
നംനം..കകകക..എസ്എസ്..എ ട്രിഡ എ ട്രിഡ 2/91/2016    2/91/2016                                                                തീയതി  തീയതി  :  07.06.2017:  07.06.2017

1994 1994 കലെ കകരള കലെോക്കല് ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയംം കലെ കകരള കലെോക്കല് ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയംം 
വകുപ്പ് വകുപ്പ് 13 13 പ്രകോരംം പ്രകോരംം 

1996 1996 കലെ കകരള കലെോക്കല് ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടളികലെ  കലെ കകരള കലെോക്കല് ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടളികലെ  
ചട്ം ചട്ം 18 18 പ്രകോരംം പ്രകോരംം 

1984 1984 കലെ കകരള വികസന തകതോളിറ്റി ചട്ടളികലെ കലെ കകരള വികസന തകതോളിറ്റി ചട്ടളികലെ 
67(3), 67(4) 67(3), 67(4) ചട്ടള് പ്രകോരംം ചട്ടള് പ്രകോരംം 

പുളകപ്പപവിക്ക പുളകപ്പപവിക്ക 
തിരുവനനപുരം വികസന തകതോളിറ്റിറികു  തിരുവനനപുരം വികസന തകതോളിറ്റിറികു  

2015-16 2015-16 സോമ്പതിക വര്ഷക്പത കണക്കളികന്മേലുള സോമ്പതിക വര്ഷക്പത കണക്കളികന്മേലുള 

ഓഡിറ്റ് ളികപ്പോരട്്ഓഡിറ്റ് ളികപ്പോരട്്



വി്ഷയസൂചിക

ഖണ്ഡി
ക നം  വിവരണം കപേജ്

നം
ഭോഗം 1

1(1) കപേോതു തവ കലെോകനം
1(2) ബജറ്റ് തവകലെോകനം
1(3) വോര്ഷിക കണക്കള്
1(4) കപ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് 
1(5) കപേന്്ഷന് ഫണ്ട്
1(6) ആസ്തികള് - ബോദ്ധ്യതകള്

ഭോഗം 2
വരവ് കണക്കളികന്മേലുള ലോഡിറ്റ്

നിരീക്ഷണടള്
2(1) രജിസ്കകളകു സൂക്ഷിപ്പ്

2(2) തകദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥോപേനടളില് നിന്നുലുള തംശദോയം
പേിരികചപക്കിനില

2(3) വോുക കുുിിിക പേിരികചപക്കോന് ബോക്കി- 12741111/- രൂപേ 

2(4) ളവന്യൂ ളിക്കവളി പ്രകോരം പേിരികചപക്കോകലുള 
വോുകക്ുിിിക – നുപേുികള് രഊര്ിതംനില.

2(5)
തിരുവനനപുരം നഗരസഭ്്  99 വര്ഷക്പതക്ക് കുമുളികള്
പേോട്്പതിന് നല്കിയിരിക്കത് പേോട്ക്കരോര വ ോകത ; 
നഗരസഭ ട്രിഡ ് നല്കുവോകലുള കംയിന്റനന്സ് ചോരഊര്്
കുുിിിക ₹19,61,774/-         

2(6) വോുകക്കരോര പുതുക്കോകത കുമുളികള് പ്രവര്പതിക്ന്നു.
2(7) വോുക വരദ്ധനവ് കോലെോകുതംനില.

2(8)
99 വര്ഷക്പതക്ക് പേോട്്പതിക നല്കിയ കുമുളി ് 
വിലെക്കയറ്റ്പതിന് ആകപേോതികംോയി  കംയിന്റനന്സ്  ചോര
ഊര്് വരദ്ധിപ്പിക്കിനില.

2(9) കുമുളികള് വോുക ് നല്കോകത ലഴിഞ കിുക്ന്നു

2(10) കണ്സ്യൂംര കഫഡ് - വോുക കരോര പുതുക്കിനില - വോുക 
കുുിശിക ഈുോക്കിനില; ലപക്കില് കുളവ്  ₹24,26,337.95

2(11)
തപ്രന്റീസ് കട്രയിനികള്ക്ക് നല്കിയ കകസപേന്റ് - കകന 
സരക്കോരില് നിക് 2001 മുതല് ലെഭിക്വോകലുള  തുക 
ലെഭ്യംോക്കിയിട്ിനില.

ഭോഗം 3
കചലെം കണക്കളികന്മേലുള ലോഡിറ്റ്

നിരീക്ഷണടള്
3(1)
3(2) കസവനപുസ്തകപേരിപേോലെന്പതികലെ തപേോകതകള് 



3(3) പേദ്ധതി തവകലെോകനം

3(4)
ഭവനവോയ്പ–വ്യക്തികളില് നിക്  ഈുോക്കോന്
തവകശ്ഷിക്കത്             
     ₹56,82,840/-

ഭോഗം 4
ധനസ്ഥിതി വിവരണംം ലോഡിറ്റ് പ്രത്യവകലെോകനംം

4(1) ഗ്രോന്റ്, പ്േളോന്ഫണ്ട് വിവരടള്
4(2) ട്രിഡറികു ബോദ്ധ്യതകള്
4(3) തീരപ്പോക്കിയ ബോദ്ധ്യത
4(4) മുന്കൂ്കള് ്രംകപ്പപുത്കിനില
4(5) സോമ്പതിക വിശകലെനം
4(6) ലോഡിറ്റ് ചോരഊര്്
4(7) ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവകലെോകനം
 4(8) തീരപ്പോക്കോന് തവകശ്ഷിക്ക ഓഡിറ്റ് ളികപ്പോരടകള്

തകബന്ധം
1 ഓഡിറ്റ് സരട്ിഫിക്കറ്റ്
2  ട്രിഡറികു തധീനതയി്മേലുള ക്ഷോപ്പിംഗ് കകോംലകകള്
3.1994- 95 മുതല് 2015-16 വകര സരക്കോരില് നിന്നും 
എപ്പതിടലുള വോയ്പകകളകു വിശദവിവരം
4.ട്രിഡറികു ആസ്തി

തിരുവനനപുരം വികസന തകതോളിറ്റിറികു തിരുവനനപുരം വികസന തകതോളിറ്റിറികു 2015-162015-16
വര്ഷക്പത ലോഡിറ്റ് ളികപ്പോരട്്വര്ഷക്പത ലോഡിറ്റ് ളികപ്പോരട്്

തിരുവനനപുരം  വികസന  തകതോളിറ്റി  ഓഡിറ്റിനോയി  സംരപ്പിചിടലുള തിരുവനനപുരം  വികസന  തകതോളിറ്റി  ഓഡിറ്റിനോയി  സംരപ്പിചിടലുള 2015-162015-16
സോമ്പതിക  വര്ഷക്പത  വോര്ഷിക  ധനകോര്യ പേതിക  സോമ്പതിക  വര്ഷക്പത  വോര്ഷിക  ധനകോര്യ പേതിക  1984  –  1984  –  കലെ കകരളകലെ കകരള
വികസന തകതോളിറ്റി ചട്ടകളകുറിം  വികസന തകതോളിറ്റി ചട്ടകളകുറിം  1994 – 1994 – കലെ കകരള കലെോക്കല് ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ്കലെ കകരള കലെോക്കല് ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ്
നിയം്പതികന്ററിം  നിയം്പതികന്ററിം  1996  –  1996  –  കലെ കകരള കലെോക്കല് ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ്  ചട്ടകളകുറിംകലെ കകരള കലെോക്കല് ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ്  ചട്ടകളകുറിം
തുിസ്ഥോന്പതില് ഓഡിറ്റിക വികധയംോക്കിതുിസ്ഥോന്പതില് ഓഡിറ്റിക വികധയംോക്കി..
ഓഡിറ്റ് ളികപ്പോരട്് പുളകപ്പപവിക്കതിക
ചുംതലെകപ്പട്  ഉദകദ്യോഗസ്ഥരുകു കപേരും  ഉദകദ്യോഗകപ്പരും   

: ശ്രീ.പേ്യോരിലെോല്. റ്റി.സി, 
  കഡ പേ്യൂട്ി ഡയളക്ടര

  
ഓഡിറ്റ് കോലെയളവ് : 01.04.2015 മുതല് 31.03.2016 വകര



 ഉദ്പതരവോദിയോയ  ഉദകദ്യോഗസ്ഥര
കചയരംോന്   : ശ്രീ.പേി.കക.കവണുകഗോപേോല്
                                                  (1.04.2015 മുതല് 31.03.2016 വകര)

കസ്രട്ളി   : ശ്രീ.കജ.ജയകുംോര, കുൌണ്ലോനര, 
    01.04.2015 മുതല് 31.03.2016 വകര

   (തധികചുംതലെ)

തക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസര          :  ശ്രീ. എസ്. കംോഹന്ദോസ് 
          01.04.2015 മുതല് 31.03.2016 വകര 

തഡ് ംിനികസറ്റീവ് & ളവന്യൂ ഓഫീസര   : ശ്രീംതി. കംരി ജഡി്പത്
   01.04.2015 മുതല് 31.03.2016 വകര

ഓഡിറ്റിക വിനികയോഗിച സംയം     :    15.03.2017 മുതല് 15.05.2017 വകര

ഓഡിറ്റ് കചയ്ത കണക്കള്
തിരുവനനപുരം വികസന തകതോളിറ്റിറികു 2015-16 വര്ഷക്പത വരവ് - കചലെവ്
കണക്കള്  ലോഡിറ്റിക വികധയംോക്കി .  പേണം വരവ്,  തവറികു ലപക്ക് എകിവ
സംകോലെികംോയി പേരികശോധിച വരുന്നു.
ഓഡിറ്റ് നു്പതിയ  ഉദകദ്യോഗസ്ഥരുകു കപേരുവിവരം

1. ശ്രീംതി.സിന്ധുലെോബീവി, ലോഡിറ്റ് ലോഫീസര
2.  ശ്രീംതി.കശോശോമ.  എസ്,  തസിസന്റ്  ഓഡിറ്റ്

ഓഫീസര
                                 3.ശ്രീംതി.ദീപേ.സി.എന്, തസിസന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര 



  ഭോഗം   1  

1(1) കപേോതു തവ കലെോകനം

തിരുവനനപുരം  നഗര്പതികന്ററിം  സംീപേസ്ഥടളോയ  പേഞോയുത്
കകളകുറിം  ആസൂതിതംം  ശോ്ീയംംോയ  വികസനം  നുപ്പോക്കതിനോയി
രൂപേീകരിച സരക്കോര ഏജജന്സിയോണ്  തിരുവനനപുരം വികസന തകതോളിറ്റി
(ട്രിഡ).1980 ല്  ട്രോവന്കൂര കുൌണ് പ്േളോനിംഗ് ആക്ട് 1108 കസക്ഷന് 53(എ), ജി.ല
(എം.എസ്)  111/1980/എല്.എ  &  എസ് .ഡബ്കള.ഡി  തീയതി  15.05.1980
എകിവയിലൂകുയോണ് ട്രിഡ രൂപേീൃതംോയത്.  തിരുവനനപുരം നഗരസഭറിം  5
ഗ്രോം  പേഞോയുത്കകളം   ഉദള്കപ്പപക 293.65  ചതുരശ്ര കികലെോംീറ്റര പ്രകദശംോണ്
ട്രിഡറികു  വികസനകംഖലെ.

തിരുവനനപുരം  വികസന  തകതോളിറ്റി  (ട്രിഡ)റികു പ്രവര്പതന
പേരിധിയില്വരുക പ്രകദശടകളകു വിവരടള്.
  

്രം
നം

പ്രകദശം വിസ്തീരണ്ണം
(ച.കി.ംി)

1 തിരുവനനപുരം 
നഗരസഭ 212.67

2 കനിലിയൂര ഗ്രോംപേ 
ഞോയ്പത് 17.23

3 പേലുളിചല് ഗ്രോംപേ 
ഞോയ്പത് 21.7

4 കവടോനരഗ്രോംപേ 
ഞോയ്പത് 10.61

5 വിളപ്പില് ഗ്രോംപേ 
ഞോയ്പത് 19.42

6 വിളവരക്കല് ഗ്രോംപേ 
ഞോയ്പത് 12.02

ആകക 293.65

ട്രിഡറികു പ്രധോന മലെധനകേോത്സുകള്

* തിരുവനനപുരം നഗരസഭയില് നിന്നും ംറ്റ് ഗ്രോംപേഞോയുത്കളില് നിന്നും
   ലെഭിക്ക കസകന്റജ്  ചോരഊര്്.
*  ക്ഷോപ്പിംഗ് കകോംലകകള്  ഉദള്കപ്പകുറിലുള ആസ്തികളില് നിന്നുമുലുള വരംകള്.
* സരക്കോരില് നിന്നും ംറ്റ് ധനകോര്യ സ്ഥോപേനടളില് നിന്നുമുലുള വോയ്പകള്



* വികസന കസെസ്
* ഡിബ   ഞ്കള് വഴിറിലുള ധനസംോഹരണം
ട്രിഡറികു ഘുന

കംമര കസ്രട്ളിയോണ്  സ്ഥോപേന  കംധോവി .  കുൌണ് ലോനര
കംധോവിയോയ ലോനിംഗ് വിംഗ്, ചീഫ് എ ഞിനിയര കംധോവിയോയ എ ഞിനിയളിംഗ്
വിംഗ്,  തഡ്മിനികസറ്റീവ്  &ളവന്യൂ ലോഫീസര കംധോവിയോയ തഡ്മിനികസറ്റീവ്  &
ളവന്യൂ വിംഗ് ,  തകക്കൌണ്ട്സ്  ലോഫീസര കംധോവിയോയ  തകക്കൌണ്ട്സ്  വിംഗ്
എകിവയോണ് ട്രിഡയികലെ പ്രധോന കസക്ഷകകള്.
  

     കചയരംോന്,             
ജനളല് കൌണ്സില്, 
എകിക്ട്ീവ്കൌണ്സില്

                         

   കംമര കസ്രട്ളി
                        

തഡ്മിനികസ്ഷന് ലോനിംഗ്  ളവന്യൂ എഞിനിയളിഗ് തകക്കൌണ്ട്സ്

             25  തംഗടകളലുള ജനളല് കകൌണ്സിലെോണ്  ട്രിഡറികു
നയരൂപേീകരണ  സംിതി.  ജനളല് കകൌണ്സില് തീരുംോന ിക്ക  നയ
പേരിപേോുികള് നുപ്പിലെോക്കത്  കോര്യനിരരോഹക  സംിതിയോണ് .  10
തംഗടളോണ്  കോര്യനിരരോഹക  സംിതിയി്മേലുളത്.  കോര്യനിരരോഹക  സംിതി
നുപ്പിലെോക്ക നയപേരിപേോുികള് കോലെോകോലെടളില് ജനളല് കകൌണ്സില്
വിലെയിരുുത്ന്നു.

2015-16  വര്ഷം  ജനളല് കകൌണ്സില് രണ്ട്  പ്രോവശ്യംം  കോര്യനിര
രോഹക സംിതി 4 പ്രോവശ്യംം കയോഗം കചരകിടണ്ട്.

ട്രിഡറികു പേകോളി്പതക്പതോകു സംസ്ഥോനസരക്കോര ആവികരിച
തലെസ്ഥോന  വികസന  പേദ്ധതിറികു ലകോം  ഘട് പ്രവര്പതികളോണ്  ഈ
കോലെയളവികലുളില് തുുരന്നുവരുക പേദ്ധതികള് .  പേോളയം  തരബന് ളിന്യൂവല്
കപ്രോജക്ടികന്ള ഭോഗംോയി പേോളയ്പത് കോര പേോരക്കിംഗികലുള കപ്രോജക്ട് ,പേോളയം എ
കബ്ലേോക്കികന്ള നിരമോണം ,പേോളയം സി ബ്കളോക്ക് നിരമോണം എകീ പേദ്ധതികകളം
ചോലെ വിശദ നഗരോസൂതണ പേദ്ധതിയി്മേള്കപ്പപ്പതിയ ചോലെ പേോരക്കിംഗ് പ്േളോസ,



പുനരധിവോസ ബ്കളോക്ക് പേദ്ധതികകളം കഴകട്ം പേദ്ധതികളി്മേള്കപ്പട് കഴകട്ക്പത
ബെസ്സ്ളളോന്ള്  ,വോണിജ്യസമുചയം  പേദ്ധതികകളം  15-16  കോലെയളവിലെോണ്
നുപ്പിലെോക്കതികളള കുണ്ടരനുപേുികള് പര്പതികരിച് ,കരോര ലപ വച് ,ആദ്യ
ഗഡ നലിയത്.

ആറ്റുകോല് വികസന പേദ്ധതികകളം കരംന കിളളിയോര പുനരുഊര്ീവന
പേദ്ധതികകളകുറിം കനോഡല് ഏജജന്സിയോറിം ട്രിഡ കംല്കനോട്ം വഹിക്ന്നു.

തകരപ്പളമ്  കംല്പ്പോലെം,  പേോളയുത്ലുള സി  ബ്കളോക്ക്  നിരമോണം
എകീ പേണികള് പര്പതീകരിചത് ഈ കോലെയളവിലെോണ്.

30  കകോുി  രൂപേ ്  ഭരണോകംതി  ലെഭിച കിഴകക്കകക്കോട്
തട്ക്ളടരയികലെ 5.5ഏജക്കര സ്ഥലെ്പതികന്റ ബെസ്സ്ളളോന്ള്  നിരമോണം ,
പുനരധിവസിപ്പിക്കകപ്പപകവരക്കവണ്ടിറിളള  കബ്ലേോക്ക്,  വ്യോപേോര  സമു,സ്കൂള്
തുിസ്ഥോന  കസൌകര്യവികസന  പേദ്ധതി  എക കപ്രോജക്ട്   ഉദകപേക്ഷിക്കകപ്പട്
നിലെയിലെോണികപ്പോള്.

ജീവനക്കോരുകു വിവരം
2015-16  വര്ഷം കചയരംോന്  ഉദള്കപ്പകു 69  സ്ഥിരം തസ്തികകളോണ്

ട്രിഡയില്  ഉദലുളത് .  ഇതില് 26  കപേര ട്രിഡറികു സ്വനം ജീവനക്കോരും  14  കപേര
കഡപേ്യൂകട്്ഷനി്മേംോണ്. 29 തസ്തികകള് ലഴി ഞകിുക്ന്നു.

1(2)  ബജറ്റ് തവകലെോകനം
2015-16  കലെ ബജറ്റില് 52,598.422  ലെക്ഷം  രൂപേ  വരംം  (മുകിരിപ്പ്

532.132  രൂപേ  ഉദള്കപ്പകു)  51,462.550 ലെക്ഷം  രൂപേ കചലെംം  1,135.872  ലെക്ഷം  രൂപേ
ംിചംം പ്രതീക്ഷിചിരുന്നു.

ളികകവസ്ഡ് ബജറ്റ്  2015-16  പ്രകോരം വരവ്  11,026.74 ലെക്ഷം രൂപേറിം
(മുകിരിപ്പ് 567.524 ലെക്ഷം രൂപേ  ഉദള്കപ്പകു), കചലെവ് 8,773.250 ലെക്ഷം രൂപേറിം, ംിചം
2,253.464 ലെക്ഷം രൂപേറിംോണ്. 

 
 



ബജറ്റ്,  ളികകവസ്ഡ് ബജറ്റ്, വോര്ഷിക കണക്കള് എകിവ പ്രകോരമുലുള 
വരവ് - കചലെവ് ലറ്റകനോട്്പതില് 

ഇനം ബജറ്റ് ളികകവസ്ഡ്
ബജറ്റ്

വോര്ഷിക
കണക്കള്

വരവ്
(ലെക്ഷ്പതില്)

52,598.422 11,026.74 3921.23058

കചലെവ്
(ലെക്ഷ്പതില്) 51,462.550 8,773.250 2653.34732

ംിചം
(ലെക്ഷ്പതില്)

1,135.872 2,253.464 1267.88325

ബജറ്റികലെറിം  ളികകവസ്ഡ്  ബജറ്റികലെറിം  വോര്ഷിക
കണക്കളികലെറിം  വരവ്  കചലെവ്  കണക്കള് തമില് വലെിയ  തനരം
നിലെനില്ക്ന്നു.  ബജറ്റില് വിഭോവനം കചയ്ത വരവികന്റ 20.96%   ഉദം,  കചലെവികന്റ
17.04%   ഉദം  ംോതംോണ്  ളികകവസ്ഡ്  ബജറ്റ്  പ്രകോരമുലുള വരം കചലെംകള് .
കൂുോകത,  ബജറ്റ്  പ്രകോരമുലുള വരവികന്റ 7.45  ശതംോനംം  (ളികകവസ്ഡ്  ബജറ്റ്
പ്രകോരമുലുള വരവികന്റ 35.56%)  കചലെവികന്റ 5.15%   ഉദം  (ളികകവസ്ഡ്  ബജറ്റ്
പ്രകോരമുലുള കചലെവികന്റ 30.24%) ംോതംോണ് വോര്ഷിക കണക്കള് പ്രകോരമുലുള
യഥോരത്ഥ വരം കചലെംകള്. 

