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സസോഷൿൽ ഓഡിറ്റ് 

 

രഽ ഗവൺീമൻറ് പദ്ധത഻യഽീെ നെത്ത഻പ്പ഻ലാീെ അവയഽീെ പഖൿഺപ഻ത 
ലക്ഷൿം എതുത്തഺളം ൂേവര഻ക്കഺൻ സഺധ഻ച്ചുീവന്ഽം അത഻ലാീെ 
ഉെഺയ സഺമാഹൿുനട്ടവഽം, പശ്ത഻യഽം എതമഺതമഺീണന്് 
ീപഺതഽസമാഹം ുനര഻ട്ട് നെത്തഽന് അുനഷഷണവഽം, 
േണീക്കെഽപ്പും,പര഻ുശഺധനയഽം,വ഻ലയ഻രഽത്തലഽമഺണ് ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ്.  
ീപഺതഽസ്ഥഺപനങ്ങളുീെ പവർത്തനങ്ങളും ീപഺതഽപദ്ധത഻േളുീെ 
നെത്ത഻പ്പും ജനങ്ങൾക്ക് പുയഺജനീപ്പെഽന് വ഻ധത്ത഻ൽ നെപ്പഺക്കഽന്ത഻നഽം 
ീപഺതഽ ഭരണം ജനീസൌഹഺർദ്ദപരമഺക്കഽന്ത഻നഽം ുവെ഻യഽളള 
ജഺഗതയഺണ് ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ്. 

 

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

ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ഻നഽുവെ ീസൌേരൿങ്ങൾ ീയ്യതതഽീേഺെഽക്കഽേ, 
രജ഻സ്റ്ററഽേളും ീറുക്കഺഡഽേളും ലഭൿമഺക്കഽേ എന്഻വ 
ഗഺമപഞ്ചഺയത്ത഻ൻീറ യഽമതലേളഺണ്.   

 

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

30.12.2015) 31.01.2017 ൽ ന഻ലവ഻ൽ വന്ഽ.  യാണ഻റ്റ് െഺവൻോർ ീേഺച്ച഻ൻ 
യഺര഻റ്റബ഻ൾ ീസഺൂസറ്റ഻ ന഻യമം 1955(No.TVM/TC/123/2017) പേഺരം 
രജ഻സ്റ്റർ ീയയ്ത഻ട്ടുള്ളതഺണ്. 

    

  തണ്ണ഼ർമഽക്കം പഞ്ചഺയത്ത്  വഺർഡ്  10-ൽ 1/10/2018 മഽതൽ 31/03/2019 
വീര പാർത്ത഼േര഻ച്ച 18 പവർത്ത഻േളഺണ് ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ഻ന് 
വ഻ുധയമഺക്ക഻യ഻ട്ടുള്ളത്. 
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ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻ററ഻ന് വ഻ുധയമഺക്ക഻യ പവർത്ത഻േൾ 

 

േമ 

നമ്പർ  

 

പവർത്ത഻യഽീെ  ുപര് & ുേഺഡ് 

 

 

ആരംഭ഻ച്ച 

ത഻യത഻ 

 

അവസഺന഻ച്ച 

ത഻യത഻ 

 

എ്ററ഻ുമററ് 

തഽേ 

 

ീയലവഺയ 

തഽേ 

 

1 

 

ഹര഻തശ഼ ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക്  
പ്ലഺീെഷൻ (IF/349962) 

 

26/07/2018 

 

18/03/2019 

 

441835 

 

355132 

 

2 

 

ഹര഻തശ഼ ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക് 
പ്ലഺീെുറഷൻ (IF/346879 ) 

 

26/07/2018 

 

25/03/2019 

 

40 2164 

 

366785 

3  

ഭഺവന ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക് 
പ്ലഺന്റഷൻ പഺർട്ട് 1  

( IF/348142 ) 

 

26/07/2018 

 

26/05/2019 

 

435905 

 

378125 

 

4 

 

ഭഺവന ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക് 
പ്ലഺന്ുറഷൻ പഺർട്ട്  2  

(IF/348141 ) 

 

26/07/2018 

 

19/03/2019 

 

405438 

 

251568 

 

5 

 

അനഽഗഹ ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക് 
പ്ലഺന്ുറഷൻ   ( IF /346850 ) 

 

26/07/2018 

 

19/03/2019 

 

402892 

 

384671 

 

6 

 

അനഽഗഹ ഗാപ്പ് ുലഺക്ക് 
പ്ലഺീെഷൻ പഺർട്ട് – 3            
(IF/347513 ) 

 

 

26/07/2018 

 

24/03/2019 

 

464372 

 

325822 
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7 

 

അർച്ചന േഽെഽംബശ഼ ഗാപ്പ഻ന് 
ുലഺക്ക്  പ്ലഺൻുറ്റഷൻ പഺർട്ട്  1 

(IF/348904) 

 

26/07/2018 

 

17/03/2019 

 

306395 

 

300619 

 

8 

 

അർച്ചന ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക്  
പ്ലഺൻുറ്റഷൻ പഺർട്ട്  2 

(1611007005/IF/348902) 

 

26/07/2018 

 

13/03/2019 

 

307123 

 

291676 

 

9 

 

ഭഺരത്മഺതഺ ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക് 
പ്ലഺന്റഷൻ (IF/346844) 

 

26/07/2018 

 

23/03/2019 

 

371515 

 

344021 

 

10 

 

സൌഹിദയ ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക് 
പ്ലഺന്റഷൻ (IF/348214 ) 

 

26/07/2018 

 

06/03/2019 

 

494229 

 

455360 

 

11 

 

ഹര഻തം  ഗാപ്പ്  ുലഺക്ക് 
പ്ലഺന്റഷൻ  (/IF /348218) 

 

26/07/2018 

 

15/03/2019 

 

374243 

 

350483 

 

12 

 

ദ഼പ ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക് 
പ്ലഺന്ീറഷൻ ( IF/347699 ) 

 

26/07/2018 

 

20/03/2019 

 

371879 

 

330287 

 

13 

 

പഽനർജന഻ പദ്ധത഻യഽമഺയ഻ 
സംുയഺജ഻പ്പ഻ച്ചു പ഼ച്ചനഺട്സ 
പുദശീത്ത വ഼െഽേള഻ൽ 
പച്ചക്കറ഻ േിഷ഻ക്ക് 
ന഻ലീമഺരഽക്കൽ (IF/371578) 

 

 

20/11/2018 

 

03/12/2018 

 

330494 

 

286176 

 

14 

 

പഽനർജന഻ പദ്ധത഻യഽമഺയ഻ 
സംുയഺജ഻ച് േണ്ണങ്കര 
ുപുദശീത്ത പച്ചക്കറ഻ 
േിഷ഻ക്ക് 
ന഻ലീമഺരഽക്കൽ(IF/371577) 

 

20/11/2018 

 

03/12/2018 

 

330494 

 

296474 
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15 

 

േണ്ണങ്കര ഭഺഗം ുവപ്പ഻ൻ ൂത 
ുനഴ്സറ഻  ( IF/270199) 

 

16/08/2018 

 

17/03/2019 

 

436923 

 

370350 

 

16 

 

േെനഺട്സ ഭഺഗം ുവപ്പ഻ൻൂത 
നഴ്സറ഻  ( DP/270198 ) 

 

16/08/2018 

 

27/03/2019 

 

437983 

 

417504 

 

17 

 

ുെഺയലറ്റ് േണ്്െക്ഷൻ - ജയ 
സജ഼വൻ   (IF/335077 ) 

 

18/09/2018 

 

01/10/2018 

 

33781 

 

12000 

 

18 

 

യരമത഻ ൂേതക്കഺട്സ ുെഺയലററ് 
ന഻ർമഺണം RS/335710 

 

23/10/2018 

 

05/11/2018 

 

33781 

 

12000 
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7 രജിസ്റ്ററുകൾ  

മഹഺത്മഺഗഺന്ധ഻ ുദശ഻യ ഗഺമ഼ണ ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ്  ന഻യമം ( 2005 ) 

പേഺരം പഞ്ചഺയത്തഽേള഻ൽ  ന഻ർബന്ധമഺയഽം  7 രജ഻സ്റ്ററഽേൾ  

സഽക്ഷ഻ക്കെഺതഺണ്. 

