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ആെുഖം  

 

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. 
 

പദ്ധതിയുനെസവിബ്േഷത ൾ 

 

✓ 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
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വാർഡിലുംനെദെണ്ടതാണ്.ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ്ഗ്ഗാമ ഭഅഥവാ ാമൂഹിേേണതക്കെുപ്പ്എന്നതി
ലൂതെഉദേശിക്കുന്നത്ഗ്പവർെിസ്ഥലങ്ങൾഅഥവാവർക്ക്സ റ്റുേൾദനരിട്ടു രർശിച്ചുംതതാഴി
ലുറപ്പ്തതാഴിലാളിേദളാെുംനിർവ്വഹണഉദേയാഗസ്ഥദരാെുംഅഭിമുഖ്ംനെെിയതിലൂതെയുംലഭയ
മായദരഖ്േളുതെവിശേപരിദശാധനയിലൂതെയുംലഭിക്കുന്നവിവരങ്ങതളദഗ്ോഡീേരിച്ചഗ്ഗാമ ഭ
േളിലൂതെതപാതു മൂഹതെഅറിയിക്കുേഎന്നതാണ്.ഇഗ്പോരംലഭിക്കുന്നവിവരങ്ങളുദെയും
ഗ്ഗാമ ഭേളിൽഉയരുന്നതതാഴിലുറപ്പ്തതാഴിലാളിേളുതെഅഭിഗ്പായങ്ങളുദെയുംനിർവ്വഹണഉ
ദേയാഗസ്ഥരുതെഅഭിഗ്പായങ്ങളുദെയുംഅെിസ്ഥാനെിൽമഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ 
തതാഴിലുറപ്പ് 
പദ്ധതിയുതെനെെിപ്പിതല ുതാരയതയുംഉെരവാേിെവുംഊട്ടിഉറപ്പിക്കുേതയന്നതാണ്ദ ാ
ഷ്യൽഓഡിറ്റ്ഗ്ഗാമ ഭഅഥവാ ാമൂഹിേേണതക്കെുപ്പ്എന്നതിലൂതെലക്ഷയമിെുന്നതവ്തുതാപര
മായേണ്ടെലുേളിലൂതെതതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിയുതെഗുണദഭാക്താക്കളായഗ്ഗാമീണജനതയുതെഉന്ന
മനെിനുംപദ്ധതിയുതെതമച്ചതപ്പട്ടഗ്പവർെനെിനുംദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റിലുതെ ാധിക്കുന്നു. 

 

ബ്സാഷയൽഓഡിറ്റ് പ്പപ് ിയ 

 

1. പശ്ചാത്തല്ംഒരുക്കൽ 

ദബ്ല്ാക്ക്തലെിലുംഗ്ഗാമപഞ്ചായെ്തലെിലുംപദ്ധതിനിർവഹണഉദേയാഗസ്ഥനായദബ്ല്ാക്ക്

ഓെീ ർ(BDO),പഞ്ചായെ്ത ഗ്േട്ടറി,മറ്റ്നിർവഹണഉദേയാഗസ്ഥർതുെങ്ങിയവരുമായി 
ദബ്ല്ാക്ക്റിദ ാഴ്സ്ദപഴ്സ ൺനെെിയേൂെിയാദലാെനയിൽഉരുെിരിഞ്ഞതിനനു രിച്ച് തുെർ
ഗ്പഗ്േിയേൾആ ൂഗ്തണംതെയ്യുേയുംദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ്ഗ്ഗമ ഭാതീയതിനിശ്ചയിക്കുേയുംതെയ്യു

ന്നു. 

 

2.  യൽപരിബ്ോധെ 

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ്ഗ്പഗ്േിയആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നതിയതിയ്ക്ക്ക്മുൻപുള്ളആറ്മാ ക്കാലയളവി

ൽവാർഡിതലഗ്പവൃെിെയലുേൾ,രജിസ്റ്ററുേൾ,അദതാതൊപ്പംഅനുബന്ധദരഖ്േളും ൂക്ഷ്മ 

പരിദശാധനനെെുന്നു. 

 

3. പ്പവൃത്തിസ്ഥല്പരിബ്ോധെ 

ഓദരാഗ്പവൃെിയുംഎസ്റ്റിദമറ്റിൽഗ്പതിപാേിക്കുന്നഅളവിലുംഗുണെിലുംനെപ്പിലാക്കിയിട്ടു
ദണ്ടാഎന്നുംആഗ്പവൃെിയുതെഗുണെലെിന്തറവയാപ്റ്തിതിട്ടതപ്പെുെുേയുംഗ്പ്തുതതതാഴി

ലിെങ്ങളിൽതതാഴിലാളിേൾക്അവോശആനുേൂലയങ്ങൾലഭിച്ചിട്ടുദണ്ടാഎന്നും  ഗ്പവൃെിസ്ഥല

പരിദശാധനയിലൂതെലക്ഷയംതവക്കുന്നു. 

 

4. വീെുവീൊന്തരംഉള്ളവിവരബ്േഖരണം 

പദ്ധതിഗുണദഭാക്താക്കളുതെവീെുവീൊന്തരംതെന്ന്ദനരിൽേണ്ട്പദ്ധതിയുതെനിർവഹണതെ

ക്കുറിച്ചുംഗുണെലതെക്കുറിച്ചുമുള്ള  അഭിഗ്പായങ്ങളുംനിർദേശങ്ങളും വരൂപിക്കുന്നു. 
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5. നതളിവ് ബ്േഖരണം 

െയൽപരിദശാധന,ഗ്പവൃെിസ്ഥലപരിദശാധന,വീെുവീൊന്തരംഉള്ളവിവരദശഖ്രണം 

തുെങ്ങിയഓഡിറ്റ്ഗ്പഗ്േിയേതണ്ടെലുേളുതെവ്തുനിഷ്ഠമായതതളിവ്ദശഖ്രണംനെെുന്നു. 

 

 

6. സാെൂഹ്യബ് ാധവൽക്കരണം 

 ാമൂഹയഇെതപെലുേളിലൂതെപദ്ധതിവിജയംഉറപ്പുവരുെിപൌരാവദബാധം  ഉയർെുേ
യുംദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ്ഗ്പഗ്േിയവിജയിപ്പിക്കുേയുംതെയ്യുന്നതിന്ആവശയമായദബാധവൽക്കര

ണംഗ്പവർെനങ്ങൾനെപ്പിലാക്കുന്നു. 

 

7. റിബ്പ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കൽ 

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ്ഗ്പഗ്േിയയിതലേതണ്ടെലുേളുംനിഗമനങ്ങളും,നിർദേശങ്ങളും ദ ാഷ്യൽ 
ഓഡിറ്റ്ഗ്ഗാമ ഭയിൽെർച്ചതെയ്ക്ത്അംഗീോരംനെെുന്നതിനാവശയമായേരട്റിദപ്പാർട്ട്തയ്യാറാ

ക്കുന്നു. 

