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സസോഷൿൽ ഓഡിറ്റ് 

 

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  22-ൽ 1/10/2018 മഽതൽ 31/03/2019 
വീര പാർത്ത഼േര഻ച്ച 7 പവർത്ത഻േളഺണ് ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ഻ന് 
വ഻ുധയമഺക്ക഻യ഻ട്ടുള്ളത്. 
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സസോഷൿൽ ഓഡിററിന് വിസേയമോക്കിയ രവർത്തികൾ 

േമ 

നമ്പർ  

 

പവർത്ത഻യഽീെ  ുപര് & 

ുേഺഡ് 

 

 

ആരംഭ഻ച്ച 

ത഻യത഻ 

 

അവസഺന഻ച്ച 

ത഻യത഻ 

 

എ്ററ഻

ുമററ് 

തഽേ 

 

ീെലവഺയ 

തഽേ 

 

1 

അക്ഷയ ഗാപ്പ് േർഷേർക്ക് 
ുലഺക്ക് പ്ലഺൻുറ്റഷൻ   IF/348818 

26/07/2018 

 

05/03/2019 494839 

 

452047 

 

2 

ആദ഻തൿ J. L. G. ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക്  
പ്ലഺൻുറ്റഷൻ    IF/359566 

26/07/2018 02/03/2019 458325 283214 

3 
ീശയസ്സ് JLG ഗാപ്പ഻ന് 
ുലഺക്ക഻ന് പ്ലന്റഷന് IF/349427 

26/07/2018 05/03/2019 442111 346628 

 

4 

ഐശേരൿശ഼ ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക്  
പ്ലന്റഷൻ   IF/348812 

 

26/07/2018 

 

01/13/2019 409612 342040 

 

5 

പഽനർജ്ജന഻ പദ്ധത഻യഽമഺയ഻ 
സംുയഺൈ഻ച്ച് ീപരഽദ്ന഻ര഻ക്കഺട്സ 
ഭഺഗീത്ത വ഻െഽേള഻ൽ  
േിഷ഻ുയഺഗൿമഺക്കൽ   

IF/374852 

17/11/2018 27/01/2019 309076 120053 

 

6 

ൂലഫ് ഭവന ന഻ർമ്മഺണം 
ബ഻ന്ദഽേഽുന്നൽ IF/374852 

 

19/11/2018 

 

 

 

09/01/2019 
25390 24390 

 

 

7 

പഽനർജ്ജന഻ പദ്ധത഻യഽമഺയ഻ 
സംുയഺൈ഻ച്ചു ീേഺെ് 
ല഻സൿഽനഗർ ഭഺഗീത്ത 
വ഼െഽേള഻ൽ പച്ചക്കറ഻ 
േിഷ഻ക്ക് ന഻ലീമഺരഽക്കൽ 
IF/371601 

17/11/2018 12/01/2019 309076 211380 
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7 രജിസ്റ്ററുകൾ  

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  

 

രഞ്ചോയത്തിലല 7 രജിസ്റ്ററുകൾ  രരിസശോേിച്ചതിൽ  നിന്ും 

കലെത്തിയ കോരൿങ്ങൾ : 

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. 

 2017 നവംബർ   24ന് ഗഺമസഭ നെത്ത഻യത഻ീെ 

മ഻ന഻റ്റ്് ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻രഽന്നഽ. മ഻ന഻റ്റ്്പേഺരം 

149ുപർ  പീെെഽത്ത ഗഺമസഭയ഻ൽ  2018-2019 
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വർഷത്ത഻ീല പ്ലഺൻുറ്റഷൻ    വർക്കഽേളുീെയഽം 

വൿക്ത഻ഗത ആനഽേഽലൿങ്ങളുീെയഽം  ുപരഽവ഻വരങ്ങൾ  

ു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 രരിസശോേനയിലല കലെത്തലുകൾ 

1. കവർസരജ്: 

AMC പേഺരമഽള്ള േവർ ുപജ് ഉ പര഻ുശഺധ഻ച്ച 7 ഫയലഽേള഻ലഽം 
ഉെഺയ഻രഽന്നഽ.പവർത്ത഻യഽീെുപര്, പവിത്ത഻ ആരംഭ഻ച്ച ത഻യത഻, , 
പവർത്ത഻ അംഗ഼േര഻ച്ച വർഷം, ീലഺുക്കഷൻ, പഞ്ചഺയത്ത് , വ഻ുലലജ് ഉ, 
അസംല഻ ന഻ുയഺൈേമണ്ഡലം, പദ്ധത഻ ന഻ർവ്വഹണ ഏൈൻസ഻, 
േഺറ്റഗറ഻, എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് തഽേ എന്ന഼ ുരഖീപ്പെഽത്തലഽേൾ  ഉെഺയ഻രഽന്നഽ.  

