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സസീനവിയര് കഡപപ്യൂടവി ഡയറക്ടര് തസീയതവി :  10.01.2019

കചെയര്മശാന് (കസക്രടറവി മുഖശാനവിരസം)
വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി

സര്,

വവിഷയസം :- വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവിയുകടെ 2016-17 വര്ഷകത്തെ 
ഓഡവിററ്റ് റവിതപശാര്ടറ്റ് പുറകപടുവവിക്കുന്നതു സസംബനവിചറ്റ്

സൂചെന :-   ജവി.സവി.ഡവി.എ. കസക്രടറവിയുകടെ 29.07.2017 കല 
5092/എഫറ്റ്.ഡവി..4/2017/ജവി.സവി.ഡവി.എ. നമ്പര് കത്തെറ്റ്

1994 കല  തകരള  തലശാക്കല്  ഫണറ്റ്  ഓഡവിററ്റ്  നവിയമത്തെവികല  വകുപറ്റ്  13  പ്രകശാരവസം  1996 കല
തകരള തലശാക്കല് ഫണറ്റ് ഓഡവിററ്റ് ചെടങ്ങളവികല ചെടസം  18  പ്രകശാരവസം പുറകപടുവവിക്കുന്ന വവിശശാല കകശാചവി
വവികസന  അതതശാറവിറവിയുകടെ  2016-17  വര്ഷകത്തെ  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  അനനര  നടെപടെവികള്ക്കശായവി
ഇതതശാകടെശാപസം അയക്കുന.

1994 കല തകരള തലശാക്കല് ഫണറ്റ് ഓഡവിററ്റ് നവിയമസം വകുപറ്റ്  15(1), 1996 കല തകരള തലശാക്കല്
ഫണറ്റ് ഓഡവിററ്റ് ചെടങ്ങളവികല ചെടസം 23(1) എന്നവിവയവില് നവിഷ്കര്ഷവിചവിട്ടുളള പ്രകശാരസം ഓഡവിററ്റ് റവിതപശാര്ടവില്
ചൂണവിക്കശാണവിചവിട്ടുളള തപശാരശായ്മകളസം ക്രമതക്കടുകളസം പരവിഹരവിച്ചുകകശാണ്ടുളള കറക്ടവിഫവിതക്കഷന് റവിതപശാര്ടറ്റ്,
ഈ  റവിതപശാര്ടറ്റ്  കകപറവി  രണറ്റ്  മശാസത്തെവിനകസം  ഈ  ഓഫസീസവിതലക്കറ്റ്  അയച്ചുതരുവശാന്
തശാല്പരരകപടുന. 

വവിശശ്വസ്തതതയശാകടെ

സസീനവിയര് കഡപപ്യൂടവി ഡയറക്ടര്
ഉളളടെക്കസം : 2016-17 വര്ഷകത്തെ ഓഡവിററ്റ് റവിതപശാര്ടറ്റ്

പകര്പറ്റ് 
1. കസക്രടറവി, തതദ്ദേശസശ്വയസംഭരണ വകുപറ്റ് തവിരുവനനപുരസം (ഉപരവിപതസം സഹവിതസം)

2. അക്കക്കൗണനറ്റ് ജനറല് (ഓഡവിററ്റ്), തവിരുവനനപുരസം (ഉപരവിപതസം സഹവിതസം)

3. ഡയറക്ടര്, തകരള സസംസശാന ഓഡവിററ്റ് വകുപറ്റ്, തവിരുവനനപുരസം (ഉപരവിപതസം സഹവിതസം)

mailto:gcdaaudit.ksad@kerala.gov.in
mailto:gcdaaudit.ksad@kerala.gov.in
mailto:gcdaaudit.ksad@kerala.gov.in


ഉളളടെക്കസം

ഖണവിക
നമ്പര് വവിഷയസം തപജറ്റ്

നമ്പര്

1 ഓഡവിറവികന വരശാപവി 2

2 കപശാതു അവതലശാകനസം 2

3 ഓഡവിററ്റ് നവിരസീക്ഷണങ്ങള് ഒറതനശാടത്തെവില് 4-9

4 ഓഡവിററ്റ് കചെയ്ത കണക്കുകള് 9
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ധനവവിനവിതയശാഗകത്തെക്കുറവിച്ചുളള പരശാമര്ശങ്ങള്

1.1 സശാമ്പത്തെവിക പ്രതരവതലശാകനസം 10

1.2 ബജററ്റ് പ്രതരവതലശാകനസം 11

1.3 വശാര്ഷവിക ധനകശാരരപതവികയവികല അപശാകതകള് 13

1.4 വശാര്ഷവിക ധനകശാരരപതവികയുസം ഓഡവിററ്റ് സര്ടവിഫവിക്കറസം 15
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2.1 രസസീതറ്റ് പരവിതശശാധന. 17

2.2 ഡവി.സവി.ബവി.  തസ്റ്റേററ്റ്കമനവില്  നവിനസം  29,30,24,339  രൂപ  കുടെവിശവിക  തുക
ഒഴവിവശാക്കവി.

18

2.3 ജവി.പവി.എഫറ്റ്. നവിയമങ്ങള് പശാലവിക്കുന്നവില. 19

2.4 മകറന്  കഡ്രൈവറ്റ്  വശാണവിജര  സമുചയസം  -  കടെമുറവിയുകടെ  വശാടെക  കരശാര്  രജവിസ്റ്റേര്
കചെയ്തവില. 20

2.5(i). വശാടെകരജവിസ്റ്റേര്  പരവിപശാലവിക്കുന്നതവികല  അപശാകതകള്  -  ലക്ഷങ്ങളകടെ
കുടെവിശവികക്കശാര് കടെമുറവികളവില് തുടെരുന. 20

2.5(ii). ജവി.സവി.ഡവി.എ. കടെമുറവികളകടെ വശാടെക ഈടെശാക്കശാത്തെതു സസംബനവിചറ്റ്. 22

2.6 മകറന് കഡ്രൈവറ്റ് തഷശാപവിസംഗറ്റ് തകശാസംപ്ലകറ്റ് - ഒഴവിപവിച കടെമുറവിയുകടെ വശാടെക കുടെവിശവിക
ഈടെശാക്കുവശാനശായവില. 22

2.7 ജവി.സവി.ഡവി.എ. കടെമുറവിക്കറ്റ് നശാളവിതുവകര കകടവിടെനമ്പര് ലഭരമശാക്കവിയവിടവില. 23

2.8 പശാര്ക്കവിസംഗറ്റ്  ഏരവിയയവില്  കുറവറ്റ്  വരുത്തെവി  ഫസീസറ്റ്  പവിരവിക്കുവശാന്  അനുവദവിചതറ്റ്
മൂലസം അതതശാറവിറവിക്കറ്റ് സശാമ്പത്തെവിക നഷസം. 25
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26
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2.11(i) എളസംകുളസം തനശാര്ത്തെറ്റ് - അതതശാറവിറവിവക സലസം അനധവികൃതമശായവി കകതയ്യേറവി. 27

2.11(ii) പനമ്പളളവി  നഗറവില്  അതതശാറവിറവിയുകടെ  സലസം  സശ്വകശാരരവരകവി  കകതയ്യേറവി
ഉപതയശാഗവിചറ്റ് വരുന. 28

2.12(i) മുണസംതവലവിയവികല അതതശാറവിറവി വക സലസം ക്രമവവിരുദ്ധമശായവി വവില്പന നടെത്തെവി. 29

2.12(ii) അതതശാറവിറവിയുകടെ  തുണ്ടുഭൂമവി  സശ്വകശാരരവരകവിക്കറ്റ്  ക്രമവവിരുദ്ധമശായവി  വവില്പന
നടെത്തെവി.

31

2.13 കകടവിടെനവികുതവി അടെവശാക്കവിയതവില് ഇരടവിപറ്റ്. 33

2.14 സവി.എസം.ഡവി.എസറ്റ്.  കടെമുറവി  -  ഒ.എസറ്റ്.14   1997  – മുതലുളള  കകടവിടെ  നവികതവി
അടെവശാക്കവിയവിടവില. 34

2.15(i) ഹക്കൗസവിസംഗറ്റ് സസീമുകള് അതതശാറവിറവിക്കറ്റ് സശാമ്പത്തെവിക നഷസം വരുത്തുന്ന രസീതവിയവില്
കകകശാരരസം കചെയ്യുന.

35

2.15(ii) ഹക്കൗസവിസംഗറ്റ് സസീമുകള് - ഗുണതഭശാകശാക്കള് പലരുസം ജവി.സവി.ഡവി.എയ്കക്കതവികര 
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2.16 ഒഴവിപവിക്കകപട കടെമുറവികളകടെ / ബങ്കുകളകടെ പരവിപശാലനസം - വവിവരസം ലഭരമല. 43
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2.18 കപന്ഷന് ഫണറ്റ്. 46
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2.20 മണപശാടവി  പറമ്പവില്  ബവി.ഒ.ടെവി.  വരവസയവില്  വശാണവിജരതകനസം  -  കരശാര്
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3.7(vi) കൂടെറ്റ് മതരക്കൃഷവി - വവിളകവടുപറ്റ് സസംബനവിച അപശാകതകള് 60
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കക.എസസ.എ.ജജ.ഡജ.എ(എ 4)431/2018          കകരള സസംസസ്ഥാന ഓഡജറസ വകുപസ 
വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ 
ഓഡജറസ കസ്ഥാരരസ്ഥാലയസം, കകസ്ഥാചജ - 682020.
കഫസ്ഥാണ് : 0484 2205882
email : gcdaaudit.ksad@kerala.gov.in
തതീയതജ : 10.01.2019

വജശസ്ഥാല കകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ 
2016-17   കല വരവസ  -  കചെലവസ കണക്കുകളുകടെ ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ

[1994-കല കകരള കലസ്ഥാക്കല് ഫണസ ഓഡജറസ നജയമതജകല 13-ാസ്ഥാസം വകുപസ പ്രകസ്ഥാരവസം, 1996 കല കകരള കലസ്ഥാക്കല്
ഫണസ ഓഡജറസ ചെടങ്ങളജകല 18-ാസ്ഥാസം ചെടപ്രകസ്ഥാരവസം,  2015 കല കകരള ടെടൗണ് ആനസ കണ്ടജ പസ്ഥാനജസംഗസ

(കഡവലപസകമനസ അകതസ്ഥാറജറതീസസ) ചെടങ്ങളജകല ചെടസം 59 പ്രകസ്ഥാരവസം, 2016 കല കകരള 
നഗര-ഗസ്ഥാമസ്ഥാസൂത്രണ നജയമതജകല വകുപസ 100  പ്രകസ്ഥാരവസം പുറകപടുവജക്കുന്നത് ] 

ഓഡജറസ നടെത്തുവസ്ഥാന് ചുമതലകപട ഉകദരസ്ഥാഗസര്

ക്രമ നസം. ഉകദരസ്ഥാഗസരുകടെ കപേരുസം
തസജകയുസം

കസ്ഥാലയളവസ

മുതല് വകര

1 ശതീ ജജ.ശതീകുമസ്ഥാര്
സതീനജയര് കഡപേപ്യൂടജ ഡയറക്ടര്

20.09.2017 31.01.2018

2 ശതീമതജ കക.ജജ. മജനജകമസ്ഥാള
കജസ്ഥായജനസ ഡയറക്ടര് (അധജകച്ചുമതല)

01.02.2018 07.06.2018

3 ശതീ എസസ. ബസ്ഥാബു റജയസ്ഥാസുദതീന്
സതീനജയര് കഡപേപ്യൂടജ ഡയറക്ടര് 

08.06.2018 തുടെരുന

ഓഡജറസ നടെതജയ ഉകദരസ്ഥാഗസര്

ക്രമ നസം. ഉകദരസ്ഥാഗസരുകടെ കപേരസ തസജക

1. ശതീമതജ വജധുബസ്ഥാല സജ.കജ. ഓഡജറസ ഓഫതീസര്

2. ശതീ സസ്ഥാബു കതസ്ഥാമസസ  പേജ. സതീനജയര് കഗഡസ ഓഡജറര്

3. ശതീമതജ രമര എസസ. വജമലന് സതീനജയര് കഗഡസ ഓഡജറര്

4. ശതീ പ്രദതീപേസ കുമസ്ഥാര് ആര്. സതീനജയര് കഗഡസ ഓഡജറര്

5. കുമസ്ഥാരജ കമഴജ കക.പേജ. ഓഡജറര്

6. ശതീ  ശതീജജതസ എസസ. ഓഡജറര്

7. ശതീമതജ അനതീറ കഡസ്ഥാമജനജകസ ഓഡജറര്

8. ശതീ അനതീഷസ ടെജ.എസസ. ഓഡജറര്

mailto:gcdaaudit.ksad@kerala.gov.in
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mailto:gcdaaudit.ksad@kerala.gov.in
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നജര്വ്വഹണസ്ഥാധജകസ്ഥാരജകള

സസ്ഥാനകപരസ കപേരസ
കസ്ഥാലയളവസ

മുതല് വകര

കചെയര്മസ്ഥാന്

ശതീ കവണുകഗസ്ഥാപേസ്ഥാല് എന്. 01.04.2016 25.05.2016

ശതീ ടെജ.കക. കജസ്ഥാസസ  IAS 22.07.2016 24.12.2016

ശതീ സജ.എന്. കമസ്ഥാഹനന് 26.12.2016 31.03.2017

കസക്രടറജ

ശതീ ആര്. ലസ്ഥാല 01.04.2016 11.08.2016

ശതീമതജ കമയസ മസ്ഥാതത 12.08.2016 05.09.2016

ശതീ സജ.സജ. ശശജധരന് 06.09.2016 17.11.2016

ശതീ എസം.സജ. കജസ്ഥാസഫസ 18.11.2016 31.03.2017

കുറജപസ :-  26.05.2016 മുതല് 21.07.2016 വകരയുളള കസ്ഥാലതസ അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ കചെയര്മസ്ഥാന്   
              തസജക സസംബനജചസ സര്ക്കസ്ഥാര് ഒരു ഉതരവസം നല്കജയജരുന്നജല്ല എന്നസ ജജ.സജ.ഡജ.എ. 
              അറജയജച്ചു.

1.  ഓഡജറജകന വരസ്ഥാപജ  .

വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ  വജകസന അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ   2016-17  സസ്ഥാമ്പതജകവര്ഷ  വരവസ-കചെലവസ

കണക്കുകളുസം,  അനുബന  പേത്രജകകളുസം  29.07.2017 കല  5092/എഫസ.ഡജ.4/2017/ജജ.സജ.ഡജ.എ.

നമ്പര്  കതസ  പ്രകസ്ഥാരസം  18.08.2017 ല്  ഓഡജറജനസ  ലഭരമസ്ഥാക്കജ.    19.08.2017 കല

കക.എസസ.എ.ജജ.ഡജ.എ.(എ 4)427/2017  നമ്പര്  കതസ  പ്രകസ്ഥാരസം  വസ്ഥാര്ഷജക  കണക്കസ  അപേസ്ഥാകത

പേരജഹരജക്കുന്നതജനസ്ഥായജ  തജരജചയച്ചു.  തുടെര്ന്നസ  അപേസ്ഥാകത  പേരജഹരജചസ  ജനറല്  കടൗണ്സജല്

അസംഗതീകരജച വസ്ഥാര്ഷജക കണക്കുകള 31.08.2017 ല് പുനനഃസമര്പജച്ചു.  ഇവകയ ആധസ്ഥാരമസ്ഥാക്കജയസ്ഥാണസ

അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ 2016-17 വര്ഷകത വരവസ-കചെലവസ കണക്കുകള ഓഡജറസ കചെയജട്ടുളളതസ.

2. കപേസ്ഥാതു അവകലസ്ഥാകനസം  .

കകരളതജകന  വസ്ഥാണജജര  ആസസ്ഥാനമസ്ഥായ  കകസ്ഥാചജ  നഗരതജകന  സമഗ  വജകസനസം

ലകരമസ്ഥാക്കജ  1968 ല് കകസ്ഥാചജന് ടെടൗണ് പസ്ഥാനജസംഗസ ടസസ രൂപേതീകരജച്ചു.  അതജദ്രുതസം വളരുന്ന കകസ്ഥാചജ

നഗരതജകനയുസം,  സമതീപേ മുനജസജപല് പ്രകദശങ്ങളുകടെയുസം,  ഗസ്ഥാമപേഞസ്ഥായത്തുകളുകടെയുസം  വജകസനസം

ഏകകസ്ഥാപേജപജചസ നടെപസ്ഥാക്കുന്നതജനസ കകസ്ഥാചജന് ടെടൗണ് പസ്ഥാനജസംഗസ ടസജകന സസ്ഥാനതസ  24.01.1976 ല്

വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ നജലവജല് വന. 

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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1. ലകരങ്ങള  .

നഗരവജകസനസ്ഥാസൂത്രണസം,  ഭവനനജര്മസ്ഥാണ  പേദ്ധതജകള,  ഭവനനജര്മസ്ഥാണതജനു

കവണജയുളള  ഭൂമജ  വജകസനസം,  കനസ്ഥാല്  നവതീകരണസം,  വസ്ഥാണജജര  കകന്ദ്രങ്ങളുകടെ  നജര്മസ്ഥാണസം,

സസ്ഥാസംസസ്ഥാരജക  കകന്ദ്രങ്ങളുകടെ  സസ്ഥാപേനവസം  പേരജപേസ്ഥാലനവസം,  ഗതസ്ഥാഗത  സടൗകരരങ്ങള

വര്ദ്ധജപജക്കുന്നതജനസ്ഥായജ  കറസ്ഥാഡുകളുകടെ  നജര്മസ്ഥാണവസം  വജകസനവസം,

നഗരസടൗന്ദരരവല്ക്കരണതജനുസം  വജകനസ്ഥാദതജനുസം  ഉതകുന്ന  സടൗകരരങ്ങള  സൃഷജക്കല്

തുടെങ്ങജയവകയസ്ഥാകക്ക അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ സസ്ഥാപേജത ലകരങ്ങളസ്ഥാണസ.

2. പ്രവര്തനപേരജധജ  .

(എ)   കകസ്ഥാചജ കകസ്ഥാര്പകറഷന്

(ബജ)  നഗരസഭകള

(1)  ആലവ (2) കപേരുമ്പസ്ഥാവൂര് (3)  തൃപ്പൂണജത്തുറ

(4) വടെക്കന് പേറവൂര് (5)  കളമകശ്ശേരജ (6)  അങ്കമസ്ഥാലജ

(7)  തൃക്കസ്ഥാക്കര (8)  ഏലൂര് (9) മരടെസ

(സജ)  ഗസ്ഥാമപേഞസ്ഥായത്തുകള

(1)  വരസ്ഥാപ്പുഴ (2)  കചെരസ്ഥാകനല്ലൂര് (3)  കകസ്ഥാട്ടുവളളജ

(4)  ഏഴജക്കര (5)  കടുങ്ങല്ലൂര് (6)  ആലങ്ങസ്ഥാടെസ

(7)  ചൂര്ണജക്കര (8)  എടെതല (9)  കതീഴ് മസ്ഥാടെസ

(10) ശതീമൂലനഗരസം (11) കചെങ്ങമനസ്ഥാടെസ (12) കനടുമ്പസ്ഥാകശ്ശേരജ

(13) കസ്ഥാഞ്ഞൂര് (14) വസ്ഥാഴക്കുളസം (15) കചെല്ലസ്ഥാനസം

(16) കുമ്പളസം (17) കുമ്പളങ്ങജ (18) വടെവകകസ്ഥാടെസ-പുതന്കുരജശസ

(19) കചെസ്ഥാറസ്ഥാനജക്കര (20) മുളന്തുരുതജ (21) ഉദയസംകപേരൂര്

തകദശ സസ്വയസംഭരണ വകുപജകന 15.05.1994 കല ജജ.ഒ.(എസം.എസസ)114/94 പ്രകസ്ഥാരസം കകസ്ഥാചജ

നഗരതജകന പ്രസ്ഥാന്തപ്രകദശത്തുളള  8  ദസ്വതീപേസ പേഞസ്ഥായത്തുകളുസം,  കകസ്ഥാചജ നഗരസഭയുകടെ തസ്ഥാകന്തസ്ഥാന്നജ

ത്തുരുതസ,  കഫസ്ഥാര്ടസ  വവപജന് ഭസ്ഥാഗങ്ങളുസം  ഉളകക്കസ്ഥാളജചസ  കഗസ്ഥാശതീ  ദസ്വതീപേസ  വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ

(ജജഡ)  രൂപേതീകരജക്കകപടകതസ്ഥാകടെ വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ പ്രവര്തന പേരജധജ

632 ചെതുരശകജകലസ്ഥാമതീററസ്ഥായജ കുറഞ.

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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3. ഓഡജറസ നജരതീകണങ്ങള   -   ഒറകനസ്ഥാടതജല്  .

ഈ  റജകപസ്ഥാര്ടജകല  പ്രധസ്ഥാനകപട  നജരതീകണങ്ങളുകടെ  സസംകജപസം  ചുവകടെ  കചെര്ക്കുന.

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  വരവകള  അക്കടൗണസ  കചെയ്യുന്നതജനസ്ഥായജ  ഉപേകയസ്ഥാഗജച്ചു  വരുന്ന  രസതീതസ

സമ്പ്രദസ്ഥായസം സുരകജതമല്ല.  രസതീതസ,  കസഷനറജ അവയുകടെ ഉപേകയസ്ഥാഗക്രമസം എന്നജവ സസംബനജചസ

സമസ്ഥാനമസ്ഥായ  മറസ  തകദശസസ്വയസംഭരണ  സസ്ഥാപേനങ്ങളജകല  രതീതജ  അടെജസസ്ഥാനമസ്ഥാക്കജ

വരവസസ്ഥാപേജതമസ്ഥായ ഒരു നയസം ജജ.സജ.ഡജ.എ. പേജന്തുടെകരണതുണസ.

കകരളസ്ഥാ  കഡവലപ്കമനസ  അകതസ്ഥാറജറജ  റൂളസസ  ആധസ്ഥാരമസ്ഥാക്കജ  നഗരവജകസനസം ലകരമസ്ഥാക്കജ

പ്രവര്തജക്കുന്ന  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  പ്രധസ്ഥാന വരുമസ്ഥാന  മസ്ഥാര്ഗസം  സലവജല്പനയുസം  കടെമുറജകളുകടെ

വസ്ഥാടെകയുമസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല്  ഓഡജറസ  വര്ഷതജല്  സസ്വന്തസം  ആസജകള  കൃതരമസ്ഥായജ

നജരതീകജക്കുന്നതജനസ്ഥായജ ആസജ രജജസര് കസ്ഥാലജകമസ്ഥാക്കജ സൂകജക്കുന്നജല്ല. വസ്ഥാടെക വരവസ, അനധജകൃത

കകയ്യേറസം,  കരസ്ഥാറജല്ലസ്ഥാകത  കടെമുറജകള  വകവശസം  കവയ്ക്കുക,  യഥസ്ഥാസമയസം  വസ്ഥാടെക  കരസ്ഥാര്  പുതുക്കുക

എന്നജവയജകലസ്ഥാനസം  അകതസ്ഥാറജറജ  ശദ്ധപേതജപജക്കുന്നജല്ല.  ഇതുമൂലസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ  വലജയ

സസ്ഥാമ്പതജക നഷസം ഉണസ്ഥാവനണസ.

അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ  കകടജടെങ്ങളുസം  കടെമുറജകളുസം  പേസ്ഥാടതജനുസം  വസ്ഥാടെകയ്ക്കുസം  നല്കുകമ്പസ്ഥാള

പേസ്ഥാലജകക്കണ നജബനനകള ഉളകപടുതജ ഒരു വബകലസ്ഥാ തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കുവസ്ഥാനുളള ഓഡജറസ നജര്കദശസം

നടെപജലസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

പേജവതീസസ  വടറണു മുന്വശമുളള ജജ.സജ.ഡജ.എ.  വക പേസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ  ഏരജയയുകടെ ഒരു ഭസ്ഥാഗസം

സമതീപേകത  സസ്വകസ്ഥാരര  ഫസ്ഥാറജകലക്കുളള  എന്ടന്സസ/എകജറസ  ആയജ  കചെയജന്  ലജങ്കസ  കചെയ

തജരജചതജനസ്ഥാല്  പേസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ  ഏരജയസ്ഥായജല്  കുറവസ  വന്നതസ്ഥായജ  കണ.  ഈ  സലസം  വകമസ്ഥാറസം

കചെയജട്ടുകണസ്ഥാ  എന്നസ  വജശദമസ്ഥായജ  പേരജകശസ്ഥാധജകക്കണതസ്ഥാണസ  (ഖണജക  2.8  കസ്ഥാണുക). നഗര

വജകസനസം  ലകരമസ്ഥാക്കജ  വജശസ്ഥാല  കകസ്ഥാചജ  വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ  വജവജധ  വരകജകളജല് നജനസം

സലസം  ഏകറടുക്കസ്ഥാറുണസ.  ഇങ്ങകന  ഏകറടുക്കകപട  പേല  സലങ്ങകളസ്ഥാ  അവയുകടെ  ഭസ്ഥാഗങ്ങകളസ്ഥാ

സസ്വകസ്ഥാരരവരകജകള  വകകയ്യേറുന്നതസ്ഥായുസം,  ഉപേകയസ്ഥാഗജചസ  വരുന്നതസ്ഥായുസം  മുന്വര്ഷങ്ങളജല്  ഓഡജറസ

പേരസ്ഥാമര്ശജചജട്ടുണസ.  ഈ  റജകപസ്ഥാര്ടജല്  [ഖണജക  2.11(ii)]  പേരസ്ഥാമര്ശജക്കുന്ന  പേനമ്പളളജനഗര്

അറസ ലസ്ഥാനജസ്  കലവല് കക്രസ്ഥാസജനു സമതീപേസം പേറമ്പജതറ കറസ്ഥാഡസ വസഡജല് അകതസ്ഥാറജറജ വക  120

ചെ.മതീറര് സലസം വകകയ്യേറസം റജകപസ്ഥാര്ടസ  കചെയജട്ടുണസ.  എളസംകുളസം കനസ്ഥാര്തസ നഗരവജകസന പേദ്ധതജ

എല്.ഐ.ജജ.  ഹടൗസജസംഗസ  കകസ്ഥാളനജയജല് കറസ്ഥാഡസ  വജകസനകതസ്ഥാടെനുബനജചസ  ബസ്ഥാക്കജ  വന്ന  1.8

കസനസ സലസം സമതീപേവസ്ഥാസജ വകകയ്യേറജയജട്ടുണസ [ഖണജക 2.11(i)]. 

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ ഉടെമസതയജലളള പേല സലങ്ങളുസം കകരള കഡവലപ്കമനസ  അകതസ്ഥാറജറജ

ചെടങ്ങള മറജകടെനസം സര്ക്കസ്ഥാര് അനുമതജയജല്ലസ്ഥാകതയുസം മസ്ഥാനദണങ്ങള പേസ്ഥാലജക്കസ്ഥാകതയുസം വജല്പന

നടെത്തുന്ന  പേല  സസംഭവങ്ങളുസം  നടെക്കുനണസ.  മുണസംകവലജയജല്  88  ചെ.മതീറര്  സലവസം  എളസംകുളസം

മസ്ഥാതസ്ഥാനഗര്  സ്കൂളജനസ  സമതീപേസം  കുറചസ  സലവസം  സസ്വകസ്ഥാരരവരകജകളക്കസ

ഗതസ്ഥാഗതസടൗകരരകമസ്ഥാരുക്കുന്നതജനസ്ഥായജ  അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ  ഉതമതസ്ഥാല്പരരങ്ങള  സസംരകജക്കസ്ഥാകത

വജല്പന  നടെതജയജട്ടുണസ.  സലകത  മസ്ഥാര്ക്കറസ  വജലയുമസ്ഥായജ  തസ്ഥാരതമരകപടുത്തുകമ്പസ്ഥാള

കുറഞ്ഞനജരക്കജല്  സലവജല  നജശ്ചയജക്കുക  വഴജ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ  ലഭജകക്കണ  വരുമസ്ഥാനസം

വന്കതസ്ഥാതജല് നഷമസ്ഥാകുന എന്നതസ ഗടൗരവമസ്ഥായജ ശദ്ധജകക്കണ വജഷയമസ്ഥാണസ.  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ

വകവശമുളള  കടെമുറജകളുകടെയുസം  ബങ്കുകളുകടെയുസം  കണക്കുകളുസം  അവയുകടെ  എഗജകമനസ,  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ,

കടെമുറജകള  ഒഴജപജക്കുന്നതജകനയുസം  പുനര്കലലസം  കചെയ്യുന്നതജകനയുസം  വജവരങ്ങള,  വസ്ഥാടെക,

വസ്ഥാടെകക്കുടെജശ്ശേജക  തുടെങ്ങജയവ  ഉളകപടുതജ  വസ്ഥാടെക  രജജസര്  പേരജപേസ്ഥാലജക്കകപടുന്നജല്ല.

വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാരുമസ്ഥായജ  കരസ്ഥാര്  ചെമയ്ക്കുകമ്പസ്ഥാള  നജബനനകള  വരകമസ്ഥായജ  ഉളകക്കസ്ഥാളളജക്കസ്ഥാതതുമൂലസം

കകടജടെനജകുതജ, ഇലകജസജറജ ചെസ്ഥാര്ജസ, വസ്ഥാടര് ചെസ്ഥാര്ജസ തുടെങ്ങജയവ അടെയസ്ഥാകത വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാര് കടെമുറജ

ഒഴജയുന്നതസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ  വന്സസ്ഥാമ്പതജക  ബസ്ഥാധരത  വരുത്തുനണസ.  വസ്ഥാടെകക്കരസ്ഥാര്  രജജസര്

കചെയ്യേസ്ഥാതതസ  മൂലസം  അകതസ്ഥാറജറജ  അയയ്ക്കുന്ന  കനസ്ഥാടതീസുകളക്കസ  നജയമസസ്ഥാധുത  ഇകല്ലന്നതുസം

നജയമനടെപേടെജ സസ്വതീകരജക്കുന്നതജനസ തടെസ്സമസ്ഥാകുനണസ (ഖണജക 2.4 മുതല് 2.7 വകര കസ്ഥാണുക).

ഉല്പസ്ഥാദനകമഖലയജല്  വന്  മുതല്മുടെക്കു  നടെതജ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നടെപസ്ഥാക്കജവരുന്ന

പ്രധസ്ഥാനകപട  ഒരു  പേദ്ധതജയസ്ഥാണസ  കൂടെസ  മതരക്കൃഷജ.  ഈയജനതജല്  അകതസ്ഥാറജറജക്കസ  നഷസം

സസംഭവജക്കുന്നതസ്ഥായജ  മുന്  ഓഡജറസ  റജകപസ്ഥാര്ടജല്  പേരസ്ഥാമര്ശജചജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.  ഈ  റജകപസ്ഥാര്ടജല്

[ഖണജക 3.7 (i)  (vi)] – കൂടെസ മതരക്കൃഷജയുമസ്ഥായജ ബനകപട കരസ്ഥാറുകളജകല അവരകതയുസം കരസ്ഥാര്

ലസംഘനവസം  മൂലസം  വന്ന  നഷസം  വജശദമസ്ഥായജ  പ്രതജപേസ്ഥാദജക്കുന.  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന്  കചെകയ്യേണ  പേല

പ്രവൃതജകളുസം ജജ.സജ.ഡജ.എ.  സസ്വന്തസം നജലയജല് കചെകയ്യേണജ വന്നജട്ടുണസ.  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ  നല്കജയ

മുന്കൂര് ക്രമതീകരജക്കസ്ഥാതജരജക്കല് തുടെങ്ങജ വജളകവടുത മതരസം കലലനടെപേടെജകള കൂടെസ്ഥാകത വജല്പന

നടെത്തുന്നതുസം,  മതരസം വസ്ഥാങ്ങജയ കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന് തുക പൂര്ണമസ്ഥായജ അകതസ്ഥാറജറജയജല് അടെവസ്ഥാക്കസ്ഥാതതു

വകരയുസം നഷസം നതീളുനണസ. മതരസം വസ്ഥാങ്ങജയ ആള 2,45,230/-  രൂപേ അകതസ്ഥാറജറജയജല് ഒടുക്കുവസ്ഥാന്

ബസ്ഥാക്കജ നജല്ക്കുന.

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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കൂടെസ  മതരക്കൃഷജക്കസ്ഥായുളള  സസ്ഥാകങ്കതജക  പ്രവര്തനങ്ങളക്കസ  എസജകമറജല്  നജനസം  72%

അധജകരജചസ  കകബജള  ഉപേകയസ്ഥാഗജചതു  മൂലസം  1,57,600/-  രൂപേയുകടെ  അധജകകചലവസ  വന്നജട്ടുണസ

[ഖണജക 3.7(iii)].  ഈ പേദ്ധതജ പ്രകദശതസ കപേസ്ഥാടെജ പേറക്കുന്നതസ ഒഴജവസ്ഥാക്കുന്നതജനസ്ഥായജ കറസ്ഥാഡജല്

ഒഴജക്കുന്നതജനസ  വന്തുക  മുടെക്കജ  "കുടെജകവളളസം" വസ്ഥാങ്ങജയതജലൂകടെ  അധജക  സസ്ഥാമ്പതജകബസ്ഥാധരത

വന്നജട്ടുണസ.  കൂടെസ  മതരക്കൃഷജയുകടെ  കരസ്ഥാര്  പ്രകസ്ഥാരസം  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ്ഥായ  ശതീ  വസമണ്  വര്ഗതീസസ

മതരക്കുഞങ്ങകള  നജശ്ചജത  വലപതജല്  വളര്തജ  ഒകരണതജനസ  60/-  രൂപേ  നജരക്കജല്

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ നല്കുന്നതജനസ്ഥായജ കരസ്ഥാറജല് വരവസ കചെയജരുന. 60%  തുക കരസ്ഥാര് കവക്കുന്ന

മുറയ്ക്കുസം,  40%  തുക  നജശ്ചജത  വളര്ചകയതജയ  മതരക്കുഞങ്ങകള  ഫസ്ഥാമജകല  കൂടുകളജല്

നജകകപേജക്കുന്ന  മുറയ്ക്കുസം  നല്കുവസ്ഥാനസ്ഥാണസ  വജഭസ്ഥാവനസം  കചെയതസ.  2016-17 ല്  ഈയജനതജല്

കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ  5  ലകസം രൂപേ നല്കജകയങ്കജലസം  2,70,000/-  രൂപേയുകടെ മതരക്കുഞങ്ങകള മസ്ഥാത്രകമ

കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന്  നല്കജയജട്ടുളള.  ഇതുമൂലസം  2,30,000/-  രൂപേയുകടെ  അധജകകചലവസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ

വന്നജട്ടുണസ.  കൂടെസ  മതരക്കൃഷജ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ  വരുമസ്ഥാനകതക്കസ്ഥാള  കൂടുതല്  അധജകകചലവസ

വരുത്തുന്നതജനസ്ഥാല് ഈ പേദ്ധതജകയക്കുറജചസ പുനര്വജചെജന്തനസം നടെകതണതുണസ.

എല്.എ.ആര്.  കകസജല് ജജ.സജ.ഡജ.എ.  അധജകൃതരുകടെ അനസ്ഥാസമൂലസം മുമ്പസ അടെവസ്ഥാക്കജയ

1,44,013/-  രൂപേ  ഉളകപടുതജ  വതീണസം  8,24,244/-  രൂപേ  ബഹ.  കകരള  വഹകക്കസ്ഥാടെതജ  വജധജ

പ്രകസ്ഥാരസം അടെകക്കണജ വന്നജട്ടുണസ (ഖണജക 3.10). അനുവദനതീയമസ്ഥായ നജരക്കജലസം കൂടുതല് കടെന്ഡര്

എകസ്സസ  അനുവദജക്കുക  വഴജയുസം  എഗജകമനസ  കവക്കുന്നതജകലയുസം  പേജ.ഡബത.ഡജ.  മസ്ഥാനുവലജകല

വരവസകള  പേസ്ഥാലജക്കകപടെസ്ഥാതതു  മൂലവസം  (ഖണജക  3.9)  കലൂര്-കടെവന്ത്ര  കറസ്ഥാഡസ

അറകുറപണജയജല്  അകതസ്ഥാറജറജക്കസ  സസ്ഥാമ്പതജക  നഷസം  സസംഭവജചജട്ടുണസ.  സ.ഉ.(എസം.എസസ.)

നസം.260/09/റവനപ്യൂ  തതീയതജ  07.07.2009  പ്രകസ്ഥാരസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  പേദ്ധതജ  പ്രകദശത്തുളള

കപേസ്ഥാതുകറസ്ഥാഡുകളുസം  കതസ്ഥാടുകളുസം  സര്ക്കസ്ഥാരജകലക്കസ  ഒഴജഞകകസ്ഥാടുകക്കണതസ്ഥാകണങ്കജലസം,

അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ  2015-16 കല  301-ാസ്ഥാസം  നമ്പര് എകജകപ്യൂടതീവസ  കമജറജ  തതീരുമസ്ഥാനപ്രകസ്ഥാരസം  കലൂര്-

കടെവന്ത്ര  കറസ്ഥാഡജകന  ഒരു  ഭസ്ഥാഗസം  മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണസ  കകസ്ഥാചജ  കകസ്ഥാര്പകറഷനസ  വജട്ടുനല്കജയജട്ടുളളതസ.

നഗരതജകല  പ്രധസ്ഥാനകപട  ഗതസ്ഥാഗതമസ്ഥാര്ഗമസ്ഥായ  കലൂര്-കടെവന്ത്ര  കറസ്ഥാഡസ  പൂര്ണമസ്ഥായുസം

നഗരസഭയസ/സര്ക്കസ്ഥാരജനസ വജട്ടുനല്കസ്ഥാതതജനസ്ഥാല് അകതസ്ഥാറജറജക്കസ കറസ്ഥാഡസ അറകുറപണജകളക്കസ്ഥായജ

വന്തുക  കചെലവഴജകക്കണജ  വരുന്ന  സസ്ഥാഹചെരരതജല്  ടെജ  തതീരുമസ്ഥാനസം

പുനനഃപേരജകശസ്ഥാധജക്കസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണസ (ഖണജക 3.9). 

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ  അധതീനതയജലളള  മവറന്വഡ്രൈവസ  കഷസ്ഥാപജസംഗസ  കകസ്ഥാസംപകസ,

സജ.എസം.ഡജ.എസസ.  സമുചയസം,  രസ്ഥാകജന്ദ്രവമതസ്ഥാനസം എന്നജവജടെങ്ങളജകല ശുചെതീകരണസം, അറകുറപണജ

എന്നജവയ്ക്കുകവണജ കരസ്ഥാറുകസ്ഥാകര  ഏര്കപടുത്തുന്നതജലസം,  അവരുമസ്ഥായജ  കരസ്ഥാര്  ചെമയ്ക്കുന്നതജലസം,  കരസ്ഥാര്

ചെടങ്ങള  പ്രസ്ഥാവര്തജകമസ്ഥാക്കുന്നതജലസം,  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  അധജകൃതരുകടെ  ഭസ്ഥാഗതസ  വതീഴ്ച  വരുനണസ.

മവറന്വഡ്രൈവസ  കഷസ്ഥാപജസംഗസ  കകസ്ഥാസംപകജകല  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന്  കരസ്ഥാര്  ലസംഘനങ്ങള  നജരന്തരസം

നടെതജയജട്ടുസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നജയമനടെപേടെജകയടുക്കസ്ഥാതതുസം,  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  കഴജഞസം  ഇകത

കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരകന തുടെരസ്ഥാനനുവദജചതുസം  ഖണജക  3.12,  3.13,  3.14  എന്നജവയജല്  പ്രതജപേസ്ഥാദജക്കുന.

രസ്ഥാകജന്ദ്രവമതസ്ഥാനതജകന  പേരജപേസ്ഥാലന  കജസ്ഥാലജക്കസ  Bharat  Advertising  And  Marketing

Associates  എന്ന സസ്ഥാപേനതജനസ കരസ്ഥാര് നല്കജയജട്ടുണസ. 28.12.2008  മുതല് നടെപജലളള കരസ്ഥാര്

പ്രകസ്ഥാരസം  പ്രതജഫലമസ്ഥായജ  നടെപസ്ഥാതയുകടെ  വശങ്ങളജലസം  വജളക്കുകസ്ഥാലകളജലസം  പേരസരകബസ്ഥാര് ഡുകള

സസ്ഥാപേജചസ  വരുമസ്ഥാനസം  കനടുന്നതജനുസം  സസ്ഥാപേനതജനസ  അനുവസ്ഥാദസം  നല്കജയജരുന.  തുടെര്ന്നസ

രസ്ഥാകജന്ദ്രവമതസ്ഥാനവസം  അനുബനപ്രകദശങ്ങളുസം  കമസ്ഥാടെജപേജടെജപജക്കുന്നതജനുസം  പേരസരകബസ്ഥാര്ഡുകള

സസ്ഥാപേജക്കുന്നതജനുസം  ഈ  കമ്പനജ  സസ്വകമധയസ്ഥാ  മുകന്നസ്ഥാടസ  വരുകയുസം  പേകരമസ്ഥായജ  മവറന് വഡ്രൈവസ

പേരജപേസ്ഥാലനകരസ്ഥാര്  ആറു  വര്ഷകതക്കു  കൂടെജ  ദതീര്ഘജപജച്ചു  വസ്ഥാങ്ങുകയുസം  കചെയ.  എന്നസ്ഥാല്  കരസ്ഥാര്

പ്രകസ്ഥാരസം  രസ്ഥാകജന്ദ്രവമതസ്ഥാനതജകന  സടൗന്ദരരവല്ക്കരണതജകന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായജ  നടെകതണ  പേല

പ്രവര്തനങ്ങളുസം  നടെതസ്ഥാതജരജക്കുകയുസം,  Walk-Way  Lighting  ഇനതജല്  അടെവസ്ഥാകക്കണ

ഇലകജസജറജ  ചെസ്ഥാര്ജസ  അടെവസ്ഥാക്കസ്ഥാതജരുന്നതസ,  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  അടെവസ്ഥാകക്കണജ  വന്നതുമൂലസം

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ 15,24,155/- രൂപേയുകടെ നഷസം വരുകയുസം കചെയജട്ടുണസ. 

നഗരഹൃദയപ്രകദശതസ  പേരസരകബസ്ഥാര്ഡുകള  സസ്ഥാപേജക്കുക  വഴജ  ഈ  ഏജന്സജക്കസ

ലഭജക്കുന്ന  വരുമസ്ഥാനവസം  പേകരസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ  നല്കുന്ന  പ്രവൃതജമൂലരവസം  വസ്തുനജഷ്ഠമസ്ഥായജ

പേരജകശസ്ഥാധജചസ നടെപേടെജ സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ. 

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ വജവജധ പേദ്ധതജ പ്രകദശങ്ങളജല് സുരകസ്ഥാ ജതീവനക്കസ്ഥാകര ലഭരമസ്ഥാക്കുന്ന

കകരളസ്ഥാ  കസറസ  എകസ-സര്വ്വതീസസ  ലതീഗസ  എന്ന  സസ്ഥാപേനവമസ്ഥായജ  നജലവജലണസ്ഥായജരുന്ന  കരസ്ഥാര്

അവസസ്ഥാനജചകപസ്ഥാള കടെന്ഡര് കണജക്കസ്ഥാകത തകന്ന  68.75%  നജരക്കസ  വര്ദ്ധനയജല് തുടെരുവസ്ഥാന്

അനുവദജക്കുക വഴജ 2017 ജനുവരജ, കഫബ്രുവരജ എന്നതീ രണസ മസ്ഥാസങ്ങള കകസ്ഥാണതകന്ന 8,74,432/-

രൂപേയുകടെ  അധജകകചലവസ  ഉണസ്ഥായജട്ടുണസ.  പ്രതജവര്ഷസം  കകസ്ഥാടെജക്കണക്കജനസ  അധജകകചലവസ

വരുത്തുവസ്ഥാനജടെയുളള ഈ തതീരുമസ്ഥാനസം പുനനഃപേരജകശസ്ഥാധജചസ നടെപേടെജ സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ. 

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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ജജ.സജ.ഡജ.എ. വളപജല് സജതജകചെയ്യുന്ന കുഴല്ക്കജണറജകല ജലസം ശുദ്ധതീകരജക്കുന്നതജനസ്ഥായജ

5,41,000/-  രൂപേ  കചെലവഴജചസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  സസ്ഥാപേജച  Water  Treatment  Plant  (Reverse

Osmosis Plant)  അതജകന Defect Liability Period-ല് തകന്ന പ്രവര്തനരഹജതമസ്ഥായതസ പേദ്ധതജ

ആസൂത്രണതജലസം  നജര്വ്വഹണതജലസം  തുടെര്  പേരജപേസ്ഥാലനതജലസം  അകതസ്ഥാറജറജ  അധജകൃതരുകടെ

അനസ്ഥാസ  കവളജവസ്ഥാക്കുന.  പേദ്ധതജചലവസ  (അനുബനകചലവകള  ഉളകപകടെ)  പൂര്ണമസ്ഥായുസം

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജയജടജല്ല  എന്നതജനസ്ഥാല്  നഷസം  ഇതജല്  കൂടുതല്  ഉണസ്ഥായജരജക്കുവസ്ഥാന്

സസ്ഥാധരതയുളളതസ്ഥായജ ഓഡജറസ വജലയജരുത്തുന.

2004 നസ  കശഷസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  അവലസംബജകക്കണതസ  മുന്സജപല്  കകസ്ഥാമണ്  സര്വ്വതീസസ

മസ്ഥാതൃകയജലളള  എസസ്ഥാബജകഷ്മെനസ  പേസ്ഥാകറണ്  ആകണനളളതസ  ജജ.ഒ.  2251/07/എല്.എസസ.ജജ.ഡജ.

തതീയതജ 17.08.2007  GCDA Revision of Pay and Allowances of Staff  Orders  Para – – – –

4(iii)&(iv)  എന്നജവ പ്രകസ്ഥാരസം വരകമസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല് ഇതജനു വജരുദ്ധമസ്ഥായജ ആനുപേസ്ഥാതജക കഗഡസ

ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ അനുവദജച്ചു വരുന്നതസ ക്രമവജരുദ്ധമസ്ഥാണസ. 01.07.2014 പ്രസ്ഥാബലരതജല് സ.ഉ.(വക.)

നസം.27/2018/തസസ്വഭവ തതീയതജ 25.02.2018 പ്രകസ്ഥാരസം ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജകല ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ ശമ്പള

പേരജഷ്കരണസം  ബസ്ഥാധകമസ്ഥാക്കജയതജല്,  അകതസ്ഥാറജറജയജല്  നജലവജലണസ്ഥായജരുന്ന  രണസ  തസജകകള

നജര്തലസ്ഥാക്കജ.  ഈ  തസജകയജല്  കജസ്ഥാലജ  കചെയസ  കസവനതജല്  നജനസം  വജരമജച  രണസ

ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കുസം ശമ്പള പേരജഷ്കരണ/കപേന്ഷന് ആനുകൂലരങ്ങള നല്കുവസ്ഥാനസ്ഥായജടജല്ല (ഖണജക 3.1,

3.2  കസ്ഥാണുക).  അകതകപേസ്ഥാകല  അകതസ്ഥാറജറജക്കു  കവണജയുളള  പ്രകതരക  കപേന്ഷന്  പേരജഷ്കരണ

ഉതരവസ  സര്ക്കസ്ഥാരജല്  നജനസം  ലഭജക്കുവസ്ഥാന്  സതസ്വര  നടെപേടെജ  സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ.

അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ  ജതീവനക്കസ്ഥാരുമസ്ഥായജ  ബനകപട  കമല്  വജഷയങ്ങളക്കസ  സര്ക്കസ്ഥാരജല്  നജനസം

നജയമസസ്ഥാധൂകരണസം ലഭരമസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ  പേരജധജയജല്  വരുന്ന  തകദശസസ്വയസംഭരണ  സസ്ഥാപേനങ്ങള  അകതസ്ഥാറജറജക്കസ

അവയുകടെ  വസ്ഥാര്ഷജക  വരുമസ്ഥാനതജകന  2%  നജരക്കജല്  അസംശസ്ഥാദസ്ഥായസം  നല്കകണതുണസ.  എന്നസ്ഥാല്

അകതസ്ഥാറജറജ  പേരജധജയജല്  ഉളകപടുന്ന  31  തകദശസസ്വയസംഭരണ  സസ്ഥാപേനങ്ങളുസം  (കകസ്ഥാര്പകറഷന്,

മുന്സജപസ്ഥാലജറജ,  ഗസ്ഥാമപേഞസ്ഥായതസ  എന്നജവ  ഉളകപകടെ)  വസ്ഥാര്ഷജക  കണക്കുകള  കപേസ്ഥാലസം

സമര്പജക്കുന്നജല്ല.  അതജനസ്ഥാല്,  അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ  ഒരു  പ്രധസ്ഥാന  വരുമസ്ഥാനകസസ്ഥാതസ്സസ്ഥായജ  മസ്ഥാകറണ

അസംശസ്ഥാദസ്ഥായ  വരവസ  ലഭരമസ്ഥാകുന്നജല്ല.  അകതസമയസം  തകന്ന  അകതസ്ഥാറജറജ  സര്ക്കസ്ഥാരജകലക്കസ

അടെവസ്ഥാകക്കണ  വസ്ഥായ്പകള,  ഗരസ്ഥാരണജ  കമതീഷന്,  ഓഡജറസ  ചെസ്ഥാര്ജസ  എന്നജവ  കൃതരമസ്ഥായജ

അടെവസ്ഥാക്കുനമജല്ല.  31.03.2016  വകരയുളള  ഓഡജറസ  ചെസ്ഥാര്ജജനതജല്  1,76,51,341/-  രൂപേ

അടെവസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് ബസ്ഥാക്കജ നജല്ക്കുന്നതസ അടെവസ്ഥാക്കുന്നതജനസ്ഥാവശരമസ്ഥായ നടെപേടെജ സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ.

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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4. ഓഡജറസ കചെയ കണക്കുകള  .

2016-17  സസ്ഥാമ്പതജക  വര്ഷകത  മസ്ഥാസസ്ഥാന്തര  കണക്കുകളുസം  വര്ഷസ്ഥാന്തര  കണക്കുകളുസം

29.07.2017 കല  5092/എഫസ.ഡജ.4/2017/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നമ്പര്  കതസ  പ്രകസ്ഥാരസം  18.08.2017 ല്

പേരജകശസ്ഥാധനയസ ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജ. അപേസ്ഥാകതകള ചൂണജക്കസ്ഥാടജ ഈ ഓഫതീസജല് നജനസം 19.08.2017 കല

എല്.എഫസ.ജജ.ഡജ.എ.(എ 4)427/2017  നമ്പര്  കതസ  പ്രകസ്ഥാരസം  തജരജകക  നല്കജ.  ആയതജകന

തുടെര്ന്നസ അപേസ്ഥാകതകള പേരജഹരജചസ  വസ്ഥാര്ഷജകകണക്കസ  31.08.2017 കല  5092/എഫസ.ഡജ.4/2016-

17/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നമ്പര് കതസ പ്രകസ്ഥാരസം  19.09.2017 ല് ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജ.  കമല് വസ്ഥാര്ഷജക കണക്കസ

26.07.2017 കല  27/2017-18-ാസ്ഥാസം  നമ്പര്  തതീരുമസ്ഥാനപ്രകസ്ഥാരസം  ജനറല്  കടൗണ്സജല്  അസംഗതീകസ്ഥാരസം

നല്കജയജട്ടുളളതസ്ഥാണസ. എന്നസ്ഥാല് വസ്ഥാര്ഷജക കണക്കജകനസ്ഥാപസം ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജയ ഡജ.സജ.ബജ. കസറസകമനസ

പേരജകശസ്ഥാധജക്കുന്നതജനസ  ആവശരമസ്ഥായ  കരഖകള  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കസ്ഥാതതജനസ്ഥാല്  വരവജനങ്ങളുകടെ  കൃതരത

ഉറപ്പുവരുത്തുവസ്ഥാന്  സസ്ഥാധജചജടജല്ല.  വസ്ഥാര്ഷജക  കണക്കുസം  അനുബനകരഖകളുസം  പേരജകശസ്ഥാധജചസ

ശദ്ധയജല്കപട  അപേസ്ഥാകതകള  ചൂണജക്കസ്ഥാടജ  അകതസ്ഥാറജറജ  കസക്രടറജക്കസ  21.07.2018 ല്  ഓഡജറസ

എന്കസ്വയറജ  (നസം.  എ 2-46/2016-17)  നല്കജകയങ്കജലസം  യസ്ഥാകതസ്ഥാരു മറുപേടെജയുസം  ലഭരമസ്ഥാക്കജയജടജല്ല.

വസ്ഥാര്ഷജകകണക്കജകല അപേസ്ഥാകതകള ഭസ്ഥാഗസം 1.3 ല് കചെര്തജട്ടുണസ.

ഇടൗ ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടജനസ തസ്ഥാകഴപറയുസം പ്രകസ്ഥാരസം നസ്ഥാലസ ഭസ്ഥാഗങ്ങളസ്ഥാണുളതസ

ഭസ്ഥാഗസം - 1 ധനവജനജകയസ്ഥാഗകതക്കുറജച്ചുള പേരസ്ഥാമര്ശങ്ങള

ഭസ്ഥാഗസം - 2 വരവസ കണക്കുകളജകന്മേലള ഓഡജറസ നജരതീകണങ്ങള

ഭസ്ഥാഗസം - 3 കചെലവസ കണക്കുകളജകന്മേലള ഓഡജറസ നജരതീകണങ്ങള

ഭസ്ഥാഗസം - 4     ധനസജതജ വജവരണവസം ഓഡജറസ   പ്രതരവകലസ്ഥാകനവസം.

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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ധനവജനജകയസ്ഥാഗകതക്കുറജച്ചുള പേരസ്ഥാമര്ശങ്ങള

1.1 സസ്ഥാമ്പതജക പ്രതരവകലസ്ഥാകനസം  .

അകതസ്ഥാറജറജയസ  31.03.2017  ല്   1,04,39,20,304.82  രൂപേ നതീക്കജയജരജപ്പുണസ.  ആസജകള

സസംബനജചസ  അകതസ്ഥാറജറജ   ലഭരമസ്ഥാക്കജയ  വജവരങ്ങള  കസ്ഥാലജകമസ്ഥായജ  പുതുക്കജയജട്ടുളളതല്ല.

വസ്തുവകകളുകടെ  ആസജ  സസംബനജചസ  ലഭരമസ്ഥാക്കജയ  വജവരങ്ങളജല്  വസ്തുവകകളുകടെ  വജല

നജര്ണയജചജടജല്ല.  ആസജകയ  സസംബനജചസ  ലഭരമസ്ഥാക്കജയ  വജവരങ്ങള  പ്രകസ്ഥാരസം  അകതസ്ഥാറജറജക്കസ

4975.41  കസനസ  ഭൂമജയുസം  കകടജടെങ്ങളുസം  ഇലകജക്കല്  ആസജകളുസം  ഉളകപകടെ  54346.69  ലകസം

രൂപേയുകടെ  ആസജയുസം    5919.16  ലകസം  രൂപേയുകടെ  ബസ്ഥാദ്ധരതയുമുണസ.   ആസജ  ബസ്ഥാദ്ധരതകളുകടെ

വജവരങ്ങള ഇടൗ റജകപസ്ഥാര്ടജകന അനുബനസം   1,    അനുബനസം   2 എന്നജവയസ്ഥായജ കചെര്തജട്ടുണസ.

വസ്ഥാര്ഷജക ധനകസ്ഥാരര പേത്രജകകയസ്ഥാകടെസ്ഥാപസം ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജയ ഡജ.സജ.ബജ കസറസകമനസ  പ്രകസ്ഥാരസം

വസ്ഥാടെക,  തവണവരവസ,  വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാരജല്  നജനളള  കമയജനനന്സസ  വരവസ   എന്നതീ  ഇനങ്ങളജല്

പേജരജകചടുക്കസ്ഥാന് ബസ്ഥാക്കജ നജല്ക്കുന്നതസ  21,44,94,158.94  രൂപേയസ്ഥാണസ.    2016-17  ഡജ.സജ.ബജ.

കസറസകമനജല്  2015-16  വര്ഷസം  പേജരജകചടുക്കസ്ഥാനുളള  ആകക  തുകയജല്  29,30,24,339/-  രൂപേ

ഒഴജവസ്ഥാക്കജയജരജക്കുന.  വജശദസ്ഥാസംശങ്ങള  ഭസ്ഥാഗസം  1.3 ല്  കചെര്തജട്ടുണസ.  കുടെജശ്ശേജക  തുകകള

പേജരജകചടുക്കുന്നതജനുളള നടെപേടെജകള ഊര്ജജതകപടുകതണതസ്ഥാണസ.

എസസ്ഥാബജഷ് കമനസ  കചെലവജനതജല്  തന്വര്ഷസം  24,30,79,611/-  രൂപേയുസം  ഓഫതീസസ

കചെലവജനതജല്   5,13,97,736.02  രൂപേയുസം  കചെലവസ  വന്നജട്ടുണസ.   കചെലവകള  നജയന്ത്രണ

വജകധയമസ്ഥാക്കുന്നതജകനസ്ഥാപസം  കചെലവകള  വര്ദ്ധജക്കുന്നതജനനുസരജചസ  വരുമസ്ഥാനസം  വര്ദ്ധജപജക്കു

ന്നതജനുളള  നടെപേടെജകള  സസ്വതീകരജചസ  സസ്ഥാമ്പതജക  സന്തുലനസം  നജലനജര്ത്തുവസ്ഥാനുളള  നടെപേടെജകള

സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ.

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)

 ഭശാഗഗ - 1
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2016-17  വര്ഷസം വകര  അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ പേരജധജയജല്കപട വജവജധ തകദശ സസ്വയസംഭരണ

സസ്ഥാപേനങ്ങളജല്  നജനസം  അസംശസ്ഥാദസ്ഥായമജനതജല്   ലഭജക്കുവസ്ഥാനുള   44,13,07,448/-  രൂപേ

(നസ്ഥാല്പതജനസ്ഥാല  കകസ്ഥാടെജ  പേതജമൂന്നസ  ലകതജ  ഏഴസ്ഥായജരതജ  നസ്ഥാനൂറജ  നസ്ഥാല്പതജകയടസ  രൂപേ

മസ്ഥാത്രസം)  കുടെജശ്ശേജക  നജല്ക്കുന്നതസ്ഥായജ  റജകപസ്ഥാര്ടസ  കചെയജട്ടുണസ.   ഇതസ  ലഭജക്കുന്നതജനുളള  തുടെര്

നടെപേടെജകള അകതസ്ഥാറജറജ അടെജയന്തജരമസ്ഥായജ വകകക്കസ്ഥാകളണതസ്ഥാണസ.

       ശമ്പളസം  നല്കുന്നതജനസ്ഥായജ    9,08,02,742/-   രൂപേയുസം  കപേന്ഷന്,  റജടയര്കമനസ  ആനുകൂ

ലരങ്ങള എന്നജവ നല്കുന്നതജനസ്ഥായജ 15,14,89,514/- രൂപേയുസം ഈ വര്ഷസം കചെലവഴജചജട്ടുണസ.  ഈ

സസ്ഥാമ്പതജക  വര്ഷസം  ജനറല്  ഫണജല്  നജനസം  9,12,59,042/-  രൂപേ  (EDCB 2,85,53,742/-,–

EDCB-3,00,00,000/-,  TSB-3,27,05,300/-)  പേജന്വലജചസ  കപേന്ഷന്  ഫണജകലക്കസ  സജര

നജകകപേസം നടെതജയജട്ടുണസ.

1.2 ബജറസ അവകലസ്ഥാകനസം  .

അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ 2016-17 വര്ഷകത ബജറസ എസജകമറസ,  ജനറല് കടൗണ്സജല് തതീരുമസ്ഥാനസം

35/2015-16  തതീയതജ  23.02.2016  പ്രകസ്ഥാരവസം  എകജകപ്യൂടതീവ്കമജറജ  തതീരുമസ്ഥാനസം  286/2015-16

തതീയതജ  23.02.2016  പ്രകസ്ഥാരവസം  അസംഗതീകരജചജട്ടുണസ.   പുതുക്കജയ  ബ ജറസ  ജനറല്  കടൗണ്സജല്

തതീരുമസ്ഥാനസം  01/2016-17  തതീയതജ   22.02.2017  പ്രകസ്ഥാരവസം  എകജകപ്യൂടതീവസ  കമജറജ  തതീരുമസ്ഥാനസം

71/2016-17  തതീയതജ  22.02.2017 പ്രകസ്ഥാരവസം  അസംഗതീകരജചജട്ടുണസ.  വജശദ  വജവരസം  ചുവകടെ

കചെര്ക്കുന:-

ബജറസ പ്രകസ്ഥാരസം
തുക  (ലകസം)

പുതുക്കജയ ബജറസ
പ്രകസ്ഥാരസം തുക

(ലകസം)

വസ്ഥാര്ഷജക
കണക്കസ തുക

(ലകസം)

മുന്നജരജപസ 11106.69 10873.03 10873.03

വരവസ 13230.92 6686.19 3364.12

ആകക 24337.61 17559.22 14237.18

കചെലവസ 21176.73 7182.08 3797.98

നതീക്കജയജരജപസ 3160.88 10377.14 10439.20

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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        ബജറജലസം വസ്ഥാര്ഷജക കണക്കജലസം കസ്ഥാണകപട പ്രകടെമസ്ഥായ വരതരസ്ഥാസങ്ങള ചുവകടെ കചെര്ക്കുന :-

(എ)  വരവജനസം  .

ബജറസ പ്രകസ്ഥാരസം
തുക (ലകസം)

പുതുക്കജയ ബജറസ
പ്രകസ്ഥാരസം തുക (ലകസം)

വസ്ഥാര്ഷജക കണക്കസ
(ലകസം)

റവനപ്യൂ കണക്കസ 2862.29 2634.00 2513.18

മൂലധന കണക്കസ 9194.43 6618.59 267.83

കടെബസ്ഥാദ്ധരത കണക്കസ 1174.20 830.80 583.15

ആകക 13230.92 10083.39 3364.16

(ബജ) കചെലവജനസം  .

ബജറസ പ്രകസ്ഥാരസം
തുക (ലകസം)

പുതുക്കജയ ബജറസ
പ്രകസ്ഥാരസം തുക (ലകസം)

വസ്ഥാര്ഷജക കണക്കസ

റവനപ്യൂ കണക്കസ 2710.87 2831.89 2999.65

മൂലധന കണക്കസ 17565.68 3779.95 627.67

കടെബസ്ഥാദ്ധരത കണക്കസ 900.18 570.24 170.66

ആകക 21176.73 7182.08 3797.98

ബജറജല് വകയജരുതജയ വരവജകന  33.36%  മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണസ  യഥസ്ഥാര്ഥ  വരവസ.  കചെലവസ്ഥാകകട

ബജറജല്  വകയജരുതജയതജകന  52.88%  മസ്ഥാത്രവസം.   ഊതജകപരുപജച  കണക്കുകളുകടെ

അടെജസസ്ഥാനതജലസ്ഥാണസ  ബജറസ  തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കകപടുന്നകതന്നസ  ഇതജല്  നജനസം  വരകമസ്ഥാകുന.  ബജറസ

പ്രകസ്ഥാരസം  7182  ലകസം  രൂപേ  കചെലവജനസ്ഥായജ  വക  കകസ്ഥാളജചതജല്  3797  ലകസം  മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണസ

കചെലവഴജചജട്ടുളളതസ. 

ബജറസ  വരതജയസ്ഥാനസം  കഴജയുന്നത്ര  ലഘൂകരജചസ  യസ്ഥാഥസ്ഥാര്തരതജല്  അധജഷ്ഠജതമസ്ഥായ  ബജറസ

തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് ശദ്ധജകക്കണതസ്ഥാണസ.  

