
സമര്പ്പണണ

 കകേരള കലലോക്കല് ഫണണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട് നഡിയമമം 1994-ലല 23-ാം വകുപണ്ട്,  കകേരള

കലലോക്കല്  ഫണണ്ട്  ഓഡഡിറണ്ട്  ചട്ടങ്ങള്  1996-ലല  25-ാംചട്ടമം  എനഡിവ  പ്രകേലോരമം
തയലോറലോക്കഡിയ സമലോഹൃത ഓഡഡിറണ്ട് റഡികപലോര്ട്ടണ്ട് 2016-17 അനന്തര നടപടഡികേള്ക്കലോയഡി

സമര്പഡിക്കുന. 

ഡഡി.സലോങഡി
ഡയറക്ടര്

കകേരള സമംസലോന ഓഡഡിറണ്ട് വകുപണ്ട്

തഡിരുവനന്തപുരമം
28.09.2017

സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപ്പമാര്ടറ്റ് 2016-17
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പകേരള സണസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപ്പറ്റ്



ആമുഖഖ

1994-ലലെ കകേരള കലെലോക്കല് ഫണണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട് നഡിയമതഡിലലെ 23- ാാാ വകുപണ്ട്, 1996-

ലലെ കകേരള കലെലോക്കല് ഫണണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട് ചട്ടങ്ങളഡിലലെ 25- ാാാ ചട്ടട്ടം എനഡിവ അനുശലോസഡിക്കുന

വഡിധട്ടം  2016-17  സലോമ്പതഡികേ  വര്ഷട്ടം  ഓഡഡിറണ്ട്  പൂര്തഡിയലോക്കഡിയ  സലോപനങ്ങളുലട
ഓഡഡിറണ്ട്  റഡികപലോര്ട്ടുകേളഡിലലെ പരലോമര്ശ വഡിഷയങ്ങള് ആധലോരമലോക്കഡി തയലോറലോക്കഡിയതലോണണ്ട്

സമലോഹൃത ഓഡഡിറണ്ട് റഡികപലോര്ട്ടണ്ട് 2016-17.    

സട്ടംസലോന  ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപഡിലലെ  ഉപകേലോരരലോലെയങ്ങള്  2016-17  കേലോലെയളവഡില്
പുറലപടുവഡിചഡിട്ടുള്ള  വഡിവഡിധ  സലോപനങ്ങളുലട  ഓഡഡിറണ്ട്  റഡികപലോര്ട്ടുകേളഡില്  നഡിനട്ടം
സട്ടംസലോന  വരലോപകേമലോയഡി  ഓഡഡിറഡില്  പരലോമര്ശഡിക്കലപട്ട  വഡിഷയങ്ങളഡില്  സര്ക്കലോര്

തലെതഡില് പരഡിഹലോരവട്ടം,  തുടര്  നടപടഡികേളുട്ടം ആവശരമലോയ പരലോമര്ശങ്ങള് വഡിശകേലെനട്ടം

നടതഡി അടഡിസലോന കേലോരണങ്ങള് നല്കേഡിലക്കലോണലോണണ്ട് റഡികപലോര്ട്ടണ്ട് തയലോറലോക്കഡിയഡിട്ടുള്ളതണ്ട്.
ഉപകേലോരരലോലെയങ്ങളഡില്  നഡിനണ്ട്  റഡികപലോര്ട്ടു  ലചയഡിട്ടുള്ള  നഷ്ടങ്ങളുലടയട്ടം  ലചലെവണ്ട്
തടസ്സലപടുതലുകേളുലടയട്ടം  വഡിശദലോട്ടംശങ്ങള്  മലോതട്ടം  അകതപടഡി  സര്ക്കലോരഡിലന്റെ  മുമ്പഡില്
ലകേലോണണ്ട്  വരുനതഡിലുപരഡിയലോയഡി  പരലോമര്ശങ്ങള്ക്കഡിടയലോക്കഡിയ  അപലോകേങ്ങള്  അവ
തടയനതഡിനുള്ള  ചട്ടങ്ങളുട്ടം  നഡിയമങ്ങളുട്ടം  നഡിലെവഡിലുള്ളകപലോള്  എന്തുലകേലോണണ്ട്

ആവര്തഡിക്കലപടുനലവനട്ടം,  അതഡിനുള്ള  പരഡിഹലോരമലോയഡി  സലോധരമലോകുന  നടപടഡികേള്

എലന്തെനട്ടം,  തുടര്നടപടഡികേളഡില്  സര്ക്കലോരഡിലന്റെ  ശ്രദ്ധ  എതമലോതട്ടം  അതരലോവശര
മലോലണനതുട്ടം  കൂടഡി  വരക്തമലോക്കുനതഡിനണ്ട്  ഇഇൗ  സമലോഹൃത  ഓഡഡിറണ്ട്  റഡികപലോര്ട്ടഡില്

ശ്രദ്ധഡിചഡിട്ടുണണ്ട്.  നഡിയമങ്ങളുട്ടം  ചട്ടങ്ങളുട്ടം  പലോലെഡിക്കലോതതഡിലൂലട  തകദ്ദേശ  സസ്വയട്ടംഭരണ

സലോപനങ്ങളുലട തനതു വരുമലോനതഡിലുണലോകുന നഷ്ടവട്ടം,  സര്ക്കലോര് നഡിര്കദ്ദേശങ്ങള്ക്കുട്ടം
മലോനദണ്ഡങ്ങള്ക്കുട്ടം  വഡിരുദ്ധമലോയഡി  പ്രവര്തഡിക്കുനതഡിനലോല്  വഡിവഡിധ  കമഖലെകേളഡിലലെ

വഡികേസന  പ്രവര്തനങ്ങള്  ലെകരട്ടം  കേലോണലോന്  കേഴഡിയലോലത  കപലോകുനതുട്ടം,  ഇതരട്ടം

വവീഴ്ചകേളഡികന്മേല് സസ്വവീകേരഡിക്കലോവന നഡിര്കദ്ദേശങ്ങളുട്ടം റഡികപലോര്ട്ടഡില് ഉള്ലപടുതഡിയഡിട്ടുണണ്ട്.

കസവനമഡികേവണ്ട്  പുലെര്ത്തുനതഡിലുട്ടം,  തനതണ്ട്  വരുമലോനട്ടം  ലമചലപടുത്തുനതഡിലുട്ടം,

ആദലോയകേരമലോയ  ആസഡികേള്  സൃഷ്ടഡിക്കുനതഡിലുട്ടം,  സട്ടംരകഡിക്കുനതഡിലുട്ടം  അനുകേരണവീയ
നടപടഡികേള് സസ്വവീകേരഡിച ഏതലോനുട്ടം തകദ്ദേശ സലോപനങ്ങളഡിലലെ മലോതൃകേകേള് സട്ടംകഡിപ്തമലോയഡി

I. സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് 2016-17 I

ആമുഖഖ



ആമുഖഖ

കചര്തഡിട്ടുണണ്ട്.  മറണ്ട്  തകദ്ദേശ  സലോപനങ്ങള്ക്കണ്ട്  ഇഇൗ  മലോതൃകേകേള്  അനുകേരഡിക്കലോവ
നതലോലണന വഡിലെയഡിരുതലെഡിലന്റെ അടഡിസലോനതഡിലെലോണണ്ട്  ഇവ ഉള്ലപടുതഡിയഡിട്ടുള്ളതണ്ട്.
അകതലോലടലോപട്ടം  സര്വ്വകേലെലോശലോലെകേള്,  മലെബലോര്  കദവസസ്വട്ടംകബലോര്ഡണ്ട്,  ടഡിഡ
എനഡിവയമലോയഡി ബന്ധലപട്ട പരലോമര്ശങ്ങളുട്ടം ഇഇൗ റഡികപലോര്ട്ടഡില് ഉള്ലപടുതഡിയഡിട്ടുണണ്ട്.

ഇഇൗ റഡികപലോര്ട്ടഡിനലോധലോരമലോക്കഡിയ 2016-17 ല് ഓഡഡിറണ്ട് ലചയ സലോപനങ്ങളുലടയട്ടം,
അക്കഇൗണ്ടുകേളുലടയട്ടം, പുറലപടുവഡിച റഡികപലോര്ട്ടുകേളുലടയട്ടം വഡിവര പതഡികേ *

ക്രമ 
നട്ടം

സലോപനങ്ങളുലട കപരണ്ട് അക്കഇൗണ്ടുകേളുലട 
എണട്ടം

പുറലപടുവഡിച 
റഡികപലോര്ട്ടുകേളുലട എണട്ടം

1 ഗലോമപഞലോയത്തുകേള് 1944 1945

2 കബലോക്കണ്ട് പഞലോയത്തുകേള് 234 209

3 ജഡിലലോപഞലോയത്തുകേള് 17 12

4 നഗരസഭകേള് 142 154

5 കകേലോര്പകറഷനുകേള് 11 10

6 ഓര്ഫകനജണ്ട് / ലലലെബ്രറഡി കേഇൗണ്സഡില് / 
ഗലോന്റെണ്ട് ഇന് എയഡിഡണ്ട് സലോപനങ്ങള്

1021 759

7 എചണ്ട്.എട്ടം.സഡി 481 332

8 മറ്റുസലോപനങ്ങള് 54 63

9 സര്വ്വകേലെലോശലോലെകേള് 18 9

10 മലെബലോര് കദവസസ്വട്ടം കബലോര്ഡണ്ട് 228 309

11 ടഡിഡ 2 2

12 ജഡി.സഡി.ഡഡി.എ 2 1

13 ഭവനനഡിര്മലോണ കബലോര്ഡണ്ട് 1 1

14 കകമനഡിധഡികേള് 45 28

15 ഭലോഷലോ ഇന്സഡിററ്റ്യൂട്ടണ്ട് 2 2

16 സര്വ്വവഡിജലോന കകേലോശട്ടം 2 2

17 ടൂറഡിസട്ടം വലോരലോകഘലോഷട്ടം / ഡഡി.റഡി.പഡി.സഡി 23 20

18 ലകേ.എചണ്ട്.ആര്.ഡബഡിയ.എസണ്ട് 1 1

ആലകേ എണട്ടം 4228 3859

*വവിശദദഖശങ്ങള് അനുബനഖ-1 ആയവി ചചേര്തവിട്ടുണണ

II പകേരള സഖസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്



ആമുഖഖ

മുന്കേലോലെ സമലോഹൃത ഓഡഡിറണ്ട് റഡികപലോര്ട്ടുകേളഡില് പരലോമര്ശഡിച വഡിഷയങ്ങള്
അ

വ
കലെ

ലോകേ
ന

റഡി
കപ

ലോര്
ട്ടുകേ

ള്
2011-12 സമലോഹൃത ഓഡഡിറണ്ട് റഡികപലോര്ട്ടണ്ട് 

തകദ്ദേശ സസ്വയട്ടംഭരണ സലോപനങ്ങള്

സര്വ്വകേലെലോശലോലെകേള്

മറ്റുള്ളവ

പ്ര
വ

ര്ത
ന

 ക
മത

ലോ 
റഡി

കപ
ലോര്

ട്ടുകേ
ള്

 

തകദ്ദേശ 
സസ്വയട്ടംഭരണ  
സലോപനങ്ങള്

1. കേലോര്ഷഡികേ പദ്ധതഡികേളുട്ടം കൃഷഡി ഭവനുട്ടം
2. തകദ്ദേശ സസ്വയട്ടംഭരണ സലോപനങ്ങളഡിലലെ കറലോഡണ്ട് 

പ്രവൃതഡികേള്
3. ശഡിശുകകമ പദ്ധതഡികേളുട്ടം അങ്കണവലോടഡികേളുട്ടം

അ
വ

കലെ
ലോകേ

ന
 റ

ഡിക
പ

ലോര്
ട്ടുകേ

ള്

2012-13 സമലോഹൃത ഓഡഡിറണ്ട് റഡികപലോര്ട്ടണ്ട് 

തകദ്ദേശ 
സസ്വയട്ടംഭരണ 
സലോപനങ്ങള്

1. തകദ്ദേശ സലോപനങ്ങളഡിലലെ ഫ്രണണ്ട് ഓഫവീസണ്ട് പ്രവര്തനട്ടം
2. നഗരസഭകേളുട്ടം പരസര നഡികുതഡിയട്ടം
3. ലലെബ്രറഡികേളുലടയട്ടം സലോട്ടംസണ്ട് ക്കലോരഡികേ നഡിലെയങ്ങളുലടയട്ടം 

നടതഡിപണ്ട്
4. തകദ്ദേശ ഭരണ സലോപനങ്ങളഡിലലെ ദുരഡിതലോശസ്വലോസ നഡിധഡി
5. തുടര് സലോകരതലോ പരഡിപലോടഡി

സര്വ്വകേലെലോശലോലെ
കേള് സര്വ്വകേലെലോശലോലെകേളഡിലലെ ആസഡി സട്ടംരകണട്ടം

മറ്റുള്ളവ 1. തഡിഭലോഷലോപദകകേലോശ  നഡിര്മലോണ  പദ്ധതഡി  (കകേരള
സട്ടംസലോന ഭലോഷലോ ഇന്സഡിററ്റ്യൂട്ടണ്ട്)

2. വഡിജലോനകകേലോശട്ടം വലോലെരങ്ങളുലട മുദ്രണട്ടം, കസലോക്കണ്ട് ലചയല്
എനഡിവയഡിലലെ  അപലോകേങ്ങള്  (സട്ടംസലോന   സര്വ്വ
വഡിജലോനകകേലോശട്ടം ഇന്സഡിററ്റ്യൂട്ടണ്ട്)

3. വലോയലോ പദ്ധതഡികേളഡികന്മേലുള്ള റവനറ്റ്യൂ റഡിക്കവറഡി നടപടഡികേളുട്ടം
കബലോര്ഡഡിലന്റെ  അധവീനതയഡിലുള്ള  ഒഴഡിഞ്ഞു  കേഡിടക്കുന
ഭൂപ്രകദശങ്ങളുട്ടം  (കകേരള  സട്ടംസലോന  ഭവന  നഡിര്മലോണ
കബലോര്ഡണ്ട്)

4. ലപതല്മലെ  ടൂറഡിസട്ടം  കകേലോട്ടംപ്ലകേണ്ട് സട്ടം  ധര്മടട്ടം  ബവീചണ്ട്
ലഫസഡിലെഡിറഡി  ലസന്റെറട്ടം  (ജഡിലലോ  ടൂറഡിസട്ടം  ലപ്രലോകമലോഷന്
കേഇൗണ്സഡില്)

5. വഡിവഡിധ കപ്രലോജക്ടുകേളുലട നഡിര്വ്വഹണട്ടം  -  ടഡിഡ നടപലോക്കഡി
വരുന കമജര് പദ്ധതഡികേള് 
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ആമുഖഖ

6. കേമ്പറ്റ്യൂട്ടര്വതണ്ട്ക്കരണതഡിലലെ  അപൂര്ണതയട്ടം പലോഴണ്ട് ലചലെവട്ടം
(ജഡി.സഡി.ഡഡി.എ)

7. കകമനഡിധഡികേളഡില്  അനര്ഹര്  അട്ടംഗതസ്വട്ടം  കനടുന.
(കകമനഡിധഡി കബലോര്ഡുകേള്)

പ്ര
വ

ര്ത
ന

 ക
മത

ലോ 
 

റഡി
കപ

ലോര്
ട്ടുകേ

ള്
 

തകദ്ദേശ 
സസ്വയട്ടംഭരണ  
സലോപനങ്ങള്

1. തകദ്ദേശ സസ്വയട്ടംഭരണ സലോപനങ്ങളഡിലലെ ഖരമലോലെഡിനര 
പരഡിപലോലെനട്ടം.

2. കൃഷഡി ഫലോമുകേളുട്ടം കേലോര്ഷഡികേലോഭഡിവൃദ്ധഡിയട്ടം
3. തകദ്ദേശ ഭരണ സലോപനങ്ങളുട്ടം ആകരലോഗര കമഖലെയട്ടം
4. മഹലോതലോഗലോന്ധഡി കദശവീയ ഗലോമവീണ ലതലോഴഡിലുറപണ്ട് പദ്ധതഡി

അ
വ

കലെ
ലോകേ

ന
 റ

ഡിക
പ

ലോര്
ട്ടുകേ

ള്

2013-14 സമലോഹൃത ഓഡഡിറണ്ട് റഡികപലോര്ട്ടണ്ട്

തകദ്ദേശ 
സസ്വയട്ടംഭരണ 
സലോപനങ്ങള്

1. തകദ്ദേശ സസ്വയട്ടംഭരണ സലോപനങ്ങളഡിലലെ ലപര്കഫലോമന്സണ്ട് 
ഗലോന്റെഡിലന്റെ വഡിനഡികയലോഗട്ടം

2. ലപലോതുമലോര്ക്കറണ്ട്/കഷലോപഡിട്ടംഗണ്ട് കകേലോട്ടംപ്ലകേണ്ട് സണ്ട്/ ബസണ്ട് 
സലോന്റെണ്ട്/കേമറ്റ്യൂണഡിറഡി ഹലോള്- കലെലെട്ടം/വലോടകേ/ ലലെസന്സണ്ട് 
വരുമലോനട്ടം.

3. തകദ്ദേശ സസ്വയട്ടംഭരണ സലോപനങ്ങളഡിലലെ സലോധനങ്ങളുലടയട്ടം 
കസവനങ്ങളുലടയട്ടം സമലോഹരണട്ടം.

4. ലതരുവണ്ട് വഡിളക്കുകേളുലട സട്ടംരകണവട്ടം അറകുറപണഡികേളുട്ടം

സര്വ്വകേലെലോശലോലെ
കേള്

1. കകേനവീകൃത മൂലെരനഡിര്ണയ കേരലോമ്പുകേള് (കകേരള 
സര്വകേലെലോശലോലെ)

2. സസ്വലോശ്രയ സലോപനങ്ങളഡിലലെ ഫലോക്കല്റഡി നഡിയമനട്ടം 
(എട്ടം.ജഡി.സര്വ്വകേലെലോശലോലെ)

3. കകേലോഴണ്ട് സകേളഡിലലെ വഡിദരലോര്തഡി - അധരലോപകേ അനുപലോതട്ടം 
(കകേരള ഫഡിഷറവീസണ്ട് സര്വ്വകേലെലോശലോലെ)

4. കകേലോഴണ്ട് സകേളുട്ടം പരവീകലോ നടതഡിപട്ടം (ശ്രവീശങ്കര സട്ടംസണ്ട് കൃത 
സര്വ്വകേലെലോശലോലെ)

5. ഗകവഷണ ഡയറക്ടകററഡിലന്റെ പ്രവര്തനട്ടം (കകേലോഴഡികക്കലോടണ്ട് 
സര്വ്വകേലെലോശലോലെ)

6. വഡിദൂര വഡിദരലോഭരലോസ കകേനതഡിലന്റെ പ്രവര്തനട്ടം (കേണ്ണൂര് 
സര്വ്വകേലെലോശലോലെ)

മറ്റുള്ളവ 1. റവനറ്റ്യൂ ടവറകേളുട്ടം വലോടകേ കുടഡിശഡികേയട്ടം (കകേരള സട്ടംസലോന 
ഭവന നഡിര്മലോണ കബലോര്ഡണ്ട്)

2. സണ്ട് ലപഷരല് റൂള് കേലോകലെലോചഡിതമലോയഡി പരഡിഷണ്ട് കേരഡിചഡില 
(ലകേ.എചണ്ട്.ആര്.ഡബറ്റ്യൂ.എസണ്ട്)

3. വഡിജലോനകകേലോശട്ടം വലോലെരങ്ങളുലട പ്രസഡിദ്ധവീകേരണതഡിലലെ 
കേലോലെതലോമസട്ടം (സട്ടംസലോന സര്വ്വ വഡിജലോന കകേലോശട്ടം 
ഇന്സഡിററ്റ്യൂട്ടണ്ട്)

IV പകേരള സഖസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്



ആമുഖഖ

4. ലഡപറ്റ്യൂകട്ടഷന് നഡിയമനവട്ടം സലോമ്പതഡികേ ബലോധരതയട്ടം 
(കകമനഡിധഡി കബലോര്ഡുകേള്)

5. ആസഡികേളുട്ടം, പരഡിപലോലെനവട്ടം (വഡിശലോലെ ലകേലോചഡി വഡികേസന 
അകതലോറഡിറഡി)

6. ഭരണ നഡിര്വ്വഹണതഡിലലെ വവീഴ്ചകേള് (മലെബലോര് കദവസസ്വട്ടം) 

പ്ര
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തകദ്ദേശ 
സസ്വയട്ടംഭരണ  
സലോപനങ്ങള്

1. ജലെകസലോതസ്സുകേളുലട സട്ടംരകണവട്ടം കുടഡിലവള്ള 
പദ്ധതഡികേളുട്ടം

2. തകദ്ദേശ സസ്വയട്ടംഭരണ സലോപനങ്ങളുട്ടം വഡിദരലോഭരലോസ 
കമഖലെയട്ടം 

3. വഡികകേനവീകൃതലോസൂതണവട്ടം, വരവസലോയ/ലതലോഴഡില് 
സട്ടംരട്ടംഭങ്ങളുട്ടം (കുടുട്ടംബശ്രവീ സട്ടംരട്ടംഭങ്ങള് ഉള്ലപലട)

2014-15 സമലോഹൃത ഓഡഡിറണ്ട് റഡികപലോര്ട്ടണ്ട് 

അ
വ

കലെ
ലോകേ

ന
 റ

ഡിക
പ

ലോര്
ട്ടുകേ

ള് തകദ്ദേശ 
സസ്വയട്ടംഭരണ 
സലോപനങ്ങള്

1. തകദ്ദേശ സസ്വയട്ടംഭരണ സലോപനങ്ങളഡിലലെ 
നഡിഷണ്ട് ക്രഡിയലോസഡികേള്

2. നദവീതവീര സട്ടംരകണവട്ടം മണല് വലോരല് നഡിയന്ത്രണവട്ടം
3. കേര്ഷകേ ലതലോഴഡിലെലോളഡി ലപന്ഷന് - ഗുണകഭലോക്തൃ 

ലതരലഞ്ഞെടുപട്ടം ലപന്ഷന് വഡിതരണവട്ടം

സര്വ്വകേലെലോശലോലെ
കേള് സര്വ്വകേലെലോശലോലെകേളഡിലലെ ധനമലോകനജണ്ട് ലമന്റെണ്ട് 

മറ്റുള്ളവ

1. കകമനഡിധഡി കബലോര്ഡുകേള്ക്കുള്ള മലോചഡിട്ടംഗണ്ട് ഗലോനട്ടം മറ്റു 
ഗലോനകേളുട്ടം

2. വഡിശലോലെലകേലോചഡി വഡികേസന അകതലോറഡിറഡിയലട 
ഉടമസതയഡിലുള്ള ലകേട്ടഡിടങ്ങള് വലോടകേയണ്ട് നല്കേല് - 
നടപടഡിക്രമങ്ങളുട്ടം വലോടകേ ഈടലോക്കലുട്ടം
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ള്
 

തകദ്ദേശ 
സസ്വയട്ടംഭരണ  
സലോപനങ്ങള്

തകദ്ദേശ സസ്വയട്ടംഭരണ സലോപനങ്ങളുട്ടം മൃഗസട്ടംരകണ/കവീര 
വഡികേസന കമഖലെയട്ടം 
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2015-16 സമലോഹൃത ഓഡഡിറണ്ട് റഡികപലോര്ട്ടണ്ട് 

തകദ്ദേശ 
സസ്വയട്ടംഭരണ 
സലോപനങ്ങള്

1. തകദ്ദേശ സസ്വയട്ടംഭരണ സലോപനങ്ങളഡിലലെ പുതഡിയ 
അക്കഇൗണഡിട്ടംഗണ്ട് സമ്പ്രദലോയട്ടം

2. തകദ്ദേശ സസ്വയട്ടംഭരണ സലോപനങ്ങളഡിലലെ ഗുണകഭലോക്തൃ 
ലതരലഞ്ഞെടുപണ്ട്

3. ഇടുക്കഡി ജഡിലയഡിലലെ മൂനലോര്, ചഡിനക്കനലോല്, പള്ളഡിവലോസല് 
ഗലോമപഞലോയത്തുകേളഡിലലെ ലകേട്ടഡിട നഡിര്മലോണ ലപര്മഡിറണ്ട്  
സട്ടംബന്ധഡിച അവകലെലോകേന റഡികപലോര്ട്ടണ്ട്

4. ഗലോമപഞലോയത്തുകേളഡിലലെ കേമ്പറ്റ്യൂട്ടര്വല്ക്കരണട്ടം     
(പലോലെക്കലോടണ്ട് ജഡില)

സര്വ്വകേലെലോശലോലെ
കേള്

1. മഹലോതലോഗലോന്ധഡി സര്വ്വകേലെലോശലോലെ - പരവീകലോ നടതഡിപണ്ട്
2. കകേരള കേലോര്ഷഡികേ സര്വ്വകേലെലോശലോലെയഡിലലെ റഡികവലോള്വഡിട്ടംഗണ്ട് 

ഫണ്ടുകേള്.
3. കകേലോഴഡികക്കലോടണ്ട് സര്വ്വകേലെലോശലോലെ - സസ്വലോശ്രയ വഡിദരലോഭരലോസ 

സലോപനങ്ങളുലട ഭരണ നഡിര്വ്വഹണവട്ടം പ്രവര്തനവട്ടം 
4. കകേലോഴഡികക്കലോടണ്ട് സര്വ്വകേലെലോശലോലെ - കകേലോകളജുകേള്ക്കണ്ട്/ 

കകേലോഴണ്ട് സകേള്ക്കണ്ട് അഫഡിലെഡികയഷന് നല്കേല് - കകേലോകളജണ്ട് 
ലഡവലെപണ്ട് ലമന്റെണ്ട് കേഇൗണ്സഡില്
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വസ്തുനനികുതനി

11 വസ്തുനനികുതനി പരനിഷഷ് ക്കരണ നടപടനികള്ക്കഷ് 
ആധനികകാരനിക സനിരരീകരണമനില

തദദ്ദേശസസ്വയയം ഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ തനതത് വരുമസ്ഥാന ദസസ്ഥാതസ്സുകളളില് ഏറ്റവയം
പ്രധസ്ഥാനടപ്പെട്ടതസ്ഥാണത്  വസ്തു നളികുതളി.  1994-ടലെ ദകരള പഞസ്ഥായതത് രസ്ഥാജത് നളിയമയം 203,

207  വകുപ്പുകളളിലയം  1994-ടലെ ദകരള മുനളിസളിപ്പെല് നളിയമയം  230  മുതല് 235  വടരയുളള
വകുപ്പുകളളിലമസ്ഥാണത്  യഥസ്ഥാക്രമയം  പഞസ്ഥായത്തുകളുടടെയുയം  മുനളിസളിപ്പെസ്ഥാലെളിറ്റളികളുടടെയുയം

വസ്തുനളികുതളി  സയംബനളിച്ച  പ്രധസ്ഥാന  വവ്യവസകള്  ഉള്ടകസ്ഥാളളിച്ചളിട്ടുളതത്.  നളിയമയം
നളിലെവളില് വന്ന ദശഷയം  1997-ലെസ്ഥാണത് ടകട്ടളിടെ നളികുതളിയുടടെ പരളിഷത് കരണയം ആദവ്യമസ്ഥായളി

നടെന്നതത്.  അതളിനത്  ദശഷയം  2011-ലെസ്ഥാണത്  വസ്തുനളികുതളി  പരളിഷത് കരണതളിനത്  വളിശദമസ്ഥായ
നടെപടെളിക്രമങ്ങള്  നളിര്ദദ്ദേശളിച്ചളിട്ടുള  സര്കസ്ഥാര്  ഉതരവത്  പുറടപ്പെടുവളിക്കുന്നതത്.   

ഇപ്രകസ്ഥാരയം 1.4.2011 പ്രസ്ഥാബലെവ്യതളിലള സര്കസ്ഥാര് ഉതരവത് മുതല്  വസ്തുനളികുതളി
പരളിഷ്കരണവമസ്ഥായളി  ബനടപ്പെട്ടത്  നസ്ഥാളളിതുവടര  വളിവളിധ  സന്ദര്ഭങ്ങളളില്  വളിശദമസ്ഥായ

നളിരവധളി  ഉതരവകള്  സര്കസ്ഥാര്  പുറടപ്പെടുവളിക്കുകയുണസ്ഥായളി.  ഓദരസ്ഥാ  അവസരതളിലയം
നളിര്ദ്ദേളിഷ്ട  നടെപടെളികള്  സമയബനളിതമസ്ഥായുയം  ഏദകസ്ഥാപളിതമസ്ഥായുയം  സയംസസ്ഥാനതലെതളില്

കുറ്റമറ്റതസ്ഥാകളി  പൂര്തളിയസ്ഥാകസ്ഥാന്  കഴളിയസ്ഥാടത  വരളികയുയം  പുതളിയ  നളിര്ദദശങ്ങള്
ആവശവ്യമസ്ഥാകുകയുയം  പൂര്തത്തീകരണ  കസ്ഥാലെയളവത്  പലെപ്രസ്ഥാവശവ്യയം  ദത്തീര്ഘളിപ്പെളിദകണളിയുയം

വന.* ഇപ്രകസ്ഥാരയം  26.5.2017  ടലെ  ഉതരവവടരയുള  വസ്തുനളികുതളി  പരളിഷ്കരണ

നടെപടെളികളുടടെ  പൂര്തത്തീകരണതളിനത്  6  വര്ഷയം  ദവണളി  വന്നളിട്ടുണത്.  എന്നസ്ഥാല്  ദമല്
നളിര്ദദ്ദേശങ്ങളളില്  വവ്യവസ  ടചെയ്ത  നളിര്ദ്ദേളിഷ്ട  പ്രവര്തനഘട്ടങ്ങള്  ഓദരസ്ഥാനയം

കുറ്റമറ്റതസ്ഥായളി  പൂര്തളിയസ്ഥാകളി  എനറപ്പെസ്ഥാക്കുന്നതളിനുളള  നടെപടെളിദയസ്ഥാ  അവ
അനളിമമസ്ഥാക്കുന്നതളിനത്  കഴളിയുയംവളിധമുളള  ദമല്  പരളിദശസ്ഥാധനദയസ്ഥാ  തുടെര്  നടെപടെളികദളസ്ഥാ

ഉണസ്ഥായളിട്ടളില.  സസ്വസ്ഥാഭസ്ഥാവളികമസ്ഥായുയം തദദ്ദേശസസ്ഥാപന തലെതളില്തടന്ന ദമല്പരളിദശസ്ഥാധന
നടെതളി  ടതറ്റുകൂടെസ്ഥാടത  പൂര്തളിയസ്ഥാകളിടയനറപ്പെസ്ഥാകസ്ഥാത  നടെപടെളികളുടടെയുയം

വളിവരങ്ങളുടടെയുയം  (ഡളിജളിറ്റല്  വളിവരദശഖരമടെകയം)  ഓഡളിറ്റത്  നടെതളി  അപസ്ഥാകതകള്
കടണതളി പരളിഹരളിക്കുക എന്നതത് അപ്രസ്ഥാദയസ്ഥാഗളികമസ്ഥാണത്.  വസ്തുനളികുതളി പരളിഷ്ക്കരണയം

സയംബനളിച്ചത് പ്രധസ്ഥാനമസ്ഥായുയം 6 ഘട്ടങ്ങളളിടലെ നടെപടെളികള്കസ്ഥാണത് പഞസ്ഥായതത്/നഗരസഭസ്ഥാ
ഉദദവ്യസ്ഥാഗസ  സയംവളിധസ്ഥാനടത  ചുമതലെടപ്പെടുതളിയളിരുന്നതത്.  എന്നസ്ഥാല്  ഇഇ

* വസ്തു നനികുതനി പരനിഷ്കരണണം സണംബനനിച്ച സര്കക്കാര് ഉത്തരവുകളുടടെ സണംകനിപണം അനുബനണം-2 ല് ചചേര്ത്തനിട്ടുണണ
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വസ്തുനനികുതനി

പ്രവര്തനങ്ങള് പരളിദശസ്ഥാധളിച്ചത്  കുറ്റമറ്റതസ്ഥാടണന്നത്  ഉറപ്പെസ്ഥാകസ്ഥാന്  അവ ഓദരസ്ഥാന്നളിദനസ്ഥാ
ടുടമസ്ഥാപ്പെയം ദചെര്ത വളിധമുളള ദമല്ദനസ്ഥാട്ടവയം,  ദമല് പരളിദശസ്ഥാധനയുയം സസ്ഥാകവ്യടപ്പെടുതലയം,

അയംഗത്തീകസ്ഥാരവയം കൂടെളി ഉണസ്ഥാദകണതസ്ഥായളിരുന. എന്നസ്ഥാല് മസ്ഥാത്രദമ നടെപടെളികളുയം പുതുകളിയ
വളിവരദശഖരവയം  കുറ്റമറ്റതസ്ഥാടണനറപ്പെസ്ഥാകളി  നളികുതളി  പരളിഷ്കരണയം  അനളിമമസ്ഥാകസ്ഥാന്

കഴളിയുകയുളള.  അപ്രകസ്ഥാരയം  ചുമതലെകള്  ഉതരവസ്ഥാദടപ്പെടുതളി  നളിര്ദദ്ദേശളിച്ചളിട്ടളിലസ്ഥാ
തതളിനസ്ഥാല്  നളികുതളി  പരളിഷ്കരണ  നടെപടെളികള്  അപൂര്ണ്ണവയം  അനളിമമസ്ഥാകസ്ഥാതതുമസ്ഥായ

അവസയസ്ഥാണത്  നളിലെവളിലളതത്.  പ്രധസ്ഥാനടപ്പെട്ട  ആറത്  പരളിഷ്കരണ  നടെപടെളിഘട്ടങ്ങളുയം
ആയതത് നളിര്വ്വഹളികസ്ഥാന് നളിര്ദദ്ദേശളികടപ്പെട്ടവരുടടെയുയം അവദയസ്ഥാദരസ്ഥാന്നളിലയം ആവശവ്യമസ്ഥായ

ദമല്പരളിദശസ്ഥാധന  /  അയംഗത്തീകസ്ഥാരനടെപടെളികളുയം  അവ  നളിര്വ്വഹളിദകണതളിടന്റെ  വളിവരവയം
തസ്ഥാടഴ ദചെര്ക്കുന.

1 അടെളിസസ്ഥാന  വസ്തുനളികുതളി  നളിര്ണയതളിനുദശഷയം
ടകട്ടളിടെങ്ങള്കത് നമ്പര് പതളിപ്പെളികല്
31.08.2012 (സ.ഉ(സസ്ഥാധസ്ഥാ)നയം.1821/2012/ത.സസ്വ.ഭ.വ, തത്തീയതളി
30.06.2012)

 ബളില് കളക്ടര്/കസ്ഥാര്കത്

ദമല്ദനസ്ഥാട്ടയം ടഹഡത് കസ്ഥാര്കത്/ജൂനളിയര് സൂപ്രണത് (100% പരളിദശസ്ഥാധന)

ദമല്പരളിദശസ്ഥാധന ടസക്രട്ടറളി  (30%  പരളിദശസ്ഥാധന)  (ഉപദയസ്ഥാഗക്രമമനുസരളിച്ചത്
പസ്ഥാര്പ്പെളിടെസ്ഥാവശവ്യയം  -  50%,  വസ്ഥാണളിജവ്യയം  -  20%,വവ്യവസസ്ഥായയം  -
10%,വളിദവ്യസ്ഥാഭവ്യസ്ഥാസയം/ആശുപത്രളി  -  10%,  മറ്റസ്ഥാവശവ്യയം  -  10%)
അപസ്ഥാകതകള്  കടണത്തുന്ന  സസ്ഥാഹചെരവ്യതളില്  100%
പരളിദശസ്ഥാധന

സസ്ഥാകവ്യടപ്പെടുതല് ധനകസ്ഥാരവ്യ  സസ്ഥാന്ഡളിയംഗത്  കമളിറ്റളി   (10%  പരളിദശസ്ഥാധളികണയം)
(പസ്ഥാര്പ്പെളിടെസ്ഥാവശവ്യയം  -  50%,  വസ്ഥാണളിജവ്യയം  -  20%,  വവ്യവസസ്ഥായയം  -
10%,  വളിദവ്യസ്ഥാഭവ്യസ്ഥാസയം/ആശുപത്രളി  -  10 %,  മറ്റസ്ഥാവശവ്യയം  -  10%)
അപസ്ഥാകതകള്  കടണത്തുന്ന  സസ്ഥാഹചെരവ്യതളില്  100%
പരളിദശസ്ഥാധളികസ്ഥാന്  ടസക്രട്ടറളിദയസ്ഥാടെത് നളിര്ദദ്ദേശളികസ്ഥായം.

അയംഗത്തീകസ്ഥാരയം പരളിദശസ്ഥാധനസ്ഥാനടെപടെളികള്  ഭരണസമളിതളി  വളിലെയളിരുതളി
അയംഗത്തീകരളികണയം

2 ടകട്ടളിടെങ്ങളുടടെ  എണ്ണയം,  തരയം,  നളികുതളി,  നളികുതളി
കുടെളിശളിക,പഴയ  ടകട്ടളിടെ  നമ്പര്,  പുതളിയ  നമ്പര്,  ദപരത്,
വളിലെസ്ഥാസയം,  പഴയനളികുതളിയുയം  ലലെബ്രറളി  ടസസ്സുയം,
അസടസ്മെന്റെത്  വര്ഷയം,  ARV/പളിനത്  ഏരളിയയുടടെ
അടെളിസസ്ഥാനതളിലെസ്ഥാദണസ്ഥാ  നളികുതളി  നളിശ്ചയളിച്ചതത്
എന്നളിവയുടടെ  ഡളിജളിറ്റല്  ഡസ്ഥാറ്റസ്ഥാദബസത്  തയസ്ഥാറസ്ഥാകല്.

2 പകരള സസംസകാന ഓഡനിറഷ് വകുപഷ്



വസ്തുനനികുതനി

(സ.ഉ(എയം.എസത്)നയം.  210/2013/തസസ്വഭവ  തത്തീയതളി
04.06.2013)

01.04.2013  പ്രസ്ഥാബലെവ്യയം  (നളിലെവളിലളള  നളികുതളിദസ്ഥായകര്)
01.04.2011 പ്രസ്ഥാബലെവ്യയം (പുതളിയ നളികുതളിദസ്ഥായകര്)

ബളില് കളക്ടര്/ വസ്ഥാര്ഡത് കസ്ഥാര്കത്

ദമല്ദനസ്ഥാട്ടയം ടഹഡത് കസ്ഥാര്കത്/ജൂനളിയര് സൂപ്രണത് (100% പരളിദശസ്ഥാധന)

ദമല്പരളിദശസ്ഥാധന ടസക്രട്ടറളി (30% പരളിദശസ്ഥാധന) 
ഉപദയസ്ഥാഗക്രമമനുസരളിച്ചത് പസ്ഥാര്പ്പെളിടെസ്ഥാവശവ്യയം - 50%, വസ്ഥാണളിജവ്യയം -
20%,വവ്യവസസ്ഥായയം  -  10%,വളിദവ്യസ്ഥാഭവ്യസ്ഥാസയം/ആശുപത്രളി  -  10%,
മറ്റസ്ഥാവശവ്യയം  -  10%,  അപസ്ഥാകതകള്  കടണത്തുന്ന
സസ്ഥാഹചെരവ്യതളില് 100% പരളിദശസ്ഥാധന

സസ്ഥാകവ്യടപ്പെടുതല് ധനകസ്ഥാരവ്യ സസ്ഥാന്റെളിയംഗത് കമളിറ്റളി  (10% പരളിദശസ്ഥാധന)
പസ്ഥാര്പ്പെളിടെസ്ഥാവശവ്യയം  -  50%,  വസ്ഥാണളിജവ്യയം  -  20%,  വവ്യവസസ്ഥായയം  -
10%,  വളിദവ്യസ്ഥാഭവ്യസ്ഥാസയം/ആശുപത്രളി  -  10  %,  മറ്റസ്ഥാവശവ്യയം  -  10%,
അപസ്ഥാകതകള്  കടണത്തുന്ന  സസ്ഥാഹചെരവ്യതളില്  100%
പരളിദശസ്ഥാധളികസ്ഥാന്  ടസക്രട്ടറളിദയസ്ഥാടെത് നളിര്ദദ്ദേശളികസ്ഥായം.

അയംഗത്തീകസ്ഥാരയം പരളിദശസ്ഥാധനസ്ഥാനടെപടെളികള്  ഭരണസമളിതളി  വളിലെയളിരുതളി
അയംഗത്തീകരളികണയം

3 ടകട്ടളിടെ  ഉടെമകളളില്  നളിന്നത്  ദഫസ്ഥാറയം  2 എ-യളില്
വളിവരദശഖരണയം.  ആടക  ടകട്ടളിടെങ്ങളുടടെ  ഡസ്ഥാറ്റ
ശരളിയസ്ഥാടണന്നത്  ഉറപ്പെത്  വരുതളിയ  ദശഷയം  എലസ്ഥാ  ടകട്ടളിടെ
ഉടെമകളുയം  ദഫസ്ഥാറയം  2  ല്  വളിവരയം  സമര്പ്പെളിച്ചളിട്ടുടണന്നത്
പഞസ്ഥായതളിടന്റെ/  നഗരസഭയുടടെ  ഡസ്ഥാറ്റയുമസ്ഥായളി  ഒതത്
ദനസ്ഥാകളി  ഉറപ്പുവരുതല്,  ദഫസ്ഥാറയം  3  ലളള  വസ്തുനളികുതളി
റളിദട്ടണ്  രജളിസര്  ദരഖടപ്പെടുതല് (2011  ടലെ  ദക.പ.രസ്ഥാ.
(വസ്തുനളികുതളിയുയം....സര്ചെസ്ഥാര്ജയം) ചെട്ടയം 11(4))

30.09.2012  (സ.ഉ(സസ്ഥാധസ്ഥാ)നയം.1821/2012/ത.സസ്വ.ഭ.വ,
തത്തീയതളി 30.06.12)

ബളില് കളക്ടര്/ കസ്ഥാര്കത്

ദമല്ദനസ്ഥാട്ടയം ടഹഡത് കസ്ഥാര്കത്/ജൂനളിയര് സൂപ്രണത് (100% പരളിദശസ്ഥാധന)

ദമല്പരളിദശസ്ഥാധന ടസക്രട്ടറളി  (30%  പരളിദശസ്ഥാധന)  (ഉപദയസ്ഥാഗക്രമമനുസരളിച്ചത്
പസ്ഥാര്പ്പെളിടെസ്ഥാവശവ്യയം  -  50%,  വസ്ഥാണളിജവ്യയം  -  20%,വവ്യവസസ്ഥായയം  -
10%,വളിദവ്യസ്ഥാഭവ്യസ്ഥാസയം/ആശുപത്രളി  -  10%,  മറ്റസ്ഥാവശവ്യയം  -  10%)
അപസ്ഥാകതകള്  കടണത്തുന്ന  സസ്ഥാഹചെരവ്യതളില്  100%
പരളിദശസ്ഥാധന.
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വസ്തുനനികുതനി

സസ്ഥാകവ്യടപ്പെടുതല് ധനകസ്ഥാരവ്യ  സസ്ഥാന്റെളിയംഗത്  കമളിറ്റളി  10%  പരളിദശസ്ഥാധന
അപസ്ഥാകതകളുടണങളില്  ടസക്രട്ടറളിദയസ്ഥാടെത്  100%
പരളിദശസ്ഥാധളികസ്ഥാന് നളിര്ദദ്ദേശളികസ്ഥായം.

അയംഗത്തീകസ്ഥാരയം പരളിദശസ്ഥാധനസ്ഥാനടെപടെളികള്  ഭരണസമളിതളി  വളിലെയളിരുതളി
അയംഗത്തീകരളികണയം

4 ടകട്ടളിടെ ഉടെമകള് ദഫസ്ഥാറയം 2 ല് നല്കളിയ വളിവരങ്ങള് ഉറപ്പെത്
വരുതസ്ഥാന്  ഭഇതളിക  പരളിദശസ്ഥാധന  നടെതളി  ദഫസ്ഥാറയം  6  ല്
വളിവരങ്ങള്  ദരഖടപ്പെടുതലയം,  ഡസ്ഥാറ്റ  എന്ടളി  നടെതലയം.
ഡളിമസ്ഥാന്റെത്  രജളിസര്  തയസ്ഥാറസ്ഥാകലയം  വസ്തുനളികുതളി  റളിദട്ടണ്
രജളിസറളില്  ദരഖടപ്പെടുതലയം (2011  ടലെ  ദക.പ.രസ്ഥാ.
(വസ്തുനളികുതളിയുയം .....സര്ചെസ്ഥാര്ജയം) ചെട്ടയം 12(4),(6)

21.7.2013  മുതല്  30.9.2013  വടര  (പഞസ്ഥായതത്
ഡയറക്ടറുടടെ  08.07.2013-ടലെ  സളി.3-6865/2011
നമ്പരളിലള സര്ക്കുലെര്)

ബളില് കളക്ടര്/ കസ്ഥാര്കത്

ദമല്ദനസ്ഥാട്ടയം ടഹഡത് കസ്ഥാര്കത്/ജൂനളിയര് സൂപ്രണത് (100% പരളിദശസ്ഥാധന)

ദമല്പരളിദശസ്ഥാധന ടസക്രട്ടറളി  (30%  പരളിദശസ്ഥാധന)  അപസ്ഥാകതകളുടണങളില്
100% പരളിദശസ്ഥാധന

സസ്ഥാകവ്യടപ്പെടുതല് ധനകസ്ഥാരവ്യ  സസ്ഥാന്റെളിയംഗത്  കമളിറ്റളി  10%  പരളിദശസ്ഥാധന.
(പസ്ഥാര്പ്പെളിടെസ്ഥാവശവ്യയം  -  50%,  വസ്ഥാണളിജവ്യയം  -  20%,  വവ്യവസസ്ഥായയം  -
10%,  വളിദവ്യസ്ഥാഭവ്യസ്ഥാസയം/ആശുപത്രളി  -  10 %,  മറ്റസ്ഥാവശവ്യയം  -  10%)
അപസ്ഥാകതകള്  കടണത്തുന്ന  സസ്ഥാഹചെരവ്യതളില്  100%
പരളിദശസ്ഥാധളികസ്ഥാന്  ടസക്രട്ടറളിദയസ്ഥാടെത് നളിര്ദദ്ദേശളികസ്ഥായം.

അയംഗത്തീകസ്ഥാരയം പരളിദശസ്ഥാധനസ്ഥാനടെപടെളികള്  ഭരണസമളിതളി  വളിലെയളിരുതളി
അയംഗത്തീകരളികണയം

5 വസ്തുനളികുതളി  നളിര്ണയതളിനുദശഷയം  ടകട്ടളിടെതളിടന്റെ
തറവളിസത്തീര്ണ്ണതളിലയം ഉപദയസ്ഥാഗക്രമതളിലയം മറ്റുയം വരുത്തുന്ന
മസ്ഥാറ്റങ്ങള്  ദരഖടപ്പെടുതല്.  (2011  ടലെ  ദക.പ.രസ്ഥാ.
(വസ്തുനളികുതളിയുയം .....സര്ചെസ്ഥാര്ജയം) ചെട്ടയം 17)

ബളില് കളക്ടര്/കസ്ഥാര്കത്

ദമല്ദനസ്ഥാട്ടയം ടഹഡത് കസ്ഥാര്കത്/ജൂനളിയര് സൂപ്രണത്

ദമല്പരളിദശസ്ഥാധന ടസക്രട്ടറളി

സസ്ഥാകവ്യടപ്പെടുതല് ധനകസ്ഥാരവ്യ സസ്ഥാന്ഡളിയംഗത് കമളിറ്റളി

4 പകരള സസംസകാന ഓഡനിറഷ് വകുപഷ്



വസ്തുനനികുതനി

അയംഗത്തീകസ്ഥാരയം ഭരണസമളിതളി

അഭളിപ്രസ്ഥായയം ടകട്ടളിടെതളിനത്  വരുതളിയ  മസ്ഥാറ്റങ്ങള്  ഉടെമ
അറളിയളികസ്ഥാതളിരളിക്കുകദയസ്ഥാ  വസ്തുതസ്ഥാ  വളിരുദ്ധമസ്ഥായ
വളിവരങ്ങള്  നല്കുകദയസ്ഥാ  ടചെയ്തസ്ഥാല്  ടസക്രട്ടറളി  ദനരളിട്ടത്
പരളിദശസ്ഥാധന  നടെതളി  വളിവരങ്ങള്  ദശഖരളിച്ചത്  നളികുതളി
നളിര്ണ്ണയളികണടമന്നത്  17-ാാാ ചെട്ടതളില്  നളിഷ്കര്ഷളിക്കുന.
എന്നസ്ഥാല്  ടകട്ടളിടെതളിടലെ  മസ്ഥാറ്റങ്ങള്  ഉടെമ  അറളിയളികസ്ഥാടത
ടസക്രട്ടറളി  അറളിയസ്ഥാനുയം  സസ്ഥാധവ്യതയളില.  ഇഇ  അപസ്ഥാകത
പരളിഹരളികസ്ഥാനുള  നളിര്ദദ്ദേശങ്ങള്  സര്കസ്ഥാര്  തലെതളില്
ഉണസ്ഥാദകണതസ്ഥാണത്. (ഉദസ്ഥാഹരണതളിനത് വര്ദ്ധളിച്ച പളിഴദയസ്ഥാ
നളികുതളി നളിരദകസ്ഥാ ഏര്ടപ്പെടുതസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണത്)

6 നളികുതളിദസ്ഥായകര്കത്  9-ാം  നമ്പര്  ദഫസ്ഥാറതളില്  നളികുതളി
ഡളിമസ്ഥാന്റെത്  ദനസ്ഥാട്ടത്തീസത്  വളിതരണയം  ടചെയലയം,  ഡളിമസ്ഥാന്റെത്
ദനസ്ഥാട്ടത്തീസളിടന്റെ  ലകപ്പെറ്റുദരഖ  സൂകളികലയം. (2011  ടലെ
ദക.പ.രസ്ഥാ. (വസ്തുനളികുതളിയുയം .....സര്ചെസ്ഥാര്ജയം) ചെട്ടയം 14)

15.9.2013  മുതല്  15.10.2013  വടര  (പഞസ്ഥായതത്
ഡയറക്ടറുടടെ  08.07.2013-ടലെ  സളി.3-6865/2011  നമ്പര്
സര്ക്കുലെര്)

ദമല്പരളിദശസ്ഥാധന ടസക്രട്ടറളി

ദമല്ദനസ്ഥാട്ടയം ടഹഡത് കസ്ഥാര്കത്/ജൂനളിയര് സൂപ്രണത്

സസ്ഥാകവ്യടപ്പെടുതല് ധനകസ്ഥാരവ്യ സസ്ഥാന്റെളിയംഗത് കമളിറ്റളി

അയംഗത്തീകസ്ഥാരയം ഭരണസമളിതളി

ദമല്പ്പെറഞ്ഞ  6  ഘട്ടങ്ങളളിടലെ പ്രവര്തനങ്ങളുടടെ  ദമല്ദനസ്ഥാട്ടവയം  ദമല്പരളിദശസ്ഥാ
ധനയുയം സസ്ഥാകവ്യടപ്പെടുതലയം കൃതവ്യമസ്ഥായളി നടെകസ്ഥാതതളിനസ്ഥാലയം അപ്രകസ്ഥാരയം ഉറപ്പെസ്ഥാകസ്ഥാത

തളിനസ്ഥാലയം  2016-17  വര്ഷയം  നളിര്വ്വഹളിച്ച  ഓഡളിറ്റളില്  വവ്യസ്ഥാപകമസ്ഥായളി  വസ്തുനളികുതളി
നളിര്ണ്ണയവമസ്ഥായളി ബനടപ്പെട്ട അപസ്ഥാകതകള് റളിദപ്പെസ്ഥാര്ട്ടത് ടചെയ്തളിട്ടുണത്.  ചെളിലെ പ്രധസ്ഥാനടപ്പെട്ട

അപസ്ഥാകതകള് തസ്ഥാടഴപ്പെറയുന.

1. സഞയ ദസസ്ഥാഫത് ടവയര് മുദഖനയുളള വസ്തുനളികുതളി സയംബനളിച്ച ഡസ്ഥാറ്റസ്ഥാ എന്ടളി
പൂര്തളിയസ്ഥാകസ്ഥാതതുയം,  തദദ്ദേശ  സസ്ഥാപനതളിടന്റെ  വസ്ഥാര്ഷളിക  കണക്കുകള്
തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്ന  സസ്ഥായംഖവ്യ  ദസസ്ഥാഫത് ടവയറുമസ്ഥായളി  സയംദയസ്ഥാജളിപ്പെളികസ്ഥാതതുയം
കസ്ഥാരണമസ്ഥായുളള അപസ്ഥാകതകള്.

2. വസ്തുനളികുതളി കുടെളിശളിക ഇഇടെസ്ഥാകസ്ഥാതതത്.
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3. ടകട്ടളിടെങ്ങളുടടെ വസ്തുനളികുതളി ഡളിമസ്ഥാന്റെത് ടചെയസ്ഥാതതത്.

4. നഗരസഭകളളിദലെകത്  കൂട്ടളിദച്ചര്ത  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തുകളളിലയം,  നഗരസഭകളസ്ഥായളി
മസ്ഥാറളിയ  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തുകളളിലയം  നഗരസഭയത്  ബസ്ഥാധകമസ്ഥായ  നളിരകളില്
വസ്തുനളികുതളി നളിര്ണ്ണയളിച്ചളിട്ടളില.

5. വസ്തുനളികുതളിയുമസ്ഥായളി  ബനടപ്പെട്ട  രജളിസറുകളുയം  മറ്റു  ദരഖകളുയം  മസ്ഥാനസ്വലെസ്ഥായുയം
ഡളിജളിറ്റലെസ്ഥായുയം സൂകളികസ്ഥാതതുയം അപൂര്ണ്ണമസ്ഥായളി സൂകളിക്കുന്നതുയം.

6. നളികുതളി പരളിഷ്ക്കരണയം നടെപ്പെളിലെസ്ഥാകസ്ഥാതതത്.

7. വസ്തുനളികുതളി  നളിര്ണ്ണയളിക്കുന്നതളിടലെ  അപസ്ഥാകതകള്.  (ഉപദയസ്ഥാഗക്രമയം/തരയം
മസ്ഥാറ്റളിയതത്,  100  എയം2 ല് കൂടുതലളള തറവളിസത്തീര്ണ്ണതളിടന്റെ നളികുതളി  നളിരകളിനു
പകരയം  കുറഞ്ഞ നളിരകളില് നളിശ്ചയളിച്ചതത്,  FAR  ല്  ടതറ്റസ്ഥായളി  ദരഖടപ്പെടുതളി
നളികുതളി നളിശ്ചയളിച്ചതത് തുടെങ്ങളിയവ)

ദമല്പ്പെറഞ്ഞ  അപസ്ഥാകതകള്  ഓദരസ്ഥാനയം  പരസ്ഥാമര്ശളികടപ്പെട്ട  ഓഡളിറ്റത്

റളിദപ്പെസ്ഥാര്ട്ടുകളുടടെ ജളിലസ്ഥാതലെ വളിവരയം തസ്ഥാടഴദചെര്ക്കുന.*

ജളില ഓഡളിറ്റത് വര്ഷയം 1 2 3 4 5 6 7

തളിരുവനനപുരയം
2014-15 05 01

2015-16 01 05 01

ടകസ്ഥാലയം
2014-15 04 11 01 02 02

2015-16 01

ആലെപ്പുഴ
2014-15 01 02 04 02

2015-16 01 02 02 02 01 04

പതനയംതളിട്ട 2014-15 03 03 12 02 03

ദകസ്ഥാട്ടയയം
2014-15 11 43 10 05 11 42

2015-16 01 01 02

ഇടുകളി 2014-15 01 15 01 03

എറണസ്ഥാകുളയം
2014-15 01 04 01 06

2015-16 02 02

തൃശ്ശൂര് 2014-15 20 07 05 04

വയനസ്ഥാടെത് 2014-15 04 02 04 01

മലെപ്പുറയം 2014-15 1 6 10 8 2 25

* വനിശദക്കാണംശങ്ങള് അനുബനണം-3 ല് ചചേര്ത്തനിട്ടുണണ
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പസ്ഥാലെകസ്ഥാടെത്
2014-15 09 26 03 04

2015-16 02 04 01

ദകസ്ഥാഴളിദകസ്ഥാടെത്
2014-15 01 03 01 01 03

2015-16 03 03 02 04 04 04

കണ്ണൂര് 2014-15 02 04 13 01

കസ്ഥാസര്ദഗസ്ഥാഡത്
2014-15 03 08 02 01 07 01 03

2015-16 01 02 04 01 01

ശളിപസ്ഥാര്ശകള്

1. തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ  വരവളിനങ്ങളുടടെ  വളിവരദശഖരണതളിനത്
ദവണളി തയസ്ഥാറസ്ഥാകളിയ സഞയ ദസസ്ഥാഫത് ടവയറളില് നളിലെവളില് ടകട്ടളിടെനളികുതളിയുടടെ
വളിവരങ്ങളസ്ഥാണത്  ഉള്ടകസ്ഥാളളളിച്ചുടകസ്ഥാണളിരളിക്കുന്നതത്.  തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ
സസ്ഥാപന പരളിധളിയളിലളള ടകട്ടളിടെങ്ങളുടടെ എണ്ണയം, തരയം,  തറവളിസത്തീര്ണ്ണയം, ദമഖലെ,
ദറസ്ഥാഡളിടന്റെ  സസ്ഥാമത്തീപവ്യയം,  ഉപദയസ്ഥാഗക്രമയം  തുടെങ്ങളി  എലസ്ഥാ  വളിവരങ്ങളുയം  കുറ്റമറ്റ
രത്തീതളിയളില് സഞയയളില് ഉള്ടപ്പെടുതളിടയന്നത് ഉറപ്പെത് വരുതസ്ഥാനുളള ക്രമത്തീകരണയം
ഉണസ്ഥാദകണതസ്ഥാണത്.

2. ദകരള പഞസ്ഥായതത് രസ്ഥാജത് നളിയമയം 203-ാാാവകുപ്പെളിടലെ 4(2)-ാാാ ഉപവകുപ്പെത് പ്രകസ്ഥാരയം

സര്കസ്ഥാര്  നളിശ്ചയളിക്കുന്ന  അടെളിസസ്ഥാന  വസ്തുനളികുതളി  നളിരക്കുകളുടടെ  പരളിധളികത്
വളിദധയമസ്ഥായളി  3-ാം  ഉപവകുപ്പെത്  പ്രകരസ്ഥായം  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതത്  ഒരളികല്
നളിശ്ചയളിക്കുന്ന അടെളിസസ്ഥാന വസ്തുനളികുതളി നളിരക്കുകള്ക്കുയം അവ പ്രസ്ഥാബലെവ്യതളില്
വരുന്ന  തത്തീയതളി  മുതല്  അഞ്ചു  വര്ഷകസ്ഥാലെയളവളിദലെകത്  പ്രസ്ഥാബലെവ്യമുണസ്ഥായളി
രളിക്കുന്നതുയം തുടെര്ന്നത് ഓദരസ്ഥാ അഞത് വര്ഷകസ്ഥാലെയം പൂര്തളിയസ്ഥാകുന്ന മുറയത് അടുത
അഞത്  വര്ഷകസ്ഥാലെയളവളിദലെകത്  പ്രസ്ഥാബലെവ്യതളില്  വരതകവളിധയം  അടെളിസസ്ഥാന
വസ്തുനളികുതളി നളിരക്കുകള് യഥസ്ഥാക്രമയം സര്കസ്ഥാരുയം ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തുയം നളിലെവളിലള
പരളിധളികളുടടെയുയം നളിരക്കുകളുടടെയുയം ദമല് ഓദരസ്ഥാ വര്ഷവയം 5% എന്ന നളിരകളില്
വര്ദ്ധനവത് വരുതളി അപ്രകസ്ഥാരയം  5  വര്ഷകസ്ഥാലെയളവത് പൂര്തളിയസ്ഥാകുദമ്പസ്ഥാള്  25%
വര്ദ്ധനവത്  വരുന്ന  വളിധതളില്  പുതുകളി  നളിശ്ചയളിദകണതുമസ്ഥാണത്.  പുതളിയ
ടകട്ടളിടെങ്ങള്കത്  1.4.2011  മുതലയം  പഴയ  ടകട്ടളിടെങ്ങള്കത്  1.4.2013  മുതലമസ്ഥാണത്
നളിലെവളിലളള നളികുതളി പരളിഷ്ക്കരണതളിടന്റെ പ്രസ്ഥാബലെവ്യതത്തീയതളി 1.4.2011 നത് ദശഷയം
5  വര്ഷയം  കഴളിഞ്ഞതളിനസ്ഥാലയം  1.4.2013  നത്  ദശഷയം  5  വര്ഷയം  1.4.2018  നത്
കഴളിയുടമന്നതളിനസ്ഥാലയം പുതളിയ നളികുതളി  പരളിഷ്ക്കരണതളിനത്  ഇദതസ്ഥാടടെസ്ഥാപ്പെയം തടന്ന
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തുടെര്നടെപടെളികള് സസ്വത്തീകരളികസ്ഥാനുളള നളിര്ദദ്ദേശയം നല്ദകണതസ്ഥാണത്.  

3. തദദ്ദേശ  ഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളളില്  വസ്തുനളികുതളി  സയംബനളിച്ചത്  നളിലെവളിലളള
ഡസ്ഥാറ്റസ്ഥാദബസത്  സുതസ്ഥാരവ്യവയം  കൃതവ്യവയം  പൂര്ണ്ണവമസ്ഥാടണന്നത്  ഉറപ്പു  വരുത്തുകയുയം
തുടെര്പരളിഷ്ക്കരണ  നടെപടെളികടളലസ്ഥായം  ഇഇ  ഡസ്ഥാറ്റസ്ഥാദബസത്  അടെളിസസ്ഥാനടപ്പെടുതളി
യസ്ഥാകണടമനളള ക്രമത്തീകരണയം നടെദതണതുമസ്ഥാണത്.

4. തദദ്ദേശഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളളില് GIS മസ്ഥാപ്പെളിയംഗളിലൂടടെ IPMS (Integrated Property
Management System)  നടെപ്പെളിലെസ്ഥാകസ്ഥാന് ജളി.ഒ(ആര്.ടെളി)  നയം.687/16  ത.സസ്വ.ഭ.വ
തത്തീയതളി 19.02.2016 പ്രകസ്ഥാരയം സര്കസ്ഥാര് ഉതരവത് പുറടപ്പെടുവളിച്ചളിട്ടുണത്.  നളിലെവളില്
തദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളളിലള ഐ.ടക.എയം ദസസ്ഥാഫത് ടവയറുകളുമസ്ഥായളി
(സഞയ,  സുദലെഖ,  സദങത  തുടെങ്ങളിയവ)  IPMS  സയംവളിധസ്ഥാനടത
സയംദയസ്ഥാജളിപ്പെളികസ്ഥാന്  സസ്ഥാദങതളികമസ്ഥായളി  സസ്ഥാധളിക്കുടമന്നതളിനസ്ഥാല്  ഇതത്
നടെപ്പെളിലെസ്ഥാകസ്ഥാനുള നടെപടെളികള് തസ്വരളിതടപ്പെടുതസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണത്. IPMS സയംവളിധസ്ഥാനയം
നടെപ്പെളിലെസ്ഥാകളിയ  കളമദശരളി  നഗരസഭയളില്  ടകട്ടളിടെങ്ങളുടടെ  മസ്ഥാത്രമല
തദദ്ദേശസസ്ഥാപനതളിടന്റെ  എലസ്ഥാ  ആസളികളുദടെയുയം  കസ്ഥാരവ്യകമമസ്ഥായ
വളിവരദശഖരണയം  നടെതസ്ഥാന്  കഴളിഞ്ഞളിട്ടുണത്.  വസ്തുനളികുതളി  സയംബനളിച്ച
വളിവരദശഖരണതളില് നളിലെനളില്ക്കുന്ന അവവ്യവസക്കുള പരളിഹസ്ഥാരമസ്ഥാര്ഗ്ഗടമന്ന
നളിലെയളില് ഈ സയംവളിധസ്ഥാനയം പ്രസക്തമസ്ഥാണത്.

8 പകരള സസംസകാന ഓഡനിറഷ് വകുപഷ്
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22 തതതൊഴഴില് നഴികുതഴി
തദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ നനികുതനി വരുമസ്ഥാനതനില് ഗണണ്യമസ്ഥായ പങ

വഹനിക്കുന്ന  വരുമസ്ഥാന  ദസസ്ഥാതസസ്ഥാണണ്  ടതസ്ഥാഴനില്  നനികുതനി.   ദകേരള  പഞസ്ഥായതണ്  രസ്ഥാജണ്

നനിയമയം  205-ാം  വകുപയം,  1996 ടലെ  ദകേരള  പഞസ്ഥായതണ്  രസ്ഥാജണ്  (ടതസ്ഥാഴനില്  നനികുതനി)
ചട്ടങ്ങള് 13 മുതല് 19 വടരയുമുള്ള നടെപടെനിക്രമങ്ങള് പസ്ഥാലെനിച്ചു ടകേസ്ഥാണണ് ടതസ്ഥാഴനില് നനികുതനി,

സസ്ഥാപന  ടതസ്ഥാഴനില്  നനികുതനി  എന്നനിവ  കൃതണ്യവയം  പൂര്ണ്ണവമസ്ഥായനി  ഈടെസ്ഥാക്കുന്നതനില്
ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തുകേള്കണ് ലെകണ്യയം കകേവരനികസ്ഥാനസ്ഥാകുന്നനില.  

സയംസസ്ഥാനടത  തദദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളനില്  2016-17  സസ്ഥാമ്പതനികേ
വര്ഷയം  നടെതനിയ  ഓഡനിറനില്  ടതസ്ഥാഴനില്  നനികുതനി  നനിയമങ്ങളുയം  ചട്ടങ്ങളുയം  യഥസ്ഥാവനിധനി

പസ്ഥാലെനികസ്ഥാതതനിനസ്ഥാല് ടതസ്ഥാഴനില് നനികുതനി  ഇനതനിലുള്ള തനതണ്  വരുമസ്ഥാനതനില് കുറവണ്
ഉണസ്ഥാകുന്നതസ്ഥായനി  റനിദപസ്ഥാര്ട്ടണ്  ടചയനിട്ടുണണ്.  927  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തുകേളുടടെ  2014-15

വര്ഷടത  കേണക്കുകേള്  ഓഡനിറണ്  ടചയതനില്  594  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തുകേളനിലുയം,  941
ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തുകേളുടടെ  2015-16  വര്ഷടത  കേണക്കുകേള്  ഓഡനിറണ്  ടചയതനില്  653

ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തുകേളനിലുയം  ടതസ്ഥാഴനില്  നനികുതനി  സയംബനനിച്ച  വനിവരങ്ങള്  ദശഖരനികല്,
രജനിസ്റ്ററുകേള്  തയസ്ഥാറസ്ഥാകല്,  ദനസ്ഥാട്ടട്ടീസണ്  നല്കേല്,  നനികുതനി  നനിര്ണ്ണയനികല്,  ഡനിമസ്ഥാനണ്

ടചയല്, പനിരനിവണ് എന്നനിവയനില് ദപസ്ഥാരസ്ഥായ്മകേള് കേടണതനിയനിട്ടുണണ്.

ടതസ്ഥാഴനില്  നനികുതനി  അപസ്ഥാകേതകേള്കണ്  ഉദസ്ഥാഹരണമസ്ഥായനി  ഒരു  റനിദപസ്ഥാര്ട്ടനിടലെ

പരസ്ഥാമര്ശങ്ങള് ചുവടടെ ദചര്ക്കുന.*

• ടതസ്ഥാഴനില് നനികുതനി - രജനിസ്റ്ററുകേള് പരനിപസ്ഥാലെനിക്കുന്നനില

1996-ടലെ ദകേരള പഞസ്ഥായതണ് ചട്ടങ്ങളനിടലെ ചട്ടയം 18(2) പ്രകേസ്ഥാരയം ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതണ്

ടതസ്ഥാഴനില്  നനികുതനിയുമസ്ഥായനി  ബനടപട്ട  ഡനിമസ്ഥാനണ്  രജനിസ്റ്റര്,  കുടെനിശനികേ  ഡനിമസ്ഥാനണ്
രജനിസ്റ്റര്, സസ്ഥാപന രജനിസ്റ്റര് എന്നനിവ പരനിപസ്ഥാലെനിക്കുന്നനില.  പതനികേ സമര്പനിക്കുന്ന

സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ വനിവരയം മസ്ഥാതയം രജനിസ്റ്ററനില് ദരഖടപടുതനി നനികുതനി ഈടെസ്ഥാക്കുന്ന
രട്ടീതനിയസ്ഥാണണ് അവലെയംബനിക്കുന്നതണ്.

• ടതസ്ഥാഴനില് നനികുതനി ഈടെസ്ഥാക്കുന്നനില

വനിവനിധ  സസ്ഥാപനങ്ങളനിടലെ  ജട്ടീവനകസ്ഥാരനില്  നനിനയം  2015-16,  1-ാംപസ്ഥാദ

*പള്ളനിച്ചല് ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതണ്, തനിരുവനന്തപുരയം ജനില, ഓ.റനി. 2015-16, ഖ.2-6
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വര്ഷടത ടതസ്ഥാഴനില് നനികുതനി ഈടെസ്ഥാകനിയനിട്ടനിടലന്നണ് ദരഖകേള് വണ്യക്തമസ്ഥാക്കുന.  

• ടതസ്ഥാഴനില് നനികുതനി ഈടെസ്ഥാകനിയതനില് കുറവണ്

വരുമസ്ഥാനതനിനണ്  അനുസൃതമസ്ഥായനി  ടതസ്ഥാഴനില്  നനികുതനി  ഈടെസ്ഥാകസ്ഥാതതനിനസ്ഥാല്

ടതസ്ഥാഴനില് നനികുതനി വരവനില് കുറവണസ്ഥാകുന.  പതനിടനസ്ഥാന്നണ് വണ്യക്തനികേളനില് നനിനയം
കുറവസ്ഥായനി ടതസ്ഥാഴനില് നനികുതനി ഈടെസ്ഥാകനിയതസ്ഥായനി കേടണതനിയനിട്ടുണണ്.  

• സസ്ഥാപന നനികുതനി ഈടെസ്ഥാകനിയനില

1994-ടലെ  ദകേരള  പഞസ്ഥായതണ്  രസ്ഥാജണ്  ആകണ്  ടസകന്  204  പ്രകേസ്ഥാരയം
ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതണ് ദമഖലെയനില് ലെസ്ഥാദഭച്ഛദയസ്ഥാടടെ പ്രവര്തനിക്കുന്ന സസ്ഥാപനങ്ങളനില്

നനിനയം  ഓദരസ്ഥാ  അര്ദ്ധ  വര്ഷവയം  സസ്ഥാപന  നനികുതനി  ഈടെസ്ഥാക്കുന്നതനിനണ്
ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതനിനണ്  അധനികേസ്ഥാരമുടണങനിലുയം,  നടെപടെനിക്രമങ്ങള്  പസ്ഥാലെനികസ്ഥാതതണ്

മൂലെയം 13 സസ്ഥാപനങ്ങളനില് നനിനയം ടതസ്ഥാഴനില് നനികുതനി ഈടെസ്ഥാകനിയനിട്ടനില.

10 പകേരള സസംസതൊന ഓഡഴിററ്റ് വകുപറ്റ്
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ടതസ്ഥാഴനില്  നനികുതനി  പനിരനിവനില്  സയംസസ്ഥാനതനിടലെ  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തുകേളുടടെ  ടപസ്ഥാത
അവസ  -  2016-17  വര്ഷടത  ഓഡനിറനില്  റനിദപസ്ഥാര്ട്ടണ്  ടചയടപട്ട  വനിവരങ്ങള്

ചുവടടെ ദചര്ക്കുന.

1) 2014-15  വസ്ഥാര്ഷനികേ  കേണക്കുകേള്  ഓഡനിറണ്  ടചയ  സസ്ഥാപനങ്ങളനില്

അപസ്ഥാകേതകേള് റനിദപസ്ഥാര്ട്ടണ്  ടചയടപട്ട  പഞസ്ഥായത്തുകേളുടടെ  വനിവരയം  ജനില  തനിരനിച്ചണ്

ഇദതസ്ഥാടടെസ്ഥാപയം ദചര്ക്കുന. *

ക്രമ
നയം. ജനില

2014-
15

വര്ഷയം
ആടകേ
ഓഡനിറണ്
ടചയ
ഗസ്ഥാമപ
ഞസ്ഥാ

യത്തുകേ
ളുടടെ

എണ്ണയം

2014-15
വര്ഷതനി

ല്
ടതസ്ഥാഴനില്
നനികുതനി

പനിരനിവമസ്ഥാ
യനി

ബനടപട്ട
അപസ്ഥാകേത

കേള്
റനിദപസ്ഥാര്ട്ടണ്
ടചയടപട്ട
പഞസ്ഥായ
ത്തുകേളുടടെ

എണ്ണയം

അപസ്ഥാകേതകേള് തരയംതനിരനിച്ചതനിടന
അടെനിസസ്ഥാനതനില് റനിദപസ്ഥാര്ട്ടണ് ടചയടപട്ട

ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തുകേളുടടെ എണ്ണയം

ടതസ്ഥാഴനില്
നനികുതനി
ഒടുകസ്ഥാന്

ബസ്ഥാധണ്യസ
മസ്ഥായ എലസ്ഥാ
സസ്ഥാപന
ങ്ങളനില്
നനിനയം

ഈടെസ്ഥാക്കു
ന്നനില

(ഗസ്ഥാമപ
ഞസ്ഥായത്തു

കേളുടടെ
എണ്ണയം)

ടതസ്ഥാഴനില്
നനികുതനി

ഈടെസ്ഥാകസ്ഥാ
ത

(പൂര്ണ്ണമസ്ഥാ
യുയം

പനിരനിടച്ചടു
ക്കുന്നനില)

ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥാ
യത്തുകേളു
ടടെ എണ്ണയം

വരുമസ്ഥാന
തനിനണ്
ആനു

പസ്ഥാതനികേമസ്ഥാ
യനി

ടതസ്ഥാഴനില്
നനികുതനി

ഈടെസ്ഥാക്കു
ന്നതനില്
കുറവണ്

ഉണസ്ഥായ
ഗസ്ഥാമപ

ഞസ്ഥായത്തു
കേളുടടെ
എണ്ണയം

ടതസ്ഥാഴനില്
നനികുതനി 
ഡനിമസ്ഥാനണ്

ടചയസ്ഥാത
തയം,

രജനിസ്റ്റര്
സൂകനികസ്ഥാ
തതമസ്ഥായ
ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥാ
യത്തുകേളു
ടടെ എണ്ണയം

1 തനിരുവനന്തപുരയം 73 17 10 12 13 10

2 ടകേസ്ഥാലയം 71 51 35 40 30 20

3 ആലെപഴ 38 27 10 10 3 4

4 പതനയംതനിട്ട 54 35 20 15 10 5

5 ദകേസ്ഥാട്ടയയം 73 62 40 22 25 10

6 ഇടുകനി 53 18 10 10 8 5

7 എറണസ്ഥാകുളയം 84 48 30 20 15 10

8 തൃശ്ശൂര് 88 50 35 25 30 20

9 പസ്ഥാലെകസ്ഥാടെണ് 87 65 50 45 15 10

* അനുബനന്ധം - 4 കതൊണുക
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10 മലെപറയം 90 71 14 20 22 15

11 ദകേസ്ഥാഴനിദകസ്ഥാടെണ് 73 54 30 15 20 15

12 വയനസ്ഥാടെണ് 25 6 1 6 -- --

13 കേണ്ണൂര് 82 62 30 16 10 6

14 കേസ്ഥാസര്ദഗസ്ഥാഡണ് 36 28 5 10 5 8

ആടകേ 927 594
ആടകേ പഞസ്ഥായത്തുകേളനില് 64 ശതമസ്ഥാനതനിലുയം ടതസ്ഥാഴനില് നനികുതനിയുമസ്ഥായനി ബനടപട്ട അപസ്ഥാകേതകേള് കേണ

2) 2015-16  വസ്ഥാര്ഷനികേകേണക്കുകേള് ഓഡനിറണ്  ടചയതനില് അപസ്ഥാകേതകേള് റനിദപസ്ഥാര്ട്ടണ്
ടചയടപട്ട പഞസ്ഥായത്തുകേളുടടെ വനിവരയം ജനില തനിരനിച്ചണ് ഇദതസ്ഥാടടെസ്ഥാപയം ദചര്ക്കുന.*

ക്രമ
നയം. ജനില

2015-16
വര്ഷയം
ആടകേ
ഓഡനിറണ്
ടചയ
ഗസ്ഥാമപ
ഞസ്ഥാ

യത്തുകേ
ളുടടെ

എണ്ണയം

2015-
16 വര്ഷ
തനില്

ടതസ്ഥാഴനില്
നനികുതനി

പനിരനിവമസ്ഥായനി
ബനടപട്ട
അപസ്ഥാകേതകേ

ള്
റനിദപസ്ഥാര്ട്ടണ്
ടചയടപട്ട

പഞസ്ഥായത്തു
കേളുടടെ
എണ്ണയം

അപസ്ഥാകേതകേള് തരയംതനിരനിച്ചതനിടന
അടെനിസസ്ഥാനതനില് റനിദപസ്ഥാര്ട്ടണ് ടചയടപട്ട

ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തുകേളുടടെ എണ്ണയം

ടതസ്ഥാഴനില്
നനികുതനി
ഒടുകസ്ഥാന്

ബസ്ഥാധണ്യസ
മസ്ഥായ എലസ്ഥാ
സസ്ഥാപനങ്ങ
ളനില് നനിനയം
ഈടെസ്ഥാക്കു

ന്നനില
(ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥാ
യത്തുകേളുടടെ

എണ്ണയം)

ടതസ്ഥാഴനില്
നനികുതനി

ഈടെസ്ഥാകസ്ഥാ
ത

(പൂര്ണ്ണമസ്ഥാ
യുയം

പനിരനിടച്ചടു
ക്കുന്നനില)
ഗസ്ഥാമപ

ഞസ്ഥായത്തു
കേളുടടെ
എണ്ണയം

വരുമസ്ഥാന
തനിനണ്
ആനു

പസ്ഥാതനികേ
മസ്ഥായനി

ടതസ്ഥാഴനില്
നനികുതനി

ഈടെസ്ഥാക്കു
ന്നതനില്
കുറവണ്

ഉണസ്ഥായ
ഗസ്ഥാമപ
ഞസ്ഥായ
ത്തുകേളു

ടടെ
എണ്ണയം

ടതസ്ഥാഴനി
ല്

നനികുതനി 
ഡനിമസ്ഥാനണ്
ടചയസ്ഥാ
ത,

രജനിസ്റ്റര്
സൂകനി
കസ്ഥാത
ഗസ്ഥാമപ
ഞസ്ഥായ
ത്തുകേളു

ടടെ
എണ്ണയം

1 തനിരുവനന്തപുരയം 73 41 21 20 5 3

2 ടകേസ്ഥാലയം 68 50 18 35 -- --

3 പതനയംതനിട്ട 53 42 19 24 18 15

4 ആലെപഴ 72 50 12 45 3 1

5 ദകേസ്ഥാട്ടയയം 71 60 44 42 9 23

* അനുബനന്ധം - 5 കതൊണുക
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6 ഇടുകനി 52 22 17 6 5 4

7 എറണസ്ഥാകുളയം 82 56 49 27 3 3

8 തൃശ്ശൂര് 86 55 30 26 8 10

9 പസ്ഥാലെകസ്ഥാടെണ് 88 64 28 34 6 14

10 മലെപറയം 94 69 43 26 11 12

11 ദകേസ്ഥാഴനിദകസ്ഥാടെണ് 70 50 35 21 4 7

12 വയനസ്ഥാടെണ് 23 19 -- 19 -- --

13 കേണ്ണൂര് 71 48 39 21 5 11

14 കേസ്ഥാസര്ദഗസ്ഥാഡണ് 38 27 15 6 8 7

ആടകേ 941 653
ആടകേ പഞസ്ഥായത്തുകേളനില് 69 ശതമസ്ഥാനതനിലുയം ടതസ്ഥാഴനില് നനികുതനിയുമസ്ഥായനി ബനടപട്ട അപസ്ഥാകേതകേള് കേണ

ദമല് പട്ടനികേയനില് ടവളനിടപടുന്ന അപസ്ഥാകേങ്ങള് മുന്നനിര്തനി നനിലെവനിടലെ നനിയമ/ചട്ട

നനിഷ്കര്ഷകേളുയം  നടെപടെനിക്രമങ്ങളുയം  വനിലെയനിരുതനിയതനില്  ചുവടടെ  ദചര്ത  പ്രകേസ്ഥാരമുള്ള
ദപസ്ഥാരസ്ഥായ്മകേള്  സയംസസ്ഥാന  സര്കസ്ഥാരനിടന  നടെപടെനികേളനിലൂടടെ  പരനിഹരനികസ്ഥാവന്നതസ്ഥായനി

കേസ്ഥാണുന.

ക്രമ
നയം.

നനിയമയം
/ചട്ടയം/

ഉതരവണ്
നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട നടെപടെനി ഉതരവസ്ഥാ

ദനി
സമയപരനി

ധനി

നനികുതനി
പനിരനിവനില്
ഉണസ്ഥാവന്ന

വട്ടീഴ

വട്ടീഴയുടടെ
കേസ്ഥാരണയം

1

വകുപണ്
205(ബനി)/
ചട്ടയം 13,
ചട്ടയം 14

സലെയം
ഉപദയസ്ഥാഗനിക്കുന്ന

വരുടടെയുയം
ടതസ്ഥാഴനില്

ടചയ്യുന്നവരുടടെയുയം
വനിവരങ്ങളുയം

ദമല്വനിലെസ്ഥാസവയം
ടകേട്ടനിടെങ്ങളുടടെയുയം
സലെങ്ങളുടടെയുയം
ഉടെമകേളനില് നനിന്നണ്
ആവശണ്യടപടെല് 

ടസക്രട്ടറനി

ലെനിസ്റ്റണ്
ലെഭനിദകണ

തണ്
ദനസ്ഥാട്ടട്ടീസനി

ല് പറയുന്ന
സമയയം

എന്നസ്ഥാല്
ദനസ്ഥാട്ടട്ടീസണ്
നല്ദകേണ
തണ് എന്നണ്
എന്നതണ്

വണ്യക്തമല.

സസ്ഥാപനങ്ങളു
ടടെയുയം

/ടതസ്ഥാഴനില്
ടചയ്യുന്നവരു

ടടെയുയം വനിവരയം
പൂര്ണ്ണമസ്ഥായുയം

ലെഭണ്യമല.
നനികുതനി

ബസ്ഥാധണ്യതയനില്
നനിനയം

ഒഴനിവസ്ഥാകുന.

വകുപനിലുയം
ചട്ടതനിലുയം
അനുശസ്ഥാസനി

ക്കുന്ന
പ്രകേസ്ഥാരയം

സസ്ഥാപനങ്ങ
ളുടടെയുയം

നനികുതനിദസ്ഥായ
കേരുടടെയുയം
വനിവരങ്ങള്
ആവശണ്യടപ

ടുന്ന
നടെപടെനിക്രമയം
വണ്യക്തമല.
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2

വകുപണ് 205
(സനി)(എ)/
ചട്ടയം 16

ദജസ്ഥാലെനി
ടചയ്യുന്നവരുടടെ
ശമ്പളടതയുയം

വരുമസ്ഥാനടതയുയം
സയംബനനിച്ച
ദസ്റ്ററണ്ടമനണ്

ആവശണ്യടപടെല്
(ദഫസ്ഥാറയം I,
ദഫസ്ഥാറയം II)

ടസക്രട്ടറനി

ദസ്റ്ററണ്ടമനണ്
ലെഭനിദകണ

തണ്
ദനസ്ഥാട്ടട്ടീസനി

ല് പറയുന്ന
സമയതണ്
എന്നസ്ഥാല്
ദനസ്ഥാട്ടട്ടീസണ്
നല്ദകേണ
തണ് എന്നണ്
എന്നതണ്

വണ്യക്തമല.

-ടെനി-
നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട

നടെപടെനിക്രമയം
വണ്യക്തമല.

3

ചട്ടയം 17 നനികുതനി
നനിര്ണ്ണയയം ടസക്രട്ടറനി

ദഫസ്ഥാറയം - II
-ടലെ

വനിവരങ്ങള്
ലെഭണ്യമസ്ഥായസ്ഥാ

ലുടെന്

വനിവരങ്ങളുടടെ
കൃതണ്യത

ഉറപസ്ഥാകസ്ഥാന്
കേഴനിയുന്നനില.

നനികുതനി
കുറവസ്ഥായനി

ഈടെസ്ഥാക്കുന.  

ദഫസ്ഥാറയം II-
ടലെ

വനിവരങ്ങളു
ടടെ കൃതണ്യത
ഉറപസ്ഥാക്കുന്ന

വനിധയം
വണ്യക്തമല.

4

ചട്ടയം 18

ചുമതസ്ഥാവന്ന
നനികുതനി ഡനിമസ്ഥാനണ്

ടചയണയം
(ദഫസ്ഥാറയം - III)

ടസക്രട്ടറനി --

ഡനിമസ്ഥാനണ്
ടചയസ്ഥാതതണ്
മൂലെയം നനികുതനി
പൂര്ണ്ണമസ്ഥായുയം
പനിരനിടച്ചടുകസ്ഥാ

ന്
കേഴനിയുന്നനില.

നനികുതനി
കൃതണ്യമസ്ഥായനി
ഡനിമസ്ഥാനണ്

ടചയ്യുന്നനില.

5
205 (ഐ)/
ചട്ടയം (18)

(2)

ഡനിമസ്ഥാനണ് രജനിസ്റ്റര്
തയസ്ഥാറസ്ഥാകനി

സൂകനികണയം
(ദഫസ്ഥാറയം V-ല്)

ടസക്രട്ടറനി --

ഡനിമസ്ഥാനണ്
ടചയടപടെസ്ഥാതനി

രനികസ്ഥാന്
കേസ്ഥാരണമസ്ഥാകു

ന.

ഡനിമസ്ഥാനണ്
രജനിസ്റ്റര്

തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കു
ന്നനില.

14 പകേരള സസംസതൊന ഓഡഴിററ്റ് വകുപറ്റ്



തതതൊഴഴില് നഴികുതഴി

ടതസ്ഥാഴനില് നനികുതനി നടെപടെനികേള് സമഗവയം കേസ്ഥാരണ്യകമവയം ആക്കുന്നതനിദലെകണ്
നനിര്ദദ്ദേശനികസ്ഥാവന്ന നടെപടെനികേള് പരനിഗണനകസ്ഥായനി സമര്പനിക്കുന.

• ടതസ്ഥാഴനില്  നനികുതനി  നടെപടെനിക്രമങ്ങളനിടലെ  അവണ്യക്തത  മൂലെയം  ടകേട്ടനിടെങ്ങളുടടെയുയം

സലെങ്ങളുടടെയുയം  ഉടെമസരനില്  നനിനയം  സലെയം  ഉപദയസ്ഥാഗനിക്കുന്നവരുടടെയുയം
അവനിടടെ  ടതസ്ഥാഴനില്  ടചയ്യുന്നവരുടടെയുയം  വനിവരങ്ങള്  ദശഖരനിക്കുന്നതനിനുള്ള

സയംവനിധസ്ഥാനയം തദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളനിലെനില.  ആയതനിനസ്ഥാല് ദനസ്ഥാട്ടട്ടീസണ്
നല്കുന്നതനിനുയം  വനിവരയം  ദശഖരനിക്കുന്നതനിനുയം  വണ്യക്തമസ്ഥായ  നനിര്ദദ്ദേശയം

ഉണസ്ഥാദകേണതസ്ഥാണണ്.

• ടകേട്ടനിടെ  ഉടെമകേളനില്  നനിനയം  സലെയംഉടെമകേളനില്  നനിനയം  തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ

സസ്ഥാപനങ്ങള്കണ്  ലെഭണ്യമസ്ഥാകുന്ന  വനിവരങ്ങള്  കേസ്ഥാലെനികേമസ്ഥാക്കുന്നതനിനുള്ള  ഡനിജനിറല്
സയംവനിധസ്ഥാനയം ഏര്ടപടുതസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണണ്.

• തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപന  ബനില്ഡനിയംഗണ്  ടപര്മനിറണ്,  കലെസന്സണ്,
ഉടെമസസ്ഥാവകേസ്ഥാശ  സര്ട്ടനിഫനികറണ്,  റസനിഡന്ഷണ്യല്  സര്ട്ടനിഫനികറണ്  തടെങ്ങനിയ

ദസവനങ്ങള്  വണ്യക്തനികേള്കണ്/  സസ്ഥാപനങ്ങള്കണ്  നല്ദകേണനി  വരുദമ്പസ്ഥാള്  ടെനി
വണ്യക്തനികേടളയുയം സസ്ഥാപനങ്ങടളയുയം സയംബനനിച്ച എലസ്ഥാ വനിവരങ്ങളുയം ലെഭണ്യമസ്ഥാകുന്ന

single  data  source  സയംവനിധസ്ഥാനയം  കേളമശരനി  IPMS  മസ്ഥാതൃകേയനില്  തദദ്ദേശ
സസ്വയയംഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളനില് ഏര്ടപടുതസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണണ്.
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Intentionally Left Blank

16 പകേരള സസംസതൊന ഓഡഴിററ്റ് വകുപറ്റ്



കകെടട്ടിട നട്ടിര്മമ്മാണ അനുമതട്ടി

3 തദദ്ദേശ സസയയംഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളളിലല
ലകെടളിടനളിര്മസ്ഥാണസ്ഥാനുമതളി

തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപന  പരരിധരിക്കുളളരിലലെ  ലകെടരിട  നരിര്മസ്ഥാണതരിനന
നരിയതമസ്ഥായ  വവ്യവസകെള്  അനുവര്തരിദക്കേണ്ടതുണ്ടന.  1994  ലലെ  ദകെരള  പഞസ്ഥായതന
രസ്ഥാജന  നരിയമയം,  വകുപന  235,  2011  ലലെ ദകെരള  പഞസ്ഥായതന  രസ്ഥാജന  ലകെടരിട  നരിര്മസ്ഥാണ
ചടങ്ങള്, 1994 ലലെ ദകെരള മുനരിസരിപസ്ഥാലെരിറരി നരിയമയം, വകുപന 381 മുതല് 409 വലര, 1999
ലലെ  ദകെരള  മുനരിസരിപസ്ഥാലെരിറരി  ലകെടരിട  നരിര്മസ്ഥാണ  ചടങ്ങള്,  Kerala  Building
(Regularization of Unauthorized Construction) Rules, 2014 എനരിവയരില് തദദ്ദേശ
സസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളരിലലെ  ലകെടരിട  നരിര്മസ്ഥാണ  നരിയന്ത്രണ  വവ്യവസകെള്
വവ്യക്തമസ്ഥായരി  നരിഷ്കര്ഷരിചരിരരിക്കുന.  ലകെടരിട  നരിര്മസ്ഥാണ  അനുമതരിയുമസ്ഥായരി  ബന്ധലപട
ദമല്പറഞ്ഞ നരിയമങ്ങളയം ചടങ്ങളയം നരിലെവരിലുലണ്ടങരിലുയം അവയുലട ശരരിയസ്ഥായ പസ്ഥാലെനയം
ഉറപ്പുവരുത്തുവസ്ഥാന്  തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കേന  പലെദപസ്ഥാഴയം  കെഴരിയസ്ഥാറരില.
ലകെടരിടനരിര്മസ്ഥാണ  ചടങ്ങളലടയുയം  നരിയമങ്ങളലടയുയം  നൂതനവയം  സസ്ഥാദങതരികെതരികെ
വളളതുമസ്ഥായ  അനുവര്തനയം  ലകെടരിടയം  ഉള്ലക്കേസ്ഥാളളന  പ്രദദേശതരിലന്റെ  ആസൂതരിത
വരികെസനതരിനുയം ലപസ്ഥാതുജനതരിലന്റെ സയംരക്ഷണതരിനുയം സസൗകെരവ്യതരിനുയം അതവ്യനസ്ഥാദപ
ക്ഷരിതമസ്ഥാണന.  വരിവരിധ തദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളലട ഓ ഡരിറന  റരിദപസ്ഥാര്ട്ടുകെളരില്
നരിനയം,  ലകെടരിടനരിര്മസ്ഥാണസ്ഥാനുമതരി  അപസ്ഥാകെങ്ങളലട വരിവരിധ വശങ്ങള് ലവളരിലപടുത്തുന
ശ്രദദ്ധേയമസ്ഥായ  പരസ്ഥാമര്ശങ്ങള് ഇവരിലട ഉദേസ്ഥാഹരരിക്കുന.

3.1 ലതറസ്ഥായ  വരിവരങ്ങള്  നല്കെരി  സര്ക്കേസ്ഥാരരില്  നരിനന  'തസ്ഥാല്പരവ്യ  കെതന'
സമസ്ഥാദേരിചന അനധരികൃത നരിര്മസ്ഥാണയം ക്രമവല്ക്കേരരിച്ചു 
[അഞല് ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതന, ലകെസ്ഥാലയം ജരില, ഓ.റരി. 2014-15, ഖ.2.1]

2011-ലലെ ദകെരള പഞസ്ഥായതന ലകെടരിടനരിര്മസ്ഥാണ ചടങ്ങള് ലെയംഘരിച്ചുയം, 2013-14
വര്ഷതരില്  ആലകെ  നരിര്മരിത  വരിസസ്തീര്ണ്ണതരിലന്റെ  30%  മസ്ഥാതയം  പണരി
പൂര്തസ്തീകെരരിചതുമസ്ഥായ  അനധരികൃത  നരിര്മസ്ഥാണതരിനന,  ലകെടരിട  നരിര്മസ്ഥാണ  ചടങ്ങള്
പ്രസ്ഥാബലെവ്യതരില് വന തസ്തീയതരിയസ്ഥായ 06.06.2007 നന മുന്പുതലന 90% നരിര്മസ്ഥാണവയം
പൂര്തസ്തീകെരരിചതസ്ഥാലണനയം,  ആയതരിനസ്ഥാല് ലകെടരിട നരിര്മസ്ഥാണ ചടങ്ങള് ബസ്ഥാധകെമസ്ഥാദക്കേ
ണ്ടതരിലലനമുള്ള വസ്തുതസ്ഥാവരിരുദ്ധേമസ്ഥായ റരിദപസ്ഥാര്ടന സര്ക്കേസ്ഥാരരിദലെയന നല്കെരി,  സര്ക്കേസ്ഥാരരില്
നരിനന  ക്രമവല്ക്കേരണതരിനന  തസ്ഥാല്പരവ്യയം  അറരിയരിച്ചുലകെസ്ഥാണ്ടുള്ള  ഒരു  കെതന
ദനടരിലയടുതന, ലകെടരിടയം ക്രമവല്ക്കേരരിചന നമര് അനുവദേരിച്ചു.
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    2011-ലലെ  ദകെരള  പഞസ്ഥായതന  ലകെടരിട  നരിര്മസ്ഥാണ  ചടങ്ങള് വവ്യവസ ലചയ്യുന
പ്രകെസ്ഥാരയം ഒരു ലകെടരിടതരിനന അനുവദേനസ്തീയമസ്ഥായ വവ്യസ്ഥാപരിയുലട പരരിധരി, ലകെടരിടതരിനന ചുറയം

ഒഴരിചരിദടണ്ട  തുറസസ്ഥായ  സലെയം,  അയംഗപരരിമരിതര്ക്കുള്ള  വരിദശഷസ്ഥാല്  സസൗകെരവ്യങ്ങള്,
പസ്ഥാര്ക്കേരിയംഗന  സസൗകെരവ്യങ്ങള്  എനരിവ  പസ്ഥാലെരിക്കേസ്ഥാലത  2014-15-ല്  നരിര്മസ്ഥാണയം

പൂര്തരിയസ്ഥായതുയം,  917.38  ച.മസ്തീറര്  വരിസ്തൃതരിയുള്ളതുമസ്ഥായ  ഓഡരിദറസ്ഥാറരിയതരിനസ്ഥാണന
ദമല്പറഞ്ഞ രസ്തീതരിയരില് ലതറസ്ഥായ വരിവരങ്ങള് സര്ക്കേസ്ഥാരരിദലെക്കേന റരിദപസ്ഥാര്ടന ലചയ്തുലകെസ്ഥാണ്ടന

തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  (ആര്.എ)  വകുപന  ലസക്രടറരിയുലട  ക്രമവല്ക്കേരണതരിനന
തസ്ഥാല്പരവ്യയം  അറരിയരിച്ചുലകെസ്ഥാണ്ടുള്ള  കെതന  ദനടരിലയടുതന  ആയതരിലന്റെയടരിസസ്ഥാനതരില്

ക്രമവല്ക്കേരരിചന ലകെടരിടനമര് അനുവദേരിച്ചു നല്കെരിയതന.

    അഞല്-ആയൂര് ദറസ്ഥാഡരിനന  സമസ്തീപയം  അഞല് വരിദലജരില്  ഓഡരിദറസ്ഥാറരിയതരിനന

ലകെടരിട  നമര്  ലെഭരിക്കുനതരിനസ്ഥായരി  31.01.2014  ല്  പഞസ്ഥായതരില്  അദപക്ഷ
സമര്പരിചതരിലന്റെയുയം  ഇസൗ  ലകെടരിടതരിലന്റെ  ക്രമവല്ക്കേരണതരിനസ്ഥായരി  പഞസ്ഥായതന

ലസക്രടറരി  വരിവരിധ  ഓഫസ്തീസുകെളരിദലെക്കേന  നടതരിയ  കെതരിടപസ്ഥാടുകെളലടയുയം,  ആയതരിനന
ലെഭവ്യമസ്ഥായ മറുപടരികെളലടയുയം തസ്തീരുമസ്ഥാനങ്ങളലടയുയം വരിവരങ്ങള് അടങ്ങരിയ നസ്ഥാള്വഴരി ചുവലട

ദചര്ക്കുന:

• 31.01.2014 ല് ലകെടരിട ഉടമ സമര്പരിച അദപക്ഷ പ്രകെസ്ഥാരയം ലകെടരിടതരിലന്റെ

പസ്ഥാനരിലന്റെ ദലെ ഔടരിനന അയംഗസ്തീകെസ്ഥാരയം ലെഭരിക്കുനതരിനസ്ഥായരി ലസക്രടറരി ഫയല്
ജരിലസ്ഥാ  ഠസൗണ്  പസ്ഥാനരിയംഗന  ഓഫസ്തീസരിദലെക്കേന  അയച്ചു.  (നമര്.എ 3.1231/14

തസ്തീ.02.06.14)

• നരിര്മസ്ഥാണയം പൂര്തരികെരരിച ലകെടരിടയം ദകെരള പഞസ്ഥായതന ലകെടരിട നരിര്മസ്ഥാണ

ചടങ്ങളരിലലെ  ചടയം  57(2),  35,  38,  104,  56(7)  എനരിവ  ലെയംഘരിക്കുന
തരിനസ്ഥാല്  ദലെ  ഔടരിനന  അയംഗസ്തീകെസ്ഥാരയം  നല്കുവസ്ഥാന്  നരിര്വസ്ഥാഹമരിലലനന

07.07.2014  ല്  ജരിലസ്ഥാ  ഠസൗണ്  പസ്ഥാനര്  ലസക്രടറരിലയ  അറരിയരിച്ചു
(നയം.സരി/712/2014/KDIS തസ്തീ.07.07.14)

• ലകെടരിടതരിലന്റെ നരിര്മസ്ഥാണതരിനന  17.07.2006  ല് എ 42/06  നമറസ്ഥായരി
നരിരസ്ഥാദക്ഷപ  സസ്ഥാക്ഷവ്യപതയം  (N.O.C)  അനുവദേരിചരിട്ടുള്ളതസ്ഥാലണനയം,  ടരി

ലകെടരിടതരിലന്റെ നരിര്മസ്ഥാണയം  2007  നന മുന്പന  (ലകെടരിട നരിര്മസ്ഥാണ ചടങ്ങള്
പ്രസ്ഥാബലെവ്യതരില് വരുനതരിനന മുന്പന) 90%  പൂര്തസ്തീകെരരിചരിട്ടുള്ളതസ്ഥാലണനന

അദനസ്വഷണതരില്  വവ്യക്തമസ്ഥായരിട്ടുലണ്ടനയം,  ആയതരിലന്റെയടരിസസ്ഥാനതരില്
തുടര്നടപടരികെള് സസ്വസ്തീകെരരിക്കേണലമനയം കെസ്ഥാടരി  25.07.2014 ല് ലസക്രടറരി

18 ദകെരള സയംസസ്ഥാന ഓഡളിററ്റ് വകുപറ്റ്
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ജരിലസ്ഥാ ഠസൗണ് പസ്ഥാനര്ക്കേന കെതയച്ചു. (എ 3-1231/14 തസ്തീ.25.07.14)

• 06.06.2007-ല് ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തുകെളരില് ദകെരള  മുനരിസരിപസ്ഥാലെരിറരി  ലകെടരിട

നരിര്മസ്ഥാണ ചടങ്ങള് പ്രസ്ഥാബലെവ്യതരില് വനതരിലന്റെ ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായരി  25.07.2014
ലലെ  24136(1)/ആര്.എ.1/ത.സസ്വ.ഭ.വ.  നമര്  സര്ക്കുലെറരിലലെ  ഖണരികെ  2

അനുസരരിചന  06.06.2007-നു  മുമന  നരിര്മസ്ഥാണയം  പൂര്തരിയസ്ഥായദതസ്ഥാ,
നരിര്മസ്ഥാണയം  ആരയംഭരിച്ചു  നടന  ലകെസ്ഥാണ്ടരിരരിക്കുനദതസ്ഥാ  ആയ

ലകെടരിടങ്ങലളക്കുറരിചന  ലസക്രടറരി  വരിവരയം  ദശഖരരിദക്കേണ്ടതസ്ഥാലണനന
നരിര്ദദ്ദേശരിചരിരുനലവനയം,  ടരി  ലകെടരിടതരിലന്റെ  നരിര്മസ്ഥാണലതക്കുറരിചന

അതരതരില് വരിവരദശഖരണയം നടതരിയരിട്ടുദണ്ടസ്ഥാലയനന  വവ്യക്തമസ്ഥാക്കേണ
ലമനയം,  കൂടസ്ഥാലത  പഞസ്ഥായതരില്  നരിനന  17.07.2006  നന  നല്കെരിയ

നരിരസ്ഥാദക്ഷപസസ്ഥാക്ഷവ്യപതയം  അനുസരരിചന  ലകെടരിടതരിലന്റെ  ലപ്രസ്ഥാദപസ്ഥാസനഡന
ഫനദളസ്ഥാര് ഏരരിയ എതയസ്ഥായരിരുനലവനന അറരിയരിക്കേണ ലമനയം കെസ്ഥാണരിചന

ജരിലസ്ഥാ  ഠസൗണ്  പസ്ഥാനര്  20.08.2014-ല്  ലസക്രടറരിക്കേന  കെതയച്ചു
(നയം.സരി/935/2014).

• 25.07.2014  ലലെ സര്ക്കുലെര് പ്രകെസ്ഥാരയം  06.06.2007-നു മുമന  നരിര്മസ്ഥാണയം
പൂര്തരിയസ്ഥാക്കേരിയദതസ്ഥാ,  ആരയംഭരിച്ചുലകെസ്ഥാണ്ടരിരരിക്കുനദതസ്ഥാ  ആയരിട്ടുള്ള

ലകെടരിടങ്ങളലട  വരിവരങ്ങള് ദശഖരരിചരിട്ടുള്ളതന  സയംബന്ധരിച രജരിസ്റ്റര് ഈ
കെസ്ഥാരവ്യസ്ഥാലെയതരില് ലെഭവ്യമലലനയം, ലകെടരിടയം ഉള്ലപട ദപസ്ഥാടരിലന്റെ നരിലെവരിലുള്ള

പ്രമസ്ഥാണതരിലുയം, 09.01.2007  ല് രജരിസ്റ്റര് ലചയ്ത മുന്പ്രമസ്ഥാണങ്ങളരിലുയം ടരി
ലകെടരിടയം  'പണരിപൂര്തസ്തീകെരരിചരിടരിലസ്ഥാത  ഓഡരിദറസ്ഥാറരിയയം'  എനന

ദരഖലപടുതരിയരിട്ടുലണ്ടനയം,  കൂടസ്ഥാലത  17.07.2006  നന  നല്കെരിയ
നരിരസ്ഥാദക്ഷപസസ്ഥാക്ഷവ്യപതയം  സയംബന്ധരിച  രജരിസ്റ്റര്  ഈ  കെസ്ഥാരവ്യസ്ഥാലെയതരില്

ലെഭവ്യമലസ്ഥാതതരിനസ്ഥാല് നരിരസ്ഥാദക്ഷപസസ്ഥാക്ഷവ്യപതയം പ്രകെസ്ഥാരമുള്ള പ്രദപസ്ഥാസനഡന
ദഫസ്ഥാര്  ഏരരിയ  എതലയനന  വവ്യക്തമസ്ഥാക്കേസ്ഥാന്  നരിര്വസ്ഥാഹമരിലലനയം

22.11.2014 ല് ലസക്രടറരി ഠസൗണ് പസ്ഥാനലറ അറരിയരിച്ചു.(എ 3-1231/14)

• ലകെടരിട നരിര്മസ്ഥാണ ചടങ്ങള് നരിലെവരില് വരുനതരിനന മുന്പന  (06.06.2007

നന മുന്പന) structure  പൂര്തരിയസ്ഥായ ടരി ലകെടരിടതരിന്ദമല് 25.7.2007  ലലെ
സര്ക്കുലെറരില്  പറയുന  രസ്തീതരിയരില്  നടപടരികെലളസ്ഥാനയം  സസ്വസ്തീകെരരിചരിട്ടു

ള്ളതസ്ഥായരി കെസ്ഥാണുനരിലലനയം,  നരിലെവരില് ചടലെയംഘനമുള്ള ടരി ലകെടരിടയം  2011
ലലെ  ദകെരള  പഞസ്ഥായതന  ലകെടരിട  നരിര്മസ്ഥാണ  ചടങ്ങള്  അനുസരരിചന

സമസ്ഥാഹൃത ഓഡളിററ്റ് റളിദപസ്ഥാര്ടറ്റ് 2016-17 19
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ലറഗുലെററസന ലചയസ്ഥാന് സസ്ഥാധരിക്കേസ്ഥാതതരിനസ്ഥാല് ദലെ-ഔടരിനന  അയംഗസ്തീകെസ്ഥാരയം
നല്കെസ്ഥാന്  നരിര്വസ്ഥാഹമരിലസ്ഥാലയനയം  ക്രമവല്ക്കേരണതരിനസ്ഥായരി  ദകെരള

പഞസ്ഥായത്തു  ബരില്ഡരിയംഗനസന  (regularisation  of  unauthorized
construction)  റൂള്സന  നരിലെവരില്  വരുദമസ്ഥാള്  സര്ക്കേസ്ഥാരരിലന  ചടപ്രകെസ്ഥാരയം

സമസ്തീപരിക്കേസ്ഥാവനതസ്ഥാലണനയം  09.12.2014  ല്  ജരിലസ്ഥാ  ഠസൗണ്  പസ്ഥാനര്
ലസക്രടറരിലയ അറരിയരിച്ചു.(നയം.സരി/935/2014/ലകെ.ഡരി.എസന)

• ലകെടരിടതരിലന്റെ  ക്രമവല്ക്കേരണവമസ്ഥായരി  ബന്ധലപടന  ദമല്പറഞ്ഞ
വരിവരങ്ങള്  ഉള്ലപടുതരിലക്കേസ്ഥാണ്ടുയം,  പസ്ഥാര്ക്കേരിയംഗന  പ്രശ്നതരിനന

പരരിഹസ്ഥാരമസ്ഥായരി ലകെടരിട ഉടമ ദപസ്ഥാടരില് നരിനന 300 മസ്തീറര് അകെലലെയസ്ഥായരി 10
ലസന്റെന  സലെയം  വസ്ഥാങ്ങരിയരിട്ടുലണ്ടനയം,  ചടപ്രകെസ്ഥാരയം  സര്ക്കേസ്ഥാരരിലന

സമസ്തീപരിക്കേസ്ഥാന് ഠസൗണ് പസ്ഥാനരിയംഗരില് നരിനന സ്പഷസ്തീകെരണയം ലെഭരിചരിട്ടുലണ്ടനയം
കെസ്ഥാണരിചന  പഞസ്ഥായതന  ലസക്രടറരി,  പഞസ്ഥായതന  ലഡപപ്യൂടരി  ഡയറക്ടര്

മുദഖന  09.02.2015  ല്  തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  ലസക്രടറരിലയ  സമസ്തീപരിച്ചു.
(എ 3-1231/14)

• ടരി  റരിദപസ്ഥാര്ടന  പരരിഗണരിചന  തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  വകുപന  ലസക്രടറരി,
അദപക്ഷകെന്  നരിര്മസ്ഥാണയം  പൂര്തരിയസ്ഥാക്കേരിയരിട്ടുള്ള  917.38  ച.മസ്തീറര്

വരിസസ്തീര്ണ്ണമുള്ള  ലകെടരിടയം  അഞല്  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതരില്  ദകെരള
മുന്സരിപസ്ഥാലെരിറരി ലകെടരിട നരിര്മസ്ഥാണ ചടങ്ങള് നരിലെവരില് വരുനതരിനന മുന്പന

(06.06.2007)  നരിര്മസ്ഥാണയം  നടതരിയരിട്ടുള്ളതസ്ഥാലണനയം,  ആയതരിനസ്ഥാല്
ലകെടരിടയം  ക്രമവല്ക്കേരരിച്ചുനല്കെസ്ഥാന്  തസ്ഥാല്പരവ്യലപടുനലവനയം

01.06.2015 ല്,  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതന  ലസക്രടറരിലയ  അറരിയരിച്ചു
(നയം.9830/ആര്.എ 3/2015/തസസ്വഭവ)

• സര്ക്കേസ്ഥാരരില്  നരിനന  ക്രമവല്ക്കേരണതരിനന  തസ്ഥാല്പരവ്യയം  അറരിയരിച്ചു
ലകെസ്ഥാണ്ടുള്ള കെതരിലന്റെയടരിസസ്ഥാനതരില്  17.06.2015  ല്  ഓഡരിദറസ്ഥാറരിയയം

ക്രമവല്ക്കേരരിചന  പുതരിയ  ലകെടരിട  നമര്  അനുവദേരിച്ചു.  (ഉതരവന.നയം.എ 3
1231/2014 തസ്തീ.17.06.2015)

 ദമല്സൂചരിത  കെത്തുകെളയം,  അനുബന്ധ  ദരഖകെളയം  പരരിദശസ്ഥാധരിചതരിലന്റെ
അടരിസസ്ഥാനതരില്  ഗസ്ഥാമ  പഞസ്ഥായതന  ലസക്രടറരി,  പഞസ്ഥായതന  ലഡപപ്യൂടരി  ഡയറക്ടര്

മുദഖന  സര്ക്കേസ്ഥാരരിനന  നല്കെരിയ  റരിദപസ്ഥാര്ടരിലുയം,  ആയതരിലന്റെയടരിസസ്ഥാനതരില്  എടുത
തസ്തീരുമസ്ഥാനതരിലുയം ഉളള അപസ്ഥാകെങ്ങള് തസ്ഥാലഴ പറയുന:
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 അഞല്-ആയൂര്  ദറസ്ഥാഡരിനന  സമസ്തീപമുളള  പുരയരിടവയം  അതരിലലെ  പണരി
പൂര്തസ്തീകെരരിചരിടരിലസ്ഥാത  ഓഡരിദറസ്ഥാറരിയവയം  23.07.2013  ലെസ്ഥാണന  ഉടമസലന്റെ

ദപര്ക്കേന  രജരിസ്റ്റര്  ലചയ്തന  ലെഭരിക്കുനതന.  ഇതുമസ്ഥായരി  ബന്ധലപട  രജരിദസ്ട്രേഷന്
പ്രമസ്ഥാണദതസ്ഥാലടസ്ഥാപയം ഉള്ലക്കേസ്ഥാള്ളരിചരിരരിക്കുന ഫസ്ഥാറയം  1 ബരിയരില് ലകെടരിടതരിലന്റെ

വരിസസ്തീര്ണ്ണമസ്ഥായരി  ദരഖലപടുതരിയരിരരിക്കുനതന  3000  സസ്വയര്  ഫസ്തീറന  എനസ്ഥാണന,
അതസ്ഥായതന  279  ച.മസ്തീറര്.  ആകെയസ്ഥാല്  31.01.2014  ല് നമറരിങ്ങരിനസ്ഥായരി ലകെടരിട

ഉടമ സമര്പരിച കെയംപസ്തീഷന് പസ്ഥാനരില് ദരഖലപടുതരിയരിരരിക്കുന  917.38  ച.മസ്തീറര്
വരിസസ്തീര്ണ്ണതരിലന്റെ  30%  മസ്ഥാതമസ്ഥാണന  2013-14  ല്  നരിര്മസ്ഥാണയം

പൂര്തസ്തീകെരരിചരിട്ടുള്ളതന.  ആയതരിനസ്ഥാല് ടരി  ലകെടരിടതരിലന്റെ ക്രമവല്ക്കേരണതരിനന
2011 ലലെ ദകെരള ലകെടരിട നരിര്മസ്ഥാണ ചടങ്ങള് ബസ്ഥാധകെമസ്ഥാണന.

