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തിരുവനതപുരം 

                              കേരളത്തിൻത വതകേഅറ്റത്തുള്ളതുും തലസ്ഥാന നഗരും 

ഉൾവോള്ളുന്ന ജില്ല .തിരുവനതപുരും ജില്ലയുവെ ആസ്ഥാനമാണ് തിരുവനതപുരും 



 

 

അഥവാ അന്തപുരി .കേരളത്തിവല ഏറ്റവുും േൂെുതൽ  ജനസാന്ദ്രത േൂെിയ നഗരും 

.ഭാരതത്തിൻത വതകേ  അറ്റമായ േനയാേുമാരി തിരുവനതപുരും ജില്ലയുവെ അതിരിൽ 

നിന്ന് 56 േികലാമീറ്റര് അേവല സ്ഥിതിവചയ്യുന്നു . 

ദനമം  

തിരുവനതപുരും ജില്ലയിവല വനയ്യാറ്റിൻേര ,ോട്ടാേെ ,തിരുവനതപുരും താലൂേുേളിൽ 

ഉൾവപ്പെുന്ന ഒരു കലാേ് പഞ്ചായത്താണ് കനമും കലാേ് പഞ്ചായത് .കനമും കലാേിന് 

1221 .41 ചതുരന്ദ്ശ േികലാമീറ്റര് വിസ് തീർണും ഉണ്ട് . 

പള്ളിച്ചൽ ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്്ത 

നഗര സഭയുവെ അെുത്ത് സ്ഥിതി വചയ്യുന്ന പള്ളിച്ചൽ ന്ദ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത് 1979 ൽ ആണ് 

രൂപും വോണ്ടത് .മലേളുും േുന്നുേളുും ചരുവുേളുും  താഴ് വാരന്ദ്പദങ്ങളുും സമതല 

ന്ദ്പകദശങ്ങളുും വചറിയ ജലാശയങ്ങളുും നിറഞ്ഞ ഒരു ന്ദ്പകദശും ആണ് പള്ളിച്ചൽ ന്ദ്ഗാമ 

പഞ്ചായത്ത് . 

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ  

വികല്ലജ് - പള്ളിച്ചൽ  

താലൂേ് - വനയ്യാറ്റിൻേര  

വിസ് തീർണും -21 .7 ച .േി.മി 

വാർഡുേൾ -23   

അതിരുകൾ  

പെിഞ്ഞാറ് -കനമും ന്ദ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത്  

േിഴേ് -ബാലരാമപുരും ന്ദ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത്  

വതേ്-േല്ലിയൂർ ന്ദ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത്  

വെേ്- മലയിൻേീഴ്  

തവള്ളാപ്പള്ളി വാർഡ് (7 ) 

പള്ളിച്ചൽ പഞ്ചായത്തിവല 7 വാർഡായ വവള്ളാപ്പള്ളി  ോർഷിേപരമായി 

മുൻനിരയിൽ നിൽേുന്ന വാർഡാണ്. ന്ദ്പേൃതി അണിയിവച്ചാരുേിയ കതാെുേളുും 

േുളങ്ങളുും േൃഷിേ് അനുകയാജയമായ ഭൂന്ദ്പേൃതിയുും ന്ദ്പകദശത്തിന് മാറ്റ് േൂട്ടുന്നു 

.മഹാത്മാ ഗാന്ധി കദശീയ ന്ദ്ഗാമീണ വതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂവെ ലലഫ് ഭവന പദ്ധതി 



 

 

മണ്ണ് ജല സുംരക്ഷണും കതാെുേൾ േുളങ്ങൾ എന്നിവയുവെ പുനർനിർമാണും എന്നി 

പദ്ധതിേൾ നെപ്പിലാേി വരുന്നു 

ആമുഖം 

മഹാത്മാഗാന്ധി കദശീയ ന്ദ്ഗാമീണ വതാഴിലുറപ്പ് പദ്ദതി ന്ദ്ഗാമീണ ജനതയുവെ 

ഉന്നമനത്തിനുും സാമുഹിയ അസ്ഥിയുവെ നിർമാണത്തിനുും സഹായമായിട്ടുള്ള ഒരു 

കേന്ദ്രവിസ് േൃത പദ്ദതിയാണ് .2005 വസപ്റ്റുംബർ 5ന് നിലവിൽ വന്ന വതാഴിലുറപ്പ് 

നിയമനവത്ത അെിസ്ഥാനവപ്പെുത്തിയാണ് ഈ പദ്ദതി നെപ്പിലാേി വരുന്നത് 

.സമൂഹത്തിൽ പികന്നാേും നിൽേുന്നവരുവെ ദരിന്ദ്തും അനുഭവിേുന്നവരുവെയുും 

          ഉയർത്തുവാനുും അതുവഴി ന്ദ്ഗാമീണ സമ്പത് വയവസ്ഥയുവെ മുഖച്ഛാച്ചയാ 

മാറ്റാനുും ഈ പദ്ദതി ലേ് ഷയമിെുന്നു .ന്ദ്ഗാമീണ കമഖലയിവല രകരാ േുെുബത്തിനുും മറ്റ്  

വതാഴിലുേൾ നഷ് െമാോവത അധിേമായി 100 ദിവസവത്ത അവിദദ്ധ ോയിേ 

വതാഴിൽ ഉറപ്പാേുേ എന്നതിലൂവെ ജനങളുവെ ഉപജീവനമാർഗും വമച്ചവപ്പെുത്തുേ 

എന്നതാണ് ഇവതന്ത് ന്ദ്പധാന ലേ് ഷയും. 

