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തിരുവനതപുരം 

                              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 സ്ഥിതിതെയ്യുന്നു . 

ദനമം  

തിരുവനതപുരും ജില്ലയിതല തനയ്യാറ്റിൻേര ,ോട്ടാേെ ,തിരുവനതപുരും താലൂേുേളിൽ 

ഉൾതെെുന്ന ഒരു കലാേ് പഞ്ചായത്താണ് കനമും കലാേ് പഞ്ചായത് .കനമും കലാേിന് 

1221 .41 െതുരന്ദ്ര േികലാമീറ്റര് വിസ് തീർണും ഉണ്ട് . 

വിളവൂർക്കൽ ഗ്ഗാമപഞ്ചായത് 

                       വിളവൂർേൽ വികല്ലജ് യൂണിയൻ ആയിരുന്നു .സർോർ കനാമികനറ്റ് 

തെയ്യുന്നവർ ആയിരുന്നു അുംഗങ്ങൾ 1952 പഞ്ചായത്ത് ആക്ട ് നിലവിൽ വന്നകതാതെ 

വികല്ലജ് യൂണിയൻ പഞ്ചായത്ത് ആയി മാറി .36420 ന്ദ്സീേൾ  17330 .ഇവിതെതത്ത 

ജനങ്ങളുതെ  ഭൂരിഭാഗും സാക്ഷരർ ആണ്.ജനങ്ങളുതെ ന്ദ്പധാന വരുമാന മാർഗും 

േൃഷിയാണ് . 

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ  

വികല്ലജ് -വിളവൂർേൽ  

താലൂേ് ോട്ടാേെ  

വിസ് തീർണ്ണും 12 .02 െ .േി .മി  

വാർഡുേളുതെ എണ്ണും 17  

അതിരുകൾ  

േിഴേ് -മലയിൻേീഴ് ന്ദ്ഗാമപഞ്ചായത്  

പെിഞ്ഞാറ്  .തിരുവനതപുരും കോർെകറഷൻ  

തതേ് പള്ളിച്ചൽ ന്ദ്ഗാമപഞ്ചായത്  

വെേ് വിളെിൽ ന്ദ്ഗാമപഞ്ചായത്   

 



ആമുഖം 

മഹാത്മാഗാന്ധി കേരീയ 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 േരിന്ദ്തും അനുഭവിേുന്നവരുതെയുും 

കേപിച്ചു ഉയർത്തുവാനുും അതുവഴി ന്ദ്ഗാമീണ സമ്പത ് വയവസ്ഥയുതെ മുഖച്ഛാച്ചയാ 

മാറ്റാനുും ഈ പദ്ദതി ലേ് ഷയമിെുന്നു .ന്ദ്ഗാമീണ കമഖലയിതല ഓകരാ േുെുബത്തിനുും മറ്റ്  

തതാഴിലുേൾ നഷ് െമാോതത അധിേമായി 100 േിവസതത്ത അവിേദ്ധ ോയിേ 

തതാഴിൽ ഉറൊേുേ എന്നതിലൂതെ ജനങളുതെ ഉപജീവനമാർഗും തമച്ചതെെുത്തുേ 

എന്നതാണ് ഇതതന്ത ്ന്ദ്പധാന ലേ് ഷയും. 

തതാഴിലുറെ് പദ്ദതി അവോരാധിഷ്ഠ ിതവുും ആവരയാധിഷ്ഠ ിതവുമായാ പദ്ദതിയാണ് 

തതാഴിലുറെ് പദ്ദതിയുതെ മറ്റ് ന്ദ്പധാന ലക്ഷയങ്ങൾ ന്ദ്പേൃതി വിഭവ പരിപാനത്തിലുതെ 

ഓകരാ ന്ദ്പകേരത്തിനതയുും വിഭവ അെിത്തറ രക്തമാേുേ ,വരൾച്ച ,മതണ്ണാലിെ് 

,തവള്ളതപാേും ,വനനരീേരണും ,ോലാവസ്ഥ വയതിയാനും തുെങ്ങയ പാരസ്ഥിയ 

ന്ദ്പരനങ്ങൾേ് പരിഹാരും ോണുേ ,ഉപതനപരമായ ആസ്തിേൾ സൃഷ് െിേുന്നതിലൂതെ 

േരിന്ദ്േ ലഘൂേരണും സുസ്ഥിരമാേുേ തതാഴിൽ ഉറെ് പദ്ദതിയുതെ മുഖയധാരയികലേ്  

ന്ദ്സീേതള സുംഘമായി തോണ്ടുവരുന്നതിനുും അവരുതെ സാമ്പത്തിേവുും 

സാമുഹിയമായ രാക്തീേരണും ഉറൊേുേ എന്നിവയാണ് . 

കേരീയ ന്ദ്ഗാമീണ തതാഴിലുറെ് പദ്ദതി ന്ദ്പോരും ന്ദ്ഗാമപഞ്ചായത് ന്ദ്പകേരത്തു 

നെെിലാേുന്ന എല്ലാ ന്ദ്പവൃത്തിേളുും കസാഷയൽ ഓഡിറ്റിങ് വികധയമാേണതമന്ന് 

നിയമനത്തിതല 17 -ആും വേുെ് നിസ് േർഷിേുന്നു .പദ്ദതി ന്ദ്പവത്തനതത്ത പറ്റിയുും 

തപാതുധനും തെലവാേുന്നതിതന പറ്റിയുും പൗരസമൂഹും പരസയവുും സവന്ദ്തന്ദ്ന്തവുമായ 

പരികരാധനയാണ് കസാഷയൽ ഓഡിറ്റ്. 