  

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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ബജറജല് ഉളകപട പേദ്ധതജകള നടെപജലസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് സസ്ഥാധജക്കസ്ഥാകത വരുന  .

2016-17  സസ്ഥാമ്പതജക  വര്ഷസം  നടെപജലസ്ഥാക്കുന്നതജനസ  15  പേദ്ധതജകള  ബജറജല്

ഉളകപടുത്തുകയുസം  ഇതജനസ്ഥായജ  4980 ലകസം  രൂപേ  വകയജരുത്തുകയുസം  കചെയ  (അനുബനസം  8

കസ്ഥാണുക). എന്നസ്ഥാല്    2016-17  സസ്ഥാമ്പതജക  വര്ഷസം  അവസസ്ഥാനജചകപസ്ഥാള  കമല്  15

പേദ്ധതജകളജല്  7  പേദ്ധതജകളുകടെ  പ്രസ്ഥാരസംഭ  പ്രവര്തനങ്ങളസ്ഥാണസ  തുടെങ്ങജയജട്ടുളതസ.  ബജറജല്

ഉളകപടുതജയ പേദ്ധതജകളജല് പേകുതജയജലധജകസം നടെപസ്ഥാക്കകപടജടജല്ല. അവയുകടെ വജശദസ്ഥാസംശസം ചുവകടെ

കചെര്ക്കുന :-

കകസ്ഥാ ഡസ
നസം.

നടെപസ്ഥാക്കസ്ഥാത പേദ്ധതജകള തുക
(ലകതജല്)

26144 കടെവന്ത്ര കറസ്ഥാഡസ (കക.പേജ. വകളളസ്ഥാന് കറസ്ഥാഡസ) നവതീകരണസം 100

26145 HPCL കറസ്ഥാഡസ (കര്ഷക കറസ്ഥാഡസ മുതല് കചെടജചജറ കറസ്ഥാഡസ വകര) 100

26148 കലൂര് കസഡജയസം - റജസംഗസ കറസ്ഥാഡസ പുനരുദ്ധസ്ഥാരണസം 200

26149 ബകയസ്ഥാഗരസ്ഥാസസ പസ്ഥാനസ ഇന്സജനകററര് 5

26751
കഡസ്ഥാ.  അസംകബദ്കര്  കസഡജയസം  ഫുട്കബസ്ഥാള  ഗടൗണജനസ
മുന്നജലസ്ഥായുളള  2  ഏക്കര് സലസം വടെല് വജരജചസ  പേസ്ഥാര്ക്കജസംഗജനസ
സജമസ്ഥാക്കല്

100

26153 രസ്ഥാകമശസ്വരസം-മുണസംകവലജ-കളതറപസ്ഥാലസം (MLA ഫണസ) 200

26154 കലൂര്-കടെവന്ത്ര കറസ്ഥാഡസ - ഫുട്പേസ്ഥാതസ കഡ്രൈയജകനജസ മുതലസ്ഥായവ 250

26155 ജജ.ഐ.എസസ. ലസ്ഥാബസ 5
 

1.3 വസ്ഥാര്ഷജക ധനകസ്ഥാരരപേത്രജകയജകല അപേസ്ഥാകതകള  .

2016-17  വസ്ഥാര്ഷജക  കണക്കസ  പേരജകശസ്ഥാധജചസ  ശദ്ധയജല്കപട  അപേസ്ഥാകതകള  ചുവകടെ

കകസ്ഥാടുക്കുന :-

(എ) ജജ.സജ.ഡജ.എ. നജലവജല് സജസംഗജള എന്ടജ സമ്പ്രദസ്ഥായതജലസ്ഥാണസ വസ്ഥാര്ഷജകകണക്കസ

തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കജ  സമര്പജചജരജക്കുന്നതസ.   ഡബജള  എന്ടജ  സജസതജനു  കവണജ  തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കജയ

Ledger & Trial Balance ആണസ സജസംഗജള എന്ടജ സജസതജല് തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കജയ വഫനല്

അക്കടൗണജനസ  ഒപസം  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജയജരജക്കുന്നതസ.  ടയല്  ബസ്ഥാലന്സജല്  കസ്ഥാണജചജരജക്കുന്ന

കകസ്ഥാഡസ  കഹഡുകളക്കസ  അനുസൃതമസ്ഥായജ  വഫനല്  അക്കടൗണജല്  കകസ്ഥാഡസ  കഹഡുകള

കരഖകപടുതസ്ഥാതതജനസ്ഥാല് ഓകരസ്ഥാ ഇനതജകനയുസം ആകക വരവസ,  ആകക കചെലവസ എന്നജവ

കവര്തജരജചറജയസ്ഥാന് സസ്ഥാധജക്കസ്ഥാകത വരുന.  സജസംഗജള എന്ടജ സമ്പ്രദസ്ഥായതജല് വസ്ഥാര്ഷജക

കണക്കസ തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കജയജരജക്കുന്നതജനസ്ഥാല് ഓകരസ്ഥാ ശതീര്ഷകതജലസം പേജരജഞകജടജയജരജക്കുന്ന

തുകയജല്  മുന്വര്ഷങ്ങളജകല  തുകയുസം  വരുസം  വര്ഷങ്ങളജകല  തുകയുസം  ഉളകപടുന.

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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കുടെജശ്ശേജകയജനതജല്  എത്ര  തുക  പേജരജഞകജടസ്ഥാനുകണനസം  മുന്കൂറസ്ഥായജ  എത്ര  തുക

പേജരജകചടുത്തുകവനസം  വരകമസ്ഥായ  കണക്കസ  അകതസ്ഥാറജറജ  അരജയര്  ഡജമസ്ഥാനസ  രജജസര്

ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കസ്ഥാതതജനസ്ഥാല്  ഓഡജറജനസ  പേരജകശസ്ഥാധജക്കുവസ്ഥാന്  സസ്ഥാധജചജടജല്ല.  അകതസ്ഥാറജറജയജല്

അരജയര്  ഡജമസ്ഥാനസ  രജജസര്  എഴുതജ  സൂകജക്കുന്നജകല്ലനസം  ആയതസ  കൃതരമസ്ഥായജ  എഴുതജ

നജകുതജ   പേജരജവസ  ഊര്ജജതമസ്ഥാക്കുന്നതജനസ  കവണ  നടെപേടെജകള  വകകക്കസ്ഥാളളണകമനസം

മുന്വര്ഷങ്ങളജകല റജകപസ്ഥാര്ടജലസം പ്രതജപേസ്ഥാദജചജരുകന്നങ്കജലസം ഇകപസ്ഥാഴുസം അകതസ്ഥാറജറജ അരജയര്

ഡജമസ്ഥാനസ  രജജസര്  എഴുതജ  സൂകജക്കുന്നജല്ല.   വരുമസ്ഥാന  കചെസ്ഥാര്ച  ഒഴജവസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന്  അരജയര്

ഡജമസ്ഥാനസ  രജജസര് കൃതരമസ്ഥായജ തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കജ സൂകജക്കുനണസ എനറപ്പുവരുത്തുന്നകതസ്ഥാകടെസ്ഥാപസം

ആയതസ ഓഡജറജല് ലഭരമസ്ഥാകക്കണതുമസ്ഥാണസ.

(ബജ) 2015-16  ഡജ.സജ.ബജ.  കസറസകമനജല്  17  ഇനങ്ങള  ഉളകപടുതജയജരുന്നകപസ്ഥാള

2016-17 അക്കടൗണസസജകനസ്ഥാകടെസ്ഥാപസം ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജയ ഡജ.സജ.ബജ.  കസറസകമനജല് 4 ഇനങ്ങള

മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണസ ഉളകപടുതജയജരജക്കുന്നതസ. 2015-16 സസ്ഥാമ്പതജക വര്ഷസം ഡജ.സജ.ബജ. അരജയര്

ആയജ  49,28,79,860.11  രൂപേ അവകശഷജചകപസ്ഥാള  2016-17  ഡജ.സജ.ബജ.  കസറസകമനജല്

അരജയറസ്ഥായജ  എടുതജരജക്കുന്ന  തുക  19,98,55,521.11  രൂപേ  മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണസ.  29,30,24,339/-

രൂപേയുകടെ (ഇരുപേതജകയസ്ഥാന്പേതസ കകസ്ഥാടെജ മുപതസ ലകതജ ഇരുപേതജനസ്ഥാലസ്ഥായജരതജ മുന്നൂറജ

മുപതജകയസ്ഥാന്പേതസ രൂപേ) കുറവസ കസ്ഥാണുന.

(സജ) ടയല്  ബസ്ഥാലന്സജകല  വജവജധ  കഹഡുകളജല്  കസ്ഥാണജചജരജക്കുന്ന  ആകക  വരവസ,

ആകക കചെലവസ തുക വഫനല് അക്കടൗണജകല റസതീപ്റസ  &  കപേയ്കമനസ വസഡജല് കസ്ഥാ1-

1507 ണജചജരജക്കുന്ന തുകയുമസ്ഥായജ കപേസ്ഥാരുതകപടുന്നജല്ല.

ഉദസ്ഥാ : ടയല് ബസ്ഥാലന്സസ കഹഡസ ആയ 19400 (കഡപേപ്യൂകടഷന്), 19450 (ജജസജഡജഎ

സസ്ഥാഫസ) ല് യഥസ്ഥാക്രമസം 6,33,451/- , 1,31,18,561/- ഉളകപകടെ ആകക 1,37,52,012/-

രൂപേ  ജജപേജഎഫസ  സബ്സജപ്ഷന്  ഇനതജല്  ആകക  വരവളളകപസ്ഥാള  വഫനല്

അക്കടൗണജകന  വരവസ  ഭസ്ഥാഗതസ  ജജ.പേജ.എഫസ.  സബ്സജപ്ഷന്  ആകക  തുകയസ്ഥായജ

2,34,101/-  രൂപേ മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണസ കസ്ഥാണജചജരജക്കുന്നതസ.  വരതരസ്ഥാസസം  1,35,17,911/-  രൂപേ

(ഒരു  കകസ്ഥാടെജ  മുപതജയഞസ  ലകതജ  പേതജകനഴസ്ഥായജരതജ  കതസ്ഥാളളസ്ഥായജരതജ

പേതജകനസ്ഥാന്നസ രൂപേ).

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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(ഡജ) ജജ.പേജ.എഫസ.  സബ്സജപ്ഷന്  തുക  നജകകപേജക്കുന്നതജനസ്ഥായജ  അകതസ്ഥാറജറജ

ടെജ.പേജ.എ.-24  ബസ്ഥാങ്കസ  അക്കടൗണസ്ഥാണസ  ഉപേകയസ്ഥാഗജക്കുന്നതസ.  എന്നസ്ഥാല് കമല് അക്കടൗണജകല

തുക  കമയജന്  കരസ്ഥാഷസ  ബുക്കജല്  ഉളകപടുതജയജടജല്ല.  ടെജ.പേജ.എ.-24 നസ  പ്രകതരക  കരസ്ഥാഷസ

ബുക്കസ  എഴുതജ  സൂകജക്കുന്ന  രതീതജയസ്ഥാണസ  തുടെരുന്നതസ.  ഇതസ  ശരജയസ്ഥായ  നടെപേടെജക്രമമല്ല.

സസ്ഥാപേനതജകന  കമയജന്  കരസ്ഥാഷസ  ബുക്കജല്  എല്ലസ്ഥാ  ബസ്ഥാങ്കസ  അക്കടൗണകളുകടെയുസം  തുക

ഉളകപടുകതണതസ്ഥാണസ.

(ഇ) കപേന്ഷന്  അക്കടൗണസ്ഥായ  പേജ.ഡജ.-902  എറണസ്ഥാകുളസം  അഡതീഷണല്  സബസ

ടഷറജയജകല  തുക  കമയജന്  കരസ്ഥാഷസ  ബുക്കജല്  ഉളകപടുതജയജടജല്ല.  പേജ.ഡജ.-901

അക്കടൗണജനുസം  പ്രകതരക  കരസ്ഥാഷസ  ബുക്കസ  എഴുതജ  സൂകജക്കുന.  ആയതുസം

അസംഗതീകരജക്കസ്ഥാവന്നതല്ല.

(എഫസ)  വഫനല്  അക്കടൗണജകന  വരവസ  ഭസ്ഥാഗതസ  'Other  suspense  account'  എന്ന

കഹഡജല്  2,82,88,489.00  രൂപേ കസ്ഥാണജചജരജക്കുന.  എന്നസ്ഥാല് കചെലവസ  ഭസ്ഥാഗതസ   'Other

suspense account'  കഹഡജല് തുക  NIL  ആയജ കസ്ഥാണജചജരജക്കുന.  കൂടെസ്ഥാകത  'Recoveries

from employer' എന്ന കഹഡജലസം തുക NIL ആയജ വരവസ വസഡജല് കസ്ഥാണജചജരജക്കുന.

കമല്  അപേസ്ഥാകതകളക്കുളള  വജശദതീകരണസം  21.07.2018 കല  ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജ

നസം.എ 2/46/2016-17  പ്രകസ്ഥാരസം  കസക്രടറജകയസ്ഥാടെസ  ആവശരകപകടങ്കജലസം  മറുപേടെജ

ലഭരമസ്ഥാക്കജയജല്ല.

(ജജ)  കരസ്ഥാഷസ ബുക്കജല് വരവകള കൃതരമസ്ഥായജ കരഖകപടുതജകപസ്ഥാരുന്നജല്ല.  വരവകള ഇനസം

തജരജചസ  കരഖകപടുത്തുന്നജല്ല.  വജവജധ  ബസ്ഥാങ്കസ,  ടഷറജ  അക്കടൗണകളജല്  വരുന്ന  തുകകള

കമസ്ഥാതമസ്ഥായജ  കരഖകപടുത്തുകയസ്ഥാണസ  കചെയ്യുന്നതസ.  ഓകരസ്ഥാ  ദജവസവസം  പേണമസ്ഥായുസം  കചെക്കസ,

ഡ്രൈസ്ഥാഫസ,  ഓണ്വലന്  എന്നതീ  മസ്ഥാര്ഗങ്ങളജല്  ലഭജക്കുന്ന  തുകകളുസം  ബസ്ഥാങ്കസ,  ടഷറജ

അക്കടൗണകളജല് ഒടുക്കുന്ന തുകകളുസം നതീക്കജയജരജപസ തുകയുസം കരഖകപടുകതണതസ്ഥാണസ.

1.4 വസ്ഥാര്ഷജക ധനകസ്ഥാരര പേത്രജകയുസം ഓഡജറസ സര്ടജഫജക്കറസം  .

ഈ  റജകപസ്ഥാര്ടജകല  ഭസ്ഥാഗസം  1.3 ല്  പ്രതജപേസ്ഥാദജചജരജക്കുന്ന  വസ്ഥാര്ഷജക  കണക്കുകളജകല

അപേസ്ഥാകതകളക്കസ വജശദതീകരണസം ലഭജചജടജല്ല.   2016-17  വസ്ഥാര്ഷജക കണക്കുകളുകടെ സസംകജപവസം

ഓഡജറസ സര്ടജഫജക്കറസം ഈ റജകപസ്ഥാര്ടജകന അനുബനസം   9   ആയജ കചെര്തജട്ടുണസ.

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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2016-17   കല വരവസ കചെലവസ കണക്കുകളുകടെ ഒരു കരഖസ്ഥാചെജത്രസം തസ്ഥാകഴ കചെര്ക്കുന  .

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)

79%

17%

4%

കചെലവറ്റ്

റവനറ്റ്യയൂ കചെലവറ്റ്         
₹. 299964516.24

മയൂലധന കചെലവറ്റ്           
₹.  62767351

ഋണശശീര്ഷ കചെലവറ്റ്     
₹. 17066169

75%

8%

17%

വരവറ്റ്  

റവനറ്റ്യയൂ വരവറ്റ്            
 ₹. 251318070.46

മയൂലധന വരവറ്റ്             
 ₹. 26782795

ഋണശശീര്ഷ വരവറ്റ്      
₹. 58314638.5
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വരവസ കണക്കുകളജകന്മേലളള ഓഡജറസ നജരതീകണങ്ങള

2.1 രസതീതസ പേരജകശസ്ഥാധന.

വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ  വജകസന  അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ  കഴജഞ്ഞ  മൂന്നസ  വര്ഷകത  വരവസ-കചെലവസ

കണക്കുകള തസ്ഥാകഴ കചെര്ക്കുന :-

വര്ഷസം വരവസ കചെലവസ

2014-15 46,38,76,203 40,65,00,093

2015-16 49,04,45,569 50,65,85,791

2016-17 33,64,15,503 37,97,98,036

ഇത്രയധജകസം  വരവസ  കചെലവകള  വകകസ്ഥാരരസം  കചെയ്യുന്ന  അകതസ്ഥാറജറജ  പേണസം

സസ്വതീകരജക്കുകമ്പസ്ഥാള  നല്കുന്ന  രസതീതുകളക്കസ  കമഷതീന്  നമ്പര്  (രസതീതസ  ലതീഫസ  ക്രമ  നമ്പര്)

പേതജക്കുകകയസ്ഥാ  രസതീതുകളക്കസ  കസസ്ഥാക്കസ  രജജസര്  സൂകജക്കുകകയസ്ഥാ  കസസ്ഥാക്കസ  സസംബനജച

കരഖകപടുതലകള  നടെത്തുകകയസ്ഥാ  കചെയ്യുന്നജല്ല.  രസതീതുകള  തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കജ  പേണസം

സസ്വതീകരജക്കുന്നതജകനസ്ഥാകടെസ്ഥാപസം വഫനല് അക്കടൗണസസസ (റസതീപ്റസ  & കപേയ്കമനസ ബസ്ഥാലന്സസ ഷതീറസ)

രൂപേകപടുന്ന രതീതജയലല്ല കമ്പപ്യൂടര് കസസ്ഥാഫസ കവയര് തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കജയജട്ടുളളതസ.

ഈ  കപേസ്ഥാരസ്ഥായ്മകള  പേരജഹരജക്കുന്നതജനസ്ഥായജ  21.04.2016 കല  കക.എസസ.എ.ജജ.ഡജ.എ.

(എ 6)552/2014  കതസ പ്രകസ്ഥാരസം  അകതസ്ഥാറജറജക്കസ  നജര്കദശസം നല്കജകയങ്കജലസം,  സജതജ  കൂടുതല്

പേരജതസ്ഥാപേകരമസ്ഥാകുന്ന  തരതജലസ്ഥാണസ  അകതസ്ഥാറജറജ  രസതീതു  കസകന്  വകകസ്ഥാരരസം  കചെയതസ.  മുമ്പസ

ഉപേകയസ്ഥാഗജചജരുന്ന  രസതീതസ  ലതീഫസ  (പ്രജനഡസ  കസഷനറജ)  ഒഴജവസ്ഥാക്കജ  കവറുസം  കവളള  കപേപറജല്,

നമ്പരജടസ  രസതീതസ  കമ്പപ്യൂടറജല്  പ്രജനസ  കചെയ  നല്കജ  പേണസം  സസ്വതീകരജക്കലസ്ഥാണസ  അകതസ്ഥാറജറജയജല്

നജലവജലളള രതീതജ.  ടെജ കവളള കപേപറജല് ചുവന്ന മഷജകകസ്ഥാണളള കമഷതീന് സതീരജയല് നമ്പറല്ലസ്ഥാകത

മറസ  സുരകസ്ഥാ  കരഖകള/മസ്ഥാനദണങ്ങള  ഒനസം  തകന്ന  ഇല്ലസ്ഥാതതജനസ്ഥാല്  ഇതരസം  രസതീതസ

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)

 ഭശാഗഗ - 2
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ദുരുപേകയസ്ഥാഗസം  കചെയ്യുന്നതജനുളള  സസ്ഥാധരതയുണസ.  കൂടെസ്ഥാകത   A4  വലപതജലളള  രണസ  കപേപറജല്

ഒന്നജല് ഒറജജജനലസം മകറസ്ഥാകരണതജല് ഡപ്യൂപജകക്കറസം പ്രജനസ കചെയ്യുന്നതജനസ്ഥാല് A4 വസസസ കപേപര്

വസ്ഥാങ്ങുന്നയജനതജല് അകതസ്ഥാറജറജക്കസ ഇരടജ പേണസം കചെലവഴജകക്കണജവരുസം.

കുറമറ തരതജലസം,  കൃത്രജമങ്ങള തടെയുന്ന തരതജലസം കൂടുതല് സുരകജതമസ്ഥായ രസതീതുകള

തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കജ നല്കുവസ്ഥാന് നടെപേടെജ സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ. 

2.2 ഡജ  .  സജ  .  ബജ  .   കസറസകമനജല് നജനസം   29,30,24,339/-   രൂപേ കുടെജശ്ശേജക തുക ഒഴജവസ്ഥാക്കജ.

2015-16 സസ്ഥാമ്പതജക വര്ഷകത ഡജ.സജ.ബജ. കസറസകമനസ പ്രകസ്ഥാരസം 49,28,79,860.11 രൂപേ

പേജരജകചടുക്കുവസ്ഥാന് അവകശഷജചകപസ്ഥാള 13 ഇനങ്ങള ഒഴജവസ്ഥാക്കജ 2016-17 വര്ഷകത ഡജ.സജ.ബജ.

കസറസകമനജല്  പേജരജകചടുക്കുവസ്ഥാനുളള  മുന്വര്ഷങ്ങളജകല  അരജയര്  തുക  കവറുസം  19,98,55,521.11

രൂപേയസ്ഥായജ  കസ്ഥാണജചജരജക്കുന.  അതസ്ഥായതസ  അകതസ്ഥാറജറജക്കസ  അരജയര്  ഇനതജല്  കജടസ്ഥാനുളള

29,30,24,339/-  രൂപേ  (ഇരുപേതജകയസ്ഥാന്പേതു  കകസ്ഥാടെജ  മുപതു  ലകതജ  ഇരുപേതജനസ്ഥാലസ്ഥായജരതജ

മുന്നൂറജ മുപതജകയസ്ഥാന്പേതു രൂപേ മസ്ഥാത്രസം) ഡജ.സജ.ബജ. കസറസകമനജല് നജനസം ഒഴജവസ്ഥാക്കജയജരജക്കുന.

ഡജ.സജ.ബജ. കസറസകമനജല് നജനസം ഒഴജവസ്ഥാക്കജയ പ്രധസ്ഥാന ഇനങ്ങള ചുവകടെ കകസ്ഥാടുക്കുന :-

ക്ര.നസം. ഒഴജവസ്ഥാക്കജയ ഇനങ്ങള കജടസ്ഥാനുളള തുക തന്വര്ഷ വരവസ

1. Contribution from Local Bodies 25,98,76,004.00 ---

2. Other Income from Property --- 3,10,13,639.00

3. Interest Receipt --- 13,28,57,265.00

4. Miscellaneous Receipts --- 5,63,214.29

5. Land Value / Flat Value 3,31,48,335.00 48,04,035.00

6. Advance Repayable --- 47,58,459.00

7. Deposits --- 1,29,44,501.00

അകതസ്ഥാറജറജ  നജലവജല്  സസ്ഥാമ്പതജക  പ്രതജസനജ  അഭജമുഖതീകരജക്കുന്ന  സസ്ഥാഹചെരരതജല്

അരജയര്   ഇനതജല്  കജടസ്ഥാനുളള  29  കകസ്ഥാടെജകയസ്ഥാളസം  രൂപേ  ഡജ.സജ.ബജ.  കസറസകമനജല്  നജനസം

ഒഴജവസ്ഥാക്കുവസ്ഥാനുണസ്ഥായ സസ്ഥാഹചെരരസം  18.07.2018 കല ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജ  നസം.  എ 2-41/2016-17

പ്രകസ്ഥാരസം ആവശരകപകടങ്കജലസം  മറുപേടെജ  ലഭരമസ്ഥാക്കജയജല്ല.  അതജനസ്ഥാല്,  കുടെജശ്ശേജക തുക ഉളകപടുതജ

ഡജ.സജ.ബജ. പേത്രജക തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് ശദ്ധജകക്കണതസ്ഥാണസ.

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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2.3 ജജ  .  പേജ  .  എഫസ  .   നജയമങ്ങള പേസ്ഥാലജക്കുന്നജല്ല.

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ്ഥായജ  അകതസ്ഥാറജറജയജല്  നജലവജലളള  ജനറല്  കപ്രസ്ഥാവജഡനസ

ഫണസ  അക്കടൗണകളക്കസ,  GPF  (Kerala)  Rules  2011  Chapter  III(12)  പ്രകസ്ഥാരസം

സൂകജകക്കണതസ്ഥായ പേസ്ഥാസ്ബുക്കുകള എഴുതജ  സൂകജക്കുന്നജല്ല.  ഇതു സസംബനജചസ  07.02.2018 നസ

കക.എസസ.എ.ജജ.ഡജ.എ.(എ 5)17/2018  നമ്പരസ്ഥായജ  ഓഡജറജല്  നജനസം  നല്കജയ  കതജനസ

17.02.2018 നസ 10161/എഫസ.സജ.2/2017/ജജ.സജ.ഡജ.എ. എന്ന നമ്പരജല് ജജ.സജ.ഡജ.എ. നല്കജയ

മറുപേടെജയജല്  പേറയുന്നതസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല്  ഉകദരസ്ഥാഗസര്  ഓകരസ്ഥാരുതര്ക്കുസം  പ്രകതരകമസ്ഥായജ

പേസ്ഥാസ്ബുക്കുകള  സൂകജക്കുന്നജല്ല  എന്നസ്ഥാണസ.  പേസ്ഥാസ്ബുക്കുകള  നജലവജലജല്ലസ്ഥാതതജനസ്ഥാല്

ജതീവനക്കസ്ഥാരുകടെ  ജജ.പേജ.എഫസ.  തസ്ഥാല്ക്കസ്ഥാലജക  വസ്ഥായ്പകളുകടെ  തജരജചടെവ  തവണകളജല്  പേലകപസ്ഥാഴുസം

കതറകള  സസംഭവജക്കുനണസ.  കൂടെസ്ഥാകത  തസ്ഥാല്ക്കസ്ഥാലജക  അഡസ്വസ്ഥാന്സസ  വജവരങ്ങള  രജജസറജല്

കരഖകപടുത്തുന്നതജലസം  വതീഴ്ചകള  സസംഭവജക്കുനണസ.  ആയതജനസ്ഥാല്  എല്ലസ്ഥാ  ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കുസം

GPF(Kerala) Rules 2011 പ്രകസ്ഥാരമുളള പേസ്ഥാസ്ബുക്കുകള സൂകജക്കുകയുസം അവയജല് തസ്ഥാല്ക്കസ്ഥാലജക

അഡസ്വസ്ഥാന്സസ,  കണ്കസസ്ഥാളജകഡറഡസ അഡസ്വസ്ഥാന്സസ വജവരങ്ങള കരഖകപടുതജ ജനറല് കപ്രസ്ഥാവജഡനസ

ഫണസ കസ്ഥാരരകമമസ്ഥായജ പേരജപേസ്ഥാലജകക്കണതസ്ഥാണസ.

ജജ  .  പേജ  .  എഫസ  .   കരസ്ഥാഷസ ബുക്കസ പ്രകസ്ഥാരമുളള വസ്ഥാര്ഷജക സസംകജപസം   - 2016-17

മുന്നജരജപസ 4,36,60,482

നജകകപേസം 1,31,34,608

പേലജശ വരവസ 35,01,211

ആകക 6,02,96,301

പേജന്വലജക്കലകള 1,06,23,576

നതീക്കജയജരജപസ 4,96,72,725

ജജ  .  പേജ  .  എഫസ  .   അക്കടൗണസ   -   ടെജ  .  പേജ  .  എ  .-24

Balance as per pass book 5,12,78,837 ---

വരതരസ്ഥാസസം 16,06,112 ---

Cheque No. 8571887 14,94,312 DOE 12.04.2017

Cheque No. 8571888 1,11,800 DOE 04.04.2017

ആകക 16,06,112

കമല്  കചെക്കുകള  31.03.2017  വകരയുളള  പേജന്വലജക്കലകളജല്  ഉളകപടുതജയജരജക്കുന്ന

തജനസ്ഥാലസ്ഥാണസ 16,06,112/- രൂപേയുകടെ വരതരസ്ഥാസസം കസ്ഥാണുന്നതസ.

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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2.4 മവറന് വഡ്രൈവസ വസ്ഥാണജജര സമുചയസം   -   കടെമുറജയുകടെ വസ്ഥാടെകക്കരസ്ഥാര് രജജസര് കചെയജല്ല.

മവറന്  വഡ്രൈവസ  വസ്ഥാണജജര  സമുചയസം,  കടെമുറജ  നസം,  ബജ-22  ശതീ  വജ.ആര്.  കൃഷ്ണദസ്ഥാസസ

കമകനസ്ഥാനജല്  നജനസം   ശതീ  അനു  കഗസ്ഥാപേസ്ഥാലകൃഷ്ണനസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  വകമസ്ഥാറസം  കചെയ

നല്കജയജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.  അനു  കഗസ്ഥാപേസ്ഥാലകൃഷ്ണന്  01.01.2014  മുതല്  കടെമുറജ  വകകസ്ഥാരരസം  കചെയ

വരുനകവങ്കജലസം ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ടെജയസ്ഥാനുമസ്ഥായജ ഇതുവകര വസ്ഥാടെകക്കരസ്ഥാര് ചെമചസ രജജസര് കചെയജടജല്ല.

ഫയല് പേരജകശസ്ഥാധജചതജല് ടെജയസ്ഥാന് കൃതരമസ്ഥായജ വസ്ഥാടെക അടെവസ്ഥാക്കുന്നതജല്  വതീഴ്ച വരുത്തുന്നതസ്ഥായുസം

കസ്ഥാണുന.  ടെജയസ്ഥാന്  വസ്ഥാടെകക്കുടെജശ്ശേജക  വരുതജയതജകനത്തുടെര്ന്നസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  പേലതവണ

കനസ്ഥാടതീസസ  അയചജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.  10.03.2017 കല  6006/സജ-5/ബജ-22/സജ.എസം.ഡജ.എസസ./

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നമ്പര്  കനസ്ഥാടതീസസ  പ്രകസ്ഥാരസം  2017  മസ്ഥാര്ചസ  വകരയുളള  ടെജയസ്ഥാകന  കസവന  നജകുതജ

ഉളകപകടെയുളള  വസ്ഥാടെകക്കുടെജശ്ശേജക  1,21,278/-  രൂപേയസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല്  അനു  കഗസ്ഥാപേസ്ഥാലകൃഷ്ണനുമസ്ഥായജ

അകതസ്ഥാറജറജ  വസ്ഥാടെകക്കരസ്ഥാര്  രജജസര്  കചെയ്യേസ്ഥാതജടെകതസ്ഥാളസം  ടെജയസ്ഥാനസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  അയയ്ക്കുന്ന

കനസ്ഥാടതീസുകളക്കസ  നജയമസസ്ഥാധുതയജല്ല.  പേണമടെയസ്ഥാകത  ടെജയസ്ഥാന്  കകടജടെകമസ്ഥാഴജഞ  കപേസ്ഥായസ്ഥാലസം

നജയമനടെപേടെജ സസ്വതീകരജക്കുന്നതജനസ ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ തടെസ്സമുണസ്ഥാകുസം.  അനു കഗസ്ഥാപേസ്ഥാലകൃഷ്ണനുമസ്ഥായജ

വസ്ഥാടെകക്കരസ്ഥാര്  രജജസര് കചെയ്യുന്നതജനുസം വസ്ഥാടെക കുടെജശ്ശേജക ഈടെസ്ഥാക്കുന്നതജനുസം  അടെജയന്തജര  നടെപേടെജ

സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ.

2.5(i)   വസ്ഥാടെകരജജസര് പേരജപേസ്ഥാലജക്കുന്നതജകല അപേസ്ഥാകതകള   -   ലകങ്ങളുകടെ കുടെജശ്ശേജകക്കസ്ഥാര് 

  കടെമുറജകളജല് തുടെരുന.

മുന്വര്ഷകത  കുടെജശ്ശേജക  വജവരങ്ങള  കരഖകപടുതസ്ഥാകതയസ്ഥാണസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  വസ്ഥാടെക

രജജസര്  സൂകജക്കുന്നതസ.  ഡജ.സജ.ബജ.യുസം  കരഖകപടുത്തുന്നജല്ല.  ഓകരസ്ഥാ  കടെമുറജയുകടെയുസം

തന്വര്ഷകത  വരവകള  മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണസ  രജജസറജല്  കരഖകപടുത്തുന്നതസ.  വസ്ഥാടെക  രജജസറജകല  മറസ

കകസ്ഥാളങ്ങള (ആകക, ആകക കജടസ്ഥാനുളളതസ, പേജഴപലജശ, പേജരജകചടുതതസ, നജകകപേത്തുക, തതീയതജ )

കരഖകപടുതസ്ഥാകത ഓകരസ്ഥാ കടെമുറജയുകടെയുസം തവണ ബസ്ഥാക്കജ, കുടെജശ്ശേജക എന്ന കകസ്ഥാളതജല് കപേന്സജല്

കകസ്ഥാണസ കരഖകപടുതജയജരജക്കുന്ന തുകകളുകടെ വജവരങ്ങള തസ്ഥാകഴ കചെര്ക്കുന.

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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2016-17   വസ്ഥാടെക രജജസര് പ്രകസ്ഥാരമുളള കുടെജശ്ശേജകകള  .

I. ഗസ്ഥാനജനഗര് കഷസ്ഥാപ സ    - 40602   (  ഡജമസ്ഥാനസ രജജസര് പ്രകസ്ഥാരസം ആകക കടെകള   - 20)
ക്രമ
നസം. കടെമുറജ / വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാരകന കപേരസ 2016-17 വസ്ഥാടെക രജജസര്

പ്രകസ്ഥാരമുളള വസ്ഥാടെക കുടെജശ്ശേജക

1 കഷസ്ഥാപസ നസം. - 3 (ജജപേജന് എസസ.പേജ.) 19,326

2 കഷസ്ഥാപസ നസം. - 4 (എ.കജ. കസവരര്) 52,674

3 കഷസ്ഥാപസ നസം. - 7 (കക. കമസ്ഥാഹന്) 1,21,836

4 കഷസ്ഥാപസ നസം. - 8 (എന്.കജ. കറസ്ഥായസ) 30,302

5 കഷസ്ഥാപസ നസം. - 9 (രവജകജസ്ഥാണ് കക.) 54,937

6 കഷസ്ഥാപസ നസം. - 15 (ഐസകസ കജസ്ഥാസസ) 23,921

7 OS  I (CSB)– 21,073

8 Space to the Ground Floor (M Muralidharan) 72,807

9 Commercial  Space  (IInd  Floor),  Impressario
Event Management, P.B. Hareesh Babu 3,67,776

   

II. CMDS Space  40634 –  (  ഡജമസ്ഥാനസ രജജസര് പ്രകസ്ഥാരസം ആകക കടെകള   - 5)

10 Car Parlour North End (Nazmin C.A.) 30,686

III. Bunks  near  KINCO  Jetty   40638   –  (  ഡജമസ്ഥാനസ  രജജസര് പ്രകസ്ഥാരസം ആകക  
ബങ്കുകള   - 32)

11 ബങ്കസ നസം. - 3  (സജ.സജ. കജസ്ഥാണ്സണ്) 12,603

12 ബങ്കസ നസം. - 4  (നജതരസ്ഥാനന്ദന് ടെജ.കക.) 9,563

13 ബങ്കസ നസം. - 24 (ചെന്ദ്രകമസ്ഥാഹന്) 11,676

14 ബങ്കസ നസം. - 26 (എന്.എ. കസബസ്ഥാസരന്) 7,872

15 ബങ്കസ നസം. - 29 (സസ്ഥാബു മുഹമദസ) 12,067

16 ബങ്കസ നസം. - 31 (കക.എസം. കലസ്ഥാറന്സസ ) 15,076

17 ബങ്കസ നസം. - 34 (പേജകയസ്ഥാ ഫജലജപേസ) 7,821

18 ബങ്കസ നസം. - 35 (പേജകയസ്ഥാ ഫജലജപേസ) 8,230

19 ബങ്കസ നസം. - 51 (എ.എ. രസ്ഥാജന്) 6,568

20 ബങ്കസ നസം. - 53 (കക.എസം. തസ്ഥാഹസ്ഥാ) 14,102

കമല്  അപേസ്ഥാകതകള  പേരജഹരജക്കുന്നതജനുസം  കുടെജശ്ശേജകകള  ഈടെസ്ഥാക്കുന്നതജനസ  സസ്വതീകരജച

നടെപേടെജകളുകടെ  വജവരങ്ങളുസം  ഈടെസ്ഥാക്കജയ  കുടെജശ്ശേജക  വജവരങ്ങളുസം  ആവശരകപട്ടുകകസ്ഥാണസ

27.07.2018 ല്  എ 5-49/2016-17   നമ്പര്  ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജ  നല്കജകയങ്കജലസം  മറുപേടെജ

ലഭരമസ്ഥാക്കജയജടജല്ല.

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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2.5(ii) ജജ  .  സജ  .  ഡജ  .  എ  .   കടെമുറജകളുകടെ വസ്ഥാടെക ഈടെസ്ഥാക്കസ്ഥാതതു സസംബനജചസ.

ജജ.സജ.ഡജ.എ. വക   കടെമുറജകളുകടെ   വസ്ഥാടെക   രജജസര്   പേരജകശസ്ഥാധജചതജല്  തസ്ഥാകഴപറയുന്ന
കടെമുറജകളുകടെ  വസ്ഥാടെക  ഈടെസ്ഥാക്കജയതജല്  കുറവസ  കസ്ഥാണുന.  ക്രമ  നമ്പര്  14,  15,  22,  23,  24
എന്നജവയുകടെ പ്രതജമസ്ഥാസ വസ്ഥാടെക നജരക്കസ  കരഖകപടുതജയതസ്ഥായുസം കസ്ഥാണുന്നജല്ല. വജശദവജവരസം ചുവകടെ
കകസ്ഥാടുക്കുന :-

നസം. കടെ 
നമ്പര് കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരകന കപേരസ പ്രതജമസ്ഥാസ

വസ്ഥാടെക
ഈടെസ്ഥാകക്കണ

തുക
ഈടെസ്ഥാക്കജയ

തുക കുറവസ

ഗസ്ഥാനജനഗര് കഷസ്ഥാപസ   -   കകന്ദ്രതീയ വജദരലയതജനസ എതജര്വശസം   (C4)

1 15 & 16 ധനലകജ ബസ്ഥാങ്കസ 10581 126972 -0- 126972

C18-  പേസ്ഥാസ്കപേസ്ഥാര്ടസ ഓഫതീസജനസ സമതീപേമുളള പേനമ്പളളജ നഗര് കഷസ്ഥാപജസംഗസ കകസ്ഥാസംപക്സുകള  .

2 A അബ്ദുള സലസ്ഥാസം 3719 44628 35000 9628

3 A1 ടെജ.പേജ. പ്രവതീണ് 6073 72876 -0- 72876

ആകക 2,09,476

കമല് തുകകള ഈടെസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് നടെപേടെജകള സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ. 

2.6 മവറന് വഡ്രൈവസ കഷസ്ഥാപജസംഗസ കകസ്ഥാസംപകസ   -   ഒഴജപജച കടെമുറജയുകടെ വസ്ഥാടെക കുടെജശ്ശേജക

ഈടെസ്ഥാക്കുവസ്ഥാനസ്ഥായജല്ല.

സജ.എസം.ഡജ.എസസ.  വസ്ഥാണജജരസമുചയതജകല  എ-12  കടെമുറജ  ശതീ  ടെജ.എസസ.  കജസ്ഥാണ്

എന്നയസ്ഥാളക്കസ  കഡസ്ഥാ.  പേജ.ഇ.  ഏബ്രഹസ്ഥാസം  എന്നയസ്ഥാളജല്  നജനസം  വകമസ്ഥാറക്കരസ്ഥാര്  മുകഖന

അനുവദജച്ചുകകസ്ഥാണസ 22.10.1993 ല് കരസ്ഥാര് ഒപജട്ടു.  കരസ്ഥാര് കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ 25.05.2011 ല് അവസസ്ഥാനജച്ചു

കവങ്കജലസം  യഥസ്ഥാസമയസം  ഇതസ  പുതുക്കുന്നതജനസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  അധജകൃതര്  നടെപേടെജ  സസ്വതീകരജചജല്ല.

26.05.2011  മുതല്  മുന്കസ്ഥാല  പ്രസ്ഥാബലരകതസ്ഥാകടെ  13  വര്ഷകതക്കസ   പുതുക്കജകക്കസ്ഥാണസ

15.10.2014 ലസ്ഥാണസ  കരസ്ഥാര്  ഒപജടതസ.  എകജകപ്യൂടതീവസ  കമജറജയുകടെ  13.02.2014 കല  45/2013-14

തതീരുമസ്ഥാനസം അനുസരജചസ  കസകപ്യൂരജറജ നജകകപേതജകന നജരക്കസ  24  മസ്ഥാസ വസ്ഥാടെകയജല് നജനസം  12

മസ്ഥാസ  വസ്ഥാടെകയസ്ഥായജ  കുറചതസ  പ്രകസ്ഥാരസം  22,932/-  രൂപേയസ്ഥാണസ  ഈയജനതജല്  ടെജ.എസസ.കജസ്ഥാണ്

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജലടെചതസ. 25.05.2011 ല് കരസ്ഥാര് അവസസ്ഥാനജച സമയതസ പുതുക്കജയജരുനകവങ്കജല്

വസ്ഥാടെകയുകടെ  24  ഇരടജയസ്ഥായ  45,864/-  രൂപേയസ്ഥായജരുന  അടെയ്കക്കണജയജരുന്നതസ.  ശതീ  ടെജ.എസസ.

കജസ്ഥാണ്  09.06.2016 ല് മരണകപട്ടു.  പേകരതകന അനന്തരവകസ്ഥാശജകളസ്ഥാരുസം കടെമുറജ  ഏകറടുക്കുവസ്ഥാന്

തസ്ഥാല്പരരകപടജല്ല. ടെജ കടെമുറജയുകടെ വസ്ഥാടെകക്കുടെജശ്ശേജകയസ്ഥായ 96,030/- രൂപേ അടെയ്ക്കുവസ്ഥാന് ആവശരകപടസ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കതയകചങ്കജലസം  അടെവസ്ഥാക്കസ്ഥാതജരുന്നതജനസ്ഥാല്  10.08.2017 ല്  ഒഴജപജക്കല്

കനസ്ഥാടതീസസ  നല്കജ.  16.11.2017 ല്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  അസജസനസ  എഞജനതീയറുകടെയുസം  റവനപ്യൂ

ഇന്സ്കപേക്ടറുകടെയുസം കനതൃതസ്വതജല് കടെമുറജ ഒഴജപജചസ സതീല് കചെയ.

വസ്ഥാടെകക്കുടെജശ്ശേജകയസ  പുറകമ  ഇലകജക്കല് ബസ്ഥാധരത  4,000/-  രൂപേയുസം  കചെര്ന്നസ്ഥാല് ടെജയസ്ഥാകന

ആകക  ബസ്ഥാധരത  1,00,030/-  രൂപേയസ്ഥാണസ.  ഇതു  കസകപ്യൂരജറജ  നജകകപേത്തുകയസ്ഥായ  22,932/-

രൂപേയുകടെ  നസ്ഥാലസ  മടെങ്ങജലധജകവമസ്ഥാണസ.  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുമസ്ഥായജ  കരസ്ഥാറജകലര്കപടയസ്ഥാള

മരണകപടതജനസ്ഥാല്  കുടെജശ്ശേജക  തുക  നജയമനടെപേടെജകളജലൂകടെ  ഈടെസ്ഥാക്കുന്നതജനസ  പ്രയസ്ഥാസങ്ങള

കനരജടുന്നതജനസ  സസ്ഥാധരതയുണസ.  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന്  മരണകപടസ്ഥാല്  കുടെജശ്ശേജക  തുക  ഈടെസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന്

കഴജയസ്ഥാകതവരുന്ന അവസ കരസ്ഥാര് വരവസകള നജശ്ചയജചതജകല അപേരരസ്ഥാപത മൂലമസ്ഥാണുണസ്ഥായതസ.

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  നജരവധജ  കടെമുറജകളുസം  കകടജടെങ്ങളുസം  പേസ്ഥാടതജനുസം  വസ്ഥാടെകയ്ക്കുസം  നല്കുകമ്പസ്ഥാള

പേസ്ഥാലജകക്കണ  നജബനനകള  ഉളകപടുതജ  ഒരു  വബകലസ്ഥാ  തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന്  മുന്  ഓഡജറസ

റജകപസ്ഥാര്ട്ടുകളജല്  നജര്കദശജചജരുനകവങ്കജലസം  ആയതജകന്മേല്  നടെപേടെജകള  സസ്വതീകരജചതസ്ഥായജ

കസ്ഥാണുന്നജല്ല.  കുടെജശ്ശേജക  തുക  കസകപ്യൂരജറജ  നജകകപേതജകന  നസ്ഥാലജരടജയജലമധജകസം  ഉയര്ന്നതുസം

ഒടുവജല് തുക ഈടെസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് കഴജയസ്ഥാകത വന്നതുമസ്ഥായ സജതജവജകശഷസം,  നജലവജല് വസ്ഥാടെകക്കരസ്ഥാര്

വകകസ്ഥാരരസം  കചെയ്യുന്നതജല്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  പേജന്തുടെര്നകപേസ്ഥാരുന്ന  സസംവജധസ്ഥാനതജകല

പേജഴവകളജകലക്കസ വജരല്ചൂണന്നതസ്ഥാണസ. 

2.7 ജജ  .  സജ  .  ഡജ  .  എ  .   കടെമുറജക്കസ നസ്ഥാളജതുവകര കകടജടെ നമ്പര് ലഭരമസ്ഥാക്കജയജടജല്ല  .

സൂചെന :-  ഫയല് നസം.2177/C18/98/GCDA Vol. I & II

സൂചെന ഫയല് പേരജകശസ്ഥാധജചതജല്  കണ വജശദസ്ഥാസംശങ്ങള ചുവകടെ  കകസ്ഥാടുക്കുന.  വകരളജ

അപസ്ഥാര്ട്കമനജനസ എതജര്വശത്തുളള 3 കടെമുറജകള (കഷസ്ഥാപസ നസം.1, 2 & 3) 01.07.1997 മുതല് ശതീ,

കതസ്ഥാമസസ  കജസ്ഥാര്ജസ  മുത്തൂറസ,  മുത്തൂറസ  ടെകവഴസ,  എസം.ജജ.കറസ്ഥാഡസ  എന്ന  വരകജക്കസ  വസ്ഥാടെകയസ

നല്കജവരുന്നതസ്ഥായജ കസ്ഥാണുന.  ടെജ  കടെമുറജകളുകടെ കകടജടെനമ്പര് ലഭരമസ്ഥാകുന്നതജനസ  റവനപ്യൂ വജഭസ്ഥാഗസം,

പസ്ഥാനജസംഗസ,  എകസറസ,  എഞജനതീയറജസംഗസ  വജഭസ്ഥാഗങ്ങളജല് അകനസ്വഷജക്കുകയുസം ആയതസ ലഭരമല്ല എന്നസ

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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അറജയജചതജകനത്തുടെര്ന്നസ  A.A.O.  കകടജടെനമ്പര്  കകസ്ഥാചജ  നഗരസഭയജല്  അകനസ്വഷജചസ  റജകപസ്ഥാര്ട്ടു

കചെയ്യുവസ്ഥാന്  റവനപ്യൂ  ഇന്സ്കപേക്ടര്  ശതീമതജ  ശതീകദവജകയ  22.06.2015 ല്  ചുമതലകപടുത്തുകയുസം

23.07.2015 ല്  കകസ്ഥാര്പകറഷനജല്  അകനസ്വഷജച  പ്രകസ്ഥാരസം  ടെജ  കടെമുറജകളുകടെ  പേഴയ  കകടജടെനമ്പര്

കകണത്തുവസ്ഥാനസ്ഥായജകല്ലനസം  ഈ  കടെമുറജകള  ഉളകപടുന്ന  60-ാസ്ഥാസം  ഡജവജഷനജകല  BC യുകടെ

ഹസ്ഥാനസ  ബുക്കജല്  ടെജ  കകടജടെതജകന  പുതജയ  നമ്പര്  60/26,  60/27,  60/28  എന്നസ്ഥാകണനസം

01.07.1997  മുതല്  കകടജടെനജകുതജ  അടെവസ്ഥാക്കജയജട്ടുളളതകല്ലനസം  കകണത്തുകയുണസ്ഥായജ.

കമല്കടെമുറജകളുകടെ ഉടെമസസ്ഥാവകസ്ഥാശസം ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കസക്രടറജയുകടെ കപേരജല് മസ്ഥാറന്നതജനു കവണജ

വസ്ഥാര്ഡസ  നമ്പര്,  പേടയ  നമ്പര്,  കകടജടെതജകന  പസ്ഥാന്.  കസംപതീഷന്  സര്ടജഫജക്കറസ  എന്നജവ

ആവശരകപടസ  GCDA യുകടെ  പസ്ഥാനജസംഗസ,  എകസറസ,  എഞജനതീയറജസംഗസ  വജഭസ്ഥാഗങ്ങളജകലക്കസ

16.03.2016 ല്  റവനപ്യൂ  വജഭസ്ഥാഗതജല്  നജനസം  കതസ  നല്കജകയങ്കജലസം  മറുപേടെജ  ലഭജചതസ്ഥായജ

കസ്ഥാണുന്നജല്ല.  കമല് വജഷയതജല് നടെപേടെജകള എകന്തങ്കജലസം വകകക്കസ്ഥാളളുന്നതജനസ മുമ്പസ്ഥായജ ഇകത

വരകജക്കുതകന്ന വതീണസം കരസ്ഥാര് പുതുക്കജ വസ്ഥാടെകയസ നല്കജയതസ്ഥായജ കസ്ഥാണുന.

കരസ്ഥാര് വരവസകളജകല ഖണജക 4 ല് കകടജടെ നജകുതജ എല്ലസ്ഥാമസ്ഥാസവസം വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാരന് തകന്ന

അടെവസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാകണന്നസ വരകമസ്ഥാക്കുനണസ.  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കരസ്ഥാര് പുതുക്കജ നല്കുന്ന സമയതസ

ബനകപട  ഉകദരസ്ഥാഗസര്  കരസ്ഥാറജല്  പേറഞ്ഞജരജക്കുന്ന  വരവസകള  വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാരന്

പേസ്ഥാലജചജട്ടുകണസ്ഥാകയന്നസ ഉറപ്പുവരുകതണതസ്ഥായജരുന. 01.07.1997 മുതല് ടെജയസ്ഥാന് കമല് കടെമുറജകളുകടെ

കകടജടെ  നജകുതജ  അടെവസ്ഥാക്കസ്ഥാകത  ഇത്രയുസം  കസ്ഥാലസം  കടെമുറജ  ഉപേകയസ്ഥാഗജക്കുവസ്ഥാന്  അനുവദജചതസ

ബനകപട ഉകദരസ്ഥാഗസരുകടെ വതീഴ്ചയസ്ഥായജ ഓഡജറസ വജലയജരുത്തുന.

നജലവജല് ജജ.സജ.ഡജ.എ. വസ്ഥാടെകയസ നല്കജവരുന്ന കകടജടെങ്ങളുകടെ ഉടെമസത കതളജയജക്കുന്ന

കരഖകള സൂകജക്കുനകണങ്കജല് ആയതജകന വജവരവസം കമല്പേരസ്ഥാമര്ശജച കടെമുറജകളുകടെ ഉടെമസത

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കസക്രടറജയുകടെ  കപേരജകലക്കസ  മസ്ഥാറജയജട്ടുകണങ്കജല് ആയതജകന വജവരവസം  കുടെജശ്ശേജക

കകടജടെ  നജകുതജ  അടെവസ്ഥാക്കജയതജകന  വജവരവസം  ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജ  നമ്പര്  എ 2-39/2016-17

തതീയതജ  17.07.2018  പ്രകസ്ഥാരസം  ആവശരകപകടങ്കജലസം  ആയതജനസ  കൃതരമസ്ഥായ  മറുപേടെജ

ലഭരമസ്ഥാക്കജയജടജല്ല.  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  വസ്ഥാടെകയസ  നല്കുന്ന  കടെമുറജകളുകടെ  ഉടെമസത  കതളജയജക്കുന്ന

കരഖകള  കൃതരമസ്ഥായജ  അകതസ്ഥാറജറജ  സൂകജകക്കണതുസം  കമല്പറഞ്ഞ  കടെമുറജകളുകടെ  ഉടെമസത

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കസക്രടറജയുകടെ  കപേരജകലക്കസ  മസ്ഥാകറണതുസം,  വജശദസ്ഥാസംശങ്ങള  ഓഡജറജല്

അറജയജകക്കണതുമസ്ഥാണസ.

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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2.8 പേസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ ഏരജയയജല് കുറവസ വരുതജ ഫതീസസ പേജരജക്കുവസ്ഥാന് അനുവദജചതസ മൂലസം

സസ്ഥാമ്പതജക നഷസം.

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  വക പേതീവതീസസ  വടറണജനു  മുന്വശസം  -  പേസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ  ഏരജയയജല് നജനസം

ഫതീസസ പേജരജക്കുന്നതജനുളള അവകസ്ഥാശസം 29.12.2015 കല 7175/എകസറസ ബജ.3/2015/ജജ.സജ.ഡജ.എ.

നമ്പര്  ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരസം  ശതീ  വജ.എ.അജസ്ഥാസജനസ  കലലത്തുകയസ്ഥായ  4,37,000/-  രൂപേയസ

അനുവദജചജരുന.  എന്നസ്ഥാല്  13.01.2016 ല്  ശതീ  വജ.എ.അജസ്ഥാസസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കചെയര്മസ്ഥാന്

മുമ്പസ്ഥാകക കബസ്ഥാധജപജച അകപേകയജല് ടെജ പേസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ ഏരജയയജല് അനധജകൃതമസ്ഥായജ വകവരജകള

ഉളളതുകകസ്ഥാണസ  സലവജസ്തൃതജയജല്  കുറവസ  വനകവനസം  ആയതജനസ്ഥാല്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ

സസ്ഥാന്നജധരതജല്  അനധജകൃത  വകകയ്യേറങ്ങള  ഒഴജവസ്ഥാക്കജകക്കസ്ഥാണസ  അളന  തജടകപടുതജ

നല്കണകമനസം അകപേകജചതജകനത്തുടെര്ന്നസ  04.03.2016 കല എകജകപ്യൂടതീവസ  കമജറജ  തതീരുമസ്ഥാനസം

നമ്പര് 293/2015-16  പ്രകസ്ഥാരസം സലസം അളന തജടകപടുത്തുന്നതജനുസം ഏരജയയജല് കുറവകണങ്കജല്

പേസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ  ഫതീസജല്  ആനുപേസ്ഥാതജക  കുറവസ  അനുവദജക്കണകമനസം  തതീരുമസ്ഥാനമസ്ഥായജ.  തുടെര്ന്നസ

അസജസനസ  എഞജനതീയറുകടെ  07.04.2016 കല  റജകപസ്ഥാര്ടസ  പ്രകസ്ഥാരസം  സമതീപേകത  സസ്വകസ്ഥാരര

ഫസ്ഥാറജകലക്കസ  എന്ടന്സസ  &  എകജറസ  ഭസ്ഥാഗസം  കചെയജന്  ലജങ്കസ  കചെയസ  കവര്തജരജചജട്ടുളളതജനസ്ഥാല്

680 ചെ.മതീറര് ആയജരുന്ന പേസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ ഏരജയ 514 ചെ.മതീറര് ആയജ കുറഞകവന്നസ റജകപസ്ഥാര്ടസ കചെയ.

ടെജ റജകപസ്ഥാര്ടസ  എകജകപ്യൂടതീവസ  എഞജനതീയറുസം സബസ എഞജനതീയറുസം അസംഗതീകരജചജട്ടുളളതുമസ്ഥാണസ.  കമല്

സസ്ഥാഹചെരരതജല്  03.05.2016 കല  7175/എകസറസ  ബജ.3/2015/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നമ്പര്  ഉതരവസ

പ്രകസ്ഥാരസം  01.04.2016  മുതല്  31.03.2017  വകര  കലലത്തുകയസ്ഥായ  4,37,000/-  രൂപേയജല് നജനസം

81,795/-  രൂപേ  കുറവസ  കചെയസ  3,55,205/-  രൂപേയസ  ഫതീസസ  പേജരജക്കുന്നതജനസ  അനുവസ്ഥാദസം  നല്കജ

കസക്രടറജ  ഉതരവജറക്കജ.  പേസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ  ഏരജയയജല്  കൂടെജ  എന്ടന്സജനുസം  എകജറജനുസം  സലസം

നല്കജയതുമൂലസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ  2016-17  സസ്ഥാമ്പതജകവര്ഷസം  81,795/-  രൂപേയുകടെ  നഷസം

ഉണസ്ഥായജ.  ഭസ്ഥാവജയജലസം  ഇതസ  തുടെര്കന്നക്കസ്ഥാകമന്നസ  ഓഡജറസ  വജലയജരുത്തുന്ന  സസ്ഥാഹചെരരതജല്

അനധജകൃതമസ്ഥായജ കകടജതജരജച സലസം ഒഴജപജകചടുകക്കണതസ്ഥാണസ.  പേസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ ഏരജയയജല് കൂടെജ

സലസം  അനുവദജചകപസ്ഥാള  ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ  നഷമസ്ഥായ  തുക  ഫസ്ഥാറകസ്ഥാരുകടെ  പേക്കല്  നജനസം

ഈടെസ്ഥാക്കജയജട്ടുകണങ്കജല്  ആയതജകന  വജശദസ്ഥാസംശങ്ങള  ലഭരമസ്ഥാക്കണകമന്നസ  കസ്ഥാണജചസ

എ 6-26/2016-2017  തതീയതജ  04.07.2018  ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജ  നല്കജകയങ്കജലസം  മറുപേടെജ

ലഭരമസ്ഥാക്കുകകയസ്ഥാ,  എകന്തങ്കജലസം  തുടെര്നടെപേടെജ  സസ്വതീകരജചതജകന  വജവരസം  ലഭരമസ്ഥാക്കുകകയസ്ഥാ

കചെയജടജല്ലസ്ഥാത  സസ്ഥാഹചെരരതജല്  ഓഡജറജല്  ചൂണജക്കസ്ഥാടജയ  അപേസ്ഥാകതകള  വസ്തുനജഷമസ്ഥാകണന്നസ

വരകമസ്ഥാകുന.  ഇതു  സസംബനജചസ  അകതസ്ഥാറജറജക്കുണസ്ഥായ  സസ്ഥാമ്പതജകനഷസം  ഉതരവസ്ഥാദജകളസ്ഥായ

ഉകദരസ്ഥാഗസരജല് നജനസം ഈടെസ്ഥാക്കജ വജവരസം ഓഡജറജല് അറജയജകക്കണതസ്ഥാണസ.

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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2.9 എളസംകുളതസ ഭൂമജ പേസ്ഥാടതജനസ നല്കല്   -   സര്ക്കസ്ഥാര് നജശ്ചയജച തുക ലഭജക്കുന്നജല്ല.

എളസംകുളസം  പേദ്ധതജ  പ്രകദശതസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  വക  20  കസനസ  ഭൂമജ  23.07.1985 കല

പേസ്ഥാടക്കരസ്ഥാര് പ്രകസ്ഥാരസം 30 വര്ഷകതക്കസ 10 രൂപേ വസ്ഥാര്ഷജക പേസ്ഥാടതജനസ ഭസ്ഥാരതതീയ വജദരസ്ഥാഭവന് എന്ന

സസംഘടെനയുകടെ മഹജളസ്ഥാ വജഭസ്ഥാഗതജനസ നല്കജയജരുന. ടെജ ഭൂമജയുകടെ പേസ്ഥാടക്കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ 22.07.2015 നസ

അവസസ്ഥാനജച്ചു.  28.04.2015 ല്  കചെര്ന്ന  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  എകജകപ്യൂടതീവസ  കമജറജ  വതീണസം  10

വര്ഷകതക്കസ  1,000/-  രൂപേ  പ്രതജമസ്ഥാസ  വസ്ഥാടെക  ഈടെസ്ഥാക്കജ  പേസ്ഥാടക്കരസ്ഥാര്  പുതുക്കജനല്കുന്നതജനസ

തതീരുമസ്ഥാനജക്കുകയുസം പേജന്നതീടെസ ഭസ്ഥാരതതീയ വജദരസ്ഥാഭവകന അകപേക പ്രകസ്ഥാരസം വസ്ഥാടെക  750/-  രൂപേയസ്ഥാക്കജ

കുറയ്ക്കുകയുസം കചെയ.

ജജ.ഒ.(പേജ)64/2016/ആര്.ഡജ  തതീയതജ  28.02.2016  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരസം  കകരള

സര്ക്കസ്ഥാര്  ലസ്ഥാന്ഡസ  അവസന്കമനസ  ആക്ടസ  1960  കഭദഗതജ  കചെയ്യുകയുസം

മുനജസജപസ്ഥാലജറജ/കകസ്ഥാര്പകറഷന്  പ്രകദശതസ  400  ചെ.മതീററജലധജകസം  സലസം  പേസ്ഥാടതജകനടുത

സസ്ഥാപേനങ്ങളക്കസ  ടെജ  സലതജകന  മസ്ഥാര്ക്കറസ  വജലയുകടെ   2%  വരുന്ന  തുക  വസ്ഥാര്ഷജക  പേസ്ഥാടസം

നജശ്ചയജക്കുകയുസം  കചെയ.  പുതുക്കജയ  നജരക്കസ  പ്രകസ്ഥാരമുളള  പേസ്ഥാടവസ്ഥാടെക  അടെയ്ക്കുവസ്ഥാനസ്ഥാവശരകപടസ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  24.05.2017 കല  3410/സജ-6/റവനപ്യൂ/14/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നമ്പര്  കതസ  പ്രകസ്ഥാരസം

ഭസ്ഥാരതതീയ  വജദരസ്ഥാഭവനസ  കതയച്ചുകവങ്കജലസം,  സമതീപേപ്രകദശകത  ദരജദ്രരസ്ഥായ  വനജതകളക്കസ്ഥായജ

തങ്ങള  ടെജ  സലതസ  കതസ്ഥാഴജല്  സസംരസംഭങ്ങള  നടെതജവരുകയസ്ഥാകണനസം  വസ്ഥാടെക  വര്ദ്ധനവസ

ഒഴജവസ്ഥാക്കണകമനസം ഭസ്ഥാരതതീയ വജദരസ്ഥാഭവന് മറുപേടെജ നല്കജ.  എന്നസ്ഥാല് സര്ക്കസ്ഥാര് ഉതരവസ പ്രകസ്ഥാരസം

കസ്ഥാരുണരപ്രവൃതജയജകലര്കപടുന്നവര്ക്കുസം ടെജ നജരക്കസ ബസ്ഥാധകമസ്ഥാണസ. 

ഈ ഓഫതീസജല് നജനസം കമല്വജഷയതജകന്മേല്  28.06.2018 ല് എ 3-27/2016-17  നമ്പര്

ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജ  നല്കജയജരുന.  എന്നസ്ഥാല് ഇതജനസ  മറുപേടെജ  ലഭജചജടജല്ല.  പേസ്ഥാടക്കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരജല്

നജനസം  സര്ക്കസ്ഥാര്  നജശ്ചയജച  നജരക്കജല്  പേസ്ഥാടത്തുക  ഈടെസ്ഥാക്കജ  വജവരസം  ഓഡജറജല്

അറജയജകക്കണതസ്ഥാണസ. 

