
                                                 

മഹഺത്മഺഗഺന്ധ഻ ദേശ഼യ ഗഺമ഼ണ                                                                
ത ഺഴ഻ലഽറപ്പ്   പദ്ധ ഻ 

ദസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് റ഻ദപ്പഺർട്ട് 

                                              01 -10 -2018 to 31-03 -2019 

വഺർഡ് 1 : മാര഻കഽത്ത഻ 

                                        കാത്തഺള഻ ഗഺമപഞ്ചഺയത്ത്  

ദപരഺര ദലഺക്ക് 

ദകഺഴ഻ദക്കഺട് ജ഻ലല 

മഹഺത്മഺഗഺന്ധ഻ ദേശ഼യ ഗഺമ഼ണ ത ഺഴ഻ലഽറപ്പ് ന഻യമം 
ദസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് തസഺസസറ്റ഻ ദകരള (MGNSASK) 

ദസഺഷൿൽ  ഓഡ഻റ്റ്  ട഼ം അ൦ഗങ്ങൾ  

ആത഻ര ീെഎം                വ഻ുലേജ്  റ഻ുസഺഴ്സ് ുേഴ്സസൺ  

അമിതരഺജ് ീെ. േ഻            വ഻ുലേജ്  റ഻ുസഺഴ്സ് ുേഴ്സസൺ  

അേർണ െിഷ്ണൻ          വ഻ുലേജ്  റ഻ുസഺഴ്സ് ുേഴ്സസൺ  

അശവന഻ ീെ വൽസൻ       വ഻ുലേജ്  റ഻ുസഺഴ്സ് ുേഴ്സസൺ  

ഷബ഼ന എൻ.േ഻                      വ഻ുലേജ്  റ഻ുസഺഴ്സ് ുേഴ്സസൺ  

രമൿ വ഻േ഻                                  വ഻ുലേജ്  റ഻ുസഺഴ്സ് ുേഴ്സസൺ  



 

പഞ്ചഺയത്ത഻ൻതറ അട഻സ്ഥഺന വ഻വരങ്ങൾ 

 

പഞ്ചഺയത്ത്  അ ഻രഽകൾ 

 

          െ഻ഴക്ക്        ചക്ക഻ട്ടപ്പഺറ 

         േട഻ഞ്ഞഺറ്  ുേരഺര ചങ്ങുരഺത്ത് േഞ്ചഺയത്ത് 

         ീതക്ക്  ുേരഺര െഺയണ്ണ േഞ്ചഺയത്തഽെൾ 

        വടക്ക്  ചങ്ങുരഺത്ത് േഞ്ചഺയത്ത്  

 

 

 

പഞ്ചഺയത്ത഻ൻതറ ദപര് കാത്തഺള഻ പഞ്ചഺയത്ത് 

വ഻്ത഼ർണ്ണം 14.13 ച െ഻ മ഻ 

 ജ഻ലേ േഞ്ചഺയത്ത്       ുെഺഴ഻ുക്കഺട് 

 ുലഺക്ക് േഞ്ചഺയത്ത്    ുേരഺര 

തഺലഽക്ക് ീെഺയ഻ലഺണ്ട഻ 

ഉൾീപ്പടഽന്ന  വഺർഡഽെൾ 13 

ീതഺഴ഻ൽ െഺർഡ് ഉടമെൾ 3946 

സജ഼വ ീതഺഴ഻ലഺള഻െൾ 3652 

ന഻ഷ്െ഻യ ീതഺഴ഻ലഺള഻െൾ  294 



 

                                            ആമഽഖം 

      ഇന്ത്ൿയ഻ീല രഺമ഼ണ ജനതയഽീട ദഺര഻ദൿം ലഘാെര഻ക്കഽന്നത഻നഽം 
അവരഽീട ജ഼വ഻ത സഽരക്ഷ഻തതവം ഉറപ്പുവരഽത്തഽന്നത഻നഽം ുവണ്ട഻ 
രാേം ീെഺടഽത്ത഻ട്ടുള്ള രഽ ബിഹത് േദ്ധത഻യഺണ് മഹഺത്മഺരഺന്ധ഻ 
ുദശ഼യ രഺമ഼ണ ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് േദ്ധത഻ െഺർഷ഻െ ുമഖലയ഻ലഽം 
ന഻ർമ്മഺണ ുമഖലയ഻ലഽം ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ക്കഺീത രഺമ഼ണജനത 
ബഽദ്ധ഻മഽട്ട് അനഽഭവ഻ക്കഽുരഺൾ അവർക്ക് 100 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ൽ 
എങ്ക഻ലഽം ഉറപ്പു വരഽത്തഽവഺൻ ഈ േദ്ധത഻ ലക്ഷൿമ഻ടഽന്നഽ.ഇങ്ങീന 
ീതഺഴ഻ൽ നൽെഽന്നത഻ന് ഏീെടഽക്കഽന്ന വ഻വ഻ധ േദ്ധത഻െള഻ലാീട 
രഺജൿത്ത഻ൻീറ മണ്ണും ജലവഽം േരമഺവധ഻ സംരക്ഷ഻ക്കഽന്നത഻ന് 
സഺധൿമഺെഽം എന്ന് േത഼ക്ഷ഻ക്കഽന്നഽ. 

ീതഺഴ഻ൽ ആവശൿീപ്പടഽന്നവർക്ക് ന഻ശ്ച഻ത െഺലയളവ഻നഽള്ള഻ൽ 
െഺയ഻െമഺയ ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ക്കഽന്നഽീവന്നഽം അത഻ന് 
ന഻ർണ്ണയ഻ക്കീപ്പട്ട഻ട്ടുള്ള ുവതനം ന഻ർദ഻ഷ്ട സമയത്ത഻നഽള്ള഻ൽ  
ലഭ഻ക്കഽന്നഽീവന്നഽം ഉറപ്പു വരഽത്തഽന്നത഻ന് ഇന്ത്ൿൻ േഺർലീമൻറ് 
േഺസ്സഺക്ക഻യ   ന഻യമം ആണ് മഹഺത്മഺരഺന്ധ഻ ുദശ഼യ രഺമ഼ണ 
ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് ന഻യമം. 2005  ആരസ്റ്റ് 23 ത഻യ്യത഻യഺണ് േഺർലീമൻറ് 
ഈ ന഻യമം േഺസ്സഺക്കഽന്നത്.  

ീതഺഴ഻ലഽം,ുവതനവഽം ന഻ർദ഻ഷ്ട സമയത്ത഻നഽള്ള഻ൽ െിതൿമഺയ഻ 
ലഭ഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള അവെഺശം ന഻യമേരമഺയ഻ ഉറപ്പു 
വരഽത്തഽീവന്നതഺണ്   ഈ ന഻യമത്ത഻ന്ീറ  സവ഻ുശഷത. ീതഺഴ഻ൽ 
ലഭ഻ച്ച഻ീലേങ്ക഻ൽ ീതഺഴ഻ല഻ലേഺയ്മ ുവതനവഽം ീതഺഴ഻ീലടഽത്തുശഷം 
ുവതനം   ൂവെഽെുയഺ ലഭ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽെുയഺ ീചയ്തഺൽ 
നഷ്ടേര഻ഹഺരവഽം ഈ ന഻യമം വൿവ്ഥ  ീചയ്യുന്നഽ. ീതഺഴ഻ൽ 
ആവശൿീപ്പടഽന്ന വർക്ക് 15 ദ഻വസത്ത഻നഽള്ള഻ൽ െഺയ഻െമഺയ഻ 
ഏീതങ്ക഻ലഽം ീതഺഴ഻ൽ  നൽെ഻യ഻ര഻ക്കണീമന്നഺണ്  വൿവ്ഥ . 
അലേഺത്തേക്ഷം േത഻നഺറഺമീത്ത ദ഻വസം മഽതൽ അവർക്ക് 
ീതഺഴ഻ല഻ലേഺയ്മ ുവതനത്ത഻ന് അർഹതയഽണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽം 
അതഽുേഺീല എടഽത്ത ീതഺഴ഻ല഻ന്ീറ  ുവതനം  14 

ദ഻വസത്ത഻ലധ഻െം ൂവെ഻യഺൽ ൂവെഽന്ന ഒുരഺ ദ഻വസത്ത഻നഽം 
നഷ്ടേര഻ഹഺരം ലഭ഻ക്കഽന്നത഻നഽം അർഹതയഽണ്ട് ീതഺഴ഻ുലഺ 
ീതഺഴ഻ല഻ലേഺയ്മ ുവതനുമഺ ഉറപ്പഺയഽം 



ഉറപ്പുവരഽത്തഽന്നഽീവന്നതഺണ് ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് ന഻യമത്ത഻ൻീറ 
േുതൿെത. ഇന്ത്ൿയ഻ീല ഏെവഽം േ഻ുന്നഺക്കം ആയ 200 രഺമ഼ണ 
ജ഻ലേെള഻ൽ 2006 ീെബഽവര഻ 2 ന്  ഈ ന഻യമം ന഻ലവ഻ൽ 
വരഽെയഽം േദ്ധത഻ നടപ്പ഻ലഺക്കഽെയഽം ീചയ്തഽ. ുെരളത്ത഻ൽ 
വയനഺടഽം,േഺലക്കഺടഽം ഈ 200 ജ഻ലേെള഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട഻രഽന്നഽ.2007 ുമയ് 
15 ന് 130 ജ഻ലേെള഻ുലക്ക് ൊട഻ ഇത്  വൿഺേ഻പ്പ഻ച്ചു. ഇടഽക്ക഻,  
െഺസർുരഺഡ് ജ഻ലേെൾ ഇത഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട഻രഽന്നഽ. 2008 ഏേ഻ൽ ന്ന഻ന് 
ഇന്ത്ൿയ഻ീല ബഺക്ക഻ മഽഴഽവൻ ജ഻ലേെള഻ുലക്കഽം ഇത് വൿഺേ഻പ്പ഻ച്ചു. 
ഇന്ത്ൿയ഻ീല മഽഴഽവൻ രഺമ഼ണ ജ഻ലേെള഻ലഽം ഈ േദ്ധത഻ 
ന഻ലവ഻ലഽണ്ട്.  

ആുരഺളതലത്ത഻ൽ സവ഻ുശഷത സവ഻ുശഷ ശദ്ധയഺെർഷ഻ച്ച രഽ 
അവെഺശ അധ഻ഷ്ഠ഻ത ീതഺഴ഻ൽ ന഻യമം എന്ന ന഻ലയ഻ലഽം 
രഺമ഼ണുമഖലയ഻ൽ ദഺര഻ദ ലഘാെരണത്ത഻ൽ ന഻ർണ്ണഺയെമഺയ 
വഴ഻ത്ത഻ര഻വ് സിഷ്ട഻ച്ച ബിഹത് േദ്ധത഻ എന്നെഺരൿം േര഻രണ഻ച്ചും  
2009 കുടഺബർ  2ന് ുെര സർക്കഺർ ഈ ന഻യമീത്ത 
മഹഺത്മഺരഺന്ധ഻ ുദശ഼യ രഺമ഼ണ ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് േദ്ധത഻ എന്ന് 
േഽനർനഺമെരണം ീചയ്തഽ. 

 

മഽഖൿ ലക്ഷ്ൿങ്ങൾ  

 അവ഻ദഗ്ദ്ദ്ധ-െഺയ഻െ ീതഺഴ഻ൽ ഏർീപ്പടഺൻ   സന്നദ്ധതയഽള്ള 

രഺമേുദശങ്ങള഻ൽ അധ഻വസ഻ക്കഽന്ന ഏീതഺരഽ െഽടഽംബത്ത഻നഽം 

രഽ സഺരത്ത഻െ വർഷം 100 ദ഻വസത്ത഻ൽ െഽറയഺത്ത ീതഺഴ഻ൽ 

ഉറപ്പഺക്കഽന്നുതഺീടഺപ്പം രഽണുമന്ഩയഽള്ളതഽം 

്ഥ ഺയ഻യഺയ഻ട്ടുള്ളതഽം ഉൽേഺദനക്ഷമവഽമഺയ അ്ഥ ഻െളുീട 

സിഷ്ട഻യഺണ് ഈ േദ്ധത഻യഽീട മഽഖൿ ലക്ഷൿം. 

 ദര഻ദരഽീട ഉേജ഼വസഺനവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട വ഻ഭഺവഺട഻ത്തറ 

ശക്ത഻ീപ്പടഽത്തൽ. 
 

 സഺമാഹ഻െമഺയ഻ േ഻ുന്നഺക്കം ന഻ൽക്കഽന്ന എലേഺ 
െഽടഽംബങ്ങീളയഽം േദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പടഽത്തഽെ. 
 

 േഞ്ചഺയത്ത഻രഺജ് ്ഥ ഺേനങ്ങീള ശക്ത഻ീപ്പടഽത്തഽെ. 
 