വതാഴിലുറപ്പ് പദ്ദതി അവോശാധിഷ്ഠിതവുും ആവശയാധിഷ്ഠിതവുമായാ പദ്ദതിയാണ് 

വതാഴിലുറപ്പ് പദ്ദതിയുവെ മറ്റ് ന്ദ്പധാന ലക്ഷയങ്ങൾ ന്ദ്പേൃതി വിഭവ പരിപാനത്തിലുവെ 

രകരാ ന്ദ്പകദശത്തിനതയുും വിഭവ അെിത്തറ ശക്തമാേുേ ,വരൾച്ച ,മവണ്ണാലിപ്പ് 

,വവള്ളവപാേും ,വനനശീേരണും ,ോലാവസ്ഥ വയതിയാനും തുെങ്ങയ പാരസ്ഥിയ 

ന്ദ്പശനങ്ങൾേ് പരിഹാരും ോണുേ ,ഉപതനപരമായ ആസ്തിേൾ സൃഷ് െിേുന്നതിലൂവെ 

ദരിന്ദ്ദ ലഘൂേരണും സുസ്ഥിരമാേുേ വതാഴിൽ ഉറപ്പ് പദ്ദതിയുവെ മുഖയധാരയികലേ്  

ന്ദ്സീേവള സുംഘമായി വോണ്ടുവരുന്നതിനുും അവരുവെ സാമ്പത്തിേവുും 

സാമുഹിയമായ ശാക്തീേരണും ഉറപ്പാേുേ എന്നിവയാണ് . 

കദശീയ ന്ദ്ഗാമീണ വതാഴിലുറപ്പ് പദ്ദതി ന്ദ്പോരും ന്ദ്ഗാമപഞ്ചായത് ന്ദ്പകദശത്തു 

നെപ്പിലാേുന്ന എല്ലാ ന്ദ്പവൃത്തിേളുും കസാഷയൽ രഡിറ്റിങ് വികധയമാേണവമന്ന് 

നിയമനത്തിവല 17 -ആും വേുപ്പ് നിസ് േർഷിേുന്നു .പദ്ദതി ന്ദ്പവത്തനവത്ത പറ്റിയുും 

വപാതുധനും വചലവാേുന്നതിവന പറ്റിയുും പൗരസമൂഹും പരസയവുും സവന്ദ്തന്ദ്ന്തവുമായ 

പരികശാധനയാണ് കസാഷയൽ രഡിറ്റ്. 

വതാഴിലുറപ്പ് നിയമന്ദ്പോരുംവർഷത്തിൽ 2 തവണ കസാഷയൽ രഡിറ്റ് ന്ദ്ഗാമസഭേൾ 

എല്ലാ വാർഡിലുും നെകത്തണ്ടതാണ് .കസാഷയൽ രഡിറ്റ് ന്ദ്ഗാമസഭ എന്നതിലൂവെ 

ഉകദ്ദശിേുന്നത് വർേ് വെറ്റുേൾ സന്ദ്രർശിച്ചുും വതാഴിലുറപ്പ് വതാഴിലാളിേളുവെ 

നിർവ്വഹണ ഉകദ്ദഗസ്ഥകരാെുും അഭിമുഖും നെത്തിയതിലൂവെ ലഭയമായ കരഖേളുവെയുും 



 

 

വിശദമായ പരികശാധനയിലൂവെയുും ലഭിേുന്ന വിവരങ്ങവള കോർഡിേരിച്ച 

ന്ദ്ഗാമസഭയിലൂവെ വപാതു സമൂഹവത്ത അറിയിേുേ എന്നതാണ് .ഇന്ദ്പോരും ലഭിേുന്ന 

വിവരങ്ങളുവെയുുംവിവരങ്ങളുവെയുും ന്ദ്ഗാമസഭേളിൽ ഉയരുന്ന വതാഴിലുറപ്പ് 

വതാഴിലാളിേളുവെ അഭിന്ദ്പായങ്ങളുവെയുും നിർവേരണ ഉവദ്ധഗസ്ഥരുവെയുും 

അഭിന്ദ്പായങ്ങളുവെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി കദശീയ ന്ദ്ഗാമീണ വതാഴിൽ 

ഉറപ്പ് പദ്ധതിയിവല നെത്തിപ്പിവല സുതാരയവുും ഉത്തരവാദിത്തും ഊട്ടിഉറപ്പിേേ 

എന്നതാണ് കസാഷയൽ രഡിറ്റ് ലക്ഷയമിെുന്നതവസ്തു താപരമായ േവണ്ടത്തലുേളിലൂവെ 

വതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുവെ ഗുണകഭാതേളായ   ന്ദ്ഗാമീണ ജനതയുവെ ഉന്നമനത്തിനുും 

പദ്ധതിയുവെ വമച്ചവപ്പട്ട ന്ദ്പവത്തനത്തിനുും കസാഷയൽ രഡിറ്റലിയുവെ സാധിേുന്നു . 

 

നിർദേശങ്ങൾ 

               

 

1.                                                        

                                    . 

2.                                                       

                                                    

               . 

3.                                               

                                                 

                    . 

4.                                                           

         . 

5.                                                       

                     . 

6. ഫയലുേളിൽ ഉള്ള കരഖേൾ േൃതയതകയാവെയുും ശരിയായ ന്ദ്േമത്തിൽ 

സൂക്ഷിോൻ ന്ദ്ശദ്ധികേണ്ടതാണ്.  

7. േളിസ്ഥലും,  നെപ്പാതേളുവെ  നിർമ്മാണും മുതലായവ വാർഡ് തലത്തിൽ 

നെപ്പാോവുന്നതാണ്. 

8. പദ്ധതിയിലൂവെ നെപ്പിലാേുന്ന ന്ദ്പവർത്തിേൾ നിയമാനുസൃതമായ ോലയളവിൽ 

നിലനിൽോൻ ഉതേുന്നവിധും നെപ്പിലാകേണ്ട അതാണ്.  

9. ഭൂവിേസനും കപാലുള്ള ന്ദ്പവർത്തിേൾ ഭൂവുെമേൾേ് ന്ദ്പവർത്തിവയ 

സുംബന്ധിേുന്ന വയക്തമായ ധാരണ നൽേിവോണ്ട് നെപ്പിലാകേണ്ടത്. 

10. വതാഴിലാളിേൾേ് ആവശയമായ സൗേരയങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തി നൽകേണ്ടതാണ്. 



 

 

11. മെർ കറാളുേളിൽ ആവശയമായ സാക്ഷയവപ്പെുത്തലുേൾ ഉണ്ടായിരികേണ്ടത് 

അനിവാരയമാണ്. 

