്തഺവ഻ന്ീറ ഭവന ന഻ർമ്മഺണ പവർത്ത഻ വഺർഡ് 

17 ,ഹൂസനഺർ [1604010003/IF/314954] 

ഭവന ന഻ര്മഺണ ദ്പവര്ത്ത഻ 2.11.18  ഏ ആരംഭ഻ച്ച 3.12.18  ഏ അവസഺന഻ച്ചു. ഭവന 

ന഻ര്മഺണ ദ്പവര്ത്ത഻ ആീക 28 ീതഺഴ഻്ദ഻നങ്ങള് സിഷ്ട സമയ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. ആയത഻നഺ് 28 

ീതഺഴ഻് ദ഻നങ്ങള്ക്ക് 271/-  രാപ ന഻രക്ക഻് 7588/- രാപ ുവതന ഇനത്ത഻് 



െ഻ലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. ഭവനന഻ര്മഺണം പാര്ത്ത഼കര഻ച്ചതഺയ഻ െ഼്ഡ് ജ പര഻ുശഺധനയ഻് 

മനസ്സ഻ലഺയ഻. ദ്പവിത്ത഻യഽീെ ആദയഘട്ടത്ത഻നഽ ുവണ്ട഻ ഗഽണുഭഺക്തഺസൃ 9.5.2018  ഏ 

ന്ക഻യ അുപക്ഷയ്ക്ക് 2.11.2018 നഺണ് ീതഺഴ഻് അനഽവദ഻ച്ചു ന്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത്.  

മസ്റ്റര് ുറഺള് ദ്പകഺരമഽള്ള ുവതനം ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീെ  അക്കൌണ്ട഻് വന്ന഻ട്ടുണ്ട്. 

 

3. മണ്ണുജല സംരംക്ഷ്ണ പവിത്ത഻ ൾ ീെമ്മരത്താർ ീവസ്റ്റ് ഭഺഗം (ൂജവുവല഻ ,തട്ട് 

ത഻ര഻ക്കൽ) വഺർഡ് 17 [1604010003/WC/290893] 

മണ്് ജലസംരക്ഷണദ്പവിത്ത഻ 15.9.18  ഏ ആരംഭ഻ച്ച് 10.10.18  ഏ അവസഺന഻ച്ചു. മാന്നഽ 

ഘട്ടങ്ങള഻ലഺയഺണ് ദ്പവര്ത്ത഻ നെന്നത്. ദ്പവര്ത്ത഻യഽീെ അെങ്ക് തഽക 3,50,000/- 

രാപയഺണ് മാന്ന് ഘട്ടങ്ങള഻ലഺയഽള്ളമസ്റ്റര് ുറഺള഻് ആദയഘട്ടത്ത഻് 111 ീതഺഴ഻ലഺള഻കള് 

ഉള്ീന്ഫട്ട഻രഽന്നഽ. അത഻് 12 ുപര് അവധ഻യഺയ഻രഽന്നഽ. ദ്പവര്ത്ത഻ക്ക്   മസ്റ്റര് ുറഺള് 

ദ്പകഺരം 1259 അവ഻ദഗ്ദ്ധ ീതഺഴ഻് ദ഻നങ്ങള് സിഷ്ട സമയ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. ആയത഻നഺ് 1259 

ീതഺഴ഻് ദ഻നങ്ങള്ക്ക് 271/-  രാപ ന഻രക്ക഻് 3,41,189/- രാപ ുവതന ഇനത്ത഻ലഽം 5036/- 

രാപ പണ഻യഺയഽധ വഺെക ഇനത്ത഻ലഽം  ന്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ. ദ്പവ൪ത്ത഻ക്ക് ആീക 

3,48,921/- രാപ ീെലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. ആവര്ത്തന സവഭഺവമഽള്ള ദ്പവര്ത്ത഻യഺണ്  െ഼്ഡ് ജ 

പര഻ുശഺധനയ഻് മനസ്സ഻ലഺയത്. എലെഺ വര്ഷവഽം ഒുര ഭാവഽെമകളുീെ സ്ഥലത്തഺണ്  

തട്ട് ത഻ര഻ക്ക് ദ്പവര്ത്ത഻ നെക്കഽന്നത്. ദ്പവര്ത്ത഻ സ്ഥലത്ത് ൂസു് ുബഺ൪ഡ് ജ  

ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. 

 

 4. തര഻ശഽഭാമ഻, പഺഴ്ഭാമ഻  ിഷ഻ക്ക് അനഽുയഺജൿമഺക്കൽ ീെമ്മരത്താർ ീവസ്റ്റ് 

[1604010003/WC/299857]        

തര഻ശഽഭാമ഻, പഺഴ്സഭാമ഻ കിഷ഻ക്ക് അനഽുയഺജയമഺക്ക്   ദ്പവര്ത്ത഻ 18.2.2019  ഏ 

ആരംഭ഻ച്ച് 24.2.2019  ഏ അവസഺന഻ച്ചു. ദ്പവ൪ത്ത഻യഽീെ അെങ്ക് തഽക 73,300/-  

രാപയഺണ് . ദ്പവര്ത്ത഻ക്ക് മസ്റ്റര് ുറഺള്  ദ്പകഺരം 255 ീതഺഴ഻്ദ഻നങ്ങള് 

സിഷ്ട സമയ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട് . ആയത഻നഺ് 255 ീതഺഴ഻് ദ഻നങ്ങള്ക്ക് 271/- രാപ ന഻രക്ക഻് 69,105/-  

രാപ ുവതന ഇനത്ത഻ലഽം 1080/- രാപ പണ഻യഺയഽധ വഺെക ഇനത്ത഻ലഽം  

െ഻ലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട് . കിഷ഻ക്ക് അനഽുയഺജയമഺക്ക഻യ സ്ഥലത്ത് ഇെവ഻ളകിഷ഻ ആണ് 

ീെയ്തത് . കഺലഺവസ്ഥക്ക് അനഽസര഻ച്ചലെഺത്ത  ദ്പവര്ത്ത഻ ീെയ്തത഻നഺ് നലെ 



ര഼ത഻യ഻ലഽള്ള െലം ലഭ഻ച്ച഻ീലെന്ന് ഭാവഽെമസ്ഥന് അഭ഻ദ്പഺയീന്ഫട്ടു. ദ്പവര്ത്ത഻ സ്ഥലത്ത് 

ൂസു് ുബഺര്ഡ് ജ ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. 

 

5. മണ഻യാർ ബഺഞ്ച്  നഺൽ നവ഼ രണം (3/000-3/500) [1604010003/IC/217550] 

ദ്പവര്ത്ത഻ 1.2.2019  ഏ ആരംഭ഻ച്ച് 7.2.2019  ഏ അവസഺന഻ച്ചു. ദ്പവിത്ത഻യഽീെ അെങ്ക് 

തഽക 1,01,000/- രാപയഺണ്. ദ്പവര്ത്ത഻ക്ക് മസ്റ്റര് ുറഺള്  ദ്പകഺരം 127 ീതഺഴ഻്ദ഻നങ്ങള് 

സിഷ്ട സമയ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. ആയത഻നഺ് 127 ീതഺഴ഻് ദ഻നങ്ങള്ക്ക് 271/-  രാപ ന഻രക്ക഻് 34,417/- 

രാപ ുവതന ഇനത്ത഻ലഽം 508/- രാപ പണ഻യഺയഽധ വഺെക ഇനത്ത഻ലഽം 

ന്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ. കനഺല഻് ീവള്ളം വന്നത഻നഺ് ദ്പവിത്ത഻ പാര്ത്ത഼കര഻ക്കഺന് 

സഺധ഻ച്ച഻ലെ . ദ്പവര്ത്ത഻ സ്ഥലത്ത് ൂസു് ുബഺര്ഡ് ജ ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ.കനഺ് കഺെഽമാെ഻യ 

ന഻ലയ഻ലഺണ് െ഼്ഡ് ജ പര഻ുശഺധനയ഻് കഺണഺന് സഺധ഻ച്ചത്.  

 

6. ീെമ്മരത്താർ ഡ഻സ്തട഻ബൿാട്ടറ഻  നഺൽ നവ഼ രണം (0/000-1/400) [1604010003/IC/217554]  

ദ്പവര്ത്ത഻ 19.1.19  ഏ ആരംഭ഻ച്ച 11.3.19  ഏ അവസഺന഻ച്ചു. ദ്പവര്ത്ത഻യഽീെ അെങ്ക് 

തഽക 1,31,500/- രാപയഺണ്.രണ്ട് ഘട്ടങ്ങള഻ലഺയഺണ് ദ്പവര്ത്ത഻ നെന്നത്. ദ്പവര്ത്ത഻ക്ക്  

മസ്റ്റര് ുറഺള് ദ്പകഺരം 462 ീതഺഴ഻് ദ഻നങ്ങള് സിഷ്ട സമയ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. ആയത഻നഺ് 462 

ീതഺഴ഻് ദ഻നങ്ങള്ക്ക് 271/-  രാപ ന഻രക്ക഻് 1,25,202/- രാപ ുവതന ഇനത്ത഻ലഽം 1848/- 

രാപ പണ഻യഺയഽധ വഺെക ഇനത്ത഻ലഽം ന്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 

 

7. സർക്കഺർ േനസഹഺയം ലഭ഻ച്ച ഗഽണുഭഺക്തഺവ഻ന്ീറ ഭവന ന഻ർമ്മഺണ പവർത്ത഻ വഺർഡ് 

17 , സഽേ ശ഼േരൻ ആശഺര഻ പറബത്ത് [1604010003/IF/369430] 

ഭവന ന഻ര്മഺണ ദ്പവിത്ത഻ 31.12.2018  ഏ ആരംഭ഻ച്ച് 5.3.2019  ഏ പാര്ത്ത഼കര഻ച്ചു. ഭവന 

ന഻ര്മഺണ ദ്പവര്ത്ത഻യഽീെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളഺയഺണ് മസ്റ്റ൪ ുറഺളുകള് ഗഽണുഭഺക്തഺവ഻ ഏ 

ലഭ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നത്. ദ്പവിത്ത഻ക്ക് രണ്ടഽ ഘട്ടങ്ങള്ക്കഺയ഻ 38 ീതഺഴ഻്ദ഻നങ്ങള് 

ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. 38 ീതഺഴ഻് ദ഻നങ്ങള്ക്കഺയ഻ 271/- രാപ ന഻രക്ക഻് 10,298/- രാപ ുവതന 

ഇനത്ത഻് ീെലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. െ഼്ഡ് ജ പര഻ുശഺധനയ഻് ഭവനന഻ര്മഺണം 



പാര്ത്ത഼കര഻ച്ചതഺയ഻ കഺണഺന് കഴ഻ലഽ. മസ്റ്റര് ുറഺള് ദ്പകഺരമഽള്ള ുവദന 

ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീെ അക്കൌണ്ട഻് വന്ന഻ട്ടുണ്ട്. 

