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ആലപ്പുഴ ൈ഻ലല  

 

 

 

 

 

 

ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻ററ് റ഻ുപ്പഺർട്ട് 
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വഺർഡ്             9  ഇലഞ്ഞഺംേഽളങ്ങര 
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സസോഷൿൽ ഓഡിറ്റ് 

 

രഽ ഗവൺീമൻറ് പദ്ധത഻യഽീെ നെത്ത഻പ്പ഻ലാീെ അവയഽീെ പഖൿഺപ഻ത 
ലക്ഷൿം എതുത്തഺളം ൂേവര഻ക്കഺൻ സഺധ഻ച്ചുീവദ്ബഽം അത഻ലാീെ 
ഉെഺയ സഺമാഹൿുനട്ടവഽം, പശ്ത഻യഽം എതമഺതമഺീണദ്ബ് 
ീപഺതഽസമാഹം ുനര഻ട്ട് നെത്തഽദ്ബ അുനേഷണവഽം, 
േണീക്കെഽപ്പും,പര഻ുശഺധനയഽം,വ഻ലയ഻രഽത്തലഽമഺണ് ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ്.  
ീപഺതഽസ്ഥഺപനങ്ങളുീെ പവർത്തനങ്ങളും ീപഺതഽപദ്ധത഻േളുീെ 
നെത്ത഻പ്പും ൈനങ്ങൾക്ക് പുയഺൈനീപ്പെഽദ്ബ വ഻ധത്ത഻ൽ നെപ്പഺക്കഽദ്ബത഻നഽം 
ീപഺതഽ ഭരണം ൈനീസൌഹഺർദ്ദപരമഺക്കഽദ്ബത഻നഽം ുവെ഻യഽളള 
ൈഺഗതയഺണ് ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ്. 

 

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

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

 

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

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

    

തണ്ണ഼ർമഽക്കം പഞ്ചഺയത്ത്  വഺർഡ്  9-ൽ 1/10/2018 മഽതൽ 31/03/2019 വീര 
പാർത്ത഼േര഻ച്ച 22 പവർത്ത഻േളഺണ് ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ഻ന് 
വ഻ുധയമഺക്ക഻യ഻ട്ടുള്ളത്. 
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ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻ററ഻ന് വ഻ുധയമഺക്ക഻യ പവർത്ത഻േൾ 

 

േമ 

നമ്പർ  

 

പവർത്ത഻യഽീെ  ുപര് & ുേഺഡ് 

 

 

ആരംഭ഻ച്ച 

ത഻യത഻ 

 

അവസഺന഻ച്ച 

ത഻യത഻ 

 

എ്ററ഻ുമററ് 

തഽേ 

 

ീെലവഺയ 

തഽേ 

 

1 

 

ുശയസ്സ് ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക് 
പ്ലഺന്ുറഷൻ  പഺർട്ട്  IF/348217  

 

 

26/07/2018 

 

 

05/03/2019 

 

 

369511 

 

 

346584 

 

   2 

 

ുശയ് ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക് 
പ്ലഺന്റഷൻ പഺർട്ട് 2     IF /348216 

 

26/07/2018 

 

15/03/2019 

 

369147 

 

349294 

 

    3 

 

ുശയ് ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക് 
പ്ലഺന്റഷൻ പഺർട്ട്  3   IF/348215 

 

26/07/2018 

 

16/04/2019 

 

398704 

 

372871 

 

    4 

 

ഹര഻തശ഼ ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക് 
പ്ലഺന്റഷൻ പഺർട്ട്  1 IF/347516 

 

26/07/2018 

 

19/03/2019 

 

460548 

 

418128 

 

   5 

 

ന഻തൿഹര഻ത ഗാപ്പ഻നഽ ുലഺക്ക് 
പ്ലഺന്റഷൻ പഺർട്ട്  1 IF /347517 

 

26/07/2018 

 

22/03/2019 

 

459640 

 

426529 

 

  6 

 

ന഻തൿഹര഻ത ഗാപ്പ഻നഽ ുലഺക്ക് 
പ്ലഺന്ുറഷൻ പഺർട്ട്  2 IF /348324 

 

 

26/07/2018 

 

 

19/03/2019 

 

 

400524 

 

 

313793 

 

 

  7 

 

സമനേയ ഗാപ്പ഻നഽ ുലഺക്ക്  
പ്ലഺൻുറ്റഷൻ പഺർട്ട്-1 IF/348854 

 

26/07/2018 

 

16/03/2019 

 

490835 

 

431678 

 

  8 

 

സമനേയ ഗാപ്പ഻നഽ ുലഺക്ക് 
പ്ലഺൻുറ്റഷൻ പഺർട്ട് 2 IF/348856 

 

26/07/2018 

 

14/03/2019 

 

491563 

 

463656 
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 9 

 

സംഗമം ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക് 
പ്ലഺൻുറ്റഷൻ പഺർട്ട്  1  IF/348583 

 

26/07/2018 

 

14/03/2019 

 

435907 

 

412437 

 

 10 

 

സംഗമം ഗാപ്പ഻ന്ീറ ുലഺക്ക്  
പ്ലഺൻുറ്റഷൻ പഺർട്ട്  2 IF/348584 

 

26/07/2018 

 

15/03/2019 

 

372607 

 

341756 

 

11 

 

പത഻ഭ ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക് 
പ്ലഺന്റഷൻ പഺർട്ട്  1 IF/348325 

 

26/07/2018 

 

05/03/2019 

 

464916 

 

375310 

 

12 

 

പത഻ഭഺ ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക് 
പ്ലഺന്ുറഷൻ പഺർട്ട്  2 IF/348320 

 

26/07/2018 

 

31/03/2019 

 

464006 

 

338996 

 

13 

 

പതൿഺശ ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക് 
പ്ലഺന്ുറഷൻ  IF/348581 

 

26/07/2018 

 

24/03/2019 

 

340138 

 

253902 

 

14 

 

പഽനർജ്ജന഻ പദ്ധത഻യഽമഺയ഻ 
സംുയഺൈ഻പ്പ഻ച്ച് ഇലഞ്ഞംേഽളങ്ങര 
പുദശീത്ത പച്ചക്കറ഻ േിഷ഻ക്ക് 
ന഻ലീമഺരഽക്കൽ          IF/371575 

 

12/11/2018 

 

21/12/2018 

 

335230 

 

292138 

 

15 

 

പഽനർൈന഻ പദ്ധത഻യഽമഺയ഻ 
സംുയഺൈച്ച് ുതഺപ്പ഻ൽ പുദശീത്ത 
പച്ചക്കറ഻ േിഷ഻ക്ക് 
ന഻ലീമഺരഽക്കൽ   IF/371576 

 

12/11/2018 

 

20/12/2018 

 

338230 

 

291054 

 

16 

 

തഺമരുേര഻ - തഽേലൻെ഻റ 
ുറഺഡ് ീമറ്റല഻ംഗ്  RC/275643 

 

16/03/2019 

 

28/03/2019 

 

485892 

 

477290 

 

17 

 

SNDP മഠത്ത഻ൽീവള഻ ുറഺഡ് 
ീമറ്റല഻ംഗ് RC/275592 

 

26/03/2019 

 

29/03/2019 

 

229107 

 

226494 

 

18 

 

ുെഺയലറ്റ് ന഻ർമ്മഺണം ഷ഼ബുമഺൾ, 

നഺരഺയണീവള഻  IF/335784 

 

 

18/09/2018 

 

01/10/2018 

 

33781 

 

12000 
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19 

 

ുെഺയലറ്റ് ന഻ർമ്മഺണം - വ഻ൈയമ്മ 
ന഻മ്മ഻ ന഻വഺ് RS/343778 

 

13/02/2019 

 

26/02/2019 

 

33781 

 

12000 

 

20 

 

ുെഺയലറ്റ് ന഻ർമഺണം, ദർശന 
പഽത്തൻവ഼ട്ട഻ൽ RS/335786 

 

18/09/2018 

 

01/10/2018 

 

33781 

 

12000 

 

21 

 

ുെഺയലറ്റ് ന഻ർമഺണം, േഺഞ്ചന 
മണ്ണദ്നറ ീവള഻. RS/335735 

 

12/11/2018 

 

25/11/2018 

 

33781 

 

12000 

 

22 

 

ുെഺയലറ്റ് ന഻ർമ്മഺണം: വഺസദ്ന഻, 
മഺക്ക഻യ഻ൽ RS/335740  

 

01/02/2019 

 

19/02/2019 

 

12000 

 

12000 
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7 രജിസ്റ്ററുകൾ  

മഹഺത്മഺഗഺദ്ഫ഻ ുദശ഻യ ഗഺമ഼ണ ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ്  ന഻യമം ( 2005 ) 

പേഺരം പഞ്ചഺയത്തഽേള഻ൽ  ന഻ർബദ്ഫമഺയഽം  7 രൈ഻സ്റ്ററഽേൾ  

സഽക്ഷ഻ക്കെഺതഺണ്. 

