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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. IpS-b-̄ qÀ {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 
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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-bnse  Cfw-tZiw t»m¡nse കുടയ ൂർ ]©m-b¯v ]qÀ® 

ImÀjnI {Kma-am-Wv.  Cu ]©m-b¯nev BsI 13 hmÀUp-I-fmWv DÅ-Xv. 2011 se  

sk³kkv {]Imcw 13045 BWv Chn-Sps¯ P\-kw-Jy. Ccphi-§-fnepw DbÀ¶v 

\nÂ¡p¶ ae-\n-c-IÄ, XSm-I-̄ nsâ Hmcw tNÀ¶v sXmSp-]p-g, ]pfn-b³ ae tÌäv 

sslth-bpsS Ccp-h-i-§-fnepw CS-¯cw IÀj-Icpw km[m-c-W-¡m-cp-amWv Xma-kn-

¡p-¶-Xv. \mWy-hn-f-Isf B{i-bn¨pw aäv tPmen-IÄ sNbvXp-ap-ff hcp-am-\-amWv 

Cu {]tZ-i-hm-kn-I-fpsS {][m\ km¼-¯n-I-t{im-X-Êv. dºÀ,- sX§v F¶n-hsb 

IqSmsX CS-hn-f-bmbn ss]\m-¸nfpw Irjn-sNbvXp t]mcp-¶p.   

                       Cu ]©m-b-̄ nse ര ാം hmÀUmb ൈക  BWv tkmjyÂ 

HmUn-än-\v hnt[-b-am-¡n-b-Xv. hS¡v െവളളിയാമ ം പ ായ ും sX¡v എം വി 

ഐവ പി വക ലവും -]-Sn-ªmdv കുടയ ൂർ േനാർ ് (വാർ  1) Ing¡v 

ഞരളംപുഴ (വാർ  3) {]tZ-i-§-fmWv Cu hmÀUnsâ AXnÀ¯n-IÄ. hmÀUnÂ 

CXp-hsc 110 sXmgnÂ ImÀUp-IÄ hnX-cWw sNbvXn-«p-v. CXnÂ 28 IpSpw-_-§Ä 

Ønc-ambn tPmen-¡p-h-cp-¶-hcm-Wv.   ]©m-b-̄ nse {][m\ Pe-t{km-X-ÊmWv   

ImªmÀ ]pg. IqSmsX ae-¦c Umanse shÅw Cu hÀUnepw e`y-am-Wv. ൈക  
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ഗവ, എൽ പി  ൂൾ, 2 അംഗൻവാടി, എ ീ s]mXp-Øm-]-\-§fpw hmÀUnÂ 

{]hÀ¯n-¡p-¶p-v.     

coXnimkv{Xw 

1. HmUnäv ¹m³ X¿m-dm¡Â,  Hm^okv kµÀi\ ]cn-]m-Sn-IÄ 

2. sP]n-kn, _nUn-H, ]©m-b¯v {]kn-Uâv, P\-{]-Xn-\n-[n-IÄ, sk{I-

«dn, Ìm^v F¶n-h-cp-am-bp-ff A`n-apJw, IqSmsX taävamÀ, sXmgn-em-

fn-IÄ, IÀj-IÀ, sXmgn-en\v t]mIm¯ ImÀUv DS-a-IÄ F¶n-h-cp-am-

bp-ff kwhmZw 

3. s]mXp {]hÀ¯n-I-fp-tSbpw hyàn-KX {]hÀ¯nIfp-tSbpw ^bÂ 

]cn-tim-[-\, tcJ-I-fpsS Df-f-S-¡w, kpXm-cyX, `cW kan-Xn-bp-tSbpw 

DtZym-K-Ø-cp-tSbpw Imcy-{]m]vXn F¶nh ]cn-tim-[n-¡p-¶p. 

4. ]qÀ¯o-I-cn-̈ Xpw  \S-¶p-sIm-n-cp-¡p-¶-Xp-amb {]hÀ¯n-Ø-e-§Ä 

]cn-tim-[n-¡p¶p     

5. Fw sF Fkv, cPn-Ì-dp-Ifpw ]cn-tim-[n¨v ^bepw ^oÂUpw X½nÂ 

t{Imkv sN¡v sNbvXv  hnh-c-§Ä t{ImUo-I-cn-¡p-¶p. 

