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ആെുഖം  

 
ഇന്തയയിൽ  ാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുതെ തതാഴിൽ തെയ്യുവാനുള്ള അവോശതെ 

 ംരക്ഷിച്ചു നിലനിർെുന്നതിനായി 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 അതുവഴി നിഷ്േർഷ്ിക്കുേ 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. 
 

പദ്ധതിയുകെ സവിബ്േഷത ൾ 

 

✓ ഗ്ഗാമപഞ്ചായെ് ഗ്പദേശെ് താമ ിക്കുന്ന 18 വയസ്സ് പൂർെിയായ ഏതതാരാൾക്കും 
പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളിയാോം  

✓ നിയമെിതെ പിൻബലമുള്ള അവോശാധിഷ്ഠിത പദ്ധതി   
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✓ ്ഗ്തീക്കും പുരുഷ്നും തുലയ ദവതനം 

✓ േരാറുോതര ഇെനിലക്കാദരാ  ഇലല   .  

✓ പരിസ്ഥിതി  ംരക്ഷണം  ോർഷ്ിേ ദമഖ്ലയിതല അെിസ്ഥാന വിേ നം എന്നിവയാണ് 

മുൻഗണന 

✓ തതാഴിലാളിേൾ തതന്ന ഗ്പവർെിേൾ േതണ്ടെുേയും അതിനുള്ള ആ ൂഗ്തണതെ 

 ഹായിക്കുേയും തെയ്യുന്നു 
✓ തപാതുജനപങ്കാളിെദൊതെ േൂെിയുള്ള ദലബർ ബഡ്ജറ്റ് 
✓ ്ഗ്തീേൾക്ക് മുൻഗണന  

✓ ഗ്ഗമ ഭ തതന്ന പദ്ധതി ഓഡിറ്റ് തെയുന്നു. 

 

ബ്സാഷയൽ ഓഡിറ്റ്  
 

ദേശിയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഗ്പോരം ഗ്ഗാമ പഞ്ചായെ് ഗ്പദേശെു 
നെപ്പിലാേുന്ന എലലാ ഗ്പവൃെിേളും ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വിദേയമാക്കണതമന്നു 
നിയമെിതല 17(2)-ആം വേുപ്പ് നിഷ്േർഷ്ിക്കുന്നു. പദ്ധതി ഗ്പവർെനതെ പറ്റിയും 
തപാതുധനം തെലവഴിക്കുന്നതിതനപ്പറ്റിയും പൌര  മൂഹം നെെുന്ന പര യവും 
 വഗ്തന്തവുമായ പരിദശാധനയാണ്  ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  തതാഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്പോരം 
വർഷ്െിൽ രണ്ടു തവണ ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്. ഗ്ഗാമ ഭേൾ എലലാവാർഡിലും 
നെദെണ്ടതാണ്.  ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ അഥവാ  ാമൂഹിേ േണതക്കെുപ്പ് 
എന്നതിലൂതെ ഉദേശിക്കുന്നത് ഗ്പവർെി സ്ഥലങ്ങൾ അഥവാ വർക്ക് സ റ്റുേൾ ദനരിട്ടു 
 രർശിച്ചും തതാഴിലുറപ്പ് തതാഴിലാളിേദളാെും നിർവ്വഹണ ഉദേയാഗസ്ഥദരാെും അഭിമുഖ്ം 
നെെിയതിലൂതെയും ലഭയമായ ദരഖ്േളുതെ വിശേ പരിദശാധനയിലൂതെയും ലഭിക്കുന്ന 
വിവരങ്ങതള ദഗ്ോഡീേരിച്ച ഗ്ഗാമ ഭേളിലൂതെ തപാതു  മൂഹതെ അറിയിക്കുേ 
എന്നതാണ്. ഇഗ്പോരം ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുദെയും ഗ്ഗാമ ഭേളിൽ ഉയരുന്ന 
തതാഴിലുറപ്പ് തതാഴിലാളിേളുതെ അഭിഗ്പായങ്ങളുദെയും നിർവ്വഹണ ഉദേയാഗസ്ഥരുതെ 
അഭിഗ്പായങ്ങളുദെയും അെിസ്ഥാനെിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് 
പദ്ധതിയുതെ നെെിപ്പിതല  ുതാരയതയും ഉെരവാേിെവും ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുേതയന്നതാണ് 
ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ അഥവാ  ാമൂഹിേ േണതക്കെുപ്പ് എന്നതിലൂതെ 
ലക്ഷയമിെുന്നത് വ്തുതാപരമായ േണ്ടെലുേളിലൂതെ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുതെ 
ഗുണദഭാക്താക്കളായ ഗ്ഗാമീണ ജനതയുതെ ഉന്നമനെിനും പദ്ധതിയുതെ തമച്ചതപ്പട്ട 
ഗ്പവർെനെിനും ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിലുതെ   ാധിക്കുന്നു. 

 

ബ്സാഷയൽ ഓഡിറ്റ് പ്പപ് ിയ 

 

1. പശ്ചാത്തല്ം ഒരുക്കൽ 

ദബ്ല്ാക്ക് തലെിലും ഗ്ഗാമപഞ്ചായെ്തലെിലും പദ്ധതി നിർവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥനായ 

ദബ്ല്ാക്ക് ഓെീ ർ (BDO), പഞ്ചായെ്ത ഗ്േട്ടറി, മറ്റ് നിർവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥർ 

തുെങ്ങിയവരുമായി ദബ്ല്ാക്ക് റിദ ാഴ്സ് ദപഴ്സ ൺ നെെിയ േൂെിയാദലാെനയിൽ 

ഉരുെിരിഞ്ഞതിനനു രിച്ച്  തുെർഗ്പഗ്േിയേൾ ആ ൂഗ്തണം തെയ്യുേയും ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 
ഗ്ഗമ ഭാ തീയതി നിശ്ചയിക്കുേയും തെയ്യുന്നു. 
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2.  യൽ പരിബ്ോധന 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്േിയ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന തിയതിയ്ക്ക്ക് മുൻപുള്ള ആറ് 

മാ ക്കാലയളവിൽ വാർഡിതല ഗ്പവൃെിെയലുേൾ, രജിസ്റ്ററുേൾ, അദതാതൊപ്പം 
അനുബന്ധദരഖ്േളും  ൂക്ഷ്മപരിദശാധനനെെുന്നു. 

 

3. പ്പവൃത്തിസ്ഥല് പരിബ്ോധന 

ഓദരാ ഗ്പവൃെിയും എസ്റ്റിദമറ്റിൽ ഗ്പതിപാേിക്കുന്ന അളവിലും ഗുണെിലും 
നെപ്പിലാക്കിയിട്ടുദണ്ടാ എന്നും ആ ഗ്പവൃെിയുതെ ഗുണെലെിന്തറ  വയാപ്റ്തി 
തിട്ടതപ്പെുെുേയും ഗ്പ്തുതതതാഴിലിെങ്ങളിൽ തതാഴിലാളിേൾക്ക് ലഭിദക്കണ്ട 

അവോശആനുേൂലയങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുദണ്ടാ എന്നും  ഗ്പവൃെിസ്ഥല പരിദശാധനയിലൂതെ ലക്ഷയം 
തവക്കുന്നു. 

 

4. വീെു വീൊന്തരം ഉള്ള വിവരബ്േഖരണം 

പദ്ധതി ഗുണദഭാക്താക്കളുതെ വീെുവീൊന്തരം തെന്ന് ദനരിൽേണ്ട് പദ്ധതിയുതെ 
നിർവഹണതെക്കുറിച്ചും ഗുണെലതെക്കുറിച്ചുമുള്ള  അഭിഗ്പായങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും 
 വരൂപിക്കുന്നു. 

 

5. കതളിവ് ബ്േഖരണം 

െയൽപരിദശാധന, ഗ്പവൃെിസ്ഥലപരിദശാധന, വീെുവീൊന്തരം ഉള്ള വിവരദശഖ്രണം 

തുെങ്ങിയ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്േിയ േതണ്ടെലുേളുതെ വ്തുനിഷ്ഠമായ തതളിവ്ദശഖ്രണം നെെുന്നു. 

 

 

6. സാെൂഹ്യ ബ് ാധവൽക്കരണം 

 ാമൂഹയ ഇെതപെലുേളിലൂതെ പദ്ധതിവിജയം ഉറപ്പുവരുെി 
പൌരാവദബാധം  ഉയർെുേയും ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്േിയവിജയിപ്പിക്കുേയും തെയ്യുന്നതിന് 

ആവശയമായ ദബാധവൽക്കരണം ഗ്പവർെനങ്ങൾ നെപ്പിലാക്കുന്നു. 

 

7. റിബ്പ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കൽ 

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്േിയയിതലേതണ്ടെലുേളും നിഗമനങ്ങളും, 
നിർദേശങ്ങളും  ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭയിൽ െർച്ച തെയ്ക്ത് അംഗീോരം 
നെെുന്നതിനാവശയമായ േരട് റിദപ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നു. 