2.10 അനധജകൃത ഭൂമജ വകമസ്ഥാറസം   -   നഷകപട ഭൂമജ തജരജകക ലഭജചജല്ല.

എളസംകുളസം വജകല്ലജജകല സര്കവ്വ നസം. 890/3 ല് കപേട  5  കസനസ സലസം കൃത്രജമകരഖ ചെമചസ

എറണസ്ഥാകുളസം സബസ  രജജസസ്ഥാര്  ഓഫതീസജകല  05.02.2010 കല  600/2010  നമ്പര് ആധസ്ഥാരസം ആയജ

വജല്പന  രജജസര്  കചെയ്യുകയുസം  തുടെര്ന്നസ  ഇതസ  മസ്ഥാധരമങ്ങളജല്  വസ്ഥാര്തയസ്ഥാവകയുസം  കചെയജരുന.

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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അന്നകത  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കസക്രടറജ  ശതീ  കജസ്ഥാണജ  കസബസ്ഥാസരകന  ഒപസ  കൃത്രജമമസ്ഥായജ  ഇടസ

രജജകസഷന്  നടെപേടെജകള  പൂര്തജയസ്ഥാക്കുകയസ്ഥായജരുന.  ടെജ  വരസ്ഥാജകരഖ  ചെമചതജലൂകടെ  ലകങ്ങള

വജലവരുന്ന ഭൂമജ  അകതസ്ഥാറജറജക്കസ  നഷകപട്ടു.  എറണസ്ഥാകുളസം  സടൗതസ  കപേസ്ഥാലതീസസ  കസഷനജല് ഇതസ

സസംബനജചസ  കകസസ  രജജസര് കചെയ്യുകയുസം,  കപേസ്ഥാലതീസസ  കകസസ  അകനസ്വഷജചസ  അഡതീഷണല് ചെതീഫസ

ജുഡതീഷരല് മജജകസറസ കകസ്ഥാടെതജ മുമ്പസ്ഥാകക ചെസ്ഥാര്ജസ ഷതീറസ സമര്പജക്കുകയുസം കചെയ.  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

എകസറസ ഓഫതീസര് എസസ. വജജയകുമസ്ഥാര് ടെജ കകസജകനസ്ഥാടെനുബനജചസ സസ്കപേന്ഷനജല് തുടെരുന.

കമല്കകസജകന  തല്സജതജ  സസംബനജച  വജവരങ്ങള  അകനസ്വഷജച്ചു  കകസ്ഥാണ  നല്കജയ

എ 3-1/2016-17  തതീയതജ  25.10.2017  നമ്പര്  ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജക്കസ  7635/എല്.ഒ./2011/

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  തതീയതജ  21.11.2017  പ്രകസ്ഥാരസം ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നല്കജയ മറുപേടെജയജല് ടെജ  കകസസ

കഫസ്ഥാറന്സജകസ ലസ്ഥാബസ റജകപസ്ഥാര്ടജനസ്ഥായജ  15.01.2018 കലക്കസ കപേസ്ഥാസസ കചെയജട്ടുളള വജവരസം അറജയജച്ചു.

ക്രമകക്കടെസ  മൂലസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ  നഷമസ്ഥായ സലസം  ഇതുവകര  തജരജകക ലഭജചജടജല്ല.  ടെജ  സലസം

തജരജകക ലഭജക്കുന്നതജനസ്ഥാവശരമസ്ഥായ നടെപേടെജകള സസ്വതീകരജക്കുകയുസം ഇതജകലക്കസ കചെലവ വരുന്ന തുക

ഉതരവസ്ഥാദജയസ്ഥായ ഉകദരസ്ഥാഗസനജല് നജനസം ഈടെസ്ഥാകക്കണതുമസ്ഥാണസ.

2.11(i)  എളസംകുളസം കനസ്ഥാര്തസ   -   അകതസ്ഥാറജറജവക സലസം അനധജകൃതമസ്ഥായജ വകകയ്യേറജ.

എളസംകുളസം കനസ്ഥാര്തസ നഗരവജകസന പേദ്ധതജയജല് എല്.ഐ.ജജ. ഹടൗസജസംഗസ കകസ്ഥാളനജയുകടെ

കജഴക്കസ  ഭസ്ഥാഗത്തുളള  10  മതീറര്  കറസ്ഥാഡസ  വളവസ  ഒഴജവസ്ഥാക്കജ  വജഭസ്ഥാവനസം  കചെയകപസ്ഥാള  ബസ്ഥാക്കജ  വന്ന

ത്രജകകസ്ഥാണസ്ഥാകൃതജയുളള ഏകകദശസം 1.8  കസനസ സലസം കറസ്ഥാഡജകന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായജ നജലനജര്തജയജരുന.

ടെജ സലതജനസ കചെര്ന കജടെക്കുന്ന സലതജകല തസ്ഥാമസക്കസ്ഥാരനസ്ഥായ ടെജ.എസസ.മസ്ഥാധവന് എന്നയസ്ഥാള

അവജകടെ പൂകന്തസ്ഥാടസം  നജര്മജക്കുകയുസം പേചക്കറജക്കൃഷജ നടെത്തുകയുസം കചെയ്യുന്നതസ്ഥായജ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

പസ്ഥാനജസംഗസ വജഭസ്ഥാഗസം റജകപസ്ഥാര്ടസ കചെയജട്ടുളളതസ്ഥാണസ (ഫയല് നസം. 62/പേജ.എല്.2/15/ജജ.സജ.ഡജ.എ.). ടെജ

സലതസ നജന്നജരുന്ന തണല് വൃകതജകന ശജഖരങ്ങള കവടജനതീക്കകപടതസ്ഥായുസം ടെജ  സലതജനസ

കചെര്നളള 1.6 മതീറര് വതീതജയജലളള കസ്ഥാനയുകടെ മുകളജല് സസ്ഥാബജല് മണജടുകയുസം പേജല്ലര് കകടജ ഇടെയസ

ഗജല്  കവചസ  കചെടെജകള  നടുകയുസം  കചെയജട്ടുളളതസ്ഥായജ  പസ്ഥാനജസംഗസ  വജഭസ്ഥാഗതജകന  റജകപസ്ഥാര്ടജല്

പേറയുനണസ.  ടെജ  വരകജ  കസ്ഥാന നജല്ക്കുന്ന സലസം വകകയ്യേറജ  സസ്ഥാബജനു മുകളജല് മണജടസ  കൃഷജ

കചെയ്യുന്നതജനസ്ഥാല്  5  വര്ഷമസ്ഥായജ  കസ്ഥാന  വൃതജയസ്ഥാക്കജയജടജകല്ലനസം  ഇതുമൂലസം  കകസ്ഥാതുകുശലരസം,

കവളളകക്കടസ  എന്നജവ  കസ്ഥാരണസം  പ്രകദശകത  ജനങ്ങള  ബുദ്ധജമുട്ടുകയസ്ഥാകണനസം  ഒരു  രസ്ഥാഷതീയ

സസംഘടെന  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ  നല്കജയ  പേരസ്ഥാതജയജല്  പേറയുന.  അനധജകൃത  വകകയ്യേറസം  മൂലസം

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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നഷകപട  ടെജ  വസ്തു  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ  തജരജകക  ലഭജക്കുന്നതജനസ  സസ്വതീകരജച  നടെപേടെജകള

അറജയജക്കണകമന്നസ്ഥാവശരകപടസ  ഈ ഓഫതീസജല് നജനസം  08.11.2017 ല് എ 3-3/2016-17  നമ്പര്

ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജ  നല്കജയജരുനകവങ്കജലസം  മറുപേടെജ  ലഭജചജടജല്ല.  ടെജ.എസസ.മസ്ഥാധവന്

വകവശകപടുതജയ  കറസ്ഥാഡജകനസ്ഥാടെസ  കചെര്ന്ന  സലവസം  കസ്ഥാനയുകടെ  മുകള  ഭസ്ഥാഗവസം  ഉളകപകടെ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  വസ്തുവകകള  തജരജകക  ലഭരമസ്ഥാക്കുന്നതജനസ  ആവശരമസ്ഥായ  നടെപേടെജകള

സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ.

2.11(ii)   പേനമ്പളളജ നഗറജല് ജജ  .  സജ  .  ഡജ  .  എ  .  യുകടെ സലസം സസ്വകസ്ഥാരരവരകജ വകകയ്യേറജ

     ഉപേകയസ്ഥാഗജചസ വരുന.

  പേനമ്പളളജ  നഗര്  അറസ ലസ്ഥാനജസ്  കലവല്  കക്രസ്ഥാസജനു  സമതീപേസം  കറസ്ഥാഡസ  വസഡജല്

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  വക  120  ചെ.മതീറര്  സലസം  മനയല്  ടൂറജസസ  കഹസ്ഥാസം  എന്ന  സസ്വകസ്ഥാരര  സസ്ഥാപേനസം

വകകയ്യേറജ അവജകടെ വടെല് വജരജചതസ്ഥായജ ജജ.സജ.ഡജ.എ. എഞജനതീയറജസംഗസ വജഭസ്ഥാഗസം 04.04.2014 ല്

റജകപസ്ഥാര്ടസ  കചെയജരുന.  ടെജ  സലസം  പേറമ്പജതറ  കറസ്ഥാഡസ  വതീതജ  കൂട്ടുന്നതജനസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

ഏകറടുതതസ്ഥാകണനസം  ഇതസ  കറസ്ഥാഡസ്ഥായജ  നജലനജര്കതണതസ്ഥാകണനസം  ആയതജനസ്ഥാല്  ടെജ

അനധജകൃതനജര്മസ്ഥാണസം  കപേസ്ഥാളജച്ചു  നതീക്കുന്നതജനസ  അടെജയന്തജര  നടെപേടെജ  സസ്വതീകരജക്കണകമനസം

എഞജനതീയറജസംഗസ  വജഭസ്ഥാഗതജകന  റജകപസ്ഥാര്ടജല്  ആവശരകപടുന.  എന്നസ്ഥാല്  നസ്ഥാളജതുവകര  ടെജ

വകകയ്യേറസം  ഒഴജപജക്കുന്നതജനസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നജയമനടെപേടെജ  സസ്വതീകരജചജടജല്ല.  പേകരസം

04.03.2016 കല എകജകപ്യൂടതീവസ കമജറജ കയസ്ഥാഗസം തതീരുമസ്ഥാനസം  303/2015-16  പ്രകസ്ഥാരസം,  ടെജ സലതസ

കറസ്ഥാഡസ  പേണജ ആരസംഭജക്കുന്ന സമയസം വകര വസ്ഥാടെക ഈടെസ്ഥാക്കജ മനയല് ടൂറജസസ  കഹസ്ഥാമജനസ  സലസം

വസ്ഥാടെകയസ  നല്കുന്നതജനസ  ടെജ  സസ്ഥാപേന  ഉടെമകളുമസ്ഥായജ  ചെര്ച  നടെത്തുന്നതജനസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

കസക്രടറജകയ ചുമതലകപടുത്തുകയുമസ്ഥാണസ കചെയതസ. 

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  സലങ്ങളുസം  കകടജടെങ്ങളുസം  സസ്വകസ്ഥാരരവരകജകള  അനധജകൃതമസ്ഥായജ

വകകയ്യേറുകയുസം  സസ്വന്തമസ്ഥായജ  ഉപേകയസ്ഥാഗജച്ചുവരുകയുസം  കചെയ്യുന്ന  സസംഭവങ്ങള  വര്ദ്ധജച്ചുവരുകയസ്ഥാണസ.

എന്നസ്ഥാല്  ഇവ  കകണതജക്കഴജഞ്ഞസ്ഥാല്  നജയമനടെപേടെജ  സസ്വതീകരജക്കുകകയസ്ഥാ  വകകയ്യേറക്കസ്ഥാകര

ഒഴജപജക്കുകകയസ്ഥാ കചെയ്യേസ്ഥാകത വകകയ്യേറക്കസ്ഥാരുമസ്ഥായജ ഒത്തുതതീര്പജകലത്തുകയുസം അവരുകടെ തസ്ഥാല്പരരസം

സസംരകജക്കുന്ന  രതീതജയജല്  മൃദുസമതീപേനസം  അവലസംബജക്കുകയുസം  കചെയ്യുന്ന  നജലപേസ്ഥാടെസ

ഉതരവസ്ഥാദജതമുളള  ഒരു  സസ്ഥാപേനതജനസ  ഭൂഷണമല്ല.  ടെജ  സലത്തു  നജനസം  വകകയ്യേറക്കസ്ഥാകര

അടെജയന്തജരമസ്ഥായജ ഒഴജപജക്കുന്നതജനസ നടെപേടെജ സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ. 

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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2.12(i)  മുണസംകവലജയജകല ജജ  .  സജ  .  ഡജ  .  എ  .   വക സലസം ക്രമവജരുദ്ധമസ്ഥായജ വജല്പന നടെതജ.

(എ)   രസ്ഥാകമശസ്വരസം-മുണസംകവലജയജകല സര്കവ്വ നസം. 478/7 ല്കപട 88 ചെ.മതീറര് സലസം ജജല്ലസ്ഥാ കളക്ടര് 

നജശ്ചയജക്കുന്ന  വജല  ഈടെസ്ഥാക്കജ  ശതീ  പേജ.ജജ.കജക്കബസ  എന്നയസ്ഥാളക്കസ  വജല്ക്കുന്നതജനസ  

17.04.2014 കല  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  എകജകപ്യൂടതീവസ  കമജറജ  കയസ്ഥാഗസം  തതീരുമസ്ഥാനജച്ചു.  എന്നസ്ഥാല്  

ജജ.സജ.ഡജ.എ. തതീരുമസ്ഥാനതജകനതജകര ടെജ സലതജകന കതസ്ഥാടടുത സലമുടെമയസ്ഥായ ശതീ.  

കക.എ.കജസ്ഥാസഫസ എന്നയസ്ഥാള ബഹ. വഹകക്കസ്ഥാടെതജയജല് കകസസ ഫയല് കചെയ [കകസസ നസം. 

ഡബപ്യൂ.പേജ.(സജ)2273/15].

ശതീ കക.എ.കജസ്ഥാസഫജകന സലകതസ്ഥാടെസ കചെര്ന്നസ കജടെക്കുന്ന ടെജ സലസം നരസ്ഥായമസ്ഥായ

വജലയസ  തനജക്കസ  അനുവദജക്കണകമന്നസ്ഥാവശരകപടസ  ടെജയസ്ഥാന്  22.09.2011 ലസം  തുടെര്ന്നസ

05.08.2014 ലസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ  അകപേക  നല്കജയജരുന.  ഇതജനസ  18.09.2014 ല്

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  5532/എകസറസ/ബജ.1/2014/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നമ്പര്  കതസ  പ്രകസ്ഥാരസം

കജസ്ഥാസഫജനസ  നല്കജയ  മറുപേടെജയജല്,  ടെജ  സലസം  കറസ്ഥാഡസ  വജകസനതജനു  കവണജ

എടുതതസ്ഥായതജനസ്ഥാല്  സതീസം  റജവജഷനസ  സര്ക്കസ്ഥാര്  അനുമതജ  ലഭജചസ്ഥാല്  മസ്ഥാത്രകമ  വജല്പന

നടെത്തുന്ന  കസ്ഥാരരസം  പേരജഗണജക്കുവസ്ഥാന്  കഴജയുകയുളള  എന്നറജയജച്ചു.  17.04.2014 കല

എകജകപ്യൂടതീവസ  കമജറജ  കയസ്ഥാഗതജല്  ടെജ  സലസം  കജക്കബസ  എന്നയസ്ഥാളക്കസ  വജല്ക്കുവസ്ഥാന്

തതീരുമസ്ഥാനകമടുതജരജകക്കയസ്ഥാണസ  കജസ്ഥാസഫജനസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ഇപ്രകസ്ഥാരസം  മറുപേടെജ

നല്കജയതസ.  തുടെര്ന്നസ  ടെജ  സലസം  കജക്കബജനസ  വജല്പന  നടെത്തുവസ്ഥാന്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

തതീരുമസ്ഥാനജച്ചു എന്നറജഞ്ഞ കജസ്ഥാസഫസ,  വസ്തു ഏകപേകതീയമസ്ഥായജ വജല്ക്കുന്നതജനുളള നടെപേടെജ

നജര്തജകവചസ  കലലതജല്  കവയ്ക്കുവസ്ഥാനുളള  നടെപേടെജ  സസ്വതീകരജക്കണകമന്നസ്ഥാവശരകപടസ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ  പേരസ്ഥാതജ  നല്കജ.  ടെജ  പേരസ്ഥാതജയജല്  നടെപേടെജയുണസ്ഥാകസ്ഥാതജരുന്നതജകന

തുടെര്ന്നസ്ഥാണസ  കജസ്ഥാസഫസ  ബഹ.വഹകക്കസ്ഥാടെതജകയ  സമതീപേജചതസ.  ടെജ  സലസം  കജക്കബജനസ

വജല്ക്കുന്നതജനസ  തജടുക്കതജല്  ഏകപേകതീയമസ്ഥായജ  തതീരുമസ്ഥാനകമടുത  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

അധജകൃതര്  സസ്വസ്ഥാധതീനങ്ങളക്കസ  വഴജകപടതസ്ഥായജ  കജസ്ഥാസഫസ  ബഹ.വഹകക്കസ്ഥാടെതജയജല്

നല്കജയ സതരവസ്ഥാങ്മൂലതജല് ആകരസ്ഥാപേജചജട്ടുണസ.

തുടെര്ന്നസ ഭൂമജ കലലതജല് കവയ്ക്കുവസ്ഥാന് തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാകണന്നസ ജജ.സജ.ഡജ.എ. കകസ്ഥാടെതജയജല്

കബസ്ഥാധജപജചതജകനത്തുടെര്ന്നസ  കജസ്ഥാസഫസ  പേരസ്ഥാതജ  പേജന്വലജക്കുകയുസം  കകസസ

അവസസ്ഥാനജപജക്കുകയുസം കചെയ. 04.032016 കല  307/2015-16  നമ്പര് എകജകപ്യൂടതീവസ കമജറജ

തതീരുമസ്ഥാനസം  പ്രകസ്ഥാരസം  ടെജ  സലസം  അതജകന  കഫയര്  വസ്ഥാലതവജകന  50%  കൂടെജയ  തുക

അടെജസസ്ഥാനവജലയസ്ഥായജ നജശ്ചയജചസ കടെന്ഡര്  വജളജക്കുന്നതജനസ തതീരുമസ്ഥാനജച്ചു.

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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കമല്വജഷയതജല് വജശദതീകരണസം ആവശരകപടസ ഈ ഓഫതീസജല് നജന നല്കജയ

ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജക്കസ (എ 3-34/2016-17 തതീയതജ 10.07.2018) മറുപേടെജ ലഭജചജടജല്ല.

കകരള  കഡവലപ്കമനസ  അകതസ്ഥാറജറജ  റൂളസസ  പ്രകസ്ഥാരസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  സലസം

വജല്ക്കുവസ്ഥാന്  സര്ക്കസ്ഥാര്  അനുമതജ  ആവശരമസ്ഥാണസ.  ഇതസ  ലഭജചജടജല്ല.  ടെജ  സലതജനസ്ഥായജ

ആദരസം  ആവശരമുന്നയജച  കജസ്ഥാസഫജകനസ്ഥാടെസ  സലസം  വജല്ക്കുന്നതജനസ  സര്ക്കസ്ഥാര്  അനുമതജ

ആവശരമസ്ഥാകണന്നസ പേറയുകയുസം അകതസമയസം ടെജ സലസം സര്ക്കസ്ഥാര് അനുമതജ കൂടെസ്ഥാകത തകന്ന

കജക്കബജനസ  വജല്ക്കുവസ്ഥാന്  തതീരുമസ്ഥാനജക്കുകയുസം  കചെയതസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  അധജകൃതര്

സസ്വസ്ഥാധതീനങ്ങളക്കസ വഴജകപടുന എന്ന പേരസ്ഥാതജക്കസ്ഥാരകന ആകരസ്ഥാപേണസം സസ്ഥാധൂകരജക്കുന്നതസ്ഥാണസ.

സര്ക്കസ്ഥാര്  അനുമതജയജല്ലസ്ഥാകത  ടെജ  സലസം  വജല്പനയസ്ഥായജ  കടെന്ഡര്  കചെയ്യുന്നതജനുളള

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ നടെപേടെജയജകന്മേല് വജശദതീകരണസം ആവശരമസ്ഥാണസ.

(ബജ) രസ്ഥാകമശസ്വരസം കവസസ പേദ്ധതജ പ്രകദശതസ രസ്ഥാകമശസ്വരസം വജകല്ലജസ സര്കവ്വ നസം.268/2,3 ല് കപേട  

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  വക ഒഴജഞകജടെന്ന  2  കസനസ  സലസം  ആവശരകപടസ  സലവസ്ഥാസജയസ്ഥായ  

എ.എസം.സുകരന്ദ്രന് ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ അകപേക നല്കജ. ടെജയസ്ഥാകന അകപേക പേരജകശസ്ഥാധജച 

പസ്ഥാനജസംഗസ  വജഭസ്ഥാഗതജകന  13.07.2015 കല  3143/പേജ.എല്.2/2015/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നമ്പര്  

കുറജപജല് സതീസം കവരജകയഷനസ സര്ക്കസ്ഥാര് അസംഗതീകസ്ഥാരസം ലഭജചതജനു കശഷസം മസ്ഥാത്രകമ സുകരന്ദ്രന്

ആവശരകപട സലസം അനുവദജക്കുന്ന കസ്ഥാരരതജല് തതീരുമസ്ഥാനകമടുക്കുവസ്ഥാന് സസ്ഥാധജക്കുകയുളള 

എന്നറജയജച്ചു.   തുടെര്ന്നസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കചെയര്മസ്ഥാകന  ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരസം  ടെജ  സലസം  

സുകരന്ദ്രനസ അനുവദജച്ചു കകസ്ഥാടുക്കുന്നതജനസ കനസ്ഥാടസ തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കജ എകജകപ്യൂടതീവസ കമജറജയജല് 

കവയ്ക്കുകയുസം  18.05.2016 കല എകജകപ്യൂടതീവസ കമജറജ കയസ്ഥാഗതജകല  1/2016-17  തതീരുമസ്ഥാനസം  

പ്രകസ്ഥാരസം ടെജ സലസം സുകരന്ദ്രനസ, അവജകടെ മുമ്പസ 2013 ല് നടെന്ന സലവജല്പനയജകല അകത 

വജലയസ വജല്ക്കുന്നതജനസ തതീരുമസ്ഥാനജക്കുകയുസം കചെയ.

കകരള  കഡവലപ്കമനസ  അകതസ്ഥാറജറജ  റൂളസജനു  വജരുദ്ധമസ്ഥായജ  ഭൂമജ  വജല്പന

നടെത്തുന്നതജനുളള  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നതീക്കതജകന്മേല്  ഈ  ഓഫതീസജല്  നജനസം  ഓഡജറസ

എന്കസ്വയറജ  (എ 3-35/2016-17  തതീയതജ  11.07.2018)  നല്കജകയങ്കജലസം മറുപേടെജ ലഭജചജല്ല.

ഈ വജഷയതജല് വജശദതീകരണസം നല്കകണതസ്ഥാണസ.

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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2.12(ii) ജജ  .  സജ  .  ഡജ  .  എ  .  യുകടെ തുണഭൂമജ സസ്വകസ്ഥാരരവരകജക്കസ ക്രമവജരുദ്ധമസ്ഥായജ വജല്പന

നടെതജ.

എളസംകുളസം  മസ്ഥാതസ്ഥാനഗര്  സ്കൂളജനസ  സമതീപേമുളള  കകരള  വസ്ഥാടര്  അകതസ്ഥാറജറജ  വക സലതജല്

നജനസം  സമതീപേവസ്ഥാസജകളുകടെ  ഉപേകയസ്ഥാഗതജനസ  കപേസ്ഥാതുകറസ്ഥാഡസ  നജര്മജക്കുന്നതജനസ്ഥായജ  10  അടെജ

വതീതജയജല് സലസം സടൗജനരമസ്ഥായജ വജട്ടുനല്കുന്നതജനസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ. എകജകപ്യൂടതീവസ  കമജറജയുകടെ

09.02.2015 കല  കയസ്ഥാഗതജല്  തതീരുമസ്ഥാനജച്ചു  (തതീരുമസ്ഥാനസം  നസം.308/2014-15).  കറസ്ഥാഡസ  അവലന്

കചെയ്യുന്നതുമൂലസം  ത്രജകകസ്ഥാണസ്ഥാകൃതജയജലണസ്ഥാകുന്ന  ഏകകദശസം  0.36  കസനസ  സലസം  കസനജനസ

8,00,000/-  രൂപേ  നജരക്കജല്  സമതീപേവസ്ഥാസജയസ്ഥായ  കശഖറജനസ  വജല്ക്കുന്നതജനുസം  മറ  രണ

സമതീപേവസ്ഥാസജകളസ്ഥായ കവണു, അകശസ്ഥാകന് എന്നജവര്ക്കസ കപേസ്ഥാതുകറസ്ഥാഡജകലക്കസ പ്രകവശജക്കുന്നതജനസ  4

അടെജ  വതീതജയജല്  സടൗജനരമസ്ഥായജ  സലസം  അനുവദജക്കുന്നതജനുസം,  ഇതജനു  പുറകമ  ടെജയസ്ഥാളുകളുകടെ

പുരയജടെതജകലക്കസ  വസ്ഥാഹനഗതസ്ഥാഗതസം  സസ്ഥാധരമസ്ഥാക്കുന്നതജനസ  ടെജ  സലകതസ്ഥാടെസ  കചെര്ന്നസ  ഏകകദശസം

0.28  കസനസ  സലസം  കവണുവജകനയുസം  അകശസ്ഥാകകനയുസം  കപേരജല്  കസനജനസ  8,00,000/-  രൂപേ

നജരക്കജല് വജല്പന നടെത്തുന്നതജനുസം ഈ വഴജ അകശസ്ഥാകനസ സടൗകരരകപടുത്തുന്നതജനസ ആവശരമസ്ഥായ

0.75 കസനസ സലസം അകത നജരക്കജല് അകശസ്ഥാകനസ വജല്ക്കുന്നതജനുസം പ്രസ്തുത എകജകപ്യൂടതീവസ കമജറജ

കയസ്ഥാഗതജല്  തതീരുമസ്ഥാനമസ്ഥായജ.  സലസം  വജല്ക്കുന്നതജനസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നജര്വ്വസ്ഥാഹകസമതജ

തതീരുമസ്ഥാനകമടുത  09.02.2015 നസ  മുമ്പസ  30.01.2015 നസ  കശഖര്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല് സലവജല

അടെച്ചു  (രസതീതസ  നസം.5388).  കവണുവസം  അകശസ്ഥാകനുസം  പേണസം  അടെയസ്ഥാകത  തകന്ന  ടെജ  സലസം

ഉപേകയസ്ഥാഗജച്ചു  കപേസ്ഥാന.  അകത എകസറസ  വജഭസ്ഥാഗതജകന  20.10.2017 കല റജകപസ്ഥാര്ടസ  പ്രകസ്ഥാരസം  ആ

ദജവസസം വകരയുസം അകശസ്ഥാകനുസം കവണുവസം പേണമടെചജരുന്നജല്ല.  തുടെര്ന്നസ സലവജലയുസം  15.01.2015

മുതല്  12%  നജരക്കജല്  അതജകന  പേലജശയുസം  അടെയണകമന്നസ്ഥാവശരകപടസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

കതയചതജകനത്തുടെര്ന്നസ  സലവജലയജല്  ഇളവനുവദജക്കണകമന്നസ്ഥാവശരകപടസ  ടെജയസ്ഥാളുകള

ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ  അകപേക  നല്കജ.  ഇതസ   പേരജഗണജചസ  2018  ജനുവരജ  31 നകസം  പേണസം

അടെവസ്ഥാക്കസ്ഥാത  പേകസം  പേലജശയജല്  50%  ഇളവനുവദജക്കുന്നതജനസ  27.01.2018 ല്  കൂടെജയ

എകജകപ്യൂടതീവസ  കമജറജ  കയസ്ഥാഗസം  തതീരുമസ്ഥാനജച്ചു  (തതീരുമസ്ഥാനസം  നസം.217/2017-18).  27.01.2018 ലസ്ഥാണസ

സലവജലയജല്  ഇളവനുവദജചസ  എകജകപ്യൂടതീവസ  കമജറജ  തതീരുമസ്ഥാനമുണസ്ഥായകതങ്കജലസം  അതജനസ  മുമ്പസ

25.01.2018 നസ പേലജശ ഇളകവസ്ഥാടുകൂടെജ അകശസ്ഥാകനുസം കവണുവസം സലവജല അടെവസ്ഥാക്കജ.

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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ജജ.സജ.ഡജ.എ.  0.28  കസനസ  ഭൂമജയസ്ഥാണസ  കവണുവജനുസം  അകശസ്ഥാകനുമസ്ഥായജ  നല്കുന്നതസ,

അകശസ്ഥാകനസ മസ്ഥാത്രമസ്ഥായജ  0.75  കസനസ ഭൂമജയുസം.  അതസ്ഥായതസ കവണുവജനുസം അകശസ്ഥാകനുസം കൂടെജ ആകക

1.03  കസനസ  ഭൂമജയസ്ഥാണസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നല്കുന്നതസ.  ഇതജനസ  വജലയസ്ഥായജ  ടെജ  ആളുകള

25.01.2018 ല്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജലടെച  ആകക  തുക  10,22,205/-  രൂപേയസ്ഥാണസ.  ഈ  വജല  ടെജ

പ്രകദശകത മസ്ഥാര്ക്കറസ വജലയുമസ്ഥായജ കപേസ്ഥാരുതകപടുന്നജല്ല.

ടെജ  സലമജടെപേസ്ഥാടെജകല  അപേസ്ഥാകതകളക്കസ  വജശദതീകരണസം  ആവശരകപടസ  ഈ  ഓഫതീസജല്

നജനസം  28.06.2018 ല്  നല്കജയ  എ 3-28/2016-17  നമ്പര്  ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജക്കസ

23.07.2018 കല  4256/എഫസ.സജ.3/2018/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നമ്പര്  കതസ  പ്രകസ്ഥാരസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

നല്കജയ  മറുപേടെജ  തൃപജകരമല്ല.  മറുപേടെജയജല്,  സലസം  വജല്പനയസ  നജരസ്ഥാകകപേ  പേത്രസം

ലഭരമസ്ഥാക്കണകമന്നസ ജജല്ലസ്ഥാ കളക്ടകറസ്ഥാടെസ  ആവശരകപടജട്ടുകണനസം അതസ ലഭരമസ്ഥാകുന്ന പേകസം മസ്ഥാത്രകമ

സലസം തതീറസ്ഥാധസ്ഥാരസം കചെയ നല്കുവസ്ഥാന് നടെപേടെജ സസ്വതീകരജക്കുകയുളള എനസം പേറയുന. എന്നസ്ഥാല് ജജല്ലസ്ഥാ

കളക്ടറുകടെ  നജരസ്ഥാകകപേപേത്രസം  സലസം  വജല്പനയ്ക്കുളള  സര്ക്കസ്ഥാര്  അനുമതജയല്ല.  കകരള

കഡവലപ്കമനസ  അകതസ്ഥാറജറജ  റൂളസസ  പ്രകസ്ഥാരസം  അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ  സലസം വജല്പന നടെത്തുന്നതജനസ

സര്ക്കസ്ഥാര്  അനുമതജ  ആവശരമസ്ഥാണസ.  കൂടെസ്ഥാകത  കശഖറജനുസം  അകശസ്ഥാകനുസം  കവണുവജനുസം  സലസം

വജല്ക്കുവസ്ഥാന് തതീരുമസ്ഥാനജചതസ 25.11.2014 ല് ജജ.സജ.ഡജ.എ. കചെയര്മസ്ഥാകന അദ്ധരകതയജല് കൂടെജയ

കയസ്ഥാഗതജകന അടെജസസ്ഥാനതജലസ്ഥാകണനസം കയസ്ഥാഗതജകല തതീരുമസ്ഥാനതജകന അടെജസസ്ഥാനതജലസ്ഥാണസ

കശഖര്  30.01.2015 ല്  പേണമടെചകതനസം  കമല്കയസ്ഥാഗതതീരുമസ്ഥാനസം  സസ്ഥാധൂകരജക്കുന്നതജനസ്ഥാണസ

09.02.2015 കല എകജകപ്യൂടതീവസ കമജറജ കയസ്ഥാഗതജല് കവചജരുന്നകതനസം ടെജ മറുപേടെജയജല് പേറയുന.

എന്നസ്ഥാല്  കചെയര്മസ്ഥാകന  അദ്ധരകതയജല്  കൂടെജയ  കയസ്ഥാഗതജല്  സലസം  വജല്പന  നടെതസ്ഥാനുളള

തതീരുമസ്ഥാനകമടുതതുസം അതജനസ്ഥായജ പേണസം സസ്വതീകരജചതുസം ഏതു ചെടതജകന പേജന്ബലതജലസ്ഥാകണന്നസ

വരകമസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.  കചെയര്മസ്ഥാകന  കയസ്ഥാഗതതീരുമസ്ഥാനപ്രകസ്ഥാരസം  സലസം  വജല്പനയസ  പേണസം

സസ്വതീകരജചതജനു കശഷസം ഇതജകന സസ്ഥാധൂകരണതജനസ  എകജകപ്യൂടതീവസ  കമജറജയജല് കവച്ചു എന്നതസ

നജയമവജരുദ്ധമസ്ഥായ  കസ്ഥാരരമസ്ഥാണസ.  കൂടെസ്ഥാകത  ടെജ  സലതജനസ  കസനജനസ  8,00,000/-  രൂപേ  വജല

നജശ്ചയജചതസ കടെന്  ഡര് കണജക്കസ്ഥാകതയുസം മസ്ഥാനദണങ്ങള പേസ്ഥാലജക്കസ്ഥാകതയുമസ്ഥാണസ. സലവജല്പനയസ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  എകജകപ്യൂടതീവസ  കമജറജ  തതീരുമസ്ഥാനകമടുക്കുന്നതജനസ  മുമ്പസ  കകജ ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല്

സലവജല  അടെചതസ  സലവജല്പനയജല്  ക്രമവജരുദ്ധമസ്ഥായ  ഇടെകപേടെലകള  നടെന്നജട്ടുളളതസ്ഥായജ

സസംശയതജനജടെനല്കുന്നതസ്ഥാണസ. സര്ക്കസ്ഥാര് അനുമതജ ലഭജചതജനു കശഷസം മസ്ഥാത്രസം സലസം തതീറസ്ഥാധസ്ഥാരസം

കചെയ്യുവസ്ഥാന് തുടെര്നടെപേടെജ സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ.

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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2.13 കകടജടെനജകുതജ അടെവസ്ഥാക്കജയതജല് ഇരടജപസ.

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  2016-17  ജനറല്  ലഡ്ജര്  പ്രകസ്ഥാരസം  സജ.എസം.ഡജ.എസസ.കല  ബജ-17

കടെമുറജയുകടെ  2008-09  മുതല്  2010-11  വകരയുളള  കസ്ഥാലയളവജകല  കകടജടെ  നജകുതജയജനതജല്

2146/-  രൂപേ  വടൗചര്  നസം.126/30.12.2016  പ്രകസ്ഥാരസം  കകസ്ഥാചജന്  കകസ്ഥാര്പകറഷനജല്

അടെവസ്ഥാക്കജയജരജക്കുന.  എന്നസ്ഥാല് ഇകത കസ്ഥാലയളവജകല കകടജടെ നജകുതജ വതീണസം  103/18.03.2017

എന്ന വടൗചര് പ്രകസ്ഥാരസം അടെവസ്ഥാക്കജയജട്ടുണസ. ജനറല് ലഡ്ജറജല് നജനസം ലഭരമസ്ഥായ വജവരങ്ങള തസ്ഥാകഴ

കചെര്ക്കുന:-

തതീയതജ വടൗചര്
നസം.

വജവരണസം തുക

30.12.2016 126
Payment of Building Tax of CMDS /B-17 Shop
for the period of 2008-09 to 2010-11 from EMD
of B-17 Shop CMDS

2146/-

18.03.2017 103 Payment of Building Tax of B-17 Shop/CMDS
from 2008-09 I Half to 2016-17 II Half 5519/-

ഈ  വജധതജലളള  ഇരടജപജനസ  വജശദതീകരണസം  ആവശരകപട്ടുകകസ്ഥാണസ  എ 5-38/2016-17

തതീയതജ  11.07.2018 ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജ നല്കജയതജനസ മറുപേടെജയസ്ഥായജ  4256/FC2/2014/GCDA

തതീയതജ  02.08.2018  ഖണജക  3 ല്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  പേറയുന്നതസ  കകടജടെനജകുതജ  പേജഴപലജശ

ഒഴജവസ്ഥാക്കുന്നതജനസ്ഥായജ ഒറതവണ തതീര്പസ്ഥാക്കല് പേദ്ധതജ പ്രകസ്ഥാരമുളള ഡജമസ്ഥാനസ കനസ്ഥാടതീസസ തുകയസ്ഥായ

5,519/-  രൂപേയുകടെ ഒറകചക്കസ  ആവശരകപട്ടുകകസ്ഥാണസ,  2,146/-  രൂപേയുകടെ ആദര കചെക്കസ,  കകസ്ഥാചജന്

കകസ്ഥാര്പകറഷന് ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ  തജരജകക നല്കജ എന്നസ്ഥാണസ.  തുടെര്ന്നസ ജജ.സജ.ഡജ.എ. 2,146/-

രൂപേയുകടെ  കചെക്കസ  ബസ്ഥാങ്കസ  റതീകണ്സതീലജകയഷന്  കസറസകമനജല്  അണ്കരസ്ഥാഷ്ഡസ  കചെക്കസ  എന്ന

രതീതജയജല് ഉളകപടുതജകയനസം പേറയുന. 

ഇതസ ശരജയസ്ഥായ അക്കടൗണജസംഗസ അല്ല. തജരജകക കജടജയ കചെക്കസ റദസ കചെയസ ടെജ തുക ബനകപട

അക്കടൗണസ കഹഡുകളജല് റജകവഴസ എന്ടജ ആയജ കചെര്തസ്ഥാല് മസ്ഥാത്രകമ അക്കടൗണസ കൃതരമസ്ഥാവകയുളള.

ഇങ്ങകന കചെയ്യേസ്ഥാതജരുന്നതജനസ്ഥാല് കകടജടെനജകുതജയജനതജല് ടെജ തുക കചെലവസ്ഥായജ നജലനജല്ക്കുന.

ആയതജനസ്ഥാല്  ഇതരതജല്  സൂകജക്കുന്ന  അക്കടൗണജല്  കസ്ഥാണുന്നതസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ

യഥസ്ഥാര്ത കചെലവ തുകകള ആയജരജക്കുകയജല്ല.

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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2.14 സജ  .  എസം  .  ഡജ  .  എസസ  .   കടെമുറജ    -     ഒ  .  എസസ  .14      1997 –  മുതലളള കകടജടെ നജകുതജ

അടെവസ്ഥാക്കജയജടജല്ല.

സജ.എസം.ഡജ.എസസ.കല  ഒ.എസസ.-14  സസംബനജച  ഫയല്  പേരജകശസ്ഥാധനയജല്,  നജലവജല്

കടെമുറജയുകടെ  വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാരനസ്ഥായ  ശതീ  ടെജ.വജ.  കതസ്ഥാമസസ,  1997  മുതല്  കടെമുറജയുകടെ  കകടജടെനജകുതജ,

കകസ്ഥാചജ  കകസ്ഥാര്പകറഷനജല്  അടെവസ്ഥാക്കജയജടജല്ലസ്ഥാതതസ്ഥായുസം  ഏകകദശസം  63,504/-  രൂപേ

നജകുതജയജനതജലസം 87,610/-  രൂപേ പേലജശയജനതജലസം അടെവസ്ഥാക്കുവസ്ഥാനുളളതസ്ഥായുസം അറജയജചജട്ടുണസ.

23.03.2010 ല്  ശതീ  ടെജ.വജ.കതസ്ഥാമസസ  കടെമുറജ  ഏകറടുക്കുന്നതജനു  മുമ്പസ  ശതീ  ഡജ.ഡജ.  ഡജകയസ്ഥാ

എന്നയസ്ഥാളസ്ഥാണസ ടെജ കടെമുറജ ഏകറടുതജരുന്നകതനസം അകലസ്ഥാടജ അറജയജചജട്ടുണസ. 

24.07.2018 ല്  നല്കജയ  എ 5-48/2016-17  നമ്പര്  ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജക്കസ

4256/എഫസ.സജ.3/2018/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  തതീയതജ  02.08.2018  പ്രകസ്ഥാരസം ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നല്കജയ

മറുപേടെജയജല് പേറയുന്നതസ  21.10.1991  മുതല്  01.07.2000  വകര ഡജ.ഡജ.  ഡജകയസ്ഥാ എന്നയസ്ഥാളക്കസ

അകലസ്ഥാടസ  കചെയജരുന്ന കടെമുറജ  (ഒ.എസസ.14) 01.07.2000 ല് തജരജകചല്പജചജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.  ടെജയസ്ഥാകന

കുടെജശ്ശേജക  തുക  കസകപ്യൂരജറജ  തുകയജല്  നജനസം  ഈടെസ്ഥാക്കജയതസ്ഥായുസം  പേറയുന.  എന്നസ്ഥാല്  ടെജ

കസ്ഥാലഘടതജകല കകടജടെ നജകുതജ കുടെജശ്ശേജക അകദഹതജല് നജനസം ഈടെസ്ഥാക്കജയതസ്ഥായജ പേറയുന്നജല്ല.

മറുപേടെജയജല് ജജ.സജ.ഡജ.എ. തുടെര്ന പേറയുന്നതസ നജലവജകല അകലസ്ഥാടജയസ്ഥായ ശതീ ടെജ.വജ.കതസ്ഥാമസജകന

അകപേക പ്രകസ്ഥാരസം ടെജയസ്ഥാനസ അകലസ്ഥാടസ കചെയജട്ടുളള കസ്ഥാലയളവജകല കകടജടെനജകുതജ അടെയ്ക്കുന്നതജനുളള

സസ്ഥാകരപേത്രസം  11.04.2018  തതീയതജ  പ്രകസ്ഥാരസം  നല്കജയജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.  കരസ്ഥാര്

പുതുക്കണകമന്നസ്ഥാവശരകപട്ടുകകസ്ഥാണസ ടെജയസ്ഥാനസ പേലതവണ കനസ്ഥാടതീസസ അയച്ചുകവങ്കജലസം വസ്ഥാടെകക്കുടെജശ്ശേജക

ഉളളതജനസ്ഥാലസം  കകടജടെനജകുതജ  അടെവസ്ഥാക്കജയജടജല്ലസ്ഥാതതജനസ്ഥാലസം  കരസ്ഥാര്  പുതുക്കുവസ്ഥാന്

സസ്ഥാധജചജടജകല്ലന്നസ്ഥാണസ.

കടെമുറജ  അടുത  അകലസ്ഥാടജക്കസ  വകമസ്ഥാറുന്നതജനു  മുമ്പസ  മുന്  അകലസ്ഥാടജയുകടെ  ബസ്ഥാധരതകള

ഈടെസ്ഥാക്കജ  ബസ്ഥാധരതസ്ഥാമുകമസ്ഥാക്കസ്ഥാതതജനസ്ഥാല്  തുടെര്  കസ്ഥാലയളവജലസം  കകടജടെനജകുതജ  കുടെജശ്ശേജകകള

നജലനജല്ക്കുകയുസം പുതജയ അകലസ്ഥാടജയുസം വസ്ഥാടെക കുടെജശ്ശേജക വരുത്തുകയുസം ആണസ കചെയജരജക്കുന്നതസ.

ആയതജനസ്ഥാല്  നജലവജല്  കരസ്ഥാര്  പുതുക്കസ്ഥാകത  തകന്ന  ശതീ  ടെജ.വജ.  കതസ്ഥാമസസ  പ്രസ്തുത  കടെമുറജ

ഉപേകയസ്ഥാഗജക്കുന്നതസ്ഥായജടസ്ഥാണസ  മറുപേടെജയജല്  നജനസം  വരകമസ്ഥാകുന്നതസ.  ഈ  വജഷയതജല്

കകടജടെനജകുതജ  കുടെജശ്ശേജക,  വസ്ഥാടെക  കുടെജശ്ശേജക  എന്നജവ  ഈടെസ്ഥാക്കുന്നതജനുസം  വസ്ഥാടെക  കരസ്ഥാര്

ചെമയ്ക്കുന്നതജനുസം ആവശരമസ്ഥായ നടെപേടെജകള ഉടെന് സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ.

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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2.15(i) ഹടൗസജസംഗസ സതീമുകള അകതസ്ഥാറജറജക്കസ സസ്ഥാമ്പതജക നഷസം വരുത്തുന്ന രതീതജയജല്

വകകസ്ഥാരരസം കചെയ്യുന.

ആലവയജകല കതസ്ഥാടക്കസ്ഥാട്ടുകരയജല് അകതസ്ഥാറജറജ വജഭസ്ഥാവനസം കചെയ ഹടൗസജസംഗസ സതീമജനസ്ഥായജ ടെജ

പ്രകദശകത ഭൂവടെമകളജല് നജനസം അകതസ്ഥാറജറജ 8.64 കഹക്ടകറസ്ഥാളസം സലസം ഏകറടുക്കുകയുസം അവജകടെ

വജകസന  പ്രവര്തനങ്ങള  നടെപസ്ഥാക്കജ  ഹടൗസസ  കപസ്ഥാട്ടുകള  ആവശരമുളളവര്ക്കസ  വജല്പന

നടെത്തുകയുസം  കചെയ.  എന്നസ്ഥാല്  വജകസനപ്രവര്തനങ്ങളുസം  സലകമകറടുക്കല്  നടെപേടെജകളുസം

പൂര്തജയസ്ഥാക്കസ്ഥാകതയസ്ഥാണസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കപസ്ഥാട്ടുകള  വജ ല്ക്കുവസ്ഥാനസ്ഥാരസംഭജചതസ.  ഭവനപേദ്ധതജയുകടെ

പൂര്തതീകരണതജനസ  കവണ  ആകക  കചെലവസ  കണക്കസ്ഥാക്കജയജടജകല്ലനസം  ഭൂവടെമകള  അധജകഭൂമജ

വജലയസ്ഥായജ കകസ്ഥാടെതജകയ സമതീപേജചസ അനുകൂല വജധജ കനടുന്ന പേകസം വജധജപ്രകസ്ഥാരമുളള തുകയുസം മറ

കചെലവകളുസം വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാരജല് നജനസം ഈടെസ്ഥാക്കുന്നതസ്ഥാകണനസം വജല്പനക്കരസ്ഥാറജല് വരവസയുണസ.

കതസ്ഥാടക്കസ്ഥാട്ടുകര ഹടൗസജസംഗസ സതീസം ഫയല് പേഠജചതജല് ശദ്ധയജല്കപട അപേസ്ഥാകതകള :-

കപസ്ഥാടസ നസം  .1

ആദര വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാരന്   - ശതീ ടെജ. കഗസ്ഥാപേജനസ്ഥാഥന്

രണസ്ഥാസം വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാരന്  - ശതീ വജ.ഐ. കുരരന്

  

 (എ) ഒറജജജനല് ഫയല് ലഭരമസ്ഥാക്കജയജല്ല  .

കതസ്ഥാടക്കസ്ഥാട്ടുകര  ഹടൗസജസംഗസ  സതീസം  ഫയലകളജല്  ആവശരകപടതനുസരജചസ

ഓഡജറജനസ്ഥായജ  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജയതസ  പേസ്ഥാര്ടസ  ഫയല്  മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണസ.  ടെജ  പേസ്ഥാര്ടസ  ഫയലജകല

07.12.2017 കല ഫയല് കനസ്ഥാടജല് പേറയുന്നതസ എകസറസ വജഭസ്ഥാഗതജല് അകനസ്വഷജചസ കരഖകള

പേരജകശസ്ഥാധജചതജല്  കതസ്ഥാടക്കസ്ഥാട്ടുകര  കപസ്ഥാടജകനപറജ  യസ്ഥാകതസ്ഥാനസം  അറജയുവസ്ഥാന്  സസ്ഥാധജചജല്ല

എന്നസ്ഥാണസ.  അധജകഭൂമജവജല  (ELC)  പേലജശ  കണക്കസ്ഥാക്കുന്നതജനസ  കപസ്ഥാട്ടുകള  അകലസ്ഥാടസ

കചെയതസ  സസംബനജചസ്ഥാണസ  കമല്  ഫയല്  കനസ്ഥാടജല്  പേറയുന്നതസ.  ടെജ  കനസ്ഥാടജല്  തുടെര്ന

പേറയുന്നതസ  ELC യസ  പേലജശ കണക്കസ്ഥാക്കുന്നതജനസ കപസ്ഥാടജകന അകലസ്ഥാട്കമനസ തതീയതജ  1980

ഏപ്രജല്,  കമയസ  മസ്ഥാസങ്ങളജകല  ഏകതങ്കജലസം  ഒരു  തതീയതജ  കവചസ  (ഉദസ്ഥാ  :  10.05.1980)

കണക്കസ്ഥാക്കുന്നതജനസ  ഉതരവജനസ്ഥായജ  സമര്പജക്കുന  എന്നസ്ഥാണസ.  അകതസ്ഥാറജറജയജകല  തകന്ന

കസകനുകള പേരസ്പരസം ഫയല് അകനസ്വഷജക്കുന്നതസ്ഥായസ്ഥാണസ പേസ്ഥാര്ടസ ഫയല് പേരജകശസ്ഥാധനയജല്

നജനസം വരകമസ്ഥാകുന്നതസ.

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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ടെജ  പേദ്ധതജക്കസ്ഥായജ  ഭൂമജവജട്ടുനല്കജയ  35  ഭൂവടെമകള  കകസ്ഥാടെതജകയ  സമതീപേജക്കുകയുസം

കകസ്ഥാടെതജ  അധജക ഭൂമജവജല അനുവദജക്കുകയുസം കചെയ.  വജധജപ്രകസ്ഥാരമുളള  വജധജകടെത്തുകയുസം

മറകചെലവകളുസം  ഉളകപകടെ  ആകക  8,56,43,346/-  രൂപേ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ  അധജകമസ്ഥായജ

കചെലവഴജകക്കണജവന.  അകലസ്ഥാടജകളുകടെ  കരസ്ഥാറജകല  വരവസപ്രകസ്ഥാരസം  ഈ  തുക

അകലസ്ഥാടജകളജല് നജനസം ഈടെസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് ജജ.സജ.ഡജ.എ. തതീരുമസ്ഥാനജക്കുകയുസം കചെയ.

(ബജ)  ELC (  അധജക ഭൂമജവജല  ).

സര്ക്കസ്ഥാര് ഉതരവജകനക്കസ്ഥാളുസം തസ്ഥാഴ്ന്ന നജരക്കജല് കണക്കസ്ഥാക്കജയജരജക്കുന.

(എ)

ELC  കസകനസ്ഥാന്നജനസ  നജശ്ചയജചജരജക്കുന്ന  ആദര  നജരക്കസ  (കകസ്ഥാടെതജ

വജധജ  പ്രകസ്ഥാരസം  ഭൂവടെമകളക്കസ  നല്കജയ  അധജക  നഷപേരജഹസ്ഥാര

സസംഖരയുസം  പുറകമ്പസ്ഥാക്കസ  ഭൂമജക്കസ  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഈടെസ്ഥാക്കുന്ന  സസംഖരയുസം

കണക്കജകലടുതസ തജടകപടുതജയ ELC)

54,358

(ബജ)
ജജ.ഒ.(എസം.എസസ) 260/9/റവനപ്യൂ   തതീയതജ   07.07.2009   പ്രകസ്ഥാരസം 

നജശ്ചയജച വജല
30,526

(സജ)
19.02.2011 കല   ജജ.സജ.ഡജ.എ.   ജനറല്  കടൗണ്സജല് തതീരുമസ്ഥാനസം 

പ്രകസ്ഥാരസം നജശ്ചയജച വജല
21,473

വര്ഷങ്ങള  കഴജയുന്നതജനനുസരജചസ  ഭൂമജവജല  ഉയരുന്നതജനു  പേകരസം

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  ഭൂമജവജല  ഗണരമസ്ഥായജ  കുറച്ചുകകസ്ഥാണജരജക്കുകയസ്ഥാണസ.  ഇത്രയുസം

കുറഞ്ഞനജരക്കജല്  ELC  നജരക്കസ  നജശ്ചയജചജട്ടുകപേസ്ഥാലസം  അകലസ്ഥാടജകള തുകകള ഒടുക്കസ്ഥാകത

കകസ്ഥാടെതജ  നടെപേടെജകളുമസ്ഥായജ  മുകന്നസ്ഥാട്ടുകപേസ്ഥാകുന്നതസ്ഥായസ്ഥാണസ  ഫയല്  പേരജകശസ്ഥാധനയജല്

വരകമസ്ഥാകുന്നതസ.  ഹടൗസജസംഗസ  സതീമുകള  ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ  വന്  സസ്ഥാമ്പതജകനഷസം

ഉണസ്ഥാക്കുന്ന  രതീതജയജല്  വകകസ്ഥാരരസം  കചെയ്യുന്നതജനുസം  ഒറജജജനല്  ഫയല്

ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കസ്ഥാതതജനുസം  വജശദതീകരണസം  ആവശരകപട്ടുകകസ്ഥാണസ  30.07.2018 ല്  നല്കജയ

എ 5-53/2016-17 നമ്പര് ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജക്കസ ജജ.സജ.ഡജ.എ. മറുപേടെജ നല്കജയജടജല്ല.

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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2.15(ii) ഹടൗസജസംഗസ സതീമുകള   -   ഗുണകഭസ്ഥാകസ്ഥാക്കള പേലരുസം ജജ  .  സജ  .  ഡജ  .  എ  .  യ്കക്കതജകര

കകസ്ഥാടെതജയജല്.

കതസ്ഥാടക്കസ്ഥാട്ടുകര,  രസ്ഥാകമശസ്വരസം  എന്നതീ  ഹടൗസജസംഗസ  സതീമുകളജല്കപട  അകലസ്ഥാടജകളജല് പേലരുസം

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യ്കക്കതജകര കകസസ ഫയല് കചെയസ കകസ്ഥാടെതജനടെപേടെജകളുമസ്ഥായജ മുകന്നസ്ഥാട്ടുകപേസ്ഥാവകയസ്ഥാണസ.

കകസസ  നടെതജപജനസ്ഥായജ  നകല്ലസ്ഥാരു  തുകയുസം  മസ്ഥാനവകശഷജയുസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കചെലവഴജക്കുനണസ.

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല്  കപേസ്ഥാതുവജല്  കകസുകള  കൂടുതലസ്ഥാകണന്ന  കസ്ഥാരണതസ്ഥാല്  ലതീഗല്

അവഡസ്വസകറയുസം (സര്ക്കസ്ഥാര് ഉതരവകളക്കു വജരുദ്ധമസ്ഥായജ) തസ്ഥാല്ക്കസ്ഥാലജകമസ്ഥായജ നജയമജചജട്ടുണസ.

ഭൂവടെമകളക്കസ അധജകനഷപേരജഹസ്ഥാരത്തുകയുസം പുറകമ്പസ്ഥാക്കസ ഭൂമജക്കസ സര്ക്കസ്ഥാര് ഈടെസ്ഥാക്കുന്ന വജലയുസം

നല്കജ  വന്സസ്ഥാമ്പതജക  ബസ്ഥാധരത  ഏകറടുത്തുകകസ്ഥാണസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നടെപജലസ്ഥാക്കുന്ന

ഭവനപേദ്ധതജയുകടെ  ഗുണകഭസ്ഥാകസ്ഥാക്കള  തകന്ന  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യ്കക്കതജകര  കകസസ  നടെത്തുന്നതസ

ഗടൗരവമസ്ഥായജ  ചെജന്തജകക്കണ  വജഷയമസ്ഥാണസ.  പേദ്ധതജ  നടെതജപജലളള  കപേസ്ഥാരസ്ഥായ്മകളസ്ഥാകണസ്ഥാ  ഇതജനു

കസ്ഥാരണസം എന്നസ സസംശയജകക്കണജയജരജക്കുന.  സതീസം സസംബനജച ഒറജജജനല് ഫയല് ലഭരമല്ലസ്ഥാത

അവസയുസം,  ഭൂമജവജല  സര്ക്കസ്ഥാര്  നജശ്ചയജച  നജരക്കജകനക്കസ്ഥാളുസം  തസ്ഥാഴജകക്കസ്ഥാടുത  നടെപേടെജയുസം

സതീമുകള  സസംബനജച  വജശദവജവരങ്ങള  (നജലവജകല  കുടെജശ്ശേജക  വജവരങ്ങള  തുടെങ്ങജയവ)

നല്കുവസ്ഥാന് സസ്ഥാധജക്കസ്ഥാത ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ അനസ്ഥാസയുസം പേദ്ധതജ നടെതജപജലളള വതീഴ്ചയസ്ഥായജ

കസ്ഥാകണണജയജരജക്കുന.  ഇതു  സസംബനജചസ  09.07.2018 ല്  നല്കജയ  എ 5-37/2016-17  നമ്പര്

ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജക്കസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  മറുപേടെജ  ലഭരമസ്ഥാക്കജയജല്ല.  ജനനന്മേയസ്ഥായജ  ഏകറടുത്തു

നടെപജലസ്ഥാക്കുന്ന  പേദ്ധതജകള  ഈ  വജധതജല്  കകടുകസ്ഥാരരസതയുകടെ  പ്രതതീകങ്ങളസ്ഥായജ  മസ്ഥാറുന്നതസ

അതരന്തസം  കശസ്ഥാചെനതീയമസ്ഥാണസ.   ഇതസ  സസംബനജചസ  നല്കജയ ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജക്കസ  (നസം.എ 5-

37/2016-17 തതീയതജ 09.07.2018) 23.07.2018 ല്  4256/എഫസ.സജ.3/2018/ജജ.സജ.ഡജ.എ. നമ്പര്

പ്രകസ്ഥാരസം ജജ.സജ.ഡജ.എ. നല്കജയ മറുപേടെജയജലളള വജശദവജവരങ്ങള തസ്ഥാകഴ കചെര്ക്കുന :-

കതസ്ഥാടക്കസ്ഥാട്ടുകര ഹടൗസജസംഗസ സതീസം  .

