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 ിരുവന പുരം 

                              കേരളത്തിൻത തതകേഅറ്റത്തുള്ളതുും തലസ്ഥാന നഗരും 

ഉൾതോള്ളുന്ന ജില്ല .തിരുവനതപുരും ജില്ലയുതെ ആസ്ഥാനമാണ് തിരുവനതപുരും 

അഥവാ അന്തപുരി .കേരളത്തിതല ഏറ്റവുും േൂെുതൽ  ജനസാന്ദ്രത േൂെിയ നഗരും 

.ഭാരതത്തിൻത തതകേ  അറ്റമായ േനയാേുമാരി തിരുവനതപുരും ജില്ലയുതെ അതിരിൽ 

നിന്ന് 56 േികലാമീറ്റര് അേതല സ്ഥിതിതചയ്യുന്നു . 

ദനമം  

തിരുവനതപുരും ജില്ലയിതല തനയ്യാറ്റിൻേര ,ോട്ടാേെ ,തിരുവനതപുരും താലൂേുേളിൽ 

ഉൾതെെുന്ന രു കലാേ് പഞ്ചായത്താണ് കനമും കലാേ് പഞ്ചായത് .കനമും കലാേിന് 

1221 .41 ചതുരന്ദ്ശ േികലാമീറ്റര് വിസ് തീർണും ഉണ്ട് . 

കല്ലിയൂർ ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്്ത  

തിരുവനതപുരും ജില്ലയിതല തിരുവനതപുരും താലൂേിൽ തതേ് ഭാഗത്താണ് േല്ലിയൂർ 

പഞ്ചായത്ത് ന്ദ്പകദശും .കദശീയ പാത 47 ൽ നിന്നുും , കോവളും,വിഴിഞ്ഞും തുെങ്ങയ 

കമഖലയികലേ് കപാേുന്ന വഴിയിൽ പുന്നമൂെ് നിനുും ോോമൂലേുും മദ്ധ്യായാണ്  

േല്ലിയൂർ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ആമുഖം 

മഹാത്മാഗാന്ധി കദശീയ ന്ദ്ഗാമീണ തതാഴിലുറെ് പദ്ദതി ന്ദ്ഗാമീണ ജനതയുതെ 

ഉന്നമനത്തിനുും സാമുഹിയ അസ്ഥിയുതെ നിർമാണത്തിനുും സഹായമായിട്ടുള്ള രു 

കേന്ദ്രവിസ് േൃത പദ്ദതിയാണ് .2005 തസപ്റ്റുംബർ 5ന് നിലവിൽ വന്ന തതാഴിലുറെ് 

നിയമനതത്ത അെിസ്ഥാനതെെുത്തിയാണ് ഈ പദ്ദതി നെെിലാേി വരുന്നത് 

.സമൂഹത്തിൽ പികന്നാേും നിൽേുന്നവരുതെ ദരിന്ദ്തും അനുഭവിേുന്നവരുതെയുും 

          ഉയർത്തുവാനുും അതുവഴി ന്ദ്ഗാമീണ സമ്പത ്വയവസ്ഥയുതെ മുഖച്ഛാച്ചയാ 

മാറ്റാനുും ഈ പദ്ദതി ലേ് ഷയമിെുന്നു .ന്ദ്ഗാമീണ കമഖലയിതല ഒകരാ േുെുബത്തിനുും മറ്റ്  

തതാഴിലുേൾ നഷ് െമാോതത അധിേമായി 100 ദിവസതത്ത അവിദദ്ധ് ോയിേ 

തതാഴിൽ ഉറൊേുേ എന്നതിലൂതെ ജനങളുതെ ഉപജീവനമാർഗും തമച്ചതെെുത്തുേ 

എന്നതാണ് ഇതതന്ത ്ന്ദ്പധാന ലേ് ഷയും. 

തതാഴിലുറെ് പദ്ദതി അവോശാധിഷ്ഠിതവുും ആവശയാധിഷ്ഠിതവുമായാ പദ്ദതിയാണ് 

തതാഴിലുറെ് പദ്ദതിയുതെ മറ്റ് ന്ദ്പധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ ന്ദ്പേൃതി വിഭവ പരിപാനത്തിലുതെ 

ഒകരാ ന്ദ്പകദശത്തിനതയുും വിഭവ അെിത്തറ ശക്തമാേുേ ,വരൾച്ച ,മതണാലിെ് 

,തവള്ളതപാേും ,വനനശീേരണും ,ോലാവസ്ഥ വയതിയാനും തുെങ്ങയ പാരസ്ഥിയ 

ന്ദ്പശനങ്ങൾേ് പരിഹാരും ോണുേ ,ഉപതനപരമായ ആസ്തിേൾ സൃഷ് െിേുന്നതിലൂതെ 

ദരിന്ദ്ദ ലഘൂേരണും സുസ്ഥിരമാേുേ തതാഴിൽ ഉറെ് പദ്ദതിയുതെ മുഖയധാരയികലേ്  

ന്ദ്സീേതള സുംഘമായി തോണ്ടുവരുന്നതിനുും അവരുതെ സാമ്പത്തിേവുും 

സാമുഹിയമായ ശാക്തീേരണും ഉറൊേുേ എന്നിവയാണ് . 

കദശീയ ന്ദ്ഗാമീണ തതാഴിലുറെ് പദ്ദതി ന്ദ്പോരും ന്ദ്ഗാമപഞ്ചായത് ന്ദ്പകദശത്തു 

നെെിലാേുന്ന എല്ലാ ന്ദ്പവൃത്തിേളുും കസാഷയൽ ഒഡിറ്റിങ് വികധയമാേണതമന്ന് 

നിയമനത്തിതല 17 -ആും വേുെ് നിസ് േർഷിേുന്നു .പദ്ദതി ന്ദ്പവത്തനതത്ത പറ്റിയുും 

തപാതുധനും തചലവാേുന്നതിതന പറ്റിയുും പൗരസമൂഹും പരസയവുും സവന്ദ്തന്ദ്ന്തവുമായ 

പരികശാധനയാണ് കസാഷയൽ ഒഡിറ്റ്. 

തതാഴിലുറെ് നിയമന്ദ്പോരുംവർഷത്തിൽ 2 തവണ കസാഷയൽ ഒഡിറ്റ് ന്ദ്ഗാമസഭേൾ 

എല്ലാ വാർഡിലുും നെകത്തണ്ടതാണ് .കസാഷയൽ ഒഡിറ്റ് ന്ദ്ഗാമസഭ എന്നതിലൂതെ 

ഉകദ്ദശിേുന്നത് വർേ് തെറ്റുേൾ സന്ദ്രർശിച്ചുും തതാഴിലുറെ് തതാഴിലാളിേളുതെ 

നിർവ്വഹണ ഉകദ്ദഗസ്ഥകരാെുും അഭിമുഖും നെത്തിയതിലൂതെ ലഭയമായ കരഖേളുതെയുും 

വിശദമായ പരികശാധനയിലൂതെയുും ലഭിേുന്ന വിവരങ്ങതള കോർഡിേരിച്ച 

ന്ദ്ഗാമസഭയിലൂതെ തപാതു സമൂഹതത്ത അറിയിേുേ എന്നതാണ് .ഇന്ദ്പോരും ലഭിേുന്ന 



 

 

വിവരങ്ങളുതെയുുംവിവരങ്ങളുതെയുും ന്ദ്ഗാമസഭേളിൽ ഉയരുന്ന തതാഴിലുറെ് 

തതാഴിലാളിേളുതെ അഭിന്ദ്പായങ്ങളുതെയുും നിർവേരണ ഉതദ്ധ്ഗസ്ഥരുതെയുും 

അഭിന്ദ്പായങ്ങളുതെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി കദശീയ ന്ദ്ഗാമീണ തതാഴിൽ 

ഉറെ് പദ്ധ്തിയിതല നെത്തിെിതല സുതാരയവുും ഉത്തരവാദിത്തും ഊട്ടിഉറെിേേ 

എന്നതാണ് കസാഷയൽ ഒഡിറ്റ് ലക്ഷ്യമിെുന്നതവസ്തു താപരമായ േതണ്ടത്തലുേളിലൂതെ 

തതാഴിലുറെ് പദ്ധ്തിയുതെ ഗുണകഭാതേളായ   ന്ദ്ഗാമീണ ജനതയുതെ ഉന്നമനത്തിനുും 

പദ്ധ്തിയുതെ തമച്ചതെട്ട ന്ദ്പവത്തനത്തിനുും കസാഷയൽ ഒഡിറ്റലിയുതെ സാധിേുന്നു . 

 

ത ാഴിലുറപ്പു ത ാഴിലാളികളുതെ 10 അവകാശങ്ങൾ 

 

1. തതാഴിൽ ോർഡ് ലഭിോനുള്ള അവോശും  

2. അകപക്ഷ്ിച്്ച 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിോനുള്ള അവോശും  

3. 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിച്ചില്ലേിൽ തതാഴിലില്ലായിമ കവതനും 

ലഭിോനുള്ള അവോശും  

4. തസൽഫ് ഒഫ ്തന്ദ്പാജേ്റ്റ് തയാറാോനുള്ള അവോശും  

5. 5 േികലാമീറ്ററിലിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിോനുള്ള അവോശും അതല്ലേിൽ 

കവതനത്തിൻത 10 ശതമാനും അധിേും ലഭിോനുള്ള അവോശും  

6. േുെിതവള്ളും ,വിന്ദ്ശമസൗേരയും ,ന്ദ്പഥമ ശുന്ദ്ശുഷ സൗേരയും ഇവ ലഭിോനുള്ള 

അവോശും  

7. 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കവതനും ലഭിോനുള്ള അവോശും  

8. കവതനവിതരണും താമസിേുേയാതണേിൽ നഷ് െപരിോരും ലഭിോനുള്ള 

അവോശും  

9. സമയബദ്ധ്ിതമായി പരാതി പരിഹാരത്തിനുള്ള അവോശും  

10. കസാഷയൽ ഒഡിറ്റ് നെത്തുന്നതിനുള്ള അവോശും 

    

 

 

 

 



 

 

മുഖയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ 

1. അവിദഗ്ദ്ധ്് ോയിേതതാഴിലിൽ ഏർതെൊൻ സന്നദ്ധ്യുള്ള 

ന്ദ്ഗാമകന്ദ്പകദശങ്ങളിൽ അധിവസിേുന്ന ഏതതാരു േുെുബത്തിനുും രു 

സാമ്പത്തിേ വർഷത്തിൽ 100 ദിവസത്തിൽ േുറയാതത തതാഴിൽ 

ഉറൊേുന്നതിതനാെും ഗുണകമൻമയുള്ള ഉല്പാദനസമായിട്ടുള്ള അസ്ഥിേളുതെ 

സൃഷ് െിയാണ് ഈ പദ്ധ്തിയുതെവ മുഖയ ലക്ഷ്യും.  

2. ദരിന്ദ്ദരുതെ ഉപജീവനമാർഗവുമായി ബദ്ധ്തെട്ട അെിത്തറ ശക്തിതപെുത്തൽ. 

3. സാമുഹിയമായി പികന്നാേും നിൽേുന്ന എല്ലാ േുെുബങ്ങതളയുും പദ്ധ്തിയിൽ 

ഉൾതപെുത്തുേ.  

4. പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങതള ശക്തിതെെുത്തുേ 

 

പദ്ദ ികളിൽ ത ാഴിൽ ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ള 

വയവസ്ഥകൾ 

1. അവിഗ് ധോയിേ അദ്ധ്യാനും തചയ്യാൻ സന്നതയുള്ളപഞ്ചായത്തിൽവരുും 

സ്ഥിരന്ദ്ഗാമപഞ്ചായത്തിൽ അകപക്ഷ്ിച്ചു 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ 

ോർഡ് ലഭിേുും  

2. േുറഞ്ഞത് 14 ദിവസകത്തേ് തതാഴിലിന് അകപക്ഷ്ിോും  

3. 18 വയസ് പൂർത്തിയായിരിേണും  

4. കജാലിേ് മുൻേൂറായി അകപക്ഷ്ിേണും   

5. അകപക്ഷ്ിച്ചു 15  ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ അല്ലേിൽ നിശ്ചിത നിരേിൽ 

തതാഴിലായമ്മ  കവതനും.  

6. തതാഴിൽ നൽേിതോണ്ടുള്ള അറിയിെ് കരഖമൂലും നൽേണും  

7. മുകന്ദ്സ്രാള് പൂർത്തീേരിച്ചു 15 ദിവസത്തിനേും േൂലി  

8. ോലതാമസമുണ്ടാവുന്ന ഒകരാ ദിവസത്തിനുും. 05 %നിരേിൽ നഷ് െപരിഹാരും  

9. ആതേ തതാഴിലിൻത 1/ 3  ന്ദ്സീേൾേുും േുെുബത്തിനുും പരമാവധി  100  ദിവസും 

തതാഴിൽ  

10. 5 േികലാമീറ്റര് ചുറ്റളവിൽ കജാലി അല്ലേിൽ 1 0 % അധിേും േൂലി  

11. 5 വയസിന് താതഴ ഉള്ള േുട്ടിേൾേ് ന്ദ്േിസ് സൗേരയും 

 



 

 

 

 

 

 

                                      മഹത്മാഗാന്ധി കദശീയ ന്ദ്ഗാമീണ തതാഴിലുറെ് പദ്ദതിയുതെ 6 

മാസത്തിൽ രിേൽ നെന്നിരികേണ്ട കസാഷയൽ ഒഡിറ്റ് ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളുതെ 

ഭാഗമായി േല്ലിയൂർ ന്ദ്ഗാമപഞ്ചായത്തിതല 20 വാർഡ് (സിഗ്നൽ കെഷൻ ) 1 / 10 /2018 

മുതൽ 31/3 / 2019 വതരയുള്ള കേരളും കസാഷയൽ ഒഡിറ്റ് തസാസസറ്റി നെത്തിയ 

കസാഷയൽ ഒഡിറ്റൻറ്  വിശാദുംശങ്ങൾ ഫയൽ ഫീൽഡ് എന്നിതങ്ങതന തിരിച്ച 

ഒകരാ ന്ദ്പവർത്തിേളുതെയുും വിശദമായ ഒഡിറ്റിങ് റികൊർട്്ട ആണ് ചുവതെ 

കചർേുന്നത് ന്ദ്പോരും രു ന്ദ്പവൃത്തി ഫയലിൽ 22 അനുബന്ധ കരഖേളാണ് 

സൂക്ഷ്ികേണ്ടത് .ഈ പറയുന്ന കരഖേളിൽ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളുും 

അഭിമുഖും ഫീൽഡ് എന്നിവയിലൂതെ ലഭയമാേുന്ന വിവരങ്ങതള 

കശഖരിച്ചുതോണ്ടു ഒകരാ ന്ദ്പവതിയുതെ ഗുണനിലവാരും തതാഴിലാളിേൾേ് ഈ 

ന്ദ്പവൃത്തി തോണ്ട് ലഭയമാകേണ്ട കനട്ടവുമാണ് പരികശാധിേതെെുന്നത്.   

 

ഓഡിറ്റിന് ദവേയമാക്കിയ ഗ്പഗ്വത്തികൾ 

 

 

 ഗ്പവൃത്തിയുതെദപര്                                                     -                       പാട്ടകൃഷി 

 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതെ കോഡ് Id/318602 

ന്ദ്പവൃത്തി തുെങ്ങ ദിവസും 24/10/2018 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച ദിവസും   06/11/2018 

അെങ്കൽ തുേ 235034 

ചിലവായ തുേ 230461 

ആതേ തതാഴിൽ ദിനും 845 

 

 

 

 

 



 

 

ഫയൽ പരിദശാധന വിവരങ്ങൾ 

 

േവർ കപജ് ഉണ്ട് AMC ന്ദ്പോരമുള്ള േവർ 

കപജ്ഉണ്ടായിരുന്നു 

.സാകങ്കതിേവിേതരുതെ 

വിവരങ്ങൾ,Geotagging 

ഇവ 

കരഖതപെുത്തിരുന്നില്ല 

തചേ് ലിെ് ഉണ്ട് ഒകരാ കരഖയുകെയുും 

കപജ് നമ്പർ 

കരഖതപെുത്തിരുന്നില്ല 

സാകങ്കതിേ അനുമതിയുതെ 

പേർെ് 

ഉണ്ട് സാകങ്കതിേ 

വിദഗ്ദ്ധ്രുതെ െ് ഇല്ല 

ഭരണഅനുമതിയുതെപേർെ് ഉണ്ട് 

 

പഞ്ചായത്  തസന്ദ്േട്ടറിെ് 

കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല 

വിശീദമായ സാകങ്കതിേ 

എെികമറ്റ് പേര്െ് 

ഉണ്ട് 

 

സാകങ്കതിേവിഗ് ക്തരുതെ 

െില്ല ,േവർ കപജ് ഒഫ ്

എെികമറ്റ് ഇല്ല ജനേിയ 

ഭാഷയിലുള്ള എെികമറ്റ് 

ഇല്ലായിരുന്നു 

േൺകവജ് ഫണ്ട്   ഇല്ല 54എണും 

ഉണ്ടായിരുന്നു.ഹാജർ 

തവട്ടിത്തിരുത്തൽ 

ഇല്ലായിരുന്നു 

തതാഴിൽ ആവശയതപട്ടു 

തോണ്ടുള്ള അകപക്ഷ് 

ഉണ്ട് 

 

 

തതാഴിൽ അനുവദിച്ചു 

തോണ്ടുള്ള കഫാും 

ഇല്ല  

മാകന്ദ്സ്രാൾ പേർെ് ഉണ്ട് 

 

 

മിസ്ർതമന്ഭ ്ബുേ് ഉണ്ട് AS,TS,നമ്പർ 



 

 

 കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല. 

തമഷർതമൻറ് ബുേ് 

നമ്പർ =32  

സാധനസാമന്ദ്ഗിതിേളുതെ 

വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

ഫണ്ട് ന്ദ്ൊൻസ്ഫർ ഒർഡർ   ഇല്ല  

തമറ്റീരിയൽവൗച്ചർ ബിൽ ഇല്ല  

രസീതുേളുുംകറായൽറ്റിയുും 

േുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാെുേൾ ഉണ്ട് 

 

 

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേരണ 

സാക്ഷ്ിേരണ പന്ദ്തും 

ഉണ്ട് 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാള് മൂകവതമന്ഭ് സ്ലിപ് ഇല്ല  

ഫയൽ നീേും ഇല്ല  

കസാഷയൽഒഡിറ്റ്റികൊർട്്ട ഇല്ല  

 

സസറ്റ് ഡയറി 

ഉണ്ട് 

 

ചിേിസവിവരങ്ങൾ 

,യാന്ദ്തേൂലി വിവരങ്ങൾ 

കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല 

 

ഫീൽഡ് വിവരങ്ങൾ 

 സിറ്റിസൺ ഇൻഫർകമഷൻ കബാർഡ് ഇല്ലായിരുന്നു 

 വാഴ ,മരച്ചീനി എന്നിവ േൃഷിതചയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു  

 അവിതെ രു ഭാഗും ോെ ്േയറിയ നിലയിൽ ആയിരുന്നു 

 

 

 

 

 

 

 ഗ്പവൃത്തിയുതെദപര്                                                     -                       പാട്ടകൃഷി 



 

 

 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതെ കോഡ് Id/316093 

ന്ദ്പവൃത്തി തുെങ്ങ ദിവസും 25/9/2018 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച ദിവസും   30/3/2018 

അെങ്കൽ തുേ 290140 

ചിലവായ തുേ 237621 

ആതേ തതാഴിൽ ദിനും 845 

 

ഫയൽ പരിദശാധന വിവരങ്ങൾ 

 

േവർ കപജ് ഉണ്ട് AMC ന്ദ്പോരമുള്ള േവർ 

കപജ്ഉണ്ടായിരുന്നു 

.സാകങ്കതിേവിേതരുതെ 

വിവരങ്ങൾ,Geotagging 

ഇവ 

കരഖതപെുത്തിരുന്നില്ല 

തചേ് ലിെ് ഉണ്ട് ഒകരാ കരഖയുകെയുും 

കപജ് നമ്പർ 

കരഖതപെുത്തിരുന്നില്ല 

സാകങ്കതിേ അനുമതിയുതെ 

പേർെ് 

ഉണ്ട് സാകങ്കതിേ 

വിദഗ്ദ്ധ്രുതെ െ് ഇല്ല 

ഭരണഅനുമതിയുതെപേർെ് ഉണ്ട് 

 

പഞ്ചായത്  തസന്ദ്േട്ടറിെ് 

കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല 

വിശീദമായ സാകങ്കതിേ 

എെികമറ്റ് പേര്െ് 

ഉണ്ട് 

 

സാകങ്കതിേവിഗ് ക്തരുതെ 

െില്ല ,േവർ കപജ് ഒഫ ്

എെികമറ്റ് ഇല്ല ജനേിയ 

ഭാഷയിലുള്ള എെികമറ്റ് 

ഇല്ലായിരുന്നു 

േൺകവജ് ഫണ്ട്   ഇല്ല 44എണും 

ഉണ്ടായിരുന്നു.ഹാജർ 

തവട്ടിത്തിരുത്തൽ 



 

 

ഇല്ലായിരുന്നു 

തതാഴിൽ ആവശയതപട്ടു 

തോണ്ടുള്ള അകപക്ഷ് 

ഇല്ല 

 

 

തതാഴിൽ അനുവദിച്ചു 

തോണ്ടുള്ള കഫാും 

ഇല്ല  

മാകന്ദ്സ്രാൾ പേർെ് ഉണ്ട് 

 

 

മിസ്ർതമന്ഭ ്ബുേ് ഉണ്ട് 

 

AS,TS,നമ്പർ 

കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല. 

തമഷർതമൻറ് ബുേിൽ 

തവട്ടിത്തിരുത്തൽ 

ഉണ്ടായിരുന്നു  . 