 

8. ബ്സാഷയൽഓഡിറ്റ്പ്രാെസഭ 

പശ്ചാെലംഒരുക്കൽെർച്ചയിൽനിശ്ചയിക്കതപ്പട്ടേിനെിൽ ൌേരയഗ്പേമായസ്ഥലെ്ഗ്ഗാമ 

ഭദെർന്ന്േരട്റിദപ്പാർട്ട്അവതരണവും, െർച്ചയും, നിർദേശങ്ങളും, തിരുെൽഗ്പഗ്േിയേളും, 

അംഗീോരംദനെിതയെുക്കുേയുംതുെർനെപെിേളുംസേതോള്ളുന്നു. 

 

9. അെു ന്ധ െെപെി ൾ(ആക്ഷൻബ്െക്കൺ) 

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ്ഗ്ഗാമ ഭയിൽഎെുെതീരുമാനങ്ങളുതെയുംനിർദേശങ്ങളുതെയുംഅെി
സ്ഥാനെിൽഎെുെഅനുബന്ധനെപെിേൾഅെുെദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ്ഗ്ഗാമ ഭയിൽെർച്ചതെയ്യു
ന്നു. 

 

 

 

ചരിപ്തം 
 
പൂയപ്പള്ളിപഞ്ചായത്ത് 
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ക ൊല്ലംജില്ലയുകെകെക്കുപെിഞ്ഞൊറ്ഭൊഗത്തൊയിക ൊട്ടൊരക്കരബ്ളൊക്ക്പഞ്ചൊയത്തില് സ്ഥിെി  
കെയ്യുന്ന പൂയപ്പള്ളി െരിത്െംഉറങ്ങിക്കിെക്കുന്നമണ്ണൊണ്. 

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- 
 ല്ലുവൊെുക്കല്പഞ്ചൊയത്ത്(ഇത്തിക്കരയൊറ്), പെിഞ്ഞൊറ് -

ആദിച്ചനല്ലൂര്,കനെുമ്പനപഞ്ചൊയത്തു ള്   എന്നിവയൊണ്അെിരു ള്. 1953 ആഗസ്റ്റ് 15-

ാൊാംെിയെിയൊണ്പൂയപ്പള്ളിപഞ്ചൊയത്ത്നില്വില് വന്നത്. 

പൂയപ്പള്ളിപഞ്ചൊയത്ത്പൂയപ്പള്ളിവി്ല്ലജ്മൊത്െംഉള്കക്കൊള്ളുന്നെൊണ്. പഞ്ചൊയത്ത്നില്വില് 

വരുന്നെിനുമുമ്പ്പൂയപ്പള്ളി, കവളിയംവി്ല്ലജു ള് ്െര്ന്ന് കവളിയം വി്ല്ലജൊയിരുന്നു. 
1948മുെല് ഇന്നകത്തപഞ്ചൊയത്ത്നില്വില് വരുന്നെുവകരപൂയപ്പള്ളിആസ്ഥൊനമൊയി 
“കവളിയംത്ഗൊ്മൊദ്ധൊരണസഭ”  എന്ന്പരില് ഒരുപഞ്ചൊയത്ത്ഭരണസംവിധൊനം ഇവികെ 
ത്പവര്ത്തിച്ചിരുന്നു. ഉദിയന്നൂര് ജി.്ഗൊവിന്ദപ്പിള്ളയൊയിരുന്നുഅെിന്കറത്പസിഡന്റ്. 

ജി. ൃഷ്ണപിള്ള, െി.ക .് ൊശിവവദയന്, ്െൊട്ടുവൊനൊരൊയണന്, വെ്ക്കവീട്ടില് ്ജൊര്ജ്, 
പി.പര്മശവരന്പിളള (ക ൊട്ടറ) എന്നിവര് സഭയികല്അംഗങ്ങളൊയിരുന്നു. 1953-ല് പഞ്ചൊയത്ത്നി 
ല്വില്വന്നെിനു്ശഷം ആദയകത്ത പഞ്ചൊയത്ത്   മ്മറ്റി 10 വര്ഷവും രണ്ടൊമകത്ത 
പഞ്ചൊയത്ത്   മ്മറ്റി 16 വര്ഷവുംമൂന്നൊമകത്തപഞ്ചൊയത്ത് മ്മറ്റി 5 വര്ഷവും നൊല്ൊമകത്ത 
പഞ്ചൊയത്ത്   മ്മറ്റി ഏഴരവര്ഷവുംഅധി ൊരത്തില്ിരുന്നു. ഇെയ്ക്ക്ക്മൂന്നുവര്ഷം 
കെരകഞ്ഞെുക്കകപ്പട്ട ഭരണസമിെിനില്വില്ില്ലൊയിരുന്നു. പി.ജനൊര്ദനന്, ക .കജ.്ജൊണ്, 

എന്.്ഗൊപൊല്ന്, ക . ുഞ്ഞപ്പി, എന്.ജനൊര്ദനക്കുറുപ്പ്എന്നിവര് ഈപഞ്ചൊയത്തിന്കറ 
മുന് ൊല് ത്പസിഡന്റുമൊരൊയിരുന്നു. 

 

െരിത്െംഉറങ്ങിക്കിെക്കുന്നമണ്ണൊണ്പൂയപ്പള്ളി. ക ൊട്ടൊരക്കര, െിറയിന് ീഴ്െൊല്ൂക്കു ളില് 

ഒരു ൊല്ത്ത്ബുദ്ധമെംത്പെൊരത്തില്ിരുന്നെൊയി “് രളവിജ്ഞൊന് ൊശത്തില്ും” ഇളം ുളം 
 ുഞ്ഞന്പിള്ളയുകെ “അന്നകത്ത് രളം, സൊംസ് ൊരത്തിന്കറനൊഴി  ല്ലു ള്” എന്നീ 
ത്ഗന്ഥങ്ങളില്ും ത്പെിപൊദിച്ചു ൊണുന്നു. 
പൂയപ്പള്ളിപഞ്ചൊയത്തില്ുംഒരു ൊല്ത്ത്ബുദ്ധമെംത്പെൊരത്തില്ിരുന്നെൊയിഅനുമൊനി്ക്കണ്ടി
യിരിക്കുന്നു. ഈ പഞ്ചൊയത്തികല് മിക്ക്േത്െങ്ങളില്ും അെുത്ത ൊല്ംവകര എെുപ്പു 
 ുെിരകക്കട്ട് ഉണ്ടൊയിരുന്നു. അത്ബുദ്ധമെം ഇവികെ ത്പെൊരത്തില്ിരുന്നെിന്കറ കെളിവൊയി 
എെുക്കൊവുന്നെൊണ്. പള്ളിഎന്നപദത്തിന്ബുദ്ധവിഹൊരം, എഴുത്തു ളരി, പള്ളിക്കൂെം എന്നീ 
അര്ഥങ്ങളൊണുള്ളത്. പൂയപ്പള്ളി, മരുെമണ്പള്ളിഎന്നീ്പരു ള് 