 

1. ീതഺഴ഻ൽ  േഺർഡ഻നഽള്ള േഽെഽംബഺുപക്ഷയഽീെ രൈ഻സ്റ്റർ  

2. ുസഺഷൿൽ  ഒഡ഻റ്റ്  ഗഺമസഭ മ഼റ്റ഻ംഗ് രൈ഻സ്റ്റർ  

3. ീതഺഴ഻ൽ  ആവ഻ശൿീപ്പട്ടതഽം ീതഺഴ഻ൽ  ീേഺെഽത്തതഽം 

സംബദ്ഫ഻ച്ച രൈ഻സ്റ്റർ  

4. പവർത്ത഻യഽീെ ല഻സ്റ്റും െ഻ലവഽം വ഻ശദഺംശങ്ങളും 

സംബദ്ഫ഻ച്ച രൈ഻സ്റ്റർ  

5. സ്ഥ഻ര ആസ്ഥ഻േളുീെ രൈ഻സ്റ്റർ  

6. പരഺത഻ രൈ഻സ്റ്റർ  

7. ീമറ്റ഼ര഻യൽ  രൈ഻സ്റ്റർ  

പഞ്ചോയത്തിലല 7 രജിസ്റ്ററുകൾ  പരിസശോധിച്ചതിൽ  നിന്ും 

കലെത്തിയ കോരൿങ്ങൾ : 

1. ീതഺഴ഻ൽ  േഺർഡ഻നഽള്ള േഽെഽംബഺുപക്ഷയഽീെ രൈ഻സ്റ്റർ  : 

● ീസേട്ടറ഻ ീസർട്ട഻ൂഫ ീെയ്ത േവർുപജ് ഉ ഉെഺയ഻രഽദ്ബഽ. 

● പഺർട്ട്  എ, ബ഻, സ഻ & ഡ഻ എദ്ബ഼ ുഫഺർമഺറ്റുേൾ  
എം.ഐ.എസ഻ൽ  ന഻ദ്ബഽം പ഻ീെെഽത്ത് സഽക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുെ് 

 

2. ുസഺഷൿൽ  ഒഡ഻റ്റ്  ഗഺമസഭ മ഼റ്റ഻ംഗ് രൈ഻സ്റ്റർ  
 

 േവർുപജ് ഉ ഉെ്. 

 2018 ുമയ് 9ന് ഗഺമസഭ നെത്ത഻യത഻ീെ മ഻ന഻റ്റ്് 

ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻രഽദ്ബഽ. മ഻ന഻റ്റ്്പേഺരം 156 ുപർ  

പീെെഽത്ത ഗഺമസഭയ഻ൽ  2018-2019 വർഷത്ത഻ീല 

പഽനർജ്ജന഻ പവർത്ത഻േളുീെ ുപരഽവ഻വരങ്ങൾ  

ുരഖീപ്പട്ടുത്ത഻യ഻ട്ടുെ്. 
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 2018 ഡ഻സംബർ  4ന് ഗഺമസഭ നെത്ത഻യത഻ീെ 

മ഻ന഻റ്റ്്പേഺരം 172 ുപർ  പീെെഽത്തഽ. ഈ 

ഗഺമസഭയ഻ൽ  തഺമരുേര഻ തഽേലൻെ഻റ ുറഺഡ് ീമറ്റല഻ംഗ്  

പവർത്ത഻ ുരഖീപ്പട്ടുത്ത഻യ഻ട്ടുെ്. 

 

3. ീതഺഴ഻ൽ  ആവ഻ശൿീപ്പട്ടതഽം ീതഺഴ഻ൽ  ീേഺെഽത്തതഽം സംബദ്ഫ഻ച്ച    

രൈ഻സ്റ്റർ  

 േവർുപജ് ഉ ഉെ്. 

 എം.ഐ.എ് പേർപ്പ് സഽക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുെ്. 

 

4. പവർത്ത഻യഽീെ ല഻സ്റ്റും െ഻ലവഽം വ഻ശദഺംശങ്ങളും സംബദ്ഫ഻ച്ച 

രൈ഻സ്റ്റർ  

 േവർുപജ് ഉ ഉെ്. 

 എം.ഐ.എ് പേർപ്പ് സഽക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുെ്. 

 

5. സ്ഥ഻ര ആസ്ഥ഻േളുീെ രൈ഻സ്റ്റർ  

 േവർുപജ് ഉ ഉെ്. 

 വഺർഡഽേള഻ീല ൂസറ്റുേളും ീെയ്ത഻ര഻ക്കഽദ്ബ 

വർക്കഽേളും ുരഖീപെഽത഻യ഻ട്ടുെ് 

6. പരഺത഻ രൈ഻സ്റ്റർ  

 പരഺത഻ രൈ഻സ്റ്റർ  സഽക്ഷ഻ക്കഽദ്ബ഻ലല. 

 ഒൺൂലൻ  ആയ഻ട്ടഺണ് പരഺത഻േൾ  അയക്കഽദ്ബത്. 

 

7. ീമറ്റ഼ര഻യൽ  രൈ഻സ്റ്റർ  

 േവർുപജ് ഉ ഉെ്. 

 എം.ഐ.എസ഻ൽ  ന഻ദ്ബഽം വ഻വരങ്ങൾ  പ഻ീെെഽത്ത് 

സഽക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുെ്. 
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ഫയൽ പരിസശോധനയിലല കലെത്തലുകൾ 

1. കവർസപജ്:  

AMC  പേഺരമഽള്ള േവർ ുപജ് ഉ പര഻ുശഺധ഻ച്ച 22 ഫയലഽേള഻ലഽം 
ഉെഺയ഻രഽദ്ബഽ. പവർത്ത഻യഽീെുപര്, പവർത്ത഻ അംഗ഼േര഻ച്ച വർഷം, 

പദ്ധത഻ ന഻ർവ്വഹണ ഏൈൻസ഻, േഺറ്റഗറ഻,പഞ്ചഺയത്ത് , വ഻ുലലജ് ഉ, 
അസംല഻ ന഻ുയഺൈേമണ്ഡലം, സഺുെത഻േ വ഻ദഗ്ദ്ധന്ീറ ുപര് എദ്ബ഼ 
ുരഖീപ്പെഽത്തലഽേൾ  ഉെഺയ഻രഽദ്ബഽ.  

െ഻ല ഫയലഽേള഻ൽ  പവിത്ത഻ ആരംഭ഻ച്ച ത഻യത഻, ീലഺുക്കഷൻ, 

എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് തഽേ,െ഻ലവഺയ തഽേ ,ുമറ്റ഻ീെ ുപര് എദ്ബ഼ വ഻വരങ്ങൾ 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല. 

 പവിത്ത഻ അവസഺന഻ച്ച ത഻യത഻, ൈ഻ുയഺെഺഗ്, ുമറ്റ഻ന്ീറ ുപര്, 

ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ് എദ്ബ഼ ുരഖീപ്പെഽത്തലഽേൾ 22 ഫയല഻ലഽം 

ഉെഺയ഻രഽദ്ബ഻ലല. 

2. ലെക്ക് ലിസ്റ്റ്:  

22 ഫയല഻ലഽം ുപജ് ഉ നമ്പർ ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ ീെക്ക ല഻സ്റ്റ് 
ഉെഺയ഻രഽദ്ബ഻ലല. 

 

3. വോർഷിക കർമ്മ പദ്ധതി:  

ആക്ഷൻ പ്ലഺന഻ൽ പദ്ധത഻യഽീെ ുപര് ഉൾീപ്പെഽദ്ബ ുപൈ഻ീെ പേർപ്പ് 
എലലഺ ഫയല഻ലഽം ഉെഺയ഻രഽദ്ബഽ. 

 

4. എസ്റ്റിസമറ്റ്: 

േവർ ുപജ് ഉ, വ഻ശദമഺയ എസ്റ്റ഻ുമറ്റ഻ൽ അേഡ഻റ്റഡ് എൻൈ഻ന഻യർ 

ത഻യത഻യ഻ലലഺീത പ്പ് ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ടുെ്.                                        
ുററ്റ് അനഺല഻സ഻്,എ്െ഻ുമറ്റ് റ഻ുപ്പഺർട്ട് ,ുഡഺയ഻ംഗ് ആൻഡ്  
ഡ഻സയ഻ൻ ,സർുവ ഡഺറ്റ എദ്ബ഻വ ഉെഺയ഻രഽദ്ബ഻ലല. എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് 
ൈനേ഼യ ഭഺഷയ഻ൽ ആയ഻രഽദ്ബ഻ലല. 

പവർത്ത഻ എവ഻ീെീയഺീക്ക നെക്കഽദ്ബഽീവദ്ബഽള്ള സർീവ നമ്പർ 
ഉൾപ്പീെയഽള്ള വ഻വരങ്ങൾ ഫയല഻ൽ ഉെഺയ഻രഽദ്ബഽ. 
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5. സോസേതികോനുമതി:  

സഺുെത഻േഺനഽമത഻യ഻ൽ LSGD,AE എദ്ബ഻വർ ത഼യത഻യ഻ലലഺീത പ്പും 
സ഼ലഽം ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ടുെ്. 

6. ഭരണോനുമതി:  

പഞ്ചഺയത്ത് േമ്മറ്റ഻യഽീെ ഭരണഺനഽമത഻യ഻ൽ  ീസേട്ടറ഻യഽീെ പ്പ്, 
സ഼ൽ, ത഼യത഻ എദ്ബ഻വ ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻രഽദ്ബ഻ലല. 

7.സംസയോജിത പദ്ധതിയുലട വിവരങ്ങൾ: 

സംുയഺൈ഻ത പദ്ധത഻യഽമഺയ഻ ബദ്ഫീപ്പട്ട ുരഖേൾ  ദ്ബഽം ഫയല഻ൽ  
ഉെഺയ഻രഽദ്ബ഻ലല. 

8. ഡിമോന്റ് സഫോറം:  

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

9. വർക്ക് അസലോസക്കഷൻ സഫോറം: 

അനഽുേദം 4 പേഺരമഽള്ള വർക്ക് അുലഺുക്കഷൻ ുഫഺം 
ഉെഺയ഻രഽദ്ബ഻ലല. ത഻യത഻ ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലലഺയ഻രഽദ്ബഽ. 

