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തിരുവനതപുരം 

                              കേരളത്തിൻത തതകേഅറ്റത്തുള്ളതുും തലസ്ഥാന നഗരും 

ഉൾതോള്ളുന്ന ജില്ല .തിരുവനതപുരും ജില്ലയുതെ ആസ്ഥാനമാണ് തിരുവനതപുരും 

അഥവാ അനന്തപുരി.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 ഒരു കലാേ് പഞ്ചായത്താണ് കനമും കലാേ് പഞ്ചായത് .കനമും കലാേിന് 

1221 .41 ചതുരന്ദ്ശ േികലാമീറ്റര് വിസ് തീർണും ഉണ്ട് . 

പള്ളിച്ചൽ ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്്ത 

നഗര സഭയുതെ അെുത്ത് സ്ഥിതി തചയ്യുന്ന പള്ളിച്ചൽ ന്ദ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത് 1979 ൽ ആണ് 

രൂപും തോണ്ടത് .മലേളുും േുന്നുേളുും ചരുവുേളുും  താഴ് വാരന്ദ്പദങ്ങളുും സമതല 

ന്ദ്പകദശങ്ങളുും തചറിയ ജലാശയങ്ങളുും നിറഞ്ഞ ഒരു ന്ദ്പകദശും ആണ് പള്ളിച്ചൽ ന്ദ്ഗാമ 

പഞ്ചായത്ത് . 

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ  

വികല്ലജ് - പള്ളിച്ചൽ  

താലൂേ് - തനയ്യാറ്റിൻേര  

വിസ് തീർണും -21 .7 ച .േി.മി 

വാർഡുേൾ -23   

അതിരുകൾ  

പെിഞ്ഞാറ് -കനമും ന്ദ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത്  

േിഴേ് -ബാലരാമപുരും ന്ദ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത്  

തതേ്-േല്ലിയൂർ ന്ദ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത്  

വെേ്- മലയിൻേീഴ് 

നാരുവാമൂട് വാർഡ് (6) 



 

 

    പള്ളിച്ചൽ പഞ്ചായത്തിതല 6 വാർഡായ നാരുവാമൂെ്  ോർഷിേപരമായി 

മുൻനിരയിൽ നിൽേുന്ന വാർഡാണ്.വാർഡിൽ ഒരു അുംഗനവാെി ന്ദ്പവർത്തിച്ചു 

വരുന്നു. ന്ദ്പേൃതി അണിയിതച്ചാരുേിയ കതാെുേളുും േുളങ്ങളുും േൃഷിേ് 

അനുകയാജയമായ ഭൂന്ദ്പേൃതിയുും ന്ദ്പകദശത്തിന് മാറ്റ് േൂട്ടുന്നു .മഹാത്മാ ഗാന്ധി കദശീയ 

ന്ദ്ഗാമീണ തതാഴിലുറെ് പദ്ധതിയിലൂതെ ലലഫ് ഭവന പദ്ധതി മണ്ണ് ജല സുംരക്ഷണും 

കതാെുേൾ േുളങ്ങൾ എന്നിവയുതെ പുനർനിർമാണും എന്നി പദ്ധതിേൾ നെെിലാേി 

വരുന്നു . 

  

ആമുഖം 

മഹാത്മാഗാന്ധി കദശീയ ന്ദ്ഗാമീണ തതാഴിലുറെ് പദ്ദതി ന്ദ്ഗാമീണ ജനതയുതെ 

ഉന്നമനത്തിനുും സാമുഹിയ അസ്ഥിയുതെ നിർമാണത്തിനുും സഹായമായിട്ടുള്ള ഒരു 

കേന്ദ്രവിസ് േൃത പദ്ദതിയാണ് .2005 തസപ്റ്റുംബർ 5ന് നിലവിൽ വന്ന തതാഴിലുറെ് 

നിയമനതത്ത അെിസ്ഥാനതെെുത്തിയാണ് ഈ പദ്ദതി നെെിലാേി വരുന്നത് 

.സമൂഹത്തിൽ പികന്നാേും നിൽേുന്നവരുതെ ദരിന്ദ്തും അനുഭവിേുന്നവരുതെയുും 

          ഉയർത്തുവാനുും അതുവഴി ന്ദ്ഗാമീണ സമ്പത് വയവസ്ഥയുതെ മുഖച്ഛാച്ചയാ 

മാറ്റാനുും ഈ പദ്ദതി ലേ് ഷയമിെുന്നു .ന്ദ്ഗാമീണ കമഖലയിതല രകരാ േുെുബത്തിനുും മറ്റ്  

തതാഴിലുേൾ നഷ് െമാോതത അധിേമായി 100 ദിവസതത്ത അവിദദ്ധ ോയിേ 

തതാഴിൽ ഉറൊേുേ എന്നതിലൂതെ ജനങളുതെ ഉപജീവനമാർഗും തമച്ചതെെുത്തുേ 

എന്നതാണ് ഇതതന്ത് ന്ദ്പധാന ലേ് ഷയും. 

തതാഴിലുറെ് പദ്ദതി അവോശാധിഷ്ഠിതവുും ആവശയാധിഷ്ഠിതവുമായാ പദ്ദതിയാണ് 

തതാഴിലുറെ് പദ്ദതിയുതെ മറ്റ് ന്ദ്പധാന ലക്ഷയങ്ങൾ ന്ദ്പേൃതി വിഭവ പരിപാനത്തിലുതെ 

രകരാ ന്ദ്പകദശത്തിനതയുും വിഭവ അെിത്തറ ശക്തമാേുേ ,വരൾച്ച ,മതണ്ണാലിെ് 

,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 രഡിറ്റിങ് വികധയമാേണതമന്ന് 

നിയമനത്തിതല 17 -ആും വേുെ് നിസ് േർഷിേുന്നു .പദ്ദതി ന്ദ്പവത്തനതത്ത പറ്റിയുും 



 

 

തപാതുധനും തചലവാേുന്നതിതന പറ്റിയുും പൗരസമൂഹും പരസയവുും സവന്ദ്തന്ദ്ന്തവുമായ 

പരികശാധനയാണ് കസാഷയൽ രഡിറ്റ്. 

തതാഴിലുറെ് നിയമന്ദ്പോരുംവർഷത്തിൽ 2 തവണ കസാഷയൽ രഡിറ്റ് ന്ദ്ഗാമസഭേൾ 

എല്ലാ വാർഡിലുും നെകത്തണ്ടതാണ് .കസാഷയൽ രഡിറ്റ് 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 ഉതദ്ധഗസ്ഥരുതെയുും 

അഭിന്ദ്പായങ്ങളുതെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി കദശീയ ന്ദ്ഗാമീണ തതാഴിൽ 

ഉറെ് പദ്ധതിയിതല നെത്തിെിതല സുതാരയവുും ഉത്തരവാദിത്തും ഊട്ടിഉറെിേേ 

എന്നതാണ് കസാഷയൽ രഡിറ്റ് ലക്ഷയമിെുന്നതവസ്തു താപരമായ േതണ്ടത്തലുേളിലൂതെ 

തതാഴിലുറെ് പദ്ധതിയുതെ ഗുണകഭാതേളായ   ന്ദ്ഗാമീണ ജനതയുതെ ഉന്നമനത്തിനുും 

പദ്ധതിയുതെ തമച്ചതെട്ട ന്ദ്പവത്തനത്തിനുും കസാഷയൽ രഡിറ്റലിയുതെ സാധിേുന്നു . 

