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BapJw 

 

C´ybnÂ km[mcW¡mcmb P\§fpsS sXmgnÂ sN¿phm\pÅ 

AhImis¯ kwc£n¨p \ne\nÀ¯p¶Xn\mbn C´y³ ]mÀesaâv AwKo-I-cn¨v 

{]kn-Uâv H¸p-h¨v 2005 sk]vXw_À amkw 5þmw Xo¿Xn tZiob {KmaoW 

sXmgnepd¸v \nbaw \ne-hnÂ h¶p. CXnsâ ASnØm\¯nÂ {Kma{]tZi¯v 

Xmakn¡p¶ FsXmcp IpSpw_¯n\pw Hcp km¼¯nI hÀjw 100 Znhks¯ 

A[nI sXmgnÂ Zn\-§Ä Dd¸p hcp¯p¶Xn\mWv “almßmKmÔn tZiob 

{KmaoW sXmgnepd¸v ]²Xn” BhnjvIcn¡s¸«Xv. tImSn-¡pfw {Kma-]-©m-b-̄ nÂ 

Cu ]²Xn 2008 G{]nÂ 1þmwXo-¿Xn apXÂ \S-¸n-em-bn.  

{]IrXn hn`h ]cn]me\¯neqsS Hmtcm {]tZi¯nsâbpw hn`hmSn¯d 

iàam¡pI, hcÄ¨, as®men¸v, shÅs¸m¡w, h\\ioIcWw XpS§nb 

]mcnØnXnI {]iv\§fnÂ \n¶pw kwc£Ww \ÂIp¶XneqsS DXv]mZ\w 

DXv]mZ\£aX F¶nh hÀ²n¸n¡pI., kv{Xo imkvXo-I-c-Ww, ZpÀ_e  

hn`mK§fpsS D¶-a-\w , DXv]mZ\]camb BkvXnIÄ krjvSn¡p¶XneqsS 

Zmcn{Zy eLpIcWw F¶nh Cu ]²-Xn-bpsS e£yamWv. \nb-a-¯nsâ ]n³_-e-

apÅ Ah-Im-im-[n-jvTn-X ]²-Xn-bm-sW-¶-Xpw, Xpey tPmen¡v Xpey thX-\w, 

]²Xn cq]o-I-c-W-¯n-Â s]mXp-P-\-§-f-A#-¡pÅ ]¦v F¶nh  sXmgnepd¸v 

]²XnbpsS apJy khntijXbpamWv.   
tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v ]²Xn {]Imcw {Kma]©mb v̄ {]tZi¯v 

\S¸nem¡p¶ FÃm {]hr¯nIfpw tkmjyÂ HmUnän\v hnt[bam¡Wsa¶v 

17(2)þmw hIp¸v \njvIÀjn¡p¶p. ]²Xn {]hÀ¯\s¯¸änbpw s]mXp[\w 

Nnehgn¡p¶Xns\¸änbpw ]uckaqlw \S¯p¶ ]ckyhpw kzX{´hpamb 

]cntim[\bmWnXv. sXmgnepd¸v \nba {]Imcw hÀj¯nÂ cv {]mhiyw 

tkmjyÂ HmUnäv {Kmak`IÄ FÃm hmÀUnepw IrXyambn \St¯XmWv. 

tkmjyÂ HmUnäneqsS AgnaXn CÃmXm¡p¶Xn\pw kpXmcyX 

Dd¸phcp¯p¶Xn\pw Imcy£aX hÀ²n¸n¡p¶Xn\pw kZv`cWw 

Dd¸m¡p¶Xn\pw Ignbp¶p. ]²Xn ]Ww icobmb coXnbnÂ Nnehgn¨n«ptm 

F¶pw Cu ]Ww Nnehgn¨XpsImvv ]²XnbpsS e£yw ssIhcn¨n«ptm 



F¶pw AXneqsS ]²XnbpsS KpWt`màm¡fpsS PohnX¯nÂ KpWIcamb  

amäw Dmbn«ptm F¶pw tkmjyÂ HmUnäv {]Inbv¡v Is¯m³ Ignbp¶p.  

 CSp¡n PnÃ-bnbpsS temtd©v {]tZiamb Cfw-tZiw t»m¡nse tImSn-

¡pfw ]©m-b¯v Hcp ae-\m-Smbn IW-¡m-¡mw. Cu ]©m-b¯nev BsI 13 

hmÀUp-I-fmWv DÅ-Xv. 2011 se  sk³kkv {]Imcw 12952 BWv Chn-Sps¯ P\-kw-

Jy. `qcn-̀ mKw Bfp-Ifpw ImÀjnIhr¯nsb B{i-bn¨v Pohn-¡p-¶-h-cm-Wv. agsb 

B{i-bn-¨pÅ Hcp ImÀjnI hyh-Ø-bmWv Chn-sS \ne-\nÂ¡p-¶-Xv. dºÀ,- sX§v 

, s\Ãv, F¶n-hsb IqSmsX CS-hn-f-bmbn ss]\m-¸nfpw Irjn-sNbvXp t]mcp-¶p. 

ChnsSbpÅ {]tZ-i-§-fnÂ `qcn-`m-Khpw ]«bw CÃm-¯-h-bm-Wv.                          

Cu ]©m-b-̄ nse Ggmw hmÀUmb shÅmw-Nn-d-bmWv tkmjyÂ HmUn-än-\mbn 

sXsc-sª-Sp¯Xvv. hS¡v  tNe-¡m-̄ Sw (hmÀUv 6) -sX¡v sFcw-]nÅn shÌv 

(hmÀUv 12) -]-Sn-ªmdv ]md-¸pg (hmÀUv 1) In-g¡v tImSn-¡pfw (hmÀUv 5)  {]tZ-i-

§-fmWv Cu hmÀUnsâ AXnÀ¯n-IÄ. hmÀUnÂ CXp-hsc 177 sXmgnÂ ImÀUp-

IÄ hnX-cWw sNbvXn-«p-v. CXnÂ 50 IpSpw-_-§Ä Ønc-ambn tPmen-¡p-h-cp-¶-

hcm-Wv.   ]©m-b-̄ nse {][m\ Pe-t{km-X-Êmb haäw tXmSv Cu hmÀUn-eq-

tSbpw IS-¶p-t]m-Ip-¶p. Chn-Sps¯ sXmgn-em-fn-IÄ A[n-Ihpw P¸m³ IpSn-shff 

]²-Xnsb B{i-bn¨mWv Ign-bp-¶-Xv. tXmbm-ep-]mSw Fkv.kn tImf-\n, ]d-Ip-t¶Â 

Fkv.kn tImf\n F¶o cv Fkv.kn tImf-\n-I-fm-Wv Cu hmÀUn-ep-Å-Xv. cv 

A¦-W-hm-Sn-IÄ, Hcp km£-cXm tI{µw, Hcp tdj³ tjm¸v F¶o s]mXp-Øm-]-\-

§fpw hmÀUnÂ {]hÀ¯n-¡p-¶p-v.     