10.  E-മസ്റ്റർ  സറോൾ : 

BDO,പഞ്ചഺയത്ത് ീസേട്ടറ഻ എദ്ബ഻വരഽീെ പ്പും സ഼ലഽം മ഻ക്ക 
മ്ുെഺളുേള഻ലഽം ഉെഺയ഻രഽദ്ബഽ. ത഼യത഻ ഉെഺയ഻രഽദ്ബ഻ലല. 
ീതഺഴ഻ൽ ീെയ്ത ത഻യത഻, ആീേ ീതഺഴ഻ൽ ീെയ്ത ദ഻നങ്ങൾ, ആീേ 
ുവതനം എദ്ബ഼ വ഻വരങ്ങൾ ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ടുെ്.  

ീതഺഴ഻ലഽപേരണങ്ങളുീെ വഺെേ ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻രഽദ്ബ഻ലല.  െ഻ല 
മ്ുെഺളുേള഻ൽ  ത഻രഽത്തലഽേൾ  ഉെഺയ഻രഽദ്ബഽ. അീേെ഻ററ് 
എൻൈ഻ന഼യറഽം ഒവർസ഻യറഽം ത഼യത഻യ഻ലലഺീത പ്പ് 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽദ്ബഽ. 
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11.  M- ബുക്ക്  : 

പര഻ുശഺധ഻ച്ച 22 ഫയല഻ലഽം M. Book ഉെഺയ഻രഽദ്ബഽ. ീസേട്ടറ഻ 
ീസർട്ട഻ഫയ് ീെയ്ത഻രഽദ്ബ഻ലല. M.book നമ്പർ  ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻രഽദ്ബഽ. 
അേഡ഻റ്റഡ് എൻൈ഻ന഼യർ, ഒവർസ഻യർ, എദ്ബ഻വർ പ്പും സ഼ലഽം 

ുരഖീപ്പെഽത്തഽേയഽം അേഡ഻റ്റഡ് എൻൈ഻ന഼യർ തഽേ 
പഺസ്സഺക്കഽേയഽം ീെയ്ത഻ട്ടുെ്.  

എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് തഽേയഽം യഥഺർത്ഥെ഻ലവഽം തമ്മ഻ലഽള്ള വൿതൿഺസം 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല. 

12. ലമറ്റീരിയൽവോങ്ങിയതുമോയി ബന്ധലെട്ട സരഖകൾ: 

ീമറ്റ഼ര഻യൽ ഉൾീപ്പട്ട പവർത്ത഻ ഫയലഽേള഻ൽ  ീപഺീേൿഺയർ  
േമ്മറ്റ഻, േൿുട്ടഷൻ  ുേഺപ്പ഻, പർുച്ച് ഒർഡർ  തഽെങ്ങ഻യവയഽീെ 
എലലഺ ുരഖേളും ഉെയ഻രഽദ്ബഽ. 

 

13. സവജ് ലിസ്റ്റ്: 

മസ്റ്റുറഺൾ പേഺരമഽള്ള ുവജ് ഉ ല഻സ്റ്റ് എലലഺ ഫയല഻ലഽം 
ഉെഺയ഻രഽദ്ബ഻ലല. 

1. ുശയ് ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക് പ്ലഺന്റഷൻ പഺർട്ട് 2 IF/348216   

 11 മസ്റ്റുറഺളുേളുീെ ുവജ് ഉ ല഻സ്റ്റ് ഇലല.  

 മസ്റ്റുറഺൾ 42479 ൽ  ീവട്ട഻ത്ത഻രഽത്തൽ ഉെ്. 
 ുവീറഺരഽ ഫയല഻ീല ീവജ് ഉ ല഻സ്റ്റ് ഈ ഫയല഻ൽ ഉെഺയ഻രഽദ്ബഽ. 

 

2. ന഻തൿഹര഻ത ഗാപ്പ഻നഽ ുലഺക്ക് പ്ലഺന്റഷൻ പഺർട്ട്  1 IF /347517  

 11 മസ്റ്റുറഺളുേളുീെ ുവജ് ഉ ല഻സ്റ്റ് ഇലല. 
 ഈ വർക്ക഻ന്ുറത് അലലഺത്ത 4 മസ്റ്റ്  ുറഺളുേൾ   ഫയല഻ൽ 

ഉെഺയ഻രഽദ്ബഽ (11005, 11006, 11472, 11439).  

 

3. SNDP മഠത്ത഻ൽീവള഻ ുറഺഡ് ീമറ്റല഻ംഗ് RC/275592 

 ീസമ഻്േ഻ൽട്സ ീലീബസിസ഻ന്ീറ മസ്റ്റർ  ുറഺള഻ൽ  (65890) 
ത഻രഽത്തലഽേൾ ഉെ്. 

 ുവീറഺരഽ ഫയല഻ീല ീവജ് ഉ ല഻സ്റ്റ് ഉൾീപ്പെഽത്ത഻യ഻രഽദ്ബഽ 
 

4. സംഗമം ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക് പ്ലഺൻുറ്റഷൻ പഺർട്ട്  1  IF/348583 
  9 മസ്റ്റുറഺളുേളുീെ ുവജ് ഉ ല഻സ്റ്റ് ഇലല. 

 

5. പത഻ഭ ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക് പ്ലഺന്റഷൻ പഺർട്ട്  1 IF/348325 

 3 മസ്റ്റുറഺളുേളുീെ ുവജ് ഉ ല഻സ്റ്റ് ഇലല. 
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6. ുശയ് ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക് പ്ലഺന്റഷൻ പഺർട്ട്  3   IF/348215 
 6 മസ്റ്റുറഺളുേളുീെ ുവജ് ഉ ല഻സ്റ്റ് ഇലല. 

 

7. പഽനർൈന഻ പദ്ധത഻യഽമഺയ഻ സംുയഺൈച്ച് ുതഺപ്പ഻ൽ പുദശീത്ത പച്ചക്കറ഻ 
േിഷ഻ക്ക് ന഻ലീമഺരഽക്കൽ   IF/371576 

 3 മസ്റ്റുറഺളുേളുീെ ുവജ് ഉ ല഻സ്റ്റ് ഇലല. 
 

8. സമനേയ ഗാപ്പ഻നഽ ുലഺക്ക് പ്ലഺൻുറ്റഷൻ പഺർട്ട് 2 IF/348856 
 7 മസ്റ്റുറഺളുേളുീെ ുവജ് ഉ ല഻സ്റ്റ് ഇലല. 

 

9. ഹര഻തശ഼ ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക് പ്ലഺന്റഷൻ പഺർട്ട്  1 IF/347516 

 8 മസ്റ്റുറഺളുേളുീെ ുവജ് ഉ ല഻സ്റ്റ് ഇലല 
 

10. സംഗമം ഗാപ്പ഻ന്ീറ ുലഺക്ക്  പ്ലഺൻുറ്റഷൻ പഺർട്ട്  2 IF/348584 

 4 മസ്റ്റുറഺളുേളുീെ ുവജ് ഉ ല഻സ്റ്റ് ഇലല. 
 

11. ന഻തൿഹര഻ത ഗാപ്പ഻നഽ ുലഺക്ക് പ്ലഺന്ുറഷൻ പഺർട്ട്  2 IF /348324 
 11 മസ്റ്റുറഺളുേളുീെ ുവജ് ഉ ല഻സ്റ്റ് ഇലല. 
 ഈ വർക്ക഻ന്ുറത് അലലഺത്ത 3 മസ്റ്റ്  ുറഺളുേൾ   ഫയല഻ൽ 

ഉെഺയ഻രഽദ്ബഽ (11041, 11042, 11427). 
 

12. ു ശയസ്സ് ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക് പ്ലഺന്ുറഷൻ  പഺർട്ട്  1 IF/348217 
 14 മസ്റ്റുറഺളുേളുീെ ുവജ് ഉ ല഻സ്റ്റ് ഇലല. 

 

13. പത഻ഭഺ ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക് പ്ലഺന്ുറഷൻ പഺർട്ട്  2 IF/348320 
 6 മസ്റ്റുറഺളുേളുീെ ുവജ് ഉ ല഻സ്റ്റ് ഇലല. 

 

14. ു െഺയലറ്റ് ന഻ർമ്മഺണം - വ഻ൈയമ്മ ന഻മ്മ഻ ന഻വഺ് RS/343778 

 2 മസ്റ്റുറഺളുേളുീെ ുവജ് ഉ ല഻സ്റ്റ് ഇലല. 

 

14. FTO: 

ുവജ് ഉ ല഻സ്റ്റ് പേഺരമഽള്ള FTO  എലലഺ ഫയല഻ലഽം ഉെഺയ഻രഽദ്ബ഻ലല. 

 

15 . ലമറ്റീരിയൽ വൗച്ചർ & ബിൽ: 

ീമറ്റ഼ര഻യൽ ഇനത്ത഻ൽ ഡ഻്്ുള ുബഺർഡ്, വളം എദ്ബ഻വ 

ഉൾീപ്പെഽത്ത഻യത഻ന്ീറ ബ഻ൽ  ഉെഺയ഻രഽദ്ബഽ. സപ്പ്ളുയസിസ഻നഽ തഽേ 
നൽേ഻യത഻ീെ ബ഻ലലുേൾ  ഉൾീപ്പെഽത്ത഻യ഻രഽദ്ബഽ. 
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16. സറോയൽറ്റി: 

ുറഺയൽറ്റ഻ നൽുേെ പവർത്ത഻ ഫയലഽേൾ പര഻ുശഺധ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല. 

 

17.പവർത്തിയുലട മൂന്ു ഘട്ടങ്ങളിലല സഫോസട്ടോ: 

പവർത്ത഻യഽീെ മാദ്ബഽ ഘട്ടങ്ങള഻ീല ുഫഺുട്ടഺ 6 ഫയലഽേള഻ൽ  മഺതം 
ഉെഺയ഻രഽദ്ബഽ. 

