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നനനന..കകകക..എസസഎസസ..എ ടട്രിഡ എ ടട്രിഡ 2/118/2017     2/118/2017                                                         തതീയതട്രി  തതീയതട്രി  :   12.12.2017:   12.12.2017

തട്രിരുവനന്തപുരരം വട്രികസന അപതപ്പോറട്രിറട്രിയുടടെ  തട്രിരുവനന്തപുരരം വട്രികസന അപതപ്പോറട്രിറട്രിയുടടെ  
2016-17 2016-17 സപ്പോമ്പതട്രിക വര്ഷടത കണക്കുകളട്രിപന്മേലുള്ള സപ്പോമ്പതട്രിക വര്ഷടത കണക്കുകളട്രിപന്മേലുള്ള 

ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപപ്പോര്ടറ്റ്ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപപ്പോര്ടറ്റ്

1994 1994 ടലെ പകരള പലെപ്പോക്കല് ഫണറ്റ് ഓഡട്രിററ്റ് നട്രിയമരം വകുപറ്റ് ടലെ പകരള പലെപ്പോക്കല് ഫണറ്റ് ഓഡട്രിററ്റ് നട്രിയമരം വകുപറ്റ് 1313

1996 1996 ടലെ പകരള പലെപ്പോക്കല് ഫണറ്റ് ഓഡട്രിററ്റ് ചടങ്ങളട്രിടലെ ചടരം ടലെ പകരള പലെപ്പോക്കല് ഫണറ്റ് ഓഡട്രിററ്റ് ചടങ്ങളട്രിടലെ ചടരം 1818

1984 1984 ടലെ പകരള വട്രികസന അപതപ്പോറട്രിറട്രി ചടങ്ങളട്രിടലെ ടലെ പകരള വട്രികസന അപതപ്പോറട്രിറട്രി ചടങ്ങളട്രിടലെ 67(3), 67(4)67(3), 67(4)ചടങ്ങളചടങ്ങള
(23.7.2015 (23.7.2015 ലലെ സലലെ സ..ഉഉ((പഡിപഡി))നനം നനം .242/2015/.242/2015/എലഎല..എസറ്റ്എസറ്റ്..ജഡിജഡി..ഡഡി ഉത്തരവറ്റ് പ്രകപ്പോരനം പരഡിഷ്കരഡിച്ചതറ്റ് ഡഡി ഉത്തരവറ്റ് പ്രകപ്പോരനം പരഡിഷ്കരഡിച്ചതറ്റ് ))

  പ്രകപ്പോരവരം പുറടപടുവട്രിക്കുന്നതറ്റ്പ്രകപ്പോരവരം പുറടപടുവട്രിക്കുന്നതറ്റ്
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Intentionaly Left Blank
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വട്രിഷയസൂചട്രിക

ഖണട്രിക നന  വട്രിവരണന പപേജസ നന

ഭഭാഗന 1

1(1) കപേഭാതു അവ പലഭാകനന

1(2) ബജറസ അവപലഭാകനന

1(3) വഭാര്ഷട്രിക കണക്കുകള

1(4) കപഭാവട്രിഡനസ ഫണസ 

1(5) കപേന്ഷന് ഫണസ

ഭഭാഗന 2
വരവസ കണക്കുകളട്രിപന്മേലുള്ള ഒഭാഡട്രിറസ നട്രിരതീക്ഷണങ്ങള

2(1) രജട്രിസ്റ്ററുകളുകടെ  സൂക്ഷട്രിപസ

2(2) കടെമുറട്രികളുകടെ വഭാടെക - മുനട്രിരട്രിപട്രില് വവ്യതവ്യഭാസന 

2(3) കടെമുറട്രികളുകടെ വഭാടെക - കടെട്രിശട്രിക ₹1.83 പകഭാടെട്രി

2(4) സര്കഭാര് നട്രിയനട്രിത സഭാപേനങ്ങള വഭാടെക കടെട്രിശട്രിക 
ഇനതട്രില് ടട്രിഡയസ നല്കവഭാനള്ളതസ  ₹64.22 ലക്ഷന

2(5) കടനബശതീ - ടെട്രി.ഡട്രി.എസസ ഒടകട്രില് കറവസ 
₹1,15,516/-

2(6) പകദഭാരന കമെയട്രിനനന്സസ ചഭാര്ജസ കഭാലഭാനസൃതമെഭായട്രി 
വര്ദട്രിപട്രിക്കുനട്രില

2(7)
സഭാഫലവ്യന, പസഭാപേഭാനന എനതീ പഷഭാപട്രിനഗസ 
പകഭാനപ്ലക്സുകളട്രില് നട്രിനസ കമെയട്രിനനന്സസ ചഭാര്ജസ 
ഈടെഭാക്കുനട്രില.

2(8) അട്ടക്കുളങ്ങര മെട്രിനട്രി പഷഭാപട്രിനഗസ പകഭാനപ്ലകട്രികല വഭാടെക 
വര്ദനവസ കഭാലഭാനസൃതമെല.

2(9) വഭാടെക കകടെട്രിശട്രിക  റവനന റട്രികവറട്രി നടെപേടെട്രികള –
ഊര്ജട്രിതമെല.

2(10) ഭവന വഭായ  വവ്യകട്രികളട്രില് നട്രിനസ ഈടെഭാകഭാന് –
പേലട്രിശ സഹട്രിതന ബഭാകട്രി ₹59.01 ലക്ഷന

2(11) തപദ്ദേശ സസ്വയനഭരണ സഭാപേനങ്ങളട്രില് നട്രിന്നുള്ള 
അനശദഭായന കടെട്രിശട്രിക ₹8.89 പകഭാടെട്രി
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2(12)
അപനതീസസ കടയട്രിനട്രികളകസ നല്കട്രിയ കകസ്റ്റപേനസ - 
പകന്ദ്ര സര്കഭാരട്രില് നട്രിനസ 2001 മുതല് 2015 വകര 
ലഭട്രിക്കുവഭാനള്ള  തുക ലഭവ്യമെഭാകട്രിയട്രിട്ടട്രില.

ഭഭാഗന 3
കചലവു കണക്കുകളട്രിപന്മേലുള്ള ഒഭാഡട്രിറസ നട്രിരതീക്ഷണങ്ങള

3(1)
അനഗതീകൃത തസട്രികകളട്രികല ഒഴട്രിവുകള പേട്രി. എസസ. 
സട്രിയസ റട്രിപപഭാര്ട്ടസ കചയഭാകത കരഭാര് വവ്യവസയട്രിലുന 
ദട്രിവസപവതനഭാടെട്രിസഭാനതട്രിലുന നട്രിയമെനന.

3(2) ദട്രിവസപവതനന - സര്കഭാര് നട്രിരകസ അനവദട്രിചട്രിട്ടട്രില. 

3(3) ജട്രി.ഐ.എസസ, എസസ.എല്.ഐ വരട്രിസനഖവ്യഭാ 
വര്ദനവസ നടെപഭാകട്രിയട്രിട്ടട്രില.

3(4) വഭാഹനങ്ങളുകടെ പേരട്രിപേഭാലനന - അപേഭാകങ്ങള

3(5) മുന്കൂര് തുകകള ക്രമെകപടത്തുനട്രില.

3(6)
ഭൂമെട്രി ഏകറടകലുമെഭായട്രി ബന്ധകപട്ട പകസുകളകസ  
തനതുഫണട്രില് നട്രിന്നുന അഡസ്വപകറസ ഫതീസസ നല്കട്രി - 
ടട്രിഡയസ വന് സഭാമ്പതട്രിക ബഭാദവ്യത

3(7) പേഭാളയന'എന'പബഭാകസ -ഭരണഭാനമെതട്രി ലഭട്രിചസ 
രണ്ടുവര്ഷമെഭാകപമ്പഭാഴന പേദതട്രി ആരനഭട്രിചട്രില

3(8)
പേഭാളയകത പേഭാര്കട്രിനഗസ  പ്ലഭാസ ('എ' പബഭാകസ  ) - 
നട്രിര്മഭാണന ആരനഭട്രിചട്രില  മുന്കൂര് നല്കട്രിയ –
10 പകഭാടെട്രി രൂപേയുകടെ നട്രിപക്ഷപേവട്രിവരങ്ങള അപൂര്ണന

3(9) കമെഡട്രികല് പകഭാപളജസ ടട്രിഡ പകഭാനപ്ലകസ കമെയട്രിനനന്സസ

3(10) കരമെന നദതീതതീരതസ ജജവജവവട്രിധവ്യ  പേഭാര്ക്കുസ 
നട്രിര്മഭാണന- പവൃതട്രി ആരനഭട്രിക്കുവഭാന് നടെപേടെട്രിയട്രില.

3(11) തട്രിരുവലന പതഭാടെസ മെലട്രിനതീകര നട്രിയനണ സനവട്രിധഭാനന 
സട്രിരമെഭായട്രി പവര്തട്രിപട്രിക്കുനട്രില   

3(12)

തട്രിരുവലന പേരശുരഭാമെപക്ഷത്ര ബലട്രികടെവട്രികല 
സനപയഭാജട്രിത ഖരമെഭാലട്രിനവ്യ പേരട്രിപേഭാലനവുന ബലട്രികടെവസ 
പേരട്രിസരന സസൗന്ദരവ്യവല്കരണവുന - 
സ്കപേസട്രിഫട്രിപകഷന് പേഭാലട്രികഭാതതട്രിനഭാല് ധന 
നഷന

3(13) മെഭാനദണ്ഢങ്ങള പേഭാലട്രികഭാകത കടെണര് എകസസ     
അനവദട്രിചതട്രിലൂകടെ 618248 രൂപേ അധട്രികകചലവസ
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3(14)

കരമെനയഭാറട്രില് മെഭാലട്രിനവ്യ നട്രിപക്ഷപേന തടെയഭാന് കവ്യഭാമെറ 
സഭാപേട്രികല് പേദതട്രി - തുടെര്നടെതട്രിപട്രിനന 
സനരക്ഷണതട്രിനന കരഭാര് ഇലഭാതതട്രിനഭാല് പേദതട്രി 
ലക്ഷവ്യന കഭാണുനട്രില.

3(15)
കരമെന നദതീതതീരതസ ജജവജവവട്രിധവ്യ  പേഭാര്ക്കുന 
അനബന്ധ സനരക്ഷണ പവൃതട്രികളുന: ഗഭാബട്രിപയഭാണ് 
പബഭാക്സുകളകസ അധട്രിക നട്രിരകസ അനവദട്രിച.

3(16)
കരമെന നദതീ സനരക്ഷണ പേദതട്രി-കചയട്രിന് ലട്രിന്ക്ഡസ 
കഫന്സട്രിനഗസ പവൃതട്രികള-എസ്റ്റട്രിപമെറസ ഇനങ്ങളട്രികല 
വവ്യതവ്യഭാസങ്ങളുന അധട്രികകചലവുന

3(17)

കതകനട്രികര കനഭാല് പുനരുദഭാരണന-റട്രിങസ ബണസ 
നട്രിര്മഭാണന-സട്രി.പേട്രി.ഡബ്ളട്രിയു.ഡട്രി. 
സ്കപേസട്രിഫട്രിപകഷന് പേഭാലട്രികഭാതതുന എക്സഭാ 
ഇനങ്ങളകസ ഉയര്ന നട്രിരക്കുകള നല്കട്രിയതുന വഴട്രി 
ധന നഷന.

3(18) എക്സഭാ ഇനങ്ങളകസ ഉയര്ന നട്രിരക്കുകള 
നല്കട്രിയതസ : വട്രിശദതീകരണന ആവശവ്യന

3(19) കരമെന നദതീ സനരക്ഷണന-ജപേലറസ പപഭാജക്ടുകള 
ജവകന്നു-സമെഗ്ര പേദതട്രി ആരനഭട്രിക്കുനതട്രിനസ തടെസന

3(20) അട്ടക്കുളങ്ങര പേദതട്രിയസ അനവദട്രിച തുക തട്രിരട്രികക 
ഒടകട്രിയട്രില

3(21) മെരഭാമെതസ പവൃതട്രികളുകടെ കസ്വഭാളട്രിറട്രി കണ്പടഭാള ഉറപസ 
വരുത്തുവഭാന് നടെപേടെട്രി സസ്വതീകരട്രിക്കുനട്രില.

ഭഭാഗന 4
ധനസട്രിതട്രി വട്രിവരണവുന ഒഭാഡട്രിറസ പതവ്യവപലഭാകനവുന

4(1) ഗ്രഭാനസ, പ്ളഭാന്ഫണസ വട്രിവരങ്ങള

4(2) സട്രിരനട്രിപക്ഷപേങ്ങള

4(3) കസ കസകനരട്രിറട്രി നട്രിപക്ഷപേന

4(4) ടട്രിഡയുകടെ ബഭാദവ്യതകള

4(5) സഭാമ്പതട്രിക വട്രിശകലനന

4(6) ഒഭാഡട്രിറസ ചഭാര്ജസ

4(7) ഓഡട്രിറസ പതവ്യവപലഭാകനന

 4(8) തതീര്പഭാകഭാന് അവപശഷട്രിക്കുന ഓഡട്രിറസ റട്രിപപഭാര്ട്ടുകള
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ടട്രിഡ ഓഡട്രിററ്റ് റട്രിപപപ്പോര്ടറ്റ്  2016-17

അനബന്ധന

1 ഓഡട്രിറസ സര്ട്ടട്രിഫട്രികറസ

2 ടട്രിഡയുകടെ അധതീനതയട്രിലുള്ള പഷഭാപട്രിനഗസ പകഭാപ്ലക്സുകള

3 അട്ടകളങ്ങര മെട്രിനട്രി പഷഭാപട്രിനഗസ പകഭാനപ്കട്രികല 
കടെമുറട്രികളുകടെ വഭാടെക സനബന്ധട്രിച പസ്റ്ററസകമെനസ

4 റവനന റട്രികവറട്രി നടെപേടെട്രി സനബന്ധട്രിച പസ്റ്ററസകമെനസ

5 വവ്യകട്രിഗത ഭവനവഭായ കടെട്രിശട്രിക സനബന്ധട്രിച ലട്രിസ്റ്റസ
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തട്രിരുവനന്തപുരന വട്രികസന അപതഭാറട്രിറട്രിയുകടെ തട്രിരുവനന്തപുരന വട്രികസന അപതഭാറട്രിറട്രിയുകടെ     2016-172016-17
വര്ഷകത ഒഭാഡട്രിറസ റട്രിപപഭാര്ട്ടസവര്ഷകത ഒഭാഡട്രിറസ റട്രിപപഭാര്ട്ടസ

തട്രിരുവനന്തപുരന വട്രികസന അപതഭാറട്രിറട്രി ഓഡട്രിറട്രിനഭായട്രി സമെര്പട്രിചട്രിട്ടുള്ള തട്രിരുവനന്തപുരന വട്രികസന അപതഭാറട്രിറട്രി ഓഡട്രിറട്രിനഭായട്രി സമെര്പട്രിചട്രിട്ടുള്ള 2016  2017–2016  2017–

കല വഭാര്ഷട്രിക ധനകഭാരവ്യ പേത്രട്രിക  കല വഭാര്ഷട്രിക ധനകഭാരവ്യ പേത്രട്രിക  1984  –1984  – കല പകരള വട്രികസന അപതഭാറട്രിറട്രി ചട്ടങ്ങളുപടെയുനകല പകരള വട്രികസന അപതഭാറട്രിറട്രി ചട്ടങ്ങളുപടെയുന

((23.7.2015  23.7.2015  കല  സകല  സ..ഉഉ((പേട്രിപേട്രി))നന  നന  .242/2015/.242/2015/എല്എല്..എസസഎസസ..ജട്രിജട്രി..ഡട്രി  ഉതരവസ  പകഭാരനഡട്രി  ഉതരവസ  പകഭാരന

പേരട്രിഷ്കരട്രിചതസപേരട്രിഷ്കരട്രിചതസ) ) 1994  –1994  – കല പകരള പലഭാകല് ഫണസ ഓഡട്രിറസ നട്രിയമെതട്രികനയുന  കല പകരള പലഭാകല് ഫണസ ഓഡട്രിറസ നട്രിയമെതട്രികനയുന  1996  –1996  – കലകല

പകരള പലഭാകല് ഫണസ ഓഡട്രിറസ ചട്ടങ്ങളുകടെയുന അടെട്രിസഭാനതട്രില് ഓഡട്രിറട്രിന വട്രിപധയമെഭാകട്രിപകരള പലഭാകല് ഫണസ ഓഡട്രിറസ ചട്ടങ്ങളുകടെയുന അടെട്രിസഭാനതട്രില് ഓഡട്രിറട്രിന വട്രിപധയമെഭാകട്രി..

ഓഡട്രിറസ റട്രിപപഭാര്ട്ടസ പുറകപടവട്രിക്കുനതട്രിന
ചുമെതലകപട്ട ഉപദവ്യഭാഗസരുകടെ പപേരുന ഉപദവ്യഭാഗപപരുന   

: ശതീമെതട്രി. ബട്രിന.ജട്രി.എസസ, 
   കഡ പേനട്ടട്രി ഡയറക്ടര്

  
ഓഡട്രിറസ കഭാലയളവസ : 01.04.2016 മുതല് 31.03.2017 വകര

ഉതരവഭാദട്രിയഭായ ഉപദവ്യഭാഗസര്

കചയര്മെഭാന്   : 1. ശതീ.പേട്രി.കക പവണുപഗഭാപേഭാല് 
  1.04.2016  മുതല് 25.05.2016 വകര

                                                  2. 26.5.2016 മുതല് 11.1.2017 വകര
ചഭാര്ജസ
                                                        ആര്ക്കുന നല്കട്രിയട്രിട്ടട്രില.

  3. ശതീ.സട്രി.ജയന്ബഭാബ
12.01.2017 മുതല് 31.03.2017 വകര 

കസക്രട്ടറട്രി   : 1. ശതീ.കജ.ജയകമെഭാര്
     1.04.2016 മുതല് 14.11.2016 വകര 
 2. ശതീ.ആര്.അജട്രിതസ

             15.11.2016 മുതല് 31.03.2017 വകര 

അകസൗണസസസ ഓഫതീസര്         : 1. ശതീ.എസസ.പമെഭാഹന്ദഭാസസ
        01.04.2016 മുതല് 14.06.2016 വകര 

                                                    2. ശതീ.കക.പജഭാണട്രി
15.06.2016 മുതല് 31.03.2017 വകര 

അഡസ മെട്രിനട്രിപസറതീവസ & റവനന ഓഫതീസര് :   ശതീമെതട്രി. പമെരട്രി ജുഡട്രിതസ
     01.04.2016 മുതല് 31.03.2017 വകര

ഓഡട്രിറട്രിന വട്രിനട്രിപയഭാഗട്രിച സമെയന  : 08.6.2017 മുതല് 28.09.2017 വകര

ഓഡട്രിറസ കചയ്ത കണക്കുകള
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തട്രിരുവനന്തപുരന  വട്രികസന  അപതഭാറട്രിറട്രിയുകടെ  2016-17 വര്ഷകത  വരവസ  -  കചലവസ

കണക്കുകള   ഒഭാഡട്രിറട്രിന  വട്രിപധയമെഭാകട്രി.  പേണന  വരവസ,  അവയുകടെ  ഒടകസ,  പേണന

പേട്രിന്വലട്രികലുകള എനട്രിവ സമെകഭാലട്രികമെഭായട്രി പേരട്രിപശഭാധട്രിച വരുന്നു.

ഓഡട്രിറസ നടെതട്രിയ ഉപദവ്യഭാഗസരുകടെ പപേരുവട്രിവരന

1. ശതീമെതട്രി.സട്രിന്ധുലഭാബതീവട്രി, ഒഭാഡട്രിറസ ഒഭാഫതീസര്

2. ശതീ.എ.നട്രിസഭാമുദ്ദേതീന്, ഒഭാഡട്രിറസ ഒഭാഫതീസര്

3. ശതീമെതട്രി. പശഭാശഭാമ.എസസ, അസട്രിസ്റ്റനസ ഒഭാഡട്രിറസ ഒഭാഫതീസര്

                      4. ശതീമെതട്രി.  ദതീപേ സട്രി എന്, അസട്രിസ്റ്റനസ ഓഡട്രിറസ ഓഫതീസര്

5. ശതീമെതട്രി. ലത യു, അസട്രിസ്റ്റനസ ഓഡട്രിറസ ഓഫതീസര്
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ടട്രിഡ ഓഡട്രിററ്റ് റട്രിപപപ്പോര്ടറ്റ്  2016-17

ഭഭാഗന   1
1(1)(എ) കപേഭാതു അവ പലഭാകനന

തട്രിരുവനന്തപുരന  നഗരതട്രികനയുന  സമെതീപേസങ്ങളഭായ  പേഞഭായത്തുകളുപടെയുന
ആസൂത്രട്രിതവുന ശഭാസതീയവുമെഭായ വട്രികസനന നടെപഭാക്കുനതട്രിനഭായട്രി സര്കഭാര് രൂപേതീകരട്രിച

സഭാപേനമെഭാണസ തട്രിരുവനന്തപുരന വട്രികസന അപതഭാറട്രിറട്രി  (ടട്രിഡ). 1980 ല്  ടഭാവന്കൂര്
ടെസൗണ്  പ്ളഭാനട്രിനഗസ  ആക്ടസ  1108  കസക്ഷന്  53(എ),  ജട്രി.ഒ  (എന.എസസ)

111/1980/എല്.എ & എസ് .ഡബ്ളന.ഡട്രി തതീയതട്രി 15.05.1980 എനട്രിവയട്രിലൂകടെയഭാണസ
ടട്രിഡ  രൂപേതീകൃതമെഭായതസ.   തട്രിരുവനന്തപുരന  നഗരസഭയുന,  5  ഗ്രഭാമെ  പേഞഭായത്തുകളുന

ഉളകപടന 293.65 ചതുരശ കട്രിപലഭാമെതീറര് പപദശമെഭാണസ ടട്രിഡയുകടെ  വട്രികസനപമെഖല.

തട്രിരുവനന്തപുരന  വട്രികസന  അപതഭാറട്രിറട്രി  (ടട്രിഡ)യുകടെ  പവര്തന
പേരട്രിധട്രിയട്രില്വരുന പപദശങ്ങളുകടെ വട്രിവരങ്ങള.  

ക്രമെ നന പപദശന വട്രിസതീര്ണന (ച.കട്രി.മെട്രി)

1 തട്രിരുവനന്തപുരന നഗരസഭ 212.67

2 കലട്രിയൂര് ഗ്രഭാമെപേ ഞഭായതസ 17.23

3 പേള്ളട്രിചല് ഗ്രഭാമെപേ ഞഭായതസ 21.7

4 കവങ്ങഭാനൂര്ഗ്രഭാമെപേ ഞഭായതസ 10.61

5 വട്രിളപട്രില് ഗ്രഭാമെപേ ഞഭായതസ 19.42

6 വട്രിളവൂര്കല് ഗ്രഭാമെപേ ഞഭായതസ 12.02

ആകക 293.65

തട്രിരുവനന്തപുരന നഗരസഭയട്രില് നട്രിന്നുന  അഞ്ചു ഗ്രഭാമെ പേഞഭായത്തുകളട്രില് നട്രിന്നുന

ലഭട്രിക്കുന  കസപനജസ   ചഭാര്ജസ,  പഷഭാപട്രിനഗസ  പകഭാനപ്ലക്സുകള  ഉളകപകടെയുള്ള
ആസട്രികളട്രില്  നട്രിന്നുമുള്ള  വരവുകള, സര്കഭാരട്രില്  നട്രിന്നുന  മെറസ  ധനകഭാരവ്യ

സഭാപേനങ്ങളട്രില് നട്രിന്നുമുള്ള വഭായകള, വട്രികസന കസസസ,   ഡട്രിബ   ഞറുകള വഴട്രിയുള്ള
ധനസമെഭാഹരണന  എനട്രിവയഭാണസ  വട്രികസന  അപതഭാറട്രിറട്രിയുകടെ  പധഭാന

മൂലധനപസഭാതസ്സുകള.

കചയര്മെഭാന്  ഒഴട്രികക  20  അനഗങ്ങളുള്ള  ജനറല്  കസൗണ്സട്രിലഭാണസ  ടട്രിഡയുകടെ
നയരൂപേതീകരണ സമെട്രിതട്രി.  ജനറല് കസൗണ്സട്രില് തതീരുമെഭാന ട്രിക്കുന നയ പേരട്രിപേഭാടെട്രികള

നടെപട്രിലഭാക്കുനതസ  കഭാരവ്യനട്രിര്വഭാഹക  സമെട്രിതട്രിയഭാണസ.  10  അനഗങ്ങളഭാണസ
കഭാരവ്യനട്രിര്വഭാഹക  സമെട്രിതട്രിയട്രിലുള്ളതസ.  കഭാരവ്യനട്രിര്വഭാഹക  സമെട്രിതട്രി  നടെപട്രിലഭാക്കുന

നയപേരട്രിപേഭാടെട്രികള കഭാലഭാകഭാലങ്ങളട്രില് ജനറല് കസൗണ്സട്രില് വട്രിലയട്രിരുത്തുന്നു.
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23.7.2015  കല  സ.ഉ(പേട്രി)നന.242/2015/എല്.എസസ.ജട്രി.ഡട്രി  ഉതരവസ  പകഭാരന
പേരട്രിഷ്കരട്രിച  കഡവലപ്കമെനസ  അപതഭാറട്രിറട്രി  ചട്ടങ്ങളട്രികല  ചട്ടന  7(എ)  പകഭാരന  നഭാലു

മെഭാസതട്രികലഭാരട്രികല് കസക്രട്ടറട്രി ജനറല് കസൗണ്സട്രില് മെതീറട്രിനഗന 7(ബട്രി) പകഭാരന എലഭാ
മെഭാസവുന  കറഞ്ഞതസ  ഒരു  പഭാവശവ്യകമെങട്രിലുന  എകട്രികക്യുട്ടതീവസ  കമറട്രിയുകടെ  സഭാധഭാരണ

പയഭാഗവുന  വട്രിളട്രിചകൂപട്ടണതഭാണസ.   2016-17  വര്ഷന  എകട്രികക്യുട്ടതീവസ  കമറട്രി  രണ്ടു
പഭാവശവ്യവുന   ജനറല്  കസൗണ്സട്രില്   ഒരു  പഭാവശവ്യവുന  മെഭാത്രമെഭാണസ   പയഭാഗന

പചര്നട്രിട്ടുള്ളതസ. 

ടട്രിഡയുകടെ  പധഭാന  വരുമെഭാന  മെഭാര്ഗ്ഗമെഭായ  പഷഭാപട്രിനഗസ  പകഭാനപ്ലക്സുകളുകടെ
വഭാടെകയട്രിനതട്രിലുളള  കടെട്രിശട്രിക  1.83  പകഭാടെട്രി  രൂപേയഭാണസ.   സര്കഭാര്  നട്രിയനട്രിത

സഭാപേനങ്ങളുകടെ   വഭാടെക  കടെട്രിശട്രിക  ഈടെഭാക്കുനതട്രിനന  വഭാടെക  കടെട്രിശട്രികയുമെഭായട്രി
ബന്ധകപട്ട  റവനന  റട്രികവറട്രി  നടെപേടെട്രികള  തസ്വരട്രിതകപടത്തുനതട്രിനന  പഭാപയഭാഗട്രിക

നടെപേടെട്രികള  ടട്രിഡ  സസ്വതീകരട്രിക്കുനട്രില.  അട്ടക്കുളങ്ങര  മെട്രിനട്രി  പഷഭാപട്രിനഗസ  പകഭാപ്ലകട്രികല
കടെമുറട്രികളുകടെ  കമെയട്രിനനന്സസ  നടെത്തുകപയഭാ   വഭാടെക  കഭാപലഭാചട്രിതമെഭായട്രി

പേരട്രിഷ്കരട്രിക്കുകപയഭാ  കചയ്യുനട്രില.  ടട്രിഡ  അനവദട്രിച  വവ്യകട്രിഗത  ഭവനവഭായ  കടെട്രിശട്രിക
(പേലട്രിശ  സഹട്രിതന)  59.01 ലക്ഷന  രൂപേ  ഈടെഭാകഭാന്  അവപശഷട്രിക്കുന്നു.

തപദ്ദേശസസ്വയനഭരണ സഭാപേനങ്ങളട്രില് നട്രിന്നുന  അനശദഭായന  ഇനതട്രില് ലഭട്രിക്കുവഭാനള്ള
തുക  പേട്രിരട്രികചടക്കുനതട്രിനസ ടട്രിഡയസ കഴട്രിഞ്ഞട്രിട്ടട്രില.

അനഗതീകൃത തസട്രികകളട്രികല ഒഴട്രിവുകള യഥഭാസമെയന പേട്രി എസസ സട്രിയസ റട്രിപപഭാര്ട്ടസ

കചയ്തസ   നട്രിയമെനന  നടെത്തുനതട്രിനസ  നടെപേടെട്രികള  സസ്വതീകരട്രിചട്രിട്ടട്രില.   ജതീവനകഭാരുകടെ
ജട്രി.ഐ.എസസ,  എസസ.  എല്.ഐ  വരട്രിസനഖവ്യ  നട്രിരക്കുകള  സര്കഭാര്

നട്രിര്പദശമെനസരട്രിചസ  പുതുകട്രിയട്രിട്ടട്രില.  ദട്രിവസപവതനഭാടെട്രിസഭാനതട്രില് പജഭാലട്രി  കചയ്യുന
ജതീവനകഭാര്കസ  സര്കഭാര്  അനവദട്രിച  നട്രിരകട്രില്  നട്രിന്നുന  തഭാഴ്ന്ന  പവതനമെഭാണസ  ടട്രിഡ

നല്കട്രി വരുനതസ.

ഭൂമെട്രി  ഏകറടകലുമെഭായട്രി  ബന്ധകപട്ട  പകസുകളകസ  തനതസ  ഫണട്രില്  നട്രിന്നുന
അഡസ്വപകറസ ഫതീസസ നല്കട്രിയതസ വഴട്രി ടട്രിഡയസ വന് സഭാമ്പതട്രിക ബഭാധവ്യതയഭാണസ വന്നു

പചര്നട്രിട്ടുള്ളതസ.  സര്കഭാര്  നട്രിര്പദശമെനസരട്രിചസ  ആയതസ  കപേഭാതുമെരഭാമെതസ  വകപട്രില്
നട്രിന്നുന ലഭവ്യമെഭാകനതട്രിനസ നടെപേടെട്രി സസ്വതീകരട്രിചട്രിട്ടട്രില.

പേഭാളയകത  'എന  പബഭാകസ'  നട്രിര്മഭാണന  ഭരണഭാനമെതട്രി  ലഭട്രിചസ  രണസ

വര്ഷമെഭാകപമ്പഭാഴന  ആരനഭട്രിചട്രിട്ടട്രില.  ഈ  പവൃതട്രിയുമെഭായട്രി  ബന്ധകപട്ട
ആര്കട്രികടെക്ചറല്  കണ്സളട്ടനസ    അനവദനതീയമെഭായതട്രികന  ഇരട്ടട്രിപയഭാളമെഭാണസ

കണ്സളട്ടന്സട്രി  ഫതീസഭായട്രി  ആവശവ്യകപട്ടട്രിട്ടുള്ളതസ.  പസ്തുത  'ഡട്രിമെഭാനട്രി'ന്പമെല്   ടട്രിഡ
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വവ്യകത വരുതട്രിയട്രിട്ടട്രില.

ഹട്രിനസഭാന്  പതീഫഭാബസ  ലട്രിമെട്രിറഡുമെഭായട്രി  കരഭാറട്രില്  ഏര്കപട്ടസ  ഒനര  വര്ഷന
കഴട്രിഞ്ഞട്രിട്ടുന  പേഭാളയകത  പേഭാര്കട്രിനഗസ  പ്ലഭാസ  (  എ  പബഭാകസ)  യുകടെ  നട്രിര്മഭാണന

ആരനഭട്രിചട്രിട്ടട്രില.  പസകത  പേദതട്രികഭായട്രി  മുന്കൂര്  നല്കട്രിയ  പേതസ   പകഭാടെട്രി  രൂപേ
സമെയബന്ധട്രിതമെഭായട്രി നട്രിപക്ഷപേട്രികഭാതതുവഴട്രി പേലട്രിശയട്രിനതട്രില് നഷമുണഭായട്രിട്ടുണസ.

കരമെന നദട്രികയ പൂര്വകഭാല പസൗഢട്രിയട്രിപലകസ മെടെകട്രികകഭാണസ വരുനതസ ലക്ഷവ്യന

വചസകകഭാണസ  പേനണഭാന  പേഞവല്സര  പേദതട്രി  കഭാലതസ  പഖവ്യഭാപേട്രിച  കരമെന  നദതീ
ശഭാസതീയ  പേരട്രിപേഭാലന  പേദതട്രിയുകടെ  ജപേലറസ  പപഭാജക്ടസ   സമെയബന്ധട്രിതമെഭായട്രി

പൂര്തട്രിയഭാകഭാതതട്രിനഭാല്  കരമെന  നദട്രിയുകടെ  സമെഗ്ര  സനരക്ഷണ  പവൃതട്രികള
ആവട്രിഷ്കരട്രിചസ  നടെപട്രിലഭാക്കുനതട്രിനസ  തടെസന  പനരട്രിടന്നു.  ജപേലറസ  പപഭാജക്ടട്രിലൂകടെ

56,00,000  (അമ്പതഭാറസ  ലക്ഷന)  രൂപേ  കചലവട്രില്  സഭാപേട്രിച   സര്ജവലന്സസ
കവ്യഭാമെറകള  പവര്തനരഹട്രിതമെഭാണസ.  ഒപര  തരന  കചയട്രിന്  ലട്രിന്ക്ഡസ  കഫന്സട്രിനഗസ

പവൃതട്രികള  വവ്യതവ്യസ  തരതട്രില്  നട്രിര്വഹണന  നടെതട്രിയതസ  വഴട്രി  ഭതീമെമെഭായ
സഭാമ്പതട്രിക  നഷന  ഉണഭായട്രിട്ടുണസ.  കൂടെഭാകത  മെഭാനദണ്ഢങ്ങള  പേഭാലട്രികഭാകത  കടെണര്

എകസസ  അനവദട്രിചതുന,  കബയട്രിലട്രിനഗസ  ഔട്ടസ  വഭാട്ടര്,  റട്രിങസ  ബണസ  നട്രിര്മഭാണന
എനട്രിവയട്രില്  നട്രിര്ദ്ദേട്രിഷ  സ്കപേസട്രിഫട്രിപകന്  പേഭാലട്രികഭാതതുന  ധന  നഷതട്രിനസ

കഭാരണമെഭായട്രിട്ടുണസ. 

1(1)(ബട്രി) ടട്രിഡയുകടെ ശമ്പള പേരട്രിഷ്കരണതട്രികല അപേഭാകങ്ങള

സനസഭാന  സര്കഭാര്  ജതീവനകഭാരുകടെ  2009  കല  ശമ്പള  പേരട്രിഷ്കരണന  ടട്രിഡയസ
ബഭാധകമെഭാക്കുനതട്രിനസ  മുപനഭാടെ ട്രിയഭായട്രി  ഇപതഭാടെനബന്ധട്രിചസ  സഭാമ്പതട്രിക  ബഭാദവ്യത

തട്രിട്ടകപടതട്രി സര്കഭാരട്രികന അറട്രിയട്രിചകകഭാണസ ടട്രിഡ കസക്രട്ടറട്രി,  തപദ്ദേശസസ്വയനഭരണ
വകപസ കസക്രട്ടറട്രിക്കു നല്കട്രിയ  21.6.2011  കല എ 1/2132/2010/ടട്രിഡ നന കതട്രില്

'ടട്രിഡയട്രികല  ജതീവനകഭാര്',  'കഡപേനപട്ടഷന്  ജതീവനകഭാര്'  എനട്രിങ്ങകന  രണ്ടു
പസ്റ്ററസകമെന്റുകളട്രിലഭായഭാണസ  ടട്രിഡയട്രികല  ആകക  തസട്രികകകള  ഉളകപടതട്രിയതസ.  ഇപത

തുടെര്നസ  1.7.2009  മുതല്  പഭാബലവ്യതട്രില്  ടട്രിഡ  ജതീവനകഭാരുകടെ  ശമ്പളന
പേരട്രിഷ്കരട്രിചകകഭാണസ  ഇറകട്രിയ  6.12.2011  കല  ജട്രി.ഒ(എന.എസസ)നന.

304/2011/എല്.എസസ.ജട്രി.ഡട്രി  ഉതരവട്രിപനഭാടെനബന്ധട്രിച  തസട്രികകളുകടെ  ലട്രിസ്റ്റട്രില്
(കഷഡനളട്രില്)  പമെല്പേറഞ്ഞ  21.6.2011  കല  കതട്രില്  പേറയുന  'ടട്രിഡയട്രികല

ജതീവനകഭാര്'  എന ലട്രിസ്റ്റട്രില് കപേടതട്രിയ തസട്രികകള  മെഭാത്രമെഭാണസ ഉളകപടതട്രിയതസ.
കഡപേനപട്ടഷന്  ജതീവനകഭാര്  ടട്രിഡയുകടെ  അനഗതീകൃത  തസട്രികകളട്രിലഭാണസ  പജഭാലട്രി

കചയ്യുനതസ  എനതട്രിനഭാല്  പസകത  തസട്രികകളുന  ശമ്പള  പേരട്രിഷ്കരണ  ഉതരവട്രില്
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ഉല്കപടപതണട്രിയട്രിരുന്നു.  ഈ  അപേഭാകത   ഒഭാഡട്രിറസ  വകപസ  ഡയറക്ടര്
സര്കഭാരട്രികന  അറട്രിയട്രിചകവങട്രിലുന  ആയതസ  നഭാളട്രിതുവകര  പേരട്രിഹരട്രികകപട്ടട്രിട്ടട്രില.

ശമ്പളപേരട്രിഷ്കരണ ഉതരവട്രില് ടട്രിഡയട്രികല സര്കഭാര് അനഗതീകൃത തസട്രികകള മുഴവനന
ഉളകപട്ടട്രിട്ടട്രിലഭാതതസ മൂലന ശമ്പള പേരട്രിഷ്കരണ ഉതരവട്രികല കഷഡനളട്രില് ഉളകപടെഭാത

തസട്രികകളട്രിപലയസ  കപഭാപമെഭാഷന്  അനവദട്രികഭാനഭാകട്രില  എന  കഭാരണന  പേറഞ്ഞസ
ടട്രിഡയട്രികല  ജതീവനകഭാരുകടെ  കപഭാപമെഭാഷനകള  തടെഞ്ഞു  വയ്ക്കുന  അവസഭാവട്രിപശഷന

സനജഭാതമെഭായട്രിരട്രിക്കുന്നു.  അര്ഹമെഭായ  സഭാനകയറന  ലഭട്രിക്കുനതട്രിനഭായട്രി  നട്രിയമെ
നടെപേടെട്രികള കകകകകഭാള്ളുനതട്രിപലയസ ഇതസ ജതീവനകഭാകര പപരട്രിപട്രിക്കുന്നു.

1(2)  ബജറസ അവപലഭാകനന

2016-17 കല ബജറട്രില് 146309.554 ലക്ഷന രൂപേ വരവുന (മുനട്രിരട്രിപസ  2,253.464

രൂപേ  ഉളകപകടെ)  145041.15 ലക്ഷന  രൂപേ  കചലവുന  1268.404  ലക്ഷന  രൂപേ  മെട്രിചവുന
പതതീക്ഷട്രിചട്രിരുന്നു.

റട്രികകവസ്ഡസ  ബജറസ  2016-17  പകഭാരന  വരവസ   13758.830  ലക്ഷന  രൂപേ

(മുനട്രിരട്രിപസ  1267.88  ലക്ഷന രൂപേ ഉളകപകടെ),  കചലവസ  12873.9  ലക്ഷന രൂപേ,  മെട്രിചന
884.930 ലക്ഷന രൂപേ എനട്രിങ്ങകനയഭാണസ. 

ബജറസ, റട്രികകവസ്ഡസ ബജറസ, വഭാര്ഷട്രിക കണക്കുകള എനട്രിവ പകഭാരമുള്ള വരവസ

- കചലവസ ഒറപനഭാട്ടതട്രില് 

ഇനന ബജറസ റട്രികകവസ്ഡസ ബജറസ വഭാര്ഷട്രിക കണക്കുകള

വരവസ (ലക്ഷതട്രില്) 146309.554 13758.830 2745.225

കചലവസ (ലക്ഷതട്രില്) 145041.15 12873.9 926.395

മെട്രിചന (ലക്ഷതട്രില്) 1268.404 884.930 1818.830

ബജറട്രികലയുന റട്രികകവസ്ഡസ ബജറട്രികലയുന വഭാര്ഷട്രിക കണക്കുകളട്രികലയുന വരവസ
കചലവസ  കണക്കുകള തമട്രില് വലട്രിയ അന്തരന നട്രിലനട്രില്ക്കുന്നു.  ബജറട്രില് വട്രിഭഭാവനന

കചയ്ത വരവട്രികന 9.403% ഉന, കചലവട്രികന 8.876% ഉന മെഭാത്രമെഭാണസ റട്രികകവസ്ഡസ ബജറസ
പകഭാരമുള്ള  വരവസ-കചലവുകള.  കൂടെഭാകത,  ബജറസ  പകഭാരമുള്ള  വരവട്രികന  1.876%  ഉന

(റട്രികകവസ്ഡസ  ബജറസ  പകഭാരമുള്ള  വരവട്രികന  19.95%)  കചലവട്രികന  0.638%  ഉന
(റട്രികകവസ്ഡസ  ബജറസ  പകഭാരമുള്ള  കചലവട്രികന  7.19%)  മെഭാത്രമെഭാണസ  വഭാര്ഷട്രിക

കണക്കുകള പകഭാരമുള്ള യഥഭാര്ത്ഥ വരവസ-കചലവുകള. 

വന് തുകകള  വരവസ കചലവുകളഭായട്രി ഉളകപടതട്രി തയഭാറഭാക്കുന ബജറട്രികലയുന
റട്രികകവസ്ഡസ ബജറട്രികലയുന കണക്കുകളകസ യഥഭാര്ത്ഥ വരവസ കചലവു കണക്കുകളുമെഭായട്രി
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യഭാകതഭാരു  ബന്ധവുമെട്രില.  റട്രികകവസ്ഡസ  ബജറട്രികന  പപേഭാലുന  10%  ല്   തഭാകഴയഭാണസ
യഥഭാര്ത്ഥ  വരവസ  കചലവസ  കണക്കുകള.  വന്  തുകകള  വരവസ  കചലവഭായട്രി

കഭാണട്രിചകകഭാണസ  ബജറസ  തയഭാറഭാക്കുന  രതീതട്രി  ഒഴട്രിവഭാപകണതുന,  മുന്  കഭാലങ്ങളട്രികല
യഭാഥഭാര്ത്ഥ  വരവസ  കചലവുകളുന  ഭഭാവട്രിയട്രില്  ഉണഭാകഭാവുന  വരവസ  കചലവുകളുന

പേരട്രിഗണട്രിചസ,  യഭാഥഭാര്ത്ഥവ്യ  പബഭാധപതഭാകടെയുള്ള  ബജറസ  തയഭാറഭാപകണതുന  ആണസ.
റട്രികകവസ്ഡസ  ബജറസ  തയഭാറഭാക്കുനതു  വകരകയുള്ള  യഥഭാര്ത്ഥ  വരവസ  കചലവസ

കണക്കുകളട്രില്  നട്രിന്നുന,  ബജറട്രികല  വരവസ  കചലവു  കണക്കുകളട്രില്  വരുന
വവ്യതട്രിയഭാനങ്ങളകസ അനസൃതമെഭായട്രി  മെഭാത്രന റട്രികകവസ്ഡസ ബജറസ തയഭാറഭാപകണതഭാണസ.

ബജറ്റുമെഭായട്രി ബന്ധകപട്ട പധഭാന നട്രിരതീക്ഷണങ്ങള ചുവകടെ പചര്ക്കുന്നു.

(എ) സനസഭാന സര്കഭാര് ബജറട്രില്  അനവദട്രിച 30 പകഭാടെട്രി  രൂപേയുകടെ ഗ്രഭാനസ 
      പനടെട്രികയടതട്രില.

2016-17 സനസഭാന ബജറട്രില് ടട്രിഡയസ  പവണട്രി 30 പകഭാടെട്രി രൂപേയഭാണസ സര്കഭാര്
വകയട്രിരുതട്രിയതസ.  എനഭാല് വഭാര്ഷട്രിക കണക്കുകള 2016-17  പകഭാരന മൂനസ പകഭാടെട്രി

രൂപേയഭാണസ    ഗ്രഭാനഭായട്രി   ലഭട്രിചതസ.  ഇതു  2015-16  വര്ഷ  സനസഭാന  ബജറട്രില്
വകയട്രിരുതട്രിയതുന, തന്വര്ഷന  വട്രിനട്രിപയഭാഗട്രികഭാകത ഇ-ലഭാനസസ (e-lams - (electronic

ledger  account  monitoring  system)  )  സനവട്രിധഭാനന  വഴട്രി  ടഷറട്രിയട്രില്
നട്രിപക്ഷപേട്രിചട്രിരുന തുക ലഭവ്യമെഭായതുമെഭാണസ.

ടട്രിഡയുകടെ  പേദതട്രികള  നട്രിര്ദ്ദേട്രിഷ  പുപരഭാഗതട്രി  ജകവരട്രികഭാതതട്രിനഭാലഭാണസ

ബജറട്രില് വകയട്രിരുതട്രിയ 30 പകഭാടെട്രി രൂപേ പനടെട്രികയടകഭാന് ടട്രിഡയസ കഴട്രിയഭാതതസ.

ടട്രി ഡയുകടെ അധട്രികഭാര പേരട്രിധട്രിയട്രില് വരുന പപദശങ്ങളുകടെ സുസട്രിര വട്രികസനന
എന ആശയതട്രികന അടെട്രിസഭാനതട്രില്  4  സട്രില് ഓവര് പേദതട്രികളക്കുന,  തമ്പഭാനൂര്

മുതല് കട്രിഴപകപകഭാട്ട വകര പമെല് നടെപഭാലന  (Sky walk)  നട്രിര്മട്രിക്കുക എന പുതട്രിയ
പേദതട്രിക്കുമെഭായഭാണസ  സനസഭാന ബജറട്രില് 30 പകഭാടെട്രി രൂപേ വകയട്രിരുതട്രിയതസ. ഈ തുക

ചുവകടെ  പചര്തട്രിരട്രിക്കുന  പകഭാരന  വട്രിവട്രിധ  പേദതട്രികളകസ  വട്രിനട്രിപയഭാഗട്രിക്കുനതട്രിനസ
അനമെതട്രി  ആവശവ്യകപട്ടസകകഭാണസ  13.04.2016 ല്  എഫസ2-797/16/ടട്രിഡ  നന.കതസ

തപദ്ദേശസസ്വയനഭരണവകപസ കസക്രട്ടറട്രിയസ നല്കട്രി.
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ക്രമെ
നന

പവൃതട്രിയുകടെ പപേരസ നട്രിലവട്രികല സട്രിതട്രി ആവശവ്യകപട്ട തുക

1 "എ"  പബഭാകസ നട്രിര്മഭാണന,
പേഭാളയന.