ബുദ്ധമെവുമൊയിബന്ധകപ്പട്ടു വന്ന ്പരു ളൊണ്. പൂയംനേത്െദിവസങ്ങളില് 

ബുദ്ധമെൊനുയൊയി ള് ആളു കള  ൂട്ടിവിദയ അഭയസിച്ചിരുന്നുകവന്നുംഅെില് 

നിന്നൊണ്പൂയപ്പള്ളി എന്ന്പര്ഈ ത്പ്ദശത്തിനലഭിച്ചകെന്നും പഴമക്കൊര് പറയുന്നു. ‘മരുെം’ 
എന്നപദത്തിന്നിരന്ന ൃഷിസ്ഥല്ംഎന്നൊണര്ഥം. 
ഈനിരന്ന ൃഷിസ്ഥല്ത്ത്ബുദ്ധമെവിഹൊരങ്ങ്ളൊപള്ളിക്കൂെങ്ങ്ളൊനില്നിന്നിരുന്നെിന്കറഅെി
സ്ഥൊനത്തില്ൊയിരിക്കണംമരുെമണ്പള്ളിഎന്ന്പരവന്നിട്ടുള്ളത്. ഓയൂരിന്സമീപമുള്ള 
െുങ്കത്തറകെ്ക്കയെിര്ത്തിയൊയുംഓെനൊവട്ടത്തിനുവെക്കുള്ളെുങ്കത്തറവെ്ക്കയെിര്ത്തിയൊ
യുംകവളിയംഎകന്നൊരുനൊട്ടുരൊജയംനില്നിന്നിരുന്നു. ഇവിെംഭരിച്ചിരുന്നനൊെുവൊഴിയുകെ്പര് 

‘കവളിയന്’ എന്നൊയിരുന്നുകവന്ന്ഇളം ുളം ുഞ്ഞന്പിള്ള്രഖകപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ്പരില് 

നിന്നൊണ് ‘കവളിയം’ എന്നസ്ഥല്്പ്പരുണ്ടൊയത്. പൂയപ്പള്ളിഈകവളിയംനൊട്ടുരൊജയത്തില് 

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

അ്ല്ൊരസംസൃഷ്ടിച്ചെൊയും, ‘്മല്ില് ഈ ുളത്തില് മൊത് ി ള് ഇല്ലൊകെ്പൊ കട്ട’ 
കയന്ന്നമ്പൂെിരി ശപിച്ചെൊയുംഅന്നുമുെല് ഈ ുളത്തില് മൊത് ി ള് വൊഴുന്നില്ലൊകയന്നുമൊണ് 
ഐെിഹയം. 
്ദശീയസവൊെത്്യസമരത്തില്ുംഉത്തരവൊദഭരണത്പ്േൊഭണത്തില്ുംജന്മിെവത്തികനെിരൊയുള്ളസ
മരത്തില്ുംഈപഞ്ചൊയത്ത്ത്പ്ദശകത്തജനങ്ങള് അവരു്െെൊയപങ്കവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
പൂയപ്പള്ളി്െൊട്ടത്തില് വവദയരുകെമ ന്  ുഞ്ഞു ുഞ്ഞ് എന്നവിളിച്ചിരുന്ന ഇെിക്കുള എന്ന 
ആളുകെ ്നെൃെവത്തില് പൂയപ്പളളിയില് നിന്നുംറ്റി.ക .് ൊശിവവദയന്, വമ്ല്ൊട്െക്കന്റഴി  
ത്ത്്ഗൊപൊല്ന്, പരമു, വമ്ല്ൊട്്െൊട്ടത്തില്വീട്ടില് രൊമന്, ്ഗൊപൊല്ന്, വമ്ല്ൊട് ുഴിവിളയില് 

നീല് ണ്ഠന്, പൂയപ്പള്ളിപ്ളൊവിളവീട്ടില് െൊ്ക്കൊ,  ല്ലുവിളവീട്ടില് െൊ്ക്കൊ െുെങ്ങിയ 
പത്്ണ്ട്്പര്  െിരുവന്പുരത്ത്അക്കൊമ്മകെറിയൊന്കറ്നെൃെവത്തില് നെന്നസവൊെത്്യ സമര 
ത്പ്േൊഭണത്തില് പകങ്കെുത്തിട്ടുണ്ട്. ജന്മിെവത്തികനെിരൊയിഈപഞ്ചൊയത്തില് നെന്നസമരം 
ത്ശ്ദ്ധയമൊണ്. ഈപഞ്ചൊയത്തികല്ക ൊട്ടറ, മരുെമണ്പള്ളിഎന്നീത്പ്ദശങ്ങള്െി 
രുവിെൊം ൂറികല് ഒന്നൊമകത്ത ജന്മിയൊയിരുന്നഅ വൂര്മനനമ്പൂെിരിയുകെ 
െനെവ യൊയിരുന്നു. അ വൂര്മനക്കൊര്ക്ക്അന്നകത്തരൊജൊവ് രകമൊഴിവൊയിനല് ിയ 600 

്ദശവഴി ളില്കപ്പട്ടരണ്ട്് ദശവഴി ളൊയിരുന്നുക ൊട്ടറയുംമരുെമണ്പള്ളിയും. 
ഈത്പ്ദശകത്തഭൂമി,  ുെിയൊന്മൊകരന്നനില്യില്  ൃഷിക്കൊര് വ വശം വയ്ക്ക്കു യും 
അ വൂര്മനയ്ക്ക്ക് രംക ൊെുക്കു യുംകെയ്ക്െുവരി യൊയിരുന്നു. യഥൊര്ഥ വ വശക്കൊരൊയ 
 ുെിയൊന്മൊരുകെ അദ്ധവൊനഫല്ംപൊട്ടവും വൊരവുമൊയിെൂഷണം കെയ്യകപ്പട്ടിരുന്നു. 
ഇെികനെിരൊയിസവൊെത്്യല്ബ്ധിക്കുമുമ്പ്െകന്നഈപഞ്ചൊയത്തില്  ുെിയൊന് 

