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ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് 

 

രഽ ഗവൺീമൻറ് പദ്ധത഻യഽീെ നെത്ത഻പ്പ഻ലാീെ അവയഽീെ പഖൿഺപ഻ത 
ലക്ഷൿം എതുത്തഺളം ൂേവര഻ക്കഺൻ സഺധ഻ച്ചുീവന്നഽം അത഻ലാീെ 
ഉെഺയ സഺമാഹൿുനട്ടവഽം, പശ്ത഻യഽം എതമഺതമഺീണന്ന് 
ീപഺതഽസമാഹം ുനര഻ട്ട് നെത്തഽന്ന അുനേഷണവഽം, 
േണീക്കെഽപ്പും,പര഻ുശഺധനയഽം,വ഻ലയ഻രഽത്തലഽമഺണ് ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ്.  
ീപഺതഽസ്ഥഺപനങ്ങളുീെ പവർത്തനങ്ങളും ീപഺതഽപദ്ധത഻േളുീെ 
നെത്ത഻പ്പും ൈനങ്ങൾക്ക് പുയഺൈനീപ്പെഽന്ന വ഻ധത്ത഻ൽ നെപ്പഺക്കഽന്നത഻നഽം 
ീപഺതഽ ഭരണം ൈനീസൌഹഺർദ്ദപരമഺക്കഽന്നത഻നഽം ുവെ഻യഽളള 
ൈഺഗതയഺണ് ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ്. 

 

മറ്റ് പദ്ധത഻േള഻ൽ ന഻ന്നഽം ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് പദ്ധത഻ീയ വൿതൿ്തമഺക്കഽന്നത് 
ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റഺണ്. ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് ന഻യമത്ത഻ന്ീറ 17(2) വേഽപ്പ഻ൽ 
ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് പദ്ധത഻യ഻ലാീെ ഏീറ്റെഽത്ത എലലഺ പവർത്ത഻േളും 6 
മഺസത്ത഻ീലഺര഻ക്കൽ ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ഻ങ്ങ഻ന് വ഻ുധയമഺുക്കെതഺണ്. 

ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ഻നഽുവെ ീസൌേരൿങ്ങൾ ീെയ്യതഽീേഺെഽക്കഽേ, 
രൈ഻സ്റ്ററഽേളും ീറുക്കഺഡഽേളും ലഭൿമഺക്കഽേ എന്ന഻വ 
ഗഺമപഞ്ചഺയത്ത഻ൻീറ െഽമതലേളഺണ്.   

 

മഹഺത്മഺഗഺന്ധ഻ ുദശ഻യ ഗഺമ഼ണീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് പദ്ധത഻യ഻ൽ സഽഗമവഽം, 
സഽതഺരൿവഽമഺയ഻ ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ് നെത്തഽന്നത഻ന് ുേരളത്ത഻ൽ സേതദ്ന 
െഽമതലയഽള്ള ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ് യാണ഻റ്റ്(as per G.O (Rt) No.3906/2015/LSGD,Dated 

30.12.2015) 31.01.2017 ൽ ന഻ലവ഻ൽ വന്നഽ.  യാണ഻റ്റ് െഺവൻോർ ീേഺച്ച഻ൻ 
െഺര഻റ്റബ഻ൾ ീസഺൂസറ്റ഻ ന഻യമം 1955(No.TVM/TC/123/2017) പേഺരം 
രൈ഻സ്റ്റർ ീെയ്ത഻ട്ടുള്ളതഺണ്. 

    

  തണ്ണ഼ർമഽക്കം പഞ്ചഺയത്ത്  വഺർഡ്  7-ൽ 1/10/2018 മഽതൽ 31/03/2019 
വീര പാർത്ത഼േര഻ച്ച 16 പവർത്ത഻േളഺണ് ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ഻ന് 
വ഻ുധയമഺക്ക഻യ഻ട്ടുള്ളത്. 
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ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻ററ഻ന് വ഻ുേയമഺക്ക഻യ രവർത്ത഻കൾ 

േമ 

നമ്പർ  

 

പവർത്ത഻യഽീെ  ുപര് & 

ുേഺഡ് 

 

 

ആരംഭ഻ച്ച 

ത഻യത഻ 

 

അവസഺന഻ച്ച 

ത഻യത഻ 

 

എ്ററ഻

ുമററ് 

തഽേ 

 

ീെലവഺയ 

തഽേ 

1.  

 

മഽേഺംബ഻േ ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക് 
പ്ലഺൻുറ്റഷൻ    IF/356353 

04/09/2018 24/03/2019 419799 261011 

2.  
ഹര഻ത ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക്  
പ്ലഺൻുറ്റഷൻ    IF/349428 

26/07/2018 08/02/2019 491301 399221 

3.  
പഽനർജ്ജന഻ പഺതഺപറമ്പ് 
ഭഺഗം  IF/371599 14/11/2018 06/12/2019 300506 292680 

4.  
പഽനർജ്ജന഻ പള്ള഻പ്പഺട്ട് ഭഺഗം 

IF/371600 
14/11/2018 13/12/2019 301730 280214 

5.  
ധനശ഼ ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക്  
പ്ലഺൻുറ്റഷൻ    IF/349960 25/09/2018 27/03/2019 419781 256675 

6.  
ദ഼പം ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക്  
പ്ലഺൻുറ്റഷൻ    IF/353099 14/08/2018 03/02/2019 445838 403828 

7.  
യഽവധഺര ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക്  
പ്ലഺൻുറ്റഷൻ    IF/348615 

26/07/2018 21/03/2019 494293 430928 

8.  
നവൿഺ ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക്  
പ്ലഺൻുറ്റഷൻ    IF/350336 25/09/2018 31/03/2019 38930 224426 

9.  

 

പഽലര഻ ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക്  
പ്ലഺൻുറ്റഷൻ    IF/351700 

 

14/08/2018 28/03/2019 442836 412229 
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10.  

ൂലഫ് ഭവനന഻ർമഺണം 

േനേ പാതക്കര഻ 

IF/361783 

12/11/2018 21/01/2019 25390 24390 

11.  
ൂലഫ് ഭവനന഻ർമഺണം 

ന഻ർമല േഽരൿച്ചൻ   IF/361785 
12/11/2018 21/01/2019 25390 24390 

12.  
ൂലഫ് ഭവനന഻ർമഺണം 

രമഺുദവ഻  IF/361784 
12/11/2018 08/02/2019 25390 24390 

13.  
ുെഺയലറ്റ് േണ്്െക്ഷൻ - സരള 
േിഷ്ണൻേഽട്ട഻     RS/339260 11/01/2019 24/01/2019 33781 12000 

14.  
ുെഺയലറ്റ് േണ്്െക്ഷൻ - 
അംബ഻േ അുശഺേൻ   RS/341067 19/12/2018 25/12/2018 12000 12000 

15.  
േെത്ത഻പറമ്പ് ഭഺഗം 
ുതഺെഽീവട്ട്   WH/301457 13/03/2019 31/03/2019 92088 80758 

16.  
െക്കംവ഼ട്സ ഭഺഗം ുതഺെഽീവട്ട്  

WH/301462 
22/02/2019 10/03/2019 92088 79132 
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7 രജ഻സ്റ്ററഽകൾ  

മഹഺത്മഺഗഺന്ധ഻ ുദശ഻യ ഗഺമ഼ണ ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ്  ന഻യമം ( 2005 ) 

പേഺരം പഞ്ചഺയത്തഽേള഻ൽ  ന഻ർബന്ധമഺയഽം  7 രൈ഻സ്റ്ററഽേൾ  

സഽക്ഷ഻ക്കെഺതഺണ്. 