തതാഴിലുറെ് നിയമന്ദ്പോരുംവർഷത്തിൽ 2 തവണ കസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ന്ദ്ഗാമസഭേൾ 

എല്ലാ വാർഡിലുും നെകത്തണ്ടതാണ് .കസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ന്ദ്ഗാമസഭ എന്നതിലൂതെ 

ഉകദ്ദരിേുന്നത് വർേ് തെറ്റുേൾ സന്ദ്രർരിച്ചുും തതാഴിലുറെ് തതാഴിലാളിേളുതെ 

നിർവ്വഹണ ഉകദ്ദഗസ്ഥകരാെുും അഭിമുഖും നെത്തിയതിലൂതെ ലഭയമായ കരഖേളുതെയുും 

വിരേമായ പരികരാധനയിലൂതെയുും ലഭിേുന്ന വിവരങ്ങതള കോർഡിേരിച്ച 

ന്ദ്ഗാമസഭയിലൂതെ തപാതു സമൂഹതത്ത അറിയിേുേ എന്നതാണ് .ഇന്ദ്പോരും ലഭിേുന്ന 



വിവരങ്ങളുതെയുുംവിവരങ്ങളുതെയുും ന്ദ്ഗാമസഭേളിൽ ഉയരുന്ന തതാഴിലുറെ് 

തതാഴിലാളിേളുതെ അഭിന്ദ്പായങ്ങളുതെയുും നിർവേരണ ഉതദ്ധഗസ്ഥരുതെയുും 

അഭിന്ദ്പായങ്ങളുതെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി കേരീയ ന്ദ്ഗാമീണ തതാഴിൽ 

ഉറെ് പദ്ധതിയിതല നെത്തിെിതല സുതാരയവുും ഉത്തരവാേിത്തും ഊട്ടിഉറെിേേ 

എന്നതാണ് കസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ലക്ഷയമിെുന്നതവസ്തു താപരമായ േതണ്ടത്തലുേളിലൂതെ 

തതാഴിലുറെ് പദ്ധതിയുതെ ഗുണകഭാതേളായ   ന്ദ്ഗാമീണ ജനതയുതെ ഉന്നമനത്തിനുും 

പദ്ധതിയുതെ തമച്ചതെട്ട ന്ദ്പവത്തനത്തിനുും കസാഷയൽ ഓഡിറ്റലിയുതെ സാധിേുന്നു . 

 

തതാഴിലുറപ്പു തതാഴിലാളികളുതട 10 അവകാശങ്ങൾ 

 

1. തതാഴിൽ ോർഡ് ലഭിോനുള്ള അവോരും  

2. അകപക്ഷിച്്ച 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിോനുള്ള അവോരും  

3. 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിച്ചില്ലേിൽ തതാഴിലില്ലായിമ കവതനും 

ലഭിോനുള്ള അവോരും  

4. തസൽഫ് ഓഫ ്തന്ദ്പാജേ്റ്റ് തയാറാോനുള്ള അവോരും  

5. 5 േികലാമീറ്ററിലിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിോനുള്ള അവോരും അതല്ലേിൽ 

കവതനത്തിൻത 10 രതമാനും അധിേും ലഭിോനുള്ള അവോരും  

6. േുെിതവള്ളും ,വിന്ദ്രമസൗേരയും ,ന്ദ്പഥമ രുന്ദ്രുഷ സൗേരയും ഇവ ലഭിോനുള്ള 

അവോരും  

7. 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ കവതനും ലഭിോനുള്ള അവോരും  

8. കവതനവിതരണും താമസിേുേയാതണേിൽ നഷ് െപരിോരും ലഭിോനുള്ള 

അവോരും  

9. സമയബദ്ധിതമായി പരാതി പരിഹാരത്തിനുള്ള അവോരും  

10. കസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് നെത്തുന്നതിനുള്ള അവോരും 

    

 

 

 

 



മുഖയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ 

1. അവിേഗ്ദ്ധ് ോയിേതതാഴിലിൽ ഏർതെൊൻ സന്നദ്ധയുള്ള 

ന്ദ്ഗാമകന്ദ്പകേരങ്ങളിൽ അധിവസിേുന്ന ഏതതാരു േുെുബത്തിനുും ഒരു 

സാമ്പത്തിേ വർഷത്തിൽ 100 േിവസത്തിൽ േുറയാതത തതാഴിൽ 

ഉറൊേുന്നതിതനാെും ഗുണകമൻമയുള്ള ഉല്പാേനസമായിട്ടുള്ള അസ്ഥിേളുതെ 

സൃഷ് െിയാണ് ഈ പദ്ധതിയുതെവ മുഖയ ലക്ഷയും.  

2. േരിന്ദ്േരുതെ ഉപജീവനമാർഗവുമായി ബദ്ധതെട്ട അെിത്തറ രക്തിതപെുത്തൽ. 

3. സാമുഹിയമായി പികന്നാേും നിൽേുന്ന എല്ലാ േുെുബങ്ങതളയുും പദ്ധതിയിൽ 

ഉൾതപെുത്തുേ.  

4. പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങതള രക്തിതെെുത്തുേ 

 

പദ്ദതികളിൽ തതാഴിൽ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള 

വയവസ്ഥകൾ 

1. അവിഗ് ധോയിേ അദ്ധയാനും തെയ്യാൻ സന്നതയുള്ളപഞ്ചായത്തിൽവരുും 

സ്ഥിരന്ദ്ഗാമപഞ്ചായത്തിൽ അകപക്ഷിച്ചു 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ 

ോർഡ് ലഭിേുും  

2. േുറഞ്ഞത് 14 േിവസകത്തേ് തതാഴിലിന് അകപക്ഷിോും  

3. 18 വയസ് പൂർത്തിയായിരിേണും  

4. കജാലിേ് മുൻേൂറായി അകപക്ഷിേണും   

5. അകപക്ഷിച്ചു 15  േിവസത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ അല്ലേിൽ നിശ്ചിത നിരേിൽ 

തതാഴിലായമ്മ  കവതനും.  

6. തതാഴിൽ നൽേിതോണ്ടുള്ള അറിയിെ് കരഖമൂലും നൽേണും  

7. മുസ്കന്ദ്ൊള് പൂർത്തീേരിച്ചു 15 േിവസത്തിനേും േൂലി  

8. ോലതാമസമുണ്ടാവുന്ന ഓകരാ േിവസത്തിനുും. 05 %നിരേിൽ നഷ് െപരിഹാരും  

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

തതാഴിൽ  

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

11. 5 വയസിന് താതഴ ഉള്ള േുട്ടിേൾേ് ന്ദ്േിസ് സൗേരയും 

 



 മഹത്മാഗാന്ധി കേരീയ ന്ദ്ഗാമീണ തതാഴിലുറെ് പദ്ദതിയുതെ 6 മാസത്തിൽ 

ഒരിേൽ നെന്നിരികേണ്ട കസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ന്ദ്പവത്തനങ്ങളുതെ ഭാഗമായി 

േല്ലിയൂർ ന്ദ്ഗാമപഞ്ചായത്തിതല 15 വാർഡ് (വിഴവൂർ  ) 1 / 10 /2018 മുതൽ 31/3 / 2019 

വതരയുള്ള കേരളും കസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് തസാകസറ്റി നെത്തിയ കസാഷയൽ 

