














കക.എസസ.എ.ജജ.ഡജ.എ(എ 4)/717/2016         കകരള സസംസസ്ഥാന ഓഡജറസ വകുപസ 
വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ  വജകസന  അകതസ്ഥാറജറജ  
ഓഡജറസ കസ്ഥാരരസ്ഥാലയസം, കകസ്ഥാചജ - 682020.
തതീയതജതിഃ  19.08.2017
കഫസ്ഥാണതിഃ 0484 2205882
ഇകമെയ്ലതിഃ gcdaaudit.ksad@kerala.gov.in

1994-കല കകരള കലസ്ഥാക്കല ഫണസ ഓഡജറസ നജയമെതജകല 13-ാാാ വകുപസ പ്രകസ്ഥാരവസം, 1996 കല

കകരള കലസ്ഥാക്കല ഫണസ ഓഡജറസ ചട്ടങ്ങളജകല 18-ാാാ ചട്ടപ്രകസ്ഥാരവസം,  2015 കല കകരള ടടൗണ ആനസ

കണടജ  പസ്ഥാനജസംഗസ  (കഡവലപസകമെനസ  അകതസ്ഥാറജറതീസസ)  ചട്ടങ്ങളജകല  ചട്ടസം  59  പ്രകസ്ഥാരവസം,  2016 കല

കകരള നഗര-ഗസ്ഥാമെസ്ഥാസൂത്രണ നജയമെതജകല വകുപസ 100  പ്രകസ്ഥാരവസം പുറകപടുവജക്കുന്ന വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ

വജകസന അകതസ്ഥാറജറജയുകട 2015-16 വര്ഷകത വരവസ - കചലവസ കണക്കുകളുകട ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ട്ടസ.

ഓഡജറസ നടത്തുവസ്ഥാന് ചുമെതലകപട്ട ഉകദരസ്ഥാഗസര്

1. ശതീ. റജ.എകസ.കജയജസംസസ, സതീനജയര് കഡപപ്യൂട്ടജ ഡയറക്ടര് (16.05.2017 വകര)

2. ശതീ. ജജ.ശതീകുമെസ്ഥാര്, സതീനജയര് കഡപപ്യൂട്ടജ ഡയറക്ടര് (17.05.2017 മുതല)

ഓഡജറസ നടതജയ ഉകദരസ്ഥാഗസര്

ക്രമെ
നസം

ഉകദരസ്ഥാഗസരുകട കപരസ തസജക

1. ശതീമെതജ.വജധുബസ്ഥാല സജ.കജ ഓഡജറസ ഓഫതീസര്

2. ശതീ.സുകരഷസ എസസ. ഓഡജറസ ഓഫതീസര്

3. ശതീമെതജ. ആശ എസം.വജ. ഓഡജറസ ഓഫതീസര്

4. ശതീ. കജരസ്ഥാതജകമെസ്ഥാന് സജ.സജ. അസജസ്റ്റനസ ഓ ഡജറസ ഓഫതീസര്

5. ശതീ.സസ്ഥാബു കതസ്ഥാമെസസ സതീനജയര് കഗ ഡസ ഓഡജറര്

6. ശതീ. കജസ്ഥാസഫസ കജസ്ഥാര്ജസ സതീനജയര് കഗ ഡസ ഓഡജറര്

7. ശതീ. പ്രദതീപസ കുമെസ്ഥാര് ആര്. സതീനജയര് കഗഡസ ഓഡജറര്

8. ശതീമെതജ. വജനതീത എസം. സതീനജയര് കഗ ഡസ ഓഡജറര്

9. ശതീ. രസ്ഥാകജഷസ റജ. ഓഡജറര്

10. ശതീമെതജ. കമെഴ് സജ കക.പജ. ഓഡജറര്

11 ശതീ. ശതീജജതസ എസസ. ഓഡജറര്

12 ശതീമെതജ. അനതീറ കഡസ്ഥാമെജനജകസ ഓഡജറര്
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നജര്വ്വഹണസ്ഥാധജകസ്ഥാരജകള

കചയര്മെസ്ഥാന് : -  ശതീ. എന്. കവണുകഗസ്ഥാപസ്ഥാല  -  01.04.2015  മുതല 31.03.2016 വകര

കസക്രട്ടറജ   : -  ശതീ. ആര്. ലസ്ഥാലു                 -   01.04.2015 മുതല 31.03.2016 വകര

1.  ഓഡജറജകന വരസ്ഥാപജ

വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ  വജകസന അകതസ്ഥാറജറജയുകട  2015-16  സസ്ഥാമ്പതജകവര്ഷ വരവസ  -  കചലവസ

കണക്കുകളുസം,  അനുബന്ധ പത്രജകകളുസം  06.08.2016  കല  4490/എഫസ.ഡജ.4/  2015/ജജ.സജ.ഡജ.എ

നമ്പര് കതസ പ്രകസ്ഥാരസം 11.08.2016 ല ഓഡജറജനസ ലഭരമെസ്ഥാക്കജ.   10.02.2017 കല 4490/ എഫസ.ഡജ.4/

2015-16/ജജ.സജ.ഡജ.എ  നമ്പര്  കതസ  പ്രകസ്ഥാരസം  എകജകപ്യൂട്ടതീവസ  കമ്മറജയുകട  അസംഗതീകസ്ഥാരസം  ലഭജച

വസ്ഥാര്ഷജക കണക്കുകള 14.02.2017 ല ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജ.  ഇവകയ ആധസ്ഥാരമെസ്ഥാക്കജയസ്ഥാണസ അകതസ്ഥാറജറജയുകട

2015-16 വര്ഷകത വരവസ-കചലവസ കണക്കുകള ഓഡജറസ കചയജട്ടുളളതസ.

2. കപസ്ഥാതു അവകലസ്ഥാകനസം

കകരളതജകന  വസ്ഥാണജജര  ആസസ്ഥാനമെസ്ഥായ  കകസ്ഥാചജ  നഗരതജകന  സമെഗ  വജകസനസം

ലകരമെസ്ഥാക്കജ  1968  ല കകസ്ഥാചജന് ടടൗണപസ്ഥാനജസംഗസ  ടസ്റ്റസ രൂപതീകരജച.  അതജദ്രുതസം വളരുന്ന കകസ്ഥാചജ

നഗരതജകനയുസം,  സമെതീപ മുനജസജപല പ്രകദശങ്ങളുകടയുസം,  ഗസ്ഥാമെപഞസ്ഥായത്തുകളുകടയുസം  വജകസനസം

ഏകകസ്ഥാപജപജചസ നടപസ്ഥാക്കുന്നതജനസ കകസ്ഥാചജന് ടടൗണപസ്ഥാനജസംഗസ ടസ്റ്റജകന സസ്ഥാനതസ  24.01.1976 ല

വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ നജലവജല വന. 

(1) ലകരങ്ങള

നഗരവജകസനസ്ഥാസൂത്രണസം, ഭവനനജര്മ്മസ്ഥാണ പദ്ധതജകള, ഭവനനജര്മ്മസ്ഥാണതജനു കവണജയുളള

ഭൂമെജ  വജകസനസം,  കനസ്ഥാല  നവതീകരണസം,  വസ്ഥാണജജര  കകന്ദ്രങ്ങളുകട  നജര്മ്മസ്ഥാണസം,  സസ്ഥാസംസസ്ഥാരജക

കകന്ദ്രങ്ങളുകട  സസ്ഥാപനവസം  പരജപസ്ഥാലനവസം,  ഗതസ്ഥാഗത  സടൗകരരങ്ങള  വര്ദ്ധജപജക്കുന്നതജനസ്ഥായജ

കറസ്ഥാഡുകളുകട  നജര്മ്മസ്ഥാണവസം  വജകസനവസം,  നഗരസടൗന്ദരരവലക്കരണതജനുസം  വജകനസ്ഥാദതജനുസം

ഉതകുന്ന  സടൗകരരങ്ങള  സൃഷജക്കല  തുടങ്ങജയവകയസ്ഥാകക്ക  അകതസ്ഥാറജറജയുകട  സസ്ഥാപജത

ലകരങ്ങളസ്ഥാണസ.

വവിശാല കകാചവി വവികസന അതതാറവിറവി ഓഡവിററ്റ് റവിതപാര്ടറ്റ് 2015-'16
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(2) പ്രവര്തനപരജധജ

1)  കകസ്ഥാചജ കകസ്ഥാര്പകറഷന്

2)  നഗരസഭകള

1)  ആലുവ 2) കപരുമ്പസ്ഥാവൂര് 3)  തൃപ്പൂണജത്തുറ 4)  വടക്കന് പറവൂര്

5)  കളമെകശ്ശേരജ 6) അങ്കമെസ്ഥാലജ 7)  തൃക്കസ്ഥാക്കര 8)  ഏലൂര്

9) മെരടസ

3)  ഗസ്ഥാമെപഞസ്ഥായത്തുകള

1)  വരസ്ഥാപ്പുഴ 2)  കചരസ്ഥാകനല്ലൂര് 3)  കകസ്ഥാട്ടുവളളജ

4)  ഏഴജക്കര 5)  കടുങ്ങല്ലൂര് 6)  ആലങ്ങസ്ഥാടസ

7)  ചൂര്ണജക്കര 8)  എടതല 9)  കതീഴ് മെസ്ഥാടസ

10) ശതീമൂലനഗരസം 11) കചങ്ങമെനസ്ഥാടസ 12) കനടുമ്പസ്ഥാകശ്ശേരജ

13) കസ്ഥാഞ്ഞൂര് 14) വസ്ഥാഴക്കുളസം 15) കചലസ്ഥാനസം

16) കുമ്പളസം 17) കുമ്പളങ്ങജ 18) വടവകകസ്ഥാടസ-പുതന്കുരജശസ 

19) കചസ്ഥാറസ്ഥാനജക്കര 20) മുളന്തുരുതജ 21) ഉദയസംകപരൂര്

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

നഗരതജകന പ്രസ്ഥാന്തപ്രകദശത്തുളള  8  ദസ്വതീപസ  പഞസ്ഥായത്തുകളുസം,  കകസ്ഥാചജ നഗരസഭയുകട തസ്ഥാകന്തസ്ഥാന്നജ

ത്തുരുതസ,  കഫസ്ഥാര്ട്ടസ  വവപജന്  ഭസ്ഥാഗങ്ങളുസം  ഉളകക്കസ്ഥാളജചസ  കഗസ്ഥാശതീ  ദസ്വതീപസ  വജകസന  അകതസ്ഥാറജറജ

(ജജഡ)  രൂപതീകരജക്കകപട്ടകതസ്ഥാകട വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ  വജകസന അകതസ്ഥാറജറജയുകട പ്രവര്തന പരജധജ

632 ചതുരശകജകലസ്ഥാമെതീററസ്ഥായജ കുറഞ.

3. ഓഡജറസ നജരതീകണങ്ങള   -   ഒറകനസ്ഥാട്ടതജല

ഈ റജകപസ്ഥാര്ട്ടജകല പ്രധസ്ഥാന നജരതീകണങ്ങള സസംകജപമെസ്ഥായജ തസ്ഥാകഴ കചര്ക്കുന.

അകതസ്ഥാറജറജ നജലവജല പണസം സസ്വതീകരജക്കുകമ്പസ്ഥാള രസതീതസ നലകുന്നതജല അനുവര്തജക്കുന്ന

നടപടജകള  വലജയ  കതസ്ഥാതജലുള  അപസ്ഥാകതകള  ഉളതസ്ഥാണസ.  അകതസ്ഥാറജറജ  ഉപകയസ്ഥാഗജക്കുന്ന

വവിശാല കകാചവി വവികസന അതതാറവിറവി ഓഡവിററ്റ് റവിതപാര്ടറ്റ് 2015-'16
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രസതീതുകള  കമെഷതീന്  നമ്പറജട്ടവയല.  കൂടസ്ഥാകത  രസതീതുകളക്കസ  കസ്റ്റസ്ഥാക്കസ  രജജസ്റ്റര്  സൂകജക്കുന്നജല.

രസതീതു  നലകജ  പണസം  സസ്വതീകരജക്കുകമ്പസ്ഥാളതകന്ന  അകതസ്ഥാറജറജയുകട  അക്കടൗണജല

കണക്കജലകപടതക്ക  രതീതജയജലല  അകതസ്ഥാറജറജയജല  സസ്ഥാപജതമെസ്ഥായജട്ടുള  കസസ്ഥാഫസ കവയര്

തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കകപട്ടജട്ടുളതസ.  വരവകള  യഥസ്ഥാസമെയസം  കൃതരമെസ്ഥായജ  കണക്കജല  വരുനകണസ്ഥാ  എന്നസ

പരജകശസ്ഥാധജക്കുന്നതജനസ  നജലവജകല  സസംവജധസ്ഥാനസം  അപരരസ്ഥാപമെസ്ഥാണസ.  ഇതസ  സസംബന്ധജചള

പരജകശസ്ഥാധനസ്ഥാ  റജകപസ്ഥാര്ട്ടസ  ഓഡജറസ  നലകജയജരുകന്നങ്കജലുസം  അകതസ്ഥാറജറജ  ഉചജതമെസ്ഥായ  നടപടജകള

സസ്വതീകരജക്കുവസ്ഥാന്  തയസ്ഥാറസ്ഥായജട്ടജല.  നജലവജല  കവളക്കടലസ്ഥാസജല  പ്രജനസ  കചയസ  രസതീതസ  നലകുന്ന

രതീതജയസ്ഥാണസ  നടപസ്ഥാക്കജയജട്ടുളതസ.  സസ്ഥാമ്പതജക  ക്രമെകക്കടുകളക്കസ  വഴജകവകചക്കസ്ഥാവന്ന  ഈ

നടപടജകള  ഓഡജറസ  അതതീവ  ഗടൗരവ  പ്രസ്ഥാധസ്ഥാനരകതസ്ഥാകട  തകന്ന  കസ്ഥാണുന.  ഭരണവകുപജകന

അടജയന്തജര ശദ്ധ ഈ വജഷയതജകലക്കസ കണജക്കുന.

അകതസ്ഥാറജറജയുകട  പ്രധസ്ഥാന  വരുമെസ്ഥാന  മെസ്ഥാര്ഗ്ഗമെസ്ഥായ  കടമുറജകള,   കഷസ്ഥാപജസംഗസ  കകസ്ഥാസംപക്സുകള

മുതലസ്ഥായവ  വസ്ഥാടകയസ  നലകുകമ്പസ്ഥാള  വസ്ഥാങ്ങുന്ന  കസകപ്യൂരജറജ  നജകകപങ്ങളുകട  വജവരങ്ങള

കരഖകപടുത്തുന്ന കസകപ്യൂരജറജ കഡകപസ്ഥാസജറസ രജജസ്റ്റര് അകതസ്ഥാറജറജയജല സൂകജക്കകപടുന്നജല.  വസ്ഥാടക

രജജസ്റ്റര്, ഗടൗണസ അകലസ്ഥാട്ടകമെനസ രജജസ്റ്റര്, മുതലസ്ഥായവ കൃതരമെസ്ഥായുസം കസ്ഥാലസ്ഥാനുസൃതമെസ്ഥായുസം കരഖകപടുതജ

സൂകജക്കുന്നജല. 

അകതസ്ഥാറജറജ  വസ്ഥാടകയസ  നലകജയജട്ടുള  വജവജധ  മെസ്ഥാര്ക്കറ്റുകളജകലയുസം  കഷസ്ഥാപജസംഗസ

കകസ്ഥാസംപ്ളക്സുകളജകലയുസം  കടമുറജകളുകട  വസ്ഥാടക  കൃതരമെസ്ഥായജ  ഈടസ്ഥാക്കുന്നജല.  അകതസ്ഥാറജറജ

ലഭരമെസ്ഥാക്കജയജട്ടുള കണക്കുകള പ്രകസ്ഥാരസം 31.03.2016 വകര 5,33,18,538 രൂപ കടമുറജകളുകട വസ്ഥാടക

കുടജശ്ശേജക ഇനതജല പജരജകചടുക്കുവസ്ഥാനസ്ഥായുണസ.  ഇപ്രകസ്ഥാരസം കകസ്ഥാടജക്കണക്കജനസ രൂപ കുടജശ്ശേജകയസ്ഥായജ

നജലക്കുന്നതസ വസ്ഥാടക പജരജവജകല കസ്ഥാരരകമെതയജലസ്ഥായ സമെകയ കവളജവസ്ഥാക്കുന.  വസ്ഥാടക ഒടുക്കസ്ഥാകതയുസം

കരസ്ഥാര്  പുതുക്കസ്ഥാകതയുസം  നജരവധജ  കടമുറജകള  വസ്ഥാടകക്കസ്ഥാര്  വകവശസം  വചസ  ഉപകയസ്ഥാഗജക്കുനണസ.

അനുവദജക്കകപട്ടതജലുസം  കൂടുതല  ഭസ്ഥാഗങ്ങള  അനധജകൃതമെസ്ഥായജ  കകയറജയുസം  ഉപകയസ്ഥാഗജക്കുനണസ.

കൂടസ്ഥാകത  കടമുറജകളുകട  വസ്ഥാടക  നജരക്കസ  അകതസ്ഥാറജറജ  കസ്ഥാലസ്ഥാനുസൃതമെസ്ഥായജ  പുതുക്കസ്ഥാകത  വസ്ഥാടകയസ

നലകുന്നതസ്ഥായുസം കസ്ഥാണുന.

വജവജധ പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ ഏരജയകളജല പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ ഫതീ പജരജക്കുന്നതജനുള അവകസ്ഥാശസം കലലസം

കചയസ  നലകസ്ഥാതതജലൂകടയുസം  അവകസ്ഥാശസം  സടൗജനരമെസ്ഥായജ  നലകജയതജലൂകടയുസം  വകമെസ്ഥാറസം  കചയസ

നലകജയതജലൂകടയുസം അകതസ്ഥാറജറജക്കസ വരുമെസ്ഥാന നഷസം സസംഭവജചജട്ടുണസ.  കലൂര് ജവഹര്ലസ്ഥാല കനഹ്റ

വവിശാല കകാചവി വവികസന അതതാറവിറവി ഓഡവിററ്റ് റവിതപാര്ടറ്റ് 2015-'16
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കസ്റ്റഡജയതജല വചസ നടതകപട്ട കഎ.എസസ.എല. ഫുട്കബസ്ഥാള മെത്സരങ്ങളക്കസ കുറഞ്ഞ നജരക്കജല

പരസര ചസ്ഥാര്ജസ ഈടസ്ഥാക്കജയതു കസ്ഥാരണസം അകതസ്ഥാറജറജക്കസ ലകക്കണക്കജനസ രൂപയുകട നഷമുണസ്ഥായജ.

അകതസ്ഥാറജറജയജല നജനസം വജവജധ ഭവന നജര്മ്മസ്ഥാണ പദ്ധതജകളജല ഉളകപടുതജ ഭവന നജര്മ്മസ്ഥാണ

വസ്ഥായ്പ  എടുതജട്ടുളവര്  അകതസ്ഥാറജറജക്കസ  പലജശയുളകപകട  കുടജശ്ശേജകയസ്ഥായജ  31.03.2016  വകര  65

ലകതജലപരസം രൂപ നലകുവസ്ഥാനുണസ.  മെട്ടസ്ഥാ കഞരജ ബജ.ഒ.റജ പസ്ഥാലതജകല കടസ്ഥാള പജരജവജല കരസ്ഥാര്

ലസംഘനസം  നടതജയ  കരസ്ഥാര്  കമ്പനജകക്കതജകര  ഫലപ്രദമെസ്ഥായ  നടപടജകള  സസ്വതീകരജക്കുന്നതജനസ

അകതസ്ഥാറജറജ  ഇതുവകര തയസ്ഥാറസ്ഥായജട്ടജല  (വജശദമെസ്ഥായ വജവരങ്ങളക്കസ ഈ റജകപസ്ഥാര്ട്ടജകന ഭസ്ഥാഗസം രണസ

കസ്ഥാണുക).

04.07.2006  നസ  കശഷസം ജജ.സജ.ഡജ.എ യജല കനരജട്ടുസം  തസജകമെസ്ഥാറസം  വഴജയുസം  കജസ്ഥാലജയജല

പ്രകവശജചവര്ക്കസ മുനജസജപല കകസ്ഥാമെണ സര്വതീസജനസ സമെസ്ഥാനമെസ്ഥായ തസജകകളുസം ശമ്പളകസയജലുകളുസം

ബസ്ഥാധകമെസ്ഥാക്കജ സര്ക്കസ്ഥാര് ഉതരവസ്ഥായജട്ടുളതസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല ഇതുവകര,  ജജ.സജ.ഡജ.എ അസംഗതീകസ്ഥാര

തജനസ്ഥായജ  സമെര്പജച  സ്കപഷല  റൂളുസം  ഓകരസ്ഥാ  തസജകയുകടയുസം  കകഡര്  എണവസം

അസംഗതീകരജചകകസ്ഥാണസ സര്ക്കസ്ഥാര് ഉതരവസ പുറകപടുവജചജട്ടജല. ആയതജനസ്ഥാല അകതസ്ഥാറജറജ ഏകപകതീ

യമെസ്ഥായജ പുതജയ തസജകകള സൃഷജചകകസ്ഥാണസ ഉകദരസ്ഥാഗക്കയറസം വഴജകയസ്ഥാ കനരജകട്ടസ്ഥാ ഉള നജയമെനസം

നടത്തുന്നതസ നജയമെസ്ഥാനുസൃതമെല.  എന്നസ്ഥാല  4  ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ സര്ക്കസ്ഥാര് അനുമെതജയജലസ്ഥാകത തകന്ന

അകതസ്ഥാറജറജ  കഹഡസ  ക്ളര്ക്കസ,  ഫതീലഡസ  സൂപര്വവസര്,  റവനപ്യൂ  ഇന്സ്കപക്ടര്  തസജകകളജല

നജയമെനസം  നലകജ.   രണസ  ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ  നജലവജലജലസ്ഥാത  കസലകന്  കഗഡസ  വടപജസ്റ്റസ

തസജകകലക്കസ സസ്ഥാനക്കയറവസം നലകജയജട്ടുണസ.  കൂടസ്ഥാകത തസജകമെസ്ഥാറസം വഴജ  എല.ഡജ വടപജസ്റ്റസ,

ക്ലര്ക്കസ   തസജകകളജല നജയമെനസം നടതജയകപസ്ഥാള സര്ക്കസ്ഥാര് ഉതരവജനു വജരുദ്ധമെസ്ഥായജ,  സസ്ഥാന

ക്കയറസം നലകജയുസം അലസ്ഥാകതയുമുള നജയമെനങ്ങള നടത്തുകയുണസ്ഥായജ.  വജശദമെസ്ഥായ വജവരങ്ങളക്കസ

ഈ റജകപസ്ഥാര്ട്ടജകന ഖണജക   3.1  മുതല  3.4  വകര  കസ്ഥാണുക.

ഒഴജവള  തസജകകള  പുന:ക്രമെതീകരജചസ  അനധജകൃതമെസ്ഥായജ  സസ്ഥാനക്കയറസം  നലകുക,

അനുവദനതീയമെസ്ഥായതജലുസം  അധജക  എണസം  തസജകകള  സൃഷജക്കുക,  കഡപപ്യൂകട്ടഷന് ഒഴജവജല ക്രമെ

വജരുദ്ധമെസ്ഥായജ  തസജക  മെസ്ഥാറസം  വഴജ  നജയമെനസം  നടത്തുക,  ക്രമെ  വജരുദ്ധമെസ്ഥായജ  ആനുപസ്ഥാതജക  കഗഡസ

അനുവദജക്കുക,  മുതലസ്ഥായ  നടപടജകളുസം  അകതസ്ഥാറജറജ  നടപസ്ഥാക്കജയജട്ടുണസ.  വജശദസ്ഥാസംശങ്ങള  ഖണജക

3.5 മുതല 3.7   വകര  പ്രതജപസ്ഥാദജചജരജക്കുന.

ഇതസ  കൂടസ്ഥാകത  ക്രമെവജരുദ്ധമെസ്ഥായുള  ശമ്പളനജര്ണയസം,  ദജവസ  കവതനസ്ഥാടജസസ്ഥാനതജല

വവിശാല കകാചവി വവികസന അതതാറവിറവി ഓഡവിററ്റ് റവിതപാര്ടറ്റ് 2015-'16
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നജയമെജക്കകപട്ടവര്ക്കസ അനുവദനതീയമെസ്ഥായതജലുസം ഉയര്ന്ന നജരക്കജല ശമ്പളസം നലകുക, ഒകര കജസ്ഥാലജക്കസ

ഇരട്ട കവതനസം നലകുക,  സര്ക്കസ്ഥാര് അനുമെതജ കൂടസ്ഥാകത അവധജ യസ്ഥാത്രസ്ഥാബത  നലകുക എന്നജവ

വഴജയുസം  അകതസ്ഥാറജറജക്കസ  സസ്ഥാമ്പതജക  നഷസം  സസംഭവജചജട്ടുണസ.  ഖണജക   3.8  മുതല   3.10

വകര  കസ്ഥാണുക.

അകതസ്ഥാറജറജയുകട  സ്റ്റസ്ഥാഫസ  കസ്വസ്ഥാര്കട്ടഴ്സുകളജകല  തസ്ഥാമെസക്കസ്ഥാര്ക്കസ   കുടജകവളവജതരണസം

നടതജയതജനസ  അകതസ്ഥാറജറജ  ഫണജല  നജനസം  തുക  നലകജയജട്ടുണസ.  അധജകൃതരുകട  അലസംഭസ്ഥാവസം

കസ്ഥാരണസം  വസ്ഥാട്ടര്  അകതസ്ഥാറജറജക്കസ  പജഴ  നലകുവസ്ഥാനുസം  ഇടവരജകയുണസ്ഥായജ.  നജയമെസ്ഥാനുസൃതസം  കടണര്

കണജക്കസ്ഥാകതയുസം  കരസ്ഥാറജല  ഏര്കപടസ്ഥാകതയുസം   ലകക്കണക്കജനസ  രൂപ  കചലവഴജചസ  സസ്വകസ്ഥാരര

വരകജകളജല നജനസം കുടജകവളസം വസ്ഥാങ്ങജയതുസം സസ്വകസ്ഥാരര വരകജയുകട ഭൂമെജയജകലക്കുള കറസ്ഥാഡജകന

വതീതജ  കൂട്ടുന്നതജനസ  അകതസ്ഥാറജറജയുകട  പണസം  കചലവഴജചസ  സലസം  ഏകറടുത്തു  നലകജയതുസം

ഗടൗരവകമെറജയ ക്രമെകക്കടുകളസ്ഥായജ ഓഡജറസ വജലയജരുത്തുന.  വജശദവജവരങ്ങളക്കസ ഈ റജകപസ്ഥാര്ട്ടജകന

ഖണജക 3.11 മുതല 3.15 വകര കസ്ഥാണുക.

ആറകകസ്ഥാടജകയസ്ഥാളസം രൂപ കചലവ വരുന്ന രസ്ഥാകമെശസ്വരസം  -  മുണസംകവലജ ഇകക്കസ്ഥാ ടൂറജസസം -  ഫജഷസ

ഫസ്ഥാസം  എന്ന  പദ്ധതജക്കസ  സര്ക്കസ്ഥാര്  അനുമെതജ  ലഭരമെസ്ഥായജട്ടുകണങ്കജലുസം  കസന്ടല  കവറ സ ലസ്ഥാന്ഡസ

കറഗുകലററജ  അകതസ്ഥാറജറജ,  ഹരജത  വടബപ്യൂണല  എന്നതീ  ഏജന്സജകളുകട  അസംഗതീകസ്ഥാരസം

ലഭരമെസ്ഥാകസ്ഥാകതയസ്ഥാണസ ആരസംഭജചജട്ടുളതസ.  വന് തുക കചലവസ  വരുന്ന ഈ പദ്ധതജ സസ്ഥാദ്ധരതസ്ഥാപഠനസം

(feasibility  study)  കപസ്ഥാലുസം  നടതസ്ഥാകതയസ്ഥാണസ  നടപസ്ഥാക്കജത്തുടങ്ങജയജട്ടുളതസ.  ഇതജകന ഭസ്ഥാഗമെസ്ഥായജ

2015-16  വര്ഷസം ആരസംഭജച ഫജഷസ ഫസ്ഥാസം എന്ന പദ്ധതജക്കസ ബജറജല തുക വകയജരുതസ്ഥാകതയസ്ഥാണസ

3.19  കകസ്ഥാടജ  രൂപ  കചലവസ  കചയജട്ടുളതസ.  ഇതജകന  നടതജപജല  വന്  ക്രമെകക്കടുകളസ്ഥാണസ

നടന്നജട്ടുളതസ. 

ഈ  പദ്ധതജ  നടപസ്ഥാക്കുന്നതജനസ്ഥായജ  സസ്ഥാധനസസ്ഥാമെഗജകള  വസ്ഥാങ്ങജയകപസ്ഥാള  അകക  31

ലകതജലപരസം  രൂപ  വജലവരുന്ന  40  എയര്  ഇന്ജക്ടറകള  നലകുന്നതജനു  പകരസം  അത്രയുസം

തുകയുകട  ബജല്ലുകള  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജകക്കസ്ഥാണസ  കമെസ്ഥാതസം  15  ലകസം  രൂപ  മെസ്ഥാത്രസം  വജല  വരുന്ന  40

സബ്കമെഴജബജള  എയകറററകള  നലകുക  വഴജ  കരസ്ഥാറകസ്ഥാരന്  15  ലകസം  രൂപകയസ്ഥാളസം

വകക്കലസ്ഥാക്കജയജട്ടുണസ.  ഇതജലതകന്ന  6  എയകറററകള  ഇകപസ്ഥാള  അകതസ്ഥാറജറജയുകട  പക്കല

ഇലസ്ഥാകയന്നസ  ഓഡജറജകന  കനരജട്ടുള  ഭടൗതജകപരജകശസ്ഥാധനയജല  വരകമെസ്ഥായജട്ടുമുണസ.  കൂടസ്ഥാകത

വജകദശത്തു  നജനസം  മെത്സരതതീറ  വസ്ഥാങ്ങജയ  ഇടപസ്ഥാടജല  21  ലകതജകലകറ  രൂപ  മുന്കൂറസ്ഥായജ

വവിശാല കകാചവി വവികസന അതതാറവിറവി ഓഡവിററ്റ് റവിതപാര്ടറ്റ് 2015-'16
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കരസ്ഥാറകസ്ഥാരനസ  നലകജകയങ്കജലുസം  വലജയ  കസ്ഥാലതസ്ഥാമെസസം  വരുതജകക്കസ്ഥാണസ  ഉപകയസ്ഥാഗ  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ

ഏകകദശസം  തതീരസ്ഥാറസ്ഥായ  മെത്സരതതീറയസ്ഥാണസ  കരസ്ഥാറകസ്ഥാരന്  സവപ  കചയതസ.  ആവശരതജലുസം

വളകരയധജകസം അളവജല അവ വസ്ഥാങ്ങജക്കൂട്ടുകയുസം കചയ.  ഈ വഴജക്കുസം അകതസ്ഥാറജറജക്കസ ലകങ്ങളുകട

നഷസം  വന്നജട്ടുണസ.  ഇതജനുസം  പുറകമെ  കരസ്ഥാര്  പ്രകസ്ഥാരമുളത്രയുസം  എണസം  മെത്സരക്കുഞങ്ങകള

ലഭരമെസ്ഥാക്കസ്ഥാതജരുന്നതജനസ്ഥാലുസം  മെത്സരക്കുഞങ്ങകള ഇന്ഷസ്വര് കചയസ്ഥാതജരുന്നതജനസ്ഥാലുസം  അകതസ്ഥാറജറജക്കസ

വന്തുകതകന്ന പജകന്നയുസം നഷമെസ്ഥായജട്ടുണസ.  വജശദവജവരങ്ങളക്കസ ഈ റജകപസ്ഥാര്ട്ടജകന ഖണജക 3.16

മുതല  3.21 വകര  കസ്ഥാണുക.

കൃതരമെസ്ഥായ സസ്ഥാദ്ധരതസ്ഥാപഠനസം നടതസ്ഥാകതയുസം പദ്ധതജയജലുളകപട്ട സസ്ഥാകങ്കതജക വജദരകയപറജ

വരകമെസ്ഥായ  ധസ്ഥാരണയജലസ്ഥാകതയുസം  നടപജലസ്ഥാക്കജയതസ  കസ്ഥാരണസം  അകതസ്ഥാറജറജക്കസ  കകസ്ഥാ ടജക്കണക്കജനസ

രൂപയുകട ബസ്ഥാദ്ധരത വരുതജവചജരജക്കുന്ന മെകറസ്ഥാരു പദ്ധതജയസ്ഥാണസ രസ്ഥാകജന്ദ്ര വമെതസ്ഥാനജയജകല കലസര്

കഷസ്ഥാ.  സര്ക്കസ്ഥാരജകന അനുമെതജ ഉതരവജകല നജബന്ധനകള  പ്രകസ്ഥാരസം പദ്ധതജ അടങ്കലജകന  70

ശതമെസ്ഥാനസം  തുക ബസ്ഥാങ്കസ വസ്ഥായ്പയജലൂകട കകണതജ നടപസ്ഥാകക്കണജയജരുന്ന ഈ പദ്ധതജ അകതസ്ഥാറജറജ

നടപസ്ഥാക്കജയതസ സര്ക്കസ്ഥാര് ഉതരവസ ലസംഘജചകകസ്ഥാണസ ബസ്ഥാങ്കസ വസ്ഥായ്പക്കസ ശമെജക്കസ്ഥാകത മുഴുവന് തുകയുസം

അകതസ്ഥാറജറജ ഫണജല നജനസം കചലവസ കചയസ്ഥാണസ.  ഈ പദ്ധതജക്കസ ഇതുവകര നസ്ഥാലുകകസ്ഥാടജയജകലകറ

രൂപ കചലവസ്ഥായജട്ടുണസ . ഇതജനസ്ഥായജ 2013-14 മുതല അകതസ്ഥാറജറജ ഫണജല നജനസം കചലവഴജച തുക

ബസ്ഥാങ്കജല സജര നജകകപമെസ്ഥാക്കജയജരുകന്നങ്കജല അകതസ്ഥാറജറജക്കസ പ്രതജവര്ഷസം 36 ലകസം രൂപകയസ്ഥാളസം

പലജശയസ്ഥായജ  ലഭജക്കുമെസ്ഥായജരുന.   ഈ  തുക  നഷമെസ്ഥായജ  എന്നതജനു  പുറകമെ  കലസര്  കഷസ്ഥാ

നടതജപജലൂകട  അകതസ്ഥാറജറജക്കസ  ലസ്ഥാഭകമെസ്ഥാനസം  തകന്ന  ഇതുവകര  ഉണസ്ഥായജട്ടജല  എന്നതുസം  കചര്ത്തു

കനസ്ഥാക്കുകമ്പസ്ഥാള കലസര് കഷസ്ഥാ നടതജപജലൂകട അകതസ്ഥാറജറജ വരുതജവചജട്ടുള ബസ്ഥാധരതയുകട വലജപസം

വരകമെസ്ഥാകുസം.  വജശദസ്ഥാസംശങ്ങളക്കസ ഖണജക   3.22 മുതല   3.26   വകര   കസ്ഥാണുക.

വക്കതീല ഫതീസസ്ഥായജ അകതസ്ഥാറജറജ അധജകമെസ്ഥായജ തുക നലകജയജട്ടുണസ.  വന് തുക കചലവഴജചസ

കകസസ  നടതജകയങ്കജലുസം  ആദസ്ഥായനജകുതജ  ഇളവസ  വസ്ഥാങ്ങുന്നതജനസ  സുപ്രതീസം  കകസ്ഥാടതജയജല  നജനസം

അനുകൂല  വജധജ  സമ്പസ്ഥാദജക്കുവസ്ഥാന്  കഴജഞ്ഞജല.  വജശദ  വജവരങ്ങള    3.27  മുതല   3.29  വകര

ഖണജകകളജല നലകജയജട്ടുണസ.

തന്  വര്ഷസം  അകതസ്ഥാറജറജ  നടതജയ  ഭൂമെജ  വസ്ഥാങ്ങല,  വജല്പന,  ഭൂമെജ  വസ്ഥാടകയസ  നലകല

തുടങ്ങജയവയജലുസം  നജരവധജ അപസ്ഥാകതകള ഓഡജറസ  കകണതജയജട്ടുണസ.  4  കകസ്ഥാടജയജകലകറ രൂപ

കചലവഴജചസ  കസ്ഥാക്കനസ്ഥാട്ടസ  നജര്മ്മജച  25  ഫസ്ഥാറ്റുകള വജലപന നടത്തുകകയസ്ഥാ വസ്ഥാടകക്കസ നലകുകകയസ്ഥാ

വവിശാല കകാചവി വവികസന അതതാറവിറവി ഓഡവിററ്റ് റവിതപാര്ടറ്റ് 2015-'16
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കചയസ്ഥാനസ്ഥാവസ്ഥാകത നജഷജയ ആസജയസ്ഥായജ മെസ്ഥാറജയജട്ടുണസ.

അകതസ്ഥാറജറജ  ഏകറടുത്തു നടതജയ മെരസ്ഥാമെത്തു പ്രവര്തജകളജലുസം  അപസ്ഥാകതകള ദൃശരമെസ്ഥാണസ.

പ്രവൃതജകളക്കസ  അധജക  നജരക്കസ  നലകുക,  ആവശരതജലധജകസം  നജര്മ്മസ്ഥാണ  വസ്തുക്കള

ഉപകയസ്ഥാഗജക്കുക,  അധജക  അളവജല  നജര്മ്മസ്ഥാണസം  നടത്തുക,  നജര്മ്മസ്ഥാണ  സലസം  കുഴജകചടുത്തു

ലഭരമെസ്ഥായ  മെണസ  പുനരുപകയസ്ഥാഗജക്കസ്ഥാതജരജക്കുക  എന്നജവകയസ്ഥാകക്ക  അകതസ്ഥാറജറജക്കസ  ധന  നഷതജനസ

ഇടയസ്ഥാക്കജയജട്ടുണസ.  നജശജത  കരസ്ഥാര്  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജക്കുളജല  പ്രവൃതജകള  പൂര്തജയസ്ഥാക്കസ്ഥാത

കരസ്ഥാറകസ്ഥാരജല  നജനസം  നജയമെസ്ഥാനുസൃതമെസ്ഥായജ  പജഴ  ഈടസ്ഥാക്കസ്ഥാതജരജക്കുക,  കരസ്ഥാറജല  ഉളകപടസ്ഥാത

പ്രവര്തജകളുകട കപരജല തുക അനുവദജച നലകുക, എന്നജവ മൂലവസം നഷസം വനകൂടജയജട്ടുണസ. കലൂര്

ജവഹര്ലസ്ഥാല കനഹ്രു കസ്റ്റഡജയതജകല കകസരകള മെസ്ഥാറജ  സസ്ഥാപജചതജനുസം മെറസ  അറകുറപണജകള

നടതജയതജനുസം  അകതസ്ഥാറജറജ  കചലവഴജച  23   ലകകതസ്ഥാളസം  രൂപ  കകരള  ക്രജക്കറസ

അകസസ്ഥാസജകയഷനജല നജനസം കരസ്ഥാര് വരവസ അനുസരജചസ തജരജകക ലഭജകക്കണതസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല

ഈ തുകയുസം ഇതുവകര അകതസ്ഥാറജറജക്കസ ലഭജചജട്ടജല. വജശദ വജവരങ്ങള ഈ റജകപസ്ഥാര്ട്ടജകന ഖണജക

3.30 മുതല  3.48  വകര  നലകജയജട്ടുണസ.

4. ഓഡജറസ കചയ കണക്കുകള

2015-16 വര്ഷകത  മെസ്ഥാസസ്ഥാന്തര  കണക്കുകളുസം  വര്ഷസ്ഥാന്തര  കണക്കുകളുസം  06.08.2016  കല

4490/എഫസ.ഡജ.4/2015/ജജ.സജ.ഡജ.എ നമ്പര് കതസ പ്രകസ്ഥാരസം  11.08.2016 ല പരജകശസ്ഥാധനയസ്ഥായജ

ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജ.  1984  കല കകരള കഡവലപ്കമെനസ അകതസ്ഥാറജറജ റൂളസജകല റൂള  58 (3) (4)  പ്രകസ്ഥാരസം

തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജയ വസ്ഥാര്ഷജക കണക്കുകള ജനറല കടൗണസജലജകന അസംഗതീകസ്ഥാരസം ലഭജചതജനു കശഷസം

ജൂണ  30  നകസം  ഓഡജറജനസ  സമെര്പജകക്കണതസ്ഥാണസ.   തലസമെയസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ  എകജകക്യുട്ടതീവസ

കമ്മജറജ,   ജനറല  കടൗണസജല  എന്നജവ  രൂപതീകരജക്കകപട്ടജട്ടജലസ്ഥാതതജനസ്ഥാല,   ജനറല

കടൗണസജലജകന  അസംഗതീകസ്ഥാരമെജലസ്ഥാകത  സമെര്പജച  വസ്ഥാര്ഷജക  കണക്കുസ  ജനറല  കടൗണസജലജകന

അസംഗതീകസ്ഥാരകതസ്ഥാകട സമെര്പജക്കുന്നതജനസ്ഥായജ തജരജചയയ്ക്കുകയുസം കചയ.

എകജകപ്യൂട്ടതീവസ കമ്മറജ 27.02.2017 ല അസംഗതീകരജച (തതീരുമെസ്ഥാനസം നസം.39/2016-17) വസ്ഥാര്ഷജക

കണക്കസ  10.02.2017  കല  4490/എഫസ.ഡജ.4/2015-16/  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നമ്പര്  കതസ  പ്രകസ്ഥാരസം

അകതസ്ഥാറജറജ  പുന:സമെര്പജച.  വസ്ഥാര്ഷജക  കണക്കജനസ  ജനറല  കടൗണസജല  അസംഗതീകസ്ഥാരസം

ലഭരമെസ്ഥായജട്ടജല.

വവിശാല കകാചവി വവികസന അതതാറവിറവി ഓഡവിററ്റ് റവിതപാര്ടറ്റ് 2015-'16
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ഇടൗ ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ട്ടജനസ തസ്ഥാകഴപറയുസം പ്രകസ്ഥാരസം നസ്ഥാലസ ഭസ്ഥാഗങ്ങളസ്ഥാണുളതസ

ഭസ്ഥാഗസം - 1 ധനവജനജകയസ്ഥാഗകതക്കുറജചള പരസ്ഥാമെര്ശങ്ങള

ഭസ്ഥാഗസം - 2 വരവസ കണക്കുകളജകന്മേലുള ഓഡജറസ നജരതീകണങ്ങള

ഭസ്ഥാഗസം - 3 കചലവസ കണക്കുകളജകന്മേലുള ഓഡജറസ നജരതീകണങ്ങള

ഭസ്ഥാഗസം - 4     ധനസജതജ വജവരണവസം ഓഡജറസ   പ്രതരവകലസ്ഥാകനവസം.

വവിശാല കകാചവി വവികസന അതതാറവിറവി ഓഡവിററ്റ് റവിതപാര്ടറ്റ് 2015-'16
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ധനവജനജകയസ്ഥാഗകതക്കുറജചള
പരസ്ഥാമെര്ശങ്ങള

1.1 സസ്ഥാമ്പതജക പ്രതരവകലസ്ഥാകനസം

അകതസ്ഥാറജറജയസ  31.03.2016  ല   108,73,02,837.58 രൂപ നതീക്കജയജരജപ്പുണസ.   ആസജകള

സസംബന്ധജചസ അകതസ്ഥാറജറജ  ലഭരമെസ്ഥാക്കജയ വജവരങ്ങള കസ്ഥാലജകമെസ്ഥായജ പുതുക്കജയജട്ടുളളതല.  ലഭരമെസ്ഥായ

വജവരങ്ങള പ്രകസ്ഥാരസം    95767 ലകസം രൂപയുകട ആസജയുസം   1888 ലകസം രൂപയുകട ബസ്ഥാദ്ധരത

യുമുണസ.   ആസജ  ബസ്ഥാദ്ധരതകളുകട  വജവരങ്ങള  ഇടൗ  റജകപസ്ഥാര്ട്ടജകന  അനുബന്ധസം  1,  2  ആയജ

കചര്തജട്ടുണസ.

വസ്ഥാര്ഷജക ധനകസ്ഥാരര പത്രജക പ്രകസ്ഥാരസം വസ്ഥാടക,  തവണവരവസ,  ഭൂമെജ വജല എന്നതീ ഇനങ്ങളജല

പജരജകചടുക്കസ്ഥാന് ബസ്ഥാക്കജ നജലക്കുന്നതസ  21,65,34,901/- രൂപയസ്ഥാണസ.  കുടജശ്ശേജക പജരജവസ ഊര്ജജത

കപടുത്തുവസ്ഥാനുളള നടപടജകള സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ.

എസ്റ്റസ്ഥാബജഷ് കമെനസ  കചലവജനതജല  തന്വര്ഷസം   16,07,92,997/-  രൂപയുസം  ഓഫതീസസ

കചലവജനതജല  4,73,03,462.66 രൂപയുസം കചലവസ വന്നജട്ടുണസ.  2014-15 വര്ഷകത അകപകജചസ

ഓഫതീസസ കചലവകളജല 1,34,06,184.66  രൂപയുകട വര്ദ്ധനവസ വന്നജട്ടുണസ.  കചലവകള നജയന്ത്രണ

വജകധയമെസ്ഥാക്കുന്നതജകനസ്ഥാപസം  കചലവകള  വര്ദ്ധജക്കുന്നതജനനുസരജചസ  വരുമെസ്ഥാനസം  വര്ദ്ധജപജക്കു

ന്നതജനുളള  നടപടജകള  സസ്വതീകരജചസ  സസ്ഥാമ്പതജക  സന്തുലനസം  നജലനജര്തസ്ഥാനുളള  നടപടജകള

സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ.

2015-16  വര്ഷസം വകര  അകതസ്ഥാറജറജയുകട പരജധജയജലകപട്ട വജവജധ തകദ്ദേശ സസ്വയസംഭരണ

സസ്ഥാപനങ്ങളജല  നജനസം  അസംശസ്ഥാദസ്ഥായമെജനതജല   ലഭജക്കുവസ്ഥാനുള   36,74,96,809/-   രൂപ

കുടജശ്ശേജകയസ്ഥായജ  നജലക്കുന.   ഇതസ  ലഭജക്കുന്നതജനുളള  തുടര്  നടപടജകള  അകതസ്ഥാറജറജ

അടജയന്തജരമെസ്ഥായജ വകകക്കസ്ഥാകളണതസ്ഥാണസ.

വവിശാല കകാചവി വവികസന അതതാറവിറവി ഓഡവിററ്റ് റവിതപാര്ടറ്റ് 2015-'16

  ഭഭഗഗ - 1
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       ശമ്പളസം നലകുന്നതജനസ്ഥായജ     8,65,39,565/-   രൂപയുസം കപന്ഷന്,  റജട്ടയര്കമെനസ  ആനുകൂ

ലരങ്ങള എന്നജവ നലകുന്നതജനസ്ഥായജ 7,26,24,799/-  രൂപയുസം ഈ വര്ഷസം കചലവഴജചജട്ടുണസ.  ഈ

സസ്ഥാമ്പതജക  വര്ഷസം  ജനറല  ഫണജല  നജനസം  4,45,00,000/-  രൂപ  പജന്വലജചസ  കപന്ഷന്

ഫണജകലക്കസ സജരനജകകപസം നടതജയജട്ടുണസ.

