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നെടുമങ്ങാട് ബ്ലോക്ക്

കരകുളം പഞ്ചായത്ത്

കിഴക്കേല വാർഡ്

ഫയൽവെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

ഫയൽ 1

വർക്ക് കോഡ്ക് : 16 14 0 0 4 0 0 3/IF/356456

വർക്കിന്ക്റെ കേര്ക്: 2018-19 േ്കിഴകകല വാർഡ്കിറല നീർത്തട

േര്കിോലനത്ത്കിന്ക്റെതട്ക്ത്കിര്കികൽ.,ബണ്ടുേൾ,റ്ടഞ്ടുേൾ ത്ടുടങ്കിയവ

എസ്കികേറ്ക് ത്ടുേ :232000

ച്കിലവായത്ടുേ :MIs ്േോരം :224388രൂേ ോണ്കിച്കിര്കിക്ടുന്ടു... ോസ്ക്ഡ്ക് കോർ

കേയ്ക്റേന്ക്െ്ക് കേപ്പർ േൂട്കി കനാക്കിയകപ്പാൾ 224688 ോണ്ടുവാൻ സാധ്കിച്ടു...

എഴ്ടുത്കി േൂട്കിയകപ്പാൾറതറ്ക് േറ്കിയതായ്കി( 300രൂേ ) േനസ്കിലാക്കിയത്ക്Mബ്ടുക്ക്

്േോരം രൂേ 132248..ഇത്ടും എഴ്ടുത്കി േൂട്കിയത്കിൽ ഉള്ള േ്കിശേ്ക് ആറണന്ക്

േനസ്കിലാക്കി

േസകൊൾഎണം :30

റതാഴ്കിൽത്ടുടങ്കിയത്ക് : 30/11/2018

അവസാന്കിചത്ക് : 16/01/2019

1.േവർകേജ്ക്.േയല്കിൽഉണ്ക്..ന്കിർദ്കിഷ്ട ോതൃേയ്കിൽ അല്ല

2..റചക്ക്ല്കിസ്ക് :േയല്കിൽഉണായ്കിര്ടുന്ടുന്കിർദ്കിഷ്ടോതൃേയ്കിൽ അല്ല

3.ആക്ഷൻപാൻകോപ്പ്കി :േയല്കിൽഉണായ്കിര്ടുന്ടു.

4.ഭരണാനന്ടുേത്കി : േയല്കിൽ ഉണായ്കിര്ടുന്ടു, റസ്േടെ്കിയ്ടുറട ഒപ്പ്ടും

ഉണായ്കിര്ടുന്ടു സീൽ ഇല്ലായ്കിര്ടുന്ടു, ഓർഡർ നമ്പെ്ടും, തീയത്കിയ്ടും

ഉണായ്കിര്ടുന്ടു..

5. സാക്കേത്കിോന്ടുേത്കി : േയല്കിൽ ഉണായ്കിര്ടുന്ടു..റസേ്ൂർഡ്ക് കോപ്പ്കിയ്ടും

അല്ലാത്തത്ടും ഉണായ്കിര്ടുന്ടു... തീയത്കി, എ. സ്ക് അ്പ്പൂവ്ക്ഡ എേൗണ്ക്

ഉണായ്കിര്ടുന്ടു...എഞ്കിനീയെ്ടുറട ഒപ്പ്ടും സീല്ടും ഉണായ്കിര്ടുന്ടു....
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6.അബ്്ക്്ടാേ്ക്റ്ക്എസ്കികേറ്ക്:േയല്കിൽഉണായ്കിര്ടുന്കില്ല.

7.ക്ഡായ്കിങ്ക്ആന്ക്െ്ക്ഡ്കിസസന്കിങ്ക് :േയല്കിൽഉണായ്കിര്ടുന്കില്ല..

8.ഡ്കിോൻഡ്ക് കോം :േയല്കിൽഉണായ്കിര്ടുന്ടു

9.അകലാകകഷൻകോം :േയല്കിൽഉണായ്കിര്ടുന്ടു

10.ഡീററയ്കിൽ എസ്കികേറ്ക് കോം :ഉണ്ക്, ജനേ്കിയ ഭാഷയ്കിൽ അല്ല, എസ്കികേറ്ക്

്േോരം -റടൊസ്കിംഗ്ക് :7

ബണ്ടുേൾ -23

റ്ടഞ്ക്-25......േഴേ്ടുഴ്കി -30

എസ്കികേറ്ക് ്േോരം :ഡ്കിസ്ക്കപ കബാർഡ്ക്:3500

ഷാർപ്പണ്കിങ്ക് ചാർജ്്ക് :3960രൂേ കരഖറേട്ടുത്ത്കിയ്കിട്ടുണ്ക്

11.േസകൊൾ : ഉണായ്കിര്ടുന്ടു.റവട്കിത്ത്കിര്ടുത്തല്ടുണായ്കിര്ടുന്ടു... അബ്ക്റസന്ക്െ

ച്ടുവന േഷ്കിയ്കിൽ അല്ല കരഖറേട്ടുത്ത്കിയത്ക്...േസ്ക്ക്ടാള്ക് നമ്പർ :16036ഇൽ

ഉസേബ ബീവ്കി കോളംോെ്കി ഒപ്പ്കിടത്ക് റവട്കി റശര്കിയായ്കി ഇട്ടു...േസ്ക്ക്ടാള്ക്

നമ്പർ 17021ഇൽ നള്കിന്കി അമ്മ. C.സ്ടുശീല അമ്മ.. ഉസേബ ബീവ്കി.. വസന്ത

എന്കിവർ കോളം ോെ്കി ഒപ്പ്കിടത്ക് റവട്കി റശര്കിയായ്കിഇട്ടു...