6. IcSv dnt¸mÀ«v X¿m-dm¡n {Kma-k-̀ -bnÂ Ah-X-cn-̧ n-¡p-¶p. 

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) 

 18 hbÊv ]qÀ¯n-bmb GsXm-cmÄ¡pw sXmgnÂ ImÀUn\v At]-£n-¡p-

Ibpw 100 % tI{µ kÀ¡mÀ sNe-hnÂ 15 Znh-k-¯n-\p-f-fnÂ e`n-¡p-hm-\p-apff 

Ah-Imiw \ob-a-¯nÂ A\p-im-kn-¡p-¶p. tkmjyÂ HmUnäv Sow kµÀin¨ 

22 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¯v 

\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 
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]©m-b-̄ nÂ \n¶v Xs¶ FSp v̄ sImSp-¡p-¶-Xn\v th \S-]-Sn-IÄ kzoI-

cn-¡p-¶Xv \Ã-Xm-bn-cn-¡pw. 

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)  

 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. 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 അേപ , sXmgn-em-fn-IÄ H¸n«v taäns\ Gev]n-¡p-Ibpw taäv ]©m-b-̄ nse 

F³ BÀ PnF skÃnÂ Fev]n-¡p-I-bmWv sN¿p¶Xv .\mfn-Xp-hsc ckoXv e`n-

¨n«nÃ 

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)  

 Hcp km¼¯nI hÀj¯nÂ sXmgn-en\v thn At]-£n¨v  BZy 15 

Znhk¯n\pÅntem  ap³IqÀ At]-£-bpsS Imcy-¯nÂ, sXmgnÂ Bh-iy-s¸-

Sp¶ XobXn apXÂ,  GXmtWm cm-aXv hcp-¶Xv A¶p apXÂ, sXmgnÂ 

e`n¨nÃsb¦nÂ BZys¯ 30 Znhkw thX\¯nsâ \men-sem¶pw ]n¶o-Sp-ff 

Znh-k-§-fnÂ thX-\-̄ nsâ ]IpXnbpw sXmgnenÃmbva thX\ambn e`n¡pw. 

At]£bnÂ XobXn h¨v ckoXv \ÂIm-¯-Xn-\mÂ sXm-gn-en-Ãmbva thX\w 

e`n-bv¡p-hm-\pÅ sXmgn-em-fnI-fpsS Ah-Imiw kwc-£n-¡-s¸-Sp-¶n-Ã. 

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

  \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\ ¢mÊpIÄ 

apJm´capÅ Aht_m[w e`yam¡n sImSpt¡Xv A\nhmcyamb LSIamWv. 
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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) 

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-t¡- 
സാഹചര ം ഉ ായി ില F¶v t_m[y-s¸«p. 

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) 

 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 , X-Wen\pÅ SmÀt]m-

fn³ sskän-epv . ]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. F Un Fkv A¡u-nÂ  

ap¼v ]Wn-bm-bp-[-hm-SI C\-̄ nÂ പണം ലഭ മായി ്. Sn  XpI Bbp-[-hm-

SI¡v thn hn\n-tbm-Kn-¡p-hm-\p-ff Xocp-am\w ]©m-b¯v `c-W-k-anXn FSp-¯n-

«p-f-f-Xmbpw Adn-bm³ Ign-ªp. CXv hfsc {]iw-k-\o-b-am-Wv.  

7. 15 Znh-k-̄ n-\p-ÅnÂ thX\w e`n-¡p-¶-Xn-\pÅ Ah-Imiw 

(sk£³ 3(2), (6)) 

 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 Dv. HmUn-än\v hnt[-b-am-¡nb {]hr-¯n-

I-fpsS thX\w ]qÀ®-ambpw e`n¨n-«pv. േമ ് ഉൾെ െടയു  മുഴുവൻ 

െതാഴിലാളികള െടയും െതാഴിൽകാർ  പാ ബു ് എ ിവ അ േഡ  അലായിരു ു. 

അതിനാൽ കൃത സമയ ് കൂലി ലഭ മായി േ ാ  എ  പരിേശാധന അസാധ മായിരു ു. 

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)) 

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-IÄ¡v Dm-bn«pw HmUn-än\v hnt[-b-am-¡nb 

{]hr-̄ n-I-fpsS thX\w 15 Znh-k-¯n\v tijamWv sXmgn-em-fn-IÄ¡v e`y-am-bn-«p-f-
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f-Xv.  thX\w 15 Znhkw ]n¶n« Cu kml-N-cy-̄ nÂ sXmgn-em-fn-IÄ¡v \jvS ]cn-

lmcw e`n-¡p-hm-\pÅ Ah-Imiw Dv. FÃm െതാഴിലാളികള െടയും െതാഴിൽകാർ  

പാ ബു ് എ ിവ അ േഡ  അലായിരു ു. അതിനാൽ കൃത മായ കൂലി 

ലഭ മായി േ ാ  എ  പരിേശാധന അസാധ മായിരു ു.  

