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 ിരുവനന്തപുരം  

                    കേരളത്തിന്റെ ന്െകേ അറ്റത്തുള്ളെുും െലസ്ഥാന നഗരും ഉൾന്ോള്ളുന്ന ജില്ല 

. െിരുവനന്തപുരും ജില്ലയുന്െ ആസ്ഥാനമാണ് െിരുവനന്തപുരും അഥവാ അന്തപുരി 

.കേരളത്തിന്ല ഏറ്റവുും േൂെുെൽ  ജനസാന്ദ്രെ േൂെിയ നഗരും .ഭാരെത്തിൻ്്ന്െ  ന്െകേ  

അറ്റമായ േനയാേുമാരി െിരുവനന്തപുരും ജില്ലയുന്െ അെിരിൽ നിന്ന് 56 േികലാമീറ്റര് 

അേന്ല സ്ഥിെിന്െയ്യുന്നു . 

ദനമം  

െിരുവനന്തപുരും ജില്ലയിന്ല ന്നയ്യാറ്റിൻേര ,ോട്ടാേെ , െിരുവനന്തപുരും 

ൊലൂേുേളിൽ ഉൾന്െെുന്ന ഒരു കലാേ് പഞ്ചായത്താണ് കനമും കലാേ് പഞ്ചായത്ത് 

.കനമും കലാേിന് 1221 .41 െെുരന്ദ്ര േികലാമീറ്റര് വിസ് െീർണും ഉണ്ട് . 

വിളവൂർക്കൽ ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്്ത 

                       വിളവൂർേൽ വികല്ലജ് യൂണിയൻ ആയിരുന്നു .സർോർ കനാമികനറ്റ് 

ന്െയ്യുന്നവർ ആയിരുന്നു അുംഗങ്ങൾ 1952 പഞ്ചായത്ത് ആക്ട ് നിലവിൽ വന്നകൊന്െ 

വികല്ലജ് യൂണിയൻ പഞ്ചായത്ത് ആയി മാെി .36420 ന്ദ്്രീേൾ   17330 .ഇവിന്െന്ത്ത 

ജനങ്ങളുന്െ  ഭൂരിഭാഗും സാക്ഷരർ ആണ്.ജനങ്ങളുന്െ ന്ദ്പധാന വരുമാന മാർഗും 

േൃഷിയാണ് . 

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ  

വികല്ലജ് -വിളവൂർേൽ  

ൊലൂേ് -ോട്ടാേെ  

വിസ് െീർണ്ണും -12 .02 െ .േി .മി  

വാർഡുേളുന്െ എണ്ണും -17  

അ ിരുകൾ  

േിഴേ് -മലയിൻേീഴ് ന്ദ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് 

പെിഞ്ഞാെ്  - െിരുവനന്തപുരും കോർെകെഷൻ  

ന്െേ് -പള്ളിച്ചൽ ന്ദ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് 

വെേ് -വിളെിൽ ന്ദ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് 

 



തവങ്കുർ വാർഡ്(14) 

 

വിളവൂർേൾപഞ്ചായത്തപെിനഞ്ചാുംവാർഡ്ആയ ന്വങ്കുർ ോർഷിേപരമായി 

പരികപാഷിെിേുന്നെിനുുംമുൻനിരയിൽനിലന്ോള്ളുന്നവാർഡ്ആണ്.വാർഡിൽഒരുഅും

ഗൻവാെിയുുംന്ദ്പവർത്തിച്ചുവരുന്ന .ുന്ദ്പേൃെിഅണിയിന്ച്ചാരുേിയകൊെുേളുുംേുളങ്ങളുും

േൃഷിയ്േ്അനുകയാജയമായഭ നൂ്ദ്പേൃെിയുുംന്ദ്പകേരത്തിന്മാറ്റ്േൂട്ടുന്നു.മഹാത്മാഗാന്ധികേ

രീയന്ദ്ഗാമീണന്ൊഴിലുെെ്പദ്ധെിയിലൂന്െകൊെുേൾ,േുളങ്ങൾഇവയുന്െപുനരുദ്ധാരണും,

ലലഫ്ഭവനപദ്ധെിമണ്ണ്ജലസുംരക്ഷണന്ദ്പവർത്തനങ്ങൾെുെങ്ങിയന്ദ്പവർത്തിേൾഏന്റ്റെു

ത്തനെെിലാേിവരുന്ന .ു 

 

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ 

              

 ജന സഖ്യ -1247 

ന്ദ്്രീ          -634 

പുരുഷൻ    -613 

ന്പാെുേുളും -3 

മൃഗാരുപന്ദ്െി-1 

 

ആമുഖം 

മഹാത്മാഗാന്ധി കേരീയ ന്ദ്ഗാമീണ ന്ൊഴിലുെെ് പദ്ധെി ന്ദ്ഗാമീണ ജനെയുന്െ 

ഉന്നമനത്തിനുും സാമുഹിയ ആ്രിയുന്െ  നിർമാണത്തിനുും സഹായമായിട്ടുള്ള ഒരു 

കേന്ദ്രവിസ് േൃെ പദ്ധെി .2005 ന്സപ്റ്റുംബർ 5ന് നിലവിൽ വന്ന ന്ൊഴിലുെെ് 

നിയമനന്ത്ത അെിസ്ഥാനന്െെുത്തിയാണ് ഈ പദ്ധെി നെെിലാേി വരുന്നെ് 

.സമൂഹത്തിൽ പികന്നാേും നിൽേുന്നവരുന്െ േരിന്ദ്െും അനുഭവിേുന്നവരുന്െയുും 

ലേപിച്ചു ഉയർത്തുവാനുും അെുവഴി ന്ദ്ഗാമീണ സമ്പത്ത്  വയവസ്ഥയുന്െ മുഖ്ച്ഛാച്ചയാ 

മാറ്റാനുും ഈ പദ്ധെി ലേ് ഷയമിെുന്നു .ന്ദ്ഗാമീണ കമഖ്ലയിന്ല ഓകരാ േുെുുംബത്തിനുും  

മറ്റ്  ന്ൊഴിലുേൾ നഷ് െമാോന്െ അധിേമായി 100 േിവസന്ത്ത അവിേദ്ധ ോയിേ 

ന്ൊഴിൽ ഉെൊേുേ എന്നെിലൂന്െ ജനങളുന്െ ഉപജീവനമാർഗും ന്മച്ചന്െെുത്തുേ 

എന്നൊണ് ഇെിൻ്്ന്െ  ന്ദ്പധാന ലക്ഷയും  . 