 

1. ീതഺഴ഻ൽ  േഺർഡ഻നഽള്ള േഽെഽംബഺുപക്ഷയഽീെ രജ഻സ്റ്റർ  

2. ുസഺഷൿൽ  ഒഡ഻റ്റ്  ഗഺമസഭ മ഼റ്റ഻ംഗ് രജ഻സ്റ്റർ  

3. ീതഺഴ഻ൽ  ആവ഻ശൿീപ്പട്ടതഽം ീതഺഴ഻ൽ  ീേഺെഽത്തതഽം 

സംബന്ധ഻ച്ച രജ഻സ്റ്റർ  

4. പവർത്ത഻യഽീെ ല഻സ്റ്റും യ഻ലവഽം വ഻ശദഺംശങ്ങളും 

സംബന്ധ഻ച്ച രജ഻സ്റ്റർ  

5. സ്ഥ഻ര ആസ്ഥ഻േളുീെ രജ഻സ്റ്റർ  

6. പരഺത഻ രജ഻സ്റ്റർ  

7. ീമറ്റ഼ര഻യൽ  രജ഻സ്റ്റർ  

 

പഞ്ചോയത്തിലല 7 രജിസ്റ്ററുകൾ  പരിസശോധിച്ചതിൽ  നിന്ും 

കലെത്തിയ കോരൿങ്ങൾ : 

1. ീതഺഴ഻ൽ  േഺർഡ഻നഽള്ള േഽെഽംബഺുപക്ഷയഽീെ രജ഻സ്റ്റർ  : 

● ീസേട്ടറ഻ ീസർട്ട഻ൂഫ ീയയ്ത േവർുപജ് ഉ ഉെഺയ഻രഽന്ഽ. 

● പഺർട്ട്  എ, ബ഻, സ഻ & ഡ഻ എന്഼ ുഫഺർമഺറ്റുേൾ  
എം.ഐ.എസ഻ൽ  ന഻ന്ഽം പ഻ീെെഽത്ത് സഽക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുെ് 

 

2. ുസഺഷൿൽ  ഒഡ഻റ്റ്  ഗഺമസഭ മ഼റ്റ഻ംഗ് രജ഻സ്റ്റർ  : 
 

 േവർുപജ് ഉ ഉെ്. 

 2018 ുമയ് 10ന് ഗഺമസഭ നെത്ത഻യത഻ീെ മ഻ന഻റ്റ്് 

ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻രഽന്ഽ. മ഻ന഻റ്റ്്പേഺരം 120 ുപർ  

പീങ്കെഽത്ത ഗഺമസഭയ഻ൽ  2018-2019 വർഷം 
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ഏീറ്റെഽക്കഺൻ  േഴ഻യഽന് വൿക്ത഻ഗത ആനഽേഽലൿങ്ങളും 

,വൿക്ത഻ഗതഗഽണുഭഺക്തഺക്കളുീെ ുപരഽവ഻വരങ്ങളും 

ുരഖീപ്പട്ടുത്ത഻യ഻ട്ടുെ്. 

 

3. ീതഺഴ഻ൽ  ആവ഻ശൿീപ്പട്ടതഽം ീതഺഴ഻ൽ  ീേഺെഽത്തതഽം സംബന്ധ഻ച്ച    

രജ഻സ്റ്റർ  : 

 േവർുപജ് ഉ ഉെ്. 

 എം.ഐ.എ് പേർപ്പ് സഽക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുെ്. 

 

4. പവർത്ത഻യഽീെ ല഻സ്റ്റും യ഻ലവഽം വ഻ശദഺംശങ്ങളും സംബന്ധ഻ച്ച 

രജ഻സ്റ്റർ  

 േവർുപജ് ഉ ഉെ്. 

 എം.ഐ.എ് പേർപ്പ് സഽക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുെ്. 

 

5. സ്ഥ഻ര ആസ്ഥ഻േളുീെ രജ഻സ്റ്റർ  

 േവർുപജ് ഉ ഉെ്. 

 വഺർഡഽേള഻ീല ൂസറ്റുേളും ീയയ്ത഻ര഻ക്കഽന് 

വർക്കഽേളും ുരഖീപെഽത഻യ഻ട്ടുെ് 

 

6. പരഺത഻ രജ഻സ്റ്റർ  

 പരഺത഻ രജ഻സ്റ്റർ  സഽക്ഷ഻ക്കഽന്഻ലല. 

 ഒൺൂലൻ  ആയ഻ട്ടഺണ് പരഺത഻േൾ  അയക്കഽന്ത്. 

 

7. ീമറ്റ഼ര഻യൽ  രജ഻സ്റ്റർ  

 േവർുപജ് ഉ ഉെ്. 

 എം.ഐ.എസ഻ൽ  ന഻ന്ഽം വ഻വരങ്ങൾ  പ഻ീെെഽത്ത് 

സഽക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുെ് 
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ഫയൽ പരിസശോധനയിലല കലെത്തലുകൾ 

1. കവർസപജ്: 

AMC പേഺരമഽള്ള േവർ ുപജ് ഉ, പര഻ുശഺധ഻ച്ച 18 ഫയലഽേള഻ലഽം 
ഉെഺയ഻രഽന്ഽ.പവർത്ത഻യഽീെുപര്, പവർത്ത഻ അംഗ഼േര഻ച്ച വർഷം, 

ീലഺുക്കഷൻ, പദ്ധത഻ ന഻ർവ്വഹണ ഏജൻസ഻, േഺറ്റഗറ഻,പഞ്ചഺയത്ത് , 
വ഻ുലലജ് ഉ,അസംല഻ ന഻ുയഺജേമണ്ഡലം എന്഼ ുരഖീപ്പെഽത്തലഽേൾ  
ഉെഺയ഻രഽന്ഽ.  

യ഻ല ഫയലഽേള഻ൽ  പവിത്ത഻ ആരംഭ഻ച്ച ത഻യത഻, അവസഺന഻ച്ച 
ത഼യത഻,  എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് തഽേ,യ഻ലവഺയ തഽേ ,ുമറ്റ഻ീെ ുപര് എന്഼ 
വ഻വരങ്ങൾ ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല. ുമറ്റ഻ീെ ുപര് ുരഖീപ്പെഽുത്തെ 

സ്ഥഺനത്ത് പഞ്ചഺയത്ത്  ീസേട്ടറ഻യഽീെ ുപരഺണ് ഉെഺയ഻രഽന്ത് . 

 ജ഻ുയഺെഺഗ്,സഺുങ്കത഻േ വ഻ദഗ്ദ്ധന്ീറ ുപര്, ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ് എന്഼ 
ുരഖീപ്പെഽത്തലഽേൾ 18 ഫയല഻ലഽം ഉെഺയ഻രഽന്഻ലല. 

2. ലെക്ക് ലിസ്റ്റ്:  

18 ഫയല഻ലഽം ുപജ് ഉ നമ്പർ ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ ീയക്ക ല഻സ്റ്റ് 
ഉെഺയ഻രഽന്഻ലല. 

 

3. വോർഷിക കർമ്മ പദ്ധതി: 

ആക്ഷൻ പ്ലഺന഻ൽ പദ്ധത഻യഽീെ ുപര് ഉൾീപ്പെഽന് ുപജ഻ീെ പേർപ്പ് 
5 ഫയലഽേൾ  ഴ഻ീേ ബഺക്ക഻ എലലഺ ഫയല഻ലഽം ഉെഺയ഻രഽന്ഽ. 

