
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

മഹഺത്മഺഗഺന്ധ഻ുേശ഼യ ഗഺമ഼ണ 

ീ ഺഴ഻ലഽറപ്പ് പദ്ധ ഻ 

ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് ീസഺൂസറ്റ഻, ുേരളം 

 ഻രഽവനന്തപഽരം ജ഻ലല 

ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് റ഻ുപ്പഺർട്ട് 
ുലഺക്ക്  - പഺറശഺല 

ഗഺമപഞ്ചഺയത്ത്-  ഻രഽപഽറം 

വഺർഡ്- പഽത്തൻ േട 

ഗഺമസഭ ത഼യത഻ : 26/10/2019 

സമയം   - 12:00am 



 

 

ആമഽഖം 

         ഇന്ത്ൿയ഻ീല ദര഻ദരഺയ ഗഺമ഼ണജനതയഽീെ ദഺര഻ദൿം ലഘാകര഻ക്കഽന്നത഻നഽം 

അവരഽീെ ജ഼വ഻തം സഽരക്ഷ഻തതവം ഉറപ്പു വരഽത്തഽന്നത഻നഽ ുവണ്ട഻ രാപം 

ീകഺെഽത്ത഻ട്ടുള്ള രഽ ബിഹത് പദ്ധത഻യഺണ് മഹഺത്മഺഗഺന്ധ഻ ുദശ഼യ ഗഺമ഼ണ 

ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് പദ്ധത഻. കഺർഷ഻ക ുമഖലയ഻ലഽം ന഻ർമ്മഺണ ുമഖലയ഻ലഽം ീതഺഴ഻ൽ 

ലഭ഻ക്കഺീത ഗഺമ഼ണജനത ബഽദ്ധ഻മഽട്ടുുപഺൾ അവർക്ക് 100 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ൽ 

എങ്ക഻ലഽം ഉറപ്പുവരഽത്തഽവഺൻ ഈ പദ്ധത഻ ലക്ഷൿമ഻െഽന്നഽ. ഇങ്ങീന ീതഺഴ഻ൽ 

നൽകഽന്നത഻ന് ഏീെെഽക്കഽന്ന വ഻വ഻ധ പദ്ധത഻കള഻ലാീെ രഺജൿത്ത഻ന്ീറ മണ്ും 

ജലവഽം പരമഺവധ഻ സംരക്ഷ഻ക്കഽന്നത഻ന് സഺധൿമഺകഽം എന്ന് പത഼ക്ഷ഻ക്കഽന്നഽ. 

            ീതഺഴ഻ൽ ആവശൿീപ്പെഽന്നവർക്ക് ന഻ശ്ച഻ത കഺലയളവ഻നഽള്ള഻ൽ ീതഺഴ഻ൽ 

ലഭ഻ക്കഽന്നഽ എന്നഽം അത഻ന് ന഻ശ്ചയ഻ക്കീപ്പട്ട഻ട്ടുള്ള ുവതനം ന഻ർദ഻ഷ്ട 

സമയത്ത഻നഽള്ള഻ൽ ലഭ഻ക്കഽന്നഽീവന്നഽം ഉറപ്പുവരഽത്തഽന്നത഻ന് ഇന്ത്ൿൻ 

പഺർലീമന്് പഺസഺക്ക഻യ ന഻യമമഺണ് മഹഺത്മഺഗഺന്ധ഻ ുദശ഼യ ഗഺമ഼ണ 

ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് ന഻യമം. 2005 ഒഗസ്റ്റ് 23 ആം ത഼യത഻ യഺണ് പഺർലീമന്െ് ഈ ന഻യമം 

പഺസഺക്കഽന്നത്. 

       ീതഺഴ഻ലഽം ുവതനവഽം ന഻ർദ഻ഷ്ട സമയത്ത഻നഽള്ള഻ൽ കിതൿമഺയ഻ 

ലഭ഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള അവകഺശം പരമഺവധ഻ ഉറപ്പുവരഽത്തഽന്നഽ എന്നഺണ് ഈ 

ന഻യമത്ത഻ീല സവ഻ുശഷത. ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ച്ച഻ീലെങ്ക഻ൽ ീതഺഴ഻ല഻ലെഺയ്മ ുവതനം 

ീതഺഴ഻ൽ എെഽത്തുശഷം ുവതനം ൂവകഽകുയഺ ലഭ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽകയഽം 

ീെയ്തഺൽ നഷ്ടപര഻ഹഺരവഽം ഈ ന഻യമം വൿവസ്ഥ ീെയ്യുന്നഽ.. 

             ീതഺഴ഻ൽ ആവശൿീപ്പെഽന്നവർക്ക് 15 ദ഻വസത്ത഻നഽള്ള഻ൽ ീതഺഴ഻ൽ 

നൽക഻യ഻ര഻ക്കണം എന്നഺണ് വൿവസ്ഥ. അലെഺത്തപക്ഷം പത഻നഺറഺമീത്ത ദ഻വസം 

മഽതൽ അവർക്ക് ീതഺഴ഻ല഻ലെഺയ്മ ുവതനം അർഹതയഽണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽം. 

അതഽുപഺീല ീെയ്ത ീതഺഴ഻ൽ ുവതനം 14 ദ഻വസത്ത഻ൽ കാെഽതൽ ൂവക഻യഺൽ 

ൂവകഽന്ന ഒുരഺ ദ഻വസവഽം നഷ്ടപര഻ഹഺരം ലഭ഻ക്കഽന്നത഻നഽം അർഹതയഽണ്ട്. 



 

 

ീതഺഴ഻ൽ ആവശൿീപ്പെഽന്ന വർക്ക് ീതഺഴ഻ുലഺ ീതഺഴ഻ല഻ലെഺയ്മ ുവതനം ഉറപ്പഺയഽം 

ഉറപ്പു വരഽത്തണം എന്നഺണ് ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് ന഻യമത്ത഻ന്ീറ പുതൿകത. 

           ഇന്ത്ൿയ഻ീല ഏെവഽം പ഻ുന്നഺക്കം ആയ 200 ഗഺമ഼ണ ജ഻ലെകള഻ൽ 2006 

ീെബഽവര഻ 2 ത഼യത഻ ഈ ന഻യമം ന഻ലവ഻ൽ വരഽകയഽം പദ്ധത഻ 

നെപ്പ഻ലഺക്കഽകയഽം ീെയ്തഽ. ുകരളത്ത഻ൽ വയനഺെഽം പഺലക്കഺെഽം ഈ 200 

ജ഻ലെകള഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 2007 ീമയ് 15ന് 130 ജ഻ലെകള഻ുലക്ക് കാെ഻ ഇത് 

വൿഺപ഻പ്പ഻ച്ചു. ഇെഽക്ക഻ കഺസർുഗഺഡ് ജ഻ലെകൾ ഇത഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട഻രഽന്നഽ. 2008 