ന്ൊഴിലുെെ് പദ്ധെി അവോരാധിഷ്ഠിെവുും ആവരയാധിഷ്ഠിെവുമായാ പദ്ധെി 

ന്ൊഴിലുെെ് പദ്ധെിയുന്െ മറ്റ് ന്ദ്പധാന ലക്ഷയങ്ങൾ ന്ദ്പേൃെി വിഭവ പരിപാനത്തിലുന്െ 

ഓകരാ ന്ദ്പകേരത്തിൻ്്ന്െയുും  വിഭവ അെിത്തെ രക്തമാേുേ ,വരൾച്ച ,മന്ണ്ണാലിെ് 

,ന്വള്ളന്പാേും ,വനനരീേരണും ,ോലാവസ്ഥ വയെിയാനും െുെങ്ങിയ  പാരസ്ഥിയ 



ന്ദ്പരനങ്ങൾേ് പരിഹാരും ോണുേ ,ഉപെനപരമായ ആ്രിേൾ സൃഷ് െിേുന്നെിലൂന്െ 

ോരിന്ദ്െ  ലഘൂേരണും സുരക്ഷമാേുേ .ന്ൊഴിൽ ഉെെ് പദ്ധെിയുന്െ 

മുഖ്യധാരയികലേ്  ന്ദ്്രീേന്ള  സുംഘമായി ന്ോണ്ടുവരുന്നെിനുും അവരുന്െ 

സാമ്പത്തിേവുും സാമുഹിയമായ രാക്തീേരണും ഉെൊേുേ എന്നിവയാണ് . 

കേരീയ ന്ദ്ഗാമീണ ന്ൊഴിലുെെ് പദ്ധെി ന്ദ്പോരും ന്ദ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് ന്ദ്പകേരത്തു 

നെെിലാേുന്ന എല്ലാ ന്ദ്പവൃത്തിേളുും കസാഷയൽ ഓഡിറ്റിങ് വികധയമാേണന്മന്ന് 

നിയമനത്തിന്ല 17 -ആും വേുെ് നിസ് േർഷിേുന്നു .പദ്ധെി ന്ദ്പവർത്തനന്ത്ത  പറ്റിയുും 

ന്പാെുധനും ന്െലവാേുന്നെിന്ന പറ്റിയുും പൗരസമൂഹും പരസയവുും സവന്ദ്െന്ദ്ന്തവുമായ 

പരികരാധനയാണ് കസാഷയൽ ഓഡിറ്റ്. 

ന്ൊഴിലുെെ് നിയമന്ദ്പോരും വർഷത്തിൽ 2 െവണ കസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ന്ദ്ഗാമസഭേൾ 

എല്ലാ വാർഡിലുും നെകത്തണ്ടൊണ് .കസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ന്ദ്ഗാമസഭ എന്നെിലൂന്െ 

ഉകേരിേുന്നെ് വർേ് ന്െറ്റുേൾ സന്ദ്രർരിച്ചുും ന്ൊഴിലുെെ് ന്ൊഴിലാളിേളുന്െ 

നിർവ്വഹണ ഉകേഗസ്ഥരുന്െ  അഭിമുഖ്ും നെത്തിയെിലൂന്െ ലഭയമായ കരഖ്േളുന്െയുും 

വിരേമായ പരികരാധനയിലൂന്െയുും ലഭിേുന്ന വിവരങ്ങന്ള കോർഡിേരിച്ചു  

ന്ദ്ഗാമസഭയിലൂന്െ ന്പാെു സമൂഹന്ത്ത അെിയിേുേ എന്നൊണ് .ഇന്ദ്പോരും ലഭിേുന്ന 

വിവരങ്ങളുന്െയുും ന്ദ്ഗാമസഭേളിൽ ഉയരുന്ന ന്ൊഴിലുെെ് ന്ൊഴിലാളിേളുന്െ 

അഭിന്ദ്പായങ്ങളുന്െയുും നിർവേരണ ഉകേഗസ്ഥരുന്െ  അഭിന്ദ്പായങ്ങളുന്െ 

അെിസ്ഥാനത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി കേരീയ ന്ദ്ഗാമീണ ന്ൊഴിൽ ഉെെ് പദ്ധെിയിന്ല 

നെത്തിെിന്ല സുൊരയവുും ഉത്തരവാേിത്തും ഊട്ടിഉെെിേേ എന്നൊണ് കസാഷയൽ 

ഓഡിറ്റ് ലക്ഷയമിെുന്നെവ്രു ൊപരമായ േന്ണ്ടത്തലുേളിലൂന്െ ന്ൊഴിലുെെ് 

പദ്ധെിയുന്െ ഗുണകഭാെേളായ   ന്ദ്ഗാമീണ ജനെയുന്െ ഉന്നമനത്തിനുും പദ്ധെിയുന്െ 

ന്മച്ചന്െട്ട ന്ദ്പവത്തനത്തിനുും കസാഷയൽ ഓഡിറ്റലിയുന്െ സാധിേുന്നു . 

 

 

 

 

 

 



ത ാഴിലുറപ്പു ത ാഴിലാളികളുതട 10 അവകാശങ്ങൾ 

 

1. ന്ൊഴിൽ ോർഡ് ലഭിോനുള്ള അവോരും  

2. അകപക്ഷിച്്ച 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ ന്ൊഴിൽ ലഭിോനുള്ള അവോരും  

3. 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ ന്ൊഴിൽ ലഭിച്ചിന്ല്ലങ്കിൽ  ന്ൊഴിലില്ലായിമ കവെനും 

ലഭിോനുള്ള അവോരും  

4. ന്സൽഫ് ഓഫ ്ന്ന്ദ്പാജേ്റ്റ് െയാൊോനുള്ള അവോരും  

5. 5 േികലാമീറ്റെിലിനുള്ളിൽ ന്ൊഴിൽ ലഭിോനുള്ള അവോരും അന്ല്ലങ്കിൽ  

കവെനത്തിൻ്്ന്െ  10 രെമാനും അധിേും ലഭിോനുള്ള അവോരും  

6. േുെിന്വള്ളും ,വിന്ദ്രമസൗേരയും ,ന്ദ്പഥമ രുന്ദ്രുഷ സൗേരയും ഇവ ലഭിോനുള്ള 

അവോരും  

7. 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ കവെനും ലഭിോനുള്ള അവോരും  

8. കവെനവിെരണും ൊമസിേുേയാന്ണങ്കിൽ നഷ് െപരിഹാരും  ലഭിോനുള്ള 

അവോരും  

9. സമയബദ്ധിെമായി പരാെി പരിഹാരത്തിനുള്ള അവോരും  

10. കസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് നെത്തുന്നെിനുള്ള അവോരും 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



മുഖയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ 

1. അവിേഗ്ദ്ധ് ോയിേന്ൊഴിലിൽ ഏർന്െൊൻ സന്നദ്ധയുള്ള ന്ദ്ഗാമന്ദ്പകേരങ്ങളിൽ  

അധിവസിേുന്ന ഏന്ൊരു േുെുുംബത്തിനുും  ഒരു സാമ്പത്തിേ വർഷത്തിൽ 100 

േിവസത്തിൽ േുെയാന്െ ന്ൊഴിൽ ഉെൊേുന്നെിന്നാെും ഗുണകമൽമയുള്ള 

ഉല്പാേനസമായിട്ടുള്ള ആ്രി സൃഷ് െിയാണ് ഈ പദ്ധെിയുന്െവ മുഖ്യ ലക്ഷയും.  

2. ോരിന്ദ്െ രുന്െ ഉപജീവനമാർഗവുമായി ബദ്ധന്െട്ട അെിത്തെ രക്തിന്പെുത്തൽ. 

3. സാമുഹിയമായി പികന്നാേും നിൽേുന്ന എല്ലാ േുെുബങ്ങന്ളയുും പദ്ധെിയിൽ 

ഉൾന്പെുത്തുേ.  

4. പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങന്ള രക്തിന്െെുത്തുേ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



പദ്ധ ികളിൽ ത ാഴിൽ ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ള വയവസ്ഥകൾ 

1. അവിഗ് ധോയിേ അദ്ധയാനും ന്െയ്യാൻ സന്നെയുള്ളപഞ്ചായത്തിൽ ഉള്ളവരുും 

സ്ഥിരന്ദ്ഗാമപഞ്ചായത്തിൽ അകപക്ഷിച്ചു 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ ന്ൊഴിൽ 

ോർഡ് ലഭിേുും  

2. േുെഞ്ഞെ് 14 േിവസകത്തേ് ന്ൊഴിലിന് അകപക്ഷിോും  

3. 18 വയസ് പൂർത്തിയായിരിേണും  

4. കജാലിേ് മുൻേൂൊയി അകപക്ഷിേണും   

5. അകപക്ഷിച്ചു 15  േിവസത്തിനുള്ളിൽ ന്ൊഴിൽ അന്ല്ലങ്കിൽ നിശ്ചിെ നിരേിൽ 

ഇല്ലായ് മ കവെനും.  

6. ന്ൊഴിൽ നൽേിന്ോണ്ടുള്ള അെിയിെ് കരഖ്മൂലും നൽേണും  

7. മെർ കൊൾ പൂർത്തീേരിച്ചു 15 േിവസത്തിനേും േൂലി  

8. ോലൊമസമുണ്ടാവുന്ന ഓകരാ േിവസത്തിനുും. 05 %നിരേിൽ നഷ് െപരിഹാരും  

9. ആന്േ ന്ൊഴിലിൻ്്ന്െ 1/ 3  ന്ദ്്രീേൾേുും േുെുുംബത്തിനുും  പരമാവധി  100  

േിവസും ന്ൊഴിൽ  

10. 5 േികലാമീറ്റര് െുറ്റളവിൽ കജാലി അന്ല്ലങ്കിൽ 1 0 % അധിേും േൂലി 

11. 5 വയസിന് ൊന്ഴ ഉള്ള േുട്ടിേൾേ് ന്ദ്േിസ് സൗേരയും 

 

 മഹത്മാഗാന്ധി കേരീയ ന്ദ്ഗാമീണ ന്ൊഴിലുെെ് പദ്ധെിയുന്െ 6 മാസത്തിൽ 

ഒരിേൽ നെന്നിരികേണ്ട കസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ന്ദ്പവത്തനങ്ങളുന്െ ഭാഗമായി 

േല്ലിയൂർ ന്ദ്ഗാമപഞ്ചായത്തിന്ല 14 വാർഡ് (ന്വങ്കുർ) 1 / 10 /2018 മുെൽ 31/3 / 2019 

വന്രയുള്ള കേരളും കസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ന്സാലസറ്റി നെത്തിയ കസാഷയൽ 

ഓഡിറ്റൻെ്  വിരാേുംരങ്ങൾ ഫയൽ ഫീൽഡ് എന്നിന്ങ്ങന്ന െിരിച്ച ഓകരാ 

ന്ദ്പവർത്തിേളുന്െയുും വിരേമായ ഓഡിറ്റിങ് െികൊർട്്ട ആണ് െുവന്െ 

കെർേുന്നെ് ന്ദ്പോരും ഒരു ന്ദ്പവൃത്തി ഫയലിൽ 22 അനുബന്ധ കരഖ്േളാണ് 

സൂക്ഷികേണ്ടെ് .ഈ പെയുന്ന കരഖ്േളിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളുും 

അഭിമുഖ്ും ഫീൽഡ് എന്നിവയിലൂന്െ ലഭയമാേുന്ന വിവരങ്ങന്ള 

കരഖ്രിച്ചുന്ോണ്ടു ഓകരാ ന്ദ്പവെിയുന്െ ഗുണനിലവാരും ന്ൊഴിലാളിേൾേ് ഈ 

ന്ദ്പവൃത്തി ന്ോണ്ട് ലഭയമാകേണ്ട കനട്ടവുമാണ് പരികരാധിേന്െെുന്നെ്.   

