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ആമുഖം     
   യാജയതത്ത ഗ്രാഭങ്ങലിറ് ജീഴിക്കുന്ന ഷാധായണക്കായാമ ഭനുശയരുതട 
ഷയ്ഴദ ാന്മുഖഭാമ പുദയാഗ ി റക്ഷ്യം ഴച്ച് ഷൃാ ന്ത്ര്യാനന്തയ ഇന്തയന് 
ഩായ്റിതഭന്രിറ്   നിയ്മ്മിക്കതപ്പട്ട  വക്തഭാമ നിമഭങ്ങലിതറാന്നാണ്  
ഭസാത്മാഗാന്ധി ദേവീമ ഗ്രാഭീണ ത ാളിലുരപ്പ് ഩദ്ധ ി. 2005 തഷപ്തംഫർ ഭാഷം 5mw  
 ീയ്യ ി ഈ നിമഭം നിറഴിറ് ഴന്നു.  
 
      ത ാളിറ് രു അഴകാവഭാമി കറ്പ്പിച്ചു നറ്കുന്ന നിയഴധി ഷഴിദവശ കളുള്ള 
നിമഭഭാണി ്. ഗ്രാഭീണ ദഭഖറമിതറ ോയിദ്ര്യനിയ്ഭായ്ജനം എന്ന പ്രാഥഭിക 
റക്ഷ്യദത്താതടാപ്പം ഩായിസ്ഥി ിക പുനസ്ഥാഩനം, ഷാമൂസയ ആസ്തി സൃഷ്ടിക്കൽ 
എന്നിഴയം ത ാളിലുരപ്പ് ഩദ്ധ ിയതട റക്ഷ്യങ്ങലാണ്.ജനങ്ങളുതട ത ാളിറ് 
തചയ്യുഴാനുള്ള അഴകാവത്തിനും അഴരുതട കാമികാധൃാന ദവശിക്കും നിമഭ 
ഷാധു യം അന്തസ്സം കറ്പ്പിക്കുന്നുതഴന്ന ാണ് ഭസാത്മാ ഗാന്ധി ദേവീമ ഗ്രാഭീണ 
ത ാളിലുരപ്പ് ഩദ്ധ ിയതട  ഷഴിദവശ .  
 
ദഷാശയൽ ഒഡിറ്റിന്തര പ്രാധാനയം 
 
         ഭസാത്മാഗാന്ധി ദേവീമ ഗ്രാഭീണ ത ാളിലുരപ്പ് ഩദ്ധ ി പ്രകായം 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രദേവത്ത് നടപ്പിറാക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും തഩാതുജന 
ഩങ്കാലിത്തദത്താതടയള്ള ദഷാശയറ് ഒഡിറ്റിന് ഴിദധമ ഭാക്കണതഭന്ന് ഈ 
നിമഭത്തിന്തര അനുദഛേം 17(2)റ് നിഷ്കയ്ശിക്കുന്നു. ഩദ്ധ ി 
പ്രഴയ്ത്തനതത്തപ്പറ്റിയം തഩാതുധനം തചറഴളിക്കുന്ന ിതനപ്പറ്റിയം ഩൗയഷമൂസം 
നടത്തുന്ന ഩയഷയല്ലൃം ഷൃ ന്ത്ര്ല്ലൃഭാമ ഩയിദവാധനമാണ് ദഷാശയറ് ഒഡിറ്റ് അഥഴാ 
ഷാമൂസിക കണക്ക്  ഩയിദവാധന.  
    എല്ലാ ഴായ്ഡിലും ഴയ്ശത്തിറ് യണ്് പ്രാഴവയം ദഷാശയറ് ഒഡിറ്റ് ഗ്രാഭഷബകല് 
കൃ യഭാമി നടത്തണം. ത ാളിലുരപ്പ് ഩദ്ധ ിമിറ് അളിഭ ിക്ക് ഇടനറ്കാത , 
സു ായയ യം കായയക്ഷ്ഭ യം ഉരപ്പുഴരുത്തുകമാണ്  ദഷാശയറ് ഒഡിറ്റിലൂതട 
റക്ഷ്യഭിടുന്ന ്.  ഷമൂസത്തിതറ നാനാതുരകലിലുള്ളഴരുതട ഩങ്കാലിത്തം 
ഉരപ്പാക്കി,ഴിപുറഭാമ ഷാമൂസയ ഴിേയാബയാഷ ഩയിഩാടിമാമണ് ദഷാശയറ് ഒഡിറ്റ് 
പ്രക്രിമ നടക്കുക. ഩദ്ധ ിപ്പണം വയിമാമ യീ ിമിറ് തചറഴളിച്ചിട്ടുദണ്ാ, ഩദ്ധ ിയതട 
റക്ഷ്യം സകഴയിച്ചുദഴാ, ഩദ്ധ ിയതട ഗുണദബാക്താക്കളുതട ജീഴി ത്തിറ് ഗുണഩയഭാമ 
എന്തുഭാറ്റഭാണുണ്ാമ ്, ഷാമൂസയ ആസ്തി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുദണ്ാ തുടങ്ങിമ കായയങ്ങലാണ് 
ദഷാശയറ് ഒഡിറ്റിലൂതട കതണ്ത്താന് ശ്രഭിക്കുന്ന ്. തഩാതുജനങ്ങളുതട 
ഩങ്കാലിത്തദത്താതട നടത്തുന്ന ിനാറ് ഷയ്ക്കായ് ഩദ്ധികളുതട നടത്തിപ്പിനുദഭറ് 
തഩാതുഷമൂസത്തിന്തര ജാഗ്ര യരപ്പാക്കാന് ദഷാശയറ് ഒഡിറ്റ് ഴളിതമാരുക്കും. 
 