1. പത഻ഭ ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക് പ്ലഺന്റഷൻ പഺർട്ട്  1 IF/348325 

2. തഺമരുേര഻ - തഽേലൻെ഻റ ുറഺഡ് ീമറ്റല഻ംഗ്  RC/275643 

3. ന഻തൿഹര഻ത ഗാപ്പ഻നഽ ുലഺക്ക് പ്ലഺന്റഷൻ പഺർട്ട്  1 IF/347517 

4. ന഻തൿഹര഻ത ഗാപ്പ഻നഽ ുലഺക്ക് പ്ലഺന്ുറഷൻ പഺർട്ട്  2 IF/348324 

5. ുെഺയലറ്റ് ന഻ർമ്മഺണം - വ഻ൈയമ്മ ന഻മ്മ഻ ന഻വഺ് RS/343778 

6. ുെഺയലറ്റ് ന഻ർമ്മഺണം, വഺസദ്ന഻ മഺക്ക഻യ഻ൽ RS/335740  

 

 

18. പവർത്തി പൂർത്തീകരണ സോക്ഷ്ൿപതം: 

പര഻ുശഺധ഻ച്ച എലലഺ ഫയലഽേള഻ലഽം ദ്ബഽം ുരഖീപെഽത്തഺത്ത 
പവർത്ത഻ പാർത്ത഼േരണ സഺക്ഷൿപതമഺണ്  ഉെഺയ഻രഽദ്ബത്. 

 

19. മസ്റ്റസറോൾ മൂവ്ലമന്റ് സ്ലിപ്: 

മസ്റ്റുറഺൾ മാവ്ീമന്റ് സ്ല഻പ്പ഻ൽ എലലഺ മ്ുെഺളുേളും 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻രഽദ്ബ഻ലല. 

 

20. ജിസയോടോഗ് സഫോസട്ടോഗോഫ്: 

പര഻ുശഺധ഻ച്ച 2 ഫയൽ  ഴ഻ീേ ബഺക്ക഻ എലലഺ ഫയലഽേള഻ലഽം 
ഉെഺയ഻രഽദ്ബഽ. 

1. ുെഺയലറ്റ് ന഻ർമ്മഺണം ഷ഼ബുമഺൾ, നഺരഺയണീവള഻  IF/335784 – ഇലല 
2. സമനേയ ഗാപ്പ഻നഽ ുലഺക്ക്  പ്ലഺൻുറ്റഷൻ പഺർട്ട്-1 IF/348854 – ഇലല 

  

21. സസോഷൿൽ ഓഡിറ്റ് റിസെോർട്ടിന്റലറ പകർെ്: 

പര഻ുശഺധ഻ച്ച രഽ ഫയല഻ലഽം ഉെഺയ഻രഽദ്ബ഻ലല. 
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22. സസറ്റ് ഡയറി: 

10 ഫയലഽേള഻ൽ  ൂസറ്റ് ഡയറ഻ ഉെഺയ഻രഽദ്ബ഻ലല.  

1. പഽനർജ്ജന഻ പദ്ധത഻യഽമഺയ഻ സംുയഺൈ഻പ്പ഻ച്ച് ഇലഞ്ഞംേഽളങ്ങര 

പുദശീത്ത പച്ചക്കറ഻ േിഷ഻ക്ക് ന഻ലീമഺരഽക്കൽ IF/371575 

2. പഽനർൈന഻ പദ്ധത഻യഽമഺയ഻ സംുയഺൈച്ച് ുതഺപ്പ഻ൽ പുദശീത്ത 

പച്ചക്കറ഻ േിഷ഻ക്ക് ന഻ലീമഺരഽക്കൽ   IF/371576 

3. സംഗമം ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക് പ്ലഺൻുറ്റഷൻ പഺർട്ട്  1  IF/348583 

4. തഺമരുേര഻ - തഽേലൻെ഻റ ുറഺഡ് ീമറ്റല഻ംഗ്  RC/275643 

5. SNDP മഠത്ത഻ൽീവള഻ ുറഺഡ് ീമറ്റല഻ംഗ് RC/275592 

6. ന഻തൿഹര഻ത ഗാപ്പ഻നഽ ുലഺക്ക് പ്ലഺന്ുറഷൻ പഺർട്ട്  2 IF /348324 

7. ുെഺയലറ്റ് ന഻ർമഺണം, ദർശന പഽത്തൻവ഼ട്ട഻ൽ RS/335786 

8. ുെഺയലറ്റ് ന഻ർമ്മഺണം: വഺസദ്ന഻, മഺക്ക഻യ഻ൽ RS/335740 

9. ുെഺയലറ്റ് ന഻ർമ്മഺണം - വ഻ൈയമ്മ ന഻മ്മ഻ ന഻വഺ് RS/343778 

10. ുെഺയലറ്റ് ന഻ർമഺണം, േഺഞ്ചന മണ്ണദ്നറ ീവള഻. RS/335735 

 

ൂസറ്റ് ഡയറ഻ ഉെഺയ഻രഽദ്ബ ഫയലഽേള഻ൽ  പവർത്ത഻യഽീെ 
ുപര്,ുേഺഡ്,അരഭ഻ച്ച ത഻യത഻,അവസഺന഻ച്ച ത഻യത഻,എ്െ഻ുമറ്റ് 
തഽേ, ആീേ ീതഺഴ഻ൽദ഻നങ്ങൾ, ഇന഻ീഷൿറ്റ഼വ് വ഻ശദഺംശങ്ങൾ , 
VMC അംഗങ്ങളുീെ പ്പ് എദ്ബ഼ ുരഖീപ്പെഽത്തലഽേൾ  ഉെഺയ഻രഽദ്ബഽ. 

സദ്പർശേ േഽറ഻പ്പ്, െ഻േ഻ത്സഺ െ഻ലവ് സംബദ്ഫ഻ച്ച വ഻വരങ്ങൾ, 
വ഻ൈ഻ലൻ് ആൻഡ്  ുമഺണ഻റ്ററ഻ംഗ് േമ്മറ്റ഻ റ഻ുപ്പഺർട്ട്  എദ്ബ഻വ 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻രഽദ്ബ഻ലല. VMC അംഗങ്ങൾ  ബദ്ഫീപ്പട്ട മറ്റു 
ഉുദൿഺഗ്തർ  പവർത്ത഻ സ്ഥലം സദ്പർശ഻ച്ചത഻ന്ീറ 
ുരഖീപ്പെഽത്തലഽേൾ  ഉെഺയ഻രഽദ്ബഽ. 
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ഫീൽഡ് പരിസശോധനയിലല കലെത്തലുകൾ 

 

1. ുശയസ്സ് ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക് പ്ലഺന്ുറഷൻ  പഺർട്ട്  1 (  IF/348217 ) 

 

എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പേഺരം 2040 ൂതേൾ ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻രഽദ്ബഽ. 1955 ൂതേൾ 
ആണ് ആരംഭത്ത഻ൽ ഉെഺയ഻രഽദ്ബത്.  ീവള്ളീപ്പഺക്കീത്ത തഽെർദ്ബ് േഽീറ 
ൂതേൾ നശ഻ച്ചു.  ന഻ലവ഻ൽ 1925 ൂതേൾ പര഻പഺല഻ക്കഽദ്ബഽ.  

എം ബഽക്ക് പേഺരം ഫ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധയ഻ൽ സ഻റ്റ഻സൺ 
ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് േഺണഺൻ  േഴ഻ഞ്ഞഽ. 

2. ുശയ് ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക് പ്ലഺന്റഷൻ പഺർട്ട് 2 ( IF /348216 ) 

 

മഺസ്റ്റർ ുറഺൾ പേഺരം ീമഺത്തം 12 ീതഺഴ഻ലഺള഻േളഺണ് വർക്ക഻ൽ  
ഉൾീപ്പട്ട഻രഽദ്ബത്. 5 പഽരയ഻െങ്ങള഻ലഺയ഻ ുവപ്പ്, മഺതളം, ുപര ഇവയഺണ് 
നട്ട഻രഽദ്ബത്. മസ്റ്റുറഺൾ അനഽസര഻ച്ചു രഺൾ170 എദ്ബ േണക്ക഻ൽ 12ുപര് 
ീമഺത്തം 2040ൂതേൾ ആണ് വച്ചുപ഻െ഻പ്പ഻ച്ചത്. എദ്ബഺൽ േഽീറയധ഻േം 
ൂതേൾ പളയത്ത഻ൽ നശ഻ച്ചുുപഺയതഺയഺണ് മനസ഻ലഺക്കഽവഺൻ 
സഺധ഻ച്ചത്. അത഻നഺൽ നഷ്ടീപട്ടവയ്് പേരമഺയ഻ ഇുപ്പഺൾ ുവപ്പ഻ൻ 
ൂതേൾ ആണ് ോെഽതലഺയ഻ വച്ച഻ര഻ക്കഽദ്ബത്. ന഻ലവ഻ൽ ുവ് 1750, 

മഺതളം 142, ുപര 100 എദ്ബ഻ങ്ങീന ആീേ ീമഺത്തം 1992 ീെെ഻േളഺണ്  
ഉള്ളത്. 

എം ബഽക്ക് പേഺരം ഫ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധയ഻ൽ സ഻റ്റ഻സൺ 
ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് േഺണഺൻ  േഴ഻ഞ്ഞഽ. 