 

 

              



  ഓഡിറ്റിന് വിദേയമാക്കിയഗ്പവൃത്തികൾ 

 

1. ഗ്പവൃത്തിയുതടദപര്            -       തപാ ുഭൂമിയിലും  

നിരത്തുകളിലും ഫലവയക്ഷ്ത്തത്തകൾ വച്ചുപിടിപ്പികളും 

പരിപാലനവും         

 

ന്ദ്പവൃത്തിയുന്െ കോഡ് Dp/263005 

ന്ദ്പവൃത്തി െുെങ്ങിയ  േിവസും 1/10/2018 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച േിവസും   28/1/2019 

അെങ്കൽ െുേ 436000 

െിലവായ െുേ 422000 

ആന്േ ന്ൊഴിൽ േിനും 217 

 

 

 

ഫയൽ പരിദശാേന വിവരങ്ങൾ 

 

േവർ കപജ് ഉണ്ട് AMC ന്ദ്പോരമുള്ള േവർ 

കപജ്ഉണ്ടായിരുന്നില്ല  .സാകങ്കെിേ 

വിഗദ്ധരുന്െ    

വിവരങ്ങൾ,Geotagging ഇവ 

കരഖ്ന്െെുത്തിരുന്നില്ല  

ന്െേ് ലിെ് ഇല്ല  

സാകങ്കെിേ 

അനുമെിയുന്െ പേർെ് 

ഉണ്ട് സാകങ്കെിേ വിേഗ്ദ്ധരുന്െ ഒെ് ഇല്ല 

ഭരണഅനുമെിയുന്െപേർ

െ ്

ഉണ്ട് 

 

പഞ്ചായത്ത്  ന്സന്ദ്േട്ടെിഒെ് 

കരഖ്ന്െെുത്തിരുന്നില്ല  

വിരീേമായ സാകങ്കെിേ 

എെികമറ്റ് പേര്െ് 

ഉണ്ട് 

 

 സാകങ്കെിേവിഗ് ക്തരുന്െ 

ഒെില്ല  

 േവർ കപജ് ഓഫ ്എെികമറ്റ് 



ഇല്ല ജനേിയ ഭാഷയിലുള്ള 

എെികമറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു 

കോൺന്വർന്ജൻസ് ഫണ്ട്   ഇല്ല  

ന്ൊഴിൽ ആവരയന്പട്ടു 

ന്ോണ്ടുള്ള അകപക്ഷ 

ഇല്ല 

 

 

ന്ൊഴിൽ അനുവേിച്ചു 

ന്ോണ്ടുള്ള കഫാും 

ഇല്ല  

മെർ കൊൾ  ഡീന്റ്റയിൽസ്  ഉണ്ട് 

 

മെർ കൊളിൽ ന്വട്ടിത്തിരുത്തൽ 

ഇല്ലായിരുന്നു 

ന്മഷർന്മൻെ്   ബുേ് ഉണ്ട് 

 

AS,TS,നമ്പർ കരഖ്ന്െെുത്തിരുന്നില്ല  

ന്മഷർന്മൻെ് ബുേ് നമ്പർ 

ഇല്ലായിരുന്നു  

സാധനസാമന്ദ്ഗിെിേളുന്െ 

വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

ഫണ്ട് ന്ദ്ൊൻ്ഫർ ഓർഡർ   ഇല്ല  

ന്മറ്റീരിയൽവൗച്ചർ ബിൽ ഇല്ല  

രസീെുേളുുംകൊയൽറ്റി

യുും േുെിച്ചുള്ള 

വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാെുേൾ ഇല്ല 

 

 

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേരണ 

സാക്ഷിേരണ പന്ദ്െും 

ഉണ്ട് 

 

 

മെർ കൊൾമൂന്വെന്് സ്ലിപ് ഉണ്ട് 

 

 

ഫയൽ നീേും ഇല്ല  

കസാഷയൽഓഡിറ്റ്െികൊർ

ട്്ട 

ഇല്ല  

 

ലസറ്റ് ഡയെി 

ഉണ്ട് 

 

െിേിത്സവിവരങ്ങൾ ,യാന്ദ്െേൂലി 

വിവരങ്ങൾ കരഖ്ന്െെുത്തിരുന്നില്ല  

 

 



ഫീൽഡ് വിവരങ്ങൾ 

 സിറ്റിസൺ ഇൻഫർകമഷൻ കബാർഡ് ഇല്ലായിരുന്നു 

 ഫലവയക്ഷ ലെേൾ നട്ടിരിേുന്നെ് ന്പാെുഭൂമിയിൽ ആണ് . 

 600 ലെേൾ നട്ടു .ഇെിന്ല എല്ലാും കൊട്ടിന്ല ന്വള്ളും േയെി നരിച്ചു കപായി  

 ഇകൊൾ അവിന്െ പുളിമരും മാന്ദ്െമാണ് നിൽേുന്നെ് 

 

2. ഗ്പവൃത്തിയുതടദപര്            -      ദകാൺടൂർ ബണ്ട്      

 

ന്ദ്പവൃത്തിയുന്െ കോഡ് Wc/332152 

ന്ദ്പവൃത്തി െുെങ്ങിയ  േിവസും 1/12/2018 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച േിവസും   5/1/2019 

അെങ്കൽ െുേ 472000 

െിലവായ െുേ 471999 

ആന്േ ന്ൊഴിൽ േിനും 1710 

 

ഫയൽ പരിദശാേന വിവരങ്ങൾ 

 

േവർ കപജ് ഉണ്ട് AMC ന്ദ്പോരമുള്ള േവർ 

കപജ്ഉണ്ടായിരുന്നു .സാകങ്കെിേ 

വിഗദ്ധരുന്െ    

വിവരങ്ങൾ,Geotagging ഇവ 

കരഖ്ന്െെുത്തിരുന്നില്ല  

ന്െേ് ലിെ് ഉണ്ട് ഓകരാ കരഖ്യുകെയുും കപജ് നമ്പർ 

കരഖ്ന്െെുത്തിയിട്ടുണ്ട്  

സാകങ്കെിേ 

അനുമെിയുന്െ പേർെ് 

ഉണ്ട് സാകങ്കെിേ വിേഗ്ദ്ധരുന്െ ഒെ് 

ഇല്ല 

ഭരണഅനുമെിയുന്െപേ

ർെ് 

ഉണ്ട് 

 

പഞ്ചായത്ത്  ന്സന്ദ്േട്ടെിഒെ് 

കരഖ്ന്െെുത്തിരുന്നില്ല  

വിരീേമായ സാകങ്കെിേ ഉണ്ട്  സാകങ്കെിേവിഗ് ക്തരുന്െ 



എെികമറ്റ് പേര്െ്  ഒെില്ല  

 േവർ കപജ് ഓഫ ്എെികമറ്റ് 

ഇല്ല  

 ജനേിയ ഭാഷയിലുള്ള 

എെികമറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു 

കോൺന്വർന്ജൻസ് ഫണ്ട്   ഇല്ല  

ന്ൊഴിൽ ആവരയന്പട്ടു 

ന്ോണ്ടുള്ള അകപക്ഷ 

ഇല്ല 

 

 

ന്ൊഴിൽ അനുവേിച്ചു 

ന്ോണ്ടുള്ള കഫാും 

ഇല്ല  

മെർ കൊൾ  

ഡീന്റ്റയിൽസ്  

ഉണ്ട് 

 

മെർകൊേളിൽന്വട്ടിത്തിരുത്ത

ൽ ഇല്ലായിരുന്നു 

ന്മഷർന്മൻെ്   ബുേ് ഉണ്ട് 

 

 AS,TS,നമ്പർ 

കരഖ്ന്െെുത്തിരുന്നില്ല . 

