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കാത്തഺള഻ ഗഺമപഞ്ചഺയത്ത് 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

            ുേരഺര ുലഺക്ക഻ൽ ഉൾീെടഽന്ന കാത്തഺള഻ 
രഺമേഞ്ചഺയത്ത് നലേ ര഼ത഻യ഻ൽ ീതഺഴ഻ലഽറെ് േവർത്തനങ്ങൾ 
ഏീെടഽത്ത് നടത്തഽന്നഽ. േധതിത഻ നടത്ത഻െ഻നഺയ഻ ുലഺക്ക്  തലത്ത഻ൽ 
ുലഺക്ക്  ീഡവലെ്ീമന്റ് ഒഫ഼സർ, JBDO അീകഡ഻െഡ് 
എൻജ഻ന഼യർ, അക്കൗണ്ടന്റ്, ഡഺെഺ എൻട഻ ഒെുറെർ എന്ന഻വരഽം 
അവരഽീട ുസവനം ഈ േധതിത഻ക്ക് ുവണ്ട഻ നൽകഽന്നഽ. 2018-2019 
സഺരത്ത഻ക വർഷത്ത഻ൽ 193636 ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നങ്ങൾ ഈ 
േധതിത഻യ഻ലാീട േഞ്ചഺയത്ത് സിഷ്ട഻ക്കഽകയഽം 770 കഽടഽംബങ്ങൾക്ക് 
100 ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നങ്ങൾ നൽകഽകയഽം ീെയ്ത഻ട്ടുണ്ട്. കാല഻ നഷ്ട 
േര഻ഹഺരത്ത഻ന്റ ആരഽം തീന്ന അുേക്ഷ഻ച്ച഻ട്ട഻ലേ  



പഞ്ചഺയത്ത഻ൻതറ അട഻സ്ഥഺന വ഻വരങ്ങൾ 

 

 

 

 

പഞ്ചഺയത്ത്  അ ഻രഽകൾ 

 

          ക഻ഴക്ക്        െക്ക഻ട്ടെഺറ 

         േട഻ഞ്ഞഺ്  ുേരഺര െങ്ങുരഺത്ത് േഞ്ചഺയത്ത് 

         ീതക്ക്  ുേരഺര കഺയണ േഞ്ചഺയത്തഽകൾ 

        വടക്ക്  െങ്ങുരഺത്ത് േഞ്ചഺയത്ത്  

 

പഞ്ചഺയത്ത഻ൻതറ ദപര് കാത്തഺള഻ പഞ്ചഺയത്ത് 

വ഻്ത഼ർണം 14.13 െ ക഻ മ഻ 

 ജ഻ലേ േഞ്ചഺയത്ത്       ുകഺഴ഻ുക്കഺട് 

 ുലഺക്ക് േഞ്ചഺയത്ത്    ുേരഺര 

തഺലഽക്ക് ീകഺയ഻ലഺണ്ട഻ 

ഉൾീെടഽന്ന  വഺർഡഽകൾ 13 

ീതഺഴ഻ൽ കഺർഡ് ഉടമകൾ 3946 

സജ഼വ ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ 3652 

ന഻ഷ്ക഻യ ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ  294 



കാത്തഺള഻ പഞ്ചഺയത്ത്  സ്ഥ഻ ഻വ഻വര കണക്കഽകൾ 

 

 

 
 

                  ജ഻ലേ 

 
 

        ുകഺഴ഻ുക്കഺട് 

 
 
             ുലഺക്ക് 
 
 
 

 
 
       ുേരഺര 

 
             ജനസംഖ്ൿ 

     
         13839 

 
           

            േഽരഽഷന്ഩഺർ 

 
    

             6923 

 
          

             ്ത഼കൾ 

 
 

             6916 

 
 

           ജനസഺരത 

 
 

           979 

 
 

         ്ത഼ : േഽരഽഷ അനഽേഺതം 

 

         999 

 

        സഺക്ഷരത 
 

          91.93% 

  



 

                                         ആമഽഖം 

      ഇന്ത്ൿയ഻ീല രഺമ഼ണ ജനതയഽീട ദഺര഻ദൿം ലഘാകര഻ക്കഽന്നത഻നഽം 
അവരഽീട ജ഼വ഻ത സഽരക്ഷ഻തതവം ഉറെുവരഽത്തഽന്നത഻നഽം ുവണ്ട഻ 
രാേം ീകഺടഽത്ത഻ട്ടുള്ള രഽ ബിഹത് േധതിത഻യഺണ് മഹഺത്മഺരഺന്ധ഻ 
ുദശ഼യ രഺമ഼ണ ീതഺഴ഻ലഽറെ് േധതിത഻ കഺർഷ഻ക ുമഖ്ലയ഻ലഽം 
ന഻ർമ്മഺണ ുമഖ്ലയ഻ലഽം ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ക്കഺീത രഺമ഼ണജനത 
ബഽധതി഻മഽട്ട് അനഽഭവ഻ക്കഽുരഺൾ അവർക്ക് 100 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ൽ 
എങ്ക഻ലഽം ഉറെു വരഽത്തഽവഺൻ ഈ േധതിത഻ ലക്ഷൿമ഻ടഽന്നഽ.ഇങ്ങീന 
ീതഺഴ഻ൽ നൽകഽന്നത഻ന്റ ഏീെടഽക്കഽന്ന വ഻വ഻ധ േധതിത഻കള഻ലാീട 
രഺജൿത്ത഻ൻീറ മണും ജലവഽം േരമഺവധ഻ സംരക്ഷ഻ക്കഽന്നത഻ന്റ 
സഺധൿമഺകഽം എന്ന് േത഼ക്ഷ഻ക്കഽന്നഽ. 

ീതഺഴ഻ൽ ആവശൿീെടഽന്നവർക്ക് ന഻ശ്ച഻ത കഺലയളവ഻നഽള്ള഻ൽ 
കഺയ഻കമഺയ ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ക്കഽന്നഽീവന്നഽം അത഻ന്റ 
ന഻ർണയ഻ക്കീെട്ട഻ട്ടുള്ള ുവതനം ന഻ർദ഻ഷ്ട സമയത്ത഻നഽള്ള഻ൽ  
ലഭ഻ക്കഽന്നഽീവന്നഽം ഉറെു വരഽത്തഽന്നത഻ന്റ ഇന്ത്ൿൻ േഺർലീമൻ് 
േഺസ്സഺക്ക഻യ   ന഻യമം ആണ് മഹഺത്മഺരഺന്ധ഻ ുദശ഼യ രഺമ഼ണ 
ീതഺഴ഻ലഽറെ് ന഻യമം. 2005  ആരസ്റ്റ് 23 ത഻യ്യത഻യഺണ് േഺർലീമൻ് 
ഈ ന഻യമം േഺസ്സഺക്കഽന്നത്.  

ീതഺഴ഻ലഽം,ുവതനവഽം ന഻ർദ഻ഷ്ട സമയത്ത഻നഽള്ള഻ൽ കിതൿമഺയ഻ 
ലഭ഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള അവകഺശം ന഻യമേരമഺയ഻ ഉറെു 
വരഽത്തഽീവന്നതഺണ്   ഈ ന഻യമത്ത഻ന്റീറ  സവ഻ുശഷത. ീതഺഴ഻ൽ 
ലഭ഻ച്ച഻ീലേങ്ക഻ൽ ീതഺഴ഻ല഻ലേഺയ്മ ുവതനവഽം ീതഺഴ഻ീലടഽത്തുശഷം 
ുവതനം   ൂവകഽകുയഺ ലഭ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽകുയഺ ീെയ്തഺൽ 
നഷ്ടേര഻ഹഺരവഽം ഈ ന഻യമം വൿവസ്ഥ ീെയ്യുന്നഽ. ീതഺഴ഻ൽ 
ആവശൿീെടഽന്ന വർക്ക് 15 ദ഻വസത്ത഻നഽള്ള഻ൽ കഺയ഻കമഺയ഻ 
ഏീതങ്ക഻ലഽം ീതഺഴ഻ൽ  നൽക഻യ഻ര഻ക്കണീമന്നഺണ്  വൿവസ്ഥ. 
അലേഺത്തേക്ഷം േത഻നഺറഺമീത്ത ദ഻വസം മഽതൽ അവർക്ക് 
ീതഺഴ഻ല഻ലേഺയ്മ ുവതനത്ത഻ന്റ അർഹതയഽണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽം 
അതഽുേഺീല എടഽത്ത ീതഺഴ഻ല഻ന്റീറ  ുവതനം  14 

ദ഻വസത്ത഻ലധ഻കം ൂവക഻യഺൽ ൂവകഽന്ന ഒുരഺ ദ഻വസത്ത഻നഽം 
നഷ്ടേര഻ഹഺരം ലഭ഻ക്കഽന്നത഻നഽം അർഹതയഽണ്ട് ീതഺഴ഻ുലഺ 



ീതഺഴ഻ല഻ലേഺയ്മ ുവതനുമഺ ഉറെഺയഽം ഉറെുവരഽത്തഽന്നഽീവന്നതഺണ് 
ീതഺഴ഻ലഽറെ് ന഻യമത്ത഻ൻീറ േുതൿകത. ഇന്ത്ൿയ഻ീല ഏെവഽം 
േ഻ുന്നഺക്കം ആയ 200 രഺമ഼ണ ജ഻ലേകള഻ൽ 2006 ീഫബഽവര഻ 2 ന്റ  
ഈ ന഻യമം ന഻ലവ഻ൽ വരഽകയഽം േധതിത഻ നടെ഻ലഺക്കഽകയഽം 
ീെയ്തഽ. ുകരളത്ത഻ൽ വയനഺടഽം,േഺലക്കഺടഽം ഈ 200 ജ഻ലേകള഻ൽ 
ഉൾീെട്ട഻രഽന്നഽ.2007 ുമയ് 15 ന്റ 130 ജ഻ലേകള഻ുലക്ക് കാട഻ ഇത്  
വൿഺേ഻െ഻ച്ചു. ഇടഽക്ക഻,  കഺസർുരഺഡ് ജ഻ലേകൾ ഇത഻ൽ 
ഉൾീെട്ട഻രഽന്നഽ. 2008 ഏേ഻ൽ ന്ന഻ന്റ ഇന്ത്ൿയ഻ീല ബഺക്ക഻ മഽഴഽവൻ 
ജ഻ലേകള഻ുലക്കഽം ഇത് വൿഺേ഻െ഻ച്ചു. ഇന്ത്ൿയ഻ീല മഽഴഽവൻ രഺമ഼ണ 
ജ഻ലേകള഻ലഽം ഈ േധതിത഻ ന഻ലവ഻ലഽണ്ട്.  

ആുരഺളതലത്ത഻ൽ സവ഻ുശഷത സവ഻ുശഷ ശധതിയഺകർഷ഻ച്ച രഽ 
അവകഺശ അധ഻ഷ്ഠ഻ത ീതഺഴ഻ൽ ന഻യമം എന്ന ന഻ലയ഻ലഽം 
രഺമ഼ണുമഖ്ലയ഻ൽ ദഺര഻ദ ലഘാകരണത്ത഻ൽ ന഻ർണഺയകമഺയ 
വഴ഻ത്ത഻ര഻വ് സിഷ്ട഻ച്ച ബിഹത് േധതിത഻ എന്നകഺരൿം േര഻രണ഻ച്ചും  
2009 കുടഺബർ  2ന്റ ുകര സർക്കഺർ ഈ ന഻യമീത്ത 
മഹഺത്മഺരഺന്ധ഻ ുദശ഼യ രഺമ഼ണ ീതഺഴ഻ലഽറെ് േധതിത഻ എന്ന് 
േഽനർനഺമകരണം ീെയ്തഽ. 