ഏപ഻ൽ ന്ന഻ന് ഇന്ത്ൿയ഻ീല ബഺക്ക഻ മഽഴഽവൻ ജ഻ലെകള഻ുലക്കഽം ഇത് 

വൿഺപ഻പ്പ഻ച്ചു. ഇന്ന് ഇന്ത്ൿയ഻ീല മഽഴഽവൻ ഗഺമ഼ണ ജ഻ലെകള഻ലഽം ഈ പദ്ധത഻ 

ന഻ലവ഻ലഽണ്ട്. ആുഗഺളതലത്ത഻ൽ സവ഻ുശഷ ശദ്ധയഺകർഷ഻ച്ച രഽ അവകഺശ 

അധ഻ഷ്ഠ഻ത ീതഺഴ഻ൽ ന഻യമം എന്ന ന഻ലയ഻ലഽം ഗഺമ഼ണുമഖലയ഻ൽ ദഺര഻ദ 

ലഘാകരണ ത്ത഻ൽ ന഻ർണഺയകമഺയ വഴ഻ത്ത഻ര഻വ് സിഷ്ട഻ച്ച ബിഹത് പദ്ധത഻ 

എന്ന കഺരൿം പര഻ഗണ഻ച്ചു 2009 കുെഺബർ രണ്ടഺം ത഼യത഻ ുകരസർക്കഺർ ഈ 

ന഻യമീത്ത മഹഺത്മഺഗഺന്ധ഻ ുദശ഼യ ഗഺമ഼ണ ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് പദ്ധത഻ എന്ന് 

പഽനർനഺമകരണം ീെയ്തഽ. 

 ഻രഽവനന്തപഽരം ജ഻ലല  

ുകരളത്ത഻ന്ീറ ീതുക്ക അെത്തഽള്ളതഽം സംസഥഺനത്ത഻ന്ീറ തലസ്ഥഺന നഗരം 

ഉൾീക്കഺള്ളുന്നതഽമഺയജ഻ലെ. ഭഺരതത്ത഻ന്ീറ ീതുക്ക അെമഺയ കനൿഺകഽമഺര഻ 

ത഻രഽവനന്ത്പഽരം ജ഻ലെയഽീെ അത഻രഺയ പഺറശഺലയ഻ൽ  ന഻ന്നഽം 56 

ക഻ുലഺമ഼െർ  അകീലയഺയ഻ സ്ഥ഻ത഻ ീെയ്യുന്നഽ 

പഺറശ്ശഺല ുലഺക്ക് പഞ്ചഺയത്ത് 

തമ഻ഴ്നഺെ഻ന്ീറ  അത഻ർത്ത഻യഽം ുകരളത്ത഻ന്ീറ  ീതുക്ക അെവഽമഺയ 

ുലഺക്ക് പഞ്ചഺയത്തഺണ് പഺറശഺല ുലഺക്ക് പഞ്ചഺയത്ത്.  തമ഻ഴ്, മലയഺളം എന്ന഼ 

ഭഺഷകളുീെ സംഗമ സ്ഥഺനം കാെ഻ ആയത഻നഺൽ ജനങ്ങൾക്ക് കലുയഺെഽം 

സംസ്കഺരുത്തഺെഽം നലെ മത഻പ്പുണ്ട്. പരപരഺഗത കഽെ഻ൽ വൿവസഺയമഺയ കര഻പ്പട്ട഻ 



 

 

ന഻ർമഺണത്ത഻ൽ തഽെങ്ങ഻ ആധഽന഻ക വൿവസഺയ സംരംഭങ്ങൾ വീര ഇവരഽീെ 

ജ഼വ഻തീത്ത സവഺധ഼ന഻ക്കഽന്നഽണ്ട്. ഭാര഻ഭഺഗം ആളുകളും ദവ഻ഭഺഷ഻കളഺണ്.  

പഺറശ്ശഺല ുലഺക്ക് പര഻ധ഻യ഻ൽ ീെങ്കൽ, കഺുരഺട്, കഽളത്താർ, പാവഺർ,  ത഻രഽപഽറം, 

പഺറശ്ശഺല എന്ന഻ങ്ങീന ആ് പഞ്ചഺയത്തഽകളഺണ് ഉള്ളത്. 

 ഻രഽപഽറം         

1953 ലഺണ് ത഻രഽപഽറം ഗഺമപഞ്ചഺയത്ത് ന഻ലവ഻ൽ  വന്നഽ. ത഻രഽവനന്ത്പഽരം 

ജ഻ലെയ഻ൽ ീനയ്യഺെ഻ൻകര തഺലാക്ക഻ൽ പഺറശ്ശഺല ുലഺക്ക഻ൽ രഽ കഺർഷ഻ക 

പുദശമഺണ് ത഻രഽപഽറം ഗഺമപഞ്ചഺയത്ത്. ത഻രഽപഽറം ഗഺമപഞ്ചഺയത്ത്. 

കൿഷ഻ക്കഽം മെ് ീെറഽക഻െ വൿവസഺയങ്ങൾ ക്കഽം പഞ്ചഺയത്ത് പഺമഽഖൿം 

നൽ കഽന്നഽണ്ട്. 

 ത഻രഽപഽറം ഗഺമപഞ്ചഺയത്ത഻ീെ      അത഻യന്നാർ 

ഗഺമ    ത്തഽം,           മഽന്സ഻പ്പഺല഻െ഻യഽം,        

കഺഞ്ഞ഻രംകഽളം ഗഺമ    ത്തഽം,       ീനയ്യഺർ അത഻ർത്ത഻കളഺയ രഽ 

സമതല പുദശമഺ് . 

 
               

ജ഻ലെ    -             

         -            

        -        

         - ത഻രഽപഽറം 

      ർ     - 8.57  െ.      

          -18577 

  ർ            -14  

 



 

 

ര഼ ഻ശഺസ്ത ം 
 

ുകരള ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻െ് ീസഺൂസെ഻, ുകരള, ത഻രഽവനന്ത്പഽരം ജ഻ലെ- പഺറശ്ശഺല 

ുലഺക്ക് റ഻ുസഺഴ്സ് ുപഴ്സന഻ന്ീറ സഹഺയുത്തഺീെ വ഻ുലെജ് റ഻ുസഺഴ്സ് 

ീപുഴസൻസ്  ആണ് ത഻രഽവനന്ത്പഽരം ജ഻ലെയ഻ൽ പഺറശ്ശഺല ുലഺക്ക് 

പഞ്ചഺയത്ത഻ീല ത഻രഽപഽറംഗഺമ പഞ്ചഺയത്ത് വഺർഡ്10 പഽത്തൻകെ  

 

ആദൿഘട്ടം: 

പഞ്ചഺയത്ത് ീസകട്ടറ഻, പസ഻ഡന്് , വഺർഡ് ീമപർ, എൻ ആർ ഇ ജ഻ എസ് സ്റ്റഺഫ് 

എന്ന഻വരഽമഺയ഻ ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻െ് പഺറശ്ശഺല ുലഺക്ക് റ഻ുസഺഴ്സ് ുപഴ്സ് 

വഺർഡ് 3 ൽ നെുത്തണ്ട ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻െ് പവർത്തനങ്ങീളക്കഽറ഻ച്ചുള്ള െർച്ച. 

