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ആമുഖം 

ഇന്ത്യയിലല ദരിദ്ദരായ ദ്രാമീണ ജനതയുലെ ദാരിദ്ദയം  ലറൂകരിക്കുന്നതിനും 

അവരുലെ ജീവിത സുരക്ഷിതതവം ഉറന്ഫു വരുത്തുന്നതിനും വവണ്ടി രൂപം 

ലകാെുത്തിട്ടുളള ഒരു ബൃഹത്പദ്ധതിയാണ ് മഹാത്മാരാന്ധി വദശീയ 

ദ്രാമീണ ലതാഴിലുറന്ഫ ് പദ്ധതി. കാര്ഷിക വമയലയിലും നിര്മ്മാണ വമയലയിലും 

ലതാഴില്  ലഭിക്കാലത ദ്രാമീണ ജനത ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുവപാള്  അവര്ക്ക ് 100 

ദിവസലത്ത ലതാഴിലലങ്കിലും ഉറന്ഫു വരുത്തുവാന്  ഈ പദ്ധതി ലക്ഷയമിെുന്നു. ഇങ്ങലന 

ലതാഴില്  നല്കുന്നതിന ് ്ലുെുക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളിലൂലെ.രാജയത്തിലന്പ മണും 

ജലവും പരമാവധി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന ് സാദ്ധയമാകും എന്്ന ദ്പതീക്ഷിക്കുന്നു. 

ലതാഴില്  ആവശയലന്ഫെുന്നവര്ക്ക ് നിത കിത കാലയളവിനുളളില്    ലതാഴില്  

ലഭിക്കുന്നുലവന്നും അതിന് നിര്ണയിക്കലന്ഫട്ടിട്ടുളള വവതനം നിര്ദിഷ്ട 

സമയത്തിനുളളില്  ലഭിക്കുന്നുലവന്നും ഉറന്ഫു വരുത്തുന്നതിന ് ഇന്ത്യന്  

പാര്ലലമന്പ ്  പാസ്സാക്കിയിട്ടുളള  നിയമമാണ് മഹാത്മാരാന്ധി വദശീയ 

ദ്രാമീണലതാഴിലുറന്ഫ് നിയമം. 2005 ആരസ്റ്റ ് 23-ാാാം തിയ്യതിയാണ് പാര്ലലമന്പ ് ഈ 

നിയമം പാസ്സാക്കുന്നത്. 

ലതാഴിലും  വവതനവും നിര്ദിഷ്ട സമയത്തിനുലില്  കൃതയമായി 

ലഭിക്കുന്നതിനുല  അവകാശം നിയമപരമായി ഉറന്ഫു വരുത്തുലവന്നതാണ് ഈ 

നിയമത്തിലന്പ സവിവശഷത. ലതാഴില്  ലഭിച്ചിലെങ്കില്   ലതാഴിലിൊയ്ബ വവതനവും 

ലതാഴിലലെുത്തവശഷം വവതനം വവകുകവയാ ലഭിക്കാതിരിക്കുകവയാ ലളയ്താല്  

നഷ്ടപരിഹാരവും ഈ നിയമം വയവസ്ഥ ലളയ്യുന്നു. 

ലതാഴില്  ആവശയലന്ഫെുന്നവര്ക്ക ് 15 ദിവസത്തിനുലില്  ലതാഴില്  

നല്കിയിരിക്കണലമന്നാണ ് വയവസ്ഥ. അൊത്തപക്ഷം പതിനാറാമലത്ത ദിവസം 

മുതല്  അവര്ക്ക ്ലതാഴിലിൊയ്ബ വവതനത്തിന് അര്ഹതയുണ്ടായിരിക്കും. അതുവപാലല 

എെുത്ത ലതാഴിലിലന്പ വവതനം 14 ദിവസത്തിലധികം വവകിയാല്  വവകുന്ന ഒവരാ 

ദിവസത്തിനും നഷ്ട പരിഹാരം ലഭിക്കുന്നതിനും അര്ഹതയുണ്്ട. ലതാഴിവലാ 

ലതാഴിലിൊയ്ബ വവതനവമാ ഉറന്ഫായും ഉറന്ഫ് വരുത്തുന്നുലവന്നതാണ് ലതാഴിലുറന്ഫ ്

നിയമത്തിലന്പ ദ്പവതയകത. 



ഇന്ത്യയിലല ്ുവും പിവന്നാക്കമായ 200 ദ്രാമീണ  ജിെകളില്  2006 ലെദ്ബുവരി 2-ാാാം 

തീയതി ഈ നിയമം നിലവില്  വരുകയും പദ്ധതി നെന്ഫിലാക്കുകയും ലളയ്തു. 

വകരളത്തില്  വയനാെും, പാലക്കാെും ഈ 200 ജിെകളില്  ഉള്ലന്ഫട്ടിരുന്നു. 2007 ലമയ് 15 ന ്

130 ജിെകളിവലക്ക് കൂെി ഇത് വയാപിന്ഫിച്ചു.  ഇെുക്കി, കാസര്വരാഡ്  ് ജിെകള്  ഇതില്  

ഉള്ലന്ഫട്ടിരുന്നു. 2008 ്ദ്പില്  1 ന് ഇന്ത്യയിലല ബാക്കി മുഴുവന്  ജിെകളിവലക്കും ഇത് 

വയാപിന്ഫിച്ചു. ഇന്ത്യയിലല മുഴുവന്  ദ്രാമീണ ജിെകളിലും ഈ പദ്ധതി നിലവിലുണ്്ട. 

ആവരാളതലത്തില്  സവിവശഷ ദ്ശദ്ധയാകര്ഷിച്ച ഒരു  അവകാശാധിഷ്ഠ ിത ലതാഴില്  

നിയമലമന്ന നിലയിലും ദ്രാമീണ വമയലയില്  ദാരയദ്ദ ലറൂകരണത്തില്  

നിര്ണയാകമായ വഴിത്തിരിവ് സൃഷ്ടിച്ച ബൃഹത് പദ്ധതി എന്നകാരയം പരിരണിച്ചും 

2009 ഒകവ്ൊബര്  2-ാാാം തീയതി വകദ്ര സര്ക്കാര്  ഈ നിയമലത്ത മഹാത്മാരാന്ധി 

വദശീയ ദ്രാമീണ ലതാഴിലുറന്ഫ് പദ്ധതിലയന്്ന പുനര്നാമകരണം ലളയ്തു. 

തിരുവനന്ത്പുരം ജിെ  

വകരളത്തിന്ലറ ലതവക്ക അുത്തുലതും സംസഥാനത്തിന്ലറ തലസ്ഥാന 

നരരം ഉള്ലക്കാലുന്നതുമായ ജിെ. ഭാരതത്തിനല്റ ലതവക്ക അുമായ 

കനയാകുമാരി തിരുവനന്ത്പുരം ജിെയുലെ അതിരായ പാറശാലയില്  നിന്നും 56 

കിവലാമീുര്  അകലലയായി സ്ഥിതി ലളയ്യുന്നു .  

അതിയന്നൂർ  ദലാകക 

തിരുവനന്ത്പുരം ജിെയിലല  ലനയ്യാുിന്കര, തിരുവനന്ത്പുരം താലൂക്കുകളിലായി 

സ്ഥിതി ലളയ്യുന്ന ഒരു വലാക്ക ് പഞ്ചായത്താണ ്അതിയന്നൂര് ബ്വളാക്ക ് പഞ്ചായത്ത.് 

അതിയന്നൂര് വിവെജുപരിധിയില് ഉള്ലന്ഫെുന്ന അതിയന്നൂര് ബ്വളാക്ക് പഞ്ചായത്തിന ്

60.13 ളതുരദ്ശകിവലാമീുര് വിസ്തീര്ണവും 5 പഞ്ചായത്തുകളും ഉണ്്ട . 1996 ഒകവ്ൊബര് 2-

നു ഇന്നലത്ത നിലയിലുല ബ്വളാക്ക് പഞ്ചായത്ത് രൂപീകൃതമായി. 

 അതിയന്നൂർ ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത്  

തിരുവനന്ത്പുരം ജിെയിലല ലനയ്യാുിന്കര താലൂക്കില് അതിയന്നൂര് ബ്വളാക്്ക പരിധിയില് 

വരുന്ന ദ്രാമപഞ്ചായത്താണ്. 12.44 ള : കി.മീ വിസ്തൃ തിയുല അതിയന്നൂര് ദ്രാമപഞ്ചായത്്ത 1953 ല് 

രൂപം ലകാണ്ട .ു  

 

 



 

 

അതിയന്നൂര്   വലാക്കില്  ഉള്ലന്ഫെുന്ന അതിയന്നൂര് ദ്രാമപഞ്ചായത്ത ് നെ രീതിയില്  

ലതാഴിലുറന്ഫ ്ദ്പവര്ത്തനങ്ങള്  ്ലുെുത്ത ്നെത്തുന്നു. പദ്ധതി നെത്തിന്ഫിനായി വലാക്ക ്

തലത്തില്  വലാക്ക ് ലഡ് വലപല്മന്പ ് ീെീസര്  JBDO, അലക്കൌണ്ടന്പ ് &ഡ് ാുാ എന്ദ്െി 

ീന്ഫവറുര് എന്നിവരും പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്  ലസദ്കട്ടറി  ീവര്സിയര്  അലക്കൌണ്ടന്പ ് 

&ഡ് ാുാ എന്ദ്െി ീന്ഫവറുര് എന്നിവരും അവരുലെ വസവനം ഈ പദ്ധതിക്ക ് വവണ്ടി 

നല്കുന്നു. 2018-19 ഒകടൃഫയ1ന഼ും  ഭഹയചച31ഇടമഺറഹമഺ112 ഭഷരരയ രൃല഼കലഺറഹമഺ 4047 

തൂളഺറദഺനങങലഈഩദധതഺമഺറഽടിഩഞചഹമതതഷാശടടഺകക഼കമ഼ും 409 ക഼ട഼ുംഫങങലകക100 

തൂളഺറദഺനങങലനറക഼കമ഼ുംചിമതഺടട഼ണട.  

 തൂളഺറ഼രഩഩഷുംഫനധഺചചഴഺഴയങങല 

ഴഺഴയങങൾ ജഺററഹതറും ഫറൃകക

തറും 

ഩഞചഹമതത

തറും 

ഷാശടഺചചതൂളഺൾദഺനങങൾ 83.05(റകശും) 327386 129138 

ക഼ട഼ുംഫങങൾകക നൾകഺമഺയഺകക഼നന

വയഹവയഺതൂളഺൾദഺനങങൾ(റകശും) 
57.58 39.3 70.15 

100 ദഺനങങൾ ഩഽൾതത഻കയഺചച

ക഼ട഼ുംഫങങൾ 
38300 353 409 

ആകിതൂളഺറിട഼തതക഼ട഼ുംഫങങൾ 1.44(റകശും) 8330 1841 

ആകിതൂളഺറിട഼തതതൂളഺറകൾ 1.6(റകശും) 8973 2082 

ആകി തൂളഺൾ ദഺനങങൾ എഷ ഷഺ. 

തൂളഺറഹലഺകൾകകവതഭഹനതതഺൾ 

10.18% 6.23% 5.67% 

 

മുഖയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ 



 അവിദര്ദ്ധ-കായിക ലതാഴിലില് ്ര്ലന്ഫൊന് സന്നദ്ധതയുല ദ്രാമദ്പവദശങ്ങളില് 

അധിവസിക്കുന്ന ്ലതാരു കുെുംബത്തിനും ഒരു സാപത്തികവര്ഷം 100 

ദിവസത്തില് കുറയാത്ത ലതാഴില് ഉറന്ഫാക്കുന്നവതാലൊന്ഫം  രുണവമന്ഩയുലതും 

സ്ഥായിയായിട്ടുലതും ഉല്പാദനക്ഷമവുമായ ആസ്ഥികളുലെ സൃഷ്ടിയാണ് ഈ 

പദ്ധതിയുലെ മുയയ ലക്ഷയം. 

 ദരിദ്ദരുലെ ഉപജീവനവുമായി ബന്ധലന്ഫട്ട വിഭവാെിത്തറ ശക്തിലന്ഫെുത്തല്. 

 സാമൂഹികമായി പിവന്നാക്കം നില്ക്കുന്ന എൊ കുെുംബങ്ങലളയും പദ്ധതിയില് 

ഉള്ലന്ഫെുത്തുക. 

 പഞ്ചായത്തിരാജ് സ്ഥാപനങ്ങലള ശക്തിലന്ഫെുത്തുക. 

 

സവിദശഷത ൾ 

 നിയമത്തിന്ലറ പിന്ബലമുല അവകാശാധിഷ്ഠ ിത പദ്ധതി. 

 ദ്രാമപഞ്ചായത്ത ് ദ്പവദശത്ത് താമസിക്കുന്ന 18 വയസ്സ്പൂര്ത്തിയായ 

എലതാരാള്ക്കും പദ്ധതിയില്  പങ്കാളിയാവാം. 

 സ്ദ്തീക്കും പുരുഷനും തുലയ വവതനം. 

 പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം   കാര്ഷിക വമയലയിലല അെിസ്ഥാന ലസൌകരയ 

വികസനം എന്നിവയക്്കു മുന്രണന. 

 ലതാഴിലാളികള് തലന്ന ദ്പവൃത്തികള് കലണ്ടത്തുകആസൂദ്തണ ദ്പദ്കിയയില് 

പങ്കാളികളാകാനും അവസരം 

 ആസൂദ്തണത്തിലും   നിര്വഹണത്തിലും തികല സുതാരയത  

 കരാറുകാവരാ ഇെനിലക്കാവരാ ഇെ. 

 ലപാതുജന പങ്കാളിത്തവത്താലെ വലബര് ബഡ് ജു ്. 

 ബാങ്്ക/വപാസ്റ്റ് വഴി മാദ്തം വവതന വിതരണം. 

 സ്ദ്തീകള്ക്ക ്മുന്രണന. 

 കപയൂട്ടര് ശൃംയല വഴിയുല വമാണിുറിംര് സംവിധാനം. 

 ദ്രാമസഭ പദ്ധതി ീഡ് ിു് ലളയ്യുന്നു. (വസാഷയല് ീഡ് ിു ്സംവിധാനം)  

 പരാതിപരിഹാര സംവിധാനം 

രീതിശാസ്ഗ്തം 

 വകരള വസാഷയല് ീഡ് ിു ് ലസാവസുി തിരുവനന്ത്പുരം ജിെ-അതിയന്നൂര് 

വിവെജ്  റിവസാഴ്സ ്വപഴ്സൺ മാരായ ആര്ഷ.എം, അളക എം .സ് , നീതു ലക വി, റിനി എം. 

സ്, ലിജി ബി, സരിത എസ് എന് എന്നിവരാണ ്തിരുവനന്ത്പുരം  ജിെയില് അതിയന്നൂര്  



വലാക്ക ്പഞ്ചായത്തിലല അതിയന്നൂര്  ദ്രാമ പഞ്ചായത്ത ്വാര്ഡ്  ്15 ല് ( മരുതംവകാഡ്  ്) 

വസാഷയല് ീഡ് ിു് ദ്പദ്കിയ നെത്തിയത്. 

ആദയഘട്ടം: 

പഞ്ചായത്ത ് ലസദ്കട്ടറി  ദ്പസിഡ് ണ്്ട  വാര്ഡ്  ് ലമപര്  എന് ആര് ഇ ജി എസ് സ്റ്റാെ് 

എന്നിവരുമായി വസാഷയല് ീഡ് ിു ് അതിയന്നൂര് വിവെജ് റിവസാഴ്സ ്വപഴ്സൺമാര്  വാര്ഡ് ് 

1 ല്  നെത്തിയ വസാഷയല് ീഡ് ിു് ദ്പവര്ത്തനങ്ങലളക്കുറിച്ചുല ളര്ച്ച. 

രണ്ാം ഘട്ടം: 

2018 ഒക്വൊബര് മാസം ഒന്നാം തിയതി മുതല്  2019 മാര്ച്്ച മാസം 31 വലര ്ലുെുത്ത് 

നെത്തിയ ദ്പവൃത്തികളുലെ െയലുകള്  7 രജിസ്റ്ററുകള്  എം വഎ എസ് എന്നിവ 

പരിവശാധിക്കല്. 

മൂന്നാം ഘട്ടം: 

പരിവശാധിച്ച െയലുകളുലെ അെിസ്ഥാനത്തില് ദ്പവൃത്തിയിെങ്ങള് പരിവശാധിക്കല്  

ലളയ്ത ദ്പവൃത്തികളുലെ അളവുകള് പരിവശാധിക്കല് 

നാലാം ഘട്ടം: 

രുണവഭാക്താക്കവളാെ ് ദ്പവൃത്തികളുലെ രുണെലങ്ങള് വളാദിച്ചറിയുകയും  സജീവ 

ലതാഴിലാളികലളകണ്്ട ലതാഴില്കാര്ഡ് ്  ബാങ്്ക പാസ്സ ് ബുക്ക ് എന്നിവ പരിവശാധിച്്ച 

അഭിമുയം നെത്തലും വിവരവശയരണം നെത്തലും. 

അഞ്ചാം ഘട്ടം: 

 െീല്ഡ് ് പരിവശാധനയുലെയും െയല് പരിവശാധനയുലെയും അെിസ്ഥാനത്തില് 

റിവന്ഫാര്ട്ട് തയാറാക്കല്. 

 

മഹാത്മാരാന്ധി വദശീയ ദ്രാമീണ ലതാഴിലുറന്ഫ ് പദ്ധതി വിഭാവനം ലളയ്യുന്നത് 

എലന്ത്ാലക്കലയന്നും കാരയക്ഷമമായും െലദ്പദമായും ഈ പദ്ധതി എങ്ങലന 

നെന്ഫിലാക്കാലമന്നും ദ്രാമപഞ്ചായത്തിലനയും ലതാഴിലാളികലളയും ദ്രാമസഭ 

അംരങ്ങലളയും വബാധയലന്ഫെുത്തുന്നതിനു വവണ്ടിയാണ് ഈ വസാഷയല് ീഡ് ിു ്.  

 

തതാഴിലാളി ൾക്്ക 10 അവ ാശങ്ങൾ 

ലതാഴിലാളികള്ക്ക ് 10 അവകാശങ്ങള് ദ്പധാനം ലളയ്യുന്നു. അവ ്ലതാലക്കലയന്്ന 

ളുവലെ വളര്ക്കുന്നു.  

 

1. തതാഴില് ാർലഭിയ്ക്കുവാനുഅവകഅവ ാശം.(ലഷഡ് യൂള് 2; യണ്ഡിക 1-5, എ.എം. 

സി.അദ്ധയായം-3 ) 



ദ്രാമപഞ്ചായത്തില്സ്ഥിരതാമസമുലഅവിദര്ദ്ധകായികലതാഴിലിന്ലളയ്യുവാന്തയ്യാ

റായിട്ടുലആളുകള്ദ്രാമപഞ്ചായത്തില്വപദ്രജിസ്റ്റര്ലളയ്യുക.ഒരുകുെുംബത്തില്ലതാ

ഴില്ആവശയമുലവരുലെമുഴുവന്വപരുവിവരങ്ങള്ഉള്ലന്ഫെുത്തിയാണഇ്തിനായിഅ

വപക്ഷ നല്വകണ്ടത്.  അവപക്ഷയില്പൂര്ണവിലാസം, വയസ്സ,് വാര്ഡ് നപര് , 

വറഷന്കാര്ഡ് നപര് , ആധാര്കാര്ഡ് നപര്എന്നിവവളര്ത്തിരിക്കണം. 