 

8. മണ്ണുജല സംരംക്ഷ്ണ പവിത്ത഻ ൾ ീെമ്മരത്താർ ീവസ്റ്റ് ഭഺഗം (മണ്ണ്  യ്യഺല, ലല്  യ്യഺല) 

[1604010003/WC/290894]  

മണ്് ജലസംരക്ഷണദ്പവിത്ത഻ 14.11.2018  ഏ ആരംഭ഻ക്കഽകയഽം 31.12.2018  ഏ 

അവസഺന഻ക്കഽകയഽം ീെയ്തഽ. ദ്പവര്ത്ത഻യഽീെ അെങ്ക് തഽക 4,00,001/- രാപയഺണ്. 

ദ്പവര്ത്ത഻ക്ക് മസ്റ്റര് ുറഺള് ദ്പകഺരം 1442 ീതഺഴ഻് ദ഻നങ്ങള് സിഷ്ട സമയ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. 

ആയത഻നഺ് 1442 ീതഺഴ഻് ദ഻നങ്ങള്ക്ക് 271/- രാപ ന഻രക്ക഻് ുവതന ഇനത്ത഻് 

3,90,782/- രാപയഽം പണ഻യഺയഽധ വഺെക ഇനത്ത഻് 5768/-  രാപയഽം ന്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 

ആവര്ത്തന സവഭഺവമഽള്ള ദ്പവര്ത്ത഻യഺയഺണ് െ഼്ഡ് ജ പര഻ുശഺധനയ഻് മനസ്സ഻ലഺയത്. 

7 രജ഻സ്റ്റർ  പര഻ുശഺേന 

ുകദ്രസര്ക്കഺര഻ീന്പ ന഻ര്ുദശദ്പകഺരം തഺീഴന്ഫറയഽന്ന 7 രജ഻സ്റ്ററഽകള് ന഻ര്ബന്ധമഺയഽം 

ദ്ഗഺമപഞ്ചഺയത്ത഻് സാക്ഷ഻ുക്കണ്ടവയഺണ്.  

1) ീതഺഴ഻്  കഺര്ഡ഻നഽളള കഽെഽംബഺുപക്ഷയഽീെ രജ഻സ്റ്റര് 

2) ദ്ഗഺമസഭ രജ഻സ്റ്റര്   

3) ീതഺഴ഻് ആവശയീന്ഫട്ടതഽം ീതഺഴ഻് ീ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 സ഻്  ന഻ന്നഽം  ുശഖര഻ച്ച് 

സാക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. പരഺത഻ രജ഻സ്റ്ററ഻്  ദ്പസ്തതഽത ദ്പവര്ത്ത഻കീള കഽറ഻ച്ചുള്ള പരഺത഻കള് 

ഒന്നഽം തീന്ന ുരഖീന്ഫെഽത്ത഻യതഺയ഻ കീണ്ടത്ത഻യ഻ലെ. ീപഺതഽവഺയ പരഺത഻കള്  

രജ഻സ്റ്ററഽകള഻് ുരഖീന്ഫെഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്. അത഻ന്ുമ്  ബന്ധീന്ഫട്ട ഉുദയഺഗസ്ഥര് എെഽത്ത 

ത഼രഽമഺനങ്ങളുീെ പകര്ന്ഫും ഉള്ീക്കഺള്ള഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് ദ്ഗഺമസഭക്ക് ുവണ്ട഻ 



വഺര്ഡ഻്  രജ഻സ്റ്റര് സാക്ഷ഻ച്ച഻ട്ട഻ലെ. സഺധന രജ഻സ്റ്ററ഻്  വഺര്ഡ് ജ  17 ീല ദ്പവിത്ത഻ക്കഺയ഻ 

ന഻ര്മ഻ച്ച സ഻ു഻സന്  ഇന്െര്ുമഷന്  ുബഺര്ഡ഻ീന്പ വ഻വരങ്ങള്  ുെര്ത്ത഻ട്ടുണ്ട്. ഡ഻മഺന്പ് 

രജ഻സ്റ്ററ഻്വഺര്ഡ് ജ  17 ീല വ഻വരങ്ങള്  കഺണഺന്  കഴ഻ല഻ലെ.  

ുരഖ ൾ  

ുകദ്ര സര്ക്കഺര് ന഻ര്ുദശദ്പകഺരം ഒരഽ വര്ക്ക് െയല഻് തഺീഴ പറയഽന്ന ുരഖകള്  

ന഻ര്ബന്ധമഺയഽം ഉണ്ടഺുകണ്ടതഺണ് 

1) കവര്  ുപജ് 

2) ീെക്ക് ല഻സ്റ്റ്  

3) ആക്ഷന്  പ്ലഺന്/ീഷ്് ഓ് വര്ക്ക് എന്ന഻വയഽീെ അംഗ഼കര഻ച്ച ുകഺന്ഫ഻  

4) സഺുങ്കത഻കഎസ്റ്റ഻ുമുുംഡ഻ൂസനഽംഅെങ്ങഽന്ന സഺുങ്കത഻ക അനഽമത഻യഽീെ ുകഺന്ഫ഻  

5) ഭരണഺനഽമത഻യഽീെ ുകഺന്ഫ഻  

6) സുങ്കത഻കഺനഽമത഻യഽീെ ുകഺന്ഫ഻  

7) സംുയഺജ഻ത പദ്ധത഻ വ഻ശദഺംശങ്ങള്   

8) ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്  ീതഺഴ഻് ആവശയീന്ഫട്ടുീകഺണ്ടഽളള അുപക്ഷ 

9) ീതഺഴ഻്  അനഽവദ഻ച്ചുീകഺണ്ടഽളള ുരഖയഽീെ ുകഺന്ഫ഻  

10) പാര഻ന്ഫ഻ച്ച മസ്റ്റര്  ുറഺള഻ീന്പ ുകഺന്ഫ഻  

11) ീമഷര്ീമന്പ് ബഽക്ക഻ീന്പ ുകഺന്ഫ഻  

12) സഺധനങ്ങള് വഺങ്ങഽന്നത഻നഽളള കവഺുട്ടഷന് ക്ഷണ഻ച്ചത഻ീന്പയഽം കംപഺര഻ു഼സൃ                 

ുസ്റ്റു്ീമന്പ഻ീന്പയഽം ീമു഼ര഻യ് സുപ്ല ഓര്ഡറ഻ീന്പയഽം ുകഺന്ഫ഻  

13) ുവജ് ല഻സ്റ്റ്  

14) ുവതനത്ത഻ീന്പയഽം സഺധനങ്ങള്ക്ക് പണമെച്ചത഻ന്പയഽം FTO യഽീെയഽം ുകഺന്ഫ഻  

15) ീമു഼ര഻യ്  വൌച്ചറ഻ീന്പയഽം ബ഻ലെുകളുീെയഽം ുകഺന്ഫ഻  

16) ുറഺയ്ു഻ അെച്ചത഻ീന്പ രസ഼ത഻ീന്പ ുകഺന്ഫ഻  

17) ീതഺഴ഻ല഻ീന്പ മാന്ന് ഘട്ടങ്ങള഻ലഽള്ള ുെഺുട്ടഺകള് 



18) ദ്പവിത്ത഻ പാര്ത്ത഼കരണ സര്ട്ട഻െ഻ക്കു഻ീന്പ ുകഺന്ഫ഻  

19) മസ്റ്റര്  ുറഺള് മാസൃീമന്പ് ലി഻പ് 

20) ആസ്തത഻യഽീെ ജ഻ുയഺ െഺഗ്ദ്ഡ് ജ ുെഺുട്ടഺകള് 

21) ുസഺഷയ്  ഓഡ഻ു് റ഻ുന്ഫഺര്ട്ട഻ന്ീറ ുകഺന്ഫ഻  

22) ൂസു് ഡയറ഻ 

 ീണ്ത്തലഽ ൾ  

െയ്  പര഻ുശഺധനക്ക഻െയ഻് ുസഺഷയ് ഓഡ഻ു് റ഻ുസഺഴ്സസ്ത ുപഴ്സസൺ  കീണ്ടത്തഽവഺന് 

സഺധ഻ച്ച വസ്തതഽതകള് തഺീഴ ുെര്ക്കഽന്നഽ; 

1.  വർുപജ് 

ദ്പവര്ത്ത഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫട്ട ീപഺതഽവ഻വരങ്ങള്  ഉള്ീക്കഺള്ളുന്ന ുരഖയഺണ് 

കവര്ുപജ്. പര഻ുശഺധ഻ച്ച 8 ദ്പവിത്ത഻ െയല഻ലഽകള഻്  ദ്പഺുദശ഻കമഺയ കവര്ുപജ് 

കഺണഽവഺന്  സഺധ഻ച്ചു.  

2. ീെക്ക് ല഻സ്റ്റ് 

ഒരഽ ദ്പവിത്ത഻ െയല഻് ദ്കമദ്പകഺരം ്ീതഺീക്ക ുരഖകള് എവ഻ീെ/ ്തഽ ുപജ് 

മഽത് സാക്ഷ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ എന്ന് മനസ്സ഻ലഺക്കഽവഺനഽള്ള ുരഖയഺണ് ീെക്ക് ല഻സ്റ്റ്. 

പര഻ുശഺധ഻ച്ച 8 െയല഻ലഽം ീെക്ക് ല഻സ്റ്റ് ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലെ. ഇത് െയല഻് 

ഉള്ീന്ഫെഽുത്തണ്ടത് അതയഺവശയമഺണ്. 