coXnimkv{Xw 

  tIcf tkmjyÂ HmUnäv bqWn-änse AwK-§-Ä tkmjyÂ HmUnäv \S-

¯p-¶-Xnsâ `mK-ambn  14þ03þ-2019 CSp¡n PnÃm t{]m{Kmw tImþ-HmÀUn-t\-äÀ {io._n-

tPmbn hÀKokv AhÀIsf kµÀin-¡p-Ibpw shf-fw-Nnd hmÀUnÂ tkmjyÂ 

HmUnäv \S-̄ p¶ hnhcw Adnbn¡p-Ibpw sNbvXp. 15þ03þ-2019 CfwtZiw t»m¡v 

t{]m{Kmw tImþ-HmÀUn-t\-äÀ {io.`mKy-cm-Pv, tPmbnâv t{]m{Kmw tImþ-HmÀUn-t\-äÀ 

{io Pbvtam³ F¶n-hsc kµÀin-¡p-Ibpw shf-fw-Nnd hmÀUnÂ tkmjyÂ 

HmUnäv \S-¯p¶ hnhcw Adnbn¡p-Ibpw sNbvXp.  18-þ03-þ2019 apXÂ 23-þ03-þ2019 

hsc-bmWv shÅw-Nnd hmÀUnÂ tkmjyÂ HmUnäv \S-¯n-b-Xv.  H¶mw Znh-k-amb 

18-þ03-þ2019 Â  tkmjyÂ HmUnäv Sow AwK-§Ä ]©m-b-̄ nÂ F¯n sk{I-«-dn, 



{]kn-Uâv, sshkv{]-kn-Uâv , Fw.-Pn.-F³.-BÀ.- C.Pn.-Fkv Ìm^v  F¶n-h-cp-ambn 

{]mwcw` aoänwKv \S-¯n. XpSÀ¶v  Sow AwK-§Ä 2 t]À hoX-ap-ff 3 k_v {Kq¸p-I-

fmbn Xncnªv ^bÂ ]cn-tim-[-\bv¡p thn 2018 HIvtSm-_À 1 apXÂ amÀ¨v 15 

hsc ]qÀ¯o-I-cn-̈ n-«pÅ {]hr-¯n-I-fpsS ^b-ep-IÄ sk{I-«-dn-bpsS ]¡Â \n¶pw 

ssI -̧äp-Ibpw ]cn-tim-[\ ]qÀ¯n-bm-¡p-IbpwsNbvXp. hÀ¡v ^bÂ ]cn-tim-[n¨ 

Sow Xs¶ AXmXv hÀ¡v sskäv kµÀin¨v Af-hp-IÄ ^b-ep-ambn t{Imkv  shcn-

^n-t¡-j³ \S-¯n. AtXm-tSm¸w Xs¶  `h\ kµÀi-\hpw shcn-^n-t¡-j\pw \S-

¯n. XpSÀ¶p-ff 2 Znhk-§-fnÂ dnt¸mÀ«v FgpXn X¿m-dm¡n. 

Ah-Im-im-[n-jvTnX \ob-am-amb sXmgn-ep-d¸v \nbaw sXmgnemfnIÄ¡v 

10 AhImi§Ä {]Zm\w sN¿p¶p. Ah GsXms¡sb¶v NphsS 

tNÀ¡p¶p. 

1.sXm-gnÂImÀUv e`n-bv¡p-hm-\pÅ Ah-Imiw (sjUyqÄ 2) 

 2.At]-£n¨v 15 Znh-k-¯n-\p-ÅnÂ sXm-gnÂ e`n-bv¡p-hm-\pÅ Ah-

Imihpw Bb-Xnsâ ssI¸äv ckoXv e`n-¡p-¶-Xn-\p-apÅ Ah-Imiw 

(sjUyqÄ 1, 2)  

3.AsÃ-¦nÂ sXm-gn-en-Ãmbva thX\w e`n-bv¡p-hm-\pÅ Ah-Im-iw,  

(BZys¯ 30 Znhkw 1/4  ]n¶n-SpÅ Znh-k-§-fnÂ 1/2) (sk£³ 7,8,9)  

4.sjÂ v̂ Hm^v t{]m-PIvSv X¿m-dm-¡p-hm-\pÅ Ah-Im-iw  

5.5 Intem-ao-ä-dn-\p-ÅnÂ sXm-gnÂ e`n-bv¡p-hm-\pÅ Ah-Imiw, AsÃ-

¦nÂ (thX-\-̄ nsâ 10 iX-am\w A[n-I-w) (sjUyqÄ 2 ]mc 20) 

6.IpSn-shÅw, hn{i-a-ku-Icyw, {]Ya ip{iqjm kuIcyw Ch e`n-

bv¡p-¶-Xn-\pÅ Ah-Im-iw (sjUyqÄ 2 ]mc 23þ28) 

7.15 Znh-k-̄ n-\p-ÅnÂ thX\w e`n-¡p-¶-Xn-\pÅ Ah-Imiw (sk£³ 

3(2), (6)) 

8. thX-\-hn-X-c-W-¯nse Ime-Xm-a-k-¯n\v \jvS-]-cn-lmcw e`n-bv¡p-hm-

\pÅ Ah-Im-iw, (sk£³ 3(3)) 

9.ka-b-_-ÔnXambpÅ ]cmXn ]cn-lm-c-¯n-\pÅ Ah-Im-iw, (sk£³ 

19) 

10.tkm-jyÂ HmUnäv \S-¯p-¶-Xn-\pÅ Ah-Im-iw. (sk£³ 17(2)) 

 



പരിേശാധി  ഫയലുകള െട വിശദാംശ ൾ 

 
Sl.No Work Code Name of Work Estimate 

Amount 
Man 
days 
taken 

Un 
skilled 
wages 

Skilled 
wages/Material 

Total 
Expense 

1. IF/327268 VI Construction of House 27400 90 34390 ----- 24390 

2. LD/330754 Staggered Trench  52000 165 44715 2666 47381 

3. LD/335379 Construction of Stone 
Graded  Bund  

66000 227 61517 2666 64183 

4. IF/372091 Construction of House(Life 
Mission) 

27400 90 24390 ------ 24390 

5. IF/328952 VII Construction of House 27400 90 24390 ------- 24390 

6. LD/323751 Construction of Stone 
Graded Bund 

37500 52 7046 24440 31486 

7. WC/314955 Construction of Rain Pit 64300 120 32520 ------ 32520 

8. LD/329607 Staggered Trench 107800 367 99547 2666 102123 

9. LD/325110 VII Staggered Trench 68000 230 62330 ---- 62330 

10. LD/241473 VII Construction of Stone 
Bund 

80000 253 68563 ----- 68563 

11 RC/264186 Construction of Road  92000 302 81842 4666 86508 

12. LD/329606 Stone Graded Bund 49970 161 43631 2666 46297 

13. LD/324981 Stone Graded Bund 60000 203 55013 2666 57679 

14. IF/371349 Construction of Staggered 
Trench 

99000 327 88617 ------- 88617 

 

tI{µkÀ¡mcnsâ \nÀt±i{]Imcw Xmsg¸dbp¶ 7 cPnÌdpIÄ \nÀ_Ôambpw 

{Kma]©mb¯nÂ kq£nt¡hbmWv. 

1) sXmgnÂ ImÀUn\pff IpSpw_mt]£bpsS cPnÌÀ 

sXmgnÂ ImÀUv ( At]£, cPnkv{Sj³ hnXcWw) 

IpSpw_mt]£bptSbpw cPn-kvt{S-j³ F¶nh IrXy-ambn tcJs¸-Sp-̄ n-bn-

«p-v. 

 



2) {Kmak` tkmjyÂ HmUnäv {Kmak` aoänwKv cPnÌÀ 

{Kma-k`m cPn-ÌÀ s]mXp-hmbn kq£n-¡p-¶p. 23-/02-/2018 Â tkmjyÂ 

HmUnäv {Kma-k` \S-̄ n-b-Xmbn ImWp¶p-v  AXnÂ- th-X\w bYm-k-abw 

e`y-am-¡p-hm-\p-ff \S-]Sn kzoI-cn-¡-W-sa¶v sXmgnemfn-IÄ Bh-iy-s¸-«-

Xmbn ImWpI-bp-m-bn. asäm¶pw sXmgn-ep-d¸v ]²-Xnsb¡pdn¨v tcJ-s -̧

Sp¯n-bn-cp-¶n-Ã. 

3) sXmgnÂ Bhiys¸«Xpw sXmgnÂ sImSp¯Xpw kw_Ôn¨ cPnÌÀ 

sXmgnÂ Bhiys¸«Xpw sXmgnÂ sImSp¯Xpw kw_Ôn¨ cPnÌÀ 

ImWp-hm³ km[n¨nÃ 

4) {]hÀ¯nbpsS enÌpw Nnehpw hniZmwi§fpw kw_Ôn¨ cPnÌÀ 

{]hÀ¯nbpsS enÌpw Nnehpw hniZmwi§fpw kw_Ôn¨ cPnÌÀ 

Fw sF.-Fkv Â \n¶pw {]nâv FSp¯v kq£n-¨n-«p-m-bn-cp-¶p. 

5) Ønc BkvXnIfpsS cPnÌÀ 

   Ønc BkvXnIfpsS cPnÌdnÂ BkvXn kw_-Ôn¨ hnh-c-§Ä 

]qÀ®-ambpw tcJ-s¸Sp¯n-bn-«p-m-bn-cp-¶p. 

6) ]cmXn cPnÌÀ  

]cmXn kw_-Ôn¨  hnh-c-§Ä H¶pw Fgp-Xn-bn-«p-m-bn-cp-¶n-Ã. 

7) km[\ cPnÌÀ 

km[\ cPn-ÌÀ 2017-þ18 hsc-bp-ff hnh-c-§Ä Fgp-Xn-bn-cp-¶p, F¶mÂ 

2018-þ19 km¼-̄ nI hÀjs¯  hnh-c-§Ä H¶pw Fgp-Xn-bn-«p-m-bn-cp-

¶n-Ã. 

