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ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് റ഻ുപഺർട്ട്  
മഹഺത്മഺഗഺന്ധ഻ ുേശ഼യ ഗഺമ഼ണ ീതഺഴ഻ലഽറപ് പദ്ധത഻ 

 

കഺലഘട്ടം : 01.10.2018 - 31.03.2019 

ജ഻ലല : ത഻രഽവനന്തപഽരം 

ുലഺക്ക് : ുനമം 

ഗഺമപഞ്ചഺയത്ത് : കലല഻യാര്   

വഺർഡ് : ീവള്ളഺയണ഻ വഺര്്  2 

ത഼യത഻ : 26/11/2019  

സമയം : 10.30 pm 

സ്ഥലം : MNLPS ീവള്ളഺയണ഻   

അവതരണം : ുഗഺകഽല്  RS (VRP) 

തയ്യഺറഺക്ക഻യത്  : രഺഹഽല്  PG (VRP) 
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മഹഺത്മഺഗഺന്ധ഻ ുദശ഻യ ഗ്ഗഺമ഼ണ ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് പദ്ധത഻യഽീെ 6 

മഺസത്ത഻ീലഺര഻ക്കല് നെന്ന഻ര഻ുക്കണ്ട ുസഺഷയല് ഓഡ഻റ്റ് ഗ്പവര്ത്തനങ്ങളുീെ 

ഭഺഗമഺയ഻ കലല഻യാര്  ഗ്ഗഺമപഞ്ചഺയത്ത഻ീല രണ്ടഺം വഺര്ഡ഻ല് (ീവള്ളഺയണ഻) 

1/10/2018 മഽതല്  31/03/2019 വീര ുകരളഺ ുസഺഷയല്  ഓഡ഻റ്റ്  ീസഺൂസറ്റ഻  

നെത്ത഻യ ുസഺഷയല്  ഓഡ഻റ്റ഻ീെ വ഻ശദഺംശങ്ങള്  ഫയല്  ഫ഼ല്് ്ന്ന഻ങ്ങീന 

ഗ്കമമഺയ഻ ത഻ര഻ച്ച് ഓുരഺ ഗ്പവര്ത്ത഻കളുീെയഽം വ഻ശദമഺയ ഓഡ഻റ്റ഻ംഗ് 

റ഻ുപ്പഺര്ടഺണ് ചുവ െഽവീെ ുെര്ക്കഽന്ന്.   

 

ANNUAL MASTER CIRCULAR  ഗ്പകഺരം രരഽ ഗ്പവര്ത്ത഻ ഫയല഻ല്  22  അനഽബന്ധ 

ുരഖകളഺണ് ചുവ സാക്ഷ഻ുക്കണ്ട്. ഈ പറയഽന്ന ുരഖകള഻ല്  സാക്ഷ഻ച്ച഻ടുള്ള 

വ഻വരങ്ങളും, ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീെ അഭ഻മഽഖം, ഫ഼ല്്, ്ന്ന഻വയ഻ലാീെ 

ലഭയമഺകഽന്ന വ഻വരങ്ങളും ുശഖര഻ച്ചുീകഺണ്ട് ഓുരഺ ഗ്പവര്ത്ത഻യഽീെയഽം  

ഗഽണന഻ലവഺരവഽം ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ക് ഈ ഗ്പവര്ത്ത഻ീകഺണ്ട് ലഭയമഺുകണ്ട 

ുനടവഽമഺണ് ചുവ ീപഺതഽുവ പര഻ുശഺധ഻ക്കീപ്പെഽന്ന്.  
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ഓുരഺ പവർത്ത഻യഽീെയഽം  വ഻വരങ്ങൾ  

പവർത്ത഻യഽീെ ുപ  

മഺങ്ക഻ള഻ക്കര഻യ഻ീല കന്നഽകഺല഻ ച്ചഺൽ  
ുതഺെ഻ൽ  വന്നഽ ുേരഽന്ന വല഻യ ുതഺട് 
പഽനരഽദ്ധഺരണം ഒന്നഺം ഘട്ടം 

 
 

പവർത്ത഻യഽീെ ുകഺഡ് 
WC/334789 

പവർത്ത഻ തഽെങ്ങ഻യ ത഼യത഻ 
18/01/2019 

പവർത്ത഻ അവസഺന഻ച്ച ത഼യത഻ 
7/02/2019 

അെങ്കൽ തഽക 
101700 

േ഻ലവഺയ തഽക 
90528 

ആീക ീതഺഴ഻ൽ േ഻നങ്ങൾ 
328 

 

ഫയല്  വ഻വരങ്ങള്  

കവര് ുപജ് ഉണ്ട് 

AMC ഗ്പകഺരമഽള്ള കവര്  ുപജ് 
ഉണ്ട്. സഺുേത഻ക വ഻ദഗ്ദരഽീെ 
വ഻വരങ്ങള്  ,  GEOTAGGING, 

െ഻ലവഺയ തഽക ഇവ 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല  

     

ീെക്ക് ല഻സ്റ്റ് ഉണ്ട് 
ഓുരഺ ുരഖയഽീെയഽം       
ുപജ് നമ്പര്  ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല  

  

വഺര്ഷ഻ക കര്മ 
പദ്ധത഻യഽീെ പകര്പ്പ് ഉണ്ട് 

 

വ഻ശദമഺയ സഺുേത഻ക 
്സ്റ്റ഻ുമറ്റ഻ന്ീറ പകര്പ്പ് ഉണ്ട് 

സഺുേത഻ക വ഻ദഗ്ദരഽീെ രപ്പ഻ലല, 
കവര്  ുപജ് ഓഫ് 
്സ്റ്റ഻ുമറ്റ഻ലല,ജനക഼യ ഭഺഷയ഻ലഽള്ള 
്സ്റ്റ഻ുമറ്റലല   
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സഺുേത഻ക 
അനഽമത഻യഽീെ പകര്പ്പ് 

ഉണ്ട് സഺുേത഻ക വ഻ദഗ്ദരഽീെ രപ്പ഻ലല 

ഭരണഺനഽമത഻യഽീെ 
പകര്പ്പ് ഉണ്ട് 

പഞ്ചഺയത്ത്  ീസഗ്കടറ഻ രപ്പ്   
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 

കണ്വര്ജ഼്  ഫണ്ട്    ഇലല   

ീതഺഴ഻ല് 
ആവശയീപ്പടുീകഺണ്ടഽള്ള 
അുപക്ഷ 

ഇലല 

ീഗ്പഺജക്റ്റ്റ്  മ഼റ്റ഻ംഗ഻ീല വ഻വരങ്ങള്  
ൂസറ്റ് ഡയറ഻യ഻ല്  
ുരഖീപെഽത്ത഻യ് ുഫഺുടഺ ുകഺപ്പ഻ 
്െഽത്ത് സാക്ഷ഻െ഻ര഻കഽന്നഽ  

ീതഺഴ഻ല്  
അനഽവദ഻ച്ചുീകഺണ്ടഽള്ള 
ുഫഺം 

ഉണ്ട് 
 

മസ്ുഗ്െഺള഻ന്ീറ പകര്പ്പ് ഉണ്ട് 

15 ്ണ്ണം ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ, 
ഹഺജര്  ീവട഻ത഻രഽത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ 
ഉദഺ:സ഻ന്ധഽ കഺര്്  നമ്പര്  2/18      

MR NO  28093 

30 ീതഺഴ഻ല്  ദ഻നങ്ങള്  ീവട഻യതഺയ഻ 
കഺണഽന്നഽ  

ഉദഺ:സഽധ കഺര്്  നമ്പര്  2/5 MR NO  
28095 

ീമഷര്ീമന്് ബഽക്ക്  ഉണ്ട് 

AS,TS നമ്പര്  ുരഖീപെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 
ഗ്പധഺന അള്  : 
കഺെഽീവട഻ീതള഻ക്കല്  2640െതഽരഗ്ശ 
മ഼റ്റര്  
EARTH WORK   490.5 ഘന മ഼റ്റര്   

ീെള഻ വഺരല്, ീവള്ളംപമ്പ഻ംഗ് 
587.25 ഘന മ഼റ്റര്   

സഺധന സമഗ്ഗഹ഻കീള 
കഽറ഻ച്ചുള്ള വ഻വരങ്ങള് 

ഇലല 
 

ുവജ് ല഻സ്റ്റ് ഉണ്ട്  

ഫണ്ട്  ഗ്െഺ്സ്ഫര് 
ഓര്ഡര് 

ഉണ്ട് 
 

ീമറ്റ഼ര഻യല് വൗച്ചറഽകളും 
ബ഻ലലുകളും 

ഉണ്ട് 
DISPLAY BOARD  SANCTIONED FOR    
RS 5000 

രസ഼തഽകളുംുറഺയല്റ്റ഻യഽം 
സംബന്ധ഻ച്ച് ഇലല  

 

ുഫഺുടഺഗ്ഗഺഫഽകള് ഇലല  
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ഗ്പവര്ത്ത഻പാര്ത്ത഼കരണ 
സഺക്ഷയ പഗ്തം 

ഇലല 
 

മസ്ുഗ്െഺള് മാ് ീമന്് 
സ്ല഻പ് 

ഇലല 
 

ഫയല്  ന഼ക്കം  ഉണ്ട്   

ുസഺഷയല്  ഓഡ഻റ്റ്  
റ഻ുപ്പഺര്ട്   

ഇലല 
 

ൂസറ്റ് ഡയറ഻  ഉണ്ട്  
െ഻ക഻ത്സ,യഺഗ്തകാല഻ വ഻വരങ്ങള്  
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല  

 

ഫ഼ൽഡ് വ഻വരങ്ങൾ  

കണ്വ഼നര്  : തഺരഺ ലക്ഷ്മ഻  

DISPLAY BOARD ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ.ുതഺട഻ല്  ീവള്ളം ന഻റഞ്ഞഽ ക഻െക്കഽന്നഽ.ഈ ുതഺട഻ീല 
ഗ്പവര്ത്ത഻ ദ഻ന സമയത്ത് ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്  ീെയ്ത 30 ദ഻ന ീതഺഴ഻ലഽകള്  
മസ്ുഗ്െഺള഻ല്  ീവട഻യതഺയ഻ കീണ്ടത്ത഻ (5 MUSTER ROLL 

 

പവർത്ത഻യഽീെ ുപ  

മഺങ്ക഻ള഻ക്കര഻യ഻ീല കന്നഽകഺല഻ 
േഺൽ ു തഺെ഻ൽ വന്നഽ ുേരഽന്ന വല഻യ 
ുതഺട്പഽനരഽദ്ധഺരണം രണ്ഺം  ഘട്ടം 

 
 

പവർത്ത഻യഽീെ ുകഺഡ് 
WC/334788 

പവർത്ത഻ തഽെങ്ങ഻യ ത഼യത഻ 
18/01/2019 

പവർത്ത഻ അവസഺന഻ച്ച ത഼യത഻ 
11/02/2019 

അെങ്കൽ തഽക 
103030 

േ഻ലവഺയ തഽക 
99912 

ആീക ീതഺഴ഻ൽ േ഻നങ്ങൾ 
362 
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ഫയല്  വ഻വരങ്ങള്  

കവര് ുപജ് ഉണ്ട് 

AMC ഗ്പകഺരമഽള്ള കവര്  ുപജ് 
ഉണ്ട്. സഺുേത഻ക വ഻ദഗ്ദരഽീെ 
വ഻വരങ്ങള്  GEOTAGGING, ഇവ 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല      

ീെക്ക് ല഻സ്റ്റ് ഉണ്ട്  

വഺര്ഷ഻ക കര്മ 
പദ്ധത഻യഽീെ പകര്പ്പ് ഉണ്ട് 

 

വ഻ശദമഺയ സഺുേത഻ക 
്സ്റ്റ഻ുമറ്റ഻ന്ീറ പകര്പ്പ് ഉണ്ട് 

സഺുേത഻ക വ഻ദഗ്ദരഽീെ രപ്പ഻ലല, 
കവര്  ുപജ് ഓഫ് 
്സ്റ്റ഻ുമറ്റ഻ലല,ജനക഼യ ഭഺഷയ഻ലഽള്ള 
്സ്റ്റ഻ുമറ്റലല   