 

8. ബ്സാഷയൽ ഓഡിറ്റ് പ്രാെസഭ 

പശ്ചാെലം ഒരുക്കൽ െർച്ചയിൽ നിശ്ചയിക്കതപ്പട്ട േിനെിൽ  ൌേരയഗ്പേമായസ്ഥലെ് 
ഗ്ഗാമ ഭദെർന്ന് േരട് റിദപ്പാർട്ട് അവതരണവും, െർച്ചയും, നിർദേശങ്ങളും, തിരുെൽ 

ഗ്പഗ്േിയേളും, അംഗീോരം ദനെിതയെുക്കുേയും തുെർനെപെിേളും സേതോള്ളുന്നു. 

 

9. അനു ന്ധ നെപെി ൾ (ആക്ഷൻ ബ്െക്കൺ)   
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ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭയിൽ എെുെ തീരുമാനങ്ങളുതെയും നിർദേശങ്ങളുതെയും 
അെിസ്ഥാനെിൽ എെുെ അനുബന്ധ നെപെിേൾ അെുെ ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭയിൽ 

െർച്ച തെയ്യുന്നു . 

 

ചരിപ്തം 
 
പൂയപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് 
 

                      
 
 

െരിഗ്തം ഉറങ്ങിക്കിെക്കുന്ന മണ്ണാണ് പൂയപ്പള്ളി. തോട്ടാരക്കര, െിറയിൻേീഴ്സ 
താലൂക്കുേളിൽ ഒരു ോലെ് ബുദ്ധമതം ഗ്പൊരെിലിരുന്നതായി “ദേരള വിജ്ഞാന 
ദോശെിലും” ഇളംേുളം േുഞ്ഞൻപിള്ളയുതെ “അന്നതെദേരളം,  ാം്ോരെിന്തറ 
നാഴിേ േലലുേൾ” എന്നീ ഗ്ഗന്ഥങ്ങളിലും ഗ്പതിപാേിച്ചു ോണുന്നു. പൂയപ്പള്ളി 
പഞ്ചായെിലും ഒരു ോലെ് ബുദ്ധമതം ഗ്പൊരെിലിരുന്നതായി 
അനുമാനിദക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ പഞ്ചായെിതല മിക്കദക്ഷഗ്തങ്ങളിലും അെുെോലം 
വതര എെുപ്പുേുതിരതക്കട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ബുദ്ധമതം ഇവിതെ 
ഗ്പൊരെിലിരുന്നതിന്തറ തതളിവായി എെുക്കാവുന്നതാണ്. പള്ളി എന്ന പേെിന് 
ബുദ്ധവിഹാരം, എഴുെുേളരി, പള്ളിക്കൂെം എന്നീ അർഥങ്ങളാണുള്ളത്. പൂയപ്പള്ളി, 
മരുതമൺപള്ളി എന്നീ ദപരുേൾ ബുദ്ധമതവുമായി ബന്ധതപ്പട്ടു വന്ന ദപരുേളാണ്. പൂയം 
നക്ഷഗ്ത േിവ ങ്ങളിൽ ബുദ്ധമതാനുയായിേൾ ആളുേതള േൂട്ടി വിേയ 
അഭയ ിച്ചിരുന്നുതവന്നും അതിൽ നിന്നാണ് പൂയപ്പള്ളി എന്ന ദപര് ഈ ഗ്പദേശെിന് 
ലഭിച്ചതതന്നും പഴമക്കാർ പറയുന്നു. ‘മരുതം’ എന്ന പേെിന് നിരന്ന േൃഷ്ിസ്ഥലം 
എന്നാണർഥം. ഈ നിരന്ന േൃഷ്ി സ്ഥലെ് ബുദ്ധമതവിഹാരങ്ങദളാ പള്ളിക്കൂെങ്ങദളാ 
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നിലനിന്നിരുന്നതിന്തറ അെിസ്ഥാനെിലായിരിക്കണം മരുതമൺപള്ളി എന്ന ദപര് 
വന്നിട്ടുള്ളത്.  

ഓയൂരിന്  മീപമുള്ള െുങ്കെറ തതദക്കയതിർെിയായും 
ഓെനാവട്ടെിനുവെക്കുള്ള െുങ്കെറ വെദക്കയതിർെിയായും തവളിയം എതന്നാരു 
നാട്ടുരാജയം നിലനിന്നിരുന്നു. ഇവിെം ഭരിച്ചിരുന്ന നാെുവാഴിയുതെ ദപര് ‘തവളിയൻ’ 
എന്നായിരുന്നുതവന്ന് ഇളംേുളം േുഞ്ഞൻപിള്ള ദരഖ്തപ്പെുെിയിട്ടുണ്ട്. ഈ 
ദപരിൽനിന്നാണ് ‘തവളിയം’ എന്ന സ്ഥലദപ്പരുണ്ടായത്. പൂയപ്പള്ളി ഈ തവളിയം 
നാട്ടുരാജയെിൽ ഉൾതപ്പട്ടതായിരുന്നു. പൂയപ്പള്ളി പഞ്ചായെിതല മരുതമൺപളളിയിലുള്ള 
‘മാഗ്േിയിലലാേുളം’ ഐതിഹയെിന്തറ പട്ടിേയിൽതപെുന്നതാണ്. ഈ േുളെിൽ ‘മാഗ്േിേൾ’ 
ജീവിക്കുന്നിലല.  ന്ധയാവരനെിനായി േുളപ്പെിയിൽ ധയാനനിരതനായിരുന്ന നപൂതിരിക്ക് 
മാഗ്േിയുതെ േരച്ചിൽ അദലാര ം  ൃഷ്ടിച്ചതായും, ‘ദമലിൽ ഈ േുളെിൽ മാഗ്േിേൾ 
ഇലലാതത ദപാേതട്ട’ തയന്ന് നപൂതിരി ശപിച്ചതായും അന്നുമുതൽ ഈ േുളെിൽ മാഗ്േിേൾ 
വാഴുന്നിലലാതയന്നുമാണ് ഐതിഹയം. ദേശീയ  വാതഗ്ന്തയ മരെിലും ഉെരവാേ 
ഭരണഗ്പദക്ഷാഭണെിലും ജന്മിതവെിതനതിരായുള്ള  മരെിലും ഈ പഞ്ചായെ് 
ഗ്പദേശതെ ജനങ്ങൾ അവരുദെതായ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

പൂയപ്പള്ളി ദതാട്ടെിൽ സവേയരുതെ മേൻ േുഞ്ഞുേുഞ്ഞ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന 
ഇെിക്കുള എന്ന ആളുതെ ദനതൃതവെിൽ പൂയപ്പളളിയിൽ നിന്നും റ്റി.തേ.ദോശി സവേയൻ, 
സമദലാട് െക്കന്റഴിേെ് ദഗാപാലൻ, പരമു, സമദലാട് ദതാട്ടെിൽവീട്ടിൽ രാമൻ, 
ദഗാപാലൻ, സമദലാട് േുഴിവിളയിൽ നീലേണ്ഠൻ, പൂയപ്പള്ളി പ്റ്ളാവിളവീട്ടിൽ ൊദക്കാ, 
േലലുവിളവീട്ടിൽ ൊദക്കാ തുെങ്ങിയ പഗ്ന്തണ്ട് ദപർ തിരുവനന്തപുരെ് അക്കാമ്മ 
തെറിയാന്തറ ദനതൃതവെിൽ നെന്ന  വാതഗ്ന്തയ മരഗ്പദക്ഷാഭണെിൽ പതങ്കെുെിട്ടുണ്ട്. 
ജന്മിതവെിതനതിരായി ഈ പഞ്ചായെിൽ നെന്ന  മരം ഗ്ശദദ്ധയമാണ്. ഈ 
പഞ്ചായെിതല തോട്ടറ, മരുതമൺപള്ളി എന്നീ ഗ്പദേശങ്ങൾ തിരുവിതാംേൂറിതല 
ഒന്നാമതെ ജന്മിയായിരുന്ന അേവൂർമന നപൂതിരിയുതെ തനത് വേയായിരുന്നു. 
അേവൂർമനക്കാർക്ക് അന്നതെ രാജാവ് േരതമാഴിവായി നൽേിയ 600 
ദേശവഴിേളിൽതപ്പട്ട രണ്ട് ദേശവഴിേളായിരുന്നു തോട്ടറയും മരുതമൺപള്ളിയും. ഈ 
ഗ്പദേശതെ ഭൂമി, േുെിയാൻമാതരന്ന നിലയിൽ േൃഷ്ിക്കാർ സേവശം വയ്ക്ക്കുേയും 
അേവൂർമനയ്ക്ക്ക് േരം തോെുക്കുേയും തെയ്ക്തുവരിേയായിരുന്നു. യഥാർഥ 
സേവശക്കാരായ േുെിയാൻമാരുതെ അദ്ധവാനെലം പാട്ടവും വാരവുമായി െൂഷ്ണം 
തെയ്യതപ്പട്ടിരുന്നു. ഇതിതനതിരായി  വാതഗ്ന്തയലബ്ധിക്കുമുപ് തതന്ന ഈ പഞ്ചായെിൽ 
േുെിയാൻ ഗ്പദക്ഷാഭം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഈ ഗ്പദക്ഷാഭെിന് ദനതൃതവം നൽേിയത് 
“േർഷ്േൻ” എന്ന അപരനാമദധയെിൽ പിൽക്കാലെറിയതപ്പട്ട തവളിയം ജി.േൃഷ്ണപിള്ള 
ആയിരുന്നു. ഈ പഞ്ചായെിതല ആേയ ഗ്പ ിഡന്റായിരുന്ന പി.ജനാർേനൻ 
േൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്ക്ക്  ഹായിയായി മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്നു.  