 

മഽഖൿ ലക്ഷ്ൿങ്ങൾ  

 അവ഻ദഗ്ദ്ധതി-കഺയ഻ക ീതഺഴ഻ൽ ഏർീെടഺൻ   സന്നധതിതയഽള്ള 

രഺമേുദശങ്ങള഻ൽ അധ഻വസ഻ക്കഽന്ന ഏീതഺരഽ കഽടഽംബത്ത഻നഽം 

രഽ സഺരത്ത഻ക വർഷം 100 ദ഻വസത്ത഻ൽ കഽറയഺത്ത ീതഺഴ഻ൽ 

ഉറെഺക്കഽന്നുതഺീടഺെം രഽണുമന്ഩയഽള്ളതഽം 

സ്ഥഺയ഻യഺയ഻ട്ടുള്ളതഽം ഉൽേഺദനക്ഷമവഽമഺയ അസ്ഥ഻കളുീട 

സിഷ്ട഻യഺണ് ഈ േധതിത഻യഽീട മഽഖ്ൿ ലക്ഷൿം. 

 ദര഻ദരഽീട ഉേജ഼വസഺനവഽമഺയ഻ ബന്ധീെട്ട വ഻ഭഺവഺട഻ത്തറ 

ശക്ത഻ീെടഽത്തൽ. 
 

 സഺമാഹ഻കമഺയ഻ േ഻ുന്നഺക്കം ന഻ൽക്കഽന്ന എലേഺ 
കഽടഽംബങ്ങീളയഽം േധതിത഻യ഻ൽ ഉൾീെടഽത്തഽക. 
 

 േഞ്ചഺയത്ത഻രഺജ് സ്ഥഺേനങ്ങീള ശക്ത഻ീെടഽത്തഽക. 
 



 

സവ഻ദശഷ കൾ  
 

 ന഻യമത്ത഻ന്റീറ േ഻ൻബലമഽള്ള അവകഺശഺധ഻ഷ്ഠ഻ത േധതിത഻. 
 രഺമേഞ്ചഺയത്ത് േുദശത്ത് തഺമസ഻ക്കഽന്ന 18 വയസ്സ് 

ോർത്ത഻യഺയ ഏീതഺരഺൾക്കഽം േധതിത഻യ഻ൽ േങ്കഺള഻യഺവഺം.  

 ്ത഼ക്കഽം േഽരഽഷനഽം തഽലൿ ുവതനം. 
 േര഻സ്ഥ഻ത഻ സംരക്ഷണം കഺർഷ഻ക ുമഖ്ലയ഻ീല അട഻സ്ഥഺന 

സൗകരൿ വ഻കസനം എന്ന഻വയ്ക്ക് മഽൻരണന.  

 ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ തീന്ന േവർത്ത഻കൾ  കീണ്ടത്തഽക 
ആസാതണ േക഻യയ഻ൽ  േങ്കഺള഻കളഺകഺനഽം അവസരം. 

 ആസാതണത്ത഻ലഽം ന഻ർവഹണത്ത഻ലഽം ത഻കഞ്ഞ സഽതഺരൿത. 
 കരഺറഽകഺുരഺ ഇടന഻ലക്കഺുരഺ ഇലേ. 
 ീേഺതഽജന േങ്കഺള഻ത്തുത്തഺീട ുലബർ ബഡ്ജെ്. 
 ബഺങ്ക് /ുേഺസ്റ്റ് വഴ഻ മഺതം ുവതന വ഻തരണം. 
 ്ത഼കൾക്ക് മഽൻരണന.  

 കരൿാട്ടർ ശിംഖ്ല വഴ഻യഽള്ള  ുമഺണ഻െറ഻ംഗ്ദ് സംവ഻ധഺനം. 
രഺമസഭ േധതിത഻ ഒഡ഻െ് ീെയ്യുന്നഽ ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻െ് 
ീെയ്യുന്നഽ. (ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻െ് സംവ഻ധഺനം). 

 േരഺത഻ േര഻ഹഺര സംവ഻ധഺനം 

 

ര഼ ഻ശഺസ്ത ം 

* േവർത്ത഻ ഫയലഽകൾ, രജ഻സ്റ്ററഽകൾ, േവർത്ത഻ സ്ഥലങ്ങൾ,  എം 
ഐ എ്  എന്ന഻വ േര഻ുശഺധ഻ച്ചു.  

*റ഻ുെഺർട്ട് തയ്യഺറഺക്കഽന്ന േവർത്തനങ്ങൾ.  

*ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുമഺയ഻ സംവദ഻ച്ചു.  ീതഺഴ഻ൽ കഺർഡ്,  േഺ് 
ബഽക്ക്,  എന്ന഻വ േര഻ുശഺധ഻ച്ചു.  

*റ഻ുെഺർട്ട് എം.ഐ.എ് ുഫഺർമഺെ് 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) കലേ് കയ്യഺല ന഻ർമ്മഺണം കുണഺത്ത് ഭഺരം 4 

1604009005/WC/330588 

2) ുതഺട് നവ഼കരണം കുണഺത്ത്  

1604009005/WH/320085 

3) മണ് കയ്യഺല കുണഺത്ത് ഭഺരം 2 

1604009005/WC/328578 

4)കലേ് കയ്യഺല കുണഺത്ത് ഭഺരം 3 

1604009005/WC/330586 

5)കയ്യഺല ന഻ർമ്മഺണം കുണഺത്ത് 1 

1604009005/WC/328495 

6) കലേ് കയ്യഺല കുണഺത്ത് ഭഺരം 1 

1604009005/WC/329864 

7)മണ് കയ്യഺല കുണഺത്ത് 3 

16040009005/WC/329811 

8)കുരഺസ്റ്റ് േ഻െ് ന഻ർമ്മഺണം കുണഺത്ത് 1 

1604009005/WC/341164 

9)മണ് കയ്യഺല ന഻ർമ്മഺണം 4 

1604009005/WC/329812 

10)മൺ ബണ്ട് ന഻ർമ്മഺണം കുണഺത്ത് 6 

1604009005/IF/301271 



 

 

11) കലേ് കയ്യഺല ന഻ർമ്മഺണം കുണഺത്ത് 2 

1604009005/WC/329865 

12)കഽെ഻യഺട഻ ഇറ഻ുരഷൻ  

1604009005/IC/321284 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                        

കമ 
നര
ർ 

വർക്ക്  
ുകഺഡ് 

േവർത്ത഻
യഽീട 
ുേര് 

േവർ
ത്ത഻യഽ
ീട 
സ്ഥ഻ത഻ 

അടങ്കൽ 
തഽക 

ലഭ഻ച്ച 
ീതഺഴ഻ൽ 
ദ഻നങ്ങൾ 

ആ
ീക 
ുവ
തനം 

സഺ
ധന 
ഘട
കം 

1 1604009005/W
C/330588 
 

കലേ് കയ്യഺല 
ന഻ർമ്മഺണം 
കുണഺത്ത് 
ഭഺരം 4 

 

completed 300000 1078 292138 2028 

2 1604009005/W
H/320085 
 

 ുതഺട് 
നവ഼കരണം 
കുണഺത്ത് 

completed 250000 579 156909 1056 

3 1604009005/
WC/328578 
 

 മണ് 
കയ്യഺല 
കുണഺത്ത് 
ഭഺരം 2 

 

completed 200000 655 177505 1310 

4 1604009005/W
C/330586 
 

കലേ് കയ്യഺല 
കുണഺത്ത് 
ഭഺരം 3 

completed 300000 926 250946 1856 

5 1604009005/W
C/328495 
 

കയ്യഺല 
ന഻ർമ്മഺണം 
കുണഺത്ത് 1 

completed 300000 1074 291054 2118 

6 1604009005/
WC/329864 
 

കലേ് കയ്യഺല 
കുണഺത്ത് 
ഭഺരം 1 

 

completed 300000 925 250675 1634 

7 16040009005/
WC/329811 
 

മണ് കയ്യഺല 
കുണഺത്ത് 3 

 

completed 250000 876 237396 1752 

        

8 1604009005/W
C/341164 
 

കുരഺസ്റ്റ് 
േ഻െ് 
ന഻ർമ്മഺണം 
കുണഺത്ത് 1 

 

completed 300000 958 259618 1916 

9 1604009005/W
C/329812 

മണ് കയ്യഺല 
ന഻ർമ്മഺണം 

completed 250000 894 242274 1788 



 4 

 
10 

 
1604009005/IF/
301271 
 

 
മൺ ബണ്ട് 
ന഻ർമ്മഺണം 
കുണഺത്ത് 6 

 

 
completed 

 
300000 

 

903 
 
244713 

 
1806 

11 1604009005/W
C/329865 
 
 
 
 

കലേ് കയ്യഺല 
ന഻ർമ്മഺണം 
കുണഺത്ത് 2 

 

completed 300000 1042 282382 1866 

1 

12 

1604009005/IC/
321284 
 

കഽെ഻യഺട഻ 
ഇറ഻ുരഷൻ 

completed 261900 909 246339 678 

 

 

കലേ് കയ്യഺല ന഻ർമ്മഺണം കുണഺത്ത് ഭഺരം -4 

  വർക്ക്ുകഺഡ്: 16040005/WC/330588 

      േവർത്ത഻ നടന്നത് 28/11/18 മഽതൽ 16/12/18 വീര 
ആയ഻രഽന്നഽ. മാന്ന് ഘട്ടങ്ങള഻ലഺയ഻ 23  മഺസ്റ്റർ ുറഺളുകള഻ൽ 74 

ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ 17 ദ഻വസങ്ങള഻ലഺയ഻ 1078 ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നം  
സിഷ്ട഻ച്ചു. അടങ്കൽ തഽകയഺയ഻ 30000 രാേ അനഽവദ഻ച്ച ഈ 
േവർത്ത഻ ുവതന ഇനത്ത഻ൽ  292138 രാേയഽം വഺടകയ഻നത്ത഻ൽ 
2028 രാേയഽം ീെലവഴ഻ച്ചു. സജ഼വ ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീട സ്ഥലങ്ങള഻ൽ  
േവർത്ത഻ അധ഻കവഽം നടന്ന഻ര഻ക്കഽന്നത്. ഉടമകൾ എലേഺം 
ീതഺഴ഻ൽകഺർഡ് ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. ആവർത്തന സവഭഺവമഽള്ള 
േവിത്ത഻യഺയ഻രഽന്നഽ. ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്ക്  േവിത്ത഻ നൽകഽവഺൻ 
ുവണ്ട഻ നൽക഻യ േവർത്ത഻യഺയ഻ ുതഺന്ന഻. എലേഺ 
ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്കഽം ഈ േവിത്ത഻യഽീട ുവതനം ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. 
രഺധ െഺലേറര഻ൽ (KL-04-009-005 -006-117) എന്ന ഉടമയഽീട വ഼ട്ട഻ൽ 
നലേര഼ത഻യ഻ൽ േവർത്ത഻ കണ്ടഽ. ീമഷർീമൻ് ബഽക്ക് േകഺരം 
2494.77മ഼െർ കഺണഺൻ കഴ഻ഞ്ഞഽ. എന്നഺൽ േര഻ുശഺധനയ഻ൽ 1800 

മഺതുമ കഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചുള്ളൂ. ബഺക്ക഻ ഭഺരങ്ങൾ കഺട് േ഻ട഻ച്ച 
ന഻ലയ഻ൽ അളക്കഺൻ കഴ഻യഺത്ത അവസ്ഥയ഻ലഺയ഻രഽന്നഽ. 