 

^bÂ ]cn-tim-[-\-bnÂ \n¶pw Is-¯nb hnh-c-§Ä 

ഏെതാരു വർ ് ഫയലിലും വാർഷിക മാ ർ സർ ുലർ നിർേദശി ു  21 േരഖകള ം 

േകരള സർ ാർ നിർേ ശി ു  ൈസ ് ഡയറിയും ഉൾെ െട 22 േരഖകളാ  

ഉ ായിരിേ . 

1.IhÀ t]Pv   
ആെക 14 വർ ് ഫയലുളാ   ഉ ായിരു . 

1. IF/328952 Construction of House ward 7(Sini Tomy) 

2. IF/372091  Construction of House (Xavier Kurian).  



3. RC/264186 Construction of Road.  

4. LD/330754 Staggered Trench.  

എ ീ വർ ുകൾ ു   കവർേപ   ഉ ായിരു ില. ബാ ി 10 വർ ുകൾ ും     ആനുവൽ മാ ർ 

സർ ുലർ     പകാരമു   കവർേപ  ഉ ായിരു ു. കവർേപ  പൂർണം ആയിരുെ ിലും 

െഷൽ  ഓ  േ പാെജ ടിെല സീരിയൽ ന ർ, ജിേയാ ടാ ് അസ ് ഐഡി,  േമ ്, സാേ തിക 

വിദ ധർ എ ിവരുെട േപരും അപൂർ മായിരു ു. 

2.sN¡v enÌv  

Hmtcm േരഖയും {Ia-s¸-Sp-̄ n-bn-cn-¡p¶ േപ  ന ർ േരഖെ ടു ിയിരു ില.  IF/328952, 

IF/372091, RC/264186, LD/330754 എ ീ വർ ് ഫയലുകളിൽ െച ് ലി ് ഉ ായിരു ില.  

ഓേരാ േരഖകെളയും സൂചി ി ു  ന റുകളാ  എഴുതി വ േ . 

3. ആ ൻ ാനി െറ േകാ ി 

1.IF/371349 Construction of staggered trench. 

2. LD/325110 Staggered trench. 

3.LD/241473 Construction of Stone Bund. 

4.WC/314955 Construction of Rain pit 

എ ീ 4 വർ ് ഫയലുകളിൽ  മാ തേമ  ആ ൻ ാനി െറ േകാ ി ഉ ായിരു ു . 

ബാ ി 10 വർ ് ഫയലുകളിൽ  ആ ൻ ാനി െറ േകാ ി ഉ ായിരു ില. ആയതിനാൽ 

തെ  ഈ സാ ിക വർഷ ിൽ െച ാനു   പവർ ികള െട ലി ് 

മുൻഗണനാകമ ിൽ ആേണാ എ ും ഈ ലി ് ത ാറാ ാൻ ജന ള െട പ ാളി ം 

ഉറ ാ ിേയാ എ ും മുൻഗണനാകമ ിൽ ഉ  പവർ ി തെ യാേണാ  നട ിയ  

എ ും മന ിലാ ാൻ സാധി ില അതുെകാ ് ആ ൻ ാനി െറ േകാ ി നിർബ മായും 

വ േ താ . 

4.എ ിേമ ് 

എ ിേമ ി െറ കവർേപ  നലരീതിയിൽ സൂ ി ി ്. േറ ് അനാലിസി , േകാ ി ഓ  

ഡീ യി  എ ിേമ ്, എ ിേമ ് റിേ ാർ ് എ ിവ എലാ ഫയലിലും  കാണാനായി. 

ജന ് മനസിലാകു  രീതിയിലുളള  ജനകീയ എ ിേമ ് ഒരു ഫയലിലും 

ഉ ായിരു ില. ഈ േരഖകളി   സാേ തിക അനുമതി നൽകു  എലാ ഉേദ ാഗ രുേടയും 

ഒ ്, സീൽ  എ ിവ കൃത മായി േരഖെ ടുേ താ . ഒരു വർ ് ഫയലിലും േഡായി  

ആൻ  ഡിൈസൻ കാണാൻ കഴി ില േഡായി  ആൻ  ഡിൈസൻ നിർബ മായും 

എ ിേമ ിേനാെടാ ം ഉൾെ ടുേ താ  



5. ഭരണാനുമതി തീരുമാന ി െറ േകാ ി 

ഭരണാനുമതി തീരുമാന ി െറ േകാ ി   െസക ുർ േസാ ്െവയറിൽ നി ും 

എടു ് സൂ ി ി ്. എ ിലും െസക റിയുെട ഒ ്, സീൽ എ ിവ കൃത മായി 

േരഖെ ടുേ താ . 

6.സാേ തികാനുമതി തീരുമാന ി െറ േകാ ി 

  സാേ തിക അനുമതി തീരുമാന ി െറ േകാ ി െസക ുർ േസാ ്െവയറിൽ നി ും 

എടു ് സൂ ി ി ായിരു ുെവ ിലും ബ െ  ഉേദ ാഗ ർ തീയതിേയാ  കൂടിയ 

ഒ ്  േരഖെ ടു ിയിരു ില. 

7. സംേയാജിത പ തി 

വാർഡിൽ നട ിയ 11 പവർ ികൾ കൺേവർജൻ മായി  ബ െ  

പവർ ികൾ അല. എ ാൽ  മൂ ് ഭവന നിർ ാണ പവർ ികൾ സംേയാജിത പ തി 

ആയിരു ുെവ ിലും കൺവർജൻ  ഫ ്, ഡി ാർ ്െമൻ  എ ീ വിവര ൾ  

ഉൾെ ടു ിയിരു ില. 

8. െതാഴിൽ ആവശ െ  െകാ ു    അേപ   

വ ിപരമായും, ഗൂ ായുമു   അേപ കൾ ഫയൽ നി ും കാണുവാൻ 

സാധി . ഈ അേപ കൾെ ലാം നല വ ത ഉ ായിരു ു. നിർ ി  േഫാർമാ ് 

അനുസരി ളളതായിരു ു. എ ാൽ ഒരു അേപ യിലും രസീതി  ന ർ ഉ ായിരു ില 

അതിനാൽ അേപ കൾ ് രസീതി നൽകു ില എ ് മന ിലാ ാൻ സാധി  ഓേരാ 

െതാഴിൽ അേപ യിലും െതാഴിൽ ആവശ െ ടു  എ ് മുതൽ എ ് വെര ആെണ ് 

കൃത മായി പറ ി ായിരു ു. മാ ർ േറാൾ പരിേശാധി  നി ും െതാഴിൽ 

ആവശ െ  15 ദിവസ ിനകം െതാഴിൽ നൽകിയി തായി മന ിലാ ാൻ കഴി ു. 

9. െതാഴിൽ അനുവദി െകാ ു  അനുമതി പ തം.  

െതാഴി  അനുവദി തി െറ പകർ ് വ മായും കൃത മായും എലാ 

ഫയലുകളിലും കാണുവാൻ സാധി . MIS  യിൽ  നി ും എടു ് 

സൂ ി ി തുമായിരു ു. 

10. മ ർ േറാൾ  

മ ർ േറാൾ വളെര വ മായും കൃത മായും,  സൂ ി ി   തായിരു ു. ഒരു മ ർ 

േറാളിലും െവ ി ിരു ലുകൾ ഉ ായിരു ില എ  വളെര  പശംസനീയമാ . 14 

വർ ് ഫയലുകൾ ഒ ിൽേപാലും എം ബു ്  ന ർ േരഖെ ടു ു ില. മ ർ േറാൾ 



നൽകുേ ാൾ ബ െ  ഉേദ ാഗ ർ േപരിേനാെടാ ം തീയതിയും, പരിേശാധി ു  

ഉേദ ാഗ ർ അവരുെട േപ  ാനം എ ിവ േരഖെ ടുേ താ . പണിയായുധ വാടക 

ദിവസേവതനേ ാെടാ ം ഒരു  മ ർ േറാളിലും  നൽകു ില. ദിവസ േവതനം, ഹാജർ 

പകാരമു  കൂലി എ ിവ ഒരു  മ ർ േറാളിലും എഴുതിയി ായിരു ില ഇവ  

കൃത മായും േരഖെ ടുേ താ . െമഷർെമൻ  ബു ് ന റും േപ  ന റും  മ ർ 

േറാളിൽ  േരഖെ ടുേ താ .  

MSR NO. 7424, 7425, 7426, 7427.( LD/323751 Construction of Stone Graded Bund. ), MSR NOS.  