ജട്രി  ഒ(ആര്  റട്രി)  നന
2354/2014/LSGD,  05.09.2016
പകഭാരന  10  പകഭാടെട്രി
വട്രിനട്രിപയഭാഗട്രിക്കുനതട്രിനസ  ഭരണഭാനമെതട്രി
ലഭട്രിച.   30.05.2016  ല്  പവൃതട്രി
ആരനഭട്രിക്കുനതട്രിനസ തതീരുമെഭാനട്രിച.

7 പകഭാടെട്രി 

2 "എന"  പബഭാകസ നട്രിര്മഭാണന,
പേഭാളയന.

ജട്രി  ഒ(ആര്  റട്രി)  നന
3286/2015/LSGD,  09.11.2015
പകഭാരന  35  പകഭാടെട്രി
വട്രിനട്രിപയഭാഗട്രിക്കുനതട്രിനസ  ഭരണഭാനമെതട്രി
ലഭട്രിച.  2015-16  ബജറട്രില്
വകയട്രിരുതട്രിയ  തുക  ലഭവ്യമെഭായട്രില.
2016  പമെയട്രില്  പവൃതട്രി
ആരനഭട്രിക്കുനതട്രിനസ തതീരുമെഭാനട്രിച.

10 പകഭാടെട്രി

3 കഴക്കൂട്ടന ബസ്റ്റഭാനസ, കപമെഴവ്യല്
പകഭാനപ്ലകസ നട്രിര്മഭാണന.

ജട്രി  ഒ  (ആര്  റട്രി)  നന  3524/2015/
LSGD,  27.11.2015  പകഭാരന  12
പകഭാടെട്രി  വട്രിനട്രിപയഭാഗട്രിക്കുനതട്രിനസ
ഭരണഭാനമെതട്രി  ലഭട്രിച.  2015-16
ബജറട്രില്  വകയട്രിരുതട്രിയ  തുക
ലഭവ്യമെഭായട്രില.  2016  പമെയട്രില്  പവൃതട്രി
ആരനഭട്രിക്കുനതട്രിനസ തതീരുമെഭാനട്രിച.

5 പകഭാടെട്രി

4

ചഭാല  പേഭാര്കട്രിനഗസ  പ്ലഭാസ,
ഇപനണല്  പറഭാഡസ,  റതീ
ഹഭാബട്രിലട്രിപറഷന്  പബഭാകസ
എനട്രിവയുകടെ നട്രിര്മഭാണന.

ജട്രി  ഒ(ആര്  റട്രി)  നന
2354/2014/LSGD,  05.09.2014
പകഭാരന  ഭരണഭാനമെതട്രി  ലഭട്രിച.  7.7
പകഭാടെട്രി  രൂപേ ലഭട്രിച.  ഇതട്രില്  5 പകഭാടെട്രി
HLL നസ നല്കട്രി.

7.3 പകഭാടെട്രി

5 ജസ്കൈ  വഭാകസ.  തമ്പഭാനൂര്-
കട്രിഴപകപകഭാട്ട.

2016-17 ല്  കപഭാപപഭാസല് വര്കട്രിനഗസ
ഗ്രൂപട്രിനസ  മുമ്പഭാകക  സമെര്പട്രിക്കുനതട്രിനസ
തതീരുമെഭാനട്രിചങട്രിലുന നടെപഭായട്രില.

0.70 പകഭാടെട്രി

ആകക 30 പകഭാടെട്രി

ഫണസ റട്രിലതീസസ കചയ്യുനതട്രിനസ,  മുന് വര്ഷങ്ങളട്രില് തുടെര്നസ വരുന പേദതട്രികളുകടെ
പവര്തന പുപരഭാഗതട്രി, കചലവസ പേത്രട്രിക, ധനവട്രിനട്രിപയഭാഗ പേത്രട്രിക എനട്രിവയുന, പുതട്രിയ

പേദതട്രിയുകടെ  കഭാരവ്യതട്രില്  എല്.എസസ.ജട്രി.ഡട്രി  വര്കട്രിനഗസ  ഗ്രൂപട്രിനസ  മുന്പേഭാകക
കപഭാപപഭാസലുന സമെര്പട്രിപകണതഭാണസ. എനഭാല് പസ്തുത പരഖകള സമെയബന്ധട്രിതമെഭായട്രി

സമെര്പട്രികഭാന്  ടട്രിഡയസ കഴട്രിഞ്ഞട്രില. 
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മുന്  വര്ഷങ്ങളട്രികല  റട്രിപപര്ട്ടുകളട്രിലുന  ബജറസ  വട്രിഹട്രിതന  അതഭാതസ  വര്ഷങ്ങളട്രില്
വട്രിനട്രിപയഭാഗട്രികഭാന് സഭാധട്രികഭാകത ലഭാപഭായ സട്രിതട്രിവട്രിപശഷന പേരഭാമെര്ശട്രിചട്രിട്ടുള്ളതഭാണസ.

പേദതട്രികള നടെപഭാക്കുനതട്രില് വട്രിവട്രിധ ഏജന്സട്രികളുകടെ ഏപകഭാപേനവുന ഭരണപേരമെഭായ
പനതൃതസ്വവുന  നല്പകണതസ  ടട്രിഡയുകടെ  ചുമെതലയഭാണസ.  എനഭാല്  ഇതസ

നട്രിര്വഹട്രികകപട്ടട്രിട്ടട്രില.  ഇതരന  വതീഴ്ചകള  ആവര്തട്രികകപടനതട്രിനഭാല്
തട്രിരുവനന്തപുരന  നഗരതട്രികന  സുസട്രിര  വട്രികസനന  എന  ലക്ഷവ്യന  നട്രിശട്രിത

കഭാലപേരട്രിധട്രിയട്രില്  സഭാക്ഷഭാത്കരട്രികഭാന്  സഭാധട്രികഭാകത  വരുന്നു.  പസ്തുത  ലക്ഷവ്യന
ജകവരട്രിക്കുനതട്രിനസ  പവണട്രി  ടട്രിഡയുകടെ  ചുമെതലകള  സമെയബന്ധട്രിതമെഭായട്രി

നട്രിറപവറ്റുനതട്രിനന  ബജറസ  വട്രിഹട്രിതന  നഷമെഭാകഭാകത  വട്രിനട്രിപയഭാഗട്രിക്കുനതട്രിനമുള്ള
പഭാപയഭാഗട്രിക നടെപേടെട്രികള തുടെര്  വര്ഷങ്ങളട്രികലങട്രിലുന  സസ്വതീകരട്രിപകണതഭാണസ. 

(ബട്രി) വഭാര്ഷട്രിക കണക്കുകളട്രില് ഉളകപടതട്രിയ റട്രികകവസ്ഡസ ബജറസ തുകകള 

യഥഭാര്ഥ റട്രികകവസ്ഡസ ബജറസ തുകകളുമെഭായട്രി കപേഭാരുതകപടനട്രില.

ടട്രിഡ  കസൗണ്സട്രില്  2016-17  കല  റട്രികകവസ്ഡസ  ബജറസ

28.03.2017 തതീയതട്രിയട്രിലുന  വഭാര്ഷട്രിക  കണക്കുകള  27.05.2017  തതീയതട്രിയട്രിലുന
അനഗതീകരട്രിചട്രിരട്രിക്കുന്നു.  റട്രികകവസ്ഡസ  ബജറട്രിപനതഭായട്രി  വഭാര്ഷട്രിക  കണക്കുകളട്രില്

ഉളകപടതട്രിയട്രിരട്രിക്കുന  തുകകള  യഥഭാര്ഥ  റട്രികകവസ്ഡസ  ബജറസ  തുകകളുമെഭായട്രി
കപേഭാരുതകപടനട്രില. വട്രിശദഭാനശങ്ങള ചുവകടെ പചര്ക്കുന്നു.

ഇനന
ബജറസ

പകഭാരമുള്ള
തുക(ലക്ഷന)

റട്രികകവസ്ഡസ
ബജറസ പകഭാരമുള്ള

തുക (ലക്ഷന)

വഭാര്ഷട്രിക കണക്കുകളട്രില്
റട്രികകവസ്ഡസ ബജറട്രിപനതഭായട്രി

ഉളകപടതട്രിയ തുകകള (ലക്ഷന)

സര്കഭാര് ഗ്രഭാനസ 300 200 3350

സൂപര്വട്രിഷന് ആനസ 
കസപനജസ ചഭാര്ജസ 8 2 20

പപേ ആനസ അലവന്സസസ 25 12 13

അഡ്പഹഭാകസ പബഭാണസസ 
ആനസ കഫസ്റ്റട്രിവല് 
അലവന്സസ

- 2 3

കമെഡട്രികല് 
എക്സന്സസസ

3 3 3.5

എനര്കടെയ്ന്കമെനസ ആനസ 
റട്രിഫ്രകഷ്മെനസ ചഭാര്ജസ 1 0.5 3.5

വഭാര്ഷട്രിക കണക്കുകളട്രില് യഥഭാര്ത്ഥ തുകകള ഉളകപടപതണതഭാണസ.
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1(3)(എ) വഭാര്ഷട്രിക കണക്കുകള
27.05.2017  നസ  ഭരണസമെട്രിതട്രി  അനഗതീകരട്രിചസ  വഭാര്ഷട്രിക  കണക്കുകള

02.06.2017  നസ  ഓഡട്രിറട്രിനസ  സമെര്പട്രിച.  വഭാര്ഷട്രിക  കണക്കുകള  പകഭാരമുള്ള  വരവുന

കചലവുന ചുവകടെ പചര്ക്കുന്നു.

വരവസ
മുനട്രിരട്രിപസ - ₹12,67,88,325.61

റവനവ്യ ന -  ₹ 8,40,46,567.00

മൂലധനന - ₹5,63,54,570.00

ഋണശതീര്ഷന - ₹73,33,083.00 

ആകക 27,45,22,545.61₹

കചലവസ

റവനവ്യ ന - 1,81,93,620.96₹

മൂലധനന - 3,42,52,530.00₹

ഋണശതീര്ഷന - 4,01,93,361.00₹

ആകക - 9,26,39,511.96₹

നതീകട്രിയട്രിരട്രിപസ  18,18,83,033.65₹

വഭാര്ഷട്രിക  കണക്കുകളട്രികല  നതീകട്രിയട്രിരട്രിപസ  ത  കക  (കവ്യഭാഷ്ബകസ  പകഭാരമുളളതസ)

ബഭാങസ / ടഷറട്രി പേഭാസസബക്കുകളട്രികല  ത കകകളുമെഭായട്രി കപേഭാര കതകപടതട്രിയട്രിട്ടുണസ.

1(3)(ബട്രി) വഭാര്ഷട്രിക കണക്കുകള - അപേഭാകതകള

 ടട്രിഡ  കസൗണ്സട്രില്  27.05.2017-നസ  അനഗതീകരട്രിചസ,  2.6.2017 തതീയതട്രിയട്രില്
ഒഭാഡട്രിറട്രിനസ സമെര്പട്രിച വഭാര്ഷട്രിക ധനകഭാരവ്യ പേത്രട്രികയട്രില് കകണതട്രിയ അപേഭാകതകള

ചുവകടെ പചര്ക്കുന്നു.

1. സനസഭാന  ബജറട്രില്  വകയട്രിരുതട്രിയതനസരട്രിചസ  2016-17  ല്  പേദതട്രി
നട്രിര്വഹണതട്രിനഭായട്രി   ലഭട്രിച  മൂനസ  പകഭാടെട്രി  രൂപേ   വഭാര്ഷട്രിക  ധനകഭാരവ്യ

പേത്രട്രികയട്രില് കഭാപട്രിറല് അകകസൗണസ കഹഡട്രില് വരവഭായട്രി ഉളകപടപതണതട്രിനസ
പേകരന റവനന കഹഡട്രില് ഉളകപടതട്രിയട്രിരട്രിക്കുന്നു.

2. ഡട്രി സട്രി ബട്രി പേത്രട്രിക പകഭാരമുള്ള വട്രിവട്രിധയട്രിനന വരവുകള വഭാര്ഷട്രിക ധനകഭാരവ്യ

പേത്രട്രികയട്രികല  തുകകളുമെഭായട്രി  കപേഭാരുതകപടനട്രില.  വട്രിശദഭാനശന  ചുവകടെ
പചര്ക്കുന്നു.
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ഇനന ഡട്രി സട്രി ബട്രി പേത്രട്രിക
പകഭാരമുള്ള തുക

വഭാര്ഷട്രിക ധനകഭാരവ്യ
പേത്രട്രിക പകഭാരമുള്ള തുക

കടെമുറട്രികളുകടെ ആകക വഭാടെക
26034365 (പകദഭാരന-

കമെയട്രിനനന്സസ ചഭാര്ജുന സട്രി
പബഭാക്കുന ഒഴട്രികക)

33707412

സട്രി പബഭാകസ (സഭാഫലവ്യന)വഭാടെക 8695823 ഇല

പേഭാര്കട്രിനഗസ ഫതീ പേഭാളയന 
സഭാഫലവ്യന പകഭാനപ്ളകട്രിനസ 
പുറകട്രില്

പചര്തട്രിട്ടട്രില 1065731

ടെഭാകട്രി പേഭാര്കട്രിനഗസ - കമെഡട്രികല് 
പകഭാപളജസ 58560 പചര്തട്രിട്ടട്രില.

പടെഭാകയയ്ലെറസ  പബഭാകസ, ബസസ സ്റ്റഭാനസ  
കമെഡട്രികല് പകഭാപളജസ  - പേഭാട്ട തുക

52540 പചര്തട്രിട്ടട്രില.

3. റവനന കഹഡട്രികല എസ്റ്റഭാബട്രികഷ്മെനസ കചലവസ  (Pay and allowances  officers–

and staff) 9,56,260/-  രൂപേയഭായട്രി  പരഖകപടതട്രിയട്രിരട്രിക്കുന്നു.  എനഭാല് ഇതസ
കവസൗചര് പകഭാരമുള്ള കചലവസ തുകയുമെഭായട്രി കപേഭാരുതകപടനട്രില.

4. കപേന്ഷന്  പകഭാണ്ടട്രിബനഷന്  ഇനതട്രില്  65,83,566/-  കചലവസ  വനതഭായട്രി

പരഖപടതട്രിയട്രിരട്രിക്കുന്നു.  എനഭാല്  വസൗചര്  പകഭാരമുളള  കചലവുമെഭായട്രി
കപേഭാരുതകപടനട്രില. 

5. കഡബ്റസ  കഹഡസ  അകസൗണട്രിനഗസ  (വരവുകളുന  കചലവുകളുന  ക്രമെപകഭാരമെല

ഉളകപടതട്രിയട്രിരട്രിക്കുനതസ.

6. കപഭാഫഷന്  ടെഭാകസ  ഒടകട്രിയ  വട്രിവരന  വഭാര്ഷട്രിക  ധനകഭാരവ്യ  പേത്രട്രികയട്രില്
പപതവ്യകമെഭായട്രി ഉളകപടതട്രിയട്രിട്ടട്രില.

7. റവനന കചലവട്രില് ഉളകപടെഭാത കണ്സളട്ടന്സട്രി ചഭാര്ജസ, ബഭാങസ ചഭാര്ജസ എനട്രിവ

റവനക്യു കഹഡട്രില് ഉളകപടതട്രിയട്രിരട്രിക്കുന്നു.

8. കചലവുകളുകടെ  കഡബ്റസ  കഹഡസ  അകകസൗണട്രില്  വട്രിവട്രിധയട്രിനന  കചലവുകള
(അഡസ്വഭാന്സസ നല്കട്രിയതുളകപകടെ) ഇനന തട്രിരട്രികഭാകത സണ്ടട്രി ക്രഡട്രിപറഴസ എന

ഒറ ഇനമെഭായട്രി ഉളകപടതട്രിയട്രിരട്രിക്കുന്നു. 

9. പമെല്  അപേഭാകതകള  പേരട്രിഹരട്രിചസ  പുതുകട്രിയ  വഭാര്ഷട്രിക  ധനകഭാരവ്യ  പേത്രട്രിക
സമെര്പട്രിക്കുനതട്രിനസ  10.08.2017 കല 16/2016-17 നന അപനസ്വഷണക്കുറട്രിപട്രിലൂകടെ

ആവശവ്യകപട്ടട്രിരുകനങട്രിലുന ആയതസ ലഭവ്യമെഭാകട്രിയട്രിട്ടട്രില.
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1(4) പപഭാവട്രിഡനസ ഫണസ 

(എ) പപഭാവട്രിഡന്റസ ഫണസ ക്രഡട്രിറസ സട്രിപസ തയഭാറഭാകട്രിയട്രിട്ടട്രില.
ജതീവനകഭാരുകടെ  പപഭാവട്രിഡനസ  ഫണസ  സ്കൈതീമെട്രികല  വട്രിഹട്രിതന  കവള്ളയമ്പലന

സബ്ടഷറട്രിയട്രില്  ടെട്രി.പേട്രി.എ  (95)  എന  അകസൗണട്രിലഭാണസ  നട്രിപക്ഷപേട്രിചട്രിട്ടുള്ളതസ.

സനസഭാനസര്കഭാര്  ജതീവനകഭാരുകടെ  പപഭാവട്രിഡനസ  ഫണസ  നട്രിപക്ഷപേതട്രിനസ  നല്കന
അപത നട്രിരകട്രിലഭാണസ  ടട്രിഡയുന പേലട്രിശ കണകഭാക്കുനതസ.  ഒഭാപരഭാ  ജതീവനകഭാരനന പേട്രി

എഫസ  അകസൗണട്രില് നട്രിപക്ഷപേട്രിക്കുനതുന പേട്രിന്വലട്രിക്കുനതുമെഭായ തുകയുന  നട്രിലവട്രിലുള്ള
നട്രിരകട്രില്  പേലട്രിശയുന  കണകഭാകട്രി  വര്ഷഭാവസഭാനന   കക്രഡട്രിറസ  സട്രിപസ

തയഭാറഭാപകണതുണസ.  2016-17  ല്  അപകഭാരന  ക്രഡട്രിറസ  സട്രിപസ  തയഭാറഭാകട്രിയട്രിട്ടട്രില.
ആയതട്രിനഭാല് പേട്രിഎഫസ  അകസൗണട്രില് ഉണഭാപകണ നതീകട്രിയട്രിരട്രിപസ  തുകയുന  പേട്രി.എഫസ

ലഡ്ജറട്രികല   തുകയുന  തമട്രില്  കപേഭാരുതകപടന്നുപണഭാകയന്നുന  വവ്യകട്രിഗത
നതീകട്രിയട്രിരട്രിപട്രികന   നട്രിജസട്രിതട്രിയുന   പേരട്രിപശഭാധട്രിക്കുനതട്രിനസ  സഭാധട്രിചട്രില.   എലഭാ

ജതീവനകഭാരുപടെയുന പേട്രി എഫസ ലഡ്ജറട്രികല വട്രിവരങ്ങള  കഭാലട്രികമെഭാകട്രി സൂക്ഷട്രിചട്രിട്ടട്രില.
ശൂനവ്യപവതന  അവധട്രിയട്രില്  പപവശട്രിചട്രിട്ടുളള  ജതീവനകഭാരുകടെ  ശൂനവ്യപവതന

കഭാലയളവട്രികല  പേട്രി.  എഫസ.  പേലട്രിശ കണകഭാകട്രി കലഡ്ജര് കഭാലട്രികമെഭാക്കുനട്രില.   മുന്
വര്ഷങ്ങളട്രില്,  പേലട്രിശ  കണകഭാകട്രിയതട്രിലുന,  നതീകട്രിയട്രിരട്രിപസ  കണകഭാകട്രിയതട്രിലുമുള്ള

അപേഭാകതകള  പേരട്രിഹരട്രികണകമെനസ  ആവശവ്യകപട്ടസ  കതസ  നല്കട്രിയട്രിരുകനങട്രിലുന
നഭാളട്രിതുവകര ആയതസ പേരട്രിഹരട്രിചട്രിട്ടട്രില.                                       

31.03.2017  നസ  ടഷറട്രിയട്രിലുള്ള  ടെട്രി.പേട്രി.എ  (95)  അകസൗണട്രില്  നതീകട്രിയട്രിരട്രിപസ

32,93,621/- രൂപേയഭാണസ. 

പേട്രി.എഫസ  നട്രിപക്ഷപേപതഭാകടെഭാപന  കഭാലഭാകഭാലങ്ങളട്രില്  അനവദട്രിചട്രിട്ടുള്ള  പേലട്രിശ
കൂടെട്രി  പചര്ന  തുകയഭാണസ  തഭാല്കഭാലട്രിക  വഭായ,  എന്  ആര്  എ  എനയട്രിനങ്ങളട്രില്

പേട്രിന്വലട്രിക്കുന  അവസരതട്രില്  നല്കട്രി  വരുനതസ.  ടഷറട്രിയട്രിലുള്ള  ടെട്രി.പേട്രി.എ  (95)
അകസൗണട്രില്  1.1.1994 ന  പശഷന  ക്രഡട്രിറസ  കചയ്തസ  പേലട്രിശയുകടെ  വട്രിവകര  ചുവകടെ

പചര്ക്കുന്നു. 

ക്രഡട്രിറസ കചയ്ത തതീയതട്രി പേലട്രിശ അനവദട്രിച
കഭാലയളവസ

ക്രഡട്രിറസ കചയ്ത
തുക

24.03.2012 01.01.1994 മുതല്
31.03.2011 വകര 1825634

10.07.2015 2011-12 73096

10.07.2015 2012-13 126486
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10.07.2015 2013-14 113086

23.03.2016 2014-15 124399

05.01.2017 2016-16 213168

ആകക 2,475,869

കഭാലഭാകഭാലങ്ങളട്രില്  പേട്രി.എഫസ  നട്രിപക്ഷപേങ്ങളകസ  നട്രിഷ്കര്ഷട്രിത നട്രിരകട്രിലുളള   പേലട്രിശ
ടഷറട്രി  അകസൗണട്രില്  ലഭവ്യമെഭാകന്നു  എനസ  ഉറപ്പുവരുപതണതഭാണസ.  ഇതട്രിനഭായട്രി  പേട്രി.എഫസ

ലഡ്ജറുന  കക്രഡട്രിറസ  സട്രിപ്പുന  കപേഭാരുതകപടതട്രി  നട്രിപക്ഷപേങ്ങളകസ  അര്ഹമെഭായ  പേലട്രിശ
ഉളകപകടെയുള്ള  തുക  പേട്രി  എഫസ  അകസൗണട്രില്  നതീകട്രിയട്രിരട്രിപഭായട്രി  ഉകണന്നുന  ഉറപസ

വരുപതണതഭാണസ.

(ബട്രി) പേട്രി.എഫസ സഭാമ്പതട്രിക നട്രില

2015-16 വര്ഷകത ഒഭാഡട്രിറസ റട്രിപപഭാര്ട്ടസ പകഭാരന 1.04.2016 കല മുനട്രിരട്രിപസ 3117297/-

രൂപേയഭാണസ.  പേട്രി.എഫസ കവ്യഭാഷസ ബകസ  പകഭാരമുള്ള സനക്ഷട്രിപന ചുവകടെ പചര്ക്കുന്നു.

1.04.2016 കല മുനട്രിരട്രിപസ : 3117297

വരവസ : 2246409

ആകക : 5363706

കചലവസ : 2070085

നതീകട്രിയട്രിരുപസ  (as on 31.03.2017) : 32,93,621

1(5) കപേന്ഷന് ഫണസ

ജതീവനകഭാരുകടെ  കപേന്ഷന്  വട്രിഹട്രിതന  യഥഭാസമെയന  കപേന്ഷന്  ഫണസ  അകസൗണട്രില്

നട്രിപക്ഷപേട്രികഭാതതട്രിനഭാല്  കപേന്ഷന് ഫണട്രില് നട്രിന്നുന കപേന്ഷന് വട്രിതരണന നടെത്തുനട്രില.
2016-17 ല്  രണസ  മെഭാസങ്ങളട്രില്  മെഭാത്രമെഭാണസ  ഈ  ഫണട്രില്  നട്രിന്നുന  കപേന്ഷന്  വട്രിതരണന

നടെതട്രിയട്രിരട്രിക്കുനതസ. പശഷട്രിച മെഭാസങ്ങളട്രില്  ജനറല് ഫണട്രില് നട്രിന്നുന കപേന്ഷന് വട്രിതരണന
നടെതട്രി. കപേന്ഷന് ഫണസ അകസൗണട്രില് നട്രിന്നു തകന കപേന്ഷന് വട്രിതരണന നടെപതണതുണസ.

ഈ  ഫണട്രില്  നട്രിന്നുന  സട്രിരനട്രിപക്ഷപേന  നടെതട്രിയട്രിട്ടുള്ളതട്രിനഭാല്  അടെട്രിയന്തട്രിര  ഘട്ടങ്ങളട്രില്
ജനറല് ഫണട്രില് നട്രിന്നുന വട്രിതരണന നടെത്തുന തുക കഭാലഭാവധട്രി തതീരുന മുറയസ പേട്രിന്വലട്രിചസ

ജനറല്  ഫണട്രില്  തട്രിരട്രികക  ഒടപകണതഭാണസ.  ഈ  റട്രിപപഭാര്ട്ടട്രികല  ഖണട്രിക  4(2)  ല്
പചര്തട്രിരട്രിക്കുന  പകഭാരന  25,00,000/-  രൂപേ  ഈ  ഫണട്രില്  നട്രിന്നുന

സട്രിരനട്രിപക്ഷപേമെഭാകട്രിയട്രിട്ടുണസ. 

2016-17 കല കപേന്ഷന് പകഭാണ്ടട്രിബനഷന് ഒടകസ വട്രിവരന ചുവകടെ പചര്ക്കുന്നു.
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ഒടകട്രിയ തതീയതട്രി കഭാലയളവസ തുക

15.04.2016 1/16 മുതല് 3/16 വകര 533508

13.06.2016 7/14  മുതല്  1/16  വകര
(അരട്രിയര്)

1831011

23.07.2016 4/16 മുതല് 6/16 വകര 974145

11.11.2016 7/16 മുതല് 9/16 വകര 653600

23.01.2017 10/16 മുതല് 12/16 വകര 587250

കപേന്ഷന് ഫണസ  2016-17

മെഭാസന മുനട്രിരട്രിപസ വരവസ ആകക കചലവസ നതീകട്രിയട്രിരട്രിപസ

ഏപട്രില് 4,33,781 533508 967289 967289

കമെയസ 967289 967289 967289

ജ നണ് 967289 1831011 2798300 2798300

ജ നജല 2798300 2798300 2798300

ഓഗസ്റ്റസ 2798300 974145 3772445 3772445

കസപ്റനബര് 3772445 3772445 3772445

ഒപക്ടഭാബര് 3772445 3772445 3772445

നവനബര് 3772445 653600 4426045 4426045

ഡട്രിസനബര് 4426045 4426045 953055 3472990

ജനവരട്രി 3472990 3472990 3222160 250830

കഫബ്രുവരട്രി 250830 250830 250830

മെഭാര്ചസ 250830 587250 838080 408179 429901

45,79,514 45,83,394

(എ) സഭാമ്പതട്രിക നട്രില

മുനട്രിരട്രിപസ - 4,33,781/-₹

വരവസ - 45,79,514/-₹

ആകക - 50,13,295/-₹

കചലവസ - 45,83,394/-₹

നതീകട്രിയട്രിരട്രിപസ - 4,29,901/-₹
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ഭഭാഗന   2 

വരവസ കണക്കുകളട്രിന്പമെലുള്ള നട്രിരതീക്ഷണങ്ങള

2(1)രജട്രിസ്റ്ററുകളുകടെ  സൂക്ഷട്രിപസ

1.   കവ്യഭാഷസ ബകസ

ജട്രി.ഒ.(പേട്രി)നന.  469/2005/ഫട്രിന്  തതീയതട്രി  28.10.2005  പകഭാരന  നട്രിലവട്രിലുളള
കവ്യഭാഷസ ബകസ,  കചകസ ബകസ,  എനട്രിവയുകടെ മെഭാതൃക പേരട്രിഷ്ക്കരട്രിചട്രിട്ടുണസ.  എനഭാല് ടട്രിഡ

ഈ  മെഭാതൃക  പേട്രിന്തുടെരുനട്രില.  ടട്രിഡയുകടെ  കവ്യഭാഷ്ബകസ,  കചകസ  ബകസ  എനട്രിവ
പമെല്പേറഞ്ഞ  ഉതരവട്രികന  അടെട്രിസഭാനതട്രില്  പേരട്രിഷ്ക്കരട്രിച  മെഭാതൃകയട്രില്

ആയട്രിരട്രിപകണതഭാണസ.  കവ്യഭാഷസ  ബകട്രില് ദട്രിനഭാന്തവ്യ  /  മെഭാസഭാന്തവ്യ പകഭാസട്രിനഗസ   നടെതട്രി
സഭാക്ഷവ്യകപടതല്  വരുത്തുനട്രില.  കവ്യഭാഷസ  പേരട്രിപശഭാധന  നടെത്തുകപയഭാ  അതു

സനബന്ധട്രിച സഭാക്ഷവ്യപേത്രന പരഖകപടത്തുകപയഭാ കചയ്യുനട്രില. 

2.കടെമുറട്രികളുകടെ വഭാടെകസനബന്ധട്രിച രജട്രിസ്റ്ററുകള

ടട്രിഡയുകടെ  ഉടെമെസതയട്രിലുള്ള കടെമുറട്രികളുകടെ  വഭാടെക സനബന്ധട്രിച രജട്രിസ്റ്ററുകള,
കടെമുറട്രികളുകടെ  റവനക്യു റട്രികവറട്രി  രജട്രിസ്റ്ററുകള എനട്രിവ പമെലധട്രികഭാരട്രി  സഭാക്ഷവ്യകപടതട്രി

സൂക്ഷട്രികഭാതതട്രിനഭാല്   പസ്തുത  രജട്രിസ്റ്ററട്രികല  പരഖകപടതലുകള  ആധട്രികഭാരട്രികമെല.
വഭാടെക  സനബന്ധട്രിച  രജട്രിസ്റ്ററുകളട്രില്  കടെമുറട്രിയുകടെ  വട്രിസതീര്ണന,   കസകനരട്രിറട്രി

കഡപപഭാസട്രിറസ  തുക,  കരഭാര്  പുതുകട്രിയതട്രികന  വട്രിവരങ്ങള,  പസവനനട്രികതട്രി  നട്രിരകസ  ,
വര്ഷഭാവസഭാനമുളള  കടെട്രിശട്രിക  തുടെങ്ങട്രിയ  പൂര്ണ  വട്രിവരങ്ങള  പചര്തസ

പേരട്രിഷ്കരട്രിപകണതഭാണസ. 

3. വരവു രജട്രിസ്റ്റര്

മെഭാസഭാവസഭാനന ഒഭാപരഭാ കഹഡട്രിലുമുള്ള ആകക വരവുകള കൂട്ടട്രി എഴതുനട്രില.  ഒരു
മെഭാസകത ഒഭാപരഭാ  കഹഡട്രിലുമുള്ള ആകക വരവുകള അടത മെഭാസകത വരവട്രിപനഭാപന

കൂട്ടട്രി  കപഭാഗ്രസതീവസ  പടെഭാട്ടല്  പരഖകപടത്തുനട്രില.  വരവു  രജട്രിസ്റ്ററട്രികല  വരവുകള
അടതമെഭാസകത  വരവട്രിപനഭാടെസ  കൂട്ടട്രി  എടകഭാതതട്രിനഭാല്  വരവു  രജട്രിസ്റ്റരട്രില്  നട്രിന്നുന

31.3.2017  കല  ഒഭാപരഭാ  കഹഡട്രില്  നട്രിന്നുമുള്ള  വഭാര്ഷട്രിക  വരവസ
ലഭട്രിക്കുനട്രില.ആയതട്രിനഭാല് തകന വഭാര്ഷട്രിക കണകസ പകഭാരമുള്ള വരവസ തകനയഭാപണഭാ

വരവു രജട്രിസ്റ്ററട്രിപലകതനസ ഉറപഭാകഭാന് മെഭാര്ഗ്ഗമെട്രില.

2(2) കടെമുറട്രികളുകടെ വഭാടെക - മുനട്രിരട്രിപട്രില് വവ്യതവ്യഭാസന

വഭാര്ഷട്രിക  കണകട്രികനഭാപന  ഹഭാജരഭാകട്രിയ  ഡട്രി  സട്രി  ബട്രി  പേത്രട്രിക
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പേരട്രിപശഭാധട്രിചതട്രില്  വഭാടെകയട്രിനതട്രില്  2015-16-കല  ഡട്രി  സട്രി  ബട്രി  പകഭാരമുളള
നതീകട്രിയട്രിരുപ്പുന 2016-17-കല ഡട്രി സട്രി ബട്രി പകഭാരമുളള മുനട്രിരട്രിപ്പുന കപേഭാരുതകപടനട്രില

എനസ  കഭാണുന്നു. വവ്യതട്രിയഭാനങ്ങള ചുവകടെ പചര്ക്കുന്നു.

ക്രമെ
നന പഷഭാപസ /പഷഭാപട്രിനഗസ പകഭാനപ്ലകസ

2015-16-കല ഡട്രി
സട്രി ബട്രി പകഭാരന
നതീകട്രിയട്രിരട്രിപസ

2016-17
മുനട്രിരട്രിപസ വവ്യതവ്യഭാസന 

1 പകദഭാരന-വഭാടെക 2821412 2821416 (+)4

2
ലതീസ്കറനസ ടട്രിഡ കസനര്  
റതീഹഭാബട്രിലട്രിപറഷന് പബഭാകസ, 
പകദഭാരന&പസഭാപേഭാനന

16891 15798 (+)1093

3 മെട്രിനട്രിപഷഭാപസ, ടട്രിഡ
കസനര് 8280 9315 (+)1035

4 സഭാഫലവ്യന 1488970 1524088 (+)35118

5 സഭാഫലവ്യന-ലതീസസ 987145 988232 (+)1087

6 പേഭാളയന പഫസസ 1 128480 2753 (-)125727

7 പേഭാളയന പഫസസ 2 851203 818918 (-)32285

8 കടെമ്പററട്രി പബഭാകസ, പേഭാളയന 1225999 174440 (-)1051559

9 കസന്ടല് തതീയററട്രിന 
സമെതീപേമുള്ള കടെമുറട്രികള

530481 530536 (+)55

10
റതീഹഭാബട്രിലട്രിപറഷന് പബഭാകസ 
(കസഭാകകസറട്രി ബട്രില്ഡട്രിനഗസ) 
തകരപേറമ്പസ

46427 40208 (-)6219

 പമെല്പറഞ്ഞ കപേഭാരുതപകടകളകസ വട്രിശദതീകരണന ലഭവ്യമെഭാപകണതഭാണസ.

2(3) കടെമുറട്രികളുകടെ വഭാടെക  കടെട്രിശട്രിക – ₹1.83 പകഭാടെട്രി

2016-17  സഭാമ്പതട്രിക  വര്ഷകത  ഡട്രി.സട്രി.ബട്രി  പേത്രട്രിക  പകഭാരന  വര്ഷഭാരനഭ
കടെട്രിശട്രിക  2,21,23,600  രൂപേയഭാണസ.   അതട്രില്  10311671  രൂപേ  തന്വര്ഷന

പേട്രിരട്രികചടതട്രിട്ടുണസ  .  അതഭായതസ  കടെട്രിശട്രികയുകടെ  46.61%  മെഭാത്രമെഭാണസ  തന്വര്ഷന
പേട്രിരട്രികചടതട്രിട്ടുള്ളതസ.  തനഭാണസ  ഡട്രിമെഭാനഭായ  31291992  രൂപേയട്രില്  24782114

രൂപേയഭാണസ (79%) പേട്രിരട്രികചടതട്രിട്ടുള്ളതസ. 

2016-17  വര്ഷഭാവസഭാനന  18321807 രൂപേ  പേട്രിരട്രികചടകഭാന്  അവപശഷട്രിക്കുന്നു.
ഡട്രിമെഭാനസ, കളക്ഷന്, ബഭാലന്സസ സനബന്ധട്രിച വട്രിശദഭാനശങ്ങള ചുവകടെ പചര്ക്കുന്നു.
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ഇനന 
തുക ലക്ഷതട്രില്

കടെട്രിശട്രിക തനഭാണസ ആകക

ഡട്രിമെഭാനസ 221.236 312.919 534.156

കളക്ഷന് 103.117 247.821 350.938

ബഭാലന്സസ 118.119 65.0988 183.218

2016-17  സഭാമ്പതട്രിക  വര്ഷപതതുളകപകടെ  കടെട്രിശട്രിക  സനബന്ധട്രിച
വട്രിശദഭാനശങ്ങള ചുവകടെ പചര്ക്കുന്നു.

ക്രമെ
നന പഷഭാപസ/പഷഭാപട്രിനഗസ പകഭാനപ്ലകസ 2015-16 വകര

കടെട്രിശട്രിക
2016-17 കല

കടെട്രിശട്രിക ആകക

1 പകദഭാരന - വഭാടെക 894612 2921027 3815639

2 പകദഭാരന - കമെയട്രിനനന്സസ 
ചഭാര്ജസ 38861 145769 184630

3 മെട്രിനട്രിപഷഭാപസ, 
പകശവദഭാസപുരന

14283 9347 23630

4 മെട്രിനട്രിപഷഭാപസ, അട്ടകളങ്ങര 1767 14322 16089

5 മെട്രിനട്രി പഷഭാപസ, കമെഡട്രികല് 
പകഭാളജസ 0 7400 7400

6 മെട്രിനട്രിപഷഭാപസ, പേഭാളയന 0 3141 3141

7

ലതീസ്കറനസ ടട്രിഡകസനര്, 
റതീഹഭാബട്രിലട്രിപറഷന് 
പബഭാകസ, 
പകദഭാരന&പസഭാപേഭാനന

12577 6638 19215

8 ചഭാല കപഭാജക്ടസ ഏരട്രിയ 0 6143 6143

9
റതീഹഭാബട്രിലട്രിപറഷന് 
പബഭാകസ, ജനറല് 
പഹഭാസട്രിറല് ജനഗ്ഷന്

1548 83460 85008

10
റതീഹഭാബട്രിലട്രിപറഷന് 
പബഭാകസ, കമെഡട്രികല് 
പകഭാപളജസ ജനഗ്ഷന്

3504540 230979 3735519

11 പസഭാപേഭാനന പകഭാനപ്ലകസ, 
കമെഡട്രികല് പകഭാപളജസ 0 141560 141560

12 മെട്രിനട്രിപഷഭാപസ,ടട്രിഡ 4140 7535 11675
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കസന്ററട്രിന സമെതീപേന , 
കമെഡട്രികല് പകഭാപളജസ

13 സഭാഫലവ്യന 1097605 1121910 2219515

14 സഭാഫലവ്യന -ലതീസസ 815612 66833 882445

15 പേഭാളയന പഫസസ II 805827 171004 976831

16 കടെമ്പററട്രി പബഭാകസ, പേഭാളയന 73599 63067 136666

17 കടെമ്പററട്രി പബഭാകസ, behind 
സഭാഫലവ്യന

0 593 593

18 വട്രിജയമെഹല് പലഭാഡ്ജസ 4054 0 4054

19 ടട്രിഡ പബഭാകസ, പപേട്ട 4140 23107 27247

20 കസന്ടല് തതീയററട്രിന 
സമെതീപേമുള്ള കടെമുറട്രികള 494622 194513 689135

21
റതീഹഭാബട്രിലട്രിപറഷന് 
കസഭാകകസറട്രി ബട്രില്ഡട്രിനഗസ, 
തകരപേറമ്പസ പറഭാഡസ

15451 30976 46427

22 'സട്രി' പബഭാകസ പകഭാനപ്ലകസ 4028691 1144154 5172845

23
പടെഭായസ ലറസ പബഭാകസ, 
കമെഡട്രികല് പകഭാപളജസ 
ബസ്റ്റഭാനട്രിന സമെതീപേന

0 116400 116400

ആകക 18321807

പഷഭാപട്രിനഗസ  പകഭാനപ്ലക്സുകളട്രില് നട്രിനസ  വഭാടെകയട്രിനതട്രിലുളള  വരവഭാണസ  ടട്രിഡയുകടെ

പധഭാന  വരുമെഭാനകമെനതട്രിനഭാല്,  വഭാടെക  കടെട്രിശട്രിക  പേട്രിരട്രികചടക്കുവഭാന്  ഊര്ജട്രിത
നടെപേടെട്രികള സസ്വതീകരട്രിപകണതഭാണസ.  വഭാടെക കകടെട്രിശട്രിക വരുത്തുനവര്കകതട്രികര വഭാടെക

കരഭാര് പകഭാരമുളള നടെപേടെട്രികള സസ്വതീകരട്രിപകണതുമെഭാണസ.

2(4) സര്കഭാര് നട്രിയനട്രിത സഭാപേനങ്ങള വഭാടെക കടെട്രിശട്രിക ഇനതട്രില് ടട്രിഡയസ     
നല്കവഭാനള്ളതസ   ₹ 64.22 ലക്ഷന

വവ്യഭാപേഭാര  സമുചയങ്ങളട്രില്  നട്രിന്നുന  കടെമുറട്രികളട്രില്  നട്രിന്നുമുള്ള  വഭാടെകയഭാണസ

ടട്രിഡയുകടെ  പധഭാന  വരുമെഭാന  പസഭാതസസ.  ഡട്രി.സട്രി.ബട്രി  പേത്രട്രിക  പകഭാരന  2016-17
വര്ഷഭാവസഭാനന  1.83  പകഭാടെട്രി  രൂപേയഭാണസ  വഭാടെകയട്രിനതട്രില് പേട്രിരട്രി  ഞ്ഞു കട്രിട്ടഭാനള്ളതസ.

ഇതട്രില്  പതട്രിമെഭാസ വഭാടെക വവ്യവസയട്രിലുന 99 വര്ഷപതകസ പേഭാട്ടവഭാടെക വവ്യവസയട്രിലുന
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നല്കട്രിയട്രിട്ടുള്ള,  സര്കഭാര്  നട്രിയനട്രിത  സഭാപേനങ്ങളട്രില്  നട്രിന്നുള്ള   കടെട്രിശട്രിക  64.22
ലക്ഷന രൂപേയഭാണസ.

വട്രിശദഭാനശങ്ങള ചുവകടെ പചര്ക്കുന്നു. 

1.പകരള റൂറല് കഡവലപ്കമെനസ മെഭാര്കറട്രിനഗസ കസഭാകകസറട്രി (പകരനസസ)

ടട്രിഡയുകടെ പേഭാളയന സഭാഫലവ്യന പഷഭാപട്രിനഗസ പകഭാനപ്ലകട്രികല   എഫസ4 നമ്പര് കടെമുറട്രി

16.08.2007  കല  37104/ഐ.ബട്രി  2/2007  സര്കഭാര്  കതട്രികല നട്രിര്പദ്ദേശഭാനസരണന
പകരള  റൂറല്  കഡവലപ്കമെനസ  മെഭാര്കറട്രിനഗസ  കസഭാകകസറട്രികസ  (പകരനസസ)  അനവദട്രിചസ

നല്കട്രിയട്രിരുന്നു.  പസ്തുത കടെമുറട്രികസ കസകനരട്രിറട്രി  നട്രിപക്ഷപേമെഭായട്രി  24,87,200/-  രൂപേയുന
പതട്രിമെഭാസ വഭാടെക 23215/-  രൂപേയുമെഭാണസ ടട്രിഡ നട്രിശയട്രിചട്രിരുനതസ.  എനഭാല് സര്കഭാര്

നട്രിര്പദ്ദേശപകഭാരന കസകനരട്രിറട്രി കഡപപഭാസട്രിറസ ഒഴട്രിവഭാകട്രിയുന ആദവ്യകത 6 മെഭാസപതകസ
വഭാടെകയട്രില്  50%  ഇളവനവദട്രിചമെഭാണസ  30.08.2008  ല്  തഭാത്കഭാലട്രിക  കരഭാര്  ചമെചസ

13.10.2008 മുതല്  മൂനസ വര്ഷപതയസ പകരനസട്രിനസ വഭാടെകയസ നല്കട്രിയതസ. 23.05.2010,
27.1.2011 തതീയതട്രികളട്രികല  സര്കഭാര് നട്രിര്പദ്ദേശകത തുടെര്നസ വഭാടെകയട്രികല 50% ഇളവസ

ദതീര്ഘട്രിപട്രിചസ  നല്കട്രിയട്രിരുന്നു.  അതട്രിന്പകഭാരന  13.10.2008  മുതല്  12.10.2011  വകര
വഭാടെകയുകടെ  50%  ആയ  11608/-  രൂപേയുന  10.3%  പസവന  നട്രികതട്രിയുമെഭാണസ

ഈടെഭാകട്രിയട്രിരുനതസ.

വഭാടെക  കടെട്രിശട്രികയുന  പേലട്രിശയുന  ഒടകഭാകതയുന  കരഭാര്  പുതുകഭാകതയുന  തുടെര്ന
സഭാഹചരവ്യതട്രില് എഫസ  4  നമ്പര് കടെമുറട്രി  ഒഴട്രിയണകമെനസ  കഭാണട്രിചസ  25.06.2016  ല്

പകരള പേബട്രികസ ബട്രില്ഡട്രിനഗസ  (എവട്രിക്ഷന് ഒഭാഫസ അണ് ഒഭാതകകറസ്ഡസ ഒക്കുകപേനസസസ
ആക്ടസ )1968 പകഭാരമുള്ള ഒഴട്രിപട്രികല് ഉതരവസ ടട്രിഡ നല്കട്രിയട്രിട്ടുണസ. 

വഭാടെകയട്രില് വരുപതണട്രിയട്രിരുന വര്ദനവസ ചുവകടെ പചര്ക്കുന്നു.