അവപക്ഷകര്ക്ക്ദ്പാഥമികാവനവഷണത്തിനുവശഷംദ്രാമപഞ്ചായലറസദ്കട്ടറിലതാഴി

ല്കാര്ഡ് ്അനുവദിച്്ചനല്കും. 

അവപക്ഷനല്കിയാല് 15ദിവസത്തിനകംലതാഴില്കാര്ഡ് നല്കണം.ഒരുകുെുംബത്തിന ്

ഒരുലതാഴില്കാര്ഡ് ബാദ്തമാണ്ലഭിക്കുക.  ലതാഴില്  

ആവശയമുളളമുഴുവന്കുെുംബാംരങ്ങളുവെയും വിവരങ്ങളുംവൊവട്ടായുംലതാഴില്കാ

ര്ഡ് ിലുണ്ടായിരിക്കും. 

ഒന്നിലധികംലതാഴില്കാര്ഡ് ുകള്ഒവരയാളുലെവപരിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത്ദ്കിമിനല്  കു

ുമാണ്. 

എന്നാല്മാതാപിതാക്കലളവയാസവഹാദരങ്ങലളവയാമക്കലളവയാആദ്ശയിച്ചുകഴിവയണ്ടി

വരുന്നവിധവകള് , ഉവപക്ഷിക്കലന്ഫട്ടസ്ദ്തീകള് , 

അരതികള്എന്നിവര്ക്ക്ദ്പവതയകംവവലറലതാഴില്കാര്ഡ് ുകള്ലകാെുക്കണലമന്്നനി

ര്വദശിച്ചിട്ടുണ്്ട.ലതാഴിലാവശയമുളളമുഴുവന്  കുെുംബങ്ങളുവെയുംപാസ്വപാര്ട്ടവലിന്ഫ

ത്തിലുളളവൊവട്ടാകള്  ലതാഴില്കാര്ഡ് ില്പതിച്ചിരിക്കണം. വൊവട്ടാ 

എെുക്കുന്നതിലന്പ ളിലവ ്ലതാഴിലുറന്ഫ്പദ്ധതിയില്  ഉള്ലന്ഫെുത്തിദ്രാമപഞ്ചായത്തവഹി

ക്കും. അഞ്ചുവര്ഷവത്തക്കാണ്ഒരുലതാഴില്കാര്ഡ് ്അനുവദിച്ചുനല്കുന്നത്. 

ഒരുകുെുംബംഒരുവര്ഷംആവശയലന്ഫട്ടലതാഴില്ദിനങ്ങള് , 

അവര്ക്ക്അനുവദിച്ചലതാഴില്ദിനങ്ങള് , ലഭിച്ചവവതനം, 

്ലുെുത്തദ്പവൃത്തികളുംമസ്റ്റര്വറാള്നപറുകളും, ലഭിച്ചലതാഴിലിൊയ്ബവവതനം, 

നഷ്ടപരിഹാരംമുതലായവിവരങ്ങളുംലതാഴില്കാര്ഡ് ില്അതാത് സമയംഎഴുതിവള

ര്ക്കണം. 

2. അദപക്ഷ്ിച്ച് 15 ദിവസത്തിനുഅവകില് തതാഴില് ലഭിയ്ക്കുവാനുഅവക 

അവ ാശവും ആയതിതെ പ പ്പറ്്റ രസീത് ലഭിക്കുന്നതിനുമുഅവക അവ ാശം. 

(ലഷഡ് യൂള് 1; യണ്ഡിക 8, ലഷഡ് യൂള് 2; യണ്ഡിക 6-13) 

ലതാഴില്കാര്ലലഭിച്ചവര്ലതാഴില്  

ആവശയമുലവന്ഫാള്ദ്പവതകയം അവപക്ഷ നല്കണം. 

നിര്ദിഷ്ടവൊറത്തില്ദ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണഅ്വപക്ഷനല്വകണ്ടത്. 

ലവലക്കെലാസ്സിലും അവപക്ഷനല്കാവുന്നതാണ്.2014-



ലലപുതിയനിര്വദശങ്ങള്ദ്പകാരംലമാവബല്വൊൺ ,ലാന്വഡ് ഫാൺ , ഇ-

ലമയില്മാധയമങ്ങളിലൂലെയുംലതാഴില്ആവശയലന്ഫൊവുന്നതാണ്. 

എഴുത്തുംവായനയും അറിയാത്തവര്്നിര്ദിഷ്ടഉവദയാരസ്ഥലന്പമുപില്വാക്കാലും  ലതാ

ഴില്ആവശയലന്ഫൊവുന്നതാണ്. 

ളുരുങ്ങിയദ്തണ്ടാഴ്ചവത്തക്കാണ് ലതാഴില്ആവശയലന്ഫവെണ്ടത്. ലതാഴിലിനായിഅവപക്ഷ

നല്കുവപാള്രശീത്വകന്ഫുിയിരിക്കണം. രണ്ടാഴ്ചവത്തയക്്കുല )14ദിവസം( 

പണികളാണ്്ുവുംളുരുങ്ങിയത്ആവശയലന്ഫവെണ്ടത്.  

കൂെുതല്ദിവസങ്ങളിവലയക്്കുലദ്പവൃത്തികള്മുന്കൂെിഅവപക്ഷിക്കുന്നതിനുംഅനു

വാദമുണ്്ട. 

എന്നുമുതല്  എന്നുവലരയാണല്താഴില്ആവശയമുലലതന്്നഅവപക്ഷയില്വയക്തമാക്ക

ണം. 

അവപക്ഷിച്ചതീയതിമുതല്വക്കാഅവപക്ഷലഭിച്്ചപരമാവധി15ദിവസങ്ങള്ക്കുലിവലാ

ലതാഴില്ലഭയമാക്കിയിരിക്കണം. 

പരമാവധി100  ദിവസലത്തലതാഴിലിനാണഅ്വപക്ഷനല്വകണ്ടത്. എന്നാല്വനദ്പവദശ

ത്തുംവാനാതിര്ത്തികളിലുംതാമസിക്കുന്നപട്ടികവര്ഗവിഭാരങ്ങള്ക്ക1്50ദിവസലത്ത

ലതാഴില്നല്ുു ന്നതിനഇ്വന്ഫാള്അനുവാദംലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

 

3. തതാഴില് ലഭിച്ചിതല്ലങ്കില് തതാഴിലില്ലായ്മ  ദവതനം ലഭിയ്ക്കുവാനുഅവക 

അവ ാശം, (ആദയലത്ത 30 ദിവസം കൂലിയുലെ 1/4&പിന്നീെുല ദിവസങ്ങളില് 1/2 

ഭാരം( 

ലതാഴിലാവശയലന്ഫട്ടവര്ക്ക1്5ദിവസത്തിനുലില്  ലതാഴില്നല്കണലമന്നാണവയവസ്ഥ. 

അൊത്തപക്ഷംലതാഴിലിൊയ്ബവവതനംലഭിക്കുന്നതിന്ത്ിയ്യതിവരയലന്ഫെുത്തിയവകന്ഫുു

രശീത്ആവശയമാണ്.ലതാഴിലിന്അവപക്ഷിച്ചിട്ട1്5  ദിവസത്തിനകംലതാഴില്ലഭിച്ചിലെ

ങ്കില് 16-

ാാാംമലത്തദിവസംമുതല്ആദയലത്ത30ദിവസംനിര്ദിഷ്ടവവതനത്തിലന്പനാലിലലാന്നി

ല്കുറയാത്തതുകയുംപിന്നിട്ടുലദിവസങ്ങളില്വവതനത്തിലന്പപകുതിയില്കുറയാ

ത്തതുകയുമാണല്താഴിലിൊയ്യ്മ വവതനമായിലഭിക്കുക. 

സംസ്ഥാനസര്ക്കാരാണല്താഴിലിൊയ്യ്മവവതനംനല്വകണ്ടത്. 

എന്നാല്പിന്നീെഈ്തുകലതാഴില്നല്കുന്നതില്വീഴ്ച്ചവരുത്തിയവരില്നിന്നുംഈൊ

ക്കണലമന്നാണവയവസ്ഥ.ലതാഴില്അനുവദിച്ചുനല്കിയഅന്നുമുതല്വക്കാ, 

നൂറുദിവസലത്തവവതനത്തിന്ത്ുലയമായതുകലതാഴിലിൊയ്യ്മവവതനമാവയാലഭിക്കുന്നദി

വസവമാലതാഴിലിൊയ്യ്മവവതനത്തിനുലഅര്ഹതനഷ്ടമാകും.വവതനമായുംലതാഴിലി



ൊയ്യ്മവവതനമായും ഒരാള്ക്ക്പരമാവധി100ദിവസലത്തവവതനത്തിന്ത്ുലയമായതുകലയ

ലഭിക്കുവാന്അര്ഹതയുലു. 

 

4. തഷല്ഫ് ഓഫ് ദഗ്പാജട്  ്തയാറാറാക്കുവാനുഅവക അവ ാശം,  

ഒരുദ്രാമപഞ്ചായത്തിലന്പലഷല്െീ്െല്ദ്പാജട്എ്എന്നുപറയുന്നത് എസ്റ്റിവമുുകള്അെ

ക്കമുളളദ്പവൃത്തികളുലെവിശദവിവരങ്ങളാണ്. 

ഇതുനെന്ഫുസാപത്തികവര്ഷത്തിന ്തവലവര്ഷംലെദ്ബുവരിമാസവത്താലെ പൂര്ത്തീക

രിച്ചിരിക്കണം.ഒരുദ്രാമപഞ്ചായത്തിലന്പഅംരീകരിക്കലന്ഫട്ടവലബര്ബഡ് ജു ിലന്പഇരട്ടിയി

ലധികം തുകയക്്കുളളദ്പവൃത്തികളാണല്ഷല്ീെല്ദ്പാജട്എില്ഉണ്ടാവുക. 

ഇതില്്തുദ്പവൃത്തിവവണലമങ്കിലും കാര്ഷികകലണ്ടര് , 

ലതാഴിലാവശയലന്ഫട്ടവരുലെഎണം, 

ദ്പവൃത്തിനെന്ഫിലാക്കുന്നകാലയളവിലലകാലാവസ്ഥ എന്നതിലന്പഅെിസ്ഥാനത്തില്തി

രലലെുക്കാം. 

 

5. 5  ിദലാമീറ്ററിനുഅവകില് തതാഴില് ലഭിയ്ക്കുവാനുഅവക അവ ാശം, അലെങ്കില്  

)വവതനത്തിലന്പ 10 ശതമാനം അധികം(  

അവപക്ഷകരുലെതാമസസ്ഥലത്തിന5്കിവലാമീുര്ദൂരപരിധിയക്്കുലില്ലതാഴില്ന

ല്കുന്നതിന്ഩുന്രണനനല്ണും. 5കിവലാമീുര്ദൂരപരിധിയക്്ക്പുറത്താണ്ലതാഴിലലെു

ക്കുന്നലതങ്കില്  10ശതമാനംഅധികംവവതനത്തിലന്ത്ാഴിലാളികള്ക്ക്അവകാശമുണ്ടാ

യിരിക്കും. 

 

6.  ുടിതവഅവകം, വിഗ്ശമസൗ രയം, ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷാ സൗ രയം ഇവ 

ലഭിയ്ക്കുന്നതിനുഅവക അവ ാശം, (ലഷഡ് യൂള് 2; യണ്ഡിക 23-28) 

ലതാഴിലിെങ്ങളിലല സൌകരയങ്ങള്  

a.ലതാഴിലാളികള്ക്ക് തിളന്ഫിച്ചാറിയ കുെിലവലം നല്കുക. 

b. ദ്പഥമ ശൂദ്ശൂഷാകിു ്ഉലണ്ടന്്ന ഉറന്ഫ ്വരുത്തുക. 

c. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനും ഉച്ചയക്്ക ് 1 മണിക്കൂര്  വിദ്ശമിക്കുന്നതിനും ൊര്വപാളിന്  

ഷീു് ലകാണ്്ട തണല്  ഒരുക്കുക. 

d. അഞ്ച ് വയസ്സിന്  താലഴ ദ്പായമുല കുട്ടികളുലെലയണം അഞ്ചില്  

താലഴയാലണങ്കില്        അവലര  പരിപാലിക്കുക.  

7. 15 ദിവസത്തിനുഅവകില് ദവതനം ലഭിക്കുന്നതിനുഅവക അവ ാശം 



പദ്ധതിയുലെ വവതനം ബാങ്്ക, വപാസ്റ്റ് ീെീസ് എന്നിവിെങ്ങളിലല 

അക്കൌണ്ടിലൂലെയാണ ് നല്കുന്നത്.ീവരാ ലതാഴിലാളിക്കും ദ്പവതയക അക്കൌണ്്ട 

വവണം. ഒവരാ ലതാഴിലാളികളുലെയും വവതനം അവരവര്ക്ക് തലന്ന ലഭിക്കുന്നുലവന്്ന 

ഉറന്ഫുവരുത്തന്നതിനാണ ് ഇങ്ങലന നിഷക്്കര്ഷിച്ചിട്ടുളളത്.സ്ദ്തീ ലതാഴിലാളികളുലെ 

വവതനത്തിന ്  വമലുല നിയദ്ന്ത്ണം അവര്ക്കു തലന്നയായിരിക്കണലമന്ന ഒരു 

ലക്ഷയവും ഈ വയവസ്ഥയക്്ക് പിന്നിലുണ്്ട. ലതാഴിലാളികളുലെ ആധാര്  നപര്കൂെി 

ലതാഴില്  കാര്ഡ് ില്  വരയലന്ഫെുത്തിയാല്  ആള്മാറാട്ടം, ഇരട്ടിന്ഫ് എന്നിവ മുവയനയുല 

ദ്പശ്നങ്ങള്  കൂെി ഒഴിവാക്കുവാന്  സാധയമാകും. 

 

8. ദവതനവിതരണത്തിതല  ാലതാമസത്തിന ് നഷ്ടപരിഹാരം 

ലഭിയ്ക്കുവാനുഅവക അവ ാശം,  

മസ്റ്റര്വറാള്  അവസാനിച്്ച 15 ദിവസത്തിനകം വവതനം ലഭിച്ചിരിക്കണം. ഇങ്ങലന 

ലഭിക്കാലത വന്നാല്  പതിനാറാമലത്ത  ദിവസം മുതല്  ലഭിക്കാനുളള വവതനത്തിലന്പ 

0.05 ശതമാനം തുക ീവരാ ദിവസവും നഷ്ടപരിഹാരമായി ലഭിക്കുലമന്നാണ് 2014 - ലല 

പുതുക്കിയ  ലഷഡ് യൂള്  2 ല്  വയവസ്ഥ ലളയ്തിട്ടുളളത്. ഈ തുക തല്ക്കാലം സര്ക്കാര്  

വഹിക്കുലമങ്കിലും പിന്നീെ ് വിശദമായ അവനവഷണത്തിലന്പ 

അെിസ്ഥാനത്തിലന്പ  ഉത്തരവാദികളായവരില്   നിന്നും ഈൊക്കണലമന്നാണ ്വയവസ്ഥ. 

മനപൂര്വവമാ അലംഭാവം മൂലവമാ പാവലന്ഫട്ടവരായ കൂലിലത്താഴിലാളികളുലെ വവതനം 

മുെങ്ങുകവയാ വവകുകവയാ ലളയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനാണ ് ഇങ്ങലന വയവസ്ഥ 

ലളയ്തിട്ടുലത്.അളവുകള്  വരയലന്ഫെുവത്തണ്ട ീവര്സിയര് , വമലളവുകള്  എെുവക്കണ്ട 

അദ്കഡ് ിുഡ്  ് എഞ്ചിനീയര് , ഡ് ാു എന്ദ്െി നെത്തി വവജ് ലിസ്റ്റ ് തയ്യാറാവക്കണ്ട ഡ് ാു 

എന്ദ്െി ീന്ഫവറുര് , െണ്്ട ദ്ൊന്സ്ഫര്  ീര്ഡ് റുകള്  ഒന്ഫിട്ട് അയവക്കണ്ട ദ്രാമപഞ്ചായത്ത ്

ലസദ്കട്ടറി, ദ്പസിഡ് ണ്്ട എന്നിവര്  നിര്ദിഷ്ട ദിവസങ്ങള്ക്കുലില്  അവ 

നെത്തുന്നുലവന്നും പൂര്ത്തികരിക്കുന്നുലവന്നും ഉറന്ഫുവരുത്തണം. 

9. സമയബന്ധിതമായുഅവക പരാതി പരിഹാരത്തിനുഅവക അവ ാശം,  

ലതാഴിലുറന്ഫന്ിയമം ലസക്ഷന്19, ലഷഡ് യൂള് 2 para 35, വകദ്രവാര്ഷിക സര്ക്കുലര് 

ളാപ്ുര് 10.4 എന്നിവ ദ്പകാരം സമയബന്ധിത പരാതി പരിഹാരത്തിനുല അവകാശം 

അനുശാസിക്കുന്നു. ലതാഴിലുറന്ഫുമായി ബന്ധലന്ഫട്ട പരാതികള്  വരയപരമാവയാ  

വാക്കാവലാ  വൊൺ  മുയാന്ത്ിരവമാ നിര്വഹണ ഉവദയാരസ്ഥലര അറിക്കാവുന്നതാണ്. 

ഇങ്ങലന ലഭിക്കുന്ന പരാതികള്  പരാതി രജിസ്റ്ററില്  എഴുതി സൂക്ഷിക്കുകയും 

പരാതിയിന്വമല്  എെുത്ത നെപെികള്  പരാതിക്കാരലന അറിയിവക്കണ്ടതും നിര്വഹണ 

ഉവദയാരസ്ഥരുലെ ളുമതലയാണ്. 



10. ദസാഷയല്  ഓഡിറ്്റ നടത്തുന്നതിനുഅവക അവ ാശം. 

ഒരു ദ്പവൃത്തിയുലെ വനരവകാശികളായ സാധാരണ ജനങ്ങള്   ആ പദ്ധതി 

അവവലാകനം ലളയ്യുകയും, പരിവശാധിക്കുകയും, വിലയിരുത്തുകയും ലളയ്യുന്ന 

ജനകീയ ഇെലപെലാണ ് വസാഷയല്  ആഡ് ിു്. ലതാഴിലുറന്ഫ ് പദ്ധതിയുലെ 

സവിവശഷതയാണ ്വസാഷയല്  ആഡ് ിു്. ലതാഴിലുറന്ഫ് പദ്ധതിയില്  പണം ലളലവഴിച്ചത് 

ശരിയായ രീതിയിലാവണാ, ലക്ഷയമിട്ട അവകാശങ്ങളും ആനുകൂലയങ്ങളും 

അര്ഹതലന്ഫട്ടവര്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുവണ്ടാ, നിര്വഹണ രീതിയില്  അപാകതകള്  

ഉണ്ടായിട്ടുവണ്ടാ, ദ്പതീക്ഷിച്ച വനട്ടം പദ്ധതി മൂലം ഉണ്ടായിട്ടുവണ്ടാ എലന്നൊം ജനങ്ങള്  

വനരിട്ട ് പരിവശാധിക്കുന്ന ജനകീയ ദ്പദ്കിയാണ് ലതാഴിലുറന്ഫ ് പദ്ധതിയില്  വസാഷയല്  

ആഡ് ിു്. വസാഷയല്  ആഡ് ിു് െീം വരയകളും െയലുകളും  രജിസ്റ്ററുകളും 

പരിവശാധിക്കുകയും ദ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്  വനരിട്ട് പരിവശാധിച്്ച അളവുകള്  

ഒത്തുവനാക്കുകയും ലളയ്യുന്നു. ദ്പവതയകം വിളിച്ചുവച്ചര്ക്കുന്ന വസാഷയല്  ആഡ് ിു ്

ദ്രാമസഭയിലാണ ്വസാഷയല്  ആഡ് ിു ്റിവന്ഫാര്ട്ട ്അവതരിന്ഫിവക്കണ്ടത്. 