വന് തുകകള് വരവ്  കചലെംകളോയി   ഉദള്കപ്പപ്പതി  തയ്യോളോക്ക
ബജറ്റികലെറിം  ളികകവസ്ഡ്  ബജറ്റികലെറിം  കണക്കള്ക്ക്  യഥോരത്ഥ വരവ്
കചലെം കണക്കകളംോയി  യോകതോരു ബന്ധംംിനില .  ളികകവസ്ഡ്  ബജറ്റികന്റ
കപേോ്മേം  40%  ല്  തോകഴയോണ്  യഥോരത്ഥ വരവ്  കചലെവ്  കണക്കള് .
തനോവശ്യംോയി  വന് തുകകള് വരവ്  കചലെവോയി  കോണിചകകോണ്ട്  ബജറ്റ്
തയ്യോളോക്ക രീതി  ലഴിവോകക്കണ്ടതും ,  മുന് കോലെടളികലെ യോഥോരത്ഥ വരവ്
കചലെംകകളം ഭോവിയില്  ഉദണ്ടോകോംക വരവ്  കചലെംകകളം പേരിഗണിച് ,  യോഥോര
ത്ഥ്യ കബോധക്പതോകുറിലുള ബജറ്റ് തയ്യോളോകക്കണ്ടതും ആണ്.  ളികകവസ്ഡ് ബജറ്റ്
തയ്യോളോക്കതു വകരകറിലുള യഥോരത്ഥ വരവ്  കചലെവ്  കണക്കളില് നിന്നും ,
ബജറ്റികലെ വരവ്  കചലെം കണക്കളില് വരുക വ്യതിയോനടള്ക്ക്
തകുതംോയി  ംോതം ളികകവസ്ഡ് ബജറ്റ് പുളകപ്പപവികക്കണ്ടതോണ്. ബജറ്റുംോയി
ബന്ധകപ്പട് പ്രധോന നിരീക്ഷണടള് ചുവകു കചരക്ന്നു.



(എ) സംസ്ഥോന സരക്കോര ബജറ്റില്  തകവദിച  ഗ്രോന്റ് പരണ്ണംോറിം 
      കനുികയപ്പതിനില

 2015-16  സംസ്ഥോന  ബജറ്റില് ട്രിഡ ്  25  കകോുി  രൂപേ  ഗ്രോന്റോയി
തകവദിചിടകണ്ടക്,  2015-16 കലെ ട്രിഡ ബജറ്റില് (കപേജ്  നം.9)  പ്രതിപേോദിചിടണ്ട്.
വോര്ഷിക കണക്കള് 2015-16  പ്രകോരം 21,97,68,195/- രൂപേ ഗ്രോന്റ് ലെഭിചിരിക്ന്നു.
സംസ്ഥോന  ബജറ്റില്  ഉദള്കപ്പപ്പതിയ   ഗ്രോന്റ്  പരണ്ണംോറിം  കനുികയപക്കോന്
സോധിക്കോ്പതത് സംബന്ധിച ് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് തകന്വ്ഷണ്പതിന് (നം.10/2014-
15  തീയതി.13.12.2016)  ം്പേുി ലെഭ്യംോക്കിയിട്ിനില. സംസ്ഥോന സരക്കോര തകവദിച
ഗ്രോന്റ്  കനുികയപക്കോ്പതത്   ട്രിഡറികു വീഴയോണ് .  സംസ്ഥോന  സരക്കോര
ബജറ്റില് ട്രിഡ ്  ആവശ്യംോയ  ഗ്രോരാനകള്  ഉദള്കപ്പപുത്കതികം ,  ആയവ
കനുികയപക്കതിനോവശ്യംോയ തുുര നുപേുികള് സ്വീകരിക്കതികം  കകൌണ്
സിലെികന്ററിം  തധികോരികകളകുറിം  ഭോഗുത്നിന്നും  പേരംോവധി  പേരിശ്രംം
 ഉദണ്ടോകകണ്ടതും,  ഗ്രോരാനകള് കനുികയപ്പത്  ട്രിഡറികു പ്രവര്പതനടള്
കംചകപ്പപക്പതണ്ടതും ആണ്.

(ബി) ബജറ്റില്   തധികരിച  കചലെംകള്  
2015-16  സോമ്പതിക വര്ഷക്പത ബജറ്റ്,  ളികകവസ്ഡ് ബജറ്റ്,  വോര

്ഷിക  കണക്കള് എകിവ  പ്രകോരം  ബജറ്റ്  വിഹിതക്പതക്കോള് (ളികകവസ്ഡ്
ബജറ്റ് പ്രകോരമുലുള തുക)  തധികരിച തുകകള് തോകഴ സൂചിപ്പിചിടലുള ഇനടള്
ക്ക് കചലെവോക്കിയിരിക്ന്നുന്നു.

്ര
ം
നം.

ഇനം

ബജറ്റ് വിഹിതം
(ളികകവസ്ഡ്
ബജറ്റ് 2015-16
പ്രകോരം) (തുക
രൂപേയില്)

കചലെവ് (വോര്ഷിക
കണക്കള് 2014-
15 പ്രകോരം) (തുക
രൂപേയില്)

ബജറ്റ്
വിഹിതക്പതക്ക
ാോള്തധികം
കചലെവോക്കിയ
തുക (തുക
രൂപേയില്)

1 പേോളയം എ 
കബ്ലേോക്ക് 10,00,00,000 10,01,30,60

9 1,30,609

2 സരരീസ് ുോക് 38,00,000 39,30,632 1,30,632
3 വോട്ര ചോരജസ് 3,50,000 3,90,596 40,596

4 ഇന്കം ുോക് ഫ്രം 
സോലെളി 5,00,000 6,52,401 1,52,401

ബജറ്റ്  വിഹിതക്പതക്കോള് തധികരിച  കചലെം കചെയ്കത്  കതറ്റോയ
നുപേുിയോണ്. ലഴിവോക്കോന് കഴിയോ്പത തത്യോവശ്യ സോഹചര്യടളില്  കകൌണ്



സിലെികന്റ തംഗീകോരക്പതോപ കൂുി  ംോതം  ബജറ്റില്  തധികരിച  തുകകള്
കചലെവഴികക്കണ്ടതോണ്.

1(3) വോര്ഷിക കണക്കള്
25.05.2016  ന്  ഭരണസംിതി  പേിരിച്  വിട്തിനോല് ഭരണസംിതി

തംഗീകരിക്കോ്പത   വോര്ഷിക കണക്കള് 28.05.2016  ന് ഓഡിറ്റിന് സംരപ്പിച.
പുതിയ ഭരണ സംിതി 06.06.2015 ല് നിലെവില് വക സോഹചര്യ്പതില് വോര്ഷിക
കണക്കള് 9.02.2017 ഭരണസംിതി തംഗീകരിച ്ഓഡിറ്റിന് പുനരസംരപ്പിച.
വരവ്

മുകിരിപ്പ് - ₹5,67,52,476.00
ളവന്യ ൂ - ₹25,68,69,473.31

മലെധനം - ₹1,56,59,743.00
ഋണശീര്ഷം - ₹6,28,41,366.00

                                         ----------------------
ആകക - ₹39,21,23,058.31

കചലെവ്
ളവന്യ ൂ - ₹ 1,74,64,302.70
മലെധനം - ₹21,21,95,422.00
ഋണശീര്ഷം - ₹3,56,75,008  .00  
ആകക - ₹26,53,34,732.70

നീക്കിയിരിപ്പ്        –      ₹12,67,88,325.61
(₹39,21,23,058.31 - ₹26,53,34,732)           =============

വോര്ഷിക കണക്കളികലെ നീക്കിയിരിപ്പ് ത  ിക ക്യോ്ഷ്ബക്ക് ,  ബോക്  /
ട്ര്ഷളി പേോെസ്ബക്കള് എകിവയികലെ ത ികകകളംോയി കപേോര ി്പതകപ്പപന്നു.
(a)ഡി.സി.ബി  പേതികയികലെ തുകറിം വോര്ഷിക ധനകോര്യ പേതികയികലെ തുകറിം
കപേോരു്പതകപ്പപകിനില. 

      
            ഇനം

ഡി.സി.ബി  പേതിക
പ്രകോരമുലുള തുക

വോര്ഷിക
ധനകോര്യ പേതിക
പ്രകോരമുലുള തുക

കുമുളികകളകു ആകക
വോുക  ('സി'കബ്ലേോക്ക്
കകോംലകം  കകദോരം-

26549799 27891890



കംയിന്റനന്സ്  ചോര്ം
ലഴികക)
'സി'കബ്ലേോക്ക്  കകോംലക്
വോുക 651156 കചര്പതിട്ിനില

പേോരക്കിംഗ്  ഫീ  -  behind
പേോളയം&സോഫലെ്യം കചര്പതിട്ിനില 976078

ുോകി  പേോരക്കിംഗ്
-കംഡിക്കല് കകോകളജ് 58560 കചര്പതിട്ിനില

കുോയിലെറ്റ്  കബ്ലേോക്ക്  near
ബസ്  സോന്റ്  &
കംഡിക്കല് കകോകളജ് 193260 കചര്പതിട്ിനില

(b)കുമുളികകളകു വോുക -ഡി.സി.ബി  പേതിക  2014-15  പ്രകോരമുലുള നീക്കിയിരിപം
2015-16 കലെ മുകിരിപം കപേോരു്പതകപ്പപകിനില. 

കുമുളി 2014-15ഡി.സി.ബി
പേതിക  പ്രകോരമുലുള
നീക്കിയിരുപ്പ് 

2015-16  ഡി.
സി.ബി
പ്രകോരമുലുള
മുകിരിപ്പ് 

വ്യത്യോസം 

ംിനി ക്ഷോപ്, 
തട്ക്ളടര 19898 20618 720

ളീഹോബിലെികറ്റ്ഷന്
near  ജനളല്
കഹോസ്പിറ്റല്
ജംഗ്്ഷന്

24700 72700 48000

ളീഹോബിലെികറ്റ്ഷന്
കബ്ലേോക്ക്  -
കംഡിക്കല്
കകോകളജ് 

3450991 3546910 95919

പേോളയം കഫസ് II 859280 845441 13839
ട്രിഡ കബ്ലേോക്ക്, കപേട് 26669 27049 380

   കപ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് 
(എ) കപ്രോവിഡന്റ്റ് ഫണ്ട് കലെഡ്ജളികലെ തുകറിം ക്രഡിറ്റ് ്ിപ്പികലെ തുകറിം 

കപേോരു്പതകപ്പപകിനില

2015  –16  വര്ഷം   25  ജീവനക്കോര കപ്രോവിഡന്റ്  ഫണ്ട്  സീംികലെ
വരിക്കോരോണ്.  ഇവരുകു പേി .എഫ് വിഹിതം കവലുളയമലെം സബ്ട്ര്ഷളിയില് ുി .പേി.എ



(95)  എക തകക്കൌണ്ടിലെോണ്  നികക്ഷപേിചിടലുളത് .  സംസ്ഥോനസരക്കോര
ജീവനക്കോരുകു കപ്രോവിഡന്റ്  ഫണ്ട്  നികക്ഷപേ്പതിന്  നല്കുക തകത നിരക്കിലെോണ്
ട്രിഡറിം  പേലെിശ  കണക്കോക്കത്.  ലോകരോ  ജീവനക്കോരകന്ററിം  പേിഎഫ്  ലെഡ്ജര
പ്രകോരമുളള  തുകറിം  ക്രഡിറ്റ്  ്ിപ്പ്  പ്രകോരമുലുള തുകറിം  തമില് സോരംോയ
തനരംോണുലുളത്. വ്യത്യോസം ചുവകു കചരക്ന്നു.

ജീവനക്കോരുകു
കപേര്

പേി.എഫ് ക്രഡിറ്റ്
്ിപ്പികലെ തുക പേി.എഫ് ലെഡ്ജളികലെ  തുക വ്യത്യോസം

ശ്രീ.തജിത്.ആര 318959 കോലെികംോക്കിയിട്ിനില
ശ്രീ.ദികന്്ഷ.എസ് 223832 223832 0
ശ്രീംതി.ൃഷകുംോരി 61859 152455 90596
ശ്രീംതി.ആഭോനന്ദ് 296689 കോലെികംോക്കിയിട്ിനില
ശ്രീംതി.ംിനി 181416 കോലെികംോക്കിയിട്ിനില
ശ്രീ.കബവിന്
കപേകരര

339462 339462 0

ശ്രീംതി.ഗീത 415042 കോലെികംോക്കിയിട്ിനില
ശ്രീ.പേി.ബി പ്രകംോദ് 1211647 1207874 3773
ശ്രീ.ുി.കക ബിനീ്്ഷ 611193 340087 271106
തബ്ദുള് തസീസ് 203760 കോലെികംോക്കിയിട്ിനില
ശ്രീംതി ജയശ്രീ 304687 304819 132
ശ്രീംതി കംരി 
ജൂഡി്പത്

771471 772302 831

ശ്രീ.ഹരിപ്രസോദ്.
കജ.ആര 646466 കോലെികംോക്കിയിട്ിനില

ശ്രീംതി ബീന 
എ.എസ്

1002838 850911 151927

ശ്രീംതി സി.ഡി 
ംരിയ ജോസ്മിന് 307985 287480

2050
5

ശ്രീ.മുഹമദ് ആ്ഷിം 328603 കോലെികംോക്കിയിട്ിനില
ശ്രീ.ംോമന്
കജോസഫ്

367355 കോലെികംോക്കിയിട്ിനില

ശ്രീ.കഗോപേിനോഥന് 64582 64556 26
ശ്രീ.ഹക്കിം 308085 308085 0
ശ്രീ.സകനോ്്ഷ 3729 കോലെികംോക്കിയിട്ിനില
ശ്രീ.മുഹമദ് ചനന് 3869 കോലെികംോക്കിയിട്ിനില
നോസ്ദ്ദേീന്കുട്ി 3729 കോലെികംോക്കിയിട്ിനില



കബബി 33170 കോലെികംോക്കിയിട്ിനില
സിദ്ധോരത്ഥന് 5797 കോലെികംോക്കിയിട്ിനില
കകലെലെ 5751 കോലെികംോക്കിയിട്ിനില
          ആകക 8021976

പേി.എഫ് ലെഡ്ജ്ം ക്രഡിറ്റ് ്ിപം കപേോരു്പതകപ്പപ്പതി പേരികശോധന 
ക്കോയി ലെഭ്യംോകക്കണ്ടതോണ്.                                          

25  ജീവനക്കോരുകു ആകക പേി .എഫ് തുക ക്രഡിറ്റ്  ്ിപ്പ്   പ്രകോരം
8021976  രൂപേയോണ്.  എകോല്  31.03.2015  ന്  ട്ര്ഷളിയി്മേലുള ുി .പേി.എ  (95)
തകക്കൌണ്ടില്  ഉദലുള  ബോക്കി      രൂപേ  ംോതംോണ്. 

ട്രിഡയില് കപേന്്ഷന് പേദ്ധതി പ്രോബലെ്യ്പതിലെോയ  1.1.1994  ക കശ്ഷം,
കപേന്്ഷന് പേറ്റുക ജീവനക്കോരക്ം ,  നിലെവില് കജോലെി  കചെയ്ക ജീവനക്കോരക്ം
തവരുകു പേി .എഫ്  നികക്ഷപേക്പതോകുോപ്പം  കോലെോകോലെടളില് തകവദിചിടലുള
പേലെിശ കൂുി കചരക തുകയോണ് പേിന്വലെിക്ക തവസര്പതില് നല്കി വരുകത്.
ട്ര്ഷളിയി്മേലുള ുി .പേി.എ  (95)  തകക്കൌണ്ടില്  1.1.1994 ക കശ്ഷം  27.03.2012  ലെോണ്
1825634 രൂപേ ആകകറിലുള പേി .എഫ് നികക്ഷപേടള്ക്ലുള പേലെിശ  കവലുളയമലെം
സബ്ട്ര്ഷളി  ക്രഡിറ്റ്  കചയ്തിടലുളത്.  2015-16  വര്ഷം  124399/-  രൂപേ
പേലെിശയിന്പതില് ക്രഡിറ്റ് കചയ്തിടണ്ട്.

 കോലെോകോലെടളില് പേി .എഫ്  നികക്ഷപേടള്ക്ക്  നിശയിക്കകപ്പപക
പേലെിശ ട്ര്ഷളി തകക്കൌണ്ടില് ലെഭ്യംോകുന്നു എക്  ഉദളപവരുക്പതണ്ടതോണ്. 
(ബി) പേി.എഫ് സോമ്പതിക നിലെ

2014-15  വര്ഷക്പത ലോഡിറ്റ്  ളികപ്പോരട്്  പ്രകോരം  1.04.2015  കലെ
മുകിരിപ്പ്  2202183  രൂപേയോണ്.   പേി.എഫ്  കോ്ഷ്  ബക്ക്   പ്രകോരമുലുള സംക്ഷിഷം
ചുവകു കചരക്ന്നു.

1.04.2015 കലെ മുകിരിപ്പ്         :   2202183 
വരവ്                             :    2677888
ആകക                           :   4880071
കചലെവ്                           :   1962774
 നീക്കിയിരുപ്പ്  (as on 31.03.2016): 2917297

 



കപേന്്ഷന് ഫണ്ട്

കപേന്്ഷന് ഫണ്ട്  2015-16
ംോസം മുകിരിപ്പ് വരവ് ആകക കചലെവ് നീക്കിയിരിപ്പ്

ഏജപ്രില് 73,474 - 73,474 - 73,474
കംയ് 73,474 73,474 73,474
ജ ൂണ് 73,474 73,474 73,474
ജ ൂലലെ 73,474 3,10,560 3,84,034 3,06,802 77,232
ഓഗസ് 77,232 77,232 77,232
കസപേ്റ്റംബ
ര 77,232 6,53,244 7,30,476 7,11,895 18,581

ലകക്ടോബര 18,581 18,581 18,581
നവംബര 18,581 18,581 18,581
ഡിസംബര 18,581 40,00,000 40,18,581 40,18,581
ജകവരി 40,18,581 40,18,581 40,00,000 18,581
കഫബ്രുവരി 18,581 4,15,200 4,33,781 4,33,781
ംോരച് 4,33,781 4,33,781 4,33,781

53,79,004 50.18,697

(എ) സോമ്പതിക നിലെ

മുകിരിപ്പ് - ₹73,474/-

വരവ് - ₹53,79,004/-

ആകക - ₹54,52,478/-

കചലെവ് - ₹50,18,697/-

നീക്കിയിരിപ്പ് - ₹ 4,33,781/-

2014-15  ല് ജ ൂണ് ,  ഓഗസ്,  ഡിസംബര ംോസടളില് കപേന്
്ഷന് തംശോദോയം  കപേന്്ഷന് ഫണ്ടില് തുചിട്ിനില .  കൂുോകത,  ഏജപ്രില്,
ഡിസംബര ംോസടളില് കപേന്്ഷന് ഫണ്ടില് നികനില കപേന്്ഷന് വിതരണം
നു്പതിയിരിക്കത്.  കപേന്്ഷന് തംശോദോയം  കപേന്്ഷന് ഫണ്ടില് ൃത്യംോറിം
തു  ികതികം,  കപേന്്ഷന് വിതരണം  കപേന്്ഷന് ഫണ്ടില് നിന്നു തകക
നുുത്കതികം ആവശ്യംോയ നുപേുികള് ലകകക്കോകലുളണ്ടതോണ്.



(ബി)കപേന്്ഷന് ഫണ്ടില് നിന്നുലുള സ്ഥിര നികക്ഷപേടള്

  തകക്കൌണ്ട് നമരും തീയതിറിം                     ത ിക  (₹)  

1. എഎ 107106/420805 തീയതി:31.01.2012               3,53,500.00
2. എഎ 229743 തീയതി:06.03.2014     10,00,000.00
3. എഎ 229744 തീയതി:07.03.2014      2,55,000.00
4. 374181 തീയതി:24.12.2014      3,53,500.00
5. 374184 തീയതി:24.12.2014                 95,445.00

1(6) ആസ്തികള്   -   ബോദ്ധ്യതകള്  
തിരുവനനപുരം  നഗര്പതികന്റ വിവിധ  ഭോഗടളിലെോയി  ഭംിറിം

കകട്ിു സമുചയടകളം ട്രിഡ ് സ്വനംോറിണ്ട്.  ഇവറികു വിവരടള് തുടിയ
ആസ്തി  വിവര  പേതിക  തകബന്ധം  IV  ആയി  കചര്പതിടണ്ട്.  വിവിധ  ബോക്  /
ട്ര്ഷളി തകക്കൌണകളിലെോയി 31.03.2016 ല് 8,78,607/- രൂപേ തവകശ്ഷിക്ന്നു. സര
ക്കോര വോയ്പയിന്പതില് 3625.9 ലെക്ഷം  രൂപേറിം  കക.റി.ആര.ഡി.എഫ്.സി
വോയ്പയിന്പതില് 15.24 കകോുി രൂപേറിം തിരിചു ോന് തവകശ്ഷിക്ന്നു.

ഭോഗം   2  

വരവ് കണക്കളികന്മേലുള ലോഡിറ്റ് നിരീക്ഷണടള്

2(1) രജിസ്കകളകു സൂക്ഷിപ്പ്
(എ) കോ്ഷ് ബക്ക്

കോ   ്്ഷ  ബക്കിക സംോനംോയ കകോളടകളലുള കചലെം രജിസളിലെോണ്  ട്രിഡ
കോ്ഷ്  ബക്ക്  പേരിപേോലെിക്കത്.  രജിസളികന്റ ഇുത്  വശ്പത്   വരംം  വലെത്
ഭോഗ്പത്  കചലെംം  കരഖകപ്പപുത്ന്നു.  നിലെവി്മേണ്ടോയിരുക ുി .ആര 7എ
കഫോംി്മേലുള കോ്ഷ്  ബക്ക് ,  ുി.ആര 8  കഫോംി്മേലുള കചക്ക് ബക്ക് ,  രജിസര ഓഫ്
വോലെ്ബിള്സ്  എകിവ  28.10.2005  കലെ  ഉദ്പതരം പ്രകോരം  സരക്കോര
പേരികരിചിടണ്ട്.  പേരികരിച കഫോംി്മേലുള കോ്ഷ്  ബക്ക്  ട്രിഡ  പേരിപേോലെിക്കിനില .
കോ്ഷ്  ബക്കികന്റ ഓകരോ  കപേജി്മേം  ഫു്  കനോട്ോയി  കഫോം  ഓഫ്  സരട്ിഫിക്കറ്റ്
എഴുതി  സോക്ഷ്യകപ്പപുത്കിനില.കോ്ഷ്  ബക്കില് വര്ഷോവസോനം  സംക്ഷിഷം  കചര
്പതിട്ിനില. ബോക് ളിക്കണ്സിലെികയ്ഷന് കസറ്റ്കംന്റ് സൂക്ഷിചിടണ്ട്.