െ഻ല ഫയലഽേള഻ൽ  പവർത്ത഻ അവസഺന഻ച്ച ത഼യത഻, െ഻ലവഺയ 

തഽേ ,ുമറ്റ഻ീെ ുപര് എന്ന഼ വ഻വരങ്ങൾ ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല.  

ൈ഻ുയഺെഺഗ്,സഺുെത഻േ വ഻ദഗ്ദ്ധന്ീറ ുപര്, ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ് എന്ന഼ 
ുരഖീപ്പെഽത്തലഽേൾ 7 ഫയല഻ലഽം ഉെഺയ഻രഽന്ന഻ലല. 

2. ലെക്ക് ലിസ്റ്റ്:  

7 ഫയല഻ലഽം ുപജ് ഉ നമ്പർ ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ ീെക്ക ല഻സ്റ്റ് 
ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 

 

3. വോർഷിക കർമ്മ രദ്ധതി: 

ആക്ഷൻ പ്ലഺന഻ൽ പദ്ധത഻യഽീെ ുപര് ഉൾീപ്പെഽന്ന ുപൈ഻ീെ പേർപ്പ് 
എലലഺ ഫയല഻ലഽം ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 

 

4. എസ്റ്റിസമറ്റ്: 

േ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. 
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5. സോസേതികോനുമതി:  

സഺുെത഻േഺനഽമത഻യ഻ൽ LSGD AE ത഼യത഻യ഻ലലഺീത പ്പും സ഼ലഽം 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ടുെ്. 

6. ഭരണോനുമതി:  

പഞ്ചഺയത്ത് േമ്മറ്റ഻യഽീെ ഭരണഺനഽമത഻യ഻ൽ  ീസേട്ടറ഻യഽീെ പ്പ്, 
സ഼ൽ, ത഼യത഻ എന്ന഻വ ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻രഽന്ന഻ലല. 

7. സംസയോജിത രദ്ധതിയുലട വിവരങ്ങൾ: 

സംുയഺൈ഻ത പദ്ധത഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ുരഖേൾ  ന്നഽം ഫയല഻ൽ  
ഉെഺയ഻രഽന്ന഻ലല. 

8. ഡിമോന്് സഫോറം: 

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

9. വർക്ക് അസലോസക്കഷൻ സഫോറം: 

അനഽുേദം 4 പേഺരമഽള്ള വർക്ക് അുലഺുക്കഷൻ ുഫഺം 
ഉെഺയ഻രഽന്ന഻ലല. ത഻യത഻ ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലലഺയ഻രഽന്നഽ. 

10. E-മസ്റ്റർ  സറോൾ : 

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. 

 

 

 



9 
 

11.എം ബുക്ക് : 

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 തമ്മ഻ലഽള്ള വൿതൿഺസം 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല. 

12. ലമറ്റീരിയൽ വോങ്ങിയതുമോയി ബന്ധലെട്ട സരഖകൾ: 

ീമറ്റ഼ര഻യൽ ഉൾീപ്പട്ട പവർത്ത഻ ഫയലഽേൾ( സ഻റ്റ഻സൺ 

ഇൻുഫഺർുമഷൻ ുബഺഡ് ഴ഻ീേ) പര഻ുശഺധ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല. 

 

13. സവജ് ലിസ്റ്റ്: 

മസ്റ്റുറഺൾ പേഺരമഽള്ള ുവജ് ഉ ല഻സ്റ്റ് ഉൾീപ്പെഽത്ത഻യ഻രഽന്നഽ. 