 

1. ീതഺഴ഻ൽ  േഺർഡ഻നഽള്ള േഽെഽംബഺുപക്ഷയഽീെ രൈ഻സ്റ്റർ  

2. ുസഺഷൿൽ  ഒഡ഻റ്റ്  ഗഺമസഭ മ഼റ്റ഻ംഗ് രൈ഻സ്റ്റർ  

3. ീതഺഴ഻ൽ  ആവ഻ശൿീപ്പട്ടതഽം ീതഺഴ഻ൽ  ീേഺെഽത്തതഽം 

സംബന്ധ഻ച്ച രൈ഻സ്റ്റർ  

4. പവർത്ത഻യഽീെ ല഻സ്റ്റും െ഻ലവഽം വ഻ശദഺംശങ്ങളും 

സംബന്ധ഻ച്ച രൈ഻സ്റ്റർ  

5. സ്ഥ഻ര ആസ്ഥ഻േളുീെ രൈ഻സ്റ്റർ  

6. പരഺത഻ രൈ഻സ്റ്റർ  

7. ീമറ്റ഼ര഻യൽ  രൈ഻സ്റ്റർ  

 

രഞ്ചഺയത്ത഻ീല 7 രജ഻സ്റ്ററഽകൾ  രര഻ുശഺേ഻ച്ചത഻ൽ  ന഻ന്ഽം 

കീെത്ത഻യ കഺരൿങ്ങൾ : 

1. ീതഺഴ഻ൽ  േഺർഡ഻നഽള്ള േഽെഽംബഺുപക്ഷയഽീെ രൈ഻സ്റ്റർ  : 

● ീസേട്ടറ഻ ീസർട്ട഻ൂഫ ീെയ്ത േവർുപജ് ഉ ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 

● പഺർട്ട്  എ, ബ഻, സ഻ & ഡ഻ എന്ന഼ ുഫഺർമഺറ്റുേൾ  
എം.ഐ.എസ഻ൽ  ന഻ന്നഽം പ഻ീെെഽത്ത് സഽക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുെ് 

 

2. ുസഺഷൿൽ  ഒഡ഻റ്റ്  ഗഺമസഭ മ഼റ്റ഻ംഗ് രൈ഻സ്റ്റർ  : 
 

 േവർുപജ് ഉ ഉെ്. 

 2016 ൈാൂല 16 ന് ഗഺമസഭ നെത്ത഻യത഻ീെ മ഻ന഻റ്റ്് 

ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻രഽന്നഽ. മ഻ന഻റ്റ്്പേഺരം 149ുപർ  
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പീെെഽത്ത ഗഺമസഭയ഻ൽ  2018-19 പ്ലഺൻുറ്റഷൻ    

വർക്കഽേളുീെ വ഻വരങ്ങൾ  ുരഖീപ്പട്ടുത്ത഻യ഻ട്ടുെ്.  

 

3. ീതഺഴ഻ൽ  ആവ഻ശൿീപ്പട്ടതഽം ീതഺഴ഻ൽ  ീേഺെഽത്തതഽം സംബന്ധ഻ച്ച    

രൈ഻സ്റ്റർ  : 

 േവർുപജ് ഉ ഉെ്. 

 എം.ഐ.എ് പേർപ്പ് സഽക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുെ്. 

 

4. പവർത്ത഻യഽീെ ല഻സ്റ്റും െ഻ലവഽം വ഻ശദഺംശങ്ങളും സംബന്ധ഻ച്ച 

രൈ഻സ്റ്റർ  

 േവർുപജ് ഉ ഉെ്. 

 എം.ഐ.എ് പേർപ്പ് സഽക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുെ്. 

 

5. സ്ഥ഻ര ആസ്ഥ഻േളുീെ രൈ഻സ്റ്റർ  

 േവർുപജ് ഉ ഉെ്. 

 വഺർഡഽേള഻ീല ൂസറ്റുേളും ീെയ്ത഻ര഻ക്കഽന്ന 

വർക്കഽേളും ുരഖീപെഽത഻യ഻ട്ടുെ് 

 

6. പരഺത഻ രൈ഻സ്റ്റർ  

 പരഺത഻ രൈ഻സ്റ്റർ  സഽക്ഷ഻ക്കഽന്ന഻ലല. 

 ഒൺൂലൻ  ആയ഻ട്ടഺണ് പരഺത഻േൾ  അയക്കഽന്നത്. 

 

7. ീമറ്റ഼ര഻യൽ  രൈ഻സ്റ്റർ  

 േവർുപജ് ഉ ഉെ്. 

 എം.ഐ.എസ഻ൽ  ന഻ന്നഽം വ഻വരങ്ങൾ  പ഻ീെെഽത്ത് 

സഽക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുെ് 
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ഫയൽ രര഻ുശഺേനയ഻ീല കീെത്തലഽകൾ 

 

1. കവർുരജ്: 

AMC പേഺരമഽള്ള േവർ ുപജ് ഉ, പര഻ുശഺധ഻ച്ച 16 ഫയലഽേള഻ലഽം 
ഉെഺയ഻രഽന്നഽ.പവർത്ത഻യഽീെുപര്, പവർത്ത഻ അംഗ഼േര഻ച്ച വർഷം, 

ീലഺുക്കഷൻ, പഞ്ചഺയത്ത് , വ഻ുലലജ് ഉ, അസംല഻ ന഻ുയഺൈേമണ്ഡലം, പദ്ധത഻ 
ന഻ർവ്വഹണ ഏൈൻസ഻, േഺറ്റഗറ഻, എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് തഽേ എന്ന഼ 
ുരഖീപ്പെഽത്തലഽേൾ  ഉെഺയ഻രഽന്നഽ.  

െ഻ല ഫയലഽേള഻ൽ  പവിത്ത഻ ആരംഭ഻ച്ച ത഻യത഻, അവസഺന഻ച്ച ത഼യത഻, 
െ഻ലവഺയ തഽേ ,ുമറ്റ഻ീെ ുപര് എന്ന഼ വ഻വരങ്ങൾ ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല.  

ൈ഻ുയഺെഺഗ്,സഺുെത഻േ വ഻ദഗ്ദ്ധന്ീറ ുപര്, ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ് എന്ന഼ 
ുരഖീപ്പെഽത്തലഽേൾ 16 ഫയല഻ലഽം ഉെഺയ഻രഽന്ന഻ലല. 

2. ീെക്ക് ല഻സ്റ്റ്:  

16 ഫയല഻ലഽം ുപജ് ഉ നമ്പർ ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ ീെക്ക ല഻സ്റ്റ് ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 

 
3. വഺർഷ഻ക കർമ്മ രദ്ധത഻: 

ആക്ഷൻ പ്ലഺന഻ൽ പദ്ധത഻യഽീെ ുപര് ഉൾീപ്പെഽന്ന ുപൈ഻ീെ പേർപ്പ് 16 
ഫയല഻ലഽം ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 

 
4. എസ്റ്റ഻ുമറ്റ്: 

േവർ ുപജ് ഉ, എ്െ഻ുമറ്റ് റ഻ുപ്പഺർട്ട് , വ഻ശദമഺയ എ്െ഻ുമറ്റ് എന്ന഻വ 
എലലഺ ഫയല഻ലഽം ഉെഺയ഻രഽന്നഽ.വ഻ശദമഺയ എസ്റ്റ഻ുമറ്റ഻ൽ അേഡ഻റ്റഡ് 
എൻൈ഻ന഻യർ ത഻യത഻യ഻ലലഺീത പ്പ് ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ടുെ്.   പവർത്ത഻ 
എവ഻ീെീയഺീക്ക നെക്കഽന്നഽീവന്നഽള്ള സർീവ നമ്പർ ഉൾപ്പീെയഽള്ള 

വ഻വരങ്ങൾ ഫയല഻ൽ ഉെഺയ഻രഽന്നഽ.                                    

  ല഼ഡ് ആൻഡ്  ല഻ഫ്ററ്, ുററ്റ് അനഺല഻സ഻്, ,ുഡഺയ഻ംഗ് ആൻഡ്  
ഡ഻സയ഻ൻ , എന്ന഻വ ഉെഺയ഻രഽന്ന഻ലല. എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് ൈനേ഼യ ഭഺഷയ഻ൽ 
ആയ഻രഽന്ന഻ലല. 