1.2 ബജറസ അവകലസ്ഥാകനസം

അകതസ്ഥാറജറജയുകട  2015-16  വര്ഷകത ബജറസ എസ്റ്റജകമെറസ ജനറല കടൗണസജല തതീരുമെസ്ഥാനസം

8/14-15  തതീ.19.02.2015  പ്രകസ്ഥാരവസം എകജ.  കമ്മറജ തതീരുമെസ്ഥാനസം  329/14-15  തതീയതജ  19.02.2015

പ്രകസ്ഥാരവസം അസംഗതീകരജചജട്ടുണസ.  പുതുക്കജയ ബ ഡ്ജറസ ജനറല കടൗണസജല തതീരുമെസ്ഥാനസം 35/15-16 തതീ.

23.02.2016  പ്രകസ്ഥാരവസം എകജകപ്യൂട്ടതീവസ കമ്മജറജ തതീരുമെസ്ഥാനസം  286/15-16  തതീ. 23.02.2016  പ്രകസ്ഥാരവസം

അസംഗതീകരജചജട്ടുണസ. വജശദ വജവരസം ചുവകട കചര്ക്കുന.

ബജറസ പ്രകസ്ഥാരസം തുക
(ലകസം)

പുതുക്കജയ ബജറസ
പ്രകസ്ഥാരസം തുക (ലകസം)

വസ്ഥാര്ഷജക കണക്കസ
തുക (ലകസം)

മുന്നജരജപസ 10374.29 11034.43 11034.43

വരവസ 12640.46 5085.82 4904.45

ആകക 23014.75 16120.25 15938.88

കചലവസ 17639.99 5013.56 5065.85

നതീക്കജയജരജപസ 5374.76 11106.69 10873.03

 ബജറജലുസം വസ്ഥാര്ഷജക കണക്കജലുസം കസ്ഥാണകപട്ട പ്രകടമെസ്ഥായ വരതരസ്ഥാസങ്ങള ചുവകട കചര്ക്കുന.

എ  )   വരവജനസം

ബജറസ പ്രകസ്ഥാരസം തുക
(ലകസം)

പുതുക്കജയ ബജറസ
പ്രകസ്ഥാരസം തുക (ലകസം)

വസ്ഥാര്ഷജക കണക്കസ
(ലകസം)

റവനപ്യൂ കണക്കസ 3418.00 2054.21 2266.67

മൂലധന കണക്കസ 8277.37 2013.94 1355.47

കടബസ്ഥാദ്ധരത കണക്കസ 945.09 1017.67 1282.30

ആകക 12640.46 5085.82 4904.45

വവിശാല കകാചവി വവികസന അതതാറവിറവി ഓഡവിററ്റ് റവിതപാര്ടറ്റ് 2015-'16
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ബജ  )   കചലവജനസം

ബജറസ പ്രകസ്ഥാരസം തുക
(ലകസം)

പുതുക്കജയ ബജറസ
പ്രകസ്ഥാരസം തുക (ലകസം) വസ്ഥാര്ഷജക കണക്കസ

റവനപ്യൂ കണക്കസ 2759.51 2434.45 2192.53

മൂലധന കണക്കസ 14160.43 1794.75 1926.23

കടബസ്ഥാദ്ധരത കണക്കസ 720.05 784.36 947.08

ആകക 17639.99 5013.56 5065.84

ബജറജല വകയജരുതജയ വരവജകന 39% മെസ്ഥാത്രമെസ്ഥാണസ യഥസ്ഥാര്ഥ വരവസ. കചലവസ്ഥാകകട്ട 28.7%

മെസ്ഥാത്രവസം.  ഊതജകപരുപജച കണക്കുകളുകട അടജസസ്ഥാനതജലസ്ഥാണസ ബജറസ തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കകപടുന്നകതന്നസ

ഇതജല  നജനസം  വരകമെസ്ഥാകുന.  പുതുക്കജയ  ബഡ്ജറസ  പ്രകസ്ഥാരസം  5013.56  ലകസം  രൂപയസ്ഥാണസ

കചലവജനസ്ഥായജ  വക  കകസ്ഥാളജചജട്ടുളതസ.  ഇതജകന  അധജകരജചസ  5065.84  ലകസം  രൂപ

കചലവഴജചതസ്ഥായജ   വസ്ഥാര്ഷജക  കണക്കജല  കസ്ഥാണുന.  ബജറജല  ഉളകക്കസ്ഥാളജക്കസ്ഥാകത  നടതജയ

കചലവകളുകട വജവരങ്ങള പരജകശസ്ഥാധനയസ വജകധയമെസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

ബജറസ  വരതജയസ്ഥാനസം  കഴജയുന്നത്ര  ലഘൂകരജചസ  യസ്ഥാഥസ്ഥാര്തരതജല  അധജഷജതമെസ്ഥായ  ബജറസ

തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് ശദ്ധജകക്കണതസ്ഥാണസ.  

  

ബജറജല ഉളകപട്ട പദ്ധതജകള നടപജലസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് സസ്ഥാധജക്കസ്ഥാകത വരുന

2015-16  സസ്ഥാമ്പതജക  വര്ഷസം  നടപജലസ്ഥാക്കുന്നതജനസ  13  പദ്ധതജകള  ബജറജല

ഉളകപടുത്തുകയുസം  ഇതജനസ്ഥായജ  1960  ലകസം  രൂപ  വകയജരുത്തുകയുസം  കചയ.  (അനുബന്ധസം  7

കസ്ഥാണുക).

എന്നസ്ഥാല   2015-16  സസ്ഥാമ്പതജക വര്ഷസം അവസസ്ഥാനജചകപസ്ഥാള കമെല  13  പദ്ധതജകളജല  9

പദ്ധതജകളുകട  പ്രസ്ഥാരസംഭ  പ്രവര്തനങ്ങളസ്ഥാണസ  തുടങ്ങജയജട്ടുളതസ.  മെജനജ  കടയജന്,  കകസ്ഥാചജ  മെവറന്

വഡ്രൈവസ  വസ്ഥാക്കസ  കവ  -  1  കജ.മെതീ,  മെളട്ടജ  കലവല  പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ-  മെവറന്വഡ്രൈവസ,  മെളട്ടജ   കലവല

പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ  -  ഈകസ്റ്റണ എന്ടജ,  ജല ശുദ്ധതീകരണ പ്ളസ്ഥാനസ എന്നതീ പദ്ധതജകള നടപജലസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന്

വവിശാല കകാചവി വവികസന അതതാറവിറവി ഓഡവിററ്റ് റവിതപാര്ടറ്റ് 2015-'16
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സസ്ഥാധജചജട്ടജല.  നഗര  വജകസനതജനസ  പ്രകയസ്ഥാജനകപടുന്ന  പദ്ധതജകള  വരകമെസ്ഥായ  ആസൂത്ര

ണകതസ്ഥാകട വജഭസ്ഥാവനസം കചയസ ബജറജല ഉളകപടുത്തുകയുസം നടപജലസ്ഥാക്കുകയുസം കചകയണതസ്ഥാണസ.

1.3 വസ്ഥാര്ഷജക ധനകസ്ഥാരരപത്രജകയജകല അപസ്ഥാകതകള

2015-16  കല വസ്ഥാര്ഷജക കണക്കുകള പരജകശസ്ഥാധജചതജല ചുവകട കചര്ക്കുന്ന അപസ്ഥാകതകള

കകണതജയജട്ടുണസ.

1) കരസ്ഥാഷസ ബുക്കജകല കരഖകപടുതല

കരസ്ഥാഷസ ബുക്കജല വരവകള കൃതരമെസ്ഥായജ കരഖകപടുതജകപസ്ഥാരുന്നജല.  വരവകള ഇനസം തജരജചസ

കരഖകപടുത്തുന്നജല.  വജവജധ  ബസ്ഥാങ്കസ,  ടഷറജ  അക്കടൗണ്ടുകളജല  വരുന്ന  തുകകള  കമെസ്ഥാതമെസ്ഥായജ

കരഖകപടുത്തുകയസ്ഥാണസ  കചയ്യുന്നതസ.  ഓകരസ്ഥാ  ദജവസവസം  പണമെസ്ഥായുസം  കചക്കസ,  ഡ്രൈസ്ഥാഫസ,  ഓണവലന്

എന്നതീ  മെസ്ഥാര്ഗ്ഗങ്ങളജല  ലഭജക്കുന്ന  തുകകളുസം  ബസ്ഥാങ്കസ,  ടഷറജ  അക്കടൗണ്ടുകളജല  ഒടുക്കുന്ന  തുകകളുസം

നതീക്കജയജരജപസ  തുകയുസം  കരഖകപടുകതണതസ്ഥാണസ.  കരസ്ഥാഷസ  ബുക്കസ  പ്രതജദജനസം  വരവസ,  കചലവസ,

നതീക്കജയജരജപസ എന്നജവ കരഖകപടുതജ ക്കളസ്ഥാസസ കചയ്യുന്നജല.

 
2)   അക്കടൗണജകല വര്ഷസ്ഥാന്തര നതീക്കജയജരുപസ തുക വമെനസസ ആയജ വന്നതസ

 
അകതസ്ഥാറജറജയുകട  കരസ്ഥാഷസ  ബുക്കസ  പ്രകസ്ഥാരസം  എസസ.ബജ.റജ  ഓണവലന്  അക്കടൗണജകന

വര്ഷസ്ഥാന്തര നതീക്കജയജരജപസ  തുക  ( )1,15,412/-  – രൂപയസ്ഥാണസ.  കരസ്ഥാഷസ  ബുക്കസ  പ്രതജദജന കക്ലസ്ഥാസജസംഗസ

നടതസ്ഥാതതു  കസ്ഥാരണസം  അക്കടൗണജകല  നതീക്കജയജരജപ്പുതുക  കൃതരമെസ്ഥായജ  അറജയസ്ഥാകത  ഓണവലന്

കപകമെനസ ഓര്ഡര് നലകുവസ്ഥാന് ഇടയസ്ഥായതസ്ഥാണസ ഈ അപസ്ഥാകതയസ കസ്ഥാരണസം.

1.4 വസ്ഥാര്ഷജക ധനകസ്ഥാരര പത്രജകയുസം ഓഡജറസ സര്ട്ടജഫജക്കറ്റുസം

ഈ  റജകപസ്ഥാര്ട്ടജകല  ഭസ്ഥാഗസം  1.3  ല  പ്രതജപസ്ഥാദജചജരജക്കുന്ന  വസ്ഥാര്ഷജക  കണക്കുകളജകല

അപസ്ഥാകതകളക്കസ  വജശദതീകരണസം ലഭജചജട്ടജല.   2015-16  വസ്ഥാര്ഷജക കണക്കുകളുകട സസംകജപവസം

ഓഡജറസ സര്ട്ടജഫജക്കറ്റുസം ഈ റജകപസ്ഥാര്ട്ടജകന അനുബന്ധസം 8 ആയജ കചര്തജട്ടുണസ.

വവിശാല കകാചവി വവികസന അതതാറവിറവി ഓഡവിററ്റ് റവിതപാര്ടറ്റ് 2015-'16
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2015-16   കല വരവസ കചലവസ കണക്കുകളുകട ഒരു കരഖസ്ഥാചജത്രസം തസ്ഥാകഴ കചര്ക്കുന  .

വവിശാല കകാചവി വവികസന അതതാറവിറവി ഓഡവിററ്റ് റവിതപാര്ടറ്റ് 2015-'16

46%

28%

26%

വരവവ്  

റവനവ്യയൂ വരവവ്     
( 226667189.99 രയൂ)

മയൂലധന വരവവ്     
(135547545.50രയൂ)

ഋണശശീര്ഷ വരവവ്          
(128230834 രയൂ)

43%

38%

19%

ചചെലവവ്

റവനവ്യയൂ ചചെലവവ്   
(219253824.41 രയൂ)
മയൂലധന ചചെലവവ്        
(192623295 രയൂ)
ഋണശശീര്ഷ ചചെലവവ്   
(94708672.34രയൂ)
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വരവസ കണക്കുകളജകന്മേലുളള ഓഡജറസ നജരതീകണങ്ങള

2.1 രസതീതുകളുകട പരജകശസ്ഥാധന  രസതീതുകള കമെഷതീന് നമ്പറജട്ടസ   കസ്റ്റസ്ഥാക്കജല കചര്തസ  –
ഉപകയസ്ഥാഗജക്കുന്നജല  .

രസതീതുകള  വകകസ്ഥാരരസം  കചയ്യുന്നതജലുസം  അക്കടൗണസ  കചയ്യുന്നതജലുസം  അകതസ്ഥാറജറജയജല

കപസ്ഥാതുവജല  കസ്ഥാണുന്ന  അപസ്ഥാകതകള  പരജഹരജക്കുന്നതജനുളള  മെസ്ഥാര്ഗ്ഗനജര്കദ്ദേശങ്ങള  പല  തവണ

അകതസ്ഥാറജറജയസ നലകജകയങ്കജലുസം നസ്ഥാളജതുവകര അവ പരജഹരജക്കകപടസ്ഥാകത നജലനജലക്കുകയസ്ഥാണസ.

അകതസ്ഥാറജറജ പണസം വകപറ്റുന്നതജനസ്ഥായജ ഉപകയസ്ഥാഗജചജരുന്ന  രസതീതുകളജല കമെഷതീന് നമ്പര്,

രസതീതസ  ലതീഫസ  ക്രമെനമ്പര്  ഇവ  പതജക്കുന്നജല.  കൂടസ്ഥാകത  രസതീതുകളക്കസ  കസ്റ്റസ്ഥാക്കസ  രജജസ്റ്റര്

സൂകജക്കുകകയസ്ഥാ രസതീതസ കകസ്റ്റസ്ഥാഡജയന് ആകരന്നസ കരഖകപടുതലുകള നടത്തുകകയസ്ഥാ കചയ്യുന്നജല.

രസതീതുകള  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജ  പണസം  സസ്വതീകരജക്കുന്നതജകനസ്ഥാപസം  വഫനല  അക്കടൗണസസസ

(Receipts  & Payments and Balance Sheet)  രൂപകപടുന്ന രതീതജയജലല കമ്പപ്യൂട്ടര് കസസ്ഥാഫസ കവയര്

തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജയജട്ടുളളതസ.   ചുരുക്കതജല  വരവകള  യഥസ്ഥാസമെയസം  കൃതരമെസ്ഥായജ  കരഖകപടുത്തുനകണസ്ഥാ

എന്നതസ  പരജകശസ്ഥാധജക്കുവസ്ഥാന്  നജലവജകല  സസംവജധസ്ഥാനസം  അപരരസ്ഥാപമെസ്ഥാണസ.   ഈ  കപസ്ഥാരസ്ഥായ്മകള

പരജഹരജക്കുന്നതജനസ്ഥായജ  കകരള  കസ്റ്ററസ  ഓഡജറസ  മുഖരകസ്ഥാരരസ്ഥാലയതജകല  17.03.2016  കല

കക.എസസ.എ.2847/ഒ&എസം.1/2016  നമ്പര്  ആഭരന്തര  പരജകശസ്ഥാധനസ്ഥാ  റജകപസ്ഥാര്ട്ടസ  ഖണജക  7  കല

നജര്കദ്ദേശപ്രകസ്ഥാരസം  21.04.2016  നസ  കക.എസസ.എ.ജജ.ഡജ.എ.(എ 6)/552/14  നമ്പര്  കതസ

അകതസ്ഥാറജറജയസ നലകജകയങ്കജലുസം സജതജ കൂടുതല വഷളസ്ഥാകുന്ന രതീതജയജലസ്ഥാണസ അകതസ്ഥാറജറജ രസതീതസ

പരജപസ്ഥാലനസം  വകകസ്ഥാരരസം  കചയതസ.  അതസ്ഥായതസ  നജലവജല  ഉപകയസ്ഥാഗജചജരുന്ന  രസതീതസ  ലതീഫസ

(കസ്റ്റഷനറജ)  ഒഴജവസ്ഥാക്കജ  കവളള  കപപറജല  പ്രജനജസംഗസ  നടതജ  പണസം  പജരജവസ  നടത്തുകയസ്ഥാണസ

അകതസ്ഥാറജറജയജകല ഇകപസ്ഥാഴകത രതീതജ.

വവിശാല കകാചവി വവികസന അതതാറവിറവി ഓഡവിററ്റ് റവിതപാര്ടറ്റ് 2015-'16

 ഭഭഗഗ - 2
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നജലവജല കസകപ്യൂരജറജ റതീഫണജനസ്ഥായജ ഒറജജജനല രസതീതുകള സമെര്പജക്കുകമ്പസ്ഥാള അവയുകട

ആധജകസ്ഥാരജകത  പരജകശസ്ഥാധജചസ  ഉറപസ  വരുത്തുവസ്ഥാന്  കഴജയസ്ഥാത  അവസയസ്ഥാണസ.   കസ്ഥാരണസം

അകതസ്ഥാറജറജയുകടതസ്ഥായ ഒരു രസതീതസ ലതീഫജല അല രസതീതുകള പ്രജനസ കചയസ നലകുന്നതസ.   കവളള

കപപറജല  പ്രജനസ  കചയസ  നലകുന്ന  രസതീതുകളുകട  ഒറജജജനല  തജരജചറജയുക  എന്നതസ

അപ്രസ്ഥാകയസ്ഥാഗജകമെസ്ഥാണസ.

അതതീവ  ഗടൗരവകമെറജയതുസം  അടജയന്തജര  പ്രസ്ഥാധസ്ഥാനരമുളളതുമെസ്ഥായ  ഈ  വജഷയസം,  വളകര

ലസ്ഥാഘവകതസ്ഥാകടയസ്ഥാണസ  അകതസ്ഥാറജറജ  വകകസ്ഥാരരസം  കചയ്യുന്നതസ.   കസ്ഥാരണസം  വന്  തുകകള

ഉളകപകടയുളള  അകതസ്ഥാറജറജയുകട  എലസ്ഥാ  വരവകളുസം  കരഖകപടുതസ്ഥാന്  ഉപകയസ്ഥാഗജക്കുന്ന  ഈ

സുപ്രധസ്ഥാന കരഖകള  (രസതീതുകള)  ഇതരതജല നമ്പരുസം കസ്റ്റസ്ഥാക്കുസം സൂകജക്കസ്ഥാകത അലസമെസ്ഥായജ

വകകസ്ഥാരരസം  കചയ്യുന്നതജകന  അപകട  സസ്ഥാദ്ധരത  ചൂണജക്കസ്ഥാട്ടജ  ഓഡജറജല  നജന്നസ  ആവര്തജചസ

നലകജയ  നജര്കദ്ദേശങ്ങള  പരജഗണജക്കസ്ഥാകത  അകതസ്ഥാറജറജ  അനുവര്തജക്കുന്ന  കതറസ്ഥായ  നടപടജ

നരസ്ഥായതീകരജക്കുന്ന മെറപടജക്കത്തുകളസ്ഥാണസ നലകജയജട്ടുളളതസ.  (ഉദസ്ഥാ :-  ജജ.സജ.ഡജ.എ. കസക്രട്ടറജയുകട

15.12.2014 കല 7313/എഫസ.എ.2/2011 നമ്പര് കതസ.)

രസതീതസ പരജകശസ്ഥാധനയജല കകണതജയ മെറസ അപസ്ഥാകതകള :- രസതീതുകളുകട  കമ്പപ്യൂട്ടര്

ജനകററഡസ  നമ്പര്  കപന  കകസ്ഥാണസ  തജരുതജ  എഴുതുകയുസം  കരസ്ഥാഷസ/കചക്കസ  കസ്റ്ററസകമെന്റുകളക്കസ

വജരുദ്ധമെസ്ഥായ  തുകകള  രസതീതസ  വഴജ  വകപറജയതുസം  സസംബന്ധജചസ  കക.എസസ.എ.ജജ.ഡജ.എ.

(എ 6)/552/14  തതീയതജ  22.09.2016  എന്ന  നമ്പരജല  ഓഡജറജല  നജന്നസ  നലകജയ  കതജനസ

അകതസ്ഥാറജറജ നലകജയ വജശദതീകരണസം അപൂര്ണമെസ്ഥാണസ.  ജജ.സജ.ഡജ.എ. കസക്രട്ടറജയുകട 25.10.2016,

27.03.2017 എന്നതീ തതീയതജകളജകല 7313/എഫസ.എ.2/2011 നമ്പര് കത്തുകളജല ഇതസ സസംബന്ധജചസ

ആവശരമെസ്ഥായ  നടപടജകള  സസ്വതീകരജക്കുന്നതസ്ഥാകണന്നസ  പറയുന  എങ്കജലുസം  രസതീതുകള  വകകസ്ഥാരരസം

കചയ്യുന്നതജല  ഉദസ്ഥാസതീന  നജലപസ്ഥാടസ  തുടരുന്നതസ്ഥാണസ  കണ്ടുവരുന്നതസ.   ഈ  വജഷയതജകലയസ

ഭരണവകുപജകന പ്രകതരക ശദ്ധ കണജക്കുന.

ജജ.സജ.ഡജ.എ.,  ഡജജജറല പണമെജടപസ്ഥാടുകള കൂടജ  ഉളകപടുതജ,  ജജ.ഒ.(പജ)നസം.242/2015/

എല.എസസ.ജജ.ഡജ,  തതീയതജ  23.07.2015  നസ  അനുസൃതമെസ്ഥായജ  വരവസസ്ഥാപജതവസം  സുതസ്ഥാരരവമെസ്ഥായ

അക്കടൗണസസസ ചട്ടങ്ങള നജര്മ്മജക്കുകയുസം അതജനസ സര്ക്കസ്ഥാര് അസംഗതീകസ്ഥാരസം വസ്ഥാങ്ങുകയുസം കചകയണതസ

അതരന്തസ്ഥാകപകജതമെസ്ഥാണസ.

വവിശാല കകാചവി വവികസന അതതാറവിറവി ഓഡവിററ്റ് റവിതപാര്ടറ്റ് 2015-'16
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2.2 കഡകപസ്ഥാസജറസ രജജസ്റ്റര് എഴുതജ സൂകജക്കുന്നജല

അകതസ്ഥാറജറജയുകട  പ്രധസ്ഥാന  വരുമെസ്ഥാനമെസ്ഥാര്ഗ്ഗമെസ്ഥായ  കടമുറജകള,  കഷസ്ഥാപജസംഗസ  കകസ്ഥാസംപക്സുകള

മുതലസ്ഥായവ  വസ്ഥാടകയസ  നലകുകമ്പസ്ഥാള  ലഭരമെസ്ഥാകുന്ന  കസകപ്യൂരജറജ  നജകകപതജല  നജന്നസ  ബസ്ഥാധരത

തുകകള കജഴജചസ  ബസ്ഥാക്കജ  തുകയസ്ഥാണസ  കകട്ടജടസം  ഒഴജയുന്ന അവസരതജല തജരജകക നലകകണതസ.

അകതസ്ഥാറജറജ ഓഡജറജല ലഭരമെസ്ഥാക്കുന്ന നടപടജക്രമെങ്ങളജല പലതജലുസം,  കസകക്യുരജറജ കഡകപസ്ഥാസജറജല

നജനസം  തുകകള  വവദക്യുതജ  ചസ്ഥാര്ജസ,  കവളളക്കരസം,  കകട്ടജടനജകുതജ  തുടങ്ങജയവയസ്ഥായജ

അടവസ്ഥാക്കജയതസ്ഥായജ  പറയുന.   പ്രസസ്തുത  തുകകള  അടവസ്ഥാക്കുന്ന  അവസരതജല  ടജ  തുകകള

കഡകപസ്ഥാസജറസ രജജസ്റ്ററജകന ബന്ധകപട്ട കപജുകളജല കരഖകപടുതജ കഡകപസ്ഥാസജറജല നജനസം കുറവസ

കചയ്യുനകണസ്ഥാ എന്നതുസം കരസ്ഥാര് പ്രകസ്ഥാരമുളള കസകപ്യൂരജറജ  തുകകള നജലനജര്ത്തുനകണസ്ഥാ എന്നതുസം

പരജകശസ്ഥാധജകക്കണതജനസ്ഥാല  ടജ  രജജസ്റ്റര്  പലതവണ  ആവശരകപട്ടജട്ടുസം  ഓഡജറജനസ  നലകജയജട്ടജല.

ഇതസ  സസംബന്ധജച  ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജയസ  (നസം.എ 5/33/2015-16  തതീയതജ  17.04.2017)

അകതസ്ഥാറജറജ  നലകജയ  മെറപടജയജല  (നസം.സജ4/1727/2010/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  തതീയതജ  20.04.2017)

പറയുന്നതസ കഡകപസ്ഥാസജറസ സസംബന്ധമെസ്ഥായ വജവരങ്ങള വസ്ഥാടക രജജസ്റ്ററജല കചര്തജട്ടുണസ എന്നസ്ഥാണസ.

എന്നസ്ഥാല അകതസ്ഥാറജറജയുകട വസ്ഥാടക രജജസ്റ്ററകള എലസ്ഥാസം തകന്ന അപൂര്ണമെസ്ഥാണസ.  അവയജല തകന്ന

കസകപ്യൂരജറജ നജകകപകതക്കസ്ഥാള കൂടജയ തുക വസ്ഥാടക കുടജശ്ശേജക ഉളളവയുസം ഉണസ.  ഉദസ്ഥാഹരണസം തസ്ഥാകഴ

കചര്ക്കുന.

ക്രമെ
നമ്പര്

കടമുറജ കസകക്യുരജറജ
നജകകപസം

വസ്ഥാടകക്കുടജശ്ശേജക
(31.3.2016 വകരയുളളതസ)

1 എളസംകുളസം കവസ്റ്റസ കഷസ്ഥാപസ നസം.1  10,000/-₹  2,42,368/-₹

2 കടവന്ത്ര മെസ്ഥാര്ക്കറസ V.B.-12  25,272/-₹  91,675/-₹

ആയതജനസ്ഥാല  കസകപ്യൂരജറജ  സസംബന്ധമെസ്ഥായ  വരവകളുസം  ആയതജല  നജനളള  കജഴജവകളുസം

(കവളളക്കരസം,  കകട്ടജടനജകുതജ,  വവദക്യുതജ ചസ്ഥാര്ജസ തുടങ്ങജയവ)  കരഖകപടുത്തുന്നതജനസ  പ്രകതരകസം

കഡകപസ്ഥാസജറസ രജജസ്റ്റര് സൂകജകക്കണതസ്ഥാണസ.
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2.3 വസ്ഥാടക രജജസ്റ്റര്  ,   ഗടൗണസ അകലസ്ഥാട്ടസകമെനസ രജജസ്റ്റര്   -   കരഖകപടുതലുകള അപൂര്ണസം

(1) വസ്ഥാടക രജജസ്റ്റര്

വസ്ഥാടക  രജജസ്റ്ററജല  അതസ്ഥാതസ  മെസ്ഥാസസം  അടയ്ക്കുന്ന  വസ്ഥാടക  തുകയുകട  വജവരസം  കൃതരമെസ്ഥായജ

കരഖകപടുത്തുന്നജല.  ബന്ധകപട്ട എലസ്ഥാ കസകനുകളജലുസം വസ്ഥാടക രജജസ്റ്റര് സൂകജക്കുനകണങ്കജലുസം

പ്രതജമെസ്ഥാസ വസ്ഥാടക അടയ്ക്കുന്ന വജവരവസം, കുടജശ്ശേജക വജവരവസം കൃതരമെസ്ഥായജ കരഖകപടുത്തുന്നജല.  പ്രസ്തുത

രജജസ്റ്ററജല  നജനസം  തന്വര്ഷസം  ഡജമെസ്ഥാന്ഡസ  കചയ  തുക,  ലഭജച  തുക,  കുടജശ്ശേജക  എന്നജവ

മെനസജലസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന്  സസ്ഥാധജക്കുന്നജല.   ആയതജനസ്ഥാല  പ്രസ്തുത  രജജസ്റ്ററജല  ഡജമെസ്ഥാന്ഡസ,  കളകന്,

ബസ്ഥാലന്സസ,  കുടജശ്ശേജക എന്നജവയുകട വജശദവജവരസം ഉളകപടുതജയ ഡജ.സജ.ബജ.പത്രജക തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജ

സസ്ഥാകരകപടുതജ,  പ്രസ്തുത  രജജസ്റ്റര്,  വസ്ഥാര്ഷജക  ധനകസ്ഥാരര  പത്രജകകയസ്ഥാകടസ്ഥാപസം  സമെര്പജക്കുന്ന

ഡജ.സജ.ബജ. പത്രജകയുമെസ്ഥായജ കപസ്ഥാരുതകപടുതജ സൂകജകക്കണതസ്ഥാണസ.

(2) ഗടൗണസ അകലസ്ഥാട്ടസകമെനസ രജജസ്റ്റര്

തന്വര്ഷകത  ഗടൗണസ  അകലസ്ഥാട്ടസകമെനസ  രജജസ്റ്ററജല,  എലസ്ഥാ  അകലസ്ഥാട്ടസകമെന്റുകളുസം

ഉളകപടുതജയജട്ടജല.   കൂടസ്ഥാകത  ഭൂരജഭസ്ഥാഗസം  കരഖകപടുതലുസം  കപന്സജല  ഉപകയസ്ഥാഗജചസ

കചയജരജക്കുന്നതജനസ്ഥാല ആയതജകന ആധജകസ്ഥാരജകത വരകമെല.  പ്രസ്തുത രജജസ്റ്ററജകല Preparation,

Dismantling  എന്നജവ  കരഖകപടുത്തുന്നതജനുളള  കകസ്ഥാളതജല  കരഖകപടുതലുകള  വരുത്തുന്നജല.

ഗടൗണ്ടുകള/കസ്റ്റഡജയസം എന്നജവ കപ്രസ്ഥാഗസ്ഥാമെജനസ്ഥായജ അകലസ്ഥാട്ടസ കചയ (കപ്രസ്ഥാഗസ്ഥാസം നടക്കുന്ന ദജവസങ്ങള)

ദജവസങ്ങളുകട  വജവരസം  മെസ്ഥാത്രമെസ്ഥാണസ  രജജസ്റ്ററജല  കരഖകപടുതജയജട്ടുളളതസ.   ഈ  ദജവസങ്ങളജല

ഏതസ്ഥാനുസം  ദജവസങ്ങള  തറകയസ്ഥാരുക്കുന്നതജനുസം  കുറചസ  ദജവസങ്ങള  തസ്ഥാത്ക്കസ്ഥാലജകമെസ്ഥായജ  പണജത

കഷഡ്ഡുകള കപസ്ഥാളജചമെസ്ഥാറ്റുന്നതജനുസം  ഉളളതസ്ഥാണസ.   എന്നസ്ഥാല  കമെല  വജവരങ്ങള  രജജസ്റ്ററജല  നജനസം

ലഭരമെല.   ഈ  രജജസ്റ്ററജകല  എലസ്ഥാ  കകസ്ഥാളതജലുസം  കൃതരമെസ്ഥായജ  കരഖകപടുതല  വരുതജ

ഉതരവസ്ഥാദജതകപട്ട  ഉകദരസ്ഥാഗസന്  സസ്ഥാകരകപടുതജ  സൂകജകക്കണതുസം,  ഗടൗണസ/കസ്റ്റഡജയസം

അകലസ്ഥാട്ടസകമെന്റുകള പ്രകസ്ഥാരമുളള വരവ തുക വസ്ഥാര്ഷജക ധനകസ്ഥാരര പത്രജകയുമെസ്ഥായജ കപസ്ഥാരുതകപടുതജ

സൂകജകക്കണതുമെസ്ഥാണസ.

2.4 കഷസ്ഥാപജസംഗസ കകസ്ഥാസംപകസ   -   കടമുറജകളുകട വസ്ഥാടക കുടജശ്ശേജക   5,33,18,538/-   രൂപ

അകതസ്ഥാറജറജ  വസ്ഥാടകയസ  നലകജയജട്ടുളള വജവജധ കഷസ്ഥാപജസംഗസ  കകസ്ഥാസംപക്സുകളജകല കടമുറജകളുകട

വസ്ഥാടക കൃതരമെസ്ഥായജ ഈടസ്ഥാക്കുന്നജല.  വസ്ഥാടക കരസ്ഥാര് വരവസ പ്രകസ്ഥാരസം അതസ്ഥാതസ  മെസ്ഥാസകത വസ്ഥാടക

വവിശാല കകാചവി വവികസന അതതാറവിറവി ഓഡവിററ്റ് റവിതപാര്ടറ്റ് 2015-'16
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എലസ്ഥാ മെസ്ഥാസവസം  10-ാാാ തതീയതജയസ  മുന്പസ്ഥായജ അകതസ്ഥാറജറജയജല അടയ്കക്കണതസ്ഥാണസ.   അകതസ്ഥാറജറജ

വക കകട്ടജടങ്ങള,  മുറജകള എന്നജവ വസ്ഥാടകയ്കക്കടുതജട്ടുളള  ഭൂരജഭസ്ഥാഗസം  അകലസ്ഥാട്ടജകളുസം  ഇപ്രകസ്ഥാരസം

സമെയപരജധജയ്ക്കുളളജല വസ്ഥാടക അടയസ്ഥാതതസ മൂലസം വന് തുക കുടജശ്ശേജകയസ്ഥായജ നജലനജലക്കുന.  വസ്ഥാടക

രജജസ്റ്ററജല വസ്ഥാടക കുടജശ്ശേജകയുകട വജവരവസം മെസ്ഥാസ വസ്ഥാടക അടവസ വജവരവസം കൃതരമെസ്ഥായജ കരഖകപടുതജ

യജട്ടജലസ്ഥാതതജനസ്ഥാല  രജജസ്റ്ററജല  നജനസം  കുടജശ്ശേജക  വജവരസം  അറജയുവസ്ഥാന്  സസ്ഥാധജക്കസ്ഥാത

അവസയസ്ഥാണസ  നജലനജലക്കുന്നതസ.   വജവജധ  കകട്ടജടങ്ങളുകട  വസ്ഥാടക  സസംബന്ധജച  ഫയലുകള

പരജകശസ്ഥാധജചതജല  ഭൂരജഭസ്ഥാഗസം  കകട്ടജടങ്ങളുസം  വസ്ഥാടക  അടയസ്ഥാകത  പ്രവര്തജചസ  വരുന്നവയസ്ഥാകണന്നസ

കസ്ഥാണുന.   വസ്ഥാടക  കുടജശ്ശേജക  സസംബന്ധജച  ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജക്കസ  [നസം.എ 4/27(1)/2015-16

തതീയതജ  15.04.2017]   ജജ.സജ.ഡജ.എ.നലകജയ  മെറപടജ  പ്രകസ്ഥാരസം  (27.04.2017  കല  നസം.2675/

എഫസ.സജ.3/17/ജജ.സജ.ഡജ.എ.)  കടമുറജകളുകട   31.03.2016  വകരയുളള  വസ്ഥാടക  കുടജശ്ശേജക  ആകക

5,33,18,538/- രൂപയസ്ഥാണസ. കുടജശ്ശേജക വജവരസം ചുവകട കചര്ക്കുന.

ക്രമെ
നസം.

കഷസ്ഥാപജസംഗസ കകസ്ഥാസംപകജകന
കപരസ

കടമുറജകളുകട/ഓഫതീസസ
സ്കപസുകളുകട എണസം

കുടജശ്ശേജക
വരുതജയജട്ടുളളവയുകട

എണസം

31.3.16 കല
കുടജശ്ശേജക തുക
(ജജ.സജ.ഡജ.
എ. പത്രജക
പ്രകസ്ഥാരസം)

കട
മുറജകള

ബങ
കള

ഓഫതീസസ
സ്കപസു

കള

കട
മുറജക

ള

ബങ
കള

ഓഫതീസസ
സ്കപസു

കള

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 കലൂര് ആര്.ബജ.ഐ.ക്കസ 
സമെതീപമുളള കഷസ്ഥാപ്പുകള

10 - 2 8 - 1 186881

2 സലതീസം രസ്ഥാജന് കറസ്ഥാഡജലുളള 
കഷസ്ഥാപ്പുകള

4 - 1 3 - - 30851

3 HIG ക്കസ സമെതീപമുളള 
കഷസ്ഥാപ്പുകള

11 - - 9 - - 63617

4 എളസംകുളസം കവസ്റ്റസ 
എക്സ്റ്റന്ഷന് കഷസ്ഥാപ്പുകള

7 - - 7 - - 298522

5 കലൂര്-കടവന്ത്ര കറസ്ഥാഡജകല 
കഷസ്ഥാപ്പുകള

- 2 - - 2 - 21844

6 കടവന്ത്ര കവസ്റ്റസ കഷസ്ഥാപജസംഗസ
കസനര് 

4 - 2 3 - 2 118862

7 ഡബക്യു.കജ.എചസ.എസസ 14 - 4 9 - 4 647258

8 പനമ്പജളളജ നഗര് 
കകസ്ഥാസംപകസ

40 - 3 24 - 3 924388

9 ഗസ്ഥാന്ധജനഗര് കസന്ടല 
സ്കൂളജനസ എതജര്വശസം

16 - 5 13 - 3 684953

വവിശാല കകാചവി വവികസന അതതാറവിറവി ഓഡവിററ്റ് റവിതപാര്ടറ്റ് 2015-'16
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10 JNIS C-12 92 - - 76 - - 8576070

11 കത്തൃക്കടവസ കറസ്ഥാബസ സസ്ഥാന് 16 - - 13 - - 882586

12 കടവന്ത്ര മെസ്ഥാര്ക്കറസ 27 24 - 19 17 - 865100

13 KSRTC യസ അടുത്തുളള 
ബങകള

- 24 - - 15 - 199054

14 ഈകസ്റ്റണ എന്ടജ 6 - - 6 - - 905747

15 കടവന്ത്ര മെസ്ഥാര്ക്കറസ ഓഫതീസസ
സ്കപസസ

- - 17 - - 15 260790

16 JNIS C-17 108 - - 62 - - 9826020

17 അസംകബദ്കര് കസ്റ്റഡജയസം 34 - - 31 - - 6245646

18 കലൂര് മെസ്ഥാര്ക്കറസ 33 - - 32 - - 14290160

19 ഗസ്ഥാന്ധജനഗര് കഗസ്ഥാഡടൗണ 5 - - 5 - - 397740

20 വകരളജ അകപസ്ഥാര്ട്ടസകമെനജനസ
അടുത്തുളള കഷസ്ഥാപ്പുകള

3 - - 3 - - 7036

21 പനമ്പജളജ നഗര് 
ഓഫതീസജനസ അടുത്തുളള 
കഷസ്ഥാപ്പുകള

6 - - 6 - - 372966

22 കലൂര് മെണപസ്ഥാട്ടജപറമ്പജനസ 
അടുത്തുളള കഷസ്ഥാപ്പുകള

2 - - 2 - - 29202

23 C-15 A കഷസ്ഥാപ്പുകള 38 - - 27 - - 284908

24 C-15 S കഷസ്ഥാപ്പുകള 84 - - 42 - - 2133516

25 കവളജ വമെതസ്ഥാന് 
കഷസ്ഥാപ്പുകള

17 - - 12 - - 29013

26 കകസ്ഥാചജ മെവറന് വഡ്രൈവസ 
കഷസ്ഥാപ്പുകള

8 - - 7 - - 192811

27 കസ്ഥാക്കനസ്ഥാടസ കഷസ്ഥാപ്പുകള 19 - - 19 - - 404895

28 കജന്കകസ്ഥാ കജട്ടജയടുത്തുളള 
കഷസ്ഥാപ്പുകള

- 32 - - 27 - 265001

29 പനമ്പജളളജ 
നഗറജനടുത്തുളള ബങകള

- 8 - - 3 - 17553

30 പസ്ഥാസ്കപസ്ഥാര്ട്ടസ 
ഓഫതീസജനടുത്തുളള 
പനമ്പജളളജ നഗര് ബങകള

- 7 - - 5 - 85787

31 മെണപസ്ഥാട്ടജപറമ്പസ ബങകള - 4 - - 4 - 6080

32 ഗസ്ഥാന്ധജനഗര് കഷസ്ഥാപജസംഗസ 
കകസ്ഥാസംപകസ

17 1 2 12 - 2 407587
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33 മെവറന് വഡ്രൈവസ 
കഷസ്ഥാപജസംഗസ കകസ്ഥാസംപകജകല 
സ്കപസുകള

5 - - 2 - - 13585

34 CMDS B കഷസ്ഥാപ്പുകള 62 - - 40 - - 398348

35 CMDS ഓഫജസസ 
സ്കപസുകള

- - 58 - - 37 3244161

36 എളസംകുളസം ഈസ്റ്റസ 
റജ.പജ.സതീസം

- 2 - - - - -

ആകക 688 101 94 492 73 67 53318538

കടമുറജകളുകട  അകലസ്ഥാട്ടസകമെനസ/കരസ്ഥാര്  വരവസകള  പൂര്ണമെസ്ഥായുസം  പസ്ഥാലജചകകസ്ഥാണസ

അകതസ്ഥാറജറജയസ  ലഭജക്കുവസ്ഥാനുളള  കുടജശ്ശേജക  തുക  ഈടസ്ഥാക്കുന്നതജനുളള  നടപടജകള

സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ. 

2.5 കരസ്ഥാര് പുതുക്കസ്ഥാകതയുസം വസ്ഥാടക കുടജശ്ശേജക ഒടുക്കസ്ഥാകതയുസം കടമുറജകള ഉപകയസ്ഥാഗജക്കുന

അകതസ്ഥാറജറജയുകട വജവജധ കഷസ്ഥാപജസംഗസ കകസ്ഥാസംപക്സുകളജകല കടമുറജകള വസ്ഥാടക അടയസ്ഥാകതയസ്ഥാണസ

അകലസ്ഥാട്ടജകള ഉപകയസ്ഥാഗജചസ  വരുന്നതസ.   വളകരയധജകസം കടമുറജകളുകട  വസ്ഥാടകക്കരസ്ഥാര്  യഥസ്ഥാസമെയസം

പുതുക്കജയജട്ടജല.   ഓഡജറജനസ്ഥായജ ലഭരമെസ്ഥാക്കജയ ഫയലുകള പരജകശസ്ഥാധജചതസ  പ്രകസ്ഥാരസം,  യഥസ്ഥാസമെയസം

വസ്ഥാടക  അടയസ്ഥാകതയുസം,  വസ്ഥാടകക്കരസ്ഥാര്  പുതുക്കസ്ഥാകതയുസം,  അനധജകൃതമെസ്ഥായജ  പ്രവര്തജക്കുന്ന

കടമുറജകളുകട വജവരങ്ങള ചുവകട കചര്ക്കുന.

ക്രമെ
നസം.