 

ദ ഺട് നവ഼കരണം കദണഺത്ത്  

വർക്ക് ുകഺഡ്  1604009005/WH/320085 േവർത്ത഻ നടന്നത്  25 /12 /18  
മഽതൽ 30 /12 /18 വീര രണ്ട്  ഘട്ടങ്ങളഺയ഻ 22 മഺസ്റ്റുറഺളുകള഻ൽ 108 
ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ 9 ദ഻വസങ്ങള഻ലഺയ഻ 579 ീതഺഴ഻ൽദ഻നങ്ങൾ 
സിഷ്ട഻ച്ചു. അടങ്കൽ തഽകയഺയ഻ 250000 രാേ അനഽവദ഻ച്ച ഈ 
േവർത്ത഻ക്ക഻ ുവതന ഇനത്ത഻ൽ 156909 രാേയഽം വഺടകയ഻നത്ത഻ൽ 
1056 രാേയഽം െ഻ലവഴ഻ച്ചു.  ീമഷർീമൻ് ബഽക്ക് േകഺരം ന഼ളം 
3377.21 മ഼െർ ആണ് ഉള്ളത്. 2832 മ഼െർ ന഼ളം വീര ൂസെ് 
സരർശ഻ച്ചുെഺൾ അളക്കഺൻ സഺധ഻ച്ചു. ബഺക്ക഻ ഭഺരങ്ങൾ മണ഻ട഻ഞ്ഞ് 
വ഼ണഽം േഽലേ്  ന഻റഞ്ഞ് മാട഻യ ന഻ലയ഻ലഽമഺണ് കഺണഺൻ 
കഴ഻ഞ്ഞത്. ഈ േവർത്ത഻ കഺടഽീവട്ട഻ീത്തള഻ച്ച് മീണടഽത്ത് 
ജലുസെന ുയഺജൿമഺക്കഽന്ന ര഼ത഻യ഻ൽ തീന്നയഺണ് നടത്ത഻യത് ഈ 
വർഷീത്ത േളയം കഺരണം ആണ് ഇങ്ങീന ീെള഻ ന഻റഞ്ഞ് ുതഺട് 
മാട഻  ുേഺയത്. െ഻ല ഭഺരങ്ങീളഺീക്ക ൊട഻ േഺയവ഻ര഻ച്ച് 
മീണഺല഻െ് തടയഺൻ സൗകരൿം ഏർീെടഽത്ത഻യ഻രഽന്നഽ. ഈ രഽ 
ഫ഼ൽഡ് േര഻ുശഺധനീയ തഽടർന്ന് നടത്ത഻യ ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുമഺയഽള്ള  
കാട഻ക്കഺഴ്സെയ഻ൽ മനസ്സ഻ലഺക്കഺൻ സഺധ഻ച്ചത്, ുതഺട഻ീല ീെള഻ 
ുകഺര഻ീയടഽക്കഽന്ന സമയത്ത് അുെഺൾ ഉേുയഺര഻ുക്കണ്ട 
ീഡുെഺുളഺ മെ് േഥമശഽശാഷ ക഻െ്കുളഺ  ന്നഽം തീന്ന 
ലഭ഻ച്ച഻രഽന്ന഻ലേ. അതഽുേഺീലതീന്ന തണൽ സൗകരൿം ന്നഽം തീന്ന 
ഇലേഺയ഻രഽന്നഽ. േുക്ഷ കഽട഻ീവള്ള സൗകരൿം ുമെഺയ  ശ഼ജ 
സഽുരഷ്(KL-04-009-005-006/4)ഏർീെടഽത്ത഻യ഻രഽന്നഽ എന്നഺണ് അറ഻യഺൻ 
കഴ഻ഞ്ഞത്. 

 

മണ് കയ്യഺല കദണഺത്ത് ഭഺഗം 2 

വർക്ക്  ുകഺഡ് :1604009005/WC/328578 

േവർത്ത഻ 24/10/2018 ന്റ തഽടങ്ങ഻ 6/11/2018 അവസഺന഻ക്കഽന്ന 
ര഼ത഻യ഻ൽ ആയ഻രഽന്നഽ. 16 മഺസ്റ്റുറഺളുകള഻ൽ 2 ഘട്ടങ്ങള഻ലഺയ഻ 73 
ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ 12 ദ഻വസങ്ങള഻ലഺയ഻ 655 ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നങ്ങൾ 
സിഷ്ട഻ച്ചു. അടങ്കൽ തഽകയഺയ഻ 250000 രാേ അന഻വദ഻ച്ച ഈ 
േവർത്ത഻ക്ക് ുവതന ഇനത്ത഻ൽ 177505 രാേയഽം േണ഻ ആയഽധ 



വഺടക ഇനത്ത഻ൽ 1310 രാേയഽം െ഻ലവഴ഻ച്ചു. ീമഷർീമന്റ് ബഽക്ക്  
േകഺരം കയ്യഺലയഽീട ന഼ളം 2236.08 മ഼െർ ആണ് ഉള്ളത്.ീമഺത്തം 16 
ഭാഉടമകൾ  ആണ് അുേക്ഷ നൽക഻യത്. അവ഻ീടയഽം, അതഽകാടഺീത 
സജ഼വ ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീട വ഼ട്ട഻ലഽം േവർത്ത഻ ീെയ്തതഺയ഻ 
കഺണഺൻ കഴ഻ഞ്ഞഽ.  ൂസെ് സരർശ഻ച്ചുെഺൾ 2123 മ഼െർ ന഼ളം 
വീര അളക്കഺൻ കഴ഻ഞ്ഞഽ . ബഺക്ക഻ ഭഺരങ്ങൾ കഺടഽേ഻ട഻ച്ച 
അവസ്ഥയ഻ലഺണ്. നഺരഺയണ഻ (KL-04-009-005-006/33) എന്ന ആളുീട 
വ഼ട്ട഻ൽ നലേ േവർത്ത഻ കഺണഺൻ കഴ഻ഞ്ഞഽ. േവർത്ത഻കൾ െ഻ലത്  
നശ഻ീച്ചങ്ക഻ലഽം നലേ ര഼ത഻യ഻ൽ ീെയ്ത഻രഽന്നഽ. ൂസെ് 
സരർശനത്ത഻ലാീട ീതഺഴ഻ലഺള഻കള഻ുളഺട് സംസഺര഻ച്ചുെഺൾ 
മനസ഻ലഺക്കഺൻ കഴ഻ഞ്ഞത്, ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ ീതഺഴ഻ൽ കഺർഡ഻നഽള്ള 
ുഫഺുട്ടഺ സവന്ത്ം കയ്യ഻ൽ ന഻ന്ന് േണം െ഻ലവഴ഻ച്ചഺണ് എടഽക്കഺ്. 
അതഽുേഺീല തീന്ന ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്ക് േഥമ ശഽശഽഷ ക഻െ്  
ലഭ഻ച്ച഻രഽന്ന഻ലേ എന്നഽം മനസ്സ഻ലഺക്കഺൻ കഴ഻ഞ്ഞഽ. കഽട഻ ീവള്ളം 
ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ വ഼ട്ട഻ൽ ന഻ന്നഺണ് ീകഺണ്ട് വരഺറഽള്ളത്. കാല഻ 
ഏീറ ൂവക഻ ലഭ഻ക്കഽന്നതഺണ് അവരഽീട േധഺന േശ്നം. 
അതഽുേഺീല വ഻.എം.സ഻ അംരങ്ങൾ ആരഽം തീന്ന ൂസെ് 
സരർശനത്ത഻ന്റ  വരഺറ഻ലേ എന്നഽം ൂസെ് ഡയറ഻യ഻ൽ െ് 
ുരഖ്ീെടഽത്തഺൻ അവരഽീട അടഽത്ത് ീെലേഺറഺണ് േത഻വ് എന്നഽം 
മനസ്സ഻ലഺക്കഺൻ കഴ഻ഞ്ഞഽ. 

 

കലല് കയ്യഺല ന഻ർമ്മഺണം കദണഺത്ത് ഭഺഗം 3 

 വർക്ക്  ുകഺഡ് :1604009005/WC/330586 

േവർത്ത഻ നടന്നത് 28/11/2018 മഽതൽ 16/12/201 8 വീര ആയ഻രഽന്നഽ. 
മാന്ന് ഘട്ടങ്ങള഻ലഺയ഻ 23 മസ്റ്റുറഺളുകള഻ലഺയ഻ നടന്ന േവർത്ത഻ 
ആയ഻രഽന്നഽ ഇത്. 69 ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ 17 ദ഻വസങ്ങള഻ലഺയ഻ 926 
ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നങ്ങൾ സിഷ്ട഻ച്ചു. അടങ്കൽ തഽകയഺയ഻ 300000 രാേ 
അനഽവദ഻ച്ച ഈ േവർത്ത഻ക്ക് ുവതന ഇനത്ത഻ൽ 2509946 രാേയഽം 
വഺടകയ഻നത്ത഻ൽ 1856 രാേയഽം ീെലവഴ഻ച്ചു.ആീക 15 ഭാഉടമയഽീട 
അുേക്ഷ ആയ഻രഽന്നഽ ഫയല഻ൽ കഺണഺൻ കഴ഻ഞ്ഞത്. എലേഺ 
ഭാഉടമയഽീട വ഼ട്ട഻ലഽം,  സജ഼വ ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീട സ്ഥലങ്ങള഻ലഺണ് 
േവർത്ത഻ അധ഻കവഽം നടന്നത്. േവർത്ത഻ സ്ഥലം േര഻ുശഺധനയ഻ൽ 
മനസ്സ഻ലഺയത് എലേഺീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്കഽം ഈ േവർത്ത഻യഽീട 



ുവതനം ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുീണ്ടന്നഺണ്. ീമഷർീമന്റ് ബഽക്ക്  േകഺരം 
വൿതൿ്ത ഭാഉടമകഽളുീട േുദശത്ത് 2137.67 മ഼െർ കയ്യഺല ആണ് 
ഉള്ളത്.എന്നഺൽ 1677 മ഼െർ ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് അളക്കഺൻ കഴ഻ഞ്ഞത്. 
ബഺക്ക഻ ഭഺരം അളക്കഺൻ കഴ഻യഺത്ത അവസ്ഥയ഻ൽ 
ആയ഻രഽന്നഽ.േഽഷ്േലത ുേരഺര കഽന്നഽമ്മൽ (KL- 04-009-005-006/17) 

എന്ന ആളുീട സ്ഥലത്ത് നലേര഼ത഻യ഻ൽ േവർത്ത഻ കഺണഺൻ 
സഺധ഻ച്ചു 

. 