13.10.2008 ല് നട്രിജകപടതട്രിയ വഭാടെക : 23215/-

13.10.2011   (15% വര്ധനവസ) :  26697/-

13.10.2014  (15% വര്ദനവസ) : 30702/-

13.10.2011  മുതല്  നഭാളട്രിതുവകര  11608/-  രൂപേയുന  ആയതട്രികന  പസവന

നട്രികതട്രിയുമെഭാണസ പതട്രിമെഭാസന പകരനസസ ഒടക്കുനതസ.

2011  മുതലുള്ള  വഭാടെക  വര്ദനവസ  കടെട്രിശട്രികയഭാണസ.  വട്രിശദഭാനശങ്ങള  ചുവകടെ
പചര്ക്കുന്നു. 
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10/2011 മുതല് 3/2017 വകരയുള്ള വഭാടെകയുകടെ ബഭാകട്രി : 1101147

പസവന നട്രികതട്രി    : 168036

ആകക :  1269183

(ഫയല് നന ആര്3/4413/97/ടട്രിഡ/എഫസ4 പപേജസ നന 339 പകഭാരന വഭാടെകകടെട്രിശട്രികയുകടെ
28.02.2017 വകരയുള്ള പേലട്രിശ 505252/- രൂപേയഭായട്രി കണകഭാകട്രിയട്രിട്ടുണസ.)

25.06.2016  ല്  ഒഴട്രിപട്രികല്  ഉതരവസ  നല്കട്രിയതട്രികന  തുടെര്നസ  സസ്വതീകരട്രിച

നടെപേടെട്രികളുകടെ പുപരഭാഗതട്രി അറട്രിയട്രിപകണതഭാണസ. 

2. പകരള പസ്റ്ററസ ഹഭാനട്രി ക്രഭാഫ സസസ അപകസ പകഭാ-ഒഭാപപററതീവസ കസഭാകകസറട്രി

പേഭാളയന സഭാഫലവ്യന പഷഭാപട്രിനഗസ  പകഭാനപ്ലകട്രികല ജട്രി18 നമ്പര് കടെമുറട്രി പകരള പസ്റ്ററസ
ഹഭാനട്രി  ക്രഭാഫസ  അപകസ  പകഭാ-ഒഭാപപററതീവസ  കസഭാകകസറട്രി  ലട്രിമെട്രിറഡട്രിനസ  5.11.1998  ല്

കരഭാര്  ചമെചസ  12450/-  രൂപേ  പതട്രിമെഭാസ  വഭാടെക  വവ്യവസയട്രില്  മൂനസ  വര്ഷപതകസ
നല്കട്രിയട്രിരുന്നു.  മൂനസ  വര്ഷന കഴട്രിയുപമ്പഭാള  15%  വഭാടെക വര്ദനവസ  വരുതണകമെന

കരഭാര് വവ്യവസ പകഭാരന വര്ദട്രിപട്രിച വഭാടെക ഈടെഭാക്കുന്നുകണങട്രിലുന  2001  ന പശഷന
കരഭാര് പുതുകട്രിയട്രിട്ടട്രില.

മൂനസ  വര്ഷന  കൂടപമ്പഭാള വഭാടെകയട്രില് വര്ദനവസ  വരുതട്രി  6/2015  വകരയുള്ള

വഭാടെക ഒടകട്രിയട്രിട്ടുണസ. 7/2015 മുതലുള്ള വഭാടെക കടെട്രിശട്രികയഭാണസ. വട്രിശദഭാനശങ്ങള ചുവകടെ
പചര്ക്കുന്നു.               

7/2015 മുതല് 3/2017 വകരയുള്ള വഭാടെക : 536883

പസവന നട്രികതട്രി   : 80533

ആകക : 617416

(ഫയല് നന.  ആര്3/4413/97/ടെട്രി  (ജട്രി-18)   പകഭാരന  31.01.2017  വകരയുള്ള  പേലട്രിശ

69611/- രൂപേയഭായട്രി കണകഭാകട്രിയട്രിട്ടുണസ)

പകരള  പേബട്രികസ  ബട്രില്ഡട്രിനഗ്സസ   എവട്രിക്ഷന്  ഒഭാഫസ  അണ്  ഒഭാതകകറസ്ഡസ
ഒക്കുകപേനസസസ ആക്ടസ  1968 5(1)  പകഭാരന  11.08.2015  ല് ഒഴട്രിപട്രികല് ഒതരവസ ടട്രിഡ

നല്കട്രിയട്രിട്ടുണസ.

നഭാളട്രിതുവകര വഭാടെക കടെട്രിശട്രിക ഒടക്കുകപയഭാ കരഭാര് പുതുക്കുകപയഭാ കചയഭാതട്രിരുന
സഭാഹചരവ്യതട്രില് ഒഴട്രിപട്രികല് ഉതരവട്രികന തുടെര് നടെപേടെട്രികള സസ്വതീകരട്രിപകണതഭാണസ. 
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3. എന.ജട്രി.പേട്രി മെട്രിഷന്

11.09.2003  കല  സ.ഉ  (ആര്.റട്രി)  നന  6429/03  ജട്രി.എ.ഡട്രി  യുകടെ
അടെട്രിസഭാനതട്രില്  കമെഡട്രികല്  പകഭാപളജസ  റതീഹഭാബട്രിലട്രിപറഷന്  പബഭാകട്രികല  2-ാഭാന

നട്രിലയട്രില്  750.75  സ്കൈസ്വയര്  മെതീറര്  കടെമുറട്രി  എന.ജട്രി.പേട്രി  മെട്രിഷനസ  അനവദട്രിചകകഭാണസ
1.03.2004  ല് കരഭാര് ചമെച.  മൂനസ  വര്ഷപതയസ പതട്രിമെഭാസന  52,507  രൂപേ വഭാടെകയുന

1,57,521  രൂപേ കസകനരട്രിറട്രി കഡപപഭാസട്രിറ്റുമെഭാണസ നട്രിശയട്രിചതസ. 28.02.2007  ല് കരഭാര് 
കഭാലഭാവധട്രി  അവസഭാനട്രിചതട്രികന  തുടെര്നസ  1.3.2007  മുതല്  15%  വര്ദനപവഭാടെസ  കൂടെട്രി

വഭാടെക 60,383/- രൂപേയഭായുന കസകനരട്രിറട്രി കഡപപഭാസട്രിറസ  181149/- രൂപേയഭായുന പുതുകട്രി
നട്രിശയട്രിച.  പസ്തുത  സലന  എന.ജട്രി.പേട്രി  മെട്രിഷന്  ഒഴട്രിഞ്ഞതട്രികന  തുടെര്നസ  1.05.2007

മുതല് കടനബശതീ ഏകറടത്തു.  എന.ജട്രി.പേട്രി മെട്രിഷന്  12/2006  വകരയുള്ള വഭാടെക മെഭാത്രപമെ
അടെചട്രിട്ടുള്ളു. 

കടെട്രിശട്രിക വട്രിവരന ചുവകടെ പചര്ക്കുന്നു.

വഭാടെക 1/2007 -2/2007 (2*52507) : 105014

3/2007-4/2007 (2*60383) : 120766

31.10.2007 വകരയുള്ള പേലട്രിശ 18% :  28551

 ആകക  : 254331

കസകനരട്രിറട്രി കഡപപഭാസട്രിറസ  : 157521

ആകക : 96810

കടെട്രിശട്രിക ഈടെഭാക്കുനതട്രിനഭായട്രി 3.11.2007 ല് സര്കഭാരട്രിപലകസ കതയകചങട്രിലുന

തുടെര് നടെപേടെട്രികള സസ്വതീകരട്രിക്കുകപയഭാ തുക ഈടെഭാക്കുകപയഭാ കചയ്തട്രിട്ടട്രില. 

4 കടനബശതീ

ടട്രിഡയുകടെ  ഉടെമെസതയട്രിലുള്ള,  കമെഡട്രികല്  പകഭാപളജസ  റതീഹഭാബട്രിലട്രിപറഷന്
പബഭാകട്രില്  രണ്ടുന  മൂന്നുന  നട്രിലകളട്രിലഭായട്രി  യഥഭാക്രമെന  750.75  ചതുരശ  മെതീറര്,  771

ചതുരശ  മെതീറര് വട്രിസതീര്ണങ്ങളട്രിലുള്ള ഒഭാഫതീസസ സ്പപേസുകള (ആകക 1521.75 ചതുരശ
മെതീറര്)  29.12.2006  കല  3339/06/എല്.എസസ.ജട്രി.ഡട്രി  നന  സര്കഭാര്  ഉതരവട്രികന

അടെട്രിസഭാനതട്രില്  1.5.2007  മുതല്  മൂനസ  വര്ഷപതകസ  കടനബശതീ  ഒഭാഫതീസസ
നടെതട്രിപട്രിനഭായട്രി അനവദട്രിചട്രിരുന്നു. പതട്രിമെഭാസ വഭാടെക 81325/- രൂപേയഭായുന കസകനരട്രിറട്രി

കഡപപഭാസട്രിറസ 2,43,975/- രൂപേയഭായുന (3 മെഭാസകത വഭാടെക) നട്രിജകപടതട്രിയട്രിരുന്നു.

രണഭാന  നട്രിലയട്രില്  എന.ജട്രി.പേട്രി  മെട്രിഷന്  പവര്തട്രിചട്രിരുന  സലമെഭാണസ
കടനബശതീയുകടെ ഒഭാഫതീസസ നടെതട്രിപട്രിനഭായട്രി സര്കഭാര് ഉതരവട്രികന അടെട്രിസഭാനതട്രില്
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വഭാടെകയസ  നല്കട്രിയതസ.  ടട്രിഡയുകടെ  എലഭാ  വവ്യവസകളുന  അനഗതീകരട്രിചകകഭാണഭാണസ
എന.ജട്രി.പേട്രി  മെട്രിഷന്  ടട്രിഡയുമെഭായട്രി  കരഭാറട്രില്  ഏര്കപട്ടട്രിരുനതസ.  എനഭാല്  പസ്തുത

കരഭാറട്രികല പേല വവ്യവസകളുന ഒഴട്രിവഭാകട്രിയഭാണസ  4.5.2009  ല് കടനബശതീ ടട്രിഡയുമെഭായട്രി
കരഭാര് വചട്രിട്ടുള്ളതസ. വഭാടെക കടെട്രിശട്രിക വരുത്തുന പേക്ഷന 18% പേലട്രിശ ഈടെഭാകണകമെന്നുന

മൂനസ വര്ഷതട്രികലഭാരട്രികല് 15% വഭാടെക വര്ദനപവഭാടെസ കൂടെട്രി കരഭാര് പുതുകണകമെന്നുമുള്ള
ടട്രിഡയുകടെ വവ്യവസകളഭാണസ കടബശതീയുമെഭായുള്ള കരഭാറട്രില് ഒഴട്രിവഭാകകപട്ടതസ.  കൂടെഭാകത

കമെയട്രിനനന്സസ  ചഭാര്ജസ,  വഭാട്ടര്  കണക്ഷന്  ചഭാര്ജസ  ഇവകയ  സനബന്ധട്രിച
വവ്യവസകളുന കരഭാറട്രില് നട്രിനസ ഒഴട്രിവഭാകട്രിയട്രിരുന്നു. 

വഭാടെക  കരഭാര്  കഭാലഭാവധട്രി  30.4.2010  ല്  അവസഭാനട്രിചകവങട്രിലുന  പേട്രിനതീടെസ

പുതുകട്രിയട്രിട്ടട്രില. 5/2010,5/2013, 5/2016 കഭാലയളവുകളട്രില് കരഭാര് പുതുപകണട്രിയട്രിരുന്നു.
15% വര്ദനവട്രില് നട്രിജകപടപതണട്രിയട്രിരുന വഭാടെക ചുവകടെ പചര്ക്കുന്നു. 

1.5.2010   : 93524

1.5.2013 : 107553

1.5.2016 : 123686

5/2016 മുതല് 1/2017 വകര പതട്രിമെഭാസന 1,07,553/- എന നട്രിരകട്രിലഭാണസ വഭാടെക

ഒടകട്രിയട്രിട്ടുള്ളതസ.

കടനബശതീ ഒടക്കുവഭാനള്ള വഭാടെക കടെട്രിശട്രികയുകടെ വട്രിവരന ചുവകടെ പചര്ക്കുന്നു. 

കസകനരട്രിറട്രി കഡപപഭാസട്രിറസ കടെട്രിശട്രിക  : 48399

5/2016 മുതല് 1/2017 വകരയുള്ള വഭാടെകയട്രികല വവ്യതവ്യഭാസന :  130677

പസവന നട്രികതട്രി :  21699

2/2017, 3/2017 കല വഭാടെക : 222634

പസവന നട്രികതട്രി : 37106

പേലട്രിശ : 20812

ആകക : 481327

കടെട്രിശട്രിക  പേട്രിരട്രികചടകഭാന്  നടെപേടെട്രി  സസ്വതീകരട്രിപകണതുന  കരഭാര്  പുതുക്കുപമ്പഭാള,
ഒഴട്രിവഭാകകപട്ട വവ്യവസകള കൂടെട്രി പുന:സഭാപേട്രിപകണതുമെഭാണ സ.
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5.തട്രിരുവനന്തപുരന നഗരസഭ

പേഭാളയകത  സഭാഫലവ്യന  പഷഭാപട്രിനഗസ  പകഭാനപ്ലകട്രില്  2-)ാന  നട്രിലയട്രിലുള്ള  എസസ5
നമ്പര്  കടെമുറട്രി,  ടട്രിഡയുമെഭായട്രി  കരഭാര്  ചമെചസ  29.4.1999  മുതല്  99  വര്ഷപതകസ

തട്രിരുവനന്തപുരന നഗരസഭ പേഭാട്ടതട്രിനസ എടതട്രിരുന്നു. കരഭാര് പകഭാരമുള്ള 1,24,15,000/-
രൂപേ  നഗരസഭ  ടട്രിഡയട്രില്  ഒടകട്രിയട്രിട്ടുണസ.  പതട്രിമെഭാസന  കമെയട്രിനനന്സസ  ചഭാര്ജഭായട്രി

3450/- ഈടെഭാക്കുവഭാനന കരഭാറട്രില് വവ്യവസ കചയ.

3450  ചതുരശ അടെട്രി വട്രിസതീര്ണമുള്ള പസ്തുത സലതട്രില് 2739 ചതുരശ അടെട്രി
സലന  'ജനപസവന പകന്ദ്രന'  നടെത്തുനതട്രിനഭായട്രി  1.4.2000  ല് സര്കഭാര്  ഏകറടത്തു.

നഗരസഭയുകടെ  അധതീനതയട്രിലുള്ള  കകട്ടട്രിടെഭഭാഗമെഭായ  711  ചതുരശ  അടെട്രി  (3450-2739)
യുകടെ  1.4.2000  മുതല്  31.3.2001  വകരയുള്ള  കമെയട്രിനനന്സസ  ചഭാര്ജസ  നഗരസഭ

ഒടകട്രിയട്രിട്ടുണസ.  സര്കഭാര് ഏകറടത  2739  ചതുരശ അടെട്രി  സലതട്രികന  1.6.2000
മുതലുള്ള കമെയട്രിനനന്സസ ചഭാര്ജസ കടെട്രിശട്രികയഭാണസ.

കരഭാര്  വവ്യവസയനസരട്രിചസ  നഗരസഭ  കസക്രട്ടറട്രി  മുഴവന്  കടെയുപടെയുന

കമെയട്രിനനന്സസ ചഭാര്ജസ നല്കവഭാന് ബഭാധവ്യസമെഭാണസ.  എനഭാല് സര്കഭാര് ഏകറടത
സലതട്രികന കമെയട്രിനനന്സസ ചഭാര്ജസ നല്കഭാന് നഗരസഭ തയഭാറഭാകനട്രില. നഗരസഭ

സര്കഭാരുമെഭായട്രി  കരഭാര്  ചമെചതട്രികന  പരഖകകളഭാന്നുന  ലഭവ്യമെഭായട്രിട്ടട്രില  (ഒഭാഡട്രിറസ
അപനസ്വഷണന നന.3/2016-17). 3.4.2011  കല എകട്രികക്യുട്ടതീവസ കമറട്രി തതീരുമെഭാനപകഭാരന

കമെയട്രിനനന്സസ  ചഭാര്ജട്രില്  15%  വര്ദനവസ  വരുതട്രി  1.4.2011  മുതല്  3968/-
രൂപേയഭായട്രി  നട്രിജകപടതട്രിയട്രിട്ടുണസ.  6/2000  മുതല്  3/2017  വകരയുള്ള  പതട്രിമെഭാസ

കമെയട്രിനനന്സസ ചഭാര്ജസ കടെട്രിശട്രിക 7,31,732/- രൂപേയഭാണസ.

(ii) ടട്രിഡയുകടെ  ഉടെമെസതയട്രിലുളള  പേഭാളയന  പഷഭാപട്രിനഗസ  പകഭാനപ്ലകട്രികല
ജട്രി3,ജട്രി4,ജട്രി14,ജട്രി15  എനതീ കടെമുറട്രികള തട്രിരുവനന്തപുരന നരഗസഭയസ  1999  ല് മൂനസ

വര്ഷപതകസ പതട്രിമെഭാസ വഭാടെക വവ്യവസയട്രില്നല്കട്രിയട്രിരുന്നു.  ഇതട്രിനഭായട്രി നഗരസഭ
ഒഭാപരഭാ കടെയ്ക്കുകന  പപതവ്യകമെഭായട്രി ടട്രിഡയുമെഭായട്രി വഭാടെകകരഭാര് ചമെചട്രിട്ടുണസ.  നഗരസഭയുകടെ

അപപേക്ഷ പേരട്രിഗണട്രിചസ  31.3.2001  കല ടട്രിഡ എകട്രികക്യുട്ടതീവസ  കമറട്രി തതീരുമെഭാനപകഭാരന
1.4.2001 മുതല് 99 വര്ഷപതയസ പസ്തുത കടെമുറട്രികള പേഭാട്ടതട്രിനസ നല്കട്രി.

നഭാലു  കടെമുറട്രികളുപടെയുന  ആകക  പേഭാട്ട  തുകയഭായ  8425000  രൂപേ  നഗരസഭ

ടട്രിഡയട്രില്  ഒടകട്രിയട്രിട്ടുണസ.  കടെമുറട്രികള  99  വര്ഷപതകസ  പേഭാട്ടതട്രിന  നല്കനതട്രിനസ
സര്കഭാരട്രില് നട്രിനസ മുന്കൂര് അനമെതട്രി വഭാങ്ങട്രിയട്രിരുനട്രില. 21.3.2001 കല  എകട്രികക്യുട്ടതീവസ

കമറട്രി  തതീരുമെഭാനതട്രിനസ   ജനറല്  കകസൗണ്സട്രിലട്രികന  അനഗതീകഭാരന  ലഭവ്യമെഭായട്രിട്ടുമെട്രില.
1999  ല്  വഭാടെക  വവ്യവസയട്രില്  നല്കട്രിയ  കഭാലന  മുതല്  കടെമുറട്രികള
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നഗരസഭയുകടെ  കകകവശമെഭാണസ.  എനഭാല് ടട്രിഡ നട്രിരന്തരന  ആവശവ്യകപട്ടട്രിട്ടുന  നഗരസഭ
നഭാളട്രിതുവകര  99  വര്ഷ  പേഭാട്ടതട്രിനഭായുള്ള  കരഭാര്  വയ്ക്കുകപയഭാ  എകട്രികക്യുട്ടതീവസ  കമറട്രി

തതീരുമെഭാന പകഭാരമുള്ള പേഭാട്ട വഭാടെക (കമെയട്രിനനന്സസ ചഭാര്ജസ ) പൂര്ണമെഭായട്രി ഒടക്കുകപയഭാ
കചയ്തട്രിട്ടട്രില.  ജട്രി3,ജട്രി4,ജട്രി15  എനതീ കടെമുറട്രികളുകടെ  2001-02  മുതല്  2015-16  വകരയുള്ള

കമെയട്രിനനന്സസ ചഭാര്ജന ആയതട്രികന പസവനനട്രികതട്രിയുന ഉളകപകടെ  1,84,233/-  രൂപേ
തട്രിരുവനന്തപുരന  നഗരസഭ  കസക്രട്ടറട്രി  9.2.2017  നസ  ഒടകട്രിയട്രിട്ടുണസ.  പസ്തുത

കഭാലയളവട്രികല  പേട്രിഴപേലട്രിശ  ഒടകട്രിയട്രിട്ടട്രില.  നഗരസഭ  ഒടക്കുവഭാനള്ള  കമെയട്രിനനന്സസ
ചഭാര്ജസ കടെട്രിശട്രികയുകടെ വട്രിശദഭാനശങ്ങള ചുവകടെ പചര്ക്കുന്നു.

കടെമുറട്രി നന

2001-02 മുതല് 2015-16
വകരയുള്ള കമെയട്രിനനന്സസ 
ചഭാര്ജസ കടെട്രിശട്രികയുകടെ 
പേലട്രിശ 

2016-17 കല 
കമെയട്രിനനന്സസ 
ചഭാര്ജസ 

പസവനനട്രികതട്രി ആകക

ജട്രി3 52245 2760 414 55419

ജട്രി4 52245 2760 414 55419

ജട്രി15 134096 7084 1063 142243

ജട്രി 14 2001-02  മുതല്  2016-17   വകരയുള്ള  കമെയട്രിനനന്സസ
ചഭാര്ജസ കടെട്രിശട്രിക  97178

ആകക 3,50,259/- രൂപേ കടെട്രിശട്രികയഭാണസ.

6.കണ്സനമെര്കഫഡസ

തട്രിരുവനന്തപുരന  വട്രികസന  അപതഭാറട്രിറട്രിയുകടെ  പകശവദഭാസപുരകത  പകദഭാരന
പഷഭാപട്രിനഗസ  പകഭാനപ്ലകട്രികല കടെമുറട്രികളുന  (നന.8,79,പസ്റ്റഭാര്  4  മുതല്  11  വകര)  പേഭാളയന

സഭാഫലവ്യന പഷഭാപട്രിനഗസ പകഭാനപ്ലകട്രികല കടെമുറട്രികളുന  (നന ജട്രി7,ജട്രി10,ജട്രി19)  പകരള പകഭാ-
ഒഭാപപററതീവസ  കണ്സനമെര്കഫഡട്രിനസ 1998-99 വര്ഷന മുതല് വഭാടെകയസ നല്കട്രിയട്രിട്ടുണസ.

കരഭാര് വവ്യവസകളട്രികല ക്രമെനന 4(1) പകഭാരന ഒഭാപരഭാ മൂനസ വര്ഷന കഴട്രിയുപമ്പഭാഴന

കരഭാര്  അവസഭാനട്രിക്കുന  മുറയസ  വഭാടെക  കരഭാര്  പുതുകട്രി  വഭാടെകയട്രില്  15%  വര്ദനവസ
വരുപതണതഭാണസ.  ആദവ്യമെഭായട്രി  കരഭാറട്രില്  ഏര്കപട്ടസ  (1998-99)  മൂനസ  വര്ഷതട്രിന

പശഷന 15% വര്ദനവസ വരുതട്രി കരഭാര് പുതുക്കുകയുന വഭാടെക നല്കകയുന കചയ്തട്രിരുന്നു.
അതട്രിന പശഷന നഭാളട്രിതുവകര വഭാടെകകരഭാര് പുതുകട്രിയട്രിട്ടട്രില. 

വഭാടെക കടെട്രിശട്രികയുകടെ വട്രിശദഭാനശങ്ങള ചുവകടെ പചര്ക്കുന്നു.

പകരള സനംസപ്പോന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ് 30



ടട്രിഡ ഓഡട്രിററ്റ് റട്രിപപപ്പോര്ടറ്റ്  2016-17

പഷഭാപട്രിനഗസ
പകഭാനപ്ലകസ

കടെമുറട്രി നന മെഭാസന       കടെട്രിശട്രിക

പകദഭാരന 

8 4/2016 മുതല് 3/2017 വകര 59736

79 4/2016 മുതല് 3/2017 വകര 572208

S4 to s9 3/2016 മുതല് 3/2017 വകര 601406

S10 &S11 4/2016 മുതല് 3/2017 വകര 174036

സഭാഫലവ്യന

ജട്രി7 4/2016 മുതല് 3/2017 വകര 42120

ജട്രി10 4/2016 മുതല് 3/2017 വകര 87012

ജട്രി19 3/2016 മുതല് 3/2017 വകര 326079

31.8.2015 വകരയുള്ള വഭാടെക കടെട്രിശട്രിക ഒടക്കുവഭാന് ബഭാകട്രി 500000

ആകക 2362597

സര്കഭാരട്രികന നട്രിയനണതട്രിലുള്ള സഭാപേനങ്ങളട്രില് നട്രിനസ  ലഭവ്യമെഭാക്കുവഭാനള്ള

വഭാടെക കടെട്രിശട്രികയുകടെ സനക്ഷട്രിപന ചുവകടെ പചര്ക്കുന്നു.

ക്രമെ നന സഭാപേനന 31.3.2017 വകരയുള്ള
വഭാടെകകടെട്രിശട്രിക

1 പകരള റൂറല് കഡവലപ്കമെനസ മെഭാര്കറട്രിനഗസ 
കസഭാകകസറട്രി (പകരനസസ)

1774435

2 പകരള പസ്റ്ററസ ഹഭാനട്രിക്രഭാഫസസസ അപകസ പകഭാ-
ഒഭാപപററതീവസ കസഭാകകസറട്രി

617416

3 എന.ജട്രി.പേട്രി മെട്രിഷന് 96810

4 കടനബശതീ 481327

5 തട്രിരുവനന്തപുരന നഗരസഭ -എസസ5 731732

6 തട്രിരുവനന്തപുരന നഗരസഭ 
-ജട്രി3,ജട്രി4,ജട്രി14&ജട്രി15

357864

7 കണ്സനമെര്കഫഡസ 23,62,597

     ആകക 64,22,181

സര്കഭാര്  സഭാപേനങ്ങളകസ  വഭാടെകയ  നല്കട്രിയട്രിരട്രിക്കുന  കടെമുറട്രികളുകടെ  കരഭാര്
യഥഭാസമെയന  പുതുക്കുവഭാനന  വര്ദട്രിപട്രിച  വഭാടെക  കൃതവ്യമെഭായട്രി  ഈടെഭാക്കുവഭാനന    ടട്രിഡ

നടെപേടെട്രികള  സസ്വതീകരട്രിപകണതഭാണസ.  കരഭാര്  വവ്യവസകള  പേഭാലട്രികഭാകത  തുടെരുന
വഭാടെകകഭാകര  ഒഴട്രിപട്രിക്കുവഭാന്  നട്രിയമെ  നടെപേടെട്രികള  കകകകകഭാപള്ളണതുന  പനഭാട്ടട്രിസസ
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നല്കട്രിയവരുകടെ  കഭാരവ്യതട്രില്  എവട്രിക്ഷന്  ഉളകപകടെയുള്ള  നടെപേടെട്രികളുമെഭായട്രി  മുപനഭാട്ടസ
പപേഭാപകണതുമെഭാണസ.

2(5)കടനബശതീ - ടെട്രി.ഡട്രി.എസസ ഒടകട്രില് കറവസ - 1,15,516/-₹

ടട്രിഡയുകടെ  ഉടെമെസതയട്രിലുളള  കമെഡട്രികല്  പകഭാപളജസ  റതീഹഭാബട്രിലട്രിപറഷന്

പബഭാകട്രികല രണ്ടു നട്രിലകളട്രിലഭായട്രി ആകക 1521.75 ചതുരശ മെതീറര് ഒഭാഫതീസസ സ്പപേസസ,
29.10.2006  കല  3339/06/എല്.എസസ.ജട്രി.ഡട്രി  നന  സര്കഭാര്  ഉതരവട്രികന

അടെട്രിസഭാനതട്രില്  1.5.2007  മുതല്  മൂനസ  വര്ഷപതയസ  കടനബശതീ  ഒഭാഫതീസസ
നടെതട്രിപട്രിനഭായട്രി  അനവദട്രിചട്രിരുന്നു.  81,325/-  രൂപേയഭാണസ  പതട്രിമെഭാസ  വഭാടെകയഭായട്രി

നട്രിശയട്രിചട്രിരുനതസ. 

കഎ.ടെട്രി  ആക്ടട്രികല ടെട്രി.ഡട്രി.എസസ  യു/എസസ  194(കഎ)  പകഭാരന  10%  നട്രിരകട്രില്
ടെട്രി.ഡട്രി.എസസ കറവു കചയ്ത പശഷമുള്ള വഭാടെകയഭാണസ കടനബശതീ ടട്രിഡയട്രില് ഒടക്കുനതസ.

2013-14,2015-16  വര്ഷങ്ങളട്രികല ടെട്രി.ഡട്രി.എസസ സര്ട്ടട്രിഫട്രികറ്റുകള പകഭാരന യഥഭാക്രമെന
₹54,748/-  ,  21510/-  ₹ രൂപേയുന   കറവഭായഭാണസ  ഒടകട്രിയട്രിട്ടുള്ളതസ.  ഒടക്കുവഭാന്

അവപശഷട്രിക്കുന ടെട്രി.ഡട്രി.എസട്രികന വട്രിവരങ്ങള ചുവകടെ പചര്ക്കുന്നു. 

2013-14 വര്ഷകത ടെട്രി.ഡട്രി.എസസ സര്ട്ടട്രിഫട്രികറസ പകഭാരന 
ഒടക്കുവഭാന് അവപശഷട്രിക്കുന തുക 

: 54,748/-

2015-16 വര്ഷകത ടെട്രി.ഡട്രി.എസസ സര്ട്ടട്രിഫട്രികറസ പകഭാരന 
ഒടക്കുവഭാന് അവപശഷട്രിക്കുന തുക   

: 21,510/-

5/2016 മുതല് 1/2017 വകരയുള്ള വഭാടെക 
വവ്യതവ്യഭാസതട്രിപന്മേലുള്ള ടെട്രി.ഡട്രി.എസസ കടെട്രിശട്രികയഭാണസ    

: 14,520/-

2/2017,3/2017 കല (കടെട്രിശട്രിക വഭാടെക) ടെട്രി.ഡട്രി.എസസ : 24,738/-

ആകക : 1,15,516/-

ടെട്രി.ഡട്രി.എസസ  കടെട്രിശട്രിക ഒടക്കുവരുത്തുനതട്രിനസ   അടെട്രിയന്തട്രിര നടെപേടെട്രികള ടട്രിഡ

സസ്വതീകരട്രിപകണതഭാണസ. 

2(6)പകദഭാരന കമെയട്രിനനന്സസ ചഭാര്ജസ കഭാലഭാനസൃതമെഭായട്രി വര്ദട്രിപട്രിക്കുനട്രില

ടട്രിഡയുകടെ  പധഭാന  വവ്യഭാപേഭാര  സമുചയങ്ങളട്രികലഭാനഭാണസ  പകശവദഭാസപുരത്തുള്ള
പകദഭാരന പഷഭാപട്രിനഗസ പകഭാനപ്ലകസ. 11  പസ്റ്റഭാര്മുറട്രികളുളകപകടെ  95  കടെമുറട്രികളഭാണസ പസ്തുത

പഷഭാപട്രിനഗസ  പകഭാനപ്ലകട്രിലുള്ളതസ.  പകദഭാരതട്രികല  കടെമുറട്രികളട്രില്  നട്രിന്നുന  പതട്രിമെഭാസ
വഭാടെകയ്കകഭാപന   വഭാടെകയുകടെ  5  ശതമെഭാനമെഭാണസ  കമെയട്രിനനന്സസ  ചഭാര്ജഭായട്രി
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ഈടെഭാക്കുനതസ.  പകദഭാരന  പകഭാനപ്ലകട്രികന  കപേഭാതു  ഭഭാഗങ്ങളുകടെ  കമെയട്രിനനന്സട്രിനന
ശുദജലന  കഡ്രെയട്രിപനജസ,  ലട്രിഫസ  ,  കസകനരട്രിറട്രി,  കകവദക്യുതട്രി  എനതീ  കപേഭാതുവഭായ

കസസൗകരവ്യങ്ങളുപടെയുന  പസവനങ്ങളുപടെയുന  ആവശവ്യതട്രിനഭാണസ  കമെയട്രിനനന്സസ  ചഭാര്ജസ
വട്രിനട്രിപയഭാഗട്രിക്കുനതസ.

2016-17  വര്ഷന  പകദഭാരന  പഷഭാപട്രിനഗ്പകഭാനപ്ലകട്രില്  കമെയട്രിനനന്സട്രിനഭായട്രി

കചലവഭായതസ  10,65,390  രൂപേയഭാണസ  (കലഡ്ജര്  പപേജസ  5-7).  എനഭാല്  ഡട്രി.സട്രി.ബട്രി
പേത്രട്രിക  പകഭാരന   2,66,401 രൂപേയഭാണസ  കമെയട്രിനനന്സസ  ചഭാര്ജട്രിനതട്രില്  വരവഭായട്രി

ലഭട്രിചതസ.

വഭാടെകകരഭാര് വവ്യവസ  I(2)പകഭാരന ഈടെഭാക്കുന  5%  കമെയട്രിനനന്സസ ചഭാര്ജസ
പേരവ്യഭാപമെലഭാകത  വനഭാല്  ടട്രിഡയുകടെ  തതീരുമെഭാനതട്രിന  വട്രിപധയമെഭായട്രി  കമെയട്രിനനന്സസ

ചഭാര്ജസ വര്ദട്രിപട്രിക്കുവഭാന് കരഭാര് വവ്യവസ കചയ്യുന്നുണസ. 

വരവട്രികന  മൂനസ  ഇരട്ടട്രിപയഭാളന  കമെയട്രിനനന്സസ  ഇനതട്രില്  കചലവസ  വനട്രിട്ടുന
കമെയട്രിനനന്സസ  ചഭാര്ജസ  വര്ദട്രിപട്രിക്കുനതട്രിനസ  ടട്രിഡ  നടെപേടെട്രികള  സസ്വതീകരട്രിചട്രിട്ടട്രില.

പകദഭാരന  പഷഭാപട്രിനഗസ  പകഭാനപ്ലകസ  നട്രിര്മട്രിച  കഭാലന  മുതല്  വഭാടെകയുകടെ  5  ശതമെഭാനന
നട്രിരകട്രിലഭാണസ കമെയട്രിനനന്സസ ചഭാര്ജസ ഈടെഭാകട്രികകഭാണട്രിരട്രിക്കുനതസ.  

കഭാലഭാനസൃതമെഭായ വര്ദനവസ വരുതട്രി കമെയട്രിനനന്സസ ചഭാര്ജസ പേരട്രിഷ്കരട്രിക്കുവഭാന്

നടെപേടെട്രികള സസ്വതീകരട്രിപകണതഭാണസ.

2(7)സഭാഫലവ്യന,  പസഭാപേഭാനന  എനതീ  പഷഭാപട്രിനഗസ  പകഭാനപ്ലക്സുകളട്രില്  നട്രിനസ
കമെയട്രിനനന്സസ ചഭാര്ജസ ഈടെഭാക്കുനട്രില.

ടട്രിഡയുകടെ  അധതീനതയട്രിലുളള  മൂനസ  പധഭാന  വവ്യഭാപേഭാര  സമുചയങ്ങളഭാണസ

പകശവദഭാസപുരത്തുളള പകദഭാരന  ,  പേഭാളയത്തുളള സഭാഫലവ്യന,  കമെഡട്രികല് പകഭാപളജട്രികല
പസഭാപേഭാനന  (ബസസ  സ്റ്റഭാന്ഡസ  കന  പഷഭാപട്രിനഗസ  പകഭാനപ്ലകസ)  എനട്രിവ  ഒഭാപരഭാ

വവ്യഭാപേഭാരസമുചയതട്രിലുന തഭാകഴപേറയുന എണന കടെമുറട്രികളഭാണുളളതസ 

പകദഭാരന  84 കടെമുറട്രികള , 11 പസ്റ്റഭാര് മുറട്രികള 

സഭാഫലവ്യന  82 കടെമുറട്രികള 

പസഭാപേഭാനന 15 കടെമുറട്രികള

പകദഭാരന  പകഭാനപ്ലകട്രികല  കടെമുറട്രികളട്രില്  നട്രിന്നുന  പതട്രിമെഭാസ  വഭാടെകയ്കകഭാപന
5 ശതമെഭാനന തുക കമെയട്രിനനന്സസ ചഭാര്ജഭായട്രി ഈടെഭാക്കുന്നുണസ. പകദഭാരന പകഭാനപ്ലകട്രികന

കപേഭാതുവഭായ  ഭഭാഗങ്ങളുകടെ  കമെയട്രിനനന്സട്രിനന   ശുദജലന,  കഡ്രെയട്രിപനജസ,  ലട്രിഫസ
കസകനരട്രിറട്രി,ജവദക്യുതട്രി  എനതീ  കപേഭാതുവഭായ  കസസൗകരവ്യങ്ങളുകടെയുന   പസവനങ്ങളുകടെയുന

പകരള സനംസപ്പോന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ് 33



ടട്രിഡ ഓഡട്രിററ്റ് റട്രിപപപ്പോര്ടറ്റ്  2016-17

ആവശവ്യതട്രിനഭായഭാണസ  കമെയട്രിനനന്സസ  ചഭാര്ജസ  വട്രിനട്രിപയഭാഗട്രിക്കുനതസ.എനഭാല്
പമെല്പറഞ്ഞ  മെറ്റു രണസ  പഷഭാപട്രിനഗസ  പകഭാനപ്ലക്സുകളട്രില് നട്രിന്നുന കമെയട്രിനനന്സസ  ചഭാര്ജസ

ഈടെഭാക്കുനട്രില.  ഇതുമെഭായട്രി  ബന്ധകപട്ട  പേരട്രിപശഭാധനയട്രില്  പേഭാളയകത   സഭാഫലവ്യന
പഷഭാപട്രിനഗസ പകഭാനപ്ലകസ കമെഡട്രികല് പകഭാപളജസ ബസസ സ്റ്റഭാന്ഡസ കന പഷഭാപട്രിനഗസ പകഭാനപ്ലകസ

(പസഭാപേഭാനന)  എനട്രിവയുകടെ കമെയട്രിനനന്സസ ഇനതട്രില് യഥഭാക്രമെന  9,36,048  രൂപേയുന
1,53,893 രൂപേയുന കചലവഴട്രിചതഭായട്രി വവ്യകമെഭാകന്നു. (ലഡ്ജര് പപേജസ നന  . 125,  പപേജസ

നന.  157 മുതല്  159 വകര)

സഭാഫലവ്യന, പസഭാപേഭാനന, എനതീ വവ്യഭാപേഭാര സമുചയങ്ങളട്രികല കടെമുറട്രികളുകടെ വഭാടെക
കരഭാര്  പേരട്രിപശഭാധട്രിചതട്രില്  വവ്യവസ  11(2)  പകഭാരന  അധട്രിക  കമെയട്രിനനസട്രിനന  മെറസ

പസവനങ്ങളക്കുന ഉണഭാകന കചലവട്രികന അടെട്രിസഭാനതട്രില് കഭാലഭാകഭാലങ്ങളട്രില് ടട്രിഡ
സര്വതീസസ ചഭാര്ജസ നട്രിശയട്രിപകണതുന ആയതസ കടെയുടെമെ ഒടപകണതുമെഭാണസ.

എനഭാല്  കരഭാറട്രില്  വവ്യവസ  കചയ്തവട്രിധന  സര്വതീസസ  ചഭാര്ജസ  നട്രിര്ണയട്രിചസ

ഈടെഭാക്കുനതട്രിനസ  ടട്രിഡ  നടെപേടെട്രികള  സസ്വതീകരട്രിചട്രിട്ടട്രില.  ആയതട്രിനളള  നടെപേടെട്രികള
സസ്വതീകരട്രിപകണതുന വട്രിവരന ഒഭാഡട്രിറട്രികന അറട്രിയട്രിപകണതുമെഭാണസ.

2(8)അട്ടക്കുളങ്ങര  മെട്രിനട്രി  പഷഭാപട്രിനഗസ  പകഭാനപ്ലകട്രികല  വഭാടെക  വര്ദനവസ

കഭാലഭാനസൃതമെല.

 അട്ടകളങ്ങര മെണകഭാടെസ പറഭാഡസ വട്രികസനതട്രികന ഭഭാഗമെഭായട്രി 1984 ല് സര്കഭാര്
സലന ഏകറടതതട്രികന തുടെര്നസ  ഒഴട്രിപട്രികകപട്ട  കചവടെകഭാരട്രില് നട്രിനസ അപപേക്ഷകള

സസ്വതീകരട്രിചസ,  രണ്ടു  വര്ഷപതകസ  ചമെച  കരഭാറട്രികന  അടെട്രിസഭാനതട്രില്  ടട്രിഡയുകടെ
അധതീനതയട്രിലുള്ള  അട്ടകളങ്ങര  റതീഹഭാബട്രിലട്രിപറഷന്  പബഭാകട്രില്  പുനരധട്രിവസട്രിപട്രിച.

പസ്തുത പബഭാകട്രില് 58 ചതുരശ അടെട്രി വതീതന വട്രിസതീര്ണമുള്ള 40 കടെമുറട്രികളഭാണസ ഉള്ളതസ.
1985,86  വര്ഷങ്ങളട്രില്  ചമെച  കരഭാറട്രികന  അടെട്രിസഭാനതട്രില്  പസ്തുത  കടെമുറട്രികള

പതട്രിമെഭാസന  60  രൂപേ വഭാടെകയട്രില്  2000  രൂപേ സുരക്ഷട്രിത നട്രിപക്ഷപേവുന നട്രിശയട്രിചഭാണസ
വഭാടെകയ്ക്കു നല്കട്രിയതസ. 

1985-86  ന  പശഷന  വഭാടെക  കരഭാര്  പുതുകഭാകതയുന  യഥഭാസമെയന  വഭാടെക

ഒടകഭാകതയുമെഭാണസ  കചവടെകഭാര്  കടെമുറട്രികള  കകകവശന  വചട്രിരട്രിക്കുനതസ.  ആദവ്യമെഭായട്രി
കരഭാര് വചതട്രിന പശഷന തഭാകഴ പേറയുന  പകഭാരന മൂന്നു പഭാവശവ്യന മെഭാത്രമെഭാണസ വഭാടെകയട്രില്

വര്ദനവസ വരുതട്രിയട്രിട്ടുള്ളതസ. 
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വര്ഷന വഭാടെക വര്ദനവസ

1985-86 @60/-

1.4.1990 @83/- 23 രൂപേ

1.4.2011 @104/- 20.75 രൂപേ(25%)

1.4.2011 @120/- 16 രൂപേ (15%)

കടെമുറട്രികള വഭാടെകയസ നല്കട്രിയതു സനബന്ധട്രിചസ തഭാകഴ പേറയുന അപേഭാകങ്ങള കഭാണുന്നു.

1. 1.4.1990  കല  വഭാടെക  വര്ദനവട്രിന  20  വര്ഷങ്ങളക്കു  പശഷന  1.4.2011  ല്
പകവലന 20 രൂപേയുകടെ വര്ദനവഭാണസ വഭാടെകയട്രില് വരുതട്രിയട്രിട്ടുള്ളതസ.

2. 2016-17  വര്ഷന  പസ്തുത  കടെമുറട്രികളട്രില്  നട്രിനസ  ഈടെഭാക്കുനതസ  പതട്രിമെഭാസന

പകവലന 120/- രൂപേ മെഭാത്രമെഭാണസ.

3. പതട്രിമെഭാസന  ചുമെതട്രിയട്രിട്ടുള്ള  തുച്ഛമെഭായ  വഭാടെക  പപേഭാലുന  യഥഭാസമെയന
പേട്രിരട്രികചടകകപടനട്രില.

4. ടട്രിഡയുകടെ  മെറസ  കടെമുറട്രികളട്രിപലതുപപേഭാകല  കരഭാര്  പുതുക്കുകപയഭാ  വഭാടെക

കഭാപലഭാചട്രിതമെഭായട്രി വര്ദട്രിപട്രിക്കുകപയഭാ കചയ്യുനട്രില.

5. കഭാലങ്ങളഭായട്രി പസ്തുത കടെമുറട്രികളുകടെ കമെയട്രിനനന്സസ ടട്രിഡ നടെത്തുനട്രില.

6. (i)  കക്ഷട്രികളുമെഭായുള്ള  കരഭാര്  ക്രമെ  നന  iii(5)  വഭാടെകകഭാരന്  കരഭാര്
കഭാലഭാവധട്രിക്കുള്ളട്രില്  മെരണകപട്ടഭാല്  അവകഭാശട്രികസ  കടെ  തുടെരുനതട്രിനള്ള

കതകഭാവകഭാശന  കകകമെഭാറന  കചയ  ലഭവ്യമെഭാക്കുനതട്രിനസ,  വഭാടെകകഭാരകന മെരണന
നടെനസ  30  ദട്രിവസതട്രിനള്ള ട്രില്  അവകഭാശട്രി  അപപേക്ഷ  നല്പകണതുന  ആയതസ

പേരട്രിഗണട്രിചസ  കടെ  തുടെരുനതട്രിനസ  ടട്രിഡയസ  അനവഭാദന  നല്കഭാവുനതുമെഭാണസ.
എനഭാല്  കടെമുറട്രി  നന.4  ഉടെമെ   13.08.2010  ല്  മെരണകപട്ടതട്രികന  തുടെര്നസ

കടെമുറട്രിയുകടെ കകകവശഭാവകഭാശന കകകമെഭാറന കചയ്യുനതട്രിനസ യഭാകതഭാരു നടെപേടെട്രിയുന
ടട്രിഡ  സസ്വതീകരട്രിചട്രിട്ടട്രില.  1.12.1990  ന  പശഷന  നഭാളട്രിതുവകര  പസ്തുത  കടെയുകടെ

കരഭാര് പുതുകട്രിയട്രിട്ടട്രില.  മെരണകപട്ട ആളുകടെ പപേരട്രില് തകനയഭാണസ നട്രിലവട്രില് കടെ
തുടെരുനതസ.

(ii)  കടെമുറട്രി  നന  2  ഉടെമെ  മെരണകപട്ടട്രിട്ടുന  അവകഭാശട്രിയുകടെ  പപേരട്രിപലകസ  കടെയുകടെ

ഉടെമെസഭാവകഭാശന മെഭാറ്റുനതട്രിനസ നടെപേടെട്രികള സസ്വതീകരട്രിചട്രിട്ടട്രില. നട്രിലവട്രില് കകകവശന
വചട്രിട്ടുള്ളതസ ആകരനസ വവ്യകവുമെല.

