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ആമുഖം

ഭരാരതതിവലേരാധരാരണകരാരരായ ഗ്രാമരീണ ജനങ്ങളുവട ജരീവിത

നിലവരാരം ഉയരതുന്നതിനു ബവണി, 2005 ല് പരാരലവമന്ത്റ്ത് പരാസരാകിയ

ബേ്രീയ ഗ്രാമരീണ വതരാഴിലുറപ്ത് നിയമം വഴി നടപിലരാകിയ

അവകരാ്രാധിഷ്ത്ട്ടിധ വതരാഴില് േരാന പദ്ധതിയരാണ്ത് മഹരാത്മ്രാനി ബേ്രീയ

ഗ്രാമരീണ വതരാഴിലുറപ്ത് പദ്ധതി .ഗ്രാമ പഞരായത്ത് മുബേനയരാണ്ത് പദ്ധതി

നടപിലരാകുന്നത്ത്.

ഗ്രാമരീണ ബമേലയിവലകുടുംബങ്ങളക്ത്ഡ്ആവ്്യവപടുന്ന മുറയ്്ത് ഒരു

േരാമ്പതികവരഷതില് 100 അവിേഗ്ധ വതരാഴില് േിനങ്ങള ഉറപു

വരുതുന്നതിബനരാപം ഉപജരീവനം വമച്ചവപടുതഗ്ത്തുന്നതിനുള്ളവിഭവരാടിതറ

്കിവപടുതുക,അതുവഴി ്ുണബമന്മയുള്ളതുംേുസിരവുമരായആസ്ി

വികേിപികുക,പഞരായത്ത്സരാപനങ്ങവള്കി വപേുതുക,

േരാധരാരണകരാരരായ ജനങ്ങവളആേൂഗതണതില്പങരാളിയരാകുക

എന്നിവയും പദ്ധതി ലക്യങ്ങളരാണ്ത്.

പദ്ധതിയുവടേവിബ്ഷതകള :

> വതരാഴില് വെയരാനുള്ളഅവകരാ്ം നിയമം വഴി ഉറപ്ത് നല്കുന്നു.

> ഗ്രാമരീണ ബമേലയില്പതിവനട്ടു വയസ്ത് പൂരതിയരായഏവതരാരരാളകും

പദ്ധതിയില്അം്മരാകരാം.

> േ്ത്ഗതരീകളക്ത് മുന്ണന,േ്ത്ഗതരീയ്ത്കും പുരുഷനും തുല്യ ബവതനം .

> ഗപകൃതിവിഭവങ്ങളുവട പരിപരാലനം, പരിസിതിേംരകണം,

കരാരഷികബമേലയിവലഅടിസരാനേൗകര്യവികേനംഎന്നിവയ്ത്ക്ത്

മമുന്ണനനല്കുന്ന ഗപവരതികള.

> കരരാറുകരാര,ഇടനിലകരാര ഇല്ല.

>ആേൂഗതണതിലും നിരവഹണതിലുംേുതരാര്യത .

> വപരാതുജന പങരാളിതതിലൂവടയുള്ളപദ്ധതിആേൂഗതണം .

>ബരാങ്ത് വഴിയുള്ള ബവതനവിതരണം.

> ജനകരീയംമരായ ബമരാനിട്ടറിം്്ത് േംവിധരാനം.

> ഗ്രാമേഭയില്നടകുന്നപദ്ധതിയുവട ബേരാഷ്യല്ഓ്ിറ്ത് .



ടെ്ചാഴില്ചാളികളുടെഅവക്ചാശങ്ങള് :

>വതരാഴിലുറപ്ത് പദ്ധതിയില്അം്മരാകുന്നതിനുള്ളഅവകരാ്ം – വതരാഴില്

കരടിന്ത്അബപകികുന്നതിനുംഅബപകിച്ച്ത് 15 േിവേതിനുള്ളില്

കരാര്്ത്ഡ്ലഭ്യമരാകുന്നതിനുമുള്ളഅവകരാ്ം.>വതരാഴിലിനരായിഅബപകിച്ച്ത് 15

േിവേതിനുള്ളില് വതരാഴില്ലഭികരാനുള്ളഅവകരാ്ം

>തരാമേസലതിനുഅഞ്ത്കിബലരാമരീറര െുറളവിനുള്ളില് വതരാഴില്

ലഭികരാനുള്ളഅവകരാ്ം.അഞ്ത് കിബലരാമരീററില്അധിക േൂരമരായരാല്പത്ത്

്തമരാനംഅധിക ബവതനം ലഭികുന്നതിനുള്ളഅവകരാ്ം .

> 15 േിവേതിനുള്ളില് വതരാഴില്ലഭിച്ചിവല്ലങില്തുടരന്ന്ത് വരുന്ന

േിവേങ്ങളക്ത്ഡ്വതരാഴിലില്ലരായ്മ ബവതനം ലഭികരാനുള്ളഅവകരാ്ം.

> വെയുന്ന വതരാഴിലിനു നിശിത ബവതനം ലഭികരാനുള്ളഅവകരാ്ം

> വതരാഴില് വെയ്്ത്ഡ്15 േിവേതിനുള്ളില് ബവതനം ലഭികരാനും

ലഭ്യമരായിവല്ലങില്നഷ്ടപരിഹരാരം ലഭ്യമരാകരാനുള്ളഅവകരാ്ം .

> വതരാഴില്സലത്ത്കുടിവവള്ളം,വിഗ്മതിനുള്ള

േൗകര്യംെികില്േയ്ത്കുള്ളേൗകര്യം ഇവ ലഭികരാനുള്ളഅവകരാ്ം.

> വതരാഴില്സലത്ത്അഞുവയസില്തരാവഴയുള്ളഅഞിലധികം

കുട്ടികളുവണങില്ആയയുവട ബേവനം ലഭ്യമരാകരാനുള്ളഅവകരാ്ം.

>വതരാഴില്സലത്ത്വച്ച്ത്അപകടമുണരായരാല്നഷ്ടപരിഹരാരം ലഭികരാനുള്ള

അവകരാ്ം

> പദ്ധതികളആേൂഗതണം വെയുന്നതിനും ഗ്രാമേഭയില്അവേരാമൂഹ്യ

പരിബ്രാധന നടതുന്നതിനുമുള്ളഅവകരാ്ം.

> പദ്ധതിയുമരായിബനവപട്ട പരരാതികളേമരപികുന്നതിനുംഅവേമയ

ബനിതമരായി പരിഹരികുന്നതിനുമുള്ളഅവകരാ്ം.