 

14. FTO: 

ുവജ് ഉ ല഻സ്റ്റ് പേഺരമഽള്ള FTO  എലലഺ ഫയല഻ലഽം ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 

 

15 .ലമറ്റീരിയൽ വൗച്ചർ & ബിൽ: 

ീമറ്റ഼ര഻യൽ ഇനത്ത഻ൽ ുബഺർഡ്, വളം എന്ന഻വ 
ഉൾീപ്പെഽത്ത഻യത഻ന്ീറ ബ഻ൽ  ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 

 

16. സറോയൽറ്റി: 

ുറഺയൽറ്റ഻ നൽുേെ പവർത്ത഻ ഫയലഽേൾ പര഻ുശഺധ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല. 

 

17.രവർത്തിയുലട മൂന്ു ഘട്ടങ്ങളിലല സഫോസട്ടോ: 

പവർത്ത഻യഽീെ മാന്നഽ ഘട്ടങ്ങള഻ീല ുഫഺുട്ടഺ െ഻ലത഻ൽ  മഺതം 
േഺണഺൻ  േഴ഻ഞ്ഞ഻ലല. 
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18. രവർത്തി രൂർത്തീകരണ സോക്ഷ്ൿരതം: 

പര഻ുശഺധ഻ച്ച എലലഺ ഫയലഽേള഻ലഽം പവർത്ത഻പാർത്ത഼േരണ 
സഺക്ഷൿപതം ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 

 

19. മസ്റ്റസറോൾ മൂവ്ലമന്് സ്ലിപ്: 

മസ്റ്റുറഺൾ മാവ്ീമന്റ് സ്ല഻പ്പ഻ൽ എലലഺ മ്ുെഺളുേളും 
ുരഖീപെഽത്ത഻യ഻രഽന്നഽ. 

 

20. ജിസയോടോഗ് സഫോസട്ടോഗോഫ്: 

പര഻ുശഺധ഻ച്ച എലലഺ ഫയല഻ലഽം ൈ഻ുയഺെഺഗ് ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 

 

21. സസോഷൿൽ ഓഡിറ്റ് റിസെോർട്ടിന്ലറ രകർെ്: 

പര഻ുശഺധ഻ച്ച രഽ ഫയല഻ലഽം ഉെഺയ഻രഽന്ന഻ലല. 

 

22. സസറ്റ് ഡയറി: 

ൂസറ്റ് ഡയറ഻ ഉെഺയ഻രഽന്ന ഫയലഽേള഻ൽ  പവർത്ത഻യഽീെ 
ുപര്,ുേഺഡ്,അരഭ഻ച്ച ത഻യത഻,അവസഺന഻ച്ച ത഻യത഻,എ്െ഻ുമറ്റ് 
തഽേ, ആീേ ീതഺഴ഻ൽദ഻നങ്ങൾ, ഇന഻ീഷൿറ്റ഼വ് വ഻ശദഺംശങ്ങൾ , 
VMC അംഗങ്ങളുീെ പ്പ്, വ഻ൈ഻ലൻ് ആൻഡ്  ുമഺണ഻റ്ററ഻ംഗ് 
േമ്മറ്റ഻ റ഻ുപ്പഺർട്ട്  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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ഫീൽഡ് രരിസശോേനയിലല കലെത്തലുകൾ 

 

1.  അക്ഷയ ഗാപ്പ് േർഷേർക്ക് ുലഺക്ക് പ്ലഺൻ്്ുറഷൻ   IF/348818 

   പദ്ധത഻ പേഺരം 20 ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ ുെർന്ന് 2720 വിക്ഷ ൂതേൾ 
നട്ടുപ഻െ഻പ്പ഻ക്കണം.ന഻ലവ഻ൽ 2071 ൂതേൾ േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു. (649 
ൂതേൾ േഽറവ്) 

ൂതേൾ ീവള്ളം േയറ഻ നശ഻ച്ചുുപഺയതഺീണന്ന് ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ 
അഭ഻പഺയീപ്പട്ടു.  പദ്ധത഻ പേഺരമഽള്ള CIB ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 

 

2. ആദ഻തൿ J. L. G. ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക്  പ്ലഺൻുറ്റഷൻ    IF/359566 

2760 വിക്ഷ ൂതേൾ ആണ് എ്റ഻ുമറ്റ഻ൽ  
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത്. എന്നഺൽ, 1/4 ൂതേൾ മഺതമഺണ് 
േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചത്. ൂതേൾ പര഻പഺല഻ക്കഽന്നത഻ൽ േഺണ഻ക്കഽന്ന 
അീശദ്ധ മാലമഺണ് ഇത് സംഭവ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നത്. 