 

തതാഴിലുറപ്പു തതാഴിലാളികളുതട 10 അവകാശങ്ങൾ 

 

1. തതാഴിൽ ോർഡ് ലഭിോനുള്ള അവോശും  

2. അകപക്ഷിച്്ച 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിോനുള്ള അവോശും  

3. 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിച്ചില്ലേിൽ തതാഴിലില്ലായിമ കവതനും 

ലഭിോനുള്ള അവോശും  

4. തസൽഫ് രഫ ്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. സമയബദ്ധിതമായി പരാതി പരിഹാരത്തിനുള്ള അവോശും  

10. കസാഷയൽ രഡിറ്റ് നെത്തുന്നതിനുള്ള അവോശും 

 

മുഖയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ 

1. അവിദഗ്ദ്ധ് ോയിേതതാഴിലിൽ ഏർതെൊൻ സന്നദ്ധയുള്ള 

ന്ദ്ഗാമകന്ദ്പകദശങ്ങളിൽ അധിവസിേുന്ന ഏതതാരു േുെുബത്തിനുും ഒരു 

സാമ്പത്തിേ വർഷത്തിൽ 100 ദിവസത്തിൽ േുറയാതത തതാഴിൽ 

ഉറൊേുന്നതിതനാെും ഗുണകമൻമയുള്ള ഉല്പാദനസമായിട്ടുള്ള അസ്ഥിേളുതെ 

സൃഷ് െിയാണ് ഈ പദ്ധതിയുതെവ മുഖയ ലക്ഷയും.  

2. ദരിന്ദ്ദരുതെ ഉപജീവനമാർഗവുമായി ബദ്ധതെട്ട അെിത്തറ ശക്തിതപെുത്തൽ. 

3. സാമുഹിയമായി പികന്നാേും നിൽേുന്ന എല്ലാ േുെുബങ്ങതളയുും പദ്ധതിയിൽ 

ഉൾതപെുത്തുേ.  

4. പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങതള ശക്തിതെെുത്തുേ 

 

പദ്ദതികളിൽ തതാഴിൽ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള 

വയവസ്ഥകൾ 

1. അവിഗ് ധോയിേ അദ്ധയാനും തചയ്യാൻ സന്നതയുള്ളപഞ്ചായത്തിൽവരുും 

സ്ഥിരന്ദ്ഗാമപഞ്ചായത്തിൽ അകപക്ഷിച്ചു 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ 

ോർഡ് ലഭിേുും  

2. േുറഞ്ഞത് 14 ദിവസകത്തേ് തതാഴിലിന് അകപക്ഷിോും  

3. 18 വയസ് പൂർത്തിയായിരിേണും  

4. കജാലിേ് മുൻേൂറായി അകപക്ഷിേണും   

5. അകപക്ഷിച്ചു 15  ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ അല്ലേിൽ നിശ്ചിത നിരേിൽ 

തതാഴിലായമ്മ  കവതനും.  

6. തതാഴിൽ നൽേിതോണ്ടുള്ള അറിയിെ് കരഖമൂലും നൽേണും  

7. മുകന്ദ്സ്രാള് പൂർത്തീേരിച്ചു 15 ദിവസത്തിനേും േൂലി  

8. ോലതാമസമുണ്ടാവുന്ന രകരാ 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 

 

    

നിർദദ്ദശങ്ങൾ 

               

 

1.                                                        

                                    . 

2.                                                       

                                                    

               . 

3.                                               

                                                 

                    . 

4.                                                           

         . 

5.                                                       

                     . 

6. ഫയലുേളിൽ ഉള്ള കരഖേൾ േൃതയതകയാതെയുും ശരിയായ ന്ദ്േമത്തിൽ 

സൂക്ഷിോൻ ന്ദ്ശദ്ധികേണ്ടതാണ്.  

7. േളിസ്ഥലും,  നെൊതേളുതെ  നിർമ്മാണും മുതലായവ വാർഡ് തലത്തിൽ 

നെൊോവുന്നതാണ്. 

8. പദ്ധതിയിലൂതെ 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 സാക്ഷയതെെുത്തലുേൾ ഉണ്ടായിരികേണ്ടത് 

അനിവാരയമാണ്. 

12. അതാത് സാമ്പത്തിേ വർഷത്തിതല ഫയലുേൾ േൃതയതകയാതെ ന്ദ്േമീേരിോൻ 

ന്ദ്ശദ്ധികേണ്ടതാണ്. 

 

 



 

 

          

 

1.          ,                                .            

                         . 

2.                                      .               

                                                 . 

3.                                                      . 

                                             

            . 

4.                                         

          . 

5.                                                   

        . 

 

            

 

1.                                               

     .  

2.       /                     /                              

                                 . 

3.                                 . 

4.                                              

          .                           

 

തപാതുവായ കതെത്തലുകൾ 

1. ഫയലുേളിതല കരഖേൾ സൂക്ഷിച്ചിരിേുന്നത് ശരിയായ ന്ദ്േമത്തിൽ അല്ല.  

2. പരികശാധനയ്േ് വികധയമാേിയ ഫയലുേളിതല തമഷർതമന്ഭ് ബുേുേൾ 

ഒന്നുും തതന്ന സർട്ടിലഫ 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 സൂക്ഷികേണ്ട 7രജിെറുേളിൽ ന്ദ്ഗാമസഭ രജിെർ രകരാ 

വാർഡിലുും ആവശയമാണ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിതലാരു രജിെർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.  

6.  മെകറാളിൽ എുംബുേിതന്ഭ നുംബർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

7. 7                          



 

 

8.                                                       

                    . 

9.          ,                                .            

                         . 

10. പ                                    , 

11.                  പ                          

             .   

 

 

മഹത്മാഗാന്ധി കദശീയ ന്ദ്ഗാമീണ തതാഴിലുറെ് പദ്ദതിയുതെ 6 മാസത്തിൽ 

ഒരിേൽ നെന്നിരികേണ്ട കസാഷയൽ രഡിറ്റ് ന്ദ്പവത്തനങ്ങളുതെ ഭാഗമായി 

പള്ളിച്ചൽ ന്ദ്ഗാമപഞ്ചായത്തിതല 6 വാർഡ് (നാരുവാമൂെ് ) 1 / 10 /2018 മുതൽ 31/3 / 

2019 വതരയുള്ള കേരളും കസാഷയൽ രഡിറ്റ് തസാലസറ്റി നെത്തിയ കസാഷയൽ 

രഡിറ്റൻറ്  വിശാദുംശങ്ങൾ ഫയൽ ഫീൽഡ് എന്നിതങ്ങതന തിരിച്ച രകരാ 

ന്ദ്പവർത്തിേളുതെയുും വിശദമായ രഡിറ്റിങ് റികൊർട്്ട ആണ് ചുവതെ 

കചർേുന്നത് ന്ദ്പോരും ഒരു ന്ദ്പവൃത്തി ഫയലിൽ 22 അനുബന്ധ കരഖേളാണ് 

സൂക്ഷികേണ്ടത് .ഈ പറയുന്ന കരഖേളിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളുും 

അഭിമുഖും ഫീൽഡ് എന്നിവയിലൂതെ ലഭയമാേുന്ന വിവരങ്ങതള കശഖരിച്ചു 

തോണ്ടു രകരാ ന്ദ്പവതിയുതെ ഗുണ നിലവാരും തതാഴിലാളിേൾേ് ഈ ന്ദ്പവൃത്തി 

തോണ്ട് ലഭയമാകേണ്ട കനട്ടവുമാണ് പരികശാധിേതെെുന്നത്.   

 

                    പ       

1. ഗ്പവൃത്തിയുതടദപര ്                   -  മറുകിൽ ഗ്ബാഞ്്ച  കനാല(്4240-

4630) 

 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതെകോഡ് IC/320919 

ന്ദ്പവൃത്തി തുെങ്ങ ദിവസും 24/12/2018 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച ദിവസും   20/1/2019 

അെങ്കൽ തുേ 186000 

ചിലവായ തുേ 129324 

ആതേ തതാഴിൽ ദിനും 474 

 



 

 

 

 

േവർകപജ് ഉണ്ട് AMCന്ദ്പോരമുള്ളേവർകപജ്ഉണ്ടായിരുന്നു.