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

(sk£³ 19) 

k-a-b-_-Ôn-Xam-b ]-cm-Xn ]-cn-lm-cw F¶-Xv a-lm-ßmKm-Ôn tZio-b {Kmao-W 

sXm-gn-epd-¸v \n-b-a {]-Im-cw sXm-gn-em-fn-IÄ-¡p {]-[m-\w sN¿p-¶ H-cp A-SnØm-\ 

A-h-Im-i-am-Wv sXm-gn-em-fn-IÄ X-§-fp-sS {]-hÀ-¯-\-hp-am-bn _-Ô-s¸-« G-Xp ]-cm-

Xnbpw G-Xp k-a-b¯pw ]-©m-b-̄ n-s\tbm _-Ô-s¸-« A-[n-Ir-X-sctbm k-ao-]n-

¨mÂ ]qÀ-®-ambpw ]-cnlm-c \-S-]-Sn-IÄ \Â-In- sIm-f-fm-sa-¶m-Wv \nb-aw A-\p-im-

kn-¡p-¶-Xvv.   AXn-\m-bn ]-©m-b¯nÂ H-cp ]-cm-Xn ]-cnlm-c c-Pn-ÌÀ kq-£n-¡p-¶p--

. IqSmsX tSmÄ  {^o \¼-dmb 1800 425 5060 D]-tbm-Kn-¡mw. C sabnÂ hgnbpw 

]cmXns¸«n-bnÂ t\cn-«pw ]cmXn kaÀ¸n-¡mw. \ne-hnÂ ]cmXn kw_-Ôn¨  hnh-c-

§Ä H¶pw Fgp-Xn-bn-«p-m-bn-cp-¶n-Ã. 

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

 ]-²-Xn-bp-sS Ip-cy-£-a-Xbpw kp-Xm-cy-Xbpw D-d-̧ p-h-cp-̄ p-¶-Xn\pw hn-e-bn-cp-

¯p-¶-Xn\pw th-nbm-Wv Hmtcm hmÀ-Up-I-fnepw Ir-Xyam-b co-Xn-bn-ep-f-f sXm-gn-epd-

¸v ]-²-Xn-bp-am-bn _-Ô-s¸-« tkmjyÂ Hm-Un-änw-Kv \-S-̄ n-h-cp-¶Xv. tkmjyÂ Hm-

Un-änw-Kv k-µÀ-§fn-e sXm-gn-em-fn-I-fp-sS {]-hÀ-¯-\§-sf ]-änbpw hn-e-bn-cp-̄ p-

Ibpw NÀ-¨-sN-¿p-I-bpw -A-h-cp-sS A-h-Im-i-§Ä-¡p th-ni-Ð-ap-bÀ-̄ p-hm-\p-f-f 

th-Zn H-cp-¡n sIm-Sp-¡p-Ibpw sN-¿p¶p.           

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

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

\nÀ_Ôambpw {Kma]©mb¯nÂ kq£nt¡hbmWv. IpS-b-̄ qÀ ]©m-b-

¯nse 7 cPnÌdpIÄ FÃmw hfsc `wKn-bmbn kq£n-¡p-¶pv F¶v ]cn-tim-

[\bnÂ \n¶pw a\-Ên-em-bn-«-v. 

 

1) sXmgnÂ ImÀUn\pff IpSpw_mt]£bpsS cPnÌÀ 
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sXmgnÂ ImÀUv (At]£, cPnkv{Sj³, hnXcWw) IpSpw_m 

t]£bptSbpw cPn-kvt{S-j³ F¶nh IrXy-ambn tcJs¸-Sp-̄ n-bn-«p-v. 

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

  02/10/2019 Â te_À _UvPäv {Kmak` \S-¯n-b-Xmbn അറിയാൻ കഴി ു. 

രജി ർ പരിേശാധി ാൻ സാധി ി ില. 

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

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

ImWp-hm³ km[n¨p. hfsc \Ã coXn-bnÂ FgpXn kq£n-¨n-«p-v. 

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 

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

k¬ C³^Àta-j³ t_mÀUv kw_-Ôn¨ hnh-c-§fpw AXnÂ DÄs¸«n-

cp-¶p. 

ഏെതാരു വർ ് ഫയലിലും വാർഷിക മാ ർ സർ ുലർ നിർേദശി ു  21 

േരഖകള ം േകരള സർ ാർ നിർേ ശി ു  ൈസ ് ഡയറിയും ഉൾെ െട 22 േരഖകളാ  

ഉ ായിരിേ . ആെക 8 വർ ് ഫയലുളാ  പരിേശാധന ് വിേധയമാ ിയ . 