1) ഭഺരത്മഺതഺ ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക് പ്ലഺന്റഷൻ (IF/346844) 

2) സഹിദയ ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക് പ്ലഺന്റഷൻ ( IF/348214 ) 

3) ഹര഻തം  ഗാപ്പ്  ുലഺക്ക് പ്ലഺന്റഷൻ  (IF /348218) 

4) ഹര഻തശ഼ ഗാപ്പ഻ന്ീറ ുലഺക്ക്  പ്ലഺന്ുറഷൻ (IF/349962) 

5) അനഽഗഹ ഗാപ്പ് ുലഺക്ക് പ്ലഺീെഷൻ പഺർട്ട് – 3 (IF/347513 ) 

 

4. എസ്റ്റിസമറ്റ്: 

േവർ ുപജ് ഉ, വ഻ശദമഺയ എസ്റ്റ഻ുമറ്റ഻ൽ അേഡ഻റ്റഡ് എൻജ഻ന഻യർ 

ത഻യത഻യ഻ലലഺീത പ്പ് ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ടുെ്.                                        
ുററ്റ് അനഺല഻സ഻്,എ്െ഻ുമറ്റ് റ഻ുപ്പഺർട്ട് ,ുഡഺയ഻ംഗ് ആൻഡ്  
ഡ഻സയ഻ൻ ,സർുവ ഡഺറ്റ എന്഻വ ഉെഺയ഻രഽന്഻ലല. എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് 
ജനേ഼യ ഭഺഷയ഻ൽ ആയ഻രഽന്഻ലല. 
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പവർത്ത഻ എവ഻ീെീയഺീക്ക നെക്കഽന്ഽീവന്ഽള്ള സർീവ നമ്പർ 
ഉൾപ്പീെയഽള്ള വ഻വരങ്ങൾ ഫയല഻ൽ ഉെഺയ഻രഽന്ഽ. 

 

5. സോസേതികോനുമതി:  

സഺുങ്കത഻േഺനഽമത഻യ഻ൽ LSGD,AE എന്഻വർ ത഼യത഻യ഻ലലഺീത പ്പും 
സ഼ലഽം ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ടുെ്. 

6. ഭരണോനുമതി:  

പഞ്ചഺയത്ത് േമ്മറ്റ഻യഽീെ ഭരണഺനഽമത഻യ഻ൽ  ീസേട്ടറ഻യഽീെപ്പ്, 
സ഼ൽ, ത഼യത഻ എന്഻വ ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻രഽന്഻ലല. 

7. സംസയോജിത പദ്ധതിയുലട വിവരങ്ങൾ: 

സംുയഺജ഻ത പദ്ധത഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ുരഖേൾ  ന്ഽം ഫയല഻ൽ  
ഉെഺയ഻രഽന്഻ലല. 

8. ഡിമോന്റ് സഫോറം: 

അനഽുേദം 3Bപേഺരമഽള്ള ഡ഻മഺന്റ്  ുഫഺറം രഽ ഫയല഻ലഽം 
ഉെഺയ഻രഽന്഻ലല. ഗാപ്പഺയ഻ ീതഺഴ഻ൽ ആവശൿീപ്പെഽന് ുഫഺമ഻ൽ 
ത഼യത഻ ുരഖീപ്പെഽത്തഽേുയഺ, ൂേപ്പറ്റ് രസ഼ത് സാക്ഷ഻ക്കഽേുയഺ 
ീയയ്ത഻ട്ട഻ലല. 

യ഻ല ഫയലഽേള഻ൽ  ഡ഻മഺന്റ് ീയ്യതഺത്ത ആളുേൾ  ീതഺഴ഻ൽ  
ീയയ്തതഺയ഻ േഺണഽന്ഽ . 

പഽനർജന഻ പദ്ധത഻യഽമഺയ഻ സംുയഺജ഻പ്പ഻ച്ചു പ഼ച്ചനഺട്സ പുദശീത്ത 
വ഼െഽേള഻ൽ പച്ചക്കറ഻ േിഷ഻ക്ക് ന഻ലീമഺരഽക്കൽ (IF/371578)  - 31ുപർ  
ഡ഻മഺെ് ീയയ്തഽ  46 ുപർ  അുലലഺീക്കഷന഻ൽ  വന്ഽ. 

9. വർക്ക് അസലോസക്കഷൻ സഫോറം: 

അനഽുേദം 4 പേഺരമഽള്ള വർക്ക് അുലഺുക്കഷൻ ുഫഺം 
ഉെഺയ഻രഽന്഻ലല. ത഻യത഻ ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലലഺയ഻രഽന്ഽ. 

10. E-മസ്റ്റർ  സറോൾ : 

BDO,പഞ്ചഺയത്ത് ീസേട്ടറ഻ എന്഻വരഽീെ പ്പും സ഼ലഽം മ഻ക്ക 
മ്ുെഺളുേള഻ലഽം ഉെഺയ഻രഽന്ഽ. ത഼യത഻ ഉെഺയ഻രഽന്഻ലല. 



11 
 

ീതഺഴ഻ൽ ീയയ്ത ത഻യത഻, ആീേ ീതഺഴ഻ൽ ീയയ്ത ദ഻നങ്ങൾ, ആീേ 
ുവതനം എന്഼ വ഻വരങ്ങൾ ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ടുെ്.  

ീതഺഴ഻ലഽപേരണങ്ങളുീെ വഺെേ ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻രഽന്഻ലല. യ഻ല 
മ്ുെഺളുേള഻ൽ  ത഻രഽത്തലഽേൾ  ഉെഺയ഻രഽന്ഽ.അീേെ഻ററ് 
എൻജ഻ന഼യറഽം ഒവർസ഻യറഽം ത഼യത഻യ഻ലലഺീത പ്പ് 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്ഽ. 

 

11.എം ബുക്ക് : 

പര഻ുശഺധ഻ച്ച എലലഺ ഫയല഻ലഽം M. Book ഉെഺയ഻രഽന്ഽ. ീസേട്ടറ഻ 
ീസർട്ട഻ഫയ് ീയയ്ത഻രഽന്഻ലല. M.book നമ്പർ  ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻രഽന്ഽ. 
അേഡ഻റ്റഡ് എൻജ഻ന഼യർ, ഒവർസ഻യർ, എന്഻വർ പ്പും സ഼ലഽം 

ുരഖീപ്പെഽത്തഽേയഽം അേഡ഻റ്റഡ് എൻജ഻ന഼യർ തഽേ 
പഺസ്സഺക്കഽേയഽം ീയയ്ത഻ട്ടുെ്.  

എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് തഽേയഽം യഥഺർത്ഥയ഻ലവഽം തമ്മ഻ലഽള്ള വൿതൿഺസം 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല. 

12. ലമറ്റീരിയൽവോങ്ങിയതുമോയി ബന്ധലെട്ട സരഖകൾ: 

ീമറ്റ഼ര഻യൽ ഉൾീപ്പട്ട പവർത്ത഻ ഫയലഽേൾ( സ഻റ്റ഻സൺ 

ഇൻുഫഺർുമഷൻ ുബഺഡ് ഴ഻ീേ) പര഻ുശഺധ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല. 

 

13. സവജ് ലിസ്റ്റ്: 

മസ്റ്റുറഺൾ പേഺരമഽള്ള ുവജ് ഉ ല഻സ്റ്റ് യ഻ല ഫയലഽേള഻ൽ  
ഉെഺയ഻രഽന്഻ലല. 

1. സഹിദയ ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക് പ്ലഺന്റഷൻ ( IF/348214 )  

 4 മസ്റ്റുറഺളുേളുീെ ുവജ് ഉ ല഻സ്റ്റ് ഇലല. 
 

2. ഹര഻തം  ഗാപ്പ്  ുലഺക്ക് പ്ലഺന്റഷൻ  (1611007005 /IF /348218) 

 4 മസ്റ്റുറഺളുേളുീെ ുവജ് ഉ ല഻സ്റ്റ് ഇലല. 
 

3. പഽനർജന഻ പദ്ധത഻യഽമഺയ഻ സംുയഺജ഻പ്പ഻ച്ചു പ഼ച്ചനഺട്സ 
പുദശീത്ത വ഼െഽേള഻ൽ പച്ചക്കറ഻ േിഷ഻ക്ക് ന഻ലീമഺരഽക്കൽ 
(IF/371578). 

 4 മസ്റ്റുറഺളുേളുീെ ുവജ് ഉ ല഻സ്റ്റ് ഇലല. 
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4. ഹര഻തശ഼ ഗാപ്പ഻ന്ീറ ുലഺക്ക്  പ്ലഺന്ുറഷൻ (IF/349962) 

 8 മസ്റ്റുറഺളുേളുീെ ുവജ് ഉ ല഻സ്റ്റ് ഇലല. 
 