 ദകെരള  പഞസ്ഥായതന  ലകെടരിട  നരിര്മസ്ഥാണ  ചടങ്ങളരിലലെ  ചടയം  3  പ്രകെസ്ഥാരയം  തറ
വരിസസ്തീര്ണ്ണസ്ഥാനുപസ്ഥാതയം,  വവ്യസ്ഥാപരി,  ലതരുവ  വരിട്ടുളള  പസ്ഥാര്ക്കേരിയംഗന  പ്രദദേശതരിലന്റെ

ചുരുങ്ങരിയ വരിസസ്തീര്ണ്ണയം, ദപസ്ഥാടരിദലെക്കുളള പ്രദവശന മസ്ഥാര്ഗതരിലന്റെ വസ്തീതരി, പ്രധസ്ഥാന
ലതരുവരില്  നരിനയം  ദപസ്ഥാടരിദലെക്കുളള  പ്രദവശന  മസ്ഥാര്ഗതരിദലെക്കു  നയരിക്കുന

ലതരുവരിലന്റെ  വസ്തീതരി  എനരിവയുലട  കെസ്ഥാരവ്യതരില്  ലകെടരിടയം  മുഴവനുയം  (അതസ്ഥായതന
നരിലെവരിലുള്ളതുയം നരിര്ദേരിഷമസ്ഥായതുയം)  കെണക്കേരിലലെടുദക്കേണ്ടതസ്ഥാണന.  ആയതു പ്രകെസ്ഥാരയം

ലകെടരിടതരിലന്റെ വവ്യസ്ഥാപരി  64.26 % ആണന.

    2011 ലലെ ദകെരള പഞസ്ഥായത്തു ലകെടരിട നരിര്മസ്ഥാണ ചടങ്ങളരിലലെ ചടയം  35  പ്രകെസ്ഥാരയം

ഓഡരിദറസ്ഥാറരിയയം  ഉള്ലപടുന  'ഡരി  വരിഭസ്ഥാഗയം'  ലകെടരിടങ്ങള്ക്കേന  കെസ്ഥാറഗറരി  II
പഞസ്ഥായത്തുകെളരില്  അനുവദേനസ്തീയമസ്ഥായ  പരമസ്ഥാവധരി  വവ്യസ്ഥാപരിയുലട  പരരിധരി  35%  ആണന.

ആയതരിനസ്ഥാല്  അനുവദേനസ്തീയമസ്ഥായ  വവ്യസ്ഥാപരിയുലട  പരരിധരി  പസ്ഥാലെരിക്കേസ്ഥാലത  നരിര്മരിക്കേലപട
ലകെടരിടയം ക്രമവല്ക്കേരരിക്കുവസ്ഥാന് പ്രസ്തുത ചടങ്ങളരിലലെ ചടയം 134 ഖണരികെ 2 ലലെ വവ്യവസ

പ്രകെസ്ഥാരയം ലസക്രടറരിക്കേന അധരികെസ്ഥാരമരില.

 ക്രമവല്ക്കേരണതരിനസ്ഥായരി  സര്ക്കേസ്ഥാരരിലന  സമസ്തീപരിക്കുനതരിനന  ജരിലസ്ഥാ  ഠസൗണ്
പസ്ഥാനരിയംഗരില്  നരിനന  സ്പഷസ്തീകെരണയം  ലെഭരിചതരിലന്റെ  അടരിസസ്ഥാനതരിലെസ്ഥാണന
സര്ക്കേസ്ഥാരരിലന  സമസ്തീപരിചലതനന  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതന  ലസക്രടറരി,  പഞസ്ഥായതന
ലഡപപ്യൂടരി  ഡയറക്ടര്  മുദഖന  തദദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  ലസക്രടറരിക്കേന  നല്കെരിയ
കെതരില്  പരസ്ഥാമര്ശരിക്കുനണ്ടന.  എനസ്ഥാല്  ജരിലസ്ഥാ  ഠസൗണ്  പസ്ഥാനരിയംഗന  ഓഫസ്തീസരില്
നരിനന  09.12.14  തസ്തീയതരിയരില്  ഗസ്ഥാമ  പഞസ്ഥായതന  ലസക്രടറരിക്കേന  നല്കെരിയ
കെതരില്  പറഞ്ഞരിരരിക്കുനതന  'ക്രമവല്ക്കേരണതരിനസ്ഥായരി  ദകെരള  പഞസ്ഥായത്തു
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ബരില്ഡരിയംഗനസന  (regularisation  of  unauthorized  construction)  റൂള്സന
നരിലെവരില്  വരുദമസ്ഥാള്  സര്ക്കേസ്ഥാരരിലന  ചടപ്രകെസ്ഥാരയം  സമസ്തീപരിക്കേസ്ഥാവനതസ്ഥാണന'
എനസ്ഥാണന.  പഞസ്ഥായതന  തലെതരില്  ക്രമവല്ക്കേരരിക്കേസ്ഥാന്  സസ്ഥാധരിക്കേസ്ഥാത
നരിര്മസ്ഥാണങ്ങള് ക്രമവല്ക്കേരരിക്കുനതരിനസ്ഥായരി ദകെരള പഞസ്ഥായത്തു രസ്ഥാജന നരിയമയം,
254,  235  (എ,ബരി)  വകുപ്പുകെള്  പ്രകെസ്ഥാരയം  രൂപസ്തീകെരരിചരിട്ടുള്ളതസ്ഥാണന  ദകെരള
പഞസ്ഥായത്തു ബരില്ഡരിയംഗനസന  (regularisation  of  unauthorized  construction)
ചടങ്ങള്, 2010.  അതരിന്പ്രകെസ്ഥാരയം ഒരു അനധരികൃത നരിര്മസ്ഥാണയം ക്രമവല്ക്കേരരിക്കു
നതരിനസ്ഥായരി ലകെടരിട ഉടമ നരിശരിത ദഫസ്ഥാറതരില്  (ഫസ്ഥാറയം  1 എ)  പഞസ്ഥായതരില്
അദപക്ഷ സമര്പരിദക്കേണ്ടതുയം,  ആയതന  പരരിദശസ്ഥാധരിചന  ലസക്രടറരി ഫസ്ഥാറയം  1  ബരി
യരില്  റരിദപസ്ഥാര്ടന  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കേരി  ജരിലസ്ഥാ  ഠസൗണ്  പസ്ഥാനരിയംഗന  ഓഫസ്തീസരിദലെക്കേന
അയദക്കേണ്ടതുയം, അവരിലട നരിനന ഫസ്ഥാറയം 1 സരി- യരില് തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കേലപടുന റരിദപസ്ഥാര്ട്ടു
സഹരിതയം അദപക്ഷ ചസ്തീഫന ഠസൗണ് പസ്ഥാനര്ക്കേന സമര്പരിചന അദദ്ദേഹതരിലന്റെ ഫസ്ഥാറയം-1
ഡരി  യരിലലെ  റരിദപസ്ഥാര്ട്ടു  കൂടരി  ഉള്ലപടുതരി  അദപക്ഷ  സര്ക്കേസ്ഥാരരിദലെക്കേന
നല്ദകെണ്ടതുമസ്ഥാണന.  തുടര്നന  സര്ക്കേസ്ഥാര്  അദപക്ഷ  വരിശദേമസ്ഥായരി
പരരിദശസ്ഥാധരിക്കുകെയുയം, യുക്തലമനന ദതസ്ഥാനന പക്ഷയം ചടപ്രകെസ്ഥാരമുള്ള രസ്ഥാജരിയസ്ഥാക്കേല്
ഫസ്തീസന  ഈടസ്ഥാക്കേരിലക്കേസ്ഥാണ്ടുയം  മറന  നരിബന്ധനകെള്  ഉലണ്ടങരില്   അവ
വവ്യക്തമസ്ഥാക്കേരിലക്കേസ്ഥാണ്ടുയം ക്രമവല്ക്കേരണതരിനുള്ള അനുമതരി  'ഉതരവസ്ഥായരി'തലന
ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതന ലസക്രടറരിക്കേന അയച്ചുനല്കുയം.  ഈ ആവശവ്യതരിദലെയസ്ഥായരി ഒരു
നരിശരിത  തസ്തീയതരിക്കേന  മുന്പന  നരിര്മസ്ഥാണയം  പൂര്തരിയസ്ഥായ  അനധരികൃത
നരിര്മസ്ഥാണങ്ങള്  ക്രമവല്ക്കേരരിക്കുനതരിനസ്ഥായരി  കെസ്ഥാലെസ്ഥാകെസ്ഥാലെങ്ങളരില്  സര്ക്കേസ്ഥാര്
അദപക്ഷ ക്ഷണരിക്കുകെയുയം,  ആയതരിദലെയസ്ഥായരി പ്രസ്തുതചടയം പരരിഷ്കരരിചരിറക്കുകെയുയം
ലചയസ്ഥാറുണ്ടന. നരിലെവരിലലെ ദകെരള പഞസ്ഥായത്തു ബരില്ഡരിയംഗനസന (regularisation of
unauthorized  construction)  ചടങ്ങള്  2014  പ്രകെസ്ഥാരയം  31.03.2013  ദലെസ്ഥാ,
അതരിനുമുന്ദപസ്ഥാ  നരിര്മസ്ഥാണയം  പൂര്തരിയസ്ഥായ  ലകെടരിടങ്ങലളയസ്ഥാണന  ക്രമവല്ക്കേരണ
തരിനസ്ഥായരി  പരരിഗണരിക്കുനതന.  ആയതരിനസ്ഥാലെസ്ഥാണന  2014-15 ല്  നരിര്മസ്ഥാണയം
പൂര്തരിയസ്ഥായ  ടരി  ലകെടരിടയം  ‘ക്രമവല്ക്കേരരിക്കുനതരിനസ്ഥായരി  ദകെരള  പഞസ്ഥായത്തു
ബരില്ഡരിയംഗനസന  (regularisation  of  unauthorized  construction)  റൂള്സന
നരിലെവരില് വരുദമസ്ഥാള് സര്ക്കേസ്ഥാരരിലന ചടപ്രകെസ്ഥാരയം സമസ്തീപരിക്കേസ്ഥാവനതസ്ഥാണന ' എനന
ജരിലസ്ഥാ  ഠസൗണ്  പസ്ഥാനര്  സ്പഷസ്തീകെരണയം  നല്കെരിയതന.  ആയതരിനസ്ഥാല്  പഞസ്ഥായതന
ലഡപപ്യുടരി  ഡയറക്ടര്  മുദഖന  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതന  ലസക്രടറരി  ദനടരിലയടുത
'ക്രമവല്ക്കേരണതരിനന  തസ്ഥാല്പരവ്യയം'  അറരിയരിച്ചു ലകെസ്ഥാണ്ടുള്ള കെതന,  നരിലെവരിലുള്ള
ചടങ്ങള്ക്കേന വരിരുദ്ധേമസ്ഥാണന.
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 ലകെടരിടതരിലന്റെ  നരിര്മസ്ഥാണയം  2007 നു  മുന്പന  90%  പൂര്തരിയസ്ഥായതസ്ഥായരി
സലെപരരിദശസ്ഥാധനയരിലുയം,  പ്രസ്ഥാദദേശരികെ  പരരിദശസ്ഥാധനയരിലുയം  ദബസ്ഥാധവ്യലപട്ടു

ലവനസ്ഥാണന  ഇതുമസ്ഥായരി  ബന്ധലപടന  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തു  ലസക്രടറരി  നടതരിയരിട്ടുള്ള
കെതരിടപസ്ഥാടുകെളരിലലെലസ്ഥായം  പരസ്ഥാമര്ശരിചരിരരിക്കുനതന.  എനസ്ഥാല്  സലെപരരി

ദശസ്ഥാധനയുയം,  പ്രസ്ഥാദദേശരികെ  പരരിദശസ്ഥാധനയുയം  നടതരിയതന  ആരസ്ഥാലണദനസ്ഥാ,  എന
മസ്ഥാനദേണതരിലന്റെ അടരിസസ്ഥാനതരിലെസ്ഥാണന  ലകെടരിടതരിലന്റെ നരിര്മസ്ഥാണയം  2007  നു

മുന്പന  90%  പൂര്തരിയസ്ഥായതസ്ഥായരി ദബസ്ഥാധവ്യലപടലതദനസ്ഥാ മനസരിലെസ്ഥാക്കുനതരിനുള്ള
റരിദപസ്ഥാര്ട്ടുകെദളസ്ഥാ ദരഖകെദളസ്ഥാ ബന്ധലപട ഫയലെരില് ഉണ്ടസ്ഥായരിരുനരില.

ചടങ്ങള്  പസ്ഥാലെരിക്കേസ്ഥാലത  നരിര്മരിച  ലകെടരിടയം  ക്രമവല്ക്കേരരിക്കുനതരിനസ്ഥായരി
ചടപ്രകെസ്ഥാരയം  സര്ക്കേസ്ഥാരരിലന  സമസ്തീപരിദക്കേണ്ട  മസ്ഥാര്ഗതരിലൂലടയലസ്ഥാലതയുയം  ലതറസ്ഥായ

വരിവരങ്ങള്  നല്കെരിയുയം  ദനടരിലയടുത  'ക്രമവല്ക്കേരണതരിനന  തസ്ഥാല്പരവ്യയം'  അറരിയരിച്ചു
ലകെസ്ഥാണ്ടുള്ള  സര്ക്കേസ്ഥാര്  കെതരിലന്റെ  അടരിസസ്ഥാനതരില്  നടതരിയ  ലകെടരിടതരിലന്റെ

ക്രമവല്ക്കേരണയം ദമല്സൂചരിപരിച കെസ്ഥാരണങ്ങളസ്ഥാല് നരിലെനരില്ക്കുനതല. 

3.2 സര്ക്കേസ്ഥാര് നരിര്ദദ്ദേശയം മറരികെടനന ക്രമവല്ക്കേരണതരിനു ശരിപസ്ഥാര്ശ ലചയ്തു 

[ശസ്ഥാസസ്ഥായംദകെസ്ഥാട ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതന, ലകെസ്ഥാലയം ജരില, ഓ. റരി. 2013-14,2014-15, ഖ.2-2]

ദകെരള  നദേരിതസ്തീര  തണ്ണസ്തീര്തട  സയംരക്ഷണ  നരിയമപ്രകെസ്ഥാരയം,  ശസ്ഥാസസ്ഥായംദകെസ്ഥാട

കെസ്ഥായലെരിനരരിലകെ  സസ്ഥാപരിചരിട്ടുള്ള  ജലെവരിതസ്ഥാന  കെലരില്നരിനയം  മതരിയസ്ഥായ  അകെലെയം
പസ്ഥാലെരിചരിടരിലസ്ഥാലയന  കെസ്ഥാരണതസ്ഥാല്,  അനധരികൃത  നരിര്മസ്ഥാണതരില്  ഉള്ലപടുതരിയ

ലകെടരിടങ്ങളലട  കെസ്ഥാരവ്യതരില്  പരരിസരിതരി  വകുപന  നരിയമരിക്കുന  വരിദേഗനധ
സമരിതരിലയലക്കേസ്ഥാണ്ടന  ശസ്ഥാസസ്തീയമസ്ഥായരി  അതരിര്തരി  നരിര്ണയരിചതരിനു  ദശഷയം  മസ്ഥാതദമ

തുടര്നടപടരികെള്  സസ്വസ്തീകെരരിക്കേസ്ഥാവൂ  എന  സര്ക്കേസ്ഥാര്  നരിര്ദദ്ദേശയം  ലെയംഘരിച്ചുലകെസ്ഥാണ്ടന
ക്രമവല്ക്കേരണതരിനസ്ഥായരി ശരിപസ്ഥാര്ശ ലചയ്തു.

ദകെരള പഞസ്ഥായത്തു രസ്ഥാജന നരിയമയം വകുപന 235(എ,ബരി) അനുസരരിചന  പഞസ്ഥായത്തു
തലെതരില്  ക്രമവല്ക്കേരരിക്കേസ്ഥാന്  സസ്ഥാധരിക്കേസ്ഥാത  ലകെടരിടങ്ങദളസ്ഥാ  ഭൂവരികെസനദമസ്ഥാ,

സര്ക്കേസ്ഥാരരിനന,  നരിര്ണ്ണയരിക്കേലപട  പ്രകെസ്ഥാരയം  രസ്ഥാജരിയസ്ഥാക്കേല്  ഫസ്തീസന  ഈടസ്ഥാക്കേരിലക്കേസ്ഥാണ്ടന
ക്രമവല്ക്കേരരിക്കേസ്ഥാവനതസ്ഥാണന.  ആയതരിലന്റെ  അടരിസസ്ഥാനതരില്  Kerala  Panchayath

Building (Regularisation of Unauthorized Constructions) Rules 2014  പ്രകെസ്ഥാരയം
അനധരികൃത  നരിര്മസ്ഥാണങ്ങള്  സര്ക്കേസ്ഥാര്  തലെതരില്  ക്രമവല്ക്കേരരിദക്കേണ്ടതരിനസ്ഥായരി

പഞസ്ഥായതരില് അദപക്ഷ സമര്പരിചന പഞസ്ഥായതരിലന്റെ ശരിപസ്ഥാര്ശദയസ്ഥാടുകൂടരി സര്ക്കേസ്ഥാരരിനന
സമര്പരിദക്കേണ്ടതസ്ഥാണന.  പ്രസ്തുത ചടങ്ങളരിലലെ ചടയം  5  ല് ദകെരള നദേരിതസ്തീര തണ്ണസ്തീര്തട

സമസ്ഥാഹൃത ഓഡളിററ്റ് റളിദപസ്ഥാര്ടറ്റ് 2016-17 23
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സയംരക്ഷണ  നരിയമതരിലന്റെ  വവ്യവസകെള്  ലെയംഘരിചരിട്ടുള്ള  നരിര്മസ്ഥാണങ്ങള്ക്കേന
പഞസ്ഥായതരില് നരിനയം ശരിപസ്ഥാര്ശ ലചയസ്ഥാന് പസ്ഥാടരിലലനന നരിര്ദദ്ദേശരിചരിട്ടുണ്ടന. 

ദകെരള  നദേരിതസ്തീര  തണ്ണസ്തീര്തട  സയംരക്ഷണ  നരിയമതരിലന്റെ  പരരിധരിയരില്ലപട
പ്രസ്തുത  ലകെടരിടങ്ങള്,  ശസ്ഥാസസ്ഥായംദകെസ്ഥാട  കെസ്ഥായലെരിനരരിലകെ  സസ്ഥാപരിചരിട്ടുള്ള  ജലെവരിതസ്ഥാന

കെലരില്നരിനയം  മതരിയസ്ഥായ  അകെലെയം  പസ്ഥാലെരിചരിടരിലസ്ഥാലയന  കെസ്ഥാരണതസ്ഥാലെസ്ഥാണന  അവലയ
അനധരികൃത നരിര്മസ്ഥാണതരില് ഉള്ലപടുതരിയതന. തദദ്ദേശസസ്വയംയഭരണ വകുപന ലസക്രടറരി

21.03.14 ല് അയച കെതന പ്രകെസ്ഥാരയം കെഴരിഞ്ഞ 10 വര്ഷലത mean high flood level
ലന്റെ  അടരിസസ്ഥാനതരിലെസ്ഥാണന  ശസ്ഥാസസ്ഥായംദകെസ്ഥാട  തടസ്ഥാകെതരിലന്റെ  അതരിര്തരി

നരിര്ണ്ണയരിദക്കേണ്ടലതനയം,  ഇക്കേസ്ഥാരവ്യതരില്  ശസ്ഥാസസ്തീയമസ്ഥായ  നരിര്ണയയം  ഉണ്ടസ്ഥാവസ്ഥാ
തതരിനസ്ഥാല് ഒരു വരിദേഗനധ സമരിതരിലയ ശസ്ഥാസസ്തീയമസ്ഥായരി അതരിര്തരി നരിര്ണയരിക്കുനതരിനു

ചുമതലെലപടുത്തുനതരിനുള്ള  നടപടരി  പരരിസരിതരി  വകുപന  സസ്വസ്തീകെരരിച്ചു  വരുനതസ്ഥായുയം,
ആയതരിനസ്ഥാല് ശസ്ഥാസസ്തീയമസ്ഥായ  അതരിര്തരി  നരിര്ണ്ണയയം  നടതരിയതരിനു  ദശഷയം  മസ്ഥാതദമ

ഈ  വരിഷയതരില്  തുടര്നടപടരികെള്  സസ്വസ്തീകെരരിക്കേസ്ഥാന്  കെഴരിയുകെയുള്ളൂ  എനയം
അറരിയരിചരിട്ടുണ്ടന.  ടരി  കെതരിലലെ  വരിവരങ്ങള്  ചൂണ്ടരിക്കേസ്ഥാടരി  പ്രസ്തുത  നരിര്മസ്ഥാണങ്ങള്

തല്ക്കേസ്ഥാലെയം ക്രമവല്ക്കേരരിക്കേസ്ഥാന് സസ്ഥാധരിക്കുകെയരിലലനയം,  ആയതരിനസ്ഥാല് അനുമതരിയസ്ഥായരി
ജരിലസ്ഥാ ഠസൗണ് പസ്ഥാനരിയംഗന ഓഫസ്തീസരിദലെക്കേന ശരിപസ്ഥാര്ശ ലചയസ്ഥാലതയസ്ഥാണന സലെപരരിദശസ്ഥാധന

നടതരിയ  ഓവര്സസ്തീയറുയം,  ജൂനരിയര്  സൂപ്രണ്ടുയം  റരിദപസ്ഥാര്ട്ടു  ലചയ്തരിരരിക്കുനതന.  എനസ്ഥാല്
ദമല്പറഞ്ഞ  കെതരിലലെ  ഒരു  ഭസ്ഥാഗയം  മസ്ഥാതയം  ചൂണ്ടരിക്കേസ്ഥാടരി  ലസക്രടറരി  "അതരിര്തരി

നരിര്ണ്ണയയം  ശസ്ഥാസസ്തീയമസ്ഥായരി  നടനരിടരിലസ്ഥാതതരിനസ്ഥാലുയം,  നരിലെവരിലുള്ള  കെല്ലുകെള്
അശസ്ഥാസസ്തീയമസ്ഥാലണനന ഗവണ്ലമന്റെന ചൂണ്ടരിക്കേസ്ഥാടരിയ സസ്ഥാഹചരവ്യതരിലുയം ഈ ലകെടരിടങ്ങള്

ക്രമവല്ക്കേരണതരിനസ്ഥായരി  പരരിഗണരിക്കേസ്ഥാ"ലമനന'  റരിദപസ്ഥാര്ട്ടു  എഴതരി  ക്രമവല്ക്കേര
ണതരിനു ശരിപസ്ഥാര്ശ ലചയ്തരിരരിക്കുന.

3.3 ചടങ്ങള് ലെയംഘരിചന ക്രമവല്ക്കേരരിച്ചു 

[ശസ്ഥാസസ്ഥായംദകെസ്ഥാട ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതന, ലകെസ്ഥാലയം ജരില, ഓ.റരി. 2013-14, 2014-15, ഖ.2-1]

2014-15  വര്ഷതരില്  അനധരികൃത  നരിര്മസ്ഥാണതരില്  ഉള്ലപടുത്തുകെയുയം,
ലപസ്ഥാളരിച്ചു  നസ്തീക്കേസ്ഥാന്  ഉതരവരിടുകെയുയം  ലചയലപട  ലകെടരിടതരിനന,  2015-16  ല്

ക്രമവല്ക്കേരരിചന, ലകെടരിട നമര് അനുവദേരിച്ചു.

1994 ലലെ ദകെരള പഞസ്ഥായത്തു രസ്ഥാജന നരിയമയം, വകുപന 220(ബരി), 2014 ലലെ ദകെരള

പഞസ്ഥായതന  ലകെടരിട  നരിര്മസ്ഥാണ  ചടങ്ങളരിലലെ  (KPBR)  ചടയം  27(3),  27(5),  58(2)
എനരിവ  ലെയംഘരിചരിട്ടുള്ളതുയം,  പുറദമസ്ഥാക്കു  റകെദയറരി  നരിര്മരിചതരിനസ്ഥാല്  റവനപ്യൂ

24 ദകെരള സയംസസ്ഥാന ഓഡളിററ്റ് വകുപറ്റ്
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അധരികെസ്ഥാരരികെലളലക്കേസ്ഥാണ്ടന അതരിര്തരി നരിര്ണയരിചന കെലരിടണലമനന തദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ
വകുപന  അസരി.എഞരിനസ്തീയര്  റരിദപസ്ഥാര്ട്ടു  നല്കുകെയുയം  ആയതരിലനത്തുടര്നന

ക്രമവല്ക്കേരണയം  നരിരസരിക്കേലപടുകെയുയം,  ലപസ്ഥാളരിച്ചു  മസ്ഥാറസ്ഥാന്  ഉതരവരിടുകെയുയം
ലചയലപടതുമസ്ഥായ  ലകെടരിടതരിനന  2011  ലലെ  ദകെരള  പഞസ്ഥായത്തു  ലകെടരിട  നരിര്മസ്ഥാണ

ദഭദേഗതരി  ചടങ്ങളരിലലെ  (KPBR)  ചടയം  97  (എ)  യുലട  ആനുകൂലെവ്യങ്ങള്  മറയസ്ഥാക്കേരി
അനധരികൃതമസ്ഥായരി  ക്രമവല്ക്കേരരിചന  ലകെടരിട  നമര്  നല്കെരിയതരില്ക്കേണ്ട  അപസ്ഥാകെങ്ങള്

ചുവലട ദചര്ക്കുന.

• ലകെടരിടനരിര്മസ്ഥാണയം  ക്രമവല്ക്കേരരിക്കുനതരിനന  ലെഭരിച  അദപക്ഷദയസ്ഥാലടസ്ഥാപയം

ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കേരിയ,  വരിദലജന  ഓഫസ്തീസരിലലെ ലലെസ്ഥാദക്കേഷന് ലസച്ചുയം റസറന  പസ്ഥാനരിലലെ
അളവകെളയം തമരില് ലപസ്ഥാരുതദക്കേടുകെള് കെസ്ഥാണുന. 

• 1994 ലലെ ദകെരള പഞസ്ഥായത്തു രസ്ഥാജന നരിയമയം, വകുപന 220(ബരി), 2011 ലലെ KPBR
ചടയം  27(3),  27(5),  58(2)  എനരിവ  പ്രകെസ്ഥാരയം  ലകെടരിടതരിലന്റെ   വശങ്ങളരില്

മതരിയസ്ഥായ സലെയം വരിടരിടരില.

• KPBR 2011  ചടയം  38,  39,  44,  ചടയം  47,എനരിവ പ്രകെസ്ഥാരയം  ദകെസ്ഥാണരിപടരികെള്,

മതരിയസ്ഥായ കെസ്ഥാര് പസ്ഥാര്ക്കേരിയംഗന സസൗകെരവ്യങ്ങള് എനരിവ ഏര്ലപടുതരിയരിടരില.

• അദപക്ഷദയസ്ഥാലടസ്ഥാപയം  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കേരിയ പസ്ഥാന്,  ലസക്ഷന്,  റസറന  പസ്ഥാന് എനരിവ

അപൂര്ണവയം, കൃതവ്യമസ്ഥായ അളവകെള് ദരഖലപടുതസ്ഥാതതുമസ്ഥാണന.

• തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  വകുപന  എഞരിനസ്തീയര്  നല്കെരിയ  റരിദപസ്ഥാര്ടരിലന്റെ

അടരിസസ്ഥാനതരില്  01.08.2014-നന  ലസക്രടറരി  പ്രസ്തുത  ലകെടരിടയം
ക്രമവല്ക്കേരരിക്കേസ്ഥാന്  സസ്ഥാധവ്യമലലനയം,  അനധരികൃതമസ്ഥായരി  നരിര്മരിച  ലകെടരിട

ഭസ്ഥാഗങ്ങള് 15 ദേരിവസതരിനകെയം ലപസ്ഥാളരിച്ചുമസ്ഥാറണലമനയം ഉതരവരിട്ടുലകെസ്ഥാണ്ടന ലകെടരിട
ഉടമയന  കെതന  നല്കെരിലയങരിലുയം  തുടര്നടപടരികെള്  ഉണ്ടസ്ഥായരില.  എനസ്ഥാല്  ഇദത

ലകെടരിടയം  ക്രമവല്ക്കേരരിചന,  നമര്  ലെഭരിക്കുനതരിനസ്ഥായരി  29.05.2015  ല്
ലസക്രടറരിക്കു മുമസ്ഥാലകെ ലകെടരിട ഉടമ വസ്തീണ്ടുയം അദപക്ഷ നല്കെരി.  ഈ അദപക്ഷ

പരരിഗണരിച  ലസക്രടറരി,  നരിലെവരിലുണ്ടസ്ഥായരിരുന  തസ്ഥാഴലത  നരിലെയരിലലെ  7
കെടമുറരികെളയം  1993  ല്  അസസന  ലചയ്തവയസ്ഥാലണനയം,  1993  ലലെ  അസലസ്മെന്റെന

രജരിസ്റ്റര്  പ്രകെസ്ഥാരയം  ലകെടരിടങ്ങളലട  നമര്  II/8  മുതല്  II/14  വലരയസ്ഥാലണനയം,
പുതരിയ  അസസനലമന്റെന  പ്രകെസ്ഥാരയം  അവയന  III/145  മുതല്  III/151  വലര  നമര്

നല്കെരിയരിട്ടുലണ്ടനയം  ഇതരയം  ലകെടരിടങ്ങള്ക്കേന  മുകെളരില്  നടത്തുന  പുതരിയ
നരിര്മസ്ഥാണങ്ങള്ക്കേന  1994  ലലെ  ദകെരള  പഞസ്ഥായത്തു  രസ്ഥാജന  നരിയമയം,  വകുപന

സമസ്ഥാഹൃത ഓഡളിററ്റ് റളിദപസ്ഥാര്ടറ്റ് 2016-17 25
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220(ബരി)  പ്രകെസ്ഥാരയം  ദറസ്ഥാഡരില്  നരിനയം  3  മസ്തീറര്  അകെലെയം  പസ്ഥാലെരിക്കേണലമന
വവ്യവസ  ബസ്ഥാധകെമലലന  2014-ലലെ  KPBR  ദഭദേഗതരി  ചടയം  97(എ)  പ്രകെസ്ഥാരയം

ക്രമവല്ക്കേരരിചന  നമര്  അനുവദേരിക്കേസ്ഥാലമനയം  കെസ്ഥാണരിചന  സസ്വനമസ്ഥായരി  റരിദപസ്ഥാര്ട്ടു
എഴതുകെയുയം ദമല്പറഞ്ഞ ഒനയം രണ്ടു നരിലെകെള്ക്കേന നമര് നല്കുകെയുയം ലചയ്തു. 

• ദകെവലെയം  220(ബരി)  യുലട ലെയംഘനലതക്കുറരിചന മസ്ഥാതമല 31.07.2014  ല് തദദ്ദേശ
സസ്വയയംഭരണ വകുപന അസരി.എഞരിനസ്തീയര് നല്കെരിയ റരിദപസ്ഥാര്ടരില് പറഞ്ഞരിട്ടുള്ളതന.

റവനപ്യൂ  അധരികെസ്ഥാരരികെലളലക്കേസ്ഥാണ്ടന  വസ്തുവരിലന്റെ അതരിര്തരി നരിര്ണ്ണയരിചന  അതരിരു
കെല്ലുകെള്  സസ്ഥാപരിചന  പുറദമസ്ഥാക്കേന  റകെദയറരിയരിടരിലലനന  ഉറപ്പു

വരുദതണ്ടതസ്ഥാലണനതസ്ഥായരിരുന  റരിദപസ്ഥാര്ടരിലലെ  പ്രധസ്ഥാനമസ്ഥായ  പരസ്ഥാമര്ശയം.
ആയതരിദന്മേല് തുടര്നടപടരി സസ്വസ്തീകെരരിക്കേസ്ഥാലത ലസക്രടറരി ലകെടരിടയം ക്രമവല്ക്കേരരിച്ചു

നല്കെരി. 

• തദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ വകുപരിലന്റെ  26.03.2012  ലലെ  6961/ആര് എ 1/11/തസസ്വഭവ

നമര് സര്ക്കുലെര് പ്രകെസ്ഥാരയം ഗസ്ഥാമ പഞസ്ഥായത്തുകെളരില്  300  ച.മസ്തീറര് വലര പരിനന
ഏരരിയ  വരുന  ലകെടരിടങ്ങള്ക്കു  മസ്ഥാതദമ  ഗസ്ഥാമ  പഞസ്ഥായത്തു  ലസക്രടറരിതലന

ലപര്മരിറ  നല്കെസ്ഥാന് പസ്ഥാടുള്ളൂ.  അതരിനുമുകെളരില് വരിസ്തൃതരി വരുന ലകെടരിടങ്ങള്ക്കേന
തദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ വകുപന അസരി.എഞരിനസ്തീയറുലട റരിദപസ്ഥാര്ട്ടുകൂടസ്ഥാലത ലസക്രടറരി

ലപര്മരിറ  നല്കെസ്ഥാന്  പസ്ഥാടുള്ളതല.  KPBR  2011  ചടയം  135(3)  പ്രകെസ്ഥാരയം
ക്രമവല്ക്കേരണതരിനുള്ള അദപക്ഷയുലട തസ്തീര്പസ്ഥാക്കേല് നടപടരിക്രമയം ഒരു പുതരിയ

ലപര്മരിറരിനുള്ള  അദപക്ഷയുലട  കെസ്ഥാരവ്യതരിലലെനദപസ്ഥാലലെ  ആയരിരരിദക്കേണ്ട
തസ്ഥാലണനന  നരിര്ദദ്ദേശരിചരിട്ടുണ്ടന.  ആയതരിനസ്ഥാല്  പുതരിയതസ്ഥായരി  നരിര്മരിച  രണ്ടു

നരിലെകെളലട  440  m2 ഉള്ലപലട  ആലകെ  661  m2 വരിസ്തൃതരിയുള്ള ലകെടരിടതരിനന
അസരി.എഞരിനസ്തീയറുലട റരിദപസ്ഥാര്ടരിലസ്ഥാലത ലസക്രടറരി  നല്കെരിയ ക്രമവല്ക്കേരണയം

ചടവരിരുദ്ധേമസ്ഥാണന.

• 1994  ലലെ ദകെരള പഞസ്ഥായത്തു രസ്ഥാജന  നരിയമയം പ്രസ്ഥാബലെവ്യതരില് വരുനതരിനുമുമന

നരിലെവരിലുണ്ടസ്ഥായരിരുന  ലകെടരിടങ്ങളലട  മുകെളരില്  ഒദനസ്ഥാ  രദണ്ടസ്ഥാ  നരിലെകെള്
നരിര്മരിക്കുകെദയസ്ഥാ  പുനര്നരിര്മരിക്കുകെദയസ്ഥാ  ലചയ്യുനതരിനന  ലസക്ഷന്  220(ബരി)

പ്രകെസ്ഥാരയം  ദറസ്ഥാഡരില്  നരിന  3  മസ്തീറര്  അകെലെയം  പസ്ഥാലെരിക്കേണലമന  നരിബന്ധന
ബസ്ഥാധകെമലലനന നരിയമതരില്തലന വവ്യവസ ലചയ്യുനണ്ടന.  ആയതു പ്രകെസ്ഥാരയം,

2014  ലലെ  KPBR  ദഭദേഗതരി  ചടയം  97(എ)  പ്രകെസ്ഥാരയം  ഇതരയം  ലകെടരിടങ്ങള്ക്കേന
മുകെളരിലലെ  നരിര്മസ്ഥാണങ്ങള്ക്കേന  ലപര്മരിറന  നല്കുകെദയസ്ഥാ  ക്രമവല്ക്കേരണയം
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നടത്തുകെദയസ്ഥാ  ലചയസ്ഥാവനതസ്ഥാണന.  എനസ്ഥാല്  ഇവരിലട  ലസക്രടറരിയുലട  റരിദപസ്ഥാര്ട്ടു
പ്രകെസ്ഥാരയം  നരിലെവരിലുണ്ടസ്ഥായരിരുന കെടമുറരികെളലട  പുതരിയ അസസനലമന്റെന  നമറുകെള്

ദരഖലപടുതരിയരിരരിക്കുന  2012-13  ലലെ  അസസനലമന്റെന  രജരിസ്റ്ററരില്  അവയുലട
വരിസസ്തീര്ണതരിലന്റെയുയം  നരികുതരിയുലടയുയം  ഭസ്ഥാഗതന  'Reconstruction'  എനസ്ഥാണന

ദരഖലപടുതരിയരിരരിക്കുനതന.  പ്രസ്തുത  കെടമുറരികെള്ക്കേന  2012-13  മുതല്  നരികുതരി
ഈടസ്ഥാക്കേരിയരിടരില.  കൂടസ്ഥാലത  ഈ  കെടമുറരികെളലട  അടരിസസ്ഥാന  വരിവരങ്ങലളസ്ഥാനയം

തലന  'സഞയ'  ദസസ്ഥാഫന  ലവയറരിദലെസ്ഥാ,  ബന്ധലപട ദരഖകെളരിദലെസ്ഥാ ഇല.  ലകെടരിട
ഉടമയന  നരിലെവരില് ഡരിമസ്ഥാന്റെന  ലചയ്യുന നരികുതരിദപസ്ഥാലുയം പുതുതസ്ഥായരി  നരിര്മരിക്കേലപട

നരിലെകെളദടതു മസ്ഥാതമസ്ഥാണന.  ആയതരിനസ്ഥാല് നരിലെവരിലുള്ള കെടമുറരികെളലട മുകെളരിലെസ്ഥാണന
രണ്ടു  നരിലെകെള്  പുതുതസ്ഥായരി  നരിര്മരിചലതന  ലസക്രടറരിയുലട  റരിദപസ്ഥാര്ടരിലലെ,

വസ്ഥാദേതരിനന ദരഖകെളലട പരിന്ബലെമരില. ആയതരിനസ്ഥാല് ദമല്പറഞ്ഞ ചടയം 97(എ)
പ്രകെസ്ഥാരമുള്ള ഇളവന നരിലെനരില്ക്കുനതല.

3.4 അനുവദേനസ്തീയമസ്ഥായ  വവ്യസ്ഥാപരി  അധരികെരരിചന  നരിര്മരിക്കേലപടരിട്ടുളള  

വസ്ഥാണരിജവ്യലക്കേടരിടതരിനന നമര് അനുവദേരിച്ചു നല്കെരി
[കുമരിള് ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതന, ലകെസ്ഥാലയം ജരില, ഓ.റരി. 2015-16, ഖ.2-1]

അനുവദേനസ്തീയമസ്ഥായ കെവദറജന  (വവ്യസ്ഥാപരി)  കെടനന ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതരിലന്റെ പരരിധരിയരില്

രണ്ടസ്ഥായം  വസ്ഥാര്ഡരില്  നരിര്മരിക്കേലപടരിട്ടുള്ള  വസ്ഥാണരി ജവ്യലക്കേടരിടതരിനന  ലകെടരിട  നമര്
അനുവദേരിച്ചു നല്കെരി.  ലകെടരിട ഉടമ പഞസ്ഥായതരില് സമര്പരിചരിട്ടുള്ള റരിറവസനഡന  പസ്ഥാന്

പ്രകെസ്ഥാരയം  ദമല്  ലകെടരിടതരിലന്റെ  കെവദറജന  60%  എനന  കെസ്ഥാണരിചരിട്ടുണ്ടന.  2011  ലലെ
ലകെടരിടനരിര്മസ്ഥാണ  ചടങ്ങള്  പ്രകെസ്ഥാരയം  കുമരിള്  പഞസ്ഥായതന  ഉള്ലപടുന  കെസ്ഥാറഗറരി-II

പ ഞസ്ഥായത്തുകെളരില്  വസ്ഥാണരിജവ്യസ്ഥാവശവ്യതരിനസ്ഥായരി  നരിര്മരിക്കേലപടുന  ലകെടരിടങ്ങളലട
കെവദറജന  (വവ്യസ്ഥാപരി)  55%  ല്  പരരിമരിതലപടുദതണ്ടതുയം  അതരില്  കൂടുതല്  കെവദറജന

(വവ്യസ്ഥാപരി)  വരുന  ലകെടരിടനരിര്മസ്ഥാണയം  അനുവദേരിക്കേസ്ഥാന്  പസ്ഥാടരിലലനമരിരരിലക്കേ  പ്രസ്തുത
ലകെടരിടയം ക്രമവല്ക്കേരരിചന നമര് അനുവദേരിച്ചു നല്കെരി.

ലകെടരിട  നരിര്മസ്ഥാണയം  ക്രമവല്ക്കേരരിക്കുനതരിനസ്ഥായരി  സമര്പരിചരിട്ടുള്ള  അദപക്ഷ
പ്രകെസ്ഥാരയം  368  m2  ദപസ്ഥാട്ടു  വരിസസ്തീര്ണതരില്  പണരിതരിട്ടുള്ള  ലകെടരിടതരിലന്റെ  തസ്ഥാഴലത

നരിലെയന  102 m2 തറവരിസസ്തീര്ണ്ണവയം ഒനസ്ഥാമലത നരിലെയന  176.5  m2  തറവരിസസ്തീര്ണ്ണവയം
ഉള്ളതസ്ഥായരി  കെസ്ഥാണരിചരിരുന.  എനസ്ഥാല്  സമര്പരിചരിട്ടുള്ള  കെയംപസ്തീറഡന  പസ്ഥാനരില്നരിനയം

വവ്യതരിചലെരിചരിടസ്ഥാണന  ലകെടരിട  നരിര്മസ്ഥാണയം  നടതരിയലതനയം,  തസ്ഥാഴലത  നരിലെയുലടയുയം
ഒനസ്ഥാമലത  നരിലെയുലടയുയം  തറവരിസസ്തീര്ണ്ണതരില്  വവ്യതവ്യസ്ഥാസമുള്ളതസ്ഥായുയം

"പരരിദശസ്ഥാധരിചരിരുന ഉദദേവ്യസ്ഥാഗസന്" റരിദപസ്ഥാര്ടന ലചയ്തരിരുന.  ആയതരിനസ്ഥാല് പസ്ഥാന് മസ്ഥാറരി

സമസ്ഥാഹൃത ഓഡളിററ്റ് റളിദപസ്ഥാര്ടറ്റ് 2016-17 27
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സമര്പരിക്കുവസ്ഥാന്  ലസക്രടറരി  ആവശവ്യലപടരിരുന.  തുടര്നന  പുതുക്കേരിയ  പസ്ഥാന്
പഞസ്ഥായതരില്  സമര്പരിക്കുകെയുയം  ആയതന  ലസക്രടറരി  പരരിദശസ്ഥാധനയസ്ഥായരി

എല്.എസന.ജരി.ഡരി ലസക്ഷനു റകെമസ്ഥാറുകെയുയം ലചയ്തു.

പുതുക്കേരി  സമര്പരിചരിട്ടുള്ള  പസ്ഥാന്  അനുസരരിചന  ദമല്  ലകെടരിടതരിലന്റെ  തസ്ഥാഴലത

നരിലെയയം  ഒനസ്ഥായം  നരിലെയയം  218  m2 വസ്തീതയം  തറവരിസസ്തീര്ണയം  ഉണ്ടന.  ലകെടരിടയം  സരിതരി

ലചയ്യുന  ദപസ്ഥാടരിലന്റെ  വരിസസ്തീര്ണയം  368  m2 ആലണനള്ള  ദരഖകെളയം  സമര്പരിചരിട്ടുണ്ടന.

ആയതരിന്പ്രകെസ്ഥാരയം ലകെടരിടതരിലന്റെ കെവദറജന (വവ്യസ്ഥാപരി) 59.23% ആണന.

പസ്ഥാന്  പരരിദശസ്ഥാധരിചരിട്ടുള്ള  എല്.എസന.ജരി.ഡരി  അസരിസ്റ്റന്റെന  എന്ജരിനസ്തീയര്  ദമല്

ലകെടരിടയം  2011 ലലെ  ദകെരള  പഞസ്ഥായതന  ലകെടരിട  നരിര്മസ്ഥാണ  ചടങ്ങള്  പ്രകെസ്ഥാരമസ്ഥാണന
നരിര്മരിചരിട്ടുള്ളലതനന  റരിദപസ്ഥാര്ടന  ലചയ്തതരിലന്റെ  അടരിസസ്ഥാനതരില്  ലസക്രടറരി  നമര്

അനുവദേരിച്ചു നല്കെരി.

3.5 ലകെടരിട  നരിര്മസ്ഥാണ  ചടങ്ങള്  പസ്ഥാലെരിക്കേസ്ഥാലത  നരിര്മരിക്കേലപടരിട്ടുളള  

ലകെടരിടതരിനന ലസക്രടറരി നമര് അനുവദേരിച്ചു നല്കെരി
[അലെയമണ് ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതന, ലകെസ്ഥാലയം ജരില, ഓ.റരി. 2015-16, ഖ.2-1]

ലകെടരിട  നരിര്മസ്ഥാണ  ചടങ്ങള്  പസ്ഥാലെരിക്കേസ്ഥാലത  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതരിലന്റെ
പരരിധരിയരില്  ഒനസ്ഥായം  വസ്ഥാര്ഡരില്  നരിര്മരിക്കേലപടരിട്ടുള്ള  വസ്ഥാണരിജവ്യലക്കേടരിടതരിനന  നമര്

അനുവദേരിച്ചു  നല്കെരി.  1.25  ആര്  വരിസസ്തീര്ണമുള്ള  സലെതന  165.9  m2 തറ
വരിസസ്തീര്ണതരില് നരിര്മരിചരിട്ടുള്ള ദമല് ലകെടരിടയം ദകെരള പഞസ്ഥായതന ലകെടരിട നരിര്മസ്ഥാണ

ചടങ്ങളരിലലെ ചടയം 64 പ്രകെസ്ഥാരമുള്ള ലചറു ദപസ്ഥാട്ടുകെളരിലലെ നരിര്മസ്ഥാണങ്ങള്ക്കേന ദവണ്ടരിയുള്ള
വവ്യവസകെള് പസ്ഥാലെരിചരിടരിലലനന കെസ്ഥാണുന. വരിശദേസ്ഥായംശങ്ങള് ചുവലട ദചര്ക്കുന:

• പൂര്തസ്തീകെരരിക്കേലപടരിട്ടുള്ള പസ്ഥാന് പ്രകെസ്ഥാരയം ലകെടരിടദതസ്ഥാടുദചര്നള്ള വരിശസ്വഭസ്ഥാരതരി

ദറസ്ഥാഡരില് നരിനയം  2 m  തുറസസ്ഥായ സലെയം കെസ്ഥാണരിചരിട്ടുണ്ടന.  എനസ്ഥാല്  31.08 m2

വരിസസ്തീര്ണതരില്  ഈ  സലെയം  ലകെടരിയടചരിട്ടുള്ളതസ്ഥായുയം  നരിലെവരില്  തുറസസ്ഥായ
സലെയം ഉള്ലപടുതസ്ഥാലത ദറസ്ഥാഡരിദനസ്ഥാടുദചര്നന നരിര്മസ്ഥാണയം നടതരിയരിട്ടുണ്ടന.

• മറുഭസ്ഥാഗതന  മലറസ്ഥാരു  വവ്യക്തരിയുലട  ദപസ്ഥാട്ടുമസ്ഥായരി  അതരിര്തരി  പങരിടുന  ഭസ്ഥാഗതന
ആവശവ്യമസ്ഥായ  തുറസസ്ഥായ  സലെയം  ഉള്ലപടുതരിയരിടരില.  ചടയം  64(3)  പ്രകെസ്ഥാരയം

ഏലതങരിലുയം ഒരു വശതരിനന ചുരുങ്ങരിയതന 0.90 മസ്തീററുയം മറുവശതരിനു 0.60 മസ്തീററുയം
തുറസസ്ഥായ  സലെയം  ഉണ്ടസ്ഥായരിരരിദക്കേണ്ടതസ്ഥാണന.  എനസ്ഥാല്  ഈ  ചടയം  ഇവരിലട

പസ്ഥാലെരിക്കേലപടരിടരില.
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• ലചറുദപസ്ഥാട്ടുകെളരിലലെ  നരിര്മസ്ഥാണങ്ങള്ക്കേന  ലകെടരിട  നരിര്മസ്ഥാണ  ചടങ്ങളരിലലെ  ചടയം
64(4)  പ്രകെസ്ഥാരയം പരിനസ്ഥാമ്പുറതരിനന ചുരുങ്ങരിയതന  0.50  മസ്തീറദറസ്ഥാടു കൂടരി ശരസ്ഥാശരരി  1

മസ്തീറര്  വവ്യസ്ഥാപരി  ഉണ്ടസ്ഥാദകെണ്ടതസ്ഥാണന.  എനസ്ഥാല്  0.70  മസ്തീറര്  വവ്യസ്ഥാപരി  മസ്ഥാതദമ
ഉള്ലപടുതരിയരിട്ടുള്ളൂ.

• പൂര്തസ്തീകെരരിക്കേലപട  പസ്ഥാന്  പ്രകെസ്ഥാരയം  ലസലസ്ഥാര്  നരിലെ  പസ്ഥാര്ക്കേരിയംഗരിനസ്ഥായരി  നസ്തീക്കേരി
വചരിട്ടുള്ളതസ്ഥായരി  കെസ്ഥാണരിചരിട്ടുണ്ടന.  എനസ്ഥാല്  ഈ  നരിലെ  നസ്ഥാലുവശവയം  ലകെടരിയടചന

ഷടറുകെദളസ്ഥാടുകൂടരി ദഗസ്ഥാഡസൗണസ്ഥായരി ഉപദയസ്ഥാഗരിച്ചുവരുന.

3.6 രണ്ടുനരിലെലക്കേടരിടയം  പണരിയുനതരിനസ്ഥായരി  അനുമതരി  ദനടരിയദശഷയം

മൂനനരിലെലക്കേടരിടയം  പണരിതു.  യസ്ഥാലതസ്ഥാരു  ക്രമവല്ക്കേരണ  നടപടരികെളയം 
സസ്വസ്തീകെരരിക്കേസ്ഥാലത ലകെടരിട നമര് അനുവദേരിച്ചു നല്കെരി.
[കുളത്തൂപ്പുഴ ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതന, ലകെസ്ഥാലയം ജരില, ഓ.റരി. 2015-16, ഖ.2-2]

    രണ്ടു  നരിലെകെളള്ള  ഓഡരിദറസ്ഥാറരിയയം  പണരിയുനതരിനസ്ഥായരി  പഞസ്ഥായതരില്  നരിനയം

അനുമതരി  ദനടരിയദശഷയം  ലകെടരിടഉടമ  മൂനന  നരിലെകെളള്ള  ഓഡരിദറസ്ഥാറരിയയം  പണരിതു.
കൃതവ്യമസ്ഥായ  പരരിദശസ്ഥാധന  നടതരി  ക്രമവല്ക്കേരണ  നടപടരികെള്  സസ്വസ്തീകെരരിക്കേസ്ഥാലത

ഓഡരിദറസ്ഥാറരിയതരിനന ലകെടരിട നമര് അനുവദേരിച്ചു നല്കെരി.

   ലകെടരിട  നരിര്മസ്ഥാണ  ലപര്മരിറരിനസ്ഥായരി  പഞസ്ഥായതരില്  സമര്പരിചരിട്ടുള്ള  അദപക്ഷ

പ്രകെസ്ഥാരയം  ഓഡരിദറസ്ഥാറരിയതരിനന  രണ്ടു  നരിലെകെളയം  തസ്ഥാഴലത  നരിലെയന  340.33  m2

വരിസസ്തീര്ണവയം ഒനസ്ഥാമലത നരിലെയന 456.82 m2 വരിസസ്തീര്ണവയം ഉള്ലപലട ആലകെ 797.15

m2 വരിസസ്തീര്ണയം കെസ്ഥാണരിചരിരുന. അദപക്ഷ പരരിദശസ്ഥാധരിച ജരിലസ്ഥാ ഠസൗണ് പസ്ഥാനര് 26.08.10
ല് സരി.68/2010/ലകെ.ഡരിസന.  നമര് ഉതരവന പ്രകെസ്ഥാരയം ലകെടരിടതരിലന്റെ ദലെ ഔടന പസ്ഥാന്

അയംഗസ്തീകെരരിചന  136/2010  നമര്  അനുവദേരിച്ചു  നല്കെരിയരിട്ടുണ്ടന.  ആയതരിലന്റെ

അടരിസസ്ഥാനതരില് 31/01/11  ല്  A3-7401/10  നമറസ്ഥായരി  797.15 m2 വരിസസ്തീര്ണതരില്

ഓഡരിദറസ്ഥാറരിയയം പണരിയുനതരിനസ്ഥായരി ലകെടരിട നരിര്മസ്ഥാണ ലപര്മരിറന അനുവദേരിച്ചു നല്കെരി.

    15.10.14  ല് ഓഡരിദറസ്ഥാറരിയതരിലന്റെ പണരി  പൂര്തരിയസ്ഥായതസ്ഥായരി  കെസ്ഥാണരിചന   ഉടമ

കെയംപസ്തീഷന്  പസ്ഥാന്  ഉള്പലട  പഞസ്ഥായതരില്  അദപക്ഷ  സമര്പരിചരിരുന.  പസ്ഥാന്
പരരിദശസ്ഥാധരിച  എല്.എസന.ജരി.ഡരി  അസരിസ്റ്റന്റെന  എന്ജരിനസ്തീയര്  ലസക്രടറരിക്കേന  നല്കെരിയ

റരിദപസ്ഥാര്ടരില്  പസ്ഥാന്  പ്രകെസ്ഥാരമുള്ള  അളവരില്  നരിര്മസ്ഥാണയം  പൂര്തസ്തീകെരരിചതസ്ഥായുയം  ആലകെ

നരിര്മരിതരി വരിസസ്തീര്ണ്ണയം 797.15 m2 ആലണനയം സസ്ഥാക്ഷവ്യലപടുതരിയരിട്ടുണ്ടന. റരിദപസ്ഥാര്ടരിലന്റെ

അടരിസസ്ഥാനതരില് ലസക്രടറരി  03.03.15  ല് ലകെടരിടതരിനന നമര് അനുവദേരിച്ചു നല്കെരി.
എനസ്ഥാല്  ലകെടരിട  നമറരിനസ്ഥായരി  പഞസ്ഥായതരില്  സമര്പരിചരിട്ടുള്ള  അദപക്ഷദയസ്ഥാലടസ്ഥാപയം

സമസ്ഥാഹൃത ഓഡളിററ്റ് റളിദപസ്ഥാര്ടറ്റ് 2016-17 29



കകെടട്ടിട നട്ടിര്മമ്മാണ അനുമതട്ടി

ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കേരിയരിട്ടുള്ള  അഗരി  ശമന  സുരക്ഷസ്ഥാ  വരിഭസ്ഥാഗതരില്  നരിനള്ള  B-5494/2014/
30.10.14  നമര്  റഫനല്  എന്.ഒ.സരി.  യരില്  ഡരിവരിഷണല്  ഓഫസ്തീസര്,  ഫയര്  &

റസപ്യൂവരിലന്റെ  പരരിദശസ്ഥാധനയരില്  ദമല്  ഓഡരിദറസ്ഥാറരിയയം  മൂനനരിലെ  ലകെടരിടമസ്ഥാലണനയം,

ആലകെ  നരിര്മരിതരി  വരിസസ്തീര്ണ്ണയം  992.17  m2 ആലണനയം  സസ്ഥാക്ഷവ്യലപടുതരിയരിട്ടുണ്ടന.

ആയതരിലന്റെ പകെര്പന ലസക്രടറരിക്കു അയച്ചു ലകെസ്ഥാടുതരിട്ടുള്ളതസ്ഥായുയം ദരഖലപടുതരിയരിട്ടുണ്ടന.
എനസ്ഥാല്  ലകെടരിടയം  പരരിദശസ്ഥാധരിച  എല്.എസന.ജരി.ഡരി  അസരിസ്റ്റന്റെന  എന്ജരിനസ്തീയറുലട

റരിദപസ്ഥാര്ടരിദലെസ്ഥാ  അദപക്ഷ  പരരിദശസ്ഥാധരിച  ലസക്രടറരിയുലട  റരിദപസ്ഥാര്ടരിദലെസ്ഥാ  ദമല് വസ്തുത
പരസ്ഥാമര്ശരിചരിടരില.

    1999 ലലെ ദകെരള മുനരിസരിപല് ബരില്ഡരിയംഗന  റൂള്സരിലലെ ചടയം  26 എ പ്രകെസ്ഥാരമുള്ള
മസ്ഥാലെരിനവ്യ നരിര്മസ്ഥാര്ജന സയംവരിധസ്ഥാനങ്ങള്, ചടയം 55(2) പ്രകെസ്ഥാരമുള്ള ലസറന ബസ്ഥാക്കുകെള്, ചടയം

55(12), 54(6) പടരികെ 9 എനരിവ പ്രകെസ്ഥാരമുള്ള വസ്ഥാടര് ദകസ്ഥാസറകെള്, ചടയം 34 പ്രകെസ്ഥാരമുള്ള
കെസ്ഥാര് പസ്ഥാര്ക്കേരിയംഗന ഏരരിയ,  ചടയം  101(എ)  പ്രകെസ്ഥാരമുള്ള മഴലവള്ള സയംഭരണരി എനരിവയുയം

ഉള്ലപടുതരിയരിടരില.

3.7 അഗരി  സുരക്ഷസ്ഥാമസ്ഥാനദേണങ്ങള്  പസ്ഥാലെരിക്കേസ്ഥാലത  നരിര്മരിച  എല്.പരി.ജരി  

ദഗസ്ഥാഡസൗണരിനന ലകെടരിട നമര് അനുവദേരിച്ചു.
[അഞല് ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതന, ലകെസ്ഥാലയം ജരില, ഓ.റരി. 2014-15, ഖ.2-2]

     അഗരിസുരക്ഷസ്ഥാ മസ്ഥാനദേണങ്ങള് പസ്ഥാലെരിക്കേസ്ഥാലത നരിര്മരിച എല്.പരി.ജരി ദഗസ്ഥാഡസൗണരിനന,
ചടപ്രകെസ്ഥാരയം  ലെഭവ്യമസ്ഥാദകെണ്ട  ഫയര്  നരിരസ്ഥാദക്ഷപ  സസ്ഥാക്ഷവ്യപതയം,  ജരിലസ്ഥാ  കെളക്ടറുലട

നരിരസ്ഥാദക്ഷപ  സസ്ഥാക്ഷവ്യപതയം  എനരിവ  വസ്ഥാങ്ങസ്ഥാലതയുയം,  സലെവസ്ഥാസരികെളലട  പരസ്ഥാതരികെള്
അവഗണരിച്ചുയം ലകെടരിട നമര് അനുവദേരിച്ചു.

    ദകെരള  പഞസ്ഥായതന  ലകെടരിട  നരിര്മസ്ഥാണ ചടങ്ങളരിലലെ ചടയം  34/3(ഐ)  പ്രകെസ്ഥാരയം
എല്.പരി.ജരി  ദഗസ്ഥാഡസൗണുകെലള,  ലപലടനന  തസ്തീ  പരിടരിക്കുനദതസ്ഥാ  അലലങരില്

ലപസ്ഥാടരിലതറരിക്കുനദതസ്ഥാ  ആയ  വസ്തുക്കേള്  അലലങരില്  ഉല്പനങ്ങളലട  സയംഭരണയം,
റകെകെസ്ഥാരവ്യയം ലചയല്, നരിര്മസ്ഥാണയം, സയംസരണയം എനരിവയന ഉപദയസ്ഥാഗരിക്കുന ലകെടരിടങ്ങള്

ഉള്ലപടുന  'ഗണയം  ഐ(2)-അപസ്ഥായസസ്ഥാദ്ധേവ്യതയുള്ള  വരിനരിദയസ്ഥാഗങ്ങള്'  എന
വരിഭസ്ഥാഗതരിലെസ്ഥാണന ഉള്ലപടുതരിയരിരരിക്കുനതന. പ്രസ്തുത ചടങ്ങളരിലലെ ചടയം 61(6) പ്രകെസ്ഥാരയം

ഇതരയം  ലകെടരിടങ്ങളലട  കെസ്ഥാരവ്യതരില്  അഗരിശമനദസനസ്ഥാ  ഡയറക്ടറരില്  നരിദനസ്ഥാ
ഇതരിനസ്ഥായരി  അദദ്ദേഹയം  ചുമതലെലപടുത്തുന  ഉദദേവ്യസ്ഥാഗസനരില്  നരിദനസ്ഥാ  അയംഗസ്തീകെസ്ഥാര

സസ്ഥാക്ഷവ്യപതയം  ദനടരി  ലകെടരിട  നരിര്മസ്ഥാണ  ലപര്മരിറന  നല്കുനതരിനുമുമസ്ഥായരി
ഹസ്ഥാജരസ്ഥാദക്കേണ്ടതസ്ഥാണന.  കൂടസ്ഥാലത  ചടയം  61(9)  പ്രകെസ്ഥാരയം  ജരിലസ്ഥാ  കെളക്ടറുലട  അനുമതരിയുയം

വസ്ഥാങ്ങരിയരിരരിക്കേണയം.  105.64  m2  ല്  8000  kg  സയംഭരണ  ദശഷരിയുള്ള  എല്.പരി.ജരി

30 ദകെരള സയംസസ്ഥാന ഓഡളിററ്റ് വകുപറ്റ്
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ദഗസ്ഥാഡസൗണ് നരിര്മരിക്കുനതരിനന  25.07.2013 ല് ഉടമ പഞസ്ഥായതരില് അദപക്ഷ നല്കെരി.
പ്രസ്തുത  അദപക്ഷ  സസ്വസ്തീകെരരിച  ലസക്രടറരി  ലകെടരിടതരിനന  നരിരസ്ഥാദക്ഷപ  സസ്ഥാക്ഷവ്യപതയം

ലെഭരിക്കുനതരിനസ്ഥായരി  ഫയര്  &  റസപ്യു  ഡരിവരിഷണല് ഓഫസ്തീസര്,  തരിരുവനനപുരതരിനന
കെതയച്ചു.  ആയതുപ്രകെസ്ഥാരയം ഫയര്  &  റസപ്യു ഡരിവരിഷണല് ഓഫസ്തീസര്,  തസ്ഥാലഴപറയുന

നരിബന്ധനകെള് പസ്ഥാലെരിക്കേണലമനയം നരിര്മസ്ഥാണ ദശഷയം ഈ വകുപരില് നരിനന അനരിമ
നരിരസ്ഥാദക്ഷപ സസ്ഥാക്ഷവ്യപതയം (final N.O.C) വസ്ഥാങ്ങണലമനയം അറരിയരിച്ചു ലകെസ്ഥാണ്ടന മറുപടരി

നല്കെരി. കെതരിലലെ നരിബന്ധനകെള് ചുവലട ദചര്ക്കുന:

➢ എല്.പരി.ജരി  ദഗസ്ഥാഡസൗണരിലന്റെ നരിര്മസ്ഥാണയം  Gas  Cylinder  Rule  നന  അനുസൃത

മസ്ഥായരിരരിക്കേണയം.

➢ ദഗസ്ഥാഡസൗണരില് നരിനയം,  ദകെസ്ഥാമസൗണ്ടന വസ്ഥാളരിദലെയയം,  ദകെസ്ഥാമസൗണ്ടന വസ്ഥാളരില് നരിനന

അണ്ദലെസ്ഥാഡരിയംഗന  ഏരരിയയരിദലെയയം  ചടപ്രകെസ്ഥാരമുള്ള  സുരക്ഷരിതസലെയം
ലെഭവ്യമസ്ഥാക്കേണയം.  നരിലെവരില്  ദലെസ്ഥാഡരിയംഗരിനുയം,  അണ്ദലെസ്ഥാഡരിയംഗരിനുയം  ഉള്ള  സലെയം

അപരവ്യസ്ഥാപമസ്ഥാണന.  ആയതന  ലകെടരിടതരിലന്റെ നരിര്മസ്ഥാണയം  പൂര്തസ്തീകെരരിക്കുന മുറയന
പരരിഹരരിക്കേണയം.

➢ ചടപ്രകെസ്ഥാരമുള്ള Fire Extinguishers ലകെടരിടതരില് സസ്ഥാപരിക്കേണയം

➢ 'പുകെവലെരി പസ്ഥാടരില'  എന ദബസ്ഥാര്ഡന ഇയംഗസ്തീഷരിലുയം,  മലെയസ്ഥാളതരിലുയം,  ഹരിനരിയരിലുയം

പ്രദേര്ശരിപരിക്കേണയം.

➢ ലകെടരിടതരിലന്റെ  12  മസ്തീറര് ചുറളവരില് സരിതരി ലചയ്യുന ലകെടരിടങ്ങള് പൂര്ണ്ണമസ്ഥായുയം

ലപസ്ഥാളരിച്ചു നസ്തീക്കേണയം.

    ഫയര് & റസപ്യു വകുപരിലന്റെ ദമല്സൂചരിത നരിര്ദദ്ദേശങ്ങള് പസ്ഥാലെരിചന അനരിമ നരിരസ്ഥാദക്ഷപ

സസ്ഥാക്ഷവ്യപതയം ലെഭവ്യമസ്ഥാക്കുന മുറയന നരിരസ്ഥാദക്ഷപ സസ്ഥാക്ഷവ്യപതയം അനുവദേരിക്കേസ്ഥാലമനന ബഹ.
ജരിലസ്ഥാ  കെളക്ടര്  18.12.14  ല്  ലസക്രടറരിലയ  അറരിയരിച്ചു  (കെതന  നയം.  M7-31002/14).

ആയതരിലന്റെയടരിസസ്ഥാനതരില്,  നരിര്ദ്ദേരിഷ ദപസ്ഥാടരിദനസ്ഥാടു ദചര്ന കെരിടക്കുന ദപസ്ഥാട്ടുകെളരില്
നരിലെവരില് വസ്തീടുകെളലണ്ടങരില് അവയുലട ഉടമസരരില് നരിനന നരിരസ്ഥാദക്ഷപ സസ്ഥാക്ഷവ്യപതയം

വസ്ഥാങ്ങണലമന  നരിബന്ധനകെള്  അടക്കേയം  ചസ്തീഫന  ഠസൗണ്  പസ്ഥാനര്  ലകെടരിടതരിലന്റെ  ദലെ-
ഔടരിനുയം സലെതരിലന്റെ ഉപദയസ്ഥാഗതരിനുയം അയംഗസ്തീകെസ്ഥാരയം നല്കെരിലക്കേസ്ഥാണ്ടന ലസക്രടറരിക്കേന

കെതന  നല്കെരി  (കെതന  നയം.സരി3-8433/2014/ഡരി.ഡരി.എസന.  തസ്തീ.17.10.2014,  റസറന
പസ്ഥാന്  അയംഗസ്തീകെസ്ഥാര  നമര്  337/2014).  പ്രസ്തുത  കെതരിലന്റെ  അടരിസസ്ഥാനതരില്

ലകെടരിടതരിലന്റെ  നരിര്മസ്ഥാണതരിനന   ലപര്മരിറന  അനുവദേരിച്ചു  (നയം.എ 3.8998/2014
തസ്തീ.12.01.2015).  ഇതരിനരിടയരില്,  നരിര്ദേരിഷ  ഗവ്യസ്ഥാസന  ദഗസ്ഥാഡസൗണരിന്റെ

സമസ്ഥാഹൃത ഓഡളിററ്റ് റളിദപസ്ഥാര്ടറ്റ് 2016-17 31
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നരിര്മസ്ഥാണതരിലനതരിലര  സമസ്തീപവസ്ഥാസരി  ജരിലസ്ഥാ  ഠസൗണ്  പസ്ഥാനര്ക്കേന  പരസ്ഥാതരി
നല്കെരിയതരിനസ്ഥാല്,  ലസക്രടറരിയുലട  റരിദപസ്ഥാര്ടന  ആവശവ്യലപട്ടു  ലകെസ്ഥാണ്ടന  ജരിലസ്ഥാ  ഠസൗണ്

പസ്ഥാനര്  20.09.14  ല് കെത്തു നല്കെരിലയങരിലുയം  (നയം.സരി/936/2014)  ലസക്രടറരി  മറുപടരി
നല്കുകെയുണ്ടസ്ഥായരില.

    ഫയര്  &  റസപ്യു  വകുപന,  ഠസൗണ്  പസ്ഥാനരിയംഗന  വകുപന,  ജരിലസ്ഥാ  കെളക്ടുറുലട  ഓഫസ്തീസന
എനരിവരിടങ്ങളരില്  നരിനയം  അറരിയരിച  ദമല്  സൂചരിപരിചതരതരിലുള്ള  നരിര്ദദ്ദേശങ്ങള്

നരിലെനരില്ലക്കേ, ആയവ പസ്ഥാലെരിച്ചു എനന ഉറപ്പുവരുതസ്ഥാലതയുയം ആവശവ്യമസ്ഥായ നരിരസ്ഥാദക്ഷപ
സസ്ഥാക്ഷവ്യപതങ്ങള്  ഇലസ്ഥാലതയുയം  31.03.2015  ല്  ലകെടരിടയം  അസസന  ലചയ്തന  നമര്

അനുവദേരിച്ചു. 

    വരിവരിധ  വകുപ്പുകെളരില്  നരിനള്ള  നരിര്ദദ്ദേശങ്ങള്  അവഗണരിച്ചുയം,  ചടപ്രകെസ്ഥാരയം

ആവശവ്യമസ്ഥായ  ദരഖകെള്  ഇലസ്ഥാലതയുയം,  പ്രദദേശവസ്ഥാസരികെളലട  പരസ്ഥാതരികെള്ക്കേന  തസ്തീര്പ്പു
കെല്പരിക്കേസ്ഥാലതയുയം നടപടരിക്രമങ്ങള് ലെയംഘരിച്ചുലകെസ്ഥാണ്ടുയം ലകെടരിടതരിനന നമര് അനുവദേരിച്ചു

നല്കെരി. 

3.8 ഒരുനരിലെ  പണരിയുനതരിനസ്ഥായരി  പഞസ്ഥായതരില്  നരിനയം  ലപര്മരിറന  

ദനടരിയ ദശഷയം മൂനനരിലെ ലകെടരിടയം പണരിതുയര്തരി
[കെല്ലുവസ്ഥാതുക്കേല് ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതന, ലകെസ്ഥാലയം ജരില, ഓ.റരി. 2015-16, ഖ.2-3]

    പസ്ഥാരരിപള്ളരി  ഠസൗണരില്  വസ്ഥാണരിജവ്യസ്ഥാവരിശവ്യതരിനുള്ള  ഒരു  നരിലെ  ലകെടരിടയം
പണരിയുനതരിനസ്ഥായരി പഞസ്ഥായതരില് നരിനയം ലപര്മരിറന  ദനടരിയ ദശഷയം തല്സസ്ഥാനതന

മൂനന  നരിലെ  ലകെടരിടയം  പണരിതു.  പഞസ്ഥായതരിലലെ  ദരഖകെളരില്  ദകെവലെയം  98m2 മസ്ഥാതയം
തറവരിസസ്തീര്ണ്ണമുള്ള  ഈ  ലകെടരിടയം  സലെ  പരരിദശസ്ഥാധനദയസ്ഥാടനുബന്ധരിചന  ഓഡരിറന

വരിഭസ്ഥാഗതരിലന്റെ  നരിര്ദദ്ദേശലത  തുടര്നന  എല്.എസന.ജരി.ഡരി.  ഓവര്സരിയര്  അളനന

പരരിദശസ്ഥാധരിക്കുകെയുയം  ഈ  ലകെടരിടതരിലന്റെ  മൂനന  നരിലെകെള്ക്കുയം  507.53m2 വസ്തീതയം

തറവരിസസ്തീര്ണ്ണയം  ഉള്ലപലട  ആലകെ  1522.59m2 തറവരിസസ്തീര്ണ്ണയം  ഉലണ്ടനന  റരിദപസ്ഥാര്ടന
നല്കുകെയുയം  ലചയ്തരിട്ടുണ്ടന.  ആയതന  അസരിസ്റ്റന്റെന  എന്ജരിനസ്തീയര്,  എല്.എസന.ജരി.ഡരി.

സസ്ഥാക്ഷവ്യലപടുതരി നല്കെരിയരിട്ടുണ്ടന. 1522.59m2 തറവരിസസ്തീര്ണ്ണതരിനുളള ലകെടരിടനരികുതരി

ഒടുദക്കേണ്ട സസ്ഥാനതന  98 m2 നന ആനുപസ്ഥാതരി  കെമസ്ഥായ നരികുതരി  മസ്ഥാതമസ്ഥാണന  അടവസ്ഥാക്കേരി

വരുനതന.

32 ദകെരള സയംസസ്ഥാന ഓഡളിററ്റ് വകുപറ്റ്
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      ദമല് ലകെടരിട നരിര്മസ്ഥാണതരിലലെ അപസ്ഥാകെങ്ങള് ചുവലട ദചര്ക്കുന:

• ലകെടരിട  നരിര്മസ്ഥാണ  ചടങ്ങളരിലലെ  ചടയം  38  പ്രകെസ്ഥാരമുള്ള  പസ്ഥാര്ക്കേരിയംഗന  സസൗകെരവ്യയം

ഒരുക്കേരിയരിടരില.

• ചടയം 44 പ്രകെസ്ഥാരമുള്ള ദകെസ്ഥാണരിപടരികെള് സസ്ഥാപരിചരിടരില.

• ചടയം 47 പ്രകെസ്ഥാരമുള്ള അഗരിരക്ഷസ്ഥാ ദകെസ്ഥാണരിപടരികെള് സസ്ഥാപരിചരിടരില.

• ചടയം 58 പ്രകെസ്ഥാരമുള്ള ലസറന ബസ്ഥാക്കുകെള് നല്കെരിയരിടരില.

• ചടയം  58(12)  പ്രകെസ്ഥാരയം  അഗരിശമനവരിഭസ്ഥാഗതരില്  നരിനയം  സര്ടരിഫരിക്കേറന
ദനടരിയരിടരില.

• ചടയം 102 പ്രകെസ്ഥാരമുള്ള മഴലവള്ള സയംഭരണരി ഒരുക്കേരിയരിടരില.

• ചടയം  104  പ്രകെസ്ഥാരയം  റവകെലെവ്യമുള്ള  വവ്യക്തരികെള്ക്കേന  ദവണ്ടരിയുള്ള സസൗകെരവ്യങ്ങള്

ഏര്ലപടുതരിയരിടരില.

3.9 പഞസ്ഥായതരിലന്റെ അനുമതരിയരിലസ്ഥാലത അനധരികൃതമസ്ഥായരി കൂടരിദചര്ക്കേലുകെള്  

വരുതരിയരിട്ടുള്ള തസ്തീദയററരിനന റലെസന്സന പുതുക്കേരി നല്കെരി.
[അലെയമണ് ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതന, ലകെസ്ഥാലയം ജരില, ഓ.റരി. 2015-16, ഖ.2-4]

ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതരിലന്റെ  പരരിധരിയരില്  പ്രവര്തരിക്കുന  തസ്തീദയററരില്
പഞസ്ഥായതരിലന്റെ  അനുമതരിയരിലസ്ഥാലത  അനധരികൃതമസ്ഥായരി  നരിര്മസ്ഥാണങ്ങള്  നടതരി.

ആയതരിലനതരിലര  യസ്ഥാലതസ്ഥാരു  നടപടരികെളയം  സസ്വസ്തീകെരരിക്കേസ്ഥാലത  ഈ  തസ്തീദയററരിലന്റെ
റലെസന്സന പുതുക്കേരി നല്കെരി.

പഞസ്ഥായതരിലലെ ദരഖകെള് പ്രകെസ്ഥാരയം പ്രസ്തുത തസ്തീദയററരിനന  2  നരിലെകെളയം തസ്ഥാഴലത

നരിലെയന  697  m2 ഉയം  ഒനസ്ഥായം  നരിലെയന  500  m2 ഉയം  ഉള്ലപലട  ആലകെ  1197  m2

തറവരിസസ്തീര്ണ്ണവയം  ഉള്ളതസ്ഥായരി  ദരഖലപടുതരിയരിട്ടുണ്ടന.  എനസ്ഥാല്  ഈ  ലകെടരിടതരിനന  3

നരിലെകെളയം തസ്ഥാഴലത നരിലെയന  856 m2 തറവരിസസ്തീര്ണ്ണവയം ഉള്ളതസ്ഥായരി  ഓഡരിറന  ടസ്തീമരിലന്റെ

പ്രസ്ഥാദദേശരികെ പരരിദശസ്ഥാധനയരില് വവ്യക്തമസ്ഥായരി.

1998  ലലെ  ദകെരള  സരിനരിമ  റഗുദലെഷന്  ചടങ്ങളരിലലെ  ചടയം  10  പ്രകെസ്ഥാരയം

റലെസന്സരിയംഗന അദതസ്ഥാറരിടരിയുലട അനുമതരിയരിലസ്ഥാലത യസ്ഥാലതസ്ഥാരുവരിധ പുനര് നരിര്മസ്ഥാണ
പ്രവര്തനങ്ങദളസ്ഥാ കൂടരിദചര്ക്കേലുകെദളസ്ഥാ നടത്തുവസ്ഥാന് പസ്ഥാടുള്ളതല.  എനസ്ഥാല് ഈ ചടയം

ഇവരിലട  പസ്ഥാലെരിക്കേലപടരിടരില.  ചടയം  11 പ്രകെസ്ഥാരയം  തസ്തീദയറര്  ഉടമ  നരിലെവരില് റലെസന്സന
ദനടരി  പ്രവര്തരിച്ചുലകെസ്ഥാണ്ടരിരരിക്കുന  ഒരു  തസ്തീദയററരില്  വരുത്തുവസ്ഥാനുദദ്ദേശരിക്കുന  പുനര്

നരിര്മസ്ഥാണ  പ്രവര്തനങ്ങദളസ്ഥാ  കൂടരിദചര്ക്കേലുകെദളസ്ഥാ  ചടയം  4  പ്രകെസ്ഥാരമുള്ള

സമസ്ഥാഹൃത ഓഡളിററ്റ് റളിദപസ്ഥാര്ടറ്റ് 2016-17 33



കകെടട്ടിട നട്ടിര്മമ്മാണ അനുമതട്ടി

നടപടരിക്രമങ്ങളരിലൂലട  ലസക്രടറരിലയ  അറരിയരിദക്കേണ്ടതുയം  ലസക്രടറരി  ആയതന
പരരിദശസ്ഥാധനയസ്ഥായരി  എകരികെപ്യുടസ്തീവന  എന്ജരിനസ്തീയര്,  ചസ്തീഫന  ഇലെകരിക്കേല്  ഇന്ലസ്പക്ടര്,

ഠസൗണ്  പസ്ഥാനര്,  ലഹല്തന  ഓഫസ്തീസര്,  ഫയര്ദഫസ്ഥാഴന  ഡരിവരിഷണല്  ഓഫസ്തീസര്
എനരിവരുലട  പരരിദശസ്ഥാധനയസ്ഥായരി  അയച്ചു  നല്ദകെണ്ടതുമസ്ഥാണന.  ദമല്  വരിഭസ്ഥാഗങ്ങളരില്

നരിനയം  ലെഭരിക്കുന  അനുമതരിപതതരിലന്റെ  അടരിസസ്ഥാനതരില്  മസ്ഥാതദമ  തുടര്നന
റലെസന്സന  പുതുക്കേരി  നല്കുവസ്ഥാന്  പസ്ഥാടുള്ളൂ.  എനസ്ഥാല്  അനധരികൃത  നരിര്മസ്ഥാണങ്ങള്

നടതരിയരിട്ടുള്ള പ്രസ്തുത തസ്തീദയററരിനന ദമല് നടപടരിക്രമങ്ങള് പസ്ഥാലെരിക്കേസ്ഥാലത റലെസന്സന
പുതുക്കേരി നല്കെരി. 

3.10 ലകെടരിട  നരിര്മസ്ഥാണ ചടങ്ങളയം  ജരിലസ്ഥാ  ഠസൗണ്  പസ്ഥാനറുലട  ഉതരവയം  

പൂര്ണ്ണമസ്ഥായരി ലെയംഘരിചന പണരിത ഓഡരിദറസ്ഥാറരിയതരിനു ലകെടരിട നമര് അനുവദേരിച്ചു  

നല്കെരി.
[കുളത്തൂപ്പുഴ ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതന, ലകെസ്ഥാലയം ജരില, ഓ.റരി. 2015-16, ഖ.2-3]

    ലകെടരിട നരിര്മസ്ഥാണ ചടങ്ങളയം ജരിലസ്ഥാ ഠസൗണ് പസ്ഥാനറുലട ഉതരവയം പൂര്ണ്ണമസ്ഥായരി ലെയംഘരിചന
ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതരില്  പണരിതരിട്ടുള്ള  ഓഡരിദറസ്ഥാറരിയതരിനന  ക്രമവരിരുദ്ധേമസ്ഥായരി  നമര്

അനുവദേരിച്ചു  നല്കെരി.  മൂനന  നരിലെകെളരിലെസ്ഥായരി  പ്രവര്തരിക്കുന  ഈ  ലകെടരിടതരിലന്റെ
തസ്ഥാഴലത  നരിലെ  സദമളന  ഹസ്ഥാള്  എനയം  ഒനസ്ഥാമദതയുയം  രണ്ടസ്ഥാമദതയുയം  നരിലെകെള്

വസ്ഥാണരിജവ്യസ്ഥാവശവ്യതരിനുള്ളവ എനയം ദരഖലപടുതരിയസ്ഥാണന പഞസ്ഥായതരില് നരിനയം ലകെടരിട
നമര്  ദനടരിയരിയരിട്ടുള്ളതന.  എനസ്ഥാല്  ടരി  ലകെടരിടയം  ദകെനസ്തീകൃത  എയര്കെണ്ടസ്തീഷനരിയംഗന

സയംവരിധസ്ഥാനദതസ്ഥാലട പ്രവര്തരിക്കുന ഒരു ഓഡരിദറസ്ഥാറരിയമസ്ഥാണന.

2011  ലലെ ദകെരള പഞസ്ഥായതന  രസ്ഥാജന  ലകെടരിട  നരിര്മസ്ഥാണ ചടങ്ങളരിലലെ ചടയം  57

പ്രകെസ്ഥാരയം സദമളന വരിഭസ്ഥാഗതരില് ഉള്ലപടുന,  ആലകെ നരിര്മരിതരി വരിസസ്തീര്ണ്ണയം 500 m2

വലരയുള്ള ലകെടരിടങ്ങള്ക്കേന പഞസ്ഥായതന ലസക്രടറരിയരില് നരിനയം, 500 m2 നു മുകെളരിലുയം

1000  m2 വലരയുമുള്ളവയന  ജരിലസ്ഥാ  ഠസൗണ്പസ്ഥാനറരില്  നരിനയം,  1000  m2 മുകെളരിലുള്ളവയന
ചസ്തീഫന ഠസൗണ്പസ്ഥാനറരില് നരിനയം നരിര്മസ്ഥാണസ്ഥാനുമതരി ദനദടണ്ടതസ്ഥാണന.  മൂന നരിലെകെളരിലെസ്ഥായരി

1236  m2 വരിസസ്തീര്ണ്ണതരില്  ഓഡരിദറസ്ഥാറരിയയം  പണരിയുനതരിനുള്ള   അദപക്ഷ  ലകെടരിട
നരിര്മസ്ഥാണ  ചടങ്ങള്  ലെയംഘരിക്കുനതരിനസ്ഥാല്  2013  ല്  ചസ്തീഫന  ഠസൗണ്പസ്ഥാനര്

നരിരസരിചരിട്ടുള്ളതസ്ഥാണന.  തുടര്നന ലകെടരിടയുടമ  498 m2 തറ വരിസസ്തീര്ണ്ണതരില് തസ്ഥാഴലത
നരിലെ മസ്ഥാതയം പണരിയുനതസ്ഥായരി കെസ്ഥാണരിചന  14/08/14 ല് പഞസ്ഥായതരില് നരിനയം ലപര്മരിറന

ദനടുകെയുയം  06.03.15  ല്  പണരി  പൂര്തസ്തീകെരരിചന  കെയംപസ്തീറഡന  പസ്ഥാന്  പ ഞസ്ഥായതരില്
സമര്പരിക്കുകെയുയം ലചയ്തരിട്ടുണ്ടന.  ലകെടരിടയം  പരരിദശസ്ഥാധരിച എല്.എസന.ജരി.ഡരി.  അസരിസ്റ്റന്റെന

34 ദകെരള സയംസസ്ഥാന ഓഡളിററ്റ് വകുപറ്റ്
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എന്ജരിനസ്തീയര്  ലകെടരിട  നരിര്മസ്ഥാണയം  പസ്ഥാന്  പ്രകെസ്ഥാരമസ്ഥാലണനന  സസ്ഥാക്ഷവ്യലപടുത്തുകെയുയം
ലകെടരിടതരിനന നമര് അനുവദേരിച്ചു നല്കെരിയരിട്ടുള്ളതുമസ്ഥാണന.

തുടര്നന  26/03/15  ല് നരിലെവരിലുള്ള ലകെടരിടതരിനു മുകെളരിലെസ്ഥായരി വസ്ഥാണരിജവ്യസ്ഥാവശവ്യ

തരിനസ്ഥായരി  103  m2 വസ്തീതമുള്ള  2  നരിലെകെള് കൂടരി  പണരിയുനതരിനസ്ഥായരി  പഞസ്ഥായതരില്

ലപര്മരിറരിനു അദപക്ഷ സമര്പരിക്കുകെയുയം ലസക്രടറരി ദമല് അദപക്ഷ 23.04.15 ല് ജരിലസ്ഥാ
ഠസൗണ്  പസ്ഥാനര്ക്കേന  അയച്ചു നല്കുകെയുയം  ലചയ്തു.  ജരിലസ്ഥാ  ഠസൗണ്പസ്ഥാനറുലട  06.06.15  ലലെ

സരി./702/2015/ലകെ.ഡരിസന നമര് ഉതരവന പ്രകെസ്ഥാരയം ദമല്പറഞ്ഞ നരിര്മസ്ഥാണയം ലകെടരിട
നരിര്മസ്ഥാണ ചടങ്ങള് പസ്ഥാലെരിച്ചുലകെസ്ഥാണ്ടസ്ഥായരിരരിക്കേണലമന നരിര്ദദ്ദേശദതസ്ഥാടുയം നരിര്മരിക്കേസ്ഥാനു

ദദ്ദേശരിക്കുന  വസ്ഥാണരിജവ്യലക്കേടരിടയം  ഒരു  കെസ്ഥാരണവശസ്ഥാലുയം  ഓഡരിദറസ്ഥാറരിയതരിലന്റെ
'എകനറന്ഷന്' എന രസ്തീതരിയരില് ഉപദയസ്ഥാഗരിക്കേസ്ഥാന് പസ്ഥാടരില എന നരിബന്ധനദയസ്ഥാടുയം കൂടരി

പസ്ഥാന് അയംഗസ്തീകെരരിചന ലസക്രടറരിക്കേന അയച്ചു നല്കെരിയരിരുന.  അതരിന്പ്രകെസ്ഥാരയം ലസക്രടറരി
06/15  ല് നരിര്മസ്ഥാണസ്ഥാനുമതരി  നല്കുകെയുയം  ലചയ്തരിട്ടുണ്ടന.  11.08.15  ല് ലകെടരിടനരിര്മസ്ഥാണയം

പൂര്തരിയസ്ഥായരിട്ടുള്ളതസ്ഥായരിക്കേസ്ഥാണരിചന  ഉടമ  പഞസ്ഥായതരില്  അദപക്ഷ  നല്കുകെയുയം
അദപക്ഷ പരരിദശസ്ഥാധനയസ്ഥായരി ലസക്രടറരി എല്.എസന.ജരി.ഡരി ലസക്ഷനു റകെമസ്ഥാറുകെയുയം

ലചയ്തു.  തുടര്നള്ള പരരിദശസ്ഥാധനയരില് നരിര്മസ്ഥാണയം ചടങ്ങള് പ്രകെസ്ഥാരമസ്ഥാലണനന  12.08.15
ല് അസരിസ്റ്റന്റെന എന്ജരിനസ്തീയര് നല്കെരിയ റരിദപസ്ഥാര്ടരിലന്റെ അടരിസസ്ഥാനതരില്  13.08.15 ല്

ലസക്രടറരി ലകെടരിടങ്ങള്ക്കേന നമറുകെള് അനുവദേരിച്ചു നല്കെരി.

പ്രസ്തുത  ലകെടരിടതരിനന  2011  ലലെ  ലകെടരിട  നരിര്മസ്ഥാണ  ചടങ്ങളരിലലെ  ചടയം  57

പ്രകെസ്ഥാരയം  സദമളനവരിനരിദയസ്ഥാഗ  ഗണതരില് ഉള്ലപടുന  800  m2 നു  മുകെളരിലുള്ളവയന
ആവശവ്യമസ്ഥായ  ലസറന  ബസ്ഥാക്കുകെള്  ഉള്ലപടുതരിയരിടരില.  ചടയം  30  പ്രകെസ്ഥാരമുള്ള

മസ്ഥാലെരിനവ്യനരിര്മസ്ഥാര്ജനതരിനുള്ള സയംവരിധസ്ഥാനങ്ങദളസ്ഥാ, ചടയം 47 പ്രകെസ്ഥാരമുള്ള അഗരി സുരക്ഷസ്ഥാ
സയംവരിധസ്ഥാനങ്ങദളസ്ഥാ, ചടയം 38 പ്രകെസ്ഥാരമുള്ള പസ്ഥാര്ക്കേരിയംഗന സസൗകെരവ്യങ്ങദളസ്ഥാ, ചടയം 56 പടരികെ 6

പ്രകെസ്ഥാരമുള്ള ശുചസ്തീകെരണ സയംവരിധസ്ഥാനങ്ങദളസ്ഥാ ഒരുക്കേരിയരിടരില.

3.11 തറവരിസസ്തീര്ണതരിനന ആനുപസ്ഥാതരികെമസ്ഥായരി ലപര്മരിറന ഫസ്തീസന ഈടസ്ഥാക്കുനരില -

45,62,637/- രൂപ നഷയം
[സുല്തസ്ഥാന് ബദതരരി ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതന, വയനസ്ഥാടന ജരില, ഓ.റരി. 2015-16, ഖ.2-2]

2011 ലലെ ദകെരള പഞസ്ഥായതന ലകെടരിട നരിര്മസ്ഥാണ ചടങ്ങളരിലലെ ചടയം 35 പ്രകെസ്ഥാരയം
തറവരിസസ്തീര്ണതരിനന  ആനുപസ്ഥാതരികെമസ്ഥായരി  മൂലെവ്യയം  കെണക്കേസ്ഥാക്കേരി  ലപര്മരിറന  ഫസ്തീസന

ഈടസ്ഥാദക്കേണ്ടതസ്ഥാണന.  എനസ്ഥാല്,  ഒരു  ബഹനരിലെ  വസ്ഥാണരിജവ്യ  ലകെടരിടതരിനന  ലപര്മരിറന
നല്കെരിയദപസ്ഥാള്  അപ്രകെസ്ഥാരയം  ലചയസ്ഥാതതുമൂലെയം  സുല്തസ്ഥാന്ബദതരരി  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥാ

സമസ്ഥാഹൃത ഓഡളിററ്റ് റളിദപസ്ഥാര്ടറ്റ് 2016-17 35



കകെടട്ടിട നട്ടിര്മമ്മാണ അനുമതട്ടി

യതരിലന്റെ വരവരില്, ലപര്മരിറന ഫസ്തീസരിനതരില് 45,62,637/- രൂപ കുറവന വനരിട്ടുണ്ടന. 

ദകെരള  പഞസ്ഥായതന  ലകെടരിട  നരിര്മസ്ഥാണ  ചടങ്ങളരിലലെ  അധവ്യസ്ഥായയം  5,  ചടയം  34,

ഉപചടയം  2  കുറരിപന  (i)  &  (ii)  പ്രകെസ്ഥാരയം  ഒനരില്  കൂടുതല്  ഉപദയസ്ഥാഗമുള്ളവയരില്
ഉള്ലപടുന  ഏലതസ്ഥാരു  ലകെടരിടവയം  ഏറവയം  നരിയന്ത്രരിത  ഗ്രൂപരിന്കെസ്തീഴരില്  ഉള്ലപടുന

തസ്ഥായരിരരിക്കുയം. ഇതനുസരരിചന ദമല്പറഞ്ഞ ലകെടരിടലത ഏറവയം നരിയന്ത്രരിതമസ്ഥായ ഗ്രൂപന ഡരി
യരില് ഉള്പടുതരിയസ്ഥാണന  ലപര്മരിറന  ഫസ്തീസന  കെണക്കേസ്ഥാദക്കേണ്ടരിയരിരുനതന.  എനസ്ഥാല് ഈ

ചടയം  പരരിഗണരിക്കേസ്ഥാലത  ലകെടരിടലത  കെചവടസസ്ഥാപനയം  എന  ഒറ  ഗണമസ്ഥായരി  കെരുതരി
ഗ്രൂപന എഫന ല് ഉള്ലപടുതരി എഫന.എ.ആര്, കെവദറജന എനരിവ കെണക്കേസ്ഥാക്കേരി. 

FAR  വവ്യതവ്യസ്ഥാസതരിനന  ച.മസ്തീററരിനന  3,000/-  നരിരക്കേരില്  1530  ച.മസ്തീററരിനന
45,90,000/- രൂപ ലപര്മരിറന ഫസ്തീസന ഈടസ്ഥാദക്കേണ്ടതരിനു പകെരയം ലകെടരിട ഉടമയരില് നരിനന

27,363/-രൂപ മസ്ഥാതമസ്ഥാണന ഈടസ്ഥാക്കേരിയതന. ചടവരിരുദ്ധേമസ്ഥായരി ലപര്മരിറന അനുവദേരിചതരിനസ്ഥാല്
45,62,637/- രൂപ ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതരിനന നഷയം സയംഭവരിച്ചു.

3.12 തറവരിസസ്തീര്ണതരിനന  ആനുപസ്ഥാതരികെമസ്ഥായരി  അധരികെ  ലപര്മരിറന  ഫസ്തീസന  

ഈടസ്ഥാക്കേസ്ഥാതതരിനസ്ഥാല് 1,37,400/- രൂപ നഷയം
[ലനടുമന ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതന, ലകെസ്ഥാലയം ജരില, ഓ.റരി. 2014-15, ഖ.2-2]

ദകെരള പഞസ്ഥായതന രസ്ഥാജന ലകെടരിട നരിര്മസ്ഥാണ ചടങ്ങളരില് വവ്യവസ ലചയ്തരിരരിക്കുന

തറവരിസസ്തീര്ണതരിലന്റെ  അനുപസ്ഥാതമൂലെവ്യയം  അനുവദേനസ്തീയമസ്ഥായ  പരരിധരിയരില്  കെവരിയുന
പക്ഷയം,  അതരതരില്  മൂലെവ്യയം  അധരികെരരിക്കുനതരിനന  ബസ്ഥാധകെമസ്ഥാകുന  തറവരിസസ്തീര്ണ

തരിലന്റെ ഓദരസ്ഥാ  ചതുരശ്ര മസ്തീററരിനുയം  500/-  രൂപ നരിരക്കേരില്  (നരിശരിത പരരിധരി  വലര)
അധരികെ  ഫസ്തീസസ്തീടസ്ഥാക്കേണലമന  നരിബന്ധന  പസ്ഥാലെരിക്കേസ്ഥാതതു  മൂലെയം  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതന

ഫണ്ടരിനന 1,37,400/- രൂപയുലട നഷയം സയംഭവരിച്ചു.

ലകെടരിടയുടമ  കെണ്ലവന്ഷന്  ലസന്റെറരിനന  നമറരിയംഗരിനസ്ഥായരി  സമര്പരിച

അദപക്ഷയരില്  ഉള്ലപടുതരിയരിരുന  കെയംപസ്തീഷന്  പസ്ഥാനരിലലെ  വരിവരങ്ങള്  പ്രകെസ്ഥാരയം
ലകെടരിടതരിലന്റെ തറവരിസസ്തീര്ണസ്ഥാനുപസ്ഥാത മൂലെവ്യയം  1282.40 ച.മസ്തീ ആണന.  തറവരിസസ്തീര്ണസ്ഥാനു

പസ്ഥാതരികെമസ്ഥായരി  അധരികെ  ഫസ്തീസന  1,37,400/-  രൂപ  (274.80x500)  ടരിയസ്ഥാനരില്  നരിനയം
ഈടസ്ഥാക്കേരിയരിടരില.

36 ദകെരള സയംസസ്ഥാന ഓഡളിററ്റ് വകുപറ്റ്



കകെടട്ടിട നട്ടിര്മമ്മാണ അനുമതട്ടി

3.13 അധരികെ ലപര്മരിറന ഫസ്തീസന ഈടസ്ഥാക്കേസ്ഥാലത ഓഡരിദറസ്ഥാറരിയതരിനന നമര്  

അനുവദേരിച്ചു നല്കെരി 3,34,500/- രൂപ നഷയം
[കെല്ലുവസ്ഥാതുക്കേല് ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതന, ലകെസ്ഥാലയം ജരില, ഓ.റരി. 2015-16, ഖ.2-2]

2015-16  വര്ഷയം  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതരില്  നരിനന  ലകെടരിട  നമര്  അനുവദേരിക്കേലപട
ഓഡരിദറസ്ഥാറരിയതരിനന  തറവരിസസ്തീര്ണതരിനന  ആനുപസ്ഥാതരികെമസ്ഥായരി  അധരികെ  ഫസ്തീസന

നരിശയരിക്കേസ്ഥാതതരിനസ്ഥാല് 3,34,500/- രൂപയുലട വരുമസ്ഥാന നഷയം ഉണ്ടസ്ഥായരി.

ലകെടരിടയുടമ  പഞസ്ഥായതരില്  സമര്പരിചരിട്ടുള്ള  കെയംപസ്തീഷന്  പസ്ഥാന്  അനുസരരിചന

ഓഡരിദറസ്ഥാറരിയതരിലന്റെ നരിര്മരിതരി വരിസസ്തീര്ണയം 3847 ച.മസ്തീ.  ആണന.  അതരില് 990 ച.മസ്തീ.
വരിസസ്തീര്ണ്ണമുള്ള ഭസ്ഥാഗയം  ദബലസ്മെന്റെന  ഏരരിയ  I  ല് പസ്ഥാര്ക്കേരിയംഗന  ഏരരിയ എന കെസ്ഥാണരിചന

തറവരിസസ്തീര്ണസ്ഥാനുപസ്ഥാതയം  കെണക്കേസ്ഥാക്കുനതരില്  നരിനന  ഒഴരിവസ്ഥാക്കേരിയരിട്ടുണ്ടന.  ഇതരില്
മുകെളരിലെലത  നരിലെകെളരില്  നരിനയം  ദബലസ്മെന്റെന  ഏരരിയ  I  ദലെയന  വരുനതരിനുള്ള  റസ്ഥാമന

ഉള്ലപലടയുള്ള ഭസ്ഥാഗവയം ദചര്തരിട്ടുണ്ടന.  എനസ്ഥാല് ഇതന  അനുവദേനസ്തീയമല.  ആയതരിലന്റെ
വരിസസ്തീര്ണയം  112  ച.മസ്തീ.  ഒഴരിലകെയുള്ള  878  ച.മസ്തീ.  മസ്ഥാതദമ  പസ്ഥാര്ക്കേരിയംഗന  ഏരരിയയസ്ഥായരി

കെസ്ഥാദണണ്ടതുള്ളൂ. 

2011 ലലെ ദകെരള പഞസ്ഥായതന ലകെടരിട നരിര്മസ്ഥാണ ചടങ്ങളരിലലെ ചടയം 35 പടരികെ 2

പ്രകെസ്ഥാരയം  കെസ്ഥാറഗറരി  II  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തുകെളരിലലെ  സദമളന  വരിഭസ്ഥാഗതരില്ലപടുന
ലകെടരിടങ്ങള്ക്കേന  തറവരിസസ്തീര്ണസ്ഥാനുപസ്ഥാതരികെമസ്ഥായരി  അധരികെ  ഫസ്തീസരിലസ്ഥാലത  0.70 വലര

അനുവദേരിക്കേസ്ഥാവനതസ്ഥാണന.  അധരികെമുള്ള  ഓദരസ്ഥാ  ച.മസ്തീററരിനുയം  500/-  രൂപ  നരിരക്കേരില്
അധരികെ  ഫസ്തീദസസ്ഥാടുകൂലട  1.25  വലര  അനുവദേരിക്കേസ്ഥാവനതുമസ്ഥാണന.  ഈ  ചടമനുസരരിചന

ലകെടരിടയുടമയരില്  നരിനന  669  ച.മസ്തീ.  അധരികെ  തറ  വരിസസ്തീര്ണ്ണതരിനന  500/-  രൂപ
നരിരക്കേരില് 3,34,500/- രൂപ അധരികെ ഫസ്തീസന ഈടസ്ഥാദക്കേണ്ടരിയരിരുന. 

3.14 ഒപനറരിക്കേല്  റഫബര്  ദകെബരിള്  സസ്ഥാപരിക്കുനതരിനന  അനുമതരി  -  
യൂസര്ഫസ്തീസന, ദറസ്ഥാഡന ലറലസ്റ്റസ്ഥാദറഷന് ചസ്ഥാര്ജന ഈടസ്ഥാക്കേരിയതരില് കുറവന  -

നഷയം - 1.78 ദകെസ്ഥാടരി രൂപ

[ലകെസ്ഥാലയം നഗരസഭ, ഓ.റരി. 2014-15, ഖ.2-41]

ദകെരള  മുനരിസരിപസ്ഥാലെരിറരി  ആക്ടന  വകുപന   368(3),  369  എനരിവ  പ്രകെസ്ഥാരയം
നഗരസഭയരില്  നരിക്ഷരിപമസ്ഥായരിരരിക്കുന  ദറസ്ഥാഡുകെളലട  പസ്ഥാര്ശസ്വങ്ങളയം  നരിരതന,  ലതരുവന

എനരിവയുലട  മുകെളരിലൂലടയുള്ള  സലെങ്ങളയം  പ്രദതവ്യകെ  വസ്ഥാടകെ/യൂസര്  ഫസ്തീ
ഈടസ്ഥാക്കേരിലകെസ്ഥാണ്ടന  പസ്ഥാടതരിനന  നല്കുനതരിനന  നഗരസഭയന  അധരികെസ്ഥാരമുണ്ടന.   ഇതരിന്

പ്രകെസ്ഥാരയം ലകെസ്ഥാലയം നഗരസഭയുലട അധരികെസ്ഥാര പരരിധരിയരിലുള്ള വരിവരിധ ദറസ്ഥാഡുകെളരില് 50.97
കെരി.മസ്തീ.  നസ്തീളതരില്  ഒപനറരിക്കേല്  റഫബര്  ദകെബരിള്  സസ്ഥാപരിക്കുനതരിനന  (HDD

സമസ്ഥാഹൃത ഓഡളിററ്റ് റളിദപസ്ഥാര്ടറ്റ് 2016-17 37
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Method)  അനുമതരി നല്കെരിയതു വഴരി യൂദസഴന  ഫസ്തീസന,  ദറസ്ഥാഡന ലറലസ്റ്റസ്ഥാദറഷന് ചസ്ഥാര്ജന
എനരിവ കുറവസ്ഥായരി ഈടസ്ഥാക്കേരിയതന മൂലെവയം ദകെബരിള് സസ്ഥാപരിക്കുനതരിനുള്ള കെസ്ഥാലെസ്ഥാവധരി

കുറചതു  മൂലെവയം  1,77,97,231/-  രൂപയുലട  നഷവയം  സര്വസ്തീസന  ടസ്ഥാകന  ഈടസ്ഥാക്കേരിയതരില്
17,32,470/- രൂപയുലട കുറവയം ഉണ്ടസ്ഥായരിട്ടുണ്ടന.

ശരിപസ്ഥാര്ശ

ലകെടരിട നരിര്മസ്ഥാണസ്ഥാനുമതരിക്കേസ്ഥായരി തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കേരിയരിട്ടുള്ള 'സദങതയം' ദസസ്ഥാഫന ലവയര്

ഐ.പരി.എയം.എസുമസ്ഥായരി സയംദയസ്ഥാജരിപരിക്കേസ്ഥാവനതസ്ഥാണന.
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4 തദദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങള് 
ആസസ്തി ആര്ജസ്തിക്കലയം കകൈയയസ്ഥാഴസ്തിയലയം

സസാമ്പതത്തികമസായ  വരവു  ചചെലവു  കണക്കുകളത്തില്  വത്തിവത്തിധ  തരതത്തിലുള
ധനവത്തിഭവങ്ങളസാണണ്   ആസത്തി.  തദദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ സസാപനതത്തിചന്റെ  ആസത്തി  അതത്തിചന്റെ
പൂര്വ്വകസാലതത്തിചന്റെയയം  ക്രയവത്തിക്രയങ്ങളുചടെയയം  ഫലമസായത്തി  നത്തിയനത്തികസാന
അധത്തികസാരചപ്പെട്ടതയം  ഭസാവത്തിയത്തില്  സസാമ്പതത്തിക  ലസാഭമുണസാകസാന  സസാദദ്ധ്യതയളതമസായ
ഒനസാണണ്.

തദദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ സസാപനങ്ങളുചടെ ആസത്തി ഇനയം

ഭൂമത്തി,  പുരയത്തിടെയം,  ചകട്ടത്തിടെങ്ങള,  വസാണത്തിജദ്ധ്യസമുച്ചയങ്ങള,  വൃക്ഷങ്ങള,  അടെത്തിസസാന
സസൗകരദ്ധ്യങ്ങള,  വസാഹനങ്ങള,  ഓഫഫീസണ് ഫര്ണത്തിച്ചര്,  ഓഫഫീസണ് ഉപകരണങ്ങള,  പസാന്റെണ്
ആന്റെണ്  ചമഷത്തിനറത്തി,  പസാരമ്പരദ്ധ്യ  സസ്വത്തുകള,  പ്രകൃതത്തി  വത്തിഭവങ്ങള  എനത്തിങ്ങചന  ആസത്തി
ഇനങ്ങചള തരയം തത്തിരത്തികസായം.

വത്തിവത്തിധ ആസത്തികളത്തിദന്മേല് തദദ്ദേശസസാപനങ്ങളക്കുള അധത്തികസാരങ്ങളുയം ചുമതലകളുയം 

ആസത്തികള ഉടെമസത നത്തിര്മസാണയം പരത്തിപസാലനയം നത്തിയനണയം

ചപസാതസലങ്ങള   

പരമ്പരസാഗത കുടെത്തിചവള 
ദസസാതസ്സുകള   

കുളങ്ങള, ജലസയംഭരണത്തികള    

ജലമസാര്ഗ്ഗങ്ങള, കനസാലുകള    

ചപസാതമസാര്കറ്റുകള    

ദറസാഡുകള    

ചതരുവണ് വത്തിളകണ്    

ശവപ്പെറമ്പണ്,  ശ്മശസാനയം    

കുളത്തികടെവണ്, അലകണ് കടെവണ്    

കടെത്തുകള    

വണത്തിതസാവളങ്ങള    

കസാതത്തിരത്തിപ്പുദകന്ദ്രങ്ങള    

ചപസാതസലങ്ങളത്തില് മൂത്രപ്പുരകള, 
കക്കൂസണ്, കളത്തിസലങ്ങള    

കൃഷത്തി (ത.സസ്വ.ഭ സസാപനങ്ങളുചടെ 
ചുമതലകള)    

സമസ്ഥാഹൃത ഓഡസ്തിററ്റ് റസ്തിദപസ്ഥാര്ടറ്റ് 2016-17 39



ആസസ്തി പരസ്തിപപാലനന

മൃഗങ്ങള - കൃഷത്തി - 
ക്ഷഫീദരസാല്പ്പെസാദനയം (ത.സസ്വ.ഭ 
സസാപനങ്ങളുചടെ ചുമതലകള)

   

ചചെറുകത്തിടെ ജലദസചെന പദതത്തികള  

ത.സസ്വ.ഭ. സസാപനങ്ങള - കുളങ്ങള
- മതദ്ധ്യബന്ധനയം  

വൃക്ഷങ്ങള    

ചചെറുകത്തിടെ വദ്ധ്യവസസായങ്ങള 

ത.സസ്വ.ഭ.സസാപനങ്ങള-
ഭവനനത്തിര്മസാണയം 

ജലവത്തിതരണയം    

വവദദ്യുതത്തി, ഊര്ജയം  

ത.സസ്വ.ഭ.സസാപനങ്ങള-സണ് കൂള, 
ചടെകണ് നത്തികല്, ചതസാഴത്തിലധത്തിഷത്തിത 
സസാപനങ്ങള , വത്തിദദ്ധ്യസാഭദ്ധ്യസാസയം, 
നഴണ് സറത്തി സണ് കൂള, പ്രഫീചമടത്തികണ് 
ദഹസാസ്റ്റലുകള.