േുെിയാൻമാരുതെ അവോശദപാരാട്ടങ്ങൾക്ക് ദനതൃതവം തോെുക്കാൻ 
ജി.േൃഷ്ണപിള്ളയുതെ ദനതൃതവെിൽ ‘േുെിയാൻ’ എന്ന ദപരിൽ ആേയം ഒരു 
സേവമാ ിേയും പിന്നീെത് ‘േർഷ്േൻ’ എന്ന ദപരിൽ ഒരു മാ ിേയും 
ഗ്പ ിദ്ധീേരിച്ചിരുന്നു. േൃഷ്ണപിള്ള രെിച്ച് 1968 ൽ ഗ്പ ിദ്ധീേരിച്ച ‘മാഗ്േിയിലലാക്കുളം’ 
എന്ന പു്തേം േുെിയാൻ ഗ്പദക്ഷാഭെിന്തറ  മരെരിഗ്തമാണ്. 
ആയൂർദവേെിേിത്സാരംഗെ് ഗ്പഗൽഭരായ പലരും ഈ പഞ്ചായെിൽ മുൻോലെ് 
ജീവിച്ചിരുന്നു. അതിൽ തോട്ടാരം സവേയൻമാരായ ൊവർദോട് സവേയൻമാരുമായി 
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ബന്ധമുളള തനലലിപ്പറപ് വലിയവീട്ടിൽ തോച്ചുേുഞ്ഞ് സവേയൻ ഇദപ്പാഴും 
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇദപ്പാൾ അദേഹെിന് 102 വയ് ഗ്പായമുണ്ട്. പന്തളം 
തോട്ടാരെിതല സവേയൻമാരായിരുന്ന നാല്ക്ക്കവല െിറക്കൽ സവേയൻമാരും, 
അെുെോലെ് അന്തരിച്ച മാണിസവേയൻ വതരയുള്ള സേപ്പള്ളിയഴിേെ് 
സവേയൻമാരും ഈ പഞ്ചായെിതല സവേയൻമാരുതെ പരപരയിൽപ്പെുന്നവരാണ്. 
േന്നുോലി െിേിൽ യിൽ ഗ്പഗത്ഭനായിരുന്ന പാണയെ് പുെൻവീട്ടിൽ ദഗാപാലക്കുറുപ്പ് 
സവേയൻ അെുെോലൊണന്തരിച്ചത്. തോട്ടറ അച്ചൻ എന്ന ദപരിൽ അറിയതപ്പട്ടിരുന്ന 
തോട്ടറ, തെറുേരേുന്നിൻ േുെുംബാംഗമായ റവ: തേ. എം. ദജക്കബ് അവർേളുതെ ദപര് 
ദലാേെ് ഏറ്റവും േൂെുതൽ ോലം പുദരാഹിതനായി ദ വനമനുഷ്ഠിച്ചതിന്തറ ദപരിൽ 
ഗിന്ന്ബുക്കിന്തറ 1989 തല പതിപ്പിൽ വന്നിട്ടുളളതാണ്. 1831 ൽ ജനിച്ച അദേഹം 103-
ാാമതെ വയ ിലാണ് അന്തരിച്ചത്. 86 വർഷ്ം മാർദൊമാ ഭയിൽ പുദരാഹിതനായി 
ഏറ്റവും േൂെുതൽ ോലം ദഗ്പഷ്ിത ഗ്പവർെനം നെെിയ സവേിേൻ എന്ന നിലയിലാണ് 
അദേഹം ദലാേതറദക്കാർഡിനുെമയായത്.  

റ്റി.തേ.ദോശിസവേയൻ  വാതഗ്ന്തയ മര ഗ്പദക്ഷാഭണങ്ങളിൽ 
 ജീവപങ്കാളിയായിരുന്നതുദപാതല തതന്ന പൂയപ്പള്ളി പഞ്ചായെിന്തറ വിേ നെിന് 
പല രംഗങ്ങളിലും ആത്മാർഥമായി ഗ്പവർെിച്ചിരുന്ന ആളും ദോൺഗ്ഗ ിന്തറ ഈ 
ഗ്പദേശതെ അറിയതപ്പെുന്ന ദനതാവുമായിരുന്നു. പൂയപ്പള്ളി ദപാലീ് ദസ്റ്റഷ്ൻ, 
സഹ്ക്കൂൾ,  ഗ്ബജി്ഗ്ൊർ ആെീ് തുെങ്ങിയ പല തപാതുസ്ഥാപനങ്ങളും 
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ദോശിസവേയന്തറ മുൻസേ ഉണ്ടായിരുന്നു. തച്ചുശാ്ഗ്തെിൽ 
അഗ്ഗഗണയനായിരുന്ന, തെിതോണ്ട് വിമാനം നിർമ്മിച്ച് 50 അെി ഉയരെിൽ പറപ്പിച്ച 
സമദലാട് ഇളവാംദോണെ് ശങ്കരനാൊരിയുതെ ദപര് എെുെ് പറദയണ്ടതാണ്. േറങ്ങുന്ന 
എെുപ്പുേുതിരയും, െലിക്കുന്ന ശില്ക്പങ്ങളും, ഗ്പവർെിക്കുന്ന യഗ്ന്തങ്ങളും തെിതോണ്ട് 
നിർമ്മിക്കുന്നതിനുളള അ ാധാരണ ബുദ്ധിസവഭവം അദേഹം ോണിച്ചിരുന്നു. 
അദേഹെിന്തറ മേൻ ആർട്ടിസ്റ്റ്  ി.എ്.വിശവം ഇന്ന് ദലാേ ഗ്പശ്തനാണ്. 
ദമാ്ദോയിതല ദഗാർക്കി റിഗ്േിദയഷ്ൻ ത ന്ററിൽ ഗ്പേർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 
ആനതക്കാപിലുള്ള തനഹ്റു ഗാന്ധിഗ്പതിമേൾ, വെിക്കാൻ മയൂ ിയെിൽ 
ഗ്പേർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ‘വിശുദ്ധ േർമ്മലമാതാവും ഉണ്ണി മിശിഹായും’ േന്തഗ്പതിമ, ലണ്ടൻ 
മയൂ ിയെിൽ വച്ചിട്ടുളള േന്ത വിഗ്ഗഹമായ മഹാലക്ഷ്മി, ലണ്ടൻ തെപിൾ സ്റ്റാർ 
മയൂ ിയെിൽ “ദോർട്ട് ഓഫ് ആം”, യു. എൻ. ഒ. യിതല ബുദ്ധഗ്പതിമ, നയൂദയാർക്കിതല 
റീദഡഴ്സ് സഡജസ്റ്റ് മാഗ ിൻ ഓെീ ിൽ ഗ്പേർശിപ്പിച്ചിട്ടുളള ‘നയൂ്ദപപ്പർദബായ്ക്” 
തുെങ്ങിയ ശിൽപ്പങ്ങൾ വിശവെിന്തറ ദലാേഗ്പശ്ത നിർമ്മിതിേളാണ്. 
 
 

പഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിബ്ക്കണ്ട 7 രജിസ്റ്ററു ൾ  
 
1. തതാഴിൽ ോർഡിനുള്ള േുെുംബ അദപക്ഷേരുതെ രജിസ്റ്റർ.  

2. ഗ്ഗാമ ഭ ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്, ഗ്ഗാമ ഭ മീറ്റിംഗ്സ രജിസ്റ്റർ.  

3. തതാഴിൽ ആവശയതപ്പെുന്നതും തതാഴിൽ തോെുെതും  ംബന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റർ.  

4. ഗ്പവർെിലിസ്റ്റ് തെലവും വിശോംശങ്ങളും  ംബന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റർ.  

5. സ്ഥിര ആ്തിേളുതെ രജിസ്റ്റർ.  

6. പരാതി രജിസ്റ്റർ. 
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7.  ാധന രജിസ്റ്റർ.  