ക്രമ
നസം

കപസ്ഥാടസ
നസം വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാരകന കപേരസ

അടെവസ്ഥാക്കസ്ഥാ
നുണസ്ഥായജരു
ന്ന ആകക

തുക

അടെവസ്ഥാ
ക്കജയതസ

ബസ്ഥാക്കജ
(30.06.18

വകര)

റജമസ്ഥാര്കസ /
കകസസ നമ്പര്

1 1 വജ.കജ.കുരരന് WP(C)23287
/11

2 2 ആനണജ അറക്കല് Died

3 3 കക.കക. ദസ്ഥാസന് WP(C)23287
/11

4 4 ഓമന കഗസ്ഥാപേജനസ്ഥാഥസ 207613 207613 ---

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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ക്രമ
നസം

കപസ്ഥാടസ
നസം

വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാരകന കപേരസ

അടെവസ്ഥാക്കസ്ഥാ
നുണസ്ഥായജരു
ന്ന ആകക

തുക

അടെവസ്ഥാ
ക്കജയതസ

ബസ്ഥാക്കജ
(30.06.18

വകര)

റജമസ്ഥാര്കസ /
കകസസ നമ്പര്

5 5 പേജ.എന്.കഗസ്ഥാപേസ്ഥാലന് WP(C)23287
/11

6 6 എസം.ജജ.രവതീന്ദ്രനസ്ഥാഥന് WP(C)23287
/11

7 7 പേജ.എസസ.കഹല്ബര്ടസ 17911/11

8 8 കക.ആര്.കമസ്ഥാഹന്ദസ്ഥാസസ WP(C)23287
/11

9 9 കക.എസം.വജജയന് WP(C)23287
/11

10 10 പേജ.ഒ.കുരരന് 521933 521933 Paid Full

11 11 ഗതീതസ്ഥാ സൂസന് കതസ്ഥാമസസ 229417 229417 Paid Full

12 13 കശസ്ഥാശസ്ഥാമ ചെതീകയടെന് 349047 349047 Paid Full

13 14 കകസ്ഥാശജ വജകനസ്ഥാദസ 247922 247922 Paid Full

14 15 കജസ്ഥായസ കകസ്ഥാചസ്ഥാടസ 227525 227525 Paid Full

15 16 കതസ്ഥാസംസണ് കചെമ്പരതജ 305883 WP(C)23287
/11

16 17 സജ.കക.സുശതീല 190943 WP(C)23287
/11

17 18 കഡസ്ഥാ.എന്.കക.കമകനസ്ഥാന് 342692 No case

18 19 ടെജ.എ.നസ്ഥാരസ്ഥായണന് 551228 551228 Paid Full

19 20 വജ.കക.ഏലജയസ്ഥാമ 415953 WP(C)23287
/11

20 22 വര്ഗതീസസ കൂനന് 635050 635050 Paid Full

21 23 കഡസ്ഥാ.കകസ്ഥാച്ചുകത്രസര 604088 604088 Paid Full

22 24 പേജ.കവണുകഗസ്ഥാപേസ്ഥാല് 377259 WP(C)23287
/11

23 25 കജക്കബസ ഇടന് 373630 WP(C)26871
/11

24 26 കജക്കബസ മസ്ഥാതത 377444 377444 Paid Full

25 27 എസം.എസം.വര്ഗതീസസ 373029 373029 Paid Full

26 28 കക.കുഞമുഹമദസ 373544 WP(C)23287
/11

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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ക്രമ
നസം

കപസ്ഥാടസ
നസം

വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാരകന കപേരസ

അടെവസ്ഥാക്കസ്ഥാ
നുണസ്ഥായജരു
ന്ന ആകക

തുക

അടെവസ്ഥാ
ക്കജയതസ

ബസ്ഥാക്കജ
(30.06.18

വകര)

റജമസ്ഥാര്കസ /
കകസസ നമ്പര്

27 29 കക.എസം.കുരരസ്ഥാകക്കസ്ഥാസസ 338391 338391 Paid Full

28 31 എസം.വജ.കചെറജയസ്ഥാന് 406462 WP(C)27050
/11

29 33 കമസ്ഥാളജ കറസ്ഥായസ 458642 WP(C)24377
/11

30 34 പേതീറര് കുരരന് 374674 374674 Paid Full

31 35 ആനജ കുരരസ്ഥാകചരജ 273536 273536 Paid Full

32 36 കമരജ ഫജലജപസ 261069 WP(C)16440
/13

33 37 എസം.ജജ.കൃഷ്ണകുമസ്ഥാരജ 258943 WP(C)25809
/11

34 39 കജക്കബസ ഇടന് 180468 WP(C)26871
/11

35 40 കക.മുഹമദസ്ഥാലജ 224825 224825

Letter  to
Government.
Paid
principal
only

36 41 ഫടൗസജയ അബൂബക്കര് 215536 WP(C)12757
/10

37 42 കക.എ.ഇല്ലരസ്ഥാസസ 259995 WP(C)24644
/14

38 43 കഡസ്ഥാ.എ.രസ്ഥാജസ്ഥാമണജ 274458 274458 Paid Full

39 44 ജജക്കു ഏബ്രഹസ്ഥാസം 231261 231261 Paid Full

40 45 കഫഡറല് ബസ്ഥാങ്കസ
377421 377421 Paid Full

41 46 കഫഡറല് ബസ്ഥാങ്കസ

42 47 കസസ്ഥാഫജ ചെസ്ഥാലജകശ്ശേരജ 351330 351330 Paid Full

43 48 വജ.യു.ഫസ്ഥാതജമസ്ഥാബതീവജ 193110 WP(C)23287
/11

44 49 കജസ്ഥാര്ജസ ചുമസ്ഥാര് 294502 WP(C)12757
/10

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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ക്രമ
നസം

കപസ്ഥാടസ
നസം

വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാരകന കപേരസ

അടെവസ്ഥാക്കസ്ഥാ
നുണസ്ഥായജരു
ന്ന ആകക

തുക

അടെവസ്ഥാ
ക്കജയതസ

ബസ്ഥാക്കജ
(30.06.18

വകര)

റജമസ്ഥാര്കസ /
കകസസ നമ്പര്

45 50 വജ.സരസമ 256269 WP(C)26871
/11

46 51 കക.എസസ.അബ്ദുള 302469 WP(C)21468
/13

47 52 കജസ്ഥാസഫസ പുതുമന 225422 WP(C)26055
/14

48 53 ജതീന പുതുമന 220953 WP(C)26055
/14

49 54 കക.എസസ.കഗസ്ഥാപേസ്ഥാലകൃഷ്ണന് 290251 WP(C)25809
/11

50 55 എ.ഐ.ഇബ്രസ്ഥാഹജസം 324120 324120 Paid Full

51 56 എ.എസം.ബസ്ഥാലസുബ്രഹ്മണരന് 230814 WP(C)23287
/11

52 58 കജന്നജ കജസ്ഥാര്ജസ 
വവനസ്ഥാടെതസ

443377 443377 Paid Full

53 59 പേജ.എസം.അബ്ദുള റഹജമസ്ഥാന് 297926 297926 Paid Full

54 60 കഡസ്ഥാ. കജസ്ഥാസസ.എസം.പേജ. 
ആലപസ്ഥാടസ 289177 WP(C)23287

/11

55 61 കജ.ഡജ.കപേസ്ഥാള 280910 WP(C)23287
/11

56 62 വജ.കുപ്പുരസ്ഥാജസ 507512 507512 Paid Full

57 63 വലലസ്ഥാ കടെസ്ഥാമജ 282799 WP(C)23287
/11

58 64 പേജ.കക.ജജമജ & ലജല്ലജ ജജമജ 291381 291381 Paid Full

59 65 കഡസ്ഥാ.വജ.എസം.മുഹമദസ്ഥാലജ 257983 WP(C)23287
/11

60 66 സരസമ കപേസ്ഥാള 204048 WP(C)23287
/11

61 67 തഖുദതീന് 279621 WP(C)23287
/11

62 68 ഐഷമ അഷറഫസ 275968 WP(C)23287
/11

63 69 കക. ശസ്ഥാരദ 252714 WP(C)23287

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)



-41-

ക്രമ
നസം

കപസ്ഥാടസ
നസം

വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാരകന കപേരസ

അടെവസ്ഥാക്കസ്ഥാ
നുണസ്ഥായജരു
ന്ന ആകക

തുക

അടെവസ്ഥാ
ക്കജയതസ

ബസ്ഥാക്കജ
(30.06.18

വകര)

റജമസ്ഥാര്കസ /
കകസസ നമ്പര്

/11

64 70 പേജ.എ.അബ്ദുള മജതീദസ 272392 272392 Paid Full

65 75 വര്ഗതീസസ കപേസ്ഥാള 173780 173780 Paid Full

66 77 സജ.ആര്.കഗസ്ഥാപേജ 71798 71798 Paid Full

67 78 പേജ.വജ.കജസ്ഥാസസ 63943 RR

68 79 കതസ്ഥാമജചന് വര്ഗതീസസ 7929 7929 Paid Full

69 80 പേജ.കജ.കജക്കബസ 81274 81274 Paid Full

70 82 പേജ.കജ.കചെറജയസ്ഥാന് &ശതീലത 75722 75722 Paid Full

71 83 പേജ.കജ.കചെറജയസ്ഥാന് &ശതീലത 80700 80700 Paid Full

72 84 വടെറസസ കബബജ 79353 79353 Paid Full

73 85 പേജ.ബസ്ഥാലകൃഷ്ണന്നസ്ഥായര് 75180 75180 Paid Full

74 86 എ.മസ്ഥാധവന്നസ്ഥായര് 56410 WP(C)23287
/11

75 87 കസസ്ഥാമ വര്ഗതീസസ 129581 129581 Paid Full

76 88 അന്ന പേടൗകലസ്ഥാസസ 154610 154610 Paid Full

77 89 കജസ്ഥാസസ.പേജ.വജ. 136166 136166 Paid Full

78 91 അമജണജ തമ്പസ്ഥാന് 20636 20636 Paid Full

79 93 ബതീന ഏബ്രഹസ്ഥാസം 170609 170609 Paid Full

80 94 സജ.പേജ.ഫസ്ഥാന്സജസസ 156873 156873 Paid Full

81 95 കക.കക.ബതീന 103387 WP(C)23287
/11

82 96 ആര്.നന്ദന് 116250 116250 Paid Full

83 97 എസം.ടെജ.കജസ്ഥാസസ 134513 134513 Paid RR

84 98 എസം.ടെജ.കജസ്ഥാസസ 112739 112739 Paid RR

85 99 എസം.ടെജ.കജസ്ഥാസസ 114647 114647 Paid RR

86 100 ഫസ്ഥാതജമ ഹബതീബസ 123061 WP(C)23287
/11

87 102 എ.ഡജ.പേടൗകലസ്ഥാസസ 149604 149604 Paid Full

88 103 ടെജ.എചസ.അബ്ദുള കരതീസം 108850 108850 Paid Full

89 104 കക.കപ്രമചെന്ദ്രന് 143478 143478 Paid Full

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)



-42-

ക്രമ
നസം

കപസ്ഥാടസ
നസം

വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാരകന കപേരസ

അടെവസ്ഥാക്കസ്ഥാ
നുണസ്ഥായജരു
ന്ന ആകക

തുക

അടെവസ്ഥാ
ക്കജയതസ

ബസ്ഥാക്കജ
(30.06.18

വകര)

റജമസ്ഥാര്കസ /
കകസസ നമ്പര്

90 105 അനജല അലകസ്ഥാണര് 179879 179879 Paid Full

91 106 എസസ.എസസ.രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന് 256358 256358 Paid Full

92 107 അലകസ്ഥാണര് കജസ്ഥാണ് 177217 177217 Paid Full

93 109 കമസ്ഥാളജ സൂസന് കതസ്ഥാമസസ 160106 160106 Paid Full

94 110 പ്രമജ കറസ്ഥായസ 24385 24385 Paid Full

95 111 എസം.ബജ.സരസസ്വതജയമ 167977 167977 Paid Full

96 112 കക.ബജ.അബ്ദുളകരതീസം & 
നതീന അബ്ദുളകരതീസം 171657 171657 Paid Full

97 113 ഇ.പേജ.യകശസ്ഥാധരന് 189165 189165 Paid Full

98 114 സജ.എഫസ.കതസ്ഥാമസസ 172649 172649 Paid Full

99 115 വജജയരസ്ഥാഘവന് 145496 WP(C)16747
/12

100 116 പേജ.കജ.കതസ്ഥാമസസ 166029 166029 Paid Full

101 117 എ.കക.കലസ്ഥാഹജതദസ്ഥാസസ 343611 RR

102 118 എ.കക.കലസ്ഥാഹജതദസ്ഥാസസ 386428 RR

103 119 കക.കജ.ആനണജ 218879 Paid Full

104 120 കഡസ്ഥാ.കുരരന് മസ്ഥാതത 227652 Paid Full

105 122 സജ.എസം.റഫതീഖസ 204474 204474 Paid Full

രസ്ഥാകമശസ്വരസം കവസസ ടെടൗണ് പസ്ഥാനജസംഗസ സതീസം  .

ക്രമ
നസം

കപസ്ഥാടസ
നസം

വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാരകന കപേരസ

അടെവസ്ഥാക്കസ്ഥാ
നുണസ്ഥായജരു
ന്ന ആകക

തുക

അടെവസ്ഥാ
ക്കജയതസ

ബസ്ഥാക്കജ
(30.06.18

വകര)

റജമസ്ഥാര്കസ /
കകസസ നമ്പര്

1 6 പുഷ്പലത.ബജ. 154531 154531 Paid

2 10 Legal heir of 
പേജ.കക.ഹരജദസ്ഥാസസ

103232 50000 WP(C)10224
/2012(C)

3 15 കക.ബസ്ഥാലകൃഷ്ണന്
31655
ELC +
Interest

31665 70625

WP(C)438/2
017
WP(C)26230
/2010

4 18 സജ.കക.ഉവബദസ 77390 77390 Paid

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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ക്രമ
നസം

കപസ്ഥാടസ
നസം

വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാരകന കപേരസ

അടെവസ്ഥാക്കസ്ഥാ
നുണസ്ഥായജരു
ന്ന ആകക

തുക

അടെവസ്ഥാ
ക്കജയതസ

ബസ്ഥാക്കജ
(30.06.18

വകര)

റജമസ്ഥാര്കസ /
കകസസ നമ്പര്

5 19 ഷതീജ മസ്ഥാധവന് ദസ്ഥാസസ 67837 67837 Paid

6 20 കജസ്ഥാമജ മസ്ഥാഞ്ഞൂരസ്ഥാന് 64538 64538 Paid

7 84 കഹന്റജ കക.ടെജ. 35531 121452 RR

8 88, 89 എന്.കക.മുരളതീധരന് 182054 182054 Paid

9 92 പേജ.എ. കജസ്ഥാര്ജസ കസവരര് 85980 85980 Paid

10 100 മസ്ഥാര്ഗരറസ കജസ്ഥാസഫസ 56856 99639 94615 RR

11 106 എ. ജഹസ്ഥാസംഗതീര് 40680
+ Interest 142460

നടെപേടെജ
സസ്വതീകരജച്ചു
വരുന  ELC
Notice
30.05.2018

12 11-12 അന്നമ മസ്ഥാതപ്യൂസസ 59462 199152 RR

2.16 ഒഴജപജക്കകപട കടെമുറജകളുകടെ   /   ബങ്കുകളുകടെ പേരജപേസ്ഥാലനസം   -   വജവരസം ലഭരമല്ല.

അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ  2016-17 കല  വസ്ഥാടെക  രജജസറുകള പേരജകശസ്ഥാധജചതജല്  പേല  കടെമുറജകളുസം

ബങ്കുകളുസം ഒഴജപജക്കകപടതസ്ഥായുസം ചെജലതസ സറണര് കചെയതസ്ഥായുസം കസ്ഥാണുന. 2010-2012 വര്ഷങ്ങളജല്

ഒഴജപജക്കകപട  ടെജ  കടെമുറജകള  ഒഴജപജക്കുന്ന  അവസരതജല്  നജലവജലണസ്ഥായജരുന്ന  കുടെജശ്ശേജക

വജവരങ്ങകളസ്ഥാ  ബസ്ഥാധരതകകളസ്ഥാ  നജലവജകല  സജതജവജവരങ്ങകളസ്ഥാ  രജജസറജല്  ലഭരമല്ല.

ഒഴജപജക്കകപടതജനു  കശഷസം  പുനര്കലലസം  കചെയ്യുകയുണസ്ഥാകയസ്ഥാ  എന്ന  വജവരവസം  ലഭരമല്ല.

വസ്ഥാടെകവജവരങ്ങകളസ്ഥാ  കുടെജശ്ശേജക  വജവരങ്ങകളസ്ഥാ  കരഖകപടുതസ്ഥാത  കടെമുറജകളുസം  ബങ്കുകളുസം  ഉണസ.

വജശദവജവരങ്ങള തസ്ഥാകഴ കചെര്ക്കുന :-

    I. EVICT   കചെയ്യേകപടവ   (  ഒഴജപജക്കകപടവ  )

(എ) KSRTC   ബസസ സസ്ഥാന്ഡജനസ സമതീപേമുളള ബങ്കുകള   - 40622   (  ഡജമസ്ഥാനസ രജജസര് 
പ്രകസ്ഥാരസം ആകക ബങ്കുകള   - 54)

നസം. കടെമുറജ നമ്പര് / വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാരകന കപേരസ Eviction date

(i) ബങ്കസ 15 / ആര്. തങ്കപന് 26.06.2012

(ii) ബങ്കസ 16 / കക.വജ. പുരുകഷസ്ഥാതമന് 12.07.2010

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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നസം. കടെമുറജ നമ്പര് / വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാരകന കപേരസ Eviction date

(iii) ബങ്കസ 17 / കക. വജജയകുമസ്ഥാര് 27.11.2010

(iv) ബങ്കസ 20 31.07.2010

(v) ബങ്കസ 26 / ഇ.കക. ലതതീഫസ 25.07.2013

(vi) ബങ്കസ 27 / പേജ.സജ. കതസ്ഥാമസസ Surrendered

(vii) ബങ്കസ 28 / എസം. ശശജ 25.02.2013

(viii) ബങ്കസ 29 26.06.2012

(ix) ബങ്കസ 30 / Carbon Academy Evicted

(x) ബങ്കസ 31 / Ernakulam District Sports Council for Deaf Surrendered

(xi) ബങ്കസ 33 26.06.2012

(xii) ബങ്കസ 35 / ഇ.കക. ലതതീഫസ 25.07.2013

(xiii) ബങ്കസ 42 /  തങ്കമ രസ്ഥാഘവന് 23.05.2013

 (xiv) ബങ്കസ 53 / ടെജ.എസസ. സസ്ഥാഗര് 12.07.2010

(xv) ബങ്കസ 22 / കസ്ഥാര്തരസ്ഥായനജ 12.07.2010
   

  
   II. വജവരങ്ങള കരഖകപടുതസ്ഥാത കടെമുറജകള

(എ) ഗസ്ഥാനജനഗര് കഷസ്ഥാപ്പുകള   - 40602

കടെമുറജ നമ്പര് / വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാരകന കപേരസ അപേസ്ഥാകത

OS  3  Indian Institue of Material Management–
കുടെജശ്ശേജക വജവരസം

കരഖകപടുതജയജടജല്ല
 

      (ബജ) KSRTC   ബസസ സസ്ഥാന്ഡജനസ സമതീപേമുളള ബങ്കുകള   - 40622

നസം. കടെമുറജ നമ്പര് / വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാരകന കപേരസ അപേസ്ഥാകത

(i) ബങ്കസ  1
കരഖകപടുതലകള ഒനമജല്ല

(ii) ബങ്കസ  4

(iii) ബങ്കസ  6 / കക.പേജ.കജസ്ഥാസഫസ

കുടെജശ്ശേജക വജവരസം
കരഖകപടുതജയജടജല്ല

(iv) ബങ്കസ  7 / കക.തങ്കപന്

(v) ബങ്കസ  9 / ശശജധരന് കര്തസ്ഥാ

(vi) ബങ്കസ  10 / എസം.പേജ. ഉണജ & 
                             സസ്ഥാവജത്രജക്കുടജ

(vii) ബങ്കസ  23, 24, 25 
All Kerala Widows Association കരഖകപടുതലകള ഒനമജല്ല

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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നസം. കടെമുറജ നമ്പര് / വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാരകന കപേരസ അപേസ്ഥാകത

(viii) ബങ്കസ  32 

കരഖകപടുതലകള ഒനമജല്ല(ix) ബങ്കസ  34 

(x) ബങ്കസ  36

(xi) ബങ്കസ  43 കുടെജശ്ശേജക കരഖകപടുതജയജടജല്ല

(xii) ബങ്കസ  47 കരഖകപടുതലകള ഒനമജല്ല

(xiii) ബങ്കസ  48, 49 / പ്രമതീള വജക്രമന് വസ്ഥാടെക വരകവസ്ഥാ കുടെജശ്ശേജക
വജവരങ്ങകളസ്ഥാ കരഖകപടുതജയജടജല്ല

 (xiv) ബങ്കസ 54 കരഖകപടുതലകള ഒനസം ഇല്ല

കമല്  കടെമുറജകള  സസംബനജചസ  ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജ  നസം.എ 5-52/2016-17  തതീയതജ
27.07.2018 പ്രകസ്ഥാരസം ആവശരകപട വജവരങ്ങള :-

(എ) ഒഴജപജക്കകപട / സറണര് കചെയ്യേകപട കടെമുറജകള ഒഴജപജക്കകപടകപസ്ഥാള ഉണസ്ഥായജരുന്ന
കുടെജശ്ശേജക/ബസ്ഥാധരതസ്ഥാ വജവരങ്ങള.

(ബജ) ഒഴജപജചതജനു  കശഷസം  പുനര്കലലസം  കചെയജട്ടുകണസ്ഥാ  എന്ന  വജവരവസം  ഇകല്ലങ്കജല്
അതജകന കസ്ഥാരണവസം.

(സജ) വസ്ഥാടെക  വജവരങ്ങകളസ്ഥാ  കുടെജശ്ശേജക  വജവരങ്ങകളസ്ഥാ  കരഖകപടുതസ്ഥാതവ  സസംബനജച
വജവരങ്ങള കരഖകപടുതജ ഡജ.സജ.ബജ. സഹജതമുളള വസ്ഥാടെക രജജസര്. 

കമല് ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജക്കസ ജജ.സജ.ഡജ.എ. മറുപേടെജ ലഭരമസ്ഥാക്കജയജടജല്ല.

2.17 തകദശസസ്വയസംഭരണ സസ്ഥാപേനങ്ങളജല് നജനളള അസംശസ്ഥാദസ്ഥായസം.

1984 കല കകരള കഡവലപ്കമനസ അകതസ്ഥാറജറജ ചെടങ്ങളജകല ചെടസം 32(സജ), 1920 കല മദ്രസ്ഥാസസ

ടെടൗണ്  പസ്ഥാനജസംഗസ  ആക്ടസ  (VII)  വകുപസ  50(എ)  എന്നജവ  അനുസരജചസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ

പേരജധജയജല്  വരുന്ന  തകദശസസ്വയസംഭരണ  സസ്ഥാപേനങ്ങള  അവയുകടെ  വരുമസ്ഥാനതജകന  2%

നജരക്കജകലസ്ഥാ സര്ക്കസ്ഥാര് യഥസ്ഥാസമയസം തതീരുമസ്ഥാനജക്കുന്ന നജരക്കജകലസ്ഥാ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജകളക്കസ

അസംശസ്ഥാദസ്ഥായസം നല്കുവസ്ഥാന് ബസ്ഥാധരസരസ്ഥാണസ.

02.03.2000 കല  983/2000/എല്.എസസ.ജജ.ഡജ.  നമ്പര്  ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരസം,  വജകസന

അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ  പേരജധജയജല്കപടുന്ന  വസ്ഥാര്ഷജക  വരുമസ്ഥാനസം  10  ലകസം  രൂപേയജല്  അധജകമുളള

മുന്സജപസ്ഥാലജറജ/കകസ്ഥാര്പകറഷന് എന്നജവ അവയുകടെ മുന് സസ്ഥാമ്പതജക വര്ഷകത വരുമസ്ഥാനതജകന

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)



-46-

2%  വരുന്ന തുകയുസം ഗസ്ഥാമപേഞസ്ഥായത്തുകള  1%  വരുന്ന തുകയുസം അസംശസ്ഥാദസ്ഥായമജനതജല് ഏപ്രജല്,

ജൂവല,  ഒകക്ടസ്ഥാബര്,  ജനുവരജ എന്നജങ്ങകന  4  തവണകളസ്ഥായജ അതസ്ഥാതു മസ്ഥാസസം  10ാസ്ഥാസം തതീയതജക്കസ

മുമ്പസ്ഥായജ  ബനകപട  വജകസന  അകതസ്ഥാറജറജയജല്  ഒടുകക്കണതസ്ഥാണസ.  അല്ലസ്ഥാതപേകസം  2%

നജരക്കജലളള പേജഴപലജശകയസ്ഥാകടെസ്ഥാപസം തുക ഈടെസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.  അസംശസ്ഥാദസ്ഥായസം ഒടുക്കുന്നതജല് വതീഴ്ച

വരുത്തുന്ന പേകസം തകദശസസ്വയസംഭരണ സസ്ഥാപേനങ്ങളക്കസ സര്ക്കസ്ഥാരജല് നജനസം ലഭജകക്കണ ഗസ്ഥാനസ

തുകയജല് നജനസം ടെജ തുക ഈടെസ്ഥാക്കസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണസ.

വജവജധ തകദശസസ്വയസംഭരണസസ്ഥാപേനങ്ങളജല് നജനസം അകതസ്ഥാറജറജക്കസ ലഭജക്കുന്ന അസംശസ്ഥാദസ്ഥായസം

സസംബനജച  വജവരങ്ങള  അനുബനസം    3 ആയജ  കചെര്തജരജക്കുന.  സസ്ഥാപേനങ്ങളജല്  നജനസം

ധനകസ്ഥാരര  പേത്രജകകള ലഭരമല്ലസ്ഥാതതജനസ്ഥാല് മുന്കസ്ഥാലങ്ങളജകല കണക്കുകളുകടെ അടെജസസ്ഥാനതജല്

31.03.2017  വകരയുളള ഏകകദശ കണക്കുകളസ്ഥാണജതസ.  കൃതരമസ്ഥായ കണക്കുകള അടെജസസ്ഥാനമസ്ഥാക്കജ

അസംശസ്ഥാദസ്ഥായസം കണക്കസ്ഥാക്കജ ഈടെസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് നടെപേടെജ സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ.

2.18 കപേന്ഷന് ഫണസ.

വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ  വജകസന  അകതസ്ഥാറജറജ  ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ഫണജല്  നജന

തകന്ന കപേന്ഷന് നല്കുന്നതജനസ  31.08.1994 കല ജജ.ഒ.(എസം.എസസ.)201/94/എല്.എ.ഡജ.  നമ്പര്

ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരസം  01.01.1994  പ്രസ്ഥാബലരതജല്  കപേന്ഷന്  സതീസം  നടെപജലസ്ഥാക്കജ.  കപേന്ഷന്

പേദ്ധതജയുകടെ  കസ്ഥാരരകമമസ്ഥായ  നടെതജപജകലക്കസ്ഥായജ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കസക്രടറജ  ടസജയസ്ഥായജ  ഒരു

കപേന്ഷന്  ഫണസ  ടസസ  30.11.2011 ല്  രൂപേതീകൃതമസ്ഥായജ.  കപേന്ഷന്  പേദ്ധതജക്കുളള

സജരനജകകപേങ്ങള  നജലവജല്  കപേന്ഷന്  ഫണസ  ടസജകന  അധതീനതയജലസ്ഥാണസ.  കപേന്ഷന്

ഫണജകല  സജരനജകകപേങ്ങളജല്  നജനസം  ലഭജക്കുന്ന  പേലജശ പ്രതജമസ്ഥാസസം  ടഷറജയജകല  556ാസ്ഥാസം

നമ്പര് പേജ.ഡജ.  അക്കടൗണജകലക്കസ മസ്ഥാറജ ഈ പേലജശ ഉപേകയസ്ഥാഗജചസ്ഥാണസ ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ കപേന്ഷന്

നല്കജയജരുന്നതസ.  31.03.2017  വകര  കപേന്ഷന്  ഫണജലളള  ആകക  സജരനജകകപേങ്ങളുകടെ

വജവരങ്ങള  അനുബനസം    10 ആയജ  കചെര്തജരജക്കുന.  കപേന്ഷന്/ഫസ്ഥാമജലജ  കപേന്ഷന്കസ്ഥാരുകടെ

എണതജലണസ്ഥായ  വര്ദ്ധനവസം  കപേന്ഷന്  നജരക്കജലണസ്ഥായ  വര്ദ്ധനവസം  കസ്ഥാരണസം  കപേന്ഷന്

ഫണജകല  സജരനജകകപേങ്ങളജല്  നജനളള  പേലജശകകസ്ഥാണസ  മസ്ഥാത്രസം  കപേന്ഷന്  വജതരണസം

നടെത്തുവസ്ഥാന്  കഴജയസ്ഥാകത  വരുന.  തന്മൂലസം  ജനറല്  ഫണജകല  വജകസനപ്രവര്തനങ്ങളക്കസ്ഥായജ

വജനജകയസ്ഥാഗജകക്കണ  സജരനജകകപേങ്ങള  കപേന്ഷന്  ഫണജകലക്കസ  വകമസ്ഥാറജ

കചെലവഴജകക്കണജവരുന. 2010  മുതല്  2017  വകര  ഈയജനതജല് വകമസ്ഥാറജയ തുകകള ചുവകടെ

കചെര്ക്കുന :-

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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2010-11 2,54,74,940

2011-12 3,02,17,189

2012-13 5,29,90,174

2013-14 4,47,94,765

2014-15 4,04,99,385

2015-16 5,05,66,645

2016-17

1. EDCB Kuzhippilly Br. 2,85,53,742

9,12,59,0422. EDCB Marine Drive 3,00,00,000

3. Treasury 3,27,05,300

ഈ സസ്ഥാഹചെരരതജല് ഭസ്ഥാവജയജലണസ്ഥാകുന്ന കപേന്ഷന് ബസ്ഥാധരതകൂടെജ മുമ്പജല് കണസ വജകസന

പ്രവര്തനങ്ങളക്കസ്ഥായജ വജനജകയസ്ഥാഗജകക്കണ തുക കപേന്ഷന് വജതരണതജനസ്ഥായജ ഉപേകയസ്ഥാഗജക്കുന്ന

പ്രവണത ഒഴജവസ്ഥാകക്കണതുസം നജകകപേങ്ങളജല് നജനളള വരവജകനയുസം കപേന്ഷന് കചെലവജകനയുസം

തസ്ഥാരതമരപേഠനസം നടെതജ കൂടുതല് വരുമസ്ഥാന വര്ദ്ധന സസ്ഥാധരതകള ആരസ്ഥാകയണതുമസ്ഥാണസ.  2016-17

സസ്ഥാമ്പതജക വര്ഷകത കപേന്ഷന് വരവസ-കചെലവസ കണക്കുകള തസ്ഥാകഴ കചെര്ക്കുന. 

മുന്നജരജപസ 31,24,271

നജകകപേസം 5,49,54,565

ആകക 5,80,78,836

പേജന്വലജച തുക 5,77,41,080

നതീക്കജയജരജപസ 3,37,756

2.19 സജരനജകകപേങ്ങള.

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  2016-17  വസ്ഥാര്ഷജക  കണക്കു  പ്രകസ്ഥാരസം  25  നജകകപേങ്ങളജലസ്ഥായജ

അകതസ്ഥാറജറജക്കസ  95,11,56,614/-  രൂപേയുകടെ  സജരനജകകപേമുണസ.  31.03.2017 ല്  നജലവജലളള

സജരനജകകപേങ്ങളുകടെ വജശദവജവരസം  ഈ റജകപസ്ഥാര്ടജകന  അനുബനസം    6   ആയജ  കചെര്തജട്ടുണസ.

2010  മുതലളള  സജരനജകകപേ  കണക്കുകള  പേരജകശസ്ഥാധജക്കുകമ്പസ്ഥാള  101  കകസ്ഥാടെജ  രൂപേയസ

മുകളജലണസ്ഥായജരുന്ന  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  സജരനജകകപേസം  2016-17  സസ്ഥാമ്പതജക

വര്ഷമസ്ഥായകപസ്ഥാകഴക്കുസം  95  കകസ്ഥാടെജ  രൂപേയസ്ഥായജ  കുറഞ്ഞജരജക്കുന,  ഏകകദശസം  5%തജകന  കുറവസ.

സജരനജകകപേങ്ങള അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ പ്രധസ്ഥാന മുതല്ക്കൂട്ടുസം അവയജല് നജനളള പേലജശ ഒരു പ്രധസ്ഥാന

വരുമസ്ഥാനവസം  ആണസ.  എന്നസ്ഥാല്  കഴജഞ്ഞ  5  വര്ഷങ്ങളജകല  സജരനജകകപേ  വജവരങ്ങള

പേരജകശസ്ഥാധജചസ്ഥാല്  ഓകരസ്ഥാ  വര്ഷസം  കഴജയുന്നതനുസരജചസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ  ഈയജനതജല്

അവകശഷജക്കുന്ന തുക കുറഞവരുന്നതസ്ഥായജ കസ്ഥാണസ്ഥാസം. വജശദവജവരങ്ങള തസ്ഥാകഴ കചെര്ക്കുന :-

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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വര്ഷസം നജകകപേത്തുക 5 വര്ഷതജല് സസംഭവജച ആകക കുറവസ

2012-13 105,68,68,969.51

10,57,12,355.51

2013-14 102,24,76,722.51

2014-15 103,52,94,015.00

2015-16 101,28,86,879.00

2016-17 95,11,56,614.00

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  സജരനജകകപേങ്ങളുകടെ  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  പൂര്തജയസ്ഥാകുകമ്പസ്ഥാള

നജകകപേത്തുക  മസ്ഥാത്രസം  പുനര്  നജകകപേമസ്ഥാക്കുകയുസം  ആര്ജജച  പേലജശ  കസവജസംഗ്സസ  ബസ്ഥാങ്കസ

അക്കടൗണജല്  നജകകപേജചസ  വദനസംദജന  ആവശരങ്ങളക്കസ  ഉപേകയസ്ഥാഗജക്കുകയുസം  കചെയ്യുന്ന

പ്രവണതയസ്ഥാണസ  കണവരുന്നതസ.  പേണതജകന  കസ്ഥാലസ്ഥാന്തരതജലളള  മൂലരകശസ്ഥാഷണസം  മൂലസം

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യ്ക്കുണസ്ഥാകുന്ന  ധനനഷസം  ഒഴജവസ്ഥാക്കണകമങ്കജല്  സജരനജകകപേതജകന

പേലജശസഹജതമുളള  കമചെതരജറജ  വസ്ഥാലത  പുനര്  നജകകപേമസ്ഥാക്കുകയസ്ഥാണസ  കവണതസ.  കൂടെസ്ഥാകത

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നടെപജലസ്ഥാക്കുന്ന കപ്രസ്ഥാജക്ടുകള കതരകഞ്ഞടുക്കുകമ്പസ്ഥാള ജനങ്ങളക്കസ ഉപേകസ്ഥാരപ്രദവസം

ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ സജരവരുമസ്ഥാനസം കനടെജകക്കസ്ഥാടുക്കുകയുസം കചെയ്യുന്നവ കണപേജടെജചസ നടെപജലസ്ഥാക്കുകയുസം

കചെയ്കതങ്കജല്  മസ്ഥാത്രകമ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ  ഭസ്ഥാവജയജല്  സസ്ഥാമ്പതജക  സുസജരതയുണസ്ഥാവകയുളള.

2014-15,  2015-16  സസ്ഥാമ്പതജകവര്ഷങ്ങളജല്  നടെപജലസ്ഥാക്കജയ  രണസ  പ്രധസ്ഥാന  കപ്രസ്ഥാജക്ടുകള

വന്സസ്ഥാമ്പതജകനഷമസ്ഥാണസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ  സമസ്ഥാനജചതസ  (കലസര്  കഷസ്ഥാ,  ഫജഷസ  ഫസ്ഥാസം

കപ്രസ്ഥാജക്ടുകള).  വരുമസ്ഥാന മസ്ഥാര്ഗങ്ങള കസ്ഥാരരകമമസ്ഥായജ വജനജകയസ്ഥാഗജചജകല്ലങ്കജല് ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ

നജലനജല്പജനു തകന്ന ഭതീഷണജയസ്ഥാകുന്ന അവസയസ്ഥാണസ സസംജസ്ഥാതമസ്ഥായജട്ടുളളതസ.

ആദസ്ഥായനജകുതജ നജയമതജലളള കഭദഗതജയുകടെ പേരജണതഫലമസ്ഥായജ ജജ.സജ.ഡജ.എ. ഇകപസ്ഥാള

നജകുതജപേരജധജയജല് ഉളകപടജരജക്കുകയസ്ഥാണസ.  ഭതീമമസ്ഥായ തുക ആദസ്ഥായനജകുതജ കുടെജശ്ശേജക ഇനതജല്

തവണകളസ്ഥായജ ജജ.സജ.ഡജ.എ. അടെവസ്ഥാക്കജകക്കസ്ഥാണജരജക്കുകയസ്ഥാണസ. ഇതജനസ്ഥായജ സജരനജകകപേങ്ങള

പ്രതീ-കകസ്ഥാസസ കചെയസ്ഥാണസ ജജ.സജ.ഡജ.എ.  പേണസം കകണത്തുന്നതസ.  വരുസം വര്ഷങ്ങളജലസം ഇതുകപേസ്ഥാകല

ആദസ്ഥായനജകുതജ അടെവസ്ഥാകക്കണജവരുകമന്നതജനസ്ഥാലസം ജതീവനക്കസ്ഥാരുകടെ കപേന്ഷന്, മറസ ആനുകൂലരങ്ങള

എന്നതീയജനങ്ങളജലസം കചെലവസ വര്ദ്ധജച്ചുവരുന്നകമന്നതജനസ്ഥാലസം നജലവജലളള സജരനജകകപേകമങ്കജലസം

കരുതകലസ്ഥാകടെ  സസംരകജചജകല്ലങ്കജല്  സമതീപേഭസ്ഥാവജയജല്  വന്സസ്ഥാമ്പതജകപ്രതജസനജയജകലക്കസ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  എതജകപടുന്നതജനുളള  സസ്ഥാധരത  നജലനജല്ക്കുന്നതസ്ഥായജ  മനസ്സജലസ്ഥാകക്കണതുസം

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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ആയതജനസ  അനുസൃതമസ്ഥായജ   ജജ.സജ.ഡജ.എ.  പ്രവര്തനങ്ങള കസ്ഥാരരകമമസ്ഥാക്കജ സസ്ഥാമ്പതജകനജല

കമചകപടുകതണതുമസ്ഥാകണന്ന കസ്ഥാരരസം ശദ്ധയജല്കപടുത്തുന.

2013  കസപ്റസംബര്  23  പ്രസ്ഥാബലരതതീയതജയജലളള  2016 കല കകരള നഗര-ഗസ്ഥാമസ്ഥാസൂത്രണ

ആക്ടസ, കകരള ടെടൗണ് & കണ്ടജ പസ്ഥാനജസംഗസ (കഡവലപ്കമനസ അകതസ്ഥാറജറതീസസ) റൂളസസ - 2015 എന്നജവ

പ്രകസ്ഥാരസം  നജര്കദശജക്കകപടജട്ടുളള  രജജസറുകള  അവയുകടെ  കഷഡപ്യൂള  പ്രകസ്ഥാരസം  തകന്ന  എഴുതജ

സൂകജകക്കണതസ്ഥാകണന്നസ  19.08.2017 കല കക.എസസ.എ.ജജ.ഡജ.എ. (എ 5)437/17  നമ്പര് കതസ

മുകഖന  ജജ.സജ.ഡജ.എ.കയ  അറജയജചജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല്  ജജ.ഒ.(പേജ)  നസം.242/15/

എല്.എസസ.ജജ.ഡജ. തതീയതജ 23.07.2015 (കക.ഡജ.എ. റൂളസസ) ചെടസം 56 ഫസ്ഥാറസം XXIII പ്രകസ്ഥാരമുളള

നജകകപേ രജജസര് അല്ല ജജ.സജ.ഡജ.എ.  സൂകജക്കുന്നതസ.  ചെടപ്രകസ്ഥാരമുളള ഇന്കവസസകമനസ രജജസര്

സൂകജക്കുന്നതജനുളള നടെപേടെജ സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ.

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജയജരജക്കുന്ന ടയല് ബസ്ഥാലന്സസ,  ജനറല് ലഡ്ജര് എന്നജവയജല്

ഓകരസ്ഥാ  ഇനങ്ങളക്കുസം  അക്കടൗണസ  കഹഡസ  പ്രകസ്ഥാരസം  ഓകരസ്ഥാ  കകസ്ഥാഡുകള  കരഖകപടുതജയജട്ടുണസ.

എന്നസ്ഥാല്  ഈ  കകസ്ഥാഡുകള  വസ്ഥാര്ഷജക  കണക്കജല്  അക്കടൗണസ  കഹഡസ  എന്ന  കകസ്ഥാളതജല്

ഉളകപടുതജയജടജല്ല.  ആയതജനസ്ഥാല്  ജനറല്  ലഡ സജര്,  ടയല്  ബസ്ഥാലന്സസ,  വസ്ഥാര്ഷജക  കണക്കസ

എന്നജവ  തമജലളള  കക്രസ്ഥാസസ  കചെക്കജസംഗസ  ദുഷ്കരമസ്ഥാകുന.  മസ്ഥാത്രവമല്ല,  വസ്ഥാര്ഷജക  കണക്കജല്

ഉളകപടുതജയജരജക്കുന്ന  പേല  തുകകളുസം  ജനറല്  ലഡ്ജര്,  ടയല്  ബസ്ഥാലന്സസ,  ബനകപട

രജജസറജകല  കരഖകപടുതലകള  എന്നജവയുമസ്ഥായജ  കപേസ്ഥാരുതകപടുന്നജല്ല.  ഉദസ്ഥാഹരണതജനസ

2016-17 കല കപ്രസ്ഥാവജഡനസ  ഫണസ നജകകപേസം,  ജജ.പേജ.എഫസ.കരസ്ഥാഷസ  ബുക്കസ,  പേസ്ഥാസ്ബുക്കസ എന്നജവ

പ്രകസ്ഥാരസം  1,31,34,608/-  രൂപേയസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല്  വസ്ഥാര്ഷജക  കണക്കജല്  കപ്രസ്ഥാവജഡനസ  ഫണസ

എന്നയജനതജല്  (കകസ്ഥാഡസ  കരഖകപടുതസ്ഥാകത)  ഉളകപടുതജയജരജക്കുന്നതസ  2,34,101/-  രൂപേ

മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണസ.  മുന്കൂര് രജജസര് പ്രകസ്ഥാരസം  2016-17 ല് നല്കജയജരജക്കുന്ന ആകക തുക  11,64,711/-

രൂപേയസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല്  ഇതജല്  ഉളകപടെസ്ഥാത  തുകകളുസം  ജനറല്  ലഡ്ജറജല്

കരഖകപടുതജയജരജക്കുന.  വസ്ഥാര്ഷജക  കണക്കജല് ടെജ  മുന്കൂറുകള ഉളകപടുതജയജട്ടുകണസ്ഥാ  എന്നതസ

വരകമല്ല.  കകസ്ഥാഡുകള  ഉളകപടുതസ്ഥാതതജനസ്ഥാല്  പേരജകശസ്ഥാധജക്കുവസ്ഥാന്  സസ്ഥാധജക്കസ്ഥാത

അവസയസ്ഥാണസ.  മസ്ഥാത്രമല്ല  പേല  കകസ്ഥാഡുകളുസം  വജവജധ  കസകനുകളജല്  കതറസ്ഥായജ

ഉപേകയസ്ഥാഗജക്കുന്നതസ്ഥായുസം  അക്കടൗണന്റുമസ്ഥായജ  ഈ  വജഷയതജല്  നടെതജയ  ചെര്ചയജല്

വരകമസ്ഥായജട്ടുണസ.  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  അക്കടൗണകള  ഇതരതജല്  നജരുതരവസ്ഥാദപേരമസ്ഥായുസം

അശസ്ഥാസതീയമസ്ഥായുസം വകകസ്ഥാരരസം കചെയ്യുന്നതജനസ വജശദതീകരണസം ആവശരകപട്ടു കകസ്ഥാണസ 19.07.2018 ല്

എ 5-42/2016-17 നമ്പര് ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജ നല്കജകയങ്കജലസം മറുപേടെജകയസ്ഥാനസം ലഭരമസ്ഥാക്കജയജടജല്ല.

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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2.20 മണപസ്ഥാടജപറമ്പജല് ബജ  .  ഒ  .  ടെജ  .   വരവസയജല് വസ്ഥാണജജരകകന്ദ്രസം   -   കരസ്ഥാര് പ്രകസ്ഥാരസം

ലഭജകക്കണ വസ്ഥാടെക ലഭജചജല്ല.

(ഫയല് നസം. 4934/ഇ 1/ജജ.സജ.ഡജ.എ.)

കലൂര് മണപസ്ഥാടജപറമ്പസ ശസ്ഥാസസ്ഥാ കകത്രതജകനസ്ഥാടെസ കചെര്ന്നസ ജജ.സജ.ഡജ.എ.  വക  11/2 കസനസ

സലതസ  രണസ  നജലകളജലസ്ഥായജ  ഒരു  കകസ്ഥാകമഴരല്  കകടജടെസം  നജര്മജക്കുന്നതജനസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

തതീരുമസ്ഥാനജച്ചു.  27.11.2014 ല്  നടെന്ന  എകജകപ്യൂടതീവസ  കമജറജ  കയസ്ഥാഗതജല്  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന്  തകന്ന

കകടജടെസം നജര്മജചസ വസ്ഥാടെക നല്കജ ഉപേകയസ്ഥാഗജചസ നജശ്ചജത കസ്ഥാലകശഷസം കകടജടെസം ജജ.സജ.ഡജ.എ.കയ

തജരജകക ഏല്പജക്കുന്ന രതീതജയജല്  (ബജ.ഒ.ടെജ.)  തസ്ഥാല്പരരപേത്രസം കണജക്കുന്നതജനസ  തതീരുമസ്ഥാനജച്ചു.

24.08.2015 ല്  നടെന്ന  കടെന്ഡറജല്  ഷസ്ഥാജജ  പേജ.എ.  എന്നയസ്ഥാള  മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണസ  പേകങ്കടുതതസ.

04.03.2016 കല  എകജകപ്യൂടതീവസ  കമജറജയുകടെ  298/2015-16  നമ്പര്  തതീരുമസ്ഥാനപ്രകസ്ഥാരസം  കടെന്ഡര്

അസംഗതീകരജക്കുകയുസം ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ ഡജവസന് പ്രകസ്ഥാരസം രണസ നജലകളജലസ്ഥായജ  250  ചെ.അടെജ

വജസതീര്ണമുളള  കകടജടെസം  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരകന  കചെലവജല്  നജര്മജചസ  15  വര്ഷസം  ഉപേകയസ്ഥാഗജചസ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ വകമസ്ഥാറുന്ന രതീതജയജലളള ബജ.ഒ.ടെജ.  കരസ്ഥാറജനസ അസംഗതീകസ്ഥാരസം നല്കുകയുസം കചെയ.

12.05.2016 ല് കരസ്ഥാര് ഒപജട്ടു. കരസ്ഥാറജകല വരവസകള പ്രകസ്ഥാരസം ഉടെമ്പടെജ കവചസ ആറുമസ്ഥാസതജനകസം

നജര്മസ്ഥാണകജസ്ഥാലജകള  പൂര്തജയസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.  നജര്മസ്ഥാണസം  പൂര്തജയസ്ഥായസ്ഥാലടെന്  അകല്ലങ്കജല്

ആറസ്ഥാസം  മസ്ഥാസസം  മുതല്  (ഏതസ്ഥാകണസ്ഥാ  ആദരസം)  വസ്ഥാടെക  അടെച്ചു തുടെകങ്ങണതസ്ഥാണസ.  പ്രതജമസ്ഥാസ വസ്ഥാടെക

13,500/- രൂപേയസ്ഥാണസ. ഇതസ വര്ഷസം കതസ്ഥാറുസം 5% നജരക്കജല് വര്ദ്ധനവസ വരുകതണതസ്ഥാണസ.

കമല്  കരസ്ഥാറജകല  നജബനനകള  പ്രകസ്ഥാരസം  12.11.2016  മുതല്  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന്

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല്  വസ്ഥാടെക  അടെയ്കക്കണതസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല്  കരസ്ഥാര്  പ്രകസ്ഥാരമുളള  വസ്ഥാടെക

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല് ഇകന്നവകര അടെചജടജല്ല.  ഈയജനതജല് 31.03.2017  വകര ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ

ലഭജകക്കണജയജരുന്ന വസ്ഥാടെകയുകടെ വജവരസം ചുവകടെ കചെര്ക്കുന.

12.11.2016 മുതല് 30.112.2016 വകര =13500 x 19/30 =      8,550

01.12.2016 മുതല് 31.03.2017 വകര =13500 x 4 =    54,000

ആകക നഷസം =    62,550

കമല്  വജഷയതജല്  വജശദതീകരണസം  ആവശരകപടസ  22.09.2018 ല്  നല്കജയ  ഓഡജറസ

എന്കസ്വയറജക്കസ  (നസം.എ 3-57/2016-17)  മറുപേടെജ  ലഭജചജല്ല.  വസ്ഥാടെക വരവജനതജല് അകതസ്ഥാറജറജക്കസ

നഷമസ്ഥായ 62,550/- രൂപേ ഉതരവസ്ഥാദജകളജല് നജനസം ഈടെസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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കചെലവസ കണക്കുകളജകന്മേലള ഓഡജറസ നജരതീകണങ്ങള

3.1 ജതീവനക്കസ്ഥാരുകടെ ആനുപേസ്ഥാതജക ഹയര്കഗഡസ   -   സര്ക്കസ്ഥാര് അനുമതജയജല്ല.

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ  2004  ശമ്പള പേരജഷ്കരണസം നടെപജലസ്ഥാക്കുന്നതജനസ  മുമ്പുവകര

കസക്രടറജകയറസ, പേജ.ഡബത.ഡജ., ടെടൗണ് & കണ്ടജ പസ്ഥാനജസംഗസ എന്നതീ വകുപ്പുകളുകടെതജനു സമസ്ഥാനമസ്ഥായജ

ആനുപേസ്ഥാതജക ഹയര്കഗഡസ അനുവദജചജരുന. എന്നസ്ഥാല് 2004 ശമ്പള പേരജഷ്കരണസം മുതല് സര്ക്കസ്ഥാര്

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ പ്രകതരകമസ്ഥായജ ശമ്പള പേരജഷ്കരണ ഉതരവസ പുറകപടുവജച്ചു തുടെങ്ങജ.  ഇതു പ്രകസ്ഥാരസം

04.07.2006 നു കശഷമുളള ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജകല നജയമനങ്ങളുസം കപ്രസ്ഥാകമസ്ഥാഷനുസം മറസം  മുനജസജപല്

കകസ്ഥാമണ് സര്വ്വതീസസ റൂളസസ മസ്ഥാതൃകയസ്ഥാക്കജ നടെപജലസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ  2004  മുതലളള  ശമ്പള  പേരജഷ്കരണങ്ങള  അനുവദജച്ചു

കകസ്ഥാണളള  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവകളസ്ഥായ  2251/2006/എല്.എസസ.ജജ.ഡജ.  തതീയതജ  17.08.2007,

305/2011/എല്.എസസ.ജജ.ഡജ.  തതീയതജ  07.12.2011,  27/2018/ത.സസ്വ.ഭ.വ.  തതീയതജ  25.02.2018

എന്നജവയജല്  ആനുപേസ്ഥാതജക  ഹയര്കഗഡ സ  ശമ്പള  കസയജലകള  കരഖകപടുതജയജടജല്ല.  കമല്

ഉതരവകള പ്രകസ്ഥാരസം അകതസ്ഥാറജറജ ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ ആനുപേസ്ഥാതജക ഹയര്കഗഡസ അനുവദജക്കുന്നതജനസ

സര്ക്കസ്ഥാരജകന മുന്കൂര് അനുമതജ ആവശരമസ്ഥാണസ. ആനുപേസ്ഥാതജക ഹയര്കഗഡസ സസംബനജച വരവസ

അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ  ശമ്പളപേരജഷ്കരണ  ഉതരവജല്  ഉളകപടജടജല്ലസ്ഥാതജരുന്നജട്ടുസം  സര്ക്കസ്ഥാര്  അനുമതജ

വസ്ഥാങ്ങസ്ഥാകത  തകന്ന  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ഇവ  ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ  അനുവദജച്ചു  വരുകയുസം  തന്മൂലസം  ടെജ

ജതീവനക്കസ്ഥാരുകടെ  ശമ്പളവസം  കപേന്ഷനുസം  ഓഡജറജനസ  അസംഗതീകരജക്കുവസ്ഥാന്  കഴജയസ്ഥാകത  വരുകയുസം

കചെയ്യുന.

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജകല  ആസൂത്രണ  വജഭസ്ഥാഗതജല്  കഡപേപ്യൂടജ  ടെടൗണ്  പസ്ഥാനര്  തസജകയജല്

കജസ്ഥാലജ കചെയജരുന്ന ശതീ വജ.എസം.  ഇബ്രസ്ഥാഹജസം,  ശതീമതജ എന്.ആര്.ഓമന എന്നജവര്ക്കസ യഥസ്ഥാക്രമസം

09.10.2012,  01.06.2013  തതീയതജകളജല്  ടെജ  തസജകകളജല്  24040-38840  ശമ്പളകസയജലജല്

ആനുപേസ്ഥാതജക  ഹയര്കഗഡസ  അനുവദജച്ചു.  ശതീ  വജ.എസം.ഇബ്രസ്ഥാഹജസം  29.02.2016 ലസം  ശതീമതജ

എന്.ആര്.ഓമന  31.03.2017 ലസം  വജരമജച്ചു.  ടെജയസ്ഥാളുകളുകടെ  കപേന്ഷന്  ഫയല്  ഈ  ഓഫതീസജല്

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)

 ഭശാഗഗ - 3



-52-

പേരജകശസ്ഥാധജചകപസ്ഥാള  സര്ക്കസ്ഥാര്  അനുമതജയജല്ലസ്ഥാകത  ആനുപേസ്ഥാതജക  ഹയര്കഗഡസ  അനുവദജചതസ

ശദ്ധയജല്കപടുകയുസം  നടെപേടെജ  റദസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.കയസ്ഥാടെസ്ഥാവശരകപടുകയുസം  കചെയ.  തുടെര്ന്നസ

ആനുപേസ്ഥാതജക  ഹയര്കഗഡസ  റദസ്ഥാക്കജകക്കസ്ഥാണസ  ടെജ  ജതീവനക്കസ്ഥാരുകടെ  ശമ്പളവസം  കപേന്ഷനുസം  പുനര്

നജര്ണയജക്കുകയുസം  അധജകമസ്ഥായജ  വസ്ഥാങ്ങജയ  ആനുകൂലരങ്ങള  ഇവരജല്  നജനസം  തജരജകക

ഈടെസ്ഥാക്കുകയുസം കചെയ. ജജ.സജ.ഡജ.എ. എഞജനതീയറജസംഗസ വജഭസ്ഥാഗതജല് എകജകപ്യൂടതീവസ എഞജനതീയര്

തസജകയജല്  നജനസം   31.08.2015 നസ  വജരമജച  ശതീ  ജജ.ശശജകുമസ്ഥാറജനസ  01.06.2013  തതീയതജ

പ്രബലരതജല്  24040-38840  ശമ്പള  കസയജലജല്  അസജസനസ  എകജകപ്യൂടതീവസ  എഞജനതീയര്

തസജകയജല്  ആനുപേസ്ഥാതജക  ഹയര്കഗഡസ  അനുവദജക്കുകയുസം  തുടെര്ന്നസ  തകദശസസ്വയസംഭരണ  വകുപസ

കസക്രടറജയുകടെ തസസ്വഭവ/ഐഎ/3/783/2016 തസസ്വഭവ തതീയതജ 7/2016 കതസ പ്രകസ്ഥാരസം ടെജ നടെപേടെജ

സര്ക്കസ്ഥാര് അസംഗതീകരജക്കുകയുസം കചെയജരുന. 

മുനജസജപല്  കകസ്ഥാമണ്  സര്വ്വതീസസ  ഉളകപകടെ  മറ  വകുപ്പുകളജകല  സമസ്ഥാന  തസജകകളക്കസ

സര്ക്കസ്ഥാര്  അനുവദജചജട്ടുളള  ആനുപേസ്ഥാതജക  ഹയര്കഗഡസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ഇവജകടെയുളള

ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ  അനുവദജക്കുകയുസം  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരമല്ലസ്ഥാതതജനസ്ഥാല്  ഓഡജറജല്  ഇതസ

തടെസ്സകപടുത്തുകയുസം  കചെയ്യുന്നതസ  ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ  ബുദ്ധജമുടജനസ  കസ്ഥാരണമസ്ഥാകുനണസ.  ഈ  വജഷയസം

സര്ക്കസ്ഥാരജകന  ശദ്ധയജല്  കകസ്ഥാണവരുകയുസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ  ആനുപേസ്ഥാതജക

ഹയര്കഗഡസ അനുവദജക്കുന്നതജല് സ്പഷത വരുകതണതുമസ്ഥാണസ.

3.2 ജജ  .  സജ  .  ഡജ  .  എ  .   ശമ്പളപേരജഷ്കരണസം   -   രണസ തസജകകള ഒഴജവസ്ഥാക്കകപട്ടു.

സസംസസ്ഥാന  സര്ക്കസ്ഥാര്  ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ  അനുവദജച  പേതസ്ഥാസം  ശമ്പള  പേരജഷ്കരണതജകന

ആനുകൂലരങ്ങള  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കുസം  01.07.2014  തതീയതജ  പ്രസ്ഥാബലരതജല്

ബസ്ഥാധകമസ്ഥാക്കജകക്കസ്ഥാണസ  സ.ഉ.(വക)നസം.  27/2018/തസസ്വഭവ  തതീയതജ  25.02.2018  പ്രകസ്ഥാരസം

സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവസ്ഥായജ.  എന്നസ്ഥാല്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല്  നജലവജലണസ്ഥായജരുന്ന  അസജസനസ

വലന്മസ്ഥാന്, കടസര് എന്നതീ തസജകകള കമല് ഉതരവജല് ഉളകപടുന്നജല്ല. തന്മൂലസം ടെജ തസജകകളജല്

കജസ്ഥാലജ  കചെയജരുന്ന രണസ ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ  പേതസ്ഥാസം ശമ്പള പേരജഷ്കരണ ആനുകൂലരങ്ങള ഇതുവകര

ലഭജചജടജല്ല.  അസജസനസ  വലന്മസ്ഥാന്  തസജകയജല്  നജനസം  31.05.2015 ല്  വജരമജച  ശതീ

ആര്.ചെന്ദ്രന്,  കടസര്  തസജകയജല്  നജനസം  30.04.2018 ല്  വജരമജച  ശതീ  കക.കവണുകഗസ്ഥാപേസ്ഥാലന്

എന്നജവര് പ്രതീ-റജവവസ്ഡസ കസയജലജകല ശമ്പള പ്രകസ്ഥാരമുളള കപേന്ഷനസ്ഥാണസ ഇകപസ്ഥാഴുസം വസ്ഥാങ്ങുന്നതസ.

ടെജ വജഷയസം സര്ക്കസ്ഥാരജകന ശദ്ധയജല് കകസ്ഥാണവന്നസ പേരജഹസ്ഥാരസം കസ്ഥാണുന്നതജനസ അടെജയന്തജര നടെപേടെജ

സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ. 

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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3.3 സര്ക്കസ്ഥാര്   അനുമതജയജല്ലസ്ഥാകത   ജജ  .  സജ  .  ഡജ  .  എ  .  യജല്   കപേന്ഷന്   പേരജഷ്കരണസം

നടെപജലസ്ഥാക്കജ.

ജജ.ഒ.(പേജ)  7/2016/ഫജന്  തതീയതജ  20.01.2016  പ്രകസ്ഥാരമുളള  സസംസസ്ഥാന  സര്ക്കസ്ഥാര്

ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ്ഥായുളള പേതസ്ഥാസം ശമ്പള പേരജഷ്കരണസം ജജ.സജ.ഡജ.എ. ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കുസം ബസ്ഥാധകമസ്ഥാക്കജ

സ.ഉ.(വക)27/2018/തസസ്വഭവ  തതീയതജ  25.02.2018  പ്രകസ്ഥാരസം  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവസ്ഥായജരുന.

എന്നസ്ഥാല്  ഇകതസ്ഥാടെനുബനജചസ  കപേന്ഷന്  പേരജഷ്കരജച്ചുകകസ്ഥാണസ  ജജ.ഒ.(പേജ)  9/2016/ഫജന്  തതീയതജ

20.01.2016  പ്രകസ്ഥാരമുളള  ഉതരവസ  അകതസ്ഥാറജറജയജല്  നജനസം  വജരമജച  ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ

ബസ്ഥാധകമസ്ഥാക്കജകക്കസ്ഥാണസ സര്ക്കസ്ഥാരജല് നജനസം ഉതരവസ ലഭജചജടജല്ല. എന്നസ്ഥാല് സര്ക്കസ്ഥാര് അസംഗതീകസ്ഥാരസം

ലഭജക്കസ്ഥാകത തകന്ന ജജ.ഒ.(പേജ) 9/2016/ഫജന് തതീയതജ 20.01.2016 ഉതരവസ പ്രകസ്ഥാരമുളള കപേന്ഷന്

പേരജഷ്കരണസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല്  നടെപജലസ്ഥാക്കജ.  ഇതസ  ഓഡജറസ  അസംഗതീകരജക്കുന്നജല്ല.  കപേന്ഷന്

പേരജഷ്കരണ ഉതരവസ ജജ.സജ.ഡജ.എ.യ്ക്കുസം ബസ്ഥാധകമസ്ഥാക്കജ സര്ക്കസ്ഥാരജല് നജനസം ഉതരവസ ലഭരമസ്ഥാക്കസ്ഥാന്

നടെപേടെജ  സസ്വതീകരജക്കുകകയസ്ഥാ  അതസ  ലഭജക്കസ്ഥാതപേകസം  അധജകസം  നല്കജയ  ആനുകൂലരങ്ങള

ബനകപടവരജല് നജനസം തജരജകക ഈടെസ്ഥാക്കുകകയസ്ഥാ കചെകയ്യേണതസ്ഥാണസ.

3.4 സര്ക്കസ്ഥാര്   വസ്ഥായ്പ   യഥസ്ഥാസമയസം   തജരജചടെക്കസ്ഥാതതജനസ്ഥാല്   ജജ  .  സജ  .  ഡജ  .  എ  .  ക്കസ

പേജഴപലജശയജനതജല് സസ്ഥാമ്പതജക നഷസം.

സര്ക്കസ്ഥാര്  വസ്ഥായ്പയജനതജല്  16,98,28,300/-  രൂപേയുസം  പേലജശയജനതജല്  38,65,71,495/-

രൂപേയുസം  പേജഴപലജശയജനതജല്  68,10,019/-  രൂപേയുസം  കൂടെജ  ആകക  56,32,09,815/-  രൂപേയസ്ഥാണസ

31.03.2017 ല്  അവസസ്ഥാനജച  കണക്കുപ്രകസ്ഥാരസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ  തജരജചടെക്കസ്ഥാനുളളതസ.  2016-17

സസ്ഥാമ്പതജകവര്ഷസം യസ്ഥാകതസ്ഥാരു തുകയുസം ജജ.സജ.ഡജ.എ. ഈയജനതജല് അടെവവരുതജയജടജല്ല.

വസ്ഥായ്പകള യഥസ്ഥാസമയസം തജരജചടെക്കസ്ഥാതതജനസ്ഥാല് പേജഴപലജശയജനതജല് ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ

68,10,019/-  രൂപേയുകടെ  അധജക  ബസ്ഥാധരതയസ്ഥാണസ  2016-17  സസ്ഥാമ്പതജക  വര്ഷസം  വകര

ഉണസ്ഥായജട്ടുളളതസ.  ആയതജനസ്ഥാല് സര്ക്കസ്ഥാര് വസ്ഥായ്പകള യഥസ്ഥാസമയസം തജരജചടെയ്ക്കുവസ്ഥാന് ജജ.സജ.ഡജ.എ.

ശദ്ധപുലര്കതണതസ്ഥാണസ.

സര്ക്കസ്ഥാര് കലസ്ഥാണ് വജശദസ്ഥാസംശങ്ങള അനുബനസം   4 ആയജ കചെര്തജരജക്കുന.

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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3.5 ഗരസ്ഥാരണജ  കമതീഷന്  സര്ക്കസ്ഥാരജകലക്കസ  അടെക്കുവസ്ഥാന്  വവകജയതജനസ്ഥാല്

പേലജശയജനതജല് ജജ  .  സജ  .  ഡജ  .  എ  .  ക്കസ നഷസം.

ഫയല്  നസം.13747/എഫസ.ബജ.1/92/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  വസ്ഥാലരസം  III  പ്രകസ്ഥാരസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

സര്ക്കസ്ഥാരജകലക്കസ അടെയ്ക്കുവസ്ഥാനുളള ഗരസ്ഥാരണജ കമതീഷന് തുകയുകടെ വജശദസ്ഥാസംശങ്ങള തസ്ഥാകഴ കചെര്ക്കുന:-

വര്ഷസം രൂപേ (കകസ്ഥാടെജയജല്)

2003-04 വകര 206.97

2004-05 വകര 17.26

2005-06 വകര 4.56

2006-07 വകര 2.51

2007-08 വകര 2.51

2008-09 വകര 1.48

2009-10 വകര 0.98

2010-11 വകര 0.62

2011-12 വകര 0.49

ആകക 237.38

31.03.2017 കല  കണക്കുകള  പ്രകസ്ഥാരസം  ഗരസ്ഥാരണജ  കമതീഷന്  ഇനതജല്  2,37,38,442/-

രൂപേയുകടെ  ബസ്ഥാധരതയുസം,  ഗരസ്ഥാരണജ  കമതീഷന് സര്ക്കസ്ഥാരജകലക്കസ  യഥസ്ഥാസമയസം  അടെയസ്ഥാതതജനസ്ഥാല്

49,68,853/-  രൂപേയുകടെ  പേലജശ  ബസ്ഥാധരത  കൂടെജ  ആകക  2,87,07,295/-  രൂപേ  ഈയജനതജല്

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ  അടെയ്ക്കുവസ്ഥാനുണസ.  ജനറല്  ഫണജകല  നജകകപേങ്ങള  കുറഞകകസ്ഥാണജരജക്കുന്ന

സസ്ഥാഹചെരരമുളള  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ  ഗരസ്ഥാരണജ  കമതീഷനുസം  പേലജശയുസം  കൂടെജ  നല്കകണജവരുന്നതസ

വലജയ ബസ്ഥാധരത ഉണസ്ഥാകുകമന്നതജനസ്ഥാല് സര്ക്കസ്ഥാരജല് നജനസം ഇക്കസ്ഥാരരതജല് എകന്തങ്കജലസം ഇളവസ

ലഭജക്കുകമങ്കജല് ആയതസ  ലഭരമസ്ഥാക്കുന്നതജനസ  അടെജയന്തജര  പ്രസ്ഥാധസ്ഥാനരസം  നല്കകണതസ്ഥാണസ.  ഗരസ്ഥാരണജ

കമതീഷന് വജശദസ്ഥാസംശങ്ങള അനുബനസം   5 ആയജ കചെര്തജരജക്കുന.

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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3.6 AVERY   F-200   ഇലകകസ്ഥാണജകസ കവയജസംഗസ കമഷതീന്   -   വസ്ഥാര്ഷജകപേരജപേസ്ഥാലനകചലവസ

ഉയരുന്നതസ സസംബനജചസ.