   

വകമസാറത്തി കത്തിട്ടത്തിയ സസാപനങ്ങള, 
ഡത്തിസണ് ചപനസറത്തികള, 
മസാതൃശത്തിശുദക്ഷമ ദകന്ദ്രങ്ങള

   

കളത്തിസലങ്ങള, ദസ്റ്റഡത്തിയങ്ങള    

അങ്കണവസാടെത്തികള, സസായംസണ് കസാരത്തിക 
നത്തിലയങ്ങള    

അയംഗഭയംഗയം വനവര്, അഗതത്തികള 
എനത്തിവരുചടെ ദക്ഷമതത്തിനസായള 
സസാപനങ്ങള

   

തദദ്ദേശസസാപനതത്തിചന്റെ ചുമതല-
വസാഹനങ്ങള    

ഓഫഫീസണ് ഫര്ണത്തിച്ചര് / 
ഉപകരണങ്ങള   

നത്തിതദ്ധ്യജഫീവത്തിതതത്തില്  സസാമൂഹദ്ധ്യ  ആസത്തികളുചടെയയം  തദദ്ദേശ  സസാപന  ആസത്തികളുയം

പ്രദസാനയം  ചചെയ്യുന  ദസവനങ്ങളുചടെ  പ്രസാധസാനദ്ധ്യയം  കണകത്തിചലടുതണ്  തദദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ
സസാപനങ്ങളുചടെ ആസത്തി ആര്ജത്തികലുയം വകചയസാഴത്തിയലുമസായത്തി ബന്ധചപ്പെട്ടണ്  2016-17 ല്

റത്തിദപ്പെസാര്ട്ടണ് ചചെയ്ത  വത്തിഷയങ്ങചള ചുവചടെ പറയന ക്രമതത്തില് ഉളചപ്പെടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.
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 1 മസാര്കറണ്

 1.1 മസാര്കറണ് നവഫീകരണയം - പുനരധത്തിവസാസ നടെപടെത്തികള ആവശദ്ധ്യമസാണണ്

 1.2 മസാലത്തിനദ്ധ്യ സയംസ്കരണയം - ബദയസാഗദ്ധ്യസാസണ് പസാന്റെണ് - സസാദങ്കതത്തികതത്തികവുള 
മസാതൃകകള ഉണസാകണയം

 1.3 മസാര്കറണ് അടെത്തിസസാന സസൗകരദ്ധ്യ വത്തികസനയം - അതത്തിര്തത്തി 
നത്തിര്ണയത്തികസാചത ചുറ്റുമതത്തില് നത്തിര്മസാണയം

 2 പുറദമ്പസാകണ് ഭൂമത്തി

 2.1 പുറദമ്പസാക്കുകള ചചകദയ്യേറയം ചചെയ്യേചപ്പെടുന

 3 ആസത്തി ആര്ജത്തികല്

 3.1 സലതത്തിചന്റെ ഉടെമസസാവകസാശയം ഉറപ്പെസാകസാചത നത്തിര്മസാണ 
പ്രവര്തനങ്ങള

 3.2 വത്തിവത്തിധ ആവശദ്ധ്യങ്ങളകസായള ആസത്തി ആര്ജത്തികല് - പരസാജയചപ്പെട്ട 
പദതത്തികള

 4 കശസാപ്പുശസാലകള

 5 ബസ്റ്റസാന്റെണ് കയം ദഷസാപ്പെത്തിയംഗണ് ദകസാപകണ്

 5.1 പരസാജയചപ്പെട്ട പദതത്തികള

 5.2 കുറദ്ധ്യസാടെത്തി ഗസാമപഞസായതത്തിചന്റെ പദതത്തി നത്തിര്വ്വഹണയം - അനുകരണഫീയ 
മസാതൃക

 6 സവത്തിദശഷ ഉദദ്ദേശദ്ധ്യലക്ഷദ്ധ്യങ്ങളകസായള ആസത്തി ആര്ജത്തികലുയം പരത്തിപസാലനവുയം
- ദസവനപ്രദസാനക്ഷമത ചചകവരത്തികസാത ധനവത്തിനത്തിദയസാഗങ്ങള

 6.1 അങ്കണവസാടെത്തികള - അപരദ്ധ്യസാപ്തമസായ സസൗകരദ്ധ്യങ്ങള

 6.2 വത്തിദല്ലേജണ് ഹട്ടണ് - അധത്തികസാരതര്കയം

 6.3 മുനത്തിസത്തിപ്പെല് പസാര്കണ് നത്തിര്മസാണയം - അശസാസഫീയ നത്തിര്വ്വഹണ കലണറുയം 
ധനവത്തിനത്തിദയസാഗവുയം

 6.4 ആദരസാഗദ്ധ്യ ദസവനയം - ആയംബുലനസുകളകണ് വത്തില നല്കത്തി
വര്ഷങ്ങള കഴത്തിഞത്തിടയം ലഭദ്ധ്യമസാകത്തിയത്തില്ലേ

 6.5 ഇ-സസാക്ഷരതസാ പദതത്തി - പരത്തിശഫീലകരുയം ടെസാബുകളുയം ഉചണങ്കത്തിലുയം 
പരത്തിശഫീലനയം നല്കുനത്തില്ലേ

 6.6 വനത്തിതസാ പരത്തിശഫീലന ദകന്ദ്രയം - നത്തിര്മസാണയം പൂര്തഫീകരത്തിച്ച ചകട്ടത്തിടെയം 
തകര്നണ് ഉപദയസാഗരഹത്തിതമസായ അവസയത്തില് തടെരുന 

 6.7 പകല് വഫീടുകള - പതത്തില് എടയം പ്രവര്തന രഹത്തിതമസായ 
ചകട്ടത്തിടെങ്ങളുയം സയംവത്തിധസാനങ്ങളുയം മസാത്രമസായത്തി
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 6.8 ഹസാഡ മസാര്കറണ് ചകട്ടത്തിടെയം - നത്തിഷത്തിയ ആസത്തിയയം, കസാരദ്ധ്യക്ഷമതയത്തില്ലേസാത 
ധനവത്തിനത്തിദയസാഗവുയം

 6.9 ചെത്തില്ഡ്രനസണ് സയനസണ് സത്തിറത്തി - 1.9 ദകസാടെത്തിയചടെ ഭരണസാനുമതത്തി ലഭത്തിച്ചു - 
4.6 ദകസാടെത്തി ചചെലവഴത്തിച്ചത്തിടയം പദതത്തി പൂര്തത്തിയസായത്തില്ലേ

 6.10 കൃഷത്തിഭവന - പസാന്റെണ് ചഹല്തണ് യൂണത്തിറണ് ആവശദ്ധ്യതത്തിനണ് ഉതകസാത 
ചകട്ടത്തിടെ നത്തിര്മസാണയം

 7 വത്തികസനസാവശദ്ധ്യങ്ങളകണ് സസ്വകസാരദ്ധ്യ വസ്തു വത്തിലചയ്ക്കെടുത്തു - പദതത്തി 
പൂര്തത്തിയസാകസാചത ദകസാടെത്തികള പസാഴസാകുന

 7.1 കസായയംകുളയം നഗരസഭ - 3.5 ദകസാടെത്തി

 7.2 ചകസാച്ചത്തി ദകസാര്പ്പെദറഷന - 51.5 ദകസാടെത്തി

 8 നത്തിയമസാനുസൃത ചുമതലയത്തില്ചപ്പെടെസാത ആസത്തി ആര്ജത്തികലുയം തടെരുന 
ബസാധദ്ധ്യതകളുയം        

 8.1 ആസത്തി ആര്ജത്തികല് - ദബസാകണ് പഞസായത്തുകളുചടെ ചുമതലസാലയംഘനയം

 9   വരുമസാനദസായക ആസത്തികള

 9.1 ചകട്ടത്തിടെങ്ങള വസാടെകയ്ക്കെണ് നല്കല് - ദലല കരസാര് വദ്ധ്യവസകള അപരദ്ധ്യസാപ്തയം

 9.2 ദലലയം ചകസാണവരത്തില് നത്തിനയം  ദസവന നത്തികുതത്തി 
ഇസൗടെസാക്കുനതത്തിനണ് പരദ്ധ്യസാപ്തമസായ നടെപടെത്തിക്രമയം വദ്ധ്യവസ ചചെയ്തത്തിട്ടത്തില്ലേ.

 9.3 ലക്ഷസ്വറത്തി ടെസാകണ് വസാടെകകസാരത്തില് നത്തിനണ് ഇസൗടെസാക്കുനതത്തിനുളള വദ്ധ്യവസകള 
പരദ്ധ്യസാപ്തമല്ലേ.
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4.1 യപസ്ഥാതുമസ്ഥാര്ക്കറ്റുകൈള്

ദകരള  പഞസായതണ്  രസാജണ്  നത്തിയമയം  വകുപ്പെണ്  221  പ്രകസാരയം  പഞസായതണ്
പ്രദദശത്തുള എല്ലേസാ ചപസാതമസാര്കറ്റുകളുചടെയയം നടെതത്തിപ്പുയം നത്തിയനണവുയം പരത്തിപസാലനവുയം

പഞസായതത്തിചന്റെ  ചുമതലയസാണണ്.  വകുപ്പെണ്  273  പ്രകസാരയം മൂനണ് വര്ഷതത്തില് കവത്തിയസാത
കസാലയളവത്തില് യക്തചമനണ് കരുതന ഉപസാധത്തികളത്തിദന്മേല് ഉപദയസാഗസാവകസാശയം കുതകയ്ക്കെണ്

നല്കസാന പഞസായതത്തിനണ് അധത്തികസാരമുണണ്.

ചപസാതമസാര്കറ്റുകളുചടെ  നവഫീകരണയം  നടെദതണത്തി  വരുന  സസാഹചെരദ്ധ്യങ്ങളത്തില്

നത്തിലവത്തിചല  മസാര്കറത്തിചന്റെ  ഉപദയസാക്തസാകളകണ്  ആസൂത്രത്തിതവുയം  കൃതദ്ധ്യവുമസായ  ബദല്
സയംവത്തിധസാനയം  ഏര്ചപ്പെടുതസാന  പഞസായത്തുകളകണ്  കഴത്തിയസാചത  വരുന  അവസ

നത്തിലനത്തില്ക്കുന.  മസാര്കറണ്  നവഫീകരണതത്തിനസായത്തി  നത്തിലവത്തിചല  കച്ചവടെകസാചര
ഒഴത്തിപ്പെത്തികസാന  കഴത്തിയസാതതത്തിനസാല്  പ്രവൃതത്തി  തടെസ്സചപ്പെടുക,  പുതത്തിയ  മസാര്കറത്തില്

അനധത്തികൃതമസായത്തി കടെനണ്  വത്തിപണനയം നടെത്തുക എനത്തിവചയസാചക ബദല് മസാര്കറത്തിചന്റെ
അഭസാവതത്തില്  സയംജസാതമസാകുന  കസാരദ്ധ്യങ്ങളസാണണ്.  ഇതരയം  സസാഹചെരദ്ധ്യങ്ങള  തരണയം

ചചെയ്യുനതത്തിനണ്  സര്കസാര്തല  ഇടെചപടെല്  പഞസായത്തുകളകണ്  അനത്തിവസാരദ്ധ്യമസാകുന
സസാഹചെരദ്ധ്യങ്ങള ഓഡത്തിറത്തിചന്റെ ശ്രദയത്തില് വനത്തിടണണ്.

4.1.1 മസാര്കറണ് നവഫീകരണയം - പുനരധത്തിവസാസ നടെപടെത്തികള ആവശദ്ധ്യമസാണണ്

മസാര്കറ്റുകളത്തില് നത്തിയമലയംഘനയം നടെത്തുനവര്കണ് പഞസായതണ് രസാജണ് ആകണ്

ആറസായം  പട്ടത്തികയത്തില്  200/-  രൂപയയം  ഏഴസായം  പട്ടത്തികയത്തില്  തടെരുന  ലയംഘനങ്ങളക്കുണ്
ദത്തിനയംപ്രതത്തി 100/-രൂപയയം പത്തിഴ വദ്ധ്യവസ ചചെയ്യുനണണ്. എനസാല്, ഈ പത്തിഴ ചുമതസാദനസാ

നത്തിയമലയംഘനങ്ങള തടെയസാദനസാ  പഞസായത്തുകളകണ് കഴത്തിയസാചത വരുന അവസയസാണണ്
നത്തിലവത്തിചല  സസാഹചെരദ്ധ്യതത്തില്  ചപസാതചവ  നത്തിലനത്തില്ക്കുനതണ്  എനതസാണണ്  വസ്തുത.

സസ്വഭസാവത്തികമസായയം  മനുഷദ്ധ്യസാവകസാശ  കമഫീഷദനസാ,  ദകസാടെതത്തികദളസാ  ദപസാലുള  അധത്തികസാര
സസാനങ്ങളത്തിചല  നടെപടെത്തികളത്തിദലകണ്  നഫീങ്ങുനതസായസാണണ്  കസാണുനതണ്.  ഇനത്തിയയം  ഇതണ്

ആവര്തത്തികസാതത്തിരത്തികസാന മസാര്കറണ് ദലലചചകമസാറ വദ്ധ്യവസ പരത്തിഷ്കരത്തിദകണതണണ്.

പഞസായത്തുകളുചടെ മുഖദ്ധ്യവരുമസാന ദസസാതസ്സുകളത്തില് ഒനസായ ചപസാതമസാര്കറ്റുകളത്തില്

അവശദ്ധ്യയം  ദവണത്തി  വരുന  നവഫീകരണ  നത്തിര്മസാണ  പ്രവര്തനങ്ങള  തടെസ്സചപ്പെടെല്,
അനധത്തികൃത  വദ്ധ്യസാപസാരയം,  നത്തിലവത്തിലുള  വദ്ധ്യസാപസാരങ്ങളകണ്  കൃതദ്ധ്യമസായ  ബദല്

സയംവത്തിധസാനതത്തിചന്റെ  അപരദ്ധ്യസാപ്തത,നത്തിയമലയംഘനങ്ങളത്തിദന്മേല്  നടെപടെത്തി  സസ്വഫീകരത്തികസാന
കഴത്തിയസാചത  വരത്തിക  തടെങ്ങത്തി  പഞസായത്തുകള  അഭത്തിമുഖഫീകരത്തിക്കുന   പ്രശണ് നങ്ങളത്തില്

ബഹുമസാനചപ്പെട്ട  നത്തിയമസഭസാസസാമസാജത്തികരുളചപ്പെചടെയള  സസാമൂഹദ്ധ്യ-രസാഷഫീയ
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സയംഘടെനസാപ്രവര്തന  സയംവത്തിധസാനങ്ങളുചടെ  ഏദകസാപനയം  അടെകമുള  നടെപടെത്തികള
സസാധദ്ധ്യമസാകുയം  വത്തിധയം  സര്കസാരത്തിചന്റെ  ഇടെചപടെല്  ഉണസാദകണതണണ്.  ഇതരതത്തില്

പ്രസക്തമസായ ഒരു ഓഡത്തിറണ് പരസാമര്ശയം റത്തിദപ്പെസാര്ടചചെയ്യുന.

കുണറ ഗസാമപഞസായതണ്, ചകസാല്ലേയം ജത്തില്ലേ, ഓ.റത്തി 2015-16 (ഖ.3-1)

കുണറ  ഗസാമപഞസായതത്തിചന്റെ  അധഫീനതയത്തിലുള  മുകടെ  മസാര്കറണ്  ചകട്ടത്തിടെയം
എയം.എല്.എ. യചടെ ആസത്തി വത്തികസന ഫണ്ടുപദയസാഗത്തിച്ചണ് ചപസാതമരസാമതണ് ചകട്ടത്തിടെ

നത്തിര്മസാണ  വത്തിഭസാഗയം  നവഫീകരണ  പ്രവൃതത്തികള  ചചെയ്ത  ദശഷയം  പഞസായതത്തിനണ്
വകമസാറത്തിയദപ്പെസാള  അഴുകണ്  ചെസാല്,  കുടെത്തിചവളയം,  ബദയസാഗദ്ധ്യസാസണ്  പസാന്റെണ്  തടെങ്ങത്തി

പഞസായതണ്  ക്രമഫീകരത്തിദകണ  അനുബന്ധ  സസൗകരദ്ധ്യങ്ങള  ഏര്ചപ്പെടുതസാന
തഫീരുമസാനത്തിചച്ചങ്കത്തിലുയം,  ഒരു  വത്തിഭസാഗയം  മതദ്ധ്യവദ്ധ്യസാപസാരത്തികളുചടെ  മസാര്കറണ്  വകദയ്യേറയം

പ്രവൃതത്തി  നത്തിര്വ്വഹണയം  അസസാദദ്ധ്യമസാകത്തി.  നത്തിര്മസാണ  പ്രവര്തനങ്ങള
പൂര്തഫീകരത്തിക്കുനതത്തിനണ്   വത്തിഘസാതയം  സൃഷത്തിച്ചണ്  അനധത്തികൃത  വദ്ധ്യസാപസാരയം

നത്തിലനത്തില്ക്കുന സസാഹചെരദ്ധ്യതത്തില് മസാര്കറണ് ചകട്ടത്തിടെതത്തിചല ദഗറണ് ഫഫീസണ്, പത്തിരത്തിവണ്,
വസാടെക  തടെങ്ങത്തിയ  ഇനങ്ങള  ദലലയം  ചചെയ്തു  നല്കസാന  പഞസായത്തുകളകണ്

കഴത്തിയസാചത വരുന അവസ നത്തിലനത്തില്ക്കുന എനതസാണണ് വസ്തുത. 

4.1.2 മസാലത്തിനദ്ധ്യ സയംസ്കരണയം - ബദയസാഗദ്ധ്യസാസണ് പസാന്റെണ് - സസാദങ്കതത്തികതത്തികവുള  

മസാതൃകകള ഉണസാവണയം

i. മതദ്ധ്യ മസാര്കറത്തില് ബദയസാഗദ്ധ്യസാസണ് പസാന്റെണ് നത്തിര്മസാണയം

[പസാലകസാടെണ് നഗരസഭ ഓ.റത്തി. 2014-15, ഖ.3-29]

മതദ്ധ്യമസാര്കറത്തിദലയയം പച്ചകറത്തി മസാര്കറത്തിദലയയം ദത്തിവദസനയള മസാലത്തിനദ്ധ്യയം
സയംസ്കരത്തിക്കുക  എന  ലക്ഷദ്ധ്യദതസാചടെയസാണണ്  പസാലകസാടെണ്  നഗരസഭ

ബദയസാഗദ്ധ്യസാസണ്  പസാന്റെണ്  നത്തിര്മത്തികസാന  തഫീരുമസാനത്തിച്ചതണ്.  ശുചെത്തിതസ്വമത്തിഷനത്തില്
നത്തിനയം  ലഭത്തിച്ച  7,71,550/-  രൂപയചടെ  ഫണണ്  ഉപദയസാഗത്തിച്ചണ്  ദത്തിവദസന

500 കത്തി.ഗസായം വജവമസാലത്തിനദ്ധ്യയം സയംസ്ക്കരത്തിക്കുക എനതസായത്തിരുന ചഹല്തണ്
സൂപ്പെര്ചചവസര്  നത്തിര്വ്വഹണ  ഉദദദ്ധ്യസാഗസനസായ  പദതത്തിയചടെ  പ്രധസാന

ലക്ഷദ്ധ്യയം.  പ്രവൃതത്തി  നടെതത്തിപ്പെത്തിദലകണ്  സണ്ചടെകണ്  ബദയസാഗദ്ധ്യസാസണ്
ഇനസത്തിനദററര്,  തഫീരൂര്കസാടെണ്,  മലപ്പുറയം  എന  സസാപനചത

ചതരചഞടുക്കുകയയം, തക രണ്ടു ഗഡുകളസായത്തി 7,44,91/- രൂപ നല്കുകയയം
ചചെയ്തത്തിടണണ്.  ബദയസാഗദ്ധ്യസാസണ്  പസാന്റെണ്  മതദ്ധ്യമസാര്കറത്തില്

സസാപത്തിക്കുനതത്തിനസായത്തി  8  ഇനങ്ങള  അടെങ്ങത്തിയ  പട്ടത്തികയസാണണ്

44 ദകൈരള സയംസസ്ഥാന ഓഡസ്തിററ്റ് വകുപറ്റ്
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ചടെണറത്തിദനസാചടെസാപ്പെയം സമര്പ്പെത്തിച്ചത്തിടളതണ്.ആയതത്തില് ക്രമനമ്പര് 2,5,6 എനഫീ
ഇനങ്ങളുചടെ പ്രവൃതത്തിയത്തില് അപസാകതകള ഉണണ്.  വത്തിശദസായംശങ്ങള ചുവചടെ

പട്ടത്തികയത്തില് ചകസാടുക്കുന.

ക്രമന
മ്പര് ഇനയം

കരസാര്
പ്രകസാരയം

ചചെദയ്യേണതണ്

കരസാര്
പ്രകസാരയം
ചചെയ്തതണ്

ഓഡത്തിറണ്
റത്തിദപ്പെസാര്ട്ടണ്
പരസാമര്ശയം

1 2

പസാറണ്ദഫസാദമസാടുകൂടെത്തിയ
പ്രഫീദപ്രസാസ്സസത്തിയംഗണ് റൂമുയം
മത്തികത്തിയംഗണ് ടെസാങയം (ജത്തി.ഒ.

(എയം.എസണ്)
നമ്പര് .73/2011/എല്.എസണ്

.ജത്തി.ഡത്തി./01.03.2011)

ദപ്രസാജകറത്തില് നത്തിഷ്കര്ഷത്തിച്ച
പ്രകസാരയം പ്രഫീദപ്രസാസ്സസത്തിയംഗണ്

റൂമുയം നത്തിര്മത്തിച്ചത്തിട്ടത്തില്ലേ.
പസാറണ്ദഫസായം
മസാത്രമസാണണ്

നത്തിര്മത്തിച്ചത്തിടളതണ്.

 
ഇസൗ ഇനതത്തിലുള

1,27,000/-
രൂപയചടെ ചചെലവണ്
തടെസ്സചപ്പെടുത്തുന

2 5 വസാട്ടര് സചചപ
പദതത്തിയത്തില് നത്തിഷ്കര്ഷത്തിച്ച

പ്രകസാരയം പ്രവൃതത്തി
ചചെയ്തത്തിട്ടത്തില്ലേ

14,000/- രൂപയചടെ
ചചെലവണ്

അയംഗഫീകരത്തിക്കുനത്തില്ലേ

3 6 ഇലകത്തിഫത്തിദകഷന
20,000/-

രൂപയചടെ  ചചെലവണ്
അയംഗഫീകരത്തിക്കുനത്തില്ലേ

30.12.16.  നണ്  നടെതത്തിയ പ്രസാദദശത്തിക പരത്തിദശസാധനയത്തില് പ്രസ്തുത പസാന്റെത്തിനണ്

അയംഗഫീകരത്തിച്ച പദതത്തി പ്രകസാരമുള ദശഷത്തിയത്തില്ലേ  (500/കത്തി.ഗസായം/ദത്തിവദസന)
എനയം  ദത്തിവദസന  220/കത്തി.ദലസാ  മസാലത്തിനദ്ധ്യയം  മസാത്രദമ  സയംസ്കരത്തിക്കുവസാന

കഴത്തിയകയള്ളു  എനയം  അതത്തില്  കൂടുതല്  നത്തിദക്ഷപത്തിച്ചസാല്   മസാലത്തിനദ്ധ്യയം
മുകളത്തിദലയ്ക്കെണ്  തളത്തി വരസാറുചണനയം പസാന്റെത്തിചന്റെ പ്രവര്തനയം കസാരദ്ധ്യക്ഷമമല്ലേ

എനയം വദ്ധ്യക്തമസായത്തി.  അയംഗഫീകൃത പദതത്തി പ്രകസാരമുള പ്രവൃതത്തി ഇനയം  5,6
എനത്തിവ ചചെയ്തത്തിട്ടത്തില്ലേ.

ii. മസാര്കറണ്  ദകസായംപകത്തിചല  ബദയസാഗദ്ധ്യസാസണ്  പസാന്റെണ്  16.43  ലക്ഷയം  ചചെലവഴത്തിച്ചത്തിടയം

പ്രവര്തനരഹത്തിതമസായത്തി തടെരുന

[മദഞരത്തി നഗരസഭ, മലപ്പുറയം ജത്തില്ലേ, ഓ.റത്തി. 2013-14, 2014-15 ഖ.3-7]

മദഞരത്തി  നഗരസഭയചടെ  അധഫീനതയത്തിലുള  മസാര്കറത്തിചല  മസാലത്തിനദ്ധ്യ  പ്രശയം

പരത്തിഹരത്തിക്കുനതത്തിനുദവണത്തി  അക്രഡത്തിറഡണ്  ഏജനസത്തിയസായ
ചഎ.ആര്.റത്തി.സത്തി  (IRTC)  മുഖസാനത്തിരയം  ദപ്രസാജകണ്  തയ്യേസാറസാകത്തി.  ദപ്രസാജകണ്

പ്രകസാരയം  1000  കത്തിദലസാ  മസാര്കറണ്  ദവസ്റ്റണ്  സയംസ്കരണദശഷത്തിയള
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പസാന്റെത്തിനുദവണത്തിയസാണണ്  എസ്റ്റത്തിദമറണ്  തയ്യേസാറസാകത്തിയതണ്.  കരസാര്  വദ്ധ്യവസ
പ്രകസാരയം  പസാന  ഫണത്തില്  നത്തിനണ്  തക  ചഎ.ആര്.റത്തി.സത്തി  കണ്  ചചകമസാറത്തി

നത്തിര്മസാണ  പ്രവര്തനങ്ങള  ആരയംഭത്തിച്ചു.  നത്തിലവത്തിലുള  എസ്റ്റത്തിദമറണ്
തകയത്തില്  നത്തിര്മസാണയം  പൂര്തത്തിയസാകസാന  സസാധത്തിക്കുകയത്തില്ലേ  എനണ്

ചഎ.ആര്.റത്തി.സത്തി  അറത്തിയത്തിച്ചതത്തിചന  തടെര്നണ്  പസാന്റെത്തിചന്റെ  സയംഭരണദശഷത്തി
800  കത്തിദലസാ  ആയത്തി  കുറച്ചണ്  പുതകത്തി  നത്തിശ്ചയത്തിക്കുകയയം  അതനുസരത്തിച്ചണ്

എസ്റ്റത്തിദമറണ് പരത്തിഷ്കരത്തിച്ചണ് നല്കുയയം ചചെയ്തു. 20.03.2015 ല് ചഎ.ആര്.റത്തി.സത്തി
നത്തിര്മസാണയം  പൂര്തത്തിയസാകത്തിയതസായത്തി  നഗരസഭചയ  ദരഖസാമൂലയം

അറത്തിയത്തിക്കുകയയം  ബസാകത്തി  തക  ആവശദ്ധ്യചപ്പെടുകയയം  ചചെയ്തു.  എനസാല്
ചമഷത്തിനറത്തികള  സസാപത്തിക്കുന  ചഷഡത്തിചന്റെ  നത്തിര്മസാണയം  പൂര്തത്തിയസായത്തില്ലേ

എനയം  വയറത്തിയംഗണ്  ദജസാലത്തികള  പൂര്തഫീകരത്തിച്ചത്തിട്ടത്തില്ലേ  എനയം  ഫയലത്തില്
നത്തിനയം  വദ്ധ്യക്തമസാകുന.  ഇപ്രകസാരയം  പസാന്റെത്തിചന്റെ  നത്തിര്മസാണയം  ഭസാഗത്തികമസായത്തി

പൂര്തത്തിയസാകത്തി  മസാലത്തിനദ്ധ്യതത്തില്  നത്തിനണ്  ഗദ്ധ്യസാസണ്  ഉതണ്പസാദത്തിപ്പെത്തിക്കുനതത്തിനണ്
നസാമമസാത്രമസായ തടെകയം കുറത്തിച്ചതസായത്തി  കസാണുന.  നത്തിലവത്തില് പസാന്റുചകസാണണ്

വദ്ധ്യസാപസാരത്തികളക്കുയം  ചപസാതജനങ്ങളക്കുയം  ലഭത്തിദകണ  പ്രദയസാജനയം
ഉണസാകുനത്തില്ലേ  എനണ്  വദ്ധ്യക്തമസാണണ്.  അടെത്തിസസാനപരമസായത്തി  പഠനയം

നടെതസാചതയയം,  നത്തിര്വ്വഹണ സമയതണ് കൃതദ്ധ്യമസായത്തി ഇടെചപട്ടണ് നത്തിര്മസാണയം
വത്തിലയത്തിരുതത്തി  നത്തിര്ദദ്ദേശയം  നല്കസാചതയയം  പദതത്തി  മുദനസാട്ടണ്

ചകസാണ്ടുദപസായതണ് ഇതത്തിചന്റെ വത്തിജയസസാധദ്ധ്യതകള ഇല്ലേസാതസാകത്തി. നസാളത്തിതവചര
പ്രവൃതത്തിക്കുദവണത്തി  16.43  ലക്ഷയം  രൂപ  ചചെലവഴത്തിച്ചുചവങ്കത്തിലുയം  പസാന്റുയം

പരത്തിസരവുയം  സയംസ്കരത്തികസാത  മസാലത്തിനദ്ധ്യങ്ങളുചടെ  ദകന്ദ്രയം  എന  നത്തിലയത്തില്
ഉപദയസാഗശൂനദ്ധ്യമസായത്തി അവദശഷത്തിക്കുന.

ചപസാതമസാര്കറ്റുകള  ശരത്തിയസായംവണയം  പരത്തിപസാലത്തിക്കുക  എന  നത്തിയമ  ബസാദദ്ധ്യത
ഏചറടുക്കുനതത്തിദലകണ്  നഗരസഭകള  ആവത്തിഷണ് കരത്തിക്കുന  മസാലത്തിനദ്ധ്യ  പരത്തിപസാലന

പദതത്തികള  ഈ  വത്തിധതത്തില്  ഫലരഹത്തിതമസായത്തി  തഫീരുനതത്തിചന്റെ  കസാരണങ്ങള
പരത്തിദശസാധത്തിച്ചണ്  പരത്തിഹസാര  നടെപടെത്തികള  ഉണസാദകണതണ്  സയംസസാനതത്തിചന്റെ  ചപസാത

ആവശദ്ധ്യമസാണണ്. ബദയസാഗദ്ധ്യസാസണ് പസാന്റുകള നത്തിര്ദ്ദേത്തിഷവത്തിധയം പ്രവര്തത്തിക്കുനത്തില്ലേ എനതത്തിചന്റെ
സസാദങ്കതത്തികവശയം  വത്തിദഗണ്ധതല  പരത്തിദശസാധനയ്ക്കെണ്  വത്തിദധയമസാകത്തി  കുറമറ  മസാതൃക

നത്തിര്ദദ്ദേശത്തിദകണതണണ്.
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4.1.3 മസാര്കറണ്  അടെത്തിസസാന  സസൗകരദ്ധ്യ  വത്തികസനയം  -  ചവളചകട്ടണ്  
ഒഴത്തിവസാക്കുനതത്തിനുള  പദതത്തി  -  ചുറ്റുമതത്തില്  നത്തിര്മസാണതത്തിനണ്  പുനരയംഗഫീകസാരയം  
നല്കത്തി  -  അതത്തിര്തത്തി  നത്തിര്ണയയം  നടെതസാതതത്തിനസാല്  പൂര്തഫീകരത്തികസാന  
കഴത്തിഞത്തില്ലേ.
[ചനടുമ്പന ഗസാമപഞസായതണ്, ചകസാല്ലേയം ജത്തില്ലേ, ഓ.റത്തി. 2014-15, ഖ. 3-1]

ചനടുമ്പന  ഗസാമപഞസായതത്തില്  2013-14  വര്ഷയം  അയംഗഫീകരത്തിച്ച  "അടെത്തിസസാന

സസൗകരദ്ധ്യ  വത്തികസനയം"  എന  ദപ്രസാജകത്തില്  നല്ലേത്തില  മസാര്കറത്തിചല  ചവളചകട്ടണ്

ഒഴത്തിവസാക്കുനതത്തിനണ്  തറ  ദകസാണ്ക്രഫീറണ്  ചചെയ്യുനതത്തിനസാണണ്  ലക്ഷദ്ധ്യമത്തിട്ടതണ്.   ദപ്രസാജകണ്
നത്തിര്വ്വഹത്തിക്കുനതത്തിനണ് ചടെണര് നടെപടെത്തികള പൂര്തഫീകരത്തിച്ചണ് കരസാറുകസാരനുമസായത്തി എഗത്തിചമന്റെണ്

ചവച്ചതത്തിനണ്  ദശഷയം  മസാര്കറണ്  സലതണ്  കദയ്യേറയം  ഒഴത്തിപ്പെത്തിക്കുനതത്തിനണ്  ചുറ്റുമതത്തില്
ചകടനതസാണണ്  അതദ്ധ്യസാവശദ്ധ്യചമനണ്  പഞസായതണ്  കമത്തിറത്തി  തഫീരുമസാനത്തിച്ചു.   പഞസായതണ്

തഫീരുമസാന പ്രകസാരയം പ്രവൃതത്തിയചടെ എസ്റ്റത്തിദമറണ്  പുതകത്തി സസാദങ്കതത്തികസാനുമതത്തി ലഭദ്ധ്യമസാകത്തി.
മതത്തില് നത്തിര്മസാണയം നടെത്തുന സലതത്തിചന്റെ അതത്തിര്തത്തികള റവനന്യൂ അധത്തികസാരത്തികചള

ചകസാണണ് നത്തിര്ണയത്തിച്ചതത്തിനണ് ദശഷയം മസാത്രയം മതത്തില് നത്തിര്മസാണയം നടെതസാവുനതസാണണ് എന
വദ്ധ്യവസയ്ക്കെണ്  വത്തിദധയമസായസാണണ്  സസാദങ്കതത്തികസാനുമതത്തി  നല്കത്തിയതണ്.   പ്രവൃതത്തി  റഫീചടെണര്

ചചെയ്തദപ്പെസാള ആദദ്ധ്യ കരസാറുകസാരചന്റെ ദപരത്തില് തചന ചടെണര് ഉറപ്പെത്തിക്കുകയയം  2,01,705/-
രൂപയചടെ  പസാര്ട്ടണ്  ബത്തില്  തക  കരസാറുകസാരനണ്  നല്കുകയയം  ചചെയ്തു.   അതത്തിനണ്  ദശഷയം

കരസാറുകസാരന പ്രവൃതത്തി പൂര്തഫീകരത്തികസാതതത്തിനസാല് അസത്തിസ്റ്റന്റെണ് എഞത്തിനഫീയര് ദനസാട്ടഫീസണ്
നല്കത്തിചയങ്കത്തിലുയം പ്രവൃതത്തി പത്തിനഫീടെണ് ചചെയ്തത്തില്ലേ.

കരസാറുകസാരചന്റെ കുറയം ചകസാണല്ലേ പ്രവൃതത്തി ഉദപക്ഷത്തിച്ചചതനണ് പഞസായതണ് കമത്തിറത്തി
തഫീരുമസാനചമടുതതത്തിചന തടെര്നണ്  ചചെയ്ത പ്രവൃതത്തി അളനണ്  കരസാറുകസാരനണ്  തക നല്കത്തി.

പഞസായതണ്  തഫീരുമസാനതത്തിനണ്  അടെത്തിസസാനമസാകത്തിയ  ദരഖകചളസാനയം  പരത്തിദശസാധനയ്ക്കെണ്
ലഭത്തിച്ചത്തിട്ടത്തില്ലേ.  5,00,000/- രൂപ തനതണ് ഫണണ് വകയത്തിരുതത്തിയ പദതത്തിയത്തില് 2,27,354/-

രൂപ ചചെലവണ് ചചെചയ്തങ്കത്തിലുയം പദതത്തി ലക്ഷദ്ധ്യയം വകവരത്തിച്ചത്തില്ലേ.
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4.2 പുറദമസ്ഥാക്കറ്റ് ഭൂമസ്തി

1994-ചല  ദകരള  പഞസായതണ്  രസാജണ്  നത്തിയമയം,  ദകരള  മുനത്തിസത്തിപ്പെസാലത്തിറത്തി  നത്തിയമയം
എനത്തിവ പ്രകസാരയം പുറദമ്പസാക്കു ഭൂമത്തികളുചടെ ശരത്തിയസായ പരത്തിപസാലനയം തദദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ
സസാപനങ്ങളത്തില് നത്തിക്ഷത്തിപ്തമസാണണ്.  തദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സസാപനതത്തിദലകണ്  വകമസാറയം
ചചെയ്യേചപ്പെട്ടത്തിടളതയം  നത്തിക്ഷത്തിപ്തമസായത്തിടളതമസായ  ഭൂമത്തി  അതണ്  പുറദമ്പസാകസാചണങ്കത്തിലുയം
അചല്ലേങ്കത്തിലുയം  അതതണ്  ഗസാമ/നഗരപസാലത്തിക  സസാപനങ്ങളുചടെ  മുനകൂട്ടത്തിയള  അനുവസാദ
മത്തില്ലേസാചത വകവശചപ്പെടുത്തുനതണ്  നത്തിയമയം  നത്തിദരസാധത്തിച്ചത്തിടണണ്.  ഒരു തദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ
സസാപനതത്തിനുളത്തിലുളതയം  (ദദശഫീയ പസാതദയസാ,  സയംസസാന പസാതദയസാ,  ദമജര് ജത്തില്ലേസാ
ദറസാഡസായത്തി  നത്തിലചകസാള്ളുനദതസാ  സര്കസാര്  അപ്രകസാരയം  തരയംതത്തിരത്തിച്ചത്തിടളളദതസാ  ആയവ
ഒഴത്തിചകയള)  എല്ലേസാ  ചപസാത  വഴത്തികളുയം,  നത്തിരത്തുകളുയം,  ചഡ്രയത്തിനുകളുയം,  പസാതകളുയം,
പസാലങ്ങളുയം, കത്തിടെങ്ങുകളുയം, അണകളുയം അവയ്ക്കെണ് മുകളത്തിദലസാ വശങ്ങളത്തിദലസാ ഉള ദവലത്തികളുയം,
അവദയസാടെണ്  ദചെര്നകത്തിടെക്കുന  സസ്വകസാരദ്ധ്യ  സസ്വതല്ലേസാത  എല്ലേസാ  ഭൂമത്തിയയം,  എല്ലേസാ
നടെപ്പെസാതകളുയം,  കലയം  മറണ്  സസാധനങ്ങളുയം  അവത്തിചടെ  സസാപത്തിച്ചത്തിടള  മചറല്ലേസാ  സസാധന
സസാമഗത്തികളുയം അപ്രകസാരമുള ദറസാഡുകളത്തിദലസാ അതത്തിദനസാടു ദചെര്ദനസാ, അതത്തിനു കഫീഴത്തിദലസാ
നത്തിര്മത്തിച്ചത്തിടള എല്ലേസാ അഴുക്കുചെസാലുകളുയം ചഡ്രയത്തിദനജണ് പണത്തികളുയം ടെണലുകളുയം കലുങകളുയം
അവദയസാടു  ദചെര്നള  എല്ലേസാ  പണത്തികളുയം  സസാധനങ്ങളുയം  സസാമഗത്തികളുയം  എല്ലേസാ
ചപസാതജലമസാര്ഗ്ഗങ്ങളുയം  നദത്തികളുചടെ  തടെങ്ങളുയം,  തഫീരങ്ങളുയം,  ചചെറുപുഴകളുയം
ജലദസചെനതത്തിനുയം   ചഡ്രയത്തിദനജത്തിനുമുള  ചെസാലുകളുയം,  ദതസാടുകളുയം,  തടെസാകങ്ങളുയം,
കസായലുകളുയം,  ജലമസാര്ഗ്ഗങ്ങളുയം,  ജലസയംഭരണത്തികളുയം  അവദയസാടെണ്  ദചെര്ന  കത്തിടെക്കുന
സസ്വകസാരദ്ധ്യ  വസ്തുവല്ലേസാത  ചതസാട്ടടുത്തുള  ഏചതങ്കത്തിലുയം  ഭൂമത്തിയയം  തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ
സസാപനതത്തിദലകണ്  വകമസാറയം  ചചെയ്തണ്  പരത്തിപൂര്ണമസായയം  അതത്തില്  നത്തിക്ഷത്തിപ്തമസാകത്തിയത്തി
ടളതസാണണ്. 

4.2.1 പുറദമ്പസാക്കുകള  -  സയംരക്ഷണവുമസായത്തി  ബന്ധചപ്പെട്ടണ്  റത്തിദപ്പെസാര്ട്ടണ്  ചചെയ്ത  
അപസാകങ്ങളുചടെ സയംക്ഷത്തിപ്ത വത്തിവരയം

സസാപനയം / ജത്തില്ലേ ഓഡത്തിറണ് റത്തിദപ്പെസാര്ട്ടണ്
വര്ഷയം, ഖണത്തിക റത്തിദപ്പെസാര്ട്ടണ് ചചെയ്ത അപസാകയം

വമലയം 
ഗസാമപഞസായതണ് ,
ചകസാല്ലേയം

2014-15 
ഖണത്തിക 3-20

പഞസായതത്തില് നത്തിക്ഷത്തിപ്തമസായ പുറദമ്പസാകണ് 
വസ്തുകളുചടെ വത്തിവരയം ലഭദ്ധ്യമല്ലേ. കലയപുരയം 
വത്തിദല്ലേജത്തില് ദബസാകണ് 12 ല് സര്ദവ്വ 17/16 ല് 
ഉളചപ്പെട്ട ദതസാടെണ് പുറദമ്പസാകണ് സലത്തുള 
സസ്വകസാരദ്ധ്യവദ്ധ്യക്തത്തിയചടെ അനധത്തികൃതകദയ്യേറയം 
ഒഴത്തിപ്പെത്തിച്ചത്തിട്ടത്തില്ലേ. 
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ദചെമദഞരത്തി 
ഗസാമപഞസായതണ് ,
ദകസാഴത്തിദകസാടെണ്

2015-16, 
ഖണത്തിക 2.9

ഗസാമപഞസായതത്തിചന്റെ പരത്തിധത്തിയത്തിചല പുറദമ്പസാകണ് 
ഭൂമത്തിയചടെ വത്തിവരയം ലഭദ്ധ്യമല്ലേ. പുറദമ്പസാകണ് ഭൂമത്തികളത്തില് 
സസ്വകസാരദ്ധ്യ വദ്ധ്യക്തത്തികള നടെതത്തിയ കദയ്യേറങ്ങള 
കചണത്തുനതത്തിനുയം ഭൂമത്തി തത്തിരത്തിച്ചണ് പത്തിടെത്തിക്കുനതത്തിനുയം 
നടെപടെത്തികള സസ്വഫീകരത്തിച്ചതസായത്തി കസാണുനത്തില്ലേ. 

കടെലുണത്തി 
ഗസാമപഞസായതണ് ,
ദകസാഴത്തിദകസാടെണ്

2015-16, 
ഖണത്തിക 3.31

പുതപ്പെസാടെത്തി 
ഗസാമപഞസായതണ് ,
ദകസാഴത്തിദകസാടെണ്

2015-16 
ഖണത്തിക 2.14

കത്തിഴദകസാതണ്
ഗസാമപഞസായതണ് ,
ദകസാഴത്തിദകസാടെണ്

2015-16 
ഖണത്തിക 3.11

തത്തിരുവമ്പസാടെത്തി 
ഗസാമപഞസായതണ് ,
ദകസാഴത്തിദകസാടെണ്

2015-16 
ഖണത്തിക 3.17

പുറദമ്പസാകണ് ഭൂമത്തി ദവലത്തിചകട്ടത്തി സയംരക്ഷത്തിച്ചത്തിട്ടത്തില്ലേ. 
പുറദമ്പസാകണ് ഭൂമത്തിയത്തില് കവുങ്ങണ്, ചതങ്ങണ്, പസാവണ് 
തടെങ്ങത്തിയ മരങ്ങള ഉചണങ്കത്തിലുയം അവയചടെ 
അനുഭവങ്ങള പഞസായതത്തിനണ് ലഭത്തിക്കുനത്തില്ലേ. 
പുറദമ്പസാകണ് ഭൂമത്തി രജത്തിസ്റ്റര് കസാലത്തികമല്ലേ. രജത്തിസ്റ്റര് 
പ്രകസാരയം 1997-98 ല് 40 സസ്വകസാരദ്ധ്യ വദ്ധ്യക്തത്തികളകണ് 
ചെത്തില പുറദമ്പസാകണ് ഭൂമത്തികള ലഫീസത്തിനണ് 
നല്കത്തിയതസായത്തി കസാണുന. അനണ് ഭൂമത്തി പസാട്ടതത്തിനണ് 
നല്കത്തിയവരത്തില് നത്തിനണ് ഭൂമത്തി തത്തിരത്തിചക ലഭത്തിച്ചത്തിടദണസാ
എനണ് വദ്ധ്യക്തമല്ലേ.

പുറദമ്പസാക്കുകളുചടെ  ഉപദയസാഗയം  നത്തിയനത്തിക്കുനതത്തിനുള  അധത്തികസാരയം

തദദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സസാപനങ്ങളത്തില്  നത്തിക്ഷത്തിപ്തമസാണണ്.  തദദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ
സസാപനതത്തിനണ്  നത്തിര്ണയത്തികചപ്പെട്ടത്തിടള  പരത്തിമത്തിതത്തികളക്കുയം  നത്തിയനണങ്ങളക്കുയം

വത്തിദധയമസായത്തി  സര്കസാരത്തിചന്റെ  അധഫീനതയത്തിലുള  മദറചതങ്കത്തിലുയം  പുറദമ്പസാക്കുകളുചടെ
ഉപദയസാഗയം,  അതത്തിദലയ്ക്കെണ് സര്കസാര് ഉതരവുമൂലയം തദദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ സസാപനതത്തിചന

ചുമതലചപ്പെടുതത്തിയത്തിടള  പക്ഷയം  നത്തിയനത്തിക്കുനതത്തിനുകൂടെത്തി  അധത്തികസാരമുണണ്.
അനധത്തികൃതമസായത്തി കദയ്യേറയം നത്തിദരസാധത്തികലുയം, അവ ഒഴത്തിപ്പെത്തികലുയം അതരയം കദയ്യേറങ്ങളകണ്

പത്തിഴചുമതലുയം  സയംബന്ധത്തിച്ചണ്  1996  ചല  ദകരള  പഞസായതണ്  രസാജണ്  (കദയ്യേറയം  നഫീകയം
ചചെയ്യേലുയം  അനധത്തികൃതമസായത്തി  വകവശയം  വയ്ക്കുനതത്തിനണ്  പത്തിഴചുമതലുയം  ഈടെസാകലുയം)

ചെട്ടങ്ങള, 1998 ചല ദകരള മുനത്തിസത്തിപ്പെസാലത്തിറത്തി (പുറദമ്പസാകണ് കദയ്യേറതത്തിനണ് പത്തിഴ ചുമതല്)
ചെട്ടങ്ങള  എനത്തിവയത്തില്  വദ്ധ്യക്തമസായ  വദ്ധ്യവസകളുമുണണ്.  പ്രസ്തുത  വദ്ധ്യവസകളുചടെ

പത്തിനബലതത്തില്  ബന്ധചപ്പെട്ട  എല്ലേസാ  വകുപ്പുകളുചടെയയം  സഹകരണയം  ഉറപ്പുവരുതത്തി
തദദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സസാപനതത്തിചന്റെ  നത്തിയനണതത്തില്  വരുന  പുറദമ്പസാകണ്  ഭൂമത്തി
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എത്രചയനണ്  അളനണ്  തത്തിട്ടചപ്പെടുതത്തി  രജത്തിസ്റ്ററത്തില്  ദരഖചപ്പെടുത്തുനതത്തിനുയം
തദദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സസാപനങ്ങളത്തില്  നത്തിക്ഷത്തിപ്തമസായ  പുറദമ്പസാകണ്  വസ്തുകളത്തിദന്മേലുള

അനധത്തികൃത  കദയ്യേറങ്ങള  ഒഴത്തിപ്പെത്തിച്ചണ്  വസ്തുകള  തത്തിരത്തിച്ചുപത്തിടെത്തിക്കുനതത്തിനുയം  അടെത്തിയനത്തിര
നടെപടെത്തികള സസ്വഫീകരത്തികസാന സര്കസാര് നത്തിര്ദദ്ദേശയം ഉണസാദകണതസാണണ്.

തദദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സസാപനങ്ങളുചടെ  നത്തിയനണതത്തിലുള  പുറദമ്പസാക്കുകള
ചപസാതശലദ്ധ്യമസാകസാചത  സയംരക്ഷത്തിദകണതയം,  കസാടുപത്തിടെത്തിച്ചണ്,  വൃതത്തിഹഫീനമസായത്തി

നത്തിലനത്തില്ക്കുനവ  ഉപദയസാഗപ്രദമസാദകണതയം  തദദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സസാപനങ്ങളുചടെ
ഉതരവസാദത്തിതമസാണണ്.  തദദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സസാപനങ്ങളുചടെ  ചുമതലകളത്തില്ചപ്പെടുന

(ദകരള പഞസായതണ് രസാജണ് ആകണ് മൂനസായം പട്ടത്തിക-സത്തി,  ദകരള മുനത്തിസത്തിപ്പെല് ആകണ് ഒനസായം
പട്ടത്തിക-സത്തി)  തരത്തിശുഭൂമത്തിയത്തിലുയം  പ്രസാനപ്രദദശങ്ങളത്തിലുയം  കൃഷത്തി  ചചെയ്യേത്തിക്കുക,  സഹകരണ

കൂടകൃഷത്തി  സമ്പ്രദസായയം  ദപ്രസാതസാഹത്തിപ്പെത്തിക്കുക,  പസാഴണ്ഭൂമത്തി  വനവല്കരത്തിക്കുക
തടെങ്ങത്തിയവയത്തിലൂചടെ പുറദമ്പസാകണ് ഭൂമത്തി സയംരക്ഷണയം ഉറപ്പെസാകസാവുനതസാണണ്. ആയതത്തിദലകണ്

കുടുയംബശ്രഫീ, റസത്തിഡനസണ് അദസസാസത്തിദയഷനുകള, സനദ സയംഘടെനകള      തടെങ്ങത്തിയ
ജനകഫീയ പത്തിന്തുണസാ സയംവത്തിധസാനങ്ങളുചടെ ദസവനയം പ്രദയസാജനചപ്പെടുതസാവുനതസാണണ്.

4.3 ആസസ്തി  ആര്ജസ്തിക്കല്  -  മതസ്തിയസ്ഥായ  വസ്തിവര  അടസ്തിത്തറ  ഇലസ്ഥാത്തതസ്തിനസ്ഥാല്  
യതറസ്ഥായ  വസ്തിവരങ്ങളസ്തില്  അധസ്തിഷസ്തിതമസ്ഥായ  തതീരുമസ്ഥാനങ്ങളയം  തല്ഫലമസ്ഥായസ്തി  
ഉണസ്ഥാകുന്ന ധന നഷ്ടങ്ങളയം

4.3.1 സലതത്തിചന്റെ  ഉടെമസസാവകസാശയം  ഉറപ്പെസാകസാചത  നത്തിര്മസാണ  
പ്രവര്തനങ്ങള

തദദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സസാപനങ്ങളുചടെ  വകവശമുള  ആസത്തികളുചടെ
ഉടെമസസാവകസാശയം യഥസാവത്തിധത്തി  ഉറപ്പെസാക്കുനതത്തിനണ്  അടെത്തിയനത്തിര ശ്രദയയം സയംസസാനതല

നടെപടെത്തിയയം  സസ്വഫീകരത്തിദകണതണ് ആവശദ്ധ്യമസാണണ്.  ഇപ്രകസാരയം ആസത്തി ആര്ജത്തിക്കുനതത്തിലുയം
പരത്തിപസാലത്തിക്കുനതത്തിലുയം  തദദ്ദേശ  സസാപനയം  അനുവര്തത്തിദകണ  കര്തവദ്ധ്യങ്ങള

എചനസാചകയസാചണനണ്  പട്ടത്തികചപ്പെടുതത്തി  സമഗമസായ  മസാര്ഗ്ഗനത്തിര്ദദ്ദേശങ്ങള  ഈ
വത്തിഷയതത്തില് ഉണസാകണചമനണ്  ദബസാധദ്ധ്യചപ്പെടുത്തുന ചെത്തില അപസാകങ്ങള തനവര്ഷവുയം

റത്തിദപ്പെസാര്ട്ടണ് ചചെയ്തത്തിടണണ്.

തദദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സസാപനങ്ങളകണ്  അവയചടെ  വകവശമുള  ഭൂമത്തിയചടെ

ഉടെമസസാവകസാശയം  യഥസാവത്തിധത്തി  ഉറപ്പെസാക്കുനതത്തിനണ്  സസാധത്തികസാത  സസാഹചെരദ്ധ്യതത്തില്
അതരയം  ഭൂമത്തിയത്തില്  ആസത്തികള  സൃഷത്തിക്കുനതത്തിനുള  പ്രവൃതത്തികള  ഏചറടുതണ്

നടെത്തുകയസാല്  ഗണദ്ധ്യമസായ  തക  ചചെലവഴത്തിച്ചദശഷയം  പ്രവൃതത്തികള
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പൂര്തഫീകരത്തികസാനസാകസാചതയയം/പൂര്തഫീകരത്തിച്ച  ആസത്തികള ഏചറടുകസാനസാകസാചതയയം  വന
തകകള  പസാഴണ് ചചെലവണ്  ആയത്തിതഫീരുനണണ്.  ശരത്തിയസായ  ആസൂത്രണദമസാ  പഠനദമസാ

അദനസ്വഷണദമസാ  നടെതസാചത  വസ്തു  ആര്ജത്തിക്കുനതത്തിനസാല്  വസ്തു  ആര്ജത്തികലത്തില്
അനര്ലഫീനമസായ  ഉദദ്ദേശദ്ധ്യലക്ഷദ്ധ്യയം  പൂര്തത്തിയസാക്കുവസാന  തദദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ

സസാപനങ്ങളകണ്  കഴത്തിയസാചത  വരുന.  2016-17 ല്  റത്തിദപ്പെസാര്ടചചെയ്ത  പ്രസക്തമസായ
പരസാമര്ശങ്ങള തസാചഴ ദചെര്ക്കുന.

i. ചകസാല്ലേയം  ജത്തില്ലേ  -  കുളകടെ  ഗസാമപഞസായതണ്  -  പൂത്തൂര്  മസാര്കറണ്  നവഫീകരണവുയം  ഓപ്പെണ്

സ്റ്റസാളുയം-7.74 ലക്ഷയം രൂപ പസാഴസായത്തി 

[ഓഡത്തിറണ് റത്തിദപ്പെസാര്ട്ടണ് 2015-16, ഖണത്തിക 3.2]

നത്തിര്മസാണയം  പസാതത്തിവഴത്തിയത്തിലസായത്തിരത്തിചക  മസാര്കറണ്  സത്തിതത്തി  ചചെയ്തത്തിരുന  സലയം

മതദ്ധ്യവകുപ്പെണ്  ഏചറടുതതണ്  വഴത്തി  17.09.15 നണ്  7,73,930/-രൂപ  ഭസാഗത്തിക  ബത്തില്
തകയസായത്തി നല്കത്തി പദതത്തി അവസസാനത്തിപ്പെത്തിച്ചു.

ii. ചകസാല്ലേയം  നഗരസഭ  -  മുണയ്ക്കെല്  വത്തിദല്ലേജണ്-സര്കസാര്  അനുമതത്തിയത്തില്ലേസാചത  പുറദമ്പസാകണ്

ഭൂമത്തിയത്തില് ചഹല്തണ് ക്ലബണ് നത്തിര്മത്തിച്ചു 

[ഓഡത്തിറണ് റത്തിദപ്പെസാര്ട്ടണ് 2014-15, ഖണത്തിക 3.44]

സര്കസാരത്തിചന്റെ  അനുമതത്തിയത്തില്ലേസാചത  പുറദമ്പസാകണ്  ഭൂമത്തിയത്തില്  49.85  ലക്ഷയം  രൂപ

ചചെലവത്തില് നഗരസഭ ചഹല്തണ് ക്ലബണ് നത്തിര്മത്തിച്ചു.  എനസാല് ചഹല്തണ് ക്ലബത്തിനണ്
വവദദ്യുതത്തി,  കുടെത്തിചവള  കണക്ഷനുകള  ലഭദ്ധ്യമസാകസാതതത്തിനസാല്   നത്തിഷണ് ക്രത്തിയ

ആസത്തിയസായത്തി തടെരുന. 

iii. തത്തിരുവനനപുരയം ജത്തില്ലേസാപഞസായതണ് - ചപരത്തിങ്ങമല ഗസാമപഞസായതണ് - പനത്തിദയസാടകടെവണ്
സസായംസണ് കസാരത്തിക നത്തിലയയം-ചസറത്തില്ചമന്റെണ് വനഭൂമത്തിയത്തില് നത്തിര്മസാണയം

[ഓഡത്തിറണ് റത്തിദപ്പെസാര്ട്ടണ് 2014-15, ഖണത്തിക 3.36]

സര്കസാരത്തിചന്റെ അനുമതത്തിയത്തില്ലേസാചത ജത്തില്ലേസാപഞസായതണ് വത്തികസന ഫണത്തില് നത്തിനയം
14,33,920/-രൂപ ചചെലവഴത്തിച്ചണ് ചപരത്തിങ്ങമല ഗസാമപഞസായതത്തിചല ചസറത്തില്ചമന്റെണ്

വനഭൂമത്തിയത്തില്  പനത്തിദയസാടകടെവണ്  സസായംസണ് കസാരത്തിക  നത്തിലയതത്തിചന്റെ  നത്തിര്മസാണ
പ്രവൃതത്തികള നടെതത്തി.

iv. തത്തിരുവനനപുരയം  ജത്തില്ലേസാപഞസായതണ്  -  വലത്തിയതറ  ദകസാകനട്ടണ്  നഴണ് സറത്തി  ചകട്ടത്തിടെ

നവഫീകരണയം - 1,73,623/-രൂപ പസാഴസായത്തി 

[ഓഡത്തിറണ് റത്തിദപ്പെസാര്ട്ടണ് 2014-15, ഖണത്തിക 3.14]

വലത്തിയതറ ദകസാകനട്ടണ്  നഴണ് സറത്തിയത്തിചല അടെത്തിസസാന സസൗകരദ്ധ്യ വത്തികസനയം എന

സമസ്ഥാഹൃത ഓഡസ്തിററ്റ് റസ്തിദപസ്ഥാര്ടറ്റ് 2016-17 51
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പദതത്തി  പ്രകസാരയം  ഓഫഫീസണ്  ചകട്ടത്തിടെ  നവഫീകരണതത്തിനസായത്തി  1,73,623/-രൂപ
ചചെലവസാകത്തിയത്തിടണണ്.  എനസാല്  എയര്ദപസാര്ട്ടണ്  അദതസാറത്തിറത്തികണ്

വത്തിടചകസാടുക്കുനതത്തിനണ്  ഉതരവസായത്തിരുന  സലതണ്  സത്തിതത്തി  ചചെയ്തത്തിരുന
ചകട്ടത്തിടെതത്തിനസാണണ് നവഫീകരണയം നടെതത്തിയചതനതത്തിനസാല് തക പസാഴസായത്തി.

v. തത്തിരുവനനപുരയം  ജത്തില്ലേ  -  കരുയംങളയം  ഗസാമപഞസായതണ്  -  തഫീരദദശ  വത്തികസന

ദകസാര്പ്പെദറഷചന്റെ സലതണ് തണല് ചഷഡണ് നത്തിര്മസാണവുയം ചപസാളത്തിച്ചു നഫീകവുയം  -  നഷയം-
4,71,698/-രൂപ

[ഓഡത്തിറണ് റത്തിദപ്പെസാര്ട്ടണ് 2015-16, ഖണത്തിക 3.1]

തഫീരദദശ വത്തികസന ദകസാര്പ്പെദറഷനണ് ദറസാഡണ്  നത്തിര്മത്തികസാന അനുമതത്തി നല്കത്തിയ
സലതണ് അടെത്തിസസാന വത്തിവരങ്ങള ഇല്ലേസാചത ആസൂത്രണയം ചചെയ്തണ് തണല് ചഷഡണ്

നത്തിര്മത്തിച്ചതണ്  ചപസാളത്തിച്ചു  മസാദറണത്തി  വനതമൂലയം  4,71,698/-രൂപയചടെ
പസാഴണ് ചചെലവുണസായത്തി.

vi. ചകസാച്ചത്തി  നഗരസഭ,  രസാദമശസ്വരയം വത്തിദല്ലേജണ്-സത്തി.ആര്.ഇസഡണ്.  പരത്തിധത്തിയത്തില് വരുന സലയം

പുനരധത്തിവസാസ പദതത്തികസായത്തി വസാങ്ങത്തി - 1.11 ദകസാടെത്തി രൂപ പസാഴണ് ചചെലവണ് 

[ഓഡത്തിറണ് റത്തിദപ്പെസാര്ട്ടണ് 2014-15, ഖണത്തിക 3.2]

തഫീരദദശ  ദമഖലയത്തിലുള  പുറദമ്പസാകണ്  നത്തിവസാസത്തികചള  പുനരധത്തിവസത്തിപ്പെത്തിക്കു

നതത്തിനസായത്തി  രസാദമശസ്വരയം  വത്തിദല്ലേജത്തിചല  13.66  ആര്  സലയം  1,11,41,090/-രൂപ
ചചെലവഴത്തിച്ചണ് നഗരസഭ വത്തിലയ്ക്കു വസാങ്ങത്തി.  സലതത്തിചന്റെ സത്തി.ആര്.ഇസഡണ്.  പരത്തിധത്തി

സയംബന്ധത്തിച്ചുയം  സലതണ്  പുനരധത്തിവസാസതത്തിനുദവണത്തിയള  നത്തിര്മസാണപ്രവര്
തനങ്ങളുചടെ  സസാധദ്ധ്യത  സയംബന്ധത്തിച്ചുയം  വദ്ധ്യക്തത  ഇല്ലേസാചതയസാണണ്  സലയം

വസാങ്ങത്തിയതണ്.  സത്തി.ആര്.ഇസഡണ്.  ദനസാട്ടത്തിഫത്തിദകഷനത്തിചല  നത്തിര്ദദ്ദേശങ്ങളുയം
നത്തിബന്ധനകളുയം  പസാലത്തിച്ചുചകസാണണ്  ഉദദ്ദേശദ്ധ്യലക്ഷദ്ധ്യയം  വകവരത്തിക്കുനതത്തിനസായത്തി

തടെര്പ്രവര്തനങ്ങചളസാനയം  നഗരസഭയ്ക്കെണ്  സസ്വഫീകരത്തികസാന  കഴത്തിയസാത
സസാഹചെരദ്ധ്യതത്തില്  ഇതത്തിനസായത്തി  ചചെലവഴത്തിച്ച  1,11,41,090/-രൂപ  പസാഴണ് ചചെലവസായത്തി

തടെരുന.

vii.വളദതസാള  നഗര്  ഗസാമപഞസായതണ്  -  തൃശ്ശൂര്  ജത്തില്ലേ  -  ഗസാമപഞസായതത്തിചന്റെ  സലതണ്
വത്തിദനസാദ സഞസാര വകുപ്പെണ് നടെപടെത്തിക്രമങ്ങള പസാലത്തികസാചത ചകട്ടത്തിടെയം നത്തിര്മത്തിച്ചു.

[ഒസാഡത്തിറണ് റത്തിദപ്പെസാര്ട്ടണ് 2014-15, ഖണത്തിക 3-1]

വളദതസാള  നഗര്  ഗസാമപഞസായതത്തിനണ്  ചകസാച്ചത്തിന  പസാലതത്തിനണ്  സമഫീപയം
ചചെറുതരുതത്തി  വത്തിദല്ലേജത്തില്  സര്ചവ്വ  നമ്പര്  735  ല്  ഉള  സലയം  പഞസായതണ്
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ഡയറകറുചടെ  അനുമതത്തി  ലഭത്തിക്കുന  മുറയ്ക്കെണ്  ടൂറത്തിസയം  ദകസായംപണ്ളകണ്  പണത്തിയനതത്തിനു
ദവണത്തി വത്തിദനസാദ സഞസാര വകുപ്പെത്തിനണ് വത്തിടചകസാടുക്കുനതത്തിനണ് 04.02.2011 ചല 9(1)

നമ്പര്  ആയത്തി  ഗസാമപഞസായതണ്  തഫീരുമസാനത്തിച്ചു.  എനസാല്  അനധത്തികൃതമസായത്തി
ഗസാമപഞസായതത്തിചന്റെ സലതണ് ചകട്ടത്തിടെയം നത്തിര്മത്തിക്കുനതസായത്തി കസാണത്തിച്ചണ് പരസാതത്തി

ലഭദ്ധ്യമസായതത്തിചന്റെ അടെത്തിസസാനതത്തില് തദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സസാപനങ്ങളകസായള
വടബന്യൂണല് നത്തിയമപ്രകസാരമുള നടെപടെത്തികള പൂര്തത്തിയസാകത്തി മസാത്രയം നത്തിര്മസാണയം

പുനരസാരയംഭത്തിക്കുനതത്തിനണ് ഉതരവത്തിട. ഇതത്തിചന്റെ അടെത്തിസസാനതത്തില് ഗസാമപഞസായതണ്
ചസക്രട്ടറത്തി  നത്തിര്മസാണയം  നടെത്തുന  കത്തിറണ്ദകസാ  ലത്തിമത്തിറഡണ്,  ചകസാച്ചത്തി എന

സസാപനതത്തിനണ്  നത്തിര്മസാണയം  നത്തിര്തത്തി  വയ്ക്കുനതത്തിനുയം  പഞസായതത്തില്  പണ്ളസാന
സമര്പ്പെത്തിച്ചണ്  അയംഗഫീകസാരയം  വസാങ്ങത്തിയതത്തിനണ്  ദശഷയം  മസാത്രയം  ചകട്ടത്തിടെ  നത്തിര്മസാണയം

പുനരസാരയംഭത്തിക്കുനതത്തിനുയം നത്തിര്ദദ്ദേശയം നലത്തിചയങ്കത്തിലുയം കത്തിറണ്ദകസാ ലത്തിമത്തിറഡണ് യസാചതസാരു
നടെപടെത്തിയയം ചചകചകസാണത്തില്ലേ.  വടബന്യൂണലത്തിചന്റെ ഉതരവുണസായത്തിരുനത്തിടയം ചകട്ടത്തിടെ

നത്തിര്മസാണയം പൂര്തത്തിയസാകത്തിയതത്തിനണ്  ദശഷയം  മസാത്രമസാണണ്  ടൂറത്തിസയം  വകുപ്പെണ്  ചകട്ടത്തിടെ
നത്തിര്മസാണസാനുമതത്തികസായത്തി പണ്ളസാന സമര്പ്പെത്തിക്കുനതണ്. ഗസാമപഞസായതത്തിചന്റെ സലയം

ഇസൗ  ആവശദ്ധ്യതത്തിനണ്  വത്തിദനസാദ  സഞസാര  വകുപ്പെത്തിനണ്  വത്തിടചകസാടുക്കുനതത്തിനണ്
പഞസായതണ്  ഡയറകറുചടെ  അനുമതത്തി  വസാങ്ങത്തിയത്തിരത്തികണചമനണ്  തഫീരുമസാനചമ

ടുചതങ്കത്തിലുയം  നടെപ്പെത്തിലസായത്തില്ലേ.  ഇതരതത്തില്  ഗസാമപഞസായതത്തിചന്റെ  സലതണ്
വത്തിദനസാദസഞസാര  വകുപ്പെണ്  നടെപടെത്തിക്രമങ്ങള  പസാലത്തികസാചത  ചകട്ടത്തിടെയം  നത്തിര്മത്തിച്ചു

എനതണ് വദ്ധ്യക്തമസാണണ്. 

4.3.2 വത്തിവത്തിധ ആവശദ്ധ്യങ്ങളകസായള ആസത്തി ആര്ജത്തികല് - പരസാജയചപ്പെട്ട  

പദതത്തികള

i. വടെകര ജലദസചെന പദതത്തി
[വടെകര നഗരസഭ, ദകസാഴത്തിദകസാടെണ് ജത്തില്ലേ, ഒസാ.റത്തി. 2015-16, ഖ.3-1]

ദകന്ദ്ര  സര്കസാര്  പദതത്തിയസായ  UIDSSMT (അര്ബന  ഇനഫസാസ്ട്രകണ്ച്ചര്
ഡവലപ്പെണ്ചമന്റെണ്  സ്കഫീയം  ദഫസാര്  ദസസാള  &  മഫീഡത്തിയയം  ടെസൗണ്സണ്)  പ്രകസാരയം
വടെകര നഗരസഭയത്തില് ദകരള ജല അദതസാറത്തിറത്തി (KWA) യചടെ നത്തിലവത്തിലുള
കുടെത്തിചവള  വത്തിതരണ  പദതത്തി  നവഫീകരണ  സ്കഫീമത്തിനുള  2291.75  ലക്ഷയം
രൂപയചടെ  കരടെണ്  ദപ്രസാജകണ്  റത്തിദപ്പെസാര്ട്ടത്തിനണ്  23.04.2008-ല്  അയംഗഫീകസാരയം
ലഭത്തിച്ചു.  പദതത്തിയചടെ  80%  വത്തിഹത്തിതയം  ദകന്ദ്രസര്കസാരുയം  10%  വത്തിഹത്തിതയം
സയംസസാന  സര്കസാരുയം  10%  വത്തിഹത്തിതയം  തദദ്ദേശ  സസാപനവുയം
വഹത്തിക്കുനതത്തിനസാണണ് വത്തിഭസാവനയം ചചെയ്തത്തിടളതണ്.   പദതത്തിയചടെ സയംസസാന
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ദനസാഡല് ഏജനസത്തി  ദകരള  സചസ്റ്റയത്തിനബത്തിള അര്ബന ഡവലപ്പെണ്ചമന്റെണ്
ദപ്രസാജകയം  (KSUDP) നത്തിര്വ്വഹണ  ഏജനസത്തി  ദകരള  വസാട്ടര്
അദതസാറത്തിറത്തിയമസാണണ്.   31.12.2016  വചര  ദകന്ദ്ര-സയംസസാന  ഫണണ്
വത്തിഹത്തിതമസായത്തി  ആചക  25,03,02,161/-  രൂപ  ലഭദ്ധ്യമസായത്തിടണണ്.   വസാട്ടര്
അദതസാറത്തിറത്തികണ്  31.12.2016  വചര  ആചക  25,01,09,407/-  രൂപ
നല്കത്തിയതത്തില്  24,91,94,517/-  രൂപയസാണണ്  വത്തിനത്തിദയസാഗത്തിച്ചത്തിടളതണ്.
പദതത്തി നത്തിര്വ്വഹണതത്തിലുണസായ അപസാകതകള ചുവചടെ ദചെര്ക്കുന.

• വവദദ്യുതഫീകരണ  പദതത്തികണ്  2007 ല്  തയ്യേസാറസാകത്തിയ  150  ലക്ഷയം
രൂപയചടെ  എസ്റ്റത്തിദമറണ്  2014 ല്  പുതകത്തിയദപ്പെസാള  219.62  ലക്ഷയം
രൂപയസായത്തി  വര്ദത്തിച്ചു.  11/2014 ല്  തക  ചക.എസണ്.ഇ.ബത്തിയത്തില്
ഡത്തിദപ്പെസാസത്തിറണ് ചചെയ്തു. തക ചഡദപ്പെസാസത്തിറണ് ചചെയ്യുനതത്തിചല കസാലതസാമസയം വഴത്തി
69.62 ലക്ഷയം രൂപയചടെ അധത്തിക ചചെലവുണസായത്തി.

• പദതത്തി  പൂര്തഫീകരണതത്തിനണ്  ദഫീര്ഘത്തിപ്പെത്തിച്ച  കസാലസാവധത്തി  31.03.2014
ആയത്തിരുനചവങ്കത്തിലുയം 31.12.2016-ലുയം പ്രവൃതത്തി പൂര്തഫീകരത്തിച്ചത്തിട്ടത്തില്ലേ.

• വത്തിശദമസായ സസാദങ്കതത്തിക പഠനയം നടെതസാചത പദതത്തി നടെപ്പെത്തിലസാകത്തി.

• നഗരസഭയ്ക്കെണ് ദറസാഡണ് റത്തിദഫസാര്ദമഷന ഇനതത്തില് ലഭത്തിദകണ 1.17  ദകസാടെത്തി
രൂപ ലഭത്തിച്ചത്തില്ലേ.

• പ്രവൃതത്തിയത്തിചല  ഏതസാനുയം  ഇനങ്ങളത്തിചല  വദ്ധ്യതത്തിയസാനയം,  ചടെണര്  എകസണ്,
പ്രവൃതത്തിയചടെ  കസാലതസാമസയം  എനത്തിവ  മൂലയം  എസ്റ്റത്തിദമറണ്  തകയത്തില്
വര്ദനയണസായത്തി.

• പ്രവൃതത്തിയചടെ വഫനല് ബത്തിലകളുചടെ പകര്പ്പെണ് ചക.ഡബന്യൂ.എ നഗരസഭയ്ക്കെണ്
ലഭദ്ധ്യമസാകത്തിയത്തിട്ടത്തില്ലേ.

ആവശദ്ധ്യമസാകുന നടെപടെത്തികള

• ദറസാഡണ് റഫീദഫസാര്ദമഷന ഇനതത്തില് നഗരസഭയ്ക്കെണ് ലഭത്തിദകണ 1.17  ദകസാടെത്തി
രൂപ  ദകരള  വസാട്ടര്  അദതസാറത്തിറത്തി  മുഖസാനത്തിരയം  ലഭദ്ധ്യമസാകസാനുള  നടെപടെത്തി
സസ്വഫീകരത്തിദകണതസാണണ്.

• ചക.എസണ്.ഇ.ബത്തി യത്തില് തക യഥസാസമയയം ചഡദപ്പെസാസത്തിറണ് ചചെയ്യേസാചത 69.62
ലക്ഷയം  രൂപയചടെ  അധത്തിക  ചചെലവത്തിനു  കസാരണകസാരസായ  നത്തിര്വ്വഹണ
ഏജനസത്തിയസായ ചക.ഡബന്യൂ.എ യത്തില് നത്തിനയം തക ഈടെസാകസാനുള നടെപടെത്തി
സസ്വഫീകരത്തിദകണതസാണണ്.
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ii. കദ്ധ്യസാരത്തിബസാഗണ് നത്തിര്മസാണ പദതത്തി

[നത്തിലദമല് ഗസാമപഞസായതണ്, ചകസാല്ലേയം ജത്തില്ലേ, ഓ.റത്തി. 2015-16, ഖ.3-6]

കദ്ധ്യസാരത്തിബസാഗണ്  നത്തിര്മസാണതത്തില്  പരത്തിശഫീലനയം  നല്കുനതത്തിനുയം  യൂണത്തിറണ്
ആരയംഭത്തിക്കുനതത്തിനണ്  പ്രസാരയംഭ  സഹസായയം  നല്കുനതത്തിനുമസായത്തി  2014-15
സസാമ്പതത്തിക വര്ഷയം വത്തി.ഇ.ഒ നത്തിര്വ്വഹണ ഉദദദ്ധ്യസാഗസനസായത്തി നത്തിലദമല്
ഗസാമപഞസായതണ്  നടെപ്പെത്തിലസാകത്തിയ  കദ്ധ്യസാരത്തിബസാഗണ്  നത്തിര്മസാണ  യൂണത്തിറണ്
പദതത്തികണ്  ദകന്ദ്രസാവത്തിഷ്കൃത  ഫണത്തില്  നത്തിനയം  6,00,000/-  രൂപ
വകയത്തിരുതത്തി.  

24 ദപചര ഉളചപ്പെടുതത്തി യൂണത്തിറണ് പ്രവര്തനയം തടെങ്ങത്തിചയങ്കത്തിലുയം മൂന ദപര്
മസാത്രമസാണണ്  യൂണത്തിറ്റുമസായത്തി  ബന്ധചപ്പെട്ടണ്  പ്രവര്തത്തിക്കുനതണ്.  യൂണത്തിറണ്
പ്രവര്തത്തിക്കുന ഹസാളത്തില് വവദദ്യുതത്തിദയസാ മറണ് അടെത്തിസസാന സസൗകരദ്ധ്യങ്ങദളസാ
ലഭദ്ധ്യമസാകത്തിയത്തിട്ടത്തില്ലേസാതതത്തിനസാല് തയ്യേല് ചമഷഫീനുകളുയം മറണ്  ഉപകരണങ്ങളുയം
പ്രവര്തനരഹത്തിതമസായത്തി  കസാണചപ്പെട.  കദ്ധ്യസാരത്തിബസാഗത്തിനണ്  ആവശദ്ധ്യകസാദരചറ
യചണങ്കത്തിലുയം അടെത്തിസസാന സസൗകരദ്ധ്യങ്ങളുചടെ അപരദ്ധ്യസാപ്തത നത്തിമത്തിതയം അവ
നത്തിര്മത്തികസാന  കഴത്തിയസാതതത്തിനസാല്  പദതത്തികണ്  ചചെലവഴത്തിച്ച  3,03,375/-
രൂപ പസാഴണ് ചചെലവസായത്തി.

iii. പസാസ്റ്റത്തികണ് ചഷ്രെഡത്തിയംഗണ് യൂണത്തിറണ് 

[കടെയ്ക്കെല് ഗസാമപഞസായതണ്, ചകസാല്ലേയം ജത്തില്ലേ, ഒസാ.റത്തി. 2015-16, ഖ.3-3]

കുടുയംബശ്രഫീ  അയംഗങ്ങളുചടെ  സഹസായദതസാചടെ  പസാസ്റ്റത്തികണ്  ദശഖരത്തിച്ചണ്
ചഷ്രെഡത്തിയംഗണ് ചമഷഫീനത്തില് ചപസാടെത്തിച്ചണ്  റഫീവസകത്തിള ചചെയ്യുകയയം ദറസാഡണ് ടെസാര്
ചചെയ്യുദമ്പസാള അതത്തില് കലര്തത്തി ഉപദയസാഗത്തിക്കുകയയം ചചെയ്യുകയസായത്തിരുന
പദതത്തി ലക്ഷദ്ധ്യയം.

പദതത്തികസായത്തി പ്രകൃതത്തി ഗ്രൂപ്പെണ്,  ആലുവയചടെ 5,50,000/-  രൂപയചടെ ചടെണര്
അയംഗഫീകരത്തിച്ചു.  പ്രകൃതത്തി  ഗ്രൂപ്പെത്തിചന്റെ  ഇനദവസായത്തിസണ്  നയം.1475/04.03.2015
പ്രകസാരമുള  5,50,000/-  രൂപ  നല്കത്തി  (ബത്തില്  നയം.5/17.07.2015).
അയംഗഫീകരത്തിച്ച  ചടെണര്  പ്രകസാരയം  പസാന്റെത്തിചന്റെ  വത്തില  എല്ലേസാ  നത്തികുതത്തിയയം
ഉളചപ്പെചടെ  5,00,000/-  രൂപയസാണണ്.  എനസാല്  5,50,000/-  രൂപയസാണണ്
പസാന്റെത്തിചന്റെ വത്തിലയസായത്തി നല്കത്തിയതണ്.  പസാന്റെണ് സസാപത്തിക്കുനതത്തിനുള ഭസൗതത്തിക
സസാഹചെരദ്ധ്യചമസാരുകസാചത  (സലയം,  ത്രഫീ  ദഫസണ്  ഇലകത്തികണ്  കണക്ഷന
മുതലസായവ)  പസാന്റെണ് വസാങ്ങത്തി.  പസാന്റെത്തിനസായത്തി അധത്തികയം ചചെലവഴത്തിച്ച  50,000/-
രൂപ  ഉതരവസാദചപ്പെട്ട  ഉദദദ്ധ്യസാഗസചന്റെ  ബസാധദ്ധ്യതയസായത്തി
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കണകസാദകണതസാണണ്.  പസാന്റെണ്  നസാളത്തിതവചരയയം  പ്രവര്തനരഹത്തിതമസായത്തി
കസാണുന.

iv. മരുതത്തിമല എദകസാടൂറത്തിസയം പദതത്തി

[ചവളത്തിയയം ഗസാമപഞസായതണ്, ചകസാല്ലേയം ജത്തില്ലേ, ഓ.റത്തി. 2015-16, ഖ.3-1]

ചവളത്തിയയം ഗസാമപഞസായതത്തിചല പ്രകൃതത്തി രമണഫീയമസായ മുട്ടറ മരുതത്തിമലചയ
നത്തിലവസാരമുള  ഒരു  ടൂറത്തിസ്റ്റണ്  ദകന്ദ്രമസാക്കുക  എന  ലക്ഷദ്ധ്യദതസാചടെ
ആവത്തിഷ്കരത്തിച്ച പദതത്തിയസാണത്തിതണ്.

പദതത്തികസായത്തി മസാസ്റ്റര് പസാന തയ്യേസാറസാകത്തി ആദദ്ധ്യ ഘട്ടമസായത്തി 35 ലക്ഷയം രൂപ
സയംസസാന സര്കസാര് അനുവദത്തിച്ചു.  2009-10  വര്ഷയം 30,70,000/-  രൂപ
വകയത്തിരുതത്തി ഇദകസാ ടൂറത്തിസയം പദതത്തി പ്രവര്തനങ്ങളകണ് തടെകയം കുറത്തിച്ചു.
29,84,000/-  രൂപയ്ക്കുള സസാദങ്കതത്തികസാനുമതത്തി  ലഭത്തിച്ച  പദതത്തി  എസ്റ്റത്തിദമറണ്
റത്തിവവസണ്  ചചെയ്തതത്തിചന്റെ  അടെത്തിസസാനതത്തില്  30,62,886/-  രൂപയസായത്തി
പുതകത്തി അയംഗഫീകസാരയം ലഭത്തിച്ചു.  പ്രവൃതത്തിയചടെ പൂര്തഫീകരണ കസാലസാവധത്തി,
കരസാര് പ്രകസാരയം മൂന മുതല് അഞണ് മസാസയം വചര ആയത്തിരുന.  2009-10-ല്
കരസാര് ചവച്ച പ്രവൃതത്തികള  2011-12-ല് ഭസാഗത്തികമസായത്തി ആരയംഭത്തിച്ചുചവങ്കത്തിലുയം
നസാളത്തിതവചര പൂര്തത്തിയസാകത്തിയത്തിട്ടത്തില്ലേ.  മസാത്രമല്ലേ ചചെയ്ത പ്രവൃതത്തികള തചന
നശത്തിച്ച  നത്തിലയത്തിലുമസാണണ്.  പ്രസ്തുത  സസാഹചെരദ്ധ്യതത്തില്  ചചെയ്ത  പ്രവൃതത്തികള
മസാത്രയം ഉളചപ്പെടുതത്തി എസ്റ്റത്തിദമറണ്  റത്തിവവസണ് ചചെയ്തണ്  2015-16  സസാമ്പതത്തിക
വര്ഷയം  18,90,900/-  രൂപ  വകയത്തിരുതത്തി  ദപ്രസാജകണ്  രൂപഫീകരത്തിച്ചണ്
14,96,411/-  രൂപ  കരസാറുകസാര്കണ്  നല്കത്തി.   പദതത്തികസായത്തി  ആചക
26,75,505/- രൂപ ചചെലവസായത്തിടണണ്.

ചചവദദ്യുതത്തി, ചവളയം എനത്തിവയചടെ അഭസാവതസാലസാണണ് കരസാറുകസാര് പ്രവൃതത്തി
20%  അധത്തിക നത്തിരകത്തില് ഏചറടുതതണ് എനത്തിരത്തിചക വവദദ്യുതത്തി,  ചവളയം
എനത്തിവ  ഇല്ലേസാതതത്തിനസാല്  പ്രവൃതത്തികസാലസാവധത്തി  ദഫീര്ഘത്തിപ്പെത്തിച്ചു  എന
വസാദതത്തിനണ് അടെത്തിസസാനമത്തില്ലേ.

പണത്തി അനത്തിശ്ചത്തിതമസായത്തി ദഫീര്ഘത്തിപ്പെത്തിച്ചതത്തിനണ് പത്തിഴ ഈടെസാകത്തിയത്തിട്ടത്തില്ലേ. ചകട്ടത്തിടെയം
തകര്ന  അവസയത്തിലസാണണ്  നത്തിലവത്തില്  കസാണുനതണ്.  പഞസായതണ്
നസാളത്തിതവചരയയം ആവശദ്ധ്യമസായ തടെര്നടെപടെത്തി സസ്വഫീകരത്തിച്ചത്തിട്ടത്തില്ലേ.
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4.4 കൈശസ്ഥാപ്പുശസ്ഥാലകൈള്

കശസാപ്പുശസാലകളുചടെ സസാപത്തികല്, ചചലസനസണ് നല്കല്, പരത്തിപസാലനയം എനത്തിവയമസായത്തി

ബന്ധചപ്പെട്ടണ് നത്തിലവത്തിലുള നത്തിയമങ്ങളുയം ചെട്ടങ്ങളുയം

ദകരള പഞസായതണ് രസാജണ് നത്തിയമയം

• വകുപ്പെണ് 229 – ചപസാതകശസാപ്പുശസാലകള

• വകുപ്പെണ് 230  - കശസാപ്പുശസാലകളക്കുള വലസനസണ്

• വകുപ്പെണ് 230 എ – കശസാപ്പുശസാലകളുചടെ പരത്തിപസാലനയം, പത്തിഴ ഈടെസാകല്
ദകരള മുനത്തിസത്തിപ്പെസാലത്തിറത്തി നത്തിയമയം

• വകുപ്പെണ് 452  -  കശസാപ്പുശസാല ഏര്ചപ്പെടുതല്

• വകുപ്പെണ് 453 -  കശസാപ്പുശസാല വലസനസണ്
Prevention of Cruelties to Animals (Slaughter House) Rules 2001

ചപസാത  കശസാപ്പുശസാലകളസായത്തി  ഉപദയസാഗത്തിക്കുവസാന  സലങ്ങള  ഏര്ചപ്പെടുതത്തി,
ചപസാതജനങ്ങളകണ് ശലദ്ധ്യമുണസാകസാത രഫീതത്തിയത്തിലുയം ആദരസാഗദ്ധ്യ സയംരക്ഷകമസായയം മസാലത്തിനദ്ധ്യ
സയംസ്കരണതത്തിനുള സയംവത്തിധസാനങ്ങദളസാചടെ പ്രവര്തത്തിക്കുനചണനണ് ഉറപ്പുവരുദതണതണ്
തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സസാപനങ്ങളുചടെ  ഉതരവസാദത്തിതമസാണണ്.  കശസാപ്പുശസാല
ഉപദയസാഗതത്തിനണ്  നത്തിര്ണയത്തികചപ്പെടുന വസാടെകയയം ഫഫീസുയം  ചുമതത്തി തനത  വരുമസാനയം
വര്ദത്തിപ്പെത്തിദകണതയം  തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സസാപനങ്ങളുചടെ  നത്തിക്ഷത്തിപ്ത
കര്തവദ്ധ്യങ്ങളത്തില്ചപ്പെടുന.  

തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സസാപനങ്ങളുചടെ   അയംഗഫീകസാരദതസാടുകൂടെത്തിയള
കശസാപ്പുശസാലകളത്തില്  മസാത്രദമ  കശസാപ്പെണ്  നടെതസാവൂ  എനണ്  2001  ചല  Prevention  of
Cruelties  to  Animals  (Slaughter  House)  Rules-ല്  വദ്ധ്യക്തമസാകത്തിയത്തിടണണ്.  പ്രസ്തുത
ചെട്ടങ്ങളത്തില്  നത്തിഷ്കര്ഷത്തിക്കുന  പ്രകസാരയം  അറവുശസാലകള  പണത്തിയനതത്തിനുയം
പരത്തിപസാലത്തിക്കുനതത്തിനുമുള ഭസാരത്തിച്ച ചചെലവുയം പ്രസാദയസാഗത്തിക മസാതൃകകളത്തില്ലേസാതതയം കസാരണയം
തദദ്ദേശ സസാപനങ്ങളകണ് ചെട്ടപ്രകസാരമുള കശസാപ്പുശസാലകള ഏര്ചപ്പെടുതത്തി നല്കുനതത്തിനണ്
കഴത്തിയസാത സത്തിതത്തി നത്തിലവത്തിലുണണ്.  അനധത്തികൃത കശസാപ്പുശസാലകളുചടെ  പ്രവര്തനതത്തിനണ്
ഇതണ് വഴത്തിചയസാരുക്കുന.

അയംഗഫീകൃത  കശസാപ്പുശസാലകളുചടെ  അഭസാവവുയം,  നത്തിലവത്തിലുള  കശസാപ്പുശസാലകള
ശരത്തിയസായ  രഫീതത്തിയത്തില്   പരത്തിപസാലത്തികസാതതയം  കസാരണയം  തനത  വരുമസാനതത്തില്  കുറവണ്
ഉണസാകുന.  മസാത്രവുമല്ലേ  അനധത്തികൃത  കശസാപ്പുശസാലകളുചടെയയം  ഇറച്ചത്തികടെകളുദടെയയം
പ്രവര്തനങ്ങള  മസാലത്തിനദ്ധ്യ  പ്രശങ്ങള  സൃഷത്തിക്കുകയയം  ചചെയ്യുന.  കശസാപ്പുശസാലകളുചടെ
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പ്രവര്തനങ്ങളത്തിചല അപസാകതകള ചൂണത്തികസാണത്തിക്കുന പരസാമര്ശങ്ങളത്തില്  രചണണയം
ചുവചടെ ദചെര്ക്കുന.

i. കൃഷ്ണപുരയം പഞസായതത്തിചല അറവുശസാല പ്രവര്തന രഹത്തിതയം (ഒസാ.റത്തി. 2014-15, ഖ.2-1)

ആലപ്പുഴ ജത്തില്ലേയത്തിചല കൃഷ്ണപുരയം പഞസായതത്തിചല  2-ാം വസാര്ഡത്തില്  23,27,543/-
രൂപ ചചെലവഴത്തിച്ചണ് നത്തിര്മത്തിച്ച കശസാപ്പുശസാലയചടെ  പ്രവര്തനയം 2010 ജൂണ് മസാസയം
മുതല്  ഒരു  വര്ഷദതയ്ക്കെണ്  1,00,100/-  രൂപയ്ക്കെണ്  കരസാര്  ഏല്പ്പെത്തിച്ചു.  എനസാല്
കരസാറുകസാരന  കശസാപ്പുശസാല  ശരത്തിയസായ  രഫീതത്തിയത്തില്  പ്രവര്തത്തിപ്പെത്തികസാ
തത്തിരുനതത്തിനസാല്  അടെച്ചുപൂട്ടത്തിയതത്തിചന  തടെര്നണ്  കശസാപ്പുശസാലയദടെയയം
മസാലത്തിനദ്ധ്യസയംസ്കരണ പസാന്റെത്തിദന്റെയയം പ്രവര്തനയം 2011 മസാര്ച്ചണ് മസാസയം മുതല് നത്തിലച്ചു.
ഇവയചടെ   പ്രവര്തനയം  പുനരസാരയംഭത്തികസാതതമൂലയം  ഇസൗ  ഇനതത്തിലുള  തനത
വരുമസാനയം പഞസായതത്തിനണ് നഷമസാകുന.  ഇദതസമയയം പഞസായതത്തിചന്റെ വത്തിവത്തിധ
വസാര് ഡുകളത്തില് ഇറച്ചത്തികടെകള  വലസനസത്തില്ലേസാചത പ്രവര്തത്തിക്കുനണണ്. 

ii. കടെയ്ക്കെല്  ഗസാമപഞസായതണ്  ആധുനത്തിക  അറവുശസാല  –നത്തിര്മസാണയം  പൂര്തഫീകരത്തിച്ചത്തില്ലേ
(ഓ.റത്തി. 2015-16, ഖ.3-6).

അറവുശസാലകളത്തില്  നത്തിനയം  ഉണസാകുന  മസായംസസാവശത്തിഷങ്ങളുചടെ  സയംസ്കരണയം
ഉറപ്പുവരുത്തുക,  ആദരസാഗദ്ധ്യകരമസായ  സസാഹചെരദ്ധ്യങ്ങളത്തില്  മസായംസവത്തിതരണയം
ചചെയ്യുനതത്തിനുള  സയംവത്തിധസാനയം   ഉറപ്പെസാക്കുക  എനഫീ  ലക്ഷദ്ധ്യങ്ങദളസാചടെ  ചകസാല്ലേയം
ജത്തില്ലേയത്തിചല കടെയ്ക്കെല് ഗസാമപഞസായതണ് ആവത്തിഷ്കരത്തിച്ച പദതത്തി പൂര്തഫീകരത്തികസാന
കഴത്തിഞത്തിട്ടത്തില്ലേ.   55,80,000/-  രൂപ  അടെങ്കല്  തകയള  പദതത്തികസായത്തി
15,53,044/-  രൂപ  ചചെലവഴത്തിച്ചത്തിടണണ്.  ചകട്ടത്തിടെ  നത്തിര്മസാണയം  ഭസാഗത്തികമസായത്തി
പൂര്തഫീകരത്തിച്ചതസാണണ്  ആചക നടെന പ്രവൃതത്തി.  ചമകസാനത്തികല് പ്രവൃതത്തികളകണ്
സസാദങ്കതത്തിക  അനുമതത്തി  ലഭത്തികസാതതത്തിനസാലുയം  തടെര്  പ്രവൃതത്തികളക്കുള
ധനവത്തിഹത്തിതയം  കചണതസാന  കഴത്തിയസാതതത്തിനസാലുയം  പദതത്തി  അപൂര്ണമസായത്തി
അവദശഷത്തിക്കുന. 

നത്തിലവത്തിലുള  നത്തിയമ/ചെട്ട  വദ്ധ്യവസകള  പസാലത്തിച്ചുചകസാണണ്  അയംഗഫീകൃത
കശസാപ്പുശസാലകള  പ്രവര്തത്തിപ്പെത്തിക്കുനതത്തിനുയം,  അനധത്തികൃത  കശസാപ്പുശസാലകളുചടെ
പ്രവര്തനയം തടെയനതത്തിനുയം സര്കസാര്തലതത്തില്  നടെപടെത്തി സസ്വഫീകരത്തിദകണതസാചണനണ്
ശത്തിപസാര്ശ ചചെയ്യുന.
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4.5 ബസറ്റ് സസ്ഥാനറ്റ് കൈയം ദഷസ്ഥാപസ്തിയംഗറ്റ് ദകൈസ്ഥായംപ്ലകറ്റ്

ദകരള  പഞസായതണ്  രസാജണ്  നത്തിയമതത്തിചല  ചസക്ഷന  227,  228  എനത്തിവ
പ്രകസാരവുയം,  1995 ചല  ദകരള  പഞസായതണ്  രസാജണ്  ചെട്ടങ്ങള  (ഇറക്കു  സലങ്ങള,
വത്തിരസാമസലങ്ങള,  വണത്തിതസാവളങ്ങള,  മറ്റു  വസാഹന  സ്റ്റസാന്റുകള)   പ്രകസാരവുയം  തദദ്ദേശ
സസ്വയയം  ഭരണ  സസാപനങ്ങളകണ്  വണത്തിതസാവളങ്ങള  ചപസാതജന  സസൗകരദ്ധ്യസാര്തയം
നത്തിര്മത്തികസാവുനതസാണണ്.  എനസാല്  ഇതരതത്തിലുള  നത്തിര്മസാണ  പ്രവര്തനങ്ങള
നടെത്തുദമ്പസാള ചെട്ടങ്ങളുയം നത്തിയമങ്ങളുയം പസാലത്തിച്ചുചകസാണണ്  തചന അവ ലക്ഷദ്ധ്യപ്രസാപ്തത്തിയത്തില്
എത്തുന  എനണ്  ഉറപ്പെണ്  വരുദതണ  ചുമതലയയം  ബന്ധചപ്പെട്ടവര്കണ്  ഉണണ്.
വണത്തിതസാവളങ്ങളുചടെയയം  അതത്തിദനസാടെനുബന്ധത്തിച്ചുള  വദ്ധ്യസാപസാരസസാപനങ്ങളുചടെയയം
നത്തിര്മസാണയം  വദ്ധ്യക്തമസായ  ആസൂത്രണദതസാചടെ  ആരയംഭത്തിക്കുകയയം  നത്തിയമസാനുസൃതമസായ
കസാലയളവത്തിനുളത്തില്  പണത്തിപൂര്തത്തിയസാകത്തി  ആയവ  ചപസാതജനങ്ങളുചടെ  ഉപദയസാഗ
തത്തിനസായത്തി   തറനണ്   ചകസാടുക്കുകയയം  ചചെയ്യുദമ്പസാള  മസാത്രമസാണണ്  ഇതരയം  പദതത്തികള
ലക്ഷദ്ധ്യയം  വകവരത്തിച്ചു  എനണ്  പറയസാനസാവുനതണ്.  ഇതരതത്തില്  കൃതദ്ധ്യമസായ
ആസൂത്രണതത്തിലൂചടെ  ബസ്റ്റസാന്റെണ്  കയം  ദഷസാപ്പെത്തിയംഗണ്  ദകസായംപകണ്  നത്തിര്മസാണ  പദതത്തി
വത്തിജയകരമസായത്തി നടെപ്പെത്തിലസാകത്തിയ ദകസാഴത്തിദകസാടെണ് ജത്തില്ലേയത്തിചല കുറദ്ധ്യസാടെത്തി ഗസാമപഞസായതത്തിചന്റെ
ദനട്ടങ്ങള  മസാതൃകയസാകുനതണ്  എന്തുചകസാണണ്  എനതണ്  ഇപ്രകസാരമുള  പദതത്തികള
ഏചറടുതണ്  പൂര്തഫീകരത്തികസാനസാവസാചത  തക  പസാഴസാകത്തിയ  ചെത്തില  തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ
സസാപനങ്ങളുചടെ വത്തിവരങ്ങളുചടെ പശ്ചസാതലതത്തില് തസാചഴ ദചെര്ക്കുന.

4.5.1 പരസാജയചപ്പെട്ട പദതത്തികള

i. മുട്ടത്തില് ഗസാമപഞസായതണ്, വയനസാടെണ് ജത്തില്ലേ (ഓ.റത്തി. 2015-16, ഖ.2-1)

പഞസായതത്തിചന്റെ  ബസണ്  ദബ  കയം  ദഷസാപ്പെത്തിയംഗണ്  ദകസായംപകണ്  നത്തിര്മസാണതത്തിനണ്
3,10,49,788/-  രൂപ ചചെലവഴത്തിച്ചത്തിടയം പ്രവര്തന സജമസായത്തിട്ടത്തില്ലേ.  ആചക 35
മുറത്തികള വസാടെകയ്ക്കെണ്  നല്കസാനുളതത്തില്  14  മുറത്തികള മസാത്രമസാണണ്  ദലലയം ചചെയ്തണ്
ചകസാടുതതണ്. ദഷസാപ്പെത്തിയംഗണ് ദകസായംപകത്തിദലയ്ക്കെണ് ശുദജല ലഭദ്ധ്യത ഉറപ്പെസാകത്തിയത്തിട്ടത്തില്ലേ.
ബസണ്  ദബ  കയം  ദഷസാപ്പെത്തിയംഗണ്  ദകസായംപകത്തിചന്റെ  മുനഭസാഗയം  കുണ്ടുയം  കുഴത്തിയമസായത്തി
കത്തിടെക്കുനതത്തിനസാല് ബസുകള അകദതയ്ക്കെണ് പ്രദവശത്തിക്കുനത്തില്ലേ.  26.07.2016-
ല് ബസണ് ദബ കയം ദഷസാപ്പെത്തിയംഗണ് ദകസായംപകണ് ഉദണ്ഘസാടെനയം കഴത്തിഞ്ഞുചവങ്കത്തിലുയം  21
മുറത്തികള  വസാടെകയ്ക്കെണ്  നല്കസാചത  ഒഴത്തിഞണ്  കത്തിടെക്കുനതത്തിനസാലുയം,  ബസുകളകണ്
സ്റ്റസാന്റെത്തിദലകണ്  പ്രദവശത്തികസാനസാകസാതതത്തിനസാലുയം  ലക്ഷദ്ധ്യയം  കസാണസാചത  പദതത്തി
അവദശഷത്തിക്കുന.

ii. കരുനസാഗപ്പെളത്തി നഗരസഭ, ചകസാല്ലേയം ജത്തില്ലേ (ഓ.റത്തി. 2015-16, ഖ.3-5)

കരുനസാഗപ്പെളത്തി  മസാര്കറത്തിനു  സമഫീപയം  1  ഏകര്  വസ്തു  4,05,21,700/-  രൂപ
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ചചെലവഴത്തിച്ചു വസാങ്ങത്തി. 2013-14 മുതല് 2015-16 വചര മുനത്തിസത്തിപ്പെല് ബസണ് സ്റ്റസാന്റെണ്
നത്തിര്മസാണതത്തിനണ്  ദവണത്തിവന  54,46,049/-  രൂപ  ഉളചപ്പെചടെ  ആചക
4,59,67,749/-  രൂപ  ചചെലവഴത്തിച്ചു.  ഉദണ്ഘസാടെന  ദത്തിവസതത്തില്  മസാത്രമസാണണ്
ബസുകള സ്റ്റസാന്റെത്തിദലകണ് കയറത്തിയതണ്.  ടസാഫത്തികണ് ഉപദദശക കമത്തിറത്തി, ദമസാദട്ടസാര്
വസാഹന  വകുപ്പെണ്,  ബസണ്  ഓപ്പെദറദറഴണ്,  ദപസാലഫീസണ്  എനത്തിവയചടെ  സയംയക്ത
തഫീരുമസാനയം  ലഭദ്ധ്യമസാകത്തി  ബസണ്  സ്റ്റസാന്റെത്തിചന്റെ  പ്രവര്തനയം  ആരയംഭത്തികസാന
നസാളത്തിതവചര സസാധത്തിച്ചത്തിട്ടത്തില്ലേ.

iii. ചെസാലക്കുടെത്തി മുനത്തിസത്തിപ്പെസാലത്തിറത്തി, തൃശ്ശൂര് ജത്തില്ലേ (ഓ.റത്തി. 2015-16, ഖ.3-19)

ചെസാലക്കുടെത്തി  നഗരസഭ  ബസണ്  സ്റ്റസാന്റെണ്  02.03.2015-ല്  ഉദണ്ഘസാടെനയം
നടെതത്തിചയങ്കത്തിലുയം  ചപസാതജനങ്ങളകണ്  ഉപകസാരപ്രദമസാകസാന  സസാധത്തിച്ചത്തിട്ടത്തില്ലേ.
42,74,502/-  രൂപ  നത്തിര്മസാണ  ചചെലവണ്  വന  ഈ  പദതത്തിയത്തില്,  ബസണ്
സ്റ്റസാന്റെത്തിദലകണ്  വസാഹനങ്ങള  വന  ദപസാകുനതത്തിനുള  സസൗകരദ്ധ്യങ്ങള
ഒരുകസാചതയസാണണ് യസാര്ഡണ് നത്തിര്മത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനതണ്.

4.5.2 അനുകരണഫീയ മസാതൃക -  കുറദ്ധ്യസാടെത്തി ഗസാമപഞസായതണ്,  ദകസാഴത്തിദകസാടെണ് ജത്തില്ലേ -  
ബസ്റ്റസാന്റെണ് കയം ദഷസാപ്പെത്തിയംഗണ് ദകസാപകണ്

[പ്രദതദ്ധ്യക ഓഡത്തിറണ് റത്തിദപ്പെസാര്ട്ടണ് 2015-16]

കുറദ്ധ്യസാടെത്തി  ഗസാമപഞസായതണ്  2016 ല് പണത്തി പൂര്തഫീകരത്തിച്ചണ്  പ്രവര്തനമസാരയംഭത്തിച്ച
ബസണ്  സ്റ്റസാന്റെണ്  കയം  ദഷസാപ്പെത്തിയംഗണ്  ദകസായംപകണ്  പദതത്തി  ഒരു  അനുകരണഫീയ  മസാതൃകയസായത്തി
മസാറത്തിയതത്തിചന്റെ പ്രസക്ത വത്തിവരങ്ങള ചുവചടെ ദചെര്ക്കുന.

i. പഞസായത്തുകളകണ് ആവശദ്ധ്യമസായ സസാവരസസ്വതണ് സസൗജനദ്ധ്യമസായത്തി ആര്ജത്തിച്ചു

ദകരള  പഞസായതണ്  രസാജണ്  നത്തിയമതത്തിചല  വകുപ്പെണ്  177,  178  പ്രകസാരയം
പഞസായതത്തിചന  ഏല്പ്പെത്തിച്ചത്തിടള  ചുമതലകളുചടെ  നത്തിര്വ്വഹണതത്തിചന്റെ
ഭസാഗമസായത്തി ഒരു ചപസാത ഉദദ്ദേശദ്ധ്യതത്തിനു ദവണത്തി പഞസായതത്തിനണ് സസാവരസസ്വതണ്
ആര്ജത്തികസാവുനതയം,  നത്തിയമതത്തിചല വകുപ്പെണ് 166(1) ചല 3-ാം പട്ടത്തിക ബത്തി.10
പ്രകസാരയം  വത്തികസന  പ്രവര്തനങ്ങളകസായത്തി  സസൗജനദ്ധ്യമസായത്തി  ആസത്തി
ആര്ജത്തികസാവുനതമസാണണ്.  ഈ നത്തിലയ്ക്കെണ് കുറദ്ധ്യസാടെത്തി ഗസാമപഞസായതണ് ബസ്റ്റസാന്റെണ്
കയം  ദഷസാപ്പെത്തിയംഗണ്  ദകസായംപകണ്  നത്തിര്മസാണതത്തിദലകണ്  127  ചസന്റെണ്  ഭൂമത്തി
സസൗജനദ്ധ്യമസായത്തി സസ്വരൂപത്തിച്ച രഫീതത്തി പ്രദതദ്ധ്യക ശ്രദ ആകര്ഷത്തിക്കുനതസാണണ്. 

ii. ദഫീര്ഘവഫീക്ഷണദതസാചടെ പദതത്തി ആസൂത്രണയം ചചെയ്തു

വത്തിഭവദശഷത്തിയത്തിചല  പരത്തിമത്തിതത്തികള  മറത്തികടെക്കുനതത്തിദലയ്ക്കെണ്  ഘട്ടയം  ഘട്ടമസായത്തി
പദതത്തികള  ഏചറടുതണ്  ദഫീര്ഘവഫീക്ഷണദതസാചടെ  പ്രവര്തനങ്ങള
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പൂര്തഫീകരത്തിച്ചു.  ഭസാവത്തിയത്തില്  ലഭദ്ധ്യമസാകുന  ഫണ്ടുകള  ഉപദയസാഗത്തിദകണത്തി
വരുദമ്പസാള നത്തിലവത്തിചല പ്രവര്തനങ്ങളുചടെ തടെര്ച്ചയസായത്തി തചന പ്രവൃതത്തികള
മുദനസാടചകസാണണ്  ദപസാകസാന  കഴത്തിയയംവത്തിധയം  നത്തിര്മസാണ  നത്തിര്വ്വഹണയം
ആസൂത്രണയം ചചെയ്തതണ് അനുകരണഫീയമസാണണ്.

iii. വസായസാധത്തിഷത്തിത  പദതത്തികളത്തിചല  കൃതദ്ധ്യമസായ  തത്തിരത്തിച്ചടെവണ്  ഉറപ്പെസാക്കുക  എന  പ്രസാഥമത്തിക
ഉതരവസാദത്തിതസ്വയം നത്തിറദവറത്തി

പദതത്തി  പ്രവര്തന  സജമസാകുനദതസാചടെ  വസാടെകയ്ക്കെണ്  നല്ദകണ  മുറത്തികളുയം
അനുബന്ധ  സലങ്ങളുയം  മുനകൂറസായത്തി  ദലലയം  നടെതത്തി  വകപ്പെറത്തിയ  തകയയം
ഫത്തികഡണ്  ചഡദപ്പെസാസത്തിറസായത്തി  ബസാങ്കത്തില്  നത്തിദക്ഷപത്തിക്കുകയയം  അതത്തില്  നത്തിനണ്
ലഭദ്ധ്യമസായ  പലത്തിശ കൂടെത്തി  ദചെര്തണ്  മുടെങ്ങസാചത  വസായ  തത്തിരത്തിച്ചടെവണ്  നടെത്തുകയയം
ചചെയ്തു.  ഇതരതത്തില്  വസായസാധത്തിഷത്തിത  പദതത്തികളത്തിചല   പ്രധസാന
ഉതരവസാദത്തിതയം  വസായ  തത്തിരത്തിച്ചടെവണ്  തചനചയന  മനസ്സത്തിലസാകത്തി  ആയതണ്
നത്തിര്വ്വഹത്തിച്ച പഞസായതത്തിചന്റെ പ്രവര്തനവുയം അനുകരണഫീയമസാണണ്.

iv. ചപസാത-സസ്വകസാരദ്ധ്യ ദമഖലസാ പങ്കസാളത്തിതയം ഉറപ്പെസാകത്തി

പദതത്തികള  ഏചറടുതണ്  പ്രവര്തനങ്ങള  നടെത്തുദമ്പസാള  ഉണസാകുന  വത്തിഭവ
ദശഷത്തിക്കുറവണ്  പരത്തിഹരത്തിക്കുവസാന  ആസത്തിയചടെ  വത്തിപണത്തി  സസാധദ്ധ്യത
പ്രദയസാജനചപ്പെടുതത്തി  ചപസാത  സസ്വകസാരദ്ധ്യ  ദമഖലസാ  പങ്കസാളത്തിതയം  ഉറപ്പെസാകസാന
കഴത്തിഞതയം,  പഞസായതത്തിചന്റെ  വത്തികസന  പ്രവര്തനങ്ങളത്തില്  നസാടെത്തിചന്റെ
തസാല്പ്പെരദ്ധ്യയം സയംരക്ഷത്തിച്ചുചകസാണണ് തചന ചപസാതജന പങ്കസാളത്തിതയം ഉറപ്പെത്തികസാന
സസാധത്തിച്ചതയം  വഴത്തി  കടെമുറത്തി/സലയം  ദലലനടെപടെത്തികളത്തില്  ആദരസാഗദ്ധ്യകരമസായ
മല്സരസാനരഫീക്ഷയം  സൃഷത്തിക്കുനതത്തിനണ്  പഞസായതത്തിനണ്  കഴത്തിഞ്ഞു.
അകസാരണതസാല് തസാഴ്ന്ന അടെത്തിസസാന വത്തിലയള മുറത്തികള ദപസാലുയം പല മടെങ്ങണ്
ഉയര്ന  തകയ്ക്കെണ്  ദലലയം  നല്കുവസാനുയം  തദസ്വസാരസാ  വത്തിഭവദശഷത്തി
വര്ദത്തിപ്പെത്തിക്കുവസാനുയം പഞസായതത്തിനണ് സസാധത്തിച്ചു.

v. ആസത്തികളുചടെ  വസാണത്തിജദ്ധ്യ  സസാധദ്ധ്യതകള  സയംരക്ഷത്തിക്കുകയയം  ദസവന  സസാധദ്ധ്യതകള
നത്തിറദവറ്റുകയയം ചചെയ്തു

ദഫീര്ഘവഫീക്ഷണദതസാചടെ  ഒരു  വസായസാധത്തിഷത്തിത  പദതത്തിയമസായത്തി  മുദനസാട
ദപസാകുദമ്പസാള  അതത്തിലൂചടെ  ഉണസാവുന/ലഭദ്ധ്യമസാകുന  വസാണത്തിജദ്ധ്യ  സസാധദ്ധ്യതകളുയം
ദസവന  സസാധദ്ധ്യതകളുയം  പഞസായതത്തില്  തചന  നത്തിലനത്തിര്തസാന  കഴത്തിഞ്ഞു
എനളതണ് ദനട്ടങ്ങളത്തില് ഏറവുയം ശ്രദദയമസായ ഒനസാണണ്. സസൗജനദ്ധ്യമസായത്തി വസ്തു
ആര്ജത്തിച്ചത്തിടയം, ചപസാത-സസ്വകസാരദ്ധ്യ പങ്കസാളത്തിതയം ഉണസായത്തിടയം വസാണത്തിജദ്ധ്യ, ദസവന
സസാധദ്ധ്യതകള തദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സസാപനതത്തിനണ് പരമസാവധത്തി ഗുണകരമസായം
വത്തിധയം നത്തിലനത്തിര്തസാന കഴത്തിഞ്ഞു എനതയം പ്രശയംസനഫീയമസായ വസ്തുതയസാണണ്.
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 കുറദ്ധ്യസാടെത്തി  ഗസാമപഞസായതണ് ചെട്ടങ്ങളക്കുയം നത്തിയമങ്ങളക്കുയം വത്തിദധയമസായത്തി ആസത്തി
സൃഷത്തിക്കുകയയം ദസവനങ്ങള നത്തിര്വ്വഹത്തിക്കുകയയം തനത വരുമസാനയം കചണത്തുകയയം ചചെയ്ത
മസാതൃക  ഇതരയം  പ്രവൃതത്തികള  ഏചറടുതണ്  നടെപ്പെസാക്കുന  തദദ്ദേശസസ്വയയം  ഭരണ
സസാപനങ്ങളകണ്  അനുകരത്തികസാവുനതസാണണ്.   ആയതത്തിദലകണ്  ഭരണ വകുപ്പെത്തിചന്റെ ശ്രദ
ക്ഷണത്തിക്കുന.