 

അവ ാശങ്ങളുമായി ബന്ധതപ്പട്്ട തതാഴിലാളി ളില്  നിന്നും ദ ാദിച്ചറിഞ്ഞ 

വിവരങ്ങൾ  

 

തതാഴില്   ാർഡ ്

സജീവ ലതാഴിലാളികള്ലക്കൊം തലന്ന പുതിയ ലതാഴല് കാര്ഡ്  ്

നല്ിുയിട്ടുണ്്ട. എൊവരും ലതാഴില്  കാര്ഡ് ിവലക്ക ് ആവശയമായ വൊവട്ടാ സവന്ത്മായി 

വപസ ലളലവഴിച്്ച എെുത്തതാണ്. ലതാഴിലാളികളുലെ  ലതാഴില്  

കാര്ഡ് ിവലക്കാവശയമായ വൊവട്ടാ പഞ്ചായത്തില്  നിന്്ന തലന്ന എെുത്ത ്

ലകാെുക്കുന്നതിന് വവണ്ട നെപെികള് സവീകരിക്കുന്നത് നെതായിരിക്കും. ലതാഴില്  

കാര്ഡ് ില്  ആവശയമായ വിവരങ്ങള് വരയലന്ഫെുത്താലത ഇരിക്കുന്നത് ദ്ശദ്ധയില്ലന്ഫട്ടു.  

തതാഴില്  അദപക്ഷ് 

 പരിവശാധിച്ച െയലുകളില് ലതാഴിലിനായുല  അവപക്ഷ കലണ്ടത്താന് സാധിച്ചിെ.   

 

 ൂലി/നഷ്ട പരിഹാരം 

ലതാഴിലുറന്ഫ ് നിയമ ദ്പകാരം ദ്പവൃത്തി കഴില് 15 ദിവസത്തിനുലില് വവതനം 

ലഭിക്കണം.  ലതാഴിലുറന്ഫ ് നിയമം ലസക്ഷന്  3)2( 6 ലഷഡ് യൂള് 2)29( a,b,c,d,e,f,30 ദ്പകാരം 

പണി കഴില ്14 ദിവസത്തിനുലില് കൂലി ലഭയമാവക്കണ്ടതാണ്.  

തതാഴില്  സ്ഥലതത്ത സൗ രയങ്ങൾ 



കുെിയക്്കുവാനുല ലവലം, വിദ്ശമ സൌകരയം, ദ്പഥമശുദ്ശൂഷാ സൌകരയം  ദ്കഷ ്

എന്നിവ ലതാഴില് സ്ഥലത്ത് ലഭയമാക്കണലമന്്ന ലതാഴിലുറന്ഫ് നിയമം ലഷഡ് യൂള്  2 para 

23-28  വകദ്ര വാര്ഷിക മാസ്റ്റര് സര്ക്കുലര് 8  8.2 അനുശാസിക്കുന്നുണ്്ട. 

ലതാഴിലാളികളുമായി വനരിട്ട് നെത്തിയ സംഭാഷണത്തിനിെയില്  നിന്നും ദ്പവൃത്തി 

നെന്നു ലകാണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്  പരിവശാധന നെത്തിയതിനല്റ 

അെിസ്ഥാനത്തിലും എൊ  ലസൌകരയങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നിെ . ദ്പഥമ ശുദ്ശൂഷ 

കിുുകള് തണല്  എന്നിവ  പണി സ്ഥലങ്ങളില് ലഭയമായിട്ടിെ.  

ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ  ിറ്റു ൾ  

പരിവശാധന നെത്തിയ ദ്പവര്ത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ദ്പഥമ ശുദ്ശുഷ കിുുകള് ഇൊയിരുന്നു 

വമു ് / കൺവീനര്  നല്റ ളിലവില്   ദ്പഥമ ശുദ്ശൂഷ കിുുകള്  വാങ്ങുന്നത് ഒരാള്ക്ക ്

സാപത്തിക ലളലവ ്  ഉണ്ടാക്കുകയും ളില അവസരങ്ങളില്  ലതാഴിലാളികള്ക്ക ്

ലളലവ് ഉണ്ടാകാനും സാധയത ഉണ്്ട. അങ്ങലന ഉല അവസരങ്ങള്  

ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായി പഞ്ചായത്ത ് ഭരണ സമിതി മുന്വക എെുക്കണം. CHC ആയി 

വളര്ന്്ന ദ്പഥമ ശുദ്ശൂഷ കിുുകള്ലഭയമാകുന്നതിനുല നെപെികളും 

സവീകരിക്കാവുന്നതാണ്. 

തണല്  

വമല്  പറല ദ്പവര്ത്തി സ്ഥല സരരശ്ന സമയത്ത ് അവിലെ ലതാഴിലാളികള്ക്ക ്

വിദ്ശമിക്കുന്നതിന ് തണല്  സൌകരയം ഇൊയിരുന്നു. അതിനു വവണ്ട ലസൌകരയം 

ലളയ്യണലമന്നും അറിയിക്കുന്നു.  

 

 ി ിത്സാസഹായം 

ലതാഴിലുറന്ഫ ് നിയമം ലഷഡ് യൂള് 2 para 5  വകദ്ര വാര്ഷിക സര്ക്കുലര് ളാപ്ു ര്  9 

ദ്പകാരവും ലതാഴിലാളിക്ക് വതാഴിലിെത്തില് ലവച്്ച അസുയവമാ അപകെവമാ  

സംഭവിച്ചാല്  ളികിത്സാലസൌകരയം ഉറന്ഫ് വരുവത്തണ്ടതാണ്. ളികിതിസാ സഹായം 

ലതാഴിലാളികള്ക്ക ് നല്കാതിരിക്കുന്നത് നിയമ ലംറനമാണ്. ഇത്തരം 

സാഹളരയങ്ങളില് പഞ്ചായത്ത ് കൂെുതല് ജാദ്രത പാലിവക്കണ്ടതുണ്്ട.  

കനാല്  വതാെ്/കുളം  നവീകരണ ദ്പവര്ത്തികള്  നെക്കുന്ന സമയത്ത ്

ലതാഴിലാളികള്ക്ക് വകയുറ  കാലുറ എന്നിവ ലഭയമാക്കണം.  

തഷല്ഫ് ഓഫ് ദഗ്പാജട് ് തയാറാറാക്കുവാനുഅവക അവ ാശം 

ലഷല്െ ് ീെ ് വദ്പാലജക്ുില്  ലതാഴിലാളികളുലെ പങ്കാളിത്തം ഉലണ്ടങ്കിലും 

അഭിദ്പായങ്ങള്  തുറന്നു പറയാറിെ എന്്ന മനസിലായി.   

 



5  ിദലാമീറ്ററിനുഅവകില് തതാഴില് ലഭിയ്ക്കുവാനുഅവക അവ ാശം 

ലതാഴിലുറന്ഫന്ിയമം ലഷഡ് യൂള് 2 para 18, വകദ്രവാര്ഷികസര്ക്കുലര് ളാപ്ുര് 17 

എന്നിവയില് ലതാഴിലാളികള്ക്ക ് 5 കിവലാമീുര് ളുുളവില് ലതാഴില് ലഭയമാകണം 

എന്ന ് അനുശാസിക്കുന്നു. വാര്ഡ് ിലല മുഴുവന് ലതാഴിലാളികള്ക്കും 5 

കിവലാമീുറിനുലില്തലന്ന ലതാഴില് ലഭിക്കുന്നുലണ്ടന്്ന ലതാഴിലാളികളില് 

നിന്്നഅറിയുവാന് സാധിച്ചു. 

സമയബന്ധിതമായുഅവക പരാതി പരിഹാരത്തിനുഅവക അവ ാശം 

നിര്വഹണ ഉവദയാരസ്ഥവരാെ ് വനരിവട്ടാ, എഴുതി നല്കിവയാ, വൊൺ മുയാന്ത്ിരവമാ 

ആണ ് ലതാഴിലാളികള് അവരുലെ പരാതികള് ഉന്നയിവകണ്ടത്.ദ്പവൃത്തി സ്ഥാന 

സരര്ശന സമയത്ത ് ലതാഴിലാളികള്ക്കു ലതാഴിലിെലത്ത സൌകരയങ്ങള്,വവതന 

വിതരണം എന്നിവയുമായി ബന്ധലപട്ടു പരാതികള് ഉലതായി മനസിലാക്കി.എന്നാല് 

പരാതി ലരജിസ്റ്ററില് ഇവ കലണ്ടത്താന് കഴിലിെ. പഞ്ചായത്തില് വരയാമൂലം 

ലഭിക്കുന്ന പരാതികള്ക്കു വകപുു രസീത് നല്വകണ്ടതും യഥാസമയം 

പരിഹരിവക്കണ്ടതുമാണ.് പരാതി  പരിഹാരത്തിനായി വിവരാവകാശ നിയമവും 

ലതാഴിലാളികള്ക്ക് ഉപവയാരിക്കാം . 

 

ദസാഷയല്  ഓഡിറ്്റ നടത്തുന്നതിനുഅവക അവ ാശം 

ലതാഴിലുറന്ഫന്ിയമം ലസക്ഷന് 17(2) വസാഷയല് ീഡ് ിുന്െത്തുവാനുല അവകാശം 

നല്കുന്നു.  

 

ഩയഴാതതഺഴഺവദഹുംങങല 

 

അതിയന്നൂര്   പഞ്ചായത്ത ് വാര്ഡ് -്15(മരുതംവകാെ)് ലല 01.10.2018 മുതല്  31.03.2019 

വലരയുല 14 ദ്പവൃത്തി െയലുകളാണ് വസാഷയല്  ീഡ് ിുിനു വവണ്ടി 

തിരലലെുത്തത്.ഈ കാലയളവില്  നെത്തിയ 14 ദ്പവര്ത്തികള്ക്ക് 197 

മസ്റ്റര്വറാള്കളളുിലായി  5910 അവിദര്ദ്ധ ലതാഴില്  ദിനങ്ങളും അവിദര്ദ്ധ വവതന 

ഇനത്തിലും പണിയായുധ വാെക ഇനത്തിലുമായി 17 11 754/- രൂപയും ളിലവഴിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

ദ്പവൃത്തികള്  സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള്  താലഴ ലകാെുക്കുന്നു.  

1. ലളറുകിെ നാമമാദ്ത കര്ഷകരുലെ ഭൂമിയില് ലെറസില ്വകാണ്ടൂര് ബണ്്ട വദ്െഞ്ച് 2 

ആം റട്ടം (1614001001/IF/341289) 



2. ലളറുകിെ നാമമാദ്ത കര്ഷകരുലെ ഭൂമിയില് ലെറസില ്വകാണ്ടൂര് ബണ്്ട വദ്െഞ്ച് 3 

ആം റട്ടം (1614001001/IF/341290) 

3. ലളറുകിെ നാമമാദ്ത കര്ഷകരുലെ ഭൂമിയില് ലെറസില് വകാണ്ടൂര് ബണ്്ട വദ്െഞ്ച്  

ആം റട്ടം (1614001001/IF/373486) 

4.  തരിശുഭൂമിയിലും  പുറവപാക്ക് ഭൂമിയിലും  വജവവള  പച്ചക്കറി പാട്ടകൃഷി 

ഒന്നാംറട്ടം1(1614001001/DP/268254) 

5.  യണ്ഡിക അഞ്ചില് പരാമര്ശിക്കുന്ന രുണവഭാക്താക്കള്ക്ക് വയക്തിരത കിണര് 

നിര്മ്മാണം (1614001001/IF/354460) 

6. യണ്ഡിക അഞ്ചില് പരാമര്ശിക്കുന്ന രുണവഭാക്താക്കള്ക്ക ് വയക്തിരത കിണര് 

നിര്മ്മാണം(1614001001/IF/354462) 

7. യണ്ഡിക അഞ്ചില് പരാമര്ശിക്കുന്ന രുണവഭാക്താക്കള്ക്ക ് വയക്തിരത കിണര് 

നിര്മ്മാണം(1614001001/IF/354463) 

8.  PMAY അതു വപാലുല വകദ്ര സര്ക്കാര് അനുവദിക്കുന്ന ഭവന പദ്ധതിയുലെ 

ലതാഴിലാളി പങ്കാളിത്തം(1614001001/IF/361077) 

9. PMAY അതു വപാലുല വകദ്ര സര്ക്കാര് അനുവദിക്കുന്ന ഭവന പദ്ധതിയുലെ 

ലതാഴിലാളി പങ്കാളിത്തം (1614001001/IF/363680) 

10. PMAY അതു വപാലുല വകദ്ര സര്ക്കാര് അനുവദിക്കുന്ന ഭവന പദ്ധതിയുലെ 

ലതാഴിലാളി പങ്കാളിത്തം (1614001001/IF/368039)  

11.  ശബരിമുട്ടം മുതല് തിനവിളകുഴി വലര ലനയ്യാര് ഇറിവരഷന് കനാല് 

പുനരുദ്ധാരണം(1614001001/IC/218845) 

12.  കുരുതംകുെി മുതല് തിനവിളകുഴി വലര ലനയ്യാര് ഇറിവരഷന് കനാല് 

പുനരുദ്ധാരണം(1614001001/IC/218846) 

13.  കുരുതംകുെി മുതല് കാവുംകുളം വലര വലര ലനയ്യാര് ഇറിവരഷന് ളാനല് 

പുനരുദ്ധാരണം(1614001001/IC/218847) 

14.  കാവുംകുളം മുതല് വബാധി ദ്രന്ഥശാല വലര  ലനയ്യാര് ഇറിവരഷന് ളാനല് 

പുനരുദ്ധാരണം(1614001001/IC/218848) 

 

 

 

 



 

 

 

 

കയഭ

നഭ

ഩൾ 

 

ഴൾകകകൃ

ഡ 

ഩയഴാതതഺമ഼

ടിഩീയ 

ഩയഴാത

തഺമ഼ടി

ഷഥഺതഺ 

അടങക

ൾത഼ക 

അന഼ഴദഺചച

തൂളഺൾ

ദഺനങങൾ 

റബഺച

ച

തൂളഺ

ൾ

ദഺനങങ

ൾ 

ആകി

ഴീതനും 

ഷഹധന

ഘടകും 

അ

ഴഺദ

ഗധ 

ഴഺദഗധ

/അൾധ

ഴഺദഗധ 

1 1614001001/IF/

341289 

ചിര഼കഺട

നഹഭഭഹതയ

കൾശകയ഼ടി

ബഽഭഺമഺൾ(ടിര

ഷഺങ

കൃൾടഽൾ

ഫണട

ടയീഞച)2ആും 

ഘടടും 

COMPLE

TED 

3,00,000 1075 0 1091 2,99,164 2400 

2 1614001001/IF/

341290 

ചിര഼കഺട

നഹഭഭഹതയ

കൾശകയ഼ടി

ബഽഭഺമഺൾ(ടിര

ഷഺങ

കൃൾടഽൾ

ഫണട

ടയീഞച )3 

ആും ഘടടും 

COMPLE

TED 

3,00,000 1075  927 2,97,426 2400 

3 1614001001/IF/

373486 

ചിരകഺട

നഹഭഭഹതയ

കൾശകയ഼ടി

COMPLE

TED 

3,00,000 1075  1070 2,99,652 2400 



ബഽഭഺമഺൾ(ടിര

ഷഺങ

കൃൾടഽൾ

ഫണട

ടയീഞച)2ആും 

ഘടടും 

4 1614001001/DP

/268254 

തരിശുഭൂമി

യിലും  

പുറവപാക്ക് 

ഭൂമിയിലും  

വജവവള  

പച്ചക്കറി 

പാട്ടകൃഷി 

ഒന്നാംറട്ടം 

COMPLE

TED 

3,00,000 1073  1070 2,95,039 പമറഺൾ

കണടിതതഹ

ൾ 

ഷഹധഺചചഺ

ററ 

5 1614001001/IF/

354460 

യണ്ഡിക 

അഞ്ചില് 

പരാമര്ശി

ക്കുന്ന 

രുണവഭാ

ക്താക്കള്ക്ക് 

വയക്തിരത 

കിണര് 

നിര്മ്മാണo  

COMPLE

TED 

41,000 21 21 59 36,662 500 

6 1614001001/IF/

354462 

യണ്ഡിക 

അഞ്ചില് 

പരാമര്ശി

ക്കുന്ന 

രുണവഭാ

ക്താക്കള്ക്ക് 

വയക്തിരത 

കിണര് 

നിര്മ്മാണo  

COPLETE

D 

28,000 13 13 40 23,826 500 



7 1614001001/IF/

354463 

യണ്ഡിക 

അഞ്ചില് 

പരാമര്ശി

ക്കുന്ന 

രുണവഭാ

ക്താക്കള്ക്ക് 

വയക്തിരത 

കിണര് 

നിര്മ്മാണo  

CIMPLET

ED 

28,000 13 13 39 23,998 500 

8 1614001001/IF/

361077 

PMAY അതു 

വപാലുല 

വകദ്ര 

സര്ക്കാര് 

അനുവദി

ക്കുന്ന ഭവന 

പദ്ധതിയു

ലെ 

ലതാഴിലാളി 

പങ്കാളിത്തo  

COMPLE

TED 

26,300 90 0 90 22,591 പമൾ

കണടിതതഹ

ൾ

ഷഹധഺചചഺ

ററ 

9 1614001001/IF/

363680 

PMAY അതു 

വപാലുല 

വകദ്ര 

സര്ക്കാര് 

അനുവദി

ക്കുന്ന ഭവന 

പദ്ധതിയു

ലെ 

ലതാഴിലാളി 

പങ്കാളിത്തo  

COMPLE

TED 

26,300 90 0 90 24,775 പമറഺൾ

കണടിതതഹ

ൾ

ഷഹധഺചചഺ

ററ 

10 1614001001/IF/

368039 

PMAY അതു 

വപാലുല 

വകദ്ര 

COMPLE

TED 

26,300 90 0 90 24,772 പമറഺൾ

കണടിതതഹ

ൾ



സര്ക്കാര് 

അനുവദി

ക്കുന്ന ഭവന 

പദ്ധതിയു

ലെ 

ലതാഴിലാളി 

പങ്കാളിത്തo  

ഷഹധഺചചഺ

ററ 

11 1614001001/IC/

218845 

 ശബരിമുട്ടം 

മുതല് 

തിനവിളകു

ഴി വലര 

ലനയ്യാര് 

ഇറിവരഷന് 

കനാല് 

പുനരുദ്ധാര

ണം  

COMPLE

TED 

97,900 335 0 324 89,424 പമറഺൾ

കണടിതതഹ

ൾ

ഷഹധഺചചഺ

ററ 

12 1614001001/IC

/218846 

കുരുതംകു

െി 

മുതല്തിന

വിളകുഴി 

വലര 

ലനയ്യാര് 

ഇറിവരഷന് 

കനാല് 

പുനരുദ്ധാര

ണം 

COMPLE

TED 

95,700 328 0 328 90,533 പമറഺൾ

കണടിതതഹ

ൾ

ഷഹധഺചചഺ

ററ 

13 1614001001/IC/

218847 

കുരുതംകു

െി മുതല്  

കാവുംകുളം 

വലര 

ലനയ്യാര് 

ഇറിവരഷന് 

COMOKE

TED 

95,700 328  339 91,406 പമറഺൾ

കണടിതതഹ

ൾ

ഷഹധഺചചഺ

ററ 



കനാല് 

പുനരുദ്ധാര

ണം 

14 1614001001/IC/

218848 

കാവുംകുളം 

മുതല് 

വബാധി 

ദ്രന്ഥശാല 

വലര  

ലനയ്യാര് 

ഇറിവരഷന് 

കനാല് 

പുനരുദ്ധാര

ണം 

COMPLE

TED 

97,900 335  353 92,486 പമറഺൾ

കണടിതതഹ

ൾ

ഷഹധഺചചഺ

ററ 

 

 

 

7 രജിസ്റ്റർ  പരിദശാധന 

വകദ്രസര്ക്കാരിലന്പ നിര്വദശദ്പകാരം താലഴന്ഫറയുന്ന 7 രജിസ്റ്ററുകള് നിര്ബന്ധമായും 

ദ്രാമപഞ്ചായത്തില് സൂക്ഷിവക്കണ്ടവയാണ്.  