 

3. ുശയ് ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക് പ്ലഺന്റഷൻ പഺർട്ട്  3 ( IF/348215 ) 

എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പേഺരം 2210 വിക്ഷൂത നട്ടുപ഻െ഻പ്പ഻ക്കഽദ്ബത഻നഽം M ബഽക്ക് 
പേഺരം ഫ഼ൽഡ്തല പര഻ുശഺധനയ഻ൽ 13 വ഼െഽേള഻ലഺയ഻ 170 ൂതേൾ 
നട്ടുപ഻െ഻പ്പ഻ച്ചു. മഺതളം 255, ആത്ത 170, ുവപ്പ് 1697 എദ്ബ഻ങ്ങീന ആീേ 
2122 ൂതേൾ  േഺണഺൻ േഴ഻ഞ്ഞഽ. എം ബഽക്ക് പേഺരം ഫ഼ൽഡ് തല 
പര഻ുശഺധയ഻ൽ സ഻റ്റ഻സൺ ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് േഺണഺൻ  േഴ഻ഞ്ഞഽ. 
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4. ഹര഻തശ഼ ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക് പ്ലഺന്റഷൻ പഺർട്ട്  1 ( IF/347516 ) 

എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പേഺരം 2550 വിക്ഷൂതേൾ നട്ടുപ഻െ഻പ്പ഻ക്കഽദ്ബത഻നഽം 
പര഻പഺല഻ക്കഽദ്ബത഻നഽം ലക്ഷൿമ഻െഽദ്ബഽ. പളയത്ത഻ൽ നശ഻ച്ചുുപഺയവക്ക് 
പേരമഺയ഻ പഽത഻യ ൂതേൾ നെഽേയഽെഺയ഻.1785 ഒളം ുവപ്പ഻ൻ 
ൂതേൾ, മഺതളം, ആത്ത  680 ുപര എദ്ബ഻വ പര഻പഺല഻ച്ചു വരഽദ്ബഽ.  

എം ബഽക്ക് പേഺരം ഫ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധയ഻ൽ സ഻റ്റ഻സൺ 
ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് േഺണഺൻ  േഴ഻ഞ്ഞഽ. 

 

5. ന഻തൿഹര഻ത ഗാപ്പ഻നഽ ുലഺക്ക് പ്ലഺന്റഷൻ പഺർട്ട്  1 ( IF /347517 ) 

 

മഺസ്റ്റർ ുറഺൾ പേഺരം ീമഺത്തം 15ീതഺഴ഻ലഺള഻േളഺണ് വർക്ക഻ൽ  
ഉൾീപ്പട്ട഻രഽദ്ബത്. ീമഺത്തം 2550ൂതേൾ ആണ് വച്ചുപ഻െ഻പ്പ഻ച്ചത്. എദ്ബഺൽ 
േഽീറയധ഻േം ൂതേൾ പളയത്ത഻ൽ നശ഻ച്ചുുപഺയതഺയഺണ് 
മനസ഻ലഺക്കഽവഺൻ സഺധ഻ച്ചത്. അത഻നഺൽ നഷ്ടീപട്ടവയ്് പേരമഺയ഻ 
ഇുപ്പഺൾ ുവപ്പ഻ൻ ൂതേൾ ആണ് ോെഽതലഺയ഻ വച്ച഻ര഻ക്കഽദ്ബത്. 
ന഻ലവ഻ൽ ുവ് 1940, മഺതളം 280, ുപര 180, ആത്ത 65 എദ്ബ഻ങ്ങീന 
ആീേ ീമഺത്തം 2465 ീെെ഻േളഺണ്  ഉള്ളത്.11041, 11042,11427 എദ്ബ഼ 
മ്ുെഺൾേള഻ൽ ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ ീതഺഴ഻ൽ ീെയ്തതഺയ഻ 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻രഽദ്ബഽ. എദ്ബഺൽ ഇ മ്ുെഺളുേൾ ദ്ബഽം തീദ്ബ 
പ്തഽത ഫയല഻ൽ ഉെഺയ഻രഽദ്ബ഻ലല.  

എം ബഽക്ക് പേഺരം ഫ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധയ഻ൽ മീറ്റഺരഽ വർക്ക഻ന്ീറ 
ുബഺർഡ് ആണ് ഇ വർക്ക് നെദ്ബ സ്ഥലത്ത് ഉെഺയ഻രഽദ്ബത്. 

 

6. ന഻തൿഹര഻ത ഗാപ്പ഻നഽ ുലഺക്ക് പ്ലഺന്ുറഷൻ പഺർട്ട്  2 ( IF /348324 ) 

 

എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പേഺരം 2210 വിക്ഷ ൂതേൾ അനഽവദ഻ച്ച഻രഽദ്ബഽ എെ഻ലഽം 
1700 ൂതേൾ ആണ് പര഻പഺല഻ച്ചു തഽെങ്ങ഻യത് . 200 ൽ അത഻േം 
ൂതേൾ ീവള്ളീപ്പഺക്കത്ത഻ൽ നശ഻ച്ചു.  പഽത഻യ ൂതേൾ ീവച്ചു 
പ഻െ഻പ്പ഻ക്കഽദ്ബഽ. ന഻ലവ഻ൽ  1750 ൂതേൾ േഺണഺൻ േഴ഻ഞ്ഞഽ.  

എം ബഽക്ക് പേഺരം ഫ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധയ഻ൽ മീറ്റഺരഽ വർക്ക഻ന്ീറ 
ുബഺർഡ് ആണ് ഇ വർക്ക് നെദ്ബ സ്ഥലത്ത് ഉെഺയ഻രഽദ്ബത്. 
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7. സമനേയ ഗാപ്പ഻നഽ ുലഺക്ക്  പ്ലഺൻ്്ുറഷൻ പഺർട്ട്-1 ( IF/348854 ) 

എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പേഺരം 2720 ൂതേൾ നട്ടുപ഻െ഻പ്പ഻ക്കഺൻ ലക്ഷൿമ഻െഽദ്ബത്. 
ഫ഼ൽഡ് പര഻ുശഺധയ഻ൽ 2810 ൂതേൾ േഺണഺൻ േഴ഻ഞ്ഞഽ. 
നശ഻ച്ചുുപഺേഽദ്ബ ൂതേൾക്ക് പേരം പഽത഻യവ 
വച്ചുപ഻െ഻പ്പ഻ക്കഽദ്ബഽെഺയ഻രഽദ്ബഽ. എം ബഽക്ക് പേഺരം ഫ഼ൽഡ് തല 
പര഻ുശഺധയ഻ൽ സ഻റ്റ഻സൺ ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് േഺണഺൻ  േഴ഻ഞ്ഞഽ. 

 

8. സമനേയ ഗാപ്പ഻നഽ ുലഺക്ക് പ്ലഺൻ്്ുറഷൻ പഺർട്ട് 2 ( IF/348856 ) 

എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പേഺരം 2720 ൂതേൾ ആണ് പര഻പഺല഻ക്കഺൻ ലക്ഷൿമ഻ട്ടത് 
ഫ഼ൽഡ് പര഻ുശഺധനയ഻ൽ ആീേ 2460 ൂതേൾ ആയ഻രഽദ്ബഽ 
ഉെഺയ഻രഽദ്ബത്. ുപ്ലഺട്ടുേൾ ആയ഻ ത഻ര഻ച്ച് 170 ൂതേൾ വ഼തം ആണ് 
നട്ടുവരഽദ്ബത് എദ്ബഺൽ ീവള്ളീപ്പഺക്കം മാലം നശ഻ച്ചുുപഺയതഺയഺണ് 
അറ഻യഺൻ േഴ഻ഞ്ഞത്. 

എം ബഽക്ക് പേഺരം ഫ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധയ഻ൽ സ഻റ്റ഻സൺ 
ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് േഺണഺൻ  േഴ഻ഞ്ഞഽ. 

 

9. സംഗമം ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക് പ്ലഺന്റഷൻ പഺർട്ട്  1  (IF/348583) 

എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പേഺരം 2380 ൂതേൾ നട്ടുപ഻െ഻പ്പ഻ക്കഽദ്ബത഻നഽം 
പര഻പഺല഻ക്കഽദ്ബത഻നഽം ലക്ഷൿമ഻െഽദ്ബഽ. 13 ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ 170 ൂതേൾ 
ീവച്ച് നട്ടു. ആീേ 2210 ൂതേൾ. നശ഻ച്ചുുപഺയവക്ക് പേരമഺയ഻ 
ുവപ്പ഻ൻൂതേളും മറ്റും നട്ടുപ഻െ഻പ്പ഻ച്ച഻ട്ടുെ്.  

എം ബഽക്ക് പേഺരം ഫ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധയ഻ൽ സ഻റ്റ഻സൺ 
ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് േഺണഺൻ  േഴ഻ഞ്ഞഽ. 

 

10. സംഗമം ഗാപ്പ഻ന്ീറ ുലഺക്ക്  പ്ലഺൻുറ്റഷൻ പഺർട്ട്  2 (IF/348584) 

 

എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പേഺരം 2040 വിക്ഷ ൂതേൾ ആണ് നട്ടത്. പളയ ബഺധ഻ത 
പുദശം ആയ഻രഽദ്ബത഻നഺൽ േഽീറുയീറ ൂതേൾ നശ഻ച്ചുുപഺയ഻രഽദ്ബഽ. 
ഇത഻നഽ പേരം ുവീറ ൂതേൾ ീവച്ച് പ഻െ഻പ്പ഻ച്ച഻രഽദ്ബഽ. ഇുപ്പഺൾ 2136 
വിക്ഷ ൂതേൾ ഉെഺയ഻രഽദ്ബഽ. എം ബഽക്ക് പേഺരം ഫ഼ൽഡ് തല 
പര഻ുശഺധയ഻ൽ സ഻റ്റ഻സൺ ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് േഺണഺൻ  േഴ഻ഞ്ഞഽ. 
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11. പത഻ഭ ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക് പ്ലഺന്റഷൻ പഺർട്ട്  1 (IF/348325) 

 

എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പേഺരം 15 ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ 170 ൂതേൾ വ഼തം 2040 
ൂതേൾ നട്ടു. പളയത്ത഻ൾ  നശ഻ച്ചുുപഺയവക്ക് പേരമഺയ഻ 
ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ സേദ്നം ന഻ലയ഻ൽ പ഻ര഻വ഻െഽേയഽം, പഽത഻യ ൂതേൾ 
നെഽേയഽമഺണ്  ഉെഺയത്. ന഻ലവ഻ൽ 1910 ൂതേൾ ഉെ്. എം ബഽക്ക് 
പേഺരം ഫ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധയ഻ൽ സ഻റ്റ഻സൺ ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് 

േഺണഺൻ  േഴ഻ഞ്ഞഽ. 