4.6 സവസ്തിദശഷ ഉദദ്ദേശശ്യലകശ്യങ്ങള്ക്കസ്ഥായുള്ള ആസസ്തി ആര്ജസ്തിക്കലയം പരസ്തിപസ്ഥാലനവയം

- ദസവനപ്രദസ്ഥാനകമത യയകൈവരസ്തിക്കസ്ഥാത്ത ധനവസ്തിനസ്തിദയസ്ഥാഗങ്ങള്

4.6.1 അങ്കണവസാടെത്തികള - അപരദ്ധ്യസാപ്തമസായ സസൗകരദ്ധ്യങ്ങള

ശത്തിശുവത്തികസന  പരത്തിപസാടെത്തികളുചടെ  അടെത്തിസസാന  ദകന്ദ്രങ്ങളസായത്തി  പ്രവര്തത്തിക്കുന
അങ്കണവസാടെത്തികളുചടെ  പുദരസാഗതത്തികസായത്തി  ആസത്തികള  സൃഷത്തിക്കുനതത്തിനുയം  നത്തിലവത്തിലുളവ

കൃതദ്ധ്യമസായത്തി പരത്തിപസാലത്തിക്കുനതത്തിനുയം തദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സസാപനങ്ങളകണ് കഴത്തിയനത്തില്ലേ
എന  അവസ  ഇദപ്പെസാഴുയം  നത്തിലനത്തില്ക്കുന.  വസാടെകചകട്ടത്തിടെങ്ങളത്തിലുയം

അപകടെസാവസയത്തിലുള  ചകട്ടത്തിടെങ്ങളത്തിലുയം  ദടെസായണ് ചലറണ്  ദപസാലുള  അടെത്തിസസാന
സസൗകരദ്ധ്യങ്ങള  ഇല്ലേസാത  ചകട്ടത്തിടെങ്ങളത്തിലുയം  പ്രവര്തത്തിക്കുന  അങ്കണവസാടെത്തികള

നത്തിരവധത്തിയസാണണ്.  സുരക്ഷത്തിതതസ്വയം  ഇല്ലേസാത  ചുറ്റുപസാടുകളത്തിലുയം  വൃതത്തിഹഫീനമസായ
സസാഹചെരദ്ധ്യങ്ങളത്തിലുയം  നത്തിരവധത്തി  അങ്കണവസാടെത്തികള  പ്രവര്തത്തിക്കുനചവനതണ്

യസാഥസാര്തദ്ധ്യമസാണണ്.  അങ്കണവസാടെത്തി  ചകട്ടത്തിടെങ്ങളുചടെ  നത്തിര്മസാണയം,  ചമയത്തിന്റെനനസണ്,
അടെത്തിസസാന  സസൗകരദ്ധ്യങ്ങചളസാരുകല്  തടെങ്ങത്തിയ  ദപ്രസാജകകള  തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ

സസാപനങ്ങള  ഏചറടുകസാറുചണങ്കത്തിലുയം  സമയബന്ധത്തിതമസായത്തി  പൂര്തഫീകരത്തികസാത
അവസ  നത്തിലവത്തിലുണണ്.   ഇതരതത്തില്  ശ്രദദയമസായ  ഒരു  പരസാമര്ശയം  ചുവചടെ

ദചെര്ക്കുന.

ചനടുമ്പന ഗസാമപഞസായതണ്, ചകസാല്ലേയം ജത്തില്ലേ (ഓ.റത്തി. 2014-15 ഖണത്തിക 3.2)

ചനടുമ്പന  ഗസാമപഞസായതത്തിലുള  48  അങ്കണവസാടെത്തികളത്തില്  35  എണതത്തിനണ്
സസ്വനമസായത്തി  ചകട്ടത്തിടെമുണണ്.  13  എണയം  വസാടെക  ചകട്ടത്തിടെങ്ങളത്തില്  പ്രവര്തത്തിക്കുന.

തനവര്ഷയം  അങ്കണവസാടെത്തികളകണ്  ഫത്തിറണ്നസണ്  സര്ട്ടത്തിഫത്തികറണ്  നല്കത്തിയത്തിട്ടത്തില്ലേ.
കഴത്തിഞ  വര്ഷയം  ഫത്തിറണ്നസണ്  സര്ട്ടത്തിഫത്തികറണ്  ലഭത്തിച്ച  ചകട്ടത്തിടെങ്ങളത്തില്

അപകടെസാവസയത്തില്  സത്തിതത്തിചചെയ്യുനവയമുണണ്.  ഏത  നത്തിമത്തിഷവുയം  നത്തിലയം
ചപസാതസാവുന ദടെസായണ് ചലറണ്,  അപകടെസാവസയത്തിലുള ചുറ്റുമതത്തില്,  ഇസൗര്പ്പെയം പത്തിടെത്തിച്ചണ്

കുതത്തിര്നണ്  അപകടെസസാധദ്ധ്യതയള  ചകട്ടത്തിടെങ്ങള  എനത്തിങ്ങചനയസാണണ്  പല
അങ്കണവസാടെത്തി കളുചടെയയം അവസ.  ചടെണര് ചചെയ്തണ് കരസാര് നല്കത്തിചയങ്കത്തിലുയം പല
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ചകട്ടത്തിടെങ്ങളുചടെയയം പണത്തി മസാസങ്ങള കഴത്തിഞത്തിടയം ആരയംഭത്തിച്ചത്തിച്ചത്തില്ലേ.  പ്രസക്തമസായ
ഉദസാഹരണങ്ങള ചുവചടെ ദചെര്ക്കുന.

• 83-ാം  നമ്പര്  അങ്കണവസാടെത്തി,  കനകക്കുനണ്,  വസാര്ഡണ്-19  –  ജഫീര്ണസാവസയത്തിലുള
ചകട്ടത്തിടെതത്തിചന്റെ  ദമല്ക്കൂരയത്തിചല  ഓടുകള  ചപസാട്ടത്തിതകര്നണ്  ദമല്ക്കൂര
നത്തിലയംചപസാതസാറസായ സത്തിതത്തിയത്തിലസാണണ്. ദമല്ക്കൂരയ്ക്കെണ് മുകളത്തില് ടെസാര്ദപ്പെസാളത്തിന വലത്തിച്ചണ്
ചകട്ടത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.  മഴകസാലതണ്  മുറത്തിക്കുളത്തില്  ചവളയം  നത്തിറയനതത്തിനസാല്
ചതസാട്ടടുത  വഫീടെത്തിചന്റെ  വരസാനയത്തിലുയം  മുറത്തുയം  ഇരുനണ്  കുട്ടത്തികളകണ്  പഠത്തിദകണ
സത്തിതത്തി ഉണസാകുന. അറകുറപ്പെണത്തികളകണ് ദപ്രസാജകണ് തയ്യേസാറസാകത്തി 2015 ല് കരസാര്
വച്ചത്തിടചണങ്കത്തിലുയം ഇതവചരയയം പണത്തി ആരയംഭത്തിച്ചത്തിട്ടത്തില്ലേ.  

• 97-ാം  നമ്പര്  അങ്കണവസാടെത്തി,  പസാലനത്തിരപ്പെണ്,  3-ാം  വസാര്ഡണ് -  2005-ല്  പണത്തികഴത്തിപ്പെത്തിച്ച
ചകട്ടത്തിടെതത്തിലസാണണ്  നത്തിലവത്തില്  ഇസൗ  അങ്കണവസാടെത്തി  പ്രവര്തത്തിക്കുനതണ്.  ഭത്തിതത്തി
മുഴുവന  ഇസൗര്പ്പെയം  പത്തിടെത്തിച്ചണ്  അപകടെസാവസയത്തിലസാണണ്.  ദറസാഡണ്  നത്തിരപ്പെത്തില്  നത്തിനണ്
തസാദഴയ്ക്കുള ചകട്ടത്തിടെതത്തിദലയ്ക്കുള റസായംപണ് തകര്ന അവസയത്തിലസാണണ്. 

• 99-ാം  നമ്പര്  അങ്കണവസാടെത്തി,  പുലത്തിയത്തില  5-ാം  വസാര്ഡണ് -  ദടെസായത്തിലറത്തിചന്റെ ഭത്തിതത്തി മുഴുവന
ചപസാട്ടത്തിപ്പെത്തിളര്നണ്  റൂഫണ്  സസാബത്തില്  നത്തിനണ്  വത്തിടനത്തില്ക്കുന.  ഉയരമുള  ചുറ്റുമതത്തില്
അകദതയ്ക്കെണ് ചെരത്തിഞണ് നത്തിലയം പതത്തികസാറസായ അവസയത്തിലസാണണ്. ചടെറസത്തില് നത്തിനണ്
ഒലത്തിച്ചത്തിറങ്ങുന ചവളയം  അടുകളയത്തില് ചകട്ടത്തികത്തിടെക്കുന.

• 78-ാം  നമ്പര്  അങ്കണവസാടെത്തി,  ഇടെപ്പെസാനദതസാടെണ്  16-ാം  വസാര്ഡണ് -  ഓടെത്തിട്ട  പഴകമുള
അങ്കണവസാടെത്തി ചകട്ടത്തിടെതത്തിചന്റെ വസാതത്തിലത്തിദനസാടെണ് ദചെര്നണ് ദമല്മൂടെത്തി ഇല്ലേസാത ആഴമുള
കത്തിണറത്തിനണ്  തറനത്തിരപ്പെത്തില്  നത്തിനണ്  അരമഫീറര്  മസാത്രയം  ഉയരമുള  ആളമറയസാണണ്
ഉളളതണ്.  സയംസസാന  പസാതദയസാടെണ്  ദചെര്നനത്തില്ക്കുന  ചകട്ടത്തിടെതത്തിനണ്  ചുറ്റുമതത്തിലുയം
ഇല്ലേ. 

• 94-ാം  നമ്പര്  അങ്കണവസാടെത്തി,  ചെസാലകര  വസാര്ഡണ്  നയം.13 –ഓടുദമഞ  ചകട്ടത്തിടെതത്തിചന്റെ
ദമല്ക്കൂര  ചപസാളത്തിഞ്ഞു  വഫീഴസാറസായ  അവസയത്തിലസാണണ്.  ദടെസായത്തിലറണ്  ഉപദയസാഗ
ശൂനദ്ധ്യമസാണണ്.  ചുറ്റുമതത്തിലത്തില്ലേ.  കത്തിണറത്തിനണ്  മൂടെത്തിയത്തില്ലേ.  മഴകസാലതണ്  സമഫീപത്തുള
വഫീട്ടത്തില് വച്ചണ് പഠനയം നടെദതണത്തി വരുന.

• 119-ാം  നമ്പര്  അങ്കണവസാടെത്തി,  പളത്തിമണ്  വസാര്ഡണ്  നയം.12 –  സസ്വനയം  ചകട്ടത്തിടെയം
ഇല്ലേസാതതത്തിനസാല്  സസ്വകസാരദ്ധ്യ  വദ്ധ്യക്തത്തിയചടെ  അടെച്ചുറപ്പെത്തില്ലേസാത  ചകട്ടത്തിടെതത്തില്
പ്രവര്തത്തിക്കുന.
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• 77-ാം  നമ്പര്  അങ്കണവസാടെത്തി,  കുണ്ടുമണ് -  സസ്വനയം  ചകട്ടത്തിടെയം  ചപസാളത്തിഞ്ഞു
വഫീഴസാറസായതത്തിനസാല് സസ്വകസാരദ്ധ്യ വദ്ധ്യക്തത്തിയചടെ ചഷഡത്തില് പ്രവര്തത്തിക്കുന.

4.6.2 ദബസാകണ്-ഗസാമ പഞസായത്തുകള തമത്തിലുള ഉടെമസസാവകസാശ തര്കയം  -
43,55,472/-രൂപ മുടെകത്തി നത്തിര്മത്തിച്ച വത്തിദല്ലേജണ് ഹട്ടണ് നശത്തിക്കുന.

[കണ്ണൂര് ദബസാകണ് പഞസായതണ്, ഒസാ.റത്തി 2015-16, ഖ.3-1]

ഗസാമഫീണജനങ്ങളകണ്  ഉല്പ്പെനങ്ങള  വത്തിതരണയം  ചചെയ്യുനതത്തിനസായത്തി

എസണ്.ജത്തി.എസണ്.വവ വത്തിഹത്തിതയം  13,14,067/-,  കണ്ണൂര് ദബസാകണ്  പഞസായതണ്  വത്തിഹത്തിതയം
23,67,000/-,അഴഫീദകസാടെണ്  ഗസാമപഞസായതണ്  വത്തിഹത്തിതയം  6,74,705/-രൂപ  ഉളചപ്പെചടെ

43,55,472/-രൂപ ചചെലവഴത്തിച്ചണ്  അഴഫീദകസാടെണ്  ഗസാമപഞസായതത്തിചല കല്ലേടെദതസാടെണ്  എന
സലതണ്  19  മുറത്തികളുള  വത്തിദല്ലേജണ്ഹട്ടണ്  നത്തിര്മത്തിക്കുകയയം  16-06-2012  തഫീയതത്തിയത്തില്

ഉദണ്ഘസാടെനയം നടെത്തുകയമുണസായത്തി.  അഴഫീദകസാടെണ്  ഗസാമപഞസായതത്തിചന്റെ അധഫീനതയത്തിലുള
റഫീസര്ചവ്വ  634/2  ല് ഉളചപ്പെട്ട  19.5  ചസന്റെണ് സലതണ് വത്തിദല്ലേജണ്ഹട്ടണ്  നത്തിര്മസാണതത്തിനണ്

സലയം  നല്കുവസാന  തയ്യേസാറസാചണന  അഴഫീദകസാടെണ്  ഗസാമപഞസായതത്തിചന്റെ  07-07-2009
ചല 89/09(1) നമ്പര് തഫീരുമസാനതത്തിചന്റെ അടെത്തിസസാനതത്തിലസാണണ് പദതത്തിയമസായത്തി ദബസാകണ്

പഞസായതണ്  മുദനസാട്ടണ്  ദപസായതയം  പദതത്തി  നത്തിര്വഹണയം  പൂര്തത്തിയസാകത്തിയതയം.
വത്തിദല്ലേജണ്ഹട്ടണ് ചകട്ടത്തിടെതത്തിനണ് വവദദ്യുതത്തി കണക്ഷന ലഭത്തിക്കുനതത്തിനണ് ദവണത്തി ചകട്ടത്തിടെ നമ്പര്

നല്കുനതത്തിനണ്  കണ്ണൂര് ദബസാകണ്  പഞസായതണ്  04.07.2012,  17.08.2012,  14.06.2013
എനഫീ  തഫീയതത്തികളത്തില്  അഴഫീദകസാടെണ്  ഗസാമപഞസായതത്തിനണ്  അദപക്ഷ  നല്കത്തിയത്തിടയം

നസാളത്തിതവചരയസായത്തി  ചകട്ടത്തിടെ  നമ്പര്  അനുവദത്തിച്ചണ്  നല്കത്തിയത്തിട്ടത്തില്ലേ.  ചകട്ടത്തിടെ  നമ്പര്
അനുവദത്തികസാതത്തിരുനതത്തിചന്റെ  കസാരണവുയം  ഗസാമപഞസായതണ്  ദബസാകണ്  പഞസായതത്തിചന

ദരഖസാമൂലയം  അറത്തിയത്തിച്ചത്തില്ലേ.  പത്തിനഫീടെണ്  11.07.2013  തഫീയതത്തിയത്തില്  അസത്തി.ചഡവലപണ്ചമന്റെണ്
കമഫീഷണറുചടെ  അധദ്ധ്യക്ഷതയത്തില്  വത്തിളത്തിച്ചുദചെര്ത  ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തികളുചടെയയം

രസാഷഫീയപസാര്ട്ടത്തി  പ്രതത്തിനത്തിധത്തികളുചടെയയം  ദയസാഗതത്തില്  വത്തിദല്ലേജണ്ഹട്ടത്തിനണ്  ഗസാമപഞസായത്തുയം
ദബസാകണ്  പഞസായത്തുയം അവകസാശവസാദയം  ഉനയത്തിക്കുകയണസായത്തി.  പ്രസ്തുത തഫീയതത്തിയത്തിചല

ദയസാഗതഫീരുമസാനപ്രകസാരയം  വത്തിദല്ലേജണ്ഹട്ടണ്  ചകട്ടത്തിടെയം  സത്തിതത്തി  ചചെയ്യുന  സലതത്തിചന്റെ
ഉടെമസസാവകസാശയം  ഗസാമപഞസായതത്തില്  നത്തിലനത്തിര്തത്തിചകസാണണ്  നത്തിലവത്തിലുള  19

മുറത്തികളത്തില്  10  എണയം  ദബസാകണ്  പഞസായതത്തിചന്റെ  വകവശതത്തിലുയം  9  എണയം
ഗസാമപഞസായതത്തിചന്റെ  വകവശതത്തിലുയം  ആയത്തി  വത്തിഭജത്തിച്ചണ്  ഉപദയസാഗത്തിക്കുനതത്തിനണ്

തഫീരുമസാനത്തിക്കുകയയം  15  ദത്തിവസതത്തിനുളത്തില്  വത്തിഷയതത്തില്  തഫീരുമസാനചമടുക്കുവസാന
നത്തിര്ദദ്ദേശത്തിക്കുകയയം  ചചെയ്തത്തിരുന.  ഉടെമസസാവകസാശയം  സയംയക്തമസായത്തി  നത്തിലനത്തിര്തത്തി

തസാല്കസാലത്തിക  നമ്പര്  നല്കുന  നത്തിര്ദദ്ദേശയം  സസ്വഫീകസാരദ്ധ്യമസാചണനണ്  കണ്ണൂര്  ദബസാകണ്

64 ദകൈരള സയംസസ്ഥാന ഓഡസ്തിററ്റ് വകുപറ്റ്
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പഞസായതണ്  04.07.2016  ലസാണണ്  തഫീരുമസാനചമടുക്കുനതണ്.  എനസാല്  ഇകസാരദ്ധ്യതത്തില്
ഗസാമപഞസായതത്തിചന്റെ തഫീരുമസാനയം വദ്ധ്യക്തമസാകത്തിയത്തിട്ടത്തില്ലേ. പഞസായത്തുകചള ഗസാമ, ദബസാകണ്,

ജത്തില്ലേസാപഞസായത്തുകളസായത്തി  വത്തിഭജത്തിച്ചതണ്  ഭരണനത്തിര്വഹണയം  സുഗമമസാക്കുനതത്തിനസാണണ്.
എനസാല് വത്തിദല്ലേജണ്ഹട്ടണ് എന ചകട്ടത്തിടെതത്തിദന്മേല് ഗസാമ-ദബസാകണ് പഞസായത്തുകള തമത്തില്

അധത്തികസാരതര്കമുണസായതണ്  ഭരണനത്തിര്വ്വഹണചത  ബസാധത്തിക്കുന  വത്തിഷയമസാണണ്.
ദബസാകണ്  പഞസായത്തുയം  അതത്തിചന്റെ  അധത്തികസാരപരത്തിധത്തിയത്തിലുള  ഗസാമപഞസായത്തുമസായത്തി

ചകട്ടത്തിടെതത്തിചന്റെ ഉടെമസസാവകസാശയം സയംബന്ധത്തിച്ചണ് ഉണസായ അനസാദരസാഗദ്ധ്യകരമസായ തര്കയം
കഴത്തിഞ അഞണ്  വര്ഷകസാലമസായത്തി  പരത്തിഹരത്തികചപ്പെടെസാചത കത്തിടെക്കുനതത്തിനസാല് ഗസാമഫീണ

ജനതയ്ക്കെണ്  തങ്ങളുചടെ  ഉതണ്പനങ്ങള  വത്തിറഴത്തിക്കുനതത്തിനുള  സസൗകരദ്ധ്യയം
നഷചപ്പെട്ടത്തിരത്തിക്കുകയസാണണ്.  മസാത്രവുമല്ലേ,  തദദ്ദേശ  സസാപനതത്തിനണ്  പ്രതത്തിവര്ഷയം

ലഭത്തിക്കുമസായത്തിരുന ലക്ഷകണകത്തിനണ്  രൂപയചടെ  തനത  വരുമസാനവുയം  നഷചപ്പെടുകയസാണണ്.
ദബസാകണ്  പഞസായതണ്  അസത്തിസ്റ്റന്റെണ്  എഞത്തിനഫീയറുചടെ  സസാനത്തിധദ്ധ്യതത്തില്  13.03.2017

തഫീയതത്തിയത്തില് നടെന പരത്തിദശസാധനയത്തില് ചകട്ടത്തിടെതത്തിചന്റെ ഷട്ടര് ഉളചപ്പെചടെയള ഭസാഗങ്ങള
തരുചമ്പടുതണ്  നശത്തിച്ചു  തടെങ്ങത്തിയതസായത്തി  കസാണുകയണസായത്തി.  ആയതത്തിനസാല്  വത്തിദല്ലേജണ്ഹട്ടണ്

പ്രവര്തനക്ഷമമസാക്കുനതത്തിനണ് അടെത്തിയനത്തിര നടെപടെത്തി ഉണസാദകണതസാണണ്.

4.6.3 മുനത്തിസത്തിപ്പെല് പസാര്കണ് നത്തിര്മസാണയം  -  അശസാസഫീയമസായ ധനവത്തിനത്തിദയസാഗവുയം  
പ്രവര്തന കലണറത്തിചന്റെ അപരദ്ധ്യസാപ്തതയയം - പദതത്തി പൂര്തഫീകരത്തിച്ചത്തില്ലേ 

[പസാലസാ നഗരസഭ, ദകസാട്ടയയം ജത്തില്ലേ, ഓ.റത്തി. 2015-16, ഖ.3-1]

പസാലസാ നഗരസഭ 2014-15, 2015-16 വര്ഷങ്ങളത്തിദലകണ് ബഹുവര്ഷ ദപ്രസാജകസായത്തി
ഏചറടുത  12-ാം വമല് മുനത്തിസത്തിപ്പെല് പസാര്കണ് നത്തിര്മസാണയം പകുതത്തി വഴത്തിയത്തില് നത്തിലച്ച

അവസയത്തിലസാണണ്. വത്തികസന ഫണണ്, ധനകസാരദ്ധ്യ കമഫീഷന ഗസാന്റെണ് എനഫീ ഇനങ്ങളത്തിലസായത്തി
ഇതവചര  50,23,753/-  രൂപ പദതത്തികസായത്തി  ചചെലവഴത്തിച്ചത്തിടണണ്.   വത്തിശദമസായ ദപ്രസാജകണ്

റത്തിദപ്പെസാര്ട്ടണ്,  പ്രവര്തന  കലണര്  എനത്തിവ  തയ്യേസാറസാകസാചത  ലഭദ്ധ്യമസായ  ഫണണ്
വത്തിനത്തിദയസാഗത്തിക്കുകയസാണണ് ചചെയ്തതണ്. ഓഫഫീസണ് ആവശദ്ധ്യതത്തിനു നത്തിര്മത്തിച്ച ചകട്ടത്തിടെയം തകര്ന

നത്തിലയത്തിലസാണണ്.  നത്തിര്മസാണതത്തിചല  ഘടെനസാപരമസായ  തകരസാറുകള  കസാരണയം  ദടെസായണ് ലറണ്
ഉപദയസാഗത്തികസാന  കഴത്തിയസാത  നത്തിലയത്തിലസാണണ്.  അനത്തിമ  ഘട്ടതത്തില്  ചചെദയ്യേണ

പുലപത്തിടെത്തിപ്പെത്തികല്,  കുട്ടത്തികളക്കുള വറഡുകള എനത്തിവ ആദദ്ധ്യയം തചന സസാപത്തിക്കുകയയം
നത്തിലവത്തില്  ഉപദയസാഗമത്തില്ലേസാചത  നശത്തിക്കുകയയം  ചചെയ്യുന  അവസയത്തിലസാണണ്.

പസാര്കത്തിദലകണ്  ആവശദ്ധ്യമുള  കളത്തിപ്പെസാട്ടങ്ങള  22,27,773/-  രൂപ  മുടെകത്തി  വസാങ്ങത്തി
ഉപദയസാഗത്തികസാനസാകസാചത  കൂട്ടത്തിയത്തിട്ടത്തിരത്തിക്കുന.  ഈ  പദതത്തി  ചപസാതജനതത്തിനണ്  ഉപകസാര

പ്രദമസായ രഫീതത്തിയത്തില് പൂര്തഫീകരത്തിക്കുനതത്തിനണ് ഇനത്തിയയം വനതക മുടെദകണതണണ്. 
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4.6.4 ആദരസാഗദ്ധ്യ  ദസവനയം  -  ആയംബുലനസുകളകണ്  വത്തില  നല്കത്തി  വര്ഷങ്ങള  
കഴത്തിഞത്തിടയം ലഭദ്ധ്യമസാകത്തിയത്തില്ലേ [ചകസാല്ലേയം ദകസാര്പ്പെദറഷന ഓ.റത്തി. 2014-15 ഖ.3-54]

പദതത്തിയചടെ
ദപരണ്

2013-14, 2014-15 വര്ഷങ്ങളത്തില് ആധുനത്തിക സസൗകരദ്ധ്യങ്ങളുള 
ഒരു ആയംബുലനസുയം ഒരു സസാധസാരണ ആയംബുലനസുയം വസാങ്ങുക.

ചചെലവഴത്തിച്ച തക 18,00,000/- രൂപ ഗസാന്റെണ് ദമസാദട്ടസാഴണ് ചസയത്തില്സണ് & 
സര്വ്വഫീസസത്തിനണ് 05.04.2014-നണ് ഡത്തി.ഡത്തി ആയത്തി നല്കത്തി.

ലക്ഷദ്ധ്യങ്ങള നഗരപ്രദദശതണ് ചപസാതജനങ്ങളകണ് ആദരസാഗദ്ധ്യദസവനയം 
സുഗമമസാക്കുക.

പസാളത്തിച്ചകള 1. വസാഹനങ്ങള വസാങ്ങുനതണ് സയംബന്ധത്തിച്ച സര്കസാര് 
ഉതരവത്തിചല നടെപടെത്തിക്രമങ്ങള പസാലത്തികണചമന 
05.03.2014-ചല ദകസാ-ഓര്ഡത്തിദനഷന കമത്തിറത്തിയചടെ 3.18 
നമ്പര് തഫീരുമസാനയം പസാലത്തിച്ചത്തില്ലേ.

2. ആധുനത്തിക സസൗകരദ്ധ്യമുള ആയംബുലനസത്തില് ആവശദ്ധ്യമസായ 
സസൗകരദ്ധ്യങ്ങചള സയംബന്ധത്തിച്ചണ് സസാദങ്കതത്തിക നത്തിബന്ധനകള
വദ്ധ്യക്തമസാകത്തിയത്തില്ലേ.

3. ഡത്തി.ജത്തി.എസണ് & ഡത്തി നത്തിരകണ് പ്രകസാരയം വസാങ്ങത്തിചയനണ് 
പറയനചവങ്കത്തിലുയം വസാഹന കമ്പനത്തിയ്ക്കെണ് പകരയം ഡഫീലറുമസായത്തി
കരസാറത്തില് ഏര്ചപ്പെടുകയയം ചപ്രസാദഫസാര്മ ഇനദവസായണ്സണ് 
പ്രകസാരയം തക നല്കുകയയം ചചെയ്തു.

4. വദ്ധ്യവസകളകണ് വത്തിരുദമസായത്തി മുഴുവന തകയയം വസാഹനയം 
വകപ്പെറ്റുനതത്തിനു മുമ്പണ് ഡഫീലര്ക്കു നല്കത്തി.

5. ഡത്തി.ജത്തി.എസണ് മസാനസ്വല് വദ്ധ്യവസകള പ്രകസാരയം 
കസാലസാവധത്തിക്കുളത്തില് വസാഹനയം ലഭത്തികസാതത്തിരുനത്തിടയം കരസാര് 
വയ്ക്കെസാതതത്തിനസാല് നത്തിയമനടെപടെത്തി സസ്വഫീകരത്തികസാന 
കഴത്തിഞത്തില്ലേ.

6. തക തത്തിരത്തിചക ലഭത്തിക്കുനതത്തിനണ് ആര്.ആര് നടെപടെത്തി 
കസൗണ്സത്തില് ശത്തിപസാര്ശ ചചെചയ്തങ്കത്തിലുയം തടെര് നടെപടെത്തിയത്തില്ലേ.

7. കതത്തിടെപസാടുകളക്കു ദശഷയം 21.11.2015-ല് രണ്ടു 
വസാഹനങ്ങള പരത്തിദശസാധനയ്ക്കെണ് കത്തിട്ടത്തിചയങ്കത്തിലുയം ആവശദ്ധ്യമസായ
സസൗകരദ്ധ്യങ്ങള ഇല്ലേസാതതത്തിനസാലുയം.
ഇനത്തിയയം 5,67,752/- രൂപ നല്കത്തിയസാല് മസാത്രദമ വസാഹനയം 
ലഭദ്ധ്യമസാക്കുചവനണ് ഡഫീലര് അറത്തിയത്തിച്ചതത്തിനസാലുയം വസാഹനയം ഏറ്റു
വസാങ്ങത്തിയത്തില്ലേ.

ഉതരവസാദത്തികള നഗരസഭസാ
ചസക്രട്ടറത്തി /
സസാദങ്കതത്തിക

വത്തിഭസാഗയം

ഇസൗ  വത്തിഷയതത്തില്  നഗരസഭസാ  കസൗണ്സത്തിലത്തിചന്റെയയം  സസാദങ്കതത്തിക
വത്തിഭസാഗതത്തിചന്റെയയം  ചസക്രട്ടറത്തിയചടെയയം  നടെപടെത്തികളത്തിലുണസായ
വഫീഴ്ചകള  ആദരസാഗദ്ധ്യ  ദസവന  രയംഗത്തുള  ചുമതലകളത്തില്  ലക്ഷദ്ധ്യയം
ചചകവരത്തികസാതത്തിരത്തിക്കുനതത്തിനുയം,  നഗരസഭയചടെ  തനതണ്
വരുമസാനതത്തില് കുറവുണസാകുനതത്തിനുയം കസാരണമസായത്തിടണണ്.

66 ദകൈരള സയംസസ്ഥാന ഓഡസ്തിററ്റ് വകുപറ്റ്



ആസസ്തി പരസ്തിപപാലനന

4.6.5 ഇ-സസാക്ഷരതസാപദതത്തി - പരത്തിശഫീലകരുയം ടെസാബുകളുയം ഉചണങ്കത്തിലുയം 
പരത്തിശഫീലനയം നല്കുനത്തില്ലേ.

[കുണറ ഗസാമപഞസായതണ്, ചകസാല്ലേയം ജത്തില്ലേ, ഓ.റത്തി. 2015-16, ഖ.3-6]

കമ്പന്യൂട്ടര്  സസാക്ഷരത  നടെപ്പെത്തിലസാക്കുനതത്തിനസായത്തി  ചകല്ദടസാണത്തില്  നത്തിനയം  14

ടെസാബുകള  1,12,000/-  രൂപ ചചെലവഴത്തിച്ചണ്  വസാങ്ങത്തി.  ആയതത്തില്  13  ഉയം ഇനസ്ട്രകര്മസാര്കണ്
നല്കത്തിയത്തിടചണങ്കത്തിലുയം  കമ്പന്യൂട്ടര്  പരത്തിശഫീലനയം  നടെത്തുകദയസാ  ടെസാബുകള  തത്തിരത്തിചക

വസാങ്ങുകദയസാ ചചെയ്തത്തിട്ടത്തില്ലേ.  പദതത്തി നസാളത്തിതവചരയയം നടെപ്പെസാകത്തിയത്തിട്ടത്തില്ലേ.

4.6.6 വനത്തിതസാപരത്തിശഫീലനദകന്ദ്രയം - 11.6 ലക്ഷതത്തിചന്റെ ചകട്ടത്തിടെയം
ഉപദയസാഗദയസാഗദ്ധ്യമല്ലേ 

[പസാദങ്ങസാടെണ് ഗസാമപഞസായതണ്, തത്തിരുവനനപുരയം ജത്തില്ലേ, ഓ.റത്തി. 2015-16, ഖ.3.5]

2013-14  കസാലയളവത്തില്  10,31,763/-  രൂപ ചചെലവഴത്തിച്ചണ്  നത്തിര്മസാണയം നടെതത്തിയ
വനത്തിതസാ പരഫീശഫീലന ദകന്ദ്രതത്തില് നസാളത്തിതവചര യസാചതസാരു പരത്തിശഫീലന പ്രവര്തനവുയം

ആരയംഭത്തിച്ചത്തിട്ടത്തില്ലേ.  26.02.2013-ല് ഉദണ്ഘസാടെനയം നത്തിര്വ്വഹത്തിക്കുകയയം 2015-16 സസാമ്പതത്തിക
വര്ഷയം  1,29,000/-  രൂപ ചചെലവഴത്തിച്ചണ്   വയറത്തിയംഗണ്  നടെത്തുകയയം  ചചെയ്തത്തിടണണ്.  വനത്തിതസാ

പരത്തിശഫീലന  ദകന്ദ്രതത്തിചന്റെ  സഫീലത്തിയംഗണ്  ചപസാട്ടത്തിചപസാളത്തിഞണ്  തസാചഴ  വഫീണ  നത്തിലയത്തിലസാണണ്
ഓഡത്തിറണ് ടെഫീയം നടെതത്തിയ സല പരത്തിദശസാധനയത്തില് കസാണചപ്പെട്ടതണ്. ലക്ഷങ്ങള ചചെലവഴത്തിച്ചണ്

നത്തിര്മത്തിച്ച ചകട്ടത്തിടെയം ഉപദയസാഗദയസാഗദ്ധ്യമല്ലേസാതതയം പ്രവര്തന രഹത്തിതവുമസാണണ്.

4.6.7 പകല്  വഫീടുകള  -  പതണ്  നത്തിര്മത്തിച്ചതത്തില് എടയം  പ്രവര്തന  രഹത്തിതമസായ  
ചകട്ടത്തിടെങ്ങളുയം സയംവത്തിധസാനങ്ങളുയം മസാത്രമസായത്തി

[ആലപ്പുഴ ജത്തില്ലേസാ പഞസായതണ്, ഓ.റത്തി. 2015-16, ഖ.3.3]

മുഹമ,  ഹരത്തിപ്പെസാടെണ്,  പുളത്തിങനണ്,  വളത്തിക്കുനയം,  മസാരസാരത്തിക്കുളയം  (ചതകണ്),  ബുധനൂര്,
മണദഞരത്തി,  ചചെനത്തിതല-തൃചപ്പെരുന്തുറ,  അരൂര്,  അമ്പലപ്പുഴ  (ചതകണ്)  എനഫീ

പഞസായത്തുകളത്തില് ആലപ്പുഴ ജത്തില്ലേസാ പഞസായതണ്, വത്തിവത്തിധ വര്ഷങ്ങളത്തിചല പദതത്തികളത്തില്
ഉളചപ്പെടുതത്തി  10  പകല് വഫീടുകള നത്തിര്മത്തിച്ചത്തിരുന.  ഈ ചകട്ടത്തിടെങ്ങള നസാളത്തിതവചരയയം

വവദദ്യുതഫീകരത്തിച്ചത്തിട്ടത്തില്ലേ.  പകല് വഫീടുകളകസായത്തി പണത്തിത  10  ചകട്ടത്തിടെങ്ങളത്തില്  8  എണവുയം
നത്തിര്ദ്ദേത്തിഷസാവശദ്ധ്യതത്തിനു  ഉപദയസാഗത്തികസാതത്തിരത്തിക്കുക  വഴത്തി  ഇതത്തിദലകസായത്തി  ചചെലവഴത്തിച്ച

69,02,621/-  രൂപ  പസാഴണ് ചചെലവസായത്തി.   പകല്  വഫീടുകള  പ്രവര്തനക്ഷമമചല്ലേങ്കത്തിലുയം
ഇവയചടെ ആവശദ്ധ്യതത്തിനസായത്തി ചടെലത്തിവത്തിഷന, ദയസാഗസാമസാറണ്, ദഡസാര്മസാറണ്, ചവയത്തിയംഗണ് ചമഷഫീന,

കസാരയംസണ്  ദബസാര്ഡണ്,  ചചെസണ്  ദബസാര്ഡണ്  എനത്തിവ  വസാങ്ങുനതത്തിദലയ്ക്കെണ്  2015-16  വര്ഷയം
1,72,200/-  രൂപ  വത്തിനത്തിദയസാഗത്തിച്ചത്തിടണണ്.   പ്രവര്തത്തികസാത  പകല്വഫീടുകളകസായത്തി

ചചെലവഴത്തിച്ച തകയയം പസാഴണ് ചചെലവസായത്തി.
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4.6.8 വത്തിഷരഹത്തിത  പഴയം  പച്ചകറത്തി  കൃഷത്തി  വത്തികസനയം  -  ഹസാഡ  (Hill  Area  
Development Agency) പദതത്തി

i. മസാര്കറണ്ചകട്ടത്തിടെയം  അടെത്തിസസാന  സസൗകരദ്ധ്യങ്ങളത്തില്ലേസാത  നത്തിഷത്തിയ  ആസത്തിയസായത്തി  മസാറത്തി
[ചകസാടുവളത്തി ദബസാകണ് പഞസായതണ്, ദകസാഴത്തിദകസാടെണ് ജത്തില്ലേ ഓ. റത്തി. 2015-16, ഖ.3-14]

മലദയസാര  വത്തികസന  ഏജനസത്തി  മുദഖന  പച്ചകറത്തി-പഴവര്ഗ്ഗ  കൃഷത്തിവത്തികസന
പദതത്തികള  നടെപ്പെത്തിലസാക്കുനതത്തിനസായത്തി  ചസക്രട്ടറത്തി  നത്തിര്വ്വഹണ
ഉദദദ്ധ്യസാഗസനസായത്തി  2012-13  സസാമ്പതത്തിക  വര്ഷതത്തില്  ദബസാകണ്
പഞസായതത്തിനു  അനുവദത്തിച്ച  26  ലക്ഷയം  രൂപയത്തില്  15  ലക്ഷയം  രൂപ
വത്തിനത്തിദയസാഗത്തിച്ചണ്  ദബസാകണ്  പഞസായതണ്  ദകസാമ്പസൗണത്തില്  പച്ചകറത്തി
മസാര്കറത്തിനുള ചകട്ടത്തിടെയം നത്തിര്മത്തിച്ചു. ചകട്ടത്തിടെതത്തിചന്റെ ആചക നത്തിര്മസാണ ചചെലവണ്
12,56,304/-  രൂപയസാണണ്.   ചകട്ടത്തിടെ  നത്തിര്മസാണ  ചപര്മത്തിറത്തില്ലേസാചതയസാണണ്
മസാര്കറണ്  ചകട്ടത്തിടെയം  നത്തിര്മത്തിച്ചത്തിടളതണ്.  പ്രസാദദശത്തിക  പരത്തിദശസാധനയത്തില്
ചകട്ടത്തിടെതത്തിചല ഒരു മുറത്തി അസത്തിസ്റ്റന്റെണ് എകത്തികന്യൂട്ടഫീവണ് എഞത്തിനഫീയറുചടെ വസാഹനയം
സൂക്ഷത്തിക്കുനതത്തിനസായത്തി  ഉപദയസാഗത്തിക്കുനതസായത്തിട്ടസാണണ്  കസാണുവസാന കഴത്തിഞതണ്.
ദബസാകണ്  തലതത്തില്  പച്ചകറത്തി-പഴവര്ഗ്ഗ  കൃഷത്തിവത്തികസന  പദതത്തികള
നടെപ്പെത്തിലസാക്കുനതത്തിനസായത്തി  നത്തിര്മത്തിച്ച  ചകട്ടത്തിടെയം  അടെത്തിസസാന
സസൗകരദ്ധ്യങ്ങളത്തില്ലേസാതതത്തിനസാല് നത്തിഷത്തിയസാസത്തിയസായത്തി തടെരുന.

ii. ധനവത്തിനത്തിദയസാഗയം കസാരദ്ധ്യക്ഷമമല്ലേ 
[ദകസാഴത്തിദകസാടെണ് ദബസാകണ് പഞസാ. ഓ.റത്തി 2015-16, ഖ.3-27]

ചതരചഞടുകചപ്പെട്ട  ദബസാകണ്  പഞസായത്തുകള വഴത്തി  വത്തിഷരഹത്തിത പച്ചകറത്തി
ഉല്പ്പെസാദനയം,  വത്തിപണനയം  എനത്തിവ  ലക്ഷദ്ധ്യയം  വച്ചണ്  2013-14-ല്  സയംസസാന
സര്കസാര് ആരയംഭത്തിച്ച ഹസാഡ ദപ്രസാജകത്തിചന്റെ ഭസാഗമസായത്തി ദകസാഴത്തിദകസാടെണ് ദബസാകണ്
പഞസായതത്തിനണ് 12.02.2014-ല് 26 ലക്ഷയം രൂപ സയംസസാന ഫണണ് ലഭദ്ധ്യമസായത്തി.
ഫണണ്  ലഭത്തിച്ചണ്  മൂന  വര്ഷമസായത്തിടയം  ദപ്രസാജകത്തിചന്റെ  ഭസാഗമസായത്തി  വത്തിവത്തിധ
ഇനങ്ങളത്തില് 10,70,743/- രൂപ മസാത്രമസാണണ് ഇത വചര ചചെലവഴത്തിച്ചതണ്.

ദപ്രസാജകണ് നത്തിര്വ്വഹണയം നടെദതണതണ് ദബസാകണ് കൃഷത്തി  അസത്തിസ്റ്റന്റെണ് ഡയറകര്
കണ്വഫീനറസായ ദമസാണത്തിററത്തിയംഗണ് സമത്തിതത്തിയസാണണ്.  2014 ചഫബ്രുവരത്തിയത്തില് ഫണണ്
ലഭത്തിചച്ചങ്കത്തിലുയം  ആദദ്ധ്യ  ദമസാണത്തിററത്തിയംഗണ്  സമത്തിതത്തി  ദയസാഗയം  ഡത്തിസയംബറത്തിലസാണണ്
ദചെര്നതണ്.   ജത്തി.ഒ(എയം.എസണ്)നയം.10/13/പത്തിഎല്ജത്തി  തഫീയതത്തി  16.02.2013
അനുബന്ധയം-2-ചല  മസാനദണ  പ്രകസാരയം  ഗുണദഭസാക്തസാകചള  കചണതത്തി
ദമസാണത്തിററത്തിയംഗണ്  സമത്തിതത്തിയചടെ  അയംഗഫീകസാരദതസാചടെ  ഗുണദഭസാക്തൃ  ലത്തിസ്റ്റണ്
തയ്യേസാറസാകത്തിയത്തിട്ടത്തില്ലേ.  പണയം  ലഭത്തിച്ചണ്  മൂന  വര്ഷമസായത്തിടയം  ഫണത്തിചന്റെ  41%
മസാത്രദമ ചചെലവഴത്തിച്ചത്തിടള.
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4.6.9 ചെത്തില്ഡ്രനസണ്  സയനസണ്  സത്തിറത്തി  -  1.9  ദകസാടെത്തിയചടെ  അനുമതത്തിയള  
പദതത്തിയത്തില് 4.6 ദകസാടെത്തി ചെത്തിലവഴത്തിച്ചു - പദതത്തി പൂര്ണമസായത്തില്ലേ
[കളമദശ്ശേരത്തി നഗരസഭ, എറണസാകുളയം ജത്തില്ലേ, ഓ.റത്തി. 2015-16, ഖ.3-10]

കളമദശ്ശേരത്തി  നഗരസഭ  'ചെത്തില്ഡ്രനസണ്  സയനസണ്  സത്തിറത്തി'  എന  ദപരത്തില്
കുട്ടത്തികളകസായത്തി  2013-14-ല്  ആരയംഭത്തിച്ച  ദപ്രസാജകണ്  ആസൂത്രണതത്തിചലയയം

നടെപടെത്തിക്രമങ്ങളത്തിചലയയം  നത്തിര്വ്വഹണതത്തിചലയയം  പസാളത്തിച്ചകള  കസാരണയം  ലക്ഷദ്ധ്യയം
പൂര്തഫീകരത്തികസാത അവസയത്തിലസാണണ്.  പദതത്തികസായത്തി  2013-ല് സര്കസാര്  4  ഏകര്

കരഭൂമത്തിയയം  1.2  ഏകര്  വസാട്ടര്  ദബസാഡത്തിയയം  നഗരസഭയ്ക്കെണ്  നല്കത്തി.   എയം.പത്തി  മസാരുചടെ
പ്രസാദദശത്തിക വത്തികസന ഫണത്തില് നത്തിനയം 1.58 ദകസാടെത്തി രൂപയയം നഗരസഭസാ തനത ഫണത്തില്

നത്തിനണ്  41,12,338/-  രൂപയയം ഉളചപ്പെചടെ  1,99,12,288/-  രൂപ പദതത്തികണ് വകയത്തിരുതത്തി.
ത്രത്തിദല്ലേറത്തിയയം, സയനസണ് & ചടെകണ്ദനസാളജത്തി പസാര്കണ്, മന്യൂസത്തിയയം, എകണ്ദപസാറദററത്തിയയം ലസാബണ്

&  ആകത്തിവത്തിറത്തി ദകസാര്ണര്,  എഡന്യൂസസാറണ് സസാര്ട്ടണ്  ക്ലസാസണ് റൂയം എനത്തിവയസാണണ് പദതത്തിയചടെ
ഭസാഗമസായത്തി  സസാപത്തികസാന  ഉദദ്ദേശത്തിച്ചത്തിരുനതണ്.   തൃശ്ശൂര്  ദകസാര്പ്പെദറഷന  നല്കത്തിയ

സസാദങ്കതത്തികസാനുമതത്തിയത്തില് പദതത്തി അടെങ്കല് തക 1,90,00,000/- രൂപയസായത്തി കുറയ്ക്കുകയയം
ത്രത്തിദല്ലേറത്തിയയം  നത്തിര്മസാണയം  മസാത്രമസായത്തി  പരത്തിമത്തിതചപ്പെടുത്തുകയയം  ചചെയ്തു.   തടെര്നണ്  ജത്തില്ലേസാ

കളകര്  പുതകത്തിയ  ഭരണസാനുമതത്തി  നല്കുകയയം  പദതത്തിയത്തിചല  ഒരത്തിനയം  മസാത്രമസായ
ത്രത്തിദല്ലേറത്തിയയം നത്തിര്മസാണതത്തിനണ് മസാത്രമസായത്തി എയം.പത്തി ഫണണ് ഉളചപ്പെചടെയള പദതത്തി തക

ചചെലവഴത്തിക്കുകയയം  ചചെയ്തു.  ത്രത്തിദല്ലേറത്തിയതത്തില്  ദമസാഷന  സത്തിമുദലറര്  സസാപത്തിക്കുനതത്തിനണ്
BPCL  തങ്ങളുചടെ  CSR  ഫണത്തില്  നത്തിനണ്  1  ദകസാടെത്തി  രൂപ  നല്കസാചമനണ്  കളകറുചടെ

മഫീറത്തിയംഗത്തില് വസാഗസാനയം ചചെചയ്തങ്കത്തിലുയം 50 ലക്ഷയം രൂപ മസാത്രദമ ലഭദ്ധ്യമസായള.  ത്രത്തിദല്ലേറത്തിയയം
സസാപത്തികല്,  5  വര്ഷചത  ഓപ്പെദറഷന  &  ചമയത്തിന്റെനനസണ്  ചചെലവണ്,  ഫത്തിനത്തിഷത്തിയംഗണ്

പ്രവൃതത്തികളുചടെ ചചെലവണ് എനത്തിവയളചപ്പെചടെ നസാളത്തിതവചര സയനസണ് സത്തിറത്തികസായത്തി ആചക
4,66,54,485/-  രൂപ  ചചെലവസായത്തിടണണ്.   എനസാല്  എറണസാകുളയം  ജത്തില്ലേസാ  കളകര്

പദതത്തികസായത്തി  ഭരണസാനുമതത്തി  നല്കത്തിയ  അടെങ്കല്  തക  1.90  ദകസാടെത്തി  രൂപയസാണണ്.
ചെത്തില്ഡ്രനസണ്  സയനസണ്  സത്തിറത്തികസായത്തി  4.66  ദകസാടെത്തി  രൂപയത്തിലധത്തികയം  ചചെലവഴത്തിച്ചത്തിടയം

പദതത്തി  പൂര്ണമസായത്തി  നടെപ്പെസാകസാന സസാധത്തിച്ചത്തിചല്ലേന മസാത്രമല്ലേ ആസൂത്രണതത്തിചല വഫീഴ്ച
കസാരണയം പദതത്തിയചടെ ഒരു ഘടെകയം മസാത്രമസാണണ് പൂര്തത്തിയസായതണ്.

വസനദ്ധ്യതത്തിചന്റെ അതഫീവ സുരക്ഷസാ ദമഖലയസായ NAD (Naval  Armament Depot)-
ദയസാടെണ്  ദചെര്നണ്  ഇത്രയയം  വത്തിപുലമസായ  പദതത്തി  നടെപ്പെത്തിലസാക്കുനതത്തിനു  ദവണ  മുനകൂര്

അനുമതത്തി ദതടെസാതതത്തിനസാല് ദപ്രസാജകണ് റത്തിദപ്പെസാര്ട്ടത്തിചല പല നത്തിര്മസാണ പ്രവര്തനങ്ങളുയം
നടെപ്പെസാകസാന  NAD അനുവദത്തികസാതത്തിരത്തിക്കുകയയം  പദതത്തി  പരത്തിമത്തിതചപ്പെടുകയയം  ചചെയ്തു.

സമസ്ഥാഹൃത ഓഡസ്തിററ്റ് റസ്തിദപസ്ഥാര്ടറ്റ് 2016-17 69



ആസസ്തി പരസ്തിപപാലനന

ചപസാതജനങ്ങളകസായള  പസാര്കത്തിയംഗണ്  NAD-ദയസാടെണ്  ദചെര്നണ്  സസാപത്തിക്കുനതണ്
രസാജദ്ധ്യതത്തിചന്റെ സുരക്ഷചയ ബസാധത്തിക്കുചമനയം രസാജദ്ധ്യവത്തിരുദ ശക്തത്തികളകണ്  ഫലപ്രദമസായത്തി

ഉപദയസാഗത്തികസാന  കഴത്തിയചമനമുള  വസ്തുത  കമസാനന്റെന്റെണ്-ഇന-ചെഫീഫത്തിചന്റെ  കതത്തില്
വദ്ധ്യക്തമസാകത്തിയത്തിടചണങ്കത്തിലുയം  ഇതണ്  ഗസൗരവതരമസായത്തി  പരത്തിഗണത്തികസാചതയസാണണ്  നഗരസഭ

സയനസണ് സത്തിറത്തിയത്തില് പസാര്കത്തിയംഗണ് അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനതണ്.

NAD ടസാനസത്തിറത്തിങ്ങണ്  ദസ്റ്റഷന  കളമദശ്ശേരത്തി  കമസാനഡര്  ഇന  ചെസാര്ജണ്  നല്കത്തിയ

കതത്തില്  ടസാനസത്തിറത്തിങ്ങണ്  ദസ്റ്റഷന-ല്  നത്തിനയം  തടെര്ച്ചയസായത്തി  വഹ  പവര്  ദറഡത്തിദയസാ
വത്തികത്തിരണങ്ങള  പുറചപ്പെടുനചണനയം  ഇതണ്  ആദരസാഗദ്ധ്യ  പ്രശങ്ങളകണ്  ഇടെയസാക്കു

ചമനതത്തിനസാല്  ഇത  മൂലമുള  പ്രശങ്ങളകണ്  NAD ഉതരവസാദത്തികളസായത്തിരത്തികത്തിചല്ലേനയം
നഗരസഭയചടെ  ഭസാഗതണ്  നത്തിനണ്  ഉതരവസാദത്തിതയം  ഏചറടുത്തു  ചകസാണ്ടുള  സമതപത്രയം

ലഭദ്ധ്യമസാകുന മുറയ്ക്കു മസാത്രദമ NOC നല്കൂചവനയം അറത്തിയത്തിച്ചത്തിടണണ്. ഇതത്തില് നത്തിനയം പദതത്തി
പ്രദദശയം  ചെത്തില്ഡ്രനസണ്  സത്തിറത്തികണ്  അനുദയസാജദ്ധ്യമചല്ലേനണ്  വദ്ധ്യക്തമസാണണ്.   എനസാല്  ഇത

സയംബന്ധത്തിച്ചണ് നഗരസഭ കൂടുതല് അദനസ്വഷണങ്ങദളസാ പഠനങ്ങദളസാ നടെതത്തിയത്തിട്ടത്തില്ലേ.

ത്രത്തിദല്ലേറത്തിയതത്തില് ദമസാഷന സത്തിമുദലറര്  (8D തഫീദയറര്)  സസാപത്തിക്കുനതത്തിനണ്  CSR

ഫണത്തില് നത്തിനയം BPCL വസാഗസാനയം ചചെയ്ത 1 ദകസാടെത്തി രൂപയത്തില്  50 ലക്ഷയം രൂപ മസാത്രമസാണണ്
ലഭത്തിച്ചതണ്.  ഇത  മൂലയം  5D ദമസാഷന  സത്തിമുദലറര്  സസാപത്തിക്കുനതത്തിനണ്  ചചെലവസായ

1,09,44,692/-  രൂപയത്തില്  50  ലക്ഷയം രൂപ  BPCL-നണ്  ദവണത്തി നഗരസഭ അഡസ്വസാനസണ്
ചചെയ്തതണ് തത്തിരത്തിചക ലഭത്തിച്ചത്തിട്ടത്തില്ലേ. BPCL-മസായത്തി നഗരസഭ കരസാര് വയ്ക്കെസാതതത്തിനസാല് ഈ തക

ലഭത്തിക്കുനതത്തിനുള  സസാധദ്ധ്യത  വത്തിരളമസാണണ്.   ഫലതത്തില്  50  ലക്ഷയം  രൂപ  നഗരസഭയ്ക്കെണ്
അപ്രതഫീക്ഷത്തിത ചചെലവു വനത്തിടണണ്.

ചെത്തില്ഡ്രനസണ്  സയനസണ്  സത്തിറത്തിയചടെ  നത്തിര്മസാണതത്തില്  ഇയംപത്തിചമന്റെത്തിയംഗണ്
ഏജനസത്തികളകണ് സൂപ്പെര് വത്തിഷന ചെസാര്ജണ്,  ചസദന്റെജണ് ചെസാര്ജണ് എനത്തിവ നല്കരുചതനണ്

എറണസാകുളയം ജത്തില്ലേസാ കളകറുചടെ 01.11.2013-ചല RA1/1335/2015/DPO/EKM/MPLADS (PR-

002) നമ്പര് നടെപടെത്തിക്രമതത്തിചല ഖണത്തിക -7-ല് വദ്ധ്യക്തമസാകത്തിയത്തിടണണ്. എനസാല് KSSTM-

യമസായത്തി ഒപ്പു വച്ച 18.07.2014-ചല കരസാര് ഉടെമ്പടെത്തിയത്തിചല (ii),(iv) എനഫീ വദ്ധ്യവസകളത്തില്
ആചക  അടെങ്കലത്തിചന്റെ  10%  ഇനസ്റ്റത്തിറന്യൂഷണല്  ഓവര്ചഹഡണ്  ആയത്തി  നല്കസാചമനണ്

സമതത്തിച്ചത്തിടണണ്.  ദമസാഷന  സത്തിമുദലറര്  (5D തഫീദയറര്)  സസാപത്തിക്കുന  ചചെലവത്തിചന്റെയയം
ഓപ്പെദറഷന ചെസാര്ജത്തിചന്റെയയം  10% ഇനസ്റ്റത്തിറന്യൂഷന ഓവര്ചഹഡണ് ചെസാര്ജയം ഇതത്തിചന്റെ 14%

സര്വ്വഫീസണ് ചെസാര്ജയം ഉളചപ്പെചടെ  11,20,014/-  രൂപ സര്കസാര് സസാപനമസായ  KSSTM നണ്
നല്കത്തിയത്തിടണണ്. ചടെണര് ദകസാസയം സൂപ്പെര്വത്തിഷന ചെസാര്ജയം നല്കത്തി നഗരസഭ നടെപ്പെസാകത്തിയ

70 ദകൈരള സയംസസ്ഥാന ഓഡസ്തിററ്റ് വകുപറ്റ്
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പദതത്തിക്കുദമല് ഒരു സര്കസാര് സസാപനതത്തിനണ് ഇനസ്റ്റത്തിറന്യൂഷണല് ഓവര്ചഹഡണ് ചെസാര്ജണ്
നല്കത്തിയ നടെപടെത്തി പുനപരത്തിദശസാധത്തിദകണതസാണണ്.

ചെത്തില്ഡ്രനസണ്  സയനസണ്  പസാര്കത്തില്  15  ജഫീവനകസാചര  നഗരസഭ
ദത്തിവസദവതനസാടെത്തിസസാനതത്തില് നത്തിദയസാഗത്തിച്ചത്തിടണണ്.  ഇതത്തിനസായത്തി പ്രതത്തിമസാസയം 2,16,000/-

രൂപ  ചചെലവഴത്തിക്കുന.   പസാര്കത്തില്  നത്തിനള  വരവണ്  ചചെലവുകളുചടെ  വത്തിശകലനയം
നടെതത്തിയത്തിട്ടത്തില്ലേ.   KSSTM -മസായത്തി  ഉണസാകത്തിയ  കരസാര്  പ്രകസാരയം  ഇനഷന്യൂര്  ചചെദയ്യേണ

ഉതരവസാദത്തിതയം നഗരസഭയ്ക്കുചണങ്കത്തിലുയം 24 സഫീറ്റുള 5D ദമസാഷന തഫീദയറര് നസാളത്തിതവചര
ഇനഷന്യൂര് ചചെയ്തത്തിട്ടത്തില്ലേ.

ചെത്തില്ഡ്രനസണ്  പസാര്കത്തിദലകണ്  എതത്തിദച്ചരുനതത്തിനസായത്തി  കത്തിനഫയചടെ
ഉടെമസതയത്തിലുള  സലത്തു  കൂടെത്തിയസാണണ്  നഗരസഭ  വടെല്  വത്തിരത്തിച്ച  ദറസാഡണ്

നത്തിര്മത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനതണ്.   ദറസാഡണ്  നത്തിര്മത്തിക്കുനതത്തിനുള സലയം കത്തിനഫ നഗരസഭയ്ക്കെണ്  വത്തിട
നല്കത്തിയതസായത്തി കസാണുനത്തില്ലേ.  

കുട്ടത്തികളകസായത്തി  ചെത്തില്ഡ്രനസണ്  സയനസണ്  സത്തിറത്തിചയന  വദ്ധ്യതദ്ധ്യസവുയം
പുദരസാഗമനപരവുമസായ  ആശയയം  വദ്ധ്യക്തമസായ  ആസൂത്രണമത്തില്ലേസാചത  നടെപ്പെസാകത്തിയദപ്പെസാള

ത്രത്തിദല്ലേറത്തിയചമന  5D ദമസാഷന  തഫീദയറര്  മസാത്രമുള  ചെത്തില്ഡ്രനസണ്  പസാര്കണ്  എന
നത്തിലയത്തില് പരത്തിമത്തിതചപ്പെട.  നഗരസഭയചടെ മറണ് വത്തികസന പ്രവര്തനങ്ങള,  അടെത്തിസസാന

സസൗകരദ്ധ്യ  വത്തികസനയം,  ദക്ഷമ  പ്രവര്തനങ്ങള  എനത്തിവയ്ക്കെണ്  ഉപദയസാഗത്തിദകണ  തനതണ്
ഫണത്തിചന്റെ  ഗണദ്ധ്യമസായ  ഭസാഗയം  ഒരു  ദപ്രസാജകത്തിനു  മസാത്രമസായത്തി  ചചെലവഴത്തിച്ചതണ്  ചതറസായ

സസാമ്പതത്തിക  നയതത്തിനണ്  ഉദസാഹരണമസാണണ്.  പദതത്തിയചടെ  കസാരദ്ധ്യതത്തില്  തസാചഴപറയന
നടെപടെത്തികള സസ്വഫീകരത്തിദകണതസായത്തിടണണ്.

• KSSTM -നണ്  ഇനസ്റ്റത്തിറന്യൂഷന  ഓവര്ചഹഡണ്  ചെസാര്ജണ്  ഇനതത്തില്  നല്കത്തിയ
11,20,014/- രൂപ തത്തിരത്തിചക ഈടെസാക്കുനതത്തിനുള നടെപടെത്തി.

• ത്രത്തിദല്ലേറത്തിയതത്തിനണ് ഇനഷുറനസണ് പരത്തിരക്ഷ ലഭദ്ധ്യമസാക്കുനതത്തിനണ് അടെത്തിയനര നടെപടെത്തി.

• ദറസാഡണ്  നത്തിര്മത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന  സലയം  കത്തിനഫ  നഗരസഭയ്ക്കെണ്  വത്തിട
നല്കത്തിയത്തിട്ടത്തിചല്ലേങ്കത്തില് അതണ് ലഭദ്ധ്യമസാക്കുനതത്തിനണ് നടെപടെത്തി.

• NAD യത്തില്  നത്തിനയം  വഹപവര്  ദറഡത്തിദയസാ  വത്തികത്തിരണങ്ങളുണസായസാല്
സയംഭവത്തികസാവുന  അപകടെചത  തരണയം  ചചെയ്യുനതത്തിനുള  മുനകരുതല്
നടെപടെത്തികള.

• ചെത്തില്ഡ്രനസണ്  സയനസണ്  സത്തിറത്തിയചടെ  ഭസാവത്തി  വത്തികസനവുയം  തടെര്  നടെതത്തിപ്പുയം
സയംബന്ധത്തിച്ചണ് വത്തിശദമസായ പദതത്തി തയ്യേസാറസാകത്തി നത്തിര്വ്വഹത്തിക്കുനതത്തിനുള നടെപടെത്തി.
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4.6.10 കൃഷത്തിഭവന - പസാന്റെണ് ചഹല്തണ് യൂണത്തിറണ് - ആവശദ്ധ്യതത്തിനണ് ഉതകസാത 
ചകട്ടത്തിടെനത്തിര്മസാണയം
[ഇളമസാടെണ് ഗസാമപഞസായതണ് ചകസാല്ലേയം ജത്തില്ലേ, ഓ.റത്തി 2015-16, ഖ.നയം.3.5]

• നത്തിലവത്തിലുള  കൃഷത്തിഭവനു  മുകളത്തില്  പസാന്റെണ്  ചഹല്തണ്  യൂണത്തിറണ്
സസാപത്തിക്കുനതത്തിനസാണണ്  2,78,206/-  രൂപ  വകയത്തിരുതത്തി  നത്തിര്മസാണ  പ്രവൃതത്തി
നടെപ്പെത്തിലസാകത്തിയതണ്.

• യൂണത്തിറണ്  പ്രവര്തത്തിപ്പെത്തിക്കുനതത്തിനണ്  പ്രസ്തുത  നത്തിര്മസാണയം  അപരദ്ധ്യസാപ്തമസായതത്തിനസാല്
യൂണത്തിറത്തിനസായത്തി  വസാങ്ങത്തിയ  യനങ്ങളുയം  ഉപകരണങ്ങളുയം  രസാസവസ്തുകളുയം
കൃഷത്തിഭവനത്തില്  കൂട്ടത്തിയത്തിട്ടത്തിരത്തിക്കുന.  നത്തിലവത്തില്  പണത്തിത  ചകട്ടത്തിടെതത്തിനണ്
സലസസൗകരദ്ധ്യമത്തില്ലേസാതതത്തിനസാല് പസാന്റെണ് പ്രവര്തനക്ഷമമസാകസാന കഴത്തിയനത്തില്ലേ.

• ചകട്ടത്തിടെതത്തിചന്റെ ഉയരയം  2.15  മഫീറര്  മസാത്രമസായതണ്  അസസൗകരദ്ധ്യയം സൃഷത്തിച്ചു.  ചകട്ടത്തിടെ
നത്തിര്മസാണ  ചെട്ടങ്ങളത്തിചല  ചെട്ടയം  41  പ്രകസാരയം  ചകട്ടത്തിടെതത്തിചന്റെ  മുറത്തിയചടെ  ഉയരയം  3
മഫീററത്തില് കുറയരുചതന വദ്ധ്യവസ ലയംഘത്തിച്ചു. 

• നത്തിര്മസാണതത്തിനസായത്തി പസാന തയ്യേസാറസാകത്തിയത്തിട്ടത്തില്ലേ.

• നത്തിര്മസാണയം  പ്രദയസാജനരഹത്തിതമസായതത്തിനസാല്  ചചെലവസായ  2,70,845/-  രൂപ
പസാഴസായത്തി.

4.7. വസ്തികൈസന പദ്ധതസ്തികൈള്ക്കറ്റ് സലയമടുപറ്റ് - വസ്തിശദമസ്ഥായ പഠനയം നടത്തസ്ഥാത്ത  
തസ്തിനസ്ഥാല് 54.99 ദകൈസ്ഥാടസ്തിയുയട വസ്തിവസ്തിധ പദ്ധതസ്തികൈള് ആരയംഭസ്തിക്കസ്ഥാനസ്ഥായസ്തില
4.7.1 കസായയംകുളയം നഗരസഭ – പദതത്തി തയ്യേസാറസാകത്തി അയംഗഫീകസാരയം വസാങ്ങസാചത 3.5
ദകസാടെത്തി രൂപ റത്തി.എസണ്.ബത്തി അകസൗണത്തില് നത്തിദക്ഷപത്തിച്ചു

[കസായയംകുളയം നഗരസഭ, ആലപ്പുഴ ജത്തില്ലേ ഒ.റത്തി 2014-15, ഖ.3-2]

2013-14 വര്ഷയം ആരയംഭത്തിച്ചണ് 2014-15 ല് സത്തില് ഓവര് പദതത്തിയസായത്തി അയംഗഫീകസാരയം

വസാങ്ങത്തി വത്തികസന ഫണത്തില് നത്തിനയം 3.5 ദകസാടെത്തി രൂപ കളകറുചടെ ദപരത്തിലുള അകസൗണത്തില്
നത്തിദക്ഷപത്തിച്ചു.  എനസാല്  തസാചഴപ്പെറയന  വത്തിവത്തിധ  വത്തികസന  പദതത്തികളക്കുദവണത്തിയള

സലചമടുപ്പെണ് ഇദപ്പെസാഴുയം സസാഫലദ്ധ്യതത്തിചലതത്തിക്കുവസാന നഗരസഭയ്ക്കെണ് സസാധത്തിച്ചത്തിട്ടത്തില്ലേ.

ക്രമ
നയം.

പദതത്തിയചടെ
ദപരണ്

ദപ്രസാജകണ്
നയം.

13-14 വര്ഷയം
നത്തിദക്ഷപത്തിച്ച തക

14-15 വര്ഷയം
നത്തിദക്ഷപത്തിച്ച തക

ആചക
നത്തിദക്ഷപയം

1 അറവുശസാലയ്ക്കെണ്
സലചമടുപ്പെണ്

131/14
160/15

50,00,000
309955/31.03.14

25,00,000
792409/9.04.15 75,00,000

2 ദസ്റ്റഡത്തിയയം
സലചമടുപ്പെണ്

129/14
069/15

75,00,000
309954/31.03.14

125,00,000
792411/9.04.15

200,00,000

72 ദകൈരള സയംസസ്ഥാന ഓഡസ്തിററ്റ് വകുപറ്റ്
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3 ഗവ.ഐ.ടെത്തി.ഐ 130/14
152/15

25,00,000
309953/31.03.14

50,00,000
792410/9.04.15

75,00,000

ആചക 150,00,000 200,00,000 350,00,000

സലചമടുപ്പെണ്  സയംബന്ധത്തിച്ച  ഫയലുകള  പരത്തിദശസാധത്തിച്ചതത്തില്,  മുകളത്തില്
പരസാമര്ശത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന  3  പദതത്തികളക്കുയം  കൂടെത്തി,  കസായയംകുളയം  നഗരസഭസാപ്രദദശത്തുള
139.51 ആര് നത്തിലയം ഏചറടുക്കുനതത്തിനണ് നഗരസഭ തഫീരുമസാനത്തിച്ചു. എനസാല് ഭൂവുടെമകളുമസായത്തി
സയംസസാരത്തിച്ചണ്  ധസാരണയത്തിചലത്തുകദയസാ  സര്കസാര്  ഉതരവണ്  (എയം.എസ്സണ്.)നയം.
9/2008/ത.സസ്വ.ഭ.വ  തഫീയ്യേതത്തി.7.01.08  പ്രകസാരയം  മൂലദ്ധ്യയം  തത്തിട്ടചപ്പെടുത്തുകദയസാ  ചചെയ്തത്തില്ലേ.
ആയതത്തിനസാല്  വകയത്തിരുതത്തിയ  തക  ജത്തില്ലേസാകളകറുചടെ  റത്തി.എസ്സണ്.ബത്തി  അകസൗണത്തില്
നത്തിദക്ഷപത്തിച്ചു. 

നഗരസഭ ദമല്ദചെര്ത പട്ടത്തികയത്തില് പരസാമര്ശത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന പദതത്തികളക്കുദവണത്തി
വസാങ്ങുവസാന  ഉദദ്ദേശത്തിച്ച  സലയം  അതസാത  പദതത്തികളകണ്  അനുദയസാജദ്ധ്യമസാചണനണ്
ഉതരവസാദത്തിതചപ്പെട്ട  സസാനഫീയരത്തില്നത്തിനയം  വസാങ്ങത്തിയ  ഫത്തിറണ്നസണ്  സര്ട്ടത്തിഫത്തികറണ്
ഹസാജരസാകത്തിയത്തില്ലേ. 

നഗരസഭ വസാങ്ങുവസാന ഉദദ്ദേശത്തിച്ച 139.51 ആര് സലയം റവനദ്യു വകുപ്പെത്തിചന്റെ ദരഖകള
പ്രകസാരയം  ചനല്വയല്  തണഫീര്തടെ  സയംരക്ഷണ  നത്തിയമയം  2008  ചന്റെ  പരത്തിധത്തിയത്തില്
വരുനതസാചണനയം  അഗത്തികളച്ചറല്  ഫഫീല്ഡണ്  ഓഫഫീസര്  സസാക്ഷദ്ധ്യചപ്പെടുതത്തിയത്തിടണണ്.
ആയതത്തിനസാല്  ഈ  സലയം  നത്തിര്ദ്ദേത്തിഷ  പദതത്തികളകണ്  ഉപദയസാഗചപ്പെടുത്തുവസാന
സസാധത്തിക്കുദമസാചയനളതണ് സത്തിരഫീകരത്തിച്ചത്തിട്ടത്തില്ലേ.

2010-11  സസാമ്പതത്തികവര്ഷയം  കസായയംകുളയം  നഗരതത്തില്  പരത്തിമത്തിതമസായ
സസൗകരദ്ധ്യതത്തില്  പ്രവര്തനമസാരയംഭത്തിച്ച  ഗവ:  ഐ.ടെത്തി.ഐ  കണ്  ആവശദ്ധ്യമസായ  സല
സസൗകരദ്ധ്യയം ലഭദ്ധ്യമസാക്കുവസാന 2016-17 വര്ഷതത്തിലുയം നഗരസഭയ്ക്കെണ് സസാധത്തിച്ചത്തിട്ടത്തില്ലേ.ഇതത്തിനസായത്തി
2013-14, 2014-15  എനഫീ സസാമ്പതത്തിക വര്ഷങ്ങളത്തിലസായത്തി ആചക  75,00,000/-  രൂപ
ജത്തില്ലേസാകളകറുചടെ  ദപരത്തിലുള  അകസൗണത്തില്  നത്തിദക്ഷപത്തിച്ചത്തിടചണങ്കത്തിലുയം
സലദമചറടുകലത്തിനണ് ദവണത്തിയള പ്രസാരയംഭ പ്രവര്തനങ്ങള  നടെനത്തിട്ടത്തില്ലേ.  അടെത്തിസസാന
സസൗകരദ്ധ്യങ്ങളുചടെ  അഭസാവതസാല്  ഈ  സസാപനതത്തില്  പുതത്തിയ  വത്തിദദ്ധ്യസാര്തത്തികളുചടെ
പ്രദവശനയം  നത്തിര്തത്തിചവയ്ക്കുചമനണ്  ഓദരസാവര്ഷവുയം  സസാദങ്കതത്തികവത്തിദദ്ധ്യസാഭദ്ധ്യസാസവകുപ്പെണ്
നഗരസഭചയ അറത്തിയത്തിച്ചു വരുനചണങ്കത്തിലുയം തടെര് നടെപടെത്തി ഉണസായത്തിട്ടത്തില്ലേ.

മുകളത്തില്  പരസാമര്ശത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന  കസാരണങ്ങളസാല്  നഗരസഭ  കചണതത്തിയ
പ്രദദശങ്ങള  സമഫീപഭസാവത്തിയത്തില്  ഉദദ്ദേശത്തിച്ച  ലക്ഷദ്ധ്യങ്ങളക്കുദവണത്തി  ഉപദയസാഗത്തിക്കുവസാന
സസാധദ്ധ്യമസാകസാത സസാഹചെരദ്ധ്യമസാണണ് നത്തിലവത്തിലുളതണ്. വര്ഷങ്ങളസായത്തി കളകറുചടെ സചസനസണ്
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അകസൗണത്തില്  വനതക  നത്തിഷത്തിയമസായത്തി  അവദശഷത്തിക്കുകയയം,  പദതത്തികള
നടെപ്പെത്തിലസാകസാതത്തിരത്തിക്കുകയയം ചചെയ്യുന സസാഹചെരദ്ധ്യതത്തില്,  വസ്തു ഏചറടുകല് നടെപടെത്തികള
തസ്വരത്തിതചപ്പെടുതസാന ഉടെന നടെപടെത്തികള സസ്വഫീകരത്തിദകണതസാണണ്.

4.7.2 അറണ് ലസാന്റെത്തിസണ്  ദമല്പ്പെസാല  നത്തിര്മസാണയം  -  സലചമടുപ്പെണ്  പൂര്തത്തിയസാകസാത
തത്തിനസാല് പദതത്തി നഫീളുന.

[ചകസാച്ചത്തിന ദകസാര്പ്പെദറഷന, ഓ.റത്തി. 2015-16, ഖ.3-32]

നഗരസഭയത്തില് ജനറയം/ചക.എസണ്.യ.ഡത്തി.പത്തി പദതത്തികളുചടെ ഭസാഗമസായത്തി  2009-10-

ല്  നടെപടെത്തികള  ആരയംഭത്തിച്ച  അറണ് ലസാന്റെത്തിസണ്  ദമല്പ്പെസാല  നത്തിര്മസാണയം  പ്രവ ൃതത്തികസായത്തി
സലയം ഏചറടുക്കുനതത്തിനണ്  സര്കസാര് ഉതരവുകള പ്രകസാരയം  അനുമതത്തി  ലഭത്തിച്ചു.  ആചക

ലഭത്തിച്ച  51,80,00,000/-  രൂപയത്തില്  51,49,10,456/-  രൂപ  ചചെലവഴത്തിച്ചു.  ഫണത്തിചന്റെ
അപരദ്ധ്യസാപ്തതമൂലയം  സലചമടുപ്പെണ്  പൂര്തത്തിയസാകസാന  കഴത്തിയസാതതത്തിനസാല്  പദതത്തി  നഫീണ്ടു

ദപസാകുന.

4.8 നസ്തിയമസ്ഥാനുസൃത  ചുമതലയസ്തില്യപടസ്ഥാത്ത  ആസസ്തി  ഏയറടുക്കലയം  തുടരുന്ന  

ബസ്ഥാധശ്യതകൈളയം

ദകരള  പഞസായതണ്  രസാജണ്  ആകണ്  178-ാംവകുപ്പെണ്,  ദകരള  മുനത്തിസത്തിപ്പെസാലത്തിറത്തി  ആകണ്

215-ാംവകുപ്പെണ്  എനത്തിവ  പ്രകസാരയം  തദദ്ദേശസസ്വയയം  ഭരണ  സസാപനതത്തിനണ്  അവയചടെ
ചുമതലയത്തില്ചപ്പെടുന  ചപസാതസസൗകരദ്ധ്യങ്ങള  ഏര്ചപ്പെടുത്തുനതത്തിദനസാ  ദസവനയം

നല്കുനതത്തിദനസാ ദവണത്തി ആസത്തികള ഏചറടുകസാവുനതസാണണ്.  എനസാല് തദദ്ദേശ സസ്വയയം
ഭരണ  സസാപനങ്ങള  അവയചടെ  ചുമതലയത്തില്ചപ്പെടെസാത  ദസവനങ്ങള

നത്തിര്വ്വഹത്തിക്കുനതത്തിനസായത്തി  ചപസാതജനതസാല്പ്പെരദ്ധ്യസാര്തയം  ആസത്തികള ഏചറടുദകണതസായത്തി
വരുനണണ്.   തടെര്നണ്  പ്രസ്തുത  ആസത്തികള  പരത്തിപസാലത്തിക്കുനതത്തിനുയം  ദസവന

പ്രവര്തനങ്ങള നത്തിര്വ്വഹത്തിക്കുനതത്തിനുയം ആവശദ്ധ്യമസായ ചചെലവുകള ആസത്തി ഏചറടുക്കുന
തദദ്ദേശഭരണ  സസാപനയം  തചന  വഹത്തിദകണത്തി  വരുനതത്തിനസാല്  അധത്തിക  ബസാധദ്ധ്യത

സൃഷത്തികചപ്പെടുന.  ഇതരതത്തില് തനവര്ഷയം റത്തിദപ്പെസാര്ടചചെയ്ത ഒരു ഓഡത്തിറണ്  പരസാമര്ശയം
ചുവചടെ ദചെര്ക്കുന.

• ഗവണ്ചമന്റെണ്  ഐ.ടെത്തി.ഐ  സസാപത്തികലുയം  നടെതത്തിപ്പുയം  -  ഗസാമപഞസായതത്തിനണ്  വര്ഷയം

ദതസാറുയം വന ബസാധദ്ധ്യത സൃഷത്തിക്കുന. 

[വത്തില്ലേദ്ധ്യസാപ്പെളത്തി ഗസാമപഞസായതണ്, ദകസാഴത്തിദകസാടെണ് ജത്തില്ലേ, ഓ.റത്തി. 2015-16, ഖ.3-1]

ദബസാകണ്  പഞസായതത്തിചന്റെ  ചുമതലയത്തില്ചപ്പെടുന  വദ്ധ്യവസസായ  പരത്തിശഫീലന
സസാപനമസായ  ഗവ.ഐ.ടെത്തി.ഐ,  വത്തില്ലേദ്ധ്യസാപ്പെളത്തി  ഗസാമപഞസായതത്തില്  2010-11
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വര്ഷമസാണണ് പ്രവര്തനയം ആരയംഭത്തിച്ചതണ്. ഗവണ്ചമന്റെണ് ചഎ.റത്തി.ചഎ-കണ് ഒരു സത്തിരയം
ചകട്ടത്തിടെ  സയംവത്തിധസാനയം  ഉണസാകുനതവചര  അടെത്തിസസാന  സസൗകരദ്ധ്യങ്ങദളസാടുകൂടെത്തിയ
ചകട്ടത്തിടെയം പഞസായതണ് ലഭദ്ധ്യമസാകസായം എനണ് ഗസാമപഞസായതണ് ചസക്രട്ടറത്തി വദ്ധ്യവസസായ
ചടയത്തിനത്തിയംഗണ്  ഡയറകര്കണ്  16.04.2010 ല്  സമതപത്രയം  ഒപ്പെത്തിടനല്കത്തി.
അദതസാചടെസാപ്പെയം  സര്കസാരത്തിചന്റെ  ഭരണവകുപ്പെത്തില്  നത്തിനയം  വസാടെക  നല്കുനതത്തിനണ്
അനുവസാദയം  വസാങ്ങസാചത,  ചഎ.റത്തി.ചഎ  പ്രവര്തത്തിക്കുനതത്തിനണ്  വസാടെകയ്ക്കെണ്  ചകട്ടത്തിടെയം
ലഭദ്ധ്യമസാക്കുകയയം  ചചെയ്തു.  ഇതരതത്തില്  വസാടെകയത്തിനതത്തിലുണസായ  കുടെത്തിശ്ശേത്തിക
ഗസാമപഞസായതത്തിനണ്  വന  ബസാധദ്ധ്യത  സൃഷത്തിക്കുനതത്തിനണ്  കസാരണമസായത്തി.  2016-17
വചരയള  ബസാധദ്ധ്യത  തക  16,12,768/-  രൂപയസാണണ്.  സസാമൂഹദ്ധ്യ  ദസവന
ദമഖലയത്തില്ചപ്പെടുന  ഇതരയം  ചുമതലകള  ഏചറടുത  ദശഷയം  തദദ്ദേശഭരണ
സസാപനതത്തിനണ്  പത്തിനവസാങ്ങുവസാന കഴത്തിയസാത സത്തിതത്തിവത്തിദശഷമസാണുളതണ്.  ഈ
സസാഹചെരദ്ധ്യതത്തില്  ഏചറടുദകണത്തിവരുന  ആസത്തികളത്തിദന്മേലുണസാകുന
ബസാധദ്ധ്യതകള,  യഥസാര്ത  ചുമതല  വഹത്തിദകണത്തിയത്തിരുനവരത്തില്  നത്തിനയം
ലഭത്തിക്കുനതത്തിനുള  ക്രമഫീകരണയം  സയംസസാനതലതത്തില്  ഉണസാദകണതണ്
അനത്തിവസാരദ്ധ്യമസാണണ്.

4.8.1 ദബസാകണ് പഞസായത്തുകളുചടെ ചുമതലസാ ലയംഘനയം

ദകരള പഞസായതണ് രസാജണ് നത്തിയമയം 172-ാം വകുപ്പെണ് 4-ാം പട്ടത്തികയത്തിചല ചുമതലകള

ലയംഘത്തിച്ചു  ചകസാണണ്  ദബസാകണ്  പഞസായത്തുകള  പദതത്തികള  നടെപ്പെത്തിലസാക്കുനണണ്.   ചെത്തില
ഉദസാഹരണങ്ങള ചുവചടെ ദചെര്ക്കുന.

സസാപനയം ഓഡത്തിറണ് റത്തിദപ്പെസാര്ട്ടണ്
വര്ഷയം/ഖണത്തിക

റത്തിമസാര്കണ്

ദപരസാമ്പ്ര
ദബസാകണ്

പഞസായതണ്

2015-16 
ഖണത്തിക 3-3

മരസാമതണ് പ്രവൃതത്തി ദമഖലസാ ചുമതലകളത്തില് 
ഒനത്തിലധത്തികയം ഗസാമപഞസായത്തുകചള തമത്തില് 
ബന്ധത്തിപ്പെത്തിക്കുന ദബസാകണ് പഞസായതത്തിനുളത്തിചല 
വത്തിദല്ലേജണ് ദറസാഡുകളുയം ദബസാകണ് പഞസായതത്തില് 
നത്തിക്ഷത്തിപ്തമസായ മറണ് ദറസാഡുകളുയം പരത്തിപസാലത്തിയ്ക്കുക 
എനതസാണണ് ദബസാകണ് പഞസായതത്തിചന്റെ ചുമതല.  
എനസാല് ദബസാകണ് പഞസായതണ് പരത്തിധത്തിയത്തിചല 
ഗസാമപഞസായത്തുകളത്തിചല ചചെറത്തിയ 
ചചെയത്തിദനജകളത്തില് ദറസാഡണ് പ്രവൃതത്തികള 
ഏചറടുതണ് നടെത്തുകയയം ഭസാഗത്തികമസായത്തി 
ദപ്രസാജകകള നടെത്തുകയയം ചചെയ്തത്തിടണണ്.

സമസ്ഥാഹൃത ഓഡസ്തിററ്റ് റസ്തിദപസ്ഥാര്ടറ്റ് 2016-17 75
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ദപരസാമ്പ്ര
ദബസാകണ്

പഞസായതണ്

2015-16 
ഖണത്തിക 3-5

കസായണ ദസ്റ്റഡത്തിയയം നത്തിര്മസാണയം - 25,24,245/- 
രൂപ ചചെലവഴത്തിച്ചണ് ഒരു ദസ്റ്റഡത്തിയയം 
നത്തിര്മത്തിച്ചത്തിടണണ്.  ദകരള പഞസായതണ് രസാജണ് 
നത്തിയമയം 166(1) വകുപ്പെണ് മൂനസായം പട്ടത്തികയത്തിചല 
ദമഖലസാ ചുമതല XVI, 173(1) വകുപ്പെണ് അഞസായം 
പട്ടത്തികയത്തിചല ചുമതല XV എനത്തിവ പ്രകസാരയം 
കളത്തിസലങ്ങളുയം ദസ്റ്റഡത്തിയങ്ങളുയം 
നത്തിര്മത്തിക്കുനതത്തിനുള ചുമതല 
ഗസാമപഞസായതത്തിലുയം ജത്തില്ലേസാ പഞസായതത്തിലുമസാണണ് 
നത്തിക്ഷത്തിപ്തമസായത്തിരത്തിക്കുനതണ്.  കൂടെസാചത 
സ.ഉ(എയം.എസണ്)362/ 13/ത.സസ്വ.ഭ.വ 
16.11.2013 പ്രകസാരയം തദദ്ദേശ സസാപനങ്ങളത്തില് 
നത്തിക്ഷത്തിപ്തമസായതയം സര്കസാര് പ്രതദ്ധ്യക്ഷമസായത്തി 
ഏല്പ്പെത്തിച്ചതമസായ ചുമതലകള നത്തിറദവറ്റുനതത്തിനു 
ദവണത്തിയസായത്തിരത്തികണയം ദപ്രസാജകകള 
തയ്യേസാറസാദകണതണ്.  13.06.2014 -ചല 
ഗസാമവത്തികസന കമഫീഷണറുചടെ 
22999/ഡത്തി.പത്തി.4/13/സത്തി.ഡത്തി.ആര് നമ്പര് 
കതത്തില് എല്ലേസാ ദബസാകണ് പഞസായതണ് 
ചസക്രട്ടറത്തിമസാര്ക്കുയം ദമഖലസാ 
ചുമതലയത്തില്ചപ്പെടെസാത പ്രവൃതത്തി 
ഏചറടുകരുചതനണ് കര്ശന നത്തിര്ദദ്ദേശയം 
നല്കത്തിയത്തിടണണ്.

ദപരസാമ്പ്ര
ദബസാകണ്

പഞസായതണ്

2015-16 
ഖണത്തിക 3-6

6,30,547/- രൂപ ചചെലവഴത്തിച്ചണ് ചെങ്ങദരസാതണ് 
ഗസാമപഞസായതത്തില് ദബസാകണ് 
പഞസായതത്തിദന്റെതല്ലേസാത സലതണ് ഒരു 
ദകസാമണ് ചഫസത്തിലത്തിറത്തി ചസന്റെര് നത്തിര്മത്തിച്ചത്തിടണണ്.  
സര്കസാരത്തില് നത്തിനണ് വകമസാറയം ചചെയ്യേചപ്പെട്ട 
സസാപനങ്ങളക്കു ദവണത്തി മസാത്രദമ ദബസാകണ് 
പഞസായതത്തിനണ് ചകട്ടത്തിടെയം നത്തിര്മത്തികസാന 
അനുമതത്തിയള.

ദചെളന്നൂര്
ദബസാകണ്

പഞസായതണ് 

2015-16
ഖണത്തിക 3-14

ദബസാകണ് പഞസായതത്തിചന്റെ ചുമതലയത്തില്ചപ്പെടെസാത 
ചപ്രസാഫഷണല്, പത്തി.ജത്തി കമ്പന്യൂട്ടര് അധത്തിഷത്തിത 
ദകസാഴ്സുകളകണ് പഠത്തിക്കുന വത്തിദദ്ധ്യസാര്തത്തികളകണ് 
ലസാപണ് ദടെസാപ്പെണ് വത്തിതരണയം ചചെയ്യുനതത്തിനണ് 
10,88,000/- രൂപ ചചെലവഴത്തിച്ചു.

കുനമല്
ദബസാകണ്

പഞസായതണ്

2015-16
ഖണത്തിക 3-1

ഗസാമപഞസായതത്തിചന്റെ ആസത്തികളത്തിലുളചപ്പെടുന 
ദറസാഡുകളുചടെ പ്രവൃതത്തികളകണ് പണയം 
ചചെലവഴത്തിച്ചു.
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4.9. വരുമസ്ഥാനദസ്ഥായകൈ ആസസ്തികൈള്

4.9.1 ചകട്ടത്തിടെങ്ങള  വസാടെകയ്ക്കെണ്  നല്കല്  -  ദലല/കരസാര്  വദ്ധ്യവസകള  

തദദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ സസാപനങ്ങളകണ് അനുഗുണമല്ലേ. 

2000  ചല  ദകരള  മുനത്തിസത്തിപ്പെല്  ആകണ്  215-ാം  വകുപ്പെണ്,  ദകരള  മുനത്തിസത്തിപ്പെല്

ചെട്ടങ്ങള  (വസ്തു  ആര്ജത്തികലുയം  വകചയ്യേസാഴത്തികലുയം)  എനത്തിവ  പ്രകസാരയം  ഒരു

മുനത്തിസത്തിപ്പെസാലത്തിറത്തികണ്  വദ്ധ്യസാപസാരതത്തിനസായളദതസാ  അല്ലേസാതദതസാ  ആയ  ചകട്ടത്തിടെങ്ങള

നത്തിര്മത്തികസാവുനതയം  അവയചടെ  ഉപദയസാഗതത്തിനുയം  ചചകവശതത്തിനുയം  ഫഫീസണ്

ചുമതസാവുനതമസാണണ്.  അതരയം  ചകട്ടത്തിടെങ്ങള  ചപസാതദലലയം  വഴത്തി  ഏറവുയം  ഉയര്ന

നത്തിരകത്തില്  ദലലയംപത്തിടെത്തിക്കുന  ആളത്തിനണ്  പസാട്ടകരസാര്  വദ്ധ്യവസ  പ്രകസാരയം  ഫഫീസണ്

പത്തിരത്തികസാനുള  അവകസാശയം  നല്കസാവുനതമസാണണ്.  ദലലനടെപടെത്തികളകണ്  നത്തിലവത്തിലുള

നത്തിഷ്കര്ഷകള  കര്ശനമല്ലേസാതതത്തിനസാല്  ദലലകസാരത്തില്  നത്തിനയം  ദലല  വദ്ധ്യവസകള

പസാലത്തിക്കുനതത്തിനണ്  മതത്തിയസായ  ചസകന്യൂരത്തിറത്തി  ചഡദപ്പെസാസത്തിറണ്  വസാങ്ങസാചതയയം,  തവണ

മുടെങ്ങത്തിയസാല് കരസാര് റദ്ദുചചെയ്യുനതത്തിനണ് വദ്ധ്യവസ ചചെയ്യേസാചതയയം,  ദലലത്തുക ഗഡുകളസായത്തി

അടെവസാക്കുനതത്തിനണ്  ദലലകസാരനണ്  അനുമതത്തി  നല്കസാറുണണ്.  ദലലകസാര്  പലദപ്പെസാഴുയം

ആദദ്ധ്യഗഡു അടെവസാകത്തിയതത്തിനുദശഷയം ബസാകത്തി തകകള ഒടുക്കുവരുതസാറത്തില്ലേ.  നത്തിലവത്തിചല

നത്തിയമപ്രകസാരയം  അതരയം  സന്ദര്ഭങ്ങളത്തില്  ദലലകസാരത്തില്  നത്തിനയം  ലഭത്തിദകണ  തക

വസ്തുനത്തികുതത്തി കുടെത്തിശ്ശേത്തികചയനദപസാചല നത്തിയമനടെപടെത്തി സസ്വഫീകരത്തിച്ചണ് വസൂലസാകണചമനസാണണ്

വദ്ധ്യവസ  ചചെയ്യുനതണ്.  എനസാല്  ദകസാടെതത്തി  നടെപടെത്തികളത്തിലുയം  നത്തിയമക്കുരുകത്തിലുയം  ചപട്ടണ്

കുടെത്തിശ്ശേത്തികകസാരനത്തില്  നത്തിനണ്  തക  ഇസൗടെസാക്കുനതത്തിനണ്  പ്രസാദയസാഗത്തികമസായത്തി  സസാധത്തികസാത

അവസ ഉണസാകുനതസായത്തി കസാണുന. ഒരു ഉദസാഹരണയം തസാചഴ ദചെര്ക്കുന.

i. ദലല നടെപടെത്തികളത്തില് വഫീഴ്ച –നഗരസഭയ്ക്കെണ് 9,16,214/- രൂപ നഷയം. 

[വര്കല നഗരസഭ, തത്തിരുവനനപുരയം ജത്തില്ലേ, ഓ.റത്തി. 2014-15, ഖ.2-7]

2014-15  സസാമ്പതത്തിക  വര്ഷയം  നടെതത്തിയ  ചപസാതദലലതത്തില്  പുനമൂടെണ്

മസാര്കറണ്,  കയംഫര്ട്ടണ്  ദസ്റ്റഷന  എനത്തിവത്തിടെങ്ങളത്തില്  ഫഫീസണ്  പത്തിരത്തിവത്തിനുള

കുതക  01.04.2014  മുതല് അനുവദത്തിച്ചു നല്കത്തി.  ദലല തകയചടെ ആദദ്ധ്യ

ഗഡു  ഒടുക്കു  വരുതത്തിചയങ്കത്തിലുയം  മറണ്  ഗഡുകള  അടെവസാക്കുനതത്തിനണ്  വഫീഴ്ച

വരുതത്തിയതമൂലയം നഗരസഭയ്ക്കെണ് 9,16,214/- രൂപയചടെ നഷമുണസായത്തി.

ദലല  നടെപടെത്തികളുയം  ദലലകുടെത്തിശ്ശേത്തിക  പത്തിരത്തിചച്ചടുക്കുനതയം  സയംബന്ധത്തിച്ച

നത്തിലവത്തിചല  നത്തിയമയം  മുനത്തിസത്തിപ്പെസാലത്തിറത്തിയചടെ  സുഗമമസായ  പ്രവര്തനതത്തിനണ്

പരദ്ധ്യസാപ്തമല്ലേസാതതത്തിനസാല്  ദലലനടെപടെത്തികളത്തില്  വഫീഴ്ച  സയംഭവത്തിക്കുകയയം
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ദലലക്കുടെത്തിശ്ശേത്തിക  പത്തിരത്തിചച്ചടുകസാന  കഴത്തിയസാചത  വരുകയയം  നഗരസഭകളുചടെ

തനതണ്  വരുമസാനതത്തിനണ്  നഷമുണസാകുകയയം  ചചെയ്യുന  സസാഹചെരദ്ധ്യയം

ഒഴത്തിവസാക്കുനതത്തിനണ്  വസാടെകത്തുക  നത്തിദക്ഷപമസായത്തി  സസ്വഫീകരത്തിക്കുനത

ദപസാചലയള  നടെപടെത്തികളക്കുള  നത്തിര്ദദ്ദേശയം  സര്കസാര്  തലതത്തില്

ഉണസാദകണതസാണണ്.

4.9.2 ആസത്തികളുചടെ ഉപദയസാഗയം - ദലലയം ചകസാണവരത്തില് നത്തിനണ് ദസവന നത്തികുതത്തി  

ഇസൗടെസാക്കുനതത്തിനണ് പരദ്ധ്യസാപ്തമസായ നടെപടെത്തിക്രമയം വദ്ധ്യവസചചെയ്തത്തിട്ടത്തില്ലേ.

വത്തിവത്തിധ  ദസവനങ്ങളകസായത്തി  നഗരസഭയചടെ  അധഫീനതയത്തിലുള  സല

സയംവത്തിധസാനങ്ങള  വസാടെകയ്ക്കെസായത്തി  ദലലയം  ചചെയ്തണ്  നല്കുവസാന  നഗരസഭകളകണ്

അധത്തികസാരമുണണ്.  ദകന്ദ്ര  സര്കസാരത്തിചന്റെ  (ചചഫനസാനസണ്)  22.05.2007 ചല  നയം.23/07

എസണ്.റത്തി  വത്തിജസാപനപ്രകസാരയം  01.06.2007  മുതല്  അപ്രകസാരയം  സസാവര  സസ്വത്തുകള

വസാടെകയ്ക്കെണ്  നല്കചപ്പെടുന  ദസവനങ്ങളക്കുയം  ദസവന  നത്തികുതത്തി  ബസാധകമസാകത്തി

ഉതരവത്തിറകത്തിയത്തിടണണ്.  എനസാല്   നഗരസഭയചടെ  അധഫീനതയത്തിലുള  സല

സയംവത്തിധസാനങ്ങള ദലലയം  ചകസാണ വദ്ധ്യക്തത്തികളത്തില് നത്തിനയം ദസവന നത്തികുതത്തി  ഇനതത്തില്

തക ഇസൗടെസാക്കുനതണ് സയംബന്ധത്തിച്ചണ് ദകരള മുനത്തിസത്തിപ്പെല് നത്തിയമതത്തിചല 215-ാംവകുപ്പെത്തിലുള

വദ്ധ്യവസകള  പരദ്ധ്യസാപ്തമല്ലേ.  ഇസൗ  സസാഹചെരദ്ധ്യതത്തില്  പലദപ്പെസാഴുയം  ദസവനങ്ങളകസായത്തി

നഗരസഭയചടെ  അധഫീനതയത്തിലുള  സലയം  വസാടെകയ്ക്കെസായത്തി  ദലലയം  ചചെയ്തണ്  നല്കത്തിയതത്തില്

ദലലയം  ചകസാണ  വദ്ധ്യക്തത്തികളത്തില് നത്തിനയം  നത്തിയമസാനുസൃതയം  ലഭത്തിദകണ  ദസവന നത്തികുതത്തി

ഇസൗടെസാകസാറത്തില്ലേ. ഇതണ് തദദ്ദേശസസാപനങ്ങളകണ് അധത്തിക ബസാധദ്ധ്യത സൃഷത്തിച്ചത്തിടണണ്. ഇതത്തിനണ്

ഉദസാഹരണയം തസാചഴ  ദചെര്ക്കുന.

i. ദസവന  നത്തികുതത്തി  ഇനതത്തില്  17,84,974/-  രൂപ  ഒടുദകണ  ബസാധദ്ധ്യത  വന

(പസാലകസാടെണ് നഗരസഭ, ഓ.റത്തി 2015-16, ഖ. 3-3)

2011-12  സസാമ്പതത്തിക  വര്ഷയം  മുതല്  ബസണ്  സ്റ്റസാന്റെണ്  ഫഫീസണ്  പത്തിരത്തിവണ്,

ഓദട്ടസാ/ടെസാകത്തി  സ്റ്റസാന്റെണ്  ഫഫീസണ്  പത്തിരത്തിവണ്,  മസാര്കറണ്  ഫഫീസണ്  പത്തിരത്തിവണ്  എനഫീ

പലവക ഇനങ്ങള ദലലയം  ചകസാണ ചചലസനസത്തികളത്തില് നത്തിനണ്  ദസവന

നത്തികുതത്തി  ഇനതത്തില്  17,22,074/-  രൂപ  ഇസൗടെസാകസാതതത്തിചനത്തുടെര്നണ്

ചസനടല് എചചകസണ് വകുപ്പെത്തിചന്റെ നത്തിര്ദദ്ദേശ പ്രകസാരയം പത്തിഴപ്പെലത്തിശ ഉളപ്പെചടെ

17,84,974/- രൂപ നഗരസഭ ദസവന നത്തികുതത്തിയസായത്തി ഒടുദകണത്തി വന. 
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ii. ദസവന നത്തികുതത്തിയസായത്തി ഒടുകത്തിയതണ് 33,84,334/- രൂപ 

(കടെയ്ക്കെല് ഗസാമപഞസായതണ്, ചകസാല്ലേയം ജത്തില്ലേ, ഓ.റത്തി. 2015-16, ഖ. 3.5) 

2007-08  മുതല്  2015-16  വചരയള  സസാമ്പതത്തിക  വര്ഷങ്ങളത്തില്

ഗസാമപഞസായതത്തിചന്റെ  ദഷസാപ്പെത്തിയംഗണ്  ദകസായംപകത്തിചല  മുറത്തികള,

പഞസായതത്തിചന്റെ  കമന്യൂണത്തിറത്തി  ഹസാള,  ബസ്റ്റസാന്റെണ്  മസാര്കറണ്  എനത്തിവയത്തില്

നത്തിനയം വസാടെക,  തറവസാടെക എനഫീ ഇനങ്ങളത്തില് പത്തിരത്തിചച്ചടുത തകകളത്തില്

നത്തിനയം  കസാലസാകസാലങ്ങളത്തില്  സര്വ്വഫീസണ്  ടെസാകണ്  ഇസൗടെസാകസാതത്തിരുനതത്തിനസാല്

പഞസായതത്തിചന്റെ തനത ഫണത്തില് നത്തിനയം  33,84,334/-  രൂപ സര്വ്വഫീസണ്

ടെസാകണ് ഇനതത്തില് ഒടുക്കുവരുതത്തി.

iii.ദസവന  നത്തികുതത്തി  കുടെത്തിശ്ശേത്തിക  –  നഗരസഭയ്ക്കെണ്  62.8  ലക്ഷയം  രൂപയചടെ  ബസാധദ്ധ്യത

(പുനലൂര് നഗരസഭ, ചകസാല്ലേയം ജത്തില്ലേ, ഓ.റത്തി. 2014-15, ഖ. 3.26)

2007-08  മുതല്  2011-12  വചരയയം,  2012-13  ലുമസായത്തി  ദസവന

നത്തികുതത്തിയത്തിനതത്തില്  പത്തിഴ  ഉളചപ്പെചടെ  നഗരസഭയ്ക്കെണ്  ആചക  62,82,575/-

രൂപ (4297877+1982575)) ഒടുകസാനുളതസായയം പ്രസ്തുത നത്തികുതത്തികുടെത്തിശ്ശേത്തിക

ദപഴണല് ഹത്തിയറത്തിയംഗത്തില് നഗരസഭ അയംഗഫീകരത്തിച്ചത്തിടളതസായയം  ചസനടല്

എചചകസണ് വകുപ്പെണ് അറത്തിയത്തിച്ചത്തിടണണ്.  ഇസൗ തക ഒടുക്കുവരുത്തുനതണ് പൂനലൂര്

നഗരസഭയ്ക്കെണ് വന സസാമ്പതത്തിക ബസാധദ്ധ്യതയണസാക്കുനതത്തിനണ് ഇടെയസാക്കുയം.

ദകന്ദ്ര  ദസവന  നത്തികുതത്തി  ഇസൗടെസാക്കുനതണ്  സയംബന്ധത്തിച്ചണ്  ദകരള  മുനത്തിസത്തിപ്പെല്

നത്തിയമതത്തിചല നത്തിഷ്കര്ഷങ്ങള പരദ്ധ്യസാപ്തമല്ലേസാതതത്തിനസാല് ആയതത്തില് വഫീഴ്ച സയംഭവത്തിക്കുകയയം

നഗരസഭകളകണ്  അധത്തിക  ബസാധദ്ധ്യതയണസാകുകയയം  ചചെയ്യുന.  ഇസൗ  സസാഹചെരദ്ധ്യയം

ഒഴത്തിവസാക്കുനതത്തിനസാവശദ്ധ്യമസായ നടെപടെത്തികളകണ് ഓഡത്തിറണ് ശത്തിപസാര്ശ ചചെയ്യുന.

4.9.3 ആസത്തികളുചടെ  ഉപദയസാഗയം  -  വസാടെകകസാരത്തില്നത്തിനണ്  ലക്ഷസ്വറത്തിടെസാകണ്  
ഇസൗടെസാക്കുനതത്തിനുള വദ്ധ്യവസകള പരദ്ധ്യസാപ്തമല്ലേ. 

i. ലക്ഷസ്വറത്തി ടെസാകത്തിനതത്തിചല റത്തികവറത്തി തക നഗരസഭസാ ഫണത്തില് നത്തിനയം അടെവസാകത്തി
[മലപ്പുറയം നഗരസഭ, ഓ.റത്തി. 2014-15 ഖ.3-2]

1976-ചല  ദകരള  ടെസാകണ്  ഓണ്  ലക്ഷസ്വറഫീസണ്  നത്തിയമയം  വകുപ്പെണ്  32  പ്രകസാരയം

കണ്ചവനഷന  ചസന്റെര്,  ഹസാള,  കലദ്ധ്യസാണമണപയം,  ഓഡത്തിദറസാറത്തിയയം  തടെങ്ങത്തിയ

സസാപനങ്ങള പ്രവര്തനമസാരയംഭത്തിച്ചണ്  ഏഴണ്  ദത്തിവസതത്തിനുളത്തില്  രജത്തിസ്റ്റര്  ചചെദയ്യേണതയം

പ്രസ്തുത സസാപനതത്തില് നടെക്കുന ഓദരസാ പരത്തിപസാടെത്തിക്കുയം വസാങ്ങുന 3,000/- രൂപ മുതല്

10,000/- രൂപ  വചരയള തകകളകണ് 10%-ഉയം 10,000/- രൂപ മുതല് 20,000/- രൂപ

വചരയള  തകകളകണ്  15%-ഉയം  ലക്ഷസ്വറത്തി  ടെസാകത്തിനതത്തില്  കക്ഷത്തികളത്തില്  നത്തിനയം
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ഈടെസാദകണതമസാണണ്.  എനസാല്  നഗരസഭ  2005-06 മുതല്  2009-10  വചരയള

കസാലയളവത്തില്  'കുനമല്  വസാരത്തിയയം  കുനതണ്  കുഞഹമദണ്  ഹസാജത്തി  ടെസൗണ്  ഹസാള'

വസാടെകയ്ക്കെണ്  എടുത കക്ഷത്തികളത്തില് നത്തിനണ് ലക്ഷസ്വറത്തി  ടെസാകണ്  ഈടെസാകത്തിയത്തില്ലേ.   ആയതത്തിനസാല്

ലക്ഷസ്വറത്തി  ടെസാകണ്  ഇനതത്തില് കുടെത്തിശ്ശേത്തികയയം പലത്തിശയമടെകയം  3,25,263/-  രൂപ നഗരസഭസാ

ഫണത്തില് നത്തിനയം ഒടുക്കു വരുതത്തി. 

ലക്ഷസ്വറത്തി ടെസാകണ് ഈടെസാക്കുനതണ് സയംബന്ധത്തിച്ചണ് ദകരള മുനത്തിസത്തിപ്പെസാലത്തിറത്തി നത്തിയമതത്തിചല

വദ്ധ്യവസകള  (215-ാംവകുപ്പെണ്)  പരദ്ധ്യസാപ്തമല്ലേസാതതത്തിനസാല്  ആയതണ്  യഥസാവത്തിധത്തി

ഈടെസാക്കുനതത്തിനണ്  കഴത്തിയസാചത വരുന.  ഇസൗ അപസാകത പരത്തിഹരത്തിക്കുനതത്തിനണ്  സര്കസാര്

തലതത്തില് നടെപടെത്തി ആവശദ്ധ്യമസാണണ്.

ആസസ്തി ആര്ജസ്തിക്കലയം യയകൈയയസ്ഥാഴസ്തിയലയം   -   യപസ്ഥാതുവസ്ഥായ ശസ്തിപസ്ഥാര്ശകൈള്

തദദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ സസാപനങ്ങളത്തിചല ആസത്തി ആര്ജത്തികലുയം വകചയ്യേസാഴത്തിയലുയം
സയംബന്ധത്തിച്ചണ് നത്തിലവത്തിചല ചെട്ടങ്ങളുയം നത്തിയമങ്ങളുയം അനുശസാസത്തിക്കുന നടെപടെത്തിക്രമങ്ങളത്തിചല
ദപസാരസായ്മകളുയം  അപസാകതകളുയം  പരത്തിഹരത്തിക്കുനതത്തിനണ്  സഹസായകമസാവുന  തരതത്തില്
തദദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ വകുപ്പെണ് (ജത്തി.ഒ(ആര്.റത്തി)  നയം.166/2017/എല്.എസണ്.ജത്തി.ഡത്തി, തഫീയതത്തി:
20.01.17)  'അസറണ്  മസാദനജണ് ചമന്റെണ്  മസാനുവല്'  പ്രസത്തിദഫീകരത്തിച്ചത്തിടണണ്.  ആസത്തികളുചടെ
പരത്തിപസാലനതത്തില്  ശസാസഫീയവുയം  കസാലത്തികവുമസായ  ഇടെചപടെലുകളുചടെ  അനത്തിവസാരദ്ധ്യതയയം,
വത്തിവരദശഖരതത്തിചന്റെ  ആവശദ്ധ്യകതയയം  ഒരു  ദപസാചല  മസാനസ്വല്  ഉയര്തത്തികസാടനണണ്.
നത്തിര്ദ്ദേത്തിഷമസായം  വത്തിധയം  അസറണ്  മസാദനജണ് ചമന്റെണ്  പസാന  തയ്യേസാറസാകത്തി  നടെപ്പെത്തിലസാക്കുനതത്തിനണ്
സയംസസാന തലതത്തില് നടെപടെത്തികള വകചകസാദളണതസാണണ്.

തദദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ സസാപനങ്ങളുചടെ പരത്തിധത്തിയത്തിലുള ആസത്തികചള കുറത്തിച്ചണ് വത്തിവര
അടെത്തിതറ  ഉണസാദകണതണ്  അനത്തിവസാരദ്ധ്യമസാണണ്.  ആസത്തി  പരത്തിപസാലനതത്തിനസായത്തി  ഒരു
ഡത്തിജത്തിറല്  ഡസാറസാ  ബസാങ്കണ്  തയ്യേസാറസാക്കുകയയം  സസാപനതത്തിചന്റെ  പരത്തിധത്തിയത്തിലുള  മുഴുവന
ആസത്തികളുചടെയയം സമഗ വത്തിവരദശഖരയം ഇതത്തില് ഉളചകസാണത്തിരത്തിക്കുകയയം ദവണയം.  ഈ
ആസത്തികളത്തിദന്മേലുണസാകുന  ഭസൗതത്തികവുയം  സസാദങ്കതത്തികവുമസായ  ഏചതസാരു  തഫീരുമസാനങ്ങളുയം
മസാറവുയം ഡത്തിജത്തിറല് ദഡറസാ ബസാങ്കത്തില് ദരഖചപ്പെടുത്തുകയയം ചചെദയ്യേണതസാണണ്. ഇതത്തിലൂചടെ ഒദര
ആസത്തികള  ഒനത്തിലധത്തികയം  പ്രവര്തനങ്ങളകണ്  ഒദര  സമയയം  ഉപദയസാഗത്തിക്കുനതത്തിനണ്
അനുവസാദയം നല്കുനതണ് ഒഴത്തിവസാക്കുനതത്തിനുയം, ആസത്തികളുചടെ ഉടെമസസാവകസാശയം കൃതദ്ധ്യമസായത്തി
നത്തിര്ണയത്തികചപ്പെടുനതത്തിനുയം,  ശരത്തിയസായത്തി  പരത്തിപസാലത്തിക്കുനതത്തിനുയം  കഴത്തിയനതസാണണ്.
കളമദശ്ശേരത്തി നഗരസഭയത്തില് തയ്യേസാറസാകത്തിയ IPMS (Integrated Property Management System)

ഇതരയം പ്രവര്തന സസാധദ്ധ്യതകളകണ് ഒരു ദത്തിശസാസൂചെത്തികയസാണണ്.
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തദദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സസാപനങ്ങളുചടെ  വദനയംദത്തിന  പ്രവര്തനങ്ങളകണ്
സഹസായകമസായത്തിടള  ചഎ.ചക.എയം-ചന്റെ  (IKM)  ദസസാഫണ്  ചവയറുകള,  അവചയ
ആധസാരമസാക്കുന  ഡസാറസാദബസുകളുയം  IPMS മസായത്തി  സയംദയസാജത്തിപ്പെത്തിച്ചണ്  പരസരയം
ബന്ധചപ്പെടുത്തുന  വത്തിധതത്തില്  ഒറ  ഡസാറസാദബസണ്  ആശ്രയത്തിച്ചുള  സയംവത്തിധസാനമസാകത്തി
മസാറസാവുനതസാണണ്.

ആസത്തികളുചടെ  പരമസാവധത്തി  ക്ഷമത  അഥവസാ  സസാധദ്ധ്യത എനസാചണനണ്

വത്തിദഗണ്ധപരത്തിദശസാധനയത്തിലൂചടെ തത്തിട്ടചപ്പെടുതത്തി  (Financial,  Aesthetic,  Service,  Commercial)

ആയതണ് ഡസാറസാദബസത്തില് ഉളചകസാളത്തിദകണതണ് ആവശദ്ധ്യമസാണണ്.

ആസത്തികളുചടെ  ഭസൗതത്തിക  സസാഹചെരദ്ധ്യങ്ങചള  അവയചടെ  നത്തിലവത്തിചല  വത്തിപണന
സസാദദ്ധ്യതകളുചടെ  അടെത്തിസസാനതത്തില്  തത്തിരത്തിച്ചറത്തിഞണ്  പുനര്വസായനയ്ക്കെണ്
വത്തിദധയമസാദകണതസാണണ്.  (ഉദസാ:  മസാര്കറ്റുകള  എനളതണ്  സൂപ്പെര്  മസാര്കറണ്,  വഹപ്പെര്
മസാര്കറണ്  എനത്തിങ്ങചന  മസാറചപ്പെടുദമ്പസാള  അവദയസാടുള  ചപസാതസമൂഹതത്തിചന്റെ
കസാഴ്ചപ്പെസാടെത്തില്  മസാറങ്ങള  ഉണസാവുന).  അതത്തിനണ്  അവയ്ക്കെണ്  സഹസായകമസായ  മൂലദ്ധ്യവര്ദന
സയംവത്തിധസാനങ്ങള  എനസാചണനണ്  കചണതത്തി  തദദ്ദേശ  സസാപനങ്ങളുചടെ  സമസാന
സയംരയംഭതത്തില് നടെപ്പെത്തിലസാകസാവുനതസാണണ്.  ഇതരയം പ്രവര്തനങ്ങളത്തില് തദദ്ദേശസ്വയയംഭരണ
സസാപനങ്ങചള സഹസായത്തിക്കുനതത്തിനണ് സസാദങ്കതത്തിക അനുമതത്തികസായള നടെപടെത്തിക്രമയം പുനര്
നത്തിര്വ്വചെത്തിക്കുക  വഴത്തി  പദതത്തിപ്രദദശതത്തിചന്റെ  സസാധദ്ധ്യതസാപഠനയം  നത്തിര്ബന്ധമസാക്കുകയയം
ആയതത്തിനണ്  പുറദമ  നത്തിനള  ഏജനസത്തികളുചടെ  അടെകയം  സഹസായയം  ദതടുനതത്തിനണ്
അനുവദത്തിക്കുകദയസാ  സയംസസാന  സര്കസാരത്തിചന്റെ  കഫീഴത്തില്  വത്തിദഗണ്ധ  ദസവനയം
ലഭദ്ധ്യമസാക്കുകദയസാ ചചെയ്യേസാവുനതമസാണണ്.

സര്കസാരത്തിചന്റെ  കഫീഴത്തിലുളതയം  ചപസാത  വത്തിപണത്തിയത്തില്  ദനരത്തിട്ടണ്  ഇടെചപടുനതമസായ
സസാപനങ്ങചള (സത്തിഡണ് ദകസാ,  ചറയണ്ഡണ് ദകസാ,  സവപദകസാ,  നഫീതത്തിദസ്റ്റസാര് മുതലസായവ) ഒരു
കുടെകഫീഴത്തില്  ചകസാണ്ടുവരുകയയം,  സസ്വകസാരദ്ധ്യ  ദമഖലയത്തില്  മസാത്രയം  നത്തിലനത്തില്ക്കുന
ദഷസാപ്പെത്തിയംഗണ്  മസാള  ദപസാലുള  സയംവത്തിധസാനങ്ങള  തദദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സസാപനങ്ങളുചടെ
ആസത്തികളുചടെ മൂലദ്ധ്യവര്ദനയചടെയയം പുതത്തിയ ധനസമസാഹരണ മസാര്ഗ്ഗങ്ങളുചടെയയം ഭസാഗമസായത്തി
നടെപ്പെത്തിലസാക്കുകയയം ചചെയ്യുനതത്തിനുള സസാധദ്ധ്യതകളുയം പരത്തിദശസാധത്തികസാവുനതസാണണ്.

വസാഹനചപ്പെരുപ്പെവുയം,  ചപസാതനത്തിരത്തുകളത്തിചല  തത്തിരക്കുയം  രൂക്ഷമസായത്തിരത്തിക്കുന
ഇകസാലതണ് ബഹുനത്തില പസാര്കത്തിയംഗണ്  ദപസാലുള സയംവത്തിധസാനങ്ങള ഒറദയ്ക്കെസാ മറണ്  ദസവന
സയംവത്തിധസാനങ്ങദളസാടെണ്  ദചെര്ദനസാ ആവത്തിഷണ് കരത്തിച്ചണ്  നടെപ്പെത്തിലസാക്കുവസാന തദദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ
സസാപനങ്ങളക്കുള സസാധദ്ധ്യതകളുയം പരത്തിദശസാധത്തികചപ്പെദടെണതണണ്.

തദദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സസാപനങ്ങളുചടെ  അധത്തികസാര  പരത്തിധത്തിയത്തിലുള  പസാര്ക്കുകളുയം,
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കുട്ടത്തികളകസായള  കളത്തിസലങ്ങളുയം  കൂട്ടത്തിദയസാജത്തിപ്പെത്തിച്ചണ്  ഒരു  കുടെകഫീഴത്തില്  ചകസാണണ്  വനണ്
ഉനത  നത്തിലവസാരതത്തിലുള  അമന്യൂസണ് ചമന്റെണ്  പസാര്ക്കുകളസായത്തി  നവഫീകരത്തിച്ചണ്  അതരയം
ആസത്തികചള  കൂടുതല്  കസാരദ്ധ്യക്ഷമമസാകത്തി  പ്രദയസാജനചപ്പെടുതസാവുനതസാദണസാ  എനതയം
പരത്തിഗണത്തിദകണതണണ്. 

തനതവത്തിഭവ  സമസാഹരണതത്തിലുയം  വത്തിവത്തിധ  തലങ്ങളത്തിലുള  ദസവന  പ്രദസാന
ക്ഷമതയത്തിലുയം  അനുദത്തിനയം  വര്ദത്തിച്ചുവരുന  ആവശദ്ധ്യങ്ങളകണ്  അനുഗുണമസായയം
ദഫീര്ഘവഫീക്ഷണദതസാചടെയയം  ആസത്തികള  ആര്ജത്തിക്കുനതത്തിലുയം  പരത്തിപസാലത്തിക്കുനതത്തിലുയം
തദദ്ദേശ സസാപനങ്ങളകണ് ദത്തിശസാദബസാധയം നല്കസാന ഇതരരസാജദ്ധ്യങ്ങളത്തിദലതടെകമുള നല്ലേ
മസാതൃകകള  മനസ്സത്തിലസാക്കുവസാനുയം  പകര്ത്തുവസാനുയം  സയംസസാനതലതത്തില്  ദവദത്തികളുയം
അവസരങ്ങളുയം സൃഷത്തിക്കുനതയം അഭത്തികസാമദ്ധ്യമസാണണ്.

തദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സസാപനങ്ങളകണ് വത്തിദകന്ദ്രഫീകൃതസാസൂത്രണതത്തിലൂചടെ ലഭദ്ധ്യമസായ
ആസത്തികള  നല്ലേരഫീതത്തിയത്തില്  പരത്തിപസാലത്തിക്കുകയയം  അവയത്തില്  പദതത്തികള
നടെപ്പെത്തിലസാക്കുദമ്പസാള  ചെട്ടങ്ങളക്കുയം  നത്തിയമങ്ങളക്കുയം  വത്തിദധയമസായത്തി  ശരത്തിയസായ
ആസൂത്രണവുയം  സസാദങ്കതത്തിക  പരത്തിജസാനവുയം  ഉപദയസാഗത്തിക്കുകയയം  ചചെയ്തസാല്  കുറദ്ധ്യസാടെത്തി
ഗസാമപഞസായതണ്  അധത്തിക  ബസാധദ്ധ്യതയത്തില്ലേസാചത  തചന  ബസണ്  സ്റ്റസാന്റെണ്  കയം  ദഷസാപ്പെത്തിയംഗണ്
ദകസായംപകണ് നത്തിര്മസാണയം വത്തിജയകരമസായത്തി പൂര്തഫീകരത്തിച്ചണ് പ്രവര്തനയം നടെതത്തി വരുനതണ്
ദപസാചലയള നല്ലേ മസാതൃകകള മറണ് തദദ്ദേശസസ്വയയം ഭരണ സസാപനങ്ങളുചടെ കസാരദ്ധ്യതത്തിലുയം
സൃഷത്തികചപ്പെടുയം.  എനസാല്  ശരത്തിയസായ  ആസൂത്രണമത്തില്ലേസാതതത്തിനസാല്  ചകട്ടത്തിടെങ്ങള,
മസാര്കറണ്,  ബസണ് സ്റ്റസാന്റെണ്,  ദഷസാപ്പെത്തിയംഗണ് ദകസായംപകണ്,  അറവുശസാലകള എനത്തിങ്ങചന തദദ്ദേശ
സസ്വയയംഭരണ  സസാപനങ്ങള  ആര്ജത്തിച്ച  ആസത്തികളത്തില്  വലത്തിചയസാരു  ശതമസാനവുയം
പരമസാവധത്തി  ദശഷത്തി  ചചകവരത്തികസാചതദയസാ  നത്തിഷത്തിയമസാദയസാ  നശത്തിക്കുന.  മതത്തിയസായ
ആസൂത്രണതത്തിചന്റെ  അഭസാവതത്തിലുണസായ  നത്തിഷത്തിയസാസത്തികള  ദകവലയം
ഉപദയസാഗരഹത്തിതമസായ  ചകട്ടത്തിടെങ്ങള  മസാത്രമസായത്തി  തഫീരുനത  കൂടെസാചത  അതണ്  സത്തിതത്തി
ചചെയ്യുന സലതത്തിചന്റെയയം,  പ്രദദശതത്തിചന്റെയയം ഇതര സസാധദ്ധ്യതകചളയയം ഇല്ലേസാതസാക്കുന
എനതസാണണ്  ഗസൗരവതരമസായ  വസ്തുത.  ഓഡത്തിറണ്  ഇകസാരദ്ധ്യങ്ങള  ആവര്തത്തിച്ചണ്
സസാപനങ്ങളുചടെ  ശ്രദയത്തില്ചപ്പെടുതത്തിയത്തിടചണങ്കത്തിലുയം  ഉചെത്തിതമസായ  നടെപടെത്തികള
സസ്വഫീകരത്തികസാചത  ഇതരയം  പ്രവര്തനങ്ങള  തടെര്ന  ചകസാദണയത്തിരത്തിക്കുന.  തദദ്ദേശ
സസാപനങ്ങളുചടെ  ആസത്തി  പരത്തിപസാലന  ചചനപുണത്തികളുചടെ  കുറവുചകസാണണ്  മസാത്രയം
ദകസാടെത്തികണകത്തിനണ്  രൂപയചടെ  ആസത്തികള  നത്തിഷത്തിയമസായത്തി  നശത്തിച്ചു  ദപസാകുന  ഈ
അവസസാവത്തിദശഷതത്തിദലയ്ക്കെണ്  സര്കസാരത്തിചന്റെയയം  /  ബഹു.നത്തിയമസഭസാ  സമത്തിതത്തിയചടെയയം
ശ്രദ ക്ഷണത്തിക്കുന.
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5
പഞഞ്ചായതത്ത്രഞ്ചാജത്ത്നഗരപഞ്ചാലലികഞ്ചാസഞ്ചാപനങ്ങളുടട
ടപഞ്ചാതുമരഞ്ചാമതത്ത്പ്രവൃതലിനലിര്വ്വഹണസസംവലിധഞ്ചാനതലിടല
ആന്തരലികനലിയന്ത്രണഉപഞ്ചാധലികള്കസംവവ്യവസകള്കസം
കൃതലിമങ്ങളളഞ്ചാധനദുര്വലിനലിളയഞ്ചാഗളമഞ്ചാതടയുന്നതലിനസം

ഗുണനലിലവഞ്ചാരസംഉറപഞ്ചാകന്നതലിനസംപരവ്യഞ്ചാപ്തമഞ്ചായവലിധതലിലുള
പ്രവര്തനക്ഷമതയലില

കകേന-സസംസസന സര്കസരുകേളുടടെ  ടപസതുമരസമതത്ത്  നനിര്വ്വഹണ
സസംവനിധസനങ്ങളനില്  നനിനസം  വനിഭനിന്നമസണത്ത്  കകേരള  പഞസയതത്ത്  രസജത്ത്  നഗരപസലനികേ
സസപനങ്ങളുടടെ ടപസതുമരസമതത്ത്  ചട്ടങ്ങളുസം വവ്യവസകേളുസം നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ള മരസമതത്ത്
നടെതനിപത്ത്  രരീതനി.  ഇതനില്  ടപസതുധനദുര്വനിനനികയസഗസം  പൂര്ണ്ണമസയസം  തടെയന്നതനിനസം
ഗുണനനിലവസരസം  പരമസവധനി  ഉറപസക്കുന്നതനിനസം  കവണനി  അവയടടെ  ഭരണനനിര്വ്വഹണ
അധനികേസരനികേള്ക്കുസം,  സസകങ്കേതനികേ  വനിദഗ്ദ്ധരടെകസം  ഉള്ള  കേസരവ്യനനിര്വ്വഹണ
ഉകദവ്യസഗസര്ക്കുസം,  സര്കവ്വസപരനി  ഗസമസഭകേളടെകമുള്ള  പപൗരസമൂഹതനിനസം
നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  വവ്യതനിരനിക്തവസം  സുസസംഘടെനിതവമസയ  അധനികേസരങ്ങളുസം  ചുമതലകേളുസം
അവകേസശങ്ങളുസം  ഉള്ടപടുതനിയനിട്ടുണത്ത്.   സവനികശഷമസയ  ഈ  ടപസതുമരസമതത്ത്
നനിര്വ്വഹണ വവ്യവസകേടള ചുവടടെ കചര്ക്കുസംവനിധസം സസംഗഹനികസവന്നതസണത്ത്.

ക്രമ
നസം.

ടപസതുമരസമതത്ത് പണനികേളുടടെ നടെതനിപത്ത്;
അധനികേസരങ്ങളുസം ചുമതലകേളുസം

അവകേസശങ്ങളുസം

പഞസയതത്ത് നനിയമസം/
മുനനിസനിപസലനിറനി

ടപസതുമരസമതത്ത് ചട്ടസം
ഉതരവസദനിതസം

1

മരസമത്തുകേളുടടെ വസര്ഷനികേ മുന് ഗണനസ 
പട്ടനികേ റഫത്ത് -കകേസസത്ത് എസനികമറസം 
നനിര്വഹണ രരീതനിയസം സഹനിതസം 
തയസറസകനിയതനില് ഭരണസനമതനി 

ചട്ടസം 3,4 തകദ്ദേശ ഭരണ സസപനസം

2

വനിശദമസയ പസനസം എസനികമറസം 
തയസറസക്കുകേ - ചട്ടസം 6(3)-ല് 
പരസമര്ശനിക്കുന്ന വനിധമുള്ള 
കരഖകേകളസടടെസപസം ജനങ്ങള്കത്ത് 
മനസനിലസവന്ന വനിധസം 
സസധനസസമഗനികേളുടടെ അളവത്ത്, 
ഗുണനനിലവസരസം വനില, ടതസഴനില് 
ദനിനങ്ങള്, കൂലനി, മതനിപത്ത് ടചലവത്ത് എന്നരീ 
അധനികേ വനിവരങ്ങള് പസകദശനികേ 
ഭസഷയനില് ഉള്ടപടുതനിയതത്ത് സഹനിതസം

ചട്ടസം 6

തകദ്ദേശ ഭരണ 
സസപനതനിടന്റെ 
അസനിസന്റെത്ത് 
എഞനിനരീയര്
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3
ടപസതുമരസമതത്ത് പണനികേളുടടെ സസംകനിപ
വനിവരസം തകദ്ദേശസസപനതനിടന്റെ 
ഓഫരീസത്ത് കനസട്ടരീസത്ത് കബസര്ഡനില്

17(1)

തകദ്ദേശ ഭരണ 
സസപനതനിടന്റെ 
അസനിസന്റെത്ത് 
എഞനിനരീയര്

4 ഗുണകഭസക്തൃ സമനിതനി രൂപരീകേരണസം 13(2) നനിര്വ്വഹണ 
ഉകദവ്യസഗസന്

5 സസംകനിപവനിവരസം ഗസമസഭയനില്/ 
വസര്ഡത്ത് കേമനിറനിയനില് വയ്ക്കുന. 17(1)

തകദ്ദേശ ഭരണ 
സസപനതനിടന്റെ 
അസനിസന്റെത്ത് 
എഞനിനരീയര്

6
അതസതത്ത് പവൃതനികേള്കത്ത് ഗസമസഭസ 
സബത്ത് ജകത്ത് കേമനിറനി കമല്കനസട്ടതനിനത്ത്/ 
സസമൂഹനികേ ഓഡനിറത്ത് കേമനിറനി

കകേരള
പഞസയതത്ത് രസജത്ത്
നനിയമസം 3(എ)(1)
(ഐ)(1),(ടകേ)(2)

(3) കകേരള
മുനനിസനിപസലനിറനി

നനിയമസം 45(1) ടജ,
45(2), 46(2)(ii)

തകദ്ദേശ ഭരണ 
സസപനതനിടന്റെ 
അസനിസന്റെത്ത് 
എഞനിനരീയര്

7
പവൃതനികേളുടടെ വനിശദസസംശങ്ങള് [17(3)]
പകേസരമുള്ള കനസട്ടരീസത്ത് കബസര്ഡത്ത് 
പണനിസലതത്ത് സസപനികല്

17(3)/17(2)

നനിര്വ്വഹണ 
ഉകദവ്യസഗസന്, തകദ്ദേശ 
ഭരണ സസപനതനിടന്റെ 
അസനിസന്റെത്ത് 
എഞനിനരീയര്

8 ആവശവ്യമസയ കരഖകേളുസം മരസമതനിടന്റെ 
വനിശദവനിവരങ്ങളുസം ലഭവ്യമസക്കുകേ 14(4)

സസമൂഹനികേ ഓഡനിറത്ത് 
കേമനിറനി, ഗസമസഭ, 
പപൗരന്/ പപൗര സമൂഹസം, 
ഗസമസഭ/ വസര്ഡത്ത് 
കേമനിറനി സബത്ത്കേമനിറനി

9

നനിര്വ്വഹണസം ഏതവസരതനിലസം 
പരനികശസധനിക്കുകേ.
അഴനിമതനി, വവ്യസജവസം കൃതനിമവമസയ 
ഇടെപസടുകേള് തുടെങ്ങനിയ സസമൂഹനികേ 
തനിന്മകേള്ടകതനിടര സസംരകണസം

ചട്ടസം 14(4),
3 എ(1)ജനി/
45(1) എചത്ത്

പഞസയതത്ത് അസംഗസം, 
ഗസമസഭ/വസര്ഡത്ത് 
കേമനിറനി സബത്ത് കേമനിറനി, 
സസമൂഹനികേ ഓഡനിറത്ത് 
കേമനിറനി

10 കമല്കനസട്ടസം - പണനിസലതത്ത് 14(1) പഞസയതത്ത് അസനിസന്റെത്ത്
എഞനിനരീയര്

11
പവൃതനി പുകരസഗതനിയസം സസധനഗുണ 
നനിലവസരവസം കനരനിട്ടത്ത് പരനികശസധനിചത്ത് 
ഉറപസക്കുകേ.

14(1)(2)(3)

സസകങ്കേതനികേസനമതനി 
നല്കുന്ന എഞനിനരീയര്, 
പഞസയതത്ത്/ നഗരസഭസ
എഞനിനരീയര് 
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12

ഗുണനനിലവസരതനിനസം 
പൂര്തരീകേരണതനിനസം 
എഞനിനരീയറനിസംഗത്ത് വനിഭസഗതനിടന്റെ 
കൂട്ടുതരവസദനിതസം

14(1) എഞനിനരീയറനിസംഗത്ത് 
വനിഭസഗസം

13 അളവ കരഖടപടുതല് 15(2)

പഞസയതത്ത്/ നഗരസഭസ
ഓവര്സരീയര്, 
പഞസയതത്ത്/ നഗരസഭസ
എഞനിനരീയര് 

14 ടചകത്ത് ടമഷര്ടമന്റെത്ത് 15(3),(4),(5)

പഞസയതത്ത്/നഗരസഭസ 
എഞനിനരീയര്, 
അസനിസന്റെത്ത് 
എകനികേക്യൂട്ടരീവത്ത് 
എഞനിനരീയര്

15 ടടെസത്ത് ടചകത്ത് 15(4) എകനികേക്യൂട്ടരീവത്ത് 
എഞനിനരീയര്

16

ഭസഗനികേ കപടയ്മെകന്റെസ, അവസസന 
കപടയ്മെകന്റെസ അനവദനിക്കുന്നതനിനത്ത് മുമത്ത് 
ഗുണനനിലവസരസം ഉറപസക്കുകേയസം അളവ 
പുസ്തകേതനിടല അളവകേളുസം 
ആധസരമസക്കുകേയസം ടചയ്യുകേ.

15(6)
പഞസയതത്ത്/നഗരസഭസ 
എഞനിനരീയറനിസംഗത്ത് 
വനിഭസഗസം

'അഴനിമതനി,  വവ്യസജവസം  കൃതനിമവമസയ  ഇടെപസടുകേള്  തുടെങ്ങനിയ  സസമൂഹവ്യ
തനിന്മകേള്ടകതനിടര  സസംരകണസം'  നല്കുന്നതനിനത്ത്  കമല്  പട്ടനികേടപടുതനിയ  വനിധസം
ഭരണസധനികേസരനികേള്ക്കുസം  ഉകദവ്യസഗസര്ക്കുസം  പപൗരസമൂഹതനിനസം  അവരുടടെ
ഉതരവസദനിതത്വങ്ങള്  നനിറകവറസന്  കേഴനിയനകണസ,  ഇടല്ലെങ്കേനില്  എന്തു  ടകേസണത്ത്  ഈ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  പരസജയടപടുന  തുടെങ്ങനിയ  ഗപൗരവതരമസയ  അകനത്വഷണസം  നനിലവനിടല
സസംവനിധസനതനില്  ആവശവ്യമസടണന്നത്ത്  ടതളനിയനിക്കുന്ന  ചനില  നനിരരീകണങ്ങള്  തകദ്ദേശ
സസപനങ്ങളുടടെ  ഓഡനിറനില്  റനികപസര്ട്ടത്ത്  ടചയനിട്ടുണത്ത്.  അവ  സര്കസരനിടന്റെയസം
ബഹ.നനിയമസഭസ  സമനിതനിയടടെയസം  ഉചനിതമസയ  നടെപടെനികേള്ക്കുസം  പരനിഗണനക്കുമസയനി
സമര്പനിക്കുന.
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5.1 ടചയസത  പവൃതനികേള്  ടചയതസയനി  കരഖടപടുതനി  -  അധനികേസം  ടചലവ  
ടചയ.

1. [വനിതുര ഗസമപഞസയതത്ത്, തനിരുവനന്തപുരസം ജനില്ലെ, ഓ.റനി. 2014-15, ഖ.3-8]

ടകേട്ടനിടെ  നനിര്മസണ  പവൃതനികേളനില്  അളവ  കരഖടപടുതനിയതുസം  പണസം
നല്കേനിയതുസം  അലമനിനനിയസം  ഷരീറ  ടകേസണ്ടുള്ള  കമല്ക്കൂരയസണത്ത്.  എന്നസല്
യഥസര്ത്ഥതനില്  ഉപകയസഗനിചതത്ത്  കലസഹസങ്കേരസം  ഷരീറത്ത്;  അധനികേമസയനി  ടചലവത്ത്
വന്നതത്ത് 3,23,530/- രൂപ

2. [ടകേസല്ലെസം കകേസര്പകറഷന് - 2014-15 ഓ.റനി. ഖ.3-46]

ബസത്ത്കബ നനിര്മസണസം - കേസസത്ത് അയണ് കഗറനിസംഗത്ത്സത്ത് ഉപകയസഗനിചതസയനി അളവ
പുസ്തകേതനില് എഞനിനരീയറുടടെ കരഖടപടുതല്, എസം.എസത്ത് ആസംഗനിള്സുസം റസഡസം
ആണത്ത്  ഉപകയസഗനിചടതന്നത്ത്  കേരസറുകേസരടന്റെ  കേതത്ത്.   ഈ  ഇനതനില്  മസതസം
അധനികേ ടചലവത്ത് - 4,35,376/- രൂപ

3. [ടചങ്ങന്നൂര് കബസകത്ത് പഞസയതത്ത്, ആലപ്പുഴ ജനില്ലെ, 2015-16 ഓ.റനി. ഖ.3-1]

ബത്ത്ളൂസസര് കേമനനിയടടെ 2 ടെണ്ണനിടന്റെ 3 സസര് എയര് കേണരീഷനര് ഒന്നനിനത്ത് ഫനിറനിസംഗത്ത്
&  സര്വ്വരീസത്ത്  ചസര്ജത്ത്  അടെകസം  41,500/-  രൂപ  മസര്കറത്ത്  വനിലയള്ളകപസള്
ടവര്ചത്വല് കസസത്ത് റസം എന്ന പദ്ധതനിയടടെ നനിര്വ്വഹണ ഏജന്സനി 91,600/- രൂപ
നനിരകനില്  2  എണ്ണതനിനത്ത്  1,83,200/-  രൂപയടടെ  ഇന്കവസയനിസത്ത്  നല്കേനി.
ഇതനസരനിചത്ത് തുകേ നല്കേനി. 

4. [വനിതുര ഗസമപഞസയതത്ത്, തനിരുവനന്തപുരസം ജനില്ലെ, 2015-16 ഓ.റനി. ഖ.3-3]

ചതുരശ്ര  മരീററനിനത്ത്  108.29/-  രൂപ  നനിരകനിലള്ള  ടടെകത്ത്കചഡത്ത്  എകത്ത്റരീരനിയര്
ടപയനിന്റെത്ത്  ടചയതസയനി  അളവ  പുസ്തകേതനിലസം  ബനില്ലെനിലസം  കരഖടപടുതനി  പണസം
നല്കേനി.  ടചയതത്ത്  പസസനികേത്ത്  എമല്ഷന്  ടപയനിന്റെത്ത്  ഉപകയസഗനിച്ചുള്ള
പവൃതനിയസണത്ത്.  പഞസയതത്ത്  കേമക്യൂണനിറനി  ഹസള്  ഊട്ടുപുര  പുനരുദ്ധസരണസം,
യ.പനി.  സ്കൂള്  പുനരുദ്ധസരണസം  എന്നരീ  പവൃതനികേളനിലസയനി  ഈയനിനതനില്
1,30,510/- രൂപയടടെ അധനികേ ടചലവത്ത് ഉണസയനി.

5. [ടകേസടുവള്ളനി നഗരസഭ, കകേസഴനികകസടെത്ത് ജനില്ലെ - ഓ.റനി. 2015-16, ഖ.3-1]

ടകേസടുവള്ളനി നഗരസഭയടടെ പരനിധനിയനില്  30  കറസഡകേള് കകേസണ്ക്രരീറത്ത് ടചയ്യുന്ന
പവൃതനി ഒകര സമയസം നനിര്വ്വഹനിചനിട്ടുണത്ത്. 1:2:4  അനപസതതനില് കകേസണ്ക്രരീറത്ത്
ടചയ്യുന്ന  പവൃതനിയസണത്ത്  കമല്  കറസ ഡകേളനില്  നനിര്വ്വഹനിചതത്ത്.  40  എസം.എസം
ടമറലപകയസഗനിചത്ത്  1:2:4 അനപസതതനിലള്ള കകേസണ്ക്രരീറത്ത് പവൃതനിയത്ത് ഡല്ഹനി
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ടഷഡക്യൂള്  ഓഫത്ത്  കററത്ത്സത്ത്  (DSR)  അനസരനിചത്ത്  കകേസഡത്ത്  നസം.4.14,  11.7
എന്നനിങ്ങടന രണ്ടു നനിരക്കുകേളസണത്ത് നനിലവനിലള്ളതത്ത്.  ഇതനില് കുറഞ്ഞ നനിരകസയ
4.14  നനിലവനിലടണങ്കേനിലസം  കൂടെനിയ  നനിരകസയ  11.7  ആണത്ത്  അനവദനിചത്ത്
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതത്ത്.   ഇതരതനില്  കൂടെനിയ  നനിരകത്ത്  അനവദനിക്കുന്നതനിലൂടടെ  5%
അധനികേസം തുകേ ഓകരസ പവൃതനിയ്ക്കുസം നല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്.  ഇപകേസരസം കുറഞ്ഞ നനിരകത്ത്
നനിലവനിലള്ളകപസള്  കറസഡത്ത്  കകേസണ്ക്രരീറനിസംഗത്ത്  പവൃതനികേള്കത്ത്  കൂടെനിയ  നനിരകത്ത്
നല്കേസന് ഇടെയസയ സസഹചരവ്യസം ചരീഫത്ത് ടടെകത്ത്നനികല് എകസമനിനടറ (സനി.റനി.ഇ)
ടകേസണത്ത് പരനികശസധനിപനികകണതസടണന്നത്ത് കേസണുന.

5.2 തകദ്ദേശസത്വയസം  ഭരണസസപനങ്ങളനിടല മരസമതത്ത്  പവൃതനികേള്  -  മസര്കറത്ത്  
നനിരകത്ത് പരനിഗണനികസടത അധനികേസം ടചലവത്ത് ടചയ

തകദ്ദേശസത്വയസം  ഭരണസസപനങ്ങളനില്  2015-16  സസമതനികേ  വര്ഷസം  മുതല്
കറസഡത്ത്  ടെസറനിസംഗത്ത്  പവൃതനികേള്കത്ത്  ടഡല്ഹനി  ടഷഡക്യൂള്  ഓഫത്ത്  കററത്ത്സത്ത്  (DSR)

അനസരനിച്ചുളള നനിരക്കുകേള് ബസധകേമസകനി. ഇപകേസരമുളള നനിരകത്ത് നടെപനിലസകനിയകപസള്
ടപസതുവനിപണനിയനില് ഇതനിടനകസള് കുറഞ്ഞ നനിരകനില് ലഭവ്യമസകുന്ന സസധനങ്ങള്കത്ത്

അകത നനിരകക നല്കേസവൂ എന്ന നനിര്കദ്ദേശസം നല്കേനിയനിരുന്നനില്ലെ.  ആയതനിനസല് വളടര
കുറചത്ത് സസപനങ്ങള് മസതകമ സത്വകമധയസ ഇതത്ത് പസലനിചനിട്ടുളളൂ. ടപസതുവനിപണനിയനില് വനില

കുറവളള  ബനിറമനിന്  കപസലളള  സസധനങ്ങള്കത്ത്  ടഡല്ഹനി  ടഷഡക്യൂള്  ഓഫത്ത്  കററത്ത്സത്ത്
അനസരനിച്ചുളള  ഉയര്ന്ന  വനിലയസം  അകതസടടെസപസം  ഓകരസ  സലത്തുസം

നനിശ്ചയനികടപട്ടനിട്ടുളള കകേസസത്ത് ഇന്ഡകസം നല്കേനിവരുന.  സത്വകമധയസല് നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്
പസലനിചനിട്ടുളള സസപനങ്ങളനില് മരസമതത്ത് പവൃതനികേളനില് പകതവ്യകേനിച്ചുസം കറസഡത്ത് ടെസറനിസംഗത്ത്

കപസലളളവയനില് അധനികേ ടചലവത്ത് ഉണസയനിട്ടനില്ലെ. ഇതനിനത്ത് വനിരുദ്ധമസയനി DSR നനിരകനില്
പവൃതനികേള് നനിര്വ്വഹനിച തകദ്ദേശസത്വയസം ഭരണസസപനങ്ങള് ഈ ഇനതനില് അധനികേസം

തുകേ  ടചലവത്ത്  ടചയനിട്ടുണത്ത്.  അതനിടല  നഷസം  ഓഡനിറനില്  കേണകസകനി  അതസതത്ത്
സസപനങ്ങളുടടെ  ഓഡനിറത്ത്  റനികപസര്ട്ടനില്  പരസമര്ശനിചനിട്ടുണത്ത്.  ഉദസഹരണങ്ങള്  ചുവടടെ

കചര്ക്കുന.

ക്രമ നസം ഗസമപഞസയതത്ത് / ജനില്ലെ ഓഡനിറത്ത് റനികപസര്ട്ടത്ത് ഖണനികേ

1 ടപരുവയല് ഗസമപഞസയതത്ത് 
(കകേസഴനികകസടെത്ത് ജനില്ലെ) 2015-16 3-1

2 തലക്കുളത്തൂര് ഗസമപഞസയതത്ത് 
(കകേസഴനികകസടെത്ത് ജനില്ലെ)

2015-16 3-5

3 മമസടെത്ത് ഗസമപഞസയതത്ത് (മലപ്പുറസം ജനില്ലെ) 2015-16 3-21
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എന്നസല് ഇങ്ങടനയളള സസഹചരവ്യതനില് ടപസതുവനിപണനിയനില് കുറഞ്ഞ വനിലയത്ത്
ലഭവ്യമസകുന്ന  സസധനങ്ങള്  അകത  വനിലയത്ത്  വസങ്ങനി  ഉപകയസഗനിക്കുവസന്  ആവശവ്യമസയ

ഉതരവകേള്  തുടെര്നളള  വര്ഷങ്ങളനില്  ചരീഫത്ത്  എഞനിനരീയറുസം  സര്കസരുസം
നല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്.

ചരീഫത്ത്  എഞനിനരീയറുടടെ  13.02.2014  ടല  DB-3/6512/13  ചരീ.എ/തസത്വഭവ
സര്ക്കുലര് ഉപ ഖണനികേ (5) പകേസരസം ടഡല്ഹനി ടഷഡക്യൂള് ഓഫത്ത് കററനില് ഉള്ടപടെസത

ഒരനിനതനിനത്ത് നനിരകത്ത് ആവശവ്യമസയനി വരുന്ന പകസം ഒബത്ത്സര്വത്ത്ഡത്ത് കഡറ തയസറസകസസം
എന  പറഞ്ഞനിട്ടുണത്ത്,  എങ്കേനിലസം  പലകപസഴസം  അതത്ത്  തയസറസകനി  കേസണുന്നനില്ലെ.

ടപസതുവനിപണനിയനില് കുറഞ്ഞ വനിലയത്ത് ലഭവ്യമസകുന്ന ബനിറമനിന് കപസലളള സസധനങ്ങള്കത്ത്
ഡനി.എസത്ത്.ആര്  പകേസരമുളള  ഉയര്ന്ന  വനിലയസം  അകതസടടെസപസം  കകേസസത്ത്  ഇന് ഡകസം

ലഭവ്യമസകുന്നതത്ത് ടകേസണത്ത് നനിര്കദ്ദേശങ്ങള് പസലനികടപടുന്നനില്ലെ. ജനി.ഒ(പനി) നസം. 96/16/ഫനിന്
തരീയതനി  15.07.16  ല്  ഉപഖണനികേ  (4)  പകേസരസം  കറസഡത്ത്  ടെസറനിസംഗത്ത്  പവൃതനികേള്കത്ത്

ബനിറമനിടന്റെ വനില നല്കുകമസള് അവയടടെ ഒറനിജനിനല് ബനില്ലെത്ത് അടെനിസസനമസകനി മസതകമ
നല്കേസവ  എന്നത്ത്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുനണത്ത്.  നനിലവനിടല  മരസമതത്ത്  പവൃതനികേളനില്  ഇതത്ത്

പസലനികടപടുനണത്ത്  എങ്കേനിലസം  ഉതരവകേളുസം,  ചട്ടങ്ങളുസം  പസലനികസടത
ടപസതുതസല്പരവ്യതനിനത്ത്  എതനിരസയനി  എഞനിനരീയര്മസര്  പവ ൃതനികേള്  നനിര്വ്വഹനിചസല്

ആയതത്ത്  കേടണതനി ക്രമടപടുകതണതത്ത്  ചരീഫത്ത്  എഞനിനരീയറസണത്ത്.  തകദ്ദേശസത്വയസംഭരണ
സസപനങ്ങള്  നടെപനിലസക്കുന്ന  മരസമതത്ത്  പവൃതനികേളനില്  നനിയമസനവര്തതനിനത്ത്

വനിരുദ്ധമസയനി  പവര്തനിക്കുന്ന  സസഹചരവ്യങ്ങളനില്  ചരീഫത്ത്  എഞനിനരീയര്  തലതനില്
ഫലപദമസയ  ഇടെടപടെലകേള്  അനനിവസരവ്യമസണത്ത്.  സമയബനനിതമസയനി  ഇതരസം

ഇടെടപടെലകേള്  ഉണസകുന്നതനിനത്ത്  സര്കസര്  തലതനില്  ആവശവ്യമസയ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്
നല്കേസവന്നതസണത്ത്.  ഇപകേസരസം  ഭസവനിയനില്  ടപസതുവനിപണനിയനില്  വനിലക്കുറവളള

സസധനങ്ങള്കത്ത് ഉയര്ന്ന നനിരകത്ത് നല്കുന്ന സസഹചരവ്യസം ഒഴനിവസകസന് സര്കസര് തല
ടപസതുനനിര്കദ്ദേശസം വഴനി സസധനിക്കുന്നതസണത്ത്.

കൃതനിമവസം  വവ്യസജവമസയ  ഇടെപസടുകേള്  തടെയന്നതനിനത്ത്  കമല്  പട്ടനികേയനില്
പരസമര്ശനിച  വനിധമുള്ള  നനിയമ/ചട്ട  വവ്യവസകേള്  പസലനിക്കുന  എന്നത്ത്  ഉറപ്പു
വരുത്തുകേയസണത്ത് സസധവ്യമസകുന്ന പസഥമനികേ നടെപടെനി. കകേവലസം കരഖകേള്കപ്പുറസം മരസമതത്ത്
പവൃതനികേള്  യഥസര്ത്ഥതനില്  ഗുണപരമസയനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുന  എനറപസക്കുന്നതനിനത്ത്
നനിയമവസം ചട്ടവസം വവ്യവസ ടചയ്യുന്ന വനിധസം സുതസരവ്യത ഉറപസക്കുകേ മസതകമ ഉപസധനിയള.
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ആശ്രയ

6 ആശ്രയ പദ്ധതതികക്ക് തദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളുടട

പദ്ധതതികളതില് പ്രഥമ മുന്ഗണന നല്കതി നടപസ്ഥാക്കുനതില

നനിരരാശ്രയരരും  നനിരരാലരുംബരമരായ  അഗതനി  കുടരുംബങ്ങളനില്  നനിനരും
ഗുണഭഭരാകരാക്കളള  കളണ്ടെതനി   ആവശശ്യമരായ  അടനിസരാന  സസൗകരശ്യങ്ങള്  ഒരക്കനി

ദരാരനിദശ്യനനിര്മരാര്ജ്ജനരും ലകശ്യമനിടട്ട്  10-ാം പഞ്ചവല്സര പദ്ധതനി മുതല് ആരരുംഭനിചനിട്ടുള
പദ്ധതനിയരാണട്ട്  ആശ്രയ  പദ്ധതനി.  ഈ  പദ്ധതനിയനിലൂളട  ഗരാമപഞ്ചരായതട്ട്,

മുനനിസനിപരാലനിറനികള്, ഭകരാര്പഭറേഷനുകള് എനന്നീ തഭദ്ദേശ സസ്വയരുംഭരണ സരാപനങ്ങളനില്
ഭകണരും,  ആഭരരാഗശ്യ  സുരക,  ശരാരന്നീരനിക  മരാനസനിക  ളവല്ലുവനിളനികള്  ഭനരനിടനവര്ക്കട്ട്

ആശസ്വരാസരും  നല്കല്,  ഭകമളപന്ഷനുകള്,  പരാര്പനിടരും,  കുടനിളവളരും,  വനിദശ്യരാഭശ്യരാസരും,
സരാമൂഹനികമരായ  ഒറളപടലനില്  നനിനരും  സുരക  എനന്നീ  ഭമഖലകളനില്  അഗതനി

കുടരുംബങ്ങള്ക്കട്ട്  മുന്ഗണന  നല്കനി  ളകരാണ്ടെട്ട്  പദ്ധതനികള്  നടപരാക്കണളമനട്ട്  പദ്ധതനി
മരാര്ഗ്ഗ  ഭരഖകളനില്  നനിര്ഭദ്ദേശനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.   എനരാല്  2016-17  വര്ഷരും  ഓഡനിറട്ട്

നടതനിയനിട്ടുള  സരാപനങ്ങളനിളല  റേനിഭപരാര്ട്ടുകള്  പ്രകരാരരും  2014-15,  2015-16
വര്ഷതനില്  ആശ്രയ  പദ്ധതനിക്കട്ട്  ഭവണ്ടെത്ര  പരനിഗണന  നല്കനിയനിട്ടുളതരായനി

കരാണുനനില.   മരാത്രമല  ആശ്രയ  പദ്ധതനിക്കട്ട്  ഭവണ്ടെനി  ലഭനിച  ഫണ്ടെട്ട്  അതതട്ട്  പദ്ധതനി
വര്ഷരും  തളന  പൂര്ണ്ണമരായനി  വനിനനിഭയരാഗനിക്കുനതനിലരും  വന്നീഴ്ച  വരതനിയനിട്ടുളതരായനി

കരാണുന.

പദ്ധതനി നടതനിപനിളല അപരാകതകള് സരുംബനനിച വനിവരരും തരാളഴെഭചര്ക്കുന

(എ) വനിവനിധ ആവശശ്യങ്ങള്ക്കരായനി ധനസഹരായരും ലഭനിക്കുനതനിനട്ട് ഗുണഭഭരാക്തൃ പടനികയനില് 

ഉള്ളപടനിടട്ട് നരാളനിതുവളര ആശ്രയ പദ്ധതനിയുളട പ്രഭയരാജനരും ലഭനിക്കരാത 
ഗുണഭഭരാകരാക്കളുളട വനിവരരും.

ക്രമ
നരും. ഇനരും ജനില തഭദ്ദേശ

സരാപനരും

ആവശശ്യമുള
ഗുണഭഭരാ
കരാക്കള്

ലഭനിച
വര്

നരാളനിതുവ
ളര

ലഭനിക്കരാ
തവര്

ഓഡനിറട്ട്
റേനിഭപരാര്ടട്ട്

വര്ഷരും
ഖണനിക

പടനിക - 1

1

വന്നീടട്ട് വയരാന്
സലരും

ആവശശ്യമു
ളവര്

ഭകരാഴെനി
ഭക്കരാടട്ട്

കരായളക്കരാടനി
ഗരാമപഞ്ചരാ

യതട്ട്
33 11 22

2015-16
ഖണനിക 

3-14
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2

വന്നീടട്ട് വയരാന്
സലരും

ആവശശ്യമു
ളവര്

ഭകരാഴെനി
ഭക്കരാടട്ട്

ഭചേമഭഞ്ചരനി
ഗരാമപഞ്ചരാ

യതട്ട്
8 1 7

2015-16
ഖണനിക 

3-2

3

വന്നീടട്ട് വയരാന്
സലരും

ആവശശ്യമു
ളവര്

ഭകരാഴെനി
ഭക്കരാടട്ട്

ളനരാചരാടട്ട്
ഗരാമപഞ്ചരാ

യതട്ട്
2 0 2

2015-16
ഖണനിക 

3-1

4

വന്നീടട്ട് വയരാന്
സലരും

ആവശശ്യമു
ളവര്

ഭകരാഴെനി
ഭക്കരാടട്ട്

പുറേഭമരനി
ഗരാമപഞ്ചരാ

യതട്ട്
2 0 2

2015-16
ഖണനിക 

3-9

5
വന്നീടട്ട്

ആവശശ്യമു
ളവര്

ഭകരാഴെനി
ഭക്കരാടട്ട്

കരായളക്കരാടനി
ഗരാമപഞ്ചരാ

യതട്ട്
68 32 36

2015-16
ഖണനിക 

3-14

6
വന്നീടട്ട്

ആവശശ്യമു
ളവര്

ഭകരാഴെനി
ഭക്കരാടട്ട്

ഭചേമഭഞ്ചരനി
ഗരാമപഞ്ചരാ

യതട്ട്
34 26 8

2015-16
ഖണനിക 

3-2

7

വന്നീടട്ട് വയരാന്
സലരും

ആവശശ്യമു
ളവര്

ഭകരാഴെനി
ഭക്കരാടട്ട്

തൂഭണരനി
ഗരാമപഞ്ചരാ

യതട്ട്
9 4 5

2015-16
ഖണനിക 

3-13

8

വന്നീടട്ട് വയരാന്
സലരും

ആവശശ്യമു
ളവര്

ഭകരാഴെനി
ഭക്കരാടട്ട്

ളനരാചരാടട്ട്
ഗരാമപഞ്ചരാ

യതട്ട്
35 13 22

2015-16
ഖണനിക 

3-1

9
വന്നീടട്ട്

ആവശശ്യമു
ളവര്

ഭകരാഴെനി
ഭക്കരാടട്ട്

പുറേഭമരനി
ഗരാമപഞ്ചരാ

യതട്ട്
19 7 12

2015-16
ഖണനിക 

3-9

10

വന്നീടട്ട് വയരാന്
സലരും

ആവശശ്യമു
ളവര്

ഭകരാഴെനി
ഭക്കരാടട്ട്

ഭപരരാമ
ഗരാമപഞ്ചരാ

യതട്ട്
53 14 39

2015-16
ഖണനിക 

3-3

പടനിക - 2

1

വന്നീടട്ട്
റേനിപയര്

ആവശശ്യമു
ളവര് 

ഭകരാഴെനി
ഭക്കരാടട്ട്

കരായളക്കരാടനി
ഗരാമപഞ്ചരാ

യതട്ട്
9 0 9

2015-16
ഖണനിക 

3-14
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2

വന്നീടട്ട്
റേനിപയര്

ആവശശ്യമു
ളവര് 

ഭകരാഴെനി
ഭക്കരാടട്ട്

ഭപരരാമ
ഗരാമപഞ്ചരാ

യതട്ട്
21 9 12

2015-16
ഖണനിക 

3-3

3

വന്നീടട്ട്
റേനിപയര്

ആവശശ്യമു
ളവര് 

ഭകരാഴെനി
ഭക്കരാടട്ട്

ഭചേമഭഞ്ചരനി
ഗരാമപഞ്ചരാ

യതട്ട്
44 14 30

2015-16
ഖണനിക 

3-2

4

വന്നീടട്ട്
റേനിപയര്

ആവശശ്യമു
ളവര് 

ഭകരാഴെനി
ഭക്കരാടട്ട്

തൂഭണരനി
ഗരാമപഞ്ചരാ

യതട്ട് 15 0 15
2015-16
ഖണനിക 

3-13

5

വന്നീടട്ട്
റേനിപയര്

ആവശശ്യമു
ളവര് 

ഭകരാഴെനി
ഭക്കരാടട്ട്

ളനരാചരാടട്ട്
ഗരാമപഞ്ചരാ

യതട്ട്
21 6 15

2015-16
ഖണനിക 

3-1

6

വന്നീടട്ട്
റേനിപയര്

ആവശശ്യമു
ളവര് 

ഭകരാഴെനി
ഭക്കരാടട്ട്

പുറേഭമരനി
ഗരാമപഞ്ചരാ

യതട്ട്
22 0 22

2015-16
ഖണനിക 

3-13

പടനിക - 3

1
കുടനിളവളരും
ആവശശ്യമു

ളവര്

ഭകരാഴെനി
ഭക്കരാടട്ട്

ഭചേമഭഞ്ചരനി
ഗരാമപഞ്ചരാ

യതട്ട്
38 0 38

2015-16
ഖണനിക 

3-2

2
കുടനിളവളരും
ആവശശ്യമു

ളവര്

ഭകരാഴെനി
ഭക്കരാടട്ട്

തൂഭണരനി
ഗരാമപഞ്ചരാ

യതട്ട്
16 0 16

2015-16
ഖണനിക 

3-13

3
കുടനിളവളരും
ആവശശ്യമു

ളവര്

ഭകരാഴെനി
ഭക്കരാടട്ട്

പുറേഭമരനി
ഗരാമപഞ്ചരാ

യതട്ട്
29 0 29

2015-16
ഖണനിക 

3-9

4
കുടനിളവളരും
ആവശശ്യമു

ളവര്

ഭകരാഴെനി
ഭക്കരാടട്ട്

ഭപരരാമ
ഗരാമപഞ്ചരാ

യതട്ട്
89 4 85

2015-16
ഖണനിക 

3-3
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ആശ്രയ

അപരാകങ്ങള് കരാരണങ്ങള്

ആശ്രയ ആദശ്യഘടതനില് പദ്ധതനികള്ക്കട്ട് 
പരനിമനിതമരായ ഫണ്ടെട്ട് വകയനിരതനി (കരായളക്കരാടനി 
ഗരാമപഞ്ചരായതട്ട് 2015-16)
(ഓഡനിറട്ട് റേനിഭപരാര്ടട്ട് ഖണനിക 3.14)

മരാര്ഗ്ഗഭരഖയനുസരനിചട്ട് മുന്ഗണന നല്കനി 
പദ്ധതനി ആസൂത്രണരും നടതനിയനില 

അടനിസരാന സസൗകരശ്യതനിനരായനി ആദശ്യഘടതനില് 
വകയനിരതനിയ തുകയനില് ഭശഷനിച തുക, 
പൂര്തന്നീകരനിക്കരാനുള പദ്ധതനികള്ക്കട്ട് 
ഉപഭയരാഗനിചനില. 

ആശ്രയ പദ്ധതനി മരാര്ഗ്ഗഭരഖ നമ്പര് 
ജനി.ഒ(എരും.എസട്ട്)2/2010/16.01.2016 
പ്രകരാരരും ഗുണഭഭരാകരാക്കളുളട ആവശശ്യരും 
പരനിഗണനിചട്ട് പദ്ധതനിയനില് മരാറരും 
വരതനിയനില.

ധനസഹരായരും നല്കുനതനിനട്ട് അഗതനി 
കുടരുംബങ്ങള്ക്കട്ട് മുന്ഗണന നല്കനി  ഗുണഭഭരാക്തൃ 
പടനിക തയരാറേരാക്കനി ദരാരനിദശ്യ നനിര്മരാര്ജ്ജന 
ഉപപദ്ധതനി ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപരാക്കനിയനില. 

പദ്ധതനി മരാര്ഗ്ഗഭരഖ അനുബനരും -14-ളല 
ഖണനിക 6.8(1) പ്രകരാരരും ഗുണഭഭരാക്തൃ 
പടനിക അരുംഗന്നീകരനിചട്ട് ഭരണ സമനിതനികള് 
മരാര്ഗ്ഗഭരഖയനിളല ഭമല് ഭചേര്ത വശ്യവസ
പരനിഗണനിചനിടനില. 

ആദശ്യഘട ഭപ്രരാജകനില് അഗതനികളരായനി 
പരനിഗണനിചവരളട ഭക്ലേശഘടകങ്ങള്  
പരനിഹരനിക്കരാനുള നടപടനികള് പൂര്തനിയരാക്കരാളത
രണ്ടെരാരുംഘടരും ആരരുംഭനിചതട്ട് ആദശ്യഘട 
ഗുണഭഭരാകരാക്കളുളട പനിഭനരാക്കരാവസയട്ട് 
കരാരണമരായനി.  (തൂഭണരനി ഗരാമപഞ്ചരായതട്ട് 2015-
16 ഖ.3-13)

അടനിക്കടനിയുള മരാര്ഗ്ഗഭരഖരാ ഭഭദഗതനികള്.

അടനിസരാന സസൗകരശ്യങ്ങള് നല്കുനതനിനട്ട് തുലശ്യ 
പരനിഗണന നല്കരാളത  ഭകണ വനിതരണതനിനട്ട് 
മരാത്രരും പ്രരാധരാനശ്യരും നല്കനി (പുറേഭമരനി 
ഗരാമപഞ്ചരായതട്ട് 2015-16 ഓ.റേനി, ഖ.3-9))

പദ്ധതനി വനിഭരാവനരും ളചേയ്തതനിലരും 
നനിര്വ്വഹണതനിലരും സമഗതയനില.

ഒനരാരും ഘട പദ്ധതനിയുളട തുടര് 
പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കട്ട് അരുംഗന്നീകരാരരും ലഭനിക്കരാളത 
ഫണ്ടെട്ട് വനിഹനിതരും അക്കസൗണ്ടെനില് സൂകനിചനിരനിളക്ക, 
രണ്ടെരാരും ഘട ഭപ്രരാജകട്ട് തയരാറേരാക്കുനതനിനട്ട് 
അനുമതനി ഇലരാളത തുക പനിന്വലനിച.  
ഇതരതനില് തുക പനിന്വലനിചട്ട് അക്കസൗണ്ടെനില് 
സൂകനിചനിട്ടുളതട്ട് ഭകരാര്പഭറേഷളന്റെ വനികസന 
പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കട്ട് വകമരാറനി ളചേലവഴെനിക്കുന 
തനിനട്ട് സരാഹചേരശ്യരും ഒരക്കുന (ളകരാലരും 
ഭകരാര്പഭറേഷന് 2015-16 ഒരാ.റേനി, ഖ.3-34))

16.06.2012-ളല 
ജനി.ഒ(എരും.എസട്ട്)170/12/ ത.സസ്വ.ഭ.വ 
പ്രകരാരരും ആശ്രയ പദ്ധതനി 
നടപരാക്കുനതനിനട്ട് അനുവദനിക്കുന 
തുകയുളട വനിനനിഭയരാഗരും ശരനിയരായ 
രന്നീതനിയനില് നടക്കുനളണ്ടെനട്ട് തഭദ്ദേശ 
സസ്വയരുംഭരണ സരാപനതനിളന്റെ 
ളസക്രടറേനിയുരും കുടരുംബശ്രന്നീ ജനിലരാ മനിഷന് 
ഭകരാര്ഡനിഭനററരും ഉറേപ്പു വരതണളമനട്ട് 
നനിര്ഭദ്ദേശനിചനിട്ടു ളണ്ടെങനിലരും, വനിനനിഭയരാഗരും 
സരുംബനനിച പരനിഭശരാധന നടക്കുനനില. 
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ബനി) അര്ഹരരായ  ഗുണഭഭരാകരാക്കളുരും  ഫണരും  ലഭശ്യമരായനിട്ടുരും  പദ്ധതനി  ധനവനിനനിഭയരാഗരും  

സരാധശ്യമരാകരാത തഭദ്ദേശ സരാപനങ്ങളുളട വനിവരരും

തഭദ്ദേശ സരാപനരും വര്ഷരും /
ഖണനിക

ലഭശ്യമരായ
ഫണ്ടെട്ട്

വനിനനിഭയരാ
ഗനിചതട്ട്

ശതമരാ
നരും

ളചേലവഴെനിക്കരാളത
അവഭശഷനിക്കുനതട്ട്

കരാരഭശ്ശേരനി
ഗരാമപഞ്ചരായതട്ട്,

ഭകരാഴെനിഭക്കരാടട്ട്

2014-15
ഖ.3-19 9,67,750 63,000 6.51 9,04,750

ഭദലമ്പരാടനി
ഗരാമപഞ്ചരായതട്ട്,

കരാസര്ഭഗരാഡട്ട്

2015-16
ഖ.3-5 51,33,628 - - 51,33,628

ഭപരരാമ
ഗരാമപഞ്ചരായതട്ട്,

ഭകരാഴെനിഭക്കരാടട്ട്

2015-16
ഖ.3-3 7,68,000 2,77,972 36.19 4,90,028

പനങ്ങരാടട്ട്
ഗരാമപഞ്ചരായതട്ട്,

ഭകരാഴെനിഭക്കരാടട്ട്

2014-15
ഖ.3-18 20,00,000 2,25,000 11.25 17,75,000

ളകരാലരും
ഭകരാര്പഭറേഷന്

2015-16
ഖ.3-34

4,04,76,885 78,58,040 19.41 3,26,18,845

പരവൂര് നഗരസഭ,
ളകരാലരും 

2014-15
ഖ.3-21 3,52,821 - - 3,52,821

അപരാകങ്ങള് കരാരണങ്ങള്

പദ്ധതനി നടതനിപനിനട്ട് അനുഭയരാജശ്യമരായ 

സലരും കളണ്ടെത്തുനനില.  പദ്ധതനി നടപനിലരാക്കുനതട്ട് 
വനിലയനിരത്തുനതനിലരും 

ഭമല്ഭനരാടതനിനുമുള 
സരുംവനിധരാനക്കുറേവട്ട്.

പദ്ധതനി  വനിഹനിതമരായനി ലഭനിച തുക 
കുടരുംബശ്രന്നീ അക്കസൗണ്ടെനില് നനിഭകപമരായനി 

നനിലനനില്ക്കുന.

 പദ്ധതനിമരാര്ഗ്ഗഭരഖയനില്  നനിര്ഭദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന  പ്രകരാരരും  നടപടനികള്

പരാലനിക്കുനനില എനതട്ട് ഭമല് കണക്കുകളനിലൂളട വശ്യകമരാകുന.

ആശ്രയ  പദ്ധതനി  നടതനിപനില്  കരാരശ്യകമമരായനി  ഭമരാണനിററേനിരുംഗട്ട്  സരുംവനിധരാനരും

പ്രവര്തനിക്കരാതനിരനിക്കുനതട്ട്  ഭമല്പറേഞ്ഞ  വനിധരും  പദ്ധതനിയുളട  പുഭരരാഗതനിളയ
പ്രതനികൂലമരായനി  ബരാധനിക്കുന.  ആശ്രയ  പ്രവര്തന  പുഭരരാഗതനി  വനിലയനിരതല്,
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ഭപ്രരാജകനിളന്റെ  ഗുണനനിലവരാരരും  പരനിഭശരാധനിക്കല്,  വനിവനിധ  ഭസരാണ്സര്ഷനിപ്പുകള്
കളണ്ടെതരാന്  സഹരായനിക്കല്  തുടങ്ങനിയ  മുഖശ്യ  ചുമതലകള്  നനിര്വ്വഹനിഭക്കണ്ടെതട്ട്  ജനിലരാ

ആസൂത്രണ സമനിതനിയട്ട് കന്നീഴെനിലള ഡനി.പനി.സനി ളചേയര്ഭപഴ്സണ് ളചേയര്ഭപഴ്സണരായുരും ജനിലരാ
കളകര് കണ്വന്നീനറമരായുള  15  ഭപരടങ്ങുന വനിദഗദ്ധ സമനിതനിയരാണട്ട്.  വനിലയനിരതല്

സരുംബനനിച  വനിവരരും  സര്ക്കരാരനിഭലയട്ട്  നല്ഭകണ്ടെതരാണട്ട്.  എനരാല്  ഭമല്  വസ്തുതകള്
പരനിഗണനിക്കുഭമ്പരാള്  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  പ്രവര്തനങ്ങള്  ഫലപ്രരാപനിയനിളലത്തുനനില  എനരാണട്ട്

മനസനിലരാഭക്കണ്ടെതട്ട്.

ഉദരാഹരണതനിനട്ട് ളകരാലരും ജനിലയനിളല ആരശ്യങരാവട്ട് ഗരാമപഞ്ചരായതനിളന്റെ (2015-

16 ഓ.റേനി, ഖ.3-8) 'ആശ്രയ ഗുണഭഭരാകരാക്കള്ക്കട്ട് ഭൂമനി വരാങ്ങനി വന്നീടട്ട് വചട്ട് നല്കല്' എന
പദ്ധതനിയനിളല അപരാകത തരാളഴെ ഭചേര്ക്കുന.

2009-10 ല് വരാങ്ങനിയ  80  ളസന്റെട്ട് ഭൂമനിയനില്  14  ഗുണഭഭരാകരാക്കള്ക്കട്ട് നല്കനിയ
42  ളസന്റെട്ട്  (14  x 3  ളസന്റെട്ട്)   സലതട്ട്  7  വന്നീടകള് നനിര്മനിളചങനിലരും  2  വന്നീടകളനില്

മരാത്രമരാണട്ട്  തരാമസക്കരാരളതട്ട്.   സലരും  ലഭനിചതനില്  2  ഭപര്  പ്രസ്തുത  പ്രഭദശരും  വനിട്ടു
ഭപരായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.   അവഭശഷനിക്കുന  38  ളസന്റെട്ട്  സലരും  അനശ്യരാധന്നീനളപട  സനിതനിയനില്

നനിലനനില്ക്കുന.

ധനവനിനനിഭയരാഗരും  നടതനിയനിട്ടുരും  അര്ഹരരായ  ഗുണഭഭരാകരാക്കള്ക്കട്ട്  പ്രഭയരാജനരും

ലഭനിക്കുനനില  എനതരാണട്ട്  ഭമല്  പദ്ധതനിയുളട  നടതനിപനില്  വശ്യകമരാകുനതട്ട്.
ഭമരാണനിററേനിരുംഗട്ട് സരുംവനിധരാനരും കരാരശ്യകമമരാക്കനി പദ്ധതനി നടതനിപട്ട് മരാര്ഗ്ഗഭരഖരാ നനിര്ഭദ്ദേശ

പ്രകരാരരും നനിര്വഹനിഭക്കണ്ടെതരാണട്ട്.
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പടട്ടികജജാതട്ടി/പടട്ടികവര്ഗ്ഗ പദ്ധതട്ടികള

7 പടട്ടികജജാതട്ടി/വര്ഗ്ഗ പദ്ധതട്ടികളുടട
അവലലജാകനന

പടട്ടികജജാതട്ടി-പടട്ടികവര്ഗ്ഗ  വട്ടികസനതട്ടിനജായുള്ള  പ്രതതത്യേക  ഘടക  പദ്ധതട്ടികള

നടപജാക്കുന്നതട്ടിതലേയയ്ക്ക്  വട്ടിശദമജായ  മജാര്ഗ്ഗനട്ടിര്തദ്ദേശങ്ങള  പദ്ധതട്ടി  ആസൂത്രണ
മജാര്ഗ്ഗതരേഖയുടട ഭജാഗമജായട്ടി നല്കട്ടിയട്ടിട്ടുണയ്ക്ക്.

പടട്ടികജജാതട്ടി/വര്ഗ്ഗ  വട്ടിഭജാഗങ്ങളുടട  വട്ടിദത്യേജാഭത്യേജാസസ,  ആതരേജാഗത്യേസ,  ഊര്ജ
സതങ്കേതങ്ങള,  കുടട്ടിടവള്ള-കക്കൂസയ്ക്ക്  സസകരേത്യേങ്ങളകയ്ക്ക്  മുന്ഗണന,  പടട്ടികവര്ഗ്ഗ

വട്ടിഭജാഗങ്ങളകയ്ക്ക്  വട്ടിദത്യേജാഭത്യേജാസജാനുകൂലേത്യേസ,  ഭക്ഷണ  വട്ടിതരേണസ  തുടങ്ങട്ടിയ  വട്ടിഷയങ്ങളട്ടില്
പ്രതതത്യേക  നട്ടിബന്ധനകള  നട്ടിലേവട്ടിലുണയ്ക്ക്.   എന്നജാല്  സബയ്ക്ക്സട്ടിഡട്ടി  മജാനദണ്ഡങ്ങളട്ടില്

വട്ടിഭജാവനസ ടചെയ്ത ടപജാതു ലേക്ഷത്യേതട്ടിനുസ യുകട്ടിക്കുസ നട്ടിരേകജാത രേരീതട്ടിയട്ടില് സബയ്ക്ക്സട്ടിഡട്ടി
നല്കുകടയന്ന  പരേട്ടിഗണന  മജാത്രസ  വചയ്ക്ക്  തപ്രജാജകയ്ക്ക്  ഏടറ്റെടുക്കുന്നതജായട്ടി

കടണതട്ടിയട്ടിട്ടുണയ്ക്ക്. ഇതരേതട്ടിലുള്ള ചെട്ടിലേ അപജാകതകള ശ്രദ്ധയട്ടില്ടപടുത്തുന.  

(എ) പടട്ടികജജാതട്ടി/വര്ഗ്ഗ  വട്ടിദത്യേജാര്തട്ടികളകയ്ക്ക്  ടമചടപട  വട്ടിദത്യേജാഭത്യേജാസസ

നല്കുന്നതട്ടിതലേയയ്ക്ക് അര്ഹരേജായ വട്ടിദത്യേജാര്തട്ടികളകയ്ക്ക് തദശരീയ, അന്തര്തദശരീയ വട്ടിദത്യേജാഭത്യേജാസ
സജാപനങ്ങളട്ടില്  പ്രതവശനസ,  പഠനസ  എന്നട്ടിവയസ,  ടപ്രജാഫഷണല്  തകജാതളജുകളട്ടിടലേ

തകജാഴ്സുകളട്ടിതലേയള്ള  എന്ട്രന്സയ്ക്ക്  തകജാചട്ടിസഗട്ടിനുസ,  പഠനതട്ടിനുസ  ധനസഹജായസ
നല്കുന്നതട്ടിനജായട്ടി  പദ്ധതട്ടികള  രൂപരീകരേട്ടികജാവുന്നതജാണയ്ക്ക്.  കൂടജാടത  പടട്ടികവര്ഗ്ഗ

വട്ടിഭജാഗതട്ടിലുള്ള  18  വയസട്ടിനു തജാടഴെ  പ്രജായമുള്ള  എലജാ  കുടട്ടികളക്കുസ വട്ടിദത്യേജാഭത്യേജാസസ
ഉറപജാക്കുന്നതട്ടിനുസ  പഠതനജാപകരേണങ്ങള  നല്കുന്നതട്ടിനുസ  പടട്ടികവര്ഗ്ഗ  ഉപപദ്ധതട്ടി

വട്ടിഹട്ടിതസ ഉപതയജാഗട്ടികജാവുന്നതജാണയ്ക്ക്.  എന്നജാല് വട്ടിദത്യേജാഭത്യേജാസ ഉന്നമനതട്ടിനയ്ക്ക് നല്തകണ
തുക  പലേതപജാഴസ  ഏടതങ്കേട്ടിലുസ  ഒരു  ആസട്ടിവട്ടിതരേണസ  മജാത്രമജായട്ടി  പരേട്ടിമട്ടിതടപടുതട്ടി

ടചെലേവഴെട്ടിച്ചുതരീര്ക്കുന്ന  പ്രവണത  നട്ടിലേനട്ടില്ക്കുന.  വട്ടിദത്യേജാഭത്യേജാസ  പദ്ധതട്ടിക്കുള്ള  തുക
'ഫര്ണട്ടിചര് നല്കല്' മജാത്രമജായട്ടി തരീര്ന്നതട്ടിടന്റെ ഉദജാഹരേണങ്ങള ചുവടട തചെര്ക്കുന.  
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ഇനസ തതദ്ദേശ സസ്വയസഭരേണ
സജാപനസ

വര്ഷസ
/ഖണ്ഡട്ടിക തുക കജാരേണസ

വട്ടിദത്യേജാ
ഭത്യേജാസസ

ഇതട്ടികരേ    തബജാകയ്ക്ക് 
പഞജായതയ്ക്ക്, ടകജാലസ ജട്ടില

2014-15
ഖ.3-1

2428000 ഫര്ണട്ടിചര് വട്ടിതരേണതട്ടില് 
ജട്ടി.ഒ(എസ.എസയ്ക്ക്) 4/2016/ 
ത.സസ്വ.ഭ.വ/11.01.16, 
സബയ്ക്ക്സട്ടിഡട്ടി മജാര്ഗ്ഗതരേഖ 9.3, 
ജട്ടി.ഒ(എസ.എസയ്ക്ക് ) 
362/2013 /
ത.സസ്വ.ഭ.വ/16.11.13 
എന്നട്ടിവയട്ടിടലേ നട്ടിര്തദ്ദേശങ്ങള 
പരേട്ടിഗണട്ടിചട്ടിടട്ടില.

കലട്ടിയൂര് ഗജാമപഞജായതയ്ക്ക്,
തട്ടിരുവനന്തപുരേസ ജട്ടില

2014-15
ഖ.3-3 401552

ആറന്മുള ഗജാമപഞജായതയ്ക്ക്,
പതനസതട്ടിട ജട്ടില

2014-15
ഖ.3-9

432000

ടകജാടജാരേകരേ നഗരേസഭ, 
ടകജാലസ ജട്ടില

2015-16
ഖ.3-1 342300

(ബട്ടി) മറ്റു  പദ്ധതട്ടികള  നടപട്ടിലേജാകട്ടിയതട്ടില്  വന്നട്ടിട്ടുള്ള  സമജാന  വരീഴ്ചകളുടട
വട്ടിശദജാസശസ പടട്ടികയജായട്ടി നല്കുന.

ഇനസ
തതദ്ദേശ

സസ്വയസഭരേണ
സജാപനസ

ഓഡട്ടിറ്റെയ്ക്ക്
റട്ടിതപജാര്ടയ്ക്ക്

വര്ഷസ
/ഖണ്ഡട്ടിക

തുക അപജാകത കജാരേണസ

ടതജാഴെട്ടിലുസ
സജാമ്പതട്ടിക
വട്ടികസനവുസ

തട്ടിരുവട്ടിലേസ്വജാ 
മലേ 
ഗജാമപഞജാ
യതയ്ക്ക്തൃശ്ശൂര് 
ജട്ടില

2014-15
ഖ.3-13 4974712

പടട്ടികജജാതട്ടി 
വനട്ടിതജാ ടതജാഴെട്ടില് 
പരേട്ടിശരീലേന തകനസ 
നട്ടിര്മജാണസ 
പൂര്തരീകരേട്ടിചട്ടില.

പദ്ധതട്ടിയട്ടില് മജാറ്റെസ
വരുതട്ടി മട്ടിനട്ടി 
സട്ടിവട്ടില് തസ്റ്റേഷന് 
പണട്ടിയുന്നതട്ടിനയ്ക്ക് 
ഫണട്ടിലജാടത 
എസ്റ്റേട്ടിതമറ്റെയ്ക്ക് 
റട്ടിവവസയ്ക്ക് ടചെയ.

മജാള 
ഗജാമപഞജാ
യതയ്ക്ക്തൃശ്ശൂര് 
ജട്ടില

2014-15
ഖ.3-2 1474624

പടട്ടികജജാതട്ടി 
വട്ടിഭജാഗതട്ടിനയ്ക്ക് 
ഉപയുകമലജാത 
രേരീതട്ടിയട്ടിലുള്ള  
ഫുഡയ്ക്ക്തകജാര്ടയ്ക്ക് 
പദ്ധതട്ടി.

ജട്ടി.ഒ(എസ.എസയ്ക്ക് ) 
362/2013/ത.സസ്വ.
ഭ.വ/
16.11.13 നമ്പര് 
പദ്ധതട്ടി മജാര്ഗ്ഗതരേഖ
ഖണ്ഡട്ടിക 17 i, ii, 
iii നു വട്ടിരുദ്ധസ

അടട്ടിസജാന
സസകരേത്യേ

വട്ടികസനസ

വയനജാടയ്ക്ക് 
ജട്ടിലജാ 
പഞജായതയ്ക്ക്

2013-14
ഖ.3-5

1489618 എസയ്ക്ക്.ടട്ടി തകജാളനട്ടി 
ജലേസസരേക്ഷണ 
പ്രവൃതട്ടി - ടചെകയ്ക്ക് 
ഡജാസ നട്ടിര്മട്ടിച്ചു, 
കനജാലുകള ഇലജാത
തട്ടിനജാല് 
ജലേതസചെനസ 
നടക്കുന്നട്ടില.

അനുബന്ധസ 2.2(1) 
പ്രകജാരേസ [(i)(vii)] 
നട്ടിഷ്കര്ഷട്ടിച 
അളവട്ടില് ഈ 
വട്ടിഭജാഗതട്ടിനയ്ക്ക് 
പ്രതയജാജനസ 
ലേഭട്ടിക്കുനടണന്നയ്ക്ക് 
ഉറപജാക്കുന്നട്ടില.
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തപരേജാമ്പ്ര 
തബജാകയ്ക്ക് 
പഞജായതയ്ക്ക്,
തകജാഴെട്ടിതകജാ
ടയ്ക്ക് ജട്ടില

2014-15
ഖ.3-3

4445844

സമഗ തകജാളനട്ടി 
വട്ടികസനതട്ടിനുള്ള 
ഫണയ്ക്ക് പടട്ടികജജാതട്ടി 
വട്ടികസന ഓഫരീസയ്ക്ക്, 
സജാസസജാരേട്ടിക 
നട്ടിലേയസ എന്നട്ടിവ 
നട്ടിര്മട്ടിക്കുന്നതട്ടിനയ്ക്ക് 
വകമജാറ്റെട്ടി.

ടകജാടുവള്ളട്ടി 
തബജാകയ്ക്ക് 
പഞജായതയ്ക്ക്,
തകജാഴെട്ടിതകജാ
ടയ്ക്ക് ജട്ടില

2015-16
ഖ.3-30 525000

സസതരേജാര്ജ 
റജാന്തല് 
സജാപട്ടികജാന് 
അനര്ടട്ടില് തുക 
നട്ടിതക്ഷപട്ടിച്ചു.  
പ്രവൃതട്ടി 
നടതട്ടിയട്ടില

കുടട്ടിടവള്ളസ

കുണറ 
ഗജാമപഞജാ
യതയ്ക്ക്, 
ടകജാലസ 
ജട്ടില

2015-16
ഖ.3-2

4444628

ജലേലേഭത്യേത 
ഉറപജാകജാടത 
കുഴെല്കട്ടിണര് 
നട്ടിര്മട്ടിച്ചു. 
ജലേവട്ടിതരേണസ 
സജമജായട്ടിടട്ടില.

സബയ്ക്ക്സട്ടിഡട്ടി 
മജാര്ഗ്ഗതരേഖ 9.3(ix)
നയ്ക്ക്  പ്രഥമ 
മുന്ഗണന നല്കട്ടി
പദ്ധതട്ടി 
നടപജാകട്ടിയട്ടില.

തഴെകരേ 
ഗജാമപഞജാ
യതയ്ക്ക്, 
ആലേപ്പുഴെ 
ജട്ടില

2015-16
ഖ.3-1

5689000

തുക വജാടര് 
അതതജാറട്ടിറ്റെട്ടി
യട്ടില് നട്ടിതക്ഷപട്ടിച്ചു.  
ജലേതസജാതസ്സുകളുടട
ദസര്ലേഭത്യേസ കജാരേണസ 
പദ്ധതട്ടി നടപജായട്ടില.
പുതട്ടിയ പദ്ധതട്ടി 
കടണതട്ടിയട്ടില.  

ആതരേജാഗത്യേസ

പട്ടിറവന്തൂര് 
ഗജാമപഞജാ
യതയ്ക്ക്, 
ടകജാലസ 
ജട്ടില

2014-15
ഖ.3-4 279520

പടട്ടികവര്ഗ്ഗ 
തകജാളനട്ടികളട്ടില് 
ഭക്ഷണ വട്ടിതരേണസ 
-ടചെലേവയ്ക്ക് തരേഖകള 
ഹജാജരേജാകട്ടിയട്ടില, 
1000/- രൂപയട്ടില് 
അധട്ടികമുള്ള തുക 
പണമജായട്ടി നല്കട്ടി.

പദ്ധതട്ടി മജാര്ഗ്ഗതരേഖ
അനുബന്ധസ 1 ക്രമ
നസ.10, 
അനുബന്ധസ 13 
ക്രമ നസ.2.1 നയ്ക്ക് 
വട്ടിരുദ്ധമജായട്ടി 
പദ്ധതട്ടി നടപജാകട്ടി.
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പടട്ടികജജാതട്ടി,  പടട്ടികവര്ഗ്ഗ വട്ടിഭജാഗങ്ങളകജായുള്ള പദ്ധതട്ടികള ലേക്ഷത്യേസ കജാണജാടത

പരേജാജയടപടുന്നതട്ടിനയ്ക്ക്  ടതളട്ടിവജാണയ്ക്ക്  തമല്  പരേജാമര്ശങ്ങള.  ഇസ  വട്ടിഭജാഗങ്ങളകജായുള്ള
പദ്ധതട്ടികളട്ടില്  നട്ടിര്ബന്ധട്ടിത  വകയട്ടിരുതലുസ  ധനവട്ടിനട്ടിതയജാഗവുസ  പൂര്ണ്ണമജായുസ

ഉറപജാകജാന്  ശ്രമട്ടിക്കുന്നതതജാടടജാപസ  പദ്ധതട്ടി  നട്ടിര്വ്വഹണസ  പൂര്തരീകരേട്ടിക്കുതമ്പജാള
നട്ടിര്ദ്ദേട്ടിഷ്ട വട്ടികസന ലേക്ഷത്യേങ്ങള ടടകവരേട്ടിക്കുന എന്നയ്ക്ക് ഉറപജാകജാനുള്ള നടപടട്ടികള കൂടട്ടി
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8 മറ്റു പരരാമര്ശങ്ങള
8.1 മുനനിസനിപ്പല്  പപെന്ഷന്  കകകോണ്ടനിബബ്യൂഷന്  അടയ്ക്കുന്നതനിലല,  പപെന്ഷന്  

വനിഹനിതല ലഭനിക്കുന്നതനിലല അപെകോകതകള

മുനനിസനിപ്പകോലനിറനിയനിപല  റഗുലര്  ജജീവനകകോര്കക്ക്  പപെന്ഷന്  ആനുകൂലല്യങ്ങള
നല്കുന്നതനിനുകവണനിയകോണക്ക്  1996-പല  കകരള  മുനനിസനിപ്പകോലനിറനി  (ജജീവനകകോരുപട

പഡെതക്ക്-കല-റനിട്ടയര്പമെനക്ക്  പബനനിഫനിറക്ക്)  ചട്ടങ്ങളനിപല  ചട്ടല  6  പ്രകകോരല  പസന്ടല്
പപെന്ഷന്  ഫണക്ക്,  മുനനിസനിപ്പല്  ഭരണ  ഡെയറക്ടറുപട  കമെല്കനകോട്ടതനിലല

നനിയന്ത്രണതനിലല രൂപെജീകരനിച്ചതക്ക്.   ഫണനിപല തല്കകോല ആവശല്യല  കഴനിച്ചക്ക്  മെനിച്ചമുള
പെണല  ടഷറനിയനികലകോ,  കദേശസകോല്കൃത  ബകോങനികലകോ  കൂടുതല്  പെലനിശ  ലഭനിക്കുന്നതനിനക്ക്

കവണനി സനിരല പഡെകപ്പകോസനിറകോയനി നനികക്ഷേപെനികകോവുന്നതല പെലനിശ പസന്ടല് പപെന്ഷന്
ഫണനില് വകയനിരുകതണതമെകോണക്ക്.    സര്കകോരനിപന അനുമെതനി  ഇലകോപത  പസന്ടല്

പപെന്ഷന്  ഫണനിപല  ഫണക്ക്  മെറക്ക്  ആവശല്യങ്ങളകകോയനി  ഉപെകയകോഗനിക്കുവകോന്
പെകോടനിലകോതതകോണക്ക്.   പപെന്ഷന് പെദ്ധതനി നടപ്പകോക്കുന്നത മൂലല ഉണകോകുന്ന സകോമ്പതനിക

ബകോധല്യത മുനനിസനിപ്പകോലനിറനികള വഹനികകണതകോണക്ക്.  ചട്ടങ്ങളനിപല വല്യവസ അനുസരനിച്ചക്ക്
ഓകരകോ  ജജീവനകകോരപനയല  പ്രതനിമെകോസ  പമെകോതല  കവതനതനിപന  15%  പപെന്ഷന്

വനിഹനിതമെകോയനി   ശമ്പള  ബനിലനികനകോപടകോപ്പല  മുനനിസനിപ്പല്  ഫണനില് നനിനല  പെനിന്വലനിച്ചക്ക്

അതതക്ക്  മെകോസല തപന്ന  15- ാാാ തജീയതനികക്ക്  മുമ്പക്ക്  പസന്ടല് പപെന്ഷന് ഫണനില് വരവക്ക്

വയ്ക്കുന്നതനികലകക്ക്  മുനനിസനിപ്പല്  ഭരണ  ഡെയറക്ടറുപട  കപെരനിലള  ഡെനിമെകോനക്ക്  ഡകോഫകോയനി

മുനനിസനിപ്പല് പസക്രട്ടറനി അയച്ചു പകകോടുകകണതകോണക്ക്..

ജജീവനകകോരുപട  പപെന്ഷന്  വനിഹനിതല  ഉളപ്പപടയള  തകയകോയനിരനിക്കുല  ശമ്പള

ബനിലനിപന തക,  ശമ്പള ബനിലനിപന തക ഒന്നകോയനി പെനിന്വലനികകണതല ജജീവനകകോര്കക്ക്
യഥകോര്ത്ഥതനില് നല്കകണ കവതനല മെകോത്രമെകോയനി പെനിന്വലനികകോന് പെകോടനിലകോതതമെകോണക്ക്.

ചട്ടല  8(3)-പല  ഉപെചട്ടല  (1),  (2)  എന്നനിവ  പ്രകകോരല  പസക്രട്ടറനിമെകോര്  അയയ്ക്കുന്ന
ഡെനി.ഡെനി.  കയകോപടകോപ്പല  അര്ഹമെകോയ  മുഴുവന്  ജജീവനകകോരുപടയല  ശമ്പളല

പെകോസകോകനിയനിട്ടുപണനല,  പപെന്ഷന്  വനിഹനിതല  ഉളപപ്പടകോപതയള  ബനില്  തക
എത്രയകോപണനല കകോണനിക്കുന്ന ഒരു സര്ട്ടനിഫനികറക്ക് കൂടനി അടകല പചയനിരനികകണതകോണക്ക്.

യഥകോസമെയല  ഡെനി.ഡെനി  ഡെയറക്ടര്കക്ക്  അയയകോതപെക്ഷേല  വജീഴ്ച  വരുതനിയ
കകോലയളവനികലകക്ക് നനിലവനിലള കസവനിലഗക്ക് സക്ക് ബകോങക്ക് പെലനിശ കൂടനി അടയക്ക് കകണനി വരുല.
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പെലനിശ ഈടകോകകണനി വരുന്ന എലകോ സലഗതനികളനിലല ഡെയറക്ടര് പെലനിശ കണകകോകനി
തക അടയ്ക്കുവകോന് പസക്രട്ടറനികയകോടക്ക് ആവശല്യപപ്പകടണതല അങ്ങപന അറനിയനിപ്പക്ക് കനിട്ടനിയകോല്

പപെന്ഷന് വനിഹനിതല  അടയ്ക്കുന്നകതകോപടകോപ്പല പെലനിശ കൂടനി പസന്ടല് പപെന്ഷന് ഫണനില്
ഒടുകകണതകോണക്ക്.   ചട്ടല  10  പ്രകകോരല  പപെന്ഷന്കകോര്കക്ക്  പപെന്ഷന്  ആനുകൂലല്യങ്ങള

നല്കുന്നതനിനു കവണനി പസക്രട്ടറനി സര്കകോര് ടഷറനിയനികലകോ കദേശസകോല്കൃത ബകോങനികലകോ
മുനനിസനിപ്പല്  പപെന്ഷന്  ഫണക്ക്  എന്ന  കപെരനില്  ഒരു  കസവനിലഗക്ക്സക്ക്  ബകോങക്ക്  അകക്കൗണക്ക്

തടകങ്ങണതല ഈ ആവശല്യതനിനു കവണനി  9-ാാാ ചട്ടങ്ങളനിപല  3 ഉല  4  ഉല ഉപെചട്ടങ്ങള

അനുസരനിച്ചക്ക്  ഡെയറക്ടര് അനുവദേനിക്കുന്ന തക മുനനിസനിപ്പല് പപെന്ഷന് ഫണനില് വരവക്ക്
വകയണതമെകോണക്ക്.  ഈ ഫണനിപല പെണല പപെന്ഷന് ആനുകൂലല്യല നല്കുന്നതനിനലകോപത

മെപറകോരു ആവശല്യതനിനുല ഉപെകയകോഗനികകോന് പെകോടനിലകോതതകോണക്ക്.  

കമെല് ചട്ടങ്ങള അനുസരനിച്ചക്ക് പസന്ടല് പപെന്ഷന് ഫണല മുനനിസനിപ്പല് പപെന്ഷന്

ഫണല  പെരനിപെകോലനിക്കുന്നതനില്  വജീഴ്ച  വരുന്നതകോയനി  കപണതനിയനിട്ടുണക്ക്.   പസന്ടല്
പപെന്ഷന്  ഫണനില്  നനിനല  യഥകോസമെയല  തക  ലഭനികകോതനിരനിക്കുക,  പപെന്ഷന്

കകകോണ്ടനിബബ്യൂഷന് യഥകോസമെയല പസന്ടല് പപെന്ഷന് ഫണനികലകക്ക് ഒടുകകോതനിരനിക്കുക
എന്നനിവ മൂലല റനിട്ടയര് പചയ്യുന്ന ജജീവനകകോരനക്ക് വനിരമെനികല് ആനുകൂലല്യല ലഭനിക്കുന്നതനില്

കകോലതകോമെസല  കനരനിടുന്ന  അവസ  നനിലനനില്ക്കുന.  ഈ  ചട്ടലലഘനങ്ങളകക്ക്
ഉദേകോഹരണമെകോയനി  ചകോലക്കുടനി,  പെകോലകകോടക്ക്  നഗരസഭകളനില്  നനിനല  റനികപ്പകോര്ട്ടക്ക്  പചയ

വനിവരങ്ങള ചുവപട കചര്ക്കുന.

8.1.1 ചകോലക്കുടനി നഗരസഭ - 83.44 ലക്ഷേല രൂപെ ലഭനിക്കുവകോനുണക്ക്.

[ചകോലക്കുടനി മുനനിസനിപ്പകോലനിറനി,  ഓ.റനി. 2014-15, ഖ.3.24]

ഫയല്  നല.എ 1-365/82  പ്രകകോരല  നഗരസഭയക്ക്  ലഭനിച്ചു  പകകോണനിരനിക്കുന്ന

പപെന്ഷന് അകലകോട്ടക്ക് പമെനക്ക്,  നഗരസഭ അടയ്ക്കുന്ന പപെന്ഷന് കകകോണ്ടനിബബ്യൂഷന് എന്നനിവ
തമനിലള അന്തരല കകോരണല, നഗരസഭകോ കക്കൗണ്സനില് തജീരുമെകോന പ്രകകോരല 8/09 മുതല്

നഗരസഭകോ  ജജീവനകകോരുപട  പപെന്ഷന്  കകകോണ്ടനിബബ്യൂഷന്  പസന്ടല്  പപെന്ഷന്
ഫണനികലകക്ക് അടവകോക്കുന്നനില.  11/2003 ല് 80 ലക്ഷേല രൂപെ അകലകോട്ടക്ക് പമെനക്ക് ലഭനിച്ചതനിപന

തടര്ന്നക്ക്  3/14  പല  ശമ്പളതനിപന  പപെന്ഷന്  കകകോണ്ടനിബബ്യൂഷന്  1,55,554/-
(ഡെനി.ഡെനി.നല.  553718/8.4.14)  രൂപെ  അടച്ചനിട്ടുണക്ക്.   തടര്ന്നക്ക്  നഗരസഭയക്ക്  പസന്ടല്

പപെന്ഷന്  ഫണനില്  നനിന്നക്ക്  കൃതല്യമെകോയനി  അകലകോട്ടക്ക് പമെനക്ക്  ലഭനിക്കുകകയകോ,  നഗരസഭയനില്
നനിനല പപെന്ഷന് കകകോണ്ടനിബബ്യൂഷന് അടവകോക്കുകകയകോ പചയ്യുന്നനില.

നഗരസഭയനില്  റഗുലര്,  കണനിജനക്ക്  പപെന്ഷനുകള  വനിതരണല  പചയ്തു വരുന്നതക്ക്
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തനതക്ക് ഫണനില് നനിനമെകോണക്ക്. 2014-15 ല് ജനറല്, കണനിജനക്ക് വനിഭകോഗങ്ങളുപട പപെന്ഷന്
വനിതരണതനിനകോയനി ആപക  73,52,859/-  രൂപെ പചലവഴനിച്ചനിട്ടുണക്ക്.  49,94,579/-  രൂപെ

ജനറല് വനിഭകോഗല പപെന്ഷനകോണക്ക്.

2006-07  മുതല്  2014-15  വപരയള  കകോലയളവനില്  നഗരസഭയക്ക്  പസന്ടല്

പപെന്ഷന്  ഫണനില്  നനിനല  ലഭനിക്കുവകോനുളതല  നഗരസഭ  തനതക്ക്  ഫണനില്  നനിനല
പചലവഴനിച്ചതമെകോയ തകകളുപട കണക്കുകള നഗരസഭ ലഭല്യമെകോകനിയനിട്ടുണക്ക്.  അനുസരനിച്ചക്ക്

തനതക്ക്  ഫണനില്  നനിനല  നല്കനിയ  പ്രതനിമെകോസ  പപെന്ഷന്  തകയല  ക്ഷേകോമെകോശശകോസ
കുടനിശനികയല ഡെനി.സനി.ആര്.ജനി, കമബ്യൂകട്ടഷന് തകയല കൂടനി ആപക വനിതരണല പചയ തക

3,41,54,299/-  രൂപെയല  നഗരസഭയക്ക്  ലഭനികകോനുള  അകലകോട്ടക്ക് പമെനക്ക്  തക  83,43,576/-
രൂപെയമെകോണക്ക്.

8.1.2 പെകോലകകോടക്ക് നഗരസഭ –107.3 ലക്ഷേല രൂപെ ലഭനിക്കുവകോനുണക്ക് 

പെകോലകകോടക്ക്  നഗരസഭയനിപല പപെന്ഷന് കുടനിശനിക സലബനനിച്ച വനിശദേകോലശങ്ങള

തകോപഴ പെട്ടനികയകോയനി കചര്ക്കുന.

4/2007 മുതല് 05/2016
വപര നഗരസഭയനില്
നനിനല പപെന്ഷന്
ആനുകൂലല്യതനിനക്ക്
പചലവകോയ തക

പപെന്ഷന്
കകകോണ്ടനി
ബബ്യൂഷന്

ഇനതനില്
നഗരസഭ

അടവകോകക
ണ തക

സനി.വനി.പെനി
ഇനതനില്
നഗരസഭ

അടവകോകക
ണ തക

പപെന്ഷന്
അകലകോട്ടക്ക് പമെ

നക്ക്
ഇനതനില്
4/2008
മുതല്

04/2014
വപര ലഭനിച്ച

തക 

ആപക
നഗരസഭ
അടവകോ
കകണ

തക
04/2007

മുതല്
04/2014

വപര

നഗരസഭ
പചലവകോകനിയ

തകയനില്
നനിനല

അടവകോകക
ണ തക
കനിഴനിച്ചക്ക്
ബകോകനി

നഗരസഭയ്ക്കു
ലഭനികകണതക്ക് 

1 2 3 4 5 (2+3) 6 (1-(5+4))

2006-07 186439 - - 186439 -

2007-08 13813159 2557387 - - 2557387 -

2008-09 14198566 3136579 - - 3136579 -

2009-10 14314404 3283560 - - 3283560 -

2010-11 17070656 3718103 8764707 6671950 12482810 -

2011-12 19146187 4429136 2391605 10000000 6820741 -

2012-13 24160493 4010250 1080479 2389403
2865266 5090729 -

2013-14 32091663 4356226 3740330 41337844 8096556 -
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2014-15 42162132 0 0 0 -

2015-16
(പമെയക്ക് 2016
വപര)

35000944 - - - -

ആപക 211958204 25677680 15977121 63264463 41654801 107038940

8.2 മുനനിസനിപ്പല് ഫണക്ക് വനിനനികയകോഗല - വകോയകോ ഫണനിപല വജീഴ്ചകള

i. പുതനിയ ഓഫജീസക്ക് പകട്ടനിട നനിര്മകോണ വകോയ – നജീകനിയനിരനിപ്പക്ക് തക  തനിരനിച്ചടവകോകകോ
തതനിനകോല് പെലനിശയനിനതനില് നഷല 61,64,246/- രൂപെ 

[പകകോച്ചനി കകകോര്പ്പകറഷന് ഓ.റനി 2014-15, ഖ.3.23.i]

പകകോച്ചനി നഗരസഭയപട മെററന് റഡവനിപല പുതനിയ ഓഫജീസക്ക് മെനനിരതനിപന
നനിര്മകോണവുമെകോയനി  ബനപപ്പട്ടക്ക്  ഹഡെക്ക്കകകോ  ലനിമെനിറഡെനില്  നനിനല  മൂന്നക്ക്

ഗഡുകളകോയനി ആപക 6.35 കകകോടനി രൂപെ 11.25% പെലനിശ നനിരകനില് (ഫനിക്സഡെക്ക്)
നഗരസഭ വകോയപയടുതക്ക് കറണക്ക് അകക്കൗണനില് നനികക്ഷേപെനിച്ചനിരുന. 2008-09

മുതല്  പകട്ടനിട  നനിര്മകോണല  പൂര്ണ്ണമെകോയനി  തടസപപ്പടുകയല  2014-15 വപര
പുനരകോരലഭനിക്കുവകോന്  കഴനിഞനിട്ടനിലകോതതമെകോണക്ക്.  22.12.2009-ല്  കറണക്ക്

അകക്കൗണക്ക്  കകകോസക്ക്  പചയക്ക്  ബകോകനിയണകോയനിരുന്ന  തകയകോയ  1,14,39,687/-
രൂപെ  ആക്സനിസക്ക്  ബകോങനിപല  എസക്ക്.ബനി.  അകക്കൗണനില്  നനികക്ഷേപെനിച്ചനിരുന.

തടര്ന്നക്ക്  01.10.2011  ല്  നജീകനിയനിരനിപ്പക്ക്  തകയപട  പെലനിശ  ഉളപപ്പട്ട
1,20,62,964/-  രൂപെ  സനിന്ഡെനികകറക്ക്  ബകോങനിപല  എസക്ക്.ബനി.  അകക്കൗണനില്

നനികക്ഷേപെനിച്ചു.  31.3.2015 ല്  ഇക്കൗ  അകക്കൗണനിപല  നജീകനിയനിരനിപ്പക്ക്  തക
1,33,96,489/-  രൂപെ  ആയനിരനിപക  കമെല്പ്പറഞ  രണക്ക്  എസക്ക്.ബനി

അകക്കൗണകളനിലമെകോയനി  ആപക  പെലനിശയനിനതനില്  നഗരസഭയക്ക്  ലഭനിച്ച  തക
19,96,512/-  ആകുന (31.3.2010 മുതല് 31.3.2015 വപര).  എന്നകോല് പകട്ടനിട

നനിര്മകോണല സലഭനിച്ചതനിനു കശഷല എസക്ക്.ബനി അകക്കൗണക്ക്  (ആക്സനിസക്ക് ബകോങക്ക്)
-ല് നജീകനിയനിരനിപ്പക്ക്  ഉണകോയനിരുന്ന തകയകോയ  1,15,39,784/-  രൂപെ വകോയയനില്

തനിരനിച്ചടയകോതനിരുന്നത മൂലല ഹഡെക്ക്കകകോ ലനിമെനിറഡെനിനക്ക് 11.25% പെലനിശ നനിരകനില്
31.3.2010  മുതല്  31.03.2015  വപര  81,60,758/-  രൂപെ ഒടുകകണനി  വന.

കമെല്ത്തുകയക്ക് എസക്ക്.ബനി അകക്കൗണക്ക് വഴനി ലഭനിച്ച പെലനിശ (19,96,512/-  രൂപെ)
കുറവു  പചയ്യുകമ്പകോള  അധനികൃതരുപട  നനിരുതരവകോദേപെരമെകോയ  തജീരുമെകോനങ്ങള

കകോരണല നഗരസഭയക്ക് നഷമെകോയതക്ക് 61,64,246/- രൂപെയകോണക്ക് .
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ii. മെകോലനിനല്യനനിര്മകോര്ജ്ജന  പകോനനിനക്ക്  ഭൂമെനി  വകോങ്ങുന്നതനിനക്ക്  വകോയ  -  26,44,903/-  രൂപെ

പെലനിശയനിനതനില് നഷല 

[പകകോച്ചനി കകകോര്പ്പകറഷന് ഓ.റനി 2014-15, ഖ.3.23.ii]

ബ്രഹ്മപുരല  ഖരമെകോലനിനല്യ  നനിര്മകോണ  പകോനനിപന  നനിര്മകോണതനിനകോയനി  ഭൂമെനി

വകോങ്ങുന്നതനിനകോയനി  15,65,00,000/-  രൂപെ  ഹഡെക്ക്കകകോ  ലനിമെനിറഡെനില്  നനിനല
വകോയപയടുതനിരുന.  കമെല്ത്തുക നഗരസഭയപട  അകക്കൗണനില്

നനികക്ഷേപെനിച്ചനിരുന.  കമെല്പ്രവൃതനി  നടന്നതനിനു  കശഷല  ഇക്കൗ  അകക്കൗണനില്
ബകോകനി നനിന്ന 49,20,551/- രൂപെ 22.12.2009 ല് അകക്കൗണക്ക് കകകോസക്ക് പചയക്ക്

ആക്സനിസക്ക് ബകോങനിപല കസവനിലഗക്ക്സക്ക് അകക്കൗണനില് നനികക്ഷേപെനിച്ചനിരുന. തടര്ന്നക്ക്
01/10/2011  ല്  പെലനിശ  ഉളപപ്പപട  51,88,641/-  രൂപെ  കമെല്  അകക്കൗണനില്

നനിനല  സനിന്ഡെനികകറക്ക്  ബകോങനിപല  എസക്ക്.ബനി  അകക്കൗണനികലകക്ക്  മെകോറനി
നനികക്ഷേപെനിച്ചു.  31.3.2015  പല  കണകക്ക്  പ്രകകോരല  സനിന്ഡെനികകറക്ക്  ബകോങനിപല

നജീകനിയനിരനിപ്പക്ക്  തക  57,52,943/-  രൂപെ  ആയനിരനിപക  കസവനിലഗക്ക്സക്ക്  ബകോങക്ക്
അകക്കൗണനില്  നനികക്ഷേപെതനിലൂപട  31.3.2010-പല  നജീകനിയനിരനിപ്പക്ക്  തകയക്ക്

ലഭനിച്ച ആപക പെലനിശ  (രണക്ക്  അകക്കൗണനിലല കൂടനി)  8,49,470/-  രൂപെയകോണക്ക്
(31.3.2010  മുതല്  31.3.2015  വപര).  31.3.2010  ല്  നജീകനിയനിരനിപ്പക്ക്  തക

ഹഡെക്ക്കകകോ  ലനിമെനിറഡെനിപന  വകോയയനില്  തനിരനിച്ചടവക്ക്  നടതകോതനിരുന്നതനിനകോല്
31.3.2015  വപര  11.25%  നനിരകനില്  ഹഡെക്ക്കകകോയക്ക്  34,94,373/-  രൂപെ

പെലനിശയകോയനി നല്കനി. നഗരസഭയക്ക് എസക്ക്.ബനി അകക്കൗണക്ക് വഴനി ലഭനിച്ച പെലനിശ
8,49,470/-  രൂപെ കഴനിച്ചക്ക്  26,44,903/-  രൂപെ പെലനിശയനിനതനില് നഗരസഭയക്ക്

നഷല ഉണകോയനി.

കമെല്പ്പറഞ  രണക്ക്  പെദ്ധതനികളുപട  വകോയകളനിലമെകോയനി  പെലനിശയനിനതനില്

നഗരസഭയ്ക്കുണകോയ നഷല  88,09,149/-  രൂപെ  (6164246+2644903) ആണക്ക്.
ഇപ്രകകോരല ധന മെകോകനപജ്മെനനിപന പെനിഴവുകള മൂലല നഗരസഭകോ ഫണനിനക്ക് നഷല

ഉണകോകകോതനിരനികകോന്  സര്കകോര്  തലതനില്  ഉചനിതമെകോയ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
പുറപപ്പടുവനികകണതകോണക്ക്.

8.3 പ്രവര്തനക്ഷേമെമെലകോത വകോട്ടര് ടജീറക്ക് പമെനക്ക് പകോനനിനക്ക് എ.എല.സനി. നല്കനിയത
വഴനി 4.42 ലക്ഷേല രൂപെ പെകോഴക്ക് പചലവകോയനി.

[ആലവ നഗരസഭ, എറണകോകുളല ജനില ഓ.റനി 2015-16, ഖ.3.8]

ആലവ  നഗരസഭകോ  കക്കൗണ്സനിലനിപന  13.04.2015  പല  12-ാം  നമ്പര്
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തജീരുമെകോനപ്രകകോരല നഗരസഭയപട പെരനിധനിയനില് വരുന്ന വകോട്ടര് ടജീറക്ക് പമെനക്ക് പകോനനിപന 2015-
16  പല  വകോര്ഷനിക  അറകുറപ്പണനി  കരകോര്  2014-15  പല  നനിരകകോയ  56,500/-  രൂപെ

പ്രതനിമെകോസല  എന്ന  നനിരകനില്  നനിലവനില്  കരകോറനില്  ഏര്പപ്പട്ടനിരനിക്കുന്ന  വകോട്ടര്മെകോന്
അകശകോറനികക്ക്  സനിസലസക്ക്  റപ്രവറക്ക്  ലനിമെനിറഡെക്ക്  എന്ന കമ്പനനികക്ക്  നല്കകോന് തജീരുമെകോനനിച്ചു.

പുതകനിയ കരകോര് വയകോന് പ്രസ്തുത കമ്പനനികയകോടക്ക് നഗരസഭ നനിര്കദ്ദേശനിച്ചുപവങനിലല അവര്
പെനിന്മെകോറുന്നതകോയനി  26.05.2015  ല്  നഗരസഭപയ  അറനിയനിച്ചു.  പുതനിയ  കരകോറുകകോര്കക്ക്

കവണനി 05.06.2015 ല് പടണര് ക്ഷേണനിച്ചതനില് രണ പടണറുകള ലഭനിക്കുകയല ഉയര്ന്ന
നനിരകക്ക് ആയതനിനകോല് 30.07.2015 ല് റജീപടണര് വനിളനിക്കുകയല പചയ്തു. ഇതനിന് പ്രകകോരല

ലഭനിച്ച  നകോല  പടണറുകളനില്  ഏറവുല  കുറഞ  നനിരകക്ക്  കകോണനിച്ച  ഒ.പെനി.  ബനിജ ുവനിപന
പടണര്  (69,500/-പ്രതനിമെകോസല)  07.09.2015  പല കക്കൗണ്സനില് കയകോഗല അലഗജീകരനിച്ചു

(കക്കൗണ്സനില് തജീരുമെകോനല നമ്പര്  XIII).  നഗരസഭയമെകോയനി  കരകോറനില് ഏര്പപ്പടുന്നതനിനു
മുമ്പക്ക്  പകോനനിപല  സുപ്രധകോന  ഭകോഗമെകോയ  ഫക്ക് കളകോട്ടനിലഗക്ക്  എയകററര്  തകരകോറനിലകോയതനിനകോല്

ആയതക്ക്  പ്രവര്തനക്ഷേമെമെകോകനിയകോല്  മെകോത്രകമെ  എഗനിപമെനനില്  ഏര്പപ്പടുകയള്ളൂപവന്നക്ക്
ശജീ.ഒ.പെനി.ബനിജ ു  09.10.2015  ല് കരഖകോമൂലല  നഗരസഭപയ അറനിയനിച്ചു.  എന്നകോല് ഈ

അറനിയനിപ്പക്ക് പെരനിഗണനികകോപത നഗരസഭ 13.11.2015  ല് ബനിജ ുവുമെകോയനി കരകോറനികലര്പപ്പട്ടു.
തടര്ന്നക്ക് ജൂനനിയര് പഹല്തക്ക് ഇന്പസ്പെക്ടര് 20.02.2016 ല് പകോനനില് സല പെരനികശകോധന

നടത്തുകയല  ഫക്ക് കളകോട്ടനിലഗക്ക്  എയകററര്  പ്രവര്തനക്ഷേമെമെലകോപയനല  റനികപ്പകോര്ട്ടക്ക്
പചയനിട്ടുണക്ക്.  കൂടകോപത ഇതക്ക് മെകോറനി സകോപെനിക്കുന്നതനിനുല പടണര് വനിളനിക്കുന്നതനിനുല തനത

ഫണനില്  നനിനല  ഒരു  ലക്ഷേല  രൂപെ  അനുവദേനിക്കുന്നതനിനുല  01.09.2016  ല്  നടന്ന
കക്കൗണ്സനിലനില് തജീരുമെകോനനിക്കുകയല  പചയ്തു  (തജീരുമെകോനല  നമ്പര്  13).  ഇതനിപന പടണര്

നടപെടനികള  നകോളനിതവപരയല  പൂര്തനിയകോയനിട്ടനില.  ടജീറക്ക് പമെനക്ക്  പകോനനിപന  സുപ്രധകോന
ഭകോഗമെകോയ ഫക്ക് കളകോട്ടനിലഗക്ക്  എയകററര് പ്രവര്തനക്ഷേമെമെകോകകോപതയകോണക്ക്  12.11.2015  മുതല്

ഇത വപരയല ശജീ.  ബനിജുവനിനക്ക് കരകോര് നല്കനിയതക്ക്.  കരകോര് തകയകോയനി ഇതവപര  4.42
ലക്ഷേല  രൂപെ  കരകോറുകകോരനക്ക്  നല്കനി  കഴനിഞ.  പ്രവര്തനക്ഷേമെമെലകോത  പകോനനിനക്ക്

എ.എല.സനി.  ഇനതനില്  4.42  ലക്ഷേല  രൂപെ  പെകോഴക്ക് പചലവകോകനിയതക്ക്  നഗരസഭയപട
ഭകോഗത്തുള  ഗുരുതരമെകോയ  അനകോസയകോയനി  ഓഡെനിറക്ക്  വനിലയനിരുത്തുന.  ഇതരതനില്

നഗരസഭയപട  ഭകോഗത്തു  നനിനണകോയ  അനകോസ  കകോരണല  മെലനിനജലല  പുഴയനികലകക്ക്
ഒഴുകുകയല പുഴ മെലനിനപപ്പടുകയല പചയ്യുന. കകരള മുനനിസനിപ്പകോലനിറനി നനിയമെല വകുപ്പക്ക് 30(1)

പ്രകകോരല   പെരനിസനിതനി  സലരക്ഷേണല  മുനനിസനിപ്പകോലനിറനിയപട  അനനിവകോരല്യ
ചുമെതലയനില്പപ്പടുന്നതകോയതനിനകോല്  മെലനിനജലല  പുഴയനികലകക്ക്  ഒഴുകകോതനിരനിക്കുവകോന്

നഗരസഭ  ജകോഗത  പുലര്കതണതകോണക്ക്.  ഇതരല  പ്രവൃതനികളകക്ക്  വല്യക്തമെകോയ
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നനിര്വഹണ ചട്ടങ്ങള നനിലനനില്കകവയകോണക്ക് പെദ്ധതനി നടതനിപ്പനില് വജീഴ്ച  സലഭവനിച്ചതക്ക്.
ആയതനിനകോല് വനിഷയല സര്കകോരനിപന ശദ്ധയനില് പകകോണവരുന.

8.4 ബ്രഹ്മപുരല  പകോനനില്  നനികക്ഷേപെനികകണ  മെകോലനിനല്യല  അജകോത  സലതക്ക്  
നനികക്ഷേപെനിച്ചു - ഈ ഇനതനില് 16.95 ലക്ഷേല രൂപെ പചലവഴനിച്ചു.

[ആലവ നഗരസഭ, എറണകോകുളല ജനില ഓ.റനി 2014-15, ഖ.3-2]

ആലവ  നഗരസഭ  പചയര്കപെഴക്ക് സപന  26.03.2015  പല  ഉതരവനിപന

അടനിസകോനതനില്  ദുഖപവളനി,  ഈസര്  തടങ്ങനിയ  ആകഘകോഷങ്ങളുമെകോയനി  ബനപപ്പട്ട
മൂന്നക്ക്  ദേനിവസങ്ങളനിപല  മെകോലനിനല്യല  നജീകല  പചയ്യുന്നതനിപന  അടനിയന്തനിര  പ്രകോധകോനല്യല

കണകനിപലടുതക്ക്  ഹകോന്ഡെക്ക്  കശകട്ടഷന്  ക്ഷേണനിച്ചക്ക്  കരകോര്  നല്കകോന്  തജീരുമെകോനനിച്ചു.
30.03.2015 ല് മൂന്നക്ക് ഹകോന്ഡെക്ക് കശകട്ടഷന് ലഭനിച്ചതനില് ഏറവുല കുറഞ നനിരകക്ക് കകോണനിച്ച

ശജീ.എല.പെനി.ഷകോജനിയപട  നനിരകക്ക്  (1835/ടണ്ണനിനക്ക്)  അലഗജീകരനിക്കുകയല  മൂന്നക്ക്
ദേനിവസതനിനുളനില്  പ്രവൃതനി  നനിര്വ്വഹണല  പൂര്തനിയകോക്കുവകോന്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകയല

പചയ്തു. 13.05.2015  ല് ഇകദ്ദേഹതനിനക്ക് വര്കക്ക് ഓര്ഡെര് നല്കുകയല എന്നകോല് തടര്ന്നക്ക്
അകങ്ങകോട്ടക്ക്  2015-16  വര്ഷല  മുഴുവനുല  പടന്ഡെര്  വനിളനികകോപത  ഈ  കരകോറുകകോരന്

തപന്നയകോണക്ക് മെകോലനിനല്യ നജീകല നടതനിയതക്ക്.  ഇതക്ക് നഗരസഭയപട ഭകോഗത്തു നനിനണകോയ
ഗുരുതരമെകോയ വജീഴ്ചയകോയനി കണകകോക്കുന.

