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വഺർഡ് 5 : വ഻ളയഺട്ടുക്കണ്ട഻ 

                                        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  



 

                                        ആമഽഖം 

      ഇന്ത്ൿയ഻ീല രഺമ഼ണ ജനതയഽീെ ദഺര഻ദൿം ലഘാെര഻ക്കഽന്നത഻നഽം 
അവരഽീെ ജ഼വ഻ത സഽരക്ഷ഻തതവം ഉറപ്പുവരഽത്തഽന്നത഻നഽം ുവണ്ട഻ 
രാേം ീെഺെഽത്ത഻ട്ടുള്ള രഽ ബിഹത് േദ്ധത഻യഺണ് മഹഺത്മഺരഺന്ധ഻ 
ുദശ഼യ രഺമ഼ണ ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് േദ്ധത഻ െഺർഷ഻െ ുമഖലയ഻ലഽം 
ന഻ർമ്മഺണ ുമഖലയ഻ലഽം ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ക്കഺീത രഺമ഼ണജനത 
ബഽദ്ധ഻മഽട്ട് അനഽഭവ഻ക്കഽുപഺൾ അവർക്ക് 100 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ൽ 
എങ്ക഻ലഽം ഉറപ്പു വരഽത്തഽവഺൻ ഈ േദ്ധത഻ ലക്ഷൿമ഻െഽന്നഽ.ഇങ്ങീന 
ീതഺഴ഻ൽ നൽെഽന്നത഻ന് ഏീെെഽക്കഽന്ന വ഻വ഻ധ േദ്ധത഻െള഻ലാീെ 
രഺജൿത്ത഻ൻീറ മണ്ും ജലവഽം േരമഺവധ഻ സംരക്ഷ഻ക്കഽന്നത഻ന് 
സഺധൿമഺെഽം എന്ന് േത഼ക്ഷ഻ക്കഽന്നഽ. 

ീതഺഴ഻ൽ ആവശൿീപ്പെഽന്നവർക്ക് ന഻ശ്ച഻ത െഺലയളവ഻നഽള്ള഻ൽ 
െഺയ഻െമഺയ ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ക്കഽന്നഽീവന്നഽം അത഻ന് 
ന഻ർണ്യ഻ക്കീപ്പട്ട഻ട്ടുള്ള ു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 ീതഺഴ഻ീലെഽത്തുശഷം 
ുവതനം   ൂവെഽെുയഺ ലഭ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽെുയഺ ീെയ്തഺൽ 
നഷ്ടേര഻ഹഺരവഽം ഈ ന഻യമം വൿവസ്ഥ ീെയ്യുന്നഽ. ീതഺഴ഻ൽ 
ആവശൿീപ്പെഽന്ന വർക്ക് 15 ദ഻വസത്ത഻നഽള്ള഻ൽ െഺയ഻െമഺയ഻ 
ഏീതങ്ക഻ലഽം ീതഺഴ഻ൽ  നൽെ഻യ഻ര഻ക്കണീമന്നഺണ്  വൿവസ്ഥ. 
അലേഺത്തേക്ഷം േത഻നഺറഺമീത്ത ദ഻വസം മഽതൽ അവർക്ക് 
ീതഺഴ഻ല഻ലേഺയ്മ ുവതനത്ത഻ന് അർഹതയഽണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽം 
അതഽുേഺീല എെഽത്ത ീ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 നെപ്പ഻ലഺക്കഽെയഽം ീെയ്തഽ. ുെരളത്ത഻ൽ 
വയനഺെഽം,േഺലക്കഺെഽം ഈ 200 ജ഻ലേെള഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട഻രഽന്നഽ.2007 ുമയ് 
15 ന് 130 ജ഻ലേെള഻ുലക്ക് ൊെ഻ ഇത്  വൿഺേ഻പ്പ഻ച്ചു. ഇെഽക്ക഻,  
െ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 ന഻ർണ്ഺയെമഺയ 
വഴ഻ത്ത഻ര഻വ് സിഷ്ട഻ച്ച ബിഹത് േദ്ധത഻ എന്നെഺരൿം േര഻രണ഻ച്ചും  
2009 കുെഺബർ  2ന് ുെര സർക്കഺർ ഈ ന഻യമീത്ത 
മഹഺത്മഺരഺന്ധ഻ ുദശ഼യ രഺമ഼ണ ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് േദ്ധത഻ എന്ന് 
േഽനർനഺമെരണം ീെയ്തഽ. 

 

മഽഖൿ ലക്ഷ്ൿങ്ങൾ  

 അവ഻ദഗ്ദ്ദ്ധ-െഺയ഻െ ീതഺഴ഻ൽ ഏർീപ്പെഺൻ   സന്നദ്ധതയഽള്ള 

രഺമേുദശങ്ങള഻ൽ അധ഻വസ഻ക്കഽന്ന ഏീതഺരഽ െഽെഽംബത്ത഻നഽം 

രഽ സഺപത്ത഻െ വർഷം 100 ദ഻വസത്ത഻ൽ െഽറയഺത്ത ീതഺഴ഻ൽ 

ഉറപ്പഺക്കഽന്നുതഺീെഺപ്പം രഽണുമന്ഩയഽള്ളതഽം 

സ്ഥഺയ഻യഺയ഻ട്ടുള്ളതഽം ഉൽേഺദനക്ഷമവഽമഺയ അസ്ഥ഻െളുീെ 

സിഷ്ട഻യഺണ് ഈ േദ്ധത഻യഽീെ മഽഖൿ ലക്ഷൿം. 

 ദര഻ദരഽീെ ഉേജ഼വസഺനവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട വ഻ഭഺവഺെ഻ത്തറ 

ശക്ത഻ീപ്പെഽത്തൽ. 
 

 സഺമാഹ഻െമഺയ഻ േ഻ുന്നഺക്കം ന഻ൽക്കഽന്ന എലേഺ 
െഽെഽംബങ്ങീളയഽം േദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പെഽത്തഽെ. 
 

 േഞ്ചഺയത്ത഻രഺജ് സ്ഥഺേനങ്ങീള ശക്ത഻ീപ്പെഽത്തഽെ. 



 

 

സവ഻ദശഷ കൾ  
 

 ന഻യമത്ത഻ന്ീറ േ഻ൻബലമഽള്ള അവെഺശഺധ഻ഷ്ഠ഻ത േദ്ധത഻. 
 രഺമേഞ്ചഺയത്ത് േുദശത്ത് തഺമസ഻ക്കഽന്ന 18 വയസ്സ് 

ോർത്ത഻യഺയ ഏീതഺരഺൾക്കഽം േദ്ധത഻യ഻ൽ േങ്കഺള഻യഺവഺം.  

 ്ത഼ക്കഽം േഽരഽഷനഽം തഽലൿ ുവതനം. 
 േര഻സ്ഥ഻ത഻ സംരക്ഷണം െഺർഷ഻െ ുമഖലയ഻ീല അെ഻സ്ഥഺന 

സൗെരൿ വ഻െസനം എന്ന഻വയ്ക്ക് മഽൻരണന.  

 ീതഺഴ഻ലഺള഻െൾ തീന്ന േവർത്ത഻െൾ  െീണ്ടത്തഽെ 
ആസാതണ േെ഻യയ഻ൽ  േങ്കഺള഻െളഺെഺനഽം അവസരം. 

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

 െപൿാട്ടർ ശിംഖല വഴ഻യഽള്ള  ുമഺണ഻െറ഻ംഗ്ദ് സംവ഻ധഺനം. 
രഺമസഭ േദ്ധത഻ ഒഡ഻െ് ീെയ്യുന്നഽ ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻െ് 
ീെയ്യുന്നഽ. (ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻െ് സംവ഻ധഺനം). 