3. ആക്ഷ്ൻ  പ്ലഺൻ 

ദ്പസ്തതഽത ദ്പവര്ത്ത഻ പഞ്ചഺയത്ത഻ീല നെന്ഫ് സഺപത്ത഻ക വര്ഷത്ത഻ീല ആനഽവ്  

ആക്ഷന്  പ്ലഺന഻്  ഉള്ീന്ഫട്ടതഺണ് എന്ന് ീതള഻യ഻ക്കഽവഺനഽള്ള ുരഖയഺണ് ആക്ഷന് 

പ്ലഺന഻ന്ീറ ുകഺന്ഫ഻. ആക്ഷന്  പ്ലഺന് പകര്ന്ഫ് ദ്പവിത്ത഻ െയലഽകള഻്  കഺണഽവഺന് 

സഺധ഻ച്ച഻ലെ.  

4. ഭരണഺനഽമത഻ 

ദ്പവിത്ത഻ ീെയ്യുന്നത഻ ഏ ന഻ര്വഹണ സ്ഥഺപനം ന്കഽന്ന അനഽമത഻യഺണ് ഭരണഺനഽമത഻ 

ുരഖ. . പര഻ുശഺധ഻ച്ച 8 ദ്പവിത്ത഻ െയല഻ലഽകള഻്  ഭരണഺനഽമത഻ ുരഖ കഺണഽവഺന്  

സഺധ഻ച്ചു. ഭരണഺനഽമത഻ ുരഖയ഻്  ീസീദ്കട്ടര഻യഽീറ ഒന്ഫ് കഺണഽവഺന്  സഺധ഻ച്ച഻ലെ. 



5.സഺുേത഻ ഺനഽമത഻ 

ഒരഽ ദ്പവിത്ത഻ക്ക് സഺുങ്കത഻കവ഻ദഗ്ദ്ധരഽീെ അനഽമത഻ ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട് എന്നത഻നഽള്ള 

ആധ഻കഺര഻ക ുരഖയഺണ് സഺുങ്കത഻ക അനഽമത഻ ുരഖ. . പര഻ുശഺധ഻ച്ച 8 ദ്പവിത്ത഻ 

െയല഻ലഽകള഻്  സഺുങ്കത഻ക അനഽമത഻ ുരഖ കഺണഽവഺന്  സഺധ഻ച്ചു. സഺുങ്കത഻കഺനഽമത഻ 

ുെഺറത്ത഻്  ബന്ധീന്ഫട്ട ഉുദയഺഗസ്ഥര് ത഻യ്യത഻ുയഺെഽ കാെ഻യ ഒന്ഫ് ുരഖീന്ഫെഽുത്തണ്ടത് 

അതയഺവശയമഺണ്. ദ്പവര്ത്ത഻കളുീെ എസ്റ്റ഻ുമു് െയല഻ീനഺന്ഫം സാക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. 

ഉുദയഺഗസ്ഥര്  ത഻യത഻ുയഺെഽകാെ഻യ ഒന്ഫ് ുരഖീന്ഫെഽുത്തണ്ടതഺണ് . 

6. സംുയഺജ഻ത പദ്ധത഻ 

വഺര്ഡ഻് നെത്ത഻യ ീപഺതഽ ദ്പവര്ത്ത഻കള് കൺീവര്ജന്സ്ത ദ്പവിത്ത഻കളലെ. ഭവന 

ന഻ര്മഺണ ദ്പവിത്ത഻കള഻് വ഻.ഇ,ഒ യഽീെ സ്തക്ഷയപദ്തം സാക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട് 

7. ീതഺഴ഻ല഻നഽള്ള അുപക്ഷ് 

ീപഺതഽ ദ്പവിത്ത഻കള഻്  ീതഺഴ഻ല഻നഽള്ള അുപക്ഷ കഺണഽവഺന്  സഺധ഻ച്ച഻ലെ. മു് 

ദ്പവിത്ത഻െയലഽകള഻്   ീതഺഴ഻ല഻നഽള്ള അുപക്ഷ കഺണഽവഺന്  സഺധ഻ച്ചു. 

8. ീതഺഴ഻ൽ അനഽവേ഻ച്ചത഻ീെ പ ർപ്പ് 

ീതഺഴ഻ലനഽവദ഻ച്ച കഺരയം ുരഖഺമാലം ീതഺഴ഻ലഺള഻കീള അറ഻യ഻ക്കണീമന്നഺണ് വയവസ്ഥ. 

ദ്പവിത്ത഻ അനഽവദ഻ച്ചുീകഺണ്ട് ന഻ര്വഹണ ഉുദയഺഗസ്ഥര് ന്കഽന്ന അനഽമത഻യഺണ് 

വര്ക്ക് അുലഺുക്കഷന്  .  ദ്പവര്ത്ത഻ അനഽവദ഻ച്ചത഻ീന്പ പകര്ന്ഫ് െയലഽകള഻് 

കഺണഽവഺന് സഺധ഻ച്ച഻ലെ. 

9. മസ്റ്റർുറഺൾ  

ദ്പവിത്ത഻ സ്ഥലത്ത് ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീെ ഹഺജര്  ുരഖീന്ഫെഽത്തഽന്നത഻നഽള്ള ുരഖയഺണ് 

മസ്റ്റര്  ുറഺള്. പണ഻ ആരംഭ഻ക്കഽന്നത഻ ഏ മഽപ് രഺവ഻ീലയഽം  അവസഺന഻ന്ഫ഻ച്ചത഻നഽ ുശഷം 

ൂവകഽുന്നരവഽം ദ഻വസം രണ്ടഽ ദ്പഺവശയം മസ്റ്റര്  ുറഺള഻്  ഒന്ഫുീവക്കണം. 

ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ്  ന്കഽന്ന  പദ്ധത഻യഺയത഻നഺ്  ്ുവഽം സഽക്ഷ്മതുയഺീെയഽം 

കഺരയക്ഷമതുയഺീെയഽം ൂകകരയം ീെയ്യുകയഽം സാക്ഷ഻ക്കഽകയഽം ീെുയ്യണ്ട അെ഻സ്ഥഺന 

ുരഖയഺണ് മസ്റ്റര്  ുറഺള് . ീതഺഴ഻ലഺള഻കള് ീതഺഴ഻് ീെയ്തഽീവന്ന് ീതള഻യ഻ക്കഽന്ന 

ആധ഻കഺര഻ക ുരഖകാെ഻യഺണ഻ത്.  പര഻ുശഺധ഻ച്ച വര്ക്ക് െയലഽകള഻ീല 

മസ്റ്റര്ുറഺളുകള഻്  വ഻വരങ്ങള്   കിതയമഺയ഻ ുരഖീന്ഫെഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലെ. മസ്റ്റര്ുറഺള഻് 



ീമഷര്ീമന്പ് ബഽക്ക് നപര്, ദ്പവിത്ത഻ നെന്ന ത഻യ്യത഻ എന്ന഻വ ുരഖീന്ഫെഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലെ. 

ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്  മസ്റ്റര് ുറഺള഻്  ഒരഽ ദ്പഺവ഻ശയം മഺദ്തമഺണ് ഒന്ഫ് 

ുരഖീന്ഫെത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത്. ദ്പവിത്ത഻ക്ക് ുവണ്ട഻ അനഽവദ഻ച്ച് ന്കഽന്ന എലെഺ  മസ്റ്റര് 

ുറഺള഻ലഽം ന഻ര്വഹണ ഉുദയഺഗസ്ഥരഽീെ ത഻യ്യത഻ുയഺെഽ കാെ഻യ ഒന്ഫ്, സ഼്  എന്ന഻വ 

അതയഺവശയമഺണ്. പഞ്ചഺയത്ത് തലത്ത഻്  മസ്റ്റര് ുറഺള഻ീന്പ ആദയ ുപജ഻്  മഺദ്തമഺണ്      

ഒന്ഫ് വച്ച഻ര഻ക്കഽന്നത്. പഞ്ചഺയത്ത് സ഼്  മസ്റ്റര് ുറഺളുകള഻്  ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലെ.   

പണ഻യഺയഽധ വഺെക ഇനത്ത഻്  മസ്റ്റര്ുറഺള഻ീനഺന്ഫം ന്ുകണ്ട വഺെക 

ുവതനത്ത഻ുനഺീെഺന്ഫം ന്കഽന്നഽ എന്നകഺരയം ദ്ശദ്ധയ഻്ീന്ഫട്ടു. 

10. ീമഷർീമെ് ബഽക്ക് 

ദ്പവിത്ത഻ ീെയ്ത അളസൃ ുരഖീന്ഫെഽുത്തണ്ട  ആധ഻കഺര഻ക ുരഖയഺണ് ീമഷര്ീമന്റ് 

ബഽക്ക്. പര഻ുശഺധ഻ച്ച ദ്പവിത്ത഻കളുീെ െയലഽകള഻് ദ്പവിത്ത഻യഽീെ വ഻ശദഺംശങ്ങള്  

ുരഖീന്ഫെഽുത്തണ്ട ീമഷര്ീമന്പ് ബഽക്ക് സാക്ഷ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നതഺയ഻ കഺണീന്ഫട്ടു.  

11. സഺേന ഘട ം 

സ഻ു഻സൺ ഇന്െര്ുമഷന് ുബഺര്ഡഽമഺയ഻  ബന്ധന്ഫട്ട തഽക ീമു഼ര഻യ് ഇനത്ത഻് 

ഉള്ീന്ഫെഽത്ത഻യഺണ് ന്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത്. സ഻ു഻സൺ  ഇന്െര്ുമഷന്  ുബഺര്ഡഽമഺയ഻ 

ബന്ധീന്ഫട്ട തഽകയഽീെ ബ഻ലെുകള്  െയലഽകള഻്  കഺണഺന്  സഺധ഻ച്ച഻ലെ. 