 

രണ്ടഺം ഘട്ടം: 

2018 കുെഺബർ മഺസംന്നഺം ത഻യത഻ മഽതൽ  2019 മഺർച്ച് മഺസം വീര ഏീെെഽത്ത് 

നെത്ത഻യ പവിത്ത഻കളുീെ െയലഽകൾ, 7 രജ഻സ്റ്ററഽകൾ, എം ൂഎ എസ് എന്ന഻വ 

പര഻ുശഺധ഻ക്കൽ. 

 

മാന്നഺം ഘട്ടം: 

പര഻ുശഺധ഻ച്ച െയലഽകളുീെ അെ഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ പവിത്ത഻യ഻െങ്ങൾ 

പര഻ുശഺധ഻ക്കൽ, ീെയ്ത പവിത്ത഻കളുീെ അളവഽകൾ പര഻ുശഺധ഻ക്കൽ 

 

നഺലഺം ഘട്ടം: 

ഗഽണുഭഺക്തഺക്കുളഺട് പവിത്ത഻കളുീെ ഗഽണെലങ്ങൾ ുെഺദ഻ച്ചറ഻യഽകയഽം, 

സജ഼വ ീതഺഴ഻ലഺള഻കീളകണ്ട് ീതഺഴ഻ൽകഺർഡ്, ബഺങ്ക് പഺസ്സ് ബഽക്ക് എന്ന഻വ 

പര഻ുശഺധ഻ച്ച് അഭ഻മഽഖം നെത്തലഽം വ഻വരുശഖരണം നെത്തലഽം 

. 

അഞ്ചഺം ഘട്ടം: 

െ഼ൽഡ് പര഻ുശഺധനയഽീെയഽം െയൽ പര഻ുശഺധനയഽീെയഽം അെ഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ 

റ഻ുപ്പഺർട്ട് തയഺറഺക്കൽ. 



 

 

 

മഹഺത്മഺഗഺന്ധ഻ ുദശ഼യ ഗഺമ഼ണ ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് പദ്ധത഻ വ഻ഭഺവനം ീെയ്യുന്നത് 

എീന്ത്ഺീക്കീയന്നഽം കഺരൿക്ഷമമഺയഽം െലപദമഺയഽം ഈ പദ്ധത഻ എങ്ങീന 

നെപ്പ഻ലഺക്കഺീമന്നഽം ഗഺമപഞ്ചഺയത്ത഻ീനയഽം ീതഺഴ഻ലഺള഻കീളയഽം ഗഺമസഭ 

അംഗങ്ങീളയഽം ുബഺധൿീപ്പെഽത്തഽന്നത഻നഽം  ുവണ്ട഻യഺണ് ഈ ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻െ്. 

 

ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ്  

മെു പദ്ധത഻യ഻ൽ ന഻ന്നഽം ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് പദ്ധത഻ീയ വൿതൿസ്തമഺക്കഽന്നത് 

ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻െ് ആണ്. ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് ന഻യമം 17( 2) വകഽപ്പ഻ൽ ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് 

പദ്ധത഻യ഻ലാീെ ഏീെെഽത്ത എലെഺ പവർത്ത഻കളും സംബന്ധ഻ച്ച് ുസഺഷൿൽ 

ഒഡ഻െ് ഗഺമസഭ കിതൿമഺയ ഇെുവളകള഻ൽ നെത്തണീമന്നഽം സഽതഺരൿത ഉറപ്പു 

വരഽത്തണീമന്നഽം അനഽശഺസ഻ക്കഽന്നഽ.  ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻െ഻നഽ ുവണ്ട സൗകരൿങ്ങൾ 

ീെയ്തഽ ീകഺെഽക്കഽക, രജ഻സ്റ്ററഽകളും ീറുക്കഺർഡഽകളും ലഭൿമഺക്കഽക, എന്ന഻വ 

ഗഺമപഞ്ചഺയത്ത഻ന്ീറ   െഽമതലകൾ ആണ്.  

               ഗഺമസഭകൾ ആണ് ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻െ് ുവദ഻കൾ ഗഺമസഭ 

ആറഽമഺസത്ത഻ീലഺര഻ക്കൽ ന഻ർബന്ധമഺയഽംi ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻െ് 

നെത്ത഻യ഻ര഻ക്കണം.  

മഹഺത്മഺഗഺന്ധ഻ ുേശ഼യ ഗഺമ഼ണ ീ ഺഴ഻ലഽറപ്പ് ന഻യമപേഺരം 

പഞ്ചഺയത്തഽേള഻ൽ ന഻ർബന്ധമഺയഽം 7 രജ഻സ്റ്ററഽേൾ സാക്ഷ഻ുക്കണ്ട ഺണ്  

1. ീതഺഴ഻ൽ കഺർഡ഻നഽള്ള കഽെഽംബഺുപക്ഷകരഽീെ രജ഻സ്റ്റർ  

2.  ഗഺമസഭ ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻െ് ഗഺമസഭ മ഼െ഻ംഗ് രജ഻സ്റ്റർ  

 3. ീതഺഴ഻ൽ ആവശൿീപ്പട്ടതഽം ീതഺഴ഻ൽ ീകഺെഽത്തതഽം സംബന്ധ഻ച്ച് രജ഻സ്റ്റർ  

 4. പവർത്ത഻യഽീെ ല഻സ്റ്റും െ഻ലവഽം വ഻ശദഺംശങ്ങളും സംബന്ധ഻ച്ച്  രജ഻സ്റ്റർ 

  5. സ്ഥ഻ത഻ ആസ്ത഻കളുീെ രജ഻സ്റ്റർ 



 

 

  6  സഺധന രജ഻സ്റ്റർ  

  7 ഗഺമസഭ രജ഻സ്റ്റർ 

 

7 Registers പര഻ുശഺധന വ഻ശേഺംശങ്ങൾ 

1.  job card register (ീ ഺഴ഻ൽ േഺർഡ഻നഽള്ള േഽടഽംബഺുപക്ഷേരഽീട 

രജ഻സ്റ്റർ) 

327 ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീെ വ഻ശദഺംശങ്ങൾ ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നത഻ൽ 121 

ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീെ വ഻ശദഺംശങ്ങൾ ുെഺുട്ടഺ   എന്ന഻വയഽീെ ുരഖീപ്പെഽത്തൽ 

ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലെ. 

2. Demand register, payment of allocation of work 

 ഡ഻മഺൻഡ് രജ഻സ്റ്റർ ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലെ 

3. work register (ീ ഺഴ഻ൽ ആവശൿീപ്പട്ട ഽം ീ ഺഴ഻ൽ ീേഺടഽത്ത ഽം 

സംബന്ധ഻ച്ച് രജ഻സ്റ്റർ ) 

*168 പവർത്ത഻കളുീെ വ഻ശദ വ഻വരങ്ങൾ നൽക഻യ഻രഽന്നഽ. 

4. Fixed asset register  (. പവർത്ത഻യഽീട ല഻സ്റ്ററം ച഻ലവഽം 

വ഻ശേഺംശങ്ങളറം സംബന്ധ഻ച്ച്  രജ഻സ്റ്റർ) 

 2018 -19 വീര പാർത്ത഻യഺയ പവർത്ത഻കളുീെ വ഻ശദഺംശങ്ങൾ ഉണ്ട്. 