ഓഡിറ്റൻറ്  വിരാേുംരങ്ങൾ ഫയൽ ഫീൽഡ് എന്നിതങ്ങതന തിരിച്ച ഓകരാ 

ന്ദ്പവർത്തിേളുതെയുും വിരേമായ ഓഡിറ്റിങ് റികൊർട്്ട ആണ് െുവതെ 

കെർേുന്നത് ന്ദ്പോരും ഒരു ന്ദ്പവൃത്തി ഫയലിൽ 22 അനുബന്ധ കരഖേളാണ് 

സൂക്ഷികേണ്ടത് .ഈ പറയുന്ന കരഖേളിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളുും 

അഭിമുഖും ഫീൽഡ് എന്നിവയിലൂതെ ലഭയമാേുന്ന വിവരങ്ങതള 

കരഖരിച്ചുതോണ്ടു ഓകരാ ന്ദ്പവതിയുതെ ഗുണനിലവാരും തതാഴിലാളിേൾേ് ഈ 

ന്ദ്പവൃത്തി തോണ്ട് ലഭയമാകേണ്ട കനട്ടവുമാണ് പരികരാധിേതെെുന്നത്.   

 

❖ ഗ്പവൃത്തിയുതടദപര്            -       തപാതുഭൂമിയിലും  നിരത്തുകളിലും 

ഫലവയക്ഷ്ത്തത്തകൾ വച്ചുപിടിപ്പികളും പരിപാലനവും         

 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതെ കോഡ് Dp/263006 

ന്ദ്പവൃത്തി തുെങ്ങ േിവസും 3/7/2018 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച േിവസും   18/9/2018 

അെങ്കൽ തുേ 47000 

െിലവായ തുേ  

ആതേ തതാഴിൽ േിനും 1051 

 

 

 

ഫയൽ പരിദശാധന വിവരങ്ങൾ 

 

േവർ കപജ് ഉണ്ട് AMC ന്ദ്പോരമുള്ള േവർ 

കപജ്ഉണ്ടായിരുന്നു 

.സാകങ്കതിേവിേതരുതെ 

വിവരങ്ങൾ,Geotagging ഇവ 

കരഖതപെുത്തിരുന്നില്ല 



തെേ് ലിെ് ഉണ്ട് ഓകരാ കരഖയുകെയുും കപജ് 

നമ്പർ കരഖതപെുത്തിയിട്ടുണ്ട് 

സാകങ്കതിേ അനുമതിയുതെ 

പേർെ് 

ഉണ്ട് സാകങ്കതിേ വിേഗ്ദ്ധരുതെ ഒെ് 

ഇല്ല 

ഭരണഅനുമതിയുതെപേർെ് ഉണ്ട് 

 

പഞ്ചായത്  തസന്ദ്േട്ടറിഒെ് 

കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല 

വിരീേമായ സാകങ്കതിേ 

എെികമറ്റ് പേര്െ് 

ഉണ്ട് 

 

സാകങ്കതിേവിഗ് ക്തരുതെ 

ഒെില്ല ,േവർ കപജ് ഓഫ ്

എെികമറ്റ് ഇല്ല ജനേിയ 

ഭാഷയിലുള്ള എെികമറ്റ് 

ഇല്ലായിരുന്നു 

േൺകവജ് ഫണ്ട്   ഇല്ല  

തതാഴിൽ ആവരയതപട്ടു 

തോണ്ടുള്ള അകപക്ഷ 

ഇല്ല 

 

 

തതാഴിൽ അനുവേിച്ചു 

തോണ്ടുള്ള കഫാും 

ഇല്ല  

മാസ്കന്ദ്ൊൾ പേർെ് ഉണ്ട് 

 

മസ്കന്ദ്ൊളിൽതവട്ടിത്തിരുത്തൽ 

ഇല്ലായിരുന്നു 

മിസ്ർതമന്റ് ബുേ് ഉണ്ട് 

 

AS,TS,നമ്പർ 

കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല. 

തമഷർതമൻറ് ബുേ് നമ്പർ 

ഇല്ലായിരുന്നു  

സാധനസാമന്ദ്ഗിതിേളുതെ 

വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

ഫണ്ട് ന്ദ്ൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ   ഇല്ല  

തമറ്റീരിയൽവൗച്ചർ ബിൽ ഇല്ല  

രസീതുേളുുംകറായൽറ്റിയുും 

േുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാെുേൾ ഇല്ല 

 

 

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേരണ ഉണ്ട്  



സാക്ഷിേരണ പന്ദ്തും  

മാസ്കന്ദ്ൊള് മൂകവതമന്റ് 

സ്ലിപ് 

ഉണ്ട് 

 

 

ഫയൽ നീേും ഇല്ല  

കസാഷയൽഓഡിറ്റ്റികൊർട്്ട ഇല്ല  

 

കസറ്റ് ഡയറി 

ഉണ്ട് 

 

െിേിസവിവരങ്ങൾ 

,യാന്ദ്തേൂലി വിവരങ്ങൾ 

കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല 

 

ഫീൽഡ് വിവരങ്ങൾ 

❖ സിറ്റിസൺ ഇൻഫർകമഷൻ കബാർഡ് ഇല്ലായിരുന്നു 

❖ വാഴ ,മരച്ചീനി ,മുന്തിരി ,പ്ലാവ് ,മാവ ്എന്നിവ േൃഷിതെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു 

❖ ഈ ന്ദ്പവർത്തി തപാതുഭൂമിലാണ് തെയ്യിതിരിേുന്നത്  

❖ അവിതെ തതാഴിലാളിേൾേ് 600 കതയ്കളാണ് തോെുത്തത് അവർ ഈ  കതേൾ 

തപാതുഭൂമിലാണ് നട്ടത് 

 

❖ ഗ്പവൃത്തിയുതടദപര്            -      തകാണ്ടുർ ബണ്ട്    

 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതെ കോഡ് Wc/333021 

ന്ദ്പവൃത്തി തുെങ്ങ േിവസും 16/11/2018 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച േിവസും   22/3/2019 

അെങ്കൽ തുേ 472000 

െിലവായ തുേ 427524 

ആതേ തതാഴിൽ േിനും 1687 

 

ഫയൽ പരിദശാധന വിവരങ്ങൾ 

 