സാകങ്കതിേവിേതരുതെവിവരങ്ങൾ, 

Geotagging ഇവകരഖതപെുത്തിരുന്നില്ല. 

തചേ് ലിെ് ഉണ്ട് രകരാ കരഖയുകെയുും കപജ് നമ്പർ 

കരഖതപെുത്തിരുന്നില്ല 

സാകങ്കതിേഅനുമ

തിയുതെപേർെ് 

ഉണ്ട്  സാകങ്കതിേവിദഗ്ദ്ധരുതെഒെ്ഇല്ല 

 നമ്പർ-1614/2018/311791 

 തിയതി-18/12/2018 

ഭരണഅനുമതിയു

തെപേർെ് 

ഉണ്ട് 

 

 പഞ്ചായതെന്ദ്േട്ടറിഒകന്ദ്െഖതപെു

ത്തിയിരുന്നില്ല 

 നമ്പർ-1614/2018/311791 

 തിയതി-18/12/2018 

വിശീദമായസാകങ്ക

തിേഎെികമറ്റ്പേ

ര്െ് 

ഉണ്ട് 

 

 സാകങ്കതിേവിഗ് ക്തരുതെഒെില്ല,േ

വർകപജ്രഫ്എെികമറ്റ്ഇല്ല. 

 ജനേിയഭാഷയിലുള്ളഎെികമറ്റ്ഇ

ല്ലായിരുന്നു 

േൺകവജ് ഫണ്്ട ഇല്ല  

തതാഴിൽആവശയ

തപട്ടുതോണ്ടുള്ളഅ

കപക്ഷ 

ഇല്ല 

 

 

തതാഴിൽഅനുവദി

ച്ചുതോണ്ടുള്ളകഫാും 

ഇല്ല  

        പേർെ് ഉണ്ട് 

 

 17എണ്ണും  

       തമന്റബ്ു

േ്. 

ഉണ്ട് 

 

 AS,TS,  ്്പർകരഖതപെുത്തിയിരു

ന്നില്ല. 

 തമഷർതമൻറ്ബുേനമ്പർ 

കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല. 

സാധനസാമന്ദ്ഗിതി ഇല്ല  



 

 

േളുതെവിവരങ്ങൾ 

തവജ് ലിെ് ഉണ്ട് 

 

 

ഫന്ദ്ണ്ടരാൻസ്ഫർ 

രർഡർ 

ഇല്ല  

തമറ്റീരിയൽ വൗച്ചർ 

ബിൽ 

ഇല്ല  

രസീതുേളുും  

കറായൽറ്റിയുും 

േുറിച്ചുള്ളവിവര

ങ്ങൾ 

ഇല്ല  

കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാെുേൾ ഇല്ല 

 

 

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീ

േരണസാക്ഷിേര

ണപന്ദ്തും 

ഉണ്ട് 

 

 

        

               

ഇല്ല  

ഫയൽനീേും ഇല്ല  

കസാഷയൽരഡി

റ്റ്റികൊർട്്ട 

ഇല്ല  

 

ലസറ്റ്ഡയറി 

ഉണ്ട് 

 

 ചിേിസവിവരങ്ങൾ,യാന്ദ്തേൂലി

വിവരങ്ങൾകരഖതപെുത്തിയിരു

ന്നില്ല 

 

 

ഫീൽഡ് പരിദശാധന വിവരങ്ങൾ 

 സിറ്റിസൺ ഇൻഫർകമഷൻ കബാർഡ് ഇല്ലായിരുന്നു 

 അവിതെ ഒരു ഭാഗും ോെ ്േയറിയ നിലയിൽ ആയിരുന്നു. 

                                         

 



 

 

 

 

 

2. ഗ്പവൃത്തിയുതടദപര ്                   -  മറുകിൽ ഗ്ബാഞ്്ച  കനാല(്3940-

4240M) 

 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതെകോഡ് IC/320918 

ന്ദ്പവൃത്തി തുെങ്ങ ദിവസും 24/12/2018 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച ദിവസും   20/1/2019 

അെങ്കൽ തുേ 179000 

ചിലവായ തുേ 122668 

ആതേ തതാഴിൽ ദിനും 450 

 

 

ഫയൽ പരിദശാധന വിവരങ്ങൾ 

 

േവർകപജ് ഉണ്ട് AMCന്ദ്പോരമുള്ളേവർകപജ്ഉണ്ടായിരു

ന്നു.സാകങ്കതിേവിേതരുതെവിവരങ്ങ

ൾ, Geotagging 

ഇവകരഖതപെുത്തിരുന്നില്ല. 

തചേ് ലിെ് ഉണ്ട് രകരാകരഖയുകെയുുംകപജ് നമ്പർകരഖതപ

െുത്തിരുന്നില്ല 

സാകങ്കതിേഅനുമതി

യുതെപേർെ് 

ഉണ്ട്  സാകങ്കതിേവിദഗ്ദ്ധരുതെഒെ്ഇ

ല്ല 

 നമ്പർ-1614/2018/311791 

 തിയതി-18/12/2018 

ഭരണഅനുമതിയുതെപ

േർെ് 

ഉണ്ട് 

 

 പഞ്ചായതെന്ദ്േട്ടറിഒകന്ദ്െഖതപ

െുത്തിയിരുന്നില്ല 

 നമ്പർ-1614/2018/311791 

 തിയതി-18/12/2018 



 

 

വിശീദമായസാകങ്കതി

േ എെികമറ്റ്പേര്െ് 

ഉണ്ട് 

 

 സാകങ്കതിേവിഗ് ക്തരുതെഒെി

ല്ല,േവർകപജ്രഫ്എെികമറ്റ്ഇ

ല്ല. 

 ജനേിയഭാഷയിലുള്ളഎെികമ

റ്റ്ഇല്ലായിരുന്നു 

േൺകവജ് ഫണ്്ട ഉണ്ട് 

 

 

തതാഴിൽ ആവശയതപട്ടു 

തോണ്ടുള്ള അകപക്ഷ 

ഇല്ല 

 

 

തതാഴിൽ അനുവദിച്ചു 

തോണ്ടുള്ള കഫാും 

ഇല്ല  

        പേർെ് ഉണ്ട് 

 

 16എണ്ണും 

 തതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ =450 

 തവട്ടിത്തിരുത്തൽ 

ഇല്ലായിരുന്നു   

               ഉണ്ട് 

 

 AS,TS,നമ്പർകരഖതപെുത്തിയിരു

ന്നില്ല. 

 തമഷർതമൻറ്ബുേനമ്പർ =380 

 തുേ=122668/- 

സാധന  

സാമന്ദ്ഗിതിേളുതെ 

വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

തവജ് ലിെ് ഉണ്ട് 

 

 

ഫന്ദ്ണ്ടരാൻസ്ഫർരർഡർ ഇല്ല  

തമറ്റീരിയൽ വൗച്ചർ 

ബിൽ 

ഇല്ല  

രസീതുേളുുംകറായൽറ്റി

യുുംേുറിച്ചുള്ളവിവര

ങ്ങൾ 

ഇല്ല  

കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാെുേൾ ഇല്ല 

 

 



 

 

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേര

ണസാക്ഷിേരണപന്ദ്തും 

ഉണ്ട് 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാള് ബൂകവതമന്് സ്ലി

പ് 

ഇല്ല  

ഫയൽനീേും ഇല്ല  

കസാഷയൽരഡിറ്റ്റി

കൊർട്്ട 

ഇല്ല  

 

ലസറ്റ്ഡയറി 

ഉണ്ട് 

 

ചിേിസവിവരങ്ങൾ,യാന്ദ്തേൂലിവിവ

രങ്ങൾകരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല 

 