12. അതാത് സാമ്പത്തിേ വർഷത്തിവല ഫയലുേൾ േൃതയതകയാവെ ന്ദ്േമീേരിോൻ 

ന്ദ്ശദ്ധികേണ്ടതാണ്. 
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മഹത്മാഗാന്ധി കദശീയ ന്ദ്ഗാമീണ വതാഴിലുറപ്പ് പദ്ദതിയുവെ 6 മാസത്തിൽ 

ഒരിേൽ നെന്നിരികേണ്ട കസാഷയൽ രഡിറ്റ് ന്ദ്പവത്തനങ്ങളുവെ ഭാഗമായി 

േല്ലിയൂർ ന്ദ്ഗാമപഞ്ചായത്തിവല 7 വാർഡ് (വവള്ളാപ്പള്ളി) 1 / 10 /2018 മുതൽ 31/3 / 

2019 വവരയുള്ള കേരളും കസാഷയൽ രഡിറ്റ് വസാലസറ്റി നെത്തിയ കസാഷയൽ 

രഡിറ്റൻറ്  വിശാദുംശങ്ങൾ ഫയൽ ഫീൽഡ് എന്നിവങ്ങവന തിരിച്ച രകരാ 



 

 

ന്ദ്പവർത്തിേളുവെയുും വിശദമായ രഡിറ്റിങ് റികപ്പാർട്്ട ആണ് ചുവവെ 

കചർേുന്നത് ന്ദ്പോരും ഒരു ന്ദ്പവൃത്തി ഫയലിൽ 22 അനുബന്ധ കരഖേളാണ് 

സൂക്ഷികേണ്ടത് .ഈ പറയുന്ന കരഖേളിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളുും 

അഭിമുഖുംഫീൽഡ് എന്നിവയിലൂവെ ലഭയമാേുന്ന വിവരങ്ങവള കശഖരിച്ചുവോണ്ടു 

രകരാ ന്ദ്പവതിയുവെ ഗുണനിലവാരും വതാഴിലാളിേൾേ് ഈ ന്ദ്പവൃത്തി വോണ്ട് 

ലഭയമാകേണ്ട കനട്ടവുമാണ് പരികശാധിേവപ്പെുന്നത്.   

 

1.                             

2. ഗ്പവൃത്തിയുതടദപര ്                      - തകാണ്ടുർ ബണ്ട് നിർമ്മാണം 

 

ന്ദ്പവൃത്തിയുവെകോഡ് Wc/329531 

ന്ദ്പവൃത്തി തുെങ്ങ ദിവസും 23/2/2019 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച ദിവസും   22/3/2019 

അെങ്കൽ തുേ 367627 

ചിലവായ തുേ 97108 

ആവേ വതാഴിൽ ദിനും 349 

 

ഫയൽ പരിദശാധന വിവരങ്ങൾ 

 

േവർകപജ് ഉണ്ട് AMCന്ദ്പോരമുള്ളേവർകപജ്ഉണ്ടായിരു

ന്നു.സാകങ്കതിേവിേതരുവെവിവരങ്ങ

ൾ, Geotagging 

ഇവകരഖവപെുത്തിരുന്നില്ല. 

വചേ് ലിെ് ഉണ്ട് രകരാകരഖയുകെയുുംകപജ് നമ്പർകരഖവപെു

ത്തിരുന്നു 

സാകങ്കതിേഅനുമതി

യുവെപേർപ്പ് 

ഉണ്ട്  സാകങ്കതിേവിദഗ്ദ്ധരുവെഒപ്പ്ഇല്ല 

ഭരണഅനുമതിയുവെ

പേർപ്പ് 

ഉണ്ട് 

 

 പഞ്ചായവെന്ദ്േട്ടറിഒപ്പ് 

കരഖവപെുത്തിരുന്നില്ല 



 

 

വിശീദമായസാകങ്കതി

േഎെികമറ്റ്പേര്പ്പ് 

ഉണ്ട് 

 

 സാകങ്കതിേവിഗ് ക്തരുവെഒപ്പില്ല,

േവർകപജ്രഫ്എെികമറ്റ്ഇല്ല. 

െികമറ്റ്ഇല്ലായിരുന്നു 

 എെികമറ്റ് ന്ദ്പോരും 288709 രൂപ 

േൺകവജ് ഫണ്്ട ഉണ്ട് 

 

 

വതാഴിൽആവശയവപ

ട്ടുവോണ്ടുള്ളഅകപ

ക്ഷ 

ഉണ്ട് 

 

 

 

വതാഴിൽഅനുവദിച്ചു

വോണ്ടുള്ളകഫാും 

ഇല്ല  

മാകന്ദ്സ്രാൾപേർപ്പ് ഉണ്ട് 

 

 12 എണ്ണും 

 മകന്ദ്സ്രാൾ നമ്പർ 34954 ,34955 

എന്നി മസ് കന്ദ്ൊൾ ന്ദ്പിൻറ ്

വചയുന്നതിനുമുമ്പ് ആണ് വർേ് 

തുെങ്ഇരിേുന്നത് . 

 മകന്ദ്സ്രാൾ ന്ദ്പോരും 349 ദിവസവുും 

mbookൽ 353 ദിവസവുമാണ് 

കരഖവപെുത്തിരിേുന്നത് . 

മിസ്ർവമന്റബ്ുേ് ഉണ്ട് 

 

 AS,TS,നമ്പർകരഖവപെുത്തിയിരു

ന്നില്ല. 

 വമഷർവമൻറ്ബുേനമ്പർ=704 

 Mbook തുേ=97108 

സാധനസാമന്ദ്ഗിതിേളു

വെവിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

വവജ് ലിെ് ഉണ്ട് 

 

 

ഫന്ദ്ണ്ടരാൻസ്ഫർരർഡർ ഇല്ല  

വമറ്റീരിയൽവൗച്ചർബി

ൽ 

ഇല്ല  

രസീതുേളുുംകറായൽ

റ്റിയുുംേുറിച്ചുള്ളവിവ

ഇല്ല  



 

 

രങ്ങൾ 

കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാപ്പുേൾ ഇല്ല 

 

 

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേര

ണസാക്ഷിേരണപന്ദ്തും 

ഉണ്ട് 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാള് മൂകവവമന്് സ്ലി

പ് 

ഇല്ല  

ഫയൽനീേും ഇല്ല  

കസാഷയൽരഡിറ്റ്റി

കപ്പാർട്്ട 

ഇല്ല  

 

ലസറ്റ്ഡയറി 

ഉണ്ട് 

 

 ചിേിസവിവരങ്ങൾ,യാന്ദ്തേൂലി

വിവരങ്ങൾകരഖവപെുത്തിയിരു

ന്നില്ല 

 

