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ആെുഖും  

 
ഇന്തയയിൽ  ാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുതെതതാഴിൽ തെയ്യുവാനുള്ള 

അവോശതെ ംരക്ഷിച്ചുനിലനിർെുന്നതിനായി ഇന്തയൻ പാർലതമൻറ് 2005 പാ ാക്കിയ 
മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് നിയമെിന് അെിസ്ഥാനെിൽ രൂപം 
തോെുെിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ്  മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് 
പദ്ധതി.അവിേഗ്സധ ോയിേ  തതാഴിലിൽ ഏർതപ്പൊൻ  ന്നദ്ധതയുള്ള ഗ്ഗാമഗ്പദേശങ്ങളിൽ 
അധിവ ിക്കുന്ന ഏതതാരു േുെുംബെിനു0 ഒരു  ാപെിേ വർഷ്ം  100 േിവ െിൽ 
േുറയാത തതാഴിൽ ഉറപ്പാക്കുന്നദതാതൊപ്പം അതുവഴിനിഷ്േർഷ്ിക്കുേ തപട്ട  
ഗുണദമന്മയുള്ളതും   സ്ഥിരമായിട്ട് ഉള്ളതുമായ ഉൽപാേനക്ഷമമായ  ആ്തിേളുതെ 
 ൃഷ്ടിയും ആണ് ഈ പദ്ധതിയുതെ മുഖ്യ ലക്ഷയം.2005 ത പ്റ്റ്റംബർ അഞ്ചിനാണ് 
പാർലതമൻറ് തതാഴിലുറപ്പ് നിയമം പാ ാക്കിയത് 2006 തെഗ്ബുവരിയിൽ ഇന്തയയിതല 100 

ജിലലേളിൽ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു ദേരളെിൽ വയനാട് ജിലലേളിലും പദ്ധതി വയാപിച്ചു 
ോലാോലങ്ങളായി ദേഗ്ര  ർക്കാർ പുറതപ്പെുവിക്കുന്ന നിർദേശങ്ങൾക്കനു ൃതമായി 
ആയിരിക്കും പദ്ധതിയുതെ നെെിപ്പ്. 
 

പദ്ധതിയുകെസവിബ്േഷതകൾ 

 

✓ ഗ്ഗാമപഞ്ചായെ്ഗ്പദേശെ്താമ ിക്കുന്ന 
18വയസ്സ്പൂർെിയായഏതതാരാൾക്കുംപദ്ധതിയിൽപങ്കാളിയാോം 

✓ നിയമെിതെപിൻബലമുള്ളഅവോശാധിഷ്ഠിതപദ്ധതി 
✓ ്ഗ്തീക്കുംപുരുഷ്നുംതുലയദവതനം 

✓ േരാറുോതരഇെനിലക്കാദരാഇലല   .  

✓ പരിസ്ഥിതി ംരക്ഷണംോർഷ്ിേദമഖ്ലയിതലഅെിസ്ഥാനവിേ നംഎന്നിവയാണ്മുൻഗ
ണന 

✓ തതാഴിലാളിേൾതതന്നഗ്പവർെിേൾേതണ്ടെുേയുംഅതിനുള്ളആ ൂഗ്തണതെ ഹായി
ക്കുേയുംതെയ്യുന്നു 

✓ തപാതുജനപങ്കാളിെദൊതെേൂെിയുള്ളദലബർബഡ്ജറ്റ് 
✓ ്ഗ്തീേൾക്ക്മുൻഗണന 

✓ ഗ്ഗമ ഭതതന്നപദ്ധതിഓഡിറ്റ് തെയുന്നു. 

 

ബ്സാഷയൽഓഡിറ്റ് 
 

ദേശിയഗ്ഗാമീണതതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിഗ്പോരംഗ്ഗാമപഞ്ചായെ്ഗ്പദേശെുനെപ്പിലാേുന്ന
എലലാഗ്പവൃെിേളുംദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റിനവിദേയമാക്കണതമന്നുനിയമെിതല17(2)-
ആംവേുപ്പ്നിഷ്േർഷ്ിക്കുന്നു.പദ്ധതിഗ്പവർെനതെപറ്റിയുംതപാതുധനംതെലവഴിക്കുന്നതി
തനപ്പറ്റിയുംപൌര മൂഹംനെെുന്നപര യവും വഗ്തന്തവുമായപരിദശാധനയാണ്ദ ാഷ്യൽഓ
ഡിറ്റ്തതാഴിലുറപ്പ്നിയമഗ്പോരംവർഷ്െിൽരണ്ടുതവണദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ്.ഗ്ഗാമ ഭേൾഎലലാ
വാർഡിലുംനെദെണ്ടതാണ്.ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ്ഗ്ഗാമ ഭഅഥവാ ാമൂഹിേേണതക്കെുപ്പ്എന്നതി
ലൂതെഉദേശിക്കുന്നത്ഗ്പവർെിസ്ഥലങ്ങൾഅഥവാവർക്ക്സ റ്റുേൾദനരിട്ടു രർശിച്ചുംതതാഴി
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ലുറപ്പ്തതാഴിലാളിേദളാെുംനിർവ്വഹണഉദേയാഗസ്ഥദരാെുംഅഭിമുഖ്ംനെെിയതിലൂതെയുംലഭയ
മായദരഖ്േളുതെവിശേപരിദശാധനയിലൂതെയുംലഭിക്കുന്നവിവരങ്ങതളദഗ്ോഡീേരിച്ചഗ്ഗാമ ഭ
േളിലൂതെതപാതു മൂഹതെഅറിയിക്കുേഎന്നതാണ്.ഇഗ്പോരംലഭിക്കുന്നവിവരങ്ങളുദെയും
ഗ്ഗാമ ഭേളിൽഉയരുന്നതതാഴിലുറപ്പ്തതാഴിലാളിേളുതെഅഭിഗ്പായങ്ങളുദെയുംനിർവ്വഹണഉ
ദേയാഗസ്ഥരുതെഅഭിഗ്പായങ്ങളുദെയുംഅെിസ്ഥാനെിൽമഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ 
തതാഴിലുറപ്പ് 
പദ്ധതിയുതെനെെിപ്പിതല ുതാരയതയുംഉെരവാേിെവുംഊട്ടിഉറപ്പിക്കുേതയന്നതാണ്ദ ാ
ഷ്യൽഓഡിറ്റ്ഗ്ഗാമ ഭഅഥവാ ാമൂഹിേേണതക്കെുപ്പ്എന്നതിലൂതെലക്ഷയമിെുന്നതവ്തുതാപര
മായേണ്ടെലുേളിലൂതെതതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിയുതെഗുണദഭാക്താക്കളായഗ്ഗാമീണജനതയുതെഉന്ന
മനെിനുംപദ്ധതിയുതെതമച്ചതപ്പട്ടഗ്പവർെനെിനുംദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റിലുതെ ാധിക്കുന്നു. 

 

ബ്സാഷയൽഓഡിറ്റ് പ്പപ്കിയ 

 

1. പശ്ചാത്തല്ുംഒരുക്കൽ 

ദബ്ല്ാക്ക്തലെിലുംഗ്ഗാമപഞ്ചായെ്തലെിലുംപദ്ധതിനിർവഹണഉദേയാഗസ്ഥനായദബ്ല്ാക്ക്
ഓെീ ർ (BDO), പഞ്ചായെ്ത ഗ്േട്ടറി, 
മറ്റ്നിർവഹണഉദേയാഗസ്ഥർതുെങ്ങിയവരുമായിദബ്ല്ാക്ക്റിദ ാഴ്സ്ദപഴ്സ ൺനെെിയേൂെിയാ
ദലാെനയിൽഉരുെിരിഞ്ഞതിനനു രിച്ച് തുെർഗ്പഗ്േിയേൾആ ൂഗ്തണംതെയ്യുേയുംദ ാഷ്യൽ
ഓഡിറ്റ്ഗ്ഗമ ഭാതീയതിനിശ്ചയിക്കുേയുംതെയ്യുന്നു. 