ഫീൽഡ് പരിദശാധന വിവരങ്ങൾ 

 സിറ്റിസൺ ഇൻഫർകമഷൻ കബാർഡ് ഇല്ലായിരുന്നു 

 അവിതെ ഒരു ഭാഗും ോെ ്േയറിയ നിലയിൽ ആയിരുന്നു 

                                         

 

 

 

3. ഗ്പവൃത്തിയുതടദപര ്                   -  മറുകിൽ ഗ്ബാഞ്്ച  കനാല(്5290-

5740m) 

 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതെകോഡ് IC/320921 

ന്ദ്പവൃത്തി തുെങ്ങ ദിവസും 21/1/2019 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച ദിവസും   3/2/2019 

അെങ്കൽ തുേ 183000 

ചിലവായ തുേ 152035 

ആതേ തതാഴിൽ ദിനും 552 

 

 

 



 

 

േവർകപജ് ഉണ്ട് AMCന്ദ്പോരമുള്ളേവർകപജ്ഉണ്ടായിരു

ന്നു.സാകങ്കതിേവിേതരുതെവിവരങ്ങൾ

, Geotagging ഇവകരഖതപെുത്തിരുന്നില്ല. 

തചേ് ലിെ് ഉണ്ട് രകരാകരഖയുകെയുുംകപജ് നമ്പർകരഖതപെു

ത്തിരുന്നില്ല 

സാകങ്കതിേഅനുമതി

യുതെപേർെ് 

ഉണ്ട്  സാകങ്കതിേവിദഗ്ദ്ധരുതെഒെ്ഇല്ല 

 നമ്പർ-1614/2018/311797 

 തിയതി-18/12/2018 

ഭരണഅനുമതിയുതെപ

േർെ് 

ഉണ്ട് 

 

 പഞ്ചായതെന്ദ്േട്ടറിഒകന്ദ്െഖതപെു

ത്തിയിരുന്നില്ല 

 നമ്പർ-1614/2018/311797 

 തിയതി-18/12/2018 

വിശീദമായസാകങ്കതി

േഎെികമറ്റ്പേര്െ് 

ഉണ്ട് 

 

 സാകങ്കതിേവിഗ് ക്തരുതെഒെില്ല,

േവർകപജ്രഫ്എെികമറ്റ്ഇല്ല. 

 ജനേിയഭാഷയിലുള്ളഎെികമറ്റ്

ഇല്ലായിരുന്നു 

േൺകവജ് ഫണ്്ട ഇല്ല  

തതാഴിൽആവശയതപട്ടു

തോണ്ടുള്ളഅകപക്ഷ 

ഇല്ല 

 

 

തതാഴിൽഅനുവദിച്ചു

തോണ്ടുള്ളകഫാും 

ഇല്ല  

        പേർെ് ഉണ്ട് 

 

 10എണ്ണും  

 മകന്ദ്സ്രാൾ തവട്ടിത്തിരുത്തൽ 

ഉണ്ട്(no26917,26920) 

 5മകന്ദ്സ്രാൾ 

(no30683,30684,30685,30686,30687)

ോണാനില്ല 

               ഉണ്ട് 

 

 AS,TS,നമ്പർകരഖതപെുത്തിയിരു

ന്നില്ല. 

 നമ്പർ-604 

 തതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ-552 

 ആതേ തുേ=119512.69/- 



 

 

എന്നാൽ 

കരഖതെെുത്തിയിരിേുന്ന 

തുേ=152035/- 

സാധനസാമന്ദ്ഗിതിേളു

തെവിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

   

തവജ് ലിെ് ഉണ്ട് 

 

 

ഫന്ദ്ണ്ടരാൻസ്ഫർരർഡർ ഇല്ല  

തമറ്റീരിയൽവൗച്ചർബി

ൽ 

ഇല്ല  

രസീതുേളുുംകറായൽറ്റി

യുുംേുറിച്ചുള്ളവിവര

ങ്ങൾ 

ഇല്ല  

കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാെുേൾ ഇല്ല 

 

 

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേര

ണസാക്ഷിേരണപന്ദ്തും 

ഉണ്ട് 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാള് ബൂകവതമന്് സ്ലി

പ് 

ഇല്ല  

ഫയൽനീേും ഇല്ല  

കസാഷയൽരഡിറ്റ്റി

കൊർട്്ട 

ഇല്ല  

 

ലസറ്റ്ഡയറി 

ഉണ്ട് 

 

 ചിേിസവിവരങ്ങൾ,യാന്ദ്തേൂലി

വിവരങ്ങൾകരഖതപെുത്തിയിരു

ന്നില്ല 

ഫയൽ പരിദശാധന വിവരങ്ങൾ 

 സിറ്റിസൺ ഇൻഫർകമഷൻ കബാർഡ് ഇല്ലായിരുന്നു 

 അവിതെ ഒരു ഭാഗും ോെ ്േയറിയ നിലയിൽ ആയിരുന്നു 

                                         

 



 

 

4. ഗ്പവൃത്തിയുതടദപര ്                   -  മറുകിൽ ഗ്ബാഞ്്ച  കനാല(്5740-

6150m) 

 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതെകോഡ് IC/320922 

ന്ദ്പവൃത്തി തുെങ്ങ ദിവസും 21/1/2019 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച ദിവസും   3/2/2019 

അെങ്കൽ തുേ 127000 

ചിലവായ തുേ 58807 

ആതേ തതാഴിൽ ദിനും 217 

 

 

 

േവർകപജ് ഉണ്ട് AMCന്ദ്പോരമുള്ളേവർകപജ്ഉണ്ടായിരു

ന്നു.സാകങ്കതിേവിേതരുതെവിവരങ്ങ

ൾ, Geotagging 

ഇവകരഖതപെുത്തിരുന്നില്ല. 

തചേ് ലിെ് ഉണ്ട് രകരാകരഖയുകെയുുംകപജ് നമ്പർകരഖതപ

െുത്തിരുന്നു 

സാകങ്കതിേഅനുമതി

യുതെപേർെ് 

ഉണ്ട്  സാകങ്കതിേവിദഗ്ദ്ധരുതെഒെ്ഇ

ല്ല 

 നമ്പർ-1614/2018/311797 

 തിയതി-18/12/2018 

ഭരണഅനുമതിയുതെപ

േർെ് 

ഉണ്ട് 

 

 പഞ്ചായതെന്ദ്േട്ടറിഒകന്ദ്െഖതപ

െുത്തിയിരുന്നില്ല 

 നമ്പർ-1614/2018/311797 

 തിയതി-18/12/2018 

വിശീദമായസാകങ്കതി

േഎെികമറ്റ്പേര്െ് 

ഉണ്ട് 

 

 സാകങ്കതിേവിഗ് ക്തരുതെഒെില്ല,

േവർകപജ്രഫ്എെികമറ്റ്ഇല്ല. 

 ജനേിയഭാഷയിലുള്ളഎെികമറ്റ്

ഇല്ലായിരുന്നു 

േൺകവജ് ഫണ്്ട ഇല്ല  



 

 

തതാഴിൽആവശയതപട്ടു

തോണ്ടുള്ളഅകപക്ഷ 

ഉണ്ട് 

 

 

 

തതാഴിൽഅനുവദിച്ചു

തോണ്ടുള്ളകഫാും 

ഇല്ല  

              ഉണ്ട് 

 

 8എണ്ണും  

 തതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ-217 

 തവട്ടിത്തിത്തരുത്തൽ 

ഉണ്ടായിരുന്നു(28768,28769,28770

) 

       ന്റബ്ുേ് ഉണ്ട് 

 

 AS,TS,നമ്പർകരഖതപെുത്തിയിരു

ന്നില്ല. 