കമനപർ ആവശൿമഺയ സഺക്ഷൿീപ്പെഽത്തലഽകൾ എന്ന഻വ ഇലെ 

5. പരഺ ഻ register 

 *  01/12/2018 ൽ രജ഻സ്റ്റർ ീെയ്ത രഽ പരഺത഻ മഺതുമ രജ഻സ്റ്ററ഻ൽ 

ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽള്ളൂ. ഇത഻ൽ സഺക്ഷൿീപ്പെഽത്തലഽകൾ ന്നഽം തീന്ന ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലെ 

 

 



 

 

6. Material register (. സഺധന രജ഻സ്റ്റർ ) 

 93 പവർത്ത഻കളുീെ വ഻ശദഺംശങ്ങൾ ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ സ഻െ഻സ് 

ഇൻെർുമഷൻ ുബഺർഡ്, പവിത്ത഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട മെ് 

സഺധനസഺമഗ഻കളുീെ ുരഖീപ്പെഽത്തലഽകൾ കഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു 

7. ഗഺമസഭ രജ഻സ്റ്റർ 

2013 to 2014 മഽതൽ 2019 വീരയഽള്ള ഗഺമസഭ മ഻ന഻െുകൾ ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ 

ുേരസർക്കഺര഻െീറ  ന഻ർുേശപേഺരം ഒരഽ വർക്ക് ഫയല഻ൽ  ഺീഴ 

പറയഽന്ന ുരഖേൾ  ന഻ർബന്ധമഺയഽം ഉണ്ടഺുേണ്ട ഺണ്  

1)   കവർ ുപജ് 

2)   ീെക്ക് ല഻സ്റ്റ്  

3)   ആക്ഷൻ പ്ലഺൻ /ീഷൽഫ് ഒഫ് വർക്ക് എന്ന഻വയഽീെ അംഗ഼കര഻ച്ച ുകഺപ്പ഻  

4)   സഺുങ്കത഻ക എസ്റ്റ഻ുമെും ഡ഻ൂസനഽം അെങ്ങഽന്ന സഺുങ്കത഻ക അനഽമത഻യഽീെ 

ുകഺപ്പ഻  

5)   ഭരണഺനഽമത഻യഽീെ ുകഺപ്പ഻  

6)   സുങ്കത഻കഺനഽമത഻യഽീെ ുകഺപ്പ഻  

7)   സംുയഺജ഻ത പദ്ധത഻ വ഻ശദഺംശങ്ങൾ   

8)   ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ  ീതഺഴ഻ൽ ആവശൿീപ്പട്ടുീകഺണ്ടഽളള അുപക്ഷ 

9)   ീതഺഴ഻ൽ  അനഽവദ഻ച്ചുീകഺണ്ടഽളള ുരഖയഽീെ ുകഺപ്പ഻  

10)   പാര഻പ്പ഻ച്ച മഺസ്റ്റുറഺൾ ുകഺപ്പ഻  

11)  ീമഷർീമൻ് ബഽക്ക഻ന്ീറ   ുകഺപ്പ഻  



 

 

12) സഺധനങ്ങൾ വഺങ്ങഽന്നത഻നഽളള കവഺുട്ടഷൻ ക്ഷണ഻ച്ചത഻ന്ീറയഽം കംപഺര഻െ഼വ്  

ുസ്റ്റെ്ീമൻറന്റ഻യഽം ീമെ഼ര഻യൽ സൂപ്ല ഒർഡർന്ീറയഽം ുകഺപ്പ഻  

13)   ുവജ് ല഻സ്റ്റ്  

14)   ുവതനത്ത഻ന്ീറയഽം സഺധനങ്ങൾക്ക് പണമെച്ചത഻ന്ീറയഽം FTO യഽീെയഽം 

ുകഺപ്പ഻  

15)   ീമെ഼ര഻യൽ വൗച്ചറ഻ന്ീറയഽം ബ഻ലെുകളുീെയഽം ുകഺപ്പ഻  

16)   ുറഺയല഻െ഻ അെച്ചത഻ന്ീറ   രസ഼ത഻ന്ീറ ുകഺപ്പ഻  

17)   ീതഺഴ഻ല഻ന്ീറ മാന്ന് ഘട്ടങ്ങള഻ലഽള്ള ുെഺുട്ടഺകൾ 

18)   പവിത്ത഻ പാർത്ത഼കരണ സർട്ട഻െ഻ക്കെ഻ന്ീറ  ുകഺപ്പ഻  

19)   മസ്റ്റർ ുറഺൾ മാവ്ീമൻ് സ്ല഻പ്പ് 

20)   ആസ്ത഻യഽീെ ജ഻ുയഺ െഺഗ്ഡ് ുെഺുട്ടഺകൾ 

21)   ുസഺഷൿൽ  ഒഡ഻െ് റ഻ുപ്പഺർട്ട഻ന്ീറ ുകഺപ്പ഻  

22)   ൂസെ്  ഡയറ഻ 

 

വഺർഡ഻ൽ ഓഡ഻റ്റ഻െ വ഻ുധയമഺക്ക഻യ പവർത്ത഻േൾ 

ൂലഫ് ഭവന ന഻ർമ്മഺണ പദ്ധ ഻േൾ 

• ശഺന്ത്ഺ ീക-IF/368900 

• ആന്റണ഻ ുമര഻-IF/356773 

• ലള഻തഺ െരൻ-IF/357220 

• അപ്പു വഺസന്ത്഻-IF/379498 



 

 

• ഡഺർല഻ ുസഺനഽ-IF/368651 

• ുമഺഹനകഽമഺർ ഉഷഺകഽമഺര഻-IF/359040 

 

ഫയൽ പര഻ുശഺധന വ഻ശേഺംശങ്ങൾ  

 ഭരണഺനഽമത഻, സഺുങ്കത഻കഺനഽമത഻, വ഻ശദമഺയ എസ്റ്റ഻ുമെ്, ുെഺുട്ടഺ, ുവജ് 

ല഻സ്റ്റ്, തഽെങ്ങ഻യ ുരഖകൾ ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. 

  മസ്റ്റർുറഺള഻ീല  ുരഖീപ്പെഽത്തലഽകൾ പാർണമഺയ഻രഽന്നഽ 

 എലെഺ ഗഽണുഭഺക്തഺക്കളുീെയഽം ുറഷൻ കഺർഡ്, ഐഡ഻ കഺർഡ്, ആധഺർ, 

പഺസ്ബഽക്ക്, ുെഺുട്ടഺസ്,  തഽെങ്ങ഻യ ുരഖകൾ െയല഻ൽ 

ഉൾീക്കഺള്ള഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ 

ഫ഼ൽഡ് 

 ഗഽണുഭഺക്തഺക്കൾ മസ്റ്റ്ുറഺളുകള഻ൽ  പ്പ് ുരഖീപ്പെഽത്തഽന്നത് 

പഞ്ചഺയത്ത഻ൽ ുനര഻ട്ട് ഹഺജരഺയ഻ട്ടഺണ്. എന്നഺൽ എത ദ഻വസീത്ത 

മസ്റ്റ്ുറഺളുകൾ  ലഭൿമഺയ഻ട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇവർക്ക് വൿക്തമഺയ഻ അറ഻യ഻ലെ 

 നഺല് വ഼െഽകൾ പാർത്ത഼കര഻ച്ച് ന഻ലയ഻ലഺണ് കഺണഽവഺൻ സഺധ഻ച്ചത് 

 െ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധനയ഻ലാീെ ീതഺഴ഻ൽുവതനം പാർണമഺയഽം 

ഗഽണുഭഺക്തഺക്കൾക്ക് ലഭ഻ച്ച഻ട്ട഻ലെ എന്ന് മനസ്സ഻ലഺക്കഺൻ സഺധ഻ച്ചു 

പഽത്തൻേട വഺർഡ഻ൽ 9 പവർത്ത഻േളഺണ് നടന്ന഻ട്ടറള്ളത്. പവർത്ത഻യഽം 

പവർത്ത഻േളറീട വർക്ക് ുേഺഡഽം  ചഽവീട ീേഺടഽക്കഽന്നഽ. 