സാധനസാമന്ദ്ഗിതിേളുതെ 

വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

ഫണ്ട് ന്ദ്ൊൻസ്ഫർ ഒർഡർ   ഇല്ല  

തമറ്റീരിയൽവൗച്ചർ ബിൽ ഇല്ല  

രസീതുേളുുംകറായൽറ്റിയുും 

േുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാെുേൾ ഇല്ല 

 

 

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേരണ 

സാക്ഷ്ിേരണ പന്ദ്തും 

ഉണ്ട് 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാള് മൂകവതമന്ഭ് സ്ലിപ് ഉണ്ട് 

 

 

ഫയൽ നീേും ഇല്ല  

കസാഷയൽഒഡിറ്റ്റികൊർട്്ട ഇല്ല  

 

സസറ്റ് ഡയറി 

ഉണ്ട് 

 

ചിേിസവിവരങ്ങൾ 

,യാന്ദ്തേൂലി വിവരങ്ങൾ 

കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല 

 

ഫീൽഡ് വിവരങ്ങൾ 



 

 

 സിറ്റിസൺ ഇൻഫർകമഷൻ കബാർഡ് ഇല്ലായിരുന്നു 

 പ്ലാവ് ,മാവ് ,അത്തി ,മുന്തിരിങ്ങ എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു 

  ോെ് േയറിയ നിലയിൽ ആയിരുന്നു 

 

 ഗ്പവൃത്തിയുതെദപര്                                      -       കദപാേ് പിറ്റ് നിർമാണം 

 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതെ കോഡ് If/357388 

ന്ദ്പവൃത്തി തുെങ്ങ ദിവസും 18/9/2018 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച ദിവസും   1/10/2018 

അെങ്കൽ തുേ 55154 

ചിലവായ തുേ 48024 

ആതേ തതാഴിൽ ദിനും 772 

 

േവർ കപജ് ഉണ്ട് AMC ന്ദ്പോരമുള്ള േവർ 

കപജ്ഉണ്ടായിരുന്നു 

.സാകങ്കതിേവിേതരുതെ 

വിവരങ്ങൾ,Geotagging 

ഇവ 

കരഖതപെുത്തിരുന്നില്ല 

തചേ് ലിെ് ഉണ്ട് ഒകരാ കരഖയുകെയുും 

കപജ് നമ്പർ 

കരഖതപെുത്തിരുന്നില്ല 

സാകങ്കതിേ അനുമതിയുതെ 

പേർെ് 

ഉണ്ട് സാകങ്കതിേ 

വിദഗ്ദ്ധ്രുതെ െ് ഇല്ല 

ഭരണഅനുമതിയുതെപേർെ് ഉണ്ട് 

 

പഞ്ചായത്  തസന്ദ്േട്ടറിെ് 

കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല 

വിശീദമായ സാകങ്കതിേ 

എെികമറ്റ് പേര്െ് 

ഉണ്ട് 

 

സാകങ്കതിേവിഗ് ക്തരുതെ 

െില്ല ,േവർ കപജ് ഒഫ ്

എെികമറ്റ് ഇല്ല ജനേിയ 

ഭാഷയിലുള്ള എെികമറ്റ് 



 

 

ഇല്ലായിരുന്നു 

േൺകവജ് ഫണ്ട്   ഇല്ല  

തതാഴിൽ ആവശയതപട്ടു 

തോണ്ടുള്ള അകപക്ഷ് 

 

ഉണ്ട് 

 

 

തതാഴിൽ അനുവദിച്ചു 

തോണ്ടുള്ള കഫാും 

ഉണ്ട് 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാൾ പേർെ് ഉണ്ട് 

 

4എണും 

ഉണ്ടായിരുന്നു.ഹാജർ 

തവട്ടിത്തിരുത്തൽ 

ഇല്ലായിരുന്നു 

മിസ്ർതമന്ഭ ്ബുേ് ഉണ്ട് 

 

AS,TS,നമ്പർ 

കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല. 

തമഷർതമൻറ് ബുേിൽ 

തവട്ടിത്തിരുത്തൽ 

ഉണ്ടായിരുന്നു.എും  ബുേ്  

നമ്പർ-103 

സാധനസാമന്ദ്ഗിതിേളുതെ 

വിവരങ്ങൾ 

ഉണ്ട് 

 

 

ഫണ്ട് ന്ദ്ൊൻസ്ഫർ ഒർഡർ   ഇല്ല  

തമറ്റീരിയൽവൗച്ചർ ബിൽ ഇല്ല  

രസീതുേളുുംകറായൽറ്റിയുും 

േുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാെുേൾ ഉണ്ട് 

 

 

 

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേരണ 

സാക്ഷ്ിേരണ പന്ദ്തും 

ഉണ്ട് 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാള് മൂകവതമന്ഭ് സ്ലിപ് ഉണ്ട് 

 

 

ഫയൽ നീേും ഇല്ല  

കസാഷയൽഒഡിറ്റ്റികൊർട്്ട ഇല്ല  



 

 

 

സസറ്റ് ഡയറി 

ഉണ്ട് 

 

ചിേിസവിവരങ്ങൾ 

,യാന്ദ്തേൂലി വിവരങ്ങൾ 

കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല 

 

ഫീൽഡ് വിവരങ്ങൾ 

 സിറ്റിസൺ ഇൻഫർകമഷൻ കബാർഡ് നശിെിച്ച നിലയിൽ ആണ് ോണാൻ 

സാധിച്ചത് 

 ശശിേുമാർ ഭാരയ സബിത റാണിയുതെ പുരയിെത്തിൽ കപായകൊൾ 3 മിറ്ററിന്ഭ 2 

േുംകപാസിറ് പീറ്റ് ോണാനിെയായി 

 സുകലാചന മേൾ മഞ്ജു വിൻ്്തറ  പുരയിെത്തിൽ കപായകൊൾ 3 മിറ്ററിന്ഭ  2 

േകമ്പാെ് പീറ്റ് ോണുേയുണ്ടായി 

 രായെൻ മേൻ വിമൽേുമാർ ഭാരയ  രജനി യുതെ വീട്ടിൽ കപായകൊൾ 3 മിറ്ററിന്ഭ 3 

േകമ്പാെ് പിറ്റ് ോണുേയുണ്ടായി 

 േകമ്പാെ് പിറ്റ് ന്നുും സുംരഷിോത്ത  നിലയിൽ ആണ് ോണാൻ സാധിച്ചത് 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ഗ്പവൃത്തിയുതെദപര്                                      -       കദപാേ് പിറ്റ് നിർമാണം 

 



 

 

 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതെ കോഡ് If/358500 

ന്ദ്പവൃത്തി തുെങ്ങ ദിവസും 26/10/2018 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച ദിവസും   1/11/2018 

അെങ്കൽ തുേ 53970 

ചിലവായ തുേ 42195 

ആതേ തതാഴിൽ ദിനും 163 

 

േവർ കപജ്  

ഉണ്ട് 

AMC ന്ദ്പോരമുള്ള േവർ 

കപജ്ഉണ്ടായിരുന്നു 

.സാകങ്കതിേവിേതരുതെ 

വിവരങ്ങൾ,Geotagging ഇവ 

കരഖതപെുത്തിരുന്നില്ല 

തചേ് ലിെ് ഇല്ല  

സാകങ്കതിേ 

അനുമതിയുതെ പേർെ് 

ഉണ്ട് സാകങ്കതിേ വിദഗ്ദ്ധ്രുതെ െ് ഇല്ല 

ഭരണഅനുമതിയുതെപേ

ർെ് 

ഉണ്ട് 

 

പഞ്ചായത്  തസന്ദ്േട്ടറിെ് 

കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല 

വിശീദമായ സാകങ്കതിേ 

എെികമറ്റ് പേര്െ് 

ഉണ്ട് 

 

സാകങ്കതിേവിഗ് ക്തരുതെ െില്ല 

,േവർ കപജ് ഒഫ ് എെികമറ്റ് ഇല്ല 

ജനേിയ ഭാഷയിലുള്ള എെികമറ്റ് 

ഇല്ലായിരുന്നു 

േൺകവജ് ഫണ്ട്   ഇല്ല  

 

തതാഴിൽ ആവശയതപട്ടു 

തോണ്ടുള്ള അകപക്ഷ് 

 

ഉണ്ട് 

 

16 കപർ തതാഴിൽ 

ആവശതെട്ടുതോണ്ടുള്ള 

തവള്ളകപെറിൽഎഴുതിയ 

അകപക്ഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു 

തതാഴിൽ അനുവദിച്ചു 

തോണ്ടുള്ള കഫാും 

ഇല്ല 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാൾ പേർെ് ഉണ്ട് 4എണുംഉണ്ടായിരുന്നു.ഹാജർ 



 

 

 തവട്ടിത്തിരുത്തൽഇല്ലായിരുന്നു 

മിസ്ർതമന്ഭ ്ബുേ് ഉണ്ട് 

 

AS,TS,നമ്പർകരഖതപെുത്തിയിരു

ന്നില്ല.തമഷർതമൻറ്ബുേിൽ 

തവട്ടിത്തിരുത്തൽഇല്ലായിരുന്നു.

എും  ബുേ്  നമ്പർ-34 

സാധനസാമന്ദ്ഗിതിേളുതെ 

വിവരങ്ങൾ 

ഉണ്ട് 

 

 

ഫണ്ട് ന്ദ്ൊൻസ്ഫർ ഒർഡർ   ഇല്ല  

തമറ്റീരിയൽവൗച്ചർ ബിൽ ഇല്ല  

രസീതുേളുുംകറായൽറ്റി

യുുംേുറിച്ചുള്ള 

വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാെുേൾ ഇല്ല 

 

 

 

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേരണ 

സാക്ഷ്ിേരണ പന്ദ്തും 

ഉണ്ട് 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാള് മൂകവതമന്ഭ് സ്ലിപ് ഉണ്ട് 

 

 

ഫയൽ നീേും ഇല്ല  

കസാഷയൽഒഡിറ്റ്റികൊട്്ട ഇല്ല  

 

സസറ്റ് ഡയറി 

ഇല്ല 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ഫീൽഡ് വിവരങ്ങൾ 

 സിറ്റിസൺ ഇൻഫർകമഷൻ കബാർഡ് നശിെിച്ച നിലയിൽ ആണ് ോണാൻ 

സാധിച്ചത് 

 പത്മനാഭൻ  നാൊർ മേൻ കജാന്ദ്യപോശ് ആൻന്ദ്ഡുസ് ഭാരയ കശാഭനേുമാരിയുതെ 

പുരയിെത്തിൽ കപായകൊൾ 3 മിറ്ററിന്ഭ 4 േുംകപാസിറ് പീറ്റ് ോണാനിെയായി 

 തചല്ലമ്മാൾ മേൾ സവർണമ്മയുതെ  പുരയിെത്തിൽ കപായകൊൾ 3 മിറ്ററിന്ഭ  2 

േകമ്പാെ് പീറ്റ് ോണുേയുണ്ടായി 

 േുമാരൻനാൊർ മേൻ കസാമൻ നാൊരുതെ വീട്ടിൽ കപായകൊൾ 3 മിറ്ററിന്ഭ 5 

േകമ്പാെ് പിറ്റ് ോണുേയുണ്ടായി 

 കേശവൻ നാൊർ മേൻ ഭുകവന്ദ്രൻ നാൊരുതെ  വീട്ടിൽ കപായകൊൾ 3 മിറ്ററിന്ഭ3 

േകമ്പാെ് പിറ്റ് ോണുേയുണ്ടായി 

 സുേുമാരൻ നാൊർ മേൻ അകശാേൻ   പുരയിെത്തിൽ  കപായകൊൾ 3 മിറ്ററിന്ഭ3 

േകമ്പാെ് പിറ്റ് ോണുേയുണ്ടായി 

 ലക്ഷ്ബിേുട്ടി മേൾ വിജയമ്മ ,ഗിരിജ ,സുനിത ,മകഹന്ദ്രൻ ,മുരുേൻ  എന്നിവരുതെ 

പുരയിെത്തിൽ കപായകൊൾ 8 കോുംകപാസ്പിറ് ോണുേയുണ്ടായി 

 സുേുമാരൻ മേൻ സുകരഷുും ഭാസുരാുംഗി മേൾ മായയുതെ പുരയിെത്തിൽ 

കപായകൊൾ 4  േുംകപാസ്പിറ്  ോണുേയുണ്ടായി 

 മാധവൻ നാൊർ മേൻ രവിയുതെ പുരയിെത്തിൽ കപായകൊൾ 2 േുംകപാസ്പിറ് 

ോണുേയുണ്ടായി 

 േകമ്പാെ് പിറ്റ് ന്നുും സുംരഷിോത്ത  നിലയിൽ ആണ് ോണാൻ സാധിച്ചത് 

 