12.േസകൊൾ േൂറേന്ക്െ്ക് സ്കിേ്ക് : േയല്കിൽ ടാേ്കിംഗ്ക് ഉണായ്കിര്ടുന്ടു... ടാേ്കിംഗ്ക്

കോേ്ടും േൃത്ം 7 ദ്കിവസത്ത്കിന്ടുള്ള്കിൽ തറന അകൗണന്ക്െ്കിന്ടു സേർപ്പ്കിച്ടു,

ടാേ്കിംഗ്ക് കോേ്ടുേള്കിൽ റസ്േടെ്കിയ്ടുറട ഒപ്പ്ടും, സീല്ടും ഇല്ലായ്കിര്ടുന്ടു..

ബാക്കിവ്കിവരങൾ എല്ലാംേൂർണോയ്കിര്ടുന്ടു

13.കവജ്ക് ല്കിസ്ക് :ഉണായ്കിര്ടുന്ടു.അത്ക്േൂർണവ്ടുംആയ്കിര്ടുന്ടു...

14.FTO കവജ്ക് ല്കിസ്ക് :േയല്കിൽ ഇല്ലായ്കിര്ടുന്ടു

15.M ബ്ടുക്ക് : േയല്കിൽ ഉണായ്കിര്ടുന്ടു. സാക്ഷ്റപ്പട്ടുത്ത്കിയ സർട്കിേ്കികറ്ക്

ഉണായ്കിര്ടുന്കില്ല.Mബ്ടുക്ക്്േോരം

ബണ്ടുേൾ :18

റടൊസ്കിങ്ക് :7

റോണൂർബണ്ക് :25

േഴക്ടുഴ്കി :32

Mബ്ടുക്കിൽ :റതാഴ്കിൽദ്കിനം :828

16.GEO Track കോകടാ :േയല്കിൽഉണായ്കിര്ടുന്കില്ല.

17.വർക്ക്േംപീഷൻസർട്കിേ്കികറ്ക് ഉണായ്കിര്ടുന്കില്ല
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18. 3 കസജ്ക് photograph:േയല്കിൽ ഉണായ്കിര്ടുന്കില്ല

19.സസറ്ക്ഡയെ്കി :ഉണായ്കിര്ടുന്ടു.

*.വ്കിവരങൾഎല്ലാം കരഖറപ്പട്ടുത്ത്കിയ്കിട്കിട്ടുണ്ക്

.റചക്ക്ല്കിസ്ക്േൂർണോണ്ക്...

. റ്ോജേ്ക്റ്ക് േീറ്കിംഗ്ക് നടത്ത്കിയ്കിട്ടുണ്ക്. എ.ഡ്കി.എ സ്ക്, വാർഡ്ക് റേമ്പെ്ടും ഒപ്പ്ക്

കരഖറപ്പട്ടുത്ത്കിയ്കിട്ടുണ്ക്..

*.േവർ കേജ്കിൽ എസ്കികേറ്ക് ത്ടുേ, ്േവർത്ത്കി ആരംഭ്കിച തീയത്കി,

കരഖറേട്ടുത്ത്കിയ്കിട്ടുണ്ക്. എട്കി.എസ്ക് നമ്പർകരഖറേട്ടുത്ത്കിട്കിയ്കിട്ടുണ്ക്

*.്േവർത്ത്കി ന്കിർവഹണം വഴ്കി ഉണായ്കിട്ടുള്ള ്േകയാജനങൾ എഴ്ടുത്കിയ്കിട്കില്ല

വ്കിജ്കിലൻസ്ക് കോണ്കിറെ്കിംഗ്ക് െ്കികപ്പാർട്ക്, റതാഴ്കിലാള്കിേള്ടുറട സാക്ഷ് േ്തം

എന്കിവഉണായ്കിര്ടുന്ടു

*.റതാഴ്കില്ടുെപ്പ്ക് ഉേേരണങള്ടുറടവാടേകരഖറപ്പട്ടുത്ത്കിയ്കിട്ടുണ്ക്

*.സന്ദർശനേ്ടുെ്കിപ്പ്ക് കരഖറപ്പട്ടുത്ത്കിയ്കിട്ടുണ്ക്

േീൽഡ്ക് െ്കികപ്പാർട്ക്

േ്ടുോര്കി കലഖ, വ്കിജയേ്ടുോർ, സഷല, സസനബ ബീവ്കി, ഷീജ, ജയേ്ടുോര്കി,

വ്കിജയേ്ടുോർ, കസാേ്കിയ,ഗീതാേ്ടുോര്കി,ൊഹ്കിലബീവ്കി,സ്ടുഹെബീവ്കി

എന്കിവര്ടുറട വസ്്ടുകള്കിൽ ആണ്ക് േീൽഡ്ക് വ്കിസ്കിറ്ക് നടത്ത്കിയത്ക് ഇത്കിൽ

ന്കിന്ടും

േ്ടുോര്കി കലഖയ്ടുറട, വീട്കിൽ േൂന്ക് േഴക്ടുഴ്കിേൾ, 2 തട്ക് ത്കിര്കിചതായ്കി േണ്ടു..

അത്കിൽറതങ്ക്, കചമ്പ്ക്ത്ടുടങ്കിയേൃഷ്കിേൾറചയ്്കിര്കിക്ടുനതായ്കിേണ്ടു..