കയ്യഺല ന഻ർമ്മഺണം കദണഺത്ത് 1 

വർക്ക്  ുകഺഡ് :1604009005/WC/328495േവർത്ത഻ 17/10/2018 മഽതൽ 
6/11/2018 ന്റ അവസഺന഻ച്ചു 3 ഘട്ടങ്ങള഻ലഺയ഻ 24 മസ്റ്റുറഺളുകള഻ൽ  
ആയ഻ നടന്ന േവർത്ത഻ ആയ഻രഽന്നഽ ഇത്. 73 ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ 15 
ദ഻വസങ്ങള഻ലഺയ഻ 1074 ീതഺഴ഻ൽദ഻നങ്ങൾ സിഷ്ട഻ച്ചു. 3,00,000 രാേ 
അനഽവദ഻ച്ച ഈ േവർത്ത഻ക്ക് ുവതന ഇനത്ത഻ൽ 291054 രാേയഽം 
േണ഻യഺയഽധ വഺടകയ഻നത്ത഻ൽ 2118 രാേയഽം ീെലവഴ഻ച്ചു. 
ീമഷർീമൻ് ബഽക്ക് േകഺരം 3275.016 മ഼െർ കയ്യഺല ആണ് ഉള്ളത്. 
അത഻ൽ ൂസെ് േര഻ുശഺധനയ഻ൽ 2695 മ഼െർ അളക്കഺൻ 
കഴ഻ഞ്ഞഽ.ബഺക്ക഻ ഭഺരം കഺട് േ഻ട഻ച്ച് അളക്കഺൻ കഴ഻യഺത്ത 
അവസ്ഥയ഻ൽ ആയ഻രഽന്നഽ.ശക്തമഺയ മഴയ഻ൽ നശ഻ച്ചതഺയഺണ് ഭാ 
ഉടമകള഻ൽ ന഻ന്ന് അറ഻യഺൻ കഴ഻ഞ്ഞ്. ആീക 10 ഭാ ഉടമയഽീട 
അുേക്ഷ ആയ഻രഽന്നഽ ഉള്ളത് അവ഻ീടീയലേഺം േവർത്ത഻ 
ീെയ്തതഺയ഻ കഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു . േവർത്ത഻ സ്ഥല 
സരർശനുവളയ഻ൽ ഭാഉടമകള഻ൽ ന഻ന്ന്  അറ഻യഺൻ കഴ഻ഞ്ഞത് 
ആവർത്തന സവഭഺവമഽള്ള േവർത്ത഻യഺണ് കഽുറ കഺലങ്ങളഺയ഻ 
ഇവരഽീട സ്ഥലങ്ങള഻ൽ നടക്കഽന്നീതന്നഽം അത഻നഺൽ 
കഺലഺവസ്ഥയ്ക്കനഽസിതമഺയ രഽണ ന഻ലവഺരമഽള്ള േവർത്ത഻കൾ 
ീെയ്യണീമന്നഽം ന഻ർുേശ഻ച്ചു. േഺത്തഽമ്മ കുണഺത്ത് (KL-04-009-005-

006/22)എന്ന ഭാ ഉടമയഽീട സ്ഥലത്ത് 60 മ഼െർ കയ്യഺല ഇട഻ഞ്ഞ 
ന഻ലയ഻ലഺയ഻രഽന്നഽ. 

 

കലല് കയ്യഺല ന഻ർമഺണം കദണഺത്ത് ഭഺഗം -1 

വർക്ക്  ുകഺഡ് : 1604009005/WC/329864 



       േവിത്ത഻  28/11/18 മഽതൽ 16/12/18 വീര 3ഘട്ടങ്ങള഻ൽ 
ആയ഻ 23 മഺസ്റ്റർ ുറഺളുകള഻ലഺയ഻ 70 ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ 17 
ദ഻വസങ്ങള഻ലഺയ഻ 925 ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നങ്ങൾ സിഷ്ട഻ച്ചു. ുവതന 

ഇനത്ത഻ൽ 250675 രാേയഽം േണ഻ ആയഽധ ഇനത്ത഻ൽ 1634 രാേയഽം 
െ഻ലവഴ഻ച്ചു. അടങ്കൽ തഽകയഺയ഻ 300000 ആയ഻രഽന്നഽ. ഫയൽ 
േര഻ുശഺധനയ഻ൽ 13 ഭാഉടമകളുീട അുേക്ഷ ആയ഻രഽന്നഽ 
ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നത്,  േവിത്ത഻ സ്ഥലേര഻ുശഺധനയ഻ൽ ആ 13 
ഭാഉടമകളുീട വ഼ട്ട഻ലഽം സജ഼വ ീതഺഴ഻ലഺള഻കള഻കളുീട വ഼ടഽകള഻ലഽം 
േവിത്ത഻  കഺണഺൻ കഴ഻ഞ്ഞഽ.  എലേഺ ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്കഽം ഈ 
േവിത്ത഻യഽീട ുവതനം ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. ഭാഉടമകൾീക്കലേഺം ീതഺഴ഻ൽ 
കഺർഡ് ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ.  എസ്റ്റ഻ുമെ് തയ്യഺറഺക്കഽന്നത഻ന്റ മഽര്  
സഺുങ്കത഻ക ഉുദൿഺരസ്ഥർ  േവിത്ത഻ സ്ഥലം സരർശ഻ക്കഺറ഻ലേ. 
വഺർഡ഻ീല ുമെുമഺർ ഭാഉടമകള഻ൽ ന഻ന്ന് അുേക്ഷ വഺങ്ങ഻ 
േഞ്ചഺയത്ത഻ൽ എത്ത഻ച്ചു ീകഺടഽക്കഺനഺണ്.  

ന഻ഷ (KL-04-009-005-006-153) എന്ന ഭാഉടമയഽീട വ഼ട്ട഻ൽ   കലേ് കയ്യഺല   
ഇട഻ഞ്ഞ ന഻ലയ഻ൽ കഺണഺൻ കഴ഻ഞ്ഞഽ. ീമഷർീമന്റ് ബഽക്ക്  
േകഺരം 2346.34 മ഼െർ ഉള്ളത്, എന്നഺൽ േവിത്ത഻ സ്ഥല 
േര഻ുശഺധനയ഻ൽ അളക്കഺൻ കഴ഻ഞ്ഞത് 2000 മ഼െർ ആണ്. ബഺക്ക഻ 
ഭഺരം കഺട് േ഻ട഻ച്ച ന഻ലയ഻ലഽം ഇട഻ഞ്ഞ ന഻ലയ഻ലഽം ആയ഻രഽന്നഽ. 
കഺർതൿഺയഺന഻ അമ്മ (KL-04-009-005-006-245)എന്ന ഭാഉടമയഽീട വ഼ട്ട഻ൽ 
നലേ േവിത്ത഻ കഺണഺൻ കഴ഻ഞ്ഞഽ. 

 

മണ് കയ്യഺല കദണഺത്ത് ഭഺഗം -3 

വർക്ക് ുകഺഡ്  :1604009005/WH/329811 

േവർത്ത഻ നടന്നത് 17/10/18 മഽതൽ 6/11/18 വീര മാന്നഽ ഘട്ടങ്ങള഻ൽ  
ആയ഻ 21 മസ്റ്റുറഺളുകള഻ൽ  69 ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ 16 ദ഻വസങ്ങള഻ലഺയ഻ 
876 ീതഺഴ഻ൽദ഻നങ്ങൾ സിഷ്ട഻ച്ചു.  അടങ്കൽ തഽക ആയ഻ 25000 രാേ 
അനഽവദ഻ച്ച ഈ േവർത്ത഻ ുവതന  ഇനത്ത഻ൽ 237396 രാേയഽം 
ആയഽധ വഺടക 1752 രാേയഽം ീെലവഴ഻ച്ചു. സ്ഥല േര഻ുശഺധനയ഻ൽ 
ീമഷർീമൻ് ബഽക്ക് േകഺരം 130 2.3215  മ഼െർ ആണ് ഉള്ളത്. 
എന്നഺൽ ഞങ്ങൾക്ക് അളക്കഺൻ കഴ഻ഞ്ഞത് 9 68 മ഼െർ വീരയഺണ്. 
ശഺന്ത് ുേരഺര കഽന്നഽമ്മൽ( KL-04 -009- 005 -006/223 )എന്ന ആളുീട 
സ്ഥലത്ത് നലേ േവർത്ത഻ കഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു. നഺരഺയണ഻ ുേരഺര 



കഽന്നഽമ്മൽ(KL -04-009 -005-006-52) ശ഼ന഻വഺസൻ ുേരഺരകഽന്നഽമ്മൽ(KL-04-

009-005-006-372) എന്ന഻വരഽീട വ഼ടഽകള഻ൽ 5, 8 മ഼െർ എന്ന ുതഺത഻ൽ 
ഇട഻ഞ്ഞഽ ുേഺയതഺയഽം കഺണഺൻ കഴ഻ഞ്ഞഽ. കഽുറ ഏീറ ഭഺരങ്ങൾ 
അളക്കഺൻ േെഺത്ത ര഼ത഻യ഻ൽ കഺടഽമാട഻ കയ്യഺലകൾ മനസ്സ഻ലഺക്കഺൻ 
കഴ഻യഺത്ത ര഼ത഻യ഻ൽ ആയ഻രഽന്നഽ. 

 

കുരഺസ്റ്റ് േ഻െ് ന഻ർമഺണം കുണഺത്ത് -1 

 വർക്ക് ുകഺഡ്  : 1604009005/WC/341164 

േവിത്ത഻ 22/2/19 മഽതൽ 15/3/19 വീര 4 ഘട്ടങ്ങള഻ൽ ആയ഻ 27 

മസ്റ്റർുറഺളുകള഻ൽ 67 ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ 19 ദ഻വസങ്ങള഻ൽ ആയ഻ 958 
ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നം സിഷ്ട഻ച്ചു. അടങ്കൽ തഽക ആയ഻ 300000 രാേ 
അനഽവദ഻ച്ച ഈ േവിത്ത഻യ഻ൽ ുവതന ഇനത്ത഻ൽ 259618 രാേയഽം 
വഺടക ഇനത്ത഻ൽ 1916 രാേയഽം െ഻ലവഴ഻ച്ചു. ഈ രഽ 
േവിത്ത഻ുയഺട് കാട഻ 18 ുേർക്ക് 100 േണ഻ ത഻കഞ്ഞതഺയ഻ 
കഺണഺൻ കഴ഻ഞ്ഞഽ. േവിത്ത഻ സ്ഥലം സരർശ഻ച്ചുെഺൾ 
മനസ഻ലഺക്കഺൻ കഴ഻ഞ്ഞത്, വഺർഡ഻ീല വ഻വ഻ധ ഭാഉടമകളുീട (50) 

സ്ഥലങ്ങള഻ൽ ആണ് കുരഺസ്റ്റ് ന഻ർമ്മ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നത്. അമ്മഺളു 
ുേരഺര കഽന്നഽമ്മൽ (KL-04-009-005-006/330)എന്ന ീതഺഴ഻ലഺള഻യഽീട 
വ഼ട്ട഻ൽ മണ് ഇട഻ഞ്ഞ ന഻ലയ഻ൽ ആണ് കഺണഺൻ കഴ഻ഞ്ഞത്. 
ീമഷർീമന്റ് ബഽക്ക്  േകഺരം 124 കഽഴ഻കൾ ആണ് എന്നഺൽ 
േവിത്ത഻ സ്ഥലേര഻ുശഺധനയ഻ൽ 120 കഽഴ഻കൾ മഺതം ആണ് 
കഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചത്. 20 ഭാഉടമകളുീട വ഼ട്ട഻ലഽം സജ഼വ 
ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീട വ഼ടഽകള഻ലഽം േവിത്ത഻ നടന്നത്. ജഺനക഻ 
ുേരഺര കഽന്നഽമ്മൽ (KL-04-009-005-006/169), ുശഺഭ(KL-04-009-005-006/174) 