1) IAY  വ഼െഽകൾ -IF/211964 

    പവർത്ത഻ ആരംഭ഻ച്ച ത഼യത഻-16/11/18 

    പവിത്ത഻ പാർത്ത഼കര഻ച്ച് ത഼യത഻- 

    ീെലവഴ഻ച്ച തഽക-24390 രാപ 



 

 

2)IAY ഭവന ന഻ർമ്മഺണം -IF/211963 

    പവർത്ത഻ ആരംഭ഻ച്ച ത഼യത഻-  5/10/2018 

    പവിത്ത഻ പാർത്ത഼കര഻ച്ച് ത഼യത഻- 

    ീെലവഴ഻ച്ച തഽക-24390 രാപ 

3) കക്കാസ് ന഻ർമ്മഺണം-RS /346063 

    പവർത്ത഻ ആരംഭ഻ച്ച ത഼യത഻- 9/3/19 

   പവിത്ത഻ പാർത്ത഼കര഻ച്ച് ത഼യത഻-14/3/19 

    ീെലവഴ഻ച്ച തഽക-11615 രാപ 

4) കക്കാസ് ന഻ർമ്മഺണം-RS/346063 

    പവർത്ത഻ ആരംഭ഻ച്ച ത഼യത഻-25/2/18 

     പവിത്ത഻ പാർത്ത഼കര഻ച്ച് ത഼യത഻-30/2/18 

    ീെലവഴ഻ച്ച തഽക-11615 

5)  െലവിക്ഷൂത്ത നെ഼ലഽം പര഻പഺലനവഽം-Dp/260953 

     പവർത്ത഻ ആരംഭ഻ച്ച ത഼യത഻-22/1/19 

     പവിത്ത഻ പാർത്ത഼കര഻ച്ച് ത഼യത഻-     

     ീെലവഴ഻ച്ച തഽക-88243 രാപ 

6) മണ്് ജല സംരക്ഷണ പവർത്ത഻കൾ-wc/346197 

   പവിത്ത഻ ആരംഭ഻ച്ച ത഼യത഻-4/3/2019 

   പവിത്ത഻ പാർത്ത഼കര഻ച്ച് ത഼യത഻- 



 

 

  ീെലവഴ഻ച്ച തഽക-107830 

7)മണ്് ജല സംരക്ഷണ പവർത്ത഻കൾ-wc/338647 

   പവിത്ത഻ ആരംഭ഻ച്ച ത഼യത഻-20/2/2019 

    പവിത്ത഻ പാർത്ത഼കര഻ച്ച് ത഼യത഻- 

     ീെലവഴ഻ച്ച തഽക-129621 

8)മണ്് ജല സംരക്ഷണ പവർത്ത഻കൾ-wc/338647 

   പവിത്ത഻ ആരംഭ഻ച്ച ത഼യത഻-20/2/2019 

    പവിത്ത഻ പാർത്ത഼കര഻ച്ച് ത഼യത഻- 

     ീെലവഴ഻ച്ച തഽക-126548 

9)മണ്് ജല സംരക്ഷണ പവർത്ത഻കൾ-wc/335177 

   പവിത്ത഻ ആരംഭ഻ച്ച ത഼യത഻-7/1/2019 

    പവിത്ത഻ പാർത്ത഼കര഻ച്ച് ത഼യത഻- 

     ീെലവഴ഻ച്ച തഽക-366246 

 

പവർത്ത഻യഽീട വ഻ശേഺംശങ്ങള഻ുലക്ക് 

1.  IAY  ഭവന ന഻ർമ്മഺണം -IF/211964  

 ഫയൽ 

 മസ്റ്റ്ുറഺള഻ീല ുരഖീപ്പെഽത്തലഽകൾ പാർണമഺയ഻രഽന്ന഻ലെ.  

ഫ഼ൽഡ് 

 വ഼ട് പാർത്ത഼കര഻ക്കഺത്ത ന഻ലയ഻ലഺണ് കഺണഽവഺൻ സഺധ഻ച്ചത്.  



 

 

 പവർത്ത഻യ഻ൽ 90 ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നങ്ങള഻ലഺയ഻ 24,390രാപ  െ഻ലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.  

 

2.  IAY  ഭവന ന഻ർമ്മഺണം -  IF/211963 

ഫയൽ 

 ഭരണഺനഽമത഻,  സഺുങ്കത഻കഺനഽമത഻ എന്ന഻വയ഻ൽ മത഻യഺയ 

സഺക്ഷൿീപ്പെഽത്തലഽകൾ ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ.  

 മസ്റ്റുറഺൾ നപർ 26 28 9- ൽ മസ്റ്റുറഺൾ പ഻ന്് ീെയ്ത ത഼യത഻യഽം ീതഺഴ഻ൽ 

ആരംഭ഻ച്ച ത഼യത഻യഽം ന്നഺയ഻രഽന്നഽ.  

 മസ്റ്റ്ുറഺള഻ീല ുരഖീപ്പെഽത്തലഽകൾ പാർണമഺയ഻രഽന്ന഻ലെ.  

ഫ഼ൽഡ് 

 വ഼ട് പാർത്ത഼കര഻ക്കഺത്ത ന഻ലയ഻ലഺണ് കഺണഽവഺൻ സഺധ഻ച്ചത്.  

 പവർത്ത഻യ഻ൽ 90 ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നങ്ങള഻ലഺയ഻ 24,390രാപ െ഻ലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.  

 

3.  േക്കാസ്ത ന഻ർമ്മഺണം  - RS/ 346062 

ഫയൽ 

 അവ഻ദഗ്ധ അർധ വ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീെ മസ്റ്റുറഺളുകൾ   

ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ.  

  മസ്റ്റുറഺള഻ൽ  പാർണമഺയ ുരഖീപ്പെഽത്തലഽകൾ ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലെ. 

ഫ഼ൽഡ് 

 െ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധനയ഻ൽ പവർത്ത഻ ഉപുയഺഗുയഺഗൿമഺയ഻  തീന്ന 

കഺണഽവഺൻ സഺധ഻ച്ചു. 

 ഉപുഭഺക്തഺവ് ുറഺസ്ുമര഻ക്ക് പദ്ധത഻യ഻ലാീെ ലഭൿമഺുകണ്ടതഺയ തഽക 

പാർണമഺയഽം ലഭ഻ച്ച഻ട്ട഻ലെ എന്ന ആുക്ഷപമഽണ്ട്. 