5. േണ്ണങ്കര ഭഺഗം ുവപ്പ഻ൻ ൂത ുനഴ്സറ഻  ( IF/270199) 

 11 മസ്റ്റുറഺളുേളുീെ ുവജ് ഉ ല഻സ്റ്റ് ഇലല 
 

6. ദ഼പ ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക് പ്ലഺന്ീറഷൻ ( IF/347699 ) 

 4 മസ്റ്റുറഺളുേളുീെ ുവജ് ഉ ല഻സ്റ്റ് ഇലല 
 

14. FTO: 

ുവജ് ഉ ല഻സ്റ്റ് പേഺരമഽള്ള FTO  എലലഺ ഫയല഻ലഽം ഉെഺയ഻രഽന്഻ലല. 

 

15 .ലമറ്റീരിയൽ വൗച്ചർ & ബിൽ: 

ീമറ്റ഼ര഻യൽ ഇനത്ത഻ൽ ുബഺർഡ്, വളം എന്഻വ 
ഉൾീപ്പെഽത്ത഻യത഻ന്ീറ ബ഻ൽ  ഉെഺയ഻രഽന്ഽ. 

 

16. സറോയൽറ്റി: 

ുറഺയൽറ്റ഻ നൽുേെ പവർത്ത഻ ഫയലഽേൾ പര഻ുശഺധ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല. 

 

17.പവർത്തിയുലട മൂന്ു ഘട്ടങ്ങളിലല സഫോസട്ടോ: 

പവർത്ത഻യഽീെ മാന്ഽ ഘട്ടങ്ങള഻ീല ുഫഺുട്ടഺ രഽ ഫയല഻ലഽം 

ഉെഺയ഻രഽന്഻ലല. 

 

18. പവർത്തി പൂർത്തീകരണ സോക്ഷ്ൿപതം: 

പര഻ുശഺധ഻ച്ച എലലഺ ഫയലഽേള഻ലഽം അപാർണ്ണമഺയ഻ട്ടുള്ള പവർത്ത഻ 

പാർത്ത഼േരണ സഺക്ഷൿപതമഺണ്  ഉെഺയ഻രഽന്ത്. 

 

19. മസ്റ്റസറോൾ മൂവ്ലമന്റ് സ്ലിപ്: 

മസ്റ്റുറഺൾ മാവ്ീമന്റ് സ്ല഻പ്പ഻ൽ എലലഺ മ്ുെഺളുേളും 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻രഽന്഻ലല. 
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20. ജിസയോടോഗ് സഫോസട്ടോഗോഫ്: 

പര഻ുശഺധ഻ച്ച എലലഺഫയല഻ലഽം ഉെഺയ഻രഽന്ഽ. 

 

21. സസോഷൿൽ ഓഡിറ്റ് റിസെോർട്ടിന്റലറ പകർെ്: 

പര഻ുശഺധ഻ച്ച രഽ ഫയല഻ലഽം ഉെഺയ഻രഽന്഻ലല. 

 

22. സസറ്റ് ഡയറി: 

8 ഫയലഽേള഻ൽ  ൂസറ്റ് ഡയറ഻ ഉെഺയ഻രഽന്഻ലല. 
 

1. ഹര഻തം  ഗാപ്പ്  ുലഺക്ക് പ്ലഺന്റഷൻ  (1611007005 /IF /348218) 

2. പഽനർജന഻ പദ്ധത഻യഽമഺയ഻ സംുയഺജ഻പ്പ഻ച്ചു പ഼ച്ചനഺട്സ പുദശീത്ത 
വ഼െഽേള഻ൽ പച്ചക്കറ഻ േിഷ഻ക്ക് ന഻ലീമഺരഽക്കൽ (IF/371578). 

3. ഹര഻തശ഼ ഗാപ്പ഻ന്ീറ ുലഺക്ക്  പ്ലഺന്ുറഷൻ (IF/349962) 

4. പഽനർജന഻ പദ്ധത഻യഽമഺയ഻ സംുയഺജ഻ച് േണ്ണങ്കര ുപുദശീത്ത 
പച്ചക്കറ഻ േിഷ഻ക്ക് ന഻ലീമഺരഽക്കൽ(IF/371577) 

5. േണ്ണങ്കര ഭഺഗം ുവപ്പ഻ൻ ൂത ുനഴ്സറ഻  ( IF/270199) 

6. ഭഺവന ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക് പ്ലഺന്ുറഷൻ പഺർട്ട്  2 (IF/348141 ) 

7. ഹര഻തശ഼ ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക് പ്ലഺൻ്്ുറഷൻ (  IF/346879 ) 

8. യരമത഻ ൂേതക്കഺട്സ ുെഺയലററ് ന഻ർമഺണം RS/335710 

 

ൂസറ്റ് ഡയറ഻ ഉെഺയ഻രഽന് ഫയലഽേള഻ൽ  പവർത്ത഻യഽീെ 
ുപര്,ുേഺഡ്,അരഭ഻ച്ച ത഻യത഻,അവസഺന഻ച്ച ത഻യത഻,എ്െ഻ുമറ്റ് 
തഽേ, ആീേ ീതഺഴ഻ൽദ഻നങ്ങൾ, ഇന഻ീഷൿറ്റ഼വ് വ഻ശദഺംശങ്ങൾ , 
VMC അംഗങ്ങളുീെ പ്പ് എന്഼ ുരഖീപ്പെഽത്തലഽേൾ  ഉെഺയ഻രഽന്ഽ. 

സരർ ശേ േഽറ഻പ്പ്, യ഻േ഻ത്സഺ യ഻ലവ് സംബന്ധ഻ച്ച വ഻വരങ്ങൾ, 
വ഻ജ഻ലൻ് ആൻഡ്  ുമഺണ഻റ്ററ഻ംഗ് േമ്മറ്റ഻ റ഻ുപ്പഺർട്ട്  എന്഻വ 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻രഽന്഻ലല. VMC അംഗങ്ങൾ  ബന്ധീപ്പട്ട മറ്റു 
ഉുദൿഺഗ്തർ  പവർത്ത഻ സ്ഥലം സരർശ഻ച്ചത഻ന്ീറ 
ുരഖീപ്പെഽത്തലഽേൾ  ഉെഺയ഻രഽന്ഽ. 
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ഫീൽഡ് പരിസശോധനയിലല കലെത്തലുകൾ 

 

1. ഹര഻തശ഼ ഗാപ്പ഻ന്ീറ ുലഺക്ക്  പ്ലഺന്ുറഷൻ (IF/349962) 

 

എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പേഺരം 2720ഫല- വിക്ഷ ൂതേൾ നട്ടുപ഻െ഻പ്പ഻ക്കഽവഺൻ 
ആണ് പറഞ്ഞ഻രഽന്ത് എന്ഺൽ ഫ഼ൽഡ് പര഻ുശഺധനയ഻ൽ 3000 
ൂതേൾ േഺണഺൻ േഴ഻ഞ്ഞഽ. നശ഻ച്ചു ുപഺേഽന്ത഻ന് പേരമഺയ഻ 
പഽത഻യവ നട്ടുപ഻െ഻പ്പ഻ക്കഽന്ഽെ്. 

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

 

. 2. ഹര഻തശ഼ ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക് പ്ലഺൻ്്ുറഷൻ (  IF/346879 ) 

 

എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പേഺരം 2710  ൂതേൾ ആണ് നട്ട് പര഻പഺല഻ക്കഺൻ 
ലക്ഷൿമ഻ട്ട഻രഽന്ത്. ഫ഼ൽഡ് പര഻ുശഺധനയ഻ൽ 1314 ൂതേളഺണ് 
േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചത്.  

M പേഺരം 2710 ൂതേൾ  നട്ടു പ഻െ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻നഽള്ള ീയലവ് 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻രഽന്ഽ എന്ഺൽ  1396 ൂതേളുീെ േഽറവ് ഫ഼ൽഡ് 

തല പര഻ുശഺധയ഻ൽ േഺണഺൻ  േഴ഻ഞ്ഞഽ. പളയത്ത഻ൽ 
നശ഻ച്ചുുപഺയതഺയ഻ ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ അഭ഻പഺയീപ്പട്ടു. 