സേ്ചാഷ്യല്ഓഡിറ്ത്റ് :

തബ്ദേ്േ്വയംഭരണസരാപനങ്ങളവഴി നടപിലരാകുന്നപദ്ധതികളുവട

േുതരാര്യത ഉറപുവരുതുന്ന ജനകരീയ പരിബ്രാധനേംവിധരാനമരാണ്ത്

ബേരാഷ്യല്ഓ്ിറ്ത്ഡ്. പദ്ധതിയുവട നിര്വ്വഹണവുമരായി ബനവപട്ട ബരേകള,

നടപിലരാകിയ രരീതി, പദ്ധതിയില്പങരാളികളരായവരില്നിന്നും ്ുണ

ബഭരാകരാകളില്നിന്നും ബ്േരികുന്നവിവരങ്ങള,എന്നിവ പരിബ്രാധിച്ച്ത്

തുകവിനിബയരാ്തിലൂവട പദ്ധതിയുവട ഗപബയരാജനം, ലക്ത്ഡ്ഷ്യംഎന്നിവ

എഗതബതരാളംേരാധ്യമരായിട്ടുണ്ത്എന്ന്ത് കവണതി, ബേരാഷ്യല്

അകൗണബിലിറി ഉറപുവരുതുന്നപരിബ്രാധനരാരരീതിയരാണ്ത് ബേരാഷ്യല്

ഓ്ിറ്ത്ഡ്.



സേ്ചാഷ്യല്ഓഡിറ്ത്റ്- രീെീശ്ചാേ്ത്ഗെം ( METHODOLOGY )

1. ഫയല്പരിബ്രാധന .

2.. ഫരീല്്്ത് പരിബ്രാധന, വിവരബ്േരണം

3. നിരവഹണവുമരായിബനവപട്ടവരുമരായിഅഭിമുേം.( ഉബേ്യരാ്സര

കണ്വരീനര,ജനഗപതിനിധികള,വതരാഴിലരാളികള,കരഷകരതുടങ്ങിയവര)

4. ബ്രാര ടു ബ്രാര വവരിഫിബകഷന

5. കവണതിയവിവരങ്ങളുവട ബഗകരാ്രീകരണം

6. കരട്ത് റിബപരാരട്ട്ത്ഡ്തയരാറരാകല്

7. ഗ്രാമേഭ –റിബപരാരട്ട്ത്അവതരണം –െരച്ച –അം്രീകരികല്

8.അന്തിമ റിബപരാരട്ട്ത്ഡ്തയരാറരാകല്

പൂവച്ചല്പഞ്ചായത്ത് - വ്ചാരഡ്ത്റ്നമ്പര : 10 പട്ടകുളം

സേ്ചാഷ്യല്ഓഡിറ്ത്റ്

പഞരായത്ത് –അടിസരാനവിവരങ്ങള :

ജില്ല : തിരുവനന്തപുരം

ബ്രാക്ത്ഡ് : വവള്ളനരാട്ത്

വരാര്ുകള : 23

പട്ടകുളം വ്ചാരഡ്ത്റ്അെിസ്ചാനവിവരങ്ങള്

2018 -19 വരഷം വെയ് ഗപവരതികള : 15

നിലവില്ആക്രീവ്ത്വതരാഴിലരാളികള : 288

2018-19 വരഷം 100 വതരാഴില് േിനങ്ങളലഭിച്ചവര :119

ബേരാഷ്യല്ഓ്ിറ്ത്ഡ്പരീരരീ്ിവല ഗപവരതികള : 10

ബേരാഷ്യല്ഓ്ിറിന്ത് വിബധയമരാകിയ ഗപവരതികള :

Sl

No

Work code Name of work



1 AV/2070 പട്ടകുളം വരാര്ില്അം്നവരാടി വകട്ടിട

നിര്രാണം

2 IC/32227 പട്ടകുളം വരീരണകരാവ്ത്ഡ്ബമേലയില്കനരാല്

പുനരുദ്ധരാരണം

3 WC/333695 പട്ടകുളം വരാര്ില് മങരാരബകരാണം ബമേലയില്

മണ്ത് ജലേംരകണ ഗപവരതികള

4 WC/333505 പട്ടകുളം ബമേലയില് മണ്ത് ജലേംരകണ

ഗപവരതികള

5 DP/276117 പട്ടകുളം വരാര്ില് വതങ്ങിനതത

വച്ചുപിടിപികല്

6 RC/274248 പട്ടകുളം വരാര്ില് മങരാരബകരാണം ബറരാ്്ത്ഡ്

ബകരാണ്ഗകരീറ്ത്ഡ്

7 IF/382025 പട്ടകുളം വരാര്ില്വിവിധ ബമേലകളില്

തലഫ്ത് ഭവനപദ്ധതി

8 IF/382034 കള്ളിപരാറകുഴി ബമേലയില്തലഫ്ത്

ഭവനപദ്ധതി

9 IF/382040 പട്ടകുളം വരാര്ില്

പനബങ്ങരാട്ടുബകരാണംബമേലയില്തലഫ്ത്

ഭവനപദ്ധതി

10 IF/382052 മങരാരബകരാണം ബമേലയില്തലഫ്ത് ഭവനപദ്ധതി

രജിസ്റ്റരപരിസശ്ചാധന

വതരാഴിലുറപ്ത്ഡ്പദ്ധതിയുമരായിബനവപട്ട്ത് പഞരായതില്േൂകിബകണ

രജിസ്റ്ററുകള

1.ബജരാബ്ത്ഡ്കരാര്്ത്ഡ്രജിസ്റ്റര

2. ഗ്രാമേഭ രജിസ്റ്റര

3. ്ിമരാന്്ത് ,അബലരാബകഷന,ബവതന രജിസ്റ്റര

4.വരക്ത്ഡ്രജിസ്റ്റര

5.ആസ്ി രജിസ്റ്റര

6.പരരാതി രജിസ്റ്റര

7.വമറരീരിയല് രജിസ്റ്റര

പരിസശ്ചാധനയിടലകട്ടെതലുകള്

>പൂവച്ചല്പഞരായതില്വതരാഴിലുറപുപദ്ധതിയുമരായിബനധവപട്ട്ത് 7

രജിസ്റ്ററുകളും േൂകിെിട്ടുണ്ത്. ബജരാബ്ത്ഡ്കരാര്്ത്ഡ്രജിേ്ത്റര,ആസ്ി രജിസ്റ്റര,

വരക്ത്ഡ്രജിസ്റ്റര എന്നിവഎഴുതിേൂകികുന്നുണ്ത് .ഗ്രാമേഭ രജിേ്ത്റര



പഞരായതിവ്റെ വപരാതു ഗ്രാമേഭയുബടതരാണ്ത് .മറുള്ള രജിസ്റ്ററുകളഎല്ലരാം

ഫയല്വെയ്്ത് േൂകികുന്നവയരാണ്ത്.എല്ലരാം 2019 മരാരച്ച്ത് 31 വവരഅപ്ത്ബ്റ്ത്

ആണ്ത് .

ആസ്ിരജിസ്റ്ററില് 62 ആസ്ികള ബരേവപടുതിയിട്ടുണ്ത് . ഇതില് 11എണം

മരാഗതമരാണ്ത് പൂരതിയരായതരായി കരാണിച്ചിട്ടുള്ളത്ത്

ബജരാബ്ത്ഡ്കരാര്്ത്ഡ്രജിസ്റ്റര ഗപകരാരം 2018-19 വരഷതില് 152 പുതിയ ബജരാബ്ത്ഡ്

കരാര്ുകളനല്കിയിട്ടുണ്ത്അബപകിച്ചഎല്ലരാവര്ത്കും ബജരാബ്ത്ഡ്കരാര്്ത്ഡ്

നല്കിയിട്ടുണ്ത്

.വമറരീരിയല് രജിസ്റ്ററില്വരാങ്ങിയതിന്ത്വറയും ഉപബയരാ്ിച്ചതിന്ത്വറയും

ബരാലനേ്ത് ബസ്റ്റരാകിന്ത്വറയും വിവരങ്ങളതരീയതിവച്ചു ബരേവപടുതുന്നില്ല.MIS

ല് നിന്നുള്ള ഗപിന്ത്റുകളആണ്ത്േൂകിച്ചിട്ടുള്ളത്ത് .