      യാജയതത്ത ഩയദഭാന്ന  ഒഡിറ്റിങ് ഷംഴിധാനഭാമ കംദരാലയ് ആന്ര് ഒഡിറ്റയ് 
ജനരറ്  (ഷി.എ.ജി) പുരതപ്പടുഴിച്ച ഭായ്ഗനിയ്ദേവഭനുഷയിച്ചാണ് ഈ ദഷാശയറ് 
ഒഡിറ്റ് നടത്തിമിട്ടുള്ള ്.ഷംസ്ഥാന ഷയ്ക്കായ് രൂഩീകയിച്ച ദഷാശയറ് ഒഡിറ്റ് 
യൂണിറ്റിന്തര ദനതൃ ൃത്തിറ്  ദഷാശയറ് ഒഡിറ്റ് നടത്തുന്ന ് 
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യീ ിവാസ്ത്രം 
         ദഷാശയൽ ഒഡിറ്റ് രിദഷാഴ്സ് ദഩഴ്സണ് പ്രവൃത്തിപമറ്  ഩയിദവാധന, പീറ്ഡ് 
ഷന്ദയ്വനം, ത ാളിറാലികളുഭായള്ള അബിമുഖം, എം.ഐ.എഷ് ഩയിദവാധന 
എന്നിഴതമ അടിസ്ഥാനഭാക്കിമാണ് ദഷാശയറ് ഒഡിറ്റ് രിദപ്പായ്ട്ട് 
 യ്യാരാക്കിമിട്ടുള്ള ് 
  
 
ത ാളിറാലികളുതട 10 അഴകാവങ്ങൾ 
 
1. അദഩക്ഷ്ിച്ച് 15 േിഴഷത്തിനുള്ളിൽ ത ാളിറ്കായ്ഡ് റബിക്കുഴാനുള്ള അഴകാവം. 
Act schedule 2 a. 
2. അദഩക്ഷ്ിച്ച് 15 േിഴഷത്തിനുള്ളിറ് ത ാളിറ് റബിക്കുഴാനുള്ള അഴകാവല്ലൃം 
ആമ ിന്തര സകപ്പറ്റ് യഷീ ് റബിക്കുന്ന ിനുള്ള അഴകാവല്ലൃം (Act schedule 2 
section 6) 
3. ത ാളിറ് റബിച്ചിതല്ലങ്കിറ് ത ാളിറില്ലായ്മ ദഴ നം റബിക്കുഴാനുള്ള അഴകാവം,  (15 
േിഴഷം കളിഞ്ഞാറ് അടുത്ത 30 േിഴഷം േിഴഷദഴ നത്തിന്തര നാറിതറാന്നും  
ഩിന്നിടുള്ള േിഴഷങ്ങലിറ് േിഴഷദഴ നത്തിന്തര 50% ല്ലൃം റബിക്കാന് ത ാളിറാലിക്ക് 
അഴകാവമുണ്്.)  Section 7 
4. ഩദ്ധ ി ആസൂത്രണത്തിറ് ഩതങ്കടുക്കാനുലല അഴകാവം. (section 16) 
5. 5 കിദറാഭീറ്റരിനുള്ളിറ് ത ാളിറ് റബിക്കുഴാനുള്ള അഴകാവം, അതല്ലങ്കിറ് 
(ദഴ നത്തിന്തര 10 വ ഭാനം അധികം) Schedule 3 section 12. 
6. കുടിതഴള്ളം, ഴിശ്രഭഷൗകയയം, പ്രഥഭ ശുശ്രൂശാ ഷൗകയയം ഇഴ റബിക്കുന്ന ിനുള്ള 
അഴകാവം. (schedule 2 section 5 subsection 23) 
7. 15 േിഴഷത്തിനുള്ളിറ് ദഴ നം റബിക്കുന്ന ിനുള്ള അഴകാവം. 
8. ദഴ നഴി യണത്തിതറ കാറ ാഭഷത്തിന് നഷ്ടഩയിസായം റബിക്കുഴാനുള്ള 
അഴകാവം(schedule 2 section 5 subsection 29) 
9. ഷഭമഫന്ധി ഭായള്ള ഩയാ ി ഩയിസായത്തിനുള്ള അഴകാവം.(section 19) 
10. ഗ്രാഭഷബമിറ് ഩതങ്കടുക്കുന്ന ിനും ദഷാശയറ് ഒഡിറ്റ് പ്രക്രിമമിറ് 
ഩതങ്കടുക്കാനുമുള്ള അഴകാവം. (section 17) 
     ഭസാത്മാഗാന്ധി ദേവീമ ഗ്രാഭീണ ത ാളിലുരപ്പ് ഩദ്ധ ി അടിസ്ഥാനഩയഭാമി രു 
അഴകാവാധിഷ്ഠി  ഩദ്ധ ിമാണ്.അതുതകാണ്ടു തന്ന ത ാളിറാലികളുതട 
അഴകാവറംഘനതത്ത ഗൗയഴദത്താതട തന്ന കാദണണ്തുണ്്.അ ിദറക്ക് 
ഴരുന്ന ിന് മുമ്പ് ദഷാശയറ് ഒഡിറ്റ് രിദഷാഴ്സ് ദഩഴ്സണ്  ദകാമിപ്പാട് ഴായ്ഡിതറ  
കളിഞ്ഞ ഷാമ്പത്തിക ഴയ്ശം നടത്തിമ പ്രവൃത്തികളുറതട പമലുകല് 
ഩയിദവാധിക്കുകയണ്ാമി. അ ിന്തര ഴിഴയങ്ങല് ഇഴിതട ഩങ്കുഴക്കുന്നു. 
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ഩഞ്ചാമത്തിതന ഷംഫന്ധിച്ച അടിസ്ഥാന ഴിഴയങ്ങല്  
 