5. സഺുേത഻കഺനഽമത഻:  

സഺുെത഻േഺനഽമത഻യ഻ൽ LSGD AE ത഼യത഻യ഻ലലഺീത പ്പും സ഼ലഽം 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ടുെ്. 
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6. ഭരണഺനഽമത഻:  

പഞ്ചഺയത്ത് േമറ്റ഻യഽീെ ഭരണഺനഽമത഻യ഻ൽ  ീസേട്ടറ഻യഽീെ പ്പ്, സ഼ൽ, 

ത഼യത഻ എന്ന഻വ ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻രഽന്ന഻ലല. 

7. സംുയഺജ഻ത രദ്ധത഻യഽീട വ഻വരങ്ങൾ: 

സംുയഺൈ഻ത പദ്ധത഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ുരഖേൾ  ന്നഽം ഫയല഻ൽ  
ഉെഺയ഻രഽന്ന഻ലല. 

8. ഡ഻മഺന്് ുഫഺറം: 

അനഽുേദം 3B പേഺരമഽള്ള ഡ഻മഺന്റ്  ുഫഺറം രഽ ഫയല഻ലഽം 
ഉെഺയ഻രഽന്ന഻ലല. ഗാപ്പഺയ഻ ീതഺഴ഻ൽ ആവശൿീപ്പെഽന്ന ുഫഺമ഻ൽ ത഼യത഻ 
ുരഖീപ്പെഽത്തഽേുയഺ, ൂേപ്പറ്റ് രസ഼ത് സാക്ഷ഻ക്കഽേുയഺ ീെയ്ത഻ട്ട഻ലല. 

9. വർക്ക് അുലഺുക്കഷൻ ുഫഺറം: 

അനഽുേദം 4 പേഺരമഽള്ള വർക്ക് അുലഺുക്കഷൻ ുഫഺം 
ഉെഺയ഻രഽന്ന഻ലല. ത഻യത഻ ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലലഺയ഻രഽന്നഽ. 

10. E-മസ്റ്റർ  ുറഺൾ : 

BDO,പഞ്ചഺയത്ത് ീസേട്ടറ഻ എന്ന഻വരഽീെ പ്പും സ഼ലഽം മ഻ക്ക 
മ്ുെഺളുേള഻ലഽം ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. ത഼യത഻ ഉെഺയ഻രഽന്ന഻ലല. ീതഺഴ഻ൽ 
ീെയ്ത ത഻യത഻, ആീേ ീതഺഴ഻ൽ ീെയ്ത ദ഻നങ്ങൾ, ആീേ ുവതനം എന്ന഼ 
വ഻വരങ്ങൾ ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ടുെ്.  

ീതഺഴ഻ലഽപേരണങ്ങളുീെ വഺെേ ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻രഽന്ന഻ലല. അീേെ഻ററ് 
എൻൈ഻ന഼യറഽം ഒവർസ഻യറഽം ത഼യത഻യ഻ലലഺീത പ്പ് 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 

11.എം ബഽക്ക് : 

പര഻ുശഺധ഻ച്ച എലലഺ ഫയല഻ലഽം M. Book ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. ീസേട്ടറ഻ 
ീസർട്ട഻ഫയ് ീെയ്ത഻രഽന്ന഻ലല. M.book നമ്പർ  ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻രഽന്നഽ. 
അേഡ഻റ്റഡ് എൻൈ഻ന഼യർ, ഒവർസ഻യർ, എന്ന഻വർ പ്പും സ഼ലഽം 

ുരഖീപ്പെഽത്തഽേയഽം അേഡ഻റ്റഡ് എൻൈ഻ന഼യർ തഽേ പഺസ്സഺക്കഽേയഽം 

ീെയ്ത഻ട്ടുെ്.  

എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് തഽേയഽം യഥഺർത്ഥെ഻ലവഽം തമ഻ലഽള്ള വൿതൿഺസം 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല. 
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12. ീമറ്റ഼ര഻യൽ വഺങ്ങ഻യതഽമഺയ഻ ബന്ധീെട്ട ുരഖകൾ: 

ീമറ്റ഼ര഻യൽ ഉൾീപ്പട്ട പവർത്ത഻ ഫയലഽേൾ( സ഻റ്റ഻സൺ ഇൻുഫഺർുമഷൻ 
ുബഺഡ് ഴ഻ീേ) പര഻ുശഺധ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല. 

 
13. ുവജ് ല഻സ്റ്റ്: 

മസ്റ്റുറഺൾ പേഺരമഽള്ള ുവജ് ഉ ല഻സ്റ്റ് ഉൾീപ്പെഽത്ത഻യ഻രഽന്നഽ. 

 

14. FTO: 

ുവജ് ഉ ല഻സ്റ്റ് പേഺരമഽള്ള FTO  എലലഺ ഫയല഻ലഽം ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 

 

15 .ീമറ്റ഼ര഻യൽ വൗച്ചർ & ബ഻ൽ: 

ീമറ്റ഼ര഻യൽ ഇനത്ത഻ൽ ുബഺർഡ്, വളം എന്ന഻വ ഉൾീപ്പെഽത്ത഻യത഻ന്ീറ 
ബ഻ൽ  ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 

 

16. ുറഺയൽറ്റ഻: 

ുറഺയൽറ്റ഻ നൽുേെ പവർത്ത഻ ഫയലഽേൾ പര഻ുശഺധ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല. 

 

17.രവർത്ത഻യഽീട മാന്ഽ ഘട്ടങ്ങള഻ീല ുഫഺുട്ടഺ: 

പവർത്ത഻യഽീെ മാന്നഽ ഘട്ടങ്ങള഻ീല ുഫഺുട്ടഺ എലലഺ ഫയല഻ലഽം 

ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 

 

18. രവർത്ത഻ രാർത്ത഼കരണ സഺക്ഷ്ൿരതം: 

പര഻ുശഺധ഻ച്ച എലലഺ ഫയലഽേള഻ലഽം അപാർണ്ണമഺയ഻ട്ടുള്ള പവർത്ത഻ 

പാർത്ത഼േരണ സഺക്ഷൿപതമഺണ്  ഉെഺയ഻രഽന്നത്. 

 

19. മസ്റ്റുറഺൾ മാവ്ീമന്് സ്ല഻പ്: 

മസ്റ്റുറഺൾ മാവ്ീമന്റ് സ്ല഻പ്പ഻ൽ എലലഺ മ്ുെഺളുേളും 
ുരഖീപെഽത്ത഻യ഻രഽന്നഽ. 

20. ജ഻ുയഺടഺഗ് ുഫഺുട്ടഺഗഺഫ്: 

പര഻ുശഺധ഻ച്ച 16 ഫയല഻ലഽം ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 
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21. ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് റ഻ുെഺർട്ട഻ന്ീറ രകർെ്: 

പര഻ുശഺധ഻ച്ച രഽ ഫയല഻ലഽം ഉെഺയ഻രഽന്ന഻ലല. 

