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തിരുവനതപുരം 

                              കകരളത്തിൻത തതകേഅറ്റത്തുള്ളതുും തലസ്ഥാന നഗരും 

ഉൾതകാള്ളുന്ന ജില്ല .തിരുവനതപുരും ജില്ലയുതട ആസ്ഥാനമാണ് തിരുവനതപുരും 

അഥവാ അന്തപുരി .കകരളത്തിതല ഏറ്റവുും കൂടുതൽ  ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ നഗരും 

.ഭാരതത്തിൻത തതകേ  അറ്റമായ കനയാകുമാരി തിരുവനതപുരും ജില്ലയുതട അതിരിൽ 

നിന്ന് 56 കികലാമീറ്റര് അകതല സ്ഥിതിതചയ്യുന്നു . 

ദനമം  

തിരുവനതപുരും ജില്ലയിതല തനയ്യാറ്റിൻകര ,കാട്ടാകട ,തിരുവനതപുരും താലൂേുകളിൽ 

ഉൾതെടുന്ന ഒരു കലാേ് പഞ്ചായത്താണ് കനമും കലാേ് പഞ്ചായത് .കനമും കലാേിന് 

1221 .41 ചതുരന്ദ്ശ കികലാമീറ്റര് വിസ് തീർണും ഉണ്ട് . 

പള്ളിച്ചൽ ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്്ത  

തിരുവനതപുരും ജില്ലയിതല തിരുവനതപുരും താലൂേിൽ തതേ് ഭാഗത്താണ് കല്ലിയൂർ 

പഞ്ചായത്ത് ന്ദ്പകദശും .കദശീയ പാത 47 ൽ നിന്നുും , കകാവളും,വിഴിഞ്ഞും തുടങ്ങയ 

കമഖലയികലേ് കപാകുന്ന വഴിയിൽ പുന്നമൂട് നിനുും കാോമൂലേുും മദ്ധ്യായാണ് . 

 

 

ആമുഖം 

മഹാത്മാഗാന്ധി കദശീയ ന്ദ്ഗാമീണ തതാഴിലുറെ് പദ്ദതി ന്ദ്ഗാമീണ ജനതയുതട 

ഉന്നമനത്തിനുും സാമുഹിയ അസ്ഥിയുതട നിർമാണത്തിനുും സഹായമായിട്ടുള്ള ഒരു 

കകന്ദ്രവിസ് കൃത പദ്ദതിയാണ് .2005 തസപ്റ്റുംബർ 5ന് നിലവിൽ വന്ന തതാഴിലുറെ് 

നിയമനതത്ത അടിസ്ഥാനതെടുത്തിയാണ് ഈ പദ്ദതി നടെിലാേി വരുന്നത് 

.സമൂഹത്തിൽ പികന്നാേും നിൽേുന്നവരുതട ദരിന്ദ്തും അനുഭവിേുന്നവരുതടയുും 

          ഉയർത്തുവാനുും അതുവഴി ന്ദ്ഗാമീണ സമ്പത് വയവസ്ഥയുതട മുഖച്ഛാച്ചയാ 

മാറ്റാനുും ഈ പദ്ദതി ലക് ഷയമിടുന്നു .ന്ദ്ഗാമീണ കമഖലയിതല ഓകരാ കുടുബത്തിനുും മറ്റ്  

തതാഴിലുകൾ നഷ് ടമാകാതത അധികമായി 100 ദിവസതത്ത അവിദദ്ധ് കായിക 

തതാഴിൽ ഉറൊേുക എന്നതിലൂതട ജനങളുതട ഉപജീവനമാർഗും തമച്ചതെടുത്തുക 

എന്നതാണ് ഇതതന്ത് ന്ദ്പധാന ലക് ഷയും. 



 

 

തതാഴിലുറെ് പദ്ദതി അവകാശാധിഷ്ഠിതവുും ആവശയാധിഷ്ഠിതവുമായാ പദ്ദതിയാണ് 

തതാഴിലുറെ് പദ്ദതിയുതട മറ്റ് ന്ദ്പധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ ന്ദ്പകൃതി വിഭവ പരിപാനത്തിലുതട 

ഓകരാ ന്ദ്പകദശത്തിനതയുും വിഭവ അടിത്തറ ശക്തമാേുക ,വരൾച്ച ,മതണാലിെ് 

,തവള്ളതപാേും ,വനനശീകരണും ,കാലാവസ്ഥ വയതിയാനും തുടങ്ങയ പാരസ്ഥിയ 

ന്ദ്പശനങ്ങൾേ് പരിഹാരും കാണുക ,ഉപതനപരമായ ആസ്തികൾ സൃഷ് ടിേുന്നതിലൂതട 

ദരിന്ദ്ദ ലഘൂകരണും സുസ്ഥിരമാേുക തതാഴിൽ ഉറെ് പദ്ദതിയുതട മുഖയധാരയികലേ്  

ന്ദ്സീകതള സുംഘമായി തകാണ്ടുവരുന്നതിനുും അവരുതട സാമ്പത്തികവുും 

സാമുഹിയമായ ശാക്തീകരണും ഉറൊേുക എന്നിവയാണ് . 