 തകാല്ലം ജില്ലമിതറ  തകാല്ലം     ാലുക്കിറ് സ്ഥി ിതചയ്യുന്ന ഩഞ്ചാമത്ത് ആണ് 
ചാത്തന്നൂർ. 18.568 ച.കി.ഭി.ഴിസ്തീയ്ണമുള്ള ഩഞ്ചാമത്തിറ്  18 ഴായ്ഡുകല് ആണ് 
ഉള്ള ്.അതക ജനഷംഖയ 30516 ആണ്. ചിരക്കയ,കല്ലുഴാതുക്കൽ, ആേിച്ചനല്ലൂർ  എന്നീ 
ഩഞ്ചാമത്തുകലാണ് അ ിരുകല്. ചാത്തന്നൂർ ആസ്ഥാനഭാമാണ് ഩഞ്ചാമത്ത് സ്ഥി ി 
തചയ്യുന്ന ്.സിന്ദു,മുസ്ിം,ക്രിസ്തയന് ഭ  ഴിബാഗങ്ങലിറ് തഩട്ടഴയ് രുഭിച്ചു 
ജീഴിക്കുന്നു.തനല്ല്,രബ്ബയ് എന്നിഴമാണ് പ്രധാന ഴിലകല്. ഈ ഩഞ്ചാമത്തിറ് അതക 
5226  ത ാളിറ് കായ്ഡുകല് ആണ് ഉള്ള ്. നിറഴിറ് അതക 9774 
ത ാളിറാലികലാണ് ഩഞ്ചാമത്തിറ്  ത ാളിലുരപ്പ്ഩദ്ധ ി ഴളി ത ാളിറ്  തചയ്യുന്ന ് 
  
ജില്ല                   : തകാല്ലം     
  ദലാക്ക്                                       : ഇത്തിക്കയ   
 ാലൂക്ക്         : തകാല്ലം 
ഩഞ്ചാമത്തിന്തര ദഩയ്        : ചാത്തന്നൂർ 
ഴീസ്തീയ്ണ്ണം                           : 18.568 ച.കി.ഭി. 
നിമഭഷബാഭണ്ഡറം                 : ചാത്തന്നൂർ 
ഩായ്റതഭന്ര് ഭണ്ഡറം                       : തകാല്ലം 
ഴായ്ഡുകളുതട എണ്ണം         : 18   
ആതക ജനഷംഖയ                  :  30516 
സ്ത്രീകല്                 :16059 
ഩരുശന്ഭായ്                    : 14457 
ഩട്ടികജാ ി ജനഷംഖയ         
ഩട്ടികഴയ്ഗ്ഗ ജനഷംഖയ            :   (ഴികഷന ദയഖപ്രകായം) 

 
 
 
 

  
ഩഞ്ചാമത്തിതറ ത ാളിലുരപ്പ് ഩദ്ധ ിയഭാമി ഫന്ധതപ്പട്ട അടിസ്ഥാന ഴിഴയങ്ങല് 

1 ആതക ത ാളിറ് കായ്ഡ് 5226 

2 ആതക ത ാളിറാലികല് 9774 
3 ആക്റ്റീഴ് ത ാളിറ് കായ്ഡ 2084 
4 ആക്റ്റീഴ് ത ാളിറാലികല് 2356 
5 ഩട്ടികജാ ി ഴിബാഗം 171 
6 എസ്ടിത ാളിറാലികല്  
7 കളിഞ്ഞഴയ്ശം ആതക തചറഴ് 2.2093 ദകാടി 
8 ഈ ഴയ്ശം ആതക തചറഴ് 1.0746 ദകാടി 
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  ഷിഴിൽ ദേശൻ ഴാർഡിതറ ത ാളിലുരപ്പ് ഩദ്ധ ിയഭാമി ഫന്ധതപ്പട്ട  ഴിഴയങ്ങൾ 
 