 (ബി) കുമുളികകളകു വോുക രജിസര
രജിസളികലെ കരഖകപ്പപ്പത്മേകള് കംലെധികോരി  സോക്ഷ്യകപ്പപുത്കിനില .

വോുക  രജിസളില് സംക്ഷിഷം  എഴുതി  സോക്ഷ്യകപ്പപ്പതല് വരുുത്കിനില .
ആയതിനോല് തകക രജിസ്കള്ക്ക് ആധികോരികത ഇനില. 
വോുക  രജിസ്കളില് വോുക ്  നല്കിയ  കുമുളികകളകു പരണ്ണ വിവരടള്
കരഖകപ്പപ്പതോന് ശ്രദ്ധകക്കണ്ടതോണ് .  കുമുളിറികു വിസ്തീരണ്ണം ,  ലപക്കിയ
കസക്യൂരിറ്റി  കഡകപ്പോസിറ്റ്,  വോുക്്  നലിയ  കോലെോവധി,  കരോര പുതുകക്കണ്ട
തീയതി,  ലപകക്കണ്ട കസവന  നികുതി  തുുടി    വോുക  സംബന്ധിച പരണ്ണ
വിവരടള് കചര്പത് പേരിപേോലെികക്കണ്ടതോണ്.
(സി) കുമുളികകളകു ളവന്യൂ ളിക്കവളി രജിസര

കുമുളികകളകു ളവന്യൂ ളിക്കവളി  രജിസര കോലെികംോക്കി  കംലെധികോരി
സോക്ഷ്യകപ്പപ്പതി  സൂക്ഷിക്കോ്പതതിനോല് രജിസളിന്  ആധികോരികത  ഇനില .
കോലെോകോലെടളില് ളവന്യൂ ളിക്കവളിയിലൂകു ഈുോക്ക തുകറികുറിം ഈുോക്കിയ
പേലെിശ  സംബന്ധിച വിവരടകളം  ഈുോക്കോന് തവകശ്ഷിക്ക തുകറികു
വിവരടകളം രജിസളില് നിക് ലെഭ്യംോകുകിനില. രജിസര  
കോലെികംോക്കി സൂക്ഷിക്വോന് ശ്രദ്ധികക്കണ്ടതോണ്.  
(സി) കപ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് കലെഡ്ജര
ലോകരോ  ജീവനക്കോരകന്ററിം  പേി.എഫ്  കലെഡ്ജര പ്രകോരമുലുള തുകറിം  ക്ര ഡിറ്റ്
്ിപ്പികലെ തുകറിം 
തമില് സോരംോയ  വ്യത്യോസംോണ്   ഉദലുളത്  .  പേി.എഫ്  ലെഡ്ജര ശരിയോയ
വിധ്പതില് പേരിപേോലെിക്കതില് ഗരുതരംോയ  വീഴയോണ്  ട്രിഡറികു
ഭോഗുത്നിന്നും   ഉദണ്ടോകുകത്.  ശുന്യകവതന  തവധിയില് പ്രകവശിച
ജീവനക്കോരുകു സൂന്യകവതന  കോലെയളവികലെ പേി .എഫ്  പേലെിശ  കണക്കോക്കി
കലെഡ്ജര കോലെികംോക്കിനില .ശമളം  ംോ്കകതോകുോപ്പം  തതതു ംോസം  തകക
പേി.എഫ്  കലെഡ്ജളില് കരഖകപ്പപ്പത്മേകള് വരു്പതോകത ,  വര്ഷോവസോനംോണ്
പേി.എഫ് കലെഡ്ജര കരഖകപ്പപ്പത്മേകള് വരു്പതോകത ,  വര്ഷോവസോനം പേിഎഫ്
കലെഡ്ജര എഴുതുകത് .  ഈ പ്രവണത ലഴിവോകക്കണ്ടതോണ്.പേി.എഫ്  കലെഡ്ജര
കോലെികംോക്കി ക്രഡിറ്റ് ്ിപ്പികലെ തുകറിംോയി കപേോരു്പതകപ്പപ്പതി ലോഡിറ്റിനോയി
ലെഭ്യംോകക്കണ്ടതോണ്.



തംശദോയം   -   ട്രിഡ ് പേിരിഞ കിട്ോകലുളത് ലെക്ഷടള്   
     
                    1984 കലെ കകരള വികസന തകതോളിറ്റി നിയംടള് തകസരിച ്
തിരുവനനപുരം നഗരസഭറിം 15 പേഞോയുത്കകളം  ഉദള്കപ്പപ്പതി തിരുവനനപുരം 
വികസന തകതോളിറ്റി രൂപേീകരിച. 15 പേഞോയുത്കളില് 5 പേഞോയുത്കള് 2000 
്മേം കശ്ഷിച 10 പേഞോയുത്കളില് 5 പേഞോയുത്കള് 2010 ്മേം തിരുവനനപുരം 
കകോരപ്പകള്ഷനില് ലെയിച. പ്രസ്തുത നിയംടളികലെ റൂള് 32(സി) പ്രകോരം   
തിരുവനനപുരം വികസന തകതോളിറ്റിറികു പേരിധിയില് വരുക കകോരപ്പകള്ഷകം
ഗ്രോം പേഞോയുത്കകളം  വോര്ഷിക ളവന്യൂ വരുംോന്പതികന്റ 2 ശതംോനകംോ 
തഥവോ സരക്കോര കോലെോകോലെടളില് നിശയിക്ക നിരക്കികലെോ തംശദോയം 
നല്കോന് ബോധ്യസ്ഥരോണ്.

2.03.2000  കലെ സരക്കോര  ഉദ്പതരവ്  (സോധോ)983/2000/തസ്വഭവ
പ്രകോരം  വികസന തകതോളിറ്റിറികു പേരിധിയില് വരുക തകദ്ദേശ സ്വയംഭരണ
സ്ഥോപേനടളില് വോര്ഷിക  വരുംോനം  10  ലെക്ഷം  രൂപേയില് തധികമുലുള
മുനിസിപ്പോലെിറ്റി/കകോരപ്പകള്ഷകകള് വോര്ഷികവരുംോന്പതികന്റ 2  ശതംോനം
നിരക്കി്മേം ഗ്രോംപേഞോയുത്കള് 1 ശതംോനം നിരക്കി്മേം തംശദോയം നല്കണം.
തുക തു്ോന് വീഴ വരുുത്ക തകദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥോപേന്പതിന് തരഹംോയ
സരക്കോര ഗ്രോന്റില് നിന്നും വികസന തകതോളിറ്റിക്ക് നല്കോകലുള തംശദോയം
തട്ി  കിഴിക്കോകം  ഖണ്ഡിക  8  ല്  വ്യവസ്ഥറിണ്ട് .  യഥോസംയം  തുക
ലെഭ്യംോക്കിയികനിലകില് 2% പേലെിശ നലണകംന്നും വ്യവസ്ഥറിണ്ട്.

തിരുവനനപുരം  വികസന  തകതോളിറ്റിറികു പേരിധിയില്
തിരുവനനപുരം  കകോരപ്പകള്ഷകം  കനിലിയൂര,  കവടോനര,  പേലുളിചല്,  വിളപ്പില്,
വിളവരക്കല് എകീ 5 ഗ്രോംപേഞോയുത്കകളംോണ്  ഉദലുളത്.
ഗ്രോം    പേഞോയുത്കളില് നിന്നും  ലെഭ്യംോക്കോകലുള കസകന്റജ്  ചോരഊര്ികന്റ  
വിവരടള് 

്ര
ം
നം

പേഞോയ്പത് വര്ഷം കസകന്റജ്
ചോരഊര്്

പേിഴപേ ലെി
ശ

ആകക

1 വിളവരക്കല് 1994 മുതല് 2010 വകര 3453289 983885 1329214
2 വിളപ്പില് 1994 മുതല് 2010 വകര 280452 583969 8644241
3 കവടോനര 1994 മുതല് 2010 വകര 359805 1020410 1380215
4 പേലുളിചല് 1994 മുതല് 2010 വകര 367276 698897 1066173



5 കനിലിയൂര 1994 മുതല് 2010 വകര 543542 1424757 1968299

ആകക 1896404  4711918 6608322
1 തിരുവനന
പുരംനഗരസ
ഭ

2009-10 മുതല് 2013-14 
വകര

4235444
1

3997269
7

8232713
8

ഗ്രോംപേഞോയുത്കകളകു കുുിിിക  തംശോദോയം   തവരുകു വോര
്ഷികഗ്രോന്റില് നിന്നും  കുളവ്  കചയ്ത്  ട്രിഡ ്  നല്കുവോന് സ . ഉദ(സോധ
ാോ)നം.3478/2014/തസ്വഭവ  തീയതി  29/12/2014  പ്രകോരം  തകംതി  നല്കി
 ഉദ്പതരവോയിടളളതോണ്. തിരുവനനപുരം നഗരസഭ തംശദോയം ഇന്പതില് നല്
കോകലുള തുക നഗരസഭറികു ഗ്രോന്റില്നിന്നും കുളവ് കചയ്ത് ട്രിഡഡയ് നല്കുകതിന്
സ. ഉദ(സോധോ)നം 1882/2015/തസ്വഭവ തീയതി 23.06.2015 പ്രകോരംം തകംതി നല്
കി  ഉദ്പതരവോയിടണ്ട്.

ട്രിഡ ്  നല്കുവോകലുള തംശദോയം  പേഞോയുത്കകളകു വോര്ഷിക
ഗ്രോന്റില് നിന്നും  കുളം കചയ്ത്  ട്രിഡ ്  കനരിട്്  നകകതികലുള തുിയനിര
നുപേുികള് സ്വീകരിക്വോന് 28.01.2015  ല് പേഞോയ്പത് ഡയളക്ടരക്ക് സരക്കോര
നിരകദ്ദേശംം നല്കിയിരുന്നു.  ട്രിഡ ് നല്കകണ്ട തംശോദോയം ജനളല് പേരപ്പസ്
ഫണ്ടില് നിന്നും ഗഡക്കളോയി കുളം കചയ്ത് ലപക്വരുുത്കതിന് സ. ഉദ(സോധോ)നം
2728/2015/തസ്വഭവ  തീയതി  8/09/2015  പ്രകോരം  സരക്കോര തകംതിറിം  നല്
കിയിടണ്ട്.  എകോല് തിരുവനനപുരം  നഗരസഭയില് നികകോ  ട്രിഡറികു
തധീനതയി്മേലുള ഗ്രോംപേഞോയുത്കളില് നികകോ തംശദോയംോയി  2015-16  വര
്ഷം  തുകകയോന്നും ലെഭ്യംോയിട്ിനില.

 തിരുവനനപുരം  നഗരസഭറികു 2013-14  വകരറിം  ഗ്രോം  പേ 
ഞോയുത്കകളകു 2010  വകരറിമുലുള  തംശദോയ്പതിന്റ കണക്കള് ംോതകം
ട്രിഡ ് ലെഭിചിട്ടു.  
                23/03/2016  തീയതിയികലെ സ. ഉദ(സോധോ)  നം.1322/2016/തസ്വഭവ
 ഉദ്പതരവിന് പ്രകോരം  ബന്ധകപ്പട് തസ്വഭ  സ്ഥോപേനടള് തവരവരുകു കമറ്റി
തീരുംോന്പതിക വികധയംോയി
കസ്പ്ഷ്യല് ുി .എസ്.ബി  തകക്കൌണ്ടില് നിന്നും  തുക  പേിന്വലെിച്  ട്രിഡ ്  നല്
കുകതിന് തകംതി നല്കിറിടണ്ട്.

ട്രിഡറികു പ്രധോന  വരുംോനകേോതെസോയ  തംശോദോയം



പേിരികചപക്കോന് കഴിയോ്പതത്  സ്ഥോപേന്പതികന്റ വികസനപ്രവര്പതനടകള
പ്രതികൂലെംോയി  ബോധിക്ന്നുണ്ട്.  മുന്വര്ഷടളികലെ ലോഡിറ്റ്  ളികപ്പോരടകളികലെനിലോം
ഇതു സംബന്ധിച പേരോംരശടള്  ഉദണ്ടോയിടണ്ട് .  ഗ്രോം  പേ ഞോയുത്കകളകുറിം
തിരുവനനപുരം കകോരപ്പകള്ഷകന്ററിം തതോത് വര്ഷടളികലെ വോര്ഷിക കണക്ക്
കശഖരിച്  തവറികു ളവന്യൂ വരുംോന്പതികന്റ തുിസ്ഥോന്പതില് തംശോദോയം
ഡിംോന്റ്  കചയ്ത്  തുക  വസൂലെോക്കതിന്  തുിയനിര  നുപേുികള് ട്രിഡറികു
ഭോഗുത്നിന്നും  ഉദണ്ടോകകണ്ടതോണ്.

 കുമുളികകളകു വോുക    -   പേിരികചപക്കോന് ബോക്കി   1.21   കകോുി   

2015-16 സോമ്പതിക വര്ഷക്പത ഡി.സി.ബി പേതിക പ്രകോരം 2014-15
സോമ്പതിക  വര്ഷോവസോനം  മുന്വര്ഷടളികലെതും  കചര്പത്  13052291  രൂപേ
പേിരികചപക്കോന്  ഉദണ്ടോയിരുന്നു .  തതില് 5093026  രൂപേ  കുുിിിക  തന്വര്ഷം
പേിരികചപ്പതിടണ്ട്.  2015-16 വര്ഷോവസോനം  മുന്വര്ഷടളികലെകുുിിികറിം
തകോണ്ടികലെ കുുിിികറിം   ഉദള്കപ്പകു  12109033  രൂപേ  പേിരികചപക്കോന്
തവകശ്ഷിക്ന്നു.  ഡിംോന്റ്,  കളക്ഷന്,  ബോലെന്സ് സംബന്ധിച വിശദോംശടള്
ചുവകു.                                                               
 (തുക ലെക്ഷ്പതില്)

                                ഇനം കുുിിിക തകോണ്ട് ആകക
ഡിംോന്റ് 130.52291 262.10985 392.663276
കളക്ഷന് 50.93026 220.61217 271.54243
ബോലെന്സ് 79.59265 41.49768 121.09033

2015-16 സോമ്പതിക വര്ഷക്പതതുള്കപ്പകു കുുിിിക സംബന്ധിച വിവരടള് 
ചുവകു കചരക്ന്നു.
്രം
നം ക്ഷോപ്പ് /ക്ഷോപ്പിംഗ് കകോംപ്േളക്

2014-15   
  വകര 
കുുിിിക

2015-16 കലെ
  കുുിിിക ആകക

1 കകദോരം (വോുക) 596813 2224599 2821412

2 കകദോരം (കംയിന്റനന്സ് ചോര
ഊര്്)

22938 113119 136057

3 ംിനി ക്ഷോപ്, കകശവദോസപുരം 14283 10690 24973
4 ംിനി ക്ഷോപ്, തട്ക്ളടര - 10566 10566
5 ംിനി ക്ഷോപ്, പേോളയം - 3142 3142

6 ംിനി ക്ഷോപ്, കംഡിക്കല് 
കകോകളജ്

0 2775 2775



7
ലെീസ് -ട്രിഡ കസന്റര, 
ളീഹോബിലെികറ്റ്ഷന് ബ്കളോക്ക്, 
കകദോരം

11860 5031 16891

8 ചോലെ കപ്രോജക്ട് ഏജരിയ 0 636 636

9 ളീഹോബിലെികറ്റ്ഷന് ബ്കളോക്ക്, 
ജനളല് കഹോസ്പിറ്റല് ജംഗ്്ഷന്

0 67248 67248

10 ളീഹോബിലെികറ്റ്ഷന് ബ്കളോക്ക്, 
കംഡിക്കല് കകോകളജ്

3504540 121501 3626041

11 കസോപേോനം കകോംപ്േളക്, 
കംഡിക്കല് കകോകളജ്

0 27000 27000

12 ംിനി ക്ഷോപ്, ട്രിഡ 
കസന്റര,കംഡിക്കല് കകോകളജ്

0 8280 8280

13 സോഫലെ്യം 650377 828593 1488970
14 സോഫലെ്യം-ലെീസ് 920312 66833 987145
15 പേോളയം കഫസ്-1 128480 0 128480
16 പേോളയം കഫസ്-2 8381121 13091 851203
17 കുമളളി ബ്കളോക്ക്, പേോളയം 927707 298292 1225999
18 വിജയംഹല് കലെോഡ്ജ് 6144 3537 9681

19 ളീഹോബിലെികറ്റ്ഷന് ബ്കളോക്ക്, 
കസന്ട്രല് കസഡിയം 0 11214 11214

20 ട്രിഡ ബ്കളോക്ക്, കപേട് 0 68291 68291
21 ക്ഷോപ്, കസന്റര തീയറ്റര കളോഡ് 335977 194504 530481
22 ബക്, തകരപേളമ് കളോഡ് 0 427 427

23 ളീഹോബിലെികറ്റ്ഷന് ബ്കളോക്ക്, 
തകരപേളമ് 1722 38486 40208

ആകക
                         

 ക്ഷോപ്പിംഗ്  കകോംപ്േളകകള്  ഉദള്കപ്പകുറിലുള ആസ്തികളില്
നിന്നുലുള വരവ്  ട്രിഡറികു പ്രധോന  പ്രവര്പതന  മലെധന  കേോത്സുകളില്
ലകോകണന്നുലുളതിനോല് വോുക  കുുിിിക  പേിരികചപക്വോന് രഊര്ിത
നുപേുികള് കകകകകോകലുളണ്ടത് തനിവോര്യംോണ്.

 കുമുളികകളകു വോുക   -   ളവന്യൂ ളിക്കവളി നുപേുികള് രഊര്ിതംനില  
കുമുളികകളകു ളവന്യൂ ളിക്കവളി രജിസര പ്രകോരം  1995  മുത്മേലുള 23  ളവന്യൂ

ളിക്കവളി കകസകള് ഇനിറിം തീരപ്പോക്കോന് തവകശ്ഷിക്ന്നു. 2015-16 വര്ഷം മുന്
വര്ഷടളില് ഫയല് കചയ്ത ലരു ളവന്യൂ ളിക്കവളി  കകസം  തീരപ്പോക്കിയിട്ിനില .
ളവന്യൂ രജിസോര തരത്ഥനോപേതം തിരികക തയച കകസകള് എഴുതി തലുളോന്
ട്രിഡ നുപേുികള് സ്വീകരിചിട്ിനില.  ളവന്യൂ ളിക്കവളി നുപേുികള് ംന്ദഗതിയിലെോണ് .



പേിരിഞ കിട്ോകലുള ളവന്യൂ ളിക്കവളി കകസകകളകു വിശദോംശടള് ചുവകു കചര
ക്ന്നു.

്ര
ം
നം.

കുമുളി നം
വോുകക്കോ
രകന്റ
കപേര്

ളവന്യൂ
ളിക്കവളി
ളിക്വസി്ഷന്

നം

ളവന്യൂ
ളിക്കവളി
തീയതി

തകപേക്ഷ
തീയതിയി
കലെ
വോുക

തഭിപ്രോയം

1 എഫ്1,എഫ്2,
ജി 12,

കംഡിക്കല്
കകോകളജ്

പ്രിന്സ്
കതോംസ്

ആര 2
1243/83/ട്രിഡ 18.02.1995 600926/- തുക

ഈുോക്കിയിട്ിനില.

2
വിശ്രം
സകകത്

കക ജി
നോയര 

ആര 2
1494/97/ട്രിഡ 18.02.1995 28208/- തുക

ഈുോക്കിയിട്ിനില

3 ക്ഷോപ്പ് നം
29 കകദോരം

എം രോജ
പേണിക്കര

ആര 2
2134/94/ട്രിഡ 19.05.1999 189388/- തുക

ഈുോക്കിയിട്ിനില

4 ക്ഷോപ്പ് നം
ജി 18 എ
കംഡിക്കല്
കകോകളജ്

സണ്ണി
ംോത്

ആര 2
5687/90/ട്രിഡ 7.10.1999 104932/- തുക

ഈുോക്കിയിട്ിനില

5 ക്ഷോപ്പ് നം. ുി
സി 14/1850

സധീര
കുംോര

ആര 2
262/99/ട്രിഡ 26.09.2000 86466/- തുക

ഈുോക്കിയിട്ിനില

6 ക്ഷോപ്പ് നം ുി
സി 14/1850(7) വി.

തകശോക്
ആര 2

14/1850(7)/ട്രി
ഡ

26.09.2000 30554/-
17592/- രൂപേ റിം
പേലെിശറിം
ഈുോക്കോന് 

തവകശ്ഷിക്ന്നു.

7 ക്ഷോപ്പ് നം ുി
സി 14/1889 പേി ുി വര

ഗ്ഗീസ്
ആര 3

6315/95/ട്രിഡ 29.09.2000 105916/-
66929/- രൂപേറിം
പേലെിശറിം
ഈുോക്കോന്

തവകശ്ഷിക്ന്നു.