ത്പ്േൊഭംആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഈത്പ്േൊഭത്തി്ന്നെൃെവംനല് ിയത് “ ര്ഷ ന്” എന്ന 
അപരനൊമ്ധയത്തില് പില്ക്കൊല്ത്തറിയകപ്പട്ടകവളിയംജി. ൃഷ്ണപിള്ളആയിരുന്നു. 
ഈപഞ്ചൊയത്തികല്ആദയത്പസിഡന്റൊയിരുന്നപി.ജനൊര്ദനന്  ൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്ക്ക്സഹൊയിയൊയി 
മുന്പ്ിയില്ുണ്ടൊയിരുന്നു.  ുെിയൊന്മൊരുകെഅവ ൊശ്പൊരൊട്ടങ്ങള്ക്ക്്നെൃെവംക ൊെുക്കൊന് 

ജി. ൃഷ്ണപിള്ളയുകെ്നെൃെവത്തില് ‘ ുെിയൊന്’ എന്ന്പരില് ആദയം ഒരുവദവമൊസി യും 
പിന്നീെത് ‘ ര്ഷ ന്’ എന്ന്പരില് ഒരുമൊസി യുംത്പസിദ്ധീ രിച്ചിരുന്നു.  ൃഷ്ണപിള്ളരെിച്ച് 
1968 ല് ത്പസിദ്ധീ രിച്ച ‘മൊത് ിയില്ലൊക്കുളം’ എന്നപുസ്െ ം ുെിയൊന് ത്പ്േൊഭത്തിന്കറ 
സമരെരിത്െമൊണ്. ആയൂര്്വദെി ിത്സൊരംഗത്ത്ത്പഗല്ഭരൊയപല്രുംഈപഞ്ചൊയത്തില് 

മുന് ൊല്ത്ത്ജീവിച്ചിരുന്നു. അെില് ക ൊട്ടൊരംവവദയന്മൊരൊയ െൊവര് ് ൊവെവദയന്മൊരുമൊയി 
ബന്ധമുളളകനല്ലിപ്പറമ്പവല്ിയവീട്ടില് ക ൊച്ചു ുവഞ്ഞവദയന് ഇ്പ്പൊഴുംജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. 
ഇ്പ്പൊള് അ്ദഹത്തിന് 102 വയസ്ത്പൊയമുണ്ട്. 
പ്ളംക ൊട്ടൊരത്തികല്വവദയന്മൊരൊയിരുന്നനൊല്ക്ക്കവല്െിറക്കല് വവദയന്മൊരും, 
അെുത്ത ൊല്ത്ത്അ്രിച്ചമൊണിവവദയന് വകരയുള്ള വ പ്പള്ളിയഴി വത്തവദയന്മൊരും 
ഈപഞ്ചൊയത്തികല്വവദയന്മൊരുകെപരമ്പരയില്പ്പെുന്നവരൊണ്.  ന്നു ൊല്ിെി ില്സയില് 

ത്പഗത്ഭനൊയിരുന്നപൊണയത്ത്പുത്തന്വീട്ടില് ്ഗൊപൊല്ക്കുറുവപ്പവദയന് അെുത്ത 
 ൊല്ത്തൊണ്രിച്ചത്. ക ൊട്ടറഅച്ചന് എന്ന്പരില് അറിയകപ്പട്ടിരുന്നക ൊട്ടറ, കെറു ര ുന്നിന് 

 ുെുംബൊംഗമൊയറവ: ക . എം. ്ജക്കബ അവര് ളുകെ ്പ്രലൊ ത്ത് ഏറ്റവും ൂെുെല് 

 ൊല്ംപു്രൊഹിെനൊയി്സവനമനുഷ്ഠിച്ചെിന്കറ്പരില് ഗിന്നസ്ബുക്കിന്കറ 1989 

കല്പെിപ്പില് വന്നിട്ടുളളെൊണ്. 1831 ല് ജനിച്ചഅ്ദഹം 103-ാൊമകത്തവയസില്ൊണ്അ്രിച്ചത്. 86 

വര്ഷംമൊര്്ത്തൊമൊസഭയില് പു്രൊഹിെനൊയിഏറ്റവും ൂെുെല്  ൊല്ം ്ത്പഷിെത്പവര്ത്തനം 
നെത്തിയവവദി ന് എന്നനില്യില്ൊണ് അ്ദഹം ്ല്ൊ കറ്ക്കൊര്ഡിനുെമയൊയത്. 

റ്റി.ക .് ൊശിവവദയന് സവൊെത്്യസമരത്പ്േൊഭണങ്ങളില് സജീവ പങ്കൊളിയൊയിരുന്നെു 
്പൊകല്െകന്ന പൂയപ്പള്ളിപഞ്ചൊയത്തിന്കറ വി സനത്തിന്പല്രംഗങ്ങളില്ും 
ആത്മൊര്ഥമൊയിത്പവര്ത്തിച്ചിരുന്നആളും് ൊണ്ത്ഗസിന്കറഈത്പ്ദശകത്തഅറിയകപ്പെുന്ന്ന
െൊവുമൊയിരുന്നു. പൂയപ്പള്ളി്പൊല്ീസ്സ്റ്്റ്റഷന്, വഹസ്ക്കൂള്, സത്ബജിസ്ത്െൊര് ആഫീസ്െുെങ്ങിയ 
പല്കപൊെുസ്ഥൊപനങ്ങളുംസ്ഥൊപിക്കുന്നെിന്് ൊശിവവദയന്കറമുന്വ ഉണ്ടൊയിരുന്നു. 
െച്ചുശൊസ്ത്െത്തില് അത്ഗഗണയനൊയിരുന്ന, െെിക ൊണ്ടവിമൊനംനിര്മ്മിച്ച് 50 അെിഉയരത്തില് 
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പറപ്പിച്ചവമ്ല്ൊട്ഇളവൊം് ൊണത്ത്ശങ്കരനൊെൊരിയുകെ്പര്എെുത്ത്പറ്യണ്ടെൊണ്. 

 റങ്ങുന്നഎെുപ്പു ുെിരയും, െല്ിക്കുന്നശില്ക്പങ്ങളും, ത്പവര്ത്തിക്കുന്ന യത്്ങ്ങളുംെെി 
ക ൊണ്ട്നിര്മ്മിക്കുന്നെിനുളളഅസൊധൊരണബുദ്ധിവവഭവംഅ്ദഹം ൊണിച്ചിരുന്നു. 
അ്ദഹത്തിന്കറമ ന് ആര്ട്ടിസ്റ്റ്സി.എസ്.വിശവംഇ്ന്നലൊ ത്പശസ്െനൊണ്. ്മൊസ്് ൊയികല് 
്ഗൊര്ക്കിറിത് ി്യഷന് കസന്ററില് ത്പദര്ശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആനകക്കൊമ്പില്ുള്ള 
കനഹ്റുഗൊന്ധിത്പെിമ ള്, വത്തിക്കൊന് മയൂസിയത്തില് ത്പദര്ശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ‘വിശുദ്ധ 
 ര്മ്മല്മൊെൊവും ഉണ്ണിമിശിഹൊയും’ ദ്ത്പെിമ, ല്ണ്ടന് മയൂസിയത്തില് വച്ചിട്ടുളള ദ് 
വിത്ഗഹമൊയമഹൊല്േ്മി, ല്ണ്ടന് കെമ്പിള് സ്റ്റൊര് മയൂസിയത്തില് “് ൊര്ട്ട്ഓഫ്ആം”, യു. എന്. ഒ. 