സഺുേത഻ക 
അനഽമത഻യഽീെ പകര്പ്പ് 

ഉണ്ട് സഺുേത഻ക വ഻ദഗ്ദരഽീെ രപ്പ഻ലല 

ഭരണഺനഽമത഻യഽീെ 
പകര്പ്പ് ഉണ്ട് പഞ്ചഺയത്ത്  ീസഗ്കടറ഻ രപ്പ്   

ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 
കണ്വര്ജ഼്  ഫണ്ട്    ഇലല   

ീതഺഴ഻ല് 
ആവശയീപ്പടുീകഺണ്ടഽള്ള 
അുപക്ഷ 

ഇലല 

 

ീതഺഴ഻ല്  
അനഽവദ഻ച്ചുീകഺണ്ടഽള്ള 
ുഫഺം 

ഇലല 
 

മസ്ുഗ്െഺള഻ന്ീറ പകര്പ്പ് ഉണ്ട് 

15 ്ണ്ണം ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ, 
ഹഺജര്  ീവട഻ത഻രഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ 
ഉദഺ:ശഺന്ത കഽമഺര഻ കഺര്്നമ്പര്  
2/100   

ഗ഼തകഽമഺര഻ക്ക് രരഽ ദ഻വസീത്ത 
ുവദനം ലഭ഻ച്ച഻ട഻ലല MR NO 28101 

രപ്പ഻ല്  ീവട഻ത഻രഽത്തല്   

ഉദഺ: അംബ഻ക കഺര്്നമ്പര്  2/112 

MUSTER ROLL ഗ്പ഻ന്്  ീെയ്ത 
ത഼യത഻ക്റ് മഽന്പ് ുജഺല഻ 
തഽെങ്ങ഻യതഺയ഻ കീണ്ടത്ത഻ ഉദഺ: 
MR NO :31623,31624,31622,31621,31620 
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ീമഷര്ീമന്് ബഽക്ക്  ഉണ്ട് 

AS,TS നമ്പര്  ുരഖീപെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 
ഗ്പധഺന അള്  : 
കഺെഽീവട഻ീതള഻ക്കല്  2640െതഽരഗ്ശ 
മ഼റ്റര്  
EARTH WORK   775 ഘന മ഼റ്റര്   

ീെള഻ വഺരല്, ീവള്ളംപമ്പ഻ംഗ്  

സഺധന സമഗ്ഗഹ഻കീള 
കഽറ഻ച്ചുള്ള വ഻വരങ്ങള് 

ഇലല  
 

ുവജ് ല഻സ്റ്റ് ഉണ്ട്  

ഫണ്ട്  ഗ്െഺ്സ്ഫര് 
ഓര്ഡര് 

ഉണ്ട് 
 

ീമറ്റ഼ര഻യല് വൗച്ചറഽകളും 
ബ഻ലലുകളും 

ഉണ്ട് 
DISPLAY BOARD  SANCTIONED FOR    
RS 5000 

രസ഼തഽകളുംുറഺയല്റ്റ഻യഽം 
സംബന്ധ഻ച്ച് ഇലല  

 

ുഫഺുടഺഗ്ഗഺഫഽകള് ഇലല  

ഗ്പവര്ത്ത഻പാര്ത്ത഼കരണ 
സഺക്ഷയ പഗ്തം 

ഇലല 
 

മസ്ുഗ്െഺള് മാ് ീമന്് 
സ്ല഻പ് 

ഇലല 
 

ഫയല്  ന഼ക്കം  ഉണ്ട്   

ുസഺഷയല്  ഓഡ഻റ്റ്  
റ഻ുപ്പഺര്ട്   

ഇലല 
 

ൂസറ്റ് ഡയറ഻  ഉണ്ട്  
െ഻ക഻ത്സ,യഺഗ്തകാല഻ വ഻വരങ്ങള്  
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല  

 

 

ഫ഼ൽഡ് വ഻വരങ്ങൾ  

 

കണ്വ഼നര്  : ആത഻ര SJ 

DISPLAY BOARD ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ.ുതഺട഻ല്  ീവള്ളം ന഻റഞ്ഞഽ ക഻െക്കഽന്നഽ. കഽളവഺഴ 
ധഺരഺളമഺയ഻ ഈ ുതഺട഻ല്  വളര്ന്നഽ ക഻െപ്പുണ്ട്.ഈ ഗ്പവര്ത്ത഻ ദ഻ന 
സമയങ്ങള഻ല്  ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ക് ലഭ഻ുക്കണ്ട അവകഺശങ്ങള്  ലംഘ഻ച്ചതഺയ഻ 
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കീണ്ടത്ത഻ ഗ്പവര്ത്ത഻ സമയങ്ങള഻ല്  ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ക് ഗ്പഺഥമ഻ക ആവശയങ്ങള്  
ന഻റുവറ്റുന്നത഻നഽ ുപഺലഽം സൗകരയം ലഭ഻ച്ച഻രഽന്ന഻ലല.പല ീതഺഴ഻ലഺള഻കളും 
രഺവ഻ീല 9 മണ഻ക്ക് ുജഺല഻ക്ക് വന്നതഽ മഽതല്  5  മണ഻ വീര ഗ്പഺഥമ഻ക 
കഺരയങ്ങള്  ന഻ര്വഹ഻ക്കഽന്നത഻നഽ ുപഺലഽം സഺധ഻ക്കഺ്  പറ്റഺത്ത  അവസ്ഥയഺണ് ചുവ  
ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന്. 

 

പവർത്ത഻യഽീെ ുപ  
ീകഺണ്ാർ  ബണ്് തട്ട് ത഻ര഻ക്കൽ  
ന഼ർത്തെ പര഻പഺലന പവർത്ത഻കൾ   

 
 

പവർത്ത഻യഽീെ ുകഺഡ് 
WC/336429 

പവർത്ത഻ തഽെങ്ങ഻യ ത഼യത഻ 
13/02/2019 

പവർത്ത഻ അവസഺന഻ച്ച ത഼യത഻ 
30/03/2019 

അെങ്കൽ തഽക 
184320 

േ഻ലവഺയ തഽക 
125028 

ആീക ീതഺഴ഻ൽ േ഻നങ്ങൾ 
453 

 

 

ഫയല്  വ഻വരങ്ങള്  

കവര് ുപജ് ഉണ്ട് 

AMC ഗ്പകഺരമഽള്ള കവര്  ുപജ് 
ഉണ്ട്. സഺുേത഻ക വ഻ദഗ്ദരഽീെ 
വ഻വരങ്ങള്  GEOTAGGING, ഇവ 
ുരഖീപെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല.SHELF OF WORK 

SERIAL NUMBER ുരഖീപെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല     

ീെക്ക് ല഻സ്റ്റ് ഉണ്ട് ുപജ് നമ്പര്  ുരഖീപെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 

വഺര്ഷ഻ക കര്മ 
പദ്ധത഻യഽീെ പകര്പ്പ് 

ഇലല  
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വ഻ശദമഺയ സഺുേത഻ക 
്സ്റ്റ഻ുമറ്റ഻ന്ീറ പകര്പ്പ് 

ഉണ്ട് സഺുേത഻ക വ഻ദഗ്ദരഽീെ രപ്പ഻ലല, 
ജനക഼യ ഭഺഷയ഻ലഽള്ള ്സ്റ്റ഻ുമറ്റലല   

സഺുേത഻ക 
അനഽമത഻യഽീെ പകര്പ്പ് ഉണ്ട് 

സഺുേത഻ക വ഻ദഗ്ദരഽീെ രപ്പ഻ലല 

ഭരണഺനഽമത഻യഽീെ 
പകര്പ്പ് ഉണ്ട് 

പഞ്ചഺയത്ത്  ീസഗ്കടറ഻ രപ്പ്   
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 

കണ്വര്ജ഼്  ഫണ്ട്    ഇലല   

ീതഺഴ഻ല് 
ആവശയീപ്പടുീകഺണ്ടഽള്ള 
അുപക്ഷ 

ഇലല 

 

ീതഺഴ഻ല്  
അനഽവദ഻ച്ചുീകഺണ്ടഽള്ള 
ുഫഺം 

ഇലല 
 

മസ്ുഗ്െഺള഻ന്ീറ പകര്പ്പ് ഉണ്ട് 

15 ്ണ്ണം ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ, 
6 MUSTER ROLL കള഻ല്  ഹഺജര്  
ീവട഻ത഻രഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ  

ജയുദവ഻ കഺര്്  നമ്പര്  2/111   
രരഽ ദ഻ന ുവതനം നല്ക഻യ഻ട഻ലല 
 

ീമഷര്ീമന്് ബഽക്ക്  ഉണ്ട് 

AS,TS നമ്പര്  ുരഖീപെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 
ഗ്പധഺന അള്  : 
കഺെഽീവട഻ീതള഻ക്കല്  2162 െതഽരഗ്ശ 
മ഼റ്റര്  
TRENCH  59  CONTUR BUND 59  

സഺധന സമഗ്ഗഹ഻കീള 
കഽറ഻ച്ചുള്ള വ഻വരങ്ങള് 

ഇലല  
 

ുവജ് ല഻സ്റ്റ് ഉണ്ട്  

ഫണ്ട്  ഗ്െഺ്സ്ഫര് 
ഓര്ഡര് 

ഇലല  
 

ീമറ്റ഼ര഻യല് വൗച്ചറഽകളും 
ബ഻ലലുകളും 

ഇലല  
 

രസ഼തഽകളുംുറഺയല്റ്റ഻യഽം 
സംബന്ധ഻ച്ച് ഇലല  

 

ുഫഺുടഺഗ്ഗഺഫഽകള് ഇലല  

ഗ്പവര്ത്ത഻പാര്ത്ത഼കരണ 
സഺക്ഷയ പഗ്തം 

ഇലല 
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മസ്ുഗ്െഺള് മാ് ീമന്് 

സ്ല഻പ് 
ഇലല 

 

ഫയല്  ന഼ക്കം  ഉണ്ട്   

ുസഺഷയല്  ഓഡ഻റ്റ്  

റ഻ുപ്പഺര്ട്   
ഇലല 

 

ൂസറ്റ് ഡയറ഻  ഉണ്ട്  

ീെക്ക് ല഻സ്റ്റ് പാര഻പ഻ച്ച഻ട഻ലല  

െ഻ക഻ത്സ,യഺഗ്തകാല഻ വ഻വരങ്ങള്  

ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല  

 

ഫ഼ൽഡ് വ഻വരങ്ങൾ  

കണ്വ഼നര്  : ആത഻ര SJ 

ഗഽണുഭഺക്തഺക്കള്  : ുമഺഹ്കഽമഺര്  ുമീല കഽഴ഻വ഻ളഺകത്ത് വ഼ട്  43 CENT 

സര഻തഺ ഗ്പശഺന്ത്  ആനനയയഺകം ീതന്നാര്  61 CENT 

പഺര്വത഻ ഗംഗ്  വയല഻ല്  പഽത്ത്വ഼ട് ീതന്നാര്  20 CENT 

വ഻മല പഺണംപഴ഻ഞ്ഞ഻ വ഼ട് ീതന്നാര്  7 CENT 

ഗ്പധഺന ബണ്ട഻ന്ീറ അള്  26M വ഼ത഻   0.9M ന഼ളം  

ഓുരഺഘടങ്ങള഻ലഺയ഻ പാര്ത്ത഼കര഻ച്ച ുഫഺുടഺ ഫയല഻ല്  ലഭയമലല 

ീമഷര്ീമെ്് ബഽക്ക഻ല്  ുരഖീപെഽത്ത഻യ അളവഽകള്  ഗ്പസ്തഽത സ്ഥലത്ത് 

കഺണഺ്  സഺധ഻ച്ച഻ടുണ്ട്   
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പവർത്ത഻യഽീെ ുപ  
ീകഺണ്ാർ  ബണ്് തട്ട് ത഻ര഻ക്കൽ  
ന഼ർത്തെ പര഻പഺലന പവർത്ത഻കൾ   