 

 ഗ്പവൃത്തിയുതെദപര്                                         -                       ദകാണ്ടൂർബണ്ട് 

 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതെ കോഡ് WC/330860 

ന്ദ്പവൃത്തി തുെങ്ങ ദിവസും 29/11/2018 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച ദിവസും   26/12/2018 

അെങ്കൽ തുേ 342000 

ചിലവായ തുേ 116196 

ആതേ തതാഴിൽ ദിനും 421 

 



 

 

  

 

 

േവർ കപജ് ഉണ്ട് AMC ന്ദ്പോരമുള്ള േവർ 

കപജ്ഉണ്ടായിരുന്നു.സാകങ്കതിേ

വിേതരുതെവിവരങ്ങൾ,Geotaggin

g ഇവ കരഖതപെുത്തിരുന്നില്ല 

തചേ് ലിെ് ഇല്ല  

സാകങ്കതിേ 

അനുമതിയുതെ പേർെ് 

ഉണ്ട് സാകങ്കതിേ വിദഗ്ദ്ധ്രുതെ െ് 

ഇല്ല 

ഭരണഅനുമതിയുതെപേർ

െ ്

ഉണ്ട് 

 

പഞ്ചായത്  തസന്ദ്േട്ടറിെ് 

കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല 

വിശീദമായ സാകങ്കതിേ 

എെികമറ്റ് പേര്െ് 

ഉണ്ട് 

 

സാകങ്കതിേവിഗ് ക്തരുതെ െില്ല 

,േവർ കപജ് ഒഫ ് എെികമറ്റ് ഇല്ല 

ജനേിയ ഭാഷയിലുള്ള 

എെികമറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു 

േൺകവജ് ഫണ്ട്   ഇല്ല  

തതാഴിൽ ആവശയതപട്ടു 

തോണ്ടുള്ള അകപക്ഷ് 

 

ഉണ്ട് 

 

20കപർതതാഴിൽആവശതെട്ടു

തോണ്ടുള്ളതവള്ളകപെറിൽഎഴു

തിയ അകപക്ഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു 

തതാഴിൽ അനുവദിച്ചു 

തോണ്ടുള്ള കഫാും 

ഉണ്ട് 

 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാൾ പേർെ് ഉണ്ട് 

 

 10എണുംഉണ്ടായിരുന്നു.

ഹാജർതവട്ടിത്തിരുത്തൽ 

ഉണ്ടായിരുന്നു 

 മുകന്ദ്സ്രാൽ നമ്പർ 19205 ൽ 
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ദിവസും െ് ഇട്ടിട്്ട 

അതസെന്ഭ മാർേ് 



 

 

തചയതിരിേുന്നു 

മിസ്ർതമന്ഭ ്ബുേ് ഉണ്ട് 

 

AS,TS,നമ്പർകരഖതപെുത്തിയിരു

ന്നില്ല.തമഷർതമൻറ്ബുേിൽ 

തവട്ടിത്തിരുത്തൽഇല്ലായിരുന്നു.

എും  ബുേ്  നമ്പർ-184 

സാധനസാമന്ദ്ഗിതിേളുതെ 

വിവരങ്ങൾ 

ഉണ്ട് 

 

 

ഫണ്ട് ന്ദ്ൊൻസ്ഫർ ഒർഡർ   ഇല്ല  

തമറ്റീരിയൽവൗച്ചർ ബിൽ ഇല്ല  

രസീതുേളുുംകറായൽറ്റി

യുുംേുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാെുേൾ ഉണ്ട് 

 

മുന്നഘട്ടത്തിലുള്ളകഫാകട്ടാന്ദ്ഗാ

ഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു 

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേരണ 

സാക്ഷ്ിേരണ പന്ദ്തും 

ഉണ്ട് 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാള് മൂകവതമന്ഭ് സ്ലിപ് ഉണ്ട് 

 

 

ഫയൽ നീേും ഇല്ല  

കസാഷയൽഒഡിറ്റ്റികൊട്്ട ഇല്ല  

 

സസറ്റ് ഡയറി 

ഇല്ല 

 

 

 

ഫീൽഡ് വിവരങ്ങൾ 

 സിറ്റിസൺ ഇൻഫർകമഷൻ കബാർഡ് നശിെിച്ച നിലയിൽ ആണ് ോണാൻ 

സാധിച്ചത് 

 ഗുണകഭാതേൾ :ന്ദ്ശീേുമാരൻ നായർ 1 ഏേർ 85 തസൻറ് വസ്തു വിലാണ് 

 ന്ദ്പവർത്തി തചയതിരിേുന്ന സ്ഥലത ്6 ബണ്ട് 38 മീറ്റർ നിളത്തിൽ  5 തചറിയ ബണ്ടുും 

33 മീറ്ററിൽ 8 വലിയ ബണ്ടുും ോണാൻ സാധിച്ചു 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ഗ്പവൃത്തിയുതെദപര്                                         -                       ദകാണ്ടൂർബണ്ട് 

 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതെ കോഡ് WC/331929 

ന്ദ്പവൃത്തി തുെങ്ങ ദിവസും 29/11/2018 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച ദിവസും   26/12/2018 

അെങ്കൽ തുേ 256550 

ചിലവായ തുേ 136344 

ആതേ തതാഴിൽ ദിനും 494 

 

േവർ കപജ് ഉണ്ട് AMC ന്ദ്പോരമുള്ള േവർ 

കപജ്ഉണ്ടായിരുന്നു.സാകങ്കതിേ

വിേതരുതെവിവരങ്ങൾ,Geotaggig 

ഇവ കരഖതപെുത്തിരുന്നില്ല 

തചേ് ലിെ് ഉണ്ട് കപജ് നമ്പർ എല്ലാും േൃതയമായി 

കരഖതപെുത്തിട്്ട ഉണ്ടായിരുന്നു 

സാകങ്കതിേ 

അനുമതിയുതെ പേർെ് 

ഉണ്ട് സാകങ്കതിേ വിദഗ്ദ്ധ്രുതെ െ് 

ഇല്ല 

ഭരണഅനുമതിയുതെപേർ

െ ്

ഉണ്ട് 

 

പഞ്ചായത്  തസന്ദ്േട്ടറിെ് 

കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല 

വിശീദമായ സാകങ്കതിേ 

എെികമറ്റ് പേര്െ് 

ഉണ്ട് 

 

സാകങ്കതിേവിഗ് ക്തരുതെ െില്ല 

,േവർ കപജ് ഒഫ ് എെികമറ്റ് ഇല്ല 

ജനേിയഭാഷയിലുള്ള എെികമറ്റ് 

ഇല്ലായിരുന്നു 

േൺകവജ് ഫണ്ട്   ഇല്ല  

തതാഴിൽ ആവശയതപട്ടു  34കപർതതാഴിൽആവശതെട്ടു



 

 

തോണ്ടുള്ള അകപക്ഷ് ഉണ്ട് 

 

തോണ്ടുള്ളതവള്ളകപെറിൽഎഴു

തിയ അകപക്ഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു 

തതാഴിൽ അനുവദിച്ചു 

തോണ്ടുള്ള കഫാും 

ഉണ്ട് 

 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാൾ പേർെ് ഉണ്ട് 

 

 13എണുംഉണ്ടായിരുന്നു.

ഹാജർതവട്ടിത്തിരുത്തൽ

ഇല്ലായിരുന്നു 

 വർേ് ൊർട്്ട 

തചയതതിനുകശഷമാണ് 

മകന്ദ്സ്രാള് ന്ദ്പിന്ഭ് തചയതത് 

(മസ് കന്ദ്ൊൾ നമ്പർ 17096 

,17097 ) 

 മസ് കന്ദ്ൊൾ 18048 ന്ദ്പോരും 

ഹാജർ 47 നുും എന്നാൽ 

എും ഐ എസ്  ന്ദ്പോരും 30 

ഹാജരുും ആണ് 

ോണിേുന്നത്  

 മസ് കന്ദ്ൊൾ ന്ദ്പോരും 494 

ദിവസും ഉണ്ട് .എും ഐ 

എസ് ന്ദ്പോരും 485 ദിവസും 

മാന്ദ്തമാണ് ോണിേുന്നത്  

 മസ് കന്ദ്ൊൾ 19208 ,20331 ൽ 

ഹാജറിൽ വയതയാസും 

ഉണ്ട് 

മിസ്ർതമന്ഭ ്ബുേ് ഉണ്ട് 

 

 AS,TS,നമ്പർകരഖതപെുത്തി

യിരുന്നില്ല.തമഷർതമൻ

റ്ബുേിൽ 

തവട്ടിത്തിരുത്തൽഇല്ലായി

രുന്നു.എും  ബുേ്  നമ്പർ-

186 

 എും ഐ എസ് ന്ദ്പോരും 



 

 

133860 രൂപയുും എന്നാൽ 

എും ബുേ് ന്ദ്പോരും 

138286.918 രൂപ എന്നാൽ 

ചിലവായ തുേ 136344 

രൂപയാണ് 

സാധനസാമന്ദ്ഗിതിേളുതെ 

വിവരങ്ങൾ 

ഉണ്ട് 

 

 

ഫണ്ട് ന്ദ്ൊൻസ്ഫർ ഒർഡർ   ഇല്ല  

തമറ്റീരിയൽവൗച്ചർ ബിൽ ഇല്ല  

രസീതുേളുുംകറായൽറ്റി

യുുംേുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാെുേൾ ഉണ്ട് 

 

മുന്നഘട്ടത്തിലുള്ളകഫാകട്ടാന്ദ്ഗാ

ഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു 

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേരണ 

സാക്ഷ്ിേരണ പന്ദ്തും 

ഉണ്ട് 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാള് മൂകവതമന്ഭ് സ്ലിപ് ഉണ്ട് 

 

 

ഫയൽ നീേും ഇല്ല  

കസാഷയൽഒഡിറ്റ്റികൊട്്ട ഇല്ല  

 

സസറ്റ് ഡയറി 

ഇല്ല 

 

 

 

 

ഫീൽഡ് വിവരങ്ങൾ 

 സിറ്റിസൺ ഇൻഫർകമഷൻ കബാർഡ് നശിെിച്ച നിലയിൽ ആണ് ോണാൻ 

സാധിച്ചത് 

 വിജയന്ഭയുും ജഞ്ാനതസൽവത്തിതന്ഭയുും മേൾ ജിജി 96 .45 തസൻറ് വസ്തു വിലാണ് 

ഈ ന്ദ്പവർത്തി തചയ്യിതിരിേുന്നത്  

 ഇവിതെ 10 ബണ്ട് 20 മീറ്റർ നീളത്തിൽ തചറിയ ബണ്ടുും 15 വലിയ 10 മീറ്റർ 

നീളത്തിലുള്ള ബണ്ടുും ോണാൻ ഇെയായി  

 ഈ സ്ഥലും ഇകൊൾ ോെ് േയറിയ നിലയിലാണ് .അവിതെ ഇകൊൾ വാഴ ,തതങ്ങ് 

എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു 



 

 

 

ലലഫ ്ഭവന പദ്ധ ികൾ 

 

 ഗ്പവൃത്തിയുതെദപര്                          -      ലലഫ് ഭവന പദ്ധ ി(നാഗരാജ് ) 

 

 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതെ കോഡ് IF/355462 

ന്ദ്പവൃത്തി തുെങ്ങ ദിവസും 29/12/2018 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച ദിവസും   12/08/2019 

അെങ്കൽ തുേ 27590 

ചിലവായ തുേ 24840 

ആതേ തതാഴിൽ ദിനും 90 

 