12. ുവജ് ല഻സ്റ്റ് 

മസ്റ്റര്ുറഺള഻ീല   ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീെ  ഹഺജര്  ദ഻നങ്ങീള ആധഺരമഺക്ക഻യഺണ് ുവതന 

വ഻തരണത്ത഻നഽളള ുവജ് ല഻സ്റ്റ്  തയ്യഺറഺുക്കണ്ടതഺണ്. ഇത് ഡഺുഺ എന്ദ്െ഻ 

ഓന്ഫുറുറഽീെ െഽമതലയഺണ്. ഒരഽ മസ്റ്റര്ുറഺള്  ുലഺസ്ത ീെയ്തഽ 

കഴ഻ലഺ്   നഺലഺമീത്തുയഺ അഞ്ചഺമീത്തുയഺ ദ഻വസം ഈ ദ്പവിത്ത഻കള്  

പാര്ത്ത഼കര഻ച്ച഻ര഻ക്കണം. മസ്റ്റര്ുറഺള഻് ആനഽപഺത഻കമഺയ഻ ീതഺഴ഻ലഺള഻ക്ക് ുവതനം 

അനഽവദ഻ച്ചു എന്ന് ീതള഻യ഻ക്കഽവഺനഽള്ള ആധ഻കഺര഻ക ുരഖയഺണ഻ത്. കിതയസമയത്ത് 

ഹഺജര്  MIS് ുരഖീന്ഫെഽത്ത഻ ുവജ് ല഻സ്റ്റ് ആക്കഽകയഽം FTO മഽഖഺന്ത്഻രം ുവതനം 

ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീെ ബഺങ്ക് അക്കൌണ്ട഻്  എത്ത഻ക്കഽന്നത഻നഽം ുവണ്ട കഺരയങ്ങള്  

കിതയതുയഺീെ ീെയ്യുന്നതഺയ഻ മനസ഻ലഺയ഻. ുവജ് ല഻സ്റ്റ് പകര്ന്ഫ് ഭഺവന ന഻ര്മഺണ 

െയല഻് സാക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.  



 

13. എഫ് ട഻ ഒ 

ഡ഻ജ഻ു്  സംവ഻ധഺനത്ത഻ലാീെ  ഓൺൂലനഺയ഻ട്ട്  ദ്ഗഺമപഞ്ചഺയത്ത് ീസദ്കട്ടറ഻യഽം 

ദ്പസ഻ഡന്പുംഒന്ഫുകള് ുരഖീന്ഫെഽത്തഽന്നത്. അത഻നഺ്  െണ്ട്  ദ്െഺന്സ്തെര്   ഓര്ഡറഽകള്   

തയ്യഺറഺക്ക഻യ  അന്നഽതീന്നുയഺ പ഻ുുദ഻വസുമഺ പഞ്ചഺയത്ത഻്  ന഻ന്നഽം 

ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീെ ുവതനം ബന്ധീന്ഫട്ട സ്ഥലങ്ങള഻ുലക്ക് എത്ത഻ക്കഽവഺന്   കഴ഻യഽം.  

ഇത഻നഽുവണ്ട഻ ഡ഻ജ഻ു്  സ഻ുേച്ചറഽകളഺണ് ദ്പസ഻ഡന്പും ീസദ്കട്ടറ഻യഽം 

ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്നത്. പകര്ന്ഫ്ഭവന ന഻ര്മഺണ  െയലഽകള഻് മഺദ്തമഺണ്  കഺണഽവഺന് 

സഺധ഻ച്ചത്. അവ െയലഽകള഻്  ീകഺണ്ട് വരഽവഺന് ദ്ശദ്ധ഻ക്കണം. 

14. ീമറ്റ഼ര഻യൽ വൗച്ചർ 

ഒരഽ ദ്പവിത്ത഻ക്ക് സഺുങ്കത഻ക എസ്റ്റ഻ുമു് ദ്പകഺരം ആവശയമഽള്ള സഺധനസഺമദ്ഗ഻കള് 

വഺങ്ങഽന്നത഻നഽള്ള നെപെ഻ദ്കമങ്ങള് ദ്പത഻പഺദ഻ക്കഽന്ന ുരഖയഺണ് ീമു഼ര഻യ് 

ീദ്പഺകയാര്ീമന്റ്. ഓഡ഻ു഻ ഏ വ഻ുധയമഺക്ക഻യ ദ്പവിത്ത഻കള഻്   ീമു഼ര഻യ് 

ആവശയമഺയ഻ വന്ന഻ട്ട഻ലെ.  

15. ുറഺയൽറ്റ഻ 

ുറഺയ്ു഻ ന്ക഻യ ദ്പവിത്ത഻യഺുണഺ എന്ന് അറ഻യഽവഺന് സഹഺയ഻ക്കഽന്നുരഖയഺണ് 

ുറഺയ്ു഻ുരഖ. പര഻ുശഺധ഻ച്ച ദ്പവിത്ത഻കീളഺന്നഽം തീന്ന ുറഺയ്ു഻ ീകഺെഽുക്കണ്ട 

ദ്പവര്ത്ത഻കളലെ. 

16. ു ഺുട്ടഺസ്ത 

ദ്പവര്ത്തനവഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫെഽത്ത഻ീയെഽുക്കണ്ട മാന്ന് ുെഺുട്ടഺ പത഻ന്ഫുകള്  അതഺയത് 

ദ്പവര്ത്തനത്ത഻ന്പ ആരംഭം, ദ്പവര്ത്തനം നെന്നഽീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽുപഺള്  ദ്പവര്ത്തനം 

പാര്ത്ത഻കര഻ച്ചത഻നഽുശഷം എന്ന഼ മാന്ന് ഘട്ടങ്ങള഻ീല ുെഺുട്ടഺകള് പര഻ുശഺധ഻ച്ച 

ദ്പവിത്ത഻കളുീെ െയലഽകള഻് കഺണഺന് സഺധ഻ച്ച഻ലെ. അവ ഉള്ീന്ഫെഽത്തഽവഺന് 

ദ്ശദ്ധ഻ക്കഽക. 

 

 



 

17. പവിത്ത഻ പാർത്ത഼ രണ സർട്ട഻ ഻ക്കറ്റ഻ീെ ു ഺപ്പ഻  

ദ്പവിത്ത഻ പാര്ത്ത഼കര഻ച്ചു എന്ന് സഺക്ഷയീന്ഫെഽത്തഽന്ന ുരഖയഺണ് ദ്പവിത്ത഻ 

പാര്ത്ത഼കരണ സഺക്ഷയപദ്തം. പാര്ത്ത഻കര഻ച്ച ദ്പവിത്ത഻കളുീെ പാര്ത്ത഼കരണ 

സര്ട്ട഻െ഻ക്കുുകള് െയല഻് കഺണഽവഺന്  സഺധ഻ച്ചു. 

18. മസ്റ്റർ  ുറഺൾ മാവ്ീമെ് ലിപ഻പ്പ് 

ഒരഽ ദ്പവിത്ത഻യഽീെ ഓുരഺ ഘട്ടത്ത഻ീലയഽം മസ്റ്റര് ുറഺള് അനഽവദ഻ച്ചു 

ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ക് ുവതനം ന്കഽന്നത് വീരയഽള്ള ഓുരഺ ഘട്ടങ്ങളും ്ീതഺീക്ക 

ത഼യത഻കള഻് നെന്നഽ എന്ന് മനസ്സ഻ലഺക്കഺന് ഉള്ളതഺണ് മസ്റ്റര്ുറഺള് മാസൃീമന്റ് ലി഻ന്ഫ്.  

മസ്റ്റുറഺള്  മാസൃീമന്പ് അഥവ െയ് ദ്െഺക്ക഻ംഗ്ദ് ുെഺം. ദ്പവര്ത്ത഻കളുീെ െയലഽകള഻് 

െയ്  ദ്െഺക്ക഻ംഗ്ദ് ുെഺം കഺണഽവഺന് കഴ഻ലഽ എങ്ക഻ലഽം വ഻വരങ്ങള്  

അപാര്ണ്മഺയ഻രഽന്നഽ. 

19. ആസ്തത഻യഽീട ജ഻ുയഺ ടഺഗ്ഡഡ് ു ഺുട്ടഺ ൾ 

ദ്പവര്ത്ത഻കള് ജ഻ുയഺ െഺഗ്ദ് ീെയ്ത഻ട്ടുുണ്ടഺ എന്ന് അറ഻യഽവഺന് സഹഺയ഻ക്കഽന്ന 

ഘെകമഺണ് ജ഻ുയഺെഺഗ്ദ്ഡ് ജ ുെഺുട്ടഺദ്ഗഺ്. ജ഻ുയഺ െഺഗ്ദ്ഡ് ജ ുെഺുട്ടഺകള്  െയല഻് 

കഺണഽവഺന് കഴ഻ല഻ലെ. െയലഽകള഻്  അത് ഉള്ീന്ഫെഽുത്തണ്ടത് അതയഺവശയമഺണ്. 

20. ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് റ഻ുപ്പഺർട്ട഻ൻീറ ു ഺപ്പ഻ 

ഒരഽ ദ്പവിത്ത഻യഽീെ ുനരവകഺശ഻കളഺയ സഺധഺരണ ജനങ്ങള്   ആ പദ്ധത഻ അവുലഺകനം 

ീെയ്യുകയഽം, പര഻ുശഺധ഻ക്കഽകയഽം, വ഻ലയ഻രഽത്തഽകയഽം ീെയ്യുന്ന ജനക഼യ ഇെീപെലഺണ് 

ുസഺഷയ്  ആഡ഻ു്. ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് പദ്ധത഻യഽീെ സവ഻ുശഷതയഺണ് ുസഺഷയ്  

ആഡ഻ു്. ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് പദ്ധത഻യ഻്  പണം ീെലവഴ഻ച്ചത് ശര഻യഺയ ര഼ത഻യ഻ലഺുണഺ, 

ലക്ഷയമ഻ട്ട അവകഺശങ്ങളും ആനഽകാലയങ്ങളും അര്ഹതീന്ഫട്ടവര്ക്ക് ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുുണ്ടഺ, 

ന഻ര്വഹണ ര഼ത഻യ഻്  അപഺകതകള്  ഉണ്ടഺയ഻ട്ടുുണ്ടഺ, ദ്പത഼ക്ഷ഻ച്ച ുനട്ടം പദ്ധത഻ മാലം 

ഉണ്ടഺയ഻ട്ടുുണ്ടഺ എീന്നലെഺം ജനങ്ങള്  ുനര഻ട്ട് പര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്ന ജനക഼യ 

ദ്പദ്ക഻യഺണ് ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് പദ്ധത഻യ഻്  ുസഺഷയ്  ആഡ഻ു്. ുസഺഷയ്  ആഡ഻ു് െ഼ം 

ുരഖകളും െയലഽകളും  രജ഻സ്റ്ററഽകളും പര഻ുശഺധ഻ക്കഽകയഽം ദ്പവിത്ത഻ സ്ഥലങ്ങള്  

ുനര഻ട്ട് പര഻ുശഺധ഻ച്ച് അളവഽകള്  ഒത്തഽുനഺക്കഽകയഽം ീെയ്യുന്നഽ. ദ്പുതയകം 



വ഻ള഻ച്ചുുച്ചര്ക്കഽന്ന ുസഺഷയ്  ആഡ഻ു് ദ്ഗഺമസഭയ഻ലഺണ് ുസഺഷയ്  ആഡ഻ു് റ഻ുന്ഫഺര്ട്ട് 

അവതര഻ന്ഫ഻ുക്കണ്ടത്. ദ്പവിത്ത഻ ുസഺഷയ് ഓഡ഻ു഻ ഏ വ഻ുധയമഺയതഺുണഺ എന്ന് 

പര഻ുശഺധ഻ക്കഺന് സഹഺയ഻ക്കഽന്നുരഖയഺണ് ുസഺഷയ് ഓഡ഻ു് റ഻ുന്ഫഺര്ട്ട്. ആറ് മഺസം 

കാെഽുപഺള് ഓഡ഻ു് നെുത്തണ്ടതഺണ്. 