വ്ചാരഷിക മ്ചാസ്റ്റരേര്ുലര (AMC) ഗപക്ചാരംവര്്ത്റ്ഫയലില്

നിയമ്ചാനുേൃെം ഉ്ടെ്ചായിരിസ്്ടെസരഖകള്

1.കവര ബപജ്ത്

2 വെക്ത് ലിസ്റ്റ്ത്

3 ആകനപരാന ബകരാപി

4 ഭരണരാനുമതി

5 േരാബങതികരാനുമതി

6 എസ്റ്റിബമറ്ത്ഡ്7 എസ്റ്റിബമറ്ത്ഡ്്ിതേന

8 .അബലരാബകഷന ബഫരാറം

9. ഇ – മസ്റ്റര ബറരാള

10.ഫയല് ഗടരാകിം്്ത് ബഫരാറം

11. ബവജ്ത്ഡ്ലിസ്റ്റ്ത്

12. ഫണ്ത് ഗടരാനസസ്ഫരഓര്ര

13. M.Book

14. വമറരീരിയല് വഗപരാക്യൂരവമന്ത്റ്ത് ബസ്റ്ററ്ത്വമന്ത്റ്ത് (ആവ്്യമുവണങില് )

15. വമറരീരിയല്ബില് ,വൗച്ചര

16. ജിബയരാ ടരാഗ്ത് ബഫരാബട്ടരാ

17. വമഷരവമന്ത്റ്ത് ബുക്ത്ഡ്



18. ബറരായല്റി ബപയ്ത്വമ്റെ്ത് രേരീത്ത്

19. ബഫരാബട്ടരാേ്ത് (3 level)

20. . കംപരീഷനേരട്ടിഫികറ്ത്ഡ്

21 .ബേരാഷ്യല്ഓ്ിറ്ത്ഡ്റിബപരാരട്ട്ത്ഡ്

22.തേറ്ത്ഡ്്യറി

Sl

No

Name of work Details of file verification and field verification

AV/207O പട്ടകുളം

വരാര്ില്

അം്നവരാടി

വഹട്ടിട

നിര്രാണം

അടങല്തുക :

500000 രൂപ.

Unskilled wage – Rs

42264

Semi skilled wage – Rs

113793

Meterials –

Rs 301969

Rs 5032

Rs 1500

ആവക വെലവ്ത് :

464558 രൂപ

ഫയല്പരിബ്രാധന :

AMC ഗപകരാരമുള്ളഫയല് ബരേകളില്ആകന

പരാന ബകരാപി,ബഫരാബട്ടരാേ്ത് ,പൂരതരീകരണ

േരട്ടിഫികറ്ത്ഡ്,വമറരീരിയല് ബഗപരാക്യുരവമന്ത്റ്ത്ഡ്

ബസ്റ്ററ്ത്വമന്ത്റ്ത് ,വമറരീറിയല്ബില്ലുകള ,വൗച്ചര

എന്നിവഫയലില്ഇല്ല.

ബരേകളഗപകരാരം 27/1/2019 ന്ത്ആണ്ത് പദ്ധതി

ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്ത് .

വമ റരീരിയല് : 301969 ,5032,1500 എന്നരീ തുക

കളകുള്ളവമറരീരിയല്ഫണ്ത്അനുവേിച്ചതിന്ത്വറ

ബരേകള ഉവണങിലുംേരാധനങ്ങളവരാങ്ങിയ

ബില്ലുകബളരാ വവൗച്ചറുകബളരാഫയലില്ഇല്ല .

ഫരീല്്്ത് പരിബ്രാധന :

ബരേകള ഗപകരാരം 27-1-2019 ന്ത്ആരംഭിച്ചതരായി

കരാണുന്ന വകട്ടിട നിര്രാണംഈതരീയതിക്ത് മുമ്പ്ത്ഡ്

പൂരതിയരായി വഫഗബുവരി 5ന്ത് ഉല്്രാടനം

വെയത്ത് ഗപവരതനംആരംഭിച്ചതരായി കരാണരാന

കഴിഞു

വകട്ടിട നിര്രാണം പൂരതിയരായതിനുബ്ഷമരാണ്ത്

അവിേഗ്ധ-വിേഗ്ധ വതരാഴിലുകളകുള്ള മസ്റ്റരബറരാള്ത്

അനുവേിച്ചിരികുന്നത്ത്.നിലവിവല

വതരാഴിലരാളികളആരും തവന്നഈ

ഗപവരതിയിവലഅവിേഗ്ധ വതരാഴില് വെയ്ിട്ടില്ല .

കവണതലുകള :

ഈ ഗപവരതി പൂരണമരായും ഒരു കരരാര വരക്ത്ഡ്

ആണ്ത് .

ബേ്രീയ ഗ്രാമരീണ വതരാഴിലുറപ്ത് നിയമഗപകരാരം

പദ്ധതിയില് കരരാറുകരാബരരാ ഇടനിലകരാബരരാ

പരാടില്ല.വമറരീരിയല്വരകുകളില്നിര്രാണ

േരാമഗ്ികളവരാങ്ങുന്നതിന്ത് മരാഗതബമകരരാര



നല്കരാനപരാടുള്ളൂ. നിയമരാനുേൃതമുള്ള വടണര

വഴിഅം്രീകൃത വവണറില്നിന്ന്ത് വമറരീരിയല്

വരാങ്ങിയതിന്ത്വറബില്ലും വവൗച്ചറുംഫയലില്

േൂകികുകയും വമറരീരിയല് ബസ്റ്റരാക്ത്ഡ്എഴുതി

േൂകികുകയും ബവണം .ഈ ബരേകളഒന്നും

തവന്നഫയലില്കരാണരാനകഴിഞില്ല .

പൂരണമരായും കരരാര നല്കി ഗപവരതി

വെയികുന്നത്ത് നിയമവിരുദ്ധമരാണ്ത് .

2 IC/32227 പട്ടകുളം

വരാര്ില്

വരീരണകരാവ്ത്ഡ്

ബമേലയില്

കനരാല്

പുനരുദ്ധരാരണം

5000-5500 മരീറര

അടങല്തുക

:300000 രൂപ

ആരംഭിച്ചത്ത്ഡ് :

1 -2-2019

അവേരാനിച്ചത്ത്ഡ് :

26-2-2019

വതരാഴില്േിനങ്ങള

:1028

ആവക വെലവ്ത്ഡ്:

283728 രൂപ

ഫയല്പരിബ്രാധന :

ആകനപരാന ബകരാപി ,്ിമരാന്്ത് ബഫരാറം

,അബലരാകഷനലിസ്റ്റ്ത് .ബഫരാബട്ടരാേ്ത് ,completion

certificate

FTO, M-BOOKഎന്നരീ ഗപധരാന ബരേകളഫയലില്ഇല്ല .