േവർ കപജ് ഉണ്ട് AMC ന്ദ്പോരമുള്ള േവർ 

കപജ്ഉണ്ടായിരുന്നു.സാകങ്കതിേ

വിേതരുതെവിവരങ്ങൾ,Geotaggig 

ഇവ കരഖതപെുത്തിരുന്നില്ല 

തചേ് ലിെ് ഇല്ല  

സാകങ്കതിേ 

അനുമതിയുതെ പേർെ് 

ഉണ്ട് സാകങ്കതിേ വിദഗ്ദ്ധ്രുതെ െ് 

ഇല്ല 

ഭരണഅനുമതിയുതെപേർ

െ ്

ഉണ്ട് 

 

പഞ്ചായത്  തസന്ദ്േട്ടറിെ് 

കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല 

വിശീദമായ സാകങ്കതിേ 

എെികമറ്റ് പേര്െ് 

ഉണ്ട് 

 

സാകങ്കതിേവിഗ് ക്തരുതെ െില്ല 

,േവർ കപജ് ഒഫ ് എെികമറ്റ് ഇല്ല 

ജനേിയഭാഷയിലുള്ള എെികമറ്റ് 

ഇല്ലായിരുന്നു 

േൺകവജ് ഫണ്ട്   ഇല്ല  



 

 

തതാഴിൽ ആവശയതപട്ടു 

തോണ്ടുള്ള അകപക്ഷ് 

 

ഇല്ല 

 

 

തതാഴിൽ അനുവദിച്ചു 

തോണ്ടുള്ള കഫാും 

ഉണ്ട് 

 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാൾ പേർെ് ഉണ്ട് 

 

 8എണുംഉണ്ടായിരുന്നു.ഹാ

ജർതവട്ടിത്തിരുത്തൽഇല്ലാ

യിരുന്നു 

മിസ്ർതമന്ഭ ്ബുേ് ഉണ്ട് 

 

 AS,TS,നമ്പർകരഖതപെുത്തി

യിരുന്നില്ല.തമഷർതമൻ

റ്ബുേിൽ 

തവട്ടിത്തിരുത്തൽഇല്ലായി

രുന്നു.എും  ബുേ്  നമ്പർ-

107 

സാധനസാമന്ദ്ഗിതിേളുതെ 

വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല 

 

 

ഫണ്ട് ന്ദ്ൊൻസ്ഫർ ഒർഡർ   ഇല്ല  

തമറ്റീരിയൽവൗച്ചർ ബിൽ ഇല്ല  

രസീതുേളുുംകറായൽറ്റി

യുുംേുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാെുേൾ ഇല്ല  

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേരണ 

സാക്ഷ്ിേരണ പന്ദ്തും 

ഉണ്ട് 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാള് മൂകവതമന്ഭ് സ്ലിപ് ഇല്ല  

ഫയൽ നീേും ഇല്ല  

കസാഷയൽഒഡിറ്റ്റികൊട്്ട ഇല്ല  

 

സസറ്റ് ഡയറി 

ഇല്ല 

 

 

 

 



 

 

ഫീൽഡ് വിവരങ്ങൾ 

 സിറ്റിസൺ ഇൻഫർകമഷൻ കബാർഡ് നശിെിച്ച നിലയിൽ ആണ് ോണാൻ 

സാധിച്ചത്.( വീെ് പണിപൂർത്തിയാേിയകൊൾ സിറ്റിസൺ ഇൻഫർകമഷൻ 

കബാർഡ് എെുത്തു മാറ്റി എന്ന് ഗുണകഭാതാവ് പറയുേയുണ്ടായി) 

 90 ദിവസതത്ത കവതനും ഗുണകഭാതാവിന് ലഭിച്ചിട്്ട ഉണ്ട് 

 

 

 ഗ്പവൃത്തിയുതെദപര്                          -      ലലഫ് ഭവന പദ്ധ ി(ആശ ) 

 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതെ കോഡ് IF/387738 

ന്ദ്പവൃത്തി തുെങ്ങ ദിവസും 11/3/2019 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച ദിവസും   3/10/2019 

അെങ്കൽ തുേ 28000 

ചിലവായ തുേ 24840 

ആതേ തതാഴിൽ ദിനും 90 

 

േവർ കപജ് ഉണ്ട് AMC ന്ദ്പോരമുള്ള േവർ 

കപജ്ഉണ്ടായിരുന്നു.സാകങ്കതിേ

വിേതരുതെവിവരങ്ങൾ,Geotaggig 

ഇവ കരഖതപെുത്തിരുന്നില്ല 

തചേ് ലിെ് ഇല്ല  

സാകങ്കതിേ 

അനുമതിയുതെ പേർെ് 

ഉണ്ട് സാകങ്കതിേ വിദഗ്ദ്ധ്രുതെ െ് 

ഇല്ല 

ഭരണഅനുമതിയുതെപേർ

െ ്

ഉണ്ട് 

 

പഞ്ചായത്  തസന്ദ്േട്ടറിെ് 

കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല 

വിശീദമായ സാകങ്കതിേ 

എെികമറ്റ് പേര്െ് 

ഉണ്ട് 

 

സാകങ്കതിേവിഗ് ക്തരുതെ െില്ല 

,േവർ കപജ് ഒഫ ് എെികമറ്റ് ഇല്ല 

ജനേിയഭാഷയിലുള്ള എെികമറ്റ് 



 

 

ഇല്ലായിരുന്നു 

േൺകവജ് ഫണ്ട്   ഇല്ല  

തതാഴിൽ ആവശയതപട്ടു 

തോണ്ടുള്ള അകപക്ഷ് 

ഉണ്ട് 

 

 

തതാഴിൽആവശയതെട്ടുതോണ്ടു

ള്ള അകപക്ഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു   

തതാഴിൽ അനുവദിച്ചു 

തോണ്ടുള്ള കഫാും 

ഉണ്ട് 

 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാൾ പേർെ് ഉണ്ട് 

 

 7എണുംഉണ്ടായിരുന്നു.ഹാ

ജർതവട്ടിത്തിരുത്തൽഇല്ലാ

യിരുന്നു 

മിസ്ർതമന്ഭ ്ബുേ് ഉണ്ട് 

 

 AS,TS,നമ്പർകരഖതപെുത്തി

യിരുന്നില്ല.തമഷർതമൻ

റ്ബുേിൽ 

തവട്ടിത്തിരുത്തൽഇല്ലായി

രുന്നു.എും  ബുേ്  നമ്പർ-

106 

സാധനസാമന്ദ്ഗിതിേളുതെ 

വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല 

 

 

ഫണ്ട് ന്ദ്ൊൻസ്ഫർ ഒർഡർ   ഇല്ല  

തമറ്റീരിയൽവൗച്ചർ ബിൽ ഇല്ല  

രസീതുേളുുംകറായൽറ്റി

യുുംേുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാെുേൾ ഇല്ല  

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേരണ 

സാക്ഷ്ിേരണ പന്ദ്തും 

ഉണ്ട് 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാള് മൂകവതമന്ഭ് സ്ലിപ് ഇല്ല  

ഫയൽ നീേും ഇല്ല  

കസാഷയൽഒഡിറ്റ്റികൊട്്ട ഇല്ല  

 

സസറ്റ് ഡയറി 

ഇല്ല 

 

 

ഫീൽഡ് വിവരങ്ങൾ 



 

 

 സിറ്റിസൺ ഇൻഫർകമഷൻ കബാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു 

 വീെ് പണി പൂർത്തിയായിട്ടല്ല 

 90 ദിവസതത്ത കവതനും ഗുണകഭാതാവിന് ലഭിച്ചിട്്ട ഉണ്ട് 

 

 

 ഗ്പവൃത്തിയുതെദപര്              -      ലലഫ് ഭവന പദ്ധ ി(കുഞ്ഞുദമാൻ  ) 

 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതെ കോഡ് IF/362841 

ന്ദ്പവൃത്തി തുെങ്ങ ദിവസും 23/01/2019 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച ദിവസും   17/7/2019 

അെങ്കൽ തുേ 27590 

ചിലവായ തുേ 24840 

ആതേ തതാഴിൽ ദിനും 90 

 

േവർ കപജ് ഉണ്ട് AMC ന്ദ്പോരമുള്ള േവർ 

കപജ്ഉണ്ടായിരുന്നു.സാകങ്കതിേ

വിേതരുതെവിവരങ്ങൾ,Geotaggig 

ഇവ കരഖതപെുത്തിരുന്നില്ല 

തചേ് ലിെ് ഇല്ല  

സാകങ്കതിേ 

അനുമതിയുതെ പേർെ് 

ഉണ്ട് സാകങ്കതിേ വിദഗ്ദ്ധ്രുതെ െ് 

ഇല്ല 

ഭരണഅനുമതിയുതെപേർ

െ ്

ഉണ്ട് 

 

പഞ്ചായത്  തസന്ദ്േട്ടറിെ് 

കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല 

വിശീദമായ സാകങ്കതിേ 

എെികമറ്റ് പേര്െ് 

ഉണ്ട് 

 

സാകങ്കതിേവിഗ് ക്തരുതെ െില്ല 

,േവർ കപജ് ഒഫ ് എെികമറ്റ് ഇല്ല 

ജനേിയഭാഷയിലുള്ള എെികമറ്റ് 

ഇല്ലായിരുന്നു 

േൺകവജ് ഫണ്ട്   ഇല്ല  

തതാഴിൽ ആവശയതപട്ടു ഉണ്ട് തതാഴിൽആവശയതെട്ടുതോണ്ടു



 

 

തോണ്ടുള്ള അകപക്ഷ്  

 

ള്ള അകപക്ഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു   

തതാഴിൽ അനുവദിച്ചു 

തോണ്ടുള്ള കഫാും 

ഉണ്ട് 

 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാൾ പേർെ് ഉണ്ട് 

 

 5എണുംഉണ്ടായിരുന്നു.ഹാ

ജർതവട്ടിത്തിരുത്തൽഇല്ലാ

യിരുന്നു 

മിസ്ർതമന്ഭ ്ബുേ് ഉണ്ട് 

 

 AS,TS,നമ്പർകരഖതപെുത്തി

യിരുന്നില്ല.തമഷർതമൻ

റ്ബുേിൽതവട്ടിത്തിരു

ത്തൽഇല്ലായിരുന്നു.എും  

ബുേ്  നമ്പർ-101 

സാധനസാമന്ദ്ഗിതിേളുതെ 

വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല 

 

 

ഫണ്ട് ന്ദ്ൊൻസ്ഫർ ഒർഡർ   ഇല്ല  

തമറ്റീരിയൽവൗച്ചർ ബിൽ ഇല്ല  

രസീതുേളുുംകറായൽറ്റി

യുുംേുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാെുേൾ ഇല്ല  

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേരണ 

സാക്ഷ്ിേരണ പന്ദ്തും 

ഉണ്ട് 

 

 

തവജ് ലിെ് ഉണ്ട് 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാള് മൂകവതമന്ഭ് സ്ലിപ് ഇല്ല  

ഫയൽ നീേും ഇല്ല  

കസാഷയൽഒഡിറ്റ്റികൊട്്ട ഇല്ല  

 

സസറ്റ് ഡയറി 

ഇല്ല 

 

 

 

 



 

 

ഫീൽഡ് വിവരങ്ങൾ 

 സിറ്റിസൺ ഇൻഫർകമഷൻ കബാർഡ് നശിെിച്ച നിലയിൽ ആണ് ോണാൻ 

സാധിച്ചത്.( വീെ് പണിപൂർത്തിയാേിയകൊൾ സിറ്റിസൺ ഇൻഫർകമഷൻ 

കബാർഡ് എെുത്തു മാറ്റി എന്ന് ഗുണകഭാതാവ് പറയുേയുണ്ടായി) 