08.06.2006 കല  526/ജജ.2/06/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നമ്പര് സവപ ഓര്ഡര് പ്രകസ്ഥാരസം  AVERY

F-200 ഇലകകസ്ഥാണജകസ കവയജസംഗസ കമഷതീന് 7,200/- രൂപേയസ M/s Vibes Marketing & Services (P)

Ltd  ല് നജനസം ജജ.സജ.ഡജ.എ.  വസ്ഥാങ്ങജയജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.  ഇതജകന വസ്ഥാര്ഷജക പേരജപേസ്ഥാലനതജനസ്ഥായജ

2016-17 സസ്ഥാമ്പതജക വര്ഷസം വകര ജജ.സജ.ഡജ.എ. കചെലവഴജച തുക തസ്ഥാകഴ കചെര്ക്കുന :-

നസം തതീയതജ തുക പ്രവൃതജ നജര്വ്വഹജച സസ്ഥാപേനസം

1 20.11.2007 1685
M/s Vibes Marketing & Services (P)

Ltd നസ നല്കജയ AMC
2 28.08.2009 1985

3 03.09.2012 1800

4 12.08.2013 1900

Nish  Weighing  and  Measuring
Services നസ നല്കജയ AMC

5 05.11.2014 2100

6 12.10.2015 2150

7 25.11.2016 2350

കകവലസം  7,200/-  രൂപേയസ വസ്ഥാങ്ങജയ  AVERY  F-200  കവയജസംഗസ കമഷതീനുകവണജ  2016-17

സസ്ഥാമ്പതജകവര്ഷസം  വകര  ഏകകദശസം  13,970/-  രൂപേ  AMC  ഇനതജല്  കചെലവഴജചതസ്ഥായജ

കസ്ഥാണുന. ഇന്നസ വജപേണജയജല് കുറഞ്ഞ നജരക്കജല് ഇലകകസ്ഥാണജകസ കവയജസംഗസ കമഷതീനുകളുസം തപേസ്ഥാല്

വകുപസ  മുകഖന ഫസ്ഥാങ്കജസംഗസ  കമഷതീനുകളുസം ലഭരമസ്ഥാകുന്ന സസ്ഥാഹചെരരതജല് ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ഓഫതീസസ

കസകനജകല AVERY F-200 എന്ന കവയജസംഗസ കമഷതീനു കവണജ വര്ഷസ്ഥാവര്ഷസം കമഷതീന് തുകയുകടെ

ഏകകദശസം  30%  തുക  കചെലവഴജചസ  AMC  പുതുക്കണകമസ്ഥാ  എന്ന  കസ്ഥാരരസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

പുനനഃപേരജകശസ്ഥാധജകക്കണതസ്ഥാണസ.

3.7(i)    കൂടെസ  മതരക്കൃഷജ  പേരസ്ഥാജയസം    -    ആകക നഷസം  ₹  2,30,000/-

2015 ജൂവല 3-ാസ്ഥാസം തതീയതജയജല് ജജ.സജ.ഡജ.എ. ഒന്നസ്ഥാസം കകജയസ്ഥായുസം കമ. കവസസ കകസ്ഥാസസ

ഹസ്ഥാചറജയുകടെ മസ്ഥാകനജജസംഗസ  പേസ്ഥാര്ട്നര് ശതീ വസമണ് വര്ഗതീസസ  രണസ്ഥാസം  കകജയസ്ഥായുസം ഉണസ്ഥാക്കജയ

കരസ്ഥാറജകല രണസ്ഥാസം ഖണജകയജല് കസ്ഥാളസ്ഥാഞജ കുഞങ്ങകള അസംഗതീകൃത ഹസ്ഥാചറജകളജല് നജനസം വസ്ഥാങ്ങജ

സസ്വന്തമസ്ഥായുളള നഴറജകളജല് വളര്തജ 50 ഗസ്ഥാമജനസ മുകളജല് വലപതജലസ്ഥാക്കജ രണസ്ഥാസം കകജ ഒന്നസ്ഥാസം

കകജക്കസ നല്കുന്നതജനസ കവണജവരുന്ന കചെലവസ തുക ഒകരണതജനസ 60/- രൂപേ എന്നസ നജജകപടുതജ

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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ആയതജകന  60%  തുക  കരസ്ഥാര്  കവയ്ക്കുന്ന  മുറയസ  ഒന്നസ്ഥാസം  കകജ  രണസ്ഥാസം  കകജക്കസ  മുന്കൂര്  ആയജ

നല്കുന്നതുസം  കശഷജക്കുന്ന  40%  തുക  നജശ്ചജത  വളര്ചകയതജയ  കുഞങ്ങകള  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

സജമസ്ഥാക്കജയജട്ടുളള  ഫസ്ഥാമജകല  കൂടജല്  നജകകപേജച  കശഷസം  നല്കുന്നതുമസ്ഥാകണന്നസ  വരവസ

കചെയ്യുന.  ഈയജനതജല്  ശതീ.  വസമണ്  വര്ഗതീസജനസ  നല്കജയ  തുകകളുകടെ  വജവരസം  ചുവകടെ

കചെര്ക്കുന:-

നസം. വര്ഷസം വടൗചര് നസം. / തതീയതജ തുക കചെക്കസ നസം. / തതീയതജ

1 2015-16 21 / 04.07.2015 10,80,000 940323 / 04.07.2015

2 2016-17 189 / 27.04.2016 5,00,000 376240 / 27.04.2016

ആകക നല്കജയ തുക 15,80,000

ഇതജല് 2015-16 ല് നല്കജയ തുകകയ സസംബനജക്കുന്ന വജവരങ്ങള 2015-16 കല ഓഡജറസ

റജകപസ്ഥാര്ടജല്  [കക.എസസ.എ.ജജ.ഡജ.എ.(എ 4)717/2016  തതീയതജ  19.08.2017]  ഖണജക  3.17

ആയജ ഉളകപടുതജയജട്ടുണസ. 

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജകല  ഫജഷസ  രജജസറജല്  കപേജസ  നസം.1 ല്  13.04.2016,  15.05.2016,

11.06.2016 എന്നതീ തതീയതജകളജലസ്ഥായജ യഥസ്ഥാക്രമസം 500, 2000, 2000 എന്നജങ്ങകന 4500 കസ്ഥാളസ്ഥാഞജ

കുഞങ്ങകള മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണസ കൂടുകളജല് നജകകപേജചജട്ടുളളകതന്നസ സസ്ഥാകരകപടുതജയജട്ടുണസ.  അതസ്ഥായതസ

4500 കസ്ഥാളസ്ഥാഞജ മതരക്കുഞങ്ങളുകടെ വജലയസ്ഥായജ 2,70,000/-  (4500 x 60) രൂപേ മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണസ ശതീ

വസമണ്  വര്ഗതീസജനസ  നല്കകണജയജരുന്നതസ.  അര്ഹമസ്ഥായ  തുകയുകടെ  ഏകകദശസം  6  മടെങ്ങസ

തുകയസ്ഥാണസ ഇരുവര്ഷങ്ങളജലമസ്ഥായജ കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ നല്കജയജട്ടുളളതസ.

2,70,000/- രൂപേയ്ക്കുളള മതരക്കുഞങ്ങകള മസ്ഥാത്രസം നജകകപേജചജട്ടുസം ഒന്നസ്ഥാസം ഗഡുവസ്ഥായജ കചെലവസ

തുകയുകടെ  60%  നല്കുന്നതജനുസം  നജശ്ചജതവളര്കചകയതജയ  കസ്ഥാളസ്ഥാഞജ  മതരക്കുഞങ്ങകള

കൂടുകളജല് നജകകപേജചതജനസ കശഷസം ബസ്ഥാക്കജ  40%  നല്കുവസ്ഥാനുസം വരവസയുണസ്ഥായജരജകക്ക ഒന്നസ്ഥാസം

ഗഡു  വകപറജയതജനു  കശഷസം  ഒരു  മതരക്കുഞ്ഞജകനകപസ്ഥാലസം  കൂടുതല്  നജകകപേജക്കസ്ഥാത

സസ്ഥാഹചെരരതജല് വതീണസം  5,00,000/-  രൂപേ നല്കജയതസ ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ ഉതമ സസ്ഥാമ്പതജക

തസ്ഥാല്പരരങ്ങളകക്കതജരസ്ഥാണസ.  കൂടെസ്ഥാകത മതരക്കുഞങ്ങളുകടെ വജല എന്ന ഇനതജല് ശതീ വസമണ്

വര്ഗതീസജനസ  നല്കജയ തുകയജല് നജനസം  നജയമസ്ഥാനുസൃത നജകുതജകള യസ്ഥാകതസ്ഥാനസം  കുറവസ  കചെയസ

സര്ക്കസ്ഥാരജകലക്കസ അടെവസ്ഥാക്കജയജടജല്ല. 

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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ഈ  വര്ഷസം  നല്കജയജട്ടുളള  5,00,000/-  രൂപേയജല്  നജനസം  4500  കസ്ഥാളസ്ഥാഞജ

മതരക്കുഞങ്ങളുകടെ വജലയസ്ഥായ  2,70,000/-  രൂപേ കജഴജച്ചുളള  2,30,000/-  രൂപേ നസ്ഥാളജതുവകരയുളള

പേജഴപലജശ  സഹജതസം  ഉതരവസ്ഥാദജയസ്ഥായ  കസക്രടറജയജല്  നജനസം  ഈടെസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.  കൂടെസ്ഥാകത

നജയമസ്ഥാനുസൃതസം  അടെവസ്ഥാകക്കണജയജരുന്ന  നജകുതജ  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനജല്   നജനസം  ഈടെസ്ഥാക്കജ

അടെവസ്ഥാകക്കണതുമസ്ഥാണസ (ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജ നസം. എ.ഒ./10/2016-17 തതീയതജ 19.12.2017).

3.7(ii) കൂടെസ മതരക്കൃഷജ   -   അധജക നജരക്കജല് കുടെജകവളളസം വസ്ഥാങ്ങജയതജലൂകടെ നഷസം.

(ഫയല് നസം. - 3817/E1/15)

മുണസംകവലജ  ഫജഷസ  ഫസ്ഥാസം  പേദ്ധതജ  പ്രകദശതസ  ജലവജതരണസം  കചെയ  ഇനതജല്

കമ.ഹജഷസ്ഥാസം ടസ്ഥാന്സ്കപേസ്ഥാര്ടസ എന്ന സസ്ഥാപേനതജനസ  6000  ലജററജനസ  1,500/-  രൂപേ നജരക്കജല് തുക

നല്കജയജട്ടുണസ.  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ഓഫതീസജലസം  പ്രസ്തുത  സസ്ഥാപേനസം  ജലവജതരണസം  നടെത്തുനണസ.

എന്നസ്ഥാല് ആയതജനസ  6000  ലജററജനസ  900/-  രൂപേ എന്ന നജരക്കസ്ഥാണസ നജലവജലളളതസ.  കമ.ഹജഷസ്ഥാസം

ടസ്ഥാന്സ്കപേസ്ഥാര്ട്ടുമസ്ഥായജ  ഏകതങ്കജലസം  വജധതജലളള  കരസ്ഥാറജല്  ഏര്കപടതസ്ഥാകയസ്ഥാ  തുക  കുറവസ

കചെയ്യുന്നതജനസ്ഥായജ  നടെപേടെജകള  സസ്വതീകരജചതസ്ഥാകയസ്ഥാ  കനകഗസ്ഥാകഷരറസ  കചെയ്യുന്നതജനസ  ശമജചതസ്ഥാകയസ്ഥാ

ഫയലജല് കസ്ഥാണുന്നജല്ല. ഫജഷസ ഫസ്ഥാസം പേദ്ധതജ പ്രകദശതസ കപേസ്ഥാടെജ പേറക്കുന്നതസ ഒഴജവസ്ഥാക്കുന്നതജനസ്ഥായജ

കറസ്ഥാഡജല്  ഒഴജക്കുന്നതജനസ്ഥാണസ  ഇപ്രകസ്ഥാരസം  അധജക  നജരക്കജല്  കുടെജകവളളസം  വസ്ഥാങ്ങജയജട്ടുളളതസ.

ഈയജനതജല് അധജകസം നല്കജയ തുകയുകടെ വജവരങ്ങള ചുവകടെ കചെര്ക്കുന :-

നസം വടൗചര് നസം. / തതീയതജ നല്കജയ തുക നല്കകണജ
യജരുന്നതസ

അധജകസം
നല്കജയതസ

1 26/04.04.2016
കചെക്കസ നസം.376100/04.04.2016

13,500 8,100 5,400

2 120/27.05.2016
കചെക്കസ നസം.376412 / 27.05.2016

1,500 900 600

ആകക 15,000 9,000 6,000

അധജകനജരക്കജല് നല്കജയ തുക ഓഡജറജല് അസംഗതീകരജക്കുന്നജല്ല. ഈയജനതജല് നഷമസ്ഥായ

6,000/- രൂപേ ഉതരവസ്ഥാദജയസ്ഥായ കസക്രടറജയജല് നജനസം ഈടെസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ. 

ഫജഷസ  ഫസ്ഥാസം  കപേസ്ഥാകല  ഒരു  ബൃഹതസ്ഥായ  പേദ്ധതജയസ  രൂപേസം  നല്കുകമ്പസ്ഥാള  ജലലഭരത

ഉറപസ്ഥാകക്കണതസ്ഥായജരുന.  കവണത്ര  മുകന്നസ്ഥാരുക്കസം  നടെതസ്ഥാകത  പേദ്ധതജ  ആസൂത്രണസം  കചെയതുസം

തന്മൂലസം കപേസ്ഥാടെജപേറക്കുന്നതസ ഒഴജവസ്ഥാക്കുന്നതജനസ്ഥായജ വന് തുക നല്കജ കുടെജകവളളസം വസ്ഥാകങ്ങണജവന്നതുസം

പേദ്ധതജയുകടെ  നടെതജപജകല  പേസ്ഥാളജചയസ്ഥായജ  ഓഡജറസ  വതീകജക്കുന  (ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജ  നസം.

എ.ഒ./5/2016-17 തതീയതജ 20.11.2017).

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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3.7(iii) കൂടെസ മതരക്കൃഷജ   -   വവദതതതീകരണസം   -   അധജക അളവജല് കകബജള

ഉപേകയസ്ഥാഗജചജരജക്കുന.

(ഫയല് നസം. ഇ.1/4544/2015/ജജ.സജ.ഡജ.എ.)

കൂടെസ  മതരക്കൃഷജ  വവദതതതീകരണസം  നടെത്തുന്നതുമസ്ഥായജ  ബനകപട  പ്രവൃതജയജല്

റജവവസ്ഡസ എസജകമറസ പ്രകസ്ഥാരസം  30  എയജകറററുകളക്കസ  1500  മതീറര് കകബജളസ്ഥാണസ  (4 core 4 sq

mm 56/0.3 PVC insulated and PVC round sheathed multi core bright annealed copper

conductor flexible cables) കണക്കസ്ഥാക്കജയജരുന്നതസ. എന്നസ്ഥാല് പ്രസ്തുത പ്രവൃതജയുകടെ രണസ്ഥാസം പേസ്ഥാര്ടസ

ബജല്ലജല് എക്സസ്ഥാ ഐറസം ക്രമ നസം.1, 2  എന്നജവ പ്രകസ്ഥാരസം  22  എയജകറററുകളക്കസ്ഥായജ  1900  മതീറര്

കകബജള ഉപേകയസ്ഥാഗജചജട്ടുണസ. പേസ്ഥാര്ടസ II ബജല് പ്രകസ്ഥാരസം 13,79,078/- രൂപേ കചെലവഴജചജട്ടുണസ. (കചെക്കസ

നസം,  DLB  376702/20.07.2016,   തുക  :  13,79,078/-,    വടൗചര്  നസം.  97  (അളവപുസകസം

നസം.74/2015 കപേജസ നസം.93)

പേജ.ഡബത.ഡജ.  മസ്ഥാനസ്വല്  കസകന്  2111  പ്രകസ്ഥാരസം  അസംഗതീകരജച  അളവജകന  25%

വരതജയസ്ഥാനസം  മസ്ഥാത്രകമ  എക്സസ്ഥാ  ഇനതജല്  ഉളകപടുതസ്ഥാന്  സസ്ഥാധജക്കുകയുളള  എന്നജരജകക്ക

അസംഗതീകരജച  അളവകള  അനുസരജചസ  22  എയജകറററുകളക്കസ  1100  മതീറര്  കകബജള

ഉപേകയസ്ഥാഗജകക്കണതജനസ  (1500/30  x  22  =  1100)  പേകരസം  1900  മതീറര്  ഉപേകയസ്ഥാഗജചജരജക്കുന.

അതസ്ഥായതസ  അസംഗതീകരജച  അളവജകന  72%  (800/1100x100)  അധജകരജചജരജക്കുന.

ഈയജനതജലണസ്ഥായ വരതരസ്ഥാസസം ചുവകടെ കചെര്ക്കുന :-

1 മതീറര് കകബജളജകന വജല 197.00₹

22 എയജകറററുകളക്കസ്ഥായജ അധജകസം ഉപേകയസ്ഥാഗജച 
കകബജളജകന നതീളസം

1900m  1100m–
= 800m

800m കകബജളജകന വജല (അധജകരജച തുക) 800 x 197
= 1,57,000/-₹

ഈയജനതജല് ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ നഷമസ്ഥായ 1,57,600/- രൂപേ നജരസ്ഥാകരജക്കുന. പ്രസ്തുത തുക

ഉതരവസ്ഥാദജകളജല് നജനസം ഈടെസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

(ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജ നസം. എ.ഒ.54/2016-17 തതീയതജ 30.07.2018).

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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3.7(iv) കൂടെസ മതരക്കൃഷജ   -   കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ നല്കജയ മുന്കൂര് ക്രമതീകരജചതജകല

അപേസ്ഥാകതകള.

(ഫയല് നസം. ഇ 1/3472/15/ജജ.സജ.ഡജ.എ.)

2015  ജൂവല  3ാസ്ഥാസം  തതീയതജ  50  ഗസ്ഥാസം  വളര്ചകയതജയ  മതരക്കുഞങ്ങകള

മുണസംകവലജയജലളള  കൂടുകളജല്  നജകകപേജചസ  പേരജപേസ്ഥാലനവസം  വജളകവടുപസ  ഉളകപകടെയുളള

പ്രവര്തനങ്ങളുസം രണസ്ഥാസം കകജയുകടെ സസ്വന്തസം കചെലവജലസം ഉതരവസ്ഥാദജതസ്വതജലസം നടെത്തുന്നതജകന

കചെലവജകലയസ്ഥായജ പ്രതജമസ്ഥാസസം ഒരു ലകസം രൂപേ ജജ.സജ.ഡജ.എ. ശതീ വസമണ് വര്ഗതീസജനസ മുന്കൂര്

നല്കസ്ഥാകമന്നസ  03.07.2015 കല  ഇരു  കകജകളുസം  തമജലളള  കരസ്ഥാറജല്  വരവസ  കചെയജരുന.

ഇങ്ങകന നല്കുന്ന അഡസ്വസ്ഥാന്സസ  തുക കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന് പ്രതജഫലമസ്ഥായജ   നല്കുന്ന ലസ്ഥാഭതജകന  40

ശതമസ്ഥാനതജല്  ക്രമതീകരജകക്കണതുസം ആയതസ  കഴജഞളള തുക  മസ്ഥാത്രസം  രണസ്ഥാസം  കകജക്കസ  ഓകരസ്ഥാ

വജളകവടുപസ  കഴജയുകമ്പസ്ഥാഴുസം  നല്കകണതസ്ഥാകണനസം  കരസ്ഥാറജല്  വരവസയുണസ.  എന്നസ്ഥാല്  കരസ്ഥാര്

പ്രകസ്ഥാരസം  മുന്കൂര്  ക്രമതീകരജക്കുന്നതജനസ്ഥായജട്ടുളള  നടെപേടെജകള  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  സസ്വതീകരജചതസ്ഥായജ

കസ്ഥാണുന്നജല്ല.  മുന്കൂറസ്ഥായജ  നല്കജയ  തുകയജല്  എത്ര  രൂപേ  വജളകവടുപജകന  ലസ്ഥാഭതജല്  നജനസം

അടെവസ്ഥാക്കജകയനസം  ഇനജ  ഈടെസ്ഥാക്കുവസ്ഥാനുളള  തുക  ഈടെസ്ഥാക്കുന്നതജനുളള  എകന്തല്ലസ്ഥാസം  നടെപേടെജകള

സസ്വതീകരജച്ചു  എനസം  അറജയജക്കുവസ്ഥാന്  ആവശരകപട്ടു  നല്കജയ  ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജക്കസ  "കൂടെസ

മതരക്കൃഷജയുമസ്ഥായജ  ബനകപടസ  ശതീ  വസമണ്  വര്ഗതീസജനസ  നല്കജയ  തുകയുകടെ  വജവരങ്ങള

അടെങ്ങജയ ഫയലജകന അസ്സലസം രജജസറുസം  വജജജലന്സജനസ  പേരജകശസ്ഥാധനയസ്ഥായജ  നല്കജയതജനസ്ഥാല്

വജവരങ്ങള ലഭരമല്ല"  എന്നസ്ഥാണസ മറുപേടെജ നല്കജയജട്ടുളളതസ.  കൂടെസ്ഥാകത നസ്ഥാളജതുവകരയുസം ലസ്ഥാഭവജഹജതസം

കണക്കസ്ഥാക്കുവസ്ഥാനസ്ഥായജടജകല്ലനസം  അറജയജചജരജക്കുന.  കൃതരമസ്ഥായ  കണക്കുകള  സൂകജക്കസ്ഥാകതയുസം

ആവശരമസ്ഥായ  തുടെര്പ്രവര്തനങ്ങള  നടെതസ്ഥാകതയുസം  പേദ്ധതജകളക്കസ്ഥായജ  വന്തുകകള

ക്രമരഹജതമസ്ഥായജ  കചെലവഴജക്കുന്ന  പ്രവണതയജകലക്കസ  ഈ  മറുപേടെജ  വജരല്  ചൂണന  (ഓഡജറസ

എന്കസ്വയറജ നസം. എ.ഒ.12/2016-17 തതീയതജ 19.12.2017).

3.7(v) കൂടെസ മതരക്കൃഷജ   -   അസജസനസ എഞജനതീയര്ക്കസ നല്കജയ മുന്കൂര്

ക്രമതീകരജചജടജല്ല   -   തുക നജരസ്ഥാകരജക്കുന  .

         കൂടെസ മതരക്ക ക്കൃഷജയുകടെ നടെതജപ്പുമസ്ഥായജ ബനകപടസ ഷതീറസ, കവയജസംഗസ കമഷതീന്, കതര്കമസ്ഥാ മതീറര്

എന്നജവ വസ്ഥാങ്ങുന്നതജനസ്ഥായജ 50,000/-  രൂപേ ശതീമതജ ദജവരസ്ഥാ വജജയന്, അസജസനസ എഞജനതീയര്ക്കസ

വടൗചര് നസം.188/27.04.2016  പ്രകസ്ഥാരസം  (കചെക്കസ നസം.376239/27.04.2016)  നല്കജയജട്ടുണസ.  പ്രസ്തുത

മുന്കൂര്  ക്രമതീകരജചതജകന  യസ്ഥാകതസ്ഥാരു  കരഖകളുസം  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കസ്ഥാതതജനസ്ഥാല്  തുക  നജരസ്ഥാകരജക്കുന.

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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ആയതസ  നസ്ഥാളജതുവകരയുളള  പേജഴപലജശ  സഹജതസം  ഉതരവസ്ഥാദജയസ്ഥായ  ഉകദരസ്ഥാഗസയജല്  നജനസം

ഈടെസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ (ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജ നസം. എ.ഒ./11/2016-17 തതീയതജ 19.12.2017) 

3.7(vi)    കൂടെസ മതരക്കൃഷജ   -   വജളകവടുപസ സസംബനജച അപേസ്ഥാകതകള.

(ഫയല്  നസം. ഇ 1/37/2016/ ജജ.സജ.ഡജ.എ.)

മുണസംകവലജയജല്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  വക  സലതസ  കൂടെസ  മതരക്കൃഷജ  കചെയ്യുന്നതജനസ

ജജ.സജ.ഡജ.എ. കസക്രടറജ ഒന്നസ്ഥാസം കകജയസ്ഥായുസം കമ. കവസസ കകസ്ഥാസസ ഹസ്ഥാചറജ എന്ന സസ്ഥാപേനതജകന

മസ്ഥാകനജജസംഗസ പേസ്ഥാര്ട്ണര് ശതീ വസമണ് വര്ഗതീസസ രണസ്ഥാസം കകജയസ്ഥായുസം 2015 ജൂവല 3ാസ്ഥാസം തതീയതജ

കരസ്ഥാറജല്  ഏര്കപടജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.  ധസ്ഥാരണപ്രകസ്ഥാരസം  കസ്ഥാളസ്ഥാഞജ  മതരക്കൂഞങ്ങകള  അസംഗതീകൃത

ഹസ്ഥാചറജകളജല് നജനസം വസ്ഥാങ്ങജ  സസ്വന്തമസ്ഥായുളള  നഴറജകളജല് വളര്തജ നജശ്ചജത വളര്ചകയതജയ

കുഞങ്ങകള  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  സജമസ്ഥാക്കജയജട്ടുളള  ഫസ്ഥാമജകല  കൂടജല്  രണസ്ഥാസം  കകജ

നജകകപേജക്കണകമനസം കരസ്ഥാറജല് വരവസ കചെയ്യുന.

മതരക്കുഞങ്ങകള നജകകപേജചതജനു കശഷമുളള പേരജപേസ്ഥാലനവസം വജളകവടുപസ ഉളകപകടെയുളള

പ്രവര്തനങ്ങളുസം രണസ്ഥാസം കകജയുകടെ ഉതരവസ്ഥാദജതസ്വതജല് നടെകതണതുസം ആയതജകലക്കസ കവണജ

വരുന്ന  വജദഗ്ദ്ധ  കതസ്ഥാഴജലസ്ഥാളജകകളയുസം,  മതരങ്ങളുകടെയുസം  മറസ  ഭടൗതജകസടൗകരരങ്ങളുകടെയുസം  സുരക

ഉറപസ്ഥാക്കുന്നതജനു  കവണ  കസകപ്യൂരജറജ  ജതീവനക്കസ്ഥാകരയുസം  രണസ്ഥാസം  കകജയുകടെ  സസ്വന്തസം  കചെലവജലസം

ഉതരവസ്ഥാദജതസ്വതജലസം  ഏര്പസ്ഥാടെസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാകണനസം  ആയതജകന  മുന്കൂറജകലയസ്ഥായജ

മതരക്കുഞങ്ങകള  നജകകപേജച  കശഷസം  വരുന്ന  ഓകരസ്ഥാ  മസ്ഥാസവസം  10-ാസ്ഥാസം  തതീയതജക്കു  മുമ്പസ്ഥായജ

പ്രതജമസ്ഥാസസം  ഒരു  ലകസം  രൂപേ  നജരക്കജല്  ഒന്നസ്ഥാസം  കകജ  രണസ്ഥാസം  കകജക്കു  നല്കകണതുമസ്ഥാണസ.

ഇപ്രകസ്ഥാരസം  നല്കുന്ന മുന്കൂര് തുക കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ  പ്രതജഫലമസ്ഥായജ  നല്കുന്ന ലസ്ഥാഭതജകന  40%ല്

ക്രമതീകരജകക്കണതുസം ആയതു കഴജഞളള തുക മസ്ഥാത്രസം ശതീ വസമണ് വര്ഗതീസജനസ ഓകരസ്ഥാ വജളകവടുപസ

കഴജയുകമ്പസ്ഥാഴുസം നല്കുന്നതുമസ്ഥാണസ എന്നസ്ഥാണസ കരസ്ഥാര്.

മതരക്കൃഷജയുകടെ  വജളകവടുപ്പുമസ്ഥായജ  ബനകപടസ  നജരവധജ  അപേസ്ഥാകതകള  ഓഡജറജകന

ശദ്ധയജല്കപടതസ തസ്ഥാകഴ കകസ്ഥാടുക്കുന :-

(എ) ഒരു  കരസ്ഥാര്  നജലവജലളളകപസ്ഥാള  മതര  വജളകവടുപജനസ്ഥായജ  മകറസ്ഥാരു  കരസ്ഥാറജല്  

ഏര്കപട്ടു  .

ശതീ  വസമണ്  വര്ഗതീസുമസ്ഥായജ  ഒരു  കരസ്ഥാര്  നജലനജല്കക്ക,  16.02.2017 ല്  ശതീ

മസ്ഥാര്ടജന്  എസസ.,  അറയല്  വതീടെസ  പേളളജകതസ്ഥാടെസ,  കചെര്തല  എന്ന  വരകജയുമസ്ഥായജ

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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മതരവജളകവടുപ്പുമസ്ഥായജ  ബനകപടസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  മകറസ്ഥാരു  കരസ്ഥാറജല്  ഏര്കപടതസ്ഥായജ

ഫയലജല്  നജനസം  വരകമസ്ഥാണസ.  ശതീ  വസമണ്  വര്ഗതീസുമസ്ഥായജ  കരസ്ഥാറുളളകപസ്ഥാള  മകറസ്ഥാരു

വരകജയുമസ്ഥായജ ജജ.സജ.ഡജ.എ. കരസ്ഥാറജകലര്കപടതജനസ വജശദതീകരണസം ആവശരകപട്ടു നല്കജയ

ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജക്കസ  നല്കജയ  മറുപേടെജ  തൃപജകരമല്ല.  മതരങ്ങള  ചെത്തുകപേസ്ഥാങ്ങുന്ന

അടെജയന്തജര സസ്ഥാഹചെരരസം ഉണസ്ഥായകപസ്ഥാള,  അതജനുതരവസ്ഥാദകപട കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന് ഉളളകപസ്ഥാള,

മകറസ്ഥാരു  കരസ്ഥാറജല്  ഏര്കപടതസ  ശരജയസ്ഥായ  നടെപേടെജയല്ല.  ശതീ  മസ്ഥാര്ടജനുമസ്ഥായജ

കരസ്ഥാറജകലര്കപടകപസ്ഥാള  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ടെജയസ്ഥാനജല്  നജനസം  കസകപ്യൂരജറജ  കഡകപസ്ഥാസജറസ

വസ്ഥാങ്ങജയജടജല്ല.

(ബജ) കരസ്ഥാര് നജലനജല്കക്ക ജജ  .  സജ  .  ഡജ  .  എ  .   സസ്വന്തസം കചെലവജല് വജളകവടുപസ നടെതജ  .

ശതീ വസമണ് വര്ഗതീസുമസ്ഥായുളള കരസ്ഥാര് പ്രകസ്ഥാരസം മതരങ്ങളുകടെ വജളകവടുപസ ചുമതല

ശതീ  വസമണജല്  നജകജപമസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല്  17.02.2017,  18.02.2017  എന്നതീ

തതീയതജകളജല്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  സസ്വന്തസം  നജലയജല്  കതസ്ഥാഴജലസ്ഥാളജകകള  നജകയസ്ഥാഗജചസ

വജളകവടുപസ  നടെതജയജരജക്കുന.  ഇപ്രകസ്ഥാരസം  വജളകവടുകക്കണജവന്ന  സസ്ഥാഹചെരരസം

വരകമസ്ഥാക്കണകമനസം  ഈയജനതജല്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കു  കചെലവസ്ഥായ  തുകയുകടെ

വജശദസ്ഥാസംശങ്ങള ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കണകമനസം ആവശരകപടസ  ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജ നല്കജയജരുന.

അടെജയന്തജരമസ്ഥായജ  വജളകവടുപസ  നടെതസ്ഥാന്  ആവശരകപടകപസ്ഥാള  ശതീ  വസമണ്  വര്ഗതീസസ

തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാകസ്ഥാതജരുന്നതജനസ്ഥാലസ്ഥാണസ ഇപ്രകസ്ഥാരസം കചെയകതനസം ഈയജനതജല് ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ

28,000/- രൂപേ കചെലവസ്ഥായജട്ടുണസ എനസം ജജ.സജ.ഡജ.എ.മറുപേടെജ നല്കജയജട്ടുണസ. 

മതരക്കുഞങ്ങകള കൂടുകളജല് നജകകപേജച കശഷമുളള പേരജപേസ്ഥാലനവസം വജളകവടുപസ

ഉളകപകടെയുളള പ്രവര്തനങ്ങളുസം കരസ്ഥാര് പ്രകസ്ഥാരസം ശതീ വസമണജകന ഉതരവസ്ഥാദജതസ്വമസ്ഥാണസ.

മസ്ഥാത്രവമല്ല,  കകജജല്  നജകകപേജക്കുന്ന  മതരങ്ങളുകടെ  ആകരസ്ഥാഗര  പേരജപേസ്ഥാലനതജനസ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  അസംഗതീകൃത  പ്രതജനജധജയുകടെ  നജര്കദശങ്ങള  രണസ്ഥാസം  കകജ  ശതീ

വസമണ് നടെപജലസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ എനസം കരസ്ഥാറജല് പ്രകതരകസം പേറയുന.

ആയതജനസ്ഥാല് ജജ.സജ.ഡജ.എ. വജളകവടുപജനസ്ഥായജ കചെലവഴജച 28,000/- രൂപേ ഓഡജറസ

നജരസ്ഥാകരജക്കുന.  ടെജ തുക ശതീ വസമണജല് നജനസം ഈടെസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.  അല്ലസ്ഥാതപേകസം

കസക്രടറജയുകടെ ബസ്ഥാധരതയസ്ഥായജ കണക്കസ്ഥാക്കസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണസ.

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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(സജ) മതരങ്ങളുകടെ വജല്പന   -  2,45,230/-   രൂപേ അടെവസ്ഥാക്കജയജടജല്ല  .

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  17.02.2017,  18.02.2017  എന്നതീ  ദജവസങ്ങളജല്  ഫജഷസ  ഫസ്ഥാമജല്

അടെജയന്തജരമസ്ഥായജ  വജളകവടുക്കുകയുസം  കടെണര്/കലലസം  കണജക്കസ്ഥാകത  വജല  നജശ്ചയജച്ചു

വജല്പന നടെത്തുകയുസം കചെയ.  കസ്ഥാളസ്ഥാഞജ,  കരജമതീന് എന്നതീ മതരങ്ങളുകടെ വജല്പനയുമസ്ഥായജ

ബനകപടസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  മതരകഫഡജല്  പ്രസ്തുത  മതരങ്ങളുകടെ  വജലനജലവസ്ഥാരസം

അകനസ്വഷജചകപസ്ഥാള (കസ്ഥാളസ്ഥാഞജ - 280/Kg, കരജമതീന് - 200/Kg) കൂടുതല് തുക ഓഫര് കചെയ

(കസ്ഥാളസ്ഥാഞജ  -  350/Kg,  കരജമതീന്  -  300/Kg)  ശതീ  മസ്ഥാര്ടജനുമസ്ഥായജ  16.02.2017 നസ  മകറസ്ഥാരു

കരസ്ഥാറജല്  ഒപജടുകയസ്ഥാണുണസ്ഥായതസ.   മതരങ്ങകള  കലലതജല്  കവയസ്ഥാകത  ഏതു

മസ്ഥാനദണതജകന  അടെജസസ്ഥാനതജലസ്ഥാണസ  വജല  നജശ്ചയജചസ  വജല്പന  നടെതജയതസ  എന്നസ

വരകമസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ സസ്ഥാധജചജടജല്ല.

ഫജഷസ  രജജസര് കപേജസ  നസം.  10,  11,  12  എന്നജവ പ്രകസ്ഥാരസം വജളകവടുപജല് ലഭജച

മതരങ്ങളുകടെ വജല ചുവകടെ കചെര്ക്കുന :-

വജളകവടുത
തതീയതജ

വസറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ
പ്രകസ്ഥാരസം മതരങ്ങളുകടെ

ഭസ്ഥാരസം

ശതീ മസ്ഥാര്ടജന് ഓഫര്
കചെയ തുക

കരസ്ഥാര് പ്രകസ്ഥാരസം
ലഭജകക്കണ തുക

കസ്ഥാളസ്ഥാഞജ കരജമതീന് കസ്ഥാളസ്ഥാഞജ കരജമതീന് കസ്ഥാളസ്ഥാഞജ കരജമതീന്

17.02.2017 131.5 Kg 404.80 Kg 350/Kg 300/Kg 46,025 1,21,440

18.02.2017 412 Kg 778.55 Kg 350/Kg 300/Kg 1,44,200 2,33,565

ആകക 543.5 Kg 1183.35 Kg 1,90,225 3,55,005

ആകക : 5,45,230

17.02.2017, 18.02.2017 എന്നതീ തതീയതജകളജകല മതര വജളകവടുപസ നടെതജയതജല്

ലഭരമസ്ഥായ  543.5 Kg  കസ്ഥാളസ്ഥാഞജയുസം  1183.35Kg  കരജമതീനുസം യഥസ്ഥാക്രമസം  350/Kg,  300/Kg

നജരക്കജല് ശതീ മസ്ഥാര്ടജനു വജല്പന നടെതജയജട്ടുണസ.  ഈ നജരക്കജല് ശതീ മസ്ഥാര്ടജന് മതരസം

വസ്ഥാങ്ങജയ ഇനതജല് ആകക  ₹ 5,45,230/-  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല് അടെവസ്ഥാകക്കണതസ്ഥായജരുന.

എന്നസ്ഥാല് ടെജയസ്ഥാന് 17.02.2017, 20.02.2017, 02.05.2017 എന്നതീ തതീയതജകളജലസ്ഥായജ ആകക

3,00,000/-  രൂപേ  മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണസ  അടെവസ്ഥാക്കജയജട്ടുളളതസ.  ബസ്ഥാക്കജ  തുകയസ്ഥായ   ₹ 2,45,230/-

ടെജയസ്ഥാനജല് നജനസം പേലജശ സഹജതസം ഈടെസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ, അല്ലസ്ഥാത പേകസം കസക്രടറജയജല്

നജനസം ഈടെസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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മുണസംകവലജ ഫജഷസ ഫസ്ഥാമജല് നജനളള മതീന് വജറവരവ കണക്കുകള  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജയതജന്  പ്രകസ്ഥാരസം  വജളകവടുപ്പുമസ്ഥായജ  ബനകപടസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല്

അടെവസ്ഥാക്കജയതസ്ഥായജ  കസ്ഥാണജചജരജക്കുന്ന തുക  ₹ 3,11,200/-  എന്നസ്ഥാണസ.  ഇതജല് ₹11,200/-

കളമതരങ്ങള വജറ വകയജല് ലഭജചതസ്ഥാണസ. ശതീ മസ്ഥാര്ടജന് 17.02.2017, 18.02.2017 എന്നതീ

ദജവസങ്ങളജല്  വജളകവടുതതുമസ്ഥായജ  ബനകപടസ  അടെവസ്ഥാക്കജയജട്ടുളളതസ  3  ലകസം  രൂപേ

മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണസ.

(ഡജ) നജകകപേജച മതരങ്ങളുകടെ   35%   കപേസ്ഥാലസം വജളകവടുക്കുവസ്ഥാനസ്ഥായജല്ല  .

17.02.2017, 18.02.2017  എന്നതീ തതീയതജകളജല് ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജകല ബനകപട

ഉകദരസ്ഥാഗസര് മതര ഫസ്ഥാസം  സന്ദര്ശജചതജകന അടെജസസ്ഥാനതജല് തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കജയ റജകപസ്ഥാര്ടസ

പ്രകസ്ഥാരസം  കകജുകളജല്  നജകകപേജച  4500  കസ്ഥാളസ്ഥാഞജയജല്  862  എണവസം  13200

കരജമതീനുകളജല് 5661 എണവസം വജളകവടുതതസ്ഥായുസം ബസ്ഥാക്കജ മതരങ്ങള മറ കളങ്ങളജകലക്കസ

ചെസ്ഥാടെജകപസ്ഥായതസ്ഥായുസം  ചെത്തുകപേസ്ഥാങ്ങജയതസ്ഥായുസം  പേരസ്ഥാമര്ശജചജരുന.  അതസ്ഥായതസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

മതരക്കൃഷജക്കസ്ഥായജ  നജകകപേജച  മതരങ്ങളജല്  35%   മതരസം  കപേസ്ഥാലസം  ലഭരമസ്ഥായജടജല്ല

എന്നസ്ഥാണസ കണക്കുകള വരകമസ്ഥാക്കുന്നതസ. ഈയജനതജല് വന്നഷമസ്ഥാണസ ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ

ഉണസ്ഥായജട്ടുളളതസ.

കകജുകളജല്  നജകകപേജച  മതരങ്ങളുകടെ  നജകകപേതജനുസം  പേരജപേസ്ഥാലനതജനുമസ്ഥായജ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കചെലവഴജച  തുകകളുകടെ  കരഖകള  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന്  ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജ

മുകഖന ആവശരകപകടങ്കജലസം ലഭരമസ്ഥാക്കജയ കരഖകള പൂര്ണമല്ല.  ഇപ്രകസ്ഥാരസം ജജ.സജ.ഡജ.എ.

മതരനജകകപേതജനസ്ഥായജ കചെലവഴജച ആകക തുകയുസം എത്ര ശതമസ്ഥാനസം തജരജകക ലഭജചജട്ടുണസ

എന്ന കസ്ഥാരരവസം വരകമല്ല.

(ഇ) കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന് സസ്വന്തസം നജലയജല് നജകകപേജച മതരങ്ങകള നതീക്കസം കചെയജടജല്ല  .

ജജ.സജ.ഡജ.എ. കസക്രടറജയുകടെ 09.01.2017 കല 37/ഇ 1/2016/ജജ.സജ.ഡജ.എ. നമ്പര്

കതജല്  ഫസ്ഥാസം  കണ്സളടനസ  ശതീ  വസമണ്  വര്ഗതീസസ  സസ്വന്തസം  നജലയജല്  കകജുകളജല്

നജകകപേജച മതരക്കുഞങ്ങകള നതീക്കസം കചെയ്യേണകമന്നസ  നജര്കദശജചജരുന.  ഇതരതജല്

ഫസ്ഥാസം  കണ്സളടനസ  സസ്വന്തസം  നജലയജല്  മതരങ്ങകള  നജകകപേജചതജനസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

ടെജയസ്ഥാനജല്  നജനസം  വസ്ഥാടെക/പേജഴ  ഈടെസ്ഥാക്കജയജടജല്ല.  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  നജര്കദശപ്രകസ്ഥാരസം

ഫസ്ഥാസം  കണ്സളടനസ  മതരങ്ങകള  നതീക്കസം  കചെയകവസ്ഥാകയനസം  നതീക്കസം  കചെയജട്ടുകണങ്കജല്

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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തദവസരതജല് ടെജയസ്ഥാന് സസ്വന്തസം നജലയജല് നജകകപേജച മതരങ്ങകള മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണസ  നതീക്കസം

കചെയകതന്നസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ഉറപസ്ഥാക്കജയജരുകന്നസ്ഥാ  എന്നതീ  വജശദസ്ഥാസംശങ്ങളുസം

ലഭരമസ്ഥാക്കണകമന്നസ  ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജ  മുകഖന  ആവശരകപടജരുന.  ആയതജനസ,

നജകകപേജച മതരങ്ങകള കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന് നതീക്കസം കചെയജടജല്ല എന്ന മറുപേടെജയസ്ഥാണസ ലഭരമസ്ഥായതസ

നജലവജല്  മതരക്കൃഷജയുമസ്ഥായജ  ബനകപട  വല,  എയ്കററര്  എന്നജവ  ആവശരമസ്ഥായ

പേരജചെരണസം ലഭജക്കസ്ഥാകത നശജച്ചുകകസ്ഥാണജരജക്കുകയസ്ഥാകണന്നസ ഓവര്സതീയര് റജകപസ്ഥാര്ടസ കചെയജട്ടുണസ. 

08.02.2017  മുതല്  17.02.2017  വകര  ഏകകദശസം  2800  എണസം  കരജമതീനുകള

ചെത്തുകപേസ്ഥാങ്ങജയജട്ടുളളതുസം ഇതജല് ഏകകദശസം 600 എണസം കവചസ 15, 16 തതീയതജകളജലസം ഏകകദശസം

700  എണസം  കവചസ  17.02.2017 ലസം  18.02.2017 ലസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ഉകദരസ്ഥാഗസരുകടെ

സസ്ഥാന്നജധരതജല് ഫസ്ഥാസം വര്കക്കഴസ കുഴജച്ചു മൂടെജയജട്ടുളളതസ്ഥാണസ എനസം ജജ.സജ.ഡജ.എ. ഉകദരസ്ഥാഗസരുകടെ

വസറസ  റജകപസ്ഥാര്ടജല് കസ്ഥാണജചജരജക്കുന.  മതരക്കുഞങ്ങകള കകജജല് നജകകപേജചതജനു  കശഷസം

ആവശരമസ്ഥായ  ഇന്ഷസ്വറന്സസ  കപേസ്ഥാളജസജ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  കചെലവജല്  എടുക്കുന്നതസ്ഥാണസ  എന്നസ

കരസ്ഥാറജല്  കരഖകപടുതജയജട്ടുണസ.  എന്നസ്ഥാല്  മതരക്കുഞങ്ങകള  ഇന്ഷസ്വര്  കചെയജരുന്നജല്ല.

യഥസ്ഥാസമയസം ഇന്ഷസ്വര് കചെയജരുകന്നങ്കജല് മതരങ്ങള ചെത്തുകപേസ്ഥാങ്ങജയകപസ്ഥാള നഷപേരജഹസ്ഥാരമസ്ഥായജ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ ഇന്ഷസ്വറന്സസ തുക ലഭജക്കുമസ്ഥായജരുന.

കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന് ശതീ വസമണ് വര്ഗതീസസ,  മതരക്കൃഷജയുമസ്ഥായജ ബനകപട കസ്ഥാരരങ്ങളജകലല്ലസ്ഥാസം

വളകര  ഉദസ്ഥാസതീന  മകനസ്ഥാഭസ്ഥാവമസ്ഥാണസ  കസ്ഥാണജചജരജക്കുന്നതസ.  മതരങ്ങളുകടെ  പേരജപേസ്ഥാലനസം,  വജളകവടുപസ

ഉളകപകടെയുളള  പ്രവര്തനങ്ങള  എന്നജവകയല്ലസ്ഥാസം  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരകന  ഉതരവസ്ഥാദജതസ്വമസ്ഥാണസ  എന്നസ

കരസ്ഥാറജല് വരകമസ്ഥായജ  കരഖകപടുതജയജരജക്കുന.  ഈ  സസ്ഥാഹചെരരസം  നജലനജല്കക്ക,  മതരങ്ങളുകടെ

വജളകവടുപജനസ്ഥായജ ശതീ മസ്ഥാര്ടജനുമസ്ഥായജ ജജ.സജ.ഡജ.എ. കരസ്ഥാറജല് ഏര്കപട്ടു. മതരതജകന വജളകവടുപസ

എടുത  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന്  ശതീ  ആല്ബജ  ആകണന്നസ  ഫയലജല്  കസ്ഥാണുന.  മതരസം  വസ്ഥാങ്ങജയതസ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ഓഫതീസജല്  നജനസം  നജശ്ചയജച  ശതീ  കജരണ്  എന്ന  വരകജയസ്ഥാണസ  എന്നസ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കജയതുസം  ഓവര്സതീയര്,  അസജസനസ  എഞജനതീയര്,  അസജസനസ

എകജകപ്യൂടതീവസ  എഞജനതീയര്,  എകജകപ്യൂടതീവസ  എഞജനതീയര്,  റവനപ്യൂ  ഇന്സ്കപേക്ടര്  എന്നജവര്

കരഖകപടുതജയ  വസറസ  റജകപസ്ഥാര്ടജല്  കസ്ഥാണുന.  ഇതരതജലളള  വവരുദ്ധരങ്ങള  ഫയലജല്

കസ്ഥാണുന്നതജനസ്ഥാല്  വജളകവടുപസ  സസംബനജച  കരസ്ഥാറുകള  ചെമയ്ക്കുന്നതജലസം  നടെപജലസ്ഥാക്കുന്നതജലസം

നജരതദ്രവരസം വസ്ഥാങ്ങുന്നതജലകമല്ലസ്ഥാസം പേസ്ഥാളജചകള സസംഭവജചജരജക്കുന എന്ന കസ്ഥാരരസം വരകമസ്ഥാണസ.

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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ശരജയസ്ഥായ രതീതജയജല് മതര ഫസ്ഥാസം നടെതജകക്കസ്ഥാണ കപേസ്ഥാകുന്നതജലസം വജളകവടുപജനസ  കലലസം

നടെതസ്ഥാകത ചെജല വരകജകളക്കസ കകസ്ഥാടുക്കുന്നതജലസം, കരസ്ഥാര് പ്രകസ്ഥാരമുളള മുഴുവന് തുകയുസം യഥസ്ഥാസമയസം

വസ്ഥാങ്ങുന്നതജലസം ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ വതീഴ്ച സസംഭവജചജരജക്കുന. 

വന്തുകകള കചെലവഴജചസ പേദ്ധതജകള ശരജയസ്ഥായ ആസൂത്രണമജല്ലസ്ഥാകതയുസം ദതീര്ഘവതീകണസം

ഇല്ലസ്ഥാകതയുസം  നടെപസ്ഥാക്കുന്നതജലൂകടെ  നഷതജല്  കലസ്ഥാശജക്കുന്ന  പ്രവണത  നജരുതസ്ഥാഹകപടു

കതണതസ്ഥാണസ (ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജ നസം.എ.ഒ./16/2016-17 തതീയതജ 17.02.2018).

3.8 കുഴല്ക്കജണറജകല കവളളസം ശൂദ്ധതീകരജക്കുന്നതജനസ സസ്ഥാപേജച പസ്ഥാനസ പ്രവര്തജക്കുന്നജല്ല.

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ഓഫതീസസ  വളപജകല  കുഴല്ക്കജണറജകല  കവളളസം  ശുദ്ധതീകരജക്കുന്നതജനസ്ഥായജ

ഒരു പസ്ഥാനസ സസ്ഥാപേജക്കണകമനസം പസ്ഥാനസ ഒരു മണജക്കൂര് പ്രവര്തജപജചസ്ഥാല് 1000 ലജറര് കവളളസം ശുദ്ധജ

കചെയ്യേസ്ഥാകമനസം  അതുവഴജ  കചെടെജ  നനയ്ക്കുവസ്ഥാനുസം  കുടെജകവളളതജനുസം  ടെസ്ഥാങ്കര്  കലസ്ഥാറജയജല്  കവളളസം

ലഭരമസ്ഥാക്കുന്നതസ  ഒഴജവസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന്  കഴജയുകമനസം  നജര്കദശമുണസ്ഥായജ.  കുടെജകവളളതജനുസം  കചെടെജകള

നനയ്ക്കുന്നതജനുമസ്ഥായജ ഒരു മസ്ഥാസസം ഏകകദശസം 27,500/-  രൂപേ കചെലവഴജക്കുനകവനസം ഇതജല് നജനസം

പസ്ഥാനസ  ഒരുമസ്ഥാസസം പ്രവര്തജപജക്കുന്നതജനസ  ആവശരമസ്ഥായ കചെലവസ  8,350/-  രൂപേ കജഴജചസ  19,150/-

രൂപേ പ്രതജമസ്ഥാസസം ലസ്ഥാഭജക്കുവസ്ഥാന് കഴജയുകമനസം എ ഞജനതീയറജസംഗസ  വജഭസ്ഥാഗതജല് നജനസം നജര്കദശസം

വന്നതജകനത്തുടെര്ന്നസ  6000LPH  അയണ്  റജമൂവല്  പസ്ഥാന്റുസം  500LPH  ആര്.ഒ.  യൂണജറസം

സസ്ഥാപേജക്കുന്നതജനസ്ഥായജ  28.04.2015 കല എകജകപ്യൂടതീവസ  കമജറജ  തതീരുമസ്ഥാനസം  19/2015-16  പ്രകസ്ഥാരസം

അനുമതജ നല്കജ. 19.06.2015 ല് നടെന്ന കടെന്ഡറജല് കുറഞ്ഞ തുകയസ്ഥായ 5,41,000/-  രൂപേ കകസ്വസ്ഥാടസ

കചെയ ക്രജസല് അകസ്വസ്ഥാ സജസസം എന്ന സസ്ഥാപേനവമസ്ഥായജ കരസ്ഥാറജകലര്കപട്ടു.

പേദ്ധതജക്കസ  അവശരസം  കവണ  അടെജസസ്ഥാന  സടൗകരരങ്ങള  ഒരുക്കസ്ഥാകതയസ്ഥാണസ  അതജനസ്ഥായജ

കടെണര് വജളജചതസ. തന്മൂലസം 09.07.2015 ല് കരസ്ഥാര് കവചസ 15 ദജവസതജനുളളജല് പൂര്തജയസ്ഥാകക്കണ

പേദ്ധതജ 8 മസ്ഥാസസം വവകുന്നതജനസ ഇടെയസ്ഥാക്കജ. 09.03.2016 നസ ആരസംഭജച നജര്മസ്ഥാണസം 28.03.2016 നസ

പൂര്തതീകരജച്ചു.  കചെടെജകള  നനയ്ക്കുന്നതജനുസം  കുടെജക്കുന്നതജനുസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ്ഥാവശരമസ്ഥായ  മുഴുവന്

ജലവസം  ശുദ്ധജകചെയ്കതടുക്കുവസ്ഥാന്  കശഷജയുളള  പസ്ഥാനസ്ഥാണസ  സസ്ഥാപേജചതസ.  എന്നസ്ഥാല്  പസ്ഥാനസ

പ്രവര്തനമസ്ഥാരസംഭജചതജനു  കശഷമുളള  നസ്ഥാളുകളജല്  കൂടുതല്  കസ്ഥാലവസം  അതസ  പ്രവര്തന

കമമസ്ഥായജരുന്നജകല്ലനസം പസ്ഥാനസ കവണവജധസം പേരജപേസ്ഥാലജക്കുന്നതജല് ഉതരവസ്ഥാദകപട ജതീവനക്കസ്ഥാര് വതീഴ്ച

വരുതജയതസ്ഥായുസം  ബനകപട  ഫയലജല്  നജനസം  (1590/ഇ 1/2015/ജജ.സജ.ഡജ.എ.)  വരകമസ്ഥാണസ.

27.03.2017 നസ ആര്.ഒ.  പസ്ഥാനജകന  Defect Liability Period  കഴജഞകവനസം  Defect Liability

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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Period  ല്  തകന്ന  ആര്.ഒ.  പസ്ഥാനജനസ  പ്രശ്നങ്ങളുണസ്ഥായജരുനകവനസം  അസജസനസ  എകജകപ്യൂടതീവസ

എഞജനതീയറുകടെ 03.08.2017 കല കുറജപജല് പേറയുന. നജലവജല് ആര്.ഒ. പസ്ഥാനസ പ്രവര്തജക്കുന്നജല്ല

എനസം  തകരസ്ഥാര്  പേരജഹരജചസ്ഥാലസം  കജണറജകല  കവളളസം  ശുദ്ധതീകരജചസ  കുടെജകവളള  ആവശരതജനസ

ഉപേകയസ്ഥാഗജക്കുവസ്ഥാന് കഴജയജല്ല എനസം കമല് കുറജപജല് പേറയുന. 

വടൗചര് നസം.104  തതീയതജ  16.06.2016,  വടൗചര് നസം.105  തതീയതജ  16.06.2016  എന്നജവ

പ്രകസ്ഥാരസം  5,41,000/-  രൂപേ കരസ്ഥാറുകസ്ഥാര്ക്കസ  നല്കജ  (ധനലകജ  ബസ്ഥാങ്കസ  ബസ്ഥാങ്കസ  കചെക്കസ നസം.376525,

376526  തതീയതജ  16.06.2016).  കൂടെസ്ഥാകത  പസ്ഥാനജകലക്കസ  കവളളസം  എതജക്കുന്നതജനസ്ഥായജ  കമസ്ഥാകടസ്ഥാര്

പേമ്പസ  കസറസ  ഉളകപകടെയുളള  അനുബന  സടൗകരരങ്ങകളസ്ഥാരുക്കുന്നതജനുസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  പേണസം

കചെലവഴജച്ചു.  ടെജ  പേദ്ധതജക്കസ്ഥായജ  കചെലവഴജച  ആകക  തുകയുകടെ  വജശദസ്ഥാസംശങ്ങളുസം  മറ  വജവരങ്ങളുസം

കചെസ്ഥാദജച്ചുകകസ്ഥാണസ  നല്കജയ ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജക്കസ  (നസം.എ 3/8/2016-17  തതീയതജ  27.11.2017)

ജജ.സജ.ഡജ.എ. 21.05.2018 ല് നല്കജയ ഇ 1/1590/15/ജജ.സജ.ഡജ.എ. നമ്പര് മറുപേടെജ തൃപജകരമല്ല.

27.03.2017 ല് Defect Liability Period  അവസസ്ഥാനജച്ചുകവനസം 01.08.2017 നസ പസ്ഥാനസ പ്രവര്തന

കയസ്ഥാഗരമല്ലസ്ഥാതസ്ഥായജ എനസം ഗരസ്ഥാരണജ കസ്ഥാലയളവജനസ കശഷസം പസ്ഥാനജനസ വസ്ഥാര്ഷജക പേരജപേസ്ഥാലന കരസ്ഥാര്

ഉണസ്ഥായജരുന്നജല്ല എനസം മറുപേടെജയജല് അറജയജച്ചു.

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നടെപജലസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് കപേസ്ഥാകുന്ന ലകങ്ങള കചെലവസ വരുന്ന പേദ്ധതജകയക്കുറജചസ

കവണവജധസം  പേഠനസം  നടെത്തുകകയസ്ഥാ  അടെജസസ്ഥാന  വജവരങ്ങള  കപേസ്ഥാലസം  മനസ്സജലസ്ഥാക്കുകകയസ്ഥാ

കചെയ്യേസ്ഥാകതയസ്ഥാണസ  പേദ്ധതജ  നടെപജലസ്ഥാക്കുന്നതജനസ  തതീരുമസ്ഥാനകമടുതതുസം  കടെണര്  വജളജചതുസം.  പസ്ഥാനസ

പ്രവര്തജക്കസ്ഥാതസ്ഥായകതസ്ഥാകടെ  ഇതജനസ്ഥായജ  കചെലവഴജച  തുക  പേസ്ഥാഴ്കചെലവസ്ഥായജ  മസ്ഥാറജ.  കമല്

സസ്ഥാഹചെരരതജല് ടെജ പേദ്ധതജക്കസ്ഥായജ കചെലവഴജച 5,41,000/- രൂപേ നജരസ്ഥാകരജക്കുന.

3.9 കലൂര്  -  കടെവന്ത്ര കറസ്ഥാഡസ അറകുറപണജ   -   കരസ്ഥാര് നടെതജപജല് അപേസ്ഥാകത.

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  വകവശമുളള  കലൂര്-കടെവന്ത്ര   കറസ്ഥാഡജല്  കതൃക്കടെവസ  മുതല്  കലൂര്

വകരയുളള  ഭസ്ഥാഗതസ  അറകുറപണജകള  നടെത്തുന്ന  പ്രവ ക്കൃതജക്കസ  08.04.2016 ല്  ഇ-കടെന് ഡര്

കണജക്കുകയുസം (എസജകമറസ തുക  – 3,22,00,000/-) ഏറവസം കുറഞ്ഞ നജരക്കസ കകസ്വസ്ഥാടസ കചെയ ഡതീന്സസ

കണ്സകന്സസ എന്ന സസ്ഥാപേനതജനസ  കരസ്ഥാര് നല്കുകയുസം കചെയ.  ഈ പ്രവൃതജയുകടെ നടെതജപസ

സസംബനജചസ ശദ്ധയജല്കപട അപേസ്ഥാകതകള ചുവകടെ കചെര്ക്കുന.

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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(എ) കകരള കഡവലപ്കമനസ അകതസ്ഥാറജറജ റൂളസസ പ്രകസ്ഥാരസം ഒരു കകസ്ഥാടെജ രൂപേയസ മുകളജലളള

എല്ലസ്ഥാ  കചെലവകളുസം  സര്ക്കസ്ഥാരജല്  നജനസം  അനുമതജ  ലഭജചതജനു  കശഷമസ്ഥാണസ

നടെപജലസ്ഥാകക്കണതസ.  പേജ.ഡബത.ഡജ  മസ്ഥാനസ്വല്  പ്രകസ്ഥാരസം  കടെണര്  കണജക്കുന്നതജനു  മുമ്പസ

ഭരണസ്ഥാനുമതജ ലഭരമസ്ഥാകക്കണതുണസ. ഈ വരവസ പേസ്ഥാലജക്കകപടജല്ല.

(ബജ) ഈ പ്രവൃതജയുകടെ വര്ക്കസ ഓര്ഡര് 25.05.2016 നസ നല്കജയജരുന. ആയതസ പ്രകസ്ഥാരസം

07.06.2016 നസ്ഥായജരുന  കരസ്ഥാര്  ഒപജടുന്നതജനുളള  അവസസ്ഥാന  തതീയതജ.  തുടെര്ന്നസ

പേജഴകയസ്ഥാടുകൂടെജ  17.06.2016  വകര  കരസ്ഥാര്  ഒപജടെസ്ഥാമസ്ഥായജരുന.  എന്നസ്ഥാല്  08.07.2016 നസ്ഥാണസ

കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന്  ആവശരമസ്ഥായ  കരഖകള  ലഭരമസ്ഥാക്കജയതസ.  ജജ.ഒ.(പേജ)13/2012/പേജ.ഡബത.ഡജ

തതീയതജ  01.02.2012,  പേജ.ഡബത.ഡജ  മസ്ഥാനസ്വല്  കസകന്  2009.6(i)  പ്രകസ്ഥാരമുളള  പേജഴ

ഈടെസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ, ഇതസ ഈടെസ്ഥാക്കജയജടജല്ല. 

(സജ) എഗജകമനസ  നമ്പര്  20/2016-17  പ്രകസ്ഥാരമുളള  കമല്  പ്രവൃതജയുകടെ  കരസ്ഥാര്  ഒപജടതസ

13.07.2016 നസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല്  16.06.2016 നസ  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന്  വസറസ  വകമസ്ഥാറജകയന്നസ

ബനകപട  എഞജനതീയര്  കരഖകപടുതജയജട്ടുണസ.  ടെജ  പ്രവൃതജയുകടെ  കപേര്കഫസ്ഥാമന്സസ

ഗരസ്ഥാരനജയസ്ഥായജ  35,60,376/-  രൂപേ  അടെചജരജക്കുന്നതസ  08.07.2016 നസ്ഥാണസ.

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുമസ്ഥായജ  കരസ്ഥാര്  കവയ്ക്കുകകയസ്ഥാ  ബസ്ഥാങ്കസ  ഗരസ്ഥാരനജ  അടെയ്ക്കുകകയസ്ഥാ  കചെയജടജല്ലസ്ഥാത

ഒരസ്ഥാളക്കസ വസറസ വജട്ടു കകസ്ഥാടുതതസ ക്രമവജരുദ്ധമസ്ഥായ കസ്ഥാരരമസ്ഥാണസ.

(ഡജ) കരസ്ഥാറജകന  പൂര്തതീകരണ  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  ശസ്ഥാസതീയ  മസ്ഥാനദണങ്ങള  ഉപേകയസ്ഥാഗജചസ

കസ്ഥാലസ്ഥാവസസ്ഥാ  വരതജയസ്ഥാനങ്ങള,  പ്രവൃതജയുകടെ  മൂലരസം  തുടെങ്ങജ  വജവജധ  ഘടെകങ്ങള

വജലയജരുതജ  നജര്ണയജകക്കണതസ്ഥാണസ.  കമല്പ്രവൃതജ  പൂര്തജയസ്ഥാക്കുന്നതജനസ  അകതസ്ഥാറജറജ

എഞജനതീയര്  കണക്കസ്ഥാക്കജയ  പൂര്തതീകരണ  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  3  മസ്ഥാസമസ്ഥാണസ.  ഇതു  പ്രകസ്ഥാരസം

15.09.2016 നുളളജല്  പ്രവൃതജ  പൂര്തജയസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല്  ടെജ  തതീയതജയജല്,

പ്രവൃതജയുകടെ  20% മസ്ഥാത്രകമ പൂര്തജയസ്ഥായജട്ടുളളകവന്നസ എഞജനതീയര് റജകപസ്ഥാര്ടസ കചെയജട്ടുണസ.