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

 

 3.  ഭഺവന ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക് പ്ലഺന്റഷൻ പഺർട്ട് 1 ( IF/348142 ) 

 

എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പേഺരം 2380 നട്ടുപ഻െ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻നഽം പര഻പഺല഻ക്കഽന്ത഻നഽം 
ലക്ഷൿമ഻െഽന്ഽ. M ബഽക്ക് പേഺരം 14 വ഼െഽേള഻ലഺയ഻ 2010 ൂതേൾ  
നട്ടുപ഻െ഻പ്പ഻ച്ചതഺയ഻ േഺണഺൻ  േഴ഻ഞ്ഞഽ. പളയത്ത഻ൽ ൂതേൾ 
നഷ്ടീപ്പട്ടതഺയഽം പേരം ൂതേൾ ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ സഷദ്നം ന഻ലയ഻ൽ 
പ഻ര഻വ഻ട്ട് ീവക്കഽേയഽമഺണ് ീയയ്തത്. വിക്ഷൂതേൾ 
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പര഻പഺല഻ക്കഽന്ത഻ൽ ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ വളീരുയീറ ീശദ്ധ 
ീയലഽത്ത഻യ഻ട്ടുെ്.  

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

 

4. ഭഺവന ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക് പ്ലഺന്ുറഷൻ പഺർട്ട്  2 ( IF/348141 ) 

 

13 ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾക്കഺയ഻ 2210 വിക്ഷ ൂതേൾ അനഽവദ഻ച്ച഻രഽന്ഽ. 
ന഻ലവ഻ൽ 2066 ൂതേൾ േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു. 144ൂതേൾ  
ീവള്ളീപ്പഺക്കത്ത഻ൽ നശ഻ച്ചു. എം ബഽക്ക് പേഺരം ഫ഼ൽഡ് തല 
പര഻ുശഺധയ഻ൽ സ഻റ്റ഻സൺ ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് േഺണഺൻ  േഴ഻ഞ്ഞഽ. 

 

5. അനഽഗഹ ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക് പ്ലഺന്ുറഷൻ ( IF /346850 ) 

 

ആീേ 2210 ൂതേളഺണ് പദ്ധത഻ പേരം ഉെഺുേെത് എന്ഺൽ 

എണ്ണത്ത഻ൽ ോെഽതൽ േീെത്തഺൻ േഴ഻ഞ്ഞഽ. വളീരയധ഻േം 

വിക്ഷീത്തേൾ പളയത്ത഻ൽ നശ഻ച്ചു ുപഺയതഺയ഻ അറ഻യഺൻ 
േഴ഻ഞ്ഞഽ. ീതഺഴ഻ൽ േഺർഡഽേൾ വളീര നലല ര഼ത഻യ഻ൽ ൂേേഺരൿം 
ീയയ്തതഺയ഻ േഺണഺൻ േഴ഻ഞ്ഞഽ. എന്ഺൽ ഈ വിക്ഷീത്തേൾ 
പല പല ീതഺഴ഻ലഺള഻േളുീെ വ഼ട്ട഻ലഺയഺണ് നട്ട഻ര഻ക്കഽന്ത്.  

പര഻ുശഺധനയ഻ൽ 2312 വൿക്ഷീത്തേൾ േീെത്തഺൻ േഴ഻ഞ്ഞഽ. എം 
ബഽക്ക് പേഺരം ഫ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധയ഻ൽ സ഻റ്റ഻സൺ ഇൻഫർുമഷൻ 
ുബഺർഡ് േഺണഺൻ  േഴ഻ഞ്ഞഽ. 

 

6. അനഽഗഹ ഗാപ്പ് ുലഺക്ക് പ്ലഺൻ്്ുറഷൻ പഺർട്ട് – 3 (   IF/347513 ) 

 

എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പേഺരം 2550 ൂതേൾ ആണ് നട്ടുപ഻െ഻പ്പ഻ച്ച് 
പര഻പഺല഻ുക്കെത്. ഫ഼ൽഡ് പര഻ുശഺധനയ഻ൽ 1250 ൂതേൾ 
ന഻ലവ഻ലഽള്ളതഺയ഻ േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു.  

M പേഺരം 2550 ൂതേൾ  നട്ടു പ഻െ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻നഽള്ള ീയലവ് 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻രഽന്ഽ എന്ഺൽ  1300 ൂതേളുീെ േഽറവ് ഫ഼ൽഡ് 
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തല പര഻ുശഺധയ഻ൽ േഺണഺൻ  േഴ഻ഞ്ഞഽ. പളയത്ത഻ൽ 
നശ഻ച്ചുുപഺയതഺയ഻ ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ അഭ഻പഺയീപ്പട്ടു. 

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

 

7. അർച്ചന േഽെഽംബശ഼ ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക്  പ്ലഺൻുറ്റഷൻ പഺർട്ട്  1 

 (IF/348904) 

പളയ ബഺധ഻ത പുദശമഺയത഻നഺൽ വിക്ഷ ൂതേൾക്ക് 
നഺശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവ഻ച്ച഻ട്ടുെ്. എന്ഺൽ അവ 
പര഻ഹര഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ സഷദ്നം യ഻ലവ഻ൽ വിക്ഷ 

ൂതേൾ നട്ടുപ഻െ഻പ്പ഻ച്ച഻ട്ടുെ്. 1700 ൂതേൾ ആവശൿമഽള്ള഻െത് 1705 
ൂതേൾ േഺണഺൻ േഴ഻ഞ്ഞഽ. ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ നഷ്ടം ന഻േത്തനഺയ഻ 
സഷദ്നം വ഼െ഻ന്ീറ വശങ്ങള഻ൽ ുപഺലഽം ൂതേൾ നട്ടു 
പ഻െ഻പ്പ഻ച്ച഻രഽന്ഽ. എം ബഽക്ക് പേഺരം ഫ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധയ഻ൽ 

സ഻റ്റ഻സൺ ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് േഺണഺൻ  േഴ഻ഞ്ഞഽ. 

 

8. അർച്ചന ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക്  പ്ലഺൻുറ്റഷൻ പഺർട്ട്  2 

(1611007005/IF/348902) 

 

10 ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ ആണ് ഈ വർക്ക്  ഇൽ ഉൾീപ്പട്ടത്. 1700 വിക്ഷ 
ൂതേൾ ഉുെുേെ഻െത് 1683 ൂതേൾ േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു. ഇത് 
രഽ പളയബഺധ഻ത പുദശമഺണ്. അത഻നഺൽ ൂതേൾ ീവള്ളം 
ുേറ഻ നശ഻ച്ചുുപഺയ഻. എം ബഽക്ക് പേഺരം ഫ഼ൽഡ് തല 
പര഻ുശഺധയ഻ൽ സ഻റ്റ഻സൺ ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് േഺണഺൻ  േഴ഻ഞ്ഞഽ. 

 

9. ഭഺരത്മഺതഺ ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക് പ്ലഺന്റഷൻ (IF/346844) 

 

എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പേഺരം  2040 ൂതേൾ വച്ചുപ഻െ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻നഽം 

പര഻പഺല഻ക്കഽന്ത഻നഽം ലക്ഷൿമ഻െഽന്ഽ. ഫ഼ൽഡ് പര഻ുശഺധനയ഻ൽ 10 

ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ 170 ൂതേൾ വ഼തം 1700 ൂതേൾ നട്ടു. േഺയൽ 
പുദശം ആയത഻നഺൽ പലതഽം പളയത്ത഻ൽ നശ഻ക്കഽേയഽം, പ഻ന്഼ട്സ 
ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ സഷദ്നം ന഻ലയ഻ൽ പ഻ര഻വ഻ട്ട് പഽത഻യ ൂതേൾ 
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നെഽേയഽമഺണഽ ഉെഺയത്. ഇന഻യഽം നശ഻ച്ചുുപഺേഽം എന്ഽള്ളത഻നഺൽ 
50 ുതഺളം ൂതേൾ ോെഽതലഺയ഻ നട്ട഻ട്ടുെ്.  