 

22. ൂസറ്റ് ഡയറ഻: 

ൂസറ്റ് ഡയറ഻ ഉെഺയ഻രഽന്ന ഫയലഽേള഻ൽ  പവർത്ത഻യഽീെ 
ുപര്,ുേഺഡ്,അരഭ഻ച്ച ത഻യത഻,അവസഺന഻ച്ച ത഻യത഻,എ്െ഻ുമറ്റ് തഽേ, 
ആീേ ീതഺഴ഻ൽദ഻നങ്ങൾ, ഇന഻ീഷൿറ്റ഼വ് വ഻ശദഺംശങ്ങൾ , VMC 
അംഗങ്ങളുീെ പ്പ്, വ഻ൈ഻ലൻ് ആൻഡ്  ുമഺണ഻റ്ററ഻ംഗ് േമറ്റ഻ 
റ഻ുപ്പഺർട്ട് , സന്ദർശേ േഽറ഻പ്പ് എന്ന഼ ുരഖീപ്പെഽത്തലഽേൾ  ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 

VMC അംഗങ്ങൾ  ബന്ധീപ്പട്ട മറ്റു ഉുദൿഺഗ്തർ  പവർത്ത഻ സ്ഥലം 
സന്ദർശ഻ച്ചത഻ന്ീറ ുരഖീപ്പെഽത്തലഽേൾ  ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 

ആയഽധ വഺെേ, െ഻േ഻ത്സഺ െ഻ലവ് സംബന്ധ഻ച്ച വ഻വരങ്ങൾ എന്ന഻വ രഽ 
ഫയല഻ലഽം ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻രഽന്ന഻ലല.  
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ഫ഼ൽഡ് രര഻ുശഺേനയ഻ീല കീെത്തലഽകൾ 

 

1. േനശ഼ ഗാെ഻ന് ുലഺക്ക്  പ്ലഺൻുറ്റഷൻ (IF/349960) 

12 ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ 170 ൂതേൾ ീവച്ച് 2040 ൂതേൾ ഉെഺുവെ 
സ്ഥഺനത് 2432 ൂതേൾ േഺണീപ്പട്ടു (392 ൂതേൾ അധ഻േമഺയ഻ 
േഺണീപ്പട്ടു) . പളയ ബഺധ഻ത പുദശമഺയ഻ട്ടും ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ നലല 
ര഼ത഻യ഻ൽ വിക്ഷ ൂതേൾ പര഻പഺല഻ച്ച഻ട്ടുെ്. 

ുപര, പ്ലഺവ്, ുവപ്പ്,  മഺതളം എന്ന഻വ േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു. ൂതേൾ തമ഻ൽ 
3 മഽതൽ 5 മ഼റ്റർ വീര അേലം പഺല഻ച്ച഻ട്ടുെ്. ുപര 10 മ഼റ്റർ വീര 
ഉയരം ീവച്ച഻ട്ടുെ്. 

 

2. കെത്ത഻രറമ്പ് ഭഺഗം ുതഺട് ആഴം കാട്ട഻ വശങ്ങള഻ൽ ത഼റ്റെുൽ നട഼ൽ  
(WH/301457) 

ുതഺെ഻നഽ 700 മ഼റ്റർ ന഼ളവഽം 2 മ഼റ്റർ വ഼ത഻യഽം ആണ് എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് ഇൽ 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻രഽന്നത്. 15 ഭഺഗങ്ങള഻ലഺയഺണ് ുതഺട്സ ീവട്ടു 
ീെയ്ത഻ര഻ക്കഽന്നത്. ഇത് രഽ പളയബഺധ഻ത പുദശമഺണ്.  പര഻ുശഺധന 
യ഻ൽ 2.7 മ഼റ്റർ വ഼ത഻ ഉള്ളതഺയ഻ േീെത്ത഻ 618.43 മ഼റ്റർ മഺതമഺണ് 
അളക്കഺൻ സഺധ഻ച്ചത്. 4 ഭഺഗങ്ങൾ േഺെഽപ഻െ഻ച്ച ന഻ലയ഻ൽ ആയ഻രഽന്നഽ. ഈ 
പുദശത്തഽ ഇഴൈദ്നഽക്കളുീെ ശലൿം രാക്ഷമഺീണന്ന് ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ 
അഭ഻പഺയീപ്പട്ടു. 

 

3. ദ഼രം ഗാെ് ുലഺക്ക് പ്ലന്റഷൻ (IF/353099) 

 

എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പേഺരം 2720 ൂതേൾ നെഽന്നത഻നഽം പര഻പഺല഻ക്കഽന്നത഻നഽം 
ലക്ഷൿമ഻െഽന്നഽ. ഫ഼ൽഡ്തല പര഻ുശഺധനയ഻ൽ 3165 ൂതേൾ (445 ൂതേൾ  
േഽെഽതൽ ) നട്ടതഺയഽം പര഻പഺല഻ക്കീപ്പെഽന്നതഽമഺയ഻ േീെത്ത഻. പളയീത്ത 
തഽെർന്ന് ൂതേൾ നശ഻ച്ചുുപഺേഽേയഽം, തഽെർന്ന് ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ സേദ്നം 
ന഻ലയ഻ൽ പ഻ര഻വ഻ട്ട് പഽത഻യ ൂതേൾ വഺങ്ങഽേയഽമഺണ്  ഉെഺയത്.  
ഇന഻യഽം  നശ഻ച്ചു  ുപഺേഺീമന്നഽള്ളത഻നഺൽ  അധ഻േം  ൂതേൾ  
പര഻പഺല഻ക്കഽന്നഽ.  

4. ൂലഫ് ഭവന ന഻ർമഺണം  കനക രാതക്കര഻ -IF/361783 

ഫയൽ പര഻ുശഺധനയ഻ൽ 84 ദ഻വസീത്ത പണ഻ീെയ്തതഺയ഻ 
േീെത്ത഻യ഻രഽന്നഽ. രഽ ലക്ഷം രാപുയഺളം ഇന഻യഽം ലഭ഻ക്കഺനഽീെന്നഽ 
വ഼ട്ടുെമ അഭ഻പഺയീപ്പട്ടു. സ഻റ്റ഻സൺ ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് 
ഇതഽവീരയഽം ലഭ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല.  



13 
 

 

5. ുടഺയലറ്റ് കൺസ്ടടക്ഷ്ൻ സരള കിഷ്ണൻകഽട്ട഻ (RS/339260) 

ഫ഼ൽഡ് പര഻ുശഺധനയ഻ൽ സരള േിഷ്ണന്േഽട്ട഻ക്ക് ുെഺയലറ്റ് ലഭൿമഺയതഺയ഻ 
േീെത്ത഻. M ബഽക്ക് പേഺരമഽള്ള 12000 രാപ ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുെ്. 

 

6. മാകഺംബ഻ക ഗാെ് കർഷകർക്ക് ുലഺക്ക് പ്ലഺന്റഷൻ (IF/356353) 

എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പേഺരം 15 ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ 2550 ൂതേൾ നെഽന്നത഻നഺണ് 
ലക്ഷൿമ഻ട്ട഻രഽന്നത്. എന്നഺൽ 12 ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ 170 ൂതേൾ വ഼തം ആീേ 
2040 ൂതേൾ നട്ടു.  

ുപര, ുവപ്പ്, മഺതളം എന്ന഻ങ്ങീന 2040 ലഽം അധ഻േം ൂതേൾ 
പര഻പഺല഻ക്കഽന്നതഺയ഻ ീശദ്ധയ഻ൽീപ്പട്ടു. വളീര േിതൿതുയഺീെ ൂതേൾ 
പര഻പഺല഻ക്കഽന്നതഺയ഻ ഫ഼ൽഡ് പഺര഻ുശഺധനയ഻ൽ േീെത്ത഻. വളം 
പ഻ര഻വ഻ട്ടഺണ്  വഺങ്ങഽന്നത് . 