ഇടെയസ മഴയുകടെ കസ്ഥാരണസം പേറഞ്ഞസ പ്രവൃതജ മുടെങ്ങജയജരുനകവങ്കജലസം കഴജഞ്ഞ മൂന്നസ്ഥാഴ്ചയസ്ഥായജ

മഴയജകല്ലന്നനസം ഒരസ്ഥാഴ്ച സമയസം കകസ്ഥാണതകന്ന കറസ്ഥാഡജകന കതൃക്കടെവസ മുതല് കലൂര് വകരയുളള

ഭസ്ഥാഗസം  കുഴജകളടെചസ  ടെസ്ഥാര്  കചെയസ  തതീര്ക്കസ്ഥാമസ്ഥായജരുനകവനസം  അതജനസ  യസ്ഥാകതസ്ഥാരു  ശമവസം

കകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാക്ടര്  നടെതജയജകല്ലനസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  എകജകപ്യൂടതീവസ  എഞജനതീയറുകടെ

07.10.2016 കല സമര്പണതജല് പേറയുന.

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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(ഇ) ജജ.ഒ.(ആര്.ടെജ.)  906/2017/എല്.എസസ.ജജ.ഡജ.  തതീയതജ  28.03.2017  ഉതരവസ

പ്രകസ്ഥാരസം ടെജ പ്രവൃതജക്കസ സര്ക്കസ്ഥാര് അസംഗതീകസ്ഥാരസം ലഭജച്ചു.  എന്നസ്ഥാല് പേദ്ധതജയുകടെ എസജകമറസ

സര്ക്കസ്ഥാര് റജവവസസ  കചെയ.  ഇകതസ്ഥാകടെ  എസജകമറസ  തുക  3,22,00,000/-  രൂപേയജല് നജനസം

2,79,55,000/-  രൂപേയസ്ഥായജ  കുറഞ.  എസജകമറസ  തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കജയതജല്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ

ഗുരുതരമസ്ഥായ വതീഴ്ച സസംഭവജച്ചു.

(എഫസ) സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവസ   നസം.  സ.ഉ.(എസം.എസസ.)  260/09/റവനപ്യൂ  തതീയതജ

07.07.2009  പ്രകസ്ഥാരസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  പേദ്ധതജ  പ്രകദശത്തുളള  കപേസ്ഥാതു  കറസ്ഥാഡുകളുസം

കതസ്ഥാടുകളുസം  സര്ക്കസ്ഥാരജകലക്കസ  ഒഴജഞ  കകസ്ഥാടുകക്കണതസ്ഥാണസ.  ഏകതങ്കജലസം  കറസ്ഥാഡസ

വജട്ടുകപേസ്ഥായജട്ടുകണങ്കജല്  അതുസം  ഒഴജഞകകസ്ഥാടുത്തുകകസ്ഥാളളസ്ഥാകമന്നസ  എറണസ്ഥാകുളസം  ജജല്ലസ്ഥാ

കളക്ടര്ക്കസ ജജ.സജ.ഡജ.എ.15.07.2011 ല് സതരവസ്ഥാങ്മൂലസം നല്കജയജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല്

കലൂര്-കടെവന്ത്ര  കറസ്ഥാഡസ  സര്ക്കസ്ഥാരജകലക്കസ  വജട്ടുകകസ്ഥാടുക്കസ്ഥാതജരുന്നതസ  സസംബനജചസ  ഈ

ഓഫതീസജല്  നജനസം  നല്കജയ  ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജ  നസം.13/എ.ഒ./2013  തതീയതജ

02.09.2013-നസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.08.10.2013 കല  1209/എഫസ.സജ.3/2013/ജജ.സജ.ഡജ.എ.

പ്രകസ്ഥാരസം നല്കജയ മറുപേടെജയജല് എകജകപ്യൂടതീവസ  കമജറജ തതീരുമസ്ഥാനസം  301/2013-14  പ്രകസ്ഥാരസം

കലൂര്-കടെവന്ത്ര  കറസ്ഥാഡജകന  ഒരു  ഭസ്ഥാഗസം  കകസ്ഥാചജ  കകസ്ഥാര്പകറഷനസ  വകമസ്ഥാറസ്ഥാന്

തതീരുമസ്ഥാനജചതസ്ഥായജ അറജയജച്ചു. കലൂര്-കടെവന്ത്ര കറസ്ഥാഡസ സര്ക്കസ്ഥാരജകലക്കസ വജട്ടുകകസ്ഥാടുക്കസ്ഥാതതസ

സസംബനജചസ  2012-13 വര്ഷകത ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ ഖണജക 2.31 ല് പേരസ്ഥാമര്ശജചജട്ടുണസ.

സര്ക്കസ്ഥാര്  നജര്കദശസം  പേസ്ഥാലജക്കസ്ഥാകത  ടെജ  കറസ്ഥാഡസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ഇകപസ്ഥാഴുസം  വകവശസം

കവയ്ക്കുകയുസം  അതജകന്മേല്  വന്തുക  കചെലവഴജക്കുകയുസം  കചെയ  നടെപേടെജ  അസംഗതീകരജക്കുവസ്ഥാന്

കഴജയുന്നതല്ല.  അപേസ്ഥാകതകള  ചൂണജക്കസ്ഥാടജ  ഈ  ഓഫതീസജല്  നജനസം  നല്കജയ  ഓഡജറസ

എന്കസ്വയറജക്കസ (നസം.8/എ 3/2016-17 തതീയതജ 18.01.2017) മറുപേടെജ ലഭജചജടജല്ല. 

പേജ.ഡബത.ഡജ.  മസ്ഥാനസ്വല്  റൂള  2112  പ്രകസ്ഥാരസം  പ്രവൃതജയുകടെ  കരസ്ഥാര്  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ

ദതീര്ഘജപജക്കുന്നതജനസ  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  തതീരുന്നതജനുമുമ്പസ്ഥായജ  അസജസനസ  എഞജനതീയര്  മുകഖന

അകപേകജകക്കണതസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല്  ഇപ്രകസ്ഥാരസം  കരസ്ഥാര്  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  ദതീര്ഘജപജച്ചു

നല്കജയജടജല്ല.  പേജ.ഡബത.ഡജ.  മസ്ഥാനസ്വല് കസകന്  2112.1  പ്രകസ്ഥാരസം ദതീര്ഘതീകരണസ്ഥാനുമതജ

ലഭരമസ്ഥാക്കസ്ഥാകത  പൂര്തതീകരണ  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജക്കസ  കശഷസം  നജര്വ്വഹജച  പ്രവൃതജകള

അനധജകൃതമസ്ഥാണസ,  അതജനസ തുക നല്കസ്ഥാവന്നതല്ല. എന്നസ്ഥാല് കരസ്ഥാര് നജലവജലജല്ലസ്ഥാതകപസ്ഥാള

കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ  15.10.2016 കല വടൗചര് നസം.  63,  64  എന്നജവ പ്രകസ്ഥാരസം  28,27,500/-  രൂപേ

അനുവദജച്ചു.  ക്രമവജരുദ്ധമസ്ഥായജ നല്കജയ ടെജ തുക തടെസ്സകപടുത്തുന.

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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3.10 LAR   കകസസ   -    കകസ്ഥാടെതജ വജധജപ്രകസ്ഥാരസം അകതസ്ഥാറജറജ ഒരജക്കല് അടെവസ വരുതജയ തുക 

വതീണസം അടെച്ചു.

എറണസ്ഥാകുളസം സടൗതസ കറയജല്കവ കസഷകന കജഴകക്ക കവസ്ഥാടെതജകന വജകസനതജനസ്ഥായജ

സലസം  ഏകറടുക്കുന്നതജനസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  തതീരുമസ്ഥാനജചതജകനത്തുടെര്ന്നസ  ലസ്ഥാനസ  അകസ്വജസജഷന്

നജയമപ്രകസ്ഥാരസം  20.08.1999 ല്  വജജസ്ഥാപേനമജറക്കജ.  സര്കവ്വ  നസം.569/1-2 ല്  കപേട  2.9  ആര്

സലവസം  വജജസ്ഥാപേനതജല്  ഉളകപടജരുന.  ടെജ  സലതജനസ  5  അവകസ്ഥാശജകളസ്ഥാണസ

ഉണസ്ഥായജരുന്നതസ.  ഒരു കകടജടെവസം അവജകടെയുണസ്ഥായജരുന. 28.08.2002 ലസ്ഥാണസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ഭൂമജ

വകവശകപടുതജയതസ. ലസ്ഥാനസ അകസ്വസജഷന് ഓഫതീസര് കസനസ ഒന്നജനസ 1,00,000/- രൂപേ സലവജല

നജശ്ചയജച്ചു.  സലവജല  ഉയര്തണകമന്നസ്ഥാവശരകപടസ  ഉടെമസര്  എല്.എ.ആര്.  വടബപ്യൂണലജ ല്

പേരസ്ഥാതജ  നല്കുകയുസം  കസനസ  ഒന്നജനസ  1,62,500/-  രൂപേയുസം  കൂടെസ്ഥാകത  കകടജടെതജനസ  1,33,326/-

രൂപേയുമസ്ഥായജ വടബപ്യൂണല് വജല ഉയര്തജ നല്കുകയുസം കചെയ. 

വടബപ്യൂണല്  നജശ്ചയജച  വജലയജല്  തൃപജവരസ്ഥാകത  പേരസ്ഥാതജക്കസ്ഥാര്  സബസ  കകസ്ഥാടെതജകയ

സമതീപേജച്ചു.  സബ്കകസ്ഥാടെതജയുകടെ  21.08.2004 കല വജധജയജല്  (LAR 34/2003 of 111 Addl. Sub

Court  Ernakulam)  സലവജല  ഉയര്തണകമന്ന  പേരസ്ഥാതജക്കസ്ഥാരുകടെ  ആവശരസം  തളളുകയുസം

കകടജടെവജല  വടബപ്യൂണല്  നജശ്ചയജച  വജലകയക്കസ്ഥാള  50%  ഉയര്തജ  നല്കുകയുസം  കചെയ.

സബ്കകസ്ഥാടെതജയുകടെ  LAR  34/03  കകസജകല  21.08.2004 കല  വജധജകയത്തുടെര്ന്നസ  വജവജധ

അവകസ്ഥാശജകളക്കസ  അര്ഹമസ്ഥായ  തുക   9,60,636/-  രൂപേ  04.12.2006 കല  ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരസം

ജജ.സജ.ഡജ.എ. സബ്കകസ്ഥാടെതജയജലടെച്ചു (വടൗചര് നസം. 132, 133 തതീയതജ 24.05.2007). ഇതസ പ്രകസ്ഥാരസം

അവകസ്ഥാശജകളജകലസ്ഥാരസ്ഥാളസ്ഥായ ശതീമതജ  എസം.കക.  കബബജക്കസ  അവകസ്ഥാശകപട  1,60,828/-  രൂപേയജല്

1,44,013/-  രൂപേ  കകസ്ഥാടെതജയജലസം  കശഷജച  16,815/-  രൂപേ  ആദസ്ഥായനജകുതജയജനതജലസം

ജജ.സജ.ഡജ.എ. അടെച്ചു.

കമല് സബ്കകസ്ഥാടെതജ വജധജയജല് തൃപരസ്ഥാകസ്ഥാകത സലമുടെമകള ബഹ.  വഹകക്കസ്ഥാടെതജയജല്

LA-APP   No.496/2006  കകസസ  ഫയല്  കചെയ.  27.03.2013 കല  വഹകക്കസ്ഥാടെതജ  വജധജയജല്

21.08.2004 കല  സബ്കകസ്ഥാടെതജ  വജധജ  അസംഗതീകരജക്കുകയുസം  പേരസ്ഥാതജ  തളളുകയുസം  കചെയ.  ടെജ

വജധജകക്കതജകര പേരസ്ഥാതജക്കസ്ഥാരജല് ഒരസ്ഥാളസ്ഥായ ശതീമതജ എസം.കക.കബബജ വഹകക്കസ്ഥാടെതജയജല് അപതീല്

നല്കുകയുസം  (LA-APP  No.1301/2005)  23.02.2015 കല  ബഹ.  വഹകക്കസ്ഥാടെതജ  വജധജയജല്

21.08.2004 കല  സബ്കകസ്ഥാടെതജയുകടെയുസം  27.03.2013 കല  വഹകക്കസ്ഥാടെതജയുകടെയുസം  വജധജകള

അസംഗതീകരജച്ചു.  എന്നസ്ഥാല്  എസം.കക.കബബജക്കസ  ഇതുവകര  സലവജല  ലഭജചജടജല്ല  എന്ന

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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പേരസ്ഥാതജക്കസ്ഥാരജയുകടെ വസ്ഥാദതജകന്മേല് സലവജലയസ്ഥായ 1,60,828/- രൂപേയസ പുറകമ 30% കസസ്ഥാകലഷരവസം

12% അധജക മസ്ഥാര്ക്കറസ വജലയുസം ഇത്രയുസം നസ്ഥാളകത പേലജശയുസം നല്കുവസ്ഥാന് ഉതരവസ്ഥായജ.  തുടെര്ന്നസ

വടൗചര്  നസം.1/01.12.2016  പ്രകസ്ഥാരസം  7,10,889/-  രൂപേയുസം  വടൗചര്  നസം.17/03.02.2017  പ്രകസ്ഥാരസം

34,213/-  രൂപേയുസം  കകസ്ഥാടെതജയജലടെച്ചു.  വടൗചര്  നസം.2/01.02.2016  പ്രകസ്ഥാരസം  79,142/-  രൂപേ

ആദസ്ഥായനജകുതജയുമടെച്ചു.  സബ്കകസ്ഥാടെതജയുകടെ  21.08.2004 കല  വജധജപ്രകസ്ഥാരമുളള  വജധജകടെത്തുക

04.12.2006 കല ഉതരവജലൂകടെ ജജ.സജ.ഡജ.എ. അടെചജരുന്നതസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല് വഹകക്കസ്ഥാടെതജയജകല

അപതീല് കകസജകല  (LA APP No.1301/2005)  പേരസ്ഥാതജക്കസ്ഥാര്ക്കസ  ഇതുവകര സലവജല ലഭജചജല്ല

എന്ന  എതജര്ഭസ്ഥാഗതജകന  വസ്ഥാദസം  തജരുതസ്ഥാന്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ജസ്ഥാഗത  കസ്ഥാടജയജല്ല.  കമല്

വജഷയതജല്  വജശദതീകരണസം  ആവശരകപടസ  ഈ  ഓഫതീസജല്  നജനസം  നല്കജയ  ഓഡജറസ

എന്കസ്വയറജക്കസ  (നസം.എ 3/33/2016-17  തതീയതജ  10.07.2017)  നല്കജയ  മറുപേടെജയജല്

(4256/എഫസ.സജ.3/2018/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  തതീയതജ  02.08.2018)  പ്രസ്തുത  ഭൂമജ  ഏകറടുക്കലജകന

ത്തുടെര്ന്നസ വജജസ്ഥാപേനസം പുറകപടുവജചതുസം സലസം ഏകറടുതതുസം വരതരസ തതീയതജകളജലസ്ഥാകണനസം

എന്നസ്ഥാല്  അവസ്ഥാര്ഡജസംഗസ  ഓഫതീസര്  ടെജ  കസ്ഥാലയളവസ  കണക്കസ്ഥാക്കസ്ഥാകതയസ്ഥാണസ  തുക  കൂടജ

നല്കജയകതനമുളള  വസ്തുത  പേരജഗണജചസ്ഥാണസ  ബഹ.  വഹകക്കസ്ഥാടെതജ  വജധജകടെത്തുക

ഉതരവസ്ഥായകതന്നസ  അറജയജച്ചു.  സലവജലയസ്ഥായ  1,60,828/-  രൂപേയ്ക്കു പുറകമ  30%  കസസ്ഥാകലഷരവസം

12%  അഡതീഷണല്  മസ്ഥാര്ക്കറസ  വസ്ഥാലതവമുളകപകടെ  2,67,348/-  രൂപേയസ്ഥായജരുന  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

സബ്കകസ്ഥാടെതജയജല്  അടെയ്കക്കണജയജരുന്നതസ.  അധജകൃതരുകടെ  അനസ്ഥാസമൂലസം  8,24,244/-  രൂപേ

വജധജകടെത്തുകയജനതജല് അടെയ്കക്കണജ വന്നതജലൂകടെ വന്സസ്ഥാമ്പതജക നഷസം ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ

കനരജട്ടു.

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  04.12.2006 കല  ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരസം  വജധജകടെത്തുകയജനതജല്

സബ്കകസ്ഥാടെതജയജലടെചജരുന്ന 1,44,013/- രൂപേയുസം ഇതജകന ആദസ്ഥായനജകുതജയജനതജലടെച 16,815/-

രൂപേയുസം തജരജകക വസൂലസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് നടെപേടെജ സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ.

3.11 ഇലകജക്കല് പ്രവര്തജകളുകടെ സസ്ഥാകങ്കതജകസ്ഥാനുമതജ നല്കുന്നതജനസ കടെകജക്കല് കമജറജ

  –  സര്ക്കസ്ഥാര് അനുമതജ വസ്ഥാങ്ങജയജല്ല.

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല് എകജകപ്യൂടതീവസ  എഞജനതീയര്  (ഇലകജക്കല്)  അസജസനസ  എകജകപ്യൂടതീവസ

എഞജനതീയര്  (ഇലകജക്കല്)  തസജകകള  ഒഴജഞ  കജടെക്കുന്നതജനസ്ഥാല്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജകല

ഇലകജക്കല് വര്ക്കുകളക്കസ  സസ്ഥാകങ്കതജകസ്ഥാനുമതജ  ലഭജക്കുന്നതജനസ  ബുദ്ധജമുടസ  കനരജടുനണസ.  ത്രജതല

പേഞസ്ഥായത്തുകളജകല  ഇലകജക്കല്  പ്രവൃതജകള  ഏകറടുത്തു  നടെത്തുവസ്ഥാന്  കപേസ്ഥാതുമരസ്ഥാമതസ  വകുപസ

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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ഇലകജക്കല് വജസംഗജനസ  സസ്ഥാധജക്കസ്ഥാകത വരുന്ന സസ്ഥാഹചെരരസം കണക്കജകലടുതസ പേകരസം സസംവജധസ്ഥാനസം

ഏര്കപടുതജ സര്ക്കസ്ഥാര് ഉതരവസ്ഥായജ [സ.ഉ.(സസ്ഥാധസ്ഥാ) 3033/2014/ തസസ്വഭവ തതീയതജ 21.11.2014,

സ.ഉ.(സസ്ഥാധസ്ഥാ)2878/2015/തസസ്വഭവ  തതീയതജ  22.09.2015].  ഇതു  പ്രകസ്ഥാരസം  പേഞസ്ഥായത്തുകളജകല

ഇലകജക്കല്  പ്രവൃതജകളുകടെ  എസജകമറസ  തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നതജനുസം  പ്രവൃതജകളുകടെ  കമല്കനസ്ഥാടസം

നജര്വ്വഹജക്കുന്നതജനുസം  പേജ.ഡബത.ഡജ.,  കക.എസസ.ഇ.ബജ.  എന്നജവജടെങ്ങളജല്  നജനസം  വജരമജച

കയസ്ഥാഗരരസ്ഥായ  എഞജനതീയര്മസ്ഥാരുകടെ  ഒരു  പേസ്ഥാനല്  എല്.എസസ.ജജ.ഡജ.  വകുപസ  എകജകപ്യൂടതീവസ

എഞജനതീയര് തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാകക്കണതുസം ഈ പേസ്ഥാനലജല് നജനസം ഒരു എഞജനതീയകറ തകദശസസ്വയസംഭരണ

സഥസ്ഥാപേനസം തജരകഞ്ഞടുകക്കണതുമസ്ഥാണസ.  കൂടെസ്ഥാകത ഇലകജക്കല് പ്രവൃതജകളുകടെ സസ്ഥാകങ്കതജകസ്ഥാനുമതജ,

വര്ക്കുകളുകടെ  കചെക്കസ  കമഷര്കമനസ  എന്നജവ  കചെയ്യുന്നതജനസ  ജജല്ലസ്ഥാ  പേഞസ്ഥായതസ  എകജകപ്യൂടതീവസ

എഞജനതീയര്  കണ്വതീനറസ്ഥായജ  മൂന്നജല്  കുറയസ്ഥാകതയുളള  പേജ.ഡബത.ഡജ.,  കക.എസസ.ഇ.ബജ.

എന്നജവജടെങ്ങളജല്  നജനസം  വജരമജച  ഇലകജക്കല്  എഞജനതീയര്മസ്ഥാര്  അസംഗങ്ങളസ്ഥായ  ഒരു  കമജറജ

രൂപേതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ.

കമല് സര്ക്കസ്ഥാര് ഉതരവജകന അടെജസസ്ഥാനതജല് ജജ.സജ.ഡജ.എ. എകജകപ്യൂടതീവസ കമജറജയുകടെ

24.03.2018 കല  250/2017-18  നമ്പര്  തതീരുമസ്ഥാനസം  പ്രകസ്ഥാരസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  ഇലകജക്കല്

പ്രവൃതജകളക്കസ  സസ്ഥാകങ്കതജകസ്ഥാനുമതജ  നല്കുന്നതജനസ  തസ്ഥാകഴ  സൂചെജപജക്കുന്ന  നസ്ഥാല  കപേരടെങ്ങുന്ന

സമജതജ രൂപേതീകരജക്കുവസ്ഥാന് തതീരുമസ്ഥാനജച്ചു :-

(എ)   വജദരസ്ഥാധരന് പേജ. (റജട. എകജകപ്യൂടതീവസ എഞജനതീയര്, പേജ.ഡബത.ഡജ)

(ബജ)  ആര്. കുമസ്ഥാരദസ്ഥാസസ (റജട. എകജകപ്യൂടതീവസ എഞജനതീയര്, ജജ.സജ.ഡജ.എ.)

(സജ)  വജ.എസസ. ഏബ്രഹസ്ഥാസം (റജട. എകജകപ്യൂടതീവസ എഞജനതീയര്, പേജ.ഡബത.ഡജ)

(ഡജ)  ഇമസ്ഥാനുവല് പസ്ഥാമ്മൂടജല് (റജട. എകജകപ്യൂടതീവസ എഞജനതീയര്, പേജ.ഡബത.ഡജ)

തുടെര്ന്നസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കസക്രടറജയുകടെ  20.04.2018 കല  2381/ജജ.3/2018/ജജ.സജ.ഡജ.എ.

ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരസം  അഞ്ചുകപേരടെങ്ങുന്ന  പേസ്ഥാനല്  രൂപേതീകരജചസ  ഉതരവസ്ഥായജ.  എകജകപ്യൂടതീവസ  കമജറജ

അസംഗതീകരജച  4  കപേരുകളക്കു  പുറകമ  കക.എസസ.ഇ.ബജ.യജല്  നജനസം  വജരമജച  അസജസനസ

എഞജനതീയര്  ശശജധരന്  ഇളയതസ  കക.എസസ.കനക്കൂടെജ  ഉളകപടുതജയസ്ഥാണസ  5  കപേരുകടെ  പേസ്ഥാനല്

രൂപേതീകരജചതസ.

ഇലകജക്കല്  പ്രവൃതജകളുകടെ  സസ്ഥാകങ്കതജകസ്ഥാനുമതജ  സസംബനജച  കമല്സൂചെജത  സര്ക്കസ്ഥാര്

ഉതരവകള  ത്രജതല  പേഞസ്ഥായത്തുകളക്കസ്ഥായുളളതസ്ഥാണസ.  ഈ  ഉതരവകളുകടെ  അടെജസസ്ഥാനതജല്

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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ജജ.സജ.ഡജ.എ.  രൂപേസം  നല്കജയ  കടെകജക്കല്  കമജറജക്കസ  സര്ക്കസ്ഥാര്  അസംഗതീകസ്ഥാരസം  ആവശരമസ്ഥാണസ.

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  രൂപേസം  നല്കജ  കടെകജക്കല്  കമജറജക്കസ  സര്ക്കസ്ഥാര്  അനുമതജ  ലഭജചജട്ടുകണസ്ഥാ

എന്നസ്ഥാരസ്ഥാഞ്ഞസ ഈ ഓഫതീസജല് നജനസം 04.07.2018 ല് നല്കജയ എ 3-29/2016-17 നമ്പര് ഓഡജറസ

എന്കസ്വയറജക്കസ  മറുപേടെജ  ലഭജചജടജല്ല.  കടെകജക്കല്  കമജറജക്കസ  സര്ക്കസ്ഥാര്  അനുമതജ  കനടുന്നതജനസ

അടെജയന്തജര നടെപേടെജ സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ.

3.12 മവറന് വഡ്രൈവസ കഷസ്ഥാപജസംഗസ  കകസ്ഥാസംപകസ    -    അറകുറപണജകള    -    കരസ്ഥാര് പേസ്ഥാലജക്കസ്ഥാത  

കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരകന കസ്ഥാലസ്ഥാവധജക്കുകശഷവസം തുടെരസ്ഥാന് അനുവദജച്ചു.

കകസ്ഥാചജ മവറന് വഡ്രൈവസ കഷസ്ഥാപജസംഗസ കകസ്ഥാസംപകജല് ഇടെയജകടെയുണസ്ഥാകുന്ന അറകുറപണജകള

നടെത്തുന്നതജനുളള  കസ്ഥാലതസ്ഥാമസസം  ഒഴജവസ്ഥാക്കുന്നതജനസ  വസ്ഥാര്ഷജക  പേരജപേസ്ഥാലനകരസ്ഥാറജല്

ഏര്കപടുന്നതജനസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  തതീരുമസ്ഥാനജക്കുകയുസം എകജകപ്യൂടതീവസ  കമജറജയുകടെ  23.09.2014 കല

തതീരുമസ്ഥാനസം  185/2014-15  പ്രകസ്ഥാരസം  11,50,000/-  രൂപേ അടെങ്കല് തുകയുകടെ പ്രവൃതജക്കസ അനുമതജ

നല്കുകയുസം കചെയ. 17.11.2014 ല് നടെന്ന കടെണറജല് വജ.കജ.കജസ്ഥായജ എന്നയസ്ഥാള സമര്പജച കടെണര്

ജജ.സജ.ഡജ.എ. സസ്വതീകരജക്കുകയുസം ടെജയസ്ഥാനസ വസ്ഥാര്ഷജക പേരജപേസ്ഥാലനകരസ്ഥാര് അനുവദജക്കുകയുസം കചെയ. ടെജ

കരസ്ഥാര് നടെപസ്ഥാക്കജയതസ സസംബനജചസ കകണതജയ അപേസ്ഥാകതകള ചുവകടെ കചെര്ക്കുന :-

(എ) വജ.കജ.കജസ്ഥായജക്കസ  പേരജപേസ്ഥാലന  കരസ്ഥാര്  അനുവദജചതസ  ടെജയസ്ഥാകന  അറജയജച്ചുകകസ്ഥാണസ

ഇ 3/7026/2014/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  തതീയതജ  23.1.2015  പ്രകസ്ഥാരസം കതയചജരുന.  അറജയജപ്പു

നല്കജ  10  ദജവസതജനുളളജല്  കരസ്ഥാര്  ഒപ്പുകവക്കണകമന്നസ്ഥാണസ  പേജ.ഡബത.ഡജ.  മസ്ഥാനസ്വല്

കസകന്  2009.6 ല്  നജഷ്കര്ഷജക്കുന്നതസ.  കമല്  പ്രവൃതജയുകടെ  എഗജകമനസ

17.02.2015 നുളളജല്  നടെപജലസ്ഥാകക്കണതസ്ഥായജരുനകവന്നസ  ഫയലജല്  കരഖകപടുതജയജട്ടുണസ.

കസ്ഥാലപേരജധജക്കുളളജല് കരസ്ഥാര് ഒപ്പുകവചജകല്ലങ്കജല് തുടെര്നളള 10 ദജവസതജനുളളജല് അടെങ്കല്

തുകയുകടെ  1%  തുക  പേജഴകയസ്ഥാടുകൂടെജ  കരസ്ഥാര്  ഒപ്പുകവക്കസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല്

അനുവദനതീയമസ്ഥായ  കസ്ഥാലപേരജധജക്കു  കശഷസം  11.03.2015 നസ്ഥാണസ  കരസ്ഥാര്  ഒപജടതസ.  അധജക

കസകപ്യൂരജറജ തുകയസ്ഥായ 27,700/- രൂപേയുസം കപേര്കഫസ്ഥാമന്സസ ഗരസ്ഥാരണജയസ്ഥായ 11,304/- രൂപേയുസം

അടെചതസ  09.03.2015 നസ്ഥാണസ.  കമല്നടെപേടെജകള പേജ.ഡബത.ഡജ.മസ്ഥാനസ്വലജകല വരവസകളക്കസ

വജരുദ്ധമസ്ഥാണസ.

(ബജ) സജ.എസം.ഡജ.എസസ.  കമയജനനന്സസ  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന്  പേണജകകളസ്ഥാനസം  തകന്ന

കചെയജടജല്ലസ്ഥാകയന്നസ  അസജസനസ  എ ഞജനതീയര്  02.12.2015 ല്  റജകപസ്ഥാര്ടസ  കചെയജരുന.

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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ഒ.എസസ.21  കടെമുറജയജല്  കമയജനനന്സജകന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായജ  പേജ.വജ.സജ.  കഡസ്ഥാര്

സസ്ഥാപേജക്കുവസ്ഥാനസ്ഥാവശരകപട്ടുകവങ്കജലസം  രണ  മസ്ഥാസതജലധജകമസ്ഥായജട്ടുസം  കചെയജകല്ലനസം

ഒ.എസസ.59-ാസ്ഥാസം  നമ്പര്  കടെമുറജയുകടെ  അടെജയന്തജര  അറകുറപണജകള  കചെയ്യുന്നതജനസ

കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരകനസ്ഥാടെസ  നജര്കദശജക്കുകയുസം  ഒരസ്ഥാഴ്ചയ്ക്കുളളജല്  പ്രവൃതജ  പൂര്തജയസ്ഥാക്കസ്ഥാകമന്നസ

സമതജക്കുകയുസം  കചെയകവങ്കജലസം  മൂന  മസ്ഥാസമസ്ഥായജട്ടുസം  കഫസ്ഥാര്  കതീനജസംഗസ  ഒഴജകക  മകറസ്ഥാനസം

കചെയജടജകല്ലനസം അസജസനസ എഞജനതീയറുകടെ റജകപസ്ഥാര്ടജലണസ.

(സജ) ടെജ  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരകനകക്കസ്ഥാണസ  3,13,550/-  രൂപേ  മൂലരമുളള  പ്രവൃതജ  കചെയ്യേജചതജല്

1,16,345/-  രൂപേയുകടെ  പ്രവൃതജയുസം  എക്സസ്ഥാ  ഐറസംസസ  ആയസ്ഥാണസ  കചെയജട്ടുളളതസ.  22

പ്രവൃതജകളസ്ഥാണസ  എക്സസ്ഥാ  ഐറങ്ങളസ്ഥായജ  കചെയ്യേജചതസ.  കമയജനനന്സസ  കഷഡപ്യൂളജല്

പ്രധസ്ഥാനകപട  ഐറങ്ങള  കപേസ്ഥാലസം  ഉളകപടജരുന്നജല്ല  എന്നസ  ഇതജല്  നജനസം

കരുകതണജയജരജക്കുന. ഇതസ പേജ.ഡബത.ഡജ. മസ്ഥാനസ്വല് കസകന് 2111 നു വജരുദ്ധമസ്ഥാണസ.

(ഡജ) 11.03.2015 നസ  കരസ്ഥാര്  ഒപജടുന്നതജനു  മുമ്പസ്ഥായജ  23.01.2015 നസ  വര്ക്കസ  ഓര്ഡര്

നല്കജയതസ്ഥായുസം 14.02.2015 നസ പ്രവൃതജ ആരസംഭജചതസ്ഥായുസം കസ്ഥാണുന.

(ഇ)  കരസ്ഥാര് ഒരു വര്ഷ കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ പൂര്തജയസ്ഥാക്കജയ 13.02.2016 നസ മുമ്പസ കടെണര് കണജചസ

പുതജയ  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരകന  കകണത്തുന്നതജനസ  നടെപേടെജ  സസ്വതീകരജചജടജല്ല.  31.05.2016 നസ്ഥാണസ

വജ.കജ.കജസ്ഥായജയുമസ്ഥായുളള  കരസ്ഥാര്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.അവസസ്ഥാനജപജക്കുന്നതസ.  09.06.2016 കല

വടൗചര് നസം. 58, വടൗചര് നസം. 59 എന്നജവ പ്രകസ്ഥാരസം 67,560/- രൂപേ അനുവദജച്ചു.

കമല്  അപേസ്ഥാകതകളറജയജചസ  എ 3/15/2016-17  തതീയതജ  06.01.2018  നമ്പറജല്  നല്കജയ

ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജക്കസ  02.03.2018 നസ   7026/ഇ 3/2013/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നമ്പര് കതസ പ്രകസ്ഥാരസം

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നല്കജയ മറുപേടെജയജല് കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ  സുഖമജല്ലസ്ഥാതജരുന്നതുകകസ്ഥാണസ്ഥാണസ  എഗജകമനസ

കവക്കസ്ഥാന്  വവകജയകതനസം  കരസ്ഥാര്  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  പൂര്തജയസ്ഥാക്കജയ  13.02.2016 നസ  മുമ്പസ

14.12.2015 ല് പുതജയ കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരകന കകണത്തുവസ്ഥാനുളള കടെണര് കണജക്കുന്നതജനസ്ഥായജ എസജകമറസ

തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്ന  നടെപേടെജകകളടുതജരുനകവനസം  പേറയുന.  കമല്  മറുപേടെജ  അസംഗതീകരജക്കുവസ്ഥാന്

കഴജയുന്നതല്ല.

കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന് നജരവധജ  ലസംഘനങ്ങള നടെതജകയങ്കജലസം  കരസ്ഥാര്  റദസ്ഥാക്കുകകയസ്ഥാ  കസകപ്യൂരജറജ

തുക കണകകട്ടുകകയസ്ഥാ ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കചെയജല്ല.  കരസ്ഥാര് ഒരു വര്ഷ കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  പൂര്തജയസ്ഥാക്കജയ

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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13.02.2016 നസ  മുമ്പസ  കടെണര് വജളജചസ  പുതജയ കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരകന കകണത്തുന്നതജനസ  നടെപേടെജകയസ്ഥാനസം

സസ്വതീകരജക്കസ്ഥാകത  വജ.കജ.കജസ്ഥായജകയതകന്ന  തുടെരുവസ്ഥാനനുവദജച്ചു.  ചെടപ്രകസ്ഥാരസം  അനുവദനതീയമസ്ഥായ

സമയ പേരജധജക്കുളളജല് കരസ്ഥാകറസ്ഥാപജടുന്നതജനസ  തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാകസ്ഥാതജരുന്ന കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരകന സമയപേരജധജക്കു

കശഷവസം  കരസ്ഥാകറസ്ഥാപജടുന്നതജനസ  അനുവദജക്കുകയുസം  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന്  നജരവധജ  കരസ്ഥാര്  ലസംഘനങ്ങള

നടെതജയജട്ടുസം  ടെജയസ്ഥാകന  തുടെരസ്ഥാനനുവദജക്കുകയുസം  കചെയ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  നടെപേടെജകളക്കസ

തൃപജകരമസ്ഥായ വജശദതീകരണസം ലഭരമസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

3.13 സജ  .  എസം  .  ഡജ  .  എസസ  .    സമുചയതജകല ശുചെതീകരണ പ്രവൃതജ    -    കസ്ഥാലസ്ഥാവധജക്കുകശഷവസം  

കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരകന തുടെരസ്ഥാന് അനുവദജച്ചു.

മവറന്  വഡ്രൈവസ  വസ്ഥാണജജര  സമുചയതജകല  ശുചെതീകരണ  പ്രവൃതജകള  കചെയ്യുന്നതജനസ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.കടെണര് കണജക്കുകയുസം,  ലഭജച മൂന്നസ  കടെണറുകളജല് ഏറവസം കുറഞ്ഞ തുക കകസ്വസ്ഥാടസ

കചെയ  (പ്രതജമസ്ഥാസസം  59,000/-  രൂപേ)   “ഫപ്യൂചര്  വണ്  കഫസജലജറജ  മസ്ഥാകനജ്കമനസ"  എന്ന

സസ്ഥാപേനതജനസ  കരസ്ഥാര്  അനുവദജക്കുകയുസം  കചെയജരുന.  01.12.2015 ല്  ആരസംഭജച  ഒരു  വര്ഷ

കരസ്ഥാറജകന  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  30.11.2016 ല്  അവസസ്ഥാനജച്ചു.  എന്നസ്ഥാല്  പ്രവൃതജയുകടെ  കടെണര്

വരവസകളജല് കരസ്ഥാര് കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ ഒരു വര്ഷസം അഥവസ്ഥാ പുതജയ കരസ്ഥാര് നജലവജല് വരുന്നതുവകര

എന്നസ  കചെര്തജരുന.  ഇങ്ങകനകയസ്ഥാരു  വരവസ  കചെര്ക്കുന്നതസ  കരസ്ഥാര്  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  അനന്തമസ്ഥായജ

നതീടജകക്കസ്ഥാണ  കപേസ്ഥാകുന്നതജനസ  സസ്ഥാധരത  നല്കുന്നതസ്ഥാണസ.  ഈ  വരവസയുകടെ  അടെജസസ്ഥാനതജല്

കരസ്ഥാര്  ഒരു  വര്ഷ  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  പൂര്തതീകരജച  30.11.2016 നു  മുമ്പസ  പുതജയ  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാകര

കകണത്തുവസ്ഥാന്  നടെപേടെജകകളസ്ഥാനസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  സസ്വതീകരജചജല്ല.  ഈ  വജഷയതജല്  ഈ

ഓഫതീസജല് നജനസം നല്കജയ ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജക്കസ (നസം.എ 3/2/2016-17 തതീയതജ 27.10.2017)

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നല്കജയ  മറുപേടെജയജല്  (5594/ഇ 3/2015/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  തതീയതജ  01.12.2017)

ഏകതങ്കജലസം  കസ്ഥാരണവശസ്ഥാല്  അടുത  കരസ്ഥാര്  നജലവജല്  വരുവസ്ഥാന്  കസ്ഥാലതസ്ഥാമസമുണസ്ഥായസ്ഥാല്

കകസ്ഥാസംപകജകല  ശുചെതീകരണ  പ്രവര്തനങ്ങള  നടെക്കസ്ഥാതജരജക്കരുതസ  എനളളതജനസ്ഥാലസ്ഥാണസ  പുതജയ

കരസ്ഥാര് നജലവജല് വരുന്നതുവകര എനകൂടെജ കരസ്ഥാര് നജബനനയജല് കചെര്തതസ എന പേറയുന. ഈ

മറുപേടെജ തൃപജകരമല്ല.

05.06.2017 നസ്ഥാണസ  ടെജ  കരസ്ഥാര്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  അവസസ്ഥാനജപജചതസ.  കരസ്ഥാര്  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ

കൃതരമസ്ഥായജ  നജര്ണയജക്കസ്ഥാകത  പുതജയ  കരസ്ഥാര്  നജലവജല്  വരുന്നതുവകര  കരസ്ഥാര്  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജയുകടെ

വദര്ഘരസം  നജശ്ചയജചതസ  ക്രമവജരുദ്ധമസ്ഥായ  നടെപേടെജയസ്ഥാണസ.  ഇതുവഴജ  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ  6  മസ്ഥാസകത

കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  അധജകസം  ലഭജച്ചു.  ക്രമവജരുദ്ധമസ്ഥായ  കമല്  നടെപേടെജക്കസ  തൃപജകരമസ്ഥായജ  വജശദതീകരണസം

ലഭരമസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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3.14 രസ്ഥാകജന്ദ്രവമതസ്ഥാനകത ശുചെതീകരണസം   -    കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരകന കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ കഴജഞസം തുടെരസ്ഥാന് 

അനുവദജച്ചു.

രസ്ഥാകജന്ദ്രവമതസ്ഥാനതജകല  കലസര്  കഷസ്ഥാ  ഗടൗണജകന  ക്രമതീകരണങ്ങളുസം  ഗടൗണജകല

ശുചെതീകരണവസം  കചെയ്യുന്നതജനസ്ഥായജ  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാകര  കകണത്തുന്നതജനസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കടെണര്

കണജക്കുകയുസം  01.11.2014 ല്  നടെന്ന  കടെണറജല്  ഏറവസം  കുറഞ്ഞ  നജരക്കസ  കരഖകപടുതജയ

ശതീമതജ  ജസംസതീന  സജ.എചസ.  എന്നയസ്ഥാളുമസ്ഥായജ  20.12.2014  മുതല്  6  മസ്ഥാസകതക്കസ  പ്രതജമസ്ഥാസസം

21,500/-  രൂപേ നജരക്കജല് കരസ്ഥാര്  ഒപ്പുകവയ്ക്കുകയുസം  കചെയ.  കരസ്ഥാറജകന  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  19.06.2015 നസ

അവസസ്ഥാനജക്കുന്നതജനു  മുമ്പസ  പുതജയ  കരസ്ഥാറജനസ്ഥായജ  കടെണര്  കണജക്കസ്ഥാകത  നജലവജകല

കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരജകയ  തുടെരസ്ഥാനനുവദജക്കുകയസ്ഥാണസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കചെയതസ.  18.12.2016  വകര  ജസംസതീന

രസ്ഥാകജന്ദ്രവമതസ്ഥാനതജകല ശുചെതീകരണ പ്രവൃതജകള കചെയ്യുകയുസം പ്രതജഫലസം വകപറകയുസം കചെയ.

കമല്വജഷയതജല്  വജശദതീകരണസം  ആവശരകപട്ടുകകസ്ഥാണസ  ഈ  ഓഫതീസജല്  നജനസം  നല്കജയ

ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജക്കസ  (എ 3-51/2016-17  തതീയതജ  26.07.2018)  മറുപേടെജ  ലഭജചജല്ല.  6  മസ്ഥാസ

കസ്ഥാലസ്ഥാവധജയജലളള കരസ്ഥാര്  2  വര്ഷക്കസ്ഥാലസം വകര നതീടജകകസ്ഥാണകപേസ്ഥാവകയുസം പുതജയ കടെണര് വജളജചസ

കരസ്ഥാര് ചെമയ്ക്കുന്നതജനസ  യഥസ്ഥാസമയസം നടെപേടെജ  സസ്വതീകരജക്കസ്ഥാതജരജക്കുകയുസം കചെയതജനസ  വജശദതീകരണസം

ലഭരമസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

3.15 രസ്ഥാകജന്ദ്രവമതസ്ഥാനതജകന പേരജപേസ്ഥാലനകജസ്ഥാലജക്കസ  ഒകര  സമയസം  രണസ  കകജകളുമസ്ഥായജ  

കരസ്ഥാറജകലര്കപട്ടു.

രസ്ഥാകജന്ദ്രവമതസ്ഥാനതജകല  കലസര്  കഷസ്ഥാ  ഗടൗണജകന  പേരജപേസ്ഥാലനതജനസ്ഥായജ  ശതീമതജ

ജസംസതീന എന്നയസ്ഥാളുമസ്ഥായജ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കസ്ഥാരറജകലര്കപട്ടു.  കരസ്ഥാറജകന കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  19.06.2015 നസ

അവസസ്ഥാനജചജരുനകവങ്കജലസം കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  കഴജയുന്നതജനു മുമ്പസ  പുതജയ കരസ്ഥാറജല് ഏര്കപടുന്നതജനസ

നടെപേടെജ സസ്വതീകരജക്കസ്ഥാതജരുന്ന ജജ.സജ.ഡജ.എ., ജസംസതീനയസ കരസ്ഥാര് കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ നതീടജ നല്കജ. 

ടെജ  കരസ്ഥാര്  സസംബനജച  ഫയല്  പേരജകശസ്ഥാധജചതജല്  (ഫയല്  നസം.ഇ 3/4982/2015/

ജജ.സജ.ഡജ.എ.)  ഭസ്ഥാരതസ അഡസ്വര്വടെസജസംഗസ ആന്ഡസ മസ്ഥാര്ക്കറജസംഗസ അകസസ്ഥാസജകയറസസസ  (BAAMA)

എന്ന സസ്ഥാപേനവമസ്ഥായജ രസ്ഥാകജന്ദ്രവമതസ്ഥാനസം പേരജപേസ്ഥാലനസം സസംബനജചസ ജജ.സജ.ഡജ.എ.  മുമ്പു തകന്ന

കരസ്ഥാറജകലര്കപടജരുന്നതസ്ഥായജ  കണ.  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുമസ്ഥായുളള  കരസ്ഥാര്  പ്രകസ്ഥാരസം  BAAMA

കചെകയ്യേണജയജരുന്ന  പേരജപേസ്ഥാലന  കജസ്ഥാലജകള  മറ  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാകരകക്കസ്ഥാണസ  കചെയ്യേജക്കുന്നതജനസ

നഷപേരജഹസ്ഥാരമസ്ഥായജ  പ്രതജമസ്ഥാസസം  10,000/-  രൂപേ  വതീതസം  ടെജ  സസ്ഥാപേനസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ

നല്കജകപസ്ഥാരുന.

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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മവറന് വഡ്രൈവസ നടെപസ്ഥാതയുകടെ സടൗന്ദരരവല്ക്കരണസം, പേരജപേസ്ഥാലനസം , ശുചെതീകരണസം, എന്നതീ

കജസ്ഥാലജകള  കചെയ്യുന്നതജനസ   BAAMA യുമസ്ഥായജ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  28.12.2008  മുതല്

കരസ്ഥാറജകലര്കപടജരുന.  ഇതജനു  പേകരമസ്ഥായജ  നടെപസ്ഥാതയുകടെ  ഇരുവശങ്ങളജലസം  വജളക്കുകസ്ഥാലകളജലസം

പ്രകവശന  കവസ്ഥാടെങ്ങളജലസം  പേരസരകബസ്ഥാര്ഡുകള  സസ്ഥാപേജചസ  പേരസരസം  പ്രദര്ശജപജക്കുന്നതജനുളള

അനുമതജ ടെജ സസ്ഥാപേനതജനസ നല്കജ. കലസര് കഷസ്ഥാ പേദ്ധതജ പ്രകദശമസ്ഥായ രസ്ഥാകജന്ദ്രവമതസ്ഥാനസം കമസ്ഥാടെജ

പേജടെജപജക്കുന്നതജനുസം  അതജകന  പേരജപേസ്ഥാലനസം  നടെത്തുന്നതജനുസം  സന്നദ്ധതയറജയജചസ  BAAMA

ജജ.സജ.ഡജ.എ.കയ  സമതീപേജക്കുകയുസം  ഇതജനുപേകരമസ്ഥായജ  മവറന്  വഡ്രൈവസ  നടെപസ്ഥാതയുകടെ

പേരജപേസ്ഥാലനക്കരസ്ഥാര്  27.03.2016 ല്  അവസസ്ഥാനജക്കുന്ന  മുറയസ  6  വര്ഷകതക്കസ  കൂടെജ  ദതീര്ഘജപജചസ

നല്കുകയുസം കചെയ.  ഇതു പേരജഗണജചസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നജര്വ്വസ്ഥാഹക സമജതജയുകടെ  19.03.2015 കല

334/2014-ാസ്ഥാസം  നമ്പര് തതീരുമസ്ഥാനസം  പ്രകസ്ഥാരസം  മവറന് വഡ്രൈവസ  പേരജപേസ്ഥാലനതജനസ  BAAMA യുകടെ

കരസ്ഥാര് അവസസ്ഥാനജക്കുന്ന മുറയസ  6  വര്ഷകതക്കു കൂടെജ ദതീര്ഘജപജച്ചു നല്കജ.  സുബസ്ഥാഷസ പേസ്ഥാര്ക്കജകന

അതജര്തജ ഭസ്ഥാഗതസ സസ്ഥാപേജക്കുന്ന ഷതീറകളജല് പേരസരസം പ്രദര്ശജപജക്കുന്നതജനുളള അനുമതജകൂടെജ

BAAMA യ്ക്കു  നല്കജ.  കടെണര്  കണജക്കസ്ഥാകതയസ്ഥാണസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ടെജ  സസ്ഥാപേനതജനസ  കരസ്ഥാര്

നല്കജയതസ. ടെജ കരസ്ഥാറജകല അപേസ്ഥാകതകള ചൂണജക്കസ്ഥാടജ ഈ ഓഫതീസജല് നജനസം നല്കജയ ഓഡജറസ

എന്കസ്വയറജക്കസ  (നസം.എ 3/30/2016-17  തതീയതജ  01.08.2018)  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നല്കജയ  മറുപേടെജ

(4256/എഫസ.സജ.3/2018/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  തതീയതജ  07.09.2018)  തൃപജകരമല്ല.  രസ്ഥാകജന്ദ്ര

വമതസ്ഥാനകത  പേരജപേസ്ഥാലനകരസ്ഥാറുകസ്ഥാരജയസ്ഥായ  ജസംസതീനയസ  പ്രതജമസ്ഥാസസം  അകതസ്ഥാറജറജ  നല്കകണ

21,500/-  രൂപേയജല്  10,000/-  രൂപേ  BAAMA യസ്ഥാണസ  നല്കുന്നകതനസം  ഇതു  കജഴജചസ  11,500/-

രൂപേയസ്ഥാണസ ജജ.സജ.ഡജ.എ. ജസംസതീനയസ നല്കജവരുന്നകതനസം മറുപേടെജയജല് അറജയജച്ചു.

രസ്ഥാകജന്ദ്രവമതസ്ഥാനസം സടൗന്ദരരവല്ക്കരണതജകന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായജ കസ്ഥായലജകന അരജകജല് ഹസ്ഥാന്ഡസ

കറയജല് പേജടെജപജക്കുന്നതജനുസം  ഗടൗണജകന വടെക്കു ഭസ്ഥാഗതസ  പേസ്ഥാര്ക്കജകനസ്ഥാടെസ  കചെര്ന്നസ  ജജ.ഐ.ഷതീറസ

കബസ്ഥാര്ഡസ  സസ്ഥാപേജചസ  എകപേസ്ഥാകജ  കപേയജനസ  അടെജക്കുന്നതജനുസം  കരസ്ഥാറജല്  വരവസയുണസ്ഥായജരുന.

എന്നസ്ഥാല് ഇവ കചെയജടജല്ല.  കൂടെസ്ഥാകത കരസ്ഥാര്  പ്രകസ്ഥാരസം  വസ്ഥാകസ-കവ  വലറജസംഗജനസ്ഥായുളള  ഇലകജസജറജ

ചെസ്ഥാര്ജസ  BAAMA  വഹജകക്കണതസ്ഥാണസ.  ഇതുസം  പേസ്ഥാലജക്കകപടജടജല്ല.  വവദതതജ  ചെസ്ഥാര്ജസ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ്ഥാണസ  അടെച്ചുകപേസ്ഥാരുന്നതസ.  02.06.2017 ല്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  BAAMA യയച

5659/എകസറസ/എ 3/2011/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നമ്പര്  കതസ  പ്രകസ്ഥാരസം  2017  ജനുവരജ  മസ്ഥാസസം  വകര

ഈയജനതജല്  15,24,155/-  രൂപേ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കചെലവഴജച്ചു.  എഗജകമനസ  പ്രകസ്ഥാരസം  കരസ്ഥാര്

സസ്ഥാപേനസം അടെയ്കക്കണ തുക ജജ.സജ.ഡജ.എ. അടെയ്ക്കുക വഴജ, ജജ.സജ.ഡജ.എ. ഫണജനുണസ്ഥായ നഷസം

ടെജ സസ്ഥാപേനതജല് നജകന്നസ്ഥാ ഉതരവസ്ഥാദജകളസ്ഥായ ഉകദരസ്ഥാഗസരജല് നജകന്നസ്ഥാ ഈടെസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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BAAMA യുകടെ  കസവനതജനു  പ്രതജഫലമസ്ഥായജ  നഗരതജകല  തജരകക്കറജയ  സലതസ

പേരസരസം സസ്ഥാപേജക്കുന്നതജനുളള അനുമതജ നല്കുകമ്പസ്ഥാള ടെജ സസ്ഥാപേനസം നല്കുന്ന കസവനതജകനയുസം

ഇതജനു  പേകരസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നല്കജയ  പ്രതജഫലതജകനയുസം  മൂലരസം  ഏതസ  മസ്ഥാനദണപ്രകസ്ഥാരസം

നജ ര്ണയജച്ചു എന്നസ  വരകമല്ല.  കൂടെസ്ഥാകത കരസ്ഥാര്  പ്രകസ്ഥാരസം  BAAMA  കചെകയ്യേണ കജസ്ഥാലജ  കവകറസ്ഥാരു

കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരകനകക്കസ്ഥാണസ  കചെയ്യേജചകപസ്ഥാള  ഈ  പ്രവൃതജക്കസ  10,000/-  രൂപേ  മൂലരസം  നജശ്ചയജചതുസം

എന്തടെജസസ്ഥാനതജലസ്ഥാകണന്നസ വരകമല്ല.  ഈ നടെപേടെജക്കസ ഭരണസമജതജ അസംഗതീകസ്ഥാരസം ലഭജചതസ്ഥായജ

കസ്ഥാണുന്നജല്ല.  കടെണര്  വജളജക്കസ്ഥാകതയുസം  ഒരു  സര്ക്കസ്ഥാര്  സസ്ഥാപേനസം  പേസ്ഥാലജകക്കണ  നടെപേടെജ

ക്രമങ്ങകളസ്ഥാനസം പേസ്ഥാലജക്കസ്ഥാകതയുസം മവറന് വഡ്രൈവസ നടെപസ്ഥാതയുകടെയുസം രസ്ഥാകജന്ദ്രവമതസ്ഥാനതജകനയുസം

പേരജപേസ്ഥാലനതജനസ  കരസ്ഥാറുകളജകലര്കപട  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നടെപേടെജക്കസ  വജശദതീകരണസം

ലഭരമസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

3.16 കസകപ്യൂരജറജ കസവനസം   -   കചെലവജല് ഭതീമമസ്ഥായ വര്ദ്ധന  കടെണര് കണജക്കസ്ഥാകത കരസ്ഥാര് –

നല്കജ.

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  വജവജധ  പേദ്ധതജപ്രകദശങ്ങളജല്  കസകപ്യൂരജറജ  ജതീവനക്കസ്ഥാകര

ലഭരമസ്ഥാക്കുന്നതജനസ കകരള കസറസ എകസ-സര്വ്വതീസസ ലതീഗസ എന്ന സസ്ഥാപേനവമസ്ഥായജ ഏര്കപടജരുന്ന കരസ്ഥാര്

30.11.2016 നസ അവസസ്ഥാനജച്ചു.  കരസ്ഥാര് കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ അവസസ്ഥാനജക്കുന്നതജനു മുമ്പസ പുതജയ കരസ്ഥാറുകസ്ഥാകര

കകണതജ കരസ്ഥാറജകലര്കപടുന്നതജനസ ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നടെപേടെജകയസ്ഥാനസം സസ്വതീകരജചജരുന്നജല്ല.  തുടെര്ന്നസ

കരസ്ഥാര് 31.12.2016  വകര ദതീര്ഘജപജക്കുന്നതജനുസം കടെണര് കണജക്കസ്ഥാകത നജലവജകല കരസ്ഥാറുകസ്ഥാര്ക്കു

തകന്ന  കരസ്ഥാര്  പുതുക്കജ  നല്കുന്നതജനുസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  തതീരുമസ്ഥാനജച്ചു.  കൂടെസ്ഥാകത  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരുകടെ

ആവശരസം  പേരജഗണജചസ  നജരക്കസ  ഒരു  ഷജഫജനസ  400/-  രൂപേയജല്  നജനസം  675/-  രൂപേയസ്ഥായജ

വര്ദ്ധജപജച്ചു  നല്കുന്നതജനുസം  തതീരുമസ്ഥാനജച്ചു.  27.01.2017 കല  46/2016-17  നമ്പര്  എകജകപ്യൂടതീവസ

കമജറജ തതീരുമസ്ഥാനസം പ്രകസ്ഥാരസം 2017 ജനുവരജ 1 മുതല് ഒരു വര്ഷ കസ്ഥാലയളവജകലക്കുളള പുതജയ കരസ്ഥാര്

അസംഗതീകരജച്ചു.

കസകപ്യൂരജറജ  കസവനതജകന  നജരക്കസ  ഒരു  ഷജഫജനസ  400/-  രൂപേയജല്  നജനസം  675/-

രൂപേയസ്ഥായജ ഉയര്തജയകപസ്ഥാള ഈയജനതജകല ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ കചെലവസ ഗണരമസ്ഥായജ ഉയര്ന.

2017  കഫബ്രുവരജ  മസ്ഥാസസം  കരസ്ഥാര്  സസ്ഥാപേനതജനസ  അനുവദജച  തുക  കസവന  നജകുതജയുളകപകടെ

11,30,996/-  രൂപേയസ്ഥാണസ.  ഇതു പ്രകസ്ഥാരസം പ്രതജവര്ഷ ശരസ്ഥാശരജ  കചെലവസ  ഏകകദശസം  1  കകസ്ഥാടെജ  36

ലകസം  രൂപേയസ്ഥാണസ.  ഇത്രയുസം  വലജയ  കചെലവ  വരുന്ന  പ്രവൃതജക്കസ  കടെണര്  കൂടെസ്ഥാകത  കരസ്ഥാര്

അനുവദജചതസ  അസംഗതീകരജക്കസ്ഥാവന്നതല്ല.  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  പ്രകദശങ്ങളജല്  കസകപ്യൂരജറജ

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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കസവനതജനസ  2011  ഡജസസംബര് മസ്ഥാസസം മുതല് ടെജ സസ്ഥാപേനകതയസ്ഥാണസ ആശയജച്ചു കപേസ്ഥാരുന്നതസ.

2012  ജനുവരജ മസ്ഥാസകത കസവനതജനസ ടെജ സസ്ഥാപേനതജനസ നല്കജയതസ  2,75,640/-  രൂപേയസ്ഥാണസ

(വടൗചര് നസം.83,  വടൗചര് നസം.84 തതീയതജ  09.02.2012). എന്നസ്ഥാല് 5 വര്ഷസം പേജന്നജടകപസ്ഥാള 2017

ജനുവരജയജല് ഇതസ 11,30,996/- രൂപേയസ്ഥായജ വര്ദ്ധജച്ചു. കസകപ്യൂരജറജ കസവനമജനതജകന കചെലവജകല

ഭതീമമസ്ഥായ വര്ദ്ധന കര്ശനമസ്ഥായജ നജയന്ത്രജകക്കണതുണസ.

ഉയര്ന്ന നജരക്കജല് കരസ്ഥാര് അനുവദജചതജനസ്ഥാല്  2017  ജനുവരജ,  കഫബ്രുവരജ മസ്ഥാസങ്ങളജകല

കസവനതജകന പ്രതജഫലതജല് മസ്ഥാത്രസം 8,74,432/- രൂപേയുകടെ അധജകകചലവണസ്ഥായജ. വജശദസ്ഥാസംശസം

ചുവകടെ കചെര്ക്കുന :-

2017 ജനുവരജ (വടൗചര് നസം. 111,   112  തതീയതജ  21.02.2017)

അനുവദജച തുക (കസവന നജകുതജയുളകപകടെ)  11,30,996/-₹

നജരക്കസ വര്ദ്ധനയജകല്ലങ്കജല് നല്കകണജയജരുന്ന തുക  6,70,220/-₹

ജനുവരജ മസ്ഥാസസം അധജകസം അനുവദജചതസ  4,60,776/-₹

2017 കഫബ്രുവരജ (വടൗചര് നസം.  127 തതീയതജ 23.03.2017)

അനുവദജച തുക (കസവന നജകുതജയുളകപകടെ)  10,15,336/-₹

നജരക്കസ വര്ദ്ധനയജകല്ലങ്കജല് നല്കകണജയജരുന്ന തുക  6,01,680/-₹

ജനുവരജ മസ്ഥാസസം അധജകസം അനുവദജചതസ  4,13,656/-₹

കസകപ്യൂരജറജ സര്വ്വതീസസ ഇനതജല് അധജകസം കചെലവഴജച തുക 

= 4,60,776 + 4,13,656= 8,74,432/- 

കസകപ്യൂരജറജ സര്വ്വതീസസ ഇനതജല് ക്രമവജരുദ്ധമസ്ഥായജ അധജകസം കചെലവഴജച 8,74,432/-  രൂപേ

നജരസ്ഥാകരജക്കുന.

3.17 കസ്ഥാക്കനസ്ഥാടെസ  സ്റ്റുഡജകയസ്ഥാ  അപസ്ഥാര്ടസകമനസ    -    കകസ്ഥാമണ്  ഏരജയ  വലറജസംഗസ    -  

അനുവദനതീയമസ്ഥായതജലസം ഉയര്ന്ന നജരക്കജല് കടെണര് എകസസ അനുവദജച്ചു.

കസ്ഥാക്കനസ്ഥാടെസ ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നജര്മജച സ്റ്റുഡജകയസ്ഥാ അപസ്ഥാര്ട്കമനജകല കകസ്ഥാമണ് ഏരജയയജല്

ആവശരമസ്ഥായ വലറസ  ഫജറജസംഗുകള വജതരണസം കചെയസ  സസ്ഥാപേജക്കുന്ന പ്രവൃതജക്കസ  09.07.2015 ല്

കടെണര് കണജക്കുകയുസം കുറഞ്ഞ നജരക്കസ കകസ്വസ്ഥാടസ  കചെയ കടെക്കസസ്ഥാണ് എഞജനതീയറജസംഗസ വപ്രവറസ

ലജമജറഡസ എന്ന സസ്ഥാപേനതജനസ കരസ്ഥാര് അനുവദജക്കുകയുസം കചെയ. പ്രവൃതജയുകടെ എസജകമറസ പ്രകസ്ഥാരസം

അടെങ്കല് തുക  1,30,622/-  രൂപേയസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല് കടെക്കസസ്ഥാണ് എഞജനതീയറജസംഗസ കകസ്വസ്ഥാടസ  കചെയതസ

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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എസജകമറസ  തുകകയക്കസ്ഥാള  ഉയര്ന്ന  നജരക്കജലസ്ഥാണസ.  എകജകപ്യൂടതീവസ  കമജറജയുകടെ  19.12.2015 കല

218/2015-16  തതീരുമസ്ഥാനസം  പ്രകസ്ഥാരസം  കടെക്കസസ്ഥാണ്  എഞജനതീയറജസംഗജകന  23%  അധജകരജച

നജരക്കജലളള  കടെണര്  അസംഗതീകരജക്കുയുസം  16.02.2016 കല  70/2015-16   നമ്പര്  ആയജ  ടെജ

പ്രവൃതജയുകടെ കരസ്ഥാര് ഒപ്പുകവയ്ക്കുകയുസം കചെയ. 

എസജകമറസ നജരക്കസ പ്രകസ്ഥാരസം ടെജ പ്രവൃതജയുകടെ ആകക മൂലരസം 1,28,709/- രൂപേയസ്ഥാണസ. ഇതജനു

പുറകമ 23% കടെണര് എകസസ തുകയസ്ഥായ 29,603/- രൂപേയുസം കചെര്ന്നസ ആകക 1,58,312/- രൂപേ, വടൗചര്

നസം.131,  132  തതീയതജ  17.06.2016  പ്രകസ്ഥാരസം  അനുവദജച്ചു.  എന്നസ്ഥാല്  ജജ.ഒ.(പേജ)375/15/ഫജന്

തതീയതജ 24.08.2015 പ്രകസ്ഥാരസം പ്രവൃതജയുകടെ എസജകമറസ പ്രകസ്ഥാരമുളള അടെങ്കല് തുകകയക്കസ്ഥാള 10%

അധജകസം വകര മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണസ കടെണര് എകസസ  അനുവദനതീയമസ്ഥായജട്ടുളളതസ.  ഇതസ പ്രകസ്ഥാരസം  1,41,580/-

രൂപേയസ്ഥാണസ അനുവദജക്കസ്ഥാവന്നതസ. അനുവദനതീയമസ്ഥായതജലസം  അധജകരജച നജരക്കജല് കടെണര് എകസസ

അനുവദജചതുമൂലസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ  16,732/-  രൂപേയുകടെ  അധജകകചലവണസ്ഥായജ.  കമല്

വജഷയതജല്  ഈ  ഓഫതീസജല്  നജനസം  എ 3/43/2016-17  തതീയതജ  21.07.2017  ഓഡജറസ

എന്കസ്വയറജ നല്കജകയങ്കജലസം മറുപേടെജ ലഭജചജല്ല.  കടെണര് എകസസ ഇനതജല് അധജകസം അനുവദജച

16,732/- രൂപേ നജരസ്ഥാകരജക്കുന.