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

 

10 സഹിദയ ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക് പ്ലഺന്റഷൻ ( IF/348214 ) 

 

എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പേഺരം 2700 വച്ചുപ഻െ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻നഽം 
പര഻പഺല഻ക്കഽന്ത഻നഽം ലക്ഷൿമ഻െഽന്ഽ. ഫ഼ൽഡ് പര഻ുശഺധനയ഻ൽ 20 

ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ ുയർന്് 3000 ുതഺളം ൂതേൾ നട്ടു. പളയത്ത഻ൽ 
നഷ്ടീപ്പട്ട ൂതേൾക്ക് പേരം പഽത഻യ ൂതേൾ ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ 
സഷദ്നം ന഻ലയ഻ൽ പ഻ര഻വ഻ട്ട് നെഽേയഺണ് ഉെഺയത്. എം ബഽക്ക് 
പേഺരം ഫ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധയ഻ൽ സ഻റ്റ഻സൺ ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് 

േഺണഺൻ  േഴ഻ഞ്ഞഽ. 

 

11. ഹര഻തം  ഗാപ്പ്  ുലഺക്ക് പ്ലഺന്റഷൻ  (1611007005 /IF /348218) 

 

മഺസ്റ്റർ ുറഺൾ പേഺരം ീമഺത്തം 13 ീതഺഴ഻ലഺള഻േളഺണ് വർക്ക഻ൽ 

ഉൾീപ്പട്ട഻രഽന്ത്. േഽീറയധ഻േം ൂതേൾ മഴയ഻ലഽം പളയത്ത഻ലഽം 

നശ഻ച്ചുുപഺയതഺയഺണ് മനസ഻ലഺക്കഽവഺൻ സഺധ഻ച്ചത്. അത഻നഺൽ 
നഷ്ടീപട്ടവയ്് പേരമഺയ഻ ഇുപ്പഺൾ ുവപ്പ഻ൻ ൂതേൾ ആണ് 
ോെഽതലഺയ഻ വച്ച഻ര഻ക്കഽന്ത്. ന഻ലവ഻ൽ ുവപ് 1028, മഺതളം 428, 

ുപര 322 എന്഻ങ്ങീന ആീേ ീമഺത്തം 1778 ീയെ഻േളഺണ്  ഉള്ളത്.  

പ്ലഺന്ുറഷൻ വർക്കഽേള഻ൽ ഏറ്റവഽം ോെഽതൽ ീയെ഻േൾക്ക് വളർച്ച 
ഉെഺയ഻രഽന്ത് ഈ  പ്ലഺൻുറ്റഷന഻ൽ ആണ്. 14/10/19ൽ ുവപ്പ഻ന്ീറ 
വ഻ളീവെഽപ്പ് നെന്തഺയ഻ അറ഻യഺൻ േഴ഻ഞ്ഞഽ.  എം ബഽക്ക് പേഺരം 
ഫ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധയ഻ൽ സ഻റ്റ഻സൺ ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് േഺണഺൻ  
േഴ഻ഞ്ഞഽ. 

 

12. ദ഼പ ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക് പ്ലഺന്ീറഷൻ ( IF/347699 ) 

 

ആീേ  1870 ൂതേൾ അനഽവദ഻ച്ച഻രഽന്ഽ.  1000 ഒളം ൂതേൾ 
ീവള്ളീപഺക്കത്ത഻ലഽം പളയത്ത഻ലഽം നശ഻ച്ചു ുപഺയ഻. ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ 
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പഽത഻യ ൂതേൾ നട്ടു പര഻പഺല഻ക്കഽന്ഽ.  ന഻ലവ഻ൽ 1910 ൂതേൾ 
സംരക്ഷ഻ക്കഽന്ഽ. എം ബഽക്ക് പേഺരം ഫ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധയ഻ൽ 

സ഻റ്റ഻സൺ ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് േഺണഺൻ  േഴ഻ഞ്ഞഽ. 

 

13. പഽനർജന഻ പദ്ധത഻യഽമഺയ഻ സംുയഺജ഻പ്പ഻ച്ചു പ഼ച്ചനഺട്സ 
പുദശീത്ത വ഼െഽേള഻ൽ പച്ചക്കറ഻ േിഷ഻ക്ക് ന഻ലീമഺരഽക്കൽ 
(IF/371578).  

 

ീമഺത്തം 46 ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ ആണ് പഽനർജന഻ പദ്ധത഻യ഻ൽ വർക്ക്  
ീയയ്ത഻രഽന്ത്. വർക്ക്  േഴ഻ഞ്ഞഽ ഏേുദശം 9 മഺസുത്തഺളം 
ആയത഻നഺൽ ഫ഼ൽഡ് വ഻സ഻റ്റ഻ൽ േഺരൿമഺയ഻ട്ട് ന്ഽം േഺണഺൻ 
േഴ഻ഞ്ഞ഻ലല. പച്ചക്കറ഻യഽീെ  ീക്ക വ഻ളീവെഽപ്പ് േഴ഻ഞ്ഞ഻രഽന്ഽ. 
എങ്ക഻ലഽം യ഻ല വ഼െഽേള഻ൽ േഽറച്ചു ീയെ഻േൾ േഺണഺൻ േഴ഻ഞ്ഞഽ. 
ീവെ,േഺദ്നഺര഻, പച്ചമഽള്, ുേഺവൽ,  തക്കഺള഻, യ഼ര, വഴഽതന, മഞ്ഞൾ 
എന്഻വയഺണ് നട്ട഻രഽന്ത്. 

 

14. പഽനർജന഻ പദ്ധത഻യഽമഺയ഻ സംുയഺജ഻ച് േണ്ണങ്കര ുപുദശീത്ത 
പച്ചക്കറ഻ േിഷ഻ക്ക് ന഻ലീമഺരഽക്കൽ(IF/371577) 

 

എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പേഺരം േണ്ണങ്കര ുപുദശീത്ത പല വ഼െഽേള഻ലഺയ് 
പച്ചക്കറ഻ നട്ടതഺയ് അറ഻യഺൻ  േഴ഻ഞ്ഞഽ. യ഻ല വ഼െഽേള഻ൽ 
അത഻ന്ീറ ുശഷ഻പ്പുേളും േഺണഺൻ േഴ഻ഞ്ഞഽ. പഺവൽ, പയർ, 

ുേഺവൽ, വഴഽതന, ുയമ്പ്, മഽള് തഽെങ്ങ഻യവയഺണ് േിഷ഻ 
ീയയ്ത഻രഽന്ത്. അത഻ൽ ന഻ന്ഽം നലല ര഼ത഻യ഻ൽ വ഻ളവ് 
ലഭ഻ച്ചതഺയഽം അറ഻യഺൻ േഴ഻ഞ്ഞഽ. 

 

15. േണ്ണങ്കര ഭഺഗം ുവപ്പ഻ൻ ൂത ുനഴ്സറ഻ ( IF/270199) 

 

13 ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾക്കഺയ഻ 2800  ുവപ്പ഻ൻ ൂതേൾ ലഭ഻ച്ച഻രഽന്ഽ. 
ീവള്ളീപ്പഺക്കത്ത഻ൽ നശ഻ച്ചത഻ീന തഽെർന്് പല വ഼െഽേള഻ലഺയ഻ 
പഽത഻യ ൂതേൾ നട്ടു പര഻പഺല഻ക്കഽന്ഽ. ന഻ലവ഻ൽ 2510  ൂതേൾ 
േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു. 
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എം ബഽക്ക് പേഺരം ഫ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധയ഻ൽ സ഻റ്റ഻സൺ 
ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് േഺണഺൻ  േഴ഻ഞ്ഞ഻ലല. 

 

16. േെനഺട്സ ഭഺഗം ുവപ്പ഻ൻൂത നഴ്സറ഻ ( DP/270198 ) 

 

M ബഽക്ക് പേഺരം 10 ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ 1700 ഒളം ൂതേൾ 
ീവച്ചുപ഻െ഻പ്പ഻ച്ചു. നശ഻ച്ചുുപഺയവയ്ക്കഽ പേരം പഽത഻യ ൂതേൾ 
നട്ടുപ഻െ഻ക്കഽേയഽം ീയയ്തഽ. ന഻ലവ഻ൽ 2000 ഒളം  ൂതേൾ 
േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു. 