 ന്മഷർന്മൻെ് ബുേ് 

നമ്പർകരഖ്ന്െെുത്തിരുന്നി

ല്ല  

സാധനസാമന്ദ്ഗിെിേളുന്െ 

വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

ഫണ്ട് ന്ദ്ൊൻ്ഫർ ഓർഡർ   ഉണ്ട് 

 

 

ന്മറ്റീരിയൽവൗച്ചർ ബിൽ ഇല്ല  

രസീെുേളുുംകൊയൽറ്റി

യുുംേുെിച്ചുള്ളവിവരങ്ങ

ൾ 

ഇല്ല  

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേരണ 

സാക്ഷിേരണ പന്ദ്െും 

ഉണ്ട് 

 

 

ന്വജ് ലിെ് ഇല്ല 

 

 

മെർകൊൾമൂന്വെന്് സ്ലിപ ് ഉണ്ട് 

 

 

ഫയൽ നീേും ഇല്ല  



കസാഷയൽഓഡിറ്റ്െികൊ

ർട്്ട 

ഇല്ല  

 

ലസറ്റ് ഡയെി 

ഉണ്ട് 

 

െിേിത്സവിവരങ്ങൾ ,യാന്ദ്െേൂലി 

വിവരങ്ങൾ 

കരഖ്ന്െെുത്തിരുന്നില്ല  

 

 

ഫീൽഡ് വിവരങ്ങൾ 

 സിറ്റിസൺ ഇൻഫർകമഷൻ കബാർഡ് ഇല്ലായിരുന്നു 

 ന്ദ്പവർത്തിനെന്ന സ്ഥലും എകൊൾ ോെ് േയെിയ അവസ്ഥയിലാണ് .അവിന്െ വാഴ 

,ന്െങ്ങ ്എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫീൽഡ് വിവരങ്ങൾ 

 10 മീറ്റർ നീളത്തിലുും 5.5 മീറ്റർ വീെിയിലുും ഉള്ള  7 ന്െെിയ ബണ്ടുും25 മീറ്റർ 

നീളത്തിലുും 7.8 മീറ്റർ വീെിയിലുും ഉള്ള  10 വലിയ ബണ്ടുും ോണാൻ സാധിച്ചു 

 

3. ഗ്പവൃത്തിയുതടദപര്            -      ദകാൺടൂർ ബണ്ട്      

 

ന്ദ്പവൃത്തിയുന്െ കോഡ് Wc/333019 

ന്ദ്പവൃത്തി െുെങ്ങിയ  േിവസും 16/11/2018 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച േിവസും   20/1/2019 

അെങ്കൽ െുേ 472000 

െിലവായ െുേ 446356 

ആന്േ ന്ൊഴിൽ േിനും 1617 

 

ഫയൽ പരിദശാേന വിവരങ്ങൾ 

 

േവർ കപജ് ഉണ്ട്  AMC ന്ദ്പോരമുള്ള േവർ 

കപജ്ഉണ്ടായിരുന്നു  

 സാകങ്കെിേ വിഗദ്ധരുന്െ    



വിവരങ്ങൾ,Geotagging ഇവ 

കരഖ്ന്െെുത്തിരുന്നില്ല  

ന്െേ് ലിെ് ഉണ്ട് ഓകരാ കരഖ്യുകെയുും കപജ് നമ്പർ 

കരഖ്ന്െെുത്തിയിട്ടുണ്ട്  

സാകങ്കെിേ 

അനുമെിയുന്െ പേർെ് 

ഉണ്ട് സാകങ്കെിേ വിേഗ്ദ്ധരുന്െ ഒെ് ഇല്ല 

ഭരണഅനുമെിയുന്െപേർ

െ ്

ഉണ്ട് 

 

പഞ്ചായത്ത്  ന്സന്ദ്േട്ടെിഒെ് 

കരഖ്ന്െെുത്തിരുന്നില്ല  

വിരീേമായ സാകങ്കെിേ 

എെികമറ്റ് പേര്െ് 

ഉണ്ട് 

 

 സാകങ്കെിേവിഗ് ക്തരുന്െ 

ഒെില്ല  

 േവർ കപജ് ഓഫ ്എെികമറ്റ് 

ഇല്ല  

 ജനേിയഭാഷയിലുള്ള 

എെികമറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു 

കോൺന്വർന്ജൻസ് ഫണ്ട്   ഇല്ല  

ന്ൊഴിൽ ആവരയന്പട്ടു 

ന്ോണ്ടുള്ള അകപക്ഷ 

ഇല്ല 

 

 

ന്ൊഴിൽ അനുവേിച്ചു 

ന്ോണ്ടുള്ള കഫാും 

ഇല്ല  

മെർ കൊൾ  ഡീന്റ്റയിൽസ്  ഉണ്ട് 

 

മെർകൊളിൽന്വട്ടിത്തിരുത്തൽ 

ഇല്ലായിരുന്നു 

ന്മഷർന്മൻെ്   ബുേ് ഉണ്ട് 

 

 AS,TS,നമ്പർ 

കരഖ്ന്െെുത്തിരുന്നില്ല . 