8 ക്ഷോപ്പ് നം. ുി
സി 14/1881

കലെ്യോണി
നോയര

ആര 3
974/99/ട്രിഡ 01.12.1999 36269/- തരത്ഥനോപേതം

തിരിചയച. 

9 ക്ഷോപ്പ് നം
ജി 17

കംഡിക്കല്
കകോകളജ് ളീ
ഹോബിലെികറ്റ
്ഷന് കബ്ലേോക്ക്

കക
സകരനന്

ആര 2
9703/87/ട്രിഡ 31.10.2003 416747/-

3683/- രൂപേറിം
പേലെിശറിം
ഈുോക്കോന്

തവകശ്ഷിക്ന്നു.

10 വിശ്രം
സകകത്
തമോനര

കക
തഖികലെ
്്ഷ

ആര 2
444/92/ട്രിഡ 13.07.2004 168093/- തുക

ഈുോക്കിയിട്ിനില

11 ക്ഷോപ്പ് നം
സി3

കംഡിക്കല്
കകോകളജ്
ളീഹോബിലെി

കളജി
ംോണി

ആര 2
9703/87/ട്രിഡ

20.07.2004 120074/- തുക
ഈുോക്കിയിട്ിനില



കറ്റ്ഷന്
കബ്ലേോക്ക്

12 വിശ്രം
സകകത്
കംഡിക്കല്
കകോകളജ്

പേി എസ്
ശശിധര
ന്

ആര 2
1287/03/ട്രിഡ 22.12.2004 906230/-

ുിയോന്
ംരണകപ്പട.തുക
ഈുോക്വോന് ംോര
ഗ്ഗംിനിലോ്പതതിനോല്
ജിനിലോ കളക്ടര തര
ത്ഥനോ പേതം
തിരിചയച.

13 ക്ഷോപ്പ് നം ുിസി
14/2221(10)

എം സി
വക്കചന്

ആര 3
245/2003/ട്രി

ഡ
1.07.2005 49985/-

23.02.2017 കലെ സ. ഉദ
(സോധോ)നം

521/2017/തസ്വഭവ
 ഉദ്പതരം പ്രകോരം
തുക എഴുതി തലുളി.

14 വിശ്രം
സകകത്
കംഡിക്കല്
കകോകളജ്

പേി എസ്
ശശിധര
ന്

ആര 2
1287/03/ട്രിഡ 03.12.2007 115942/-

തുക ഈുോക്വോന്
ംോര

ഗ്ഗംിനിലോ്പതതിനോല്
ജിനിലോ കളക്ടര തര
ത്ഥനോ പേതം
തിരിചയച.

15 വിശ്രം
സകകത്
കംഡിക്കല്
കകോകളജ്

പേി എസ്
ശശിധര
ന്

ആര 2
170/02/ട്രിഡ 28.06.2008 388948/-

തുക ഈുോക്വോന്
ംോര

ഗ്ഗംിനിലോ്പതതിനോല്
ജിനിലോ കളക്ടര തര
ത്ഥനോ പേതം
തിരിചയച.

16 വിശ്രം
സകകത്
കംഡിക്കല്
കകോകളജ്

എ
രോജപ്പന്
നോയര

ആര 2
170/02/ട്രിഡ 28.06.2008 511426/-

ളിവി്ഷന് കപേറ്റീ്ഷന്
നല്കിയിടണ്ട്. തീര
പ്പോക്കിയതോയി
കോണുകിനില.

17 ക്ഷോപ്പ് നം ുി
സി 14/1841

വി
ശശികുംോ
രന്
നോയര

ആര 3
421/08/ട്രിഡ 7.10.2008 402769/-

ബഹ.
കലെോകോറിക്തയില്
കകസ് നിലെനില്

ക്ന്നു.

18 ക്ഷോപ്പ് നം ുി
സി 14/2224 നജീളോബീ

വി
ആര 3

421/08/ട്രിഡ 17.11.2008 285442/-
1,38,881/- രൂപേറിം
പേലെിശറിം
ഈുോക്കോന്

തവകശ്ഷിക്ന്നു.

19 ക്ഷോപ്പ് നം ുി
സി 14/2291 ജി കണ്ണന്

ആര 3
421/08/ട്രിഡ 17.11.2008 24416/- തുക

ഈുോക്കിയിട്ിനില

20 ക്ഷോപ്പ് നം ുി
സി 14/2221 കതോംസ്

എബ്രഹോം
ആര3

421/08/ട്രിഡ 10.03.2010 87958/-
കകഹകക്കോുതിയില്
ളിട്് കപേറ്റീ്ഷന്
നിലെനില്ക്ന്നു.

21 ക്ഷോപ്പ് നം ുി
സി

14/2229&14/2
230

കക
ശിവരോം
ന് നോയര

ആര 3
421/08/ട്രിഡ

10.03.2010 549808/- 9349/-രൂപേറിം
പേലെിശറിം
ഈുോക്കോന്

തവകശ്ഷിക്ന്നു.



22 ക്ഷോപ്പ് നം ുി
സി 14/1884&
ക്ഷോപ്പ് നം
ഡി1,
കുമളളി
കബ്ലേോക്ക്
പേോളയം

എസ്.
കനോബിള്
രോജ്

ആര 3
3545/98/ട്രിഡ 22.03.2010 115211/- തുക

ഈുോക്കിയിട്ിനില.

23 ക്ഷോപ്പ് നം
എഫ്2 ുി സി
14/18/50

ആര
കവണുഗ
കാോപേോല്

ആര 3
245/03/ട്രിഡ 18.05.2010. 44670/-

4054/- രൂപേറിം
പേലെിശറിം
ഈുോക്കോന്

തവകശ്ഷിക്ന്നു.

2(5)  തിരുവനനപുരം നഗരസഭ ട്രിഡ ്   നല്കുവോകലുള
കംയിന്റനന്സ്
       ചോരഊര്്       കുുിിിക   ₹19,61,774/-
                         

ട്രിഡറികു  ഉദുംസ്ഥതയി്മേലുള പേോളയക്പത സോഫലെ്യം  കകോകം്സ്യല്
കകോംപ്േളകികലെ ജി 3,ജി4,ജി14,ജി15  എകീ  നമര കുമുളികള് 1999 ല്
തിരുവനനപുരം നഗരസഭ ്  3  വര്ഷക്പതക്ക് പ്രതിംോസ വോുകവ്യവസ്ഥയി്മേം
കകോരപ്പകള്ഷന് ആവശ്യകപ്പട്തകസരിച് ,  31/03/2001  കലെ ട്രിഡ  എകിക്ട്ീവ്
കമറ്റി  തീരുംോനപ്രകോരം  1.04.2001  മുതല് 99  വര്ഷക്പതക്ക്  പേോട്്പതികം  നല്
കിയിരുന്നു. 1999 ല് വോുക വ്യവസ്ഥയില് നല്കിയ കോലെം  മുതല് കുമുളികള്
നഗരസഭറികു കകകവശംോണ് .  4  കുമുളികകളകു ആകക പേോട്തുകയോയ
84,25,00/-  രൂപേ  നഗരസഭ  ട്രിഡയില് തുചിടണ്ട് .  എകോല് ട്രിഡ നിരനരം
ആവശ്യകപ്പട്ിടം നഗരസഭ, പുതുക്കിയ കരോര വഡയ്കകയോ പ്രതിവര്ഷ കംയിന്റനന്
സ് ചോരഊര്് ട്രിഡയില് തുഡയ്കകയോ കചയ്തിട്ിനില .  രണ്ടോം നിലെയി്മേലുള എസ്  5
നമര കു  20.04.1999  മുതല് കരോര വച്  99  വര്ഷക്പതക്ക്  പേോട്്പതിന്  നല്
കിയിടണ്ട്.  ലെീസ്  തുകയോയ  1,45,87,100/-  രൂപേ  നഗരസഭ  ലപക്കിയിടണ്ട്.
കംയിന്റനന്സ് ചോരഊര്് കുുിിിക സംബന്ധിച വിവരം ചുവകു കചരക്ന്നു.(ട്രിഡ
ഫയല് നം ആര3/4413/97), ലോഡിറ്റ് എന്ക്വയളി നം.12/2014-15

്ര
ം
നം

കുമുളി
നം

2001-02 മുതല് 2014-15
വകരറിലുള കംയിന്റനന്
സ് ചോരഊര്് കുുിിിക

പേലെിശ
06/2007
മുത്മേലുള
സരരീസ്
ുോക്

ആകക

1 ജി-3 35040 47059 2342 84441
2 ജി-4 35040 47059 2342 84441
3 ജി-14 83952 112747 4857 201556



4 ജി-15 89936 120785 5165 215886
5 എസ്5 597907 736931 40612 1375450

ആകക 1961774
എസ്  5  നമര കുമുളിറികു ആകകറിലുള 3450  ചതുരശ്രതുിയില്

2739  ചതുരശ്രതുി  സ്ഥലെംം   1.04.2006  ജനകസവനകകനം  നുുത്കതിനോയി
സരക്കോര ഏജകറ്റപ്പതിരിക്കയോണ്. ബോക്കി  711 ചതുരശ്രതുി സ്ഥലെം ംോതംോണ്
നഗരസഭ   ഉദപേകയോഗിചിരുകത്.  ആയതികന്റ 1.04.2000  മുതല് 31.03.2001
വകരറിലുള കംയിന്റനന്സ് ചോരഊര്് നഗരസഭ ലപക്കിയിടണ്ട് .  കരോര വ്യവസ്ഥ
തകസരിച് നഗരസഭ കസ്രട്ളി മുഴുവന് കുമുളിറികുറിം  കംയിന്റനന്സ് ചോര
ജജ്  നല്കുവോന് ബോദ്ധ്യസ്ഥനോണ് .  എകോല് സരക്കോര  ഏജകറ്റപ്പത
സ്ഥലെ്പതികന്റ കംയിന്റനന്സ്  ചോരജജ്  നല്കോന് നഗരസഭ തയ്യോളോകുകിനില .
നഗരസഭ  ഇതുസംബന്ധിച്  സരക്കോരുംോയി  കരോളില് ഏജരകപ്പട്ിടകണ്ടോ
എകതിന്   കരഖകകളോന്നും ട്രിഡറികു പേക്കല് ഇനില. 

സോഫലെ്യം  ക്ഷോപ്പിംഗ്  കകോംലക്  പേണിതത്  ഹഡ്കകോ  കലെോണ്
സ്വീകരിചോണ്. ഗവണ്കംന്റ് ഗ്രോന്റ് ഇതിനോയി ലെഭ്യംോക്കിയിട്ിനില. ഹഡ്കകോകലെോണ്
ഏജകറ്റപ്പത കക.റി.ആര.ഡി.എഫ്.സി  ക്ക്  കകോുിക്കണക്കിക രൂപേ തിരിചു ോന്
കഴിയോകത ട്രിഡറികു സ്ഥോപേനടള് ജഷി ഭീ്ഷണി കനരിപകയോണ് .  ക്ഷോപ്പിംഗ്
കകോംലകകകളകു മുളി  വോുകറിം  പേോട് വോുകറിം  ട്രിഡറികു പ്രധോന  ളവന്യൂ
കേോത്സുകളോകണകിരികക്ക ഇ്പതര്പതില് കുമുളികള് സരക്കോര
ഏജകറ്റപക്കതിലൂകു ട്രിഡ ്  ലെഭിക്വോകലുള വരുംോന്പതില് ഗണ്യംോയ കുളവ്
സംഭവിക്ന്നുണ്ട്.

ആകക കുുിിിക  തുകയോയ 1961774 രൂപേ കകോരപ്പകള്ഷനില് നിക്
ഈുോകക്കണ്ടതും  പേോട്കരോര വഡയ്കതിന്  തുിയനിര  നുപേുികള്
സ്വീകരികക്കണ്ടതുംോണ്. 

2(6) വോുകക്കരോര പുതുക്കോകത കുമുളികള് പ്രവര്പതിക്ന്നു  .  
മക്  വര്ഷ  കബ്ലേോക്കികലെക്ക്  വോുക ്  നല്കുക കുമുളികള് ,

വോുകക്കോലെോവധിക് കശ്ഷം   വോുകക്കരോര പുതുക്കോകതറിം  പുതുക്കിയ  വോുക
നല്കോകതറിം  തുുരക്  പ്രവര്പതിക്കതോയി  കോണുന്നു.   ഉദദോഹരണടള്
ചുവകു കചരക്ന്നു.

(1) കകശവദോസപുരുത്ലുള കകദോരം  ക്ഷോപ്പിംഗ് കകോംലകികലെ കുമുളി
നം.  49,  (എ.ബിജ,  ുി.സി  11/963/വോരുവിളോകം,  നന്ദന്കകോു്  ,തിരുവനനപുരം)



കോലെോവധി  20.11.2012  ല് തവസോനിചിരുന്നു .  കകരള  പേബ്ലേിക്ക്  ബില്ഡിംഗ്സ്
എവിക്ഷന് ലോഫ്  തണ് ലോതകകളസ്ഡ്  ലക്കപേന്റ്സ്  ആക്ട്  1968  4(1)  വകുപ
പ്രകോരം  കു  ലഴിപ്പിക്കതിനോയി  13/08/2014,  31/1/2015,  11/03/2015  എകീ
തീയതികളില് കനോട്ീസ്  നല്കിയിരുന്നു .  എകോല് നോളിതുവകര കു
ലഴിപ്പിക്കകയോ വോുകക്കരോര പുതുക്കകയോ കചയ്തിട്ിനില. 

(2)  M/S  കനറ്റ്  സോന്,  കകസബര കസോണ് എക സ്ഥോപേന്പതിന്
കകശവദോസപുരുത്ലുള കകദോരം ക്ഷോപ്പിംഗ് കകോംപ്േളകികലെ 40-ാോം നമര കുമുളി
വോുക ്  നല്കിയിരുന്നു. 8.10.2012 ല് കരോര കോലെോവധി  തവസോനിച പ്രസ്തുത
കുമുളിറികു വോുകക്കരോര 2014-15 വര്ഷം വകരറിം പുതുക്കിയിട്ിനില.

വോുകക്കരോര പുതുക്കോകത കുതുുരുക കുക്കോകര ,  കകരള പേബ്ളിക്ക്
ബില്ഡിംഗ്സ്   എവിക്ഷന് ലോഫ്  തണ് ലോതകകളസ്ഡ്  ലക്കപേന്റ്സ്  ആക്ട്
1968  പ്രകോരം  ലഴിപ്പിക്കതിനോയി നുപേുികള് സ്വീകരികക്കണ്ടതോണ്.

2(9) കുമുളികള് വോുക ് നല്കോകത ലഴിഞ കിുക്ന്നു  .  
കുമുളികകളകു വോുകരജിസ്കകളം  ലോഡിറ്റ്  എന്ക്വയളിറികു (നം.1  /2015-16)
ം്പേുിറിം  പേരികശോധിചതില് ട്രിഡറികു ക്ഷോപ്പിംഗ്  കകോംലകകളികലെ ചിലെ
കുമുളികള് 2015-16  വര്ഷം  വോുക ്  കകോപക്കോകത ലഴിഞ്  കിുകതോയി
ംനെസിലെോകുന്നു.  കുമുളികകളകു വോുകയോണ്  ട്രിഡറികു പ്രധോന
വരുംോനകേോതെസ് എകിരികക്ക മുളികള് വോുക ് നല്കോകത ലഴിചിട്ിരിക്കത്
തഭികോം്യംനില.
 ഉദദോഹരണടള് ചുവകു കചരക്ന്നു.

്രം നം വ്യോപേോര സമുചയം കുമുളി നം
1 കംഡിക്കല് കകോകളജ്  ളീഹോബിലെികറ്റ്ഷന് 

ബ്കളോക്ക്
 ജി16 & ജി17

2 ജനളല് കഹോസ്പിറ്റല് ജംഗ്്ഷന് 1 & 5
3 കസോപേോനം ക്ഷോപ്പിംഗ് കകോംപേ്ളക്, കംഡിക്കല് 

കകോകളജ്
 4 & 105

4 കസന്ട്രല് തീയറ്റര കളോഡ് 7



2(10) കണ്സ്യൂംര കഫഡ്   -   വോുക കരോര പുതുക്കിനില   -   വോുക    
കുുിശിക ഈുോക്കിനില  ;   ലപക്കില് കുളവ്  ₹  24,26,337.95  

തിരുവനനപുരം  വികസന തകതോളിറ്റിറികു കകശവദോസപുരുത്ലുള
കകദോരം  ക്ഷോപ്പിംഗ്  കകോംലകികലെ കുമുളികകളം  (നം.8,  79,  കസോര 4  മുതല് 11
വകര)പേോളയുത്ലുള സോഫലെ്യം  കകോംലകികലെ കുമുളികകളം  (നം.ജി7,ജി10,  ജി19)
കകരള കകോ-ഓപ്പകളറ്റീവ് കണ്സ്യൂംര കഫഡിന്  1998-99 വര്ഷം മുതല് വോുക ്
കകോപ്പതിടണ്ട്.  കരോളില് ഏജരകപ്പപക തീയതി മുതല് മക് വര്ഷംോണ്  കരോര
കോലെോവധി.  കരോളില് ഏജരകപ്പട് തീയതിറിം  കരോര പുതുകക്കണ്ടിയിരുക
തീയതികകളം ചുവകു കചരക്ന്നു.

ക്ഷോപ്പിം
ഗ് 
കകോംലക്

കുമു
ളി
നം

കരോളില്
ഏജരകപ്പട്
തീയതി

തവസോ
നംോയി
കരോര
പുതുക്കിയ
തീയതി

കരോര പുതുകക്കണ്ടിയിരുക തീയതികള്

കകദോരം

8 20.07.1999 20.07.2002 19.07.2005 19.07.2008 19.07.2011 19.07.2014

79 1.03.1998 1.03.2001 1.03.2004 1.03.2007 1.03.2010 1.03.2013

S4to 
S9 12.10.1998 12.10.2001 12.10.2004 12.10.2007 12.10.2010 12.10.2013

S10 &
S11 1.04.1999 1.04.2002 1.04.2005 1.04.2008 1.04.2011 1.04.2014

സോഫലെ
ാ്യം 

ജി 7 26.07.1999 26.07.2002 26.06.2005 26.06.2008 26.06.2011 26.06.2014

ജി10 6.02.1999 6.02.2002 6.02.2005 6.02.2008 6.02.2011 6.02.2014

ജി19 30.07.1999 30.07.2002 30.07.2005 30.07.2008 30.07.2011 30.07.2014

കരോര വ്യവസ്ഥ 4(1) പ്രകോരം ലോകരോ മക് വര്ഷം കൂപകമോഴും കരോര
തവസോനിക്ക മുള ്  വോുക  കരോര പുതുക്കി  വോുകയില് 15%  വരദ്ധനവ്
വരുക്പതണ്ടതോണ്.  ട്രിഡ  നിരനരം  ആവശ്യകപ്പട്ിടം  കണ്സ്യൂംര കഫഡ്
കുകകളകു കരോര പുതുക്വോന് തയ്യോളോകുകിനില .  ആദ്യംോയി കരോളില് ഏജരകപ്പട്്
(1998-99  കോലെയളവില്)  മക്  വര്ഷ്പതിക കശ്ഷം   15%  വരദ്ധനവ്  വരു്പതി
കരോര പുതുക്കറിം വോുക നല്കുകറിം കചയ്തിരുന്നു. തതികകശ്ഷം നോളിതുവകര
വോുകക്കരോര പുതുക്കിയിട്ിനില. വോുക കുുിിിക തുച തീര്പത് കരോര പുതുക്വോന്
ട്രിഡ നിരനരം ആവശ്യകപ്പപന്നുണ്ട്. കണ്സ്യൂംര കഫഡിന് 20.03.2015 ല് കകരള
പേബ്ളിക്ക്  ബില്ഡിംഗ്  എവിക്ഷന് ലോഫ്  തണ് ലോതകകളസ് ഡ്  ലക്കപേന്ള്സ്
ആക്ട് 1968(4)  പ്രകോരമുലുള എവിക്ഷന് കനോട്ീസ് വകര ട്രിഡ നല്കിയിടണ്ട് .പേഴയ



നിരക്കി്മേലുള വോുകയോണ്  കണ്സ്യൂംര കഫഡ്  തുുരന്നും  നല്
കികകോണ്ടിരിക്കത്.
31.03.2015 ല് കണ്സ്യൂംരകഫഡ് ലപക്കോകലുള കുുിിികറികു കണക്ക് (ട്രിഡറികു
കസറ്റ്കംന്റ് പ്രകോരം) ചുവകു കചരക്ന്നു.

കുമുളി കോലെയളവ്
ലപകക്ക
ണ്ട
വോുക

ലപക്കി
യ
വോുക

വ്യത്യോ
സം പേലെിശ കസവന

നികുതി ആകക

കകദോ
രം
കുമുളി
നം.8

ലോഗസ്
2011-ംോര
ച ്2015

205757 112938 92819 25903.05 11166.3948 129888.4448

എസ്1
0&എ
സ് 11

ലോഗസ്
2011-ംോര
ച ്2015

606480 365694 240786 66060 29013.7816 335859.7816

എസ്4
മുതല്
എസ്9
വകര

നവംബര
2012-ംോര
ച ്2015 1015457 201514.15 142689.1592 1359660

സോഫ
ലെ്യം
ജി7

ലോഗസ്2
011-ംോര
ച ്2015

138041 84294 53747 14414.36 6470.913 74632.273

ജി10
ലോഗസ്2
011-ംോര
ച ്2015

290495 174132 116363 30634.64 14026.6628 161024.3028

ജി19
ഏജപ്രില് 
2012-ംോര
ച2്015

811583 492938 318645 7243.62 39384.522 365273.142

ആകക 2426337.95

 വോുക  ലപക്കിയതി്മേലുള കുളവ് ,  പേിഴപേലെിശ,  കസവന  നികുതി
എകിവറിള്കപ്പകു 31.03.2015  ല് ₹24.26  ലെക്ഷം രൂപേ കുളവോയോണ്  കണ്സ്യൂംര
കഫഡ്  ലപക്കിയിടലുളത്.  കണ്സ്യൂംര കഫഡില് നിക്  തുക  ഈുോക്കതികം
വോുകക്കരോര പുതുക്കതികം  സത്വര  നുപേുികള് ട്രിഡറികു ഭോഗുത്നിക്
 ഉദണ്ടോകകണ്ടതോണ്.  ഇത്  സംബന്ധിച്  ട്രിഡ  സ്വീകരിച നുപേുികകളം
വിശദോംശടകളം ആഡിറ്റികന തളിയികക്കണ്ടതോണ്.