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. WC/330950 STAGGERED TRENCH 90000 291 78861 
 

1550 80411 

2 IF/369549 LIFE  `h\ \nÀ½mW 28000 90 24390 0 24390 
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]²Xn(സുമ േറായി) 

3 Wc/304625 െടറസിം  31000 70 18970 1550 20520 

4 LD/330895 STAGGERED TRENCH 60170 156 42276 1550 43826 

5 IF/360271 LIFE ഭവന 
നിർ ാണം(സുേലാചന) 

28000 90 24390 0 24390 

6 LD/322264 െടറസിം  143000 517 138481 1550 140031 

7 WC/304620  മഴ ുഴി(2) 50000 170 46070 1550 47620 

8, IF/322928  LIFE ഭവന പ തി 
(ഏലിയാ  ചാേ ാ ,
പു ൻപുര ൽ 

28000 90 24390 0 24390 

1.IhÀ t]Pv   
എലാ വർ ുകൾ ും     ആനുവൽ മാ ർ സർ ുലർ     പകാരമു   കവർേപ  

ഉ ായിരു ു. കവർേപ  പൂർണം ആയിരുെ ിലും വിേല , േളാ ്,നിയമസഭാമ ലം, 

െഷൽ  ഓ  േ പാെജ ടിെല സീരിയൽ ന ർ, , ജിേയാ ടാ ് അസ ് ഐഡി,, െലാേ ഷൻ, േമ ്,  

എ ിവ  അപൂർ മായിരു ു. 

2.sN¡v enÌv  

എലാ ഫയലിലും െച ് ലി ് ഉ ായിരു ു.Hmtcm േരഖയും {Ia-s¸-Sp-̄ n-bn-cn-

¡p¶ േപ  ന ർ േരഖെ ടു ിയിരു ില.  ഓേരാ േരഖകെളയും സൂചി ി ു  

ന റുകളാ  എഴുതി വ േ . 

3. ആ ൻ ാനി െറ േകാ ി 

എലാ വർ ് ഫയലിലും ആ ൻ ാനി െറ േകാ ി ഉ ായിരു തു െകാ ് തന   

സാ ിക വർഷ ിൽ െച ാനു   പവർ ികള െട ലി ് മുൻഗണനാകമ ിൽ ആ  

എ ്  മന ിലാ ാൻ സാധി   

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 

ഉ ായിരു ു. ജന ൾ ് മനസിലാകു  രീതിയിലുളള  ജനകീയ എ ിേമ ് ഒരു ഫയലിലും 

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

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

പ ായ ിൽ നി ും എടു ് സൂ ി ി ്. െസക റിയുെട ഒ ്,തീയതി എ ിവ 

കൃത മായി േരഖെ ടു ാൻ ശമി ണം. 

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 

സീലും ാനേപരും  േരഖെ ടു ിയിരു ില. ഒ ് മാ തേമ ഉ ായിരു ുളള  

7. സംേയാജിത പ തി 

  3 ഭവന നിർ ാണ പവർ ികൾ സംേയാജിത പ തി ആയിരു ു.  2 ഫയലിൽ 

കൺവർജൻ  സർ ിഫി ് ഉ ായിരുെ ിലും IF/369549 LIFE ഭവന നിർ ാണ പ തി 

(സുമ േറായി പാലമ ിൽ) എ  ഫയലിൽ കൺവർജൻ  സർ ിഫി ്   

ഉൾെ ടു ിയിരു ില. 

8. െതാഴിൽ ആവശ െ  െകാ ു    അേപ   

 ഗൂ ായുമു   അേപ കളാണ ഫയൽ നി ും കാണുവാൻ സാധി . 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 ി ിലായിരു ു. അതിനാൽ ത  െതാഴിൽ ആവശ െ ് 

15 ദിവസ ിനകം െതാഴിൽ നൽകിയി േ ാ എ തി  വ ത ഇലായിരു ു.. 

9. െതാഴിൽ അനുവദി െകാ ു  അനുമതി പ തം.  

െതാഴി  അനുവദി തി െറ പകർ ് വ മായും കൃത മായും എലാ 

ഫയലുകളിലും കാണുവാൻ സാധി . െതാഴിൽ അനുവദി െകാ ു  അനുമതി 

പത ിൽ  െസക റിയുെട ഒ ം സീലും േരഖെ ടു ിയിരു ു. 

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 .  
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എം ബു ്  ന ർ േരഖെ ടു ിയിരു ു.. 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 .  