ഫീൽഡ് വിവരങ്ങൾ 

 ഗുണകഭാതാവ്  – രമനയമ്മ  ) രാജ് േിരൺ വമാട്ടമൂെ് ,നാരുവാമൂെ്,  ( ,1 ഏേർ 88 

വസൻറ് വസ്തു  

 സിറ്റിസൺ ഇൻഫർകമഷൻ കബാർഡ് ഇല്ലായിരുന്നു 

 ോെ് േയറിയ നിലയിൽ ആയിരുന്നതിനാൽ അളോൻ സാധിച്ചില്ല 

 ആവേ അവിവെ 10 ബണ്ട് ഉും 473 .66 മീറ്റർ നീളത്തിൽ ആയിരുന്നു 

 

 

 

 

 

 

 

3.                                      -                     

 

ന്ദ്പവൃത്തിയുവെകോഡ് if/338940 



 

 

ന്ദ്പവൃത്തി തുെങ്ങ ദിവസും 10/10/2018 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച ദിവസും   23/10/2018 

അെങ്കൽ തുേ 34000 

ചിലവായ തുേ 29247 

ആവേ വതാഴിൽ ദിനും 108 

 

ഫയൽ പരിദശാധന വിവരങ്ങൾ 

 

േവർകപജ് ഉണ്ട് AMCന്ദ്പോരമുള്ളേവർകപജ്ഉണ്ടായിരു

ന്നു.സാകങ്കതിേവിേതരുവെവിവരങ്ങ

ൾ, Geotagging 

ഇവകരഖവപെുത്തിരുന്നില്ല. 

വചേ് ലിെ് ഉണ്ട് രകരാകരഖയുകെയുുംകപജ് നമ്പർകരഖവപ

െുത്തിരുന്നു 

സാകങ്കതിേഅനുമതി

യുവെപേർപ്പ് 

ഉണ്ട് സാകങ്കതിേവിദഗ്ദ്ധരുവെഒപ്പ്ഇല്ല 

ഭരണഅനുമതിയുവെപ

േർപ്പ് 

ഉണ്ട് 

 

പഞ്ചായവെന്ദ്േട്ടറിഒപ്പ് 

കരഖവപെുത്തിരുന്നില്ല 

വിശീദമായസാകങ്കതി

േഎെികമറ്റ്പേര്പ്പ് 

ഉണ്ട് 

 

            

         ,        

           . 

                

                  

േൺകവജ് ഫണ്്ട  

ഇല്ല 

 

വതാഴിൽആവശയവപട്ടു

വോണ്ടുള്ളഅകപക്ഷ 

ഉണ്ട് 

 

 

 

വതാഴിൽഅനുവദിച്ചു ഉണ്ട്  



 

 

വോണ്ടുള്ളകഫാും  

മാകന്ദ്സ്രാൾപേർപ്പ് ഉണ്ട് 

 

 4 എണ്ണും 

 മകന്ദ്സ്രാൾ വവട്ടിത്തിരുത്തൽ 

ഇല്ലായിരുന്നു 

മിസ്ർവമന്റബ്ുേ് ഉണ്ട് 

 

 AS,TS,നമ്പർകരഖവപെുത്തിയിരു

ന്നില്ല. 

 വമഷർവമൻറ്ബുേനമ്പർ=248 

 Mbook തുേ=29247 

 മകന്ദ്സ്രാൾ ന്ദ്പോരും 107 വതാഴിൽ 

ദിനുംഎന്നാൽ Mbook ന്ദ്പോരും 

108 വതാഴിൽ ദിനും   

സാധനസാമന്ദ്ഗിതിേളു

വെവിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

വവജ് ലിെ് ഉണ്ട് 

 

 

ഫന്ദ്ണ്ടരാൻസ്ഫർരർഡർ ഇല്ല  

വമറ്റീരിയൽവൗച്ചർബി

ൽ 

ഇല്ല  

രസീതുേളുുംകറായൽറ്റി

യുുംേുറിച്ചുള്ളവിവര

ങ്ങൾ 

ഇല്ല  

കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാപ്പുേൾ ഇല്ല 

 

 

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേര

ണസാക്ഷിേരണപന്ദ്തും 

ഉണ്ട് 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാള് മൂകവവമന്് സ്ലി

പ് 

ഇല്ല  

ഫയൽനീേും ഇല്ല  

കസാഷയൽരഡിറ്റ്റി

കപ്പാർട്്ട 

ഇല്ല  

 

ലസറ്റ്ഡയറി 

ഉണ്ട് 

 

 ചിേിസവിവരങ്ങൾ,യാന്ദ്തേൂ

ലിവിവരങ്ങൾകരഖവപെുത്തിയി



 

 

രുന്നില്ല 

 

 

ഫീൽഡ് പരിദശാധന വിവരങ്ങൾ 

 ഗുണകഭാതേൾ -രാധേൃഷ്ണൻ നായർ മേൻ അഭിലാഷ് ,സകന്താഷ് േുമാർ േുമാരി 

മേൾ ചിന്ദ്ത 

 സിറ്റിസൺ ഇൻഫർകമഷൻ കബാർഡ് ഇല്ലായിരുന്നു 

 ഈ വസ്തു വിൽ തീറ്റപ്പുൽേൃഷി വചയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു 

 ോെ് േയറിയ നിലയിൽ ആയിരുന്നതിനാൽ അളോൻ സാധിച്ചില്ല 

 

 

4.                                      -                   (CH-

350-700m) 

 

ന്ദ്പവൃത്തിയുവെകോഡ് Ic/320931 

ന്ദ്പവൃത്തി തുെങ്ങ ദിവസും 4/2/2019 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച ദിവസും   17/2/2019 

അെങ്കൽ തുേ 128000 

ചിലവായ തുേ 114737 

ആവേ വതാഴിൽ ദിനും 417 

 

ഫയൽ പരിദശാധന വിവരങ്ങൾ 

 

േവർകപജ് ഉണ്ട് AMCന്ദ്പോരമുള്ളേവർകപജ്ഉണ്ടായി

രുന്നു.സാകങ്കതിേവിേതരുവെവിവര

ങ്ങൾ, Geotagging 

ഇവകരഖവപെുത്തിരുന്നില്ല. 