2(11) തപ്രന്റീസ് കട്രയിനികള്ക്ക് നല്കിയ കകസപേന്റ്   -   കകന   സര
ക്കോരില് നിക്   2001   മുതല് ലെഭിക്വോകലുള  തുക   ലെഭ്യംോക്കിയിട്ിനില  .  

കകന സരക്കോരികന്റ ംോനവവിഭവകശ്ഷി ംനോലെയ്പതിന് കീഴി്മേലുള
തപ്രന്റീസ്  കട്രയിനിംഗ്  കബോരഡ നല്കുക പേോനല് ലെിസില്  ഉദള്കപ്പട്
 ഉദകദ്യോഗോരത്ഥികകള ഇന്റരവ്യൂ കചയ്ത്  തപ്രന്റ്ളീസ്  കട്രയിനികളോയി  ട്രിഡ
നിയംിക്കോ്ണ്ട്.  തപ്രന്റീസകള്ക്കോയി  സരക്കോര നിയനണ  സ്ഥോപേനടള്
കചലെവിപക കകസപേന്റ്  തുകറികു 50%  ബന്ധകപ്പട് സ്ഥോപേന്പതില് നിന്നും
തകപേക്ഷ ലെഭിക്ക മുള ്  കകനസരക്കോര ംുക്കി  നല്കുകതോകണക്
തപ്രന്റീസ്  കട്രയിനിംഗ്  കബോരഡികന്റ 11.06.2001 കലെ ബി .എ.റ്റി/എസ്.ആര /
531/01-)ാം നമര സരക്ലെളി്മേം  
സരക്കോര  ഉദ്പതരവ്  2038/11/ഹ.എഡ് തീയതി  15.12.2011  കലെ  ഉദ്പതരവി്മേം
വ്യവസ്ഥകചെയ്ന്നുണ്ട്.  ഡികലോംക്കോരോയ തപ്രന്റീസ്  കട്രയിനികകളകു പ്രതിംോസ
കകസപേന്റ്  23.3.2011  മുതല് 1850/-  രൂപേയില് നിന്നും  2530/-  രൂപേയോക്കി  ഉദയര
്പതിയിടമുണ്ട്.

ഇപ്രകോരം  2001  മുതല് ട്രിഡ നിയംിച തപ്രന്റീസ്  കട്രയിനികള്ക്ക്
കകസപേന്റ്  ഇന്പതില് നല്കിയ  തുകകകളകുറിം  കകനസരക്കോരില് നിക്
ലെഭിക്കോകലുള തുകകകളകുറിം വിശദോംശടള് ചുവകു കചരക്ന്നു.
                                                                     

വര്ഷം കചലെവ് (₹) തരഹതകപ്പട്
വിഹിതം (₹) തഭിപ്രോയം

2001-02 79875 39939

2002-03 61335 30668

2003-04 25795 12897

2004-05 56472 28236

2005-06 47850 23925

2006-07 37169 18584



2007-08 32923 16462

2008-09 48815 2440

2009-10 കട്രയിനികകള
നികയോഗിചിട്ിനില

2010-11 കട്രയിനികകള
നികയോഗിചിട്ിനില

2011-12 14974 73987

2012-13 25300 12650

2013-14 കട്രയിനികകള
നികയോഗിചിട്ിനില

 2014-15   21545 10773

ആകക 452053 226027

2007-08,  2008-09,  2012-13  എകീ  വര്ഷടളികലെ ലോഡിറ്റ്  ളികപ്പോര
ടകളില്  ഇതു സംബന്ധിച് പേരോംരശിചിടണ്ട് .  കകനസരക്കോരില് നിക്  കംല്
തുക ലെഭ്യംോക്കതിനോയി തപ്രന്റീസ്്ഷിപ്പ്  കട്രയിനിംഗ്  കബോരഡ് ഡയളക്ടരക്ക്
ട്രിഡ കുത്കളയചിടകണ്ടകി്മേം  നോളിതുവകര തുകകയോന്നും  ലെഭ്യംോയിട്ിനില .  തര
ഹതകപ്പട് കകനവിഹിതം ലെഭിക്കോകലുള നുപേുികള് സ്വീകരികക്കണ്ടതോണ്.

ഭോഗം   3  

കചലെം കണക്കളികന്മേലുള ലോഡിറ്റ് നിരീക്ഷണടള്

3(1)  2011-12, 2012-13    വര്ഷടളികലെ  വോര്ഷിക  കണക്കള്    
തയ്യോളോക്കിയ ഇന്പതില് കചലെവഴിച ₹   75,843/-   രൂപേറികു   
കചലെവ് തുെസകപ്പപുത്ന്നു  .  

                        
2011-12,  2012-13    വര്ഷടളികലെ   വോര്ഷിക    കണക്കള്

തയ്യോളോക്കിയ ഇന്പതില് ₹75,843/-,  വിജയകുംോരന് & ഈശ്വരന്,  ചോരകട്രഡ്
തകക്കൌണ്ടന്റ്സ്,  ശോസ്തംംഗലെം,  തിരുവനനപുരം  -ന്  കവൌചര നം .48/2014-15
തിയതി.23.04.2014  (കചക്ക്  നം.337916  തിയതി  :  24.04.2014)  പ്രകോരം



തകവദിചിടണ്ട്.   ലരു തകക്കൌണ്ട്സ്  ഓഫീസ്ം നോല്െ  തസിസരാനംോരും  ഉദള്
കപ്പപക തകക്കൌണ്ട്സ് കസക്ഷനോണ് ട്രി ഡയില് ബജറ്റ് , വോര്ഷിക കണക്കള്
എകിവ  തയ്യോളോക്കതുള്കപ്പകുറിലുള തകക്കൌണ്ട്സംോയി  ബന്ധകപ്പട്
കജോലെികള് നിരരഹിക്കത് .  വോര്ഷിക  കണക്കള് തയ്യോളോകക്കണ്ട
 ഉദ്പതരവോദി്പതം  തകക്കൌണ്ട്സ്  കസക്ഷനോകണകിരികക്ക,  ആയത്
തയ്യോളോക്കോന് ചോരകട്രഡ്  തകക്കൌണ്ടന്റ്സികന ചുംതലെകപ്പപ്പതിയ  നുപേുി
ശരിയനില. 

2012-13  കോലെയളവികലെ വോര്ഷിക  കണക്കള് തയ്യോളോക്കിയ
സോഹചര്യ്പതില് ബോക്  പേോെസ്ബ ിക്ക് ,  ക്യോ്്ഷ  ഇന് ഹോന്ഡ്  എകിവറിംോയി
തോരതം്യം കചയ്തകപ്പോള് 2 കകോുികയോളം രൂപേ വ്യത്യോസം കകണ്ട്പതിയിരുകകന്നും,
പ്രസ്തുത ന്യ ൂനത  2011-12  കലെ വോര്ഷിക  കണക്കളില് വകിട് ിലുളതോകണന്നും ,
എകോല് ലദനംദിന  കജോലെികയോകുോപ്പം  ം ിന്കോലെടളികലെ തകക്കൌണകള്
ക ൂുി  പേരികശോധിക്കോന് നിരവോഹംിനിലോ്പതതിനോല് 19.10.2013  ല് ട്രിഡ  കചയര
ംോകന്റ തദ്ധ്യക്ഷതയില് ക ൂുിയ തകക്കൌണ്ടന്റ്സ്  കസക്ഷകന്റ ംീറ്റിംഗില് ലര ി
ചോരകട്രഡ്  തകക്കൌണ്ടന്റികന നിയംിക്കോന് തീരുംോനിക്ക ികറിണ്ടോയികയന്നും
ആണ് ഈ വി്ഷയ്പതില് വിശദീകരണം ആവശ്യകപ്പടകകോണ്ട് നല്കിയ ഓഡിറ്റ്
എന്ക്വയളിക്ക്  (നം.03/2014-15 തിയതി:01.12.2016) ം്പേുി നല്കിയിടലുളത്. പ്രസ്തുത
ംീറ്റിംഗികന്റ ംിനിട്്സികന്റ പേകരപ്പ ിം  ബന്ധകപ്പട് ഫയ്മേം
(നം.എഫ്2/1240/2003/ട്രിഡ)  ം്പേുികക്കോപ്പം  പേരികശോധന ോയി
ഹോജരോക്കിയിരുന്നു.  ആയവ പേരികശോധിചതികന്റ  വിശദോംശടള് ചുവകു കചര
ക്ക ിക ി.

(i)  പ്രസ്തുത  തപേോകതകള് പേരിഹരിക്കോന് തകക്കൌണ്ട്സ്  കസക്ഷന്
സ്വീകരിച നുപേുികകളക്ക ിളിച ്പ്രതിപേോദിക്കിനില.

(ii)  തപേോകതകള് പേരിഹരിക്കോന് കൂുിയ   തകക്കൌണ്ട്സ്  കസക്ഷകന്റ
ംീറ്റിംഗില് ശ്രീ .വിജയകുംോര,  ചോരകട്രഡ്  തകക്കൌണ്ടന്റികനറിം   ഉദള്
കപ്പപ്പതിയിരുന്നു.  തകക്കൌണ്ട്സികലെ തപേോകതകള് പേരിഹരിക്കോന് ലര ി ചോര
കട്രഡ്  തകക്കൌണ്ടന്റികന നിയംിക്കോന് തീരുംോനകംപ്പത ംീറ്റിംഗില് ട്രിഡ
ജീവനക്കോരനനിലോ്പത ചോരകട്രഡ്  തകക്കൌണ്ടന്റികന ക ൂുി   ഉദള്
കപ്പപ്പതിയതികനക്ളിചലുള വിശദീകരണടകളോന്നുംിനില.



(iii)  തകക്കൌണ്ട്സികലെ തപേോകതകള് പേരിഹരിക്കോന് ചോരകട്രഡ്
തകക്കൌണ്ടന്റികന ച ിംതലെകപ്പു ി്പതിയതിലൂകു ട്രിഡ ്   ഉദണ്ടോയ  തധിക
ബോധ്യത ്  ട്രിഡ കകൌണ്സിലെികന്റ തംഗീകോരം  ലെഭിചിടകണ്ടോകയക കോര്യംം
വ്യക്തംനില. 
ഈ കോരണടളോല് 2011-12, 2012-13   വര്ഷടളികലെ   വോര്ഷിക   കണക്കള്
തയ്യോളോക്കിയ  ഇന്പതില് കചലെവഴിച ₹ 75,843/-  രൂപേറികു കചലെവ്
തുെസകപ്പപുത്ന്നു.

3(2)കസവനപുസ്തക പേരിപേോലെന്പതികലെ തപേോകതകള് 

ട്രിഡയികലെ ജീവനക്കോരുകു ലെഭ്യംോയ  കസവനപുസ്തകടള്
പേരികശോധിചകപ്പോള് കകണ്ട്പതിയ തപേോകതകള് ചുവകു കചരക്ന്നു.
(എ) കസവനപുസ്തകടകളകു വോര്ഷിക പേരികശോധന നു്പത ികിനില

കക.എസ്.ആര പേോരട്് III റൂള് 150 പ്രകോരം, എനിലോ വര്ഷംം ഏജപ്രിലെില്
കസവനപുസ്തകടകളകു വോര്ഷിക  പേരികശോധന  നു്പത ി  ഓഫീസ്  തലെവന്
സോക്ഷ്യകപ്പപക്പതണ്ടതോണ്.  എകോല്,   കസവനപുസ്തകടളില്  വോര്ഷിക
പേരികശോധന  നു്പതി  സോക്ഷ്യകപ്പപക്പതണ്ട നിരദ്ദേിദ കപേജില്
കരഖകപ്പപ്പത്മേകകളോന്നും വരു്പതിയിട്ിനില.

(ബി) കപ്രോകബ്ഷന്,   കപ്രോകംോ്ഷന്,   തന്യതകസവനം,   ശൂന്യകവതനോവധി   
എകിവ  സംബന്ധിച വിവരടള് കരഖകപ്പപ്പതിയിട്ിനില
(i)  ശ്രീ.തജയ്.ആര.എസ്,  ഓവരസീയര കഗ്രഡ്  II  കന്റ കപ്രോകബ്ഷന്

ഡിക്ലയര കചയ്ത വിവരം  കസവനപുസ്തക്പതില് കരഖകപ്പപ്പതിയിട്ിനില .  ട്രി ഡ
കസ്രട്ളിറികു 21.06.2016  കലെ  ഉദ്പതരവ്  നം .എ 1/1268/2016/ട്രിഡ  പ്രകോരം
21.06.2016  മുതല് പ്രോബലെ്യ്പതില് ഓവരസീയര /ഡ്രോഫ്റ്റ്സ് ംോന് കഗ്രഡ്  I
തസ്തികയില് കപ്രോകംോ്ഷന് തകവദിക്കറിം   ഉദ്പതരവികന്റ പേകരപ്പ്  ഈ
ഓഫീസില് നല്ക ികറിം  കചയ്തിടണ്ട് .  എകോല് പ്രസ്തുത  കപ്രോകംോ്ഷന്
സംബന്ധിച വിവരടകളോന്നും  കസവനപുസ്തക്പതില് കരഖകപ്പപ്പതിയിട്ിനില.

(ii)  സ. ഉദ(സോധോ)നം.1019/2015/ജലെവിഭവ  തീയതി.02.12.2015  പ്രകോരം
ശ്രീ.ബിനീ്ഷ്.ുി.കക, തസിസന്റ് എഞിനിയ്കു, ജലെവിഭവ വകുപ്പ് - കോഡയികലെ
തന്യതകസവന  കോലെോവധി  22.04.2015  മുതല് ലരു വര്ഷക്പത ്  ദീര
ഘിപ്പിചിടകണ്ടക്   കസവനപുസ്തക്പതില് (കപേജ്  35)  കരഖകപ്പപ്പതിയിടണ്ട്.



എകോല്,  തന്യതകസവനം  തകവദിച  ഉദ്പതരവ് ,  ട്രിഡയില് നിന്നും  വിപതല്
കചയ്ത  ഉദ്പതരവ് തുുടിയവകയോന്നും കസവനപുസ്തക്പതില് കരഖകപ്പപ്പതിയിട്ിനില.

(iii)  ശ്രീ.തസീസ്.വി.പേി,  തസിസന്റ് എഞിനിയര 09.01.2009  മുതല് 2  വര
്ഷക്പതഡയ്ം, 09.01.2011  മുതല് 3  വര്ഷക്പതഡയ്ം, 19.03.2012  മുതല് 31.03.2012  വകര 13
ദിവസക്പതഡയ്ം,  16.04.2012  മുതല് 27.04.2012  വകര 12  ദിവസക്പതഡയ്ം,  01.06.2014
മുതല് 5  വര്ഷക്പതഡയ്ം  (കപേജ്  നം.43,  45,  48)  ശൂന്യകവതനോവധി  എപ്പതിടണ്ട്.
കസവനപുസ്തക്പതികലെ ലെീവ് തകക്കൌണ്ടില് ശൂന്യകവതനോവധി കരഖകപ്പപക്പതണ്ട
കപേജില് പ്രസ്തുത തവധികള് കരഖകപ്പപ്പതിയിട്ിനില.
(സി) ആരജിതോവധി,   ഡയസ് കനോണ്   എകിവ   തകവദിച   ദിവസടള്   

ആകക ദിവസടളില് നിന്നും ക ിളവ് കചയ്യോകത ആരജിതോവധി 
കണക്കോക്കിയിരിക്ന്നു.    

ആരജിതോവധി കണക്കോക്ക കോലെയളവികലുളില് തകവദിചിടലുള
ശൂന്യകവതനോവധി,  തരദ്ധകവതനോവധി,  പേരിവര്പതിതോവധി,  ആരജിതോവധി,
ഡയസ് കനോണ് എകിവ ആകക ദിവസടളില് നിന്നും ക ിളവ്   കചയ്ത കശ്ഷം ,
ബോക്കി  ദിവസടള്ക്ക്  ംോതകം ആരജിതോവധി  കണക്കോന് പേോപ് .  ആര
ജിതോവധി,  ഡയസ് കനോണ് എകിവ  തകവദിച ദിവസടള് ആകക
ദിവസടളില് നിന്നും  ക ിളവ്  കചയ്യോകത ആരജിതോവധി  കണക്കോക്കി
നല്െ കിയതികന്റ വിശദോംശടള് ചുവകു കചരക്ന്നു.

(i)  ശ്രീംതി.ബി.ഗീത,  കഡപേ്യൂട്ി കുൌണ് ലോനര - 08.01.2013  മുതല് 12.01.2013
വകരറിം 22.09.15 കം (കപേജ് നം.118) എപ്പത ഡയസ് കനോണ് 

(ii)  ശ്രീംതി.ംരിയ  ജോസ് ംിന്.ഡി,  തസിസന്റ്  എ  ഞിനിയര -  02.05.2015,
23.05.2015,  05.06.2015,  20.06.2015,  17.08.2015,  18.08.2015,  20.08.2015  എകീ
ദിവസടളില് എപ്പത ആരജിതോവധി 

(iii)  ശ്രീംതി.എ.എസ്.ബീന,  തസിസന്റ്  എകിക്യൂട്ീവ്  എഞിനിയര -
30.05.2014,  31.05.2014,  07.07.2014  മുതല് 10.07.2014  വകര,  എകീ  ദിവസടളില്
എപ്പത ആരജിതോവധി 
(iv)  ശ്രീംതി.ൃഷകുംോരി.എല്,  സീനിയര കഗ്രഡ് തസിസന്റ്  -  17.03.2013  മുതല്
20.03.2013  വകര, 15.05.2013, 18.05.2013, 23.05.2013, 25.05.2013, 26.05.2013, 27.05.2013,
04.06.2013, 11.06.2013, 12.06.2013, 21.06.2013, 24.06.2013, 25.09.2013, 26.09.2013  എകീ
ദിവസടളില് എപ്പത ആരജിതോവധി



(ഡി) മന്നു വര്ഷ കസവനം പര്പതിയോകുകതിക മുമ്  ആദ്യവര്ഷക്പത  ആര
ജിതോവധി   1/11  പ്രകോരം ്രംീകരിച

ജി.ല  (പേി)  നം.75/07/ഫിന് തീയതി .27.02.2007  പ്രകോരം  മന്നു വര്ഷ

കസവനം  പര്പതിയോയ  കശ്ഷം  ംോതകം ആദ്യവര്ഷക്പത ആരജിതോവധി   1/11
പ്രകോരം ്രംീകരിക്കോന് പേോപ്.  എകോല്  ട്രിഡ കസ്രട്ളിറികു 11.11.2015  കലെ
എ 1-03/2011  നമര  ഉദ്പതരവ്  പ്രകോരം ശ്രീംതി.കബബി.വി,  എല്.ഡി.ലുപ്പിസ് ന്
25.10.2015 ല് കപ്രോകബ്ഷന് ഡിക്ലയര കചയ്തതികന്പത ിുരക്  ആദ്യവര്ഷക്പത

ആരജിതോവധി  1/11  പ്രകോരം ്രംീകരിച ്നല്കിയിടണ്ട്.  മന്നു വര്ഷ കസവനം പര
്പതിയോകോകത,  കപ്രോകബ്ഷന് ഡിക്ലയര കചയ്തതികന്പത ിുരക് ആദ്യവര്ഷക്പത

ആരജിതോവധി  1/11   പ്രകോരം ്രംീകരിച് നല്കിയ നുപേുി കതറ്റോണ്.  നിലെവില്
മന്നു വര്ഷ  കസവനം  പര്പതിയോക്കിയതിനോല് തുുര നുപേുികകളോന്നും
സ്വീകരികക്കണ്ടതിനിലോകയകി്മേം  ഭോവിയില് ആവര്പതിക്കോതിരിക്കോന്
ശ്രദ്ധികക്കണ്ടതോണ്.
(ഇ)കസവനപുസ്തക്പതികലെ കരഖകപ്പപ്പത്മേകള് കസ്രട്ളി    
    സോക്ഷ്യകപ്പപ്പതിയിട്ിനില.

ശ്രീ.ബിനീ്ഷ്.ുി.കക,  തസിസന്റ്  എഞിനിയരക്ക്  20.06.2003  മുതല് 5 വര
്ഷക്പത ്  തകവദിച ശൂന്യകവതനോവധി  കപേജ്  132  ല്
കരഖകപ്പപ്പതിയിടകണ്ടകി്മേം  കസ്രട്ളി  സോക്ഷ്യകപ്പപ്പതിയിട്ിനില.  കൂുോകത,
01.04.2012 ല് 30 ദിവസക്പത ആരജിതോവധി സളണ്ടര തകവദിചകകോണലുള  31,
114, 115 എകീ കപേജകളികലെ കരഖകപ്പപ്പത്മേകകളം സോക്ഷ്യകപ്പപ്പതിയിട്ിനില.