 നമ്പർ-605 

 തതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ-217 

 ആതേ തുേ=58807/-  

സാധനസാമന്ദ്ഗിതിേളു

തെവിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

തവജ് ലിെ് ഉണ്ട് 

 

 

ഫന്ദ്ണ്ടരാൻസ്ഫർരർഡർ ഇല്ല  

തമറ്റീരിയൽവൗച്ചർബി

ൽ 

ഇല്ല  

രസീതുേളുുംകറായൽറ്റി

യുുംേുറിച്ചുള്ളവിവര

ങ്ങൾ 

ഇല്ല  

കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാെുേൾ ഇല്ല 

 

 

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേര

ണസാക്ഷിേരണപന്ദ്തും 

ഉണ്ട് 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാള് ബൂകവതമന്് സ്ലി

പ് 

ഇല്ല  

ഫയൽനീേും ഇല്ല  



 

 

കസാഷയൽരഡിറ്റ്റി

കൊർട്്ട 

ഇല്ല  

 

ലസറ്റ്ഡയറി 

ഇല്ല 

 

 

 

 

 

 

ഫീൽഡ് പരിദശാധന വിവരങ്ങൾ 

 സിറ്റിസൺ ഇൻഫർകമഷൻ കബാർഡ് ഇല്ലായിരുന്നു 

 അവിതെ ഒരു ഭാഗും ോെ ്േയറിയ നിലയിൽ ആയിരുന്നു 

                                         

 

 

5.                                   -                     (4840-

5290m) 

 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതെകോഡ് IC/320920 

ന്ദ്പവൃത്തി തുെങ്ങ ദിവസും 24/12/2018 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച ദിവസും   20/1/2019 

അെങ്കൽ തുേ 192000 

ചിലവായ തുേ 135427 

ആതേ തതാഴിൽ ദിനും 493 

 

ഫയൽ പരിദശാധന വിവരങ്ങൾ 

 

േവർകപജ് ഉണ്ട് AMCന്ദ്പോരമുള്ളേവർകപജ്ഉണ്ടായിരു

ന്നു.സാകങ്കതിേവിേതരുതെവിവരങ്ങൾ, 

Geotagging ഇവകരഖതപെുത്തിരുന്നില്ല. 



 

 

തചേ് ലിെ് ഉണ്ട് രകരാകരഖയുകെയുുംകപജ് നമ്പർകരഖതപെു

ത്തിരുന്നു 

സാകങ്കതിേഅനുമ

തിയുതെപേർെ് 

ഉണ്ട്  സാകങ്കതിേവിദഗ്ദ്ധരുതെഒെ്ഇല്ല 

 നമ്പർ-1614/2018/311794 

 തിയതി-18/12/2018 

ഭരണഅനുമതിയുതെ

പേർെ് 

ഉണ്ട് 

 

 പഞ്ചായതെന്ദ്േട്ടറിഒകന്ദ്െഖതപെു

ത്തിയിരുന്നില്ല 

 നമ്പർ-1614/2018/311794 

 തിയതി-18/12/2018 

വിശീദമായസാകങ്ക

തിേഎെികമറ്റ്പേ

ര്െ് 

ഉണ്ട് 

 

 സാകങ്കതിേവിഗ് ക്തരുതെഒെില്ല,

േവർകപജ്രഫ്എെികമറ്റ്ഇല്ല. 

 ജനേിയഭാഷയിലുള്ളഎെികമറ്റ്ഇ

ല്ലായിരുന്നു 

േൺകവജ് ഫണ്്ട ഇല്ല  

തതാഴിൽആവശയതപ

ട്ടുതോണ്ടുള്ളഅകപ

ക്ഷ 

ഇല്ല 

 

 

 

തതാഴിൽഅനുവദി

ച്ചുതോണ്ടുള്ളകഫാും 

ഇല്ല  

              ഉണ്ട് 

 

തവട്ടിത്തിരുത്തൽ ഇല്ലായിരുന്നു 

              ഉണ്ട് 

 

 AS,TS,നമ്പർകരഖതപെുത്തിയിരു

ന്നില്ല. 

 നമ്പർ-603 

സാധനസാമന്ദ്ഗിതിേ

ളുതെവിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

തവജ് ലിെ് ഉണ്ട് 

 

 

ഫന്ദ്ണ്ടരാൻസ്ഫർരർഡർ ഇല്ല  

തമറ്റീരിയൽവൗച്ചർ

ബിൽ 

ഇല്ല  

രസീതുേളുുംകറായ ഇല്ല  



 

 

ൽറ്റിയുുംേുറിച്ചുള്ള

വിവരങ്ങൾ 

കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാെുേൾ ഇല്ല 

 

 

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേ

രണസാക്ഷിേരണപ

ന്ദ്തും 

ഉണ്ട് 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാള് ബൂകവതമ

ന്് സ്ലിപ ്

ഇല്ല  

ഫയൽനീേും ഇല്ല  

കസാഷയൽരഡിറ്റ്റി

കൊർട്്ട 

ഇല്ല  

 

ലസറ്റ്ഡയറി 

ഇല്ല 

 

 

 

 

ഫീൽഡ് പരിദശാധന വിവരങ്ങൾ 

 സിറ്റിസൺ ഇൻഫർകമഷൻ കബാർഡ് ഇല്ലായിരുന്നു 

 അവിതെ ഒരു ഭാഗും ോെ ്േയറിയ നിലയിൽ ആയിരുന്നു 

                                        . 

 

 

6.                                   -  ദകാെുർ ബെ് നിർമ്മാണം 

 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതെകോഡ് Wc/335872 

ന്ദ്പവൃത്തി തുെങ്ങ ദിവസും 4/2/2019 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച ദിവസും   26/3/2019 

അെങ്കൽ തുേ 345000 

ചിലവായ തുേ 320194 



 

 

ആതേ തതാഴിൽ ദിനും 1160 

 

ഫയൽ പരിദശാധന വിവരങ്ങൾ 

 

േവർകപജ് ഉണ്ട്  AMCന്ദ്പോരമുള്ളേവർകപജ്ഉ

ണ്ടായിരുന്നു. 

 സാകങ്കതിേവിേതരുതെവിവര

ങ്ങൾ,  

 Geotagging 

ഇവകരഖതപെുത്തിരുന്നില്ല. 

തചേ് ലിെ് ഉണ്ട് രകരാകരഖയുകെയുുംകപജ് നമ്പർകരഖതപ

െുത്തിരുന്നു 

സാകങ്കതിേഅനുമതി

യുതെപേർെ് 

ഉണ്ട്  സാകങ്കതിേവിദഗ്ദ്ധരുതെഒെ്ഇ

ല്ല 

ഭരണഅനുമതിയുതെപ

േർെ് 

ഉണ്ട് 

 

 പഞ്ചായതെന്ദ്േട്ടറിഒകന്ദ്െഖതപ

െുത്തിയിരുന്നില്ല 

വിശീദമായസാകങ്കതി

േഎെികമറ്റ്പേര്െ് 

ഉണ്ട് 

 

 സാകങ്കതിേവിഗ് ക്തരുതെഒെില്ല,

േവർകപജ്രഫ്എെികമറ്റ്ഇല്ല. 

 ജനേിയഭാഷയിലുള്ളഎെികമറ്റ്

ഇല്ലായിരുന്നു 

േൺകവജ് ഫണ്്ട ഇല്ല  

തതാഴിൽആവശയതപട്ടു

തോണ്ടുള്ളഅകപക്ഷ 

 

ഉണ്ട് 

 

 

 

തതാഴിൽഅനുവദിച്ചു

തോണ്ടുള്ളകഫാും 

ഇല്ല  

മകന്ദ്സ്രാൾപേർെ് ഉണ്ട് 
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മിസ്ർതമന്റബ്ുേ് ഉണ്ട് 

 

 AS,TS,നമ്പർകരഖതപെുത്തിയിരു

ന്നില്ല. 