വചേ് ലിെ് ഉണ്ട് രകരാകരഖയുകെയുുംകപജ് നമ്പർകരഖ

വപെുത്തിരുന്നു 



 

 

സാകങ്കതിേഅനുമതി

യുവെപേർപ്പ് 

ഉണ്ട് സാകങ്കതിേവിദഗ്ദ്ധരുവെഒപ്പ്ഇല്ല 

ഭരണഅനുമതിയുവെപ

േർപ്പ് 

ഇല്ല 

 

 

വിശീദമായസാകങ്കതി

േഎെികമറ്റ്പേര്പ്പ് 

ഉണ്ട് 

 

 സാകങ്കതിേവിഗ് ക്തരുവെഒപ്പി

ല്ല,േവർകപജ്രഫ്എെികമറ്റ്ഇ

ല്ല. 

                

                  

 

േൺകവജ് ഫണ്്ട  

ഇല്ല 

 

വതാഴിൽആവശയവപട്ടു

വോണ്ടുള്ളഅകപക്ഷ 

ഉണ്ട് 

 

 

 

വതാഴിൽഅനുവദിച്ചു

വോണ്ടുള്ളകഫാും 

ഇല്ല 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാൾപേർപ്പ് ഉണ്ട് 

 

 11 എണ്ണും 

 മകന്ദ്സ്രാൾ വവട്ടിത്തിരുത്തൽ 

ഇല്ലായിരുന്നു 

 മകന്ദ്സ്രാൾ നമ്പർ 31298 ൽ പണി 

ൊർട്്ട വചയതതിനുകശഷമാണ് 

മകന്ദ്സ്രാൾ ന്ദ്പിന്റ് 

വചയതിരിേുന്നത്  

 വതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ 417 

മിസ്ർവമന്റബ്ുേ് ഉണ്ട് 

 

 AS,TS,നമ്പർകരഖവപെുത്തിയി

രുന്നില്ല. 

 വമഷർവമൻറ്ബുേനമ്പർ=637 

 Mbook തുേ=114737 

സാധനസാമന്ദ്ഗിതിേളു ഉണ്ട്  



 

 

വെവിവരങ്ങൾ  

വവജ് ലിെ് ഉണ്ട് 

 

 

ഫന്ദ്ണ്ടരാൻസ്ഫർരർഡർ ഇല്ല  

വമറ്റീരിയൽവൗച്ചർബി

ൽ 

ഇല്ല  

രസീതുേളുുംകറായൽറ്റി

യുുംേുറിച്ചുള്ളവിവര

ങ്ങൾ 

ഇല്ല  

കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാപ്പുേൾ ഇല്ല 

 

 

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേര

ണസാക്ഷിേരണപന്ദ്തും 

ഉണ്ട് 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാള് മൂകവവമന്് സ്ലി

പ് 

ഇല്ല  

ഫയൽനീേും ഇല്ല  

കസാഷയൽരഡിറ്റ്റി

കപ്പാർട്്ട 

ഇല്ല  

ലസറ്റ്ഡയറി ഇല്ല   

 

ഫീൽഡ് വിവരങ്ങൾ 

 സിറ്റിസൺ ഇൻഫർകമഷൻ കബാർഡ് ഇല്ലായിരുന്നു 

 ഈ വസ്തു വിൽ തീറ്റപ്പുൽേൃഷി വചയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു 

 

5.                                      -                   

 

ന്ദ്പവൃത്തിയുവെകോഡ് Ic/320925 

ന്ദ്പവൃത്തി തുെങ്ങ ദിവസും 1/1/2019 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച ദിവസും   14/1/2019 

അെങ്കൽ തുേ 70000 



 

 

ചിലവായ തുേ 59737 

ആവേ വതാഴിൽ ദിനും  

 

ഫയൽ പരിദശാധന വിവരങ്ങൾ 

 

േവർകപജ് ഉണ്ട് AMCന്ദ്പോരമുള്ളേവർകപജ്ഉണ്ടായിരു

ന്നു.സാകങ്കതിേവിേതരുവെവിവരങ്ങ

ൾ, Geotagging 

ഇവകരഖവപെുത്തിരുന്നില്ല. 

വചേ് ലിെ് ഉണ്ട് രകരാകരഖയുകെയുുംകപജ് നമ്പർകരഖവപ

െുത്തിരുന്നു 

സാകങ്കതിേഅനുമതി

യുവെപേർപ്പ് 

ഉണ്ട് സാകങ്കതിേവിദഗ്ദ്ധരുവെഒപ്പ്ഇല്ല 

ഭരണഅനുമതിയുവെ

പേർപ്പ് 

ഉണ്ട് 

 

പഞ്ചായവെന്ദ്േട്ടറിഒപ്പ് 

കരഖവപെുത്തിയിരുന്നില്ല 

വിശീദമായസാകങ്കതി

േഎെികമറ്റ്പേര്പ്പ് 

ഉണ്ട് 

 

            

         ,        

           . 

                

                  

 

 

േൺകവജ് ഫണ്്ട  

ഇല്ല 

 

വതാഴിൽആവശയവപ

ട്ടുവോണ്ടുള്ളഅകപ

ക്ഷ 

ഉണ്ട് 

 

 

 

വതാഴിൽഅനുവദിച്ചു

വോണ്ടുള്ളകഫാും 

ഇല്ല 

 

 



 

 

മാകന്ദ്സ്രാൾപേർപ്പ് ഉണ്ട് 

 

 10എണ്ണും 

 മകന്ദ്സ്രാൾ വവട്ടിത്തിരുത്തൽ 

ഇല്ലായിരുന്നു 

മിസ്ർവമന്റബ്ുേ് ഉണ്ട് 

 

 AS,TS,നമ്പർകരഖവപെുത്തിയിരു

ന്നില്ല. 