3.18 പേരസരപ്രസജദ്ധതീകരണസം   -   സര്ക്കസ്ഥാര് നജര്കദശസം പേസ്ഥാലജക്കുന്നജല്ല  .

(ഫയല് നസം. :- 5979/G1/2015/GCDA)

2016-17  സസ്ഥാമ്പതജക  വര്ഷതജല്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജകല  കടെണര്/കസ്വകടഷന്/മറസ

പേരസരങ്ങള എന്നജവ ദജനപേത്രങ്ങളജല് പ്രസജദ്ധതീകരജക്കുന്നതജനസ്ഥായജ  ITL Communication  എന്ന

പേരസര  ഏജന്സജകയ  09.12.2015 കല  കരസ്ഥാര്  പ്രകസ്ഥാരസം  ചുമതലകപടുതജയജരുന.  നജലവജല്

സര്ക്കസ്ഥാര്  വകുപ്പുകള  /  സസ്വയസംഭരണ  സസ്ഥാപേനങ്ങള  എന്നജവയസ  കനരജകടസ്ഥാ  ഇന്ഫര്കമഷന്  &

പേബജകസ റജകലഷന്സസ വകുപസ മുഖസ്ഥാന്തജരകമസ്ഥാ ദജനപേത്രങ്ങളജല് പേരസരസം പ്രസജദ്ധതീകരജക്കസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണസ.

ആയതജകന  നജരക്കുകള  ജജ.ഒ.(ആര്.ടെജ.)  നസം.551/15/ഐ&പേജ.ആര്.ഡജ.  തതീയതജ  20.11.2015,

ജജ.ഒ.(പേജ)നസം.17/15/ഐ&പേജ.ആര്.ഡജ.  തതീയതജ  08.12.2015,  ജജ.ഒ.(പേജ)  നസം.  12/16/

ഐ&പേജ.ആര്.ഡജ. തതീയതജ 21.12.2016 എന്നതീ ഉതരവകള പ്രകസ്ഥാരസം സര്ക്കസ്ഥാര് നജശ്ചയജചജട്ടുണസ.

കൂടെസ്ഥാകത  ഇതരതജല്  പേരസരങ്ങള  പ്രസജദ്ധതീകരജക്കുകമ്പസ്ഥാള  സര്ക്കസ്ഥാര്  നജശ്ചയജച  നജരക്കജല്

നജനസം 15% ഡജസടൗണസ അനുവദനതീയമസ്ഥാകണനസം കമല് ഉതരവകളജല് നജഷ്കര്ഷജക്കുനണസ.  കമല്

ഫയല് പേരജകശസ്ഥാധജചതജല് നജനസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.,  ഇന്ഫര്കമഷന്  &  പേബജകസ  ഇന്ഫര്കമഷന്

വകുപസ  മുഖസ്ഥാന്തജരകമസ്ഥാ  കനരജകടസ്ഥാ  പേരസരങ്ങള  പ്രസജദ്ധതീകരജക്കുന്നതജനു  പേകരസം  ITL

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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Communication  എന്ന പേരസര ഏജന്സജകയ ഏല്പജക്കുകയുസം സര്ക്കസ്ഥാര് നജശ്ചയജച നജരക്കജല്

നജനസം  അധജകരജച  തുക  ടെജ  ഏജന്സജക്കസ  നല്കജയതസ്ഥായുസം  കസ്ഥാണുന.  2016-17  സസ്ഥാമ്പതജക

വര്ഷതജല് പേരസര പ്രസജദ്ധതീകരണതജനസ്ഥായജ  ITL Communications-നസ  അനുവദജചതുസം കമല്

ഉതരവകള പ്രകസ്ഥാരസം അനുവദജക്കസ്ഥാവന്നതുമസ്ഥായ തുകകളുകടെ വജശദസ്ഥാസംശങ്ങള ചുവകടെ കചെര്ക്കുന:-

നസം. ദജനപേത്രതജകന
കപേരസ,

ഇന്കവസ്ഥായജസസ നസം.
തതീയതജ

പേരസര
തജകന 
വലജപസം

ITL Comm-
unications-നസ

അനുവദജച
തുക

സര്ക്കസ്ഥാര് നജശ്ചയജച നജരക്കസ
പ്രകസ്ഥാരസം അനുവദജക്കസ്ഥാവന്ന

തുക

അധജകസം 
നല്കജയ

തുക

1 Deepika, daily
Inv no.32, 
dt.29/4/2016

3.8cm X5 
cm 

3620 3.8X5X132=2508
(discount 15%=376)
2508-376=2132/-
Tax@2.1%=44.77
cess@0.075%=1.59
2132+44.77+1.59=2179

1441

2 The Hindu,           
All India edition
Inv No.24.
dt.26/4/2016

4 cmX 5 cm 85381 4X5X2885= 57700
(discount 15%=8655)
57700-8655=49045/-
Tax@2.1%=1029.94
cess@0.075%=36.78
49045+1029.94+36.78=  
50112

35269

3 Mathrubhumi,  
All India edition
Inv No. 47,
dt.7/5/2016

3.9 cmX 
5cm

29128 3.9X5X735.14=14335
(discount 15%=2150)
14335-2150=12185/-
Tax @2.1%=255.88
CESS @ 0.075% =9.13
12185+255.88+9.13=  
12450

16678

Cheque No.376627, Dt.2/7/2016, Amount  3,24,211/-     Voucher No. 7,Dt.2/7/2016

4 Malayala 
Manorama, Kochi 
edition
Inv No. 59,
dt.13/5/2016

3.8cmX 5 
cm

7075 3.8X5X171.47=3258
(discount15%=489)
3258-489=2769/-
Tax@2.1%=58.14
cess@0.075%=2.07
2769+58.14+2 = 2829

4246

5 Malayala 
anorama, All India
edition
Inv No. 27,
dt.26/4/2016

3.8cmX 5 
cm

32083 3.8X5X1121=21299
(discount 15%=3195)
21299-3195=18104/-
Tax@2.1%=380.18
cess@0.075%=13.57
18104+380.18+13.57
=  18498

13585

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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നസം. ദജനപേത്രതജകന
കപേരസ,

ഇന്കവസ്ഥായജസസ നസം.
തതീയതജ

പേരസര
തജകന 
വലജപസം

ITL Comm-
unications-നസ

അനുവദജച
തുക

സര്ക്കസ്ഥാര് നജശ്ചയജച നജരക്കസ
പ്രകസ്ഥാരസം അനുവദജക്കസ്ഥാവന്ന

തുക

അധജകസം 
നല്കജയ

തുക

6 The Hindu,
All India edition
Inv No.46,
dt.7/5/2016

4cmX5cm 95945 4X5X2885=57700
(discount15%=8655)
57700-8655=49045/-
Tax@2.1%=1029.94
cess@0.075%=36.78
49045+1029.94+36.78
=50112

45833

Cheque no.376717 dt.26/7/2016  Amount.  1,32,968/- Voucher No.111, dt.26/7/2016

7 Malayala 
manorama, Kochi 
edition
Inv No.124,
dt.17/6/2016

3.8cmX5cm 7080 3.8X5X171.47=3258
(discount15%=489)
3258-489=2769
Tax@2.1%=58.14
cess@0.075%=2.07
HEcess@0.075%=2.07
2769+58.14+2+2=  2831

4249

8 Mathrubhumi,  
Kochi edition
Inv No.132,
dt.18/6/2016

3.9cmX5cm 6083 3.9X5X83.39=1626
(discount15%=244)
1626-244=1382
Tax@2.1%=29
cess@0.075%=1
 HE cess@0.075%=1
1382+29+1+1=1413

4670

9 Malayala 
Manorama, Kochi 
edition
Inv No.139,
dt.21/6/2016

3.8cmX5cm 7080 3.8X5X171.47=3258
(discount15%=489)
3258-489=2769
Tax@2.1%=58.14
cess@0.075%=2.07
HEcess@0.075%=2.07
2769+58.14+2+2=  2831

4249

10 Mathrubhumi,  
Kochi edition
Inv No.145,
dt.22/6/2016

3.9cmX5cm 6083 3.9X5X83.39=1626
(discount15%=244)
1626-244=1382 
Tax@2.1%=29
cess@0.075%=1    
 HE cess@0.075%=1
1382+29+1+1=  1413

4670

11 Deshabhimani,
Kochi edition
Inv No.146,
dt.22/6/2016

3.9cmX5cm 2704 3.9X5X132=2574
(discount15%=386)
2574-386=2188/-
Tax@2.1%=45.94

467

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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നസം. ദജനപേത്രതജകന
കപേരസ,

ഇന്കവസ്ഥായജസസ നസം.
തതീയതജ

പേരസര
തജകന 
വലജപസം

ITL Comm-
unications-നസ

അനുവദജച
തുക

സര്ക്കസ്ഥാര് നജശ്ചയജച നജരക്കസ
പ്രകസ്ഥാരസം അനുവദജക്കസ്ഥാവന്ന

തുക

അധജകസം 
നല്കജയ

തുക

HE cess@0.075%=1.64
cess@0.075%=1.64
2188+45.94+1.64+1.64= 
2237

Cheque no.266377, dt.20/8/2016, Amount 3,25,98/- Voucher No.111, dt.20/8/2016

12 Malayala 
Manorama, Kochi 
edition
Inv No.149,
dt.24/6/2016

3.8cmX5cm 7080 3.8X5X171.47=3258
(discount15%=489)
3258-489=2769/-
Tax@2.1%=58.14
cess@0.075%=2.07
HEcess@0.075%=2.07
2769+58.14+2+2=  2831

4249

13 Mathrubhumi,  
Kochi edition
Inv No.153,
dt.26/6/2016

3.9cmX5cm 6083 3.9X5X83.39=1626
(discount15%=244)
1626-244=1382/-
Tax@2.1%=29
cess@0.075%=1     
HE cess@0.075%=1
1382+29+1+1=1413

4670

14 Malayala 
Manorama, Kochi 
edition
Inv No.179,
dt.5/7/2016

3.8cmX5cm 7080 3.8X5X171.47=3258
(discount15%=489)
3258-489=2769/-
Tax@2.1%=58.14
cess@0.075%=2.07
HEcess@0.075%=2.07
2769+58.14+2+2=  2831

4249

15 The Hindu,
All Kerala 
Edition, Inv 
no.188,
dt.12/7/2016

4cmX5cm 23744 4X5X644=12880/-
discount15%=1932)
12880-1932=10948
Tax@2.1%=230
cess@0.075%=8.2
HEcess@0.075%=8.2
10948+230+8.2+8.2
=  11194

12550

16 Mathrubhumi ,
All Kerala edition
Inv no.181,
dt.12/7/2016

3.9cmX5cm 27882 3.9X5X718.56=14012
(discount 15%=2102)
14102-2102=11910/-
Tax@2.1%=250
cess@0.075%=8.93
HEcess@0.075%=8.93

15704

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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നസം. ദജനപേത്രതജകന
കപേരസ,

ഇന്കവസ്ഥായജസസ നസം.
തതീയതജ

പേരസര
തജകന 
വലജപസം

ITL Comm-
unications-നസ

അനുവദജച
തുക

സര്ക്കസ്ഥാര് നജശ്ചയജച നജരക്കസ
പ്രകസ്ഥാരസം അനുവദജക്കസ്ഥാവന്ന

തുക

അധജകസം 
നല്കജയ

തുക

11910+250+8.93+8.93
=  12178

17 Malayala 
Manorama, Kochi 
edition
Inv No.212,
dt.17/7/2016

3.8cmX5cm 7080 3.8X5X171.47=3258
(discount15%=489)
3258-489=2769/-
Tax@2.1%=58.14
cess@0.075%=2.07
HEcess@0.075%=2.07
2769+58.14+2+2=2831

4249

18 Mathrubhumi,  
Kochi edition
Inv No.245,
dt.31/7/2016

3.9cmX5cm 6083 3.9X5X83.39=1626
(discount15%=244)
1626-244=1382/-
Tax@2.1%=29
cess@0.075%=1     
HE cess@0.075%=1
1382+29+1+1=1413

4670

Cheque No.266466,dt.19/9/2016,  Amount   8,36,27/-  Vr No.58,dt.19/9/2016

19 Malayala 
Manorama, Kochi 
edition
Inv No.246,
dt.31/7/2016

3.8cmX5cm 7080 3.8X5X171.47=3258
(discount15%=489)
3258-489=2769/-
Tax@2.1%=58.14
cess@0.075%=2.07
HEcess@0.075%=2.07
2769+58.14+2+2=2831

4249

20 Malayala 
Manorama
All Kerala edition
inv no.259, 
dt.2/8/2016

3.8cmX5cm 29637 3.8X5X1078.20=20486
(discount15%=3073)
20486-3073=17413 
Tax@2.1%=365.67
cess@0.075%=13 
HE cess@0.075%=13
17413+365.67+13+13
= 17805

11832

21 The Hindu,           
All India edition
Inv No.353.
dt.27/08/2016

4cmX5cm 96016 4X5X2885= 57700
(discount 15%=8655)
57700-8655=49045/-
Tax@2.1%=1029.94
cess@0.075%=36.78 
HE cess@0.075%=36.78
49045+1029.94+36.78+
36.78 = 50149

45867

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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നസം. ദജനപേത്രതജകന
കപേരസ,

ഇന്കവസ്ഥായജസസ നസം.
തതീയതജ

പേരസര
തജകന 
വലജപസം

ITL Comm-
unications-നസ

അനുവദജച
തുക

സര്ക്കസ്ഥാര് നജശ്ചയജച നജരക്കസ
പ്രകസ്ഥാരസം അനുവദജക്കസ്ഥാവന്ന

തുക

അധജകസം 
നല്കജയ

തുക

22 Mathrubhumi ,
All Kerala edition
Inv no.356,
dt.27/08/2016

3.9cmX5cm 27882 3.9X5X718.56=14012
(discount 15%=2102)
14102-2102=11910/-
Tax@2.1%=250
cess@0.075%=8.93
HEcess@0.075%=8.93
11910+250+8.93+8.93
=12178

15704

23 Mathrubhumi ,
All Kerala edition
Inv no.357,
dt.27/08/2016

3.9cmX5cm 27882 3.9X5X718.56=14012
(discount 15%=2102)
14102-2102=11910/-
Tax@2.1%=250
cess@0.075%=8.93
HEcess@0.075%=8.93
11910+250+8.93+8.93
=12178

15704

Cheque No.266608,dt.25/10/2016 Amount  2,50,254/- – Vr No.119,dt.25/10/2016

24 Mathrubhumi,  
Kochi edition
Inv No.31,
dt.29/4/2016

3.9cmX5cm 6079 3.9X5X83.39=1626
(discount15%=244)
1626-244=1382/-
Tax@2.1%=29
cess@0.075%=1    
 HE cess@0.075%=1
1382+29+1+1=1413

4666

25 Mathrubhumi,  
Kochi edition
Inv No.358,
dt.27/8/2016

3.9cmX5cm 6083 3.9X5X83.39=1626
(discount15%=244)
1626-244=1382/-
Tax@2.1%=29
cess@0.075%=1     
HE cess@0.075%=1
1382+29+1+1=1413

4670

26 Malayala 
Manorama, Kochi 
edition
Inv No.397,
dt.8/9/2016

3.8cmX5cm 7080 3.8X5X171.47=3258
(discount15%=489)
3258-489=2769/
Tax@2.1%=58.14
cess@0.075%=2.07
HEcess@0.075%=2.07
2769+58.14+2+2=2831

4249

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)



-85-

നസം. ദജനപേത്രതജകന
കപേരസ,

ഇന്കവസ്ഥായജസസ നസം.
തതീയതജ

പേരസര
തജകന 
വലജപസം

ITL Comm-
unications-നസ

അനുവദജച
തുക

സര്ക്കസ്ഥാര് നജശ്ചയജച നജരക്കസ
പ്രകസ്ഥാരസം അനുവദജക്കസ്ഥാവന്ന

തുക

അധജകസം 
നല്കജയ

തുക

27 Mathrubhumi,  
Kochi Edition
Inv No.463,
dt.8/10/2016

3.9cmX5cm 6083 3.9X5X83.39=1626
(discount15%=244)
1626-244=1382/-
Tax@2.1%=29
cess@0.075%=1     
HE cess@0.075%=1
1382+29+1+1=1413

4670

28 Mathrubhumi,  
Kochi Edition
Inv No.421,
dt.20/9/2016

3.9cmX5cm 6083 3.9X5X83.39=1626
(discount15%=244)
1626-244=1382/-
Tax@2.1%=29
cess@0.075%=1     
HE cess@0.075%=1
1382+29+1+1=1413

4670

29 Mathrubhumi,  
Kochi edition
Inv No.453,
dt.2/10/2016

3.9cmX5cm 6083 3.9X5X83.39=1626
(discount15%=244)
1626-244=1382/-
Tax@2.1%=29
cess@0.075%=1     
HE cess@0.075%=1
1382+29+1+1=1413

4670

30 Malayala 
Manorama, Kochi 
Edition
Inv No.462,
dt.8/10/2016

3.8cmX5cm 7080 3.8X5X171.47=3258
(discount15%=489)
3258-489=2769/
Tax@2.1%=58.14
cess@0.075%=2.07
HEcess@0.075%=2.07
2769+58.14+2+2=2831

4249

31 Mathrubhumi,  
Kochi edition
Inv No.482,
dt.18/10/2016

3.9cmX5cm 6083 3.9X5X83.39=1626 
(discount15%=244) 
1626-244=1382
Tax@2.1%=29
Cess@0.075%=1     
HE cess@0.075%=1
1382+29+1+1=1413

4670

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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നസം. ദജനപേത്രതജകന
കപേരസ,

ഇന്കവസ്ഥായജസസ നസം.
തതീയതജ

പേരസര
തജകന 
വലജപസം

ITL Comm-
unications-നസ

അനുവദജച
തുക

സര്ക്കസ്ഥാര് നജശ്ചയജച നജരക്കസ
പ്രകസ്ഥാരസം അനുവദജക്കസ്ഥാവന്ന

തുക

അധജകസം 
നല്കജയ

തുക

32 Malayala 
Manorama, Kochi 
Edition
Inv No.483,
dt.18/10/2016

3.8cmX5cm 7080 3.8X5X171.47=3258
(discount15%=489) 
3258-489=2769
Tax@2.1%=58.14
cess@0.075%=2.07
HE cess@0.075%=2.07
2769+58.14+2+2=2831

4249

33 Malayala 
Manorama, Kochi 
Edition
Inv No.488,
dt.19/10/2016

3.8cmX5cm 7080 3.8X5X171.47=3258
(discount15%=489)
3258-489=2769
Tax@2.1%=58.14
cess@0.075%=2.07
HEcess@0.075%=2.07
2769+58.14+2+2=2831

4249/-

34 Mathrubhumi,  
Kochi Edition
Inv No.513,
dt.22/10/2016

3.9cmX5cm 6083 3.9X5X83.39=1626
(discount15%=244)
1626-244=1382
Tax@2.1%=29
cess@0.075%=1    
 HE cess@0.075%=1
1382+29+1+1=1413

4670/-

Cheque no.265884,dt.6/1/2017 Amount   1,19,929/  - Voucher No.32,dt.6/1/2017

35 Malayala 
Manorama
All Kerala edition
inv no.355, 
dt.25/8/2016

3.8cmX5cm 29637 3.8X5X1078.20=20486
(discount15%=3073) 
20486-3073=17413
Tax@2.1%=365.67
cess@0.075%=13
KK cess@0.075%=13
17413+365.67+13+13= 
17805

11832/-

36 Malayala 
manorama
All Kerala edition
inv no.561, 
dt.27/10/2016

3.8cmX5cm 29637 3.8X5X1078.20=20486 
(discount15% =3073) 
20486-3073=17413 
Tax@2.1%=365.67
cess@0.075%=13
KK cess@0.075%=13 
17413+365.67+13+13
=  17805

11832

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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നസം. ദജനപേത്രതജകന
കപേരസ,

ഇന്കവസ്ഥായജസസ നസം.
തതീയതജ

പേരസര
തജകന 
വലജപസം

ITL Comm-
unications-നസ

അനുവദജച
തുക

സര്ക്കസ്ഥാര് നജശ്ചയജച നജരക്കസ
പ്രകസ്ഥാരസം അനുവദജക്കസ്ഥാവന്ന

തുക

അധജകസം 
നല്കജയ

തുക

37 Mathrubhumi ,
All Kerala edition
Inv no.562,
dt.27/10/2016

3.9cmX5cm 27882 3.9X5X718.56=14012
(discount 15% =2102) 
14102-2102=11910/-
Tax@2.1%=250
cess@0.075%=8.93
KKcess@0.075%=8.93
11910+250+8.93+8.93
= 12178

15704

38 Mathrubhumi,  
Kochi edition
Inv No.609,
dt.29/11/2016

3.9cmX6cm 7300 3.9X6X83.39=1951
(discount15%=293)
1951-293=1658/-
Tax@2.1%=34.81
cess@0.075%=2
KK  cess@0.075%=2
1658+34.81+2+2=1697

5603

39 The Hindu,
All Kerala 
Edition, Inv 
no.563,
dt.5/11/2016

4cmX5cm 23744 4X5X644=12880/-
discount15%=1932)
12880-1932=10948
Tax@2.1%=230
cess@0.075%=8.2
KK cess@0.075%=8.2
10948+230+8.2+8.2
= 11194

12550

40 Malayala 
manorama, Kochi 
edition
Inv No.604,
dt.3/12/2016

3.8cmX5cm 7080 3.8X5X171.47=3258
(discount15%=489)
3258-489=2769/
Tax@2.1%=58.14
cess@0.075%=2.07
KK cess@0.075%=2.07
2769+58.14+2+2=2831

4249

41 Malayala 
manorama, Kochi 
edition
Inv No.627,
dt.17/12/2016

3.8cmX9cm 12744 3.8X9X171.47=5864
(discount15%=880)
5864-880=4984
Tax@2.1%=104.66
cess@0.075%=3.7
KK cess@0.075%=3.7
4984+104.66+3.7+3.7
=  5096

7648

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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നസം. ദജനപേത്രതജകന
കപേരസ,

ഇന്കവസ്ഥായജസസ നസം.
തതീയതജ

പേരസര
തജകന 
വലജപസം

ITL Comm-
unications-നസ

അനുവദജച
തുക

സര്ക്കസ്ഥാര് നജശ്ചയജച നജരക്കസ
പ്രകസ്ഥാരസം അനുവദജക്കസ്ഥാവന്ന

തുക

അധജകസം 
നല്കജയ

തുക

42 Mathrubhumi,  
Kochi edition
Inv 
No.633,dt.20/12/2
016

3.9cmX5cm 6083 3.9X5X83.39=1626
(discount15%=244)
1626-244=1382/-
Tax@2.1%=29
cess@0.075%=1   
KK cess@0.075%=1
1382+29+1+1=1413

4670

43 Mathrubhumi ,
All Kerala edition
Inv 
no.634,dt.23/12/20
16

3.9cmX5cm 27882 3.9X5X718.56=14012
(discount 15%=2102)
14102-2102=11910/-
Tax@2.1%=250
cess@0.075%=8.93
KK cess@0.075%=8.93
11910+250+8.93+8.93
= 12178

15704

Cheque No.266090,dt.21/2/2017, Amount   1,18,0231 Vr No.116, dt.21/2/2017

44 Deepika ,
All Kerala edition
Inv 
No.636,dt.8/11/20
16

3.8cmX5cm 13995 3.8X5X355=6745
(discount15%=1012)
6745-1012=5733
Tax@2.1%=120.39
cess@0.075%=4.29
KK cess@0.075%=4.29
5733+120.39+4.29+4.29
= 5862

8133

45 Malayala 
manorama
All Kerala edition
inv no.636, 
dt.23/12/2016

3.8cmX5cm 29637 3.8X5X1078.20=20486
(discount15%=3073)
20486-3073=17413
Tax@2.1%=365.67
cess@0.075%=13
KK cess@0.075%=13 
17413+365.67+13+13
= 17805

11832

Cheque No.266228,dt.20/3/2017 Amount.  4,55,23 Vr No.109, dt.20/3/2017

ആകക 8,42,309 4,03,816 4,38,493

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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ഇപ്രകസ്ഥാരസം സര്ക്കസ്ഥാര് നജരക്കജല് 4,03,816/-  രൂപേ നജരക്കജല് പ്രസജദ്ധതീകരജകക്കണജയജരുന്ന

പേരസരങ്ങളസ്ഥാണസ  4,38,493/-  രൂപേ  ലസ്ഥാഭസം  ഈടെസ്ഥാക്കജകക്കസ്ഥാണസ  8,42,309/-  രൂപേയസ  സസ്വകസ്ഥാരര

പേരസരകമ്പനജ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യ്ക്കു  കവണജ  പ്രസജദ്ധതീകരണസം  കചെയതസ.  ഇങ്ങകന  പേരസര

പ്രസജദ്ധതീകരണച്ചുമതല  സസ്വകസ്ഥാരര  കമ്പനജകയ  ഏല്പജക്കുകവഴജ  വന്തുകയസ്ഥാണസ  സര്ക്കസ്ഥാര്

നജയന്ത്രജത  സസ്ഥാപേനസം  എന്ന  നജലയജല്  ലഭജകക്കണജയജരുന്ന  ആനുകൂലരസം  നഷകപടുത്തുക  വഴജ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ നഷമസ്ഥായജട്ടുളളതസ. 

3.19(i)   മുന്കൂറസ്ഥായജ നല്കജയ തുക രജജസറജല് കചെര്ക്കുന്നജല്ല.

2016-17 ജനറല് ലഡ്ജറജല് കകസ്ഥാഡസ 16200  Recovery Advance  Contractors  – – എന്ന

ശതീര്ഷകതജല് ഫജഷസ ഫസ്ഥാസം കപ്രസ്ഥാജക്ടജനസ്ഥായജ  4,56,666/-  രൂപേ  4  തവണകളസ്ഥായജ ശതീ വസമണ്

വര്ഗതീസജനുസം  1,28,422/-  രൂപേ  M/s  ഗുരു  ഏജന്സതീസജനുസം  നല്കജയതസ്ഥായജ

കരഖകപടുതജയജരജക്കുന. എന്നസ്ഥാല് ടെജ തുകകള 2016-17 കല മുന്കൂര് രജജസറജല് കചെര്തജടജല്ല. ടെജ

തുകയുകടെ  ക്രമതീകരണസം  സസംബനജചസ  10.10.2017 നസ  നല്കജയ എ 5/2/2016-17  നമ്പര് ഓഡജറസ

എന്കസ്വയറജക്കസ  09.11.2017  നസ  1281/ഇ 1/2017/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നമ്പര്  കതസ  പ്രകസ്ഥാരസം

ലഭരമസ്ഥാക്കജയ  മറുപേടെജയജല്  പേറയുന്നതസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  കൂടെസ  മതരക്കൃഷജ  സസംബനജച  5

ഫയലകളുസം  വജജജലന്സസ  &  ആനജ  കറപ്ഷന്  ബപ്യൂകറസ്ഥാ  പേജടെജകചടുതസ  കകസ്ഥാണകപേസ്ഥായജരജക്കു

ന്നതജനസ്ഥാല്,  ആയതസ  തജരജകക  ലഭജക്കുന്ന  മുറയസ  കമല്  ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജക്കസ  മറുപേടെജ

നല്കുന്നതസ്ഥാണസ എന്നസ്ഥാണസ. അഡസ്വസ്ഥാന്സസ തുകകള മുന്കൂര് രജജസറജല് കരഖകപടുതസ്ഥാതജരജക്കുന്നതുസം

തുടെര്നടെപേടെജകള  സസ്വതീകരജക്കസ്ഥാതജരജക്കുന്നതുസം  ഗുരുതരമസ്ഥായ  വതീഴ്ചയസ്ഥാണസ.  ടെജ  തുകകള  രജജസറജല്

കരഖകപടുതജ തുടെര് നടെപേടെജകള സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ. 

അപേസ്ഥാകത  പേരജഹരജക്കുന്നതുവകര  തുക  തടെസ്സകപടുത്തുന.  മുന്കൂറസ്ഥായജ  നല്കുന്ന  എല്ലസ്ഥാ

തുകകളുസം മുന്കൂര് രജജസറജല് കരഖകപടുതജ സമയപേരജധജക്കുളളജല് ക്രമതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ.

3.19(ii)  മുന്കൂര് ക്രമതീകരജക്കസ്ഥാതതസ. 

    അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ മുന്കൂര് രജജസറജല് കരഖകപടുതജയജരജക്കുന്ന 2016-17 കല സസംഗഹസം

പ്രകസ്ഥാരസം :-

ആകക നല്കജയ മുന്കൂര് 11,64,711

ക്രമതീകരജചതസ 7,07,835

ക്രമതീകരജക്കസ്ഥാകത അവകശഷജക്കുന്നതസ 4,56,876

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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10.10.2017 നസ   ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ലഭരമസ്ഥാക്കജയ  7852/എഫസ.സജ.1/2017/ജജ.സജ.ഡജ.എ.

നമ്പര്  കതസ  പ്രകസ്ഥാരസം  2016-17 ല്  ഇനജയുസം  ക്രമതീകരജക്കസ്ഥാകത  അവകശഷജക്കുന്ന  തുക  രണസ

മുന്കൂറുകളജലസ്ഥായജ 56,000/- രൂപേയസ്ഥാണസ. എന്നസ്ഥാല് ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ 2016-17 ജനറല് ലഡ്ജര്,

മുന്കൂര്  രജജസര്  എന്നജവയുകടെ  വജശദമസ്ഥായ  പേരജകശസ്ഥാധനയജല്  തസ്ഥാകഴപറയുന്ന  അപേസ്ഥാകതകള

കസ്ഥാണുകയുണസ്ഥായജ. ജനറല് ലഡ്ജര് പ്രകസ്ഥാരസം നല്കജയതസ്ഥായജ കസ്ഥാണജചജരജക്കുന്ന, തസ്ഥാകഴപറയുന്ന 5

മുന്കൂറുകള മുന്കൂര് രജജസറജല് കരഖകപടുത്തുകകയസ്ഥാ ക്രമതീകരജക്കുകകയസ്ഥാ കചെയജടജല്ല.

Code 16200  Recovery Advance - Contractors–

Sl.
No.

Date Rt. /
Vr. No.

Customer Particulars Dr

1

09.05.2016
DLB Chq.
376346 /
09.05.16

73 Sri. Simon
Varghese

Payment of Advance for 
maintaining Fishes at 
Mundamveli for the period
from 13.04.2016 to 
31.05.2016

1,56,666

2

07.06.2016
DLB Chq.
376469 /
07.06.16

47 Sri. Simon
Varghese

Payment of Advance for 
maintaining Fishes at 
Mundamveli for the month
of June 2016

1,00,000

3

21.07.2016
DLB Chq.
376707 /
21.07.16

102 Sri. Simon
Varghese

Payment of Advance for 
maintaining Fishes at 
Mundamveli for the month
of July 2016

1,00,000

4

09.08.2016
DLB Chq.
266816 /
09.08.16

46 Sri. Simon
Varghese

Payment of Advance for 
maintaining Fishes at 
Mundamveli for the month
of August 2016

1,00,000

5

28.01.2017
DLB Chq.
265973 /
28.01.17

126 M/s Guru
Agencies

Advance payment of 
supply of submersible 
pump & accessories from 
M/s Guru Agencies at 
Munadmveli Cage Fish 
Farm

1,28,422

Total 5,85,088

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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മുന്കൂര്  രജജസറജല്  കരഖകപടുതജയജരജക്കുന്ന,  തസ്ഥാകഴപറയുന്ന  4  മുന്കൂറുകള

ക്രമതീകരജചതജകന വജവരങ്ങള രജജസറജല് കരഖകപടുതജയജടജല്ല :- 

നസം. മുന്കൂര് നല്കജയ
തതീയതജ മുന്കൂര് വകപറജയ വരകജ തുക

1 13.04.2016
Smt. Divya Vijayan, AE
Br No. 78/2016-17
Fish Farm Cage Net

1,20,625

2 25.02.2017 Sri. C Jayachandran, AE
JNIS Labour charge - Br. No.3197

8,000

3 02.03.2017 Sri. V. Mohanadasan, AE
Inspection Fee -  BR No. 3294

1,08,251

4 23.03.2017 P.R. Rema
Thapal Stamp

5,000

Total 2,41,876

കമല് അപേസ്ഥാകതകള ചൂണജക്കസ്ഥാടജ നല്കജയ ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജക്കസ (നസം. എ 5/6/2016-17

തതീയതജ  19.12.2017)  യസ്ഥാകതസ്ഥാരു  മറുപേടെജയുസം  ലഭരമസ്ഥാക്കജയജടജല്ല.  ആയതജനസ്ഥാല്  കമല്പറഞ്ഞ  9

മുന്കൂറുകളുസം,  ധനകസ്ഥാരരവകുപജകന  04.10.2011 കല ജജ.ഒ.(പേജ)  നസം.419/2011/ഫജന് പ്രകസ്ഥാരസം മൂന്നസ

മസ്ഥാസതജനുളളജല്  ക്രമതീകരജക്കസ്ഥാത  മുന്കൂറുകളജല്  നജനസം  ഈടെസ്ഥാകക്കണതസ്ഥായ  18%  പേലജശ

സഹജതസം  (മുന്കൂര്  നല്കജയ  തതീയതജ  മുതല്  ക്രമതീകരജച  തതീയതജ  വകര)  ഈടെസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

31.03.2017 വകര ക്രമതീകരജക്കസ്ഥാകത അവകശഷജക്കുന്ന മുന്കൂറുകളുകടെ വജശദവജവരസം അനുബനസം    6

ആയജ കചെര്തജട്ടുണസ.

3.20  ഓഡജറസ ഇസംപേസ്ഥാക്ടസ   -   സപ്യൂടസ രജജസര്  .

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ നജലവജല് വജവജധ കകസ്ഥാടെതജകളജലസ്ഥായജ  LAR  കകസുകള ഉകണങ്കജലസം ടെജ

കകസുകള സപ്യൂടസ രജജസറജല് ഉളകപടുതജയജരുന്നജല്ല.  കകസുകള സസംബനജച നടെപേടെജക്രമങ്ങളുകടെ

പേകര്പസ  ഓഡജറജല്  പേരജകശസ്ഥാധനയസ്ഥായജ  നല്കുകമ്പസ്ഥാള  അവ  സപ്യൂടസ  രജജസറുമസ്ഥായജ  കപേസ്ഥാരുത

കപടുനകണസ്ഥാ എന്നസ  പേരജകശസ്ഥാധജക്കുന്നതജനസ്ഥായജ  സപ്യൂടസ  രജജസര് ആവശരകപടുകമ്പസ്ഥാള  [കതസ നസം.

കക.എസസ.എ.ജജ.ഡജ.എ(എ 5)284/2017  തതീയതജ  04.08.2017]  LAR  കകസുകളക്കസ്ഥായജ  സപ്യൂടസ

രജജസര് ജജ.സജ.ഡജ.എ. തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നജല്ല എന്ന മറുപേടെജയസ്ഥാണസ  [കതസ നസം. 9057/എകസറസ/എ 2/96/

ജജ.സജ.ഡജ.എ  തതീയതജ  14.08.2017]  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നല്കജയജരുന്നതസ.  എന്നസ്ഥാല്  ഈ

കസ്ഥാരരസ്ഥാലയതജല് നജനസം നല്കജയ തുടെര്ചയസ്ഥായ നജര്കദശങ്ങളുകടെ ഫലമസ്ഥായജ ജജ.സജ.ഡജ.എ. LAR

കകസുകളക്കസ്ഥായജ സപ്യൂടസ രജജസര് തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കജ ഉപേകയസ്ഥാഗജക്കുവസ്ഥാന് ആരസംഭജച്ചു.

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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ധനസജതജ വജവരണവസം ഓഡജറസ പ്രതരവകലസ്ഥാകനവസം

4.1 സര്ക്കസ്ഥാരജകലയ്ക്കുസം മറസ സസ്ഥാപേനങ്ങളജകലയ്ക്കുസം ഒടുക്കുവസ്ഥാനുളള തുകകള  .

(എ)  ആദസ്ഥായനജകുതജ   -   അക്കടൗണസ കഹഡസ    19200.

(കരസ്ഥാറുകസ്ഥാര്, കപ്രസ്ഥാഫഷണല്സസ എന്നജവരജല് നജനസം പേജടെജച തുക)

മുന്നജരജപസ (-) 35854

വരവസ 1337353

ആകക 1301499

2016-17 ല് അടെച തുക 1381370

അധജകസം അടെചതസ 79871

(ബജ)   ടെജ  .  സജ  .  എസസ   -   അക്കടൗണസ കഹഡസ    19210.

മുന്നജരജപസ 216367

വരവസ 119681

ആകക 336048

2016-17 ല് അടെച തുക 304871

അടെയസ്ഥാന് ബസ്ഥാക്കജ 31177

(സജ) ആദസ്ഥായനജകുതജ   (  ഉകദരസ്ഥാഗസരജല് നജനസം പേജടെജചതസ   ) -    അക്കടൗണസ കഹഡസ    19700.

മുന്നജരജപസ ഇല്ല

വരവസ 2465724

ആകക 2465724

2016-17 ല് അടെച തുക 2465724

അടെയസ്ഥാന് ബസ്ഥാക്കജ ഇല്ല

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)

 ഭശാഗഗ - 4
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(ഡജ)  വജല്പനനജകുതജ   -   അക്കടൗണസ കഹഡസ    19300.

മുന്നജരജപസ 406396

വരവസ 1462310

ആകക 1868706

2016-17 ല് അടെച തുക 1578847

അടെയസ്ഥാന് ബസ്ഥാക്കജ 289859
    

(ഇ)  കസവനനജകുതജ  . 

അക്കടൗ
ണസ

കഹഡസ
മുന്നജരജപസ

2015-16 ല്
അധജകസം
അടെവസ്ഥാ
ക്കജയതസ

വരവസ
ആകക

അടെവസ്ഥാക്കുവസ്ഥാ
നുളതസ

2016-17 ല്
അടെവസ്ഥാ
ക്കജയതസ

അധജകസം
അടെവസ്ഥാ
ക്കജയതസ

അടെക്കുവസ്ഥാന്
ബസ്ഥാക്കജ

19170 1313914.97 ഇല്ല 1165972 2479886.97 1128384.98 ഇല്ല 1351501.99

19840 2098640.00 ഇല്ല 2342394 4441034.00 985052.00 ഇല്ല 3455982.00

19841 ഇല്ല 1109720.00 14666697 13556977.00 16206768.00 2649791.00 ഇല്ല

19843 244584.00 ഇല്ല 988226 1232810.00 1232810.00 ഇല്ല ഇല്ല

ആകക 3657138.97 1109720.00 19163289 21710707.97 19553014.98 2649791.00 4807483.99

ഇപ്രകസ്ഥാരസം  യഥസ്ഥാര്തതജല്  21,57,692/-രൂപേ  (ഇരുപേതജകയസ്ഥാന്നസ  ലകതജ

അന്പേതജകയഴസ്ഥായജരതജ അറുന്നൂറജ കതസ്ഥാണ്ണൂറജ രണസ രൂപേ)   അടെയ്ക്കുവസ്ഥാന് ബസ്ഥാക്കജ നജല്ക്കുന.

(എഫസ)  കകടജടെ നജര്മസ്ഥാണ കതസ്ഥാഴജലസ്ഥാളജ കകമനജധജവജഹജതസം   -   അക്കടൗണസ കഹഡസ   19830.

മുന്നജരജപസ 44017

വരവസ 467950

ആകക 511967

2016-17 ല് അടെച തുക 511967

അടെയസ്ഥാന് ബസ്ഥാക്കജ ഇല്ല

(ജജ)    സസ്വച സ ഭസ്ഥാരതസ കസസ്സസ   -   അക്കടൗണസ കഹഡസ    19844.       

മുന്നജരജപസ 59297

വരവസ 592124.50

ആകക 651421.50

2016-17 ല് അടെച തുക 680901.50

അധജകസം അടെച തുക 29480.00

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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4.2 ക്രമതീകരജക്കസ്ഥാത മുന്കൂറുകള  .

1978-79 മുതല് 1996-97 വകര അകതസ്ഥാറജറജയജല് ക്രമതീകരജക്കസ്ഥാകത അവകശഷജക്കുന്ന ആകക

തുക  5,84,99,930/-  രൂപേയസ്ഥാണസ.   1997-98  മുതല്  2016-17  വകര  ക്രമതീകരജക്കസ്ഥാകത

അവകശഷജക്കുന്ന തുകകളുകടെ വജശദവജവരസം അനുബനസം   7 ആയജ കചെര്തജരജക്കുന.

4.3 ഓഡജറസ ചെസ്ഥാര്ജസ  .

2016-17  സസ്ഥാമ്പതജക വര്ഷകത ഓഡജറസ  ചെസ്ഥാര്ജസ തസ്ഥാകഴ പേറയുന്ന വജധസം  28,54,004/-

രൂപേയസ്ഥാണസ. 

2016 - 17 വര്ഷകത ആകക വരവസ 336415503.96

 കുറയ്ക്കുക

1.    കപ്രസ്ഥാവജഡനസ ഫണസ 234101.00

2.    വതീടു നജര്മസ്ഥാണസം, വസ്ഥാഹനസം വസ്ഥാങ്ങല്
       മുതലസ്ഥായവയ്ക്കുളള അഡസ്വസ്ഥാന്സസ

77168.00

3.    ഓണസം അ ഡസ്വസ്ഥാന്സസ 1516000.00

4.    കരസ്ഥാറുകസ്ഥാര്ക്കുളള മുന്കൂര് 550000.00

5.    മറ മുന്കൂറുകള 2615291.00

6.    നജകകപേങ്ങള (കകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാക്ടര്മസ്ഥാര്,
       വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാര് ) 11700880.00

7.    മറ നജകകപേങ്ങള 1243621.00

8.    സര്ക്കസ്ഥാരജകലയ്ക്കുസ ഒടുകക്കണ നജകുതജകള 5046916.50

9.    കപേന്ഷന് കകസ്ഥാണ്ടജബപ്യൂഷന് 234351.00

10.  ജതീവനക്കസ്ഥാരുകടെ ശമ്പളതജല് നജനമുള
       റജക്കവറജകള

ഇല്ല

11.  സര്ക്കസ്ഥാരജല് നജനള ഗസ്ഥാനസ ഇല്ല

12.  ആര്.ടെജ.ഐ ഫതീസസ 3239.00

13.  അദര് സസ്കപേന്സസ അക്കടൗണസ * 28288489.00

                      ആകക 51510056.50

തനതസ വരുമസ്ഥാനസം 284905447.46

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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   ഓഡജറസ ചെസ്ഥാര്ജസ (1% നജരക്കജല്) 
   [ ജജ.ഒ(പേജ)  679/10/ ഫജന് തതീയതജ 14.12.2010] 2849054.00

   31.3.2017 കല നതീക്കജബസ്ഥാക്കജ 14802287.00

  ആകക 17651341.00

  ഓഡജറസ കസ്ഥാലയളവജല് അടെവസ്ഥാക്കജയ തുക ഇല്ല

  31.3.2016 ല് അടെയസ്ഥാന് ബസ്ഥാക്കജയുള
  ഓഡജറസ ചെസ്ഥാര്ജസ

17651341

*   അദര് സസ്കപേന്സസ എന്ന ഇനതജല് തസ്ഥാകഴ പേറയുന്നവ ഉളകപടുന  .

ലതീവസ ടസ്ഥാവല് കണ്സഷന് 35,705

നസ്ഥാഷണല് കപേന്ഷന് സതീസം 73,761

നസ്ഥാഷണല് കപേന്ഷന് സതീസം (കഡപേപ്യൂകടഷന്) 28,911

വസ്ഥാടര് ചെസ്ഥാര്ജസ 3,421

ഫണസ ടസ്ഥാന്സ്ഫര് (കപേന്ഷന് ഫണസ , ഫജകഡസ കഡകപസ്ഥാസജറസ) 2,75,12,551

കബസ്ഥാര്ഡസ കമമ്പര് (ടെജ.എ.) 425

വസ്ഥാടെക കുടെജശ്ശേജക (2006 നസ മുമ്പസ) 6,33,715

ആകക 2,82,88,489

അടെയ്ക്കുവസ്ഥാന് ബസ്ഥാക്കജ നജല്ക്കുന്ന ഓഡജറസ ചെസ്ഥാര്ജജകന വര്ഷസം തജരജച്ചുള വജവരസം 
തസ്ഥാകഴപറയുന

ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ വര്ഷസം തുക

2011-12 22,17,676.00

2012-13 27,52,906.00

2013-14 30,13,561.00

2014-15 37,76,686.00

2015-16 30,41,458.00

2016-17 28,49,054.00

ആകക 1,76,51,341.00

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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ഓഡജറസ  ചെസ്ഥാര്ജജനതജല്  അടെവസ്ഥാക്കസ്ഥാനുള  1,76,51,341/- രൂപേ  “0070-60-110-99

ഓഡജറസ  ചെസ്ഥാര്ജസ  "  എന്ന ശതീര്ഷകതജല് ടഷറജയജല് ഒടുക്കജ ഒറജജജനല് കചെലസ്ഥാന്  "ഡയറക്ടര്,

കകരള  സസംസസ്ഥാന  ഓഡജറസ  വകുപസ,  വജകസ്ഥാസസ  ഭവന്,  തജരുവനന്തപുരസം  -  695033"  എന്ന

വജലസ്ഥാസതജല് അയച്ചുകകസ്ഥാടുകക്കണതസ്ഥാണസ.

4.4 സസ്ഥാമ്പതജക നജല  .

മുന്ബസ്ഥാക്കജ 108,73,02,837.58

തന്വര്ഷ വരവസ 33,64,15,503.96

ആകക 142,37,18,341.54

തന്വര്ഷ കചെലവസ 37,97,98,036.72

നതീക്കജബസ്ഥാക്കജ 104,39,20,304.82

ബസ്ഥാങ്കസ   /   ടഷറജ നതീക്കജയജരജപജകന വജശദവജവരങ്ങള  .

ഇന്ഡരന് ഓവര്സതീസസ ബസ്ഥാങ്കസ, എന്.പേജ.എസസ 1,48,473.05

ധനലകജ ബസ്ഥാങ്കസ 1,37,02,357.04

എസസ.ബജ.ടെജ. ഓണ്കകലന് 12,15,826.00

എസസ.ബജ.കഎ, പേനമ്പജളജ നഗര് 1,18,03,585.00

എസസ.ബജ.ടെജ ഓണ്കകലന് അക്കടൗണസ, ( ഇ- കടെണര്) 12,18,059.27

ഐ.ഓ.ബജ 1,46,942.46

ജജല്ലസ്ഥാ സഹകരണ ബസ്ഥാങ്കസ, എറണസ്ഥാകുളസം 41,441.79

ധനലകജ ബസ്ഥാങ്കസ (കലസര് കഷസ്ഥാ) 17,97,399.76

ടഷറജ അക്കടൗണസ ടെജ.പേജ.എ 45 5,79,56,377.00

മറസ ബസ്ഥാങ്കുകള 95,58,89,842.51

ആകക 104,39,20,303.88

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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കരസ്ഥാഷ്ബുക്കസ  കപേസ്ഥാരുതകപടുതല്  .   ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  ബസ്ഥാങ്കസ  പേസ്ഥാസ്ബുക്കുകളജകല
നജകകപേങ്ങള കരസ്ഥാഷ്ബുക്കുമസ്ഥായജ കപേസ്ഥാരുതകപടുതജയതജകന  വജശദസ്ഥാസംശങ്ങള  ചുവകടെ
കചെര്ക്കുന.

പേസ്ഥാസസ ബുക്കസ പ്രകസ്ഥാരമുള നതീക്കജയജരജപസ 104,66,90,107.84

കൂട്ടുക

I   പേസ്ഥാസ്ബുക്കജല് കരഖകപടുതജയജടജല്ലസ്ഥാത
    നജകകപേസം

    ധനലകജ ബസ്ഥാങ്കസ 1,92,050.00

II.  അധജകസം നല്കജയ തുക
     1. എസസ.ബജ.ടെജ.ഓണ്വലന്
     2.എസസ.ബജ.ടെജ.ഓണ്വലന്

6,087.00
1,16,515.00

3,14,652.00 3,14,652.00

കുറയ്ക്കുക

1.  പേണമസ്ഥാക്കസ്ഥാത കചെക്കുകള
    ധനലകജ ബസ്ഥാങ്കസ
    എസസ.ബജ.ടെജ ഓണ്കകലന്
    ഇന്ഡരന് ഓവര്സതീസസ ബസ്ഥാങ്കസ
  
     ടഷറജ അക്കടൗണസ ടെജ.പേജ.എ 45
     ധനലകജ ബസ്ഥാങ്കസ (NEFT)

13,09,848.00
10,08,162.00

31,493.96

32,250.00
7,02,702.00

30,84,455.96

കരസ്ഥാഷ്ബുക്കസ പ്രകസ്ഥാരമുള നതീക്കജയജരജപസ 104,39,20,303.88

4.5 ഓഡജറസ പ്രതരവകലസ്ഥാകനസം  .

തന്വര്ഷസം ആകക വരവസ 33,64,15,503.96

തന്വര്ഷസം ആകക കചെലവസ 37,97,98,036.72

വരവജനങ്ങളജകല നഷസം 3,53,821.00

കചെലവജനങ്ങളജകല നഷസം / നജരസ്ഥാകരജച തുക 38,33,977.00

തടെസ്സകപടുതജയ തുക 34,12,588.00

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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4.6   ചെസ്ഥാര്ജസ  /  സര്ചസ്ഥാര്ജസ നടെപേടെജകളജലൂകടെ ഇടൗടെസ്ഥാക്കജയ തുകയുകടെ വജവരങ്ങള  .

2016-17  സസ്ഥാമ്പതജക  വര്ഷസം  ചെസ്ഥാര്ജസ  /  സര്ചസ്ഥാര്ജസ  നടെപേടെജകളജലൂകടെ  തുകകയസ്ഥാനസം

ഇടൗടെസ്ഥാക്കജയജടജല്ല.

4.7   വരകമസ്ഥായ നഷങ്ങള   (  ജജ  .  സജ  .  ഡജ  .  എ  .   ഫണജനുണസ്ഥായ നഷസം  /  നജരസ്ഥാകരജച തുക  )

ഖണജക നമ്പര്
വരവസ
നഷസം
(രൂപേ)

കചെലവസ
നഷസം
(രൂപേ)

ഉതരവസ്ഥാദജകളസ്ഥായ ഉകദരസ്ഥാഗസരുകടെ
കപേരുസം ഉകദരസ്ഥാഗകപരുസം

2.5(ii) 209476 ആര്. ലസ്ഥാല, കസക്രടറജ

2.8 81795 ആര്. ലസ്ഥാല, കസക്രടറജ

2.20 62550 ആര്. ലസ്ഥാല, കസക്രടറജ

3.7(i) 2,30,000 ആര്. ലസ്ഥാല, കസക്രടറജ

3.7(ii) 6,000 ആര്. ലസ്ഥാല, കസക്രടറജ

3.7(iii) 1,57,600
മസ്ഥാതത കജസ്ഥായജ, എകജകപ്യൂടതീവസ എഞജനതീയര്

വജ. കമസ്ഥാഹനദസ്ഥാസന്, 
അസജസനസ എകജകപ്യൂടതീവസ എഞജനതീയര്

3.7(v) 50,000 ദജവര വജജയന്, അസജസനസ എഞജനതീയര്

3.7(vi) 2,73,230 എസം.സജ. കജസ്ഥാസഫസ, കസക്രടറജ

3.8 5,41,000 കജബജ കജസ്ഥാണ്, സൂപ്രണജസംഗസ എഞജനതീയര്

3.10 1,60,828 എസം.സജ. കജസ്ഥാസഫസ, കസക്രടറജ

3.15 15,24,155 കജബജ കജസ്ഥാണ്, സൂപ്രണജസംഗസ എഞജനതീയര്

3.16 8,74,432 കജബജ കജസ്ഥാണ്, സൂപ്രണജസംഗസ എഞജനതീയര്

3.17 16,732 കജബജ കജസ്ഥാണ്, സൂപ്രണജസംഗസ എഞജനതീയര്

ആകക 3,53,821 38,33,977

4.8 തടെസ്സകപടുതജയ തുക

ഖണജക തുക

3.9 28,27,500

3.19(i) 5,85,088

ആകക 34,12,588

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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4.9 കകന്ദ്ര  -  സസംസസ്ഥാന സര്ക്കസ്ഥാരുകള  ,    മറസ  സസ്ഥാപേനങ്ങള എന്നജവയ്ക്കുണസ്ഥായ നഷതജകന  
വജവരസം

ഇല്ല

4.10 ഉതരവസ്ഥാദജകളസ്ഥായ ഉകദരസ്ഥാഗസരുകടെ കപേരുസം കമല്വജലസ്ഥാസവസം

ക്രമ
നസം.

ഉകദരസ്ഥാഗസരുകടെ കപേരസ,
തസജക

ഇകപസ്ഥാഴകത
ഒടൗകദരസ്ഥാഗജക

കമല്വജലസ്ഥാസസം

സജരസം
കമല്വജലസ്ഥാസസം

(എ) ആര്. ലസ്ഥാല, 
കസക്രടറജ വജരമജച്ചു

നന്ദനസം
പുതന്കുളസം (പേജ.ഒ.)
കകസ്ഥാല്ലസം - 691 302

(ബജ) എസം.സജ. കജസ്ഥാസഫസ, 
കസക്രടറജ

വജരമജച്ചു
(ഡജ-7, ജജ.സജ.ഡജ.എ.

സസ്ഥാഫസ കസ്വസ്ഥാര്കടഴസ, കകന്ദ്രതീയ
വജദരസ്ഥാലയതജനു സമതീപേസം,

കടെവന്ത്ര, കകസ്ഥാചജ)

മണജമലക്കുന്നജല് വതീടെസ
കുറുപന്തറ

മസ്ഥാഞ്ഞൂര് (പേജ.ഒ.)
കകസ്ഥാടയസം ജജല്ല

(സജ)
മസ്ഥാതത കജസ്ഥായജ, 
എകജകപ്യൂടതീവസ എഞജനതീയര്

എകജകപ്യൂടതീവസ എഞജനതീയര്
ജജ.സജ.ഡജ.എ.കകസ്ഥാചജ

മസ്ഥാവജലത
പുതന്വതീടെസ

കപേയസ്ഥാടെസ (പേജ.ഒ.)
തജരുവനന്തപുരസം

(ഡജ)
വജ. കമസ്ഥാഹനദസ്ഥാസന്, 
അസജസനസ എകജകപ്യൂടതീവസ 
എഞജനതീയര്

വജരമജച്ചു വസ്ഥാലപറമ്പജല് ഹടൗസസ
കല്ലടെജപട (പേജ.ഒ.)

(ഇ)
കജബജ കജസ്ഥാണ്, 
സൂപ്രണജസംഗസ എഞജനതീയര്

സൂപ്രണജസംഗസ എഞജനതീയര്
ജജ.സജ.ഡജ.എ.കകസ്ഥാചജ

ഇലപ്പുങ്കല്
ആനന്ദസ്ഥാശമസം കറസ്ഥാഡസ

ചെങ്ങനസ്ഥാകശ്ശേരജ

(എഫസ)
ദജവര വജജയന്, 
അസജസനസ എഞജനതീയര്

അസജസനസ എഞജനതീയര്
ജജ.സജ.ഡജ.എ.കകസ്ഥാചജ

അശസ്വതജ ഹടൗസസ
കസ്ഥാവലതീശസ്വരസം കറസ്ഥാഡസ
തജരുവസ്ഥാങ്കുളസം (പേജ.ഒ.)

4.11  തതീര്പസ്ഥാക്കസ്ഥാന് അവകശഷജക്കുന്ന ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ട്ടുകള

അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ  20  വസ്ഥാര്ഷജക  റജകപസ്ഥാര്ട്ടുകളുസം  ഒരു  പ്രകതരക  ഓഡജറസ  റജകപസ്ഥാര്ട്ടുമസ്ഥാണസ

തതീര്പസ്ഥാക്കസ്ഥാന് അവകശഷജയ്ക്കുന്നതസ.     തതീര്പസ്ഥാക്കസ്ഥാന് അവകശഷജക്കുന്ന ഓഡജറസ  റജകപസ്ഥാര്ട്ടുകളുകടെ

വജശദവജവരസം ചുവകടെ കചെര്ക്കുന:-

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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ക്രമ
നസം.

ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ നമ്പരുസം
തതീയതജയുസം വര്ഷസം

ഈ ഓഫതീസജല് നജനളള
അവസസ്ഥാന കതജടെപേസ്ഥാടെജകന

വജവരസം

അവകശഷജ
ക്കുന്ന

ഖണജകകളു
കടെ എണസം

1
എല്.എഫസ.ജജസജ ഡജഎ.(എ 3)
36/00/തതീയതജ 30.01.2000 1996-97

എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.
(എ 4)148/06/തതീയതജ

29.06.2012
3

  2  എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.(എ 3)
389/00/തതീയതജ 12.01.2001 1997-98

   എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.
(എ 4)389/00/ തതീയതജ

06.07.2012
4

3
 എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.(എ 3)

54/01/തതീയതജ 26.03.2001 1998-99
എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.
(എ 4)269/06/ തതീയതജ

19.06.2012
4

4  എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.(എ 3)
232/01/തതീയതജ 30.11.2001

1999-
2000

എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.
(എ 4)3353/04/ തതീയതജ

05.07.2012
4

5  എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.(എ 3)
276/02/തതീയതജ 14.01.2003

2000-01
എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.
(എ 4)32/15/ തതീയതജ

20.07.2015

5

6  എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.(എ 3)
145/03/തതീയതജ 22.10.2003

2001-02 3

7 എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.(എ 3)
11/05/തതീയതജ 28.04.2005

2002-03 7

8
എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.(എ 4)
346/05/തതീയതജ 31.12.2005 2003-04

എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.
(എ 4)346/05/ തതീയതജ

19.06.2012
5

9 എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.(എ 4)
298/07/തതീയതജ 14.06.2007 2005-06

എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.
(എ 4)298/07/ തതീയതജ

02.07.2012
8

10
എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.(എ 4)
298/07/തതീയതജ 14.06.2007 2006-07

എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.
(എ 4)441/07/ തതീയതജ

02.07.2012
3

11 എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.(എ 4)
320/09/തതീയതജ 23.01.2009 2007-08

എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.
(എ 4)402/13/ തതീയതജ

19.06.2012
7

12
എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.(എ 4)
02/2010/തതീയതജ 03.03.2010 2008-09

എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.
(എ 4)462/13/ തതീയതജ

26.07.2013
68

13 എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.(എ 4)
138/2011/തതീയതജ 04.07.2011 2009-10

എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.
(എ 4)265/13/ തതീയതജ

11.07.2013
22

14
എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.(എ 4)
100/2012/തതീയതജ 22.05.2012 2010-11

എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.
(എ 4)95/13/തതീയതജ

26.07.2013
34

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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ക്രമ
നസം.

ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ നമ്പരുസം
തതീയതജയുസം വര്ഷസം

ഈ ഓഫതീസജല് നജനളള
അവസസ്ഥാന കതജടെപേസ്ഥാടെജകന

വജവരസം

അവകശഷജ
ക്കുന്ന

ഖണജകകളു
കടെ എണസം

15
എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.(എ 4)
200/2013/തതീയതജ 22.05.2013 2011-12

എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.
(എ 4)200/13/ തതീയതജ

14.03.2014
36

16. എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.(എ 4)
296/2014/തതീയതജ18.09.2014 2012-13

എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.
(എ 4)296/14/ തതീയതജ

09.04.2015
54

17
എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.(എ 4)
762/2015 തതീയതജ 09.12.2015 2013-14

എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.
(എ 4)762/15/ തതീയതജ

25.07.2016
64

18 കക.എസസ.എ.ജജ.ഡജ.എ(എ 4)
650/2016 തതീയതജ 10.03.2017 2014-15

കക.എസസ.എ.ജജ.ഡജ.എ
(എ 4) 650/2016 തതീയതജ

10.03.2017
67

19 കക.എസസ.എ.ജജ.ഡജ.എ(എ 4)
717/2016 തതീയതജ 19.08.2017 2015-16

പ്രകതരക ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ട്ടുകള

1
എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.

(എ 3)35/04
തതീയതജ 29.01.2014

ജവഹര്ലസ്ഥാല് കനഹ
അന്തസ്ഥാരസ്ഥാഷ കസഡജയതജകന

നജര്മസ്ഥാണ കചെലവകളുകടെ
ഓഡജറസ

നസം.എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.
(എ 3)-297/04, തതീയതജ

18.12.2004

സതീനജയര് കഡപേപ്യൂടജ ഡയറക്ടര്

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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അനുബനസം   - 1

(  ഖണജക   1.1   കസ്ഥാണുക  )

വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ സജരസം ആസജകള

ക്രമ
നസം. ഇനസം രൂപേ (ലകതജല്)

1 വസ്തുവകകളുകടെ ലജസസ
വജലവജവരസം നല്കജയജടജല്ല

ആകക സലതജകന വജസ്തൃതജ =
4975.41 കസനസ

2 കകടജടെങ്ങളുകടെയുസം അനുബന സലങ്ങളുകടെയുസം വജല 53501.69

3 ഇലകജക്കല് ആസജകള 845.00

       ആസജ രജജസര് കൃതരമസ്ഥായജ  എഴുതജ സൂകജക്കസ്ഥാതതജനസ്ഥാലസം  പേരജകശസ്ഥാധനയസ്ഥായജ  ഓകരസ്ഥാ

വര്ഷവസം  ലഭരമസ്ഥാക്കുന്ന  ആസജ  വജവരങ്ങള  കൃതരമസ്ഥായ  മസ്ഥാതൃകയജലസം  നജശ്ചജത  ക്രമതജലസം

നല്കസ്ഥാതതജനസ്ഥാലസം അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ ആസജകള കൃതരമസ്ഥായജ നജലനജര്തജ കപേസ്ഥാകുനകണസ്ഥാ എന്നസ

ഓഡജറജനസ പേരജകശസ്ഥാധജക്കുവസ്ഥാന് സസ്ഥാധജക്കസ്ഥാത അവസയസ്ഥാണസ.