 90 ദിവസതത്ത കവതനും ഗുണകഭാതാവിന് ലഭിച്ചിട്്ട ഉണ്ട് 

 

 ഗ്പവൃത്തിയുതെദപര്              -      ലലഫ് ഭവന പദ്ധ ി  

ന്ദ്പവൃത്തിയുതെ കോഡ് IF/361999 

ന്ദ്പവൃത്തി തുെങ്ങ ദിവസും 24/10/2018 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച ദിവസും   22/3/2019 

അെങ്കൽ തുേ 27840 

ചിലവായ തുേ 24840 

ആതേ തതാഴിൽ ദിനും 90 

 

 

േവർ കപജ് ഉണ്ട് AMC ന്ദ്പോരമുള്ള േവർ 

കപജ്ഉണ്ടായിരുന്നു.സാകങ്കതിേ

വിേതരുതെവിവരങ്ങൾ,Geotaggig 

ഇവ കരഖതപെുത്തിരുന്നില്ല 

തചേ് ലിെ് ഇല്ല  

സാകങ്കതിേ 

അനുമതിയുതെ പേർെ് 

ഉണ്ട് സാകങ്കതിേ വിദഗ്ദ്ധ്രുതെ െ് 

ഇല്ല 

ഭരണഅനുമതിയുതെപേർ

െ ്

ഉണ്ട് 

 

പഞ്ചായത്  തസന്ദ്േട്ടറിെ് 

കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല 

വിശീദമായ സാകങ്കതിേ 

എെികമറ്റ് പേര്െ് 

ഉണ്ട് 

 

സാകങ്കതിേവിഗ് ക്തരുതെ െില്ല 

,േവർ കപജ് ഒഫ ് എെികമറ്റ് ഇല്ല 

ജനേിയഭാഷയിലുള്ള എെികമറ്റ് 

ഇല്ലായിരുന്നു 

േൺകവജ് ഫണ്ട്   ഇല്ല  



 

 

തതാഴിൽ ആവശയതപട്ടു 

തോണ്ടുള്ള അകപക്ഷ് 

ഉണ്ട് 

 

തതാഴിൽആവശയതെട്ടുതോണ്ടു

ള്ള അകപക്ഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു 

തതാഴിൽ അനുവദിച്ചു 

തോണ്ടുള്ള കഫാും 

ഉണ്ട് 

 

 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാൾ പേർെ് ഉണ്ട് 

 

 7എണുംഉണ്ടായിരുന്നു.ഹാ

ജർതവട്ടിത്തിരുത്തൽഇല്ലാ

യിരുന്നു 

 മസ് കന്ദ്ൊൾ 17552 ൽ പണി 

ൊർതട്്ടചയതതിനുകശഷമാ

ണ് മസ് കന്ദ്ൊൾ ന്ദ്പിന്ഭ ്

തചയതിരിേുന്നത് (03 / 12 / 

2018 )-(01 / 12 / 2018 ) 

മിസ്ർതമന്ഭ ്ബുേ് ഉണ്ട് 

 

 AS,TS,നമ്പർകരഖതപെുത്തി

യിരുന്നില്ല.തമഷർതമൻ

റ്ബുേിൽതവട്ടിത്തിരു

ത്തൽഇല്ലായിരുന്നു.എും  

ബുേ്  നമ്പർ-104 

സാധനസാമന്ദ്ഗിതിേളുതെ 

വിവരങ്ങൾ 

ഉണ്ട് 

 

 

ഫണ്ട് ന്ദ്ൊൻസ്ഫർ ഒർഡർ   ഇല്ല  

തമറ്റീരിയൽവൗച്ചർ ബിൽ ഇല്ല  

രസീതുേളുുംകറായൽറ്റി

യുുംേുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

തവജ് ലിെ് ഉണ്ട് 

 

 

കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാെുേൾ ഇല്ല  

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേരണ 

സാക്ഷ്ിേരണ പന്ദ്തും 

ഉണ്ട് 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാള് മൂകവതമന്ഭ് സ്ലിപ് ഇല്ല  

ഫയൽ നീേും ഇല്ല  



 

 

കസാഷയൽഒഡിറ്റ്റികൊട്്ട ഇല്ല  

 

സസറ്റ് ഡയറി 

 

ഇല്ല 

 

 

 

 

ഫീൽഡ് വിവരങ്ങൾ 

 സിറ്റിസൺ ഇൻഫർകമഷൻ കബാർഡ് നശിെിച്ച നിലയിൽ ആണ് ോണാൻ 

സാധിച്ചത്.( വീെ് പണിപൂർത്തിയാേിയകൊൾ സിറ്റിസൺ ഇൻഫർകമഷൻ 

കബാർഡ് എെുത്തു മാറ്റി എന്ന് ഗുണകഭാതാവ് പറയുേയുണ്ടായി) 

 90 ദിവസതത്ത കവതനും ഗുണകഭാതാവിന് ലഭിച്ചിട്്ട ഉണ്ട് 

 ഗ്പവൃത്തിയുതെദപര്              -      ലലഫ് ഭവന പദ്ധ ി (പുഷ് പ) 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതെ കോഡ് IF/368402 

ന്ദ്പവൃത്തി തുെങ്ങ ദിവസും 24/10/2018 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച ദിവസും   22/3/2019 

അെങ്കൽ തുേ 27590 

ചിലവായ തുേ 24840 

ആതേ തതാഴിൽ ദിനും 90 

 

I 

േവർ കപജ് ഉണ്ട് AMC ന്ദ്പോരമുള്ള േവർ 

കപജ്ഉണ്ടായിരുന്നു.സാകങ്കതിേ

വിേതരുതെവിവരങ്ങൾ,Geotaggig 

ഇവ കരഖതപെുത്തിരുന്നില്ല 

തചേ് ലിെ് ഇല്ല  

സാകങ്കതിേ 

അനുമതിയുതെ പേർെ് 

ഉണ്ട് സാകങ്കതിേ വിദഗ്ദ്ധ്രുതെ െ് 

ഇല്ല 

ഭരണഅനുമതിയുതെപേർ

െ ്

ഉണ്ട് 

 

പഞ്ചായത്  തസന്ദ്േട്ടറിെ് 

കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല 



 

 

വിശീദമായ സാകങ്കതിേ 

എെികമറ്റ് പേര്െ് 

ഉണ്ട് 

 

സാകങ്കതിേവിഗ് ക്തരുതെ െില്ല 

,േവർ കപജ് ഒഫ ് എെികമറ്റ് ഇല്ല 

ജനേിയഭാഷയിലുള്ള എെികമറ്റ് 

ഇല്ലായിരുന്നു 

േൺകവജ് ഫണ്ട്   ഇല്ല  

തതാഴിൽ ആവശയതപട്ടു 

തോണ്ടുള്ള അകപക്ഷ് 

ഇല്ല  

 

   

തതാഴിൽ അനുവദിച്ചു 

തോണ്ടുള്ള കഫാും 

ഇല്ല  

 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാൾ പേർെ് ഉണ്ട് 

 

 8എണുംഉണ്ടായിരുന്നു.ഹാ

ജർതവട്ടിത്തിരുത്തൽഇല്ലാ

യിരുന്നു 

 മസ് കന്ദ്ൊൾ 17553 ൽ പണി 

ൊർതട്്ടചയതതിനുകശഷമാ

ണ് മസ് കന്ദ്ൊൾ ന്ദ്പിന്ഭ ്

തചയതിരിേുന്നത് (03 / 02 / 

2018 )-(01 / 12 / 2018 ) 

മിസ്ർതമന്ഭ ്ബുേ് ഉണ്ട് 

 

 AS,TS,നമ്പർകരഖതപെുത്തി

യിരുന്നില്ല.തമഷർതമൻ

റ്ബുേിൽതവട്ടിത്തിരു

ത്തൽഇല്ലായിരുന്നു.എും  

ബുേ്  നമ്പർ-100 

സാധനസാമന്ദ്ഗിതിേളുതെ 

വിവരങ്ങൾ 

ഉണ്ട് 

 

 

ഫണ്ട് ന്ദ്ൊൻസ്ഫർ ഒർഡർ   ഇല്ല  

തമറ്റീരിയൽവൗച്ചർ ബിൽ ഇല്ല  

രസീതുേളുുംകറായൽറ്റി

യുുംേുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാെുേൾ ഉണ്ട്  

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേരണ 

സാക്ഷ്ിേരണ പന്ദ്തും 

 

ഇല്ല 

 



 

 

തവജ് ലിെ് ഉണ്ട് 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാള് മൂകവതമന്ഭ് സ്ലിപ് ഇല്ല  

ഫയൽ നീേും ഇല്ല  

കസാഷയൽഒഡിറ്റ്റികൊട്്ട ഇല്ല  

 

സസറ്റ് ഡയറി 

 

ഇല്ല 

 

 

 

ഫീൽഡ് വിവരങ്ങൾ 

 സിറ്റിസൺ ഇൻഫർകമഷൻ കബാർഡ് ഇല്ലായിരുന്നു 

 വീട് ത പണി പൂർത്തിയായില്ല 

 90 ദിവസതത്ത കവതനും ഗുണകഭാതാവിന് ലഭിച്ചിട്്ട ഉണ്ട് 

 

 

 ഗ്പവൃത്തിയുതെദപര്              -      ലലഫ് ഭവന പദ്ധ ി (മകഹകശാരി) 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതെ കോഡ് IF/375218 

ന്ദ്പവൃത്തി തുെങ്ങ ദിവസും 28/1/2019 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച ദിവസും   9/6/2019 

അെങ്കൽ തുേ  

ചിലവായ തുേ 24840 

ആതേ തതാഴിൽ ദിനും 90 

 

 

േവർ കപജ് ഉണ്ട് AMC ന്ദ്പോരമുള്ള േവർ 

കപജ്ഉണ്ടായിരുന്നു.സാകങ്കതിേ

വിേതരുതെവിവരങ്ങൾ,Geotaggig 

ഇവ കരഖതപെുത്തിരുന്നില്ല 

തചേ് ലിെ് ഉണ്ട്  



 

 

സാകങ്കതിേ 

അനുമതിയുതെ പേർെ് 

ഉണ്ട് സാകങ്കതിേ വിദഗ്ദ്ധ്രുതെ െ് 

ഇല്ല 

ഭരണഅനുമതിയുതെപേർ

െ ്

ഉണ്ട് 

 

പഞ്ചായത്  തസന്ദ്േട്ടറിെ് 

കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല 

വിശീദമായ സാകങ്കതിേ 

എെികമറ്റ് പേര്െ് 

ഇല്ല 

 

 

േൺകവജ് ഫണ്ട്   ഇല്ല  

തതാഴിൽ ആവശയതപട്ടു 

തോണ്ടുള്ള അകപക്ഷ് 

ഉണ്ട് 

 

 

   

തതാഴിൽ അനുവദിച്ചു 

തോണ്ടുള്ള കഫാും 

ഉണ്ട് 

 

 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാൾ പേർെ് ഉണ്ട് 

 

 7എണുംഉണ്ടായിരുന്നു.ഹാ

ജർതവട്ടിത്തിരുത്തൽഇല്ലാ

യിരുന്നു 

മിസ്ർതമന്ഭ ്ബുേ് ഉണ്ട് 

 

 AS,TS,നമ്പർകരഖതപെുത്തി

യിരുന്നില്ല.തമഷർതമൻ

റ്ബുേിൽതവട്ടിത്തിരു

ത്തൽഇല്ലായിരുന്നു.എും  

ബുേ്  നമ്പർ-100 

സാധനസാമന്ദ്ഗിതിേളുതെ 

വിവരങ്ങൾ 

ഉണ്ട് 

 