കദശീയ ന്ദ്ഗാമീണ തതാഴിലുറെ് പദ്ദതി ന്ദ്പകാരും ന്ദ്ഗാമപഞ്ചായത് ന്ദ്പകദശത്തു 

നടെിലാേുന്ന എല്ലാ ന്ദ്പവൃത്തികളുും കസാഷയൽ ഓഡിറ്റിങ് വികധയമാേണതമന്ന് 

നിയമനത്തിതല 17 -ആും വകുെ് നിസ് കർഷിേുന്നു .പദ്ദതി ന്ദ്പവത്തനതത്ത പറ്റിയുും 

തപാതുധനും തചലവാേുന്നതിതന പറ്റിയുും പൗരസമൂഹും പരസയവുും സവന്ദ്തന്ദ്ന്തവുമായ 

പരികശാധനയാണ് കസാഷയൽ ഓഡിറ്റ്. 

തതാഴിലുറെ് നിയമന്ദ്പകാരുംവർഷത്തിൽ 2 തവണ കസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ന്ദ്ഗാമസഭകൾ 

എല്ലാ വാർഡിലുും നടകത്തണ്ടതാണ് .കസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ന്ദ്ഗാമസഭ എന്നതിലൂതട 

ഉകദ്ദശിേുന്നത് വർേ് തെറ്റുകൾ സന്ദ്രർശിച്ചുും തതാഴിലുറെ് തതാഴിലാളികളുതട 

നിർവ്വഹണ ഉകദ്ദഗസ്ഥകരാടുും അഭിമുഖും നടത്തിയതിലൂതട ലഭയമായ കരഖകളുതടയുും 

വിശദമായ പരികശാധനയിലൂതടയുും ലഭിേുന്ന വിവരങ്ങതള കകാർഡികരിച്ച 

ന്ദ്ഗാമസഭയിലൂതട തപാതു സമൂഹതത്ത അറിയിേുക എന്നതാണ് .ഇന്ദ്പകാരും ലഭിേുന്ന 

വിവരങ്ങളുതടയുും ന്ദ്ഗാമസഭകളിൽ ഉയരുന്ന തതാഴിലുറെ് തതാഴിലാളികളുതട 

അഭിന്ദ്പായങ്ങളുതടയുും നിർവകരണ ഉതദ്ധ്ഗസ്ഥരുതടയുും അഭിന്ദ്പായങ്ങളുതട 

അടിസ്ഥാനത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി കദശീയ ന്ദ്ഗാമീണ തതാഴിൽ ഉറെ് പദ്ധ്തിയിതല 

നടത്തിെിതല സുതാരയവുും ഉത്തരവാദിത്തും ഊട്ടിഉറെിേക എന്നതാണ് കസാഷയൽ 

ഓഡിറ്റ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതവസ്തു താപരമായ കതണ്ടത്തലുകളിലൂതട തതാഴിലുറെ് 

പദ്ധ്തിയുതട ഗുണകഭാതകളായ   ന്ദ്ഗാമീണ ജനതയുതട ഉന്നമനത്തിനുും പദ്ധ്തിയുതട 

തമച്ചതെട്ട ന്ദ്പവത്തനത്തിനുും കസാഷയൽ ഓഡിറ്റലിയുതട സാധിേുന്നു . 

 

 

 



 

 

തതാഴിലുറപ്പു തതാഴിലാളികളുതെ 10 അവകാശങ്ങൾ 

 

1. തതാഴിൽ കാർഡ് ലഭിോനുള്ള അവകാശും  

2. അകപക്ഷ്ിച്്ച 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിോനുള്ള അവകാശും  

3. 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിച്ചില്ലകിൽ തതാഴിലില്ലായിമ കവതനും 

ലഭിോനുള്ള അവകാശും  

4. തസൽഫ് ഓഫ ്തന്ദ്പാജക്റ്റ് തയാറാോനുള്ള അവകാശും  

5. 5 കികലാമീറ്ററിലിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിോനുള്ള അവകാശും അതല്ലേിൽ 

കവതനത്തിൻത 10 ശതമാനും അധികും ലഭിോനുള്ള അവകാശും  

6. കുടിതവള്ളും ,വിന്ദ്ശമസൗകരയും ,ന്ദ്പഥമ ശുന്ദ്ശുഷ സൗകരയും ഇവ ലഭിോനുള്ള 

അവകാശും  

7. 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കവതനും ലഭിോനുള്ള അവകാശും  

8. കവതനവിതരണും താമസിേുകയാതണകിൽ നഷ് ടപരികാരും ലഭിോനുള്ള 

അവകാശും  

9. സമയബദ്ധ്ിതമായി പരാതി പരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശും  

10. കസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിനുള്ള അവകാശും 

    

 

 

 

 

മുഖയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ 

1. അവിദഗ്ദ്ധ്് കായികതതാഴിലിൽ ഏർതെടാൻ സന്നദ്ധ്യുള്ള 

ന്ദ്ഗാമകന്ദ്പകദശങ്ങളിൽ അധിവസിേുന്ന ഏതതാരു കുടുബത്തിനുും ഒരു 

സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 100 ദിവസത്തിൽ കുറയാതത തതാഴിൽ 

ഉറൊേുന്നതിതനാെും ഗുണകമൻമയുള്ള ഉല്പാദനസമായിട്ടുള്ള അസ്ഥികളുതട 

സൃഷ് ടിയാണ് ഈ പദ്ധ്തിയുതടവ മുഖയ ലക്ഷ്യും.  

2. ദരിന്ദ്ദരുതട ഉപജീവനമാർഗവുമായി ബദ്ധ്തെട്ട അടിത്തറ ശക്തിതപടുത്തൽ. 