കടമുറജ
നസം./സലസം

വസ്ഥാടകക്കസ്ഥാരകന കപരസ കരസ്ഥാര് നസം. /
തതീയതജ 

(കരസ്ഥാര് വജവരസം)

കരസ്ഥാര്
കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ
അവസസ്ഥാനജ
ച തതീയതജ

കുടജശ്ശേജക
(രൂ)

(31.03.16)
(അകതസ്ഥാറജറജ
ലഭരമെസ്ഥാക്കജയ

പത്രജക
പ്രകസ്ഥാരസം)

1 കജന്കകസ്ഥാ കജട്ടജയസ 
സമെതീപമുളള ബങ്കസ 
നസം.36

ശതീ.ലജകയസ്ഥാ 
വബഡുവല ഡജസജലവ

4641/2004 
തതീ.02.05.2004
(25.11.03 മുതല 
5 വര്ഷകതയസ)

24.11.2008 11584/-

2 അസംകബദ്കര് 
കസ്റ്റഡജയസം 
കഷസ്ഥാപജസംഗസ 
കകസ്ഥാസംപകസ കടമുറജ 
നസം. 3

ശതീമെതജ. ശശജകല ജജ. 
കഷണസ്ഥായജ

01.05.1994
(3 വര്ഷകതയസ)

31.03.1997 120692/-

വവിശാല കകാചവി വവികസന അതതാറവിറവി ഓഡവിററ്റ് റവിതപാര്ടറ്റ് 2015-'16



22 

3 കടവന്ത്ര മെസ്ഥാര്ക്കറസ 
ജജ.ബജ.നസം.21

കജസ്ഥാര്ജസ കഡന്നതീസസ 22.11.1997 
മുതല 3 
വര്ഷകതയസ

21.11.2000 214/-

4 ഗസ്ഥാന്ധജനഗര് 
കഷസ്ഥാപജസംഗസ 
കകസ്ഥാസംപകസ കടമുറജ 
നസം.3

ശതീ.സജ.കക.അബ്ദുളള 19.07.1998 
മുതല 3 
വര്ഷകതയസ

18.07.2001 20736/-

5 ഫയല  നസം.8654/ 
G/94/GCDA

ശതീ.കസസ്ഥാജജ പജ.കജ. 16.03.1998 
മുതല 11 മെസ്ഥാസവസം
19 ദജവസവസം

04.03.2000 73055/-

6 അസംകബദ്കര് 
കസ്റ്റഡജയസം കടമുറജ 
നസം.35

ശതീ.മെസ്ഥാച സറജയ 18.04.1995 
മുതല 
31.03.1998 വകര
(3 വര്ഷസം)

17.04.1998 250819/-

7 ഗസ്ഥാന്ധജനഗര് 
കഷസ്ഥാപജസംഗസ 
കകസ്ഥാസംപകസ 
O.S.No.5

ശതീ.ശശജകുമെസ്ഥാര് 
കക.ആര്,
എറണസ്ഥാകുളസം അര്ബന് 
കകസ്ഥാ ഓപകററതീവസ 
കസസ്ഥാവസറജ

29.08.2013 ( 3 
വര്ഷസം)
05.06.2012 
മുതല 
04.06.2015 വകര

04.06.2015 16669/-

8 ഗസ്ഥാന്ധജനഗര് 
കകന്ദ്രതീയ 
വജദരസ്ഥാലയതജനസ 
എതജര്വശസം O.S.II

അകസസ്ഥാസജകയറസ 
ആര്ക്കജകടകസസസ

21.04.2001 
മുതല 5 
വര്ഷകതയസ

20.04.2006 27401/-

9 ഗസ്ഥാന്ധജനഗര് 
കകന്ദ്രതീയ 
വജദരസ്ഥാലയതജനസ 
എതജര്വശസം 
O.S. IV

          ,,           ,,  20.04.2006 66895/-

10 കലൂര് റജസര്വസ 
ബസ്ഥാങ്കജനസ സമെതീപസം 
O.S.2

ശതീ.കബബജ വജ.സജ. 1359/2005
25.02.2005 
മുതല 5 വര്ഷസം

24.02.2010 23656/-

11 കടവന്ത്ര മെസ്ഥാര്ക്കറസ 
O.S. 15

ശതീമെതജ.ആനജ പതീറര് 2926/I/13 
തതീയതജ 24.06.13

23.06.2016 834/-

12 ജവഹര്ലസ്ഥാല 
കനഹ്റ 
ഇനര്നസ്ഥാഷണല 
കസ്റ്റഡജയസം C-3103 
& C-1203

ബജ.കവണുകഗസ്ഥാപസ്ഥാല,
അവന്തജക ഇനതീരജയര് 
സജസ്റ്റസം (പജ)ലജമെജറഡസ

5233/2007 
തതീയതജ 27.10.07

26.10.2010 151779/-
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13 ഗസ്ഥാന്ധജനഗര് 
കകന്ദ്രതീയ 
വജദരസ്ഥാലയതജനസ 
എതജര്വശസം കഷസ്ഥാപസ
നസം.7

കജസ്ഥാര്ജസ കതസ്ഥാമെസസ 323/1996 
തതീയതജ 18.01.96
(3 വര്ഷകതയസ)

21.12.1998 18506/-

14 ഗസ്ഥാന്ധജനഗര് 
കകന്ദ്രതീയ 
വജദരസ്ഥാലയതജനസ 
എതജര്വശസം കഷസ്ഥാപസ
നസം.8

കമെസ്ഥാഹന്ദസ്ഥാസസ കക.ഡജ. 1/2392/97 തതീ. 
19.05.1997 
(3 വര്ഷകതയസ)

06.02.2000 കുടജശ്ശേജക
ഇല

15 ഗസ്ഥാന്ധജനഗര് 
കകന്ദ്രതീയ 
വതീദരസ്ഥാലയതജനസ 
എതജര്വശസം കഷസ്ഥാപസ
നസം.9

എല.എസം.കജക്കബസ 4705/97 
05.12.1997 
(7 വര്ഷവസം 
8 മെസ്ഥാസവസം  
6 ദജവസവസം )

20.04.2005 2069/-

16 ഗസ്ഥാന്ധജനഗര് 
കകന്ദ്രതീയ 
വജദരസ്ഥാലയതജനസ 
എതജര്വശസം കഷസ്ഥാപസ
നസം.14

M/s.DLB / ATM 5038/02
27.11.2002 
(8 വര്ഷകതയസ)

28.08.2010 23321/-

17 ഗസ്ഥാന്ധജനഗര് 
കകന്ദ്രതീയ 
വജദരസ്ഥാലയതജനസ 
എതജര്വശസം കഷസ്ഥാപസ
നസം.13

എ.കക.ഗസംഗസ്ഥാധരന് 1/2391/97 
09.05.1997 
(3 വര്ഷകതയസ)

12.02.2000 12796/-

18 കടവന്ത്ര കവസ്റ്റസ 
സതീസം കഷസ്ഥാപസ നസം.3

പജ.റജ.കജസ്ഥാസഫസ 1505/94
24.03.1994
 ( 3 വര്ഷകതയസ)

24.03.1997 71309/-

19 സലജസം രസ്ഥാജന് 
കറസ്ഥാ ഡസ ഓഫതീസസ

മെകനസ്ഥാഹര് ബസ്ഥാലകൃഷ്ണന് 7190/05
23.10.2005 
(5 വര്ഷകതയസ)

22.08.2010   കുടജശ്ശേജക
ഇല

 20 SR കറസ്ഥാഡസ കഷസ്ഥാപസ 
നസം.4

കരസ്ഥാഹജണജ രസ്ഥാമു 302/I/11,
11.01.2011 
( 3 വര്ഷകതയസ)

24.11.2013    5035/-

21 SR കറസ്ഥാഡസ കഷസ്ഥാപസ 
നസം.1

എ.എ. കജക്കബസ 2091/99
28.04.1999
 (3 വര്ഷകതയസ)

15.12.2001 7480/-
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22
HIG ഫസ്ഥാറജനസ 
സമെതീപസം കഷസ്ഥാപസ 
നസം.2

കുഡു പുളജമൂടസ 1806/06
06.03.2006   
(10 വര്ഷകതയസ)

25.10.2015 566/-

23 എളസംകുളസം കവസ്റ്റസ 
കഷസ്ഥാപസ നസം.1

കക.പജ.കജസ്ഥാസഫസ 
വര്ഗതീസസ

2863/2006
16.05.2006
(10 വര്ഷകതയസ)

13.05.2012 242368/-

24 മെവറന് വഡ്രൈവസ 
കഷസ്ഥാപജസംഗസ 
കകസ്ഥാസംപകസ D2

പജ.കക.കുരരന് 2905/05
21.03.2005
(10 വര്ഷകതയസ)

08.02.2014 കുടജശ്ശേജക
ഇല

25 മെവറന് വഡ്രൈവസ 
കഷസ്ഥാപജസംഗസ 
കകസ്ഥാസംപകസ D5

പ്രജന്സസ വര്ഗതീസസ 722/I /2015
13.01.2015

- 46902/-

26 മെവറന് വഡ്രൈവസ 
കഷസ്ഥാപജസംഗസ 
കകസ്ഥാസംപകസ D8

സജ.പജ.അബ്ദുള റഹസ്ഥാന് 452/2016/I
29.01.2016

- 16615/-

27 കവളജ വമെതസ്ഥാനസം 
കഷസ്ഥാപസ നസം.1

സജ.പജ.ഉദയകുമെസ്ഥാര് 5509/05
14.11.2005
(10 വര്ഷകതയസ)

01.10.2015 1903/-

28 KM GB 24 റജ.എ.മുഹമ്മദസ 4899/01
22.11.2001
(5 വര്ഷകതയസ)

02.10.2005 29219/-

29 കലൂര് RBI കഷസ്ഥാപസ 
നസം.5

സുകരഷസ സജ.കക. 200/2012
11.01.2012
(3 വര്ഷകതയസ)

26.12.2014 43949/-

30 കലൂര് RBI കഷസ്ഥാപസ 
നസം.8

റജ.കജ.ഗസ്ഥാഡ്സ്റ്റണ 4791/05
01.07.2005
(മൂന്നസ 
വര്ഷകതയസ)

09.12.2008 3479/- 

കരസ്ഥാര് പുതുക്കസ്ഥാകതയുസം വസ്ഥാടക കുടജശ്ശേജക അടവസ്ഥാക്കസ്ഥാകതയുസം തുടരുന്ന വസ്ഥാടകക്കസ്ഥാര്കക്കതജകര

സസ്വതീകരജച നടപടജകളുകട വജവരസം ലഭരമെസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് ആവശരകപട്ടസ നലകജയ ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജയസ

(നസം.59/15-16 തതീയതജ 24.04.2017)  മെറപടജ ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജയജട്ടജല. 
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കരസ്ഥാര് രജജസ്റ്റര് കചയസ്ഥാകതയുസം, വസ്ഥാടക അടയസ്ഥാകതയുസം അനധജകൃതമെസ്ഥായജ കടമുറജ ഉപകയസ്ഥാഗജചസ

വരുന്ന അകലസ്ഥാട്ടജകകള ഒഴജപജക്കുന്നതജനുസം,  കുടജശ്ശേജക ഇനതജല അകതസ്ഥാറജറജയസ  ലഭജകക്കണ തുക

ഈടസ്ഥാക്കുന്നതജനുമുളള നടപടജകള സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ.

2.6 കഷസ്ഥാപജസംഗസ  കകസ്ഥാസംപകസ    -    കടമുറജകളുകട  വസ്ഥാടക മുന്കസ്ഥാല പ്രസ്ഥാബലരകതസ്ഥാകട  പുതുക്കജ  
നലകജയകപസ്ഥാള വസ്ഥാടക വര്ദ്ധനവസ വരുതജയജല

(ഫയല നസം. സജ.17/4536/സജ-2110(എ)/2003/JNIS/GCDA)

കലൂര് ജവഹര്ലസ്ഥാല കനഹ്രു അന്തസ്ഥാരസ്ഥാഷ്ട്ര കസ്റ്റഡജയതജകല സജ-2110(എ) എന്ന കടമുറജയുകട

അകലസ്ഥാട്ടജയസ്ഥായ ശതീ.വഫസല പജ.കജ. 02.08.2005 മുതല 10 വര്ഷകതയസ 02.08.2005 കല വസ്ഥാടക

1525/-  രൂപ  നജശയജചസ  ആണസ  കരസ്ഥാറജകലര്കപട്ടജരുന്നതസ.   (കരസ്ഥാര്  നസം.  334/2006  തതീയതജ

28.04.2006).   പ്രസ്തുത കരസ്ഥാര് പ്രകസ്ഥാരസം ഓകരസ്ഥാ  5  വര്ഷ കസ്ഥാലയളവജലുസം  25%  വസ്ഥാടക വര്ദ്ധനവസ

വരുകതണതസ്ഥാണസ.   ആയതസ  പ്രകസ്ഥാരസം  02.08.2010  മുതല പ്രതജമെസ്ഥാസ വസ്ഥാടക  1906/-  രൂപയസ്ഥായജ

വര്ദ്ധജപജചജട്ടുണസ.   തുടര്ന്നസ  02.08.2015  മുതല  2382/-  (25%)  രൂപയസ്ഥായജ  വര്ദ്ധജപജകക്ക

ണജയജരുന.  എന്നസ്ഥാല  13.11.2014  കല നസം.സജ.17 4536/സജ-2110(എ)/JNIS  വകമെസ്ഥാറ ഉതരവസ

പ്രകസ്ഥാരസം ടജ കടമുറജ ശതീ. വഫസല പജ.കജ. യജല നജനസം, M/s.  ഗതീന് കമെ  കഡസ്ഥാസസ അഗജ കഹസ്ഥാര്ട്ടജ

കസസ്ഥാലപ്യൂഷന്സസ  വപ്രവറസ  ലജമെജറഡസ  ഡയറക്ടര്  ശതീ.  സജ.രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന്  നസ്ഥായര്ക്കസ  വകമെസ്ഥാറസം

കചയജട്ടുണസ.   28.10.2014  മുതല  27.10.2019  വകരയുളള  കസ്ഥാലയളവജകലയസ  പുതുക്കജയ  കരസ്ഥാര്

പ്രകസ്ഥാരസം (നസം.1697/15 തതീയതജ 18.5.2015) ടജ കടമുറജയുകട 28.10.2014 മുതലുളള പ്രതജമെസ്ഥാസ വസ്ഥാടക

1906/-  രൂപയസ്ഥാണസ.   ഓകരസ്ഥാ  വര്ഷവസം  വസ്ഥാടകയജല  5%  വതീതസം  വസ്ഥാര്ഷജക  വര്ദ്ധനവസ

വരുകതണതസ്ഥാകണന്ന  വജവരസം  കരസ്ഥാറജലുളകപടുതജയജട്ടുകണങ്കജലുസം  മെസ്ഥാസ  വസ്ഥാടകയജല  വര്ദ്ധനവസ

വരുതസ്ഥാകത നജലവജലുസം  1906/-  രൂപ വതീതസം ഡജമെസ്ഥാന്ഡസ കചയസ ഈടസ്ഥാക്കജ വരുന.  02.08.2015

മുതല വസ്ഥാടക  2382/-  രൂപയസ്ഥായജ  വര്ദ്ധനവസ  വരുകതണതുസം തുടര്ന്നസ  വസ്ഥാര്ഷജക വര്ദ്ധനവസ  5%

വതീതസം  ഉളകപടുതജ  വസ്ഥാടക  നജശയജകക്കണതുമെസ്ഥാണസ.   കടമുറജ  വകമെസ്ഥാറ  കശഷസം  മുന്കസ്ഥാല

പ്രസ്ഥാബലരകതസ്ഥാകട കരസ്ഥാര് പുതുക്കജ നലകസ്ഥാതജരുന്നതു മൂലസം  01.08.2015  മുതല പ്രതജമെസ്ഥാസസം  476/-

രൂപ  വതീതസം  വസ്ഥാടകയജനതജല  കുറവസ  വരുവസ്ഥാനജടയസ്ഥായജ.   മുന്കസ്ഥാല  പ്രസ്ഥാബലരകതസ്ഥാകട

01.08.2015 മുതല  വസ്ഥാടക  വര്ദ്ധനവസ  വരുതജ  വര്ദ്ധജപജച  വസ്ഥാടക  തുക  ഈടസ്ഥാക്കജ  വജവരസം

ഓഡജറജകന  അറജയജകക്കണതസ്ഥാണസ.   ഇതസ  സസംബന്ധജചസ  നലകജയ  ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജക്കസ

(നസം.എ 4/61/15-16 തതീയതജ 24.04.2017) മെറപടജ നലകജയജട്ടജല.
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2.7 അസംകബദ്കര്  കസ്റ്റഡജയതജകല  കടമുറജക്കസ്ഥാര്  വര്ഷങ്ങളസ്ഥായജ  വസ്ഥാടകക്കുടജശ്ശേജക  
വരുത്തുന

(ഫയല നസം. സജ4/14239/6/Amb, 5649/C4/01/Shop No.36)

അസംകബദ്കര്  കസ്റ്റഡജയതജകല  കടമുറജകളുകട  വസ്ഥാടകക്കസ്ഥാര്  വസ്ഥാടക  അടയസ്ഥാകതയസ്ഥായജട്ടസ

വര്ഷങ്ങളസ്ഥായജ.  തദസ്വസ്ഥാരസ്ഥാ വന് തുക വസ്ഥാടകക്കുടജശ്ശേജക വരുതജയജട്ടുണസ.

05.06.2012  തതീയതജയജല ഏതസ്ഥാനസം കടമുറജകളുസം  (കടമുറജ നസം.7, 10, 13, 21, 24, 33, 36)

ബങകളുസം (ബങ്കസ നസം. 16, 18, 22, 43, 45, 46, 53)  പൂട്ടജ സതീല കചയതസ്ഥായജ ഫയലജല കസ്ഥാണുന.

റവനപ്യൂ  റജക്കവറജ  നടത്തുകമെന്നറജയജചസ  കടമുറജ  നസം.  36  കല  കഷയ്ന്  ടജ.റഫതീഖജനസ  (കരസ്ഥാര്

നസം.2173/I/2001  തതീയതജ  21.04.2001)  21.05.2013  നസ അകതസ്ഥാറജറജ കതയചജട്ടുണസ.  എന്നസ്ഥാല

തുടര് നടപടജകകളക്കുറജകചസ്ഥാനസം തകന്ന ഫയലജല കരഖകപടുതജയജട്ടജല.  05.06.2012 നസ കട പൂട്ടജ

സതീല കചയ്കതങ്കജലുസം നസ്ഥാലസ വര്ഷമെസ്ഥായജട്ടസ ഈ കടമുറജയുകട അവസ, അകന്ന ദജവസസം പൂട്ടജ സതീല

കചയ  മെറസ  കടമുറജകളുകട  നജലവജകല  അവസ,  കടമുറജ  ഒഴജപജചതജനസ  കശഷസം  കുടജശ്ശേജക

ഈടസ്ഥാക്കുന്നതജനസ  സസ്വതീകരജച  നടപടജകള   എന്നജവ  വരകമെസ്ഥാക്കുവസ്ഥാനുസം  ആവശരകപട്ടസ   ഓഡജറസ

എന്കസ്വയറജ (ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജ നസം.എ 6/86/15-16 തതീയതജ 28.04.2017) നലകജയജരുന.

തകദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപജകന  11.06.2012  കല സ.ഉ.(സസ്ഥാധസ്ഥാ)നസം.1578/2012/ത.സസ്വ.ഭ.വ.

പ്രകസ്ഥാരസം അസംകബദ്കര് കസ്റ്റഡജയതജകല കടമുറജകളുകട വസ്ഥാടകക്കുടജശ്ശേജകയുകട പലജശ മെസ്ഥാത്രസം അവ

സറണര് കചയ്യുന്ന തതീയതജ വചസ ഒഴജവസ്ഥാക്കജ നലകുന്നതജനസ അകതസ്ഥാറജറജയസ അനുമെതജ നലകജയജട്ടുണസ.

എന്നസ്ഥാല വസ്ഥാടകക്കസ്ഥാര് കടമുറജകള സറണര് കചയ്യുകകയസ്ഥാ, വസ്ഥാടകക്കുടജശ്ശേജക അടയ്ക്കുകകയസ്ഥാ കചയജട്ടജല.

കുടജശ്ശേജക അടയ്ക്കുവസ്ഥാന് ആവശരകപട്ടുകകസ്ഥാണസ അകലസ്ഥാട്ടജകളക്കസ കനസ്ഥാട്ടതീസസ നലകജയജട്ടുണസ.  എന്നസ്ഥാല

നസ്ഥാലസ വര്ഷകതസ്ഥാളമെസ്ഥായജ ഫയലുകളജല യസ്ഥാകതസ്ഥാരു തുടര്നടപടജകളുസം സസ്വതീകരജചതസ്ഥായജ കസ്ഥാണുന്നജല.

വസ്ഥാടകക്കസ്ഥാര്  കരസ്ഥാര്  പുതുക്കജയജട്ടുസം  വര്ഷങ്ങളസ്ഥായജ.   കടമുറജകളജല  കചസ്ഥാര്ചയുസം  കവളളകക്കട്ടുസം

ഉളളതുകകസ്ഥാണസ പുതജയ കകട്ടജടസം പണജതസ കടമുറജക്കസ്ഥാകര പുനരധജവസജപജക്കസ്ഥാനുളള ശമെതജലസ്ഥാണസ

അകതസ്ഥാറജറജ.   ഈ സസ്ഥാഹചരരതജലസ്ഥാണസ  കടമുറജകളജല തുടര് നടപടജകള സസ്വതീകരജക്കസ്ഥാതജരുന്നതസ

എന്നസ ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജയുകട മെറപടജയജല (12.05.2017 തതീയതജയജകല 3553/സജ18/എഎസംബജ/

കസ്റ്റഡജയസം/ജജ.സജ.ഡജ.എ  നമ്പര്  കതസ)  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  അറജയജചതസ.    എന്നസ്ഥാല  എത്ര

നസ്ഥാളജനുളളജല കടമുറജകകള പുനരധജവസജപജക്കസ്ഥാന് പറ്റുകമെകന്നസ്ഥാ, കടമുറജകളുകട വസ്ഥാടകക്കുടജശ്ശേജകയുകട

കസ്ഥാരരതജല എന്തസ തതീരുമെസ്ഥാനസം വകകക്കസ്ഥാളളുകമെകന്നസ്ഥാ അകതസ്ഥാറജറജയസ നജശയമെജല.  
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അസംകബദ്കര് കസ്റ്റ ഡജയസം റജസംഗസ  കറസ്ഥാ ഡസ  അവലന്കമെനസ  കപസ്ഥാകുന്നതസ  ബങകള നജലക്കുന്ന

സലതജലൂകട  ആയതജനസ്ഥാല  റജസംഗസ  കറസ്ഥാ ഡസ  നടപജലസ്ഥായസ്ഥാല  ബങകള  കപസ്ഥാളജകക്കണജ

വരുകമെന്നതുകകസ്ഥാണസ അവ റതീ അകലസ്ഥാട്ടസ കചയജട്ടജല എനസം അകതസ്ഥാറജറജ അറജയജച.

ബങ്കസ നസം.16 - ശതീ. കക.വജ.പുരുകഷസ്ഥാതമെന്

ബങ്കസ നസം.22 - ശതീമെതജ. കസ്ഥാര്തരസ്ഥായനജ

ബങ്കസ നസം.43 - ശതീ.കജസ്ഥാര്ജസ ആനണജ

ബങ്കസ നസം.45 - ശതീ.എസം.കക.മുകുന്ദന്

ബങ്കസ നസം.46 - ശതീ. ആരരപ്രകസ്ഥാശസ

എന്നജവര്  വസ്ഥാടകക്കുടജശ്ശേജക  വരുതജയതജകനത്തുടര്ന്നസ  12.07.2010  ല  ബങ്കസ  പൂട്ടജകയടുതസ,

കുടജശ്ശേജകയസ  റവനക്യു  റജക്കവറജ  നടപടജ  സസ്വതീകരജചവരുന എന്നസ്ഥാണസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  അറജയജചതസ.

എന്നസ്ഥാല ബങകള പൂട്ടജകയടുതസ 7/2010 ല റവനപ്യൂ റജക്കവറജ കനസ്ഥാട്ടതീസസ അയചതലസ്ഥാകത പജന്നതീടസ 7

വര്ഷമെസ്ഥായജട്ടുസം തുടര്നടപടജകള ഒനസംതകന്ന സസ്വതീകരജചതസ്ഥായജ ഫയലുകളജല കസ്ഥാണുന്നജല.

അസംകബദ്കര് കസ്റ്റഡജയതജകല  കടമുറജകളുകടയുസം ബങകളുകടയുസം കസ്ഥാരരതജല അകതസ്ഥാറജറജ

എകസ്റ്ററസ,  എന്ജജനതീയറജസംഗസ,  ഫജനസ്ഥാന്സസ  വജഭസ്ഥാഗങ്ങളുകട  സസംകയസ്ഥാജജത  പരജകശസ്ഥാധനയുസം  തുടര്

നടപടജകളുസം ശുപസ്ഥാര്ശ കചയ്യുന.

2.8 അകതസ്ഥാറജറജ  കഷസ്ഥാപജസംഗസ  കകസ്ഥാസംപക്സുകളജല  കരസ്ഥാറകസ്ഥാരുകട  അനധജകൃത  സലസം  
കകയറസം

(എ) മെവറന്  വഡ്രൈവസ  കഷസ്ഥാപജസംഗസ  കകസ്ഥാസംപകജകല  കടമുറജകള  സലസം  കകയറജയതസ  
സസംബന്ധജചസ

(ഫയല നമ്പര് C19/D5/CMDS/GCDA, C15/9778/D2/CMDS/GCDA)

 മെവറന് വഡ്രൈവസ കഷസ്ഥാപജസംഗസ കകസ്ഥാസംപകജകല  D1  മുതല  D6  വകരയുളള എലസ്ഥാ കടമുറജകളുസം

അനധജകൃത കകയറസം നടതജയജട്ടുണസ.  കടമുറജ നസം. D3 യുസം D4 ഉസം മുന് വശതസ 20 ച.മെതീ. സലസം

കകയറജയതുമെസ്ഥായജ ബന്ധകപട്ടസ കകസസ നജലനജലക്കുനണസ.  D6  കടമുറജ  9.52  ച.മെതീ.  അധജകസലസം

ഉപകയസ്ഥാഗജക്കുന്നതസ്ഥായുസം  ആയതജനസ  അധജക  കസകപ്യൂരജറജ  നജകകപവസം  വസ്ഥാടകയുസം  നലകജ

കപസ്ഥാരുന്നതസ്ഥായുസം ഫയലജല കസ്ഥാണുന. 

D1  മുതല  D6  വകരയുളള  കടമുറജകള  അനധജകൃതമെസ്ഥായജ  ഉപകയസ്ഥാഗജക്കുന്ന  സലസം
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എഞജനതീയറജസംഗസ-പസ്ഥാനജസംഗസ  വജഭസ്ഥാഗങ്ങളജല  ബന്ധകപട്ടവര്  അളന്നസ  തജട്ടകപടുതജ  തുടര്

തതീരുമെസ്ഥാനങ്ങള  വകകക്കസ്ഥാളളസ്ഥാന്  റവനപ്യൂ  ഇന്സ്കപക്ടറകട  21.07.2015  തതീയതജയജകല  കതജല

പറയുന.  കടമുറജക്കസ്ഥാര്  കസ്ഥാരണസം കബസ്ഥാധജപജക്കുന്നതസ  സസംബന്ധജചസ  19.09.2015  ല അകതസ്ഥാറജറജ

കനസ്ഥാട്ടതീസസ നലകജയജരുന.  03.10.2015 കല മെറപടജക്കതജല D2 കടമുറജക്കസ്ഥാരന് തസ്ഥാന് 25 ചതുരശ

അടജക്കസ തസ്ഥാകഴകയ കൂടുതലസ്ഥായജ എടുതജട്ടുളളൂ എന്നസ അവകസ്ഥാശകപടുനണസ.  D5 കടമുറജക്കസ്ഥാരന് തസ്ഥാന്

അകലസ്ഥാട്ടസകമെനസ  പ്രകസ്ഥാരമുളള  സലകമെ  എടുതജട്ടുളളൂ  എനസം പറയുന.  എന്നസ്ഥാല  D1,  D2  എന്നതീ

കടമുറജകളുകട വസ്ഥാടകക്കസ്ഥാര് ചവജട്ടുപടജ മെഴ നനയസ്ഥാതജരജക്കസ്ഥാനുസം കപസ്ഥാതുജനങ്ങളുകട ശദ്ധ കജട്ടുന്നതജനുസം

കവണജയസ്ഥാണസ  അടചകകട്ടജ  ഉപകയസ്ഥാഗജക്കുന്നതസ എന്നസ്ഥാണസ അറജയജചജരുന്നതസ.   വസ്ഥാടക കൂടുതലസ്ഥായജ

നലകസ്ഥാന് തയസ്ഥാറസ്ഥാകണന്നസ അവര് അകതസ്ഥാറജറജകയ അറജയജചജട്ടുണസ

ഓകരസ്ഥാ കടമുറജയുകടയുസം സലസം അളന്നസ തജട്ടകപടുതജയതസ.

ആകക സലസം - 30.17 ച.മെതീ.

അകലസ്ഥാട്ടസകമെനസ പ്രകസ്ഥാരസം - 19.16 ച.മെതീ.

കകയറജയതസ - 11.01 ച.മെതീ.

കടമുറജകള അധജകകമെടുതജട്ടുളള സലസം എത്രകയന്നസ  അളന്ന കശഷസം  ആനുപസ്ഥാതജകമെസ്ഥായ

വസ്ഥാടക ഈടസ്ഥാക്കസ്ഥാവന്നതസ്ഥാകണന്നസ ഫയലുകളജല കസ്ഥാണുനകണങ്കജലുസം തുടര്നടപടജകള ഒനസം തകന്ന

കരഖകപടുതജയജട്ടജല.  അനധജകൃത കകയറസം നടന്നജട്ടുളള സലങ്ങള ഒഴജപജകചടുക്കസ്ഥാന് സസ്വതീകരജച

നടപടജകകളക്കുറജചളള വജവരങ്ങള ലഭരമെസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജ (ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജ നസം.

എ 6/85/15-16  തതീയതജ  28.04.2017)  നലകജയജരുകന്നങ്കജലുസം മെറപടജ ലഭരമെസ്ഥായജല.  ഇകപസ്ഥാഴുസം ഈ

വജഷയതജല  അകതസ്ഥാറജറജ  നടപടജകകളസ്ഥാനസം  സസ്വതീകരജചജട്ടജല  എന്നസ്ഥാണസ  ഇതജല  നജനസം

വരകമെസ്ഥാകുന്നതസ.

കറനസ  എഗജകമെന്റുകളജല  അനധജകൃത  കകയറസം  പസ്ഥാടജല  എന്നസ  നജഷ്ക്കര്ഷജക്കുനണസ.   ആ

നജലയസ അനധജകൃത കകയറസം പജടജക്കകപടുകമ്പസ്ഥാള കൂടുതല തുക ഈടസ്ഥാക്കജ സസ്ഥാധൂകരജചസ നലകുന്ന

നടപടജ  ശരജയല.   എകസ്റ്ററസ,  എന്ജജനതീയറജസംഗസ  എന്നതീ  വജഭസ്ഥാഗങ്ങളുകട  ഊര്ജജതമെസ്ഥായ

പ്രവര്തനതജലൂകട കകയറങ്ങള തടയുവസ്ഥാന് ശദ്ധജകക്കണതസ്ഥാണസ.
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(ബജ) കടവന്ത്ര മെസ്ഥാര്ക്കറജകല കടമുറജകളുകട അനധജകൃത കകയറസം - അധജക ഫതീസസ ഈടസ്ഥാക്കജ 
അനുവദജക്കുന്നതസ അസംഗതീകരജക്കുന്നജല

(ഫയല നമ്പര് C16/4900/VB-10/KM/GCDA, C16/2038/VB12/KM, 
C16/2037/VB-20,21/KM)

കടവന്ത്ര മെസ്ഥാര്ക്കറസ കവജജറബജള ബങ്കസ  (VB1 മുതല VB24 വകര)  എന്നജവര് കടമുറജയസ്ഥായജ

അനുവദജക്കകപട്ടതജലധജകസം  സലസം  കകയറജയതുമെസ്ഥായജ  ബന്ധകപട്ടസ  27.10.2015  കല  വസറസ

എഞജനതീയറകട റജകപസ്ഥാര്ട്ടസ പ്രകസ്ഥാരസം അധജകസലസം ഉപകയസ്ഥാഗജക്കുന്നവരുകട കടമുറജയുകട വജവരങ്ങള

തസ്ഥാകഴ കചര്ക്കുന.

ക്രമെ
നസം

 കടമുറജ നമ്പര് കരസ്ഥാര് പ്രകസ്ഥാരസം
അനുവദജക്കകപട്ട

വജസതീര്ണസം (ച.മെതീറര്)

കൂട്ടജകചര്ത
സലവജസതീര്ണസം

(ച.മെതീ)

ആകക
വജസതീര്ണസം

(ച.മെതീ)

1 VB1 19.47 56.83 76.30

2 VB2 18.88 15.36 34.24

3 VB3 18.88 15.36 34.24

4 VB4 18.88 12.16 31.04

5 VB5 17.28 13.76 31.04

6 VB6 17.28 13.76 31.04

7 VB7 17.28 52.56 69.84

8 VB8 11.28 36.08 47.36

9 VB9 9.79 13.89 23.68

10 VB10
21.74 23.73 45.4711 VB11

12 VB12 10.87 8.64 19.51

13 VB13 10.87 8.64 19.51

14 VB14 10.01 9.63 19.64

15 VB15 9.66 9.68 19.34

16 VB16 10.87 9.15 20.02

17 VB17 9.66 9.98 19.64

18 VB18 9.79 9.19 18.98

19 VB19 11.46 9.50 20.96

20 VB20 & VB21 21.74 19.22 40.96
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21 VB22 18.68 11.04 29.72

22 VB23 18.64 9.29 27.93

23 VB24 19.23 10.03 29.26

VB10,  VB11  കടമുറജയുകട  അകലസ്ഥാട്ടജ  ശതീമെതജ.  ആനജ  പതീറര്  (കരസ്ഥാര്  നസം.5103/I/2014,

5102/I/2014  തതീയതജ  27.11.2014)   21.65  ച.മെതീ.  ഏരജയ കടമുറജയുകട മുന്വശകതക്കസ ഷതീറജട്ടസ

കറസ്ഥാളജസംഗസ  ഷട്ടര്  ഇട്ടസ  കവര്  കചയസ  എടുക്കുതതസ്ഥായുസം,  കടമുറജയുകട  പുറകസ  വശതസ  2.08  ച.മെതീ.

ഏരജയസ്ഥായുകട  ഒരു  കചറജയ  മുറജ  പണജതതസ്ഥായുസം  ഒരു  വസ്ഥാതജല  വചതസ്ഥായുസം  വസറസ  എഞജനതീയര്

റജകപസ്ഥാര്ട്ടസ കചയജട്ടുണസ.  തറയജല വടല പസ്ഥാകുകയുസം മെറസ നജര്മ്മസ്ഥാണ പ്രവര്തനങ്ങള നടത്തുകയുസം

കചയതജനസ മുന്കൂര് അനുമെതജ  കതടജയജട്ടജല.  ഇതുകപസ്ഥാകല മെറസ കടക്കസ്ഥാരുസം മുന്കൂര് അനുമെതജ കൂടസ്ഥാകത

ഗജല്ലുകള പണജയുകയുസം മെറസ എക്സ്റ്റന്ഷന് പ്രവര്തനങ്ങള നടത്തുകയുസം കചയജട്ടുണസ.

അകതസ്ഥാറജറജയുകട  അറജവസം  സമ്മതവമെജലസ്ഥാകത  അനധജകൃത  നജര്മ്മസ്ഥാണസം  നടത്തുന്ന

വര്കക്കതജകര  നജയമെനടപടജകള  സസ്വതീകരജകക്കണതുസം  അനധജകൃത  നജര്മ്മസ്ഥാണസം  കപസ്ഥാളജചസ  നതീക്കസം

കചകയണതുമെസ്ഥാണസ.

അധജകസലസം  ഉപകയസ്ഥാഗജക്കുന്ന  അകലസ്ഥാട്ടജകളജല  നജനസം  അധജക  വസ്ഥാടക

ഈടസ്ഥാക്കസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണസ എന്ന കചയര്മെസ്ഥാകന ഉതരവനുസരജചസ  10/2015  നസ  6  മെസ്ഥാസസം മുന്പസ  മുതല

യഥസ്ഥാര്ത  വസ്ഥാടകയുകട  മൂന്നജരട്ടജ  കുടജശ്ശേജകയസ്ഥായജ  കണക്കസ്ഥാക്കജ  അധജക  വസ്ഥാടക  (ഉപകയസ്ഥാഗജക്കുന്ന

അധജക  സലതജനസ)  ഈടസ്ഥാക്കുന്നതജനസ  നടപടജ  സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ  എന്നസ  ഫയലജല

പറയുനകണങ്കജലുസം  25.10.2016  നസ്ഥാണസ  ഇതസ  സസംബന്ധജചസ  കനസ്ഥാട്ടതീസസ  ഇടുന്നതസ.   എന്നസ്ഥാല

തുടര്നടപടജകള  എകന്തങ്കജലുസം  വകകക്കസ്ഥാണതസ്ഥായജ  കസ്ഥാണുന്നജല.   കരസ്ഥാര്  പ്രകസ്ഥാരസം  അനുവദജ

ക്കകപട്ടതജല അധജകസം സലസം ഉപകയസ്ഥാഗജക്കുകയുസം പജന്നതീടസ കകയറസം പജടജക്കകപടുകമ്പസ്ഥാള ആയതജനസ

കൂടുതല ഫതീസസ ഈടസ്ഥാക്കജ കകയറസം അനുവദജചസ  നലകുകയുസം കചയ്യുന്നതസ ശരജയസ്ഥായ പ്രവണതയല.

കരസ്ഥാര്  ലസംഘനങ്ങകള  കരസ്ഥാറജല  നജഷ്ക്കര്ഷജക്കുന്ന  രതീതജയജല  തകന്നയുളള  നടപടജകളജലൂകട

കനരജടുവസ്ഥാന് അകതസ്ഥാറജറജ ശദ്ധജകക്കണതസ്ഥാണസ.
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(സജ) ഗസ്ഥാന്ധജനഗര്,  മെവറന്  വഡ്രൈവസ  കഷസ്ഥാപജസംഗസ  കകസ്ഥാസംപക്സുകളജകല  അകലസ്ഥാട്ടജകള  
അനധജകൃതമെസ്ഥായജ കകയറജയ സലതജനസ കുറഞ്ഞ നജരക്കജല വസ്ഥാടക നജശയജച

 ഗസ്ഥാന്ധജനഗര്  എചസ.ഐ.ജജ.ഫസ്ഥാറജനസ  സമെതീപമുളള  അകതസ്ഥാറജറജ  വക  11  കടമുറജകളജല  10

എണതജലുസം  അകലസ്ഥാട്ടജകള  അനധജകൃതമെസ്ഥായജ  സലസം  കകയറജ  ഉപകയസ്ഥാഗജചസ  വരുന.

അനധജകൃതമെസ്ഥായജ കകയറജയ ഈ സലതജനസ അകതസ്ഥാറജറജ സടൗജനര നജരക്കജല വസ്ഥാടക നജശയജചസ

നലകജ.  കകയറജയ സലതജകനയുസം അതജനസ അകതസ്ഥാറജറജ നജശയജച വസ്ഥാടകയുകടയുസം വജവരങ്ങള

ചുവകട കചര്ക്കുന.

കടമുറജ നമ്പര് അധജക സലസം നജശയജച വസ്ഥാടക

1 4.32 ച.മെതീ. 324/-

2 4.54 ച.മെതീ. 340/-

3 4.38 ച.മെതീ. 328/-

4 4.38 ച.മെതീ. 328/-

5,6,7 12.55 ച.മെതീ. 940/-

8 5.16 ച.മെതീ. 387/-

9 4.92 ച.മെതീ. 369/-

10 4.33 ച.മെതീ. 325/-

  ഗസ്ഥാന്ധജനഗര് എചസ.ഐ.ജജ.ഫസ്ഥാറജനസ സമെതീപമുളള കടമുറജകളക്കസ ഒരു ചതുരശ അടജയസ  20

രൂപയസ്ഥാണസ  അകതസ്ഥാറജറജ  നജശയജചജട്ടുളള  വസ്ഥാടക.   ഈ  നജരക്കജകനക്കസ്ഥാള  വളകര  കുറഞ്ഞ

വസ്ഥാടകയസ്ഥാണസ അനധജകൃതമെസ്ഥായജ വകവശക്കസ്ഥാര് ഉപകയസ്ഥാഗജക്കുന്ന സലതജനസ അകതസ്ഥാറജറജ അവരജല

നജനസം ഈടസ്ഥാക്കജ വരുന്നതസ.  ഇതസ സസംബന്ധജചസ നലകജയ എ 3/49/2015-16 തതീയതജ 21.04.2017

നമ്പര്  ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജയസ  അകതസ്ഥാറജറജ  2675/എഫസ.ബജ.3/2017/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  തതീയതജ

11.05.2017  പ്രകസ്ഥാരസം  നലകജയ മെറപടജയജല കരസ്ഥാറകസ്ഥാര്  കകയറജ  ഉപകയസ്ഥാഗജക്കുന്ന  സലതജനസ

30.03.2012  കല  299/2011-12  എകജകപ്യൂട്ടതീവസ  കമ്മജറജ  തതീരുമെസ്ഥാനപ്രകസ്ഥാരസം  സലകത  കഫയര്

വസ്ഥാലക്യുവജകന  1
2

ശതമെസ്ഥാനസം   നജരക്കജല  പ്രതജമെസ്ഥാസ  തറവസ്ഥാടക  നജശയജചസ  വസ്ഥാടകകയസ്ഥാകടസ്ഥാപസം

ഈടസ്ഥാക്കജ  വരുന  എന്നറജയജച.   കമെല  സൂചജത  കകയറങ്ങകളലസ്ഥാസം  നടന്നജട്ടുളളതസ  കഷസ്ഥാപജസംഗസ

കകസ്ഥാസംപകജകല കകസ്ഥാമെണ ഏരജയസ്ഥായജല നജകന്നസ്ഥാ കടമുറജയുകട മുന്പജകല തുറസസ്ഥായ സലത്തു നജകന്നസ്ഥാ

ആണസ.   കകസ്ഥാമെണ  ഏരജയ  കഷസ്ഥാപജസംഗസ  കകസ്ഥാസംപകജകല  എലസ്ഥാ  അകലസ്ഥാട്ടജകളക്കുസം  ഒരുകപസ്ഥാകല

അവകസ്ഥാശകപട്ടതുസം, ഇതജകന പരജപസ്ഥാലനതജനസ്ഥായജ അകലസ്ഥാട്ടജകളജല നജനസം കകസ്ഥാമെണ എക്സന്സസ
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ചസ്ഥാര്ജസ  ഈടസ്ഥാക്കുന്നതുമെസ്ഥാണസ.   എലസ്ഥാ  അകലസ്ഥാട്ടജകളക്കുസം  കപസ്ഥാതുവസ്ഥായജ  അവകസ്ഥാശകപട്ട  ഇടങ്ങളുസം

കപസ്ഥാതുസലങ്ങളുസം  ഏതസ്ഥാനുസം  കരസ്ഥാറകസ്ഥാര്  കകയറകയുസം  ഈ  സലതജനസ  യഥസ്ഥാര്ത  നജരക്കജലുസം

കുറഞ്ഞ  നജരക്കജല  വസ്ഥാടക  ഈടസ്ഥാക്കജ  കകയറക്കസ്ഥാകര  തുടരസ്ഥാന്  അനുവദജക്കുകയുസം  കചയ  നടപടജ

അസംഗതീകരജക്കസ്ഥാവന്നതല.   അനധജകൃത  കകയറകത  ക്രമെകപടുത്തുകയുസം  വസ്ഥാടക  നജശയജചസ

തുടരസ്ഥാനനുവദജക്കുകയുസം  കചയതജലൂകട  അകതസ്ഥാറജറജ  ഉകദരസ്ഥാഗസര്  തങ്ങളുകട  അധജകസ്ഥാര  സതീമെ

ലസംഘജക്കുകയസ്ഥാണസ  കചയതസ.   കരസ്ഥാര്  വരവസകള  ലസംഘജചസ  നടതജയ  കകയറങ്ങള  ഒഴജപജ

ക്കുന്നതജനസ അടജയന്തജര നടപടജ സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ.

2.9 കസകക്യുരജറജ നജകകപകതക്കസ്ഥാള അധജകരജച തുക വസ്ഥാടകക്കുടജശ്ശേജക വരുതജ

(ഫയല നസം.17724/C4/93/GCDA,  C16/2038/VB12/KM)

കടമുറജകളുകട  കസകക്യുരജറജ  നജകകപകതക്കസ്ഥാള  അധജകരജച  തുക  വസ്ഥാടകക്കുടജശ്ശേജക

വരുതജകക്കസ്ഥാണസ  അകനകസം കടമുറജകള പ്രവര്തജക്കുനണസ.   ഏതസ്ഥാനുസം ഉദസ്ഥാഹരണങ്ങള ചുവകട

കുറജക്കുന.

എളസംകുളസം കവസ്റ്റസ കടമുറജ നസം. 1  കല കക.പജ.കജസ്ഥാസഫസ വര്ഗതീസസ  (കരസ്ഥാര് നസം.2863/2006,

തതീയതജ  16.05.2006)  2,42,368/-  രൂപയസ്ഥാണസ  കുടജശ്ശേജക  വരുതജയജരജക്കുന്നതസ.   ടജയസ്ഥാകന

മെസ്ഥാസവസ്ഥാടക  പ്രതജമെസ്ഥാസസം  630/-  രൂപയുസം   കസകപ്യൂരജറജ  നജകകപസം  10,000/-  രൂപയുമെസ്ഥാണസ.

13.05.2002 മുതല 10 വര്ഷകതയസ്ഥാണസ കരസ്ഥാര്.

കടവന്ത്ര  മെസ്ഥാര്ക്കറസ  VB-12  കല  ജൂഡജ  ഫസ്ഥാന്സജസസ  (കരസ്ഥാര്  നസം.170/2009,  തതീയതജ

23.12.2008)  വസ്ഥാടകക്കുടജശ്ശേജക  വരുതജയജരജക്കുന്നതസ  91,675/-  രൂപയസ്ഥാണസ.   കസകപ്യൂരജറജ

നജകകപമെസ്ഥാകകട്ട 25,272/- രൂപയുസം.   02.12.2008 മുതല 3 വര്ഷകതക്കസ്ഥാണസ കരസ്ഥാര്.

ഇതസ  ചജല  ഉദസ്ഥാഹരണങ്ങള  മെസ്ഥാത്രസം.   കസകപ്യൂരജറജ  നജകകപകതക്കസ്ഥാള  പതജന്മേടങ്ങസ  തുക

വസ്ഥാടക്കുടജശ്ശേജക  വരുതജയജട്ടുസം  കടമുറജകളകക്കതജകര  നടപടജകളക്കസ  തുനജയസ്ഥാകത

തുടരസ്ഥാനനുവദജക്കുന്നതസ  അകതസ്ഥാറജറജക്കസ  വന് ബസ്ഥാധരത വരുതജ വയ്ക്കുസം  എന്നതസ  നജസ് തര്ക്കമെസ്ഥായ

കസ്ഥാരരമെസ്ഥാണസ.

വസ്ഥാടകക്കസ്ഥാരന്  തുടര്ചയസ്ഥായജ  3  മെസ്ഥാസസം  വസ്ഥാടക  അടവസ്ഥാക്കജയജട്ടജകലങ്കജല  വസ്ഥാടകക്കസ്ഥാരകന
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ഒഴജപജക്കസ്ഥാനുളള നടപടജ സസ്വതീകരജക്കുവസ്ഥാന് അകതസ്ഥാറജറജക്കസ അവകസ്ഥാശസം നലകുന്ന വരവസ കരസ്ഥാറജല

ഉളകപടുത്തുനണസ.

കരസ്ഥാര്  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  കഴജഞ്ഞസ  വര്ഷങ്ങകളസ്ഥാളസം  കരസ്ഥാര്  പുതുക്കസ്ഥാകതയുസം  വസ്ഥാടകക്കുടജശ്ശേജക

അടയസ്ഥാകതയുസം  കരസ്ഥാറകസ്ഥാകര  തുടരസ്ഥാനനുവദജച  അകതസ്ഥാറജറജയുകട  നടപടജയസ  വജശദതീകരണസം

നലകകണതുസം,  കുടജശ്ശേജക  പൂര്ണമെസ്ഥായജട്ടസ  ഈടസ്ഥാക്കജയ  വജവരസം  ഓഡജറജകന  അറജയജക്കുകയുസം

കചകയണതസ്ഥാണസ.

വസ്ഥാടകക്കരസ്ഥാറകളുകട  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  പൂര്തജയസ്ഥാകുന്നതസ  അകതസ്ഥാറജറജയജകല  ഉകദരസ്ഥാഗസര്

അറജയസ്ഥാകത  കപസ്ഥാകുന്നതസ  നജലവജലുളള  സസംവജധസ്ഥാനതജകന അപസ്ഥാകതകളജകലയസ  വജരല  ചൂണ്ടുന.

കരസ്ഥാര് കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ യഥസ്ഥാസമെയസം പുതുക്കുന്നതജനുസം കുടജശ്ശേജക വരുത്തുന്നതുസം യഥസ്ഥാസമെയസം അകതസ്ഥാറജറജ

കണ്ടുപജടജചജരുന  എങ്കജല  കസ്ഥാലങ്ങകളസ്ഥാളസം  കരസ്ഥാര്  പുതുക്കസ്ഥാകതയുസം  വസ്ഥാടകയജല  വര്ദ്ധനവസ

വരുതസ്ഥാകതയുസം  വസ്ഥാടക  കൃതരമെസ്ഥായജ  ഒടുക്കസ്ഥാകതയുസം  അകലസ്ഥാട്ടജകള  കടമുറജകള  ഉപകയസ്ഥാഗജക്കുന്നതസ

ഒഴജവസ്ഥാക്കസ്ഥാനസ്ഥാകുമെസ്ഥായജരുന.   ഈ  വജഷയസം  മുന്  വര്ഷങ്ങളജകല  ഓഡജറസ  റജകപസ്ഥാര്ട്ടുകളജല

പരസ്ഥാമെര്ശജക്കകപട്ടജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.   എന്നസ്ഥാല യസ്ഥാകതസ്ഥാരു നടപടജയുസം നസ്ഥാളജതുവകര ഉണസ്ഥായജട്ടജല.  ഈ

വജഷയതജകലക്കസ ഭരണവകുപജകന ശദ്ധ കണജക്കുന.