21. ൂസറ്റ് ഡയറ഻ 

ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് ദ്പവിത്ത഻ സ്ഥലത്ത് ആ ദ്പവിത്ത഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫട്ട് നെക്കഽന്ന എലെഺ 

കഺരയങ്ങളും എഴഽത഻ീവക്കഽന്നത഻നഽള്ള ുരഖയഺണ് ൂസു് ഡയറ഻. ദ്പവിത്ത഻ സ്ഥലം 

സരര്ശ഻ക്കഽന്ന ീപഺതഽദ്പവര്ത്തകരഽം സഺധരണക്കഺരഽം അവരഽീെ  ന഼ര഻ക്ഷണങ്ങളും 

അഭ഻ദ്പയഺങ്ങളും ആുക്ഷപങ്ങളും എഴഽുതണ്ടത് ൂസു് ഡയറ഻യ഻ലഺണ്. ീദ്പഺജകട്  

മ഼ു഻ങ്ങ഻ീന്പ മ഻ന഻ു്സഽം ഹഺജരഽം ൂസു് ഡയറ഻യഽീെ ഭഺഗമഺയ഻ 

ഉള്ീന്ഫെഽത്തഺവഽന്നതഺണ്. ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ക് ീതഺഴ഻്  സ്ഥലത്ത് അനഽവദ഻ച്ചു 

ന്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്ന സൌകരയങ്ങളുീെ വ഻വരങ്ങളും ഇത഻്  ന഻ര്ബന്ധമഺയഽം എഴഽതണം. 

ഒുരഺ ീതഺഴ഻ലഺള഻യഽം പണ഻സ്ഥലത്ത് ീകഺണ്ടഽ വന്ന഻ര഻ക്കഽന്ന പണ഻യഺയഽധങ്ങളുീെ 

വ഻വരങ്ങളും ുരഖീന്ഫെഽത്തണം. ജഺദ്ഗത സമ഻ത഻യഽീെ റ഻ുന്ഫഺര്ട്ടും ൂസു് ഡയറ഻യഽീെ 

ഭഺഗമഺയ഻ ഉള്ീന്ഫെഽത്തഺവഽന്നതഺണ്. ുമു഻ീന്പ വ഻ലഺസവഽം ുെഺൺ  നപരഽം കിതയമഺയ഻ 

ൂസു് ഡയറ഻യ഻് ുരഖീന്ഫെഽുത്തതഺണ്. . ീെക്ക് ല഻സ്റ്റ് പാര്ണ്മഺയ഻രഽന്നഽ. ീദ്പഺജകട് 

മ഼ു഻ംഗ്ദ് നെത്ത഻യത഻ീന്പ വ഻ശദഺംശങ്ങള് ുരഖീന്ഫെഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്. പണ഻യഺയഽധ വഺെക 

ൂസു് ഡയറ഻യ഻് ഉള്ീന്ഫെഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്. ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീെ സഺക്ഷയപദ്തം 

പാര്ത്ത഼കര഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. VMC റ഻ുന്ഫഺര്ട്ട്, ൂസു് ഡയറ഻ എന്ന഻വയ഻്  

അംഗങ്ങള്/ഉുദയഺഗസ്ഥര് ഒന്ഫ് മഺദ്തമഺണ് ുരഖീന്ഫെഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത്.  കഽറ഻ന്ഫുകള്  

ുരഖീന്ഫെഽുത്തണ്ടതഺണ്. 

എസ്റ്റ഻ുമറ്റും പവിത്ത഻യഽീട അളവഽ ളും 

ഒരഽ ദ്പവിത്ത഻ നെന്ഫഺക്കഽന്നത഻നഺയ഻ എന്ജ഻ന഻യറ഻ംഗ്ദ് വ഻ഭഺഗം തയ്യഺറഺക്കഽന്ന 

സഺുങ്കത഻കുരഖയഺണ് എസ്റ്റ഻ുമു്. ഒരഽ ദ്പവിത്ത഻ എങ്ങീന നെന്ഫ഻ലഺക്കണീമന്ന് 

മഺര്ഗന഻ര്ുദശം ന്കഽന്ന ഒരഽ ുരഖ കാെ഻യഺണ഻ത്. ഇത഻്  പദ്ധത഻യഽീെ ുപ്, 

പദ്ധത഻യ഻്  ്ീുെഽക്കഽന്ന വ഻വ഻ധ ശ഼ര്ഷകത്ത഻്ീന്ഫട്ട ദ്പവിത്ത഻കള് )Activities), 

അവയഽീെ എണ്ം, ന഼ളം, വ഼ത഻, ആഴം, (ീപഺക്കം) വയഺപതം, ഒരഽ യഽണ഻ു഻ ഏ 

ന്ുകണ്ടഽന്ന തഽക, ആീക തഽക എന്ന഻വ ന഻ര്ബന്ധമഺയഽം ുരഖീന്ഫെഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കണം. 

സഺധനസഺമദ്ഗ഻കള്  )ആവശയമഺയ ദ്പവിത്ത഻കള഻് മഺദ്തം) വ഻ദഗ്ദ്ദ്ധ-അവ഻ദഗ്ദ്ദ്ധ 



ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീെ എണ്ം, ന്കഽന്ന കാല ,഻  സ഻ു഻സൺ  ഇന്െര്ുമഷന് ുബഺര്ഡ഻ീന്പ 

ീെലസൃ എന്ന഻വ ന഻ര്ബന്ധമഺയഽം എസ്റ്റ഻ു മ ഻ു്  ഉള്ീക്കഺള്ള഻ച്ച഻ര഻ു ക്കണ്ടതഺണ്. വര്ക്ക് 

െയല഻് സാക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുള്ള എസ്റ്റ഻ുമു് ഇംഗ്ല഼ഷ഻ലഽള്ളതഽം സഺുങ്കത഻ക ഭഺഷയ഻ലഽള്ളതഽമഺണ്. 

സഺധഺരണ ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്കഽം, ീപഺതഽജനങ്ങള്ക്കഽം പര഻ുശഺധ഻ക്കഽവഺന് കഴ഻യഽം 

വ഻ധം ഈ എസ്റ്റ഻ുമ ്ു ജനക഼യ ഭഺഷയ഻ുലക്ക് ആക്ക഻ ദ്പവിത്ത഻ സമയത്ത് ുമു഻ീന്പ 

ൂകവശം വയ്ുക്കണ്ടതഽം ീപഺതഽ സ്ഥലങ്ങള഻് ദ്പദര്ശനത്ത഻നഽം 

ഉപുയഺഗ഻ുക്കണ്ടതഺണ്.  

സവകഺരയഭാമ഻കള഻് ീെയ്യുന്ന ദ്പവിത്ത഻കള഻് ഭാവഽെമയഽീെ അുപക്ഷ 

സമര്ന്ഫ഻ക്കഽുപഺള് ഭാമ഻യഽീെ അളസൃ ുരഖീന്ഫെഽുത്തണ്ടതഺണ്. സഺക്ഷയപദ്തം 

സമര്ന്ഫ഻ക്കഽുപഺള് ദ്പസ്തതഽത ഭാമ഻യ഻് ീെയ്ത ദ്പവിത്ത഻യഽീെ വ഻ശദഺംശങ്ങള്   

)എണ്ം, ന഼ളം, വ഼ത഻, ആഴം)കാെ഻ ുരഖീന്ഫെഽുത്തണ്ടതഺണ്. ദ്പവിത്ത഻കള഻ളുീെ 

െയലഽകള഻്   വ഻വരങ്ങള്  ുരഖീന്ഫെഽത്ത഻യ സഺക്ഷയപദ്തങ്ങള്   കഺണഺന് കഴ഻ല഻ലെ. 

അതഽീകഺണ്ട് പാര്ത്ത഼കര഻ച്ച ദ്പവിത്ത഻കളുീെ അളവഽകള് പര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്നത഻നഽം, 

ീമഷര്ീമന്പ് ബഽക്കഽമഺയഽം, എസ്റ്റ഻ുമുുമഺയഽം  ഒത്തഽുനഺക്കഽന്നത഻നഽം കഴ഻ല഻ലെ.  

അളവഽകള്  അെ഻സ്ഥഺനീന്ഫെഽത്ത഻യഺണ് ബ഻ലെ് പഺസഺക്കഽന്നതഽം ുവതനം ന്കഽന്നതഽം 

ഉള്ന്ഫീെയഽള്ള കഺരയങ്ങള് അന്ത്഻മമഺക്കഽന്നത്. എന്നത഻നഺ്  അളവഽകളുീെയഽം 

എണ്ത്ത഻ീന്പയഽം കഺരയത്ത഻് ഭഺവ഻യ഻് അുങ്ങയുീത്ത കിതയത സഺുങ്കത഻ക വ഻ഭഺഗം 

ഉറന്ഫഺുക്കണ്ടതഺണ്. അലെഺത്തപക്ഷം അളവഽകളുീെ/എണ്ത്ത഻ീന്പ വയതയഺസത്ത഻ ഏ ബഺധയത 

െഽമത്തീന്ഫെഽകയഽം ബന്ധീന്ഫട്ട അധ഻കഺര഻കള് ത഼ര്ത്തഽം ഉത്തരവഺദ഻കളഺുകണ്ട഻വരഽം 

എന്നതഽം ദ്പുതയകം ദ്ശദ്ധയ഻്ീന്ഫെഽത്തഽന്നഽ. 

 ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്  കാട്ടം ുെര്ന്ന് അവര്ക്കഺവശയമഺയ ദ്പവിത്ത഻കള് 

ത഻രീലെഽക്കഽകയഽം എങ്ങീന ുജഺല഻ ീെയ്യണീമന്നഽം െര്ച്ച ീെയ്ത് വര്ക്ക് 

കലണ്ടര് തയ്യഺറഺക്കഽകയഽം ീെയ്യുക.   ഓുരഺ മഺസത്ത഻ീന്പയഽം സവ഻ുശഷതകളും 

ഗഽണങ്ങളും കണക്ക഻ീലെഽത്ത് ുവണം ദ്പവര്ത്തനങ്ങള്  ത഼രഽമഺന഻ക്കഺന് . 

 വര്ക്ക് കലണ്ടര് അനഽസര഻ച്ച് ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ക് പഽത഻യ തരത്ത഻ലഽള്ള ീതഺഴ഻ലഽം 

ീതഺഴ഻ല഻െവഽം കീണ്ടത്തഽവഺനഽം ന഻ര്ുദശ഻ക്കഽവഺനഽം അവകഺശമഽണ്ട്. ഇതഽവഴ഻ 100 

ദ഻വസം ീതഺഴ഻് പാര്ണ്മഺയഽം ലഭയമഺവഺത്ത ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ക് അധ഻കമഺയ഻ 

ീതഺഴ഻് ലഭയമഺവഽകയഽം 100 ദ്പവിത്ത഻ദ഻നങ്ങള് പാര്ത്ത഼കര഻ക്കഽവഺന് 

സഺധ഻ക്കഽകയഽം ീെയ്യും. 



 ന഻യമദ്പകഺരം അനഽവദന഼യമഺയ അദ്തയഽം ദ്പവിത്ത഻ ദ഻നങ്ങള് ുെഺദ഻ച്ചു 

വഺുങ്ങണ്ടതഺണ്. ഇത഻നഺയ഻ ീതഺഴ഻ല഻ ഏ ഡ഻മഺന്പ് ീെയ്യുകയഽം അത഻നഽ ത഼യത഻ വച്ച 

ൂകന്ഫുു രസ഼ത് വഺുങ്ങണ്ടതഽമഺണ്. 

എസ്റ്റ഻ുമറ്റും പവിത്ത഻യഽീട അളവഽ ളും 

ഒരഽ ദ്പവിത്ത഻ നെന്ഫഺക്കഽന്നത഻നഺയ഻ എന്ജ഻ന഻യറ഻ംഗ്ദ് വ഻ഭഺഗം തയ്യഺറഺക്കഽന്ന 

സഺുങ്കത഻കുരഖയഺണ് എസ്റ്റ഻ുമു്. ഒരഽ ദ്പവിത്ത഻ എങ്ങീന നെന്ഫ഻ലഺക്കണീമന്ന് 

മഺര്ഗന഻ര്ുദശം ന്കഽന്ന ഒരഽ ുരഖ കാെ഻യഺണ഻ത്. ഇത഻്  പദ്ധത഻യഽീെ ുപ്, 

പദ്ധത഻യ഻്  ്ീുെഽക്കഽന്ന വ഻വ഻ധ ശ഼ര്ഷകത്ത഻്ീന്ഫട്ട ദ്പവിത്ത഻കള് )Activities), 

അവയഽീെ എണ്ം, ന഼ളം, വ഼ത഻, ആഴം, (ീപഺക്കം) വയഺപതം, ഒരഽ യഽണ഻ു഻ ഏ 

ന്ുകണ്ടഽന്ന തഽക, ആീക തഽക എന്ന഻വ ന഻ര്ബന്ധമഺയഽം ുരഖീന്ഫെഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കണം. 

സഺധനസഺമദ്ഗ഻കള്  )ആവശയമഺയ ദ്പവിത്ത഻കള഻് മഺദ്തം) വ഻ദഗ്ദ്ദ്ധ-അവ഻ദഗ്ദ്ദ്ധ 

ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീെ എണ്ം, ന്കഽന്ന കാല ,഻  സ഻ു഻സൺ  ഇന്െര്ുമഷന് ുബഺര്ഡ഻ീന്പ 

ീെലസൃ എന്ന഻വ ന഻ര്ബന്ധമഺയഽം എസ്റ്റ഻ു മ ഻ു്  ഉള്ീക്കഺള്ള഻ച്ച഻ര഻ു ക്കണ്ടതഺണ്. വര്ക്ക് 

െയല഻് സാക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുള്ള എസ്റ്റ഻ുമു് ഇംഗ്ല഼ഷ഻ലഽള്ളതഽം സഺുങ്കത഻ക ഭഺഷയ഻ലഽള്ളതഽമഺണ്. 

സഺധഺരണ ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്കഽം, ീപഺതഽജനങ്ങള്ക്കഽം പര഻ുശഺധ഻ക്കഽവഺന് കഴ഻യഽം 

വ഻ധം ഈ എസ്റ്റ഻ുമ ്ു ജനക഼യ ഭഺഷയ഻ുലക്ക് ആക്ക഻ ദ്പവിത്ത഻ സമയത്ത് ുമു഻ീന്പ 

ൂകവശം വയ്ുക്കണ്ടതഽം ീപഺതഽ സ്ഥലങ്ങള഻് ദ്പദര്ശനത്ത഻നഽം 

ഉപുയഺഗ഻ുക്കണ്ടതഺണ്.  

സവകഺരയഭാമ഻കള഻് ീെയ്യുന്ന ദ്പവിത്ത഻കള഻് ഭാവഽെമയഽീെ അുപക്ഷ 

സമര്ന്ഫ഻ക്കഽുപഺള് ഭാമ഻യഽീെ അളസൃ ുരഖീന്ഫെഽുത്തണ്ടതഺണ്. സഺക്ഷയപദ്തം 

സമര്ന്ഫ഻ക്കഽുപഺള് ദ്പസ്തതഽത ഭാമ഻യ഻് ീെയ്ത ദ്പവിത്ത഻യഽീെ വ഻ശദഺംശങ്ങള്   

)എണ്ം, ന഼ളം, വ഼ത഻, ആഴം)കാെ഻ ുരഖീന്ഫെഽുത്തണ്ടതഺണ്. ദ്പവിത്ത഻കള഻ളുീെ 

െയലഽകള഻്   വ഻വരങ്ങള്  ുരഖീന്ഫെഽത്ത഻യ സഺക്ഷയപദ്തങ്ങള്   കഺണഺന് കഴ഻ല഻ലെ. 

അതഽീകഺണ്ട് പാര്ത്ത഼കര഻ച്ച ദ്പവിത്ത഻കളുീെ അളവഽകള് പര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്നത഻നഽം, 

ീമഷര്ീമന്പ് ബഽക്കഽമഺയഽം, എസ്റ്റ഻ുമുുമഺയഽം  ഒത്തഽുനഺക്കഽന്നത഻നഽം കഴ഻ല഻ലെ.  

അളവഽകള്  അെ഻സ്ഥഺനീന്ഫെഽത്ത഻യഺണ് ബ഻ലെ് പഺസഺക്കഽന്നതഽം ുവതനം ന്കഽന്നതഽം 

ഉള്ന്ഫീെയഽള്ള കഺരയങ്ങള് അന്ത്഻മമഺക്കഽന്നത്. എന്നത഻നഺ്  അളവഽകളുീെയഽം 

എണ്ത്ത഻ീന്പയഽം കഺരയത്ത഻് ഭഺവ഻യ഻് അുങ്ങയുീത്ത കിതയത സഺുങ്കത഻ക വ഻ഭഺഗം 

ഉറന്ഫഺുക്കണ്ടതഺണ്. അലെഺത്തപക്ഷം അളവഽകളുീെ/എണ്ത്ത഻ീന്പ വയതയഺസത്ത഻ ഏ ബഺധയത 



െഽമത്തീന്ഫെഽകയഽം ബന്ധീന്ഫട്ട അധ഻കഺര഻കള് ത഼ര്ത്തഽം ഉത്തരവഺദ഻കളഺുകണ്ട഻വരഽം 

എന്നതഽം ദ്പുതയകം ദ്ശദ്ധയ഻്ീന്ഫെഽത്തഽന്നഽ. 

 ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്  കാട്ടം ുെര്ന്ന് അവര്ക്കഺവശയമഺയ ദ്പവിത്ത഻കള് 

ത഻രീലെഽക്കഽകയഽം എങ്ങീന ുജഺല഻ ീെയ്യണീമന്നഽം െര്ച്ച ീെയ്ത് വര്ക്ക് 

കലണ്ടര് തയ്യഺറഺക്കഽകയഽം ീെയ്യുക.   ഓുരഺ മഺസത്ത഻ീന്പയഽം സവ഻ുശഷതകളും 

ഗഽണങ്ങളും കണക്ക഻ീലെഽത്ത് ുവണം ദ്പവര്ത്തനങ്ങള്  ത഼രഽമഺന഻ക്കഺന് . 

 വര്ക്ക് കലണ്ടര് അനഽസര഻ച്ച് ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ക് പഽത഻യ തരത്ത഻ലഽള്ള ീതഺഴ഻ലഽം 

ീതഺഴ഻ല഻െവഽം കീണ്ടത്തഽവഺനഽം ന഻ര്ുദശ഻ക്കഽവഺനഽം അവകഺശമഽണ്ട്. ഇതഽവഴ഻ 100 

ദ഻വസം ീതഺഴ഻് പാര്ണ്മഺയഽം ലഭയമഺവഺത്ത ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ക് അധ഻കമഺയ഻ 

ീതഺഴ഻് ലഭയമഺവഽകയഽം 100 ദ്പവിത്ത഻ദ഻നങ്ങള് പാര്ത്ത഼കര഻ക്കഽവഺന് 

സഺധ഻ക്കഽകയഽം ീെയ്യും. 