7. യഥഭാസമെയന  കമെയട്രിനനന്സസ  നടെത്തുനതട്രിലുന  വഭാടെക  കഭാപലഭാചട്രിതമെഭായട്രി
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പേരട്രിഷ്കരട്രിക്കുനതട്രിലുന  തട്രിക ഞ്ഞ  അലനഭഭാവമെഭാണസ  ടട്രിഡയുകടെ  ഭഭാഗത്തു  നട്രിന്നുന
ഉണഭായട്രികകഭാണട്രിരട്രിക്കുനതസ.

8. അട്ടക്കുളങ്ങരയട്രികല മെട്രിനട്രി  വഭാണട്രിജവ്യപകന്ദ്രന വഭാടെകയസ  നല്കനതസ സനബന്ധട്രിച

കപേഭാതു നട്രിബന്ധനകളട്രികല ക്രമെനന.20,  കക്ഷട്രികളുമെഭായട്രി ചമെയ്ക്കുന കരഭാറട്രികല ക്രമെ
നന.7  എനട്രിവ  പകഭാരന  വഭാടെകയസ  നല്കന  കടെമുറട്രികള  കരഭാറട്രില്

പേറഞ്ഞട്രിരട്രിക്കുന  ആവശവ്യതട്രിന  മെഭാത്രപമെ  ഉപേപയഭാഗട്രികഭാവൂ.  എനഭാല്
അപകഭാരമെഭാണസ  കടെമുറട്രികള  ഉപേപയഭാഗട്രികകപടനതസ  എനതുന  കടെമുറട്രികള

കകകമെഭാറന കചയകപട്ടട്രിട്ടട്രില എനതുന ടട്രിഡ ഉറപ്പു വരുത്തുനട്രില.  ഇതസ ടട്രിഡയുകടെ
ഭഭാഗത്തു നട്രിന്നുള്ള ഗരുതരമെഭായ കൃതവ്യവട്രിപലഭാപേമെഭാണസ.

9. കപേഭാതു  നട്രിബന്ധനകളട്രികല  ക്രമെ  നന.23  ,  കക്ഷട്രികളുമെഭായുള്ള  കരഭാര്

വവ്യവസകളട്രികല ക്രമെ നന 6 എനട്രിവ പകഭാരന തുടെര്ചയഭായ 2 മെഭാസങ്ങളട്രില് വഭാടെക
മുടെകന വരുത്തുന പേക്ഷന കടെമുറട്രി ഒഴട്രിപട്രിചസ ടട്രിഡ ഏകറടപകണതഭാണസ. എനഭാല്

ഫയലുകളുകടെ  പേരട്രിപശഭാധനയട്രില്,   രണ്ടു  വര്ഷപതഭാളന  കടെമുറട്രികള  വഭാടെക
കടെട്രിശട്രിക  വരുത്തുനതട്രികന  തുടെര്നഭാണസ  കടെകയഭാഴട്രിപട്രിക്കുനതട്രിനള്ള  പഭാരനഭ

നടെപേടെട്രികള  പപേഭാലുന  ടട്രിഡ  ആരനഭട്രിക്കുനതസ.  കടെകയഭാഴട്രിപട്രികല്  നടെപേടെട്രികള
ആരനഭട്രിക്കുപമ്പഭാള  കടെമുറട്രികളുകടെ  കടെട്രിശട്രിക  അടെയ്ക്കുകയുന  കടെമുറട്രികള കകകവശന

വയ്ക്കുനതസ തുടെരുനതട്രിനസ അനവദട്രിക്കുകയുന കചയ്യുനതഭായഭാണസ കഭാണുനതസ.

10.3.02.2011  കല എകട്രികക്യുട്ടതീവസ  കമറട്രി തതീരുമെഭാനതട്രികന അടെട്രിസഭാനതട്രിലഭാണസ
1.04.2011  മുതല്  വഭാടെകയട്രില്  25%  വര്ദനവസ  വരുതട്രി  യതസ.  എനഭാല്

കചവടെകഭാരുമെഭായട്രി  കരഭാര്  ചമെയഭാകതയുന  എകട്രികക്യുട്ടതീവസ  കമറട്രി
തതീരുമെഭാനമെട്രിലഭാകതയുമെഭാണസ  1.4.2014  മുതല്  മൂനസ  വര്ഷപതകസ  15%

വര്ദനവസ(16 രൂപേ) വരുതട്രി കടെകള തുടെരുനതട്രിനസ അനവദട്രിചട്രിരട്രിക്കുനതസ. ഇതു
സനബന്ധട്രിച ഒഭാഡട്രിറസ അപനസ്വഷണതട്രിനസ (നന.3/2016-17) തൃപട്രികരമെഭായ മെറുപേടെട്രി

ലഭവ്യമെഭായട്രിട്ടട്രില.

11.ടട്രിഡയുകടെ  തകന  മെറസ  കടെമുറട്രികള  വഭാടെകയ്ക്കു  നല്കനതുമെഭായട്രി  തഭാരതമെവ്യന
കചയ്യുനതട്രിനഭായട്രി പുനരധട്രിവഭാസ വവ്യവസയട്രില് അനവദട്രിച കടെമുറട്രികളുകടെ വഭാടെക

നട്രിരകസ ചുവകടെ പചര്ക്കുന്നു.

കമെഡട്രികല് പകഭാപളജസ ടട്രിഡ കസനറട്രിനടതസ 12 കടെമുറട്രികളുള്ള മെട്രിനട്രി പഷഭാപട്രിനഗസ
കസനറട്രികല  8,9,10  നമ്പര്   കടെമുറട്രികള  പുനരധട്രിവഭാസ  വവ്യവസയട്രില്

അനവദട്രിചതഭാണസ.   53  ചതുരശ  അടെട്രി  വതീതന  വട്രിസതീര്ണമുള്ള  പസ്തുത
കടെമുറട്രികളട്രില് നട്രിനസ  നട്രിനസ  നട്രിലവട്രില് ഈടെഭാക്കുന  പതട്രിമെഭാസ വഭാടെക  925/-
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രൂപേയഭാണസ. കസകനരട്രിറട്രി കഡപപഭാസട്രിറസ 80,000/- രൂപേയുന ഈടെഭാകട്രിയട്രിട്ടുണസ. 53
ചതുരശ അടെട്രി  വതീതന  വട്രിസതീര്ണമുള്ള മെറസ  കടെമുറട്രികളകസ  5  ലക്ഷന മുതല്  10

ലക്ഷന വകരയുള്ള നട്രിരകട്രില് കസകനരട്രിറട്രി കഡപപഭാസട്രിറ്റുന 1190/- രൂപേ നട്രിരകട്രില്
പതട്രിമെഭാസ വഭാടെകയുന ഈടെഭാക്കുന്നുണസ. 

12.തട്രിരുവനന്തപുരന  നഗരമെധവ്യതട്രില്  വനട്രിതഭാ  ജയട്രിലട്രികന  വലതുഭഭാഗതസ

തട്രിരുവനന്തപുരന  നഗരസഭയുകടെ  അധതീനതയട്രിലുള്ള  ബങ്കുകള   വഭാടെകയ്ക്കു
നല്കട്രിയട്രിട്ടുണസ.  കലഭാകഭാലങ്ങളട്രില് കമെയട്രിനനന്സസ നടെത്തുന പസ്തുത ബങ്കുകള

തഭാകഴ പേറയുന നട്രിരക്കുകളട്രിലഭാണസ നഗരസഭ വഭാടെകയ്ക്കു നല്കട്രിയട്രിരട്രിക്കുനതസ. 

ബങസ നന വഭാടെക കഡപപഭാസട്രിറസ 

1 1331 45000

2 770 25000

3 779 10000

12 710 10000

5 650 10000

9 600 10000

15 963 15000

എനഭാല് വനട്രിതഭാജയട്രിലട്രികന ഇടെതു ഭഭാഗത്തുള്ള ടട്രിഡയുകടെ കടെമുറട്രികള വഭാടെകയ്ക്കു
നല്കട്രിയട്രിരട്രിക്കുനതസ 120/- രൂപേ എന തുച്ഛമെഭായ നട്രിരകട്രിലഭാണസ. 

13) ഡട്രി.സട്രി.ബട്രി  പേത്രട്രിക  പകഭാരന  2016-17  വര്ഷകത  അട്ടക്കുളങ്ങര  മെട്രിനട്രി  

പഷഭാപട്രിനഗസ  കസനറട്രികല  ഡട്രിമെഭാനസ,  കളക്ഷന്,  ബഭാലന്സസ  എനട്രിവ  ചുവകടെ  
പചര്ക്കുന്നു.

ഇനന കടെട്രിശട്രിക തനഭാണസ ആകക

ഡട്രിമെഭാനസ 10566 62650 73216

കളക്ഷന് 8799 48198 56997

ബഭാലന്സസ 1767 14322 16089

2016-17  വര്ഷഭാരനഭതട്രിലുണഭായട്രിരുന കടെട്രിശട്രിക  10566  രൂപേ വര്ഷഭാവസഭാനന

16089  രൂപേയഭായട്രി  വര്ദട്രിച.  അട്ടകളങ്ങരയട്രികല  കടെമുറട്രികളുകടെ  വഭാടെക
പേട്രിരട്രിക്കുനതട്രിലുള്ള  ടട്രിഡയുകടെ  അലനഭഭാവമെഭാണസ  ഇതട്രിലൂകടെ  വവ്യകമെഭാകനതസ.  

കടെമുറട്രികളുകടെ  കമെയട്രിനനന്സസ  നടെതട്രി  വഭാടെക  കഭാപലഭാചട്രിതമെഭായട്രി
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പേരട്രിഷ്കരട്രിക്കുവഭാനള്ള അടെട്രിയന്തട്രിര നടെപേടെട്രികള സസ്വതീകരട്രിപകണതഭാണസ. 

വഭാടെക സനബന്ധട്രിച പസ്റ്ററസകമെനസ അനബന്ധന III ല് പചര്തട്രിരട്രിക്കുന്നു. 

2(9)വഭാടെക കകടെട്രിശട്രിക  റവനന റട്രികവറട്രി നടെപേടെട്രികള ഊര്ജട്രിതമെല– .

ടട്രിഡ വഭാടെകയസ നല്കട്രിയ കടെമുറട്രികളുകടെ റവനന റട്രികവറട്രി രജട്രിസ്റ്റര് പകഭാരന, 1995
മുതല് 32 പകസുകളട്രിലഭാണസ റവനന റട്രികസ്വസ്റ്റസ അയചട്രിട്ടുള്ളതസ. നഭാളട്രിതുവകര 8 പകസുകളട്രില്

റവനന റട്രികവറട്രി നടെപേടെട്രികളട്രിലൂകടെ തുക തട്രിരട്രികക ഈടെഭാകട്രിയട്രിട്ടുണസ. 2016-17  വര്ഷന
സര്കഭാര് ഉതരവസ നന  .521/2017  തതീയതട്രി  223/2/2017  പകഭാരന പഷഭാപസ നന ടെട്രി.സട്രി

14/2221(10) കന വഭാടെക കടെട്രിശട്രിക 49985/- രൂപേ ഉളകപകടെ മൂനസ പകസുകളുകടെ തുകകള
സര്കഭാര് ഉതരവുകളുകടെ അടെട്രിസഭാനതട്രില് എഴതട്രി തള്ളട്രിയട്രിട്ടുണസ. 21  പകസുകളഭാണസ

നട്രിലവട്രില് തതീര്പഭാകഭാന് അവപശഷട്രിക്കുനതസ. 

വട്രിശദഭാനശങ്ങള അനബന്ധന IV ല്  പചര്തട്രിരട്രിക്കുന്നു.  

51.37  ലക്ഷന  രൂപേയുന  റവനന  റട്രികവറട്രിക്കുള്ള  അപപേക്ഷഭാ  തതീയതട്രി  മുതലുള്ള
പേലട്രിശയുന ടട്രിഡയസ  ലഭട്രിപകണതുണസ. 1995  മുതലുള്ള റവനന റട്രികവറട്രി  പകസുകളഭാണസ

തതീര്പഭാകഭാന്  അവപശഷട്രിക്കുനതസ.  റവനന  റട്രികവറട്രി  റട്രികസ്വസട്രിഷന്  തട്രിരട്രിചയച
പകസുകള എഴതട്രി തളളഭാന് ടട്രിഡ നടെപേടെട്രി സസ്വതീകരട്രിചട്രിട്ടട്രില.

വട്രിഷയന  റവനന  വകപട്രിപനയുന  സര്കഭാരട്രിപനയുന  ശദയട്രില്കപേടതട്രി  വഭാടെക

കടെട്രിശട്രിക ഈടെഭാക്കുനതട്രിനസ സതസ്വര നടെപേടെട്രികള കകകകകഭാപള്ളണതുന അപകഭാരന റവനന
വരുമെഭാനന വര്ദട്രിപട്രിക്കുവഭാന് ടട്രിഡ ശദട്രിപകണതുമെഭാണസ.

 2(10)ഭവന വഭായ  വവ്യകട്രികളട്രില് നട്രിനസ ഈടെഭാകഭാന് പേലട്രിശ സഹട്രിതന ബഭാകട്രി –

- 59.01 ₹ ലക്ഷന

ടട്രിഡയുകടെ  പേരട്രിധട്രിയട്രിലുള്ള  പേ ഞഭായത്തുകളട്രികല  വവ്യകട്രികളകസ  ഭവന  വഭായ
വട്രിതരണന  കചയ്യുനതട്രിനഭായട്രി  1985-86  മുതല്  1996-97  വകര  623.11  ലക്ഷന  രൂപേ

ഹഡ്പകഭായട്രില് നട്രിന്നുന കടെമെഭായട്രി സസ്വതീകരട്രിചട്രിരുന്നു. ഹഡ്പകഭായട്രില് നട്രികനടത പലഭാണ്
ബഭാധവ്യതയട്രില്  അവപശഷട്രിച  321.11  ലക്ഷന  രൂപേ  29.03.2011  ല്

കക.യു.ആര്.ഡട്രി.എഫസ.സട്രി എന സര്കഭാര് സഭാപേനന ഏകറടത്തു.

ഹയര് ഇന്കന ഗ്രൂപസ (HIG), മെട്രിഡട്രില് ഇന്കന ഗ്രൂപസ (MIG), പലഭാവര് ഇന്കന ഗ്രൂപസ
(LIG),  ദുര്ബല വട്രിഭഭാഗങ്ങള  (EWS)  തുടെങ്ങട്രിയ വട്രിഭഭാഗങ്ങളട്രിലുള്ള വവ്യകട്രികളകഭാണസ

ടട്രിഡ  ഭവന  വഭായ  നല്കട്രിയട്രിട്ടുള്ളതസ.  21.10.2009  കല  സര്കഭാര്  ഉതരവു  പകഭാരന
ദുര്ബല  വട്രിഭഭാഗങ്ങളകസ  അനവദട്രിച  29,48,440/-  രൂപേയുന  5.12.2012  കല  സ.ഉ

(സഭാധഭാ)നന  3372/2012/തസസ്വഭവ  നമ്പര്  ഉതരവു  പകഭാരന  തഭാഴ്ന്ന  വരുമെഭാന
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വട്രിഭഭാഗതട്രിലുള്ളവര്കസ(LIG)  അനവദട്രിച  7,51,129/-  രൂപേയുന  സര്കഭാര്  എഴതട്രി
തള്ളട്രിയട്രിട്ടുണസ.

റവനന റട്രികവറട്രി രജട്രിസ്ററര് പകഭാരന  MIG ലുന  LIG  ലുന കപേടന  55 (LIG-8,

MIG-47)  ഗണപഭഭാകഭാകള നട്രിലവട്രില് റവനന  റട്രികവറട്രി  പനരട്രിടന്നു. 1990 ല് റവനന
റട്രികവറട്രി റട്രികസ്വസ്റ്റസ അയച പകസുകള പപേഭാലുന നഭാളട്രിതുവകര പൂര്തതീകരട്രിചട്രിട്ടട്രില.

2016-17  വര്ഷന റവനന റട്രികവറട്രിയട്രിലൂകടെ  1,37,998/-  രൂപേ ഈടെഭാകട്രിയട്രിട്ടുണസ.

2016-17 വര്ഷകത ഡട്രി.സട്രി.ബട്രി പേത്രട്രികയുകടെ സനക്ഷട്രിപന ചുവകടെ പചര്ക്കുന്നു.

സ്കൈതീന ഗണപഭഭാകഭാകളുകടെ എണന ഡട്രിമെഭാനസ കളക്ഷന് ബഭാലന്സസ

MIG 8 1978885 0 1978885

LIG 47 4060538 137998 3922540

ആകക 55 6039423 137998 5901425

ബഭാലന്സസ  തുക   ₹ 5901425/-  യുകടെ  വട്രിശദഭാനശന  അനബന്ധന  V  ല്
ഉളകപടതട്രിയട്രിരട്രിക്കുന്നു.

വട്രിഷയന സര്കഭാരട്രിപനയുന റവനന അധട്രികഭാരട്രികളുപടെയുന അടെട്രിയന്തട്രിര ശദയട്രില്

കകഭാണ്ടുവനസ  റവനന  റട്രികവറട്രി  നടെപേടെട്രികള  തസ്വരട്രിതകപടത്തുവഭാനള്ള  നടെപേടെട്രികള
സസ്വതീകരട്രിപകണതഭാണസ.

2(11)തപദ്ദേശ  സസ്വയനഭരണ  സഭാപേനങ്ങളട്രില്  നട്രിന്നുള്ള  അനശദഭായന  കടെട്രിശട്രിക

₹8.89 പകഭാടെട്രി

1984 കല പകരള ഡവലപ്കമെനസ അപതഭാറട്രിറതീസസ റൂളസട്രികല റൂള 32(സട്രി) പകഭാരന
(കടെസൗണ് പ്ലഭാനട്രിനഗസ ആക്ടസ 1108(IV of 1108) 50 -)ാന വകപസ /മെദഭാസസ കടെസൗണ് പ്ലഭാനട്രിനഗസ

ആക്ടസ  1920(IV  of  1920)വകപസ   50  എ)  ടട്രിഡയുകടെ  പേരട്രിധട്രിയട്രില്  വരുന  തപദ്ദേശ
സസ്വയനഭരണ  സഭാപേനങ്ങള  അവയുകടെ  വരുമെഭാനതട്രികന  2  ശതമെഭാനപമെഭാ  അഥവഭാ

സര്കഭാര്  കഭാലഭാകഭാലങ്ങളട്രില്  നട്രിശയട്രിക്കുന  നട്രിരകട്രിപലഭാ  അനശദഭായന  നല്കഭാന്
ബഭാദവ്യസരഭാണസ.

2.3.2000  കല  സ.ഉ(സഭാധഭാ)  983/2000/തസസ്വഭവ  പകഭാരന  വട്രികസന

അപതഭാറട്രിറട്രിയുകടെ പേരട്രിധട്രിയട്രില് വരുന തപദ്ദേശ സസ്വയനഭരണ സഭാപേനങ്ങളട്രില്, വഭാര്ഷട്രിക
വരുമെഭാനന  10  ലക്ഷന  രൂപേയട്രില്  അധട്രികമുള്ള  മുനട്രിസട്രിപഭാലട്രിറട്രി  /  പകഭാര്പപറഷന്,

വഭാര്ഷട്രിക  വരുമെഭാനതട്രികന  2%  നട്രിരകട്രിലുന  ,  ഗ്രഭാമെ പേ  ഞഭായത്തുകള  1%  നട്രിരകട്രിലുന
അനശദഭായന നല്കവഭാന് ബഭാദവ്യസരഭാണസ. യഥഭാസമെയന തുക ഒടകട്രിയട്രികലങട്രില് 2% പേട്രിഴ
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പേലട്രിശ ഈടെഭാക്കുവഭാനന ഉതരവട്രില് വവ്യവസയുണസ.

ടട്രിഡയുകടെ  പേരട്രിധട്രിയട്രില്  തട്രിരുവനന്തപുരന  പകഭാര്പപറഷനന  5  ഗ്രഭാമെ
പേഞഭായത്തുകളുമെഭാണസ ഉള്ളതസ.

ടട്രിഡയുകടെ  പവര്തന  പേരട്രിധട്രിയട്രിലുള്ള  ഗ്രഭാമെ  പേഞഭായത്തുകള

അനശദഭായമെട്രിനതട്രില്  94-95  മുതല്  ഒടപകണ  തുക  കടെട്രിശട്രികയഭാണസ.  ഗ്രഭാമെ
പേഞഭായത്തുകളുകടെ 2010 വകരയുന തട്രിരുവനന്തപുരന നഗരസഭയുകടെ 2013-14 വകരയുമുള്ള

അനശദഭായതട്രികന കണക്കുകള മെഭാത്രകമെ ടട്രിഡയസ ലഭട്രിചട്രിട്ടുള്ളു.

ടട്രിഡ  പേലതവണ  ആവശവ്യകപട്ടട്രിട്ടുന  പമെല്  പേറഞ്ഞ  തപദ്ദേശ  സസ്വയനഭരണ
സഭാപേനങ്ങള അവരുകടെ വഭാര്ഷട്രിക വരുമെഭാനതട്രികന കൃതവ്യമെഭായ കണകസ നല്കകപയഭാ

ടട്രിഡയസ അര്ഹമെഭായ അനശദഭായന നല്കകപയഭാ കചയ്തട്രിട്ടട്രില.

തട്രിരുവനന്തപുരന  നഗരസഭയുന  ഗ്രഭാമെ  പേഞഭായത്തുകളുന  ലഭവ്യമെഭാക്കുവഭാനള്ള
കസപനജസ ചഭാര്ജസ സനബന്ധട്രിച വട്രിവരങ്ങള ചുവകടെ പചര്ക്കുന്നു. 

ക്രമെ നന തസസ്വഭവ സഭാപേനന വര്ഷന അനശദഭായന പേട്രിഴപേലട്രിശ ആകക 

1 തട്രിരുവനന്തപുരന
നഗരസഭ

2009-10 മുതല്
2013-14 വകര 

42354441 39972697 82327138

2 വട്രിളവൂര്കല്
ഗ്രഭാമെപേഞഭായതസ

1994 മുതല് 
2010 വകര 345329 983885 1329214

3 വട്രിളപട്രില്
ഗ്രഭാമെപേഞഭായതസ 

1994 മുതല് 
2010 വകര 

280452 583969 864421

4 കവങ്ങഭാനൂര്
ഗ്രഭാമെപേഞഭായതസ

1994 മുതല് 
2010 വകര 359805 1020410 1380215

5 പേള്ളട്രിചല്
ഗ്രഭാമെപേഞഭായതസ

1994 മുതല് 
2010 വകര 

367276 698897 1066173

6 കലട്രിയൂര്
ഗ്രഭാമെപേഞഭായതസ 

1994 മുതല് 
2010 വകര 543542 1424757 1968299

ആകക 44250845 44684615 88935460

23.6.2015 കല സ.ഉ(സഭാധഭാ)നമ്പര് 1882/15/തസസ്വഭവ ഉതരവസ പകഭാരന 2009-

10 മുതല് 2013-14 വകരയുള്ള കഭാലയളവട്രില് , അനശദഭായ ഇനതട്രില് തട്രിരുവനന്തപുരന
നഗരസഭ ടട്രിഡയസ  നല്കവഭാനള്ള  8,23,27,138  രൂപേ തട്രിരുവനന്തപുരന നഗരസഭയുകടെ

ഗ്രഭാനട്രില്  നട്രിന്നുന  കറവസ  കചയ്തസ  ടട്രിഡയസ  നല്കനതട്രിനസ  അനമെതട്രി  നല്കട്രി
ഉതരവഭായട്രിട്ടുണസ.
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23.3.2016  കല  സ.ഉ(സഭാധഭാ)  നന  1322/16/തസസ്വഭ  പകഭാരന  ടട്രിഡയുകടെ
പവര്തന പേരട്രിധട്രിയട്രില് വരുന ഗ്രഭാമെ പേഞഭായത്തുകള കടെട്രിശട്രിക അനശദഭായന അവരുകടെ

കമട്രിറട്രി  തതീരുമെഭാനതട്രിന  വട്രിപധയമെഭായട്രി  സ്കപേഷവ്യല്  ടെട്രി.എസസ.ബട്രി  അകകസൗണട്രില്
നട്രിന്നുന പേട്രിന്വലട്രിചസ ടട്രിഡയസ നല്കനതട്രിനന ഉതരവഭായട്രിട്ടുണസ.

എനഭാല്  തട്രിരുവനന്തപുരന   നഗരസഭയട്രില്  നട്രിപനഭാ  ഗ്രഭാമെ  പേഞഭായത്തുകളട്രില്

നട്രിപനഭാ 2016-17 വര്ഷന അനശദഭായന ഇനതട്രില് തുകകയഭാന്നുന ലഭവ്യമെഭായട്രിട്ടട്രില. 

ടട്രിഡയുകടെ  പധഭാന  വരുമെഭാന  പസഭാതസഭായ  അനശദഭായതട്രിന്കറ  കഭാലട്രികമെഭായ
കണകസ  ടട്രിഡയുകടെ  പേകല്  ലഭവ്യമെല.  അനശദഭായന  പേട്രിരട്രികചടകഭാന്  കഴട്രിയഭാതതസ

സഭാപേനതട്രികന  വട്രികസന  പവര്തനങ്ങകള  പതട്രികൂലമെഭായട്രി  ബഭാധട്രിക്കുന്നുണസ.  മുന്
വര്ഷങ്ങളട്രികല റട്രിപപഭാര്ട്ടുകളട്രികലലഭാന ഇതു സനബന്ധട്രിച പേരഭാമെര്ശങ്ങള ഉണഭായട്രിട്ടുണസ.

നഗരസഭയുപടെയുന  ഗ്രഭാമെ  പേഞഭായത്തുകളുപടെയുന  റവനന  വരുമെഭാനതട്രികന
അടെട്രിസഭാനതട്രില് അനശദഭായന ഡട്രിമെഭാനസ  കചയ്തസ  ഈടെഭാക്കുനതട്രിനസ  പവണ നടെപേടെട്രികള

സസ്വതീകരട്രിചസ, പുപരഭാഗതട്രി ഒഭാഡട്രിറട്രികന അറട്രിയട്രിപകണതഭാണസ.

2(12) അപനതീസസ കടയട്രിനട്രികളകസ നല്കട്രിയ കകസ്റ്റപേനസ - പകന്ദ്ര സര്കഭാരട്രില്
      നട്രിനസ 2001 മുതല് 2015 വകര ലഭട്രിക്കുവഭാനള്ള  തുക ലഭവ്യമെഭാകട്രിയട്രിട്ടട്രില.

പകന്ദ്ര സര്കഭാരട്രികന മെഭാനവവട്രിഭവപശഷട്രി മെനഭാലയതട്രിന് കതീഴട്രിലുള്ള അപനതീസസ
കടയട്രിനട്രിനഗസ  പബഭാര്ഡു  നല്കന  പേഭാനല്  ലട്രിസ്റ്റട്രില്  ഉളകപട്ട  ഉപദവ്യഭാഗഭാര്ത്ഥട്രികകള

ഇനര്വന  കചയ്തസ  അപനസറതീസസ  കടയട്രിനട്രികളഭായട്രി  ടട്രിഡ  നട്രിയമെട്രികഭാറുണസ.
അപനതീസുകളകഭായട്രി  സര്കഭാര്  നട്രിയനണ  സഭാപേനങ്ങള  കചലവട്രിടന  കകസ്റ്റപേനസ

തുകയുകടെ  50%  ബന്ധകപട്ട  സഭാപേനതട്രില്  നട്രിന്നുന  അപപേക്ഷ  ലഭട്രിക്കുന  മുറയസ
പകന്ദ്രസര്കഭാര്  മെടെകട്രി  നല്കനതഭാകണനസ  അപനതീസസ  കടയട്രിനട്രിനഗസ  പബഭാര്ഡട്രികന

11.06.2001 കല ബട്രി.എ.റട്രി/എസസ.ആര്  /531/01-)- ാാാ നമ്പര് സര്ക്കുലറട്രിലുന  സര്കഭാര്

ഉതരവസ  2038/11/ഹ.എഡക്യു  തതീയതട്രി  15.12.2011  കല  ഉതരവട്രിലുന
വവ്യവസകചയ്യുന്നുണസ.  ഡട്രിപപ്ലഭാമെകഭാരഭായ  അപനതീസസ  കടയട്രിനട്രികളുകടെ  പതട്രിമെഭാസ

കകസ്റ്റപേനസ  23.3.2011  മുതല്  1850/-  രൂപേയട്രില്  നട്രിന്നുന   2530/-  രൂപേയഭാകട്രി
ഉയര്തട്രിയട്രിട്ടുമുണസ.

ഇപകഭാരന 2001 മുതല് ടട്രിഡ നട്രിയമെട്രിച അപനതീസസ കടയട്രിനട്രികളകസ  കകസ്റ്റപേനസ

ഇനതട്രില്  നല്കട്രിയ  തുകകളുപടെയുന  പകന്ദ്രസര്കഭാരട്രില്  നട്രിനസ  ലഭട്രികഭാനള്ള
തുകകളുകടെയുന വട്രിശദഭാനശങ്ങള ചുവകടെ പചര്ക്കുന്നു.
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വര്ഷന കചലവസ ( )₹ അര്ഹതകപട്ട വട്രിഹട്രിതന ( )₹ അഭട്രിപഭായന

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 24408

2009-10 കടയട്രിനട്രികകള
നട്രിപയഭാഗട്രിചട്രിട്ടട്രില

2010-11 കടയട്രിനട്രികകള
നട്രിപയഭാഗട്രിചട്രിട്ടട്രില

2011-12 14974 7487

2012-13 25300 12650

2013-14 കടയട്രിനട്രികകള
നട്രിപയഭാഗട്രിചട്രിട്ടട്രില

 2014-15   21545 10773

ആകക 452053 226029

പകന്ദ്ര  സര്കഭാരട്രില് നട്രിനസ  പമെല് തുക ലഭവ്യമെഭാക്കുനതട്രിനഭായട്രി  അപനതീസ്ഷട്രിപസ

കടയട്രിനട്രിനഗസ  പബഭാര്ഡസ  ഡയറക്ടര്കസ  ടട്രിഡ  കത്തുകളയചട്രിട്ടുകണങട്രിലുന  നഭാളട്രിതുവകര

തുകകയഭാന്നുന ലഭവ്യമെഭായട്രിട്ടട്രില.  അര്ഹതകപട്ട പകന്ദ്രവട്രിഹട്രിതന ലഭട്രികഭാനള്ള നടെപേടെട്രികള

സസ്വതീകരട്രിപകണതഭാണസ.
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ഭഭാഗന   3
കചലവസ കണക്കുകളട്രിന്പമെലുള്ള നട്രിരതീക്ഷണങ്ങള

3(1) അനഗതീകൃത  തസട്രികകളട്രികല  ഒഴട്രിവുകള  പേട്രി.  എസസ.  സട്രിയസ  റട്രിപപഭാര്ട്ടസ  
കചയഭാകത  കരഭാര്  വവ്യവസയട്രിലുന  ദട്രിവസപവതനഭാടെട്രിസഭാനതട്രിലുന  

നട്രിയമെനന.

 ടട്രിഡയട്രില്  നട്രിലവട്രിലുള്ള  69  അനഗതീകൃത  തസട്രികകളട്രില്  ടട്രിഡയുകടെ  31
ജതീവനകഭാരുന  6  ജതീവനകഭാര്  കഡപേനപട്ടഷനട്രിലുന പജഭാലട്രി കചയ്യുന്നു.  32  തസട്രികകള

ഒഴട്രിഞ് ഞു  കട്രിടെക്കുന്നു.  ഇതട്രില്  5  തസട്രികകളട്രില് ദട്രിവസപവതനഭാടെട്രിസഭാനതട്രിലുന  ഒരു
തസട്രികയട്രില് (അസട്രിസ്റ്റനസ എഞട്രിനതീയര്, ഇലകട്രികല്)  കരഭാര് വവ്യവസയട്രിലുന നട്രിയമെനന

നടെതട്രിയട്രിരട്രിക്കുന്നു.  ഇതസ  കൂടെഭാകത  11  ജതീവനകഭാകര  കൂടെട്രി  (അനഗതീകൃത  തസട്രികയട്രില്
അലഭാകത) ദട്രിവസപവതനഭാടെട്രിസഭാനതട്രില് നട്രിയമെട്രിചട്രിരട്രിക്കുന്നു.

എഞട്രിനതീയറട്രിനഗസ  വട്രിഭഭാഗതട്രില്,  അസട്രിസ്റ്റനസ  എഞട്രിനതീയര്  (ഇലകട്രികല്)

തസട്രികയട്രില് 2.5.2015  ല് ശതീ.  കക ജയദഭാസട്രിനസ  (അസട്രിസ്റ്റനസ എഞട്രിനതീയര് റട്രിട്ട:) 11
മെഭാസപതയസ  കരഭാര്  അടെട്രിസഭാനതട്രില്  നട്രിയമെനന  നല്കട്രി.  2.4.2016,  2.3.2017

തതീയതട്രികളട്രില്  കരഭാര്  കഭാലഭാവധട്രി  ദതീര്ഘട്രിപട്രിചസ  നട്രിയമെനന  നല്കട്രിയട്രിരട്രിക്കുന്നു.  കരഭാര്
നട്രിയമെനന  നല്കട്രികകഭാണസ  ഏര്കപട്ട  കരഭാറട്രില്,  പേട്രി.  എസസ.  സട്രിയട്രില്  നട്രിന്നുന

ഉപദവ്യഭാഗഭാര്ത്ഥട്രികയ  നട്രിയമെട്രിക്കുന  മുറയസ  terminate  കചയ്യുന  എന  നട്രിബന്ധന
ഉളകപടതട്രിയട്രിരുന്നു. എനഭാല് ഈ തസട്രിക ഉളകപകടെ   പേട്രി. എസസ. സട്രി വഴട്രി നട്രിയമെനന

നടെത്തുനതട്രിനസ   നടെപേടെട്രികള  സസ്വതീകരട്രിചട്രിട്ടട്രില.  ഇതസ  സനബന്ധട്രിചസ  നല്കട്രിയ
അപനസ്വഷണക്കുറട്രിപട്രിനസ മെറുപേടെട്രി ലഭവ്യമെഭാകട്രിയട്രിട്ടട്രില.  ഒഴട്രിവുള്ള അനഗതീകൃത തസട്രികകളട്രില്

കരഭാര്/  ദട്രിവസപവതന  നട്രിയമെനന  ഒഴട്രിവഭാകട്രി   പേട്രി.  എസസ.  സട്രി  വഴട്രി  നട്രിയമെനന
നടെത്തുനതട്രിനസ സതസ്വര നടെപേടെട്രികള സസ്വതീകരട്രിപകണതഭാണസ.

3(2)ദട്രിവസപവതനന - സര്കഭാര് നട്രിരകസ  അനവദട്രിചട്രിട്ടട്രില.

തഭാല്കഭാലട്രിക, കരഭാര് ജതീവനകഭാരുകടെ പവതനന  ജട്രി ഒ (പേട്രി) നന. 28/2016/ഫട്രിന്

26.02.2016, ജട്രി ഒ (പേട്രി) നന. 136/2016/ഫട്രിന് 07.09.2016 എനട്രിവ പകഭാരന സര്കഭാര്
പേരട്രിഷ്ക്കരട്രിചസ  അനഗതീകരട്രിചട്രിട്ടുണസ.  പേരട്രിഷ്ക്കരട്രിച  പവതനനട്രിരക്കുകള  ടട്രിഡയട്രില്  വട്രിവട്രിധ

തസട്രികകളട്രില് നട്രിയമെട്രിചട്രിട്ടുള്ള തഭാല്കഭാലട്രിക ജതീവനകഭാര്കസ അനവദട്രിചസ നല്കട്രിയട്രിട്ടട്രില.

വട്രിശദഭാനശന ചുവകടെ പചര്ക്കുന്നു.
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ക്രമെ നന തസട്രിക സര്കഭാര്
അനവദട്രിച നട്രിരകസ

ടട്രിഡ നല്കന
നട്രിരകസ

1 PABX Operator/ Telephone
Attendar

600 400

2 സസ്വതീപര് 600 350

3 ജഡ്രെവര് 650 450

പേരട്രിഷ്ക്കരട്രിച നട്രിരക്കുകള അനവദട്രിചസ നല്കനതട്രിനസ നടെപേടെട്രി  സസ്വതീകരട്രിപകണതഭാണസ.

3(3)ജട്രി.ഐ.എസസ, എസസ.എല്.ഐ വരട്രിസനഖവ്യഭാ വര്ദനവസ നടെപഭാകട്രിയട്രിട്ടട്രില.

ജട്രി.  ഒ.  (പേട്രി)  149/16  ഫട്രിന്  തതീയതട്രി.  4.10.2016  പകഭാരന  സനസഭാന
ജതീവനകഭാരുകടെ  എസസ.  എല്.  ഐ വരട്രിസനഖവ്യ  01.01.2017  മുതലുന,   ജട്രി.  ഒ.  (പേട്രി)

112/16 ഫട്രിന് തതീയതട്രി. 01.08.2016 പകഭാരന ജട്രി. ഐ. എസസ  വരട്രിസനഖവ്യ  01.09.2016
മുതലുന,  അടെട്രിസഥഭാനശമ്പളതട്രിനസ  ആനപേഭാതട്രികമെഭായട്രി  വര്ദട്രിപട്രിക്കുനതട്രിനസ  സര്കഭാര്

നട്രിര്പദശട്രിചട്രിട്ടുണസ.  ഇതനസരട്രിചള്ള വര്ദനവസ ടട്രി ഡയട്രില് നടെപഭാകട്രിയട്രിട്ടട്രില.  സര്കഭാര്
നട്രിര്പദശമെനസരട്രിചള്ള വര്ദനവസ വരുത്തുനതട്രിനസ നടെപേടെട്രി സസ്വതീകരട്രിപകണതഭാണസ.

3(4) വഭാഹനങ്ങളുകടെ പേരട്രിപേഭാലനന -അപേഭാകങ്ങള

തട്രിരുവനന്തപുരന  വട്രികസന  അപതഭാറട്രിറട്രികസ   മൂന്നു  കഭാറുന   ഒരു  ജതീപ്പുന   ഒരു

ജബക്കുന ഉളകപകടെ  5 ഔപദവ്യഭാഗട്രിക  വഭാഹനങ്ങളഭാണസ ഉളളതസ.

വഭാഹനങ്ങളുകടെ വട്രിവരണന ചുവകടെ പചര്കന്നു.

ക്രമെ നന വഭാഹനന രജട്രി.നന

 1 കറപനഭാളട്ടസ പലഭാഡ്ജട്രി  2016 പമെഭാഡല് KL-01-BW 1854

 2 അമ്പഭാസഡര് KL-01 -AX  127

3 കബഭാകലപറഭാ ജതീപസ  2016 പമെഭാഡല് KL-01 -BX 6171

4 മെഭാരുതട്രി  sx4 2013 പമെഭാഡല് KL-01-BM 6906

5 ജബകസ -പഹഭാണ്ഡ സട്രി ഡട്രി KL-01-BH 4437

വഭാഹനങ്ങളുകടെ  പേരട്രിപേഭാലനവുമെഭായട്രി  ബന്ധകപട്ട  പരഖകളുകടെ  പേരട്രിപശഭാധനയട്രില്
കഭാണകപട്ട അപേഭാകതകള ചുവകടെ പചര്ക്കുന്നു.  
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1.   കവഹട്രികട്രിള ഹട്രിസ്റ്ററട്രി ബകസ പേരട്രിപേഭാലട്രിക്കുനട്രില

1.3.2006  കല ജട്രി.ഒ.(പേട്രി)   161/2006/ഫട്രിന് ഉതരവു പകഭാരന  സര്കഭാര്/  സര്കഭാര്
നട്രിയനട്രിത സഭാപേനങ്ങളട്രികല വഭാഹനങ്ങളുകടെ വട്രിവരങ്ങളടെങ്ങട്രിയ കവഹട്രികട്രിള ഹട്രിസ്റ്ററട്രി

ബകസ  പേരട്രിപേഭാലട്രിപകണതുന  വഭാഹനങ്ങകള  സനബന്ധട്രിച  വട്രിവരങ്ങള,
കഭാലഭാകഭാലങ്ങളട്രില്  വഭാഹനതട്രിന  നടെതട്രിയ  കമെയട്രിനനന്സസ,  റട്രിപയര്  തുടെങ്ങട്രിയ

വട്രിവരങ്ങള  രജട്രിസ്റ്ററട്രില്  പരഖകപടപതണതുമെഭാണസ  എനഭാല്  ഇതരകമെഭാരു  രജട്രിസ്റ്റര്
ടട്രിഡ സൂക്ഷട്രിക്കുനട്രില 

2.   മെലട്രിനതീകരണ നട്രിയനണ സഭാക്ഷവ്യപേത്രന ലഭവ്യമെഭാക്കുനട്രില

   1989 - കല പകന്ദ്ര പമെഭാപട്ടഭാര് വഭാഹന ചട്ടമെനസരട്രിചസ ആറസ മെഭാസതട്രികലഭാരട്രികല്

വഭാഹനങ്ങള  മെലട്രിനതീകരണ  നട്രിയനണന  സനബന്ധട്രിച  പേരട്രിപശഭാധനയസ
വട്രിപധയമെഭാപകണതുന  സഭാക്ഷവ്യപേത്രന  സൂക്ഷട്രിപകണതുമെഭാണസ.  എനഭാല്  ടട്രിഡയുകടെ

വഭാഹനങ്ങള മെലട്രിനതീകരണന സനബന്ധട്രിച പേരട്രിപശഭാധനയസ വട്രിപധയമെഭാക്കുനട്രില. 

3.  പലഭാഗസ ബക്കുകളട്രികല അപേഭാകങ്ങള

1. വഭാഹനതട്രികന  അറകറപേണട്രികള,  കചലവഭായതുക,  തതീയതട്രി,  ഇന്ധനന
വഭാങ്ങട്രിയതു  സനബന്ധട്രിച വട്രിശദഭാനശങ്ങള തുടെങ്ങട്രിയ വട്രിവരങ്ങള പലഭാഗസ

ബകട്രില് പരഖകപടത്തുനട്രില. 

2. KL-01  BH-4437  വഭാഹനതട്രികന  പലഭാഗസ  ബകസ   യഥഭാസമെയന
സഭാക്ഷവ്യകപടതലുകള വരുതട്രി സൂക്ഷട്രിക്കുനട്രില.

3. ഇന്ധന വട്രിനട്രിപയഭാഗതട്രികന കണക്കു പേരട്രിപശഭാധട്രിചതട്രില് വഭാഹനതട്രികന

ഫക്യുവല്ടെഭാങട്രികന  കപഭാസട്രിറട്രിയട്രിലധട്രികന  ഇന്ധനന  നട്രിറയ്ക്കുനതഭായുള്ള
കതറഭായ കണക്കുകള ശദയട്രില് കപേട്ടട്രിട്ടുണസ.   

    ഉദഭാഹരണങ്ങള ചുവകടെ പചര്ക്കുന്നു. 

1)  വഭാഹനന    : KL01 BW 1854-   കറപനഭാളട്ടസ പലഭാഡ്ജട്രി

  ഇന്ധന ക്ഷമെത    : 10.5 കട്രി.മെട്രി/ലട്രിറര് 

ഫക്യുവല് ടെഭാങസ കപഭാസട്രിറട്രി  : 50 ലട്രിറര് 

31.08.2016 ല് ടെഭാങട്രില് അവപശഷട്രിച ഇന്ധനന :  29.18 ലട്രിറര് 

1.9.2016 മുതല് 6.9.2016 വകര സഞരട്രിച ദൂരന : 78  കട്രി.മെട്രി

     ഉപേപയഭാഗട്രിച ഇന്ധനന          : 7.43 ലട്രിറര് 

6.9.2016 നസ അവപശഷട്രിച ഇന്ധനന :  21.75 ലട്രിറര് 
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6.9.2016 നസ നട്രിറച ഇന്ധനന : 42.50 ലട്രിറര്

ആകക : 64.25 ലട്രിറര്

2)   വഭാഹനന    : KL-01 BM 6906  –  മെഭാരുതട്രി    SX4-Vdi

  ഇന്ധന ക്ഷമെത    : 13 കട്രി.മെട്രി/ലട്രിറര്

ഫക്യുവല് ടെഭാങസ കപഭാസട്രിറട്രി  : 50 ലട്രിറര് 

31.7.2016 നസ വഭാഹനതട്രില് പശഷട്രിക്കുന ഇന്ധനന : 24.96 ലട്രിറര് 

1.8.2016 മുതല് 6.8.2016 വകര സഞരട്രിച ദൂരന : 132 കട്രി.മെട്രി

വട്രിനട്രിപയഭാഗട്രിച ഇന്ധനന : 10.15 ലട്രിറര് 

6.8.2016 നസ ടെഭാങട്രില് അവപശഷട്രിച ഇന്ധനന : 14.81 ലട്രിറര് 

6.8.2016 ല് നട്രിറച ഇന്ധനന :  42 ലട്രിറര്

 ആകക : 56.81 ലട്രിറര് 

ii.   

31.10.2016 നസ വഭാഹനതട്രില് പശഷട്രിക്കുന ഇന്ധനന  : 40.67 ലട്രിറര് 

1.11.2016 മുതല് 21.11.2016 വകര സഞരട്രിച ദൂരന  : 315 കട്രി.മെട്രി

വട്രിനട്രിപയഭാഗട്രിച ഇന്ധനന : 24.23 ലട്രിറര് 

 21.11.2016 ല് അവപശഷട്രിച ഇന്ധനന : 16.44 ലട്രിറര് 

 21.11.2016 ല് നട്രിറച ഇന്ധനന  : 40 ലട്രിറര് 

 ആകക : 56.44 ലട്രിറര് 

iii

31.5.2016 നസ വഭാഹനതട്രില് പശഷട്രിക്കുന ഇന്ധനന  : 19.57 ലട്രിറര് 

31.5.2016 മുതല് 3.6.2016 വകര സഞരട്രിച ദൂരന  : 73 കട്രി.മെട്രി

വട്രിനട്രിപയഭാഗട്രിച ഇന്ധനന       : 5.62 ലട്രിറര്

അവപശഷട്രിക്കുന ഇന്ധനന    : 13.95 ലട്രിറര് 

3.6.2016 ന പശഷന വഭാഹനന യഭാത്ര പപേഭായതസ  
21.6.2016 നഭാണസ. 21.6.2016 ല്  വഭാഹനതട്രില് 
അവപശഷട്രിക്കുന ഇന്ധനന

: 13.95 ലട്രിറര് 
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21.6.2016 നസ നട്രിറച ഇന്ധനന : 40  ലട്രിറര് 

ആകക  53.95 ലട്രിറര്

3.   വഭാഹനന    KL-01-BX-6171   കബഭാപലപറഭാ ജതീപസ 

 (i) 

 ഇന്ധന ക്ഷമെത   : 11 കട്രി.മെട്രി / ലട്രിറര്  

 ഫക്യുവല് ടെഭാങസ കപഭാസട്രിറട്രി  :  60  ലട്രിറര് 

 31.12.2016 നസ  ടെഭാങട്രില് അവപശഷട്രിക്കുന ഇന്ധനന : 54.11 ലട്രിറര്

 1.1.2017 മുതല് 7.1.2017 വകര സ ഞരട്രിച ദൂരന : 106 കട്രി.മെട്രി

വട്രിനട്രിപയഭാഗട്രിച ഇന്ധനന  : 9.64 ലട്രിറര്

അവപശഷട്രിക്കുന ഇന്ധനന   : 44.47 ലട്രിറര് 

 7.7.17 ല് നട്രിറച ഇന്ധനന : 30 ലട്രിറര്

 ആകക    : 74.47 ലട്രിറര്

(ii)വഭാഹനതട്രികന ഫക്യുവല് ടെഭാങസ കപഭാസട്രിറട്രി - 60 ലട്രിററഭാകണനട്രിരട്രികക 28.2.2017-ല്,
31.3.2017  തതീയതട്രികളട്രില്  വഭാഹനതട്രില് അവപശഷട്രിക്കുന ഇന്ധനതട്രികന അളവസ

യഥഭാക്രമെന  72.21  ലട്രിറര്, 102.21 ലട്രിറര് എനട്രിങ്ങകനയഭാണസ  മെഭാസഭാന്തവ്യ
സനക്ഷട്രിപതട്രില് പരഖകപടതട്രിയട്രിരട്രിക്കുനതസ.