 

 

3. സാമുഹിയമായി പികന്നാേും നിൽേുന്ന എല്ലാ കുടുബങ്ങതളയുും പദ്ധ്തിയിൽ 

ഉൾതപടുത്തുക.  

4. പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങതള ശക്തിതെടുത്തുക 

 

പദ്ദതികളിൽ തതാഴിൽ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള 

വയവസ്ഥകൾ 

1. അവിഗ് ധകായിക അദ്ധ്യാനും തചയ്യാൻ സന്നതയുള്ളപഞ്ചായത്തിൽവരുും 

സ്ഥിരന്ദ്ഗാമപഞ്ചായത്തിൽ അകപക്ഷ്ിച്ചു 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ 

കാർഡ് ലഭിേുും  

2. കുറഞ്ഞത് 14 ദിവസകത്തേ് തതാഴിലിന് അകപക്ഷ്ിോും  

3. 18 വയസ് പൂർത്തിയായിരിേണും  

4. കജാലിേ് മുൻകൂറായി അകപക്ഷ്ിേണും   

5. അകപക്ഷ്ിച്ചു 15  ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ അല്ലകിൽ നിശ്ചിത നിരേിൽ 

തതാഴിലായമ്മ  കവതനും.  

6. തതാഴിൽ നൽകിതകാണ്ടുള്ള അറിയിെ് കരഖമൂലും നൽകണും  

7. മുകന്ദ്സ്രാള് പൂർത്തീകരിച്ചു 15 ദിവസത്തിനകും കൂലി  

8. കാലതാമസമുണ്ടാവുന്ന ഓകരാ ദിവസത്തിനുും. 05 %നിരേിൽ നഷ് ടപരിഹാരും  

9. ആതക തതാഴിലിൻത 1/ 3  ന്ദ്സീകൾേുും കുടുബത്തിനുും പരമാവധി  100  ദിവസും 

തതാഴിൽ  

10. 5 കികലാമീറ്റര് ചുറ്റളവിൽ കജാലി അല്ലകിൽ 1 0 % അധികും കൂലി  

11. 5 വയസിന് താതഴ ഉള്ള കുട്ടികൾേ് ന്ദ്കിസ് സൗകരയും 

 

 

 

 

 

                                      മഹത്മാഗാന്ധി കദശീയ ന്ദ്ഗാമീണ തതാഴിലുറെ് പദ്ദതിയുതട 6 

മാസത്തിൽ ഒരിേൽ നടന്നിരികേണ്ട കസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളുതട 

ഭാഗമായി പള്ളിച്ചൽ ന്ദ്ഗാമപഞ്ചായത്തിതല 5 വാർഡ് (നടുകാട്) 1 / 10 /2018  മുതൽ 

31/3 / 2019 വതരയുള്ള കകരളും കസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് തസാസസറ്റി നടത്തിയ 



 

 

കസാഷയൽ ഓഡിറ്റൻറ്  വിശാദുംശങ്ങൾ ഫയൽ ഫീൽഡ് എന്നിതങ്ങതന തിരിച്ച 

ഓകരാ ന്ദ്പവർത്തികളുതടയുും വിശദമായ ഓഡിറ്റിങ് റികൊർട്്ട ആണ് ചുവതട 

കചർേുന്നത് ന്ദ്പകാരും ഒരു ന്ദ്പവൃത്തി ഫയലിൽ 22 അനുബന്ധ കരഖകളാണ് 

സൂക്ഷ്ികേണ്ടത് .ഈ പറയുന്ന കരഖകളിൽ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളുും 

അഭിമുഖും ഫീൽഡ് എന്നിവയിലൂതട ലഭയമാകുന്ന വിവരങ്ങതള 

കശഖരിച്ചുതകാണ്ടു ഓകരാ ന്ദ്പവൃത്തിയുതട ഗുണനിലവാരും തതാഴിലാളികൾേ് 

ഈ ന്ദ്പവൃത്തി തകാണ്ട് ലഭയമാകേണ്ട കനട്ടവുമാണ് പരികശാധിേതെടുന്നത് 

                            

 

 ഗ്പവൃത്തിയുതെദപര്                           -         തകാണ്ടുർ ബണ്ട് നിർമാണം 

 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതടകകാഡ് Wc/338565 

ന്ദ്പവൃത്തി തുടങ്ങ ദിവസും 11/2/2019 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച ദിവസും 26/3/2019 

അടങ്കൽ തുക 418000 

ചിലവായ തുക 233983 

ആതക തതാഴിൽ ദിനും 848 

 

കവർകപജ് ഉണ്ട് AMCന്ദ്പകാരമുള്ളകവർകപജ്ഉണ്ടായിരു

ന്നു.സാകങ്കതികവികതരുതടവിവരങ്ങൾ

, Geotagging ഇവകരഖതപടുത്തിരുന്നില്ല. 

തചേ് ലിെ് ഉണ്ട് ഓകരാകരഖയുകടയുുംകപജ് നമ്പർകരഖതപടു

ത്തിരുന്നു 

സാകങ്കതികഅനുമതിയു

തടപകർെ് 

ഉണ്ട്  സാകങ്കതികവിദഗ്ദ്ധ്രുതടഒെ്ഇല്ല 

 നമ്പർ-1614/2018-2019/3801 

 തിയതി-2/2/2019 

ഭരണഅനുമതിയുതടപക

ർെ് 

ഉണ്ട് 

 

 പഞ്ചായതെന്ദ്കട്ടറിഒകന്ദ്െഖതപടു

ത്തിയിരുന്നില്ല 

 നമ്പർ-1614/2018-2019/3801 

വിശീദമായസാകങ്കതിക ഉണ്ട്  സാകങ്കതികവിഗ് ക്തരുതടഒെില്ല,



 

 

എെികമറ്റ്പകര്െ്  കവർകപജ്ഓഫ്എെികമറ്റ്ഇല്ല. 