 വമഷർവമൻറ്ബുേനമ്പർ=609 

 Mbook തുേ=59737 

സാധനസാമന്ദ്ഗിതിേളു

വെവിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല 

 

 

വവജ് ലിെ് ഉണ്ട് 

 

 

ഫന്ദ്ണ്ടരാൻസ്ഫർരർഡർ ഇല്ല  

വമറ്റീരിയൽവൗച്ചർബി

ൽ 

ഇല്ല  

രസീതുേളുുംകറായൽ

റ്റിയുുംേുറിച്ചുള്ളവിവ

രങ്ങൾ 

ഇല്ല  

കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാപ്പുേൾ ഇല്ല 

 

 

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേര

ണസാക്ഷിേരണപന്ദ്തും 

ഉണ്ട് 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാള് മൂകവവമന്് സ്ലി

പ് 

ഇല്ല  

ഫയൽനീേും ഇല്ല  

കസാഷയൽരഡിറ്റ്റി

കപ്പാർട്്ട 

ഇല്ല  

ലസറ്റ്ഡയറി ഇല്ല   

 

ഫീൽഡ് പരികശാധന  വിവരങ്ങൾ 

 ോെ് േയറിയ നിലയിൽ ആയിരുന്നതിനാൽ അളോൻ സാധിച്ചില്ല 

 സിറ്റിസൺ ഇൻഫർകമഷൻ കബാർഡ് ഇല്ലായിരുന്നു. 



 

 

 

6.                             -                  (1475-1850m) 

 

ന്ദ്പവൃത്തിയുവെകോഡ് Ic/320923 

ന്ദ്പവൃത്തി തുെങ്ങ ദിവസും 24/12/2018 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച ദിവസും   10/3/2019 

അെങ്കൽ തുേ 216000 

ചിലവായ തുേ 153769 

ആവേ വതാഴിൽ ദിനും 567 

 

ഫയൽ പരിദശാധന വിവരങ്ങൾ 

േവർകപജ് ഉണ്ട് AMCന്ദ്പോരമുള്ളേവർകപജ്ഉണ്ടായിരു

ന്നു.സാകങ്കതിേവിേതരുവെവിവരങ്ങ

ൾ, Geotagging 

ഇവകരഖവപെുത്തിരുന്നില്ല. 

വചേ് ലിെ് ഉണ്ട് രകരാകരഖയുകെയുുംകപജ് നമ്പർകരഖവപ

െുത്തിരുന്നു 

സാകങ്കതിേഅനുമതി

യുവെപേർപ്പ് 

ഉണ്ട് സാകങ്കതിേവിദഗ്ദ്ധരുവെഒപ്പ്ഇല്ല 

ഭരണഅനുമതിയുവെപ

േർപ്പ് 

ഉണ്ട് 

 

പഞ്ചായവെന്ദ്േട്ടറിഒപ്പ് 

കരഖവപെുത്തിയിരുന്നില്ല 

വിശീദമായസാകങ്കതിേ

എെികമറ്റ്പേര്പ്പ് 

ഉണ്ട് 

 

 സാകങ്കതിേവിഗ് ക്തരുവെഒപ്പി

ല്ല,േവർകപജ്രഫ്എെികമറ്റ്ഇ

ല്ല. 

                

                  

േൺകവജ് ഫണ്്ട  

ഇല്ല 

 



 

 

വതാഴിൽആവശയവപട്ടു

വോണ്ടുള്ളഅകപക്ഷ 

ഉണ്ട് 

 

 

 

വതാഴിൽഅനുവദിച്ചു

വോണ്ടുള്ളകഫാും 

 

ഉണ്ട് 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാൾപേർപ്പ് ഉണ്ട് 

 

 24എണ്ണും 

 മകന്ദ്സ്രാൾ വവട്ടിത്തിരുത്തൽ 

ഇല്ലായിരുന്നു 

 3 മകന്ദ്സ്രാളുേൾ(37532 ,37533 

,37534 ) ഫയലിൽ ഇല്ലായിരുന്നു 

.എന്നാൽ ഈ മകന്ദ്സ്രാൾ 2B യിൽ 

ഉണ്ടായിരുന്നു 

 2B ന്ദ്പോരും ആവേ ദിവസും 531  

 ആവേ തുേ 143951 ഇതിൽ 

9818 രൂപയുവെ േുറവ് 

ഉണ്ടായിരുന്നു  

 ഈ മൂന്ന്(37532,37533,37534) 

മസ് കന്ദ്ൊൾ ന്ദ്പോരും 80 

ദിവസത്തിന്റ േുറവ് 

ഉണ്ടായിരുന്നു 

മിസ്ർവമന്റബ്ുേ് ഉണ്ട് 

 

 AS,TS,നമ്പർകരഖവപെുത്തിയിരു

ന്നില്ല. 

 വമഷർവമൻറ്ബുേനമ്പർ=623 

 Mbook തുേ=153769 

 Mbook ൽ േൂട്ടിയകപ്പാൾ 

േിട്ടിയത് 124478.03 ആണ്. 

എന്നാൽ അതിൽ 

കരഖവപ്പെുത്തിയിരിേുന്നത് 

164478.03 എന്നാണ് 

സാധനസാമന്ദ്ഗിതിേളു ഉണ്ട്  



 

 

വെവിവരങ്ങൾ  

 

വവജ് ലിെ് ഉണ്ട് 

 

 

ഫന്ദ്ണ്ടരാൻസ്ഫർരർഡർ ഇല്ല  

വമറ്റീരിയൽവൗച്ചർബി

ൽ 

ഇല്ല  

രസീതുേളുുംകറായൽറ്റി

യുുംേുറിച്ചുള്ളവിവരങ്ങ

ൾ 

ഇല്ല  

കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാപ്പുേൾ ഇല്ല 

 

 

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേര

ണസാക്ഷിേരണപന്ദ്തും 

ഉണ്ട് 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാള് മൂകവവമന്് സ്ലിപ് ഇല്ല  

ഫയൽനീേും ഇല്ല  

കസാഷയൽരഡിറ്റ്റി

കപ്പാർട്്ട 

ഇല്ല  

ലസറ്റ്ഡയറി ഇല്ല   

 

ഫീൽഡ് പരികശാധന വിവരങ്ങൾ 

 ോെ് േയറിയ നിലയിൽ ആയിരുന്നതിനാൽ അളോൻ സാധിച്ചില്ല 

 സിറ്റിസൺ ഇൻഫർകമഷൻ കബാർഡ് ഇല്ലായിരുന്നു 

 

7.                                      -                  (1100-

1475m) 

 

ന്ദ്പവൃത്തിയുവെകോഡ് Ic/320924 

ന്ദ്പവൃത്തി തുെങ്ങ ദിവസും 24/12/2018 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച ദിവസും   3/2/2019 



 

 

അെങ്കൽ തുേ 216000 

ചിലവായ തുേ 81922 

ആവേ വതാഴിൽ ദിനും 302 

 

ഫയൽ പരികശാധന വിവരങ്ങൾ 

 

േവർകപജ് ഉണ്ട് AMCന്ദ്പോരമുള്ളേവർകപജ്ഉണ്ടായിരു

ന്നു.സാകങ്കതിേവിേതരുവെവിവരങ്ങ

ൾ, Geotagging 

ഇവകരഖവപെുത്തിരുന്നില്ല. 