ആതക ത ാളിറ് കായ്ഡ് 
 

125 

ആതക ത ാളിറാലികല് 
 

12 

കളിഞ്ഞ ഴയ്ശം 100 േിഴഷം ത ാളിറ് 
കിട്ടിമഴയ് 

5 

  
 
 
 
ഷിഴിൽ ദേശൻ ഴാർഡിതറ ദഷാശയൽ ഒഡിറ്റിന് ഴിദധമഭാക്കിമ പ്രവൃത്തികൾ 
 

ക്രഭ 
നമ്പ
യ്  

ഴയ്ക്ക് 
ദകാഡ്  

ഴയക്കിതെ 
ദഩയ്  

ആയംബിച്ച 
 ീമ ി  

പൂർത്തീകയി
ച്ച  ീമ ി 

അടങ്കൽ 
തുക 

ചിറഴാമ 
തുക 

അഴിേ
ഗ്ധ 
ത ാളിൽ 
േിന
ങ്ങൾ        

1 IC/21
8124 
 

ചാത്തന്നൂർ 
ദ ാട് 
പുനരുദ്ധായ
ണം 

16/5/2018 27/6/2018 172713 164585 588 

2 IF/34
8091 

തഩാതു 
ഴിബാഗത്തി
ൽതപ്പട്ട 
പുയമിടങ്ങലി
തറ ഭണ്ണ് 
ജറഷംയക്ഷ്
ണം 

3/8/2018 14/1/2019 306114 272008 1045 

3 IC/31
9351 

കനാൽ 
ക്ലീനിങ് 
ആൻഡ് 
ഡീഷിൽറ്റിം
ഗ് 

3/12/2018 16/12/201
8 

61106 60791 211 
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ഏള് യജിേറുകളുതട ഩയിദവാധന 
 
ദകന്ദ്രഷയ്ക്കായിന്തര നിയ്ദേവപ്രകായം ത ാളിലുരപ്പ് ഩദ്ധ ിയഭാമി ഫന്ധതപ്പട്ട് 
 ാതളപ്പരയന്ന 7 യജിേറുകല് നിയ്ഫന്ധഭായം സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ഴമാണ്. 
1) ത ാളിറ് കായ്ഡിനുലല അദഩക്ഷ്യതട യജിേയ് 
2) ദഷാശയറ് ഒഡിറ്റ് ഗ്രാഭഷബ ഭീറ്റിംഗ് യജിേയ് 
3) ഡിഭാന്ര് യജിേയ് 
4) പ്രവൃത്തിയതട റിസ്റ്റം തചറല്ലൃം ഴിവോംവങ്ങളും ഷംഫന്ധിച്ച യജിേയ് 
5) സ്ഥിയ ആസ്തികളുതട യജിേയ് 
6) ഩയാ ി യജിേയ്  
7) ഷാധന ഘടക യജിേയ് 
 
   എ. എം. ഷി  പ്രകായമുള്ള 7  യജിേറുകളും ഉണ്ാമിരുന്നു.  
 
ഈ ഩഞ്ചാമത്തിൽ യണ്് പ്രദ യക യജിേറുകൾ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്് : 
 
1.എപ്. ടി. യതടയം ദഴജ് റിേിതെയം നമ്പർ 
എഴു ി സൂക്ഷ്ിച്ചിയിക്കുന്ന യജിേർ  
 
2.ദഴ നം ഫാങ്ക് ഴളി നിയഷിക്കതപ്പട്ടഴരുതട ദഩയ് എഴു ി  സൂക്ഷ്ിച്ചിയിക്കുന്ന യജിേർ  
      ഈ യണ്് യജിേറുകളും സൂക്ഷ്ിക്കുന്ന ് ഴലതയ നല്ല യീ ിമാണ്  .  
 
 
 
പമൽ തഴയിപിദക്കശന് 
       2018തറ ഴായ്ശിക ഭാേയ്  ഷയ്ക്കുറയ് അധയാമം 7തറ ഖണ്ഡിക 11(5) പ്രകായം 
രു പ്രവൃത്തി പമറിറ്  ാതള ഩരയന്ന 22 ദയഖകല് സൂക്ഷ്ിദക്കണ്തുണ്്: 
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ഒഡിറ്റിന്തര  ബാഗഭാമി പ്രഴയ്ത്തികളുതട പമറ് ഩയിദവാധിച്ചദപ്പാൾ 7 പമറിലും 
ഏറ്റല്ലൃം അ യാഴവയഭാമി സൂക്ഷ്ിദക്കണ് ചിറ ദയഖകല് സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടിതല്ലന്ന് കതണ്ത്തി. 
ദകന്ദ്ര ഷർക്കാർ നിർദേവിച്ച എ എം ഷി പ്രകായം ഉള്ള പമൽ ദയഖകൾ എത്രയം 
ദഴഗം പമറിൽ ഉൾതപ്പടുത്തി സൂക്ഷ്ിക്കുഴാൻ നിർദേവിക്കുന്നു അല്ലാത്തഩക്ഷ്ം പമൽ 