 ജനകിയഭാഷയിലുള്ളഎെികമറ്റ്

ഇല്ലായിരുന്നു 

 എെികമറ്റ് ന്ദ്പകാരും 418000 രൂപ 

കൺകവജ് ഫണ്്ട ഇല്ല  

തതാഴിൽആവശയതപട്ടു

തകാണ്ടുള്ളഅകപക്ഷ് 

ഇല്ല 

 

 

തതാഴിൽഅനുവദിച്ചു

തകാണ്ടുള്ളകഫാും 

ഇല്ല  

മാകന്ദ്സ്രാൾപകർെ് ഉണ്ട് 

 

 287എണും 

 മസ് കന്ദ്ടാൾ നമ്പർ 37099 ,370100 

,370101 370102 എന്നിവയിൽ 

തവട്ടിത്തിരുത്തൽ കാണതെട്ടു 

തമഷർതമൻറ്ബുേ് ഉണ്ട് 

 

 AS,TS,നമ്പർകരഖതപടുത്തിയിരു

ന്നില്ല. 

 തമഷർതമൻറ്ബുേനമ്പർ=671 

 തതാഴിൽ ഉപകരണങ്ങളുതട 

ചാർജ്=4810 രൂപ 

 ചിലവായ തുക =233983 

 എെികമറ്റ്ൽ  നല്കിയിരിേുന്നനത് 

=418000 (എെികമറ്റ് ൽ 

കരഖതപടുത്തിയിരിേുന്നതികന

ോൾ കുറഞ്ഞ തുകയാണ് 

MBOOK ൽ നൽകിയിരിേുന്നത് 

സാധനസാമന്ദ്ഗിതികളുതട

വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

തവജ് ലിെ് ഉണ്ട് 

 

 

ഫന്ദ്ണ്ടരാൻസ്ഫർഓർഡർ ഇല്ല  

തമറ്റീരിയൽവൗച്ചർബിൽ ഇല്ല  

രസീതുകളുുംകറായൽറ്റി

യുുംകുറിച്ചുള്ളവിവരങ്ങ

ഇല്ല  



 

 

ൾ 

കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാെുകൾ ഇല്ല 

 

 

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീകരണ

സാക്ഷ്ികരണപന്ദ്തും 

ഉണ്ട് 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാള് ബൂകവതമന്് സ്ലിപ് ഇല്ല  

ഫയൽനീേും ഇല്ല  

കസാഷയൽഓഡിറ്റ്റികൊ

ർട്്ട 

ഇല്ല  

 

സസറ്റ്ഡയറി 

 

ഇല്ല 

 

 

ഫീൽഡ് വിവരങ്ങൾ 

          -       ,           ,          ഉ  ,        ,    

,                  ,     ,     

 

 

 

 

 

 ഗ്പവൃത്തിയുതെദപര്                           -         തകാണ്ടുർ ബണ്ട് നിർമാണം 

 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതടകകാഡ് Wc/339312 

ന്ദ്പവൃത്തി തുടങ്ങ ദിവസും 11/2/2019 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച ദിവസും 26/3/2019 

അടങ്കൽ തുക 346000 

ചിലവായ തുക 180301 

ആതക തതാഴിൽ ദിനും 637 

 

 

കവർകപജ് ഉണ്ട് AMCന്ദ്പകാരമുള്ളകവർകപജ്ഉണ്ടായിരു

ന്നു.സാകങ്കതികവികതരുതടവിവരങ്ങ

ൾ, Geotagging 



 

 

ഇവകരഖതപടുത്തിരുന്നില്ല. 

തചേ് ലിെ് ഉണ്ട് ഓകരാകരഖയുകടയുുംകപജ് നമ്പർകരഖതപടു

ത്തിരുന്നു 

സാകങ്കതികഅനുമതി

യുതടപകർെ് 

ഉണ്ട്  സാകങ്കതികവിദഗ്ദ്ധ്രുതടഒെ്ഇല്ല 

 നമ്പർ-1614/2018-2019/4501 

 തിയതി-2/2/2019 

ഭരണഅനുമതിയുതട

പകർെ് 

ഉണ്ട് 

 

 പഞ്ചായതെന്ദ്കട്ടറിഒകന്ദ്െഖതപടു

ത്തിയിരുന്നില്ല 

 നമ്പർ-1614/2018-2019/4501 

 തിയതി-2/2/2019 

വിശീദമായസാകങ്കതി

കഎെികമറ്റ്പകര്െ് 

ഉണ്ട് 

 

 സാകങ്കതികവിഗ് ക്തരുതടഒെില്ല,

കവർകപജ്ഓഫ്എെികമറ്റ്ഇല്ല. 