 നമ്പർ-680 

 ചിലവായ തുേ=320194/- 

സാധനസാമന്ദ്ഗിതിേളു

തെവിവരങ്ങൾ 

ഉണ്ട് 

 

 

തവജ് ലിെ് ഉണ്ട് 

 

 

ഫന്ദ്ണ്ടരാൻസ്ഫർരർഡർ ഇല്ല  

തമറ്റീരിയൽവൗച്ചർബി

ൽ 

ഇല്ല  

രസീതുേളുുംകറായൽറ്റി

യുുംേുറിച്ചുള്ളവിവര

ങ്ങൾ 

ഇല്ല  

കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാെുേൾ ഇല്ല 

 

 

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേര

ണസാക്ഷിേരണപന്ദ്തും 

ഉണ്ട് 

 

 

       തമന്് സ്ലിപ് ഉണ്ട് 

 

 

ഫയൽനീേും ഇല്ല  

കസാഷയൽ 

രഡിറ്റ്റികൊർട്്ട 

ഇല്ല  

 

ലസറ്റ്ഡയറി 

ഉണ്ട് 

 

 

 

ഫീൽഡ് പരിദശാധന വിവരങ്ങൾ 

 സിറ്റിസൺ ഇൻഫർകമഷൻ കബാർഡ് ഇല്ലായിരുന്നു 

 അവിതെ ഒരു ഭാഗും ോെ ്േയറിയ നിലയിൽ ആയിരുന്നു. 

 ന്ദ്പവർത്തി തചയതിരിേുന്ന സ്ഥലത ്8 ബണ്ട് 38 മീറ്റർ നിളത്തിൽ. 

                 32.52cent 

                                   49.96 cent  



 

 

                          98 cent 

 

7.                                   -  ദകാെുർ ബെ് നിർമ്മാണം 

 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതെകോഡ് Wc/335872 

ന്ദ്പവൃത്തി തുെങ്ങ ദിവസും 11/2/2019 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച ദിവസും   12/3/2019 

അെങ്കൽ തുേ 394000 

ചിലവായ തുേ 337000 

ആതേ തതാഴിൽ ദിനും 1221 

 

ഫയൽ പരിദശാധന വിവരങ്ങൾ 

 

േവർകപജ് ഉണ്ട്  AMC ന്ദ്പോരമുള്ള 

േവർകപജ്ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 സാകങ്കതിേവിേതരുതെവിവര

ങ്ങൾ,  

 Geotagging 

ഇവകരഖതപെുത്തിരുന്നില്ല. 

തചേ് ലിെ് ഉണ്ട്  രകരാ കരഖയുകെയുും കപജ് നമ്പർ 

കരഖതപെുത്തിരുന്നു 

സാകങ്കതിേഅനുമതി

യുതെപേർെ് 

ഉണ്ട്  സാകങ്കതിേവിദഗ്ദ്ധരുതെഒെ്ഇല്ല 

ഭരണഅനുമതിയുതെ

പേർെ് 

ഉണ്ട് 

 

 പഞ്ചായ തെന്ദ്േട്ടറി 

ഒകന്ദ്െഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല 

വിശീദമായസാകങ്കതി

േഎെികമറ്റ്പേര്െ് 

ഉണ്ട് 

 

 സാകങ്കതിേവിഗ് ക്തരുതെഒെില്ല,

േവർകപജ്രഫ്എെികമറ്റ്ഇല്ല. 

 ജനേിയ ഭാഷയിലുള്ള 

എെികമറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു 



 

 

േൺകവജ് ഫണ്്ട ഇല്ല  

തതാഴിൽആവശയതപ

ട്ടുതോണ്ടുള്ളഅകപ

ക്ഷ 

ഇല്ല 

 

 

 

 

തതാഴിൽഅനുവദിച്ചു

തോണ്ടുള്ളകഫാും 

ഇല്ല  

മകന്ദ്സ്രാൾപേർെ് ഉണ്ട് 
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ഉണ്ടായിരുന്നു(37515,37516,37517,

37518,37519,41661) 

              ഉണ്ട് 

 

 AS,TS,നമ്പർകരഖതപെുത്തിയിരു

ന്നില്ല. 

 നമ്പർ-681 

 ചിലവായ തുേ=337000/- 

സാധനസാമന്ദ്ഗിതിേളു

തെവിവരങ്ങൾ 

ഉണ്ട് 

 

 

തവജ് ലിെ് ഉണ്ട് 

 

 

ഫന്ദ്ണ്ടരാൻസ്ഫർരർഡർ ഇല്ല  

തമറ്റീരിയൽവൗച്ചർബി

ൽ 

ഇല്ല  

രസീതുേളുുംകറായൽ

റ്റിയുുംേുറിച്ചുള്ളവിവ

രങ്ങൾ 

ഇല്ല  

കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാെുേൾ ഇല്ല 

 

 

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേര

ണസാക്ഷിേരണപന്ദ്തും 

ഉണ്ട് 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാള് ബൂകവതമന്് സ്ലി

പ് 

ഉണ്ട് 

 

 

ഫയൽനീേും ഇല്ല  



 

 

കസാഷയൽരഡിറ്റ്റി

കൊർട്്ട 

ഇല്ല  

 

ലസറ്റ്ഡയറി 

ഉണ്ട് 

 

 

 ചിേിസവിവരങ്ങൾ, 

 യാന്ദ്തേൂലി വിവരങ്ങൾ 

കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല 

 

ഫീൽഡ് പരിദശാധന വിവരങ്ങൾ 

 സിറ്റിസൺ ഇൻഫർകമഷൻ കബാർഡ് ഇല്ലായിരുന്നു 

 അവിതെ ഒരു ഭാഗും ോെ ്േയറിയ നിലയിൽ ആയിരുന്നു 

 ന്ദ്പവർത്തി തചയതിരിേുന്ന സ്ഥലത ്8 ബണ്ട് 38 മീറ്റർ നിളത്തിൽ. 

             1   19 cent. 

                                      91.63cent 

 

 

 

 

 

 

8.                                   -  ദകാെുർ ബെ് നിർമ്മാണം 

 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതെകോഡ് Wc/335850 

ന്ദ്പവൃത്തി തുെങ്ങ ദിവസും 25/2/2019 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച ദിവസും   20/3/2019 

അെങ്കൽ തുേ 30600 

ചിലവായ തുേ 30600 

ആതേ തതാഴിൽ ദിനും 868 

 

 

ഫയൽ പരിദശാധന വിവരങ്ങൾ 



 

 

 

േവർകപജ് ഉണ്ട്  AMCന്ദ്പോരമുള്ളേവർകപജ്ഉണ്ടാ

യിരുന്നു. 

 സാകങ്കതിേവിേതരുതെവിവര

ങ്ങൾ, 

 Geotagging 

ഇവകരഖതപെുത്തിരുന്നില്ല. 

തചേ് ലിെ് ഇല്ല  

സാകങ്കതിേഅനുമതി

യുതെപേർെ് 

ഉണ്ട്  സാകങ്കതിേവിദഗ്ദ്ധരുതെഒെ്ഇല്ല 

 നമ്പർ 1614/2018/330597 

 തിയതി21/1/2019 

ഭരണഅനുമതിയുതെ

പേർെ് 

ഉണ്ട് 

 

 പഞ്ചായതെന്ദ്േട്ടറിഒകന്ദ്െഖതപെു

ത്തിയിരുന്നില്ല 

 നമ്പർ 1614/2018/330597 

 തിയതി21/1/2019 

വിശീദമായസാകങ്കതി

േഎെികമറ്റ്പേര്െ് 

ഉണ്ട് 

 

 സാകങ്കതിേവിഗ് ക്തരുതെഒെില്ല,

േവർകപജ്രഫ്എെികമറ്റ്ഇല്ല. 