 

1. കതാഴിൽ  ാർഡിനുള്ള  ുെും  അബ്പക്ഷ രുകെ രജിസ്റ്റർ.  

തതാഴിൽ ോർഡ് രജിസ്റ്റർ പൂർണമായിരുന്നു  

 

2. പ്രാെസഭ ബ്സാഷയൽ ഓഡിറ്റ്, പ്രാെസഭ െീറ്റിംഗ് രജിസ്റ്റർ.  

ഗ്ഗാമ ഭ ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്, ഗ്ഗാമ ഭ  മീറ്റിംഗ്സ രജിസ്റ്റർ പരിദശാധനയ്ക്ക്ക് ലഭിച്ചിലല. 

 

3. കതാഴിൽ ആവേയകപ്പെുന്നതും കതാഴിൽ ക ാെുത്തതും സം ന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റർ.  

തതാഴിൽ ആവശയതപ്പെുന്നതും തോെുെതും  ംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ പൂർണമാണ്. 

 

4.  പ്പവർത്തില്ിസ്റ്റ് കചല്വും വിേദാംേങ്ങള ം സം ന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റർ.  

വർക്ക്  രജിസ്റ്റർ അപൂർണമായിരുനന്നു. പൂർെിയായ പല ഗ്പവർെിേളും വർക്ക്  

രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾതപ്പെുെിയിട്ടിലല.  

 

5. സ്ഥിര ആസ്തി ള കെ രജിസ്റ്റർ.  

ലിസ്റ്റ് പൂർണമായും രജിസ്റ്ററിൽ ദരഖ്തപ്പെുെിയിട്ടുണ്ട്. 

 

6. പരാതി രജിസ്റ്റർ. 

പരാതി തറജിതറ്ററിൽ പരാതിേൾ ദരഖ്തപ്പെുെിയിട്ടുണ്ട്. പരാതിേൾ 

പരിഹരിച്ചതായും ോണാൻ േഴിഞ്ഞു. പരാതിക്കുദമൽ  വീേരിച്ച നെപെിയും 

തീയതിയും ദരഖ്തപ്പെുെിയിട്ടുണ്ട്. 

 

7. സാധന രജിസ്റ്റർ.  

 ാധനാ രജിസ്റ്റർ പൂർണമായിരുന്നു. 
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ബ്സാഷയൽ ഓഡിറ്റ് യൽ പരിബ്ോധനക്കു വിബ്ധയൊക്കിയ 

പ്പവൃത്തി ൾ 

ഗ്േമനപർ ഗ്പവൃെിയുതെദപര് വർക്ക്ദോഡ് 

1 
മരുതമൺ പള്ളി തതോട് നവീകരിക്കുക   
 

WH/317612 

2 
ചിറക്കൽ ചിറ പോലൂർതകോണം കനോൽ 
നവീകരണം 
 

IC/321108 

3 
നോൽക്കവല തടിമില്ല  കനോൽ നവീകരണം 
 

IC/321111 

4 
പോലൂർതകോണം കനോൽ സൈഡ് നടപ്പോത 
തകോൺക്കീറ്റല ചചയ്യുക 
 

RC/66823 

5 
മണ്ണല, ജല ൈംരക്ഷണ ക്പവർത്തികൾ 
നീർത്തട അതിഷ്ഠിതം 
 

IF/362295 

6 
മഴക്കുഴി,  മൺ േയ്യാല നിർമ്മിക്കുക 
 

IF/346801 

 
 

 യൽ പരിബ്ോധിച്ചബ്പ്പാൾ  കണ്ടത്തിയ വിവരങ്ങൾ 
 

 
1 
 
േവർദപജ് 

വാർഷ്ിേമാസ്റ്റർ  ർേയൂലർ ഗ്പോരമുളള 
േവർദപജ് പരിദശാധിച്ച  െയ്ക്ലുേളിൽ 
ഇലലായിരുന്നു 

2 തെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദഡാേയൂതമന്റ് 
പരിദശാധിച്ച ഒരു െയലിലും തെക്ക് 
ലിസ്റ്റ് ദഡാേയൂതമന്റ് ോണാൻ 
േഴിഞ്ഞിലല. 

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

4 
വിശേമായ  ാദങ്കതിേ  എസ്റ്റിദമറ്റിതെ 
പേർപ്പ് 

വിശേമായ എസ്റ്റിദമറ്റിന്തറ പേർപ്പ് 
എലലാ െയലുേളിലും വിശേമായ 
എസ്റ്റിദമറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. AE, AS ഒപ്പും 
ൈീലും പരിത ോധിച്ച എല്ോ 
ഫയലുകളിലും കോണോൻ ൈോധിച്ചു. 

5 ജനേിയ എസ്റ്റിദമറ്റ് ജനേിയ എസ്റ്റിദമറ്റ്,  അബ്്ഗ്ൊക്റ്റ്റ് 
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 എസ്റ്റിദമറ്റ് പരിദശാധിച്ച െയലുേളിൽ 
േതണ്ടെിയിലല. 

6  ാദങ്കതിേ അനുമതിയുതെ പേർപ്പ് 
 ാദങ്കതിേ അനുമതിയുതെ പേർപ്പ് 
െയലിൽ ോണാൻ  ാധിതച്ചങ്കിലും അവ 
ത േയൂർ ദോപ്പി ആയിരുന്നിലല 

7 ഭരണാനുമതി 
പരിദശാധിച്ച എലലാ െയലിലും 
ഭരണാനുമതി പേർപ്പ് ോണാൻ 
 ാധിച്ചിലല. 

8  ംദയാജിതപദ്ധതി 
പരിദശാധിച്ച   ഗ്പവൃെി  ംദയാജിത 
പദ്ധതി ആയിരുന്നിലല. 

9 
തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടുതോണ്ടുള്ള 
അദപക്ഷ 

IC/321111,RC/66823,WH/317612,IC/321108 
എന്ന ഫയലിൽ ചതോഴിൽ ആവ യചപ്പട്ടുള്ള 
അതപക്ഷകൾ ഉൾചപ്പടുത്തിയിട്ടില്. മറ്റു 
ഫയലുകളിൽ അതപക്ഷകൾ ഉണ്ടോയിരുന്നു. 

10 
തതാഴിൽ അനുവേിച്ച  ംബന്ധിച്ച 
വിവരങ്ങൾ 

തതാഴിൽ അനുവേിച്ച  ംബന്ധിച്ച 
വിവരങ്ങൾ ഗ്പവൃെി അനുവേിച്ച 
 ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഗ്പവൃെി 
െയലുേളിൽ േണ്ടിലല. 

11 മസ്റ്റർദറാൾ 

എലലാ ഗ്പവൃെി െയലുേളിലും 
മസ്റ്റർദറാളുേൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദമറ്റിതെ 
ഒപ്പ് എലലാ മസ്റ്റർ ദറാളുേളിലും 
ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ എം ബുക്ക്നപർ 
ദരഖ്തപെുെിരുന്നിലല.  
ബി പി ഓ യുതെ ഒപ്പും  ീലും ോണാൻ 
 ാധിച്ചു തതാഴിലാളിേളുതെ ദപര് ,ഒപ്പു, 
ഹാജർ, ദവതനം,  
ദരഖ്തപെുെിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.  
 
പരിദശാധിച്ച് മ്ദഗ്ൊളിൽ  ഗ്ൊവലിംഗ്സ 
ൊർജ് ദരഖ്തപ്പെുെിയിട്ടുണ്ട്,  എന്നാൽ 
അനുബന്ധദരഖ്േൾ ഇലല 

12 തമഷ്ർ തമതെ ബുക്ക് 

എംബുക്കലനമ്പർ, തപജ്നമ്പർ എന്നിവ 
തരഖചപ്പടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ടല.വർക്കലതകോഡ് 
തരഖചപ്പടുത്തിരുന്നില്. പദവികൾ 
തരഖചപ്പടുത്തോത്ത ഒപ്പുകൾ കോണോൻ 
ൈോധിച്ചു.  ഭൂഉടമയുചട ൈർതേ നമ്പർ, 
വസ്തുവിചെ അളവ് എന്നിവ ചമഷർ 
ചമന്ചറ ബുക്കിൽ തരഖചപടുത്തിരുന്നു. 
അളവുകൾ എടുത്ത തീയതി 
തരഖചപടുത്തിരുന്നില്. 

13  ാധന ാമഗ്ഗിേതള േുറിച്ചുള്ള RC/66823 എന്ന ക്പവൃത്തിയുചട 
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വിവരങ്ങൾ ചമറ്റീരിയൽ ലിസ്ററ്  കോണോൻ 
കഴിഞ്ഞു. 

14 ദവജ് ലിസ്റ്റ് 

മസ്റ്റർദറാളിന്ആനുപാതിേമായ ദവജ് 
ലിസ്റ്റ് 6 െയലുേളിൽ ോണാൻ  ാധിച്ചു. 
 