 
 

പവർത്ത഻യഽീെ ുകഺഡ് 
WC/333032 

പവർത്ത഻ തഽെങ്ങ഻യ ത഼യത഻ 
19/11/2018 

പവർത്ത഻ അവസഺന഻ച്ച ത഼യത഻ 
17/01/2019 

അെങ്കൽ തഽക 
121800 

േ഻ലവഺയ തഽക 
90252 

ആീക ീതഺഴ഻ൽ േ഻നങ്ങൾ 
404 

 

ഫയല്  വ഻വരങ്ങള്  

കവര് ുപജ് ഉണ്ട് 

AMC ഗ്പകഺരമഽള്ള കവര്  ുപജ് 
ഉണ്ട്. സഺുേത഻ക വ഻ദഗ്ദരഽീെ 
വ഻വരങ്ങള്  GEOTAGGING, ഇവ 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല.SHELF OF WORK 

SERIAL NUMBER ുരഖീപെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല     

ീെക്ക് ല഻സ്റ്റ് ഉണ്ട് ുപജ് നമ്പര്  ുരഖീപെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 

വഺര്ഷ഻ക കര്മ 
പദ്ധത഻യഽീെ പകര്പ്പ് ഇലല  

 

വ഻ശദമഺയ സഺുേത഻ക 
്സ്റ്റ഻ുമറ്റ഻ന്ീറ പകര്പ്പ് 

ഉണ്ട് സഺുേത഻ക വ഻ദഗ്ദരഽീെ രപ്പ഻ലല, 
ജനക഼യ ഭഺഷയ഻ലഽള്ള ്സ്റ്റ഻ുമറ്റലല   

സഺുേത഻ക 
അനഽമത഻യഽീെ പകര്പ്പ് 

ഉണ്ട് 
സഺുേത഻ക വ഻ദഗ്ദരഽീെ രപ്പ഻ലല. 
ACCREDITED ENGINEER രപ്പ് 
ുരഖീപെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 
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ഭരണഺനഽമത഻യഽീെ 
പകര്പ്പ് 

ഉണ്ട് 
പഞ്ചഺയത്ത്  ീസഗ്കടറ഻ രപ്പ് 
ുരഖീപെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 

കണ്വര്ജ഼്  ഫണ്ട്    ഇലല   

ീതഺഴ഻ല് 
ആവശയീപ്പടുീകഺണ്ടഽള്ള 
അുപക്ഷ 

ഇലല 

 

ീതഺഴ഻ല്  
അനഽവദ഻ച്ചുീകഺണ്ടഽള്ള 
ുഫഺം 

ഇലല 
 

മസ്ുഗ്െഺള഻ന്ീറ പകര്പ്പ് ഉണ്ട് 

24 ്ണ്ണം ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ, 
കണ്വ഼നര്  രപ്പ്         
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 
 

ീമഷര്ീമന്് ബഽക്ക്  ഉണ്ട് 

AS,TS നമ്പര്  ുരഖീപെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 
ഗ്പധഺന അള്  : 
കഺെഽീവട഻ീതള഻ക്കല്  2403 െതഽരഗ്ശ 
മ഼റ്റര്  
TRENCH  63  (ന഼ളം 10M,വ഼ത഻ 0.7M, 
ആഴം 0.6M) 

CONTUR BUND 53(ന഼ളം 10M,വ഼ത഻ 
0.9M,ആഴം 0.6M) 

 

സഺധന സമഗ്ഗഹ഻കീള 
കഽറ഻ച്ചുള്ള വ഻വരങ്ങള് 

ഇലല  
 

ുവജ് ല഻സ്റ്റ് ഉണ്ട്  

ഫണ്ട്  ഗ്െഺ്സ്ഫര് 
ഓര്ഡര് 

ഉണ്ട്  
 

ീമറ്റ഼ര഻യല് വൗച്ചറഽകളും 
ബ഻ലലുകളും 

ഇലല  
 

രസ഼തഽകളുംുറഺയല്റ്റ഻യഽം 
സംബന്ധ഻ച്ച് ഇലല  

 

ുഫഺുടഺഗ്ഗഺഫഽകള് ഉണ്ട്   

ഗ്പവര്ത്ത഻പാര്ത്ത഼കരണ 
സഺക്ഷയ പഗ്തം 

ഇലല 
 

മസ്ുഗ്െഺള് മാ് ീമന്് 
സ്ല഻പ് 

ഇലല 
 



SOCIAL AUDIT REPORT  

                                                                                                                                       VELLAYANI WARD 2 

ഫയല്  ന഼ക്കം  ഉണ്ട്   

ുസഺഷയല്  ഓഡ഻റ്റ്  
റ഻ുപ്പഺര്ട്   

ഇലല 
 

ൂസറ്റ് ഡയറ഻  ഉണ്ട്  

ീെക്ക് ല഻സ്റ്റ് പാര഻പ഻ച്ച഻ട഻ലല  
െ഻ക഻ത്സ,യഺഗ്തകാല഻ വ഻വരങ്ങള്  
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല  

 

ഫ഼ൽഡ് വ഻വരങ്ങൾ  

കണ്വ഼നര്  : ബ഻ന്ദഽ T 

ഗഽണുഭഺക്തഺക്കള്  : ഗ്പദ഼പ്  കഽമഺര്  35 CENT PLOT ,ഗ്ശ഼കഽമഺര഻ 30 CENT PLOT  

ഗ്പധഺന ബണ്ട഻ന്ീറ അള്  43.8M വ഼ത഻   0.9M ന഼ളം 

ഗ്പവര്ത്ത഻ ീെയ്ത഻ര഻ക്കഽന്ന സ്ഥലം ീതന്നാര്  കഽളത്ത഻ന്ീറ സമ഼പ ഗ്പുദശത്തഺണ് ചുവ 
അവ഻ീെ മണല്  ഗ്പുദശമഺയത഻നഺല്  ബണ്ടഽകള഻ല്  ുനര഻യ ഭഺഗങ്ങള്  
ഭഺഗ഻കമഺയ഻ മഽറ഻ഞ്ഞഽ ുപഺയ഻ടുണ്ട്   

 

പവർത്ത഻യഽീെ ുപ  
കഺർഷ഻ക ആവശൿങ്ങൾക്കഽള്ള  കു  കഽളം 
ന഻ർമഺണം  

 
 

പവർത്ത഻യഽീെ ുകഺഡ് 
IF/354544 

പവർത്ത഻ തഽെങ്ങ഻യ ത഼യത഻ 
26/10/2018 

പവർത്ത഻ അവസഺന഻ച്ച ത഼യത഻ 
8/11/2018 

അെങ്കൽ തഽക 
56103 

േ഻ലവഺയ തഽക 
23475 

ആീക ീതഺഴ഻ൽ േ഻നങ്ങൾ 
91 
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ഫയല്  വ഻വരങ്ങള്  

കവര് ുപജ് ഉണ്ട് 

AMC ഗ്പകഺരമഽള്ള കവര്  ുപജ് 
ഉണ്ട്. സഺുേത഻ക വ഻ദഗ്ദരഽീെ 
വ഻വരങ്ങള്  GEOTAGGING, ഇവ 
ുരഖീപെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല.SHELF OF WORK 

SERIAL NUMBER ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല     

ീെക്ക് ല഻സ്റ്റ് ഉണ്ട് ുപജ് നമ്പര്  ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 

വഺര്ഷ഻ക കര്മ 
പദ്ധത഻യഽീെ പകര്പ്പ് 

ഇലല  
 

വ഻ശദമഺയ സഺുേത഻ക 
്സ്റ്റ഻ുമറ്റ഻ന്ീറ പകര്പ്പ് ഉണ്ട് സഺുേത഻ക വ഻ദഗ്ദരഽീെ രപ്പ഻ലല, 

ജനക഼യ ഭഺഷയ഻ലഽള്ള ്സ്റ്റ഻ുമറ്റലല   

സഺുേത഻ക 
അനഽമത഻യഽീെ പകര്പ്പ് 

ഉണ്ട് 
സഺുേത഻ക വ഻ദഗ്ദരഽീെ രപ്പ഻ലല.  

ഭരണഺനഽമത഻യഽീെ 
പകര്പ്പ് ഉണ്ട് 

പഞ്ചഺയത്ത്  ീസഗ്കടറ഻ രപ്പ്   
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 

കണ്വര്ജ഼്  ഫണ്ട്    ഇലല   

ീതഺഴ഻ല് 
ആവശയീപ്പടുീകഺണ്ടഽള്ള 
അുപക്ഷ 

ഉണ്ട്  

ഗ്ഗാപ്പഺയ഻ നല്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ  

ീതഺഴ഻ല്  
അനഽവദ഻ച്ചുീകഺണ്ടഽള്ള 
ുഫഺം 

ഇലല 
 

മസ്ുഗ്െഺള഻ന്ീറ പകര്പ്പ് ഉണ്ട് 

6 ്ണ്ണം ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ, 
13107,14804  ്ന്ന഻ മസ്ുഗ്െഺളുകള഻ ല്  
ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ക് 250 രാപ വ഼തം 
ുവതനമഺയ഻ നല്ക഻യ഻ടുള്ള   

ീമഷര്ീമന്് ബഽക്ക്  ഉണ്ട് 

AS,TS നമ്പര്  ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 
ഗ്പധഺന അള്  : 
കഺെഽീവട഻ീതള഻ക്കല്  56 െതഽരഗ്ശ 
മ഼റ്റര്  
LEAD AND LIFT 81 ഘനമ഼റ്റര്  

സഺധന സമഗ്ഗഹ഻കീള 
കഽറ഻ച്ചുള്ള വ഻വരങ്ങള് 

ഇലല  
 

ുവജ് ല഻സ്റ്റ് ഉണ്ട്  
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ഫണ്ട്  ഗ്െഺ്സ്ഫര് 

ഓര്ഡര് 
ഉണ്ട്  

 

ീമറ്റ഼ര഻യല് വൗച്ചറഽകളും 

ബ഻ലലുകളും 
ഇലല  

 

രസ഼തഽകളുംുറഺയല്റ്റ഻യഽം 

സംബന്ധ഻ച്ച് 
ഇലല  

 

ുഫഺുടഺഗ്ഗഺഫഽകള് ഇലല   

ഗ്പവര്ത്ത഻പാര്ത്ത഼കരണ 

സഺക്ഷയ പഗ്തം 
ഉണ്ട് 

ബന്ധീപടവരഽീെ രപ്പ് സ഼ല്      

ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 

മസ്ുഗ്െഺള് മാ് ീമന്് 

സ്ല഻പ് 
ഇലല 

 

ഫയല്  ന഼ക്കം  ഉണ്ട്   

ുസഺഷയല്  ഓഡ഻റ്റ്  

റ഻ുപ്പഺര്ട്   
ഇലല 

 

ൂസറ്റ് ഡയറ഻  ഉണ്ട്  

ീെക്ക് ല഻സ്റ്റ് പാര഻പ഻ച്ച഻ട഻ലല  

െ഻ക഻ത്സ,യഺഗ്തകാല഻ വ഻വരങ്ങള്  

ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല  

 

ഫ഼ൽഡ് വ഻വരങ്ങൾ  

കണ് വ഼നര്  : ബ഻ന്ദഽ T 

ഗഽണുഭഺക്തഺക്കള്  : അജ഻ത  

ീമഷര്ീമന്് ബഽക്ക഻ല്  8 മ഼റ്റര്  ന഼ളം 7 മ഼റ്റര്  വ഼ത഻  ുരഖീപെഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന 
കഽളം ഗ്പസ്തഽത ഗ്പവര്ത്ത഻ സ്ഥലത്ത് കഽളത്ത഻ന്  5 മ഼റ്റര്  ന഼ളം 3.5 മ഼റ്റര്  വ഼ത഻  
ആണ് ചുവ ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന്.    കഽളം പാര്ത്ത഼കര഻െ഻ട഻ലല കഽളം ന഻ര്ജ഼വ ആസ്ത഻ 
ആയ഻ കഺണീപ്പടു. 
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പവർത്ത഻യഽീെ ുപ  
വിക്ഷ ൂതകളുെ ഉത്പഺേനത്ത഻നഺയ഻ 
ീനഴ്സറ഻  യഽണ഻റ്റ് 