യികല് ബുദ്ധത്പെിമ, നയൂ്യൊര്ക്കികല് റീ്ഡഴ്സ്വഡജസ്റ്റ്മൊഗസിന് ഓഫീസില് 

ത്പദര്ശിപ്പിച്ചിട്ടുളള  ‘നയൂസ്്പപ്പര്്ബൊയ്ക്” െുെങ്ങിയ ശില്പ്പങ്ങള് വിശവത്തിന്കറ്ല്ൊ  
ത്പശസ്െനിര്മ്മിെി ളൊണ്. 

 
 

 

പഞ്ചായത്തിൽസൂക്ഷിബ്ക്കണ്ട 7 രജിസ്റ്ററു ൾ 
 
1. തതാഴിൽോർഡിനുള്ളേുെുംബഅദപക്ഷേരുതെരജിസ്റ്റർ.  

2. ഗ്ഗാമ ഭദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ്, ഗ്ഗാമ ഭമീറ്റിംഗ്ഗജിസ്റ്റർ.  

3. തതാഴിൽആവശയതപ്പെുന്നതുംതതാഴിൽതോെുെതും ംബന്ധിഗ്ച്ചജിസ്റ്റർ.  

4. ഗ്പവർെിലിസ്റ്റ്തെലവുംവിശോംശങ്ങളും ംബന്ധിഗ്ച്ചജിസ്റ്റർ.  

5. സ്ഥിരആ്തിേളുതെരജിസ്റ്റർ.  

6. പരാതിരജിസ്റ്റർ. 

7.  ാധനരജിസ്റ്റർ.  

 

 

 

1. നതാഴിൽ ാർഡിെുള്ള ുെും അബ്പക്ഷ രുനെരജിസ്റ്റർ.  
             കെൊഴില് ൊര്ഡ് രജിസ്റ്റര് പൂര്ണമൊയിരുന്നു 

 

2. പ്രാെസഭബ്സാഷയൽഓഡിറ്റ്, പ്രാെസഭെീറ്റിംഗ് രജിസ്റ്റർ 

ഗ്ഗാമ ഭദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ്, ത്ഗൊമസഭ മീറ്റിംഗ് രജിസ്റ്റര് ല്ഭിച്ചില്ല 

 

3. നതാഴിൽആവേയനപ്പെുന്നതുംനതാഴിൽന ാെുത്തതുംസം ന്ധിപ്രജിസ്റ്റർ. 

തതാഴിൽആവശയതപ്പെുന്നതുംതോെുെതും ംബന്ധിച്ചരജിസ്റ്റർപൂർണമാണ്. 

 

4. പ്പവർത്തില്ിസ്റ്റ്നചല്വുംവിേദാംേങ്ങള ം സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ.. 

വർക്ക്  രജിസ്റ്റർ അപൂർണമായിരുന്നു. പൂർെിയായ പല ഗ്പവർെിേളും വർക്ക്  

രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾതപ്പെുെിയിട്ടിലല.  

 

5. സ്ഥിരആസ്തി ള നെരജിസ്റ്റർ. 
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ലിസ്റ്റ്പൂർണമായുംരജിസ്റ്ററിൽദരഖ്തപ്പെുെിയിട്ടുണ്ട്. 

 

6. പരാതിരജിസ്റ്റർ. 

പരാതി രജിസ്റ്ററിൽ പരാതിേൾ ദരഖ്തപ്പെുെിയിട്ടുണ്ട്. പരാതിേൾ പരിഹരിച്ചതായും 

ോണാൻ േഴിഞ്ഞു. പരാതിക്കുദമൽ  വീേരിച്ച നെപെിയും തീയതിയും 

ദരഖ്തപ്പെുെിയിട്ടുണ്ട്.  

 

7. സാധെരജിസ്റ്റർ. 

 ാധനരജിസ്റ്റർപൂർണമായിരുന്നു. 

 

 

 

 

ബ്സാഷയൽഓഡിറ്റ് യൽ പരിബ്ോധെക്കു വിബ്ധയൊക്കിയ     
പ്പവൃത്തി ൾ 

ഗ്േമനപർ ഗ്പവൃെിയുതെദപര് വർക്ക്ദോഡ് 

1 
വയക്തിഗതേക്കൂ് നിർമ്മാണം (വിജയമ്മ, 

ക ൊെില്ഴി ത് വീട്) 

RS/340253 

RS/341732 

2 പൂയപ്പള്ളി താതഴ മൂഴി േനാൽ നവീേരണം IC/321155 

3 
ദറാഡ് സ ഡിൽ വൃക്ഷ സതേൾ 
നട്ടുവളർെുേ DP/266366 

4 
മണ്ണ് ജല  ംരക്ഷണ ഗ്പവൃെിേൾ 
(നീർെൊധിഷ്ഠിതം)തട്ട് തിരിക്കുേ  

IF/314224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 യൽപരിബ്ോധിരബ്പ്പാൾ നണ്ടത്തിയവിവരങ്ങൾ 
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1 

 

േവർദപജ് 
വാർഷ്ിേ മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ ഗ്പോരമുള്ള േവർ 
ദപജ് 4 െയലുേളിലും ോണാൻ  ാധിച്ചിലല.  

2 കെക്ക് ല്ിസ്റ്റ് ഓഫ് ്ഡൊ യൂകമന്റസ്   
പരിദശാധിച്ച ഒരു െയലിലും തെക്ക് ലിസ്റ്റ് 
ദഡാേയൂതമന്റ് ോണാൻ േഴിഞ്ഞിലല. 

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

4 
വിശേമായ ാദങ്കതിേഎസ്റ്റിദമറ്റിതെ
പേർപ്പ് 

വിശേമായ എസ്റ്റിദമറ്റിന്തറ പേർപ്പ് എലലാ 
െയലുേളില ും  ഉണ്ടായിരുന്നു. 

5 
ജനേിയഎസ്റ്റിദമറ്റ് 
 

ജനേിയഎസ്റ്റിദമറ്റ്പരിദശാധിച്ച 

െയലുേളിൽേതണ്ടെിയിലല. 