 േരഺത഻ േര഻ഹഺര സംവ഻ധഺനം 

 

 

 

  



കാത്തഺള഻ ഗഺമപഞ്ചഺയത്ത് 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

            ുേരഺപ ുലഺക്ക഻ൽ ഉൾീപ്പെഽന്ന ൊത്തഺള഻ 
രഺമേഞ്ചഺയത്ത് നലേ ര഼ത഻യ഻ൽ ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് േവർത്തനങ്ങൾ 
ഏീെെഽത്ത് നെത്തഽന്നഽ. േദ്ധത഻ നെത്ത഻പ്പ഻നഺയ഻ ുലഺക്ക്  തലത്ത഻ൽ 
ുലഺക്ക്  ീഡവലപ്പ്ീമന്റ് ഒെ഼സർ, JBDO അീെഡ഻െഡ് 
എൻജ഻ന഼യർ, അക്കൗണ്ടന്റ്, ഡഺെഺ എൻെ഻ ഒപ്പുറെർ എന്ന഻വരഽം 
അവരഽീെ ുസവനം ഈ േദ്ധത഻ക്ക് ുവണ്ട഻ നൽെഽന്നഽ. 2018-2019 
സഺപത്ത഻െ വർഷത്ത഻ൽ 193636 ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നങ്ങൾ ഈ 
േദ്ധത഻യ഻ലാീെ േഞ്ചഺയത്ത് സിഷ്ട഻ക്കഽെയഽം 770 െഽെഽംബങ്ങൾക്ക് 
100 ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നങ്ങൾ നൽെഽെയഽം ീെയ്ത഻ട്ടുണ്ട്. ൊല഻ നഷ്ട 
േര഻ഹഺരത്ത഻ന് ആരഽം തീന്ന അുേക്ഷ഻ച്ച഻ട്ട഻ലേ  



 

പഞ്ചഺയത്ത഻ൻതറ അട഻സ്ഥഺന വ഻വരങ്ങൾ 

 

 

 

 

പഞ്ചഺയത്ത്  അ ഻രഽകൾ 

 

          െ഻ഴക്ക്        െക്ക഻ട്ടപ്പഺറ 

         േെ഻ഞ്ഞഺറ്  ുേരഺപ െങ്ങുരഺത്ത് േഞ്ചഺയത്ത് 

         ീതക്ക്  ുേരഺപ െഺയണ് േഞ്ചഺയത്തഽെൾ 

        വെക്ക്  െങ്ങുരഺത്ത് േഞ്ചഺയത്ത്  

പഞ്ചഺയത്ത഻ൻതറ ദപര് കാത്തഺള഻ പഞ്ചഺയത്ത് 

വ഻്ത഼ർണ്ം 14.13 െ െ഻ മ഻ 

 ജ഻ലേ േഞ്ചഺയത്ത്       ുെഺഴ഻ുക്കഺട് 

 ുലഺക്ക് േഞ്ചഺയത്ത്    ുേരഺപ 

തഺലഽക്ക് ീെഺയ഻ലഺണ്ട഻ 

ഉൾീപ്പെഽന്ന  വഺർഡഽെൾ 13 

ീതഺഴ഻ൽ െഺർഡ് ഉെമെൾ 3946 

സജ഼വ ീതഺഴ഻ലഺള഻െൾ 3652 

ന഻ഷ്െ഻യ ീതഺഴ഻ലഺള഻െൾ  294 



കാത്തഺള഻ പഞ്ചഺയത്ത്  സ്ഥ഻ ഻വ഻വര കണക്കഽകൾ 

 

 

 
 

                  ജ഻ലേ 

 
 

        ുെഺഴ഻ുക്കഺട് 

 
 
             ുലഺക്ക് 
 
 
 

 
 
       ുേരഺപ 

 
             ജനസംഖൿ 

     
         13839 

 
           

            േഽരഽഷന്ഩഺർ 

 
    

             6923 

 
          

             ്ത഼െൾ 

 
 

             6916 

 
 

           ജനസഺരത 

 
 

           979 

 
 

         ്ത഼ : േഽരഽഷ അനഽേഺതം 

 

         999 

 

        സഺക്ഷരത 
 

          91.93% 

  



ര഼ ഻ശഺസ്ത ം 

* േവർത്ത഻ െയലഽെൾ, രജ഻സ്റ്ററഽെൾ, േവർത്ത഻ സ്ഥലങ്ങൾ,  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  .ൾവകൊശവൾ 01 

 

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 

 

ൾവകൊശവളുമൊയി ബന്ധതെട്ട ത ൊഴിലൊളികളിൽ നിന്ന ്

ച ൊദിച്ചറിഞ്ഞ വിവരവൾ 

 

* ത ൊഴിൽ കൊർഡ്   

     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 ൾചേക്ഷ  

   തേൊ ു ോേവർത്തികൾക്കൊയി ത ൊഴിലൊളികൾ വയക്തിേരമൊയി 

അപേക്ഷ നൽകൊറുണ്ട് എനതി് മനസ്സിലൊയി. ത ൊഴിൽ അപേക്ഷിച്്ച 14 

ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ത ൊഴിൽ ലഭിക്കൊറുണ്ട് എനതി് ത ൊഴിലൊളികളിൽ 

നിനതിും മനസ്സിലൊയി. 

 

* കൂലി നഷ്ടേരിഹൊരം  

  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 ത്േൊജക്ട്  യ്യൊറൊകൊനുള്ള ൾവകൊശം 

 

 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. 



്േവർത്തി  സംബന്ധിച്ച വിശദൊംശവൾ. 

 

1.കയാറൊല  നിർമ്മൊണം  വിളയൊട്ടുകണ്ടി 1.  

 വർക്്ക   പകൊഡ് : 1604009005/wc/328494 

2.കയാറൊല  നിർമ്മൊണം  വിളയൊട്ടു കണ്ടി 4 

വർക്്ക  പകൊഡ് : 1604009005/WC/329784 

3.കെ്  കയാറൊല   വിളയൊട്ടുകണ്ടി ഭൊഗം  -2 

വർക്്ക   പകൊഡ് : 1604009005/WC/329863 

4.കയാറൊല  നിർമ്മൊണം  വിളയൊട്ടുകണ്ടി -2 

വർക്്ക  പകൊഡ് : 1604009005/WC/328698 

5.മണ്ണ് ബണ്ട്  നിർമ്മൊണം  വിളയൊട്ടുകണ്ടി-6 

വർക്്ക  പകൊഡ് :  1604009005/IF/391162 

6.കംപബൊസ്റ്റ്  നിർമ്മൊണം  വിളയൊട്ടു കണ്ടി -1 

വർക്്ക  പകൊഡ്  :  1604009005/RS/341162 

7.പ ൊട്   നവ്കരണം-5 

വർക്്ക   പകൊഡ് : 1604009005/WH/ 320070   

8.കയാറൊല  നിർമ്മൊണം വിളയൊട്ടു കണ്ടി -3 

വർക്്ക   code: 1604009005/WC/329781 

9.പ ൊട്  നവ്കരണം  വിളയൊട്ടു കണ്ടി -2  

വർക്്ക   code: 1604009005/WH/320100 

10.കെ്  കയാറൊല  നിർമ്മൊണം  വിലയൊട്ടു കണ്ടി  -1 

 വർക്്ക   പകൊഡ് : 1604009005/329862 

  



െ
മ 
ന
പ
ർ 

വർക്ക്  ുെഺഡ് േവർത്ത഻
യഽീെ ുേര് 

േവർത്ത഻
യഽീെ 
സ്ഥ഻ത഻ 

അെ
ങ്കൽ 
തഽെ 

ലഭ഻
ച്ച 
ീതഺ
ഴ഻ൽ 
ദ഻ന
ങ്ങൾ 

ആ
ീെ 
ുവത
നം 

സഺ
ധന 
ഘെ
െം 

1 1604009005/wc/3

28494 

 

കയാറൊല  

നിർമ്മൊണം  

വിളയൊട്ടുക

ണ്ടി 1.  