MSR NO.9180, 9181 .(IF/369549 LIFE ഭവന നിർ ാണ പ തി(സുമ േറായി, 

പാലമ ിൽ ), MSR NOS. 4938, 4939, 7016, 7017, 429, 871,  (IF/360271 LIFE ഭവന 

നിർ ാണ പ തി(സുേലാചന കാവനാ ുഴിയിൽ), MSR NOS 3793, 3794, 4589,4590 

(IF/322928LIFE ഭവന പ തി (ഏലിയാ  ചാേ ാ  ,പു ൻപുര ൽ ) 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 ്. േഡ ം 

വളെര കൃത മായി െച തി ായിരു ു. എലാ വർ ുകള ം െച ് െമഷർെമൻ  

നട ിയി ്. വർ ് േകാ , വർ ി െറ േപ   എ ിവ ഉ ായിരു ു എ ാൽ മാ ർ 

േറാൾ ന ർ  ഒരു എം ബു ിലും  ഇലായിരു ു. പസിഡൻ , െസക റി എ ിവർ ഒ ം 

സീലും േരഖെ ടു ിയി ായിരു ു. എ ാൽ അേതാെടാ ം തീയതി േരഖെ ടു ി 

യി ിലായിരു ു. 

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 5 ഫയലുകളിൽ  കാണാൻ 

സാധി ി ്. എ ാൽ WC/330950 STAGGERED TRENCH, LD/322264 െടറസിം , എ ീ 

വർ ു ഫയലുകളിൽ ഫ ് ടാൻ ഫർ ഓർഡർ ഉ ായിരു ില. 
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15.െമ ീരിയൽ വൗ ർ 

  സി ിസൺ ഇൻഫർഫേമഷൻ േബാർഡിൻെറ ബില കള ം െവൗ റുകള ം  5 

വർ ് ഫയലിൽ ഉ ായിരു ു.  2 എ ിൽ (ൈല  ഭവന പ തികളിൽ) 

ഉ ായിരു ില. വിശദാംശ ൾ ചുവെട േചർ ി ളള പ ികയിൽ 

ഉൾെ ടു ിയിരി ു ു. 

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 ി ു . 3 ഘ ള േടയും േഫാേ ാ  5 ഫയലിൽ മാ തമാ  കാണാൻ 

സാധി . 2 ഘ ള െട  േഫാേ ാ  3 ഫയലിൽ 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 ു എ ിലും അപൂ മായിരു ു. ബ െ  

ഉേദ ാഗ രുെട സീലും േഡ ം  ഉൾെ ടു ാൻ ശ ി ണം. 

20. മ ർ േറാൾ   മൂ െമൻ  ി ് : 

7 വർ ് ഫയലുകളിലും മാ ർ േറാൾ  മൂ െമൻ  ി ് 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 
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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 ു .പണി ലെ  െസൗകര ള െട ലഭ ത അട ിയ െച ് ലി ് 

പൂർണമായും പൂരി ിരു ു. െതാഴിലാളികള െട സ തപതം എലാ ൈസ ് ഡയറി 

ഉ ായിരു ു. 

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 ിേ വരാ  വി. എം.സി യിൽ അംഗ ൾ ആയിരിേ . 

പണിയായുധ ള െട വാടക ൈസ ് ഡയറിയിൽ േരഖെ ടു ിയി ായിരു ു 

എ ിലും  േവ   ലി ്, മ ർ േറാൾ എ ിവ പരിേശാധി തിൽ നി ും ആയുധ വാടക 

നൽകു ിെല ് മന ിലാ ാൻ സാധി . 

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 താ   
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ഫയൽ പരിേശാധനയുെട അടി ാന ിൽ ഫീൽ  പരിേശാധന നട ിയതി െറ  

കെ ലുകൾ 

hÀ¡v sskäv 

1. LD/322264 Ward 2 TERRACING ( ഏലി ു ി േജാർ  നരി ുഴിയിൽ, വർ ി 

ഔേസ  വരകലിൽ, സിജു എം മാത ു മു ൽ, െസബാ ൻ വാഴയിൽ, 

സാബു െകാ പുര ൽ, േജാസ  പീണ ാ ് ) 

 േജാസ  കുര ാേ ാ  പിണ ാ ് പുരയിട ിൽ എം ബു ് പകാരം 150 കുഴികൾ 

നിർ ി ി ് എ ാൽ   ല ് 50  നീർകുഴികള ം  10 വനവൽ രണ കുഴികള ം 30 എം 

ക ാലയും കാണാൻ സാധി .  90 കുഴികൾ ായി 11433 രൂപ െപാതുധന ന ം 
കണ ാ ു ു.  