േവർ കപജ് ഉണ്ട് AMC ന്ദ്പോരമുള്ള േവർ 

കപജ്ഉണ്ടായിരുന്നു 



.സാകങ്കതിേവിേതരുതെ 

വിവരങ്ങൾ,Geotagging ഇവ 

കരഖതപെുത്തിരുന്നില്ല 

തെേ് ലിെ് ഉണ്ട് ഓകരാ കരഖയുകെയുും കപജ് 

നമ്പർ കരഖതപെുത്തിയിട്ടുണ്ട് 

സാകങ്കതിേ അനുമതിയുതെ 

പേർെ് 

ഉണ്ട് സാകങ്കതിേ വിേഗ്ദ്ധരുതെ ഒെ് 

ഇല്ല 

ഭരണഅനുമതിയുതെപേർെ് ഉണ്ട് 

 

പഞ്ചായത്  തസന്ദ്േട്ടറിഒെ് 

കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല 

വിരീേമായ സാകങ്കതിേ 

എെികമറ്റ് പേര്െ് 

ഉണ്ട് 

 

സാകങ്കതിേവിഗ് ക്തരുതെ 

ഒെില്ല ,േവർ കപജ് ഓഫ ്

എെികമറ്റ് ഇല്ല ജനേിയ 

ഭാഷയിലുള്ള എെികമറ്റ് 

ഇല്ലായിരുന്നു 

േൺകവജ് ഫണ്ട്   ഇല്ല  

തതാഴിൽ ആവരയതപട്ടു 

തോണ്ടുള്ള അകപക്ഷ 

ഇല്ല 

 

 

തതാഴിൽ അനുവേിച്ചു 

തോണ്ടുള്ള കഫാും 

ഇല്ല  

മാസ്കന്ദ്ൊൾ പേർെ് ഉണ്ട് 

 

മസ്കന്ദ്ൊളിൽതവട്ടിത്തിരുത്തൽ 

ഇല്ലായിരുന്നു 

മിസ്ർതമന്റ് ബുേ് ഉണ്ട് 

 

AS,TS,നമ്പർ 

കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല. 

തമഷർതമൻറ് ബുേ് നമ്പർ 

=1665  

സാധനസാമന്ദ്ഗിതിേളുതെ 

വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

ഫണ്ട് ന്ദ്ൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ   ഇല്ല  

തമറ്റീരിയൽവൗച്ചർ ബിൽ ഇല്ല  

രസീതുേളുുംകറായൽറ്റിയുും 

േുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  



കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാെുേൾ ഇല്ല 

 

 

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേരണ 

സാക്ഷിേരണ പന്ദ്തും 

ഉണ്ട് 

 

 

മാസ്കന്ദ്ൊള് മൂകവതമന്റ് 

സ്ലിപ് 

ഉണ്ട് 

 

 

ഫയൽ നീേും ഇല്ല  

കസാഷയൽഓഡിറ്റ്റികൊർട്്ട ഇല്ല  

 

കസറ്റ് ഡയറി 

ഉണ്ട് 

 

െിേിസവിവരങ്ങൾ 

,യാന്ദ്തേൂലി വിവരങ്ങൾ 

കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല 

 

 

ഫീൽഡ് വിവരങ്ങൾ 

❖ സിറ്റിസൺ ഇൻഫർകമഷൻ കബാർഡ് ഇല്ലായിരുന്നു 

❖ ന്ദ്പവർത്തിനെന്ന സ്ഥലും എകൊൾ ോെ് േയറിയ അവസ്ഥയിലാണ് .അവിതെ വാഴ 

,തതങ്ങ ്എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫീൽഡ് വിവരങ്ങൾ 

❖ 20 മീറ്റര്  5 തെറിയ ബണ്ടുും 25 മീറ്റര് 10 വലിയ ബണ്ടുും ോണാൻ സാധിച്ചു 

 

❖ ഗ്പവൃത്തിയുതടദപര്            -      തകാണ്ടുർ ബണ്ട്    

 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതെ കോഡ് Wc/333022 

ന്ദ്പവൃത്തി തുെങ്ങ േിവസും 16/11/2018 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച േിവസും   8/3/2019 

അെങ്കൽ തുേ 472000 

െിലവായ തുേ 427524 

ആതേ തതാഴിൽ േിനും 1687 

 

 



ഫയൽ പരിദശാധന വിവരങ്ങൾ 

 

േവർ കപജ് ഉണ്ട് AMC ന്ദ്പോരമുള്ള േവർ 

കപജ്ഉണ്ടായിരുന്നു 

.സാകങ്കതിേവിേതരുതെ 

വിവരങ്ങൾ,Geotagging ഇവ 

കരഖതപെുത്തിരുന്നില്ല 

 

 

  

തെേ് ലിെ് ഉണ്ട് ഓകരാ കരഖയുകെയുും കപജ് 

നമ്പർ കരഖതപെുത്തിയിട്ടുണ്ട് 

സാകങ്കതിേ അനുമതിയുതെ 

പേർെ് 

ഉണ്ട് സാകങ്കതിേ വിേഗ്ദ്ധരുതെ ഒെ് 

ഇല്ല 

ഭരണഅനുമതിയുതെപേർെ് ഉണ്ട് 

 

പഞ്ചായത്  തസന്ദ്േട്ടറിഒെ് 

കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല 

വിരീേമായ സാകങ്കതിേ 

എെികമറ്റ് പേര്െ് 

ഉണ്ട് 

 

സാകങ്കതിേവിഗ് ക്തരുതെ 

ഒെില്ല ,േവർ കപജ് ഓഫ ്

എെികമറ്റ് ഇല്ല ജനേിയ 

ഭാഷയിലുള്ള എെികമറ്റ് 

ഇല്ലായിരുന്നു 

േൺകവജ് ഫണ്ട്   ഇല്ല  

തതാഴിൽ ആവരയതപട്ടു 

തോണ്ടുള്ള അകപക്ഷ 

ഇല്ല 

 

 

തതാഴിൽ അനുവേിച്ചു 

തോണ്ടുള്ള കഫാും 

ഇല്ല  

മാസ്കന്ദ്ൊൾ പേർെ് ഉണ്ട് 

 

മസ്കന്ദ്ൊളിൽതവട്ടിത്തിരുത്തൽ 

ഇല്ലായിരുന്നു 

മിസ്ർതമന്റ് ബുേ് ഉണ്ട് 

 

AS,TS,നമ്പർ 

കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല. 