 പവർത്ത഻ക്ക് 11615 രാപ െ഻ലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. 



 

 

4.  േക്കാസ്ത ന഻ർമ്മഺണം -RS/346063 

 ഫയൽ 

 അവ഻ദഗ്ധ അർധ വ഻ദഗ്ധ ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീെ മസ്റ്റുറഺളുകൾ  

ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. 

 മസ്റ്റുറഺൾ നപർ 32 35 2 - ൽ  മസ്റ്റുറഺൾ പ഻ന്് ീെയ്ത ത഼യത഻യ഻ൽ  തീന്ന 

ീതഺഴ഻ൽ ആരംഭ഻ച്ച഻ട്ടുള്ളതഺയ഻   കഺണഽവഺൻ സഺധ഻ക്കഽന്നഽ. 

 മസ്റ്റ്ുറഺള഻ീല ുരഖീപ്പെഽത്തലഽകൾ പാർണ്മലെ.  

ഫ഼ൽഡ് 

 െ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധനയ഻ൽ പവർത്ത഻ ഉപുയഺഗുയഺഗൿമഺയ഻  തീന്ന 

കഺണഽവഺൻ സഺധ഻ച്ചു.  

 പവർത്ത഻ക്ക്  11615രാപ െ഻ലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.  

 

5.  ഫലവിക്ഷൂ   നട഼ലഽം പര഻പഺലനവഽം - DP/260953 

 ഫയൽ 

 ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീെ ഡ഻മഺൻഡ് ുെഺം ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലെ.  

 ഭരണഺനഽമത഻,  സഺുങ്കത഻കഺനഽമത഻ എന്ന഻വയ഻ൽ മത഻യഺയ 

സഺക്ഷൿീപ്പെഽത്തലഽകൾ ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ.  

 മസ്റ്റുറഺൾ നപർ 30 20 7 - ൽ മസ്റ്റുറഺൾ പ഻ന്് ീെയ്ത ത഼യത഻യഽം ീതഺഴ഻ൽ 

ആരംഭ഻ച്ച ത഼യത഻യഽം ന്നഺണ്.  

 മസ്റ്റുറഺള഻ൽ ീവട്ട഻ ത഻രഽത്തലഽകൾ ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. ുരഖീപ്പെഽത്തലഽകൾ 

പാർണ്മലെ.  

 

 



 

 

ഫ഼ൽഡ് 

 4 പഽരയ഻െങ്ങള഻ലഺയ഻ പവർത്ത഻ നെപ്പ഻ലഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നതഺയഺണ്  

ുരഖകള഻ൽ ഉള്ളത്.  

 ീമഷർീമന്് ബഽക്ക് പകഺരം 300 ൂതകൾ പര഻പഺല഻ക്കീപ്പെഽന്നഽ  എന്നഺണ് 

ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത്.  

 െ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധനയ഻ൽ 226 ൂതകളഺണ് വ഻വ഻ധ ഇനങ്ങള഻ലഺയ഻ 

കഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചത്. ന഻ലന഻ൽക്കഽന്ന ൂതകൾ നലെ ര഼ത഻യ഻ൽ 

പര഻പഺല഻ക്കഽന്നതഺയ഻  കഺണഽവഺൻ സഺധ഻ച്ചു.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 സ഻െ഻സ് ഇൻെർുമഷൻ ുബഺർഡ് സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട് എന്നഺൽ 

ുരഖീപ്പെഽത്തലഽകൾ പാർണ്മലെ.  

 പവർത്ത഻യ഻ൽ 268 ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നങ്ങള഻ലഺയ഻ 88243 രാപ െ഻ലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.  

 

6.  മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പവർത്ത഻േൾ  -WC/346197 

ഫയൽ 

 ന഻യമപകഺരം െയല഻ൽ ഉൾീക്കഺള്ള഻ച്ച഻ര഻ുക്കണ്ടതഺയ  22 ുരഖകള഻ൽ 

ഭരണഺനഽമത഻,  സഺുങ്കത഻കഺനഽമത഻,  വ഻ശദമഺയ എസ്റ്റ഻ുമെ്, ഇ-മസ്റ്റുറഺൾ, 



 

 

ുവജെ഻സ്റ്റ്,  ആകെ഻വ഻െ഻ ഡ഼ീെയ഻ൽസ്,  ീമഷർീമന്് ബഽക്ക് എന്ന഼ ുരഖകൾ 

െയല഻ൽ ഉൾീക്കഺള്ള഻ച്ച഻രഽന്നഽ.  

 മസ്റ്റുറഺള഻ൽ 12 ുപർ തഽെർച്ചയഺയ഻ പവർത്ത഻യ഻ൽ ഹഺജരഺകഺത്തതഺയ഻ 

ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്.  

ഫ഼ൽഡ് 

 6 പഽരയ഻െങ്ങള഻ലഺയ഻ പവർത്ത഻ നെപ്പ഻ലഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നതഺയഺണ്  

ുരഖകള഻ൽ ഉള്ളത് എന്നഺൽ പവർത്ത഻ നെപ്പ഻ലഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത് 4 

പഽരയ഻െങ്ങള഻ലഺയഺണ്.  

 ീമഷർീമന്് ബഽക്ക് പകഺരം 124 മഴക്കഽഴ഻കൾ,  6 വള കഽഴ഻കൾ, 275 

ീതങ്ങ഻ൻ കഽഴ഻കൾ, പണകളുീെ ന഻ർമ്മഺണം എന്ന഼ പവർത്ത഻കൾ 

നെപ്പ഻ലഺക്ക഻യ഻ട്ടുള്ളതഺയ഻ ുരഖീപ്പെഽത്ത഻കഺണഽന്നഽ. 

 െ഼ൽഡ്തല പര഻ുശഺധനയ഻ൽ 100 മഴക്കഽഴ഻കൾ, 5 വള കഽഴ഻കൾ, 171 

ീതങ്ങ഻ൻ കഽഴ഻കൾ, പണകളുീെ ന഻ർമ്മഺണം എന്ന഻വപവർത്ത഻ സ്ഥലത്തഽ  

കഺണഽവഺൻ സഺധ഻ച്ചു. 

 സ഻െ഻സ് ഇൻെർുമഷൻ ുബഺർഡ് സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട് എന്നഺൽ 

ുരഖീപ്പെഽത്തലഽകൾ ീതെഺയ഻രഽന്നഽ. 

 

 

 

 

 



 

 

 പവർത്ത഻യ഻ൽ 395 ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നങ്ങള഻ലഺയ഻ 107830 രാപ െ഻ലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. 

 

7.  മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പവർത്ത഻േൾ  -WC/338647 

 ഫയൽ 

 ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീെ ഡ഻മഺൻഡ് ുെഺം ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലെ. 

 മസ്റ്റുറഺള഻ൽ 12 ുപർ തഽെർച്ചയഺയ഻ പവർത്ത഻യ഻ൽ ഹഺജരഺകഺത്തതഺയ഻   

ുരഖീപ്പെഽത്തലഽണ്ട്. മസ്റ്റുറഺള഻ീല  ുരഖീപ്പെഽത്തലഽകൾ പാർണ്മലെ. 