വ്കിജയേ്ടുോർ, വസ്്ടുവ്കിൽ േൂന്ക് േഴക്ടുഴ്കി യ്ടും ഒര്ടു നീളത്ത്കില്ടുള്ള ബണ്ടും തട്ക്

ത്കിര്കിചത്ക് 1ോണാൻ സാധ്കിച്ടു... ോട്ടുേയെ്കി ന്കിലയ്കിലാണ്ക് ബണ്ടു ോണാൻ

സാധ്കിചത്ക് േഴക്ടുഴ്കി ഉേകയാഗ്േദോയോണ്ടുന്ടു..
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സസനബബീവ്കിയ്ടുറടവസ്്ടുവ്കിൽ, 5േഴക്ടുഴ്കിേണ്ടു

, േൂറനണം ോട്ടുേ്കിട്കിച്ടും രറണണം ഉേകയാഗ്േദോയ രീത്കിയ്കിൽ

ആയ്കിര്ടുന്ടുഅത്ക്.അവ്കിറടവല്കിയബണ്ടുഒറരണംോണ്ടുവാൻസാധ്കിച്ടു.. േഴ

േ്ടുഴ്കിയ്കിൽഒന്കിൽകവസ്ക്ഇടന്കിലയ്കിൽേണ്ടു.

ഷീജയ്ടുറട, വസ്്ടുവ്കിൽ 6 േഴക്ടുഴ്കി, തട്ക് ത്കിര്കിചത്ക് 1എന്കിവ ോണ്ടുവാൻ

സാധ്കിച്ടു േൂന്ടു േഴക്ടുഴ്കി, 1തട്ക് എന്കിവ േണ്ടു. ഭാഗ്കിേോയ്കി ോട്ടുേ്കിട്കിച്ക്

ന്കിലയ്കിലായ്കിര്ടുന്ടു.എണ്കിത്കിടറപ്പട്ടുത്താൻസാധ്കിച്കില്ല..

കസാേ്കിയ യ്ടുറട വസ്്ടുവ്കിൽ രണ്ക് േഴക്ടുഴ്കി ോണാൻ േഴ്കിഞ്ടു..

അത്കിറലാന്ക് േര്കിയ്കില േൂട്കി േ്കിടക്ടുന്ടുേററാന്ക് ഉേകയാഗ്േദോയ്കി േണ്ടു

വസ്്ടുവ്കിൽ ഭാഗ്കിേോയ്കി േണ്ടുേ്കിട്കിചത്കിനാൽ േ്ടുഴ്ടുവന്ടും

എണ്കിത്ത്കിടറപ്പട്ടുത്താൻസാധ്കിച്കില്ല.

സഷല യ്ടുറട വസ്്ടുവ്കിൽ 1 േഴക്ടുഴ്കി, 1തട്ക് ോണ്ടുവാൻ േഴ്കിഞ്ടു .. വസ്്ടു

ഭാഗ്കിേോയ്കി ോട്ക് േ്കിട്കിച്ടു േ്കിടക്ടുന്ടു.

സ്ടുഹെബീവ്കി, വസ്്ടുവ്കിൽ രണ്ക് േഴക്ടുഴ്കി ഒര്ടു ബണ്ടുംോണ്ടുവാൻസാധ്കിച്ടു

േഴക്ടുഴ്കിയ്കിൽ വാഴേൃഷ്കി.. നടത്ത്കിയ്കിര്ടുനതായ്ടുംതട്ക്.,ബണ്ക് എന്കിവയ്കിൽ

േരചീന്കിേൃഷ്കിനടത്ത്കിയതായ്കി േണ്ടു..

ഗീതേ്ടുോര്കിയ്ടുറട വസ്്ടുവ്കിൽ ബണ്ക് ന്കിേത്ത്കിവാഴ നട്കിര്കിക്ടുന്ടു

െഹ്കിേ്കിന്ക്റെയ്ടും ജയേ്ടുോര്കി യ്ടുറടയ്ടും വസ്്ടുവ്കിൽ േ്ടുഴ്ടുവൻ

ോട്ടുേ്കിട്കിച്ടുേ്കിടക്ടുനത്കിനാൽഎണ്കി ത്കിടറപ്പട്ടുത്ത്ടുവാൻസാധ്കിച്കില്ല

വ്കിജയേ്ടുോെ്കിന്ക്റെ വസ്്ടുവ്കിൽ, േൂന്ക് േഴക്ടുഴ്കി, ഒര്ടുബണ്ക് 1തട്ക് ോണ്ടുവാൻ

സാധ്കിച്ടു ഉേകയാഗ്േദോയ്കി ോണ്ടുവാൻ സാധ്കിച്ടു.. ഭാഗ്കിേോയ്കി

ോട്ടുേ്കിട്കിച്ക്അത്കിനാൽേ്ടുഴ്ടുവനായ്കി എണ്കിത്കിടറേട്ടുത്താൻസാധ്കിച്കില്ല..

്േവർത്ത്കിേഴ്കിഞ്കിട്ക് ഒര്ടുോട്ക് നാളായത്കിനാൽ േ്കികവാെ്ടുംേ്ടുരയ്കിടങള്ടും

ോട്ടു േയെ്കിയ്ടും ഉടേ േൃഷ്കികായ്കി ഉേകയാഗ്കിചത്കിനാൽ േൃത്ോയ്കി

എല്ലാം എണ്കിത്കിടറേട്ടുത്താൻേഴ്കിഞ്കില്ല...

M.ബ്ടുക്ക്്േോരം

ബണ്ടുേൾ :18

റടൊസ്കിങ്ക് :7



5

റോണൂർബണ്ക് :25

േഴക്ടുഴ്കി :32

എനാൽ

25േഴക്ടുഴ്കി

9ബണ്ക്

തട്ക്ത്കിര്കിചത്ക് 4 എന്കിവോ്തംആണ്ക്ോണാൻേഴ്കിഞത്ക്.