5024, 5025, 5987, 5986, 6589 (IF/327268 Construction of House ward 6), MSR NOS. 7409, 7410, 

17720 (IF/328952 ward 7 Construction of House.) എ ീ മാ ർ േറാൾകളിൽ  തുടർ യായി 

ഏഴു ദിവസം ഒ ് േരഖെ ടു ി ഉ ായിരു ു തുടർ യായ 6 ദിവസം മാ തേമ േജാലി 

െച ാൻ പാടു . 

11. െമഷർെമൻ  ബു ് 

എം. ബു ് വളെര വൃ ിയായി സൂ ി ി ്. സർ ിൈഫ െച തി െ ിലും സീൽ, 

െഡസിേ ഷൻ ഇലാ തു ശ യിൽെ ി ്.  േഡ ം വളെര കൃത മായി 

െച തി ായിരു ു. 12 വർ ുകളിൽ െച ് െമഷർെമൻ  നട ിയി ്. RC/264186 

Construction of Road, LD/329607 Staggered Trench എ ി വർ ് ഫയലുകൾ െച ് 

െമഷർെമൻ   നട ിയി ില. വർ ് േകാ , വർ ി െറ േപ   എ ിവ ഉ ായിരു ു 

എ ാൽ എ ിേമ ് തുക,  മാ ർ േറാൾ ന ർ എ ിവ ഒരു എം ബു ിലും  

ഇലായിരു ു  

12.സാധന ഘടകം  

 പരിേശാധന ് വിേധയമായ ഫയലുകളിൽ ബാധകമല.  

13. േവ  ലി ് 

IrXy-k-a-b¯v lmPÀ Fw sF FknÂ tcJ-s¸-Sp¯n thPvenÌv B¡p-Ibpw 

thX\w F^v Sn H apJm-´ncw thX\w sXmgn-em-fn-I-fpsS _m¦v A¡u-nÂ 

F¯n-¡p-¶-Xn\pw th Imcy-§Ä IrXy-X-tbmsS sN¿p-¶-Xmbn a\-kn-em-bn.- th-

PvenÌv ]IÀ¸v ^b-ep-I-fnÂ kq£n-¨n-«pv. 

14. FTO 

    േവ  ലി ി   അനുസരി  ഫ ് ടാൻ ഫർ ഓർഡർ കാണാൻ സാധി ി ്. 

MIS  നി ും പി  എടു ് സൂ ി ി ്. 



15.െമ ീരിയൽ വൗ ർ 

  പരിേശാധന ് വിേധയമായ ഫയലുകളിൽ ബാധകമല.  

16. േറായൽ ി  

പ തുത പവർ ികളിൽ ബാധകമല. 

17.േഫാേ ാ ഗാ  

ഓേരാ വർ ് ഫയലുകളിലും പവർ ി ആരംഭി ുേ ാൾ, 

നട ുെകാ ിരി ുേ ാൾ,  പൂർ ീകരണ േവളയിൽ എ ി െന മൂ ു ഘ ളിലു   

േഫാേ ാ ഗാ  സൂ ിേ തു ്. പവർ ിയുെട സുതാര ത ും ഒരു ല ുതെ  

പവർ ികൾ ആവർ ി ാതിരി ു തിനും, നിർ ി  പവർ ികൾ നിർ ി  ല ് 

തെ യാ  െച  എ ് ഉറ വരു ു തിനുമാ  ഇ രം േഫാേ ാ ഗാഫുകൾ 

ഫയലിൽ സൂ ി ു . 2 ഘ ള െട ( പവർ ി ആരംഭി ുേ ാൾ, 

നട ുെകാ ിരി ുേ ാൾ,)േഫാേ ാ  ഉ ായിരു ു. 3 ഘ ള െടയും േഫാേ ാ  

ഉൾെ ടു ാൻ ശ ി ണം. 

 18 ജിേയാ ടാ ്  േഫാേ ാ   

ജിേയാ ടാ ്  േഫാേ ാ  ഒരു ഫയലിലും ഉ ായിരു ില ഉൾെ ടു ാൻ 

ശ ി ണം.  

19.പൂർ ീകരണ സർ ിഫി ് േകാ ി  

എലാ വർ ് ഫയലുകളിലും ഉ ായിരു ു. ബ െ  ഉേദ ാഗ രുെട സീലും 

േഡ ം  ഉൾെ ടു ാൻ ശ ി ണം. 

20. മ ർ േറാൾ   മൂ െമൻ  ി ് : 

14 വർ ് ഫയലുകളിലും മാ ർ േറാൾ  മൂ െമൻ  സി ് ഉ ായിരു ു. 

മൂ െമൻ  ി ് എംഐ എ ിൽ െമഷർെമൻ  എൻ ടി േഡ ് ഒഴിെക എലാ േകാളവും 

എലാ വർ ു  ഫയലിലും െച തി ായിരു ു 

21.േസാഷ ൽ ഓഡി ് റിേ ാർ ് േകാ ി : 

 ബാധകമല 

22. ൈസ ് ഡയറി 



സം ാന സർ ാരി െറ നിർേ ശപകാരം  വർ ് ഫയലിൽ സൂ ിേ  22 

മെ  േരഖയാ  ൈസ ്  ഡയറി. എലാ പവർ ി ഫയലിലും ൈസ ് ഡയറി 

ഉ ായിരു ു. ൈസ ് ഡയറി യുെട  കവർേപജിൽ പവർ ിെയ കുറി  പാഥമിക 

വിവര ൾ  ഏെതാരു വ ി ും മന ിലാ ാൻ പ  രീതിയിൽ ഉ ാേക താ . 

ഇതിൽ , പവർ ി ആരംഭി ു    ദിവസം, എ ിേമ ് തുക, പവർ ി അവസാന 

തീയതി എ ിവ കവർേപജിൽ ഉ ായിരു ില. പണി ലെ  െസൗകര ള െട ലഭ ത 

അട ിയ െച ് ലി ് പൂർണമായും പൂരി ിരു ു. െതാഴിലാളികള െട സ തപതം 

എലാ ൈസ ് ഡയറി ഉ ായിരു ു. 

േപാജ  ഇനീഷ ൽ മീ ി ്. 

ഒരു പവൃ ി തുട ു തിനുമു ് പവർ ിെയ ുറി ളള  വിവര ൾ 

പ ുവ ു തും അതുേപാെല ഒരു പവർ ി എ െന െച ണെമ ് െതാഴിലാളിക ്   

കൃത മായ അവേബാധം ഉ ാ ി എടു ു തിനും വാർ  െമ ർ,  ാ  എ ിവരുെട  

അധ തയിൽ കൂടു  േയാഗമാ  പ ത ആരംഭ  മീ ി ്. പരിേശാധി ് ഫയലുകളിൽ 

എലാം േമൽപറ  അധികാരികള െട സാ ിധ ിൽ പ തി ആരംഭ മീ ിം  

നട ിയതായി േബാധ െ  

വിജിലൻ  ആൻ  േമാണി റി  ക ി ിയുെട റിേ ാർ ് ഉ ായിരുെ ിലും 

അഭിപായ ൾ േരഖെ ടു ി ഉ ായിരു ില. ഓേരാ വാർഡിെല പവർ ന െള 

നിരീ ി ു തിനും കൂടുതൽ െമ െ ടു ു തിനുമായി കാര മമായ 

പവർ ിേ വരും, െതാഴിൽകാർഡിൽ േപ  ഇലാ   വ ികളാ  വി. എം.സി 

യിൽ അംഗ ൾ ആയിരിേ . 

പണിയായുധ ള െട വാടക ൈസ ് ഡയറിയിൽ ഉ ായിരു ു എ ിലും  െവ   ലി ്, 

മാ ർ േറാൾ എ ിവ പരിേശാധി തിൽ നി ും ആയുധ വാടക നൽകു ിെല ് 

മന ിലാ ാൻ സാധി . 

സ ർശക കുറി ്: 

പവൃ ിയുെട ഓേരാ ഘ ളിലു  പുേരാഗതി  വിലയിരു ു തിനും, 

െതാഴിലാളികള െട പ ന ൾ മന ിലാ ു തിനും, പ തി നിർവഹണ ഏജൻസിയുെട 

ഉേദ ാഗ ർ, ജനപതിനിധികൾ, VMC അംഗ ൾ എ ിവർ പവൃ ി നട ുേ ാൾ ല 

സ ർശനം നടേ താ . ൈസ ് ഡയറികളിൽ, സ ർശകരുെട  േപരും,ഒ ം, 

േരഖെ ടു ിയിരുെ ിലും, കുറി ് ഉ ായിരു ില. 