1.    വസ്തുവകകളുകടെ ലജസസ

(എ) തുറസ്സസ്ഥായജ നജലനജര്തജയജരജക്കുന്ന ഭൂമജ

ക്രമ
നസം. പേദ്ധതജയുകടെ കപേരസ വജസ്തൃതജ

(കസനജല്)

1 എറണസ്ഥാകുളസം സടൗതസ കകസ്ഥാകമഴരല് കസനര് 200 കസനസ 

2 കതസ്ഥാടയസ്ഥാട്ടുകര 50 കസനസ 

3 ആലവ 13 കസനസ 

4 കൂവപസ്ഥാടെസം 20 കസനസ 

5 എളസംകുളസം കവസസ 673 കസനസ 

6 എളസംകുളസം കവസസ എക്സന്ഷന് 60 കസനസ 

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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ക്രമ
നസം. പേദ്ധതജയുകടെ കപേരസ വജസ്തൃതജ

(കസനജല്)

7 കതവര-കപേരസ്ഥാണ്ടൂര് കനസ്ഥാല് സതീസം 37 കസനസ 

8 കടെവന്ത്ര കവസസ 19 കസനസ 

9 എടെതല ഹടൗസജസംഗസ സതീസം 112 കസനസ 

10 തൃക്കസ്ഥാക്കര 322 കസനസ 

11 എളസംകുളസം കനസ്ഥാര്തസ 110 കസനസ 

12 പേറവൂര് ഹടൗസജസംഗസ സതീസം 11 കസനസ 

13 രസ്ഥാകമശസ്വരസം കവസസ 157 കസനസ 

14 കലൂര് സതീസം 22 കസനസ 

15 വടുതല ഹടൗസജസംഗസ സതീസം 25 കസനസ 

16 സജ.എസം.ഡജ.എസ് . ഗടൗണസ 500 കസനസ 

17 സൂരര  എന്കകവസ  ബജല്ഡജസംഗസ,  കജസ്ഥായജനസ  കവഞസ്വര്  വജതസ  ബ
കഡസ്ഥാടെസ (14/48 undivided)

Share of
 49 Cents

18

കഗസ്ഥാഡടൗണ് അണര് കടെവന്ത്ര ROB

സടൗതസ വസഡസ 543 ചെ.മതീ.

കനസ്ഥാര്തസ വസഡസ 620 ചെ.മതീ.

(ബജ)   സസ്ഥാഫസ  കസ്വസ്ഥാര്കടഴസ
ക്രമ
നസം. പേദ്ധതജയുകടെ കപേരസ വജസതീര്ണസം

I

എ വടെപസ - 1 എണസം

140 കസനസ 
ബജ വടെപസ - 2 എണസം

ഡജ വടെപസ - 16 എണസം

ഇ വടെപസ - 20 എണസം

II
ഡജ വടെപസ 42 കസനസ

ഇ വടെപസ 18 കസനസ

III

ജജ.സജ.ഡജ.എ. ബസ്ഥാചജകലഴസ കസ്വസ്ഥാര്കടഴസ

         (എ)   പുരുഷന്മേസ്ഥാര്ക്കുളള കസ്വസ്ഥാര്കടഴസ 6 കസനസ

         (ബജ)  സതീകളക്കുളള കസ്വസ്ഥാര്കടഴസ 2.25 കസനസ

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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(സജ)     വസ്തുവകകള

ക്രമ നസം. പേദ്ധതജയുകടെ കപേരസ വജസതീര്ണസം

1 മവറന് വഡ്രൈവസ സതീസം 802.99 കസനസ

2 കതസ്ഥാടക്കസ്ഥാട്ടുകര ഡജ.ടെജ.പേജ.  സതീസം 9.193 കസനസ

3 ആലവ എചസ.ഐ.ജജ. ഹടൗസജസംഗസ  സതീസം 10.1 കസനസ

4 എറണസ്ഥാകുളസം കസഡജയസം ബസസ സസ്ഥാനസ 6.7 കസനസ

5 ചെജലവന്നൂര് വസറസ & സര്വ്വതീസസ 12.5 കസനസ

6 ചെജലവന്നൂര് ബണസ കറസ്ഥാഡസ 21.7 കസനസ

7 സടൗതസ കകസ്ഥാകമഴരല് കസനര് 59.59 കസനസ

8 ജവഹര്ലസ്ഥാല് കനഹ അന്തസ്ഥാരസ്ഥാഷ കസഡജയസം 13.45 കസനസ

9 എളസംകുളസം കവസസ എക്സന്ഷന് 325.472 കസനസ

10 എളസംകുളസം കവസസ  സതീസം 1.7 കസനസ

11 കടെവന്ത്ര കവസസ  സതീസം 38.81 കസനസ

12 കടെവന്ത്ര കറസ്ഥാഡസ  സതീസം 1.235 കസനസ

13 ടെജ.പേജ. കനസ്ഥാല്  സതീസം 86.94 കസനസ

14 പേസ്ഥാട്ടുപുരയല് ഏരജയ ഡജ.ടെജ.പേജ. സതീസം 305.65 കസനസ

15 എളസംകുളസം കറസ്ഥാഡസ ഡജ.ടെജ.പേജ. സതീസം 25.77 കസനസ

16 എളസംകുളസം കനസ്ഥാര്തസ ഡജ.ടെജ.പേജ. സതീസം 104.57 കസനസ

17 കലൂര് ഏരജയ ഡജ.ടെജ.പേജ. സതീസം 528.83 കസനസ

18 രസ്ഥാകമശസ്വരസം കവസസ ഡജ.ടെജ.പേജ. സതീസം 2509 കസനസ

19 എടെതല ഹടൗസജസംഗസ സതീസം (കഫസസ 1) 16.05 കസനസ

20 എടെതല ഹടൗസജസംഗസ സതീസം (കഫസസ 2) 12.6 കസനസ

21 മരടെസ വസറസ & സര്വ്വതീസസ സതീസം 15.6 കസനസ

22 കരജമുഗള വസറസ & സര്വ്വതീസസ സതീസം 22 കസനസ

23 ചെജലവന്നൂര് വസറസ & സര്വ്വതീസസ സതീസം 19.17 കസനസ

24 ചെജലവന്നൂര് ബണസ കറസ്ഥാഡസ 25.7 കസനസ

ആകക 4975.41 കസനസ

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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കപേരസ
സജതജ
കചെയ്യുന്ന
സലസം

വജകല്ലജസ സര്കവ്വ നമ്പര് വജസതീര്ണസം

1. മവറന് വഡ്രൈവസ സതീസം

കഹലജപസ്ഥാഡസ മവറന്
വഡ്രൈവസ എറണസ്ഥാകുളസം 843P 60 കസനസ (2426m2) 

വമതസ്ഥാന് മവറന്
വഡ്രൈവസ എറണസ്ഥാകുളസം 843P 462.25 കസനസ 

(18706.6m2) 

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ മവറന്
വഡ്രൈവസ എറണസ്ഥാകുളസം 843P, 2681P,

2535/1P 
130.74 കസനസ
(5317.2m2) 

രസ്ഥാകജന്ദ്രവമതസ്ഥാനസം മവറന്
വഡ്രൈവസ എറണസ്ഥാകുളസം 843P 150 കസനസ 

(6070m2) 

ആകക 802.99 കസനസ 

2.  കതസ്ഥാടക്കസ്ഥാട്ടുകര ഡജ  .  ടെജ  .  പേജ  .   സതീസം

കവക്കനസ  ലസ്ഥാനസ
(കറസ്ഥാഡജനസ  അകസ്വയര്
കചെയജട്ടുളളതസ്ഥാണസ)

കതസ്ഥാടക്കസ്ഥാട്ടുകര ആലവ
കവസസ

308/8-2(old) 2.5 കസനസ (102m2)

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ

306/10-2(old) 2.74 കസനസ (111m2)

317/8 (old) 3.953 കസനസ(160m2)

ആകക 9.193 കസനസ

3. ആലവ എച  .  ഐ  .  ജജ  .   ഹടൗസജസംഗസ സതീസം

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ ആലവ ആലവ (Old)
231/5-3 (old) 10.1 കസനസ (408m2)

ആകക 10.1 കസനസ 

4. എറണസ്ഥാകുളസം കസഡജയസം ബസസ സസ്ഥാന്ഡസ

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ എറണസ്ഥാകുളസം എറണസ്ഥാകുളസം
497/2 6.7 കസനസ (272.5m2)

ആകക 6.7 കസനസ

5.  ചെജലവന്നൂര് വസറസ   &   സര്വ്വതീസസ

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ ചെജലവന്നൂര് എളസംകുളസം
635 12.5 കസനസ (508m2)

ആകക 12.5 കസനസ

6.  ചെജലവന്നൂര് ബണസ കറസ്ഥാഡസ 

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ  
(കറസ്ഥാഡജനസ അകസ്വയര്  
കചെയജട്ടുളളതസ്ഥാണസ)

ചെജലവന്നൂര് പൂണജത്തുറ

1091/4 15 കസനസ (607m2)

1083/5 6.7 കസനസ (268m2)

ആകക 21.7 കസനസ

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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7.  സടൗതസ കകസ്ഥാകമഴരല് കസനര്

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ എറണസ്ഥാകുളസം എറണസ്ഥാകുളസം

555/1, 554/3 5.50 കസനസ (222m2)

578/13 5.3 കസനസ(215m2)

552/2, 3 9 കസനസ(364m2)

555/4 pt
555/1pt, 2pt, 6 4.85 കസനസ (197m2)

555/4 21.4 കസനസ(947m2)

551/5 13.54 കസനസ(548m2)

ആകക 59.59 കസനസ

8.  ജവഹര്ലസ്ഥാല് കനഹ അന്തസ്ഥാരസ്ഥാഷ കസഡജയസം

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ എറണസ്ഥാകുളസം എളസംകുളസം

106/3 7.52 കസനസ (304.5m2)

107/1,  2 5.93 കസനസ (240m2)

ആകക 13.45 കസനസ

9. എളസംകുളസം കവസസ എക്സന്ഷന്

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ

കസ്തൂര്ബസ്ഥാ
നഗറജനു
സമതീപേസം

എളസംകുളസം

1.904/2, 902/4 60  കസനസ(2428m2)

2. 913/8, 10, 12 6.2 കസനസ(251m2)

3. 924/2, 4 10.7 കസനസ(433m2)

-- --” എറണസ്ഥാകുളസം 1019/1, 1032 74.75 കസനസ
(3025m2)

-- --” എളസംകുളസം
925/7, 921/2,4 35 കസനസ(1416m2)

924/13 4.5 കസനസ(182m2)

-- --” എറണസ്ഥാകുളസം

1044/9 3 കസനസ(121m2)

1029/2 23 കസനസ(931m2)

1034/2, 4
1032/2

45 കസനസ(1821m2)

1003 11 കസനസ(445m2)

-- --” എളസംകുളസം 906/1 0.22 കസനസ(8.9m2)

-- --” എറണസ്ഥാകുളസം
1034/1 7 കസനസ(283m2)

1002, 1013 20 കസനസ

കപസ്ഥാടസ  21 -- --” എളസംകുളസം 906/1 3 കസനസ(121.4m2)

കപസ്ഥാടസ 12 -- --” എളസംകുളസം -- --” 3 കസനസ(121.4m2)

കപസ്ഥാടസ  3 -- --” എളസംകുളസം -- --” 3.741 കസനസ(151.4m2)

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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കപസ്ഥാടസ  40 -- --” എളസംകുളസം -- --” 3 കസനസ(121.4m2)

കപസ്ഥാടസ  35 -- --” എളസംകുളസം -- --” 3 കസനസ(121.4m2)

കപസ്ഥാടസ  34 -- --” എളസംകുളസം -- --” 2.249 കസനസ(90.9m2)

കപസ്ഥാടസ  28 -- --” എളസംകുളസം -- --” 3.082 കസനസ

കപസ്ഥാടസ  26 -- --” എളസംകുളസം -- --” 1.53 കസനസ(61.9m2)

കപസ്ഥാടസ  22 -- --” എളസംകുളസം -- --” 2.5 കസനസ(101.25m2)

ആകക 325.472 കസനസ

10.  എളസംകുളസം കവസസ സതീസം

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ പേനമ്പളളജ
നഗര് എറണസ്ഥാകുളസം

933/6 1 കസനസ(40m2)

934/17 0.7 കസനസ(28m2)

ആകക 1.7 കസനസ

11.  കടെവന്ത്ര കവസസ സതീസം

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ കടെവന്ത്ര എളസംകുളസം

885/1 3.6 കസനസ(145m2)

899/2 25 കസനസ(1012m2)

890/3 6.21 കസനസ(251m2)

885/1, 4, 5 4 കസനസ(145m2)

ആകക 38.81 കസനസ

12.  കടെവന്ത്ര കറസ്ഥാഡസ സതീസം

കടെവന്ത്ര എളസംകുളസം
891/3 50m2

ആകക 1.235 കസനസ

13.  ടെജ  .  പേജ  .   കനസ്ഥാല് സതീസം

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ

വജ.എസസ.എന്.
എല്.
ഓഫതീസജനു
സമതീപേസം

എളസംകുളസം

286/1 8 കസനസ(324m2)

286/5 2.8 കസനസ

290/1 17 കസനസ(688m2)

290/1 7 കസനസ

290/1 7.3 കസനസ

288/1 5 കസനസ(200m2)

288/1 1.25 കസനസ(50m2)

293/5 8.3 കസനസ(336m2)

261/4 11.86 കസനസ(480m2)

293/5 14 കസനസ(566m2)

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ
സജ.ബജ.ഐ.
ഓഫതീസജനസ
സമതീപേസം

എളസംകുളസം 282/3, 287/4 2 കസനസ

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ നജയര്  എചസ.
കഹസ്ഥാസ്പജറല്

എളസംകുളസം

286/10 1.28 കസനസ(52m2)

288/1 1.15 കസനസ(46.67m2)

293/5 14 കസനസ(566m2)

ആകക 86.94 കസനസ

14.    പേസ്ഥാട്ടുപുരയല് ഏരജയ ഡജ  .  ടെജ  ,  പേജ  .   സതീസം

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ 318 16 കസനസ

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ
കമസ്ഥാസസ 
ജസംഗ്ഷനസ 
സമതീപേസം

തൃക്കസ്ഥാക്കര
സടൗതസ(old)

324, 325, 
319/3-7 70 കസനസ (2833m2)

Leased out of 
Lions Club

തൃക്കസ്ഥാക്കര
സടൗതസ(old)

324, 325 40 കസനസ (1618m2)

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ

കസമജകതരജ
ക്കസ  സമതീപേസം
(വഹന്ദവ
കസ്ഥാവസ  സജതജ
കചെയ്യുന്ന
സലസം)

തൃക്കസ്ഥാക്കര
സടൗതസ
(old)

337/4 18 കസനസ (729m2)

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ സുരഭജ നഗറജനസ
സമതീപേസം

തൃക്കസ്ഥാക്കര
സടൗതസ(old) 319/3-7 100 കസനസ (4047m2)

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ
വജ.എസസ.എന്.
എല്.നു
സമതീപേസം

തൃക്കസ്ഥാക്കര
സടൗതസ
(old)

319/2-14 30 കസനസ (1214m2)

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ
(open space)

സസ്ഥാഫസ
ഹടൗസജസംഗസ
സതീസം

തൃക്കസ്ഥാക്കര
സടൗതസ(old)

323/4, 
324/1FB

12 കസനസ (486m2)
(open space)

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ 324 8.9 കസനസ 

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ 325/2-6 1.25 കസനസ (51m2)

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ
(നജലവജല് വഴജ) 324/1B 2 കസനസ (80.94m2)

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ
(നജലവജല് പേസ്ഥാര്ക്കസ) 324/1B 6 കസനസ (243m2)

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ കസ്ഥാക്കനസ്ഥാടെസ 324/1F4 1.5 കസനസ 

ആകക 305.65 കസനസ 

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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15.  എളസംകുളസം കറസ്ഥാഡസ ഡജ  .  ടെജ  .  പേജ  .   സതീസം

ബങ്കസ സ്കപേയ്സസ
കതൃക്കടെവസ
ജസംഗ്ഷനസ
സമതീപേസം

എളസംകുളസം 274/2 0.75 കസനസ (30.35m2)

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ
കതൃക്കടെവസ
ആര്.ഒ.ബജ.ക്കസ
സമതീപേസം

എളസംകുളസം 313/1 13 കസനസ (526m2)

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ
കറയജല്കവ
വലന്
സമതീപേസം

എളസംകുളസം 330 2.7 കസനസ (109.3m2)

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ
കണജയസ്ഥാപുര
തജനസ
സമതീപേസം

എളസംകുളസം 413/5 3 കസനസ (121.41m2)

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ ROB സമതീപേസം എളസംകുളസം 310/3 1.25 കസനസ (50.6m2)

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ
unusable bit

കതൃക്കടെവസ
ചെര്ചജനസ
സമതീപേസം

എളസംകുളസം 187/5 0.19 കസനസ (7.7m2)

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ

കസ്ഥാടസ്ഥാക്കര
കറസ്ഥാഡസ
ജസംഗ്ഷനസ
സമതീപേസം

എളസംകുളസം 244/2 2 കസനസ (81m2)

റജസര്വ്ഡസ  കഫസ്ഥാര്
റതീഹസ്ഥാബജലജകറഷന്

ബസ്ഥാലന്
കമകനസ്ഥാന്
കറസ്ഥാഡജനസ
സമതീപേസം

എളസംകുളസം
188/1 2.88 കസനസ (113.3m2)

ആകക 25.77 കസനസ 

16.  എളസംകുളസം കനസ്ഥാര്തസ ഡജ  .  ടെജ  .  പേജ  .   സതീസം

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ
കടെവന്ത്ര
മസ്ഥാര്ക്കറജനസ
സമതീപേസം

എളസംകുളസം 375 10 കസനസ (404.7m2)

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ --- ---” എളസംകുളസം 374, 375 14 കസനസ (566.6m2)

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ ഗസ്ഥാനജനഗര് എളസംകുളസം 378, 379, 381 36.17 കസനസ (1464m2)

Leased  to  Lions  Club
of Cochin (East)

ഗസ്ഥാനജനഗര് എളസംകുളസം 378/1 29.7 കസനസ (1202m2)

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ
(allotted on lease)

ഗസ്ഥാനജനഗര് എളസംകുളസം
378, 376 14.7 കസനസ 

ആകക 104.57 കസനസ 

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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17. കലൂര് ഏരജയ ഡജ  .  ടെജ  .  പേജ സതീസം

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ മണപസ്ഥാടജപറ
മ്പസ

എറണസ്ഥാകുളസം 104,  108,  109,
110, 124

208 കസനസ (8418m2)

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ മണപസ്ഥാടജപറ
മ്പസ

എളസംകുളസം 93/1 1.65 കസനസ (67m2)

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ മണപസ്ഥാടജ
പറമ്പസ

എറണസ്ഥാകുളസം

124/2 123 കസനസ (4978m2)

124/2 85 കസനസ (3440m2)

95/9 8.18 കസനസ (331m2)

104/1 5.4 കസനസ (218.5m2)

124/1, 2 30 കസനസ (1214m2)

124/2, 109, 123 60 കസനസ 

111/2 7.6 കസനസ 

ആകക 528.83 കസനസ 

18.  രസ്ഥാകമശസ്വരസം കവസസ ഡജ  .  ടെജ  .  പേജ  .   സതീസം

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ
(proposed composite 
housing scheme)

മുണസംകവലജ പേളളുരുതജ 145/2, 3, 5, 12
150/3

225 കസനസ
(9105.75m2)

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ മുണസംകവലജ പേളളുരുതജ 145/7,14, 13,3
144,132,142,143

1270 കസനസ
(51397m2)

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ
കകസ്ഥാസസ
ഗസ്ഥാര്ഡജനസ
സമതീപേസം

പേളളുരുതജ 156/2 70 കസനസ (2833m2)

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ
പേണസ്ഥാരചജറ
ബ്രജഡ്ജജനസ
സമതീപേസം

പേളളുരുതജ 139,140,141,142 470 കസനസ (19021m2)

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ
പേണസ്ഥാരചജറ
ബ്രജഡ്ജജനസ
വടെക്കുഭസ്ഥാഗസം

പേളളുരുതജ 150/1B2 50 കസനസ (2023.5m2)

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ
കകസ്ഥാസസ
ഗസ്ഥാര്ഡജനസ
സമതീപേസം

പേളളുരുതജ 154/1 6 കസനസ (243m2)

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ --- ---” --- ---” 157/7 7 കസനസ (283.29m2)

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ --- ---” --- ---” 154 21 കസനസ (859m2)

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ രസ്ഥാകമശസ്വരസം രസ്ഥാകമശസ്വരസം&
പേളളുരുതജ

463, 158/4 10 കസനസ (404m2)

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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കപേരസ
സജതജ
കചെയ്യുന്ന
സലസം

വജകല്ലജസ സര്കവ്വ നമ്പര് വജസതീര്ണസം

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ
സസ്ഥാനസ്ഥാ  മരജയ
കകസ്ഥാണ്കവനജ
നു സമതീപേസം

രസ്ഥാകമശസ്വരസം 266, 269 60 കസനസ (2428m2)

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ
കകസ്ഥാച്ചുപേളളജ
കറസ്ഥാഡസ  (കവസസ
എന്ഡസ)

--- ---” 485/1,3 42 കസനസ (1700m2)

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ ഇളളജച്ചുവടെജ
ജസംഗ്ഷന് --- ---” 481,482,483 12 കസനസ (486m2)

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ കപ  ഗടൗണജനസ
സമതീപേസം --- ---”

478/7 10 കസനസ (404.7m2)

740 8 കസനസ (324m2)

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ
കനവജ  കമയജന്
കഗറജനസ
സമതീപേസം

--- ---” 383 12 കസനസ (486m2)

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ
പ്രതതീക
നഗറജനു
സമതീപേസം

--- ---” 741/3 6 കസനസ (243m2)

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ കതസ്ഥാപ്പുസംപേടെജ കതസ്ഥാപ്പുസംപേടെജ 1192 220 കസനസ (8903.4m2)

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ രസ്ഥാകമശസ്വരസം രസ്ഥാകമശസ്വരസം 1464 10 കസനസ (404.7m2)

ആകക 2509 കസനസ 

19.   എടെതല ഹടൗസജസംഗസ സതീസം   (  കഫസസ   1)

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ കുഞസ്ഥാട്ടുകര ആലവ
ഈസസ

316/1
(റതീ സര്കവ്വ) 9.6 കസനസ (390m2)

316/1 6.45 കസനസ

ആകക 16.05 കസനസ

20. എടെതല ഹടൗസജസംഗസ സതീസം   (  കഫസസ   2)

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ  
(Proposed for 
commercial building)

കുഞസ്ഥാട്ടുകര
ആലവ
ഈസസ

324/12 12.6 കസനസ (510m2)

ആകക 12.6 കസനസ

21.   മരടെസ വസറസ   &   സര്വ്വതീസസ സതീസം

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ എന്.എചജനസ
സമതീപേസം

മരടെസ
172/22, 23 15.6 കസനസ (632m2)

ആകക 15.6 കസനസ

22.   കരജമുഗള വസറസ   &   സര്വ്വതീസസ സതീസം

കവക്കനസ ലസ്ഥാനസ അമ്പലകമടെസ പുതന്
കുരജശസ

609/9 22 കസനസ (900 m2)

ആകക 22 കസനസ

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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കപേരസ
സജതജ
കചെയ്യുന്ന
സലസം

വജകല്ലജസ സര്കവ്വ നമ്പര് വജസതീര്ണസം

23.  ചെജലവന്നൂര് വസറസ   &   സര്വ്വതീസസ സതീസം

Pvt.  Park  leased  to
Central  Exise  and
Customs

ചെജലവന്നൂര് എളസംകുളസം
584/3 19.17 കസനസ 

(7.762 Are)

ആകക 19.17 കസനസ

24.    ചെജലവന്നൂര് ബണസ കറസ്ഥാഡസ

കറസ്ഥാഡസ ചെജലവന്നൂര് എളസംകുളസം
892/1, 891/3 25.79 കസനസ 

ആകക 25.79 കസനസ

Total Extend of land 4975.41 cent

       2015-16 വര്ഷസം നല്കജയ വസ്തുവകകളുകടെ ആസജ വജവരതജല് വസ്തുക്കളുകടെ ആകക വജസ്തൃതജ
1799  കസനസ  ആയസ്ഥാണസ  നല്കജയജരജക്കുന്നതസ.  2016-17  വര്ഷസം  3176.41  കസനസ  അധജകമസ്ഥായജ
കസ്ഥാണജചജരജക്കുന.

(ഡജ)      പേദ്ധതജപ്രകദശങ്ങള  .

Sl.No. Name of Schemes Area

1. JNI Stadium 32 acre

2. CMDS Shopping Complex 1.5 acres

3. Ambedkar Stadium 8 acres

4. GCDA office 2.10acres

5. Panampilly Nagar Shopping Complex    60cents

6. Shopping Complex Opposite Kairali Appartment 8.4 cents

7. Shopping Complex near to GCDA Office 50 cents

8. Shopping Complex Opposite Central 
School(including Quarters)

140 cents

9. Kaloor market 1.5 acres

10 Kadavanthra market 56.1cents

11. Building at Salim Rajan Road 4 cents

12. Shopping Centre Kadavanthra West. 4.7 cents

13 Shopping Centre at Elamkulam West Extension
Kasthurba Nagar Commercial Hall

11.76 cents

14 Bunk Bazar at CMDS 25.8cents

15 Bunk at Panampilly Nagar 10.56 cents

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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Sl.No. Name of Schemes Area

16 Shopping Centre near passport office

17 Shopping Centre near Lions Community hall 12 cents

18 Shopping Centre near Velimaidan & Dhobi Khana 275 cents

19 Shopping Centre near working journalist 12.85 cents

20 Shopping Centre near RBI 9.4 cents

21 Hostel building at Gandhi nagar 83 cents

22 Godown at Gandhinagar 46 cents

23. Eastern Entry building 212 cents

24. Bunk shops at Kizhavana Road 3 cents

25. Kakkanad Shopping Complex 24 cents

2.  കകടജടെങ്ങളുകടെയുസം അനുബന സലങ്ങളുകടെയുസം വജല  .

Sl.No. Buildings Area Cost

1 JNIS and surrounding structures (details attached) 1,69,90,05,000/-

2 CMDS Scheme Structures (details attached) 5,38,952,306/-

3 RBI Shopping Complex 30,04,200/-

4
Kaloor Market Building (Ground Floor) 2172.0 m2

2,75,00,000/-
Kaloor Market Building  (First Floor) 659.0 m2

5 Commercial Building at Manappatti 286.3 m2 40,50,000/-

6 Panampilly nagar Shopping Complex 1138m2 91,79,058/-

7 Kasturba Nagar Commercial Hall & Shops 
(Ground Floor + First Floor) 210.0 m2 x2 52,32,465/-

8
Kiosk near Kairali & Passport Office 186m2 15,13,512/-

,,  2 Nos Panampilly Nagar 3,35,610/-

9 Sasthri Nagar Shopping Complex 179 m2 18,20,070/-

10 Shops near Passport Office 252 m2 26,17,434/-

11 Office space Opposite Kairali (Muthoot) 125 m2 18,00,000/-

12 Working Journalist Colony (Shopping Complex)
Ground Floor + First Floor (242.25 each) 60,55,104/-

13 Studio apartment 3,36,25,680/-

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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Sl.No. Buildings Area Cost

14 Kakkanad Shopping Complex (to be  demolished) 530 m2 19,08,000/-

15 Gandhi Nagar Salim Rajan road Shopping 
Complex 117.61m2 1,59,066/-

16 Shopping Complex near HIG Gandhi Nagar 169.18 m2 24,07,603/-

17 Shopping Complex  Opposite K.V at Kadavanthra 733.08 m2 1,08,95,818/-

18 Working Women s Hostel at Gandhi Nagar’ 2365.14 m2 3,38,01,870/-

19 Godown near Kadavanthra Market 1312.98 m2 1,45,08,297/-

20 Kadavanthra Market Shops 620.25 m2 93,82,549/-

21
Kaloor Market open stall 122.25 m2 2,05,407/-

Work shop 25.5 m2 3,85,199/-

22 Shopping Complex near GCDA Office 1103.8 m2 1,41,97,742/-

23 Chairman s Quarter’ 293.9 m2 62,99,747/-

24 Car shed of staff quarters 133.22 m2 2,37,917/-

25 GCDA Office building 2608.55 m2 3,51,63,590/-

26 Generator Room 40.43 m2 4,90,471/-

27 GCDA office water tank ( 2Nos) 7.68 m2,
1.2m height 12,61,800/-

28 Furniture 47,57,832/-

29 GCDA Annex building 4,00,00,000/-

30 Bunk Shops under ROB 18,67,505/-

31

Eastern entry complex 4378.75 m2 6,43,12,453/-

Eastern entry complex substation 50 m2 5,46,000/-

Eastern entry complex pump room 16.5 m2 1,80,180/-

32 Vaduthala Nursery School 45.50 m2 5,39,000/-

33. Chagampuzha park (area details attached) 81,15,227/-

34 Dhobi Khana at Velimaidan Shop room (16 Nos.) 1050 m2 7,81,029/-

35 Dhobi Khana 690.78 m2 7,54,332/-

36 Pump House 15.18 m2 24,865/-

37 Laundry 94.83 m2 64,728/-

38 Toilet 6.2 m2 10,156/-

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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Sl.No. Buildings Area Cost

39
Rameswaram West Town Planning Scheme
D type 4 blocks 2,76,50,000/-

40 Vehicles 25,00,000/-

41 Staff Quarters at Kadavanthra 4215.13 m2 6,02,41,418/-

42 K.K Road including ROB 37,50,00,000/-

43 HIG residential flat at South Commercial centre 837.95 m2 1,59,00,000/-

44 Computers and peripherals 39,73,905/-

45 Quality Control Lab 94,170/-

46 BOT building K.K Road 30,00,000/-

47 Lawn 300 m2 2,70,000/-

48 GCDA Office lawn 1462 m2 12,61,800/-

49

Mundamveli Fish farm project

(a) Building 30,87,000/-

(b) Cross Culvert 28,52,000/-

50 Shops near Passport Office 252 m2 26,17,434/-

51 BOT building Sastha temple road 35 m2 20,00,000/-

52

Ambedkar Stadium

(a)  Shops -41 Nos. 2070 m2

To be
demolished

(b)  Bunks 413.34 m2

(c)  Office Space 164.34 m2

(d)  Comfort Station 58.53 m2

53 Rehabilitation Building 1,50,00,000/-

Total 310,32,96,549/-

       ആസജ രജജസര് കൃതരമസ്ഥായജ എഴുതജ സൂകജക്കസ്ഥാതതജനസ്ഥാലസം, പേരജകശസ്ഥാധനയസ്ഥായജ ഓകരസ്ഥാ

വര്ഷവസം  ലഭരമസ്ഥാക്കുന്ന  ആസജ  വജവരങ്ങള  കൃതരമസ്ഥായ  മസ്ഥാതൃകയജലസം  നജശ്ചജത  ക്രമതജലസം

നല്കസ്ഥാതതജനസ്ഥാലസം,  അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ  ആസജകള  കൃതരമസ്ഥായജ  നജലനജര്തജ  കപേസ്ഥാകുനകണസ്ഥാ

എന്നസ ഓഡജറജനസ പേരജകശസ്ഥാധജക്കുവസ്ഥാന് സസ്ഥാധജക്കസ്ഥാത അവസയസ്ഥാണസ.

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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JNI Stadium & Surrounding Structure  -  Asset Details

Sl.No. Description Amount in lakhs

1 Stadium Building 14864.50

2 Stadium Roofing 1584.00

3 Bismi Building 256.93

4 Sub Station 68.78

5 Pump House & Sump 73.88

6 Sewage Treatment Plant 63.70

7 Compound Wall 30.40

8 Stadium Road 51.75

9 Steel Gate 4.11

10 Entrance Tower (demolished) 0.00

Total Value 16998.05

CMDS Scheme  - Asset Details 

Sl.No. Description Age of the
building

Amount in
lakhs

1 CMDS Complex 26 Years 34,50,33,410

2 Sewage treatment plant building 18 Years 10,65,171

3 Sewage treatment plant  - Masonry tanks
(Total capacity - 590m2)

18 Years 22,80,645

4 Sewage treatment plant - Machineries 18 Years 13,38,750

5 Marine  Drive   land  near  GIDA land–
compound wall (300 m long)

3 Years 4,05,000

6 Marine  drive   Walk  way  from  High–
Court  Junction  to  Tata  oil  Mill  canal
(1120m long) including bridge

3 Years 9,00,00,000

7 Marine  Drive  Walk  way  from
Cheenavala Palam to Kinco Jetty

3 Years 6,48,00,000

8 Laser Show, Rajendra Maidan 2 Years 3,40,29,330

Total 53,89,52,306

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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CHANGAMPUZHA  PARK  &  SAMADHI MANDAPAM

Sl.No. Descrption Area Present Cost Age of the
building 

1 Office building 128m2 10,01,354.40 36 years

2 Two Kiosks 2 x 20.412m2  =  40.824m2 3,19,968 36 years

3 Open air stage 36m2 2,11,615 35 years

4 Brick pavement 1145m2 6,50,496

5 Stage 144m2 20,70,000

6 Auditorium 190.50m2 22,50,000

7 Front Gate 4,50,000

8 Back Gate 45,000

9 Compound Wall 
Samadhi Mandapam

302m2 8,15,400

10 Smrithi Mandapam
Compound Wall

67.80m2 97,632

11 Smrithi Mandapam
Paving area

200m2 18,000

12 Smrithi Mandapam 16m2 1,85,760

Total 81,15,227

3.   ഇലകജക്കല് ആസജകള

Sl.No. Electrical Assets Approx. Amount in Lakhs

I GCDA Office, Kadavanthra

1.   125 KVA Generator 6.00

2.   Solar System 25.00

3.   LIFT 5.00

4.   Other electrical equipments 5.00

Total 41.00

II GCDA Marine Drive Shopping Complex

1.   2 nos 250KVA Transformer 20.00

2.   75KVA Generator 2.00

3.   2 nos Escalators 10.00

4.   4 nos LIFTs 20.00

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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Sl.No. Electrical Assets Approx. Amount in Lakhs

5.   Pump Sets  15, 7.5, 5, 2 HP– 0.75

6.   Kettuvallom Palam Lighting 50.00

Total 102.75

III JNI Stadium, Kaloor

1.   2 nos1600 KVA Transformer 50.00

2.   2 nos 750 KVA Generator 40.00

3.   4 nos LIFTs 15.00

4.   Pump sets - 15, 7.5, 5, 2 HP 0.50

5.   4 nos High Mast Lights 2.00

6.   General lighting 20.00

7.   Roof mast lights 200.00

8.   Air Conditioning system 120.00

Total 447.50

IV Rajendra Maidan

1.   General Lighting 1.00

2.   Laser show equipments 200.00

Total 201.00

V Studio apartment Kakkanad

1.   General lighting 2.00

2.   Generator 5.00

3.   2 nos LIFTs 20.00

Total 27.00

VI Fish Farm Project, Mundamveli

1.   General lighting 1.75

2.   Generator 9.00

3.   Other electrical equipments 15.00

Total 25.75

Grand Total 845.00

സതീനജയര് കഡപേപ്യൂടജ ഡയറക്ടര്

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)



-119-

അനുബനസം   - 2

(ഖണജക 1.1 കസ്ഥാണുക)

വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ 

31.03.2016   വകരയുളള ബസ്ഥാധരതകള

ക്രമ
നസം. ഇനസം രൂപേ (ലകതജല്)

1 സര്ക്കസ്ഥാര് വസ്ഥായ്പകള 5632.09
(പേലജശയുളകപകടെ)

2 ഗരസ്ഥാരണജ കമതീഷന് 287.07

3 ആകക 5919.16

സതീനജയര് കഡപേപ്യൂടജ ഡയറക്ടര്

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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അനുബനസം   - 3
(ഖണജക 2.17 കസ്ഥാണുക)

വജവജധ തകദശസസ്വയസംഭരണ സസ്ഥാപേനങ്ങള ജജ  .  സജ  .  ഡജ  .  എ  .  യസ നല്കുവസ്ഥാനുളള
അസംശസ്ഥാദസ്ഥായസം സസംബനജച പേത്രജകസ്ഥാസസംഗഹസം 

(1992   മുതല്   2017      വകര കസ്ഥാലയളവജകല ഏകകദശ കണക്കസ  )

നഗരസഭകള ഗസ്ഥാമപേഞസ്ഥായത്തുകള

ക്രമ
നമ്പര്

സസ്ഥാപേനസം അസംശസ്ഥാദസ്ഥായസം
(രൂപേ)

ക്രമ
നമ്പര്

സസ്ഥാപേനസം അസംശസ്ഥാദസ്ഥായസം
(രൂപേ)

1 കകസ്ഥാചജ നഗരസഭ 26,48,59,781 1 കസ്ഥാഞ്ഞൂര് 65,87,909

2 ആലവ നഗരസഭ 2,54,28,082 2 കടുങ്ങല്ലൂര് 44,14,560

3 കപേരുമ്പസ്ഥാവൂര് 1,46,77,981 3 തജരുവസ്ഥാങ്കുളസം 6,66,274

4 പേറവൂര് 7,87,58,343 4 കചെസ്ഥാറസ്ഥാനജക്കര 3,91,701

5 തൃപ്പൂണജത്തുറ 90,20,671 5 മുളന്തുരുതജ 44,01,944

6 അങ്കമസ്ഥാലജ 61,46,748 6 കചെരസ്ഥാകനല്ലൂര് 9,34,112

7 ഏലൂര് 21,06,445 7 തൃക്കസ്ഥാക്കര (1992-2015) 14,33,443

8 തൃക്കസ്ഥാക്കര 
(2015 മുതല്)

ലഭരമസ്ഥാക്കജയജടജല്ല 8 ഉദയസംകപേരൂര് 4,14,750

9 കചെല്ലസ്ഥാനസം 6,53,776

10 വരസ്ഥാപ്പുഴ 8,48,578

11 എടെതല 38,98,077

12 കചെങ്ങമനസ്ഥാടെസ 37,20,119

13 ചൂര്ണജക്കര 39,13,240

14 വടെവകകസ്ഥാടെസ-
പുതന്കുരജശസ 

80,30,914

ആകക 40,09,98,051 ആകക 4,03,09,397

ആകക = 40,09,98,051 + 4,03,09,397 = 44,13,07,448/-

(തകദശ സസ്ഥാപേനങ്ങളജല് നജനസം ധനകസ്ഥാരര പേത്രജകകള ലഭജചജടജല്ലസ്ഥാതതജനസ്ഥാല് മുന്കസ്ഥാലങ്ങളജകല

കണക്കുകളുകടെ അടെജസസ്ഥാനതജല് തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കജയതസ - പേലജശ ഉളകപടുതജയജടജല്ല.)

സതീനജയര് കഡപേപ്യൂടജ ഡയറക്ടര്

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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അനുബനസം   - 4
(ഖണജക 3.4 കസ്ഥാണുക)

സര്ക്കസ്ഥാര് വസ്ഥായ്പകള   - 31.03.2017   വകരയുളള ആകക കുടെജശ്ശേജക

ക്രമ
നസം.

ഉതരവസ നമ്പരുസം തതീയതജയുസം
തുക

(ലക
തജല്)

31.03.2016 വകര
തജരജചടെയസ്ഥാനുളള

മുതല്
പേലജശ പേജഴപലജശ കമസ്ഥാതസം തുക

സര്ക്കസ്ഥാര് വസ്ഥായ്പ
1 ജജ.ഒ.(ആര്.ടെജ)നസം.221/98/എല്.എ.ഡജ, 24.10.1998 697.14 66228300 159306995 2738088.97 228273384.00

ഓപണ് മസ്ഥാര്ക്കറസ വസ്ഥായ്പ
1 ജജ.ഒ.(ആര്.ടെജ)നസം.1738/95/എല്.എ.ഡജ, 30.03.1995 100.00 7500000 19743750 335156.25 27578906.25
2 ജജ.ഒ.(ആര്.ടെജ)നസം.1418/96/എല്.എ. ഡജ, 19.03.1996 100.00 8750000 25593750 335156.25 34678906.25
3 ജജ.ഒ.(ആര്.ടെജ)നസം.904/97/എല്.എ.ഡജ, 06.03.1997 100.00 10000000 30000000 34750.00 40343750.00
4 ജജ.ഒ.(ആര്.ടെജ)നസം.836/98/എല്.എ.ഡജ, 24.03.1998 100.00 10000000 26600000 326562.50 36926562.50
5 ജജ.ഒ.(ആര്.ടെജ)നസം.733/99/എല്.എ.ഡജ, 27.02.1999 100.00 10000000 24200000 309375.00 34509375.00
6 ജജ.ഒ.(ആര്.ടെജ)നസം.1471/00/എല്.എ.ഡജ, 29.03.2000 100.00 10000000 22950000 467500.00 33417500.00
7 ജജ.ഒ.(ആര്.ടെജ)നസം.4934/00/എല്.എസസ.ജജ.ഡജ, 13.12.2000 200.00 20000000 35200000 880000.00 56080000.00
8 ജജ.ഒ.(ആര്.ടെജ)നസം.998/01/എല്.എസസ.ജജ.ഡജ, 16.03.01 125.00 12500000 22000000 550000.00 35050000.00
9 ജജ.ഒ.(ആര്.ടെജ)നസം.1180/03/എല്.എസസ.ജജ.ഡജ, 28.03.03 30.00 3000000 4620000 115500.00 7735500.00
10 ജജ.ഒ.(ആര്.ടെജ)നസം.1098/04/എല്.എസസ.ജജ.ഡജ, 23.03.04 65.00 6500000 9295000 232375.00 16027375.00
11 ജജ.ഒ.(ആര്.ടെജ)നസം.1143/05/എല്.എസസ.ജജ.ഡജ, 23.03.05 53.50 5350000 7062000 176556.00 12588556.00

ആകക 169828300 386571495 6810019.97 563209815.00

 സതീനജയര്  കഡപേപ്യൂടജ ഡയറക്ടര്
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അനുബനസം   - 5
(ഖണജക 3.5 കസ്ഥാണുക)

GUARANTEE COMMISSION

Sl.
No.

GC outstanding as on
01.04.2016 (with

interest)

GC Payable for
2016-17

Amount paid during 
2016-17

Balance outstanding
as on 31.03.2017

Reasons for non-payment
Guarantee

Commission

Penal
Interest for

delayed
payment

Toal Arrears as on
31.03.2017 (with

interest)

1 12,16,679 NA NIL NIL 12,16,679
GCDA's rquest to the

Government for exempting
GCDA from the Guarantee

Commission as per the
relevant Government Orders,

still pending with the
Government

2 10,24,560 NA NIL NIL 10,24,560

3 9,33,015 NA NIL NIL 9,33,015

4 14,44,533 NA NIL NIL 14,44,533

5 11,84,547 NA NIL NIL 11,84,547

6 1,88,65,000 NA NIL NIL 1,88,65,000

7 40,38,961 NA NIL NIL 40,38,961

2,87,07,295

      സതീനജയര്  കഡപേപ്യൂടജ ഡയറക്ടര്



-123-

അനുബനസം   - 6
(ഖണജക 2.19 കസ്ഥാണുക)

31.03.2017   വകരയുളള സജരനജകകപേങ്ങളുകടെ വജവരങ്ങള

Sl.No Name of Bank FD Receipt No. From To FD Value
Maturity
Value

%
Rate

Sl.No. in
FD

Register

1 EDCB LTD. N.PARAVUR 
EVENING 166549 31.03.2016 31.03.2017 2,00,00,000 21808264 8.75 835

2 DCB BANK, EKM 10525200007122 12.10.2015 10.04.2017 90,00,000 1,01,62,138 8.2 816

3 DCB BANK, EKM 10525200007139 12.10.2015 10.04.2017 90,00,000 1,01,62,138 8.2 817

4 DCB BANK, EKM 10525200007146 12.10.2015 10.04.2017 70,00,000 79,03,885 8.2 818

5 KERALA GRAMIN BANK 88821 25.04.2016 25.04.2017 1,83,87,284 1,98,63,991 7.8 840

6 KERALA GRAMIN BANK 241609 27.04.2016 27.04.2017 1,00,00,000 1,08,03,113 7.8 841

7 EDCB LTD., MARINE DRIVE 50470 13.05.2016 13.05.2017 3,16,84,906 3,45,49,640 8.75 845

8 EDCB LTD., MARINE DRIVE 50473 17.05.2016 17.05.2017 4,69,45,085 5,11,89,540 8.75 846

9 TREASURY S/B(ADDL SUB ) 383632/10660 02.06.2016 02.06.2017 5,00,00,000 9 847

10 TREASURY S/B(ADDL SUB ) 383633/10661 02.06.2016 02.06.2017 5,00,00,000 9 848

11 TREASURY S/B(ADDL SUB ) 383634/10662 02.06.2016 02.06.2017 5,00,00,000 9 849

12 TREASURY S/B(ADDL SUB ) 383635/10663 02.06.2016 02.06.2017 3,22,88,000 9 850

13 People's Urban, Kadavanthra, 201126 08.06.2016 08.06.2017 5,00,00,000 5,42,50,000 8.5 851
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Sl.No Name of Bank FD Receipt No. From To FD Value
Maturity
Value

%
Rate

Sl.No. in
FD

Register

14 People's Urban, Kadavanthra, 201127 08.06.2016 08.06.2017 5,33,60,606 5,78,96,258 8.5 852

15 People's Urban, Kadavanthra, 201128 09.06.2016 09.06.2017 5,00,00,000 5,42,50,000 8.5 853

16 People's Urban, Kadavanthra, 201129 09.06.2016 09.06.2017 5,00,00,000 5,42,50,000 8.5 854

17 People's Urban, Kadavanthra, 201130 09.06.2016 09.06.2017 5,00,00,000 5,42,50,000 8.5 855

18 People's Urban, Kadavanthra, 201131 09.06.2016 09.06.2017 3,08,90,733 3,35,16,445 8.5 856

19 TREASURY S/B(ADDL SUB ) 383671/10699 14.06.2016 14.06.2017 5,00,00,000 9 857

20 TREASURY S/B(ADDL SUB ) 383672/10700 14.06.2016 14.06.2017 5,00,00,000 9 858

21 TREASURY S/B(ADDL SUB ) 383673/10701 14.06.2016 14.06.2017 5,00,00,000 9 859

22 TREASURY S/B(ADDL SUB ) 383674/10702 14.06.2016 14.06.2017 5,00,00,000 9 860

23 TREASURY S/B(ADDL SUB ) 383675/10703 14.06.2016 14.06.2017 5,00,00,000 9 861

24 TREASURY S/B(ADDL SUB ) 383676/10704 14.06.2016 14.06.2017 4,90,00,000 9 862

25 ADDL SUB TREASURY 280218 24.03.2017 24.03.2018 3,36,00,000 8.5 880

TOTAL 95,11,56,614

സതീനജയര് കഡപേപ്യൂടജ ഡയറക്ടര്
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അനുബനസം   - 7
(ഖണജക  4.2 കസ്ഥാണുക)

31.03.2016   വകര നല്കജയതജല് ക്രമതീകരജക്കസ്ഥാത മുന്കൂറുകളുകടെ 
വജശദവജവരസം കസ്ഥാണജക്കുന്ന പേത്രജക

ക്രമ
നസം.

ബജല് നമ്പര് &
തതീയതജ ബജല് വജവരങ്ങള തുക

Opening Balance  ( 1978-79 മുതല് 1996-97 വകര) 56700870
1997-98

1

23.04.98 ബജല് 
നസം.1171/97-98/ഐ.ഇ
& ആര്.എ.2/ 88/ 
ജജ.സജ. ഡജ.എ

മരടെജകല ഗസ്ഥാനജ സക്ചെര് നജര്മജക്കുന്നതജനസ 
കവണജയുളള കചെലവസ  - സ്കപേഷരല് 
തഹസതീല്ദസ്ഥാര്ക്കസ കകസ്ഥാടുതതസ

10000

1998-99

ശതീ  .   എസസ  .  വജജയകുമസ്ഥാര്   (  എ  .  റജ  .  പേജ  )

2
25.11.98 ബജല് 
നസം.1227/98-99 
(പേജ.എല്.4/18681/98)

സര്കവ്വ വര്ക്കജനസ കവണജ കകസ്ഥാടുതതസ - 
ഇ.ഡബപ്യൂ.എസസ.റജ.പേജ.കനസ്ഥാല്, ചെജലവന്നൂര് 5000

ശതീ. നസറുദതീന്. എ.റജ.പേജ

സതീല് കകസ്ഥാസംപകസ  ,   കകസ്ഥാഴജകക്കസ്ഥാടെസ

3 18.7.98 ബജ.ആര്. 
നസം.507/ 98-99

100% അഡസ്വസ്ഥാന്സസ കകസ്ഥാടുതതസ - സതീല് 
വസ്ഥാങ്ങുന്നതജനസ 403884

4 23.09.98 ബജ.ആര് നസം.
859/98-99

100% അഡസ്വസ്ഥാന്സസ കകസ്ഥാടുതതസ - സതീല് 
വസ്ഥാങ്ങുന്നതജനസ 261588

1999-2000

ശതീമതജ  .  ടെജ  .  കക  .  അന്നമ  ,   കസകന് ഓഫതീസര്  ,   റവനപ്യൂ

5
19.05.99 ബജല് 
നസം.202/99-00(9989/ 
എകസറസ/എ 1/98)

സ്കപേഷരല് തഹസതീല്ദസ്ഥാര്ക്കസ (എല്.എ) 
കകസ്ഥാടുതതസ - മടസ്ഥാകഞരജ പേസ്ഥാലതജകന 
കനസ്ഥാടജഫജകക്കഷന് പ്രസജദ്ധതീകരജക്കുന്നതജകന 
കചെലവസ എല്.എ.ആക്ടസ അനുസരജചസ

50000

6

29.05.99 ബജല് 
നസം.355/99-00 
(ഓര്ഡര്)നസം.17004/ 
പേജ.പേജ.എസം./99)

പ്രജന്സജപസ്ഥാളജനസ കകസ്ഥാടുതതസ - അഗജകളചറല് 
ഓഫതീസസ, എറണസ്ഥാകുളസം.  മൂവസ്ഥാറപുഴ 
ഇ.ഇ.സജ.മസ്ഥാര്ക്കറജകല ഉദ്ഘസ്ഥാടെന ചെടെങ്ങജകന 
കചെലവസ

50000

2002-2003

7 2009/02-03/19.06.02
പ്രജന്സജപസ്ഥാള, സ്കൂള ഓഫസ എഞജനതീയറജസംഗസ - 
പേജ.ആര്.4/19076/കകസ്ഥാചജയജകല ഇന്ഡസജയല് 
മസ്ഥാകനജ്കമനജകനക്കുറജച്ചുളള പേഠനസം നടെതജയതജനസ

200000

2003-04

8 81/03-04   23.04.03 അഡസ്വകക്കറസ ഒ.എ.ദസ്ഥാസജനസ നല്കജയതസ 5000

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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ക്രമ
നസം.

ബജല് നമ്പര് &
തതീയതജ

ബജല് വജവരങ്ങള തുക

2014-15

9 516/2014-15/
03.09.2014

എറണസ്ഥാകുളസം രസ്ഥാകജന്ദ്ര വമതസ്ഥാനജയജല് കബസ്ഥാര്കവല്
നജര്മജക്കുന്നതജനസ  ശതീ.ഷസ്ഥാനവസ്ഥാസസ,  അസജസനസ
എഞജനതീയര്ക്കസ നല്കജയതസ

19500.00

2015-16

10 B/R No.966/15-16/
15.10.2015

ഇലകന്  കചെലവസ  -  ശതീ.  എസം.സജ.കജസ്ഥാസഫസ,
അസജസനസ  അഡജനജകസറതീവസ  ഓഫതീസര്ക്കസ
നല്കജയതസ

25000.00

11
B/R No.1644/15-16/

01.03.2016

കലസര് കഷസ്ഥായസ  കസസ്ഥാക്കസ ഫ്ലൂയജഡസ വസ്ഥാങ്ങുന്നതജനസ
ശതീ.വജ.കമസ്ഥാഹനദസ്ഥാസന്,  അസജ.  എഞജനജയര്ക്കസ
നല്കജയതസ

28000.00

12 B/R No.1679/15-16/
05.03.2016

ഫജഷസ  ഫസ്ഥാസം  കപ്രസ്ഥാജക്ടജകന  ഉദ്ഘസ്ഥാടെനകചലവസ  -
ശതീമതജ.ദജവര  വജജയന്,  അസജ.  എഞജനജയര്ക്കസ
നല്കജയതസ

100000.00

2016-17

13 142/2016-17 കകജസ  ഫജഷസ  ഫസ്ഥാസം  കപ്രസ്ഥാജക്ടജനു  കവണജ  അസജ.
എഞജനതീയര് ശതീമതജ ദജവരസ്ഥാ വജജയനസ നല്കജയസ 50,000

14 212/2016-17 /
09.05.2016

Payment of Advance to Sri Simon Varghese
for  maintaining  fish  at  Mundamveli  for  the
period from 13.04.2016 to 31.05.2016

1,56,666

15
792/2016-17 /

07.06.2016

Payment  of  advance  to  Simon Varghese  for
maintaining  Fish  at  Munadamveli  for  the
month of June 2016

1,00,000

16 242/2016-17 /
21.07.2016

Payment  of  advance  to  Simon Varghese  for
maintaining  Fish  at  Munadamveli  for  the
month of July 2016

1,00,000

17
7490/2016-17 /

09.08.2016

Payment  of  advance  to  Simon Varghese  for
maintaining  Fish  at  Munadamveli  for  the
month of August 2016

1,00,000

18 2910/2016-17 /
28.01.2017

Advance payment ot M/s Guru Agencies for
the  supply  of  submersible  pump  and
accessories for Mundamveli Cage Fish Farm

1,28,422

19
3279/2016-17 /

04.03.2017

ശതീ  വജ  കമസ്ഥാഹനദസ്ഥാസന്,അസജ.  എഞജനതീയര്ക്കസ
ഇലകജക്കല്  ഇന്സ്കപേകകറജകല  ഫതീസസ
ഇനതജല് നല്കജയതസ

6,000

ആകക 5,84,99,930

സതീനജയര് കഡപേപ്യൂടജ ഡയറക്ടര്

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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2017-18   സസ്ഥാമ്പതജക വര്ഷകതയ്ക്കുളള പുതജയ ബജറസ നജര്കദശങ്ങള

കകസ്ഥാഡസ പേദ്ധതജയുകടെ കപേരസ
രൂപേ

(ലകതജല്)

26141 വസക്കജള ടസ്ഥാക്കസ  (വവറജല കമസ്ഥാബജലജറജ  ഹബസ  മുതല് കസ്ഥാക്കനസ്ഥാടെസ
ഇന്കഫസ്ഥാപേസ്ഥാര്ക്കസ വകര) 500

26142
കകസ്ഥാചജ നഗരതജകല കവളളകക്കടസ,  വരളച എന്നതീ പ്രശ്നങ്ങളക്കുളള
പേരജഹസ്ഥാര  പേദ്ധതജകള  (ആര്ടജഫജഷരല്  റതീചെസ്ഥാര്ജസ/എക്സസ്ഥാകന്
കവല്സസ തുടെങ്ങജയവ)

100

26143 കലസ്ഥാജജസജകസ കസനര്, കളമകശ്ശേരജ 100

26144 കടെവന്ത്ര കറസ്ഥാഡസ (കക.പേജ.വകളളസ്ഥാന്  കറസ്ഥാഡസ) നവതീകരണസം 100

26145 എചസ.പേജ.സജ.എല്. കറസ്ഥാഡസ 
(കര്ഷക കറസ്ഥാഡസ മുതല് കചെടജചജറ കറസ്ഥാഡസ വകര)

100

26146 കതവര ചെക്കസ്ഥാലക്കല് കറസ്ഥാഡസ വഴജ കസ്തൂര്ബസ്ഥാ നഗര് വകര 
കറസ്ഥാഡുസം പേസ്ഥാലവസം

250

26147 കലൂര്-കടെവന്ത്ര കറസ്ഥാഡസ നവതീകരണസം 200

26148 കലൂര് കസഡജയസം റജസംഗസ കറസ്ഥാഡസ പുനരുദ്ധസ്ഥാരണസം 200

26149 ബകയസ്ഥാ ഗരസ്ഥാസസ പസ്ഥാനസ , ഇന്സജകനറര് 5

26151 കഡസ്ഥാ.  അസംകബദ്കര് കസഡജയസം ഫുട്കബസ്ഥാള ഗടൗണജല് മുന്നജലസ്ഥായുളള
2 ഏക്കര് സലസം വടെല് വജരജചസ പേസ്ഥാര്ക്കജസംഗജനസ സജമസ്ഥാക്കല് 100

26152 കലൂര് അന്തസ്ഥാരസ്ഥാഷ കസഡജയതജല് ഫജഫയുമസ്ഥായജ 
ബനകപട പ്രവൃ തജകള (കകന്ദ്ര-സസംസസ്ഥാന സര്ക്കസ്ഥാര് ഫണസ) 2700

26163 രസ്ഥാകമശസ്വരസം-മുണസംകവലജ-കളതറ പേസ്ഥാലസം (എസം.എല്.എ. ഫണസ) 200

26164 കലൂര്-കടെവന്ത്ര കറസ്ഥാഡസ - ഫുട്പേസ്ഥാതസ , കഡ്രൈയജകനജസ മുതലസ്ഥായവ 250

26165 ജജ.ഐ.എസസ. ലസ്ഥാബസ 5

26166 കഡസ്ഥാ. അസംകബദ്കര് കസഡജയസം - റജസംഗസ കറസ്ഥാഡസ 170

ആകക 4980

സതീനജയര് കഡപേപ്യൂടജ ഡയറക്ടര്

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ   2016-17   കല വസ്ഥാര്ഷജക ധനകസ്ഥാരര
പേത്രജക

വരവസ കചെലവസ
ഇനസം തുക ഇനസം തുക

1. റവനപ്യൂ
1.  സര്ക്കസ്ഥാരജല് നജനളള  
    ഗസ്ഥാന്റുകള

0 1.  സജറജസംഗസ ഫതീ & ഓണകററജയസം 103000

    2. വസ്ഥാടെക 103661476.17 2.  എസസ്ഥാബജകഷ്മെനസ 243079611
    3. സൂപര്വജഷന് 
              &കസകനജസ 0 3.  ഓഫതീസസ കചെലവകള 51397736.02

    4. പേലജശ 132857265 4.  പൂകന്തസ്ഥാട പേരജപേസ്ഥാലനസം 2846618.00
    5.  ഫതീസസ 14212325 5.  വസ്ഥാഹനങ്ങള 531415

    6.  മറസ വരവകള 587004.29 6.  പേരസരസം, പ്രചെസ്ഥാരണസം 1522538
7.  ലതീഗല് ചെസ്ഥാര്ജസ,  കസകനജസ 
ചെസ്ഥാര്ജസ,  ആര്ക്കജകടെക്ടസ ഫതീസസ 453285

8.  ബസ്ഥാങ്കസ ചെസ്ഥാര്ജസസ 30313.22
ആകക 251318070.46 ആകക 299964516.24

2.  മൂലധനസം
1.  വജകസന പേദ്ധതജകളജല്
     നജനളള വരവസ

26782795 1.  വജകസന പേദ്ധതജകള 62767351

2.  വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാരജല് നജനമുളള
     പേരജപേസ്ഥാലന കചെലവസ

0 2.  കപേസ്ഥാതുപേദ്ധതജകള 0

3.  എസം.എല്.എ/എസം.പേജ.
     എല്.എ.ഡജ. വര്ക്കസ

0 3.  വസ്ഥായ്പസ്ഥാ തജരജചടെവസ 0

4.  എസം.പേജ./എസം.എല്.എ
     വജകസന പേദ്ധതജകള

0

ആകക 26782795 ആകക 62767351

3.  ബസ്ഥാദ്ധരത
1. കപ്രസ്ഥാവജഡനസ ഫണസ/ 
കപേന്ഷന് കകസ്ഥാണ്ടജബപ്യൂഷന്

7276273.00 1.  കപ്രസ്ഥാവജഡനസ ഫണസ 282521

2. മുന്കൂര് തജരജകക 4758459.00 2.   മുന്കൂര് 3470461
3. തജരജചസ നല്കകണ
     നജകകപേങ്ങള

12944501.00 3.  നജകകപേങ്ങള 7127897

4. സര്ക്കസ്ഥാരജകലക്കസ ഒടുകക്കണ
    തുകകള

5046916.50 4.  Sales Tax, Income Tax,
     Purchase Tax

6185290.48

5.  മറസ റജക്കവറജകള
    (other suspense account)

28288489.00 5.  സര്ക്കസ്ഥാരജകലക്കുളള
     നജകുതജകള

0

ആകക 58314638.50 ആകക 17066169.48

ആകക വരവസ 336415503.96 ആകക കചെലവസ 379798036.72

മുന്നജരജപസ 1087302837.58 നതീക്കജയജരജപസ 1043920304.82

ആകക കമസ്ഥാതസം 1423718341.54 ആകക കമസ്ഥാതസം 1423718341.54

    സതീനജയര് കഡപേപ്യൂടജ ഡയറക്ടര്

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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31.03.2017      ല് കപേന്ഷന് ഫണജല് ഉളള ആകക 
സജര നജകകപേ വജവരങ്ങള

ക്രമ നസം. തതീയതജ തുക

1 01.04.2016 9,00,00,000

2 16.04.2016 2,83,53,742

3 10.05.2016 1,00,00,000

4 13.05.2016 3,00,00,000

5 14.05.2016 1,00,00,000

6 29.05.2016 3,00,00,000

7 15.06.2016 3,00,00,000

8 13.07.2016 3,27,05,300

9 18.07.2016 1,00,00,000

10 26.07.2016 1,15,00,000

11 22.09.2016 2,00,00,000

12 07.12.2016 1,00,00,000

13 08.12.2016 1,00,00,000

14 09.12.2016 1,00,00,000

15 27.12.2016 1,00,00,000

16 29.12.2016 1,00,00,000

17 30.12.2016 50,00,000

18 10.01.2017 1,00,00,000

19 11.01.2017 50,00,000

20 21.02.2017 1,00,00,000

21 02.03.2017 20,38,82,086

22 24.03.2017 1,02,30,832

ആകക 59,66,71,960

                                                  സതീനജയര് കഡപേപ്യൂടജ ഡയറക്ടര്

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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കക.എസസ.എ.ജജ.ഡജ.എ(എ 4)431/2018 കകരള സസംസസ്ഥാന ഓഡജറസ വകുപസ 
വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ 
ഓഡജറസ കസ്ഥാരരസ്ഥാലയസം, കകസ്ഥാചജ - 682020.
കഫസ്ഥാണ് : 0484 2205882
email : gcdaaudit.ksad@kerala.gov.in
തതീയതജ :  10.01.2019

ഓഡജറസ സര്ടജഫജക്കറസ

1994  കല കകരള കലസ്ഥാക്കല് ഫണസ ഓഡജറസ നജയമതജകല 4-ാസ്ഥാസം വകുപസ, 2015 കല

കകരള ടെടൗണ് ആനസ കണ്ടജ പസ്ഥാനജസംഗസ  (കഡവലപസകമനസ അകതസ്ഥാറജറതീസസ)  ചെടങ്ങളജകല ചെടസം

59, 2016 കല കകരള നഗര-ഗസ്ഥാമസ്ഥാസൂത്രണ നജയമതജകല വകുപസ 100 എന്നജവ അനുസരജച്ചുസം

കസംപ് കടസ്ഥാളര്   ആന്ഡസ  ഓഡജറര്  ജനറല്  നജര്കദശജച  ഓഡജറജസംഗസ  സസ്ഥാന്കഡര് ഡുകള

അവലസംബജച്ചുസം വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ 2016-17  വര്ഷകത വസ്ഥാര്ഷജക

ധനകസ്ഥാരര കസറസകമനസ  പേരജകശസ്ഥാധജചതസ്ഥായജ ഞസ്ഥാന് സസ്ഥാകരകപടുത്തുന.

എകന റജകപസ്ഥാര്ടജകല ഭസ്ഥാഗസം 1.3 ല് പ്രതജപേസ്ഥാദജചജട്ടുളള അപേസ്ഥാകതകള ഒഴജകക എകന

അഭജപ്രസ്ഥായതജല് വസ്ഥാര്ഷജക ധനകസ്ഥാരരപേത്രജക വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ

2016-17 കല വരവസ-കചെലവകകള ശരജയസ്ഥായ രതീതജയജല് അവതരജപജക്കുന.

സതീനജയര് കഡപേപ്യൂടജ ഡയറക്ടര്

(വവിശശാല കകശാചവി വവികസന അതതശാറവിറവി  -  ഓഡവിററ്റ്  റവിതപശാര്ടറ്റ്  2016-17)
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