തമഷർതമൻറ് ബുേ് നമ്പർ 



ഇല്ലായിരുന്നു 

സാധനസാമന്ദ്ഗിതിേളുതെ 

വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

ഫണ്ട് ന്ദ്ൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ   ഇല്ല  

തമറ്റീരിയൽവൗച്ചർ ബിൽ ഇല്ല  

രസീതുേളുുംകറായൽറ്റിയുും 

േുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാെുേൾ ഇല്ല 

 

 

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേരണ 

സാക്ഷിേരണ പന്ദ്തും 

ഉണ്ട് 

 

 

മാസ്കന്ദ്ൊള് മൂകവതമന്റ് 

സ്ലിപ് 

ഉണ്ട് 

 

 

ഫയൽ നീേും ഇല്ല  

കസാഷയൽഓഡിറ്റ്റികൊർട്്ട ഇല്ല  

 

കസറ്റ് ഡയറി 

ഉണ്ട് 

 

െിേിസവിവരങ്ങൾ 

,യാന്ദ്തേൂലി വിവരങ്ങൾ 

കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല 

 

 

ഫീൽഡ് വിവരങ്ങൾ 

❖ സിറ്റിസൺ ഇൻഫർകമഷൻ കബാർഡ് ഇല്ലായിരുന്നു 

❖ ഗുണകഭാതാവ് രരി ,അനിത  

❖ ഒരു ഏേർ വസ്തു വിലാണ് ഈ ന്ദ്പവർത്തി നെന്നിരിേുന്നത് 

❖ ന്ദ്പവർത്തിനെന്ന സ്ഥലും എകൊൾ ോെ് േയറിയ അവസ്ഥയിലാണ്  

❖ 27 മീറ്റര്  3 തെറിയ ബണ്ടുും 15 മീറ്റര് 10 വലിയ ബണ്ടുും ോണാൻ സാധിച്ചു 

 

 

❖ ഗ്പവൃത്തിയുതടദപര്            -      തകാണ്ടുർ ബണ്ട്    



 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതെ കോഡ് Wc/332153 

ന്ദ്പവൃത്തി തുെങ്ങ േിവസും  

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച േിവസും    

അെങ്കൽ തുേ 472000 

െിലവായ തുേ 427524 

ആതേ തതാഴിൽ േിനും 1687 

 

േവർ കപജ് ഉണ്ട് AMC ന്ദ്പോരമുള്ള േവർ 

കപജ്ഉണ്ടായിരുന്നു 

.സാകങ്കതിേവിേതരുതെ 

വിവരങ്ങൾ,Geotagging ഇവ 

കരഖതപെുത്തിരുന്നില്ല 

 

 

  

തെേ് ലിെ് ഉണ്ട് ഓകരാ കരഖയുകെയുും കപജ് 

നമ്പർ കരഖതപെുത്തിയിട്ടുണ്ട് 

സാകങ്കതിേ അനുമതിയുതെ 

പേർെ് 

ഉണ്ട് സാകങ്കതിേ വിേഗ്ദ്ധരുതെ ഒെ് 

ഇല്ല 

ഭരണഅനുമതിയുതെപേർെ് ഉണ്ട് 

 

പഞ്ചായത്  തസന്ദ്േട്ടറിഒെ് 

കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല 

വിരീേമായ സാകങ്കതിേ 

എെികമറ്റ് പേര്െ് 

ഉണ്ട് 

 

സാകങ്കതിേവിഗ് ക്തരുതെ 

ഒെില്ല ,േവർ കപജ് ഓഫ ്

എെികമറ്റ് ഇല്ല ജനേിയ 

ഭാഷയിലുള്ള എെികമറ്റ് 

ഇല്ലായിരുന്നു 

േൺകവജ് ഫണ്ട്   ഇല്ല  

തതാഴിൽ ആവരയതപട്ടു 

തോണ്ടുള്ള അകപക്ഷ 

ഇല്ല 

 

 

തതാഴിൽ അനുവേിച്ചു ഇല്ല  



തോണ്ടുള്ള കഫാും 

മാസ്കന്ദ്ൊൾ പേർെ് ഉണ്ട് 

 

മസ്കന്ദ്ൊളിൽതവട്ടിത്തിരുത്തൽ 

ഇല്ലായിരുന്നു 

മിസ്ർതമന്റ് ബുേ് ഉണ്ട് 

 

AS,TS,നമ്പർ 

കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല. 

തമഷർതമൻറ് ബുേ് നമ്പർ 

ഇല്ലായിരുന്നു 

സാധനസാമന്ദ്ഗിതിേളുതെ 

വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

ഫണ്ട് ന്ദ്ൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ   ഇല്ല  

തമറ്റീരിയൽവൗച്ചർ ബിൽ ഇല്ല  

രസീതുേളുുംകറായൽറ്റിയുും 

േുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാെുേൾ ഇല്ല 

 

 

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേരണ 

സാക്ഷിേരണ പന്ദ്തും 

ഉണ്ട് 

 

 

മാസ്കന്ദ്ൊള് മൂകവതമന്റ് 

സ്ലിപ് 

ഉണ്ട് 

 

 

ഫയൽ നീേും ഇല്ല  

കസാഷയൽഓഡിറ്റ്റികൊർട്്ട ഇല്ല  

 

കസറ്റ് ഡയറി 

ഉണ്ട് 

 

െിേിസവിവരങ്ങൾ 

,യാന്ദ്തേൂലി വിവരങ്ങൾ 

കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല 

 

ഫീൽഡ് വിവരങ്ങൾ 

❖ സിറ്റിസൺ ഇൻഫർകമഷൻ കബാർഡ് ഇല്ലായിരുന്നു 

❖ ന്ദ്പവർത്തിനെന്ന സ്ഥലും എകൊൾ ോെ് േയറിയ അവസ്ഥയിലാണ്  

❖ കസാമൻ ഒരു ഏേർ വസ്തു വിലാണ് പണി നെന്നിരിേുന്നത്  

❖ അവിതെ 70 ബണ്ട് പിെിെിച്ചിരിേുന്നു 

❖ 27 മീറ്റര്  3 തെറിയ ബണ്ടുും 15 മീറ്റര് 10 വലിയ ബണ്ടുും ോണാൻ സാധിച്ചു 



 

❖ ഗ്പവൃത്തിയുതടദപര്           -      ത്തലഫ് ഭവന പദ്ദതി( ുദരഷ്് ,ഗ്ശീലത ) 