സാബു െകാ പുര ൽ എൻെറ പുരയിട ിെല എം ബു ്  പകാരം 189 നീർകുഴി  
നിർ ി ി ്,  ല ് 130  നീർ കുഴികള ം  ഒരു േവ ് കുഴിയുമാണുളള . ബാ ി 59 
കുഴികൾ ായി 7495 രൂപ െപാതുധന ന ം കണ ാ ു ു. 

ഏലി ു ി േജാർ ് നരി ുഴി പുരയിട ിൽ എം ബു ് പകാരം 90  നീർ കുഴികൾ 

നിർ ി ി ് അവിെട 70 കുഴികള ം ഒരു േവ ് കുഴിയും കാണാൻ സാധി . ബാ ി 20 
കുഴികൾ ായി 2540 രൂപ െപാതുധന ന ം കണ ാ ു ു. 

െസബാ ൻ വാഴയിൽ  പുരയിട ിൽ  എം ബു ് പകാരം 50  നീർകുഴികള ം 50 

വനവൽ രണ കുഴികള ം നിർ ി തായി എഴുതിയി ്. അവിെട 50 കുഴികള ം 50 

വനവ കരണ കുഴികള ം ഒരു േവ ് കുഴിയും കാണാൻ സാധി . 

സിജു എം മാത ു മു ൽ പുരയിട ിൽ  150  നീർകുഴികള ം 253 
വനവ കരണകുഴികള ം നിർ ി തായി പറ ി ്  അതിൽ 40  നീർകുഴികള ം 70  മീ ർ 

ക ാലയും  കാണാൻ സാധി . 110 കുഴികൾ ായി 13974 രൂപ െപാതുധന ന ം 
കണ ാ ു ു. 

വർ ി ഔേസ ്  വരകലിൽ  പുരയിട ിൽ എം ബു ് പകാരം 65  നീർ കുഴികൾ 

പറ ി ് 50  എ ം കാണാൻ സാധി . 15 കുഴികൾ ായി 1905 രൂപ െപാതുധന ന ം 
കണ ാ ു ു.  ഈ പവൃ ി ് ആെക 37348 രൂപ െപാതുധന ന ം സംഭവി ി ്. 

2. WC/304620 മഴ ുഴി (2) ( േ തസ ാ  െകാലംപറ ിൽ, മാത ു മുകുേളൽ, ഇ ിര മ ാം 
കുേ ൽ) 

മാത ു മുകുേളൽ പുരയിട ിൽ എം ബു ് പകാരം 2 m നീളം 50 cm  വീതി  75 cm ആഴം വീതം 75 

നീർകുഴികള ം 140 മീ ർ ക ാലയും നിർ ി ണമായിരു ു ല ് 70  നീർകുഴികൾ മാ തേമ 

കാണാൻ സാധി   . 100 മീ ർ  ക ാലയും കാണാൻ സാധി . 5 കുഴികൾ ായി 635 
രൂപയും 40 മീ ർ ക ാല ായി 4667 രൂപയും െപാതുധന ന ം സംഭവി തായി കാണു ു.  

 േ തസ ാ  െകാലംപറ ിൽ പുരയിട ിൽ എം ബു ് പകാരം 90  ാ ്േഫാം 75  

നീർകുഴികള ം േവണം എ ാൽ കാ  േകറി മൂടിയതിനാൽ വൃ  കുഴികള െട എ ം 



15 
 

തി െ ടു ാൻ സാധി ില  2m നീളവും 50cm വീതി 50cm ആഴം വീതമു  75 നീർ ുഴികൾ  ക ു  
കുടെത  3m നീളം 3 m വീതി യു  ഒരു കേ ാ ്  കുഴി കാണാൻ സാധി  

ഇ ിര മ ംകുേ ൽ പുരയിട ിൽ  എം ബു ് പകാരം 40  നീർകുഴികള ം 43 

ാ ്േഫാമും  40m  നീളമുളള ഒരു ക ാലയും പറ ി ് .എ ാൽ കാ  േകറി മൂടിയതിനാൽ 

അള  സാധ മലായിരു ു. അവിെട 20 മഴ കുഴികള ം  40m  നീളം  ക ാലയും കാണാൻ 

സാധി . 

3..IF/322928 LIFE ഭവന പ തി (ഏലിയാ  ചാേ ാ, പു ൻപുര ൽ) 

90 െതാഴിൽ ദിന ൾ പൂർ മായും വിനിേയാഗി ് വീ  പണിപൂർ ികരി ി ്. 