1( ലതാഴില്  കാര്ഡ് ിനുളള കുെുംബാവപക്ഷയുലെ രജിസ്റ്റര് 

2( ദ്രാമസഭ രജിസ്റ്റര്   

3( ലതാഴില് ആവശയലന്ഫട്ടതും ലതാഴില് ലകാെുത്തതും സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റര്  

4( ദ്പവര്ത്തിയുലെ ലിസ്റ്റും ളിലവും വിശദാംശങ്ങളും സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റര്   

5( സ്ഥിര ആസ്തികളുലെ രജിസ്റ്റര്   

6( പരാതി രജിസ്റ്റര്   

7( സാധന രജിസ്റ്റര്   



2018-19 സാപത്തിക വര്ഷലത്ത രജിസ്റ്ററുകള്  വളലര വൃത്തിയായും ളിട്ടവയാെും കൂെി 

രജിസ്റ്റര്കല്  സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.  

1( ലതാഴില്  കാര്ഡ് ിനുളള കുെുംബാവപക്ഷയുലെ രജിസ്റ്റര് 

   8931 കുെുംബങ്ങളുലെ ലതാഴില്  കാര്ഡ്  ് വിവരങ്ങള് MIS ല്  നിന്നും പകര്ന്ഫ് എെുത്തു 

സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.   

2( ദ്രാമസഭ രജിസ്റ്റര്   

 വസാഷയല് ീഡ് ിു് നെത്തിയ കാലറട്ടത്തില്(01-10-2018 മുതല് 31-03-2019)ഒരു 

ലതാഴിലാളി ദ്രാമസഭ സംറെിന്ഫിച്ച തായും(17-12-2018), അതില് 79 ലതാഴിലാളികള് 

പലങ്കെുത്തതായും വരയലന്ഫെുത്തിയിട്ടുണ്്ട. എന്നാല് ഈ കാലയളവില് 7 വദ്പാജട്എ് 

മീുിംര് മാദ്തവമ നെന്നുലൂ. 

3( ലതാഴില് ആവശയലന്ഫട്ടതും ലതാഴില് ലകാെുത്തതും സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റര് 

4( ദ്പവര്ത്തിയുലെ ലിസ്റ്റും ളിലവും വിശദാംശങ്ങളും സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റര്  

ദ്പവര്ത്തി െയലില്  ആക്ഷന്  ന്ബാനിനല്റ പകര്ന്ഫ ് ഇൊത്തതു കാരണം ദ്പസ്തു ത 

രജിസ്റ്ററില്   നിന്നും ദ്പവര്ത്തികള്  കലണ്ടത്താന്   ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. 

5( സ്ഥിര ആസ്തികളുലെ രജിസ്റ്റര്   

6( പരാതി രജിസ്റ്റര്   

 പദ്ധതി കായലവില്  ഇതുമായി ബന്ധലന്ഫട്ടു ഒരു പരാതിയും ലഭിച്ചതായി 

വരയലന്ഫെുത്തിയിട്ടിെ. 

7( സാധന രജിസ്റ്റര്   

ദ ഗ്ര സർക്കാർ നിർദേശഗ്പ ാരം വരു വർക്്ക ഫയലില് താതഴ പറയുന്ന 

ദരഖ ൾ  നിർബന്ധമായും ണണ്ാദ ണ്താണ്  

1) കവര്  വപജ ്

2) ലളക്ക് ലിസ്റ്റ്  

3) ആക്ഷന്  ന്ബാന്/ലഷല്െ ്ീെ ്വര്ക്ക് എന്നിവയുലെ അംരീകരിച്ച വകാന്ഫി  



4) സാവങ്കതികഎസ്റ്റിവമുുംഡ് ിവസനുംഅെങ്ങുന്ന 

സാവങ്കതികഅനുമതിയുലെവകാന്ഫി  

5) ഭരണാനുമതിയുലെ വകാന്ഫി  

6) സവങ്കതികാനുമതിയുലെ വകാന്ഫി  

7) സംവയാജിത പദ്ധതി വിശദാംശങ്ങള്   

8) ലതാഴിലാളികള്  ലതാഴില് ആവശയലന്ഫട്ടുലകാണ്ടുളള അവപക്ഷ 

9) ലതാഴില്  അനുവദിച്ചുലകാണ്ടുളള വരയയുലെ വകാന്ഫി  

10) പൂരിന്ഫിച്ച മസ്റ്റര്  വറാളിലന്പ വകാന്ഫി  

11) ലമഷര്ലമന്പ ് ബുക്കിലന്പ വകാന്ഫി  

12) സാധനങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിനുളള കവാവട്ടഷന് ക്ഷണിച്ചതിലന്പയും കംപാരിുീവ് 

വസ്റ്റുല്മന്പിലന്പയും ലമുീരിയല് സവന്ബ ീര്ഡ് റിലന്പയും വകാന്ഫി  

13) വവജ് ലിസ്റ്റ ് 

14) വവതനത്തിലന്പയും സാധനങ്ങള്ക്ക ്പണമെച്ചതിന്പയും FTO യുലെയും വകാന്ഫി  

15) ലമുീരിയല്  വൌച്ചറിലന്പയും ബിെുകളുലെയും വകാന്ഫി  

16) വറായല്ുി അെച്ചതിലന്പ രസീതിലന്പ വകാന്ഫി  

17) ലതാഴിലിലന്പ മൂന്്ന റട്ടങ്ങളിലുല വൊവട്ടാകള് 

18) ദ്പവൃത്തി പൂര്ത്തീകരണ സര്ട്ടിെിക്കുിലന്പ വകാന്ഫി  

19) മസ്റ്റര്  വറാള് മൂവല്മന്പ ് ലിപ ്

20) ആസ്തിയുലെ ജിവയാ ൊഗ്ഡ ്വൊവട്ടാകള് 

21) വസാഷയല്  ീഡ് ിു് റിവന്ഫാര്ട്ടിന്ലറ വകാന്ഫി  

22) വസു ്ഡ് യറി 

 



 തണ്ത്തലു ൾ  

 െയല്  പരിവശാധനക്കിെയില് വസാഷയല് ീഡ് ിു് റിവസാഴ്സ് വപഴ്സൺ  

കലണ്ടത്തുവാന് സാധിച്ച വസ്തു തകള് താലഴ വളര്ക്കുന്നു. ആദമപമറഩയഺവൃധന

ഷഭമതത AMC ഩയകഹയഭ഼ലലയീഖകലിക഼രഺചചഩരഞഞഺയ഼നന഼.ഩയഺവൃധഺചച14 പുറ഼കലഺറ഼ും

AMC ഩയകഹയഭ഼ലലപമറ഼കൾകണടിതതഹനഹമഺററ. 

1. കഴയഩീജ 

ഩയഴൾതതഺമ഼ഭഹമഺ ഫനധഩഩിടട ഩൂത഼ഴഺഴയങങല ഉലകകൂലല഼നന യീഖമഹണ കഴൾഩീജ. 

ഩയഺവൃധഺചച 14ഩയഴാതതഺപമറ഼കലഺൾAMC ഩയകഹയഭ഼ലലകഴൾഩീജകണടിതതഹനഹമഺററ

.GEO-TAGGING ഷുംഫനധഺചച ഴഺഴയങങല കഴയഩീജഺറ ഉലഩഩിടടഺയ഼നനഺററ.   കഴയ ഩീജ

ഩഽയതതഺമഹകകീണടത഼ുംഩയഴയതതഺമ഼ടിറൂകകീശൾകാതമഭഹമഺഩയതഺഩഹദഺകകീണടത഼ഭഹണ.. 

2. ചികകറഺഷരര 

ഒയ഼ ഩയഴാതതഺ പമറഺൾ കയഭഩയകഹയും ഏതൂകകി യീഖകൾ എഴഺടി/ ഏത഼ ഩീജ ഭ഼തൾ

ഷഽകശഺചചഺയഺകക഼നന഼ എനന ഭനഷഷഺറഹകക഼ഴഹന഼ലല യീഖമഹണ ചികക റഺഷരര. 

ഩയഺവൃധഺചച 14 പമറഺറ഼ും ചികക റഺഷരര ഉണടഹമഺയ഼നനഺററ. ഇത പമറഺൾ

ഉലഩഩിട഼തതീണടതഅതമഹഴവമഭഹണ.  

3. ആകശനഩറഹൾ 

ഩയഷത഼തഩയഴൾതതഺഩഞചഹമതതഺറിനടഩഩഷഹഭഩതതഺകഴൾശതതഺറിആന഼ഴറആകശന

ഩറഹനഺറ ഉൾഩഩിടടതഹണ എനന തിലഺമഺകക഼ഴഹന഼ലല യീഖമഹണ ആകശൾ ഩറഹനഺൾരി

കൃഩഩഺ. ആകശനഩറഹൾഩകയഩഩഩയഴാതതഺപമറ഼കലഺറകഹണ഼ഴഹൾഷഹധഺചചഺററ.  

4. ബയണഹന഼ഭതഺ 

ഩയഴാതതഺ ചിമമ഼നനതഺന നഺൾഴസണ ഷഥഹഩനും നൾക഼നന അന഼ഭതഺമഹണ

ബയണഹന഼ഭതഺ.ഷികമഽരഺൾ നഺനന഼ റബഺചച ബയണഹന഼ഭതഺ പമറഺൾ ഷഽകശഺചചഺടട഼ണട 

.ബയണഹന഼ഭതഺമഺൾ ഩഞചഹമതത ഷികയടടരഺ ഒഩഩ, ഷ഻ൾ എനനഺഴ ഩതഺഩഩഺചചഺടട഼ണട. 

എനനഹൾഇഴമൃടൂഩഩുംഒഩഩ഼യീഖഩിട഼തതഺമത഻മതഺ കണടിതതഹൾഷഹധഺചചഺററ. 

5. ഷഹങകീതഺകഹന഼ഭതഺ 

ഒയ഼ ഩയഴാതതഺകക ഷഹങകീതഺകഴഺദഗധയ഼ടി അന഼ഭതഺ റബഺചചഺടട഼ണട എനനതഺന഼ലല

ആധഺകഹയഺക യീഖമഹണ ഷഹങകീതഺക അന഼ഭതഺ യീഖ. ഷികമഽയഺൾ നഺനന഼ റബഺചച

ഷഹങകീതഺകഹന഼ഭതഺ നഭഩൾ അടങങ഼നന ഩകയഩഩ എററഹ ഩയഴാതതഺ പമറ഼കല഼ും



ഉണടഹമഺയ഼നന഼.  ഷഹങകീതഺകഹന഼ഭതഺ പൃരതതഺറ ഫനധഩഩിടട ഉദമൃഗഷഥൾ

തഺമമതഺമൃട഼ കഽടഺമ ഒഩഩ യീഖഩഩിട഼തതീണടത അതമഹഴവമഭഹണ.ഩയഺവൃധഺചച 

ഩയഴാതതഺകലഺൾതഺമതഺമൃട഼കഽടഺമഒഩഩഇററഹമഺയ഼നന഼.  

6.എഷരരഺഭീരര 

ഩയഴയതതഺകല഼ടി എഷരരഺഭീരര പമറഺനൂഩഩും ഷഽകശഺചചഺടട഼ണട. ഡ഻രരുൾഡ

എഷരരഺഭീരരഺൾ തനനി അനഹറഺഷഺഷ ഓപ രീരര, റീഫൾ അഫഷടയകരര,  ഭിരര഻യഺമൾ

ഷരരീരരഭിനര എനനഺഴഉൾഩഩിട഼തതഺമഺടട഼ണട.എനനഹൾ ഡയൃമഺങ ആൾഡഡഺഷുൾ,കഴൾ

ഩീജഓപഎഷരരഺഭീരര,ജനക഻മബഹശമഺറ഼ലല എഷരരഺഭീരര, ഷൾഴഴീഡഹരരഹഎനനഺഴപമറഺൾ

കണടിതതഹൾ ഷഹധഺചചഺററ. ഷഹങകീതഺക ഴഺദഗധയ഼ടി ഒഩഩ഼ും ഷ഻റ഼ും

യീഖഩഩിട഼തതഺമഺടട഼ണട, എനനഹൾ ത഻മതഺ യീഖഩഩിട഼തതഺമഺടടഺററ. രഺഩഩൃയടടഺനകതത

ഩയഴാതതഺമ഼ടിഗ഼ണപറങങൾകഽടഺഉലഩഩിട഼തീണടതഹണ 

7. ഷുംമൃജഺതഩദധതഺ 

ഴഹയഡഺൾനടതതഺമഩൂത഼ഩയഴയതതഺകലഺൾ4 എണണും കണഴിയജനഷഩയഴാതതഺകലററ.യണട

ഩയഴൾതതഺകൾ കൾഴിൾജൾഷ ഩയഴൾതതഺകലഹണ.ഷുംമൃജഺതഩദധതഺമ഼ഭഹമഺഫനധഩഩിടട

യീഖപമറഺൾഷഽകശഺകക഼ഴഹൾവയദധഺകകണും. 

8.തൂളഺറഺന഼ലലഅഩീകശ 

ഩൂത഼ ഩയഴാതതഺകല഼ടി 14 പമറ഼കലഺറ഼ും  തൂളഺറഺന഼ലല അഩീകശ കണടിതതഹൾ

ഷഹധഺചചഺററ. തൂളഺറഺന഼ലല അഩീകശ നഺൾഫനധഭഹമ഼ും ഴൾകക പമറഺൾ

ഷഽകശഺകകീണടതഹണ. 

 

9. തൂളഺൾഅന഼ഴദഺചചതഺനരിഩകയഩഩ 

തൂളഺറന഼ഴദഺചച കഹയമും യീഖഹഭഽറും തൂളഺറഹലഺകലി അരഺമഺകകണഭിനനഹണ

ഴമഴഷഥ.ഩയഴാതതഺ അന഼ഴദഺചച഼കൂണട നഺൾഴസണ ഉദമൃഗഷഥൾ നൾക഼നന

അന഼ഭതഺമഹണ ഴൾകക അറൃകകീശന പൃും .ഩയഴയതതഺ അന഼ഴദഺചചതഺനരി ഩകയഩഩ

പമറ഼കലഺൾ ഉൾഩഩിട഼തതഺമഺടട഼ണടഎനനഹൾ, ഡഺഭഹൾഡപൃുംഇററഹതതത഼കൂണടതൂളഺൾ

ആഴവമഩഩിടടഺടട഼ലല ത഻മതഺ കാതമഭഹമഺ ഭനഷഷഺറഹകകഹൾ ഷഹധഺചചഺററ. ഴൾകക

അററൃകകീശൾപൃഭഺൾഡഺഭഹൾഡഡീരര഼ുംഴൾകകഅറൃകകീശൾഡീരര഼ുംഒയീത഻മതഺമഺൾ



കഹണഩഩിടട഼. അതഺനഹൾ തൂളഺൾ റബഺചചതഺൾ കഹറതഹഭഷും ഉണടൃ എനന കണടിതതഹൾ 

ഷഹധഺചചഺററ. 

10. ഭഷരരൾരൃൾ 

ഩയഴാതതഺ ഷഥറതത തൂളഺറഹലഺകല഼ടിസഹജയ യീഖഩഩിട഼തത഼നനതഺന഼ലല യീഖമഹണ ഭഷരരയ

രൃല. ഩണഺ ആയുംബഺകക഼നനതഺന ഭ഼ഭഩ യഹഴഺറിമ഼ും  അഴഷഹനഺഩഩഺചചതഺന഼ വീശും

ഴുക഼നനീയഴ഼ും ദഺഴഷും യണട഼ ഩയഹഴവമും ഭഷരരയ രൃലഺറ ഒഩഩ഼ഴികകണും. 

തൂളഺറ഼രഩഩ  നറക഼നന  ഩദധതഺമഹമതഺനഹറ ഏരരഴ഼ും ഷ഼കശഭതമൃടിമ഼ും

കഹയമകശഭതമൃടിമ഼ും കുകയമും ചിമമ഼കമ഼ും ഷഽകശഺകക഼കമ഼ും ചിമമീണട അടഺഷഥഹന

യീഖമഹണ ഭഷരരയ രൃല.തൂളഺറഹലഺകൾ തൂളഺൾ ചിമത഼ഴിനന തിലഺമഺകക഼നന

ആധഺകഹയഺകയീഖകഽടഺമഹണഺത. ഩയഺവൃധഺചച ഴൾകക പമറ഼കലഺറി ഭഷരരയരൃല഼കലഺൾ

ഴഺഴയങങല  ഩഽൾണണഭഹമഺ യീഖഩഩിട഼തതഺമഺടടഺററ. ഭഷരരയരൃലഺൾ ഭിശയഭിനര ഫ഼കക

നഭഩൾ യീഖഩഩിട഼തതഺമഺടടഺററ.ഩയഴാതതഺ നടനന തഺമമതഺ യീഖഩഩിട഼തതഺമഺടട഼ണട

.ഩയഴാതതഺകക ഴീണടഺ അന഼ഴദഺചച നറക഼നന എററഹ ഭഷരരൾ രൃലഺറ഼ും നഺൾഴസണ

ഉദമൃഗഷഥയ഼ടി തഺമമതഺമൃട഼കഽടഺമ ഒഩഩ,ഷ഻റ എനന അതമഹഴവമഭഹണ. ഩഞചഹമതത

ഷ഻റ ഭഷരരൾ രൃല഼കലഺറ ഉണടഹമഺയ഼നന഼.   

ഴിടടഺതതഺയ഼തതറ഼കൾഭഷരരൾരൃലഺൾഉണടഹമഺയ഼നന഼.(ഴൾകകകൃഡ:1614001001/IF/341289,16140

01001/IF/341290,1614001001/IF/373486,1614001001/DP/268254,1614001001/IC/218847).ഭഷരരൾ രൃല

നറക഼ഭഩൃൾ ഫനധഩഩിടട ഉദമൃഗഷഥയ ഒഩഩഺനൂഩഩും തഺമമതഺമമ഼ും, ഷ഻റ഼ും

ഩയഺവൃധഺകക഼നന ഉദമൃഗഷഥൾഅഴയ഼ടി ഩീയ, ഷഥഹനും എനനഺഴമ഼ും യീഖഩഩിട഼തത഼ഴഹൾ

വയദധഺകകണും. 

11. ഭിശയഭിനരഫ഼കക 

ഩയഴാതതഺ ചിമത അലഴ യീഖഩഩിട഼തതീണട  ആധഺകഹയഺക യീഖമഹണ ഭിശൾഭിൾര ഫ഼കക.

ഩയഺവൃധഺചച ഩയഴാതതഺകല഼ടി പമറ഼കലഺൾ ഩയഴാതതഺമ഼ടി ഴഺവദഹുംവങങല

യീഖഩഩിട഼തതീണട ഭിശയഭിനര ഫ഼കക ഷഽകശഺചചഺയഺകക഼നനതഹമഺ കഹണഩഩിടട഼.