െതാഴിലാളികള െട സാ ി പതം: 



മ ർ േറാളിൽ ഒ െവ  െതാഴിലാളികൾ പവൃ ി െച തു എ ും, േമ ് േമൽേനാ ം 

വഹി  എ ും എലാ ൈസ ് ഡയറിയും െതാഴിലാളികൾ സാ െ ടു ിയിരു ു. 

െപാതുജന ൾ ് പരിേശാധി ാവു    

ഫയൽ പരിേശാധനയുെട അടി ാന ിൽ ഫീൽ  പരിേശാധന നട ിയതി െറ  

കെ ലുകൾ 

െതാഴിൽ കാർ . 

tkmjyÂ HmUnäv Sow kµÀin¨ 84 sXmgn-em-fn-I-fnÂ \n¶pw Adn-bm³ 

km[n-¨Xv , FÃm-hcpw sXmgnÂ ImÀUn-te¡v B-h-iy-amb t^mt«m kz´-ambn 

ss]k Nne-h-gn¨v FSp-¡m-dp-Å-Xm-bm-Wv. ]©mb¯nÂ \n¶p Xs¶ kuP\yambn 

t^mt«m FSp v̄ \ÂIWw F¶Xns\¡pdn¨v sXmgnemfnIÄ¡v hyàamb [mcW 

CÃmbncp¶p. -sXm-gn-em-fn-I-fpsS sXmgnÂ ImÀUn-te-¡m-h-iy-amb t^mt«m ]©m-b-

¯nÂ \n¶v Xs¶ FSp¯v sImSp-¡p-¶-Xn\v th \S-]-Sn-IÄ kzoI-cn-¡p-¶Xv \Ã-

Xm-bn-cn-¡pw. 

]²Xn Bkq-{X-W-¯n-ep-ff ]¦m-fn¯w 

 \nbaw A\pimkn¡p¶ {]Imcw sXmgnemfnIÄ¡v sXmgnÂ 

Is¯p¶Xn\pw sXmgnÂ Bkq{XWw sN¿p¶Xn\pÅ AhImiw Dv. 

F¶mÂ Cu Hcp AhImis¯ Ipdn¨v sXmgnemfnIÄ¡v hyàamb 

[mcWbnÃm¯Xn\mÂ ]©mb¯nÂ \n¶pw AXn\pth ]cnioe\§f¡v 

¢mÊpIÄ apJm´capÅ Aht_m[tam e`yam¡n sImSpt¡Xv A\nhmcyamb 

LSIamWv.  

sXmgn-en-\p-ff At]£ 

sXmgnÂ  Bhiys¸«psImpÅ Unamâ \ÂIn 15 Znhk¯n\Iw sXmgnÂ  

e`n¡m³ AhImiw sXmgnemfnIÄ¡pv 15 Znhk¯n\pÅnÂ sXmgnÂ 

e`n¨n«nÃsb¦nÂ sXmgnenÃmbva thX\w e`n¡m\pÅ AhImiw 

sXmgnemfnIÄ¡pv. Hcp km¼¯nI hÀj¯nÂ Hcp {]hr¯n¡pthn 

Unamâv sNbvXv BZy 30 Znhk¯n\pÅnÂ sXmgnÂ e`n¨nÃsb¦nÂ 

thX\¯nsâ ]IpXnbpw sXmgnenÃmbva thX\ambn e`n¡pw.  sXmgn-en-\mbn 

sXmgn-em-fn-IÄ hyàn-]-c-ambn At]£ \ÂIm-dn-sÃ¶v sXmgn-em-fn-I-fnÂ \n¶pw 



a\-kn-em-bn.{]hr¯n A\pp-h-Zn-¡-s¸-Sp¶ ]£w taäv tbmKw hnfn¨v tNÀ¡p-Ibpw 

sXmgn-em-fn-IÄ Ah-cpsS sXmgn-en-\m-bpÅ ആവശ ം േനരി ് അറിയി ുകയും 

ഗൂ ് ആയുളള അേപ  H¸n«v taäv ]©m-b-̄ nse F³ BÀ PnF skÃnÂ 

Fev]n-¡p-I-bmWv sN¿p¶Xv .\mfn-Xp-hsc ckoXv e`n-¡m-dn-Ã. 

Iqen/\jvS ]cn-lmcw 

sXmgn-ep-d¸v \nba {]Imcw {]hr¯n Ignªv 15 Znh-k-¯n-\p-ÅnÂ thX\w 

e`n-t¡ Ah-Imiw sXmgn-em-fn-IÂ¡v Dm-bn«pw HmUn-än\v hnt[-b-am-¡nb 

{]hr-̄ n-I-fpsS thX\w CXp-h-scbpw ]qÀ®-ambpw e`y-am-bn-«nÃ . thX\w 15 

Znhkw ]n¶n« Cu kml-N-cy-̄ nÂ sXmgn-em-fn-IÄ¡v \jv« ]cn-lmcw e`n-¡p-hm-

\pÅ Ah-Imiw Dv. 

േമ ് ഉൾെ െടയു  മുഴുവൻ െതാഴിലാളികള െടയും െതാഴിൽകാർ  പാ ബു ് എ ിവ 

അ േഡ  അലായിരു ു. അതിനാൽ കൃത സമയ ് കൂലി ലഭ മായി േ ാ  എ  

പരിേശാധന അസാധ മായിരു ു. ഭൂരിഭാഗം ആള കൾ ും ഇതിേന ാൾ ആദായകരമായ 

േജാലി ഉ തിനാലും കൂലി കി തിനു  താമസം ഉ തിനാലും െതാഴിലുറ ് 

േജാലികൾ ് വരാൻ  സാധി ു ില. 

bm{X _¯ 

5 IntemaoäÀ Npä-fhnn\v ]pd¯v sXmgnemfnIÄ sXmgnÂ 

sN¿pIbmsW¦nÂ 10% A[nI thX\w \Ât¡XmWv. tkmjyÂ HmUnäv Sow 

\S¯nb ]cntim[\bnÂ BÀ¡pw bm{X_¯ A\p-h-Zn-¨-Xmbn ImWp-hm³ 

km[n-¨nÃ 

sXmgnÂ Øes¯ kuI-cy-§Ä 

 IpSn-bv¡p-hm-\pÅ shÅw, hn{ia kuI-cyw, {]Y-a-ip-{iqjm kuIcyw 

F¶nh sXmgnÂ Øe¯v e`y-am-¡-W-sa¶v sXmgn-ep-d¸v \nbaw A\p-im-kn-¡p-¶p-

v.-sXm-gn-em-fn-I-fp-ambn t\cn«v \S-̄ nb k`m-j-W-¯n-\n-S-bnÂ an¡ {]hr-¯n-I-

fnepw sXmgn-em-fn-IÄ Xs¶ IpSn-shÅw sImp-h-cp-¶-Xm-bmWv Adn-bm³ Ign-ª-

Xv.{]Ya ip{iqj Inäp-IÄ ]Wn Øe-§-fnÂ e`y-am-bn-«pv   F¦nepw AXym-

hiy acp¶pIÄ t_mIvknÂ CÃ, X-Wen\pÅ SmÀt]m-fn³ e`y-am-bn-«nÃ. ]Wn-bm-

bp-[-§Ä sXmgn-em-fn-IÄ sImp-h-cp-¶-XmWv F¶mÂ  AXnsâ hmSI e`n-¡p-¶n-

Ã. F¶pw Adnbm³- Ignªp. Ongoing CÃm¯Xn-\mÂ  hÀ¡v sskäv kµÀin¨v 



a\-kn-em-¡m³ km[n-¨n-Ã. sXmgn

fm-Wn-Xv. 