 

7. യഽവേഺര ഗാെ഻ന് ുലഺക്ക്  പ്ലഺൻുറ്റഷൻ    IF/348615 

എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പേഺരം 2720 ൂതേൾ നെഽന്നത഻നഽം പര഻പഺല഻ക്കഽന്നത഻നഽം 
ലക്ഷൿമ഻െഽന്നഽ. ഫ഼ൽഡ്തല പര഻ുശഺധനയ഻ൽ 3226 ൂതേൾ നട്ടതഺയഽം 
പര഻പഺല഻ക്കീപ്പെഽന്നതഽമഺയ഻ േീെത്ത഻. (506 ൂതേൾ  േഽെഽതൽ ) 

 

8. ഹര഻ത ഗാെ഻ന് ുലഺക്ക്  പ്ലഺൻുറ്റഷൻ    IF/349428 

എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പേഺരം 2730 ൂതേൾ നെഽന്നത഻നഽം പര഻പഺല഻ക്കഽന്നത഻നഽം 
ലക്ഷൿമ഻െഽന്നഽ. ഫ഼ൽഡ്തല പര഻ുശഺധനയ഻ൽ 3040 ൂതേൾ നട്ടതഺയഽം 
പര഻പഺല഻ക്കീപ്പെഽന്നതഽമഺയ഻ േീെത്ത഻. (310 ൂതേൾ  േഽെഽതൽ ) 

 

9.നവൿ കഽടഽംബശ഼ ഗാെ഻ന് ുലഺക്ക് പ്ലഺൻ്്ുറഷൻ (IF/350336) 

എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പേഺരം 14 ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ ുെർന്ന് 2380 ൂതേളഺണ് 
ുവെത്. എന്നഺൽ 11 ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ 170 ൂതേൾ വ഼തമഺണ് നട്ടത്. 
ഫ഼ൽഡ്തല പര഻ുശഺധനയ഻ൽ 2050 ൂതേൾ (184 ൂതേൾ ോെഽതൽ) 
നട്ടതഺയഽം പര഻പഺല഻ക്കീപ്പെഽന്നതഽമഺയ഻ േീെത്ത഻. 

CIB ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 
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10. രഽനർജന഻ രദ്ധത഻യഽമഺയ഻ സംുയഺജ഻ച്ച് രള്ള഻െഺട്ട് ഭഺഗീത്ത വ഼ടഽകള഻ൽ 
രച്ചക്കറ഻ക്ക് ന഻ലം ഒരഽക്കൽ ( IF/371600 ) 

എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പേഺരം പള്ള഻പ്പഺട്ട് ുപുദശീത്ത പല വ഼െഽേള഻ലഺയ് 
പച്ചക്കറ഻ നട്ടതഺയ് അറ഻യഺൻ  േഴ഻ഞ്ഞഽ. വർക്ക്  േഴ഻ഞ്ഞഽ േഽീറ 
മഺസങ്ങൾ  ആയത഻നഺൽ ഫ഼ൽഡ് വ഻സ഻റ്റ഻ൽ േഺരൿമഺയ഻ട്ട് ന്നഽം േഺണഺൻ 
േഴ഻ഞ്ഞ഻ലല.   

 

11. രഽലര഻ ഗാെ഻ന് ുലഺക്ക്  പ്ലഺൻുറ്റഷൻ    IF/351700 

എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പേഺരം  18 ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾക്ക് 3060 ൂതേൾ ആണ് 
അനഽവദ഻ച്ച഻രഽന്നത്. 9 സർുവേള഻ൽ ആയ഻ ൂതേൾ പര഻പഺല഻ച്ച 
തഽെങ്ങ഻യത് എെ഻ലഽം  ീവള്ളീപ്പഺക്കീത്ത തഽെർന്ന് ന഻ലവ഻ൽ പല 
ീതഺഴ഻ലഺള഻േളുീെ വ഼െഽേള഻ലഽം നട്ട് വളർത്തഽന്നഽ.  ുവപ്പ്, മഺതളം, ുപര, 

സ഼തപ്പഴം  എന്ന഻വയഺണ് നട്ട഻രഽന്നത്.  

ഫ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധനയ഻ൽ 3555 ഒളം ൂതേൾ േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു (495 
ൂതേൾ  േഽെഽതൽ ) .സ഻റ്റ഻സൺ ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ്  സ്ഥഺപ഻ച്ച഻രഽന്നഽ.  

 

12. രഽനർജന഻ രദ്ധത഻യഽമഺയ഻ സംുയഺജ഻െ഻ച്ചു രഺതഺ രറമ്പ്  രുദശീത്ത 
വ഼ടഽകള഻ൽ രച്ചക്കറ഻ കിഷ഻ക്ക് ന഻ലീമഺരഽക്കൽ (IF/371599). 

 

ീമഺത്തം 69 ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ ആണ് പഽനർൈന഻ പദ്ധത഻യ഻ൽ വർക്ക്  
ീെയ്ത഻രഽന്നത്. പയർ,  തക്കഺള഻,  വഴഽതന,  ീവെ,  മഽളക് എന്ന഻ങ്ങീന 5 
തരം പച്ചക്കറ഻േൾ ആണ് അനഽവദ഻ച്ച഻രഽന്നത്.  

പച്ചക്കറ഻യഽീെ  ീക്ക വ഻ളീവെഽപ്പ് േഴ഻ഞ്ഞ഻രഽന്നഽ. എെ഻ലഽം െ഻ല 
വ഼െഽേള഻ൽ േഽറച്ചു ീെെ഻േൾ േഺണഺൻ േഴ഻ഞ്ഞഽ.  

 

13. െക്കംവ഼ട് ഭഺഗം ുതഺടഽ ആഴം കാട്ട഻ വശങ്ങള഻ൽ ത഼റ്റെുൽ നട഼ൽ   

WH/301462 

700 മ഼റ്റർ ന഼ളവഽം 2 മ഼റ്റർ വ഼ത഻യഽം ആണ് എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പേഺരം 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻രഽന്നത്. 13 ഭഺഗങ്ങള഻ലഺയഺണ് ുതഺട്സ ീവട്ട഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത്. 
പര഻ുശഺധനയ഻ൽ 2 മ഼റ്റർ വ഼ത഻ േീെത്ത഻. 484 മ഼റ്റർ ന഼ളം ആണ് 
അളക്കഺൻ സഺധ഻ച്ചത്. 3 ഭഺഗങ്ങൾ അളക്കഽവഺൻ  പറ്റുന്ന ര഼ത഻യ഻ൽ  
ആയ഻രഽന്ന഻ലല. 

 

 



15 
 

14. ൂലഫ് ഭവനന഻ർമ്മഺണം രമഺുദവ഻  മഺരഺംരറമ്പ്   IF/361784 

90 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ച്ചു. രഽ ലക്ഷം രഽപ ഇന഻യഽം േ഻ട്ടഺൻ  
ഉീെന്നഽ ീതഺഴ഻ലഺള഻ അഭ഻പഺയീപ്പട്ടു. CIB  ലഭ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല. 

 

15  ൂലഫ് ഭവനന഻ർമ്മഺണംന഻ർമ്മല കഽരൿച്ചൻ   IF/361785 

90 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ലഽം അത഻ന്ീറ ുവധനവഽം ലഭ഻ച്ചു.  CIB  
ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 

 

16  ുടഺയലറ്റ് കണ്സ്സ്ടടക്ഷ്ൻ - അംബ഻ക അുശഺകൻ   RS/341067 

എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പേഺരം ഗഽണുഭഺക്തഺവ഻ന് 3252 ോല഻യ഻നത്ത഻നഽം, ീമറ്റ഼ര഻യൽ 
ഇനത്ത഻ൽ 8748 രാപ നൽേ഻യ഻ട്ടുെ്. ഫ഼ൽഡ് പര഻ുശഺധനയ഻ൽ വൿക്ത഻ഗത 
േക്കാ് ന഻ർമഺണം നെന്ന഻ട്ടുള്ളതഺയഽം, ുവധനം ലഭ഻ക്കഽേയഽം 
ീെയ്ത഻ട്ടുെ്. 

ഫ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധയ഻ൽ  സ഻റ്റ഻സൺ ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് 

േഺണഺൻ  േഴ഻ഞ്ഞ഻ലല. 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് ന഻യമ പേഺരം ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾക്ക് ലഭ഻ുക്കെ ീതഺഴ഻ല഻െ 
ീസൌേരൿങ്ങളഺയ തണൽ, പഥമ ശഽശാഷ േ഻റ്റ്, േഽെ഻ീവള്ളം എന്ന഻വ 
ീതഺഴ഻ല഻െങ്ങള഻ൽ പലത഻ലഽം േഺണഺൻ േഴ഻ഞ്ഞ഻ലല. ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ 
സേദ്നം ന഻ലയ഻ൽ പ഻ര഻വ് എെഽത്ത് ഇത്തരം സൌേരൿങ്ങൾ ഉറപ്പഺക്കഽന്നഽ.  