2.10 മെണപസ്ഥാട്ടജപറമ്പസ    -    പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ  ഏരജയ   പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ  ഫതീസസ  പജരജക്കുന്നതജനുളള  –
അവസ്ഥാകസ്ഥാശസം കടണര്  /  കലലസം കചയസ നലകജയജല

( ഫയല നമ്പര് 2435/B3/എകസ്റ്ററസ/15/ജജ.സജ.ഡജ.എ)

അകതസ്ഥാറജറജ  വക  കലൂര്  മെണപസ്ഥാട്ടജപറമ്പസ  പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ  ഏരജയസ്ഥായജകല  പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ  ഫതീ

പജരജക്കുന്നതജനുളള  അവകസ്ഥാശസം  (01.01.2015  മുതല  31.12.2015  വകരയുസം  01.01.2016  മുതല

31.12.2016 വകരയുമുളള കസ്ഥാലയളവജകലയസ)  കലലസം കചയസ നലകജയജട്ടജല.  പ്രസ്തുത ഫയല പ്രകസ്ഥാരസം

ഈ  സലതജല   നജര്മ്മസ്ഥാണ  പ്രവര്തനങ്ങള  നടക്കുന്നതജനസ്ഥാലസ്ഥാണസ  കലലതജല  നജനസം

ഒഴജവസ്ഥാക്കജയകതന്ന  വജവരസം  കരഖകപടുതജയജട്ടുണസ.   പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ  ഫതീ  കടണര്/കലല  നടപടജ

വരവസകള  പ്രകസ്ഥാരസം  അകതസ്ഥാറജറജയസ  നജര്മ്മസ്ഥാണ  പ്രവര്തനങ്ങള  ആവശരമെസ്ഥാകണനളള  പകസം

കലലസം  കകസ്ഥാണയസ്ഥാളജല  നജനസം  ടജ  അവകസ്ഥാശസം  റദ്ദേസ  കചയസ  പ്രസ്തുത  സലസം  അകതസ്ഥാറജറജയുകട

ആവശരതജനസ്ഥായജ ഉപകയസ്ഥാഗജക്കസ്ഥാകമെന്നജരജകക്ക ഇപ്രകസ്ഥാരസം ടജ ഏരജയ കലല നടപടജകളജല നജനസം

ഒഴജവസ്ഥാക്കജയ നടപടജ ശരജയല.  പ്രസ്തുത സലതസ നജനസം അകതസ്ഥാറജറജ പ്രകതരകസം ജതീവനക്കസ്ഥാകര

നജകയസ്ഥാഗജചസ കമെല കസ്ഥാലയളവജല പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ ഫതീ പജരജചജട്ടുകണങ്കജല ആയതജകന വജവരസം കരഖകള

വവിശാല കകാചവി വവികസന അതതാറവിറവി ഓഡവിററ്റ് റവിതപാര്ടറ്റ് 2015-'16
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സഹജതസം  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കുന്നതജനുസം  പ്രസസ്തുത  സലതസ  ഏകതങ്കജലുസം  തരതജലുളള  നജര്മ്മസ്ഥാണ

പ്രവൃതജകള നടന്നജട്ടുകണങ്കജല ആയതജകന വജവരവസം,  ഈ സലസം കടണര്/കലല നടപടജയജല

നജനസം  ഒഴജവസ്ഥാക്കജയതജനുസം  വജശദതീകരണസം  ആവശരകപട്ടസ  നലകജയ  ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജക്കസ

(നസം.എ 4/28/15-16  തതീയതജ  12.04.2017)  മെറപടജ ലഭരമെസ്ഥാക്കജയജല.  മെണപസ്ഥാട്ടജപറമ്പസ പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ

ഏരജയ  കലലസം  നലകസ്ഥാതജരുന്നതസ  മൂലമുളള  സസ്ഥാമ്പതജക  നഷസം  തുടര്  വര്ഷങ്ങളജല

ഒഴജവസ്ഥാക്കുന്നതജനുളള നടപടജകള സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ.

2.11 പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ  ഫതീ  കരസ്ഥാറകസ്ഥാരനസ  ഉയര്ന്ന  മൂലരമുളള  കപസ്ഥാതുമെരസ്ഥാമെതസ  പ്രവൃതജ  
അനധജകൃതമെസ്ഥായജ ഏലപജചനലകജ   -   അപസ്ഥാകതയുസം നഷവസം

(ഫയല നസം. 7216/ബജ3/2014/ജജ.സജ.ഡജ.എ, 3237/ഇ 3/2015/ജജ.സജ.ഡജ.എ)

അകതസ്ഥാറജറജ  വകയസ്ഥായുളള  മെവറന്  വഡ്രൈവസ  ഗടൗണജനസ   കതക്കുവശത്തുളള  പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ

സലത്തുനജനസം  പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ  ഫതീസസ  പജരജക്കുന്നതജനുളള  അവകസ്ഥാശസം  01.01.2015  മുതല

31.12.2015 വകരയുളള കസ്ഥാലയളവജകലയസ 27 ലകസം രൂപയസ ശതീ.സുകരന്ദ്രന് തറയജലജനസ 11.12.2014

ല  നടതജയ  കടണര്  പ്രകസ്ഥാരസം  അനുവദജചസ  നലകജയജട്ടുണസ.   കലല/കടണര്  വരവസ  പ്രകസ്ഥാരസം

കലലത്തുകയുകട  25%  തുകയസ്ഥായ  6,75,000/-  രൂപയുസം  സര്വ്വതീസസ  ടസ്ഥാകസ  ഉളകപകടയുളള  തുക

 ₹ 7,72,335/-  രൂപ  26.12.2014  തതീയതജയജല  ശതീ.  സുകരന്ദ്രന്  അകതസ്ഥാറജറജയജല  അടചജട്ടുണസ.

ബസ്ഥാക്കജ തുക എട്ടസ തുലര ഗഡുക്കളസ്ഥായജ 2015 ജനുവരജ മുതല എലസ്ഥാ മെസ്ഥാസവസം 5-ാാാ തതീയതജയസ മുമ്പസ്ഥായജ

അടയ്കക്കണതസ്ഥായജരുന.  ഇതജല വതീഴ്ച വരുത്തുന്നപകസം തവണസസംഖരകയസ്ഥാകടസ്ഥാപസം 12% പലജശ

കൂടജ  ഈടസ്ഥാക്കുന്നതസ്ഥാകണനസം  ഏകതങ്കജലുസം  ഗഡു  നജശജത  തതീയതജയകസം  അടയ്ക്കുവസ്ഥാന്  വതീഴ്ച

വരുത്തുന്നപകസം കനസ്ഥാട്ടതീസസ  കൂടസ്ഥാകത തകന്ന ഫതീസസ  പജരജവജനുളള  അവകസ്ഥാശസം  അകതസ്ഥാറജറജയസ  റദ്ദേസ

കചയസ്ഥാവന്നതസ്ഥാകണന്നസ കരസ്ഥാറജല പറയുനകണങ്കജലുസം ശതീ. സുകരന്ദ്രന്,  മുന്കൂര് അടവസ്ഥാക്കജയ കശഷസം

ബസ്ഥാക്കജ തുക അടയ്ക്കുന്നതസ ഒരു വര്ഷതജനസ കശഷസം 28.12.2015 നസ്ഥാണസ.  [ മുഴുവന് തുകയുസം ഒരുമെജചസ

 ₹ 25,27,777/-  രൂപ (പജഴപലജശ, കസവനനജകുതജ ഇവ സഹജതസം) രസതീതസ നസം.6125/ 28.12.2015

നസ  അടവസ്ഥാക്കജയജട്ടുണസ].   ഇതസ  കരസ്ഥാര്  വരവസകളുകട  ലസംഘനമെസ്ഥാണസ.   ശതീ.സുകരന്ദ്രന്  കരസ്ഥാര്

വരവസകള  പസ്ഥാലജക്കസ്ഥാതജരുന്നജട്ടുസം  കരസ്ഥാര്  പ്രകസ്ഥാരസം  സസ്വതീകരജകക്കണ  തുടര്  നടപടജകള

അകതസ്ഥാറജറജയുസം സസ്വതീകരജചജല.

കരസ്ഥാറകസ്ഥാരകന  ആവര്തജചളള  പരസ്ഥാതജകയത്തുടര്ന്നസ  പ്രസ്തുത  പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ  സലകത

കശസ്ഥാചനതീയസ്ഥാവസ  ഇനര്കലസ്ഥാക്കജസംഗസ  വടല  വജരജചസ  പരജഹരജക്കുന്നതജനസ്ഥായജ  18.02.2016  കല
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കരസ്ഥാര് പ്രകസ്ഥാരസം ടജയസ്ഥാനസ കരസ്ഥാര് കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ ഒരു വര്ഷകതയസ കൂടജ ദതീര്ഘജപജചസ നലകജ.  പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ

ഫതീ  കരസ്ഥാര്  തുകയസ്ഥായ  27  ലകസം  രൂപ  തന്വര്ഷസം  അടയ്ക്കുന്നതജനസ  പകരമെസ്ഥായജ  പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ

ഏരജയസ്ഥായജല  ഇനര്കലസ്ഥാക്കജസംഗസ  വടല  വജരജയല  എന്ന  പ്രവൃതജ  ഇയസ്ഥാളുകട  കചലവജല

നജര്വ്വഹജക്കുന്നതജനുസം  ആയതജകലയസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.എകജകപ്യൂട്ടതീവസ  കമ്മജറജ  തതീരുമെസ്ഥാനപ്രകസ്ഥാരസം

(നസം.305/2015-16  തതീയതജ  04.03.2016)  അനുമെതജ  നലകജ.   പ്രസ്തുത പ്രവൃതജ കചയ്യുന്നതജനസ  3

മെസ്ഥാസകതയസ  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  കണക്കസ്ഥാക്കജകക്കസ്ഥാണസ  നജലവജലുളള  കരസ്ഥാര്  അവസസ്ഥാനജച  തതീയതജയസ്ഥായ

31.12.2015  മുതല  3  മെസ്ഥാസക്കസ്ഥാലസം  (01.01.2016  മുതല  31.03.2016  വകര)  വജകസന പ്രവൃതജ

കചയ്യുന്നതജനസ അനുവദജക്കുകയുസം തുടര്ന്നസ വരുന്ന 12 മെസ്ഥാസക്കസ്ഥാലസം (01.04.2016 മുതല 31.03.2017

വകര) പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ ഫതീസസ പജരജകചടുത്തുകകസ്ഥാണസ കചലവസ തുക വസൂലസ്ഥാക്കസ്ഥാകമെനമുളള വരവസയജല

വതീണ്ടുസം കരസ്ഥാറജകലര്കപട്ടു.   കൂടസ്ഥാകത,  കകന്ദ്ര സര്ക്കസ്ഥാരജകലയസ  അടയ്കക്കണ സര്വ്വതീസസ  ടസ്ഥാകസ  തുക

(14.5%) കരസ്ഥാറകസ്ഥാരന് അടയ്കക്കണതസ്ഥാകയസ്ഥാല, സര്വ്വതീസസ ടസ്ഥാകസ ഇനതജല അടയ്കക്കണജ വരുന്ന

തുകയസ  പകരമെസ്ഥായജ  എകജകപ്യൂട്ടതീവസ  കമ്മജറജയുകട  അസംഗതീകസ്ഥാരകതസ്ഥാകട  01.04.2017  മുതല  2

മെസ്ഥാസക്കസ്ഥാലയളവസം കൂടജ അധജകമെസ്ഥായജ പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ ഫതീസസ പജരജയ്ക്കുന്നതജനുളള അനുവസ്ഥാദസം നലകുകയുസം

കചയ. (അതസ്ഥായതസ 31.05.2017 വകര)

01.01.2016  മുതലുളള  കസ്ഥാലയളവജല  ഫതീസസ  പജരജയ്ക്കുന്നതജനുളള  അവകസ്ഥാശസം  കടണര്

നടപടജകള നടതജ നലകസ്ഥാതജരുന്നതസ  വലജയ അപസ്ഥാകതയസ്ഥാണസ.   നജലവജകല കരസ്ഥാറകസ്ഥാരനസ  ഈ

അവകസ്ഥാശസം  നലകജയതസ  മുന്  വര്ഷകത  കരസ്ഥാര്  തുക  27  ലകസം  രൂപയജല  നജനസം  യസ്ഥാകതസ്ഥാരു

വര്ദ്ധനവസം വരുതസ്ഥാകതയസ്ഥാണസ.  കടണര് വജളജയ്ക്കുക വഴജ കൂടുതല തുക കകസ്വസ്ഥാട്ടസ  കചയ്യുന്ന വരകജയസ

പ്രസ്തുത അവകസ്ഥാശസം നലകസ്ഥാമെസ്ഥായജരുന എന്നജരജയ്കക്ക നജലവജകല കരസ്ഥാറകസ്ഥാരനസ  തകന്ന തുടര്നസം

അതസ നലകുക വഴജ അകതസ്ഥാറജറജയസ വരുമെസ്ഥാന നഷസം ഉണസ്ഥാകസ്ഥാനജടവന.

ഈ പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ ഏരജയസ്ഥായജല ഇനര്കലസ്ഥാക്കജസംഗസ വടല വജരജയ്ക്കുക (4020 m2  വജസതീര്ണസം)

എന്ന പ്രവൃതജയസ്ഥായജ ശതീ.സുകരന്ദ്രന് അകതസ്ഥാറജറജയുമെസ്ഥായജ ഏര്കപട്ട കരസ്ഥാര് പ്രകസ്ഥാരസം (കരസ്ഥാര് തതീയതജ

18.02.2016)  31.03.2016  നസ  മുമ്പസ  പ്രവൃതജ  പൂര്തതീകരജചസ  പൂര്തതീകരണ  സര്ട്ടജഫജക്കറസ

ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകക്കണതസ്ഥായജരുന.  എന്നസ്ഥാല ഈ പ്രവൃതജ ഓഡജറസ കസ്ഥാലയളവജലുസം പൂര്തതീകരജചതസ്ഥായജ

എഞതീനതീയറജസംഗസ വജഭസ്ഥാഗതജല നജനസം പൂര്തതീകരണ സസ്ഥാകരപത്രസം ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജയജട്ടജല.

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകട  സുസജമെസ്ഥായ  എഞജനതീയറജസംഗസ  വജഭസ്ഥാഗസം  മുകഖന  ചുരുങ്ങജയ

കസ്ഥാലയളവജനുളളജല തകന്ന പൂര്തതീകരജയസ്ഥാവന്ന പ്രസ്തുത പ്രവൃതജ നസ്ഥാളജതുവകര പൂര്തജയസ്ഥായതസ്ഥായജ
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ജജ.സജ.ഡജ.എ.  അസംഗതീകരജചജട്ടജല.  ജജ.സജ. ഡജ.എ.എഞജനതീയറജസംഗസ  വജഭസ്ഥാഗസം വടല വജരജയലജനസ

56  ലകസം  രൂപയസ്ഥാണസ  ഫയല  നസം.3237/ഇ 3/2015/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  പ്രകസ്ഥാരസം  എസ്റ്റജകമെറസ

ഇട്ടജരജക്കുന്നതസ.  ഈ പ്രവൃതജ 27 ലകസം രൂപ ഉപകയസ്ഥാഗജചസ പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ ഫതീ കരസ്ഥാറകസ്ഥാരന് തകന്ന

കചയ്യുകമ്പസ്ഥാള  ഉണസ്ഥാകസ്ഥാവന്ന  അപസ്ഥാകതകള  ഏകറയസ്ഥാണസ.   മെജകച  നജലവസ്ഥാരസം  പുലര്ത്തുന്ന

സസ്ഥാകങ്കതജക  വജദഗ്ദ്ധരുകടയുസം  കതസ്ഥാഴജലസ്ഥാളജകളുകടയുസം  കസവനവസം  ഗുണനജലവസ്ഥാരസം  പുലര്ത്തുന്ന

ഉപകരണങ്ങളുസം  സസ്ഥാധന  സസ്ഥാമെഗജകളുസം  ഉപകയസ്ഥാഗജചളള  പ്രവൃതജയുസം,  കരസ്ഥാറകസ്ഥാരനജല  നജനസം

ഉണസ്ഥാകസ്ഥാനജടയജല.  നജലവസ്ഥാരമുളള പ്രവൃതജ തകന്നയസ്ഥാകണസ്ഥാ കചയജട്ടുളളതസ എന്നസ ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഒരു

നടപടജയുസം  അകതസ്ഥാറജറജയുകട  പകത്തുനജനസം  ഉണസ്ഥായജട്ടജല.   നജലവസ്ഥാരമെജലസ്ഥാത  പ്രവൃതജയസ്ഥാ

കണങ്കജല അതസ അകതസ്ഥാറജറജയസ തകന്ന ഭസ്ഥാവജയജല വജനയസ്ഥാകുസം.  കരസ്ഥാറകസ്ഥാരനസ ഇത്രയുസം പ്രസ്ഥാധസ്ഥാനരമുളള

പണജ ഏലപജക്കുക വഴജ അകതസ്ഥാറജറജ വരുമെസ്ഥാന നഷവസം ഭസ്ഥാവജയജല അധജകകചലവസം വരുതജവയ്ക്കുക

തകന്നയസ്ഥാണസ  കചയജട്ടുളളതസ.   ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകട  വജദഗ്ദ്ധ  എഞജനതീയറജസംഗസ  വജഭസ്ഥാഗസം  നജലവജ

ലുളളകപസ്ഥാള  2012  കപസ്ഥാതുമെരസ്ഥാമെതസ  മെസ്ഥാനസ്വലജനസ  വജരുദ്ധമെസ്ഥായജ  പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ  ഫതീ  കരസ്ഥാറകസ്ഥാരനസ

പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ ഫതീ അകതസ്ഥാറജറജയജല ഒടുക്കുന്നതജനസ പകരമെസ്ഥായജ വടല വജരജയല പ്രവൃതജയസ അനുമെതജ

നലകജയ എകജകക്യുട്ടതീവസ കമ്മജറജയുകട നടപടജ ചട്ടവജരുദ്ധമെസ്ഥാണസ.

കകന്ദ്ര സര്ക്കസ്ഥാരജകലയസ അടയ്കക്കണ സര്വ്വതീസസ ടസ്ഥാകസ തുക 4,05,000/-രൂപ (കരസ്ഥാര് പ്രകസ്ഥാരസം

അടയ്കക്കണതസ)  അടയ്ക്കുന്നതജനുസം  ഇനര്കലസ്ഥാക്കജസംഗസ  വടല  വജരജച  പ്രവൃതജയുകട  പൂര്തതീകരണ

സര്ട്ടജഫജക്കറസ ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കുന്നതജനുസം  27.03.2017  കല  7216/എകസ്റ്ററസ/ബജ3/2014  -ാാാ നമ്പര് കതസ

മുകഖന  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ആവശരകപട്ടുകവങ്കജലുസം  ശതീ.  സുകരന്ദ്രന്  സര്വ്വതീസസ  ടസ്ഥാകസ  അടയ്ക്കുകകയസ്ഥാ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  എഞജനതീയറജസംഗസ  വജഭസ്ഥാഗതജല  നജന്നസ  പൂര്തതീകരണ  സര്ട്ടജഫജക്കറസ

ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കുകകയസ്ഥാ കചയജട്ടജല.

കമെല  വജഷയതജല  നലകജയ  ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജയസ  (നസം.എ 4/19/15-16,  തതീയതജ

05.04.2017) മെറപടജ ലഭരമെസ്ഥായജട്ടജല.  പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ ഏരജയ ഇനര്കലസ്ഥാക്കജസംഗസ വടല വജരജയല എന്ന

പ്രവൃതജയുകട  പൂര്തതീകരണ  സര്ട്ടജഫജക്കറസ,  സര്വ്വതീസസ  ടസ്ഥാകസ  അടചതജകന  വജവരസം  എന്നജവ

ഓഡജറജല  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.   കകന്ദ്ര  സര്ക്കസ്ഥാരജനുണസ്ഥായ  നഷസം  4,05,000/-  രൂപ

ഉതരവസ്ഥാദജയസ്ഥായ കസക്രട്ടറജയജല നജനസം ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

വവിശാല കകാചവി വവികസന അതതാറവിറവി ഓഡവിററ്റ് റവിതപാര്ടറ്റ് 2015-'16
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2.12 പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ  ഫതീ  പജരജയ്ക്കുന്നതജനുളള  അവകസ്ഥാശസം  വകമെസ്ഥാറസം  കചയതസ  മൂലസം  
അകതസ്ഥാറജറജയസ ലഭജകക്കണ വരുമെസ്ഥാനസം ലഭജചജട്ടജല

(ഫയല നസം. 7175/എകസ്റ്ററസ/ബജ3/15/ജജ.സജ.ഡജ.എ)

അകതസ്ഥാറജറജ വക പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ ഏരജയ ആയ കചമ്പര് ഓഫസ കകസ്ഥാകമെഴജനസ മുന്വശമുളള സലസം

01.01.2016 മുതല 31.12.2016 വകരയുളള കസ്ഥാലയളവജകലയ്ക്കുളള പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ ഫതീ പജരജയ്ക്കുന്നതജനസ്ഥായജ

18.12.2015  ല നടന്ന കടണര് പ്രകസ്ഥാരസം  25,000/-  രൂപയസ  എറണസ്ഥാകുളസം  കടസ്ഥാള വര്കക്കഴസ  കകസ്ഥാ-

ഓപകററതീവസ കസസ്ഥാവസറജയസ അനുവദജചസ നലകജയജട്ടുണസ.  മുന്കൂര് തുകയസ്ഥായജ 7286/- രൂപ [ 6250 രൂ

(25000/-രൂപയുകട  25%)  +  റജ.സജ.എസസ.129/-രൂപ  +  എസസ.റജ.907/-രൂപ  ]  അകതസ്ഥാറജറജയജല

അടചജട്ടുണസ.  അകലസ്ഥാട്ടസകമെനസ  ഉതരവസ വരവസ അനുസരജചസ ബസ്ഥാലന്സസ തുക  8  തുലര പ്രതജമെസ്ഥാസ

തവണകളസ്ഥായജ അടയ്കക്കണതുമെസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല കടസ്ഥാള വര്കക്കഴസ കസസ്ഥാവസറജകയ പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ ഫതീ

പജരജയ്ക്കുന്നതജനസ അനുവദജക്കസ്ഥാകത കചമ്പര് ഓഫസ കകസ്ഥാകമെഴസ  തടസസം സൃഷജചതജകന തുടര്ന്നസ പ്രസ്തുത

ഏരജയയജകല പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ  ഫതീ  പജരജയ്ക്കുന്നതജനുളള അവകസ്ഥാശസം റദ്ദേസ  കചയസ  ആയതസ  കചമ്പര് ഓഫസ

കകസ്ഥാകമെഴജനസ അനുവദജക്കുകയുസം കചയ.   പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ ഫതീ പജരജയ്ക്കുന്നതജനസ കടണര് പ്രകസ്ഥാരസം അനുവസ്ഥാദസം

ലഭജചവകര  ഒഴജവസ്ഥാക്കജ  ആയതജനസ  തടസസം സൃഷജചവര്ക്കസ  പ്രസ്തുത അവകസ്ഥാശസം നലകജയ നടപടജ

ക്രമെപ്രകസ്ഥാരമെല.  കൂടസ്ഥാകത കടസ്ഥാള വര്കക്കഴസ കസസ്ഥാവസറജയസ നഷപരജഹസ്ഥാരമെസ്ഥായജ  വടൗചര് നസം.166/

23.04.2016 (കചക്കസ നസം.376220 / 23.04.2016) പ്രകസ്ഥാരസം 15,000/- രൂപ നലകജയജട്ടുണസ.  എന്നസ്ഥാല

കടസ്ഥാള വര്കക്കഴസ കസസ്ഥാവസറജ അകതസ്ഥാറജറജയജല ആകക അടചതസ  7487/-  രൂപയസ്ഥാണസ  [7286+201

(കടണര് കഫസ്ഥാമെജകന വജല)].    കടസ്ഥാള വര്കക്കഴസ കസസ്ഥാവസറജ അകതസ്ഥാറജറജയജല കരസ്ഥാര് തുകയസ്ഥായ

25,000/- രൂപയജല മുന്കൂറസ്ഥായജ  അടചജട്ടുളള 6,250/- രൂപ കുറവസ കചയസ, (25000  6250 = 18750 )–

ബസ്ഥാക്കജ  18,750/- രൂപ കചമ്പര് ഓഫസ കകസ്ഥാകമെഴജല നജനസം ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ ഫതീസസ പജരജയ്ക്കുന്നതജനുളള അവകസ്ഥാശസം വകമെസ്ഥാറസം കചയതജലൂകട കടസ്ഥാള വര്കക്കഴസ

കസസ്ഥാവസറജയ്ക്കുണസ്ഥായ  നഷസം  പരജഹരജകക്കണതസ  കചമ്പര്  ഓഫസ  കകസ്ഥാകമെഴസ  ആകണന്ന  നജര്കദ്ദേശസം

നലകജയതജകന  തുടര്ന്നസ  കമെല  സസ്ഥാപനസം  15,000/-  രൂപ  (ഡജ.സജ.ബജ.ബസ്ഥാങ്കസ,  കകസ്ഥാചജ  ബസ്ഥാഞസ

കചക്കസ നസം.002038 തതീയതജ  15.02.2016  പ്രകസ്ഥാരസം)  അടചജട്ടുണസ.  എന്നസ്ഥാല കലല തുക ഇനതജല

യസ്ഥാകതസ്ഥാരു  തുകയുസം  അടവസ്ഥാക്കജയജട്ടജല.   ആയതജനസ്ഥാല  പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ  ഫതീ  പജരജയ്ക്കുന്നതജനുളള

അവകസ്ഥാശസം  വകമെസ്ഥാറസം  കചയതസ  മൂലസം  അകതസ്ഥാറജറജയസ  പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ  ഫതീയജനതജല  യസ്ഥാകതസ്ഥാരു

വരുമെസ്ഥാനവസം ലഭജചജല.  എന്നസ്ഥാല കടണര്/കലല നടപടജകളക്കസ്ഥായജ തുക കചലവഴജയ്കക്കണതസ്ഥായുസം

വന.   കമെല  വജഷയതജല  നലകജയ  ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജയസ  (നസം.എ 4/45/15-16  തതീയതജ

20.04.2017)  മെറപടജ ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജയജല.  കടസ്ഥാള വര്കക്കഴസ കസസ്ഥാവസറജയജല നജനസം കചമ്പര് ഓഫസ

വവിശാല കകാചവി വവികസന അതതാറവിറവി ഓഡവിററ്റ് റവിതപാര്ടറ്റ് 2015-'16



38 

കകസ്ഥാകമെഴജനസ പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ ഫതീ പജരജക്കുന്നതജനുളള അനുവസ്ഥാദസം വകമെസ്ഥാറജ നലകജയതജലൂകട ഫലതജല

കടസ്ഥാള  വര്കക്കഴസ  കസസ്ഥാവസറജയജല  നജനസം  ലഭജക്കുമെസ്ഥായജരുന്ന  18,750/-  രൂ  അകതസ്ഥാറജറജയസ

നഷമെസ്ഥാവകയസ്ഥാണസ  കചയതസ.  ഈ തുക പ്രസ്തുത തതീരുമെസ്ഥാനസം വകകക്കസ്ഥാണ കസക്രട്ടറജയജല നജനസം

ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

2.13 സര്ക്കസ്ഥാര് വരവസകള പസ്ഥാലജക്കസ്ഥാകത അകതസ്ഥാറജറജ വക സലസം വളകര തുച്ഛമെസ്ഥായ 
തുക വസ്ഥാടകയസ്ഥായജ ഈടസ്ഥാക്കജകക്കസ്ഥാണസ നലകജയജരജക്കുന

(ഫയല നസം.7228/എകസ്റ്ററസ/ബജ1/2014/ജജ.സജ.ഡജ.എ)

ജവഹര്ലസ്ഥാല  കനഹ്രു  ഇനര്നസ്ഥാഷണല  കസ്റ്റഡജയതജകന  പജന്ഭസ്ഥാഗതസ  കസ്റ്റഡജയസം  ലജങ്കസ

കറസ്ഥാഡജകന  തുടക്കതജല  പടജഞ്ഞസ്ഥാകറ  വസഡജല  ഒഴജഞ്ഞസ  കജടക്കുന്ന  8  കസനസ  സലസം

കവസ്ഥാളജകബസ്ഥാള  കകസ്ഥാര്ട്ടസ  നജര്മ്മജക്കുന്നതജനസ്ഥായജ  എറണസ്ഥാകുളസം  പ്രസസ  ക്ലബസ  കസക്രട്ടറജയുകട

അകപകയുകട  അടജസസ്ഥാനതജല  23.09.2014  കല  എകജകപ്യൂട്ടതീവസ  കമ്മജറജ  തതീരുമെസ്ഥാനപ്രകസ്ഥാരസം

(നസം.195/14-15)  100/-  രൂപ  പ്രതജമെസ്ഥാസ  വസ്ഥാടകയസ  പ്രസസ  ക്ലബജനസ  അനുവദജചസ  നലകജയജട്ടുണസ.

അകലസ്ഥാട്ടസകമെനസ  ഉതരവസ  വരവസ  അനുസരജചസ  (നസം.7228/എകസ്റ്ററസ  ബജ1/2014/ജജ.സജ.ഡജ.എ

തതീയതജ  14.11.2014)  മുന്കൂര് തുക അടവസ വരുതജ, 15  ദജവസതജനകസം വസ്ഥാടകക്കസ്ഥാരകന സസ്വന്തസം

കചലവജല കരസ്ഥാര്  പത്രസം രജജസ്റ്റര് കചയസ  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.   രസതീതസ  നസം.3940/03.12.2014

പ്രകസ്ഥാരസം  മുന്കൂര്  തുക  112/-  രൂപ  അടചകവങ്കജലുസം  അകതസ്ഥാറജറജയുമെസ്ഥായജ  കരസ്ഥാറജകലര്കപട്ടജല.

അകതസ്ഥാറജറജ  വക  സലസം  കടണര്  കണജചസ,  കഫയര്  വസ്ഥാലക്യു  അടജസസ്ഥാനമെസ്ഥാക്കജയുളള  തു

ഈടസ്ഥാക്കജയസ്ഥാണസ  ലതീസജനസ  നലകജ  വരുന്നതസ.   എന്നസ്ഥാല  എറണസ്ഥാകുളസം  പ്രസസ  ക്ലബജനസ  സലസം

വസ്ഥാടകയസ  നലകജയജരജക്കുന്നതസ  കഫയര്  വസ്ഥാലക്യു  കണക്കസ്ഥാക്കസ്ഥാകതയുസം  കടണര്  നടപടജ

സസ്വതീകരജക്കസ്ഥാകതയുസം കവറസം  100/-  രൂപ മെസ്ഥാത്രസം പ്രതജമെസ്ഥാസ വസ്ഥാടക നജര്ണയജചകകസ്ഥാണസ്ഥാണസ.  കകരള

കഡവലപ്കമെനസ  അകതസ്ഥാറജറതീസസ  റൂളസസ  (1984)  റൂള  55  പ്രകസ്ഥാരസം  അകതസ്ഥാറജറജ  വക  സലസം

ലതീസജകനസ്ഥാ,  വജലക്കുന്നതജകനസ്ഥാ,  വകമെസ്ഥാറസം  കചയ്യുന്നതജകനസ്ഥാ  സര്ക്കസ്ഥാരജകന  മുന്കൂര്  അനുമെതജ

ആവശരമെസ്ഥാണസ.   ഇപ്രകസ്ഥാരസം  മുന്കൂര്  അനുമെതജ  ലഭരമെസ്ഥാക്കജയജട്ടജല.   എറണസ്ഥാകുളസം  പ്രസസ  ക്ലബസ

അകതസ്ഥാറജറജയുമെസ്ഥായജ  കരസ്ഥാറജകലര്കപടസ്ഥാകതയുസം പ്രതജമെസ്ഥാസ വസ്ഥാടക അടയസ്ഥാകതയുസം പ്രസ്തുത സലതസ

നജര്മ്മസ്ഥാണ പ്രവര്തനങ്ങള (കവസ്ഥാളജകബസ്ഥാള കകസ്ഥാര്ട്ടസ നജര്മ്മജചസ) നടതജ ഉപകയസ്ഥാഗജചസ വരുന. ഈ

വജഷയതജല  സസ്വതീകരജച  തുടര്  നടപടജകളുകട  വജവരവസം,  വരകമെസ്ഥായ  സര്ക്കസ്ഥാര്  വരവസകള

നജലനജലകക്ക  ആയതസ  പസ്ഥാലജക്കസ്ഥാകത  അകതസ്ഥാറജറജ  വക  സലസം  വസ്ഥാടകയസ  നലകജയതജനസ

വജശദതീകരണവസം ലഭരമെസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് ആവശരകപട്ടസ നലകജയ ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജ  (നസം.എ 4/36/15-16

തതീയതജ 19.04.2017) നലകജയജരുന.
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 ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കസക്രട്ടറജയുകട  16.02.2016  കല  നസം.7228/എകസ്റ്ററസ/ബജ1/2014/

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കതസ മുകഖന പലജശ സഹജതസം വസ്ഥാടക അടയ്ക്കുന്നതജനുസം, അടജയന്തജരമെസ്ഥായജ കരസ്ഥാറജല

ഏര്കപടുന്നതജനുസം പ്രസസ  ക്ലബജകനസ്ഥാടസ  നജര്കദ്ദേശജചതജകനത്തുടര്ന്നസ  03.03.2016  ല രസതീതസ  നമ്പര്

7748  പ്രകസ്ഥാരസം  1,970/-  രൂപ  അടവസ  വരുതജകയങ്കജലുസം  കകജകള  കരസ്ഥാറജല  ഏര്കപടുവസ്ഥാന്

ആവശരമെസ്ഥായ നടപടജ  സസ്വതീകരജചജല എന്നസ  ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജയുകട മെറപടജയസ്ഥായജ  (11.05.2017

തതീയതജയജകല  7228/എകസ്റ്ററസ/ബജ1/2014/ജജ.സജ.ഡജ.എ.നമ്പര്  കതസ)  ജജ.സജ.ഡജ.എ.അറജയജച.

വളകര  തുച്ഛമെസ്ഥായ  തുകയസ്ഥാണസ  വസ്ഥാടകയസ്ഥായജ  പ്രസസ  ക്ലബജല  നജനസം  അകതസ്ഥാറജറജ  ഈടസ്ഥാക്കജയതസ.

കരസ്ഥാറജല  ഏര്കപടസ്ഥാകതയസ്ഥാണസ  ഇപ്രകസ്ഥാരസം  കചയതസ  എന്നതസ  വളകര  ഗുരുതരമെസ്ഥായ  വതീഴ്ചയസ്ഥാണസ.

03.12.2014 നസ 112/- രൂപ അടചതജനസ കശഷസം 15 മെസ്ഥാസസം കഴജഞ്ഞസ്ഥാണസ തുച്ഛമെസ്ഥായ ഈ തുക കപസ്ഥാലുസം

അടയ്ക്കുവസ്ഥാന് അവര് സന്നദ്ധത കസ്ഥാട്ടജയതസ.

 

അന്തസ്ഥാരസ്ഥാഷ്ട്ര കസ്റ്റഡജയതജകന പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ ഏരജയ ആയജ ഉപകയസ്ഥാഗജചജരുന്ന പ്രസ്തുത സലസം

ഇപ്രകസ്ഥാരസം  വരവസകള  പസ്ഥാലജക്കസ്ഥാകതയുസം  കരസ്ഥാറജകലര്കപടസ്ഥാകതയുസം  വസ്ഥാടകയസ  നലകജയതസ  മൂലസം

അകതസ്ഥാറജറജയസ വരുമെസ്ഥാന നഷസം സസംഭവജക്കസ്ഥാനജടയസ്ഥായജ.  കൂടസ്ഥാകത കസ്ഥാലക്രകമെണ ടജ സലസം തജരജകക

ഈടസ്ഥാക്കുന്നതജനസ നജയമെ നടപടജകള സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥായുസം വകന്നക്കസ്ഥാസം.  ആയതജനസ്ഥാല ടജ സലസം

പ്രസസ  ക്ലബജല  നജനസം  തജരജകക  ഈടസ്ഥാക്കജ  അകതസ്ഥാറജറജയസ്ഥായജ  ഉപകയസ്ഥാഗകപടുത്തുന്നതജനുളള

നടപടജകള സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ.

2.14 ഫസ്ഥാറസ സമുചയസം വസ്ഥാടകയസ നലകജയതസ   -   സമെയബന്ധജതമെസ്ഥായജ
കരസ്ഥാറജകലര്കപടസ്ഥാതജരുന്നതസ മുലസം വരുമെസ്ഥാന നഷസം

(ഫയല നസം.5960/ബജ2/എകസ്റ്ററസ/2013/ജജ.സജ.ഡജ.എ)

എറണസ്ഥാകുളസം  സടൗതസ  കറയജലകവ  കസ്റ്റഷന്  കജഴകക്ക  കവസ്ഥാടതജനടുത്തുളള

ജജ.സജ.ഡജ.എ.വക  ഫസ്ഥാറസ  സമുചയസം  (6  ഫസ്ഥാറ്റുകള)  5  വര്ഷകതയസ  വസ്ഥാടകയസ  നലകുന്നതജനസ്ഥായജ

20.06.2014 ല നടതജയ കടണര് പ്രകസ്ഥാരസം ശതീ. രസ്ഥാകജഷസ കുമെസ്ഥാറജനസ 11,88,000/- രൂപ പ്രതജവര്ഷ

നജരക്കജല കടണര് അനുവദജചസ നലകജയജട്ടുണസ.  ആയതജനസ  28.06.2014  കല തതീരുമെസ്ഥാനസം നസം.113/

14-15  എകജകപ്യൂട്ടതീവസ  കമ്മജറജ  അസംഗതീകസ്ഥാരതജകന  അടജസസ്ഥാനതജല  23.07.2014  നസ  ടജയസ്ഥാനസ

അകലസ്ഥാട്ടസകമെനസ  ഉതരവസം  (നസം.5960/ബജ2/എകസ്റ്ററസ/2013)  നലകജയജട്ടുണസ.   അകലസ്ഥാട്ടസകമെനസ

ഉതരവജകല പ്രതജമെസ്ഥാസ വസ്ഥാടക 99000/- രൂപ, കസകപ്യൂരജറജ കഡകപസ്ഥാസജറസ 10 ലകസം രൂപ, കസവന

നജകുതജ  (12.36%)  12,236/-  രൂപ  ഉളകപകട  11,11,236/-  രൂപ  മുന്കൂറസ്ഥായജ  29.09.2014  കല
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രസതീതസ  നസം.2243/29.09.2014  പ്രകസ്ഥാരസം  കലലസം  കകസ്ഥാണയസ്ഥാള ഒടുക്കജയജട്ടുണസ.   എന്നസ്ഥാല ഇയസ്ഥാള

തുടര്ന്നസ അകലസ്ഥാട്ടകമെനസ ഉതരവജകല വരവസകള പസ്ഥാലജചജട്ടജല.  വജശദ വജവരസം ചുവകട കചര്ക്കുന.

1) 10/2014  ല കരടസ  കരസ്ഥാര് പത്രസം അകതസ്ഥാറജറജയജല നജനസം സസ്വതീകരജചജട്ടുകണങ്കജലുസം ടജയസ്ഥാന്

അകതസ്ഥാറജറജയുമെസ്ഥായജ  കരസ്ഥാറജകലര്കപട്ടജരജക്കുന്നതസ  ഒന്നര വര്ഷതജനസ  കശഷസം  04.05.2016  ലസ്ഥാണസ.

അകലസ്ഥാട്ടസകമെനസ  ഉതരവസ  വരവസയജകല  ക്രമെ  നസം.(7)  പ്രകസ്ഥാരസം  മുന്കൂര്  തുക  അടചസ  15

ദജവസതജനകസം വസ്ഥാടകക്കസ്ഥാരന് സസ്വന്തസം കചലവജല കരസ്ഥാര് പത്രസം രജജസ്റ്റര് കചയസ  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കസ്ഥാത

പകസം അകലസ്ഥാട്ടകമെനസ റദ്ദേസ കചകയണതസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല അകതസ്ഥാറജറജ പ്രസ്തുത അകലസ്ഥാട്ടസകമെനസ റദ്ദേസ കചയസ

പുനര് കലല നടപടജ സസ്വതീകരജചജല.

2) അകലസ്ഥാട്ടസകമെനസ  ഉതരവസ  വരവസ  (9)  &  (11)  പ്രകസ്ഥാരസം  ഇലകജസജറജ,  വസ്ഥാട്ടര്  കണകന്

എടുക്കല, കകട്ടജടനജകുതജ തുടങ്ങജയവയസ്ഥാവശരമെസ്ഥായ തുക കലലസം കകസ്ഥാണ വരകജ വഹജകക്കണതസ്ഥാണസ.

എന്നസ്ഥാല  വടൗചര്  നസം.137/29.01.2015  പ്രകസ്ഥാരസം  45,284/-  രൂപ  പ്രസ്തുത  ഫസ്ഥാറസ  സമുചയതജകന

2013-14, 2014-15 വര്ഷകത കകട്ടജട നജകുതജയസ്ഥായജ അകതസ്ഥാറജറജയസ്ഥാണസ കചലവഴജചജരജക്കുന്നതസ.

3) അകലസ്ഥാട്ടസകമെനസ ഉതരവസ തതീയതജയുകട (23.07.2014) 21- ാാാ ദജവസസം മുതല കരസ്ഥാര് കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ

ആരസംഭജയ്കക്കണതസ്ഥാണസ.   അതനുസരജചസ  13.08.2014  മുതല  ടജയസ്ഥാന്  പ്രതജമെസ്ഥാസ  വസ്ഥാടക  ഓകരസ്ഥാ

മെസ്ഥാസവസം  10-ാാാ തതീയതജയസ  മുന്പസ്ഥായജ  അകതസ്ഥാറജറജയജല അടയ്കക്കണതസ്ഥാണസ.   എന്നസ്ഥാല ടജയസ്ഥാന്

വസ്ഥാടക അടയസ്ഥാതജരുന്ന സസ്ഥാഹചരരതജല  9/2014  മുതല  5/2015  വകരയുളള കസ്ഥാലയളവജകല മെസ്ഥാസ

വസ്ഥാടകയജല  ഇളവസ  (8,91,000/-  രൂപ  പലജശ  കൂടസ്ഥാകത)  അനുവദജചസ  നലകുകയുസം  കചയജട്ടുണസ.

അകലസ്ഥാട്ടജ 6/2015 മുതല 3/2016 വകരയുളള കസ്ഥാലയളവജകല വസ്ഥാടക അടചതജകന വജവരസം ഫയലജല

ലഭരമെല.   അകലസ്ഥാട്ടസകമെനസ  ഉതരവസ  ക്രമെ  നസം.(5)  പ്രകസ്ഥാരസം  ഓകരസ്ഥാ  വര്ഷവസം  5%  വതീതസം  വസ്ഥാടക

വര്ദ്ധനവസ വരുതണകമെന്ന വരവസ പസ്ഥാലജചജട്ടജല.

അകലസ്ഥാട്ടസകമെനസ  വരവസ  പ്രകസ്ഥാരസം  പ്രവര്തജക്കസ്ഥാകത  അകതസ്ഥാറജറജയസ  സസ്ഥാമ്പതജക

നഷമുണസ്ഥാക്കജയ  വരകജയസ  നലകജയ  അകലസ്ഥാട്ടസകമെനസ  ഉതരവസ  റദ്ദേസ  കചയസ  പുനര്കലലസം/കടണര്

നടപടജകള  സസ്വതീകരജക്കസ്ഥാകതയജരുന്നതജനുസം  കുടജശ്ശേജക  ഈടസ്ഥാക്കസ്ഥാകതയജരുന്നതജനുസം  വജശദതീകരണസം

ആവശരകപട്ടസ നലകജയ ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജയസ  (നസം.എ 4/25/15-16 തതീയതജ 11.04.2017) മെറപടജ

ലഭരമെസ്ഥാക്കജയജല.
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ഫസ്ഥാറസ  സമുചയസം  കടണര്  മുകഖന  വസ്ഥാടകയസ  നലകജകയങ്കജലുസം  സമെയബന്ധജതമെസ്ഥായജ

കരസ്ഥാറജകലര്കപടസ്ഥാകതയജരുന്നതസ മൂലവസം, അകലസ്ഥാട്ടസകമെനസ വരവസകള പസ്ഥാലജചസ കരസ്ഥാര് റദ്ദേസ കചയസ പുനര്

കലല  നടപടജ  സസ്വതീകരജക്കസ്ഥാകതയജരുന്നതസ  മൂലവസം  അകതസ്ഥാറജറജയസ  8,91,000/-രൂപ  വരവജനതജലുസം

45,284/-  രൂപ കചലവജനതജലുസം നഷമുണസ്ഥായജട്ടുണസ.   ഈ തുക ഉതരവസ്ഥാദജയസ്ഥായ കസക്രട്ടറജയുകട

പക്കല നജനസം ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

2.15 ഐ  .  എസസ  .  എല  .    മെസ്ഥാചസ    2015  –  കുറഞ്ഞ നജരക്കജല പരസര ചസ്ഥാര്ജസ ഈടസ്ഥാക്കജയതസ  
മൂലസം   11   ലകസം രൂപയുകട നഷസം

(ഫയല നസം.6311/എകസ്റ്ററസ/2015/ജജ.സജ.ഡജ.എ)

2015  കല ഐ.എസസ.എല.മെസ്ഥാചസ നടത്തുന്നതജനസ്ഥായജ അകതസ്ഥാറജറജയുകട ജവഹര്ലസ്ഥാല കനഹ്രു

അന്തസ്ഥാരസ്ഥാഷ്ട്ര  കസ്റ്റഡജയസം  06.10.2015,  10.10.2015,  18.10.2015,  31.10.2015,  04.11.2015,

10.11.2015,  29.11.2015  എന്നതീ ദജവസങ്ങളജലസ്ഥായജ ആകക  7  ദജവസകതയസ കകരള ഫുട്കബസ്ഥാള

അകസസ്ഥാസജകയഷന്  വസ്ഥാടകയ്കക്കടുതജട്ടുണസ.   ഓകരസ്ഥാ  ദജവസകത മെത്സരതജനുസം  1  ലകസം  രൂപ

വതീതസം വസ്ഥാടകയുസം പരസരചസ്ഥാര്ജസ്ഥായജ 7 ദജവസകത മെത്സരതജനസ്ഥായജ ആകക 3 ലകസം രൂപയുമെസ്ഥാണസ

അകതസ്ഥാറജറജ  ഈടസ്ഥാക്കജയജട്ടുളളതസ.   ഐ.എസസ.എല.  മെസ്ഥാചകളക്കസ  പരസര  ചസ്ഥാര്ജജനതജല

ദജവകസന  2  ലകസം  രൂപ  വതീതമെസ്ഥാണസ  അകതസ്ഥാറജറജ  നജലവജല  ഈടസ്ഥാക്കജ  വരുന്നതസ.   കകരള

ഫുട്കബസ്ഥാള  അകസസ്ഥാസജകയഷകന   09.10.2015  കല  കക.എഫസ.എ/ഐ.എസസ.എല.15-16/342

നമ്പര് കതസ പ്രകസ്ഥാരസം പരസരസം പതജക്കുന്നതജനസ്ഥായുളള ഏരജയസ്ഥായജല അധജകവസം അകതസ്ഥാറജറജ  മെറസ

ഏജന്സജയസ  നലകജയതജനസ്ഥാല  പരസര  ഏരജയ  കുറവസ്ഥാകണനസം  കക.എഫസ.എ.യസ  സസ്ഥാമ്പതജക

പ്രതജസന്ധജ  ഉളളതജനസ്ഥാലുസം  പരസര  ചസ്ഥാര്ജസ  3  ലകസം  രൂപയസ്ഥായജ  കുറവസ  കചയസ  തരണകമെന്നസ

അകപകജചജട്ടുണസ.   കമെല  അകപക  പരജഗണജചകകസ്ഥാണസ്ഥാണസ  പരസരചസ്ഥാര്ജസ  7  ദജവസകത

മെത്സരതജനസ്ഥായജ  ആകക  3  ലകസം  രൂപയസ്ഥായജ  കുറവസ  കചയസ  നലകജയതസ.   കകരള  ഫുട്കബസ്ഥാള

അകസസ്ഥാസജകയഷകന കമെല സൂചജപജച കതജല പരസ്ഥാമെര്ശജക്കുസം വജധസം  ഐ.എസസ.എല.2015  നസ

പുറസം  പരസരസം  മെറസ  ഏജന്സജകളക്കസ  നലകജയജട്ടജകലന്നസ  മെസ്ഥാത്രമെല പരസര ചസ്ഥാര്ജജനതജല മെറസ

ഏജന്സജകള ആരുസം തകന്ന അകതസ്ഥാറജറജയജല തുക ഒടുക്കജയജട്ടുമെജല.  ആയതജനസ്ഥാല പ്രസ്തുത കതസ

പരജഗണജചകകസ്ഥാണസ അകതസ്ഥാറജറജ  ഈടസ്ഥാക്കജ വരുന്ന പരസര നജരക്കജല നജനസം  78%  തുക കുറചസ

നലകജയ നടപടജ ക്രമെപ്രകസ്ഥാരമെല.