വചേ് ലിെ് ഉണ്ട് രകരാകരഖയുകെയുുംകപജ് നമ്പർകരഖവപ

െുത്തിരുന്നു 

സാകങ്കതിേഅനുമതി

യുവെപേർപ്പ് 

ഇല്ല  

ഭരണഅനുമതിയുവെപ

േർപ്പ് 

ഇല്ല 

 

 

വിശീദമായസാകങ്കതി

േഎെികമറ്റ്പേര്പ്പ് 

ഉണ്ട് 

 

 സാകങ്കതിേവിഗ് ക്തരുവെഒപ്പില്ല,

േവർകപജ്രഫ്എെികമറ്റ്ഇല്ല. 

                

                  

േൺകവജ് ഫണ്്ട  

ഇല്ല 

 

വതാഴിൽആവശയവപട്ടു

വോണ്ടുള്ളഅകപക്ഷ 

ഉണ്ട് 

 

 

 

വതാഴിൽഅനുവദിച്ചു

വോണ്ടുള്ളകഫാും 

 

ഇല്ല 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാൾപേർപ്പ് ഉണ്ട്  17എണ്ണും 



 

 

  മകന്ദ്സ്രാൾ വവട്ടിത്തിരുത്തൽ 

ഇല്ലായിരുന്നു 

 3 മകന്ദ്സ്രാളുേൾ(30699,30700 

,30701) ഫയലിൽ ഇല്ലായിരുന്നു 

.എന്നാൽ ഈ മകന്ദ്സ്രാൾ 2B യിൽ 

ഉണ്ടായിരുന്നു 

 2B ന്ദ്പോരും ആവേ ദിവസും 302 

 മകന്ദ്സ്രാൾ നമ്പർ 

(28775,28776,28777)ൽ പണി 

ൊർട്്ട വചയതതിനുകശഷമാണ് 

മകന്ദ്സ്രാൾ ന്ദ്പിന്റ ്വചയതിരിേുന്നത്  

മിസ്ർവമന്റബ്ുേ് ഉണ്ട് 

 

 AS,TS,നമ്പർകരഖവപെുത്തിയിരു

ന്നില്ല. 

 വമഷർവമൻറ്ബുേനമ്പർ=622 

 Mbook തുേ=81922 

 മസ് കന്ദ്ൊൾ ന്ദ്പോരും വർേിുംഗ് 

ദിനും 268 ഉും ന്ദ്പോരും  വർേിുംഗ് 

ദിനും 302 ആണ് 

സാധനസാമന്ദ്ഗിതിേളു

വെവിവരങ്ങൾ 

ഉണ്ട് 

 

 

 

വവജ് ലിെ് ഉണ്ട് 

 

 

ഫന്ദ്ണ്ടരാൻസ്ഫർരർഡർ ഇല്ല  

വമറ്റീരിയൽവൗച്ചർബി

ൽ 

ഇല്ല  

രസീതുേളുുംകറായൽറ്റി

യുുംേുറിച്ചുള്ളവിവര

ങ്ങൾ 

ഇല്ല  

കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാപ്പുേൾ ഇല്ല 

 

 

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേര ഉണ്ട്  



 

 

ണസാക്ഷിേരണപന്ദ്തും  

മാകന്ദ്സ്രാള് മൂകവവമന്് സ്ലി

പ് 

ഇല്ല  

ഫയൽനീേും ഇല്ല  

കസാഷയൽരഡിറ്റ്റി

കപ്പാർട്്ട 

ഇല്ല  

ലസറ്റ്ഡയറി ഇല്ല   

 

ഫീൽഡ് പരികശാധന വിവരങ്ങൾ 

 

 

 

 

8.                                      -                   (350-

700m) 

 

ന്ദ്പവൃത്തിയുവെകോഡ് Ic/320930 

ന്ദ്പവൃത്തി തുെങ്ങ ദിവസും 19/1/2019 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച ദിവസും   1/2/2019 

അെങ്കൽ തുേ 128000 

ചിലവായ തുേ 121702 

ആവേ വതാഴിൽ ദിനും 443 

 

 

 

ഫയൽ പരിദശാധന വിവരങ്ങൾ 

 

േവർകപജ് ഉണ്ട് AMCന്ദ്പോരമുള്ളേവർകപജ്ഉണ്ടായിരു



 

 

ന്നു.സാകങ്കതിേവിേതരുവെവിവരങ്ങ

ൾ, Geotagging 

ഇവകരഖവപെുത്തിരുന്നില്ല. 

വചേ് ലിെ് ഉണ്ട് രകരാകരഖയുകെയുുംകപജ് നമ്പർകരഖവപെു

ത്തിരുന്നു 

സാകങ്കതിേഅനുമതി

യുവെപേർപ്പ് 

ഉണ്ട് സാകങ്കതിേവിദഗ്ദ്ധരുവെഒപ്പ്ഇല്ല 

ഭരണഅനുമതിയുവെ

പേർപ്പ് 

ഉണ്ട് 

 

പഞ്ചായവെന്ദ്േട്ടറിഒപ്പ് 

കരഖവപെുത്തിയിരുന്നില്ല 

വിശീദമായസാകങ്കതി

േഎെികമറ്റ്പേര്പ്പ് 

ഉണ്ട് 

 

 സാകങ്കതിേവിഗ് ക്തരുവെഒപ്പില്ല,

േവർകപജ്രഫ്എെികമറ്റ്ഇല്ല. 