എന്ന഻വരഽീട വ഼ട്ട഻ൽ ഭഺര഼കമഺയ഻ മാട഻യ ന഻ലയ഻ൽ കഺണഺൻ 
കഴ഻ഞ്ഞഽ 

 

മണ് കയ്യഺല ന഻ർമ്മഺണം കദണഺത്ത്  ഭഺഗം 4 

വർക്ക്   ുകഺഡ് : 1604009005/WC/329812 േവർത്ത഻ 17/10/18 തഽടങ്ങ഻ 
6/11/18 ന്റ അവസഺന഻ച്ചു. 3 ഘട്ടങ്ങള഻ലഺയ഻ 21 മസ്റ്റുറഺളുകള഻ലഺയ഻ 
നടന്ന േവർത്ത഻ ആയ഻രഽന്നഽ ഇത്. 68 ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ 15 



ദ഻വസങ്ങള഻ലഺയ഻ 894 ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നങ്ങൾ സിഷ്ട഻ച്ചു. 2,50,000 രാേ 
അനഽവദ഻ച്ച ഈ േവർത്ത഻ക്ക് ുവതന ഇനത്ത഻ൽ 242274 രാേയഽം 
േണ഻യഺയഽധ വഺടകയ഻നത്ത഻ൽ 1788 രാേയഽം െ഻ലവഴ഻ച്ചു. 
ീമഷർീമൻ് ബഽക്ക് േകഺരം വൿതൿ്ത ഭാവഽടമകളുീട 
േുദശത്ത് 2271.94 മ഼െർ ന഼ളത്ത഻ൽ ആണ് ന഻ർമ്മ഻ച്ചത്. അത഻ൽ 
ൂസെ് സരർശനത്ത഻ൽ  അള ക്കഺൻ കഴ഻ഞ്ഞത്  2171 മ഼െർ ആണ്. 
ബഺക്ക഻ ഭഺരം കഺട് ന഻റഞ്ഞതഽം, ഇട഻ഞ്ഞ ന഻ലയ഻ലഽം ആണ്  
കഺണഺൻ കഴ഻ഞ്ഞത്. ആീക 18 ഭാഉടമയഽീട അുേക്ഷ 
ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. അവ഻ീട എലേഺം േവർത്ത഻ ീെയ്ത഻ട്ടുണ്ട്. ബഺലൻ 
കണ഻ീെഺയ഻ൽ എന്ന ഭാ ഉടമയഽീട സ്ഥലത്ത് കയ്യഺല  ഭഺര഻കമഺയ഻ 
ഇട഻ഞ്ഞ  ന഻ലയ഻ലഺണ് കഺണഺൻ കഴ഻ഞ്ഞത്. കണ഻ീെഺയ഻ൽ 
മുനഺജൻ എന്ന ഭാഉടമയഽീട സ്ഥലത്ത് മണ് കയ്യഺല 
മഴീക്കടഽത഻യ഻ൽ  ോർണമഺയഽം നശ഻ച്ചു  എന്ന് അറ഻യഺൻ 
സഺധ഻ച്ചു. 

മൺബണ്ട് ന഻ർമ്മഺണം കദണഺത്ത്  6 

 വർക്ക് ുകഺഡ് :1604009005/IF/301271 

േവർത്ത഻ 6/10/18 ന്റ അവസഺന഻ച്ചു. 1 ഘട്ടത്ത഻ൽ 21 
മസ്റ്റർുറഺളുകള഻ൽ ആയ഻ 209 ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ 5 ദ഻വസങ്ങള഻ലഺയ഻  
903 ീതഺഴ഻ൽദ഻നങ്ങൾ സിഷ്ട഻ച്ചു. അടങ്കൽ തഽകയഺയ഻ 30000 രാേ 
അനഽവദ഻ച്ച ഈ േവർത്ത഻ക്ക് 244713 രാേയഽം വഺടകയ഻നത്ത഻ൽ        
1806 രാേയഽം ീെലവഴ഻ച്ചു. ീമഷർീമൻ് ബഽക്ക് േകഺരം 
വൿതൿ്ത ഭാവഽടമകളുീട േുദശത്ത് 4012 മ഼െർ മൺബണ്ട് 
ീെുയ്യണ്ട഻ടത്ത്, ൂസെ് േര഻ുശഺധനയ഻ൽ ഞങ്ങൾക്ക് അളക്കഺൻ 
കഴ഻ഞ്ഞത് 3240 മ഼െർ ആണ്. രഽ ഫയല഻ൽ ആീക 14 ഉടമകളഺണ് 
ീതഺഴ഻ൽ അുേക്ഷ഻ച്ചത്. ൂസെുകള഻ൽ എലേഺ ഇടത്തഽം സജ഼വ 
ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീട സ്ഥലങ്ങള഻ലഽം േവർത്ത഻ നടന്നതഺയ഻ കഺണഺൻ 
കഴ഻ഞ്ഞഽ. എലേഺം ആവർത്തന സവഭഺവമഽള്ള േവിത്ത഻യഺയ഻രഽന്നഽ. 
എസ്റ്റ഻ുമെ് തയ്യഺറഺക്കഽന്നത഻നഽം മഽൻപ് സഺുങ്കത഻ക ഉുദൿഺരസ്ഥർ 
േവർത്ത഻ സ്ഥലം സരർശ഻ക്കഺറ഻ലേ.  വഺർഡ഻ീല ുമെുമഺർ  
ഉടമകള഻ൽ ന഻ന്ന് അുേക്ഷ വഺങ്ങ഻ േഞ്ചഺയത്ത് 
എത്ത഻ച്ചുീകഺടഽക്കഺറഺണ്.  മഺസ്റ്റർുറഺൾ  േകഺരമഽള്ള ുവതനം 
ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീട അക്കൗണ്ട഻ൽ വന്ന഻ട്ടുണ്ട്. സ഼ര഻യൽ സ഻െ഻സൺ 
ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലേ 



 

കലല് കയ്യഺല ന഻ർമഺണം കദണഺത്ത് ഭഺഗം 2 

വർക്ക്  ുകഺഡ് :1604009005/WC/329865 

േവർത്ത഻ നടന്നത് 28/11/2018 മഽതൽ 16/12/2018 വീര ആയ഻രഽന്നഽ. 
24 മസ്റ്റുറഺളുകള഻ലഺയ഻ നടന്ന േവർത്ത഻ ആയ഻രഽന്നഽ ഇത്. 73 
ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ 18 ദ഻വസങ്ങള഻ലഺയ഻ 1042 ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നങ്ങൾ 
സിഷ്ട഻ച്ചു. അടങ്കൽ തഽകയഺയ഻ 300000 രാേ അനഽവദ഻ച്ച ഈ 
േവർത്ത഻ക്ക് ുവതന ഇനത്ത഻ൽ 282382 രാേയഽം വഺടക ഇനത്ത഻ൽ 
1866 രാേയഽം െ഻ലവഴ഻ച്ചു. ീമഷർീമന്റ് ബഽക്ക്  േകഺരം 2386 
മ഼െർ കലേ് കയ്യഺലയഺണ് ുവണ്ടത്. എന്നഺൽ ഫ഼ൽഡ് 
േര഻ുശഺധനയ഻ൽ 2161 മ഼െർ ആണ് കഺണഺൻ കഴ഻ഞ്ഞത്. 
ആവർത്തന സവഭഺവമഽള്ള േവർത്ത഻ ആയ഻ട്ടഺണ് ുതഺന്ന഻യത്. 
ബഺലെരൻ (KL-04-009-005-006/368)എന്ന ഭാഉടമയഽീട സ്ഥലീത്ത 
േവർത്ത഻ മ഻കച്ചതഺയ഻ കഺണഺൻ കഴ഻ഞ്ഞഽ. രഺധ മരഽുതഺറമ്മൽ 
(KL-04-009-005-006/313) എന്ന ഭാഉടമയഽീട േവർത്ത഻ സ്ഥലീത്ത കലേ് 
കയ്യഺല ഇട഻ഞ്ഞ ന഻ലയ഻ലഽം കഺട് മാട഻ ക഻ടക്കഽന്ന ര഼ത഻യ഻ലഽം 
ആയ഻രഽന്നഽ.ആീക 15 ഭാ ഉടമകളുീട അുേക്ഷ ആയ഻രഽന്നഽ ഉള്ളത് 
അവ഻ീടയഽം, സജ഼വ ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീട വ഼ട്ട഻ലഽം േവർത്ത഻ 
ീെയ്തതഺയ഻ കഺണഺൻ കഴ഻ഞ്ഞഽ. 

 

കഽറ്റയഺട഻ ഇറ഻ദഗഷൻ കനഺൽ -6/1 

വർക്ക്  ുകഺഡ് :1604009005 /IE/321284 

േവിത്ത഻ :21/01/19 മഽതൽ 7/2/19 വീര 3 ഘട്ടത്ത഻ൽ 23 മഺസ്റ്റർ 
ുറഺളുകൾക്കഺയ഻ 72 ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ 15 ദ഻വസങ്ങള഻ൽ 909 
ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നം സിഷ്ട഻ച്ചു. അടങ്കൽ തഽകയഺയ഻ 261900 രാേ 
ആയ഻രഽന്നഽ. ുവതന ഇനത്ത഻ൽ 246339 രാേയഽം വഺടക ഇനത്ത഻ൽ 
678  രാേയഽം െ഻ലവഴ഻ച്ചു. േവിത്ത഻ സ്ഥല സരർശനത്ത഻ൽ 
മനസ഻ലഺയത്, േവിത്ത഻ നലേ ര഼ത഻യ഻ൽ ീെയ്ീതങ്ക഻ലഽം 
േളയത്ത഻ന്റ ുശഷം കനഺൽ വിത്ത഻ഹ഼നമഺയ അവസ്ഥയ഻ൽ 
ആയ഻രഽന്നഽ. സ഻ന്ധഽ (KL-04-009-005-006/277) എന്ന ആളുമഺയ഻ നടത്ത഻യ 
സംഭഺഷണത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് മനസ഻ലഺയത്, ഈ േവിത്ത഻ക്ക് സഽരക്ഷ 



സമര഻കൾ ന്നഽം ലഭ഻ച്ച഻ലേ. മഺെ് സവന്ത്ം കയ്യ഻ൽ ന഻ന്ന് േണം 
എടഽത്ത് വഺങ്ങലഺണ്, അത഻ന്റീറ ന്നഽം േണം ഇതഽവീര 
ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുമ഻ലേ. ീമഷർീമന്റ് ബഽക്ക്  േകഺരം 1557മ഼െർ ആണ് 
എന്നഺൽ കഺണഺൻ കഴ഻ഞ്ഞത് 1400മ഼െർ ആണ്. 