5.5.1975-കല  സ.ഉ.  (ആര്.റട്രി.)  നന.   582/75/  പേട്രി.ഡബക്യു  ഉതരവുപകഭാരന

ഇന്ധനവട്രിനട്രിപയഭാഗ  പേരട്രിപശഭാധന  വര്ഷതട്രില്  ഒരട്രികല്  നടെപതണതഭാണസ.  ഇന്ധന
വട്രിനട്രിപയഭാഗതട്രില് പകടെമെഭായ വവ്യതവ്യഭാസന ശദയട്രില്കപട്ടട്രിടെടകണങട്രില് വഭാഹനന ഒരു

മെഭാസതട്രിനളളട്രില്  പുനപേരട്രിപശഭാധനയസ  വട്രിപധയമെഭാകഭാവുനതഭാണസ.എനഭാല്  പേട്രി.ഡബക്യു
.ഡട്രി എഞട്രിനതീയര് സഭാക്ഷവ്യകപടതട്രിയ ഇന്ധന വട്രിനട്രിപയഭാഗ നട്രിരകട്രിപനകഭാള കൂടെട്രിയ

പതഭാതട്രില്  ഇന്ധനന  വട്രിനട്രിപയഭാഗട്രികകപട്ടട്രിട്ടുന  വഭാഹനങ്ങള  പുന:പേരട്രിപശഭാധനയസ
വട്രിപധയമെഭാകട്രിയതഭായട്രി കഭാണുനട്രില.

പമെല് അപേഭാകതകള ആവര്തട്രികഭാതട്രിരട്രികഭാന് ശദട്രിപകണതഭാണസ.      
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3(5)മുന്കൂര് തുകകള ക്രമെകപടത്തുനട്രില.

പകരള ഫട്രിനഭാന്ഷവ്യല് പകഭാഡസ  വഭാലവ്യന  1  ആര്ട്ടട്രികട്രിള  99  പകഭാരന കണട്രിജനസ

കചലവുകളകസ മുന്കൂറഭായട്രി തുക അനവദട്രികഭാവുനതഭാണസ.  ടട്രിഡയട്രികല ജതീവനകഭാര്കസ
സഭാപേനതട്രികന  വട്രിവട്രിധ  കചലവ കകളകഭായട്രി  ഇപകഭാരന  മുന്കൂര്  അനവദട്രികഭാറുണസ.

സ.ഉ(പേട്രി)419/11/ഫട്രിന്  തതീയതട്രി  4.10.2011  പകഭാരന  മുന്കൂര്  തുക
ക്രമെതീകരട്രിക്കുനതട്രിനഭായട്രി 3 മെഭാസകത സമെയ പേരട്രിധട്രിയഭാണസ നട്രിജകപടതട്രിയട്രിരട്രിക്കുനതസ.

നട്രിര്ദ്ദേട്രിഷ സമെയ പേരട്രിധട്രികകന മുന്കൂര് ക്രമെതീകരട്രിചട്രികലങട്രില് മുന്കൂര് പേട്രിന്വലട്രിച തതീയതട്രി
മുതല് തട്രിരട്രികക ഒടക്കുന തതീയതട്രി വകര 18% പേലട്രിശ തട്രിരട്രിചടെയ്പകണതഭാണസ. 

രജട്രിസ്റ്റര് പകഭാരമുള്ള തഭാകഴ പേറയുന മുന്കൂറുകള ക്രമെതീകരട്രികഭാതതഭായട്രി കഭാണുന്നു.

ക്രമെ
നന

കവസൗചര്
നന/തതീയതട്രി ഉപദവ്യഭാഗസന് തുക മെഭാസന

പേലട്രിശ
3.3.2017  വകര
(@18%)

ആകക

1 232/9.6.201
6

ശതീ.ടെട്രി.ആര്
ഹരട്രിപസഭാദസ,
അസട്രി
.എ ഞട്രിനട്രിയര്

10,000 9 1350 11350

2 400/9.8.201
6

ശതീ.മുഹമദസ
ഹഭാഷട്രിന

3000 7 315 3315

മമേല്  തുകകള്  പലലിശ  സഹലിതതം  ഈടടാകലി  ആയതലിനന്റെ  മരേഖകള്  പരേലിമശടാധയയ

ലഭഭ്യമേടാമകണ്ടതടാണയ.                      

3(6) ഭൂമെട്രി ഏകറടകലുമെഭായട്രി ബന്ധകപട്ട പകസുകളകസ  തനതുഫണട്രില് നട്രിന്നുന 

അഡസ്വപകറസ ഫതീസസ നല്കട്രി - ടട്രിഡയസ വന് സഭാമ്പതട്രിക ബഭാദവ്യത

തലസഭാന  നഗരവട്രികസന പേദതട്രിയുകടെ  ഭഭാഗമെഭായട്രി വട്രിവട്രിധ പറഭാഡുകള വതീതട്രി
കൂട്ടുനതട്രിപലയഭായട്രി  ഭൂമെട്രി  ഏകറടതതുമെഭായട്രി  ബന്ധകപട്ടസ  അപനകന  പകസുകള

ബഹുമെഭാനകപട്ട  ജഹപകഭാടെതട്രിയട്രിലുന  സബ്പകഭാടെതട്രികളട്രിലുന  നടെന്നുവരട്രികയഭാണസ.
ഇതരന പകസുകളട്രില് സര്കഭാരട്രികന പതട്രിനട്രിധട്രികരട്രിചസ ജട്രിലഭാ കളക്ടര് ഒനഭാന കക്ഷട്രിയുന

,ടട്രിഡരണഭാന  കക്ഷട്രിയുന  ആയഭാണസ  പകസുകള  ഫയല്  കചയ്തട്രിട്ടുളളതസ  .ഒനഭാന
കക്ഷട്രിക്കുപവണട്രി ഗവണ്കമെനസ  പ്ലതീഡര്മെഭാരഭാണസ വഭാദട്രിക്കുനതസ.എനഭാല് ടട്രിഡയസ പവണട്രി

വഭാദട്രിക്കുനതസ  ടട്രിഡ  നട്രിയമെട്രിക്കുന  സ്റ്റഭാനട്രിനഗസ  കസൗണ്സലര്മെഭാരഭാണസ  .ഇതട്രിനഭായട്രി
ജഹപകഭാടെതട്രിയട്രിലുന  തട്രിരുവനന്തപുരന  സബസ  പകഭാടെതട്രിയട്രിലുന  ടട്രിഡ  നട്രിപയഭാഗട്രിചട്രിട്ടുളള
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സ്റ്റഭാന്റട്രിനഗസ  കസൗണ്സല്മെഭാര്കസ  ഫതീസസ  നല്കട്രിയ ഇനതട്രില്  തനതുഫണട്രില് നട്രിന്നുന
കചലവഴട്രിചട്രിട്ടുളള  തുകയുകടെ വട്രിശദഭാനശങ്ങള ചുവകടെ കകഭാടക്കുന്നു.

കചകസനന/തതീയതട്രി തുക ഫതീസസ ലഭട്രിച സ്റ്റഭാൻഡട്രിനഗസ
കസൗണ്സട്രില്

149353/20.6.2016 246850 അഡസ്വപകറസ  ശതീ .കക. ജലതീല്

685411/26.12.2016 240950       “

149281/27.5.16 132000 അഡസ്വപകറസ ശതീ.രഭാജപഗഭാപേഭാല്

149341/16.6.16 2800

149435/18.7.16 30750
16500 അഡസ്വപകറസ ശതീ വട്രി എസസ വട്രിനതീത്കമെഭാര്

685382/14.12.16
685378/13.12.16

54750
27000

            “

899203/6.3.17 70500              “

822100               “

3(7) പേഭാളയന'എന'പബഭാകസ -ഭരണഭാനമെതട്രി ലഭട്രിചസ രണ്ടുവര്ഷമെഭാകപമ്പഭാഴന പേദതട്രി
ആരനഭട്രിചട്രില

പേഭാളയന അ  ര്ബന് റട്രിനനവ ല് എന സ്കൈതീമെട്രികന ഭഭാഗമെഭായട്രി പേഞഭാപുര  ജനഗഷനസ

സമെതീപേമുളള 83.50 കസനസ  സലതസ  രണസ  നട്രില പബസസ കമെനസ   പേഭാര്കട്രിനഗസ ഉളകപകടെ
9400m2 വട്രിസ്തൃതട്രിയട്രില്   9  നട്രിലകളുളള  വഭാണട്രിജവ്യ  സമുചയന  നട്രിര്മട്രിക്കുനതട്രിനസ

21 പകഭാടെട്രി  രൂപേയുകടെ ഭരണഭാനമെതട്രി  ജട്രി.  ഒ.(ആര്.റട്രി)നന3286/15/  എല്.എസസ.ജട്രി.ഡട്രി.
തതീയതട്രി  9.11.2015 പകഭാരന  സര്കഭാര്  നല്കട്രിയട്രിട്ടുണസ.  ഇലകട്രിഫട്രിപകഷന്,  ലട്രിഫസ,

ഫയര്  കകഫറട്രിനഗസ  എനട്രിവകയഭാഴട്രികകയുളള  സട്രിവട്രില്  വര്ക്കുകളകസ   15.60  പകഭാടെട്രി
രൂപേയ്ക്കുളള സഭാപങതട്രികഭാനമെതട്രി  ലഭട്രിചട്രിട്ടുണസ  .16.2.2016-നസ  പസ്തുത വര്കസ  കടെണര്

കചയ്യുകയുന ഏറവുന കറഞ്ഞ നട്രിരകസ പകസ്വഭാട്ടസ കചയ്ത (എസ്റ്റട്രിപമെറസ  പററട്രികനകഭാള 1.10%
കറവസ)  പകരള  പസ്റ്ററസ  കണ്സക്ഷന്  പകഭാര്പപറഷകന   പവൃതട്രി  ഏല്പട്രിക്കുനതട്രിനസ

ജട്രി.ഒ(ആര്  .റട്രി)നന  1187/2017/  എല്.  എസസ  .ജട്രി  .ഡട്രി   തതീയതട്രി18.7.17 പകഭാരന
ഉതരവഭാകകയുന  കചയ്തട്രിട്ടുണസ.  പേദതട്രി  നട്രിര്വഹണതട്രിനഭായട്രി  ജട്രി.ഒ  (ആറ്  .റട്രി)  നന

535/2017/  എല്  .എസസ.  ജട്രി.  ഡട്രി.   തതീയതട്രി   23.2.17 പകഭാരന  56  പകഭാടെട്രി  രൂപേ
അനവദട്രിച.  എനഭാല്  16.2.2016-  ല് പസ്തുത  പേദതട്രിയുകടെ ശട്രിലഭാസഭാപേനകര്മന

നടെതട്രിയതലഭാകത  നഭാളട്രിതുവകര  പമെല്  നട്രിര്മഭാണതട്രിനസ   നഗരസഭയുകടെ  കപേര്മട്രിറസ
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ലഭവ്യമെഭാക്കുകപയഭാ  പകരള പസ്റ്ററസ   കണ്സക്ഷന് പകഭാര്പപറഷന്  -നസ  വര്കസ   ഓര്ഡര്
നല്കകപയഭാ  പേണട്രി  ആരനഭട്രിക്കുകപയഭാ  കചയ്തട്രിട്ടട്രില.  പസ്തുത  പേദതട്രികഭായട്രി   ആകക

18,23,190 രൂപേ തഭാകഴപേറയുനപകഭാരന   തനതു ഫണട്രില് നട്രിന്നു കചലവഴട്രിചട്രിട്ടുണസ 

കചലവട്രിനന *തുക കചകസ നന
/തതീയതട്രി 

കകകപറട്രിയ ആള/സഭാപേനന

പസഭായട്രില് 
ഇന്വസ്റ്റട്രിപഗഷന് 1,00,000 224009/5.8.15

മെഭാപനജര്, കസനര് പഫഭാര് 
കണ്ടെട്രിനനയട്രിനഗസ 
എഡനപകഷന്,
സട്രി.ഇ.റട്രി.  

        '' 1,28,675 148811/30.11.1
5

         '' 32,015 148833/2.12.15

സക്ചറല് ഡട്രികകസന്
സ്ക്രൂട്ടട്രിനട്രി 46,000 149549/ 6.9.16 എല്.ബട്രി.എസസ

കണ്സളട്ടന്സട്രി 
ഫതീസസ 14,40,000 149141/ 2.4.16

വട്രി 5 ഡട്രികകസന്
കണ്പസഭാര്ട്ടട്രിയന, വഴതയഭാടെസ

    '' 76,500 148773/ 
6.11.15

18,23,190

*(നട്രിയമെപേരമെഭായ കട്രിഴട്രിവുകള കറചട്രിട്ടുളള തുകയഭാണസ കഭാണട്രിചട്രിട്ടുളളതസ )

പസ്തുത തുക കട്രിഴട്രിവുകള ഉളകപകടെ വതീകണടക്കുനതട്രിനളള നടെപേടെട്രികള സസ്വതീകരട്രിചട്രിട്ടട്രില

ജട്രി.ഒ.(ആര്.റട്രി)നന2807/99/എല്.എ.ഡട്രി  തതീയതട്രി  25.9.1999,  പകഭാരന
ആര്കട്രികടെക്ചറല്  കണ്സളട്ടനഭായ  വട്രി  5  ഡട്രികകസന്  കണ്പസഭാര്ട്ടട്രിയന  -നസ

അനവദട്രികഭാവുന  തുക  എസ്റ്റട്രിപമെറസ  പകഭാസ്റ്റട്രികന  2%  ആണസ   ഇതനസരട്രിചസ  15.06
പകഭാടെട്രിയുകടെ   2%  ആയ   3012000  രൂപേയഭാണസ.  എനഭാല് പസ്തുത സഭാപേനതട്രികന

കമെഭാതന കകയട്രിന   54,00,000 രൂപേയഭാണസ  (സഭാപേനതട്രില് നട്രിന്നുളള  17.10.2016-കല
കതസ പകഭാരന). ഇതട്രില് വവ്യകത വരുപതണതഭാണസ.
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3(8) പേഭാളയകത പേഭാര്കട്രിനഗസ  പ്ലഭാസ ('എ' പബഭാകസ  ) -നട്രിര്മഭാണന 
ആരനഭട്രിചട്രില- മുന്കൂര് നല്കട്രിയ 10 പകഭാടെട്രിരൂപേയുകടെ നട്രിപക്ഷപേവട്രിവരങ്ങള 

അപൂര്ണന

തട്രിരുവനന്തപുരന  വട്രികസന  അപതഭാറട്രിറട്രി  പേഭാളയതസ  സഭാഫലവ്യന  പകഭാനപ്ലകട്രിനസ
പുറകട്രിലഭായട്രി  6  നട്രിലകളട്രില്  14,600 ചതുരശമെതീററട്രില്  300  കഭാറുകളുകടെ  പേഭാര്കട്രിനഗട്രിനസ

മുന്ഗണന  നല്കട്രി,   5400  ചതുരശമെതീറര്  വഭാണട്രിജവ്യസമുചയന  ഉളകപകടെ,ഏകപദശന
20,000 ചതുരശമെതീറര് പേബട്രികസ ഏരട്രിയ ഉളള ഒരു പേഭാര്കട്രിനഗസ പ്ലഭാസയഭാണസ വട്രിഭഭാവനന

കചയ്തട്രിട്ടുളളതസ .പസ്തുത പബഭാകട്രികന ('എ 'പബഭാകസ) നട്രിര്മഭാണതട്രിനസ  പവണട്രി 35 പകഭാടെട്രി
രൂപേയുകടെ  അടെങല്  തുകയസ  സര്കഭാരട്രികന   ഭരണഭാനമെതട്രിജട്രി.ഒ.  (ആര്.റട്രി.)

നന.2357/14/എല്.  എസസ  .ജട്രി  .ഡട്രി.  തതീയതട്രി  5.9.2014  പകഭാരന ലഭട്രിചട്രിട്ടുണസ.  തുടെര്നസ
ആദവ്യ ഗഡുവഭായ 10 പകഭാടെട്രി രൂപേ സനസഭാന ആസൂത്രണ ഫണട്രില് (പ്ലഭാന് ഫണസ )നട്രിന്നുന

ടട്രിഡയുകടെ  ടെട്രി  .പേട്രി.  അകകസൗണസ  നന.  19-പലയസ   നല്കട്രിയട്രിട്ടുളളതഭാണസ  .പേദതട്രി
നടെപട്രിലഭാക്കുനതട്രിനഭായട്രി ഹട്രിനസഭാന് പതീഫഭാബസ ലട്രിമെട്രിറഡുമെഭായട്രി  12.2.2016-ല് കരഭാര്

ഒപ്പുവച സലന ജകമെഭാറട്രി.തുടെര്നസ കചകസ നന. 1560205  തതീയതട്രി 26.2.2016 പകഭാരന
പമെല്പറഞ്ഞ 10 പകഭാടെട്രി രൂപേ എചസ.പേട്രി എലട്രിനസ നല്കട്രി.

കണ്സളട്ടന്സട്രി  പകഭാണ്ടഭാക്ടസ  എഗ്രട്രികമെനസ  (പകഭാസസ  2(പേട്രി))  പകഭാരന  ടട്രിഡ

നട്രിര്പദ്ദേശട്രിക്കുന  തരതട്രില്  പസ്തുത  തുകയസ  പപതവ്യക  ബഭാങസ  അകകസൗണസ
പേരട്രിപേഭാലട്രിപകണതുന   ആയതസ  എഗ്രട്രികമെനട്രികന  പേരട്രിധട്രിയട്രില്  വരുന

കഭാരവ്യങ്ങളക്കുപവണട്രി മെഭാത്രന വട്രിനട്രിപയഭാഗട്രിപകണതുമെഭാണസ.

പസ്തുത വട്രിഷയവുമെഭായട്രി ബന്ധകപട്ടസ നല്കട്രിയ 24.7.2017 തതീയതട്രിയട്രികല ഓഡട്രിറസ
എന്കസ്വയറട്രി  നന.10/16-17 നസ  ടട്രിഡ 20.11.17 നസ  നല്കട്രിയ  മെറുപേടെട്രിപയഭാകടെഭാപന

എചസ.പേട്രി.എലട്രില് നട്രിന്നുന  ലഭവ്യമെഭാകട്രിയ  കഭാനറ  ബഭാങസ  കണ്പറഭാന്കമെനസ   ശഭാഖയട്രികല
കറന്റസ അകകസൗണസ നമ്പര്  0819214000013 -കന  1.4.16  മുതല്  6.11.17  വകരയുളള

ബഭാങസ  പസ്റ്ററസകമെനസ  ഹഭാജരഭാകട്രി.  ആയതുപകഭാരന  ടട്രിഡയട്രില്  നട്രിന്നുന  എചസ.പേട്രി.എല്
ജകപറട്രിയ  26.2.2016-കല  1560205-ാഭാന  നമ്പര്  കചകസ  19.5.2016-ല്  മെഭാത്രമെഭാണസ

പസകത  അകസൗണട്രില്  നട്രിപക്ഷപേട്രിചട്രിട്ടുളളതസ.  തുടെര്നസ  ഇതസ  സട്രിരനട്രിപക്ഷപേമെഭാകട്രി
മെഭാറട്രിയട്രിട്ടുണസ.(തതീയതട്രിയുന  കഭാലയളവുന  ഓഡട്രിറട്രിനസ  ലഭവ്യമെഭാകട്രിയട്രിട്ടട്രില.)  പസ്തുത

അകസൗണട്രികല 6.11.2017 കല നതീകട്രിയട്രിരട്രിപസ തഭാകഴ പേറയുന പകഭാരമെഭാണസ.
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ആകക സട്രിരനട്രിപക്ഷപേതുക : 10,65,00,000

ആകക കറനസ അകസൗണസ ബഭാലന്സസ     : 2,71,955

ആകക : 10,67,71,955

പവൃതട്രി ആരനഭട്രിചട്രിട്ടട്രിലഭാതതട്രിനഭാല്,പസ്തുത തുകയട്രില് നട്രിനസ മെറസ സഭാമ്പതട്രിക
ഇടെപേഭാടകള നടെതട്രിയട്രിട്ടട്രിലഭാത സഭാഹചരവ്യതട്രില് ടട്രിഡ എചസ.പേട്രി.എലട്രിനസ  26.2.2016-

ല്  ജകമെഭാറട്രിയ  10  പകഭാടെട്രി  രൂപേയുകടെ  6.11.2017-കല  മൂലവ്യന  10,67,71,955
രൂപേയഭാകണനസ വവ്യകമെഭാണസ.  ഫയലട്രികല പരഖകകള പകഭാരന  6.5%  വഭാര്ഷട്രികപേലട്രിശ

നട്രിരകട്രിലഭാണസ പസ്തുത സട്രിരനട്രിക്ഷപേന നടെതട്രിയട്രിട്ടുളളതസ. 

ടട്രിഡയട്രില്  നട്രിന്നുന  എചസ.പേട്രി.എല്  26.2.2016-ല്  ജകപറട്രിയ  തുക
സമെയബന്ധട്രിതമെഭായട്രി  നട്രിപക്ഷപേട്രിചട്രിരുന്നുകവങട്രില്  ലഭട്രിക്കുമെഭായട്രിരുന  പേലട്രിശ  തഭാകഴ

പേറയുന പകഭാരന കണകഭാക്കുന്നു.

1.3.2016 മുതല് 28.2.17 വകര 10 പകഭാടെട്രി രൂപേയുകടെ 
പേലട്രിശ -10,00,00,000x6.5/100 

65,00,000/-

1.3.2017 മുതല് 31.10.2017 വകര 10 പകഭാടെട്രി 65 
ലക്ഷന രൂപേയുകടെ പേലട്രിശ    -10,65,00,000x6.5 
x8/12 x100 

46,15,000/-

31.10.2017-കല ആകക മൂലവ്യന    -10,00,00,000 + 
65,00,000 + 46,15,000 

11,11,15,000/-

എനഭാല് 67,71,955 രൂപേ മെഭാത്രമെഭാണസ പേലട്രിശയട്രിനതട്രില് ലഭവ്യമെഭായട്രിട്ടുളളതസ.

2014  വര്ഷന  ഭരണഭാനമെതട്രി  ലഭട്രിച  പേദതട്രി  നഭാളട്രിതുവകര  ആരനഭട്രികഭാന്

കഴട്രിയഭാതതുന,  പേദതട്രി  നടെതട്രിപട്രിനഭായട്രി  മുന്കൂര്  നല്കട്രിയ  10  പകഭാടെട്രി  രൂപേയസ
ലഭട്രിപകണ പേലട്രിശയട്രില് കറവു വനതുമെഭായ സഭാഹചരവ്യന വട്രിശദതീകരട്രിപകണതഭാണസ. 

3(9)കമെഡട്രികല് പകഭാപളജസ ടട്രിഡ പകഭാനപ്ലകസ കമെയട്രിനനന്സസ

കമെഡട്രികല്  പകഭാപളജസ   ജനഗ്ഷനട്രികല  ടട്രിഡ  പകഭാനപ്ലകട്രികല

അറകറപേണട്രികളകഭായട്രി ജല അപതഭാറട്രിറട്രി,  കപേഭാതുമെരഭാമെതസ വകപസ,  എനട്രിവട്രിടെങ്ങളട്രില്
കസകനരട്രിറട്രി  കഡപപഭാസട്രിറസ  നല്കട്രിയട്രിട്ടുണസ.  പേണട്രി  പൂര്തട്രികരട്രിചട്രിട്ടുന  കസകനരട്രിറട്രി

കഡപപഭാസട്രിറസ   തട്രിരട്രികകയതീടെഭാകട്രി ടട്രിഡ ഫണട്രില് ഒടക്കുവരുതട്രിയട്രിട്ടട്രില.  വട്രിശദവട്രിവരന
ചുവകടെ പചര്ക്കുന്നു. 
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ഇനന വട്രിശദഭാനശങ്ങള ഒടകട്രിയ സലന 

ടെഭാര് കട്ടട്രിനഗസ ഡട്രി ഡട്രി 999848/4.6.16
10,000/-

പേട്രി.ഡബക്യു.ഡട്രി. സബസ -
ഡട്രിവട്രിഷന്,പേട്രി.എന.ജട്രി

സസ്വതീവര് കണക്ഷന് ഡട്രി ഡട്രി 005831/17.12.16
15,000/-

കക.ഡബക്യു.എ സസ്വതീവപറജസ 
സബസ -ഡട്രിവട്രിഷന്, പേഭാറ്റൂര്

വഭാട്ടര് കണക്ഷന് ഡട്രി ഡട്രി 005832/17.12.16 
20,000/-

        
            “

കസകനരട്രിറട്രി  കഡപപഭാസട്രിറസ  തട്രിരട്രികക  ലഭവ്യമെഭാക്കുനതട്രിനളള  നടെപേടെട്രികള

സസ്വതീകരട്രിപകണതുന  തുക  ടട്രിഡ  ഫണട്രില്  ഒടക്കുവരുതട്രി  ഒഭാഡട്രിറട്രികന
അറട്രിയട്രിപകണതുമെഭാണസ.  10.7.2017-കല  ഒഭാഡട്രിറസ  എന്കസ്വയറട്രി  നന.6/16-17 ലൂകടെ  തുക

തട്രിരട്രികക ലഭവ്യമെഭാകട്രിയതട്രികന വട്രിശദഭാനശങ്ങള ആവശവ്യകപട്ടട്രിട്ടുണസ. ആയതട്രിനളള മെറുപേടെട്രി
ലഭവ്യമെഭാകട്രിയട്രിട്ടട്രില.

3(10) കരമെന നദതീതതീരതസ ജജവജവവട്രിധവ്യ  പേഭാര്ക്കുസ 
നട്രിര്മഭാണന - പവൃതട്രി ആരനഭട്രിക്കുവഭാന് നടെപേടെട്രിയട്രില.

ഭരണഭാനമെതട്രി GO9Rt)No.46/2013/S&TD Dated 5.7.2013

പുതുകട്രിയ ഭരണഭാനമെതട്രി GO(MS)NO.81/2014/S&TD dated 18.9.2014

സഭാപങതട്രികഭാനമെതട്രി NO.KRSM.004/2013/KSCSTE 
Dated.29.11.2013

പുതുകട്രിയ സഭാപങതട്രികഭാനമെതട്രി NO.KSRM/T-07/2014-15/KSCSTE 
Dt.28.3.2015

അടെങല് 1850000

പുതുകട്രിയ അടെങല് 7000000

നട്രിര്വഹണന പകരള ബപയഭാജഡപവഴട്രിറട്രി പബഭാര്ഡസ

പകരളഭാ ബപയഭാജഡപവഴട്രിറട്രി പബഭാര്ഡുന പമെജര് 
ഇറട്രിപഗഷനന

കരഭാറുകഭാരന് എ.രഭാമെചന്ദ്രന്

കചലവസ തുക 4682832

കരമെന നദതീ സനരക്ഷണതട്രികന ഭഭാഗമെഭായട്രി നദതീ തതീരന മെപനഭാഹരമെഭാക്കുനതട്രിനസ
പവണട്രി ആവട്രിഷ്കരട്രിച പേദതട്രിയഭാണസ ബട്ടര്ഫ്ജള കന ബപയഭാജഡപവഴട്രിറട്രി പേഭാര്കസ. 18

ലക്ഷന  രൂപേ  കചലവട്രില്  ഇതസ  നടെപഭാക്കുനതട്രിനഭായട്രി  വട്രിശദമെഭായ  പപഭാജക്ടസ  റട്രിപപഭാര്ട്ടസ
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പകരള  സനസഭാന  ബപയഭാ  ജഡപവഴട്രിറട്രി  പബഭാര്ഡസ   സനസഭാന  പേരട്രിസട്രിതട്രി
കസൗണ്സട്രിലട്രിനസ നല്കകയുന ഈ പമെഖലയട്രില് പഭാവതീണവ്യമുള്ള പകരള സനസഭാന ശഭാസ

സഭാപങതട്രിക മെനസട്രിയകത പേദതട്രി ഏല്പേട്രികണന എനസ നട്രിര്പദ്ദേശട്രിക്കുകയുന കചയ.

നദട്രിയുകടെ വലതസ ഭഭാഗതസജമെലഭാടെട്രികടെവസ നട്രിന്നുന 800 മെതീറര് ഭഭാഗതസ ഏകപദശന
7.5  മെതീറര്  വതീതട്രിയട്രില്  ചരട്രിവുള്ള  പതലതട്രിലഭാണസ  പേഭാര്കസ  സഭാപേട്രിക്കുവഭാന്

ഉപദ്ദേശട്രിചട്രിരുനതസ.നട്രിലവട്രില്  മെഭാലട്രിനവ്യങ്ങള  കകഭാണസ  നട്രിറഞ്ഞതഭാണസ  ഇവട്രിടെന.  പേദതട്രി
നടെപട്രിലഭാകണകമെങട്രില്  ഈ  പപദശകത  ജകപയറന  ഒഴട്രിപട്രിപകണതുണസ  എനസ

പപഭാജക്ടസ  റട്രിപപഭാര്ട്ടസ  വവ്യകമെഭാക്കുന്നു.പപദശന വൃതട്രിയഭാകട്രി ലഭാന് ഡ്പസ്കൈപട്രിനഗസ  നടെതട്രി
പേഭാര്കട്രിനസ  അനപയഭാജവ്യമെഭാപകണതുണസ.  ചട്രിത്രശലഭങ്ങകള  ആകര്ഷട്രിക്കുവഭാനന

അവയുകടെ പജനനതട്രിനസ സസൗകരവ്യകമെഭാരുക്കുവഭാനന ആവശവ്യമെഭായ കചടെട്രികളുന പേടെര്പ്പുകളുന
സനവട്രിധഭാനട്രിപകണതുണസ.  നടെപഭാതകള,  പവലട്രികള,  കചടെട്രികള  നനയ്ക്കുനതട്രിനള്ള

സനവട്രിധഭാനങ്ങള  എനട്രിവയുന  ഏര്കപടതണന.  30  ലധട്രികന  വവ്യതവ്യസങ്ങളഭായ
ചട്രിത്രശലഭങ്ങകളയഭാണസ  ആകര്ഷട്രിക്കുവഭാന്  ലക്ഷവ്യമെട്രിട്ടട്രിരുനതസ.  ഇതട്രിലൂകടെ  പപദശന

വൃതട്രിയഭായട്രി  സൂക്ഷട്രിക്കുവഭാനന  വട്രിപനഭാദ  സഞഭാരട്രികകള  ആകര്ഷട്രിക്കുവഭാനന
ആതവ്യന്തട്രികമെഭായട്രി കരമെന നദതീസനരക്ഷണവുമെഭാണസ ലക്ഷവ്യന വചതസ. എനഭാല് പുതുകട്രിയ

പേദതട്രി  പകഭാരന  നദതീ  തതീരന  സനരക്ഷട്രിക്കുനതട്രിനന ഒപന  ജജവ ജവവട്രിധവ്യ പേഭാര്കസ
സഭാപേട്രിക്കുനതട്രിനമെഭായട്രി 70 ലക്ഷന രൂപേ വകയട്രിരുത്തുകയഭായട്രിരുന്നു. ഇതട്രില് നദതീ തതീരന

സനരക്ഷട്രിക്കുക  എന  പേദതട്രി  മെഭാത്രമെഭായട്രി  കടെണര്  കചയ്യുകയുന  അതസ
പൂര്തട്രിയഭാക്കുകയുമുണഭായട്രി.  ജജവജവവട്രിധവ്യ  പേഭാര്കസ  സഭാപേട്രിക്കുക  എനതസ

അനന്തമെഭായട്രി  നതീണസ  പപേഭാകകയഭാണസ.  ഈ  പമെഖലയട്രില്  അനഭവജഭാനമുള്ള  ശഭാസ
സഭാപങതട്രിക  മെനസട്രിയകത  ജജവജവവട്രിധവ്യപേഭാര്കസ  നട്രിര്മഭാണന  ഏല്പട്രിക്കുവഭാനള്ള

പേരട്രിസട്രിതട്രി  കസൗണ്സട്രിലട്രികന  നട്രിര്പദ്ദേശന  പേരട്രിഗണട്രിചട്രിരുനട്രില.  പേദതട്രി  നടെതട്രിപസ

ജവകനതസ  സനബന്ധട്രിചസ  25.8.2017  ല്  26-ാാാ നനപേര്  ഓഡട്രിറസ  എന്കസ്വയറട്രി

നല്കട്രിയട്രിരുകനങട്രിലുന  ഇതട്രിനസ  മെറുപേടെട്രി  ലഭവ്യമെഭാകട്രിയട്രിട്ടട്രില.  ജജവജവവട്രിധവ്യ  പേഭാര്കസ

നട്രിര്മഭാണന  അടെട്രിയന്തട്രിരമെഭായട്രി  ആരനഭട്രിക്കുനതട്രിനള്ള  നടെപേടെട്രികള
ആരനഭട്രിപകണതഭാണസ.

3(11) തട്രിരുവലന  പതഭാടെസ  മെലട്രിനതീകര  നട്രിയനണ  സനവട്രിധഭാനന  സട്രിരമെഭായട്രി

പവര്തട്രിപട്രിക്കുനട്രില

കക.എസസ.സട്രി.എസസ.റട്രി.ഇ  (പകരള  പസ്റ്ററസ  കസൗണ്സട്രില്  പഫഭാര്  സയന്സസ,
കടെപകഭാളജട്രി  ആനസ  എന്വപയഭാണ്കമെനസ)  -കന കക.  ആര്.  എസസ.  എന  (കരമെന റട്രിവര്

ജസനട്രിഫട്രികസ  മെഭാപനജസ കമെനസ  പപഭാജക്ടസ)  എന ബൃഹദസ പേദതട്രിയുകടെ ഭഭാഗമെഭായട്രി ടട്രിഡ
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നടെപട്രിലഭാകട്രിയ പേദതട്രിയഭാണസ  "തട്രിരുവലന പേരശുരഭാമെസസ്വഭാമെട്രി പക്ഷത്രതട്രിനസ സമെതീപേമുളള
തട്രിരുവലന  പതഭാടെട്രികന  മെലട്രിനതീകരണനട്രിയനണന"  (Pollution   Abatement  of

Thiruvallom  Thodu  near  Thiruvallam  Parasurama  Swamy  Temple).  ജട്രി.ഒ.
(ആര്.റട്രി.  )നന.46/2013/  എസസ  &റട്രി.ഡട്രി   തതീയതട്രി  5.7.2013  പകഭാരന  50  ലക്ഷന

രൂപേയുകടെ  ഭരണഭാനമെതട്രി  ലഭട്രിച  പസ്തുത  പേദതട്രി  47,52,616  രൂപേ  കചലവട്രില്
പൂര്തട്രികരട്രിച.  പേരശുരഭാമെപക്ഷത്രതട്രിനസ  സമെതീപേമുളള  തട്രിരുവലന  പതഭാടെട്രികന

മെലട്രിനതീകരണന  നട്രിയനട്രിക്കുനതട്രിനഭായട്രി,  പസ്തുത  പേദതട്രി  പകഭാരന,  പതഭാടെട്രികന
തുടെകതട്രില് ഷട്ടപറഭാടകൂടെട്രിയ സട്രിര ബണസ സഭാപേട്രിച.  ഈ സനവട്രിധഭാനന സട്രിരമെഭായട്രി

നട്രിലനട്രിര്ത്തുനതട്രിനളള  ചുമെതല  ഇറട്രിപഗഷന്  വകപട്രിനന  തട്രിരുവട്രിതഭാനകൂര്  പദവസസ്വന
പബഭാര്ഡട്രിനമെഭാണസ.  എനഭാല് അരപകഭാടെട്രിപയഭാളന രൂപേ കചലവഭാകട്രി നട്രിര്മട്രിച പസ്തുത

ഷട്ടര് ഉപേപയഭാഗശൂനവ്യമെഭാകയന്നുന,  ബലട്രിനടെയട്രികല മെലട്രിനമെഭായ കവളളന തുറന്നുവട്രിടകയുന,
പേകരന  നല  കവളളന  തട്രിരട്രികക  കയറ്റുകയുന  കചയ്യുനതട്രിനസ  പവണട്രി  നട്രിര്മട്രിച  ഷട്ടര്

കൃതവ്യമെഭായട്രി തുറകഭാറട്രികലന്നുന, കരമെന, കട്രിളളട്രി, പേഭാര്വതട്രി പുതനഭാര് എനതീ നദട്രികളട്രികല
പ്ലഭാസ്റ്റട്രികസ  മെഭാലട്രിനവ്യങ്ങളുന  മെലട്രിനജലവുന  ബലട്രികടെവട്രില്  അടെട്രിഞ്ഞുകൂടന

സട്രിതട്രിയഭാകണന്നുമുളള 10.5.2016 കല -മെഭാതൃഭൂമെട്രി പേത്രവഭാര്തകയതുടെര്നസ, 10.5.2016-
കല  ഇ 1  /2668/2013/ടട്രിഡ  നന.  പകഭാരന,  പസ്തുത  ഷട്ടര്  ശരട്രിയഭായട്രി

പവര്തട്രിപട്രിക്കുനതട്രിനളള  നടെപേടെട്രികള  സസ്വതീകരട്രികണകമെനഭാവശവ്യകപട്ടസ,
തട്രിരുവനന്തപുരന  ഇറട്രിപഗഷന്  സര്കട്രിള  സൂപണട്രിനഗസ  എഞട്രിനതീയര്കസ  കതസ

നല്കട്രിയട്രിട്ടുണസ. എനഭാല് ആയതട്രിനസ ഇനട്രിയുന മെറുപേടെട്രി ലഭവ്യമെഭായട്രിട്ടട്രില.

പമെല്  വട്രിഷയന  സനബന്ധട്രിചസ  5.8.2017  -കല  14/16-17- ാാാ  നമ്പര്  ഒഭാഡട്രിറസ

അപനസ്വഷണതട്രിന്പമെല്,  ഇറട്രിപഗഷന്  അസട്രിസ്റ്റനസ  എഞട്രിനതീയറുകടെ   9.8.2017  -കല

കതട്രികന  പേകര്പസ  ഹഭാജരഭാകട്രി  ആയതസ  പകഭാരന  ഷട്ടര്  ഉപേപയഭാഗശൂനവ്യമെകലന്നുന,
പവലട്രിപയറവുന  പവലട്രിയട്രിറകവുന  അനസരട്രിചസ  ഷട്ടര്  ക്രമെതീകരട്രിപകണതഭാകണന്നുന

പേറയുന്നു.  തട്രിരുവലന പതഭാട്ടട്രികല ഷട്ടര് ഒഭാപപറഷനന,  പേമ്പട്രിനഗന,  പദവസസ്വന പബഭാര്ഡട്രിനസ
പവണട്രിയഭാണസ  ഇറട്രിപഗഷന്  വകപസ  കചയ്യുനകതന്നുന,  പേമ്പട്രിനഗട്രിനഭായട്രി  കചലവഭാകന

ജവദക്യുതട്രി  ചഭാര്ജട്രിനളള  ഫണസ   വര്ഷഭാവര്ഷന  കകണത്തുനതട്രില്  പഭാപയഭാഗട്രിക
ബദട്രിമുട്ടസ  അനഭവകപടന്നുകണന്നുന,  ആയതട്രിനഭാല്  പേദതട്രി  പദവസസ്വന  പബഭാര്ഡസ

ഏകറടതസ  പനരട്രിട്ടസ  നടെത്തുനതട്രിനസ  ഉനതതലതട്രില്  തതീരുമെഭാനമുണഭാകണകമെന്നുന
അഭട്രിപഭായകപട്ടട്രിരട്രിക്കുന്നു. തട്രിരുവലന ഭഭാഗതസ  മെലട്രിനജലപശന ഉണഭാകനതസ, പേഭാര്വതട്രി

പുതനഭാറട്രിപലയുന,  കട്രിളളട്രിയഭാറട്രിപലയുന  മെലട്രിനജലന  ഒഴകട്രികയത്തുനതസ  കകഭാണസ
കൂടെട്രിയഭായതട്രിനഭാല്,  ഇതസ  തടെയഭാന്  കൂടതല്  കഭാരവ്യക്ഷമെമെഭായ  പേദതട്രികള
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നടെപഭാപകണതഭാകണന്നുന,  വര്ഷന  പതഭാറുമുളള  കമെയട്രിനനന്സട്രിനസ  ഫണസ
വകയട്രിരുപതണതഭാകണന്നുന അഭട്രിപഭായകപടന്നു.

വട്രിഷയന  സര്കഭാരട്രികന  ശദയട്രില്കപടപതണതുന,  അരപകഭാടെട്രിപയഭാളന  രൂപേ

കചലവഴട്രിചസ,  നട്രിര്മട്രിച തട്രിരുവലന  പതഭാടെട്രികന മെലട്രിനതീകരണ നട്രിയനണ സനവട്രിധഭാനന
ശരട്രിയഭായട്രി  പവര്തട്രിപട്രിക്കുനതട്രിനന,  നട്രിലനട്രിര്ത്തുനതട്രിനന,  സനരക്ഷട്രിക്കുനതട്രിനന

ആയവ നട്രിരതീക്ഷട്രിക്കുനതട്രിനമുളള ക്രമെതീകരണങ്ങള ഏര്കപടപതണതുമെഭാണസ.

3(12) തട്രിരുവലന  പേരശുരഭാമെപക്ഷത്ര  ബലട്രികടെവട്രികല  സനപയഭാജട്രിത  
ഖരമെഭാലട്രിനവ്യ  പേരട്രിപേഭാലനവുന  ബലട്രികടെവസ  പേരട്രിസരന  സസൗന്ദരവ്യവല്കരണവുന-
സ്കപേസട്രിഫട്രിപകഷന് പേഭാലട്രികഭാതതട്രിനഭാല് ധന നഷന

ഭരണഭാനമെതട്രി GO(Rt)No.46/2013S&TD Dt.05.07.2013

സഭാപങതട്രികഭാനമെതട്രി NO.KRSM/26/2014/KSCSTE
Dated.25.04.2014

പുതുകട്രിയ സഭാപങതട്രികഭാനമെതട്രി
.01/TS/SE/ISC2015-16 Dated 10.04.2015 
(Superintending Engineer, Irrigation South 
Circle,Tvpm)

അടെങല് 8800000

പുതുകട്രിയ അടെങല് 4475000

നട്രിര്വഹണന  ഇറട്രിപഗഷന് സസൗതസ സബ്ഡട്രിവട്രി,ന്,പകരള 

കരഭാറുകഭാരന് വട്രി.രഭാജതീവസ.

അളവസ പുസകന 154/06-07
212/04-05

ജഫനല് ബട്രില് വട്രിവരന വസൗചര് നനപേര് 502 തതീയതട്രി 28.09.2016

കചകസ നനപേര് 1576030 തതീയതട്രി 28.09.2016

തട്രിരുവലന  പേരശുരഭാമെപക്ഷത്ര  ബലട്രികടെവട്രികല  സനപയഭാജട്രിത  ഖരമെഭാലട്രിനവ്യ
പേരട്രിപേഭാലനവുന  ബലട്രികടെവസ  പേരട്രിസരന  സസൗന്ദരവ്യവല്കരണവുന  ഐറങ്ങളകസ
അനവദട്രിചട്രിരട്രിക്കുന  നട്രിരകസ  DSR  2014  പനഭാടെസ  1.42587  എന  പകഭാസ്റ്റസ  ഇന്ഡകസ
കൂട്ടട്രിപചര്തഭാല്  ലഭട്രിക്കുനതട്രിലുന  ഉപേരട്രിയഭായട്രി  കഭാണുന്നു.അതസ  പപേഭാകല  തകന
എസ്റ്റട്രിപമെറസ,റട്രിജവസ്ഡസ  എസ്റ്റട്രിപമെറസ  എനട്രിവ  പേരട്രിപശഭാധട്രിചതട്രില്  നട്രിന്നുന
സട്രി.പേട്രി.ഡബ്ളട്രിയു.ഡട്രി.സ്കപേസട്രിഫട്രിപകഷന്,  കഡല്ഹട്രി  അനഭാലട്രിസട്രിസസ  ഓഫസ  പററസ
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എനട്രിവയട്രികല നട്രിര്പദ്ദേശങ്ങള പേഭാലട്രികകപട്ടട്രില എനസ കഭാണുന്നു. ഡട്രി.എസസ.ആര് 2014
അടെട്രിസഭാനമെഭാകട്രിയഭാണസ  എസ്റ്റട്രിപമെറസ  തയഭാറഭാകട്രിയട്രിരട്രിക്കുനതസ.  എങട്രിലുന  ചട്രില  കപേഭാതു
നട്രിര്പദ്ദേശങ്ങള പേഭാലട്രികകപടെഭാതട്രിരുനതുന ചട്രില ഇനങ്ങള ആവശവ്യകത പേരട്രിഗണട്രികഭാകത
ഉളകപടതട്രിയതുന കപേഭാതു അപേഭാകതകളഭാണസ. വട്രിശദഭാനശങ്ങള ചുവകടെ നല്കന്നു.