രണു ഗ്ൂപുകളആയി 88 വതരാഴിലരാളികളആണ്ത്

ഈ ഗപവരതി വെയ്ിട്ടുള്ളത്ത് .

വമഷരവമന്ത്റ്ത് ബരേവപടുതരാവതയരാണ്ത് പദ്ധതിക്ത്

ഫണ്ത്അനുവേിച്ചിരികുന്നത്ത് .

ഫരീല്്്ത് പരിബ്രാധന :

വരീരണകരാവ്ത്ഡ്ബമേലയിവല വനയരാരകനരാലിന്ത്വറ

5000 മരീറര ഭരാ്മരാണ്ത് നവരീകരിച്ചതരായി ബരേകളില്

കരാണുന്നത്ത് .അളവുകള ബരേവപടുതിയ M BOOK

ഫയലില്ഇല്ലരാതതിനരാല്എഗത മരീറര

നവരീകരിെിട്ടുന്ത്വടന്ന്ത്ഗപവ്ത്രതി വെയ്ു എന്ന്ത്

മനസിലരാകരാനകഴിഞിട്ടില്ല .കനരാല്വ്ങ്ങള

കരാടുപിടിച്ചഅവസയിലരാണ്ത് .

വെളി നരീകം വെയല്എന്ന ഗപവരതിയരാണ്ത്

എസ്റ്റിബമറ്ത്ഡ്ല്കരാണിച്ചിട്ടുള്ളത്ത് .നരീകം വെയ്ത്ത

വെളി കരയില്കരാണരാനകഴിഞില്ല.

ഈ ഗപവരതി നടകുന്നേമയത്ത് ബകന്ദേം്ം

തേറ്ത് േന്ദര്ത്ഷിെിട്ടുള്ളതും വതരാഴിലരാളികള

വെളി നരീകം വെയ്ിട്ടിവല്ലന്നും നരീകം വെയരാനുള്ള

വെളി കനരാലില്ഇവല്ലന്നുംഈപദ്ധതികുബവണി

വെലവരാകിയതുകഅനരാവ്്യ വെലവ്ത്ഡ്

ആയതിനരാല്തുക

തിരിച്ചുപിടിവകണരാതരാവണന്നും റിബപരാരട്ട്ത്ഡ്

വെയ്ിട്ടുള്ളതരാണ്ത് . വെളി നരീകം

വെയണവമന്ന്ത്ആവ്്യവപട്ടുവകരാണുള്ള

ഇറിബ്ഷനവകുപിന്ത്വറ ്ുപരാര്കതും

ഫയലില് ഉണരായിരുന്നില്ല .

േിറിേണ്ഇന്ത്ഫരബമഷന ബബരാര്്ത്ഡ്



സരാപിച്ചിട്ടുണ്ത് .

3 ഫയല്പരിബ്രാധന :

ആകനപരാന ബകരാപി, ്ിമരാന്്ത് ബഫരാറം

,അബലരാബകഷനലിസ്റ്റ്ത് ,FTO, ബഫരാബട്ടരാേ്ത് ,M BOOK

എന്നിവഫയലില്ഇല്ല.

മസ്റ്റര ബറരാളില്തിരുതലുകള ഉണ്ത് .

വമഷരവമന്ത്റ്ത് ബരേവപടുതരാവതയരാണ്ത് പദ്ധതി

വെലവിന്ത് ഫണ്ത്അനുവേിച്ചിട്ടുള്ളത്ത് .

ഫരീല്്്ത് പരിബ്രാധന :

അഞ്ത് ബപരാട്ടുകളിലരാണ്ത് ഗപവരതി വെയ്ിട്ടുള്ളത്ത്

വമഷര വമന്ത്റ്ത് ബരേകളഫയലില്

ഇല്ലരാതിരുന്നതിനരാല്ഫരീല്്ില്

എഗതഗപവരതിവെയ്ിട്ടുണ്ത് എന്ന്ത് മനസിലരാകരാന

കഴിഞിട്ടില്ല .എങിലുംഎസ്റ്റിബമറ്ത്ഡ്തുകയുവട 97.5

്തമരാനം തുക വെലവരാകിയിട്ടുല്ലതിനരാല്അഗത

തവന്നഅളവില് ഗപവരതിയും വെയ്ു

കരാബണണതരാണ്ത്.

എസ്റ്റിബമറ്ത്ഡ്ഗപകരാരം വെബയണ ഗപവരതികള :

മഴകുഴി -50 ( 1’5 M,L+1.5M B+1M D)

െരാലുകള : 35(22M +.75M + .50 M )

മണ്ത്ബണ്ത് : 54 ( 20m+.60M+.90m)

കല്ലടുക്ത് : 35 (14 M)

ഫരീല്്ില്കരാണരാനകഴിഞത്ത് :

മഴകുഴി : 9

െരാലുകരീറല് : 6 ( ബനരവതഉണരായിരുന്നെരാലുകള

ആവണന്ന്ത് പരിേരവരാേികളപറയുന്നു )

കല്ലടുക്ത് : 3

ഇവകൂടരാവത വതങ്ങിനതടം .വരാഴകുഴികള

,പണകള,എന്നിവയും വെയ്ിട്ടുണ്ത് . മഴകുഴികള

പറഞിട്ടുള്ളഅളവിബനകരാള കൂടിയഅളവില്

ഉള്ളകുഴികളരാണ്ത് .അതില്നരാവലണം ബവസ്റ്റ്ത് കുഴി

കളരായി ഉപബയരാ്ികുന്നു ,എസ്റ്റിബമറ്ത്ഡ്

ഗപകരാരമല്ലരാത ഗപവരതികളരാണ്ത് കൂടുതല്

വെയ്ിട്ടുള്ളത്ത് .എസ്റ്റിബമറ്ത്ഡ്വെയ്ിട്ടുള്ള

ഗപവരതിയുവട 22 ്തമരാനം(Rs 62420) മരാഗതബമ



കരാണരാനകഴിഞിട്ടുള്ളൂ .

4 WC/333505

പട്ട്ത്കുളം

ബമേലയില് മണ്ത്

ജലേംരകണ

ഗപവരതികള

അടങല്തുക :

500000 രൂപ

ആരംഭം :

അവേരാനം :

വതരാഴില്േിനങ്ങള

:

ആവക വെലവ്ത്ഡ്:

489072 രൂപ

ഫയല്പരിബ്രാധന :

ആകനപരാന ബകരാപി, ്ിമരാന്്ത് ബഫരാറം

അബലരാബകഷനലിസ്റ്റ്ത് , ബഫരാബട്ടരാേ്ത് , ജിബയരാ ടരാ്്ത്

ബഫരാബട്ടരാ ,FTO,പൂരതരീകരണേര്ത്ട്ടിഫികറ്ത് , വമഷര

വമന്ത്റ്ത് ബുക്ത്ഡ്എന്നിവഫയലില്ഇല്ല .