 ന്മഷർന്മൻെ് ബുേ് നമ്പർ 

ഇല്ലായിരുന്നു 

സാധനസാമന്ദ്ഗിെിേളുന്െ 

വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

ന്വജ് ലിെ് ഉണ്ട് 

 

 

ഫണ്ട് ന്ദ്ൊൻ്ഫർ ഓർഡർ   ഇല്ല  

ന്മറ്റീരിയൽവൗച്ചർ ബിൽ ഇല്ല  



രസീെുേളുുംകൊയൽറ്റി

യുും േുെിച്ചുള്ള 

വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാെുേൾ ഇല്ല 

 

 

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേരണ 

സാക്ഷിേരണ പന്ദ്െും 

ഉണ്ട് 

 

 

മാകന്ദ്്ടാള് മൂകവന്മറെ് സ്ലിപ് ഉണ്ട് 

 

 

ഫയൽ നീേും ഇല്ല  

കസാഷയൽഓഡിറ്റ്െികൊർ

ട്്ട 

ഇല്ല  

 

ലസറ്റ് ഡയെി 

ഉണ്ട് 

 

െിേിത്സവിവരങ്ങൾ ,യാന്ദ്െേൂലി 

വിവരങ്ങൾ കരഖ്ന്െെുത്തിരുന്നില്ല  

 

 

ഫീൽഡ് വിവരങ്ങൾ 

 സിറ്റിസൺ ഇൻഫർകമഷൻ കബാർഡ് ഇല്ലായിരുന്നു  

 ഒരു ഏേർ 12 cent വ്രു വിലാണ് ഈ ന്ദ്പവർത്തി നെന്നിരിേുന്നെ് 

 മരച്ചീനി േൃഷി നെത്തുന്നുണ്ട് 

 ന്ദ്പവർത്തിനെന്ന സ്ഥലും ഇകൊൾ ോെ് േയെിയ അവസ്ഥയിലാണ്  

 16 മീറ്റർ നീളത്തിലുും 3.5 മീറ്റർ വീെിയിലുും ഉള്ള  13ന്െെിയ ബണ്ടുും25 മീറ്റർ 

നീളത്തിലുും 6.6 മീറ്റർ വീെിയിലുും ഉള്ള  5 വലിയ ബണ്ടുും ോണാൻ സാധിച്ചു 

 

 

 

 

 

 



4. ഗ്പവൃത്തിയുതടദപര്           -      ത്തലഫ് ഭവന പദ്ധ ി( ുനി - 

ദേവി നിവാ ് ചൂഴാറ്റുദകാട്ട) 

 

ന്ദ്പവൃത്തിയുന്െ കോഡ് If/360332 

ന്ദ്പവൃത്തി െുെങ്ങിയ  േിവസും 18/10/2018 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച േിവസും   28/2/2019 

അെങ്കൽ െുേ 25000 

െിലവായ െുേ 24840 

ആന്േ ന്ൊഴിൽ േിനും 90 

 

 

േവർ കപജ് ഉണ്ട് AMC ന്ദ്പോരമുള്ള േവർ 

കപജ്ഉണ്ടായിരുന്നു സാകങ്കെിേ 

വിഗദ്ധരുന്െ    

വിവരങ്ങൾ,Geotagging ഇവ 

കരഖ്ന്െെുത്തിരുന്നില്ല  

ന്െേ് ലിെ് ഉണ്ട് ഓകരാ കരഖ്യുകെയുും കപജ് നമ്പർ 

കരഖ്ന്െെുത്തിയിട്ടുണ്ട്  

സാകങ്കെിേ 

അനുമെിയുന്െ പേർെ് 

ഉണ്ട് സാകങ്കെിേ വിേഗ്ദ്ധരുന്െ ഒെ് ഇല്ല 

ഭരണഅനുമെിയുന്െപേർ

െ ്

ഉണ്ട് 

 

പഞ്ചായത്ത്  ന്സന്ദ്േട്ടെിഒെ് 

കരഖ്ന്െെുത്തിരുന്നില്ല  

വിരീേമായ സാകങ്കെിേ 

എെികമറ്റ് പേര്െ് 

ഉണ്ട് 

 

 സാകങ്കെിേവിഗ് ക്തരുന്െ 

ഒെില്ല  

 േവർ കപജ് ഓഫ ്എെികമറ്റ് 

ഇല്ല  

 ജനേിയ ഭാഷയിലുള്ള 

എെികമറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു 

കോൺന്വർന്ജൻസ് ഫണ്ട്   ഇല്ല  

ന്ൊഴിൽ ആവരയന്പട്ടു ഉണ്ട്  



ന്ോണ്ടുള്ള അകപക്ഷ  

 

ന്ൊഴിൽ അനുവേിച്ചു 

ന്ോണ്ടുള്ള കഫാും 

ഉണ്ട് 

 

 

മെർ കൊൾ  ഡീന്റ്റയിൽസ്  ഉണ്ട് 

 

മെർ കൊളിൽന്വട്ടിത്തിരുത്തൽ 

ഇല്ലായിരുന്നു 

ന്മഷർന്മൻെ്   ബുേ് ഉണ്ട് 

 

 AS,TS,നമ്പർ 

കരഖ്ന്െെുത്തിരുന്നില്ല  

 ന്മഷർന്മൻെ് ബുേ് നമ്പർ 

ഇല്ലായിരുന്നു 

സാധനസാമന്ദ്ഗിെിേളുന്െ 

വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

ഫണ്ട് ന്ദ്ൊൻ്ഫർ ഓർഡർ   ഇല്ല  

ന്മറ്റീരിയൽവൗച്ചർ ബിൽ ഇല്ല  

രസീെുേളുുംകൊയൽറ്റി

യുും േുെിച്ചുള്ള 

വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാെുേൾ  

ഉണ്ട് 

 

3 ഘട്ടത്തിലുള്ള കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാഫ് 

ഉണ്ടായിരുന്നു 

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേരണ 

സാക്ഷിേരണ പന്ദ്െും 

ഉണ്ട് 

 

 

മാകന്ദ്്ടാള് മൂകവന്മറെ് സ്ലിപ് ഉണ്ട് 

 

 

ഫയൽ നീേും ഇല്ല  

കസാഷയൽഓഡിറ്റ്െികൊർ

ട്്ട 

ഇല്ല  

 

ലസറ്റ് ഡയെി 

ഉണ്ട് 

 

െിേിത്സവിവരങ്ങൾ ,യാന്ദ്െേൂലി 

വിവരങ്ങൾ കരഖ്ന്െെുത്തിരുന്നില്ല  

 

 