ബയണഹന഼ഭതഺനഭഩൾഷഹങകീതഺകഅന഼ഭതഺനഭഩൾ, ഭഷരരരൃൾനഭഩൾഎനനഺഴഭിശൾഭിനര

ഫ഼കകഺൾ കണടിതതഹൾ കളഺഞഞഺററ. ഩദധതഺ കഹറമലഴഺൾ ചിറഴഹകകഺമ ത഼ക M-ഫ഼കക

ഩയകഹയും ഷികയടടരഺ ഩഹഷഹകകഺ കണടത 13 പമറ഼കലഺറഹണ.1 പമറഺൾ ൾ ഇത കഹണഹൾ

ഷഹധഺചചഺററ. 

12. ഷഹധനഘടകും 



ഷഺരരഺഷൾ ഇനപയഭീശൾ ഫൃയഡ഼ഭഹമഺ  ഫനധഩഩടട ത഼ക ഭിരര഻യഺമൾ ഇനതതഺൾ

ഉലഩഩിട഼തതഺമഹണനറകഺമഺയഺകക഼നനത.  

13.ഴീജറഺഷരര 

ഭഷരരയരൃലഺറി   തൂളഺറഹലഺകല഼ടി  സഹജയ ദഺനങങലി ആധഹയഭഹകകഺമഹണ ഴീതന

ഴഺതയണതതഺന഼ലല ഴീജ റഺഷരര തമമഹരഹകകീണടതഹണ. ഇത ഡഹരരഹ എനടയഺ ഓഩഩരീരരര഼ടി

ച഼ഭതറമഹണ. ഒയ഼ ഭഷരരയരൃല കറൃഷ ചിമത഼ കളഺഞഞഹറ  നഹറഹഭതതിമൃ

അഞചഹഭതതിമൃ ദഺഴഷും ഈ ഩയഴാതതഺകല ഩഽയതത഻കയഺചചഺയഺകകണും.ഭഷരരൾരൃലഺൾ

ആന഼ഩഹതഺകഭഹമഺ തൂളഺറഹലഺകക ഴീതനും അന഼ഴദഺചച഼ എനന തിലഺമഺകക഼ഴഹന഼ലല

ആധഺകഹയഺക യീഖമഹണഺത. കാതമഷഭമതത സഹജയ MISൾ യീഖഩഩിട഼തതഺ ഴീജ റഺഷരര

ആകക഼കമ഼ും FTO ഭ഼ഖഹനതഺയും ഴീതനും തൂളഺറഹലഺകല഼ടി ഫഹങക അകകെണടഺറ

എതതഺകീണടത഼ഭഹണ. ഭഷരരൾ രൃൾ ഩയകഹയഭ഼ലല ഴിമരര റഺഷരര പമറഺൾ

ഷഽകശഺചചഺയ഼നനതഹമഺകണടിതതഺ. 

14. എപടഺഒ 

ഡഺജഺരരറ ഷുംഴഺധഹനതതഺറഽടി  ഓണറുനഹമഺടടഹണ ഗയഹഭഩഞചഹമതത ഷികയടടരഺമ഼ും

ഩയഷഺഡനര഼ും ഒഩഩ഼കല യീഖഩഩിട഼തത഼നനത. അതഺനഹറ പണട  ടയഹനഷപയ  ഓയഡര഼കല

തമമഹരഹകകഺമ  അനന഼തനനിമൃഩഺരരീദഺഴഷഭൃഩഞചഹമതതഺറനഺനന഼ുംതൂളഺറഹലഺകല഼ടി

ഴീതനും ഫനധഩഩിടട ഷഥറങങലഺറീകകഎതതഺകക഼ഴഹന കളഺമ഼ും.  ഇതഺന഼ഴീണടഺ ഡഺജഺരരറ

ഷഺഗനീചചര഼കലഹണ ഩയഷഺഡനര഼ും ഷികയടടരഺമ഼ും ഉഩമൃഗഺകക഼നനത.FTOമ഼ടി ഩകയഩഩ

പമറ഼കലഺൾകഹണ഼ഴഹൾഷഹധഺചചഺററ. അഴപമറ഼കലഺറകൂണടഴയ഼ഴഹൾവയദധഺകകണും. 

15. ഭിരര഻യഺമൾഴെചചൾ 

ഒയ഼ ഩയഴാതതഺകക ഷഹങകീതഺക എഷരരഺഭീരര ഩയകഹയും ആഴവമഭ഼ലല ഷഹധനഷഹഭഗയഺകൾ

ഴഹങങ഼നനതഺന഼ലല നടഩടഺകയഭങങൾ ഩയതഺഩഹദഺകക഼നന യീഖമഹണ ഭിരര഻യഺമൾ

ഩയൂകമഽൾഭിൾര. ഓഡഺരരഺന ഴഺധീമഭഹകകഺമ ഩയഴാതതഺകലഺറ  ഭിരര഻യഺമൾ ആഴവമഭഹമഺ

ഴനനഺടടഺററ.  

16. രൃമൾരരഺ 

രൃമൾരരഺ നൾകഺമ ഩയഴാതതഺമഹണൃ എനന അരഺമ഼ഴഹൾ ഷസഹമഺകക഼നനയീഖമഹണ

രൃമൾരരഺയീഖ. ഩയഺവൃധഺചച ഩയഴാതതഺകലൂനന഼ും തനനി രൃമൾരരഺ കൂട഼കകീണട

ഩയഴൾതതഺകലററ. 



17.പൃടടൃഷ 

ഩയഴയതതനഴ഼ഭഹമഺ ഫനധഩഩിട഼തതഺമിട഼കകീണട ഭഽനന പൃടടൃ ഩതഺഩഩ഼കല അതഹമത

ഩയഴയതതനതതഺനര ആയുംബും, ഩയഴയതതനും നടനന഼കൂണടഺയഺകക഼ഭഩൃല ഩയഴയതതനും

ഩഽയതതഺകയഺചചതഺന഼വീശും എനന഻ ഭഽനന ഘടടങങലഺറി പൃടടൃകൾ ഩയഺവൃധഺചച

ഩയഴാതതഺകല഼ടിപമറ഼കലഺൾകഹണഹൾഷഹധഺചചഺററ. അഴഉലഩഩിട഼തത഼ഴഹൾവയദധഺകക഼ക.5 

ഩയഴൾതതഺപമറ഼കലഺൾആമഺ7 പൃടടൃഷഴ഻തുംകഹണ഼ഴഹൾഷഹധഺചച഼. 

18. ഩയഴാതതഺഩഽൾതത഻കയണഷയടടഺപഺകകരരഺനരികൃഩഩഺ 

ഩയഴാതതഺ ഩഽൾതത഻കയഺചച഼ എനന ഷഹകശമഩഩിട഼തത഼നന യീഖമഹണ

ഩയഴാതതഺഩഽൾതത഻കയണ ഷഹകശമഩതയും.ഩഽൾതതഺകയഺചച ഩയഴാതതഺകല഼ടി ഩഽയതത഻കയണ

ഷയടടഺപഺകകരര഼കൾപമറഺൾറബമഭഹമഺററ. അഴഉലഩഩിട഼തത഼ഴഹൾവയദധഺകക഼ക. 

19. ഭഷരരയരൃൾഭഽഴഭിനരഷറഺഩഩ 

ഒയ഼ ഩയഴാതതഺമ഼ടി ഓയൃഘടടതതഺറിമ഼ും ഭഷരരൾ രൃൾഅന഼ഴദഺചച഼ തൂളഺറഹലഺകൾകക

ഴീതനും നൾക഼നനത ഴയിമ഼ലല ഓയൃ ഘടടങങല഼ും ഏതൂകകി ത഻മതഺകലഺൾ നടനന഼ എനന

ഭനഷഷഺറഹകകഹൾ ഉലലതഹണ ഭഷരരൾരൃൾ ഭഽഴഭിൾര ഷറഺഩഩ.ഭഷരരരൃല ഭഽഴഭിനര അഥഴ

പമൾ ടയഹകകഺുംഗ പൃും. ഩയഴയതതഺകല഼ടി പമറ഼കലഺൾ പമറ ടയഹകകഺുംഗ പൃും കഹണ഼ഴഹൾ

കളഺഞഞ഼എങകഺറ഼ുംഴഺഴയങങലഅഩഽൾണണഭഹമഺയ഼നന഼. 

20. ആഷതഺമ഼ടിജഺമൃടഹഗഡപൃടടൃകൾ 

ഩയഴൾതതഺകൾ ജഺമൃ ടഹഗ ചിമതഺടട഼ണടൃഎനനഅരഺമ഼ഴഹൾഷസഹമഺകക഼നനഘടകഭഹണ

ജഺമൃടഹഗഡപൃടടൃഗയഹപ.ജഺമൃടഹഗഡപൃടടൃകലപമറഺൾകഹണ഼ഴഹൾകളഺഞഞഺററ. 

പമറ഼കലഺറഅതഉലഩഩിട഼തതീണടതഅതമഹഴവമഭഹണ. 

21. ഷൃശമൾഓഡഺരരരഺഩഩൃയടടഺൾരികൃഩഩഺ 

ഒയ഼ ഩയഴാതതഺമ഼ടി നീയഴകഹവഺകലഹമ ഷഹധഹയണ ജനങങല  ആ ഩദധതഺ അഴറൃകനും

ചിമമ഼കമ഼ും, ഩയഺവൃധഺകക഼കമ഼ും, ഴഺറമഺയ഼തത഼കമ഼ും ചിമമ഼നന ജനക഻മ ഇടഩിടറഹണ

ഷൃശമറ ആഡഺരര. തൂളഺറ഼രഩഩ ഩദധതഺമ഼ടി ഷഴഺവീശതമഹണ ഷൃശമറ

ആഡഺരര. തൂളഺറ഼രഩഩ ഩദധതഺമഺറ ഩണും ചിറഴളഺചചത വയഺമഹമ യ഻തഺമഺറഹണൃ, 

റകശമഭഺടട അഴകഹവങങല഼ും ആന഼കഽറമങങല഼ും അയസതഩഩിടടഴയകക റബഺചചഺടട഼ണടൃ, 

നഺയഴസണ യ഻തഺമഺറ അഩഹകതകല ഉണടഹമഺടട഼ണടൃ, ഩയത഻കശഺചച നീടടും ഩദധതഺ ഭഽറും

ഉണടഹമഺടട഼ണടൃ എനനിററഹും ജനങങല നീയഺടട ഩയഺവൃധഺകക഼നന ജനക഻മ



ഩയകയഺമഹണ തൂളഺറ഼രഩഩഩദധതഺമഺറഷൃശമറആഡഺരര. ഷൃശമറആഡഺരരട഻ുംയീഖകല഼ും

പമറ഼കല഼ും  യജഺഷരരര഼കല഼ും ഩയഺവൃധഺകക഼കമ഼ും ഩയഴാതതഺ ഷഥറങങല നീയഺടട

ഩയഺവൃധഺചചഅലഴ഼കലഒതത഼നൃകക഼കമ഼ുംചിമമ഼നന഼. ഩയതമീകുംഴഺലഺചച഼ചചീയകക഼നന

ഷൃശമറ ആഡഺരര ഗയഹഭഷബമഺറഹണ ഷൃശമറ ആഡഺരര രഺഩഩൃയടട

അഴതയഺഩഩഺകകീണടത.ഩയഴാതതഺ ഷൃശമൾ ഓഡഺരരഺന ഴഺധീമഭഹമതഹണൃ എനന

ഩയഺവൃധഺകകഹൾ ഷസഹമഺകക഼നനയീഖമഹണ ഷൃശമൾ ഓഡഺരര രഺഩഩൃൾടട. ആര ഭഹഷും

കഽട഼ഭഩൃൾഓഡഺരരനടതതീണടതഹണ. 

22. ഷുരരഡമരഺ 

തൂളഺറ഼രഩഩ ഩയഴാതതഺഷഥറതതആ ഩയഴാതതഺമ഼ഭഹമഺഫനധഩഩിടട നടകക഼നനഎററഹ

കഹയമങങല഼ും എള഼തഺഴികക഼നനതഺന഼ലല യീഖമഹണ ഷുരര ഡമരഺ. ഩയഴാതതഺ ഷഥറും

ഷനദയവഺകക഼നന ഩൂത഼ഩയഴയതതകയ഼ും ഷഹധയണകകഹയ഼ും അഴയ഼ടി  ന഻യഺകശണങങല഼ും

അബഺഩയമഹങങല഼ും ആകശീഩങങല഼ും എള഼തീണടത ഷുരര ഡമരഺമഺറഹണ. ഩയൂജകട

ഭ഻രരഺങങഺനരി ഭഺനഺരരഷ഼ും സഹജയ഼ും ഷുരര ഡമരഺമ഼ടി ബഹഗഭഹമഺ

ഉലഩഩിട഼തതഹഴ഼നനതഹണ.തൂളഺറഹലഺകലകക തൂളഺറ ഷഥറതത അന഼ഴദഺചച഼

നറകഺമഺയഺകക഼നന ഷെകയമങങല഼ടി ഴഺഴയങങല഼ും ഇതഺറ നഺയഫനധഭഹമ഼ും എള഼തണും. ഒയൃ

തൂളഺറഹലഺമ഼ും ഩണഺഷഥറതത കൂണട഼ ഴനനഺയഺകക഼നന ഩണഺമഹമ഼ധങങല഼ടി ഴഺഴയങങല഼ും

യീഖഩഩിട഼തതണും. ജഹഗയത ഷഭഺതഺമ഼ടി രഺഩഩൃയടട഼ും ഷുരര ഡമരഺമ഼ടി ബഹഗഭഹമഺ

ഉലഩഩിട഼തതഹഴ഼നനതഹണ.ഭീരരഺനരി ഴഺറഹഷഴ഼ും പൃണ നഭഩയ഼ും കാതമഭഹമഺ ഷുരര

ഡമരഺമഺൾ യീഖഩഩിട഼തതീതഹണ. ഩയഺവൃധഺചച പമറ഼കലഺൾ ചികക റഺഷരര കാതമഭഹമഺ

യീഖഩഩിട഼തതഺമഺടടഺററ . ഩയൂജകട ഭ഻രരഺുംഗ നടതതഺമതഺനരി ഴഺവദഹുംവങങൾ

യീഖഩഩിട഼തതഺമഺടടഺററ. എനനഹൾ ഩങകിട഼തതഴയ഼ടി ഩീയ഼ും ഒഩഩ഼ും

യീഖഩഩിട഼തതഺമഺടട഼ണട.VMCരഺഩഩൃയടട,ഷുരര ഡമരഺ എനനഺഴമഺറ

അുംഗങങല/ഉദമൃഗഷഥൾ ഒഩഩ ഭഹതയഭഹണയീഖഩഩിട഼തതഺമഺയഺകക഼നനത. ക഼രഺഩഩ഼കല

യീഖഩഩിട഼തതീണടതഹണ. 

 

1. ചിര഼കഺട നഹഭഭഹതയ കൾശകയ഼ടി ബഽഭഺമഺൾ ടിരഷഺുംഗ കൃണടഽൾ ഫണട ടയഞച

യണടഹുംഘടടും(1614001001/IF/341289) 

 



ഩയഴാതതഺ 26.09.2018 ൾ ആയുംബഺചച഼ 08.11.2018 ൾ അഴഷഹനഺചച഼. 5ഘടടങങലഺറഹമഺ നറകഺമ

ഭഷരരൾരൃലഺറ ആദമഘടടതതഺറ 44 തൂളഺറഹലഺകല ഉലഩഩിടടഺയഺകക഼നന഼. അതഺറ 11 

തൂളഺറലഺകല അഴധഺ ആമഺയ഼നന഼. ഭഷരരൾ രൃല ഩയകഹയും 1091 തൂളഺറ ദഺനങങല

ഷാശടടഺചചഺടട഼ണട. ആകിഴീതനഇനതതഺറ2,99,164 യഽഩനറകഺമഺയഺകക഼നന഼. 

ഈ ഩയഴാതതഺ ആഷതഺ ഷാശടടഺകക഼നന ഩയഴാതതഺമഹമഺ പ഻റഡ ഩയഺവൃധനമഺറ

കണടിതതഹനഹമഺററ.ഴഹൾഡഺറി ഭീരര഼ഭഹൾ ബഽ ഉടഭകലഺറ നഺനന അഩീകശ ഴഹങങഺ

ഩഞചഹമതതഺറ എതതഺചച഼ കൂട഼കകഹരഹണ ചിമമ഼നനത.ഩയഴാതതഺ ഷഥറും കഹട഼ കമരഺ

കഺടകക഼നനതഺനഹൾ അലഴ഼കൾ എട഼കക഼ഴഹൾ ഷഹധഺചചഺററ.എഷരരഺഭീരര ഩയകഹയും 3000 യഽഩ

ഷഺരരഺഷൾ ഇൾപൾഭീശൾഫൃൾഡഺന അന഼ഴദഺചചഺടട഼ണട. 2400 യഽഩ അന഼ഴദഺചചഫഺററ 

പമറഺൾഉൾഩഩിട഼തതഺമഺടട഼ണട.എനനഹൾച഼ഭയഺൾഷഥഹഩഺചചഷഺരരഺഷൾഇൾപൾഭീശൾ

ഫൃൾഡ ആണ കഹണ഼ഴഹൾ ഷഹധഺചചത. ഷഺരരഺഷൾ ഇൾപൾഭീശൾ ഫൃൾഡഺറി

ഴഺഴയങങലൾ അഩഽൾണഭഹമഺയ഼നന഼. 

2. ചിര഼കഺട നഹഭഭഹതയ കൾശകയ഼ടി ബഽഭഺമഺൾ ടിരഷഺുംഗ കൃണടഽൾ ഫണട ടയഞച

ഭഽനനഹുംഘടടും(1614001001/IF/341290) 

 

ഩയഴാതതഺ 10.12.2018 ൾആയുംബഺചച഼– 21.03.2019 ൾഅഴഷഹനഺചച഼.6ഘടടങങലഺറഹമഺ നറകഺമ

ഭഷരരൾരൃലഺറ ആദമഘടടതതഺറ 35 തൂളഺറഹലഺകല ഉലഩഩിടടഺയഺകക഼നന഼. അതഺറ 9 

തൂളഺറലഺകല അഴധഺ ആമഺയ഼നന഼. ഭഷരരൾ രൃല ഩയകഹയും 927 തൂളഺറ ദഺനങങല

ഷാശടടഺചചഺടട഼ണട. ആകിഴീതനഇനതതഺറ2,97,426 യഽഩനറകഺമഺയഺകക഼നന഼. 

ഈ ഩയഴാതതഺ ആഷതഺ ഷാശടടഺകക഼നന ഩയഴാതതഺമഹമഺ പ഻റഡ ഩയഺവൃധനമഺറ

കണടിതതഹനഹമഺററ.ഴഹൾഡഺറി ഭീരര഼ഭഹൾ ബഽ ഉടഭകലഺറ നഺനന അഩീകശ ഴഹങങഺ

ഩഞചഹമതതഺറ എതതഺചച഼ കൂട഼കകഹരഹണ ചിമമ഼നനത. ഩയഴാതതഺ ഷഥറും കഹട഼ കമരഺ

കഺടകക഼നനതഺനഹൾ അലഴ഼കൾ എട഼കക഼ഴഹൾ ഷഹധഺചചഺററ.എഷരരഺഭീരര ഩയകഹയും 3000 യഽഩ

ഷഺരരഺഷൾ ഇൾപൾഭീശൾഫൃൾഡഺന അന഼ഴദഺചചഺടട഼ണട. 2400 യഽഩ അന഼ഴദഺചചഫഺററ 

പമറഺൾഉൾഩഩിട഼തതഺമഺടട഼ണട.എനനഹൾച഼ഭയഺൾഷഥഹഩഺചചഷഺരരഺഷൾഇൾപൾഭീശൾ

ഫൃൾഡ ആണ കഹണ഼ഴഹൾ ഷഹധഺചചത. ഷഺരരഺഷൾ ഇൾപൾഭീശൾ ഫൃൾഡഺറി

ഴഺഴയങങലൾ അഩഽൾണഭഹമഺയ഼നന഼. 