2014  കലയുസം  2016  കലയുസം ഐ.എസസ.എല.മെസ്ഥാചസ നടത്തുന്നതജനസ്ഥായജ ജവഹര്ലസ്ഥാല കനഹ്രു

അന്തസ്ഥാരസ്ഥാഷ്ട്ര  കസ്റ്റ ഡജയസം അനുവദജചജരജക്കുന്നതസ ഓകരസ്ഥാ ദജവസകത മെത്സരതജനുസം  1  ലകസം രൂപ
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വതീതസം  വസ്ഥാടകയുസം  2  ലകസം  രൂപ  വതീതസം  പരസരചസ്ഥാര്ജസം  ഈടസ്ഥാക്കജകക്കസ്ഥാണസ്ഥാണസ.   2015

ഐ.എസസ.എല.  7  ദജവസകത മെത്സരങ്ങളക്കസ്ഥായജ  പരസര  നജകുതജയജനതജല ലഭജചജട്ടുളളതസ  3

ലകസം രൂപ മെസ്ഥാത്രമെസ്ഥാണസ.  അകതസ്ഥാറജറജയുകട ഗടൗണസ അകലസ്ഥാട്ടസകമെനസ വരവസകള പ്രകസ്ഥാരസം ഈടസ്ഥാക്കജ

വരുന്ന  പരസര  ചസ്ഥാര്ജജനതജല  ഇളവസ  നലകജയതസ  മൂലസം  11  ലകസം   രൂപ  ഈയജനതജല

നഷകപട്ടു.  മെസ്ഥാനദണങ്ങള പസ്ഥാലജക്കസ്ഥാകത നലകജയ ഇളവസ ഓഡജറജല അസംഗതീകരജക്കുന്നജല.  കമെല

വജഷയതജല നലകജയ ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജയസ (നസം.എ 4/18/15-16 തതീയതജ 05.04.2017) മെറപടജ

ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജയജല.   യസ്ഥാകതസ്ഥാരു  മെസ്ഥാനദണങ്ങളുസം  പസ്ഥാലജക്കസ്ഥാകത  പരസരനജകുതജ  കുറചസ  നലകജയ

തതീരുമെസ്ഥാനസം അകതസ്ഥാറജറജയുകട ഉതമെ സസ്ഥാമ്പതജക തസ്ഥാത്പരരങ്ങളക്കസ വജരുദ്ധമെസ്ഥാണസ.  ആയതജനസ്ഥാല

ഇപ്രകസ്ഥാരസം  നഷസം  വന്ന  തുക  11  ലകസം  രൂപ  ഉതരവസ്ഥാദജയസ്ഥായ  കസക്രട്ടറജയജല  നജന്നസ

ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

2.16  ഭവനനജര്മ്മസ്ഥാണ വസ്ഥായ്പ കുടജശ്ശേജകയജനതജല അകതസ്ഥാറജറജയസ ലഭജകക്കണ   65   ലകസം രൂപ
നഷകപട്ടു

അകതസ്ഥാറജറജയജല നജനസം വജവജധ ഭവന നജര്മ്മസ്ഥാണ പദ്ധതജകളജലുളകപടുതജ  (LIG,  MIG,

HIG)  ഭവന  നജര്മ്മസ്ഥാണതജനസ്ഥായജ  വസ്ഥായ്പ  എടുതജട്ടുളളവര്  സമെയബന്ധജതമെസ്ഥായജ  വസ്ഥായ്പ  തുക

തജരചടയസ്ഥാതതസ  മൂലസം  അകതസ്ഥാറജറജയസ  ഈയജനതജല  31.03.2016  വകരയുളള  വസ്ഥായ്പത്തുക

പലജശയുളകപകട 65,46,194/-  രൂപ  കുടജശ്ശേജകയസ്ഥായജ  ലഭജക്കുവസ്ഥാനുണസ.   വജശദവജവരസം  ചുവകട

കചര്ക്കുന.

ക്രമെ
നസം.

ഹടൗസജസംഗസ
സതീസം

അകലസ്ഥാട്ടജയുകട കപരസ 31.03.2016 കല കുടജശ്ശേജക
തുക (27.04.2017

തതീയതജയജകല നസം.2675/
എഫസ.സജ.3/2017 കതസ

പ്രകസ്ഥാരമുളള വജവരസം

ഫയല നസം.

1 LIG ഇബസ്ഥാഹജസം സജ.എ. 100060/- L-II/LIG/27855/
Loan/G.C.D.A

2 LIG മുഹമ്മദസ പജളള എ.എസം. 81424/- L-II/LIG/27828/
Loan/GCDA

3 LIG കക.എസം.കതസ്ഥാമെസസ 88279/- L-II/LIG/27684/
Loan/GCDA

4 LIG വജ.ഒ.മെതസ്ഥായജ 41904/- L-II/LIG/42232/
GCDA

5 LIG കചലപന് കക.എ. 299617/- L-II/38120/LIG/
GCDA
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6 LIG പുഷ്പവലജ 161830/- L-II/37417/LIG/
Loan/GCDA

7 LIG കഗസ്ഥാപജ ഇ.സജ. 37888/- L-II/37193/LIG/
Loan/GCDA

8 LIG അഗസജ എസം.വജ. 119138/- L-II/LIG/37333/
loan/GCDA

9 LIG കജസ്ഥാസഫസ കക.എകസ 83657/- L-II/LIG/37461/
loan/GCDA

10 LIG നസ്ഥാരസ്ഥായണന് 34927/- L-II27989/LIG/
Loan/GCDA

11 LIG കവളന് ആര്. 69236/- L-II/27812/LIG/
loan/GCDA

12 LIG പരതീതസ വജ.എസസ. 40408/- L-II/42204/LIG/
loan/GCDA

13 LIG അനജലകുമെസ്ഥാര് എ.കക. 14636/- L-II/LIG/42236/
Loan/GCDA

14 LIG കൃഷ്ണന്നസ്ഥായര് എസം.കക. 55619/- L-II/27960/LIG/
loan/GCDA

15 LIG കജസ്ഥാസഫസ ടജ.കക. 181112/- L-II/LIG/37435/
Loan/GCDA

16 MIG ഐഷസ്ഥാ 293193/- L-II/MIG/28953/
Loan/GCDA

17 MIG ഹുവസന് എ.എ. 129286/- L-II/MIG-II/
Loan/GCDA

18 MIG കുഞ്ഞഹമ്മദസ 110626/- L-11/MIG-II-29/
Loan/GCDA

19 MIG കുഞകുറമ്പന് 618921/- L-II/38011/Loan
/GCDA

20 MIG ഭവസ്ഥാനജയമ്മ ടജ.ബജ. 146384/- L-II/MIG-1-75/
Loan/GCDA

21 MIG കജക്കബസ കക.കജ. 228578/- L-II/28104/MIG/
Loan/GCDA

22 MIG രസ്ഥാജന് കക.വജ. 229529/- L-II/28536/MIG/
Loan/GCDA

23 MIG അബ്ദുല ഹമെതീദസ കക.എ. 298990/- L-II/38047/MIG/
Loan/GCDA

24 MIG ചജദസംബരന് ടജ.ജജ. 188797/- L-II/MIG/38077/
GCDA
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25 MIG ശസ്ഥാന്തസ്ഥാ നസ്ഥാരസ്ഥായണന് 182574/- L-II/MIG/II-32/
Loan/GCDA

26 MIG എസം.വജ.കജസ്ഥാസസ 307516/- MIG/II-116/L-I/
GCDA

27 MIG കക.കസ്ഥാര്തജകകയന് 211673/- L-II/MIG/28410/
L/G

28 MIG പടൗകലസ്ഥാസസ പജ.ഡജ. 301960/- L-II/MIG/28904/
L/G

29 MIG യസ്ഥാകക്കസ്ഥാബസ ടജ.എന്. 170586/- L-II/MIG/28956/
L/G

30 MIG പടൗകലസ്ഥാസസ 329380/- L-II/MIG/28943/
L/G

31 MIG കദവസജക്കുട്ടജ പജ.ടജ. 304009/- L-II/II-133A/
MIG/L/G

32 MIG കദവസജ ബസ്ഥാബു 64062/- L-II/28945/MIG/
GCDA

33 MIG പകത്രസ്ഥാസസ പജ.ഡജ. 301514/- LIG/MIG-II
52(A)/L/G

34 HIG കസസ്ഥാമെവലജ എസം.ബജ. 189177/- L-II/29635/HIG/
L/G

35 HIG കമെസ്ഥാഹനന് സജ.പജ. 529704/- L-II/LIG/39033
L/G

ആകക 6546194/-

കമെല  പരസ്ഥാമെര്ശജചജട്ടുളള  വസ്ഥായ്പ  എടുതവര്കക്കതജകര  ആര്.ആര്.നടപടജ  സസ്വതീകരജ

ചജട്ടുകണങ്കജലുസം 31.03.2016 വകര അകതസ്ഥാറജറജയസ കുടജശ്ശേജക തുക പജരജഞ്ഞസ കജട്ടജയജട്ടജല.  ഭവനവസ്ഥായ്പ

കരസ്ഥാര് പ്രകസ്ഥാരസം കുടജശ്ശേജകക്കസ്ഥാര്കക്കതജകര തുടര് നടപടജ യഥസ്ഥാസമെയസം സസ്വതീകരജക്കസ്ഥാകതയജരുന്നതസ മൂലസം

വസ്ഥായ്പ  കുടജശ്ശേജക  തുക  വര്ദ്ധജക്കുന്നതജനുസം  ഇതസ  തുടര്നളള  തജരജചടവജകന  പ്രതജകൂലമെസ്ഥായജ

ബസ്ഥാധജക്കുകയുസം  കചയ.   കമെല  തുക  അകതസ്ഥാറജറജയസ  ലഭജചജട്ടുകണങ്കജല  ആയതജകന  വജവരസം

അറജയജകക്കണതസ്ഥാണസ.   ലഭജക്കസ്ഥാത  പകസം  ആര്.ആര്.  നടപടജകളുകട  നജലവജകല  സജതജ

അറജയജകക്കണതസ്ഥാണസ.
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2.17 മെട്ടസ്ഥാകഞരജ  ബജ  .  ഒ  .  ടജ  .  പസ്ഥാലസം    -    കടസ്ഥാള  പജരജവസ  വരവസകള  ലസംഘജചജട്ടുസം  കരസ്ഥാര്  
കമ്പനജകക്കതജകര നടപടജ സസ്വതീകരജചജല

പളളുരുതജ,  കഫസ്ഥാര്ട്ടസ  കകസ്ഥാചജ,  മെട്ടസ്ഥാകഞരജ  എന്നതീ  സലങ്ങകള  ബന്ധജപജചകകസ്ഥാണസ  ഒരു

പുതജയ  പസ്ഥാലസം  നജര്മ്മജക്കുന്നതജനസ  വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ  വജകസന അകതസ്ഥാറജറജകയ  നടതജപജനസ്ഥായുളള

ഏജന്സജയസ്ഥായജ  ചുമെതലകപടുതജകക്കസ്ഥാണസ  ജജ.ഒ.(എസം.എസസ)20/1998/പജ.ഡബക്യു.ഡജ.  തതീയതജ

24.03.1998  പ്രകസ്ഥാരസം സര്ക്കസ്ഥാര് ഉതരവസ്ഥായജ.  വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ ഈ പസ്ഥാലസം

ബജ.ഒ.ടജ.അടജസസ്ഥാനതജല പണജയുന്നതജനസ M/s.  ഗസ്ഥാമെണ ഇന്ഡര ലജമെജറഡസ എന്ന സസ്ഥാപനകത

ചുമെതലകപടുതജ.  ഇതജനസ്ഥായജ ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുസം കകരള സര്ക്കസ്ഥാരുസം ഒന്നസ്ഥാസം കകജയസ്ഥായുസം ഗസ്ഥാമെണ

ഇന്ഡര ലജമെജറഡസ  രണസ്ഥാസം  കകജയസ്ഥായുസം  27.10.1999  ഒരു ത്രജകകജ കരസ്ഥാര്  ഒപ്പുവച.   ബജ.ഒ.ടജ.

അടജസസ്ഥാനതജല  (Build,  Operate,  Transfer)  കകരളതജല  നജലവജല  വന്ന  ആദര

പദ്ധതജയസ്ഥായജരുന ഇതസ.  27.11.1999 ല നജര്മ്മസ്ഥാണമെസ്ഥാരസംഭജചസ 20.08.2001 ല പൂര്തതീകരജച.

കരസ്ഥാര് വരവസ അനുസരജചസ ഈ പസ്ഥാലതജലൂകട കടനകപസ്ഥാകുന്ന വസ്ഥാഹനങ്ങളക്കസ സര്ക്കസ്ഥാര്

നജശയജചസ നലകുന്ന നജരക്കജല കടസ്ഥാള ചുമെതജകക്കസ്ഥാണസ ഇതജകന നജര്മ്മസ്ഥാണകചലവസ 13 വര്ഷവസം 9

മെസ്ഥാസവസം കകസ്ഥാണസ ഗസ്ഥാമെണ ഇന് ഡരയസ പജരജകചടുക്കസ്ഥാവന്നതുസം ഈ കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ കഴജയുകമ്പസ്ഥാള പസ്ഥാലവസം

അകപ്രസ്ഥാചസ  കറസ്ഥാഡുകളുസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ  വകമെസ്ഥാകറണതുമെസ്ഥാണസ.   കമ്പനജയസ  കവണജ  കടസ്ഥാള

പജരജയ്ക്കുവസ്ഥാന് ഗസ്ഥാമെണ ഇന്തര,  കകസ്ഥാചജന് ബജഡ്ജസസ ഇന്ഫസ്ഥാസ്ട്രക്ചര് എന്ന കമ്പനജകയ  (CBICL)

ഒരു അനുബന്ധ കരസ്ഥാറജലൂകട ചുമെതലകപടുതജ.  കമെസ്ഥാതവജല സൂചജകയുകട അടജസസ്ഥാനതജല കടസ്ഥാള

നജരക്കസ കസ്ഥാലസ്ഥാകസ്ഥാലങ്ങളജല പരജഷ്ക്കരജക്കുന്നതജനസ കരസ്ഥാറജല വരവസയുണസ.  ഇതുപ്രകസ്ഥാരസം സര്ക്കസ്ഥാര്

കടസ്ഥാള  നജരക്കസ  വര്ദ്ധജപജചകവങ്കജലുസം  (29.09.2003  കല  18106/ഡജ2/2002/പജ.ഡബപ്യൂ.ഡജ.  നമ്പര്

സര്ക്കുലര്) കപസ്ഥാതുജനങ്ങളുകട എതജര്പജകന തുടര്ന്നസ പ്രസ്തുത വജജസ്ഥാപനസം മെരവജപജക്കുകയുണസ്ഥായജ.

തുടര്ന്നസ കടസ്ഥാള നജരക്കസ വര്ദ്ധനവജകനക്കുറജചസ പഠജക്കുവസ്ഥാന് സര്ക്കസ്ഥാര് ഒരു കസ്ഥാബജനറസ ഉപസമെജതജകയ

നജകയസ്ഥാഗജച.   എന്നസ്ഥാല  സമെജതജ  നജര്കദ്ദേശജച  പരജഹസ്ഥാരമെസ്ഥാര്ഗ്ഗങ്ങള  സര്ക്കസ്ഥാരജനസ  കനത

സസ്ഥാമ്പതജക  ബസ്ഥാധരത  വരുത്തുകമെന്നതജനസ്ഥാല  നടപസ്ഥായജല.   കടസ്ഥാള  നജരക്കസ  കരസ്ഥാര്  പ്രകസ്ഥാരസം

പരജഷ്ക്കരജക്കസ്ഥാതജരുന്നതജകനതജകര കരസ്ഥാര് കമ്പനജ ബഹുമെസ്ഥാനകപട്ട വഹകക്കസ്ഥാടതജകയ സമെതീപജചതജകന

തുടര്ന്നസ  തര്ക്കസം പരജഹരജക്കുന്നതജനസ്ഥായജ ഒരു ആര്ബജകടഷന് വടബപ്യൂണലജകന നജയമെജചജരുന.

കമെല വജഷയസം വടബപ്യൂണലജകന പരജഗണനയജലസ്ഥാണസ.

കടസ്ഥാള  നജരക്കസ  പരജഷ്ക്കരജക്കസ്ഥാതജരുന്നതസ  മൂലസം  തങ്ങളക്കസ  ഏകകദശസം  55  കകസ്ഥാടജകയസ്ഥാളസം

രൂപയുകട  നഷമുണസ്ഥാകയന്നസ  CBICL  പരസ്ഥാതജകപട്ടജരുന.   എന്നസ്ഥാല  കമെല  അവകസ്ഥാശവസ്ഥാദസം
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വജശസ്വസനതീയമെസ്ഥായജ കരുതസ്ഥാനസ്ഥാവജല.  പസ്ഥാലതജകന നജര്മ്മസ്ഥാണവമെസ്ഥായജ ബന്ധകപട്ടസ നടതജയ സര്കവ്വ

പ്രകസ്ഥാരസം കടസ്ഥാള പജരജവജനതജല പ്രതതീകജക്കുന്ന പ്രതജദജന വരുമെസ്ഥാനസം  1,41,000/-  രൂപയസ്ഥാണസ.  ടജ

കണക്കസ  പ്രകസ്ഥാരസം  ഈ  ഇനതജകല  പ്രതജമെസ്ഥാസ  വരുമെസ്ഥാനസം  ഏകകദശസം  42  ലകസം  രൂപയസ്ഥാണസ.

എന്നസ്ഥാല   CBICL  2001-02  മുതല  2010-11  വകരയുളള  കസ്ഥാലയളവജകലയസ  കടസ്ഥാള  പജരജവസ

സസംബന്ധജചസ സമെര്പജച കണക്കസ പ്രകസ്ഥാരസം പ്രതജമെസ്ഥാസ വരുമെസ്ഥാനസം ശരസ്ഥാശരജ 31,00,000/- രൂപയസ്ഥായജ

സജരമെസ്ഥായജ  നജലക്കുന.   CBICL  നലകജയ  കടസ്ഥാള  പജരജവസ  സസംബന്ധജച  കണക്കസ  മെസ്ഥാത്രമെസ്ഥാണസ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.ഫയലജല സൂകജചജട്ടുളളതസ.  കടസ്ഥാള പജരജവജനസ്ഥായജ ജജ.സജ.ഡജ.എ.  സതീല പതജപജച

കൂപണുകള നലകജത്തുടങ്ങജയതസ  09.04.2011  മുതല മെസ്ഥാത്രമെസ്ഥാണസ.  കടസ്ഥാള പജരജവസ ആരസംഭജചസ  ഒരു

പതജറസ്ഥാണജനജകട കകസ്ഥാചജ നഗരതജകല വസ്ഥാഹനങ്ങളുകട എണസം ഗണരമെസ്ഥായജ വര്ദ്ധജചകവങ്കജലുസം കടസ്ഥാള

പജരജവജല ആനുപസ്ഥാതജക വര്ദ്ധനവണസ്ഥാകസ്ഥാതതസ  CBICL  നലകജയ കണക്കസ വജശസ്വസ്ഥാസകയസ്ഥാഗരമെല

എന്നതജനസ  കതളജവസ്ഥാണസ.   കരസ്ഥാറകസ്ഥാര്  നലകജയ  കണക്കജകന്മേല  വസ്തുതസ്ഥാ  പരജകശസ്ഥാധന

നടതജയതസ്ഥാകയസ്ഥാ  അകനസ്വഷണ  റജകപസ്ഥാര്ട്ടസ  കശഖരജചതസ്ഥാകയസ്ഥാ  യസ്ഥാകതസ്ഥാരു  കരഖയുസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

ഫയലജല ലഭരമെല.

ഗസ്ഥാമെണ ഇന് ഡരയുമെസ്ഥായുളള  കരസ്ഥാറജകല ഖണജക  6.4  പ്രകസ്ഥാരസം  കടസ്ഥാള സസംബന്ധജച വരവസ-

കചലവസ  കണക്കുകള  വകകസ്ഥാരരസം  കചയ്യുന്നതജനസ്ഥായജ   ഒരു  കപ്രസ്ഥാജക്ടസ  എസ്ക്രൂ  അക്കടൗണസ

ആരസംഭജക്കണകമെനസം,  ഖണജക  24.1  പ്രകസ്ഥാരസം  എസ്ക്രു  അക്കടൗണജകല വരവസ-കചലവസ  കണക്കുകള

കരസ്ഥാറകസ്ഥാരകന സ്റ്റസ്ഥാറപ്യൂട്ടറജ  ഓഡജറര്  സസ്ഥാമ്പതജക  വര്ഷസം  അവസസ്ഥാനജചസ  120  ദജവസതജനുളളജല

ഓഡജറസ  കചയസ  സമെര്പജക്കണകമെനസം  വരവസ  കചയജരുന.   ടജ  വരവസ  പസ്ഥാലജക്കകപട്ടജല.

പസ്ഥാലതജലൂകടയുളള  വസ്ഥാഹനങ്ങളുകട  ഗതസ്ഥാഗതസം  സസംബന്ധജചസ  കൃതരമെസ്ഥായ  വജവരകശഖരണസം

നടതസ്ഥാതജരജക്കുകയുസം ആവശരമെസ്ഥായ രജജസ്റ്ററകളുസം കരഖകളുസം ഭസ്ഥാവജ പരജകശസ്ഥാധനയസ വജകധയമെസ്ഥാകുന്ന

തരതജല സൂകജക്കസ്ഥാതതുസം വരവസ-കചലവസ കണക്കുകള വകകസ്ഥാരരസം കചയ്യുന്നതജനസ്ഥായജ കപ്രസ്ഥാജക്ടസ

എസ്ക്രൂ അക്കടൗണസ ആരസംഭജക്കസ്ഥാതതുസം മുലസം CBICL സമെര്പജച കണക്കജകല സസ്ഥാകങ്കതജക പജശകുകള

ആധജകസ്ഥാരജകമെസ്ഥായജ  കതളജയജക്കുന്നതജനസ  നജര്വ്വസ്ഥാഹമെജലസ്ഥാത  സജതജയസ്ഥാണസ  നജലവജലുളളതസ.

തന്മൂലസം  വരവസ-കചലവസ  സസംബന്ധജചസ  കൃതരമെസ്ഥായ  നജഗമെനതജകലത്തുന്നതജനുസം  കരസ്ഥാറകസ്ഥാര്

അവകസ്ഥാശകപടുന്നതുകപസ്ഥാകലയുളള  നഷസം  ടജ  സസ്ഥാപനതജനസ  സസംഭവജചജട്ടജല  എന്നസ

സസ്ഥാപജക്കുന്നതജനസം പ്രയസ്ഥാസമെസ്ഥാണസ.

ടജ കരസ്ഥാര് വരവസയജകല ഖണജക 4.1(ഡജ) പ്രകസ്ഥാരസം കണസഷന് ഫതീസസ എന്ന നജലയജല

Commercial Operation Date ( COD) കന ആദര ഒനസം രണ്ടുസം വര്ഷങ്ങളജല 100 രൂപ വതീതവസം

വവിശാല കകാചവി വവികസന അതതാറവിറവി ഓഡവിററ്റ് റവിതപാര്ടറ്റ് 2015-'16
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മൂന്നസ്ഥാസം  വര്ഷസം  10,00,000/-രൂപയുസം  തുടര്നളള  വര്ഷങ്ങളജല  10%  അധജക  നജരക്കജലുസം  കരസ്ഥാര്

കമ്പനജ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല ഒടുക്കണകമെന്നസ  വരവസ കചയജരുന.   എന്നസ്ഥാല  2013-14  വര്ഷസം

വകരയുളള കണക്കനുസരജചസ  68,96,940/-  രൂപ ഇനജയുസം  അടവസ്ഥാകക്കണതുണസ.   കരസ്ഥാര്  ലസംഘനസം

നടത്തുന്ന പകസം ഖണജക  28.1  പ്രകസ്ഥാരസം കരസ്ഥാര് റദ്ദേസ്ഥാക്കസ്ഥാനുളള വരവസ വകര ഉണസ്ഥായജരുന്നജട്ടുസം

കരസ്ഥാര്  ലസംഘനസം  നടതജയ  സസ്ഥാപനതജകനതജകര  നടപടജ  സസ്വതീകരജക്കുകകയസ്ഥാ  വജഷയസം

ഗവണകമെനജകന  ധരജപജക്കുകകയസ്ഥാ  അകതസ്ഥാറജറജ  കചയജല.   ടജ  കരസ്ഥാര്  ലസംഘനങ്ങളകക്കതജകര

യുകമെസ്ഥായ നടപടജ ആദരഘട്ടതജല ജജ.സജ.ഡജ.എ.  സസ്വതീകരജചജരുനകവങ്കജല കരസ്ഥാര് കമ്പനജയുകട

അവകസ്ഥാശവസ്ഥാദങ്ങകള  ഫലപ്രദമെസ്ഥായജ  കനരജടുകയുസം  ഭതീമെമെസ്ഥായ  നഷപരജഹസ്ഥാരത്തുക  ആവശരകപടുന്ന

സസ്ഥാഹചരരസം  ഒഴജവസ്ഥാക്കുകയുസം  കചയസ്ഥാമെസ്ഥായജരുന.   ഇതരതജല  നടപടജ  സസ്വതീകരജക്കസ്ഥാതജരുന്നതസ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകട ഭസ്ഥാഗത്തുനജനമുണസ്ഥായ കൃതരവജകലസ്ഥാപമെസ്ഥായജ കസ്ഥാകണണതസ്ഥാണസ.

2.18 ഗരസ്ഥാരണജ  കമ്മതീഷന്    -    പജഴ  ഒഴജവസ്ഥാക്കജ  തുക  തജട്ടകപടുതജയതജനസ്ഥാല  യഥസ്ഥാര്ത  
ബസ്ഥാധരത നജര്ണയജചജട്ടജല

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  വജവജധ  ബസ്ഥാങകളജല  നജനകമെടുത  വസ്ഥായ്പകളുകട  16.12.2011  വകരയുളള

(അവസസ്ഥാന ബസ്ഥാങ്കസ  കലസ്ഥാണ തതീര്പസ്ഥാക്കജയ തതീയതജ)  ഗരസ്ഥാരണജ  കമ്മതീഷനസ്ഥായജ  2.37  കകസ്ഥാടജ  രൂപ

സര്ക്കസ്ഥാരജകലക്കസ  ഒടുക്കസ്ഥാനുളളതസ്ഥായജ  വസ്ഥാര്ഷജക കണക്കുകളജല കരഖകപടുതജയജട്ടുണസ.   ഗരസ്ഥാരണജ

കമ്മതീഷന് കണക്കസ്ഥാക്കുന്നതസ സസംബന്ധജച സര്ക്കസ്ഥാര് ഉതരവജല (ജജ.ഒ.(എസം.എസസ) 487/04/ഫജന്

തതീയതജ  16.10.2014)  യഥസ്ഥാസമെയസം  ഒടുക്കസ്ഥാത  ഗരസ്ഥാരണജ  കമ്മതീഷന്  ഗഡുക്കളക്കസ  പലജശ,

പജഴപലജശ  എന്നജവ  ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ  എന്നസ  നജര്കദ്ദേശജചജട്ടുണസ.  എന്നസ്ഥാല  ഇവ

ഉളകപടുതസ്ഥാകതയുളള  തുകയസ്ഥാണസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  വസ്ഥാര്ഷജക  കണക്കുകളജല  കസ്ഥാണജചജട്ടുളളതസ.

ആയതജനസ്ഥാല ഈയജനതജകല ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകട യഥസ്ഥാര്ത ബസ്ഥാധരതയുകട കൃതരമെസ്ഥായ വജവരങ്ങള

വസ്ഥാര്ഷജക  കണക്കുകളജല  പ്രതജഫലജക്കുന്നജല.   കണക്കുകളജല  കരഖകപടുത്തുന്നതലസ്ഥാകത

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  സര്ക്കസ്ഥാരജകലക്കസ ഈയജനതജല യസ്ഥാകതസ്ഥാരു തുകയുസം നലകജയജട്ടുമെജല.  ഏകതങ്കജലുസം

സര്ക്കസ്ഥാര് ഉതരവജകന അടജസസ്ഥാനതജലസ്ഥാകണസ്ഥാ പജഴ  ഒഴജവസ്ഥാക്കജ  കണക്കുകള തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജയതസ

എന്നതസ  സസംബന്ധജചളള  വജശദതീകരണവസം   2.37  കകസ്ഥാടജയുകട  ഗരസ്ഥാരണജ  കമ്മതീഷന്  ബസ്ഥാധരത

ഒടുക്കുന്നതസ  സസംബന്ധജചസ  സര്ക്കസ്ഥാരജല  നജന്നസ  എകന്തങ്കജലുസം  കതസ  ലഭജചജട്ടുകണങ്കജല  അതജകന

വജവരങ്ങളുസം നസ്ഥാളജതുവകരയസ്ഥായജ ഗരസ്ഥാരണജ കമ്മതീഷന് നലകസ്ഥാതതജനുളള കസ്ഥാരണവസം, ബസ്ഥാധരതയജല

ഇളവസ  ആവശരകപട്ടസ  സര്ക്കസ്ഥാരജനസ  കതസ  നലകജയജട്ടുകണങ്കജല  വജശദസ്ഥാസംശങ്ങളുസം  പരജകശസ്ഥാധനയസ

ലഭരമെസ്ഥാക്കുവസ്ഥാനസ്ഥാവശരകപട്ടസ  നലകജയ  ഓ ഡജറസ  എന്കസ്വയറജക്കസ   (ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജ  നസം.

എ 1/14/2015-16 തതീയതജ 04.04.2017) ജജ.സജ.ഡജ.എ ലഭരമെസ്ഥാക്കജയ മെറപടജയജല 2.37 കകസ്ഥാടജയുകട

വവിശാല കകാചവി വവികസന അതതാറവിറവി ഓഡവിററ്റ് റവിതപാര്ടറ്റ് 2015-'16
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നസ്ഥാളജതുവകരയുളള പലജശ ഉളകപടുതജ തുക  2.87  കകസ്ഥാടജയസ്ഥായജ പുതുക്കജകയനസം ഈയജനതജകല

ബസ്ഥാധരത ഒഴജവസ്ഥാക്കജ നലകുകകയസ്ഥാ തകദ്ദേശസസ്ഥാപനങ്ങളജല നജനസം ജജ.സജ.ഡജ.എ ക്കസ ലഭജക്കസ്ഥാനുളള

അസംശദസ്ഥാന  കുടജശ്ശേജകയുമെസ്ഥായജ  തട്ടജക്കജഴജക്കുകകയസ്ഥാ  കചയണകമെന്നസ  സര്ക്കസ്ഥാരജകനസ്ഥാടസ  അകപകജ

ചജട്ടുകണനസം  അറജയജചജട്ടുണസ.  കപന്ഷന്  ആനുകൂലരങ്ങളക്കസ്ഥായജ  നജലവജല  ജനറല  ഫണജല

നജനസം  വലജയ  കതസ്ഥാതജല  പണസം  വകമെസ്ഥാറ്റുന്ന  ജജ.സജ.ഡജ.എക്കസ  ഗരസ്ഥാരണജ  കമ്മതീഷന്

നസ്ഥാളജതുവകരയുളള  പജഴ  സഹജതസം  നലകകണജ  വരുന്നതസ  വലജയ  സസ്ഥാമ്പതജക  ബസ്ഥാധരത വരുത്തു

കമെന്നതജനസ്ഥാല   സര്ക്കസ്ഥാരജല  നജനസം  ഇക്കസ്ഥാരരതജല  എത്രയുസം  കവഗതജല  തതീരുമെസ്ഥാനസം

ലഭരമെസ്ഥാക്കുന്നതജനസ മുന്തജയ പരജഗണന നലകജ തുടര് നടപടജകള സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ.

2.19 തകദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളജല നജനളള അസംശസ്ഥാദസ്ഥായസം

1984 കല കകരള കഡവലപ്കമെനസ അകതസ്ഥാറജറജ ചട്ടങ്ങളജകല ചട്ടസം 32(സജ), 1920 കല മെദസ്ഥാസസ

ടടൗണ പസ്ഥാനജസംഗസ  ആക്ടസ  (vii)  വകുപസ  50  എ എന്നജവ അനുസരജചസ  അകതസ്ഥാറജറജയുകട പരജധജയജല

വരുന്ന തകദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങള അവയുകട വരുമെസ്ഥാനതജകന 2% നജരക്കജകലസ്ഥാ,  സര്ക്കസ്ഥാര്

യഥസ്ഥാസമെയസം തതീരുമെസ്ഥാനജക്കുന്ന നജരക്കജകലസ്ഥാ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജകളക്കസ അസംശസ്ഥാദസ്ഥായസം നലകുവസ്ഥാന്

ബസ്ഥാദ്ധരസരസ്ഥാണസ.

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

അകതസ്ഥാറജറജയുകട  പരജധജയജലകപടുന്ന  വസ്ഥാര്ഷജക  വരുമെസ്ഥാനസം  10  ലകസം  രൂപയജല  അധജകമുളള

നഗരസഭ/കകസ്ഥാര്പകറഷനുകള അവയുകട മുന് സസ്ഥാമ്പതജക വര്ഷകത വരുമെസ്ഥാനതജകന 2% വരുന്ന

തുകയുസം  പഞസ്ഥായത്തുകള  1%  വരുന്ന  തുകയുസം  അസംശസ്ഥാദസ്ഥായസം  ഇനതജല  ഏപ്രജല,  ജൂവല,

ഒകക്ടസ്ഥാബര്,  ജനുവരജ എന്നജങ്ങകന 4 വത്രമെസ്ഥാസ തവണകളസ്ഥായജ അതസ്ഥാതസ മെസ്ഥാസസം 10-ാാാ തതീയതജക്കസ

മുമ്പസ്ഥായജ  ബന്ധകപട്ട  വജകസന  അകതസ്ഥാറജറജയജല  ഒടുകക്കണതസ്ഥാണസ.   അലസ്ഥാത  പകസം  2%

നജരക്കജലുളള പജഴപലജശകയസ്ഥാകടസ്ഥാപസം തുക ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.  അസംശസ്ഥാദസ്ഥായസം ഒടുക്കുന്നതജല വതീഴ്ച

വരുത്തുന്ന  പകസം  പ്രസ്തുത  തകദ്ദേശ  സസ്ഥാപനങ്ങളക്കസ  സര്ക്കസ്ഥാരജല  നജനസം  ലഭജകക്കണ  ഗസ്ഥാനസ

തുകകളജല നജന്നസ തുക ഈടസ്ഥാക്കസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണസ.

വജവജധ  തകദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളജല  നജനസം  അകതസ്ഥാറജറജയസ  ലഭജക്കസ്ഥാനുളള

അസംശസ്ഥാദസ്ഥായസം  സസംബന്ധജചസ  വജവരങ്ങള ആവശരകപട്ടസ  ഈ  ഓഫതീസജല നജനസം  29.04.2017  ല

നലകജയ  ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജ  നസം.  എ 3/81/15-16  നസ  2675/എഫസ.ബജ.3/2017/ജജ.സജ.ഡജ.എ.
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തതീയതജ 11.05.2017 പ്രകസ്ഥാരസം നലകജയ മെറപടജയജല തകദ്ദേശ സസ്വയസംഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളജല നജനസം

വസ്ഥാര്ഷജക  ധനകസ്ഥാരര  പത്രജകകള  ലഭരമെസ്ഥാക്കസ്ഥാതതജനസ്ഥാല  പ്രസ്തുത  സസ്ഥാപനങ്ങളജല  നജനസം

അകതസ്ഥാറജറജയസ  ലഭജകക്കണതസ്ഥായ  അസംശസ്ഥാദസ്ഥായത്തുകയുകട  യഥസ്ഥാര്ത  വജവരസം  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന്

തത്ക്കസ്ഥാലസം  നജര്വ്വസ്ഥാഹമെജലസ്ഥാകയനസം  2015  വകരയുളള  ഏകകദശ  കണക്കസ  മെസ്ഥാത്രമെസ്ഥാണസ

തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജയജട്ടുളളകതനസം അറജയജച.  അകതസ്ഥാറജറജ തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജ നലകജയ പത്രജക അനുബന്ധസം  3

ആയജ കചര്ക്കുന.

2.20 സര്ക്കസ്ഥാര് വസ്ഥായ്പകള

സര്ക്കസ്ഥാര് വസ്ഥായ്പയജനതജല 16,98,28,300/-  രൂപയുകട ബസ്ഥാധരതയുണസ.  ഇതജകന പലജശ

ഇനതജല 37,35,37,995/-  രൂപയുസം പജഴപലജശ ഇനതജല 65,66,369.47  രൂപയുസം കചര്തസ ഈ

സസ്ഥാമ്പതജക വര്ഷസം തജരജചടയ്കക്കണ ആകക വസ്ഥായ്പ ബസ്ഥാധരത 54,99,32,664.50 രൂപയസ്ഥാണസ.  ഈ

ഇനതജല  2015-16  സസ്ഥാമ്പതജക വര്ഷസം അകതസ്ഥാറജറജ  ഒരു രൂപ കപസ്ഥാലുസം തജരജചടചജട്ടജല.  ഇതു

സസംബന്ധജച  വജവരങ്ങള  അനുബന്ധസം  4  ആയജ  ഉളകപടുതജയജട്ടുണസ.   സര്ക്കസ്ഥാര്  വസ്ഥായ്പകള

തജരജചടയ്ക്കുന്നതജനസ അടജയന്തജര നടപടജ സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ.

2.21 കപ്രസ്ഥാവജഡനസ ഫണസ

അകതസ്ഥാറജറജയുകട  കപ്രസ്ഥാവജഡനസ  ഫണസ  കണക്കുകള  ഓഡജറജനസ  വജകധയമെസ്ഥാക്കജ.

തസ്ഥാത്ക്കസ്ഥാലജക  വസ്ഥായ്പ,  തജരജചടയ്കക്കണതജലസ്ഥാത  വസ്ഥായ്പ,  അവസസ്ഥാന  പജന്വലജക്കല  എന്നജവ

അനുമെതജ പത്രസം ലഭരമെസ്ഥാക്കുന്ന സമെയതസ തകന്ന പരജകശസ്ഥാധജക്കുനണസ.

വസ്ഥാര്ഷജക  ധനകസ്ഥാരരപത്രജക  2015-16  പ്രകസ്ഥാരസം  കപ്രസ്ഥാവജഡനസ  ഫണസ  ഇനതജല

1,57,60,177/-  രൂപയസ്ഥാണസ ആകക വരവസ.  ഈ തുക ജനറല ലഡ്ജറജകല  19400, 19450  എന്നതീ

രണസ  അക്കടൗണസ  കഹഡ്ഡുകളജലസ്ഥായജ  വരുനണസ.   അകതസ്ഥാറജറജയജല കഡപപ്യൂകട്ടഷന് വരവസയജല

കജസ്ഥാലജ കചയ്യുന്ന ജതീവനക്കസ്ഥാരുകട നജകകപവസം ഇതജല ഉളകപടുന.

കപ്രസ്ഥാവജഡനസ  ഫണസ  കരസ്ഥാഷസ  ബുക്കസ  പ്രകസ്ഥാരസം  അകതസ്ഥാറജറജ  ജതീവനക്കസ്ഥാരുകട  തന്വര്ഷ

നജകകപസം  1,46,08,071/-  രൂപയുസം പജന്വലജച തുക  1,55,56,569/-  രൂപയുമെസ്ഥാണസ.   കപ്രസ്ഥാവജഡനസ

ഫണസ കരസ്ഥാഷസ ബുക്കസ പ്രകസ്ഥാരമുളള കണക്കുകള ചുവകട കചര്ക്കുന.
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മുന്നജരജപസ - 4,11,80,631/-

നജകകപസം - 1,46,08,071/-

മുന്വര്ഷകത പലജശ-   34,28,349/-

----------------

ആകക - 5,92,17,051/-

പജന്വലജച തുക - 1,55,56,569/-

----------------

നതീക്കജയജരജപസ - 4,36,60,482/-

=========

ഈ തുക ടഷറജ പസ്ഥാസ്ബുക്കജകല (TPA 24) നതീക്കജയജരജപ്പുമെസ്ഥായജ കപസ്ഥാരുതകപടുന.

2.22 കപന്ഷന് ഫണസ

അകതസ്ഥാറജറജയജകല  ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ  തകദ്ദേശഭരണവകുപജകന  31.08.1994  കല  ജജ.ഒ.

(എസം.എസസ)  201/94  പ്രകസ്ഥാരസം  01.01.1994  മുതല  കപന്ഷന്  പദ്ധതജ  നടപസ്ഥാക്കജ.   കപന്ഷന്

പദ്ധതജയുകട കസ്ഥാരരകമെമെസ്ഥായ നടതജപജകലയസ്ഥായജ അകതസ്ഥാറജറജ കസക്രട്ടറജ ടസ്റ്റജയസ്ഥായജ ഒരു കപന്ഷന്

ഫണസ  ടസ്റ്റസ  രൂപതീകൃതമെസ്ഥായജ.   കപന്ഷന്  പദ്ധതജയജകലക്കുളള  സജരനജകകപങ്ങള  നജലവജല

കപന്ഷന്  ഫണജകല  സജരനജകകപങ്ങള  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  പൂര്തജയസ്ഥാകുകമ്പസ്ഥാള  പുനര്നജകകപസം

നടത്തുകയുസം പലജശ പ്രതജമെസ്ഥാസസം ടഷറജയജകല  902-ാാാ നമ്പര് പജ.ഡജ.അക്കടൗണജകലയസ  മെസ്ഥാറ്റുകയുസം

കചയ്യുന.  ഈ പലജശ ഉപകയസ്ഥാഗജചസ്ഥാണസ അകതസ്ഥാറജറജ കപന്ഷന് പറജയ ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ കപന്ഷന്

ആനുകൂലരങ്ങള നലകജ വരുന്നതസ.   എന്നസ്ഥാല കപന്ഷന് ആനുകൂലരങ്ങള അനുവദജക്കുന്നതജനുളള

കചലവസ  ഓകരസ്ഥാ  വര്ഷവസം  വര്ദ്ധജചസ  വരുകമ്പസ്ഥാള  കപന്ഷന്  ഫണജകല  സജരനജകകപങ്ങളജല

നജനളള പലജശ വരുമെസ്ഥാനസം ആനുപസ്ഥാതജകമെസ്ഥായജ വര്ദ്ധജക്കുന്നജല.  തന്മൂലസം നജലവജകല കപന്ഷന്

ഫണസ നജകകപങ്ങളജല നജനമുളള പലജശ വജരമെജച ജതീവനക്കസ്ഥാരുകട കപന്ഷന്,  ഡജ.സജ.ആര്.ജജ,

കമ്മപ്യൂകട്ടഷന്,  ഡജ.ആര്.  കുടജശ്ശേജക എന്നജവ നലകുന്നതജനസ  പരരസ്ഥാപമെല.   കമെല സസ്ഥാഹചരരതജല

അകതസ്ഥാറജറജ ജനറല ഫണജല നജനസം കപന്ഷന് ഫണജകലയസ തുകകള വകമെസ്ഥാറജ വരുനണസ.  2015-

16 വര്ഷസം തസ്ഥാകഴ പറയുസംപ്രകസ്ഥാരസം ജനറല ഫണജല നജനസം തുക വകമെസ്ഥാറജ.
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വടൗചര് നമ്പര് / തതീയതജ തുക

നസം.102/20.04.2015 50,00,000/-

നസം.61/27.05.2015 50,00,000/-

നസം.43/8.07.2015 60,00,000/-

നസം.571/19.08.2015 50,00,000/-

നസം.55/11.09.2015 25,00,000/-

നസം.168/23.10.2015 50,00,000/-

നസം.299/8.12.2015 50,00,000/-

നസം.443/13.01.2016 50,00,000/-

നസം.307/11.02.2016 30,00,000/-

നസം.79/15.03.2016 30,00,000/-

ആകക 4,45,00,000/-

വജകസന പ്രവര്തനങ്ങളക്കസ്ഥായജ വജനജകയസ്ഥാഗജകക്കണ തുക കപന്ഷന് വജതരണതജനസ്ഥായജ

ഉപകയസ്ഥാഗജക്കുന്ന പ്രവണത നജരത്സസ്ഥാഹകപടുകതണതസ്ഥാണസ.  ഓകരസ്ഥാ വര്ഷവസം കപന്ഷന് ബസ്ഥാധരത

വര്ദ്ധജചവരുന്ന സസ്ഥാഹചരരതജല, നജകകപങ്ങളജല നജനളള വരവസം, കപന്ഷന് കചലവസം തമ്മജല

തസ്ഥാരതമെരപഠനസം  നടതജ  കൂടുതല  വരുമെസ്ഥാന  സസ്ഥാധരതകളജകലക്കസ  അകതസ്ഥാറജറജ  ശദ്ധ

കചലുകതണതസ്ഥാണസ.   2015-16  വര്ഷകത  കപന്ഷന്  കരസ്ഥാഷ്ബുക്കസ  പ്രകസ്ഥാരമുളള  വരവസ-കചലവസ

കണക്കസ തസ്ഥാകഴ കചര്ക്കുന.

മുന്നജരജപസ -   35,55,878/-

നജകകപസം - 5,01,35,038/-

---------------

ആകക - 5,36,90,916/-

പജന്വലജച തുക - 5,05,66,645/-

----------------

നതീക്കജയജരജപസ -   31,24,271/-

=========

വവിശാല കകാചവി വവികസന അതതാറവിറവി ഓഡവിററ്റ് റവിതപാര്ടറ്റ് 2015-'16
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2.23 സജര നജകകപങ്ങള

2015-16  സസ്ഥാമ്പതജക വര്ഷതജകല വസ്ഥാര്ഷജക കണക്കനുസരജചസ  66  നജകകപങ്ങളജലസ്ഥായജ

അകതസ്ഥാറജറജയസ  1,01,28,86,879/-  രൂപയുകട സജരനജകകപമുണസ.  01.04.2015 മുതല 31.03.2016

വകര അകതസ്ഥാറജറജ നടതജയ സജരനജകകപങ്ങളുകട വജശദവജവരസം ഈ റജകപസ്ഥാര്ട്ടജകന അനുബന്ധസം

5 ആയജ കചര്തജട്ടുണസ.

സജരനജകകപങ്ങളജല  കദശസസ്ഥാത്കൃത  ബസ്ഥാങകള,  കഷഡപ്യൂളഡസ  ബസ്ഥാങകള,  സഹകരണ

ബസ്ഥാങകള എന്നജവയജല നജകകപജചജരജക്കുന്ന വജധസം തസ്ഥാകഴ കകസ്ഥാടുതജരജക്കുന.