പണ഻യഺയഽധങ്ങളുീെ വഺെേ ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾക്ക് വർഷങ്ങളഺയ഻ 
ലഭ഻ക്കഽന്ന഻ലല. ീതഺഴ഻ൽ  ആവശൿീപ്പട്ട ുശഷം 15 ദ഻വസങ്ങൽേഽള്ള഻ൽ  
ീതഺഴ഻ൽ  ലഭൿമഺേഽേുയഺ, ുവതനം ലഭ഻േഽേുയഺ ീെയഽന്ന഻ലല. ീതഺഴ഻ൽ 
ആവശൿീപ്പട്ടത഻നഽള്ള രസ഼ത് രഽ ഫയല഻ലഽം േഺണഺൻ േഴ഻ഞ്ഞ഻ലല. 

പഽത഻യ ൂതേൾ  വഺങ്ങഽന്നത഻നഽം വളം ഇെഽന്നത഻നഽമഺയ഻ ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ  
പ഻ര഻വ഻ട്ടു െ഻ലവ് േീെത്തഽന്നഽ.  
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ുൈഺബ് േഺർഡ഻ൽ ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ ുൈഺല഻ ീെയ്തതഽം ുവതനം 
ലഭ഻ച്ചതഽമഺയ വ഻വരങ്ങൾ ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ടുെ്. പഺ് ബഽക്ക് 
േിതൿമഺയ഻ പത഻പ്പ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല. ീതഺഴ഻ൽ േഺർഡ് പര഻ുശഺധനയ഻ൽ 
േഺർഡഽേള഻ൽ ീവട്ട഻ത്ത഻രഽത്തലഽേൾ േെ഻രഽന്നഽ.  

     

മഽന്ന് പവർത്ത഻സ്ഥലങ്ങള഻ൽ  സ഻റ്റ഻സൺ ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് 
ഉെഺയ഻രഽന്ന഻ലല. എ്െ഻ീമറ്റ഻ൽ  CIB ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻രഽന്നഽ. എം-ബഽക്ക഻ൽ  
CIB തഽേ പഺസഺക്ക഻യ഻ട്ട഻ലല.  

 

മാന്നഽ വർഷം തഽെർച്ചയഺയ഻ ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾക്ക് വർഷത്ത഻ൽ 100 ദ഻വസം 
ീതഺഴ഻ൽ ലഭൿമഺേഽന്ന തരത്ത഻ൽ 3 വർഷം പര഻പഺലനം നൽേ഻യഺണ് 
ഫലവിക്ഷ ൂതേൾ നട്ടുപ഻െ഻പ്പ഻ക്കൽ പവർത്ത഻േൾ നെത്തഽന്നത്.  
വ഻വ഻ധയ഻നം ഫലവിക്ഷങ്ങൾ നട്ടുപ഻െ഻പ്പ഻ക്കഽന്നത഻ലാീെ വ഻ഷരഹ഻തമഺയ 
ഫലങ്ങൾ വരഽം തലമഽറയ്ക്കഽം ലഭൿമഺേഽം.  ഇത഻ലാീെ മണ്ണ഻ുലക്ക് ൈലം 
എത്തഽന്നത഻നഽം അദ്നര഼ക്ഷത്ത഻ീല ഒക്സ഻ൈൻ വർദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽന്നത഻നഽം 
േഴ഻യഽം.  

ഫലവിക്ഷൂതേൾ നട്ടുപ഻െ഻പ്പക്കൽ പവർത്ത഻േള഻ൽ സ്ഥലപര഻മ഻ത഻ക്കഽം 
തഺഴ്ന്ന്ന സ്ഥലത്ത഻നഽം അനഽുയഺൈൿമഺയ തരത്ത഻ലഽള്ള വിക്ഷങ്ങൾ 
ീതരീഞ്ഞെഽക്കഽന്നത഻ൽ വ഼ഴ്ന്െ സംഭവ഻ച്ച഻ട്ടുെ്.  േഽറച്ച് സ്ഥലത്ത് 
ോെഽതൽ വിക്ഷൂതേൾ നട്ടുപര഻പഺല഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നതഺയ഻ േീെത്തഺൻ 
േഴ഻ഞ്ഞഽ. ഇത് ീെെ഻േളുീെ ശര഻യഺയ വളർച്ചക്ക് തെസ്സം ന഻ൽക്കഽന്നഽ. 
പ്തഽത പവർത്ത഻യ഻ൽ ശര഻യഺയ വളപുയഺഗം നെത്തഺൻ 
േഴഞ്ഞ഻ട്ട഻ലല. ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ സേദ്നം ൂേയ്യ഻ൽ ന഻ന്നഽം പണം പ഻ര഻ച്ച് 
ീെെ഻േൾക്ക് വളം നൽുേെ അവസ്ഥയഺണഽള്ളത്. ീേഺെഽം വരൾച്ചയ഻ലഽം 
മസ്റ്റുറഺൾ ഇലലഺത്ത സമയങ്ങള഻ലഽം വറ്റ഻ വരെ േഽളങ്ങൾ ീവട്ട഻ നട്ടു 
വളർത്ത഻യ ഫലവിക്ഷൂതേൾ വ഻ഷരഹ഻തമഺയ ഫലങ്ങൾ നൽേഽീമന്ന് 
പത഼ക്ഷ഻ക്കഽന്നഽ. 
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ഗഺമസഭ മ഻നഽട്സ്ട. 

തണ്ണ഼ർമഽക്കം ഗഺമ പഞ്ചഺയത്ത് വഺർഡ് 7 (ുദവസംേര഻) ുസഺഷൿൽ 
ഒഡ഻റ്റ് ഗഺമസഭ  29/11/2019, ത഻െളഺഴ്ന്െ േിതൿം മാന്നഽമണ഻ക്ക് 
എ്എൻഡ഻പ഻ ുയഺഗം ശഺഖ ഹഺള഻ൽ ുെർന്നഽ. 

 

ഗഺമ സഭയക്ക് ീതഺഴ഻ലഺള഻യഺയ ശ഼മത഻ സ഻ന്ധഽ പദ഼പ് അദ്ധൿക്ഷത 
വഹ഻ച്ചു. ഗഺമ സഭയ്ക്ക് മഽുന്നഺെ഻യഺയ഻ എലലഺവരഽം പത഻ജ്ഞ ീെഺലല഻. 
ഈശേര പഺർത്ഥനുയഺീെ ആരംഭ഻െ ുയഺഗത്ത഻ന് വഺർഡ് ീമമ്പർ 
സേഺഗതം ആശംസ഻ച്ചു. NREGA accredited എഞ്ച഻ന഼യർ , ഒവർ സ഼യർ, വഺർഡ് 
ീമമ്പർ, വഺർഡ് വ഻േസന സമ഻ത഻ അംഗങ്ങൾ, CDS ീമമ്പർമഺർ, VMC 

അംഗങ്ങൾ, ുമറ്റുമഺർ, 140 ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ എന്ന഻വർ പീെെഽത്തഽ.  

തഽെർന്ന് അധൿക്ഷ സ഻ന്ധഽ പദ഼പ് ീതഺഴ഻ലഺള഻േളുീെ അവേഺശങ്ങൾ 
സംരക്ഷ഻ക്കീപ്പെഺത്തത഻ീന  േഽറ഻ച്ചും ുവതനവഽം ീതഺഴ഻ല഻ലലഺയ്മ 
ുവതനവഽം ലഭ഻ക്കഺത്തത഻ീന േഽറ഻ച്ചും സംസഺര഻ച്ചു. 