 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതെ കോഡ് If/355717 

ന്ദ്പവൃത്തി തുെങ്ങ േിവസും  

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച േിവസും    

അെങ്കൽ തുേ 25000 

െിലവായ തുേ 24840 

ആതേ തതാഴിൽ േിനും 90 

 

 

േവർ കപജ് ഉണ്ട് AMC ന്ദ്പോരമുള്ള േവർ 

കപജ്ഉണ്ടായിരുന്നു 

.സാകങ്കതിേവിേതരുതെ 

വിവരങ്ങൾ,Geotagging ഇവ 

കരഖതപെുത്തിരുന്നില്ല 

 

 

  

തെേ് ലിെ് ഉണ്ട് ഓകരാ കരഖയുകെയുും കപജ് 

നമ്പർ കരഖതപെുത്തിയിട്ടുണ്ട് 

സാകങ്കതിേ അനുമതിയുതെ 

പേർെ് 

ഉണ്ട് സാകങ്കതിേ വിേഗ്ദ്ധരുതെ ഒെ് 

ഇല്ല 

ഭരണഅനുമതിയുതെപേർെ് ഉണ്ട് 

 

പഞ്ചായത്  തസന്ദ്േട്ടറിഒെ് 

കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല 

വിരീേമായ സാകങ്കതിേ 

എെികമറ്റ് പേര്െ് 

ഉണ്ട് 

 

സാകങ്കതിേവിഗ് ക്തരുതെ 

ഒെില്ല ,േവർ കപജ് ഓഫ് 

എെികമറ്റ് ഇല്ല ജനേിയ 

ഭാഷയിലുള്ള എെികമറ്റ് 

ഇല്ലായിരുന്നു 

േൺകവജ് ഫണ്ട്   ഇല്ല  



തതാഴിൽ ആവരയതപട്ടു 

തോണ്ടുള്ള അകപക്ഷ 

ഉണ്ട് 

 

 

 

തതാഴിൽ അനുവേിച്ചു 

തോണ്ടുള്ള കഫാും 

ഉണ്ട് 

 

 

മാസ്കന്ദ്ൊൾ പേർെ് ഉണ്ട് 

 

മസ്കന്ദ്ൊളിൽതവട്ടിത്തിരുത്തൽ 

ഇല്ലായിരുന്നു 

മിസ്ർതമന്റ് ബുേ് ഉണ്ട് 

 

AS,TS,നമ്പർ 

കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല. 

തമഷർതമൻറ് ബുേ് നമ്പർ 

ഇല്ലായിരുന്നു 

സാധനസാമന്ദ്ഗിതിേളുതെ 

വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

ഫണ്ട് ന്ദ്ൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ   ഇല്ല  

തമറ്റീരിയൽവൗച്ചർ ബിൽ ഇല്ല  

രസീതുേളുുംകറായൽറ്റിയുും 

േുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാെുേൾ  

ഉണ്ട് 

 

3 ഘട്ടത്തിലുള്ള കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാഫ് 

ഉണ്ടായിരുന്നു 

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേരണ 

സാക്ഷിേരണ പന്ദ്തും 

ഉണ്ട് 

 

 

മാസ്കന്ദ്ൊള് മൂകവതമന്റ് 

സ്ലിപ് 

ഉണ്ട് 

 

 

ഫയൽ നീേും ഇല്ല  

കസാഷയൽഓഡിറ്റ്റികൊർട്്ട ഇല്ല  

 

കസറ്റ് ഡയറി 

ഉണ്ട് 

 

െിേിസവിവരങ്ങൾ 

,യാന്ദ്തേൂലി വിവരങ്ങൾ 

കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല 

 

 



ഫീൽഡ് വിവരങ്ങൾ 

❖ സിറ്റിസൺ ഇൻഫർകമഷൻ കബാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു 

❖ ഗുണകഭാതാവിന് 90 േിവസതത്ത കവതനും ലഭിച്ചിട്്ട ഉണ്ട് 

 

❖ ഗ്പവൃത്തിയുതടദപര്           -      ത്തലഫ് ഭവന പദ്ദതി)അജിത  (  

 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതെ കോഡ് If/357239 

ന്ദ്പവൃത്തി തുെങ്ങ േിവസും  

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച േിവസും    

അെങ്കൽ തുേ 25000 

െിലവായ തുേ 24840 

ആതേ തതാഴിൽ േിനും 90 

 

േവർ കപജ് ഉണ്ട് AMC ന്ദ്പോരമുള്ള േവർ 

കപജ്ഉണ്ടായിരുന്നു 

.സാകങ്കതിേവിേതരുതെ 

വിവരങ്ങൾ,Geotagging ഇവ 

കരഖതപെുത്തിരുന്നില്ല 

 

 

  

തെേ് ലിെ് ഉണ്ട് ഓകരാ കരഖയുകെയുും കപജ് 

നമ്പർ കരഖതപെുത്തിയിട്ടുണ്ട് 

സാകങ്കതിേ അനുമതിയുതെ 

പേർെ് 

ഉണ്ട് സാകങ്കതിേ വിേഗ്ദ്ധരുതെ ഒെ് 

ഇല്ല 

ഭരണഅനുമതിയുതെപേർെ് ഉണ്ട് 

 

പഞ്ചായത്  തസന്ദ്േട്ടറിഒെ് 

കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല 

വിരീേമായ സാകങ്കതിേ 

എെികമറ്റ് പേര്െ് 

ഉണ്ട് 

 

സാകങ്കതിേവിഗ് ക്തരുതെ 

ഒെില്ല ,േവർ കപജ് ഓഫ് 

എെികമറ്റ് ഇല്ല ജനേിയ 



ഭാഷയിലുള്ള എെികമറ്റ് 

ഇല്ലായിരുന്നു 

േൺകവജ് ഫണ്ട്   ഇല്ല  

തതാഴിൽ ആവരയതപട്ടു 

തോണ്ടുള്ള അകപക്ഷ 

ഉണ്ട് 

 

 

 

തതാഴിൽ അനുവേിച്ചു 

തോണ്ടുള്ള കഫാും 

ഉണ്ട് 

 

 

മാസ്കന്ദ്ൊൾ പേർെ് ഉണ്ട് 

 

മസ്കന്ദ്ൊളിൽതവട്ടിത്തിരുത്തൽ 

ഇല്ലായിരുന്നു 

മിസ്ർതമന്റ് ബുേ് ഉണ്ട് 

 

AS,TS,നമ്പർ 

കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല. 