 

completed 30000

0 

863 23387

3 

1536 

2 1604009005/WC/

329784 

 

കയാറൊല  

നിർമ്മൊണം  

വിളയൊട്ടു 

കണ്ടി 4 

 

completed 25000

0 

705 19105

5 

934 

3 1604009005/WC/

329863 

 

കെ്  

കയാറൊല   

വിളയൊട്ടുക

ണ്ടി ഭൊഗം  -

2 

 

completed 30000

0 

514 13929

3 

452 

4 1604009005/WC/

328698 

കയാറൊല  

നിർമ്മൊണം  

വിളയൊട്ടുക

ണ്ടി -2 

 

completed 30000

0 

1063 28807

3 

1358 

5 1604009005/IF/3

91162 

 

മണ്ണ് ബണ്ട്  

നിർമ്മൊ

ണം  

വിളയൊട്ടു

കണ്ടി-6 

completed 30000

0 

1082 29322

2 

1714 



 

6 1604009005/RS/

341162 

 

.കംപബൊ

സ്റ്റ്  

നിർമ്മൊ

ണം  

വിളയൊട്ടു 

കണ്ടി -1 

 

completed 30000

0 

318 86178 304 

7 1604009005/WH

/ 320070   

 

1604009005/

WH/ 320070   

 

completed 25000

0 

541 15661

1 

550 

8 1604009005/WC

/329781 

 

കയാറൊല  

നിർമ്മൊ

ണം 

വിളയൊട്ടു 

കണ്ടി -3 

 

completed 25000

0 

496 13441

6 

916 

9 1604009005/WH

/320100 

പ ൊട്  

നവ്കര

ണം  

വിളയൊട്ടു 

കണ്ടി -2  

 

completed 25000

0 

703 19051

3 

792 

10 കെ്  കയാറൊല  

നിർമ്മൊണം  

കെ്  

കയാറൊല  

completed 30000

0 

472 12791

2 

436 



വിലയൊട്ടു 

കണ്ടി  -1 

 

നിർമ്മൊ

ണം  

വിലയൊട്ടു 

കണ്ടി  -1 

 

        

 

  



 

കയ്യഺല ന഻ർമ്മഺണം വ഻ളയഺട്ട്കണ്ട഻  1  

 വർക്ക് ുെഺഡ്: 1604009005/WC/ 328 494  

േവിത്ത഻ 1 /11 /18 മഽതൽ 5 /12/ 18 വീര. അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങള഻ലഺയ഻ 19 മഺസ്റ്റർ 

ുറഺളുെള഻ൽ ആയ഻ 35 ീതഺഴ഻ലഺള഻െൾ 30 ദ഻വസങ്ങള഻ലഺയ഻ 863 

ീതഺഴ഻ൽദ഻നങ്ങൾ സിഷ്ട഻ച്ചു.അെങ്കൽ  തഽെയഺയ഻ മാന്ന് ലക്ഷം രാേയഽം 

അനഽവദ഻ച്ച ഈ േവർത്ത഻ക്ക് ുവതന ഇനത്ത഻ൽ 233873 രാേയഽം 

വഺെെയ഻നത്ത഻ൽ 1536 രാേയഽം െ഻ലവഴ഻ച്ചു.എം ബഽക്ക് േെഺരം ന഼ളം 

3421. 43 മ഼െറഺണ. ൂസെ് സരർശ഻ച്ചുപ്പഺൾ ഞങ്ങൾക്ക് അളക്കഺൻ  

െഴ഻ഞ്ഞത് 3321 മ഼െറഺണ്. ഇെ഻ഞ ന഻ലയ഻ലഽം െഺെഽം ന഻റഞ്ഞ 

ന഻ലയ഻ലഽമഺണ്. െഺണഺൻ െഴ഻ഞ്ഞത്.െയൽ  േര഻ുശഺധനയ഻ൽ 6 

ഭാവഽെമെളുീെ അുേക്ഷ െണ്ടഽ. ബഺക്ക഻ സജ഼വ ീതഺഴ഻ലഺള഻െളുീെ 

സ്ഥലത്തഺണ് േവർത്ത഻ അധ഻െവഽം നെന്ന഻ര഻ക്കഽന്നത്. ഭഽ ഉെമെൾക്ക് 
എലേഺം ീതഺഴ഻ൽ െഺർഡ് 

ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ.മഽൻരണനമഺനദണ്ഡമനഽസര഻ച്ചഺണ് േവർത്ത഻ 
ീെയ്ത഻ര഻ക്കഽന്നത്. (KL-04-009-005-005/69)    എന്ന ആളുീെ സ്ഥലത്ത് നലേ 
േവർത്ത഻ ീെയ്തതഺയ഻ െണ്ടഽ. േവർത്ത഻െൾ എലേഺം തീന്ന നലേ 
ര഼ത഻യ഻ൽ ീെയ്തതഺയ഻ ുതഺന്ന഻ 

 

കയ്യഺല ന഻ർമഺണം വ഻ളയഺട്ടുകണ്ട഻ - 4  

വർക്ക് ുെഺഡ് :1604009005/WC/329784  

േവിത്ത഻ 1 /11 /2018/ മഽതൽ 29/ 11/ 2018 വീര. അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങള഻ലഺയ഻ 18 

മസ്റ്റർുറഺൾെള഻ൽ 37 ീതഺഴ഻ലഺള഻െൾ 28 ദ഻വസങ്ങള഻ലഺയ഻ 705 

ീതഺഴ഻ൽദ഻നങ്ങൾ സിഷ്ട഻ച്ചു.അെങ്കൽ തഽെയഺയ഻ 25009 രാേയഽം 

അനഽവദ഻ച്ച ഈ േവർത്ത഻ക്ക്  ുവതന ഇനത്ത഻ൽ 191055 രാേയഽം 

വഺെെയ഻നത്ത഻ൽ 934 രാേയഽം ീെലവഴ഻ച്ചു. ീമഷർീമൻറ് ബഽക്ക് 
േെഺരം 1589.15  മ഼െർ ആണ് ഉള്ളത്.േവർത്ത഻  സ്ഥല സരർശനത്ത഻ൽ 

ഞങ്ങൾക്ക് അളക്കഺൻ െഴ഻ഞ്ഞത് 1487 മ഼െർ ആണ് ബഺക്ക഻ െഺെഽന഻റഞ്ഞ 

അവസ്ഥയ഻ലഺണ്.െയൽ  േര഻ുശഺധനയ഻ൽ 7 ഭാ  ഉെമെളുീെ അുേക്ഷ 

െണ്ടഽ. ബഺക്ക഻ സജ഼വ ീതഺഴ഻ലഺള഻െളുീെ സ്ഥലത്തഺണ് ീതഺഴ഻ൽ 

ീെയ്ത഻ര഻ക്കഽന്നത് മഽൻരണന മഺനദണ്ഡം അെ഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് 



േവർത്ത഻ ീെയ്തത്. എലേഺ ഭാവഽെമെൾെഽം  ീതഺഴ഻ൽെഺർഡ് 

ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. ീതഺഴ഻ലഺള഻െുളഺട് സംസഺര഻ച്ചുപ്പഺൾ വ഻ എം സ഻  
അംരങ്ങൾ വരഺറ഻ലേ എന്നഽം, വ഻ എം സ഻ ശക്ത഻ീപ്പെഽുത്തണ്ടത് 

ന഻ർബന്ധമഺീണന്നഽം ീതഺഴ഻ലഺള഻െൾ അഭ഻േഺയീേട്ടു. 