File 2

്േവർത്ത്കിയ്ടുറട കേര്ക്:-േ്കിഴകകല വാർഡ്കിറലനീർത്തടേര്കിോലനത്ത്കിന്ക്റെ

ഭാഗോയ്കിതട്ടുത്കിര്കികൽ,ബണ്ടുേൾ,റ്ടഞ്ടുേൾ,ത്ടുടങ്കിയവഭാഗം 2

്േവർത്ത്കിയ്ടുറട കോഡ്ക്- 1614004003 IF/356457

എസ്കികേറ്ക്ത്ടുേ -232000രൂേ

ച്കിലവായത്ടുേ - 224388രൂേ

േസർകൊള്കിന്ക്റെഎണം -21

1.േവർകേജ്ക്:- േവർ കേജ്ക് ഉൾറപ്പട്ടുത്ത്കിയ്കിര്ടുന്കില്ല.എനാൽ ്ോകദശ്കിേോയ്കി

വച്കിര്ടുന േവർ കേജ്കിൽ േഞായത്ത്ക് കേര്ക്, വർക്ക് കേര്ക്, േ്ടുതലായ രകണാ

േൂകനാവ്കിവരങൾോ്തോണ്ക്ോണാൻേഴ്കിഞത്ക്.

2.റചക്ക്ല്കിസ്ക്:- ഉണ്ക്,ന്കിർദ്കിഷ്ടകോേ്കിലല്ല

3.ആക്ഷൻപാൻകോപ്പ്കി:- േയല്കിൽആക്ഷൻപാൻകോപ്പ്കി ഉണായ്കിര്ടുന്കില്ല.

4.എസ്കികേറ്ക് കോപ്പ്കി:- റസേ്ൂര്കിറ്കിയ്കിൽ ന്കിന്ടും എട്ടുത്ത കോപ്പ്കി ോണാൻ

േഴ്കിഞ്ടു. എനാൽ േയല്കിൽ ക്ോജക്്ക് െ്കികപ്പാർട്ക്, , ജനേീയ ഭാഷയ്കിൽ

ആയ്കിര്ടുന്കില്ല. എസ്കികേറ്ക് കോപ്പ്കിയ്കിൽ വ്കിദഗ്ക്ദ്ധര്ടുറട ഓകപ്പാ സീകലാ ഒന്ടും

ഉണായ്കിര്ടുന്കില്ല.

5.സാക്കേത്കിേഅന്ടുേത്കി:-ഉണായ്കിര്ടുന്ടു. ജനേീയഭാഷയ്കിൽആയ്കിര്ടുന്ടു

6.ഭരണാന്ടുേത്കി:- ഉണായ്കിര്ടുന്ടു റസറ്േടെ്കിയ്ടുറട ഒപ്പ്ക്,ഉണ്ക് സീൽ,തീയത്കി

എന്കിവഉണായ്കിര്ടുന്കില്ല.

7.സംകയാച്കിതേദ്ധത്കിയ്ടുറടവ്കിവരങൾ:- ബാധേേല്ല.
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8.ഡ്കിോൻഡ്ക് കോം:- ഡ്കിോൻഡ്ക് കോംേയല്കിൽഉണായ്കിര്ടുന്ടു

9.വർേ്ക്അറലാകകഷൻകോം:-ഉണ്ക്.

10.േസർ കൊൾ:- ഉണായ്കിര്ടുന്ടു. റവട്കി ത്കിര്ടുത്തൽ ഉണായ്കിര്ടുന്ടു.Ms.കനാ

89560-ൽറതാഴ്കിലാള്കിയ്ടുറടഒപ്പ്ക് റവട്കി abോർക്ക്റചയ്്കിര്കിക്ടുന്ടു

11.എം. ബ്ടുക്ക്: നമ്പർ ഉണായ്കിര്ടുന്ടുNo71/18-19. തട്ക് ത്കിര്കികൽ-18, ബണ്ക് -17,

േഴക്ടുഴ്കി-40, ക്ടഞ്ക് -10

12.റേറീര്കിയൽ വാങ്കിയത്ടുോയ്കി ബന്ധറപ്പട കരഖേൾ:- േയല്കിൽ

ഉൾറപ്പട്ടുത്ത്കിയ്കിര്ടുന്കില്ല.

13.കവജ്ക് ല്കിസ്ക്:- റസേ്ൂര്കിൽ ന്കിന്ടും ലഭ്കിച കോപ്പ്കിയാണ്ക്. േസർ കൊള്കിന്ക്

ആന്ടുേത്കിേോയ്ടുള്ളകവജ്ക്ല്കിസാണ്ക്.

14.F.T.O:-േയല്കിൽഎഴ്ടുത്കിയ്കിര്ടുന്കില്ല

15.റേറീര്കിയൽവൗചർബ്കിൽ:-ബാധേേല്ല.

16. കൊയൽറ്കിനൽേ്കിയത്ക്സംബന്ധ്കിചകരഖേൾ :- ബാധേേല്ല.

17. ്േവർത്ത്കിയ്ടുറട 3ഘടത്ത്കില്ടുള്ളകോകടാ:-ഇല്ല

18.്േവർത്ത്കി േൂർത്തീേര്കിക്ടുന സാക്ഷ്കിേ്തം:- േയല്കിൽ

ഉൾറപ്പട്ടുത്ത്കിയ്കിട്കില്ല.

19.േസർകൊൾേൂവ്ക്റേന്ക്െ്ക്സ്കിേ്ക്/േയൽ്ടാക്കിങ്ക് കോം:ഉണായ്കിര്ടുന്ടു

20ജ്കികയാ ്ടാക്ക് കോകടാ:-ഉണായ്കിര്ടുന്കില്ല.

21.സസറ്ക്ഡയെ്കി:-ഉണ്ക്.