4.IF/324853 LIFE ഭവന പ തി (സുമ േറായി, പാലമ ിൽ) 

90 െതാഴിൽ ദിന ൾ പൂർ മായും വിനിേയാഗി ് വീ  

പണിപൂർ ികരി ി ്. 

5.IF/360271 LIFE ഭവന പ തി (സുേലാചന ശിവൻ, കാവന ുഴിയിൽ) 

90 െതാഴിൽ ദിന ൾ പൂർ മായും വിനിേയാഗി ് വീ  പണിപൂർ ികരി ി ്. 

6 WC/330950  TERRACING (മാത ു മുകുേളൽ, ഇ ിര മ ാം കുേ ൽ)  

 പുരയിട ിൽ എം ബു ിെല അളവുകൾ ാനുപാതികമായി മാത ു മുകുേളൽ 

പുരയിട ിൽ 115 എ വും ഇ ിര മ ാം കുേ ൽ പുരയിട ിൽ 125 എ വും ൈസ ിൽ 

ഉ ായിരു ു. പവൃ ി നട ി ് ഒരു വർഷമായതിനാൽ കാ  േകറി മൂടിയ 

നിലയിലായിരു ു. 

7. LD/330895 WARD 2 NEERKUZHY(േതാമ  വളവനാ ്, േഗാപി പാറ ൽ, സുജാത ത ൻ) 

 േതാമ  വളവനാ ് പുരയിട ിൽ എം ബു ിെല അളവുകൾ ാനുപാതികമായി  

150 നീർ ുഴികള ം 80 മീ ർ ക ാലയും നിർ ി ി ്. കുഴികൾ അധികവും കാ  

പിടി ുകയും മ ് നിറ  അവ യിലുമായിരു ു. 

 േഗാപി പാറ ൽ പുരയിട ിൽ എം ബു ിൽ 60 നീർ ുഴികൾ 

നിർ ി തായി കാണു ു. എ ാൽ പവൃ ി ല  47 കുഴികളാ  കാണാൻ സാധി . 

13 കുഴികൾ ായി 1651 രൂപ െപാതുധന ന ം കണ ാ ു ു. 

 സുജാത കുഴിമാ ിയിൽ പുരയിട ിൽ 35 ാ ്േഫാമുകള ം 10 കുഴികള മാ  

എം ബു ് പകാരം ഉ ാേക . 35 ാ ്േഫാമുകള ം കൃത മായി കാണുവാൻ സാധി . 

എ ാൽ 4 നീർ ുഴികൾ മാ തമാ  ക . അവയും കാ  നിറ ും മ ് മൂടിയും 

കിട ുകയാ . 6 കുഴികൾ ായി 762 രൂപ െപാതുധന ന ം കണ ാ ു ു. 
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8.WC/330950 നീർ ുഴി നിർ ാണം (േജാ  േതാമ  ക ൽ, ആൻറണി ഔേസ  ചിറ ൽ, 

അേ ാണി ഉ ൻകുേ ൽ, ലൂയി  പാലമ ിൽ, ലീലാ  പാലമ ിൽ) 

 ക ൽ പുരയിട ിൽ എം ബു ി  ആനുപാതികമായി ളള പവൃ ികൾ 

കാണുവാൻ സാധി . 150 ാ ്േഫാമും 72 നീർ ുഴിയും കാണുവാൻ സാധി  അളവു 

പാകാരം 28 നീർ ുഴികൾ കുറവു ്. (3557 രുപ) 

 ചിറ ൽ പുരയിട ിൽ 25 നീ ുഴി, 20 വനവ കരണ ുഴി, 8 മീ ർ ക ാല 

എ ിവ എം ബു ി  ആനുപാതികമായി കാണുവാൻ സാധി . 

 അേ ാണി ഉ ൻകുേ ൽ 30 ാ ്േഫാം കാണുവാൻ സാധി . കാ  േകറി 

മൂടിയതിനാൽ 16 നീർ ുഴി മാ തേമ എ വാൻ സാധി ളള . 

 ലീലാ  പാലമ ിൽ പുരയിട ിൽ 50 നീർ ുഴിയും 1 േവ ്കുഴിയും 

കാണുവാൻ സാധി . ലൂയി  പാലമ ിൽ പുരയിട ിൽ 25 റ ർ ുഴിയും 10 

നീർ ുഴിയും ഉ ായിരു ു.   