 
 

പവർത്ത഻യഽീെ ുകഺഡ് 
DP/271664 

പവർത്ത഻ തഽെങ്ങ഻യ ത഼യത഻ 
26/10/2018 

പവർത്ത഻ അവസഺന഻ച്ച ത഼യത഻ 
8/11/2018 

അെങ്കൽ തഽക 
128530 

േ഻ലവഺയ തഽക 
107404 

ആീക ീതഺഴ഻ൽ േ഻നങ്ങൾ 
318 

 

ഫയല്  വ഻വരങ്ങള്  

കവര് ുപജ് ഉണ്ട് 

AMC ഗ്പകഺരമഽള്ള കവര്  ുപജ് 
ഉണ്ട്. സഺുേത഻ക വ഻ദഗ്ദരഽീെ 
വ഻വരങ്ങള്  GEOTAGGING, ഇവ 
ുരഖീപെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല.SHELF OF WORK 

SERIAL NUMBER ുരഖീപെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 
െ഻ലവഺയ തഽക 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല     

ീെക്ക് ല഻സ്റ്റ് ഉണ്ട് ുപജ് നമ്പര്  ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 

വഺര്ഷ഻ക കര്മ 
പദ്ധത഻യഽീെ പകര്പ്പ് ഇലല  

 

വ഻ശദമഺയ സഺുേത഻ക 
്സ്റ്റ഻ുമറ്റ഻ന്ീറ പകര്പ്പ് ഉണ്ട് സഺുേത഻ക വ഻ദഗ്ദരഽീെ രപ്പ഻ലല, 

ജനക഼യ ഭഺഷയ഻ലഽള്ള ്സ്റ്റ഻ുമറ്റലല   

സഺുേത഻ക 
അനഽമത഻യഽീെ പകര്പ്പ് 

ഉണ്ട് 
സഺുേത഻ക വ഻ദഗ്ദരഽീെ രപ്പ഻ലല.  

ഭരണഺനഽമത഻യഽീെ 
പകര്പ്പ് ഉണ്ട് 

പഞ്ചഺയത്ത്  ീസഗ്കടറ഻ രപ്പ് 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 
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കണ്വര്ജ഼്  ഫണ്ട്    ഇലല   

ീതഺഴ഻ല് 
ആവശയീപ്പടുീകഺണ്ടഽള്ള 
അുപക്ഷ 

ഉണ്ട്  

ഗ്ഗാപ്പഺയ഻ നല്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ  

ീതഺഴ഻ല്  
അനഽവദ഻ച്ചുീകഺണ്ടഽള്ള 
ുഫഺം 

ഇലല 
 

മസ്ുഗ്െഺള഻ന്ീറ പകര്പ്പ് ഉണ്ട് 

7 ്ണ്ണം ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ, 
ഹഺജര്  ീവട഻ത഻രഽത്തല്  
ഉദഺ : ശ഻വകഽമഺര഻ കഺര്്  നമ്പര്  
2/1  

ീമഷര്ീമന്് ബഽക്ക്  ഉണ്ട് 

AS,TS നമ്പര്  ുരഖീപെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 
ഗ്പധഺന അള്  : 2000 വിക്ഷ ൂത 
പര഻പഺലനം ീെയ്തതഺയ഻ 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ടുണ്ട്  
 

സഺധന സമഗ്ഗഹ഻കീള 
കഽറ഻ച്ചുള്ള വ഻വരങ്ങള് 

ഇലല  
 

ുവജ് ല഻സ്റ്റ് ഉണ്ട്  

ഫണ്ട്  ഗ്െഺ്സ്ഫര് 
ഓര്ഡര് 

ഉണ്ട്  
 

ീമറ്റ഼ര഻യല് വൗച്ചറഽകളും 
ബ഻ലലുകളും 

ഉണ്ട്  
SANCTIONED FOR RS 19636 (INCLUDE 
DISPLAY BOARD 5000) 

രസ഼തഽകളുംുറഺയല്റ്റ഻യഽം 
സംബന്ധ഻ച്ച് 

ഇലല  
 

ുഫഺുടഺഗ്ഗഺഫഽകള് ഇലല   

ഗ്പവര്ത്ത഻പാര്ത്ത഼കരണ 
സഺക്ഷയ പഗ്തം 

ഇലല  
 

മസ്ുഗ്െഺള് മാ് ീമന്് 
സ്ല഻പ് 

ഇലല 
 

ഫയല്  ന഼ക്കം  ഉണ്ട്   

ുസഺഷയല്  ഓഡ഻റ്റ്  
റ഻ുപ്പഺര്ട്   

ഇലല 
 

ൂസറ്റ് ഡയറ഻  ഇലല    
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ഫ഼ൽഡ് വ഻വരങ്ങൾ  

 

കണ്വ഼നര്  : ശ഻വകഽമഺര഻ 

2000 ഫലവിക്ഷ ൂതകള്  ഉ് പഺദ഻പ്പ഻ച്ച്  വഺര്ഡ഻ീല ഓുരഺ കഽെഽംബങ്ങള഻ലഺയ഻ 
വ഻തരണം ീെയ്തഽ ്ന്നറ഻യഽവഺ്  കഴ഻ഞ്ഞഽ. ഗ്പവര്ത്ത഻ സ്ഥലത്ത് ഡ഻സ്ു  
ുബഺര്്  സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട഻ലല  5000 രാപ വക മഺറ്റ഻യ഻ടുണ്ട്. 1 KG െഺണകത്ത഻ന് 361 രാപ 
്ന്ന ന഻രക്ക഻ല്  14 ക഻ുലഺ െഺണകം 5063 രാപയ്ക്ക് വഺങ്ങ഻ ്ന്ന് ുരഖകള഻ല്  
വയക്തമഺണ് ചുവ മഺര്ക്കറ്റ്  വ഻ല അനഽസര഻ച്ച് 1 KG െഺണകത്ത഻ന് 361 രാപ ആകഽുമഺ 
്ന്ന് പര഻ുശഺധ഻ുക്കണ്ടതഺണ് ചുവ.  ീതഺഴ഻ലഺള഻കള഻ല്  ന഻ന്നഽം അറ഻യഽവഺ്  
സഺധ഻ച്ച് െഺണകം സവന്തം ന഻ലയ്ക്ക് ലഭയമഺയ഻ ്ന്നതഺണ് ചുവ. ഗ്പസ്തഽത 
ഗ്പവര്ത്ത഻യഽീെ ുഫഺുടഺ സാക്ഷ഻ച്ച഻ട഻ലല.  

 

 

 

 

പവർത്ത഻യഽീെ ുപ  

ഖണ്ഡ഻ക 5 ൽ   പരഺമർശ഻ക്കഽന്ന  
കഽെഽംബങ്ങളുീെ ഭാമ഻യ഻ൽ  
കുപഺസ്റ്റ് കഽഴ഻ ന഻ർമഺണം  

 
 

പവർത്ത഻യഽീെ ുകഺഡ് 
IF /354523 

പവർത്ത഻ തഽെങ്ങ഻യ ത഼യത഻ 
1/10/2018 

പവർത്ത഻ അവസഺന഻ച്ച ത഼യത഻ 
28/10/2018 

അെങ്കൽ തഽക 
55154 

േ഻ലവഺയ തഽക 
49128 

ആീക ീതഺഴ഻ൽ േ഻നങ്ങൾ 
178 
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ഫയല്  വ഻വരങ്ങള്  

 

കവര് ുപജ് ഉണ്ട് 

AMC ഗ്പകഺരമഽള്ള കവര്  ുപജ് 
ഉണ്ട്. സഺുേത഻ക വ഻ദഗ്ദരഽീെ 
വ഻വരങ്ങള്  GEOTAGGING, ഇവ 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല. 

ീെക്ക് ല഻സ്റ്റ് ഉണ്ട് ുപജ് നമ്പര്  ുരഖീപെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 

വഺര്ഷ഻ക കര്മ 
പദ്ധത഻യഽീെ പകര്പ്പ് 

ഇലല  

 

വ഻ശദമഺയ സഺുേത഻ക 
്സ്റ്റ഻ുമറ്റ഻ന്ീറ പകര്പ്പ് ഉണ്ട് 

സഺുേത഻ക വ഻ദഗ്ദരഽീെ രപ്പ഻ലല, 
ജനക഼യ ഭഺഷയ഻ലഽള്ള ്സ്റ്റ഻ുമറ്റലല   

സഺുേത഻ക 
അനഽമത഻യഽീെ പകര്പ്പ് ഉണ്ട് 

സഺുേത഻ക വ഻ദഗ്ദരഽീെ രപ്പ഻ലല.  
ACCREDITED ENGINEER രപ്പ് 
ുരഖീപെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 

ഭരണഺനഽമത഻യഽീെ 
പകര്പ്പ് ഉണ്ട് 

പഞ്ചഺയത്ത്  ീസഗ്കടറ഻ രപ്പ് 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 

കണ്വര്ജ഼്  ഫണ്ട്    ഇലല   

ീതഺഴ഻ല് 
ആവശയീപ്പടുീകഺണ്ടഽള്ള 
അുപക്ഷ 

ഇലല   

 

ീതഺഴ഻ല്  
അനഽവദ഻ച്ചുീകഺണ്ടഽള്ള 
ുഫഺം 

ഇലല 
 

മസ്ുഗ്െഺള഻ന്ീറ പകര്പ്പ് ഉണ്ട് 

6 ്ണ്ണം ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ, 
കണ്വ഼നര്  രപ്പ് 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല  

ീമഷര്ീമന്് ബഽക്ക്  ഉണ്ട് 

AS,TS നമ്പര്  ുരഖീപെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 
ഗ്പധഺന അള്  : 3M ന഼ളം 3M 
വ഼ത഻യ഻ല്  10 കുമ്പഺസ്റ്റ്, 1.5M ന഼ളം 

1.5M വ഼ത഻യ഻ല്  15 കുമ്പഺസ്റ്റ് അീക 
25 കുമ്പഺസ്റ്റ് കഽഴ഻കള്    
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സഺധന സമഗ്ഗഹ഻കീള 
കഽറ഻ച്ചുള്ള വ഻വരങ്ങള് 

ഇലല  
 

ുവജ് ല഻സ്റ്റ് ഉണ്ട്  

ഫണ്ട്  ഗ്െഺ്സ്ഫര് 
ഓര്ഡര് 

ഉണ്ട്  
 

ീമറ്റ഼ര഻യല് വൗച്ചറഽകളും 
ബ഻ലലുകളും 

ഇലല  
 

രസ഼തഽകളുംുറഺയല്റ്റ഻യഽം 
സംബന്ധ഻ച്ച് ഇലല  

 

ുഫഺുടഺഗ്ഗഺഫഽകള് ഇലല   

ഗ്പവര്ത്ത഻പാര്ത്ത഼കരണ 
സഺക്ഷയ പഗ്തം 

ഉണ്ട്   ബന്ധീപ്പടവരഽീെ രപ്പ് 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല  

മസ്ുഗ്െഺള് മാ് ീമന്് 
സ്ല഻പ് 

ഇലല 
 

ഫയല്  ന഼ക്കം  ഉണ്ട്   

ുസഺഷയല്  ഓഡ഻റ്റ്  
റ഻ുപ്പഺര്ട്   

ഇലല 
 

ൂസറ്റ് ഡയറ഻  ഉണ്ട്  
െ഻ക഻ത്സ,യഺഗ്തകാല഻ വ഻വരങ്ങള്  
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 

 