 

12. പത഻ഭഺ ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക് പ്ലഺന്ുറഷൻ പഺർട്ട്  2 (IF/348320) 

 

എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പേഺരം 2550 ൂതേൾ ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻രഽദ്ബഽ. 10  
ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ ുെർദ്ബ് 1700 ൂതേൾ പര഻പഺല഻ച്ച഻രഽദ്ബഽ. 
ീവള്ളീപ്പഺക്കത്ത഻ൽ നശ഻ച്ച ൂതേൾക്ക് പേരം പഽത഻യവ നട്ടു 
പ഻െ഻പ഻ച്ചു. ന഻ലവ഻ൽ 1750 ൂതേൾ ഉെ്. എം ബഽക്ക് പേഺരം ഫ഼ൽഡ് 
തല പര഻ുശഺധയ഻ൽ സ഻റ്റ഻സൺ ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് േഺണഺൻ  
േഴ഻ഞ്ഞഽ. 

 

13. പതൿഺശ ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക് പ്ലഺന്ുറഷൻ ( IF/348581) 

 

എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പേഺരം 1700 ൂതേൾ നട്ടുപ഻െ഻പ്പ഻ക്കഺൻ ആണ് ന഻ർുദ്ദശ഻ച്ചത്. 
എം ബഽക്ക് പേഺരം ഫ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധയ഻ൽ 922 ൂതേൾ 
മഺതമഺണ് ഉെഺയ഻രഽദ്ബത്. ബഺക്ക഻യഽള്ളവ ീവള്ളം േയറ഻ 
നശ഻ച്ചുുപഺയതഺയഽം ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ അഭ഻പഺയീപ്പട്ടു. എം ബഽക്ക് 
പേഺരം ഫ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധയ഻ൽ സ഻റ്റ഻സൺ ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് 

േഺണഺൻ  േഴ഻ഞ്ഞഽ. 

 

14. .പഽനർജ്ജന഻ പദ്ധത഻യഽമഺയ഻ സംുയഺൈ഻പ്പ഻ച്ച് ഇലഞ്ഞംേഽളങ്ങര 
പുദശീത്ത പച്ചക്കറ഻ േിഷ഻ക്ക് ന഻ലീമഺരഽക്കൽ ( IF/371575 ) 

ആീേ 6500 പച്ചക്കറ഻ ൂതേൾ നട്ട഻ട്ടുെ്. അറൿഽല്പഺദന ുശഷ഻യഽള്ള 
വ഻ത്ത഻നങ്ങൾ ആീണദ്ബ് ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ അഭ഻പഺയീപ്പട്ടു. രഽ 
വർഷത്ത഻ന് ുശഷമഽള്ള പര഻ുശഺധന ആയത഻നഺൽ ഏതഺനം വ഼െഽേള഻ൽ 
അത഻ന്ീറ അവുശഷ഻പ്പുേൾ േഺണീപ്പട്ടു.  
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15.  പഽനർൈന഻ പദ്ധത഻യഽമഺയ഻ സംുയഺൈച്ച് ുതഺപ്പ഻ൽ പുദശീത്ത 
പച്ചക്കറ഻ േിഷ഻ക്ക് ന഻ലീമഺരഽക്കൽ   ( IF/371576 ) 

എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പേഺരം 35 ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ ുെർദ്ബ് ആീേ 260 വ഼െഽേള഻ലയ഻ 
6500 ൂതേൾ ആയ഻രഽദ്ബഽ േിഷ഻ ീെയ്യ്ത഻രഽദ്ബത്.  

എം ബഽക്ക് പേഺരം ഫ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധയ഻ൽ 260 വ഼െഽേള഻ലഽം 
പച്ചക്കറ഻ ീവയ്ക്കഽേയഽം നലല ര഼ത഻യ഻ൽ തീദ്ബ അദഺയം ലഭ഻ച്ചു എദ്ബഽം 
മനസ഻ലഺക്കഺൻ സഺധ഻ച്ചു. 

 

16.  തഺമരുേര഻ - തഽേലൻെ഻റ ുറഺഡ് ീമറ്റല഻ംഗ്  (RC/275643) 

എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പേഺരം 250 മ഼റ്റർ ന഼ളവഽം 3 മ഼റ്റർ വ഼ത഻യഽം ഉെഺയ഻രഽദ്ബഽ. 
ഫ഼ൽഡ് പര഻ുശഺധനയ഻ൽ അുത അളവഽേൾ തീദ്ബ േഺണഺൻ 
േഴ഻ഞ്ഞഽ.ുറഺഡ് നലല ര഼ത഻യ഻ൽ യഺതഺ സൌേരൿപദമഺയഽം േഺണഺൻ 
സഺധ഻ച്ചു. 

എം ബഽക്ക് പേഺരം ഫ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധയ഻ൽ സ഻റ്റ഻സൺ 
ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് േഺണഺൻ  േഴ഻ഞ്ഞഽ. 

 

17. SNDP മഠത്ത഻ൽീവള഻ ുറഺഡ് ീമറ്റല഻ംഗ് (RC/275592) 

ുറഺഡ് േംപ്ല഼റ്റ് ീെയ്ത഻ട്ടുെ്. ീമറ്റലഽം പാഴ഻യഽം ഉറച്ച ന഻ലയ഻ൽ തീദ്ബ 
ഉെ്.ീമറ്റല഻ങ് വളീര  േഽറവഺയ഻രഽദ്ബഽ. യഺതഺുയഺഗൿമഺണ്. എസ്റ്റ഻ുമറ്റ഻ 
ുലതഽ  ുപഺീല ന഼ളവഽം വ഼ത഻യഽം ഉെഺയ഻രഽദ്ബഽ.192 m ന഼ളവഽം 3  m 

വ഼ത഻യഽം ഉെ്.  

എം ബഽക്ക് പേഺരം ഫ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധയ഻ൽ സ഻റ്റ഻സൺ 
ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് േഺണഺൻ  േഴ഻ഞ്ഞ഻ലല. എദ്ബഺൽ എം ബഽക്ക഻ൽ 
ുബഺർഡ഻നഺയ഻ 5000രാപ വേയ഻രഽത്ത഻യ഻ട്ടുെ് 

 

18. ുെഺയലറ്റ് ന഻ർമ്മഺണം ഷ഼ബുമഺൾ, നഺരഺയണീവള഻, (IF/335784) 

ന഻ർമ്മഺണം പാർത്ത഻യഺയ ന഻ലയ഻ലഺയ഻രഽദ്ബഽ. ീതഺഴ഻ൽ േഺർഡ് 
പര഻ുശഺധ഻ച്ചു. പദ്ധത഻തഽേ മഽഴഽവനഽം ലഭ഻ച്ചു. എം ബഽക്ക് പേഺരം 
ഫ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധയ഻ൽ സ഻റ്റ഻സൺ ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് േഺണഺൻ  
േഴ഻ഞ്ഞഽ. 

19. ുെഺയലറ്റ് ന഻ർമ്മഺണം - വ഻ൈയമ്മ ന഻മ്മ഻ ന഻വഺ് (RS/343778) 

 

ന഻ർമ്മഺണം പാർത്ത഻യഺയ ന഻ലയ഻ൽ ആയ഻രഽദ്ബഽ. പദ്ധത഻ തഽേ മഽഴഽവൻ 
ലഭ഻ച്ചു. ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നങ്ങളും േിതൿമഺയ഻ ലഭ഻ച്ചു. M  ബഽക്ക്   തഽേ 
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എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് തഽേീയക്കഺൾ ോെഽതലഺയ഻ ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻രഽദ്ബഽ. എം ബഽക്ക് 
പേഺരം ഫ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധയ഻ൽ സ഻റ്റ഻സൺ ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് 

േഺണഺൻ  േഴ഻ഞ്ഞഽ. 

 

20. ുെഺയലറ്റ് ന഻ർമഺണം, ദർശന പഽത്തൻവ഼ട്ട഻ൽ  (RS/335786) 

എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പേഺരം AAY ഗഽണുഭഺക്തഺവ഻ന്  ീമറ്റ഼ര഻യൽ ഇനത്ത഻ൽ 8748 
രാപയഽം ുവദന ഇനത്ത഻ൽ 3252 രാപയഽം ോെ഻ ആീേ 12000/ രാപ 
ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുെ്. എം ബഽക്ക് പേഺരം ഫ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധയ഻ൽ സ഻റ്റ഻സൺ 
ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് േഺണഺൻ  േഴ഻ഞ്ഞഽ. 

 

21. ുെഺയലറ്റ് ന഻ർമഺണം, േഺഞ്ചന മണ്ണദ്നറ ീവള഻. (RS/335735) 

എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പേഺരം AAY ഗഽണുഭഺക്തഺവ഻ന്  ീമറ്റ഼ര഻യൽ ഇനത്ത഻ൽ 8748 
രാപയഽം ുവദന ഇനത്ത഻ൽ 3252 രാപയഽം ോെ഻ 12000/ രാപ 
ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുെ്. എം ബഽക്ക് പേഺരം ഫ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധയ഻ൽ സ഻റ്റ഻സൺ 
ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് േഺണഺൻ  േഴ഻ഞ്ഞഽ. 