 

 

 

േഞ്ചഺയത്ത് സാക്ഷ഻ുക്കണ്ട 7 രജ഻സ്റ്ററഽകള ം അവയ഻ീല  
കീണ്ടത്തലഽകളും 

 1 )ത ഺഴ഻ൽ കഺർഡ഻നഽള്ള കഽടഽംബ അദപക്ഷ്യഽതട രജ഻സ്റ്റർ  

േഞ്ചഺയത്ത഻ൽ രണ്ട് തരത്ത഻ലഽള്ള ീതഺഴ഻ൽ കഺർഡ് രജ഻സ്റ്ററഽകൾ 
സാക്ഷ഻ക്കഽന്നഽ. എം ഐ എസ഻ൽ ന഻ന്നഽം ലഭ഻ക്കഽന്ന േകർെ഻ൽ 
ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീട ുഫഺുട്ടഺ ലഭൿമഺയ഻രഽന്ന഻ലേ.  

2)ഗഺമസഭ രജ഻സ്റ്റർ  

   ീതഺഴ഻ലഽറെ്  രഺമസഭ മ഻ന഻ട്സഽം, ീേഺതഽ രഺമസഭഺ 
മ഻ന഻ട്സഽം  ുര രജ഻സ്റ്ററ഻ൽ ആണ് 
ുരഖ്ീെടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത്.ീേഺതഽ രഺമസഭയ഻ീല രഽ 
അജണ്ടയഺയ഻ മഺതമഺണ് ീതഺഴ഻ലഽറെ് േവർത്തനങ്ങൾ െർച്ച 
ീെയ്യുന്നത്.  

3) ത ഺഴ഻ൽ ആവശൿതപ്പട്ടത് ത ഺഴ഻ൽ നൽക഻യ ഽമഺയ഻ട്ട ള്ള രജ഻സ്റ്റർ                                                                                                                  

ഡ഻മഺൻഡ് അുലഺുക്കഷൻ രജ഻സ്റ്റർ േഞ്ചഺയത്ത഻ൽ സാക്ഷ഻ക്കഽന്നഽ. 
എങ്ക഻ലഽം ഈ സഺരത്ത഻ക വർഷത്ത഻ീല  വ഻വരങ്ങൾ ന്നഽം  
തീന്ന ുരഖ്ീെടഽത്ത഻യതഺയ഻ കഺണഽന്ന഻ലേ.  

 

4 )വർക്ക് രജ഻സ്റ്റർ  

   വർക്ക് രജ഻സ്റ്റർ േഞ്ചഺയത്ത് സാക്ഷ഻ക്കഽന്നഽ.  

5)ആസ്ത ഻ രജ഻സ്റ്റർ 



    ആ്ത഻ രജ഻സ്റ്റർ േഞ്ചഺയത്ത഻ൽ സാക്ഷ഻ക്കഽന്നഽ. എന്നഺലഽം 
ഈ സഺരത്ത഻കവർഷീത്ത വ഻വരങ്ങൾ ുരഖ്ീെടഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലേ.  

6) തമറ്റ഼ര഻യൽ രജ഻സ്റ്റർ 

     ീമെ഼ര഻യൽ രജ഻സ്റ്റർ േഞ്ചഺയത്ത് സാക്ഷ഻ക്കഽന്നഽ.  

7) പരഺ ഻ രജ഻സ്റ്റർ  

      േരഺത഻ രജ഻സ്റ്റർ േഞ്ചഺയത്ത഻ൽ സാക്ഷ഻ക്കഽന്നഽ. എന്നഺലഽം 
േരഺത഻കൾ ന്നഽം തീന്ന ുരഖ്ീെടഽത്ത഻യതഺയ഻ കഺണഽന്ന഻ലേ. 

 

 

ുകരസർക്കഺർ ന഻ർുേശേകഺരം രഽ വർക്ക്  ഫയല഻ൽ തഺീഴ 
േറയഽന്ന ുരഖ്കൾ ന഻ർബന്ധമഺയഽം ഉണ്ടഺുകണ്ടതഺണ്  

  കാത്തഺള഻ േഞ്ചഺയത്ത്  വഺർഡ് 6 ീല 12 ഫയൽ 
േര഻ുശഺധനയ഻ൽ അറ഻യഺൻ സഺധ഻ച്ചത്,  

 1) കവർ ദപജ്  

         12 ഫയല഻ലഽം കവർ ുേജ് കഺണഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ലേ.  

2) തചക്ക് ല഻സ്റ്റ്  

      രഽ ഫയല഻ലഽം കഺണഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ലേ.  

3) ആക്ഷ്ൻ പ്ലഺൻ  

    രഽ ഫയല഻ലഽം ഇലേഺയ഻രഽന്നഽ.  

4) സഺദേ ഻ക എസ്റ്റ഻ദമറ്റ് ഡ഻സസൻ അടങ്ങഽന്ന സഺദേ ഻ക 
അനഽമ ഻ ദകഺപ്പ഻  

WC/328578(മണ് കയ്യഺല ന഻ർമഺണം ) എന്ന ഫയല഻ൽ ഴ഻ീക ബഺക്ക഻ 
എലേഺ ഫയല഻ലഽം ഡ഼ൂെൽഡ് എസ്റ്റ഻ുമെ് കഺണഺൻ കഴ഻ഞ്ഞഽ.  

5) ഭരണഺനഽമ ഻ ദകഺപ്പ഻  



   WC/328578 എന്ന ഫയല഻ൽ ഴ഻ീക മെ് എലേഺ ഫല഻ലഽം കഺണഺൻ 
സഺധ഻ച്ചു.  

6) സഺദേ ഻ക അനഽമ ഻ ദകഺപ്പ഻  

    WC/328578 എന്ന ഫയല഻ൽ ഇലേ, ബഺക്ക഻ എലേഺ ഫയല഻ലഽം ഉണ്ട്. 
എന്നഺലഽം അധ഻ക  ഫയല഻ലഽം ഭരണഺനഽമത഻ നൽക഻യ അധ഻കിതർ, 

അനഽബന്ധ െ഻ലവഽകൾ, ഏത഻നം േവർത്ത഻, േവർത്ത഻ നടന്ന 
സ്ഥലം,എന്ന഻വ ുരഖ്ീേടഽത്തതഺയഽം കഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു.  

7)സംദയഺജ഻  പദ്ധ ഻വ഻ശഺേംശങ്ങൾ 

    എലേഺ ഫയല഻ലഽം കഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു.  

8) ത ഺഴ഻ലഺള഻കൾ ത ഺഴ഻ൽ ആവശൿതപ്പട്ട തകഺണ്ടഽള്ള 
അദപക്ഷ്  

 എലേഺ ഫയല഻ലഽം കഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു.  

9) ത ഺഴ഻ൽ അനഽവേ഻ച്ച  തകഺണ്ടഽള്ള ദരഖയഽതട ദകഺപ്പ഻  

 രഽ ഫയല഻ലഽം ഇലേഺയ഻രഽന്നഽ.  

10) പാര഻പ്പ഻ച്ച മഺസ്റ്റദറഺള഻ന്തറ ദകഺപ്പ഻  

      എലേഺ ഫയല഻ലഽം മഺസ്റ്റർ ുറഺൾ കഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു. 
അധ഻ക ഫയല഻ലഽം  എം ബഽക്ക്  നരർ, ുേജ് നരർ, ീഡയ഻ല഻ 
അെന്ററൻ് ഉള്ള ത഼യത഻ എന്ന഻വ ുരഖ്ീേടഽത്തഺത്തതഺയ഻ 
കഺണഺൻ കഴ഻ഞ്ഞഽ.  

11) തമഷർ തമന്് ബഽക്ക഻ന്തറ ദകഺപ്പ഻  

എം ബഽക്ക്  എലേഺ ഫയല഻ലഽം ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ.  

12) സഺധനങ്ങൾ വഺങ്ങഽന്ന ഻നഽള്ള തകഺദട്ടഷൻ 
ക്ഷ്ണ഻ച്ച ഻ന്തറയഽം കംപഺര഻റ്റ഻വ് ദസ്റ്ററ്റ്തമന്റ഻ന്തറയഽം 
തമറ്റ഼ര഻യൽ സസപ്ല ഓർഡറ഻ന്തറയഽം ദകഺപ്പ഻  

    12 ഫയല഻ലഽം കഺണഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ലേ.  

13) ദവജ് ല഻സ്റ്റ്  



      എലേഺ ഫയല഻ലഽം േഺുദശ഻ക മഺയ഻ട്ടുള്ള ുവജ് ല഻സ്റ്റ് 
കഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു.  

14) ദവ നത്ത഻ന്തറയഽം സഺധനങ്ങൾക്ക് പണം 
അടച്ച ഻ന്തറയഽം എഫ് ട഻ ഒ യഽതടയഽം ദകഺപ്പ഻  

    12 ഫയല഻ലഽം േഺുദശ഻കമഺയ഻ കഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു.  

15) തമറ്റ഼ര഻യൽ വൗച്ചറ഻ന്തറയഽം ബ഻ലല കള തടയഽം ദകഺപ്പ഻  

  രഽ ഫയല഻ലഽം കഺണഺൻ കഴ഻ഞ്ഞ഻ലേ.  

16) ദറഺയല഻റ്റ഻ അടച്ച രസ഼ ഻ന്തറ ദകഺപ്പ഻  

    രഽ ഫയല഻ലഽം ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലേ.  

17) ത ഺഴ഻ല഻ന്തറ 3 ഘട്ടത്ത഻ൽ ഉള്ള ദ ഺദട്ടഺകൾ  

   ുഫഺുട്ടഺ രഺഫഽകൾ ന്നഽം തീന്ന കഺണഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ലേ.  

18) പവർത്ത഻ പാർത്ത഼കരണ സർട്ട഻ ഻ക്കറ്റ് ദകഺപ്പ഻  

    ോർത്ത഼കരണ സർട്ട഻ഫ഻ക്കെ് ന്നഽം തീന്ന ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലേ.  

19) മഺസ്റ്റദറഺൾ മാവ്തമന്് സ്ല഻പ്  

      എലേഺ ഫയല഻ലഽം ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ.  

20) ആസ്ത ഻യഽതട ജ഻ദയഺ ടഺഗ് ദ ഺദട്ടഺകൾ  

   ുഫഺുട്ടഺ  ന്നഽം തീന്ന ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലേ.  

21) ദസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് റ഻ദപ്പഺർട്ട഻ന്തറ. ദകഺപ്പ഻  

   കഺണഺൻ കഴ഻ഞ്ഞ഻ലേ.  

22) സസറ്റ് ഡയറ഻ 

    എലേഺ ഫയല഻ലഽം ൂസെ് ഡയറ഻ ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. 
എന്ന഻രഽന്നഺലഽം െ഻ല ഫയല഻ൽ എ.എ് നരർ, ട഻. എ് നരർ, 

ഏത഻നം േവർത്ത഻, എസ്റ്റ഻ുമെ് തഽക, േവർത്ത഻ ആരംഭ഻ച്ചതഽം, 



അവസഺന഻ച്ചതഽം ആയ ത഻യ്യത഻, ീെക്ക് ല഻സ്റ്റ്, എന്ന഻വ 
ോര഻െ഻ക്കഺീത കഺണഺൻ കഴ഻ഞ്ഞഽ. 