3. ചിര഼കഺട നഹഭഭഹതയ കൾശകയ഼ടി ബഽഭഺമഺൾ ടിരഷഺുംഗ കൃണടഽൾ ഫണട ടയഞച

നഹറഹുംഘടടും(1614001001/IF/373486) 



 

ഩയഴാതതഺ 10.12.2018 ൾ ആയുംബഺചച഼ 05.03.2019 ൾ അഴഷഹനഺചച഼.6 ഘടടങങലഺറഹമഺ നറകഺമ

ഭഷരരൾരൃലഺറ ആദമഘടടതതഺറ 35 തൂളഺറഹലഺകല ഉലഩഩിടടഺയഺകക഼നന഼. അതഺറ 15 

തൂളഺറലഺകല അഴധഺ ആമഺയ഼നന഼. ഭഷരരൾ രൃല ഩയകഹയും 1070 തൂളഺറ ദഺനങങല

ഷാശടടഺചചഺടട഼ണട. ആകിഴീതനഇനതതഺറ 2,99,652 യഽഩനറകഺമഺയഺകക഼നന഼. 

ഈ ഩയഴാതതഺ ആഷതഺ ഷാശടടഺകക഼നന ഩയഴാതതഺമഹമഺ പ഻റഡ ഩയഺവൃധനമഺറ

കണടിതതഹനഹമഺററ.ഴഹൾഡഺറി ഭീരര഼ഭഹൾ ബഽ ഉടഭകലഺറ നഺനന അഩീകശ ഴഹങങഺ

ഩഞചഹമതതഺറ എതതഺചച഼ കൂട഼കകഹരഹണ ചിമമ഼നനത. ഩയഴാതതഺ ഷഥറും കഹട഼ കമരഺ

കഺടകക഼നനതഺനഹൾ അലഴ഼കൾ എട഼കക഼ഴഹൾ ഷഹധഺചചഺററ.എഷരരഺഭീരര ഩയകഹയും 3000 യഽഩ

ഷഺരരഺഷൾ ഇൾപൾഭീശൾഫൃൾഡഺന അന഼ഴദഺചചഺടട഼ണട. 2400 യഽഩ അന഼ഴദഺചചഫഺററ 

പമറഺൾഉൾഩഩിട഼തതഺമഺടട഼ണട.എനനഹൾച഼ഭയഺൾഷഥഹഩഺചചഷഺരരഺഷൾഇൾപൾഭീശൾ

ഫൃൾഡആണകഹണ഼ഴഹൾഷഹധഺചചത.ഷഺരരഺഷൾഇൾപൾഭീശൾ ഫൃൾഡഺറി ഴഺഴയങങല

അഩഽൾണഭഹമഺയ഼നന഼. 

4.തരിശുഭൂമിയിലും  പുറവപാക്ക ് ഭൂമിയിലും  വജവവള  പച്ചക്കറി പാട്ടകൃഷി 

ഒന്നാംറട്ടം1(1614001001/DP/268254) 

 

ഩയഴാതതഺ 11.09.2018 ൾആയുംബഺചച഼ 05.11.2018 ൾ അഴഷഹനഺചച഼.7 ഘടടങങലഺറഹമഺ നറകഺമ

ഭഷരരൾരൃലഺറ ആദമഘടടതതഺറ 29 തൂളഺറഹലഺകല ഉലഩഩിടടഺയഺകക഼നന഼. അതഺറ 10 

തൂളഺറലഺകല അഴധഺ ആമഺയ഼നന഼. ഭഷരരൾ രൃല ഩയകഹയും 1070 തൂളഺറ ദഺനങങല

ഷാശടടഺചചഺടട഼ണട. ആകിഴീതനഇനതതഺറ 2,95,039 യഽഩനറകഺമഺയഺകക഼നന഼. 

ഈ ഩയഴാതതഺ ആഷതഺ ഷാശടടഺകക഼നന ഩയഴാതതഺമഹമഺ പ഻റഡ ഩയഺവൃധനമഺറ

കണടിതതഹനഹമഺററ.ഴഹൾഡഺറി ഭീരര഼ഭഹൾ ബഽ ഉടഭകലഺറ നഺനന അഩീകശ ഴഹങങഺ

ഩഞചഹമതതഺറ എതതഺചച഼ കൂട഼കകഹരഹണ ചിമമ഼നനത. ഩഹടടകാശഺ നററ യ഻തഺമഺൾ

ഭ഼നനൃടട഼ ഩൃക഼നനതഹമഺ കഹണ഼ഴഹൾ ഷഹധഺചച഼ അഴഺടി ഴഹളകാശഺ ചിമതഺയ഼നനതഹമ഼ും

കണടിതതഺ.ഷഺരരഺഷൾ ഇൾപൾഭീശൾ ഫൃൾഡ ഩയഴൾതതഺ ഷഥറതത കഹണ഼ഴഹൾ

ഷഹധഺചച഼.ഷഺരരഺഷൾഇൾപൾഭീശൾ ഫൃൾഡഺറി ഴഺഴയങങലഅഩഽൾണഭഹമഺയ഼നന഼. 

5. യണ്ഡിക അഞ്ചില് പരാമര്ശിക്കുന്ന രുണവഭാക്താക്കള്ക്ക ് വയക്തിരത കിണര് 

നിര്മ്മാണം (1614001001/IF/354460) 



ഩയഴാതതഺ 06.09..2018 ൾആയുംബഺചച഼ 05.10.2018 ൾ അഴഷഹനഺചച഼. 2 ഘടടതതഺ റഹമഺ നറകഺമ

ഭഷരരൾരൃലഺറ 2 തൂളഺറഹലഺകല ഉലഩഩിടടഺയഺകക഼നന഼.ഭഷരരൾ രൃല ഩയകഹയും 59 തൂളഺറ

ദഺനങങല ഷാശടടഺചചഺടട഼ണട. ആകി ഴീതന ഇനതതഺറ 36,662 യഽഩ

നറകഺമഺയഺകക഼നന഼.ഷഺരരഺഷൾ ഇൾപൾഭീശൾ ഫൃൾഡ ഩയഴൾതതഺ ഷഥറതത

ഷഥഹഩഺചചഺടടഺററ. 

6. യണ്ഡിക അഞ്ചില് പരാമര്ശിക്കുന്ന രുണവഭാക്താക്കള്ക്ക് വയക്തിരത കിണര് 

നിര്മ്മാണം(1614001001/IF/354462) 

ഩയഴാതതഺ 06.09..2018 ൾആയുംബഺചച഼ 13.10.2018 ൾ അഴഷഹനഺചച഼.3 ഘടടതതഺ റഹമഺ നറകഺമ

ഭഷരരൾരൃലഺറ 3 തൂളഺറഹലഺകല ഉലഩഩിടടഺയഺകക഼നന഼.ഭഷരരൾ രൃല ഩയകഹയും 40 തൂളഺറ

ദഺനങങല ഷാശടടഺചചഺടട഼ണട. ആകി ഴീതന ഇനതതഺറ 23,826 യഽഩ

നറകഺമഺയഺകക഼നന഼.ഷഺരരഺഷൾ ഇൾപൾഭീശൾ ഫൃൾഡ ഩയഴൾതതഺ ഷഥറതത

ഷഥഹഩഺചചഺടട഼ണട. 500 യഽഩമ഼ടി ഫഺററപമറഺൾകഹണ഼ഴഹൾഷഹധഺചച഼ 

 

7.യണ്ഡിക അഞ്ചില് പരാമര്ശിക്കുന്ന രുണവഭാക്താക്കള്ക്ക് വയക്തിരത കിണര് 

നിര്മ്മാണം(1614001001/IF/354463) 

ഩയഴാതതഺ 12.10.2018 ൾആയുംബഺചച഼ 12.01.2019 ൾ അഴഷഹനഺചച഼. 2 ഘടടതതഺ റഹമഺ നറകഺമ

ഭഷരരൾരൃലഺറ 4 തൂളഺറഹലഺകല ഉലഩഩിടടഺയഺകക഼നന഼.ഭഷരരൾ രൃല ഩയകഹയും 39 തൂളഺറ

ദഺനങങല ഷാശടടഺചചഺടട഼ണട. ആകി ഴീതന ഇനതതഺറ 23,998 യഽഩ

നറകഺമഺയഺകക഼നന഼.ഷഺരരഺഷൾ ഇൾപൾഭീശൾ ഫൃൾഡ ഩയഴൾതതഺ ഷഥറതത

ഷഥഹഩഺചചഺടട഼ണട. 500 യഽഩമ഼ടി ഫഺററപമറഺൾകഹണ഼ഴഹൾഷഹധഺചച഼ 

8.PMAY അതു വപാലുല വകദ്ര സര്ക്കാര് അനുവദിക്കുന്ന ഭവന പദ്ധതിയുലെ 

ലതാഴിലാളി പങ്കാളിത്തം(1614001001/IF/361077) 

ഩയഴാതതഺ 13.10.2018 ൾആയുംബഺചച഼ 18.03.2019 ൾ അഴഷഹനഺചച഼. 7 ഘടടതതഺ റഹമഺ നറകഺമ

ഭഷരരൾരൃലഺറ 2 തൂളഺറഹലഺകല ഉലഩഩിടടഺയഺകക഼നന഼.ഭഷരരൾ രൃല ഩയകഹയും 90 തൂളഺറ

ദഺനങങല ഷാശടടഺചചഺടട഼ണട. ആകി ഴീതന ഇനതതഺറ 22,591 യഽഩ

നറകഺമഺയഺകക഼നന഼.ഷഺരരഺഷൾ ഇൾപൾഭീശൾ ഫൃൾഡ ഩയഴൾതതഺ ഷഥറതത 

ഷഥഹഩഺചചഺടടഺററ. 



9.PMAY അതു വപാലുല വകദ്ര സര്ക്കാര് അനുവദിക്കുന്ന ഭവന പദ്ധതിയുലെ 

ലതാഴിലാളി പങ്കാളിത്തം (1614001001/IF/363680) 

ഩയഴാതതഺ 29.10.2018 ൾആയുംബഺചച഼ 27.03.2019 ൾ അഴഷഹനഺചച഼. 7 ഘടടതതഺ റഹമഺ നറകഺമ

ഭഷരരൾരൃലഺറ 2 തൂളഺറഹലഺകല ഉലഩഩിടടഺയഺകക഼നന഼.ഭഷരരൾ രൃല ഩയകഹയും 90 തൂളഺറ

ദഺനങങല ഷാശടടഺചചഺടട഼ണട. ആകി ഴീതന ഇനതതഺറ 24,775 യഽഩ

നറകഺമഺയഺകക഼നന഼.ഷഺരരഺഷൾ ഇൾപൾഭീശൾ ഫൃൾഡ ഩയഴൾതതഺ ഷഥറതത

ഷഥഹഩഺചചഺടട഼ണട. 

10.PMAY അതു വപാലുല വകദ്ര സര്ക്കാര് അനുവദിക്കുന്ന ഭവന പദ്ധതിയുലെ 

ലതാഴിലാളി പങ്കാളിത്തം (1614001001/IF/368039)  

ഩയഴാതതഺ 07.12.2018 ൾആയുംബഺചച഼ 10.03.2019 ൾ അഴഷഹനഺചച഼. 7 ഘടടതതഺ റഹമഺ നറകഺമ

ഭഷരരൾരൃലഺറ 2 തൂളഺറഹലഺകല ഉലഩഩിടടഺയഺകക഼നന഼.ഭഷരരൾ രൃല ഩയകഹയും 90 തൂളഺറ

ദഺനങങല ഷാശടടഺചചഺടട഼ണട. ആകി ഴീതന ഇനതതഺറ 24,772 യഽഩ

നറകഺമഺയഺകക഼നന഼.ഷഺരരഺഷൾ ഇൾപൾഭീശൾ ഫൃൾഡ ഩയഴൾതതഺ ഷഥറതത

ഷഥഹഩഺചചഺടട഼ണട. 

11.ശബരിമുട്ടം മുതല് തിനവിളകുഴി വലര ലനയ്യാര് ഇറിവരഷന് കനാല് 

പുനരുദ്ധാരണം(1614001001/IC/218845) 

ഩയഴാതതഺ 11.12.2018 ൾആയുംബഺചച഼– 10.03.2019 ൾഅഴഷഹനഺചച഼.3 ഘടടങങലഺറഹമഺ നറകഺമ

ഭഷരരൾരൃലഺറ ആദമഘടടതതഺറ 39 തൂളഺറഹലഺകല ഉലഩഩിടടഺയഺകക഼നന഼. അതഺറ 2 

തൂളഺറലഺകല അഴധഺ ആമഺയ഼നന഼. ഭഷരരൾ രൃല ഩയകഹയും 324 തൂളഺറ ദഺനങങല

ഷാശടടഺചചഺടട഼ണട. ആകിഴീതനഇനതതഺറ89,424 യഽഩനറകഺമഺയഺകക഼നന഼. 

ഈ ഩയഴാതതഺ ആഷതഺ ഷാശടടഺകക഼നന ഩയഴാതതഺമഹമഺ പ഻റഡ 

ഩയഺവൃധനമഺറ കണടിതതഹനഹമഺററ.ഩയഴൾതതഺ ഷഥറും കഹട഼കമരഺ നവഺചചഺയഺകക഼നന഼, 

ഭഹറഺനമങങല഼ും ഩറഹഷരരഺക ഴഷത഼കകല഼ും നഺകശീഩഺചചഺയഺകക഼നനത കഹണഹൾ ഷഹധഺചച഼

.ഷഺരരഺഷൾ ഇൾപൾഭീശൾ ഫൃൾഡ ഩയഴൾതതഺ ഷഥറതത കഹണ഼ഴഹൾ

ഷഹധഺചചഺററ.ഩയഴൾതതഺമഺൾ ഉൾഩഩിടട തൂളഺറഹലഺകൾകക ഷ഼യകശഹ ഉഩകയണങങൾ, 

തണൾ, ക഼ടഺഴിലലും എനന഻ തൂളഺൾ ഷഥറതതി ഷെകയമങങൾ ഒനന഼ും തനനി 

ഉണടഹമഺയ഼നനഺററ. 

 



12.കുരുതംകുെി മുതല് തിനവിളകുഴി വലര ലനയ്യാര് ഇറിവരഷന് കനാല് 

പുനരുദ്ധാരണം(1614001001/IC/218846) 

ഩയഴാതതഺ11.01.2019 ൾആയുംബഺചച഼– 18.01.2019 ൾഅഴഷഹനഺചച഼. ഒരര ഘടടതതഺറഹമഺനറകഺമ

ഭഷരരൾരൃലഺറ ആദമഘടടതതഺറ 80 തൂളഺറഹലഺകല ഉലഩഩിടടഺയഺകക഼നന഼. അതഺറ 4 

തൂളഺറലഺകല അഴധഺ ആമഺയ഼നന഼. ഭഷരരൾ രൃല ഩയകഹയും 328 തൂളഺറ ദഺനങങല

ഷാശടടഺചചഺടട഼ണട. ആകിഴീതനഇനതതഺറ90,533 യഽഩനറകഺമഺയഺകക഼നന഼. 

ഈ ഩയഴാതതഺ ആഷതഺ ഷാശടടഺകക഼നന ഩയഴാതതഺമഹമഺ പ഻റഡ 

ഩയഺവൃധനമഺറ കണടിതതഹനഹമഺററ.ഩയഴൾതതഺ ഷഥറും കഹട഼കമരഺ നവഺചചഺയഺകക഼നന഼, 

ഭഹറഺനമങങല഼ും ഩറഹഷരരഺക ഴഷത഼കകല഼ും നഺകശീഩഺചചഺയഺകക഼നനത കഹണഹൾ 

ഷഹധഺചച഼.എഷരരഺഭീരര ഩയകഹയും 5000 യഽഩ ഷഺരരഺഷൾ ഇൾപൾഭീശൾ ഫൃൾഡഺന 

അന഼ഴദഺചചഺടട഼ണട.ഷഺരരഺഷൾ ഇൾപൾഭീശൾ ഫൃൾഡ ഩയഴൾതതഺ ഷഥറതത 

ഷഥഹഩഺചചഺടട഼ണട.ഩയഴൾതതഺമഺൾ ഉൾഩഩിടട തൂളഺറഹലഺകൾകക ഷ഼യകശഹ ഉഩകയണങങൾ, 

തണൾ, ക഼ടഺഴിലലും എനന഻ തൂളഺൾ ഷഥറതതി ഷെകയമങങൾ ഒനന഼ും തനനി 

ഉണടഹമഺയ഼നനഺററ. 

 

13.കുരുതംകുെി മുതല് കാവുംകുളം വലര വലര ലനയ്യാര് ഇറിവരഷന് ളാനല് 

പുനരുദ്ധാരണം(1614001001/IC/218847) 

ഩയഴാതതഺ07.01.2019 ൾആയുംബഺചച഼– 15.01.2019 ൾഅഴഷഹനഺചച഼.ഒരര ഘടടതതഺറഹമഺനറകഺമ

ഭഷരരൾരൃലഺറ ആദമഘടടതതഺറ 68 തൂളഺറഹലഺകല ഉലഩഩിടടഺയഺകക഼നന഼. അതഺറ 21 

തൂളഺറലഺകല അഴധഺ ആമഺയ഼നന഼. ഭഷരൾ രൃല ഩയകഹയും 339 തൂളഺറ ദഺനങങല

ഷാശടടഺചചഺടട഼ണട. ആകിഴീതനഇനതതഺറ91,406 യഽഩനറകഺമഺയഺകക഼നന഼. 

ഈ ഩയഴാതതഺ ആഷതഺ ഷാശടടഺകക഼നന ഩയഴാതതഺമഹമഺ പ഻റഡ 

ഩയഺവൃധനമഺറ കണടിതതഹനഹമഺററ.ഩയഴൾതതഺ ഷഥറും കഹട഼കമരഺ നവഺചചഺയഺകക഼നന഼, 

ഭഹറഺനമങങല഼ും ഩറഹഷരരഺക ഴഷത഼കകല഼ും നഺകശീഩഺചചഺയഺകക഼നനത കഹണഹൾ 

ഷഹധഺചച഼.എഷരരഺഭീരര ഩയകഹയും 5000 യഽഩ ഷഺരരഺഷൾ ഇൾപൾഭീശൾ ഫൃൾഡഺന 

അന഼ഴദഺചചഺടട഼ണട.ഷഺരരഺഷൾ ഇൾപൾഭീശൾ ഫൃൾഡ ഩയഴൾതതഺ ഷഥറതത 

ഷഥഹഩഺചചഺടട഼ണട.ഩയഴൾതതഺമഺൾ ഉൾഩഩിടട തൂളഺറഹലഺകൾകക ഷ഼യകശഹ ഉഩകയണങങൾ, 

തണൾ, ക഼ടഺഴിലലും എനന഻ തൂളഺൾ ഷഥറതതി ഷെകയമങങൾ ഒനന഼ും തനനി 

ഉണടഹമഺയ഼നനഺററ. 