]cmXn ]cn-lmc kwhn-[m\

k-a-b-_-Ôn-Xam-b ]-cm

sXm-gn-epd-¸v \n-b-a {]-Im-cw sXm

A-h-Im-i-am-Wv sXm-gn-em-fn-IÄ 

Xnbpw G-Xp k-a-b¯pw ]-©m

¨mÂ ]qÀ-®-ambpw ]-cnlm-c 

kn-¡p-¶-Xvv.   AXn-\m-bn ]-©m

]-cnlm-c c-Pn-ÌÀ kq-£n-¡p

Kn-¡mw. C sabnÂ hgnbpw ]cmXns¸«n

kw_-Ôn¨  hnh-c-§Ä H¶pw Fgp

tkmjyÂ HmUnäv  

]-²-Xn-bp-sS Ip-cy-£-a

¯p-¶-Xn\pw th-nbm-Wv Hmtcm hmÀ

¸v ]-²-Xn-bp-am-bn _-Ô-s¸-« tkmjyÂ Hm

Un-änw-Kv k-µÀ-§fn-e sXm-gn

Ibpw NÀ-¨-sN-¿p-I-bpw -A-h

th-Zn H-cp-¡n sIm-Sp-¡p-Ibpw sN

]©m-b-¯nÂ \S-¶-Xmbn ImWp-hm³ km[n

 

Ã. sXmgn-em-fn-I-fnÂ \n¶pw t\cn«v tNmZn-¨-dnª hnh

\w 

cm-Xn ]-cn-lm-cw F¶-Xv a-lm-ßmKm-Ôn tZio

cw sXm-gn-em-fn-IÄ-¡p {]-[m-\w sN¿p-¶ H-cp A

IÄ X-§-fp-sS {]-hÀ-¯-\-hp-am-bn _-Ô-s¸

©m-b-̄ n-s\tbm _-Ô-s¸-« A-[n-Ir-X-sctbm k

c \-S-]-Sn-IÄ \Â-In- sIm-f-fm-sa-¶m-Wv \nb

©m-b¯nÂ sXm-gn-em-fn-IÄ-¡p th-nbp-f

¡p-¶p-. IqSmsX tSmÄ  {^o \¼-dmb 1800 425 5060 D]

¡mw. C sabnÂ hgnbpw ]cmXns¸«n-bnÂ t\cn-«pw ]cmXn kaÀ¸n-¡mw. 

§Ä H¶pw Fgp-Xn-bn-«p-m-bn-cp-¶n-Ã. 

a-Xbpw kp-Xm-cy-Xbpw D-d-̧ p-h-cp-̄ p-¶-Xn

Wv Hmtcm hmÀ-Up-I-fnepw Ir-Xyam-b co-Xn-bn-ep

« tkmjyÂ Hm-Un-änw-Kv \-S-̄ n-h-cp-¶Xv. tkmjyÂ Hm

gn-em-fn-I-fp-sS {]-hÀ-¯-\§-sf ]-änbpw hn

h-cp-sS A-h-Im-i-§Ä-¡p th-ni-Ð-ap-bÀ

Ibpw sN-¿p¶p. Ignª HcphÀj-ambn tkmjyÂ HmUnäv 

hm³ km[n-¨n-«n-Ã. 

dnª hnh-c-§-

Ôn tZio-b {Kmao-W 

cp A-SnØm-\ 

s¸-« G-Xp ]-cm-

sctbm k-ao-]n-

nb-aw A-\p-im-

f-f H-cp ]-cm-Xn 

dmb 1800 425 5060 D]-tbm-

¡mw. ]cmXn 

Xn\pw hn-e-bn-cp-

ep-f-f sXm-gn-epd-

¶Xv. tkmjyÂ Hm-

änbpw hn-e-bn-cp-̄ p-

bÀ-̄ p-hm-\p-f-f 

tkmjyÂ HmUnäv  Cu 

 



hÀ¡v sskäv 

1. LD/335379 Stone Graded bund (മാത ു േതായലിൽ, ജയരാജൻ മലയംക ിൽ) 

2.LD/323751 stone graded bund( പതാപൻ മരുതു ൽ) 

3.LD/241473 stone graded bund(TG േഗാപാലകൃ ണ ൈകമൾ) 

4.LD/329606 stone graded bund (കബീർ െനലിേ രിയിൽ,  റഹിം പി എ പു ികുടിയിൽ, 
വ  മാത ു ആവി ൽ,  സുമി സേ ാ  െപാ നാനി ൽ) 

5.LD/324981 Construction of Stone Graded bund (സുേര ൻ പ ിമു ിൽ, ൈസനു ീൻ 

പൂവ ി ൽ,  രാജ  അരവി ാ ൻ, മുരളീധരൻ കരാമയിൽ) 

കല് ക ാല എ ിേമ ി  അനുസൃതമായി നിർ ി  ല ളി  െച തി ായിരു ു. 

ക ാലകളിൽ  െതാഴിലാളികള െട അധ ാനം കൂടുതലാ . എം ബു ിലും  

കാണി ിരി ു തിേന ാൾ കൂടുതൽ പവൃ ി ല ളിൽ കാണെ  (ജയരാജ  

മലയംക ി ) കൂടുതൽ കാണു  മനുഷ ാധ ാനം െതാഴിൽദിന ളായി സൃ ി ാൽ 

െതാഴിലാളികൾ ് ഗുണകരമായിരി ും. െതാഴിലാളികൾ ും ഇേത അഭിപായമാണു . 

േജാ  കാർ  ഇലാ  മൂ ് ഭൂവുടമകള െട പുരയിട ിലും േജാലി െച തി ്  

(രാജ , ബഷീർ, സുമി സേ ാ ) 

1.LD/330754 Stagered Trench (നിസ അ ൾ കരീം, കുേ ൽ,  മുരളീധരൻ കരാമയിൽ, 

നൗഷാ  ടി എ ത ിൽ, സിനി സജി ഞവര ാ ,  ലീല േമാഹനൻ താ ി ുേ ൽ,  ടി ഡി 

മ ായി േതായലിൽ) 

2.LD/329607 Staggered Trench (P. H െമാ ദീൻ പുതിേയട ,  േജാസ  ടി െജ 

േത ാനാൽ,  ടി ആർ േമാഹനൻ േതാ ി ീൽ,  ബഷീർ പട നാ ്,  സുമി സേ ാ  

െപാ നാനി ൽ) 

3. LD/371349 Staggered Trench (അരുൺ േതാമ  േതായലിൽ,  സുകുമാരിയ  അറ ൽ 

ഭവനം, സതീ  കുമാർ അറ ൽ ഭവനം, ആമിന ഹ ൻ കു ു, പു ികുടിയിൽ.) 

4. LD/325110 Staggered Trench (സുേര  പളളിമു ി , പി. എ ൈസനു ീ , രാജ  

അരനി ാഷ , ധാ തി ു , അറ ഭവനം) 

5. WC/314955 Construction of Rainpit (ഓമന ശശി കുേ ,  സുേര  ബാബു െപരുമന, 

േറാസ  േജാ ,േതായലി ) 

െമഷർെമ  ബു ിൽ എഴുതിയിരി ു  അളവിലും എ ിലും കൂടുതൽ 

പവൃ ി ല ് ഉ ായിരു ു. േറാസ  േജാ , എ യാള െട പുരയിട ി  

വ ിരി ു  സി ഐ ബി യി  work code: wc/313996 start date 31/07/18 , end date 



6/8/18..എ ാ  ഈ വ ് start date 27/9/18 to 03/10/2018 ആ . ഇതി  നി ും 

കെ ാനായ  2 മാസ ിനുളളി  തെ  ഒേര പവർ ി ഒേര പുരയിട ി  തെ  

െച തിരി ു ു. അതിനാലാ  കുഴികള െട എ ി  കൂടുത  കാണുവാ  സാധി . 

കുഴികളി  വാഴ ന ിരി ു തായും ക ു (േജാസ  െത നാ , പി എ ൈസനു ീ , 

മുരളീധര  കാരാമയി ). േജാസ  െത നാ  എ യാള െട പുരയിട ി  

അശാ തീയമായ രീതിയി  മഴ ുഴി നിർ ി ിരി ു . െതാ  താെഴയുളള വീടി  

ഭീഷണി ആയി കാണെ . 

1.RC/264186 Construction of Road.  

എം. ബു ിൽ പറ ിരി ു  അളവിേന ാൾ കൂടുതൽ അളവിൽ ഉ ായിരു ു. 

തേ ശവാസികൾ ് വളെര പേയാജനകരമായ േറാ  ആണി . 302 അവിദ ധ െതാഴിൽ 

ദിന ൾ സൃ ി ാൻ ഈ പവർ ി ് ആയി. ഈ പവൃ ിയുെട ഫയലുകളിൽ ഒരു 

ല ുേപാലും േറാഡിെന േപ , േറാ  ിതി െച  ലം എ ിവ ഒ ും 

േരഖെ ടു ിയി ില. സി ിസൻ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡിനു േവ ിയു  തുക എം. 

ബു ിൽ പാസായി ് എ ിലും പവർ ി ല ് േബാർ  ഉ ായിരു ില. 

എ ിേമ ് ത ാറാ ുേ ാൾ തെ  േറാഡിൻെറ േപ  പരാമർശിേ താ . 