Work Code: IF/362295 ൽ മസ്റ്റർ തറോളിലും 
തവജ്ലിസ്റ്റിലും വയതയസ്തമോയോണ് 4 
ചതോഴിലോളികളുചട അറ്റൻഡൻൈും 
ക്ടോവലിംഗ് 
അലവൻൈും  തരഖചപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 
1. മസ്റ്റർ തറോൾ നമ്പർ 9602, ചതോഴിൽ 
കോർഡ് നമ്പർ 016/1, ലീലോമ്മ കനക രോജ് 
2. മസ്റ്റർ തറോൾ നമ്പർ 9603, ചതോഴിൽ 
കോർഡ് നമ്പർ 016/1929, രമണി 
3. മസ്റ്റർ തറോൾ നമ്പർ 11716, ചതോഴിൽ 
കോർഡ് നമ്പർ 016/472, തബബി 
4. മസ്റ്റർ തറോൾ നമ്പർ 12398, 
ചതോഴിൽകോർഡ് നമ്പർ  016/560, ഇന്ദു 
ആർ 

15 െണ്ട് ഗ്ൊൻ്െർ  ഓർഡർ 
RC/66823 ഫയലിൽ മോക്തതമ കോണോൻ 
ൈോധിച്ചുള്ളൂ.    

16 ദറായലിറ്റി 
പരിത ോധിച്ച  ഫയ്ലുകളിൽ കോണോൻ 
ൈോധിച്ചില്. 

17 3 ഘട്ട ദൊദട്ടാഗ്ഗാഫ് 3 ഘട്ട ദൊദട്ടാഗ്ഗാഫ്് ഇലലായിരുന്നു. 

18 ഗ്പവൃെി പൂർെീേരണ  ാക്ഷയപഗ്തം 
പരിത ോധിച്ച ഒരു ഫയലുകളിലും 
ക്പവൃത്തി പൂർത്തീകരണ ൈോക്ഷയപക്തം 
കോണോൻ ൈോധിച്ചില്. 

19 
മസ്റ്റർദറാൾ മൂദവതമന്റ്ലിപ്റ് അഥവാ 
െയൽ ഗ്ൊക്കിങദൊം 

WH/317612,RC/66823 എന്നീ ഫയലുകളിൽ 
ഫയൽ ക്ടോക്കിംഗ് തഫോം കോണോൻ 
ൈോധിച്ചില്. 

20 ജിദയാ ൊഗ്സ ദൊദട്ടാഗ്ഗാഫ്് 
ഒരു ഗ്പവൃെി െയലുേളിലും ോണാൻ 
േഴിഞ്ഞിലല. 

21 സ റ്റ്ഡയറി 

വിജിലൻ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ 
േമ്മിറ്റി റിദപ്പാർട്ട്, തെക്ക് ലിസ്റ്റ്, 
തഗ്പാജക്റ്റ്റ്  മീറ്റിംഗ്സ റിദപ്പാർട്ട് , ൈന്ദർ ക 
കുറിപ്പല, എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു. 
ചതോഴിലോളികളുചട ൈോക്ഷയപക്തം, പദ്ധതി 
ചിലവ്, ചികിൽത്സ ചിലവ് എന്നിവ 
തരഖചപ്പടുത്തിയിട്ടില്. 

22 ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ട് 
ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ട്  നിലവിൽ 
ോണാൻ  ാധിച്ചിലല. 
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 ീൽഡ് പരിബ്ോധനയിൽ  കണ്ടത്തിയ വിവരങ്ങൾ 
 

ഗ്പവർെിയുതെ ദോഡ് : 
WH/317612 

 
മരുതമൺ പള്ളി തതോട് 
നവീകരിക്കുക 

 

• തതോടിന്ചറ വ ങ്ങളിൽ കോടു 
പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോയിരുന്നു. 
  

• ജലം വൃത്തി ഉള്ളതോയി കോണചപ്പട്ടു.  
 

• M ബുക്കിൽ ഡിസ്തേ തബോർഡിന്ചറ തുക 
എഴുതിട്ടുചണ്ടങ്കിലും ഡിസ്തേ തബോർഡ് കോണോൻ 
ൈോധിച്ചില്.  

 
ഗ്പവർെിയുതെ ദോഡ് : 

IC/321108 
 

ചിറക്കൽ ചിറ 
പോലൂർതകോണം കനോൽ 

നവീകരണം 

• കനോൽ കോടുപിടിച്ചു മൂടചപ്പട്ട 
അവസ്ഥയിലോയിരുന്നു. 
 

• ചകട്ടിക്കിടക്കുന്ന ചവള്ളവും നിതക്ഷപിക്കചപ്പട്ട 
കുപ്പികൾ, േോസ്റ്റിക് തവസ്റ്റല എന്നിവയും 
കനോലിൽ  കോണോൻ ൈോധിച്ചു.  
              

•  കനോലിന്ചറ  ഇരു വ വും പുല്ു വളർന്നല 
കോടുകയറിയ അവസ്ഥയിലോയിരുന്നു. 
 

• കനോലിന്ചറ കരയിൽ ക്പവർത്തിയുചട  ഡിസ്തേ 
തബോർഡ് കോണോൻ ൈോധിച്ചു. എന്നോൽ ചതോഴിൽ 
ദിനങ്ങൾ, ക്പവർത്തി ആരംഭിച്ച 
തീയതി,അവൈോനിച്ച തീയതി, എസ്റ്റിതമറ്റല 
തുക  തുടങ്ങിയവ വയതയസ് തമോയി കോണോൻ 
കഴിഞ്ഞു. 

 
ഗ്പവർെിയുതെ ദോഡ് : 

IC/321111 
 

നോൽക്കവല തടിമില്ല കനോൽ 
നവീകരണം 

• കനോൽ കോടുപിടിച്ചു മൂടചപ്പട്ട 
അവസ്ഥയിലോയിരുന്നു. 
  

• ചകട്ടിക്കിടക്കുന്ന ചവള്ളവും നിതക്ഷപിക്കചപ്പട്ട 
കുപ്പികൾ, േോസ്റ്റിക് തവസ്റ്റല എന്നിവയും കനോലിൽ  
കോണോൻ ൈോധിച്ചു.  
            

•  കനോലിന്ചറ  ഇരു വ വും പുല്ു വളർന്നല 
കോടുകയറിയ അവസ്ഥയിലോയിരുന്നു. 
 

• കനോലിന്ചറ കരയിൽ ക്പവർത്തിയുചട  ഡിസ്തേ 
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തബോർഡ് കോണോൻ ൈോധിച്ചു. എന്നോൽ ചതോഴിൽ 
ദിനങ്ങൾ, ക്പവർത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി, 
അവൈോനിച്ച തീയതി, എസ്റ്റിതമറ്റല തുക  
തുടങ്ങിയവ വയതയസ്തമോയി കോണോൻ കഴിഞ്ഞു. 

 
ഗ്പവർെിയുതെ ദോഡ് :  

RC/66823 
 

പോലൂർതകോണം കനോൽ 
സൈഡ് നടപ്പോത തകോൺക്കീറ്റല 

ചചയ്യുക 

• എം ബുക്കിൽ     പറഞ്ഞതുതപോചല 164 മീറ്റർ 
തറോഡ് കോണോൻ ൈോധിച്ചു. 
 

• തറോഡ് ൈഞ്ചോരതയോഗ്യം ആയിരുന്നു അതുതപോചല 
തറോഡ് നല് രീതിയിൽ ൈംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടല. 
 

• ഡിസ്തേ തബോർഡ് കോണോൻ ൈോധിച്ചു. 
 

ഗ്പവർെിയുതെ ദോഡ് :  
IF/362295 

 
മണ്ണല, ജല ൈംരക്ഷണ 
ക്പവർത്തികൾ നീർത്തട 

അതിഷ്ഠിതം 

• 13 പുരയിടങ്ങളിൽ ആണ് ഫീൽഡ് പരിത ോധന 
നടത്തിയത്. 
 

1. ചിന്നമ്മ, തലോറി ഭവൻ 
 

➢ 37 ചൈന്റിലോയി തട്ടു തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് 
കോണോൻ ൈോധിച്ചു. വസ്തു 
വൃത്തിയോക്കിയിരിക്കുന്നു. 
 

2. അന്നമ്മ തബബി, കൂതരോംവിള വീട് 
 

➢ 1 ഏക്കർ 67 ചൈന്റിലോയി തട്ടു 
തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് കോണോൻ ൈോധിച്ചു. വസ്തു 
വൃത്തിയോക്കിയിരിക്കുന്നു. 
 

3. ത ോഭന R, അനി ൈദനം  
 

➢ 24 ചൈന്റിലോയി തട്ടു തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് കോടു 
ആയതിനോൽ കോണോൻ ൈോധിച്ചില്.  
 