6  ാദങ്കതിേഅനുമതിയുതെപേർപ്പ് 

 ാദങ്കതിേഅനുമതിയുതെപേർപ്പ്എലലാെയലുേ
ളിലുംോണാൻ ാധിച്ചു. 
ത േയുർദോപ്പിആയിരുന്നിലല. 
അ ിസ്റ്റന്റ്എൻജിനീയർ, 

അതഗ്േഡിറ്റഡ്എഞ്ചിനീയർഎന്നിവരുതെഒപ്പും ീ
ലുംഉണ്ടായിരുന്നു. 

7 ഭരണാനുമതി 
ഭരണാനുമതിയുെപേർപ്പ്4 െയലുേളിലും 
ഇലലായിരുന്നു. 

8  ംദയാജിതപദ്ധതി 
  ംദയാജിത പദ്ധതി ദരഖ്േൾ ോണാൻ 
േഴിഞ്ഞിലല.  

9 
തതാഴിൽആവശയതപ്പട്ടുതോണ്ടുള്ളഅ
ദപക്ഷ 

തതാഴിൽആവശയതപ്പട്ടുതോണ്ടുള്ളഗ്ഗൂപ്പ്ആയഅ
ദപക്ഷോണാൻ ാധിച്ചു. 
അദപക്ഷേളിൽദഡററ്എഴുതിയിരുന്നിലല.  

10 
തതാഴിൽഅനുവേിച്ച ംബന്ധിച്ചവിവ
രങ്ങൾ 

4 െയലുേളിലും ഉണ്ടായിരുന്നിലല.  

11 മസ്റ്റർദറാൾ 

മണ്ണ് ജല  ംരക്ഷണ ഗ്പവൃെിേൾ 
(നീർെൊധിഷ്ഠിതം)തട്ട് 
തിരിക്കുേ.മസ്റ്റർദറാൾനപർ9087, ോർഡ്നപർ 

007/1436 

വിജയലക്ഷ്മിഅബ്ത ന്റതിരുെിഒദഗ്പ്പഖ്തപ്പെു
െിയിരിക്കുന്നു. 
മസ്റ്റർദറാൾനപർ10918, 10925 

എന്നിവയിൽതതാഴിൽോർഡ്നപർ 007/5257 മീനു 
30/10/18, 8/11/18 

എന്നീതീയതിേളിൽആബ്ത ന്റതിരുെിഒദഗ്പ്പഖ്
തപ്പെുെിയിരിക്കുന്നു. 



SAU,KollamPage10 
 

മസ്റ്റർദറാൾനപർ10919, ോർഡ്നപർ 007/5271 

ബാലെഗ്രൻപിള്ള 

32/10/18ൽഅറ്റന്റൻ്തിരുെിയിരിക്കുന്നു.  
. മസ്റ്റര്്റൊള് നമ്പര് 10925,  ൊര്ഡ്നമ്പര് 501 ആനി 
അച്ചന് ുഞ്ഞ്  8/11/18  കല് അറ്റന്റന്സ് 

െിരുത്തിയിരിക്കുന്നു 

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

13 
 ാധന ാമഗ്ഗിേതളേുറിച്ചുള്ളവിവര
ങ്ങൾ 

 ാധന ാമഗ്ഗിേതളേുറിച്ചുള്ളവിവരങ്ങൾവയ
ക്തിഗതേക്കൂ്നിർമ്മാണം (വിജയമ്മ, 

തോെിലഴിേതവീട് ) RS/340253 
RS/341732െയലിൽോണാൻ ാധിച്ചു 

14 ്വജ് ല്ിസ്ററ് 
മസ്റ്റർദറാളിന്ആനുപാതിേമായ ്വജ് ല്ിസ്ററ് 
DP/266366 ഇലലായിരുന്നു..  

15 െണ്ട്ഗ്ൊൻ്െർ ഓർഡർ െയലിൽഇലലായിരുന്നു ..  
16 ദറായലിറ്റി ഇലലായിരുന്നു  

17 3 ഘട്ടദൊദട്ടാഗ്ഗാഫ് 

3 ഘട്ട ദൊദട്ടാഗ്ഗാഫ്് ഇലലായിരുന്നു.വയക്തിഗത 
േക്കൂ് നിർമാണം െയലിൽ പൂർെീേരിച്ച 
ദൊദട്ടാ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

18 ഗ്പവൃെിപൂർെീേരണ ാക്ഷയപഗ്തം 
ഗ്പവർെിേളുതെ 4 െയലുേളിലും  ോണാൻ 
 ാധിെിലല  

19 
മസ്റ്റർദറാൾമൂദവതമന്റ്ലിപ്റ്അഥവാ
െയൽഗ്ൊക്കിങദൊം 

പരിദശാധിച്ച് എലലാ െയലുേളിലും െയൽ 
ഗ്ൊക്കിംഗ്സ ദൊം ഉണ്ടായിരുന്നു . 

20 ജിദയാൊഗ്സദൊദട്ടാഗ്ഗാഫ്് ഒരുഗ്പവൃെിെയലുേളിലുംോണാൻേഴിഞ്ഞിലല. 

21 സ റ്റ്ഡയറി 

വിജിലൻ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ േമ്മിറ്റി 
റിദപ്പാർട്ട്, തെക്ക് ലിസ്റ്റ്, തതാഴിലാളിേളുതെ 
 ാക്ഷയപഗ്തം, തഗ്പാജക്റ്റ്  മീറ്റിംഗ്സ റിദപ്പാർട്ട് , 
 രർശേ   േുറിപ്പ് എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

22 ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ്റിദപ്പാർട്ട് 
ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ്റിദപ്പാർട്ട്നിലവിൽോണാൻ ാ
ധിച്ചിലല. 

 

 

 

 ീൽഡ്പരിബ്ോധെയിൽ  നണ്ടത്തിയ വിവരങ്ങൾ 
 

1 ▪️പ ര് വ ർ ത ത് ിയ ടുെ
ദപര് 

• ദറാഡ്സ ഡിലുംേനാലിന്തറസ ഡിലുമായിപഞ്ചായെിൽനി
ന്നുനൽേിയ 135 
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:ദറാഡ്സ ഡിൽ
വൃക്ഷസതേൾ
വച്ചുപിെിപ്പിക്ക
ൽ 

 

▪️പ ര് വ ർ ത ത് ിയ ടുെ
ദോഡ്: DP/266366 

വൃക്ഷസെേൾതവച്ചതായിലിലിക്കുട്ടിദമറ്റിൽനിന്നുംഅറിയാൻ
 ാധിച്ചു. 
അതിനുദശഷ്ം മീപവാ ിേളുതെഇെതപെൽമൂലവുംോലാവ
സ്ഥവയതിയാനങ്ങൾമൂലവുംതുെർപരിപാലനംഇലലാതിരുന്നതിനാ
ലുംനട്ടതണൽമരങ്ങൾപാതിയിലുംഅധിേംനശിച്ചുദപായതായും
ദമറ്റ്പറഞ്ഞു. ഇദപ്പാൾ 50 

വൃക്ഷസെേൾനിലനിൽക്കുന്നുണ്ടാേുംഎന്ന്  തതാഴിലാളിേൾപ
റഞ്ഞു. ദറാ ാതച്ചെി, ബ്ല്ാതി, േണിതക്കാന്ന, ദപര, െീനിക്കപ് , 
തണൽമരസതഎന്നിവോണാൻ ാധിച്ചു. 
 മീപവാ ിേളുതെപരിപാലനംലഭിക്കാെവവളർച്ചമുരെിച്ച
അവസ്ഥയിൽോണതപ്പട്ടു.  