ബസ്ഥാങകളുകട വജവരങ്ങള തുക നജകകപജച തുകയുകട
ശതമെസ്ഥാനസം

കദശസസ്ഥാത്കൃത ബസ്ഥാങ്കസ 12,12,65,720 11.97%

കഷഡപ്യൂളഡസ ബസ്ഥാങ്കസ 30,54,52,083 30.16%

സഹകരണ ബസ്ഥാങ്കസ 58,61,69,076 57.87%

1,01,28,86,879 100 %

ഈ കസ്ഥാലയളവജകല രണസ സജരനജകകപങ്ങള കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ കഴജയുന്നതജനസ മുമ്പസ പജന്വലജചസ

ധനലകജ  ബസ്ഥാങ്കസ  കസവജസംഗ്സസ  ബസ്ഥാങ്കസ  അക്കടൗണജകലയസ  നജകകപജചതസ്ഥായജ  സജരനജകകപ

രജജസ്റ്ററജല കസ്ഥാണുന.  75 ലകതജകനയുസം 50 ലകതജകനയുസം (ഡജ.സജ.ബജ.ബസ്ഥാങ്കസ, എറണസ്ഥാകുളസം

ബസ്ഥാഞജല നജകകപജചതസ.  എഫസ.ഡജ.  രജജസ്റ്റര് ക്രമെനമ്പര് 826, 827  എന്നജവ)  അക്കടൗണ്ടുകളസ്ഥാണസ

അവ.  സജരനജകകപങ്ങള കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ പൂര്തജയസ്ഥാകസ്ഥാകത  പജന്വലജചതജകനക്കുറജചളള ഓഡജറസ

എന്കസ്വയറജക്കസ  (ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജ  നസം.  എ 6/79/15-16  തതീയതജ  26.04.2017)  മെറപടജയസ്ഥായജ

ജജ.സജ.ഡജ.എ. അറജയജചതസ ഈ തുക ആദസ്ഥായനജകുതജ തവണസസംഖര അടവസ്ഥാക്കല, ബണസ കറസ്ഥാഡജനസ

സലസം ഏകറടുക്കല, ശമ്പളതജനുസം മെറ്റുമെസ്ഥായുളള കചലവസ തുടങ്ങജയ വജവജധ ആവശരങ്ങളക്കസ പണസം

കകണത്തുന്നതജനസ്ഥായജട്ടസ്ഥാണസ എന്നസ്ഥാണസ.

സജര നജകകപ രജജസ്റ്ററജല ഓകരസ്ഥാ സസ്ഥാമ്പതജക വര്ഷസ്ഥാവസസ്ഥാനവസം ആ വര്ഷകത ആകക

നജകകപങ്ങളുസം  ലഭജച  പലജശയുസം  അടവസ്ഥാക്കജയ  ആദസ്ഥായനജകുതജയുസം  സസംബന്ധജചസ  സസംഗഹസം

കരഖകപടുകതണതസ്ഥാണസ.
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കചലവസ കണക്കുകളജകന്മേലുള ഓഡജറസ നജരതീകണങ്ങള

3.1 സര്ക്കസ്ഥാര് അനുമെതജ വസ്ഥാങ്ങസ്ഥാകത ജജ  .  സജ  .  ഡജ  .  എ  .    തസജക നജര്ണയസം  ,    ഉകദരസ്ഥാഗക്കയറസം  ,  
ശമ്പള കസയജല പരജഷ്ക്കരജക്കല  ,   അലവന്സുകള നലകല എന്നജവ നടത്തുന

04.07.2006  നസ  കശഷസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല  കനരജട്ടുസം  തസജകമെസ്ഥാറസം  വഴജയുസം  കജസ്ഥാലജയജല

പ്രകവശജച  ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ  മുന്സജപല  കകസ്ഥാമെണ  സര്വ്വതീസജനസ  സമെസ്ഥാനമെസ്ഥായ  തസജകകളുസം  ശമ്പള

കസയജലുസം  ബസ്ഥാധകമെസ്ഥാക്കജ  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവസ്ഥായജട്ടുണസ.  ഇതസ  പ്രകസ്ഥാരസം  04.07.2006  നസ  കശഷസം

നജയമെജതരസ്ഥായ  ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ  മുന്സജപല  കകസ്ഥാമെണ  സര്വ്വതീസസ  സ്റ്റസ്ഥാഫസ  പസ്ഥാകറണ  ബസ്ഥാധകമെസ്ഥാക്കജ

ജജ.സജ.ഡജ.എ  ജനറല  കടൗണസജല  പ്രകമെയസം  പസ്ഥാസസ്ഥാക്കജ  സര്ക്കസ്ഥാര്  അസംഗതീകസ്ഥാരതജനസ

അയചജരുന..എന്നസ്ഥാല  ജജ.സജ. ഡജ.എ.  അസംഗതീകസ്ഥാരതജനയച  സ്കപഷരല  റൂളുസം,  ഓകരസ്ഥാ

തസജകയുകടയുസം  കകഡര്  എണവസം  അസംഗതീകരജചസ  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവസ്ഥായജട്ടജല.  2009  കല

ശമ്പളപര്ഷ്ക്കരണസം  സസംബന്ധജച  ഉതരവസ  (ജജ.ഒ.(എസം.എസസ)നസം.305/2011/LSGD  തതീയതജ

07.12.2011), 2015 കല കകരള ടടൗണ പസ്ഥാനജസംഗസ & കണടജ പസ്ഥാനജസംഗസ (വജകസന അകതസ്ഥാറജറജകള)

റൂളസജകല  റൂള  9  എന്നജവ  പ്രകസ്ഥാരസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജകല  തസജകകള  സൃഷജക്കുന്നതജനുളള

അധജകസ്ഥാരസം  സര്ക്കസ്ഥാരജല  മെസ്ഥാത്രസം  നജകജപമെസ്ഥാണസ.   ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല  മുന്സജപല  കകസ്ഥാമെണ

സര്വ്വതീസജനസ  സമെസ്ഥാനമെസ്ഥായ  തസജകകളുസം  ശമ്പളകസയജലുകളുസം  നജശയജചസ  സര്ക്കസ്ഥാര്

ഉതരവസ്ഥാകയങ്കജലുസം തസജകകളുകട കപരസ, അവയുകട കകഡര് എണസം എന്നജവ സസംബന്ധജച സര്ക്കസ്ഥാര്

അനുമെതജ ലഭജക്കസ്ഥാതടുകതസ്ഥാളസം കമെല ഉതരവകള പ്രകസ്ഥാരസം ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ ഏകപകതീയമെസ്ഥായജ

തസജകകള  സൃഷജചസ  കനരജകട്ടസ്ഥാ  ഉകദരസ്ഥാഗക്കയറസം  വഴജകയസ്ഥാ  നജയമെജക്കുന്നതജനസ  അധജകസ്ഥാരമെജല.

മുന്സജപല  കകസ്ഥാമെണ  സര്വ്വതീസജനസ  സമെസ്ഥാനമെസ്ഥായ  തസജകകള  എന്നസ്ഥാല  മുന്സജപല  കകസ്ഥാമെണ

സര്വ്വതീസജകല എലസ്ഥാ തസജകകളുസം അനുപസ്ഥാതങ്ങളുസം ജജ.സജ.ഡജ.എ.യ്ക്കുസം ബസ്ഥാധകമെസ്ഥാണസ എന്നവകസ്ഥാശ

കപടസ്ഥാനസ്ഥാകജല.ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ  ബസ്ഥാധകമെസ്ഥാകസ്ഥാത  കഹലതസ  ഓഫതീസര്,  റവനപ്യൂ  ഓഫതീസര്,

സസ്ഥാനജട്ടറജ  ഇന്സ്കപക്ടര്  എന്നജങ്ങകന  ധസ്ഥാരസ്ഥാളസം  തസജകകളുസം  അവയസ  മെസ്ഥാത്രസം  ബസ്ഥാധകമെസ്ഥായ

കസവനകവതനവരവസകളുസം മുന്സജപല കകസ്ഥാമെണ സര്വ്വതീസജലുണസ.ജജ.സജ.ഡജ.എ.  സര്ക്കസ്ഥാരജകന

മുന്കൂര് അനുമെതജകയസ്ഥാകട മെസ്ഥാത്രസം തസജകകള നജര്ണയജക്കുവസ്ഥാനുസം ഉകദരസ്ഥാഗക്കയറസം,  കഗഡസ എന്നജവ

നലകസ്ഥാനുസം  പസ്ഥാടുളളൂ  എന്ന  ഉതരവസ  നജലനജലകക്ക  എകജകപ്യൂട്ടതീവസ  കമ്മജറജയുകട  കപസ്ഥാലുസം
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തതീരുമെസ്ഥാനമെജലസ്ഥാകത കസക്രട്ടറജ  ഏകപകതീയമെസ്ഥായജ  തസജകകളുസം  കകഡര് ബലവസം  ശമ്പളകസയജലുസം

നജര്ണയജചസ പ്രകമെസ്ഥാഷന് നലകജ വരുന്നതസ സര്ക്കസ്ഥാര് ഉതരവജകന ലസംഘനമെസ്ഥാണസ.

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജ  സര്ക്കസ്ഥാര് അസംഗതീകസ്ഥാരതജനസ്ഥായജ  സമെര്പജചജട്ടുളള  സ്കപഷരല

റൂളജല  ആദര  സൂപര്വവസറജ  കകഡറജല  ഒരു  കഹഡസ  ക്ലര്ക്കസ,  3  ഫതീല ഡസ  സൂപര്വവസര്മെസ്ഥാര്

എന്നജങ്ങകന  4  തസജകകളസ്ഥാണസ  ശുപസ്ഥാര്ശ  കചയജരുന്നകതന്നസ്ഥാണസ  ഫയലജലുളളതസ.  (കപജസ  നസം.7,

കനസ്ഥാട്ടസ  ഫയല  6552/എസ്റ്റസ്ഥാ.2/2013/ജജ.സജ.ഡജ.എ)  അകതസ്ഥാറജറജയജല  മുന്സജപല  കകസ്ഥാമെണ

സര്വ്വതീസസ  പസ്ഥാകറണ നടപസ്ഥാക്കജയതജനസ  (04.07.2006)  കശഷസം  നജയമെജതരസ്ഥായ ക്ലറജക്കല വജഭസ്ഥാഗസം

ജതീവനക്കസ്ഥാരജകല  4  കപര്ക്കസ  സര്ക്കസ്ഥാര്  അനുമെതജ  വസ്ഥാങ്ങസ്ഥാകത  സൂപര്വവസറജ  കകഡറജകല

കഹഡ്ക്ലസ്ഥാര്ക്കസ/ഫതീല ഡസ സൂപര്വവസര്/റവനപ്യൂ ഇന്സ്കപക്ടര് എന്നതീ തസജകകളജല  01.06.2015

കല ജജ.3/4929/2014/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരസം  നജയമെജചജരുന.എന്നസ്ഥാല ഈ നജയമെനസം

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  എകജകപ്യൂട്ടതീവസ  കമ്മജറജയുകട പരജഗണനയസ കപസ്ഥാലുസം അയചജട്ടുളളതസ  19.12.2015  ല

മെസ്ഥാത്രമെസ്ഥാണസ.കമെല  ജതീവനക്കസ്ഥാരുകട  നജയമെന  ഉതരവകളജലുസം  തുടര്നളള  നടപടജക്രമെങ്ങളജലുസം

ഇവരുകട  തസജക  കഹഡ്ക്ലസ്ഥാര്ക്കസ/ഫതീല  ഡ സ  സൂപര്വവസര്/റവനപ്യൂ  ഇന്സ്കപക്ടര്  എന്നസ്ഥാണസ

കരഖകപടുതജയജട്ടുളളതസ.  (ജജ.സജ.ഡജ.എ.സ്കപഷരല  റൂളജല  ഫതീല ഡസ  സൂപര്വവസര്  തസജക

കചര്തജട്ടജല).  ജജ.സജ.ഡജ.എ യജകല ജതീവനക്കസ്ഥാരുകട  2009  കല ശമ്പളപരജഷ്ക്കരണസം അസംഗതീകരജച

സര്ക്കസ്ഥാര് ഉതരവജല കഹഡ്ക്ലസ്ഥാര്ക്കസ/ഫതീല  ഡ സ സൂപര്വവസര്/റവനപ്യൂ ഇന്സ്കപക്ടര്  തസജകക്കസ

13900 - 24040 ശമ്പള കസയജലസ്ഥാണസ അനുവദജചജരുന്നതസ. സര്ക്കസ്ഥാര് വകുപ്പുകളജകല കഹഡ്ക്ലര്ക്കസ    

സമെസ്ഥാന  തസജകളുകട  ശമ്പളകസയജല  14620  -  25280  എന്നസ  പരജഷ്ക്കരജചസ  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവസ്ഥാ

യതജകനത്തുടര്ന്നസ ജജ.സജ.ഡജ.എയുസം സര്ക്കസ്ഥാര് അനുവസ്ഥാദസം വസ്ഥാങ്ങസ്ഥാകത ഈ കസയജല  ജജ.സജ.ഡജ.എ

ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കുസം ബസ്ഥാധകമെസ്ഥാക്കജ ഉതരവജറക്കജയജട്ടുണസ.ഇതസ ക്രമെവജരുദ്ധമെസ്ഥാണസ. മുന്സജപല കകസ്ഥാമെണ

സര്വ്വതീസജല  സതീനജയര്  ക്ലര്ക്കസ  തസജകയുകട  പ്രകമെസ്ഥാഷന്  തസജകയസ്ഥായ  കഹഡ്ക്ലസ്ഥാര്ക്കസ/ഫതീല  ഡ സ

സൂപര്വവസര്/റവനപ്യൂ  ഇന്സ്കപക്ടര്   തസജകകള  വരതരസമെസ്ഥായ  ഉതരവസ്ഥാദജതസ്വങ്ങളുസം

ചുമെതലകളുമുളള  ഒകര  ശമ്പളകസയജലുളകപട്ട  തസജകകളസ്ഥാണസ.  ഇതജകലതസ  തസജകയസ്ഥാണസ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജകല  ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ  ബസ്ഥാധകമെസ്ഥാക്കജയതസ  എന്നതസ  സസംബന്ധജച  വരകമെസ്ഥായ

വജവരങ്ങളജല.ഫയലജല  റവനപ്യൂ  ഇന്സ്കപക്ടര്,  ഫതീലഡസ  സൂപര്വവസര്,  കഹഡ്ക്ലസ്ഥാര്ക്കസ

എന്നജങ്ങകന  വരതരസമെസ്ഥായജ  ഇവരുകട  തസജക  കരഖകപടുതജയജട്ടുണസ.  ഈ  ഉകദരസ്ഥാഗകയറതജനസ

സര്ക്കസ്ഥാര് അസംഗതീകസ്ഥാരസം ലഭജക്കസ്ഥാത സസ്ഥാഹചരരസം നജലനജലകക്ക പജന്നതീടസ ഇവകര അടുത പ്രകമെസ്ഥാഷന്

തസ്തുജകയസ്ഥായ  സൂപ്രണസ്ഥായുസം  അനുമെതജ  വസ്ഥാങ്ങസ്ഥാകത  നജയമെജചജട്ടുണസ.കഹഡ്ക്ലസ്ഥാര്ക്കസ/ഫതീല  ഡ സ

സൂപര്വവസര്/റവനപ്യൂ  ഇന്സ്കപക്ടര്  തസജകയജല  നജയമെജതരസ്ഥായ  ജതീവനക്കസ്ഥാരുകട  അകപക
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പ്രകസ്ഥാരസം  മുന്സജപല  കകസ്ഥാമെണ  സര്വ്വതീസജകല  റവനപ്യൂ  ഇന്സ്കപക്ടര്/കഹലതസ  ഇന്സ്കപക്ടര്/

ഫസ്ഥാമെജലജ  പസ്ഥാനജസംഗസ  എക്കസ്റ്റന്ഷന്  എഡപ്യൂകക്കറര്/കഹലതസ  വജസജറര്  എന്നജങ്ങകന  ഫതീല ഡസ

കലവല  പ്രവര്തനങ്ങളുളള  ഓഫതീസര്മെസ്ഥാര്ക്കസ  അനുവദജക്കുന്ന  PCA  (സജരസം  യസ്ഥാത്രസ്ഥാപടജ)

അനുവദജചസ  കസക്രട്ടറജ  ഉതരവസ്ഥായജട്ടുണസ.നഗരസഭകളജകലയുസം  കകസ്ഥാര്പകറഷനുകളജകലയുസം  റവനപ്യൂ

ഇന്സ്കപക്ടര്/  കഹലതസ  ഇന്സ്കപക്ടര്  എന്നജങ്ങകനയുളള  തസജകകളജകലയുസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

യജല  ബസ്ഥാധകമെസ്ഥായ  ഫതീലഡസ  സൂപര്വവസര്/റവനപ്യൂ  ഇന്സ്കപക്ടര്  തസജകക  ളജകലയുസം

ഉതരവസ്ഥാദജതസ്വങ്ങളുസം  കജസ്ഥാലജയുകട  സസ്വഭസ്ഥാവവസം  വജഭജന്നമെസ്ഥാണസ.നജകുതജ  അസസസകമെനസ,  ഈടസ്ഥാക്കല,

വസ്തുനജകുതജ, കപര്മെജറസ എന്നജവയുമെസ്ഥായജ ബന്ധകപട്ടസ തുടര്ചയസ്ഥായജ കവണജ വരുന്ന ഫതീല ഡസ വജസജറസ

പരജഗണജചസ്ഥാണസ അവര്ക്കസ സജരസം യസ്ഥാത്രപടജക്കസ അര്ഹതയുളളതസ. കൃതരമെസ്ഥായജ തസജക നജര്ണയജചസ

നജയമെനസം  നടതസ്ഥാത  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജകല  കഹഡ്ക്ലസ്ഥാര്ക്കസ/ഫതീലഡസ  സൂപര്വവസര്/  റവനപ്യൂ

ഇന്സ്കപക്ടര്  എന്നതീ  തസജകയജകല  ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ  ഈ  ആനുകൂലരസം  സര്ക്കസ്ഥാര്  അനുമെതജ

വസ്ഥാങ്ങസ്ഥാകത  നലകജയതസ  കതറസ്ഥാണസ.   ഇതസ  സര്ക്കസ്ഥാര്  അനുമെതജ  ലഭജക്കസ്ഥാകത  അനുവദജക്കുവസ്ഥാന്

കസക്രട്ടറജക്കസ അധജകസ്ഥാരമെജല.

സര്ക്കസ്ഥാരജല  നജനളള  മുന്കൂര്  അനുമെതജകയസ്ഥാകടയസ്ഥാവണസം  ഉകദരസ്ഥാഗക്കയറസം,  ഹയര്

കഗഡുകള, ആനുകൂലരങ്ങള അനുവദജക്കല എന്ന സര്ക്കസ്ഥാര് ഉതരവസ നജലനജലകക്ക ജജ.സജ.ഡജ.എ.

കസക്രട്ടറജ ഏകപകതീയമെസ്ഥായജ ഉകദരസ്ഥാഗക്കയറങ്ങളുസം കഗഡുകളുസം ആനുകൂലരങ്ങളുസം അനുവദജക്കുകയുസം

പജന്നതീടസ  എകജകപ്യൂട്ടതീവസ  കമ്മജറജയുകട  പരജഗണനയസ  സമെര്പജക്കുകയുസം  ആനുകൂലരസം  നലകജ

വളകരക്കസ്ഥാലതജനസ കശഷസം മെസ്ഥാത്രസം സര്ക്കസ്ഥാരജകന അറജയജക്കുകയുസം കചയ്യുന്ന രതീതജയസ്ഥാണസ നജലവജല

തുടര്ന്നസ  വരുന്നതസ  എന്നസ  കസ്ഥാണസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണസ.   മുന്സജപല  കകസ്ഥാമെണ  സര്വ്വതീസജനസ  സമെസ്ഥാനമെസ്ഥായ

തസജകകളുസം  ശമ്പളകസയജലുസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല  ബസ്ഥാധകമെസ്ഥാക്കജയജട്ടുണസ  എന്നതജനസ്ഥാല  ആ

സര്വ്വതീസജകല  വരതരസമെസ്ഥായ  തസജകകളക്കസ  ബസ്ഥാധകമെസ്ഥാകുന്ന  എലസ്ഥാ  അലവന്സുകളുസം  കറകഷരസ്ഥാ

പ്രകമെസ്ഥാഷനുകളുസം  അകതപടജ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ  ബസ്ഥാധകമെസ്ഥാണസ  എന്നസ  വരഖരസ്ഥാനജക്കസ്ഥാനസ്ഥാകജല.

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജകല തസജക നജര്ണയസം, പ്രകമെസ്ഥാഷന്, ശമ്പള കസയജലുകള ബസ്ഥാധകമെസ്ഥാക്കുക, കഗഡസ

അനുവദജക്കല എന്നജവകയലസ്ഥാസം സര്ക്കസ്ഥാര് മുന്കൂര് അനുമെതജകയസ്ഥാകട മെസ്ഥാത്രസം നടപസ്ഥാക്കസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണസ.

ഈ  ഉതരവസ  നടപസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  ബസ്ഥാധരസമെസ്ഥായ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  സര്ക്കസ്ഥാര്  അനുമെതജയജലസ്ഥാകത

തസജകകളുകട  എണസം ഏകപകതീയമെസ്ഥായജ  നജശയജചസ  ഉകദരസ്ഥാഗക്കയറസം  നടത്തുകയുസം  തസജകയുകട

ശമ്പളകസയജല പരജഷ്ക്കരജക്കുകയുസം അലവന്സുകള അനുവദജക്കുകയുസം കചയ്യുന്നതജനസ വജശദതീകരണസം

ലഭരമെസ്ഥാക്കവസ്ഥാന് ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജ (നസം. എ 1/73/2015-16 തതീയതജ  26.4.2017) നലകജകയങ്കജലുസം

മെറപടജ ലഭരമെസ്ഥാക്കജയജല.   ജജ.സജ.ഡജ.എ യുകട സ്റ്റസ്ഥാഫസ പസ്ഥാകറണ സസംബന്ധജചസ സര്ക്കസ്ഥാര് അനുമെതജ
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എത്രയുസം  കവഗസം  ലഭരമെസ്ഥാക്കുന്നതജനുസം   അതുപ്രകസ്ഥാരസം  മെസ്ഥാത്രസം  നടതജയ  നജയമെനങ്ങള

ക്രമെതീകരജക്കുവസ്ഥാനുസം നടപടജ സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ.

3.2 സര്ക്കസ്ഥാര് നജര്തലസ്ഥാക്കജയ തസജകകളജല അനധജകൃതമെസ്ഥായജ ഉകദരസ്ഥാഗക്കയറസം നലകജ

04.07.2006  നസ  കശഷസം  കനരജട്ടുസം  തസജകമെസ്ഥാറസം  വഴജയുസം  നജയമെജതരസ്ഥായ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ  മുന്സജപല  കകസ്ഥാമെണ  സര്വ്വതീസജകല  തസജകകളുസം  ശമ്പളവസം  ബസ്ഥാധകമെസ്ഥാക്കജ

സര്ക്കസ്ഥാര് ഉതരവസ്ഥായജരുന.  ഇതസ പ്രകസ്ഥാരസം ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ജതീവനക്കസ്ഥാരുകട  2004, 2009  ശമ്പള

പരജഷ്ക്കരണങ്ങള അസംഗതീകരജച സര്ക്കസ്ഥാര് ഉതരവകളജല ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ അനുവദജച തസജകകളുസം

ശമ്പളനജരക്കുകളുസം പ്രകതരകസം ഉളകക്കസ്ഥാളളജചജട്ടുണസ.   കമെല ഉതരവകള പ്രകസ്ഥാരസം  04.07.2006  നസ

മുമ്പസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല നജലവജലുണസ്ഥായജരുന്ന എലസ്ഥാ തസജകകളുസം ജതീവനക്കസ്ഥാര് വജരമെജക്കുകകയസ്ഥാ

ഉയര്ന്ന  തസജകയജകലക്കസ  നജയമെജക്കകപടുകകയസ്ഥാ  കചയ്യുന്നകതസ്ഥാകട  നജര്തലസ്ഥാക്കുന്നതജനുസം

ഉതരവസ്ഥായജട്ടുണസ.   ഇതസ  പ്രകസ്ഥാരസം മെജനജസ്റ്റതീരജയല വജഭസ്ഥാഗതജകല അസജസ്റ്റനസ  (നജതസ്ഥാ രസ്ഥാമെചന്ദ്രന്

ഒഴജകക),  സതീനജയര് കഗ ഡസ അസജസ്റ്റനസ,  കസലകന് കഗഡസ അസജസ്റ്റനസ തസജകകളുസം,  കസലകന്

കഗ ഡസ  വടപജസ്റ്റസ,  സതീനജയര്  കഗഡസ  വടപജസ്റ്റസ  എന്നതീ  തസജകകളുസം   ജതീവനക്കസ്ഥാരുകട

ഉകദരസ്ഥാഗക്കയറസം,  വജരമെജക്കല എന്നജവ മൂലസം  നജര്തലസ്ഥാക്കകപട്ടജട്ടുണസ. 2015  കല കകരള ടടൗണ &

കണടജ  പസ്ഥാനജസംഗസ  (വജകസന  അകതസ്ഥാറജറജകള)  റൂളജകല  ഖണജക  9  പ്രകസ്ഥാരസം  നജലവജല

ജജ.സജ.ഡജ.എ യജല തസജക സൃഷജക്കുന്നതജനുളള അധജകസ്ഥാരസം സര്ക്കസ്ഥാരജല മെസ്ഥാത്രസം നജകജപമെസ്ഥാണസ.

ജജ.സജ.ഡജ.എ. ജതീവനക്കസ്ഥാരുകട 2004, 2009 ശമ്പള പരജഷ്ക്കരണങ്ങള അസംഗതീകരജച സര്ക്കസ്ഥാര്

ഉതരവസ,  മുന്സജപല  കകസ്ഥാമെണ  സര്വ്വതീസജകല  തസജകകള  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ  ബസ്ഥാധകമെസ്ഥാക്കജ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  സര്ക്കസ്ഥാര്  അസംഗതീകസ്ഥാരതജനസ്ഥായജ  അയച  സ്കപഷരല  റൂള  (മെജനജസ്റ്റതീരജയല),

2015-16  ബജറസ  പ്രകസ്ഥാരമുളള  എസ്റ്റസ്ഥാബജകഷ്മെനസ  കഷഡപ്യൂള  എന്നജവകയലസ്ഥാസം  അനുസരജചസ

എല.ഡജ.വടപജസ്റ്റസ,  യു.ഡജ.വടപജസ്റ്റസ,  കഫയര്കകസ്ഥാപജ സൂപ്രണസ എന്നതീ തസജകയസ്ഥാണസ വടപജസംഗസ

വജഭസ്ഥാഗതജല  അനുവദജക്കകപട്ടജട്ടുളളതസ.   ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജകല  ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ  2009

ശമ്പളപരജഷ്ക്കരണസം അനുവദജച 07.12.2011 കല ജജ.ഒ.(എസം.എസസ)നസം.305/2011/എല.എസസ.ജജ.ഡജ

ഉതരവജകല ഖണജക  3(iv)  പ്രകസ്ഥാരസം അകതസ്ഥാറജറജയജല നജലവജലുണസ്ഥായജരുന്ന കസലകന് കഗഡ സ

വടപജസ്റ്റസ,  സതീനജയര് കഗ ഡസ വടപജസ്റ്റസ,  വടപജസ്റ്റസ കഗഡസ  I,  വടപജസ്റ്റസ കഗഡസ  II   തസജകകള

നജര്തലസ്ഥാക്കജയജട്ടുണസ.  ഇകത  ഉതരവജകല  അനുബന്ധസം  B  പ്രകസ്ഥാരസം  എല.ഡജ.വടപജസ്റ്റസ,

യു.ഡജ.വടപജസ്റ്റസ,  കഫയര്കകസ്ഥാപജ  സൂപ്രണസ  എന്നതീ  തസജകകള  മെസ്ഥാത്രമെസ്ഥാണസ  അനുവദജചജട്ടുളളതസ.
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എന്നസ്ഥാല 13.08.2015 കല 8872/എസ്റ്റസ്ഥാ.2/2010/ജജ.സജ.ഡജ.എ ഉതരവസ പ്രകസ്ഥാരസം അകതസ്ഥാറജറജയജകല

2  ജതീവനക്കസ്ഥാകര  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരസം   നജലവജലജലസ്ഥാത  കസലകന്  കഗഡസ  വടപജസ്റ്റസ

തസജകയജകലക്കസ (14620  25280) – സസ്ഥാനക്കയറസം നലകജയജട്ടുണസ.

ജജ.ഒ.(എസം.എസസ)305/2011/എല.എസസ.ജജ.ഡജ.  തതീയതജ  07.12.2011  ഖണജക  3(8)

പ്രകസ്ഥാരസം ജജ.സജ.ഡജ.എ., മുന്സജപല കകസ്ഥാമെണ സര്വ്വതീസജനസ സമെസ്ഥാനമെസ്ഥായ ഏകതസ്ഥാരു തസജകയുകടയുസം

കയസ്ഥാഗരത,  നജയമെന  രതീതജ,  ഉകദരസ്ഥാഗക്കയറസം  എന്നജവയുമെസ്ഥായജ  ബന്ധകപട്ട  എലസ്ഥാ  കസ്ഥാരരങ്ങളക്കുസം

സര്ക്കസ്ഥാരജകന മുന്കൂര് അനുമെതജ വസ്ഥാകങ്ങണതസ്ഥാണസ.  കമെല സര്ക്കസ്ഥാര് ഉതരവജകല  3(iv)  ഖണജക

പ്രകസ്ഥാരസം നജര്തലസ്ഥാക്കജയ കസലകന് കഗഡസ വടപജസ്റ്റസ എന്ന തസജകയജകലക്കസ  13.08.2015  നസ

നലകജയ പ്രകമെസ്ഥാഷന് എകജകപ്യൂട്ടതീവസ കമ്മജറജയുകട പരജഗണനയസ്ഥായജ സമെര്പജക്കുന്നതസ 19.12.2015 ല

മെസ്ഥാത്രമെസ്ഥാണസ.   ഈ ഉകദരസ്ഥാഗക്കയറസം നസ്ഥാളജതുവകര സര്ക്കസ്ഥാരജകന പരജഗണനയസ്ഥായജ  സമെര്പജചജട്ടജല.

സര്ക്കസ്ഥാര്  നജര്തലസ്ഥാക്കജയ  തസജകയജകലക്കസ  സര്ക്കസ്ഥാരജല  നജനസം  മുന്കൂര്  അനുമെതജകയസ്ഥാ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജകല  ഭരണസമെജതജയുകട  അസംഗതീകസ്ഥാരകമെസ്ഥാ  കപസ്ഥാലുമെജലസ്ഥാകത,  സര്ക്കസ്ഥാരജല  മെസ്ഥാത്രസം

നജകജപമെസ്ഥായ തസജക സ സൃഷജക്കല അധജകസ്ഥാരസം ഉപകയസ്ഥാഗജചസ തസജക ഉണസ്ഥാക്കജ (നജര്തലസ്ഥാക്കജയ

തസജകയജല  നജയമെനസം)  ഉകദരസ്ഥാഗക്കയറസം  നലകജയ  ജജ.സജ.ഡജ.എ  കസക്രട്ടറജയുകട  നടപടജ

ഗടൗരവതരമെസ്ഥാണസ.ഇതസ  സസംബന്ധജചസ  വജശദതീകരണസം ലഭരമെസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് ആവശരകപകട്ടങ്കജലുസം  (ഓഡജറസ

എന്കസ്വയറജ നസം.എ 1/39/2015-16 തതീയതജ 21.04.2017)  മെറപടജ ലഭരമെസ്ഥാക്കജയജല. കമെല നജയമെനസം

സസംബന്ധജച വജവരങ്ങള അടജയന്തജരമെസ്ഥായജ സര്ക്കസ്ഥാരജല അറജയജചസ സര്ക്കസ്ഥാര് ഉതരവസ പ്രകസ്ഥാരമുളള

തുടര് നടപടജകള സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ.

3.3 തസജകമെസ്ഥാറസം വഴജ എല  .  ഡജ  .  വടപജസ്റ്റസ നജയമെനസം   -   സര്ക്കസ്ഥാര് ഉതരവജനസ വജരുദ്ധമെസ്ഥായജ
സസ്ഥാനക്കയറസം നലകജ

വജവജധ  സര്ക്കസ്ഥാര്  വകുപ്പുകളജകല  എല.ഡജ.ക്ലര്ക്കസ,  എല.ഡജ.വടപജസ്റ്റസ  തസജകക

ളജലുണസ്ഥാകുന്ന  ഒഴജവകളുകട  10%  അതസ്ഥാതസ  വകുപ്പുകളജകല  ലസ്ഥാസ്റ്റസ  കഗഡസ  (സകബസ്ഥാര്ഡജകനറസ

സര്വ്വതീസജകല തസ്ഥാഴ്ന്ന വജഭസ്ഥാഗസം ഉളകപകട) ജതീവനക്കസ്ഥാരജല നജന്നസ കയസ്ഥാഗരത, സതീനജകയസ്ഥാറജറജ എന്നജവ

പ്രകസ്ഥാരസം   തസജകമെസ്ഥാറസം  വഴജ  നജയമെജക്കുന്നതജനസ  03.01.2014  കല  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവസ  (പജ)

നസം.01/2014/ഉകദരസ്ഥാഗസഭരണപരജഷ്ക്കരണ വകുപസ പ്രകസ്ഥാരസം അനുവദജചജട്ടുണസ.  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല

നജലവജലുണസ്ഥായജരുന്ന  വടപജസ്റ്റുകളജല  4  കപര്  കഡപപ്യൂകട്ടഷന്  വഴജയുസം  2  കപര്  പജ.എസസ.സജ.

വഴജയുസം നജയമെജക്കകപട്ടവരസ്ഥാണസ.  പജ.എസസ.സജ.  വഴജ നജയമെജക്കകപട്ട  2  എല.ഡജ.വടപജസ്റ്റുമെസ്ഥാര്ക്കസ

യു.ഡജ.വടപജസ്റ്റുമെസ്ഥാരസ്ഥായജ  ഉകദരസ്ഥാഗക്കയറസം  നലകജയകപസ്ഥാള  ഉണസ്ഥായ  എല.ഡജ.വടപജസ്റ്റജകന  2

ഒഴജവജല ഒന്നസ  മെസ്ഥാത്രസം പജ.എസസ.സജ.യസ  നലകുകയുസം ബസ്ഥാക്കജ ഒരു ഒഴജവജല ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജകല

വവിശാല കകാചവി വവികസന അതതാറവിറവി ഓഡവിററ്റ് റവിതപാര്ടറ്റ് 2015-'16



58 

ബ്ലൂ  പ്രജനറസ്ഥായജരുന്ന  ശതീ.  ടജ.കക.മെകനസ്ഥാജജകന  18.06.2015  കല  2326  /  എസ്റ്റസ്ഥാ.2/2014/

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നസം.  ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരസം  തസജകമെസ്ഥാറസം  വഴജ  നജയമെജക്കുകയുമെസ്ഥാണസ  കചയജട്ടുളളതസ.

18.06.2015  ല  നലകജയ  ഈ  ഉകദരസ്ഥാഗക്കയറസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  എകജകപ്യൂട്ടതീവസ  കമ്മജറജയുകട

പരജഗണനയസ  സമെര്പജക്കുന്നതസ  18.08.2015  ല  മെസ്ഥാത്രമെസ്ഥാണസ.   2009  കല  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ശമ്പള

പരജഷ്ക്കരണ  ഉതരവജകല  ഖണജക  3(VIII)  പ്രകസ്ഥാരസം  സര്ക്കസ്ഥാരജല  നജനളള  മുന്കൂര്  അനുമെതജ

യജലസ്ഥാകത  മുന്സജപല  കകസ്ഥാമെണ  സര്വ്വതീസജനസ  സമെസ്ഥാനമെസ്ഥായ  തസജകകളജല  ഉകദരസ്ഥാഗക്കയറസം

അനുവദജചജട്ടജല.  ഇക്കസ്ഥാരരതജല വജശദതീകരണസം ആവശരകപട്ടസ നലകജയ എന്കസ്വയറജക്കസ  (ഓഡജറസ

എന്കസ്വയറജ നസം. എ 1/40/2015-16 തതീയതജ 20.04.2017) മെറപടജ ന ലകജയജട്ടജല.

മുകളജല  സൂചജപജച  പ്രകസ്ഥാരമുളള  03.01.2014  കല  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവജകന  തുടര്ന്നസ  ഈ

വജഷയതജല 19.07.2014  ല സ.ഉ.(പജ)നസം.21/2014/ഉ.ഭ.പ.വ.  പ്രകസ്ഥാരസം സര്ക്കസ്ഥാര് സഷതീകരണസം

നലകജയജട്ടുണസ.  ഈ ഉതരവജല തസ്ഥാകഴ പറയുന്നവ വരകമെസ്ഥാക്കജയജട്ടുണസ.

(1) നജലവജല  എല.ഡജ.സജ./എല.ഡജ.വടപജസ്റ്റസ  തസജകകളജല  ഉണസ്ഥാകുന്നതുസം  റജകപസ്ഥാര്ട്ടസ

കചയസ്ഥാതതുമെസ്ഥായ  ഒഴജവകളജല  ആദരകത ഒഴജവസ  03.01.2014  കല  സ.ഉ.(പജ)നസം.1/14/ഉ.പ.ഭ.വ.

പ്രകസ്ഥാരമുളള തസജകമെസ്ഥാറസം വഴജയുളള വകുപ്പുതല നജയമെനതജനസ്ഥായജ മെസ്ഥാറജകവയ്കക്കണതുസം തുടര്നളള

9  ഒഴജവകള  (നജയമെസ്ഥാനുസൃതസം  ആശജതനജയമെനസം,  അന്തര്ജജലസ്ഥാ  സലസംമെസ്ഥാറസം  തുടങ്ങജയവയസ

നതീക്കജകവയ്കക്കണ ഒഴജവകള ഒഴജകക) പജ.എസസ.സജ.യസ റജകപസ്ഥാര്ട്ടസ കചകയണതുമെസ്ഥാണസ.

(2) തസജകമെസ്ഥാറസം  വഴജയുളള  നജയമെനങ്ങള  ഓകരസ്ഥാ  വകുപജകലയുസം  എല.ഡജ.സജ./

എല.ഡജ.വടപജസ്റ്റജകന കകഡര് കസ്ട്രങ്തജകന  10%  ല ടജ നജയമെനങ്ങള നജജകപടുകതണതസ്ഥാണസ.

ഒരു സസ്ഥാഹചരരതജലുസം കകഡര് കസ്ട്രങ്തജകന 10% അധജകരജക്കസ്ഥാന് പസ്ഥാടുളളതല.

നജലവജല ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല എല.ഡജ.വടപജസ്റ്റസ തസജകകളുകട ആകക എണസം (കകഡര്

കസ്ട്രങ്തസ)  6  ആണസ.   ആയതജനസ്ഥാല  ശതീ.  ടജ.കക.മെകനസ്ഥാജജനസ  തസജകമെസ്ഥാറസം  വഴജ

എല.ഡജ.വടപജസ്റ്റസ്ഥായജ  ഉകദരസ്ഥാഗക്കയറസം  നലകജയകപസ്ഥാള  തസജകമെസ്ഥാറസം  വഴജയുളള  നജയമെനങ്ങള

കകഡര്  കസ്ട്രങ്തജകന  10%  ല  അധജകമെസ്ഥാകുന.   പ്രസ്തുത  നജയമെനസം  നടത്തുന്നതജനസ  മുമ്പസ്ഥായജ

അകതസ്ഥാറജറജ സര്ക്കസ്ഥാരജകന മുന്കൂര് അനുമെതജ വസ്ഥാകങ്ങണജയജരുനകവങ്കജലുസം അപ്രകസ്ഥാരസം കചയജട്ടജല.

ആയതജനസ്ഥാല  ശതീ.ടജ.കക.മെകനസ്ഥാജജകന  നജയമെനതജനസ  സര്ക്കസ്ഥാരജല  നജനസം  അനുവസ്ഥാദസം  വസ്ഥാങ്ങജ

നജയമെനസം ക്രമെതീകരജക്കുവസ്ഥാനുളള നടപടജകള ഉടന് സസ്വതീകരജചസ ഓഡജറജകന അറജയജകക്കണതസ്ഥാണസ.
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3.4 തസജകമെസ്ഥാറസം  വഴജ  ക്ലര്ക്കസ  നജയമെനസം    -    സ്കപഷരല  റൂള  ,    സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവകള  
എന്നജവ ലസംഘജചസ നജയമെനസം നടതജ

വജവജധ  സര്ക്കസ്ഥാര്  വകുപ്പുകളജകല  എല.ഡജ.ക്ലര്ക്കസ  /  എല.ഡജ.വടപജസ്റ്റസ  തസജകകളജ

ലുണസ്ഥാകുന്ന  ഒഴജവകളുകട  5%  അതസ്ഥാതസ  വകുപ്പുകളജകല  ലസ്ഥാസ്റ്റസ  കഗഡസ  ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ്ഥായജ

(സകബസ്ഥാര്ഡജകനറസ  സര്വ്വതീസജകല  തസ്ഥാഴ്ന്ന  വജഭസ്ഥാഗസം  ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ  ഉളകപകട)   നതീക്കജ  വചസ

10.01.1974  കല ജജ.ഒ.(പജ)നസം.11/74/പജ.ഡജ  പ്രകസ്ഥാരസം  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവസ്ഥായജരുന.   2006  കല

ശമ്പള കമ്മതീഷകന ശുപസ്ഥാര്ശ പ്രകസ്ഥാരസം G.O.(P) No.12/2010/P&ARD തതീയതജ 5.4.2010 ഉതരവസ

വഴജ  ഈ  കസ്വസ്ഥാട്ട  10%  ആക്കജ  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉയര്തജയജട്ടുണസ.    04.07.2006  നസ  കശഷസം

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല മുന്സജപല കകസ്ഥാമെണ സര്വ്വതീസജകല കസ്ഥാറഗറജകളക്കസ സമെസ്ഥാനമെസ്ഥായജ സൃഷജച 17

എല. ഡജ.ക്ലസ്ഥാര്ക്കസ  തസജകകളജല  2  എണസം തസ്ഥാഴ്ന്ന  വജഭസ്ഥാഗസം  ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ  തസജകമെസ്ഥാറതജനസ്ഥായജ

മെസ്ഥാറജ  വയ്ക്കുകയുസം  ബസ്ഥാക്കജ  15  ഒഴജവകളജല  പജ.എസസ.സജ.  വഴജ  കനരജട്ടസ  നജയമെനസം  നടത്തുകയുസം

കചയജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.   തസജകമെസ്ഥാറതജനസ്ഥായജ  നതീക്കജവച  2  ഒഴജവകള  പജ.എസസ.സജ.ക്കസ  റജകപസ്ഥാര്ട്ടസ

കചയ്യുകയുസം  പജ.എസസ.സജ.  ഇതജകലയസ്ഥായജ  എഴുത്തുപരതീക  നടതജ  ലജസ്റ്റസ  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുകയുസം

കചയജരുന.

നജലവജലുളള  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവകള  എലസ്ഥാസം  അനുസരജചസ  എന്ടജ  കകഡറസ്ഥായ

എല.ഡജ.ക്ലര്ക്കസ/എല.ഡജ.വടപജസ്റ്റസ  തസജകകളജകല  ഒഴജവകളുകട  10%  ആണസ  പജ.എസസ.സജ.

നടത്തുന്ന മെത്സരപരതീകയജല  40%  ല കുറയസ്ഥാത മെസ്ഥാര്ക്കസ കനടുന്ന തസ്ഥാഴ്ന്ന  വജഭസ്ഥാഗസം ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ

നജയമെനതജനസ്ഥായജ  മെസ്ഥാറജ  വയസ്ഥാവന്നതസ.  നജലവജകല  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവകളുസം,  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജ  സര്ക്കസ്ഥാര്  അസംഗതീകസ്ഥാരതജനയചജട്ടുളള  സ്കപഷരല  റൂള  (മെജനജസ്റ്റതീരജയല),

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല  04.07.2006  നസ  കശഷസം  നജയമെജക്കകപടുന്ന  (കനരജട്ടുസം  തസജകമെസ്ഥാറസം  വഴജയുസം)

ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ  ബസ്ഥാധകമെസ്ഥാക്കജയജട്ടുളള  മുന്സജപല  കകസ്ഥാമെണ  സര്വ്വതീസജകല  സ്കപഷരല  റൂള

എന്നജവ പ്രകസ്ഥാരവസം എല.ഡജ.ക്ലര്ക്കസ/  എല.ഡജ.വടപജസ്റ്റസ തസജകകളജകല ഒഴജവജകന 10% ആണസ

തസ്ഥാഴ്ന്നശമ്പളസം  പറ്റുന്ന  ജതീവനക്കസ്ഥാകര  നജയമെജക്കുവസ്ഥാന്  വരവസയുളളതസ.   ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജകല

തസജകമെസ്ഥാറസം  വഴജയുളള  ക്ലര്ക്കസ  നജയമെനസം  സസംബന്ധജച  ഫയലജകന തുടക്കസം  (നസം.2843/എസ്റ്റസ്ഥാ.2/

2011/ജജ.സജ.ഡജ.എ)   (28.4.2011)   മുതല  18.12.2015  വകര  എല.ഡജ.ക്ലസ്ഥാര്ക്കസ  തസജകയുകട

ഒഴജവജകന  10%  ആയ  2  ഒഴജവകളജകലയസ  പജ.എസസ.സജ.  നടത്തുന്ന  പരതീക പ്രകസ്ഥാരസം  നജയമെനസം

നടത്തുവസ്ഥാനസ്ഥാണസ നജര്കദ്ദേശജചജരുന്നതസ.  ബഹു.വഹകക്കസ്ഥാടതജയുകട W.P.(C) No.14140 of 2011 &

1479  of  2012  നമ്പര്  റജട്ടസ  ഹര്ജജകളജലുസം  എല.ഡജ.ക്ലര്ക്കസ/ബജല  കളക്ടര്  തസജകയജകല  17

ഒഴജവകളജല  2  എണസം  തസജകമെസ്ഥാറതജനസ്ഥായജ  മെസ്ഥാറജകവച  കശഷസം,  ബസ്ഥാക്കജ  തസജകകളക്കസ്ഥായജ
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പരതീക നടത്തുന്നതസ സസംബന്ധജചസ്ഥാണസ പരസ്ഥാമെര്ശജക്കുന്നതസ.  ഈ കകസുകളുകട ഉതരവജല കകസ്ഥാടതജ

നജര്കദ്ദേശജചജട്ടുളളതസ  മുന്സജപല  കകസ്ഥാമെണ  സര്വ്വതീസജകല  സ്കപഷരല  റൂളജനസ  അനുസൃതമെസ്ഥായജ

നജയമെനസം നടത്തുവസ്ഥാനസ്ഥാണസ .

ഈ  ഫയലജല  18.12.2015  വകരയുളള  കതജടപസ്ഥാടുകളജകലയുസം  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവകള,

സ്കപഷരല റൂള എന്നജവയജകല വരവസകളക്കുസം വജരുദ്ധമെസ്ഥായജ  04.01.2016  കല  2843/എസ്റ്റസ്ഥാ.2/

2011/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കതസ പ്രകസ്ഥാരസം  5  ഒഴജവകള പജ.എസസ.സജ.യസ  റജകപസ്ഥാര്ട്ടസ  കചയ്യുകയുണസ്ഥായജ.