മസ്റ്റര ബറരാള്ത് ഗപകരാരം 1885 വതരാഴില് േിനങ്ങള ഉണ്ത്

,ഇതില് 1772േിവേങ്ങളകരാണ്ത്ഡ്ബവതനം

കണകരാകിയിട്ടുള്ളത്ത് .

മേ്ത്റര ബറരാളില്തിരുതലുകള ഉണ്ത് .

വമഷരവമന്ത്റ്ത് ബുകില് വെയ്ിട്ടുള്ള

ഗപവരതികളുവടഅളവുകള

ബരേവപടുതരാവതയരാണ്ത്ഈ ഗപവരതിയുവട

വെലവിനുഫണ്ത്അനുവേിച്ചിട്ടുള്ളത്ത്.

ഫരീല്്്ത് തലപരിബ്രാധന :

18 പുരയിടങ്ങളിലരായരാണ്ത് ഗപവരതികള

വെയ്ിട്ടുള്ളത്ത്

വമഷരവമന്ത്റ്ത് ബരേവപടുതിയിട്ടില്ലരാതതിനരാല്ഈ

ഗപവരതിഎഗതഅളവില് വെയ്ിട്ടുവണന്ന്ത്

ഫയലുംഫവയല്ും ത്ില് ഒതുബനരാകരാന

കഴിഞിട്ടില്ല .

എസ്റ്റിബമറ്ത്ഡ് ഗപകരാരമുള്ളതുകയുവട 97 ്തമരാനം

വെലവരാകിയിട്ടുള്ളതിനരാല്അഗതയും

അളവിലുള്ള ഗപവരതിയുംഫരീല്്ില്

കരാബണണതരാണ്ത് .

എസ്റ്റിബമറ്ത്ഡ്ഗപകരാരം വെബയണ ഗപവരതികള :

മഴകുഴി – 75

മണ്ത്ബണ്ത് -63

െരാലുകള - 35

ഗപവരതിസലത്ത്കരാണരാനകഴിഞത്ത് :

മഴകുഴി : 12

െരാലുകള : 13

ബണ്ത് : 6

വതങ്ങിന്ത് തടം വവട്ടല് ,വരാഴകുഴികള

പണപിടികല്തുടങ്ങിയഎസ്റ്റിബമറ്ത്ഡ് ല് ഇല്ലരാത

ഗപവരതികള വെയ്ിട്ടുണ്ത്

എസ്റ്റിബമറ്ത്ഡ്വെയ് ഗപവരതിയുവട 21 ്തമരാനം

മരാഗതബമകരാണരാനകഴിഞിട്ടുള്ളൂ.(102705

രൂപയ്ത്കുള്ള ഗപവരതികള ). ബരാകി തുക

നഷ്ടമരായി കണകരാബകണതുണ്ത് .

DP/276117

പട്ടകുളം

വരാര്ില്

ഫയല്പരിബ്രാധന :

ഈ ഗപവരതിയുവടഫയലില്ആകനപരാന

ബകരാപി ,േരാബങതികഅനുമതി , ്ിമരാന്്ത്



6

വതങ്ങിനതതയ്ത്

വച്ചുപിടിപികല് (

100തതകള)

അടങല്തുക :

100000 രൂപ

ആരംഭം : 14-12-

2018

അവേരാനം : 24-1-

2019

വതരാഴില്

േിനങ്ങള : 339

ആവക വെലവ്ത്ഡ്:

93564 രൂപ

RC/274248

പട്ടകുളം

മങരാരബകരാണം

ബഫരാറംഅബലരാബകഷനലിസ്റ്റ്ത് ,ബഫരാബട്ടരാേ്ത്

,പൂരതരീകരണേരട്ടിഫികറ്ത് എന്നിവ ഇല്ല

മേ്ത്റര ബറരാള്ത് ഗപകരാരം 345 വതരാഴില് േിനങ്ങള ഉണ്ത്.

6 േിവേംകുറച്ച്ത് 339 േിവേബതകരാണ്ത് ബവതനം

കണകരാകിയിട്ടുള്ളത്ത്.

വമഷരവമന്ത്റ്ത് ബുകില്തഫനല്ബില് മരാഗതബമ

എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ.ബനവപട്ട ഉബേ്യരാ്സനമരാര

ആരും തവന്നM book ല് ഒപുംേരീലും തരീയതിയും

വച്ചിട്ടില്ല.

ബവതനവുംആയുധവരാടകയും ബെരന്ന 93564

രൂപയ്ത്ക്ത് പുറബമ വമറരീരിയല്ഇനതില് 4950

രൂപയുംബില്ലില് ഉളവകരാള്ളിച്ചിട്ടുണ്ത്. As per bill

എന്ന്ത് കരാണിച്ചരാണ്ത്എഴുതിയിട്ടുള്ളവതങിലും

അങ്ങവന ഒരുബില്ഫയലില്ഇല്ല.ഏതു

മറരീരിയല്ഇനതിലരാണ്ത്ഈതുക

ഉളവപടുതിയിട്ടുള്ളത്ത്എന്നുംഅറിയരാന

കഴിഞിട്ടില്ല. വമറരീരിയല്ഒന്നും തവന്ന ഈ

ഗപവരതിയില് ഉപബയരാ്ിച്ചിട്ടില്ല.

ഫരീല്്്ത് പരിബ്രാധന :

\

വരാര്ിന്ത്വറഎല്ലരാ ഭരാ്തുമരായി വരീട്ത് പറമ്പിലും

പുരയിടങ്ങളിലുമരായി 100 വതങ്ങിനതതകളവച്ച്ത്

പിടിപിച്ചിട്ടുണ്ത്.

ഈ ഗപവരതി വെയരാനരായി വതങ്ങിനതതകള

വരാങ്ങുന്നതിനരായിഓബരരാ വതരാഴിലരാളിയില്

നിന്നും 1850 രൂപ വരീതം പിരിവ്ത്ഡ്ഉണരായിട്ടുണ്ത്

.വതരാഴിലരാളികളുവടേ്തബതരാവടയരാണ്ത് ഇങ്ങവന

വെയ്വതങിലും വതരാഴില്ലഭികുന്നതിനു

ബവണിയരാണ്ത്അവര ഇത്ത് നല്കിയത്ത്ഡ്.

15 വതരാഴിലരാളികളരാണ്ത്ഈ ഗപവരതി

വെയ്ിട്ടുള്ളത്ത്. 27750 രൂപ ഇവര നല്കിയിട്ടുണ്ത്.ഈ

തുകയുവട വെലവ്ത്ഡ്േംബനിച്ച ഒരു വിവരവും

വതരാഴിലരാളികളക്ത്അറിയില്ല. വതങ്ങിന

തതവരാങ്ങിഎന്ന്ത് മരാഗതബമഅവരക്ത്അറിയൂ.

ഇത്ത് േംബനിച്ച ബരേകവളരാന്നും തവന്ന

ഫയലിലും ഇല്ല .