 

] അനഽബന്ധം  

ീതഺഴ഻ലഽറെ് േധതിത഻യ഻ൽ ഏീെടഽത്തഽ നടത്തഺവഽന്ന േവർത്ത഻കൾ 

 വ഻ഭഺഗം എ :  

േകിത഻വ഻ഭവ േര഻േഺലനവഽമഺയ഻ ബന്ധീെട്ട ീേഺതഽ  
േവർത്ത഻കൾ  

1. കഽട഻ീവള്ള ുസഺതസ്സുകൾ ഉൾീെീടയഽള്ള ഭാരർഭജല വ഻തഺനം 
ഉയർത്തഽന്നത഻ന്റ  ആവശൿമഺയ അട഻യണകൾ , മൺ  തടയണകൾ,  

അണകൾ ീെക്ക് ഡഺമഽകൾ തഽടങ്ങ഻യ ജലസംരക്ഷണത്ത഻നഽം ജല 
ീകഺയ്ത്ത഻നഽം സഹഺയകരമഺയ ന഻ർമ്മ഻ത഻കൾ 

 2. രഽ ന഼ർതടത്ത഻ന്റീറ സമര േര഻േഺലനത്ത഻ന്റ ഉതകഽന്ന 
ഇടീേടലഽകളഺയ ീകഺണ്ടാർ ീടഞ്ചഽകൾ,  തട്ട് ത഻ര഻ക്കൽ,  ുകഺണ്ടാർ 
വണ്ടഽകൾ, രൿഺബ഻ുയഺൺ  ന഻ർമ്മ഻ത഻കൾ, ന഼രഽറവ  േുദശത്ത഻ന്റീറ  
േര഻ുേഺഷണം തഽടങ്ങ഻യ ന഼ർത്തട േര഻േഺലന േവർത്ത഻കൾ .  

3. സാക്ഷ്മ ീെറഽക഻ട ജലുസെന േവർത്ത഻കളും ുതഺടഽകൾ 
/കനഺൽ എന്ന഻വയഽീട ന഻ർമഺണം, േഽനരഽധതിഺരണം, ീമയ഻ന്ററൻ് 
എന്ന഼ േവർത്ത഻കളും.  

4. ജലുസെന കഽളങ്ങളുീടയഽം മെു ജലുസഺതസ്സുകീളയഽം 
ഉൾീെീടയഽള്ള േരരരഺരത ജലുസഺതസ്സുകളുീട 
േഽനരഽധതിഺരണവഽം  

5. കടുലഺരങ്ങളും കഽളങ്ങളുീട അര഻ക഻ലഽം കനഺൽ ബണ്ടഽകള഻ലഽം  
ുറഺഡഽകളുീട ഒരത്ത഻ലഽം, വന ഭാമ഻യ഻ലഽം  മെ് ീേഺതഽ 
ഭാമ഻യ഻ലഽം ഫലവിക്ഷങ്ങൾ അടക്കമഽള്ള മരം ീവച്ചു 
േ഻ട഻െ഻ക്കലഽം   വനവൽക്കരണവഽം.   

7.ീേഺതഽ ഭാമ഻യ഻ീല ഭാവ഻കസന േവർത്ത഻കൾ. 

വ഻ഭഺഗം ബ഻  



* വഺർഡ഻ൽ ഉൾീെടഽന്ന നഺല് ീേഺതഽ ക഻ണറഽകളുീട നവ഼കരണം,  

റ഼െഺർജ്  

*വനഺത഻ർത്ത഻ുയഺട് ുെർന്നഽള്ള േഽരയ഻ടങ്ങള഻ൽ ഉേകഺരേദമഺകഽന്ന 
ൂജവ ന഻ർമ്മഺണം. 

* ുതഺട഻ുനഺട് ുെർന്ന് തഺമസ഻ക്കഽന്നവർക്ക് ന഼രഽറവ സംരക്ഷണം 
സഺധൿമഺകഽന്ന േവർത്തനങ്ങൾ  

*ീേഺതഽ-സവകഺരൿ കഽളങ്ങളുീട നവ഼കരണം.  

വ഻ഭഺഗം സ഻  

* ആട്ട഻ൻ കാട്. ുകഺഴ഻ക്കാട്, േശഽ ീതഺഴഽത്ത് ന഻ർമ്മഺണം.  

* മത്സ്ൿക്കഽളം ന഻ർമ്മഺണം.  

വ഻ഭഺഗം ഡ഻  

* സവയം സഹഺയ സംഘങ്ങൾക്ക് കാട്ടുകിഷ഻ ന഻ലീമഺരഽക്കൽ,  

അംരൻവഺട഻, ്കാൾ,  െഽെുമത഻ൽ ന഻ർമ്മഺണം. 

 

 

 

ന഻ർവഹണ ഉദേൿഺഗസ്ഥർക്കഽള്ള  ന഻ർദേശം  

ബ഻. ഡ഻.ഒ  

*മസ്റ്റർുറഺള഻ൽ ബ഻. ഡ഻.    െും സ഼ലഽം 
േത഻െ഻ക്കഽന്നത഻ുനഺീടഺെം  ത഻യ്യത഻ക്കാട഻   ഇടഽവഺൻ  
ശധതി഻ുക്കണ്ടതഺണ്.  

*അക്കൗണ്ടൻ്, എ.ഇ  അീകഡ഻െഡ് എഞ്ച഻ന഼യർ, ഒവർസ഻യർ, 

ുമെ് മഺർ  എന്ന഻വർക്ക് അവരഽീട െഽമതലകൾ കഽറ഻ച്ചും 
ഉത്തരവഺദ഻ത്തങ്ങീള കഽറ഻ച്ചും ഏീെടഽത്ത് നടെ഻ലഺക്കഺൻ 
സഺധ഻ക്കഽന്ന േവർത്ത഻കീള കഽറ഻ച്ചും മത഻യഺയ ീടയ഻ന഻ങ് 
ീകഺടഽക്കഽക. 



* ബ഻. ഡ഻.   കഴ഻യഽന്ന  സമയങ്ങള഻ൽ ീതഺഴ഻ലഺള഻കീളയഽം 
ീതഺഴ഻ൽ സ്ഥലങ്ങളും സരർശ഻ക്കഽന്നത് രഽണകരമഺയ഻ര഻ക്കഽം. 

 

 

 

 തസകട്ടറ഻ /അസ഻സ്റ്റൻ് തസകട്ടറ഻  

മഺസ്റ്റർ  ുറഺള഻ൽ   െ഻നഽം  സ഼ൽ നഽം  െം   ത഼യത഻ കാട഻ 
ുെർക്കഺൻ  ശധതി഻ക്കഽക.  

*7 രജ഻സ്റ്ററഽകൾ., എം ബഽക്ക് എന്ന഻വ സഺക്ഷൿീെടഽത്ത഻ ആധ഻കഺരത  
ഉറെുവരഽത്തഽക. 

* ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീട അവകഺശങ്ങൾ,അട഻സ്ഥഺന സൗകരൿങ്ങൾ 
എന്ന഻വ ഉറെുവരഽത്തഽക. 

* െ഻ക഻ത്സ്ഺ ീെലവ് കിതൿമഺയ഻ അനഽവദ഻ക്കഺനഽള്ള നടേട഻കൾ 
സവ഼കര഻ക്കഽക *ഏീെടഽത്ത നടെ഻ലഺക്കഽവഺൻ സഺധ഻ക്കഽന്ന 
വർക്കഽകൾക്ക് അനഽസിതമഺയ ീഷൽഫ്ഒഫ് ീേഺജകെ് കീണ്ടത്ത഻ 
ീവക്കഽക. 

* വ഻ജ഻ലൻ് അല഻ ുമഺണ഻െറ഻ങ് കമ്മ഻െ഻ീയ ശക്ത഻ീെടഽത്തഽക. 
ആറഽമഺസത്ത഻ീലഺര഻ക്കൽ േഽന:സം ഘട഻െ഻ക്കഽകയഽം    ീെയ്യുക. 

  

     അക്കൗണ്ടൻ് /ഡ഻. ഇ .ഒ /  എ. ഇ /ഓവർസ഻യർ  

* വർക്ക് ഫയലഽകള഻ൽ അനഽവൽ മഺസ്റ്റർ സർക്കഽലറ഻ൽ േറയഽന്ന 
േകഺരമഽള്ള 22 ുഡഺകൿഽീമൻററ഻ ഉീണ്ടന്ന് ഉറെുവരഽത്ത഻ 
േവർത്ത഻കൾ തയ്യഺറഺക്കഽക. 

*ൂസെ് ഡയറ഻ വൿക്തമഺയ഻ എഴഽത഻ സാക്ഷ഻ക്കഽന്നത഻നഽം 
ുമെ്മഺർക്ക് ന഻ർുേശം നൽകഽക.  

*മസ്റ്റർുറഺൾ  ീതഺഴ഻ൽ  ഇടങ്ങള഻ീലത്ത഻ച്ച്    ീേഺജകെ് 
ഇന഻ഷൿെ഻വ്   മ഼െ഻ംഗ്ദ് കാട഻ േണ഻ ആരംഭ഻ക്കഽന്നത഻ന്റ 
സഹഺയ഻ക്കഽക. 



* കിതൿമഺയ ഇടുവളകള഻ൽ ീതഺഴ഻ല഻ടം സരർശ഻ച്ച ീതഺഴ഻ൽ 
ആീണന്ന എം ബഽക്ക഻ൽ ുരഖ്ീെടഽത്തഽക.  

*ഡ഻മഺൻഡ് അനഽസര഻ച്ച് ീതഺഴ഻ൽ നൽകഽക. 

* ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്ക് അട഻സ്ഥഺന സൗകരൿം നൽകഽക. 

 

 

ഡഺറ്റഺ എൻട഻ ഓപ്പദററ്റർ    

മഺസ്റ്റർ ുറഺൾ വ഻തരണത്ത഻ന്റ സഹഺയ഻ക്കഽക. ോർത്ത഻യഺയ മഺസ്റ്റർ 
ുറഺളുകൾ ുമെ഻ൽ ന഻ന്നഽം ുശഖ്ര഻ച്ച് വർക്ക് ബ഻ലേുകൾ 
ോർത്ത഼കര഻ച്ച് ുവതന വ഻തരണത്ത഻ന്റ നടേട഻ സവ഼കര഻ക്കഽക. 
രജ഻സ്റ്ററഽകൾ സാക്ഷ഻ക്കഽക. ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീട ുവതനം( ഡ഻.ബ഻. 
ഡ഻) മഽുഖ്ന എന്ന് ഉറെുവരഽത്തഽക. 

ദമറ്റ്  

*മഺസ്റ്റർ ുറഺൾ കിതൿമഺയ഻ െുീവെ഻ക്കഽക   

*ഹഺജരഺകഺത്തവരഽീട വ഻വരം അടയഺളീെടഽത്തഽക. 

*മസ്റ്റർുറഺള഻ൽ ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നങ്ങളുീട ത഻യ്യത഻ അടയഺളീെടഽത്തഽക. 

*ൂസെ്ഡയറ഻ ോർണമഺയ഻ ോര഻െ഻ക്കഽക.  

*ീതഺഴ഻ൽ ൂസെുകള഻ൽ ീവച്ച് അേകടം നടന്ന഻ട്ടുീണ്ടങ്ക഻ൽ 
ഡയറ഻യ഻ൽ എഴഽതഽകയഽം ന഻ർവഹണ ഉുദൿഺരസ്ഥീര 
അറ഻യ഻ക്കഽകയഽം െ഻ക഻ത്സ് ഉറെഺക്കഽകയഽം ീെയ്യുക.  

*ന഻ശ്ച഻ത അളവ഻ലഽം രഽണന഻ലവഺരത്ത഻ലഽം ുജഺല഻ ീെയ്യുന്നഽീണ്ടന്ന് 
ഉറെുവരഽത്തഽക. 