കഡല്ഹട്രി  സ്റ്റഭാന്പഡര്ഡസ  സ്കപേസട്രിഫട്രിപകഷന്  2.21 പകഭാരന  കബയട്രിലട്രിനഗസ
ഔട്ടസ  വഭാട്ടര്  എന  ഇനതട്രിനള്ള  നട്രിരകട്രില്  തകന   ആവശവ്യകമെങട്രില്  ജഡവര്ഷന്
ചഭാനല്,ബണ്ടുകള,പകഭാഫര്  ഡഭാമുകള  എനട്രിവയുന  സഭാപേട്രിക്കുവഭാന്
നട്രിര്പദ്ദേശട്രിക്കുന്നുണസ.എസ്റ്റട്രിപമെറസ  ഇനന  42 പകഭാരന  വഭാട്ടര്  കബയ്ല്  ഔട്ടസ
കചയ്യുനതട്രിനഭായട്രി  504  കട്രിപലഭാ  ലട്രിററട്രിനസ  134.30/KL=67687.20  രൂപേ
വകയട്രിരുതട്രിയട്രിരുന്നു.അതട്രിനഭാല് തകന ഇനന 1 പകഭാരന എസ്റ്റട്രിപമെറട്രില് റട്രിങസ ബണട്രിനസ
കപഭാവട്രിഷന്  ഉളകപടതട്രിയതസ  സട്രി.പേട്രി.ഡബ്ളട്രിയു.ഡട്രി.സ്കപേസട്രിഫട്രിപകന്  പകഭാരമെല
എനസ കഭാണുന്നു. 

1.റട്രിങസ ബണസ സഭാപേട്രികല്

റട്രിജവസ്ഡസ
എസ്റ്റട്രിപമെറസ ഇനന

റട്രിജവസ്ഡസ എസ്റ്റട്രിപമെറസ 
പകഭാരന
അളവസ

നട്രിരകസ ആകക

1 59.50meter 3458.15/meter 205759.93

2.Random  rubble  masonry  with  hard  stone  in  foundation  and  plinth
(DSR 7.1.1)

ഇനന DSR Code
എസ്റ്റട്രിപമെറട്രികല
നട്രിരകസ

DSR
നട്രിരകസ വവ്യതവ്യഭാസന

എസ്റ്റട്രിപമെറട്രി
കല
അളവസ 

ആകക
അധട്രികന

10 7.1.1 6487.50/m3

3918.10
+42.857
%=5821.
12

666.37 36.76m3 24495.76

റട്രിജവസ്ഡസ  എസ്റ്റട്രിപമെറസ  ഇനന  13  കസ്റ്റയട്രിന്കലസസ  സ്റ്റതീല്

കറയട്രിലട്രിനഗട്രികന  ഡഭാറ,  ഇനന  22  Wire  mesh  gabion  boxes  കന  ഡഭാറ

എനട്രിവ  ലഭവ്യമെഭാകട്രിയട്രിട്ടട്രില.  പമെല്പറഞ്ഞ  വട്രിഷയങ്ങള  സനബന്ധട്രിചസ

8.9.2017  നസ  29-ാാാ നനപേര് ഓഡട്രിറസ  എന്കസ്വയറട്രി നല്കട്രികയങട്രിലുന മെറുപേടെട്രി
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ലഭവ്യമെഭാകട്രിയട്രിട്ടട്രില.  സട്രി.പേട്രി.ഡബ്ളട്രിയു.ഡട്രി.  സ്കപേസട്രിഫട്രിപകഷന്

പേഭാലട്രികഭാതട്രിരുനതട്രിലൂകടെയുണഭായ അധട്രികകചലവസ ഉതരവഭാദട്രികളട്രില് നട്രിന്നുന

വസൂലഭാപകണതഭാണസ.

3(13) മെഭാനദണ്ഢങ്ങള പേഭാലട്രികഭാകത കടെണര് എകസസ        അനവദട്രിചതട്രിലൂകടെ 

618248 രൂപേ അധട്രികകചലവസ

കരമെന  നദട്രി  മെഭാലട്രിനവ്യ  മുകമെഭാകട്രി  സനരക്ഷട്രിക്കുനതട്രിനള്ള  ജപേലറസ

പപഭാജക്ടട്രികന ഭഭാഗമെഭായട്രി ആവട്രിഷ്കരട്രിച പേദതട്രികളട്രില്കപടനതഭാണസ തട്രിരുവലന

പതഭാടെസ  മെലട്രിനതീകരണന  കറയലുന  ജമെലഭാടെട്രികടെവസ  മെലട്രിനതീകരണന

കറയലുന.കരമെന നദതീ സനരക്ഷണ പപഭാജക്ടട്രിനഭായട്രി രൂപേതീകരട്രിച സഭാപങതട്രിക

സമെട്രിതട്രിയുകടെ 1.4.2014 കല പയഭാഗ തതീരുമെഭാനപകഭാരന  രണസ പേദതട്രികളക്കുന

12.5%  കടെണര് എക്സസസസ അനവദട്രിക്കുവഭാന് തതീരുമെഭാനട്രിച. വട്രിശദഭാനശങ്ങള

ചുവകടെ.

പേദതട്രി
യുകടെ 
പപേരസ

ഭരണഭാനമെതട്രി
യുന അടെങല് 
തുകയുന

നട്രിര്വഹ
ണ 
ഏജന്സട്രി

സഭാപങതട്രികഭാന
മെതട്രി നനപേരുന 
തുകയുന

കടെന്ഡര് 
എകസസ 
നട്രിരകസ

കടെണര് 
എകസസ 
തുക

കരഭാറുഭാരന്

തട്രിരുവ
ലന
പതഭാടെസ
മെലട്രിനതീ
കരണന
കറയല്

5000000
go(rt)no/46/
2013/s&td
dt.5.7.2013

പമെജര്
ഇറട്രിപഗഷ
ന്

(Krsm.003/20
13/kscste  dt.
30.10.2013)5
000000 രൂപേ

12.5%
(5625000)

404833/- 
രൂപേ.

സപന്തഭാഷസ
കമെഭാര്

ജമെലഭാ
ടെട്രികടെവസ
മെലട്രിനതീ
കരണന
കറയല്

2250000
go(rt)no/46/
2013/s&td
dt.5.7.2013

ഇറട്രിപഗഷ
ന്

(Krsm.009/20
13/kscste  dt.
30.11.2013)2
250000 രൂപേ

12.5%
(2531250
രൂപേ)

213415/-
രൂപേ

സപന്തഭാഷസ
കമെഭാര്

ജട്രി.ഒ(എന.എസസ)നന.68/2012/പേട്രി.ഡബ്ളട്രിയു.ഡട്രി.  തതീയതട്രി  28.9.2012  പകഭാരന

നട്രിലവട്രില്  വന  നട്രിരകഭാണസ  2013-14  സഭാമ്പതട്രിക  വര്ഷതട്രില്  കപേഭാതുമെരഭാമെതസ
പവൃതട്രികളകസ  ബഭാധകമെഭായട്രിട്ടുള്ളതസ.  എനഭാല്  1.4.2014  ല്  പചര്ന  സഭാപങതട്രിക

സമെട്രിതട്രി  പമെല്പറഞ്ഞ  രണസ  പവൃതട്രികളക്കുന  12.5  %  കടെണര്  എകസസ

പകരള സനംസപ്പോന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ് 58



ടട്രിഡ ഓഡട്രിററ്റ് റട്രിപപപ്പോര്ടറ്റ്  2016-17

അനവദട്രിക്കുകയുണഭായട്രി.

GO(P)No.90/2014/Fin Dated.3.3.2014  ഉതരവസ പകഭാരന ചതീഫസ കടെകട്രികല്
എകഭാമെട്രിനറുകടെ  പനഭാട്ടസ  സഹട്രിതന  സമെര്പട്രികകപടന  വട്രിഷയതട്രില്  മെഭാത്രപമെ  കടെണര്

എകസസ പേരട്രിഗണട്രിക്കുവഭാന് പേഭാടള്ളൂ എനസ സര്കഭാര് വവ്യകമെഭാകട്രിയട്രിട്ടുണസ. അതസ പപേഭാകല
തകന  കടെണര്  എകസസ  പേരട്രിഗണട്രിക്കുപമ്പഭാള  മെഭാര്കറസ  നട്രിരകസ  വട്രിലയട്രിരുത്തുനതസ

പധഭാനമെഭാകണന്നുന  പസ്തുത  ഉതരവട്രില്  വവ്യകമെഭാക്കുന്നുണസ.  എനഭാല്  മെഭാര്കറസ
നട്രിരക്കുകളുന  കഷഡനള  നട്രിരക്കുകളുന  തമട്രിലുള്ള  ഏറക്കുറചട്രിലുകള  പതട്രിഫലട്രിക്കുന

അനഭാലട്രിസട്രിസസ  നടെതട്രിയതസ  ഉളകപകടെയുള്ള  പരഖകള  പേരട്രിപശഭാധനയസ
ലഭവ്യമെഭാകട്രിയട്രിട്ടട്രില.  പവൃതട്രികളുകടെ  അളവസ  പുസകങ്ങളുന  പേരട്രിപശഭാധനയസ

ലഭട്രിപകണതുണസ.

കടെണര് എക്സസസസ  അനവദട്രിചതട്രികന ആധട്രികഭാരട്രികത പേരട്രിപശഭാധട്രിക്കുവഭാനഭായട്രി
22.8.2017  ല്  ഓഡട്രിറസ  അപനസ്വഷണക്കുറട്രിപസ  നമ്പര്  22  പകഭാരന  പരഖകള

ആവശവ്യകപട്ടട്രിരുന്നുകവങട്രിലുന  ഇവ  ലഭവ്യമെഭാകട്രിയട്രിട്ടട്രില.  രണസ  പവൃതട്രികളകസ  കൂടെട്രി
618248/-  രൂപേ  കടെണര്  എകസസ  ഇനതട്രില്  അധട്രികകചലവസ  വനട്രിട്ടുണസ.  ഈ

സഭാഹചരവ്യതട്രില്  കടെണര്  എകസസ  അനവദട്രിചതസ  വട്രിശദതീകരട്രിപകണതുന   രണസ
പവൃതട്രികള സനബന്ധമെഭായ മുഴവന് പരഖകളുന ലഭവ്യമെഭാപകണതുമെഭാണസ.

3(14)  കരമെനയഭാറട്രില്  മെഭാലട്രിനവ്യ  നട്രിപക്ഷപേന  തടെയഭാന്  കവ്യഭാമെറ  സഭാപേട്രികല്

പേദതട്രി-തുടെര്നടെതട്രിപട്രിനന  സനരക്ഷണതട്രിനന  കരഭാര്  ഇലഭാതതട്രിനഭാല്  പേദതട്രി
ലക്ഷവ്യന കഭാണുനട്രില.

കരമെന  നദട്രിയുകടെ  ഇരുവശത്തുന  ജനറസ  വട്രിഷന്  കവ്യഭാമെറകള  സഭാപേട്രിക്കുകയുന

ഇതട്രികന  പമെഭാണട്രിറര്  കരമെന  പപേഭാലതീസസ  പസ്റ്റഷനമെഭായട്രി  ബന്ധട്രിപട്രിക്കുകയുന
കചയ്യുനതട്രിലൂകടെ   മൃഗങ്ങളുകടെ  ശവശരതീരങ്ങള  ഗഭാര്ഹട്രിക,ആശുപേത്രട്രി  മെഭാലട്രിനവ്യങ്ങള

ഉളകപകടെയുള്ള മെഭാലട്രിനവ്യങ്ങള വലട്രികചറട്രിഞ്ഞസ നദട്രി  മെലട്രിനമെഭാക്കുനതസ  തടെയുകയുന  നദട്രി
വൃതട്രിയഭായട്രി സൂക്ഷട്രിക്കുകയുന കചയ്യുക എനതഭാണസ പേദതട്രിയട്രിലൂകടെ ലക്ഷവ്യമെട്രിട്ടതസ.

ഒനഭാന ഘട്ടന -ആറ്റുകഭാല് പേഭാലന മുതല് ജമെലഭാടെട്രികടെവസ പേഭാലന വകര

ഈ  പേദതട്രിയുകടെ  നട്രിര്വഹണ  ഏജന്സട്രി  തട്രിരുവനന്തപുരന  നഗരസഭയഭാണസ.

പസ്തുത പേദതട്രിയുകടെ ആദവ്യ ഘട്ടതട്രിനസ ആകക  5337299 രൂപേ കചയവഭായട്രിട്ടുണസ.  ആദവ്യ
ഘട്ടന  കവ്യഭാമെറകള  കരമെന  പപേഭാലതീസസ  പസ്റ്റഷനമെഭായട്രി  ബന്ധട്രിപട്രിക്കുകയുണഭായട്രി.

16.07.2015 ല് പേദതട്രി പൂര്തട്രിയഭാകട്രിയതഭായട്രി കകല്പടഭാണ് അറട്രിയട്രിക്കുകയുന കചയ.

പസ്തുത  പേദതട്രിയുകടെ  തുടെര്  നടെതട്രിപ്പുന  സനരക്ഷണവുന  സനബന്ധട്രിചസ
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ധഭാരണഭാപേത്രതട്രില് വവ്യവസകള ഉളകപടതട്രിയട്രിരുനട്രില. അതസ  കകഭാണസ  തകന
പേദതട്രിയുകടെ  ജവദക്യുതട്രി  ചഭാര്ജസ  ഒടകഭാതട്രിരുന  കഭാരണതഭാല്  പേദതട്രി

പവര്തനരഹട്രിതമെഭാകകയുണഭായട്രി.  ഇതസ  സനബന്ധട്രിച  പേരഭാമെര്ശന  മുന്  ഓഡട്രിറസ
റട്രിപപഭാര്ട്ടട്രിലുന  ഉളകപട്ടട്രിട്ടുണസ.  5337299/-രൂപേ  കചലവസ  വന  പസ്തുത  പേദതട്രി

പവര്തനക്ഷമെമെഭാക്കുനതട്രിനസ നടെപേടെട്രി സസ്വതീകരട്രിപകണതഭാണസ.

രണഭാന  ഘട്ടന  -കട്രിള്ളട്രിയഭാര്  റട്രിവര്  സര്കവലന്സസ  (മെരുതന്കഴട്രി  മുതല്

ജമെലഭാടെട്രികടെവസ വകര)

ടട്രിഡയുന കകല്പടഭാണുന ഇതസ സനബന്ധട്രിചസ കമതീഷണര് ഓഫസ പപേഭാലതീസുമെഭായട്രി

കരഭാറട്രില് ഏര്കപട്ടട്രിട്ടുണസ. ഹഭാര്ഡസ കവയര്, പസഭാഫസ കവയര് എനട്രിവ ഇന്സ്റ്റഭാള കചയ്യുക,
കടയട്രിനട്രിനഗസ  നല്കക  എനട്രിവയഭാണസ  കകല്പടഭാണ്  നട്രിര്വഹട്രിക്കുനതസ.  പേദതട്രികസ

NO.KRSM/T-06/2014-15/KSCSTE DT-28.03.2015 പകഭാരന 6300000/- രൂപേയുകടെ
സഭാപങതട്രികഭാനമെതട്രി ലഭട്രിചട്രിട്ടുണസ.

14.1.2016  നസ  കകല്പടഭാണ്  ടട്രിഡയസ  നല്കട്രിയ  വര്കസ  ഓര്ഡര്  പകഭാരന  5

പകന്ദ്രങ്ങളട്രിലഭാണസ  കവ്യഭാമെറകള  സഭാപേട്രിക്കുനതസ.  ഹഭാര്ഡസ  കവയര്,  പസഭാഫസ  കവയര്
എനട്രിവ  ഇന്സ്റ്റഭാള  കചയ്യുക,കടയട്രിനട്രിനഗസ  നല്കക  എനട്രിവയസ  പുറപമെ  5 വര്ഷ

കമെയട്രിനനന്സസ നടെത്തുനതുന ജവദക്യുതട്രി ചഭാര്ജസ ഒടക്കുനതുന കകല്പടഭാണഭാണസ എനസ
പേദതട്രിയുകടെ  ധഭാരണഭാ പേത്രന വവ്യകമെഭാക്കുന്നു.രണഭാന ഘട്ടന പവൃതട്രി ഇനട്രിയുന പുപരഭാഗതട്രി

ജകവരട്രിചട്രിട്ടട്രില.ഇതസ കചലവസ വര്ദനവട്രിനസ ഇടെയഭാക്കുവഭാന് സഭാധവ്യതയുണസ. 22.8.2017

നസ നല്കട്രിയ 22-ാാാ നനപേര് ഓഡട്രിറസ എന്കസ്വയറട്രിയസ മെറുപേടെട്രി ലഭവ്യമെഭാകട്രിയട്രിട്ടട്രില.

കകല്പടഭാണട്രിനസ പസ്തുത പേദതട്രിയുകടെ ജവദക്യുത ചഭാര്ജസ പപേഭാലുള്ള ആവര്തന

കചലവുകള എപകഭാരന നടെത്തുവഭാനന ഇതസ സനരക്ഷട്രിചസ കകഭാണസ പപേഭാകവഭാനന കഴട്രിയുന
എനതട്രില്  വവ്യകത  വരുതട്രിയട്രിട്ടട്രില.ഇതസ  ആദവ്യ  പേദതട്രി  പപേഭാകല  രണഭാന  ഘട്ട

പേദതട്രിയുന ലക്ഷവ്യന കഭാണഭാതട്രിരട്രിക്കുനതട്രിനസ ഇടെയഭാകട്രിപയക്കുന.

കവ്യഭാമെറ സഭാപേട്രികല് പേദതട്രി അടെട്രിയന്തട്രിരമെഭായട്രി പൂര്തട്രിയഭാക്കുനതട്രിനന കരമെന
നദട്രി  മെഭാലട്രിനവ്യമുകമെഭാകട്രി  സനരക്ഷട്രിക്കുനതട്രിനമുള്ള  നടെപേടെട്രികള

തസ്വരട്രിതകപടപതണതഭാണസ.

3(15) കരമെന നദതീതതീരതസ ജജവജവവട്രിധവ്യ  പേഭാര്ക്കുന അനബന്ധ സനരക്ഷണ 
പവൃതട്രികളുന:ഗഭാബട്രിപയഭാണ് പബഭാക്സുകളകസ അധട്രിക നട്രിരകസ അനവദട്രിച.

ഭരണഭാനമെതട്രി ജട്രി.ഓ.(ആര്.റട്രി) നന. 46/2013/എസസ&റട്രി.ഡട്രി
തതീയതട്രി-5.7.2013
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സഭാപങതട്രികഭാനമെതട്രി NO.KRSM.T-07/2014-15KSCSTE Dated.28.3.2015

അടെങല് 7000000

നട്രിര്വഹണന പകരള ബപയഭാജഡപവഴട്രിറട്രി പബഭാര്ഡസ& പമെജര് 
ഇറട്രിപഗഷന് വകപസ

പവൃതട്രി മൂലവ്യന 4977021

കരഭാറുകഭാരന് എ.രഭാമെചന്ദ്രന്
5.9% കറചസ

കചലവസ തുക 4683832

കരമെന  നദതീ  തതീരതസ  നദതീ  സനരക്ഷണതട്രിനഭായട്രി  ഗഭാബട്രിപയഭാണ്  പബഭാക്സുകള
അടകട്രി  അതട്രിനകതസ  പേഭാറ  അടകട്രി  കകട്ടുനതട്രിനള്ള  പവൃതട്രിയുകടെ  എസ്റ്റട്രിപമെറട്രില്

ഉളകപടതട്രിയ 4-ാാാ ഇനതട്രിനസ അനവദട്രിച നട്രിരകസ അനവദനതീയമെല എനസ കഭാണുന്നു.

എസ്റ്റട്രിപമെറസ ഇനന  4  പകഭാരന  wire mesh gabion boxes  നസ  cum നസ  2162.15
രൂപേ  അനവദട്രിച.  ഇതട്രിനഭായട്രി  ഒബ്സര്വ്ഡസ  ഡഭാറ  തയഭാറഭാകട്രിയട്രിരുന്നു.ഇതസ  ചുവകടെ

നല്കന്നു.ഈ ഡഭാറ മെഭാര്കറസ പററ്റുമെഭായട്രി വവ്യതവ്യഭാസകപട്ടട്രിരട്രിക്കുന്നു.

വട്രിശദഭാനശന നട്രിരകസ തുക

Market rate (Rate per 
1mx1mx1m) 1563.00 1563.00

1 No. Gabion of 
size2mx1mx1m(2Cum)

2160.00 2160.00

Maeket rate 1 No Gabion of size 
2mx1mx0.5m(Average Rate) 1861.50

Add 1% water charge 18.62

Total 1880.12

Add CPOH15% 282.02

Total 2162.13

Say 162.15/Sqm
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എസ്റ്റട്രിപമെറസ പകഭാരന 565 sqm ആണസ നട്രിര്വഹട്രിക്കുവഭാന് ഉപദ്ദേശട്രിചട്രിരുനതസ. അതസ
പകഭാരന  ആകക  തുക  ഇങ്ങകനയഭാണസ.  565x2162.15=1221615/-  എനഭാല്

ഗഭാബട്രിപയഭാണട്രികന  നട്രിരകസ  കകണതഭാന്  തയഭാറഭാകട്രിയ  ഡഭാറ  ക്രമെപകഭാരമെല  എനസ
കഭാണുന്നു. 2014  മെഭാര്കറസ  പററസ  (item 536)പകഭാരന  2mx1mx1m size  gabion  കന

മെഭാര്കറസ  പററസ  1563  രൂപേയഭാണസ.  എനഭാല്  ഡഭാറഭായട്രില്  ഇതട്രിനസ  പേകരന  2x1x1
അളവട്രിലുള്ള  പബഭാകട്രിനസ  2160   രൂപേ  എടതട്രിട്ടുള്ളതസ  കഭാണഭാന.  ശരഭാശരട്രി  നട്രിരകസ

കകണതട്രിയഭാല്  ലഭട്രിക്കുന  നട്രിരകസ  1563+1563=3126/2=1563 ആണസ.  ഇതസ
അടെട്രിസഭാനമെഭാകട്രിയഭാല്  1%  വഭാട്ടര്  ചഭാര്ജന  15%  കരഭാറുകഭാരകന ലഭാഭവട്രിഹട്രിതവുന

പചര്തസ  ലഭട്രിക്കുന  തുക  1815.42  രൂപേയഭാണസ.  നട്രിരകസ  കണകഭാകഭാന്  എടത
പബഭാക്സുകളുകടെ ശരഭാശരട്രി അളവസ 1.5 cum ആണസ. അളവട്രിനസ ആനപേഭാതട്രികമെഭായട്രി നട്രിരകസ

കകണതഭാകത  നട്രിരകസാകകളുകടെ  ശരഭാശരട്രി  എടക്കുകയഭാണുണഭായതസ  എനസ  കഭാണുന്നു.
പബഭാക്സുകളുകടെ അളവട്രിനസ  ആനപേഭാതട്രികമെഭായട്രി നട്രിരകസ എടതഭാല് ഇതസ  1.5 cum  നള്ള

നട്രിരകഭാകണനസ വവ്യകമെഭാകന.  അതഭായതസ  1  cum  അളവുള്ള പബഭാക്സുകളകസ  1.5  cum
അളവട്രിനള്ള  നട്രിരകസ  അനവദട്രിച.  ഒബ്സര്വ്ഡസ  ഡഭാറഭാ  തയഭാറഭാകട്രിയട്രിരട്രിക്കുന

രതീതട്രിയട്രില്  1  cum  അളവട്രിലുള്ള  പബഭാക്സുകളകസ  വരുന  നട്രിരക്കുന  തുകയുന  ചുവകടെ
നല്കന്നു.

2mx1mx.5=1 cum അളവട്രില് 565 cum ഗഭാബട്രിപയഭാണ് 
ഉപേപയഭാഗട്രിക്കുവഭാന് അനവദനതീയമെഭായ തുക ചുവകടെ പചര്ക്കുന്നു.
2 cum (2mx1mx1m)= market rate=1563

1 cum നസ-1563/2=781.5

water charge 1% =7.81

Total=789.31

Add CPOH 15%= 125.04

Grand Total=914.35/1 cum

എസ്റ്റട്രിപമെറസ പകഭാരന  565 sqmx2162.15=1221615

മെഭാര്കറസ പററസ പകഭാരന-565x914.35/1 cum gabion =516607.75

അധട്രികന =705007.25

പസ്തുത  വട്രിഷയന  സനബന്ധട്രിചസ  25.8.2017  നസ  നല്കട്രിയ  25-ാാാ നമ്പരഭായട്രി

നല്കട്രിയ  ഓഡട്രിറസ  എന്കസ്വയറട്രികസ  മെറുപേടെട്രി  ലഭവ്യമെഭാകട്രിയട്രിട്ടട്രില.  ഇതസ  സനബന്ധട്രിചള്ള

വസ്തുതഭാപേരമെഭായ വട്രിശദതീകരണന നല്പകണതഭാണസ.
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3(16) കരമെന  നദതീ  സനരക്ഷണ  പേദതട്രി-കചയട്രിന്  ലട്രിന്ക്ഡസ  കഫന്സട്രിനഗസ  
പവൃതട്രികള-എസ്റ്റട്രിപമെറസ ഇനങ്ങളട്രികല വവ്യതവ്യഭാസങ്ങളുന അധട്രികകചലവുന

1.  കരമെന  നദട്രിയട്രികല  പേഭാലങ്ങളകട്രിരുവശവുന  കചയട്രിന്ലട്രിന്ക്ഡസ  കഫന്സട്രിനഗസ
(പേട്രി.വട്രി.സട്രി.  പകഭാട്ടടെസ)  ആനഗട്രിള  അയണ്  ഉപേപയഭാഗവുന  കപേയട്രിനട്രിനഗസ  ഇനവുന
അളവുകള അധട്രികരട്രിച നട്രിലയട്രില്

ഭരണഭാനമെതട്രി GO(Rt)No.46/2013S&TD Dt.05.07.2013

സഭാപങതട്രികഭാനമെതട്രി NO.KRSM/T-01/2014-15/KSCSTE
Dated.11.02.2015

പുതുകട്രിയ സഭാപങതട്രികഭാനമെതട്രി No.022/KRSM/2016/KSCSTE
Dated.21.12.2016

അടെങല് 7598853.78

നട്രിര്വഹണന ഇറട്രിപഗഷന് വകപസ

കരഭാറുകഭാരന് വട്രിപനഭാദ്കമെഭാര്(3.3%കറചസ)

അളവസ പുസകന
29/12-13
129/12-13
252/09-10

ജഫനല് ബട്രില് വട്രിവരന വസൗചര് നനപേര് 776,777,778 
തതീയതട്രി.11.1.2017

കരമെന  നദട്രിയസ  കറുകകയുള്ള  പേഭാലങ്ങളകട്രിരുവശവുന  കചയട്രിന്ലട്രിന്ക്ഡസ

കഫന്സട്രിനഗസ  സഭാപേട്രിക്കുനതട്രിലൂകടെ  നദട്രിയട്രിപലകസ  മെഭാലട്രിനവ്യന  വലട്രികചറട്രിയുനതസ
തടെയുകയുന  അതട്രിലൂകടെ  നദതീ  സനരക്ഷണവുമെഭായട്രിരുന്നു  പസ്തുത  പേദതട്രികകഭാണസ

ലക്ഷവ്യനകവചതസ.  പേദതട്രികഭായട്രി  ഇറട്രിപഗഷന്  വകപഭാണസ  എസ്റ്റട്രിപമെറസ  തയഭാറഭാകട്രിയതസ.
2014 ഡട്രി.എസസ.ആറട്രികനഭാപന 42.857 എന പകഭാസ്റ്റസ ഇന്ഡകസ പചര്ത നട്രിരകട്രിലഭാണസ

എസ്റ്റട്രിപമെറസ  തയഭാറഭാകട്രിയട്രിരട്രിക്കുനതസ.  ഇനന  9  പകഭാരന  supplying  and  fixing
chainlinked fencing PVC  coated to achieve outer dia not  less than 5mm in

required colour and shade of required width in mesh size 50x50mm including
strengthening with 4mm dia wire or nuts,bolts and washers etc. Complete as

directed by the Engineer in charge  എന ഇനമെഭാണസ നട്രിര്വഹട്രിക്കുവഭാന് എസ്റ്റട്രിപമെറസ
തയഭാറഭാകട്രിയതസ.  പസ്തുത  പേദതട്രിയുകടെ  പുതുകട്രിയ  എസ്റ്റട്രിപമെറട്രിലുന  പസ്തുത  ഇനന
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ഉളകപടതട്രിയട്രിട്ടുണസ.  എനഭാല് പുതുകട്രിയ എസ്റ്റട്രിപമെറസ പകഭാരന  supplying and fixing
chainlinked fencing made of GI wire of diameter at 2.56mm PVC coated with

5mm outer dia in required colour and shade of required width in mesh  size
50x50mm including strengthening with 4mm dia wire or nuts,bolts and washers

etc. Complete as directed by the Engineer in charge എനസ മെഭാറന വരുതട്രിയട്രിട്ടുണസ.

ഇറട്രിപഗഷന് വകപസ തകന നടെപട്രിലഭാകട്രിയ കരമെന നദതീ സനരക്ഷണ പേദതട്രിയുകടെ
ഭഭാഗമെഭായുള്ള കതകനട്രികര കനഭാല് പുനരുദഭാരണതട്രില് 4140 m2  കചയട്രിന്ലട്രിന്ക്ഡസ

കഫന്സട്രിനഗട്രിനസ  ഉപേപയഭാഗട്രിചതസ  8766 കട്രിപലഭാഗ്രഭാന ആനഗട്രിള അയണ് പപേഭാസ്റ്റുകളഭാണസ.
ഇവട്രികടെ കപേയട്രിനട്രിനഗസ കചയ്തതസ 429m2 ഏരട്രിയയട്രിലഭാണസ.

കരമെന  നദട്രിയുകടെ  കറുകകയുള്ള  പേഭാലങ്ങളകട്രിരുവശവുന  കഫന്സട്രിനഗസ

സഭാപേട്രിക്കുന  പേദതട്രിയട്രില് ജഫനല് ബട്രില് പകഭാരന  4186.33m2  ഏരട്രിയയട്രിലഭാണസ
കഫന്സട്രിനഗസ  നടെതട്രിയതസ.  4186.33  m2  ഏരട്രിയയട്രില്  കഫന്സട്രിനഗട്രിനസ  28925.8

കട്രിപലഭാഗ്രഭാന  ആനഗട്രിള  അയണ്  ഉപേപയഭാഗട്രിചതഭായട്രി  ബട്രില്  വവ്യകമെഭാക്കുന്നു.
കഫന്സട്രിനഗട്രികന ആനഗട്രിള അയണ് പപേഭാസ്റ്റുകളട്രിലുന ജട്രി.ഐ ജപേപ്പുകളട്രിലുമെഭായട്രി  11-ാഭാന

ഇനമെഭായട്രി 4186.28 m2 ഏരട്രിയയട്രില് ജപമെട്രിനഗസ പകഭാട്ടുന  12-ാാാ ഇനമെഭായട്രി അത്ര തകന

ഏരട്രിയയട്രില് കപേയട്രിനട്രിനഗന ഇനങ്ങളകസ പേണന അനവദട്രിചട്രിട്ടുണസ.  പേട്രി.വട്രി.സട്രി.  പകഭാട്ടടെസ
കഫന്സട്രിനഗസ  കചയ്തഅത്രയുന  ഏതട്രിയയട്രില്  തകന  ജപമെട്രിനഗ  പകഭാട്ടസ,  കപേയട്രിനട്രിനഗസ

എനട്രിവയസ കരഭാറുകഭാരനസ പേണന അനവദട്രിചട്രിട്ടുണസ. ജപമെട്രിനഗസ പകഭാട്ടട്രിനസ 161244 രൂപേയുന
കപേയട്രിനട്രിനഗട്രിനസ  444624  രൂപേയുമെഭാണസ  ജഫനല്  ബട്രില്  പകഭാരമുള്ള  തുക.ഇതട്രിനസ

വട്രിശദതീകരണന നല്പകണതഭാണസ.

2.  കഫന്സട്രിനഗസ  പവൃതട്രികളട്രില് ഏകതീകൃത സസ്വഭഭാവന ഇലഭാതതട്രിനഭാല്  3200000
രൂപേയുകടെ അധട്രികകചലവസ

ഇറട്രിപഗഷന്  വകപസ  നട്രിര്വഹട്രിച  കതകനട്രികര  കനഭാല്  കഫന്സട്രിനഗസ,  കരമെന

നദട്രിയുകടെ  കറുകകയുള്ള  പേഭാലങ്ങളകട്രിരുവശവുന  കഫന്സട്രിനഗസ  എനതീ  പവൃതട്രികളട്രില്
ഒപര  സസ്വഭഭാവന  പവൃതട്രികളട്രില്  ആനഗട്രിള  അയണ്  ഉപേപയഭാഗതട്രികന  പതഭാതസ,

കപേയട്രിനട്രിനഗസ ഏരട്രിയട്രികല വവ്യതവ്യഭാസന എനട്രിവ വവ്യകമെഭാകട്രിയട്രിട്ടട്രില.

രണസ  പേദതട്രികളട്രില്  കചയട്രിന് ലട്രിന്ക്ഡസ കഫന്സട്രിനഗട്രിനസ  ആനഗട്രിള അയണ് പപേഭാസ്റ്റസ,
ജട്രി.ഐ.ജപേപസ,  നട്ടസ,  പബഭാളട്ടസ,  ജപമെട്രിനഗസ പകഭാട്ടസ,  കപേയട്രിനട്രിനഗസ ഏരട്രിയ എനട്രിവയുകടെ

തഭാരതമവ്യ വട്രിശകലനന ചുവകടെ നല്കന്നു.
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പവൃതട്രി കരമെന നദട്രിയുകടെ കറുകകയുള്ള 
പേഭാലങ്ങളകട്രിരുവശവുന 
കഫന്സട്രിനഗസ

തുക

കഫന്സട്രിനഗസഏരട്രിയ 4186.33m2

ജട്രി.ഐ.ജപേപസ  50 mm dia 1325.16 m 623222.75

ആനഗട്രിള അയണ് പപേഭാസ്റ്റസ 28925.8 kg 2930184.55

പബഭാളട്ടസ & നട്ടസ 2000 39900

ജപമെട്രിനഗസ പകഭാട്ടസ ഏരട്രിയ 4186.28 m2 161244.24

കപേയട്രിനട്രിനഗസ ഏരട്രിയ 4186.28m2 444624.19

ആകക തുക 4199175.73

പവൃതട്രി കതകനട്രികര കനഭാല് 
കഫന്സട്രിനഗസ,

കഫന്സട്രിനഗസഏരട്രിയ 4140m2

ജട്രി.ഐ.ജപേപസ ഇല 0

ആനഗട്രിള അയണ് പപേഭാസ്റ്റസ 8766 kg 887995.8

പബഭാളട്ടസ & നട്ടസ ഇല 0

ജപമെട്രിനഗസ പകഭാട്ടസ ഏരട്രിയ 429m2 18876

കപേയട്രിനട്രിനഗസ ഏരട്രിയ 636m2 43089

ആകക തുക 949960.8

കതകനട്രികര കനഭാല് കഫന്സട്രിനഗട്രിനസ  4140m2  കചയ്യുവഭാന് പേട്ടട്രിക പകഭാരമുള്ള

പവൃതട്രികളകസ  949960  രൂപേ കചലവസ   വനപപഭാള കരമെന നദട്രിയട്രികല പവൃതട്രികസ
4186m2  നസ  4199175  രൂപേ കചലവസ വന്നു.  കതകനട്രികര കനഭാലട്രില് കഫന്സട്രിനഗട്രിനസ

m2 നസ  229.45 രൂപേയഭാകണങട്രില് കരമെന നദട്രിയട്രില്  m2 നസ  1003 കചലവസ വനതഭായട്രി
കഭാണഭാന.46 m2 കൂടതല് കഫന്സട്രിനഗസ കചയ്തപപഭാള രണസ  പവൃതട്രികള തമട്രില് ഉള്ള

വവ്യതവ്യഭാസന 3249215 രൂപേയുപടെതഭാണസ.

കരമെന  നദതീ  സനരക്ഷണ  പേദതട്രിയുകടെ  ഒപര  തരന  പവൃതട്രികളുകടെ
എസ്റ്റട്രിപമെറ്റുകളട്രില്  പകടെമെഭായ  വവ്യതവ്യഭാസന  സനഭവട്രിചതസ  വലട്രിയപതഭാതട്രിലുള്ള

അധട്രികകചലവട്രിനസ  കഭാരണമെഭായട്രിട്ടുകണനസ  പമെല്  സൂചട്രിപട്രിച  രണസ  പവൃതട്രികളുകടെ
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അവപലഭാകനന വവ്യകമെഭാക്കുന്നു.  ഇതരതട്രില് അധട്രികകചലവസ  സനവട്രിചതസ  വട്രിശദമെഭായട്രി
പേരട്രിപശഭാധട്രിക്കുകയുന  ഉതരവഭാദട്രികളഭായവരട്രില്  നട്രിന്നുന  സര്കഭാരട്രിനണഭായട്രിട്ടുള്ള  നഷന

ഈടെഭാപകണതുമെഭാണസ.

3(17)കതകനട്രികര  കനഭാല്  പുനരുദഭാരണന-റട്രിങസ  ബണസ  നട്രിര്മഭാണന-
സട്രി.പേട്രി.ഡബ്ളട്രിയു.ഡട്രി.  സ്കപേസട്രിഫട്രിപകഷന്  പേഭാലട്രികഭാതതുന,  എക്സഭാ

ഇനങ്ങളകസ ഉയര്ന നട്രിരക്കുകള നല്കട്രിയതുന വഴട്രി ധന നഷന.

ഭരണഭാനമെതട്രി GO(Rt)No.46/2013S&TD Dt.05.07.2013

സഭാപങതട്രികഭാനമെതട്രി NO.KRSM/T-02/2014-15/KSCSTE 
Dated.11.02.2015

പുതുകട്രിയ സഭാപങതട്രികഭാനമെതട്രി No.028/KRSM/2016/KSCSTE 
Dated.22.2.2016

അടെങല് 12500000

പുതുകട്രിയ അടെങല് 12326290.06

നട്രിര്വഹണന പമെജര് ഇറട്രിപഗഷന് വകപസ

കരഭാറുകഭാരന് സഭാന പഡവട്രിഡസ(1.75%കറചസ)

അളവസ പുസകന 66/12-13

ജഫനല്
ബട്രില് വട്രിവരന

വസൗചര് നനപേര് 58 തതീയതട്രിതട്രി15.4.2016

കചകസ നനപേര് 1576007
Dt.15.4.2016

കതകനട്രികര  കനഭാല്  പുനരുദഭാരണതട്രിനസ  തയഭാറഭാകട്രിയ  എസ്റ്റട്രിപമെറസ,

റട്രിജവസ്ഡസ  എസ്റ്റട്രിപമെറസ  എനട്രിവ  പേരട്രിപശഭാധട്രിചതട്രില്  നട്രിന്നുന  സട്രി.പേട്രി.ഡബ്ളട്രിയു.ഡട്രി.
സ്കപേസട്രിഫട്രിപകഷന്,  കഡല്ഹട്രി  അനഭാലട്രിസട്രിസസ  ഓഫസ  പററസ  എനട്രിവയട്രികല

നട്രിര്പദ്ദേശങ്ങള  പേഭാലട്രികകപട്ടട്രില  എനസ  കഭാണുന്നു.  ഡട്രി.എസസ.ആര്  2014
അടെട്രിസഭാനമെഭാകട്രിയഭാണസ  എസ്റ്റട്രിപമെറസ  തയഭാറഭാകട്രിയട്രിരട്രിക്കുനതസ  എങട്രിലുന  ചട്രില  കപേഭാതു

നട്രിര്പദ്ദേശങ്ങള പേഭാലട്രികകപടെഭാതട്രിരുനതുന ചട്രില ഇനങ്ങള ആവശവ്യകത പേരട്രിഗണട്രികഭാകത
ഉളകപടതട്രിയതുന കപേഭാതു അപേഭാകതകളഭാണസ.വട്രിശദഭാനശങ്ങള ചുവകടെ നല്കന്നു.

1.റട്രിങസ ബണസ സഭാപേട്രികല്
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റട്രിജവസ്ഡസ
എസ്റ്റട്രിപമെറസ ഇനന

റട്രിജവസ്ഡസ എസ്റ്റട്രിപമെറസ
പകഭാരന അളവസ

നട്രിരകസ ആകക

5 264 meter 1321.45/
meter

348862.80

കഡല്ഹട്രി  സ്റ്റഭാന്പഡര്ഡസ  സ്കപേസട്രിഫട്രിപകഷന്  2.21 പകഭാരന  കബയട്രിലട്രിനഗസ

ഔട്ടസ  വഭാട്ടര്  എന  ഇനതട്രിനള്ള  നട്രിരകട്രില്  തകന   ആവശവ്യകമെങട്രില്  കരഭാറുകഭാരന്
ജഡവര്ഷന് ചഭാനല്,  ബണ്ടുകള,  പകഭാഫര് ഡഭാമുകള എനട്രിവയുന സഭാപേട്രിക്കുവഭാന്

നട്രിര്പദ്ദേശട്രിക്കുന്നുണസ.  എസ്റ്റട്രിപമെറസ  ഇനന  4  പകഭാരന  വഭാട്ടര്  കബയ്ല്  ഔട്ടസ
കചയ്യുനതട്രിനഭായട്രി  2450  കട്രിപലഭാ  ലട്രിററട്രിനസ  134.30/KL=329035  രൂപേ

വകയട്രിരുതട്രിയട്രിരുന്നു. അതട്രിനഭാല് തകന ഇനന 5 പകഭാരന എസ്റ്റട്രിപമെറട്രില് റട്രിങസ ബണട്രിനസ
കപഭാവട്രിഷന് ഉളകപടതട്രിയതസ  സട്രി.പേട്രി.ഡബ്ളട്രിയു.ഡട്രി.  സ്കപേസട്രിഫട്രിപകന് പകഭാരമെല

എനസ  കഭാണുന്നു.  റട്രിങസ  ബണസ  നട്രിര്മഭാണതട്രിനസ  സട്രി.പേട്രി.ഡബ്ളട്രിയു.ഡട്രി.
സ്കപേസട്രിഫട്രിപകഷന് പേഭാലട്രികഭാകത തുക അനവദട്രിചതട്രിനസ പേഭാര്ട്ടസ ബട്രില് പകഭാരന മെഭാത്രന

282790/- രൂപേ അനവദട്രിചട്രിട്ടുണസ. ഇതസ സനബന്ധട്രിച വട്രിശദതീകരണന നല്പകണതഭാണസ.

3(18)എക്സഭാ  ഇനങ്ങളകസ  ഉയര്ന  നട്രിരക്കുകള  നല്കട്രിയതസ  :

വട്രിശദതീകരണന ആവശവ്യന

റട്രിജവസ്ഡസ  എസ്റ്റട്രിപമെറട്രികന  തുടെര്നസ  തയഭാറഭാകട്രിയ  കനപേഭാരറതീവസ

പസ്റ്ററസകമെനട്രികല എക്സഭാ ഇനങ്ങളുകടെ നട്രിരക്കുകളട്രില് ഒറട്രിജട്രിനല് എസ്റ്റട്രിപമെറട്രില്

നട്രിന്നുന  വളകര  വര്ദ്ദേനവസ  കഭാണുന്നു.  റട്രിജവസ്ഡസ  എസ്റ്റട്രിപമെറ്റുന  ഇതട്രികല

നട്രിരക്കുകള  സഭാധൂകരട്രിക്കുന  ഡഭാറയുന  ഫയലട്രില്  ലഭവ്യമെല.  വട്രിശദഭാനശന

ചുവകടെ.

ഒറട്രിജട്രിനല്
എസ്റ്റട്രിപമെറസ ഇനന

ഒറട്രിജട്രിനല്
എസ്റ്റട്രിപമെറസ

പകഭാരമുള്ള നട്രിരകസ

പുതുകട്രിയ
 എസ്റ്റട്രിപമെറസ ഇനന

പുതുകട്രിയ
എസ്റ്റട്രിപമെറസ

പകഭാരമുള്ള നട്രിരകസ

Earth work 
excavation in all 
classes of soil for

222.30/m3 Earth work 
excavation in all 
classes of soil

412.45/m3
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desilting

GI Chain linked 
fencing made of 
GI wire of 4 mm
dia pvc coated to
outer dia 4mm

824.35/m2

GI Chain linked 
fencing made of GI 
wire of 2.5mm dia 
pvc coated to outer 
dia 4mm

1016.10/m2

Supplying at 
sight angle iron 
post

101.30/kg Supplying at sight 
angle iron post 122.75/kg

പമെല്പറ  ഞ്ഞ  വട്രിഷയങ്ങളട്രിന്പമെല്  8.9.2017  നസ  29-ാാാ നമ്പര്  ഓഡട്രിറസ

എന്കസ്വയറട്രി  നല്കട്രികയങട്രിലുന  മെറുപേടെട്രി  ലഭവ്യമെഭാകട്രിയട്രിട്ടട്രില.പമെല്  വട്രിഷയങ്ങളകസ

അടെട്രിയന്തട്രിരമെഭായട്രി  വട്രിശദതീകരണന  ലഭവ്യമെഭാപകണതുന  സഭാമ്പതട്രിക  നഷന
ഉതരവഭാദട്രികളട്രില് നട്രിന്നുന വസൂലഭാപകണതുമെഭാണസ.

3(19) കരമെന നദതീ സനരക്ഷണന-ജപേലറസ പപഭാജക്ടുകള ജവകന്നു-സമെഗ്ര പേദതട്രി 

ആരനഭട്രിക്കുനതട്രിനസ തടെസന

12-ാാാ പേഞവല്സര  പേദതട്രിയുകടെ  ഭഭാഗമെഭായട്രി  കരമെന  നദട്രിയട്രികല  മെഭാലട്രിനവ്യ

നട്രിപക്ഷപേന  തടെയുക  എന  ലക്ഷവ്യതട്രിനഭായട്രി  കരമെന  നദതീ  ശഭാസതീയ  പേരട്രിപേഭാലന

പേദതട്രികഭായട്രി  ജപേലറസ പപഭാജക്ടട്രിനഭായട്രി സര്കഭാര്  5  പകഭാടെട്രി രൂപേ വകയട്രിരുത്തുകയുന
ജട്രി.ഒ(ആര്.ടെട്രി)നനപേര്  46/2013/എസസ.&റട്രി.ഡട്രി.  തതീയതട്രി.5.7.2013   പകഭാരന

ഭരണഭാനമെതട്രി നല്കകയുന കചയ.  ഇതുമെഭായട്രി ബന്ധകപട്ടസ മെറസ ചട്രില പേദതട്രികളകസ കൂടെട്രി
GO(MS)NO.81/2014/S&TD dtd. 18.09.2014 പകഭാരന ഭരണഭാനമെതട്രി ലഭട്രിച. കരമെന

നദട്രിയുകടെ  ശഭാസതീയ പേരട്രിപേഭാലനതട്രിനള്ള സമെഗ്ര കര്മ പേദതട്രിയഭാണസ  ഇതസ  കകഭാണസ
ലക്ഷവ്യന വചതസ.