 

കലല് കയ്യഺല വ഻ളയഺട്ടുകണ്ട഻ ഭഺഗം 2  

വർക്ക് ുെഺഡ് :1604009005/WC/329863 

േവർത്ത഻ നെന്നത് 19 /1/2019 മഽതൽ 17/2/ 2019 വീര. 5 ഘട്ടങ്ങള഻ലഺയ഻ 15 

മസ്റ്റർുറഺളുെള഻ൽ 41 ീതഺഴ഻ലഺള഻െൾ 25 ദ഻വസീത്ത 514  

ീതഺഴ഻ൽദ഻നങ്ങൾ സിഷ്ട഻ച്ചു. അെങ്കൽ തഽെയഺയ഻ 300000 രാേ 

അനഽവദ഻ച്ച ഈ േവർത്ത഻ ുവതന ഇനത്ത഻ൽ 139 293 രാേയഽം 

വഺെെയ഻നത്ത഻ൽ 452 രാേയഽം ീെലവഴ഻ച്ചു . എം ബഽക്ക് േെഺരം 1375. 7 

3 മ഼െർ ആണ് എന്നഺൽ 1200.61 മ഼െർ ആണ് അളക്കഺൻ െഴ഻ഞ്ഞത്. 

െഽഞ്ഞമ്മദ് (kL-04-009-005/194)  എന്ന ആളുീെ സ്ഥല ത്ത്  നലേ 
േവർത്ത഻െൾ െഺണഺൻ  െഴ഻ഞ്ഞഽ. 

 

കയ്യഺല ന഻ർമ്മഺണം വ഻ളയഺട്ടു  കണ്ട഻ 2  

വർക്ക് ുെഺഡ്  :1604009005/WC/328698   

േവർത്ത഻ നെന്നത് 1/ 11/2018 മഽതൽ 29/ 11 /2018 വീര. അഞ്ച് 
ഘട്ടങ്ങള഻ലഺയ഻ 21 മഺസ്റ്റർ ുറഺളുെള഻ൽ 41 ീതഺഴ഻ലഺള഻െൾ 25 ദ഻വസീത്ത 

1063 ീതഺഴ഻ൽദ഻നങ്ങൾ സിഷ്ട഻ച്ചു. അെങ്കൽ തഽെ 300000 ലക്ഷം രാേ 

അനഽവദ഻ച്ച ഈ േവർത്ത഻ ുവതന ഇനത്ത഻ൽ  288.073 രാേയഽം 

ആയഽദവഺെെയ഻നത്ത഻ൽ 1,358 രാേയഽം ീെലവഴ഻ച്ചു. േവർത്ത഻ സ്ഥല 

േര഻ുശഺധനയ഻ൽ എംബഽക്ക്   േെഺരം 1532. 96 മ഼െർ ആണ്.  അളക്കഺൻ  

െഴ഻ഞ്ഞത്  1450 മ഼െർ ആണ്.മഺധവ഻ (kL-04-009-005/75) എന്ന ആളുീെ 

വ഼ട്ട഻ൽ നലേ േവർത്ത഻ െഺണഺൻ െഴ഻ഞ്ഞഽ. 

 

മണ്ണ് ബണ്ട് ന഻ർമ്മഺണം വ഻ളയഺട്ടു  കണ്ട഻ 6  

വർക്ക് ുെഺഡ് :1604009005/IF/ 301162  



േവർത്ത഻ നെന്നത് 5/10/2018 മഽതൽ 15/10/2018 വീര.രണ്ട് ഘട്ടങ്ങള഻ലഺയ഻ 
ഇത഻ൽ 31 മഺസ്റ്റർുറഺളുെള഻ൽ  151 ീതഺഴ഻ലഺള഻െൾ 9 ദ഻വസീത്ത 1082 

ീതഺഴ഻ൽദ഻നങ്ങൾ സിഷ്ട഻ച്ചു. അെങ്കൽ തഽെ 300000 രാേ അനഽവദ഻ച്ച ഈ 

േവർത്ത഻ ുവതന ഇനത്ത഻ൽ 293222 രാേയഽം വഺെെയ഻നത്ത഻ൽ 1714 

രാേയഽം ീെലവഴ഻ച്ചു. േവർത്ത഻ സ്ഥല േര഻ുശഺധനയ഻ൽ എം  ബഽക്ക് 
േെഺരം 600 മ഼െർ ആണ് ഉള്ളത്. എന്നഺൽ അളക്കഺൻ െഴ഻ഞ്ഞത് 590 മ഼െർ 

ആണ്. ബഺക്ക഻ െഺെഽന഻റഞ  അവസ്ഥയ഻ലഺയ഻രഽന്നഽ. നഺരഺയണൻ നഺയർ  

(kL-04-009-005/182)  എന്ന ആളുീെ വ഼ട്ട഻ൽ നലേ േവർത്ത഻െൾ െഺണഺൻ 

െഴ഻ഞ്ഞഽ. 

 

കദരഺസ്റ്റ് ന഻ർമഺണം വ഻ളയഺട്ടുകണ്ട഻ -1 

വർക്ക് ുെഺഡ് :1604009005/RS/341162 േവർത്ത഻ 6 /3/2019 ന് ആരംഭ഻ച്ച 

16/3/2019 ന് അവസഺന഻ച്ചു. രണ്ട് ഘട്ടങ്ങള഻ലഺയ഻ 9 മഺസ്റ്റർ ുറഺളുെള഻ൽ 48 

ീതഺഴ഻ലഺള഻െൾ 10 ദ഻വസങ്ങള഻ലഺയ഻ 318 ീതഺഴ഻ൽദ഻നങ്ങൾ സിഷ്ട഻ച്ചു.  

അെങ്കൽ തഽെ 300000 രാേ അനഽവദ഻ച്ച ഈ േവർത്ത഻ക്കഽ ുവതന 

ഇനത്ത഻ൽ 86178 രാേയഽം ീെലവഴ഻ച്ചു.എംബഽക്ക് േെഺരം വൿതൿ്ത 

ഭാഉെമെളുീെ  േുദശത്ത്  212  െുപഺസ്റ്റ് െഽഴ഻ െഺുണണ്ടെഽത്ത് 197 

െഽഴ഻െൾ ആണ്  െഺണഺൻ െഴ഻ഞ്ഞത്. ഭാവഽെമയഺയ റഷ഼ദ്  െ഼ര഻ക്കണ്ട഻ 
(kL-04-009-005/ 141) എന്ന഻വരഽീെ സ്ഥലത്ത്  െുബഺസ്റ്റ് െഽഴ഻ ന഻െത്ത഻ 
അവ഻ീെ മഞ്ഞൾ െിഷ഻ ീെയ്തതഺയ഻ െഺണഺൻ െഴ഻ഞ്ഞഽ. ുരഺേഺലൻ 

െ഻ഴുക്കെത്ത് (kL-04-009-005-05/29)    എന്ന഻വരഽീെ സ്ഥലത്ത് 2 െുപഺസ്റ്റ് 
െഽഴ഻യ഻ൽ  ീതങ്ങ഻ൻൂത ീവച്ചതഺയ഻ െഺണഺൻ െഴ഻ഞ്ഞഽ. ശര഼െ (kL-04-

009-005-05/230)     ഇവരഽീെ െുപഺസ്റ്റ് െഽഴ഻െള഻ൽ എലേഺം വഺഴ ീവച്ച 

ന഻ലയ഻ൽ െഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു. ഭാര഻ഭഺരം െുബഺ്ട് െഽഴ഻െള഻ലഽം 

വിക്ഷൂത്തെൾ വച്ച് േ഻െ഻പ്പ഻ച്ച്  െഺണീപ്പട്ടു. െ഼ൽഡ് േര഻ുശഺധനയ഻ൽ 

ുമെ് നഽ േവർത്ത഻ സ്ഥലീത്തക്കഽറ഻ച്ച് ധഺരണ െഽറവഺയ഻രഽന്നത഻നഺൽ 

െ഼ൽഡ്  േര഻ുശഺധനയ഻ൽ ബഽദ്ധ഻മഽട്ട് അനഽഭവീപ്പട്ടു. 