 

3. ീശയസ്സ് JLG ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക഻ന് പ്ലന്റഷന് IF/349427 

17 ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ 2890 വിക്ഷ ൂതേൾ നട്ടു പര഻പഺല഻ക്കഺൻ  
ലക്ഷൿമ഻െഽന്നഽ. നട്ടുവളർത്ത഻യ വിക്ഷൂതേള഻ൽ ുവപ്പ്, മഺതളം , 

ുപര  എന്ന഻വയഽെഺയ഻രഽന്നഽ.   

മഴേള഻ലഽം ീവള്ളീപഺക്കത്ത഻ലഽം േഽീറ ൂതേൾ  നശ഻ച്ചതഺയ഻ 
േഺണഺൻ േഴ഻ഞ്ഞഽ. ന഻ലവ഻ൽ 2010 ഒളം  വിക്ഷൂതേൾ 
ൂസറ്റ഻ൽ േഺണഺൻ േഴ഻ഞ്ഞഽ (880ൂതേൾ  േഽറവ്) . നശ഻ച്ച  
വിക്ഷൂതേളുീെ സ്ഥഺനത് പഽത഻യവ വച്ചുപ഻െ഻പ്പ഻ച് 
പര഻പഺല഻ക്കഽന്നഽ .  

 

4. ഐശേരൿശ഼ ഗാപ്പ഻ന് ുലഺക്ക്  പ്ലന്റഷൻ  

എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പേഺരം 2210 വിക്ഷ ൂതേൾ നട്ടുപ഻െ഻പ്പ഻ക്കഽവഺൻ ആണ് 
പറഞ്ഞ഻രഽന്നത് .ഫ഼ൽഡ് പര഻ുശഺധനയ഻ൽ 2007  ൂതേൾ േഺണഺൻ 
േഴ഻ഞ്ഞഽ (203ൂതേൾ  േഽറവ്) . നശ഻ച്ചു ുപഺേഽന്നത഻ന് പേരമഺയ഻ 
പഽത഻യവ നട്ടുപ഻െ഻പ്പ഻ക്കഽന്നഽെ്. 
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5. പഽനർജ്ജന഻ പദ്ധത഻യഽമഺയ഻ സംുയഺൈ഻ച്ച് ീപരഽദ്ന഻ര഻ക്കഺട്സ 
ഭഺഗീത്ത വ഻െഽേള഻ൽ  േിഷ഻ുയഺഗൿമഺക്കൽ 

എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പേഺരം ീപരഽദ്ന഻ര഻ക്കഺട്സ ുപുദശീത്ത പല 
വ഼െഽേള഻ലഺയ് പച്ചക്കറ഻ നട്ടതഺയ് അറ഻യഺൻ  േഴ഻ഞ്ഞഽ. വർക്ക്  
േഴ഻ഞ്ഞഽ േഽീറ മഺസങ്ങൾ  ആയത഻നഺൽ ഫ഼ൽഡ് വ഻സ഻റ്റ഻ൽ 
േഺരൿമഺയ഻ട്ട് ന്നഽം േഺണഺൻ േഴ഻ഞ്ഞ഻ലല. എെ഻ലഽം െ഻ല 
വ഼െഽേള഻ൽ േഽറച്ചു ീെെ഻േൾ േഺണഺൻ േഴ഻ഞ്ഞഽ. 

 

6.   ൂലഫ് ഭവന ന഻ർമ്മഺണം ബ഻ന്ദഽേഽുന്നൽ IF/374852 

90 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ക്കഽേയഽം അത഻ന്ീറ ുവധനവഽം 
ലഭ഻ച്ചു. 

 

7. പഽനർജ്ജന഻ പദ്ധത഻യഽമഺയ഻ സംുയഺൈ഻ച്ചു ീേഺെ് ല഻സൿഽനഗർ 
ഭഺഗീത്ത വ഼െഽേള഻ൽ പച്ചക്കറ഻ േിഷ഻ക്ക് ന഻ലീമഺരഽക്കൽ IF/371601 

പദ്ധത഻യ഻ൽ രഺൾക്ക് 5 ഇനങ്ങളുുെതഺയ഻ 25 ൂതേൾ വ഼തമഺണ് 
ലഭ഻ച്ചത്. ഫ഼ൽഡ് പര഻ുശഺധനയ഻ൽ വഴഽതന, ീവെ എന്ന഻വ 
േഺണഽവഺൻ സഺധ഻ച്ചു. 
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ീ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 ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല. പഺ് ബഽക്ക് 
േിതൿമഺയ഻ പത഻പ്പ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല. ീതഺഴ഻ൽ േഺർഡ് പര഻ുശഺധനയ഻ൽ 
േഺർഡഽേള഻ൽ ീവട്ട഻ത്ത഻രഽത്തലഽേൾ േെ഻രഽന്നഽ.  