ടട്രിഡ,  ബപയഭാജഡപവഴട്രിറട്രി  പബഭാര്ഡസ,  ഇറട്രിപഗഷന്  ഡട്രിപഭാര്ട്ടസകമെനസ,  റവനക്യു,

പേരട്രിസട്രിതട്രി  വകപ്പുകള,  തട്രിരുവനന്തപുരന  നഗരസഭ,  സമെതീപേ  ഗ്രഭാമെ  പേഞഭായത്തുകള,
പേരട്രിസട്രിതട്രി  വട്രിദഗ്ദ്ധര്,  എന.പേട്രി.മെഭാര്,  എന.എല്.എ.മെഭാര്,  കസൗണ്സട്രിലര്മെഭാര്,

കറസട്രിഡന്സസ  അപസഭാസട്രിപയഷനകള  എനട്രിവയുമെഭായട്രി  സഹകരട്രിചസ  കകഭാണസ  ശഭാസ,
സഭാപങതട്രിക  വകപസ  നട്രിര്വഹണ  ഏജന്സട്രിയഭായട്രി  നടെപട്രിലഭാക്കുവഭാനഭാണസ  വട്രിഭഭാവന

കചയ്തതസ.  പേദതട്രിക്കുള്ള  പേണന  സര്കഭാര്  ശഭാസ  സഭാപങതട്രിക  പേരട്രിസട്രിതട്രി
കസൗണ്സട്രിലട്രിനസ  പനരട്രിട്ടസ  നല്കകയുന  കസൗണ്സട്രില്  ആവശവ്യഭാനസരണന  ടട്രിഡയസ

നല്കകയുന  കചയ്യുന്നു.  ടട്രിഡയസ  പേദതട്രി  കചലവട്രികന  5%  തുക  കസപനജസ
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ചഭാര്ജട്രിനതട്രില് പേരട്രിസട്രിതട്രി കസൗണ്സട്രിലട്രില് നട്രിന്നുന ലഭട്രിക്കുന്നു.

ടട്രിഡ മെറസ ഏജന്സട്രികകള പകഭാര്തട്രിണക്കുകയുന ഈ ദസൗതവ്യതട്രില് നട്രിര്വഹണ
ഏജന്സട്രികള ഡതീറയട്രില്ഡസ പപഭാജക്ടസ റട്രിപപഭാര്ട്ടസ (സ്കപേസട്രിഫട്രിപകഷന്സസ, കസ്കൈചകള,

കസ്കൈയട്രില്ഡസ  ഡ്രെഭായട്രിനഗകള,  ബഭാധകമെഭായട്രിട്ടുള്ള  കഷഡനള  നട്രിരകസ  പകഭാരമുള്ള
എസ്റ്റട്രിപമെറ്റുകള)  തയഭാറഭാക്കുന്നു  എന്നുറപസ  വരുത്തുകയുന  കചപയണതഭാണസ.

പവൃതട്രികളകസ സഭാപങതട്രികഭാനമെതട്രി നല്കനതസ പകരള സനസഭാന ശഭാസ പേരട്രിസട്രിതട്രി
കസൗണ്സട്രിലഭാണസ.  പവൃതട്രികളുകടെ  പുപരഭാഗതട്രി  പമെഭാണട്രിറര്  കചയ്യുക,സ്റ്റഭാറസസ  റട്രിപപഭാര്ട്ടസ

തയഭാറഭാക്കുക,  ബട്രില്ലുകളട്രിപന്മേല്  പപേയ്കമെനസ  അനവദട്രിക്കുക  എനട്രിവ  ധഭാരണഭാ  പേത്രന
പകഭാരന ടട്രിഡയുകടെ ചുമെതലകലഭാണസ.

ഭരണഭാനമെതട്രി  ലഭട്രിച  പേദതട്രികളുകടെ  വട്രിശദഭാനശങ്ങളുന  നട്രിലവട്രികല  അവസയുന

ചുവകടെ നല്കന്നു.

ഭരണഭാനമെതട്രി GO(Rt)No.46/2013/S&TD 

Dated.5.7.2013,GO(MS)NO.81/2014/S&TD dtd. 18.09.2014

തട്രിരുവലന  പതഭാടെസ  മെലട്രിനതീകരണന  കറയല്,  മെരുതന്കഴട്രി  വട്രിയറുന  അനബന്ധ

പവൃതട്രികളുന,  കരമെന നദട്രിയസ കറുകകയുള്ള പേഭാലങ്ങളകട്രിരുവശവുന കചയട്രിന് ലട്രിന്ക്ഡസ
കഫന്സട്രിനഗസ സഭാപേട്രികല്, ബലട്രികടെവസ ഖര മെഭാലട്രിനവ്യ പേരട്രിപേഭാലന പേദതട്രിയുന സസൗന്ദരവ്യ

വല്കരണവുന, കട്രിള്ളട്രി നദട്രിയട്രില് പേള്ളതസ കടെവസ മുതല് ജമെലഭാടെട്രികടെവസ വകര വട്രിവട്രിധ
പേഭാലങ്ങളകട്രിരുവശവുന  കചയട്രിന്  ലട്രിന്ക്ഡസ  കപേന്സട്രിനഗസ,  കരമെന  നദട്രിയട്രില്

കഭാലടെട്രിയട്രില്  അലകസ  കടെവസ  എനട്രിവയഭാണസ  ഏകറടതവയട്രില്  പൂര്തട്രിയഭായ
പേദതട്രികള. എകറടതവയട്രില് മെറസ പേദതട്രികളുകടെ അവസ ചുവകടെ വവ്യകമെഭാക്കുന്നു.

ക്രമെ
നന.

പേദതട്രി നട്രിര്വഹണ
ഏജന്സട്രി

ഭരണഭാനമെതട്രി
തുക

കചലവസ നട്രിലവട്രികല
അവസ

1 തട്രിരുവലന പതഭാടെട്രികന 
വശങ്ങളട്രില് 
കചയട്രിന്ലട്രിന്ക്ഡസ 
കഫന്സട്രിനഗസ

ഇറട്രിപഗഷന് 
വകപസ

5500000 ഇല പവൃതട്രി 
പുപരഭാഗമെട്രിക്കുന
തഭായട്രി ടട്രിഡ 
അറട്രിയട്രിച.

2 കരമെനയട്രില് 
ബപയഭാജഡപവഴട്രിറട്രി 
പേഭാര്ക്കുന നടെപഭാതയുന

ഇറട്രിപഗഷന് 
വകപസ

6500000 ഇല. കരഭാറുകഭാരനസ 
സലന 
ജകമെഭാറട്രി. പേണട്രി 
ആരനഭട്രിചട്രില.

3 കരമെന നദട്രിയട്രില് ഇറട്രിപഗഷന് 6500000 .ഇല കരഭാരുകഭാരനസ 
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കഭാലടെട്രിയട്രില് കചകസ 
ഡഭാന

വകപസ സലന 
ജകമെഭാറട്രി. പേണട്രി 
ആരനഭട്രിചട്രില.

4 പേഭാറചട്രിറ മുതല് 
വഴയട്രില വകര നദട്രിയസ 
കറുകകയുള്ള 
പേഭാലങ്ങളകട്രിരുവശവുന
കചയട്രിന് ലട്രിന്ക്ഡസ 
കഫന്സട്രിനഗസ

ഇറട്രിപഗഷന് 
വകപസ

8100000 ഇല കരഭാരുകഭാരനസ 
സലന 
ജകമെഭാറട്രി. പേണട്രി 
ആരനഭട്രിചട്രില.

5 വജള്ളകടെവട്രിനന 
അരുവട്രികരയ്ക്കുന മെപദവ്യ 
പേഭാലങ്ങളകട്രിരുവശവുന
കചയട്രിന് ലട്രിന്ക്ഡസ 
കഫന്സട്രിനഗസ 
സഭാപേട്രികല്

ഇറട്രിപഗഷന് 
വകപസ 

4500000 ഇല സഭാപങതട്രികഭാനമെ
തട്രി ഇതുവകരയുന 
ലഭട്രിചട്രിട്ടട്രില.

6 കരവ്യഭാതട്രി പേമ്പട്രിനഗസ 
പസ്റ്റഷനട്രില് 
സബ്കമെഴട്രിബട്രിള പേമ്പസ 
സഭാപേട്രിക്കുക.

16000000 11740
858

പവൃതട്രി 
പൂര്തട്രിയഭായട്രില.

7 കട്രിള്ളട്രിപഭാലന 
ഏരട്രിയയട്രില് സതീപവജസ 
ജലനകല് 
സഭാപേട്രിക്കുക

പകരള വഭാട്ടര് 
അപതഭാറട്രിറട്രി 
സതീപവജസ 
കസക്ഷന്

19000000 91914
37

പവൃതട്രി 
പൂര്തട്രിയഭായട്രില.

8 ബലട്രികടെവട്രിലുന 
തട്രിരുവലന പതഭാടെട്രിലുന 
ഒഴകട്രികയത്തുന 
മെഭാലട്രിനവ്യന തടെയുനതട്രിനസ
ഗഭാബട്രിപയഭാണ് ചുമെരന 
കനറ്റുന സഭാപേട്രികല്

ഇറട്രിപഗഷന് 
വകപസ

1700000 ഇല സഭാപങതട്രികഭാനമെ
തട്രി ഇതുവകരയുന 
ലഭട്രിചട്രിട്ടട്രില.

9 കരമെന നദട്രിയട്രില് 
സഭാപേട്രിചട്രിട്ടുള്ള 
കഫന്സട്രിനഗട്രിനസ അ ഞസ 
വര്ഷപതയസ 
അറകറപണട്രിയുന 
കപേയട്രിനട്രിനഗന

ഇറട്രിപഗഷന് 
വകപസ

2500000 ഇല സഭാപങതട്രികഭാനമെ
തട്രി ഇതുവകരയുന 
ലഭട്രിചട്രിട്ടട്രില.
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10 കരമെന പേഭാലന മുതല് 
അഴങഭാല് ജനങ്ഷന് 
വകരയുള്ള ബണസ 
പറഭാഡസ അറകറപണട്രി.

ഇറട്രിപഗഷന് 
വകപസ

12000000 ഇല സഭാപങതട്രികഭാനമെ
തട്രി ഇതുവകരയുന 
ലഭട്രിചട്രിട്ടട്രില.

11 കരമെന 
നദട്രിയട്രിരുവശവുന 
സര്വലന്സസ കവ്യഭാമെറ 
സഭാപേട്രികല് 2-ാഭാന 
ഘട്ടന

കകല്പടഭാണ് 6254931 ഇല പവൃതട്രി 
ആരനഭട്രിചട്രില.

12 കതകനട്രികര കനഭാല് 
പുനരുദ്ദേഭാരണന

പമെജര് 
ഇറട്രിപഗഷന്

12500000 47161
63

റട്രിജവസ്ഡസ 
എസ്റ്റട്രിപമെറസ 
സമെര്പേട്രിച. 
പവൃതട്രി 
പുപരഭാഗമെട്രിക്കുന
തഭായട്രി ടട്രിഡ 
അറട്രിയട്രിച.

പേദതട്രികളുകടെ  നടെതട്രിപട്രിനഭായട്രി  ആകക  ശഭാസ  സഭാപങതട്രിക  പേരട്രിസട്രിതട്രി

കസൗണ്സട്രിലട്രില്  നട്രിന്നുന  111641474/-  രൂപേ  ലഭട്രിചതട്രില്  ഇതസ  വകരയുള്ള  കചലവസ
63481839  രൂപേയഭാണസ.  4,81,59,635/-രൂപേ  നതീകട്രിയട്രിരട്രിപ്പുണസ.  നടെപട്രിലഭാകട്രിയ

പേദതട്രികളട്രില്  5600000  രൂപേ  കചലവട്രിട്ട  സര്വലന്സസ  കവ്യഭാമെറ  ജവദക്യുതട്രി  ചഭാര്ജസ
അടെകഭാതതട്രിനഭാല്  പവര്തന  രഹട്രിതമെഭാണസ.  ഈ  അവസ  നട്രിലനട്രില്പകയഭാണസ

6200000 രൂപേയുകടെ രണഭാന ഘട്ട പേദതട്രിയുമെഭായട്രി മുപനഭാട്ടസ പപേഭാകനതസ. 2013 ലുന 2014
ലുന  ഭരണഭാനമെതട്രി  ലഭട്രിച  പേദതട്രികള  ഇനട്രിയുന  പൂര്തട്രിയഭാകഭാതതുന  പേലതട്രിനന

സഭാപങതട്രികഭാനമെതട്രി  ലഭട്രികഭാന്  ജവകനതുന  കടെണര്  നടെപേടെട്രി  ജവകനതുന  കരമെന
നദട്രിയുകടെ  സമെഗ്രമെഭായ  ശഭാസതീയ  സനരക്ഷണന  എന  ലക്ഷവ്യതട്രികലതട്രിപചരുനതട്രിനസ

തടെസമെഭാകന്നുണസ. ജപേലറസ പപഭാജക്ടസ എന നട്രിലയട്രില് പേദതട്രികള ജവകനതസ സമെഗ്ര
ശഭാസതീയ  വട്രികസന  പേദതട്രികള  ആരനഭട്രിക്കുനതട്രിനസ  വട്രിഘഭാഭാതമെഭാകന്നു.  അതട്രിനഭാല്

ജപേലറസ  പേദതട്രി  അടെട്രിയന്തട്രിര  പഭാധഭാനവ്യപതഭാകടെ  പൂര്തട്രിയഭാക്കുവഭാന്  വട്രിവട്രിധ
നട്രിര്വഹണ ഏജന്സട്രികളുകടെ പകഭാഓര്ഡട്രിപനഷന് ഉറപസ വരുപതണതുന ധഭാരണഭാ പേത്രന

പകഭാരന ടട്രിഡയട്രില് അര്പട്രിതമെഭായ ചുമെതലകള നട്രിര്വഹട്രിപകണതുമെഭാണസ.

 3(20)അട്ടക്കുളങ്ങര പേദതട്രിയസ അനവദട്രിച തുക തട്രിരട്രികക ഒടകട്രിയട്രില
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    അട്ടക്കുളങ്ങര  കസന്ടല്  ജഹസ്ക്കുള  പകഭാമ്പസൗണട്രില്,  ബസ്പബ,
പുനരധട്രിവഭാസമെന്ദട്രിരന,  വഭാണട്രിജവ്യ  സമുചയന  എനട്രിവ  നട്രിര്മട്രിക്കുനതട്രിനസ  നല്കട്രിയ

സര്കഭാര്  അനമെതട്രി  റദ്ദേസ  കചയ്തസ  13.1.2017-ല്  സ.ഉ.(എന.എസസ)നന.18/2017/റവനന
പകഭാരന  ഉതരവഭായട്രിട്ടുണസ.  പസ്തുത  പേദതട്രിയസ  0.9.2015 കല  ജട്രി.ഒ.(ആര്.റട്രി)നന.

2972/15/എല്.എസസ.ജട്രി.ഡട്രി  പകഭാരന  2 പകഭാടെട്രി  രൂപേ  അനവദട്രിചട്രിരുന്നു.  പേദതട്രി
ഉപപേക്ഷട്രിച സഭാഹചരവ്യതട്രില് ഈ തുക തട്രിരട്രികക ഒടപകണതഭാകണങട്രിലുന നഭാളട്രിതുവകര

ഒടകട്രിയട്രിട്ടട്രില.  ഇതസ  സനബന്ധട്രിച  ഫയല്  പേരട്രിപശഭാധട്രിചതട്രില്,  പസ്തുത  പേദതട്രിയുകടെ
മുകനഭാരുകളകഭായട്രി ടട്രിഡയുകടെ തനതു ഫണട്രില് നട്രിന്നുന 2,05,922/-രൂപേയുന (കതസ നന.

എഫസ  2 /797/2016/ടട്രിഡ തതീയതട്രി  25.2.2017)  നട്രിര്മഭാണ പവൃതട്രി ഏകറടത എചസ
എല്.എല് ജലഫസ കകയര് ലട്രിമെട്രിറഡസ എന സഭാപേനന 1,90,456/-രൂപേയുന (എചസ.എല്.

എല്/ജഎ.ഡട്രി/എല്&എന/ടട്രിഡ-തട്രിരുവനന്തപുരന/2016-17/4173,തതീയതട്രി 30.3.2017)
കചലവഴട്രിചട്രിട്ടുണസ.  പസ്തുത  കചലവുകള  ക്രമെതീകരട്രിചപശഷന,  ബഭാകട്രി  തുകയഭായ

1,96,03,622/-  രൂപേ  സര്കഭാരട്രിപലയസ  ഒടക്കുനതട്രിനസ  സതസ്വര  നടെപേടെട്രി
സസ്വതീകരട്രിപകണതഭാണസ.

3(21) മെരഭാമെതസ പവൃതട്രികളുകടെ കസ്വഭാളട്രിറട്രി കണ്പടഭാള ഉറപസ വരുത്തുവഭാന് നടെപേടെട്രി 

സസ്വതീകരട്രിക്കുനട്രില.

         പേട്രി.ഡബ.ഡട്രി.  ചതീഫസ എഞട്രിനതീയറുകടെ  01.10.2015 കല നന.സട്രി.ഇ  /അഡട്രിന്
/പേട്രി.എല്.എ/22362/2012  പകഭാരന  കപേഭാതുമെരഭാമെതസ  പവൃതട്രികളുകടെ  ഗണനട്രിലവഭാരന

ഉറപസ വരുത്തുനതട്രിനഭായട്രി പേഭാലട്രിപകണ നട്രിര്പദ്ദേശങ്ങള പുറകപടവട്രിചട്രിട്ടുണസ.

        GO(Rt)No.1339/2015/PWDdated.10.09.2015,GO(Rt)No.1346/2015/pwd
dt.11.09.2015 എനട്രിവ പകഭാരന കസ്വഭാളട്രിറട്രി കണ്പടഭാള മെഭാനവലുന ലപബഭാറട്ടറട്രി മെഭാനവലുന

പുറകപടവട്രിചട്രിട്ടുണസ.  കസ്വഭാളട്രിറട്രി  കണ്പടഭാള  സനബന്ധട്രിചസ  ചതീഫസ  എഞട്രിനതീയര്
പുറകപടവട്രിച സര്ക്കുലറട്രികല പധഭാന നട്രിര്പദ്ദേശങ്ങള ഇവയഭാണസ.

1. 15 ലക്ഷതട്രിനസ മുകളട്രില് വരുന എസ്റ്റട്രിപമെറ്റുകളട്രില് എസ്റ്റട്രിപമെറസ തുകയുകടെ 1% തുക

കസ്വഭാളട്രിറട്രി കണ്പടഭാളട്രിനഭായട്രി വകയട്രിരുപതണതഭാണസ.

2. കടെസ്റ്റസ  റട്രിസളട്ടുകള  എകട്രികനട്ടതീവസ  എഞട്രിനതീയര്മെഭാര്  പേരട്രിപശഭാധട്രിപകണതുന
അപേഭാകതകള  പേരട്രിഹരട്രിക്കുവഭാന്  നട്രിര്പദ്ദേശന  നല്പകണതുമെഭാണസ.  ജഫനല്

പപേയ്കമെനട്രിനസ  മുമ്പഭായട്രി  അപേഭാകതകള  പേരട്രിഹരട്രിച  എനസ  ഉറപസ
വരുപതണതഭാണസ.

3. 15.10.2015 നസ പശഷന കടെണര് കചയ്യുനതുന 5 പകഭാടെട്രി രൂപേയസ മുകളട്രില് എസ്റ്റട്രിപമെറസ
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വരുനതുമെഭായ  പവൃതട്രികളുകടെ  കടെകട്രികല്  ഓഡട്രിറസ  നട്രിര്ബന്ധമെഭായുന
നടെപതണതഭാണസ.

4. 2  പകഭാടെട്രി രൂപേയസ മുകളട്രിലുള്ള പവൃതട്രികള ഏല്പട്രികകപട്ട ഏജന്സട്രി കസ്വഭാളട്രിറട്രി

കടെസ്റ്റട്രിനഭായട്രി  ജസറസ  ലപബഭാറട്ടറട്രികള  സഭാപേട്രിപകണതഭാണസ.  ഗണനട്രിലവഭാര
പേരട്രിപശഭാധനഭാ  സനബന്ധട്രിച നട്രിര്പദ്ദേശങ്ങള കരഭാരട്രില് ഉളകപടപതണതുമെഭാണസ.

കരമെന റട്രിവര് സയട്രിനട്രിഫട്രികസ മെഭാപനജ്കമെനസ  കടെകട്രികല് കമട്രിറട്രി 18.10.2016 ല്

4  പേദതട്രികളകസ  അനഗതീകഭാരന  നല്കട്രിയട്രിട്ടുണസ.  വജള്ളകടെവട്രിനന  അരുവട്രികരയ്ക്കുന
മെപദവ്യയുള്ള പേഭാലങ്ങളകട്രിരുവശവുന കചയട്രിന് ലട്രിന്ക്ഡസ കഫന്സട്രിനഗസ സഭാപേട്രികല് (45

ലക്ഷന),  ഗഭാബട്രിപയഭാണ്  സനരക്ഷണ  ഭട്രിതട്രിയുന  കനറ്റുന  സഭാപേട്രിചസ  തട്രിരുവലന
പതഭാടെട്രിപലക്കുന പുതട്രിയ ബലട്രികടെവട്രിപലക്കുന ഒഴകട്രികയത്തുന  മെഭാലട്രിനവ്യന തടെയുന പേദതട്രി

(17  ലക്ഷന),  കരമെന നദട്രിയുകടെ വശങ്ങളട്രില് സഭാപേട്രിചട്രിട്ടുള്ള കഫന്സട്രിനഗട്രിനസ  5  വര്ഷ
അറ കറപണട്രിയുന കപേയട്രിനട്രിനഗന (25 ലക്ഷന) കരമെന പേഭാലന മുതല് ആഴങഭാല് ജനങ്ഷന്

വകര  ഇടെതസ  വശതസ  ബണസ  പറഭാഡട്രികന  അറകറപണട്രി  (1  പകഭാടെട്രി  20  ലക്ഷന  രൂപേ)
എനട്രിവയഭാണസ  പുതട്രിയ  പേദതട്രികള.  ഇവയുകടെ  എസ്റ്റട്രിപമെറ്റുകളട്രില്  ഗണനട്രിലവഭാര

പേരട്രിപശഭാധനയഭായട്രി  പേട്രി.ഡബ്ളട്രിയൂ.ഡട്രി.  ചതീഫസ  എഞട്രിനതീയറുകടെ  ഉതരവസ  പകഭാരന
എസ്റ്റട്രിപമെറസ  തുകയുകടെ  1%  തുക വകയട്രിരുപതണതുണസ.  ഇതസ  സനബന്ധട്രിച വട്രിവരങ്ങള

ലഭവ്യമെഭാക്കുവഭാനഭായട്രി 13.09.2017 ല് 30- ാാാ നനപേര് ഓഡട്രിറസ എന്കസ്വയറട്രി നല്കട്രിയട്രിരുന്നു.

എനഭാല് ഓഡട്രിറസ എന്കസ്വയറട്രിയസ മെറുപേടെട്രി ലഭവ്യമെഭാകട്രിയട്രിട്ടട്രില.

മെരഭാമെതസ പവൃതട്രികളുകടെ ഗണനട്രിലവഭാര പേരട്രിപശഭാധനയസ കപേഭാതുമെരഭാമെതസ വകപസ
പുറകപടവട്രിചട്രിട്ടുള്ള  മെഭാനവല്,  പേട്രി.ഡബന.ഡട്രി.ചതീഫസ  എഞട്രിനതീയറുകടെ  ഉതരവുകള

എനട്രിവ പേഭാലട്രിചസ  കകഭാണസ  എസ്റ്റട്രിപമെറ്റുകളട്രില് തുക വകയട്രിരുപതണതുന പവൃതട്രികള
ഗണനട്രിലവഭാരന പുലര്ത്തുന്നു എനസ ഉറപസ വരുപതണതുമെഭാണസ.

ഭഭാഗന   4

ധനസട്രിതട്രി വട്രിവരണവുന ഒഭാഡട്രിറസ പതവ്യവപലഭാകനവുന

4(1) ഗ്രഭാനസ  ,   പ്ലഭാന്ഫണസ വട്രിവരങ്ങള
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(എ) ഗ്രഭാനസ

2016-17  വര്ഷന സര്കഭാര് ഗ്രഭാനസ  മൂനസ  പകഭാടെട്രി  രൂപേ  ജട്രി.ഒ  (ആര് റട്രി)
നന.2927/2016/എല്.എസസ.ജട്രി.ഡട്രി തതീയതട്രി 21.10.2016 പകഭാരന ലഭട്രിചട്രിട്ടുണസ

4(2)സട്രിരനട്രിപക്ഷപേങ്ങള

                  2016-17 സഭാമ്പതട്രിക വര്ഷന  കപേന്ഷന് ഫണട്രില് നട്രിന്നുന 25 ലക്ഷന

രൂപേ സട്രിരനട്രിപക്ഷപേമെഭാകട്രിയട്രിട്ടുണസ. വട്രിശദഭാനശന  ചുവകടെ പചര്ക്കുന്നു. 

സട്രിരനട്രിപക്ഷപേന 
നടെതട്രിയ തതീയതട്രി

തുക പേലട്രിശ 
നട്രിരകസ

എഫസ.ഡട്രി.നന.

6.1.2017 10,00,000 9% 302055/79901050
0047126

6.1.2017 15,00,000 9% 302054/79901050
0047124

ആകക 25,00,000

4(3)കസകനരട്രിറട്രി നട്രിപക്ഷപേന

വഭാര്ഷട്രിക  കണക്കുകളട്രികല  കഡബ്റസ  കഹഡട്രില്  കഡപപഭാസട്രിറസ  വട്രിഭഭാഗതട്രില്,

അപലഭാട്ടതീസട്രില്  നട്രിന്നുന,  കരഭാറുകഭാരട്രില്  നട്രിന്നുന,  ഇതര  വട്രിഭഭാഗങ്ങളട്രില്  നട്രിന്നുമെഭായട്രി
1046331/-  രൂപേ വരവുന,  3808075/*-  രൂപേ കചലവുന പരഖകപടതട്രിയട്രിരട്രിക്കുന്നു.  ഇതു

കൂടെഭാകത  നട്രിരത  ഗ്രവവ്യ  ഇനതട്രില്  527500/-രൂപേ  വരവുന  524600/-  രൂപേ  കചലവുന
കഭാണുന്നു.  ഈ  വരവസ  കചലവസ  കണക്കുകള  കസകനരട്രിറട്രി  നട്രിപക്ഷപേങ്ങളകഭായുള്ള

രജട്രിസ്റ്ററട്രില് എഴതട്രി സൂക്ഷട്രിക്കുനട്രില. മുന് വര്ഷകത നതീകട്രിയട്രിരട്രിപസ,  തന് വര്ഷ വരവസ,
മെടെകട്രി  നല്കട്രിയ  തുക,  നതീകട്രിയട്രിരട്രിപസ  എനട്രിവ  പരകപടതട്രി  സൂക്ഷട്രികഭാതതട്രിനഭാല്,

കസകനരട്രിറട്രി  നട്രിപക്ഷപേ  ഇനതട്രില്  വര്ഷഭാവസഭാനന  മെടെകട്രി  നല്കഭാനള്ള  തുക
സനബന്ധട്രിച  വട്രിവരങ്ങളുകടെ  നട്രിജസട്രിതട്രിയുന,  വഭാര്ഷട്രിക  കണകട്രില്   ഉളകപടതട്രിയ

തുകകകളു  നട്രിജസട്രിതട്രിയുന  പേരട്രിപശഭാധട്രിക്കുനതട്രിനസ  സഭാധട്രിചട്രില.  കസകനരട്രിറട്രി  നട്രിപക്ഷപേ
രജട്രിസ്ററര് യഥഭാവട്രിധട്രി എഴതട്രി തയഭാറഭാകട്രി പേരട്രിപശഭാധനയസ ലഭവ്യമെഭാപകണതഭാണസ.   

4(4) ടട്രിഡയുകടെ ബഭാദവ്യതകള

   (എ) സര്കഭാര് വഭായ പേലട്രിശ ഒഴട്രികക തട്രിരട്രിചടെകഭാന് ബഭാകട്രി  – ₹ 36.24 പകഭാടെട്രി

തലസഭാന  നഗരവട്രികസനതട്രികന  ഭഭാഗമെഭായട്രി  പറഭാഡുകളുകടെ  വട്രികസനന

പറഭാഡുവട്രികസനതട്രിനഭായട്രി  ഭൂമെട്രി  ഏകറടകല്,  ഭൂമെട്രി  ഏകറടകലുമെഭായട്രി  ബന്ധകപട്ട
പകസുകളട്രില് അറഭാചസകമെനസ ഒഴട്രിവഭാക്കുനതട്രിനസ പകഭാടെതട്രിയട്രില് തുക കകട്ടട്രിവയ്ക്കുക തുടെങ്ങട്രിയ
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ആവശവ്യങ്ങളകഭായട്രി  1994-95  മുതല് ടട്രിഡ സര്കഭാരട്രില് നട്രിനസ വഭായ സസ്വതീകരട്രിചട്രിട്ടുണസ
ഇവ  കൂടെഭാകത  തലസഭാനനഗരഭാസൂത്രണതട്രികന  ഭഭാഗമെഭായ  വട്രിവട്രിധ  പേദതട്രികളക്കുന

സര്കഭാര്  വഭായയഭായട്രി  തുക  അനവദട്രിച  നല്കട്രിയട്രിട്ടുണസ  ഇപകഭാരന  1994-95  മുതല്
2013-14  വകര ആകക  3624.97  ലക്ഷന രൂപേയഭാണസ സര്കഭാരട്രില് നട്രിനസ വഭായയഭായട്രി

ടട്രിഡയസ ലഭവ്യമെഭായട്രിട്ടുളളതസ ഇതട്രികന തട്രിരട്രിചടെവസ സനബന്ധട്രിചസ വവ്യകമെഭായ നട്രിര്പദ്ദേശങ്ങള
സര്കഭാര്  നല്കട്രിയട്രിട്ടുണസ  18.1.2007 കല  സര്ക്കുലര്  നന  4/2007/  ഫട്രിന്  പകഭാരന

സര്കഭാരട്രികന  നട്രിയനണതട്രിലുളള  കപേഭാതുപമെഖലഭാസഭാപേനങ്ങള/നഗരസഭകള
/പബഭാര്ഡുകള /സസ്വയനഭരണസഭാപേനങ്ങള മെറസ സഭാപേനങ്ങള  മുതലഭായവയസ നല്കട്രിയ

വഭായകളുകടെ  പേലട്രിശനട്രിരകസ 1.4.2006 മുതല്  11.50% ആയട്രി പേരട്രിഷ്കരട്രിചട്രിട്ടുണസ.  മുതല്
തട്രിരട്രിചടെവട്രിപലഭാ  പേലട്രിശ  ഒടകനതട്രിപലഭാ  മുടെകന  വരുത്തുനപേക്ഷന  പേലട്രിശയ്ക്കു  പുറപമെ

2.5% നട്രിരകട്രില് പേട്രിഴപേലട്രിശ ഈടെഭാക്കുകമെന്നുന സര്ക്കുലറട്രില് വവ്യവസകചയ്യുന്നുണസ.

10 വര്ഷകഭാലഭാവധട്രിയഭാണസ വഭായ തട്രിരട്രിചടെവട്രിനഭായട്രി സര്കഭാര് അനവദട്രിചട്രിട്ടുള്ളതസ.
വഭായതുക  ലഭവ്യമെഭാകട്രി  ഒരു  വര്ഷതട്രിന  പശഷന  തട്രിരട്രിചടെവസ  ആരനഭട്രിപകണതുമെഭാണസ.

എനഭാല്  നഭാളട്രിതുവകര  മുതല്/പേലട്രിശ  ഇനതട്രില്  തുകകയഭാന്നുന  ടട്രിഡ  തട്രിരട്രികക
അടെചട്രിട്ടട്രില.

നട്രിയമെസഭയുകടെ  പലഭാകല്  ഫണസ  അകസൗണസസസ  കമട്രിറട്രിയുകടെ  26- ാാമെതസ

റട്രിപപഭാര്ട്ടട്രില് സര്കഭാര് വഭായകള ഗ്രഭാനഭായട്രി മെഭാറ്റുനതസ സനബന്ധട്രിചസ തതീരുമെഭാനകമെടതസ
അറട്രിയട്രികണകമെനസ ശുപേഭാര്ശ ഉണഭായട്രിരുന്നു.

വട്രികസനപവര്തനങ്ങളകഭായട്രി  അനവദട്രിച  വഭായ  തുക  അനവദട്രികകപട്ട

ആവശവ്യങ്ങളകഭായട്രി മെഭാത്രകമെ വട്രിനട്രിപയഭാഗട്രിചട്രിട്ടുള്ളു എനതട്രിനഭാലുന ടട്രിഡയുകടെ പമെഭാശമെഭായ
സഭാമ്പതട്രിക  സട്രിതട്രി  കണകട്രികലടത്തുന  വഭായതുക  ഗ്രഭാനഭായട്രി  കണകഭാകട്രി

ബഭാദവ്യതകളട്രില്  നട്രിന്നുന  ഒഴട്രിവഭാക്കുവഭാന്  സര്കഭാരട്രിപനഭാടെസ  പേലതവണ
അപപേക്ഷട്രിചട്രിരുന്നു. ആയതസ സര്കഭാര് പേരട്രിഗണട്രിചതഭായട്രി കഭാണുനട്രില. 

വഭായകളുകടെ വട്രിശദഭാനശന ചുവകടെ പചര്ക്കുന്നു. 

ക്രമെ നന വഭായ എടത വര്ഷന, വഭായയുകടെ 
ഉപദ്ദേശവ്യന 

വഭായ തുക 
(ലക്ഷതട്രില്) പേലട്രിശ

1 1994-95 പേഭാളയന പഷഭാപട്രിനഗസ പകഭാനപ്ലകസ
& റസട്രിഡന്ഷവ്യല് അപഭാര്ട്ടസകമെന്റസ 100 13.5%

2 1995-96 പേഭാളയന പഷഭാപട്രിനഗസ പകഭാനപ്ലകസ
& റസട്രിഡന്ഷവ്യല് അപഭാര്ട്ടകമെനസ.

100 13.5%
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3 1996-97 മൂലധന വഭായ 100 13.5%

4 1997-98 മൂലധന വഭായ 100 13.5%

5
1998-99 കരമെന കട്രിള്ളട്രിപഭാലന പറഭാഡസ 
വതീതട്രി കൂട്ടുനതട്രിനന ഭൂമെട്രിയുകടെ വട്രില 
നല്കനതട്രിനന

150 13.5%

6 1998-99 പേഭാളയന പഷഭാപട്രിനഗസ പകഭാനപ്ലകസ
പേഭാളയന പേഭാറ്റൂര് പറഭാഡസ. 100 13.5%

7 1999-2000 പേഭാളയന പഷഭാപട്രിനഗസ 
പകനപ്ലകസ  പേഭാളയന പേഭാറ്റൂര് പറഭാഡസ

100 13.5%

8 1999-2000 കരമെന  കട്രിള്ളട്രിപഭാലന – 425 13.5%

9 2000-01 കരമെന കട്രിള്ളട്രിപഭാലന പേഭാറ്റൂര് 
പറഭാഡസ 225 13.5%

10 2000-01 കരമെന കട്രിള്ളട്രിപഭാലന പേഭാളയന 
പേഭാറ്റൂര് -കരമെന  പേഭാപനനപകഭാടെസ           –

112.5 13.5%

11 2002-03 പുനന് പറഭാഡസ വട്രികസനന 20 13.5%

12 2002-03 കഭാപട്രിറല് റതീജട്രിയന് 
വട്രികസനന 50 13.5%

13 2002-03 കരമെന  പേഭാപനനപകഭാടെസ –
പറഭാഡസ വട്രികസനന 

100 13.5%

14 2003-04 പേഭാളയന അര്ബന് റട്രിനനവല് 45.09 13.5%

15 2003-04 വട്രിവട്രിധ പജഭാലട്രികള 24.91 13.5%

16 2004-05 പേഭാളയന അര്ബന് റട്രിനനവല് 200 13.5%

17 2004-05 എല്.എ.ആര് 68.3

18 2005-06  '– സട്രി' പബഭാകസ നട്രിര്മഭാണന   
പേഭാളയന 150

19 2006-07 എല്.എ.ആര് പകസുകളകസ 
പകഭാടെതട്രിയട്രില് കകട്ടട്രിവയ്ക്കുനതട്രിപലയസ 

130 11.5%

20 2008-09 കക.യ.ആര്.ഡട്രി.എഫസ.സട്രി 100 11.5%

21 2009-10 എല്.എ.ആര് പകസുകളകസ 75 11.5%

22 2009-10 എല്.എ.ആര് പകസുകളകസ 125 11.5%
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23 2010-11 സസ്വരഭാജസ ഭവന് നട്രിര്മഭാണന 76.2 11.5%

24 2010-11 എല്.എ.ആര് 173.8 11.5%

25 2011-12 എല്.എ.ആര് 250 11.5%

26 2012-13 എല്.എ.ആര് 250 11.5%

27 2013-14 കഴക്കൂട്ടന പപഭാജക്ടസ 100 11.5%

28 2013-14 കക.യു.ആര്.ഡട്രി.എഫസ.സട്രി 175 11.5%

ആകക 3624.5

വഭായ അനവദട്രികകപട്ട പേദതട്രികകള സനബന്ധട്രിചന വഭായ തുക ടട്രിഡയസ ലഭവ്യമെഭായ
സഭാഹചരവ്യങ്ങകള  സനബന്ധട്രിചന  വഭായതുകയുകടെ  വട്രിനട്രിപയഭാഗന  സനബന്ധട്രിചമുള്ള

വട്രിവരങ്ങള  ഉളകപടതട്രി  വട്രിശദമെഭായ  കപഭാപപഭാസല്  സര്കഭാരട്രിന  നല്കട്രി  പലഭാണ്
ബഭാദവ്യത ഗ്രഭാനഭായട്രി പേരട്രിഗണട്രിക്കുനതട്രിനള്ള നടെപേടെട്രികള സസ്വതീകരട്രിപകണതഭാണസ.

(ബട്രി) കക  .  യു  .  ആര്  .  ഡട്രി  .  എഫസ  .  സട്രി   (  പടെകസ ഓവര്  )   വഭായ   -   ടട്രിഡ ജപട്രിഭതീഷണട്രിയട്രില് 

തട്രിരുവനന്തപുരന  വട്രികസന  അപതഭാറട്രിറട്രിയുകടെ  പവര്തന

പേരട്രിധട്രിയട്രിലുള്ള പേഞഭായത്തുകളട്രികല വവ്യകട്രികളകസ ഭവന നട്രിര്മഭാണ വഭായ

വട്രിതരണന കചയ്യുനതട്രിനഭായട്രി 1985-86 മുതല് 1996-97 വകര 623.11 ലക്ഷന

രൂപേയുന  1992-93  മുതല്  1994  വകര പേഭാളയന മെഭാര്കറസ  വട്രികസന പേദതട്രി

,പകശവദഭാസപുരന  പകദഭാരന  പഷഭാപട്രിനഗസ  പകഭാനപ്ളകസ  നട്രിര്മഭാണന,  ചഭാല

മെഭാര്കറസ വട്രികസന പേദതട്രി എനട്രിവകഭായട്രി  623  ലക്ഷന രൂപേയുന ഉളകപകടെ

1246.11  ലക്ഷന  രൂപേ  ടട്രിഡ  ഹഡ്പകഭായട്രില്  നട്രിന്നുന  വഭായയഭായട്രി

സസ്വതീകരട്രിചട്രിട്ടുണസ.  ടട്രിഡയുന ഹഡ്പകഭായുന  അനഗതീകരട്രിച സമെയക്രമെ പകഭാരന

വഭായതുകയുന പേലട്രിശയുന തട്രിരട്രിചടെച വനട്രിരുന്നുകവങട്രിലുന  72,73  ഭരണഘടെന

പഭദഗതട്രിയട്രിലൂകടെ  ടട്രിഡ  ഉളകപകടെയുള്ള  വട്രികസന  അപതഭാറട്രിറട്രികളട്രില്

അര്പട്രിതമെഭായട്രിരുന പേദതട്രികകളഭാകക തപദ്ദേശ സസ്വയനഭരണ സഭാപേനങ്ങളുകടെ

ചുമെതലയട്രിലഭാവുകയുന  ടട്രിഡയുകടെ  സഭാമ്പതട്രിക  പസഭാതസട്രില്

പശഭാഷണമുണഭാവുകയുന കചയ.  ഇതസ ഹഡ്പകഭായട്രില് നട്രികനടത വഭായയുകടെ

തട്രിരട്രിചടെവട്രികന  സഭാരമെഭായട്രി  ബഭാധട്രിച.  തതസ  ഫലമെഭായട്രി  ഹഡ്പകഭാ  വഭായ

കടെട്രിശട്രികയുന പേലട്രിശയുന ഭതീമെമെഭായട്രി വര്ദട്രിച. ടട്രിഡ ഉളകപകടെയുള്ള വട്രികസന
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അപതഭാറട്രിറട്രികളുന  തപദ്ദേശ  സസ്വയനഭരണ  സഭാപേനങ്ങളുന  ഹഡ്പകഭാ  പലഭാണ്

തട്രിരട്രിചടെയ്ക്കുനതട്രില്  വതീഴ്ച  വരുതട്രിയതട്രിനഭാല്  മെറസ  വട്രികസന

പവര്തട്രികളകഭായട്രി  ഹഡ്പകഭായട്രില്  നട്രിനസ  സനസഭാനതട്രിനസ  പലഭാണ്

ലഭട്രികഭാന് പയഭാസന പനരട്രിട്ടു.  സര്കഭാര് ഈ വട്രിഷയതട്രില് ഇടെകപേടകയുന

സഭാപേനങ്ങളുകടെ  പലഭാണ്  ബഭാദവ്യത  പകരള  സര്കഭാര്  സഭാപേനമെഭായ

കക.യു.ആര്.ഡട്രി.എഫസ.സട്രി.പയഭാടെസ  ഏകറടകഭാന്  ആവശവ്യകപടകയുന  കചയ.  

ഹഡ്പകഭായുകടെ  കടെബഭാദവ്യത  ഏകറടക്കുനതട്രിനഭായട്രി  തട്രിരുവനന്തപുരന

തഭാലൂകട്രില് വഞട്രിയൂര് വട്രിപലജട്രില് 2932/1, 2956/4, 2957/5  എനതീ സര്പവ

നമ്പരുകളട്രിലുള്ള 39.34  ആര് ഭൂമെട്രിയുന അതട്രികല കകട്ടട്രിടെവുന ഈടവയ്ക്കുനതട്രിനസ

26.03.2001  കല സര്കഭാര് ഉതരവസ  (ജക)1227/2001/എല്.എസസ.ജട്രി.ഡട്രി

പകഭാരന അനവഭാദന ലഭട്രിച.

പസ്തുത  ഉതരവട്രികന  അടെട്രിസഭാനതട്രില്  ടട്രിഡ  ഹഡ്പകഭായസ

നല്കവഭാനണഭായട്രിരുന  പലഭാണ്  ബഭാദവ്യതയഭായ  631.03  ലക്ഷന  രൂപേ

ഒറതവണതതീര്പഭാകല്  വഴട്രി  ഹഡ്പകഭായസ  നല്കട്രികകഭാണസ

കക.യു.ആര്.ഡട്രി.എഫസ.സട്രി  എകറടത്തു.

631.03  ലക്ഷന രൂപേയട്രില് 321.11242 ലക്ഷന രൂപേ സഭാമ്പതട്രികമെഭായട്രി

പേട്രിപനഭാകന നട്രില്ക്കുനവര്കസ ഭവനന നട്രിര്മട്രിച നല്കനതട്രിനന 309.91758

ലക്ഷന  രൂപേ  അര്ബന്  ഇന്ഫ്രഭാസക്ചര്  സ്കൈതീമെട്രിനന  പവണട്രി

എടതട്രിട്ടുള്ളതഭാണസ.  ഹഡ്പകഭാ  പലഭാണട്രിനസ  2001  ല്  നട്രിലവട്രിലുണഭായട്രിരുന

പേലട്രിശ  നട്രിരകഭായ  13.25 ശതമെഭാനപതകഭാള  0.5 ശതമെഭാനന  അധട്രിക

നട്രിരകട്രിലഭാണസ അതഭായതസ 13.75% നട്രിരകട്രിലഭാണസ കക.യു.ആര്.ഡട്രി.എഫസ.സട്രി

പേലട്രിശ നട്രിശയട്രിചട്രിരട്രിക്കുനതസ. തട്രിരട്രിചടെവട്രില് മുടെകസ വരുത്തുന പേക്ഷന 2.5%

പേട്രിഴ  പേലട്രിശയുന  നട്രിശയട്രിചട്രിരുന്നു.  ടട്രിഡ  വട്രിവട്രിധ  തതീയതട്രികളട്രിലഭായട്രി

31.03.2017 വകര  129686901  രൂപേ തട്രിരട്രിചടെവസ നടെതട്രിയട്രിട്ടുണസ.

21.11.2009 കല സ.ഉ(സഭാധഭാ)നന. 222/09/ത.സസ്വ.ഭ ഉതരവസ പകഭാരന

സഭാമ്പതട്രികമെഭായട്രി  പേട്രിനഭാകന  നട്രില്ക്കുനവര്കസ  ഭവനന  (EWS)  എടത

വഭായയട്രില്  29,48,440/-രൂപേയുന  5.12.2012  കല  സ.ഉ(സഭാധഭാ)നന.3372/
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2012/ത.സസ്വ.ഭ.വനന.  ഉതരവസ പകഭാരന തഭാഴ്ന്ന വരുമെഭാന വട്രിഭഭാഗതട്രിലുള്ളവര്

(low income group)  എടത  751129/-  രൂപേയുന  (ആകക  36,99,569/-)

സര്കഭാര് എഴതട്രി തള്ളട്രിയട്രിട്ടുണസ.