*.AS, TSഎന്കിവയ്കിൽനമ്പർതീയത്കിഎന്കിവകരഖറപ്പട്ടുത്ത്കിയ്കിട്ടുണായ്കിര്ടുന്ടു

.റചക്ക്ല്കിസ്ക് ഉണായ്കിര്ടുന്ടു.അത്ക്േൂർണോയ്കിര്ടുന്ടു.

. റ്ോജേ്ക്റ്ക് േീറ്കിംഗ്ക് നടത്ത്കിയ്കിട്ടുണ്ക്. വാർഡ്ക് റേമ്പർ ഒപ്പ്ക്

കരഖറപ്പട്ടുത്ത്കിയ്കിട്ടുണ്ക്

*.േവർ കേജ്കിൽ എസ്കികേറ്ക് ത്ടുേ കരഖറേട്ടുത്ത്കിയ്കിട്ടുണ്ക് ആരംഭ്കിച തീയത്കി,

അവസാന്കിചതീയത്കിഎന്കിവകരഖറപ്പട്ടുത്ത്കിയ്കിട്ടുണ്ക്

*.്േവർത്ത്കിന്കിർവഹണംവഴ്കി ഉണായ്കിട്ടുള്ള ്േകയാജനങൾഎഴ്ടുത്കിയ്കിട്കില്ല

*.റതാഴ്കില്ടുെപ്പ്ക് ഉേേരണങള്ടുറടവാടേകരഖറപ്പട്ടുത്ത്കിയ്കിട്ടുണ്ക്



7

*.സന്ദർശനേ്ടുെ്കിപ്പ്ക് കരഖറപ്പട്ടുത്ത്കിയ്കിട്ടുണ്ക്.

േീൽഡ്ക് റവര്കിേ്കികകഷൻെ്കികപ്പാർട്ക്

*ഭഗവത്കിഅമ്മേേൾസകരാജ്കിന്കിഅമ്മ -2േഴക്ടുഴ്കി, 1ബണ്ക്

*ഗീതേ്ടുോര്കി -േഴക്ടുഴ്കി 2,ബണ്ക് 2

*ഗ്കിര്കിജേ്ടുോര്കി -2ബണ്ക്,തട്ക്ത്കിര്കികൽ 1

*രേ് -ബണ്ക് 2

*സൗേ് -േഴേ്ടുഴ്കി 2,ബണ്ക് 1

*കോള്കി -ോട്ടുേ്കിട്കിച്ടുേ്കിടക്ടുന്ടുഒന്ടുംോണാൻേഴ്കിഞ്കില്ല.

M.ബ്ടുക്ക്്േോരം -തട്ക്ത്കിര്കികൽ-18,ബണ്ക് -17, േഴക്ടുഴ്കി-40, ക്ടഞ്ക് -10

എനാൽേീൽഡ്ക്വ്കിസ്കിറ്ക് റചയ്ക്തകപ്പാൾേഴക്ടുഴ്കി 7,ബണ്ക് 7,തട്ക്ത്കിര്കികൽ -

1എന്കിവോ്തോണ്ക്േണത്ക്.േഴക്ടുഴ്കിേള്കിൽവാഴ,റതങ്ക്എന്കിവനടതാണ്ക്

ോണാൻസാധ്കിക

File 3

്േവർത്ത്കിയ്ടുറട കേര്ക്:-േ്കിഴകകല വാർഡ്കിറലനീർത്തടേര്കിോലനത്ത്കിന്ക്റെ

ഭാഗോയ്കിതട്ടുത്കിര്കികൽ,ബണ്ടുേൾ,റ്ടഞ്ടുേൾ,ത്ടുടങ്കിയവഭാഗം 3

്േവർത്ത്കിയ്ടുറട കോഡ്ക്-If/356458

എസ്കികേറ്ക്ത്ടുേ -233000രൂേ

ച്കിലവായത്ടുേ - 224117രൂേ

േസർകൊള്കിന്ക്റെഎണം -26

1.േവർകേജ്ക്:- േവർകേജ്ക് ഉൾറപ്പട്ടുത്ത്കിയ്കിര്ടുന്കില്ല.എനാൽ ്ോകദശ്കിേോയ്കി

വച്കിര്ടുനേവർകേജ്കിൽേഞായത്ത്ക് കേര്ക്,വർക്ക് കേര്ക്,േ്ടുതലായരകണാ

േൂകനാവ്കിവരങൾോ്തോണ്ക്ോണാൻേഴ്കിഞത്ക്.

2.റചക്ക്ല്കിസ്ക്:- ഉണ്ക്,ന്കിർദ്കിഷ്ടകോേ്കിലല്ല

3.ആക്ഷൻപാൻകോപ്പ്കി:- ഉണ്ക്

4.എസ്കികേറ്ക് കോപ്പ്കി:- റസേ്ൂര്കിറ്കിയ്കിൽന്കിന്ടും എട്ടുത്തകോപ്പ്കിോണാൻ

േഴ്കിഞ്ടു.എനാൽ േയല്കിൽ ക്ോജക്്ക് െ്കികപ്പാർട്ക്, ,ജനേീയഭാഷയ്കിൽ

ആയ്കിര്ടുന്കില്ല.എസ്കികേറ്ക് കോപ്പ്കിയ്കിൽവ്കിദഗ്ക്ദ്ധര്ടുറടഓകപ്പാസീകലാഒന്ടും
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ഉണായ്കിര്ടുന്കില്ല.

5.സാക്കേത്കിേഅന്ടുേത്കി:-ഉണായ്കിര്ടുന്ടു. ജനേീയഭാഷയ്കിൽആയ്കിര്ടുന്ടു

6.ഭരണാന്ടുേത്കി:-ഉണായ്കിര്ടുന്ടു റസറ്േടെ്കിയ്ടുറടഒപ്പ്ക്,ഉണ്ക്സീൽ,തീയത്കി

എന്കിവഉണായ്കിര്ടുന്കില്ല.