കംല് തപേോകതകള് പേരിഹരിച കശ്ഷം  കസവനപുസ്തകടള് ഓഡിറ്റിന്
ഹോജരോകക്കണ്ടതോണ്.

3(3) പേദ്ധതി തവകലെോകനം
              2014-15 വര്ഷം ട്രിഡ ഏജകറ്റപ്പത് നുപ്പിലെോക്കിയതും മുന്വര്ഷടളില്
തുുടിയതും  തുുരുകതുംോയ വിവിധ  പേദ്ധതികകളകു നിലെവികലെ സ്ഥിതി  ചുവകു
കചരക്ന്നു.
(എ)ചോലെ കവജിറ്റബിള് ംോരക്കറ്റും ംോലെിന്യ നിരംോരഊര്ന ലോന്ള്
     നിരമോണംം

2013-14  ബജറ്റി്മേള്കപ്പട് ലരു കപ്രോജക്ടോണ്  ംോലെിന്യ നിരംോര
ഊര്നലോന്ള്. ചോലെ വി  ശദ നഗരോസൂതണ പേദ്ധതിയി്മേള്കപ്പപ്പതിയ കവജിറ്റബിള്



ംോരക്കറ്റ് നിരമോണ്പതിനോയി ഏജകറ്റപ്പത 5.5  ഏജക്കര ഭംിയില് നിന്നും 2 ഏജക്കര
ഭംി  M/S  Loro  group  ന്  വ്യവസ്ഥകകളകു തുിസ്ഥോന്പതില് ലോന്ള്  നിര
മോണ്പതിനോയി  ലകംോ്കതിന്  സരക്കോര  ഉദ്പതരവിട .  2014-15 ല് 10  കകോുി
രൂപേ ലെഭിചിടണ്ട്. 
2015-16  ല് വരംം കചലെംം നുകിടകണ്ടകി്മേം നോളിതുവകരയോയിടം ഖരംോലെിന്യ
ലോന്റ് നിരമോണം, ,കവജിറ്റബിള് ംോരക്കറ്റ് നിരമോണം ഇവ തുുടിയിട്ിനില.

ഭരണസംിതി  ഈ വി്ഷയം  കഗൌരവംോയി  പേരിഗണിച്   ഉദചിതംോയ
തീരുംോനം  ലകകകോകളളണ്ടതോണ്.  കപ്രോജക്ട്  നുപ്പിലെോകോ്പതപേക്ഷം
തതികകവണ്ടി  കചലെവഴിച തുകകള് നദംോയി  കണക്കോക്കി  തിരികക
ഈുോക്കോകളള നുപേുികള് സ്വീകരികക്കണ്ടതോണ്. 

(ബി)  ആനയള ബസ് ഡികപ്പോയില് നിന്നും കവളി  കളയില്കവസ്കളള്ഷനികലെ ്
കളോഡ് നിരമോണംം പേോരവതിപു്പതനോളികലെ പേോലെം നിരമോണംം
 16.02.2014 ല് നിരമോണ  ഉദദ്ഘോുനം  നുക ആനയള ബസ്
ഡികപ്പോ  കപ്രോജക്ടോണിത്.തവികുനിന്നും   കവളി  കളയില്കവകസ്ഷനികലെഡയ്ളള
കളോഡികം  പേോരവതി  പു്പതനോളിന്  കു്കകറിളള കളോഡികം  കചര്പത്  തുകല്
തുകയോയ 27 കകോുി  രുപേറികു ഈ  കപ്രോജക്ടിന്  6.6.2015 ല് സോകകതിക
തംഗീകോരം  ലെഭിച.  സ്ഥലെം  ഏജകറ്റപക്കല് 2014 ല് തകക പര  ്പതികരികചകി്മേം
നോളിതുവകര കപ്രോജക്ട് തുുടിയിട്ിനില. 
                    ഈ വി്ഷയം ഭരണസംിതിറികു ശ്രദ്ധയില്കപ്പപുത്ന്നു. കപ്രോജക്ട്
നിലെവില് വകോ്മേളള  പുകരോഗതി  സരക്കോരികന്ള  ശ്രദ്ധയില്കപ്പപ്പതി
നുപ്പിലെോക്കോന് നുപേുികള് സ്വീകരികക്കണ്ടതോണ്.
(സി) തകരപ്പളമ്  -   കസോലസറ്റി പുനരനിരമോണം  

2013-2014 കോലെയളവില് തുുടി  പുകരോഗംിചകകോണ്ടിരിക്ക ലരു
കപ്രോജക്ടോണിത്.  തകരപേളമികലെ കകഫഓവര നിരമോണ്പതികന്ള  ഭോഗംോയി
പുനരധിവസിപ്പിക്കകപ്പപകവരക് കവണ്ടി  തിരുവനനപുരം  സിറ്റി  കകോരപ്പകള്ഷന്
കവല്ഫയര കകോ  ഓപ്പകളറ്റീവ്  കസോലസറ്റി  ബില്ഡിംഗികന്ള  പുനര നിര
മോണംോണ്  ഈ കപ്രോജക്ട്. 

കകരളോ  കളോഡ്  ഫണ്ട്  കബോരഡികന്ള  ഫണ്ട്   ഉദപേകയോഗിച്
കചെയ്ക ഈ കപ്രോജക്ടിന്  12.5%  കസകന്റജ്  ചോരഊര്്  ട്രിഡ ്  ലെഭിക്ന്നു.  2014



ഏജപ്രില് 4  ന് ശ്രീ.സകര്ഷ് കുംോര ഏജക കകോണ്ട്രോക്ടരക്ക്  17.5%കുണ്ടര എകസ്
തകവദിച പേണി  നലി .  കരോര പ്രകോരം  രണ്ട്  ംോസ്പതിനകം  പേണി  പര
്പതീകരിക്കണം.  5.6.2014 ല് പര്പതികരികക്കണ്ട പേണി പര്പതീകരിചത്  2015-2016
കോലെയളവിലെോണ്. കരോര വ്യവസ്ഥയില് തകശോസിക്ക പേിഴ കരോ്കോരനില്
നിന്നും ഈുോക്കിയിട്ിനില. തകബന്ധ കരോ്കള്  ഉദകണ്ടകി്മേം തവ സരക്കോരികന്
ള ശ്രദ്ധയില്കപ്പപ്പതി തകംതി വോടിയിട്ിനില.

ംറ്റുളള സ്ഥോപേനടള് ട്രിഡറികു  ഉദ്പതരവോദിത്വ്പതില് കപ്രോജകകള്
നകകമോള് സംയനിപാലപേോലെിച ്പര്പതികരിച ്നകകതിന് ശ്രദ്ധികക്കണ്ടതോണ്.

(ഡി) തട്കളടര ബസ് സ്ളളോന്ഡ് കം വോണിജ്യ സമുചയം 
തട്ക്ളടര  കസന്ട്രല് കകഹ്ളികന്റ തധീനതയി്മേലുള 5.5

ഏജക്കര ഭംിയില് നിന്നും   രണ്ട്  ഏജക്കര ഭംി  വ്യവസ്ഥകള്ക്ക്  വികധയംോയി
ബകസ്ബേറിം  വോണിജ്യ സമുചയംം  നിരമിക്കതിനോയി  3.5.2013 കലെ
ജി.ല(എം.എസ്  നമര 182/13)  നമര സരക്കോര  ഉദ്പതരം പ്രകോരം   30   വര
്ഷക്പത ്  ട്രിഡ ് പേോട്്പതിക നല്കിയിരുന്നു. വോര്ഷിക പേോട്തുക കസന്റിന് ₹100
രൂപേയോയോണ് നിശയിചത്.18.12.2013  ന് ഭംി കകകംോ്കതികലുള പേോട്ക്കരോളില്
ട്രിഡറിം ളവന്യൂ വകുപം ലപ വഡയ്കറിം  9.01.2014  ല് ട്രിഡ ് ഭംി കകകംോ്കറിം
കചയ. 2013-14, 2014-15, 2015-16 വര്ഷടളില് വോര്ഷിക പേോട്തുകയോയ 20000 രുപേ
വീതം  ട്രിഡ  ലപക്കിയിടണ്ട്.  പേരിസ്ഥിതി  പ്രശം  മലെം  ഈ  ഭംിയില് കപ്രോജക്ട്
നുപ്പിലെോക്കതിന്  നോളിതുവകര സോധിചിട്ിനില .  2014-15 ല് 7250/-  രുപേറികു
കചലെംം നുകിടണ്ട് . തുുരന്നുളള വര്ഷടളി്മേം കചലെവ് നുകിടണ്ട്. കപ്രോജക്ടിന്
പേലെ ഭോഗ്പതിനിന്നും എതിരപകള് വകതിനോല്  ഉദകപേക്ഷിച നിലെയിലെോണികപ്പോള് .
ആയതിനോല് വര്ഷം  കതോ്ം  നലിവരുക പേോട്തുക  തുുരക്  തുക ണ്ടതിനില .
തുച തുക തിരികകലെഭിക്കോകളള നുപേുികള് സ്വീകരികക്കണ്ടതോണ്.
(ഇ) ജനളല് ആശുപേതി ജംഗ്്ഷനില് നിരമിച പുനരധിവോസ കബ്ലേോക്ക്

തലെസ്ഥോന  നഗരവികസന  പേദ്ധതിയി്മേള്കപ്പപ്പതിയ  പേോളയം
-എയരകപേോരട്് കളോഡ്  വീതി  കൂടകതികന്ള  ഭോഗംോയി  ജനളല് കഹോസ്പിറ്റല്
ജംഗ്്ഷനില് 10  കസന്ള്  സ്ഥലെ്പത്  മന്നു നിലെ  വോണിജ്യ സമുചയം  നിര
മിക്കതിനോയി  29-4-2009 കലെ ട്രിഡ  ഭരണസംിതി  തീരുംോനിച .  92 ലെക്ഷം
രൂപേ ് ഭരണോകംതിറിം 84 ലെക്ഷം രൂപേ ് സോകകതിക തകംതിറിം ലെഭിച. 6.3%
കുണ്ടര കുളവില് ലരു വര്ഷ്പതികളളില് പേണി  പര്പതികരിക്കോകംക



വ്യവസ്ഥയില് കകോണ്ട്രോക്ടര ശ്രീ .സജികുംോളിന്  12-1-2011 ല് സ്ഥലെം ലകംോളി .
കരോര പേലെ പ്രോവശ്യം ദീരഘിപ്പിക്കറിം 2014-2015 ല് പേണി പര്പതികരിച ്4.9.2014,
17.9.2014 തിയതികളില് തവസോന ബില് ലകംോ്കറിം കചയ. ഈ കപ്രോജക്ടിന്
തോകഴ കകോപ്പതിരിക്ക തപേോകതകള് കോണുന്നു.
1. കരോര കോലെോവധിക്ളളില് പേണി പര്പതികരിചിട്ിനില.
2. പേലെ പ്രോവശ്യം കരോര ദീരഘിപ്പിചിടം ഈ വിവരം സരക്കോരികന
   തളിയിക്കതികളള  നുപേുി സ്വീകരിചിട്ിനില.
3. കരോര വ്യവസ്ഥകള് പേോലെിക്കോതിരുകിടം  നുപേുികള്  സ്വീകരിചിട്ിനില.   
4. എക്ട്രോ ഐറ്റം പേണിറിം പ്രസ്തുത കകോണ്ട്രോക്ടരക്ക് തകക നലി.

തപേോകതകള്  കോണിച ്നലിയ ഓഡിറ്റ് എന്ക്വയളി നം 7/2014-2015
ന്  ലെഭ്യംോക്കിയ  ം്പേുി  പ്രകോരം  പേണികള്ക്ക്  കുകള ംോറ്റടള് വരുക്പതണ്ടി
വകതിനോ്മേം  എക്ട്രോക്ഷന് കവണ്ടിവകതിനോ്മേം  കോലെോവധി  നീകട്ണ്ടി  വന്നു .
എകോല് തധിക കളറ്റ് നല്കിയിട്ിനില .  കൂുോകത  ഫണ്ടികന്റ തപേര്യോഷത മലെംം
തവസോന ബില് നല്കോന് കകവകി.   
(എഫ്) കരംന ളിവര കപ്രോജക്ട്

2013-14 ല് 5  കകോുി  രൂപേ  കചലെവില് സംകയോജിത  കരംനനദി
പുനരുഊര്ീവന  പേദ്ധതി  (കകപേലെറ്റ്  കപ്രോജക്ട്)  ലോനിംഗ്  കബോരഡികന്റ
തംഗീകോരക്പതോകു നുപ്പോക്കോന് കകരള സരക്കോര കകരള ശോ് സോകകതിക
വകുപ്പികന ചുംതലെകപ്പപ്പതി .  ട്രിഡ,  ശോ്സോകകതിക  വകുപ്പ്  എകീ
സ്ഥോപേനടള് ഏജകകോപേിപ്പിച്  കനോഡല് ഏജജന്സിയോയി  കരംന  നദിറികു
പുനരുഊര്ീവന്പതികതകുക സബ്  കപ്രോജകകള് തിരുവനനപുരം  കകോര
പ്പകള്ഷന്, പേി.ഡബ്ള്.ഡി, ഇളികഗ്ഷന്, സീകവജ് , ബകയോകകഡകവ്സിറ്റി കബോരഡ്

തുുടിയ സ്ഥോപേനടള് വഴി നുപ്പോക്കോനോണ് വിഭോവന  കചയ്തിടലുളത്.  ആകക
കചലെവികന്റ 5%  തംശോദോയം  എക നിലെ ്  ട്രിഡ ്  ലെഭിക്കംക്  കരോളില്
വ്യവസ്ഥ കചെയ്ന്നു .  2014-15  വര്ഷം  ഈ  കപ്രോജക്ടിനോയി  കകകംോളിയ  തുക

5897804/-രൂപേയോണ്. തംശോദോയ്പതികന്റ നിരക്ക് തോരതകം്യന ഈ കപ്രോജക്ടിന്
കുളവോണ്.  പേി.ഡബ.ഡി നിരക്കകസരിച് 3  കകോുിക് 5  കകോുിക്ം ംകദ്ധ്യ കചലെം
പ്രതീക്ഷിക്ക പേദ്ധതിക്ക് 6% തംശോദോയം ലെഭ്യംോക്കോംകതോണ്. 

കനോഡല് ഏജജന്സി  എക നിലെ ്  പേണിറികു ലോകരോ  ഘട്ംം
വിലെയിരു്പതി ളികപ്പോരട്് ഫയലെില് സൂക്ഷികക്കണ്ടതോണ്.



3(4)ഭവനവോയ്പ–വ്യക്തികളില് നിക് ഈുോക്കോന് തവകശ്ഷിക്കത്
     ₹  56,82,840 ;   
                                

ട്രിഡറികു പ്രവര്പതന  പേരിധിയി്മേലുള പേ ഞോയുത്കളികലെ
വ്യക്തികള്ക്ക് ഭവനവോയ്പ വിതരണം കചെയ്കതിനോയി  1985-86  മുതല് 1996-97
വകര 623.11 ലെക്ഷം രൂപേ ഹഡ്കകോയില് നിന്നും കുംോയി സ്വീകരിചിരുന്നു. ഹയര
ഇന്കം രപ്പ്(HIG), ംിഡില് ഇന്കം രപ്പ് (MIG), കലെോവര ഇന്കം രപ്പ് (LIG), ദുരബലെ
വിഭോഗടള് (EWS)തുുടിയ വിഭോഗ്പതി്മേലുള വ്യക്തികള്ക്ക് ട്രിഡ വോയ്പ നല്കി .
ഹഡ്കകോയില് നികകപ്പത കലെോണ് ബോധ്യതയില് തവകശ്ഷിച 321.11242 ലെക്ഷം
29.3.2001  കലെ കരോര പ്രകോരം  കക .റി.ആര.ഡി.എഫ്.സി  എക സരക്കോര
സ്ഥോപേനം  ഏജകറ്റപുത്.  21/10/2009  കലെ സരക്കോര  ഉദ്പതരം പ്രകോരം  ദുരബലെ
വിഭോഗടള്ക്ക്  (EWS)തകവദിച 29,48,440/-രൂപേറിം  5/12/2012  കലെ സ. ഉദ(സോധ
ാോ)നം  3372/2012/തസ്വഭവ  നമര  ഉദ്പതരം പ്രകോരം  തോഴ് വരുംോന
വിഭോഗ്പതി്മേലുളവര (LIG)എപ്പത 7,51,129/-രൂപേറിം സരക്കോര എഴുതിതലുളിയിടണ്ട്.

ളവന്യൂ ളിക്കവളി രജിസര പ്രകോരം  MIG, LIG ്മേം കപേപക 58 (LIG 8, MIG
50)ഗണകഭോക്തോക്കള് നിലെവില് ളവന്യൂ ളിക്കവളി  കനരിപന്നു .  ട്രിഡയില് നിന്നു
ഭവനവോയ്പകയപ്പത വ്യക്തികളില് പേലെരും വോയ്പ എപ്പത് വര്ഷടള് കഴി ഞിടം
വോയ്പ തുകറിം  പേലെിശറിം  തിരികക തുവോക്കിയിട്ിനില .  1990 ല് ളവന്യൂ ളിക്കവളി
നുപേുി   തുുടിയ കകസകള് കപേോ്മേം  നോളിതുവകര പര്പതീകരിചിട്ിനില .  ളവന്യൂ
ളിക്കവളി വിശദോംശടള് ചുവകു കചരക്ന്നു.

സീം : ംിഡില് ഇന്കം രപ്പ് (MIG)

്രം
നം

കുുിിികവരു്പതിയവ്യക്തിറികു
കപേര്

ളിക്വിസി്ഷന് നം
പേലെിശ ഉദള്കപ്പകു
31.03.2015 ല്
തുഡയ്വോന്
തവകശ്ഷിക്കതുക

1 ശ്രീംതി.സി.രോധോംണി R.R 128/90 65949
2 ശ്രീ.എ.സഗതന് R.R 242/93 180515
3 ശ്രീംതി.ല.ചനിക R.R 245/93 451509
4 ശ്രീംതി.ബി.വിലെോസിനി R.R 279/01 330573
5 ശ്രീംതി.തകലെക്ഷ്മി തമ R.R 311/95 201130
6 ശ്രീ.ജി.കുട്ന് R.R 312/95 187929
7 ശ്രീംതി.പേി.സരസ്വതി R.R 340/96 53856



തമ
8 ശ്രീ.പേി.വിജയന് R.R 387/98 294440
സീം : കലെോവര ഇന്കം രപ്പ് (LIG)

1 ശ്രീ.കക.സകരനന് R.R 324 115116
2 ശ്രീ.കക.ശ്രീകണ്ഠന് നോയര R.R 2 13048
3 ശ്രീ.വി.ശിവശകരന് R.R 11 50569
4 ശ്രീംതി.സി.കംലെമ R.R 14 52664
5 ശ്രീംതി.കക.ശോരദ R.R 22 79804
6 ശ്രീംതി.എം.മുഹമദ്

തബസോലെി
R.R 24 42350

7 ശ്രീ.വി.രോജ R.R 30 111553
8 ശ്രീ.എസ്.ഭോസരന് R.R 31 80264
9 ശ്രീ.സി.ംോത് R.R 33 79317
10 ശ്രീ.കക.ൃഷന് R.R 36 75061
11 ശ്രീ.വി.സന്ദകരശന് R.R 40 157126
12 ശ്രീ.ബോലെയോനന്ദന് R.R 43 53905
13 ശ്രീ.കക.തമി R.R 45 36189
14 ശ്രീംതി.കശോഭനോകദവി R.R 75 70881
15 ശ്രീ.യൂനസ് കജോരഊര്് R.R 81 133474
16 ശ്രീ.കക.കജോണ്സണ് R.R 86 75563
17 ശ്രീ.സി.രവീനന് R.R 102 217680
18 ശ്രീംതി.സശീലെോകദവി R.R 131 15056
19 ശ്രീ.കക.ദോകംോദരന് R.R 137 116617
20 ശ്രീ.സി.സകരനന് R.R 143 92146
21 ശ്രീ.എസ്.ദിവോകരന് R.R 158 49452
22 ശ്രീ.എന്.രോംൃഷന് R.R 192 7001
23 ശ്രീ.രോജപ്പന് ആശോരി R.R 208 73527
24 ശ്രീ.വി.തുളസീധരന്

നോയര
R.R 219 121911

25 ശ്രീ.ബോലെൃഷന് നോുോര R.R 232 89946
26 ശ്രീ.എം.ംോധവന് പേിലുള R.R 236 73446
27 ശ്രീ.എന്.രവീനന് നോയര R.R 247 142042
28 ശ്രീ.പേി.സഹകദവന് R.R 255 14072
29 ശ്രീ.ഡി.ആര പേകജോക്ഷന് R.R 276 116811



30 ശ്രീംതി.എന്.ലെീലെോകദവി R.R 290 69530
31 ശ്രീ.  ജി.കഗോപേകുംോരന്

നോയര
R.R 307 160256

32 ശ്രീ.കക.കബബി R.R 313 121789
33 ശ്രീ.എ.കഗോപേി R.R 347 48604
34 ശ്രീ.കക.രോജന് R.R 337 73947
35 ശ്രീംതി

.എസ്.വിജയകുംോരി
R.R 352 45440

36 ശ്രീ.സി.ശശിധരന് നോയര R.R 378 77499
37 ശ്രീ.ജി.സകുംോരന് നോയര R.R 381 73960
38 ശ്രീംതി.എ.സശീലെ R.R 383 72718
39 ശ്രീംതി.പേി.വസന്ധര R.R 386 56751
40 ശ്രീ.എ.രോകജനന് R.R 388 37813
41 ശ്രീ.കജ.തകരോജന് R.R 414 101303
42 ശ്രീ.കക.ശശീനന് R.R 418 63211
43 ശ്രീ.കക.കുട്ന് നോുോര R.R 436 46164
44 ശ്രീംതി.കളോസമ ംിളോന്

ഡ
R.R 9056/11 30522

45 ശ്രീ.കുട്ന് നോുോര.കക. R.R 9103/11 50004
46 ശ്രീ.ബോലെൃഷന്

നോയര.ജി
R.R 9314/11 63989

47 ശ്രീംതി.സഭോ്ഷിണി.കജ R.R 9326/11 20594
48 ശ്രീ.എന്.ൃഷപേിലുള R.R296 61099
49 ശ്രീംതി.എസ്. ഉദ്ഷ R.R 9069/11 86561
50 ശ്രീ.ചനന് കചട്ിയോര R.R 39 198594

ആകക 5682840
                                       
2014-15  വര്ഷക്പത  കഹൌസിംഗ്  കലെോണ് ഡി .സി.ബി  കസറ്റ്കംന്റ്   ചുവകു കചര
ക്ന്നു

     ഡിംോന്റ്         കളക്ഷന്           ബോലെന്സ്
മുതല് പേലെിശ പേിഴ

പേലെിശ
ആ
കക

മുത
ല്

പേലെി
ശ

പേിഴ
പേലെി
ശ

ആ
കക

മുതല് പേലെിശ പേിഴ
പേലെി
ശ

ആകക

1982926 2391570 1312859 5687355   0 4515 0 4515 1982926 2387055 1312859 5682840
        



2014-15  വര്ഷം  4515/-  രൂപേ  പേലെിശ  ലെഭിചതനിലോകത ളവന്യൂ ളിക്കവളിയിലൂകു
തുകകയോന്നും ഈുോക്കിയിട്ിനില,

ളിക്കവളികകസകള് തീരപ്പോക്കോകത ദീരഘിപ്പിക്കത് സ്ഥോപേന്പതിന്
ഗണകരംനില.  ളവന്യൂ ളിക്കവളി നുപേുികള് ത്വരിതകപ്പപുത്വോന് ,  വി്ഷയം ളവന്യൂ
തധികോരികകളകുറിം  സരക്കോരികന്ററിം   തുിയനിര  ശ്രദ്ധയില്
കകോണവരുവോന് നിരകദ്ദേശിക്ന്നു. ആയതിക് സ്വീകരിച  നുപേുികള് ലോഡിറ്റികന
തളിയികക്കണ്ടതോണ്.