തമഷർതമൻറ് ബുേ് നമ്പർ 

ഇല്ലായിരുന്നു 

സാധനസാമന്ദ്ഗിതിേളുതെ 

വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

ഫണ്ട് ന്ദ്ൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ   ഇല്ല  

തമറ്റീരിയൽവൗച്ചർ ബിൽ ഇല്ല  

രസീതുേളുുംകറായൽറ്റിയുും 

േുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാെുേൾ  

ഉണ്ട് 

 

3 ഘട്ടത്തിലുള്ള കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാഫ് 

ഉണ്ടായിരുന്നു 

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേരണ 

സാക്ഷിേരണ പന്ദ്തും 

ഉണ്ട് 

 

 

മാസ്കന്ദ്ൊള് മൂകവതമന്റ് 

സ്ലിപ് 

ഉണ്ട് 

 

 

ഫയൽ നീേും ഇല്ല  

കസാഷയൽഓഡിറ്റ്റികൊർട്്ട ഇല്ല  

 

കസറ്റ് ഡയറി 

ഉണ്ട് 

 

െിേിസവിവരങ്ങൾ 

,യാന്ദ്തേൂലി വിവരങ്ങൾ 

കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല 



 

 

ഫീൽഡ് വിവരങ്ങൾ 

❖ സിറ്റിസൺ ഇൻഫർകമഷൻ കബാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു 

❖ ഗുണകഭാതാവിന് 90 േിവസതത്ത കവതനും ലഭിച്ചിട്്ട ഉണ്ട് 

 

 

❖ ഗ്പവൃത്തിയുതടദപര്           -      ത്തലഫ് ഭവന പദ്ദതി)വിഷ്ണു   (  

 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതെ കോഡ് If/357236 

ന്ദ്പവൃത്തി തുെങ്ങ േിവസും  

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച േിവസും    

അെങ്കൽ തുേ 25000 

െിലവായ തുേ 24840 

ആതേ തതാഴിൽ േിനും 90 

 

േവർ കപജ് ഉണ്ട് AMC ന്ദ്പോരമുള്ള േവർ 

കപജ്ഉണ്ടായിരുന്നു 

.സാകങ്കതിേവിേതരുതെ 

വിവരങ്ങൾ,Geotagging ഇവ 

കരഖതപെുത്തിരുന്നില്ല 

 

 

  

തെേ് ലിെ് ഉണ്ട് ഓകരാ കരഖയുകെയുും കപജ് 

നമ്പർ കരഖതപെുത്തിയിട്ടുണ്ട് 

സാകങ്കതിേ അനുമതിയുതെ 

പേർെ് 

ഉണ്ട് സാകങ്കതിേ വിേഗ്ദ്ധരുതെ ഒെ് 

ഇല്ല 



ഭരണഅനുമതിയുതെപേർെ് ഉണ്ട് 

 

പഞ്ചായത്  തസന്ദ്േട്ടറിഒെ് 

കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല 

വിരീേമായ സാകങ്കതിേ 

എെികമറ്റ് പേര്െ് 

ഉണ്ട് 

 

സാകങ്കതിേവിഗ് ക്തരുതെ 

ഒെില്ല ,േവർ കപജ് ഓഫ് 

എെികമറ്റ് ഇല്ല ജനേിയ 

ഭാഷയിലുള്ള എെികമറ്റ് 

ഇല്ലായിരുന്നു 

േൺകവജ് ഫണ്ട്   ഇല്ല  

തതാഴിൽ ആവരയതപട്ടു 

തോണ്ടുള്ള അകപക്ഷ 

ഉണ്ട് 

 

 

 

തതാഴിൽ അനുവേിച്ചു 

തോണ്ടുള്ള കഫാും 

ഉണ്ട് 

 

 

മാസ്കന്ദ്ൊൾ പേർെ് ഉണ്ട് 

 

മസ്കന്ദ്ൊളിൽതവട്ടിത്തിരുത്തൽ 

ഇല്ലായിരുന്നു 

മിസ്ർതമന്റ് ബുേ് ഉണ്ട് 

 

AS,TS,നമ്പർ 

കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല. 

തമഷർതമൻറ് ബുേ് നമ്പർ 

ഇല്ലായിരുന്നു 

സാധനസാമന്ദ്ഗിതിേളുതെ 

വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

ഫണ്ട് ന്ദ്ൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ   ഇല്ല  

തമറ്റീരിയൽവൗച്ചർ ബിൽ ഇല്ല  

രസീതുേളുുംകറായൽറ്റിയുും 

േുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാെുേൾ  

ഉണ്ട് 

 

3 ഘട്ടത്തിലുള്ള കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാഫ് 

ഉണ്ടായിരുന്നു 

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേരണ 

സാക്ഷിേരണ പന്ദ്തും 

ഉണ്ട് 

 

 

മാസ്കന്ദ്ൊള് മൂകവതമന്റ് 

സ്ലിപ് 

ഉണ്ട് 

 

 



ഫയൽ നീേും ഇല്ല  

കസാഷയൽഓഡിറ്റ്റികൊർട്്ട ഇല്ല  

 

കസറ്റ് ഡയറി 

ഉണ്ട് 

 

െിേിസവിവരങ്ങൾ 

,യാന്ദ്തേൂലി വിവരങ്ങൾ 

കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല 

 

ഫീൽഡ് വിവരങ്ങൾ 

❖ സിറ്റിസൺ ഇൻഫർകമഷൻ കബാർഡ് ഇല്ലായിരുന്നു(വീെ് 

പണിപൂർത്തിയായകൊൾ കബാർഡ് മാറ്റിയതന്നന്ന് ഗുണകഭാതാവ് 

പറയുേയുണ്ടായി) 

❖ ഗുണകഭാതാവിന് 90 േിവസതത്ത കവതനും ലഭിച്ചിട്്ട ഉണ്ട് 

 

നിർദദ്ദശങ്ങൾ 

തതാഴിലാളികൾക്്ക 

 

1. തതാഴിലാളിേൾഅവരുതെഅവോരങ്ങതളേുറിച്്ചകബാധവാന്മാരാേുേയുുംഅവേൃ

തയമായികനെിതയെുോൻന്ദ്രമിേുേയുുംകവണും. 