ഫീൽഡ് വിവരങ്ങൾ 

 സിറ്റിസൺ ഇൻഫർകമഷൻ കബാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു 

 ഗുണകഭാൊവിന് 90 േിവസന്ത്ത കവെനും ലഭിച്ചിട്്ട ഉണ്ട് 

 പണി പൂർത്തീേരിച്ചിട്ടുണ്ട് 

 

 

5. ഗ്പവൃത്തിയുതടദപര്           -      വയക്തിഗ  കിണർ നിർമ്മാണം 

 

ന്ദ്പവൃത്തിയുന്െ കോഡ് If/356395 

ന്ദ്പവൃത്തി െുെങ്ങിയ  േിവസും 3/10/2018 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച േിവസും   20/1/2019 

അെങ്കൽ െുേ 45000 

െിലവായ െുേ 39437 

ആന്േ ന്ൊഴിൽ േിനും 18 

 

േവർ കപജ് ഉണ്ട് AMC ന്ദ്പോരമുള്ള േവർ 

കപജ്ഉണ്ടായിരുന്നു .സാകങ്കെിേ 

വിഗദ്ധരുന്െ    

വിവരങ്ങൾ,Geotagging ഇവ 

കരഖ്ന്െെുത്തിരുന്നില്ല  

ന്െേ് ലിെ് ഉണ്ട് ഓകരാ കരഖ്യുകെയുും കപജ് നമ്പർ 

കരഖ്ന്െെുത്തിയിട്ടുണ്ട്  

സാകങ്കെിേ 

അനുമെിയുന്െ പേർെ് 

ഉണ്ട് സാകങ്കെിേ വിേഗ്ദ്ധരുന്െ ഒെ് ഇല്ല 

ഭരണഅനുമെിയുന്െപേ

ർെ് 

ഉണ്ട് 

 

പഞ്ചായത്ത്  ന്സന്ദ്േട്ടെിഒെ് 

കരഖ്ന്െെുത്തിരുന്നില്ല  

വിരീേമായ സാകങ്കെിേ 

എെികമറ്റ് പേര്െ് 

ഉണ്ട് 

 

 സാകങ്കെിേവിഗ് ക്തരുന്െ 

ഒെില്ല  

 േവർ കപജ് ഓഫ ്എെികമറ്റ് 



ഇല്ല  

 ജനേിയ ഭാഷയിലുള്ള 

എെികമറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു 

കോൺന്വർന്ജൻസ് ഫണ്ട്   ഇല്ല  

ന്ൊഴിൽ ആവരയന്പട്ടു 

ന്ോണ്ടുള്ള അകപക്ഷ 

ഉണ്ട് 

 

 

 

ന്ൊഴിൽ അനുവേിച്ചു 

ന്ോണ്ടുള്ള കഫാും 

ഉണ്ട് 

 

 

മെർകൊൾ  

ഡീന്റ്റയിൽസ്  

ഉണ്ട് 

 

മെർകൊളിൽന്വട്ടിത്തിരുത്തൽ 

ഇല്ലായിരുന്നു 

ന്വജ് ലിെ് ഉണ്ട് 

 

 

ന്മഷർന്മൻെ്   ബുേ് ഉണ്ട് 

 

 AS,TS,നമ്പർ 

കരഖ്ന്െെുത്തിരുന്നില്ല  

 ന്മഷർന്മൻെ് ബുേ് നമ്പർ 

ഇല്ലായിരുന്നു 

സാധനസാമന്ദ്ഗിെിേളുന്െ 

വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

ഫണ്ട് ന്ദ്ൊൻ്ഫർ ഓർഡർ   ഇല്ല  

ന്മറ്റീരിയൽവൗച്ചർ ബിൽ ഇല്ല  

രസീെുേളുുംകൊയൽറ്റി

യുും േുെിച്ചുള്ള 

വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാെുേൾ  

ഉണ്ട് 

 

3 ഘട്ടത്തിലുള്ള കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാഫ് 

ഉണ്ടായിരുന്നു 

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേരണ 

സാക്ഷിേരണ പന്ദ്െും 

ഉണ്ട് 

 

 

മെർ കൊൾമൂന്വെന്് സ്ലിപ് ഉണ്ട് 

 

 

ഫയൽ നീേും ഇല്ല  



കസാഷയൽഓഡിറ്റ്െികൊ

ർട്്ട 

ഇല്ല  

 

ലസറ്റ് ഡയെി 

ഉണ്ട് 

 

െിേിത്സവിവരങ്ങൾ ,യാന്ദ്െേൂലി 

വിവരങ്ങൾ കരഖ്ന്െെുത്തിരുന്നില്ല  

ഫീൽഡ് വിവരങ്ങൾ 

 സിറ്റിസൺ ഇൻഫർകമഷൻ കബാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു 

 ഗുണകഭാൊവിന് 18 േിവസന്ത്ത കവെനും ലഭിച്ചിട്്ട ഉണ്ട് 

 പണി പൂർത്തീേരിച്ചിട്ടുണ്ട് 

 

 

നിർദേശങ്ങൾ 

ത ാഴിലാളികൾക്്ക 

 

1. ന്ൊഴിലാളിേൾഅവരുന്െഅവോരങ്ങന്ളേുെിച്്ചകബാധവാന്മാരാേുേയുുംഅവേൃ

െയമായികനെിന്യെുോൻന്ദ്രമിേുേയുുംകവണും. 

2. മഹാത്മാഗാന്ധികേരിയന്ദ്ഗാമീണന്ൊഴിലുെെുപദ്ധെിയിൽഅനുവേനീയമായന്ദ്പവൃ

ത്തിേൾഏന്െല്ലാുംഎന്നെിന്നസുംബന്ധിച്ചുന്ൊഴിലാളിേൾേവയക്തമായധാരണഉ

ണ്ടായിരിേണും. 

3. ന്ൊഴിലാളിേൾേൂട്ടുംകെർന്ന്അവർേുആവരയമായന്ദ്പവൃത്തിേൾന്െരന്ഞ്ഞെുേ

േുയുുംഎങ്ങന്നകജാലിന്െയ്യണന്മന്നുുംെർച്ചന്െയരു വർേകലണ്ടെുേൾെയ്യാൊകേണ്ട

ൊണ്. 

4. ന്ൊഴിൽആവരയന്െെുേയുുംഅെിനുലേെറ്റ്െീയെിവച്ചരസീെവാങ്ങുേയുുംന്െ

കയണ്ടൊണ്. 