 

2.  യൽപരിബ്ോധന 

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ്ഗ്പഗ്േിയആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നതിയതിയ്ക്ക്ക്മുൻപുള്ളആറ്മാ ക്കാലയളവി
ൽവാർഡിതലഗ്പവൃെിെയലുേൾ, രജിസ്റ്ററുേൾ, 

അദതാതൊപ്പംഅനുബന്ധദരഖ്േളും ൂക്ഷ്മപരിദശാധനനെെുന്നു. 

 

3. പ്പവൃത്തിസ്ഥല്പരിബ്ോധന 

ഓദരാഗ്പവൃെിയുംഎസ്റ്റിദമറ്റിൽഗ്പതിപാേിക്കുന്നഅളവിലുംഗുണെിലുംനെപ്പിലാക്കിയിട്ടു
ദണ്ടാഎന്നുംആഗ്പവൃെിയുതെഗുണെലെിന്തറ  വയാപ്റ്തിതിട്ടതപ്പെുെുേയുംഗ്പ്തുതതതാഴി
ലിെങ്ങളിൽതതാഴിലാളിേൾക്കലഭിദക്കണ്ടഅവോശആനുേൂലയങ്ങൾലഭിച്ചിട്ടുദണ്ടാഎന്നും  ഗ്പവൃ
െിസ്ഥലപരിദശാധനയിലൂതെലക്ഷയംതവക്കുന്നു. 

 

4. വീെുവീൊന്തരുംഉള്ളവിവരബ്േഖരണും 

പദ്ധതിഗുണദഭാക്താക്കളുതെവീെുവീൊന്തരംതെന്ന്ദനരിൽേണ്ട്പദ്ധതിയുതെനിർവഹണതെ
ക്കുറിച്ചുംഗുണെലതെക്കുറിച്ചുമുള്ള  അഭിഗ്പായങ്ങളുംനിർദേശങ്ങളും വരൂപിക്കുന്നു. 

 

5. കതളിവ് ബ്േഖരണും 

െയൽപരിദശാധന, ഗ്പവൃെിസ്ഥലപരിദശാധന, 

വീെുവീൊന്തരംഉള്ളവിവരദശഖ്രണംതുെങ്ങിയഓഡിറ്റ്ഗ്പഗ്േിയേതണ്ടെലുേളുതെവ്തുനി

ഷ്ഠമായതതളിവ്ദശഖ്രണംനെെുന്നു. 



SAU,Kollam Page 4 
 

 

 

6. സാെൂഹ്യബ് ാധവൽക്കരണും 

 ാമൂഹയഇെതപെലുേളിലൂതെപദ്ധതിവിജയംഉറപ്പുവരുെിപൌരാവദബാധം  ഉയർെുേ
യുംദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ്ഗ്പഗ്േിയവിജയിപ്പിക്കുേയുംതെയ്യുന്നതിന്ആവശയമായദബാധവൽക്കര
ണംഗ്പവർെനങ്ങൾനെപ്പിലാക്കുന്നു. 

 

7. റിബ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കൽ 

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ്ഗ്പഗ്േിയയിതലേതണ്ടെലുേളുംനിഗമനങ്ങളും, 
നിർദേശങ്ങളും  ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ്ഗ്ഗാമ ഭയിൽെർച്ചതെയ്ക്ത്അംഗീോരംനെെുന്നതിനാവശയ
മായേരട്റിദപ്പാർട്ട്തയ്യാറാക്കുന്നു. 

 

8. ബ്സാഷയൽഓഡിറ്റ്പ്രാെസഭ 

പശ്ചാെലംഒരുക്കൽെർച്ചയിൽനിശ്ചയിക്കതപ്പട്ടേിനെിൽ ൌേരയഗ്പേമായസ്ഥലെ്ഗ്ഗാമ 
ഭദെർന്ന്േരട്റിദപ്പാർട്ട്അവതരണവും, െർച്ചയും, നിർദേശങ്ങളും, തിരുെൽഗ്പഗ്േിയേളും, 
അംഗീോരംദനെിതയെുക്കുേയുംതുെർനെപെിേളുംസേതോള്ളുന്നു. 

 

9. അനു ന്ധ നെപെികൾ(ആക്ഷൻബ്െക്കൺ) 

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ്ഗ്ഗാമ ഭയിൽഎെുെതീരുമാനങ്ങളുതെയുംനിർദേശങ്ങളുതെയുംഅെി
സ്ഥാനെിൽഎെുെഅനുബന്ധനെപെിേൾഅെുെദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ് 
ഗ്ഗാമ ഭയിൽെർച്ചതെയ്യുന്നു. 

 

 

 

 

 

ചരിപ്തും 
 
പൂയപ്പള്ളിപഞ്ചായത്ത് 
ക ൊല്ലംജില്ലയുകെകെക്കുപെിഞ്ഞൊറ്ഭൊഗത്തൊയിക ൊട്ടൊരക്കരബ്ളൊക്ക്പഞ്ചൊയത്തില് 

സ്ഥിെികെയ്യുന്നപൂയപ്പള്ളിെരിത്െംഉറങ്ങിക്കിെക്കുന്നമണ്ണൊണ്. ക ൊട്ടൊരക്കര, 

െിറയിന് ീഴ്െൊല്ൂക്കു ളില് ഒരു ൊല്ത്ത്ബുദ്ധമെംത്പെൊരത്തില്ിരുന്നെൊയി 
“് രളവിജ്ഞൊന് ൊശത്തില്ും” ഇളം ുളം ുഞ്ഞന്പിള്ളയുകെ “അന്നകത്ത് രളം, 
സൊംസ് ൊരത്തിന്കറനൊഴി  ല്ലു ള്” എന്നീത്ഗന്ഥങ്ങളില്ുംത്പെിപൊദിച്ചു ൊണുന്നു. വെക്ക്-
കവളിയം,  രീത്പപഞ്ചൊയത്തു ള്,  ിഴക്ക്-ഇളമൊട്, കവളിനല്ലൂര് പഞ്ചൊയത്തു ള്, കെക്ക്- 
 ല്ലുവൊെുക്കല് പഞ്ചൊയത്ത്(ഇത്തിക്കരയൊറ്), പെിഞ്ഞൊറ് -ആദിച്ചനല്ലൂര്, 

കനെുമ്പനപഞ്ചൊയത്തു ള് എന്നിവയൊണ്അെിരു ള്. 1953 ആഗസ്റ്റ് 15-

ാൊാംെിയെിയൊണ്പൂയപ്പള്ളിപഞ്ചൊയത്ത്നില്വില് വന്നത്. 