ആലവ നഗരസഭയക്ക്  കജീഴനില് മെകോലനിനല്യല  നനികക്ഷേപെനിക്കുവകോന് ഉചനിതമെകോയ സലല
ഇലകോതതപകകോണക്ക്  പകകോച്ചനി  നഗരസഭയമെകോയനി  ഈ  വനിഷയതനില്  കരകോറനില്

ഏര്പപ്പടുകയല  അതക്ക്  പ്രകകോരല  ആലവ  നഗരസഭയനില്  ഉല്പ്പകോദേനിപ്പനികപപ്പടുന്ന
മെകോലനിനല്യങ്ങള  നനികക്ഷേപെനികകണതക്ക്  ബ്രഹ്മപുരല  സലസക്ക് കരണ  കകന്ദ്രതനിലകോപണന്നക്ക്

തജീരുമെകോനനിക്കുകയല പചയ്തു.  ഇതരതനില് പകകോച്ചനി നഗരസഭയപട കജീഴനിലള ബ്രഹ്മപുരല
പകോനനില്  മെകോലനിനല്യല  നനികക്ഷേപെനിക്കുന്നതനിനക്ക്  നഗരസഭകള  തമനില്  കരകോര്

ഉണകോകനിപയങനിലല കരകോറുകകോരനകോയ ശജീ. എല.പെനി. ഷകോജനി ബ്രഹ്മപുരല പകോനനില് മെകോലനിനല്യല
നനികക്ഷേപെനിച്ചനിട്ടനില.  ആലവ  നഗരസഭയനില്  നനിന്നക്ക്  ബ്രഹ്മപുരല  പകോനനികലകക്ക്  18

കനികലകോമെജീറര്  അകലമെകോണുളതക്ക്.  ശജീ.എല.പെനി.  ഷകോജനി  ഹകോജരകോകനിയ  വണനികളുപട
പവയനിലഗക്ക്  സനിപ്പക്ക്  പെരനികശകോധനിച്ചതനില്  15  മെനിനനിട്ടനിപന വകോഹന ഓട്ട ദൂരല കപെകോലമെനിലകോത

സലതകോണക്ക്  മെകോലനിനല്യല  നനികക്ഷേപെനിച്ചതകോയനി  കകോണുന്നതക്ക്.  2000  പല  'മുനനിസനിപ്പകോലനിറനി
ഖരമെകോലനിനല്യ  പെരനിപെകോലനവുല  പപകകകോരല്യവുല'  ചട്ടങ്ങളനിപല  ചട്ടല  7  പ്രകകോരല

നനിഷക്ക് കര്ഷനിച്ചനിരനിക്കുന്ന സലതക്ക് മെകോത്രകമെ മെകോലനിനല്യല നനികക്ഷേപെനിക്കുവകോന് പെകോടുള.  ഇതക്ക്
കൂടകോപത കരകോര് വല്യവസ പ്രകകോരല  ടണ്ണനിനക്ക്  1,000/-  രൂപെ നനിരകനില് ടനിപ്പനിലഗക്ക്  ഫജീസക്ക്
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ആലവ  നഗരസഭ,  പകകോച്ചനി  നഗരസഭയക്ക്  നല്കുനണക്ക്.  ഇതരതനില്  2000  പല
മുനനിസനിപ്പല്  ഖരമെകോലനിനല്യ  പെരനിപെകോലനവുല  റകകകോരല്യവുല  ചട്ടങ്ങള  ലലഘനിച്ചു  പകകോണല

നഗരസഭയമെകോയനി ഉടമ്പടനി വയകോപതയല മെകോലനിനല്യല നജീകല പചയ വല്യക്തനികക്ക് 16.95 ലക്ഷേല
രൂപെ പെദ്ധതനി വനിഹനിതമുളപപ്പപട  22.97 ലക്ഷേല രൂപെ റകമെകോറനിയ നടപെടനി അലഗജീകകോര

കയകോഗല്യമെല.

ഖരമെകോലനിനല്യ  നനിര്മകോര്ജ്ജനല  നഗരസഭയപട  അനനിവകോരല്യ

ചുമെതലകളനില്പപ്പട്ടതകോണക്ക്. ഈ ചുമെതല നഗരസഭ കനരനിട്ടക്ക് നനിര്വ്വഹനികകോപത ആയര്കവദേ
പമെഡെനികല്  ഓഫജീസപറ  നനിര്വ്വഹണ  ഉകദേല്യകോഗസനകോയനി  (സ്പെനില്  ഓവര്  കപ്രകോജക്ടക്ക്

50017/16) ചുമെതലപപ്പടുതനിയതല നഗരസഭയപട ഭകോഗത്തു നനിനള വജീഴ്ചയകോണക്ക്.

8.5 മെകോലനിനല്യ  നനിര്മകോര്ജ്ജന  പെദ്ധതനി  പെരകോജയല-ആലവ  നഗരസഭ  -  28.53  

ലക്ഷേല തനിരനിച്ചടച്ചു.

[ആലവ നഗരസഭ, എറണകോകുളല ജനില ഓ.റനി 2015-16, ഖ.3-3]

ഇന്തല്യയനിപല പചറുകനിട പെട്ടണങ്ങളുപട പെശകോതല സക്കൗകരല്യ വനികസനല,  കൂടുതല്
ആസനികള  സൃഷനികല്,  പപെകോതജന-സശകകോരല്യ  പെങകോളനിതല  വര്ദ്ധനിപ്പനികല്  എന്നനിവ
ലക്ഷേല്യമെകോകനി,  പെട്ടണങ്ങളുപട  ശകോസജീയവുല  മുന്കൂട്ടനി  നനിശയനികപപ്പട്ട  രജീതനിയനിലമുള
വനികസനതനിനക്ക് കവണനി കകന്ദ്രസര്കകോര് ആസൂത്രണല പചയ പെദ്ധതനിയകോണനിതക്ക്. 2005-
06 സകോമ്പതനിക വര്ഷല മുതല് 2011-12 വപര ആയനിരുന ഇതനിപന കകോലകോവധനി. തടര്ന്നക്ക്
കകോലകോവധനി നജീട്ടനി 2013-14 വപര നല്കനിയനിരുന.

കമെല്  പെദ്ധതനിപയക്കുറനിച്ചക്ക്  വനിശദേജീകരനിച്ചുല  ഇതനിനക്ക്  കവണ  കപ്രകോജക്ടക്ക്
പപ്രകോകപ്പകോസലകള  അയയ്ക്കുന്നതനിനുല  തകദ്ദേശഭരണ  വകുപ്പക്ക്  പസക്രട്ടറനി  12.01.2006  ല്
583/ബനി.2/2006/എല്.എസക്ക്.ജനി.ഡെനി  നമ്പര് കതക്ക്  പ്രകകോരല  ആവശല്യപപ്പട്ടനിരുന്നതനിപന
ത്തുടര്ന്നക്ക്  ഇ.4/898/06  എന്ന  ഫയല്  നമ്പറനില്  ഇതനിനക്ക്  കവണ  പ്രവര്തനങ്ങള
നഗരസഭ  ആരലഭനിച്ചു.  എന്നകോല്  പ്രസ്തുത  കപ്രകോജക്ടക്ക്  പക.എസക്ക്.യ.ഡെനി.പെനി.  കപ്രകോജക്ടക്ക്

ഡെയറക്ടറുപട  A4/996/2012/KSUDP തജീയതനി 05/05/2014 ാാാ നമ്പര്  കതക്ക്  പ്രകകോരല
റദ്ദേകോക്കുകയകോണക്ക് ഉണകോയതക്ക്.  ഇങ്ങപന  10/2009 ല് പെദ്ധതനികക്ക് ലഭനിച്ച തക  11/2014 ല്
തനിരനിച്ചടച്ചു.  ദേജീര്ഘമെകോയ  കകോലകോവധനി  ഉണകോയനിരുന്നനിട്ടുല  പെദ്ധതനി  പചലവനിനുള  തക
28,52,637/-  രൂപെ  UDISSMT കൃതല്യമെകോയനി  നല്കനിയനിട്ടുല  വനിഭകോവനല  പചയ  കപ്രകോജക്ടക്ക്
നടപ്പകോകകോന് സകോധനിച്ചനില എന്നതക്ക് നഗരസഭയപട ഭകോഗത്തുണകോയ വലനിയ വജീഴ്ചയകോണക്ക്. 

ബനപപ്പട്ട ഫയലകള വനിശദേമെകോയനി  പെരനികശകോധനിച്ചതനില് നനിനല ഭരണ രലഗത്തുല

ജജീവനകകോരുപട ഭകോഗത്തുല നനിന്നക്ക് ഉണകോയ അലലഭകോവവുല, ഏകകകോപെനമെനിലകോയ്മയല മൂലമെകോണക്ക്
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പ്രസ്തുത പെദ്ധതനി  നടപ്പനിലകോകകോന് നഗരസഭയക്ക്  കഴനിയകോതനിരുന്നപതന്നക്ക്  വല്യക്തമെകോയനിട്ടുണക്ക്.
മെകോലനിനല്യ നജീകല ഇനതനില് നഗരസഭയക്ക്  2005-06  മുതല്  2015-16  വപര  11  വര്ഷല

പകകോണക്ക്  പചലവകോയതക്ക്  3,55,95,535/-  രൂപെയകോണക്ക്.  കമെല്  പെദ്ധതനി  നനിലവനില്
വന്നനിരുപന്നങനില്  ഈ  ഇനതനിപല  നഗരസഭയപട  പചലവക്ക്  നനിയന്ത്രനികകോന്

സകോധനിക്കുമെകോയനിരുന  എനളതക്ക്  നനിസര്കമെകോണക്ക്.  മെകോലനിനല്യപ്രശല  ഇകപ്പകോള
അതനിരൂക്ഷേമെകോയനി  മെകോറനികഴനിഞനിരനിക്കുന.  പപെകോതപവ  സകോമ്പതനിക  ബുദ്ധനിമുട്ടക്ക്

അനുഭവപപ്പടുകമ്പകോള  ഇതരതനില്  90%  പചലവുല  മെപറകോരു  കസകോതസനില്  നനിന്നക്ക്
ലഭനിക്കുന്ന  പെദ്ധതനി  എന്തുവനില  പകകോടുത്തുല  നടപ്പനിലകോകകോനുള  ഇചകോശക്തനി

നഗരസഭയ്ക്കുണകോയനില എന്നതക്ക് വളപര ഗക്കൗരവമെകോയനി കകോകണണ വനിഷയമെകോണക്ക്.

പെദ്ധതനിയപട ധനകകോരല്യ ഇടപെകോടുകള

പെദ്ധതനികകോയനി  കകന്ദ്ര  സര്കകോര്  നല്കനിയ  28,52,632/-  രൂപെയകടയല
നഗരസഭയപട 9,25,000/- രൂപെയപടയല കൂട്ടകോയ പെലനിശ ഇനതനില് UIDSSMT ബകോങക്ക്
അകക്കൗണകോയ  30424565955 -കലകക്ക്  31.12.2008  മുതല് 25.12.2015  വപര ലഭനിച്ചതക്ക്
8,42,536/-  രൂപെയകോണക്ക്.  കകന്ദ്രസര്കകോരനിപന  വനികസന  പ്രവര്തനങ്ങളക്കുപെ
കയകോഗനികകോനകോകുമെകോയനിരുന്ന   ഈ തക ഇത്രയല കകോലല ആര്ക്കുല ഉപെകയകോഗമെനിലകോപത
ബകോങക്ക്  അകക്കൗണനില്  നനികക്ഷേപെനികപപ്പട്ടു.  പചലവഴനികകോത  കകന്ദ്രഫണനിപന  പെലനിശ
നഗരസഭ അകക്കൗണനില് ഉളതക്ക് ഒട്ടുല ആശകോസല്യമെല. 

ധനകസകോതസ്സുകള  ആശയനിച്ചുള  പെദ്ധതനികള  രൂപെജീകരനിച്ചക്ക്  നടപ്പകോക്കുന്നതനില്
ഇതരതനിലള കകോലതകോമെസല ഉണകോകകോതനിരനിക്കുന്നതനിനുല,  സമെയക്രമെല പെകോലനിച്ചക്ക് ഫണക്ക്
വനിനനികയകോഗനിക്കുന്നതനിനുല   ആവശല്യമെകോയ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ഭരണതലതനില്
ഉണകോകകണതകോണക്ക്.

8.6 നഗരസഭകള  പെദ്ധതനിപ്പണല  വനിനനികയകോഗനിക്കുന്നതനില്  ഗക്കൗരവമെകോയ  പെനിഴവക്ക്  

വരുത്തുന

പ്രകോകദേശനിക  വനികസനവുല  സകോമൂഹല്യനജീതനിയല  സകോധല്യമെകോക്കുവകോന്  ദേജീര്ഘവജീക്ഷേ
ണകതകോപട  പെദ്ധതനികക്ക്  രൂപെല  നല്കുകയല  അതനിനനുസൃതമെകോയനി  ഫലപ്രദേമെകോയ
കപ്രകോജക്ടുകള തയകോറകോക്കുകയല കവണല.  അധനികകോരവനികകന്ദ്രജീകരണതനിപന അടനിസകോന
തതശങ്ങളനിലൂന്നനി  നനിയതവുല  നജീതനിപൂര്വ്വകവുമെകോയ  പ്രക്രനിയയനിലൂപട   പെദ്ധതനികള
രൂപെജീകരനികണല.  കൂടകോപത  ഒരു  തകദ്ദേശ  സശയലഭരണ  സകോപെനതനിപന
ഭൂപ്രകദേശതനിപനയല  അവനിടുപത  ജനങ്ങളുപടയല  സമെഗ  വനികസനവുല  പുകരകോഗതനിയല
ആയനിരനികണല  പെദ്ധതനി  ആസൂത്രണതനിപന  മുഖല്യലക്ഷേല്യല.  ഈ  ലക്ഷേല്യല
റകവരനിക്കുന്നതനിനകോയനി നടതനിയ പ്രവര്തനങ്ങള വനിശകലന വനികധയമെകോകനിയകപ്പകോള
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കപണതനിയ  വജീഴ്ചകള  ഇപ്രകകോരമെകോണക്ക്  -  പെദ്ധതനി  ആസൂത്രണതനിപല  പെനിഴവക്ക്  മൂലല
പെദ്ധതനിപ്പണല  യഥകോസമെയല  വനിനനികയകോഗനിക്കുന്നനില;  കപ്രകോജക്ടനില്  സബക്ക്സനി  ഡെ നിയകോയനി
വകയനിരുതനിയ  തക  ബകോങക്ക്  അകക്കൗണനില്  നനിഷനിയമെകോയനി  അവകശഷനിക്കുന;
പെദ്ധതനികളുപട നനിര്വ്വഹണതനിനകോവശല്യമെകോയ തക വകയനിരുതകോപത,  സബക്ക്സനിഡെനി തക
മെകോത്രല ഉപെകയകോഗനിച്ചക്ക് മുഴുവന് പചലവുല നനിര്വ്വഹനിക്കുന. ഇക്കൗ പെശകോതലതനില് പകകോച്ചനി
നഗരസഭ,  കകകോഴനികകകോടക്ക്  നഗരസഭ  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  കപണതനിയ  ഓഡെനിറക്ക്
നനിരജീക്ഷേണങ്ങളുപട വനിശദേകോലശങ്ങള ചുവപട കചര്ക്കുന.

8.6.1 കുടുലബശജീ അലഗങ്ങളകക്ക് ഇ-കഷകോപ്പക്ക് പെദ്ധതനി 

[കകകോഴനികകകോടക്ക് നഗരസഭ ഓ.റനി 2015-16, ഖ.3-45]

കകകോഴനികകകോടക്ക്  നഗരസഭ  2013-14 വര്ഷതനില്  ആരലഭനിച്ച  'കുടുലബശജീ
അലഗങ്ങളകക്ക് ഇ-കഷകോപ്പക്ക് പെദ്ധതനി'  യനില്  അനവധനി പെകോളനിച്ചകള സലഭവനിച്ചു.  കപ്രകോജക്ടക്ക്
ഓഫജീസര്,  നഗരദേകോരനിദല്യ  നനിര്മകോര്ജ്ജനപസല്   നനിര്വ്വഹണല  നടതനിയ  കമെല്
പെദ്ധതനിയമെകോയനി ബനപപ്പട്ട വനിശദേകോലശങ്ങള ചുവപട കചര്ക്കുന.

കുടുലബശജീ അലഗങ്ങളകക്ക് സശയല പതകോഴനില് കപണതനി ദേകോരനിദല്യല ഇലകോയ്മപചയ്യുക
എന്ന  ലക്ഷേല്യകതകോപട  2013-14 ല്  ആരലഭനിച്ച  കമെല്  പെദ്ധതനി  2015-16  സകോമ്പതനിക
വര്ഷതനിലല  ലക്ഷേല്യപ്രകോപനി  പപകവരനിച്ചനിട്ടനില.  പെദ്ധതനികകോയനി  ആപക  32  ലക്ഷേല
രൂപെയകോണക്ക്  (ഒരു കഷകോപ്പനിനക്ക്  2  ലക്ഷേല രൂപെ വജീതല 16  എണ്ണതനിനക്ക്)  വകയനിരുതനിയതക്ക്.
പടണര് നടപെടനികളനിലകോപത  ഇറകോല സയനനിഫനികക്ക്  പസകോലബ്യൂഷന്സക്ക് പപപ്രവറക്ക്  ലനിമെനിറഡെക്ക്
എന്ന സകോപെനപതയകോണക്ക് കനരനിട്ടക്ക് നനിര്വ്വഹണ ഏജന്സനിയകോയനി പതരപഞടുതതക്ക്. 

കപ്രകോജക്ടക്ക്  പ്രകകോരല  16  ഗുണകഭകോക്തകോകളകക്ക്  2  ലക്ഷേല  രൂപെ  വജീതമെകോണക്ക്
സബക്ക്സനിഡെനി  നനിശയനിച്ചതക്ക്.  2013-14  വര്ഷല  ഇ-കഷകോപ്പക്ക്  അനുവദേനിച്ച  6
ഗുണകഭകോക്തകോകളനില്  3  കപെര് മെകോത്രമെകോണക്ക് ബകോങക്ക് വകോയ എടുതനിട്ടുളതക്ക്.  ബകോകനിയള  3
ഗുണകഭകോക്തകോകളകക്ക് സബക്ക്സനിഡെനിയകോയനി  6  ലക്ഷേല രൂപെ  (200000 x 3)  നല്കനിയതക്ക്
മെകോനദേണ്ഡങ്ങളകക്ക് വനിരുദ്ധമെകോയതനിനകോല് അലഗജീകരനികകോന് കഴനിയനില. 16 ഇ-കഷകോപ്പുകളുപട
വനിലയപട  (16  x  364914)  30%മെകോയ  17,51,587/-  രൂപെ  നനിര്വ്വഹണ  ഏജന്സനികക്ക്
അഡെശകോന്സക്ക് നല്കനിയനിരുന. 3  ഗുണകഭകോക്തകോകളകക്ക് സബക്ക്സനിഡെനിയനിനതനില് ആപക
നല്കനിയ  6  ലക്ഷേല രൂപെ ബകോങനികലയക്ക് അനുവദേനിച്ചകപ്പകോള അഡെശകോന്സക്ക് തക കുറയകോപത
മുഴുവന് തകയല നല്കനിയതവഴനി 3,28,422/- രൂപെയപട അധനിക പചലവുണകോയനിട്ടുണക്ക്.

ഇ-കഷകോപ്പക്ക്  പെദ്ധതനികക്ക്  ഗുണകഭകോക്തകോകപള  പതരപഞടുക്കുന്നതനിനക്ക്  മുമ്പക്ക്
30.01.2014 ല് ബനില് നമ്പര്  17/13-14  പ്രകകോരല സബക്ക്സനിഡെനി തകയകോയ  32,00,000/-
രൂപെ  പൂര്ണ്ണമെകോയല  ടഷറനിയനില്  നനിനല  പെനിന്വലനിച്ചു.  ആ  തകയനില്  നനിര്വ്വഹണ
ഏജന്സനികക്ക് നല്കനിയ അഡെശകോന്സുല ബകോങനികലയക്ക് നല്കനിയ സബക്ക്സനിഡെനിയല (1751587
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+ 600000)  കഴനിച്ചുള ബകോകനി  8,48,413/-  രൂപെ ഇകപ്പകോഴുല സനി.ഡെനി.എസനിപന കപെരനില്
പെഞകോബക്ക്  നകോഷണല്  ബകോങനിപല  1423000105450708  നമ്പര്  അകക്കൗണനില്
സൂക്ഷേനിച്ചനിരനിക്കുകയകോണക്ക്.  തക  ടഷറനിയനില്  നനിനല  പെനിന്വലനിച്ചക്ക്  രണര  വര്ഷല
കഴനിഞനിട്ടുല  പചലവഴനികകോപത/തനിരനിച്ചടവകോകകോപത  ബകോങനില്  നനികക്ഷേപെനിച്ചനിരനിക്കുന്നതക്ക്
ഗുരുതരമെകോയ വജീഴ്ചയകോണക്ക്.  

പെദ്ധതനിപ്രകകോരല 16 ഇ-കഷകോപ്പുകള സകോപെനികകോനകോണക്ക് ലക്ഷേല്യമെനിട്ടനിരുന്നപതങനിലല 6
ഇ-കഷകോപ്പക്ക്  മെകോത്രമെകോണക്ക്  ഇതവപര  സകോപെനിച്ചനിട്ടുളതക്ക്.  എന്നകോല്  ഇറകോല  സയനനിഫനികക്ക്
പസകോലബ്യൂഷന്സക്ക്  പപപ്രവറക്ക്  ലനിമെനിറഡെനിപന  03.08.2015 പല  165/2015/ESS/MIST(1)
നമ്പര്  കതക്ക്  പ്രകകോരല  8  ഇ-കഷകോപ്പുകള  കുടുലബശജീകക്ക്  പഡെലനിവര്  പചയതകോയനി
പെറയനപണങനിലല ഫയല് പ്രകകോരല  6  കഷകോപ്പുകള വനിതരണല പചയതനിപന കരഖകള
മെകോത്രകമെയള്ളൂ. 

അലഗജീകകോരല  ലഭനിച്ച  കപ്രകോജക്ടനിപന  സലബനനിച്ചനിടകതകോളല  ബകോങക്ക്  വകോയ,
ഗുണകഭകോക്തൃ  വനിഹനിതല  എന്നനിവ  സമെകോഹരനിച്ചതനിനക്ക്  കശഷമെകോണക്ക്  സബക്ക്സനിഡെനി  തക
വനിനനികയകോഗനികകണനി  വരുന്നതക്ക്.  എന്നകോല്  ഇക്കൗ  പെദ്ധതനിയനില്  ബകോങക്ക്  കലകോണുല
ഗുണകഭകോക്തൃ  വനിഹനിതവുല  ലഭല്യമെകോകകോപത  മുഴുവന്  പചലവനിനുല  സബക്ക്സനിഡെനി  തക
ഉപെകയകോഗനിച്ചതക്ക് ആസൂത്രണതനിലല നനിര്വ്വഹണതനിലല ഉണകോയ വജീഴ്ചയപട പതളനിവകോണക്ക്. 

നനിലവനില്  4  ഇ-കഷകോപ്പുകള  മെകോത്രമെകോണക്ക്  പ്രവര്തനിക്കുന്നതക്ക്.  കപ്രകോജക്ടനില്
വനിഭകോവനല  പചയ  പ്രകകോരല  ഇ-കടകോയനിലറ്റുകളുപട  പെരനിസരതകോണക്ക്  ഇ-കഷകോപ്പുകള
സകോപെനിച്ചനിട്ടുളപതങനിലല  ഇ-കടകോയനിലറ്റുകള  ഇതവപര  പ്രവര്തനക്ഷേമെമെകോയനിട്ടനില.  ഇ-
കഷകോപ്പുകളുപട  നനിലവകോരമെനിലകോയ്മ  സലബനനിച്ചക്ക്  ഗുണകഭകോക്തകോകളകക്ക്  പെരകോതനികളുമുണക്ക്.
വല്യക്തമെകോയ  മുന്ധകോരണകയകോ,  ഗുണകഭകോക്തകോകളകക്ക്  കബകോധവതക്ക്കരണകമെകോ  നല്കകോപത
യഥകോര്ത്ഥ പെദ്ധതനി നനിര്വ്വഹണതനില് നനിന്നക്ക് വല്യതനിചലനിച്ചക്ക് ആരലഭനിച്ച ഇ-കഷകോപ്പക്ക് പെദ്ധതനി
വന് തക പചലവഴനിച്ചനിട്ടുല നകോളനിതവപര ലക്ഷേല്യപ്രകോപനി കനടനിയനിട്ടനില.

8.6.2 കുടുലബശജീ യൂണനിറ്റുകളകക്ക് ബസക്ക് സര്വ്വജീസക്ക്  

[പകകോച്ചനി നഗരസഭ ഓഡെനിറക്ക് റനികപ്പകോര്ട്ടക്ക് 2014-15, ഖ.3.16]

2012-13  പല  വകോര്ഷനിക  പെദ്ധതനിയനില്പപ്പടുതനി  ഗ്രൂപ്പക്ക്  സലരലഭമെകോയനി  ബസക്ക്
സര്വ്വജീസക്ക്  നടതനി  സജീകളകക്ക്  വരുമെകോന  മെകോര്ഗല  കപണത്തുക  എന്ന  ലക്ഷേല്യകതകോപട

കപ്രകോജക്ടക്ക്  ഓഫജീസര്,  യ.പെനി.എ.ഡെനി  സജീല  പ്രകകോരല  ആവനിഷ്കരനിച്ച  പെദ്ധതനികകോയനി  ഒരു
കടുലബശജീ യൂണനിറനിനക്ക്  14  ലക്ഷേല രൂപെ പ്രകകോരല ആറക്ക്  യൂണനിറ്റുകളകകോയനി ആപക  84

ലക്ഷേല  രൂപെ  വകയനിരുതനിയനിരുന.  വകയനിരുതലനിപന  വനിശദേകോലശങ്ങള  ചുവപട
കചര്ക്കുന.
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സബക്ക്സനിഡെനി 300000 x 6  = 1800000

ഗുണകഭകോക്തൃ വനിഹനിതല  100000 x 6  =  600000

ബകോങക്ക് വകോയ 500000 x 6 =  3000000

മെറനിനല 500000 x 6 =  3000000

ആപക 1400000 x 6 = 8400000

നഗരസഭയപട ഇക്കൗസക്ക്,  പവസക്ക്,  സക്കൗതക്ക് സനി.ഡെനി.എസക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളനില് നനിന്നകോയനി  5
കപെര് വജീതമുള 3 കുടുലബശജീ യൂണനിറ്റുകളകക്ക് ഒകരകോ ബസക്ക് സര്വ്വജീസക്ക് തടങ്ങുന്നതനിനക്ക് 42
ലക്ഷേല  രൂപെ  പചലവക്ക്  നനിര്ണ്ണയനിച്ചതനിപനയടനിസകോനതനില്  സബക്ക്സനിഡെനി  തകയകോയ  9
ലക്ഷേല  രൂപെ  (3  x  300000)  അനുവദേനിച്ചു  നല്കനി.  കപ്രകോജക്ടക്ക്  നനിര്വ്വഹണവുമെകോയനി
ബനപപ്പട്ട അപെകോകതകള ചുവപട കചര്ക്കുന.

i. വനിനനികയകോഗനിച്ചനിട്ടനിലകോത  വനികസന  ഫണക്ക്  വനിഹനിതല  തനിരനിച്ചടയകോപത  3
വര്ഷതനിലധനികമെകോയനി സനി.ഡെനി.എസക്ക് അകക്കൗണനില് സൂക്ഷേനിക്കുന.

കപ്രകോജക്ടക്ക്  പ്രകകോരല  3  കുടുലബശജീ  യൂണനിറ്റുകളകക്ക്  സബക്ക്സനിഡെനിയനിനതനില്
വകയനിരുതനിയനിരുന്ന പെദ്ധതനി വനിഹനിതത്തുകയകോയ 9 ലക്ഷേല രൂപെ 23/3/2013  ല്
ടഷറനിയനില് നനിനല പെനിന്വലനിക്കുകയല അതകോതക്ക് സനി.ഡെനി.എസക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളുപട ബകോങക്ക്
അകക്കൗണകളനില് നനികക്ഷേപെനിക്കുകയല പചയ്തു.  ഇതനില് ഒരു ഗ്രൂപ്പനിപന തകയകോയ 3
ലക്ഷേല  രൂപെ  കലകോണ്  അനുവദേനിക്കുന്ന  പസന്ടല്  ബകോങക്ക്  ഓഫക്ക്  ഇന്ഡെല്യ
മെകോകനജര്കക്ക് പചകക്ക് നല. 097421/9.4.2013 പ്രകകോരല റകമെകോറനിയനിട്ടുണക്ക്. മെപറകോരു
ഗ്രൂപ്പനിപന  സബക്ക്സനിഡെനി  2  വര്ഷങ്ങളക്കു  കശഷല  6/2015  ല്  മെകോത്രമെകോണക്ക്
ബനപപ്പട്ട  ബകോങനിനക്ക്  റകമെകോറനിയതക്ക്.  2012-13  പല  കപ്രകോജക്ടക്ക്
നനിര്വ്വഹണതനിനകോയനി  ടഷറനിയനില്  നനിനല  പെനിന്വലനിച്ച  തക  കുടുലബശജീ
യൂണനിറനിപന  ബകോങക്ക്  അകക്കൗണനില്  നനികക്ഷേപെനിച്ചനിരുന്ന  നടപെടനി  ക്രമെപ്രകകോരമെല.
മെകോത്രമെല  കനകോര്തക്ക്  സനി.ഡെനി.എസക്ക്  പന  സബക്ക്സനിഡെനി  തക  നകോളനിതവപര
വനിനനികയകോഗനിച്ചനില.  പെദ്ധതനി  വനിഹനിതല  വനിനനികയകോഗനികപപ്പടകോപത  3
വര്ഷതനിലധനികമെകോയനി  ബകോങക്ക്  അകക്കൗണനില് നനികക്ഷേപെനിച്ചനിരുന്നതക്ക്  ഗുരുതരമെകോയ
ക്രമെകകടകോണക്ക്.  കമെല്  അപെകോകതകളകക്ക്  കരഖകോമൂലല  വനിശദേജീകരണല
നല്കണപമെനല സര്വ്വജീസക്ക് നടത്തുന്ന ബസുകളുപട രജനികസ്ട്രേഷന്,  റൂട്ടക്ക്  പപെര്മെനിറക്ക്,
സര്വ്വജീസക്ക്,  വരവു-പചലവക്ക്  കരഖകള  തടങ്ങനിയ  വനിശദേകോലശങ്ങള
ലഭല്യമെകോകണപമെനല  കകോണനിച്ചക്ക്  ഓഡെനിറക്ക്  എന്കശയറനികള  നല്കനിയനിരുന്നതനിനക്ക്
(നല.71/14-15 തജീയതനി  12.7.16,  87/14-16  തജീയതനി  15.7.16  )  29.7.16-ല്
നനിര്വ്വഹകണകോകദേല്യകോഗസ  ലഭല്യമെകോകനിയ  മെറുപെടനിയനില്  ഗുണകഭകോക്തകോകളുപട
റഡവനിലഗക്ക് പെരനിശജീലനല,കണക്ടര് റലസന്സക്ക് എന്നനിവ പൂര്തജീകരനിക്കുന്നതനിനക്ക്
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പെതക്ക്  മെകോസകകോലയളവക്ക്  കവണനിവനപവനല  ഈ  കകോലയളവനിലകോണക്ക്  തക
ബകോങനികലകക്ക് റകമെകോറനിയനിട്ടുളപതനല വനിശദേജീകരനിച്ചനിട്ടുണക്ക്. ധനകകോരല്യ വകുപ്പനിപന
12.4.2006-പല  ജനി.ഒ.(പെനി)  177/2006  നമ്പര്  ഉതരവക്ക്  അനുസരനിച്ചക്ക്  (ഖ.6-1)
ഭകോവനിയനില് പചലവു വരുപമെന്ന നനിഗമെനതനില് ടഷറനിയനില്നനിനല തക മുന്കൂറകോയനി
പെനിന്വലനികകോന് പെകോടനില. കൂടകോപത പക.എസക്ക്.ഇ.ബനി, വകോട്ടര് അകതകോറനിറനി,  ഗക്കൗണക്ക്
വകോട്ടര്  വകുപ്പക്ക്  മുതലകോയ  സകോപെനങ്ങള  വഴനി  നടപ്പകോക്കുന്ന  പഡെകപ്പകോസനിറക്ക്
പ്രവര്തനികളക്കുല  വല്യക്തനിഗത  ഗുണകഭകോക്തൃ  പെദ്ധതനികളക്കുല  മെകോത്രകമെ  തക
മുന്കൂറകോയനി പെനിന്വലനികകോന് പെകോടുള്ളൂപവനല പ്രസ്തുത ഉതരവനിപന ഖണ്ഡനിക  6-
2–ല്  നനിഷ്ക്കര്ഷനിക്കുന.  ഇത  സലബനനിച്ചക്ക്  സബക്ക്സനിഡെനി  തക  വകയനിരുത്തുക
മെകോത്രമെകോണക്ക്  പചയനിട്ടുളപതനല  യൂണനിറ്റുകള  ആരലഭനിച്ചതനിനുകശഷല  മെകോത്രമെകോണക്ക്
സബക്ക്സനിഡെനി  അനുവദേനിച്ചുപകകോണള  നടപെടനിക്രമെങ്ങള  പൂര്തജീകരനിച്ചതക്ക്
എനമെകോണക്ക് നനിര്വ്വഹകണകോകദേല്യകോഗസ വനിശദേജീകരണല നല്കനിയതക്ക്. 

ii. വകയനിരുതനിയതനിലധനികരനിച്ചക്ക്  വനിനനികയകോഗനിച്ച  9  ലക്ഷേല  രൂപെയപട  പചലവക്ക്
അലഗജീകരനിക്കുന്നനില.

അലഗജീകരനിച്ച  കപ്രകോജക്ടക്ക്  അനുസരനിച്ചക്ക്  1  ഗ്രൂപ്പനിനക്ക്  ചുവപട  കചര്ക്കുല  പ്രകകോരല  14
ലക്ഷേല രൂപെയകോണക്ക് വകയനിരുതനിയനിരുന്നതക്ക്.

സബക്ക്സനിഡെനി 300000.00

ഗുണകഭകോക്തൃ വനിഹനിതല 100000.00

മെറനിനതനിലള വനിഹനിതല 500000.00

വകോയ 500000.00

ആപക 1400000.00

ബനി.പെനി.സനി.എല് പകകോച്ചനി റനിറഫനറനി പകകോച്ചനി കകകോര്കപ്പറഷനുമെകോയനി സഹകരനിച്ചക്ക്
നടപ്പകോകനിയ  ഭവനരഹനിതരകോയ  24  കുടുലബങ്ങളകക്ക്  വജീടുകള  നനിര്മനിച്ചു  നല്കുന്ന
പെദ്ധതനിക്കു കവണനി  (Asraj  Slum Rehabilitation Project)  1  കകകോടനി രൂപെ സലഭകോവന
പചയനിരുന്നതനില്  പെദ്ധതനി  പൂര്തജീകരണതനിനകോയനി  71  ലക്ഷേല  രൂപെ  മെകോത്രമെകോണക്ക്
പചലവഴനിച്ചനിരുന്നതക്ക്.  നഗരസഭയപട അകപെക്ഷേ പ്രകകോരല ബകോകനി നനില്ക്കുന്ന  29  ലക്ഷേല
രൂപെയനില്  24  ലക്ഷേല രൂപെ ബസക്ക് സര്വ്വജീസക്ക് കപ്രകോജക്ടനിനകോയനി റജീ അകലകോകകറക്ക്  പചയക്ക്
അനുവദേനിച്ചു.  കപ്രകോജക്ടനുസരനിച്ചക്ക്  ഒരു ഗ്രൂപ്പനിനക്ക്  5  ലക്ഷേല രൂപെയകോണക്ക്  'മെറനിനല'  ഫണനില്
വകയനിരുതനിയനിരുന്നതക്ക്.  3  ഗ്രൂപ്പുകളകകോയനി  ആപക  15  ലക്ഷേല  രൂപെ  ഈയനിനതനില്
അനുവദേനജീയമെകോയ സകോഹചരല്യതനില് നഗരസഭയപട തനത ഫണക്ക് അകക്കൗണനില് നനിനല
24 ലക്ഷേല രൂപെ അനുവദേനിച്ചു നല്കനി.  കപ്രകോജക്ടനില് വകയനിരുതനിയതനിനക്ക് വനിരുദ്ധമെകോയനി 9
ലക്ഷേല  രൂപെ  അധനികല  നല്കനി.  ഇതനില്  കനകോര്തക്ക്  സനി.ഡെനി.എസക്ക്  ഗ്രൂപ്പക്ക്  തടര്
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പ്രവര്തനങ്ങള നടതകോപത കപ്രകോജക്ടക്ക് ഉകപെക്ഷേനിച്ചു. ലഭല്യമെകോകനിയ ഫയലനില് ബസുകളുപട
വനിവരങ്ങകളകോ,  സര്വ്വജീസക്ക്  നടത്തുന്നതനിപന  വനിവരങ്ങകളകോ  ഇലകോതനിരുന്നതനിനകോല്
ബസുകളുപട  രജനികസ്ട്രേഷന്,റൂട്ടക്ക്പപെര്മെനിറക്ക്,സര്വ്വജീസക്ക്  സലബനനിച്ച  കരഖകള  എന്നനിവ
ലഭല്യമെകോകണപമെന്നക്ക്  കരഖകോമൂലല  ആവശല്യപപ്പപട്ടങനിലല  KL-07-CD-9373  എന്ന  ഒരു
ബസുമെകോയനി ബനപപ്പട്ട കരഖകള മെകോത്രമെകോണക്ക് ലഭല്യമെകോകനിയതക്ക്. 

iii. ഗുണകഭകോക്തൃ  വനിഹനിതല  സമെകോഹരനികകോപത  സബക്ക്സനിഡെനി  അനുവദേനിച്ചതക്ക്
ക്രമെവനിരുദ്ധമെകോയ നടപെടനി.

കപ്രകോജക്ടനുസരനിച്ചക്ക്  ഒരു  ഗുണകഭകോക്തകോവനില്  നനിന്നക്ക്  20,000/-  രൂപെ  എന്ന
നനിരകനില്  ഒകോകരകോ  ഗ്രൂപ്പനില്  നനിനല  1  ലക്ഷേല  രൂപെ  വജീതല  കശഖരനിച്ചക്ക്
നഗരസഭയനിലടവകോകകണതല ആയതക്ക് പെദ്ധതനിപച്ചലവനിനകോയനി വനിനനികയകോഗനികകണ
തമെകോയനിരുന.  എന്നകോല്  ഇപ്രകകോരല  ഗുണകഭകോക്തൃ  വനിഹനിതല  പെനിരനിച്ചക്ക്
സകോപെനതനിലടവകോകനിയനിട്ടനില.  കപ്രകോജക്ടനില്  വകയനിരുത്തുന്ന  ഗുണകഭകോക്തൃ
വനിഹനിതല  സമെകോഹരനികകോപത  സബക്ക്സനിഡെനി  അനുവദേനിച്ചതക്ക്  നനിയമെവനിരുദ്ധമെകോണക്ക്.
മെകോത്രമെല  നനിയമെകോനുസരണല  ഗുണകഭകോക്തൃ  വനിഹനിതല  ഇക്കൗടകോകകോതനിരുന്നതനിനകോല്
തനത ഫണനില് നനിനല അധനിക തക പചലവഴനികകണനി വന. 

iv. ഗുണകഭകോക്തൃ പതരപഞടുപ്പക്ക് - നടപെടനിക്രമെങ്ങള പെകോലനിച്ചനില

രജനിസര് പചയപപ്പട്ട കുടുലബശജീ യൂണനിറ്റുകളനില് നനിനല  18  നുല  45  നുല മെകദ്ധല്യ
പ്രകോയമുളതല  കപ്രകോജക്ടനിനകോയനി  മുതല്  മുടകകോന്  സന്നദ്ധരകോകുന്നവരുമെകോയ
അലഗങ്ങപളയകോണക്ക് കപ്രകോജക്ടനിനകോയനി പതരപഞടുകകോന് ഉകദ്ദേശനിച്ചനിരുന്നതക്ക്.  പഹവനി
പപഡവനിലഗക്ക്  പപലസന്സക്ക്/ബകോഡെക്ക്ജക്ക്  ഉളവര്കക്ക്  മുന്ഗണന  നല്കണപമെനല
കപ്രകോജക്ടനില്  നനിഷ്കര്ഷനിച്ചനിരുന.  ഇപ്രകകോരല  പതരപഞടുകപപ്പട്ടവരനില്  നനിനല
അതകോതക്ക്  വകോര്ഡുസഭകളുപട  അലഗജീകകോരതനിനക്ക്  വനികധയമെകോയനി  തയകോറകോക്കുന്ന
ഗുണകഭകോക്തൃലനിസനിനക്ക്  നഗരസഭകോ  കക്കൗണ്സനിലനിപന  അലഗജീകകോരല  വകോകങ്ങണത
മെകോയനിരുന.  എന്നകോല് കപ്രകോജക്ടനിപന ഗുണകഭകോക്തൃ പതരപഞടുപ്പനില് കമെല്പ്പറഞ
എലകോ നനിബനനകളുല പെകോലനിച്ചനിട്ടനില.

സര്കകോര്  വനിവനിധ  ഗ്രൂപ്പുകളകക്ക്  സബക്ക്സനിഡെനിയനിനതനില്  അനുവദേനിക്കുന്ന  തക
തകദ്ദേശ  സശയലഭരണ  സകോപെനങ്ങള  വനിനനികയകോഗനികകോതനിരനിക്കുന്നതല,  കപ്രകോജക്ടനില്
വകയനിരുത്തുന്നതനികനകകോള അധനികല തക പെദ്ധതനികളകകോയനി തനത ഫണനില് നനിന്നക്ക്
പചലവഴനിച്ചനിട്ടുല  അവ  പെകുതനി  വഴനിയനില്  ഉകപെക്ഷേനികകണനിവരുന്നതമെകോയ   കമെല്
വനിഷയങ്ങളനികലകക്ക് സര്കകോരനിപന ശദ്ധ ക്ഷേണനിച്ചുപകകോളളുന. 
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9 അനുകരണണീയ മമാതൃകകള
തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ  ഓഡഡിറഡില്  മറ്റു  സസ്ഥാപനങ്ങള്കയം

അനുകരണണീയമസ്ഥാകുന്ന  വഡിധതഡില്  കടണ്ടെതഡിയ  ചഡില  മസ്ഥാതൃകകള്  അവ

പ്രസക്തമസ്ഥാകന്ന അപസ്ഥാകതകളുടടെ പശസ്ഥാതലതഡില് ഇദതസ്ഥാടടെസ്ഥാപയം ദചര്കന.

9.1 വസ്ഥാതകസ്ഥാധഡിഷഡിത ശ്മശസ്ഥാന നഡിര്മസ്ഥാണയം - കതഡിരൂര് പഞസ്ഥായതഡിടന്റെ മസ്ഥാതൃക

[കതഡിരൂര് ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതത്ത് പ്രദതത്യേക ഓഡഡിറത്ത് റഡിദപസ്ഥാര്ടത്ത് 2015-16]

ദകരള  പഞസ്ഥായതത്ത്  രസ്ഥാജത്ത്  നഡിയമതഡിടല  166-ാം  വകുപത്ത്  പ്രകസ്ഥാരയം  മൂന്നസ്ഥായം

പടഡികയഡില്  പറഞഡിട്ടുള്ള  പഞസ്ഥായതഡിടന്റെ  അനഡിവസ്ഥാരത്യേ  ചുമതലകളഡില്  18-ാാമതസ്ഥായഡി

ദചര്തഡിട്ടുള്ളതസ്ഥാണത്ത്  ശവപറമ്പുകളുയം  ശ്മശസ്ഥാനങ്ങളുയം  സസ്ഥാപഡികകയയം  സയംരകഡികകയയം
ടചയ്യുക എനള്ളതത്ത്.  12-ാം പഞവല്സര പദ്ധതഡി പരഡിഷത്ത് കരഡിച്ച മസ്ഥാര്ഗ്ഗദരഖ പ്രകസ്ഥാരയം

ദമഖലസ്ഥാ  നഡിര്ദദ്ദേശങ്ങളഡില്  സസ്ഥാമൂഹത്യേ  സുരകഡിതതസ്വതഡില്  ഉള്ടപടുതഡി  ഓദരസ്ഥാ
ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതഡിലയം  നഗരസഭകളഡിലയം  ശ്മശസ്ഥാനങ്ങള്  സസ്ഥാപഡികന്നതഡിനത്ത്  നടെപടെഡി

സസ്വണീകരഡികന്നതഡിനത്ത്  നഡിര്ദദ്ദേശഡിച്ചഡിട്ടുണ്ടെത്ത്.   എന്നസ്ഥാല്  മഡിക്ക  പഞസ്ഥായത്തുകളഡിലയം
സലദദൗര്ലഭത്യേയം  കസ്ഥാരണയം  ഇതഡിനത്ത്  സസ്ഥാധഡികന്നഡില.   സലവയം  മറത്ത്  അടെഡിസസ്ഥാന

സദൗകരത്യേങ്ങളുയം  (ഫണ്ടെത്ത്  ഉള്ടപടടെ)  ലഭത്യേമസ്ഥായഡിട്ടുയം  പദ്ധതഡി  ലകത്യേയം  കസ്ഥാണസ്ഥാടതയയം
പൂര്തണീകരഡിക്കടപടെസ്ഥാടതയമുള്ള  പഞസ്ഥായത്തുകളുമുണ്ടെത്ത്.  ഉദസ്ഥാഹരണങ്ങള്  ചുവടടെ

ദചര്കന. 

• ടവള്ളഡിയസ്ഥാമറയം ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതത്ത് ഒസ്ഥാ.റഡി 2015-16, ഖ.3.1

ഇടുക്കഡി  ജഡിലയഡിടല  ടവള്ളഡിയസ്ഥാമറയം  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതഡില്  2015-16  വര്ഷയം

നഡിലവഡിലണ്ടെസ്ഥായഡിരുന്ന  ടപസ്ഥാതുശ്മശസ്ഥാനയം  ആധുനഡികവല്ക്കരഡിച്ചത്ത്  ഗത്യേസ്ഥാസത്ത്  അധഡിഷഡിത
ടപസ്ഥാതുശ്മശസ്ഥാനമസ്ഥായഡി  വഡിപുലണീകരഡികന്നതഡിനത്ത്  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കഡിയ  പദ്ധതഡിയഡില്  വത്യേസ്ഥാപക

ക്രമദക്കടുകളസ്ഥാണത്ത് റഡിദപസ്ഥാര്ടത്ത് ടചയഡിട്ടുള്ളതത്ത്. വഡിശദസ്ഥായംശങ്ങള് ചുവടടെ ദചര്കന.

1. ടടെണ്ടെര് നടെപടെഡികള് സസ്വണീകരഡിച്ചത്ത്  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരടന ഏല്പഡിച്ച പ്രവൃതഡി വത്യേക്തമസ്ഥായ
കസ്ഥാരണയം കൂടെസ്ഥാടത അക്രഡഡിറഡത്ത് ഏജന്സഡിക്കത്ത് കകമസ്ഥാറഡി.

2. നഡിര്വ്വഹണ  ഏജന്സഡിക്കത്ത്  പൂര്ണ്ണമസ്ഥായയം  അനുകൂലമസ്ഥായ  രണീതഡിയഡില്
വത്യേവസകളുണ്ടെസ്ഥാക്കഡി കരസ്ഥാര് ഒപ്പു വച.
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3. വഡിശദമസ്ഥായ  സസ്ഥാധത്യേതസ്ഥാപഠനങ്ങളുയം  മുടന്നസ്ഥാരുക്കങ്ങളുയം  നടെതസ്ഥാടത  പദ്ധതഡി
നടെപഡിലസ്ഥാക്കഡി.

4. ടചയസ്ഥാത  പ്രവൃതഡികള്  അളവത്ത്  പുസ്തകതഡില്  ദരഖടപടുതഡി  നഡിര്വ്വഹണ
ഏജന്സഡി അനഡിമ ബഡില് സമര്പഡിച.

5. ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതഡിടന്റെ  അയംഗണീകസ്ഥാരയം  വസ്ഥാങ്ങസ്ഥാടത  എസഡിദമറഡില്  സസ്ഥാരമസ്ഥായ
വത്യേതഡിയസ്ഥാനങ്ങള് വരുതഡി പ്രവൃതഡികള് ടചയ.

അനഡിമ ബഡില് നല്കഡിയഡിടഡിടലങഡിലയം വഡിവഡിധ പസ്ഥാര്ടത്ത് ബഡില്ലുകളഡിലസ്ഥായഡി നഡിര്വ്വഹണ
ഏജന്സഡിക്കത്ത്  തുക  നല്കഡിയതത്ത്  ഫലപ്രദമസ്ഥായ  ദമസ്ഥാണഡിററഡിയംഗത്ത്  നടെതസ്ഥാടതയസ്ഥാണത്ത്.

ശ്മശസ്ഥാനതഡിടന്റെ  അനുബന്ധ  നഡിര്മഡിതഡികളസ്ഥായ  ചുറ്റുമതഡില്,   പൂദനസ്ഥാടയം,  ചഡിതസ്ഥാഭസയം
ദശഖരഡികന്നതഡിനുള്ള  സയംഭരണ  ടെസ്ഥാങത്ത്  എന്നഡിവയടടെ  നഡിര്മസ്ഥാണയം  നസ്ഥാളഡിതുവടര

ആരയംഭഡിച്ചഡിടഡില.   ജലലഭത്യേത  ഉറപ്പു  വരുത്തുന്നതഡിനുള്ള  സയംവഡിധസ്ഥാനങ്ങളുയം  നഡിലവഡില്
ഒരുക്കഡിയഡിടഡില.  29,65,705/-  രൂപ  ടചലവഴഡിച്ച  ഇദൗ  പദ്ധതഡി  നഡിഷത്ത് ക്രഡിയസ്ഥാവ

സയഡിലസ്ഥാണത്ത്.

• കല്പറ നഗരസഭ 2015-16 ഓ.റഡി ഖ.3-19 

കല്പറ  നഗരസഭ  2015-16  വര്ഷതഡില്  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കഡിയ  ഗത്യേസ്ഥാസത്ത്  അധഡിഷഡിത

ശ്മശസ്ഥാനനഡിര്മസ്ഥാണ പ്രവൃതഡിക്കത്ത് നസ്ഥാളഡിതുവടര  15,53,000/-  രൂപ ടചലവഴഡിച്ചഡിട്ടുണ്ടെത്ത്.  ടെഡി
പ്രവൃതഡി നസ്ഥാളഡിതുവടര പൂര്തണീകരഡിച്ചഡിടഡില. 

ഈ  സസ്ഥാഹചരത്യേതഡില്  എലസ്ഥാ  പഞസ്ഥായത്തുകള്കയം  നഗരസഭകള്കയം
അനുകരഡിക്കസ്ഥാവന്ന ഒരു മസ്ഥാതൃകയസ്ഥാണത്ത് കണ്ണൂര് ജഡിലയഡിടല കതഡിരൂര് ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതഡില്

സസ്ഥാപഡിച്ചഡിട്ടുള്ള ആധുനഡിക വസ്ഥാതകസ്ഥാധഡിഷഡിത ശ്മശസ്ഥാനയം.

സസ്ഥാമസ്ഥാനത്യേജനങ്ങള്ക്കത്ത് ഉപകസ്ഥാരപ്രദമസ്ഥാകുന്ന നഡിരവധഡി വഡികസന പ്രവര്തനങ്ങള്

ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതഡിലടെനണീളയം  ദൃശത്യേമസ്ഥാണത്ത്.   പഞസ്ഥായതഡിടന  മസ്ഥാലഡിനത്യേമുക്തവയം  ശുചഡിതസ്വ
പഞസ്ഥായത്തുയം  ആക്കഡി  മസ്ഥാറഡിയതഡിലൂടടെ  ബഹ.ദകരള  സര്ക്കസ്ഥാരഡിടന്റെ  പ്രഥമ

'ആദരസ്ഥാഗത്യേദകരളയം'   അവസ്ഥാര്ഡയം  ദകന്ദ്ര  സര്ക്കസ്ഥാരഡിടന്റെ  നഡിര്മല്  പുരസത്ത് ക്കസ്ഥാരവയം
ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതഡിനത്ത് ലഭഡികകയണ്ടെസ്ഥായഡി.

ജനസയംഖത്യേയടടെ  ദതസ്ഥാതത്ത്  കണക്കസ്ഥാകദമസ്ഥാള്  സയംസസ്ഥാന  ശരസ്ഥാശരഡിയടടെ
(860/sq.km) മൂന്നഡിരടഡിയസ്ഥാണത്ത് ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതഡിടല ജനസസ്ഥാന്ദ്രത.  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതഡിടല

ഏറവയം  സമണീപത്തുള്ള  ടപസ്ഥാതുശ്മശസ്ഥാനയം  16  കഡി.മഡി  അകടലയള്ള  കൂത്തുപറമത്ത്
മുനഡിസഡിപസ്ഥാലഡിറഡിയഡിടല ശസ്ഥാനഡികുടെണീരമസ്ഥാണത്ത്.

114 പകരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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സസ്ഥാമതഡികമസ്ഥായഡി  പഡിദന്നസ്ഥാക്കയം  നഡില്കന്നവരുയം  ജനസയംഖത്യേയഡില്
ഭൂരഡിപകവമസ്ഥായ  ഹഡിന്ദുമത  വഡിശസ്വസ്ഥാസഡികള്  തഡിങ്ങഡിപസ്ഥാര്കന്ന  പ്രദദശമസ്ഥായതഡിനസ്ഥാല്

വണീട്ടുപറമഡില് തടന്ന ശവദസ്ഥാഹയം നടെദതണ്ടെഡി വരുന്ന സഡിതഡിയസ്ഥാണത്ത് നഡിലനഡിന്നഡിരുന്നതത്ത്.
സമണീപ പ്രദദശങ്ങളഡിടല മണയം ജലവയം ഇതുവഴഡി മലഡിനമസ്ഥാകുകയയം ശവദസ്ഥാഹ സമയടത

പുക  അസഹനണീയമസ്ഥാവകയയം  ടചയ്യുന്ന  അവസരതഡിലസ്ഥാണത്ത്  ഒരു  ആധുനഡിക  ശ്മശസ്ഥാനയം
നഡിര്മഡികക മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണത്ത് ഇവ പരഡിഹരഡിക്കസ്ഥാനുള്ള ഏക ദപസ്ഥായംവഴഡിടയന്നത്ത് തഡിരഡിച്ചറഡിഞ

പഞസ്ഥായതത്ത്  ഭരണസമഡിതഡി  പരഡിസഡിതഡി  സദൗഹൃദമസ്ഥായ  വസ്ഥാതകശ്മശസ്ഥാനയം  എന്ന
ആശയതഡിദലക്കത്ത് എതഡിദച്ചര്ന്നതത്ത്.  വഡിറകത്ത്/കരഡി ശ്മശസ്ഥാനതഡില് ദവണ്ടെഡി വരുന്നതഡിടന്റെ

പകുതഡിയഡില് തസ്ഥാടഴസമയയം ടകസ്ഥാണ്ടെത്ത് ഗത്യേസ്ഥാസത്ത്  ശ്മശസ്ഥാനതഡില് ശവദസ്ഥാഹയം പൂര്തഡിയസ്ഥാകുയം.
പുകയഡിലള്ള  വഡിഷസ്ഥായംശയം  വസ്ഥാടര്  ദചമറഡിലൂടടെ  ശുദ്ധണീകരഡിച്ചത്ത്  30  മണീറര്  ഉയരമുള്ള

പുകകഴല്  വഴഡി  പുറത്തു  വഡിടുന.   ഇങ്ങടന  സദൗകരത്യേപ്രദവയം,  പ്രകൃതഡി  സദൗഹൃദവയം,
മസ്ഥാലഡിനത്യേമുക്തവമസ്ഥായ ഒരു രണീതഡി സസ്ഥാധത്യേമസ്ഥാകുന. ആടക 48,90,014/- രൂപയസ്ഥാണത്ത് ശ്മശസ്ഥാന

നഡിര്മസ്ഥാണതഡിനത്ത് ടചലവസ്ഥായതത്ത്.

ശ്മശസ്ഥാനയം  നടെതഡിപഡിനത്ത്  മുദന്നസ്ഥാടെഡിയസ്ഥായഡി  ടസക്രടറഡി  കണ്വണീനറുയം  പ്രസഡിഡന്റെത്ത്

ടചയര്മസ്ഥാനുമസ്ഥായഡി ടവല്ടഫയര് കമഡിറഡി രൂപണീകരഡിച്ചഡിട്ടുണ്ടെത്ത്. ശ്മശസ്ഥാനതഡിടന്റെ നടെതഡിപഡിനത്ത്
6  മസ്ഥാസയം  കൂടുദമസ്ഥാള്  കസ്വദടഷന്  കണഡിച്ചത്ത്  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തുയം  നടെതഡിപ്പുകസ്ഥാരുമസ്ഥായഡി

കരസ്ഥാറുടെമടെഡി  ചമയ്ക്കുന.   കതഡിരൂര്  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതത്ത്  പരഡിധഡിയഡില്  തസ്ഥാമസഡികന്നവര്
പഞസ്ഥായതത്ത്  ടവബത്ത് കസറഡില്  നഡിനയം  ലഭഡികന്ന  അദപക  ഡദൗണ്ദലസ്ഥാഡത്ത്  ടചയയം

പുറദമയള്ളവര്  ജനപ്രതഡിനഡിധഡികളുടടെ  സസ്ഥാകത്യേപത്രയം  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കഡിയയം  പഞസ്ഥായതത്ത്
ശ്മശസ്ഥാനയം ഉപദയസ്ഥാഗടപടുത്തുന.  നഡിലവഡില്  3,500/-  രൂപയസ്ഥാണത്ത് ഒരു ശവദസ്ഥാഹതഡിനത്ത്

ഈടെസ്ഥാകന്നതത്ത്.   വഡിശസ്വസ്ഥാസപരമസ്ഥായ  കര്മങ്ങള്  നഡിര്വ്വഹഡികന്നതഡിനത്ത്  പ്രദതത്യേക
സദൗകരത്യേയം  ഒരുക്കഡിയഡിട്ടുണ്ടെത്ത്.   വസ്ഥാര്ഷഡിക  അറകുറപണഡി  കരസ്ഥാര്  അടെഡിസസ്ഥാനതഡില്

നഡിര്വ്വഹഡിചവരുന.

ദകരളതഡിടല ജനസയംഖത്യേ വര്ദ്ധഡിച വരുന്ന സസ്ഥാഹചരത്യേമസ്ഥാണുള്ളതത്ത്.  ജനസസ്ഥാന്ദ്രത

കൂടെഡി വരുന്നതഡിനസ്ഥാല് സലദദൗര്ലഭത്യേയം ദനരഡിടുന.  വഡിറകത്ത്/കരഡി അടുപ്പുകളുടടെ ഉപദയസ്ഥാഗയം
മരങ്ങള്   നശഡിപഡികന്നതഡിനത്ത്  ഇടെയസ്ഥാകന.  അനരണീക  മലഡിനണീകരണയം  കൂടുതല്

ഉണ്ടെസ്ഥാകുന.   പരമരസ്ഥാഗത ശവദസ്ഥാഹ പ്രക്രഡിയ വഴഡി  മണ്ണത്ത്  മലഡിനമസ്ഥാകുന്നതഡിനുയം  തദസ്വസ്ഥാര
കുടെഡിടവള്ള ദസസ്ഥാതസ്സുകളുടടെ മലഡിനണീകരണതഡിനത്ത് വഴഡിടയസ്ഥാരുങ്ങുകയയം ടചയ്യുന.  1998-

ടല ദകരള പഞസ്ഥായതത്ത് രസ്ഥാജത്ത് ചടങ്ങളഡിടല (ശവയംമറവത്ത് ടചയസ്ഥാനുയം ദഹഡിപഡികന്നതഡിനുള്ള
ചടങ്ങള്)  ചടയം  5(1)-ല് ജനവസ്ഥാസ ഗൃഹങ്ങളഡില് നഡിനയം ശ്മശസ്ഥാനങ്ങളുടടെ ദൂരപരഡിധഡി  50

മണീറര്   ആയഡിരഡിക്കണടമന്നസ്ഥാണത്ത്.   എന്നസ്ഥാല്  വസ്ഥാതകസ്ഥാധഡിഷഡിത  ശ്മശസ്ഥാനയം/കവദദ്യൂതഡി

സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് 2016-17 115
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ശ്മശസ്ഥാനങ്ങള്ക്കത്ത് ദൂരപരഡിധഡി 25m മതഡിയസ്ഥാകുയം. 

ഇതരതഡില്  വഡിലയഡിരുതഡിയസ്ഥാല്  വസ്ഥാതകസ്ഥാധഡിഷഡിത  ഗത്യേസ്ഥാസത്ത്  ശ്മശസ്ഥാനങ്ങള്

സസ്ഥാപഡികന്നതു വഴഡി ലഭഡികന്ന ഗുണങ്ങള് ചുരുക്കഡിപറയന.

1. ഭൂഗര്ഭജലയം മലഡിനമസ്ഥാകുന്നഡില.

2. ഇന്ധനതഡിടന്റെ ആവശത്യേകത വളടര കുറയന.

3. അനരണീക മലഡിനണീകരണയം തടെയന.

4. മരങ്ങള് മുറഡിദക്കണ്ടെഡി വരുന്നഡില.

5. ലളഡിതമസ്ഥായ സസ്ഥാദങതഡികവഡിദത്യേ

6. ദഹഡിപഡികന്നതഡിനുള്ള സലമഡിലസ്ഥായ്മയത്ത് പരഡിഹസ്ഥാരയം

7. ടമയഡിന്റെനന്സത്ത് ടചലവകള് വളടര കുറവസ്ഥാണത്ത്

പരഡിസഡിതഡിസദൗഹസ്ഥാര്ദ്ദേപരവയം  ടപസ്ഥാതുജനങ്ങള്ക്കത്ത്  വളടര  കുറഞ  ടചലവഡില്
മൃതദദഹയം ദഹഡിപഡിക്കസ്ഥാന് സദൗകരത്യേടമസ്ഥാരുകകയയം ടചയ്യുന്ന ഈ കതഡിരൂര് മസ്ഥാതൃക മറത്ത്

പഞസ്ഥായത്തുകള്കയം നഗരസഭകള്കയം അനുകരണണീയമസ്ഥാണത്ത്.

9.2 ടതരുവത്ത് നസ്ഥായ നഡിയന്ത്രണയം/ദപവഡിഷ നഡിര്മസ്ഥാര്ജ്ജന പരഡിപസ്ഥാടെഡി

[പസ്ഥാലസ്ഥാ നഗരസഭ, 2014-15/15-16 പ്രദതത്യേക ഓഡഡിറത്ത് റഡിദപസ്ഥാര്ടത്ത്]

1998-ടല ദകരള പഞസ്ഥായതത്ത് രസ്ഥാജത്ത്  (പന്നഡികള്കയം പടഡികള്കയം കലസന്സത്ത്
നല്കല്) ചടങ്ങളഡിടല ചടയം 4(1)  മുതല് 4(7) വടര പ്രതഡിപസ്ഥാദഡിച്ചഡിട്ടുളള കലസന്സഡിയംഗത്ത്
നടെപടെഡിക്രമങ്ങള്  പടഡി,  പന്നഡി  എന്നഡിവ  കകവശതഡിദലസ്ഥാ,  നഡിയന്ത്രണതഡിദലസ്ഥാ  ഉള്ള
ഏടതസ്ഥാരസ്ഥാളുയം  സസ്വണീകരഡിദക്കണ്ടെതസ്ഥാണത്ത്.  അലഞ്ഞുതഡിരഡിയന്നവടയ  പഡിടെഡികൂടുന്നതഡിനുള്ള
സയംവഡിധസ്ഥാനയം  ഏര്ടപടുത്തുന്നതഡിനുയം  അവടയ  നശഡിപഡികന്നതഡിനുയം  ടസക്രടറഡിക്കത്ത്
അധഡികസ്ഥാരമുണ്ടെത്ത്  (ടസകന്  6(1)(2)).  ദകന്ദ്രസര്ക്കസ്ഥാരഡിടന്റെ  2001-ടല  ജന്തുപ്രജനന
നഡിയന്ത്രണ  (നസ്ഥായള്)  ചടങ്ങള്  പ്രകസ്ഥാരയം  പ്രസ്ഥാദദശഡിക  ഭരണകൂടെങ്ങള്ക്കത്ത്  നസ്ഥായകളുടടെ
പ്രജനനയം,  പ്രതഡിദരസ്ഥാധകുതഡിവയത്ത്,  വന്ധത്യേയംകരണയം,  കലസന്സത്ത്  നല്കല്  എന്നഡിവയ്ക്കു
ദവണ്ടെ നടെപടെഡി സസ്വണീകരഡിക്കസ്ഥാന് അധഡികസ്ഥാരമുണ്ടെത്ത്. 12-ാം പഞവല്സര പദ്ധതഡി മസ്ഥാര്ഗ്ഗദരഖ
ഖണഡിക  6.3  പ്രകസ്ഥാരയം  ദപവഡിഷ  നഡിര്മസ്ഥാര്ജ്ജനയം,  ടതരുവത്ത്  നസ്ഥായളുടടെ  നഡിയന്ത്രണയം
എന്നഡിവയത്ത്  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തുകള്,  മുനഡിസഡിപസ്ഥാലഡിറഡികള്  എന്നഡിവയത്ത്  ദപ്രസ്ഥാജകത്ത്
നടെപഡിലസ്ഥാക്കസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണത്ത്.  വസ്ഥാകത്ത് സഡിന്,  വസ്ഥാഹനവസ്ഥാടെക,  ദബസ്ഥാധവല്ക്കരണ കത്യേസ്ഥാമയഡിന്,
വഡിദഗത്ത്ധര്കള്ള  പ്രതഡിഫലയം  എന്നഡിവയത്ത്  വഡികസന  ഫണ്ടെഡില്  നഡിനയം  തുക
ടചലവഴഡിക്കസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണത്ത്.
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ദമല്ചടങ്ങളുയം  നഡിയമങ്ങളുയം  ഉതരവകളുയം  പസ്ഥാലഡിച്ചത്ത്  ടകസ്ഥാണ്ടെത്ത്  പസ്ഥാലസ്ഥാ  നഗരസഭ
2014-15,  2015-16  വര്ഷയം  നടെപഡിലസ്ഥാക്കഡിയ  എ.ബഡി.സഡി  പദ്ധതഡി  എലസ്ഥാവര്കയം
മസ്ഥാതൃകയസ്ഥാക്കസ്ഥാവന്ന  ഒന്നസ്ഥാണത്ത്.  പസ്ഥാലസ്ഥാ  നഗരസഭയഡിടല  ആദരസ്ഥാഗത്യേ  വഡിഭസ്ഥാഗതഡിടന്റെ
ദനരഡിട്ടുള്ള  ചുമതലയഡില്  തനതത്ത്  ഫണ്ടെത്ത്  മസ്ഥാത്രയം  ഉപദയസ്ഥാഗഡിച്ചസ്ഥാണത്ത്  പദ്ധതഡി
നടെപഡിലസ്ഥാക്കഡിയഡിട്ടുള്ളതത്ത്.

പദ്ധതഡിയടടെ ലകത്യേങ്ങള്

1. ടതരുവത്ത് നസ്ഥായളുടടെ വയംശവര്ദ്ധനവത്ത് നഡിയന്ത്രഡികക.
2. ദപവഡിഷബസ്ഥാധ നഡിര്മസ്ഥാര്ജ്ജനയം ടചയ്യുക.
3. ജന്തുജനത്യേ ദരസ്ഥാഗങ്ങള് നഡിയന്ത്രണ വഡിദധയമസ്ഥാകക.
4. മനുഷത്യേനത്ത് ടടസസ്വരസഞസ്ഥാരയം സസ്ഥാധത്യേമസ്ഥാകക.
5. ദറസ്ഥാഡപകടെങ്ങള് കുറയ്ക്കുക.

2014-15  വര്ഷതഡില്  ടെഡി  പദ്ധതഡിയടടെ  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായഡി  ടഷഡയം  പടഡിക്കൂടുയം
നഡിര്മഡികന്നതഡിനത്ത് തനതത്ത് ഫണ്ടെഡില് നഡിനയം 4,95,000/- രൂപ വകയഡിരുതഡി 2015-16-ല്
നഡിര്മസ്ഥാണയം പൂര്തണീകരഡിച.   30  പടഡിക്കൂടുകള് നഡിര്മഡിച.  നസ്ഥായടള പഡിടെഡികൂടുന്നതഡിനത്ത്
കസ്വദടഷന് വത്യേവസയഡില്  225/-രൂപ നഡിരക്കത്ത്  അയംഗണീകരഡിച്ചത്ത്  ആളുകടള ഏര്ടപടുതഡി.
52  നസ്ഥായടള  പഡിടെഡികൂടുകയയം,  22  ആണ്നസ്ഥായടള  വന്ധത്യേയംകരണയം  നടെതഡി  തഡിരഡിടക
വഡിടുകയയം ടചയ. ടപണ്നസ്ഥായടള വന്ധത്യേയംകരഡികന്നതഡിനത്ത് ഓപദറഷന് തണീയറര് നഡിര്മഡിച്ചത്ത്
ടകസ്ഥാണ്ടെഡിരഡികന്നതഡിനസ്ഥാല്,  അവടയ  കൂടഡില്  പസ്ഥാര്പഡിച്ചത്ത്  തണീറ  നല്കഡി  സയംരകഡികന
(ദഡസ്ഥാഗത്ത് പസ്ഥാര്ക്കത്ത്).  കൂടുയം പരഡിസരവയം വൃതഡിയസ്ഥായഡി സൂകഡികന.  പസ്ഥാലസ്ഥാ നഗരസഭയടടെ
ടെഡി പദ്ധതഡി നടെപഡിലസ്ഥാക്കഡിയഡിരഡികന്ന രണീതഡി ശസ്ഥാഘനണീയമസ്ഥാണത്ത്.

അദതസമയയം  2015-16  വര്ഷതഡില്  ദകസ്ഥാടയയം  ജഡിലയഡിടല  ടതരുവത്ത് നസ്ഥായ
നഡിയന്ത്രണതഡിനസ്ഥായഡി  ഗസ്ഥാമ/ദബസ്ഥാക്കത്ത്  പഞസ്ഥായത്തുകളുയം  നഗരസഭകളുയം  ജഡിലസ്ഥാ
പഞസ്ഥായത്തുയം  സയംയക്തമസ്ഥായഡി  ദചര്ന്നത്ത്  നടെപസ്ഥാക്കഡിയ  സമഗ  എ.ബഡി.സഡി  ദപ്രസ്ഥാഗസ്ഥായം
ലകത്യേപ്രസ്ഥാപഡി കകവരഡിച്ചഡിടഡില. (ദകസ്ഥാടയയം ജഡിലസ്ഥാ പഞസ്ഥായതത്ത് 2015-16 ഓ.റഡി., ഖ.3-4)

ടതരുവത്ത്  നസ്ഥായളഡില്  നഡിനയം  ജനങ്ങള്കണ്ടെസ്ഥാകുന്ന  ഭണീഷണഡി  ദനരഡിടുക,  ദപ
വഡിഷബസ്ഥാധ തടെയക എന്നഡിവയസ്ഥാണത്ത്  ദപ്രസ്ഥാജകഡിടന്റെ ലകത്യേങ്ങള്.    ടതരുവത്ത്  നസ്ഥായളുടടെ
സര്ദവ്വ  നടെതഡി  പദ്ധതഡി  പ്രദദശങ്ങള്  നഡിശയഡികക  എന്ന  പ്രസ്ഥാഥമഡിക  പ്രവൃതഡി
ഭസ്ഥാഗഡികമസ്ഥാദയ  നഡിര്വഹഡിച്ചഡിട്ടുള.  പദ്ധതഡി  പ്രദദശങ്ങളഡില്  ആവശത്യേമസ്ഥായ  ഭദൗതഡിക
സസ്ഥാഹചരത്യേങ്ങള് ഒരുക്കഡി  പദ്ധതഡി  നഡിര്വ്വഹണയം  നടെത്തുന്നതഡിനു പകരയം  അനുകൂലമസ്ഥായ
ഭദൗതഡിക  സസ്ഥാഹചരത്യേങ്ങളുള്ള  ടവറഡിനറഡി  ദഹസ്ഥാസഡിറലകടള  മസ്ഥാത്രയം  ടസന്റെറുകളസ്ഥായഡി
ടതരടഞടുതതത്ത് പദ്ധതഡി ലകത്യേപ്രസ്ഥാപഡി കകവരഡികന്നതഡിനത്ത് തടെസ്സമസ്ഥായഡിട്ടുണ്ടെത്ത്.
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ആടക  15,000  നസ്ഥായടള  വന്ധത്യേയംകരണതഡിനത്ത്  വഡിദധയമസ്ഥാക്കസ്ഥാനസ്ഥാണത്ത്  ദപ്രസ്ഥാജകത്ത്
പ്രകസ്ഥാരയം  ലകത്യേമഡിടഡിരുന്നടതങഡിലയം  ദകവലയം  883  നസ്ഥായടള  മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണത്ത്
വന്ധത്യേയംകരഡിച്ചഡിട്ടുള്ളതത്ത്. ടെഡി ദപ്രസ്ഥാജകഡിനസ്ഥായഡി 2015-16 വര്ഷയം ദകസ്ഥാടയയം ജഡിലസ്ഥാ പഞസ്ഥായതത്ത്
2,31,00,000/-  രൂപ  വകയഡിരുതഡിയഡിട്ടുടണ്ടെങഡിലയം  53,96,697/-  രൂപ  മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണത്ത്
തന്വര്ഷയം ടചലവഴഡിച്ചതത്ത്.

2015-16  വര്ഷയം  ദപ്രസ്ഥാജകഡിടന്റെ  ആസൂത്രണ/നഡിര്വ്വഹണ  നടെപടെഡികളഡിലണ്ടെസ്ഥായ
അപസ്ഥാകതകള്  പരഡിഹരഡിച്ചത്ത്  പഞസ്ഥായതത്ത്  കമഡിറഡിയടടെ  നഡിര്ദദ്ദേശസ്ഥാനുസരണയം  പുതുക്കഡി
സമര്പഡിച്ച  ദപ്രസ്ഥാജകഡിനത്ത്  അയംഗണീകസ്ഥാരയം  ലഭഡിടച്ചങഡിലയം  തുടെര്ന്നത്ത്  നടെപസ്ഥാക്കഡിയഡിടഡില.
പദ്ധതഡിയടടെ ഭദൗതഡിക സദൗകരത്യേങ്ങള്ക്കത്ത് ദവണ്ടെഡിയള്ള ലകങ്ങളുടടെ ടചലവത്ത് പസ്ഥാഴസ്ഥാകുന്ന
തരതഡില്  ലകത്യേയം  കകവരഡിക്കസ്ഥാടത  ദപ്രസ്ഥാജകത്ത്  നണീളുന്ന  സസ്ഥാഹചരത്യേമസ്ഥാണുള്ളതത്ത്.
ദകന്ദ്രണീകൃതമസ്ഥായഡി പദ്ധതഡി നടെപഡിലസ്ഥാകന്നതഡില്    വണീഴ്ചയണ്ടെസ്ഥായ സസ്ഥാഹചരത്യേതഡില്, ജഡിലസ്ഥാ
പഞസ്ഥായതത്ത്  വഡിഹഡിതയം  നല്കഡി  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തുകള്  ദനരഡിടത്ത്  പദ്ധതഡി
നടെപഡിലസ്ഥാകന്നതഡിടനപറഡി  ആദലസ്ഥാചഡിദക്കണ്ടെതസ്ഥാണത്ത്.   ഇതരയം  സസ്ഥാപനങ്ങള്  പസ്ഥാലസ്ഥാ
നഗരസഭ  ടതരുവത്ത് നസ്ഥായ  നഡിയന്ത്രണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെപസ്ഥാക്കഡിയ  രണീതഡി
ശ്രദ്ധഡിദക്കണ്ടെതുയം ആയതത്ത് പ്രസ്ഥാവര്തഡികമസ്ഥാക്കസ്ഥാന് ശ്രമഡിദക്കണ്ടെതുമസ്ഥാണത്ത്. 

9.3 തദദ്ദേശ സസ്ഥാപനങ്ങളുയം ജലവഡിതരണ പദ്ധതഡികളുയം

അനുഗൃഹണീതമസ്ഥായ  പരഡിസഡിതഡിയള്ളദപസ്ഥാള്  സയംസസ്ഥാനതത്ത്  ജലദദൗര്ലഭത്യേയം
ദനരഡിടുനടവന്ന  അവസ  യസ്ഥാഥസ്ഥാര്തത്യേദതസ്ഥാടെത്ത്  ടപസ്ഥാരുതടപടെസ്ഥാന്  കഴഡിയസ്ഥാതതസ്ഥാണത്ത്.
ജലയം ഒരു അമൂലത്യേ വഡിഭവമസ്ഥാണത്ത്  എന്ന ടപസ്ഥാതുദബസ്ഥാധയം ഉണ്ടെസ്ഥാക്കസ്ഥാന് കഴഡിയന്നഡിടലങഡില്
കസ്ഥാലസ്ഥാവസസ്ഥാ  വത്യേതഡിയസ്ഥാനങ്ങളുയം,  നഡിലനഡില്കന്ന  ജല  ലഭത്യേതയഡിടല  പ്രസ്ഥാദദശഡിക
അസമതസ്വങ്ങളുയം സൃഷഡികന്ന പ്രശ്നങ്ങള് ദനരഡിടെസ്ഥാന് തദദ്ദേശ സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കത്ത് കഴഡിയസ്ഥാടത
വരുയം. തടന്നയമല പരഡിമഡിത വഡിഭവയം എന്ന അമൂലത്യേതയ്ക്കുപരഡി ജലവഡിതരണതഡിനത്ത് ദവണ്ടെഡി
വരുന്ന  പണവയം  ടടവദദ്യുതഡിയയം  ദപസ്ഥാലള്ള  ഇതര  വഡിഭവ  വഡിനഡിദയസ്ഥാഗവയം  കൂടെഡി
പരഡിഗണഡികദമസ്ഥാള്  ജണീവസന്ധസ്ഥാരണതഡിനത്ത്  അനുദപകണണീയമസ്ഥായ  ജലതഡിന്റെ
വഡിതരണതഡില്  നണീതഡിയയം  കസ്ഥാരത്യേകമതയയം  എലസ്ഥായം  തുലത്യേപ്രസ്ഥാധസ്ഥാനത്യേദതസ്ഥാടടെ
തദദ്ദേശസസ്ഥാപന തലതഡില് പരഡിഗണഡിക്കടപദടെണ്ടെതുണ്ടെത്ത്.  അതഡിനസ്ഥാല് തനതത്ത്  വരുമസ്ഥാന
ദസസ്ഥാതസുകള് പരഡിമഡിതമസ്ഥായ തദദ്ദേശസസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ സസ്ഥാമതഡിക ഭദ്രത മസ്ഥാത്രമസ്ഥാവരുതത്ത്
ഇദൗ രയംഗടത പരഡിഷ്കരണ നടെപടെഡികള്ക്കത്ത് ആക്കയംകൂദടണ്ടെ പ്രധസ്ഥാന ഘടെകയം.  ഇപ്രകസ്ഥാരയം
വഡിഷയതഡിടന്റെ കസ്ഥാലഡിക പ്രസക്തഡി പരഡിഗണഡിച്ചത്ത് തന്വര്ഷയം ഓഡഡിറഡില് റഡിദപസ്ഥാര്ടത്ത് ടചയ
പ്രസക്ത  വഡിവരങ്ങള്  അടെഡിസസ്ഥാനമസ്ഥാക്കഡിയള്ള  ചഡില  നഡിരണീകണങ്ങളുയം  ശുപസ്ഥാര്ശകളുയം
സര്ക്കസ്ഥാരഡിടന്റെ ശ്രദ്ധയഡില് ടകസ്ഥാണ്ടുവരുന.

അധഡികസ്ഥാര  വഡിദകന്ദ്രണീകരണ  നഡിയമതസ്ഥാല്  വത്യേവസ  ടചയടപടതനുസരഡിച്ചത്ത്
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(ദകരള  പഞസ്ഥായതത്ത്  രസ്ഥാജത്ത്  നഡിയമയം  167-ാം  വകുപത്ത്)  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തുകളഡിദലകള്ള
ചുമതലകളുടടെയയം സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെയയം പദ്ധതഡികളുടടെയയം ടടകമസ്ഥാറയം നടെന. ജലവഡിതരണ
പദ്ധതഡികളുടടെ ടടകമസ്ഥാറവയം തദനുസൃതമസ്ഥായഡി പൂര്തഡിയസ്ഥാക്കഡിയഡിട്ടുണ്ടെത്ത്.

1994 ടല ദകരള പഞസ്ഥായതത്ത് രസ്ഥാജത്ത്  നഡിയമയം  166-ാം വകുപത്ത്  (1)-ാം ഉപവകുപത്ത്
3-ാം  പടഡിക  എ.3  പ്രകസ്ഥാരയം  പരമരസ്ഥാഗത  കുടെഡിടവള്ള  ദസസ്ഥാതസ്സുകളുടടെ  സയംരകണയം
പഞസ്ഥായതഡിടന്റെ  അനഡിവസ്ഥാരത്യേ  ചുമതലയഡിലയം,  സഡി.VIII പ്രകസ്ഥാരയം  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതഡി
നകത്തുള്ള  ജല  വഡിതരണ  പദ്ധതഡികളുടടെ  നടെതഡിപ്പുയം  ജലവഡിതരണ  പദ്ധതഡികളുടടെ
സയംവഡിധസ്ഥാനടപടുതലയം പഞസ്ഥായതഡിടന്റെ ദമഖലസ്ഥാചുമതലയസ്ഥായ  "ജലവഡിതരണ"  തഡിലയം
ഉള്ടപടുന.  സമസ്ഥാന വത്യേവസകള് നഗരപസ്ഥാലഡികസ്ഥാ നഡിയമതഡിലയം ഉള്ടപടുതഡിയഡിട്ടുണ്ടെത്ത്.
12-ാം  പദ്ധതഡി  മസ്ഥാര്ഗ്ഗദരഖയഡില്  'എലസ്ഥാവര്കയം  എനയം  കുടെഡിടവള്ളയം'  എന്ന  ലകത്യേയം
ടടകവരഡികന്നതഡിനുള്ള ഹ്രസസ്വകസ്ഥാല-ദണീര്ഘകസ്ഥാല പരഡിപസ്ഥാടെഡികള് ആവഡിഷ്കരഡിക്കണടമനയം
ടപസ്ഥാതു ടെസ്ഥാപ്പുകടള അടെഡിസസ്ഥാനമസ്ഥാക്കഡിയള്ള കുടെഡിടവള്ള പദ്ധതഡികദളക്കസ്ഥാള്,  സബത്ത്സഡിഡഡി
നഡിബന്ധനകള്ക്കത്ത്  വഡിദധയമസ്ഥായഡി  കുടുയംബങ്ങള്ക്കത്ത്  ഗസ്ഥാര്ഹഡിക  കണകന്  നല്കുന്ന
പദ്ധതഡികള്ക്കത്ത്  മുന്ഗണന  നല്കഡി  നടെപസ്ഥാക്കണടമനയം,  ഗസ്ഥാര്ഹഡിക  കണകന്  ഒരു
പ്രദദശടത മുഴുവന് വണീടുകള്കയം ലഭത്യേമസ്ഥാക്കഡിയ ദശഷയം ആ പ്രദദശടത ടപസ്ഥാതുടെസ്ഥാപ്പുകള്
നഡിര്തലസ്ഥാദക്കണ്ടെതസ്ഥാടണനയം നഡിഷ്കര്ഷഡിച്ചഡിട്ടുണ്ടെത്ത്.  തദദ്ദേശ സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കത്ത് കുടെഡിടവള്ള
വഡിതരണ  ബസ്ഥാധത്യേത  ഫലപ്രദമസ്ഥായഡി  നഡിറദവറ്റുന്നതഡിടനസ്ഥാപയം  ടപസ്ഥാതുടെസ്ഥാപ്പുകള്
ഉപദയസ്ഥാഗഡികന്നതുവഴഡി  ഉണ്ടെസ്ഥാകുന്ന  ജല  ദുരുപദയസ്ഥാഗവയം  ഭണീമമസ്ഥായ  ടവള്ളക്കരയം
ഒടുദക്കണ്ടെഡിവരുന്ന  അവസയയം  ഒഴഡിവസ്ഥാകന്നതഡിനത്ത്  ഫലപ്രദമസ്ഥായ  നടെപടെഡികള്
സസ്വണീകരഡിദക്കണ്ടെതുണ്ടെത്ത്.  ഇദൗ  വഡിഷയതഡില്  പസ്ഥാലക്കസ്ഥാടെത്ത്  ജഡിലയഡിടലയയം  മറത്ത്
ജഡിലകളഡിടലയയം  വഡിവഡിധ  തദദ്ദേശ  സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ  സഡിതഡി  പരഡിദശസ്ഥാധഡിച്ചതഡില്
അനുകരണണീയമസ്ഥായ ഒരു മസ്ഥാതൃക കടണ്ടെത്തുകയണ്ടെസ്ഥായഡി.  ആയതഡിടന്റെ വഡിശദവഡിവരങ്ങള്
ചുവടടെ സയംഗഹഡികന.

9.3.1 കുടെഡിടവള്ള വഡിതരണയം - സസ്ഥാമതഡിക ബസ്ഥാധത്യേത ലഘൂകരഡിച്ചത്ത് 
ഫലപ്രദമസ്ഥായഡി നഡിര്വ്വഹഡിച.
[തഡിരുദവഗപ്പുറ ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതത്ത് 2015-16 ഓ.റഡി ഖ.3-2]

പസ്ഥാലക്കസ്ഥാടെത്ത്  ജഡിലയടടെ  പടെഡിഞസ്ഥാദറ  അതഡിര്തഡിയഡിലള്ള  തഡിരുദവഗപ്പുറ
ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതഡിടന്റെ  ആടക  വഡിസ്തണീര്ണ്ണയം  20.46  ച.കഡി.മണീ  ആണത്ത്.  2011 ടല
ടസന്സസത്ത് പ്രകസ്ഥാരയം 18 വസ്ഥാര്ഡകളഡിടല ആടക ജനസയംഖത്യേ 37670 ആണത്ത്. കുടെഡിടവള്ള
പദ്ധതഡികളുടടെ നടെതഡിപ്പുയം സയംരകണവമസ്ഥായഡി ബന്ധടപട 30.05.2009 ടല സ.ഉ (സസ്ഥാ)
നയം.  1275/2009/ത.സസ്വ.ഭ.വ  പ്രകസ്ഥാരമുള്ള  മസ്ഥാര്ഗ്ഗനഡിര്ദദ്ദേശങ്ങള്  പസ്ഥാലഡിച്ചത്ത്  പഞസ്ഥായതത്ത്
പ്രവര്തഡിച്ചതഡിലൂടടെ  ടപസ്ഥാതുടവ  തനതു  വരുമസ്ഥാനയം  കുറവസ്ഥായ  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതഡിനത്ത്
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സസ്ഥാമതഡിക ദനടമുണ്ടെസ്ഥാക്കസ്ഥാന് കഴഡിഞ്ഞു. 

i. ടപസ്ഥാതുടെസ്ഥാപ്പുകളുടടെ ടവള്ളക്കരയം ഒടുക്കത്ത് പൂര്ണ്ണമസ്ഥായയം ഒഴഡിവസ്ഥായഡി

തഡിരുദവഗപ്പുറ ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതത്ത് 2014 ജൂണ് മസ്ഥാസയം വടര 453 ടപസ്ഥാതുടെസ്ഥാപ്പുകളുടടെ
ടവള്ളക്കരയം ഇനതഡില് 132125/- രൂപ പ്രതഡിമസ്ഥാസയം അടെവസ്ഥാക്കഡിയഡിരുന. ആയതത്ത്
ഒഴഡിവസ്ഥാകന്നതഡിടന്റെ  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായഡി  31.10.2013 ടല  ഭരണസമഡിതഡി  തണീരുമസ്ഥാനയം  5(1)
പ്രകസ്ഥാരയം  പഞസ്ഥായതത്ത്  പരഡിധഡിയഡിലള്ള  453  ടപസ്ഥാതുടെസ്ഥാപ്പുകള്  നണീക്കയം
ടചയ്യുന്നതഡിനുള്ള  ദപ്രസ്ഥാജകത്ത്  വസ്ഥാടര്  അദതസ്ഥാറഡിറഡിയഡില്  നഡിനയം  ലഭത്യേമസ്ഥാക്കഡി
ആവശത്യേമസ്ഥായ തുക നല്കുവസ്ഥാന് തണീരുമസ്ഥാനഡിച. വഡിശദ വഡിവരയം ചുവടടെ നല്കുന.

ദപ്രസ്ഥാജകത്ത്
നയം.

അടെങല് ടചലവത്ത് ലകത്യേയം / ഭദൗതഡിക ദനടയം റഡിമസ്ഥാര്ക്കത്ത്സത്ത്

101/14 150000 147687*

മുഴുവന് ടെസ്ഥാപ്പുകളുയം
നണീക്കയം

ടചയ്യുന്നതഡിനസ്ഥായഡി
ആവശത്യേടപട തുക

ടഡദപസ്ഥാസഡിറത്ത്
ടചയതഡിനസ്ഥാല്

പഞസ്ഥായതത്ത് നഡിലവഡില്
ടവള്ളക്കരയം

അടെവസ്ഥാകന്നഡില.

420 ടെസ്ഥാപ്പുകള് നണീക്കയം
ടചയ്യുകയയം 33 എണ്ണയം
അവദശഷഡികകയയം
ടചയ്യുന്നതസ്ഥായഡി ജല

അദതസ്ഥാറഡിറഡി 02.02.17 ടല
കതത്ത് നമര്.

പഡി.എച്ചത്ത്/എസത്ത്.ആര്.
ആര്/2458/16 പ്രകസ്ഥാരയം

അറഡിയഡിച്ചഡിട്ടുണ്ടെത്ത്.

* ജല അദതസ്ഥാറഡിറഡി  എകഡികദ്യൂടണീവത്ത്  എഞഡിനണീയറുടടെ  എസഡിദമറത്ത്  നഡിരക്കത്ത്  പ്രകസ്ഥാരയം  ഒരു
ടെസ്ഥാപഡിനത്ത്  ടസദന്റെജത്ത്  ചസ്ഥാര്ജത്ത്  ഉള്ടപടടെ  326.02  രൂപ  നഡിരക്കഡില്  453  ടെസ്ഥാപ്പുകള്
മസ്ഥാറ്റുന്നതഡിടന്റെ ടചലവത്ത്.

ii. വത്യേക്തഡിഗത കുടെഡിടവള്ള കണകനുകള്ക്കത്ത്  സബത്ത്സഡിഡഡി  നല്കഡി  -  ഗസ്ഥാര്ഷഡിക കുടെഡിടവള്ള
വഡിതരണയം ഉറപസ്ഥാക്കഡി

ടപസ്ഥാതുജനങ്ങള്ക്കത്ത് കുടെഡിടവള്ള വഡിതരണയം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതഡിനത്ത് 2013-14 വര്ഷയം
മുതല് വത്യേക്തഡിഗത കുടെഡിടവള്ള കണകനുകള്ക്കത്ത് ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതത്ത് സബത്ത്സഡിഡഡി
അനുവദഡിച.  2013-14  മുതല്  2016-17  വടരയള്ള  ടചലവത്ത്  ദരഖകള്
പരഡിദശസ്ഥാധഡിച്ചതത്ത് പ്രകസ്ഥാരമുള്ള വത്യേക്തഡിഗതസ്ഥാനുകൂലത്യേ വഡിവരങ്ങള് ചുവടടെ ദചര്കന. 

വര്ഷയം ദപ്രസ്ഥാജകത്ത് നയം., അടെങല് ഫണ്ടെത്ത് ടചലവത്ത്
ആനുകൂലത്യേയം ലഭഡിച്ച

കുടുയംബങ്ങളുടടെ എണ്ണയം

2013-14 നയം.104, 500000/-, പസ്ഥാന് - 
എസത്ത്.സഡി.പഡി

500000
100 എസത്ത്.സഡി
കുടുയംബങ്ങള്
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2014-15

നയം.43, 780000/-, ജനറല് 336000 84 കുടുയംബങ്ങള്

നയം.117, 285000/-, പസ്ഥാന് - 
എസത്ത്.സഡി.പഡി

60000
12 എസത്ത്.സഡി
കുടുയംബങ്ങള്

2015-16

നയം.6 (പുതഡിയതത്ത്), 580000/-, (പസ്ഥാന് -
ജനറല് 400000 /-  + തനതത്ത് ഫണ്ടെത്ത് 
180000/-)

408000 102 കുടുയംബങ്ങള്

നയം.100, സഡില് ഓവര്, 110000/-, 
പസ്ഥാന് - എസത്ത്.സഡി.പഡി

110000
22 എസത്ത്.സഡി
കുടുയംബങ്ങള്

2016-17

നയം.65, 920000/- (പസ്ഥാന് - ജനറല് 
309200/- + തനതത്ത് ഫണ്ടെത്ത് 500000/-
+ ധനകസ്ഥാരത്യേ കമണീഷന് ഗസ്ഥാന്റെത്ത് 
110800/-)

520000 130 കുടുയംബങ്ങള്

2016-17
നയം.24, 78000/- (പസ്ഥാന് - ജനറല് 
77000/- + തനതത്ത് ഫണ്ടെത്ത് 1000/-)

78000
13 എസത്ത്.സഡി
കുടുയംബങ്ങള്

ആടക 2012000 463 കുടുയംബങ്ങള്

2015-16, 2016-17  വര്ഷങ്ങളഡിലസ്ഥായഡി ബഡി.പഡി.എല്,  ജനറല് വഡിഭസ്ഥാഗതഡില്ടപട
232 കുടുയംബങ്ങള്കയം ഗസ്ഥാര്ഹഡിക കണകന് നല്കഡിയഡിട്ടുണ്ടെത്ത്.

iii. ഗസ്ഥാര്ഹഡിക  കണകന്,  സബത്ത്സഡിഡഡി  പദ്ധതഡികള്  ആവഡിഷ്കരഡിച്ചതഡിലൂടടെ
ടവള്ളക്കരതഡിനസ്ഥായഡി തനതത്ത് ഫണ്ടെഡില് നഡിനയം തുക ടചലവഴഡിദക്കണ്ടെഡിവരുന്നഡില.

04/2012 മുതല് 06/2014 വടരയള്ള കസ്ഥാലവളവഡില് പ്രതഡിമസ്ഥാസയം 1,32,125/- രൂപ
നഡിരക്കഡില്  ടവള്ളക്കരയം  ഇനതഡില്  453  ടെസ്ഥാപ്പുകള്ക്കത്ത്  അടെവസ്ഥാക്കഡിയതത്ത്  ആടക
35,67,375/-  രൂപയസ്ഥാണത്ത്.  തനതു  ഫണ്ടെഡില്  നഡിനമസ്ഥാണത്ത്  ഇദൗ  ടചലവത്ത്
നഡിര്വ്വഹഡിച്ചഡിരുന്നതത്ത്.  1,47,687/-  രൂപ  ടചലവഡില്  ടപസ്ഥാതു  ടെസ്ഥാപ്പുകള്  നണീക്കയം  ടചയ.
വത്യേക്തഡിഗത ഗസ്ഥാര്ഹഡിക കണകന് സബത്ത്സഡിഡഡി നല്കുന്നതഡിനത്ത് 2013-14 മുതല് 2016-17
വടര ജനറല് വഡിഭസ്ഥാഗതഡിനത്ത് 12,64,000/- രൂപയയം എസത്ത്.സഡി വഡിഭസ്ഥാഗതഡിനത്ത് 7,48,000/-
രൂപയയം  കൂടെഡി  ആടക  20,12,000/-  രൂപയയം  ടചലവഴഡിച്ചഡിട്ടുണ്ടെത്ത്.  ഇദൗ  പദ്ധതഡികള്
ആവഡിഷ്കരഡിച്ചതഡിലൂടടെ  2013-14  മുതല്  2016-17  വടരയള്ള  കസ്ഥാലവളവഡില്
ടപസ്ഥാതുടെസ്ഥാപ്പുകള്ക്കത്ത്  ടവള്ളക്കരമഡിനതഡില്  അടെവസ്ഥാദക്കണ്ടെഡിയഡിരുന്ന  63,42,000/-
രൂപയടടെ  ടചലവത്ത്  ഒഴഡിവസ്ഥാക്കസ്ഥാനസ്ഥായഡി.  പദ്ധതഡി  നടെതഡിപഡിനുള്ള  ടചലവത്ത്  കഴഡിച്ചത്ത്  ഇദൗ
ഇനതഡില് 41,82,313/- രൂപ മഡിച്ചയം ഉണ്ടെസ്ഥാകുകയയം ടചയ.
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9.3.2 ജലവഡിതരണവയം തദദ്ദേശസസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ സസ്ഥാമതഡിക ബസ്ഥാധത്യേതയയം

ജലഅദതസ്ഥാറഡിറഡി  പരഡിപസ്ഥാലഡികന്ന  ടപസ്ഥാതു  ടെസ്ഥാപ്പുകളഡിലൂടടെയള്ള  ജലവഡിതരണ
തഡിടന്റെ  ചുമതല  വഹഡികന്നതത്ത്  തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളസ്ഥായതഡിനസ്ഥാല്  ജല
അദതസ്ഥാറഡിറഡിയഡിടല  ഉദദത്യേസ്ഥാഗസടന്റെ  സഹസ്ഥായദതസ്ഥാടടെ  ഭദൗതഡിക  പരഡിദശസ്ഥാധന  നടെതഡി
ആടകയള്ള  ടപസ്ഥാതുടെസ്ഥാപ്പുകള്,  ജലയം  ലഭത്യേമസ്ഥാകുന്ന  ടെസ്ഥാപ്പുകള്,  പ്രവര്തന  കമമലസ്ഥാത
ടെസ്ഥാപ്പുകള്  എന്നഡിവയടടെ  വഡിവരങ്ങള്  ദശഖരഡിദക്കണ്ടെതസ്ഥാടണനയം  ഉപദയസ്ഥാഗഡികന്ന
ജലതഡിനു  മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണത്ത്  പണയം  നല്കുന്നടതന്നത്ത്  ഉറപ്പുവരുതണടമനയം
തദദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കത്ത്  നഡിര്ദദ്ദേശയം  നല്കഡിയഡിരുന.  എന്നസ്ഥാല്  ദമല്
സര്ക്കസ്ഥാര്  നഡിര്ദദ്ദേശങ്ങള്  പസ്ഥാലഡിച്ചത്ത്  ഫലപ്രദമസ്ഥായ  പദ്ധതഡികള്  ആവഡിഷ്കരഡിച്ചഡിടഡിടലന്നത്ത്
2015-16  വര്ഷടത വസ്ഥാര്ഷഡിക കണകകളുടടെ ഓഡഡിറത്ത് ദവളയഡില് ദബസ്ഥാധത്യേടപടഡിട്ടുണ്ടെത്ത്.
ഓദരസ്ഥാ  മസ്ഥാസവയം  ഭണീമമസ്ഥായ  തുക  ടവള്ളക്കരമഡിനതഡില്  ഒടുദക്കണ്ടെഡി  വരുനണ്ടെത്ത്.  ഇതത്ത്
സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ ധനസഡിതഡിടയ സസ്ഥാരമസ്ഥായഡി ബസ്ഥാധഡികന.

i. കുടെഡിടവള്ള  പദ്ധതഡികളുടടെ  പരഡിപസ്ഥാലനയം  മൂലയം  അധഡികബസ്ഥാധത്യേതയണ്ടെസ്ഥായതസ്ഥായഡി
2015-16  വര്ഷടത  വസ്ഥാര്ഷഡിക  കണകകളുടടെ  ഓഡഡിറത്ത്  റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടുകളഡില്
പരസ്ഥാമര്ശഡിക്കടപട  പസ്ഥാലക്കസ്ഥാടെത്ത്  ജഡിലയഡിലള്ടപട  16  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തുകളുടടെ
വഡിവരയം ചുവടടെ ദചര്കന.

ക്രമ
നയം ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതത്ത്

ഓഡഡിറത്ത്
റഡിദപസ്ഥാര്ടത്ത് /

വര്ഷയം /
ഖണഡിക

ജല
അദതസ്ഥാറഡിറഡിയടടെ

ടപസ്ഥാതു
ടെസ്ഥാപ്പുകളുടടെ

എണ്ണയം

ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതത്ത് ഒടുകന്ന
ടവള്ളക്കരയം

പ്രതഡിമസ്ഥാസ
ടവള്ളക്കരയം

പ്രതഡിവര്ഷ
ടവള്ളക്കരയം

1 പുതുദക്കസ്ഥാടെത്ത് 2015-16
3-1

208 91000 1092000

2 ദമലസ്ഥാര്ദകസ്ഥാടെത്ത് 2015-16
3-1 193 84438 1013256

3 ടപസ്ഥാല്പ്പുള്ളഡി 2015-16
3-1

48 21000 252000

4 ടകസ്ഥാഴഡിഞസ്ഥാമസ്ഥാറ 2015-16
3-3 61 26688 320256

5 പരുതൂര് 2015-16
3-1

451 197313 2367756

6 മുതുമല 2015-16
3-2 289 126438 1517256

7 ദതങ്കുറഡിശഡി 2015-16
3-3

243 106313 1275756
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8 അനങ്ങനടെഡി 2015-16
3-2

167 73062 876744

9 കണ്ണമ 2015-16
3-2 328 143500 1722000

10 വടെവന്നൂര് 2015-16
3-2

148 64750 777000

11 ശ്രണീകൃഷ്ണപുരയം 2015-16
1-13 166 72625 871500

12 ചസ്ഥാലഡിദശരഡി 2015-16
1-13

223 97563 1170756

13 കുഴല്മനയം 2015-16
3-4 360 157500 1890000

14 വഡിളയൂര് 2015-16
3-6

298 130375 1564500

15 പടഡിതറ 2015-16
3-5 415 181563 2178756

16 വലപ്പുഴ 2015-16
3-7

167 73063 876756

ii. സമസ്ഥാന സസ്വഭസ്ഥാവമുള്ള നഡിരണീകണങ്ങള് ലഭത്യേമസ്ഥായ മറത്ത് രണ്ടെത്ത് തദദ്ദേശസസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ
വഡിവരവയം ഇദതസ്ഥാടടെസ്ഥാപയം ദചര്കന.

• മസ്ഥാദവലഡിക്കര  തസ്ഥാമരകളയം  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതത്ത്  2015-16  സസ്ഥാമതഡിക
വര്ഷയം  573  ടപസ്ഥാതു  ടെസ്ഥാപ്പുകളുടടെ  ടവള്ളക്കരമഡിനതഡില്  പ്രതഡിമസ്ഥാസയം
2,50,688/-  രൂപയസ്ഥാണത്ത്  അടെചടകസ്ഥാണ്ടെഡിരഡികന്നതത്ത്.  എന്നസ്ഥാല്
പ്രവര്തനകമമസ്ഥായ  ടെസ്ഥാപ്പുകള്  എത്രയടണ്ടെന്നത്ത്  വസ്ഥാടര്  അദതസ്ഥാറഡിറഡി
ഉദദത്യേസ്ഥാഗസരുമസ്ഥായഡി  ദചര്ന്നത്ത്  സയംയക്ത  പരഡിദശസ്ഥാധന  നടെതഡി
ഉറപസ്ഥാക്കഡിയഡിടഡില.  ഇതുമൂലയം  പ്രവര്തനകമമലസ്ഥാത  ടെസ്ഥാപ്പുകളുടടെയയം
ടവളളക്കരയം  പഞസ്ഥായതഡിനത്ത്  ഒടുദക്കണ്ടെഡിവരുന.  ഇതത്ത്  പഞസ്ഥായതഡിനത്ത്
കനത സസ്ഥാമതഡിക ബസ്ഥാധത്യേതയണ്ടെസ്ഥാകനണ്ടെത്ത്. (മസ്ഥാദവലഡിക്കര തസ്ഥാമരകളയം
ഗസ്ഥാ.പ.ഓ.റഡി., 2015-16, ഖ.3-1)

• ടകസ്ഥാലയം  മുനഡിസഡിപല്  ദകസ്ഥാര്പദറഷനഡിടല  3248  ടപസ്ഥാതുടെസ്ഥാപ്പുകളുടടെ
ടവള്ളക്കരമഡിനതഡില്  ടെസ്ഥാപത്ത്  ഒന്നഡിനത്ത്  പ്രതഡിവര്ഷയം  7,884/-  രൂപ
നഡിരക്കഡില്  പ്രതഡിമസ്ഥാസയം  21,33,936/-  രൂപ  ടവള്ളക്കരമഡിനതഡില്
അടെവസ്ഥാദക്കണ്ടെഡി വരുന. ഇതത്ത് ദകസ്ഥാര്പദറഷടന്റെ സസ്ഥാമതഡിക സഡിതഡിടയ
ബസ്ഥാധഡികന. (ടകസ്ഥാലയം നഗരസഭ ഓ.റഡി. 2015-16, ഖ.3-8)
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ശുദ്ധജലവഡിതരണയം: ചുമതലകളുയം, കര്തവത്യേങ്ങളുയം - ഓഡഡിറത്ത് ശഡിപസ്ഥാര്ശകള്

• മലഡിനജലയം  ശുദ്ധജലതഡില്  കലരുന്നതഡിലൂടടെ  ജലദസസ്ഥാതസുകള്  മലഡിനടപടെസ്ഥാ
തഡിരഡിക്കസ്ഥാന് ദവണ്ടെ നടെപടെഡികള് ടപസ്ഥാതുമരസ്ഥാമതത്ത്  വഡിഭസ്ഥാഗതഡിടന്റെ മുന്ടടകയസ്ഥാല്
ആവഡിഷ്കരഡിച്ചത്ത് നടെപഡിലസ്ഥാകക. 

ഉദസ്ഥാ.  ടഡ്രെയഡിദനജയം,  സസ്വണീദവജയം,  ശുദ്ധജലവയം  ടകസ്ഥാണ്ടുദപസ്ഥാകുന്ന  ടടലനുകള്
നഡിലവഡില്  അടുതടുതത്ത്  സസ്ഥാപഡികന്നതുമൂലമുണ്ടെസ്ഥാകുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള്  പരഡിഹരഡിക
ന്നതഡിനുള്ള നടെപടെഡികള്

• സര്വ്വണീസത്ത്  ടെസ്ഥാകത്ത്  ഇദൗടെസ്ഥാകന്നതഡിടന്റെ  സസ്ഥാധത്യേത  പ്രദയസ്ഥാജനടപടുതഡി  അവശത്യേ
ജലലഭത്യേത  സദൗജനത്യേനഡിരക്കഡില്  ഉറപസ്ഥാകകയയം  ദുര്വഡിനഡിദയസ്ഥാഗയം  പഡിഴയഡിലൂടടെ
തടെയകയയം ടചയ്യുന്നതഡിനത്ത്  ഹദൗസത്ത്  കണകന്/മണീറര് റണീഡഡിയംഗത്ത്  സയംവഡിധസ്ഥാനങ്ങള്
ഏര്ടപടുത്തുക.

• ദസസ്ഥാതസുകളുടടെ  ഉടെമസത  ഏതുവഡിധമസ്ഥായസ്ഥാലയം  ജലയം   സസ്ഥാമൂഹത്യേ  ആസ്തഡിയയം
അമൂലത്യേ  വഡിഭവവയം  ആയഡിക്കണ്ടെത്ത്  ജദലസ്ഥാപദയസ്ഥാഗയം  വഡിദവകപൂര്ണ്ണമസ്ഥാക്കസ്ഥാന്
നഡിര്ബന്ധഡിതമസ്ഥാകയം  വഡിധയം  ജലവഡിനഡിദയസ്ഥാഗ  നഡിരണീകണ  സസ്ഥാധത്യേതകള്
ബന്ധടപട സര്ക്കസ്ഥാര് ഏജന്സഡികളുമസ്ഥായഡി ദചര്ന്നത്ത് വഡിവര സസ്ഥാദങതഡിക വഡിദത്യേയടടെ
സഹസ്ഥായദതസ്ഥാടടെ  പ്രദയസ്ഥാജനടപടുത്തുക.  സസ്വകസ്ഥാരത്യേ-ടപസ്ഥാതുദമഖലസ്ഥാ  വത്യേതത്യേസ്ഥാസ
മഡിലസ്ഥാടത  ജദലസ്ഥാപദഭസ്ഥാഗ  വഡിവര  ലഭത്യേത  ഉതരവസ്ഥാദഡിതസ്വപൂര്ണ്ണമസ്ഥായ  ഉപദഭസ്ഥാ
ഗതഡിനത്ത് സസ്വയയം ബസ്ഥാധത്യേസമസ്ഥാകുന്ന വഡിധയം പ്രദയസ്ഥാജനടപടുത്തുക.

ഉദസ്ഥാ. പ്രതഡിശണീര്ഷ ജലലഭത്യേത, പ്രതഡിശണീര്ഷ ആവശത്യേകത, ശരസ്ഥാശരഡി ജദലസ്ഥാപദഭസ്ഥാഗ
നഡിരക്കത്ത്  എന്നഡിവയടടെ  പശസ്ഥാതലതഡില്  ഓദരസ്ഥാ  വണീടുകളുടടെയയം  വഡിവരയം
അറഡിയസ്ഥാന്  ദവണ്ടെ  വഡിവര  വഡിശകലന  സദങതയം  തദദ്ദേശസസ്ഥാപനതലതഡില്
ലഭത്യേമസ്ഥാകക.

• സമഗമസ്ഥായ  ജലലഭത്യേതസ്ഥാവഡിവരയം  ഡഡിജഡിറല്  മസ്ഥാപഡിലള്ടപടുതഡി  സസ്ഥാപനതല
വഡിവരദശഖരതഡിടന്റെ  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥാക്കഡി  തണീരുമസ്ഥാനങ്ങള്  വസ്തുനഡിഷമസ്ഥാകന്നതഡിനത്ത്
തദദ്ദേശസസ്ഥാപനങ്ങടള പ്രസ്ഥാപമസ്ഥാകക.