5. ന്ൊഴിലുെെുന്ദ്ഗാമസഭയിൽേൃെയമായിപന്ങ്കെുത്തുപദ്ധെിനിർകേരങ്ങളുുംഅഭിന്ദ്പാ

യങ്ങളുുംഅെിയിേുേ . 

6. ഫയലുേളിൽഉള്ളകരഖ്േൾേൃെയെകയാന്െയുുംരരിയായന്ദ്േമത്തിൽസൂക്ഷിോൻ

ന്ദ്രദ്ധികേണ്ടൊണ്.  

7. േളിസ്ഥലും,  

നെൊെേളുന്െനിർമ്മാണുംമുെലായവവാർഡ്രലത്തിൽനെൊോവുന്നൊണ്. 

8. പദ്ധെിയിലൂന്െനെെിലാേുന്നന്ദ്പവർത്തിേൾനിയമാനുസൃെമായോലയളവിൽനി

ലനിൽോൻഉെേുന്നവിധുംനെെിലാകേണ്ടഅൊണ്.  

9. ഭൂവിേസനുംകപാലുള്ളന്ദ്പവർത്തിേൾഭൂവുെമേൾന്ദ്േപവർത്തിന്യസുംബന്ധിേുന്ന

വയക്തമായധാരണനൽേിന്ോണ്ടനെെിലാകേണ്ടെ്. 

10. ന്ൊഴിലാളിേൾേ്ആവരയമായസൗേരയങ്ങൾഉെെുവരുത്തിനൽകേണ്ടൊണ്. 



11. മെർകൊളുേളിൽആവരയമായസാക്ഷയന്െെുത്തലുേൾഉണ്ടായിരികേണ്ടെ്അനി

വാരയമാണ്. 

12. അൊത്സാമ്പത്തിേവർഷത്തിന്ലഫയലുേൾേൃെയെകയാന്െന്ദ്േമീേരിോൻന്ദ്രദ്ധി

കേണ്ടൊണ്. 

ദമറ്റുമാർക്ക ്

1. ലസറ്റ്ഡയെി,മെർകൊൾഎന്നിവേൃെയമായിപൂരിെിേണും. 

മെർകൊളിൽന്വട്ടിത്തിരുത്തലുേൾനെത്താൻപാെില്ല. 

2. കമറ്റ്മാർേൃെയമായുുംപരിരീലനുംകനകെണ്ടാൊണ്. 

ലഭിച്ചപരിരീലനുംഅനുസരിച്ചുന്ൊഴിലാളിേൾന്േരാഴിലിന്നേുെിച്ചുവയക്തെ

നൽേണും. 

3. ന്ൊഴിൽോർഡ്കൃ െയമായിപൂരിെിച്ചുന്ൊഴിലാളിേൾേുന്ോെുേുേ. 

യാന്ൊരുോരണവരാലുുംകമറ്റുമാർന്ൊഴിൽോർലഡ്കവരുംവയ്ോെിരിേുേ. 

4. പണിസ്ഥലത്തുആവിരയമായസൗേരയങ്ങൾഉന്ണ്ടന്നുകമറ്റ്മാർഉെെുവരുത്തുേ. 

5. ലസറ്റ്ഡയെിയിൽപരികരാധനയ്േ്എത്തുന്നഉകോഗസ്ഥന്രന്ോണ്ട്ഒെുഇെുവി

േുേ. 

 

ഉദേയാഗസ്ഥർക്ക ്

 

1. ന്ൊഴിലാളിേൾേുഅവരുന്െഅവോരങ്ങന്ളസുംബന്ധിച്്ചഅവകബാധുംനൽേു

േ.  

2. പഞ്ചായത്ത്/ കലാകന്ദ്േപാന്ദ്ഗാുംഓഫീസർ/ 

കജായികന്ദ്ന്് പാന്ദ്ഗാുംകോർഡികനറ്റർെലത്തിൽന്ദ്പവൃത്തിേൃെയമായിപരികരാധിേ

ണും. 

3. കമറ്റുമാർേകൃ െയമായപരിരീലനുംനൽേുേ. 

4. ജാന്ദ്ഗെകമൽകനാട്ടസമിെിഅുംഗങ്ങന്ളഒരുവർഷുംേൂെുകമ്പാൾന്െരന്ഞ്ഞെുേുേ. 

മെിയായപരിരീലനുംനൽേുേ 

 

െിരുവനന്തപുരും ജില്ലയിന്ല കനമും കലാേ് വിളവൂർേൽ ന്ദ്ഗാമ പഞ്ചായത്തിന്ല 

ന്വങ്കുർ(14) വാർഡിൽ 2018 oct 1 മുെൽ 2019 mar 31 വന്രയുള്ള നെത്തിയ ന്ൊഴിലുെെ് 

പദ്ധെിയുന്െ ഭാഗമായി ലഭയമായ വിവരങ്ങളുന്െയുും മനസിലാേിയെിറെയുും ഫയൽ 

പരികരാധനയുന്െയുും അെിസ്ഥാനത്തിൽ െയ്യാൊേിയ േരെ ് െികൊർട്്ട ന്ദ്ഗാമസഭയുന്െ 

െർച്ചേുും അഗീോരത്തിനുും സമർെിച്ചു . 

ഫീൽഡ ്ദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫ് 

 



       

Wc/332152- കോൺെൂർ ബണ്ട്   

  

 



   

Wc/333019- കോൺെൂർ ബണ്ട്    

  

if/356395- വയക്തിഗെ േിണർ നിർമ്മാണും 

 



  

if/360332- ലലഫ് ഭവന പദ്ധെി 

 

 

   

dp/263005- തപാ ുഭൂമിയിലും  നിരത്തുകളിലും ഫലവയക്ഷ്ത്തത്തകൾ 

വച്ചുപിടിപ്പികളും പരിപാലനവും 

 

 

 

 



 

 

ഗ്ഗാമ  ഭ ദഫാദട്ടാ 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

ഗ്ഗാമ ഭ മിനിറ്്റ ് ചുവതട ദചർക്കുന്നു 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

റിദപ്പാർട്ട ് യ്യാറാക്കിയ ്  

ബി ആർ പി ആര ൊണി 

വി ആർ പി ആരയ വിജയൻ  

വി ആർ പി രാകഗരു 