പൂയപ്പള്ളിപഞ്ചൊയത്ത്പൂയപ്പള്ളിവി്ല്ലജ്മൊത്െംഉള്കക്കൊള്ളുന്നെൊണ്. പഞ്ചൊയത്ത്നില്വില് 
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വരുന്നെിനുമുമ്പ്പൂയപ്പള്ളി, കവളിയംവി്ല്ലജു ള് ്െര്കന്നെളിയംവി്ല്ലജൊയിരുന്നു. 1948 

മുെല് ഇന്നകത്തപഞ്ചൊയത്ത്നില്വില് വരുന്നെുവകരപൂയപ്പള്ളിആസ്ഥൊനമൊയി 
“കവളിയംത്ഗൊ്മൊദ്ധൊരണസഭ” എന്ന്പരില് 

ഒരുപഞ്ചൊയത്ത്ഭരണസംവിധൊനംഇവികെത്പവര്ത്തിച്ചിരുന്നു. ഉദിയന്നൂര് 

ജി.്ഗൊവിന്ദപ്പിള്ളയൊയിരുന്നുഅെിന്കറത്പസിഡന്റ്. ജി. ൃഷ്ണപിള്ള, െി.ക .് ൊശിവവദയന്, 

്െൊട്ടുവൊനൊരൊയണന്, വെ്ക്കവീട്ടില് ്ജൊര്ജ്, പി.പര്മശെരന്പിളള (ക ൊട്ടറ) എന്നിവര് 

സഭയികല്അംഗങ്ങളൊയിരുന്നു. 1953-ല് 

പഞ്ചൊയത്ത്നില്വില്വന്നെിനു്ശഷംആദയകത്തപഞ്ചൊയത്ത് മ്മറ്റി 10 

വര്ഷവുംരണ്ടൊമകത്തപഞ്ചൊയത്ത് മ്മറ്റി 16 വര്ഷവുംമൂന്നൊമകത്തപഞ്ചൊയത്ത് മ്മറ്റി 5 

വര്ഷവുംനൊല്ൊമകത്തപഞ്ചൊയത്ത് മ്മറ്റിഏഴരവര്ഷവുംഅധി ൊരത്തില്ിരുന്നു. 
ഇെയ്ക്ക്ക്മൂന്നുവര്ഷംകെരകഞ്ഞെുക്കകപ്പട്ടഭരണസമിെിനില്വില്ില്ലൊയിരുന്നു. പി.ജനൊര്ദനന്, 

ക .കജ.്ജൊണ്, എന്.്ഗൊപൊല്ന്, ക . ുഞ്ഞപ്പി, എന്.ജനൊര്ദനക്കുറുപ്പ്എന്നിവര് 

ഈപഞ്ചൊയത്തിന്കറമുന് ൊല്ത്പസിഡന്റുമൊരൊയിരുന്നു. 
 

െരിത്െംഉറങ്ങിക്കിെക്കുന്നമണ്ണൊണ്പൂയപ്പള്ളി. ക ൊട്ടൊരക്കര, െിറയിന് ീഴ്െൊല്ൂക്കു ളില് 

ഒരു ൊല്ത്ത്ബുദ്ധമെംത്പെൊരത്തില്ിരുന്നെൊയി “് രളവിജ്ഞൊന് ൊശത്തില്ും” 
ഇളം ുളം ുഞ്ഞന്പിള്ളയുകെ “അന്നകത്ത് രളം, സൊംസ് ൊരത്തിന്കറനൊഴി  ല്ലു ള്” 

എന്നീത്ഗന്ഥങ്ങളില്ുംത്പെിപൊദിച്ചു ൊണുന്നു. 
പൂയപ്പള്ളിപഞ്ചൊയത്തില്ുംഒരു ൊല്ത്ത്ബുദ്ധമെംത്പെൊരത്തില്ിരുന്നെൊയിഅനുമൊനി്ക്കണ്ടി
യിരിക്കുന്നു. 
ഈപഞ്ചൊയത്തികല്മിക്ക്േത്െങ്ങളില്ുംഅെുത്ത ൊല്ംവകരഎെുപ്പു ുെിരകക്കട്ട്ഉണ്ടൊയിരുന്നു. 
അത്ബുദ്ധമെംഇവികെത്പെൊരത്തില്ിരുന്നെിന്കറകെളിവൊയിഎെുക്കൊവുന്നെൊണ്. 

പള്ളിഎന്നപദത്തിന്ബുദ്ധവിഹൊരം, എഴുത്തു ളരി, പള്ളിക്കൂെംഎന്നീഅര്ഥങ്ങളൊണുള്ളത്. 

പൂയപ്പള്ളി, മരുെമണ്പള്ളിഎന്നീ്പരു ള് ബുദ്ധമെവുമൊയിബന്ധകപ്പട്ടുവന്ന്പരു ളൊണ്. 

പൂയംനേത്െദിവസങ്ങളില് ബുദ്ധമെൊനുയൊയി ള് 

ആളു കള ൂട്ടിവിദയഅഭയസിച്ചിരുന്നുകവന്നുംഅെില് 

നിന്നൊണ്പൂയപ്പള്ളിഎന്ന്പര്ഈത്പ്ദശത്തിനലഭിച്ചകെന്നുംപഴമക്കൊര് പറയുന്നു. ‘മരുെം’ 
എന്നപദത്തിന്നിരന്ന ൃഷിസ്ഥല്ംഎന്നൊണര്ഥം. 
ഈനിരന്ന ൃഷിസ്ഥല്ത്ത്ബുദ്ധമെവിഹൊരങ്ങ്ളൊപള്ളിക്കൂെങ്ങ്ളൊനില്നിന്നിരുന്നെിന്കറഅെി
സ്ഥൊനത്തില്ൊയിരിക്കണംമരുെമണ്പള്ളിഎന്ന്പരെന്നിട്ടുള്ളത്. 

ഓയൂരിന്സമീപമുള്ളെുങ്കത്തറകെ്ക്കയെിര്ത്തിയൊയുംഓെനൊവട്ടത്തിനുവെക്കുള്ളെുങ്കത്തറ
വെ്ക്കയെിര്ത്തിയൊയുംകവളിയംഎകന്നൊരുനൊട്ടുരൊജയംനില്നിന്നിരുന്നു. 
ഇവിെംഭരിച്ചിരുന്നനൊെുവൊഴിയുകെ്പര് ‘കവളിയന്’ 

എന്നൊയിരുന്നുകവന്ന്ഇളം ുളം ുഞ്ഞന്പിള്ള്രഖകപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ്പരില്നിന്നൊണ് 

‘കവളിയം’ എന്നസ്ഥല്്പ്പരുണ്ടൊയത്. പൂയപ്പള്ളിഈകവളിയംനൊട്ടുരൊജയത്തില് 

ഉള്കപ്പട്ടെൊയിരുന്നു. പൂയപ്പള്ളിപഞ്ചൊയത്തികല്മരുെമണ്പളളിയില്ുള്ള ‘മൊത് ിയില്ലൊ ുളം’ 
ഐെിഹയത്തിന്കറപട്ടി യില്കപെുന്നെൊണ്. ഈ ുളത്തില് ‘മൊത് ി ള്’ ജീവിക്കുന്നില്ല. 
സന്ധയൊവന്ദനത്തിനൊയി ുളപ്പെിയില് ധയൊനനിരെനൊയിരുന്നനമ്പൂെിരിക്ക്മൊത് ിയുകെ രച്ചില് 

അ്ല്ൊരസംസൃഷ്ടിച്ചെൊയും, ‘്മല്ില് ഈ ുളത്തില് മൊത് ി ള് ഇല്ലൊകെ്പൊ കട്ട’ 
കയന്ന്നമ്പൂെിരിശപിച്ചെൊയുംഅന്നുമുെല് ഈ ുളത്തില് മൊത് ി ള് 