Document List Yes/No Remarks 

Cover Page NO  

Check List of Documents NO  
Copy of Annual Action 
Plan/Shelf of Projects 

NO  

Copy of Technical Estimate & 
Design 

Yes  

Technical Sanction Yes  
Adminstrative/Financial 

Sanction 
Yes  

Convergence Funds/Inputs  if 
any 

No File has no Convergence 
Scheme   

Demand Application Form NO  
Work Allocation Form NO  

Copy of Filled e-muster rolls Yes  
Copy of Measurement Book Yes  

Material Procurement 
Document & Usage 

No  

Copy of Wage List NO   
Copies of Wage and Material 

Payment FTOs 
Yes   

Material Vouchers & Bills NO  Material works only 
Copies of Recipts of Royalty Paid No   

Photograph of the Project (3 
Stages) 

yes   

Work Completion Certificate NO   
Muster Roll Movement Slip NO   

Geo Tagged Photograph of the 
Asset 

No   

Copy of Social Audit Report of 
the work 

No   

Other State Specific Documents Yes   
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തഴയിപിദക്കശൻ നടത്തുദമ്പാൾ ദഷാശയൽ ഒഡിറ്റി൯ത ര സു ായയ 
ആപ്പ്ലിദക്കശനിൽ എെർ തചയ്യുദമ്പാൾ ദഩാമിെ് നിറ കുരഞ്ഞു ഴരും . ആമ ിനാൽ 
ആണ് ദഭൽ നിർദേവപ്രകായം പമൽ സൂക്ഷ്ിക്കാൻ ആഴവയതപ്പടുന്ന ് 
 
പ്രവൃത്തി സ്ഥറം ഷന്ദയ്വനം  
പ്രകൃ ി ഴിബഴങ്ങളുതട ഩയിഩാറനത്തിനും ഷാമൂസയ ആസ്തി ഷയഷ്ടിക്കുന്ന ിനും 
ഷസാമിക്കുന്ന നിയഴധി പ്രഴയത്തികല് ഏതറ്റടുക്കുന്ന ിനുള്ള ഷാധയ യള്ളതും 
ഏതറ്റടുത്ത് നടത്തുന്നതുഭാമ ഩഞ്ചാമത്താണ്  ചാത്തന്നൂർ ഩഞ്ചാമത്ത്.                                                 
പമറിറ് കണ് ഴിഴയങ്ങളുതട നിജസ്ഥി ി  ദനയിറ് കണ്ടു ഭനസ്സിറാക്കുന്ന ിനാമി 
ദഷാശയറ് ഒഡിറ്റ്  അംഗങ്ങല് ഩയിദവാധിച്ച  3 പമലുകലിദറയം  പ്രവൃത്തി 
സ്ഥറങ്ങൾ ഷന്ദര്വിക്കുകയണ്ാമി. പ്രവൃത്തികല് ഩയിദവാധിച്ചും ത ാളിറാലികദലാടും 
ദഭറ്റുഭാദയാടും ഷംഷായിച്ചും ഒഡിറ്റ് ടീം കതണ്ത്തിമ കായയങ്ങല്  ാതള ദചര്ക്കുന്നു. 
  
⮚ ഴർക്ക് ദകാഡ്- IF/348091 
❖ പ്രഴയത്തിയതട ദഩയ് - തഩാതുഴിബാഗത്തിൽ തഩട്ട പുയമിടങ്ങലിതറ ഭണ്ണ് ജറ 

ഷംയക്ഷ്ണം  
                    പമൽ ഩയിദവാധനമിൽ നിന്നും 14 ഭൂല്ലൃടഭകൾക്കാമി കദമ്പാേ് കുളി , 
ഭള കുളി , ഭൺകയ്യാറ എന്നീ പ്രഴർത്തികൾ ആമിരുന്നു ഉൾതപ്പടുത്തിമ ്. 
 
പ്രവൃത്തി 
 

അലഴ്(m3) എണ്ണം 

ഭളക്കുളി 35.75 15 
കദമ്പാഷ്റ്റ് കുളി 50.625 15 
ഭൺകയ്യാറ 1.091 1 

 
 എന്നാൽ പീൽഡ് ഷന്ദർവിച്ചദപ്പാൾ ഉശ (12/2230) എന്ന ഭൂല്ലൃടഭയതട പുയമിടത്തിൽ 
എം ബുക്കിൽ പ്ര ിഩാേിച്ചിരുന്ന  ഭള കുളി , കദമ്പാഷ്റ്റ് കുളി എന്നിഴ കാണാൻ 
ഷാധിച്ചില്ല ഩകയം ഭൂല്ലൃടഭയതട അഴവയപ്രകായം ഴാളത്തടം ആണ് തചമ് ത ന്നു 
ഭൂല്ലൃടഭ  തന്ന ഩരഞ്ഞു. എം ബുക്കിൽ പ്രേിഩാേിച്ചിരുന്ന അലല്ലൃകലിൽ  തന്ന ഫാക്കി ഭൂ 
ല്ലൃടഭകളുതട പുയമിടങ്ങലിൽ പ്രഴർത്തി തചമ് ിയിക്കുന്ന ാമി കാണാൻ കളിഞ്ഞു 
 