 

സവ഻ദശഷ കൾ  
 

 ന഻യമത്ത഻ന്ീറ േ഻ൻബലമഽള്ള അവെഺശഺധ഻ഷ്ഠ഻ത േദ്ധത഻. 
 രഺമേഞ്ചഺയത്ത് േുദശത്ത് തഺമസ഻ക്കഽന്ന 18 വയസ്സ് 

ോർത്ത഻യഺയ ഏീതഺരഺൾക്കഽം േദ്ധത഻യ഻ൽ േങ്കഺള഻യഺവഺം.  

 ്ത഼ക്കഽം േഽരഽഷനഽം തഽലൿ ുവതനം. 
 േര഻്ഥ ഻ത഻ സംരക്ഷണം െഺർഷ഻െ ുമഖലയ഻ീല അട഻്ഥ ഺന 

സൗെരൿ വ഻െസനം എന്ന഻വയ്ക്ക് മഽൻരണന.  

 ീതഺഴ഻ലഺള഻െൾ തീന്ന േവർത്ത഻െൾ  െീണ്ടത്തഽെ 
ആസാതണ േെ഻യയ഻ൽ  േങ്കഺള഻െളഺെഺനഽം അവസരം. 

 ആസാതണത്ത഻ലഽം ന഻ർവഹണത്ത഻ലഽം ത഻െഞ്ഞ സഽതഺരൿത. 
 െരഺറഽെഺുരഺ ഇടന഻ലക്കഺുരഺ ഇലേ. 
 ീേഺതഽജന േങ്കഺള഻ത്തുത്തഺീട ുലബർ ബഡ്ജെ്. 
 ബഺങ്ക് /ുേഺസ്റ്റ് വഴ഻ മഺതം ുവതന വ഻തരണം. 
 ്ത഼െൾക്ക് മഽൻരണന.  

 െരൿാട്ടർ ശിംഖല വഴ഻യഽള്ള  ുമഺണ഻െറ഻ംഗ്ദ് സംവ഻ധഺനം. 
രഺമസഭ േദ്ധത഻ ഒഡ഻െ് ീചയ്യുന്നഽ ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻െ് 
ീചയ്യുന്നഽ. (ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻െ് സംവ഻ധഺനം). 

 േരഺത഻ േര഻ഹഺര സംവ഻ധഺനം 

 

ര഼ ഻ശഺസ്ത ം 

* േവർത്ത഻ െയലഽെൾ, രജ഻സ്റ്ററഽെൾ, േവർത്ത഻ ്ഥ ലങ്ങൾ,  എം 
ഐ എ്  എന്ന഻വ േര഻ുശഺധ഻ച്ചു.  

*റ഻ുപ്പഺർട്ട് തയ്യഺറഺക്കഽന്ന േവർത്തനങ്ങൾ.  

*ീതഺഴ഻ലഺള഻െളുമഺയ഻ സംവദ഻ച്ചു.  ീതഺഴ഻ൽ െഺർഡ്,  േഺ് 
ബഽക്ക്,  എന്ന഻വ േര഻ുശഺധ഻ച്ചു.  

*റ഻ുപ്പഺർട്ട് എം.ഐ.എ് ുെഺർമഺെ് എന്ന഻വ തയ്യഺറഺക്ക഻. 

 

 

 



ത ൊഴിലൊളികൾക് 10 അവക 10 അശവകൊശ ൾ.  

 

1. ത ൊഴിൽകൊർഡ് ലഭിക്കു വൊനുള്ളഅവകൊശം 

2. അപേക്ഷിച്്ച 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ത ൊഴിൽ ലഭിയ്ക്കുവൊനുള്ള 

അവകൊശവും ആയ ിതെ പകപറ്റ് ് രസ് ് ലഭിക്കുനതി ിനുമുള്ള 

അവകൊശം.  

3.ത ൊഴിൽ ലഭിച്ചിതെങ്കിൽ ത ൊഴിലിെൊയമ പവ നം ലഭിയ്ക്കുവൊനുള്ള 

അവകൊശം,  

4. തഷൽഫ് ്ഫ് പോേൊ്ട് ്  യാറൊറൊക്കുവൊനുള്ള അവകൊശം, . 

5. 5 കിപലൊമ്റ് റിനുള്ളിൽ ത ൊഴിൽ ലഭിയ്ക്കുവൊനുള്ള അവകൊശം, 

അതെങ്കിൽ  (പവ നത്തിതെ 1ശ ശ മൊനം അധികം   

6. കുടിതവള്ളം, വിോശമസൗകരയം, ോേഥമ ശുോശൂഷൊ സൗകരയം ഇവ 

ലഭിയ്ക്കുനതി ിനുള്ള അവകൊശം 

ത ൊഴിലിടങ്ങളിതല സൗകരയങ്ങള് 

7 .15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പവ നം ലഭിക്കുനതി ിനുള്ള അവകൊശം 

8.  പവ നവി രണത്തിതല കൊല ൊമസത്തിന് നഷ്ടേരിഹൊരം 

ലഭിയ്ക്കുവൊനുള്ള അവകൊശം,  

9. സമയബന്ധി മൊയുള്ള േരൊ ി േരിഹൊരത്തിനുള്ള അവകൊശം,  

1ശ. പസൊഷയൽ  ്ഡിറ് ് നടത്തുനതി ിനുള്ള അവകൊശം 

 

 

 

 

ശവകൊശ ളുമൊയി 10 അ ബന്ധതെട്ട 10 അ ത ൊഴിലൊളികളിൽ 10 അ നിന്ന ്10 അ

ച ൊദിച്ചറിഞ്ഞ 10 അവിവര ൾ 

 

* ത ൊഴിൽ 10 അകൊർഡ് 10 അ 10 അ 



     സ്്വ ത ൊഴിലൊളികൾക്്ക േു ിയ ത ൊഴിൽ കൊർഡ് ലഭിച്ചിട്ടിെ.  

എെൊവരും ത ൊഴിൽ കൊർഡിപലക്്ക ആവശയമൊയ പഫൊപട്ടൊ 

ത ൊഴിലൊളികൾ സവന്തമൊയി പേസ ചിലവഴിച്്ച എടുക്കൊറൊണ്. 

ത ൊഴിലൊളികളുതട ത ൊഴിൽ കൊർഡിപലക്്ക പഫൊപട്ടൊ േഞ്ചൊയത്ത് 

നിനതി് എടുത്തു തകൊടുക്കുനതി ിനുപവണ്ട നടേടികൾ 

സവ്കരിക്കുനതി ് നെ ൊയിരിക്കും.  

 

*ത ൊഴിൽ 10 അശചേക്ഷ 10 അ 

   തേൊ ു ോേവർത്തികൾക്കൊയി ത ൊഴിലൊളികൾ വയക്തിേരമൊയി 

അപേക്ഷ നൽകൊറുണ്ട് എനതി് മനസ്സിലൊയി. ത ൊഴിൽ അപേക്ഷിച്്ച 14 

ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ത ൊഴിൽ ലഭിക്കൊറുണ്ട് എനതി് ത ൊഴിലൊളികളിൽ 

നിനതിും മനസ്സിലൊയി. 

 

* കൂലി 10 അനഷ്ടേരിഹൊരം 10 അ 

  ത ൊഴിലുറപറ്് നിയമോേകൊരം ോേവർത്തി കഴിഞ്ഞ്  15 

ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പവ നം ലഭിപക്കണ്ട  അവകൊശം 

ത ൊഴിലൊളികൾക്്ക ഉണ്ട്. ഈ ോേവർത്തിയുതട പവ നം 

ത ൊഴിലൊളികൾക്്ക ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

 

* ത ഺഴ഻ൽ സ്ഥലതത്ത     സൗകരൿങ്ങൾ 

     കുടിക്കൊനുള്ള തവള്ളം വിോശമ സൗകരയം ോേഥമശുോശൂഷ സൗകരയം 

ോകഷ് എനതിിവ ത ൊഴിൽ സ്ഥലത്ത് ലഭയമൊക്കണതമനതി് ത ൊഴിലുറപറ് ്

നിയമം തഷഡയൂൾ 2 23 28 പകോര വൊർഷിക മൊസ്റ്റർ സർക്കുലർ 8, 8.2 

അനുശൊസിക്കുനതിുണ്്ട. ത ഴിലൊളികളുമൊയി പനരിട്്ട നടത്തിയ 

സംഭൊഷണത്തിനിടയിൽ ോേവർത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ സൗകരയങ്ങൾ 

ഒനതിും  തനതി ലഭിക്കൊറിെ എനതിൊണ്. ത ൊഴിലൊളികൾ  തനതി 

കുടിതവള്ളം തകൊണ്ടുവരുനതി ൊണ് അറിയൊൻ കഴിഞ്ഞ ്. 

ോേഥമശുോശൂഷ കിറ് ുകൾ,   ണൽ എനതിിവ േണി സ്ഥലങ്ങളിൽ 

ലഭിച്ചിട്ടിെ.  



 

* ച഻ക഻ത്സഺസഹഺയം 

 ത ൊഴിലുറപറ്്  നിയമം തഷഡയൂൾ രണ്ടിൽ 5 പകോര വൊർഷിക 

സർക്കുലർ 9 ോേകൊരവും ോ്ര് കൾക്്ക ത ൊഴിൽ സ്ഥലത്ത് തവച്്ച 

അേകടം സംഭവിച്ചൊൽ സഹൊയം ഉറപറ്ുവരുപത്തണ്ട ൊണ്.  

 

* തഷൽഫ് 10 അത്േൊജക്ട് 10 അ യ്യൊറൊകൊനുള്ള 10 അശവകൊശം 

 

 തഷൽഫ് ്ഫ് വർക്കിൽ ത ൊഴിലൊളികളുതട േങ്കൊളിത്തം 

ഉണ്ടൊകൊറിെ. അഞ്ചു കിപലൊമ്റ് റിനുള്ളിൽ ത ൊഴിൽ ലഭിക്കൊനുള്ള 

അവകൊശം. സമയബന്ധി മൊയി ഉള്ള േരൊ ി േരിഹൊരത്തിന് ഉള്ള 

അവകൊശം. പസൊഷയൽ ്ഡിറ് ് നടത്തുനതി ിനുള്ള അവകൊശം. 

ത ൊഴിലുറപറ്് നിയമം തസക്ഷൻ 17(2)ത ൊഴിലുറപറ്് നിയമം  പസൊഷയൽ 

്ഡിറ് ് നടത്തുവൊനുള്ള അവകൊശം നൽകുനതിു. 

  



 

പവർത്ത഻ സംബന്ധ഻ച്ച വ഻ശേഺംശങ്ങൾ 

 1. െലേ് െയ്യഺല ന഻ർമ്മഺണം മാര഻െഽത്ത഻ ഭഺരം - 2      

(1604009005/WC/329821) 

2.  െഽെയഺട഻ ഇറ഻ുരഷൻ െനഺൽ 1/1 (1604009005/IC/321283) 

3. െലേ് െയ്യഺല ന഻ർമ്മഺണം മാര഻ െഽത്ത഻ ഭഺരം - 3 

(1604009005/WC/330574) 

4. െഽെയഺട഻ ഇറ഻ുരഷൻ െനഺൽ 1/2 (1604009005/IC/321342) 

5.  ുതഺട് നവ഼െരണം 1/1 മാര഻െഽത്ത഻ (1604009005/WH/320233) 

6. െയ്യഺല ന഻ർമ്മഺണം മാര഻ െഽത്ത഻ ഭഺരം 4 (1604009005/WC/329774) 

7. െയ്യഺല ന഻ർമ്മഺണം മാര഻ െഽത്ത഻ ഭഺരം 1 (1604009005/WC/328359) 

8. െലേ് െയ്യഺല ന഻ർമ്മഺണം മാര഻ െഽത്ത഻ ഭഺരം 
1(1604009005/WC/329820) 

9.െലേ് െയ്യഺല ന഻ർമ്മഺണം  മാര഻െഽത്ത഻ 4 (1604009005/WC/330575) 

10. മൺ ബണ്ട് ന഻ർമ്മഺണം  മാര഻െഽത്ത഻ 6 (1604009005/IF/301138) 

11. െഽെയഺട഻ ഇറ഻ുരഷൻ െനഺൽ 1/3 (1604009005/IC/321343) 

 12. െയ്യഺല ന഻ർമ്മഺണം മാര഻െഽത്ത഻ ഭഺരം 2 (1604009005/WC/328560) 

13. െയ്യഺല ന഻ർമ്മഺണം മാര഻െഽത്ത഻ ഭഺരം -3 (1604009005/WC/329772) 

14. ുതഺട് നവ഼െരണം (1604009005/WH/319970) 
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െം 

1 (1604009005/WC/
329821) 
 

െലേ് 
െയ്യഺല 
ന഻ർമ്മഺ
ണം 
മാര഻െഽ
ത്ത഻ 
ഭഺരം - 2       

completed 30000
0 

1107 29999
7 

1091 

2  
(1604009005/IC/3
21283) 
 

െഽെയഺട഻ 
ഇറ഻ുരഷ
ൻ 
െനഺൽ 
1/1 

completed 30000
0 

 10799
6 

 

3 (1604009005/WC/
330574) 
 