വതരാഴിലുറപ്ത് പദ്ധതിയില് വതരാഴില് വെയുന്നതിന്ത്

വതരാഴിലരാളികളക്ത്ഡ്പണവച്ചലവ്ത് ഒന്നും തവന്ന

ഉണരാകരാന പരാടില്ലരാതതരാണ്ത്. പദ്ധതി വെലവില്

ഉളവപടുതി തവന്നഅനുബനവെലവുകളും

നിരവഹിബകണതുംഫണ്ത്അനുവേിബക

ണതുമരാണ്ത്.

ഫയല്പരിബ്രാധന :

ഫയല്ബരേകള ഗപകരാരംഈ ഗപവരതി ഇതുവവര

പൂരതിയരായിട്ടില്ല .

ആകനപരാന ബകരാപി,ബഫരാബട്ടരാേ്ത് എന്നിവ



ബറരാ്്ത്ഡ്

ബകരാണ്ഗകരീറ്ത്ഡ്

60 മരീറര ബറരാ്്ത്ഡ്

ബകരാണ്ഗകരീറ്ത്ഡ്, 12

മരീറരതേ്്ത്

വരാള നിര്രാണം

അടങല്തുക :

500000 രൂപ

ഇതുവവര വെലവ്ത്ഡ്:

181050 രൂപ

വമറരീരിയല് :

125311 രൂപ

RENTALS :4980 രൂപ

UNSKILLED WAGE:

17615 രൂപ

SEMI SKILLED :

32819

SHARPENING :

325

ഫയലില്േൂകിച്ചിട്ടില്ല .

Material work നുആവ്്യമരായ വടണരപരേ്യം

.വടണറുകളുവട വിവരം ,വമറരീരിയല്ലിസ്റ്റ്ത്

വമറരീരിയല്ബില് ,എന്നിവഫയലില് ഉണ്ത്.

16-3-2019 നു 130291 രൂപ യുവട വമറരീരിയല് ഫണ്ത്

അനുവേിച്ചിട്ടുണ്ത് .

M BOOK ല് 17615 രൂപയുവടഅവിേഗ്ധ ബവതനം

എഴുതിയിട്ടുവണങിലും മസ്റ്റര ബറരാള്ത് ഫയലില്

ഉണരായിരുന്നില്ല . MIS ഗപകരാരം മരാരച്ച്ത് 31 വവരയും

ഈ ഗപവരതിയില് UNSKILLED,SKILLED മേ്ത്റര

ബറരാളേ്ത്എടുതിട്ടില്ല .

ഫരീല്്്ത് പരിബ്രാധന : ഫരീല്്്ത് പരിബ്രാധനയില്

ബറരാ്്ത്ഡ്ബകരാണ്ഗകരീറ്ത്ഡ്പൂരതിയരായതരായി കരാണരാന

കഴിഞു .പണി പൂരതിയരായതിനു ബ്ഷമരാണ്ത്

ബരേകള ഗപകരാരം വരക്ത്ഡ്ആരംഭിച്ചിരികുന്നത്ത് .

വതരാഴിലരാളികളആരും തവന്നഈ

ഗപവരതിയിവലഅവിേഗ്ധ വതരാഴില് വെയ്ിട്ടില്ല .

60 മരീറര ബറരാ്്ത്ഡ്ബകരാണ്ഗകരീറ്ത്ഡ്, 12 മരീറരതേ്്ത്

വരാള നിര്രാണംഎന്നിവ വെയ്ിട്ടുണ്ത്

േിറിേണ്ഇന്ത്ഫരബമഷന ബബരാര്്ത്ഡ്

സരാപിച്ചിട്ടുണ്ത് .15-3-2019 ന്ത് ഗപവരതി

കവണതലുകള :

 പട്ടകുളം വരാര്ിവല പട്ടകുളം വരാര്ിവല 286ആക്രീവ്ത്

വതരാഴിലരാളികളില് 119 ബപരക്ത് കഴിഞേരാമ്പതികവര്ത്ഷം 100

വതരാഴില് േിനങ്ങള ലഭിച്ചിട്ടുണ്ത് . മറുള്ളവരക്ത് വതരാഴില് വെയരാന

കഴിയരാവത ബപരായതുവകരാണരാണ്ത് നൂറ്ത് േിവേംതികയ്ത്കരാന

േരാധികരാതത്ത് .

 പുതിയ ബജരാബ്ത്ഡ്കരാര്്ത്ഡ്അപ്ത്ബ്റ്ത്ആകിയിട്ടില്ല .

 വരക്ത്തേറുകളില് വതരാഴിലരാളികളക്ത്അടിസരാനേൗകര്യങ്ങള

ലഭ്യമരാകുന്നില്ല. തണലിനുള്ള ടരാരബപരാളിന ,First aid box തുടങ്ങിയവ

ലഭ്യമരാകരാനുള്ള വെലവ്ത്ഡ്പദ്ധതിഫണില്നിന്നും

നിരവഹിച്ചുകരാണുന്നില്ല .

 രണു ബജരാബ്ത്ഡ്കരാര്്ത്ഡ്ഉണരായിട്ടും ഒരു ബറഷനകരാര്്ത്ആയതിന്ത്വറ

ബപരില്അങ്ങവനയുള്ളകുടുംബങ്ങളക്ത് ഒരു ബജരാബ്ത്ഡ്കരാര്ിന്ത് 50

വതരാഴില് േിനങ്ങളമരാഗതബമ നല്കുന്നുള്ളൂ .

 വരക്ത്ഡ്ഫയലുകളില്നിയമ ഗപകരാരമുള്ള ബരേകളഎല്ലരാം

ഉളവപടുതിയിട്ടില്ല



 ഒരുഫയലിലും M BOOK ല്ബില്ലുകള കൃത്യമരായി

ബരേവപടുതുകബയരാ വേഗകട്ടറി /AS ഒപ്ത്ഡ്, േരീല്തരീയതി തു ടങ്ങിയവ

ബരേവപടുതുകബയരാ വെയ്ിട്ടില്ല . രണു വരക്ത്ഡ്ഫയലുകളില് MBOOK

ഇല്ലരായിരുന്നു.വമഷര വമന്ത്റ്ത് ബരേവപടുതരാവതയരാണ്ത് ഈ

ഗപവരതികളക്ത്ഫണ്ത്അനുവേിച്ചിരികുന്നത്ത്

 ബേരാഷ്യല്ഓ്ിറ്ത്ഡ്ന്ത് വിബധയമരാകിയ ഗപവരതികളില്

അം്നവരാടി വകട്ടിട നിര്രാണം ,മന്ത്കരാരബകരാണം ബറരാ്്ത്ഡ്

ബകരാണ്ഗകരീറ്ത്ഡ് എന്നരീ ഗപവകള പൂരണമരായും കരരാര വരക്ത്ഡ്ആണ്ത്.

വതരാഴിലുറപ്ത് പദ്ധതിയില്കരരാര ഗപവരതി നിയമവിരുദ്ധമരാണ്ത്

 വതങ്ങിനതതനട്ടുപിടില് എന്ന ഗപവരതിയില് വതരാഴില്

വെയുന്നതിന്ത് വതരാഴിലരാ ളികളക്ത് രൂപ വെലവരാബകണതരായി വന്നു .