 

പഞ്ചഺയത്ത഻ദനഺട്  

* കിതൿമഺയ ഇടുവളകള഻ൽ രഺമസഭ,ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻െ് രഺമസഭ 
എന്ന഻വ നടത്തഽക. 



*  കാടഽതൽ േധതിത഻കളും മണ് കയ്യഺല, കലേ് കയ്യഺല  ആണ് 
ീെയ്ത഻ര഻ക്കഽന്നത്. സ്ഥ഻ര  ആ്ത഻ ഉണ്ടഺകഽന്ന േവർത്ത഻കൾ 
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽക.  

* കിഷ഻ സംബന്ധമഺയ േധതിത഻കൾ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽുരഺൾ 
േഞ്ചഺയത്ത഻ന്റ ൂകമഺറ഻ക്ക഻ട്ട഻യ ഘടനസ്ഥഺേനമഺയ 
കിഷ഻ഭവനഽമഺയ഻ ആുലഺെ഻ച്ച് സംുയഺജ഻ത േധതിത഻കൾ ഏീെടഽത്തഽ 
നടത്തഽക.             

*വ഻ദൿഺലയങ്ങൾക്ക്  കള഻സ്ഥലം,  െഽെുമത഻ൽ എന്ന഻വ ന഻ർമ്മ഻ച്ച് 
നൽകഽക.  

*ുദശ഼യ ഉേജ഼വന മ഻ഷന്റീറ സഹഺയുത്തഺീട ീമച്ചീെട്ട ര഼ത഻യ഻ൽ 
ഉള്ള ീതഺഴ഻ൽ േര഻ശ഼ലനം നൽക഻ കഽറച്ചു ീതഺഴ഻ലഺള഻കീള 
വ഻ദഗ്ദ്ധതി /അർധതി വ഻ദഗ്ദ്ധതി ീതഺഴ഻ലഺള഻കളഺക്ക഻ മഺെുക 

 

 

ദസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് ഗഺമസഭ റ഻ദപ്പഺർട്ട് ആറഺം വഺർഡ്  

കാത്തഺള഻ രഺമേഞ്ചഺയത്ത് ആറഺം വഺർഡ് ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻െ് 
രഺമസഭ 26/11/2019 ന്റ 3.30 ന്റ കുണഺത്ത് ്കാള഻ൽ വച്ച് നടന്നഽ. 
ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻െ് രഺമസഭയ഻ൽ ആറഺം വഺർഡ് ീമരർ 
ഹസ്സൻകഽട്ട഻, ഒവർസ഻യർ,  അക്കൗണ്ടൻ്, ഡഺെഺ എൻട഻ ഒെുറെർ,  

ആറഺം വഺർഡ഻ീല 197 ീതഺഴ഻ലഽറെ് ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ വ഻.ആർ.േ഻  
മഺർ എന്ന഻വർ േീങ്കടഽത്തഽ.  

 

    സവഺരതം             :      വഺർഡ് ീമരർ ഹസ്സൻകഽട്ട഻  

അധതിൿക്ഷൻ           :       ആറഺം വഺർഡ് ീതഺഴ഻ലഺള഻ ര഼ത  

േത഻ജ്ഞ                :      അശവ഻ന഻ ീക വത്സ്ൻ  

ആമഽഖ്ം                  :         ഷബ഼ന 

റ഻ുെഺർട്ട്  

അവതരണം             :       ഷ഻ബ഼ന  



            നര഻              :        ര഼ത  

 

ഗഺമസഭയ഻ൽ വന്ന഻ട്ട ള്ള ന഻ർദേശങ്ങൾ, വ഻ശേ഼കരണങ്ങൾ 
 ഼രഽമഺനങ്ങൾ.  

ീതഺഴ഻ലഽറെ് ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻െ് രഺമസഭയ഻ൽ 
ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുമഺയ഻ നടത്ത഻യ െർച്ചയ഻ൽ ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ 
ുെഺദ഻ച്ച ുെഺദൿങ്ങളും അത഻നഽള്ള മറഽേട഻യഽം തഺീഴ 
ീകഺടഽക്കഽന്നഽ. െർച്ച  

1) ല഼ല (KL-04-009-005-006-151):-9 മണ഻ക്ക് തീന്ന എലേഺവരഽം േവർത്ത഻ 
സ്ഥലങ്ങള഻ൽ എത്ത഻ുച്ചരഽന്ന഻ലേ അനഽവദന഼യമഺുണഺ?  

 2) നഺരഺയണ഻(KL-04-009-005-006/33):-േറരഽകള഻ൽ ീതഺഴ഻ലഽറെ് ീെയ്യഺൻ 
േെുുമഺ?   

3)ബ഻രഽ(KL- 04-009-005-006/33):- ുവതനം ഇതഽവീര ലഭ഻ച്ച഻ട്ട഻ലേ. 

 4) അമ്മഺളു (KL-04-009-005-006/81):- 39 ീതഺഴ഻ൽദ഻നങ്ങൾ മഺതുമ 
ലഭ഻ക്കഽന്നഽള്ളൂ.  

5) സഽമത഻(KL-04-009-005-006/92):- മഴക്കഽഴ഻ ആണ് എലേഺ വർഷവഽം 
ുേഺകഽന്നത് എലേഺ േഺവശൿവഽം ഈ മഴക്കഽഴ഻ കഽഴ഻ക്കഽന്നത് 
ശര഻യഺയ േവർത്ത഻ ആുണഺ?  ീതങ്ങ഻ൻ തടം തഽറക്കൽ 
അതഽുേഺീല മെു േവിത്ത഻കൾ ീതഺഴ഻ലഽറെ഻ൽ  
ഉൾീെടഽുത്തണ്ടതുലേ?  

 6 ) നഺരഺയണൻ (KL-04-009-005-006/33):- കഺലഺവസ്ഥയ്ക്ക് അനഽസിതമഺയ 
േണ഻ ലഭ഻ക്കഽന്ന഻ലേ.  

7) ശഺന്ത് (KL-04-009-005-006/223):- ലഭൿമഺകഽന്നത് വഺർഡ഻ൽ കഽറവഺണ്. 

8) ആയ഻ഷ (KL-04-009-005-006/30):- ീതഺഴ഻ൽ അുേക്ഷക്കഽള്ള അുേക്ഷ 
ുഫഺമ഻ുനഺീടഺെം ന഻കഽത഻ ഷ഼ട്ട്  ീവുക്കണ്ടത് ന഻ർബന്ധമഺുണഺ  

9) ന഻ഷ  (KL-04-009-005-006/14):-ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ുബഺക്, കഽട഻ീവള്ളം, 

എന്ന഻വ േവർത്ത഻ സ്ഥലത്ത് ലഭൿമഺകഽന്ന഻ലേ. 



10) വത്സ്ല(KL-04-009-005-006/207):-വ഻.എം. സ഻ ക്കഺീരക്കഽറ഻ച്ച് രഽ 
അറ഻വഽമ഻ലേ.  

11) സുരഺജ഻ന഻ (KL- 04-009-005 006/111):- കിതൿസമയത്ത് ലഭൿമഺകഽന്ന഻ലേ. 
അത഻ന്റ എവ഻ീടയഺണ് അുേക്ഷ ീകഺടഽുക്കണ്ടത്.  

12) കഽഞ്ഞമ്മദ്(KL-04-009-005-006/111):-സ്ഥലം  കഽറഞ്ഞവർക്കഽം മഴക്കഽഴ഻ 
കാടഽതൽ കഽഴ഻ക്കഽന്നഽ. കഽഴ഻കാടഽതലഺയതഽീകഺണ്ട് ീഹൽത്ത഻ൽ  
ന഻ന്നഽം ആളുകൾ വന്നഽ  ീകഺതഽക ീേരഽകഺൻ കഺരണമഺകഽന്നഽ 
എന്ന് േറഞ്ഞഽ ഞഺൻ േറയഽന്നഽ. 

 മറഽപട഻ 

ഒവർസ഻യർ ആയ സജ഻ന െർച്ചയ്ക്കഽള്ള മറഽേട഻ നൽക഻. 

  * ുവതനം ലഭൿമഺക്കഺൻ കഺലതഺമസം എടഽക്കഽന്നത് ഫണ്ട഻ൻീറ      

അേരൿഺപ്തത മാലമഺണ് 

 * 9 മണ഻ക്ക് ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ ൂസെ഻ൽ എത്തഽന്നഽ എന്ന് ഉറെ് 
വരഽുത്തണ്ടത് ുമെ് മഺരഽീട കർത്തവൿമഺണ് ഒവർസ഻യർ എ.ഇ  
എന്ന഻വർ ൂസെ് സരർശ഻ക്കഽുരഺൾ ൂസെ഻ൽ ഇലേഺത്ത 
ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീട ുേര് മസ്റ്റർുറഺളുകള഻ൽ ന഻ന്ന് ീവക്കഺറഽണ്ട്. 
*ീതങ്ങഽ തഽറക്കഽന്നത് അനഽവദ഻ന഼യമഺയ േവർത്ത഻യലേ. 

 * രഽ വ഼ട്ട഻ൽ തീന്ന കഽീറ മഴക്കഽഴ഻കൾ എടഽക്കഺൻ േഞ്ചഺയത്ത഻ൽ 
ന഻ന്നഽം ആരഽം ന഻ർുേശ഻ച്ച഻ട്ട഻ലേ.അത് ുമെ്മഺരഽീടയഽം 
ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീടയഽം ഇഷ്ടത്ത഻ന്റ ീെയ്യുന്നതഺണ്.  

*ീതഺഴ഻ൽ കഺർഡ഻ന്റീറ ലഭൿതക്കഽറവഺണ് ീതഺഴ഻ൽ കഺർഡ് 
ലഭ഻ക്കഺൻ ൂവക്കഽന്നത്. 

*അുേക്ഷുയഺീടഺെം ന഻കഽത഻ ഷ഼െ് ന഻ർബന്ധമഺയഽം 
വയ്ുക്കണ്ടതഺണ്.  

*എലേഺ േവർത്ത഻കൾക്കഽം ഫസ്റ്റ് ഐഡ് ുബഺക് ലഭൿമഺകഺത്തത് 
ൂസെുകളും, ീതഺഴ഻ലഺള഻കളും ഇുെഺൾ കാടഽതൽ 
ആയതഽീകഺണ്ടഺണ് എലേഺയ഻ടങ്ങള഻ലഽം എത്ത഻ക്കഺനഽള്ള 
ബഽധതി഻മഽട്ടുള്ളതഽ ീകഺണ്ടഺണ് ലഭ഻ക്കഺത്തത്.  



* ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ ആറഺം വഺർഡ഻ൽ  കാടഽതൽ ആയതഽീകഺണ്ടഺണ് 
ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നങ്ങൾ കഽറവ് ആകഽന്നത്. 

* ുേഺജകട് മ഼െ഻ംര഻ൽ ഒവർസ഻യർ എന്ന഻വർക്ക് വരഺൻ 
കഴ഻യഺത്തത് േഞ്ചഺയത്ത഻ൽ കാടഽതൽ വർക്ക് ഉള്ളത് ീകഺണ്ടഺണ്,  

എലേഺയ഻ുെഺഴഽം എലേഺ വഺർഡഽകള഻ലഽം േീങ്കടഽക്കഺൻ േെ഻ലേ. 

 

 

 

 

 

 