 ജനകിയഭാഷയിലുള്ളഎെികമറ്റ്

ഇല്ലായിരുന്നു 

കൺകവജ് ഫണ്്ട ഇല്ല  

തതാഴിൽആവശയതപ

ട്ടുതകാണ്ടുള്ളഅകപ

ക്ഷ് 

ഇല്ല 

 

 

തതാഴിൽഅനുവദിച്ചു

തകാണ്ടുള്ളകഫാും 

ഉണ്ട് 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാൾപകർെ് ഉണ്ട് 

 

          37107,37108 ൽ 

         ൽ 

          

                 637 

               

   ൽ ൽ 655       

         

തമഷർതമൻറ്ബുേ് ഉണ്ട് 

 

 AS,TS,നമ്പർകരഖതപടുത്തിയിരു

ന്നില്ല. 

 തമഷർതമൻറ്ബുേനമ്പർ=670 

സാധനസാമന്ദ്ഗിതികളു

തടവിവരങ്ങൾ 

ഉണ്ട് 

 

 



 

 

തവജ് ലിെ് ഉണ്ട് 

 

 

ഫന്ദ്ണ്ടരാൻസ്ഫർഓർഡർ ഇല്ല  

തമറ്റീരിയൽവൗച്ചർബി

ൽ 

ഇല്ല  

രസീതുകളുുംകറായൽ

റ്റിയുുംകുറിച്ചുള്ളവിവ

രങ്ങൾ 

ഇല്ല  

കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാെുകൾ ഇല്ല 

 

 

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീകര

ണസാക്ഷ്ികരണപന്ദ്തും 

ഉണ്ട് 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാള് ബൂകവതമന്് സ്ലി

പ് 

ഇല്ല  

ഫയൽനീേും ഇല്ല  

കസാഷയൽഓഡിറ്റ്റി

കൊർട്്ട 

ഇല്ല  

 

സസറ്റ്ഡയറി 

 

ഉണ്ട് 

 

 

പൂരിെിച്ചിട്ടില്ല 

 

 

 

 ഗ്പവൃത്തിയുതെദപര്                           -        കദപാസ്റ് പിറ്റ ്

 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതടകകാഡ് If/338931 

ന്ദ്പവൃത്തി തുടങ്ങ ദിവസും 1/10/2018 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച ദിവസും 31/10/2018 

അടങ്കൽ തുക 28704 

ചിലവായ തുക 34000 

ആതക തതാഴിൽ ദിനും 106 

 



 

 

കവർകപജ് ഉണ്ട് AMCന്ദ്പകാരമുള്ളകവർകപജ്ഉണ്ടായിരു

ന്നു.സാകങ്കതികവികതരുതടവിവരങ്ങ

ൾ, Geotagging 

ഇവകരഖതപടുത്തിരുന്നില്ല. 

തചേ് ലിെ് ഉണ്ട് ഓകരാകരഖയുകടയുുംകപജ് നമ്പർകരഖതപടു

ത്തിരുന്നു 

സാകങ്കതികഅനുമതി

യുതടപകർെ് 

ഉണ്ട്  സാകങ്കതികവിദഗ്ദ്ധ്രുതടഒെ്ഇല്ല 

 നമ്പർ-1614/2018-2019/171701 

ഭരണഅനുമതിയുതട

പകർെ് 

ഉണ്ട് 

 

 പഞ്ചായതെന്ദ്കട്ടറിഒകന്ദ്െഖതപടു

ത്തിയിരുന്നില്ല 

 നമ്പർ-1614/2018-2019/171701 

വിശീദമായസാകങ്കതി

കഎെികമറ്റ്പകര്െ് 

ഉണ്ട് 

 

 സാകങ്കതികവിഗ് ക്തരുതടഒെില്ല,

കവർകപജ്ഓഫ്എെികമറ്റ്ഇല്ല. 

 ജനകിയഭാഷയിലുള്ളഎെികമറ്റ്

ഇല്ലായിരുന്നു 

കൺകവജ് ഫണ്്ട ഇല്ല  

തതാഴിൽആവശയതപ

ട്ടുതകാണ്ടുള്ളഅകപ

ക്ഷ് 

 

ഉണ്ട് 

 

 

തതാഴിൽഅനുവദിച്ചു

തകാണ്ടുള്ളകഫാും 

ഉണ്ട് 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാൾപകർെ് ഉണ്ട് 

 

          10873 ൽ 

         ൽ 

          

തമഷർതമൻറ്ബുേ് ഉണ്ട് 

 

 AS,TS,നമ്പർകരഖതപടുത്തിയിരു

ന്നില്ല. 

 തമഷർതമൻറ്ബുേനമ്പർ=277 

സാധനസാമന്ദ്ഗിതിക

ളുതടവിവരങ്ങൾ 

ഉണ്ട് 

 

 

തവജ് ലിെ് ഉണ്ട് 

 

 



 

 

ഫന്ദ്ണ്ടരാൻസ്ഫർഓർഡർ ഇല്ല  

തമറ്റീരിയൽവൗച്ചർ

ബിൽ 

ഉണ്ട് 

 

 

രസീതുകളുുംകറായൽ

റ്റിയുുംകുറിച്ചുള്ളവിവ

രങ്ങൾ 

ഇല്ല  

കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാെുകൾ ഇല്ല 

 

 

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീക

രണസാക്ഷ്ികരണപ

ന്ദ്തും 

ഉണ്ട് 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാള് ബൂകവതമന്് സ്ലി

പ് 

ഉണ്ട് 

 

 

ഫയൽനീേും ഇല്ല  

കസാഷയൽഓഡിറ്റ്റി

കൊർട്്ട 

ഇല്ല  

 

സസറ്റ്ഡയറി 

 

ഉണ്ട് 

 

 

പൂരിെിച്ചിട്ടില്ല 

 

 

 

 ഗ്പവൃത്തിയുതെദപര്                           -        കദപാസ്റ് പിറ്റ ്

 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതടകകാഡ് If/338992 

ന്ദ്പവൃത്തി തുടങ്ങ ദിവസും 19/11/2018 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച ദിവസും 9/12/2018 

അടങ്കൽ തുക 34000 

ചിലവായ തുക 28576 

ആതക തതാഴിൽ ദിനും 105 

 

കവർകപജ് ഉണ്ട് AMCന്ദ്പകാരമുള്ളകവർകപജ്ഉണ്ടായിരു



 

 

ന്നു.സാകങ്കതികവികതരുതടവിവരങ്ങ

ൾ, Geotagging 

ഇവകരഖതപടുത്തിരുന്നില്ല. 