െലേ് 
െയ്യഺല 
ന഻ർമ്മഺ
ണം മാര഻ 
െഽത്ത഻ 
ഭഺരം 

completed 11110
0 

395 10704
5 

4025 

4 2(1604009005/IC/
321342) 
 

െഽെയഺട഻ 
ഇറ഻ുരഷ
ൻ 
െനഺൽ 
1/2 

completed 25000
0 

607 16449
7 

4025 

5 (1604009005/WH/

320233) 
 

 െയ്യഺല 
ന഻ർമ്മഺ
ണം മാര഻ 
െഽത്ത഻ 
ഭഺരം 4 

completed 25000
0 

607   

6 1604009005/WC/3
29774) 
 

 െയ്യഺല 
ന഻ർമ്മഺ
ണം മാര഻ 
െഽത്ത഻ 
ഭഺരം 4 

completed 25000
0 

901 21714
1 

2040 

7 (1604009005/WC/
328359) 

 െയ്യഺല 
ന഻ർമ്മഺ

completed 30000
0 

1107 29997 2424 



 ണം മാര഻ 
െഽത്ത഻ 
ഭഺരം 1 

8 1(1604009005/WC
/329820) 
 

െലേ് 
െയ്യഺല 
ന഻ർമ്മഺ
ണം മാര഻ 
െഽത്ത഻ 
ഭഺരം 

completed 30000
0 

454 14769
5 

1140 

9 (1604009005/WC/
330575) 
 

െലേ് 
െയ്യഺല 
ന഻ർമ്മഺ
ണം  
മാര഻െഽ
ത്ത഻ 4 

completed 30000 411 11138
1 

899 

10 (1604009005/IF/30
1138) 
 

മൺ 
ബണ്ട് 
ന഻ർമ്മഺ
ണം  
മാര഻െഽ
ത്ത഻ 6 

completed 30000 1020 27642
0 

2635 

11 (1604009005/IC/3
21343) 
 

െഽെയഺട഻ 
ഇറ഻ുരഷ
ൻ 
െനഺൽ 
1/3 

completed 92723 327 88617 4042 

12 (1604009005/WC/
328560) 
 

െയ്യഺല 
ന഻ർമ്മഺ
ണം 
മാര഻െഽ
ത്ത഻ 
ഭഺരം 2 

completed 30000 1065 28861
5 

2707 

13 (1604009005/WC/
329772) 
 

െയ്യഺല 
ന഻ർമ്മഺ
ണം 
മാര഻െഽ
ത്ത഻ 
ഭഺരം -3 

completed 829 25000
0 

22465
9 

2040 

14 (1604009005/WH/

319970) 

ുതഺട് 
നവ഼െണം 

completed 901 30000 24417
1 

1263 



1.കലല് കയ്യഺല ന഻ർമ്മഺണം മാര഻കഽത്ത഻ ഭഺഗം -2 

Work Code : 1604009005/WC/329821 

േവർത്ത഻ നടന്നത് 14/02/2019 മഽതൽ 15/03/2019 വീര അഞ്ച് 
ഘട്ടങ്ങള഻ലഺയ഻ 17 മഺസ്റ്റുറഺളുെള഻ൽ 21 ീതഺഴ഻ലഺള഻െൾ 29 
ദ഻വസങ്ങള഻ലഺയ഻  1107 ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നങ്ങൾ സിഷ്ട഻ച്ചു. 

അടങ്കൽ തഽെയഺയ഻ 300000 രാേ അനഽവദ഻ച്ച ഈ േവിത്ത഻ക്ക്  
ുവതന ഇനത്ത഻ൽ  29997 രാേയഽം വഺടെ ഇനത്ത഻ൽ 1091 
രാേയഽം  ച഻ലവഴ഻ച്ചു.േവിത്ത഻  ്ഥ ല േര഻ുശഺധനയ഻ൽ 
ീമഷർീമൻറ് ബഽക്ക് േെഺരം 799.23 മ഼െർ ആണ് ഉള്ളത്. എന്നഺൽ 
അളക്കഺൻ െഴ഻ഞ്ഞത് 623 മ഼െർ ആണ്. ര഼ത (KL-04-009-005-001/42) 

എന്ന ആളുീട ്ഥ ലത്ത് നലേ േവിത്ത഻ െഺണഺൻ െഴ഻ഞ്ഞഽ. 
ഭാഉടമയഺയ ൂശലജ (KL-04-009-005-001/108) എന്ന ആളുീട ്ഥ ലത്ത്  
െലേ് െയ്യഺല ഇട഻ഞ്ഞ  ന഻ലയ഻ൽ െഺണീപ്പട്ടു. െഽുറ െയ്യഺലെൾ 
അളക്കഺൻ െഴ഻യഺത്ത ര഼ത഻യ഻ൽ െഺടഽ മാട഻യ  ന഻ലയ഻ലഺണ് 
െഺണഺൻ െഴ഻ഞ്ഞത് 

 

2. കഽറ്റയഺട഻ ഇറ഻ദഗഷൻ കനഺൽ 1/1 

Work Code : 1604009005/IC/321283 

േവിത്ത഻ നടന്നത് 21/01/2019 മഽതൽ 04/02/2019 വീര രണ്ട് 
ഘട്ടങ്ങള഻ലഺയ഻ 10 മസ്റ്റർുറഺളുെള഻ലഺയ഻  38 ീതഺഴ഻ലഺള഻െൾ 13  
ദ഻വസങ്ങള഻ലഺയ഻ 381 ീതഺഴ഻ൽദ഻നങ്ങൾ സിഷ്ട഻ച്ചു. അടങ്കൽ 
തഽെയഺയ഻ 107996 രാേയഽം ുവതനയ഻ൽ രാേയഽം ച഻ലവഴ഻ച്ചത്. 
ീമഷർീമൻറ് ബഽക്ക് േെഺരം 1409.054  മ഼െർ ആണ് ഉള്ളത്. 
എന്നഺൽ ഞങ്ങൾക്ക് അളക്കഺൻ െഴ഻ഞ്ഞത് 528 മ഼െറഺണ് .ബഺക്ക഻ 
മഽഴഽവനഺയഽം െഺട് േ഻ട഻ച്ച അവ്ഥ യ഻ൽ ആണ്. ഈ 
േവിത്ത഻യഽീട ുമെ് ന഼ന എംീെ (KL-04-009-005-001/108) േറഞ്ഞത് 
െനഺൽ നവ഼െരണ േവിത്ത഻യ഻ൽ െസ്റ്റ് എയ്ഡ് ുബഺക് 
അവർക്ക് േഞ്ചഺയത്ത഻ൽ ന഻ന്ന്  നൽെ഻യ഻രഽന്ന഻ലേ ൊടഺീത തണൽ 
സൗെരൿവഽം ലഭ഻ച്ച഻രഽന്ന഻ലേ െഽട഻ീവള്ളം അവർ ുബഺട്ട഻ൽ ീെഺണ്ട് 
ുേഺെഺറഺണ് േത഻വ് വളീര േയഺസം ന഻റഞ്ഞ രഽ 
േവിത്ത഻യഺയ഻രഽന്നഽ. 



3. കലല് കയ്യഺല മാക്കഽത്ത഻ ഭഺഗം -3 

Work Code : 1604009005/WC/330574 

േവിത്ത഻ 14/02/2019 മഽതൽ 15/01/2019 വീര. അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങള഻ലഺയ഻ 
20 മസ്റ്റർുറഺളുെള഻ൽ ആയ഻ നടന്ന േവിത്ത഻യഺയ഻രഽന്നഽ. 44 
ീതഺഴ഻ലഺള഻െൾ 29 ദ഻വസങ്ങള഻ലഺയ഻ 1088 ീതഺഴ഻ൽദ഻നങ്ങൾ 
സിഷ്ട഻ച്ചു. അടങ്കൽ തഽെയഺയ഻ 300000 രാേ അനഽവദ഻ച്ച ഈ 
േവിത്ത഻ക്ക് ുവതന ഇനത്ത഻ൽ 294848 രാേയഽം വഺടെയ഻നത്ത഻ൽ 
1105 രാേയഽം ച഻ലവഴ഻ച്ചു. സജ഼വ ീതഺഴ഻ലഺള഻െളുീട 
്ഥ ലങ്ങള഻ലഺണ് േവിത്ത഻ അധ഻െവഽം നടന്നത്. േവർത്ത഻ ്ഥ ല 
േര഻ുശഺധനയ഻ൽ മനസ്സ഻ലഺയത് ീതഺഴ഻ലഺള഻െൾക്കഽം ഈ 
േവിത്ത഻യഽീട ുവതന ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുീണ്ടന്നഺണ്.ീമഷർീമൻറ് ബഽക്ക് 
േെഺരം 1574.9 മ഼െർ െയ്യഺലെൾ ആണ്. എന്നഺൽ ഞങ്ങൾക്ക് 
അളക്കഺൻ െഴ഻ഞ്ഞത് 1268 മ഼െറഺണ്  ഭാഉടമയഺയ രമ ുരഺേഺലൻ 
(KL-04-009-005-001/190) എന്ന ആളുീട വ഼ട്ട഻ൽ െലേ് െയ്യഺല ഇടഞ്ഞഽ 
ന഻ലയ഻ൽ െഺണഺൻ െഴ഻ഞ്ഞഽ. 

 

4. കഽറ്റയഺട഻ ഇറ഻ദഗഷൻ കനഺൽ 1/2 

Work Code: 1604009005/IC/321342 

േവിത്ത഻ 21/01/2019 മഽതൽ 03 /02/2019 വീര. രണ്ട് ഘട്ടങ്ങള഻ലഺയ഻ 
10 മഺസ്റ്റർ ുറഺളുെള഻ൽ ആയ഻ നടന്ന േവിത്ത഻യഺയ഻രഽന്നഽ. 47 
ീതഺഴ഻ലഺള഻െൾ 35 ദ഻വസങ്ങള഻ലഺയ഻ 395 ീതഺഴ഻ൽദ഻നങ്ങൾ 
സിഷ്ട഻ച്ചു. അടങ്കൽ തഽെയഺയ഻ 111100 രാേ അനഽവദ഻ച്ച ഈ 
േവിത്ത഻ക്ക് ുവതന ഇനത്ത഻ൽ 107045 രാേയഽം വഺടെയ഻നത്ത഻ൽ 
4025 രാേയഽം ച഻ലവഴ഻ച്ചു. ീമഷർീമൻറ് ബഽക്ക് േെഺരം 623.845 
മ഼െർ ആണ്.  എന്നഺൽ  ഞങ്ങൾക്ക് അളക്കഺൻ െഴ഻ഞ്ഞത് 507 
മ഼െർ ആണ്. ബഺക്ക഻ ഭഺരങ്ങൾ െഺടഽേ഻ട഻ച്ച ന഻ലയ഻ൽ െഺണഺൻ 
െഴ഻ഞ്ഞഽ. 

 

 

 

 



5. ദ ഺട് നവ഼കരണം 1/1 മാര഻കഽത്ത഻  

Work Code : 1604009005/WH/320233 

േവിത്ത഻ 22/12/2018 മഽതൽ 30 /12/2018 വീര. മാന്ന്  ഘട്ടങ്ങള഻ലഺയ഻ 
15 മഺസ്റ്റർ ുറഺളുെള഻ൽ 44 ീതഺഴ഻ലഺള഻െൾ 18 ദ഻വസങ്ങള഻ലഺയ഻ 
607 ീതഺഴ഻ൽദ഻നങ്ങൾ സിഷ്ട഻ച്ചു. അടങ്കൽ തഽെയഺയ഻ 250000 രാേ 
അനഽവദ഻ച്ച ഈ േവിത്ത഻ക്ക് ുവതന ഇനത്ത഻ൽ 164497 രാേയഽം 
വഺടെ ഇനത്ത഻ൽ 1287 രാേയഽം ച഻ലവഴ഻ച്ചു. ീമഷർീമൻറ് ബഽക്ക് 
േെഺരം ന഼ളം 5958.14 മ഼െർ ആണ് ഉള്ളത്. 2638 മ഼െർ ന഼ളം വീര 
ൂസെ് സരർശ഻ച്ചുപ്പഺൾ അളക്കഺൻ സഺധ഻ച്ചു. ബഺക്ക഻ ഭഺരങ്ങൾ 
െഺട് മാട഻യ ന഻ലയ഻ൽ െഺണഺൻ െഴ഻ഞ്ഞഽ. ഈ േവിത്ത഻ െഺട് 
ീവട്ട഻ ീതള഻ച്ച്  മീണ്ണടഽത്ത് ജലുസചന ുയഺരൿമഺക്കഽന്ന ര഼ത഻യ഻ൽ  
തീന്നയഺണ് േവിത്ത഻ നടത്ത഻യത്. േവർത്ത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട 
ീതഺഴ഻ലഺള഻െൾക്ക് സഽരക്ഷഺ ഉേെരണങ്ങൾ,  േഥമ ശഽശാഷ 
െ഻െുെൾ എന്ന഼ ീതഺഴ഻ൽ ്ഥ ലീത്ത സൗെരൿങ്ങൾ ന്നഽം തീന്ന 
ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലേ. െഽട഻ീവള്ള സൗെരൿം ുമെ് ആയ ഭവഺന഻( KL-04-

009-005-001/151) ൂസെ഻ൽ എത്ത഻ച്ചു ീെഺടഽക്കഺറഺണ് എന്ന് അറ഻യഺൻ 
െഴ഻ഞ്ഞത്. 