സി ിസ  ഇ ഫ േമഷ  േബാർ  

 പവർ ിേയ ുറി ളള അടി ാന വിവര  െപാതുജന ് 

മനസിലാ ു തി  േവ ി അവ വ മായി േരഖെ ടു ി  പവർ ി 

ആരംഭി ു േപാ  തെ  പവർ ി ല ് ാപിേ താ . പരിേശാധി  14 

ഫയലുകളിെല  സി ിസ  ഇ ഫ േമഷ  േബാർ  സംബ ി  വിവര  ചുവെട 

േചർ ു ു. 

Sl.No Work Code Name of Work CIB  amt 
in 
Estimate 

M Book 
Sanctioned 
Amt. 

CIB 
yes/no 
in 
worksite 

1. IF/327268 VI Construction of House 3010 0 ഉ ് 

2. LD/330754 Staggered Trench  2666 2666 ഇല 

3. LD/335379 Construction of Stone 
Graded  Bund  

2666 2666 ഇല 

4. IF/372091 Construction of 
House(Life Mission) 

3010 0 ഇല 

5. IF/328952 VII Construction of House 3010 0 ഇല 



6. LD/323751 Construction of Stone 
Graded Bund 

3086 0  
ഉ ് 

7. WC/314955 Construction of Rain Pit 3010 0 ഇല 

8. LD/329607 Staggered Trench 2666 2666 ഇല 

9. LD/325110 VII Staggered Trench 3000 0 ഇല 

10. LD/241473 VII Construction of Stone 
Bund 

3000 0 ഇല 

11 RC/264186 Construction of Road  4700 4666 ഇല 

12. LD/329606 Stone Graded Bund 2666 2666 ഇല 

13. LD/324981 Stone Graded Bund 3000 2666 ഇല 

14. IF/371349 Construction of 
Staggered Trench 

3000 0 ഇല 

 

 A\p-_\v[w 

 നിർേ ശ ൾ DtZymKØtcmSv 

• {]hy¯n ^benÂ kq£nt¡  22 tcJIÄ IrXyambn kq£n¡Ww .tI{µ 

kÀ¡mcnsâ C¡mcy¯nepÅ amÀK \nÀt±iw IrXyambn ]ment¡XmWv.  

• FÌn-taäv P\Iob `mjbnÂ sXmgnemfnIÄ¡v a\knemhp¶ coXnbnemhWw.  

• te_À _UvPäv hmÀjnI IÀ½]²Xn, sjÂ^v Hm^v s{]mPIvSv hÀ¡v IeÀ 

F¶nh X¿mdm¡p¶XnÂ sXmgnemfnIfpsSbpw KpWt`mà¡fpsSbpw {]mtZinI 

hnZvK²cpsSbpw ]¦mfn¯w Dd¸m¡Ww.  

• െതാഴിൽ കാർഡിൽ േഫാേ ാ പതി ി ു തിനു  ചില  െതാഴിലാളികളിൽ നി ് 
ഈടാ ാൻ പാടില. 

• പണിയായുധ ള െട വാടക അടിയ രമായി ലഭ മാ ാനു  സംവിധാനം െകാ ുവരണം 

•.േമ ് ാന ് ഒരാൾ മാ തമാണു . ആള കൾ മാറി മാറി വരണം. െതാഴിലാളികള െട 
െതാഴി  കാർ , ൈസ ് ഡയറി എ ിവ േമ ് കൃത മായി പൂരി ി ു ു ് എ ് 
ഉറ വരു ുക. 

•.വർ ് ഫയലിൽ  സൂ ിേ  േരഖയായ  െച ് ലി ് പൂരി ി ിരി ണം. 

• െതാഴിലിനുേവ ി അേപ ി ുേ ാൾ പകരം റസീ ് നൽേക താ . 

{Kma]©mb¯nt\mSv  



• IqSpXÂ ]²XnIfpw ag-¡p-gn-Ifpw a¬I-¿m-ebpw BWv sNbvXncn¡p¶Xv. 

Ønc BØnbpÅ {]hÀ¯\§Ä XncsªSp¡Ww. Irjn kw_Ôamb 

]²XnIÄ XncsªSp¡pt¼mÄ ]©mb¯n\p ssIamdn¡n«nb 

LSIØm]\amb Irjn`h\nse DtZym-K-Ø-cpsS tkh\w IqSn 

{]tbmP\s¸Spt¯XmWv. CXv ]²XnbpsS KpWta·bpw km¼¯nI £aXbpw 

Dd¸m¡p¶Xn\p AXy´mt]£nXamWv.  

•. tZiob D]Poh\ anjsâ (NRLM) klmbt¯msS sa¨s¸« cnXnbnepÅ 

sXmgnÂ ]cnio\w \ÂIn Ipd¨p sXmgnemfnIsf AÀ² hnK² sXmgnemfnIfm¡n 

amäpI. 

•.െതാഴിൽ കാർഡിൽ േഫാേ ാ പതി ി ു തിനു  ചില  െതാഴിലാളികളിൽ നി ് 
ഈടാ ാൻ പാടില. 

•.പണിയായുധ ള െട വാടക അടിയ രമായി ലഭ മാ ാനു  സംവിധാനം െകാ ുവരണം 

• ഗാമസഭ രജി ർ െതാഴിലുറ ് പ തി ായി പേത കം സൂ ിേ താ . 

tdmkvKmÀ Zn\w 

 sXmgnÂ BhiyIX IrXyambn cPnÌÀ sN¿p¶Xn\pw sXmgnemfnIfpsS 
AÀlXIfpw AhImi§fpw Ahsc t_m[ys¸Sp¯p¶Xn\pw ]cmXnIÄ 

]cnlcn¡p¶Xn\pambn tdmkvKmÀ Zn\w kwLSn¸nt¡ XmWv.  tdmkvKmÀ Zn\w 
BNcn¡p¶Xn\p ap³]mbn hnhcþhnZym`ymkþhym]\ (sF.C.kn) 

{]hÀ¯\§Ä kwLSn¸n¡p¶ps ¶v PnÃm t{]m{Kmw tImÀUnt\äÀ Dd¸v 

hcpt¯ XmWv. tdmkvKmÀ Zn\Ie À kw_Ôn¨v {Kma]©mb¯pIsf 

{]tXyIambn t_m[hXvIcnt¡ XmWv.  

 tdmkvKmÀ Zn\w kwLSn¸n¡p¶Xnsâ NpaXeIfpw D¯chmZnXz§fpw 

  1)kwØm\ kÀ¡mtcm PnÃmt{]m{Kmw tImÀUnt\ätdm cq]nIcn¨n«pÅ 

{]Xnamk¸«nI  A\pkcn¨v Xs¶ tdmkvKmÀZn\w kwLSn¸n¡p¶ps ¶v PnÃm 

t{]m{Kmw tImÀUnt\äÀ Dd¸v hcpt¯ XmWv. Cu ]«nI {KmahnIk\ 

a{´mebhpambpw  s]mXpP\§fpambpw ]¦v hbvt¡ XmWv. tdmkvKmÀ Zn\w 
Hcp amk¯nsemcn¡Â, {Kma]©mb¯v Xe¯ntem hmÀUvXe¯ntem 

kwLSn¸nt¡ XmWv. 

 2) {Kma]©mb¯v {]knUâv/ \ntbm-Kn-¡-s¸« {Kma]©mb¯vXe `mchmln 

tdmkvKmÀ  Zn\m-N-c-W-¯nÂ A²y£X hlnt¡ XmWv. CXv \S¯p¶Xn\pw 
\S] Sn{Ia§Ä tcJ-s¸-Sp¯p¶Xn\papÅ NpaXe {KmatdmkvKmÀ klmbIv, taäv, 
kzbw klmbkwL§fpsS s^Utdj³ AwK§Ä F¶nhÀ¡mWv. 



 3) PnÃm t{]m{Kmw tImÀUnt\äÀ tdmkvKmÀ Zn\w BNcn¡p¶Xn\mbn  
\nÝbn¡s¸«n«pÅ Znhkw tamWnädnwKv kµÀi\w \S¯p¶Xn\mbn 
DtZymKØsc  \ntbmKnt¡ XmWv. Cu tbmK¯nsâ an\n«vkv s]mXpP\§Ä¡v  
]cntim[n¡p¶Xn\pw tkmjyÂ HmUnän\pw e`y-am-t¡- Xpw {]-k-àamb  
am\ZvÞ§Ä kw_Ôn¨ hnhc§Ä krjvSn¡s¸Sp¶ sXmgnÂ Zn\§fpambn 
s]mcp¯s¸Sp¶Xn\pambn F³.BÀ.C.Pn.F tkm-^v-änÂ DÄtNÀ-¡p-I-bpw  sN-t¿-

-XmWv. 