വൊഴുന്നില്ലൊകയന്നുമൊണ്ഐെിഹയം. 
്ദശീയസെൊെത്്യസമരത്തില്ുംഉത്തരവൊദഭരണത്പ്േൊഭണത്തില്ുംജന്മിെെത്തികനെിരൊയുള്ളസ
മരത്തില്ുംഈപഞ്ചൊയത്ത്ത്പ്ദശകത്തജനങ്ങള് അവരു്െെൊയപങ്കെഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
പൂയപ്പള്ളി്െൊട്ടത്തില് വവദയരുകെമ ന് 

 ുഞ്ഞു ുഞ്ഞ്എന്നെിളിച്ചിരുന്നഇെിക്കുളഎന്നആളുകെ്നെൃെെത്തില് പൂയപ്പളളിയില് 
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നിന്നുംറ്റി.ക .് ൊശിവവദയന്, വമ്ല്ൊട്െക്കന്റഴി ത്ത്്ഗൊപൊല്ന്, പരമു, 
വമ്ല്ൊട്്െൊട്ടത്തില്വീട്ടില് രൊമന്, ്ഗൊപൊല്ന്, വമ്ല്ൊട് ുഴിവിളയില് നീല് ണ്ഠന്, 

പൂയപ്പള്ളിപ്ളൊവിളവീട്ടില് െൊ്ക്കൊ,  ല്ലുവിളവീട്ടില് െൊ്ക്കൊെുെങ്ങിയപത്്ണ്ട്്പര് 

െിരുവന്പുരത്ത്അക്കൊമ്മകെറിയൊന്കറ്നെൃെെത്തില് 

നെന്നസെൊെത്്യസമരത്പ്േൊഭണത്തില് പകങ്കെുത്തിട്ടുണ്ട്. 
ജന്മിെെത്തികനെിരൊയിഈപഞ്ചൊയത്തില് നെന്നസമരംത്ശ്ദ്ധയമൊണ്. ഈപഞ്ചൊയത്തികല്ക ൊട്ടറ, 

മരുെമണ്പള്ളിഎന്നീത്പ്ദശങ്ങള് 

െിരുവിെൊം ൂറികല്ഒന്നൊമകത്തജന്മിയൊയിരുന്നഅ വൂര്മനനമ്പൂെിരിയുകെെനെെ യൊയിരു
ന്നു. അ വൂര്മനക്കൊര്ക്ക്അന്നകത്തരൊജൊവ് രകമൊഴിവൊയിനല് ിയ 600 

്ദശവഴി ളില്കപ്പട്ടരണ്ട്് ദശവഴി ളൊയിരുന്നുക ൊട്ടറയുംമരുെമണ്പള്ളിയും. 
ഈത്പ്ദശകത്തഭൂമി,  ുെിയൊന്മൊകരന്നനില്യില്  ൃഷിക്കൊര് 

വ വശംവയ്ക്ക്കു യുംഅ വൂര്മനയ്ക്ക്ക് രംക ൊെുക്കു യുംകെയ്ക്െുവരി യൊയിരുന്നു. 
യഥൊര്ഥവ വശക്കൊരൊയ ുെിയൊന്മൊരുകെഅദ്ധെൊനഫല്ംപൊട്ടവുംവൊരവുമൊയിെൂഷണംകെ
യ്യകപ്പട്ടിരുന്നു. ഇെികനെിരൊയിസെൊെത്്യല്ബ്ധിക്കുമുമ്പ്െകന്നഈപഞ്ചൊയത്തില്  ുെിയൊന് 

ത്പ്േൊഭംആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഈത്പ്േൊഭത്തി്ന്നെൃെെംനല് ിയത് “ ര്ഷ ന്” 

എന്നഅപരനൊമ്ധയത്തില് പില്ക്കൊല്ത്തറിയകപ്പട്ടകവളിയംജി. ൃഷ്ണപിള്ളആയിരുന്നു. 
ഈപഞ്ചൊയത്തികല്ആദയത്പസിഡന്റൊയിരുന്നപി.ജനൊര്ദനന് 

 ൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്ക്ക്സഹൊയിയൊയിമുന്പ്ിയില്ുണ്ടൊയിരുന്നു. 
 ുെിയൊന്മൊരുകെഅവ ൊശ്പൊരൊട്ടങ്ങള്ക്ക്്നെൃെെംക ൊെുക്കൊന് 

ജി. ൃഷ്ണപിള്ളയുകെ്നെൃെെത്തില് ‘ ുെിയൊന്’ എന്ന്പരില് 

ആദയംഒരുവദെമൊസി യുംപിന്നീെത് ‘ ര്ഷ ന്’ എന്ന്പരില് 

ഒരുമൊസി യുംത്പസിദ്ധീ രിച്ചിരുന്നു.  ൃഷ്ണപിള്ളരെിച്ച് 1968 ല് ത്പസിദ്ധീ രിച്ച 

‘മൊത് ിയില്ലൊക്കുളം’ എന്നപുസ്െ ം ുെിയൊന് ത്പ്േൊഭത്തിന്കറസമരെരിത്െമൊണ്. 

ആയൂര്്വദെി ിത്സൊരംഗത്ത്ത്പഗല്ഭരൊയപല്രുംഈപഞ്ചൊയത്തില് 

മുന് ൊല്ത്ത്ജീവിച്ചിരുന്നു. അെില് 

ക ൊട്ടൊരംവവദയന്മൊരൊയെൊവര്് ൊവെെദയന്മൊരുമൊയിബന്ധമുളളകനല്ലിപ്പറമ്പെല്ിയവീട്ടില് 

ക ൊച്ചു ുവഞ്ഞെദയന് ഇ്പ്പൊഴുംജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇ്പ്പൊള് അ്ദഹത്തിന് 102 

വയസ്ത്പൊയമുണ്ട്. പ്ളംക ൊട്ടൊരത്തികല്വവദയന്മൊരൊയിരുന്നനൊല്ക്ക്കവല്െിറക്കല് 

വവദയന്മൊരും, അെുത്ത ൊല്ത്ത്അ്രിച്ചമൊണിവവദയന് 

വകരയുള്ളവ പ്പള്ളിയഴി വത്തെദയന്മൊരുംഈപഞ്ചൊയത്തികല്വവദയന്മൊരുകെപരമ്പരയി
ല്പ്പെുന്നവരൊണ്.  ന്നു ൊല്ിെി ില്സയില് ത്പഗത്ഭനൊയിരുന്നപൊണയത്ത്പുത്തന്വീട്ടില് 

്ഗൊപൊല്ക്കുറുവപ്പെദയന് അെുത്ത ൊല്ത്തൊണ്രിച്ചത്. ക ൊട്ടറഅച്ചന് എന്ന്പരില് 

അറിയകപ്പട്ടിരുന്നക ൊട്ടറ, കെറു ര ുന്നിന്  ുെുംബൊംഗമൊയറവ: ക . എം. 
്ജക്കബഅവര് ളുകെ്പ്രലൊ ത്ത്ഏറ്റവും ൂെുെല് 

 ൊല്ംപു്രൊഹിെനൊയി്സവനമനുഷ്ഠിച്ചെിന്കറ്പരില് ഗിന്നസ്ബുക്കിന്കറ 1989 

കല്പെിപ്പില് വന്നിട്ടുളളെൊണ്. 1831 ല് ജനിച്ചഅ്ദഹം 103-ാൊമകത്തവയസില്ൊണ്അ്രിച്ചത്. 86 