തചേ് ലിെ് ഉണ്ട് ഓകരാകരഖയുകടയുുംകപജ് നമ്പർകരഖതപടു

ത്തിരുന്നു 

സാകങ്കതികഅനുമതി

യുതടപകർെ് 

ഉണ്ട്  സാകങ്കതികവിദഗ്ദ്ധ്രുതടഒെ്ഇല്ല 

 നമ്പർ-1614/2018-2019/171730 

ഭരണഅനുമതിയുതട

പകർെ് 

ഉണ്ട് 

 

 പഞ്ചായതെന്ദ്കട്ടറിഒകന്ദ്െഖതപടു

ത്തിയിരുന്നില്ല 

 നമ്പർ-1614/2018-2019/171730 

വിശീദമായസാകങ്കതി

കഎെികമറ്റ്പകര്െ് 

ഉണ്ട് 

 

 സാകങ്കതികവിഗ് ക്തരുതടഒെില്ല,

കവർകപജ്ഓഫ്എെികമറ്റ്ഇല്ല. 

 ജനകിയഭാഷയിലുള്ളഎെികമറ്റ്

ഇല്ലായിരുന്നു 

കൺകവജ് ഫണ്്ട ഇല്ല  

തതാഴിൽആവശയതപ

ട്ടുതകാണ്ടുള്ളഅകപ

ക്ഷ് 

 

ഉണ്ട് 

 

 

തതാഴിൽഅനുവദിച്ചു

തകാണ്ടുള്ളകഫാും 

 

ഇല്ല 

 

മാകന്ദ്സ്രാൾപകർെ് ഉണ്ട് 

 

 മസ് കന്ദ്ടാൾ 15916 ,15917 

എന്നിവയിൽ തകാണ്ട് ഹാജർ 

കരഖതെടുത്തിയിരിേുന്നു 

 മസ് കന്ദ്ടാൾ 15916 ,15917 

എന്നിവയിൽ തതാഴിൽ 

ഉപകരണങ്ങളുതട ചാർജ് 

കരഗതപടുത്തിയിരുന്നില്ല 

തമഷർതമൻറ്ബുേ് ഉണ്ട് 

 

 AS,TS,നമ്പർകരഖതപടുത്തിയിരു

ന്നില്ല. 

 തമഷർതമൻറ്ബുേനമ്പർ=291 

സാധനസാമന്ദ്ഗിതികളു ഉണ്ട്  



 

 

തടവിവരങ്ങൾ  

തവജ് ലിെ് ഉണ്ട് 

 

 

ഫന്ദ്ണ്ടരാൻസ്ഫർഓർഡർ ഇല്ല  

തമറ്റീരിയൽവൗച്ചർബി

ൽ 

ഉണ്ട് 

 

 

രസീതുകളുുംകറായൽ

റ്റിയുുംകുറിച്ചുള്ളവിവ

രങ്ങൾ 

ഇല്ല  

കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാെുകൾ ഇല്ല 

 

 

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീകര

ണസാക്ഷ്ികരണപന്ദ്തും 

ഉണ്ട് 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാള് ബൂകവതമന്് സ്ലി

പ് 

ഉണ്ട് 

 

 

ഫയൽനീേും ഇല്ല  

കസാഷയൽഓഡിറ്റ്റി

കൊർട്്ട 

ഇല്ല  

 

സസറ്റ്ഡയറി 

 

ഉണ്ട് 

 

 

പൂരിെിച്ചിട്ടില്ല 

 

 

 ഗ്പവൃത്തിയുതെദപര്                           -         തകാണ്ടുർ ബണ്ട് നിർമാണം 

 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതടകകാഡ് Wc/339311 

ന്ദ്പവൃത്തി തുടങ്ങ ദിവസും 11/2/2019 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച ദിവസും 29/3/2019 

അടങ്കൽ തുക 302000 

ചിലവായ തുക 225910 

ആതക തതാഴിൽ ദിനും 819 

 



 

 

കവർകപജ് ഉണ്ട് AMCന്ദ്പകാരമുള്ളകവർകപജ്ഉണ്ടായിരു

ന്നു.സാകങ്കതികവികതരുതടവിവരങ്ങൾ, 

Geotagging ഇവകരഖതപടുത്തിരുന്നില്ല. 