 ന഻യമദ്പകഺരം അനഽവദന഼യമഺയ അദ്തയഽം ദ്പവിത്ത഻ ദ഻നങ്ങള് ുെഺദ഻ച്ചു 

വഺുങ്ങണ്ടതഺണ്. ഇത഻നഺയ഻ ീതഺഴ഻ല഻ ഏ ഡ഻മഺന്പ് ീെയ്യുകയഽം അത഻നഽ ത഼യത഻ വച്ച 

ൂകന്ഫുു രസ഼ത് വഺുങ്ങണ്ടതഽമഺണ്. 

 

 

 

  



 

ഗഺമസഭയ഻ൽ  വന്ന഻ട്ടുള്ള ന഻ർുേശങ്ങൾ, വ഻ശേ഼ രണങ്ങൾ, ത഼രഽമഺനങ്ങൾ  

 കരട് ുസഺഷയ്  ഓഡ഻ു്  റ഻ുന്ഫഺര്ട്ട്  , വന്ന ദ്ഗഺമസഭയ഻്  ത഼രഽമഺനങ്ങളും 

ഉള്ീന്ഫെഽത്ത഻ അന്ത്഻മ റ഻ുന്ഫഺര്ട്ട഻നഽ രാപംന്കഺന്  ത഼രഽമഺന഻ച്ചു. 

 ീതഺഴ഻ലഺള഻കള഻്  ന഻ന്ന് അുപക്ഷ ലഭ഻ച്ചഺലഽെന്  തണ്  ീസൌകരയത഻നഽള്ള ഷ഼ു്, 

കഽെ഻ീവള്ളപഺദ്തം എന്ന഻വ ന്കഽീമന്ന് ഉറന്ഫഺക്ക഻. 

 െസ്റ്റ്എയ്ഡ് ജ, ആദയ ഘട്ടീമന്ന ന഻ലയ഻്  ീഡുുഺള്  ,ഗ്ലസൃസ്ത എന്ന഻വ സ഻ ഡ഻ എസ്ത 

ീമപീറ ്ല്പ഻ച്ച഻ട്ടുീണ്ടന്നഽ എ ഇ പറലഽ 

 ീതഺഴ഻്  കഺര്ഡ഻ുലക്ക് ആവശയമഺയ ുെഺുട്ടഺ ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്  സവന്ത്ം 

കയ്യ഻്ന഻ന്നഽം പണം മഽെക്ക഻ എെഽത്തതഺണ്. അത് പഞ്ചഺയത്ത഻്  ന഻ന്നഽം ീെയ്ത് 

ീകഺെഽക്കഺനഽള്ള സൌകരയം ീെയ്യണം. 

 വഺര്ഡ഻്  ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ഻്  ്ീുെഽത്തഽ നെത്തഺവഽന്ന ദ്പവിത്ത഻കീള കഽറ഻ച് 

െര്ച്ച ീെയ്തത഻നഽ ുശഷം അവ ആക്ഷന്  പ്ലഺന഻്  ഉള്ീന്ഫെഽത്തഽം. 

 ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്  െ഻ക഻ത്സഺസഹഺയത്ത഻നഺയ഻ മു഻ുനഺെഺണ് പറയഽന്നത്. 

െ഻ക഻ത്സഺസഹഺയത്ത഻നഺയ഻ പഞ്ചഺയത്ത഻്  അുപക്ഷ സമര്ന്ഫ഻ക്കഽകയഽം ബ഻ലെുകള്  

ഹഺജരഺക്കഽകയഽം ുവണം. അപകെങ്ങള്, ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീെ പരഺത഻കള്  എന്ന഻വ 

കിതയമഺയ഻ ൂസു് ഡയറ഻യ഻്  ുരഖീന്ഫെഽത്തണം. 

 ദ്പഺയം അനഽസര഻ച്ച് ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ക് പര഻ഗണന ന്ുകണ്ടതഽണ്ട് എന്നഺണ് 

ീപഺതഽഅഭ഻ദ്പഺയം 

 ദ്ഗഺമസഭയ഻്  ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീെ പങ്കഺള഻ത്തം കഽറവഺണ്. ദ്ഗഺമസഭയ഻്  

ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്  എലെഺവരഽം പീങ്കെഽുക്കണ്ടതഺണ് 

 ീതഺഴ഻്  ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്  കീണ്ടുത്തീണ്ടതഽം കിതയമഺയ഻ അുപക്ഷ഻ീക്കണ്ടതഽം 

ആണ്. 

 

 

 

 

 



അനഽബന്ധം 

ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ്പദ്ധത഻യ഻ൽ  ഏീറ്റടഽത്ത് നടത്തഺവഽന്ന പവിത്ത഻ ൾ 

I. വ഻ഭഺഗം എ : പ ിത഻ വ഻ഭവ പര഻പഺലനവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ീപഺതഽപവിത്ത഻ ൾ   

i. കഽെ഻ീവള്ള ുദ്സഺതസ്സുകള്  ഉള്ീന്ഫീെയഽള്ള ഭാഗര്ഭജല വ഻തഺനം ഉയര്ത്തഽന്നത഻ ഏ 

ആവശയമഺയ അെ഻യണകള് )Undergroud dykes), മൺതെയണകള്, അണകള് 

)ുസ്റ്റഺന്ഫ്ഡഺം), ീെക്ക്ഡഺമഽകള്  തഽെങ്ങ഻യ ജലസംരക്ഷണത്ത഻നഽം ജലീകഺയ്ത്ത഻നഽം 

സഹഺയകരമഺയ ന഻ര്മ഻ത഻കള്;  

ii. ഒരഽ ന഼ര്ത്തെത്ത഻ീന്പ സമദ്ഗ പര഻പഺലനത്ത഻ ഏ ഉതകഽന്ന ഇെീപെലഽകളഺയ 

ുകഺണ്ടാര്ദ്െഞ്ചഽകള്, തട്ട്ത഻ര഻ക്ക് )Terracing), ുകഺണ്ടാര്ബണ്ടഽകള്, ക്ത്തെയണകള്, 

ഗയഺബ഻ുയഺൺ ന഻ര്മ഻ത഻കള്, ന഼രഽറവ ദ്പുദശത്ത഻ീന്പ പര഻ുപഺഷണം തഽെങ്ങ഻യ 

ന഼ര്ത്തെ പര഻പഺലന ദ്പവിത്ത഻കള്  ;  

iii. സാക്ഷ്മ-ീെറഽക഻െ ജലുസെന ദ്പവിത്ത഻കളും ുതഺെഽകള്/കനഺ്  എന്ന഻വയഽീെ 

ന഻ര്മഺണം, പഽനരഽദ്ധഺരണം, ീമയ഻ന്പനന്സ്ത എന്ന഼ ദ്പവിത്ത഻കളും ; 

iv. ജലുസെന കഽളങ്ങളുുെയഽം മു് ജലുദ്സഺതസ്സുകളുുെയഽം ആഴം കാട്ട്  

ഉള്ീന്ഫീെയഽള്ള പരപരഺഗത ജലുദ്സഺതസ്സുകളുീെ പഽനരഽദ്ധഺരണവഽം; 

v. കെുലഺരങ്ങള഻ലഽം കഽളങ്ങളുീെ അര഻ക഻ലഽം കനഺ് ബണ്ടഽകള഻ലഽം ുറഺഡഽകളുീെ 

ഓരത്ത഻ലഽം, വനഭാമ഻യ഻ലഽം, മു് ീപഺതഽഭാമ഻യ഻ലഽം െലവിക്ഷങ്ങള്  അെക്കമഽള്ള 

മരം വച്ച് പ഻െ഻ന്ഫ഻ക്കലഽം വനവത്കരണവഽം, )ഇവയ഻്  ന഻ന്നഽം ലഭ഻ക്കഽന്ന 

ആദഺയത്ത഻ീന്പ അവകഺശം ഖണ്ഡ഻ക 5 ് ദ്പത഻പഺദ഻ക്കഽന്ന കഽെഽംബങ്ങള്ക്ക് 

ന്ുകണ്ടതഺണ്);  

vi. ീപഺതഽ ഭാമ഻യ഻ീല ഭാവ഻കസന ദ്പവിത്ത഻കളും.  

 

II. വ഻ഭഺഗം ബ഻: സമാഹത്ത഻ൽ  അവശത അനഽഭവ഻ക്കഽന്ന വ഻ഭഺഗങ്ങൾക്കഽള്ള വൿക്ത഻ഗത 

ആസ്തത഻ ൾ (ഖണ്ഡ഻  5 ൽ പരഺമർശ഻ക്കഽന്ന  ഽടഽംബങ്ങൾക്ക് മഺതം)  

i. ഖണ്ഡ഻ക 5 ് പരഺമര്ശ഻ക്കഽന്ന കഽെഽംബങ്ങള്ക്ക് Scheduled Caste, Scheduled Tribe, 

Nomadic Tribe, De-Notified Tribe, ദഺര഻ദ്ദയുരഖയ്ക്ക് തഺീഴയഽള്ള മു് കഽെഽംബങ്ങള് , 

സ്തദ്ത഼കള് ഗിഹനഺഥയഺയ കഽെഽംബങ്ങള് , ഭ഻ന്നുശഷ഻ക്കഺര് ഗിഹനഺഥരഺയ കഽെഽംബം, 

ഭാപര഻ഷ്കരണത്ത഻ീന്പ ഗഽണുഭഺക്തഺക്കള്, ഇര഻ര ആവഺസ്ത ുയഺജന 

ഗഽണുഭഺക്തഺക്കള് , വനഺവകഺശ ന഻യമദ്പകഺരമഽള്ള ഗഽണുഭഺക്തഺക്കള്, മഽകള഻്   



ii. പറല഻ര഻ക്കഽന്ന കഽെഽംബങ്ങളലെഺത്ത പക്ഷം, 2008-ീല കഺര്ഷ഻ക കെഺശവഺസ ന഻യമ 

ദ്പകഺരമഽള്ള ീെറഽക഻െ-നഺമമഺദ്ത കര്ഷകര്, ഭാമ഻യഽീെ ഉല്പഺദനക്ഷമത 

വര്ദ്ധ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ ഭാവ഻കസനവഽം, ക഻ണറഽകള്  )Dugg well), കഽളങ്ങള്  )Farm 