 

6.കയ്യഺല ന഻ർമ്മഺണം മാര഻ക്കഽത്ത഻ ഭഺഗം - 4 

Work Code: 1604009005/WC/329774 

േവിത്ത഻ 26/10/2018 മഽതൽ 24/ 11/2018 വീര. അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങള഻ലഺയ഻ 
20 മഺസ്റ്റർ ുറഺളുെള഻ൽ ആയ഻ നടന്ന േവിത്ത഻യഺയ഻രഽന്നഽ. 40  
ീതഺഴ഻ലഺള഻െൾ 27 ദ഻വസങ്ങള഻ലഺയ഻ 901 ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നങ്ങൾ 
സിഷ്ട഻ച്ചു. അടങ്കൽ തഽെയഺയ഻ 250000 രാേ അനഽവദ഻ച്ച ഈ 
േവിത്ത഻ക്ക് ുവതന ഇനത്ത഻ൽ 244171 രാേയഽം വഺടെയ഻നത്ത഻ൽ 
2040 രാേയഽം ീചലവഴ഻ച്ചു. ീമഷർീമൻറ് ബഽക്ക് േെഺരം ന഼ളം  
3660.26 മ഼െർ ആണ്. ഞങ്ങൾക്ക് അളക്കഺൻ െഴ഻ഞ്ഞത് 2850 മ഼െർ 
ആണ്.  അബ്ദുള്ള (KL-04-009-005-001/286) എന്ന ഭാഉടമെളുീട ്ഥ ലത്ത് 
6 മ഼െർ മണ്ണ് െയ്യഺല മണ്ണ഻ട്ട് മാട഻യ ന഻ലയ഻ൽ െഺണഺൻ െഴ഻ഞ്ഞഽ. 
ൂലല (KL-04-009-001/238) എന്ന ഭാ ഉടമെളുീട ്ഥ ലത്ത് 16   മ഼െർ 
െയ്യഺല െഺട് േ഻ട഻ച്ച ന഻ലയ഻ൽ െഺണഺൻ െഴ഻ഞ്ഞഽ. ീമഺയ്ത഼ൻ (KL-



04-009-001/172) എന്ന഻വരഽീട ്ഥ ലീത്ത െയ്യഺല 6 മ഼െർ െഺട് േ഻ട഻ച്ച 
അവ്ഥ യ഻ൽ ആയ഻രഽന്നഽ. 

 

7. കയ്യഺല ന഻ർമ്മഺണം മാര഻ കഽത്ത഻ ഭഺഗം - 1 

Work Code : 1604009005/WC/328359 

േവിത്ത഻ 26/10/2018 മഽതൽ 27 /11/2018 വീര. അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങള഻ലഺയ഻ 
25 മഺസ്റ്റർുറഺളുെള഻ൽ ആയ഻ നടന്ന േവിത്ത഻യഺയ഻രഽന്നഽ. 46 
ീതഺഴ഻ലഺള഻െൾ 9 ദ഻വസങ്ങള഻ലഺയ഻ 1107 ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നങ്ങൾ 
സിഷ്ട഻ച്ചു. അടങ്കൽ തഽെയഺയ഻ 300000 രാേ അനഽവദ഻ച്ച 
േവർത്ത഻ക്ക് ുവതന ഇനത്ത഻ൽ 299997 രാേയഽം വഺടെയ഻നത്ത഻ൽ  
2424 രാേയഽം ീചലവഴ഻ച്ചു.  ീമഷർീമൻറ് ബഽക്ക് േെഺരം 2023.35 
മ഼െർ  ആണ്.ഞങ്ങൾക്ക് അളക്കഺൻ െഴ഻ഞ്ഞത് 1918.5 മ഼െറഺണ്. 
െയല഻ൽ 2 ഭാഉടമളുീട ീതഺഴ഻ൽ അുേക്ഷ ആയ഻രഽന്നഽ ഉള്ളത്. ആ 
അുേക്ഷ നൽെ഻യ എലേഺ വ഼ട്ട഻ലഽം അതഽൊടഺീത സജ഼വ 
ീതഺഴ഻ലഺള഻െളുീട ്ഥ ലങ്ങള഻ലഽം േവർത്ത഻ നടന്നതഺയ഻ െഺണഺൻ 
െഴ഻ഞ്ഞഽ. 

 

8. കലല് കയ്യഺല ന഻ർമ്മഺണം മാര഻ കഽത്ത഻ 1 

Work Code : 1604009005/WC/329820 

േവിത്ത഻ 14/12/2019 തഽടങ്ങ഻ 15/03/2019 ന് അവസഺന഻ച്ചു. അഞ്ച് 
ഘട്ടങ്ങള഻ലഺയ഻ 15 മഺസ്റ്റർ ുറഺളുെള഻ൽ ആയ഻ നടന്ന 
േവിത്ത഻യഺയ഻രഽന്നഽ. 34 ീതഺഴ഻ലഺള഻െൾ 27 ദ഻വസങ്ങള഻ലഺയ഻ 545 
ീതഺഴ഻ൽദ഻നങ്ങൾ സിഷ്ട഻ച്ചു. അടങ്കൽ തഽെയഺയ഻ 300000 രാേ 
അനഽവദ഻ച്ച ഈ േവിത്ത഻ക്ക് ുവതന ഇനത്ത഻ൽ 147695 രാേയഽം 
വഺടെ ഇനത്ത഻ൽ 1140 രാേയഽം ച഻ലവഴ഻ച്ചു.  ീമഷർീമൻറ് 
ബഽക്ക് േെഺരം  1141.52 മ഼െർ ആണ്. േവർത്ത഻ ്ഥ ലം 
സരർശ഻ച്ചുപ്പഺൾ ഞങ്ങൾക്ക് അളക്കഺൻ െഴ഻ഞ്ഞത് 835 മ഼െർ ആണ്. 
െയല഻ൽ 7 ഭാഉടമെളുീട ീതഺഴ഻ൽ അുേക്ഷ ആയ഻രഽന്നഽ ഉള്ളത്. 
ആ അുേക്ഷ നൽെ഻യ എലേഺ വ഼ട്ട഻ലഽം അതഽൊടഺീത സജ഼വ 
ീതഺഴ഻ലഺള഻െളുീട ്ഥ ലങ്ങള഻ലഽം േവർത്ത഻ ീചയ്തതഺയ഻ െഺണഺൻ 
െഴ഻ഞ്ഞഽ.  േവർത്ത഻യ഻ൽ ഏർീപ്പട്ട സഽുലഖ (KL-04-009-005-001/33) 



എന്ന ീതഺഴ഻ലഺള഻ക്ക് േവർത്ത഻ ്ഥ ലത്ത് ന഻ന്നഽം അേെടം 
സംഭവ഻ച്ച഻ട്ടും ച഻െ഻ത്സ സഹഺയം ലഭ഻ച്ച഻ട്ട഻ലേ എന്ന് അറ഻യഺൻ 
െഴ഻ഞ്ഞഽ.ച഻െ഻ത്സ സഹഺയത്ത഻നഽള്ള അുേക്ഷ ീെഺടഽക്കഽന്നത഻നഽള്ള 
അറ഻വ഻ലേഺയ഻രഽന്നഽ എന്നഽ മനസ്സ഻ലഺക്കഺൻ െഴ഻ഞ്ഞഽ. സഽമത഻ (KL-04-

009-005-001/56) എന്ന ഭാഉടമയഽീട ്ഥ ലത്ത് 22 മ഼െർ െലേ് െയ്യഺല 
നലേര഼ത഻യ഻ൽ ീചയ്തതഺയ഻ െഺണഺൻ െഴ഻ഞ്ഞഽ.  ുദവ഻ (KL-04-009-

005-001/176) എന്ന ഭാഉടമയഽീട ്ഥ ലത്ത് 14 മ഼െർ  െലേ് െയ്യഺല  
െഺട് േ഻ട഻ച്ച ന഻ലയ഻ലഽമഺയ഻രഽന്നഽ െഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചത്. 

 

9. കലല് കയ്യഺല ന഻ർമ്മഺണം മാര഻കഽത്ത഻ - 4 

Work Code : 1604009005/WC/330575 

േവിത്ത഻ 14/02/2019 തഽടങ്ങ഻ 10/03/2019 ന് അവസഺന഻ച്ചു. നഺല് 
ഘട്ടങ്ങള഻ലഺയ഻ 14 മഺസ്റ്റർ ുറഺളുെള഻ലഺയ഻ നടന്ന 
േവർത്ത഻യഺയ഻രഽന്നഽ. 26 ീതഺഴ഻ലഺള഻െൾ 23 ദ഻വസങ്ങള഻ലഺയ഻ 411 
ീതഺഴ഻ൽദ഻നങ്ങൾ സിഷ്ട഻ച്ചു. അടങ്കൽ തഽെയഺയ഻ 300000 രാേ 
അനഽവദ഻ച്ച ഈ േവിത്ത഻ക്ക് ുവതന ഇനത്ത഻ൽ 111381 രാേയഽം 
വഺടെയ഻നത്ത഻ൽ 899 രാേയഽം ീചലവഴ഻ച്ചു. ീമഷർ ീമന്റ് ബഽക്ക്   
േെഺരം 553.26 മ഼െർ ആണ് ഉള്ളത്. ഞങ്ങൾക്ക് അളക്കഺൻ 
െഴ഻ഞ്ഞത് 500 മ഼െർ വീര.  െയല഻ൽ 7 ഭാഉടമയഽീട അുേക്ഷ 
ആയ഻രഽന്നഽ ഉള്ളത് .ആ അുേക്ഷ നൽെ഻യ എലേഺ വ഼ട്ട഻ലഽം 
അതഽൊടഺീത സജ഼വ ീതഺഴ഻ലഺള഻െളുീട ്ഥ ലങ്ങള഻ലഽം േവർത്ത഻ 
ീചയ്തതഺയ഻ െഺണഺൻ െഴ഻ഞ്ഞഽ. േവർത്ത഻  ്ഥ ലത്ത് േഺഥമ഻െ 
ശഽശാഷ  ലഭൿമഺെഽന്ന഻ലേ. ീതഺഴ഻ൽദ഻നങ്ങൾ സിഷ്ട഻ക്കഺൻ ുവണ്ട഻ 
ീചയ്ത േവർത്ത഻യഺയ഻ ുതഺന്ന഻. 

 

10. മൺ ബണ്ട് ന഻ർമ്മഺണം മാര഻കഽത്ത഻ - 6 

Work Code : 1604009005/IF/301138 

 േവർത്ത഻ നടന്നത് 5 /10 /2018 മഽതൽ 16 /10 /2018 വീര ആയ഻രഽന്നഽ. 
രണ്ട്  ഘട്ടങ്ങള഻ലഺയ഻ 33 മഺസ്റ്റർ ുറഺളുെള഻ൽ 163 ീതഺഴ഻ലഺള഻െൾ 10 

ദ഻വസങ്ങള഻ലഺയ഻ 1020 ീതഺഴ഻ൽദ഻നങ്ങൾ സിഷ്ട഻ച്ചു. അടങ്കൽ 
തഽെയഺയ഻ 300000 രാേ അനഽവദ഻ച്ച ഈ േവിത്ത഻ക്ക് 276420 രാേ 



ച഻ലവഴ഻ുക്കണ്ട഻ വന്നഽ. ആയഽധ വഺടെയ഻നത്ത഻ൽ 2635 രാേയഽം 
ച഻ലവഺയ഻. ീമഷർീമൻറ് ബഽക്ക് േെഺരം ഇത഻ൻീറ അളവ് 
ുരഖീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത് 5522 മ഼െർ ആണ്. ഞങ്ങൾക്ക് അളക്കഺൻ 
െഴ഻ഞ്ഞത് 3410 മ഼െർ ആണ്.  െയല഻ൽ 2 ഭാ ഉടമളുീട ീതഺഴ഻ൽ 
അുേക്ഷ ആയ഻രഽന്നഽ ഉള്ളത്. ആ അുേക്ഷ നൽെ഻യ എലേഺ 
വ഼ട്ട഻ലഽം അതഽൊടഺീത സജ഼വ ീതഺഴ഻ലഺള഻െളുീട ്ഥ ലങ്ങള഻ലഽം 
േവർത്ത഻ നടന്നതഺയ഻ െഺണഺൻ െഴ഻ഞ്ഞഽ.  േവർത്ത഻ സരർശന 
സമയത്ത് ല഼ല (KL-04-009-005-001/118), ച഻രഽത (KL-04-009-005-001/121) 

എന്ന഻വരഽീട  വ഼ട്ട഻ൽ നലേ േവർത്ത഻ െഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു. 