     

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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ഗോമസഭ മിനുട്സ്. 

തണ്ണ഼ർമഽക്കം ഗഺമ പഞ്ചഺയത്ത് വഺർഡ് 22 (ല഻സൿാ നഗർ) ുസഺഷൿൽ 
ഒഡ഻റ്റ് ഗഺമസഭ  29/11/2019, ത഻െളഺഴ്ന്െ 10.00 മഽതൽ ല഻സൿാ നഗർ 
േമ്മൿാണ഻റ്റ഻ ഹഺള഻ൽ ുെർന്നഽ. 

 

ഗഺമ സഭയക്ക് ീതഺഴ഻ലഺള഻യഺയ ശ഼മത഻ അന഻ത അദ്ധൿക്ഷത വഹ഻ച്ചു. 
ഈശേര പഺർത്ഥനുയഺീെ ആരംഭ഻െ ുയഺഗത്ത഻ന് വഺർഡ് ീമമ്പർ സൈ഻ 
ആന്റണ഻ സേഺഗതം ആശംസ഻ച്ചു. പഞ്ചഺയത്ത്  പസ഻ഡന്റ്  , NREGA accredited 

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

     

1/10/2018 മഽതൽ 31/3/2019 വീര പാർത്ത഼േര഻ച്ച 7 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 22 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 , 

ശ഼ലക്ഷ്മ഻ ശ഼േഽമഺർ എന്ന഻വർ ുെർന്ന് ഗഺമസഭ റ഻ുപ്പഺർട്ട്  
അവതര഻പ്പ഻ച്ചു. ുശഷം ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ അവരഽീെ അഭ഻പഺയങ്ങളും, 

പരഺത഻േളും, ആശെേളും, ആവശൿങ്ങളും പെഽീവച്ചു.  
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ലതോഴിലോളികളുലട രസക്തമോയ അഭിരോയങ്ങൾ  

 ഗ഻ര഻ൈ   -  ുവതനം  േിതൿസമയത്ത് േ഻ട്ടുന്ന഻ലല 
 

 ആൻസ഻  - എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പേഺരമഽള്ള ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ ഇന്ന് ീതഺഴ഻ൽ 
ീെയ്യുന്ന഻ലല 

 
 ൈ഻ൻസ഻ -  ആൻസ഻യഽീെ അുത അഭ഻പഺയം ഉന്നയ഻ച്ചു  

 
 വ഻ൈയമ്മ - ആയഽധങ്ങളുീെ വഺെേ ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾക്ക് ഇുപ്പഺൾ 

ലഭൿമഺേഽന്ന഻ലല 
 

 ീെസ്സ഻ - ുശയ് ഗാപ്പ് plantation ആരംഭത്ത഻ൽ പത഻നഞ്ച് 
ീതഺഴ഻ലഺള഻േളഺണ് ഉെഺയ഻രഽന്നത് എന്നഺൽ ഇുപ്പഺൾ 13 ുപർ 
മഺതമഺണ് ീതഺഴ഻ൽ ീെയ്യുന്നത് 

 
 േഽഞ്ഞമ്മ (ുമറ്റ്)  - അക്ഷയ ഗാപ്പ഻ന്ീറ ുലഺക്ക് plantation വർക്ക് 

തഽെക്കത്ത഻ൽ 21 ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ ഉെഺയ഻രഽന്നഽ എന്നഺൽ മാന്നഽുപർ 
പ഻ന്ന഼ട്സ മറ്റു ീതഺഴ഻ലഽേൾക്ക് ആയ഻ ുപഺയ഻. 