ഭോഗം   4  

ധനസ്ഥിതി വിവരണംം ലോഡിറ്റ് പ്രത്യവകലെോകനംം
4(1) ഗ്രോന്റ്  ,   ലോന്ഫണ്ട് വിവരടള്  

(എ) ഗ്രോന്റ്
2014-15 വര്ഷം കരംന ളിവര കപ്രോജക്ടിനോയി 

ജി.ലനം.262/2014/കക.എസ്.സി.എസ്.ുി.ഇ  തീയതി  19.07.2014  പ്രകോരം
2,54,25,872/- രൂപേ ലെഭിചിടണ്ട്. 
(ബി) ലോന്ഫണ്ട് 

തകരപേളമ്  പുനരധിവോസ കബ്ലേോക്കികന്റ നിരമോണ്പതിനോയി ലോന്
ഫണ്ടോയി  ജി.ല  നമര 891  /  കക.ആര.എഫ്.ബി/എ.ഇ.ഇ  –  IV/2012  തീയതി
29.03.2014 പ്രകോരം 21,92,000/-രൂപേ ലെഭിചിടണ്ട്.  

4(2) ട്രിഡറികു ബോദ്ധ്യതകള്

(എ)സരക്കോരില് നിന്നുലുള വോയ്പ 

ട്രിഡ  വിവിധ  വികസന  പ്രവര്പതനടള്ക്ക്  1994-95  മുതല് സര
ക്കോരില് നിന്നും  വോയ്പ എപ്പതിടണ്ട് .  നഗര്പതികലെ പ്രധോന  കളോഡകകളകു
വികസനം,  ക്ഷോപ്പിംഗ്  കകോംലകകകളകു നിരമോണം,  കളോഡ് വികസന്പതിനോയി
ലെോന്റ്  തക്വിസി്ഷന് നുപേുികള് ,  കോപേിറ്റല് ളീജിയന് വികസനം
മുതലെോയവ ോണ് പ്രധോനംോറിം വോയ്പ എപ്പതിടലുളത് .    2014 -15സോമ്പതിക
വര്ഷ്പതില് സരക്കോരില് നിന്നും വോയ്പ എപ്പതിട്ിനില . എക്ാോല്  1994-95 മുതല്
2014-15  വകരറിലുള വോയ്പ തുകയോയ  3625.9  ലെക്ഷം  രൂപേയില് നോളിതുവകര
മുതകലെോ,  പേലെിശകയോ  തിരികക തുചിട്ിനില .  ട്രിഡറികു സോമ്പതിക  സ്ഥിതി



കംോശംോയതിനോല് ഈ ബോദ്ധ്യതകള്  ഗ്രോന്റോയി പേരിഗണിക്കണകംക് കോണിച്
ട്രിഡ സരക്കോരിന്  കുത്കള് തയചിടകണ്ടകി്മേം   സരക്കോര പേരിഗണിചിട്ിനില .
വോയ്പകകളകു വിശദവിവരം  ചുവകു കചരക്ന്നു.

(ബി) കക  .  റി  .  ആര  .  ഡി  .  എഫ്  .  സി   (  കുക്ക് ഓവര  )   വോയ്പ   -   ട്രിഡറികു സ്ഥോപേനടള്   
ജഷി ഭീ്ഷണിയില്

തിരുവനനപുരം  വികസന  തകതോളിറ്റിറികു പ്രവര്പതന
പേരിധിയി്മേലുള പേഞോയുത്കളികലെ വ്യക്തികള്ക്ക്  ഭവന  നിരമോണ  വോയ്പ
വിതരണം കചെയ്കതിനോയി  1985-86  മുതല് 1996-97  വകര 623.11  ലെക്ഷം രൂപേറിം
1992-93 മുതല് 1994 വകര പേോളയം ംോരക്കറ്റ് വികസന പേദ്ധതി ,കകശവദോസപുരം
കകദോരം  ക്ഷോപ്പിംഗ്  കകോംപേ്ളക്  നിരമോണം,  ചോലെ ംോരക്കറ്റ്  വികസന പേദ്ധതി
എകിവക്കോയി  623  ലെക്ഷം  രൂപേറിം   ഉദള്കപ്പകു 1246  ലെക്ഷം  രൂപേ  ട്രിഡ
ഹഡ്കകോയില് നിന്നും  വോയ്പയോയി  സ്വീകരിചിടണ്ട് .  ട്രിഡറിം  ഹഡ്കകോറിം
തംഗീകരിച സംയ്രം  പ്രകോരം  വോയ്പതുകറിം  പേലെിശറിം  തിരിചുച
വകിരുന്നുകവകി്മേം   ഭരണഘുനറികു 72,73-)ാം  കഭദഗതികള് നിലെവില്
വകകതോകു ട്രിഡ   ഉദള്കപ്പകുറിലുള വികസനതകതോളിറ്റികളില് തര
പ്പിതംോയിരുക പേദ്ധതികകളോകക്ക തകദ്ദേശ  സ്വയംഭരണ  സ്ഥോപേനടകളകു
ചുംതലെയിലെോംകറിം  ട്രിഡറികു സോമ്പതിക  കേോതെസില് വന്
കശോ്ഷണമുണ്ടോംകറിം  കചയ.  ഇത്  ഹഡ്കകോയില് നികകപ്പത വോയ്പറികു
തിരിചുവികന സോരംോയി ബോധിച. തത് ഫലെംോയി ഹഡ്കകോ വോയ്പ കുുിിികറിം
പേലെിിറിം ഭീംംോയി വരദ്ധിച.  ട്രിഡ  ഉദള്കപ്പകുറിലുള വികസന തകതോളിറ്റികകളം
തകദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥോപേനടകളം ഹഡ്കകോ കലെോണ് തിരിചുഡയ്കതില് വീഴ
വരു്പതിയതിനോല് ംറ്റ്  വികസന  പ്രവര്പതികള്ക്കോയി  ഹഡ്കകോയില് നിക്
സംസ്ഥോന്പതിന്  കലെോണ് ലെഭിക്കോന് പ്രയോസം  കനരിട .  സരക്കോര ഈ
വി്ഷയ്പതില് ഇുകപേപകറിം  സ്ഥോപേനടകളകു കലെോണ് ബോദ്ധ്യത കകരള  സര
ക്കോര സ്ഥോപേനംോയ  കക .റി.ആര.ഡി.എഫ്.സി.കയോു്  ഏജകറ്റപക്കോന്
ആവശ്യകപ്പപകറിം  കചയ.  ഈ  ആവശ്യ്പതിനോയി  50  കകോുി  രൂപേ  തക്
കക.റി.ആര.ഡി.എഫ്.സി ്് സരക്കോര വോയ്പയോയി നല്കി.
 

          



 31.12.2000   കലെ കണക്പ്രകോരമുലുള ഹഡ്കകോ കുുിിിക തോകഴ പേളറിന്നു  .  
                                                                                        (തുക ലെക്ഷ്പതില്)
വോയ്പ
എപ്പത
ആവശ്യം

പേലെിശ
നിരക്ക്

തിരിചു ോ
ന ിലുള വോയ്പ
കുുിിിക
(രൂപേ)

പേലെിശ പേിഴ
പേലെിശ

ഇന്റള
സ്
ുോക് 

ആകക

ഭവന
നിര
മോണ
വോയ്പക
ള് നല്
കുകതി
ന്

7% മുതല്
16.5% വകര 102.59 21.350 4.4369 .23342 128.61032

കകദോരം
ക്ഷോപ്പിം
ഗ്
കകോംപ്േള
ക്  നിര
മോണ
്പതിന്

 
  16% 200.00 58.59527 17.61069 .14643 276.35239

സോഫലെ്യ
ാം
ക്ഷോപ്പിം
ഗ്
കകോംപ്േള
ക്  നിര
മോണ
്പതിന്

     

 20% 178.62 178.593 .17862 357.39162

ആകക 481.21 258.5382
7 22.04759 .55847 762.35433

31.3.2001  ല് 833  ലെക്ഷം  രൂപേ  ട്രിഡ  ലപക്വോന്
തവകശ്ഷിക്ന്നുകവക് ഹഡ്കകോ തളിയിചിരുന്നു. ഹഡ്കകോറികു കുബോദ്ധ്യത
ഏജകറ്റപക്കതിനോയി  തിരുവനനപുരം തോലൂക്കില് വഞിയൂര വികനിലജില് 2932/1,
2956/4,  2957/5  എകീ സരകര നമരുകളി്മേലുള 39.34  ആര ഭംിറിം തതികലെ
കകട്ിുംം  ഈപവഡയ്കതികം  26.03.2001  കലെ സരക്കോര  ഉദ്പതരവ്
(ലക)1227/2001/എല്.എസ്.ജി.ഡി പ്രകോരം തകവോദം ലെഭിച.

പ്രസ്തുത  ഉദ്പതരവികന്റ തുിസ്ഥോന്പതില് ട്രിഡ  ഹഡ്കകോ ്  നല്
കുവോകണ്ടോയിരുക കലെോണ് ബോദ്ധ്യതയോയ 631.03  ലെക്ഷം രൂപേ ലപക്കതിനോയി
29.3.2001 ല് കക.റി.ആര.ഡി.എഫ്.സി റിംോയി കരോളില് ഏജരകപ്പട. 
 കക.റി.ആര.ഡി.എഫ്.സി  ഏജകറ്റപ്പത കലെോണ് ബോദ്ധ്യതറികു വിശദോംശടള്



ചുവകു:                                                                               
     (തുക ലെക്ഷ്പതില്)

ഇനം ഭവന പേദ്ധതി
തരബന് ഇന്
ഫ്രോസക്ചര(U.I സീം) ആകക

മുതല് 310.54 178.62 489.16
പേലെിശ 120.13 223.71 343.84
ആകക 430.67 402.33 833.00

ഹഡ്കകോ കക.റി.ആര.ഡി.എഫ്.സി  ് തകവദിച ഇളവ്
ഇനം ഭവന പേദ്ധതി തരബന് ഇന്

ഫ്രോസക്ചര(U.I സീം)
ആകക

കൂടപേലെിശ 78.49 77.04 155.53
ളികബറ്റില് കുളവ് 2.79 3.43 6.22
പേിഴപേലെിശ 28.98 12.62 41.6
ആകക 110.26 93.09 203.35
      ഹഡ്കകോ തകവദിച ഇളവ് ലഴികക കക .റി.ആര.ഡി.എഫ്.സി ഏജകറ്റപ്പത
കലെോണ് ബോദ്ധ്യത:                                                                        
                                                                                 629.65+
                                                         ഫ്രണ്ട് ഏജന്ഡ് ഫീ  :    1.38
                                                                                 --------------
                                                                                631.03 ലെക്ഷം 

കരോളികലെ വ്യവസ്ഥകള് പ്രകോരം  13.75%  പേലെിശറിം  2.5%
പേിഴപേലെിശറിം  മന്നു ംോസ്പതികലെോരിക്കല് കൂടപേലെിശ  വ്യവസ്ഥയില് നല്
കകണ്ടതോണ്.  631.03  ലെക്ഷം  രൂപേയില് 321.11242  ലെക്ഷം രൂപേ സോമ്പതികംോയി
പേികകോക്കം നില്ക്കവരക്ക് ഭവനം നിരമിച നല്കുകതികം  309.91758  ലെക്ഷം
രൂപേ തരബന് ഇന്ഫ്രോസക്ചര സീംികം കവണ്ടി എപ്പതിടലുളതോണ് .  ഹഡ്കകോ
കലെോണിന്  2001  ല് നിലെവി്മേണ്ടോയിരുക പേലെിശ  നിരക്കോയ
13.25 ശതംോനക്പതക്കോള് 0.5 ശതംോനം തധിക നിരക്കിലെോണ് തതോയത് 13.75%
നിരക്കിലെോണ്  കക.റി.ആര.ഡി.എഫ്.സി  പേലെിശ  നിശയിചിരിക്കത്.
തിരിചുവില് മുുക്ക് വരുുത്ക പേക്ഷം 2.5% പേിഴ പേലെിശറിം നിശയിചിരുന്നു. ട്രിഡ
വിവിധ  തീയതികളിലെോയി  31.03.2015  വകര 11,96,86,901/-  രൂപേ  തിരിചുവ്
നു്പതിയിടണ്ട്.

21.11.2009  കലെ സ . ഉദ(സോധോ)നം.  222/09/ത.സ്വ.ഭ   ഉദ്പതരവ്  പ്രകോരം
സോമ്പതികംോയി  പേികോക്കം  നില്കകവരക്ക്  ഭവനം(EWS)എപ്പത വോയ്പയില്
29,48,440/-രൂപേറിം  5.12.2012  കലെ സ . ഉദ(സോധോ)നം.3372/2012/ത.സ്വ.ഭ.വ  നം.
 ഉദ്പതരവ് പ്രകോരം തോഴ് വരുംോന വിഭോഗ്പതി്മേലുളവര (low income group) എപ്പത



751129/-  രൂപേറിം  (ആകക 36,99,569/-)  സരക്കോര എഴുതി തലുളിയിടണ്ട് .   കംല്
തുകകള് കുളവ്  വരു്പതിയതിക കശ്ഷം  31.03.2015  ന്  തോകഴ പേളറിം  പ്രകോരം
കക.റി.ആര.ഡി.എഫ്.സി ്് കലെോണ് കുുിിിക തുഡയ്വോന് തവകശ്ഷിക്ന്നു.

   
      ഇനം

                  
ഭവന പേദ്ധതി

തരബന്
ഇന്
ഫ്രോസക്ചര
(U.I സീം)

     ആകക

കലെോണ്തുക 32111242 30991758 63103000
പേലെിശ (13.75%) 105929884 105547957 211477841
പേിഴപേലെിശ
(2.5%) 633012 631635 1264647

ആകക 138674138 137171350 275845488
തുവ് 60920633 +

3699569 
(എഴുതിതലുളിയ തുക)

58766268 123386470

ബോക്കി 74053936 78405082 152459018
     

ട്രിഡ ഗ്യോരണ്ടി  കമീ്ഷനോയി  40445680/-  രൂപേ  31.03.2015 ല് സര
ക്കോരില് തുചിടണ്ട് .  കക.റി.ആര.ഡി.എഫ്.സി  കുുിിികയിന്പതില്
തുഡയ്വോകലുള തുക ഈുോക്കതിന് ളവന്യൂ ളിക്കവളി നിയംം  7, 34  വകുപകള്
പ്രകോരം ളവന്യൂ ളിക്കവളി നുപേുികള്ക്കോയി കനോട്ീസ് ട്രിഡ കകകപ്പറ്റിയിടണ്ട്.
കക.റി.ആര.ഡി.എഫ്.സി  റിംോറിലുള കരോര പ്രകോരം  13.75%  പേലെിിറിം  2.5%
പേിഴപേലെിശറിം  മന്നുംോസ്പതികലെോരിക്കല് കൂടപേലെിശ  വ്യവസ്ഥയിലെോണ്
കണക്കോക്കത്.  ഹഡ്കകോ  പേികീു്  വോയ്പകളികനല് പേലെിശയില് ംോറ്റം
വരു്പതിയിരുന്നു.  തതകസരിച്  31.12.2002  വകര 13.5%  ംം  1.1.2003  മുതല് 11%
ംംോയി കുളവ് വരു്പതിയിരുന്നു. എകോല് കക.റി.ആര.ഡി.എഫ്.സി പേലെിശനിരക്ക്
കുളചിട്ിനില. (ലോഡിറ്റ് എന്ക്വയളി നം.11/2014-15).

ഹഡ്കകോ  ഈുോക്ക തധിക  പേലെിശ  നിരക്കില് നിക്  കംോചനം
കവണം  എക  ഉദകദ്ദേശക്പതോകുയോണ്  ട്രിഡ   ഉദള്കപ്പകുറിലുളവറികു കലെോണ്
ബോദ്ധ്യത  കക.റി.ആര.ഡി.എഫ്.സി  കയോു്  ഏജകറ്റപക്കോന് സരക്കോര നിര
കദ്ദേശിചത്.  എകോല് ഹഡ്കകോറികു പേലെിശ നിരക്കികനക്കോള് കൂുിയ നിരക്കി്മേം
പേലെിശ  കകോംകപേൌണ്ട്  കചയം  ഭീംംോയ  തുകയോണ്  കക.റി.ആര.ഡി.എഫ്.സി
ട്രിഡറികു ബോദ്ധ്യതയോയി ചും്പതിയിരിക്കത്.



കക.റി.ആര.ഡി.എഫ്.സി  റികു വോയ്പ ്  കൂടപേലെിശ  ലഴിവോക്കി
സോധോരണ  പേലെിശ  തകവദിചിരുകകകില് കപേോ്മേം  ട്രിഡ ്  ഫ്ളോറ്റുകകളകു
വില്പനയില് നിന്നും ളവന്യൂ വരുംോന്പതില് നിന്നുകംോകക്ക  തുക തും വരു്പതി
കുുിിിക  കുള ോന് കഴിറിംോയിരുന്നു .  ട്രിഡ  ഹഡ്കകോറികു സോമ്പതിക
സഹോയക്പതോകു നുപ്പോക്കിയ  ഭവന  വോയ്പപേദ്ധതിറികു എഴുതി  തലുളിയ  തുക
സരക്കോരില് നിന്നും  ലെഭ്യംോക്കോ്പതതിനോല് പ്രസ്തുത  തുക  ഹഡ്കകോ  വോയ്പ
ഏജകറ്റപ്പത കക .റി.ആര.ഡി.എഫ്.സി.ക്ക്  പേിഴപേലെിശ  സഹിതം  നല്കകണ്ട
തവസ്ഥയോണ്.

കക.റി.ആര.ഡി.എഫ്.സി  റികു വോയ്പോ  തുകറികുറിം
കോലെോകോലെടളോയി  ട്രിഡ  തിരിച്  ലപക്കിയതുകകകളകുറിം  ലപക്വോന്
തവകശ്ഷിക്ക തുകറികുറിം   വിശദോംശടള് കരഖകപ്പപ്പതി  രജിസര
സൂക്ഷിക്കിനില. 631  ലെക്ഷം രൂപേറികു ബോധ്യത ട്രിഡ  12.96 കകോുി രൂപേ തുചിടം
14 വര്ഷം കഴിഞകപ്പോള് വീണം 15 കകോുി തു ോന് തവകശ്ഷിക്കതോയോണ്
കക.റി.ആര.ഡി.എഫ്.സി റികു കണക്ക്. തുഡയ്വോന് തവകശ്ഷിക്ക തുകറികു
നിജസ്ഥിതി  ട്രിഡകയ കബോദ്ധ്യകപ്പപ്പതോന് കക .റി.ആര.ഡി.എഫ്.സികയോു്
ആവശ്യകപ്പകുണ്ടതോണ്.