ഫ഼ൽഡ് വ഻വരങ്ങൾ  

കണ്വ഼നര്  : അന഻ജ  

ഗഽണുഭഺക്തഺക്കള്  : സഹുദവ്  പറയംവ഻ളഺകത്ത് വ഼ട് ീവള്ളഺയണ഻  

ഗ്പസന്ന്  ുഗഺപ഻ക സദ്  ീവള്ളഺയണ഻  

സഽഗത പറയംവ഻ളഺകത്ത് വ഼ട് ീവള്ളഺയണ഻ 

സഽഭഗ്ദതേച്ച഻ വഺറഽവ഻ള പഽത്ത്  വ഼ട് ീവള്ളഺയണ഻  

കിഷ്ണ്  ശ഻വഺസദ്  ുകഺടുകഺല്  ീെഺവര 

ര്നഭഺയ് തഺരഺപഥം ീവള്ളഺയണ഻ 

ശയഺമളകഽമഺര഻ ുമീല വഺണ഻യകഽെ഻വ഼ട് ീവള്ളഺയണ഻ 

അജ഻്  ഗ്പസഺദ്  അജ഻്  ഭവ്  ീവള്ളഺയണ഻  

22 കുമ്പഺസ്റ്റ് കഽഴ഻കള്  കഺണഺ്  സഺധ഻ച്ച഻ടുണ്ട് 3 ്ണ്ണം മാെീപ്പട ന഻ലയ഻ല്   
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പവർത്ത഻യഽീെ ുപ  

ഖണ്ഡ഻ക 5 ൽ   പരഺമർശ഻ക്കഽന്ന  
കഽെഽംബങ്ങളുീെ ഭാമ഻യ഻ൽ  
കുപഺസ്റ്റ് കഽഴ഻ ന഻ർമഺണം  

 
 

പവർത്ത഻യഽീെ ുകഺഡ് 
IF /358213 

പവർത്ത഻ തഽെങ്ങ഻യ ത഼യത഻ 
1/10/2018 

പവർത്ത഻ അവസഺന഻ച്ച ത഼യത഻ 
13/11/2018 

അെങ്കൽ തഽക 
55620 

േ഻ലവഺയ തഽക 
42504 

ആീക ീതഺഴ഻ൽ േ഻നങ്ങൾ 
154 

 

 

ഫയല്  വ഻വരങ്ങള്  

കവര് ുപജ് ഉണ്ട് 

AMC ഗ്പകഺരമഽള്ള കവര്  ുപജ് 
ഉണ്ട്. സഺുേത഻ക വ഻ദഗ്ദരഽീെ 
വ഻വരങ്ങള്  GEOTAGGING, ഇവ 
ുരഖീപെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല. SHELF OF WORK 

SERIAL NUMBER ുരഖീപെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 

ീെക്ക് ല഻സ്റ്റ് ഉണ്ട് ുപജ് നമ്പര്  ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 

വഺര്ഷ഻ക കര്മ 
പദ്ധത഻യഽീെ പകര്പ്പ് ഇലല  

 

വ഻ശദമഺയ സഺുേത഻ക 
്സ്റ്റ഻ുമറ്റ഻ന്ീറ പകര്പ്പ് 

ഉണ്ട് സഺുേത഻ക വ഻ദഗ്ദരഽീെ രപ്പ഻ലല, 
ജനക഼യ ഭഺഷയ഻ലഽള്ള ്സ്റ്റ഻ുമറ്റലല   

സഺുേത഻ക 
അനഽമത഻യഽീെ പകര്പ്പ് ഉണ്ട് 

സഺുേത഻ക വ഻ദഗ്ദരഽീെ രപ്പ഻ലല.  
ACCREDITED ENGINEER രപ്പ് 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 

ഭരണഺനഽമത഻യഽീെ ഉണ്ട് പഞ്ചഺയത്ത്  ീസഗ്കടറ഻ രപ്പ് 
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പകര്പ്പ് ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 
കണ്വര്ജ഼്  ഫണ്ട്    ഇലല   

ീതഺഴ഻ല് 
ആവശയീപ്പടുീകഺണ്ടഽള്ള 
അുപക്ഷ 

ഇലല   

 

ീതഺഴ഻ല്  
അനഽവദ഻ച്ചുീകഺണ്ടഽള്ള 
ുഫഺം 

ഇലല 
 

മസ്ുഗ്െഺള഻ന്ീറ പകര്പ്പ് ഉണ്ട് 
12 ്ണ്ണം ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ, 

ീമഷര്ീമന്് ബഽക്ക്  ഉണ്ട് 

AS,TS നമ്പര്  ുരഖീപെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 
ഗ്പധഺന അള്  : 3M ന഼ളം 3M 
വ഼ത഻യ഻ല്  5 കുമ്പഺസ്റ്റ്, 1.5M ന഼ളം 

1.5M വ഼ത഻യ഻ല്  15 കുമ്പഺസ്റ്റ്, 3M 
ന഼ളം 2M വ഼ത഻യ഻ല്  5 കുമ്പഺസ്റ്റ് 
അീക 25 കുമ്പഺസ്റ്റ് കഽഴ഻കള്    

സഺധന സമഗ്ഗഹ഻കീള 
കഽറ഻ച്ചുള്ള വ഻വരങ്ങള് 

ഇലല  
 

ുവജ് ല഻സ്റ്റ് ഉണ്ട്  

ഫണ്ട്  ഗ്െഺ്സ്ഫര് 
ഓര്ഡര് 

ഇലല   
 

ീമറ്റ഼ര഻യല് വൗച്ചറഽകളും 
ബ഻ലലുകളും 

ഇലല  
 

രസ഼തഽകളുംുറഺയല്റ്റ഻യഽം 
സംബന്ധ഻ച്ച് 

ഇലല  
 

ുഫഺുടഺഗ്ഗഺഫഽകള് ഇലല   

ഗ്പവര്ത്ത഻പാര്ത്ത഼കരണ 
സഺക്ഷയ പഗ്തം 

ഉണ്ട്   
ബന്ധീപ്പടവരഽീെ രപ്പ് 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല  

മസ്ുഗ്െഺള് മാ് ീമന്് 
സ്ല഻പ് 

ഇലല 
 

ഫയല്  ന഼ക്കം  ഉണ്ട്   

ുസഺഷയല്  ഓഡ഻റ്റ്  
റ഻ുപ്പഺര്ട്   

ഇലല 
 

ൂസറ്റ് ഡയറ഻  ഉണ്ട്  
െ഻ക഻ത്സ,യഺഗ്തകാല഻ വ഻വരങ്ങള്  
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 
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ഫ഼ൽഡ് വ഻വരങ്ങൾ  

കണ്വ഼നര്  : ശ഻വകഽമഺര഻ 

ഗഽണുഭഺക്തഺക്കള്  : ഗ്പഭഺകര്  നഺയര്, വ഻ജയകഽമഺര഻  M, ഗ്ശ഼ുലഖ U ,രമ OS, 

സത഼ഷകഽമഺര് , ആഷ CS ,ഉഷഺകഽമഺര഻, സഽധ഻ V, ബ഻ന്ദഽ YS ,സഽമ 21 കുമ്പഺസ്റ്റ് 
കഽഴ഻കള്  കഺണഺ്  സഺധ഻ച്ചു 4 ്ണ്ണം മാെീപ്പട ന഻ലയ഻ല് . 

  

 

പവർത്ത഻യഽീെ ുപ  

ഖണ്ഡ഻ക 5 ൽ   പരഺമർശ഻ക്കഽന്ന  
കഽെഽംബങ്ങളുീെ ഭാമ഻യ഻ൽ  
കുപഺസ്റ്റ് കഽഴ഻ ന഻ർമഺണം  

 
 

പവർത്ത഻യഽീെ ുകഺഡ് 
IF /335102 

പവർത്ത഻ തഽെങ്ങ഻യ ത഼യത഻ 
6/09/2018 

പവർത്ത഻ അവസഺന഻ച്ച ത഼യത഻ 
02/10/2018 

അെങ്കൽ തഽക 
60000 

േ഻ലവഺയ തഽക 
53200 

ആീക ീതഺഴ഻ൽ േ഻നങ്ങൾ 
125 

 

ഫയല്  വ഻വരങ്ങള്  

കവര് ുപജ് ഉണ്ട് 

AMC ഗ്പകഺരമഽള്ള കവര്  ുപജ് 
ഉണ്ട്. സഺുേത഻ക വ഻ദഗ്ദരഽീെ 
വ഻വരങ്ങള്  GEOTAGGING, ഇവ 
ുരഖീപെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല. SHELF OF WORK 

SERIAL NUMBER ുരഖീപെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 

ീെക്ക് ല഻സ്റ്റ് ഉണ്ട് ുപജ് നമ്പര്  ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 
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വഺര്ഷ഻ക കര്മ 
പദ്ധത഻യഽീെ പകര്പ്പ് ഇലല  

 

വ഻ശദമഺയ സഺുേത഻ക 
്സ്റ്റ഻ുമറ്റ഻ന്ീറ പകര്പ്പ് 

ഉണ്ട് സഺുേത഻ക വ഻ദഗ്ദരഽീെ രപ്പ഻ലല, 
ജനക഼യ ഭഺഷയ഻ലഽള്ള ്സ്റ്റ഻ുമറ്റലല   

സഺുേത഻ക 
അനഽമത഻യഽീെ പകര്പ്പ് 

ഉണ്ട് 
സഺുേത഻ക വ഻ദഗ്ദരഽീെ രപ്പ഻ലല.  
ACCREDITED ENGINEER രപ്പ് 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 

ഭരണഺനഽമത഻യഽീെ 
പകര്പ്പ് 

ഉണ്ട് പഞ്ചഺയത്ത്  ീസഗ്കടറ഻ രപ്പ് 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 

കണ്വര്ജ഼്  ഫണ്ട്    ഇലല   

ീതഺഴ഻ല് 
ആവശയീപ്പടുീകഺണ്ടഽള്ള 
അുപക്ഷ 

ഇലല   

 

ീതഺഴ഻ല്  
അനഽവദ഻ച്ചുീകഺണ്ടഽള്ള 
ുഫഺം 

ഇലല 
 

മസ്ുഗ്െഺള഻ന്ീറ പകര്പ്പ് ഉണ്ട് 
8  ്ണ്ണം ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ,ഹഺജര്  
ീവട഻ത഻രഽത്തല്  മസ്ുഗ്െഺള്  നമ്പര്  
8590 

ീമഷര്ീമന്് ബഽക്ക്  ഉണ്ട് 

AS,TS നമ്പര്  ുരഖീപെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 
WORK CODE ുരഖീപെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 
ഗ്പധഺന അള്  : 3M ന഼ളം 3M 
വ഼ത഻യ഻ല്  5 കുമ്പഺസ്റ്റ്, 1.5M ന഼ളം 

1.5M വ഼ത഻യ഻ല്  15 കുമ്പഺസ്റ്റ്, 3M 
ന഼ളം 2M വ഼ത഻യ഻ല്  5 കുമ്പഺസ്റ്റ് 
അീക 25 കുമ്പഺസ്റ്റ് കഽഴ഻കള്    

സഺധന സമഗ്ഗഹ഻കീള 
കഽറ഻ച്ചുള്ള വ഻വരങ്ങള് 

ഇലല  
 

ുവജ് ല഻സ്റ്റ് ഉണ്ട്  

ഫണ്ട്  ഗ്െഺ്സ്ഫര് 
ഓര്ഡര് 

ഉണ്ട്    
 

ീമറ്റ഼ര഻യല് വൗച്ചറഽകളും 
ബ഻ലലുകളും 

ഇലല  
 

രസ഼തഽകളുംുറഺയല്റ്റ഻യഽം 
സംബന്ധ഻ച്ച് 

ഇലല  
 

ുഫഺുടഺഗ്ഗഺഫഽകള് ഇലല   



SOCIAL AUDIT REPORT  

                                                                                                                                       VELLAYANI WARD 2 

ഗ്പവര്ത്ത഻പാര്ത്ത഼കരണ 
സഺക്ഷയ പഗ്തം 

ഉണ്ട്   ബന്ധീപ്പടവരഽീെ രപ്പ് 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല  

മസ്ുഗ്െഺള് മാ് ീമന്് 
സ്ല഻പ് 

ഇലല 
 

ഫയല്  ന഼ക്കം  ഉണ്ട്   

ുസഺഷയല്  ഓഡ഻റ്റ്  
റ഻ുപ്പഺര്ട്   

ഇലല 
 

ൂസറ്റ് ഡയറ഻  ഉണ്ട്  
െ഻ക഻ത്സ,യഺഗ്തകാല഻ വ഻വരങ്ങള്  
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 

 

ഫ഼ൽഡ് വ഻വരങ്ങൾ  

കണ്വ഼നര്  : തരഺലക്ഷ്മ഻  

ഗഽണുഭഺക്തഺക്കള്  : ല഼ല, രവ഻കഽമഺര്, ഗ഼തഺകഽമഺര഻, അന഻തഺകഽമഺര഻ ജയഗ്ശ഼, 
സനല്കഽമഺര്, സ഻ന്ധഽ, സഽുരഗ്ന്ദ്, വിന്ധകഽമഺര഻    

കുമ്പഺസ്റ്റ് കഽഴ഻കള്  ്ലലഺം കഺണീപടു പാര്ണമഺയ അളവഽകള്  കഺണഺ്  
സഺധ഻ച്ച഻ട഻ലല.  