 

ഫണ്ട് ന്ദ്ൊൻസ്ഫർ ഒർഡർ   ഇല്ല  

തമറ്റീരിയൽവൗച്ചർ ബിൽ ഇല്ല  

രസീതുേളുുംകറായൽറ്റി

യുുംേുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാെുേൾ ഉണ്ട്  

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേരണ 

സാക്ഷ്ിേരണ പന്ദ്തും 

 

ഉണ്ട് 

 



 

 

 

തവജ് ലിെ് ഉണ്ട് 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാള് മൂകവതമന്ഭ് സ്ലിപ് ഉണ്ട് 

 

 

ഫയൽ നീേും ഇല്ല  

കസാഷയൽഒഡിറ്റ്റികൊട്്ട ഇല്ല  

 

സസറ്റ് ഡയറി 

 

ഇല്ല 

 

 

 

ഫീൽഡ് വിവരങ്ങൾ 

 സിറ്റിസൺ ഇൻഫർകമഷൻ കബാർഡ് നശിെിച്ച നിലയിൽ ആണ് ോണാൻ 

സാധിച്ചത്.( വീെ് പണിപൂർത്തിയാേിയകൊൾ സിറ്റിസൺ ഇൻഫർകമഷൻ 

കബാർഡ് എെുത്തു മാറ്റി എന്ന് ഗുണകഭാതാവ് പറയുേയുണ്ടായി) 

 90 ദിവസതത്ത കവതനും ഗുണകഭാതാവിന് ലഭിച്ചിട്്ട ഉണ്ട് 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ഗ്പവൃത്തിയുതെദപര്              -     കണ്ണറത്തല ചാനൽ നവീകരണം 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതെ കോഡ് IF/320789 

ന്ദ്പവൃത്തി തുെങ്ങ ദിവസും 13/2/2019 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച ദിവസും   18/3/2019 



 

 

അെങ്കൽ തുേ 187425 

ചിലവായ തുേ 154560 

ആതേ തതാഴിൽ ദിനും 560 

 

േവർ കപജ് ഉണ്ട് AMC ന്ദ്പോരമുള്ള േവർ 

കപജ്ഉണ്ടായിരുന്നു.സാകങ്കതിേ

വിേതരുതെവിവരങ്ങൾ,Geotaggig 

ഇവ കരഖതപെുത്തിരുന്നില്ല 

തചേ് ലിെ് ഉണ്ട് കപജ് നമ്പർ കരഖതപെുത്തിയിട്്ട 

ഉണ്ടായിരുന്നു 

സാകങ്കതിേ 

അനുമതിയുതെ പേർെ് 

ഉണ്ട് സാകങ്കതിേ വിദഗ്ദ്ധ്രുതെ െ് 

ഇല്ല 

ഭരണഅനുമതിയുതെപേർ

െ ്

ഉണ്ട് 

 

പഞ്ചായത്  തസന്ദ്േട്ടറിെ് 

കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല 

വിശീദമായ സാകങ്കതിേ 

എെികമറ്റ് പേര്െ് 

ഉണ്ട് 

 

 

 

േൺകവജ് ഫണ്ട്   ഉണ്ട് 

 

 

തതാഴിൽ ആവശയതപട്ടു 

തോണ്ടുള്ള അകപക്ഷ് 

ഉണ്ട് 

 

 

   

തതാഴിൽ അനുവദിച്ചു 

തോണ്ടുള്ള കഫാും 

ഉണ്ട് 

 

 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാൾ പേർെ് ഉണ്ട് 

 

 27എണുംഉണ്ടായിരുന്നു.

ഹാജർതവട്ടിത്തിരുത്തൽ

ഇല്ലായിരുന്നു 

മിസ്ർതമന്ഭ ്ബുേ് ഉണ്ട്  AS,TS,നമ്പർകരഖതപെുത്തി



 

 

 യിരുന്നില്ല.തമഷർതമൻ

റ്ബുേിൽതവട്ടിത്തിരു

ത്തൽഇല്ലായിരുന്നു.എും  

ബുേ്  നമ്പർ- 

സാധനസാമന്ദ്ഗിതിേളുതെ 

വിവരങ്ങൾ 

 

 

 

ഫണ്ട് ന്ദ്ൊൻസ്ഫർ ഒർഡർ   ഇല്ല  

തമറ്റീരിയൽവൗച്ചർ ബിൽ ഇല്ല  

രസീതുേളുുംകറായൽറ്റി

യുുംേുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാെുേൾ ഇല്ല  

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേരണ 

സാക്ഷ്ിേരണ പന്ദ്തും 

 

ഉണ്ട് 

 

 

തവജ് ലിെ് ഉണ്ട് 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാള് മൂകവതമന്ഭ് സ്ലിപ് ഉണ്ട് 

 

 

ഫയൽ നീേും ഇല്ല  

കസാഷയൽഒഡിറ്റ്റികൊട്്ട ഇല്ല  

 

സസറ്റ് ഡയറി 

 

ഇല്ല 

 

 

 

 

 

 

 ഗ്പവൃത്തിയുതെദപര്              -            ചാനൽ നവീകരണം 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതെ കോഡ് IF/320788 

ന്ദ്പവൃത്തി തുെങ്ങ ദിവസും 28/1/2018 



 

 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച ദിവസും   10/2/2018 

അെങ്കൽ തുേ 168083 

ചിലവായ തുേ 145728 

ആതേ തതാഴിൽ ദിനും 528 

 

േവർ കപജ് ഉണ്ട് AMC ന്ദ്പോരമുള്ള േവർ 

കപജ്ഉണ്ടായിരുന്നു.സാകങ്കതിേ

വിേതരുതെവിവരങ്ങൾ,Geotaggig 

ഇവ കരഖതപെുത്തിരുന്നില്ല 

തചേ് ലിെ് ഇല്ല  

സാകങ്കതിേ 

അനുമതിയുതെ പേർെ് 

ഉണ്ട് സാകങ്കതിേ വിദഗ്ദ്ധ്രുതെ െ് 

ഇല്ല 

ഭരണഅനുമതിയുതെപേർ

െ ്

ഉണ്ട് 

 

പഞ്ചായത്  തസന്ദ്േട്ടറിെ് 

കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല 

വിശീദമായ സാകങ്കതിേ 

എെികമറ്റ് പേര്െ് 

ഉണ്ട് 

 

 

 

േൺകവജ് ഫണ്ട്   ഇല്ല 

 

 

തതാഴിൽ ആവശയതപട്ടു 

തോണ്ടുള്ള അകപക്ഷ് 

ഉണ്ട് 

 

 

   

തതാഴിൽ അനുവദിച്ചു 

തോണ്ടുള്ള കഫാും 

 

ഉണ്ട് 

 

 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാൾ പേർെ് ഉണ്ട് 

 

 17എണുംഉണ്ടായിരുന്നു.

ഹാജർതവട്ടിത്തിരുത്തൽ

ഇല്ലായിരുന്നു 



 

 

 29101 എന്ന മകന്ദ്സ്രാളിൽ 

ന്ദ്പിന്ഭിങ് തിയതിേ് മുകമ്പ 

കജാലി ൊർട്്ട 

തചയ്യിതിരിേുന്നു 

മിസ്ർതമന്ഭ ്ബുേ് ഉണ്ട് 

 

 AS,TS,നമ്പർകരഖതപെുത്തി

യിരുന്നില്ല.തമഷർതമൻ

റ്ബുേിൽതവട്ടിത്തിരു

ത്തൽഇല്ലായിരുന്നു.എും  

ബുേ്  നമ്പർ- 

സാധനസാമന്ദ്ഗിതിേളുതെ 

വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല 

 

 

ഫണ്ട് ന്ദ്ൊൻസ്ഫർ ഒർഡർ   ഇല്ല  

തമറ്റീരിയൽവൗച്ചർ ബിൽ ഇല്ല  

രസീതുേളുുംകറായൽറ്റി

യുുംേുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാെുേൾ ഇല്ല  

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേരണ 

സാക്ഷ്ിേരണ പന്ദ്തും 

 

ഉണ്ട് 

 

 

തവജ് ലിെ് ഉണ്ട് 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാള് മൂകവതമന്ഭ് സ്ലിപ് ഇല്ല 

 

 

ഫയൽ നീേും ഇല്ല  

കസാഷയൽഒഡിറ്റ്റികൊട്്ട ഇല്ല  

 

സസറ്റ് ഡയറി 

 

ഇല്ല 

 

 

 

 ഗ്പവൃത്തിയുതെദപര്              -     പാപാെി ചാനൽ വൃത്തിയാക്കൽ 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതെ കോഡ് IF/320787 



 

 

ന്ദ്പവൃത്തി തുെങ്ങ ദിവസും 27/12/2018 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച ദിവസും   2/1/2019 

അെങ്കൽ തുേ 157500 

ചിലവായ തുേ 152076 

ആതേ തതാഴിൽ ദിനും 552 

 

 

േവർ കപജ് ഉണ്ട് AMC ന്ദ്പോരമുള്ള േവർ 

കപജ്ഉണ്ടായിരുന്നു.സാകങ്കതിേ

വിേതരുതെവിവരങ്ങൾ,Geotaggig 

ഇവ കരഖതപെുത്തിരുന്നില്ല 

തചേ് ലിെ് ഉണ്ട് കപജ് നമ്പർ ഇട്ടില്ലായിരുന്നു . 

സാകങ്കതിേ 

അനുമതിയുതെ പേർെ് 

ഉണ്ട് സാകങ്കതിേ വിദഗ്ദ്ധ്രുതെ െ് 

ഇല്ല 

ഭരണഅനുമതിയുതെപേർ

െ ്

ഉണ്ട് 

 

പഞ്ചായത്  തസന്ദ്േട്ടറിെ് 

കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല 

വിശീദമായ സാകങ്കതിേ 

എെികമറ്റ് പേര്െ് 

ഉണ്ട് 

 

 

 

േൺകവജ് ഫണ്ട്   ഇല്ല 

 

 

തതാഴിൽ ആവശയതപട്ടു 

തോണ്ടുള്ള അകപക്ഷ് 

ഉണ്ട് 

 

 

  50 തതാഴിലാളിേൾ തതാഴിൽ 

ആവശയതെട്ടുതോണ്ടുള്ള 

അപക്ഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു 

തതാഴിൽ അനുവദിച്ചു 

തോണ്ടുള്ള കഫാും 

 

ഉണ്ട് 

 

 

 

93 തതാഴിലാളിേൾേ് തതാഴിൽ 

അനുവദിച്ച തോണ്ടുള്ള 

അകലാകേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു  

അനുവദിച്ച തിയതി 27 / 12 / 2018 

മാകന്ദ്സ്രാൾ പേർെ് ഉണ്ട്  20എണുംഉണ്ടായിരുന്നു.