തചേ് ലിെ് ഉണ്ട് ഓകരാകരഖയുകടയുുംകപജ് നമ്പർകരഖതപടു

ത്തിരുന്നു 

സാകങ്കതികഅനുമതി

യുതടപകർെ് 

ഉണ്ട്  സാകങ്കതികവിദഗ്ദ്ധ്രുതടഒെ്ഇല്ല 

 നമ്പർ-1614/2018-2019/4439 

 തിയതി-2/2/2019 

ഭരണഅനുമതിയുതട

പകർെ് 

ഉണ്ട് 

 

 പഞ്ചായതെന്ദ്കട്ടറിഒകന്ദ്െഖതപടു

ത്തിയിരുന്നില്ല 

 നമ്പർ-1614/2018-2019/4439 

 തിയതി-2/2/2019 

വിശീദമായസാകങ്കതി

കഎെികമറ്റ്പകര്െ് 

ഉണ്ട് 

 

 സാകങ്കതികവിഗ് ക്തരുതടഒെില്ല,

കവർകപജ്ഓഫ്എെികമറ്റ്ഇല്ല. 

 ജനകിയഭാഷയിലുള്ളഎെികമറ്റ്ഇ

ല്ലായിരുന്നു 

കൺകവജ് ഫണ്്ട ഇല്ല  

തതാഴിൽആവശയതപ

ട്ടുതകാണ്ടുള്ളഅകപ

ക്ഷ് 

ഇല്ല 

 

 

 

തതാഴിൽഅനുവദിച്ചു

തകാണ്ടുള്ളകഫാും 

ഉണ്ട് 

 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാൾപകർെ് ഉണ്ട് 

 

 

തമഷർതമൻറ്ബുേ് ഉണ്ട് 

 

 AS,TS,നമ്പർകരഖതപടുത്തിയിരു

ന്നില്ല. 

 തമഷർതമൻറ്ബുേനമ്പർ=673 

സാധനസാമന്ദ്ഗിതിക

ളുതടവിവരങ്ങൾ 

ഉണ്ട് 

 

 

തവജ് ലിെ് ഉണ്ട് 

 

 



 

 

ഫന്ദ്ണ്ടരാൻസ്ഫർഓർഡർ ഇല്ല  

തമറ്റീരിയൽവൗച്ചർ

ബിൽ 

ഉണ്ട് 

 

 

രസീതുകളുുംകറായൽ

റ്റിയുുംകുറിച്ചുള്ളവിവ

രങ്ങൾ 

ഇല്ല  

കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാെുകൾ ഇല്ല 

 

 

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീക

രണസാക്ഷ്ികരണപ

ന്ദ്തും 

ഉണ്ട് 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാള് ബൂകവതമന്് സ്ലി

പ് 

 

ഇല്ല 

 

ഫയൽനീേും ഇല്ല  

കസാഷയൽഓഡിറ്റ്റി

കൊർട്്ട 

ഇല്ല  

 

സസറ്റ്ഡയറി 

 

ഉണ്ട് 

 

 

പൂരിെിച്ചിട്ടില്ല 

 

 

 ഗ്പവൃത്തിയുതെദപര്               -        മറുകിൽ ഗ്ബാഞ്്ച കനാൽ(2000-2400m) 

 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതടകകാഡ് Ic/320894 

ന്ദ്പവൃത്തി തുടങ്ങ ദിവസും 24/12/2018 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച ദിവസും 29/1/2019 

അടങ്കൽ തുക 131000 

ചിലവായ തുക 123499 

ആതക തതാഴിൽ ദിനും 448 

 

 

കവർകപജ് ഉണ്ട് AMCന്ദ്പകാരമുള്ളകവർകപജ്ഉണ്ടായിരു



 

 

ന്നു.സാകങ്കതികവികതരുതടവിവരങ്ങ

ൾ, Geotagging 

ഇവകരഖതപടുത്തിരുന്നില്ല. 

തചേ് ലിെ് ഉണ്ട് ഓകരാകരഖയുകടയുുംകപജ് നമ്പർകരഖതപടു

ത്തിരുന്നു 

സാകങ്കതികഅനുമതി

യുതടപകർെ് 

ഉണ്ട്  സാകങ്കതികവിദഗ്ദ്ധ്രുതടഒെ്ഇല്ല 

 നമ്പർ-1614/2018-2019/311785 

 തിയതി-18/12/2018 

ഭരണഅനുമതിയുതട

പകർെ് 

ഉണ്ട് 

 

 പഞ്ചായതെന്ദ്കട്ടറിഒകന്ദ്െഖതപടു

ത്തിയിരുന്നില്ല 

 നമ്പർ-1614/2018-2019/311785 

 തിയതി-18/12/2018 

വിശീദമായസാകങ്കതി

കഎെികമറ്റ്പകര്െ് 

ഉണ്ട് 

 

 സാകങ്കതികവിഗ് ക്തരുതടഒെില്ല,

കവർകപജ്ഓഫ്എെികമറ്റ്ഇല്ല. 

 ജനകിയഭാഷയിലുള്ളഎെികമറ്റ്

ഇല്ലായിരുന്നു 

കൺകവജ് ഫണ്്ട ഇല്ല  

തതാഴിൽആവശയതപ

ട്ടുതകാണ്ടുള്ളഅകപ

ക്ഷ് 

ഇല്ല 

 

 

 

തതാഴിൽഅനുവദിച്ചു

തകാണ്ടുള്ളകഫാും 

 

 

 

 

മകന്ദ്സ്രാൾപകർെ് ഉണ്ട് 

 

 21              

          22257 ,24156 

      ൽ 

         ൽ     

                 508 

     ൽ           ൽ 

2b        493      ൽ 

                     

തമഷർതമൻറ്ബുേ് ഉണ്ട്  AS,TS,നമ്പർകരഖതപടുത്തിയിരു



 

 

 ന്നില്ല. 