ഇത്ത് നിയമവിരുദ്ധമരാണ്ത്. വതരാഴിലുറപ്ത് പദ്ധതിയില് വതരാഴില്

വെയുന്നതിന്ത് വതരാഴിലരാളികളക്ത്ഡ് യരാവതരാരു വെലവും ഉണരാകരാന

പരാടില്ല .

 മണ്ത് ജലേംരകണ ഗപവരതികളുവട രണുവരകുകളിലും

എസ്റ്റിബമറ്ത്ഡ് ഗപകരാരമുള്ള ഗപവരതികള ഫരീല്്ില്കരാണരാന

കഴിഞിട്ടില്ല .

 മസ്റ്റരബറരാള ഗപകരാരം വതരാഴിലരാളികള ബജരാലി വെയ്ിട്ടുള്ള എല്ലരാ

േിവേങ്ങളകും ബവതനം നല്കിയിട്ടില്ല .േിവേംകുറച്ചരാണ്ത് ബവതനം

കണകരാകിയിട്ടുള്ളത്ത് .( മണ്ത് ജലേംരകണം, വതങ്ങിനതതയ്ത്ഡ്വച്ച്ത്

പിടിപികല് )

 മന്ത്കരാര ബകരാണം ബറരാ്്ത്ഡ്ബകരാണ്ഗകരീറ്ത്ഡ്എന്നഗപവരതിയിവലരാഴിവക

മറു വരക്ത്ഡ്തേറുകളിവലരാന്നുംേിറിേണ്ഇന്ത്ഫരബമഷന ബബരാര്്ത്ഡ്

സരാപിച്ചിട്ടില്ല .

ബേരാഷ്യല്ഓ്ിറ്ത്ഡ്ഗ്രാമേഭ റിബപരാരട്ട്ത് – പട്ടകുളം വരാര്്ത്ഡ് 10-8-2019

്നിയരാഴ്ച

പട്ടകുളം വരാര്ില്നടതിയ ബേരാഷ്യല്ഓ്ിറിന്ത്വറ കരട്ത് റിബപരാരട്ട്ത്ഡ്

അവതരിപികുന്നതിനും െരച്ച വെയുന്നതിനും

അം്രീകരികുന്നതിനുമരായി ബേ്രീയ ഗ്രാമരീണ വതരാഴിലുറപ്ത് നിയമം

വേകന 17 ഗപകരാരമുള്ള ബേരാഷ്യല്ഓ്ിറ്ത്ഡ്ഗ്രാമേഭ 10-8-2019 നു

കല്ലരാമം ഉരേുതലനസ്ൂളില് വതരാഴിലുറപ്ത് വതരാഴിലരാളിയരായ ഗ്രീമതി

ബിനുവിന്ത്വറഅധ്യകതയില്നടന്നു , വവള്ളനരാട്ത് BRP ഗ്രീകല ഗ്രാമേഭ

വഫേിലിബററ്ത് വെയ്ു

ഗപളയേുരന്തതില്മരണവപട്ടവരക്ത്അനുബ്രാെനം ബരേവപടുതിവകരാണ്ത്

10.40 ന്ത് ബയരാ് നടപടികളആരംഭിച്ചു ,ബഹു.വരാര്്ത്ഡ്വമമ്പര ഗ്രീസ്റ്റരീഫന

ബയരാ്തിന്ത് േ്വരാ്തംആ്ംേിച്ചു, ബഹു.പഞരായത്ത് ഗപേി്ന്ത്റ്ത്ഡ് ഗ്രീ.

രരാമെഗന്ദന ,അേിസ്റ്റന്ത്റ്ത്ഡ്വേഗകട്ടറി ഗ്രീമതിആ് ,ക്ലരക്ത് ഗ്രീ.ബഗപമന ,



MGNREGS AE ഗ്രീ മുനരീര, DEO CUM ACCOUNTANT ഗ്രീഅജരീഷ്ത്ഡ്, വനടുമങ്ങരാട്ത്ഡ് BRP

ഗ്രീമതി വഫബിനഎന്നിവരും 126 വതരാഴിലരാളികളും ഗ്രാമേഭയില്

പവങടുതു. 1 2 മണിക്ത് ബ്ഷമരാണ്ത് MGNREGS ,AE എതിയത്ത് .

വനടുമങ്ങരാട്ത്ഡ്BRP വഫബിന ബേരാഷ്യല്ഓ്ിറ്ത്ഡ്എന്തരാവണന്നും

എങ്ങവനയരാണ്ത് നടതവപടുന്നവതന്നും വളവര വി്േമരായി ബയരാ്വത

ബബരാധ്യവപടുതി

റിബപരാരട്ട്ത്ഡ്അവതരണം :

ബേരാഷ്യല്ഓ്ിറ്ത്ഡ്RP ഗ്രീകല ബേരാഷ്യല്ഓ്ിറ്ത്ഡ്റിബപരാരട്ട്ത്ഡ് അവതരിപിച്ചു.

വതരാഴിലരാളികളുവടഅവകരാ്ങ്ങള , വതരാഴിലുറപ്ത് പദ്ധതിയുമരായി

ബനവപട്ട മറുകരാര്യങ്ങള ,തുടങ്ങിയവ ബയരാ്വതബബരാധ്യവപടുതി

െരച്ച :

തുടരന്ന്ത് റിബപരാരട്ടില്അവതരിപിച്ച കരാര്യങ്ങളില്െരച്ച നടന്നു .

െരച്ചയ്ത്ക്ത് വന്നവിഷയങ്ങള :

>വതരാഴിലിടങ്ങളില്അടിസരാനേൗകര്യം ലഭികുന്നില്ല.ലഭ്യമരാകരാനുള്ള

നടപടികളേ്വരീകരികണം, First –aid Box, ആബരരാ്്യേുരകയ്ത്കുള്ള

കയുറകള ,കരാലുറകളഇവലഭ്യമരാകണം .

> വതരാഴില്ലഭികരാനതവകുന്നു . വരാര്ിവല രണു ടരീമുകളക്ത് വതരാഴില്

ലഭിച്ചിട്ടും മറു രണു ഗ്ൂപിന്ത്ഈവര്ത്ഷം ഇതുവവരയിട്ടും വതരാഴില്

ലഭിച്ചിട്ടില്ല ,എഗതയും വപട്ടന്ന്ത് വതരാഴില്ലഭ്യമരാകണം .

>രണു വതരാഴില്കരാര്്ത്ഡ്ഉണരായിട്ടും ബറഷനകരാര്്ത്ഡ്ഒന്നരായതിനരാല്ഓബരരാ

വതരാഴില്കരാര്്ത്ഡ്നും 50 വതരാഴില് േിനങ്ങളമരാഗതബമ നല്കുന്നുള്ളൂ. 100

വതരാഴില് േിനങ്ങളലഭ്യമരാകണം

>എല്ലരാ വതരാഴിലരാളികബളരാടും ഒരുബപരാവല ഇടവപടരാനും വപരുമരാറരാനും ബമറ്ത്ഡ്

മരാരക്ത്ഡ്നിരബേ്ം നല്കണം

>SC വതരാഴിലരാളികളക്ത്ഡ്100 േിവേതില്കൂടുതല് വതരാഴില്ലഭികരാന

നിയമമുവണങില്അത്ത് നല്കണം .