⮚ ഴർക്ക് ദകാഡ്- IC/218124 
❖ പ്രഴയത്തിയതട ദഩയ് - ചാത്തന്നൂർ ദ ാട് പുനരുദ്ധായണം 
 
         ദ ാട് പുനരുദ്ധായണത്തിനാമി 1446.9 കൂഭക്സ്  കൃാണ്ിറ്റി ആണ് 
എേിദഭറ്റിൽ പ്ര ിഩാേിച്ചിയിക്കുന്ന ്. എം ബുക്കിൽ 1410.28 കുഭക്സ് 
പ്രഴർത്തിമാണ്  നടന്ന് ാമി കാണിച്ചിയിക്കുന്ന ്. പ്രഴർത്തിസ്ഥറ 
ഷന്ദർവനത്തിൽ പ്രഴർത്തി നടന്ന ദ ാടിതെ ഭൂയിബാഗദത്താലം കാടുകമരി 
കിടക്കുന്ന ായം, ദ ാട് ഩാമൽ മൂടിമ ായം കാണാൻ കളിഞ്ഞു. തഩാതു ഩണം 
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ഉഩദമാഗിച്ചും ത ാളിറാലികളുതട കാമിക അധൃാനം ഉഩദമാഗിച്ചും നടത്തിമ രു 
പ്രഴർത്തി ഷംയക്ഷ്ിദക്കണ് ് നമ്മുതട തഩാതു ഷമൂസത്തിതെ ഉത്തയഴാേി ൃഭാണ്. 
എന്നാൽ ആ പ്രഴർത്തി ഷംയക്ഷ്ിക്കാത്ത ഩക്ഷ്ം ഇത ാരു ഷാമൂസയ നഷ്ടല്ലൃം, പ്പം 
തഩാതുഩണം ഩാളാക്കിമ ായം ഭനഷിറാക്കാൻ കളിഞ്ഞു 
 
⮚ ഴർക്ക് ദകാഡ്- IC/319351 
❖ പ്രഴയത്തിയതട ദഩയ് - കനാൽ ക്ലീനിങ് ആൻഡ് ഡീഷിൽറ്റിംഗ് 
 
              കനാൽ ഡീഷിൽറ്റിംഗിനാമി  350  കുഭിക്ഷ്  കൃാണ്ിറ്റി ആമിരുന്നു 
എേിദഭറ്റിൽ ഉണ്ാമിരുന്ന ്. പ്രഴർത്തി നടന്ന കനാൽ ഷന്ദർവിച്ചദപ്പാൾ കനാൽ 
പൂർണഭായം കാടുകമരി കിടക്കുന്ന ാണ് കാണാൻ കളിഞ്ഞ ്. പ്രഴർത്തി നടന്ന 
സ്ഥറത്ത് ഴറിമദ ാ ിൽ ഭാറിനയങ്ങൾ നിദക്ഷ്ഩിച്ചിയിക്കുന്ന ായം കാണാൻ 
ഷാധിച്ചു. ഭാറിനയങ്ങൾ നിദക്ഷ്ഩിക്കുന്ന ് മൂറം ആ പ്രദേവത്ത് ത ാളിൽ തചയ്യുന്ന 
ത ാളിറാലികൾക്ക് ഴലതയമധികം ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ാക്കുന്നുണ്് ആമ ിനാൽ  
എത്രയം ദഴഗം ഇ ിതനാരു ഩയിസായം കതണ്ത്തണതഭന്നും ത ാളിറാലികൾ 
ആഴവയതപ്പട്ടു.. ഷഫ് കനാറിതെ ചിറബാഗങ്ങലിൽ ഴാള ഴച്ചിയിക്കുന്ന ായം 
കാണാൻ കളിഞ്ഞു. എേിദഭറ്റ് പ്രകായമുള്ള അലഴിൽ  തന്ന ഩണി 
പൂർത്തീകയിച്ചിയിക്കുന്ന ായം എന്നാൽ ഭാറിനയങ്ങൾ ഴറിതച്ചരിയന്ന ് മൂറല്ലൃം 
കാടുമൂടിമ ിനാലും  ഷമൂസത്തിന് ആ പ്രഴർത്തി ദഴണ് ഴിധത്തിൽ പ്രദമാജനം 
തചയ്യുന്നില്ല എന്നും ഭനസ്സിറാമി. 

 
 
 
 
ത ാളിറാലികളുതട  അബിമുഖത്തിറ് നിന്നും റബയഭാമ ഴിഴയങ്ങല്. 
 
⮚ ഷിഴിൽ ദേശൻ ഴാർഡിതറ ത ാളിറാലികദലാട് ഷംഷായിച്ചദപ്പാളാണ് 

അഴർക്ക് ത ാളിലുരപ്പു ഩദ്ധ ി ഴളി റബിദക്കണ് അഴകാവങ്ങലിൽ ചിറ ിതന 
കുരിച്ച് ഴയക്തഭാമ ധായണ ഇല്ല എന്ന് ഭനസ്സിറാമ ്. 