• സസ്ഥാമൂഹത്യേനണീതഡി ഉറപസ്ഥാകക എന്ന തദദ്ദേശ സര്ക്കസ്ഥാരുകളുടടെ അടെഡിസസ്ഥാന ധര്മയം
ജലവഡിതരണ നടെപടെഡികളഡിലയം നഡിറദവറസ്ഥാനസ്ഥാകുയം വഡിധയം അടെഡിസസ്ഥാനസ്ഥാവശത്യേതഡിനുള്ള
ജല  ലഭത്യേത  ഉറപസ്ഥാകന്നതഡിനുള്ള  ബസ്ഥാധത്യേത  തദദ്ദേശ  ഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങള്
ഏടറടുകന്നദതസ്ഥാടടെസ്ഥാപയം  അമഡിത  ജദലസ്ഥാപദയസ്ഥാഗയം  ദുര്വഡിനഡിദയസ്ഥാഗമസ്ഥായഡിക്കണ്ടെത്ത്
ഉപദഭസ്ഥാക്തസ്ഥാക്കള് തദദ്ദേശസസ്ഥാപനതഡിനത്ത് പഡിഴനല്ദകണ്ടെഡി വരുന്ന കുറമസ്ഥാകകയയം
ടചയ്യുക.
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10 കക.യ.ആര.ഡഡ.എഫഫ.സഡ (ടടേകഫ ഓവര) വവായ്പ -
ടഡഡയുകടേ സവാപനങ്ങള് ജപഡ ഭഭീഷണഡയഡല

തതിരുവനന്തപുരരം വതികസന അതതതോറതിറതിയുടടെ (ടതിഡ) പ്രവര്ത്തന പരതിധതിയതിലുള
പഞതോയത്തുകളതിടലെ വവ്യകതികള്കക്ക് ഭവന നതിര്മതോണ വതോയ്പ വതിതരണരം ടചെയ്യുന്നതതിനതോയതി
1985-86  മുതല്  1996-97  വടര  623.11  ലെകരം രൂപയുരം  1992-93  മുതല്  1994  വടര
വതികസന പദ്ധതതികള്കതോയതി 623 ലെകരം രൂപയുരം ഉള്ടപ്പെടടെ 1246.11 ലെകരം രൂപ ടതിഡ
ഹഡക്ക്തകതോയതില് നതിനരം വതോയ്പ വതോങതി.  ഭരണഘടെനയുടടെ 72, 73 തഭദഗതതികള് നതിലെവതില്
വന്നതതതോടടെ  ടതിഡ  ഉള്ടപ്പെടടെയുള  വതികസന  അതതതോറതിറതികളതില്  അര്പ്പെതിതമതോയതിരുന്ന
പദ്ധതതികടളതോടക  തതദ്ദേശ  സസ്വയരംഭരണ  സതോപനങളുടടെ  ചുമതലെയതിലെതോവുകയുരം
ടതിഡയുടടെ  സതോമ്പത്തതിക  തസതോതസതില്  വന്  തശതോഷണമുണതോവുകയുരം  ടചെയ്തതക്ക്
ഹഡക്ക്തകതോയതില്  നതിടന്നടുത്ത  വതോയ്പയുടടെ  തതിരതിച്ചടെവതിടന  സതോരമതോയതി  ബതോധതിച.   തമല്
സതോഹചെരവ്യത്തതില് സതോപനത്തതിടന്റെ തലെതോണ് ബതോധവ്യത ടക.യു.ആര്.ഡതി.എഫക്ക്.സതി തയതോടെക്ക്
ഏടറടുകതോന്  ആവശവ്യടപ്പെട്ടു  ടകതോണക്ക്  സര്കതോര്  50  തകതോടെതി  രൂപ
ടക.യു.ആര്.ഡതി.എഫക്ക്.സതി കക്ക് വതോയ്പ നല്കതി.

26.03.2001-ടലെ  സ.ഉ.(കക)1227/2001/എല്.എസക്ക്.ജതി.ഡതി  നമ്പര്  സര്കതോര്
ഉത്തരവതിടന്റെ  അടെതിസതോനത്തതില്  ടതിഡ  ഹഡക്ക്തകതോയക്ക്  നല്കുവതോനുണതോയതിരുന്ന  തലെതോണ്
ബതോദ്ധവ്യതയതോയ  631.03  ലെകരം  രൂപ  ഒടുക്കുന്നതതിനതോയതി  29.03.2001-ല്
ടക.യു.ആര്.ഡതി.എഫക്ക്.സതിയുമതോയതി  കരതോറതില്  ഏര്ടപ്പെട്ടു.   കരതോറതിടലെ  വവ്യവസകള്
പ്രകതോരരം  13.75%  പലെതിശയുരം  2.5%  പതിഴപലെതിശയുരം  മൂന  മതോസത്തതിടലെതോരതികല്
കൂട്ടുപലെതിശ വവ്യവസയതില് നല്തകണതിയതിരുന.  ഇതക്ക്  ഹഡക്ക്തകതോ തലെതോണതിനക്ക്  2001-ല്
നതിലെവതിലുണതോയതിരുന്ന  പലെതിശ  നതിരകതിതനകതോള്  കൂടുതലെതോണക്ക്.   ഹഡക്ക്തകതോ  തലെതോണതിനക്ക്
31.12.2002 വടര 13.5% ഉരം 01.01.2003 മുതല് 11%ഉരം ആയതിരുന  പലെതിശ.  എന്നതോല്
ടക.യു.ആര്.ഡതി.എഫക്ക്.സതി പലെതിശ നതിരകക്ക് കുറച്ചതിടതില.

ടതിഡ  31.03.2015  വടര  11,96,86.901/-  രൂപ  തതിരതിച്ചടെവക്ക്  നടെത്തതിയതിട്ടുണക്ക്.
സര്കതോര് എഴുതതി തളതിയ തുകകള് കുറവക്ക് വരുത്തതിയതതിനു തശഷരം  31.03.2015  വടര
15,24,59,018/- രൂപ ടതിഡ ടക.യു.ആര്.ഡതി.എഫക്ക്.സതി യക്ക് തലെതോണ് കുടെതിശതികയതിനത്തതില്
അടെയ്ക്കുവതോനുണക്ക്.  ടതിഡ ഗവ്യതോരണതി കമമ്മീഷനതോയതി  4,04,45,680/-  രൂപ  31.03.2015-ല്
സര്കതോരതില്  അടെച്ചതിട്ടുണക്ക്.  ടക.യു.ആര്.ഡതി.എഫക്ക്.സതി-യക്ക്  കുടെതിശതികയതിനത്തതില്
അടെയ്ക്കുവതോനുള  തുക  ഈടെതോക്കുന്നതതിനക്ക്  റവനന്യൂ  റതികവറതി  നതിയമരം  7,  34  വകുപ്പുകള്
പ്രകതോരരം റതികവറതി നടെപടെതികള്കതോയതി നല്കതിയ തനതോടമ്മീസക്ക് ടതിഡ കകപ്പെറതിയതിട്ടുണക്ക്.
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അപതോകതകള്

1. ഹഡക്ക്തകതോയുടടെ പലെതിശ നതിരകതിതനകതോള് കൂടെതിയ നതിരകതിലുരം കൂട്ടുപലെതിശ തചെര്ത്തുരം
ഭമ്മീമമതോയ  തുകയതോണക്ക്  ടക.യു.ആര്.ഡതി.എഫക്ക്.സതി  ടതിഡയുടടെ  ബതോധവ്യതയതോയതി
ചുമത്തതിയതിട്ടുളതക്ക്.

2. ടതിഡ ഹഡക്ക്തകതോയുടടെ സതോമ്പത്തതിക സഹതോയതത്തതോടടെ നടെപ്പെതോകതിയ ഭവന വതോയ്പ
പദ്ധതതിയുടടെ എഴുതതി തളതിയ തുക സര്കതോരതില് നതിനരം ലെഭവ്യമതോകതോത്തതതിനതോല്,
പ്രസ്തുത  തുക  ടക.യു.ആര്.ഡതി.എഫക്ക്.സതി  യക്ക്  പതിഴപ്പെലെതിശ  സഹതിതരം  നല്തകണ
സതിതതിയതോണുളതക്ക്.

3. ടക.യു.ആര്.ഡതി.എഫക്ക്.സതിയുടടെ  വതോയ്പ  തുകയുടടെയുരം  കതോലെതോകതോലെങളതോയതി  ടതിഡ
തതിരതിച്ചക്ക്  ഒടുകതിയ  തുകകളുടടെയുരം  ഒടുകതോന്  അവതശഷതിക്കുന്ന  തുകയുടടെയുരം
വതിശദതോരംശങള്  തരഖടപ്പെടുത്തതിയ  രജതിസ്റ്റര്  സൂകതിക്കുന്നതില.  വതോയ്പ  തുകയുരം
പലെതിശയുരം  സഹതിതരം  12.96  തകതോടെതി  രൂപ  അടെച്ചതിട്ടുരം  15  തകതോടെതിതയതോളരം
അടെവതോകതോന്  അവതശഷതിക്കുന്നതതോയതോണക്ക്  ടക.യു.ആര്.ഡതി.എഫക്ക്.സതിയുടടെ
കണകക്ക്.

ടതിഡയുടടെ  വരുമതോനരം  പരതിതശതോധതിച്ചതപ്പെതോള്  ടക.യു.ആര്.ഡതി.എഫക്ക്.സതി  തലെതോണ്
തതിരതിച്ചടെവതിനുള സതോമ്പത്തതികനതിലെ നതിലെവതില് ടതിഡയതിടലന്നക്ക്  കണ.  ടതിഡയുടടെ  വക
തഷതോപ്പെതിരംഗക്ക് തകതോരംപ്ലക്സുകളതില് നതിനരം ലെഭതിക്കുന്ന പരതിമതിതമതോയ വതോടെകയുരം ഗവണ്ടമന്റെതില്
നതിന്നക്ക്  ലെഭതിക്കുന്ന ഗതോന്റുകളുമതോണക്ക്  ടതിഡയുടടെ പ്രധതോന വരുമതോനരം.  ടതിഡയുടടെ വതികസന
പ്രവര്ത്തനങള് നടെത്തുന്നതതിനക്ക് പ്രസ്തുത വരുമതോനരം പരവ്യതോപ്തമല.  വതോയ്പതോ തതിരതിച്ചടെവതോയതി
15.24  തകതോടെതി രൂപ ടക.യു.ആര്.ഡതി.എഫക്ക്.സതി യ്ക്കുരം  3625.9  ലെകരം രൂപ സര്കതോരതിനുരം
ടതിഡ നല്കതോനുണക്ക്.

ടതിഡയുടടെ  2014-15  വര്ഷടത്ത വതോര്ഷതിക കണക്കുകള് പ്രകതോരരം ആടക വരവക്ക്
(മുന്നതിരതിപ്പെക്ക് ഉള്ടപ്പെടടെ) 12,32,54,002.53/-  രൂപയുരം ആടക ടചെലെവക്ക്  6,65,01,526.53/-
രൂപയുരം നമ്മീകതിയതിരതിപ്പെക്ക് 5,67,52,476/- രൂപയുമതോണക്ക്.

ടതിഡ  ടസക്രടറതിയുടടെ  07.09.2016-ടലെ  എഫക്ക്.3/2333/2014/ടതിഡ  നമ്പര്
കത്തതില് ടതിഡയുടടെ മതോസവരുമതോനരം ടചെലെവതിതനകതോള് കുറവതോയതതിനതോല് കുറവക്ക് വരുന്ന
തുക 'അതലെതോടമ്മീസക്ക് ടഡതപ്പെതോസതിറക്ക്' ഇനത്തതില് നതിനടമടുത്തതോണക്ക് ശമ്പളരം ഉള്ടപ്പെടടെയുള
കദനരംദതിന ടചെലെവുകള്ക്കുള തുക കടണത്തുന്നടതന്നക്ക് സര്കതോരതിടന അറതിയതിച്ചതിട്ടുണക്ക്.
നതിലെവതില്  ടക.യു.ആര്.ഡതി.എഫക്ക്.സതി-യുടടെ  ഭമ്മീമമതോയ  തലെതോണ്  കുടെതിശതിക
അടെയ്ക്കുവതോനതോകതോടത ടതിഡയുടടെ സതോപനങള് ജപ്തതി  ഭമ്മീഷണതി തനരതിടുകയതോണക്ക്.   ടതിഡ
സര്കതോരതില്  അടെച്ച  ഗവ്യതോരണതി  കമമ്മീഷന്  തുക  തതിരതിടക  നല്കുകയുരം  ഹഡക്ക്തകതോ
ഈടെതോക്കുന്ന  പലെതിശ  നതിരകതിതനകതോള്  0.5%  കൂടുതല്  നതിരകതില്  പലെതിശ
കണകതോക്കുകയുരം ടചെയ്തതോല് ടതിഡയുടടെ സതോമ്പത്തതികനതിലെ വളടര ടമച്ചടപ്പെടുന്ന സതിതതി
ഉണതോകുരം.   ഈ  സതോഹചെരവ്യത്തതില്  ടക.യു.ആര്.ഡതി.എഫക്ക്.സതി  തലെതോണ്  ബതോധവ്യത
പൂര്ണ്ണമതോയുരം  ഒഴതിവതോക്കുന്നതതിനക്ക്  സര്കതോര്  തലെത്തതില്  ഉചെതിതമതോയ  തമ്മീരുമതോനത്തതിനക്ക്
ശതിപതോര്ശ ടചെയ്യുന. 
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11 സര്വ്വകലലാശലാലകള
ഉന്നത  വവിദദദ്യാഭദദ്യാസമമേഖലയവില്  പഠന  ഗമവഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കക

ദവിശദ്യാമബദ്യാധവവും എഎെകരൂപദവവും എകദ്യാണ്ടുവരുന്നതവിനവും,  ആധുനവികമേദ്യായ സമ്പ്രദദ്യായങ്ങളവും
വവിശകലന  രരീതവിയവും  പ്രദ്യാവര്ത്തവികമേദ്യാക്കുന്നതവിനമുള്ള  ചുമേതല  നവിര്വ്വഹവികഎപ്പെടുന്നതക
പ്രധദ്യാനമേദ്യായവും  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലദ്യാതലത്തവിലദ്യാണക.  അകദ്യാദമേവികതലത്തവിലവും,  ഭരണതല
ത്തവിലവും,  സസ്വതന്ത്രമേദ്യായവി പ്രവര്ത്തവിക്കുന്നതവിനവും,  അനമയദ്യാജദമേദ്യായ മമേഖലകളവില് നവിനവും
എതരഎഞ്ഞെടുകഎപ്പെടുന്നവരദ്യാല് നവിയന്ത്രവികഎപ്പെടുന്നതവിനമുള്ള അധവികദ്യാരവവും  സര്വ്വകലദ്യാ
ശദ്യാലകള്ക്കുണക.  എെന്നദ്യാല്  മകരളത്തവിഎല  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലകളഎടെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
എപദ്യാതുഎവ പരവിമശദ്യാധവിച്ചതവില് തങ്ങളഎടെ ഉന്നതമേദ്യായ ഉത്തരവദ്യാദവിത്തങ്ങള് നവിര്വ്വഹവിക്കു
ന്നതവിലവും  അകദ്യാദമേവിക  സസ്വദ്യാതന്ത്രദവും  ഫലപ്രദമേദ്യായവി  വവിനവിമയദ്യാഗവിക്കുന്നതവിലവും  ചവില
സദ്യാപനങ്ങള്കക  വരീഴ്ചകള് സവുംഭവവിച്ചവിട്ടുഎണന്നക  കഎണത്തവിയവിട്ടുണക.  ഇത്തരുണത്തവില്
ഏറ്റവവും  പ്രസക്തമേദ്യായതുവും  സര്കദ്യാര്  തലത്തവില്  വദക്തമേദ്യായ  ഇടെഎപടെല്
അനവിവദ്യാരദമേദ്യായതുമേദ്യായ അപദ്യാകതകള് ഇവവിഎടെ സവുംഗ്രഹവിക്കുന.

11.1 കകരള ഫഫിഷററീസസ് സമുദ്ര പഠന സര്വ്വകലലാശലാല

മകരള ഫവിഷറരീസക സമുദ്ര പഠന സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവിഎല സവിരവും അദദദ്യാപക

നവിയമേനത്തവിഎല അപദ്യാകതകള്

ഇനദയവിഎല  ആദദഎത്ത  ഫവിഷറരീസക  സമുദ്ര  പഠന  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയദ്യാണക
കുമഫദ്യാസക.  ഇതക  01.04.2011 ലദ്യാണക  പ്രവര്ത്തനമേദ്യാരവുംഭവിച്ചതക.  2010  എല  മകരള

ഫവിഷറരീസക സമുദ്ര പഠന സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല നവിയമേവും, 2013 എല സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല പ്രദ്യാഥമേവിക
സദ്യാറ്ററ്റ്യൂടക  എെന്നവിവയവിഎല  വദവസകള്കക  വവിമധയമേദ്യായദ്യാണക  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

പ്രവര്ത്തവിക്കുന്നതക.  എകദ്യാച്ചവിയവിഎല  പനങ്ങദ്യാടെക  എെന്ന  സലത്തദ്യാണക  കുമഫദ്യാസവിഎന
ആസദ്യാനവും. 2013-14 വര്ഷത്തവില് 16 സവിരവും അധദദ്യാപകരുവും 2014-15 വര്ഷത്തവില് 13

സവിരവും  അധദദ്യാപകരുമേദ്യാണക  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില്  മജദ്യാലവിഎചയവിരുന്നതക.  അധദദ്യാപക
നവിയമേനത്തവിഎല അപദ്യാകതകളഎടെ സവുംകവിപ്ത വവിവരവും ചുവഎടെ മചര്ക്കുന.

1. ഫവിഷറരീസക  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവിഎല  അധദദ്യാപകരുഎടെ  നവിയമേനദ്യാധവികദ്യാരവി

എസനറ്റദ്യായവിരുന്നവിട്ടുവും ഗമവണവിവുംഗക കകൗണ്സവില് നവിയമേനവും നടെത്തുന.

കുമഫദ്യാസക പ്രഥമേ സദ്യാറ്ററ്റ്യൂടക  2013,  അദദദ്യായവും 9-1 പ്രകദ്യാരവും സര്കദ്യാരവിഎന മുന്കൂര്
അനമേതവിമയദ്യാഎടെ  അധദദ്യാപക  നവിയമേനവും  സവുംബനവിച്ച  അകദ്യാദമേവികക

കകൗണ്സവിലവിഎനമയദ്യാ  ഗമവണവിവുംഗക  കകൗണ്സവിലവിഎനമയദ്യാ  ശുപദ്യാര്ശയവിമന്മേല്
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തരീരുമേദ്യാനഎമേടുമകണതക  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല  എസനറ്റദ്യാണക.  എെന്നദ്യാല്  ഫവിഷറരീസക
സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില് തസവികകളഎടെ നവിര്ണ്ണയവും മുതല് നവിയമേനവും വഎരയള്ള ഒരു

ഘടത്തവിലവും എസനറ്റവിഎന ഇടെഎപടെല് ഉണദ്യായവിടവില. 

അധദദ്യാപക നവിയമേനവും  സവുംബനവിച്ച മചദ്യാദദങ്ങള്കക  20.12.14  ല്  കൂടെവിയ 3-ാാാ

എസനറ്റക  മയദ്യാഗവും  അജണ-2  മചദ്യാമദദദ്യാത്തര മവള  മചദ്യാദദവും(1)എന  മേറുപടെവിയദ്യായവി
സര്കദ്യാരവിമലയക എെഴുതവിയവിട്ടുഎണനവും തസവിക പുനര്വവിനദദ്യാസത്തവിനക അകദ്യാദമേവികക

കകൗണ്സവില്  തരീരുമേദ്യാനഎമേടുത്തവിട്ടുഎണനമുള്ള  മേറുപടെവിയദ്യാണക  നല്കവിയവിട്ടുള്ളതക.
08/2014 ല്  അധദദ്യാപക  നവിയമേനത്തവിനദ്യായവി  വവിജദ്യാപനവും  പുറഎപ്പെടുവവിച്ചക

01/2015 ല്  ഇനര്വറ്റ്യൂ  തരീരുമേദ്യാനവിച്ച  സദ്യാഹചരദത്തവിലദ്യാണക  എസനറ്റവില്
ഇത്തരഎമേദ്യാരു മേറുപടെവി നല്കവിയവിട്ടുള്ളതക.

സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയഎടെ  ഭരണദ്യാധവികദ്യാര  സദ്യാപനമേദ്യായ  ഗമവണവിവുംഗക

കകൗണ്സവിലവിഎന  17.02.2014 ല്  നടെന്ന  17-ാാമേതക  മയദ്യാഗത്തവിഎല  അജണ

368/2014  പ്രകദ്യാരവും  കുമഫദ്യാസക  ആകക,  പ്രഥമേ  സദ്യാറ്ററ്റ്യൂടക  എെന്നവിവയവിഎല
വദവസകള്കക വവിമധയമേദ്യായവി എപ്രദ്യാഫസര് തസവികയവില് 2-ഉവും, അമസദ്യാസവിമയറ്റക

എപ്രദ്യാഫസര് തസവികയവില്  5-ഉവും,  അസവിസനക  എപ്രദ്യാഫസര് തസവികയവില്  17-ഉവും
സവിരവും  അധദദ്യാപകഎര  നവിയമേവിക്കുവദ്യാന്  തരീരുമേദ്യാനവിച.  05.08.2014 ല്

വവിജദ്യാപനവും  പുറഎപ്പെടുവവിച്ചക  19.01.2015  മുതല്  06.02.2015  വഎരയള്ള

കദ്യാലയളവവില് ഇനര്വറ്റ്യൂ  നടെത്തുകയവും എചയ.  21.05.2015  ന മചര്ന്ന  31- ാാമേതക

ഗമവണവിവുംഗക കകൗണ്സവില് മയദ്യാഗത്തവില് റവിമപ്പെദ്യാര്ടക മമേശപ്പുറത്തക വച. തുടെര്നളള
ചര്ച്ചകള്കകമശഷവും  റദ്യാങക  ലവിസക  അവുംഗരീകരവിച്ചക  ബഹ.  എഎഹമകദ്യാടെതവിയവില്

മകസവിലദ്യാത്ത ഫദ്യാകല്റ്റവികളവിഎല നവിയമേനത്തവിനദ്യായവി ഉത്തരവക പുറഎപ്പെടുവവികദ്യാന്
തരീരുമേദ്യാനവിചഎവന്നദ്യാണക മേവിനവിടെകസവില് മരഖഎപ്പെടുത്തവിയവിട്ടുള്ളതക. 

2. അദദദ്യാപക തസവികകളഎടെ പുനര് വവിനദദ്യാസവും - മരഖകളവില

ഫവിഷറരീസക  &  മപദ്യാര്ടക  വകുപ്പെവിഎന  369/2012-ാാാ നവും.  ഉത്തരവക  പ്രകദ്യാരവും  60

അദദദ്യാപക തസവികകള് ഫവിഷറരീസക  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയക  അനവദവിച.  2014-15
കദ്യാലഘടത്തവില്  13  സവിരവും  അദദദ്യാപകരദ്യാണക  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില്  മജദ്യാലവി

എചയവിരുന്നതക.  ഒഴവിവള്ള  47  തസവികകളഎടെ  പുനര്വവിനദദ്യാസത്തവിനദ്യായവി  വവിദഗ
സമേവിതവിഎയ നവിയമേവിചഎവന്നക ഗമവണവിവുംഗക കകൗണ്സവിലവിഎന  07.04.15, 21.05.15

തരീയതവികളവിഎല  മേവിനവിടെകസവില്  മരഖഎപ്പെടുത്തവിയവിട്ടുഎണങവിലവും  എെപ്രകദ്യാരമേദ്യാണക
പുനര്വവിനദദ്യാസവും നടെത്തവിയഎതന്നക വദക്തമേല.
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3. 1956-എല  യ.ജവി.സവി  ആകക,  2006 എല  യ.ജവി.സവി  മേദ്യാര്ഗ്ഗമരഖ,  മകരള
സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല  (മഭദഗതവി)  നവിയമേവും  -  2013  എെന്നവിവയവില്  നവിഷ്കര്ഷവിച്ചവിരവി
ക്കുന്നതവിന്  പ്രകദ്യാരമുള്ള  സവുംവരണക്രമേവും  പദ്യാലവികദ്യാഎത  അദദദ്യാപക  നവിയമേനവും
നടെത്തുന.
മകന്ദ്രസര്കദ്യാര്  06.12.2015 ല്  പുറഎപ്പെടുവവിച്ച  എെഫക.നവും.6-30/2005/യ-5  നവും.

ഉത്തരവ  പ്രകദ്യാരവും  സവുംവരണക്രമേവും  സൂചവിപ്പെവിക്കുന്ന  മറദ്യാസര്  കദ്യാലദ്യാകദ്യാലങ്ങളവില്
പുതുകവിഎകദ്യാണവിരവിമകണതുവും  സദ്യാപനത്തവിഎന  എവബകഎഎസറ്റവില്  പ്രദര്ശവിപ്പെവി

മകണതുമേദ്യാണക.  വകുപ്പെക തവിരവിച്ചക മറദ്യാസര് തയദ്യാറദ്യാക്കുവദ്യാന് പദ്യാടെവിഎലനവും മകഡര്
അനസരവിച്ചദ്യാണക  മറദ്യാസര്  തയദ്യാറദ്യാമകണഎതനവും  നവിഷ്കര്ഷവിച്ചവിട്ടുണക.  മമേല്

ഉത്തരവവിഎന  അടെവിസദ്യാനമേദ്യാകവി  25.08.2006 ല്  നവിലവവില്  വന്ന  അധദദ്യാപക/
അനധദദ്യാപക  നവിയമേനങ്ങളവില്  പദ്യാലവിമകണ  സവുംവരണക്രമേവും  സവുംബനവിച്ച

മേദ്യാര്ഗ്ഗമരഖയവും സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല പദ്യാലവിച്ചവിടവില. എെന്നദ്യാല് സവുംവരണവും സവുംബനവിച്ചക
മകരള  പവി.എെസക.സവി  അനശദ്യാസവിക്കുന്ന  കമറ്റ്യൂണല്  എറദ്യാമടഷന്  മറദ്യാസര്

തയദ്യാറദ്യാകവി  12.03.2014 ല്  അവുംഗരീകദ്യാരവും  മനടെവിയവിട്ടുണക.  സവുംവരണക്രമേവും
സവുംബനവിച്ചക  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയക  24.06.2014 ല് ലഭവിച്ച നവിയമമേദ്യാപമദശത്തവില്

ഒരു  ഫദ്യാകല്റ്റവിയവില്  ഒരു  ഒഴവിവക  വരുന്നതവിഎന  ഒരു  തസവികയദ്യായവും  ഒരു
മകഡറദ്യായവും പരവിഗണവിച്ചക  നവിയമേനവും നടെത്തദ്യാവന്നതദ്യാണക.  ഒന്നവിലധവികവും തസവിക

ഒരു ഫദ്യാകല്റ്റവിയവില് വരുന്ന സദ്യാഹചരദവും ഉഎണങവില് മേദ്യാത്രമമേ സവുംവരണക്രമേവും
പദ്യാലവിമകണതുള.  19.09.2013 ല്  20614/എലജവി.ജവി.സവി/2014/മലദ്യാ  ആയവി

പുറഎപ്പെടുവവിച്ചവിട്ടുള്ള  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല  നവിയമേങ്ങള്  (മഭദഗതവി)  ഓര്ഡവിനന്സക
2013 ല്  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയഎടെ  മപരക  പ്രമതദകവും  പരദ്യാമേര്ശവികദ്യാത്തതവിനദ്യാല്

സവുംവരണക്രമേവും ബദ്യാധകമേഎലനവും നവിയമമേദ്യാപമദശവും ലഭവിച്ചവിട്ടുണക. നവിയമേനങ്ങളവില്
പദ്യാലവിമകണ  സവുംവരണക്രമേവും  സവുംബനവിച്ച  സ്പഷരീകരണത്തവിനദ്യായവി

07.08.2015 ല്  സര്കദ്യാരവിനക  കത്തക  നല്കവിയവിട്ടുഎണനവും  മേറുപടെവി
ലഭവികദ്യാത്തതവിനദ്യാല്  മുന്  നവിയമേനങ്ങളവിഎല  സവുംവരണക്രമേവും  തുടെരുനഎവന്നക

19.09.15 എല 33-മേതക ഗമവണവിവുംഗക കകൗണ്സവില് തവിരുമേദ്യാനവിച.

മകരള  സര്കദ്യാര്  പുറത്തവിറകവിയ  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല  നവിയമേവും  മഭദഗതവി

വരുത്തവിഎകദ്യാണ്ടുള്ള ഓര്ഡവിനന്സക 19.09.13 ല് നവിലവവില് വഎന്നങവിലവും 8/2014
മുതല്  08/2015  വഎരയള്ള  കദ്യാലവളവവില്  നടെന്ന  നവിയമേനങ്ങളവില്മപ്പെദ്യാലവും

സവുംവരണക്രമേവും സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല പദ്യാലവിച്ചവിടവില. നവിയമേനത്തവിഎന ഒരു ഘടത്തവിലവും
സവുംവരണക്രമേവും  സവുംബനവിച്ചക  സര്കദ്യാരവിമനദ്യാടെക  അഭവിപ്രദ്യായവും  മതടെവിയതദ്യായവി

മരഖയവില.
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4. സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലകളവില് അധദദ്യാപക നവിയമേനത്തവിനള്ള അമപകകള് പരവിമശദ്യാധവി
ക്കുന്നതവിനക അതദ്യാതു മമേഖലകളവിഎല വവിദഗകധഎര നവിമയദ്യാഗവിക്കുന്നവില.

ഫവിഷറരീസുമേദ്യായവി  ബനഎപ്പെട  അധദദ്യാപനത്തവിനള്ള  അമപകകളഎടെ
പരവിമശദ്യാധനയദ്യായള്ള  കമവിറ്റവിയവില്  വവിഷയ  വവിദഗകധനദ്യായവി  നവിയമേവിച്ചതക
സദ്യാറ്റവിസവികക  പരവിജദ്യാനമുള്ള  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല  പരരീകദ്യാ  കണ്മടദ്യാളഎറയദ്യാണക.
അമപകകള്  പരവിമശദ്യാധവിക്കുന്നതവിനദ്യായവി  രൂപരീകരവിച്ച  കമവിറ്റവികക
നവിയമേനരരീതവികള്,  പ്രദ്യായപരവിധവി ഇളവക,  സവുംവരണവും മുതലദ്യായവ പരവിമശദ്യാധവിക്കു
ന്നതവിനള്ള അറവിമവദ്യാ  പരവിചയമമേദ്യാ  ഇഎലന്നക  മരഖദ്യാമൂലവും  അറവിയവിച്ചവിട്ടുവും  കമവിറ്റവി
പവിരവിചവവിടക  പുതവിയ  കമവിറ്റവി  രൂപരീകരവിച്ചവിടവില.  കൂടെദ്യാഎത  ഉമദദദ്യാഗദ്യാര്തവികളഎടെ
അമപകകളഎടെ  പരവിമശദ്യാധനയക  അതദ്യാതക  മമേഖലകളവിഎല  വവിദഗകധഎര
നവിമയദ്യാഗവികണഎമേന്നക നവിര്മദ്ദേശവിച്ചവിരുനഎവങവിലവും ആയതക പദ്യാലവിച്ചവിടവില.

5. അകദ്യാദമേവികക  കകൗണ്സവില്  ഓമരദ്യാ  തസവികകളവിമലയവും  അവശദ  മയദ്യാഗദതകള്
നവിശ്ചയവിച നല്കവിയവിടവില.

അകദ്യാദമേവികക  കകൗണ്സവിലദ്യാണക  ഓമരദ്യാ  തസവികകളവിഎലയവും  മയദ്യാഗദതകള്
നവിശ്ചയവിച്ചക നല്മകണതക. 16.12.2014 ല് നടെന്ന സ്ക്രൂടവിനവി കമവിറ്റവി മയദ്യാഗത്തവില്
വച്ചദ്യാണക  ഒദ്യാമരദ്യാ  ഡവിസവിപവിനവിലവും  ഏഎതദ്യാഎക  വവിഷയങ്ങളവില്  ബവിരുദദ്യാനനര
ബവിരുദവവും  പവി.എെച്ചക.ഡവി  യവും  ഉള്ളവഎര  പരവിഗണവികണഎമേന്നക  തരീരുമേദ്യാനവിച്ചതക.
എെന്നദ്യാല് ഓമരദ്യാ തസവികയവും മവണ അവശദ മയദ്യാഗദത നവിശ്ചയവികദ്യാഎതയദ്യാണക
നവിയമേനനടെപടെവികള് ആരവുംഭവിച്ചവിട്ടുള്ളതക.

6. എമേറവിറ്റക,  സവുംവരണവും  എെന്നവിവ  അടെവിസദ്യാനമേദ്യാകവി  പ്രമതദക  റദ്യാങക  പടവികകള്
തയദ്യാറദ്യാകവിയവിടവില.

എമേറവിറ്റക, സവുംവരണവും എെന്നവിവ അടെവിസദ്യാനമേദ്യാകവി പ്രമതദക അഭവിമുഖങ്ങള് നടെത്തവി
പ്രമതദക പടവികകള് തയദ്യാറദ്യാകവി ഉമദദദ്യാഗകയറ്റവും ഉള്എപ്പെഎടെയള്ള നവിയമേനങ്ങള്
നടെത്തവിയതവിഎന മരഖകള് സൂകവിച്ചവിടവില.

7. അധദദ്യാപക  നവിയമേനത്തവിഎന  ഓമരദ്യാ  ഘടങ്ങളവിലവും  പദ്യാലവിമകണ
നടെപടെവിക്രമേങ്ങള്കക വദക്തതയവില

അസവിസനക എപ്രദ്യാഫസര്, ഫുഡക സയന്സക ആനക നറ്റ്യൂടരീഷന് ഫദ്യാകല്റ്റവിയഎടെ റദ്യാങക
പടവികയവില് Relevant subject  ല് പവി.ജവി.,  പവി.എെച്ചക.ഡവി മയദ്യാഗദതകള് ഇഎലന്ന
കദ്യാരണത്തദ്യാല് നവിരസവിച്ച 9 അമപകകഎര യൂണവിമവഴവിറ്റവി പവിന്നരീടെക ഇനര്വറ്റ്യൂവവിനക
കണവിക്കുകയവും  അതവിഎലദ്യാരു  ഉമദദദ്യാഗദ്യാര്തവിഎയ  ഒന്നദ്യാവും  റദ്യാങക  നല്കവി
നവിയമേവിക്കുകയവും  എചയവിട്ടുണക.  ഇതവില്  നവിനവും  അധദദ്യാപക  നവിയമേനങ്ങളവിഎല
അപദ്യാകത സ്പഷമേദ്യാണക.
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8. ഗമവണവിവുംഗക  കകൗണ്സവില്  ഉപസമേവിതവി  റവിമപ്പെദ്യാര്ടവിഎല  കഎണത്തലകള്
അവഗണവിച

അദദദ്യാപക  നവിയമേനവമേദ്യായവി  ബനഎപ്പെട  പരദ്യാതവികള്  പരവിമശദ്യാധവിച്ച
ഉപസമേവിതവിയഎടെ റവിമപ്പെദ്യാര്ടവിഎല പ്രധദ്യാന നവിഗമേനങ്ങള് ഇവയദ്യാണക:

(1) എെ.പവി.എഎെ  മസദ്യാര്,  ടെരീച്ചവിവുംഗക  സവില്,  ഇനര്വറ്റ്യൂ  എെന്നവിവഎയ
അടെവിസദ്യാനഎപ്പെടുത്തവിയദ്യാണക  റദ്യാങക  ലവിസക  തയദ്യാറദ്യാകവിയവിട്ടുള്ളതക.  മമേല്  മൂന്നക
ഘടങ്ങളവും  പരവിമശദ്യാധനയക  വവിമധയമേദ്യാമകണതദ്യാഎണങവിലവും  എെ.പവി.എഎെ
മസദ്യാര്  മേദ്യാത്രമമേ  നവിലവവിലള്ള  മരഖകള്  അടെവിസദ്യാനഎപ്പെടുത്തവി
പരവിമശദ്യാധവികദ്യാന് കഴവിയകയള. യഥദ്യാര്തത്തവില് ടെരീച്ചവിവുംഗക സവില്,  ഇനര്വറ്റ്യൂ
എെന്നവിവയക ലഭവിച്ച മേദ്യാര്ക്കുകളദ്യാണക നവിര്ണദ്യായകമേദ്യായവിട്ടുള്ളതക.

(2)അകദ്യാദമേവികക കകൗണ്സവിലവിന പകരവും സ്ക്രൂടവിനവി കമവിറ്റവിയദ്യാണക അധദദ്യാപകരുഎടെ
മയദ്യാഗദതകള് നവിര്ണ്ണയവിച്ചതക.

(3) സര്കദ്യാരവിഎന മുന്കൂര് അനമേതവി ലഭദമേദ്യാകദ്യാഎതയവും എസനറ്റവിഎന അവുംഗരീകദ്യാരവും
മതടെദ്യാഎതയവും തസവിക സൃഷവിച.

(4) എക.എെസക.എെസക.ആര്,  കുമഫദ്യാസക  ആകക  2010,  കുമഫദ്യാസക  സദ്യാറ്ററ്റ്യൂടക  2013
എെന്നവിവ  അനശദ്യാസവിക്കുന്ന  സവുംവരണക്രമേവും  പദ്യാലവിച്ചവിട്ടുമണദ്യാഎയന്നക  പുന
പരവിമശദ്യാധവികണവും.

എെന്നദ്യാല്  ഗമവണവിവുംഗക  കകൗണ്സവില്  ചൂണവികദ്യാടവിയ  മമേല്പ്പെറഞ്ഞെ  വസ്തുതകള്
അവഗണവിചഎകദ്യാണദ്യാണക സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല നവിയമേനവും നടെത്തവിയവിട്ടുള്ളതക.

സര്കദ്യാമരദ്യാ,  യ.ജവി.സവി-മയദ്യാ  അനശദ്യാസവിക്കുന്ന  സവുംവരണക്രമേവും
പദ്യാലവികദ്യാഎതയദ്യാണക  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല  നവിയമേനങ്ങള്  നടെത്തവിയവിട്ടുള്ളതക.  അധദദ്യാപക
നവിയമേനത്തവിഎന ഓമരദ്യാ ഘടത്തവിലവും നടെപടെവിക്രമേങ്ങള്കക വവിരുദമേദ്യായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
നടെനഎവന്നക  സുവദക്തമേദ്യാണക.  സര്കദ്യാരവിഎന  മുന്കൂര്  അനമേതവി  വദ്യാങ്ങഎത  തസവിക
സൃഷവിക്കുന്നതുവും  മവണത്ര  മയദ്യാഗദതമയദ്യാ  അധദയനവും  നടെമത്തണ  വവിഷയഎത്തപ്പെറ്റവി
അവഗദ്യാഹമമേദ്യാ ഇലദ്യാത്ത വദക്തവികഎള നവിയമേവിക്കുന്നതുവും വഴവി അധദദ്യാപക നവിയമേനങ്ങളവില്
സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല  പദ്യാലവിമകണ  യ.ജവി.സവി  നവിര്മദ്ദേശങ്ങഎള  അവഗണവിക്കുകയദ്യാണക
എചയവിട്ടുള്ളതക.  കദ്യാലദ്യാകദ്യാലങ്ങളവിലദ്യായവി  സര്കദ്യാര്/യ.ജവി.സവി  തലത്തവില്
പുറഎപ്പെടുവവിച്ചവിട്ടുള്ള  നവിയമേങ്ങള്/ചടങ്ങള്  പദ്യാലവിചഎകദ്യാണക  നവിയമേനവും  നടെത്തവിയവും
കുമഫദ്യാസക  സദ്യാറ്ററ്റ്യൂടക  2013,  കുമഫദ്യാസക  നവിയമേവും  2010  എെന്നവിവയവില്
നവിഷ്കര്ഷവിച്ചവിരവിക്കുന്നതവിന്  പ്രകദ്യാരവും  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലകളഎടെ  പ്രവര്ത്തനവും
ക്രമേഎപ്പെടുത്തവിയവും  അധദദ്യാപക  തസവികകളവിമലയള്ള  നവിയമേനങ്ങളവിഎല  അപദ്യാകതകള്
പരവിഹരവിക്കുവദ്യാന് കഴവിയവും. സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലകളവിഎല സവിരവും അധദദ്യാപക തസവികകളവിഎല
നവിയമേനങ്ങളവിഎല അപദ്യാകതകളവിമലകക സര്കദ്യാരവിഎന ശ്രദ കണവിക്കുന.
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11.2 കകലാചഫി ശലാസ്ത്ര സലാകങ്കേതഫിക സര്വ്വകലലാശലാല (കുസലാറസ്)
കുസദ്യാറ്റക - സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല നടെത്തുന്ന സസ്വദ്യാശ്രയ സദ്യാപനങ്ങളവിഎല തസവികകളഎടെ

സദ്യാധുത, നവിയമേനവും, ആനകൂലദങ്ങള് എെന്നവിവ സവുംബനവിച്ച അപദ്യാകതകള്
1986-എല  എകദ്യാച്ചവിന്  യൂണവിമവഴവിറ്റവി  ഓഫക  സയന്സക  &  എടെമകദ്യാളജവി  ആകക

(മകരളദ്യാ ഗസറ്റക  അസദ്യാ.  നവും.10/80  തരീയതവി  30.11.1986)  എസകന്  18(III),  ചദ്യാപകറ്റര്

VII,  എസകന്  38(6)  എെന്നവിവ  പ്രകദ്യാരവും  അധദദ്യാപക/അനധദദ്യാപക  ജരീവനകദ്യാരുഎടെ
നവിയമേനവും,  സര്വ്വരീസക  നവിബനനകള്,  ചുമേതലകള്,  സദ്യാപനങ്ങള്

ആരവുംഭവിക്കുന്നതവിനള്ള  നടെപടെവികള്  മുതലദ്യായ  കദ്യാരദങ്ങളവില്  ആവശദമേദ്യായ  സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകള്
തയദ്യാറദ്യാക്കുകമയദ്യാ,  നവിലവവിലള്ളവയവില്  മേദ്യാറ്റവും  വരുത്തുകമയദ്യാ  എചമയണതക

സവിന്ഡവിമകറ്റവിഎന  അധവികദ്യാര  പരവിധവിയവില്എപ്പെടുന.  എെസക.ആര്.ഒ  നവും.954/94-എല
ജവി.ഒ  (എെവും.എെസക)  നവും.120/91 തരീയതവി  22.06.1991  പ്രകദ്യാരവും  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലകളഎടെ

ആദദ സദ്യാറ്ററ്റ്യൂടക  പ്രസവിദരീകരവിക്കുകയണദ്യായവി.  എെന്നദ്യാല് സസ്വദ്യാശ്രയമമേഖലയവില് ഉള്എപ്പെട
സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല  നടെത്തുന്ന  വവിവവിധ  സദ്യാപനങ്ങള്,  മകദ്യാഴ്സുകള്,  അധദദ്യാപക/

അനധദദ്യാപക നവിയമേനങ്ങള്,  മസവന മവതന വദവസകള് എെന്നവിവഎയലദ്യാവും ഇമപ്പെദ്യാഴുവും
മമേല്പ്പെറഞ്ഞെ സദ്യാറ്ററ്റ്യൂടവിഎല വദവസകളവില് ഉള്എപ്പെടവിടവില.  സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകളവില് ആവശദമേദ്യായ

പരവിഷ്കദ്യാരങ്ങമളദ്യാ,  മേദ്യാറ്റങ്ങമളദ്യാ  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല  വരുത്തവിയവിട്ടുമേവില.  ഇത്തരത്തവില്
ആവശദമേദ്യായ  നവിയമേപവിന്ബലമേവിലദ്യാഎത  സസ്വദ്യാശ്രയമമേഖലയവില്  ഉള്എപ്പെഎടെ  നവിരവധവി

സദ്യാപനങ്ങളവും,  മകദ്യാഴ്സുകളവും  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല ആരവുംഭവിക്കുകയവും  വവിവവിധ തസവികകളവില്
നവിയമേനങ്ങള് നടെത്തവിവരുകയവും എചയ്യുനണക.

കുസദ്യാറ്റക  സവിന്ഡവിമകറ്റവിഎന  19.05.1995 എല  മേരീറ്റവിവുംഗവിഎന  അജണ  എഎെറ്റവും
നവും.361/03 പ്രകദ്യാരമേദ്യാണക സസ്വദ്യാശ്രയമമേഖലയവില് ബവി.എടെകക മകദ്യാഴക ആരവുംഭവിച്ചതക. 1996-ല്

സ്കൂള് ഓഫക എെഞവിനരീയറവിവുംഗക, കുഞ്ഞെദ്യാലവിമേരയദ്യാര് സ്കൂള് ഓഫക മേഎഎറന് എെഞവിനരീയറവിവുംഗക
എെന്നരീ  സദ്യാപനങ്ങള്  തൃകദ്യാകര  കദദ്യാമ്പസവിലവും,  1999 ല്  കുടനദ്യാടെക  എെഞവിനരീയറവിവുംഗക

മകദ്യാമളജക  പുളവിങ്കുന്നവിലവും ആരവുംഭവിച.  ഇകൗ സദ്യാപനങ്ങളവില്  2013-എല കണക്കുപ്രകദ്യാരവും
അധദദ്യാപക/അനധദദ്യാപക വവിഭദ്യാഗങ്ങളവില് ആഎക  416  തസവികകള്  (7  തദ്യാല്കദ്യാലവിക

തസവികകള്  ഉള്എപ്പെഎടെ)  നവിലനവില്ക്കുന.  ഇകൗ  തസവികകള്കക  ഒനവും  നദ്യാളവിതുവഎര
സര്കദ്യാര്  അവുംഗരീകദ്യാരവും  ലഭവിച്ചവിടവില.  ഇതു  സവുംബനവിച്ചക  സര്വകലദ്യാശദ്യാല  രജവിസദ്യാര്

Ad.F2/Misc/2011(3)  തരീയതവി  29.05.14  പ്രകദ്യാരവും  സര്കദ്യാരവിനക  കത്തക  നല്കവി.
എെന്നദ്യാല് ബഹ. അഡരീഷണല് ചരീഫക എസക്രടറവി, ഉന്നത വവിദദദ്യാഭദദ്യാസ വകുപ്പെക നല്കവിയ

20.10.2014  എല  18852/ബവി2/14/ഹ.എെജറ്റ്യൂ.  നമ്പര്  മേറുപടെവി  പ്രകദ്യാരവും  സര്കദ്യാര്
അവുംഗരീകദ്യാരവും നല്കദ്യാന് കഴവിയവില എെന്നക അറവിയവിച്ചവിട്ടുണക.
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സസ്വദ്യാശ്രയസദ്യാപനങ്ങളവിമലയ  നവിയമേനത്തവിനദ്യായവി  പുറഎപ്പെടുവവിച്ച
മനദ്യാടവിഫവിമകഷനവില് നവിയമേവികഎപ്പെടുന്നവര് സസ്വദ്യാശ്രയ മമേഖലയവിഎല സദ്യാപനങ്ങളവിലവും

തസവികകളവിലമേദ്യാണക  മജദ്യാലവി  എചമയണതക  എെന്നക  വദക്തമേദ്യായവി  പറയന്നവില.  നവിയമേനവും
കുസദ്യാറ്റക ആകക 1986, സദ്യാറ്ററ്റ്യൂടക, Ordinance and rules applicable to the employees of

the  University  പ്രകദ്യാരവും  എെന്നക  മരഖഎപ്പെടുത്തവിയവിട്ടുണക.  ഇവവിടെഎത്ത  അധദദ്യാപകര്കക
CAS (Career Advamce Scheme)  പ്രകദ്യാരവും  1996/2006/AICTE/UGC Guide Line

അനസരവിച്ചക  പ്രമമേദ്യാഷനവും/ശമ്പളവവും  നല്കുനണക.  സസ്വദ്യാശ്രയമമേഖലയവിമലക്കുള്ള
ഫണവില് നവിനമേദ്യാണക ശമ്പളവും നല്കുന്നതക. 12.11.2014  എല സവിന്ഡവിമകറ്റക തരീരുമേദ്യാനവും

(616.09)  പ്രകദ്യാരവും മേറ്റക സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല ജരീവനകദ്യാഎരമപ്പെദ്യാഎല സസ്വദ്യാശ്രയ മമേഖലയവിഎല
ജരീവനകദ്യാര്ക്കുവും  എപന്ഷന്  നല്കുന്നതവിനവും  തരീരുമേദ്യാനവിച്ചവിട്ടുണക.  സര്കദ്യാര്

അവുംഗരീകദ്യാരമേവിലദ്യാഎതയവും,  സദ്യാറ്ററ്റ്യൂടവില്  ഉള്എപ്പെടുത്തദ്യാഎതയവും  തസവികകള്  സൃഷവിച്ചക
നവിയമേനവും നടെത്തുന്നതുവും,  സസ്വദ്യാശ്രയ സദ്യാപനങ്ങളവിഎല ജരീവനകദ്യാര്കക  എക.എെസക.ആര്

പദ്യാര്ടക-3  പ്രകദ്യാരമുള്ള  എപന്ഷന്  അനവദവിക്കുന്നതുവും  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയഎടെ
സദ്യാമ്പത്തവികസവിതവിഎയ  മദദ്യാഷകരമേദ്യായവി  ബദ്യാധവിക്കുവും.  നവിലവവില്  സസ്വദ്യാശ്രയ

മമേഖലയവിഎലയവും സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവിഎല അവുംഗരീകൃത തസവികകളവിഎലയവും ജരീവനകദ്യാഎര
പരസ്പരവും  മേദ്യാറ്റവി  നവിയമേവിക്കുനണക.  ആയതവിനദ്യാല്  ഏഎതദ്യാഎക  തസവികകളവില്

സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല  ജരീവനകദ്യാരുവും,  സസ്വദ്യാശ്രയ  ജരീവനകദ്യാരുവും  മജദ്യാലവി  എചയ്യുന  എെന്നക
മവര്തവിരവിച്ചറവിയദ്യാന്  കഴവിയദ്യാത്ത  അവസയണക.  ഇതക  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയഎടെ  ആഎക

പ്രവര്ത്തനഎത്ത  തഎന്ന  ബദ്യാധവിക്കുന്ന  ഒരു  അവസദ്യാ  വവിമശഷവും  സവുംജദ്യാതമേദ്യാക്കുന.
പ്രവര്ത്തനമേദ്യാരവുംഭവിച്ചക  ഏകമദശവും  45  വര്ഷവും കഴവിഞ്ഞെവിട്ടുവും എകദ്യാച്ചവി ശദ്യാസ്ത്ര സദ്യാമങതവിക

സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല  പരരീകദ്യാ  നടെത്തവിപ്പെക  ഒഴവിഎകയള്ള  പ്രവര്ത്തനത്തവിനക  ആവശദമേദ്യായ
സദ്യാറ്ററ്റ്യൂടക,  ഓര്ഡവിനന്സക,  റഗുമലഷന്സക  എെന്നവിവ  തയദ്യാറദ്യാകവി  അവുംഗരീകദ്യാരവും

വദ്യാങ്ങുന്നതവിനക ആവശദമേദ്യായ നടെപടെവികള് സസ്വരീകരവിച്ചവിടവില.
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11.3 മഹലാതലാഗലാനഫി സര്വ്വകലലാശലാല
 മകദ്യാമളജുകള്കക സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല അഫവിലവിമയഷന് നല്കുന്നതവില് യ.ജവി.സവി

മേദ്യാനദണ്ഡങ്ങള് പദ്യാലവികഎപ്പെടുന്നവില

1985  എല  മേഹദ്യാതദ്യാഗദ്യാനവി  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല  ആകക  വകുപ്പെക  68 ലവും,  1987  എല

സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല  സദ്യാറ്ററ്റ്യൂടക  അധദദ്യായവും  23 ലവും  പ്രതവിപദ്യാദവിച്ചവിട്ടുള്ള  നവിബനനകളവും
യ.ജവി.സവി  നവിഷ്കര്ഷവിച്ചവിട്ടുള്ള  മേദ്യാനദണ്ഡങ്ങളവും  പദ്യാലവിച്ചവിട്ടുള്ള  മകദ്യാമളജുകള്കക  മേദ്യാത്രമമേ

അഫവിലവിമയഷന്  നല്കദ്യാന്  പദ്യാടുള.  മകദ്യാമളജക  അനവദവിക്കുന്നതവിനക  മമേല്പ്പെറഞ്ഞെ
നവിബനനകള്  പദ്യാലവിച്ചവിട്ടുമണദ്യാഎയന്നക  പരവിമശദ്യാധവിക്കുന്നതവിനക  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

നവിമയദ്യാഗവിക്കുന്ന കമരീഷഎന റവിമപ്പെദ്യാര്ടക സവിന്ഡവിമകറ്റക പരവിഗണവിച്ചക മബദ്യാധദഎപ്പെടതവിന
മശഷമേദ്യാണക  അഫവിലവിമയഷന്  നല്മകണതക.  എെന്നദ്യാല്  എെവും.ജവി.സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില്

നവിയമേദ്യാനസൃത  നടെപടെവിക്രമേവും  മേറവികടെന്നക  തരീര്ത്തുവും  അടെവിസദ്യാന  സകൗകരദങ്ങളവിലദ്യാത്ത
മകദ്യാമളജുകള്കക  അഫവിലവിമയഷന്  നല്കവിയവിട്ടുണക.  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില്  പുതുതദ്യായവി

അനവദവിച്ച  മകദ്യാഴ്സുകളഎടെ  വവിവരവും,  അഫവിലവിമയഷന്  മനടെവിയ  അണ്എെയകഡഡക
മകദ്യാമളജുകളഎടെ വവിവരവും എെന്നവിവ ചുവഎടെ മചര്ക്കുന.

പുതുതദ്യായവി അനവദവിച്ച മകദ്യാഴ്സുകളഎടെ വവിവരവും

വര്ഷവും മകദ്യാമളജുകളഎടെ
എെണ്ണവും

മകദ്യാഴ്സുകളഎടെ
എെണ്ണവും ഗ്രദ്യാമജസ്വഷന് പവിജവി

2013-14 87 132 70 62

2014-15 52 67 37 30

2015-16 21 37 26 11

ആഎക 160 236 133 103

പുതുതദ്യായവി അഫവിലവിമയഷന് മനടെവിയ അണ്എെയകഡഡക മകദ്യാമളജുകളഎടെ എെണ്ണവും

ജവില 2013-14 2014-15 2015-16

മകദ്യാടയവും 1
ആഎക 64
മകദ്യാഴ്സുകള്
(പവി.ജവി-2,

ഗ്രദ്യാമജസ്വഷന്-62)

10
ആഎക 92
മകദ്യാഴ്സുകള്
(പവി.ജവി-0,

ഗ്രദ്യാമജസ്വഷന്-92)

--
ആഎക 28
മകദ്യാഴ്സുകള്
(പവി.ജവി-0,

ഗ്രദ്യാമജസ്വഷന്-28)

എെറണദ്യാകുളവും 4 8 2

പത്തനവുംതവിട 5 3 1

ഇടുകവി 7 3 3

ആലപ്പുഴ -- 1 --

ആഎക 17 25 6
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1. യ.ജവി.സവി  മേദ്യാനദണ്ഡങ്ങള്  അനസരവിചള്ള  അടെവിസദ്യാന  സകൗകരദങ്ങളഎടെ  അഭദ്യാവത്തവിലവും

മകദ്യാമളജുകള്കക അഫവിലവിമയഷന് നല്കവി

സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയഎടെ  അധരീനതയവിലള്ള  അണ്എെയകഡഡക  മകദ്യാമളജുകളവില്
പലതുവും  യ.ജവി.സവി.  മേദ്യാനദണ്ഡങ്ങള്  പദ്യാലവികദ്യാഎതയവും  1997 എല
എെവും.ജവി.സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല  സദ്യാറ്ററ്റ്യൂടകസക  അധദദ്യായവും  23 ല്  പരദ്യാമേര്ശവിച്ചവിട്ടുള്ള
അടെവിസദ്യാന സകൗകരദങ്ങളവിലദ്യാഎതയമേദ്യാണക  പ്രവര്ത്തവിക്കുന്നതക.  അപരദദ്യാപ്തതകള്
ചുവഎടെ മചര്ക്കുന.

i. വദ്യാടെകഎകടവിടെത്തവില് പ്രവര്ത്തവിക്കുന്നതക - ഉദദ്യാ. പദ്യായവിപ്പെദ്യാടെക അമേദ്യാന് മകദ്യാമളജക
-  നവിലവവില് സകൗകരദങ്ങള് ഉണക.  യ.ജവി.സവി നവിര്മദ്ദേശവിക്കുവും പ്രകദ്യാരവും എകടവിടെ
നവിര്മദ്യാണത്തവിനദ്യായവി ഭൂമേവി വദ്യാങ്ങവിയവിട്ടുണക.

ii. തവികചവും  അപരദദ്യാപ്തമേദ്യായ  ഭകൗതവിക  സകൗകരദങ്ങള്  -  ഉദദ്യാ.  പൂഞ്ഞെദ്യാര്
ശ്രരീനദ്യാരദ്യായണ പരമേഹവുംസ മകദ്യാമളജവില് മൂന യ.ജവി.സവി മകദ്യാഴ്സുകളവിലദ്യായവി 149
കുടവികള്  പഠവിക്കുനണക.  അടെവിസദ്യാന  സകൗകരദങ്ങള്  ഒനമേവിലദ്യാത്ത
പഴകമമേറവിയ ഒരു എകടവിടെത്തവിലദ്യാണക മകദ്യാമളജക പ്രവര്ത്തവിക്കുന്നതക.

iii. മകദ്യാമളജക  മകദ്യാമ്പകൗണവില്  സ്കൂളകള്  പ്രവര്ത്തവിക്കുന  -  ഉദദ്യാ.  തവിരുവല
പദ്യാലവിമയകര  എസനക  മമേരരീസക  മകദ്യാമളജക,  മേരങ്ങദ്യാട്ടുപവിള്ളവി  മലബര്  ഇനദ
മകദ്യാമളജക  എെന്നവിവയഎടെ  കദദ്യാമ്പസവില്  സവി.ബവി.എെസക.ഇ  സ്കൂളകള്
പ്രവര്ത്തവിക്കുന.

2. സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയഎടെ അഫവിലവിമയഷന് ഇലദ്യാഎത മകദ്യാമളജുകള് പ്രവര്ത്തവിക്കുന.

2015-16  ല് അഫവിലവിമയഷന് ലഭവികദ്യാത്ത മകദ്യാമളജുകളവില് വവിദദദ്യാര്തവികള്കക
അഡവിഷന് നല്കുകയവും പരരീകദ്യാ മകന്ദ്രവും അനവദവിക്കുകയവും എചയവിട്ടുണക.  ഉദദ്യാ.

മകദ്യാന്നവി കവിഴക്കുപുറവും എെസക.എെന്.ഡവി.പവി മയദ്യാഗവും മകദ്യാമളജവില് 2015-16  വര്ഷവും

അഡവിഷന്  നടെത്തവി  344-ാാാനമ്പരദ്യായവി  പരരീകദ്യാമകന്ദ്രവും  അനവദവിച്ചമപ്പെദ്യാഴുവും

അഫവിലവിമയഷന്  ലഭവിച്ചവിരുന്നവില.  31.05.2016 ല്  മേദ്യാത്രമേദ്യാണക  അഫവിലവിമയഷന്
ലഭവിച്ചവിട്ടുള്ളതക.

3. മകദ്യാമളജുകളവില് അഫവിലവിമയഷന് ലഭവിച്ചതവിഎന മരഖകള് ലഭദമേല.

ഓഡവിറ്റവിഎന  പരവിമശദ്യാധനയവില്  ചുവഎടെ  മചര്ക്കുന്ന  സദ്യാപനങ്ങളവില്

അഫവിലവിമയഷനള്ള  അമപക  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലദ്യാ  അധവികൃതര്കക
സമേര്പ്പെവിച്ചവിട്ടുഎണങവിലവും അഫവിലവിമയഷന് മരഖകള് ലഭദമേല. 
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ക്രമേ നവും. മകദ്യാമളജവിഎന മപരക വര്ഷവും

1 പദ്യായവിപ്പെദ്യാടെക അമേദ്യാന് മകദ്യാമളജക 2016-17

2 എഷര്മേകൗണക മകദ്യാമളജക, കനകപ്പെലവും 2015-16

3 മേദ്യാര് അഗസരീമനദ്യാസക മകദ്യാമളജക, രദ്യാമേപുരവും 2015-16

4 അറഫദ്യാ മകദ്യാമളജക, മൂവദ്യാറ്റുപുഴ 2015-16

5 മലബര് ഇനദ മകദ്യാമളജക, മേരങ്ങദ്യാട്ടുപവിള്ളവി 2016-17

6 ശദ്യാനവിഗവിരവി മകദ്യാമളജക ഓഫക കമ്പറ്റ്യൂടര് സയന്സക, വഴവിത്തല 2015-16

7 എെസക.എെന്.ഡവി.പവി മയദ്യാഗവും മകദ്യാമളജക ഓഫക ആര്ടെകസക & 
സയന്സക, അടച്ചദ്യാകല്, മകദ്യാന്നവി

2015-16

8 ശ്രരീനദ്യാരദ്യായണ പരമേഹവുംസ മകദ്യാമളജക, പൂഞ്ഞെദ്യാര് 2015-16

9 എസനക മജദ്യാസഫക മകദ്യാമളജക ഓഫക കമറ്റ്യൂണവിമകഷന്, 
കുരവിശുവുംമൂടെക

2016-17

10 അല്-അസകഹര് മകദ്യാമളജക, എപരുമ്പളളവിച്ചവിറ 2015-16

4. അഫവിലവിമയഷന്  മനടെവിയ  മകദ്യാമളജുകളവില്  നവിനവും  ഫവിനദ്യാന്ഷദല്  ഗദദ്യാരനവി
ഇകൗടെദ്യാകവിയവിടവില.

1997 എല എെവും.ജവി.സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയഎടെ സദ്യാറ്ററ്റ്യൂടക അധദദ്യായവും 23 എസകന് 23 ല്

നവിഷ്കര്ഷവിക്കുവും  പ്രകദ്യാരമുള്ള  ഫവിനദ്യാന്ഷദല്  ഗദദ്യാരനവി  ചുവഎടെ  മചര്ക്കുന്ന
സദ്യാപനങ്ങള്  ഒടുകവിയവില  (യൂണവിമവഴവിറ്റവിയഎടെ  01.03.17  എല

എെ.ഡവി.എെ.1/8334/അകദ്യാദമേവികക/2017  നമ്പര്  കത്തക).  വവിശദവവിവരവും  ചുവഎടെ
മചര്ക്കുന.

മകദ്യാമളജവിഎന മപരക
അഫവിലവിമയഷന് അനവദവിച
എകദ്യാണ്ടുളള സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

ഉത്തരവക നവും.

ഈടെദ്യാമകണ
ഫവിനദ്യാന്ഷദല്

ഗദദ്യാരനവി

മബകര് മകദ്യാമളജക മഫദ്യാര്
വവിമേന്, മബകര് ഹവില്സക,

മകദ്യാടയവും
3099/1/14/എെസവി.എെ VIII/19.06.14 300000
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വവിശസ്വഭദ്യാരതവി എെസക.എെന്
ആര്ടെകസക & സയന്സക

മകദ്യാമളജക, ഭജനമേഠവും, ഞരീഴൂര്,
മകദ്യാടയവും

3833/3/14/എെസവി.എെ VIII/01.07.14 300000

എെസക.എെന്. മകദ്യാമളജക ഓഫക
അഡസ്വദ്യാന്സകഡക സഡരീസക,

മേഎങദ്യാമ്പക, ചമ്പക്കുളവും
3850/1/14/എെസവി.എെ VIII/25.07.14 300000

എസനക സരീഫന്സക മകദ്യാമളജക,
മചലദ്യാടെക, മകദ്യാതമേവുംഗലവും 4345/3/14/എെസവി.എെ VIII/22.08.14 300000

ആഎക 1200000

2012-13 അധദയന വര്ഷവും മുതല് അനവദവിച്ച പുതവിയ മകദ്യാമളജുകള് അടെവിസദ്യാന

സകൗകരദങ്ങളഎടെ അഭദ്യാവത്തവില് പ്രവര്ത്തവിക്കുനഎവനവും സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല നവിയമേങ്ങളവും
ചടങ്ങളവും  പദ്യാലവികദ്യാഎത  മകദ്യാഴ്സുകള്  നടെത്തുനഎവനമുള്ള  പരദ്യാതവി

പരവിമശദ്യാധവിക്കുന്നതവിനദ്യായവി  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല  പരവിമശദ്യാധനദ്യാ  സമേവിതവിഎയ  നവിമയദ്യാഗവിച.
പരവിമശദ്യാധന  നടെത്തവിയ  60  മകദ്യാമളജുകളവില്  മയദ്യാഗദരദ്യായ  അധദദ്യാപകരുവും  യ.ജവി.സവി

മേദ്യാനദണ്ഡങ്ങള് പ്രകദ്യാരമുള്ള സലവും/എകടവിടെവും/എഎലബ്രറവി/ലദ്യാബക സകൗകരദങ്ങമളദ്യാ ഇഎലന്നക
സമേവിതവി  കഎണത്തവി.  സവിന്ഡവിമകറ്റവിഎന  31.12.2016 ല് കൂടെവിയ മയദ്യാഗവും  സമേവിതവിയഎടെ

റവിമപ്പെദ്യാര്ടക പരവിഗണവിച്ചക അവുംഗരീകരവിച. തുടെര് നടെപടെവികളഎടെ ഭദ്യാഗമേദ്യായവി 9 മകദ്യാമളജുകളഎടെ
അഫവിലവിമയഷന്  റദ്ദേക  എചയ.  എെവും.ജവി.സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല  ആകവിലവും  സദ്യാറ്ററ്റ്യൂടവിലവും

നവിഷ്കര്ഷവിച്ചവിട്ടുള്ള നവിബനനകളവും യ.ജവി.സവി മേദ്യാനദണ്ഡങ്ങളവും പദ്യാലവികദ്യാഎത അടെവിസദ്യാന
സകൗകരദങ്ങളവിലദ്യാത്ത  മകദ്യാമളജുകള്കക  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല  അഫവിലവിമയഷന്  നല്കവിയ

നടെപടെവി സര്കദ്യാരവിഎന ശ്രദയവില്എപ്പെടുത്തുന.
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11.4 കകരള കലാര്ഷഫിക സര്വ്വകലലാശലാല

മകരള കദ്യാര്ഷവിക സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല സദ്യാറ്ററ്റ്യൂടവില് ഇലദ്യാത്ത തസവികകളവിമലകക
നവിയമേനങ്ങളവും സദ്യാനകയറ്റവവും നടെത്തുന.

1971-എല  മകരള  കദ്യാര്ഷവിക  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല  നവിയമേത്തവിഎല  എസകന്  7(12)
പ്രകദ്യാരവും  സദ്യാറ്ററ്റ്യൂടവില്  വദവസ  എചയ  എകദ്യാണക  തസവികകള്  സൃഷവികദ്യാനവും  നവിയമേനവും

നടെത്തുവദ്യാനമുള്ള  അധവികദ്യാരവും  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയണക.  നവിലവവില്  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില്
നദ്യാലതരവും തസവികകള് സൃഷവിച്ചവിട്ടുണക.

1. സദ്യാറ്ററ്റ്യൂടവിലള്ളതുവും  സര്കദ്യാര്  ഉത്തരവക,  ശമ്പള  പരവിഷ്കരണ  ഉത്തരവക  എെന്നവിവ
പ്രകദ്യാരവും അവുംഗരീകരവികദ്യാത്തതുമേദ്യായ തസവികകള്

2. സദ്യാറ്ററ്റ്യൂടവിലള്ളതുവും  സര്കദ്യാര്  ഉത്തരവക,  ശമ്പള  പരവിഷ്കരണ  ഉത്തരവക  എെന്നവിവ
പ്രകദ്യാരവും അവുംഗരീകദ്യാരവും ഉള്ളതുമേദ്യായ തസവികകള്

3. സദ്യാറ്ററ്റ്യൂടവില്  ഇലദ്യാത്തതുവും  സര്കദ്യാര്  പ്രമതദക  ഉത്തരവകളവിലൂഎടെമയദ്യാ  ശമ്പള
പരവിഷ്കരണ ഉത്തരവകളവിലൂഎടെമയദ്യാ അവുംഗരീകരവിച്ചതുമേദ്യായ തസവികകള്

4. സദ്യാറ്ററ്റ്യൂടവിലവിലദ്യാത്തതുവും  സര്കദ്യാരുവും  ശമ്പളകമരീഷനവും  അവുംഗരീകരവികദ്യാത്തതുമേദ്യായ
തസവികകള്

9-ാാാ ശമ്പള  പരവിഷ്കരണ  ഉത്തരവവിലൂഎടെ  ഇത്തരത്തവിലള്ള  തസവികകളഎടെ

ഏമകദ്യാപനവും സര്കദ്യാര് ലകദമേവിട്ടുഎവങവിലവും ബഹ.  എഎഹമകദ്യാടെതവിയഎടെ  01.09.15  എല
വവിധവിയവില്  (WPC No.17058/2015  (F))  സദ്യാറ്ററ്റ്യൂടവിലൂഎടെ ലഭവിച്ച തസവികകഎള സര്കദ്യാ

രവിഎന ശമ്പളപരവിഷ്കരണ ഉത്തരവവിലൂഎടെ റദ്ദേദ്യാകദ്യാനദ്യാവവിഎലന്നക വവിധവിച.

മകരള  കദ്യാര്ഷവിക  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില്  സദ്യാറ്ററ്റ്യൂടവിലൂഎടെയലദ്യാഎതയവും  തസവികകള്

നവിലവവില്  വന്നവിട്ടുണക.  സര്കദ്യാര്  ഉത്തരവകളവിലൂഎടെയവും  ശമ്പളപരവിഷ്കരണ
ഉത്തരവകളവിലൂഎടെയവും  ഈ  തസവികകള്  പലമപ്പെദ്യാഴദ്യായവി  അധവികൃതമേദ്യാകഎപ്പെട്ടു.

എെന്നവിരവികവിലവും  നവിലവവില്  സദ്യാറ്ററ്റ്യൂടവില്  ഇലദ്യാത്തതുവും  സര്കദ്യാരവിഎന  അനമേതവിയവിലദ്യാ
ത്തതുമേദ്യായ തസവികകള് സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില് നവിലനവില്ക്കുനണക.

സദ്യാറ്ററ്റ്യൂടക  പ്രകദ്യാരവും  നവിലവവിലവിലദ്യാത്തതുവും  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില്  നവിലനവില്ക്കു
ന്നതുമേദ്യായ തസവികകളഎടെ വവിവരങ്ങള് ചുവഎടെ മചര്ക്കുന.  അനദദദ്യാപക വവിഭദ്യാഗത്തവിഎല

58 കദ്യാറ്റഗറവികളവിലവും അധദദ്യാപക വവിഭദ്യാഗത്തവിഎല 10 കദ്യാറ്റഗറവികളവിലവും ഉള്എപ്പെടുന്ന വവിവവിധ

തസവികകള് സദ്യാറ്ററ്റ്യൂടക പ്രകദ്യാരവും നവിലവവിലവിലദ്യാത്തതദ്യാണക. *

       സദ്യാറ്ററ്റ്യൂടവിലളള തസവികകള് മേദ്യാത്രമേദ്യാണക നവിയമേപരമേദ്യായവിട്ടുളളതക. സദ്യാറ്ററ്റ്യൂടവില് ഇലദ്യാത്ത

* അനുബനന്ധം - 6 കലാണുക
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തസവികകളവി ല്,  സര്കദ്യാര്  അവുംഗരീകദ്യാരവും  ഉഎണങവില്  കൂടെവി  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല
ഉമദദദ്യാഗകയറ്റവും, തസവികമേദ്യാറ്റവും എെന്നവിവ വഴവി നവിയമേനവും നടെത്തുന്നതക നവിയമേവവിരുദമേദ്യാണക.

സര്കദ്യാര്  ശമ്പളപരവിഷ്കരണ  ഉത്തരവവിലൂഎടെ  അവുംഗരീകരവിച്ച  തസവികകള്  സദ്യാറ്ററ്റ്യൂടവില്
ഉള്എപ്പെടുത്തുന്നതവിനദ്യാവശദമേദ്യായ  അടെവിയനവിര  നടെപടെവികള്  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

കകഎകദ്യാമള്ളണതദ്യാണക.

മേറ്റക അപദ്യാകതകള്

1.  2013-14,  2014-15  വര്ഷങ്ങളവില്  ഉല്പ്പെദ്യാദവിപ്പെവിച്ച  കുരുമുളകക  എചടെവികളഎടെ  എെണ്ണത്തവില്

ഗണദമേദ്യായ കുറവക - നഷവും -32,07,060/-

(മകരള കദ്യാര്ഷവിക സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല തൃശ്ശൂര്,  അഗ്രവികള്ച്ചറല് റവിസര്ച്ചക  മസഷന്,  ആനകയവും  -
ഓഡവിറ്റക റവിമപ്പെദ്യാര്ടക - 2013-14, 2014-15 ഖണ്ഡവിക നവും. 3-13-8)

• 2013-14,  2014-15  വര്ഷങ്ങളവില് വദ്യാങ്ങവിയ കുരുമുളകക  വളളവിയഎടെ  അളവകളവും
അതവില്നവിനവും  ലഭവിമകണവിയവിരുന്ന  കുരുമുളകക  കതകളഎടെ  എെണ്ണവമേദ്യായവി
ഗണദമേദ്യായ വദതദദ്യാസവും; 32,07,060  ലകവും മൂലദവും വരുന്ന കുരുമുളകക  എചടെവികള്
മസദ്യാകവില് വന്നവിടവില.

• 2013-14,  2014-15  വര്ഷങ്ങളവില് ലഭദമേദ്യാമകണവിയവിരുന്ന കുരുമുളകക കതകളഎടെ
17% മേദ്യാത്രവും ഉല്പ്പെദ്യാദവിപ്പെവികഎപ്പെട്ടു.

• ഓഡവിറ്റക  അമനസ്വഷണത്തവിന  നല്കവിയ  മേറുപടെവി  വസ്തുതകളമേദ്യായവി
എപദ്യാരുത്തഎപ്പെടുന്നവില.

• ഗമവഷണമകന്ദ്രത്തവില്  നടെരീല്വസ്തുകളഎടെ  ഉല്പ്പെദ്യാദനത്തവിനളള
മപദ്യാളവിഹകൗസുകളവും  മേവിസക  മചമ്പര്  മപദ്യാലളള  കഹഎടെകക
സവുംവവിധദ്യാനങ്ങളമുണദ്യായവിട്ടുവും  കതകളഎടെ  ഉല്പ്പെദ്യാദനത്തവിലണദ്യായ  കുറവക  ചര്ച്ചയ
വവിമധയമേദ്യാമകണതുണക.

ഭരീമേമേദ്യായ  അളവവിലളള  വവിത്തക,  മപദ്യാളവിഹകൗസക,  മേവിസക  മചമ്പര്  മപദ്യാലളള
കഹഎടെകക  സവുംവവിധദ്യാനങ്ങള്  എെന്നവിവ  കതഉല്പദ്യാദന  മകന്ദ്രത്തവിലണക.
കദ്യാര്ഷവിക  രവുംഗഎത്ത  ആധുനവിക  സകൗകരദങ്ങഎളലദ്യാവും  ഉപമയദ്യാഗവിചഎകദ്യാണദ്യാണക
ഗമവഷണമകന്ദ്രത്തവില് കുരുമുളകക  കത ഉല്പ്പെദ്യാദനവും നടെത്തവിയഎതങവിലവും  2013-
14,  2014-15  വര്ഷങ്ങളവില്  ലഭവിമകണവിയവിരുന്ന  അളവവിഎന  17%  മേദ്യാത്രമേദ്യാണക
മകന്ദ്രത്തവില്  ഉല്പ്പെദ്യാദവിപ്പെവികദ്യാനദ്യായവിട്ടുളളതക.  ആധുനവിക  സകൗകരദങ്ങള്
ലഭദമേദ്യായവിട്ടുവും  കുരുമുളകക  കത  ഉല്പ്പെദ്യാദനവും  ഗണദമേദ്യായവി  കുറഞ്ഞെതക  സര്കദ്യാര്
തലത്തവില് വവിശദമേദ്യായ പഠനത്തവിനക വവിമധയമേദ്യാമകണതദ്യാണക.
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2. യൂണവിമവഴവിറ്റവി  അധവികൃതരുഎടെ  ജദ്യാഗ്രതയവിലദ്യായ്മ –രണ്ടു വര്ഷമേദ്യായവി  2334  റബ്ബര്മേരങ്ങളവില്

നവിനവും ആദദ്യായമേവില - നഷവും 15 ലകവും 

(മകരള കദ്യാര്ഷവിക സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല, തൃശ്ശൂര്, സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല എെമസറ്റക,  എവളളദ്യാനവികര - ഓഡവിറ്റക

റവിമപ്പെദ്യാര്ടക -2013-14, 2014-15, ഖണ്ഡവിക 3.6.3)

• യൂണവിമവഴവിറ്റവി  അധവികൃതരുഎടെ  അശ്രദ  മൂലവും  2  വര്ഷമേദ്യായവി  റബ്ബര്മേരങ്ങളവില്
നവിനവും ആദദ്യായമേവില.

• പുനര്മലലത്തവില് സമേര്പ്പെവിച്ച എടെണര് പരവിമശദ്യാധവിച്ചവിടവില.

• എടെണര്  തുറകദ്യാന്  അവകദ്യാശ  അധവികദ്യാരമുളള  കമവിറ്റവി  എടെണര്  തുറന
പരവിമശദ്യാധവിക്കുകമയദ്യാ റരീഎടെണര് എചയ്യുകമയദ്യാ എചയവില.

എകദ്യാമകദ്യാ ഫദ്യാവും ഏരവിയയവിഎല 2334 റബ്ബര്മേരങ്ങഎള ഗ്രൂപ്പെക V എെന തവിരവിച്ചക രണ്ടു
വര്ഷമത്തയക  ആദദ്യായഎമേടുക്കുന്നതവിനദ്യായവി  സകമളദ്യാടര്  ടെദ്യാപ്പെവിങ്ങവിനക  നല്കുവദ്യാന്

തരീരുമേദ്യാനഎമേടുക്കുകയവും  19.12.2013  ല്  നടെന്ന  ആദദ  മലലത്തവില്  ഗ്രൂപ്പെക  V  ല്എപ്പെട
റബ്ബര്മേരങ്ങള്  മലലവും  എകദ്യാളളദ്യാത്തതവിനദ്യാല്  30.01.2014  നക  പുനര്മലലവും

നടെത്തുകയമുണദ്യായവി. പുനര്മലലത്തവില് ലഭവിച്ച എടെണര് യൂണവിമവഴവിറ്റവി അധവികൃതര് തുറന
പരവിമശദ്യാധവിച്ചവിരുന്നവില. ഓഡവിറ്റക പരവിമശദ്യാധനയവില് പ്രസ്തുത എടെന്ഡറവില് 15 ലകവും രൂപ

മരഖഎപ്പെടുത്തവിയവിരുനഎവന്നക  കഎണത്തവി.  എടെണറവിഎന  പുറവുംഭദ്യാഗത്തക  റരീഎടെണര്
നടെത്തുന്നതദ്യാഎണന കദ്യാണവിച്ചക എെമസറ്റക ഓഫരീസര് സദ്യാകദഎപ്പെടുത്തവിയവിട്ടുണക.

സമേയബനവിതമേദ്യായവി  റരീ-എടെണര്  നടെത്തുന്നതവിമനദ്യാ,  അതവിന  സദ്യാധദമേലദ്യാത്ത
സദ്യാഹചരദത്തവില്  നവിലവവില്  എടെണര്  സമേര്പ്പെവിച്ച  കരദ്യാറുകദ്യാരന  തഎന്ന  കരദ്യാര്

നല്കുന്നതവിമനദ്യാ  ഉത്തരവദ്യാദഎപ്പെട  അധവികദ്യാരവികള്  ശ്രമേവിച്ചവിടവില.  രണ്ടു  വര്ഷവും
റബ്ബര്മേരങ്ങള് ടെദ്യാപ്പെവിവുംഗക ഇലദ്യാഎത നവിലനവിര്ത്തവി. ഏകഎടെണറവില് മരഖഎപ്പെടുത്തവിയ കരദ്യാര്

ഉറപ്പെവികദ്യാത്തതുവഴവി 15 ലകവും രൂപ നഷമേദ്യായവി. എടെന്ഡര് ലഭവിച്ച വവിവരവും അതവിനമശഷവും
കൂടെവിയ 'എെമസറ്റക ഫലപ്രദമേദ്യാകല് കമവിറ്റവി' യഎടെ മേവിനവിടകസവില് മരഖഎപ്പെടുത്തവിയവിടവില.

സര്വകലദ്യാശദ്യാലയഎടെ  ആസവികള്  സവുംരകവിക്കുന്നതവിലവും,  അവ  ഫലപ്രദമേദ്യായവി
വവിനവിമയദ്യാഗവിക്കുന്നതവിലവും  ഉത്തരവദ്യാദഎപ്പെട  അധവികദ്യാരവികള് വരുത്തുന്ന  വരീഴ്ചയദ്യാണക  ഈ

അവസയക കദ്യാരണമേദ്യായതക.
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3. വയനദ്യാടെക  പദ്യാമകജക  മപ്രദ്യാജകക  -  ഗുണമമേന്മേയളള വവിത്തക,  നടെരീല് വസ്തുകളഎടെ  ഉല്പ്പെദ്യാദനവും-

നവിര്ദ്ദേവിഷ ലകദവും പൂര്ത്തരീകരവിച്ചവില

(മകരള  കദ്യാര്ഷവിക  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല,  പ്രദ്യാമദശവിക  കദ്യാര്ഷവിക  ഗമവഷണമകന്ദ്രവും,  അമ്പലവയല്,

ഓഡവിറ്റക റവിമപ്പെദ്യാര്ടക 2013-14, 2014-15, ഭദ്യാഗവും-3 ഖണ്ഡവിക. 3-25-1)

വയനദ്യാടെവിഎന കദ്യാര്ഷവികമമേഖലയക ഉണര്വവും വവികസനവവും സദ്യാദദമേദ്യാക്കുന്നതവിനളള
വയനദ്യാടെക  പദ്യാമകജവിഎന  ഭദ്യാഗമേദ്യായവി  സവുംസദ്യാന  കൃഷവി  വകുപ്പെക  (ഫദ്യാവും)  ധനസഹദ്യായവും

നല്കവിയ മപ്രദ്യാജകദ്യാണക  'Scaling up production and distribution of quality seeds
and  planting  materials'.  വവിവവിധ  വവിളകളഎടെ  ഗുണമമേന്മേയളള  വവിത്തുകള്,  നടെരീല്

വസ്തുകള്  എെന്നവിവയഎടെ  വദദ്യാപക  ഉല്പദ്യാദനവും  ലകദമേദ്യാകവിയ  മപ്രദ്യാജകവിനദ്യായവി  1.50
മകദ്യാടെവി  രൂപ സര്കദ്യാര് ധനസഹദ്യായവും വകയവിരുത്തവി.  പദതവിയദ്യായവി  2013-14  ല്  1.25

മകദ്യാടെവി രൂപയവും  2014-15  ല്  20.35  ലകവും രൂപയവും എചലവഴവിച.  ഇമത കദ്യാലയളവവില്
ഇമത ലകദപ്രദ്യാപ്തവികദ്യായവി മേറ്റു രണ്ടു മപ്രദ്യാജക്ടുകളവും ഈ മകന്ദ്രത്തവില് നടെപ്പെവിലദ്യാകവിയവി

ട്ടുണദ്യായവിരുന.  ഈ മപ്രദ്യാജക്ടുകള്കക  2013-14  ല്  2.66  മകദ്യാടെവി രൂപയവും, 2014-15  ല്
3.48 മകദ്യാടെവി രൂപയവും എചലവഴവിച. ഇവയവിഎലലദ്യാവും പ്രതവിവര്ഷവും ഉല്പ്പെദ്യാദവിപ്പെവികഎപ്പെമടെണ

വവിത്തക,  നടെരീല്വസ്തുകളഎടെ  ഉലദ്യാദനലകദവും  എെന്നവിവ  വദക്തമേദ്യാകവിയവിട്ടുണക.  എെന്നദ്യാല്
നവിര്ദവിഷലകദവും കകവരവിക്കുന്നതവിനക ഈ മപ്രദ്യാജക്ടുകള്കക കഴവിഞ്ഞെവിടവില.  അവുംഗരീകൃത

മപ്രദ്യാമപ്പെദ്യാസല്  പ്രകദ്യാരവും  പ്രതവിവര്ഷവും  ഉല്പ്പെദ്യാദവിപ്പെവിച്ചതുവും,  ഉല്പ്പെദ്യാദവിപ്പെവിമകണതുമേദ്യായ
വവിത്തക, നടെരീല്വസ്തുകളഎടെ തദ്യാരതമേദവും ചുവഎടെ മചര്ക്കുന.

നവും. ഇനവും

മപ്രദ്യാജകക ലകദങ്ങള്

ആഎക
ഉല്പ്പെദ്യാദനവും

മപ്രദ്യാജകക ശരീര്ഷകങ്ങള്

2251 9111 9338 2013-14 2014-15

1 കുരുമുളകക
കതകള്

500000 1000000 - 1500000 576230 797300

2 സുഗനദ്രവദ
എചടെവികള് 65000 100000 - 165000 83297 96756

3 ഫലവൃകങ്ങള് 68500 100000 100000 268500 56544 258000

4 കദ്യാപ്പെവി കതകള് 100000 300000 - 400000 82648 70284

5 എനല്വവിത്തക - 30 ടെണ് 5 ടെണ് 35 ടെണ് 8.396 ടെണ് 15.382
ടെണ്

6 എതങ്ങവിന്
കതകള് 2000 25000 - 27000 20011 17066
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7 അലങദ്യാര
എചടെവികള്

15000 100000 - 115000 14126 47730

8 പച്ചകറവി
വവിത്തുകള് 192 കവി. 1.5 ടെണ് 2 ടെണ് 3.6 ടെണ് 1.02 ടെണ് 528.25

കവി.

9 ഇ ഞവി,  മേഞ്ഞെള്
വവിത്തക

5 ടെണ് 5 ടെണ് - 10 ടെണ് 3.03 ടെണ് 1.10 ടെണ്

10 കവങ്ങവിന്
കതകള് 15000 50000 - 65000 31014 26171

11 മഫദ്യാറസക ടരീസക 5000 200000 - 205000 76595 52822

വന്തുക  എചലവഴവിയകയവും,  മപദ്യാളവിഫദ്യാവും  ഹകൗസക,  മേവിസക  മചമ്പര്  തുടെങ്ങവിയ
ആധുനവിക സവുംവവിധദ്യാനങ്ങള് ഉപമയദ്യാഗവിക്കുകയവും എചയവിട്ടുവും പ്രഖദദ്യാപവിത  ലകദത്തവിഎന
50%  മപദ്യാലവും  കകവരവികദ്യാന്  കഴവിഞ്ഞെവിടവില.  ഇകൗ  അപദ്യാകതകള്  സര്കദ്യാര്
തലത്തവിലള്ള പരവിമശദ്യാധനയദ്യായവി ശ്രദയവില് എകദ്യാണ്ടുവരുന.
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12 മലബബാര് ദദേവസസസ്വം ദക്ഷേത്രങ്ങള് - നല്ല മബാതൃകകള്

സസാമൂഹഹികമസായ ആരസാധനസാസസാപനങ്ങള് എന്ന നഹിലയയ്ക്ക്  ഓരരസാ രക്ഷേത്രതഹിനന
ഉന്നതമസായ  ചഹില  ഉരദ്ദേശശ്യലക്ഷേശ്യങ്ങള്  ഉണയ്ക്ക്.   ആദശ്യസാതഹികതരയസാടടസാപന
സസാമ്പതഹികവന, സസാമൂഹഹികവന,  പസാരഹിസഹിതഹികവന,  സസാനസയ്ക്ക് കസാരഹികവമസായ സവഹിരശഷ
ധര്മ്മങ്ങളുണയ്ക്ക്.   പസാരദേശഹിക സമൂഹങ്ങളുടട  ആരരസാഗശ്യസാതകമസായ അതഹിജജീവനവമസായഹി
ബന്ധടപട്ട  ഈവഹിധ  ധര്മ്മങ്ങളുടട  സമഗ്രമസായ  നഹിറരവറ്റലഹിലൂടട  മസാത്രടമ
ഭക്തജനസമൂഹന  രക്ഷേത്രങ്ങളഹിലര്പഹിക്കുന്ന  വഹിശശസാസതഹിടന്റെയന  കസാണഹികയടടയന
ലക്ഷേശ്യന പൂര്തജീകരഹികടപടുകയളള.  രദേവസശന രബസാര്ഡഹിടന്റെ കജീഴഹിലുള്ള രക്ഷേത്രങ്ങളുടട
പവര്തനങ്ങടള  വഹിലയഹിരുതഹി  അവയഹില്  അനകരണജീയമസായ  മസാതൃകകള്
കടണത്തുന്നതഹിനയ്ക്ക്  അവലനബമസായഹി  നല്കഹിയഹിരുന്ന നഹിര്രദ്ദേശങ്ങളസായ  വരവയ്ക്ക്  ടചലവയ്ക്ക്
സശരമധയസാ  ടവളഹിടപടുതല്  മസാതൃക,  ടനല്കൃഷഹി  ടചയ്യുന്ന  രക്ഷേത്രങ്ങള്,  സലജല
വഹിഭവ പരഹിപസാലനന, രക്ഷേത്രങ്ങളുടട പൂജസാ/നനരവദേശ്യ വഹിഭവ സശസാശ്രയതശന എന്നഹിവടയ
അടഹിസസാനമസാകഹിയസാണയ്ക്ക്  മലബസാര്  രദേവസശന  രക്ഷേത്രങ്ങളഹിടല  നല്ല  മസാതൃകകള്
തയസാറസാകഹിയഹിട്ടുളളതയ്ക്ക്.  അരതസാടടസാപന  'ഹരഹിത  രകരളന'  രപസാലുളള  മസാതൃകസാ  പദതഹിയയ്ക്ക്
സര്കസാര്  തുടകമഹിട്ടഹിരഹിക്കുന്ന  പശസാതലതഹിലസാണയ്ക്ക്  'മലബസാര്  രദേവസശന
രക്ഷേത്രങ്ങളഹിടല നല്ല മസാതൃകകള്' സര്കസാരഹിടന്റെയന ബഹ. നഹിയമസഭസാ സമഹിതഹിയടടയന
ശ്രദയഹില് ടകസാണ്ടുവരുന്നതയ്ക്ക്.

12.1 വരവയ്ക്ക് ടചലവയ്ക്ക് സശരമധയസാ ടവളഹിടപടുതല്

ഭക്തജനങ്ങള് സമര്പഹിക്കുന്ന കസാണഹികയന വഴഹിപസാടു പണവമസാണയ്ക്ക് രക്ഷേത്രങ്ങളുടട
മുഖശ്യവരുമസാന മസാര്ഗ്ഗങ്ങള്.  ഈ പണതഹിടന്റെ വരവയ്ക്ക് ടചലവയ്ക്ക് വഹിവരങ്ങള് സശരമധയസാ
ടവളഹിടപടുത്തുന്നതയ്ക്ക്  ആരസാധനസാലയങ്ങള്  എന്ന  നഹിലയയ്ക്ക്  അവ  പുലര്തഹിരപസാരരണ
സമുന്നതമസായ  മസാനവഹിക  സസാമൂഹഹിക  മൂലശ്യങ്ങള്  ഉയര്തഹിപഹിടഹികസാന്  പരശ്യസാപ്തമസായ
നടപടഹിയസാണയ്ക്ക്.   ഇതരതഹില്  എടുതയ്ക്ക്  പറയസാവന്ന  രണയ്ക്ക്  ഉദേസാഹരണങ്ങള്  ചുവടട
രചര്ക്കുന.

12.1.1 കണഹിപ്പുര ശ്രജീ രഗസാപസാലകൃഷ്ണ രക്ഷേത്രന, കുമ്പള, കസാസര്രഗസാഡയ്ക്ക് 

കസാസര്രഗസാഡയ്ക്ക് ജഹില്ലയഹിടല കുമ്പളയഹില് സഹിതഹിടചയ്യുന്ന ഈ രക്ഷേത്രതഹില് വരവയ്ക്ക്
ടചലവയ്ക്ക്  കണക്കുകള്  മസാസസാമസാസന  തഹിട്ടടപടുതഹി  ടപസാതുജനങ്ങള്കയ്ക്ക്
കസാണതകവഹിധന രക്ഷേത്ര രനസാട്ടജീസയ്ക്ക് രബസാര്ഡഹില് പദേര്ശഹിപഹിക്കുന്ന സമ്പ്രദേസായന
കസാലങ്ങളസായഹി  തുടര്ന്നയ്ക്ക്  രപസാരുന.   രക്ഷേത്രഭണസാരന  എണ്ണുന്നതഹില്
ഭക്തജനങ്ങളുടടയന  അയല്പകങ്ങളുടടയന  സസാന്നഹിദശ്യന  ഉറപസാക്കുന.
എണഹികഹിട്ടുന്ന തുകയടട വഹിവരന രനസാട്ടജീസയ്ക്ക് രബസാര്ഡഹില് പതഹിക്കുന.  മസായഹിപസാടഹി
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രകസാവഹിലകടത  നഹിലവഹിടല  രസാജസാവസാണയ്ക്ക്  രക്ഷേത്രതഹിടന്റെ  ഏകസാനഗ  ട്രസഹി.
മലബസാര്  രദേവസശന  രബസാര്ഡയ്ക്ക്  നഹിയമഹിക്കുന്ന  എകയ്ക്ക് സഹികക്യൂട്ടജീവയ്ക്ക്  ഓഫജീസറസാണയ്ക്ക്
രക്ഷേത്രതഹിടന്റെ നദേനനദേഹിന ഭരണന നഹിര്വ്വഹഹിക്കുന്നതയ്ക്ക്.

12.1.2 ശ്രജീ ടവളളറരങസാടയ്ക്ക് പരരദേവതസാ രക്ഷേത്രന

രകസാഴഹിരകസാടയ്ക്ക്  ജഹില്ലയഹിടല വടകര പസാലയസാടയ്ക്ക്  വഹിരല്ലജഹിലസാണയ്ക്ക് ശ്രജീ ടവളളറരങസാടയ്ക്ക്
പരരദേവതസാ  രക്ഷേത്രന.  15  വര്ഷങ്ങള്കയ്ക്ക്  മുമ്പയ്ക്ക്  കുടുനബ  രക്ഷേത്രമസായഹിരുന്ന  ഈ
അമ്പലന  മലബസാര്  രദേവസശന  രബസാര്ഡഹിനയ്ക്ക്  വഹിട്ടു  ടകസാടുത്തു.   കുടുനബതഹിടല
മുതഹിര്ന്നയസാളസാണയ്ക്ക് നഹിലവഹില് മസാരനജഹിനഗയ്ക്ക് ട്രസഹി.  രക്ഷേത്രതഹില് വരുന്ന വഴഹിപസാടയ്ക്ക്
പണന,  കസാണഹിക,  ഉത്സവന,  സനഭസാവന എന്നഹിവയടട വരവയ്ക്ക്  ടചലവയ്ക്ക്  കണകയ്ക്ക്
വളടര  സുതസാരശ്യമസായഹി  അച്ചടഹിച്ചയ്ക്ക്  പരസശ്യടപടുത്തുകയന  സനഭസാവന  നല്കഹിയ
ഭക്തര്കയ്ക്ക് കൃതശ്യമസായഹി രസജീതയ്ക്ക് നല്കുകയന കണകഹിടന്റെ പകര്പയ്ക്ക് ലഭശ്യമസാക്കുകയന
ടചയ്യുന്നതഹില് ഭരണസാധഹികസാരഹി നഹിഷയ്ക്ക് കര്ഷ പുലര്ത്തുന.

12.2 ആരസാധനയടട ഭസാഗമസായഹി ടനല്കൃഷഹി ടചയ്യുന്ന രക്ഷേത്രങ്ങള്

രക്ഷേത്രസാരസാധനയന കൃഷഹിയന തമ്മഹില് രവര്ടപടുതസാനസാവസാതവഹിധന അരഭദേശ്യമസായ
ബന്ധമസാണുളളതയ്ക്ക്.   നഹിറ  ആരഘസാഷതഹിനളള  ടനല്കതഹിരുന,  പുതരഹിയന
നഹിരവദേശ്യതഹിനമസായളള  ടനല്ലരഹിയന  രക്ഷേത്രങ്ങള്  സശന്തമസായഹി  വഹിളയഹിടച്ചടുതഹിരുന.
ഗ്രസാമജീണവന,  സശസാശ്രഹിതവന,  പകൃതഹിരയസാടയ്ക്ക്  ഇണങ്ങഹി  നഹില്ക്കുന്നതുമസായ
ഐശശരശ്യപൂര്ണമസായ  ഒരു  കസാര്ഷഹിക  ജജീവഹിതന  സസാദശ്യമസാക്കുന്നതഹിനളള
പരഹിശ്രമങ്ങള്ക്കുന ആ ശ്രമങ്ങള് ഫലവതസാകുവസാനളള പസാര്ത്ഥനകള്ക്കുന കൃഷഹിയടട
അത്ര തടന്ന പഴകന ഉണയ്ക്ക്.  ആരസാധനയടട ഹരഹിതകന വജീടണടുക്കുവസാനസായഹി ടകസാച്ചഹി
രദേവസശന  രബസാര്ഡയ്ക്ക്  ആവഹിഷയ്ക്ക് കരഹിച്ച  'ഹരഹിത  രകരളന,  ഹരഹിത  രക്ഷേത്രന'  രപസാലുളള
പദതഹികള് ദേഹിശസാസൂചകമസാണയ്ക്ക്.

12.2.1 അങ്ങസാടഹിപ്പുറന ശ്രജീ തഹിരുമസാന്ധസാനകുന്നയ്ക്ക് ഭഗവതഹി രക്ഷേത്രന

മലബസാര്  രദേവസശന  രബസാര്ഡഹിടന്റെ നഹിയന്ത്രണതഹിലുളള രക്ഷേത്രങ്ങളഹില് ഏറ്റവന
കൂടുതല് വരുമസാനമുളള രക്ഷേത്രമസാണയ്ക്ക്  ശ്രജീ തഹിരുമസാന്ധസാനകുന്നയ്ക്ക്  ഭഗവതഹി  രക്ഷേത്രന.
രക്ഷേത്രതഹിടന്റെ  വടരക  നടയഹില്  രദേവസശന  വകയസായഹി  3.15  ഏകര്  കൃഷഹി
നഹിലമുണയ്ക്ക്.   ഇതഹില്  1.88  ഏകര്  വഹിസ്തൃതഹിയളള  പസാടതഹിടല  'ഭഗവതഹികണന
നടജീല്'  രക്ഷേത്രതഹിടന്റെ ഐതജീഹശ്യവമസായന,  രക്ഷേത്രസാചസാരങ്ങളുമസായന ബന്ധടപട്ടയ്ക്ക്
വര്ഷന  രതസാറന  ചഹിങ്ങമസാസതഹില്  നടകസാറണയ്ക്ക്.  ആചസാരപരമസായഹി  നടത്തുന്ന
ഭഗവതഹികണന  നടജീലഹിടന്റെ  ഭസാഗമസായഹി  കര്ഷകടതസാഴഹിലസാളഹികള്  'ചവഹിട്ടുകളഹി'
അവതരഹിപഹികസാറണയ്ക്ക്.   2016  ല്  372  പറ  (3348  കഹി.ഗ്രന)  ടനല്ലയ്ക്ക്  ഇവഹിടട
ഉല്പസാദേഹിപഹിച.  ഇതയ്ക്ക് രക്ഷേത്രസാവശശ്യങ്ങള്കസായഹി ഉപരയസാഗഹിക്കുന.
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12.2.2 മധൂര്  ശ്രജീ മദേനരന്തശശര സഹിദഹി വഹിനസായക രക്ഷേത്രന

കസാസര്രഗസാഡയ്ക്ക്  ജഹില്ലയഹിടല  അതഹി  പശസ്തമസായ  വഹിനസായക  രക്ഷേത്രമസാണഹിതയ്ക്ക്.
കസാലങ്ങളസായഹി  മുടങ്ങസാടത  ടനല്കൃഷഹി  നടത്തുന്ന  അപൂര്വ്വന  രക്ഷേത്രങ്ങളഹില്
ഒന്നസാണയ്ക്ക്  ഇതയ്ക്ക്.   'ഉളഹിയതടുക  മൂലസസാനന'  എന്നറഹിയടപടുന്ന  രക്ഷേത്രന
വകയസായളള ആരറകര് നഹിലതസാണയ്ക്ക്  ടനല്കൃഷഹി ടചയ്യുന്നതയ്ക്ക്.   ഇവഹിടട  നഹിന്നയ്ക്ക്
വഹിളടവടുക്കുന്ന  കതഹിരുന,  ടനല്ലുമസാണയ്ക്ക്  നഹിറപുതരഹി  മരഹസാത്സവതഹിനയ്ക്ക്
ഉപരയസാഗഹിക്കുന്നതയ്ക്ക്.  ടനല്ലയ്ക്ക് പുറതയ്ക്ക് വഹില്കസാടത രക്ഷേത്രതഹിടല നഹിതശ്യനഹിദേസാന
കര്മ്മങ്ങള്ക്കുന, നഹിതശ്യ നഹിരവദേശ്യതഹിനന ഉപരയസാഗഹിചവരുന.

12.2.3 പുല്പളളഹി മുരഹികനസാര് രദേവസശന, വയനസാടയ്ക്ക്

രസാമസായണകഥയമസായഹി  വളടര  ബന്ധമുളള  ഈ  രക്ഷേത്രതഹിനയ്ക്ക്  സശന്തമസായഹി  33
ഏകര്  ഭൂമഹിയണയ്ക്ക്.   ഇതഹില്  നഹിലമസായഹിട്ടുളള  4  ഏകറഹിലസാണയ്ക്ക്  ടനല്ലയ്ക്ക്  കൃഷഹി
ടചയ്യുന്നതയ്ക്ക്.   ബസാകഹി  രതസാട്ടങ്ങളഹില്  റബര്,  കസാപഹി,  കുരുമുളകയ്ക്ക്  എന്നഹിവ  കൃഷഹി
ടചയ്യുന.  രക്ഷേത്രതഹിരലകയ്ക്ക്  ആവശശ്യമുളള  വസാഴപഴവന,  വസാഴയഹിലയന  രക്ഷേത്രന
വകയസായഹി കൃഷഹി ടചയ്യുനണയ്ക്ക്.  രദേവസശതഹില് വഹിളടവടുക്കുന്ന ടനല്ലയ്ക്ക് പൂര്ണമസായന
നഹിരവദേശ്യന,  അപന,  പസായസന തുടങ്ങഹിയ രക്ഷേത്രസാവശശ്യങ്ങള്കയ്ക്ക് ഉപരയസാഗഹിക്കുന.
രക്ഷേരത്രസാത്സവതഹിടന്റെ  ഭസാഗമസായഹി  അനഷഹിക്കുന്ന  പറടയടുപഹിലൂടട  ലഭഹിക്കുന്ന
ടനല്ലുന രക്ഷേത്രസാവശശ്യങ്ങള്കസായഹി ഉപരയസാഗഹിക്കുന.

12.3 സലജലവഹിഭവ പരഹിപസാലനന

പസാരഹിസഹിതഹിക  നസാശന  അതഹിതജീവ്രമസായഹിരഹിക്കുന്ന  ഇകസാലതയ്ക്ക്  വഹിശശസാസരതസാടയ്ക്ക്
കൂട്ടഹിയഹിണകഹി  പകൃതഹിടയ  സനരക്ഷേഹിക്കുന്ന  ആരസാധനസാരജീതഹിയയ്ക്ക്  പസക്തഹി  വളടര
കൂടഹിയഹിട്ടുണയ്ക്ക്.   മഴടകസായയ്ക്ക്,  മണയ്ക്ക്  ജല  പരഹിപസാലനന,  നജവ  നവവഹിധശ്യ  സനരക്ഷേണന
തുടങ്ങഹി  സൂക്ഷ്മകസാലസാവസസാ  നഹിയന്ത്രണന  വടര  നഹിര്വ്വഹഹിക്കുന്ന  കസാവകള്കയ്ക്ക്
പസാരഹിസഹിതഹിക സന്തുലനന നഹിലനഹിര്ത്തുന്നതഹില് വളടരരയടറ പസാധസാനശ്യമുണയ്ക്ക്.

12.3.1 ശ്രജീ മസാനഹികസാവയ്ക്ക് രക്ഷേത്രന, വയനസാടയ്ക്ക് 

മഹസാമുനഹികസാവയ്ക്ക്  എന്നറഹിയടപടുന്ന  മസാനഹികസാവയ്ക്ക്  രക്ഷേത്രന  സുല്തസാന്ബരതരഹി
തസാലൂകഹിടല പുറകസാടഹി വഹിരല്ലജഹിലസാണയ്ക്ക്.  മുന്പയ്ക്ക് നഹിബഹിഡ വനമസായഹിരുന്ന ഇവഹിടട
ഒരഹികലുന നഹിലയസാത നനസര്ഗഹികമസായ ഒരു ജലധസാര ഇനന നഹിലനഹില്ക്കുന.
ശ്രജീരകസാവഹിലഹിന  ചുറ്റുമസായഹി  30  ഏകര്  സലമുള്ടപടട  ആടക  35.73  ഏകര്
(14.465  ടഹക്ടര്)  ഭൂമഹിയസാണയ്ക്ക്  നഹിലവഹില് രദേവസശതഹിടന്റെ ഉടമസതയഹിലുളളതയ്ക്ക്.
മനഷശ്യ ഇടടപടല് നഹിരരസാധഹിച്ചഹിട്ടുളള രജീതഹിയഹില് സനരക്ഷേഹികടപടുന്ന  5  ഏകര്
നനസര്ഗഹിക  വനതഹില്  നഹിന്നസാണയ്ക്ക്  രക്ഷേത്രതഹിടല  പതഹിഷയഹിരലക്കുളള
ജലധസാര  ഒഴുകഹി  വരുന്നതയ്ക്ക്.   10  ഏകറഹിലസായഹി  സശസാമഹിനസാഥന്  ഫഫൗരണഷന്
നടപഹിലസാക്കുന്ന  പുണശ്യവനന  പദതഹിയഹില്  പരദേശതഹിനയ്ക്ക്  ഇണങ്ങുന്ന  115
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ഇനങ്ങളഹില്ടപട്ട നസാലസായഹിരരതസാളന വൃക്ഷേനതകള് നട്ടുപഹിടഹിപഹിച്ചഹിട്ടുണയ്ക്ക്.

12.3.2 ശ്രജീ വളളഹികസാട്ടയ്ക്ക് കസാവയ്ക്ക് (രകസാഴഹിരകസാടയ്ക്ക്)

രകസാഴഹിരകസാടയ്ക്ക്  ജഹില്ലയഹില്  തലക്കുളത്തൂര്  വഹിരല്ലജഹിടല  ഏടകര  രദേശതസാണയ്ക്ക്
വളളഹികസാട്ടയ്ക്ക്കസാവയ്ക്ക്  സഹിതഹി ടചയ്യുന്നതയ്ക്ക്.  രക്ഷേത്രതഹിനയ്ക്ക്  നഹിലവഹില്  24.82  ഏകര്
ഭൂമഹിയസാണയ്ക്ക് സശന്തമസായളളതയ്ക്ക്.  എലഹിരയസാട്ടയ്ക്ക്  മലയടട വടകയ്ക്ക് കഹിഴരക മൂലകസാണയ്ക്ക്
ഈ കസാവയ്ക്ക്  സഹിതഹി  ടചയ്യുന്നതയ്ക്ക്.   'മഹിരഹിസഹിക സശസാനപയ്ക്ക്'  എന്നയ്ക്ക്  വഹിളഹികടപടുന്ന
സവഹിരശഷതയസാര്ന്ന  ശുദജല  ചതുപയ്ക്ക്  കസാടസാണയ്ക്ക്  കസാവഹിലുളളതയ്ക്ക്.   നജവ
നവവഹിധശ്യങ്ങളസാല്  സമ്പന്നമസാണയ്ക്ക്  ഈ  പരദേശന.   ടചങല്  ഖനനന  രപസാലുളള
പവര്തനങ്ങള്  കസാരണന  അതഹിജജീവന  ഭജീഷണഹി  രനരഹിടുന്ന  ഒരു  പരദേശവന
കൂടഹിയസാണയ്ക്ക് വളളഹികസാട്ടയ്ക്ക് കസാവയ്ക്ക്.

12.3.3 ടകസാട്ടഹിയൂര് രദേവസശന വക ആയഹില്ലശ്യസാര്കസാവയ്ക്ക് 

കണ്ണൂര്  ജഹില്ലയഹിടല  ഇരഹിട്ടഹി  തസാലൂകഹില്  സഹിതഹി  ടചയ്യുന്ന  അമ്പലമസാണയ്ക്ക്  ഇതയ്ക്ക്.
രക്ഷേത്രതഹിനയ്ക്ക്  സശന്തമസായഹി  53.95  ഏകര് സലമുണയ്ക്ക്.   ഇതഹില്  3.75  ഏകര്
സലതസാണയ്ക്ക്  രക്ഷേത്ര  വകയസായളള  ആയഹില്ലശ്യസാര്കസാവയ്ക്ക്.   മനഷശ്യ  പരവശന
കര്ശനമസായഹി  നഹിയന്ത്രഹിച്ചയ്ക്ക്  കസാവഹിടന്റെ  നനസര്ഗഹികത  ശ്രദരയസാടട
പരഹിപസാലഹികടപടുനണയ്ക്ക്.  സസശ്യജന്തു നവവഹിധശ്യതസാല് സമ്പുഷ്ടമസായ കസാവഹിടന്റെ
അതഹിരുകള് ഭദ്രമസാകഹി സനരക്ഷേഹിച്ചഹിട്ടുണയ്ക്ക്.

12.3.4 ശ്രജീ ചന്ദനകസാവയ്ക്ക് രദേവസശന 

മലപ്പുറന  ജഹില്ലയഹിടല  തഹിരൂര്  തസാലൂകഹില്ടപട്ട  കുറമ്പത്തൂര്  വഹിരല്ലജഹില്
ശ്രജീചന്ദനകസാവയ്ക്ക് രദേവസശതഹിനയ്ക്ക് സശന്തമസായഹി  9.26  ഏകര്  ഭൂമഹിയണയ്ക്ക്.  ഇതഹില്
ചന്ദനകസാവസായഹി അറഹിയടപടുന്നതയ്ക്ക് കുറമ്പത്തൂര് വഹിരല്ലജഹിലുള്ള  8.22  ഏകറസാണയ്ക്ക്.
സശഭസാവഹിക വൃക്ഷേങ്ങളുന വള്ളഹിപടര് പ്പുകളുമസാണയ്ക്ക് കസാവഹിലുള്ളതയ്ക്ക്.  ജലസമൃദമസായ 5
കഹിണറകളുന,  1  കുളവന  കസാവഹിനകത്തുണയ്ക്ക്.   പക്ഷേഹികള്,  ഉരഗവര്ഗ്ഗങ്ങള്,
സൂക്ഷ്മജജീവഹികള്  എന്നഹിവ  ഉള്ടപടുന്ന  കസാവഹില്  വജീഴുന്ന  മഴടവള്ളന
പുറരതയയ്ക്ക് ടകസാഴുകഹി  രപസാകസാടത  കസാവഹിനകത്തു  തടന്ന  തസാഴുന്ന  തരതഹില്
സനവഹിധസാനടപടുതഹിയഹിട്ടുണയ്ക്ക്.  രക്ഷേത്രതഹിരലയയ്ക്ക്  ആവശശ്യമസായ  പുഷ്പങ്ങളുന,
വസാഴയഹിലയന ലഭശ്യമസാകസാന് അവ രക്ഷേത്രപരഹിസരതയ്ക്ക് കൃഷഹി ടചയ്യുന.  മണഹിടന്റെ
നജവഹികതയന നജവടടവവഹിധശ്യവന വളടരയധഹികന രശസാഷഹിച്ച ഒരു ഭൂഭസാഗതഹിന
നടുകസാണയ്ക്ക് ശ്രജീചന്ദനകസാവയ്ക്ക്  സനരക്ഷേഹികടപട്ടു രപസാരുന്നതയ്ക്ക്  എന്നതുന പരതശ്യകന
ശ്രരദയമസാണയ്ക്ക്.