 തമഷർതമൻറ്ബുേനമ്പർ=606 

സാധനസാമന്ദ്ഗിതിക

ളുതടവിവരങ്ങൾ 

ഉണ്ട് 

 

 

തവജ് ലിെ് ഉണ്ട് 

 

 

ഫന്ദ്ണ്ടരാൻസ്ഫർഓർഡർ ഇല്ല  

തമറ്റീരിയൽവൗച്ചർ

ബിൽ 

ഉണ്ട് 

 

 

രസീതുകളുുംകറായൽ

റ്റിയുുംകുറിച്ചുള്ളവിവ

രങ്ങൾ 

ഇല്ല  

കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാെുകൾ ഇല്ല 

 

 

ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീക

രണസാക്ഷ്ികരണപ

ന്ദ്തും 

ഉണ്ട് 

 

 

മാകന്ദ്സ്രാള് ബൂകവതമന്് സ്ലി

പ് 

 

ഇല്ല 

 

ഫയൽനീേും ഇല്ല  

കസാഷയൽഓഡിറ്റ്റി

കൊർട്്ട 

ഇല്ല  

 

സസറ്റ്ഡയറി 

 

ഉണ്ട് 

 

 

പൂരിെിച്ചിട്ടില്ല 

 

 

                                           - 2963 

                                              - 820973 

           ൽ                    - 310 



 

 

                                            - 130 

 

 

. 

 

തപാതുവായ കതണ്ടത്തലുകൾ 

1. തമഷർതമന്ഭ് ബുേ് മെർ കറാൾ എന്നീ കരഖകളിതല തിരുത്തലുകൾ 

അനുവദനീയമല്ല. 

2. ഫയലുകൾ കൃതയതകയാതട ന്ദ്കമീകരിോത്തതു  കസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് 

ന്ദ്പവർത്തനങ്ങതള സാരമായി ബാധിേുകയുും തചയതിട്ടുണ്്ട  

3. ഭുവികസന ന്ദ്പവർത്തികളിൽ ശരിയായ വിധത്തിൽ ന്ദ്പവർത്തി നടെിലാോൻ 

ന്ദ്ശമിച്ചിട്ടുതണ്ടങ്കിലുും നിലവിൽ വിലയിരുത്താൻ സാധിോത്ത നിലയിലാണ് 

ഭൂരിഭാഗും സ്ഥലവുും.  

4. ഫയലുകളിതല കരഖകൾ സൂക്ഷ്ിച്ചിരിേുന്നത് ശരിയായ ന്ദ്കമത്തിൽ അല്ല.  

5. പരികശാധനയ്േ് വികധയമാേിയ ഫയലുകളിതല തമഷർതമന്ഭ് ബുേുകൾ 

ഒന്നുും തതന്ന സർട്ടിസഫ തചയതിട്ടില്ല.  

6. മെകറാളിൽ എുംബുേിതന്ഭ നുംബർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

7.  പഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷ്ികേണ്ട 7രജിെറുകളിൽ ന്ദ്ഗാമസഭ രജിെർ ഓകരാ 

വാർഡിലുും ആവശയമാണ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിതലാരു രജിെർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

8. 7                          

9.                                                       

                    . 
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     ഉ         . 

3.                                               

                                                 

                    . 

4.                                                           

         . 

5.                                                       

                     . 

6. ഫയലുകളിൽ ഉള്ള കരഖകൾ കൃതയതകയാതടയുും ശരിയായ ന്ദ്കമത്തിൽ 

സൂക്ഷ്ിോൻ ന്ദ്ശദ്ധ്ികേണ്ടതാണ്.  

7. കളിസ്ഥലും,  നടൊതകളുതട  നിർമ്മാണും മുതലായവ വാർഡ് തലത്തിൽ 

നടൊോവുന്നതാണ്. 

8. പദ്ധ്തിയിലൂതട നടെിലാേുന്ന ന്ദ്പവർത്തികൾ നിയമാനുസൃതമായ കാലയളവിൽ 

നിലനിൽോൻ ഉതകുന്നവിധും നടെിലാകേണ്ട അതാണ്.  

9. ഭൂവികസനും കപാലുള്ള ന്ദ്പവർത്തികൾ ഭൂവുടമകൾേ് ന്ദ്പവർത്തിതയ 

സുംബന്ധിേുന്ന വയക്തമായ ധാരണ നൽകിതോണ്ട് നടെിലാകേണ്ടത്. 

10. തതാഴിലാളികൾേ് ആവശയമായ സൗകരയങ്ങൾ ഉറെുവരുത്തി നൽകകണ്ടതാണ്. 

11. മെർ കറാളുകളിൽ ആവശയമായ സാക്ഷ്യതെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടായിരികേണ്ടത് 

അനിവാരയമാണ്. 

12. അതാത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിതല ഫയലുകൾ കൃതയതകയാതട ന്ദ്കമീകരിോൻ 

ന്ദ്ശദ്ധ്ികേണ്ടതാണ്. 
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IF/338931 contour bund Pallichal panchayath ward 5 



 

 

 

 

 

 

MARUKIL BR: CANAL IC/320924 WARD 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IF/339311 contour bund Pallichal panchayath ward 5 

 

IF/338565 contour bund Pallichal panchayath ward 5 



 

 

 

       

 



 

 

 

 

                     

   ആ            ആ        

   ആ             

   ആ        ൽ  

   ആ     ആ     

   ആ               

 

 

 

 