 

11. കഽറ്റയഺട഻ ഇറ഻ദഗഷൻ കനഺൽ 1/3  

Work Code : 1604009005/IC/321343 

 േവിത്ത഻ നടന്നത് 21/01/2019 മഽതൽ 03/02/2019 വീര. രണ്ട്  
ഘട്ടങ്ങള഻ലഺയ഻ 10 മസ്റ്റർുറഺളുെള഻ലഺയ഻  48 ീതഺഴ഻ലഺള഻െൾ 12 

ദ഻വസങ്ങള഻ലഺയ഻ 327 ീതഺഴ഻ൽദ഻നങ്ങൾ സിഷ്ട഻ച്ചു. അടങ്കൽ 
തഽെയഺയ 92723 രാേ അനഽവദ഻ച്ച ഈ േവിത്ത഻ക്ക് ുവതന 
ഇനത്ത഻ൽ 88617 രാേയഽം  വഺടെയ഻നത്ത഻ൽ 4042 രാേയഽം 
ച഻ലവഴ഻ച്ചു. ീമഷർീമൻറ് ബഽക്ക് േെഺരം 1661 മ഼െർ ആണ്. 
ഞങ്ങൾക്ക് അളക്കഺൻ െഴ഻ഞ്ഞത് 812  മ഼െറഺണ്. ഈ െനഺല഻ന്ീറ  
അര഻െ഻ലഺയ഻ െഽീറ വിക്ഷൂത്തെൾ  നട്ടതഺയഽം െഺണഺൻ 
െഴ഻ഞ്ഞഽ. െഽുറ ഭഺരങ്ങൾ െഺട് ന഻റഞ്ഞ അവ്ഥ യ഻ൽ 
ആയ഻രഽന്നഽ. 

 

12. കയ്യഺല ന഻ർമ്മഺണം മാര഻ കഽത്ത഻ ഭഺഗം - 2 

Work Code: 1604009005/WC/328560 

േവിത്ത഻ നടന്നത് 26/10 /2018 മഽതൽ 26/11/ 2018 വീര. അഞ്ച് 
ഘട്ടങ്ങള഻ലഺയ഻ 25 മഺസ്റ്റർ ുറഺളുെള഻ൽ 49 ീതഺഴ഻ലഺള഻െൾ 28 
ദ഻വസങ്ങള഻ലഺയ഻ 1065 ീതഺഴ഻ൽദ഻നങ്ങൾ സിഷ്ട഻ച്ചു. അടങ്കൽ 
തഽെയഺയ഻ 300000 രാേ അനഽവദ഻ച്ച ഈ േവിത്ത഻ക്ക് ുവതന 
ഇനത്ത഻ൽ 288615 രാേയഽം ആയഽധ വഺടെയ഻നത്ത഻ൽ 2707 രാേയഽം 
ച഻ലവഴ഻ച്ചു. േവർത്ത഻ ്ഥ ല േര഻ുശഺധനയ഻ൽ േെഺരം 2312.09 



മ഼െർ  ആണ്. ഞങ്ങൾക്ക് അളക്കഺൻ െഴ഻ഞ്ഞത് 2086 മ഼െർ ആണ്. 
െയല഻ൽ 8 ഭാഉടമളുീട ീതഺഴ഻ൽ അുേക്ഷ ആയ഻രഽന്നഽ ഉള്ളത്. 
ആ അുേക്ഷ നൽെ഻യ എലേഺ വ഼ട്ട഻ലഽം അതഽൊടഺീത സജ഼വ 
ീതഺഴ഻ലഺള഻െളുീട ്ഥ ലങ്ങള഻ലഽം േവർത്ത഻ നടന്നതഺയ഻ െഺണഺൻ 
െഴ഻ഞ്ഞഽ.േവർത്ത഻ സരർശ഻ച്ചുപ്പഺൾ റംല (KL-04-009-005-001/45) 

എന്ന഻വരഽീട ്ഥ ലത്ത് നലേ െയ്യഺലെൾ െഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു. 

 

13. കയ്യഺല ന഻ർമ്മഺണം മാര഻ കഽത്ത഻ ഭഺഗം- 3 

Work Code : 1604009005/WC/329772 

േവിത്ത഻ 26/10/2018 മഽതൽ  27/ 11 /2018 വീര. അഞ്ച്  
ഘട്ടങ്ങള഻ലഺയ഻ 20 മഺസ്റ്റർ ുറഺളുെള഻ലഺയ഻ 36 ീതഺഴ഻ലഺള഻െൾ 30 
ദ഻വസങ്ങള഻ലഺയ഻ 829 ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നങ്ങൾ  സിഷ്ട഻ച്ചു. അടങ്കൽ 
തഽെയഺയ഻ 250000 രാേയഽം ുവദന ഇനത്ത഻ൽ  224659 രാേയഽം 
േണ഻യഺയഽധ  വഺടെയ഻നത്ത഻ൽ 2040 രാേയഽം  ച഻ലവഴ഻ച്ചു. 
ീമഷർ ീമന്റ് ബഽക്ക് േെഺരം  3271.3095 മ഼െർ ആണ്. ഞങ്ങൾക്ക് 
അളക്കഺൻ െഴ഻ഞ്ഞത്  2900 മ഼െർ ആണ്. 

െയല഻ൽ 10 ഭാ ഉടമളുീട ീതഺഴ഻ൽ അുേക്ഷ ആയ഻രഽന്നഽ ഉള്ളത്. 
ആ അുേക്ഷ നൽെ഻യ എലേഺ വ഼ട്ട഻ലഽം അതഽൊടഺീത സജ഼വ 
ീതഺഴ഻ലഺള഻െളുീട ്ഥ ലങ്ങള഻ലഽം േവർത്ത഻ നടന്നതഺയ഻ െഺണഺൻ 
െഴ഻ഞ്ഞഽ.സഽമത഻ (KL-04-009-005-001/56) എന്ന ഭാ ഉടയഽീട ്ഥ ലത്ത് 2 
മ഼െർ െയ്യഺല ഇട഻ഞ്ഞ ന഻ലയ഻ൽ െഺണഺൻ െഴ഻ഞ്ഞഽ. എസ്റ്റ഻ുമെ് 
തയ്യഺറഺക്കഽന്നത഻നഽം മഽൻപ് സഺുങ്കത഻െ ഉുദൿഺര്ഥ ർ ്ഥ ലം 
സരർശ഻ക്കഺറ഻ലേ എന്ന് അറ഻യഺൻ െഴ഻ഞ്ഞഽ. 

 

14. ദ ഺട് നവ഼കരണം  

Work Code: 1604009005/WH/319970 

 േവിത്ത഻ 10/12/2018 മഽതൽ 23/ 12 /2018 വീര.  രണ്ട്  
ഘട്ടങ്ങള഻ലഺയ഻ 17 മഺസ്റ്റുറഺളുെള഻ലഺയ഻ 52 ീതഺഴ഻ലഺള഻െൾ 13 
ദ഻വസങ്ങള഻ലഺയ഻ 901 ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നങ്ങൾ  സിഷ്ട഻ച്ചു. ുവതന 
ഇനത്ത഻ൽ  24,4171 രാേയഽം  േണ഻യഺയഽധ വഺടെയ഻നത്ത഻ൽ 1,263 
രാേയഽം ീചലവഴ഻ച്ചു. അടങ്കൽ തഽെയഺയ഻ 250000 രാേ 



അനഽവദ഻ച്ച ഈ േവർത്ത഻ക്ക്  244171 രാേയഽം വഺടെ ഇനത്ത഻ൽ 
1263 രാേയഽം ച഻ലവഴ഻ച്ചു. ീമഷർ ീമന്റ് ബഽക്ക്  േെഺരം 7418 
മ഼െർ ആണ്. ഞങ്ങൾക്ക് അളക്കഺൻ െഴ഻ഞ്ഞത് 3120 മ഼െർ ആണ്. 
ബഺക്ക഻യഽള്ള ഭഺരം െഺട് േ഻ട഻ച്ച ന഻ലയ഻ലഺയ഻രഽന്നഽ. 

 

പഞ്ചഺയത്ത് സാക്ഷ്഻ദക്കണ്ട 7 രജ഻സ്റ്ററഽകള ം അവയ഻തല  
കതണ്ടത്തലഽകള ം 

 1 ) ത ഺഴ഻ൽ കഺർഡ഻നഽള്ള കഽടഽംബ അദപക്ഷ്യഽതട രജ഻സ്റ്റർ  

േഞ്ചഺയത്ത഻ൽ രണ്ട് തരത്ത഻ലഽള്ള ീതഺഴ഻ൽ െഺർഡ് രജ഻സ്റ്ററഽെൾ 
സാക്ഷ഻ക്കഽന്നഽ. എം ഐ എസ഻ൽ ന഻ന്നഽം ലഭ഻ക്കഽന്ന േെർപ്പ഻ൽ 
ീതഺഴ഻ലഺള഻െളുീട ുെഺുട്ടഺ ലഭൿമഺയ഻രഽന്ന഻ലേ. 

2 ) ഗഺമസഭ രജ഻സ്റ്റർ  

   ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ്  രഺമസഭ മ഻ന഻ട്സഽം, ീേഺതഽ രഺമസഭഺ 
മ഻ന഻ട്സഽം  ുര രജ഻സ്റ്ററ഻ൽ ആണ് 
ുരഖീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത്.ീേഺതഽ രഺമസഭയ഻ീല രഽ 
അജണ്ടയഺയ഻ മഺതമഺണ് ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് േവർത്തനങ്ങൾ ചർച്ച 
ീചയ്യുന്നത്.  

3) ത ഺഴ഻ൽ ആവശൿതപ്പട്ടത് ത ഺഴ഻ൽ നൽക഻യ ഽമഺയ഻ട്ട ള്ള രജ഻സ്റ്റർ  

   ഡ഻മഺൻഡ് അുലഺുക്കഷൻ രജ഻സ്റ്റർ േഞ്ചഺയത്ത഻ൽ 
സാക്ഷ഻ക്കഽന്നഽ. എങ്ക഻ലഽം ഈ സഺരത്ത഻െ വർഷത്ത഻ീല  
വ഻വരങ്ങൾ ന്നഽം  തീന്ന ുരഖീപ്പടഽത്ത഻യതഺയ഻ െഺണഽന്ന഻ലേ.  

4 ) വർക്ക് രജ഻സ്റ്റർ  

   വർക്ക് രജ഻സ്റ്റർ േഞ്ചഺയത്ത് സാക്ഷ഻ക്കഽന്നഽ.  

5) ആസ്ത ഻ രജ഻സ്റ്റർ 

    ആ്ത഻ രജ഻സ്റ്റർ േഞ്ചഺയത്ത഻ൽ സാക്ഷ഻ക്കഽന്നഽ. എന്നഺലഽം 
ഈ സഺരത്ത഻െവർഷീത്ത വ഻വരങ്ങൾ ുരഖീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലേ.  

6) തമറ്റ഼ര഻യൽ രജ഻സ്റ്റർ 

     ീമെ഼ര഻യൽ രജ഻സ്റ്റർ േഞ്ചഺയത്ത് സാക്ഷ഻ക്കഽന്നഽ.  



7) പരഺ ഻ രജ഻സ്റ്റർ  

      േരഺത഻ രജ഻സ്റ്റർ േഞ്ചഺയത്ത഻ൽ സാക്ഷ഻ക്കഽന്നഽ. എന്നഺലഽം 
േരഺത഻െൾ ന്നഽം തീന്ന ുരഖീപ്പടഽത്ത഻യതഺയ഻ െഺണഽന്ന഻ലേ. 

 

 

ുെര സർക്കഺർ ന഻ർുേശേെഺരം രഽ വർക്ക്  െയല഻ൽ തഺീഴ 
േറയഽന്ന 22 ുരഖെൾ   ന഻ർബന്ധമഺയഽം ഉണ്ടഺുെണ്ടതഺണ്. 
െയലഽെളുീട വ഻വരങ്ങളും െീണ്ടത്തലഽെളും. 

 

1. കവർദപജ്  

േവിത്ത഻ െയല഻ൽ എം ഐ എ് േെഺരമഽള്ള െവർുേജ്  
ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലേ. ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻െ഻ന് വ഻ുധയമഺക്കഽെ േവിത്ത഻ 
െയലഽെള഻ൽ ന്നഽം തീന്ന െവർ ുേജ്  െഺണഽവഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ലേ. 
െവർുേജ് എലേഺ േവിത്ത഻ െയല഻ലഽം സാക്ഷ഻ുക്കണ്ടത് 
അതൿഺവശൿമഺണ്.  