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

 

17. ുെഺയലറ്റ് ന഻ർമഺണം - ജയ സജ഼വൻ ( IF/335077 ) 

 

എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പേഺരം ഗഽണുഭഺക്തഺവ഻ന് 3252 ോല഻യ഻നത്ത഻നഽം, 

ീമറ്റ഼ര഻യൽ ഇനത്ത഻ൽ 8748 രാപ നൽേ഻യ഻ട്ടുെ്. ഫ഼ൽഡ് 
പര഻ുശഺധനയ഻ൽ വൿക്ത഻ഗത േക്കാ് ന഻ർമഺണം 
നെന്഻ട്ടുള്ളതഺയഽം, ജയ സജ഼വന് 12000 രാപ ലഭ഻ക്കഽേയഽം 
ീയയ്ത഻ട്ടുെ്. എം ബഽക്ക് പേഺരം ഫ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധയ഻ൽ 

സ഻റ്റ഻സൺ ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് േഺണഺൻ  േഴ഻ഞ്ഞഽ. 

 

18.  ുെഺയലററ് ന഻ർമഺണം യരമത഻ ൂേതക്കഺട്സ ( RS/335710) 

 

എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പേഺരം ഗഽണുഭഺക്തഺവ഻ന് 3252 ോല഻യ഻നത്ത഻നഽം, 

ീമറ്റ഼ര഻യൽ ഇനത്ത഻ൽ 8748 രാപ നൽേ഻യ഻ട്ടുെ്. 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 എന്഻വ 
ീതഺഴ഻ല഻െങ്ങള഻ൽ പലത഻ലഽം േഺണഺൻ േഴ഻ഞ്ഞ഻ലല. ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ 
സഷദ്നം ന഻ലയ഻ൽ പ഻ര഻വ് എെഽത്ത് ഇത്തരം സൌേരൿങ്ങൾ ഉറപ്പഺക്കഽന്ഽ.  

100 ീതഺഴ഻ൽ  ദ഻നങ്ങൾ  ീയയ്തത഻ന്ീറ ുബഺണ് തഽേ ഇതഽവീരയഽം 
ലഭ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല. പണ഻യഺയഽധങ്ങളുീെ വഺെേ ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾക്ക് 
വർഷങ്ങളഺയ഻ ലഭ഻ക്കഽന്഻ലല. ീതഺഴ഻ൽ  ആവശൿീപ്പട്ട ുശഷം 15 
ദ഻വസങ്ങൽേഽള്ള഻ൽ  ീതഺഴ഻ൽ  ലഭൿമഺേഽേുയഺ, ുവതനം ലഭ഻േഽേുയഺ 
ീയയഽന്഻ലല. ീതഺഴ഻ൽ ആവശൿീപ്പട്ടത഻നഽള്ള രസ഼ത് രഽ ഫയല഻ലഽം 
േഺണഺൻ േഴ഻ഞ്ഞ഻ലല. 

പഽത഻യ ൂതേൾ  വഺങ്ങഽന്ത഻നഽം വളം ഇെഽന്ത഻നഽമഺയ഻ ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ  
പ഻ര഻വ഻ട്ടു യ഻ലവ് േീെത്തഽന്ഽ.  
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ുജഺബ് േഺർഡ഻ൽ ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ ുജഺല഻ ീയയ്തതഽം ുവതനം 
ലഭ഻ച്ചതഽമഺയ വ഻വരങ്ങൾ ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല. പഺ് ബഽക്ക് 
േിതൿമഺയ഻ പത഻പ്പ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല. ീതഺഴ഻ൽ േഺർഡ് പര഻ുശഺധനയ഻ൽ 
േഺർഡഽേള഻ൽ ീവട്ട഻ത്ത഻രഽത്തലഽേൾ േെ഻രഽന്ഽ.  

     

രെ് പവർത്ത഻സ്ഥലങ്ങള഻ൽ  സ഻റ്റ഻സൺ ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് 
ഉെഺയ഻രഽന്഻ലല. എം-ബഽക്ക഻ൽ  CIB തഽേ പഺസഺക്ക഻യ഻ട്ടുെ്. ീമറ്റ഼ര഻യൽ 
രജ഻സ്റ്റർ പേഺരം വഺർഡ഻ീല രഽ ുമറ്റ഻ീെ അീക്കൌെ഻ൽ സ഻റ്റ഻സൺ 
ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ഻നഽള്ള തഽേ ന഻ുക്ഷപ഻ച്ച഻ട്ടുെ്. ഇത഻ൽ യഺീതഺരഽ 
പരഺത഻യഽം ഉെഺയ഻ട്ട഻ലല.  

 

മാന്ഽ വർഷം തഽെർച്ചയഺയ഻ ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾക്ക് വർഷത്ത഻ൽ 100 ദ഻വസം 
ീതഺഴ഻ൽ ലഭൿമഺേഽന് തരത്ത഻ൽ 3 വർഷം പര഻പഺലനം നൽേ഻യഺണ് 
ഫലവിക്ഷ ൂതേൾ നട്ടുപ഻െ഻പ്പ഻ക്കൽ പവർത്ത഻േൾ നെത്തഽന്ത്.  
വ഻വ഻ധയ഻നം ഫലവിക്ഷങ്ങൾ നട്ടുപ഻െ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ലാീെ വ഻ഷരഹ഻തമഺയ 
ഫലങ്ങൾ വരഽം തലമഽറയ്ക്കഽം ലഭൿമഺേഽം.  ഇത഻ലാീെ മണ്ണ഻ുലക്ക് ജലം 
എത്തഽന്ത഻നഽം അദ്നര഼ക്ഷത്ത഻ീല ഒ്സ഻ജൻ വർദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻നഽം 
േഴ഻യഽം.  

ഫലവിക്ഷൂതേൾ നട്ടുപ഻െ഻പ്പക്കൽ പവർത്ത഻േള഻ൽ സ്ഥലപര഻മ഻ത഻ക്കഽം 
തഺഴ്ന് സ്ഥലത്ത഻നഽം അനഽുയഺജൿമഺയ തരത്ത഻ലഽള്ള വിക്ഷങ്ങൾ 
ീതരീഞ്ഞെഽക്കഽന്ത഻ൽ വ഼ഴ്യ സംഭവ഻ച്ച഻ട്ടുെ്.  േഽറച്ച് സ്ഥലത്ത് 
ോെഽതൽ വിക്ഷൂതേൾ നട്ടുപര഻പഺല഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്തഺയ഻ േീെത്തഺൻ 
േഴ഻ഞ്ഞഽ. ഇത് ീയെ഻േളുീെ ശര഻യഺയ വളർച്ചക്ക് തെസ്സം ന഻ൽക്കഽന്ഽ. 
പ്തഽത പവർത്ത഻യ഻ൽ ശര഻യഺയ വളപുയഺഗം നെത്തഺൻ 
േഴഞ്ഞ഻ട്ട഻ലല. ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ സഷദ്നം ൂേ്യത഻ൽ ന഻ന്ഽം പണം പ഻ര഻ച്ച് 
ീയെ഻േൾക്ക് വളം നൽുേെ അവസ്ഥയഺണഽള്ളത്. ീേഺെഽം വരൾച്ചയ഻ലഽം 
മസ്റ്റുറഺൾ ഇലലഺത്ത സമയങ്ങള഻ലഽം വറ്റ഻ വരെ േഽളങ്ങൾ ീവട്ട഻ നട്ടു 
വളർത്ത഻യ ഫലവിക്ഷൂതേൾ വ഻ഷരഹ഻തമഺയ ഫലങ്ങൾ നൽേഽീമന്് 
പത഼ക്ഷ഻ക്കഽന്ഽ. 
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ഗോമസഭ മിനുട്സ് 

തണ്ണ഼ർമഽക്കം ഗഺമ പഞ്ചഺയത്ത് വഺർഡ് 10 (േണ്ണങ്കര) ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ് 
ഗഺമസഭ  4/11/2019, ത഻ങ്കളഺഴ്യ ഉച്ചയ്ക്ക്2.30 മഽതൽ പനങ്ങഺട്സ ീവള഻യ഻ൽ  
ുയർന്ഽ. 