ഇതസ  പ്രകസ്ഥാരസം പജ.എസസ.സജ.  5  കപകര തസജകമെസ്ഥാറസം  വഴജയുളള ക്ലര്ക്കസ  നജയമെനതജനസ  ശുപസ്ഥാര്ശ

കചയ്യുകയുസം ഇതജല 4 കപര് 07.07.2016 ലുസം ഒരസ്ഥാള 11.07.2016 ലുസം കജസ്ഥാലജയജല പ്രകവശജക്കുകയുസം

കചയജട്ടുണസ.

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ജതീവനക്കസ്ഥാരുകട  01.12.2015  കല  സ്റ്റസ്ഥാഫസ  കഷഡപ്യൂള  പ്രകസ്ഥാരസം

എല.ഡജ.ക്ലര്ക്കസ/ബജല  കളക്ടര്  തസജകയുകട  ആകക  എണസം   24  ഉസം  ഒഴജവകള  9  ഉസം  ആണസ.

അതസ്ഥായതസ   തസജകമെസ്ഥാറസം  കസ്വസ്ഥാട്ട  (10%)  വഴജ  ഒരസ്ഥാകള  മെസ്ഥാത്രസം  (0.9)  നജയമെജക്കസ്ഥാവന്ന

സസ്ഥാഹചരരതജലസ്ഥാണസ  പുതുതസ്ഥായജ  3  ഒഴജവകള പജ.എസസ.സജ.യസ  തസജകമെസ്ഥാറതജനസ്ഥായജ  റജകപസ്ഥാര്ട്ടസ

കചയതസ.   സര്ക്കസ്ഥാരജകന  അസംഗതീകസ്ഥാരതജനസ്ഥായജ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നലകജയ  സ്റ്റസ്ഥാഫസ  പസ്ഥാകറണജകല

എല. ഡജ.ക്ലസ്ഥാര്ക്കസ - 26, യു.ഡജ.ക്ലസ്ഥാര്ക്കസ - 26 എന്നജങ്ങകനയുളള ആകക ക്ലറജക്കല തസജകയുകട 10%

കണക്കസ്ഥാക്കജയസ്ഥാണസ തസജകമെസ്ഥാറതജനസ്ഥായജ തസജകകള മെസ്ഥാറജയകതന്നസ ഫയലജല കസ്ഥാണുനണസ.

തസ്ഥാഴ്ന്ന  വജഭസ്ഥാഗസം  ജതീവനക്കസ്ഥാരുകട  പജ.എസസ.സജ.  പരതീക  മുഖസ്ഥാന്തജരമുളള  തസജകമെസ്ഥാറസം

സസംബന്ധജചണസ്ഥായ  വഹകക്കസ്ഥാടതജ  ഉതരവസ  നടപസ്ഥാക്കുന്നതസ  സസംബന്ധജചസ  തകദ്ദേശവകുപജകന

21.03.2014  കല  79459/IA3/2013/LSGD  കതജല  WP(C)No.14140/2011  &  1479/12  നസം

വഹകക്കസ്ഥാടതജ ഉതരവകള നടപസ്ഥാക്കുന്നതജകന വജവരസം അറജയജക്കുവസ്ഥാനുസം ക്ലറജക്കല തസജകയുകട

10%  തസ്ഥാഴ്ന്നവജഭസ്ഥാഗസം ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ്ഥായജ നജയമെനസം നടത്തുവസ്ഥാനുസം നജര്കദ്ദേശജചജരുന.  ബഹുമെസ്ഥാനകപട്ട

വഹകക്കസ്ഥാടതജ  ഉതരവജല  മുന്സജപല  കകസ്ഥാമെണ  സര്വ്വതീസസ  സ്കപഷരല  റൂളജകല  വരവസകള

പസ്ഥാലജക്കസ്ഥാനസ്ഥാണസ  ഉതരവസ്ഥായജരുന്നതസ.   ഇവകയലസ്ഥാസം  പ്രകസ്ഥാരസം  എല.ഡജ.ക്ലസ്ഥാര്ക്കസ  തസജകയജകല

ഒഴജവകളുകട  10%  മെസ്ഥാത്രസം  തസജകമെസ്ഥാറനജയമെനതജനസ്ഥായജ  നതീക്കജകവചജരജകക്ക,  സതീനജയര്  ക്ലര്ക്കസ,

ക്ലര്ക്കസ എന്നതീ തസജകകളജകല ആകക കകഡര് എണതജകന  (26+26 =  52) 10%  തസജകമെസ്ഥാറസം

വഴജയുളള  നജയമെനതജനസ്ഥായജ  മെസ്ഥാറജവചസ്ഥാണസ  നജയമെന  നടപടജകള  സസ്വതീകരജചതസ.  തസജകമെസ്ഥാറസം

സസംബന്ധജചസ സര്ക്കസ്ഥാര് പുറതജറക്കജയ ഒരു ഉതരവജലുസം ഇപ്രകസ്ഥാരസം വരവസ കചയജട്ടജല.
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എന്ടജ കകഡറജകല ഒഴജവകളുകട ശതമെസ്ഥാനസം കണക്കസ്ഥാക്കസ്ഥാകത ഇപ്രകസ്ഥാരസം സതീനജയര് ക്ലര്ക്കസ

& ക്ലസ്ഥാര്ക്കസ തസജകയുകട ആകക അസംഗബലതജകന 10% തസജകമെസ്ഥാറസം വഴജ പജ.എസസ.സജ.  മുകഖന

നടതസ്ഥാകമെന്നതസ  സസംബന്ധജച  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരകവസ്ഥാ  സ്കപഷരല  റൂളജകല  വരവസകകളസ്ഥാ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജയജട്ടജല.എല.ഡജ.ക്ലര്ക്കസ  തസജകയജകല  ഒഴജവകളുകട  10%  മെസ്ഥാത്രസം

തസജകമെസ്ഥാറതജനസ്ഥായജ  മെസ്ഥാറജവചജരജകക്ക  9  ഒഴജവകള  മെസ്ഥാത്രമുളളകപസ്ഥാള  കൂടുതലസ്ഥായജ  3  പുതജയ

ഒഴജവകള  തസജകമെസ്ഥാറതജനസ്ഥായജ  പജ.എസസ.സജ  ക്കസ  റജകപസ്ഥാര്ട്ടസ  കചയതജകന  കസ്ഥാരണസം  വജശദതീക

രജക്കുവസ്ഥാന് ആവശരകപട്ടസ എന്കസ്വയറജ നലകജകയങ്കജലുസം  (ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജ നസം.  എ 1/46/2015-

16  തതീയതജ  21.04.2017)  ജജ.സജ.ഡജ.എ  മെറപടജ  ലഭരമെസ്ഥാക്കജയജല.  തസജകമെസ്ഥാറ  നജയമെനങ്ങള

സസംബന്ധജചസ  സര്ക്കസ്ഥാര്  പുറതജറക്കജയ  ഒരു  ഉതരവജലുസം  ഇലസ്ഥാത  വരവസകള  പ്രകസ്ഥാരസം,

അനുപസ്ഥാതസം  പസ്ഥാലജക്കസ്ഥാകത  നടതജയ അനധജക സൃത സസ്ഥാനക്കയറങ്ങള സസംബന്ധജചസ  വജശദമെസ്ഥായജ

പരജകശസ്ഥാധജചസ  സര്ക്കസ്ഥാരജകന  ഉതരവജനസ  വജകധയമെസ്ഥായജ  മെസ്ഥാത്രസം  നജയമെനങ്ങള

ക്രമെതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ.

3.5 ഒഴജവളള തസജകകള പുന  :  ക്രമെതീകരജചസ അനധജകൃതമെസ്ഥായജ ഉകദരസ്ഥാഗക്കയറസം നലകജ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.ടടൗണ  പസ്ഥാനജസംഗസ  വജഭസ്ഥാഗതജല  ഒരു  സതീനജയര്  ടടൗണ  പസ്ഥാനര്  (44640  –

58640), 4 കഡപപ്യൂട്ടജ ടടൗണ പസ്ഥാനര് (21740  37040), 3 – അസജ. ടടൗണ പസ്ഥാനര് (20740  36140),–

ഒരു  ലസ്ഥാന്ഡ്കസപസ  ആര്ക്കജകടക്ടസ  (29180   43640)  – എന്നതീ  ഉയര്ന്ന  വജഭസ്ഥാഗസം  തസജകകളസ്ഥാണസ

നജലവജലുണസ്ഥായജരുന്നതസ.   ഇതജല  ടടൗണ  പസ്ഥാനര്  തസജകയജല  ഒനസം  കഡപപ്യൂട്ടജ  ടടൗണ  പസ്ഥാനര്

തസജകയജല  4  ഒഴജവകളുസം  (  ഇതജല  1  എണസം സസ്കപന്ഷന് മുഖസ്ഥാന്തജരമുളളതുസം മെറസ  3  എണസം

പജ.എസസ.സജ.ക്കസ  റജകപസ്ഥാര്ട്ടസ  കചയകപട്ടജട്ടുളളതുമെസ്ഥാണസ)   ലസ്ഥാന്ഡ്കസപസ  ആര്ക്കജകടക്ടജകന

ഒകരസ്ഥാഴജവമെസ്ഥാണസ  ഉണസ്ഥായജരുന്നതസ.  പസ്ഥാനജസംഗസ  വജഭസ്ഥാഗതജകല  സര്കവ്വയര്  തസജകയജലുളളവര്ക്കസ

വര്ഷങ്ങളസ്ഥായജ പ്രകമെസ്ഥാഷന് ലഭജക്കുന്നജലസ്ഥാകയനസം ആയതജനസ്ഥാല ഉയര്ന്ന കഡപപ്യൂട്ടജ  ടടൗണ പസ്ഥാനര്

തസജകയജകലക്കസ  തസ്ഥാത്ക്കസ്ഥാലജക  പ്രകമെസ്ഥാഷന്   നലകജകയസ്ഥാ  ഈ  തസജകകള  പുന:ക്രമെതീകരജകചസ്ഥാ

സര്കവ്വയര്ക്കസ പ്രകമെസ്ഥാഷന് നലകണകമെനസം ജതീവനക്കസ്ഥാരുകട സസംഘടനകള ആവശരകപട്ടതുപ്രകസ്ഥാരസം

ജജ.സജ.ഡജ.എ. എകജകപ്യൂട്ടതീവസ കമ്മജറജയുകട 20.03.2015 കല 361/14-15 തതീരുമെസ്ഥാനപ്രകസ്ഥാരസം ഒഴജവളള

2  ടടൗണ  പസ്ഥാനര്  (36,140   49,740),  – ഒരു  ലസ്ഥാന്ഡ്കസപസ  ആര്ക്കജകടക്ടസ  (29,180   43,640)–

തസജകകള  സര്ക്കസ്ഥാര്  അസംഗതീകസ്ഥാരസം  പ്രതതീകജചസ  അസജ.  ടടൗണ  പസ്ഥാനര്  (20,740   36,140)–

തസജകകളസ്ഥാക്കുന്നതജനുസം  സര്ക്കസ്ഥാര്  അസംഗതീകസ്ഥാരസം  ലഭജക്കസ്ഥാത  പകസം  നലകജയ  ആനുകൂലരങ്ങള

തജരജകക  ഈടസ്ഥാക്കുന്നതജനുസം  തതീരുമെസ്ഥാനജക്കുകയുസം  ആയതസ  പ്രകസ്ഥാരസം  3  തസജകകള  അസജ.ടടൗണ

പസ്ഥാനര്മെസ്ഥാരുകട  തസജകകളസ്ഥാക്കജയുസം  ഇതജനസ  സര്ക്കസ്ഥാര്  സസ്ഥാധൂകരണസം  വസ്ഥാങ്ങുവസ്ഥാന്  നജര്കദ്ദേശജചസം
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കസക്രട്ടറജ ഉതരവജറക്കജയജട്ടുണസ. എന്നസ്ഥാല ഫയല പരജകശസ്ഥാധജചതജല നജയമെനസം നലകജ 2 വര്ഷസം

കഴജഞ്ഞജട്ടുസം  ഇതുവകര  സര്ക്കസ്ഥാര്  സസ്ഥാധൂകരണതജനസ്ഥായജ  ജജ.സജ.ഡജ.എ  കതസ

നലകജയജട്ടജല.സര്ക്കസ്ഥാര്  അസംഗതീകസ്ഥാരതജനസ  വജകധയമെസ്ഥായജ  മെസ്ഥാത്രസം  നലകസ്ഥാസം  എന്നസ  ഫയലജല

കരഖകപടുതജയ  കശഷസം  സര്ക്കസ്ഥാര്  അനുമെതജയജലസ്ഥാകത   പ്രകമെസ്ഥാഷന്  നലകുകയുസം  എന്നജട്ടസ

സസ്ഥാധൂകരണതജനസ്ഥായജ  കപസ്ഥാലുസം  സര്ക്കസ്ഥാരജകലക്കസ  കതസ  അയക്കസ്ഥാതജരജക്കുകയുമെസ്ഥാണസ  ഇവജകട

ജജ.സജ.ഡജ.എ കചയജരജക്കുന്നതസ.

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ജതീവനക്കസ്ഥാരുകട  ശമ്പളപരജഷ്ക്കരണസം  അസംഗതീകരജച  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവജല

[ജജ.ഒ.(എസം.എസസ)  305/2011/എല.എസസ.ജജ. ഡജ  തതീയതജ  07.12.2011]    3(9),  3(15)  എന്നതീ

ഖണജകകള  പ്രകസ്ഥാരസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ,  സര്ക്കസ്ഥാരജകന  മുന്കൂര്  അനുമെതജയജലസ്ഥാകത  ഏകതങ്കജലുസം

രതീതജയജകലസ്ഥാ,  ഏതസ  സസ്ഥാഹചരരതജലുസം  യസ്ഥാകതസ്ഥാരു തസജകയുസം  സൃഷജക്കുവസ്ഥാകനസ്ഥാ,  ഉയര്ത്തുവസ്ഥാകനസ്ഥാ,

ശമ്പള  കസയജലുകളജല  മെസ്ഥാറസം  വരുത്തുവസ്ഥാകനസ്ഥാ  പസ്ഥാടജലസ്ഥാകയന്നസ  വരകമെസ്ഥാക്കജയജട്ടുണസ.  അതുകപസ്ഥാകല

2015  കല കകരള ടടൗണ  &  കണടജ പസ്ഥാനജസംഗസ  (വജകസന അകതസ്ഥാറജറജകള)  റൂളജകല ഖണജക  9

പ്രകസ്ഥാരസം  നജലവജല ജജ.സജ.ഡജ.എ.  യജല തസജക സൃഷജക്കുന്നതജനുളള  അധജകസ്ഥാരസം  സര്ക്കസ്ഥാരജല

മെസ്ഥാത്രസം നജകജപമെസ്ഥാണസ. ഈ സസ്ഥാഹചരരതജല സര്ക്കസ്ഥാര് അനുമെതജയജലസ്ഥാകത 3 അസജ. ടടൗണ പസ്ഥാനര്

തസജകകള സൃഷജക്കുകയുസം ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ ഉകദരസ്ഥാഗക്കയറസം നലകുകയുസം കചയതസ ക്രമെവജരുദ്ധമെസ്ഥാണസ.

തസജകകളുകട  പുന:ക്രമെതീകരണസം  എന്നലസ്ഥാകത ഉയര്ന്ന  തസജകകള നജര്തലസ്ഥാക്കജയജട്ടല  പുതജയ

തസജകകള സൃഷജചതസ എന്നതജനസ്ഥാല ജജ.സജ.ഡജ.എ യുകട ഭസ്ഥാവജ സസ്ഥാമ്പതജക ബസ്ഥാധരത കുറയ്ക്കുക

എന്നതജനുപകരസം  ഇതസ  ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ  പ്രകമെസ്ഥാഷന്  നലകുവസ്ഥാന്  കവണജ  മെസ്ഥാത്രമെസ്ഥായജ  നടതജയ

ക്രമെതീകരണമെസ്ഥാണസ  എന്നസ  വരകമെസ്ഥാണസ.   തസ്ഥാഴ് ന്ന  വജഭസ്ഥാഗസം  ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ  ഉയര്ന്ന  കസയജലജല

ശമ്പളസം അനുവദജച നലകജയതജനസ്ഥാല ജജ.സജ.ഡജ.എ.  യസ ഇതുവഴജ വലജയ സസ്ഥാമ്പതജക ബസ്ഥാധരത

യസ്ഥാണസ ഉണസ്ഥായജരജക്കുന്നതസ.  

അകതസ്ഥാറജറജയജകല  ഒഴജഞകജടന്നജരുന്ന  എകജകപ്യൂട്ടതീവസ  എഞജനതീയര്  (ഇലകജക്കല)

തസജകയുസം  ഇകതകപസ്ഥാകല  തസ്ഥാത്ക്കസ്ഥാലജകമെസ്ഥായജ  അസജ.എകജകപ്യൂട്ടതീവസ  എഞജനതീയര്  (ഇലകജക്കല)

തസജകയസ്ഥായജ  തരസംതസ്ഥാഴ് തജ  10.09.2015  കല  124/15-16  നസം.  എകജകപ്യൂട്ടതീവസ  കമ്മജറജ  തതീരുമെസ്ഥാനജ

ക്കുകയുസം ജതീവനക്കസ്ഥാരകന ഈ തസജകയജകലക്കസ  നജയമെജക്കുകയുസം കചയജട്ടുണസ.   എന്നസ്ഥാല ഫയല

പരജകശസ്ഥാധജചതജല ഇതുവകര സര്ക്കസ്ഥാര് സസ്ഥാധൂകരണതജനസ്ഥായജ ജജ.സജ.ഡജ.എ കതസ നലകജയജട്ടജല.
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സര്ക്കസ്ഥാര്  മുന്കൂര്  അനുമെതജ  വസ്ഥാങ്ങസ്ഥാകത,  ഉയര്ന്ന  തസജകകളജല  തസ്ഥാത്ക്കസ്ഥാലജകമെസ്ഥായ

ക്രമെതീകരണസം നടതജ ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ ക്രമെവജരുദ്ധമെസ്ഥായ പ്രകമെസ്ഥാഷന് നലകജയതജനസ   വജശദതീകരണസം

ലഭരമെസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന്  ആവശരകപട്ടസ  ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജ  നലകജകയങ്കജലുസം  (ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജ  നസം.

എ 1/16/2015-16  തതീയതജ  10.04.2017)  ജജ.സജ.ഡജ.എ മെറപടജ ലഭരമെസ്ഥാക്കജയജല.  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

യജകല  ജതീവനക്കസ്ഥാരുകട  തസജക  നജര്ണയസം,കയസ്ഥാഗരതകള  നജശയജക്കല,  ശമ്പളകസയജല  മെസ്ഥാറസം,

ഉകദരസ്ഥാഗക്കയറസം,  കഗഡസ എന്നജവ സര്ക്കസ്ഥാരജകന അസംഗതീകസ്ഥാരകതസ്ഥാകട മെസ്ഥാത്രകമെ നടപസ്ഥാക്കസ്ഥാവൂ എന്ന

സര്ക്കസ്ഥാര് ഉതരവസ മെറജകടന്നസ ജജ.സജ.ഡജ.എ ക്കസ  വലജയ സസ്ഥാമ്പതജക ബസ്ഥാധരത വരുതജവയ്ക്കുന്ന

അനധജകൃത  തസജക  ക്രമെതീകരണസം,  ഉകദരസ്ഥാഗക്കയറസം  എന്നജവ  സര്ക്കസ്ഥാരജകന  അറജയജക്കസ്ഥാകത

നടതജയതസ  ഗൂരുതരമെസ്ഥായ  വതീഴ്ചയസ്ഥാണസ.  ഈ  അനധജകൃത  നജയമെനങ്ങളുസം  തസജക  ക്രമെതീകരജക്കലുസം

അടജയന്തജരമെസ്ഥായജ  സര്ക്കസ്ഥാരജകന  പരജകശസ്ഥാധനക്കസ  വജകധയമെസ്ഥാക്കുന്നതജനസ  നടപടജ  സസ്വതീകരജ

കക്കണതസ്ഥാണസ.

3.6  കഡപപ്യൂകട്ടഷന് ഒഴജവജല ക്രമെവജരുദ്ധമെസ്ഥായജ തസജകമെസ്ഥാറസം വഴജ നജയമെനസം നടതജ

സൂചനതിഃ- 1)  10.01.1974 കല സര്ക്കസ്ഥാര് ഉതരവസ(പജ)നസം.11/1974/PD.
2)  ഉകദരസ്ഥാഗസ ഭരണപരജഷ്ക്കസ്ഥാര വകുപജകന 05.04.2010 കല സ.ഉ.(പജ) നസം. 
     12/2010/P &ARD ഉതരവസ.
3)  ഉകദരസ്ഥാഗസ ഭരണപരജഷ്ക്കസ്ഥാര വകുപജകന 03.01.2014 കല സ.ഉ.(പജ) നസം. 
     01/2014/ഉ.ഭ.പ.വ. ഉതരവസ.

സൂചന ഉതരവകള പ്രകസ്ഥാരസം വജവജധ സര്ക്കസ്ഥാര് വകുപ്പുകളജകല തസ്ഥാഴ്ന്ന വജഭസ്ഥാഗസം ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ

എല.ഡജ.ക്ലസ്ഥാര്ക്കസ/എല.ഡജ.വടപജസ്റ്റസ  തസജകകളജലുണസ്ഥാകുന്ന  ഒഴജവജല  സസംവരണസം  നലകജ

നജയമെനസം  നലകുന്നതജനസ  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവസ്ഥായജട്ടുണസ.  നജലവജല  എല.ഡജ.ക്ലര്ക്കസ/

എല.ഡജ.വടപജസ്റ്റസ  തസജകകളജലുണസ്ഥാകുന്ന  ഒഴജവകളുകട  10%  ആണസ  ഇപ്രകസ്ഥാരസം  നജയമെജക്കസ്ഥാ

വന്നതസ.   ഈ ഉതരവകള ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജലുസം  ബസ്ഥാധകമെസ്ഥാക്കജ  അകതസ്ഥാറജറജ  നജയമെനസം  നടതജ

വരുനണസ.   ജജ.സജ.ഡജ.എ.  സര്ക്കസ്ഥാര്  അസംഗതീകസ്ഥാരതജനസ്ഥായജ  അയചജട്ടുളള  സ്കപഷരല  റൂള,

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല  04.07.2006  നസ  കശഷസം  നജയമെനസം  ലഭജക്കുന്ന  (കനരജട്ടുസം,  ഉകദരസ്ഥാഗക്കയറസം

വഴജയുസം)  ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ  ബസ്ഥാധകമെസ്ഥാക്കജയ മുന്സജപല കകസ്ഥാമെണ സര്വ്വതീസജകല സ്കപഷരല റൂള

എന്നജവ  പ്രകസ്ഥാരവസം  എല.ഡജ.ക്ലര്ക്കസ/വടപജസ്റ്റസ  തസജകകളജകല  ഒഴജവകളുകട  10%  ആണസ  തസ്ഥാഴ്ന്ന

വജഭസ്ഥാഗതജനസ്ഥായജ മെസ്ഥാറജ വയസ്ഥാവന്നതസ.
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03.01.2014  കല ജജ.ഒ.(പജ)1/2014/ഉ.ഭ.പ.വ.  ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരസം പജ.എസസ.സജ.  നടത്തുന്ന

തസജകമെസ്ഥാറതജനുളള  പരതീക വഴജയലസ്ഥാകത  കയസ്ഥാഗരതയുകടയുസം  സതീനജകയസ്ഥാറജറജയുകടയുസം  അടജസസ്ഥാ

നതജലഎല.ഡജ.ക്ലര്ക്കസ/വടപജസ്റ്റസ  തസജകകളജകല ഒഴജവജകന  10%  കൂടജ   അതസ്ഥാതസ  വകുപ്പുകകള

തസ്ഥാഴ്ന്ന വജഭസ്ഥാഗതജല നജനസം പ്രകമെസ്ഥാഷന് നലകജ നജയമെജക്കുവസ്ഥാന് ഉതരവസ്ഥായജരുന.  07.12.2011 കല

ജജ.ഒ.(എസം.എസസ)305/2011/LSGD  ഉതരവജകല  ഖണജക 3(8)  പ്രകസ്ഥാരസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ  യജകല

മുന്സജപല കകസ്ഥാമെണ സര്വ്വതീസജനസ സമെസ്ഥാനമെസ്ഥായ തസജകകളജകലക്കുളള നജയമെനതജകന കയസ്ഥാഗരത,

നജയമെനരതീതജ,  ഉകദരസ്ഥാഗക്കയറസം  എന്നജവക്കസ  സര്ക്കസ്ഥാരജകന  മുന്കൂര്  അനുമെതജ  ആവശരമെസ്ഥാണസ.

എന്നസ്ഥാല ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജകല തസ്ഥാഴ്ന്ന  വജഭസ്ഥാഗസം ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ കമെല ഉതരവസ പ്രകസ്ഥാരസം ഒഴജവകള

നതീക്കജവചതുസം ഉകദരസ്ഥാഗക്കയറസം നലകജയതുസം സര്ക്കസ്ഥാര് അനുമെതജ വസ്ഥാങ്ങജയല.

തസജകമെസ്ഥാറസം  വഴജ  ഉകദരസ്ഥാഗക്കയറസം  നലകജയതസ  സസംബന്ധജച  ഫയല  പരജകശസ്ഥാധജചതജല

(269/എസ്റ്റസ്ഥാ.2/2014/ജജ.സജ.ഡജ.എ)  സതീനജകയസ്ഥാറജറജ  മെസ്ഥാനദണമെസ്ഥാക്കജ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല

ഉകദരസ്ഥാഗക്കയറസം  കനടജയ  2  ക്ലര്ക്കുമെസ്ഥാര്  കഡപപ്യൂകട്ടഷനജല  കപസ്ഥായ  ഒഴജവജല  പകരസം  നജയമെനസം

നലകണകമെന്നസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജകല  തസ്ഥാഴ്ന്ന  വജഭസ്ഥാഗസം  ജതീവനക്കസ്ഥാര്  10.12.2015  ല  അകപകജ

ചജട്ടുണസ.  ഇതസ  പ്രകസ്ഥാരസം  കഡപപ്യൂകട്ടഷന്  വരവസയജല  കജസ്ഥാലജ  കചയ്യുന്ന,  അകതസ്ഥാറജറജയജല

തസജകമെസ്ഥാറസം  വഴജ  ക്ലര്ക്കസ  നജയമെനസം  കനടജയ,  2  സതീനജയര്  ക്ലര്ക്കുമെസ്ഥാരുകട  ഒഴജവജകലക്കസ

അകതസ്ഥാറജറജയജകല തസ്ഥാഴ്ന്ന വജഭസ്ഥാഗതജല നജനസം സതീനജകയസ്ഥാറജറജ പ്രകസ്ഥാരസം  2  കപകര നജയമെജചകകസ്ഥാണസ

29.09.2016 കല 269/എസ്റ്റസ്ഥാ.2/2014/ ജജ.സജ.ഡജ.എ. ഉതരവസ കസക്രട്ടറജ പുറകപടുവജചജട്ടുണസ.  തസ്ഥാഴ്ന്ന

വജഭസ്ഥാഗസം  ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ  എന്ടജ  കകഡര്  തസജക  (ക്ലര്ക്കസ/വടപജസ്റ്റസ)  യജകല  ഒഴജവജകന  10%

സസംവരണസം കചയ ഉതരവജല എല.ഡജ.ക്ലര്ക്കസ/വടപജസ്റ്റസ തസജകയജകല ഒഴജവജകന  10% ആണസ

തസജകമെസ്ഥാറസം  വഴജ  നജയമെനസം  എന്നസ  വരകമെസ്ഥായജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.  2 സതീനജയര്  ക്ലര്ക്കുമെസ്ഥാരുകട

കഡപപ്യൂകട്ടഷന് വഴജ എല. ഡജ.ക്ലര്ക്കസ തസജകയജല വന്ന  2  ഒഴജവകള പജ.എസസ.സജ.യസ  റജകപസ്ഥാര്ട്ടസ

കചയസ്ഥാകത 100% തസജകമെസ്ഥാറസം വഴജ നജയമെനസം നടത്തുന്നതജനസ സര്ക്കസ്ഥാര് അനുമെതജ വസ്ഥാങ്ങജയതസ്ഥായജ

കരഖയജല.  ഇക്കസ്ഥാരരങ്ങളക്കസ  വജശദതീകരണസം  ആവശരകപട്ടസ  നലകജയ  ഓ ഡജറസ  എന്കസ്വയറജക്കസ

(ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജ നസം. എ 1/50/2015-16 തതീയതജ   26.04.2017) ജജ.സജ.ഡജ.എ മെറപടജ ലഭരമെസ്ഥാ

ക്കജയജല. ആയതജനസ്ഥാല നജലവജകല തസജകമെസ്ഥാറ നജയമെന മെസ്ഥാനദണങ്ങളക്കസ വജരുദ്ധമെസ്ഥായജ നടതജയ

ഈ ഉകദരസ്ഥാഗകയറങ്ങള സര്ക്കസ്ഥാര് ഉതരവകളക്കനുസൃതമെസ്ഥായജ  ക്രമെതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ.
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3.7 അകതസ്ഥാറജറജയജകല കസകന് ഓഫതീസര് തസജകയജല ക്രമെവജരുദ്ധമെസ്ഥായജ ആനുപസ്ഥാതജക 
ഹയര് കഗ ഡസ അനുവദജച

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജകല മെജനജസ്റ്റതീരജയല തസജകകളജല  04.07.2006  നസ  മുമ്പസ  കസക്രട്ടറജകയറസ

സ്റ്റസ്ഥാഫസ  പസ്ഥാകറണ  ആണസ  നജലനജന്നജരുന്നതസ.   17.08.2007  കല  ജജ.ഒ.(എസം.എസസ)2251/

07/ത.സസ്വ.ഭ.വ.  പ്രകസ്ഥാരസം  04.07.2006  മുതല  അകതസ്ഥാറജറജയജല  കസക്രട്ടറജകയറസ  പസ്ഥാകറണ

നജര്തലസ്ഥാക്കുകയുസം പകരസം മുനജസജപല കകസ്ഥാമെണ സര്വ്വതീസസ പ്രകസ്ഥാരമുളള സ്റ്റസ്ഥാഫസ ഘടന നജലവജല

വരുകയുസം  കചയ.   കസക്രട്ടറജകയറസ  പസ്ഥാകറണജല  നജയമെജതരസ്ഥായ  ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ  കപഴ് സണല

കസയജല  ആണസ  തുടര്ന്നസ  ബസ്ഥാധകമെസ്ഥാക്കജയജരുന്നതസ.   കമെല  ജതീവനക്കസ്ഥാര്  വജരമെജക്കുന്ന  മുറയസ  ടജ

തസജകകള ഇലസ്ഥാതസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണസ.

കസക്രട്ടറജകയറസ  സ്റ്റസ്ഥാഫസ  പസ്ഥാകറണ  പ്രകസ്ഥാരസം  അകതസ്ഥാറജറജയജല  14  കസകന്  ഓഫതീസര്

തസജകകളസ്ഥാണുണസ്ഥായജരുന്നതസ.   16.03.2016  ല  ഹയര്  കഗ  ഡസ  കസകന്  ഓഫതീസര്  മെസ്ഥാരസ്ഥായ

ശതീമെതജ.പ്രസന്നകുമെസ്ഥാരജ,  ശതീമെതജ.  എന്.ജജ.നസ്ഥാഗമ്മസ്ഥാള  എന്നജവര്  വജരമെജചകതസ്ഥാകട  കസകന്

ഓഫതീസര്മെസ്ഥാരുകട  ആകക എണസം  14  ലുസം  തസ്ഥാകഴയസ്ഥായജ.   ഈ തസജകയജകല  തുടര്നളള  ഓകരസ്ഥാ

വജരമെജക്കകലസ്ഥാ അകലങ്കജല പ്രകമെസ്ഥാഷകനസ്ഥാ കശഷസം കസകന് ഓഫതീസര്മെസ്ഥാരുകട എണസം കുറഞവന.

അകതസ്ഥാറജറജയജല നജനസം ലഭരമെസ്ഥായ വജവരങ്ങള പ്രകസ്ഥാരസം  01.04.2017  തതീയതജയജല നജലവജലുളള

കസകന് ഓഫതീസര്മെസ്ഥാരുകട  എണസം  8  ആണസ.   ജജ.ഒ.(പജ)85/2011/ഫജന് തതീയതജ  26.02.2011

പ്രകസ്ഥാരസം  കസകന്  ഓഫതീസര്  തസജകയജല  1  :  1  ക്രമെതജല  ആനുപസ്ഥാതജക  ഹയര്  കഗ ഡസ

അനുവദജചജട്ടുണസ.   എന്നസ്ഥാല  കമെല  അനുവസ്ഥാദതജനസ  വജരുദ്ധമെസ്ഥായജ  അകതസ്ഥാറജറജ  8  കസകന്

ഓഫതീസര്മെസ്ഥാരജല  7  കപര്ക്കുസം  ആനുപസ്ഥാതജക  ഹയര്  കഗ  ഡസ  അനുവദജച.   ഇതസ  സസംബന്ധജചസ

26.04.2017  ല നലകജയ  67/എ 3/2015-16  നമ്പര് ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജക്കസ  മെറപടജ  ലഭജചജട്ടജല.

ക്രമെവജരുദ്ധമെസ്ഥായജ ആനുപസ്ഥാതജക ഹയര് കഗ ഡസ അനുവദജചതജനസ വജശദതീകരണസം ലഭരമെസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

3.8 ജൂനജയര്   -   സതീനജയര് അകനസ്ഥാമെലജ    -    ക്രമെവജരുദ്ധമെസ്ഥായജ ശമ്പളനജര്ണയസം നടതജ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല  ഡപ്യൂപജകക്കറജസംഗസ  കമെഷതീന്  ഓപകറററസ്ഥായജ  കജസ്ഥാലജ  കനസ്ഥാക്കുന്ന

ശതീ.പജ.ജജ.മെധുരസ്ഥാജസ,  തകന ജൂനജയര് കൂടജയ ശമ്പളസം വസ്ഥാങ്ങുന്ന സസ്ഥാഹചരരതജല തനജക്കസ  അകത

കവതനസം  അനുവദജക്കണകമെന്നസ  അകപകജചജരുന.  ആയതസ  പ്രകസ്ഥാരസം  29.08.2016 കല

269/എസ്റ്റസ്ഥാ.2/2014/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ഉതരവസ  വഴജ  ശതീ.മെധുരസ്ഥാജജകന  ശമ്പളസം  07.07.2016  മുതല

പുന:നജര്ണയജചസ  കസക്രട്ടറജ  ഉതരവസ്ഥായജട്ടുണസ.   ശമ്പള  പരജഷ്ക്കരണ  ഉതരവജകല  (2009)
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അനുബന്ധസം  2 കല  ഖണജക  6  പ്രകസ്ഥാരസം  അഞസ  വരവസകളക്കസ  വജകധയമെസ്ഥായജ  മെസ്ഥാത്രകമെ  ശമ്പള

പരജഷ്ക്കരണതജകല  ജൂനജയര്-സതീനജയര്  അകനസ്ഥാമെലജ  പരജഹരജക്കുവസ്ഥാന്  സതീനജയറകട  ശമ്പളസം

ഉയര്ത്തുന്നതജനസ അനുവസ്ഥാദമുളളൂ.  ഖണജക  6  കല  4, 5  നമ്പര് വരവസകള യഥസ്ഥാക്രമെസം പുതുക്കജയ

ശമ്പള കസയജല നടപസ്ഥാക്കജയതസ മൂലമെസ്ഥായജരജക്കണസം അകനസ്ഥാമെലജ ഉണസ്ഥായജരജക്കുന്നകതനസം ഓപ്ഷന്

നലകജയതസ  പ്രകസ്ഥാരകമെസ്ഥാ,  അഡസ്വസ്ഥാന്സസ  ഇന്ക്രജകമെനസ  നലകജയതസ  പ്രകസ്ഥാരകമെസ്ഥാ,  ഉയര്ന്ന  സര്വ്വതീസസ

കവയജകറജസ  പ്രകസ്ഥാരകമെസ്ഥാ  ആയജരജക്കരുതസ  ജൂനജയര്ക്കസ  ഉയര്ന്ന  ശമ്പളസം  ലഭജചകതനസം

സഷമെസ്ഥാക്കജയജട്ടുണസ.  ശതീ.മെധുരസ്ഥാജസ  പജ.ജജ.യുകട  ജൂനജയറജനസ  സസ്ഥാനക്കയറസം,അഡസ്വസ്ഥാന്സസ

ഇന്ക്രജകമെനസ  എന്നജവ  വഴജയസ്ഥാണസ  ഉയര്ന്ന  ശമ്പളസം  ലഭജചതസ  എന്നസ  സര്വ്വതീസസ  ബുക്കസ,  ഫയല

എന്നജവയുകട പരജകശസ്ഥാധനയജല വരകമെസ്ഥായജട്ടുണസ.   ഈ സസ്ഥാഹചരരതജല ജൂനജയര്  -  സതീനജയര്

അകനസ്ഥാമെലജ  പ്രകസ്ഥാരസം  (29.08.2016  കല  269/എസ്റ്റസ്ഥാ.2/2014/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരസം)

ശമ്പളസം നജര്ണയജചസ നലകജയതജനസ വജശദതീകരണസം ലഭരമെസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് ആവശരകപട്ടസ നലകജയ ഓഡജറസ

എന്കസ്വയറജ (നസം.എ 1/51/2015-16 തതീയതജ  26.04.2017) യസ മെറപടജ ലഭരമെസ്ഥാക്കജയജട്ടജല.  സര്ക്കസ്ഥാര്

ഉതരവകളജകല  വരവസകളക്കസ  വജരുദ്ധമെസ്ഥായജ  അധജക  ഇന്ക്രജകമെനസ  നലകജയതസ  ക്രമെകപടു

ത്തുന്നതജനസ നടപടജ സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ. 

3.9 രസ്ഥാകജന്ദ്ര  വമെതസ്ഥാനതജകല  കകയര്  കടക്കര്ക്കസ  ഒകര  സമെയസം  രണസ  കജസ്ഥാലജകളക്കസ  
ദജവസകവതനസം

രസ്ഥാകജന്ദ്ര വമെതസ്ഥാനതജകല കലസര് കഷസ്ഥായുകട ഉദ്ഘസ്ഥാടനകതസ്ഥാടനുബന്ധജചസ കവച പജടജപജച

പൂകചടജകള  നനയ്ക്കുന്നതജനസ  അവജകട  കകയര്  കടക്കറസ്ഥായജ  ദജവസകവതനസ്ഥാടജസസ്ഥാനതജല  കജസ്ഥാലജ

കചയ്യുന്ന ശതീ.മുഹമ്മദസ  കഷരതീഫജകന ചുമെതലകപടുതജ.   കചടജ  നനയ്ക്കുന്നതജനസ  ടജയസ്ഥാനസ  പ്രതജദജനസം

101/-  രൂപ  കവതനസം  നജശയജക്കുകയുസം  കചയ.   കലസര്  കഷസ്ഥാ  പ്രദര്ശന  നഗരജയജല  കകയര്

കടക്കറസ്ഥായജ കജസ്ഥാലജ  കചയ്യുന്നതജനസ  ടജയസ്ഥാനസ  457/-  രൂപ നജരക്കജല ദജവസകവതനസം നലകുന്നതജനസ

പുറകമെയസ്ഥാണജതസ.  2015-16 വര്ഷസം ഈ ഇനതജല നലകജയ തുകകള ചുവകട കചര്ക്കുന.

വടൗചര് നസം & തതീയതജ തുക

51 / 10.04.2015 3545/-

101 / 15.05.2015 3202/-

93 / 16.06.2015 3317/-

84 / 14.07.2015 2745/-

122 / 21.08.2015 2859/-
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87 / 14.09.2015 2859/-

73 / 12.10.2015 2858/-

137 / 18.12.2015 5894/-

74 / 12.01.2016 3691/-

76 / 11.02.2016 3691/-

89 / 14.03.2016 3453/-

ആകക 38114/-

ഒരസ്ഥാളക്കസ  ഒകര  ദജവസസം  ഒരു തസജകയജകല  ദജവസകവതനതജനസ  പുറകമെ  മെകറസ്ഥാരു  കജസ്ഥാലജ

കചയ്യുന്നതജനസ കൂടജ  കവതനസം അനുവദജച നടപടജ ക്രമെവജരുദ്ധമെസ്ഥാണസ.   ഈ ഇനതജല കചലവഴജച

38,114/-  രൂപ  നജരസ്ഥാകരജക്കുന.   ശതീ  മുഹമ്മദസ  കഷറതീഫജല  നജകന്നസ്ഥാ  ഉതരവസ്ഥാദജയസ്ഥായ

ഉകദരസ്ഥാഗസനജല നജകന്നസ്ഥാ നഷസം തജരജകക ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

3.10 എല  .  റജ  .  സജ  . -   സര്ക്കസ്ഥാര് ഉതരവസ പസ്ഥാലജക്കുന്നജല

അകതസ്ഥാറജറജയജകല  ജതീവനക്കസ്ഥാര്  ജജ.ഒ.(പജ)നസം.5/2013/ഫജന്  തതീയതജ  02.01.2013

പ്രകസ്ഥാരമുളള  എല.റജ.സജ.  പ്രകയസ്ഥാജനകപടുതജയജട്ടുണസ.   എന്നസ്ഥാല  ഈ  ഉതരവജല  പറയുന്ന

പ്രധസ്ഥാനകപട്ട പല നജബന്ധനകളുസം പസ്ഥാലജക്കസ്ഥാകതയസ്ഥാണസ ടജ ആനുകൂലരസം ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ അനുവദജചസ

കകസ്ഥാടുതജട്ടുളളതസ.

1) കമെല  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവജകല  ഖണജക  4 എ(ii)  പ്രകസ്ഥാരസം  എല.റജ.സജ.യസ  അനുവസ്ഥാദസം

നലകുവസ്ഥാന് അധജകസ്ഥാരകപട്ട ഉകദരസ്ഥാഗസന്  (  Competent  authority),  അകപകകകന സര്വ്വതീസസ

ബുക്കസ  കപജസ  നമ്പര്  5  ല  കരഖകപടുതജയജരജക്കുന്ന  ഫസ്ഥാമെജലജ  കമെകമ്പഴജകന   correctness

പരജകശസ്ഥാധജചസ  ഉറപസ  വരുകതണതസ്ഥാണസ.   എന്നസ്ഥാല ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല നജന്നസ  ഈ ആനുകൂലരസം

ലഭരമെസ്ഥാക്കജയവരുകട സര്വ്വതീസസ ബുക്കജകല ബന്ധകപട്ട കപജജല ഫസ്ഥാമെജലജ കമെകമ്പഴജകന കപരു വജവരസം

കരഖകപടുതജയജട്ടജല.   സര്വ്വതീസസ  ബുക്കജല  കപരസ  കരഖകപടുതസ്ഥാത  ഫസ്ഥാമെജലജ  കമെകമ്പഴജനസ

ആനുകൂലരസം അനുവദജചസ നലകജയജട്ടുണസ.  ഉദസ്ഥാഹരണസം -  ശതീ.  വജ.കഗസ്ഥാപസ്ഥാലകൃഷ്ണ പജളള,  സതീനജയര്

ടടൗണ പസ്ഥാനറകട സര്വ്വതീസസ ബുക്കസ.

2) ടജ ഉതരവജകല ഖണജക 10(i) പ്രകസ്ഥാരസം സൂകജകക്കണതസ്ഥായ Register of LTC Claims &

Advances  അകതസ്ഥാറജറജയജല എഴുതജ സൂകജക്കുന്നജല.
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3) ടജ ഉതരവജകല ഖണജക  12(a), 16(7)  എന്നജവ പ്രകസ്ഥാരസം അകപകകകന ഭസ്ഥാരര/ഭര്തസ്ഥാവസ

സസംസസ്ഥാന സര്ക്കസ്ഥാര് സര്വ്വതീസജല കസവനമെനുഷജക്കുന്ന പകസം ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകക്കണതസ്ഥായ സസ്ഥാകരപത്രസം

അകതസ്ഥാറജറജ ആവശരകപടുകകയസ്ഥാ പരജകശസ്ഥാധജക്കുകകയസ്ഥാ കചയ്യുന്നജല.  ഉദസ്ഥാഹരണസം -  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

കസക്രട്ടറജയുകട  30.12.2015  കല  4221/ജജ-3/2015  നമ്പര്  ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരസം  അനുവദജക്കകപട്ട

യസ്ഥാത്രസ്ഥാബത.

കമെല  അപസ്ഥാകതകള  പരജഹരജക്കുന്നതജനസ  ആവശരകപട്ടുകകസ്ഥാണസ  11.08.2016  ല

കക.എസസ.എ.  ജജ.ഡജ.എ.(എ 2)/12/16  എന്ന നമ്പരജല ഓഡജറസ  കതയച എങ്കജലുസം അകതസ്ഥാറജറജ

മെറപടജ ലഭരമെസ്ഥാക്കുകകയസ്ഥാ അപസ്ഥാകത പരജഹരജചതസ്ഥായജ അറജയജക്കുകകയസ്ഥാ കചയജട്ടജല.

സര്ക്കസ്ഥാര്  ആനുകൂലരങ്ങളുകട  ദുരുപകയസ്ഥാഗസം  തടയുക  എന്ന  ലകരകതസ്ഥാകടയസ്ഥാണസ  ഓകരസ്ഥാ

ആനുകൂലരങ്ങള അനുവദജക്കുകമ്പസ്ഥാഴുസം അവ സസംബന്ധജചസ  വരകമെസ്ഥായ മെസ്ഥാര്ഗ്ഗനജര്കദ്ദേശങ്ങള ഉതരവ

കളജലൂകട  സര്ക്കസ്ഥാര്  പുറകപടുവജക്കുന്നതസ.   എന്നസ്ഥാല  അവ  പസ്ഥാലജക്കുവസ്ഥാന്  അകതസ്ഥാറജറജക്കസ

തസ്ഥാലപരരമെജല  എന്നസ  മെസ്ഥാത്രമെല  അപസ്ഥാകതകള  ഓഡജറജല  നജന്നസ  കതസ  മുകഖന  ശദ്ധയജല

കപടുതജയസ്ഥാല  കപസ്ഥാലുസം  അവ  പരജഹരജക്കുവസ്ഥാന്  അകതസ്ഥാറജറജയജകല  ഉതരവസ്ഥാദകപട്ടവര്ക്കസ

വജമുഖതയസ്ഥാണസ  എനളളതസ്ഥാണസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകട  കമെല  വജവരജച  പ്രവര്തനവശലജ

വരകമെസ്ഥാക്കുന്നതസ.

കമെല  അപസ്ഥാകതകള  പരജഹരജക്കകപടസ്ഥാകത  തുടരുന്നതജനസ്ഥാല  ജജ.സജ. ഡജ.എ.യജല  നജന്നസ

എല.റജ.സജ.  ആനുകൂലരസം എത്രകപര്ക്കസ നലകജ,  ഫസ്ഥാമെജലജ കമെകമ്പഴസ  എന്ന നജലയജല ആനുകൂലരസം

നലകകപട്ടവര്  സര്വ്വതീസസ  ബുക്കസ   പ്രകസ്ഥാരസം  ആയതജനസ  അര്ഹതയുളളവരസ്ഥാകണസ്ഥാ  എന്നജവ

പരജകശസ്ഥാധജക്കുന്നതജനസ  ആധജകസ്ഥാരജകമെസ്ഥായ  കരഖകള  സൂകജക്കകപടസ്ഥാത  അവസയസ്ഥാണസ.