 ജനേിയഭാഷയിലുള്ളഎെികമറ്റ്

ഇല്ലായിരുന്നു 

േൺകവജ് ഫണ്്ട ഇല്ല  

തതാഴിൽആവശയതപ

ട്ടുതോണ്ടുള്ളഅകപ

ക്ഷ 

 

ഉണ്ട് 

 

 

 

 

തതാഴിൽഅനുവദിച്ചു

തോണ്ടുള്ളകഫാും 

ഉണ്ട് 

 

 

മകന്ദ്സ്രാൾപേർെ് ഉണ്ട് 
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ഉണ്ടായിരുന്നു(39102) 

 തതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ=862 



 

 

 Mbook ന്ദ്പോരും തതാഴിൽ 

ദിനങ്ങൾ =869 

              ഉണ്ട് 

 

 AS,TS,നമ്പർകരഖതപെുത്തിയിരു

ന്നില്ല. 

 ചിലവായ തുേ=239543/- 

സാധനസാമന്ദ്ഗിതിേളു

തെവിവരങ്ങൾ 

ഉണ്ട് 

 

 

തവജ് ലിെ് ഉണ്ട് 

 

 

ഫന്ദ്ണ്ടരാൻസ്ഫർരർഡർ ഇല്ല  

തമറ്റീരിയൽവൗച്ചർബി

ൽ 

ഇല്ല  

രസീതുേളുുംകറായൽ

റ്റിയുുംേുറിച്ചുള്ളവിവ

രങ്ങൾ 

ഇല്ല  

കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാെുേൾ ഇല്ല 

 

 

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേര

ണസാക്ഷിേരണപന്ദ്തും 

ഉണ്ട് 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാള് ബൂകവതമന്് സ്ലി

പ് 

ഇല്ല 

 

 

 

ഫയൽനീേും ഇല്ല  

കസാഷയൽരഡിറ്റ്റി

കൊർട്്ട 

ഇല്ല  

 

ലസറ്റ്ഡയറി 

ഉണ്ട് 

 

 

ചിേിസവിവരങ്ങൾ,യാന്ദ്തേൂലിവിവര

ങ്ങൾകരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല 

 

ഫീൽഡ് പരിദശാധന വിവരങ്ങൾ 

 സിറ്റിസൺ ഇൻഫർകമഷൻ കബാർഡ് ഇല്ലായിരുന്നു 



 

 

 അവിതെ ഒരു ഭാഗും ോെ ്േയറിയ നിലയിൽ ആയിരുന്നു 

                             28.40 

                                   47.71cent 

                         89.95 

 

 

 

 

 

 

9.                                   -  ഭവന നിർമ്മാണം(വത്സല) 

 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതെകോഡ് If/358583 

ന്ദ്പവൃത്തി തുെങ്ങ ദിവസും 3/10/2019 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച ദിവസും   16/5/2019 

അെങ്കൽ തുേ 25000 

ചിലവായ തുേ 24390 

ആതേ തതാഴിൽ ദിനും 90 

 

ഫയൽ പരിദശാധന വിവരങ്ങൾ 

 

േവർകപജ് ഉണ്ട് AMCന്ദ്പോരമുള്ളേവർകപജ്ഉണ്ടായിരു

ന്നു.സാകങ്കതിേവിേതരുതെവിവരങ്ങ

ൾ, Geotagging 

ഇവകരഖതപെുത്തിരുന്നില്ല. 

തചേ് ലിെ് ഉണ്ട് കപജ് നമ്പർ കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല 



 

 

സാകങ്കതിേഅനുമ

തിയുതെപേർെ് 

ഉണ്ട്  സാകങ്കതിേവിദഗ്ദ്ധരുതെഒെ്ഇല്ല 

 

ഭരണഅനുമതിയുതെ

പേർെ് 

ഉണ്ട് 

 

 പഞ്ചായതെന്ദ്േട്ടറിഒകന്ദ്െഖതപെു

ത്തിയിരുന്നില്ല 

വിശീദമായസാകങ്ക

തിേഎെികമറ്റ്പേ

ര്െ് 

ഉണ്ട് 

 

 സാകങ്കതിേവിഗ് ക്തരുതെഒെില്ല,

േവർകപജ്രഫ്എെികമറ്റ്ഇല്ല. 

 ജനേിയഭാഷയിലുള്ളഎെികമറ്റ്

ഇല്ലായിരുന്നു 

േൺകവജ് ഫണ്്ട ഇല്ല  

തതാഴിൽആവശയതപ

ട്ടുതോണ്ടുള്ളഅകപ

ക്ഷ 

 

ഉണ്ട് 

 

 

 

 

തതാഴിൽഅനുവദി

ച്ചുതോണ്ടുള്ളകഫാും 

ഇല്ല 

 

 

മകന്ദ്സ്രാൾപേർെ് ഉണ്ട് 
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 2B ന്ദ്പോരും68 തതാഴിൽ 

ദിനും=18428/- രൂപ 

 മസ് കന്ദ്ൊൾ ന്ദ്പോരും90 തതാഴിൽ 

ദിനും=23390/- രൂപ 

 2B യിൽ കരഖതെെുത്താത്ത 

മകന്ദ്സ്രാള്(1278,1279,1846,2568) 

              ഉണ്ട് 

 

 AS,TS,നമ്പർകരഖതപെുത്തിയിരു

ന്നില്ല. 

 ചിലവായ തുേ=239543/- 

സാധനസാമന്ദ്ഗിതിേ

ളുതെവിവരങ്ങൾ 

ഉണ്ട് 

 

 

തവജ് ലിെ് ഉണ്ട് 

 

 

ഫന്ദ്ണ്ടരാൻസ്ഫർരർഡർ ഇല്ല  



 

 

തമറ്റീരിയൽവൗച്ചർ

ബിൽ 

ഇല്ല  

രസീതുേളുുംകറായ

ൽറ്റിയുുംേുറിച്ചുള്ള

വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാെുേൾ ഇല്ല 

 

 

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേ

രണസാക്ഷിേരണപ

ന്ദ്തും 

ഉണ്ട് 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാള് ബൂകവതമ

ന്് സ്ലിപ ്

ഇല്ല 

 

 

 

ഫയൽനീേും ഇല്ല  

കസാഷയൽരഡിറ്റ്റി

കൊർട്്ട 

ഇല്ല  

 

ലസറ്റ്ഡയറി 

ഉണ്ട് 

 

 

ചിേിസവിവരങ്ങൾ,യാന്ദ്തേൂലിവിവര

ങ്ങൾകരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല 

 

ഫീൽഡ് പരിദശാധന വിവരങ്ങൾ 

              40000                             

         

 സിറ്റിസൺ ഇൻഫർകമഷൻ കബാർഡ് ഇല്ലായിരുന്നു 

 

 

10.                                   - ദകഗ്രാവിഷ് കൃത ഭവന 

നിർമ്മാണം പദ്ദതി (ദമാഹനൻ  ) 

 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതെകോഡ് If/378642 



 

 

ന്ദ്പവൃത്തി തുെങ്ങ ദിവസും 2/2/2019 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച ദിവസും   18/5/2019 

അെങ്കൽ തുേ 27000 

ചിലവായ തുേ 24390 

ആതേ തതാഴിൽ ദിനും 90 

 

 

േവർകപജ് ഉണ്ട് AMCന്ദ്പോരമുള്ളേവർകപജ്ഉണ്ടായിരു

ന്നു.സാകങ്കതിേവിേതരുതെവിവരങ്ങ

ൾ, Geotagging 

ഇവകരഖതപെുത്തിരുന്നില്ല. 