 

22. ുെഺയലറ്റ് ന഻ർമ്മഺണം, വഺസദ്ന഻ മഺക്ക഻യ഻ൽ ( RS/335740 ) 

ന഻ർമ്മഺണം പാർത്ത഻യഺയ ന഻ലയ഻ലഺയ഻രഽദ്ബഽ. ീതഺഴ഻ൽ േഺർഡ് 
പര഻ുശഺധ഻ച്ചു. പദ്ധത഻തഽേ മഽഴഽവനഽം ലഭ഻ച്ചു. ുഫഺുട്ടഺയഽം എെഽക്കഺൻ 
സഺധ഻ച്ചു. ീതഺഴ഻ൽ േഺർഡ഻ൽ എലലഺ വ഻വരങ്ങളും േിതൿമഺയ഻ തീദ്ബ 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻രഽദ്ബഽ. എം ബഽക്ക് പേഺരം ഫ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധയ഻ൽ 

സ഻റ്റ഻സൺ ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് േഺണഺൻ  േഴ഻ഞ്ഞഽ. 
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ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് ന഻യമ പേഺരം ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾക്ക് ലഭ഻ുക്കെ ീതഺഴ഻ല഻െ 
ീസൌേരൿങ്ങളഺയ തണൽ, പഥമ ശഽശാഷ േ഻റ്റ്, േഽെ഻ീവള്ളം എദ്ബ഻വ 
ീതഺഴ഻ല഻െങ്ങള഻ൽ േഺണഺൻ േഴ഻ഞ്ഞ഻ലല. ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ സേദ്നം ന഻ലയ഻ൽ 
പ഻ര഻വ് എെഽത്ത് ഇത്തരം സൌേരൿങ്ങൾ ഉറപ്പഺക്കഽദ്ബഽ.  

100 ീതഺഴ഻ൽ  ദ഻നങ്ങൾ  ീെയ്തത഻ന്ീറ ുബഺണ് തഽേ ഇതഽവീരയഽം 
ലഭ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല. പണ഻യഺയഽധങ്ങളുീെ വഺെേ ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾക്ക് 
വർഷങ്ങളഺയ഻ ലഭ഻ക്കഽദ്ബ഻ലല. ീതഺഴ഻ൽ  ആവശൿീപ്പട്ട ുശഷം 15 
ദ഻വസങ്ങൽേഽള്ള഻ൽ  ീതഺഴ഻ൽ  ലഭൿമഺേഽേുയഺ, ുവതനം ലഭ഻േഽേുയഺ 
ീെയഽദ്ബ഻ലല. ീതഺഴ഻ൽ ആവശൿീപ്പട്ടത഻നഽള്ള രസ഼ത് രഽ ഫയല഻ലഽം 
േഺണഺൻ േഴ഻ഞ്ഞ഻ലല. 
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നിരീക്ഷ്ണങ്ങള ം കലെത്തലുകള ം  

ഫയൽ  ീവര഻ഫ഻ുക്കഷൻ  സമയത്ത് േെ മസ്റ്റർ  ുറഺളുേൾ  ആയ഻രഽദ്ബ഻ലല 
റ഼ുവര഻ഫ഻ുക്കഷൻ  നെത്ത഻യുപ്പഺൾ  േഺണഺൻ  സഺധ഻ച്ചത്. ീതഺഴ഻ൽേഺർഡ്  
പര഻ുശഺധനയ഻ൽ  പ്തഽത ഫയല഻ൽ  േഺണഺത്ത െ഻ല മസ്റ്റർ  ുറഺളുേൾ  
ഉെഺയ഻രഽദ്ബഽ. 

ുൈഺബ് േഺർഡ഻ൽ ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ ുൈഺല഻ ീെയ്തതഽം ുവതനം 
ലഭ഻ച്ചതഽമഺയ വ഻വരങ്ങൾ ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല. പഺ് ബഽക്ക് 
േിതൿമഺയ഻ പത഻പ്പ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല.     

രഽ പവർത്ത഻സ്ഥലത്ത് സ഻റ്റ഻സൺ ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് 
ഉെഺയ഻രഽദ്ബ഻ലല. രെ് പവർത്ത഻സ്ഥലങ്ങള഻ൽ  ുബഺർഡഽേൾ  മഺറ്റ഻ 
സ്ഥഺപ഻ക്കീപട്ടതഺയ് േഺണഺൻ  േഴ഻ഞ്ഞഽ. ീമറ്റ഼ര഻യൽ രൈ഻സ്റ്റർ പേഺരം 
വഺർഡ഻ീല രഽ ുമറ്റ഻ീെ അീക്കൌെ഻ൽ സ഻റ്റ഻സൺ ഇൻഫർുമഷൻ 
ുബഺർഡ഻നഽള്ള തഽേ ന഻ുക്ഷപ഻ച്ച഻ട്ടുെ്. ഇത഻ൽ യഺീതഺരഽ പരഺത഻യഽം 
ഉെഺയ഻ട്ട഻ലല. 

 

മാദ്ബഽ വർഷം തഽെർച്ചയഺയ഻ ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾക്ക് വർഷത്ത഻ൽ 100 ദ഻വസം 
ീതഺഴ഻ൽ ലഭൿമഺേഽദ്ബ തരത്ത഻ൽ 3 വർഷം പര഻പഺലനം നൽേ഻യഺണ് 
ഫലവിക്ഷ ൂതേൾ നട്ടുപ഻െ഻പ്പ഻ക്കൽ പവർത്ത഻േൾ നെത്തഽദ്ബത്.  
വ഻വ഻ധയ഻നം ഫലവിക്ഷങ്ങൾ നട്ടുപ഻െ഻പ്പ഻ക്കഽദ്ബത഻ലാീെ വ഻ഷരഹ഻തമഺയ 
ഫലങ്ങൾ വരഽം തലമഽറയ്ക്കഽം ലഭൿമഺേഽം.  ഇത഻ലാീെ മണ്ണ഻ുലക്ക് ൈലം 
എത്തഽദ്ബത഻നഽം അദ്നര഼ക്ഷത്ത഻ീല ഒ്സ഻ൈൻ വർദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽദ്ബത഻നഽം 
േഴ഻യഽം. ഇുതഺീെഺപ്പം വൿതൿ്തമഺയ പവർത്ത഻േൾ നെപ്പഺക്കഽദ്ബത഻നഽം 
(ുതഺട്സ ആഴം ോട്ടൽ, ക്ഷ഼രേർഷേർക്ക് ത഼റ്റപ്പുൽ േിഷ഻) ശമ഻ച്ച഻ട്ടുെ്.  

  

ഫലവിക്ഷൂതേൾ നട്ടുപ഻െ഻പ്പക്കൽ പവർത്ത഻േള഻ൽ സ്ഥലപര഻മ഻ത഻ക്കഽം 
തഺസിദ്ബ സ്ഥലത്ത഻നഽം അനഽുയഺൈൿമഺയ തരത്ത഻ലഽള്ള വിക്ഷങ്ങൾ 
ീതരീഞ്ഞെഽക്കഽദ്ബത഻ൽ വ഼സിെ സംഭവ഻ച്ച഻ട്ടുെ്.  േഽറച്ച് സ്ഥലത്ത് 
ോെഽതൽ വിക്ഷൂതേൾ നട്ടുപര഻പഺല഻ച്ച഻ര഻ക്കഽദ്ബതഺയ഻ േീെത്തഺൻ 
േഴ഻ഞ്ഞഽ. ഇത് ീെെ഻േളുീെ ശര഻യഺയ വളർച്ചക്ക് തെസ്സം ന഻ൽക്കഽദ്ബഽ. 
പ്തഽത പവർത്ത഻യ഻ൽ ശര഻യഺയ വളപുയഺഗം നെത്തഺൻ 
േഴഞ്ഞ഻ട്ട഻ലല. ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ സേദ്നം ൂേയ്യ഻ൽ ന഻ദ്ബഽം പണം പ഻ര഻ച്ച് 
ീെെ഻േൾക്ക് വളം നൽുേെ അവസ്ഥയഺണഽള്ളത്.  ീേഺെഽം 
വരൾച്ചയ഻ലഽം മസ്റ്റുറഺൾ ഇലലഺത്ത സമയങ്ങള഻ലഽം വറ്റ഻ വരെ േഽളങ്ങൾ 
ീവട്ട഻ നട്ടു വളർത്ത഻യ ഫലവിക്ഷൂതേൾ വ഻ഷരഹ഻തമഺയ ഫലങ്ങൾ 
നൽേഽീമദ്ബ് പത഼ക്ഷ഻ക്കഽദ്ബഽ. 
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ഗോമസഭ മിനുട്സ്. 

തണ്ണ഼ർമഽക്കം ഗഺമ പഞ്ചഺയത്ത് വഺർഡ് 9(ഇലഞ്ഞഺം േഽളങ്ങര )ുസഺഷൿൽ 
ഒഡ഻റ്റ് ഗഺമസഭ  4/11/2019, ത഻െളഺസിെ 10.00 മഽതൽ പര഻വർത്തനപത഻ഭ 
ഗദ്ഩശഺലയ഻ൽ ുെർദ്ബഽ. 