 4)kwØm\ kÀ¡mÀ tdmkvKmÀ Zn\w kwLSn¸n¡p¶Xv kw_Ôn¨ 
dnt¸mÀ«pIÄ tiJcn¡p¶XmWv. kwØm\ kÀ¡mÀ, sXmgnÂ BhiyIX kw_-

Ôn-¨ PnÃm-X-e dn-t¸mÀ-«p-IÄ ]-Xn-hmbn AhtemI\w sNt¿ XmWv. 

^oÂUv Xe ]cn-tim-[\ \S-¯n-b-t¸mÄ Cu hmÀUnÂ Is-¯nb sXmgn-ep-d¸v 
]²Xn {]Imcw \S-¸n-em-¡p-hm³ km[n-¡p¶ {]hÀ¯n-IÄ NphsS tNÀ¡p-¶p, 

1. Icn-a-®qÀ h-aäw tXmSv hr¯n-bm-¡epw XS-b-W-\nÀ½mWhpw 
2. tXmb-epw-]mSw Fkv kn tImf-\n-bnÂ thÌv Ipgn \nÀ½m-Ww, ssPh-then 

\nÀ½mWw 
3.  tXmb-epw-]mSw Fkv kn tImf-\n-bnÂ tdmUv \nÀ½m-Ww, sskUv sI«v, HmS 

\nÀ½mWw 
4. Fkv kn Ip«n-I-fpsS ]T\ apdn \nÀ½m-W-¯n\v th ]Wn-IÄ 
5. shf-fw-Nnd Fkv kn tImf-\n-bnepw thÌv Ipgn \nÀ½m-Ww, ssPh-then 

\nÀ½mWw, Iwt¼mÌv Ipgn \nÀ½m-Ww, NmWI Ipgn \nÀ½mWw 
6. Imen-s¯m-gp¯v, B«n³Iq-Sv, ]¶n-¡p-Sv, F¶nh sNdp-InS \ma am{X IÀj-

IÀ¡pw sXmgn-ep-d¸v sXmgn-em-fn-I-fpsS hoSp-I-fnepw km[y-am-Wv. 
7. sNdnb ssIt¯m-Sp-IÄ ]p\-cp-²m-c-Whpw XS-bW \nÀ½m-W-hpw, IÀj-I-

cpsS ]pc-bn-S-§-fn-eqsS HgpIn h-aäw tXm«nÂ F¯p-¶p. 
8. hnhn[ `mK-§-fn-embn ]mSw Xcn-imbn InS-¡p-¶p-v. AXv s\ÂIr-jn¡v 

A\p-tbmPyam¡n XoÀ¡m-hp-¶-Xm-Wv. (hmÀUv 1, 7 AXnÀ¯n-bnÂ)  
9. tIm«-þ-tN-em-¡w tdmUv tImWv{Io-änwKv 
10. tIm«-þ-A¨³ tdmUv tImWv{Io-änwKv 
11. tIm«-þ-tNmeo-bmw-]pg tdmUv tImWv{Io-änwKv 
12. ]f- fn-ap¡n ]mSw sskUv sI«v 
13. ]d-Ip-t¶Â ]mSw sskUv sI«v 
14. ]¨-¡-dn-Ir-jn, dº-dn\v CS-hn-f-bmbn sImt¡m, Xoä-¸pÂ Irjn 
15. hr £ss¯ \SoÂ þ Xcniv `qan-bnepw tdmUv sskUn-epw (sI Fkv C _n 

sse³ Hgn-hm-¡n) 
16. \gvkdn \nÀ½m-Ww, hr£ss¯ \Soepw t^mdÌv Gcn-bm-bnÂ 
17. tdmUnsâ sskUnÂ HmS \nÀ½m-Ww, hoXn-bn-Ãm¯ Øe¯v sFdnjv HmS 

\nÀ½n¡mw 
18. ]SpXm Ipfw \nÀ½mWw 
19. ag-sh-ff kw`-cWn \nÀ½mWw 
20. ao³Irjn \S-¯p-hm-\pÅ Ipfw \nÀ½mWw 



100 sXmgnÂ Zn\-§Ä  

 shf-fw-Nnd hmÀUnÂ 44 BIvSohv hÀt¡gvkv Df-f-XnÂ  8 IpSp-_-§Ä¡mWv Cu 
km¼-¯nI hÀjw 100 sXmgnÂ Zn\-§Ä ]qÀ¯n-bm-¡p-hm³ km[n-¨n-«p-f-fXv Ah-cpsS t]cv 
hnh-c-§Ä NphsS tNÀ¡p-¶p. 

1.  KL-09-004-003-007/120 \fn\n iin  100 

2.  KL-09-004-003-007/122 eoe X¦-̈ ³  125 

3.  KL-09-004-003-007/134 djoZ ssaXo³ 110 

4.   KL-09-004-003-007/51  ssk\_ PºmÀ 103 

5.  KL-09-004-003-007/61  kuP apl-½Zv  109 

6.  KL-09-004-003-007/64  Hma\ tkma³  108 

7.  KL-09-004-003-007/68  Tamfn Ipcy³  107 

8. KL-09-004-003-007/84  A½nWn sI ]n 130  

  

klm-bn-¨-hÀþ {]kn-Uv, sk{I-«-dn, 7þmw hmÀUv sa¼À, ]©m-b¯v `cW 

kanXn AwK-§fpw Fw Pn F³ BÀ C Pn Fkv Poh-\-¡mcpw, taäv,  kn Un Fkv 

, F Un Fkv  sa¼ÀamÀ, hÀ¡ÀamÀ 

 

േകാടി ുളം പ ായ ിെല െതാഴിലുറ ് പ തിയിൽ അെകഡി  എൻജിനീയറും 

ഒരു േഡ  എൻ ടി ഓ േറ റും  മാ തമാ  ഉ . 10933000 രൂപ െചലവഴി ി  ഈ 

പ ായ ിൽ ഇവരുെട േസവനം അഭിന നാർഹമാ . ഈ േസാഷ ൽ ഓഡി ്  പകിയ   

ഞ ൾ ് ആവശ മായ േസവന ൾ യഥാസമയം നൽകിയ ബഹു. പസിഡൻ , ൈവ  

പസിഡൻ , െസക റി, െസൽ  ജീവന ാർ, വാർ  െമ ർ കൂടാെത ഫീൽ  തല 

പവർ ന ൾ ് ഞ േളാെടാ ം ഉ ായിരു  േമ ് അ ിണി, എഡി.എ  െമ ർ 

വനജ, െതാഴിലാളി ച ിക എ ിവർ ് ഞ ള െട ന ി അറിയി ു ു. 

******************* 

12.07.2019 തീയതി േകാടി ുളം ഗമപ ായ ് ഹാളിൽ വ ് 2 മണി ് ശീമതി 

ഓമന േസാമൻെറ അ തയിൽ േചർ  ഗാമസഭയുെട തീരുമാന ള ം നിർേ ശ ള ം 

1, പ ായ ് എഴുതി സൂ ിേ  െസവൻ രജി റിൽ ഡിമാൻ  രജി ർ എഴുതിയി ് 

ഉ ായിരു ില ആയ  െതാഴിലുറ ് ജീവന ാർ ് എഴുതാൻ സമയം കി ില എ  

പരാതി ഉ ായിരു ു. അ  എഴുതു തി  േമ ് മാർ സഹായി ാെമ ് ഉറ നൽകി. 



2. പണിയായുധ ള െട വാടക െതാഴിലാളികൾ ് ലഭി ു  ഉ ായിരു ില അ  

നൽകാെമ ും തുകയുെട കാര ിൽ പ ായ ് ഭരണസമിതി യുമായി ചർ  

െച  തീരുമാനി ാം എ ും വാർ  െമ ർ ഉറ നൽകി. 

3.  സി ഐ ബി പണി ആരംഭി ുേ ാൾ തെ  കൃത തേയാെട വ  െകാ ാെമ ു 

പറ ു.  

4. നിലവിെല വിജിലൻ  ആൻ  േമാണി റി  സമിതി അംഗ ൾ പണി ലം 

പരിേശാധി ുകേയാ അഭിപായ ൾ േരഖെ ടു ുകേയാ െച ില. ആയ  

അടു  ഗാമസഭയിൽ നി ും ആള കെള തിരെ ടു ു െകാ ാം എ ് 

തീരുമാനി . 