 

ദ ഺട് നവ഼കരണം 5  

വർക്ക് ുെഺഡ് :1604009005/WH/320070  

േവർത്ത഻ 14/ 12/2018 മഽതൽ 29/12 /2018 വീര. ഘട്ടങ്ങള഻ലഺയ഻ 15 

മഺസ്റ്റർുറഺളുെള഻ൽ 38 ീതഺഴ഻ലഺള഻െൾ 44 ദ഻വസങ്ങളഺയ഻ 541 



ീതഺഴ഻ൽദ഻നങ്ങൾ സിഷ്ട഻ച്ചു.അെങ്ക ൽ  തഽെയഺയ഻ 250000 രാേയഽം വഺെെ 

ഇനത്ത഻ൽ 550 രാേയഽം െ഻ലവഴ഻ച്ചു. എം ബഽക്ക് േെഺരം 3155.73 മ഼െർ 

ആണ് ഉള്ളത്. 2998 മ഼െർ ന഼ളം വീര ൂസെ് സരർശ഻ച്ചുപ്പഺൾ അെക്കഺൻ 

സഺധ഻ച്ചു. ബഺക്ക഻ െഺെഽ മാെ഻യ ന഻ലയ഻ൽ െഺണഺൻ െഴ഻ഞ്ഞഽ ഈ 

േവർത്ത഻ െഺെഽീവട്ട഻ീത്തള഻ച്ച് മീണ്െഽത്ത് ജലുസെന ുയഺരൿമഺക്കഽന്ന  

ര഼ത഻യ഻ൽ തീന്നയഺണ് നെത്ത഻യത്.  െഽെ഻ീവള്ള സൗെരൿം ുമെ് ആയ 

െര഻െ (kL-04-009-005-005/ )ൂസെ഻ൽ എത്ത഻ച്ചു ീെഺെഽക്കഺറഺണ് എന്ന് 
അറ഻യഺൻ സഺധ഻ച്ചു. 

 

കയ്യഺല ന഻ർമ്മഺണം വ഻ളയഺട്ടുകണ്ട഻ 3 

വർക്ക് ുെഺഡ് :1604009005/ WC /329781 

േവർത്ത഻ ദ഻നം 1/ 11 /2018 മഽതൽ 29 /11 /2018 ന് അവസഺന഻ച്ചു. 
മാന്ന് ഘട്ടങ്ങള഻ലഺയ഻ 16 മസ്റ്റർുറഺളുെള഻ൽ ആയ഻25 ീതഺഴ഻ലഺള഻െൾ 
15 ദ഻വസങ്ങള഻ലഺയ഻ 496 ീതഺഴ഻ൽദ഻നങ്ങൾ സിഷ്ട഻ച്ചു. അെങ്കൽ 
തഽെയഺയ഻ 250000 രാേ അനഽവദ഻ച്ച ഈ േവർത്ത഻ക്ക് ുവതന 
ഇനത്ത഻ൽ 134416 രാേയഽം വഺെെയ഻നത്ത഻ൽ 916 രാേയഽം 
െ഻ലവഴ഻ച്ചു. ീമഷർീമൻറ് ബഽക്ക് േെഺരം വൿതൿ്ത 
ഭാവഽെമെളുീെ സ്ഥലത്ത് 19 10. 5 2 മ഼െർ െയ്യഺല ീെുയ്യണ്ടത്  

1827 മ഼െർ ഞങ്ങൾക്ക് അളക്കഺൻ െഴ഻ഞ്ഞത്. സജ഼വ 
ീതഺഴ഻ലഺള഻െളുീെ സ്ഥലങ്ങള഻ലഺണ് േവർത്ത഻ അധ഻െവഽം 
നെന്ന഻ര഻ക്കഽന്നത്. ഭാവഽെമെൾക്ക് എലേഺം ീതഺഴ഻ൽെഺർഡ് 
ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. േഺയം ൊെ഻യ ്ത഼ േഽരഽഷ ീതഺഴ഻ലഺള഻െൾ 
ഉൾീപ്പീെ ഉള്ളവർ ീതഺഴ഻ൽ ീെയ്യുന്നത഻ന് ുവണ്ട഻ െഽത്തീനയഽള്ള 
േുദശങ്ങള഻ൽ വളീര ബഽദ്ധ഻മഽട്ട് അനഽഭവ഻ച്ചതഺയ഻  െ഼ൽഡ് 
േര഻ുശഺധനയ഻ൽ മനസ്സ഻ലഺക്കഺൻ സഺധ഻ച്ചു.നഺരഺയണൻ 

െരഽവത്ത്െണ്ട഻മ഼ത്തൽ (KL-04-009-005-05/112 ) എന്ന഻വരഽീെ സ്ഥലത്ത് 
െയ്യഺല മഴീവള്ളത്ത഻ൽ ഇെ഻ഞ ന഻ലയ഻ൽ െഺണഺൻ െഴ഻ഞ്ഞഽ. 

 

ദ ഺട് നവ഼കരണം വ഻ളയഺട്ടു  കണ്ട഻- 2  

വർക്ക്ുെഺഡ് :1604009005/ WH/320100.  



േവർത്ത഻ 14 /12/ 2018 മഽതൽ 15 /1/2019 വീര നഺല് ഘട്ടങ്ങള഻ലഺയ഻ 
19 മസ്റ്റർ  ുറഺളുെള഻ൽ 50 ീതഺഴ഻ലഺള഻െൾ 20 ദ഻വസങ്ങള഻ലഺയ഻ 
703 ീതഺഴ഻ൽദ഻നങ്ങൾ സിഷ്ട഻ച്ചു. അെങ്കൽ തഽെയഺയ഻ 250 0 00 രാേ 
അനഽവദ഻ച്ച ഈ േവർത്ത഻ക്ക് ുവതന ഇനത്ത഻ൽ 190513 രാേയഽം 
വഺെെ ഇനത്ത഻ൽ 792 രാേയഽം െ഻ലവഴ഻ച്ചു. ീമഷർീമൻറ് ബഽക്ക് 
േെഺരം ന഼ളം 6911. 59 മ഼െർ ആണ് ഉള്ളത്.  

37 20 മ഼െർ ന഼ളം വീര ൂസെ് സരർശ഻ച്ചുപ്പഺൾ അെക്കഺൻ 
സഺധ഻ച്ചു. ബഺക്ക഻ ഭഺരങ്ങൾ െപ഻ുവല഻ ീെട്ട഻യത഻നഺൽ അെക്കഺൻ 
െഴ഻ഞ്ഞ഻ലേ . ഈ േവർത്ത഻ െഺെഽീവട്ട഻ീത്തള഻ച്ച് മീണ്െഽത്ത് 
ജലുസെന ുയഺരൿം ആക്കഽന്ന ര഼ത഻യ഻ൽ തീന്നയഺണ്  നെത്ത഻യത്. 
ഈ േവർത്ത഻ ഇുപ്പഺഴഽം നലേ ര഼ത഻യ഻ൽ തീന്ന െഺണഺൻ 
സഺധ഻ച്ചു. 