• ഗ്പവർെിയുതെഡി്ദേദബാർഡ്ോണാൻ ാധിെിലല. 
ഡി്ദേദബാർഡ്സ്ഥാപിക്കുംഎന്നോരണൊൽവീട്ടുക്കാർത
ങ്ങളുതെവീെിന്മുന്നിലുള്ളദറാഡിൽമരംനെുന്നതിന്െിലദപ്പാതഴങ്കി
ലുംതെ ംപറയാറുതണ്ടന്ന്തമറ്റിൽനിന്നുംഅറിയാൻ ാധിച്ചു. 

2 ▪️പ ര് വ ർ ത ത് ിയ ടുെ
ദപര് :            
താദഴമൂഴിയിൽ
േനാൽനവീേര
ണം 
ഗ്പവർെിയുതെ
ദോഡ് 
:IC/321155 
 

• േനാൽോെുപിെിച്ചുമൂെതപ്പട്ടഅവസ്ഥയിലായിരുന്നു.തേട്ടിക്കിെ
ക്കുന്നതവള്ളവുംനിദക്ഷപിക്കതപ്പട്ടേുപ്പിേൾ, 

ോസ്റ്റിദേവസ്റ്റ്എന്നിവയുംേനാലിൽ ോണാൻ ാധിച്ചു.  
• േനാലിന്തറ ഇരുവശവുംപുലലുവളർന്ന്ോെുേയറിയഅവസ്ഥ
യിലായിരുന്നു. 2017-2018 

വർഷ്െിതലഗ്പവർെിയുതെഭാഗമായിസ്ഥാപിക്കതപ്പട്ടഡി്ദേ
ദബാർഡ്പുലലുേയറിഭാഗീേമായിമാഗ്തംോണാൻ ാധിച്ചു 
 

• േനാലിന്തറേരയിൽഈഗ്പവർെിയുതെ ഡി്ദേദബാർഡ്ോ
ണാൻ ാധിച്ചിലല. 

3    ഗ്പവൃെിയുതെ
ദപര് : 

മണ്ണ്ജല ംരക്ഷ
ണഗ്പവൃെിേൾ
( 

നീർെൊധിഷ്ഠി
തം) 
തട്ടുതിരിക്കുേ. 

 ഗ്പവൃെിയുതെ 

ദോഡ്:IF314224 

എം ബുക്ക് ഗ്പോരം 24 പുരയിെങ്ങളിൽ ആണ് തട്ട് തിരിക്കൽ  
ഗ്പവർെി തെയ്ക്തിരുന്നത്   
▪️ജ ലൂ ി ഡാനിയൽ, വിദനാദ്ഭവൻ 

▪️ച ിന ന് മ മ് , ഗ്േി്തുഭവൻ 

▪️ഷ ാന ിജ േക ക് ബ ,് സേപ്പള്ളിയഴിേം 
▪️  ാബുഗീവർഗീ്, ദമദോണെവീട് 

▪️ആ ന ിഅ ച ച് ർ ക ഞു ഞ് ,് വിളയിൽവീട് 

▪️ മുരളീധരൻപിള്ള, മുരളി േനം 
▪️ത ങ ക് ച ച് ർ , തജ തജഭവൻ 

▪️മഹ ിജ എ സ ,് ദഗാേുലം 
▪️ വിശവനാഥൻപിള്ള, ഗ്ശീവിശാഖ്ം 
▪️അ ജ ിത ,  അജിതഭവൻ 

▪️അ ന ിത , വിളയിൽവീട് 

▪️ ബിരു, ലക്ഷ്മി 
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▪️മിന ിഎ സ സ് ജ ി,  ജിമരിരം, പാണയം 
▪️രാമച ന ദ്ര് ർ ,  െഗ്രവിലാ ം 
▪️സ ാഹ ിത ിഭായ ി, ഗ്ശീശക്തിവിഹാർ ▪️റാഹ േർ അ മ മ് ക ൊ ല ല് ക ാര ർ വ ീട  ്
▪️റെജ ിമോ ർ ക രിക ക് ത ത് ിർ വ ീട  ്
▪️ക ഞു ഞ് മു ോ ർ ഫ ില ിപ പ് ോ സ ,് േരിക്കെിൽ തതദക്കവിളവീട് 

▪️ല ീല ാമ മ്ര ാജ ,ു തനലലിവിളപുെൻവീട് 

▪️ബ ിർ സ ിത ോ മസ ,് ബബിതദോദട്ടജ് 

▪️ജ ോ യ ിക ക് ടുട്ി, േലലുതവട്ടാംേുഴിതഹൌ് 

 

പരിദശാധിച്ചഎലലാപുരയിെങ്ങളിലും തട്ട്തിരിക്കൽഗ്പവർെിനലലരീതി
യിൽതെയ്ക്തിരിക്കുന്നതായിോണാൻേഴിഞ്ഞു. 
പുരയിെങ്ങളിൽഉെമേൾെീനി, ദെപ്, വാഴ, 
മഞ്ഞൾതുെങ്ങിയവനട്ടു പിെിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.  

• റാദഹൽഅമ്മ,  തോലലോരൻവീട്ഈപുരയിെെിൽഗ്പവർെി
യുതെഡി്ദേദബാർഡ്ോണാൻ ാധിച്ചു. 
െയൽഗ്പോരംആതേതതാഴിൽേിനങ്ങൾ1586എന്നും ഡി്ദേ
ദബാർഡിൽ 1594എന്നും ദരഖ്തപ്പെുെിയിരിക്കുന്നു. 
ഭൂവുെമേൾഗ്പവർെിവളതരനലലരീതിയിൽ ംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന
തായിോണാൻ ാധിച്ചു. 
ഉെമേൾ തതന്നപുരയിെങ്ങളിൽമഴക്കുഴിേളും എെുെിരിക്കുന്ന
ത്ആയിേണ്ടു. 