ഫ഼ൽഡ് 

 ീമഷർീമന്് ബഽക്ക് പകഺരം 300 ീതങ്ങ഻ൻ കഽഴ഻കൾ, 6 വളക്കഽഴ഻കൾ,  150 

മഴക്കഽഴ഻കൾ,  പണകളുീെ ന഻ർമ്മഺണം എന്ന഼ പവർത്ത഻കൾ 

നെപ്പ഻ലഺക്ക഻യ഻ട്ടുള്ളതഺയ഻  ുരഖീപ്പെഽത്ത഻ കഺണഽന്നഽ.  

 െ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധനയ഻ൽ മാന്നഽ പവർത്ത഻ ഇെങ്ങള഻ലഺയ഻ 237 

ീതങ്ങ഻ൻ കഽഴ഻കൾ, 6 വളകഽഴ഻കൾ, 95 മഴക്കഽഴ഻കൾ,  പണകളുീെ 

ന഻ർമ്മഺണം എന്ന഻വ പവർത്ത഻ സ്ഥലത്ത് കഺണഽവഺൻ സഺധ഻ച്ചു.  

 സ഻െ഻സ് ഇൻെർുമഷൻ ുബഺർഡ് സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ട഻ലെ.  

 പവർത്ത഻യ഻ൽ 474 ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നങ്ങള഻ലഺയ഻ 128454 രാപ െ഻ലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.  

 

8.  മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പവർത്ത഻േൾ -WC/338906 

ഫയൽ 

 ന഻യമപകഺരം െയല഻ൽ ഉൾു ക്കഺള്ള഻ുക്കണ്ടതഺയ 22 ുരഖകള഻ൽ 

ഭരണഺനഽമത഻,  സഺുങ്കത഻കഺനഽമത഻,  വ഻ശദമഺയ എസ്റ്റ഻ുമെ്,  ഇ-മഺസ്റ്റുറഺൾ, 

ുവജെ഻സ്റ്റ്,  ആകെ഻വ഻െ഻ ഡ഼ീെയ഻ൽസ്,  ീമഷർീമന്് ബഽക്ക് എന്ന഼ ുരഖകൾ 

െയല഻ൽ ഉൾീക്കഺള്ള഻ച്ച഻രഽന്നഽ.  

 മസ്റ്റ്ുറഺള഻ൽ 16 ുപർ തഽെർച്ചയഺയ഻ പവർത്ത഻യ഻ൽ ഹഺജരഺകഺത്തതഺയ഻ 

ുരഖീപ്പെഽത്ത഻ കഺണഽന്നഽ.  



 

 

 മസ്റ്റ്ുറഺള഻ീല ുരഖീപ്പെഽത്തലഽകൾ പാർണമഺയ഻രഽന്ന഻ലെ.  

ഫ഼ൽഡ് 

 ീമഷർീമന്് ബഽക്ക് പകഺരം 100 മഴക്കഽഴ഻കൾ,  5 വള കഽഴ഻കൾ, 300 

ീതങ്ങ഻ൻ കഽഴ഻കൾ, പണകളുീെ ന഻ർമ്മഺണം എന്ന഼ പവർത്ത഻കൾ 

നെപ്പ഻ലഺക്ക഻യ഻ട്ടുള്ളതഺയ഻  ുരഖീപ്പെഽത്ത഻ കഺണഽന്നഽ.  

 െ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധനയ഻ൽ 76 മഴക്കഽഴ഻കൾ, 112 ീതങ്ങ഻ൻ  കഽഴ഻കൾ, 4 

വള കഽഴ഻കൾ, പണകളുീെ ന഻ർമ്മഺണം എന്ന഻വ പവർത്ത഻ സ്ഥലത്ത് 

കഺണഽവഺൻ സഺധ഻ച്ചു.  

 പവർത്ത഻ക്കഺയ഻ ഭാമ഻ അനഽുയഺജൿമഺക്ക഻യ ഇെങ്ങള഻ൽ മെ഻നം ൂതകൾ 

നട്ടുപ഻െ഻പ്പ഻ച്ച഻ര഻ ക്കഽന്നതഺയ഻ കഺണഽവഺൻ സഺധ഻ച്ചു.  

 സ഻െ഻സ് ഇൻെർുമഷൻ ുബഺർഡ് സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ട഻ലെ.  

 പവർത്ത഻യ഻ൽ 463 ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നങ്ങള഻ലഺയ഻ 126548 രാപ െ഻ലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.  
 

9. മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പവർത്ത഻േൾ  -WC/335177 

ഫയൽ 

 ഭരണഺനഽമത഻,  സഺുങ്കത഻കഺനഽമത഻ എന്ന഻വയ഻ൽ പാർണ്മഺയ 

സഺക്ഷൿീപ്പെഽത്തലഽകൾ ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. 

 മസ്റ്റുറഺള഻ൽ 16 ുപർ തഽെർച്ചയഺയ഻ പവർത്ത഻യ഻ൽ ഹഺജരഺകഺത്തതഺയ഻ 

ുരഖീപ്പെഽത്ത഻ കഺണഽന്നഽ.  

 ൂസെ് ഡയറ഻യ഻ീല ുരഖീപ്പെഽത്തലഽകൾ പാർണ്മലെ.  

ഫ഼ൽഡ് 

 11 ുപരഽീെ പഽരയ഻െങ്ങള഻ലഺയ഻ പവർത്ത഻ 

നെപ്പ഻ലഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നതഺയഺണ്  ുരഖകള഻ലഽള്ളത് .  



 

 

 ീമഷർീമന്് ബഽക്ക് പകഺരം 750 ീതങ്ങ഻ൻ കഽഴ഻കൾ,  320 മഴക്കഽഴ഻കൾ,  14 

വളകഽഴ഻കൾ, പണകളുീെ ന഻ർമ്മഺണം എന്ന഼ പവർത്ത഻കൾ 

നെപ്പ഻ലഺക്ക഻യ഻ട്ടുള്ളതഺയ഻  ുരഖീപ്പെഽത്ത഻ കഺണഽന്നഽ.  

 െ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധനയ഻ൽ 520 ീതങ്ങ഻ൻ കഽഴ഻കൾ, 190 മഴക്കഽഴ഻കൾ,  10 

വളക്കഽഴ഻കൾ, പണകളുീെ ന഻ർമ്മഺണം എന്ന഻വ പവർത്ത഻ സ്ഥലത്ത് 

കഺണഽവഺൻ സഺധ഻ച്ചു. 

 പരുമശവരനഺയർ,  സഽധഺകര ഷ഻ബഽ എന്ന഻വരഽീെ 

പഽരയ഻െങ്ങൾക്കഽള്ള഻ലാീെ പഽതഽതഺയ഻ ുറഺഡ് ന഻ർമ഻ക്കഽന്നത഻നഺൽ  

കഽഴ഻കൾ ന഻കത്ത഻യ ന഻ലയ഻ലഺണ് കഺണഽവഺൻ സഺധ഻ച്ചത്. 