12.4 രക്ഷേത്രങ്ങളുടട പൂജസാ/നനരവദേശ്യ വഹിഭവ സശസാശ്രയതശന

സശയനപരശ്യസാപ്തമസായഹിരുന്ന അമ്പലങ്ങള് പലതുന  പഹില്കസാലതയ്ക്ക്  പൂജസാപുഷ്പങ്ങള്,
വസാഴയഹില,  മറ്റയ്ക്ക് നസാനസാതരന ഹരഹിത ഔഷധഹികള്,  ഫലവര്ഗ്ഗങ്ങള്,  പസാല്,  അരഹി,  ടനല്ലയ്ക്ക്,
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നവധസാനശ്യങ്ങള്  തുടങ്ങഹി  നദേനനദേഹിന  ആരസാധനയന  വഹിരശഷസാവസരങ്ങളഹിലുന
ആവശശ്യമസായഹി  വരുന്ന  എല്ലസാ  വഴഹിപസാടയ്ക്ക്  സമര്പണദ്രവശ്യങ്ങളുന  വഹിപണഹിയഹില്  നഹിന്നയ്ക്ക്
രനരഹിരട്ടസാ  ഇടനഹിലകസാര്  വഴഹിരയസാ  വഹിലടകസാടുതയ്ക്ക്  വസാങ്ങുന്ന  രജീതഹി  സശജീകരഹിരകണ
അവസയഹിരലകയ്ക്ക്  എതഹിടപട്ടഹിട്ടുണയ്ക്ക്.  ഇതഹില്  നഹിടന്നസാടക  വശ്യതശ്യസ്തമസായഹി
സശയനപരശ്യസാപ്തത ടകസാണയ്ക്ക് മലബസാര് രദേവസശന രബസാര്ഡഹിടന്റെ കജീഴഹിടല രക്ഷേത്രങ്ങള്കയ്ക്ക്
മസാതൃകയസാണയ്ക്ക് ചുവടട രചര്ക്കുന്ന അകഹിലസാണന ശഹിവരക്ഷേത്രന.

12.4.1 ശ്രജീ അകഹിലസാണന ശഹിവരക്ഷേത്രന - അനകരണജീയ മസാതൃക

പട്ടസാമ്പഹി തസാലൂകഹില് തൃതസാല രബസാകഹില് തഹിരുമഹിറ്റരകസാടയ്ക്ക്  ഗ്രസാമപഞസായതഹില്
ടപരഹിരങ്ങസാടയ്ക്ക്  ഗ്രസാമതഹിലസാണയ്ക്ക്  ഈ  രക്ഷേത്രന  സഹിതഹി  ടചയ്യുന്നതയ്ക്ക്.   രക്ഷേത്രന
സഹിതഹി  ടചയ്യുന്ന  1.64  ഏകര്  വളപഹില്  രക്ഷേത്ര  മതഹില്ടകട്ടഹിനള്ളഹില്  ഒരു
പുഷയ്ക്ക് രപസാദേശ്യസാനന മസാതൃകസാപരമസായഹി പരഹിപസാലഹിച രപസാരുനണയ്ക്ക്.  തുളസഹി,  ടതച്ചഹി,
പഹിച്ചഹി,  ടചമ്പരതഹി,  മന്ദസാരന,  കരവജീരകന,  നന്തശ്യസാര്വട്ടന,  പവഹിഴമല്ലഹി,  മുല്ല,  ജമന്തഹി
തുടങ്ങഹി അമ്പരതസാളന ഇനന പൂകള്, കസാര്ഷഹിക ദ്രവശ്യങ്ങള്, ടനല്ലയ്ക്ക്, പച്ചകറഹികള്,
പഴങ്ങള്,  വസാഴയഹില,  ദേര്ഭപുല്ലയ്ക്ക്  എന്നഹിവ  വളര്തഹി  സശന്തന  ആവശശ്യന
കഴഹിഞ്ഞുള്ളതയ്ക്ക്  ഭക്തര്കയ്ക്ക്  മഹിതമസായ  വഹിലയയ്ക്ക്  വഹില്ക്കുന.   മതഹില്പ്പുറരമയള്ള
രക്ഷേത്രവളപഹില്  പലതരന  വസാഴകള്,  പപസായ,  ഇഞഹി,  മഞ്ഞള്,  കറഹിരവപഹില,
രചന,  രചമ്പയ്ക്ക്  തുടങ്ങഹിയവന  കൃഷഹി  ടചയ്യുന.   രക്ഷേത്രസാവശശ്യതഹിനള്ള
നസാളഹിരകരവന,  ടവളഹിടച്ചണയന ടതങ്ങു കൃഷഹിയഹിലൂടട ഉല്പസാദേഹിപഹിക്കുന.  മസാവയ്ക്ക്,
പസാവയ്ക്ക്,  പുളഹി,  ടനല്ലഹി  എന്നഹിങ്ങടനയള്ള  ഫലവൃക്ഷേങ്ങള്  രപരസാല്,  അരയസാല്,
കൂവളന,  ആരശ്യരവപയ്ക്ക്,  നസാഗലഹിനഗന,  അകഹില്,  രുദ്രസാക്ഷേന  തുടങ്ങഹിയ
ഔഷധവൃക്ഷേങ്ങള്  ടവറ്റഹില,  മധുരകരഹിമ്പയ്ക്ക്,  ഗണപതഹി  നസാരകന,  മസാതളനസാരകന,
കദേളഹിവസാഴ തുടങ്ങഹിയവയന എള്ളയ്ക്ക് കൃഷഹിയന ടചയ്യുനണയ്ക്ക്.  ജലസനരക്ഷേണന,  മണയ്ക്ക്
സനരക്ഷേണന  എന്നഹിവയയ്ക്ക്  പുറരമ  രക്ഷേത്രക്കുളതഹില്  മത്സശ്യ  വളര്തലുന
മജീനൂട്ടുമുണയ്ക്ക്.  ഭക്തജനങ്ങളുടട സഹസായരതസാടട രക്ഷേത്രഭരണസമഹിതഹി 6.6 ഏകര്
ടനല്പസാടന  വസാങ്ങഹിയഹിട്ടുണയ്ക്ക്.   ഇതഹില്  2  ഏകറഹില്  ഇരുപ്പൂവസായഹി  ടനല്ലയ്ക്ക്
വഹിളയഹിക്കുന.

അഭഹിപസായങ്ങള്/ശഹിപസാര്ശകള്

ഈ  വഹിഷയതഹിടന്റെ  കസാലഹിക  പസക്തഹി  കണകഹിടലടുതയ്ക്ക്  തസാടഴപറയന്ന
ശഹിപസാര്ശകള്  ബഹമസാനടപട്ട  നഹിയമസഭസാ  സമഹിതഹിയടട  പരഹിരശസാധനയന  അനന്തര
നടപടഹികള്ക്കുമസായഹി സമര്പഹിക്കുന.

1) രക്ഷേത്രങ്ങളഹിടല വരവയ്ക്ക് ടചലവ കണക്കുകള്, ആസ്തഹി ബസാധശ്യതകള് എന്നഹിവയടട
കസാരശ്യതഹില് 'സശരമധയസാ ടവളഹിടപടുതല് സനവഹിധസാനന' ഏര്ടപടുരതണതസാണയ്ക്ക്.

2) അനഷസാന  കസാര്ഷഹിക  വൃതഹികടള  ആസൂത്രഹിതമസായ  രജീതഹിയഹില്  രക്ഷേത്രന
സഹിതഹിടചയ്യുന്ന  ടമസാതന  ഗ്രസാമതഹിടന്റെയന  ഗ്രസാമജീണ  കസാര്ഷഹിരകസാത്സവമസാകഹി
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വളര്ത്തുന്നതഹിനളള സസാധശ്യതകള് ഏടറയസാണയ്ക്ക്. മലബസാര് രദേവസശന രബസാര്ഡഹിടന്റെ
ഭസാഗത്തു  നഹിനന  ഇതഹിനസാവശശ്യമസായ  ശ്രമങ്ങള്  ഉണസാകുന്നതഹിനയ്ക്ക്  നഹിര്രദ്ദേശഹികസാ
വന്നതസാണയ്ക്ക്.

3) സമൂഹന  കൃഷഹിയഹില്  നഹിന്നകന്നരതസാടട,  വഹിരശഷഹിച്ചയ്ക്ക്  വഹിരഹിപ്പുവഹിളയന
ഓണടകസായന  ഏതസാണയ്ക്ക്  പൂര്ണമസായന  നഹിലച്ചരതസാടട,  നഹിറപുതരഹികയ്ക്ക്
ആവശശ്യമസായ കതഹിരുകള് മഹിക രക്ഷേത്രങ്ങളുന പണന ടകസാടുത്തു വസാങ്ങുകയസാണയ്ക്ക്.
നഹിറപുതരഹികയ്ക്ക്  ആവശശ്യമസായ  കതഹിരുകള്  അതസാതു  രദേശടത  ടനല്വയലഹില്
കൃഷഹി  ടചയ്യുക,  രദേശടത  വഹിളടവടുപഹിനയ്ക്ക്  തുടകമസായഹി  പുതരഹി  ടകസായ്യുക
എന്നഹിങ്ങടന  രക്ഷേത്ര  പരഹിധഹിയഹിടല  ഓരരസാ  രദേശത്തുമുളള  കര്ഷകടര
ആരസാധനയടട  ഭസാഗമസായഹി  കൃഷഹിയഹിരലകയ്ക്ക്  പരചസാദേഹിപഹിക്കുന്ന  ഉത്സവമസായഹി
കസാര്ഷഹികസാചസാരങ്ങടള  അര്ത്ഥപൂര്ണമസാക്കുവസാനളള  സസാധശ്യതകള്  മലബസാര്
രദേവസശന  രബസാര്ഡയ്ക്ക്  ആരലസാചഹിരകണതസാണയ്ക്ക്.  ഓരരസാ  രക്ഷേത്രങ്ങളുടടയന
ഭസാഗമസായഹി  സലലഭശ്യതയനസൃതമസായഹി  പുഷയ്ക്ക് രപസാദേശ്യസാനന,  ഔഷധരതസാട്ടന,
നക്ഷേത്രവനന,  പുണശ്യവനന എന്നഹിവ സൃഷ്ടഹിക്കുന്നതഹിനള്ള മസാതൃകസാ പദതഹികള്കയ്ക്ക്
രൂപന നല്കുവസാന് മലബസാര് രദേവസശന രബസാര്ഡഹിരനസാടയ്ക്ക് നഹിര്രദ്ദേശഹികസാവന്നതസാണയ്ക്ക്.

4) ആരസാധനയസാവശശ്യമസായ  പുഷ്പ/ഔഷധ/ഹരഹിത  ദ്രവശ്യങ്ങളുടട  സശയനപരശ്യസാപ്തത
ലക്ഷേശ്യന  ടവചടകസാണയ്ക്ക്  നടപഹിലസാക്കുന്ന  ഇതരന  പദതഹികള്  വഹിശസാലമസായ
അര്ത്ഥതഹില്  നസാടഹിടന്റെ  ഹരഹിതവല്കരണന,  നജവനവവഹിധശ്യ  പരഹിപസാലനന,
മണയ്ക്ക്-ജലസനരക്ഷേണന  തുടങ്ങഹിയ  ഉന്നത  ലക്ഷേശ്യങ്ങളഹിരലകയ്ക്ക്  സമൂഹതഹിടന്റെ
ഭസാവനടയ വളര്തസാന് രപരകമസാവന്നതസാണയ്ക്ക്.  

5) നജവനവവഹിധശ്യതഹിനന  സലജല  പരഹിസഹിതഹിക്കുന  രകസാട്ടന  വരസാത  വഹിധന
കസാവയ്ക്ക്-രക്ഷേത്രങ്ങളഹിടല  നഹിര്മ്മസാണ  പവര്തനങ്ങള്  അതജീവ  ശ്രദരയസാടട
നഹിയന്ത്രഹികടപടുകയന ക്രമടപടുത്തുകയന രവണതുണയ്ക്ക്. പരമ്പരസാഗത വഹിശശസാസങ്ങ
രളസാടടസാപന തടന്ന, ഇകസാരശ്യതഹില് കസാരലസാചഹിതവന ശസാസജീയവമസായ മസാര്ഗ്ഗനഹിര്രദ്ദേ
ശങ്ങള് കൂടഹി ഉണസാരകണതുണയ്ക്ക്.

6) രക്ഷേത്രങ്ങളുടട  പഫൗരസാണഹികതയന,  പകൃതഹിസഫൗഹൃദേനഹിലകള്ക്കുന,  പസാരമ്പരശ്യ
വസാസ്തുവഹിദേശ്യകള്ക്കുന,  ശഹില്പ  സഫൗന്ദരശ്യങ്ങള്ക്കുന  രകസാട്ടനതട്ടസാത   വഹിധതഹില്
നഹിര്മ്മസാണ  പവര്തനങ്ങള്  നടത്തുവസാനന  ആയതയ്ക്ക്  പരഹിരശസാധഹിക്കുവസാനന
കസാരലസാചഹിതമസായ  സനവഹിധസാനങ്ങള്  മലബസാര്  രദേവസശന  രബസാര്ഡയ്ക്ക്
ഏര്ടപടുരതണതുണയ്ക്ക്. 

7) രക്ഷേത്രങ്ങളുടട ആരരസാഗശ്യ-പസാരഹിസഹിതഹിക-കസാര്ഷഹിക അനഷസാന വഹിരശഷങ്ങടള
ക്കുറഹിച്ചയ്ക്ക് സമഗ്രമസായ പഠനന നടത്തുകയന പഠനതഹില് കടണത്തുന്ന വസ്തുതകള്
പരഹിഗണഹിച്ചയ്ക്ക്  ഹരഹിതരക്ഷേത്രന  രപസാലുള്ള  പദതഹികള്  ആവഹിഷയ്ക്ക് കരഹിച്ചയ്ക്ക്
നടപഹിലസാക്കുകയന ടചയസാവന്നതസാണയ്ക്ക്.

148 ദകരള സസ്വംസബാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്



അനുബനന്ധം - 1

അനുബനന്ധം - 1 അകക്കൗണ്ടുകള
A) ജജിലല്ലാ ഓഫഫീസുകള

2016-17 -ല് ഓഡഡിററ്റ് നടതഡിയ
സസ്ഥാപനങ്ങള് / അകക്കൗണ്ടുകള്

ജഡിലസ്ഥാ
ഓഫഫീസറ്റ്

2016-17 -ല് ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപസ്ഥാര്ടറ്റ്
പുറപപടുവഡിച്ചതറ്റ്

ഗസ്ഥാമ
പ

ഞസ്ഥാ
യതറ്റ്

പബസ്ഥാ
കറ്റ്
പ

ഞസ്ഥാ
യ

തറ്റ്

ജഡി
ലസ്ഥാ
പ

ഞസ്ഥാ
യ

തറ്റ്

നഗര
സഭ

എ
ച്ചറ്റ്.

എഎ.
സഡി

മററ്റ്
സസ്ഥാ
പന
ങ്ങള്

ആ
പക

ഗസ്ഥാമ
പഞസ്ഥാ
യതറ്റ്

പബസ്ഥാ
കറ്റ്
പ

ഞസ്ഥാ
യ

തറ്റ്

ജഡിലസ്ഥാ
പ

ഞസ്ഥാ
യ

തറ്റ്

നഗ
രസ
ഭ

എച്ചറ്റ്
.എഎ.
സഡി

മററ്റ്
സസ്ഥാ
പന
ങ്ങള്

ആപക

141 20 2 8 56 52 279 തഡിരുവന
ന്തപുരഎ 140 20 1 8 5 50 224

136 20 1 7 35 41 240 പകസ്ഥാലഎ 63 4 - - 2 22 99

80 10 - 5 86 31 212 പതനഎ
തഡിട

80 10 - 5 86 30 211

126 22 1 9 6 40 204 ആലപ്പുഴ 129 22 1 9 - 22 183

137 17 1 6 14 138 313 പകസ്ഥാടയഎ 137 17 1 6 10 135 306

80 9 2 3 22 93 209 ഇടുകഡി 108 5 1 3 71 75 263

148 27 3 23 - 113 314 എറണസ്ഥാ
കുളഎ 167 25 1 27 - 22 242

165 10 1 13 27 120 336 തൃശ്ശൂര് 176 4 1 13 31 119 344

214 13 1 6 - 83 317 പസ്ഥാലകസ്ഥാ
ടറ്റ്

244 11 1 12 - 99 367

256 30 2 19 38 87 432 മലപ്പുറഎ 275 30 2 22 61 87 477

153 28 1 7 143 56 388 പകസ്ഥാഴഡി
പകസ്ഥാടറ്റ് 155 28 1 7 30 36 257

46 5 1 4 - 28 84 വയനസ്ഥാടറ്റ് 56 4 2 5 - 28 95

197 12 1 11 3 159 383 കണ്ണൂര് 150 18 - 12 - 85 265

65 11 - 3 - 31 110 കസ്ഥാസര്
പകസ്ഥാഡറ്റ്

65 11 - 3 - 11 90

1944 234 17 124 430 1072 3821 ആപക 1945 209 12 132 296 821 3415
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B) പകല്ലാര്പപറഷനുകള

2016-17 ല് ഓഡഡിററ്റ് നടതഡിയ
സസ്ഥാപനങ്ങള്/ അകക്കൗണ്ടുകള്

പകസ്ഥാര്പപറഷന
ഓഡഡിററ്റ്

2016-17 ല് ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപസ്ഥാര്ടറ്റ്
പുറപപടുവഡിച്ചതറ്റ് 

മുനസഡിപല്
പകസ്ഥാര്പപറ

ഷന

എച്ചറ്റ്.
എഎ.
സഡി

മററ്റ്
സസ്ഥാപന

ങ്ങള്
ആപക

മുനസഡിപല്
പകസ്ഥാര്പപറ

ഷന

എച്ചറ്റ്.
എഎ.സഡി

മററ്റ്
സസ്ഥാപന

ങ്ങള്
ആപക

1 - - 1 തഡിരുവനന്തപുരഎ 1 - - 1

2 -
2 

(1 പക.ഡഡി. എ+ 1
സഡി.എച്ചറ്റ്.സഡി)

4 പകസ്ഥാലഎ 2 - 1 (സഡിഎച്ചറ്റ്സഡി) 3

2 17 - 19 പകസ്ഥാച്ചഡി 2 - - 2

4 20 - 24 തൃശൂര് 2 16 - 18

2 - 1
(സഡി. ഡഡി.എ)

3 പകസ്ഥാഴഡിപകസ്ഥാടറ്റ് 3 2
(സഡി. ഡഡി.എ)

- 5

- - - - കണ്ണൂര് - - - -

11 37 3 51 ആപക 10 18 1 29

C) മുനജിസജിപല്ലാലജിറജികള

2016-17 ല് ഓഡഡിററ്റ് നടതഡിയ
സസ്ഥാപനങ്ങള്/ അകക്കൗണ്ടുകള്

മുനഡിസഡിപസ്ഥാലഡിറഡി
ഓഡഡിററ്റ്

2016-17 ല് ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപസ്ഥാര്ടറ്റ്
പുറപപടുവഡിച്ചതറ്റ് 

മുനഡിസഡിപല്
ഓഡഡിററ്റ് 

എച്ചറ്റ്.
എഎ.സഡി  ആപക മുനഡിസഡിപല്

ഓഡഡിററ്റ്
എച്ചറ്റ്.

എഎ.സഡി  ആപക

2 2 4 തഡിരുവല 2 2 4

1 - 1 പകസ്ഥാടയഎ 2 - 2

1 - 1 ചങ്ങനസ്ഥാപശ്ശേരഡി 2 - 2

2 - 2 ആലപ്പുഴ 2 - 2

2 - 2 ആലുവ 2 - 2

2 - 2 പപരുമസ്ഥാവൂര് 2 - 2

2 2 4 പസ്ഥാലകസ്ഥാടറ്റ്  2 2 4

1 - 1 തഡിരൂര് 2 - 2

1 1 2 വടകര 2 1 3

2 5 7 തലപശ്ശേരഡി 2 9 11

1 - 1 കണ്ണൂര് 1 - 1

1 4 5 കസ്ഥാസര്പകസ്ഥാടറ്റ് 1 4 5

18 14 32 ആപക 22 18 40
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D) സര്വ്വകലല്ലാശല്ലാലകള

സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല ഓഡഡിററ്റ്
2016 -17 ല് ഓഡഡിററ്റ്

നടതഡിയ സസ്ഥാപനങ്ങള്/
അകക്കൗണ്ടുകള്

2016-17 ല് ഓഡഡിററ്റ്
റഡിപപസ്ഥാര്ടറ്റ്

പുറപപടുവഡിച്ചതറ്റ് 

പകരള  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല 1 1

എഎ.ജഡി. സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല 2 -

കുസസ്ഥാററ്റ് 1 1

കുപഫസ്ഥാസറ്റ് 3 1

ശഫീശങ്കരസ്ഥാചസ്ഥാരര്യ സഎസ്കൃത 
സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല 1 1

കസ്ഥാര്ഷഡിക സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല 1 1

ആപരസ്ഥാഗര്യ സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല 2 1

കസ്ഥാലഡികററ്റ്  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല 3 1

പവററഡിനറഡി സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല 2 -

കണ്ണൂര് സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല 2 2

ആപക 18 9

E) പദേവസസസം പബല്ലാര്ഡറ്റ്

പദേവസസഎ ഓ ഡഡിററ്റ് 2016-17 ല് ഓഡഡിററ്റ് നടതഡിയ
സസ്ഥാപനങ്ങള്/ അകക്കൗണ്ടുകള്

2016-17 ല് ഓഡഡിററ്റ്
റഡിപപസ്ഥാര്ടറ്റ് പുറപപടുവഡിച്ചതറ്റ്

മലബസ്ഥാര് പദേവസസഎ ഓ ഡഡിററ്റ് 
കസ്ഥാരര്യസ്ഥാലയഎ, പകസ്ഥാഴഡിപകസ്ഥാടറ്റ് 

65 33

മലബസ്ഥാര് പദേവസസഎ ഓ ഡഡിററ്റ് 
പമഖലസ്ഥാ കസ്ഥാരര്യസ്ഥാലയഎ, 
പസ്ഥാലകസ്ഥാടറ്റ് 

36 195

മലബസ്ഥാര് പദേവസസഎ ഓ ഡഡിററ്റ് 
പമഖലസ്ഥാ കസ്ഥാരര്യസ്ഥാലയഎ, 
തലപശ്ശേരഡി

127 81

                     ആപക 228 309
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F) ഇതര സല്ലാപനങ്ങള

ഇതര ഓ ഡഡിററ്റ് ഓഫഫീസുകള്
2016 -17 ല് ഓഡഡിററ്റ്

നടതഡിയ സസ്ഥാപനങ്ങള്/
അകക്കൗണ്ടുകള്

2016-17 ല് ഓഡഡിററ്റ്
റഡിപപസ്ഥാര്ടറ്റ് പുറപപടുവഡിച്ചതറ്റ്

ടഡി ഡ ഓ ഡഡിററ്റ് 2 2

ജഡി.സഡി.ഡഡി.എ ഓ ഡഡിററ്റ് 2 1

ഭവന നഡിര്മസ്ഥാണ പബസ്ഥാര്ഡറ്റ് ഓ ഡഡിററ്റ് 1 1

പക്ഷേമനഡിധഡി ഓ ഡഡിററ്റ് 45 28

ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇനസഡിററ്റ്യൂടറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് 2 2

എസറ്റ്.പഎ.ഇ.പഡി ഓ ഡഡിററ്റ് 2 2

ടൂറഡിസഎ ഓ ഡഡിററ്റ് 23 20

പക.എച്ചറ്റ്.ആര്.ഡബഡിയ.എസറ്റ് ഓ ഡഡിററ്റ് 1 1

ആപക 78 57
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അനുബനന്ധം - 2
വസ്തുനനികുതനി

സര്കക്കാര് ഉത്തരവുകള
വസ്തു നനികുതനി പരനിഷഷ് കരണണം സണംബനനിചഷ് സര്കക്കാര് പുറപപ്പെടുവനിച

ചട്ടങ്ങളണം ഉത്തരവുകളണം തക്കാപഴെ ചചര്ക്കുന.

1 2011-പലെ  ചകരള  പഞക്കായത്തഷ്  രക്കാജഷ്  (വസ്തു  നനികുതനിയണം  ചസവന

ഉപനനികുതനിയണം  സര്ചക്കാര്ജണം)  ചട്ടങ്ങള്  (01.04.2011  മുതല
പക്കാബലെലണം)

2 സ.ഉ(അ)നണം.18/2011/തസസ്വഭവ തതീയതനി 14.01.2011

സ.ഉ.(അ)നണം.19/ 2011/തസസ്വഭവ.  തതീയതനിതിഃ 14.1.2011

പകട്ടനിടങ്ങളപട  ഉപചയക്കാഗക്രമണം,  തറവനിസതീര്ണണം  എനനിവയപട

അടനിസക്കാനത്തനില കുറഞ്ഞതണം കൂടനിയതമക്കായ നനിരക്കുകള് നനിശ്ചയനിച
പകക്കാണ്ടുള്ള വനിജക്കാപനണം 01.04.2011 മുതല പക്കാബലെലണം 

3 സ.ഉ(സക്കാധക്കാ)നണം.2414/2011 തസസ്വഭവ, തതീയതനി 20.10.2011 

പരനിഷഷ് കരണ നടപടനികളപട സമയക്രമണം

1. തറവനിസതീര്ണണം,  ചമഖലെകള്,  ചറക്കാഡുകളപട  സക്കാമതീപലണം

എനനിവയണം  മറഷ്  വലവസകളണം  അടനിസക്കാനപപ്പെടുത്തനി
അടനിസക്കാന വസ്തു നനികുതനി നനിര്ണയനികലണം പപക്കാതജനങ്ങളപട

അറനിവനിചലെയഷ് പസനിദ്ധപപ്പെടുത്തലണം -30.11.2011

2. ചമഖലെക്കാവനിഭജനണം,  ചറക്കാഡുകളപട  തരണംതനിരനികല,  അടനിസക്കാന

വസ്തു  നനികുതനി  നനിര്ണയണം  എനനിവ  സണംബനനിച
ആചക്ഷേപങ്ങള്  സസ്വതീകരനിക്കുന  അവസക്കാന  തതീയതനി

10.12.2011

3. പകട്ടനിടങ്ങള്ക്കുള്ള നമ്പര് ചപ്ലേറഷ് വക്കാങ്ങല - 30.11.2011

4. ആചക്ഷേപങ്ങള് തതീര്പ്പെക്കാക്കുന അവസക്കാന തതീയതനി 20.12.2011
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5. ക്രമ നണം.(2)-പലെ കക്കാരലങ്ങള് അനനിമമക്കാകല 30.12.2011

6. നനികുതനി  നനിര്ണയണം  സണംബനനിചഷ്  പപക്കാത  അറനിയനിപ്പെഷ്

10.01.2012

7. നമ്പര് ചപ്ലേറഷ് പതനികല 20.01.2012

8. പകട്ടനിട ഉടമകള് റനിചട്ടണ് സമര്പ്പെനിചകണ്ട അവസക്കാന തതീയതനി
31.01.2012

9. അസസഷ് പമനഷ് രജനിസ്റ്റര് തയക്കാറക്കാകല - 15.02.2012

10.നനികുതനിദക്കായകര്കഷ് ഡനിമക്കാനഷ് ചനക്കാട്ടതീസഷ് നലകല - 29.2.2012

4 സര്കക്കാര്  ഉത്തരവഷ്  (സക്കാധക്കാ)നണം.716/2011/തസസ്വഭവ   തതീയതനി:

9.3.2012

വസ്തുനനികുതനി  പരനിഷഷ് കരണനടപടനികളപട  സമയക്രമണം  പുനര്നനിര്

ണയനിച.

1. പകട്ടനിടങ്ങള്കഷ് നമ്പര് ചപ്ലേറഷ് പതനികല  - 30.4.2012

2. നനികുതനി  നനിര്ണയണം  സണംബനനിചളള  പപക്കാത  അറനിയനിപ്പെഷ്
30.4.2012

3. പകട്ടനിട ഉടമകള് റനിചട്ടണ് സമര്പ്പെനിചകണ്ട അവസക്കാന തതീയതനി
- 30.6.2012

4. അസസഷ് പമനഷ് രജനിസ്റ്റര് തയക്കാറക്കാകല - 31.7.2012

5. നനികുതനിദക്കായകര്കഷ് ഡനിമക്കാനഷ് ചനക്കാട്ടതീസഷ് നലകല - 16.8.2012

5 സര്കക്കാര്  ഉത്തരവഷ്  (സക്കാധക്കാ)നണം.1821/2012/തസസ്വഭവ.   തതീയതനി:

30.6.2012

വസ്തുനനികുതനി  പരനിഷഷ് കരണനടപടനികളപട  സമയക്രമണം  വതീണ്ടുണം

പുനര്ക്രമതീകരനിച

1. പകട്ടനിടങ്ങള്കഷ്  നമ്പര്  പതനികല,  നനികുതനി  നനിര്ണയണം

സണംബനനിചളള പപക്കാത അറനിയനിപ്പെഷ്,  പകട്ടനിട ഉടമകള് റനിചട്ടണ്
സമര്പ്പെനിചകണ്ട അവസക്കാന നതീയതനി   -  31.8.2012
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2. അസസഷ് പമനഷ് രജനിസ്റ്റര് തയക്കാറക്കാകല - 30.9.2012

3. നനികുതനിദക്കായകര്കഷ് ഡനിമക്കാനഷ് ചനക്കാട്ടതീസഷ് നലകല - 16.10.2012

6 2013  പലെ ചകരള പഞക്കായത്തഷ് രക്കാജഷ്  (ചഭദഗതനി)  ആകഷ്  -  1994  പലെ

ചകരള  പഞക്കായത്തഷ്  രക്കാജഷ്  ആകനിപലെ  203(4),  203(7),  203(9),
203(10),  203(12),  203(14),  203(19),  207,  232,  272  എനതീ

വകുപ്പുകളനില ചഭദഗതനി വരുത്തനി - 25.11.2012 മുതല പക്കാബലെലണം

7 2013-പലെ  ചകരള  പഞക്കായത്തഷ്  രക്കാജഷ്  (വസ്തു  നനികുതനിയണം  ചസവന
ഉപനനികുതനിയണം സര്ചക്കാര്ജഷ്) ചഭദഗതനി ചട്ടങ്ങള് 2011-പലെ ചട്ടങ്ങളനിപലെ

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16  ചട്ടങ്ങളനിലണം ഉപചട്ടങ്ങളനിലണം മക്കാറണം
വരുത്തനി - 01.04.2013 മുതല പക്കാബലെലണം

8 സ.ഉ(എണം.എസഷ്)നണം.210/3/ത.സസ്വ.ഭ.വ തതീയതനി 04.06.2013

1. 2011-പലെ  വസ്തു  നനികുതനി  ചട്ടങ്ങളനില  ചഭദഗതനി  ചട്ടണം
01.04.2013  മുതല  പക്കാബലെലത്തനില  വന  സക്കാഹചരലത്തനില

വസ്തു  നനികുതനി  പരനിഷഷ് കരണ  നടപടനികള്
പുനരക്കാരണംഭനിചകണ്ടതക്കാണഷ്.

2. പഴെയ  നനികുതനിദക്കായകര്കഷ്  (വക്കാര്ഷനിക  വക്കാടകയപട
അടനിസക്കാനത്തനില നനികുതനി  നനിര്ണയനിചവര്കഷ്)  01.04.2013

മുതല പുതകനിയ നനികുതനി ബക്കാധകമക്കാകനി. 

9 പഞക്കായത്തഷ് ഡയറകറുപട സര്ക്കുലെര് നണം.സനി.3-6865/2011, തതീയതനി
08.07.2013

    വസ്തു  നനികുതനി  പരനിഷഷ് കരണണം  -  നടപടനികളപട  സമയക്രമണം
പുനതിഃക്രമതീകരനിച.

1. ചറക്കാഡുകളപട  തരണംതനിരനിവഷ്  അടനിസക്കാനത്തനിലള്ള  നനികുതനി
നനിര്ണയണം  പപക്കാതജനങ്ങളപട  അറനിവനിചലെയഷ്

പസനിദ്ധപപ്പെടുത്തല - 15.07.2013

2. 6-ാം  ചഫക്കാറത്തനിപലെ  വനിവരചശേഖരണണം  വക്കാര്ഡഷ്

അടനിസക്കാനത്തനില  ഡക്കാറക്കാ  എന്ടനി  പചയലണം  പരനിചശേക്കാധനിചഷ്
അണംഗതീകരനികലണം - 21.07.2013 മുതല 30.09.2013 വപര
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3. നനികുതനി  ദക്കായകര്കഷ്  9-ാം  നമ്പര്  ചഫക്കാറത്തനിലള്ള  നനികുതനി
ഡനിമക്കാനഷ്  ചനക്കാട്ടതീസഷ് വനിതരണണം പചയല  - 15.09.2013  മുതല

15.10.2013 വപര

10 സ.ഉ(അ)നണം.36/2015/ത.സസ്വ.ഭ.വ  തതീയതനി  24.02.2014.  സസ്വകക്കാരല
ചഹക്കാസ്റ്റല,  ചഹക്കാണം  ചസ്റ്റ,  ആയൂര്ചവ്വേദ  സുഖ  ചനികനിതക്കാ  ചകന്ദ്രങ്ങള്,

വലവസക്കായ  യൂണനിറ്റുകള്  തടങ്ങനിയവയഷ്  ബക്കാധകമക്കായ  കുറഞ്ഞതണം
കൂടനിയതമക്കായ നനിരക്കുകള് കൂടനി നനിശ്ചയനിച പകക്കാണ്ടുള്ള വനിജക്കാപനണം.

11 സ.ഉ(എണം.എസഷ്)നണം.144/15/ത.സസ്വ.ഭ.വ  തതീയതനി  27.04.2015.  ക്രമ

നണം.11  നുള്ള സ്പഷതീകരണണം വസ്തുനനികുതനി നനിര്ണയ പുനതിഃക്രമതീകരണ
നടപടനികള്  എലക്കാ  ഗക്കാമപഞക്കായത്തുകളനിലണം  31.12.2015  നുള്ളനില

പൂര്ത്തതീകരനികണണം.

12 സ.ഉ(കക)നണം.06/17/തസസ്വ.ഭ.വ  തതീയതനി  26.05.2017.
വനിമുക്തഭടനക്കാര്ക്കുണം  അവരുപട  ഭക്കാരല/വനിധവകള്ക്കുണം  വസ്തു

നനികുതനിയനില  നനിനഷ്  ഒഴെനിവഷ്  (2000  ചതരശ്ര  അടനിയനില
കുറവക്കായനിരനികണണം തറവനിസതീര്ണണം)
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അനുബനന്ധം - 3 വസ്തു നനികുതനി 2014-15

തനിരുവനന്തപുരര

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതത്തിനന്റെ പപരര ഖണത്തിക നന.

അമ്പൂരത്തി 2.5

അതത്തിയന്നൂര് 2.4

കല്ലറ 2.2

കഗ്രാപരഗ്രാടര 2.4

കരനകുളന 2.5

നകഗ്രാല്ലഗ്രായത്തില 2.5

കുന്നത്തുകഗ്രാല 2.2

മടവൂര് 2.2

മഗ്രാറനല്ലൂര് 2.6

ഒറ്റപശേഖരമനഗലന 2.1

പളത്തിച്ചല 2.5

നപരങ്കടവത്തിള 2.8

നതഗ്രാളത്തിപകഗ്രാടര 2.2

നവളറട 2.8

നവങഗ്രാനൂര് 2.7

വത്തിളപത്തില 2.7

കകകൊലര

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതത്തിനന്റെ പപരര ഖണത്തിക നന.

കടയ്ക്കല 2.1

കരവഗ്രാളൂര് 2.1

കുലപശേഖരപുരന 2.2, 2.6

കുളത്തൂപ്പുഴ 2.5, 2.6, 2.7

കുമത്തിള 2.6
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കുണ്ടറ 2.1

മണ്പടഗ്രാത്തുരതര 2.3

നനമലന 2.5

നനടുമ്പന 2.3, 2.4

നനടുവത്തൂര് 2.1

നത്തിലപമല 2.3

പടഗ്രാഴത്തി വടപകകര 2.5

പവത്തിപത്രേശേശ്വരന 2.3

പത്തിറവന്തൂര് 2.4

പൂയപളളത്തി 2.8, 2.9

ശേഗ്രാസഗ്രാനപകഗ്രാട 2.7

തലവൂര് 2.5

പതവലകര 2.3

ഉമന്നൂര് 2.7

നവടത്തികവല 2.4

പത്തനരതനിട

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതത്തിനന്റെ പപരര ഖണത്തിക നന.

ആറന്മുള  2.2, 2.3

നചെന്നന്നീര്കര 2.2

നചെറുപകഗ്രാല 2.1

ചെത്തിറ്റഗ്രാര് 2.2, 2.3

ഇലന്തൂര് 2.1

ഇരവത്തിപപരൂര് 2.2, 2.3

എഴുമറ്റൂര് 2.1, 2.2

കലഞ്ഞൂര് 2.1, 2.2

നകഗ്രാടുമണ് 2.2., 2.3

നകഗ്രാറ്റനഗ്രാടര 2.4

പകഗ്രാഴപഞരത്തി 2.6

നമഴുപവലത്തി 2.3
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നഗ്രാരങഗ്രാനന 2.1, 2.2

നത്തിരണന 2.1

ഒഗ്രാമല്ലൂര് 2.1

പളത്തികല 2.1, 2.2

പന്തളന 2.1

പന്തളന- നതപകകര 2.2

പുറമറ്റന 2.4

റഗ്രാന്നത്തി പഴവങഗ്രാടത്തി 2.8

റഗ്രാന്നത്തി അങഗ്രാടത്തി 2.1

സന്നീതപതഗ്രാടര 2.2

പതഗ്രാടപ്പുഴപശ്ശേരത്തി 2.1, 2.2, 2.3

ആലപ്പുഴ

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതത്തിനന്റെ പപരര ഖണത്തിക നന.

ആറഗ്രാട്ടുപുഴ 2.3

നചെന്നത്തിതല-തൃനപരന്തുറ 2.1

ചെത്തിപങഗ്രാലത്തി 2.1

മഗ്രാപവലത്തികര-നതപകകര 2.2

മുഹമ 2.4

നന്നീലനപപരൂര് 2.3

പുലത്തിയൂര് 2.2

നനതകഗ്രാട്ടുപശ്ശേരത്തി 2.2

നവളത്തിയനഗ്രാടര 2.3
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പകകൊടയര

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതത്തിനന്റെ പപരര ഖണത്തിക നന.

അകലകുന്നന 2.2.3

അര്പ്പൂകര 2.2

അതത്തിരമ്പുഴ 2.2, 2.3

അയര്കുന്നന 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7

അയ്മനന 2.2.1, 2.2.2

ഭരണങഗ്രാനന 2.3

നചെമ്പര 2.2, 2.3

ചെത്തിറകടവര 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3

എലത്തിക്കുളന 2.1, 2.2, 2.3

ഈരഗ്രാറ്റുപപട 2.1, 2.2

ഏറ്റുമഗ്രാനൂര് 2.5, 2.6

കടനഗ്രാടര 2.1

കടപഗ്രാമറ്റന 2.3

കടുത്തുരതത്തി 2.2, 2.3

കല്ലറ 2.1

കഗ്രാണകഗ്രാരത്തി 2.4, 2.5

കങഴ 2.3.1

കഗ്രാഞത്തിരപളത്തി 2.4

കഗ്രാരൂര് 2.1

കറുകച്ചഗ്രാല 2.3.1, 2.3.2

കത്തിടങ്ങൂര് 2.2

കൂപരഗ്രാപട 2.3, 2.4

പകഗ്രാരപതഗ്രാടര 2.2

നകഗ്രാഴുവനഗ്രാല 2.3, 2.4, 2.5

കുമരകന 2.2.1, 2.2.1, 2.2.3

കുറവത്തിലങഗ്രാടര 2.2.1, 2.3. 4

മഗ്രാടപളത്തി 2.3.1, 2.3.4.5
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മണഗ്രാര്കഗ്രാടര 2.2, 2.5, 2.6

മണത്തിമല 2.2.2, 2.2.4

മഗ്രാഞ്ഞൂര് 2.5

മരങഗ്രാട്ടുപളത്തി 2.5

മറവന്തുരതര 2.2

മന്നീനച്ചത്തില 2.4

പമലുകഗ്രാവര 2.2

മൂന്നത്തിലവര 2.6

മുളങ്കുന്നന 2.4

മുപതഗ്രാലത്തി 2.3

നനടുനകുന്നന 2.3

നന്നീണ്ടൂര് 2.2, 2.3

ഞന്നീഴൂര് 2.1

പഗ്രായത്തിപഗ്രാടര 2.2.1, 2.2.2

പളത്തികഗ്രാപതഗ്രാടര 2.3

പഗ്രാമ്പഗ്രാടത്തി 2.4.1

പനച്ചത്തികഗ്രാവര 2.3, 2.4

പഗ്രാറപതഗ്രാടര 2.2 a

പൂഞഗ്രാര് നതപകകര 2.1

പുതുപളത്തി 2.2, 2.3

റ്റത്തി.വത്തി പുരന 2.2, 2.3

തന്നീപകഗ്രായത്തി 2.3

തലപഗ്രാളന 2.1, 2.2

തലയഗ്രാഴന 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

തലപയഗ്രാലപറമ്പര 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

തത്തിടനഗ്രാടര 2.2, 2.3

തത്തിരവഗ്രാര്പര 2.4

തൃനകഗ്രാടത്തിതഗ്രാനന 2.2.2

ഉദയനഗ്രാപുരന 2.2

ഉഴവൂര് 2.1, 2.4

വഗ്രാകതഗ്രാനന 2.3.1
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വഗ്രാഴൂര് 2.2, 2.3

നവച്ചൂര് 2.2

നവളത്തിയന്നൂര് 2.1, 2.3

പവളൂര് 2.2, 2.3

വത്തിജയപുരന 2.2.1, 2.2.8

എറണകൊകുളര

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതത്തിനന്റെ പപരര ഖണത്തിക നന.

അശേമന്നൂര് 2.2

അയ്യമ്പുഴ 2.1

നചെങമനഗ്രാടര 2.4

ഇടവനകഗ്രാടര 2.3

ഇലഞത്തി 2.2

കറുകുറ്റത്തി 2.5

കഗ്രാവലങഗ്രാടര 2.2

കുന്നത്തുനഗ്രാടര 2.2

കുടമ്പുഴ 2.1

മുളന്തുരതത്തി 2.3

മുളവുകഗ്രാടര 2.1

പഗ്രായത്തിപ 2.2

പല്ലഗ്രാരത്തിമനഗലന 2.2

ശന്നീമൂലനഗരന 2.2

തുറവൂര് 2.2

വടപകകര 2.3

വരഗ്രാനപടത്തി 2.1
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ഇടുകനി
ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതത്തിനന്റെ പപരര ഖണത്തിക നന.

നനബെെസണ്വഗ്രാലത്തി 2.3

പദവത്തികുളന 2.4

കഗ്രാന്തളളൂര് 2.1

കരത്തിമണ്ണൂര് 2.1

കരത്തിങ്കുന്നന 2.1

പകഗ്രാടത്തികുളന 2.1

നകഗ്രാകയഗ്രാര് 2.1

നകഗ്രാന്നതടത്തി 2.3

കുടയത്തൂര് 2.1

കുമത്തിളത്തി 2.3

മറയൂര് 2.3

പഗ്രാമ്പഗ്രാടുനപഗ്രാറ 2.1

രഗ്രാജകുമഗ്രാരത്തി 2.5

ഉപ്പുതറ 2.9

വണ്ടപന്മേടര 2.1

വണ്ടത്തിനപരത്തിയഗ്രാര് 2.4

വടവട 2.3

നവളളത്തിയഗ്രാമറ്റന 2.1

തൃശ്ശൂര്

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതത്തിനന്റെ പപരര ഖണത്തിക നന.

വടകഗ്രാപഞരത്തി 2.1

അന്നമനട 2.5

അന്തത്തികഗ്രാടര 2.3

പചെലകര 2.2

ഇലവളത്തി 2.6

എറത്തിയഗ്രാടര 2.3

എരമനപടത്തി 2.2
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കടപ്പുറന 2.3

നകഗ്രാടപശ്ശേരത്തി 2.3

കുഴൂര് 2.5

മതത്തിലകന 2.8

മുല്ലൂര്കര 2.3

മുറത്തിയഗ്രാടര 2.2

നടതറ 2.1

പരത്തിയഗ്രാരന 2.1

പഗ്രാവറടത്തി 2.7

നപഗ്രായ്യ 2.4

പുതുകഗ്രാടര 2.7

പുതൂര് 2.1

തഗ്രാന്നത്തിയന 2.4

നതക്കുനകര 2.4, 2.5

തത്തിരവത്തിലശ്വഗ്രാമല 2.7

തൃക്കൂര് 2.1

വഗ്രാടഗ്രാനപത്തിളത്തി 2.1

വരവൂര് 2.3

പകൊലകകൊടറ്റ്

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതത്തിനന്റെ പപരര ഖണത്തിക നന.

അകപതതറ  2.2

അയത്തിലൂര് 2.1

ചെളവറ 2.2

എലപ്പുളത്തി 2.8

എരത്തിമയൂര് 2.1

കരത്തിമ്പുഴ 2.3

പകരളപശ്ശേരത്തി 2.5

നകഗ്രാടുമ്പ 2.6

നകഗ്രാല്ലപങ്കഗ്രാടര 2.2
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നകഗ്രാങഗ്രാടര 2.1, 2.2

പകഗ്രാടഗ്രായത്തി 2.2

നകഗ്രാഴത്തിഞഗ്രാമ്പഗ്രാറ 2.3, 2.4

കുതന്നൂര് 2.4

കുഴലമനന 2.6

മങ്കര 2.1, 2.2

മഗ്രാത്തൂര് 2.6

പമലഗ്രാര്പകഗ്രാടര 2.3

മുണ്ടൂര് 2.7

നപല്ലപളളത്തി 2.1

നനല്ലഗ്രായ 2.3, 2.5

ഓങല്ലൂര് 2.2, 2.3, 2.4

പറളത്തി 2.1, 2.2

പരതൂര് 2.1

പടഗ്രാമ്പത്തി 2.2

പടഗ്രാപഞരത്തി 2.1

നപരനവമ്പര 2.3

പത്തിരഗ്രായത്തിരത്തി 2.1

നപഗ്രാലപ്പുളളത്തി 2.7

പൂപകഗ്രാട്ടുകഗ്രാവര 2.2

പുതുപരത്തിയഗ്രാരന 2.2

ശന്നീകൃഷ്ണപുരന 2.1

പതന്കുറത്തിശ്ശേത്തി 2.1

തൃകപടരത്തി 2.1

തൃതഗ്രാല 2.3, 2.5

വടകഗ്രാപഞരത്തി 2.7

വടവന്നൂര് 2.2

വല്ലപ്പുഴ 2.8

വഗ്രാണത്തിയനകുളന 2.2

വത്തിളയൂര് 2.1
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മലപ്പുറര

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതത്തിനന്റെ പപരര ഖണത്തിക നന.

അബ്ദുറഹഗ്രാന് നഗര് 2.2

ആനകയന 2.1, 2.2

അതവനഗ്രാടര 2.4

നചെറത്തിയമുണ്ടന 2.1

ചുങ്കതറ 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

എടകര 2.7

എടപഗ്രാള 2.2, 2.3

എടരത്തിപകഗ്രാടര 2.1

എടവണ 2.2

ഏലനകുളന 2.3

കഗ്രാലടത്തി 2.5, 2.6, 2.7

കഗ്രാളത്തികഗ്രാവര 2.4

കന്നമനഗലന 2.2

കരളഗ്രായത്തി 2.2

കുഴത്തിമണ 2.2

മനഗളന 2.3

മഗ്രാറപഞരത്തി 2.6

മൂപതടന 2.7

പമഗ്രാറയൂര് 2.2

മുതുവള്ളൂര് 2.1

നന്നപ 2.1,2.2

നനടത്തിയത്തിരത്തിപര 2.3

ഒതുക്കുങല 2.4

ഓഴൂര് 2.2

നപരമ്പടപര 2.3, 2.4

നപഗ്രാന്മേഗ്രാല 2.1, 2.2

പൂപകഗ്രാട്ടൂര് 2.3

നപഗ്രാതുകല 2.3
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പുലഗ്രാമപന്തഗ്രാള 2.1, 2.3

പുലപറ്റ 2.1

തഗ്രാനൂര് 2.1

തഗ്രാപഴപകഗ്രാടര 2.1

പതഞത്തിപലന 2.1

തത്തിരനഗ്രാവഗ്രായ 2.5

തുവൂര് 2.1

ഉറങഗ്രാടത്തിരത്തി 2.3, 2.4

വളഗ്രാപഞരത്തി 2.1

വളവന്നൂര് 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,
2.7, 2.8, 2.9

വടനകുളന 2.1

വഗ്രാഴകഗ്രാടര 2.5

നവളത്തിയപങ്കഗ്രാടര 2.2

നവടത്തൂര് 2.2

വണ്ടൂര് 2.1

പകകൊഴനിപകകൊടറ്റ്

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതത്തിനന്റെ പപരര ഖണത്തിക നന.

നചെറുവണ്ണൂര് 2.1

കുന്നുമല 2.7

മുകന 2.13, 2.15, 2.16

ഒളവണ 2.2

പപയ്യഗ്രാളത്തി 2.3

തത്തിനകഗ്രാടത്തി 2.2
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വയനകൊടറ്റ്

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതത്തിനന്റെ പപരര ഖണത്തിക നന.

പുലപളത്തി 2.3

സുലതഗ്രാന് ബെെപതരത്തി 2.2

കണ്ണൂര്

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതത്തിനന്റെ പപരര ഖണത്തിക നന.

ആലപകഗ്രാടര 2.3

അയ്യന്കുന്നര 2.2

പചെപലഗ്രാറ 2.1

പചെമ്പത്തിപലഗ്രാടര 2.1

നചെഗ്രാകത്തി 2.1

ഇടയ്ക്കഗ്രാടര 2.1

ഇരത്തിക്കൂര് 2.2, 2.3

കഗ്രാഞത്തിയഗ്രാര് 2.2

കണപുരന 2.3

കഗ്രാരരഗ്രാടര 2.2

പകഗ്രാടയന 2.1

കുപന്നഗ്രാതരപറമ്പര 2.5

മലപടന 2.2, 2.3

മങഗ്രാടത്തിടന 2.1

നമഗ്രാപകരത്തി 2.1

നടുവത്തില 2.1

പടത്തിയൂര്-കല്ലരഗ്രാടര 3.1

പന്നരന്നൂര് 2.1

പഗ്രാനൂര് 2.4

പഗ്രാപത്തിനത്തിപശ്ശേരത്തി 2.2

പരത്തിയഗ്രാരന 2.1

പഗ്രാടരന 2.1
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പഗ്രായന 2.4

ശന്നീകണ്ഠപുരന 2.1

തത്തില്ലപങ്കരത്തി 2.2

ഉളത്തികല 2.1

കകൊസര്പഗകൊഡറ്റ്

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതത്തിനന്റെ പപരര ഖണത്തിക നന.

നബെെല്ലൂര് 2.1

നചെങള 2.1

പദലനപഗ്രാടത്തി 2.2

കഗ്രാറഡുക 2.5

പകഗ്രാടന-പബെെലൂര് 2.7

കുമ്പഡരനജ 2.1

മധൂര് 2.1,2.2

മനഗലപഗ്രാടത്തി 2.4

മപഞശേശ്വര് 2.2

പടന്ന 2.1, 2.2, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9,
2.10

നനപവളത്തിനക 2.3, 2.4

പനതടത്തി 2.4, 2.5

പുതത്തിനഗ 2.2, 2.5

ഉദുമ 2.9, 2.10, 2.11

പവഗ്രാര്കഗ്രാടത്തി 2.2
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അനുബനന്ധം - 4 തതതൊഴഴില് നഴികുതഴി 2014-15

തഴിരുവനന്തപുരര

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതത്തിനന്റെ പപരര ഖണത്തിക നന.

അണ്ടൂര്പകഗ്രാണന 2.3

അതത്തിയന്നൂര് 2.1

ബഗ്രാലരഗ്രാമപുരന 2.4

കടയഗ്രാവൂര് 2.1

കഠത്തിനനകുളന 2.4

കഗ്രാടഗ്രാകട 2.3

പകഗ്രാട്ടുകഗ്രാല 2.6

കുന്നത്തുകഗ്രാല 2.9

പഴയകുന്നുപമ്മേല 2.1

നപരുങ്കടവത്തിള 2.1

പൂവച്ചല 2.3

പൂവഗ്രാര് 2.1, 2.3

നതഗ്രാളത്തിപകഗ്രാടര 2.3

നവളളറട 2.2

നവങഗ്രാനൂര് 2.1, 2.2

വത്തിളപത്തില 2.1

തകതൊലര

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതത്തിനന്റെ പപരര ഖണത്തിക നന.

ആദത്തിച്ചനല്ലൂര് 2.1

ആലപഗ്രാടര 2.2

അലയമണ 2.4

അഞല 2.1

ആരര്യങ്കഗ്രാവര 2.2
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ചടയമനഗലന 2

ചഗ്രാതന്നൂര് 2.4

ചവറ 2.1,2.2

ചത്തിറകര 2.1

ചത്തിതറ 2.3

കഗ്രാപന 2.1, 2.3

ഇഇൗസര കല്ലട 2.1, 2.2

ഇടമുളയല 2.2

ഇളമ്പളളൂര് 2.3, 2.4, 2.5

ഇടത്തിവ 2.2, 2.3, 2.4

കടയല 2.12

കരരീപ 2.4

നകഗ്രാറ്റങ്കര 2.2, 2.3

കുളകട 2.1, 2.2, 2.3

കുലപശേഖരപുരന 2.7, 2.9

കുളത്തൂപ്പുഴ 2.1

കുമ്മേത്തിള 2.5

കുന്നത്തൂര് 2.3

മണപടഗ്രാത്തുരുതര 2.2

മയ്യനഗ്രാടര 2.6, 2.5

പമലത്തില 2.3

നനമലന 2.6

നനമനഗ്രാഗപളളത്തി 2.1, 2.2, 2.5

നനടുവത്തൂര് 2.1

നത്തിലപമല 2.1

പനയന 2.3

പടഗ്രാഴത്തി 2.2

പടഗ്രാഴത്തി വടപകകര 2.4

പപരയന 2.4

നപരത്തിനഗ്രാടര 2.2, 2.3, 2.4

പൂയപളളത്തി 2.2, 2.3
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പപഗ്രാരുവഴത്തി 2.2, 2.3

ശേഗ്രാസഗ്രാനപകഗ്രാട 2.6

ശൂരനഗ്രാടര പനഗ്രാര്തര 2.4

ശൂരനഗ്രാടര സഇൗതര 2.1, 2.2, 2.5

തഴവ 2.1, 2.2

നതന്മല 2.1

പതവലകര 2.2, 2.1, 3.12

നതഗ്രാടത്തിയൂര് 2.1, 2.2

തൃകടവൂര് 2.3

തൃപകഗ്രാവത്തിലവടന 2.1

ഉമ്മേന്നൂര് 2.5, 2.6

നവളത്തിനനല്ലൂര് 2.1

നവളത്തിയന 2.1

നവടത്തികവല 2.1

ഏരൂര് 2.1

പത്തനരതഴിട

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതത്തിനന്റെ പപരര ഖണത്തിക നന.

അരുവഗ്രാപ്പുലന 2.2

അരത്തിയൂര് 2.1

നചന്നരീര്കര 2.3

ഏറതര 2.1

ഏനഗ്രാദത്തിമനഗലന 2.3

ഇരവത്തിപപരൂര് 2.4

കടമ്പനഗ്രാടര 2.2

കടപ 2.7

നകഗ്രാടുമണ 2.4

പകഗ്രായത്തിപന 2.1, 2.2

പകഗ്രാന്നത്തി 2.1

നകഗ്രാറ്റനഗ്രാടര 2.2
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പകഗ്രാടഗ്രാങല 2.1

പകഗ്രാഴപഞരത്തി 2.5(1)

കുന്നനഗ്രാനന 2.2

കുറ്റൂര് 2.2

മലയഗ്രാലപ്പുഴ 2.1

മല്ലപളത്തി 2.2

മല്ലപ്പുഴപശ്ശേരത്തി 2.5, 2.6

നമഴുപവലത്തി 2.1

മമലപ 2.1

നഗ്രാരങഗ്രാനന 2.4

നനടുമന 2.1, 2.2

നത്തിരണന 2.2

പളത്തികല 2.3

പനളന 2.2, 2.3, 2.4

പനളന- നതപകകര 2.1

പമഗ്രാടന 2.1

റഗ്രാന്നത്തി 2.3

റഗ്രാന്നത്തി- പഴവങഗ്രാടത്തി 2.7

റഗ്രാന്നത്തി - നപരുനഗ്രാടര 2.4, 2.5

സരീതപതഗ്രാടര 2.3, 2.4

തണത്തിപതഗ്രാടര 2.1, 2.2

വടപശ്ശേരത്തികര 2.1

വളത്തിപകഗ്രാടര 2.3
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ആലപ്പുഴ

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതത്തിനന്റെ പപരര ഖണത്തിക നന.

ആറഗ്രാട്ടുപുഴ 2.2

ആല 2.3

അരൂര് 2.3

ഭരണത്തികഗ്രാവര 2.3

ബുധനൂര് 2.3

ചമ്പക്കുളന 2.3

നചന്നത്തിതല തൃനപരുന്തുറ 2.4

പചപഗ്രാടര 2.1

നചറത്തിയനഗ്രാടര 2.4

നചടത്തികുളങര 2.3

ചുനകര 2.1

എഴുപുന്ന 2.1

ഹരത്തിപഗ്രാടര 2.1, 2.2

മഗ്രാപവലത്തികര നതപകകര 2.1

മുഹമ്മേ 2.2

നനടുമുടത്തി 2.1

നരീലനപപരൂര് 2.1

നൂറനഗ്രാടര 2.2

പളളത്തിപഗ്രാടര 2.4, 2.5

പുലത്തിയൂര് 2.1

പുന്നപ സഇൗതര 2.1

പുറകഗ്രാടര 2.2

തണരീര്മുകന 2.2

തഴകര 2.2

നനതകഗ്രാട്ടുപശ്ശേരത്തി 2.1

നവളത്തിയനഗ്രാടര 2.4

നവണ്മണത്തി 2.3
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പകതൊടയര

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതത്തിനന്റെ പപരര ഖണത്തിക നന.

കറുകച്ചഗ്രാല 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3

കൂപരഗ്രാപട 2.5

കൂടത്തികല 2.2

പകഗ്രാരുപതഗ്രാടര 2.4

കുമരകന 2.3.1, 2.3.2, 2, 2.3.3,
2.3.4

കുറവത്തിലങഗ്രാടര 2.3

കുറത്തിച്ചത്തി 2.4.1, 2.4.3, 2.4.2

മഗ്രാടപളത്തി 2.4.1, 2.3

മണഗ്രാര്കഗ്രാടര 2.7

മണത്തിമല 2.3

മഗ്രാഞ്ഞൂര് 2.6, 2.7

മറവന്തുരുതര 2.3

മരീനച്ചത്തില 2.5, 2.6

മരീനഗ്രാടന 2.3

മൂന്നത്തിലവര 2.2

മുളങ്കുന്നന 2.5

മുണ്ടകയന 2.3.1, 2.3.2

മുപതഗ്രാലത്തി 2.5

നനടുനകുന്നന 2.8

നരീണ്ടൂര് 2.4

ഞരീഴൂര് 2.2

പഗ്രായത്തിപഗ്രാടര 2.3.1, 2, 3, 4, 5

പളത്തികപതഗ്രാടര 2.5

പഗ്രാമ്പഗ്രാടത്തി 2.4.2

പനച്ചത്തികഗ്രാടര 2.4

പഗ്രാറപതഗ്രാടര 2.3 (എ)(ബത്തി)

പുതുപളത്തി 2.5
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അകലകുന്നന 2.3.1

ആര്പ്പൂകര 2.4, 2.5

അതത്തിരമ്പുഴ 2.5, 2.6

അയര്ക്കുന്നന 2.8, 2.9

ഭരണങഗ്രാനന 2.3.1, 2

നചമ്പര 2.4, 2.5, 2.6

ചത്തിറകടവര 2.2.3, 2.2.6

എലത്തിക്കുളന 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8

ഈരഗ്രാറ്റുപപട 2.3

എരുപമലത്തി 2.4.1, 2.4.2

ഏറ്റുമഗ്രാനൂര് 2.7

കടനഗ്രാടര 2.2

കടപഗ്രാമറ്റന 2.4.2

കല്ലറ 2.2

കഗ്രാണകഗ്രാരത്തി 2.6

കങഴ 2.2.2, 2.2.3

കഗ്രാഞത്തിരപളത്തി 2.6, 2.7

കഗ്രാരൂര് 2.3, 2.4

രഗ്രാമപുരന 2.4

തരീപകഗ്രായര 2.4

തലയഗ്രാഴന 2.6.1, 2.6.2

തലപയഗ്രാലപറമ്പര 2.7

തത്തിടനഗ്രാടര 2.5, 2.6

തത്തിരുവഗ്രാര്പര 2.5, 2.6, 2.7

തൃനകഗ്രാടത്തിതഗ്രാനന 2.3.2

ഉദയനഗ്രാപുരന 2.3

ഉഴവൂര് 2.2, 2.3

വഗ്രാകതഗ്രാനന 2.4.1, 2.3

വഗ്രാഴപളത്തി 2.3.2

വഗ്രാഴൂര് 2.6

നവച്ചൂര് 2.3
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നവളത്തിയന്നൂര് 2.2.1, 2.2.2

നവളഗ്രാവൂര് 2.3.1, 2.3.2

വത്തിജയപുരന 2.3.1, 2.3.2

എറണതൊകുളര

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതത്തിനന്റെ പപരര ഖണത്തിക നന.

ആമ്പല്ലൂര് 2.4, 2.5

അശേമന്നൂര് 2.1

അയവന 2.1

അയ്യമ്പുഴ 2.2

പചന്ദമനഗലന 2.1

നചങമനഗ്രാടര 2.2

ചൂര്ണത്തികര 2.2

ഇടവനകഗ്രാടര 2.2

കഗ്രാലടത്തി 2.2

കഗ്രാഞ്ഞൂര് 2.3

കറുകുറ്റത്തി 2.3

കരുമഗ്രാലൂര് 2.1

കരീഴഗ്രാടര 2.1

കത്തിഴകമ്പലന 2.1

കൂതഗ്രാട്ടുകുളന 2.2

നകഗ്രാടപടത്തി 2.1

പകഗ്രാട്ടുവളളത്തി 2.4, 2.2

കുമ്പളന 2.4

കുമ്പളങത്തി 2.1

കുന്നത്തുനഗ്രാടര 2.4

കുടമ്പുഴ 2.2

കുഴുപത്തിളളത്തി 2.1

മരീനഗ്രാടര 2.2
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മഗ്രാഞളളൂര് 2.1

മഗ്രാറഗ്രാടത്തി 2.1, 2.2

മഴുവണ്ണൂര് 2.2

മൂകന്നൂര് 2.1, 2.2

മുളവുകഗ്രാടര 2.2

നഗ്രായരമ്പലന 2.1

ഞഗ്രാറയല 2.1

ഒകല 2.2

നനപപങ്കഗ്രാട്ടൂര് 2.1

പഗ്രാലക്കുഴ 2.2

പല്ലഗ്രാരത്തിമനഗലന 2.1

പഗ്രാമ്പഗ്രാക്കുട 2.2

പൂത്തൃക 2.3, 2.4

പപഗ്രാതഗ്രാനത്തികഗ്രാടര 2.2, 2.3, 2.4

പുതന്പവലത്തികര 2.1

രഗ്രാമമനഗലന 2.1

രഗ്രായമനഗലന 2.1

ശരീമൂലനഗരന 2.1

തത്തിരുമഗ്രാറഗ്രാടത്തി 2.2

ഉദയനപപരൂര് 2.1

വടപകകര 2.2

വടവുപകഗ്രാടര-പുതന്കുരത്തിശ്ശേര 2.2

വഗ്രാഴക്കുളന 2.1

നവപങഗ്രാല 2.2

നവങ്ങൂര് 2.3
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ഇടുകഴി
ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതത്തിനന്റെ പപരര ഖണത്തിക നന.

അടത്തിമഗ്രാലത്തി 2.1

അയ്യപന് പകഗ്രാവത്തില 2.2

നനബസണവഗ്രാലത്തി 2.2

പദവത്തികുളന 2.2

ഇടുകത്തി - കഞത്തിക്കുഴത്തി 2.2

കരത്തിമണ്ണൂര് 2.3

കടപന 2.1

നകഗ്രാന്നതടത്തി 2.1

മണകഗ്രാടര 2.4

മൂന്നഗ്രാര് 2.3

നനടുനകണ്ടന 2.3

നപരുവനഗ്രാനന 2.1

രഗ്രാജകുമഗ്രാരത്തി 2.3

പസനഗ്രാപതത്തി 2.2

ഉപ്പുതറ 2.1

വഗ്രാതത്തിക്കുടത്തി 2.2

വടവട 2.2

തൃശ്ശൂര്

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതത്തിനന്റെ പപരര ഖണത്തിക നന.

വടകഗ്രാപഞരത്തി 2.3

അടഗ്രാടര 2.1

അളഗപനഗര് 2.1

അളൂര് 2.6

അന്നമനട 2.4

അരത്തിമ്പൂര് 2.5, 2.6

ചഗ്രാഴൂര് 2.1

പചര്പര 2.2
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ചൂണ്ടല 2.2, 2.3

നചഗ്രാവ്വനൂര് 2.3

പദശേമനഗലന 2.1

എടവത്തിലങര 2.2

ഏങണ്ടത്തിയൂര് 2.1

എറത്തിയഗ്രാടര 2.2

എരുമനപടത്തി 2.1

പകഗ്രാങഗ്രാടര 2.2

കടപ്പുറന 2.1

കടവല്ലൂര് 2.1

കടുകുറ്റത്തി 2.5

കണ്ടഗ്രാണപശ്ശേരത്തി 2.1

നകഗ്രാടകര 2.2

നകഗ്രാടപശ്ശേരത്തി 2.2

പകഗ്രാലഴത്തി 2.3

മണലൂര് 2.2, 2.4

മതത്തിലകന 2.1

മറ്റത്തൂര് 2.3

പമലൂര് 2.3, 2.4

മുളങ്കുന്നത്തുകഗ്രാവര 2.3

മുള്ളൂര്കര 2.1

മുണ്ടതത്തിപകഗ്രാടര 2.1

നഗ്രാടത്തിക 2.2

ഒരുമനയൂര് 2.1

പഗ്രാണപഞരത്തി 2.2, 2.3

പഗ്രാഞഗ്രാള 2.1

പറപ്പൂകര 2.6

പൂമനഗലന 2.4

പുതന്ചത്തിറ 2.1

പുത്തൂര് 2.5

ശരീനഗ്രാരഗ്രായണപുരന 2.8
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തളത്തിക്കുളന 2.1

തഗ്രാന്നത്തിയന 2.1.2

നതക്കുനകര 2.1

തത്തിരുവത്തിലലഗ്രാമല 2.1

പതഗ്രാളൂര് 2.2

വഗ്രാടഗ്രാനപത്തിളത്തി 2.4

വളപതഗ്രാള നഗര് 2.3

വരവൂര് 2.1

നവളഗ്രാങല്ലൂര് 2.2

പവളൂകര 2.1

നവങ്കത്തിടങര 2.2

പതൊലകതൊടറ്റ്

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതത്തിനന്റെ പപരര ഖണത്തിക നന.

നപരുമഗ്രാടത്തി 2.1, 2.4

നപരുനവമ്പര 2.2

പത്തിരഗ്രായത്തിരത്തി 2.5

നപഗ്രാലപ്പുളത്തി 2.1, 2.2

പൂപകഗ്രാട്ടുകഗ്രാവര 2.1

പുതുപരത്തിയഗ്രാരന 2.1

പുതുപകഗ്രാടര 2.1

ശരീകൃഷ്ണപുരന 2.3, 2.4

തരൂര് 2.5

തച്ചനപഗ്രാറ 2.2

തച്ചനഗ്രാട്ടുകര 2.2

പതങ്കുറത്തിശ്ശേത്തി 2.3

തൃകടരീരത്തി 2.2

തൃതഗ്രാല 2.1

വടകരപതത്തി 2.2

വടകപഞരത്തി 2.3
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വടവന്നൂര് 2.3

വല്ലപ്പുഴ 2.3, 2.7

വണ്ടഗ്രാഴത്തി 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

വഗ്രാണത്തിയനകുളന 2.3, 2.4

നവളത്തിപനഴത്തി 2.1, 2.2

പകഗ്രാപടഗ്രാപഗ്രാടന 2.2

നകഗ്രാഴത്തിഞഗ്രാമ്പഗ്രാറ 2.1, 2.2

കുലുകള്ളൂര് 2.3, 2.4, 2.6

കുമരനപുത്തൂര് 2.1

കുതന്നൂര് 2.1

കുഴലമന്ദന 2.1

ലകത്തിടത്തിപപരൂര് 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

മലമ്പുഴ 2.1, 2.8

മണഗ്രാര്കഗ്രാടര 2.1, 2.7

മരുത പറഗ്രാഡര 2.1

മഗ്രാത്തൂര് 2.1, 2.2, 2.3

പമലഗ്രാര്പകഗ്രാടര 2.1, 2.2

മുണ്ടൂര് 2.3

മുതലമട 2.1

നഗ്രാഗലപശ്ശേരത്തി 2.1

നപല്ലപളത്തി 2.2

നനല്ലഗ്രായ 2.2

നനല്ലത്തിയഗ്രാമ്പതത്തി 2.4

ഓങല്ലൂര് 2.5, 2.6

പറളത്തി 2.11

പടഗ്രാമ്പത്തി 2.3, 2.4, 2.5

പടഗ്രാപഞരത്തി 2.2

അകപതതറ 2.1

അലനല്ലൂര് 2.2, 2.4, 2.8

ആനകര 2.1

അനങനടത്തി 2.1
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അയത്തിലൂര് 2.2, 2.3, 2.6

ചളവറ 2.1

ചഗ്രാലത്തിപശ്ശേരത്തി 2.4

നചര്പ്പുളപശ്ശേരത്തി 2.1

എലപ്പുളത്തി 2.1, 2.2, 2.4

എരത്തിമയൂര് 2.2, 2.3

എരുപതനപതത്തി 2.1

കണഗ്രാടത്തി 2.1, 2.3

കണഗ്രാമ 2.4, 2.6

കഗ്രാപ്പൂര് 2.1

കഗ്രാരക്കുറത്തിശ്ശേത്തി 2.1

കരത്തിയഗ്രാമ്പുഴ 2.1, 2.2

കഗ്രാവപശ്ശേരത്തി 2.1

പകരളപശ്ശേരത്തി 2.1

നകഗ്രാടുമ്പര 2.1, 2.2, 2.3, 2.5

നകഗ്രാല്ലപങഗ്രാടര 2.3

നകഗ്രാങഗ്രാടര 2.5

പകഗ്രാടഗ്രായത്തി 2.3

മലപ്പുറര

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതത്തിനന്റെ പപരര ഖണത്തിക നന.

അബ്ദുറഹഗ്രാന് നഗര് 21, 2.3

അലത്തിപറമ്പര 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

ആനകയന 2.3

അരരീപകഗ്രാടര 2.9

അതവനഗ്രാടര 2.1, 2.2, 2.3

പചപകഗ്രാടര 2.1, 2.3, 2.4

പചലമ 2.2

നചറത്തിയമുണ്ടന 2.2
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നചറുകഗ്രാവര 2.1, 2.2

ചുങ്കതറ 2.7, 2.8

എടകര 2.2

എടപഗ്രാള 2.4

എടരത്തിപകഗ്രാടര 2.3, 2.4

എടവണ 2.1

എടയൂര് 2.1, 2.2

ഏലനകുളന 2.1, 2.2

ഇരുമ്പത്തിളത്തിയന 2.1, 23.2, 2.3, 2.4, 2.5

കഗ്രാലടത്തി 2.1, 2.2

കണമനഗലന 2.1

കരുളഗ്രായര 2.7

കഗ്രാവന്നൂര് 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9,
2.10

കരീഴ്പറമ്പര 2.3, 2.4

നകഗ്രാടൂര് 2.3

നകഗ്രാപണ്ടഗ്രാടത്തി 2.4

കൂടത്തിലങഗ്രാടത്തി 2.3

കുറുവ 2.2

കുറ്റത്തിപ്പുറന 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6

കുഴത്തിമണ 2.1

മമ്പഗ്രാടര 2.1

മനഗലന 2.2

മങ്കട 2.2

മറകര 2.2, 2.3

മഗ്രാറപഞരത്തി 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

മൂന്നത്തിയൂര് 2.1, 2.2

മൂര്കനഗ്രാടര 2.1

മൂപതടന 2.2

മുതുവല്ലൂര് 2.2

നന്നമ 2.7
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നന്നഗ്രാമുകര 2.1

നനടത്തിയത്തിരത്തിപര 2.1

നത്തിറമരുതൂര് 2.2, 2.3

ഉഇൗരകന 2.1, 2.2

ഒതുക്കുങല 2.2, 2.3

പളളത്തികല 2.1

പരപനങഗ്രാടത്തി 2.1, 2.5

നപരുമ്പടപര 2.7

പൂപകഗ്രാട്ടൂര് 2.1

പപഗ്രാരൂര് 2.4

പപഗ്രാത്തുകല 2.4

പുലഗ്രാമപനഗ്രാള 2.4, 2.5, 2.6

പുളത്തിയല 2.4, 2.6

പുലപറ്റ 2.3

പുരത്തൂര് 2.3

പുറകഗ്രാടത്തിരത്തി 2.2, 2.3, 2.5, 2.6

തഗ്രാനൂര് 2.3

തഗ്രാനഗ്രാളൂര് 2.2

തവനൂര് 2.1, 2.6, 2.7

തഗ്രാപഴപകഗ്രാടര 2.4

പതഞത്തിപലന 2.3

തത്തിരുനഗ്രാവഗ്രായ 2.3

തൃകലപങഗ്രാടര 2.4

തത്തിരൂരങഗ്രാടത്തി 2.2, 2.3

ഉഇൗര്ങഗ്രാടത്തിരത്തി 2.2

വളഗ്രാപഞരത്തി 2.2

വളവന്നൂര് 2.10, 2.11, 2.12, 2.13

വടനകുളന 2.2

വഗ്രാഴകഗ്രാടര 2.1, 2.2

വഴത്തികടവര 2.6

നവളത്തിയനപകഗ്രാടര 2.3
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നവടന 2.2

വണ്ടൂര് 2.2

പകതൊഴഴിപകതൊടറ്റ്

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതത്തിനന്റെ പപരര ഖണത്തിക നന.

അരത്തിക്കുളന 2.1

അപതഗ്രാളത്തി 2.1

അഴത്തിയൂര് 2.1

ബഗ്രാലുപശ്ശേരത്തി 2.2

ചകത്തിടപഗ്രാറ 2.5

ചഗ്രാതമനഗലന 2.3

നചകത്തിയഗ്രാടര 2.2

പചളന്നൂര് 2.2

നചപങ്കഗ്രാട്ടുകഗ്രാവര 2.2

പചഗ്രാപറഗ്രാടര 2.2, 2.3

ഇടപശ്ശേരത്തി 2.2

ഏരഗ്രാമല 2.2

ഫപറഗ്രാകര 2.5

കടലുണ്ടത്തി 2.5

കപകഗ്രാടത്തി 2.2

കടത്തിപഗ്രാറ 2.2

കഗ്രാവത്തിലുനപഗ്രാറ 2.2

കഗ്രായനകഗ്രാടത്തി 2.3

കത്തിഴപകഗ്രാതര 2.2

നകഗ്രാടത്തിയത്തൂര് 2.1

നകഗ്രാടുവളളത്തി 2.3, 2.6

കൂടരഞത്തി 2.3

കൂരഗ്രാച്ചുണ്ടര 2.2

പകഗ്രാട്ടൂര് 2.1
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കുന്ദമനഗലന 2.2

കുന്നുമ്മേല 2.8

കുറുവട്ടൂര് 2.2

കുറ്റര്യഗ്രാടത്തി 2.3

മടവൂര് 2.2

മരുതങ്കര 2.2, 2.3

മഗ്രാവൂര് 2.2

പമപയൂര് 2.2

മുകന 2.11

നഗ്രാദഗ്രാപുരന 2.3

നടുവന്നൂര് 2.3

നരത്തിക്കുനത്തി 2.3

ഒളവണ 2.9

ഒഞത്തിയന 2.1

പനങഗ്രാടര 2.1

പപരഗ്രാമ 2.3

നപരുമണ 2.3

നപരുവയല 2.2

പുറപമരത്തി 2.2

രഗ്രാമനഗ്രാട്ടുകര 2.3

തലക്കുളത്തൂര് 2.3

തത്തിപകഗ്രാടത്തി 2.1

തത്തിരുവളളൂര് 2.4

തത്തിരുവമ്പഗ്രാടത്തി 2.2

തൂപണരത്തി 2.2

തുറയൂര് 2.2

ഉപളളര്യരത്തി 2.6

വളയന 2.1

വഗ്രാണത്തിപമല 2.2

വത്തില്ലര്യഗ്രാപളളത്തി 2.2
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വയനതൊടറ്റ്

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതത്തിനന്റെ പപരര ഖണത്തിക നന.

പമപഗ്രാടത്തി 2.2

മുടത്തില 2.3

നനപന്മനത്തി 2.2

പനമരന 2.4

സുലതഗ്രാന് ബപതരത്തി 2.5

മവതത്തിരത്തി 2.1

കണ്ണൂര്

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതത്തിനന്റെ പപരര ഖണത്തിക നന.

ആലപകഗ്രാടര 2.1

ആറളന 2.1

അയ്യന്കുന്നര 2.5, 2.8

അഴരീപകഗ്രാടര 2.1, 2.2

ചപഗ്രാരപടവര 2.1

പചമ്പത്തിപലഗ്രാടര 2.1

നചങളഗ്രായത്തി 2.1

നചറുകുന്നര 2.2, 2.3

നചറുപുഴ 2.2

നചറുതഗ്രാഴന 2.4, 2.5, 2.7, 2.9

ചത്തിറയല 2.1

ചത്തിറ്റഗ്രാരത്തിപറമ്പര 2.3

ധര്മ്മേടന 2.1, 2.2, 2.3

എടയഗ്രാടര 2.2

ഇളയഗ്രാവൂര് 2.1

എരമന-കുറ്റൂര് 2.2

എരപഞഗ്രാളത്തി 2.2

എരുപവശ്ശേത്തി 2.2

ഏപഴഗ്രാന 2.1
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ഇരത്തിക്കൂര് 2.4

കടന്നപളളത്തി പഗ്രാണപ്പുഴ 2.2

കണപുരന 2.4

കരത്തിവളളൂര് പപരളന 2.2

കതത്തിരൂര് 2.3, 2.4

കഗ്രാരത്തിയഗ്രാടര 2.2

കരീഴല്ലൂര് 2.2

കരീഴൂര് ചഗ്രാവപശ്ശേരത്തി 2.1

പതളകന 2.1

നകഗ്രാളപച്ചരത്തി 2.1

കൂടഗ്രാളത്തി 2.2

നകഗ്രാടത്തിയൂര് 2.1

കുഞത്തിമനഗലന 2.4

കൂത്തുപറമ്പര 2.7

കുറുമത്തൂര് 2.1

കുറ്റര്യഗ്രാട്ടൂര് 2.7

മഗ്രാടഗ്രായത്തി 2.1

മലപടന 2.1

മുപണ്ടരത്തി 2.2

മുഴപത്തിലങഗ്രാടര 2.1

നടുവത്തില 2.3

നഗ്രാറഗ്രാതര 2.1, 2.2

നന്യൂമഗ്രാഹത്തി 2.5

പടത്തിയൂര് കല്ലര്യഗ്രാടര 2.1

വളളത്തിക്കുന്നര 2.3

പന്നത്തിയന്നൂര് 2.2

പഗ്രാനൂര് 2.5

പഗ്രാപത്തിനത്തിപശ്ശേരത്തി 2.1

പരത്തിയഗ്രാരന 2.2

പട്ടുവന 2.1

പഗ്രായന 2.1
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പയ്യഗ്രാവൂര് 2.3, 2.4

പപരഗ്രാവൂര് 2.3, 2.4

നപരത്തിങളന 2.1

പുഴഗ്രാതത്തി 2.3

രഗ്രാമനളത്തി 2.1

ശരീകണ്ഠപുരന 2.2

തൃപപങഗ്രാട്ടൂര് 2.1

ഉദയഗത്തിരത്തി 2.3

ഉളത്തിയല 2.2

വളപടണന 2.4, 2.5

പവങഗ്രാടര 2.1

കതൊസര്പഗതൊഡറ്റ്

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതത്തിനന്റെ പപരര ഖണത്തിക നന.

അജഗ്രാനൂര് 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7

ബദത്തിയടുക 2.1

ബളഗ്രാല 2.1

പബഡഡുക 2.2, 2.3

നചമ്മേനഗ്രാടര 2.1, 2.2, 2.3

നചങ്കള 2.1, 2.2, 2.3, 2.7

നചറുവത്തൂര് 2.1

പദലനപഗ്രാടത്തി 2.1

എന്മകനജ 2.2, 2.3, 2.4

കല്ലഗ്രാര് 2.2, 2.4

കഗ്രാറഡുക 2.1

കയ്യൂര്-ചരീപമനത്തി 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

കത്തിനഗ്രാനൂര്-കരത്തിനളന 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

പകഗ്രാടന-പബളൂര് 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6

കുറ്റത്തിപകഗ്രാല 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
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മധൂര് 2.3

മനഗലപഗ്രാടത്തി 2.1

നമഗ്രാഗഗ്രാലപുത്തൂര് 2.1

മൂളത്തിയഗ്രാര് 2.1, 2.2, 2.3

നനപവളത്തിനക 2.2

പളളത്തികര 2.3

പനതടത്തി 2.3

പരീലത്തിപകഗ്രാടര 2.2, 2.3, 2.4

പുല്ലൂര്-നപരത്തിയ 2.1, 2.2, 2.4

പുതത്തിനഗ 2.1, 2.3

തൃകരത്തിപ്പൂര് 2.4, 2.5

ഉദുമ 2.12, 2.13

വലത്തിയപറമ്പര 2.1
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അനുബനന്ധം - 5 തതതൊഴഴില് നഴികുതഴി 2015-16

തഴിരുവനന്തപുരര

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതത്തിനന്റെ പപരര ഖണത്തിക നന.

അമ്പൂരത്തി 2.1

അഞ്ചുനതെങര 2.1

അണ്ടൂര്പകഗ്രാണന 2.3, 2.4

അരുവത്തികര 2.1, 2.2

ആരര്യനഗ്രാടര 2.3

ബഗ്രാലരഗ്രാമപുരന 2.2

നചെമ്മരുതെത്തി 2.1

നചെങ്കല 2.1, 2.2

ചെത്തിറയത്തിന്കകീഴര 2.6

കളളത്തികഗ്രാടര 2.1, 2.2

കഗ്രാഞത്തിരനകുളന 2.6

കരകുളന 2.3

കഗ്രാപരഗ്രാടര 2.2

കരുനകുളന 2.1, 2.2

കഗ്രാടഗ്രാകട 2-1(i)

കത്തിളത്തിമഗ്രാനൂര് 2.3

നകഗ്രാല്ലയത്തില 2.3

കുളത്തൂര് 2.1

മലയത്തിന്കകീഴര 2.3

മഗ്രാറനല്ലൂര് 2.4

മുദഗ്രാകല 2.1

നഗരൂര് 2.2

നഗ്രാവഗ്രായത്തിക്കുളന 2.4

നനല്ലനഗ്രാടര 2.4
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പളളത്തിച്ചല 2.6

പനവൂര് 2.3

പഗ്രാറശഗ്രാല 2.1

നപരത്തിങമ്മല 2.1

പൂവച്ചല 2.3

പൂവഗ്രാര് 2.1, 2.2

പപഗ്രാതന്പകഗ്രാടര 2.1

തെത്തിരുപുറന 2.3

നതെഗ്രാളത്തിപകഗ്രാടര 2.2

ഉഴമലയ്ക്കല 2.2

വകന 2.1

നവളളറട 2.2, 2.3, 2.4

നവമഗ്രായന 2.1

നവങഗ്രാനൂര് 2.3, 2.4

നവട്ടൂര് 2.1, 2.2

വത്തിളപത്തില 2.3

വത്തിതുര 2.1

തകതൊലര

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതത്തിനന്റെ പപരര ഖണത്തിക നന.

ആദത്തിച്ചനല്ലൂര് 2.2

ആലപഗ്രാടര 2.1, 2.3

ആരര്യങ്കഗ്രാവര 2.1, 2.2

ചെഗ്രാതന്നൂര് 2.6

ചെത്തിറകര 2.1

ചെത്തിതെറ 2.1

കഗ്രാപന 2.3

ഇടമുളയ്ക്കല 2.7

ഇളമളളൂര് 2.4, 2.5

എഴുപകഗ്രാണ 2.2
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ഇടത്തിവ 2.1, 2.2

കടയ്ക്കല 2.1

കരവഗ്രാളൂര് 2.2

നകഗ്രാറ്റങ്കര 2.5

കുളകട 2.4

കുലപശഖരപുരന 2.7, 2.9

കുണ്ടറ 2.1

കുന്നത്തൂര് 2.2

മണപടഗ്രാതുരുതര 2.3

മയ്യനഗ്രാടര 2.2

പമലത്തില 2.2, 2.3

നനടുമന 2.4

നത്തിലപമല 2.1

ഓച്ചത്തിറ 2.2

പനയന 2.1, 2.2

പന്മന 2.5

പതനഗ്രാപുരന 2.5

പടഗ്രാഴത്തി വടപകകര 2.3

പവത്തിപത്രേശശ്വരന 2.3

പപരയന 2.3

നപരത്തിനഗ്രാടര 2.2

പത്തിറവന്തൂര് 2.1

പൂതെക്കുളന 2.1

പൂയപളളത്തി 2.2

പപഗ്രാരുവഴത്തി 2.1

ശഗ്രാസഗ്രാനപകഗ്രാട 2.1, 2.2

ശൂരനഗ്രാടര വടകര 2.1

ശൂരനഗ്രാടര നതെകര 2.3

തെലവൂര് 2.2, 2.3, 2.4

തെഴവ 2.1

പതെവലകര 2.3
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നതെഗ്രാടത്തിയൂര് 2.2, 2.3

തൃപകഗ്രാവത്തിലവടന 2.4

ഉമ്മന്നൂര് 2.5

നവളത്തിനല്ലൂര് 2.2

നവളത്തിയന 2.2

നവടത്തികവല 2.4

വത്തിളക്കുടത്തി 2.2, 2.3

പടത്തിഞഗ്രാപറകല്ലട 2.1

ഏരൂര് 2.3

പത്തനരതഴിട

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതത്തിനന്റെ പപരര ഖണത്തിക നന.

ആറന്മുള 2.2

അരുവഗ്രാപ്പുലന 2.7

നചെന്നകീര്കര 2.1, 2.2

ഏറതര 2.9

എലന്തൂര് 2.8

ഏനഗ്രാദത്തിമനഗലന 2.4

ഇരവത്തിപപരൂര് 2.5, 2.6, 2.7, 2.8

എഴുമറ്റൂര് 2.7

കടമനഗ്രാടര 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

കടപ 2.3

കലഞ്ഞൂര് 2.6

കല്ലൂപഗ്രാറ 2.3, 2.4

കവത്തിയൂര് 2.1

നകഗ്രാടുമണ 2.7

പകഗ്രായത്തിപന 2.5

പകഗ്രാന്നത്തി 2.5, 2.6

നകഗ്രാറ്റനഗ്രാടര 2.7, 2.8, 2.9, 2.10
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പകഗ്രാടഗ്രാങല 2.4
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മുണ്ടതത്തിപകഗ്രാടര 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

സമതൊഹൃത ഓഡഴിററ്റ് റഴിപപതൊര്ടറ്റ് 2016-17 205
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നടതറ 2.4

ഒരുമനയൂര് 2.1

പടത്തിയൂര് 2.1

പഗ്രാഞഗ്രാള 2.4, 2.5

പറപ്പൂകര 2.2

പരത്തിയഗ്രാരന 2.1, 2.2

പഗ്രാവറടത്തി 2.5, 2.9

പഴയന്നൂര് 2.8

പൂമനഗലന 2.2, 2.3, 2.4

നപഗ്രായ്യ 2.3, 2.4

ശകീനഗ്രാരഗ്രായണപുരന 2.1, 2.2, 2.3

തെളത്തിക്കുളന 2.2

തെഗ്രാന്നത്തിയന 2.1

നതെക്കുനകര 2.5

തെത്തിരുവത്തിലശ്വഗ്രാമല 2.4

പതെഗ്രാളൂര് 2.1

തൃക്കൂര് 2.1

വലപഗ്രാടര 2.3, 2.4

വല്ലച്ചത്തിറ 2.4

വളപതഗ്രാള നഗര് 2.4

നവളഗ്രാങല്ലൂര് 2.5

പവളൂകര 2.4

പവളൂര് 2.2

നവങ്കത്തിടങര 2.5

വടകഗ്രാപഞരത്തി 2.1, 2.2, 2.3

മുളനങ്കുന്നത്തുകഗ്രാവര 2.7

മുല്ലപശരത്തി 2.1
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പതൊലകതൊടറ്റ്

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതത്തിനന്റെ പപരര ഖണത്തിക നന.

അഗളത്തി 2.4

അകപതതറ 2.2

അമലപഗ്രാറ 2.1, 2.2

ആനകര 2.1

അയത്തിലൂര് 2.1

ചെളവറ 2.2

ചെഗ്രാലത്തിപശരത്തി 2.1, 2.2

നചെര്പ്പുളപശരത്തി 2.1

എലപ്പുളളത്തി 2.8

എരത്തിമയൂര് 2.3

എരുപതമതെത്തി 2.1

കുടമഴത്തിപുറന 2.1

കഗ്രാഞത്തിരപ്പുഴ 2.2

കണഗ്രാടത്തി 2.1

കപ്പൂര് 2.1

കഗ്രാരഗ്രാക്കുറത്തിശത്തി 2.2

കരത്തിമ 2.1, 2.2, 2.3

കരത്തിമ്പുഴ 2.3

പകരളപശരത്തി 2.1

കത്തിഴകപഞരത്തി 2.6

നകഗ്രാടുമര 2.2

നകഗ്രാങഗ്രാടര 2.2

നകഗ്രാപന 2.3

പകഗ്രാപടഗ്രാപഗ്രാടന 2.2

നകഗ്രാഴത്തിഞനപഗ്രാറ 2.3

കുലുകല്ലൂര് 2.3, 2.4

കുമരനപുത്തൂര് 2.1

ലകത്തിടത്തിപപരൂര് 2.1, 2.2
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മലമ്പുഴ 2.2

മങ്കര 2.3

മണഗ്രാര്കഗ്രാടര 2.1

മണ്ണൂര് 2.5

മരുതെ പറഗ്രാഡര 2.1

മഗ്രാത്തൂര് 2.1, 2.2, 2.3

മുണ്ടൂര് 2.1

മുതെലമട 2.1, 2.2

മുതുതെല 2.1

നഗ്രാഗലപശരത്തി 2.1, 2.2, 2.3

നപല്ലപളളത്തി 2.2

നനല്ലഗ്രായ 2.2

നനല്ലത്തിയഗ്രാമതെത്തി 2.1

ഓങല്ലൂര് 2.2, 2.3, 2.4

പല്ലശന 2.5

പറളത്തി 2.4

പടഗ്രാമത്തി 2.1

പടഗ്രാപഞരത്തി 2.3

നപരത്തിപങഗ്രാട്ടുകുറത്തിശത്തി 2.1

നപരുമഗ്രാടത്തി 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

നപരുനവമര 2.5

പൂപകഗ്രാട്ടുകഗ്രാവര 2.2

പുതുപരത്തിയഗ്രാരന 2.4

പഷഗ്രാളയൂര് 2.3, 2.4

ശകീകൃഷ്ണപുരന 2.4

തെരൂര് 2.5

തെച്ചനപഗ്രാറ 2.1, 2.2

തെച്ചനഗ്രാട്ടുകര 2.2

പതെങ്കുറത്തിശത്തി 2.2

തൃതഗ്രാല 2.6

വടകരപതെത്തി 2.4
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വടകഗ്രാപഞരത്തി 2.2

വല്ലപ്പുഴ 2.2

വഗ്രാണത്തിയനകുളന 2.4, 2.5

നവളളത്തിപനഴത്തി 2.1

വത്തിളയൂര് 2.6

മലപ്പുറര

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതത്തിനന്റെ പപരര ഖണത്തിക നന.

നന്നമ 2.3

നന്നമുകര 2.2

നത്തിറമരുതൂര് 2.2

ഒതുക്കുങല 2.1

ഓഴൂര് 2.3

പരപനങഗ്രാടത്തി 2.1

പറപ്പൂരര 2.6

നപരുമണകഗ്രാരത്തി 2.1, 2.3

നപരുമടപര 2.10, 2.11

നപരുവളളൂര് 2.1, 2.3, 2.4

നപഗ്രാന്മല 2.6, 2.7, 2.8, 2.9

നപഗ്രാന്മുണ്ടന 2.1

പൂപകഗ്രാട്ടൂര് 2.2

നപഗ്രാതുകല 2.4

പുലഗ്രാമപനഗ്രാള 2.3

പുളത്തികല 2.2

പുലപറ്റ 2.3

പുറത്തൂര് 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

പുഴകഗ്രാടത്തിരത്തി 2.4

തെഗ്രാനൂര്

തെലകഗ്രാടര 2.3, 2.4
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തെണലൂര് 2.5

തെവനൂര് 2.3

പതെ ഞത്തിപലന 2.2

തെത്തിരുനഗ്രാവഗ്രായ 2.1, 2.2

തൃപപങഗ്രാടര 2.4

തുവ്വൂര് 2.2

ഉറങഗ്രാടത്തിരത്തി 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12

വളവന്നൂര് 2.4

വളളത്തിക്കുന്നര 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8

വടനകുളന 2.2

വഗ്രാഴകഗ്രാടര 2.1

വഗ്രാഴയൂര് 2.1, 2.2, 2.4

വഴത്തികടവര 2.8

നവളത്തിയനപകഗ്രാടര 2.2

നവടത്തൂര് 2.1

പകതൊഴഴിപകതൊടറ്റ്

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതത്തിനന്റെ പപരര ഖണത്തിക നന.

അരത്തിക്കുളന 2.4, 2.5

അയ്യപഞരത്തി 2.6

അഴത്തിയൂര് 2.2

ചെകത്തിടപഗ്രാറ 2.5

ചെങപരഗ്രാതര 2.3

പചെലന്നൂര് 2.2

നചെപങ്കഗ്രാട്ടുകഗ്രാവര 2.7, 2.8

നചെറുവന്നൂര് 2.3

എടപച്ചരത്തി 2.5

കടലുണ്ടത്തി 2.6

കക്കൂര് 2.4, 2.5

കഗ്രാരപശരത്തി 2.2
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കടത്തിപഗ്രാറ 2.4

കഗ്രാവത്തിലനപഗ്രാറ 2.7

കത്തിഴപകഗ്രാതര 2.3

പകഗ്രാടപഞരത്തി 2.3

നകഗ്രാടത്തിയത്തൂര് 2.3

കൂടരഞത്തി 2.2

കൂതെഗ്രാളത്തി 2.4

പകഗ്രാട്ടൂര് 2.6

കുന്ദമനഗലന 2.13

കുറവത്തൂര് 2.5

കുറ്റര്യഗ്രാടത്തി 2.3

മടവൂര് 2.1,2.3

പമപയൂര് 2.2

മൂടഗ്രാടത്തി 2.5

മുകന 2.3

നഗ്രാദഗ്രാപുരന 2.7

നരത്തിക്കുനത്തി 2.3, 2.4

നരത്തിപറ്റ 2.1

നനഗ്രാച്ചഗ്രാടര 2.5

ഒളവണ 2.2

ഓമപശരത്തി 2.1

ഒഞത്തിയന 2.4

പനങഗ്രാടര 2.3

പപയ്യഗ്രാളത്തി 2.2

പപരഗ്രാമ 2.6

നപരുമണ 2.6

നപരുവയല 2.2

പുറപമരത്തി 2.5

പുതുപഗ്രാടത്തി 2.7

തെലക്കുളത്തൂര് 2.6

തെഗ്രാമരപശരത്തി 2.5
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തെത്തിരുവളളൂര് 2.2

തെത്തിരുവഗ്രാമഗ്രാടത്തി 2.4

തൂപണരത്തി 2.4

ഉപളരത്തി 2.6

വളയന 2.2

പവളന 2.1

വത്തില്ലത്തിയഗ്രാപളളത്തി 2.4

വയനതൊടറ്റ്

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതത്തിനന്റെ പപരര ഖണത്തിക നന.

എടവക 2.3

കണത്തിയഗ്രാമറ്റ 2.4, 2.5

പകഗ്രാടതറ 2.3

മഗ്രാനനവഗ്രാടത്തി 2.1

പമപഗ്രാടത്തി 2.3

മുളളനനകഗ്രാല്ലത്തി 2.3

മുപനഗ്രാടര 2.4.3

മുടത്തില 2.6

നനപന്മനത്തി 2.4

നൂലപ്പുഴ 2.3

പനമരന 2.1, 2.2

പൂതെഗ്രാടത്തി 2.3

നപഗ്രാഴുതെന 2.2

പുലപളളത്തി 2.5

തെവത്തിഞഗ്രാല 2.4

തെത്തിരുനനല്ലത്തി 2.5

നവളളമുണ്ട 2.1

പവങപളളത്തി 2.1

മവതത്തിരത്തി 2.4.3
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കണ്ണൂര്

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതത്തിനന്റെ പപരര ഖണത്തിക നന.

ആലപകഗ്രാടര 2.3

ആറളന 2.4

ചെപഗ്രാരപടവര 2.2

നചെറുകുന്നര 2.1, 2.2

നചെറുതെഗ്രാഴന 2.2

ചെത്തിറയ്ക്കല 2.1,2.6

ചെത്തിറ്റഗ്രാരത്തിപറമര 2.1

നചെഗ്രാകത്തി 2.4, 2.5

ധര്മ്മടന 2.1

എരമനകുറ്റൂര് 2.5

എരുപവശത്തി 2.4

ഏപഴഗ്രാന 2.2,2.3

ഇരത്തിക്കൂര് 2.2

കടമ്പൂര് 2.2

കടന്നപളളത്തി പഗ്രാണപ്പുഴ 2.2

കതെത്തിരൂര് 2.3

കല്ലത്തിപശരത്തി 2.2

കഗ്രാഞത്തിയഗ്രാര് 2.8

കഗ്രാപങ്കഗ്രാല ആലപടമ 2.5

കരത്തിനവളളൂര് നപരളന 2.6

കഗ്രാരത്തിയഗ്രാടര 2.3

കകീഴൂര് ചെഗ്രാവപശരത്തി 2.6

പകളകന 2.2

നകഗ്രാളപച്ചരത്തി 2.3
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കതൊസര്പഗതൊഡറ്റ്

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതത്തിനന്റെ പപരര ഖണത്തിക നന.

അജനൂര് 2.5,2.6

ബളഗ്രാല 2.9, 2.1

ബദത്തിയടുക 2.1, 2.2

പബളൂര് 2.2, 2.3

നചെങ്കള 2.7, 2.8, 2.9, 2.1

പദലമഗ്രാടത്തി 2.3,2.4

കത്തിഴപക എപളരത്തി 2.3,2.4

എന്മകനജ 2.3

കല്ലഗ്രാര് 2.2

കഗ്രാറഡുക 2.4

കയ്യൂര് ചെകീപമനത്തി 2.4,2.5

പകഗ്രാപടഗ്രാന പബളൂര് 2.2

കുമള 2.1,2.2

കുറ്റത്തിപകഗ്രാല 2.3, 2.4, 2.5

മധൂര് 2.6

മടത്തിമക 2.3, 2.4

മനഗലപഗ്രാടത്തി 2.6,2.7

മപഞശശ്വരന 2.2

മകീഞ 2.2

പടന്ന 2.4

മപവളത്തിനക 2.6

പനതടത്തി 2.2

പുല്ലൂര് നപരത്തിയ 2.4

തൃകരത്തിപ്പൂര് 2.5, 2.6, 2.7, 2.8,2.9

ഉദുമ 2.5, 2.6, 2.7, 2.8,2.9

വലത്തിയപറമ 2.5

പവഗ്രാര്കഗ്രാടത്തി 2.2
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അനുബനന്ധം - 6 സസ്റ്റാററ്റ്യൂടട്ടില് ഇലസ്റ്റാത്ത തസട്ടികകള

കകരള കസ്റ്റാര്ഷട്ടിക സര്വ്വകലസ്റ്റാശസ്റ്റാലസ്റ്റാ സസ്റ്റാററ്റ്യൂടട്ടില് ഇലസ്റ്റാത്ത തസട്ടികകള

1. അനധധധ്യാപക തസസ്തികകള

ക്രമ
നന.

തസസ്തികകള 2014
ശമ്പളപരസ്തിഷ്കരണന

1 ജജധ്യാ. രജസ്തിസധ്യാര/ സസീനസ്തിയര ഡഡെപപ്യൂടസ്തി കനപപ് ജടധ്യാളര/
സസീനസ്തിയര അഡസ്തിനസ്തിജസറസീവപ് ഓഫസീസര

85000-117600

2 ഡഡെ. രജസ്തിസധ്യാര/ഡഡെ.കനപപ് ജടധ്യാളര/എജസ്റ്റേറപ്
ഓഫസീസര/ഫസ്തിനധ്യാന്ഷധല് അസസ്തിസ്റ്റേനസ്തിനപ് തത്തുലധമധ്യായ

ഡഡെ. രജസ്തിസധ്യാര അഡല്ലെങസ്തില് എ.ഒ.ജഗ്രേഡെപ് I/
അഡസ്തിനസ്തിജസറസീവപ് ഓഫസീസര ജഗ്രേഡെപ്  I

77400-115200

3 ഡസക്ഷന് ഓഫസീസര (ഹ. ജഗ്രേഡെപ്) 40500-85000

4 അസസ്തിസ്റ്റേനപ് ഡസലക്ഷന് ജഗ്രേഡെപ് 32300-68700

5 ടടൈപസ്തിസ്റ്റേപ് ഡസലക്ഷന് ജഗ്രേഡെപ് 26500-56700

6 ഓഫസീസപ് സൂപ്രണപ് ഹയര ജഗ്രേഡെപ് 40500-85000

7 ഡസകപ്യൂരസ്തിറസ്തി ഓഫസീസര 42500-87000

8 ഡടൈകസ്തിക്കല് അസസ്തിസ്റ്റേനപ്/ഡടയസ്തിനസ്തിനഗപ് അസസ്തിസ്റ്റേനപ്
(ഡക.വസ്തി.ഡക.ഐ.സസ്തി.എ.ആര)

36600-79200

9 ഡടൈകസ്തിക്കല് അസസ്തിസ്റ്റേനപ്/ഡടൈകസ്തിക്കല് ഓഫസീസര ജഗ്രേഡെപ് -II/
ഡടൈകസ്തിക്കല് ഓഫസീസര ജഗ്രേഡെപ് -I

30700-65400

10 എജസ്റ്റേറപ് ഓഫസീസര 77400-115200

11 അസസ്തിസ്റ്റേനപ് ടലജബ്രേറസ്തിയന്/ഡഡെ.

ടലജബ്രേറസ്തിയന്/ടലജബ്രേറസ്തിയന് (യ.ജസ്തി.സസ്തി)
യ.ജസ്തി.സസ്തി

12 കധ്യാസപ് IV  ജഗ്രേഡെപ് I 17000-37500

13 റഫറന്സപ് അസസ്തിസ്റ്റേനപ് ഹയര ജഗ്രേഡെപ് 39500-83000
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14 ഓവരസസീയര ജഗ്രേഡെപ് I (ഡമക്കധ്യാനസ്തിക്കല്) 26500-56700

15 അസസ്തി.എ ഞസ്തിനസീയര (അഗ്രേസ്തി എഞസ്തിനസീയര) ഹയര ജഗ്രേഡെപ് 45800-89000

16 ഡടയസ്തിനസ്തിനഗപ് അസസ്തിസ്റ്റേനപ് (സ്റ്റേധ്യാറസ്തിസ്റ്റേസ്തികപ്) 30700-65400

17 വരക്കപ്ജഷധ്യാപപ്  ഡമയപ്റപ് 16500-35700

18 ടൈരണര 20000-45800

19 ടഡ്രൈവര ജഗ്രേഡെപ് I 22200-48000

20 ടഡ്രൈവര സസീനസ്തിയര ജഗ്രേഡെപ് 20000-45800

21 ടധ്യാക്ടര ടഡ്രൈവര ജഗ്രേഡെപ് I 30700-65400

22 സസീനസ്തിയര പ്രൂഫപ് റസീഡെര 29200-62400

23 പ്രൂഫപ് റസീഡെര ജഗ്രേഡെപ് I 29200-62400

24 പ്രസ്തിനര ജഗ്രേഡെപ് I 25200-54000

25 പ്രസ്തിനര സസീനസ്തിയര ജഗ്രേഡെപ് 27800-59400

26 കജമ്പധ്യാസസ്തിറര ജഗ്രേഡെപ് I 25200-54000

27 കജമ്പധ്യാസസ്തിറര സസീനസ്തിയര ജഗ്രേഡെപ് 27800-59400

28 ടബൈന്ഡെര ജഗ്രേഡെപ് I 25200-54000

29 ടബൈന്ഡെര സസീനസ്തിയര ജഗ്രേഡെപ് 27800-59400

30 കറസ്തിക്കല് അസസ്തിസ്റ്റേനപ് / ലധ്യാബൈപ് അസസ്തിസ്റ്റേനപ് ജഗ്രേഡെപ് III
ഹയര ജഗ്രേഡെപ്

31 ടഹസ്കൂള അസസ്തിസ്റ്റേനപ് 29200-62400

32 റഫറന്സപ് അസസ്തിസ്റ്റേനപ്

33 ഡടൈകസ്തിക്കല് അസസ്തിസ്റ്റേനപ് ടലബ്രേറസ്തി 32300-68700

34 ഡഡെപപ്യൂടസ്തി ടലജബ്രേറസ്തിയന് യ.ജസ്തി.സസ്തി

35 അസസ്തിസ്റ്റേനപ് ടലജബ്രേറസ്തിയന് യ.ജസ്തി.സസ്തി

36 യ.പസ്തി സ്കൂള അസസ്തിസ്റ്റേനപ് 22200-48000

37 ടൈസീച്ചര മപ്യൂസസ്തികപ് 22200-48000
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38 ടൈസീച്ചര ജഡ്രൈധ്യായസ്തിനഗപ് 22220-48000

39 ടൈസീച്ചര (പസ്തി.ടൈസ്തി) 22220-48000

40 നഴ്സറസ്തി സ്കൂള അസസ്തിസ്റ്റേനപ് 22220-48000

41 ആയ 17000-37500

42 അസസ്തി. എഞസ്തിനസീയര (ഇലകസ്തിക്കല്) 45800-89000

43 അസസ്തി. എകസ്തി. എഞസ്തിനസീയര (ഇലകസ്തിക്കല്) 40500-85000

44 അസസ്തി. എഞസ്തിനസീയര (സസ്തിവസ്തില്) 40500-85000

45 അസസ്തി. എഞസ്തിനസീയര (ഡമക്കധ്യാനസ്തിക്കല്) 40500-85000

46 ഫസ്തിറര (ഡടൈകസീഷധന്) 17500-39500

47 കധ്യാരഡപനര (ഡടൈകസീഷധന്) 17500-39500

48 ഡടൈകസീഷധന് (ഇലകസീഷധന്) 17500-39500

49 ഡടൈകസീഷധന് (പനബൈര, ഫസ്തിറര) 17500-39500

50 ഓ ഡെസ്തിജയധ്യാ വസ്തിഷഷ്വല് ഓപജററര 17500-39500

51 ഡമക്കധ്യാനസ്തിക്കപ് കന ഡമഷസ്തിനസ്തിസ്റ്റേപ് (ഡടൈകസീഷധന്) 17500-39500

52 ഡടൈകസീഷധന് (ബധ്യാക്കപ്സസ്തിതപ്) 17500-39500

53 അഗ്രേസ്തിക്കളച്ചറല് ഡമക്കധ്യാനസ്തിക്കപ് (ഡടൈകസീഷധന്) 17500-39500

54 ഡെസീസല്/ജമധ്യാജടധ്യാര ഡമക്കധ്യാനസ്തിക്കപ് (ഡടൈകസീഷധന്) 17500-39500

55 ടധ്യാക്ടര ഡമക്കധ്യാനസ്തിക്കപ് 17500-39500

56 അഗ്രേസ്തിക്കളച്ചറല് ഡമക്കധ്യാനസ്തിക്കപ് (ഡടൈകസീഷധന്) 17500-39500

57 ടലന്മധ്യാന് 17000-37500

58 അസസ്തി. ടലന്മധ്യാന്
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2. അദധധ്യാപക തസസ്തികകള

ക്രമ
നന.

തസസ്തികകള 2014
ശമ്പളപരസ്തിഷ്കരണന

1 ഡെയറക്ടര ഓഫപ് പധ്യാനസ്തിനഗപ്

2 ഡെയറക്ടര ഓഫപ് സ്റ്റുഡെനപ്സപ് ഡവല്ഡഫയര യ.ജസ്തി.സസ്തി

3 ഡെസീന്, ജഫധ്യാറസസ്തി ജകധ്യാജളജപ് -

4 കനപപ് ജടധ്യാളര 85000-117600

5 ഡെയറക്ടര ഓഫപ് അക്കധ്യാഡെമസ്തികപ് & പസ്തി.ജസ്തി സ്റ്റേഡെസീസപ് -

6 അജസധ്യാസസ്തിജയറപ് ഡെയറക്ടര ഓഫപ് റസ്തിസരച്ചപ് -

7 അജസധ്യാസസ്തിജയറപ് ഡെയറജക്ടഴ്സപ് ഓഫപ് എകപ്ഡറന്ഷന് -

8 അജസധ്യാസസ്തിജയറപ്  ഡെസീന്, ജകധ്യാജളജപ് ഓഫപ് ജഹധ്യാരടസ്തികളച്ചര -

9 അജസധ്യാസസ്തിജയറപ്  ഡെസീന്, ജകധ്യാജളജപ് ഓഫപ് അഗ്രേസ്തികളച്ചര -

10 അജസധ്യാസസ്തിജയറപ്  ഡെസീന്, ജകധ്യാജളജപ് ഓഫപ് ജകധ്യാ-ഓപജറഷന്
& ബൈധ്യാങസ്തിനഗപ് മധ്യാജനജപ് ഡമനപ്

-
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