2. തചക്ക് ല഻സ്റ്റ്  

േവിത്ത഻ െയല഻ൽ െമേെഺരം ഏീതഺീക്ക ുരഖെൾ എവ഻ീട 
ഏത് ുേജഽ മഽതൽ സാക്ഷ഻ക്കഽന്നഽ എന്ന് മനസ്സ഻ലഺക്കഽവഺനഽള്ള 
ആധ഻െഺര഻െ ുരഖയഺണ് ീചക്ക് ല഻സ്റ്റ്. ീേഺതഽ  േവിത്ത഻െളുീട 
െയലഽെള഻ൽ ീചക്ക് ല഻സ്റ്റ് െഺണഽവഺൻ െഴ഻ഞ്ഞ഻ലേ. 

3. ആക്ഷ്ൻ പ്ലഺൻ/തഷൽഫ് ഓഫ് വർക്ക് എന്ന഻വയഽതട അംഗ഼കര഻ച്ച 
ദകഺപ്പ഻.  

േ്തഽത േവർത്ത഻ േഞ്ചഺയത്ത഻ീല നടപ്പ് വർഷത്ത഻ീല 
ആനഽവൽ ആക്ഷൻ പ്ലഺന഻ൽ ഉൾീപ്പട്ടതഺണ് എന്ന് 
ീതള഻യ഻ക്കഽവഺനഽള്ള ുരഖയഺണ് ആക്ഷൻ പ്ലഺന഻ന്ീറ ുെഺപ്പ഻.  

ീേഺതഽ േവർത്ത഻െളുീട െയലഽെള഻ൽ ആക്ഷൻ പ്ലഺൻ േെർപ്പ് 
െഺണഽവഺൻ െഴ഻ഞ്ഞ഻ലേ.  

 

4. ഭരണഺനഽമ ഻ 



 േവിത്ത഻ ീചയ്യുന്നത഻ന് ന഻ർവഹണ ്ഥ ഺേനം നൽെഽന്ന 
അനഽമത഻യഺണ് ഭരണഺനഽമത഻ ുരഖ.ഭരണഺനഽമത഻ എലേഺ 
േവിത്ത഻െൾക്കഽം ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ . 

5. സഺദേ ഻ക എസ്റ്റ഻ദമറ്റ്   ഡ഻സസനഽം അടങ്ങഽന്ന സഺദേ ഻ക 
അനഽമ ഻യഽതട ദകഺപ്പ഻  

രഽ േവിത്ത഻ എങ്ങീന എത അളവ഻ൽ ീചയ്യണീമന്ന് 
സഺുങ്കത഻െമഺയ഻ േത഻േഺദ഻ക്കഽന്ന ആധ഻െഺര഻െ ുരഖയഺണ് 
എസ്റ്റ഻ുമെ്. എസ്റ്റ഻ുമെ് ഡ഻ൂസൻ ീേഺതഽ േവിത്ത഻യഽീട 
െയലഽെള഻ൽ െഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു. എസ്റ്റ഻ുമെുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട 
ുരഖെള഻ൽ ന്നഽംതീന്ന ത഼യ്യത഻ ുയഺടഽ ൊട഻യ  പ്പ് െഺണഺൻ 
െഴ഻ഞ്ഞ഻ലേ.  

6. സഺദേ ഻ക അനഽമ ഻ ദകഺപ്പ഻ 

 േവിത്ത഻ക്ക് സഺുങ്കത഻െ വ഻ദഗ്ദ്ധരഽീട അനഽമത഻ ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട് 
എന്നത഻നഽള്ള ആധ഻െഺര഻െ ുരഖയഺണ് സഺുങ്കത഻െ അനഽമത഻ ുരഖ. 
ീേഺതഽ േവിത്ത഻െളുീട െയലഽെള഻ൽ സഺുങ്കത഻െഺനഽമത഻ േെർപ്പ് 
െഺണഽവഺൻ െഴ഻ഞ്ഞഽ.  

7. സംദയഺജ഻  പദ്ധ ഻ വ഻ശേഺംശങ്ങൾ.  

ബഺധെമലേ  

8. ത ഺഴ഻ല഻നഽള്ള അദപക്ഷ്  

ീതഺഴ഻ലഺള഻െൾ ീതഺഴ഻ൽ ആവശൿീപ്പട്ട് നൽെഽന്ന അുേക്ഷയഺണ് 
ഡ഻മഺൻഡ് അപ്ല഻ുക്കഷൻ ുെഺം. ീതഺഴ഻ൽ ആവശൿീപ്പട്ടവർക്ക് 15 
ദ഻വസത്ത഻നഽള്ള഻ൽ ുജഺല഻ നൽെ഻ുയഺ എന്നറ഻യഽവഺൻ 
സഹഺയ഻ക്കഽന്ന ുരഖ ൊട഻യഺണ് ഡ഻മഺൻഡ് അപ്ല഻ുക്കഷൻ ുെഺം. 
വൿക്ത഻േരമഺയ഻ ീതഺഴ഻ലഺള഻െളുീട അുേക്ഷ െയലഽെള഻ൽ 
െഺണഽവഺൻ സഺധ഻ച്ചു. ീതഺഴ഻ൽ െഺർഡ് നരർ,  ുേര്,  അുേക്ഷ഻ച്ച 
ദ഻വസം എന്ന഻വ െിതൿമഺയ഻ ുരഖീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്. ീതഺഴ഻ല഻ന് 
അുേക്ഷ഻ക്കഽന്നഽീണ്ടങ്ക഻ൽ ുേഺലഽം അുേക്ഷയ഻ൽ എന്നഽ മഽതൽ 
എന്നഽ വീര ീതഺഴ഻ൽ ുവണീമന്ന് െഺരൿം ുരഖീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്. 
14 ദ഻വസുത്തക്ക് മഺതം അുേക്ഷ഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള ുെഺം ആണ് 
ഉള്ളത്. ൂെപ്പെ് രസ഼ത് ീതഺഴ഻ലഺള഻െൾക്ക് നൽെഽന്ന഻ലേ. എന്നഺൽ 
െ഼ൽഡ് സരർശനത്ത഻ൽ മനസ്സ഻ലഺക്കഺൻ സഺധ഻ച്ചത് ഇത഻നഺയ഻ 



മാന്നഽ രാേ ീതഺഴ഻ലഺള഻െള഻ൽ ന഻ന്ന്  ീചലവഺക്കഽന്നഽണ്ട് 
എന്നതഺണ്.  

9. ത ഺഴ഻ല് അനഽവേ഻ച്ച ഻തന പകർപ്പ്  

േവർത്ത഻ അനഽവദ഻ച്ചുീെഺണ്ട് ന഻ർവഹണഹണ ഉുദൿഺര്ഥ ർ നൽെഽന്ന 
അനഽമത഻യഺണ് വർക്ക് അുലഺുക്കഷൻ ുെഺം. അുേക്ഷ഻ച്ച് 15 
ദ഻വസത്ത഻നഽള്ള഻ൽ േവിത്ത഻ ലഭ഻ച്ചു എന്ന് അറ഻യഺൻ ഈ ുെഺം 
സഹഺയ഻ക്കഽം ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻െ് നടത്ത഻യ െയലഽെള഻ൽ 
േവർത്ത഻ അനഽവദ഻ച്ചത഻ന്ീറ േെർപ്പ്  െയലഽെള഻ൽ െഺണഽവഺൻ 
സഺധ഻ച്ച഻ലേ. 

10. പാര഻പ്പ഻ച്ച മഺസ്റ്റർദറഺള഻റെതറ ദകഺപ്പ഻ 

ീതഺഴ഻ലഺള഻െളുീട ഹഺജർന഻ല ുരഖീപ്പടഽത്തഺനഽള്ള ുരഖയഺണ് 
മഺസ്റ്റർ ുറഺൾ. എലേഺ െയലഽെള഻ലഽം ോര഻പ്പ഻ച്ച് മഺസ്റ്റർ ുറഺൾ  
ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. ഹഺജറ഻ീനഺപ്പമഽള്ള േവർത്ത഻ ീചയ്ത ദ഻വസം  
അടയഺളീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലേ.  

11. തമഷർതമൻറ് ബഽക്ക഻റെതറ ദകഺപ്പ഻  

രഽ േവിത്ത഻ എസ്റ്റ഻ുമെ് േെഺരം െിതൿമഺയ അളവ഻ൽ ആണ് 
ീചുയ്യണ്ടത് എന്നഽം ീചയ്ത഻ര഻ക്കഽന്നത് ഇേെഺരം തീന്നയഺണ് 
എന്ന് മനസ്സ഻ലഺക്കഺനഽള്ള ആധ഻െഺര഻െ ുരഖയഺണ് ീമഷർീമൻറ് 
ബഽക്ക്. എലേഺ െയല഻ന്ീറയഽം  ീമഷർീമൻറ് ബഽക്ക് െിതൿമഺയ഻  
സാക്ഷ഻ച്ചതഺയ഻ െഺണഽന്നഽ.  

12.  സഺധനങ്ങൾ വഺങ്ങഽന്ന ഻നഽള്ള കടഺദട്ടഷൻ ക്ഷ്ണ഻ച്ച ഻റെതറയഽം   
കംപഺര഻റ്റ഼വ് ദസ്റ്ററ്റ്തമറെറ഻റെതറയഽം  തമറ്റ഼ര഻യൽ സസപ്ല  
ഓർഡറ഻റെതറയഽം  ദകഺപ്പ഻  

രഽ േവിത്ത഻ക്ക് സഺുങ്കത഻െ എസ്റ്റ഻ുമെ് േെഺരം ആവശൿമഽള്ള 
സഺധനസഺമര഻െൾ വഺങ്ങഽന്നത഻നഽള്ള നടേട഻െമങ്ങൾ 
േത഻േഺദ഻ക്കഽന്ന ുരഖയഺണ് ീമെ഼ര഻യൽ  ീേഺെൿഽർീമന്റ്.  
ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻െ഻ന്  വ഻ുധയമഺക്കഽെയഽം 15 േവിത്ത഻ 
െയലഽെള഻ലഽം െഺണഺൻ െഴ഻ഞ്ഞ഻ലേ.  

 

13. തവജ് ല഻സ്റ്റ്  



മഺസ്റ്റർ ുറഺള഻ൽ  ആനഽേഺത഻െമഺയ഻ ീതഺഴ഻ലഺള഻ക്ക് ുവതനം  
അനഽവദ഻ച്ചു എന്ന് ീതള഻യ഻ക്കഺനഽള്ള ആധ഻െഺര഻െ ുരഖ ആണ്. 
എലേഺ െയല഻ലഽം േഺുദശ഻െമഺയ഻ട്ടുള്ള ീവജ് ല഻സ്റ്റ് െഺണഺൻ 
സഺധ഻ച്ചു.  

14. ദവ നത്ത഻റെതറയഽം സഺധനങ്ങൾക്ക് പണം അടച്ച ഻റെതറയഽം   

എഫ് ട഻ ഒ യഽതട ദകഺപ്പ഻   

 േഺുദശ഻െമഺയ഻  െഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു.  

15. തമറ്റ഼ര഻യൽ വൗച്ചറ഻റെതറയഽം ബ഻ലല കള ം ദകഺപ്പ഻  

രഽ േവർത്ത഻ക്ക് സഺുങ്കത഻െ എസ്റ്റ഻ുമെ്  േെഺരം ആവശൿമഽള്ള 
സഺധനസഺമര഻െൾ വഺങ്ങഽന്നത഻നഽള്ള നടേട഻െമങ്ങൾ 
േത഻േഺദ഻ക്കഽന്ന ുരഖയഺണ് ീമെ഼ര഻യൽ ുഡഺെൿഽീമൻററ഻. 
േവർത്ത഻ െയലഽെള഻ൽ  ന്നഽം തീന്ന  ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലേ.  

16. ദറഺയല഻റ്റ഻ അടച്ച ഻റെതറ രസ഼ത് ദകഺപ്പ഻  

ബഺധെമലേ 

17. മാന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ ആയഽള്ള ത ഺഴ഻ല഻റെതറ  ദ ഺദട്ടഺകൾ 
പവർത്തനവഽമഺയ഻  

ബന്ധീപ്പടഽത്ത഻ എടഽുക്കണ്ട മാന്നഽ ുെഺുട്ടഺ േത഻പ്പുെൾ അതഺയത് 
േവർത്തനത്ത഻ന് ആരംഭം േവർത്തനം നടന്നഽീെഺണ്ട഻ര഻ക്കഽുരഺൾ 
േവർത്തനം ോർത്ത഼െര഻ച്ചുപ്പഺൾ എന്ന഼ മാന്നഽതരം ുെഺുട്ടഺ 
ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻െ് േെ഻യയഽീട േര഻ുശഺധന സമയത്ത് 
െയലഽെള഻ൽ േവിത്ത഻െളുീട മാന്ന് ഘട്ടങ്ങളഺയ഻ ഉള്ള 
ുെഺുട്ടഺെൾ െഺണഽവഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ലേ.  

18. പാർത്ത഼കര഻ച്ച സർട്ട഻ ഻ക്കറ്റ഻റെതറ ദകഺപ്പ഻  

 േവിത്ത഻ ോർത്ത഼െര഻ച്ചു എന്നത഻ൻീറ ുരഖയഺണ് േവിത്ത഻ 
ോർത്ത഼െരണ സഺക്ഷൿേതം. ോർത്ത഼െരണ സർട്ട഻െ഻ക്കെ് ന്നഽം 
തീന്ന  െഺണഽവഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ലേ.  