⮚ പേ് എയ്ഡ് ദഫാക്സ് ഩഞ്ചാമത്ത് നൽകിമിട്ടില്ല എന്നും ത ാളിറാലികളുതട 
ചിറഴിറാണ് പേ് എയ്ഡ് ദഫാക്സ്    ഴാങ്ങിമത ന്നും അരിമാൻ 
ഷാധിച്ചു.                  

⮚ ഈ ഴർശം ത ാളിൽേിനങ്ങൾ കുരഴാതണന്നും ത ാളിൽേിനങ്ങൾ കൂട്ടണതഭന്നും 
ത ാളിറാലികൾ അബിപ്രാമതപ്പട്ടു. 

⮚ ദ ാട് കനാൽ ദഩാതറയള്ള പ്രഴർത്തികലിൽ ഏറ്റല്ലൃം അ യാഴവയഭാമി 
ദഴണ്ിമിരുന്ന വയീയ സുയക്ഷ്യ്ക്കാമി ഉഩദമാഗിക്കുന്ന സകയരകൾ ഉം 
കാലുരകൾ ഉം അഴർക്ക് റബയഭാമിരുന്നില്ല.അ ിനാൽ എത്രയം ദഴഗം ഇത്തയം 
സുയക്ഷ്ാ ഭാർഗ്ഗങ്ങൾ റബയഭാക്കണതഭന്ന് ആഴവയതപ്പട്ടു. 
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⮚ ത ാളിറാലികൾക്ക് ആയധ ഴാടക കൃ യഭാമി റബിക്കുന്നു എന്ന് അരിമാൻ 
കളിഞ്ഞു.  

⮚ ഇഎഷ്ഐ റബയഭാക്കണതഭന്ന് എല്ലാ ത ാളിറാലികളും അബിപ്രാമതപ്പട്ടു. 
⮚ 60 നു മുകലിൽ പ്രാമമുള്ളഴർക്ക് ദജാറിബായം കുരച്ചു നൽകണതഭന്ന് 

ത ാളിറാലികൾ ഩരഞ്ഞു. 
⮚ ദഴ നം സഴകുന്നതും ദഴ നം സഴകിമാൽ കിട്ടുന്ന നഷ്ടഩയിസായത്തിന് 

കുരിച്ചും ത ാളിറാലികൾക്ക് അരിഴിതല്ലന്നും,  ഒണം കളിഞ്ഞുള്ള  
ദഴ നത്തിനാമി  കാത്തിയിക്കുകമാതണന്നും  അരിമാൻ കളിഞ്ഞു. 

 
തഩാതുനിയ്ദേവങ്ങൾ 
 ത ാളിറാലികളുതട എണ്ണം ഩയഭാഴധി ഴർധിപ്പിക്കാനാഴവയഭാമ നടഩടി 

ഷൃീകയിക്കണം.ആഴവയതപ്പട്ടഴർതക്കല്ലാം 100 ഩണി തകാടുക്കാൻ 
കളിയന്നുതണ്ന്ന ഴസ്തു  ജനങ്ങൾക്കിടമിൽ ദഫാധയതപ്പടുത്തണം. 

  ത ാളിറാലികലിറ്നിന്നുള്ള അദഩക്ഷ് ഴാങ്ങുന്ന യീ ിമിറ് ഷഭഗ്രഭാമ ഭാറ്റം 
ദഴണം. ത ാളിറാലികൾ നൽകുന്ന ഏ ് അദഩക്ഷ്യം ഫ്രണ്് ഒപീഷിൽ 
 തന്ന നൽകി രഷീപ്റ്റ്റ് ഴാങ്ങുന്ന ് നിർഫന്ധഭാക്കണം.അഴയ്ക്ക് 
ആഴവയമുണ്ാകുദമ്പാല് ത ാളിറ് നറ്കാന് ഴയഴസ്ഥയണ്ാകണം. 

  ദേവീമ  നിയീക്ഷ്ണ ഏജന്ഷിമു റ് ഩദ്ധ ി നടത്തിപ്പിതറ ഉന്ന  റ 
ഉദേയാഗസ്ഥയ് ഴതയയള്ളഴയ് അഴതയ ഏറ്പ്പിച്ച ചുഭ റകല് കൃ യഭാമി 
നിയ്ഴസിക്കുന്നുതണ്ന്നുരപ്പാക്കണം. 

  ഡി.ഩി.ഷി, തജ.ഩി.ഷി,ഫി.ഩി. എന്നീ ഉദേയാഗസ്ഥയ്  ഩഞ്ചാമത്തിതറ 
ത ാളിലുരപ്പ് ഩദ്ധ ി ഒപീസും കളിമാല്ലൃന്നത്ര പ്രവൃത്തി സ്ഥറങ്ങളും 
ഷന്ദയ്വിക്കുന്നുതഴന്നുരപ്പാക്കാന് ഷംസ്ഥാന റത്തിറ്  ഷംഴിധാനമുണ്ാകണം. 

  ഴിജിറന്ഷ് ആന്ര് ദഭാണിറ്റരിങ് ഷംഴിധാനം ഷഭഗ്രഭാമി 
അളിച്ചുഩണിമണം.ഇഴതമ ഷൃ ന്ത്ര്ഭാക്കി നിറനിയ്ത്തി  ത്സഭമ ഒഡിറ്റിങ് 
ഷഭി ികലാമി ഭാറ്റിതമടുക്കണം. 