ഗഺമ സഭയക്ക് ീതഺഴ഻ലഺള഻യഺയ ശ഼മത഻ ദ഼പ അദ്ധൿക്ഷത വഹ഻ച്ചു. 
ഈശേര പഺർത്ഥനുയഺീെ ആരംഭ഻െ ുയഺഗത്ത഻ന് വഺർഡ് ീമമ്പർ 
സഽന഻ുമഺൾ സേഺഗതം ആശംസ഻ച്ചു., പഞ്ചഺയത്ത്  പസ഻ഡന്റ്  , NREGA 

accredited എഞ്ച഻ന഼യർ , ഒവർ സ഼യർ, വഺർഡ് ീമമ്പർ, വഺർഡ് വ഻േസന 
സമ഻ത഻ അംഗങ്ങൾ, CDS ീമമ്പർമഺർ, VMC അംഗങ്ങൾ, ുമറ്റുമഺർ, 149 
ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ എദ്ബ഻വർ പീെെഽത്തഽ.  

     

1/10/2018 മഽതൽ 31/3/2019 വീര പാർത്ത഼േര഻ച്ച 22 പവർത്ത഻േൾ ആണ് 
ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ഻ന് വ഻ുധയമഺക്ക഻യത്. ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് പദ്ധത഻യ഻ൽ 
നെപ്പ഻ലഺക്കഽദ്ബ ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ഻ീനക്കഽറ഻ച്ചും ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് ന഻യമ 
പേഺരം ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾക്ക് ലഭ഻ുക്കെ 10 അവേഺശങ്ങളും  ുസഺഷൿൽ 
ഒഡ഻റ്റ഻ന് വ഻ുധയമഺക്ക഻യ  പവർത്ത഻േളുീെ ഫയൽ , ഫ഼ൽഡ് 
പര഻ുശഺനയ഻ീല േീെത്തലഽേളും റ഻ുസഺസി്ുപസിസൺ അവതര഻പ്പ഻ച്ചു. 

 

േരട്സ ഒഡ഻റ്റ് റ഻ുപ്പഺർട്ട഻ൽ  വഺർഡ് 9 ൽ ീതഺഴ഻ല഻ന് അുപക്ഷ഻ച്ചത഻ന്ീറ 
ൂേപ്പറ്റ് രസ഼ത് ഫയല഻ൽ േീെത്തഺൻ േഴ഻ഞ്ഞ഻ട്ട഻ീലലദ്ബഽം 
ീതഺഴ഻ലഺള഻േളുീെ 10 അവേഺശങ്ങൾ സംരക്ഷ഻ക്കീപ്പെഽദ്ബ഻ീലലദ്ബഽം, 

ീതഺഴ഻ല഻െ സൌേരൿങ്ങൾ ലഭ഻ക്കഽദ്ബ഻ലല, വിക്ഷൂത നെ഼ൽ 
പവർത്ത഻േള഻ൽ  ഭഽ ഉെമയഽമഺയ഻ േരഺർ വയ്ക്കഽേയഽം ഏതഽ 
വ്തഽവ഻ൽ ഏീതഺീക്ക ീെെ഻േൾ നട്ടുപ഻െ഻പ്പ഻ക്കഽദ്ബഽീവദ്ബഽള്ള 
േഺരൿങ്ങൾ ഫയല഻ൽ സാക്ഷ഻ക്കണീമദ്ബഽം ന഻ർുദ്ദശ഻ച്ചു. തഽെർദ്ബ് 
ഫയല഻ലഽം ഫ഼ൽഡ഻ലഽമഺയ഻ േീെത്ത഻യ േഺരൿങ്ങൾ ഗഺമസഭ 
വ഻ശദമഺയ഻ െർച്ച ീെയ്തഽ. 

VRP മഺരഺയ   മന഼ഷ രഺജ് ഉ P.B., അശേത഻ ദഺ്, േിഷ്ുണദ്പഽ, വ഻ുവ്  
എദ്ബ഻വർ ുെർദ്ബ് ഗഺമസഭ റ഻ുപ്പഺർട്ട്  അവതര഻പ്പ഻ച്ചു. ുശഷം 
ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ അവരഽീെ അഭ഻പഺയങ്ങളും, പരഺത഻േളും, ആശെേളും, 

ആവശൿങ്ങളും പെഽീവച്ചു.  

 

ലതോഴിലോളികള ലട പസക്തമോയ അഭിപോയങ്ങൾ  

1.ബ഻ദ്പഽ  

* പുദശങ്ങള഻ൽ  േഺെഽപ഻െ഻ച് ഇഴൈദ്നഽക്കളുീെ ശലൿം വർധ഻ച്ചു. 
അത഻നഺൽ േഺെഽീവട്ട഻ീത്തള഻ക്കഽദ്ബ പണ഻േൾ ഉൾീപ്പെഽത്തണം.  
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* നനയ്ക്കഺനഽള്ള സംവ഻ധഺനം നൽേണം   

 

2.ുപമലത  

ൂസറ്റ഻ൽ  സഺമാഹൿ വ഻രഽദ്ധരഽീെ ശലൿം ഉെ്. രഺത഻യ഻ൽ ുവസ്റ്റ് 
ീേഺെ഻െഽദ്ബത് പത഻വഺേഽദ്ബഽ.  

 

3.രഺധ ശ഼ധരൻ  

ഒണത്ത഻ന് മഽൻപഽള്ള ോല഻ ഇതഽവീര ലഭ഻ച്ച഻ലല.  

ുവല഻ീേട്ട്,ുതഺെഽീവട്ട്, േഽളം ീവട്ട്, പറമ്പ഻ൽ പണ഻ എദ്ബ഼ ീതഺഴ഻ലഽേൾ 
ആവശൿീപ്പട്ടു.  

150 ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നങ്ങൾ നൽേണീമദ്ബ് ആവശൿീപ്പട്ടു.  

 

4.ീഡയ്സ഻  

വളത്ത഻ന്ീറ പണം ഇതഽവീര ലഭ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല  

 

െർച്ചക്കുള്ള മറുപടി  

 

ഒവർസ഼ർ- NREGA 

1.secure എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് ഇംഗ്ല഼ഷ് ഇൽ ആണ് വരഽദ്ബത്. അത഻ീന േഽറ഻ച്ച് 
ുമറ്റ് മഺർക്ക് േിതൿമഺയ഻ പറഞ്ഞഽ മനസ഻ലഺക്കഺറഽെ്. അത഻നഺലഺണ് 
ൈനേ഼യ ഭഺഷയ഻ലഽള്ള എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് സാക്ഷ഻ക്കഺത്തത്.  

 

2.FTO & WAGELIST ന്ീറ േഽറവ് വദ്ബത് പ഻ന്റർ േംപ്ലയ഻ന്റ് ആയത഻നഺൽ 
ആണ്. ഇന഻ ആവർത്ത഻ക്കഺീത ുനഺക്കഽദ്ബഽതയ഻ര഻ക്കഽം. ഫെ്  േിതൿമഺയ഻ 
ീതഺഴ഻ലഺള഻േളുീെ അക്കൌെ് ുലക്ക് ുപഺയ഻ട്ടുെ്.  

 

3.പവർത്ത഻ പാർത്ത഼േരണ സഺക്ഷൿപതത്ത഻ൽ വ഻വരങ്ങൾ പാർണമഺയ഻ 
ുെർക്കഺൻ േഴ഻യഺത്തത് ധഺരഺളം വർക്കഽേൾ ഉള്ളത഻നഺൽ ആണ്. ഇന഻ 
പര഻ഹര഻ക്കഽം.  
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4.ന഻തൿ ഹര഻ത എദ്ബ ുപര഻ൽ 2 ുലഺക്ക്  പ്ലഺൻുറ്റഷൻ ഉള്ളത഻നഺൽ 
ആണ് ുബഺർഡഽേൾ തമ്മ഻ൽ ത഻ര഻ഞ്ഞ് ുപഺയത്. അത് മഺറ്റ഻ 
സ്ഥഺപ഻ക്കഺൻ ുവെ നെപെ഻േൾ ീെയ്യും.  

 

5.രഽ ീെെ഻ക്ക് േിതൿമഺയ഻ വളർച്ച ഉറപ്പഺക്ക഻യഺൽ മഺതുമ വ഼െഽം 
വളത്ത഻ന്ീറ പണം നൽേഺൻ സഺധ഻ക്കഽ.  

 

6.AMC പേഺരം സേേഺരൿ വൿക്ത഻േളുീെ േഽളങ്ങൾ ീവട്ടഺൻ സഺധ഻ക്ക഻ലല.  

 

7.പല ഫയല഻ലഽം ൂസറ്റ് ഡയറ഻ ഇലലഺത്തത് ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ േിതൿമഺയ഻ 
പഞ്ചഺയത്ത഻ൽ എത്ത഻ക്കഺത്തത഻നഺൽ ആണ്. 

 

8.പണ഻ ആയഽധങ്ങളുീെ വഺെേ ുലഺക്ക഻ൽ ന഻ദ്ബഽം ന഻ർുദ്ദശം ലഭ഻ക്കഽദ്ബ 
മഽറക്ക് നൽേഽദ്ബതഺണ്. 

 

ത഼രഽമഺനങ്ങൾ 

 സഺമാഹൿ വ഻രഽദ്ധരഽീെ ശലൿം േഽറയ്ക്കഽദ്ബത഻നഺയ഻ രഺത഻യ഻ൽ 
ുപഺല഼് ീപുെഺള഻ംഗ് ശക്തമഺക്കഽം എദ്ബ് ത഼രഽമഺന഻ച്ചു. 
 

 പഽനർൈന഻ പദ്ധത഻ ൈനങ്ങൾ സേ഼േര഻ച്ചത് േഺരണം വ഼െഽം 
പഽനർൈന഻ പദ്ധത഻ നൽേഽീമദ്ബ് ത഼രഽമഺനമഺയ഻. 