തചേ് ലിെ് ഉണ്ട് കപജ് നമ്പർ കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല 

സാകങ്കതിേഅനുമതി

യുതെപേർെ് 

ഉണ്ട് സാകങ്കതിേവിദഗ്ദ്ധരുതെഒെ്ഇല്ല 

 

ഭരണഅനുമതിയുതെ

പേർെ് 

ഉണ്ട് 

 

പഞ്ചായതെന്ദ്േട്ടറിഒകന്ദ്െഖതപെുത്തി

യിരുന്നില്ല 

വിശീദമായസാകങ്കതി

േഎെികമറ്റ്പേര്െ് 

ഉണ്ട് 

 

 സാകങ്കതിേവിഗ് ക്തരുതെഒെില്ല,

േവർകപജ്രഫ്എെികമറ്റ്ഇല്ല. 

 ജനേിയഭാഷയിലുള്ളഎെികമറ്റ്

ഇല്ലായിരുന്നു 

േൺകവജ് ഫണ്്ട ഇല്ല  

തതാഴിൽആവശയതപ

ട്ടുതോണ്ടുള്ളഅകപ

ക്ഷ 

 

ഉണ്ട് 

 

 

 

 

തതാഴിൽഅനുവദിച്ചു

തോണ്ടുള്ളകഫാും 

 

ഉണ്ട് 

 

 

മകന്ദ്സ്രാൾപേർെ് ഉണ്ട്  7    



 

 

  തവട്ടിത്തിരുത്തൽ ഇല്ലായിരുന്നു 

              ഉണ്ട് 

 

 AS,TS,നമ്പർകരഖതപെുത്തിയിരു

ന്നില്ല. 

 നമ്പർ-541 

 ചിലവായ തുേ=24390/- 

സാധനസാമന്ദ്ഗിതിേളു

തെവിവരങ്ങൾ 

ഉണ്ട് 

 

 

തവജ് ലിെ് ഉണ്ട് 

 

 

ഫന്ദ്ണ്ടരാൻസ്ഫർരർഡർ ഇല്ല  

തമറ്റീരിയൽവൗച്ചർബി

ൽ 

ഇല്ല  

രസീതുേളുുംകറായൽ

റ്റിയുുംേുറിച്ചുള്ളവിവ

രങ്ങൾ 

ഇല്ല  

കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാെുേൾ ഇല്ല 

 

 

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേര

ണസാക്ഷിേരണപന്ദ്തും 

 

ഉണ്ട് 

 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാള് ബൂകവതമന്് സ്ലി

പ് 

ഇല്ല 

 

 

 

ഫയൽനീേും ഇല്ല  

കസാഷയൽരഡിറ്റ്റി

കൊർട്്ട 

ഇല്ല  

 

ലസറ്റ്ഡയറി 

ഇല്ല 

 

 

 

 

 



 

 

ഫീൽഡ് പരിദശാധന വിവരങ്ങൾ 

 സിറ്റിസൺ ഇൻഫർകമഷൻ കബാർഡ് ഇല്ലായിരുന്നു. 

              40000                             

         

 

11.                                   -                          

     (        ) 

 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതെകോഡ് If/363353 

ന്ദ്പവൃത്തി തുെങ്ങ ദിവസും 1/10/2018 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച ദിവസും   18/5/2019 

അെങ്കൽ തുേ 25000 

ചിലവായ തുേ 25000 

ആതേ തതാഴിൽ ദിനും 90 

 

 

 

 

 

േവർകപജ് ഉണ്ട് AMCന്ദ്പോരമുള്ളേവർകപജ്ഉണ്ടായിരു

ന്നു.സാകങ്കതിേവിേതരുതെവിവരങ്ങ

ൾ, Geotagging 

ഇവകരഖതപെുത്തിരുന്നില്ല. 

തചേ് ലിെ് ഉണ്ട് കപജ് നമ്പർ കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല 

സാകങ്കതിേഅനുമതി

യുതെപേർെ് 

ഉണ്ട് സാകങ്കതിേവിദഗ്ദ്ധരുതെഒെ്ഇല്ല 

നമ്പർ 1614/2018-2019/219459 

ഭരണഅനുമതിയുതെ

പേർെ് 

ഉണ്ട് 

 

പഞ്ചായതെന്ദ്േട്ടറിഒകന്ദ്െഖതപെുത്തി

യിരുന്നില്ല 

നമ്പർ 1614/2018-2019/219459 



 

 

വിശീദമായസാകങ്കതി

േഎെികമറ്റ്പേര്െ് 

ഉണ്ട് 

 

 സാകങ്കതിേവിഗ് ക്തരുതെഒെില്ല,

േവർകപജ്രഫ്എെികമറ്റ്ഇല്ല. 

 ജനേിയഭാഷയിലുള്ളഎെികമറ്റ്

ഇല്ലായിരുന്നു 

േൺകവജ് ഫണ്്ട ഇല്ല  

തതാഴിൽആവശയതപ

ട്ടുതോണ്ടുള്ളഅകപ

ക്ഷ 

 

ഉണ്ട് 

 

 

 

 

തതാഴിൽഅനുവദിച്ചു

തോണ്ടുള്ളകഫാും 

 

ഉണ്ട് 

 

 

മകന്ദ്സ്രാൾപേർെ് ഉണ്ട് 
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 തവട്ടിത്തിരുത്തൽ ഇല്ലായിരുന്നു 

 2B ന്ദ്പോരും 47 ദിനും 12737 /-രൂപ 

 മസ് കന്ദ്ൊൾ 1509 ,1510 ,454 ,455 

,2086 ,2727 എന്നിവ 2Bയിൽ ഇല്ല 

              ഉണ്ട് 

 

 AS,TS,നമ്പർകരഖതപെുത്തിയിരു

ന്നില്ല. 

 നമ്പർ-504 

 ചിലവായ തുേ=24390/- 

സാധനസാമന്ദ്ഗിതിേ

ളുതെവിവരങ്ങൾ 

ഉണ്ട് 

 

 

തവജ് ലിെ് ഉണ്ട് 

 

 

ഫന്ദ്ണ്ടരാൻസ്ഫർരർഡർ ഇല്ല  

തമറ്റീരിയൽവൗച്ചർ

ബിൽ 

ഇല്ല  

രസീതുേളുുംകറായൽ

റ്റിയുുംേുറിച്ചുള്ളവിവ

രങ്ങൾ 

ഇല്ല  



 

 

കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാെുേൾ ഇല്ല 

 

 

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേ

രണസാക്ഷിേരണപ

ന്ദ്തും 

 

ഉണ്ട് 

 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാള് ബൂകവതമന്് സ്ലി

പ് 

ഇല്ല 

 

 

 

ഫയൽനീേും ഇല്ല  

കസാഷയൽരഡിറ്റ്റി

കൊർട്്ട 

ഇല്ല  

 

ലസറ്റ്ഡയറി 

ഉണ്ട് 

 

 

 

 

ഒന്നുും കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല 

 

 

ഫീൽഡ് പരിദശാധന വിവരങ്ങൾ 

 സിറ്റിസൺ ഇൻഫർകമഷൻ കബാർഡ് ഇല്ലായിരുന്നു 

 

                                        - 5624 

                                  - 1568778 

                                 - 420 

                                         - 270 

 

                              



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

       

 

1.                         



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Marukil branch canal IC/320918 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Marukil branch canal IC /320919 

 

 

 

 

Marukil branch canal IC /320920 



 

 

 

 

 

 

 

 

Marukil branch canal IC /320921 



 

 

 

Marukil branch canal IC /320922 

 

 

 

Life IF/378642 MOHANAN 



 

 

 

Life IF/363353 JAYA KUMAR 

 

 

Life IF/358583   SULOCHANAN 



 

 

 

Contour bund WC /335872 

 

Contour bund WC /335827 



 

 

 

 

 

Contour bund WC/335850 
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      പ        

 

 