2. മഹാത്മാഗാന്ധികേരിയന്ദ്ഗാമീണതതാഴിലുറെുപദ്ധതിയിൽഅനുവേനീയമായന്ദ്പവൃ

ത്തിേൾഏതതല്ലാുംഎന്നതിതനസുംബന്ധിച്ചുതതാഴിലാളിേൾേവയക്തമായധാരണഉ

ണ്ടായിരിേണും. 

3. തതാഴിലാളിേൾേൂട്ടുംകെർന്ന്അവർേുആവരയമായന്ദ്പവൃത്തിേൾതതരതഞ്ഞെുേ

േുയുുംഎങ്ങതനകജാലിതെയ്യണതമന്നുുംെർച്ചതെയ്തുവർേ്േലണ്ടറുേൾതയ്യാറാകേ

ണ്ടതാണ്. 

4. തതാഴിൽആവരയതെെുേയുുംഅതിനുകേെറ്റ്തീയതിവച്ചരസീതവാങ്ങുേയുുംതെ

കയണ്ടതാണ്. 

5. തതാഴിലുറെുന്ദ്ഗാമസഭയിൽേൃതയമായിപതങ്കെുത്തുപദ്ധതിനിർകദ്ദരങ്ങളുുംഅഭിന്ദ്പാ

യങ്ങളുുംഅറിയിേുേ . 

6. ഫയലുേളിൽഉള്ളകരഖേൾേൃതയതകയാതെയുുംരരിയായന്ദ്േമത്തിൽസൂക്ഷിോൻ

ന്ദ്രദ്ധികേണ്ടതാണ്.  

7. േളിസ്ഥലും,  

നെൊതേളുതെനിർമ്മാണുംമുതലായവവാർഡ്തലത്തിൽനെൊോവുന്നതാണ്. 

8. പദ്ധതിയിലൂതെനെെിലാേുന്നന്ദ്പവർത്തിേൾനിയമാനുസൃതമായോലയളവിൽനി

ലനിൽോൻഉതേുന്നവിധുംനെെിലാകേണ്ടഅതാണ്.  



9. ഭൂവിേസനുംകപാലുള്ളന്ദ്പവർത്തിേൾഭൂവുെമേൾേ്ന്ദ്പവർത്തിതയസുംബന്ധിേുന്ന

വയക്തമായധാരണനൽേിതോണ്ട്നെെിലാകേണ്ടത്. 

10. തതാഴിലാളിേൾേ്ആവരയമായസൗേരയങ്ങൾഉറെുവരുത്തിനൽകേണ്ടതാണ്. 

11. മെർകറാളുേളിൽആവരയമായസാക്ഷയതെെുത്തലുേൾഉണ്ടായിരികേണ്ടത്അനി

വാരയമാണ്. 

12. അതാത്സാമ്പത്തിേവർഷത്തിതലഫയലുേൾേൃതയതകയാതെന്ദ്േമീേരിോൻന്ദ്രദ്ധി

കേണ്ടതാണ്. 

 
 
ദമറ്റുമാർക്ക ്

 

1. കസറ്റ്ഡയറി,മെർകറാൾഎന്നിവേൃതയമായിപൂരിെിേണും. 

മെർകറാളിൽതവട്ടിത്തിരുത്തലുേൾനെത്താൻപാെില്ല. 

2. കമറ്റ് മാർേൃതയമായുുംപരിരീലനുംകനകെണ്ടാതാണ്. 

ലഭിച്ചപരിരീലനുംഅനുസരിച്ചുതതാഴിലാളിേൾത്താഴിലിതനേുറിച്ചുവയക്തത

നൽേണും. 

3. തതാഴിൽോർഡ്കൃ തയമായിപൂരിെിച്ചുതതാഴിലാളിേൾേുതോെുേുേ. 

യാതതാരുോരണവരാലുുംകമറ്റുമാർതതാഴിൽോർഡ്കേവരുംവയ്ോതിരിേു

േ. 

4. പണിസ്ഥലത്തുആവിരയമായസൗേരയങ്ങൾഉതണ്ടന്നുകമറ്റ് മാർഉറെുവരുത്തുേ. 

5. കസറ്റ്ഡയറിയിൽപരികരാധനയ്േ്എത്തുന്നഉകോഗസ്ഥതരതോണ്ട്ഒെുഇെുവി

േുേ. 

 

ഉദേയാഗസ്ഥർക്്ക 

 

1. തതാഴിലാളിേൾേുഅവരുതെഅവോരങ്ങതളസുംബന്ധിച്്ചഅവകബാധുംനൽേു

േ.  

2. പഞ്ചായത്ത്/ കലാേ്കന്ദ്പാന്ദ്ഗാുംഓഫീസർ/ 

കജായിന്റ്കന്ദ്പാന്ദ്ഗാുംകോർഡികനറ്റർതലത്തിൽന്ദ്പവൃത്തിേൃതയമായിപരികരാധി

േണും. 

3. കമറ്റുമാർേ്േൃതയമായപരിരീലനുംനൽേുേ. 

4. ജാന്ദ്ഗതകമൽകനാട്ടസമിതിഅുംഗങ്ങതളഒരുവർഷുംേൂെുകമ്പാൾതതരതഞ്ഞെുേുേ. 

മതിയായപരിരീലനുംനൽേുേ 

 

തിരുവനതപുരും ജില്ലയിതല കനമും കലാേിൽ വിളവൂർേൽ ന്ദ്ഗാമപഞ്ചായത്തിൽ 15 

ആും വാർഡായ വിഴവൂർ 2018 ഒേ്കൊബര് 1 മുതൽ 2019 മാർച്്ച 31 വതര നെത്തിയ 

തതാഴിലുറെ് പദ്ധതിതുതെ ഭാഗമായി ലഭയമായ വിവരങ്ങളുതെയുും വീെ ് വീൊന്തര 

പരികരാധനയുതെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാേിയ േരെ ് സാമുഹിയ േണേ് എെുെ് 



റികൊർട്്ട ന്ദ്ഗാമസഭയുതെ െര്ച്ചേുും അഗീോരത്തിനുമായി സമർെിച്ച മിനിറ്റ് ഫീൽഡ് 

കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാഫ് െുവതെകച്ചർേുന്നു 

 

 

WORKCODE(3330222) 

 

WARKCODE(IF/357239) 



 

WARKCODE(IF/355717) 

 

WARKCODE(332153) 



 

WARKCODE(333021) 

 

ഗ്ഗാമ  ഭ ദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫ ്

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

റിദപ്പാർട്ട ്തയാറാക്കിയത് 

ആരയ വിജയൻ  

സവിതറാണി 