                

                  

േൺകവജ് ഫണ്്ട  

ഇല്ല 

 

വതാഴിൽആവശയവപ

ട്ടുവോണ്ടുള്ളഅകപ

ക്ഷ 

 

ഇല്ല 

 

 

വതാഴിൽഅനുവദിച്ചു

വോണ്ടുള്ളകഫാും 

 

ഇല്ല 

 

 

മകന്ദ്സ്രാൾപേർപ്പ് ഉണ്ട് 

 

 10എണ്ണും 

 മകന്ദ്സ്രാൾ വവട്ടിത്തിരുത്തൽ 

ഇല്ലായിരുന്നു 

മിസ്ർവമന്റബ്ുേ് ഉണ്ട് 

 

 AS,TS,നമ്പർകരഖവപെുത്തിയിരു

ന്നില്ല. 

 വമഷർവമൻറ്ബുേനമ്പർ=371 

 Mbook തുേ=128000 

സാധനസാമന്ദ്ഗിതിേളു

വെവിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല 

 

 



 

 

 

വവജ് ലിെ് ഉണ്ട് 

 

 

ഫന്ദ്ണ്ടരാൻസ്ഫർരർഡർ ഇല്ല  

വമറ്റീരിയൽവൗച്ചർബി

ൽ 

ഇല്ല  

രസീതുേളുുംകറായൽ

റ്റിയുുംേുറിച്ചുള്ളവിവ

രങ്ങൾ 

ഇല്ല  

കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാപ്പുേൾ ഇല്ല 

 

 

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേര

ണസാക്ഷിേരണപന്ദ്തും 

ഉണ്ട് 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാള് മൂകവവമന്് സ്ലി

പ് 

ഇല്ല  

ഫയൽനീേും ഇല്ല  

കസാഷയൽരഡിറ്റ്റി

കപ്പാർട്്ട 

ഇല്ല  

ലസറ്റ്ഡയറി ഇല്ല   

 

                                        - 2404 

                                  - 658222 

                                 - 350 

                                         - 160 

 

 

 

തപാതുവായ കതണ്ടത്തലുകൾ 



 

 

1. ഫയലുേളിവല കരഖേൾ സൂക്ഷിച്ചിരിേുന്നത് ശരിയായ ന്ദ്േമത്തിൽ അല്ല.  

2. പരികശാധനയ്േ് വികധയമാേിയ ഫയലുേളിവല വമഷർവമന്റ് ബുേുേൾ 

ഒന്നുും തവന്ന സർട്ടിലഫ വചയതിട്ടില്ല.  

3. വമഷർവമന്റ് ബുേ് മെർ കറാൾ എന്നീ കരഖേളിവല തിരുത്തലുേൾ 

അനുവദനീയമല്ല.  

4. ഭുവിേസന ന്ദ്പവർത്തിേളിൽ ശരിയായ വിധത്തിൽ ന്ദ്പവർത്തി നെപ്പിലാോൻ 

ന്ദ്ശമിച്ചിട്ടുവണ്ടങ്കിലുും നിലവിൽ വിലയിരുത്താൻ സാധിോത്ത നിലയിലാണ് 

ഭൂരിഭാഗും സ്ഥലവുും.  

5. പഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷികേണ്ട 7രജിെറുേളിൽ ന്ദ്ഗാമസഭ രജിെർ രകരാ 

വാർഡിലുും ആവശയമാണ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിവലാരു രജിെർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.  

6.  മെകറാളിൽ എുംബുേിവന്റ നുംബർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

7. 7                          

8.                                                       

                    . 

 

നിർദേശങ്ങൾ 

               

 

13.                                                        

                                    . 

14.                                                       

                                                    

               . 

15.                                               

                                                 

                    . 

16.                                                           

         . 

17.                                                       

                     . 

18. ഫയലുേളിൽ ഉള്ള കരഖേൾ േൃതയതകയാവെയുും ശരിയായ ന്ദ്േമത്തിൽ 

സൂക്ഷിോൻ ന്ദ്ശദ്ധികേണ്ടതാണ്.  

19. േളിസ്ഥലും,  നെപ്പാതേളുവെ  നിർമ്മാണും മുതലായവ വാർഡ് തലത്തിൽ 

നെപ്പാോവുന്നതാണ്. 

20. പദ്ധതിയിലൂവെ നെപ്പിലാേുന്ന ന്ദ്പവർത്തിേൾ നിയമാനുസൃതമായ ോലയളവിൽ 

നിലനിൽോൻ ഉതേുന്നവിധും നെപ്പിലാകേണ്ട അതാണ്.  

21. ഭൂവിേസനും കപാലുള്ള ന്ദ്പവർത്തിേൾ ഭൂവുെമേൾേ് ന്ദ്പവർത്തിവയ 

സുംബന്ധിേുന്ന വയക്തമായ ധാരണ നൽേിവോണ്ട് നെപ്പിലാകേണ്ടത്. 

22. വതാഴിലാളിേൾേ് ആവശയമായ സൗേരയങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തി നൽകേണ്ടതാണ്. 



 

 

23. മെർ കറാളുേളിൽ ആവശയമായ സാക്ഷയവപ്പെുത്തലുേൾ ഉണ്ടായിരികേണ്ടത് 

അനിവാരയമാണ്. 

24. അതാത് സാമ്പത്തിേ വർഷത്തിവല ഫയലുേൾ േൃതയതകയാവെ ന്ദ്േമീേരിോൻ 

ന്ദ്ശദ്ധികേണ്ടതാണ്. 

 

 

 

          

 

6.          ,                                .            

                         . 

7.                                      .               

                                                 . 

8.                                                      . 

                                             

            . 

9.                                         

          . 

10.                                                   

        . 

 

            

5.                                               

     .  

6.       /                     /                              

                                 . 

7.                                 . 

8.                                              

          .                           
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1.                         



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

            നിർമാണം IF/338940 ward 7 pallichal        

 

 

ഗ്ബാഞ്്ച കനാൽ  IC/320923 



 

 

  

  

 

 

 

 

 ഗ്ബാഞ്്ച കനാൽ  IC/320924 



 

 

 

 

ഗ്ബാഞ്്ച കനാൽ  IC/320925 

 



 

 

ഗ്ബാഞ്്ച കനാൽ  IC/320930 

 

 

 

 

 

 

 

ഗ്ബാഞ്്ച കനാൽ  IC/320931 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

       

 

                     

   ആ            ആ        

   ആ             

   ആ           

   ആ     ആ     

   ആ               

 

 