കക.യു.ആര്.ഡട്രി.എഫസ.സട്രി  യുമെഭായുള്ള  കരഭാര്  പകഭാരന  13.75%

പേലട്രിശയുന   2.5%  പേട്രിഴപേലട്രിശയുന  മൂന്നു  മെഭാസതട്രികലഭാരട്രികല്  കൂട്ടുപേലട്രിശ

വവ്യവസയട്രിലഭാണസ കണകഭാക്കുനതസ. ഹഡ്പകഭാ  ഈടെഭാക്കുന  അധട്രിക

പേലട്രിശ നട്രിരകട്രില് നട്രിനസ പമെഭാചനന പവണന എന ഉപദ്ദേശപതഭാകടെയഭാണസ ടട്രിഡ

ഉളകപകടെയുള്ളവയുകടെ  പലഭാണ് ബഭാദവ്യത കക.യു.ആര്.ഡട്രി.എഫസ.സട്രി  പയഭാടെസ

ഏകറടകഭാന്  സര്കഭാര്  നട്രിര്പദ്ദേശട്രിചതസ.  എനഭാല്  ഹഡ്പകഭായുകടെ  പേലട്രിശ

നട്രിരകട്രിപനകഭാള കൂടെട്രിയ നട്രിരകട്രിലുന പേലട്രിശ പകഭാനകപേസൗണസ കചയന ഭതീമെമെഭായ

തുകയഭാണസ  കക.യു.ആര്.ഡട്രി.എഫസ.സട്രി  ടട്രിഡയുകടെ  ബഭാദവ്യതയഭായട്രി

ചുമെതട്രിയട്രിരട്രിക്കുനതസ.  കക.യു.ആര്.ഡട്രി.എഫസ.സട്രി  യുകടെ  കണകസ  പകഭാരന

31.3.2017  വകരയുള്ള  കടെട്രിശട്രിക  24,51,46,136/-രൂപേയഭാണസ  ഡട്രിമെഭാനസ

കചയ്തട്രിട്ടുള്ളതസ.

കക.യു.ആര്.ഡട്രി.എഫസ.സട്രി  യുകടെ  വഭായയസ  കൂട്ടുപേലട്രിശ  ഒഴട്രിവഭാകട്രി

സഭാധഭാരണ പേലട്രിശ അനവദട്രിചട്രിരുകനങട്രില് പപേഭാലുന  ടട്രിഡയസ  ഫ്ളഭാറ്റുകളുകടെ

വട്രില്പനയട്രില്  നട്രിന്നുന  റവനന  വരുമെഭാനതട്രില്  നട്രിന്നുകമെഭാകക തുക  അടെവു

വരുതട്രി കടെട്രിശട്രിക കറയഭാന് കഴട്രിയുമെഭായട്രിരുന്നു.

കക.യു.ആര്.ഡട്രി.എഫസ.സട്രി  വഭായഭാതുകയുന  പേലട്രിശയുന  സഹട്രിതന

നഭാളട്രിതുവകര  ടട്രിഡ   12.96  പകഭാടെട്രി  രൂപേ  അടെചട്രിട്ടുന  24.51 പകഭാടെട്രിപയഭാളന

അടെയഭാന്  അവപശഷട്രിക്കുനതഭായഭാണസ  കക.യു.ആര്.ഡട്രി.എഫസ.സട്രി  യുകടെ

കണകസ.

തട്രിരുവനന്തപുരന  ജട്രിലഭാ  കളക്ടറുകടെ  5/12/2013  കല  ആര്(6)-

2013/100962  (1)  നന  റവനന  റട്രികവറട്രി  സര്ട്ടട്രിഫട്രികറസ  പകഭാരന

കക.യു.ആര്.ഡട്രി.എഫസ.സട്രി  പലഭാണ്  കടെട്രിശട്രിക  ഈടെഭാക്കുനതട്രിനസ

ടട്രിഡയ്കകതട്രികര  ആര്.ആര്  നടെപേടെട്രികള  ആരനഭട്രിചട്രിരുന്നു.

ഇനട്രികയഭാരുതരവസ  ഉണഭാകനതുവകര  ആര്.ആര്  നടെപേടെട്രികള
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നട്രിര്തട്രിവയ്ക്കുവഭാന്  2/12/2016  കല  തസസ്വഭവ  ഐ.എ 4/241/2016  നന

കതട്രില് സര്കഭാര് ജട്രിലഭാ കളക്ടര്കസ നട്രിര്പദ്ദേശന നല്കട്രിയട്രിരുന്നു.  എനഭാല്

2.8.2017  കല  കഎ.എ 4/241/2016  തസസ്വഭവ  നന  കത്തു  പകഭാരന

ടട്രിഡയ്കകതട്രികര  ജപട്രി  നടെപേടെട്രികള  നട്രിര്തട്രി  വയ്ക്കുവഭാന്  തട്രിരു.ജട്രിലഭാ

കളക്ടര്കസ  നല്കട്രിയ  നട്രിര്പദ്ദേശന  സര്കഭാര്  പേട്രിന്വലട്രിച  സഭാഹചരവ്യതട്രില്

ടട്രിഡയസ ജപട്രിഭതീഷണട്രി നട്രിലനട്രില്ക്കുന്നു.  പസ്തുത വട്രിഷയന അടെട്രിയന്തട്രിരമെഭായട്രി

സര്കഭാരട്രികന  ശദയട്രില്  കപേടതട്രി  കടെബഭാദവ്യത  തതീര്ക്കുനതട്രിനള്ള

നടെപേടെട്രികള സസ്വതീകരട്രിപകണതഭാണസ.

       4(5)സഭാമ്പതട്രിക വട്രിശകലനന

മുനട്രിരട്രിപസ -  ₹ 12,67,88,325.61

വരവസ -  14,77,34,220₹

ആകക -  ₹ 27,45,22,545.61

കചലവസ - 9,26,39,511.96₹

നതീകട്രിയട്രിരട്രിപസ -  18,18,83,033.65₹

നതീകട്രിയട്രിരട്രിപസ വട്രിശകലനന

എസസ.ബട്രി.ടെട്രി വട്രികഭാസ്ഭവന് 
(അകസൗണസ നന.67175044269) :  Nil

എസസ.ബട്രി.ടെട്രി വട്രികഭാസ്ഭവന് 
(അകസൗണസ നന.57044155622

:  12092901.81

എസസ.ബട്രി.ടെട്രി വട്രികഭാസ്ഭവന് 
(അകസൗണസ നന.67342797010) :  169649.00

എസസ.ബട്രി.ടെട്രി വട്രികഭാസ്ഭവന്
(അകസൗണസ നന.67017338976)

: 361613.00

ധനലകട്രി ബഭാങസ 
(അകസൗണസ നന.012606400000135)  : 17662246.84

സബസ ടഷറട്രി, കവള്ളയമ്പലന  
(അകസൗണസ നന.98)   

:          310.00
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 സബസ ടഷറട്രി, കവള്ളയമ്പലന 
(അകസൗണസ നന.19) :   103033046.00

 സബസ ടഷറട്രി, കവള്ളയമ്പലന 
(അകസൗണസ നന.111)

:   48980773.00

ആകക :  182300539.65

(-)പേണമെഭാകഭാത കചക്കുകള :   417506 

ആകക നതീകട്രിയട്രിരട്രിപസ   :  ₹ 18,18,83,033.65
 
31.03.2017      ല് പേണമെഭാകഭാത കചക്കുകള

ധനലകട്രി ബഭാങസ (അകസൗണസ നന.012606400000135)    

933196/13.1.2016 70092

933202/13.06.2016   141541

എസസ.ബട്രി.ടെട്രി വട്രികഭാസ്ഭവന് 
(അകസൗണസ നന.57044155622) 205873

4(6)ഓഡട്രിറസ ചഭാര്ജസ

2015-16 വര്ഷകത ഒഭാഡട്രിറസ ചഭാര്ജസ കണകഭാകഭാവുന 
ആകക വരവസ

3,61,63,750

(ഓഡട്രിറസ ചഭാര്ജസ കണകഭാകഭാന് എടത തനതു വരവു 
ഇനങ്ങള)

വഭാടെക - 33707412₹

പേഭാര്കട്രിനഗസ ഫതീസസ - 1065731₹

കസപനജസ - 1330702₹

പഫഭാന വട്രില - 56650₹

പപേഭാപസ്റ്റജസ ചഭാര്ജസ - 925₹

വട്രിവരഭാവകഭാശന - 2330₹

ആകക - 36163750₹

ഒഭാഡട്രിറസ ചഭാര്ജസ (1%) - 3,61,638
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31.3.2016 ല് ഒഭാഡട്രിറസ ചഭാര്ജട്രിനതട്രില് 
അടെയഭാനവപശഷട്രിക്കുന തുക

- 5273194

2016-17 കല ഒടകട്രിയ തുക - ഇല

ഒഭാഡട്രിറസ ചഭാര്ജട്രിനതട്രില് ഒടകഭാന് 
അവപശഷട്രിക്കുന തുക

- 56,34,832

ഒഭാഡട്രിറസ ചഭാര്ജസ ഇനതട്രില് ഒടപകണ തുക 56,34,832/-രൂപേ "0070-

60-110-99  ഒഭാഡട്രിറസ  ചഭാര്ജസ"എന  ശതീര്ഷകതട്രില്  ടഷറട്രിയട്രില്  ഒടകട്രി

ഒടക്കുവട്രിവരതട്രികന അസല് ചലഭാന് ഡയറക്ടര്,  പകരള സനസഭാന ഒഭാഡട്രിറസ

വകപസ,  വട്രികഭാസസ  ഭവന്,  തട്രിരുവനന്തപുരന  എന  വട്രിലഭാസതട്രില്

അടെയ്പകണതഭാണസ.

ഒഭാഡട്രിറസ ചഭാര്ജസ വര്ഷന തട്രിരട്രിചള്ള കണകസ

വര്ഷന 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
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2010 -11 6,15,563

2011 -12 2,12,034

2012 -13 2,81,848

2013-14 2,57,322

2014-15 3,11,912

2015-16 3,31,287

2016-17 3,61,638

ആകക 56,34,832

4(7)  ഓഡട്രിറസ പതവ്യവപലഭാകനന

ആകക വരവസ : 274522545.61 രൂപേ

ആകക കചലവസ : 40193361/- രൂപേ

കചലവട്രിനങ്ങളട്രിലുള്ള നഷന : ഇല

ഓഡട്രിറട്രില് തടെസകപടതട്രിയ തുക : ഇല.

 (  എ  )   വവ്യകമെഭായ നഷതട്രികന വട്രിവരന

ഖണട്രിക
നന

നഷമെഭായ
തുക

ഉതരവഭാദട്രിയഭായ
ഉപദവ്യഭാഗസകന പപേരുന,

ഉപദവ്യഭാഗപപരുന വട്രിലഭാസവുന

ചഭാര്ജസ
കചയഭാവുനവ

സര്ചഭാര്ജസ
കചയഭാവുന

ഇല

(ബട്രി) പകന്ദ്ര  സനസഭാന സര്കഭാരുകള– , മെറസ സഭാപേനങ്ങള 
എനട്രിവയ്ക്കുണഭായ നഷതട്രികന വട്രിവരന - ഇല

(സട്രി) നഷന നട്രിജകപടതഭാന് കൂടതല് അപനസ്വഷണന ആവശവ്യമെഭായ 
ഖണട്രിക - ഇല

( ഡട്രി) റട്രിപപഭാര്ട്ടട്രില് പതട്രിപേഭാദട്രിചട്രിരട്രിക്കുന നഷതട്രിനസ 
ഉതരവഭാദട്രികളഭായവരുകടെ സട്രിരന പമെല്വട്രിലഭാസങ്ങള.
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ബഭാധകമെല.

4(6) തതീര്പഭാകഭാന് അവപശഷട്രിക്കുന ഓഡട്രിറസ റട്രിപപഭാര്ട്ടുകള

ക്രമെ
 നന ഓഡട്രിറസ റട്രിപപഭാര്ട്ടസ  നമ്പര്, തതീയതട്രി വര്ഷന

1. എല്.എഫസ.കക.എന2/1909/75 തതീയതട്രി
12.9.75

1974-75

2. എല്.എഫസ.കക.എന2/2508/76 തതീയതട്രി :
15.12.1976 1975-76

3. എല്.എഫസ.കക.എന1/1886/77
തതീയതട്രി 19.9.1977

1976-77

4. എല്.എഫസ.കക.എന2/2559/78 തതീയതട്രി
16.12.78 1977-78

5. എല്.എഫസ.റട്രി.ഡട്രി14/986/80 തതീയതട്രി
6.6.1980

1978-79

6. എല്.എഫസ.റട്രി.ഡട്രി.13/1066/83
തതീയതട്രി 23.7.83 1979-80

7. എല്.എഫസ.കക.എന2/2559/78 തതീയതട്രി
16.12.78

1.4.80 14.5.80–

8. എല്.എഫസ.റട്രി.ഡട്രി.13/1250/83
തതീയതട്രി 27.2.84 15.5.80-31.3.81

9. എല്.എഫസ.റട്രി.ഡട്രി.13/1251/85
തതീയതട്രി 12.3.1985

 1981 - 82

10. എല്.എഫസ.റട്രി.ഡട്രി.13/859/87
തതീയതട്രി 10.12.1987 1982-83

11. എല്.എഫസ.റട്രി.ഡട്രി.11/1096/89
തതീയതട്രി 14.8.89

1983-84

12. എല്.എഫസ.റട്രി.ഡട്രി.11/1853/90
തതീയതട്രി 8.4.91 1984-85

13. എല്.എഫസ.റട്രി.ഡട്രി.2/89/07
തതീയതട്രി 28.05.08

1985-86

14. എല്.എഫസ.റട്രി.ഡട്രി 2/200/2005
തതീയതട്രി 14.12.05 1986-87
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15. എല്.എഫസ.റട്രി.ഡട്രി 2/200/2005
തതീയതട്രി 14.12.05 1987-88

16. എല്.എഫസ.റട്രി.ഡട്രി 2/200/2005
തതീയതട്രി 14.12.05

1988-89

17. എല്.എഫസ.റട്രി.ഡട്രി 2/200/2005
തതീയതട്രി 14.12.05 1989-90

18. എല്.എഫസ.റട്രി.ഡട്രി 2/200/2005
തതീയതട്രി 14.12.05

1990-91

19. എല്.എഫസ.റട്രി.ഡട്രി 2/200/2005
തതീയതട്രി 14.12.05 1994-95

20 എല്.എഫസ.ടട്രിഡ/89/07 തതീയതട്രി:
28.5.08

1991-92

21 എല്.എഫസ.ടട്രിഡ/89/07 തതീയതട്രി:
28.5.08

1992-93, 
1993-94

22 എല്.എഫസ.ടട്രിഡ 2/264/99 തതീയതട്രി:
22.11.99

1996-97

23 എല്.എഫസ.ടട്രിഡ 2/124/2000 തതീയതട്രി:
30.10.00  1997-98

24 എല്.എഫസ.ടട്രിഡ 2/164/00 തതീയതട്രി:
10.07.01

1998-99 

25 എല്.എഫസ.ടട്രിഡ 2/150/01 തതീയതട്രി:
12.09.02 1999-2000

26 എല്.എഫസ.ടട്രിഡ 2/150/01 തതീയതട്രി:
20.07.02

2000-01

27 എല്.എഫസ.ടട്രിഡ 2/1216/03 തതീയതട്രി:
12.01.04 2001-2002

28. എല്.എഫസ.ടട്രിഡ 2/54/04
തതീയതട്രി: 15.04.04

2002-2003

29. എല്.എഫസ.ടട്രിഡ 2/65/05
തതീയതട്രി: 25.05.05

2003-04

30. എല്.എഫസ.ടട്രിഡ 2/47/06 തതീയതട്രി:
26.04.05

2004-2005

31. എല്.എഫസ.ടട്രിഡ 2/54/07 2005-2006
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തതീയതട്രി: 30.08.2007

32 എല്.എഫസ.ടട്രിഡ 2/56/08
തതീയതട്രി: 30.09.2008 2006-2007

33. എല്.എഫസ.ടട്രിഡ 2/113/09 തതീയതട്രി:
27.7.2009

2007-08

34. എല്.എഫസ.ടട്രിഡ 2/130/10
തതീയതട്രി: 7.12.2010 2008-2009

35. എല്.എഫസ.ടട്രിഡ 2/34/10 തതീയതട്രി:
21.01.2012

2009-2010

36. എല്.എഫസ.ടട്രിഡ 2/09/11  തതീയതട്രി:
29.12.12 2010-11

37. എല്.എഫസ.ടട്രിഡ 2/109/12 തതീയതട്രി:
25.7.13

2011-12

38 കക.എസസ.എ ടട്രിഡ 2/92/2013 തതീയതട്രി
19.04.2016 2012-13

39 കക.എസസ.എ ടട്രിഡ 2/120/2014 തതീയതട്രി
30.11.2016

2013-14

40 കക.എസസ.എ ടട്രിഡ 2/72/2015
തതീയതട്രി07.03.2017 2014-15

41 കക.എസസ.എ ടട്രിഡ 2/91/2016 തതീയതട്രി
7.6.2017

2015-16

1974-75  കഭാലയളവു  മുതല്  നഭാളട്രിതുവകര  പുറകപടവട്രിചട്രിട്ടുള്ള  ഓഡട്രിറസ

റട്രിപപഭാര്ട്ടുകളട്രിപന്മേല്   തുടെര്  നടെപേടെട്രികള   സസ്വതീകരട്രികഭാനവപശഷട്രിക്കുന്നു.  ഓഡട്രിറ്റു
റട്രിപപഭാര്ട്ടുകളകസ   യഥഭാകഭാലന  മെറുപേടെട്രി  ലഭവ്യമെഭാകട്രി  തുടെര്  നടെപേടെട്രികള

പവഗതട്രിലഭാകഭാനള്ള  ശമെന  സഭാപേനതട്രികന  ഭഭാഗത്തുനട്രിന്നുമുണഭാപകണതുണസ.
കചയര്മെഭാന്, മെറ്റു ഭരണസമെട്രിതട്രി അനഗങ്ങള എനട്രിവര് ഇകഭാരവ്യന ശദട്രിപകണതഭാണസ.

അനബന്ധന   - I
ഓഡട്രിറസ സര്ട്ടട്രിഫട്രികറസ

1994  – കല പകരള പലഭാകല് ഫണസ ഓഡട്രിറസ  നട്രിയമെതട്രികന വകപസ  (4),

1994   കല  പകരള  നഗരപേഭാലട്രികഭാ  നട്രിയമെതട്രികന  വകകപസ  295  (4)  എനട്രിവ
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അനസരട്രിചന നഗരപേഭാലട്രികഭാ സഭാപേനങ്ങളുകടെ ഓഡട്രിറട്രിന പവണട്രി കനപേസ പടഭാളര്

ആനസ  ഓഡട്രിറര്  ജനറല്  നട്രിര്പദ്ദേശട്രിച  ഓഡട്രിറട്രിനഗസ  സ്റ്റഭാന്പഡര്ഡുകള

അവലനബട്രിചന  തട്രിരുവനന്തപുരന  വട്രികസന  അപതഭാറട്രിറട്രിയുകടെ  2016-

17 സഭാമ്പതട്രിക വര്ഷകത വഭാര്ഷട്രിക ധനകഭാരവ്യ  പേത്രട്രിക പേരട്രിപശഭാധട്രിചതഭായട്രി

ഞഭാന് സഭാക്ഷവ്യകപടത്തുന്നു.

എകന  റട്രിപപഭാര്ട്ടട്രികല  1- ാാാ ഭഭാഗതട്രികല  1(3)(ബട്രി)യട്രില്

വട്രിശദതീകരട്രിചട്രിട്ടുള്ള  അപേഭാകതകള ഒഴട്രികക എകന അഭട്രിപഭായതട്രില് വഭാര്ഷട്രിക

ധനകഭാരവ്യ  പേത്രട്രിക  തട്രിരുവനന്തപുരന  വട്രികസന  അപതഭാറട്രിറട്രിയുകടെ   2016-

17 സഭാമ്പതട്രിക വര്ഷകത വരവസ-കചലവസ  കണക്കുകകള ശരട്രിയഭായ രതീതട്രിയട്രില്

അവതരട്രിപട്രിക്കുന്നു.  ഇതസ   തയഭാറഭാകട്രിയതസ  1994  – കല പകരള നഗരപേഭാലട്രിക

നട്രിയമെതട്രികന  295(4)  വകപ്പുന  2003  ജൂണ്  -12  കല  നമ്പര്  319/2003/ധന,

തതീയതട്രി 12.06.2003 ഉതരവുന അനസരട്രിചഭാണസ.

കഡപേനട്ടട്രി ഡയറക്ടര്

അനബന്ധന    II

  ടട്രിഡയുകടെ അധതീനതയട്രിലുള്ള പഷഭാപട്രിനഗസ പകഭാനപ്ലക്സുകള

ക്രമെ
നന

പഷഭാപട്രിനഗസ പകഭാനപ്ലക്സുകള കടെമുറട്രികളുകടെ എണന തനഭാണസ ഡട്രിമെഭാനസ

1 പകദഭാരന, പകശവദഭാസപുരന 84 കടെമുറട്രികള, 11 7543748 + 377237
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പസ്റ്റഭാര് മുറട്രികള, 1 
ഓഫതീസസ സ്പപേസസ,

(കമെയട്രിനനന്സസ 
ചഭാര്ജസ)

2 മെട്രിനട്രി പഷഭാപസ, പകശവദഭാസപുരന 12 96240

3 മെട്രിനട്രി പഷഭാപസ, അട്ടക്കുളങ്ങര 40 57984

4 മെട്രിനട്രി പഷഭാപസ , പേഭാളയന 10 കടെമുറട്രികള, 2
ഹഭാള

253702

5 മെട്രിനട്രി പഷഭാപസ, കമെഡട്രികല് പകഭാപളജസ 10 67657

6. കടെമ്പററട്രി  റതീഹഭാബട്രിലട്രിപറഷന്
ബ്പളഭാകസ

14 25932

7 വട്രിജയമെഹല് പലഭാഡ്ജസ 9 14547

8 റതീഹഭാബട്രിലട്രിപറഷന്  പബഭാകസ,
പകദഭാരന

55 കടെമുറട്രികള, 3
ഓഫതീസസ സ്പപേസസ

39629

9 റതീഹഭാബട്രിലട്രിപറഷന്  പബഭാകസ,
കമെഡട്രികല് പകഭാപളജസ

30 കടെമുറട്രികള, 2
ഓഫതീസസ മുറട്രികള

4259414

10 സഭാഫലവ്യന  പഷഭാപട്രിനഗസ  പകഭാനപ്ലകസ
പേഭാളയന

77 7430598

11 സഭാഫലവ്യന ലതീസസ 9 271065(കമെയട്രിനനന്
സസ ചഭാര്ജസ)

12  പേഭാളയന പഫസസ 2 12 81171

13 റതീഹഭാബട്രിലട്രിപറഷന്പബഭാകസ
കസന്ടല് പസ്റ്റഡട്രിയന

7 253920

14 കടെമ്പററട്രി  റതീഹഭാബട്രിലട്രിപറഷന്
പബഭാകസ പേഭാളയന

51 747339

15 മെട്രിനട്രി പഷഭാപസ, കമെഡട്രികല് പകഭാപളജസ 12 144354

16 ടട്രിഡ പബഭാകസ, ജനറല് പഹഭാസട്രിറല്
ജനഗ്ഷന്

15 564767

17 ചഭാല കപഭാജക്ടസ ഏരട്രിയ 21 44832

18 പസഭാപേഭാനന  പഷഭാപട്രിനഗസ  പകഭാനപ്കസ,
കമെഡട്രികല് പകഭാപളജസ ജനഗ്ഷന്

34 777113

19 പഷഭാപസ,  കസന്ടല്  തതീപയറര്
പറഭാഡസ

31 227775

20 ബങസ, തകരപറമ്പസ 4 17280
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21  ' സട്രി ' പബഭാകസ പകഭാനപ്കസ 156 വഭാടെക നട്രിരകസ 
നട്രിശയട്രിചട്രിട്ടട്രില. 
നട്രിരകസ സനബന്ധട്രിചസ
ഡബന പേട്രി (സട്രി) നന.
12723/08). പകസസ 
ജഹപകഭാടെതട്രി 
പേരട്രിഗണനയട്രില്

22 ടട്രിഡ പബഭാകസ, പപേട്ട 27 364904

23 റതീഹഭാബട്രിലട്രിപറഷന് പബഭാകസ, 
കസഭാജസറട്രി ബട്രില്ഡട്രിനഗസ, 
തകരപറമ്പസ

124304

കഡപേനട്ടട്രി ഡയറക്ടര്

അനബന്ധന   III

അട്ടകളങ്ങര മെട്രിനട്രി പഷഭാപട്രിനഗസ പകഭാനപ്കട്രികല കടെമുറട്രികളുകടെ വഭാടെക സനബന്ധട്രിച
പസ്റ്ററസകമെനസ

ഖണട്രിക നന   2(8)   പകഭാരന

പകരള സനംസപ്പോന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ് 89



ടട്രിഡ ഓഡട്രിററ്റ് റട്രിപപപ്പോര്ടറ്റ്  2016-17

കടെമു
റട്രി

നന 

കടെയുടെമെയുകടെ
പപേരസ ഉപദ്ദേശവ്യന

ആദവ്യമെഭാ
യട്രി

കരഭാറട്രില്
ഏര്കപട്ട
തതീയതട്രി

കരഭാര് പുതുകട്രിയ
തതീയതട്രികള

2016-17
ല്

ഈടെഭാ
കട്രിയ
വഭാടെക

നട്രിരകസ 

തനഭാ
ണസ 

കടെട്രിശട്രി
ക

1 എ.എന 
ഹനതീഫ

കയര് കടെ 17.10.1
985

കരഭാര് പുതുകട്രിയട്രിട്ടട്രില @120/- ഇല

2 എസസ
.പേതീരുകണസ

panshop 18.10.1
985

കരഭാര് പുതുകട്രിയട്രിട്ടട്രില  @120/- ഇല

3 കക.
കക.സുപരഷസ 
കമെഭാര്(s/o
കക.കക 
കട്ടപന്)

സഭാകസ ബഭാര് 24.10.1
985 

29.10.200
4
(@Rs.83/
-)
10.06.199
7
(@Rs.83/
-)

11.05.20
11
(@Rs.10
4/-)

@120/- 480/-

4 എസസ.കൃഷ്ണന് 
നഭായര്

Book seller 
& Binding

18.10.1
985

22.03.198
8 (@75/-)

1.12.199
0 (83/-)

@120/- ഇല

5 ഹരട്രി.എസസ തയല്കടെ 18.10.1
985

കരഭാര് പുതുകട്രിയട്രിട്ടട്രില @120/- ഇല

6 കക
.വള്ളതീനഭായ
കന

കയറുകടെ 1.01.19
86

കരഭാര് പുതുകട്രിയട്രിട്ടട്രില @120/- ഇല

7 ടെട്രി.സുഭദ(w/o
ഗനഗഭാധരന്)

Binding 
workd&boo
k depot

17.10.1
985

10.02.2016 (138/-) @138/- ഇല

8 എസസ.കൃഷ്ണന് 
നഭായര്

ബകസ 
ഡട്രിപപഭാ

21.10.1
985

കരഭാര് പുതുകട്രിയട്രിട്ടട്രില @120/- ഇല

9 ഇ.എസസ
.സയട്രിദസ
 ഹുകകസന്

Guilt shop 18.10.1
985

കരഭാര് പുതുകട്രിയട്രിട്ടട്രില @120/- ഇല

10 സുന്ദപരശന് തയല്കടെ 25.10.1 കരഭാര് പുതുകട്രിയട്രിട്ടട്രില @120/- 1440/-
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നഭായര് 985

11 എന്
.പവണുപഗഭാ
പേഭാല്

കകവദവ്യശഭാല 26.10.1
985

കരഭാര് പുതുകട്രിയട്രിട്ടട്രില @120/- ഇല

12 എ.സുകമെഭാര
ന് നഭായര്

Watch 
repair shop

21.10.1
985

കരഭാര് പുതുകട്രിയട്രിട്ടട്രില @120/- ഇല

13 നഭാഗപന് 
നഭായര്

കകസകട്രിള 
പഷഭാപസ

28.10.1
985

കരഭാര് പുതുകട്രിയട്രിട്ടട്രില @120/- ഇല

14 ടെട്രി
.എസസ
.ജയപേഭാല്

പബകറട്രി 19.10.1
985

23.02.1988
(Rs.90/-)

@120/- ഇല

15 ആര്
.പബബട്രി(w/o
ഡട്രി
.രവതീന്ദ്രന് 
നഭായര്)

പേലചരകസ 19.10.1
985

28.03.2014
(@120/-)

@120/-      ഇല

16 ഷഭാനവഭാസസ 
ഖഭാന് 
s/o ഇ.അലട്രി
കഞ്ഞസ

പേലചരകസ 
കടെ

28.10.1
985

11.03.201
1(@83/-)

14.06.20
11
(@104/-
)

@120/- ഇല

17 ബഭാബ.കക പബകറട്രി & 
പസ്റ്റഭാഴസ

19.10.1
985

കരഭാര് പുതുകട്രിയട്രിട്ടട്രില @120/- ഇല

18 പേട്രി.ഭഗവതട്രി 
അമ

Public 
addressing 
system

3.02.19
86

കരഭാര് പുതുകട്രിയട്രിട്ടട്രില @120/- ഇല

19 പേട്രി.കക 
പഗഭാപേന് 

Electrical 
goods 
sales&servi
ces

1 .1 . 
1986

19.04.2011 
(@104/-)

 @120/- 1440/-

20 എന.എ 
അസതീസസ

കപേറട്രി പഷഭാപസ 24.10.1
985

31.03.201
1
(@180/-)

4.11.200
6 
(@225/-
)

@256/- ഇല

21 ജട്രി.രഘ ബഭാര്ബര് 
പഷഭാപസ

17.10.1
985

കരഭാര് പുതുകട്രിയട്രിട്ടട്രില @120/- ഇല
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22 ശതീ.മുഹമദസ 
ഇബഭാഹട്രിന

26.10.8
5

കരഭാര് പുതുകട്രിയട്രിട്ടട്രില @120/- ഇല

23 എന.സുനന്ദ panshop 25.10.1
985

24.10.2006 (83/-) @120/- ഇല

24 ഷട്രിഹഭാബദ്ദേതീ
ന്

panshop 24.10.1
985

കരഭാര് പുതുകട്രിയട്രിട്ടട്രില @120/- ഇല

25 ഷഭാഹുല് 
ഹമെതീദസ

പസ്റ്റഷനറട്രി 24.10.1
985

കരഭാര് പുതുകട്രിയട്രിട്ടട്രില @120/- 480/-

26 പേട്രി.തങമ Sweet stall 1.11.19
85

കരഭാര് പുതുകട്രിയട്രിട്ടട്രില @120/- ഇല

27 ടെട്രി.മുരുഗന് 
s/o എസസ
.തഭാണുമൂര്
തട്രി

കചരുപ്പു കടെ 19.10.1
985

5.5.2017 (Rs.83/-) @120/- ഇല

28 രഭാജപഗഭാപേഭാ
ലന് .പേട്രി

Jewellery 
mart

7.11.19
85

1.03.1992 (131/-) @189/- 2268/-

29 അബ്ദുള 
ലതതീഫസ

കകസകട്രിള 
പഷഭാപസ 

23.01.1
986

കരഭാര് പുതുകട്രിയട്രിട്ടട്രില @120/- ഇല

30 സുമെതട്രി
 w/o 
കക
.മുരളതീധരന്

കകസകട്രിള 
പഷഭാപസ 

24.10.1
985

30.5.2011
(@104/-)

@120/- ഇല

31 രഭാമെകൃഷ്ണ 
അയര്

പേലചരകസ 
കടെ

25.01.1
986

കരഭാര് പുതുകട്രിയട്രിട്ടട്രില @120/- 1440/-

32 എന്
.രവട്രികമെഭാര്

Electrical 
&electronic 
goods 
sales&repair
ing shop

1.01.19
86

കരഭാര് പുതുകട്രിയട്രിട്ടട്രില @120/- 1440/-

33 പേട്രി
.പേങജഭാക്ഷന്

തയല്കടെ 25.10.1
985

കരഭാര് പുതുകട്രിയട്രിട്ടട്രില @120/- 1440/-

34 എ.എന 
അഹമദുപേട്രി
ള്ള

പബകറട്രി 25.10.1
985

കരഭാര് പുതുകട്രിയട്രിട്ടട്രില @120/- 360/-
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35 ആര്
.നഭാരഭായണന്
കകവദവ്യര്

ആയുര്പവദ 
കകവദവ്യശഭാല

24.01.1
986

കരഭാര് പുതുകട്രിയട്രിട്ടട്രില @120/- ഇല

36 മുഹമദസ 
യൂസഫസ / 
സഭാജട്രി നൂര് 
മുഹമദസ

ചഭായകടെ 19.9.19
85

16.10.200
6
(@Rs.180
/-)

26.08.20
11 
(@Rs.20
7/-)

6.3.201
7 
(@238/-
)

ഇല

37 വട്രി
.വഭാസുപദവന്

പജവ്യഭാതട്രിഷമെ
ന്ദട്രിരന

24.10.1
985

കരഭാര് പുതുകട്രിയട്രിട്ടട്രില @120/- 1440/-

38 അന്സഭാരട്രി Tea dust 23.01.1
986

കരഭാര് പുതുകട്രിയട്രിട്ടട്രില @120/- 360/-

39 കക
.അജയകമെഭാര്

തയല്കടെ 17.10.1
985

22.09.198
9 
(@131/-)

16.07.19
90
(131/-)

@189/- 1134/-

40 പേട്രി.അപ്പു 
ആചഭാരട്രി

Goldsmith 
work

24.10.1
985 

കരഭാര് പുതുകട്രിയട്രിട്ടട്രില @120/- ഇല

കഡപേനട്ടട്രി ഡയറക്ടര്

അനബന്ധന   IV

റവനന റട്രികവറട്രി നടെപേടെട്രി സനബന്ധട്രിച പസ്റ്ററസകമെനസ

ഖണട്രിക      2(9)
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ക്രമെ
നന

കടെമുറട്രി നന കടെയുടെമെ റട്രികസ്വസട്രി
ഷന് നന

തതീയതട്രി റട്രികസ്വസട്രി
ഷന്
തതീയതട്രി
വകര
ഈടെഭാ
ക്കുവഭാന
ള്ള തുക

ഈടെഭാ
കട്രിയ
തുക

ഈടെഭാകഭാ
ന്
അവപശ
ഷട്രിക്കുന
തുക

അഭട്രിപഭാ
യന

1(i)

  (ii)

എഫസ1&ജട്രി
12
കമെഡട്രികല്
പകഭാപളജസ
എഫസ2,കമെ
ഡട്രി
.പകഭാപളജസ 

പട്രിന്സസ
പതഭാമെസസ

പട്രിന്സസ
പതഭാമെസസ

ആര്212
43/83/
ടട്രിഡ

ആര്2/1
243/83/
ടട്രിഡ

18.2.19
95

18.2.19
95

49386

551540

-

-

49386

551540

2 വട്രിശന
സപങതസ,
തമ്പഭാനൂര്

കക.ജട്രി
നഭായര്

ആര്2/1
494/97/
ടട്രിഡ

19.5.19
99

28208 - 28208

3 പഷഭാപ  നന
29 പകദഭാരന 

രഭാജു
പേണട്രിക
ര്

ആര്213
4/94/ടട്രി
ഡ

7.10.19
99

189388 - 189388

4 പഷഭാപസ  നന
18 എ  ,
കമെഡട്രികല്
പകഭാപളജസ

സണട്രി
മെഭാതക്യു

ആര്214
97/90/
ടട്രിഡ

12.12.2
000

104932 - 104932

5 ടെട്രി.സട്രി
14/1850
വട്രിജയമെഹ
ല് പലഭാഡ്ജസ
(14
കടെമുറട്രികള)

സട്രി
.എസസ.
സുധതീര്ക
മെഭാര്

ആര്3
267/99/
ടട്രിഡ

26.9.20
00

86466 - 86466

6 ടെട്രി.സട്രി
14/1850 (7)
പേഭാളയന 

വട്രി
.അപശഭാ
കസ

ആര്3
973/99/
ടട്രിഡ

29.9.20
00

30554 6260 17592

7 ടെട്രി.
സട്രി14/1881

കലവ്യഭാ
ണട്രി

ആര്3/9
74/99/

29.9.20
00

36269 - 36269
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പേഭാളയന നഭായര് ടട്രിഡ

8 ടെട്രി.സട്രി
14/1889
പേഭാളയന 

പേട്രി.റട്രി
വര്ഗ്ഗതീസസ

ആര്3
6315/95
/ടട്രിഡ

1.12.19
99

105916 14212 66929

9 ജട്രി17
കമെഡട്രികല്
പകഭാപളജസ
റതീഹഭാബട്രിലട്രി
പറഷന്
പബഭാകസ

കക
.സുപരന്ദ്ര
ന്

ആര്297
03/87/
ടട്രിഡ

31.10.2
003

416747 46471
9

3683

10 വട്രിശന
സപങതസ,
തമ്പഭാനൂര്

കക
.അഖട്രി
പലഷസ

ആര്244
4/92/ടട്രി
ഡ

13.07.2
004

168093 - 168093

11 സട്രി3-
കമെഡട്രികല്
പകഭാപളജസ
റതീഹഭാബട്രിലട്രി
പറഷന്
പബഭാകസ 

കറജട്രി
മെഭാണട്രി

ആര്2/9
703/87/
ടട്രിഡ

20.07.2
004

120074 - 120074

12 വട്രിശന
സപങതസ,
കമെഡട്രികല്
പകഭാപളജസ

പേട്രി
.എസസ
.ശശട്രിധര
ന്

ആര്2/1
287/03/
ടട്രിഡ

22.12.2
004

906230 - 906230 ടെട്രിയഭാന്
മെരണകപ
ട്ടതട്രിനഭാല്
ബഹു
.ജട്രിലഭാ
കളക്ടര്
റവനന
റട്രികവറട്രി
റട്രികസ്വസട്രി
ഷന്
തട്രിരട്രിചയ
ച. 

13 വട്രിശന
സപങതസ  ,
കമെഡട്രികല്
പകഭാപളജസ

പേട്രി
.എസസ.
ശശട്രിധര
ന്

ആര്2/1
287/03/
ടട്രി ഡ

3.12.20
07

115942 - 115942

14 വട്രിശന
സപങതസ,
കമെഡട്രികല്
പകഭാപളജസ

പേട്രി.എസസ
ശശട്രിധര
ന്

ആര്2/1
70/02/
ടട്രിഡ

28.6.20
08

388948 - 388948

15 ടെട്രി.സട്രി
14/2224
പേഭാളയന 

ആര്.
നജതീറ
ബതീവട്രി

ആര്2/4
2/08/ടട്രി
ഡ

17.11.2
008

285442 79922 138881

16 ടെട്രി.
സട്രി14/2291

ജട്രി
.കണന്

ആര്3-
42/08/

18.09.2
008

244161 - 244161

പകരള സനംസപ്പോന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ് 95



ടട്രിഡ ഓഡട്രിററ്റ് റട്രിപപപ്പോര്ടറ്റ്  2016-17

ടട്രിഡ

17 ടെട്രി.സട്രി
14/2229&
ടെട്രി.സട്രി
14/2230

കക
.ശട്രിവരഭാ
മെന്
നഭായര്

ആര്3-
421/08/
ടട്രിഡ

5.4.201
0

549808 62300
0

9349

18 ടെട്രി.സട്രി
14/2221(27
&28)

പതഭാമെസസ
എബ
ഹഭാന

ആര്3-
42/08/
ടട്രിഡ

23.3.20
10

87958 - 87958

19 ടെട്രി.സട്രി
14/1884&
പഷഭാപസ  നന
ഡട്രി1
കടെമ്പററട്രി
പബഭാകസ,
പേഭാളയന

പനഭാബട്രി
ള രഭാജസ

ആര്3
3545/98
/ടട്രിഡ 

22.3.20
10

115211 - 115211

20 ടെട്രി.സട്രി
14/2221(25
),
ടെട്രി.സട്രി
14/1850(എ
ഫസ2)പേഭാള
യന 

ആര്
.പവണു
പഗഭാപേഭാ
ല്

ആര്324
5/03/എ
ഫസ2/ടട്രി
ഡ

18.5.20
10

44670 42637 4054

21 വട്രിശന
സപങതസ

എ.രഭാജ
പന്
നഭായര്

ആര്2-
170/02/
ടട്രിഡ

28.06.2
008

511426 66910
4

105244

 കഡപേനട്ടട്രി ഡയറക്ടര്

അനബന്ധന v
വവ്യകട്രിഗത ഭവനവഭായ കടെട്രിശട്രിക സനബന്ധട്രിച ലട്രിസ്റ്റസ

     ഖണട്രിക 2(10) പകഭാരന

സ്കൈതീന : മെട്രിഡട്രില് ഇന്കന ഗ്രൂപസ (MIG)
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ക്രമെ

നന

കടെട്രിശട്രികവരുതട്രിയവവ്യകട്രി

യുകടെ പപേരസ

റട്രികസ്വട്രിസട്രിഷ

ന് നന

പേലട്രിശ ഉളകപകടെ 
31.03.2017 ല് 
അടെയ്ക്കുവഭാന് 
അവപശഷട്രിക്കുനതുക

1 ശതീമെതട്രി.സട്രി.രഭാധഭാമെണട്രി R.R 128/90 70895

2 ശതീ.എ.സുഗതന് R.R 242/93 193223

3 ശതീമെതട്രി.ഒ.ചന്ദ്രട്രിക R.R 245/93 509831

4 ശതീമെതട്രി.ബട്രി.വട്രിലഭാസട്രിനട്രി R.R 279/01 364597

5 ശതീമെതട്രി.തങലകട്രി അമ R.R 311/95 216662

6 ശതീ.ജട്രി.കട്ടന് R.R 312/95 215001

7 ശതീമെതട്രി.പേട്രി.സരസസ്വതട്രി അമ R.R 340/96 58608

8 ശതീ.പേട്രി.വട്രിജയന് R.R 387/98 350068

സ്കൈതീന : പലഭാവര് ഇന്കന ഗ്രൂപസ (LIG)

1 ശതീ.കക.സുപരന്ദ്രന് R.R 324 123694

2 ശതീ.കക.ശതീകണ്ഠന് നഭായര് R.R 2 138456

3 ശതീ.വട്രി.ശട്രിവശങരന് R.R 11 53517

4 ശതീമെതട്രി.സട്രി.കമെലമ R.R 14 55712

5 ശതീമെതട്രി.കക.ശഭാരദ R.R 22 87204

6 ശതീമെതട്രി.എന.മുഹമദസ 

അബസഭാലട്രി

R.R 24 45312

7 ശതീ.വട്രി.രഭാജു R.R 30 119667

8 ശതീ.എസസ.ഭഭാസ്കൈരന് R.R 31 86672

9 ശതീ.സട്രി.മെഭാതക്യു R.R 33 83845

10 ശതീ.കക.കൃഷ്ണന് R.R 36 82341

11 ശതീ.വട്രി.സുന്ദപരശന് R.R 40 171598

12 ശതീ.ബഭാലയഭാനന്ദന് R.R 43 58785

13 ശതീ.കക.തമ്പട്രി R.R 45 39635

14 ശതീമെതട്രി.പശഭാഭനഭാപദവട്രി R.R 75 77189

15 ശതീ.യൂനസസ പജഭാര്ജസ R.R 81 145612

16 ശതീ.കക.പജഭാണ്സണ് R.R 86 80015
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17 ശതീ.സട്രി.രവതീന്ദ്രന് R.R 102 247094

18 ശതീമെതട്രി.സുശതീലഭാപദവട്രി R.R 131 16138

19 ശതീ.കക.ദഭാപമെഭാദരന് R.R 137 126489

20 ശതീ.സട്രി.സുപരന്ദ്രന് R.R 143 97880

21 ശതീ.എസസ.ദട്രിവഭാകരന് R.R 158 53792

22 ശതീ.എന്.രഭാമെകൃഷ്ണന് R.R 192 7465

23 ശതീ.രഭാജപന് ആശഭാരട്രി R.R 208 78377

24 ശതീ.വട്രി.തുളസതീധരന് നഭായര് R.R 219 131679

25 ശതീ.ബഭാലകൃഷ്ണന് നഭാടെഭാര് R.R 232 97910

26 ശതീ.എന.മെഭാധവന് പേട്രിള്ള R.R 236 78392

27 ശതീ.എന്.രവതീന്ദ്രന് നഭായര് R.R 247 153834

28 ശതീ.പേട്രി.സഹപദവന് R.R 255 15092

29 ശതീ.ഡട്രി.ആര് പേങജഭാക്ഷന് R.R 276 125239

30 ശതീമെതട്രി.എന്.ലതീലഭാപദവട്രി R.R 290 74717

31 ശതീ. ജട്രി.പഗഭാപേകമെഭാരന്  നഭായര് R.R 307 178098

32 ശതീ.കക.പബബട്രി R.R 313 132309

33 ശതീ.എ.പഗഭാപേട്രി R.R 347 53868

34 ശതീ.കക.രഭാജന് R.R 337 80925

35 ശതീമെതട്രി.എസസ.വട്രിജയകമെഭാരട്രി R.R 352 49106

36 ശതീ.സട്രി.ശശട്രിധരന് നഭായര് R.R 378 87205

37 ശതീ.ജട്രി.സുകമെഭാരന് നഭായര് R.R 381 79910

38 ശതീമെതട്രി.എ.സുശതീല R.R 383 78568

39 ശതീമെതട്രി.പേട്രി.വസുന്ധര R.R 386 62533

40 ശതീ.കജ.തങരഭാജന് R.R 414 110041

41 ശതീ.കക.ശശതീന്ദ്രന് R.R 418 69025

42 ശതീ.കക.കട്ടന് നഭാടെഭാര് R.R 436 50470

43 ശതീമെതട്രി.പറഭാസമ മെട്രിറഭാന്ഡ R.R 

9056/11

36202

44 ശതീ.കട്ടന് നഭാടെഭാര്.കക. R.R 59400
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9103/11

45 ശതീ.ബഭാലകൃഷ്ണന് നഭായര്.ജട്രി R.R 

9314/11

76173

46 ശതീമെതട്രി.സുഭഭാഷട്രിണട്രി.കജ R.R 

9326/11

24514

47 ശതീ.എന്.കൃഷ്ണപേട്രിള്ള R.R296 65451

ആകക 5901425

കഡപേനട്ടട്രി ഡയറക്ടര്
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