പവർത്ത഻യഽീെ ുപ  

ഖണ്ഡ഻ക 5 ൽ   പരഺമർശ഻ക്കഽന്ന  
കഽെഽംബങ്ങളുീെ ഭാമ഻യ഻ൽ  
കുപഺസ്റ്റ് കഽഴ഻ ന഻ർമഺണം  

 
 

പവർത്ത഻യഽീെ ുകഺഡ് 
IF /358492 

പവർത്ത഻ തഽെങ്ങ഻യ ത഼യത഻ 
26/10/2018 

പവർത്ത഻ അവസഺന഻ച്ച ത഼യത഻ 
18/11/2019 

അെങ്കൽ തഽക 
55620 

േ഻ലവഺയ തഽക 
49494 

ആീക ീതഺഴ഻ൽ േ഻നങ്ങൾ 
183 
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ഫയല്  വ഻വരങ്ങള്  

 

കവര് ുപജ് ഉണ്ട് 

AMC ഗ്പകഺരമഽള്ള കവര്  ുപജ് 
ഉണ്ട്. സഺുേത഻ക വ഻ദഗ്ദരഽീെ 
വ഻വരങ്ങള്  GEOTAGGING, ഇവ 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 

ീെക്ക് ല഻സ്റ്റ് ഉണ്ട് ുപജ് നമ്പര്  ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 

വഺര്ഷ഻ക കര്മ 
പദ്ധത഻യഽീെ പകര്പ്പ് 

ഇലല  

 

വ഻ശദമഺയ സഺുേത഻ക 
്സ്റ്റ഻ുമറ്റ഻ന്ീറ പകര്പ്പ് ഉണ്ട് 

സഺുേത഻ക വ഻ദഗ്ദരഽീെ രപ്പ഻ലല, 
ജനക഼യ ഭഺഷയ഻ലഽള്ള ്സ്റ്റ഻ുമറ്റലല   

സഺുേത഻ക 
അനഽമത഻യഽീെ പകര്പ്പ് ഉണ്ട് 

സഺുേത഻ക വ഻ദഗ്ദരഽീെ രപ്പ഻ലല.   

ഭരണഺനഽമത഻യഽീെ 
പകര്പ്പ് ഉണ്ട് 

പഞ്ചഺയത്ത്  ീസഗ്കടറ഻ രപ്പ് 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 

കണ്വര്ജ഼്  ഫണ്ട്    ഇലല   

ീതഺഴ഻ല് 
ആവശയീപ്പടുീകഺണ്ടഽള്ള 
അുപക്ഷ 

ഉണ്ട്    

ഗ്ഗാപ്പഺയ഻ നല്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ 

ീതഺഴ഻ല്  
അനഽവദ഻ച്ചുീകഺണ്ടഽള്ള 
ുഫഺം 

ഇലല 
 

മസ്ുഗ്െഺള഻ന്ീറ പകര്പ്പ് ഉണ്ട് 
7്ണ്ണം ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ.  അെ഻സ്ഥഺന 
ശമ്പളം 271 നല്ക഻യ഻ട഻ലല 265 മഺഗ്തം 
നല്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ MR NO :13097,13096 

ീമഷര്ീമന്് ബഽക്ക്  ഉണ്ട് 

AS,TS നമ്പര്  ുരഖീപെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 
ഗ്പധഺന അള്  : 3M ന഼ളം 3M 
വ഼ത഻യ഻ല്  10 കുമ്പഺസ്റ്റ്, 1.5M ന഼ളം 

1.5M വ഼ത഻യ഻ല്  15 കുമ്പഺസ്റ്റ്, അീക 
25 കുമ്പഺസ്റ്റ് കഽഴ഻കള്    

സഺധന സമഗ്ഗഹ഻കീള 
കഽറ഻ച്ചുള്ള വ഻വരങ്ങള് 

ഇലല  
 

ുവജ് ല഻സ്റ്റ് ഉണ്ട്  
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ഫണ്ട്  ഗ്െഺ്സ്ഫര് 
ഓര്ഡര് 

ഉണ്ട്    
 

ീമറ്റ഼ര഻യല് വൗച്ചറഽകളും 
ബ഻ലലുകളും 

ഇലല  
 

രസ഼തഽകളുംുറഺയല്റ്റ഻യഽം 
സംബന്ധ഻ച്ച് 

ഇലല  
 

ുഫഺുടഺഗ്ഗഺഫഽകള് ഇലല   

ഗ്പവര്ത്ത഻പാര്ത്ത഼കരണ 
സഺക്ഷയ പഗ്തം 

ഉണ്ട്   
ബന്ധീപ്പടവരഽീെ രപ്പ് 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല  

മസ്ുഗ്െഺള് മാ് ീമന്് 
സ്ല഻പ് 

ഇലല 
 

ഫയല്  ന഼ക്കം  ഉണ്ട്   

ുസഺഷയല്  ഓഡ഻റ്റ്  
റ഻ുപ്പഺര്ട്   

ഇലല 
 

ൂസറ്റ് ഡയറ഻  ഇലല   

 

ഫ഼ൽഡ് വ഻വരങ്ങൾ  

കണ്വ഼നര്  : ഗ഼തഺകഽമഺര഻   

ഗഽണുഭഺക്തഺക്കള്  : 
സഽകഽമഺര഻,വ഻ലഺസ഻ന഻,മ഻ന഻കഽട഻,ുഗഺപ഻നഺഥ്,സ഻ന്ധഽ,ുരഺഹ഻ണ഻, 
മണ഻കണ് ചുവ൦്,ഷ഻ജഽ,സഺലജ      

കുമ്പഺസ്റ്റ് കഽഴ഻കള്  ്ലലഺം കഺണീപടു പാര്ണമഺയ അളവഽകള്  കഺണഺ്  
സഺധ഻ച്ച഻ട഻ലല ഭാര഻ഭഺഗവഽം പകഽത഻ മാെീപ്പട ന഻ലയ഻ല്   
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പവർത്ത഻യഽീെ ുപ  

ഖണ്ഡ഻ക 5 ൽ   പരഺമർശ഻ക്കഽന്ന  
കഽെഽംബങ്ങളുീെ ഭാമ഻യ഻ൽ  
കുപഺസ്റ്റ് കഽഴ഻ ന഻ർമഺണം  

 
 

പവർത്ത഻യഽീെ ുകഺഡ് 
IF /358327 

പവർത്ത഻ തഽെങ്ങ഻യ ത഼യത഻ 
1/10/2018 

പവർത്ത഻ അവസഺന഻ച്ച ത഼യത഻ 
10/10/2018 

അെങ്കൽ തഽക 
26123 

േ഻ലവഺയ തഽക 
21528 

ആീക ീതഺഴ഻ൽ േ഻നങ്ങൾ 
78 

 

 

ഫയല്  വ഻വരങ്ങള്  

കവര് ുപജ് ഉണ്ട് 

AMC ഗ്പകഺരമഽള്ള കവര്  ുപജ് 
ഉണ്ട്. സഺുേത഻ക വ഻ദഗ്ദരഽീെ 
വ഻വരങ്ങള് , GEOTAGGING, ഇവ 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 

ീെക്ക് ല഻സ്റ്റ് ഉണ്ട് ുപജ് നമ്പര്  ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 

വഺര്ഷ഻ക കര്മ 
പദ്ധത഻യഽീെ പകര്പ്പ് ഇലല  

 

വ഻ശദമഺയ സഺുേത഻ക 
്സ്റ്റ഻ുമറ്റ഻ന്ീറ പകര്പ്പ് ഉണ്ട് സഺുേത഻ക വ഻ദഗ്ദരഽീെ രപ്പ഻ലല, 

ജനക഼യ ഭഺഷയ഻ലഽള്ള ്സ്റ്റ഻ുമറ്റലല   

സഺുേത഻ക 
അനഽമത഻യഽീെ പകര്പ്പ് 

ഉണ്ട് 
സഺുേത഻ക വ഻ദഗ്ദരഽീെ രപ്പ഻ലല.   

ഭരണഺനഽമത഻യഽീെ 
പകര്പ്പ് ഉണ്ട് പഞ്ചഺയത്ത്  ീസഗ്കടറ഻ രപ്പ് 

ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 
കണ്വര്ജ഼്  ഫണ്ട്    ഇലല   
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ീതഺഴ഻ല് 
ആവശയീപ്പടുീകഺണ്ടഽള്ള 
അുപക്ഷ 

ഉണ്ട്    

ഗ്ഗാപ്പഺയ഻ നല്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ 

ീതഺഴ഻ല്  
അനഽവദ഻ച്ചുീകഺണ്ടഽള്ള 
ുഫഺം 

ഇലല 
 

മസ്ുഗ്െഺള഻ന്ീറ പകര്പ്പ് ഉണ്ട് 
4 ്ണ്ണം ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ.   

ീമഷര്ീമന്് ബഽക്ക്  ഉണ്ട് 

AS,TS നമ്പര്  ുരഖീപെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 
ഗ്പധഺന അള്  : 3M ന഼ളം 3M 
വ഼ത഻യ഻ല്  2 കുമ്പഺസ്റ്റ്, 1.5M ന഼ളം 

1.5M വ഼ത഻യ഻ല്  5 കുമ്പഺസ്റ്റ്, : 3M 
ന഼ളം 2M വ഼ത഻യ഻ല്  3 കുമ്പഺസ്റ്റ് 
അീക 10 കുമ്പഺസ്റ്റ് കഽഴ഻കള്    

സഺധന സമഗ്ഗഹ഻കീള 
കഽറ഻ച്ചുള്ള വ഻വരങ്ങള് 

ഇലല  
 

ുവജ് ല഻സ്റ്റ് ഉണ്ട്  

ഫണ്ട്  ഗ്െഺ്സ്ഫര് 
ഓര്ഡര് 

ഉണ്ട്    
 

ീമറ്റ഼ര഻യല് വൗച്ചറഽകളും 
ബ഻ലലുകളും 

ഇലല  
 

രസ഼തഽകളുംുറഺയല്റ്റ഻യഽം 
സംബന്ധ഻ച്ച് 

ഇലല  
 

ുഫഺുടഺഗ്ഗഺഫഽകള് ഇലല   

ഗ്പവര്ത്ത഻പാര്ത്ത഼കരണ 
സഺക്ഷയ പഗ്തം 

ഉണ്ട്   ബന്ധീപ്പടവരഽീെ രപ്പ് 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല  

മസ്ുഗ്െഺള് മാ് ീമന്് 
സ്ല഻പ് 

ഇലല 
 

ഫയല്  ന഼ക്കം  ഉണ്ട്   

ുസഺഷയല്  ഓഡ഻റ്റ്  
റ഻ുപ്പഺര്ട്   

ഇലല 
 

ൂസറ്റ് ഡയറ഻  ഉണ്ട്  
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ഫ഼ൽഡ് വ഻വരങ്ങൾ  

കണ്വ഼നര്  : ആത഻ര  

ഗഽണുഭഺക്തഺക്കള്  : ആശ,സതയഭഺമ,ആത഻ര,സഽധ,സഽകഽമഺര഻, 

കുമ്പഺസ്റ്റ് കഽഴ഻കള഻ല്  3 ്ണ്ണം വഺഴ നട഻ര഻ക്കഽന്നഽ  

 