വര്ഷംമൊര്്ത്തൊമൊസഭയില് പു്രൊഹിെനൊയിഏറ്റവും ൂെുെല് 

 ൊല്ം്ത്പഷിെത്പവര്ത്തനംനെത്തിയവവദി ന് 

എന്നനില്യില്ൊണ്അ്ദഹം്ല്ൊ കറ്ക്കൊര്ഡിനുെമയൊയത്. റ്റി.ക .് ൊശിവവദയന് 

സെൊെത്്യസമരത്പ്േൊഭണങ്ങളില് 

സജീവപങ്കൊളിയൊയിരുന്നെു്പൊകല്െകന്നപൂയപ്പള്ളിപഞ്ചൊയത്തിന്കറവി സനത്തിന്പല്രംഗ
ങ്ങളില്ുംആത്മൊര്ഥമൊയിത്പവര്ത്തിച്ചിരുന്നആളും് ൊണ്ത്ഗസിന്കറഈത്പ്ദശകത്തഅറിയകപ്പ
െുന്ന്നെൊവുമൊയിരുന്നു. പൂയപ്പള്ളി്പൊല്ീസ്സ്റ്്റ്റഷന്, വഹസ്ക്കൂള്, സത്ബജിസ്ത്െൊര് 

ആഫീസ്െുെങ്ങിയപല്കപൊെുസ്ഥൊപനങ്ങളുംസ്ഥൊപിക്കുന്നെിന്് ൊശിവവദയന്കറമുന്വ ഉ
ണ്ടൊയിരുന്നു. െച്ചുശൊസ്ത്െത്തില് അത്ഗഗണയനൊയിരുന്ന, െെിക ൊണ്ടെിമൊനംനിര്മ്മിച്ച് 50 

അെിഉയരത്തില് 

പറപ്പിച്ചവമ്ല്ൊട്ഇളവൊം് ൊണത്ത്ശങ്കരനൊെൊരിയുകെ്പര്എെുത്ത്പറ്യണ്ടെൊണ്. 
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 റങ്ങുന്നഎെുപ്പു ുെിരയും, െല്ിക്കുന്നശില്ക്പങ്ങളും, 
ത്പവര്ത്തിക്കുന്നയത്്ങ്ങളുംെെിക ൊണ്ട്നിര്മ്മിക്കുന്നെിനുളളഅസൊധൊരണബുദ്ധിവവഭവംഅ
്ദഹം ൊണിച്ചിരുന്നു. അ്ദഹത്തിന്കറമ ന് ആര്ട്ടിസ്റ്റ്സി.എസ്.വിശെംഇ്ന്നലൊ ത്പശസ്െനൊണ്. 

്മൊസ്് ൊയികല്്ഗൊര്ക്കിറിത് ി്യഷന് കസന്ററില് 

ത്പദര്ശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നആനകക്കൊമ്പില്ുള്ളകനഹ്റുഗൊന്ധിത്പെിമ ള്, വത്തിക്കൊന് 

മയൂസിയത്തില് ത്പദര്ശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ‘വിശുദ്ധ ര്മ്മല്മൊെൊവുംഉണ്ണിമിശിഹൊയും’ ദ്ത്പെിമ, 

ല്ണ്ടന് മയൂസിയത്തില് വച്ചിട്ടുളളദ്വിത്ഗഹമൊയമഹൊല്േ്മി, ല്ണ്ടന് കെമ്പിള് സ്റ്റൊര് 

മയൂസിയത്തില് “് ൊര്ട്ട്ഓഫ്ആം”, യു. എന്. ഒ. യികല്ബുദ്ധത്പെിമ, 

നയൂ്യൊര്ക്കികല്റീ്ഡഴ്സ്വഡജസ്റ്റ്മൊഗസിന് ഓഫീസില് ത്പദര്ശിപ്പിച്ചിട്ടുളള 

‘നയൂസ്്പപ്പര്്ബൊയ്ക്” െുെങ്ങിയശില്പ്പങ്ങള് വിശെത്തിന്കറ്ല്ൊ ത്പശസ്െനിര്മ്മിെി ളൊണ്. 

 
 

 

പഞ്ചായത്തിൽസൂക്ഷിബ്ക്കണ്ട 7 രജിസ്റ്ററുകൾ 
 
1. തതാഴിൽോർഡിനുള്ളേുെുംബഅദപക്ഷേരുതെരജിസ്റ്റർ.  

2. ഗ്ഗാമ ഭദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ്, ഗ്ഗാമ ഭമീറ്റിംഗ്ഗജിസ്റ്റർ.  

3. തതാഴിൽആവശയതപ്പെുന്നതുംതതാഴിൽതോെുെതും ംബന്ധിഗ്ച്ചജിസ്റ്റർ.  

4. ഗ്പവർെിലിസ്റ്റ്തെലവുംവിശോംശങ്ങളും ംബന്ധിഗ്ച്ചജിസ്റ്റർ.  

5. സ്ഥിരആ്തിേളുതെരജിസ്റ്റർ.  

6. പരാതിരജിസ്റ്റർ. 

7.  ാധനരജിസ്റ്റർ.  

 

 

 

1. കതാഴിൽകാർഡിനുള്ളകുെുും അബ്പക്ഷകരുകെരജിസ്റ്റർ.  
തതാഴിൽോർഗ്ഡജിസ്റ്റർപൂർണമായിരുന്നു 

 

2. പ്രാെസഭബ്സാഷയൽഓഡിറ്റ്, പ്രാെസഭെീറ്റിുംപ്രജിസ്റ്റർ. 

ഗ്ഗാമ ഭദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ്, ഗ്ഗാമ ഭമീറ്റിംഗ്ഗജിസ്റ്റർപരിദശാധനയ്ക്ക്കലഭിച്ചിലല. 

 

3. കതാഴിൽആവേയകപെുന്തുുംകതാഴിൽകകാെുത്തതുുംസും ന്ധിപ്രജിസ്റ്റർ. 

തതാഴിൽആവശയതപ്പെുന്നതുംതോെുെതും ംബന്ധിച്ചരജിസ്റ്റർപൂർണമാണ്. 

 

4. പ്പവർത്തില്ിസ്റ്റ്കചല്വുുംവിേദാുംേങ്ങള ുംസും ന്ധിപ്രജിസ്റ്റർ. 

വർക്ക്  രജിസ്റ്റർ അപൂർണമായിരുനന്നു. പൂർെിയായ പല ഗ്പവർെിേളും വർക്ക്  

രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾതപ്പെുെിയിട്ടിലല.  

 

5. സ്ഥിരആസ്തികള കെരജിസ്റ്റർ. 
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ലിസ്റ്റ്പൂർണമായുംരജിസ്റ്ററിൽദരഖ്തപ്പെുെിയിട്ടുണ്ട്. 

 

6. പരാതിരജിസ്റ്റർ. 

പരാതി തറജിതറ്ററിൽ പരാതിേൾ ദരഖ്തപ്പെുെിയിട്ടുണ്ട്. പരാതിേൾ പരിഹരിച്ചതായും 

ോണാൻ േഴിഞ്ഞു. പരാതിക്കുദമൽ  വീേരിച്ച നെപെിയും തീയതിയും 

ദരഖ്തപ്പെുെിയിട്ടുണ്ട്.  

 

7. സാധനരജിസ്റ്റർ. 

 ാധനരജിസ്റ്റർപൂർണമായിരുന്നു. 