7.സംകയാച്കിതേദ്ധത്കിയ്ടുറടവ്കിവരങൾ:- ബാധേേല്ല.

8.ഡ്കിോൻഡ്ക് കോം:- ഡ്കിോൻഡ്ക് കോംേയല്കിൽഉണായ്കിര്ടുന്ടു

9.വർേ്ക്അറലാകകഷൻകോം:-ഉണ്ക്.

10.േസർകൊൾ:- ഉണായ്കിര്ടുന്ടു. റവട്കിത്കിര്ടുത്തൽഉണായ്കിര്ടുന്ടു.

11.എം.ബ്ടുക്ക്:നമ്പർഉണായ്കിര്ടുന്ടുNo188/18-19.തട്ക്ത്കിര്കികൽ-11,ബണ്ക് -26,

േഴക്ടുഴ്കി-33, ക്ടഞ്ക് 15

12.റേറീര്കിയൽവാങ്കിയത്ടുോയ്കിബന്ധറപ്പടകരഖേൾ:-േയല്കിൽ

ഉൾറപ്പട്ടുത്ത്കിയ്കിര്ടുന്കില്ല.

13.കവജ്ക് ല്കിസ്ക്:-റസേ്ൂര്കിൽന്കിന്ടുംലഭ്കിച കോപ്പ്കിയാണ്ക്.േസർകൊള്കിന്ക്

ആന്ടുേത്കിേോയ്ടുള്ളകവജ്ക്ല്കിസാണ്ക്.

14.F.T.O:-ഇല്ല

15.റേറീര്കിയൽവൗചർബ്കിൽ:-ബാധേേല്ല.

16. കൊയൽറ്കിനൽേ്കിയത്ക്സംബന്ധ്കിചകരഖേൾ :- ബാധേേല്ല.

17. ്േവർത്ത്കിയ്ടുറട 3ഘടത്ത്കില്ടുള്ളകോകടാ:-ഇല്ല

18.്േവർത്ത്കിേൂർത്തീേര്കിക്ടുനസാക്ഷ്കിേ്തം:-േയല്കിൽ

ഉൾറപ്പട്ടുത്ത്കിയ്കിട്കില്ല.

19.േസർകൊൾേൂവ്ക്റേന്ക്െ്ക്സ്കിേ്ക്/േയൽ്ടാക്കിങ്ക് കോം:ഇല്ല

20ജ്കികയാ ്ടാക്ക് കോകടാ:-ഉണായ്കിര്ടുന്കില്ല.

21.സസറ്ക്ഡയെ്കി:-ഉണ്ക്.

*.AS, TSഎന്കിവയ്കിൽനമ്പർതീയത്കിഎന്കിവകരഖറപ്പട്ടുത്ത്കിയ്കിട്ടുണായ്കിര്ടുന്ടു

.റചക്ക്ല്കിസ്ക് ഉണായ്കിര്ടുന്ടു.

.റ്ോജേ്ക്റ്ക് േീറ്കിംഗ്ക് നടത്ത്കിയ്കിട്ടുണ്ക്.വാർഡ്ക് റേമ്പർഒപ്പ്ക്
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കരഖറപ്പട്ടുത്ത്കിയ്കിട്ടുണ്ക്

*.േവർകേജ്കിൽഎസ്കികേറ്ക്ത്ടുേകരഖറേട്ടുത്ത്കിയ്കിട്ടുണ്ക് ആരംഭ്കിചതീയത്കി,

അവസാന്കിചതീയത്കിഎന്കിവകരഖറപ്പട്ടുത്ത്കിയ്കിട്ടുണ്ക്

*.്േവർത്ത്കിന്കിർവഹണംവഴ്കി ഉണായ്കിട്ടുള്ള ്േകയാജനങൾഎഴ്ടുത്കിയ്കിട്കില്ല

*.റതാഴ്കില്ടുെപ്പ്ക് ഉേേരണങള്ടുറടവാടേകരഖറപ്പട്ടുത്ത്കിയ്കിട്ടുണ്ക്

*.സന്ദർശനേ്ടുെ്കിപ്പ്ക് കരഖറപ്പട്ടുത്ത്കിയ്കിട്ടുണ്ക്.

േീൽഡ്കിറലേറണത്തല്ടുേൾ

ോധവൻേ്കിള്ള,്ശീേല േ്ടുോര്കി,േ്ടുഹമ്മദ്ക്താര്കിഖ്ക്,അംബ്കിേേ്ടുോര്കി,

സ്ടുന്കിതാ,ഗ്കിര്കിജേ്ടുോര്കി,ന്കിഷ.എന്കിവര്ടുറടസ്ഥലങളാണ്ക്േീൽഡ്ക്

റവര്കിേ്കികകഷൻനടത്ത്കിയത്ക്.ഇത്കിറലേറണത്തല്ടുേൾതാറഴേെയ്ടുന്ടു

ോധവൻേ്കിള്ള-2ബണ്ക് േഴക്ടുഴ്കിവാഴനട്കിര്കിക്ടുന്ടു

്ശീേലേ്ടുോര്കി-േ്ടുരയ്കിടംോട്ക് േ്കിട്കിചന്കിലയ്കിൽ

േ്ടുഹമ്മദ്ക്താര്കിഖ്ക് -ബണ്ക് 2,േ്ടുരയ്കിടംോട്ക് േ്കിട്കിചന്കിലയ്കിൽ

അംബ്കിേേ്ടുോര്കി-ബണ്ക് -3.േഴക്ടുഴ്കി 2.