 

14.കാവുംകുളം മുതല് വബാധി ദ്രന്ഥശാല വലര  ലനയ്യാര് ഇറിവരഷന് ളാനല് 

പുനരുദ്ധാരണം(1614001001/IC/218848) 

ഩയഴാതതഺ27.12.2018 ൾആയുംബഺചച഼– 03.01.2019 ൾഅഴഷഹനഺചച഼.ഒരര ഘടടതതഺറഹമഺനറകഺമ

ഭഷരരൾരൃലഺറ ആദമഘടടതതഺറ 97 തൂളഺറഹലഺകല ഉലഩഩിടടഺയഺകക഼നന഼. അതഺറ 21 

തൂളഺറലഺകല അഴധഺ ആമഺയ഼നന഼. ഭഷരരൾ രൃല ഩയകഹയും 353 തൂളഺറ ദഺനങങല

ഷാശടടഺചചഺടട഼ണട. ആകിഴീതനഇനതതഺറ92,486 യഽഩനറകഺമഺയഺകക഼നന഼. 

 

ഈ ഩയഴാതതഺ ആഷതഺ ഷാശടടഺകക഼നന ഩയഴാതതഺമഹമഺ പ഻റഡ 

ഩയഺവൃധനമഺറ കണടിതതഹനഹമഺററ.ഩയഴൾതതഺ ഷഥറും കഹട഼കമരഺ നവഺചചഺയഺകക഼നന഼, 

ഭഹറഺനമങങല഼ും ഩറഹഷരരഺക ഴഷത഼കകല഼ും നഺകശീഩഺചചഺയഺകക഼നനത കഹണഹൾ 

ഷഹധഺചച഼.എഷരരഺഭീരര ഩയകഹയും 5000 യഽഩ ഷഺരരഺഷൾ ഇൾപൾഭീശൾ ഫൃൾഡഺന 

അന഼ഴദഺചചഺടട഼ണട.ഷഺരരഺഷൾ ഇൾപൾഭീശൾ ഫൃൾഡ ഩയഴൾതതഺ ഷഥറതത 

ഷഥഹഩഺചചഺടട഼ണട.ഩയഴൾതതഺമഺൾ ഉൾഩഩിടട തൂളഺറഹലഺകൾകക ഷ഼യകശഹ ഉഩകയണങങൾ, 

തണൾ, ക഼ടഺഴിലലും എനന഻ തൂളഺൾ ഷഥറതതി ഷെകയമങങൾ ഒനന഼ും തനനി 

ഉണടഹമഺയ഼നനഺററ. 

 

 

 

 

എഷരരഺഭീരര഼ുംഩയഴാതതഺമ഼ടിഅലഴ഼കല഼ും 

ഒയ഼ ഩയഴാതതഺ നടഩഩഹകക഼നനതഺനഹമഺ എനജഺനഺമരഺുംഗ ഴഺബഹഗും തമമഹരഹകക഼നന

ഷഹങകീതഺകയീഖമഹണ എഷരരഺഭീരര. ഒയ഼ ഩയഴാതതഺ എങങനി നടഩഩഺറഹകകണഭിനന

ഭഹയഗഗനഺയദദീവും നറക഼നന ഒയ഼ യീഖ കഽടഺമഹണഺത. ഇതഺറ ഩദധതഺമ഼ടി ഩീയ, ഩദധതഺമഺറ

ഏരരിട഼കക഼നന ഴഺഴഺധ വ഻യശകതതഺറഩഩിടട ഩയഴാതതഺകല(Activities), അഴമ഼ടി എണണും, 

ന഻ലും, ഴ഻തഺ, ആളും, (ഩൂകകും) ഴമഹഩതും, ഒയ഼മ഼ണഺരരഺനനറകീണട഼നനത഼ക, ആകിത഼കഎനനഺഴ

നഺയഫനധഭഹമ഼ുംയീഖഩഩിട഼തതഺമഺയഺകകണും. ഷഹധനഷഹഭഗയഺകല(ആഴവമഭഹമഩയഴാതതഺകലഺൾ

ഭഹതയും) ഴഺദഗദധ-അഴഺദഗദധ തൂളഺറഹലഺകല഼ടി എണണും, നറക഼നന കഽറഺ,  ഷഺരരഺഷണ



ഇനപയഭീശൾ ഫൃയഡഺനരി ചിറഴ എനനഺഴ നഺയഫനധഭഹമ഼ും എഷരരഺഭീരരഺൾ

ഉലകകൂലലഺചചഺയഺകകീണടതഹണ. ഴയകക പമറഺൾ ഷഽകശഺചചഺടട഼ലല എഷരരഺഭീരര

ഇുംഗറ഻ശഺറ഼ലലത഼ും ഷഹങകീതഺക ബഹശമഺറ഼ലലത഼ഭഹണ. ഷഹധഹയണ തൂളഺറഹലഺകലകക഼ും, 

ഩൂത഼ജനങങലകക഼ുംഩയഺവൃധഺകക഼ഴഹൾകളഺമ഼ുംഴഺധുംഈഎഷരരഺഭീരരജനക഻മബഹശമഺറീകക

ആകകഺ ഩയഴാതതഺ ഷഭമതത ഭീരരഺനരി കുഴവും ഴമകകീണടത഼ും ഩൂത഼ ഷഥറങങലഺൾ

ഩയദയവനതതഺന഼ുംഉഩമൃഗഺകകീണടതഹണ.  

ഷഴകഹയമബഽഭഺകലഺൾചിമമ഼നനഩയഴാതതഺകലഺൾബഽഴ഼ടഭമ഼ടിഅഩീകശഷഭയഩഩഺകക഼ഭഩൃൾ

ബഽഭഺമ഼ടി അലഴ യീഖഩഩിട഼തതീണടതഹണ. ഷഹകശമഩതയും ഷഭയഩഩഺകക഼ഭഩൃൾ ഩയഷത഼ത

ബഽഭഺമഺൾ ചിമത ഩയഴാതതഺമ഼ടി ഴഺവദഹുംവങങല (എണണും, ന഻ലും, ഴ഻തഺ, ആളും)കഽടഺ

യീഖഩഩിട഼തതീണടതഹണ. ഭണണകമമഹറ-കററകമമഹറഎനനഩയഴാതതഺകകൂളഺകിഭരര഼ലല

ഩൂത഼ ഩയഴാതതഺകലഺല഼ടി പമറ഼കലഺറ  ഴഺഴയങങല യീഖഩഩിട഼തതഺമ ഷഹകശമഩതയങങല

കഹണഹൾ കളഺഞഞഺററ. അത഼കൂണട ഩഽയതത഻കയഺചച ഩയഴാതതഺകല഼ടി അലഴ഼കൾ

ഩയഺവൃധഺകക഼നനതഺന഼ും, ഭിശയഭിനര ഫ഼കക഼ഭഹമ഼ും, എഷരരഺഭീരര഼ഭഹമ഼ും

ഒതത഼നൃകക഼നനതഺന഼ുംകളഺഞഞഺററ.  

അലഴ഼കല അടഺഷഥഹനഩഩിട഼തതഺമഹണ ഫഺററ ഩഹഷഹകക഼നനത഼ും ഴീതനും നറക഼നനത഼ും

ഉലഩഩടിമ഼ലല കഹയമങങൾ അനതഺഭഭഹകക഼നനത. എനനതഺനഹറ അലഴ഼കല഼ടിമ഼ും

എണണതതഺനരിമ഼ും കഹയമതതഺൾ ബഹഴഺമഺൾ അങങീമരരതതി കാതമത ഷഹങകീതഺക ഴഺബഹഗും

ഉരഩഩഹകകീണടതഹണ. അററഹതതഩകശും അലഴ഼കല഼ടി/എണണതതഺനരി ഴമതമഹഷതതഺന

ഫഹധമത ച഼ഭതതഩഩിട഼കമ഼ും ഫനധഩഩിടട അധഺകഹയഺകൾ ത഻യതത഼ും

ഉതതയഴഹദഺകലഹകീണടഺഴയ഼ുംഎനനത഼ുംഩയതമീകുംവയദധമഺറഩഩിട഼തത഼നന഼. 

ഷഺരരഺൾഇൾപൾഭീശൾഫൃൾഡ 

ഒയ഼ഩയഴാതതഺനടതതഺമഷഥറുംകാതമഭഹമഺഭനഷഷഺറഹകകഹന഼ും, ഩദധതഺഩയഴൾതതനങങല഼ടി

ഷ഼തഹയമത ഉരഩഩ഼ഴയ഼തത഼നനതഺന഼ും ദീവ഻മഗയഹഭ഻ണതൂളഺറ഼രഩഩ഼ഩദധതഺമഺൾഷഺരരഺഷൾ

ഇൾപൾഭീശൾ ഫൃൾഡ അതമഹഴവമഭഹണ. തൂളഺറ഼രഩഩ നഺമഭും ശിഡമഽൾ 22(4)റ഼ും

ഴഹൾശഺക ഭഹഷരരൾ ഷൾകക഼റൾ ചഹഩരരൾ 10(6), 11, 7, 13 എനനഺഴമഺറ഼ും ഷഺരരഺഷൾ

ഇൾപൾഭീശൾഫൃൾഡഺനികക഼രഺചചഩയഹഭൾവഺകക഼നന഼. ഓഡഺരരഺൾരിബഹഗഭഹമഺനടതതഺമ14 

ഴൾകക഼കലഺൾ 1 ഴൾകകഺൾൾഷഺരരഺഷൾഇൾപൾഭീശൾഫൃൾഡകഹണ഼ഴഹൾ ഷഹധഺചചഺററ.  

 

നഺയ഻കശണഩയവനഩയഺസഹയഷുംഴഺധഹനും 



തൂളഺറ഼രഩഩഺന10 

അഴകഹവങങലഺൾഒനനഹമഺഷഭമഫനധഺതഭഹമഺഉലലഩയഹതഺഩയഺസഹയതതഺന഼ലലഅഴകഹവുംനഺറനഺൾ

കകിതതനനിഩയഹതഺകൾഩറഴഺധതതഺൾഉണടിങകഺറ഼ുംഈഅഴകഹവതതികക഼രഺചചതൂളഺറഹലഺക

ൾകകഅഴഫൃധുംഇററഹതതത഼കൂണട഼ുംനഹലഺത഼ഴയിഒയ഼ഩയഹതഺമ഼ുംഩഞചഹമതതഺൾയീഖഹഩയഭഹ

മഺ ഷഭൾഩഩഺചചഺടടഺററ. .ഷുരര ഷനദൾവഺകക഼നന ഉദമൃഗഷഥയ഼ടി അട഼തത ഩയഹതഺ

ഴഹകകഹറ ഩരമ഼ക ഭഹതയഭഹണ

ചിമതഺടട഼ലലത. ഩയഹതഺഩയഺസഹയതതഺനതൂളഺറഹലഺകലകകടൃലപയ഻നഭഩരഹമ 18004254536 

എനനനഭഩയഺറഫനധഩഩിടഹഴ഼നനതഹണ. 

നഺയദീവങങൾ 

തൂളഺറഹലഺകലൃട 

 

 തൂളഺറഹലഺകൾ അഴയഴയ഼ടി അഴകഹവതതികക഼രഺചച ഫൃധഴഹനഭഹയഹകക഼കമ഼ും, 

ഉതതയഴഹദഺതഴങങല഼ുംകടഭകല഼ുംനഺൾഴസഺകക഼കമ഼ുംചിമമ഼ക. 

  ഩദധതഺനഺൾഴസണമൃഗും കാതമഭഹമഺഩങകിട഼കക഼ക.  

 അന഼ഴദന഻മഭഹമഩയഭഹഴധഺഩയഴൾതതഺദഺനങങൾനീടഺമിട഼കക഼ക 

 തൂളഺറഺന അഩീകശഺചചഺടട഼ും തൂളഺൾ റബഺകകഹതത ഷഹസചയമതതഺൾ തൂളഺറഺററഹമഭ

ഴീതനതതഺനഅഩീകശഺകക഼ക. 

 ഴീദന റബമഭഹകക഼നനതഺന കഹറതഹഭഷും ഴയഺകമഹണിങകഺൾ നശടഩയഺസഹയും

ആഴവമഩഩിട഼ക. 

 തൂളഺറഺനഅഩീകശഺകക഼ഭഩൃൾകുഩഩരരയഷ഻തഴഹങങഺഷഽകശഺകക഼ക. 

 തൂളഺൾകഹൾഡതഺകചച഼ുംഷെജനമഭഹമഺകയഷഥഭഹകക഼ക 

 ഩയഴൾതതഺ ഷഥറതത഼ഴചച ഉണടഹഴ഼നന അഩകടങങൾകക ചഺകഺതഷഹ ചഺറഴ഼കൾ

ആഴവമഩഩിട഼ക 

 തൂളഺറ഼രഩഩ ഩയഹതഺമ഼ഭഹമഺ ഫനധഩഩിടട ഏതൂയ഼ ഩയഹതഺമ഼ും ഫനധഩഩിടട

ഉദമൃഗഷഥൾകകനൾക഼ക.( ഗയഹഭഩഞചഹമതത/ഫറൃകകഩഞചഹമതത/ ജഺററഹകലകടൾ/

ഓുംഫ഼ഡഷഭഹൾ). 

 നഺമഭഩയകഹയും അന഼ഴദന഻മഭഹമ അതയമ഼ും ഩയഴാതതഺ ദഺനങങൾ ചൃദഺചച഼

ഴഹങങീണടതഹണ. ഇതഺനഹമഺ തൂളഺറഺന ഡഺഭഹനര ചിമമ഼കമ഼ും അതഺന഼ ത഻മതഺ ഴചച

കുഩഩരര഼യഷ഻തഴഹങങീണടതഹണ. 

 തൂളഺൾഷഭമും(9ഭ഼തൾ5 ഴയി) കാതമഭഹമഺഩഹറഺകക഼ക. 

 ഭീരരഭഹൾകക 



 ഩയഴൾതതഺ ഷഥറതതി കാതമഭഹമഺ തൂളഺറഹലഺകൾ എതതഺ എനന

ഉരഩഩ഼ഴയ഼തത഼ക 

  ഭഷരരൾരൃലഺൾ ഴിടടഺതഺയ഼തതറ഼കൾനടതതഹതഺയഺകക഼ക 

 തൂളഺൾകഹൾഡഺൾ കാതമഭഹമ഼ുംഩഽൾണഭഹമ഼ും ഴഺഴയങങൾയീഖഩഩിട഼തത഼ക. 

 തൂളഺറഹലഺകല഼ടിതൂളഺൾകഹൾഡ ഭീരരഭഹൾ കമമഺൾഷഽകശഺകകഹതഺയഺകക഼ക 

 ഩയകാതഺമി ക഼രഺചച഼ും അലഴഺനി ക഼രഺചച഼ും ഗ഼ണനഺറഴഹയതതി ക഼രഺചച഼ും

ഴമകതഭഹമധഹയണഉണടഹകക഼ക 

 ഩണഺഷഥറതതഷെകയമങങൾഉരഩഩ഼ഴയ഼തത഼ക. 

 ഷുരരഡമരഺഩഽൾണഭഹമ഼ുംഎള഼തഺഷഽകശഺകക഼ക. 

 കാതമഷഭമതതഴീതനുംനൾക഼നനതഺനഹമഺആഴവമഭഹമയീഖകൾഩഞചഹമതത഼

ഓപ഻ഷഺൾനൾക഼ക. 

 അഩകടങങലഺൾ ഩിട഼നന തൂളഺറഹലഺകൾകക ഩയഥഭ വ഼വയഽശ നൾക഼ക, 

ആവ഼ഩതയഺമഺൾ കൂണട഼ ഩൃക഼ക, ഴീതനും നൾക഼ക, ചഺകഺതഷ

ആന഼കഽറമങങൾറബമഭഹകക഼ക. 

 

ഉദമൃഗഷഥയൃട 

 ഩയഴമതതഺ പമറഺൾ ഷഽകശഺകകീണട 22 യീഖകൾ കാതമഭഹമഺ ഷഽകശഺകക഼ക. .കീനദയ

ഷയകകഹയഺനരിഇകകഹയമതതഺറ഼ലലഭഹയഗനഺയദദീവുംകാതമഭഹമഺഩഹറഺകകീണടതഹണ.  

 ജനക഻മബഹശമഺറഉലലഎഷരരഺഭീരരതൂളഺറഷഥറങങലഺറനറക഼ക. 

 ഭഷരരൾ രൃല അന഼ഴദഺചച നറക഼ഭഩൃല ഫനധഩഩിടട ഉദമൃഗഷഥയ഼ടി തഺമമതഺമൃട഼

കഽടഺമഒഩഩ, ഷ഻റഎനനഺഴഉരഩഩഹകക഼ക. 

 റീഫയഫഡജരര,ഴഹയശഺകകയഭഭഩദധതഺ, ശിറപഓപഩയൂജകട, ഴയകകകറണടൾഎനനഺഴ

തമമഹരഹകക഼നനതഺൾ തൂളഺറഹലഺകല഼ടിമ഼ും ഗ഼ണബൃകതകകല഼ടിമ഼ും ഩയഹദീവഺക

ഴഺദഗദധയ഼ടിമ഼ുംഩങകഹലഺതതുംഉരഩഩഹകക഼ക. 

 കാതമഭഹമഇടഴീലകലഺറതൂളഺറഷഥറങങലഷനദൾവഺകക഼ക. 

 തൂളഺറഹലഺകലആഴവമഩഩിട഼നന ഷഭമങങലഺറ കഹറഹഴഷഥകകന഼ഷയഺചച഼ലല ഩയഴാതതഺകല

നറക഼ക. 

 ഩയഴാതതഺ ഷഥറങങലഺറ ക഼ടഺഴിലലും, തണറ, ഩയഥഭഺക ചഺകഺതഷഹ ഷൄകയമങങല എനനഺഴ

ഒയ഼കകഺകൂട഼കക഼ക. 

 

 

ഗയഹഭഩഞചഹമതതഺനൃട  



 കാതമഭഹമഇടഴീലകലഺൾഗയഹഭഷബ, ഷൃശമറഓഡഺരരഗയഹഭഷബഎനനഺഴനടതത഼ക. 

 ഷഥഺയആഷഥഺമ഼ണടഹകക഼നനഩയഴയതതഺകൾതഺയഞഞിട഼കക഼ക. 

 കാശഺ ഷുംഫനധഭഹമ ഩദധതഺകല തഺയഞഞിട഼കക഼ഭഩൃൾ ഩഞചഹമതതഺന഼ കുഭഹരഺകകഺടടഺമ

ഘടകഷഥഹഩനഭഹമ കാശഺബഴന഼ഭഹമഺ ആറൃചഺചച ഷുംമൃജഺത ഩദധതഺകല ഏരരിട഼തത

നടതത഼ക. 

 ഴഺദമഹറമങങലകകകലഺഷഥറും, ച഼രര഼ഭതഺറഎനനഺഴനഺയഭഭഺചചനറക഼ക. 

 ദീവ഻മ ഉഩജ഻ഴന ഭഺശനരി (NRLM) ഷസഹമതതൃടി ഭിചചഩഩിടട യ഻തഺമഺറ഼ലല തൂളഺൾ

ഩയഺവ഻റനും നറകഺ ക഼രചച഼ തൂളഺറഹലഺകലി ഴഺദഗദധ/അയദധ ഴഺദഗദധ തൂളഺറഹലഺകലഹകകഺ

ഭഹരര഼ക. 