 

 

 

 

ബ്സാഷയൽഓഡിറ്റ് യൽ പരിബ്ോധനക്കു വിബ്ധയൊക്കിയ     
പ്പവൃത്തികൾ 

ഗ്േമനപർ ഗ്പവൃെിയുതെദപര് വർക്ക്ദോഡ് 

1 
വയക്തിഗതേക്കൂ് നിർമ്മാണം (ജിജി, 
ദമലൂട്ട് ഇെയില വീട് ) 

IF/383527 

2 
േിണർ നിർമാണം (ജിജി, ദമലൂട്ട് ഇെയില 
വീട് ) 

IF/367214 

3 
 തതങ്ങഴിേം-േണ്ടംൊലിൽ ദതാട് 
നവീേരണം  WH/294948 

4 
േിണർ നിർമാണം (ജലജ ദേവി, 
തോലലംദോണിൽ ) 

IF/349394 

5 
 ൌപർണിേമൂഴിയിൽ ദറാഡ് 
ദോൺഗ്േീറ്റിംഗ്സ RC/271265 

6 തോട്ടറ േനാൽ നവീേരണം  IC/321110 

7 മൂഴിയിൽ ദതാട് നവീേരണം  WH/294949 
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 യൽപരിബ്ോധിരബ്പാൾകകണ്ടത്തിയവിവരങ്ങൾ 
 

 

1 

 

േവർദപജ് 

വാർഷ്ിേ മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ 
ഗ്പോരമുള്ള േവർ ദപജ് 
7െയലുേളിലും ോണാൻ  ാധിച്ചിലല.  

2 തെക്കലിസ്റ്റ്ഓഫദഡാേയൂതമന്റ് 

പരിദശാധിച്ച ഒരു െയലിലും തെക്ക് 
ലിസ്റ്റ് ദഡാേയൂതമന്റ് ോണാൻ 
േഴിഞ്ഞിലല. 

3 വാർഷ്ിേേർമ്മപദ്ധതിയുതെ പേർപ്പ് 
വാർഷ്ിേ േർമ്മ പദ്ധതിയുതെ പേർപ്പ് 
പരിദശാധിച്ച ഒരു െയലുേളിലും 
ോണാൻ  ാധിച്ചിലല. 

4 
വിശേമായ ാദങ്കതിേഎസ്റ്റിദമറ്റിതെ 

പേർപ്പ് 
വിശേമായ എസ്റ്റിദമറ്റിന്തറ പേർപ്പ് 
എലലാ െയലുേളിലു ഉണ്ടായിരുന്നു. 

5 
ജനേിയ എസ്റ്റിദമറ്റ് 
 

ജനേിയ എസ്റ്റിദമറ്റ്പരിദശാധിച്ച 

െയലുേളിൽ േതണ്ടെിയിലല. 

6  ാദങ്കതിേ അനുമതിയുതെ പേർപ്പ് 

 ാദങ്കതിേ അനുമതിയുതെ പേർപ്പ് 
എലലാെയലുേളിലും ോണാൻ  ാധിച്ചു. 
ത േയുർ ദോപ്പി ആയിരുന്നിലല. 
അ ിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ, അതഗ്േഡിറ്റഡ് 

എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരുതെ ഒപ്പും  ീലും 
ഉണ്ടായിരുന്നു. 

7 ഭരണാനുമതി 
ഭരണാനുമതി   യുതെ       പേർപ്പ്7 
െയലുേളിലും ഇലലായിരുന്നു. 

8  ംദയാജിതപദ്ധതി 
  ംദയാജിത പദ്ധതി ദരഖ്േൾ ോണാൻ 
േഴിഞ്ഞിലല.  

9 
തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടുതോണ്ടുള്ള 

അദപക്ഷ 

തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടുതോണ്ടുള്ള ഗ്ഗൂപ്പ് 
ആയ അദപക്ഷ ോണാൻ  ാധിച്ചു. 
അദപക്ഷേളിൽ ദഡററ് എഴുതിയിരുന്നിലല.  

10 
തതാഴിൽ അനുവേിച്ച  ംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങൾ 
7 െയലുേളിലും ഉണ്ടായിരുന്നിലല.  

11 മസ്റ്റർദറാൾ 

ഗ്പവർെിേളുതെ മസ്റ്റർ ദറാളുേളിൽ 
തവട്ടി തിരുെലുേൾ 
ഉണ്ടായിരുന്നു.തോട്ടറ േനാൽ 
നവീേരണം എന്ന് ഗ്പവർെിയുതെ 
െയലിൽ അഞ്ച് ത റ്റ് മസ്റ്റർ ദറാൾ 
ഉണ്ടായിരുന്നു.  
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➢ തതാഴിൽ ോർഡ് നപർ002/103 
ലതാ ശാർങ്ഗധരൻ മസ്റ്റർ ദറാൾ 
നപർ- 1 7 1 5 5, 1 7 5 8 4 എന്നീ 
മാസ്റ്റർദറാളുേളിൽ ആയി 
അഞ്ചുേിവ തെ 
ആബ്സ റ്റുേൾ തിരുെി 
ഒപ്പുേൾ ോണാൻ  ാധിച്ചു. 

➢ തതാഴിൽ ോർഡ് നപർ002/8030A 

ലീലാമ്മ മസ്റ്റർ ദറാൾ നപർ-17678, 

19034എന്നീമസ്റ്റർ ദറാളുേളിൽ 
ആയി ഒപത് േിവ തെ 
അബ്ത ന്റുേൾ തവട്ടിെിരുെി 
ഒപ്പുേൾ 
ദരഖ്തപ്പെുെിയിരിക്കുന്നു. 

 

12 തമഷ്ർതമതെബുക്ക് 
എം ബുക്കിൽ വർക്ക്  ദോഡ് 
ഇലലായിരുന്നു. ദപജ് നപർ, എം ബുക്ക്  
നപർ എന്നിവ ദരഖ്തപ്പെുെിയിരുന്നു 

13 
 ാധന ാമഗ്ഗിേതള േുറിച്ചുള്ള 

വിവരങ്ങൾ 

 ാധന ാമഗ്ഗിേതള േുറിച്ചുള്ള 

വിവരങ്ങൾ RC271265, IF 383527, IF349394 

െയലുേളിൽ ോണാൻ  ാധിച്ചു 

14 ദവജ് ലിസ്റ്റ്  

മസ്റ്റർദറാളിന്ആനുപാതിേമായദവജ് 

ലിസ്റ്റ്WH294949, WH294948, IC321110 എന്നീ 
െയലുേളിൽ ോണാൻ  ാധിച്ചു. IC321110 

എന്ന ഗ്പവർെിയുതെ െയലിൽ മസ്റ്റർ 

ദറാൾ നപർ20010-15, ആനുപാതിേമായ 

ദവജ് ലിസ്റ്റ് ഇലലായിരുന്നു.  

15 െണ്ട്ഗ്ൊൻ്െർ ഓർഡർ 
WH294949 എന്ന ഗ്പവർെിയുതെ െയലിൽ 

മാഗ്തം ഉണ്ടായിരുന്നു.  

16 ദറായലിറ്റി 
വയക്തിഗത ഗുണദഭാേതാക്കളുതെ േരം 
അെച്ച ര ീത്ഗ്പവൃെിെയലുേളിലും 
 ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

17 3 ഘട്ട ദൊദട്ടാഗ്ഗാഫ 3 ഘട്ട ദൊദട്ടാഗ്ഗാഫ് ഇലലായിരുന്നു. 