സ്ടുന്കിതാ -ബണ്ക് 3

ഗ്കിര്കിജേ്ടുോര്കി-ബണ്ക് 2

ന്കിഷ -ബണ്ക് 3

M.ബ്ടുക്ക്്േോരം -തട്ക്ത്കിര്കികൽ-11,ബണ്ക് -26, േഴക്ടുഴ്കി-33, ക്ടഞ്ക് 15

എനാൽേഴക്ടുഴ്കി 2,ബണ്ക് 13, എന്കിവോ്തംആണ്ക്േണത്ക്.

File 4

വർക്ക് കോഡ്ക് : 1614004003/IF/356459

വർക്കിന്ക്റെ കേര്ക്:േ്കിഴകകലവാർഡ്കിറലനീർത്തടേര്കിോലനത്ത്കിന്ക്റെ

ഭാഗോയ്കിതട്ടുത്കിര്കികൽബണ്ടുേൾറ്ടഞ്ടുേൾത്ടുടങ്കിയവ

എസ്കികേറ്ക് ത്ടുേ : 227000

ച്കിലവായത്ടുേ : 118427

േസകൊൾഎണം :8
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റതാഴ്കിൽത്ടുടങ്കിയത്ക് : 15/03/2019

അവസാന്കിചത്ക് : 28/03/2019

1.േവർകേജ്ക്.േയല്കിൽഉണായ്കിര്ടുന്കില്ല

2..റചക്ക്ല്കിസ്ക് :േയല്കിൽഉണായ്കിര്ടുന്ടു

3.ആക്ഷൻപാൻകോപ്പ്കി :േയല്കിൽഉണായ്കിര്ടുന്ടു .ഒപ്പ്ടുംസീല്ടും ഉണ്ക്

4.ഭരണാനന്ടുേത്കി : േയല്കിൽ ഉണായ്കിര്ടുന്ടു.

5.സാക്കേത്കിോന്ടുേത്കി :േയല്കിൽഉണായ്കിര്ടുന്ടു.ഒപ്പ്ടുംസീല്ടും

ഉണായ്കിര്ടുന്കില്ല

6.ഡീററയ്ക്ൽസ്ക്എസ്കികേറ്ക് :േയല്കിൽ ഉണായ്കിര്ടുന്ടു.റസേ്ൂർ കോപ്പ്കി

ആയ്കിര്ടുന്ടു.വ്കിദഗ്ധര്ടുറടഒപ്പ്ടുംസീല്ടുംഇല്ല

7.അബ്്ക്്ടാേ്ക്റ്ക്എസ്കികേറ്ക്:േയല്കിൽഉണായ്കിര്ടുന്കില്ല

8.ക്ഡായ്കിങ്ക്ആന്ക്െ്ക്ഡ്കിസസന്കിങ്ക് :േയല്കിൽഉണായ്കിര്ടുന്കില്ല.

9.ഡ്കിോൻഡ്ക് കോം :േയല്കിൽഉണായ്കിര്ടുന്ടു.ന്കിർദ്കിഷ്ടകോേ്കിൽ

ആയ്കിര്ടുന്കില്ല

10.അകലാകകഷൻകോം :േയല്കിൽഉണായ്കിര്ടുന്ടു.

11.ോസകൊൾ :ഉണായ്കിര്ടുന്ടു. റവട്കിത്കിര്ടുത്തല്ടുേൾഉണായ്കിര്ടുന്ടു.

AEയ്ടുറടഒപ്പ്ക് കരഖറപ്പട്ടുത്ത്കിയ്കിര്ടുന്കില്ല

12.ോസകൊൾേൂറേന്ക്െ്ക്സ്കിേ്ക് :േയല്കിൽഉണായ്കിര്ടുന്ടു

13.കവജ്ക് ല്കിസ്ക് :ഉണായ്കിര്ടുന്ടു.അത്ക്േൂർണവ്ടുംആയ്കിര്ടുന്ടു.

14.FTO കവജ്ക് ല്കിസ്ക് :േയല്കിൽഉണായ്കിര്ടുന്കില്ല.

15.Mബ്ടുക്ക് :േയല്കിൽഉണായ്കിര്ടുന്ടു.സാക്ഷ്റപ്പട്ടുത്ത്കിയസർട്കിേ്കികറ്ക്

ഉണായ്കിര്ടുന്കില്ല.

17.GEO ്ടാക്ക് കോകടാ :േയല്കിൽഉണായ്കിര്ടുന്കില്ല.

18.വർക്ക്േംപീഷൻസർട്കിേ്കികറ്ക്േയല്കിൽ ഉണായ്കിര്ടുന്കില്ല

18.സസറ്ക്ഡയെ്കി :ഉണായ്കിര്ടുന്ടു.

*.AS, TSഎന്കിവയ്കിൽനമ്പർതീയത്കിഎന്കിവകരഖറപ്പട്ടുത്ത്കിയ്കിട്ടുണായ്കിര്ടുന്ടു

.റചക്ക്ല്കിസ്ക് ഉണായ്കിര്ടുന്ടു.അത്ക്േൂർണോയ്കിര്ടുന്ടു.
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.റ്ോജേ്ക്റ്ക് േീറ്കിംഗ്ക് നടത്ത്കിയ്കിട്ടുണ്ക്.വാർഡ്ക് റേമ്പർഒപ്പ്ക്

കരഖറപ്പട്ടുത്ത്കിയ്കിട്ടുണ്ക്

*.േവർകേജ്കിൽഎസ്കികേറ്ക്ത്ടുേകരഖറേട്ടുത്ത്കിയ്കിട്കില്ലആരംഭ്കിചതീയത്കി,

അവസാന്കിചതീയത്കിഎന്കിവകരഖറപ്പട്ടുത്ത്കിയ്കിട്ടുണ്ക്

*.്േവർത്ത്കിന്കിർവഹണംവഴ്കി ഉണായ്കിട്ടുള്ള ്േകയാജനങൾഎഴ്ടുത്കിയ്കിട്ക്ട്കില്ല

*.റതാഴ്കില്ടുെപ്പ്ക് ഉേേരണങള്ടുറടവാടേകരഖറപ്പട്ടുത്ത്കിയ്കിട്ടുണ്ക്

*.സന്ദർശനേ്ടുെ്കിപ്പ്ക് കരഖറപ്പട്ടുത്ത്കിയ്കിട്ടുണ്ക്.