Ponds), മു് ജലീകഺയ്ത്ത് ന഻ര്മ഻ത഻കള് എന്ന഻വ ഉള്ീന്ഫീെയഽള്ള 

ജലുസെനത്ത഻നഺവശയമഺയ അെ഻സ്ഥഺന സൌകരയങ്ങള് ലഭയമഺക്ക് 

iii. പഴകിഷ഻, പട്ട്നാ്കിഷ഻, ുതഺട്ടവ഻ളകിഷ഻, െഺംുെഺറസ്തദ്െ഻ എന്ന഻വയ഻ലാീെ 

ഉപജ഼വനം ീമച്ചീന്ഫെഽത്ത്;  

iv. ഖണ്ഡ഻ക 5 ് സാെ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്ന കഽെഽംബങ്ങളുീെ തര഻ശ് ഭാമ഻/ പഺഴ്സഭാമ഻ )Fallow or 

Waste Land) വ഻കസ഻ന്ഫ഻ച്ച് കിഷ഻ക്ക് അനഽുയഺജയമഺക്ക് ; 

v. ഇര഻ര ആവഺസ്ത ുയഺജന ദ്പകഺരുമഺ, ുകദ്ര/സംസ്ഥഺന സര്ക്കഺരഽകള് 

ആവ഻ഷ്ക്കര഻ക്കഽന്ന മു് ഭവന ന഻ര്മഺണ പദ്ധത഻കള് ദ്പകഺരുമഺ ്ീുെഽക്കഽന്ന 

ഭവന ന഻ര്മഺണത്ത഻ീല അവ഻ദഗ്ദ്ദ്ധ കഺയ഻ക ീതഺഴ഻് ഘെകം;  

vi. മിഗപര഻പഺലനം ുദ്പഺത്സഺഹ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള അെ഻സ്ഥഺന സൌകരയങ്ങളഺയ 

ുകഺഴ഻ക്കാട്, ആട്ട഻ന്  കാട്, പട്ട഻ കാട്, ീതഺഴഽത്ത്, പഽ്ീതഺട്ട഻ എന്ന഻വയഽീെ 

ന഻ര്മഺണവഽം;  

vii. മത്സയബന്ധന ദ്പവര്ത്തനങ്ങള് ുദ്പഺത്സഺഹ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നത഻ ഏ ഉതകഽന്ന അെ഻സ്ഥഺന 

സൌകരയങ്ങളഺയ മത്സയം ഉണക്കഽന്ന ുകദ്രങ്ങള്, മത്സയം സാക്ഷ഻ക്കഽന്ന ുകദ്രങ്ങള്  

എന്ന഻വ ന഻ര്മ഻ക്കലഽം വര്ഷകഺലത്ത് മഺദ്തം ീവള്ളമഽള്ള ീപഺതഽകഽളങ്ങള഻് 

)Seasonal water bodies on public land) മത്സയം വളര്ത്തഽന്നത഻ ഏ അെ഻സ്ഥഺന 

സൌകരയങ്ങള് ഒരഽക്കലഽം;  

 

 

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

സഹഺയസംഘങ്ങൾക്ക് ീപഺതഽ അട഻സ്ഥഺന സൗ രൿങ്ങൾ  

 

i. കഺര്ഷ഻ുകഺത്പന്നങ്ങളുീെ ഈെഽു സംഭരണ സൌകരയം ഉള്ീന്ഫീെയഽള്ള 

വ഻ളീവെഽന്ഫ഻ ഏ ുശഷം ആവശയമഺയ഻ വരഽന്ന സൌകരയങ്ങള്  )Post-Harvest facilities), 

ൂജവവളം എന്ന഻വയ്ക്ക് ആവശയമഺയ സ്ഥഺയ഻യഺയ അെ഻സ്ഥഺന സൌകരയങ്ങള്  

സിഷ്ട സമയ഻ക്കഽക വഴ഻ കഺര്ഷ഻ുകഺത്പഺദനക്ഷമത വര്ദ്ധ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള 

ദ്പവിത്ത഻കളും; 



ii. സവയം സഹഺയ സംഘങ്ങളുീെ ഉപജ഼വന ദ്പവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ആവശയമഺയ ീപഺതഽ 

വര്ക്ക്ീഷഡ്ഡുകളുടുകളുീെ ന഻ര്മഺണവഽം.  

 

IV. വ഻ഭഺഗം ഡ഻: ഗഺമ഼ണ അട഻സ്ഥഺന സൗ രൿങ്ങൾ 

i. ന഻ര്ുദശ഻ക്കീന്ഫട്ട മഺനദണ്ഡങ്ങള്ക്ക് അനഽസിതമഺയ഻ ഖര-ദ്ദവ മഺല഻നയ  

ii. സംസ്തകരണത്ത഻നഽം തഽറസ്സഺയ മലമാദ്ത വ഻സര്ജനം ഇലെഺതഺക്കഽന്നത഻നഽം ുവണ്ട഻ 

സവതദ്ന്ത്മഺുയഺ സര്ക്കഺര് വകഽന്ഫുകളുീെ ഇതര പദ്ധത഻കളുമഺയ഻ സംുയഺജ഻ന്ഫ഻ച്ച് 

ീകഺുണ്ടഺ വയക്ത഻ഗത കക്കാസഽകള്, സ്തകാള് ുെഺയെു ുകള്, അങ്കണവഺെ഻ ുെഺയെുുകള് 

തഽെങ്ങ഻യ ദ്ഗഺമ഼ണ ശഽെ഻തവവഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫട്ട ദ്പവിത്ത഻കള് ; 

iii. ഒുീന്ഫട്ട് ക഻െക്കഽന്ന ദ്ഗഺമങ്ങീളയഽം, ന഻ര്ദ഻ഷ്ട സമയ ദ്ഗഺമ഼ണ ഉല്പഺദന ുകദ്രങ്ങീളയഽം 

ന഻ലവ഻ലഽള്ള ുറഺഡ് ജ ശിംഖലയഽമഺയ഻ ബന്ധ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള, എലെഺ 

കഺലഺവസ്ഥയ഻ലഽം ഉപുയഺഗ഻ക്കഺന് പുുന്ന ദ്ഗഺമ഼ണ ുറഺഡഽകളുീെ ന഻ര്മഺണവഽം, 

ഓെകള് , കലഽങ്കഽകള് എന്ന഻വ ഉള്ീന്ഫീെയഽള്ള ദ്ഗഺമത്ത഻ീല ഈെഽു 

ഉള്ുറഺഡഽകളുീെയഽം വ഼ഥ഻കളുീെയഽം ന഻ര്മഺണവഽം; 

iv. കള഻സ്ഥലങ്ങളുീെ ന഻ര്മഺണവഽം;  

v. ീവള്ളീന്ഫഺക്ക ന഻യദ്ന്ത്ണ സംരക്ഷണ ദ്പവിത്ത഻കള്, ീവള്ളീക്കട്ട് 

ഒഴ഻വഺക്കഽന്നത഻നഽള്ള ജലന഻ര്ഗമന ദ്പവിത്ത഻കള്, മഴീവള്ളം ീകട്ട഻ ന഻്ക്കഽന്ന 

തഺഴ്സന്ന ീപഺതഽസ്ഥലങ്ങളുീെ ീമച്ചീന്ഫെഽത്ത് )Chaur renovation), ത഼രദ്പുദശങ്ങളുീെ 

സംരക്ഷണത്ത഻നഽള്ള ുസ്റ്റഺം വഺട്ടര്  ീദ്ഡയ഻നഽകള് , എന്ന഻വ ഉള്ീന്ഫീെയഽള്ള ീപഺതഽ 

അെ഻സ്ഥഺന സൌകരയങ്ങള് , ുറഺഡഽകളുീെ പഽന:രഽദ്ധഺരണം, ദഽരന്ത്ദ്പത഻ുരഺധ 

തയ്യഺീറെഽന്ഫുകള്  ീമച്ചീന്ഫെഽത്തഽന്നത഻നഽള്ള ദ്പവിത്ത഻കളും;  

vi. ദ്ഗഺമപഞ്ചഺയത്തഽകള് , വന഻തഺ സവയം സഹഺയ സംഘങ്ങളുീെ ീെഡുറഷനഽകള് , 

ീകഺെഽങ്കഺു് ബഺധ഻തര്ക്കഽള്ള അഭയുകദ്രങ്ങള് )ൂസുലഺൺ  ീഷ്ുര്), 

അങ്കണവഺെ഻ുകദ്രങ്ങള് , ദ്ഗഺമ഼ണ െന്ത്കള് എന്ന഻വയ്ക്കഺവശയമഽള്ള ീകട്ട഻െങ്ങളുീെ 

ന഻ര്മഺണവഽം, ദ്ഗഺമ/ുലഺക്ക്തല ദ്ക഻മ഻ുുഺറ഻യങ്ങളുീെ ന഻ര്മഺണവഽം;  

vii. ുദശ഼യ ഭക്ഷയസഽരക്ഷഺന഻യമം 2013 )20/2013) ീല വയവസ്ഥകള്  നെന്ഫ഻ലഺക്കഽന്നത഻ ഏ 

ആവശയമഺയ഻ വരഽന്ന ഭക്ഷയ-ധഺനയ സംഭരണ഻കളുീെ ന഻ര്മഺണവഽം; 

viii. മഹഺത്മഺഗഺന്ധ഻ ുദശ഼യ ദ്ഗഺമ഼ണ ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് ന഻യമ ദ്പകഺരം ്ീുെഽക്കഽന്ന 

ന഻ര്മഺണ ദ്പവിത്ത഻കളുീെ എസ്റ്റ഻ുമു഻ീന്പ ഭഺഗമഺയ഻ വരഽന്ന ന഻ര്മഺണ 

സഺമദ്ഗ഻കളുീെ ഉല്പഺദനവഽം;  



ix. മഹഺത്മഺഗഺന്ധ഻ ുദശ഼യ ദ്ഗഺമ഼ണ ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് ന഻യമ ദ്പകഺരം സിഷ്ട സമയ഻ക്കീന്ഫട്ട 

ദ്ഗഺമ഼ണ ീപഺതഽ ആസ്തത഻കളുീെ അുകഽുപണ഻കളും; 

ഇത് സംബന്ധ഻ച്ച് സംസ്ഥഺന സര്ക്കഺരഽമഺയ഻ കാെ഻യഺുലഺെന നെത്ത഻ ുകദ്രസര്ക്കഺര് 

വ഻ജ്ഞഺപനം ീെയ്യുന്ന മു് ്ീതഺരഽ ദ്പവിത്ത഻യഽം. 

 

 

 