18 ഗ്പവൃെി പൂർെീേരണ  ാക്ഷയപഗ്തം 
IF 349394, WH294948 എന്നീ 
ഗ്പവർെിേളുതെ രണ്ടു െയലുേൾ 
മാഗ്തം ോണാൻ  ാധിച്ചു 

19 
മസ്റ്റർദറാൾ മൂദവതമന്റ്ലിപ്റ് അഥവാ 
െയൽ ഗ്ൊക്കിങ്ദൊം 

പരിദശാധിച്ച് എലലാ െയലുേളിലും 
െയൽ ഗ്ൊക്കിംഗ്സ ദൊം ഉണ്ടായിരുന്നു . 

20 ജിദയാൊഗ്സ ദൊദട്ടാഗ്ഗാഫ് 
ഒരു ഗ്പവൃെി െയലുേളിലും ോണാൻ 

േഴിഞ്ഞിലല. 
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21 സ റ്റ്ഡയറി 

വിജിലൻ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ് 
േമ്മിറ്റി റിദപ്പാർട്ട്, തെക്ക് ലിസ്റ്റ്, 
തതാഴിലാളിേളുതെ  ാക്ഷയപഗ്തം, 
തഗ്പാജക്ററ്റ്  മീറ്റിംഗ്സ റിദപ്പാർട്ട് ,  രർശേ   
േുറിപ്പ് എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

22 ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ്റിദപ്പാർട്ട് 
ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ്റിദപ്പാർട്ട്നിലവിൽ 

ോണാൻ  ാധിച്ചിലല. 

 

 

 

 ീൽഡ്പരിബ്ോധനയിൽ കകണ്ടത്തിയ വിവരങ്ങൾ 
 

1 ഗ്പവർെിയുതെദോഡ് :  IF/349394 

ത്പവര്ത്തിയുകെ  ്പര്     :  ിണര് 

നിര്മ്മൊണം (ജിജി ) 

• ഉയര്ന്ന ത്പ്ദശമൊയെിനൊല് ജല് 

ല്ഭയെ  ുറവൊണ്. 

• മണ്ണിന്കറ സെഭൊവം അനുസരിച്ച് 
കവട്ടു ല് ആയെിനൊല് റിങ് 

ഉപ്യൊഗിച്ചിട്ടില്ല. 
•  ിണറിന്കറ  െുവരില്ൊയി  ഡിസ്്േ 

്ബൊര്ഡ്  ൊണൊന് സൊധിച്ചില്ല. 
• സെ്ം െില്വില്   ിണറിന്കറ 

െുറ്റുമെില് സികമന്റ് 

പൂശു യും  വല്യിട്ട് 
സംരേിക്കു യും  കെയ്ക്െിരിക്കുന്നു. 

• നില്വില് വീട്ടു ൊര്    ിണറില് 

നിന്നുള്ള ജല്ം ഉപ്യൊഗിക്കുന്നുണ്ട്. 
•  ിണറില് നിന്നും 3m ഇനുള്ളില്ൊയി 
 ക്കൂസ്  ൊണൊം എന്നൊല് കസപ്റ്റിക് 

െൊങ്ക് ദൂകരയൊണ് ഉള്ളകെന്ന് വീട്ടു ൊര് 

പറഞ്ഞു. 
•  ിണര് നിര്മിക്കുന്നെിനുള്ള െു  

ല്ഭിച്ചെൊയി അറിയൊന് സൊധിച്ചു. 
2 ത്പവര്ത്തിയുകെ ് ൊഡ്:  IF/349394 

 ത്പവര്ത്തിയുകെ  ്പര് : ക ൊല്ലം 

് ൊണില്  ിണര് നിര്മ്മൊണം 

(ജല്ജ്ദവി) 

 

• ഉയര്ന്ന ത്പ്ദശമൊയെിനൊല് ജല് 

ല്ഭയെ  ുറവൊണ്. മണ്ണിന്കറ 

സെഭൊവം അനുസരിച്ച് കവട്ടു ല് 

ആയെിനൊല് റിങ് ഉപ്യൊഗിച്ചിട്ടില്ല. 
•   ിണറിന്കറ  െുവരില്ൊയി  ഡിസ്്േ 

്ബൊര്ഡ്  ൊണൊന് സൊധിച്ചില്ല. 
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•  ിണറിന്കറ െുറ്റുമെില് സികമന്റ് 

പൂശു ്യൊ വല്യിട്ട് 
സംരേിക്കു ്യൊ കെയ്ക്െിട്ടില്ല. 

• നില്വില് വീട്ടു ൊ്രൊ മറ്റുള്ളവ്രൊ 
ആ  ിണറില് നിന്നുള്ള ജല്ം 

ഉപ്യൊഗിക്കുന്നില്ല 
3 ത്പവര്ത്തിയുകെ ് ൊഡ്:  IF/383527  

ത്പവര്ത്തിയുകെ  ്പര് : 

വയക്തിഗെ  ക്കൂസ് നിര്മ്മൊണം 

 

•  ക്കൂസിന്കറ െുവരില്ൊയി  ഡിസ്്േ 
്ബൊര്ഡ്  ൊണൊന് സൊധിച്ചില്ല. 

• ഡിസ്്േ ്ബൊര്ഡിന്കറ െു  
ഉള്കപ്പകെ 12,000 രൂപ ല്ഭിച്ചെൊയി 
പറഞ്ഞു. 

• പുറത്ത് െുവര്  സിമന്റ് ക ൊണ്ട് 
പൂശിയിട്ട്   ഇല്ലൊയിരുന്നു. 
 ക്കൂസി്നൊട് ്െര്ന്ന്  ുളിമുറി 
സെ്ം െില്വില് 
നിര്മിച്ചിരിക്കുന്നെൊയി  ണ്ടു. 

4 ത്പവര്ത്തിയുകെ 
് ൊഡ്:  WH/294948 
ത്പവര്ത്തിയുകെ ്പര്: 

കെങ്ങഴി ം  ണ്ടം െൊല്ില്  ്െൊട് 

നവീ രണം 

 

• ്െൊെിന്കറ ഇരുവശവും പുല്ല് 
 യറിയിട്ടുണ്ട് മണ്ണ് ഒല്ിച്ചിറങ്ങിയ 

അവസ്ഥയും  ഉണ്ട് എന്നൊല്ും ഇത് 

ജല്ത്തിന്കറ ഒഴുക്കികന സൊരമൊയി 
ബൊധിച്ചിട്ടില്ല. . 

• വയല്ി്ല്ക്ക് ക ട്ടിയ കെറിയ 

നെപ്പൊല്ത്തിന്കറ ഉയരത്തില് 

വകര  െരല് മണ്ണ് മഴകവള്ള്ത്തൊകെൊപ്പം 
ഒഴു ി ്െൊെി്ല്ക്ക് ഇറങ്ങൊറുള്ളെൊയി 
്മറ്റ്് പറഞ്ഞു  . 

• ്െൊട്ടില്  ഡിസ്്േ ്ബൊര്ഡ്  ൊണൊന് 

സൊധിച്ചില്ല. 
• െുെര്  സംരേണത്തിനുള്ള 

ത്പവര്ത്തനങ്ങള് 

കെയ്ക്െെൊയി   ൊണൊന്  സൊധിച്ചിട്ടില്ല. 
നില്വില് ്െൊട്ടില്  നിന്നുള്ള ജല്ം 
 ൃഷിക്കൊയി  ഉപ്യൊഗിക്കുന്നുണ്ട്. 

5 ത്പവര്ത്തിയുകെ 
് ൊഡ്:  WH/294949 
ത്പവര്ത്തിയുകെ  ്പര് : മൂഴിയില് 

്െൊട് നവീ രണം 
 

• ്െൊെിന്കറ ഇരുവശവും പുല്ല് 
 യറിയിട്ടുണ്ട് മണ്ണ് ഒല്ിച്ചിറങ്ങിയ 

അവസ്ഥയും  ഉണ്ട് എന്നൊല്ും ഇത് 

ജല്ത്തിന്കറ ഒഴുക്കികന സൊരമൊയി 
ബൊധിച്ചിട്ടില്ല. . 