 

 

 

 

 

 

 

 ഭസഹതഭഹഗഹനധഺ ദീവ഻മ ഗയഹഭ഻ണ തൂളഺറ഼രഩഩ ഩദധതഺ ഷൃശമൾ ഓഡഺരര ഗയഹഭഷബ 

 

 ചൾചചമ഼ും കയൃഡ഻കയണഴ഼ും 

 

അജണട 

അധമകശ                                    ശ഻ജ ക഼ഭഹയഺ 

ഈവഴയഩയഹൾതഥന                 തൂളഺറഹലഺകൾ 

 ബയണഘടനഩയതഺജഞ             ന഻ത഼ 

ഷഴഹഗതഩയഷുംഗും                   ഭിഭഩൾ 

ആഭ഼ഖഩയഷുംഗും                      അലക 

രഺഩഩൃൾടടഅഴതയണും           ഷൃശമൾഓഡഺരരട഻ും 

ചൾചചമ഼ുംകയൃഡ഻കയണഴ഼ുംരഺഩഩൃൾടടഅുംഗ഻കയഺകകറ഼ും 

ഭര഼ഩടഺഩയഷുംഗും                   ഓഴൾഷഺമ 

കാതജഞത                                ഴഺജമഭഭ 

ദീവ഻മഗഹനും                            തൂളഺറഹലഺകൾ 

 



 ഭസഹതഭഹഗഹനധഺ ദീവ഻മ ഗയഹഭ഻ണ തൂളഺറ഼രഩഩ ഩദധതഺ ഷൃശമൾ ഓഡഺരര ഗയഹഭഷബ 26- 11 

2019 ഉചചകക 2 ഭണഺമൃട഼കഽടഺ ഫഺ ആൾ ഷഺ സഹലഺൾ  ഴിചച നടകക഼കമ഼ണടഹമഺ. 100 ദഺഴഷും 

തൂളഺൾ ദഺനങങൾ ഩഽൾതത഻കയഺചച ശ഻ജ ക഼ഭഹയഺ എനന തൂളഺറഹലഺമി അധമകശ 

ആകകഺകൂണട ചീൾനന മൃഗതതഺൾ വയ഻ഭതഺ ഗ഻ത ട഻ചചൾ  ഈവഴയ ഩയഹൾതഥന നടതതഺ. 

ത഼ടൾനന ബയണഘടനഹ ഩയതഺജഞ ന഻ത഼ഴഺനൃടൂഩഩും തൂളഺറഹലഺകൾ ഏരര഼ചൂററഺത഼ടൾനന 

ഴഺ ആൾ ഩഺ രഺനഺ 10 അഴകഹവങങലികക഼രഺചച ഴഺഴയഺചച഼കൂട഼തത഼ ഷൃശമൾ ഓഡഺരര ട഻ും 

രഺഩഩൃൾടട അഴതയണും നടതതഺ. ഭീൾഩഩരഞഞ രഺഩഩൃൾടട അഴതയണതതഺനരി 

അടഺഷഥഹനതതഺൾ ചൾചച ആയുംബഺചച഼.  

  

 ഗയഹഭഷബമഺൾ ഉമൾനന഼ഴനന ഩയധഹന കഹയമങങൾ  

 1 ഩണഺ ഷഥറതത അഩകടും നടനനഹൾ ഉദമൃഗഷഥൾ എതത഼നനഺററ.  

2. ഈ ഴൾശും തൂളഺൾ ചിമത ഩയഴൾതതഺകൾകക ഴീതനo  റബഺചചഺടടഺററ  

3  100 ദഺഴഷും തഺകഞഞഴൾകക ആമഺയും യഽഩ കഺടടഺമഺററ.  

  

തൂളഺറഹലഺകൾ ഉനനമഺചച അബഺഩയഹമങങൾകക഼ും ഷുംവമങങൾകക഼ും ഭര഼ഩടഺ ഩയഷുംഗും 

നടതതഺമത ഓഴൾഷഺമൾ ആണ഼  ച഼ഴടി ചീൾതതഺരര഼ലഴമഹണ  ഭര഼ഩടഺകൾ,   

 

1. അഩകടും നടനന ഴഺഴയും തൂളഺറഹലഺകൾ ഩഞചഹമതതഺൾ അരഺമഺചചഺടടഺററ.  

2. ഴീതനും റബഺകകഹതതതഺന കഹയണും പണട ഴയ഼നനഺററ.  

3. നഽര഼ ദഺഴഷും  തഺകഞഞഴൾകക ആമഺയും യഽഩ ഴയഹതതത ഫഹങകഺനരി കഹറതഹഭഷും കൂണടഹണ.  

4. തൂളഺറഹലഺകൾകക ഭ഻രരഺുംഗ ഴചചഹൾ ആയ഼ും ഩങകിട഼കക഼നനഺററ.  

 അഴയഹയ഼ും തനനി ജൃറഺകക഼ും ഴയ഼നനഺററ.  

 

 ത഼ടൾനന രഺഩഩൃൾടട അുംഗ഻കയഺകക഼കമ഼ും വയ഻ഭതഺ ഴഺജമഭഭ നനദഺ ഩരമ഼കമ഼ും ചിമത഼. 

ദീവ഻മ ഗഹനും ആറഩഺചചതൃട഼കഽടഺ ഗയഹഭഷബ അഴഷഹനഺചച഼ 

 

  

 

 

 

 

 



അന഼ഫനധും 

തൂളഺറ഼രഩഩഩദധതഺമഺറഏരരിട഼തതനടതതഹഴ഼നനഩയഴാതതഺകൾ 

I. ഴഺബഹഗുംഎ: ഩയകാതഺഴഺബഴഩയഺഩഹറനഴ഼ഭഹമഺഫനധഩഩിടടഩൂത഼ഩയഴാതതഺകല 

i. ക഼ടഺഴിലല ഷയൃതഷഷ഼കല ഉലഩഩിടിമ഼ലല ബഽഗയബജറ ഴഺതഹനും ഉമയതത഼നനതഺന

ആഴവമഭഹമ അടഺമണകൾ (Undergroud dykes), ഭണതടമണകൾ, അണകൾ (ഷരരൃഩഩഡഹും), 

ചികകഡഹഭ഼കല ത഼ടങങഺമ ജറഷുംയകശണതതഺന഼ും ജറകൂമതതഺന഼ും ഷസഹമകയഭഹമ

നഺയഭഭഺതഺകൾ;  

ii. ഒയ഼ ന഻യതതടതതഺനരി ഷഭഗയ ഩയഺഩഹറനതതഺന ഉതക഼uനന ഇടഩിടറ഼കലഹമ

കൃണടഽയടയഞച഼കൾ, തടടതഺയഺകകറ(Terracing), കൃണടഽയഫണട഼കൾ, കറതതടമണകൾ,

ഗമഹഫഺമൃൾനഺയഭഭഺതഺകൾ,ന഻യ഼രഴഩയദീവതതഺനരിഩയഺഩൃശണുംത഼ടങങഺമന഻യതതട

ഩയഺഩഹറനഩയഴാതതഺകല;  

iii. ഷഽകശഭ-ചിര഼കഺട ജറഷീചനഩയഴാതതഺകല഼ുംതൃട഼കൾ/കനഹറഎനനഺഴമ഼ടിനഺയഭഭഹണും, 

ഩ഼നയ഼ദധഹയണും, ഭിമഺനരനനഷഎനന഻ഩയഴാതതഺകല഼ും; 

iv. ജറഷീചന ക഼ലങങല഼ടീമ഼ും ഭരര ജറഷയൃതഷഷ഼കല഼ടീമ഼ും ആളും കഽടടറ ഉലഩഩിടിമ഼ലല

ഩയഭഩയഹഗതജറഷയൃതഷഷ഼കല഼ടിഩ഼നയ഼ദധഹയണഴ഼ും; 

v. കടറൃയങങലഺറ഼ുംക഼ലങങല഼ടിഅയഺകഺറ഼ുംകനഹൾഫണട഼കലഺറ഼ുംരൃഡ഼കല഼ടിഓയതതഺറ഼ും, 

ഴനബഽഭഺമഺറ഼ും, ഭരര ഩൂത഼ബഽഭഺമഺറ഼ും പറഴാകശങങല അടകകഭ഼ലല ഭയും ഴചച

ഩഺടഺഩഩഺകകറ഼ുംഴനഴതകയണഴ഼ും, (ഇഴമഺറനഺനന഼ുംറബഺകക഼നനആദഹമതതഺനരിഅഴകഹവും

ഖണഡഺക5 ൾഩയതഺഩഹദഺകക഼നനക഼ട഼ുംഫങങലകകനറകീണടതഹണ);  

vi. ഩൂത഼ബഽഭഺമഺറിബഽഴഺകഷനഩയഴാതതഺകല഼ും.  

 

 

II. ഴഺബഹഗും ഫഺ: ഷഭഽസതതഺറ അഴവത അന഼ബഴഺകക഼നന ഴഺബഹഗങങലകക഼ലല ഴമകതഺഗത

ആഷതഺകൾ (ഖണഡഺക5 ൾഩയഹഭയവഺകക഼നനക഼ട഼ുംഫങങലകകഭഹതയും)  

i. ഖണഡഺക5 ൾഩയഹഭയവഺകക഼നനക഼ട഼ുംഫങങലകകScheduled Caste, Scheduled Tribe, Nomadic Tribe, 

De-Notified Tribe, ദഹയഺദയമയീഖമകകതഹളിമ഼ലലഭരരക഼ട഼ുംഫങങല,ഷതയ഻കൾഗാസനഹഥമഹമ

ക഼ട഼ുംഫങങല, ബഺനനവീശഺകകഹൾ ഗാസനഹഥയഹമ ക഼ട഼ുംഫും, ബഽഩയഺശകയണതതഺനരി

ഗ഼ണബൃകതഹകകൾ, ഇനദഺയ ആഴഹഷ മൃജന ഗ഼ണബൃകതഹകകല, ഴനഹഴകഹവ

നഺമഭഩയകഹയഭ഼ലല ഗ഼ണബൃകതഹകകൾ, ഭ഼കലഺറ ഩരഞഞഺയഺകക഼നന ക഼ട഼ുംഫങങലററഹതത

ഩകശും,2008-റി കഹയശഺക കടഹവഴഹഷ നഺമഭ ഩയകഹയഭ഼ലല ചിര഼കഺട-നഹഭഭഹതയ കയശകൾ,

ബഽഭഺമ഼ടി ഉറഩഹദനകശഭത ഴയദധഺഩഩഺകക഼നനതഺനഹമഺ ബഽഴഺകഷനഴ഼ും, കഺണര഼കല (Dugg 



well), ക഼ലങങല (Farm Ponds), ഭരര ജറകൂമതത നഺയഭഭഺതഺകൾ എനനഺഴ ഉലഩഩിടിമ഼ലല

ജറഷീചനതതഺനഹഴവമഭഹമഅടഺഷഥഹനഷെകയമങങൾറബമഭഹകകൾ 

ii. ഩളകാശഺ, ഩടടനഽറകാശഺ, തൃടടഴഺലകാശഺ, പഹുംപൃരഷടയഺ എനനഺഴമഺറഽടി ഉഩജ഻ഴനും

ഭിചചഩഩിട഼തതൾ;  

iii. ഖണഡഺക5 ൾഷഽചഺഩഩഺകക഼നനക഼ട഼ുംഫങങല഼ടിതയഺവബഽഭഺ/ ഩഹളബഽഭഺ(Fallow or Waste Land) 

ഴഺകഷഺഩഩഺചചകാശഺകകഅന഼മൃജമഭഹകകറ; 

iv. ഇനദഺയ ആഴഹഷ മൃജന ഩയകഹയഭൃ, കീനദയ/ഷുംഷഥഹന ഷയകകഹയ഼കൾ

ആഴഺശകകയഺകക഼നന ഭരര ബഴന നഺയഭഭഹണ ഩദധതഺകൾ ഩയകഹയഭൃ ഏരരിട഼കക഼നന ബഴന

നഺയഭഭഹണതതഺറിഅഴഺദഗദധകഹമഺകതൂളഺൾഘടകും;  

v. ഭാഗഩയഺഩഹറനും ഩയൃതഷഹസഺഩഩഺകക഼നനതഺന഼ലല അടഺഷഥഹന ഷെകയമങങലഹമ

കൃളഺകകഽട, ആടടഺനകഽട, ഩടടഺകഽട, തൂള഼തത, ഩ഼റതൂടടഺഎനനഺഴമ഼ടിനഺയഭഭഹണഴ഼ും;  

vi. ഭതഷമഫനധന ഩയഴയതതനങങൾ ഩയൃതഷഹസഺഩഩഺകക഼നനതഺന ഉതക഼നന അടഺഷഥഹന

ഷെകയമങങലഹമഭതഷമുംഉണകക഼നനകീനദയങങൾ,ഭതഷമുംഷഽകശഺകക഼നനകീനദയങങല

എനനഺഴനഺയഭഭഺകകറ഼ും ഴയശകഹറതത ഭഹതയും ഴിലലഭ഼ലല ഩൂത഼ക഼ലങങലഺൾ(Seasonal water 

bodies on public land) ഭതഷമുംഴലയതത഼നനതഺനഅടഺഷഥഹനഷെകയമങങൾഒയ഼കകറ഼ും;  

III. ഴഺബഹഗുംഷഺ: ദീവ഻മഗയഹഭ഻ണ ഉഩജ഻ഴന ഭഺശനരി നഺഫനധനകൾഅന഼ഷയഺകക഼നനഷഴമും

ഷസഹമഷുംഘങങലകകഩൂത഼അടഺഷഥഹനഷെകയമങങല 

 

i. കഹയശഺകൃതഩനനങങല഼ടി ഈട഼രര ഷുംബയണ ഷെകയമും ഉലഩഩിടിമ഼ലല ഴഺലഴിട഼ഩഩഺന

വീശുംആഴവമഭഹമഺഴയ഼നനഷെകയമങങല (Post-Harvest facilities), ജുഴഴലുംഎനനഺഴമകക

ആഴവമഭഹമ ഷഥഹമഺമഹമ അടഺഷഥഹന ഷെകയമങങല ഷാശടഺകക഼ക ഴളഺ

കഹയശഺകൃതഩഹദനകശഭതഴയദധഺഩഩഺകക഼നനതഺന഼ലലഩയഴാതതഺകല഼ും; 

ii. ഷഴമും ഷസഹമ ഷുംഘങങല഼ടി ഉഩജ഻ഴന ഩയഴയതതനങങലകക ആഴവമഭഹമ

ഩൂത഼ഴയകകശിഡഡ഼കല഼ടിനഺയഭഭഹണഴ഼ും.  

IV. ഴഺബഹഗുംഡഺ: ഗയഹഭ഻ണഅടഺഷഥഹനഷെകയമങങൾ 

i. നഺയദദീവഺകകഩഩിടട ഭഹനദണഡങങലകക അന഼ഷാതഭഹമഺ ഖയ-ദയഴ ഭഹറഺനമ

ഷുംഷകയണതതഺന഼ും ത഼രഷഷഹമ ഭറഭഽതയ ഴഺഷയജജനും ഇററഹതഹകക഼നനതഺന഼ും ഴീണടഺ

ഷഴതനതയഭഹമൃ ഷയകകഹൾ ഴക഼ഩഩ഼കല഼ടി ഇതയ ഩദധതഺകല഼ഭഹമഺ ഷുംമൃജഺഩഩഺചച

കൂണടൃഴമകതഺഗതകകകഽഷ഼കൾ,ഷകഽൾടൃമറരര഼കൾ,അങകണഴഹടഺടൃമറരര഼കൾ

ത഼ടങങഺമഗയഹഭ഻ണവ഼ചഺതഴഴ഼ഭഹമഺഫനധഩഩിടടഩയഴാതതഺകല; 

ii. ഒരരഩഩിടട കഺടകക഼നന ഗയഹഭങങലിമ഼ും, നഺയദദഺശട ഗയഹഭ഻ണ ഉറഩഹദന കീനദയങങലിമ഼ും

നഺറഴഺറ഼ലലരൃഡവാുംഖറമ഼ഭഹമഺഫനധഺഩഩഺകക഼നനതഺന഼ലല, എററഹകഹറഹഴഷഥമഺറ഼ും



ഉഩമൃഗഺകകഹൾ ഩരര഼നന ഗയഹഭ഻ണ രൃഡ഼കല഼ടി നഺയഭഭഹണഴ഼ും, ഓടകല, കറ഼ങക഼കൾ

എനനഺഴ ഉലഩഩിടിമ഼ലല ഗയഹഭതതഺറി ഈട഼രര ഉലരൃഡ഼കല഼ടിമ഼ും ഴ഻ഥഺകല഼ടിമ഼ും

നഺയഭഭഹണഴ഼ും; 

iii. കലഺഷഥറങങല഼ടിനഺയഭഭഹണഴ഼ും;  

iv. ഴിലലഩഩൂകക നഺമനതയണ ഷുംയകശണ ഩയഴാതതഺകൾ, ഴിലലകകിടട

ഒളഺഴഹകക഼നനതഺന഼ലലജറനഺയഗഗഭനഩയഴാതതഺകൾ, ഭളഴിലലുംകിടടഺനഺറകക഼നനതഹളനന

ഩൂത഼ഷഥറങങല഼ടി ഭിചചഩഩിട഼തതൾ (Chaur renovation), ത഻യഩയദീവങങല഼ടി

ഷുംയകശണതതഺന഼ലല ഷരരൃും ഴഹടടയ ഡയിമഺന഼കല, എനനഺഴ ഉലഩഩിടിമ഼ലല ഩൂത഼

അടഺഷഥഹന ഷെകയമങങല, രൃഡ഼കല഼ടി ഩ഼ന:യ഼ദധഹയണും, ദ഼യനതഩയതഺയൃധ

തമമഹരിട഼ഩഩ഼കലഭിചചഩഩിട഼തത഼നനതഺന഼ലലഩയഴാതതഺകല഼ും;  

v. ഗയഹഭഩഞചഹമതത഼കല, ഴനഺതഹ ഷഴമും ഷസഹമ ഷുംഘങങല഼ടി പിഡരീശന഼കല,

കൂട഼ങകഹരര ഫഹധഺതയകക഼ലല അബമകീനദയങങൾ (ഷുകറൃണ ശിറരരൾ), 

അങകണഴഹടഺകീനദയങങല, ഗയഹഭ഻ണ ചനതകൾ എനനഺഴമകകഹഴവമഭ഼ലല കിടടഺടങങല഼ടി

നഺയഭഭഹണഴ഼ും, ഗയഹഭ/ഫറൃകകതറകയഺഭഺരരൃരഺമങങല഼ടിനഺയഭഭഹണഴ഼ും;  

vi. ദീവ഻മ ബകശമഷ഼യകശഹനഺമഭും 2013 (20/2013) റി ഴമഴഷഥകല നടഩഩഺറഹകക഼നനതഺന

ആഴവമഭഹമഺഴയ഼നനബകശമ-ധഹനമഷുംബയണഺകല഼ടിനഺയഭഭഹണഴ഼ും; 

vii. ഭസഹതഭഹഗഹനധഺദീവ഻മഗയഹഭ഻ണതൂളഺറ഼രഩഩനഺമഭഩയകഹയുംഏരരിട഼കക഼നനനഺയഭഭഹണ

ഩയഴാതതഺകല഼ടി എഷരരഺഭീരരഺനരി ബഹഗഭഹമഺ ഴയ഼നന നഺയഭഭഹണ ഷഹഭഗയഺകല഼ടി

ഉറഩഹദനഴ഼ും;  

viii. ഭസഹതഭഹഗഹനധഺ ദീവ഻മ ഗയഹഭ഻ണ തൂളഺറ഼രഩഩ നഺമഭ ഩയകഹയും ഷാശടഺകകഩഩിടട

ഗയഹഭ഻ണഩൂത഼ആഷതഺകല഼ടിഅരരക഼രരഩണഺകല഼ും; 

ix. ഇത ഷുംഫനധഺചച ഷുംഷഥഹന ഷയകകഹയ഼ഭഹമഺ കഽടഺമഹറൃചന നടതതഺ കീനദയഷയകകഹൾ

ഴഺജഞഹഩനുംചിമമ഼നനഭരരഏതൂയ഼ഩയഴാതതഺമ഼ും.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