 

19. മഺസ്റ്റദറഺൾ മാവ്തമൻറ് സ്ല഻പ്പ്/  യൽ ടഺക്ക഻ംഗ് ദ ഺറം  



േവിത്ത഻ ോർത്ത഼െര഻ച്ചു എന്നത഻ൻീറ ുരഖയഺണ് േവർത്ത഻ 
ോർത്ത഼െരണം സഺക്ഷൿേതം. േവിത്ത഻ െയലഽെള഻ൽ  എലേഺം 
തീന്ന െയൽ ടഺക്ക഻ംഗ്ദ് ുെഺറം  ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ.  

20. ആസ്ത ഻യഽതട ജ഻ദയഺ ടഺഗ് ദ ഺദട്ടഺകൾ  

േവർത്ത഻െൾ ജ഻ുയഺ ടഺഗ്ദ് ീചയ്ത഻ട്ടുുണ്ടഺ  എന്ന് അറ഻യഽവഺൻ 
സഹഺയ഻ക്കഽന്ന ഘടെമഺണ്  ജ഻ുയഺ ടഺഗ്ദ് ുെഺുട്ടഺരഺഫ്.  ജ഻ുയഺ 
ടഺഗ്ദ് ുെഺുട്ടഺെൾ െയലഽെള഻ൽ ന്നഽം തീന്ന  ലഭൿമഺയ഻രഽന്ന഻ലേ.  

21. ദസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് റ഻ദപ്പഺർട്ട് ദകഺപ്പ഻  

േവിത്ത഻ ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻െ഻ന്  വ഻ുധയമഺയതഺുണഺ എന്ന് 
േര഻ുശഺധ഻ക്കഺൻ സഹഺയ഻ക്കഽന്ന ുരഖയഺണ് ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻െ് 
റ഻ുപ്പഺർട്ട്. ആറഽമഺസം ൊടഽുരഺൾ ഒഡ഻െ് ീചുയ്യണ്ടതഺണ്.  

22.  സസറ്റ് ഡയറ഻  

േവർത്ത഻ ്ഥ ലീത്ത മഽഴഽവൻ വ഻വരങ്ങൾ ുരഖീപ്പടഽത്തഽന്നത഻ന് 
ുവണ്ട഻യഽള്ള ആധ഻െഺര഻െ ുരഖയഺണ് ൂസെ് ഡയറ഻. ൂസെ് 
ഡയറ഻ ുതഺട് നവ഼െരണം 1/1മാര഻െഽത്ത഻ (WH/320233) എന്ന   
േവർത്ത഻ െയല഻ൽ െഺണഽവഺൻ െഴ഻ഞ്ഞ഻ലേ. ബഺക്ക഻യഽള്ള എലേഺ 
െയലഽെള഻ൽ ൂസെ് ഡയറ഻  െഺണഽവഺൻ സഺധ഻ച്ചു.  

ുമെ഻ന്ീറ  വ഻ലഺസവഽം ുെഺൺ നരറഽം െിതൿമഺയ഻ ൂസെ് 
ഡയറ഻യ഻ൽ ുരഖീപ്പടഽുത്തണ്ടതഺണ്. ീചക്ക് ല഻സ്റ്റ് 
ോർണമഺയ഻രഽന്നഽ ീേഺജകെ് മ഼െ഻ംഗ്ദ് നടത്ത഻യത഻ന് 
വ഻ശദഺംശങ്ങൾ ുരഖീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്. േണ഻യഺയഽധം വഺടെ 
ൂസെ്  ഡയറ഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്.സരർശെ െഽറഽപ്പ഻ൽ 
സരർശെർ അവരഽീട ുേര് വ഻വരങ്ങൾ മഺതമഺണ് 

ുരഖീപ്പടഽത്ത഻യത്.  െഽറ഻പ്പുെൾ ുരഖീപ്പടഽുത്തണ്ടതഺണ്. 

 

  



അനഽബന്ധം  

ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് േദ്ധത഻യ഻ൽ ഏീെടഽത്തഽ നടത്തഺവഽന്ന േവർത്ത഻െൾ 

 വ഻ഭഺഗം എ :  

േെിത഻വ഻ഭവ േര഻േഺലനവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ീേഺതഽ  
േവർത്ത഻െൾ  

1. െഽട഻ീവള്ള ുസഺതസ്സുെൾ ഉൾീപ്പീടയഽള്ള ഭാരർഭജല വ഻തഺനം 
ഉയർത്തഽന്നത഻ന്  ആവശൿമഺയ അട഻യണെൾ , മൺ  തടയണെൾ,  

അണെൾ ീചക്ക് ഡഺമഽെൾ തഽടങ്ങ഻യ ജലസംരക്ഷണത്ത഻നഽം ജല 
ീെഺയ്ത്ത഻നഽം സഹഺയെരമഺയ ന഻ർമ്മ഻ത഻െൾ 

 2. രഽ ന഼ർതടത്ത഻ന്ീറ സമര േര഻േഺലനത്ത഻ന് ഉതെഽന്ന 
ഇടീേടലഽെളഺയ ീെഺണ്ടാർ ീടഞ്ചഽെൾ,  തട്ട് ത഻ര഻ക്കൽ,  ുെഺണ്ടാർ 
വണ്ടഽെൾ, രൿഺബ഻ുയഺൺ  ന഻ർമ്മ഻ത഻െൾ, ന഼രഽറവ  േുദശത്ത഻ന്ീറ  
േര഻ുേഺഷണം തഽടങ്ങ഻യ ന഼ർത്തട േര഻േഺലന േവർത്ത഻െൾ .  

3. സാക്ഷ്മ ീചറഽെ഻ട ജലുസചന േവർത്ത഻െളും ുതഺടഽെൾ 
/െനഺൽ എന്ന഻വയഽീട ന഻ർമഺണം, േഽനരഽദ്ധഺരണം, ീമയ഻ന്റൻ് 
എന്ന഼ േവർത്ത഻െളും.  

4. ജലുസചന െഽളങ്ങളുീടയഽം മെു ജലുസഺതസ്സുെീളയഽം 
ഉൾീപ്പീടയഽള്ള േരരരഺരത ജലുസഺതസ്സുെളുീട 
േഽനരഽദ്ധഺരണവഽം  

5. െടുലഺരങ്ങളും െഽളങ്ങളുീട അര഻െ഻ലഽം െനഺൽ ബണ്ടഽെള഻ലഽം  
ുറഺഡഽെളുീട ഒരത്ത഻ലഽം, വന ഭാമ഻യ഻ലഽം  മെ് ീേഺതഽ 
ഭാമ഻യ഻ലഽം െലവിക്ഷങ്ങൾ അടക്കമഽള്ള മരം ീവച്ചു 
േ഻ട഻പ്പ഻ക്കലഽം   വനവൽക്കരണവഽം.   

7.ീേഺതഽ ഭാമ഻യ഻ീല ഭാവ഻െസന േവർത്ത഻െൾ. 

വ഻ഭഺഗം ബ഻  

* വഺർഡ഻ൽ ഉൾീപ്പടഽന്ന നഺല് ീേഺതഽ െ഻ണറഽെളുീട നവ഼െരണം,  

റ഼ചഺർജ്  

*വനഺത഻ർത്ത഻ുയഺട് ുചർന്നഽള്ള േഽരയ഻ടങ്ങള഻ൽ ഉേെഺരേദമഺെഽന്ന 
ൂജവ ന഻ർമ്മഺണം. 



* ുതഺട഻ുനഺട് ുചർന്ന് തഺമസ഻ക്കഽന്നവർക്ക് ന഼രഽറവ സംരക്ഷണം 
സഺധൿമഺെഽന്ന േവർത്തനങ്ങൾ  

*ീേഺതഽ-സവെഺരൿ െഽളങ്ങളുീട നവ഼െരണം.  

വ഻ഭഺഗം സ഻  

* ആട്ട഻ൻ ൊട്. ുെഺഴ഻ക്കാട്, േശഽ ീതഺഴഽത്ത് ന഻ർമ്മഺണം.  

* മത്സൿക്കഽളം ന഻ർമ്മഺണം.  

വ഻ഭഺഗം ഡ഻  

* സവയം സഹഺയ സംഘങ്ങൾക്ക് ൊട്ടുെിഷ഻ ന഻ലീമഺരഽക്കൽ,  

അംരൻവഺട഻, ്ൊൾ,  ചഽെുമത഻ൽ ന഻ർമ്മഺണം. 

 

ന഻ർവഹണ ഉദേൿഺഗസ്ഥർക്കഽള്ള  ന഻ർദേശം  

ബ഻. ഡ഻.ഒ  

*മസ്റ്റർുറഺള഻ൽ ബ഻. ഡ഻.    പ്പും സ഼ലഽം 
േത഻പ്പ഻ക്കഽന്നത഻ുനഺീടഺപ്പം  ത഻യ്യത഻ക്കാട഻   ഇടഽവഺൻ  
ശദ്ധ഻ുക്കണ്ടതഺണ്.  

*അക്കൗണ്ടൻറ്, എ.ഇ  അീെഡ഻െഡ് എഞ്ച഻ന഼യർ, ഒവർസ഻യർ, 

ുമെ് മഺർ  എന്ന഻വർക്ക് അവരഽീട ചഽമതലെൾ െഽറ഻ച്ചും 
ഉത്തരവഺദ഻ത്തങ്ങീള െഽറ഻ച്ചും ഏീെടഽത്ത് നടപ്പ഻ലഺക്കഺൻ 
സഺധ഻ക്കഽന്ന േവർത്ത഻െീള െഽറ഻ച്ചും മത഻യഺയ ീടയ഻ന഻ങ് 
ീെഺടഽക്കഽെ. 

* ബ഻. ഡ഻.   െഴ഻യഽന്ന  സമയങ്ങള഻ൽ ീതഺഴ഻ലഺള഻െീളയഽം 
ീതഺഴ഻ൽ ്ഥ ലങ്ങളും സരർശ഻ക്കഽന്നത് രഽണെരമഺയ഻ര഻ക്കഽം. 

 

 തസകട്ടറ഻ /അസ഻സ്റ്റൻറ് തസകട്ടറ഻  

മഺസ്റ്റർ  ുറഺള഻ൽ   പ്പ഻നഽം  സ഼ൽ നഽം  പ്പം   ത഼യത഻ ൊട഻ 
ുചർക്കഺൻ  ശദ്ധ഻ക്കഽെ.  



*7 രജ഻സ്റ്ററഽെൾ., എം ബഽക്ക് എന്ന഻വ സഺക്ഷൿീപ്പടഽത്ത഻ ആധ഻െഺരത  
ഉറപ്പുവരഽത്തഽെ. 

* ീതഺഴ഻ലഺള഻െളുീട അവെഺശങ്ങൾ,അട഻്ഥ ഺന സൗെരൿങ്ങൾ 
എന്ന഻വ ഉറപ്പുവരഽത്തഽെ. 

* ച഻െ഻ത്സഺ ീചലവ് െിതൿമഺയ഻ അനഽവദ഻ക്കഺനഽള്ള നടേട഻െൾ 
സവ഼െര഻ക്കഽെ *ഏീെടഽത്ത നടപ്പ഻ലഺക്കഽവഺൻ സഺധ഻ക്കഽന്ന 
വർക്കഽെൾക്ക് അനഽസിതമഺയ ീഷൽഫ്ഒഫ് ീേഺജകെ് െീണ്ടത്ത഻ 
ീവക്കഽെ. 

* വ഻ജ഻ലൻ് അല഻ ുമഺണ഻െറ഻ങ് െമ്മ഻െ഻ീയ ശക്ത഻ീപ്പടഽത്തഽെ. 
ആറഽമഺസത്ത഻ീലഺര഻ക്കൽ േഽന:സം ഘട഻പ്പ഻ക്കഽെയഽം    ീചയ്യുെ. 

  

     അക്കൗണ്ടൻറ് /ഡ഻. ഇ .ഒ /  എ. ഇ /ഓവർസ഻യർ  

* വർക്ക് െയലഽെള഻ൽ അനഽവൽ മഺസ്റ്റർ സർക്കഽലറ഻ൽ േറയഽന്ന 
േെഺരമഽള്ള 22 ുഡഺെൿഽീമൻററ഻ ഉീണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവരഽത്ത഻ 
േവർത്ത഻െൾ തയ്യഺറഺക്കഽെ. 

*ൂസെ് ഡയറ഻ വൿക്തമഺയ഻ എഴഽത഻ സാക്ഷ഻ക്കഽന്നത഻നഽം 
ുമെ്മഺർക്ക് ന഻ർുേശം നൽെഽെ.  

*മസ്റ്റർുറഺൾ  ീതഺഴ഻ൽ  ഇടങ്ങള഻ീലത്ത഻ച്ച്    ീേഺജകെ് 
ഇന഻ഷൿെ഻വ്   മ഼െ഻ംഗ്ദ് ൊട഻ േണ഻ ആരംഭ഻ക്കഽന്നത഻ന് 
സഹഺയ഻ക്കഽെ. 