• െരല് മണ്ണ് മഴകവള്ള്ത്തൊകെൊപ്പം ഒഴു ി 
്െൊെി്ല്ക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 
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• ്െൊട്ടില്  ഡിസ്്േ ്ബൊര്ഡ്  ൊണൊന് 

സൊധിച്ചില്ല. 
• െുെര്  സംരേണത്തിനുള്ള 

ത്പവര്ത്തനങ്ങള് 

കെയ്ക്െെൊയി   ൊണൊന്  സൊധിച്ചിട്ടില്ല. 
നില്വില് ്െൊട്ടില്  നിന്നുള്ള ജല്ം 
 ൃഷിക്കൊയി  ഉപ്യൊഗിക്കുന്നുണ്ട്. 

6 ത്പവൃത്തിയുകെ ് ൊഡ് :IC/321110 

ത്പവൃത്തിയുകെ ്പര് : ക ൊട്ടറ 

 നൊല് നവീ രണം 

  

•  നൊല്  ൊെുപിെിച്ച 

അവസ്ഥയില്ൊയിരുന്നു. 
•  നൊല്ിന്കറ വശങ്ങളില് സെ ൊരയ 
വയക്തി ള് െീനി, വൊഴ മുെല്ൊയവ 

 ൃഷി കെയ്ക്െിരുന്നെൊയി  ണ്ടു. 
• ഡിസ്്േ ്ബൊര്ഡ് ഉണ്ടൊയിരുന്നു. 
• െില് സ്ഥല്ങ്ങളില്  നൊല്ിന് ആഴം 
െീകര ുറവൊയി  ൊണൊന്  ഴിഞ്ഞു. 

7 ത്പവൃത്തിയുകെ ് ൊഡ് 
:RC/271265 
ത്പവൃത്തിയുകെ ്പര് : 

സൗപര്ണി  മൂഴിയില് ്റൊഡ് 

് ൊണ്ത് ീറ്റിംഗ് 

 

• ത്പവര്ത്തിയുകെ ഡിസ്്േ ്ബൊര്ഡ് 

 ൊണൊന് സൊധിച്ചു. എം ബുക്കില് 

ഡിസ്്േ ്ബൊര്ഡ് വച്ചിട്ടുള്ളെൊയി 
്രഖ ളില്ല. 

• മസ്റ്റര് ്റൊള് ത്പ ൊരം ആക  

കെൊഴില്ദിനങ്ങള് 116ഉം ഡിസ്്േ 

്ബൊര്ഡില് 140ഉം ആണ് 

ഉണ്ടൊയിരുന്നത്. 
• 175 മീറ്റര് നീളത്തില്ും 3 മീറ്റര് 

വീെിയില്ുമൊയി ്റൊഡ് ് ൊണ്ത് ീറ്റ് 
കെയ്ക്െിരിക്കുന്നെൊയി  ൊണൊന് 

 ഴിഞ്ഞു. 
 

 
അവകാേഅധിഷ്െിതനിബ്ഷധങ്ങൾ/ബ് ാക്കസ്പ്രൂപ്ഡിസ്കഷൻ 

• 15  കെൊഴില്ൊളി ള് പകങ്കെുത്ത FGD യില് നിന്നും കെൊഴില്ൊളി ള്ക്ക് 10 അവ ൊശങ്ങകള 

 ുറിച്ചു വയക്തമൊയ ധൊരണ ഇല്ല എന്ന് മനസില്ൊക്കൊന്  ഴിഞ്ഞു .. 

• അെിസ്ഥാന ൌേരയങ്ങളായൊർദപാളിൻ, െസ്റ്റ് എയ്ക്ഡ് ദബാക്റ്, 

തവള്ളംതിളപ്പിക്കാനുള്ള ൌേരയംഎന്നിവലഭയമാണ്.എന്നൊല്ല്ഭയമൊയെൊര്്പൊളിന്കെൊ

ഴില്ൊളി ള്കക്കല്ലൊംഉപ്യൊഗത്പദമൊ ുന്നവല്ിപ്പത്തില്ുള്ളെകല്ലന്ന്അറിയൊന്സൊധിച്ചു. 
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• ആവശയെിതന്താഴിൽേിനങ്ങൾലഭിക്കുന്നുണ്ട്എന്നുംതതാഴിലാളിേൾക്ക്ഒതൊരുമയും

ഐേയവുംഉള്ളതായുംഅറിയാൻ ാധിച്ചു. 

• 5  ി്ല്ൊമീറ്ററില്  ൂെുെല് ദൂരത്തു നിന്ന് വരുന്ന കെൊഴില്ൊളി ള്ക്ക് യൊത്െക്കൂല്ി 

ല്ഭിക്കുകമന്നെികന  ുറിച്ചു അവ്ബൊധം ഇല്ലൊയിരുന്നു.. 

• േനാൽവൃെിയാക്കുദപാൾസേയ്യുറയുംോലുറയുംലഭയമാക്കണംഎന്ന്അഭിഗ്പായംപറ

ഞ്ഞു. 

• തതാഴിൽ മയംരാവിതല9.00am മുതൽസവേിട്ട്4.00pm വതര ആക്കണം എന്ന് 

അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. 

• തതാഴിൽോർഡ്ഇനെിൽദൊദട്ടാക്ക്സപ  വന്തംനിലയിൽതതാഴിലാളിേൾതതന്നെില

വാക്കിയതായിഅറിയാൻ ാധിച്ചു. 

• ദജാലിതെയ്യുന്നതിനിെയിൽപരിദക്കറ്റതതാഴിലാളിക്റെിേിത്സക്ക്ആവശയമായപണംഅനു

വേിച്ചിലലഎന്ന്തതാഴിലാളിേൾഅഭിഗ്പായതപ്പട്ടു 

 

 

 

 
 
നിർബ്േേങ്ങൾ 
 

• ഗ്പദേശെിതെമണ്ണിതെഘെനയ്ക്ക്ക്അനുദയാജയമായഗ്പവർെിേൾതതരതഞ്ഞെുക്കുേ 

• ആ്തിനിലനിൽദക്കണ്ടതിതെആവശയേതതയപ്പറ്റിഭൂവുെമയ്ക്ക്ക്അവദബാധംനൽേുേ 

• ഗ്പവർെിപൂർെീേരിക്കതപ്പെുന്നമുറയ്ക്ക്ക്ഡി്ദേദബാർഡ്സ്ഥാപിക്കുേ 

• തതാഴിലാളിേൾക്ക് ുരക്ഷാഉപേരണങ്ങൾപഞ്ചായെ്തലെിൽവാങ്ങി ൂക്ഷിക്കുേയുംഇ

വതതാഴിലാളിേൾക്കലഭയമാേുന്നഉദണ്ടാഎന്ന്ഉറപ്പുവരുെുേയുംതെയ്യുേ. 

• ദമറ്റുമാർക്ക് മയബന്ധിതമായിപരിശീലനംനൽേുേ 

• സജവ പെവർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതരെിലുള്ളഗ്പവർെിേൾഏതറ്റെുക്കാൻഗ്ശമിക്കുേ 

• ്ഗ്തീ ൌഹൃേപണിയായുധങ്ങൾആതണന്ന്ഉറപ്പുവരുെുേ. 
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