 

പവർത്ത഻യഽീെ ുപ  വൿക്ത഻ഗത ആട്ട഻ന് കഽട് ന഻ർമഺണം 
ശ഻വകഽമഺര഻ 

പവർത്ത഻യഽീെ ുകഺഡ് 
IF /340550 

പവർത്ത഻ തഽെങ്ങ഻യ ത഼യത഻ 
19/3/2019 

പവർത്ത഻ അവസഺന഻ച്ച ത഼യത഻ 
25/03/219 

അെങ്കൽ തഽക 
30400 

േ഻ലവഺയ തഽക 
26054 

ആീക ീതഺഴ഻ൽ േ഻നങ്ങൾ 
6 

 

ഫയല്  വ഻വരങ്ങള്  

 

കവര് ുപജ് ഉണ്ട് 

AMC ഗ്പകഺരമഽള്ള കവര്  ുപജ് 
ഉണ്ട്. സഺുേത഻ക വ഻ദഗ്ദരഽീെ 
വ഻വരങ്ങള് , GEOTAGGING, ഇവ 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 

ീെക്ക് ല഻സ്റ്റ് ഉണ്ട് ുപജ് നമ്പര്  ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 

വഺര്ഷ഻ക കര്മ 
പദ്ധത഻യഽീെ പകര്പ്പ് ഉണ്ട്   

 



SOCIAL AUDIT REPORT  

                                                                                                                                       VELLAYANI WARD 2 

വ഻ശദമഺയ സഺുേത഻ക 
്സ്റ്റ഻ുമറ്റ഻ന്ീറ പകര്പ്പ് 

ഉണ്ട് സഺുേത഻ക വ഻ദഗ്ദരഽീെ രപ്പ഻ലല, 
ജനക഼യ ഭഺഷയ഻ലഽള്ള ്സ്റ്റ഻ുമറ്റലല   

സഺുേത഻ക 
അനഽമത഻യഽീെ പകര്പ്പ് ഉണ്ട് 

സഺുേത഻ക വ഻ദഗ്ദരഽീെ രപ്പ഻ലല.   

ഭരണഺനഽമത഻യഽീെ 
പകര്പ്പ് ഉണ്ട് പഞ്ചഺയത്ത്  ീസഗ്കടറ഻ രപ്പ് 

ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 
കണ്വര്ജ഼്  ഫണ്ട്    ഇലല   

ീതഺഴ഻ല് 
ആവശയീപ്പടുീകഺണ്ടഽള്ള 
അുപക്ഷ 

ഉണ്ട്    

 

ീതഺഴ഻ല്  
അനഽവദ഻ച്ചുീകഺണ്ടഽള്ള 
ുഫഺം 

ഇലല 
 

മസ്ുഗ്െഺള഻ന്ീറ പകര്പ്പ് ഉണ്ട് 
2 ്ണ്ണം ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ.  SKILLED 1 

UNSKILLED 1 

ീമഷര്ീമന്് ബഽക്ക്  ഉണ്ട് 
AS,TS നമ്പര്  ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 
DISPLAY BOARD SANCTIONED RS 5000,  
TOTAL AMONT PASSED RS 26054 

സഺധന സമഗ്ഗഹ഻കീള 
കഽറ഻ച്ചുള്ള വ഻വരങ്ങള് 

ഇലല  
 

ുവജ് ല഻സ്റ്റ് ഉണ്ട്  

ഫണ്ട്  ഗ്െഺ്സ്ഫര് 
ഓര്ഡര് 

ഉണ്ട്    
 

ീമറ്റ഼ര഻യല് വൗച്ചറഽകളും 
ബ഻ലലുകളും 

ഉണ്ട്  
PASSED FOR RS 22247 

രസ഼തഽകളുംുറഺയല്റ്റ഻യഽം 
സംബന്ധ഻ച്ച് 

ഇലല  
 

ുഫഺുടഺഗ്ഗഺഫഽകള് ഇലല   

ഗ്പവര്ത്ത഻പാര്ത്ത഼കരണ 
സഺക്ഷയ പഗ്തം 

ഉണ്ട്   ബന്ധീപ്പടവരഽീെ രപ്പ് 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല  

മസ്ുഗ്െഺള് മാ് ീമന്് 
സ്ല഻പ് 

ഇലല 
 

ഫയല്  ന഼ക്കം  ഉണ്ട്   

ുസഺഷയല്  ഓഡ഻റ്റ്  
റ഻ുപ്പഺര്ട്   

ഇലല 
 

ൂസറ്റ് ഡയറ഻  ഇലല  
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ഫ഼ൽഡ് വ഻വരങ്ങൾ  

ഡ഻സ്ു  ുബഺര്ഡ഻നഺയ഻ 2542 രാപ അനഽവദ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ ്ന്നഺല്  ഡ഻സ്ു  
ുബഺര്്  വ഻വരങ്ങള്  െഽവര഻ല്  ആണ് ചുവ ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്ന്. മഽഴഽവ്  
തഽകയഽം ഗഽണുഭഺക്തഺവ഻ന് ലഭ഻ച്ച഻ടുണ്ട്  

 

 

പവർത്ത഻യഽീെ ുപ  
മങ്ക഻ള഻ക്ക഻ര഻  ഇെുത്തഺട് 
പഽനരഽദ്ധഺരണം ഘട്ടം 1 

 
 

പവർത്ത഻യഽീെ ുകഺഡ് 
WC /334786 

പവർത്ത഻ തഽെങ്ങ഻യ ത഼യത഻ 
29/12/2018 

പവർത്ത഻ അവസഺന഻ച്ച ത഼യത഻ 
17/01/2019 

അെങ്കൽ തഽക 
59060 

േ഻ലവഺയ തഽക 
52164 

ആീക ീതഺഴ഻ൽ േ഻നങ്ങൾ 
189 

 

ഫയല്  വ഻വരങ്ങള്  

 

കവര് ുപജ് ഉണ്ട് 

AMC ഗ്പകഺരമഽള്ള കവര്  ുപജ് 
ഉണ്ട്. സഺുേത഻ക വ഻ദഗ്ദരഽീെ 
വ഻വരങ്ങള്  GEOTAGGING, ഇവ 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല. SHELF OF WORK 

SERIAL NUMBER ുരഖീപെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 
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ീെക്ക് ല഻സ്റ്റ് ഉണ്ട് ുപജ് നമ്പര്  ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 

വഺര്ഷ഻ക കര്മ 
പദ്ധത഻യഽീെ പകര്പ്പ് 

ഉണ്ട്  

 

വ഻ശദമഺയ സഺുേത഻ക 
്സ്റ്റ഻ുമറ്റ഻ന്ീറ പകര്പ്പ് 

ഉണ്ട് സഺുേത഻ക വ഻ദഗ്ദരഽീെ രപ്പ഻ലല, 
ജനക഼യ ഭഺഷയ഻ലഽള്ള ്സ്റ്റ഻ുമറ്റലല   

സഺുേത഻ക 
അനഽമത഻യഽീെ പകര്പ്പ് ഉണ്ട് 

സഺുേത഻ക വ഻ദഗ്ദരഽീെ രപ്പ഻ലല.   

ഭരണഺനഽമത഻യഽീെ 
പകര്പ്പ് ഉണ്ട് പഞ്ചഺയത്ത്  ീസഗ്കടറ഻ രപ്പ് 

ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 
കണ്വര്ജ഼്  ഫണ്ട്    ഇലല   

ീതഺഴ഻ല് 
ആവശയീപ്പടുീകഺണ്ടഽള്ള 
അുപക്ഷ 

ഇലല   
 

ീതഺഴ഻ല്  
അനഽവദ഻ച്ചുീകഺണ്ടഽള്ള 
ുഫഺം 

ഇലല 
 

മസ്ുഗ്െഺള഻ന്ീറ പകര്പ്പ് ഉണ്ട് 

13 ്ണ്ണം ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ.  
MIS ഗ്പകഺരം ഗ്പവര്ത്ത഻ 
അനഽവദ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന മഺസ്ുഗ്െഺള്  
നമ്പരഽം ഫയല഻ല്  
സാക്ഷ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന മസ്െുരഺള്  
നമ്പരഽകള഻ലഽം വയതയഺസം 
കഺണഽന്നഽ( MR NO : 23662,23663,23665) 

മസ്ുഗ്െഺള്  ഗ്പ഻ന്്  ീെയ്ത 
ത഼യത഻ക്ക് മഽ്പ് ുജഺല഻ 
ആരംഭ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ.  

ഹഺജര്  ീവട഻ത഻രഽത്തല്   

ഉദഺ: െഗ്ന്ദ കഺര്്  നമ്പര്  2/109 

പാര്ണമഺയഽം അവധ഻ 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ മസ്ുഗ്െഺള഻ല്  24 
ദ഻ന ുവതനം നല്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ 
MR NO 22345 
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ീമഷര്ീമന്് ബഽക്ക്  ഉണ്ട് 

AS,TS നമ്പര്  ുരഖീപെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 
ഗ്പധഺന അള്  : 
കഺെഽീവട഻ീതള഻ക്കല്   550 M ന഼ളം     

3M വ഼ത഻   2  വശങ്ങള഻ലഺയ഻  

ീെള഻ വഺരല്, ീവള്ളംപമ്പ഻ംഗ്  696 
ഘനമ഼റ്റര്   

സഺധന സമഗ്ഗഹ഻കീള 
കഽറ഻ച്ചുള്ള വ഻വരങ്ങള് 

ഇലല  
 

ുവജ് ല഻സ്റ്റ് ഉണ്ട്  

ഫണ്ട്  ഗ്െഺ്സ്ഫര് 
ഓര്ഡര് 

ഉണ്ട്    
 

ീമറ്റ഼ര഻യല് വൗച്ചറഽകളും 
ബ഻ലലുകളും 

ഇലല  
 

രസ഼തഽകളുംുറഺയല്റ്റ഻യഽം 
സംബന്ധ഻ച്ച് ഇലല  

 

ുഫഺുടഺഗ്ഗഺഫഽകള് ഇലല   

ഗ്പവര്ത്ത഻പാര്ത്ത഼കരണ 
സഺക്ഷയ പഗ്തം 

ഉണ്ട്   ബന്ധീപ്പടവരഽീെ രപ്പ് 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല  

മസ്ുഗ്െഺള് മാ് ീമന്് 
സ്ല഻പ് 

ഇലല 
 

ഫയല്  ന഼ക്കം  ഉണ്ട്   

ുസഺഷയല്  ഓഡ഻റ്റ്  
റ഻ുപ്പഺര്ട്   

ഇലല 
 

ൂസറ്റ് ഡയറ഻  ഉണ്ട്  
െ഻ക഻ത്സ,യഺഗ്തകാല഻ വ഻വരങ്ങള്  
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല  

 

 

ഫ഼ൽഡ് വ഻വരങ്ങൾ  

കണ്വ഼നര്  : രഺജലക്ഷ്മ഻ അമ്മഺള്   

മേ഻ള഻ക്ക഻ര഻ ഇെുത്തഺട് കിഷ഻ക്കഺവശയമഺയ഻ ജലം ലഭയമഺക്കഺ്  വയല്  
ഗ്പുദശങ്ങളുീെ നെഽവ഻ലഺയ഻ ന഻ര്മ഻ച്ചവയഺണ് ചുവ.ഈ ുതഺട് കഺണഽവഺ്  
സഺധ഻ച്ച഻ടുണ്ട് ്ന്നഺല്  അളവഽകള്  കഺണഺ്  സഺധ഻ച്ച഻ട഻ലല. വയല്  ഗ്പുദശം 
ജലം ന഻റഞ്ഞഽ ക഻െക്കഽന്നഽ. 
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പവർത്ത഻യഽീെ ുപ  
മങ്ക഻ള഻ക്ക഻ര഻  ഇെുത്തഺട് 
പഽനരഽദ്ധഺരണം ഘട്ടം2 

 
 

പവർത്ത഻യഽീെ ുകഺഡ് 
WC /334787 

പവർത്ത഻ തഽെങ്ങ഻യ ത഼യത഻ 
29/12/2018 

പവർത്ത഻ അവസഺന഻ച്ച ത഼യത഻ 
11/01/2019 

അെങ്കൽ തഽക 
57400 

േ഻ലവഺയ തഽക 
51888 

ആീക ീതഺഴ഻ൽ േ഻നങ്ങൾ 
189 

 

ഫയല്  വ഻വരങ്ങള്  

 

കവര് ുപജ് ഉണ്ട് 

AMC ഗ്പകഺരമഽള്ള കവര്  ുപജ് 
ഉണ്ട്. സഺുേത഻ക വ഻ദഗ്ദരഽീെ 
വ഻വരങ്ങള്  GEOTAGGING, ഇവ 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 

ീെക്ക് ല഻സ്റ്റ് ഉണ്ട് ുപജ് നമ്പര്  ുരഖീപെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 

വഺര്ഷ഻ക കര്മ 
പദ്ധത഻യഽീെ പകര്പ്പ് ഉണ്ട്  

 

വ഻ശദമഺയ സഺുേത഻ക 
്സ്റ്റ഻ുമറ്റ഻ന്ീറ പകര്പ്പ് ഉണ്ട് 

സഺുേത഻ക വ഻ദഗ്ദരഽീെ രപ്പ഻ലല, 
ജനക഼യ ഭഺഷയ഻ലഽള്ള ്സ്റ്റ഻ുമറ്റലല   

സഺുേത഻ക 
അനഽമത഻യഽീെ പകര്പ്പ് ഉണ്ട് 

സഺുേത഻ക വ഻ദഗ്ദരഽീെ രപ്പ഻ലല.   