കലല് കയ്യഺല ന഻ർമ്മഺണം വ഻ളയഺട്ടുകണ്ട഻ -1  

വർക്ക്ുെഺഡ് :1604009005/WC/ 329862  

േവർത്ത഻ ആരംഭ഻ച്ചത് 19/1/2019 ന് 19/2/2019 ന് അവസഺന഻ച്ചു.  
നഺല് ഘട്ടങ്ങള഻ലഺയ഻ 16 മഺസ്റ്റർുറഺളുെള഻ൽ 42 ീതഺഴ഻ലഺള഻െൾ 25 
ദ഻വസങ്ങള഻ലഺയ഻ 472 ീതഺഴ഻ൽദ഻നങ്ങൾ സിഷ്ട഻ച്ചു. അെങ്കൽ 
തഽെയഺയ഻ 300000 രാേ അനഽവദ഻ച്ച ഈ േവർത്ത഻ക്കഽ ുവതന 
ഇനത്ത഻ൽ 127912 രാേയഽം ആയഽധവഺെെ  ഇനത്ത഻ൽ 436 രാേയഽം 
ീെലവഴ഻ച്ചു.ഈ  േവർത്ത഻ക്ക്െലേ഻ന്ീറ  ക്ഷഺമം ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. 
എന്ന് ീതഺഴ഻ലഺള഻െളുമഺയ഻ നെത്ത഻യ അഭ഻മഽഖത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് 
മനസ്സ഻ലഺയ഻. അത഻നഺൽ മണ്് ഉേുയഺര഻ച്ചഺണ് ഈ േവർത്ത഻ 
ീെയ്തത് .  െഽഞ്ഞമ്മദ് (KL-04-009-005/189) എന്ന ഭാഉെമ്മയഽീെ 
വ഼ട്ട഻ൽ  നലേര഼ത഻യ഻ൽ േവർത്ത഻ നെന്ന഻ട്ടുണ്ട്. ഈ െയൽ 
േര഻ുശഺധനയ഻ൽ 5 ഭാവഽെമെളുീെ അുേക്ഷയഺണ് ഞങ്ങൾക്ക് 
െഺണഺൻ െഴ഻ഞ്ഞത്. ഈ േവർത്ത഻ ഭാഉെമ യഽീെ  സ്ഥലത്ത് 
ൊെഺീത സജ഼വ  ീതഺഴ഻ലഺള഻െളുീെ ഭാമ഻യ഻ലഽം ീെയ്തതഺയ഻ 
െഺണഺൻ െഴ഻ഞ്ഞഽ.  ഈ േവർത്ത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട  എലേഺ 
ീതഺഴ഻ലഺള഻െൾക്കഽം ുവതനം ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്ീമഷർീമൻറ്ബഽക്ക് 
േെഺരം 627.2901 മ഼െറഺണ് െഺണഺൻ െഴ഻ഞ്ഞത്. െ഼ൽഡ് 
േര഻ുശഺധനയ഻ൽ 610 മ഼െർ ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് അളന്നഽ 
ത഻ട്ടീപ്പെഽത്തഺൻ െഴ഻ഞ്ഞത്. 

  



 

ുെര സർക്കഺർ ന഻ർുേശേെഺരം രഽ വർക്ക്  െയല഻ൽ തഺീഴ 
േറയഽന്ന 22 ുരഖെൾ   ന഻ർബന്ധമഺയഽം ഉണ്ടഺുെണ്ടതഺണ്. 
െയലഽെളുീെ 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 എവ഻ീെ 
ഏത് ുേജഽ മഽതൽ സാക്ഷ഻ക്കഽന്നഽ എന്ന് മനസ്സ഻ലഺക്കഽവഺനഽള്ള 
ആധ഻െഺര഻െ ുരഖയഺണ് ീെക്ക് ല഻സ്റ്റ്. ീേഺതഽ  േവിത്ത഻െളുീെ 
െയലഽെള഻ൽ ീെക്ക് ല഻സ്റ്റ് െഺണഽവഺൻ െഴ഻ഞ്ഞ഻ലേ. 

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

േ്തഽത േവർത്ത഻  

േഞ്ചഺയത്ത഻ീല നെപ്പ് വർഷത്ത഻ീല ആനഽവൽ ആക്ഷൻ പ്ലഺന഻ൽ 
ഉൾീപ്പട്ടതഺണ് എന്ന് ീതള഻യ഻ക്കഽവഺനഽള്ള ുരഖയഺണ് ആക്ഷൻ 
പ്ലഺന഻ന്ീറ ുെഺപ്പ഻. ീേഺതഽ േവർത്ത഻െളുീെ  

െയലഽെള഻ൽ ആക്ഷൻ പ്ലഺൻ േെർപ്പ് െഺണഽവഺൻ െഴ഻ഞ്ഞ഻ലേ.  

4. ഭരണഺനഽമ ഻ 

 േവിത്ത഻ ീെയ്യുന്നത഻ന് ന഻ർവഹണ സ്ഥഺേനം നൽെഽന്ന 
അനഽമത഻യഺണ് ഭരണഺനഽമത഻ ുരഖ. ഭരണഺനഽമത഻ എലേഺ 
േവിത്ത഻െൾക്കഽം  

ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ . 



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

രഽ േവിത്ത഻ എങ്ങീന എത അളവ഻ൽ ീെയ്യണീമന്ന് 
സഺുങ്കത഻െമഺയ഻ േത഻േഺദ഻ക്കഽന്ന ആധ഻െഺര഻െ ുരഖയഺണ് 
എസ്റ്റ഻ുമെ്.  

എസ്റ്റ഻ുമെ് ഡ഻ൂസൻ ീേഺതഽ േവിത്ത഻യഽീെ െയലഽെള഻ൽ 
െഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു.  

എസ്റ്റ഻ുമെുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ുരഖെള഻ൽ ന്നഽംതീന്ന ത഼യ്യത഻ ുയഺെഽ 
ൊെ഻യ  പ്പ് െഺണഺൻ െഴ഻ഞ്ഞ഻ലേ.  

6. സഺദേ ഻ക അനഽമ ഻ ദകഺപ്പ഻ 

 േവിത്ത഻ക്ക് സഺുങ്കത഻െ വ഻ദഗ്ദ്ധരഽീെ അനഽമത഻ ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട് 
എന്നത഻നഽള്ള ആധ഻െഺര഻െ ുരഖയഺണ് സഺുങ്കത഻െ അനഽമത഻ ുരഖ. 
ീേഺതഽ േവിത്ത഻െളുീെ െ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 ൊെ഻യഺണ് ഡ഻മഺൻഡ് അപ്ല഻ുക്കഷൻ ുെഺം. 
വൿക്ത഻േരമഺയ഻ ീതഺഴ഻ലഺള഻െളുീെ അുേക്ഷ െയലഽെള഻ൽ 
െഺണഽവഺൻ സഺധ഻ച്ചു. ീതഺഴ഻ൽ െഺർഡ് നപർ,  ുേര്,  അുേക്ഷ഻ച്ച 
ദ഻വസം എന്ന഻വ െിതൿമഺയ഻ ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്. ീതഺഴ഻ല഻ന് 
അുേക്ഷ഻ക്കഽന്നഽീണ്ടങ്ക഻ൽ ുേഺലഽം അുേക്ഷയ഻ൽ എന്നഽ മഽതൽ 
എന്നഽ വീര ീതഺഴ഻ൽ ുവണീമന്ന് െഺരൿം ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്.  

14 ദ഻വസുത്തക്ക് മഺതം അുേക്ഷ഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള ുെഺം ആണ് 
ഉള്ളത്. ൂെപ്പെ് രസ഼ത് ീതഺഴ഻ലഺള഻െൾക്ക് നൽെഽന്ന഻ലേ. എന്നഺൽ 
െ഼ൽഡ് സരർശനത്ത഻ൽ മനസ്സ഻ലഺക്കഺൻ സഺധ഻ച്ചത്  



ഇത഻നഺയ഻ മാന്നഽ രാേ ീതഺഴ഻ലഺള഻െള഻ൽ ന഻ന്ന്  
ീെലവഺക്കഽന്നഽണ്ട് എന്നതഺണ്. ( WC/329784 - െയ്യഺല ന഻ർമഺണം 
വ഻ളയഺട്ടുെണ്ട഻ -4 ൂെേെു രസ഼ത് വഺങ്ങ഻യ഻ട്ടുണ്ട് ) 

9. ത ഺഴ഻ല് അനഽവേ഻ച്ച ഻തന പകർപ്പ്  

േവർത്ത഻ അനഽവദ഻ച്ചുീെഺണ്ട് ന഻ർവ്വഹണ ഉുദൿഺരസ്ഥർ നൽെഽന്ന 
അനഽമത഻യഺണ് വർക്ക് അുലഺുക്കഷൻ ുെഺം. അുേക്ഷ഻ച്ച് 15 
ദ഻വസത്ത഻നഽള്ള഻ൽ േവിത്ത഻ ലഭ഻ച്ചു എന്ന് അറ഻യഺൻ ഈ ുെഺം 
സഹഺയ഻ക്കഽം ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻െ് നെത്ത഻യ െയലഽെള഻ൽ 
േവർത്ത഻ അനഽവദ഻ച്ചത഻ന്ീറ േെർപ്പ്  െയലഽെള഻ൽ െഺണഽവഺൻ 
സഺധ഻ച്ച഻ലേ. 