4. ൈോലമ്മ, കോനോവിൽ ച ൌസ്  
 

➢ 34 ചൈന്റിലോയി തട്ടു തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് 
കോണോൻ ൈോധിച്ചു. വസ്തു 
വൃത്തിയോക്കിയിരിക്കുന്നു. 
 

5. ദീപ കുമോരി, അഞ്ജനം 
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➢ 18 ചൈന്റിലോയി തട്ടു തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് 
അറിയോൻ ൈോധിക്കുന്നില് . വസ്തു 
വൃത്തിയോക്കിയിരിക്കുന്നു. 
 

6. ക്പൈന്ന കുമോരി R, ചരുവിള പുത്തൻ വീട്  
 

➢ 59 ചൈന്റിലോയി തട്ടു തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് 
കോണോൻ ൈോധിച്ചു. വസ്തു 
വൃത്തിയോക്കിയിരിക്കുന്നു. 
 

7.ബോബു ചോതക്കോ, വിളപ്പുറത്തു കിഴതക്കതിൽ 
 

➢ 46 ചൈന്റിലോയി തട്ടു തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് 
കോണോൻ ൈോധിച്ചു. വസ്തു 
വൃത്തിയോക്കിയിരിക്കുന്നു. 
 

8. ഉഷ കുമോരി, അ വനി നിവോസ്  
 

➢ 51 ചൈന്റിലോയി തട്ടു തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് 
കോണോൻ ൈോധിച്ചു. വസ്തു 
വൃത്തിയോക്കിയിരിക്കുന്നു. 
 

9. ഷീല കുമോരി, അഭിലോഷ് ഭവൻ 
 
➢ 19 ചൈന്റിലോയി തട്ടു തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് 
കോണോൻ ൈോധിച്ചു. വസ്തു 
വൃത്തിയോക്കിയിരിക്കുന്നു.  
 

10.മറിയോമ്മ, ചരുവിള പുത്തൻ വീട്  
 

➢ 46 ചൈന്റിലോയി തട്ടു തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് കോടു 
ആയതിനോൽ കോണോൻ ൈോധിച്ചില്.  
 

11.അജിത രോജൻ, ആലുവിള വീട് 
 
➢ 1 ഏക്കർ 82 ചൈന്റിലോയി തട്ടു 
തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് കോടു ആയതിനോൽ കോണോൻ 
ൈോധിച്ചില്.  
 

12. V. D. കുഞ്ഞുതമോൻ,വിളപ്പുറത്തു തജോബിൻ വില് 
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➢ 55 ചൈന്റിലോയി തട്ടു തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് കോടു 
ആയതിനോൽ കോണോൻ ൈോധിച്ചില്. 
  

13. ബിന്ദു P, കളീലഴികത്തല വീട്  
 

➢ 38 ചൈന്റിലോയി തട്ടു തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് 
അറിയോൻ ൈോധിക്കുന്നില് . 
 

• M ബുക്കിൽ ഡിസ്തേ തബോർഡിന്ചറ തുക 
എഴുതിട്ടുചണ്ടങ്കിലും ഡിസ്തേ തബോർഡ് കോണോൻ 
ൈോധിച്ചില്.  
 

ഗ്പവർെിയുതെ ദോഡ് : 
IF/346801 

 
മഴക്കുഴി,  മൺ കയ്യോല 

നിർമ്മിക്കുക 

• 23 പുരയിടങ്ങളിൽ ആണ് ഫീൽഡ് പരിത ോധന 
നടത്തിയത്. 
 

1. ഉഷോകുമോരി-സവഷ്ണവം   
 
➢ കയ്യോല--- എം.ബുക്കിൽ 119 മീറ്റർ എന്നോണു 
എഴുതി ഇരിക്കുന്നത് എന്നോൽ 84 മീറ്റർ ആണ് 
കോണോൻ കഴിഞ്ഞത്. 
 

➢  ഇവിചട ഒരു റീചോർജിങ് കുഴി കോണോൻ 
കഴിഞ്ഞു.  

 
➢ കതമ്പോസ്റ്റല കുഴി -എം ബുക്കിൽ പറഞ്ഞ 
അളവിൽ കതമ്പോസ്റ്റല കുഴി കോണോൻ കഴിഞ്ഞു 
അതിൽ തവസ്റ്റല ഇട്ടു കത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. 

    
➢ മഴക്കുഴി -എം ബുക്കിൽ 6 മഴക്കുഴി 
എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നോൽ മൂടചപ്പട്ട 
രീതിയിൽ 5 എണ്ണം മോക്തമോണ് കണ്ടത്.  
 

2. സഡനീഷയ സ്റ്റീഫൻ -ഐ നിവോസ്  
    

➢ കയ്യോല ---എം.ബുക്കിൽ 145 മീറ്റർ 
എന്നോണു എഴുതി ഇരിക്കുന്നത് എന്നോൽ 
102.7 മീറ്റർ ആണ് കോണോൻ കഴിഞ്ഞത്. 

 
3. ലീലോമ്മ കനകരോജ്-പോലൂർതക്കോണത് 
തുണ്ടുവിള           
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➢ കയ്യോല---എം.ബുക്കിൽ 170 മീറ്റർ എന്നോണു 
എഴുതി ഇരിക്കുന്നത് എന്നോൽ 55 മീറ്റർ 
ആണ് കോണോൻ കഴിഞ്ഞത്  
           

➢ മഴക്കുഴി--എം ബുക്കിൽ 4 എണ്ണം 
എഴുതിയിട്ടുണ്ടല എന്നോൽ വീടിനു ചതക്കു 
ഭോഗ്ത്തല  ആയത് ചകോണ്ടു ഉടമസ്ഥർ കുഴി 
മൂടിയതോണ് എന്നല തമറ്റുമോരിൽ നിന്നും 
അറിയോൻ കഴിഞ്ഞു. 

 
➢ കതമ്പോസ്റ്റല കുഴി-കതമ്പോസ്റ്റല കുഴിയിൽ കരീല 
മൂടചപ്പട്ടു കിടക്കുന്നു. 

 
4. മറിയോമ്മ ഡോനിതയൽ -ചരുവിള പുത്തൻ 
വീട്         
 

➢ കയ്യോല--- എം.ബുക്കിൽ296 മീറ്റർ 
എന്നോണു എഴുതി ഇരിക്കുന്നത് എന്നോൽ 
196.9 മീറ്റർ മോക്തമോണ് കോണോൻ 
കഴിഞ്ഞത്.   
  

➢ മഴക്കുഴി ---എം ബുക്കിൽ 
പറഞ്ഞതുതപോചല 2 മഴകുഴി കോണോൻ 
ൈോധിച്ചു. 

 
5. ദീപോകുമോരി,അഞ്ജനം           

 
➢ മഴക്കുഴി ---എം ബുക്കിൽ 
പറഞ്ഞതുതപോചല 4 മഴകുഴി 
കോണോൻ ൈോധിച്ചു എന്നോൽ അതിൽ 
ചതങ്ങു കൃഷി ചചയ്തിരിക്കുന്നു. 
  

6. ത ോഭന R-അനി ൈദനം      
 

➢ കയ്യോല---എം.ബുക്കിൽ 35 മീറ്റർ 
എന്നോണു എഴുതി ഇരിക്കുന്നത് 
എന്നോൽ 31.6 മീറ്റർ മോക്തമോണ് 
കോണോൻ ൈോധിച്ചത്       
   

➢ മഴക്കുഴി ---എം ബുക്കിൽ 
പറഞ്ഞതുതപോചല 2 മഴകുഴി 



SAU, KOLLAM Page 17 
 

കോണോൻ ൈോധിച്ചു എന്നോൽ അതിൽ 
വോഴ കൃഷി ചചയ്തിരിക്കുന്നു.  

7. ഗ്ീതോകുമോരി-ൈൂരയോലയം       
 

➢ കയ്യോല---എം.ബുക്കിൽ 98 മീറ്റർ 
എന്നോണു എഴുതി ഇരിക്കുന്നത് 
എന്നോൽ അവിചട 129.9 മീറ്റർ 
കോണോൻ ൈോധിച്ചു, കയ്യോലയിൽ ഓട് 
നിരത്തി ൈംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് 
കോണോൻ കഴിഞ്ഞു   
 

➢  മഴക്കുഴി ---എം ബുക്കിൽ 6 മഴകുഴി 
എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നോൽ അവിചട 
7 എണ്ണം കോണോൻ ൈോധിച്ചു അതിൽ 
വോഴ കൃഷി ചചയ്തിരിക്കുന്നു. 

  
8. കമലോക്ഷി -ചതങ്ങുവിള വീട്    

  
➢ കയ്യോല---എം.ബുക്കിൽ 28 മീറ്റർ 
എന്നോണു എഴുതി ഇരിക്കുന്നത് 
എന്നോൽ അവിചട 24.2 മീറ്റതറ 
കോണോൻ ൈോധിച്ചുള്ളൂ. 
 