 സ഻െ഻സ് ഇൻെർുമഷൻ ുബഺർഡ് സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ട഻ലെ. 

 പവർത്ത഻യ഻ൽ 1335 ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നങ്ങള഻ലഺയ഻ 366246 രാപ 

െ഻ലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. 

 

ീപഺ ഽവഺയ േീണ്ടത്തലഽേൾ 

 എ. എം.സ഻. പകഺരമഽള്ള കവർുപജ്, ീെക്കെ഻സ്റ്റ്,  ആക്ഷൻപ്ലഺൻ ുകഺപ്പ഻,  

പവർത്ത഻ പാർത്ത഼കരണ സഺക്ഷൿപതം, തഽെങ്ങ഻യ ുരഖകൾ െയല഻ൽ 

ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലെ.  

 ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്കഺവശൿമഺയ സഽരക്ഷഺ സംവ഻ധഺനങ്ങൾ,  

ീതഺഴ഻ല഻െസൗകരൿങ്ങൾ എന്ന഻വ ലഭൿമഺകഽന്ന഻ലെ എന്ന് ുബഺധൿീപ്പട്ടു.  

 ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ക്കഽന്ന഻ലെ എന്ന് ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ പരഺത഻ീപ്പെഽകയഽണ്ടഺയ഻.  

 മസ്റ്റുറഺള഻ൽ തഽെർച്ചയഺയ അബ്ീസൻസ് ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ.  

 3 പവർത്ത഻കളുീെ സ഻െ഻സ് ഇൻെർുമഷൻ ുബഺർഡ് ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലെ. 

സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ടുള്ള ുബഺർഡഽകളുീെ ുരഖീപ്പെഽത്തലഽകൾ പാർണമലെഺീതയഽം 1 

ുബഺർഡ഻ീല ുരഖീപ്പെഽത്തൽ ീതെഺയഽം കഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു.  

 

 



 

 

ന഻ർുേശങ്ങൾ 

 ന഻യമപകഺരം െയല഻ൽ ഉൾീക്കഺള്ള഻ുക്കണ്ടതഺയ  ുരഖകൾ ഉൾ  

ീകഺള്ള഻ുക്കണ്ടതഺണ്.  

 മസ്റ്റുറഺള഻ൽ അബ്ീസന്റസ്  െഽവന്ന മഷ഻ീകഺണ്ട് തീന്ന ുരഖീപ്പെഽത്തഺൻ 

ശദ്ധ഻ുക്കണ്ടതഺണ്.  

 ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്കഺവശൿമഺയ സഽരക്ഷഺ സംവ഻ധഺനങ്ങൾ ീതഺഴ഻ല഻െ 

സൗകരൿങ്ങൾ എന്ന഻വ രഽക്ക഻ നൽുകണ്ടതഺണ്.  

 ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ ീതഺഴ഻ൽ ഡ഻മഺൻഡ് ീെയ്യഺൻ ശദ്ധ഻ുക്കണ്ടതഺണ്.  

 പദ്ധത഻യ഻ലാീെ നെപ്പ഻ലഺക്കഽന്ന പവർത്ത഻കൾ ന഻യമഺനഽസിതമഺയ 

കഺലയളവ഻ൽ ന഻ലന഻ർത്തഺൻ ശദ്ധ഻ുക്കണ്ടതഺണ്.  

 മസ്റ്റുറഺളും  ൂസെ് ഡയറ഻യഽം ശദ്ധഺപാർവ്വം ൂകകഺരൿം ീെുയ്യണ്ടതഺണ്. 

 എലെഺ പവിത്ത഻കൾക്കഽം സ഻െ഻സ് ഇൻെർുമഷൻ ുബഺർഡ് 

സ്ഥഺപ഻ുക്കണ്ടതഺണ്.  

 

ഗഺമസഭ പു ൿേ പരഺമർശങ്ങൾ.  

 25 -10 -2019 ീവള്ള഻യഺഴ്െ 10. 30. ന് പത്തഺം വഺർഡ഻ൽ നെത്തഺന഻രഽന്ന 

ഗഺമസഭ വഺർഡ് ീമപറഽീെ അസഺന്ന഻ധൿവഽം ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീെ 

പങ്കഺള഻ത്ത കഽറവഽം കഺരണം നെത്തഺൻ കഴ഻യഺീത 

മഺെ഻വയ്ക്കഽകയഺയ഻രഽന്നഽ.  

 തഽെർന്ന് 26 -10 -2019 ശന഻യഺഴ്െ 12. 30 ന് വഺർഡ് ീമപറഽീെ 

അസഺന്ന഻ധൿത്ത഻ൽ പഞ്ചഺയത്ത് പസ഻ഡന്് ശ഼. L.  ക഻സ്തഽദഺസ് 

അവർകളുീെ സഺന്ന഻ധൿത്ത഻ൽ ഗഺമസഭ ുയഺഗം നെക്കഽകയഽണ്ടഺയ഻.  

 ഭാവ഻കസനം ുപഺലഽള്ള പവർത്ത഻കള഻ൽ കഽഴ഻കൾ എെഽക്കഽന്നത് 

വഺർദ്ധകൿ പഺയീമത്ത഻യ ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്ക് ശഺര഼ര഻കമഺയ ബഽദ്ധ഻മഽട്ട് 

ഉണ്ടഺക്കഽന്നഽ എന്ന പരഺമർശം ഉണ്ടഺയ഻.  



 

 

 കഺലഺവസ്ഥഺ വൿത഻യഺനങ്ങൾ കഺരണം ഭാവ഻കസനം ുപഺലഽള്ള  

പവർത്ത഻കൾ ന഻യമഺനഽസിതമഺയ കഺലയളവ഻ൽ ന഻ലന഻ർത്തഺൻ 

കഴ഻യഽന്ന഻ലെ എന്ന പരഺമർശമഽണ്ടഺയ഻.  

 പവർത്ത഻കൾ പലതഽം പാർത്ത഼കര഻ക്കഺനഺയ഻ട്ട഻ലെ എന്ന 

പരഺമർശമഽണ്ടഺയ഻.  

 െലവിക്ഷൂത്ത നെ഼ലഽം പര഻പഺലനവഽം ുപഺലഽള്ള പവർത്ത഻കൾ 

നശ഻പ്പ഻ക്കീപ്പെഽന്നത഻ീനക്കഽറ഻ച്ച് ഭരണസമ഻ത഻യഽീെ ശദ്ധയ഻ൽീപ്പെഽത്ത഻ 

ുവണ്ട നെപെ഻കൾ സവ഼കര഻ക്കണീമന്ന് ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ 

ആവശൿീപ്പെഽകയഽണ്ടഺയ഻.  

 ീതഺഴ഻ല഻െ സൗകരൿങ്ങൾ സഽരക്ഷഺ സൗകരൿങ്ങൾ എന്ന഻വ ലഭൿമഺകഽന്ന഻ലെ 

എന്ന കഺരൿം െർച്ച ീെയ്യീപ്പട്ടു. 

 

 റ഻ുപ്പഺർട്ട് തയ്യഺറഺക്ക഻യത് 

Brp അനഽശ഼ 

Vrp ശ഼ജ 

Vrp ഷ഼ജ 