 

1/10/2018 മഽതൽ 31/3/2019 വീര പാർത്ത഼േര഻ച്ച 16 പവർത്ത഻േൾ ആണ് 
ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ഻ന് വ഻ുധയമഺക്ക഻യത്. ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് പദ്ധത഻യ഻ൽ 
നെപ്പ഻ലഺക്കഽന്ന ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ഻ീനക്കഽറ഻ച്ചും ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് ന഻യമ 
പേഺരം ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾക്ക് ലഭ഻ുക്കെ 10 അവേഺശങ്ങളും  ുസഺഷൿൽ 
ഒഡ഻റ്റ഻ന് വ഻ുധയമഺക്ക഻യ  പവർത്ത഻േളുീെ ഫയൽ , ഫ഼ൽഡ് 
പര഻ുശഺനയ഻ീല േീെത്തലഽേളും റ഻ുസഺഴ്ന്്ുപഴ്ന്സൺ അവതര഻പ്പ഻ച്ചു. 

 

േരട്സ ഒഡ഻റ്റ് റ഻ുപ്പഺർട്ട഻ൽ  വഺർഡ് 7 ൽ ീതഺഴ഻ല഻ന് അുപക്ഷ഻ച്ചത഻ന്ീറ 
ൂേപ്പറ്റ് രസ഼ത് ഫയല഻ൽ േീെത്തഺൻ േഴ഻ഞ്ഞ഻ട്ട഻ീലലന്നഽം 
ീതഺഴ഻ലഺള഻േളുീെ 10 അവേഺശങ്ങൾ സംരക്ഷ഻ക്കീപ്പെഽന്ന഻ീലലന്നഽം, 

ീതഺഴ഻ല഻െ സൌേരൿങ്ങൾ ലഭ഻ക്കഽന്ന഻ലല, വിക്ഷൂത നെ഼ൽ 
പവർത്ത഻േള഻ൽ  ഭഽഉെമയഽമഺയ഻ േരഺർ വയ്ക്കഽേയഽം ഏതഽ വ്തഽവ഻ൽ 
ഏീതഺീക്ക ീെെ഻േൾ നട്ടുപ഻െ഻പ്പ഻ക്കഽന്നഽീവന്നഽള്ള േഺരൿങ്ങൾ ഫയല഻ൽ 
സാക്ഷ഻ക്കണീമന്നഽം ന഻ർുദ്ദശ഻ച്ചു. തഽെർന്ന് ഫയല഻ലഽം ഫ഼ൽഡ഻ലഽമഺയ഻ 
േീെത്ത഻യ േഺരൿങ്ങൾ ഗഺമസഭ വ഻ശദമഺയ഻ െർച്ച ീെയ്തഽ. 

 

VRP മഺരഺയ   മന഼ഷ രഺജ് ഉ P.B,ന഻ഷഺ പഽഷ്േരൻ , പവ഼ണ പേഺശൻ , 

പത഼ക്ഷ പേഺശൻ എന്ന഻വർ ുെർന്ന് ഗഺമസഭ റ഻ുപ്പഺർട്ട്  
അവതര഻പ്പ഻ച്ചു. ുശഷം ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ അവരഽീെ അഭ഻പഺയങ്ങളും, 

പരഺത഻േളും, ആശെേളും, ആവശൿങ്ങളും പെഽീവച്ചു.  
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ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീട രസക്തമഺയ അഭ഻രഺയങ്ങൾ  

 ല഼ല ഹര഻ദഺ് -   േിതൿമഺയ഻ ുവതനം ലഭൿമഺേഽന്ന഻ലല.  

 

വളം വഺങ്ങഽന്നത഻ന് ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ സേയം ൂപസ പ഻ര഻വ഻ുെെ഻ 
വരഽന്നഽ. വളം വഺങ്ങഽന്നത഻നഽള്ള ൂപസ ലഭൿമഺക്കണം. 
 

അപേെങ്ങൾ, അസഽഖങ്ങൾ ഉെഺയഺൽ സേദ്നം െ഻ലവ഻ൽ ആണ് 
ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ മരഽന്ന് വഺങ്ങഽന്നത്. പഞ്ചഺയത്ത഻ൽ ഈ വ഻വരം 
അറ഻യ഻ക്കഺറ഻ലല. 
 

ീതഺഴ഻ല഻െങ്ങള഻ൽ ഇഴൈദ്നഽക്കളുീെ േെ഻ുയറ്റഺൽ െ഻േ഻ത്സ െ഻ലവ് 
ലഭൿമഺക്കണം. ീതഺഴ഻ൽ ീെയ്തഺൽ രഽമഺസത്ത഻നേം ുവതനം 
ലഭൿമഺക്കണം. 
 

ുദവസേം േര഻ േഺെഽപ഻െ഻ച്ച് ന഻ലയ഻ലഺണ്. േഺട്സ പ഻െ഻ച്ച സ്ഥലം ീവട്ട഻ 
വിത്ത഻യഺക്കഺൻ ീതഺഴ഻ൽദ഻നങ്ങൾ അനഽവദ഻ച്ചു  നൽേണം. 
 

 ആശ -    ദ഼പം ഗാപ്പ഻ൽ ആീേ 18 ീതഺഴ഻ലഺള഻േളഺണ് ഉള്ളത്. 
അവർ ആറഽ ുപർ വ഼തം 3 െ഼ം ആയ഻ട്ടഺണ് പ്ലഺൻുറഷൻ ീെയ്യുന്നത്. 
ഇത് രെ് െ഼ം ആക്ക഻ മഺറ്റ഻ ോെഽതൽ ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നങ്ങൾ 
ലഭൿമഺക്കണം. 
 

 ശശ഻േല-   ീതഺഴ഻ൽ ഉപേരണങ്ങളുീെ വഺെേ, േഽെ഻ീവള്ളത്ത഻ന്ീറ  
ലഭൿത എന്ന഻വ ഉറപ്പഺക്കണം. 

 
 സരസേത഻ അമ -  ആയഽധ വഺെേ ആദൿേഺലത്ത് ലഭ഻ച്ച഻രഽന്നഽ. 

പ഻ന്ന഼ട്സ ആയഽധങ്ങൾ ദവ഻ച്ചു ുപഺേഽുമ്പഺൾ സേദ്നമഺയ഻ട്ടഺണ് 
പഽത഻യത് വഺങ്ങഽന്നത്. ഇത഻നഽള്ള വഺെേ ലഭൿമഺക്കണം. 

 
 അംബ഻ -   150 ദ഻വസം ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ക്കണം 

 
 സഽധ  -  ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നങ്ങൾ ോെഽതൽ നൽേണം. ആയഽധ വഺെേ 

ലഭ഻ക്കണം. പറമ്പ഻ൽ  പണ഻േൾ അനഽവദ഻ക്കണം. 
 

 സത഻   -  പണ഻ സ്ഥലങ്ങള഻ൽ ഇഴൈദ്നഽക്കളുീെ ശലൿം ോെഽതലഺണ് 
ഇത഻ന് എീദ്നെ഻ലഽം നെപെ഻ േീെത്തണം. 

 
 ല഼ലഺ ഹര഻ദഺ്  -  മ്ുെഺൾ ഇലലഺീത ീതഺഴ഻ൽ ീെയ്തഽ 

തഽെങ്ങഽന്നഽ.  ീതഺഴ഻ൽ തഽെങ്ങ഻ രെഽദ഻വസത്ത഻നഽുശഷമഺണ് മസ്റ്റർ 
ുറഺളുേൾ ൂസറ്റ഻ൽ ലഭൿമഺേഽന്നത്. 
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 ഗ഼തമ -   പ്ലഺൻുറഷൻ വർക്കഽേള഻ൽ മ്ുെഺൾ ഉള്ളുപ്പഺൾ മഺതം 
ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ ോെഽതൽ വരഽന്നഽ. പണ഻ ഇലലഺത്തുപ്പഺൾ േഽറച്ചുുപർ 
മഺതമഺണ് ീെെ഻േൾ സംരക്ഷ഻ക്കഽന്നത്. 
വളം െഺണേം എന്ന഻വ സേദ്നം ീെലവ഻ലഺണ് വഺങ്ങഽന്നത്. 
പറമ്പ഻ൽ പണ഻ നൽേണം.  

എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് മലയഺളത്ത഻ൽ ആക്ക഻ തരണം.  

മാന്നഽവർഷുത്തക്ക് എെഽക്കഽന്ന സർുവേള഻ൽ വ഻ല ീേഺെഽത്തഽ ുമെ഻ച്ച 
ൂതേളഺണ് നട്ടു പര഻പഺല഻ക്കഽന്നത്. മാന്നഽ വർഷം േഴ഻യഽുമ്പഺൾ 
അത഻ന്ീറ ഉത്തരവഺദ഻തേം ഉെമസ്ഥനഺണ്. അുപ്പഺൾ എദ്നഺണ് 
ീെുയ്യെത്.  

േഽളവഽം പര഻സരവഽം വിത്ത഻യഺക്കൽ  പദ്ധത഻ ഉൾീപ്പെഽത്തണം. 

 

NREGS  ഒവർസ഻യർ ലത഻ ുമഺൾ ീതഺഴ഻ലഺള഻േളുീെ അഭ഻പഺയങ്ങൾക്ക് 
മറഽപെ഻ പറഞ്ഞഽ.  

 

െർച്ചക്കഽള്ള മറഽരട഻  

 അനഽുേദം 3ബ഻  പേഺരമഽള്ള ഡ഻മഺൻഡ് ുഫഺം തീന്നയഺണ് 
ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ നൽേഽന്നത്. വർക്ക് ുലഺഡ് മാലമഺണ് അത് 
ഉൾീക്കഺള്ള഻ക്കഺൻ സഺധ഻ക്കഺത്തത്.  

 

 എം ബഽക്ക഻ൽ ീസേട്ടറ഻ ൂസൻ ീെയ്ത് തഽേ പഺസഺക്ക഻യ഻ട്ടുെ്.  

 
 എലലഺ ുരഖേള഻ലഽം ഇന഻മഽതൽ പ്പ് ുരഖീപ്പെഽത്തഽന്നത഻ൽ ോെഽതൽ 

ശദ്ധ ീെലഽത്തഽന്നത് ആയ഻ര഻ക്കഽം.  

 
 േഴ഻ഞ്ഞ വർഷം നെന്ന വർക്കഽേളുീെ വളത്ത഻ന് FTO അയച്ച഻ട്ടുെ്.  

ഡ഻സംബർ മഺസത്ത഻നഽള്ള഻ൽ  ലഭ഻ക്കഽം.  

 
 എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് ആദൿം മലയഺളത്ത഻ൽ ആയ഻രഽന്നഽ.  ഇുപ്പഺൾ 

ുസഺഫ്റ്റ് ീവയർ ഉപുയഺഗ഻ച്ച് ആണ് എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് ൈനുററ്റ്  ീെയഽന്നത്. 
അതഽീേഺെ് ആണ് മലയഺളം ലഭ഻ക്കഺത്തത്.  

 
 ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾക്ക് പണ഻ ആവശൿഺനഽസരണം ീേഺെഽക്കഽന്നഽെ്. 

ോെഽതൽ ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നങ്ങൾ ീേഺെഽക്കഽവഺൻ ശദ്ധ഻ക്കഽന്നത് 
ആയ഻ര഻ക്കഽം.  

 
 ുനരീത്ത അെ഻സ്ഥഺന സൌേരൿങ്ങൾക്കഽള്ള പണം ീേഺെഽക്കഽമഺയ഻രഽന്നഽ. 

ഇുപ്പഺൾ ുലഺക്ക഻ൽ ന഻ന്ന് അത് അനഽവദന഼യമലല.  
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 െ഻േ഻ത്സഺ സൌേരൿങ്ങൾക്കഽള്ള ൂപസ  ലഭ഻ക്കഽന്നത഻ന് ബ഻ലലുേൾ 
േിതൿമഺയ഻ പഞ്ചഺയത്ത഻ൽ എത്ത഻ക്കണം. 

 

 Fto അയച്ച഻ട്ടുെ് ൂവേഺീതതീന്ന ുവതനം ലഭ഻ക്കഽന്നതഺയ഻ര഻ക്കഽം 

 
 അനഽവദ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്ന വർക്കഽേൾ മഺതുമ ീെയ്യഺൻ സഺധ഻ക്കാ. 

ീതങ്ങ഻ൻ ൂത നഴ്ന്സറ഻ അത഻ൽ ഉൾീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല.  

 
 18 ീതഺഴ഻ലഺള഻േീള ആറ് ുപർ വ഼തം മാന്ന് ഗാപ്പുേളഺയ഻ ീറഺുട്ടഷൻ 

ീെയ്യുന്നത് ുലഺക്ക഻ൽ ന഻ന്നഽള്ള ന഻ർുദ്ദശപേഺരമഺണ്.  അത഻ൽ 
ോെഽതൽ ആളുേീള ഇെഽന്നത഻ന് സഺധൿമലല. ീതഺഴ഻ലഺള഻േീള 
മറ്റുവർക്കഽേള഻ൽ ഉൾീപ്പെഽത്ത഻ീക്കഺെ് 100 ദ഻വസീത്ത പണ഻ 
ഉറപ്പഺയ഻ട്ടും നൽേഽം.  

 
 ൂലഫ് വർക്കഽേൾ, ൈ഻ുയഺ െഺഗ് എന്ന഻വ ീെയ്യുന്നതഽമാലം 

സമയത്ത഻ന്ീറ  അപരൿഺപ്തത ഉെ്. അതഽീേഺെഺണ് 100 
ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ൽ എലലഺവർക്കഽം ലഭൿമഺക്കഽന്നത഻ൽ 
ശദ്ധീെലഽത്തഺൻ പറ്റഺത്തത്.  

 
 എൻ ആർ ഇ ൈ഻ എ് സ്റ്റഺഫഽേളുീെ എണ്ണം ോട്ടഺൻ േഴ഻യഽീമെ഻ൽ 

ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നങ്ങള഻ൽ ോെഽതൽ ശദ്ധ ീെലഽത്തഺൻ സഺധ഻ക്കഽം.  

 
 േെംേഽളത്ത഻ന്ീറ േഺരൿം ശദ്ധയ഻ൽീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ടുെ്. മറ്റു 

ീതഺഴ഻ലഽേളും ഉൾീപ്പെഽത്തഽന്നത് ആയ഻ര഻ക്കഽം.  

 
 പഽനർൈന഻,  ത഼റ്റപ്പുൽേിഷ഻  എന്ന഻വയഽം ഉൾീക്കഺള്ള഻ക്കഽന്ന 

ആയ഻ര഻ക്കഽം. 
 

ുശഷം വഺർഡ് ീമമ്പർ ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് പദ്ധത഻ീയ േഽറ഻ച്ച് 
ആധ഻േഺര഻േമഺയ഻ സംസഺര഻ച്ചു.  
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ഗഺമസഭ ത഼രഽമഺനങ്ങൾ  

 ഇഴൈദ്നഽക്കളുീെ ശലൿം േഽറയ്ക്കഽന്നത഻ന് ഡ഻സംബർ 14 മഽതൽ ക്ല഼ന഻ങ് 

ആരംഭ഻ക്കഽന്നതഺണ്  

 

 plantation വർക്കഽേളുീെ 40% നമഽീെ ഭഺവ഻ തലമഽറയ്ക്ക് ഗഽണേരമഺണ്. 

ഇത഻ന്ീറ പര഻പഺലനവഽം ോെഽതൽ ീതഺഴ഻ൽദ഻നങ്ങൾ സിഷ്ട഻ക്കഽന്നഽ.  

 

 

 100 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നങ്ങൾ  എലലഺവർക്കഽം ലഭൿമഺക്കഽം 

  

ുശഷം  സ഻ ഡ഻ എ് ീമമ്പർ  പത്മ഻ന഻   എലലഺവർക്കഽം േിതജ്ഞത 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻. 

 