> 100 വതരാഴില് േിനങ്ങള പൂരതിയരാകുന്നതിനു മുമ്പ്ത്ഡ്മസ്റ്റര ബറരാള്ത് ല്

പണിയില്ലഎന്ന്ത് കരാണിച്ചു വരുന്നു . ഇത്ത് മരാറി നൂറ്ത് വതരാഴില് േിനങ്ങള

നല്കണം .

മറുപടി ഗപേം്ം - NREGS AE

തുടരന്ന്ത് െരച്ചയ്ത്ക്ത്ഡ്വന്നവിഷയങ്ങളിബന്മലും റിബപരാരട്ടില്അവതരിപിച്ച



കരാര്യങ്ങളകും AE ഗ്രീ മുനരീര മറുപടി പറഞു .

മറുപടികള :

>പഞരായതില് 6000 വതരാഴിലരാളികളകരായിആറുലകം വതരാഴില്

േിനങ്ങളരാണ്ത്േൃഷ്ടിബകണത്ത് .ആറ്ത് സ്റ്റരാഫ്ത്ഡ്കവള വകരാണ്ത് ഇതിനു

േരാധികില്ല

> വതരാഴില്ആകുന്ന മുറയ്ത്ക്ത് തരരാന മരാഗതബമകഴിയൂ .

> വതരാഴിലിന്ത് ബവതനംകൂടരാവത പണിആയുധവരാടകയും കിട്ടുന്നുണബല്ലരാ

,ആതുക വകരാണ്ത്അടിസരാന വേൗകര്യങ്ങളകുള്ളകരാര്യങ്ങള

വതരാഴിലരാളികളക്ത്ഡ്തവന്ന വെയരാമബല്ലരാ .

> ഒരു ബറഷനകരാര്ില് രണു വതരാഴില്കരാര്്ത് ഉള്ളതില് ഒന്ന്ത് റ്ദേ്ത് വെയും .

>അം്നവരാടി വകട്ടിട നിര്രാണം വമറരീരിയല്വരക്ത്ഡ്ആയതിനരാല്അത്ത്

വതരാഴിലരാളികളക്ത്ഡ്വെയരാന പറില്ല.

>RP നിയമമരാണ്ത് പറയുന്നത്ത് . എല്ലരാ നിയമങ്ങളുംഅബതപടി നടപിലരാകരാന

കഴിയില്ല . ബകരാടതി നിയമം ബവവറ ,കുടി നിയമം ബവവറ. ഉേരാഹരണം KSRTC

ഈ േമയം ബവേിയില്അധ്യകയുവടഅടുത്ത് ഇരുന്നിരുന്ന CDS വെയര

വപഴ്ന ഗ്രീമതിഷരീബ വപവട്ടന്ന്ത്തമക്ത്ഡ്വരാങ്ങി ,അം്നവരാടി

വകട്ടിടനിര്രാണവതകുറിച്ചുള്ളപരരാമര്ം

അം്രീകരികരാനകഴിയിവല്ലന്നും വകട്ടിടം നല്ലരരീതിയില്ആണ്ത്

നിര്ിച്ചിട്ടുള്ള വതന്നുംഅതിനരാല്ഈറിബപരാരട്ട്ത്ഡ്അം്രീകരികരാന

കഴിയിവല്ലന്നും പറഞു . കൂടരാവത ഇങ്ങവനയുള്ള വമറരീരിയല്വരക്ത്ഡ്

കളില്അവിധഗ് വതരാഴിലരാളികവള ഉളവപടുതണവമങില്അവരക്ത്ഡ്

ബേരാഷ്യല്ഓ്ിറ്ത്ഡ്നടതുന്നവര പരി്രീലനം നല്കണവമന്നും പറഞു .

ഇബതതുടരന്ന്ത് RP യുവട ഇടവപടല് ഉണരായി .ഗ്രീമതിഷരീബബയരാടുഅവര

വതരാഴിലരാളിയരാബണരാഎന്ന്ത് ബെരാേിച്ചു .അല്ലതരാന CDS ആവണന്ന്ത്

മറുപടിയുണരായി .ഒന്നുരണുവര്ത്ഷം മുനപ്ത്ഡ്വതരാഴിലരാളിആയിരുന്നു

വവന്നും പറഞു.അങ്ങവനയരാവണങില്ഇരിബകണത്ത് മറുഭരാ്ത്ത്ഡ്

ആവണന്നുംഅധ്യകയുവടഅടുത്ത്അവല്ലന്നും RP പറഞു . റിബപരാരട്ടില്

പറഞകരാര്യങ്ങവളകുറിച്ച്ത്അഭിഗപരായം പറബയണത്ത്ഡ്ഗപവരതികളില്

പങരാളികളരായവരവനന്നും വതരാഴിലരാളികളുവട ബയരാ്മരാന്ത് റിബപരാരട്ട്ത്ഡ്അം്രീ

കരിബകണവതന്നും RP അറിയിച്ചു. തുടരന്ന്ത് ബവേിയില്അധ്യകയും

ജനഗപതിനിധികളും നിരവഹണഉബധ്യരാ്സരും ഇരിബകണരരീതിവയ

കുറിച്ചും RP വി്േരീകരിച്ചു. അം്നവരാടി വകട്ടിട നിര്രാണതിവല

അപരാകതയല്ല ,ആവരക്ത്ഡ്ന്ത്വറഫയലിലുംഫരീല്്ിലും കണ

കരാര്യങ്ങളരാണ്ത് റിബപരാരട്ടില്പറഞിട്ടുള്ളവതന്നും വ്യകമരായ

വതളിവുകളുവടഅടിസരാനതില്തയരാറരാകിയതരാവണന്നും വതളിവുകള

തകവ്ം ഉവണന്നും RPഅറിയിച്ചു .



തുടരന്ന്ത് റിബപരാരട്ട്ത്ഡ്അം്രീകരിബകണത്ത് നിങ്ങളരാണ്ത്എന്ന്ത്

വതരാഴിലരാളികബളരാട്ത് പറഞിട്ട്ത് വമമ്പര ബവേിയില്നിന്ന്ത് ഇറങ്ങി പുറതു നി.

അധ്യകറിബപരാരട്ട്ത്ഡ്അം്രീകരികരാബമരാഎന്ന്ത് ബയരാ്ബതരാട്ത് ബെരാേിച്ചു .

ബയരാ്ംഅം്രീകരികുന്നു വവന്നു പറഞു.എങില്കയടിച്ച്ത് പരാേരാകരാന

പുറത്ത് നിന്ന വമമ്പര പറഞു. ബയരാ്ംകയടിച്ച്ത്അം്രീകരിച്ചു .

തരീരുമരാനങ്ങളഎടുകരാനുള്ളഅനുകൂലേമരീപനം ഉബേ്യരാ്സരുവട

ഭരാ്തുനിന്നും ഉണരായില്ല . തുടരന്ന്ത് ബയരാ്ം പിരിച്ചുവിട്ടതരായി അധ്യക

അറിയിച്ചു .