 

 

 ഹാജർതവട്ടിത്തിരുത്തൽ 

ഉണ്ടായിരുന്നു 

 േൺവീനർണതെ് 

ഇല്ലായിരുന്നു 

 11തതാഴിലാളിേൾ 

തുെർച്ചയായിഅവധിയി

ൽ ആയിരുന്നു 

 മസ് കന്ദ്ൊൾ നമ്പർ 23200 

എന്ന മകന്ദ്സ്രാള് 24 ആണ് 

ഹാജർ എന്നാൽ mis 

ന്ദ്പോരും21ഹാജർകരഖതെ

െുത്തിയിരിേുന്നു 

 തവട്ടിത്തിരുത്തൽ 

ഉണ്ടായിരുന്നു .മസ് കന്ദ്ൊൾ 

നമ്പർ23198,23199,23200,23

201,23202,23203,23204,2320

5,23206എന്നിവയിൽതവട്ടി

ത്തിരുത്തൽഉണ്ടായിരു

ന്നുഇതിൽതതാഴിലാളിേ

ൾ present ആകണാ 

ആകണാ absent എന്ന് 

മനസിലാോൻേഴിയാ

ത്തവസ്ഥയിൽആയിരു

ന്നു 

മിസ്ർതമന്ഭ ്ബുേ് ഉണ്ട് 

 

 AS,TS,നമ്പർകരഖതപെുത്തി

യിരുന്നില്ല.തമഷർതമൻ

റ്ബുേിൽതവട്ടിത്തിരു

ത്തൽഇല്ലായിരുന്നു.എും  

ബുേ്  നമ്പർ-217 

സാധനസാമന്ദ്ഗിതിേളുതെ 

വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല 

 

 

ഫണ്ട് ന്ദ്ൊൻസ്ഫർ ഒർഡർ   ഇല്ല  



 

 

തമറ്റീരിയൽവൗച്ചർ ബിൽ ഇല്ല  

രസീതുേളുുംകറായൽറ്റി

യുുംേുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാെുേൾ ഉണ്ട് 

 

രകണ്്ടെക് ഫാകട്ടാന്ദ്ഗാഫ്ഉണ്ടായിരു

ന്നു 

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേരണ 

സാക്ഷ്ിേരണ പന്ദ്തും 

 

ഉണ്ട് 

 

 

തവജ് ലിെ് ഉണ്ട് 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാള് മൂകവതമന്ഭ് സ്ലിപ് ഇല്ല 

 

 

ഫയൽ നീേും ഉണ്ട് 

 

 

കസാഷയൽഒഡിറ്റ്റികൊട്്ട ഇല്ല  

 

സസറ്റ് ഡയറി 

ഉണ്ട് 

 

 

 

ചിേിസവിവരങ്ങൾ ,യാന്ദ്തേൂലി 

വിവരങ്ങൾ 

കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല 

 

 ഗ്പവൃത്തിയുതെദപര   -     വയക്ഷ്ലത്തകളുതെ ഉല് പാേനത്തിനായി 

നഴ് സറി നിർമാണം 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതെ കോഡ് Dp/260927 

ന്ദ്പവൃത്തി തുെങ്ങ ദിവസും 24/10/2018 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച ദിവസും   11/12/2018 

അെങ്കൽ തുേ 128530 

ചിലവായ തുേ 67164 

ആതേ തതാഴിൽ ദിനും 387 

 

 

 



 

 

േവർ കപജ് ഉണ്ട് AMC ന്ദ്പോരമുള്ള േവർ 

കപജ്ഉണ്ടായിരുന്നു.സാകങ്കതിേ

വിേതരുതെവിവരങ്ങൾ,Geotaggig 

ഇവ കരഖതപെുത്തിരുന്നില്ല 

തചേ് ലിെ് ഉണ്ട് കപജ് നമ്പർ ഇട്ടില്ലായിരുന്നു . 

സാകങ്കതിേ 

അനുമതിയുതെ പേർെ് 

ഉണ്ട് സാകങ്കതിേ വിദഗ്ദ്ധ്രുതെ െ് 

ഇല്ല 

ഭരണഅനുമതിയുതെപേർ

െ ്

ഉണ്ട് 

 

പഞ്ചായത്  തസന്ദ്േട്ടറിെ് 

കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല 

വിശീദമായ സാകങ്കതിേ 

എെികമറ്റ് പേര്െ് 

ഉണ്ട് 

 

 

 

േൺകവജ് ഫണ്ട്   ഇല്ല 

 

 

തതാഴിൽ ആവശയതപട്ടു 

തോണ്ടുള്ള അകപക്ഷ് 

ഉണ്ട് 

 

 

  16 തതാഴിലാളിേൾ തതാഴിൽ 

ആവശയതെട്ടുതോണ്ടുള്ള 

അപക്ഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു 

തതാഴിൽ അനുവദിച്ചു 

തോണ്ടുള്ള കഫാും 

 

ഉണ്ട് 

 

 

 

16 തതാഴിലാളിേൾേ് തതാഴിൽ 

അനുവദിച്ച തോണ്ടുള്ള 

അകലാകേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു  

അനുവദിച്ച തിയതി 27 / 12 / 2018 

മാകന്ദ്സ്രാൾ പേർെ് ഉണ്ട് 

 

 7എണുംഉണ്ടായിരുന്നു.ഹാ

ജർതവട്ടിത്തിരുത്തൽ 

ഇല്ലായിരുന്നു 

 േൺവീനർണതെ് 

ഇല്ലായിരുന്നു 

മിസ്ർതമന്ഭ ്ബുേ് ഉണ്ട് 

 

 AS,TS,നമ്പർകരഖതപെുത്തി

യിരുന്നില്ല.തമഷർതമൻ

റ്ബുേിൽതവട്ടിത്തിരു

ത്തൽഉണ്ടായിരുന്നു.എും  



 

 

ബുേ്  നമ്പർ-146 

സാധനസാമന്ദ്ഗിതിേളുതെ 

വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല 

 

 

ഫണ്ട് ന്ദ്ൊൻസ്ഫർ ഒർഡർ   ഇല്ല  

തമറ്റീരിയൽവൗച്ചർ ബിൽ ഇല്ല  

രസീതുേളുുംകറായൽറ്റി

യുുംേുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാെുേൾ ഉണ്ട് 

 

രകണ്്ടെക് ഫാകട്ടാന്ദ്ഗാഫ്ഉണ്ടായിരു

ന്നു 

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേരണ 

സാക്ഷ്ിേരണ പന്ദ്തും 

 

ഉണ്ട് 

 

 

തവജ് ലിെ് ഉണ്ട് 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാള് മൂകവതമന്ഭ് സ്ലിപ് ഇല്ല 

 

 

ഫയൽ നീേും ഉണ്ട് 

 

 

കസാഷയൽഒഡിറ്റ്റികൊട്്ട ഇല്ല  

 

സസറ്റ് ഡയറി 

ഉണ്ട് 

 

 

 

ചിേിസവിവരങ്ങൾ ,യാന്ദ്തേൂലി 

വിവരങ്ങൾ 

കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല 

 

 

                                        - 5288 

                                  - 1451534 

                                 - 319 

                                         - 130 

 



 

 

 

. 

 

തപാ ുവായ കതണ്ടത്തലുകൾ 

1. ഫയലുേളിതല കരഖേൾ സൂക്ഷ്ിച്ചിരിേുന്നത് ശരിയായ ന്ദ്േമത്തിൽ അല്ല.  

2. പരികശാധനയ്േ് വികധയമാേിയ ഫയലുേളിതല തമഷർതമന്ഭ് ബുേുേൾ 

ന്നുും തതന്ന സർട്ടിസഫ തചയതിട്ടില്ല.  

3. തമഷർതമന്ഭ് ബുേ് മെർ കറാൾ എന്നീ കരഖേളിതല തിരുത്തലുേൾ 

അനുവദനീയമല്ല.  

4. ഭുവിേസന ന്ദ്പവർത്തിേളിൽ ശരിയായ വിധത്തിൽ ന്ദ്പവർത്തി നെെിലാോൻ 

ന്ദ്ശമിച്ചിട്ടുതണ്ടങ്കിലുും നിലവിൽ വിലയിരുത്താൻ സാധിോത്ത നിലയിലാണ് 

ഭൂരിഭാഗും സ്ഥലവുും.  

5. പഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷ്ികേണ്ട 7രജിെറുേളിൽ ന്ദ്ഗാമസഭ രജിെർ ഒകരാ 

വാർഡിലുും ആവശയമാണ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിതലാരു രജിെർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.  

6.  മെകറാളിൽ എുംബുേിതന്ഭ നുംബർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

7. ഫയലുേൾ േൃതയതകയാതെ ന്ദ്േമീേരിോത്തതു  കസാഷയൽ ഒഡിറ്റ് 

ന്ദ്പവർത്തനങ്ങതള സാരമായി ബാധിേുേയുും തചയതിട്ടുണ്്ട. 

8. 7                           
9.                                                       

               . 

10. 100                                                  

                              . 
 

       . ൽ-112 

     .    -103 

       .    -104 

      ൻ -102 

       -103 

     -107 

        -106 

         ൻ -117 

     ൻ         -110 

 

 



 

 

 

 

 

 

നിർദദ്ദശങ്ങൾ 

               

 

1.                                                        

                                    . 

2.                                                       

                                                    

               . 

3.                                               

                                                 

                    . 

4.                                                           

         . 

5.                                                       

                     . 

6. ഫയലുേളിൽ ഉള്ള കരഖേൾ േൃതയതകയാതെയുും ശരിയായ ന്ദ്േമത്തിൽ 

സൂക്ഷ്ിോൻ ന്ദ്ശദ്ധ്ികേണ്ടതാണ്.  

7. േളിസ്ഥലും,  നെൊതേളുതെ  നിർമ്മാണും മുതലായവ വാർഡ് തലത്തിൽ 

നെൊോവുന്നതാണ്. 

8. പദ്ധ്തിയിലൂതെ നെെിലാേുന്ന ന്ദ്പവർത്തിേൾ നിയമാനുസൃതമായ ോലയളവിൽ 

നിലനിൽോൻ ഉതേുന്നവിധും നെെിലാകേണ്ട അതാണ്.  

9. ഭൂവിേസനും കപാലുള്ള ന്ദ്പവർത്തിേൾ ഭൂവുെമേൾേ് ന്ദ്പവർത്തിതയ 

സുംബന്ധിേുന്ന വയക്തമായ ധാരണ നൽേിതോണ്ട് നെെിലാകേണ്ടത്. 

10. തതാഴിലാളിേൾേ് ആവശയമായ സൗേരയങ്ങൾ ഉറെുവരുത്തി നൽകേണ്ടതാണ്. 

11. മെർ കറാളുേളിൽ ആവശയമായ സാക്ഷ്യതെെുത്തലുേൾ ഉണ്ടായിരികേണ്ടത് 

അനിവാരയമാണ്. 

12. അതാത് സാമ്പത്തിേ വർഷത്തിതല ഫയലുേൾ േൃതയതകയാതെ ന്ദ്േമീേരിോൻ 

ന്ദ്ശദ്ധ്ികേണ്ടതാണ്. 
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                  ൻ       . 
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4.                                                   . 

5.            ൽ                                     

        . 

 

            

 

1.                                                ൽ   .  

2.       /                     /                             

    ൽ                            . 

3.                             ൽ   . 

4.         ൽ                                              . 

                 ൽ        

 

 ഗ്ഗാമസഭ പരാമർശങ്ങൾ 
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1.                  ഫ      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ഫ           DP/260927 kalliyoor panchayath ward 20 

              

 

     

 

 

 



 

 

               WC/347736  kalliyoor panchayath ward 20 

 



 

 

           ID/318602kalliyoor panchayath ward 20 

 

 



 

 

DP/260927 kalliyoor panchayath ward 20 

 



 

 

Ongoing work LD/339927 contour bund kalliyoor panchayath ward 20 

  

 

 



 

 

         ID/316093 

 

 



 

 

       , /ID/318602 

 

 



 

 

            IC/ 320787 

 

 



 

 

Karottukonam canal 

 

 



 

 

Anakkuzhi canal  IC/320788 

 



 

 

Kannaranthala       IC/320789 

 



 

 

  ഫ              IF/361999 

 



 

 

Life             maheshwari  IF/368402 

 



 

 

Compost pit IF/357388

 



 

 

\ 

Compost pit  joy        IF/358500 
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