 
 അൈ഻ുമഺൾ (ുമറ്റ്) - ഐശേരൿ ശ഼ ഗാപ്പ഻ൽ 16 ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ 

തഽെക്കത്ത഻ൽ ഉെഺയ഻രഽന്നഽ എന്നഺൽ ഇുപ്പഺൾ െ഻ലർ മറ്റു 
ീതഺഴ഻ലഽേൾക്ക് ുപഺേഽന്നഽെ്. 

 

ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾക്ക് പഽറുമ ഫ഼ൽഡ് പര഻ുശഺധനീയ േഽറ഻ച്ച് വഺർഡ് 
ീമമ്പർ സൈ഻ ആന്റണ഻,  വഺർഡ് വ഻േസന സമ഻ത഻ അംഗം ീബന്ന഻ച്ചൻ 
എന്ന഻വർ അഭ഻പഺയം ുരഖീപ്പെഽത്തഽേയഽെഺയ഻. ആദ഻തൿ ഗാപ്പ഻ന്ീറ 
ഫ഼ൽഡ് പര഻ുശഺധനയ഻ൽ ീതഺഴ഻ലഺള഻േളുീെ ഭഺഗത്തഽന഻ന്നഽെഺയ 
അശദ്ധമാലം രെഽ വ഼െഽേള഻ൽ നട്ടുപ഻െ഻പ്പ഻ച്ച ൂതേൾ എണ്ണുവഺൻ 
േഴ഻ഞ്ഞ഻ലല. ോെഺീത ഇീതഺരഽ പളയബഺധ഻ത പുദശമഺയത഻നഺൽ 
ൂതേളുീെ എണ്ണത്ത഻ൽ േഽറവ് വന്ന഻ട്ടുെ് എന്ന് വഺർഡ് ീമമ്പർ 
അഭ഻പഺയീപ്പട്ടു. വിക്ഷൂത്ത  നെഽന്നത഻ുനഺീെഺപ്പം പച്ചക്കറ഻േിഷ഻ 
േഺദ്നഺര഻ എന്ന഻വ ോെ഻ ഉൾീപ്പെഽത്ത഻യഺൽ ോെഽതൽ ആദഺയം 
ഉെഺക്കഺൻ സഺധ഻ക്കഽീമന്ന് വഺർഡ് വ഻േസന സമ഻ത഻ അംഗം ീബന്ന഻ച്ചൻ 
അഭ഻പഺയീപ്പട്ടു.  

 

പഞ്ചഺയത്ത് പസ഻ഡന്റ് ുൈൿഺത഻് ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് പദ്ധത഻ീയ േഽറ഻ച്ച് 
ആധ഻േഺര഻േമഺയ഻ സംസഺര഻ച്ചു.  
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തഽെർന്ന് എൻ ആർ ഇ ൈ഻ എ ഒവർസ഻യർ ലത഻ ുമഺൾ റ഻ുപ്പഺർട്ട഻ീന 
േഽറ഻ച്ചും െർച്ചയ഻ൽ ഉയർന്നഽ വന്ന ുെഺദൿങ്ങൾക്കഽം മറഽപെ഻ പറഞ്ഞഽ.  

 

െർച്ചക്കുള്ള മറുരടി  

 

 എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് ആദൿേഺലത്ത് ൈനേ഼യ ഭഺഷയ഻ലഺയ഻രഽന്നഽ എന്നഺൽ പഽത഻യ 
ര഼ത഻ പേഺരം secure ൽ  ഇംഗ്ല഼ഷ഻ലഺണ് എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് ഉള്ളത്.  

 

  ീതഺഴ഻ൽ ആയഽധങ്ങളുീെ വഺെേ ഷഺർപ്പണ഻ങ്  െഺർജ് ഉ എന്ന഻വ 
നൽേഽന്നത഻ീനക്കഽറ഻ച്ച് ുലഺക്ക഻ൽ ന഻ന്ന് േിതൿമഺയ മഺർഗന഻ർുദശം 
ലഭ഻ക്കഺത്തത഻നഺലഺണ് നൽേഺൻ സഺധ഻ക്കഺത്തത്.  

 
 ീസേട്ടറ഻യഽീെ പ്പ് എം ബഽക്ക഻ൽ ഇലലഺത്തത്   െഺൻ്ഫർ ആയ഻ 

ുപഺയത഻നഺലഺണ്.  