ഗഺമ സഭയക്ക് ീതഺഴ഻ലഺള഻യഺയ ശ഼മത഻ ഉഷ അദ്ധൿക്ഷത വഹ഻ച്ചു. 
ഈശഷര പഺത്ഥനുയഺീെ ഗഺമസഭ ആരംഭ഻ച്ചു. വഺർഡ് ീമമ്പർ യമഽന 
എലലഺവർക്കഽം സഷഺഗതം പറഞ്ഞഽ. 

പഞ്ചഺയത്ത്  പസ഻ഡന്റ് , ീസേട്ടറ഻ ,NREGS accredited എഞ്ച഻ന഼യർ, ഒവർ 
സ഼യർ, വ഻േസന േമ്മറ്റ഻ ീയയർമഺൻ, CDS ീമമ്പർ, ുമറ്റ് മഺർ, ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ 
എന്഻വർ പീങ്കെഽത്തഽ.  

 

1/10/2018 മഽതൽ 31/3/2019 വീര പാർത്ത഼േര഻ച്ച 18 പവർത്ത഻േൾ ആണ് 
ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ഻ന് വ഻ുധയമഺക്ക഻യത്. ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് പദ്ധത഻യ഻ൽ 
നെപ്പ഻ലഺക്കഽന് ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ഻ീനക്കഽറ഻ച്ചും ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് ന഻യമ 
പേഺരം ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾക്ക് ലഭ഻ുക്കെ 10 അവേഺശങ്ങളും  ുസഺഷൿൽ 
ഒഡ഻റ്റ഻ന് വ഻ുധയമഺക്ക഻യ  പവർത്ത഻േളുീെ ഫയൽ , ഫ഼ൽഡ് 
പര഻ുശഺനയ഻ീല േീെത്തലഽേളും റ഻ുസഺഴ്്ുപഴ്സൺ അവതര഻പ്പ഻ച്ചു. 

 

േരട്സ ഒഡ഻റ്റ് റ഻ുപ്പഺർട്ട഻ൽ  വഺർഡ് 10 ൽ ീതഺഴ഻ല഻ന് അുപക്ഷ഻ച്ചത഻ന്ീറ 
ൂേപ്പറ്റ് രസ഼ത് ഫയല഻ൽ േീെത്തഺൻ േഴ഻ഞ്ഞ഻ട്ട഻ീലലന്ഽം 
ീതഺഴ഻ലഺള഻േളുീെ 10 അവേഺശങ്ങൾ സംരക്ഷ഻ക്കീപ്പെഽന്഻ീലലന്ഽം, 

ീതഺഴ഻ല഻െ സൌേരൿങ്ങൾ ലഭ഻ക്കഽന്഻ലല, വിക്ഷൂത നെ഼ൽ 
പവർത്ത഻േള഻ൽ  ഭഽ ഉെമയഽമഺയ഻ േരഺർ വയ്ക്കഽേയഽം ഏതഽ 
വ്തഽവ഻ൽ ഏീതഺീക്ക ീയെ഻േൾ നട്ടുപ഻െ഻പ്പ഻ക്കഽന്ഽീവന്ഽള്ള 
േഺരൿങ്ങൾ ഫയല഻ൽ സാക്ഷ഻ക്കണീമന്ഽം ന഻ർുദ്ദശ഻ച്ചു. തഽെർന്് 
ഫയല഻ലഽം ഫ഼ൽഡ഻ലഽമഺയ഻ േീെത്ത഻യ േഺരൿങ്ങൾ ഗഺമസഭ 
വ഻ശദമഺയ഻ യർച്ച ീയയ്തഽ. 

VRP മഺരഺയ   പത഼ക്ഷ പേഺശൻ, പവ഼ണ പേഺശൻ, ന഻ഷ പഽഷ്ക്ക്കരൻ, 
ശ഼ലക്ഷ്മ഻ ശ഼േഽമഺർ  എന്഻വർ ുയർന്് ഗഺമസഭ റ഻ുപ്പഺർട്ട്  
അവതര഻പ്പ഻ച്ചു. ുശഷം ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ അവരഽീെ അഭ഻പഺയങ്ങളും, 

പരഺത഻േളും, ആശങ്കേളും, ആവശൿങ്ങളും പങ്കഽീവച്ചു.  

 

ലതോഴിലോളികളുലട പസക്തമോയ അഭിപോയങ്ങൾ    

1.ശഺദ്ന഻  - സഷദ്നം യ഻ലവ഻ൽ ൂതേൾ നട്ടുപ഻െ഻പ്പ഻ച്ച഻ട്ടുെ്, ൂപസ 
ലഭ഻ക്കഽന്഻ലല.  
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2.രഺധ - േണ്ണങ്കര ഭഺഗം ുവപ്പ഻ൻ ൂത നഴ്സറ഻ക്ക് ുബഺർഡ്  
നൽേ഻യ഻ട്ട഻ലല  

(പസ഻ഡന്റ് - ുബഺർഡ്  നൽേ഻യ഻ട്ടുെ്. ) 

 

ഫയൽ പരിസശോധന റിസെോർട്ട് ന്റലറ മറുപടി  

*ീരഹന ഒവർസ഼ർ- NREGS 

1.ൂതേൾ തമ്മ഻ലഽള്ള അേഺലത്ത഻ന്ീറ േഺരൿം ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾക്ക് ക്ലഺസ്സ്  
ീേഺെഽത്തതഺണ്. എന്ഺൽ സ്ഥല പര഻മ഻ത഻ മാലമഺണ് ഇത് 
േിതൿമഺേഺത്തത്.  

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

3. പവർത്ത഻ പാർത്ത഼േരണ സഺക്ഷൿ പതത്ത഻ൽ വ഻വരങ്ങൾ 
പാർണമഺയ഻ ുയർക്കഺൻ േഴ഻യഺത്തത് ധഺരഺളം വർക്കഽേൾ ഉള്ളത഻നഺൽ 
ആണ്.  

4. 2017 secure ുസഺഫ്ററ്റ് ീവയർ ഇൽ ീതഺഴ഻ലഽപേരണങ്ങളുീെ വഺെേ, ഫസ്റ്റ് 
എയ്ഡ് എന്഻വ ീേഺെഽുക്കെ ഒർഡർ േിതൿമഺയ഻ 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല. അത഻നഺൽ ആണ് നൽേഺൻ േഴ഻യഺത്തത്.  

5.വളത്ത഻ന് പണം നൽേഺത്തത് ീമറ്റ഼ര഻യൽ ഫെ്  വരഺത്തത഻നഺൽ ആണ്.  

 

(പസ഻ഡന്റ്  -പഽനർജ്ജന഻ പദ്ധത഻ീയ ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ സഷ഼േര഻ച്ചു എന്് 
അറ഻ഞ്ഞഺൽ. വ഼െഽം പച്ചക്കറ഻ വ഻ത്തഽേൾ നൽേഽം ) 

 

പ഻ന്഼ട്സ BRP  സ഼നമഺഡം ീതഺഴ഻ലഺള഻േുളഺട്സ സംസഺര഻ച്ചു. േിതൿമഺയ഻ 
ീതഺഴ഻ല഻െ അവേഺശങ്ങീള േഽറ഻ച്ചും വ഻ജ഻ലൻ് & ുമഺണ഻റ്ററ഻ങ് േമ്മറ്റ഻ 
യഽീെ പഺദഺനൿീത്ത േഽറ഻ച്ചും ുബഺധവൽക്കര഻ച്ചു.  

പ഻ന്഼ട്സ അധൿക്ഷ ഉഷ, പഞ്ചഺയത്ത്  ീസേട്ടറ഻  എന്഻വർ സംസഺര഻ച്ചു. 
പഽ്തേത്ത഻ൽ േഺണഽന് ലഺഘവുത്തഺീെ ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് ന഻യമീത്ത 
സമ഼പ഻ക്കരഽീതന്് പസ഻ഡന്റ്  ുജൿഺത഻സ്സ് അഭ഻പഺയീപ്പട്ടു. 

5 മണ഻ക്ക്  വഺർഡ് ീമമ്പർ ശ഼മത഻ യമഽനയഽീെ േിതഞ്ജതുയഺീെ 
ഗഺമസഭ അവസഺന഻ച്ചു. 