  ഴിഎംഷിയതട പ്രഴയ്ത്തനങ്ങല് ദലാക്ക്  റത്തിറ്  നിയീക്ഷ്ിക്കതപ്പടണം. 
  സു ായയ  ഉരപ്പാക്കാന് ത ാളിലുരപ്പ് നിമഭം അനുവാഷിക്കുന്ന  യത്തിറ് 

ഷിറ്റിഷണ് ഇന്പയ്ദഭശന് ദഫായ്ഡ് അടിമന്തിയഭാമി എല്ലാ 
ത ാളിറിടത്തിലും സ്ഥാഩിക്കണം.  

  ഩദ്ധ ി ആസൂത്രണത്തിറ് കയ്ശകതയയം ത ാളിറാലികതലയം 
തഩാതുഷമൂസതത്തയം ഉല്തപ്പടുത്താന് കളിമണം. 

  ജനകീമ എേിദഭറ്റ് നിയ്ഫന്ധഭാമി  യ്യാരാക്കുകയം അ ് ത ാളിറാലികല്ക്ക് 
റബയഭാക്കുകയം അഴതയ ഩരഞ്ഞുഭനഷിറാക്കുകയം ദഴണം. 

  ത ാളിറാലികല്ക്കുള്ള സുയക്ഷ്ാ ഉഩകയണങ്ങല് ഩഞ്ചാമത്ത്  റത്തിറ് ഴാങ്ങി 
സൂക്ഷ്ിക്കണം.ഇ ് ത ാളിറാലികല്ക്ക് റബിക്കുന്നുതണ്ന്ന് ഉരപ്പുഴരുത്തണം. 
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  ഴായ്ഡിതറ ത ാളിറ് കായ്ഡിന്തര എണ്ണത്തിന് അനുസൃ ഭാമി ദഭറ്റുഭാതയ 
ത യതഞ്ഞടുക്കണം. 

  ഭേയ് ദരാല്,സഷറ്റ് ഡമരി തുടങ്ങിമ ആധികായിക ദയഖകല് സകകായയം 
തചയ്യുന്ന ിറ് ജാഗ്ര ദഴണം. 

  ഭൂഴികഷന പ്രവൃത്തികല് ഏതറ്റടുക്കുന്ന ് ഭൂല്ലൃടഭയതട 
ആഴവയപ്രകായഭാമിയിക്കണം.ഇ ിനാമി ഩഞ്ചാമത്ത്  റത്തിറ്  ഴയാഩക 
പ്രചയണം നറ്കി അദഩക്ഷ് ക്ഷ്ണിക്കണം. 

  ഇത്തയം പ്രവൃത്തികല് ഏതറ്റടുക്കുദമ്പാല് അഴ ഭണ്ണ്-ജറ ഷംയക്ഷ്ണത്തിന് 
ഉ കുന്ന ാണന്ന് ഉരപ്പുഴരുത്തണം. 

  ദഭറ്റുഭായ്ക്കും ഴിജിറന്ഷ് ആന്ര് ദഭാണിറ്റരിങ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങല്ക്കും 
ഷഭമഫന്ധി ഭാമി ഩയിവീറനം നറ്കണം 

  സജഴ ഷമ്പത്തും ആസ്ഥിയം  ഴയ്ധിപ്പിക്കുന്ന ിനുള്ള ഩവൃത്തികൾ 
ഏതറ്റടുക്കാൻ കളിമണം.ഇത്തയം പ്രഴർത്തികൾ ത യതഞ്ഞടുക്കുദമ്പാൾ ആ 
പ്രദേവത്തിന് അനുദമാജയഭാമ യീ ിമിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ആമിയിക്കണം 
 ിയതഞ്ഞടുദക്കണ് ്. 

  തഭറ്റീയിമൽ ഴർക്കുകൾ കൂടു റാമി തചയ്യാനുള്ള ശ്രഭങ്ങൾ നടത്തുക. 
 

⮚ ദഷാശയറ് ഒഡിറ്റ് യണിറ്റ്   
❖ ശ്രി ഩീറ്റയ്പ്രേീഩ് (ജില്ലാ രിദഷാര്ഴ്സ് ദഩയ്ഴ്സണ്) - 8891502154. 

 
❖ ഷറീനഫീഗം (ദലാക്ക് രിദഷാഴ്സ് ദഩയ്ഴ്സണ്) -9447230834 

 
⮚ ഷസാമിച്ചഴയ്:-   
❖ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെ് 
❖ ഴായ്ഡ് തഭമ്പയ്  
❖ ജനപ്ര ിനിധികല്  
❖ ഴായ്ഡ് ദഭരറ്ഭായ് 
❖ ത ാളിറാലികല് 
❖ ഉദേയാഗതസ്തയ് 
❖ ഇത്തിക്കയ ദലാക്കിതറ  എല്ലാ ഴിദല്ലജ് രിദഷാഴ്സ്  തഩര്ഷണ് ഭാരും.                                                                           