സി ിസണ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർ  

പവർ ിേയ ുറി ളള അടി ാന വിവര ൾ െപാതുജന ൾ ്  

മനസിലാ ു തി  േവ ി അവ വ മായി േരഖെ ടു ി  പവർ ി ആരംഭി ുേ ാൾ 

തെ  പവർ ി ല ് ാപിേ താ . പരിേശാധി  8 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 Bill in 
Work File 
(Yes/No) 

CIB   
yes/no in 
worksite 

1. WC/330950 STAGGERED TRENCH 3000 1550 YES 
 

YES 

2. IF/369549 LIFE  `h\ \nÀ½mW 
]²Xn(സുമ േറായി) 

3000 0 No No 

3. Wc/304625 െടറസിം  3000 1550 YES 
 

YES 
 

4. LD/330895 STAGGERED TRENCH 3000 1550 YES 
 

YES 
 

5. IF/360271 LIFE ഭവന 
നിർ ാണം(സുേലാചന) 

3000 0 NO NO 

6. LD/322264 െടറസിം  3000 1550 Yes Yes 

7. WC/304620  മഴ ുഴി(2) 3000 1550 Yes YES 
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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 v̂ 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 ്,. െതാഴിലാളികള െട െതാഴി  കാർ , ൈസ ് ഡയറി എ ിവ േമ ് കൃത മായി 
പൂരി ി ു ു ് എ ് ഉറ വരു ുക. 

•.വർ ് ഫയലിൽ  സൂ ിേ  േരഖയായ  െച ് ലി ് പൂരി ി ണം. 

• െതാഴിലിനുേവ ി അേപ ി ുേ ാൾ പകരം റസീ ് നൽേക താ . 

{Kma]©mb¯nt\mSv  

• IqSpXÂ ]²XnIfpw ag-¡p-gn-Ifpw 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¸Sp ാവു 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. 

•. 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 

8. IF/322928  LIFE ഭവന പ തി 
(ഏലിയാ  ചാേ ാ ,
പു ൻപുര ൽ 

3000 0 NO No 
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^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. thÌv Ipgn \nÀ½m-Ww, ssPh-then \nÀ½mWw, Iwt¼mÌv Ipgn \nÀ½m-Ww, 
NmWI Ipgn \nÀ½mWw 

2. 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. 

3. sNdnb ssIt¯m-Sp-IÄ ]p\-cp-²m-c-Whpw XS-bW \nÀ½m-W-വും 
4. dº-dn\v CS-hn-f-bmbn sImt¡m, Xoä-¸pÂ Irjn 
5. hr £ss¯ \SoÂ þ Xcniv `qan-bnepw tdmUv sskUn-epw (sI Fkv C _n 

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

\nÀ½n¡mw 
8. ]SpXm Ipfw \nÀ½mWw 
9. ag-sh-ff kw`-cWn \nÀ½mWw 
10. ao³Irjn \S-¯p-hm-\pÅ Ipfw \nÀ½mWw 

 klm-bn-¨-hÀþ {]kn-Uv, sk{I-«-dn, 2-◌ാ◌ം വാÀUv 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 

കുടയ ൂർ പ ായ ിെല െതാഴിലുറ ് പ തിയിൽ അെകഡി  എൻജിനീയറും 

ഒരു േഡ  എൻ ടി ഓ േറ റും  മാ തമാ  ഉ . 69,26000 രൂപ െചലവഴി ി  ഈ 

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

പകിയയിൽ  ഞ ൾ ് ആവശ മായ േസവന ൾ യഥാസമയം നൽകിയ ബഹു. 

പസിഡൻ , ൈവ  പസിഡൻ , െസക റി, െസൽ  ജീവന ാർ, കൂടാെത ഫീൽ  തല 

പവർ ന ൾ ് ഞ േളാെടാ ം ഉ ായിരു  േമരി, എൽസി, പു പ, േഷർളി, സുജാത  

എ ിവർ ് ഞ ള െട ന ി അറിയി ു ു. 

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

12/10/2019 തീയതി മുതിയാമല ഗവ. എൽ പി ൂളിൽ വ ് ശീമതി രാജ  
ശ റിൻെറ അ തയിൽ േചർ  ഗാമസഭാേയാഗ ിെല നിർേ ശ ള ം 
തീരുമാന ള ം 

1. െതാഴിൽ ദിനം കൂ ക 

2. േവതനം കൂ ക 

3. േറാ  ൈസഡിെല കാ  െവ ണം 

4. ൈജവ പുതയിടൽ പുനരാരംഭി ണം 

5. സജീവമായി പവൃ ി ു  വി എം സി അംഗ െള െതെരെ ടു ണം 

6. പണിയായുധ വാടക ലഭ മാ ണം 