10. പാര഻പ്പ഻ച്ച മഺസ്റ്റർദറഺള഻ന്തറ ദകഺപ്പ഻ 

ീതഺഴ഻ലഺള഻െളുീെ ഹഺജർന഻ല ുരഖീപ്പെഽത്തഺനഽള്ള ുരഖയഺണ് 
മഺസ്റ്റർ ുറഺൾ. എലേഺ െയലഽെള഻ലഽം ോര഻പ്പ഻ച്ച് മഺസ്റ്റർ ുറഺൾ  
ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. ഹഺജറ഻ീനഺപ്പമഽള്ള േവർത്ത഻ ീെയ്ത ദ഻വസം  
അെയഺളീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലേ.  

11. തമഷർതമൻറ് ബഽക്ക഻ന്തറ ദകഺപ്പ഻   

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

12.  സഺധനങ്ങൾ വഺങ്ങഽന്ന ഻നഽള്ള  കവഺദട്ടഷൻ 
ക്ഷ്ണ഻ച്ച ഻ന്തറയഽം   കംപഺര഻റ്റ഼വ് ദസ്റ്ററ്റ്തമന്റ഻ന്തറയഽം  
തമറ്റ഼ര഻യൽ സസപ്ല  ഓർഡറ഻ന്തറയഽം  ദകഺപ്പ഻  

രഽ േവിത്ത഻ക്ക് സഺുങ്കത഻െ എസ്റ്റ഻ുമെ് േെഺരം ആവശൿമഽള്ള 
സഺധനസഺമര഻െൾ വഺങ്ങഽന്നത഻നഽള്ള നെേെ഻െമങ്ങൾ 
േത഻േഺദ഻ക്കഽന്ന ുരഖയഺണ് ീമെ഼ര഻യൽ  ീേഺെൿഽർീമന്റ്.  
ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻െ഻ന്  വ഻ുധയമഺക്കഽെയഽം 10േവിത്ത഻ 
െ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 നത്ത഻ന്തറയഽം  സഺധനങ്ങൾക്ക് പണം 
അടച്ച ഻ന്തറയഽം   

എഫ് െ഻  യഽീെ ുെഺപ്പ഻   േഺുദശ഻െമഺയ഻  െഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു.  

15. തമറ്റ഼ര഻യൽ വൗച്ചറ഻ന്തറയഽം  ബ഻ലലുകളും ദകഺപ്പ഻  

രഽ േവർത്ത഻ക്ക് സഺുങ്കത഻െ എസ്റ്റ഻ുമെ്  േെഺരം ആവശൿമഽള്ള 
സഺധനസഺമര഻െൾ വഺങ്ങഽന്നത഻നഽള്ള നെേെ഻െമങ്ങൾ 
േത഻േഺദ഻ക്കഽന്ന ുരഖയഺണ് ീമെ഼ര഻യൽ ുഡഺെൿഽീമൻററ഻. 

 

16.ദറഺയല഻റ്റ഻ അടച്ച ഻ന്തറ  രസ഼ത്  ദകഺപ്പ഻  

  ബഺധെമലേ.  

17.  മാന്ന് ഘട്ടങ്ങള഻ൽ ആയഽള്ള ത ഺഴ഻ല഻ന്തറ ദ ഺദട്ടഺകൾ  

 േവർത്തനവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പെഽത്ത഻  എെഽുക്കണ്ട  മാന്ന് ുെഺുട്ടഺ 
േത഻പ്പുെൾ അതഺയത് േവർത്തനത്ത഻ന് ആരംഭം, േവർത്തനം  
നെന്നഽീെഺണ്ട഻ര഻ക്കഽുപഺൾ, േവർത്തനം  ോർത്ത഼െര഻ച്ചുപ്പഺൾ  
എന്ന഼ മാന്ന് തരം ുെഺുട്ടഺ ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻െ് േര഻ുശഺധന  
സമയത്തഽ  െയലഽെള഻ൽ െഺണഺൻ 

 െഴ഻ഞ്ഞ഻ലേ.  

18.പാർത്ത഼കര഻ച്ച സർട്ട഻ ഻ക്കറ്റ഻ന്തറ ദകഺപ്പ഻  

  േവർത്ത഻ ോർത്ത഼െര഻ച്ചു എന്നത഻ന്ീറ ുരഖയഺണ് േവർത്ത഻ 
ോർത്ത഼െരണ സഺക്ഷൿേതം . ഇത് െയലഽെള഻ൽ ന്നഽം തീന്ന 
െഺണഺൻ െഴ഻ഞ്ഞ഻ലേ.  

19.മഺസ്റ്റദറഺൾ മാവ്തമന്റ് സ്ല഻പ്പ് / യൽ  ടഺക്ക഻ങ് ദ ഺറം  



 േവർത്ത഻ െയലഽെള഻ൽ  എലേഺം തീന്ന  െയൽ െഺക്ക഻ങ്  
ുെഺറം ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ.  

20. ആസ്ത ഻ യഽതട ജ഻ദയഺ ടഺഗ് ദ ഺദട്ടഺകൾ  

േവർത്ത഻െൾ ജ഻ുയഺ െഺഗ്ദ് ീെയ്ത഻ട്ടുുണ്ടഺ എന്ന് അറ഻യഽവഺൻ 
സഹഺയ഻ക്കഽന്ന ഘെെമഺണ് ജ഻ുയഺ െഺഗ്ദ് ുെഺുട്ടഺരഺഫ്. ജ഻ുയഺ െഺഗ്ദ് 
ുെഺുട്ടഺെൾ  െയലഽെള഻ൽ ന്നഽം ലഭൿമഺയ഻രഽന്ന഻ലേ.  

21.ദസഺഷൿൽ  ഓഡ഻റ്റ് റ഻ദപ്പഺർട്ട്  ദകഺപ്പ഻.  

  േവർത്ത഻ ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻െ഻ന് വ഻ുധയമഺയതഺുണഺ എന്ന് 
േര഻ുശഺധ഻ക്കഺൻ സഹഺയ഻ക്കഽന്ന ുരഖയഺണ് ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻െ് 
റ഻ുപ്പഺർട്ട്. ആറഽ മഺസം ൊെഽുപഺൾ ഒഡ഻െ് ീെുയ്യണ്ടതഺണ്.  

22. സസറ്റ് ഡയറ഻  

 േവർത്ത഻ സ്ഥലീത്ത മഽഴഽവൻ വ഻വരങ്ങൾ ുരഖീപ്പെഽത്തഽന്നത഻ന് 
ുവണ്ട഻യഽള്ള ആധ഻െഺര഻െ ുരഖയഺണ് ൂസെ് ഡയറ഻. ുമെ഻ന്ീറ 
വ഻ലഺസവഽം ുെഺൺ നപരഽം  െിതൿമഺയ഻ ൂസെ് ഡയറ഻യ഻ൽ 
ുരഖീപ്പെഽുത്തണ്ടതഺണ്. 

 

 

 

ദസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് ഗഺമസഭ റ഻ദപ്പഺർട്ട് അഞ്ചഺം വഺർഡ്  

 ൊത്തഺള഻ രഺമേഞ്ചഺയത്ത് അഞ്ചഺം വഺർഡ് ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻െ് 
രഺമസഭ 4/11/2019 ന് 11 മണ഻ക്ക് െ഻ഴക്കൻ ുേരഺപ േള്ള഻ 
ഒഡ഻ുെഺറ഻യത്ത഻ൽ ീവച്ച് നെന്നഽ. ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻െ് 
രഺമസഭയ഻ൽ അഞ്ചഺം വഺർഡ് ീമപർ റഹ്മത്ത്, 65 ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് 
ീതഺഴ഻ലഺള഻െൾ, വ഻ ർ േ഻ മഺർ  എന്ന഻വർ േീങ്കെഽത്തഽ.  