ളവന്യൂ ളിക്കവളി നുപേുികള്ക്കോയി  ളവന്യൂ തധികോരികള്ക്ക് ളവന്യൂ
ളിക്കവളി  കമീ്ഷന് ഇന്പതി്മേം തുക നല്കകണ്ടിവരുക തധിക ബോധ്യത കൂുി
ട്രിഡറികു ചുംലെില് ആകുക സ്ഥിതിയോണ്  നിലെവില്  ഉദലുളത് .   വി്ഷയം സര
ക്കോരികന്റ ശ്രദ്ധയില്കപേപ്പതി  കുബോദ്ധ്യത  കുളഡയ്കതിന്  തുിയനിര
നുപേുികള് കകകകകോകലുളണ്ടതോണ്.

4(3) തീരപ്പോക്കിയ ബോദ്ധ്യത

ഗ്യോരണ്ടി കമീ്ഷന്
1984-85 മുതല് സരക്കോര ഗ്യോരണ്ടിയില് ട്രിഡ ഹഡ്കകോയില് നിന്നും

കലെോണ് സ്വീകരിചിരുന്നു .  ഫണ്ടികന്റ തപേര്യോഷത  മലെം  സരക്കോരികലെ ്
തുക ണ്ടിയിരുക ഗ്യോരണ്ടി കമീ്ഷന് കുുിിികയോയിരുന്നു. 
1.04.2014 ്മേണ്ടോയിരുക ഗ്യോരണ്ടി കമീ്ഷന്  കുുിിിക : 18438679
                                     പേിഴപേലെിശ              :  22007001
                                       ആകക             :  40445680



31.03.2015  കലെ സ. ഉദ(സോധോ)നമര  ഉദ്പതരവ് പ്രകോരം ട്രിഡ ് ലോന്
ഫണ്ടില് വകയിരു്പതിയിരുക 25  കകോുി  രൂപേയില് 40445680/-  രൂപേ ളിലെീസ്
കചയ്ത് പേലെിശ സഹിതമുലുള ഗ്യോരണ്ടി കമീ്ഷന് തുക ലപക് വരു്പതിയിടണ്ട്.

4(4) മുന്കൂ്കള് ്രംകപ്പപുത്കിനില
ട്രി ഡയികലെ  ജീവനക്കോരക്ക്  സ്ഥോപേന്പതികന്റ വിവിധ  കചലെംകള്

ക്കോയി  മുന്കൂര തുക  തകവദിക്കോ്ണ്ട് .  മുന്കൂ്കള് ഏജതോവശ്യ്പതിനോകണോ
തകവദിചത്  തതികന്റ വൌച്കള് യഥോകോലെം  ഹോജരോക്കി  തുക
്രംീകരികക്കണ്ടതോണ്.    മുന്കൂര തുക  ലകപ്പറ്റി  മന്നു ംോസ്പതിനകം  മുന്കൂര
്രംകപ്പപ്പതിയികനിലകില് 419/11/ഫിന് തീയതി  04.10.2011  –  കലെ  ഉദ്പതരവ് പ്രകോരം
18%  നിരക്കില് പേലെിശ സഹിതം  മുന്കൂര ലകപ്പറ്റിയ   ഉദകദ്യോഗസ്ഥരില് നിന്നും
തിരികക ഈുോകക്കണ്ടതോണ്.  മുന്കൂര രജിസര പ്രകോരം  2008  വര്ഷം മുത്മേലുള
ചുവകു കചരക്ക  മുന്കൂര തുകകള് ്രംീകരിക്കോന് തവകശ്ഷിക്ന്നു.

വര്ഷം
തഡ്വോന്സ്
 ലകപ്പറ്റിയ
 ഉദകദ്യോഗസ്ഥന്

വൌചര നം/
തീയതി

തുക

2008 ശ്രീ.ുി.കക ബിനീ്ഷ്,
എ.ഇ

400 / 17.07.2008 2500

2009 ശ്രീ.ുി.കക
ബിനീ്ഷ്,എ.ഇ

791 / 24.11.2009 2000

2011 ശ്രീ.ഹരിപ്രസോദ്,
എ.ഇ

888 /19.12.2011 2500

2014 ശ്രീംതി.ംരിയ
ജോസ്മിന്, സി.ഡി

1.10.2014 4500

            ്രംകപ്പപ്പതോ്പത കംല് തുകകള് 18% പേലെിശ സഹിതം ഈുോക്കി വിവരം
തളിയികക്കണ്ടതും  കരഖകള് പേരികശോധന ് ലെഭ്യംോകക്കണ്ടതുംോണ്.

4(5) സോമ്പതിക വിശകലെനം

മുകിരിപ്പ് - ₹  5,69,41,746.53
വരവ് - ₹  6,63,12,256.00
ആകക - ₹12,32,54,002.53
കചലെവ് - ₹   6,65,01,526.53
നീക്കിയിരിപ്പ് - ₹ 5,67,52,476.00



നീക്കിയിരിപ്പ് വിശകലെനം

എസ്.ബി.ുി വികോസ്ഭവന് (തകക്കൌണ്ട് നം.67175044269): ₹      2,76,671.00
എസ്.ബി.ുി വികോസ്ഭവന് (തകക്കൌണ്ട് നം.57044155622): ₹      9,51,424.00
എസ്.ബി.ുി വികോസ്ഭവന് (തകക്കൌണ്ട് നം.67017338976): ₹          1,972.00
 സബ് ട്ര്ഷളി, കവലുളയമലെം (തകക്കൌണ്ട് നം.9059)    :      ₹     51,42,316.00
 സബ് ട്ര്ഷളി, കവലുളയമലെം (തകക്കൌണ്ട് നം.19)    :       ₹
5,17,01,139.00

----------------------
ആകക :     ₹  5,80,73,522.00

(-)പേണംോകോ്പത കചക്കള്  :     ₹    13,21,046.00
----------------------

ആകക നീക്കിയിരിപ്പ്     :    ₹ 5,67,52,476.00
                                                       

                                                   
31.03.2015   ല് പേണംോകോ്പത കചക്കള്  

സബ് ട്ര്ഷളി, കവലുളയമലെം (തകക്കൌണ്ട് നം.9059)

513536/21.03.15 -      ₹6,99,729.00
513537/21.03.15          -      ₹ 2,33,164.00 
                      ആകക     -      ₹9,32,893.00
എസ്.ബി.ുി വികോസ്ഭവന് (തകക്കൌണ്ട് നം.57044155622)

223612/23.02.15 - ₹      250.00
223613/23.02.15 - ₹      250.00
223640/06.03.15 - ₹     5,413.00
223652/11.03.15 - ₹     1,950.00
223673/18.03.15 - ₹    2,400.00
223680/19.03.15 - ₹ 1,23,590.00
223688/25.03.15 - ₹   44,176.00
223690/25.03.15 - ₹   12,000.00
223697/26.03.15 - ₹     1,997.00
223707/30.03.15 - ₹     8,093.00
223708/30.03.15 - ₹     1,200.00
223710/30.03.15 - ₹   1,63,121.00
199309/30.03.15 - ₹    23,713.00

-----------------
                         ആകക       -         ₹ 3,88,153.00

ആകക പേണംോകോ്പത കചക്കള്(9,32.893.00+3,88,153.00) – ₹13,21,046.00
4(6) ലോഡിറ്റ് ചോരഊര്്



2014-15 വര്ഷക്പത ലോഡിറ്റ് ചോരജ് കണക്കോക്കോംകആകക വരവ് -31191248
ലോഡിറ്റ് ചോരഊര്് (1%)                                                   -311912.
31.3.2015 ല് ലോഡിറ്റ് ചോരഊര്ിന്പതില് തു ോനവകശ്ഷിക്ക തുക-4941907
2014-15 കലെ ലപക്കിയ തുക       -ഇനില

ലോഡിറ്റ് ചോരഊര്ിന്പതില് ലപക്കോന് തവകശ്ഷിക്ക തുക -4941907
ലോഡിറ്റ്  ചോരഊര്്  ഇന്പതില് ലപകക്കണ്ട തുക  4941907/-രൂപേ  "0070-60-110-99
ലോഡിറ്റ്  ചോരഊര്്"എക ശീര്ഷക്പതില് ട്ര്ഷളിയില് ലപക്കി  ലപക്വിവര്പതികന്റ
തസല് ചലെോന് ഡയളക്ടര, കകരള സംസ്ഥോന ലോഡിറ്റ് വകുപ്പ്,  വികോസ് ഭവന്,
തിരുവനനപുരം എക വിലെോസ്പതില് തുക ണ്ടതോണ്.
          
          ലോഡിറ്റ് ചോരഊര്് വര്ഷം തിരിചലുള കണക്ക്
വര്ഷം                                           തുക  (₹)  
1996-97 76,310
1997-98 75,753
1998-99 6,56,862
1999-00 4,91,627
2000-01 3,06,687
2001-02 3,24,454
2002-03 2,11,149
2003-04 1,29,709
2004-05 70,416
2005-06 79,387
2006-07 2,29,511
2007-08 1,87,984
2008-09 79,556
2009-10 3,43,823
2010 -11 6,15,563
2011 -1 2 2,12,034
2012 -13 2,81,848



2013-2014 2,57,322
2014-2015 3,11,912
ആകക 4941907

4(7)  ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവകലെോകനം

ആകക വരവ് : 66312256/- രൂപേ
ആകക കചലെവ് : 66501526.53/- രൂപേ
കചലെവിനടളി്മേലുള നദം : ഇനില
ഓഡിറ്റില് തുെസകപ്പപ്പതിയ തുക : 75843/- രൂപേ
   
 (  എ  )   വ്യക്തംോയ നദ്പതികന്റ വിവരം  

ഖണ്ഡി
ക നം

നദംോയ
തുക

 ഉദ്പതരവോദിയോയ
 ഉദകദ്യോഗസ്ഥകന്റ

കപേരും,
 ഉദകദ്യോഗകപ്പരും
വിലെോസംം

ചോരജ്
കചയ്യോംക

വ
സരചോരഊര്്
കചയ്യോംക

ഇനില

(ബി) കകന – സംസ്ഥോന സരക്കോരുകള്, ംറ്റ് സ്ഥോപേനടള് 
എകിവഡയ്ണ്ടോയ നദ്പതികന്റ വിവരം   - ഇനില
(സി) നദം നിജകപ്പപ്പതോന് കൂപതല് തകന്വ്ഷണം ആവശ്യംോയ 
ഖണ്ഡിക      -  ഇനില

     ( ഡി) ളികപ്പോരട്ില് പ്രതിപേോദിചിരിക്ക നദ്പതിന് 
 ഉദ്പതരവോദികളോയവരുകു സ്ഥിരം കംല്വിലെോസടള്
       ബോധകംനില.

4(8) തീരപ്പോക്കോന് തവകശ്ഷിക്ക ഓഡിറ്റ് ളികപ്പോരടകള്

്രം
 നം

ഓഡിറ്റ് ളികപ്പോരട്്
നമര,തീയതി വര്ഷം

ഈ ഓഫീസില്
നിന്നുലുള 
തവസോന

ക്പതിുപേോുികന്റ
 നമരും, തീയതിറിം

1.
എ

ല്.എഫ്.കക.എം2/1909/75
തീയതി 12.9.75

1974-75
എല്.എഫ്.ട്രിഡ
എ 2/89/07 

തീയതി 29.5.2008

2.
എ
ലെ

ാ് .എഫ്.കക.എം2/2508/76
തീയതി :15.12.1976

1975-76
എല്.എഫ്.ട്രിഡ
എ 2/89/07 

തീയതി 29.5.2008



3.
എ

ല്.എഫ്.കക.എം1/1886/77
തീയതി 19.9.1977

1976-77
എല്.എഫ്.ട്രിഡ
എ 2/89/07 

തീയതി 29.5.2008

4.
എ

ല്.എഫ്.കക.എം2/2559/78
തീയതി 16.12.78

1977-78
എല്.എഫ്.ട്രിഡ
എ 2/89/07 

തീയതി 29.5.2008

5. എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി14/986/80തീയതി 6.6.1980 1978-79
എല്.എഫ്.ട്രിഡ
എ 2/89/07 

തീയതി 29.5.2008

6.
എ

ല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.13/1066/83
തീയതി 23.7.83

1979-80
എല്.എഫ്.ട്രിഡ
എ 2/89/07 

തീയതി 29.5.2008

7.
എ
ലെ

ാ് .എഫ്.കക.എം2/2559/78
തീയതി 16.12.78

1.4.80–
14.5.80

എല്.എഫ്.ട്രിഡ
എ 2/89/07 

തീയതി 29.5.2008

8.
എ

ല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.13/1250/83
തീയതി 27.2.84

15.5.80-
31.3.81

എല്.എഫ്.ട്രിഡ
എ 2/89/07 

തീയതി 29.5.2008

9.
എ

ല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.13/1251/85
തീയതി 12.3.1985

 1981 - 82
എല്.എഫ്.ട്രിഡ
എ 2/89/07 

തീയതി 29.5.2008

10.
എ

ല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.13/859/87
തീയതി 10.12.1987

1982-83
എല്.എഫ്.ട്രിഡ
എ 2/89/07 

തീയതി 29.5.2008

11.
എ

ല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.11/1096/89
തീയതി 14.8.89

1983-84
എല്.എഫ്.ട്രിഡ
എ 2/89/07 

തീയതി 29.5.2008

12.
എ

ല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.11/1853/90
തീയതി 8.4.91

1984-85
എല്.എഫ്.ട്രിഡ
എ 2/89/07 

തീയതി 29.5.2008

13. എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.2/89/07
തീയതി 28.05.08 1985-86

എല്.എഫ്.ട്രിഡ
എ 2/89/07 

തീയതി 29.5.2008

14.
എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി
2/200/2005
തീയതി 14.12.05

1986-87
എല്.എഫ്.ട്രിഡ
എ 2/89/07 

തീയതി 29.5.2008

15.
എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി
2/200/2005
തീയതി 14.12.05

1987-88
എല്.എഫ്.ട്രിഡ
എ 2/89/07 

തീയതി 29.5.2008



16.
എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി
2/200/2005
തീയതി 14.12.05

1988-89
എല്.എഫ്.ട്രിഡ
എ 2/89/07 തീയതി

29.5.2008

17.
എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി
2/200/2005
തീയതി 14.12.05

1989-90
എല്.എഫ്.ട്രിഡ
എ 2/89/07 തീയതി

29.5.2008

18.
എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി
2/200/2005
തീയതി 14.12.05

1990-91
എല്.എഫ്.ട്രിഡ
എ 2/89/07 തീയതി

29.5.2008

19.
എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി
2/200/2005
തീയതി 14.12.05

1994-95
എല്.എഫ്.ട്രിഡ
എ 2/89/07 തീയതി

29.5.2008

20 എല്.എഫ്.ട്രിഡ/89/07
തീയതി: 28.5.08 1991-92

എല്.എഫ്.ട്രിഡ
എ 2/89/07 തീയതി

29.5.2008

21 എല്.എഫ്.ട്രിഡ/89/07
തീയതി: 28.5.08

1992-93, 
1993-94

എല്.എഫ്.ട്രിഡ
എ 2/89/07 തീയതി

29.5.2008

22 എല്.എഫ്.ട്രിഡ 2/264/99
തീയതി: 22.11.99 1996-97

എല്.എഫ്.ട്രിഡ
എ 2/89/07 തീയതി

29.5.2008

23
എ

ല്.എഫ്.ട്രിഡ 2/124/2000
തീയതി: 30.10.00

 1997-98
എല്.എഫ്.ട്രിഡ
എ 2/89/07 തീയതി

29.5.2008

24 എല്.എഫ്.ട്രിഡ 2/164/00
തീയതി: 10.07.01 1998-99 

എല്.എഫ്.ട്രിഡ
എ 2/89/07 തീയതി

29.5.2008

25 എല്.എഫ്.ട്രിഡ 2/150/01
തീയതി: 12.09.02 1999-2000

എല്.എഫ്.ട്രിഡ
എ 2/89/07 തീയതി

29.5.2008

26 എല്.എഫ്.ട്രിഡ 2/150/01
തീയതി: 20.07.02 2000-01

എല്.എഫ്.ട്രിഡ
എ 2/89/07 തീയതി

29.5.2008

27 എല്.എഫ്.ട്രിഡ 2/1216/03
തീയതി: 12.01.04 2001-2002

എല്.എഫ്.ട്രിഡ
എ 2/89/07 തീയതി

29.5.2008
28. എല്.എഫ്.ട്രിഡ 2/54/04

തീയതി: 15.04.04
2002-2003 എല്.എഫ്.ട്രിഡ

എ 2/89/07 തീയതി
29.5.2008

29. എല്.എഫ്.ട്രിഡ 2/65/05 2003-04 എല്.എഫ്.ട്രിഡ



തീയതി: 25.05.05 എ 2/89/07 തീയതി
29.5.2008

30. എല്.എഫ്.ട്രിഡ 2/47/06
തീയതി: 26.04.05 2004-2005

എല്.എഫ്.ട്രിഡ
എ 2/89/07 തീയതി

29.5.2008

31. എല്.എഫ്.ട്രിഡ 2/54/07
തീയതി: 30.08.2007 2005-2006

എല്.എഫ്.ട്രിഡ
എ 2/89/07 തീയതി

29.5.2008

32 എല്.എഫ്.ട്രിഡ 2/56/08
തീയതി: 30.09.2008 2006-2007 എല്.എഫ്.ട്രിഡ 2/22/10

തീയതി 3.12.10/25.10.11

33. എല്.എഫ്.ട്രിഡ 2/113/09
തീയതി: 27.7.2009 2007-08 എല്.എഫ്.ട്രിഡ 2/22/10

തീയതി 3.12.10/25.10.11

34. എല്.എഫ്.ട്രിഡ 2/130/10
തീയതി: 7.12.2010 2008-2009 എല്.എഫ്.ട്രിഡ 2/14/12തീയതി 21.06.12

35. എല്.എഫ്.ട്രിഡ 2/34/10
തീയതി: 21.01.2012 2009-2010

എല്.എഫ്.ട്രിഡ 2/34/10
തീയതി 21.12.2012

36. എല്.എഫ്.ട്രിഡ 2/09/11
തീയതി: 29.12.12 2010-11 എല്എഫ് ട്രിഡ 2/09/11

തീയതി 25.09.13

37. എല്.എഫ്.ട്രിഡ 2/109/12
തീയതി: 25.7.13 2011-12 എല്എഫ് ട്രിഡ

2/109/12 തീയതി 25.07.13

38
കക.എസ്.എ ട്രിഡ
2/92/2013 തീയതി
19.04.2016

2012-13
എസ്.എ ട്രിഡ
2/92/2013

തീയതി 19.04.2016

39
കക.എസ്.എ ട്രിഡ
2/120/2014 തീയതി

30.11.2016
2013-14

കക.എസ്.എ ട്രിഡ 
2/120/2014  
 തീയതി 30.11.2016

1974-75 കോലെയളം മുതല് നോളിതുവകര പുളകപ്പപവിചിടലുള ഓഡിറ്റ് ളികപ്പോര
ടകളികനല്  തുുര നുപേുികള്  സ്വീകരിക്കോനവകശ്ഷിക്ന്നു .  ഓഡിറ്റു ളികപ്പോര
ടകള്ക്ക്  യഥോകോലെം ം്പേുി ലെഭ്യംോക്കി തുുര നുപേുികള് കവഗ്പതിലെോക്കോകലുള
ശ്രംം  സ്ഥോപേന്പതികന്റ ഭോഗുത്നിന്നുമുണ്ടോകകണ്ടതുണ്ട് .    കചയരംോന്,  ംറ്റു
ഭരണസംിതി തംഗടള് എകിവര ഇക്കോര്യം ശ്രദ്ധികക്കണ്ടതോണ്.

  
 കഡപേ്യൂട്ി ഡയളക്ടര



തകബന്ധം   - I  
ഓഡിറ്റ് സരട്ിഫിക്കറ്റ്

1994 – കലെ കകരള കലെോക്കല് ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയം്പതികന്റ വകുപ്പ്  (4), 1994
കലെ കകരള നഗരപേോലെികോ നിയം്പതികന്റ വകുിപ്പ്  295 (4)  എകിവ തകസരിചം
നഗരപേോലെികോ സ്ഥോപേനടകളകു ഓഡിറ്റിക കവണ്ടി കംപേ് കട്രോളര ആന്റ് ഓഡിറ്റര
ജനളല് നിരകദ്ദേശിച ഓഡിറ്റിംഗ്  സോന്കഡരഡകള് തവലെംബിചം
തിരുവനനപുരം  വികസന  തകതോളിറ്റിറികു 2014-15സോമ്പതിക  വര്ഷക്പത
വോര്ഷിക ധനകോര്യ പേതിക പേരികശോധിചതോയി ാോന് സോക്ഷ്യകപ്പപുത്ന്നു.

എകന്റ ളികപ്പോരട്ികലെ 3-)ാം  ഭോഗ്പതികലെ ഖണ്ഡിക  III(I)ല്
വിശദീകരിചിടലുളതുകപേോകലെ 75843/-  രൂപേറികു തുെസം  ലഴികക എകന്റ
തഭിപ്രോയ്പതില് വോര്ഷിക  ധനകോര്യ പേതിക  തിരുവനനപുരം  വികസന
തകതോളിറ്റിറികു  2014-15സോമ്പതിക വര്ഷക്പത വരവ്-കചലെവ് കണക്കകള
ശരിയോയ രീതിയില് തവതരിപ്പിക്ന്നു.  ഇത്  തയ്യോളോക്കിയത് 1994 – കലെ കകരള
നഗരപേോലെിക  നിയം്പതികന്റ 295(4)  വകുപം  2003  ജൂണ് -12  കലെ നമര
319/2003/ധന, തീയതി 12.06.2003  ഉദ്പതരംം തകസരിചോണ്.

                                                                                         കഡപേ്യൂട്ി ഡയളക്ടര