➢ മഴക്കുഴി- എം ബുക്കിൽ 5 
മഴക്കുഴി എഴുതിയിരിക്കുന്നു, 
അവിചട 5 മഴക്കുഴിയിൽ വോഴ 
ചതങ്ങല തവസ്റ്റല എന്നിവ കോണോൻ 
കഴിഞ്ഞു         

 
➢ കതമ്പോസ്റ്റല കുഴി-േോസ്റ്റിക്, തവസ്റ്റല 
വോരി ഇട്ടിരിക്കുന്നു  

 
9. തൈോമരോജൻ -ചരുവിള പുത്തൻ വീട്         

 
➢ മഴക്കുഴി- എം ബുക്കിൽ 
പറഞ്ഞതുതപോചല 10 മഴകുഴി 
കോണോൻ ൈോധിച്ചു എന്നോൽ അതിൽ 
എല്ോം വോഴ കൃഷി ചചയ്തിരിക്കുന്നു. 
   

10. അനിത -അജിൻ ഭവൻ  
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➢ കയ്യോല---എം.ബുക്കിൽ 28 മീറ്റർ 
എന്നോണു എഴുതി ഇരിക്കുന്നത് 
എന്നോൽ അവിചട 36.8 മീറ്റർ കോണോൻ 
ൈോധിച്ചു. 
 

➢  M.ബുക്കിൽ 4 മഴകുഴി 
എഴിതിയിട്ടുണ്ടല എന്നോൽ അവിചട മഴ 
കുഴി എടുത്തിട്ടില് എന്നല തമറ്റല  
പറഞ്ഞു. 

   
11. ഉഷോകുമോരി-അ വൻ   നിവോസ്    

           
➢ കയ്യോല---എം.ബുക്കിൽ 181 മീറ്റർ എന്നോണു 
എഴുതി ഇരിക്കുന്നത് എന്നോൽ അവിചട 78 
മീറ്റർ നീളവും 1.5 മീറ്റർ ഉയരവും ഉള്ള 
കയ്യോല ആണ് കണ്ടത്,നീളം കുറച്ചല ഉയരം 
ഇട്ടു ചചയ്യോൻ പഞ്ചോയത്തിൽ നിന്നും 
പറഞ്ഞതോചണന്നു തമറ്റിൽ നിന്നല അറിഞ്ഞു, 
കയ്യോലയിൽ കമ്പി തവലി ഇട്ടും, േോസ്റ്റിക് 
ഷീറ്റല വിരിച്ചും ൈംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടല      
    

➢ മഴക്കുഴി--എം ബുക്കിൽ പറഞ്ഞത് തപോചല 
2 മഴക്കുഴി കോണോൻ 
കഴിഞ്ഞു           

 
➢ കതമ്പോസ്റ്റല കുഴി- കരീല മൂടികിടക്കുന്നത് 
കോണോൻ കഴിഞ്ഞു 

 
12. രത്നമ്മ അമ്മ- ലക്ഷലമി നിലയം   

        
➢ കയ്യോല---എം.ബുക്കിൽ 53 മീറ്റർ എന്നോണു 
എഴുതി ഇരിക്കുന്നത് എന്നോൽ അവിചട 
100 മീറ്റർ കോണോൻ ൈോധിച്ചു  
     

➢ മഴക്കുഴി--എം ബുക്കിൽ 4 എണ്ണം 
എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നോൽ മഴക്കുഴി 
മണ്ണല മൂടി നികന്നു 
തപോയിരിക്കുന്നു,        

 
➢ കതമ്പോസ്റ്റല കുഴി--എം ബുക്കിൽ പറഞ്ഞത് 
തപോചല കതമ്പോസ്റ്റല കുഴി കോണോൻ 
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കഴിഞ്ഞു . 
 

13. ഇന്ദിരോവതി അമ്മ- ഇന്ദിരോഭവൻ        
 

➢ കയ്യോല---എം.ബുക്കിൽ 28 മീറ്റർ എന്നോണു 
എഴുതി ഇരിക്കുന്നത് എന്നോൽ അവിചട 
51.4 മീറ്റർ കോണോൻ ൈോധിച്ചു  
     

➢ മഴക്കുഴി-എം ബുക്കിൽ 4 മഴക്കുഴി 
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല എന്നോൽ അവിചട രചണ്ടണ്ണതമ 
കോണോൻ കഴിചഞ്ഞോള്ളു അത് മൂടചപ്പട്ടു 
കിടക്കുക ആയിരുന്നു.     

 
➢ കതമ്പോസ്റ്റല കുഴി--കതമ്പോസ്റ്റല കുഴിയിൽ കരീല 
വോരിയിട്ടു ചുട്ടിരിക്കുന്നത് ആയി കോണോൻ 
കഴിഞ്ഞു. 

  
14. തജോൺൈൺ തയോ ന്നോൻ -കോരുണയ 
ഭവൻ         
 

➢ കയ്യോല---എം.ബുക്കിൽ 250 മീറ്റർ 
എന്നോണു എഴുതി ഇരിക്കുന്നത് എന്നോൽ 
അവിചട 168.6 മീറ്റർ മോക്തതമ 
കോണോൻ ൈോധിച്ചുള്ളൂ. 
 

15. ബിജി സവ-ചരുവിള പുത്തൻവീട്    
  

➢ കയ്യോല---എം.ബുക്കിൽ 78 മീറ്റർ എന്നോണു 
എഴുതി ഇരിക്കുന്നത് എന്നോൽ അവിചട 
31.1മീറ്റർ മോക്തതമ കോണോൻ 
കഴിതഞ്ഞോള്ളു.   
      

➢ മഴക്കുഴി--- എം ബുക്കിൽ പറഞ്ഞത് 
തപോചല 1മഴക്കുഴി കോണോൻ കഴിഞ്ഞു 
എന്നോൽ അതിൽ ചുള്ളി കമ്പുകൾ വോരി 
ഇട്ടിരിക്കുന്നു  

 
16. ഉമ്മൻ ഗ്ീവർഗ്ീസ് -ര തബോത്തല   ഭവൻ   

         
➢ കയ്യോല---എം.ബുക്കിൽ 240 മീറ്റർ എന്നോണു 
എഴുതി ഇരിക്കുന്നത് എന്നോൽ അവിചട 
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168.9 മീറ്റർ മോക്തതമ കോണോൻ 
കഴിതഞ്ഞോള്ളു    

➢ മഴകുഴി-എം .ബുക്കിൽ 32 മഴക്കുഴി 
എഴുതിയിരിക്കുന്നു അവിചട കോടുപിടിച്ച 
അവസ്ഥയിൽ മഴകുഴി കോണോൻ കഴിഞ്ഞു. 

 
17. മറിയോമ്മ -ചരുവിള പുത്തൻവീട്   

      
➢ കയ്യോല---എം.ബുക്കിൽ 135 മീറ്റർ എഴുതി 
ഇരിക്കുന്നത് എന്നോൽ അവിചട 67.5 മീറ്റർ 
മോക്തതമ കോണോൻ ൈോധിച്ചുള്ളൂ. 
 

➢ മഴകുഴി-എം ബുക്കിൽ പറഞ്ഞതപോചല 4 
മഴക്കുഴി കോണോൻ കഴിഞ്ഞു. 

 
➢  കതമ്പോസ്റ്റല കുഴി നികത്തി എന്നല ഉടമസ്ഥരിൽ 
നിന്നും അറിയോൻ കഴിഞ്ഞു  

 
18. ൈി തബബി-മിനി മന്ദിരം     

    
➢ കയ്യോല---എം.ബുക്കിൽ 135 മീറ്റർ 
എഴുതി ഇരിക്കുന്നത് എന്നോൽ അവിചട 
91.4 മീറ്റർ മോക്തമോണ് കോണോൻ 
കഴിഞ്ഞത്  
 

19. വിജയകുമോരി അമ്മ - രി മന്ദിരം          
 

➢ കയ്യോല---എം.ബുക്കിൽ 35 മീറ്റർ 
എന്നോണു എഴുതി ഇരിക്കുന്നത് എന്നോൽ 
അവിചട 10 മീറ്റർ മോക്തതമ കോണോൻ 
ൈോധിചച്ചോള്ളു, 
        

➢ മഴകുഴി--എം ബുക്കിൽ 8 എണ്ണം 
എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നോൽ അവിചട 
ഒരു മഴകുഴിയും ഇല്ോയിരുന്നു 
 

20. ക് ീജ -ക് ീജ ഭവൻ       
 

➢ കയ്യോല---എം.ബുക്കിൽ 160 മീറ്റർ എന്നോണു 
എഴുതി ഇരിക്കുന്നത് എന്നോൽ അവിചട 155 
മീറ്റർ ആണ് കോണോൻ കഴിഞ്ഞത്. 
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➢ മഴക്കുഴി -എം ബുക്കിൽ 124 എണ്ണം 
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല എന്നോൽ അവിചട മഴക്കുഴി 
നികത്തി ഫോം ആക്കിയിരിക്കുന്നു, ഇത് 
പഞ്ചോയത്തിൽ അറിയിച്ചിട്ടുചണ്ടന്നല ഉടമസ്ഥനിൽ 
നിന്നും തമറ്റിൽ നിന്നും അറിയോൻ കഴിഞ്ഞു. 
 