* െിതൿമഺയ ഇടുവളെള഻ൽ ീതഺഴ഻ല഻ടം സരർശ഻ച്ച ീതഺഴ഻ൽ 
ആീണന്ന എം ബഽക്ക഻ൽ ുരഖീപ്പടഽത്തഽെ.  

*ഡ഻മഺൻഡ് അനഽസര഻ച്ച് ീതഺഴ഻ൽ നൽെഽെ. 

* ീതഺഴ഻ലഺള഻െൾക്ക് അട഻്ഥ ഺന സൗെരൿം നൽെഽെ. 

 

ഡഺറ്റഺ എൻട഻ ഓപ്പദററ്റർ    

മഺസ്റ്റർ ുറഺൾ വ഻തരണത്ത഻ന് സഹഺയ഻ക്കഽെ. ോർത്ത഻യഺയ മഺസ്റ്റർ 
ുറഺളുെൾ ുമെ഻ൽ ന഻ന്നഽം ുശഖര഻ച്ച് വർക്ക് ബ഻ലേുെൾ 



ോർത്ത഼െര഻ച്ച് ുവതന വ഻തരണത്ത഻ന് നടേട഻ സവ഼െര഻ക്കഽെ. 
രജ഻സ്റ്ററഽെൾ സാക്ഷ഻ക്കഽെ. ീതഺഴ഻ലഺള഻െളുീട ുവതനം( ഡ഻.ബ഻. 
ഡ഻) മഽുഖന എന്ന് ഉറപ്പുവരഽത്തഽെ. 

ദമറ്റ്  

*മഺസ്റ്റർ ുറഺൾ െിതൿമഺയ഻ പ്പുീവപ്പ഻ക്കഽെ   

*ഹഺജരഺെഺത്തവരഽീട വ഻വരം അടയഺളീപ്പടഽത്തഽെ. 

*മസ്റ്റർുറഺള഻ൽ ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നങ്ങളുീട ത഻യ്യത഻ അടയഺളീപ്പടഽത്തഽെ. 

*ൂസെ്ഡയറ഻ ോർണമഺയ഻ ോര഻പ്പ഻ക്കഽെ.  

*ീതഺഴ഻ൽ ൂസെുെള഻ൽ ീവച്ച് അേെടം നടന്ന഻ട്ടുീണ്ടങ്ക഻ൽ 
ഡയറ഻യ഻ൽ എഴഽതഽെയഽം ന഻ർവഹണ ഉുദൿഺര്ഥ ീര 
അറ഻യ഻ക്കഽെയഽം ച഻െ഻ത്സ ഉറപ്പഺക്കഽെയഽം ീചയ്യുെ.  

*ന഻ശ്ച഻ത അളവ഻ലഽം രഽണന഻ലവഺരത്ത഻ലഽം ുജഺല഻ ീചയ്യുന്നഽീണ്ടന്ന് 
ഉറപ്പുവരഽത്തഽെ. 

 

പഞ്ചഺയത്ത഻ദനഺട്  

* െിതൿമഺയ ഇടുവളെള഻ൽ രഺമസഭ,ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻െ് രഺമസഭ 
എന്ന഻വ നടത്തഽെ. 

*  ൊടഽതൽ േദ്ധത഻െളും മണ്ണ് െയ്യഺല, െലേ് െയ്യഺല  ആണ് 
ീചയ്ത഻ര഻ക്കഽന്നത്. ്ഥ ഻ര  ആ്ത഻ ഉണ്ടഺെഽന്ന േവർത്ത഻െൾ 
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽെ.  

* െിഷ഻ സംബന്ധമഺയ േദ്ധത഻െൾ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽുരഺൾ 
േഞ്ചഺയത്ത഻ന് ൂെമഺറ഻ക്ക഻ട്ട഻യ ഘടന്ഥ ഺേനമഺയ 
െിഷ഻ഭവനഽമഺയ഻ ആുലഺച഻ച്ച് സംുയഺജ഻ത േദ്ധത഻െൾ ഏീെടഽത്തഽ 
നടത്തഽെ.             

*വ഻ദൿഺലയങ്ങൾക്ക്  െള഻്ഥ ലം,  ചഽെുമത഻ൽ എന്ന഻വ ന഻ർമ്മ഻ച്ച് 
നൽെഽെ.  



*ുദശ഼യ ഉേജ഼വന മ഻ഷന്ീറ സഹഺയുത്തഺീട ീമച്ചീപ്പട്ട ര഼ത഻യ഻ൽ 
ഉള്ള ീതഺഴ഻ൽ േര഻ശ഼ലനം നൽെ഻ െഽറച്ചു ീതഺഴ഻ലഺള഻െീള 
വ഻ദഗ്ദ്ദ്ധ /അർദ്ധ വ഻ദഗ്ദ്ദ്ധ ീതഺഴ഻ലഺള഻െളഺക്ക഻ മഺെുെ. 

 

* ദസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് ഗഺമസഭ റ഻ദപ്പഺർട്ട് ഒന്നഺം വഺർഡ്  

ൊത്തഺള഻ രഺമേഞ്ചഺയത്ത് ന്നഺം വഺർഡ് ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻െ് 
രഺമസഭ 28 /10/2019ന്  േഞ്ചഺയത്ത് ഹഺള഻ൽ ീവച്ച് നടന്നഽ. 
ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻െ് രഺമസഭയ഻ൽ ന്നഺം വഺർഡ് ീമരർ ആയ 
ബ഻ജ഻,  േത഻മാന്നഺം വഺർഡ് ീമരറഺയ രഺധഺ േള്ള഻ക്കണ്ട഻, 
േന്ത്ണ്ടഺം വഺർഡ് ീമരർ സഽമ ഇ ീെ,  ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് വ഻ഭഺരം 
ഒവർസ഻യർ, ഡഺെഺ എൻട഻ ഒപ്പുറെർ, ന്നഺം വഺർഡ഻ീല 156 
ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് ീതഺഴ഻ലഺള഻െൾ, വ഻ ആർേ഻മഺർ എന്ന഻വർ 
േീങ്കടഽത്തഽ.  

 

     സവഺരതം : വഺർഡ് ീമരർ ബ഻ജ഻ 

  അധൿക്ഷൻ: ന്നഺം വഺർഡ് ീതഺഴ഻ലഺള഻ ബഺലൻ  

     േത഻ജ്ഞ :  രമൿ വ഻ േ഻  

    ആമഽഖം  :   അമിതരഺജ് ീെ േ഻ 

 റ഻ുപ്പഺർട്ട് 

അവതരണം :  ഷബ഼ന എൻ േ഻  

               നര഻    :    ഭവഺന഻ ീതഺഴ഻ലഺള഻ 

 * ഗഺമസഭയ഻ൽ വന്ന഻ട്ട ള്ള ന഻ർദേശങ്ങൾ,  വ഻ശേ഼കരണങ്ങൾ,  

 ഼രഽമഺനങ്ങൾ.  

ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻െ് രഺമസഭയ഻ൽ 
ീതഺഴ഻ലഺള഻െളുമഺയ഻ നടത്ത഻യ ചർച്ചയ഻ൽ ീതഺഴ഻ലഺള഻െൾ 
ുചഺദ഻ച്ച ുചഺദൿങ്ങളും അത഻നഽള്ള മറഽേട഻യഽം തഺീഴ ീെഺടഽക്കഽന്നഽ 



* ചർച്ച 

1.ചരുശഖരൻ (KL-04-009-005-001/133)100 േണ഻ ത഻െഞ്ഞ അവരഽീട 
ുേര് രഺമസഭയ഻ൽ ുേര് വന്ന഻രഽന്നഽ േുക്ഷ ീതഺഴ഻ൽ ീചയ്ത് 
േണം ഇതഽവീര ലഭ഻ച്ച഻ലേ  

2 .ുദവ഻ (KL-04-009-005-001/110): വളീര ദാരുത്തക്ക് േണ഻  ലഭ഻ക്കഽന്നത്  

3. രൗര഻ (KL-04-009-005-001/206)ഉുദൿഺര്ഥ രഽീട വ഼ട്ട഻ൽ േണ഻ 
എടഽക്കഺുമഺ?  

4.ഷ഼ജ (KL-04-009-005-001/98) 

്ൊള഻ൽ ുേഺെഽന്ന െഽട്ട഻െൾ ഉീണ്ടങ്ക഻ൽ അടഽത്ത ൂസെ഻ൽ 
െ഻ട്ടുുമഺ?  

5. ജഺനഽ (KL-04-009-005-001/86) 

അുഞ്ചഺ,  ആുറഺ  േശഽക്കൾ ഉീണ്ടങ്ക഻ൽ  

ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ഻ൽ ഉൾീപ്പടഽത്തഺുമഺ?  

6. തങ്കം (KL-04-009-005-001/61) 

 േഺയമഽള്ളവർ വ഼ട്ട഻ലഽള്ളുപ്പഺൾ ദാീര  ്ഥ ലുത്തക്ക് ുേഺെഺൻ 
ഉള്ള ബഽദ്ധ഻മഽട്ട്.  

7. സഺവ഻ത഻ (KL-04-009-005-001/135) 

82 ൽ ൊടഽതൽ ീതഺഴ഻ലഺള഻െൾ ഉള്ള഻ടത്ത് ഒുരഺ 
ീതഺഴ഻ലഺള഻െളുീടയഽം  ഏര഻യ  അനഽസര഻ച്ചു ൂസെ് നൽെഺുമഺ?  

8. സുരഺജ഻ന഻ (KL-04-009-005-001/374) 

മഺസ്റ്റുറഺള഻ീല  െള്ള഻െൾ വളീര  ീചറഽതഺയത഻നഺൽ പ്പ഻ടഺനഽള്ള 
ബഽദ്ധ഻മഽട്ട്.  

*  മറഽപട഻ 

എ ഇ  ആയ ശരത്ത് ബ഻ ട഻ യഽം,  വ഻ ആർ  േ഻ മഺരഽം 
ചർച്ചയ്ക്കഽള്ള മറഽേട഻ നൽെ഻. 



* 100 േണ഻ ത഻െഞ്ഞ ുേര് രഺമസഭയ഻ൽ വഺയ഻ച്ച഻ട്ടുീണ്ടങ്ക഻ൽ 
എന്ത്ഺയഺലഽം േണം ലഭ഻ക്കഽം എന്നഺണ് എ ഇ േറഞ്ഞത്. 

* ദാരങ്ങള഻ൽ േണ഻ ലഭ഻ക്കഽന്നത഻ന് എ ഇ മറഽേട഻ നൽെ഻യത് 
ഇതഽവീര രഽ ീതഺഴ഻ലഽം അഞ്ചഽെ഻ുലഺമ഼െർ ദാീര നൽെ഻യ഻ലേ 
എന്നഺണ് േറഞ്ഞത്.  

* ഉുദൿഺര്ഥ രഽീട വ഼ട്ട഻ൽ േണ഻ എടഽക്കരഽീതന്ന് വ഻ ആർ േ഻ മഺർ 
േറഞ്ഞഽ.  

*േണ഻ ദാീര െ഻ട്ടുന്നത് ീേഺജകെ് മ഼െ഻ംഗ്ദ് ൽ പ്പ഻ടഽന്നത഻ന്ീറ  
വൿതൿഺസം  മാലം ആണ്  ആ രഽ േുദശത്ത് ീതഺഴ഻ൽ 
ലഭ഻ക്കഺീത വരഽന്നത് എ ഇ  േറഞ്ഞഽ. 

* നഺല്േത഻ൽ ൊടഽതൽ ആളുെൾ ഉീണ്ടങ്ക഻ൽ 2  മഺെുമഺീര ീവച്ച്  
ഒുരഺ  േുദശീത്ത ആളുെൾ ഉള്ള രണ്ട് രാപ്പ് ആക്ക഻ മഺെ഻ 
േണ഻ ീചയ്യഺവഽന്നതഺണ്. 

* മഺ്ുടഺളുെളുീട െള്ള഻യഽീട വലഽപ്പത്ത഻ന് ന്നഽം  
േഞ്ചഺയത്ത഻ൻീറ ര഼ത഻യ഻ൽ ീചയ്യഺൻ േെ഻ലേ എന്നഽം,  ഇീതഺീക്ക 
ുലഺക്ക഻ന്ീറ  ഉത്തരവഺദ഻തവമഺീണന്നഽം ഇുപ്പഺൾ  വന്ന 
മഺ്ുടഺള്  A4 ആീണന്നഽം  അത഻ൽ ഇതഽവീര ഉള്ള A3 

ുേപ്പറ഻ീനക്കഺളും പ്പ് ുരഖീപ്പടഽത്തഺൻ  ബഽദ്ധ഻മഽട്ട്  ഉണ്ടഺവഽം 
എന്ന്  എ ഇ അഭ഻േഺയീപ്പട്ടു. 

 

 

 

 