േീൽഡ്കിറലേറണത്തല്ടുേൾ

ഗീതേ്ടുോര്കി- bund2,വസ്്ടുവ്കിൽ വാഴേൃഷ്കിനടത്ത്കിയ്കിര്കിക്ടുന്ടു

സന്ധ്േ്ടുോര്കി-ഒന്ടുംോണാൻസാധ്കിച്കില്ല.േരചീന്കിേൃഷ്കി

ഉഷ -തട്ക്ത്കിര്കികൽ 2

്ശീജേ്ടുോര്കി-േ്ടുരയ്കിടംോട്ക് േ്കിട്കിചന്കിലയ്കിൽ

സകീർഹ്ടുസസൻ-േ്ടുരയ്കിടംവാഴ േൃഷ്കിേൾക്ക് ഉേകയാഗ്കിച്ടു

M.book ്േോരംബണ്ക് 2,തട്ടുത്കിര്കികൽ 7

എനാൽബണ്ക് 2,ഉംേണ്ടുതട്ക്ത്കിര്കികൽ 2എണംോ്തകേ

ോണാൻേറ്കിയ്ടുള്ളൂ.

്ഗാേസഭെ്കികപ്പാർട്ക്

15/11/2019സവേ്ടുകനരം 3േണ്കിക്ക്േൂടപ്പാെേള്ള്കിഹാള്കിൽേ്കിഴകകല

വാർഡ്കിൻ ്്ക്റെ കസാഷ്ൽഓഡ്കിറ്ക് ്ഗാേസഭേൂട്ടുേയ്ടുണായ്കി.ഈശ്വര
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്ോർത്ഥനകയാട്ക്േൂട്കി ്ഗാേസഭആരംഭ്കിച്ടു. VRPAryaആേ്ടുഖംേെഞ്ടു.VRP

Sumaya ്േത്കിജ്ഞേെഞ്ടുറോട്ടുത്ത്ടു. റതാഴ്കിലാള്കിേള്കിൽന്കിന്ടും ്ശീേത്കി

നൂർജഹാറനഅധ്ക്ഷയായ്കിത്കിരറഞട്ടുത്ത്ടു. ്ശീേത്കിഹസീനസ്വാഗതം

േെഞ്ടു.VRPAnjuറതാഴ്കിലാള്കിേള്ടുറടേത്ത്ക്അവോശങൾ േെഞ്ടു

റോട്ടുത്ത്ടു. െ്കികപ്പാർട്ക്അവതര്കിപ്പ്കിച്ടു.അത്കിന്ടുകശഷംചർചആരംഭ്കിച്ടു.

*ലക്്കിക്ടുട്കിയമ്മ- കജാല്കി റചയ്്ടു നാല്ടുോസംആയ്കിട്ടുംശമ്പളംഇത്ടുവറരയ്ടും

േ്കിട്കിയ്കില്ല.ഇത്കിന്ടു േെ്ടുേട്കിയായ്കിഓവർസ്കിയർേെഞത്ക്േഞായത്ത്കിന്ക്റെ

ഭാഗത്ത്ടുന്കിന്ടുംഎല്ലാംഅയച്കിട്ടുണ്ക്എനാണ്ക്.

*ഹസീന-എസ്കികേറ്ക് േലയാളത്ത്കിൽആകാൻേഴ്കിയ്ടുകോഎനായ്കിര്ടുന്ടു

ഇത്കിന്ടു േെ്ടുേട്കിയായ്കിേെഞത്ക്റസേ്്ടുലർഎനകസാേ്ക്റ്ക്റവയർവഴ്കിയാണ്ക്

എസ്കികേറ്ക്എട്ടുക്ടുനത്ക് േലയാളത്ത്കിൽസടപ്പ്ക് റചയാൻബ്ടുദ്ധ്കിേ്ടുട്ടുണ്ക് കജാല്കി

ത്ടുടങ്ടുനത്കിന്ടുേ്ടുമ്പ്ക് ോറ്കികനാട്ക് കജാല്കി റചകയണവ്കിവരങൾേൃത്ോയ്കി

േെഞ്ടുറോട്ടുകാെ്ടുണ്ക്

ആവ്കിശ്ം :-2017-2018ഇൽശേ്ടുന്തള എനറതാഴ്കിലാള്കിക്ക് കതാട്ക് േണ്കി

റചയ്ടുനസേയത്ത്ക്ോല്കിൽേ്ടുപ്പ്കിച്കില്ല്ക് റോണ്ക്വല്കിയേ്ടുെ്കിവ്ക് ഉണായ്കി.

6സ്കിച്ക് ഉണായ്കിര്ടുന്ടു.ആസേയത്ത്ക്ച്കിേ്കിതാസഹായംേ്കിടാനായ്കി

ആവ്കിശ്ോയകരഖേൾസഹ്കിതംേഞായത്ത്കിൽഅകേക്ഷനൽേ്കിയ്കിര്ടുന്ടു.

േകക്ഷഒര്ടുനടേട്കിയ്ടും ഉണായ്കില്ല.

ഓവർസ്കിയർഅനന്ദ്ടുേൃതജ്ഞതേെഞ്ടുകയാഗംഅവസാന്കിപ്പ്കിച്ടു.