  
21. ഷീല കുമോരി -അഭിലോഷ് ഭവൻ   

          
➢ മൺകയ്യോല---എം.ബുക്കിൽ 82 മീറ്റർ എന്നോണു 
എഴുതി ഇരിക്കുന്നത് എന്നോൽ അവിചട 62.6 
മീറ്റർ മോക്തമോണ് കോണോൻ കഴിഞ്ഞത്, 
കയ്യോലയിൽ സകത ചവച്ചു പിടിപ്പിച്ചു 
ൈംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടല  

             
➢ മഴകുഴി--എം ബുക്കിൽ പറഞ്ഞതപോചല 6 
മഴക്കുഴി കോണോൻ കഴിഞ്ഞു എന്നോൽ അതിൽ 
എല്ോം ചതങ്ങല കൃഷി ചചയ്തിരിക്കുന്നു. 
 

 
22. ക്പിൻൈി തജോൺൈൺ --ചരുവിള വീട് 

        
➢ കയ്യോല--എം.ബുക്കിൽ പറഞ്ഞ 65 മീറ്ററിൽ 
കയ്യോല കോണോൻകഴിഞ്ഞു. 
       

➢ മഴകുഴി--എം ബുക്കിൽ പറഞ്ഞതപോചല 5 
മഴക്കുഴി കോണോൻ കഴിഞ്ഞു. എന്നോൽ 
അതിൽ വോഴ കൃഷി ചചയ്തു 
ഇരിക്കുന്നതോയി കണ്ടു.         

 
➢ കതമ്പോസ്റ്റല കുഴി-- കതമ്പോസ്റ്റല കുഴി ചോണക 
കുഴി ആയി ഉപതയോഗ്ിക്കുന്നത് കോണോൻ 
കഴിഞ്ഞു  

 
23. ൈരള -ൈീറിൾ നിവോസ്   

 
➢ കയ്യോല---എം.ബുക്കിൽ 42 മീറ്റർ എന്നോണു 
എഴുതി ഇരിക്കുന്നത് എന്നോൽ അവിചട 
22.6 മീറ്റർ മോക്തതമ കോണോൻ 
കഴിതഞ്ഞോള്ളൂ  
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➢ മഴകുഴി-എം ബുക്കിൽ 8 എണ്ണം 
എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നോൽ അവിചട 6 
എണ്ണമോണ് കണ്ടത് അതിൽ 2 എണ്ണം 
മൂടചപട്ടും, ബോക്കി വോഴ കൃഷി 
ചചയ്തിരിക്കുന്നതോയി കോണോൻ 
കഴിഞ്ഞു          

 
➢ കതമ്പോസ്റ്റല കുഴി- കതമ്പോസ്റ്റല കുഴി 
മൂടചപ്പട്ടു.  

 
 

• എം ബുക്കിൽ ഡിസ്തേ തബോർഡിന്ചറ തുക 
എഴുതിയിട്ടുണ്ടല എന്നോൽ ഡിസ്തേ തബോർഡ് 
അവിചട കോണോൻ കഴിഞ്ഞില്  

 

അവ ാേ അധിഷ്െിത നിബ്ഷധങ്ങൾ/ ബ് ാക്കസ് പ്രൂപ്പ് ഡിസ് ഷൻ 

 
• ചതോഴിലോളികൾക്കല ഒചത്തോരുമയും ഐകയവും ഉള്ളതോയും അറിയോൻ ൈോധിച്ചു. 

 
• ചതോഴിലോളികൾക്കല ലഭയമോതകണ്ട എല്ോ അടിസ്ഥോന ൈൌകരയങ്ങളും (ടോർതപോളിൻ, 

first aid) ചതോഴിലോളികൾ വോങ്ങിയതോചണന്നല അറിയോൻ കഴിഞ്ഞു. 
 

• കനോൽ വൃത്തിയോക്കുതമ്പോൾ സകയ്യുറയും കോലുറയും ലഭയമോയിരുന്നു എന്നല 
പറഞ്ഞു. 

 
• ചതോഴിൽ സ്ഥലത്തല ചവച്ചുണ്ടോയ അപകടങ്ങൾക്കല അപകട പരിരക്ഷ ലഭിച്ചിചല്ന്നല 
പരോതിചപ്പട്ടു. 

 
• കനോലിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള മോലിനയം തള്ളുന്നതിനോൽ ചതോഴിലോളിക്കല കനോൽ 
വൃത്തിയോക്കോൻ ഇറങ്ങോൻ കഴിയോത്ത ൈോ ചരയം നിലനിൽക്കുന്നതോയി 
ചതോഴിലോളികൾ പരോതിചപ്പട്ടു. േോസ്റ്റിക്കല തവസ്റ്റുകൾ കനോലിൽ തള്ളുന്നത് 
പതിവോചണന്നല ചതോഴിലോളികൾ അഭിക്പോയചപ്പട്ടു. 

 
• ചതോഴിലോളികൾ എല്ോം 5 കിതലോമീറ്റർ ദൂരപരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നല വരുന്നവരോചണന്നല 
അറിയുവോൻ ൈോധിച്ചു. 

 
• ചതോഴിലോളികളിൽ കൂടുതൽ തപരും ചതോഴിലുറപ്പല പദ്ധതിചയ മോക്തം ഉപജീവനം 
ആക്കുന്നവർ ആണ്. 
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• പുതിയ ചതോഴിൽ കോർഡിന് ആവ യമോയ തഫോതട്ടോ അവർതചന്ന നൽകിയതോചണന്നല 
അറിയോൻ ൈോധിച്ചു. 

 
 

 
നിർബ്േേങ്ങൾ 
 

• ഗ്പദേശെിതെ മണ്ണിതെ ഘെനയ്ക്ക്ക് അനുദയാജയമായ ഗ്പവർെിേൾ തതരതഞ്ഞെുക്കുേ 

• ആ്തി നിലനിൽദക്കണ്ടതിതെ ആവശയേതതയപ്പറ്റി ഭൂവുെമയ്ക്ക്ക് അവദബാധം നൽേുേ 

• ഗ്പവർെി പൂർെീേരിക്കതപ്പെുന്ന മുറയ്ക്ക്ക് ഡി്ദേ ദബാർഡ് സ്ഥാപിക്കുേ 

• തതാഴിലാളിേൾക്ക്  ുരക്ഷാ ഉപേരണങ്ങൾ പഞ്ചായെ് തലെിൽ വാങ്ങി 

 ൂക്ഷിക്കുേയും ഇവ തതാഴിലാളിേൾക്ക് ലഭയമാേുന്ന ഉദണ്ടാ എന്ന് ഉറപ്പുവരുെുേയും 

തെയ്യുേ. 

• ദമറ്റുമാർക്ക്  മയബന്ധിതമായി പരിശീലനം നൽേുേ 

• സജവ  പെ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന തരെിലുള്ള ഗ്പവർെിേൾ ഏതറ്റെുക്കാൻ  ഗ്ശമിക്കുേ 

• ്ഗ്തീ ൌഹൃേ പണിയായുധങ്ങൾ ആതണന്ന് ഉറപ്പുവരുെുേ. 

 

 

 

തൈോഷയൽ ഓഡിറ്റല പചങ്കടുത്തവർ 

1.  വില്ജ് റിതൈോഴ്സസ് തപഴ്സൈൺസ് 

• അഖില എസ് നോയർ 

•  ആതിര വി  

• ചെൈി തതോമസ്  

• ചിക്ത വി ചചല്ം 

 

ൈ ോയിച്ചവർ 

• പഞ്ചോയത്തല ക്പൈിഡന്റ്, പൂയപ്പള്ളി ക്ഗ്ോമ പഞ്ചോയത്തല 

•  പഞ്ചോയത്തല ചൈക്കട്ടറി, പൂയപ്പള്ളി ക്ഗ്ോമ പഞ്ചോയത്തല  

• വോർഡ് ചമമ്പർ ,പഞ്ചോയത്തല ൈമിതി അംഗ്ങ്ങളും  ജീവനക്കോരും 
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• MGNREGA നിർേ ണ ഉതദോഗ്യസ്ഥർ  

• തമറ്റലമോരും ചതോഴിലോളികളും 

•  മ ോത്മോ ഗ്ോന്ധി തദ ിയ ക്ഗ്ോമീണ ചതോഴിലുറപ്പു നിയമം തൈോഷയൽ ഓഡിറ്റല ചൈോസൈറ്റി         

തകരള ടീം 

 