                           സവഺരതം : വഺർഡ് ീമപർ റഹ്മത്ത്  

                           അധൿക്ഷ :    ബ഼ന 

                        േത഻ജ്ഞ :   അശവന഻ ീെ വത്സൻ  



                           ആമഽഖം   :    ആത഻ര ീെഎം  

  റ഻ുപ്പഺർട്ട് അവതരണം  :   അേർണെിഷ്ണൻ   

                                   നര഻    :    ീമഺയ്ത഼ൻ( ീതഺഴ഻ലഺള഻) 

 

 ഗഺമസഭയ഻ൽ വന്ന഻ട്ടുള്ള ന഻ർദേശങ്ങൾ,  വ഻ശേ഼കരണങ്ങൾ 
 ഼രഽമഺനങ്ങൾ,  

 ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻െ് രഺമസഭയ഻ൽ 
ീതഺഴ഻ലഺള഻െളുമഺയ഻ നെത്ത഻യ െർച്ചയ഻ൽ ീതഺഴ഻ലഺള഻െൾ 
ുെഺദ഻ച്ച ുെഺദൿങ്ങളും അത഻നഽള്ള മറഽേെ഻യഽം തഺീഴ 
ീെഺെഽക്കഽന്നഽ.  

ചർച 

 1.   ജഺനഽ (KL 04-009-005-005/37) 100 േണ഻ ത഻െയഺീത ുെഺസ്സ് വരഽന്നഽ 

 2. അമ്മദ് (KL 04-009-005-005/22)  100 േണ഻ ത഻െഞ്ഞ഻ട്ടും ആയ഻രം രാേ 

െ഻ട്ട഻യ഻ലേ.  

3. ീമഺയ഻ത഼ൻ (kL-04-009-005-/4) െഺലഺവസ്ഥയ്ക്ക് അനഽസിതമഺയ഻ േണ഻ 
ലഭ഻ക്കഽന്ന഻ലേ.  

 െസ്റ്റ് എയ്ഡ് ുബഺക് ലഭ഻ക്കഽന്ന഻ലേ.   
 വഺഴയഽം ീതങ്ങ഻ൻ ൂതെളും ീവച്ചുേ഻െ഻പ്പ഻ക്കഺുമഺ  മഴ 

െഽഴ഻യ഻ൽ.?  

4.സഺറഺ (kL-04-009-005/14) മസ്റ്റർുറഺൾ  ീതഺഴ഻ലഺള഻െൾക്ക് 
േര഻ുശഺധ഻ക്കഺനഽള്ള അവെഺശം ഉുണ്ടഺ?  

5. റ഼ത്ത (KL-04-009-005/ 24) ീതഺഴ഻ൽ െീണ്ടത്തഺൻ ഉള്ള അവെഺശം 

ീതഺഴ഻ലഺള഻െൾക്ക് ഉുണ്ടഺ?    

6.േത്മ഻ന഻ (KL-04-009-005-005/108) ഭക്ഷണത്ത഻ന് അനഽവദന഼യമഺയ സമയം?  

7. െഺത്ത഻മ (KL-04-009-005/107)ീതഺഴ഻ൽ ുവതനം  െിതൿമഺയ഻ 
ലഭ഻ക്കഽന്ന഻ലേ. 

 മറഽപട഻  



 ുസഺഫ്െ് ീവയർ െംൂപ്ലൻറ് മാലമഺീണന്നഽം ഇന഻മഽതൽ 

ുലഺക്കഽമഺയ഻ ൊെ഻യഺുലഺെ഻ച്ച് േശ്നം ഇന഻ വരഺീത 

േര഻ഹര഻ക്കഺം എന്നഽം േറഞ്ഞഽ.  
 100 േണ഻ ത഻െഞ്ഞ അവരഽീെ ുേര് രഺമസഭയ഻ൽ 

വഺയ഻ക്കഽീമന്നഽം 1000 രാേ ലഭ഻ച്ച഻ട്ട഻ീലേങ്ക഻ൽ ബഺങ്കഽമഺയ഻ 
ബന്ധീപ്പട്ട് അക്കൗണ്ട് ഡ഼ീെയ഻ൽ് എീന്ത്ങ്ക഻ലഽം േ഻ഴവ് 

സംഭവ഻ച്ച഻ട്ടുുണ്ടഺ എന്ന്  േര഻ുശഺധ഻ക്കഺനഽം ന഻ർുദശ഻ച്ചു.    

 െഺലഺവസ്ഥക്ക്  അനഽസിതമഺയ഻ ീതഺഴ഻ൽ ന഻ർുദശ഻ക്കഺൻ ഉള്ള 

അവെഺശം ീതഺഴ഻ലഺള഻െൾക്ക് ഉണ്ട് . അെഽത്ത േവർത്ത഻ മഽതൽ 

െഺലഺവസ്ഥക്ക് അനഽസിതമഺയ഻ േണ഻ നൽെഺൻ ശമ഻ക്കഺം എന്നഽ 
േറഞ്ഞഽ.  

 മഴക്കഽഴ഻യ഻ൽ രഽ െഺരണവശഺലഽം ീതങ്ങ഻ൻൂതെൾ, വഺഴ മുെഺ 

വച്ച് േ഻െ഻പ്പ഻ക്കരഽത് , മഴക്കഽഴ഻ അുതുേഺീല ന഻ർത്തണീമന്നഽം 

ന഻ർുേശ഻ച്ചു. െഽറഞ്ഞത് മാന്ന് വർഷം വീര രഽ േവർത്ത഻ 
ന഻ലന഻ൽക്കണം എന്നഽ  ന഻ർുേശ഻ച്ചു.  

 മഺസ്റ്റുറഺൾ േവർത്ത഻ സ്ഥല ങ്ങള഻ൽ എലേഺദ഻വസവഽം  ുമെുമഺർ  

ീെഺണ്ടഽവര഻െയഽം ീതഺഴ഻ലഺള഻െൾ ആവശൿീപ്പെഽെയഺീണങ്ക഻ൽ 

അത് േര഻ുശഺധ഻ക്കഺൻ അവീര അനഽവദ഻ക്കണീമന്നഽം 

ന഻ർുേശ഻ച്ചു.  

 ീതഺഴ഻ൽ െീണ്ടത്തഺനഽള്ള  അവെഺശം ീതഺഴ഻ലഺള഻െൾക്ക് ഉണ്ട്  
എന്ന് ന഻ർുേശ഻ച്ചു. 

 ഭക്ഷണത്ത഻ന് അനഽവദ഻ന഼യമഺയ സമയം രഽ മണ഻ക്കാർ ആീണന്ന് 
േറഞ്ഞഽ ീെഺെഽത്തഽ. 

 ുവതനം  െിതൿമഺയ഻ ലഭ഻ക്കഺത്തത് െണ്ട഻ന്ീറ െഽറവ് 

ീെഺണ്ടഺീനന്നഽ  േറഞ്ഞഽ.  

അഞ്ചഺം വഺർഡ഻ീല ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻െ് രഺമസഭയ഻ൽ ഒവർസ഻യർ, എ. 

ഇ േീങ്കെഽത്ത഻ലേ അത഻ന് െഺരണമഺയ഻ അവർ േറഞ്ഞത് ുെഺഴ഻ുക്കഺട് 

മ഼െ഻ംര഻ൽ േീങ്കെഽക്കഺൻ ഉള്ളത് ീെഺണ്ടഺണ്   അന്നീത്ത ദ഻വസം 

രഺമസഭയ഻ൽ േീങ്കെഽക്കഺൻ െഴ഻യഺത്തത് എന്നഺണ്. 