ഭരണഺനഽമത഻യഽീെ 
പകര്പ്പ് 

ഉണ്ട് പഞ്ചഺയത്ത്  ീസഗ്കടറ഻ രപ്പ് 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 

കണ്വര്ജ഼്  ഫണ്ട്    ഇലല   
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ീതഺഴ഻ല് 
ആവശയീപ്പടുീകഺണ്ടഽള്ള 
അുപക്ഷ 

 ഉണ്ട്   
ഗ്ഗാപ്പഺയ഻ നല്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ 

ീതഺഴ഻ല്  
അനഽവദ഻ച്ചുീകഺണ്ടഽള്ള 
ുഫഺം 

ഇലല 
 

മസ്ുഗ്െഺള഻ന്ീറ പകര്പ്പ് ഉണ്ട് 

10 ്ണ്ണം ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ.  
മസ്ുഗ്െഺള്  ഗ്പ഻ന്്  ീെയ്ത 
ത഼യത഻ക്ക് മഽ്പ് ുജഺല഻ 
ആരംഭ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ.  

ഉദഺ: MUSTER ROLL നമ്പര്  22325 

 

ീമഷര്ീമന്് ബഽക്ക്  ഉണ്ട് 

AS,TS നമ്പര്  ുരഖീപെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 
ഗ്പധഺന അള്  : 
കഺെഽീവട഻ീതള഻ക്കല്   460 M ന഼ളം     

1.5M വ഼ത഻   2  വശങ്ങള഻ലഺയ഻.  

 

സഺധന സമഗ്ഗഹ഻കീള 
കഽറ഻ച്ചുള്ള വ഻വരങ്ങള് 

ഇലല  
 

ുവജ് ല഻സ്റ്റ് ഉണ്ട്  

ഫണ്ട്  ഗ്െഺ്സ്ഫര് 
ഓര്ഡര് 

ഉണ്ട്    
 

ീമറ്റ഼ര഻യല് വൗച്ചറഽകളും 
ബ഻ലലുകളും 

ഇലല  
 

രസ഼തഽകളുംുറഺയല്റ്റ഻യഽം 
സംബന്ധ഻ച്ച് ഇലല  

 

ുഫഺുടഺഗ്ഗഺഫഽകള് ഇലല   

ഗ്പവര്ത്ത഻പാര്ത്ത഼കരണ 
സഺക്ഷയ പഗ്തം 

ഉണ്ട്   
ബന്ധീപ്പടവരഽീെ രപ്പ് 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല  

മസ്ുഗ്െഺള് മാ് ീമന്് 
സ്ല഻പ് 

ഇലല 
 

ഫയല്  ന഼ക്കം  ഉണ്ട്   

ുസഺഷയല്  ഓഡ഻റ്റ്  
റ഻ുപ്പഺര്ട്   

ഇലല 
 

ൂസറ്റ് ഡയറ഻  ഉണ്ട്  
െ഻ക഻ത്സ,യഺഗ്തകാല഻ വ഻വരങ്ങള്  
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 
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ഫ഼ൽഡ് വ഻വരങ്ങൾ  

മേ഻ള഻ക്ക഻ര഻ ഇെുത്തഺട് കിഷ഻ക്കഺവശയമഺയ഻ ജലം ലഭയമഺക്കഺ്  വയല്  
ഗ്പുദശങ്ങളുീെ നെഽവ഻ലഺയ഻ ന഻ര്മ഻ച്ചവയഺണ് ചുവ.ഈ ുതഺട് കഺണഽവഺ്  
സഺധ഻ച്ച഻ടുണ്ട് ്ന്നഺല്  അളവഽകള്  കഺണഺ്  സഺധ഻ച്ച഻ട഻ലല. വയല്  ഗ്പുദശം 
ജലം ന഻റഞ്ഞഽ ക഻െക്കഽന്നഽ. 

 

 

വൿക്ത഻ഗത കക്കാസ് ന഻ർമഺണം  

 

ഗഽണുഭഺക്തഺവ് പവർത്ത഻യഽീെ 
ുകഺഡ് 

കഺലയളവ് അെങ്കൽ  
തഽക 

േ഻ലവഺയ 
തഽക 

തേമണ഻  RS/345751 20/3/2019-
23/3/2019 

12000 11467 

പദ്മഺവത഻  
അമ്മ  

RS/349861 12/3/2019-
15/3/2019 

12000 11467 

ശരണയ  RS/349985 12/3/2019-
15/3/2019 

12000 11467 

ുലഖ കഽമഺര഻  RS/345472 20/3/2019-
23/3/2019 

12000 11467 

തഽളസ഻ ഭഺയ്  RS/347264 12/3/2019-
15/3/2019 

12000 11467 

സരസഽ  RS/345756 19/3/2019-
22/3/2019 

12000 11467 

രമണ഻  RS/351173 19/3/2019-
22/3/2019 

12000 11467 

സഽദക്ഷ഻ണ RS/343296 12/3/2019-
15/3/2019 

12000 11467 

ഗ്ശ഼കഽമഺര഻  RS/349997 19/3/2019-
22/3/2019 

12000 11467 

 

 3 ഫയലഽകള്  ലഭ഻ച്ച഻ട഻ലല  
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ഫയല്  വ഻വരങ്ങള്  

 

കവര് ുപജ് ഉണ്ട് 

AMC ഗ്പകഺരമഽള്ള കവര്  ുപജ് 
ഉണ്ട്. സഺുേത഻ക വ഻ദഗ്ദരഽീെ 
വ഻വരങ്ങള്  GEOTAGGING, ഇവ 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 

ീെക്ക് ല഻സ്റ്റ് ഉണ്ട് ുപജ് നമ്പര്  ുരഖീപെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 

വഺര്ഷ഻ക കര്മ 
പദ്ധത഻യഽീെ പകര്പ്പ് 

ഉണ്ട്  
്ലലഺ ഫയലഽകള഻ലഽം കഺണഺ്  
സഺധ഻ച്ച഻ടുണ്ട്  

വ഻ശദമഺയ സഺുേത഻ക 
്സ്റ്റ഻ുമറ്റ഻ന്ീറ പകര്പ്പ് 

ഉണ്ട് സഺുേത഻ക വ഻ദഗ്ദരഽീെ രപ്പ഻ലല, 
ജനക഼യ ഭഺഷയ഻ലഽള്ള ്സ്റ്റ഻ുമറ്റലല   

സഺുേത഻ക 
അനഽമത഻യഽീെ പകര്പ്പ് ഉണ്ട് 

സഺുേത഻ക വ഻ദഗ്ദരഽീെ രപ്പ഻ലല.   

ഭരണഺനഽമത഻യഽീെ 
പകര്പ്പ് ഉണ്ട് പഞ്ചഺയത്ത്  ീസഗ്കടറ഻ രപ്പ് 

ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 
കണ്വര്ജ഼്  ഫണ്ട്    ഇലല   

ീതഺഴ഻ല് 
ആവശയീപ്പടുീകഺണ്ടഽള്ള 
അുപക്ഷ 

 ഉണ്ട്   
 

ീതഺഴ഻ല്  
അനഽവദ഻ച്ചുീകഺണ്ടഽള്ള 
ുഫഺം 

ഇലല 
 

മസ്ുഗ്െഺള഻ന്ീറ പകര്പ്പ് ഉണ്ട് 
2 ്ണ്ണം ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ.  SKILLED 1 

UNSKILLED 1 

ീമഷര്ീമന്് ബഽക്ക്  ഉണ്ട് AS,TS നമ്പര്  ുരഖീപെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 
 

സഺധന സമഗ്ഗഹ഻കീള 
കഽറ഻ച്ചുള്ള വ഻വരങ്ങള് 

ഉണ്ട്   
 

ുവജ് ല഻സ്റ്റ് ഉണ്ട്  

ഫണ്ട്  ഗ്െഺ്സ്ഫര് 
ഓര്ഡര് 

ഉണ്ട്    
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ീമറ്റ഼ര഻യല് വൗച്ചറഽകളും 
ബ഻ലലുകളും 

ഉണ്ട്   
AMOUNT PASSED FOR RS 7063 

രസ഼തഽകളുംുറഺയല്റ്റ഻യഽം 
സംബന്ധ഻ച്ച് ഇലല  

 

ുഫഺുടഺഗ്ഗഺഫഽകള് ഇലല   

ഗ്പവര്ത്ത഻പാര്ത്ത഼കരണ 
സഺക്ഷയ പഗ്തം 

ഉണ്ട്   ബന്ധീപ്പടവരഽീെ രപ്പ് 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല  

മസ്ുഗ്െഺള് മാ് ീമന്് 
സ്ല഻പ് 

ഇലല 
 

ഫയല്  ന഼ക്കം  ഉണ്ട്   

ുസഺഷയല്  ഓഡ഻റ്റ്  
റ഻ുപ്പഺര്ട്   

ഇലല 
 

ൂസറ്റ് ഡയറ഻  ഇലല  

 

ഫ഼ൽഡ് വ഻വരങ്ങൾ  

്ലലഺ ഗ്പവര്ത്ത഻കള഻ലഽം ഡ഻സ്ു  ുബഺര്സ് ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. 
തേമണ഻,പദ്മഺവത഻ അമ്മ, ുലഖകഽമഺര഻, സരസഽ, രമണ഻, സഽദക്ഷ഻ണ, ്ന്ന഻ 
ഗഽണുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക് മഽഴഽവ്  തഽകയഽം ലഭ഻ച്ച഻ലല ്ന്ന്   പരഺത഻ീപ്പടു.  
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ുഫഺുട്ടഺകൾ  

 

ONGOING SITE   CONTOUR BUND WORK  WC/360569 

 

DISPLAY BOARD: മഺേ഻ള഻ക്കര഻യ഻ീല കന്നഽകഺല഻ച്ചഺല്  ുതഺെ഻ല്  വന്നഽ ുെരഽന്ന 
വല഻യ ുതഺട് പഽനരഽദ്ധഺരണം രണ്ടഺം ഘടം 
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സ഻റ്റ഻സണ്  ഇ്ഫര്ുമഷ്  ുബഺര്്  തകര്ത്ത 
ന഻ലയ഻ല്   

 

ീതഺഴ഻ല്  കഺര്ഡഽകള്  

                                                                                     

ANITHAKUMARI 2/195                                                                                  SHEEJAKUMARI  2/64 
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                   ന഻ർുേശങ്ങൾ  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 ണ്ട
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ഉണ്ടഺക്കഽക 
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ണ്ട
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