 
 േഽെ഻ീവള്ളത്ത഻ന് ആദൿേഺലത്ത് പണം അനഽവദ഻ച്ച഻രഽന്നഽ എന്നഺൽ 

ഇന്ന് അെ഻സ്ഥഺനസൌേരൿങ്ങൾക്ക് ഉള്ള െ഻ലവ് നൽേഺനഽള്ള ന഻ർുദശം 
ലഭ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല  

 
 െഺണേം ഡ഻്ുപ്ല ുബഺർഡ് എന്ന഻വയ്ക്ക് മഺതമഺണ് എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് 

പേഺരം ഫെ് അനഽവദ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നത്.  

 
 ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ഻ൽ ുൈഺല഻ീെയ്യുന്നവർ േിതൿമഺയ഻ ീെെ഻േൾ 

നനയ്ക്കഽേയഽം പര഻പഺല഻ക്കഽേയഽം ീെയ്യണം 

 
 ആദ഻തൿ ീൈ എൽ ൈ഻ ഗാപ്പ഻ന് തഺഴ്ന്ന്ന പുദശമഺയത഻നഺലഺണ് ൂതേൾ 

നശ഻ച്ചു ുപഺേഽന്നത് ോെഺീത ഈ പുദശത്ത് ുെഺയ഻ലറ്റ് മഺല഻നൿം 
ഉള്ളത഻നഺൽ ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾക്ക് ുൈഺല഻ ീെയ്യുവഺൻ 
ബഽദ്ധ഻മഽട്ടുെഺക്കഽന്നഽ.  

 
 പഽനർൈന഻ നലല ര഼ത഻യ഻ൽ വ഻ൈയ഻ച്ച഻ട്ടുെ് 

 
 ൂലഫ് പദ്ധത഻േൾ നെന്നഽ വരഽന്നഽ 

 
 ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ  േിതൿമഺയ പര഻െരണത്ത഻ലാീെ ൂതേൾ വളർത്തണം 
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 പ഻ന്ന഼ട്സ ബ഻ആർപ഻ സ഼നഺ മഺഡം ീതഺഴ഻ലഺള഻േുളഺട്സ സംസഺര഻ച്ചു.  

 

 രസക്തമോയ അഭിരോയങ്ങൾ: 

 എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് മനസ്സ഻ലഺക്ക഻ ുൈഺല഻ ീെയ്യഺൻ ശമ഻ക്കഽേ 

 ആദൿ ഒഡ഻റ്റ഻ംഗ് ആയത഻നഺൽ ീെറ഻യ േഽറവഽേൾ ഉെഺേഺം 

 ഇന഻ എലലഺ ആറഽമഺസത്ത഻ീലഺര഻ക്കൽ ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ് നെത്തഽം  

 ുനഺക്ക഻യഺൽ േഺണഺവഽന്ന പവർത്ത഻േളഺണ് ീതരീഞ്ഞെഽുക്കെത് 

 ആ്ത഻ വ഻േസന പവർത്ത഻േൾ ഏീറ്റെഽക്കഺൻ ശമ഻ക്കഽേ 

 

ഗോമസഭ തീരുമോനങ്ങൾ  

 ുറഺഡഽേൾ, േഺണേൾ തഽെങ്ങ഻യ പദ്ധത഻േൾ ഉൾീപ്പെഽത്തഽവഺൻ 

ത഼രഽമഺന഻ച്ചു 

 നശ഻ച്ചുുപഺയ വിക്ഷൂത്തേൾക്ക് പേരം പഽത഻യവ നട്ടുവളർത്തഺൻ 

ത഼രഽമഺന഻ച്ചു 

 എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പേഺരമഽള്ള പവർത്ത഻േൾ േിതൿമഺയ഻ നെപ്പ഻ലഺക്കഺൻ 

ത഼രഽമഺന഻ച്ചു 

 ീതഺഴ഻ല഻െ സൌേരൿങ്ങൾ ലഭൿമഺക്കഺൻ ത഼രഽമഺന഻ച്ചു  

 plantation പവർത്ത഻േൾക്ക് എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പേഺരമഽള്ള വളം നൽേഽന്നത഻ന് 

ത഼രഽമഺന഻ച്ചു 

 

ുശഷം  സ഻ ഡ഻ എ് ീമമ്പർ ൈ഻ൻസ഻  എലലഺവർക്കഽം േിതജ്ഞത 
ുരഖീപ്പെഽത്ത഻. 