4 ത്പവര്ത്തിയു
കെ് ൊഡ്:  RS34

0253 
ത്പവര്ത്തിയു
കെ  ്പര് :  

വയക്തിഗത 
േക്കൂ് 
നിർമ്മാണം 
വിജയമ്മ 
തോെിലഴിേ 
െ് വീട് 

 

• െയലിൽനൽേിയതുദപാതലഗ്പവർെിപൂർെിയായദശഷ്ംഎെു
െ ദൊദട്ടാഗ്ഗാെിതല അദത രൂപെിൽതതന്ന 
േക്കൂ്ോണതപ്പട്ടു. 

• േക്കൂ ിന്തറെുവരിലായി ഡി്ദേദബാർഡ്ോണാൻ ാധിച്ചു. 
പുറെ്െുവര്  ിമന്റ് ്െച്ച് കവള്ളപൂശിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 

• േക്കൂ്നിർമ്മാണെിനായി 8200 രൂപമാഗ്തദമപഞ്ചായെിൽ 

നിന്നു ല്ഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വിജയമ്മ പറഞ്ഞു  തങ്ങളുതെ 
വീട് വല്ഫ് മിഷന് പദ്ധെിയില്ുള്കപ്പെുത്തി 
ഭവനംനിർമിച്ചുതരണതമന്ന്ഉള്ളഅദപക്ഷയിദന്മൽപഞ്ചായെ്ഇ
തുവതരഒരുനെപെിയുംഎെുെിട്ടിലലഎന്നുംപറഞ്ഞു. 

 

 
അവ ാേഅധിഷ്െിതെിബ്ഷധങ്ങൾ/ബ് ാക്കസ്പ്രൂപ്പ്ഡിസ് ഷൻ 

• 29കെൊഴില്ൊളി ള്പകങ്കെുത്ത FGD യില്നിന്നുംകെൊഴില്ൊളി ള്ക്ക് 10 

അവ ൊശങ്ങകള ുറിച്ചുവയക്തമൊയധൊരണഉതണ്ടന്ന് മനസില്ൊക്കൊന് ഴിഞ്ഞു .. 

• േഴിഞ്ഞ ാപെിേവർഷ്ം 100 തതാഴിൽേിനംതിേച്ച 15 തതാഴിലാളിേൾഉണ്ടായിരുന്നു 
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• അെിസ്ഥാന ൌേരയങ്ങളായൊർദപാളിൻ, െസ്റ്റ്എയ്ക്ഡ്ദബാക്്, 

തവള്ളംതിളപ്പിക്കാനുള്ള ൌേരയംഎന്നിവലഭയമാണ്.. 

• ആവശയെിതന്താഴിൽേിനങ്ങൾലഭിക്കുന്നുണ്ട്എന്നുംതതാഴിലാളിേൾക്ക്ഒതൊരുമയും

ഐേയവുംഉള്ളതായുംഅറിയാൻ ാധിച്ചു. 

• േനാൽവൃെിയാക്കുദപാൾസേയ്യുറയുംോലുറയുംലഭയമാക്കണംഎന്ന്അഭിഗ്പായംപറ

ഞ്ഞു. 

• തതാഴിൽ മയംരാവിതല9.00am മുതൽസവേിട്ട്4.00pm 

വതരആക്കണംഎന്ന്അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. 

• തതാഴിൽോർഡ്ഇനെിൽദൊദട്ടാക്ക്സപ  വന്തംനിലയിൽതതാഴിലാളിേൾതതന്നെില

വാക്കിയതായിഅറിയാൻ ാധിച്ചു. 

• േനാൽവൃെിയാക്കുദപാൾസേയ്യുറയുംോലുറയുംലഭയമായിരുന്നുഎന്ന്പറഞ്ഞു. 

• ്േൂളിൽദപാേുന്നേുട്ടിേളുള്ളഅമ്മമാർതതാഴിൽ മയംരാവിതല 9.00am 

മുതൽസവേിട്ട് 4.00pm 

വതരആക്കിയാൽേൂെുതൽ ൌേരയംആയിരുന്നുഎന്ന്അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. 

• ശാരീരിേഅ വാസ്ഥയംമൂലദമാഅെിയന്തര ാഹെരയംമൂലദമാ 9:00 മണിമുതൽ 1:00 

മണിവദരയുംെിലദപ്പാൾ 

3:00മണിവദരയുംതതാഴിൽതെയ്ക്തദശഷ്ംവീട്ടിദലാമറ്റിെങ്ങളിദലാദപാേുന്നതതാഴിലാളിേ

ൾക്ക്േിവ ദവേനെിന്തറപേുതിനൽേുന്നനിലയിൽനിയമെിൽദഭേഗതിവരുെണംഎ

ന്ന്തതാഴിലാളിേൾആവശയതപ്പട്ടു. 

• െസ്റ്റ്എയ്ക്ഡ്ദബാക് ിനായിതുേെിലാവാക്കുേയുംഅതിന്തറGST 

ബിലല്പഞ്ചായെിൽനൽേുേയുംആതുേലഭിച്ചതായുംപിന്നീെുള്ളആവശയെിന്തഹൽെ് 

ത ന്ററിയിൽനിന്നവാങ്ങിയതായുംഅറിയാൻ ാധിച്ചു. 

 

 

 
 
െിർബ്േേങ്ങൾ 
 

• ഗ്പദേശെിതെമണ്ണിതെഘെനയ്ക്ക്ക്അനുദയാജയമായഗ്പവർെിേൾതതരതഞ്ഞെുക്കുേ 

• ആ്തിനിലനിൽദക്കണ്ടതിതെആവശയേതതയപ്പറ്റിഭൂവുെമയ്ക്ക്ക്അവദബാധംനൽേുേ 

• ഗ്പവർെിപൂർെീേരിക്കതപ്പെുന്നമുറയ്ക്ക്ക്ഡി്ദേദബാർഡ്സ്ഥാപിക്കുേ 
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• തതാഴിലാളിേൾക്ക് ുരക്ഷാഉപേരണങ്ങൾപഞ്ചായെ്തലെിൽവാങ്ങി ൂക്ഷിക്കുേയുംഇ

വതതാഴിലാളിേൾക്കലഭയമാേുന്നഉദണ്ടാഎന്ന്ഉറപ്പുവരുെുേയുംതെയ്യുേ. 

• ദമറ്റുമാർക്ക് മയബന്ധിതമായിപരിശീലനംനൽേുേ 

• സജവ പെവർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതരെിലുള്ളഗ്പവർെിേൾഏതറ്റെുക്കാൻഗ്ശമിക്കുേ 

• ്ഗ്തീ ൌഹൃേപണിയായുധങ്ങൾആതണന്ന്ഉറപ്പുവരുെുേ. 

• േനാലിലും മറ്റും ോസ്റ്റിക് മാലിനയങ്ങൾ നിദക്ഷപിക്കുന്നത് തെയാനുള്ള തുെർ 

ഗ്പവർെനങ്ങൾ ഏതറ്റെുക്കുേ. 
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