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ജതീവനക്കസ്ഥാരുകട  ഫസ്ഥാമെജലജ  കമെകമ്പഴസ  എന്ന  നജലയജല  ടജ  ആനുകൂലരസം

പ്രകയസ്ഥാജനകപടുതജയവരുസം  അകത  സമെയസം  തകന്ന  സസംസസ്ഥാന  സര്ക്കസ്ഥാര്  സര്വ്വതീസജല  കജസ്ഥാലജ

കചയ്യുന്നവരുമെസ്ഥായ ഭസ്ഥാരര/ഭര്തസ്ഥാവസ എന്നജവര്ക്കസ അവരവര് കജസ്ഥാലജ കചയ്യുന്ന സസ്ഥാപനങ്ങളജല നജനസം

വതീണ്ടുസം ഈ ആനുകൂലരസം പ്രകയസ്ഥാജനകപടുത്തുന്നതജനസ യസ്ഥാകതസ്ഥാരു തടസവസം, 12(a), 16(7)  എന്നജവ

പ്രകസ്ഥാരമുളള  സസ്ഥാകരപത്രങ്ങള  ആവശരകപടസ്ഥാതതജനസ്ഥാല,  അകതസ്ഥാറജറജ  നജലനജര്ത്തുന്നജല.

മെസ്ഥാത്രമെല, മെറസ ഓഫതീസുകളജല നജനസം  എല.റജ.സജ.യസ്ഥാത്രസ്ഥാബത ലഭജചവരല ഇവജകട നജനസം ഇകത

ആനുകൂലരസം കനടുന്നതസ എന്നതുസം ഇവജകട പരജകശസ്ഥാധജക്കകപടുന്നജല.
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(എ) അകതസ്ഥാറജറജ ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ എല  .  റജ  .  സജ  .   ഇനതജല അനുവദജചസ നലകജയ   
 4,04,457/-   രൂപ ഓഡജറസ തടസകപടുത്തുന

സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവസ  ജജ.ഒ.(പജ)നസം.5/2013/ധനകസ്ഥാരരസം,  തതീയതജ  02.01.2013  പ്രകസ്ഥാരസം

അകതസ്ഥാറജറജ ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ അവധജ യസ്ഥാത്രസ്ഥാബത (എല.റജ.സജ) നലകജയജരുന.  ആയതു പ്രകസ്ഥാരസം

2015-16  സസ്ഥാമ്പതജക  വര്ഷതജല  എല.റജ.സജ.  ഇനതജല  4,04,457/-  രൂപ  അകതസ്ഥാറജറജ

ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ  നലകജയജരുന.   എന്നസ്ഥാല  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവസ  ജജ.ഒ.(പജ)നസം.5/2013  തതീയതജ

02.01.2013  പ്രകസ്ഥാരസം  സസംസസ്ഥാന  സര്ക്കസ്ഥാര്  സര്വ്വതീസജലുളളവര്ക്കുസം,  എയ്ഡഡസ  സ്ക്കൂള/കകസ്ഥാകളജസ

സ്റ്റസ്ഥാഫുകളക്കുസം  മെറ്റുമെസ്ഥാണസ  എല.റജ.സജ.യസ  അര്ഹതയുളളതസ  എന്നസ്ഥാണസ  പ്രസ്തുത  ഉതരവജല

പ്രതജപസ്ഥാദജക്കുന്നതസ.   ടജ  ഉതരവജല  വജകസന  അകതസ്ഥാറജറജ  ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ  എല.റജ.സജ.

അര്ഹമെസ്ഥാകണസ്ഥാ എന്ന കസ്ഥാരരതജല വരകത ലഭരമെല.  ആയതജനസ്ഥാല അകതസ്ഥാറജറജ ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ

എല.റജ.സജ.  അനുവദനതീയമെസ്ഥാകണസ്ഥാ  എന്ന  വജഷയതജല  സര്ക്കസ്ഥാരജല  നജനസം  സഷതീകരണസം

ലഭരമെസ്ഥാക്കുന്നതജനസ്ഥായജ ഓഡജറജല നജനസം കതസ നലകജയജട്ടുണസ.  (കതസ നസം.  കക.എസസ.എ.2084/

ആര്.2/2017 തതീയതജ 05.05.2017).

ആയതജനസ്ഥാല  ടജ  വജഷയതജല  സര്ക്കസ്ഥാരജല  നജനളള  സഷതീകരണസം  ലഭരമെസ്ഥാകുന്നതുവകര

2015-16  സസ്ഥാമ്പതജക  വര്ഷതജല  അകതസ്ഥാറജറജ  ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ  എല.റജ.സജ.  ഇനതജല

അനുവദജചസ  നലകജയ  4,04,457/-രൂപ   ഓഡജറസ  തടസകപടുത്തുന.   സര്ക്കസ്ഥാരജല  നജനമുളള

മെറപടജയുകട അടജസസ്ഥാനതജല തുടര്നടപടജ സസ്വതീകരജക്കുന്നതസ്ഥാണസ.

3.11 സ്റ്റസ്ഥാഫസ കസ്വസ്ഥാര്കട്ടഴ്സുകളജല വജതരണസം കചയ കുടജകവളളതജകന തുക ജജ  .  സജ  .  ഡജ  .  എ 
ഫണജല നജനസം നലകജ

 ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല  കുടജകവളളവജതരണസം  നടത്തുന്നതസ  M/s.ഹജഷസ്ഥാസം  ടസ്ഥാന്സ്കപസ്ഥാര്ട്ടസസസ

എന്ന സസ്ഥാപനമെസ്ഥാണസ. 2015-16 സസ്ഥാമ്പതജകവര്ഷസം കുടജകവളള വജതരണതജനസ്ഥായജ ജജ.സജ.ഡജ.എ

കസ്വകട്ടഷന്/കടണര്  കണജക്കുകകയസ്ഥാ  M/s.ഹജഷസ്ഥാസം  ടസ്ഥാന്സ്കപസ്ഥാര്ട്ടസസസ  എന്ന  സസ്ഥാപനവമെസ്ഥായജ

കരസ്ഥാറജകലര്കപടുകകയസ്ഥാ  കചയജട്ടജല  .  2015-16  ല  6000  ലജറര്  കുടജകവളളസം  900/-  രൂപ

നജരക്കജലസ്ഥാണസ സസ്ഥാപനസം വജതരണസം നടതജയജരജക്കുന്നതസ.  2015-16 കല ഇതസ സസംബന്ധജച ഫയല

പരജകശസ്ഥാധജചതജല  2015  കമെയസ,  ജൂണ,  ആഗസ്റ്റസ,  കസപ്റസംബര്  മെസ്ഥാസങ്ങളജല  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

ഓഫതീസജനസ പുറകമെ ജജ.സജ.ഡജ.എ സ്റ്റസ്ഥാഫസ കസ്വസ്ഥാര്കട്ടഴ്സുകള, കചയര്മെസ്ഥാകന വസതജ എന്നജവജടങ്ങളജലുസം

കുടജകവളളസം വജതരണസം നടതജയജട്ടുണസ.  എന്നസ്ഥാല കസ്വസ്ഥാര്കട്ടഴജകനയുസം കചയര്മെസ്ഥാകന വസതജയുകടയുസം

കുടജകവളളതജകന  വജല  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ജനറല  ഫണജല  നജന്നസ്ഥാണസ  നലകജയജരജക്കുന്നതസ.
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ജജ.സജ.ഡജ.എ.ഓഫതീസജകല  ആവശരങ്ങളക്കലസ്ഥാകത  നടതജയ  കുടജകവളള  വജതരണതജകന

വജശദസ്ഥാസംശങ്ങള ചുവകട കചര്ക്കുന.

സസ്ഥാപനതജകന
കപരസ

ബജല
നസം.

തതീയതജ കുടജകവളള
തജകന
അളവസ

വജതരണസം
കചയ സലസം

കചക്കസ നസം.,
തതീയതജ, തുക

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

M/s.ഹജഷസ്ഥാസം
ടസ്ഥാന്സ്കപസ്ഥാര്ട്ടസസസ

5630 25.05.2015 6000 ലജറര് സ്റ്റസ്ഥാഫസ കസ്വസ്ഥാര്കട്ടഴസ
കചക്കസ

നസം.309038,
18.08.2015,

37044/-₹
Vr.No.98 &

99

       ,, 43887 29.05.2015 ,, ,,

      ,, 6601 25.05.2015 ,, ,,

      ,, 9454 01.06.2015 ,, ,,

     ,, 7928 06.06.2015 ,, ,,

      ,, 10108 25.06.2015 ,, കചയര്മെസ്ഥാകന
വസതജ

     ,, 17665 15.08.15 ,, ,, കചക്കസ
നസം.440354,

തതീയതജ
8.10.15 ₹
26100/-

Vr.No.49&50

     ,, 20632 14.09.15 ,, സ്റ്റസ്ഥാഫസ കസ്വസ്ഥാര്കട്ടഴസ
കചക്കസ

നസം.44047, തതീ.
03.11.2015, ₹

36000/-
Vr.No.9, 10

     ,, 20037 14.09.2015 ,, കചയര്മെസ്ഥാകന
വസതജ

    ,, 20643 16.09.2015 ,, സ്റ്റസ്ഥാഫസ കസ്വസ്ഥാര്കട്ടഴസ

   ,, 19371 16.09.2015 ,, ,,

   ,, 20664 16.09.2015 ,, ,,
  

ജജ.സജ.ഡജ.എ. ജനറല ഫണജല നജനസം നലകജയ സ്റ്റസ്ഥാഫസ കസ്വസ്ഥാര്കട്ടഴ്സുകളുകടയുസം കചയര്മെസ്ഥാകന

വസതജയുകടയുസം കുടജകവളള ചസ്ഥാര്ജസ ആയ 10,800/-  രൂപ തജരജകക ജജ.സജ.ഡജ.എ.  അക്കടൗണജല

ഒടുക്കജയജട്ടുകണങ്കജല  ആയതജകന  വജശദവജവരങ്ങള  ലഭരമെസ്ഥാക്കുവസ്ഥാനുസം  കടണര്  കണജക്കസ്ഥാകതയുസം

സവപയറമെസ്ഥായജ കരസ്ഥാറജല ഏര്കപടസ്ഥാകതയുസം കുടജകവളള വജതരണതജനുളള അനുമെതജ M/s. ഹജഷസ്ഥാസം

ടസ്ഥാന്സ്കപസ്ഥാര്ട്ടസസജനസ  നലകജയതസ  വജശദതീകരജക്കുവസ്ഥാനുസം  ആവശരകപട്ടസ  ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജ

നലകജകയങ്കജലുസം  (ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജ  നസം.എ 3/12/2015-16  തതീയതജ  04.04.2017)  മെറപടജ

ലഭരമെസ്ഥാക്കസ്ഥാത  സസ്ഥാഹചരരതജല  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ഫണജല  നജനസം  സ്റ്റസ്ഥാഫസ  കസ്വസ്ഥാര്കട്ടഴ്സുകളുകടയുസം
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കചയര്മെസ്ഥാകന  വസതജയുകടയുസം  കുടജകവളള  ചസ്ഥാര്ജസ  നലകജയ  10,800/-  രൂപയുകട  കചലവസ

നജരസ്ഥാകരജക്കുന.  ഈ തുക ബന്ധകപട്ട ജതീവനക്കസ്ഥാരജല നജനസം ഈടസ്ഥാക്കജ ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ജനറല

ഫണജല തജരജകക ഒടുകക്കണതസ്ഥാണസ.

3.12 കസ്തൂര്ബസ്ഥാ  നഗര്  ഓഡജകറസ്ഥാറജയതജകന  വസ്ഥാട്ടര്  ചസ്ഥാര്ജസ  യഥസ്ഥാസമെയസം 
അടവസ്ഥാക്കസ്ഥാതതജനസ്ഥാല അകതസ്ഥാറജറജയസ സസ്ഥാമ്പതജക നഷസം

(ഫയല നസം.7862/E1/08/GCDA)

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകട  ഉടമെസതയജലുളള  കസ്തൂര്ബസ്ഥാ  നഗര്  ആനത്തുരുതജചജറ  കറസ്ഥാഡജകല

27/2176-F  എന്ന  ഓഡജകറസ്ഥാറജയതജല  2009  കഫബ്രുവരജ  28  മുതലസ്ഥാണസ  വസ്ഥാട്ടര്  കണകന്

ലഭരമെസ്ഥായജട്ടുളളതസ  (Cosumer ID  31111104374).  – എന്നസ്ഥാല  2014  ജൂണ  12-ാാാ തതീയതജ വസ്ഥാട്ടര്

അകതസ്ഥാറജറജയജല  നജനസം  ഡജമെസ്ഥാന്ഡസ  കനസ്ഥാട്ടതീസസ  (ബജല  നസം.8525785)  വന്നകപസ്ഥാഴസ്ഥാണസ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  പ്രസ്തുത  ഓഡജകറസ്ഥാറജയതജകന  വസ്ഥാട്ടര്  ചസ്ഥാര്ജസ  അടവസ്ഥാക്കുവസ്ഥാനുളള  പ്രസ്ഥാരസംഭ

നടപടജകള ആരസംഭജചതസ.   വസ്ഥാട്ടര്  ചസ്ഥാര്ജസ/ഇലകജസജറജ  ചസ്ഥാര്ജസ മുതലസ്ഥായവ അടക്കുന്നതജനസ്ഥായജ

അകതസ്ഥാറജറജയജല  ഒരു  കസകന്  തകന്ന  പ്രവര്തജചജട്ടുസം  പ്രസ്തുത  സലകത  വസ്ഥാട്ടര്  ചസ്ഥാര്ജസ

യഥസ്ഥാസമെയസം അടവസ്ഥാക്കുന്നതജകനസ്ഥാ,  അകലങ്കജല വസ്ഥാട്ടര്  ബജല ലഭരമെസ്ഥാക്കുന്നതജകനസ്ഥാ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

നടപടജ സസ്വതീകരജക്കസ്ഥാതജരുന്നതസ കടുത അനസ്ഥാസയസ്ഥായജ കണക്കസ്ഥാക്കുന.

വസ്ഥാട്ടര്  അകതസ്ഥാറജറജയുകട  04.06.2015  കല  ഡജമെസ്ഥാന്ഡസ  കനസ്ഥാട്ടതീസസ  പ്രകസ്ഥാരസം  (ബജല  നസം.

12980017)  ടജ   ഓഡജകറസ്ഥാറജയതജകല  2009  കഫബ്രുവരജ  മുതല  2015  ജൂണ വകരയുളള  വസ്ഥാട്ടര്

ചസ്ഥാര്ജസ  2,12,209/-  രൂപ  ആയജ  കണക്കസ്ഥാക്കുകയുസം,  ടജ  തുക  അകതസ്ഥാറജറജ  29.06.2015  ല

അടവസ്ഥാക്കുകയുസം കചയ.  (കചക്കസ നസം.940281, തതീയതജ 29.6.2015).

എന്നസ്ഥാല വസ്ഥാട്ടര് അകതസ്ഥാറജറജയജല നജനസം ലഭരമെസ്ഥായ പ്രസസ്തുത ഡജമെസ്ഥാന്ഡസ കനസ്ഥാട്ടതീസജല വസ്ഥാട്ടര്

മെതീറര് കഡഡ് കലസ്ഥാക്കസ ആകണന്നസ (പ്രവര്തനരഹജതസം) കരഖകപടുതജയജരജക്കുന.  ആയതജനസ്ഥാല ടജ

വസ്ഥാട്ടര്  കണകന്  റതീഡജസംഗസ  ലഭരമെസ്ഥാകസ്ഥാകത  വസ്ഥാട്ടര്  അകതസ്ഥാറജറജയജല  നജന്നസ  ഡജമെസ്ഥാന്ഡസ  കനസ്ഥാട്ടതീസസ

പ്രകസ്ഥാരസം  ഇത്രയുസം  ഉയര്ന്ന  തുക  അടവസ്ഥാക്കജയതസ  അസംഗതീകരജക്കസ്ഥാവന്നതല.   പ്രസ്തുത

ഓഡജകറസ്ഥാറജയതജല  നജനസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ  ലഭരമെസ്ഥായ  കമെസ്ഥാതസം  വരുമെസ്ഥാനകതക്കസ്ഥാള  ഉയര്ന്ന

തുകയസ്ഥാണസ വസ്ഥാട്ടര് ചസ്ഥാര്ജസ ഇനതജല ഒടുക്കജയജരജക്കുന്നതസ.

വവിശാല കകാചവി വവികസന അതതാറവിറവി ഓഡവിററ്റ് റവിതപാര്ടറ്റ് 2015-'16



72 

നജലവജല ഓഡജകറസ്ഥാറജയതജകല വസ്ഥാട്ടര് ചസ്ഥാര്ജസ എന്നതസ  പ്രതജമെസ്ഥാസസം  404/-  രൂപയസ്ഥാണസ.

ഇതരതജല  2009  കഫബ്രുവരജ  മുതല  2015  ജൂണ വകര  (64 മെസ്ഥാസസം)  ഒടുകക്കണജയജരുന്ന  തുക

എന്നതസ 64 x 404 = 25856/- രൂപയസ്ഥായജ കണക്കസ്ഥാക്കസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണസ.  ഈ സസ്ഥാഹചരരതജലസ്ഥാണസ പജഴ

സഹജതസം 212209/- രൂപ ജജ.സജ.ഡജ.എ. വസ്ഥാട്ടര് ചസ്ഥാര്ജസ ഇനതജല അടചജരജക്കുന്നതസ.

യഥസ്ഥാസമെയസം  ബജല  അടവസ്ഥാക്കുന്നതജലുണസ്ഥായ  അലസംഭസ്ഥാവസം  മൂലസം  186353/-  രൂപ  അധജകസം

കചലവഴജകക്കണജവന.   ഓഡജറസ  അകനസ്വഷണസം  നസം.എ 5/05/2015-16  തതീയതജ  24.11.2016  നസ

നലകജയ  മെറപടജയജല  വസ്ഥാട്ടര്  മെതീറര്  കവയ്സ്റ്റസ  കൂട്ടജയജട്ടസ  മൂടകപട്ട  അവസയജലസ്ഥാണസ  റതീഡജസംഗസ

എടുക്കസ്ഥാന്  സസ്ഥാധജക്കസ്ഥാകത  വന്നതസ  എന്നസ  അറജയജചജട്ടുണസ.   ഇതസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകട

ഉടമെസതയജലുളള  കകട്ടജടങ്ങളുകട  സസംരകണതജലുളള  വതീഴ്ചയജകലക്കസ  വജരല  ചൂണ്ടുന.   മെതീറര്

പ്രവര്തനകമെകമെങ്കജല പ്രസ്തുത വജവരസം വസ്ഥാട്ടര് അകതസ്ഥാറജറജകയ കബസ്ഥാധരകപടുതജ കുടജശ്ശേജകത്തുക

തജരജകക ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.  ആയതജനസ്ഥാല പജഴയജനതജല അകതസ്ഥാറജറജ നലകജയ 7,943/- രൂപ

നജരസ്ഥാകരജക്കുന്നകതസ്ഥാകടസ്ഥാപസം വസ്ഥാട്ടര്ചസ്ഥാര്ജസ ഇനതജല വസ്ഥാട്ടര് അകതസ്ഥാറജറജയസ അധജകമെസ്ഥായജ നലകജയ

1,78,410/- രൂപ ഓഡജറസ തടസസം കചയ്യുന.

3.13 കുടജകവളള  വജതരണസം    -    കടണര്  കണജക്കസ്ഥാകത  സസ്വകസ്ഥാരര  വരകജകയ  
ഏലപജചജരജക്കുന    -    3,05,628/-  രൂപ തടസകപടുത്തുന

(ഫയല നസം.4193/ഇ 1/2012/ജജ.സജ.ഡജ.എ)

ജജ.സജ.ഡജ.എ.അകതസ്ഥാറജറജയജകല  വസ്ഥാട്ടര്  കണകനുകളസ്ഥായ  E/38/1596/N,  E/38/1598/N

എന്നജവയജല 2012 കമെയസ മെസ്ഥാസസം മുതല കവളളതജകന ലഭരത കുറവസ്ഥായ സസ്ഥാഹചരരതജല ഹജഷസ്ഥാസം

ടസ്ഥാന്സ്കപസ്ഥാര്ട്ടസ എന്ന സസ്വകസ്ഥാരര ഏജന്സജകയ അകതസ്ഥാറജറജയജല കുടജകവളളസം എതജക്കുന്നതജനസ്ഥായജ

ചുമെതലകപടുതജയജരുന.   ഈ  കസ്ഥാലയളവസ  മുതല  നസ്ഥാളജതുവകര  അകതസ്ഥാറജറജ  പ്രസ്തുത  ഏജന്സജ

യുമെസ്ഥായജ യസ്ഥാകതസ്ഥാരു വജധതജലുളള കരസ്ഥാറകളജലുസം ഏര്കപട്ടജല എന്നതസ്ഥാണസ വസ്തുത.

2015 ഏപ്രജല മുതല 2016 മെസ്ഥാര്ചസ വകര അകതസ്ഥാറജറജയജകലയസ കുടജകവളളസം വജതരണസം കചയ

വകയജല ഹജഷസ്ഥാസം ടസ്ഥാന്സ്കപസ്ഥാര്ട്ടസ ഏജന്സജയസ അനുവദജച തുകയുകട വജവരസം ചുവകട കചര്ക്കുന.

വവിശാല കകാചവി വവികസന അതതാറവിറവി ഓഡവിററ്റ് റവിതപാര്ടറ്റ് 2015-'16
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വടൗച ര് നമ്പര്, തതീയതജ കചക്കസ നസം. തുക

36/ 07.05.2015 DLB 597087 4500/-

177/ 29.05.2015 DLB 596715 33000/-

151/ 25.06.2015 DLB 940263 32634/-

98/ 18.08.2015 DLB 309038 37044/-

49/ 08.10.2015 DLB 440354 25578/-

9/ 03.11.2015 DLB 440471 35280/-

38/ 04.12.2015 DLB 439684 30870/-

162/ 23.12.2015 DLB 439791 31752/-

24/ 04.02.2016 DLB 440042 34398/-

154/ 24.02.2016 DLB 375846 40572/-

ആകക 305628/-

2015-16  സസ്ഥാമ്പതജക  വര്ഷതജല  കുടജകവളള  വജതരണതജനസ്ഥായജ  ആകക  305628/-

രൂപയസ്ഥാണസ അകതസ്ഥാറജറജ കചലവഴജചജരജക്കുന്നതസ.   കകരള കസ്റ്റസ്ഥാര് പര്കചസസ മെസ്ഥാനസ്വല ഖണജക  7.7

പ്രകസ്ഥാരസം ഒരു ലകസം രൂപയസ മുകളജലുളള പര്കചസജനസ കടണര് കണജകക്കണതസ്ഥായജട്ടുണസ.  കൂടസ്ഥാകത

കടണര് അസംഗതീകരജക്കകപട്ട വരകജ/സസ്ഥാപനവമെസ്ഥായജ  കരസ്ഥാറജല ഏര്കപകടണതസ്ഥായജട്ടുണസ.   (കകരള

കസ്റ്റസ്ഥാര് പര്കചസസ മെസ്ഥാനസ്വല ഖണജക 9.60, 9.61).  എന്നസ്ഥാല കസ്റ്റസ്ഥാര് പര്കചസസ മെസ്ഥാനസ്വലജകല ഈ രണസ

നജയമെങ്ങളുകട വരകമെസ്ഥായ ലസംഘനമെസ്ഥാണസ ഇവജകട കസ്ഥാണുവസ്ഥാന് കഴജയുന്നതസ.

2012  മുതല അകതസ്ഥാറജറജയജല കുടജകവളള  ലഭരത  പ്രശസം  ഉണസ്ഥായജരുന.   കൂടസ്ഥാകത വസ്ഥാട്ടര്

അകതസ്ഥാറജറജ  കുടജകവളളസം  എന്നസ  പുന:സസ്ഥാപജചസ  തരസ്ഥാകമെനസം  എനസം  പറഞ്ഞജട്ടജലസ്ഥാത

സസ്ഥാഹചരരതജല  നസ്ഥാളജതുവകര  കടണര്  കണജക്കസ്ഥാകത  ഇത്രയുസം  ഉയര്ന്ന  തുകയസ  കുടജകവളളസം

വസ്ഥാങ്ങജയ അകതസ്ഥാറജറജയുകട നടപടജ അസംഗതീകരജക്കസ്ഥാവന്നതല.  ആയതജനസ്ഥാല 2015-16 സസ്ഥാമ്പതജക

വര്ഷതജല  കുടജകവളള  വജതരണതജനസ്ഥായജ  അകതസ്ഥാറജറജ  കചലവഴജച  305628/-  രൂപ

തടസകപടുത്തുന.  കൂടസ്ഥാകത  2012  മുതല അകതസ്ഥാറജറജയജല കുടജകവളള ലഭരത പ്രശസം  ഉണസ്ഥായജട്ടുസം

നസ്ഥാളജതുവകര  പ്രസ്തുത  പ്രശസം  പരജഹരജക്കസ്ഥാകത  ഇത്രയുസം  ഉയര്ന്ന  തുക  കുടജകവളളതജനസ്ഥായജ

കചലവഴജചതസ അകതസ്ഥാറജറജയുകട ഭസ്ഥാഗകത വതീഴ്ചയസ്ഥായജ വജലയജരുത്തുന.
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3.14 അകതസ്ഥാറജറജയുകട കസ്വസ്ഥാര്കട്ടഴ്സുകളുകട പരജപസ്ഥാലനതജല കകണതജയ അപസ്ഥാകതകള

1. (എ)   കചയര്മെസ്ഥാകന ഗസ്റ്റസ ഹടൗസജകല വതീട്ടുപകരണങ്ങള കസ്ഥാണസ്ഥാതസ്ഥായജ

       (ഫയല നമ്പര് 10379/ഇ 1/2014/ജജ.സജ.ഡജ.എ)

അകതസ്ഥാറജറജ  ലഭരമെസ്ഥാക്കജയ ഫര്ണജചറജകന കസ്റ്റസ്ഥാക്കസ രജജസ്റ്റര് പ്രകസ്ഥാരസം  13.09.2012  ല ആ

കസ്ഥാലയളവജകല  അകതസ്ഥാറജറജ  കചയര്മെസ്ഥാകന  ഔകദരസ്ഥാഗജക  വസതജയസ്ഥായ  ഗസ്റ്റസ  ഹടൗസജകലയസ

2,71,927/- രൂപയുകട ഫര്ണജചറകള വസ്ഥാങ്ങജയജട്ടുണസ.  കൂടസ്ഥാകത 17,740/- രൂപയുകട ഗരസ്ഥാസസ സ്റ്റടൗവസ

35,928/-  രൂപയുകട  അടുക്കള  ഉപകരണങ്ങള,  4946/-  രൂപയുകട  കസ്ഥാര്പറസ  1599/-  രൂപയുകട

കബഡ്ഷതീറസ തുടങ്ങജയവ വസ്ഥാങ്ങജചജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.  കൂടസ്ഥാകത 20.01.2014 ല ഒരു ടജ.വജ.സ്റ്റസ്ഥാന്റുസം വസ്ഥാങ്ങജ

നലകജയജട്ടുണസ.  31.05.2016 ല കചയര്മെസ്ഥാന് ഗസ്റ്റസ ഹടൗസസ ഒഴജഞ്ഞജട്ടുളളതുസം ബന്ധകപട്ട അസജസ്റ്റനസ

എഞജനതീയര് ടജ കസ്റ്റസ്ഥാക്കസ രജജസ്റ്റര് പ്രകസ്ഥാരസം ഫര്ണജചറസം അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളുസം പരജകശസ്ഥാധജചസ

റജകപസ്ഥാര്ട്ടസ കചയജട്ടുളളതുമെസ്ഥാണസ.

  ഇന്കവനറജ  രജജസ്റ്റര്  പ്രകസ്ഥാരസം  രണസ  കടബജള  നലകജയതജല  ഒന  മെസ്ഥാത്രകമെ

അവകശഷജക്കുനളളൂകയന്നസ  അസജസ്റ്റനസ  എഞജനതീയര്  റജകപസ്ഥാര്ട്ടസ  കചയജട്ടുണസ.  1.5  ടണജകന  3

എ.സജ.കളജല  ഒകരണസം  മെസ്ഥാത്രകമെ  കകണത്തുവസ്ഥാന്  കഴജഞ്ഞജട്ടുളളൂ.   കൂടസ്ഥാകത  3  സതീലജസംഗസ  ഫസ്ഥാനുസം

കകണത്തുവസ്ഥാന് കഴജഞ്ഞജട്ടജല.  2 ഏ.സജ.യുകടയുസം 3 സതീലജസംഗസ ഫസ്ഥാനജകനയുസം വജല ഈടസ്ഥാക്കജയജട്ടജല.

കസ്ഥാണസ്ഥാതസ്ഥായ  വസ്തുക്കള  സസംബന്ധജചസ  ബന്ധകപട്ട  കചയര്മെസ്ഥാകനസ്ഥാടസ  വജശദതീകരണസം

കതടജയജട്ടുകണസ്ഥാകയനസം  ആയതസ  സസംബന്ധജചസ  കപസ്ഥാലതീസജല  പരസ്ഥാതജ  നലകജയജട്ടുകണസ്ഥാകയനമുളള

വജവരങ്ങള  ലഭരമെല. റജ.വജ.  സ്റ്റസ്ഥാന്ഡജകന  കതയ്മസ്ഥാനസം  കുറചസ  12,985/-  രൂപയസ  കചയര്മെസ്ഥാനസ

വജറതസ്ഥായജ ഫയലജല കസ്ഥാണുന.  ആയതജകന തുക അകതസ്ഥാറജറജയസ ലഭജചതസ്ഥായജ കസ്ഥാണുന്നജല.  

കസ്ഥാണസ്ഥാതസ്ഥായ 2 എ.സജ.യുകടയുസം 3 സതീലജസംഗസ ഫസ്ഥാനുകളുകടയുസം കതയ്മസ്ഥാനസം കുറചജട്ടുളള വജലയസ്ഥായ

59,148/-  രൂപയുസം റജ.വജ.  സ്റ്റസ്ഥാന്ഡജകന വജലയസ്ഥായ 12,985/-  രൂപയുസം ഉളകപകട 72,133/-രൂപ മുന്

കചയര്മെസ്ഥാനജല  നജന്നസ  ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.   അടുക്കള  ഉപകരണങ്ങള,  കസ്ഥാര്കപറസ,  ബഡ സഷതീറസ

തുടങ്ങജയവയുകട  വജവരങ്ങള  ഫയലജല  ലഭരമെല.   ആയതസ  ലഭരമെസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

നഷകപട്ടജട്ടുകണങ്കജല ആയതസ ഈടസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് നടപടജ അകതസ്ഥാറജറജ സസ്വതീകരജചജട്ടുകണസ്ഥാകയനസം ഗസ്റ്റസ

ഹടൗസജകല കുഷരന് കസറജ  (3  സതീറസ)  ഒകരണസം,  സജസംഗജള രണസ എണസം,  ഒരു എ.സജ.  എന്നജവ

മുണസംകവലജ ഫജഷ് ഫസ്ഥാമെജകലക്കസ മെസ്ഥാറജയതജകന കസ്ഥാരണസം അകനസ്വഷജചസ  28.04.2017 കല 63-ാാാ നമ്പര്

ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജക്കസ മെറപടജ ലഭരമെസ്ഥാക്കജയജട്ടജല.
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ഡജ1  കസ്വസ്ഥാര്കട്ടഴ് സജല  തസ്ഥാമെസജചജരുന്ന  ശതീമെതജ.  റസംലസ്ഥാ  ബതീവജ  പജ.എ.  ടു  കസക്രട്ടറജ  ഒരു

അലമെസ്ഥാര  കകസ്ഥാണ്ടു  കപസ്ഥായതസ്ഥായജ  കസ്ഥാണുന.   ആയതജകന  വജലയസ്ഥായ  7048/-  രൂപ  ലഭജചതസ്ഥായജ

കസ്ഥാണുന്നജല.  ആയതസ ഈടസ്ഥാക്കജ ഓഡജറജല അറജയജകക്കണതസ്ഥാണസ.

(ബജ)  ചട്ടങ്ങള ലസംഘജചസ കസ്വസ്ഥാര്കട്ടഴ്സുകളക്കസ രൂപമെസ്ഥാറസം വരുത്തുന

ഡജ4  കസ്വസ്ഥാര്കട്ടഴജല  തസ്ഥാമെസജക്കുന്ന  അസജസ്റ്റനസ  എഞജനതീയര്  ശതീമെതജ.  ദജവര  വജജയന്,

അവരുകട കസ്വസ്ഥാര്കട്ടഴജകല അടുക്കള,  കതക്കസ പടജഞ്ഞസ്ഥാറസ ഭസ്ഥാഗതസ നജനസം കതക്കസ കജഴകക്ക ഭസ്ഥാഗകതയസ

മെസ്ഥാറജ  സസ്ഥാപജചജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.   കൂടസ്ഥാകത  നജലവജലുളള  അടുക്കളയുകട  ഒരു  ഭസ്ഥാഗസം  സ്ളസ്ഥാബസ  നതീക്കസം

കചയജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.   എന്നസ്ഥാല  Rule  for  the  allotment  and  occupation  of  GCDA  Family

Quarters  Rule  1989  കല ഖണജക  40  പ്രകസ്ഥാരസം  യസ്ഥാകതസ്ഥാരു വജധ  മെസ്ഥാറങ്ങകളസ്ഥാ,  കൂട്ടജകചര്ക്കകലസ്ഥാ

തസ്ഥാമെസജക്കുന്നവര്ക്കസ  വരുത്തുവസ്ഥാന്  പസ്ഥാടജല.   കൂടസ്ഥാകത  അങ്ങകന  കചയ്യുകമ്പസ്ഥാള  കസ്വസ്ഥാര്കട്ടഴ്സുകളുകട

ഏകതീകൃത സസ്വഭസ്ഥാവസം നഷകപടുസം.   ഏതസ  സസ്ഥാഹചരരതജലസ്ഥാണസ  ശതീമെതജ.  ദജവര വജജയനസ  ഇതരസം

മെസ്ഥാറസം വരുത്തുവസ്ഥാന് അനുവസ്ഥാദസം നലകജയകതനസം ഓകരസ്ഥാ തസ്ഥാമെസക്കസ്ഥാരുസം ഇതരതജല അവരുകട

സടൗകരരതജനനുസരജചസ  കസ്വസ്ഥാര്കട്ടഴജല  മെസ്ഥാറസം  വരുത്തുവസ്ഥാന്  ആവശരകപട്ടസ്ഥാല  അകതസ്ഥാറജറജയസ

അനുവദജക്കുവസ്ഥാന്  സസ്ഥാധജക്കുകമെസ്ഥാകയനസം  അകനസ്വഷജചസ  28.04.2017 ല  നലകജയ  63-ാാാ നമ്പര്

എന്കസ്വയറജക്കസ  മെറപടജ  ലഭരമെസ്ഥാക്കജയജല.ആയതജനസ്ഥാല  ചട്ടങ്ങള  ലസംഘജചസ  അകതസ്ഥാറജറജ  വക

കസ്വസ്ഥാര്കട്ടഴ്സുകളക്കസ  രൂപമെസ്ഥാറസം  വരുതജ  ഉപകയസ്ഥാഗജക്കുന്നവര്കക്കതജകര  ഒഴജപജക്കുന്നതടക്കമുളള

നടപടജകള സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ.

3.15  സസ്വകസ്ഥാരരവരകജയുകട  ഭൂമെജയജകലയ്ക്കുളള  കറസ്ഥാഡജകന  വതീതജകൂട്ടുന്നതജനസ  അകതസ്ഥാറജറജ  
സലസം ഏകറടുത്തു നലകജ

(ഫയല നസം.6195/PL2/2007/GCDA)

(എ). എളസംകുളസം  കറസ്ഥാഡസ  പദ്ധതജ  പ്രകദശതസ  മെസ്ഥാതസ്ഥാനഗര്  സ്ക്കൂളജനസ  കതക്കുവശത്തുളള

അകതസ്ഥാറജറജ വക ഏകകദശസം 50 കസനജനടുത്തുളള സലകതക്കുളള 3.60 മെതീറര് വതീതജയുളള കറസ്ഥാ ഡസ 7

മെതീററസ്ഥാക്കജ  വര്ദ്ധജപജചസ്ഥാല  ടജ  സലതസ  ഒരു  പസ്ഥാര്പജട  സമുചയ  പദ്ധതജ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ

നടപസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  സസ്ഥാധജക്കുകമെനസം  ഇതജനസ്ഥായജ  ശതീമെതജ.  ക്ലസ്ഥാര  ആനണജ  വക  എളസംകുളസം  വജകലജജല

സര്കവ്വ 335/2, 3 ല ഉളകപട്ട 1.25 കസനസ സലസം ഏകറടുക്കുവസ്ഥാനുസം പകരസം ടജ വജകലജജല സര്കവ്വ

നസം.  330 ല  ഉളകപട്ട  അകതസ്ഥാറജറജ  വക  50  കസനസ  സലതസ  നജനസം  1.25  കസനസ  സലസം

ശതീമെതജ.ക്ലസ്ഥാരആനണജയസ നലകുന്നതജനുസം  24.04.2008  കല  39/2008-09  നമ്പര് തതീരുമെസ്ഥാനപ്രകസ്ഥാരസം
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നജര്വ്വസ്ഥാഹക  സമെജതജ  തതീരുമെസ്ഥാനജചജരുന.  ഈ  വകമെസ്ഥാറതജനസ്ഥായജ  17.03.2008 ല  ശതീമെതജ.ക്ലസ്ഥാര

ആനണജ  അകതസ്ഥാറജറജയസ  സമ്മതപത്രസം  നലകജയജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.  ഈ  സലതജനസ  17.07.2009 കല

സജ8.53363/08(1)  പ്രകസ്ഥാരസം ജജലസ്ഥാ കളക്ടര് കസനസ ഒന്നജനസ  2,17,500/-  രൂപ പ്രകസ്ഥാരസം 1.25 (0.488

ആര്സസ)  കസനസ  സലതജകന  വജല  271875/-  രൂപയസ്ഥായജ  നജശയജചസ  അകതസ്ഥാറജറജയസ

നലകജയജരുന.   എന്നസ്ഥാല  05.06.2015,  21.08.2015  എന്നതീ  തതീയതജകളജകല  കസക്രട്ടറജയുകട

നടപടജക്രമെങ്ങളജല  ടജ  സലതജകന  കഫയര്  വസ്ഥാലപ്യൂ  3,93,500/-  രൂപയസ്ഥായജ  കളക്ടര്

നജശയജചതസ്ഥായജ  പറയുന.  17.07.2009  നസ  കശഷസം  ടജ  സലതജകന  വജല  കളക്ടര്  പുതുക്കജ

നജശയജചസ  അകതസ്ഥാറജറജയസ  വതീണ്ടുസം  കതസ  നലകജയതസ്ഥാകയസ്ഥാ  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവസ  ഉളളതസ്ഥാകയസ്ഥാ

കസ്ഥാണുന്നജല.  എന്നസ്ഥാല  പരസര  വകമെസ്ഥാറസം  നടപസ്ഥാക്കജയതസ  2015 ലസ്ഥാണസ.  2008  കല  നജര്വ്വസ്ഥാഹക

സമെജതജ  തതീരുമെസ്ഥാനസം  നടപസ്ഥാക്കുന്നതജനസ  2015  വകര  കസ്ഥാലതസ്ഥാമെസസം  വരുതജയതജകന  കസ്ഥാരണസം

അകതസ്ഥാറജറജ  വരകമെസ്ഥാക്കജയജട്ടജല.  2008  ല സല ഉടമെയുകട സമ്മതപത്രസം ലഭജക്കുകയുസം  2009  ല

കളക്ടര്  വജല  നജശയജചസ  നലകുകയുസം  കചയജട്ടുളളതജനസ്ഥാല  മെറസ  തടസങ്ങള  ഒനസം

തകന്നയജലസ്ഥായജരുന.  ജജലസ്ഥാ കളക്ടറകട ഉതരവസ പ്രകസ്ഥാരസം 2009 ല വകമെസ്ഥാറസം നടതജയജരുകന്നങ്കജല

21,750/-  രൂപകയ  കചലവസ  വരുമെസ്ഥായജരുനളളൂ.  2014  ല  കഫയര്  വസ്ഥാലപ്യൂവജകന  50%  വര്ദ്ധനവസ

വരുന്നതുവകര രജജകസ്ട്രഷന് നടപടജകള വവകജയതസ മൂലസം ഫതീസജനതജല 52,138/- രൂപ (73888 –

21750)  അകതസ്ഥാറജറജയസ  നഷസം  സസംഭവജചജട്ടുണസ.   02.07.2015  ല  പരസരവകമെസ്ഥാറതജകന

രജജകസ്ട്രഷന് നടപടജകള പൂര്തജയസ്ഥായജട്ടുളളതസ്ഥാണസ. 

എന്നസ്ഥാല  ഈ  പരസര  വകമെസ്ഥാറ  രജജകസ്ട്രഷന്  നടക്കുന്നതജനസ  മുമ്പസ  മെസ്ഥാതസ്ഥാനഗറജനസ

കതക്കുവശത്തുളള പസ്ഥാര്പജട  സമുചയതജനസ്ഥായജ  വജഭസ്ഥാവനസം  കചയ എളസംകുളസം  വജകലജജകല സര്കവ്വ

നസം.330  ല ഉളകപട്ട  46  കസനസ  (18.547  ആര്സസ)  സലസം  13.04.2015  ല എറണസ്ഥാകുളസം സബസ

രജജസ്ട്രസ്ഥാര്  ഓഫതീസജകല  1845-ാാാ നമ്പര് ആധസ്ഥാരപ്രകസ്ഥാരസം  ബ്ലൂ  വണ റജയലകറഴസ  എന്ന കമ്പനജയസ

അകതസ്ഥാറജറജ  വജലപന നടതജയജരുന.  വജല്പന നടതജയ ഈ ഭൂമെജയജകലക്കുളള കറസ്ഥാഡജനസ  വതീതജ

കൂട്ടുന്നതജനസ്ഥാണസ 02.07.2015 കല ടജ സബസ രജജസ്ട്രസ്ഥാര് ഓഫതീസജകല 3717 -ാാാ നമ്പര്  ആധസ്ഥാരപ്രകസ്ഥാരസം

പരസര വകമെസ്ഥാറതജലൂകട സലസം ഏകറടുതജട്ടുളളതസ.   ടജ  രജജകസ്ട്രഷന് നടപടജകളക്കുസം മെറ്റുമെസ്ഥായജ

73888/-  രൂപയുസം  വക്കതീല  ഫതീസസ  ഇനതജല  വടൗചര്  നസം.161/25.02.16  പ്രകസ്ഥാരസം  (കചക്കസ

നസം.375252/25.02.16) 5500/-  രൂപയുസം അകതസ്ഥാറജറജ ഫണജല നജനസം കചലവസ്ഥായജട്ടുണസ.  വജലപന

നടതജയ  ഭൂമെജയജകലക്കുളള  കറസ്ഥാഡജകന  വതീതജ  കൂട്ടുന്നതജനസ  അകതസ്ഥാറജറജ  ഫണസ  വജനജകയസ്ഥാഗജചതസ

അതതീവ  ഗടൗരവതരമെസ്ഥായജ  ഓഡജറസ  വജലയജരുത്തുന.  ആയതജനസ്ഥാല  ഈ  ആവശരതജകലക്കസ്ഥായജ

അകതസ്ഥാറജറജ കചലവഴജച  79388/- രൂപയുകട കചലവസ നജരസ്ഥാകരജക്കുന. 
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(ബജ)  മുന്കൂര് ക്രമെതീകരജചകപസ്ഥാള പലജശ ഈടസ്ഥാക്കജയജല

12.06.2015 കല വടൗചര് നസം.77 (കചക്കസ നസം.940199 തതീയതജ 12.06.2015)  പ്രകസ്ഥാരസം കമെല

പറഞ്ഞ  സലതജകന  രജജകസ്ട്രഷനസ  കവണജ  31,550/-  രൂപ  കസകന്  ഓഫതീസര്ക്കസ  മുന്കൂര്

അനുവദജചജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.  ഈ തുക 2010 ല നജലവജല വന്ന കഫയര് വസ്ഥാലപ്യൂവജകന സ്റ്റസ്ഥാമ്പസ ഡപ്യൂട്ടജയുസം

(6%) രജജകസ്ട്രഷന് ഫതീസസ (2%) കൂടജയുളള തുകയസ്ഥാണസ.  കൂടസ്ഥാകത ഈ പരസര വകമെസ്ഥാറസം  Impound

കചയ്യുന്നതജനസ്ഥായജ  22.08.2015  കല  128-ാാാ  നമ്പര്  (കചക്കസ  നസം.596826  തതീയതജ  22.08.2015)

വടൗചര് പ്രകസ്ഥാരസം  10,371/-  രൂപയുസം കസകന് ഓഫതീസര്ക്കസ നലകജയജട്ടുണസ.  എന്നസ്ഥാല  2014  ല

കഫയര്  വസ്ഥാലപ്യൂ  നജരക്കസ  നജലവജലുണസ്ഥായജരുന്ന  തുകയുകട  50%  വര്ദ്ധജപജചകകസ്ഥാണസ  സര്ക്കസ്ഥാര്

ഉതരവസ്ഥായതു (ഗസറസ വജജസ്ഥാപനസം SRO No.698/2014 തതീയതജ  14.11.2014)  മൂലസം ഈ തുകയസ

രജജസ്റ്റര് കചയ്യുവസ്ഥാന് സസ്ഥാധജചജല.   പുതജയ കഫയര് വസ്ഥാലപ്യൂവജകന അടജസസ്ഥാനതജല രജജകസ്ട്രഷന്

നടത്തുന്നതജനസ  15.09.2015  കല  വടൗചര്  നമ്പര്  100  പ്രകസ്ഥാരസം  31166/-  രൂപയുസം  കസകന്

ഓഫതീസര്ക്കസ നലകജയജട്ടുണസ.    ഈ രജജകസ്ട്രഷനസ കവണജ അകതസ്ഥാറജറജയസ  ആകക  73,888/-  രൂപ

കചലവസ്ഥായജ.  കമെല പറഞ്ഞ പല വടൗചറകളജലസ്ഥായജ 73,087/- രൂപ ശതീമെതജ.പജ.എ.ഷതീബ,കസകന്

ഓഫതീസര്ക്കസ മുന്കൂര് അനുവദജചജട്ടുണസ.  28.01.2016 കല 178-ാാാ നമ്പര് വടൗചര് (കചക്കസ നസം.43992

/ 28.01.2016)  പ്രകസ്ഥാരസം കമെല പറഞ്ഞ മുന്കൂര് ക്രമെകപടുതജയജട്ടുണസ.  04.10.2011  കല സര്ക്കസ്ഥാര്

ഉതരവസ  (അചടജ)  419/11/ഫജന്  പ്രകസ്ഥാരസം  തസ്ഥാത്ക്കസ്ഥാലജക  മുന്കൂര്  മൂന്നസ  മെസ്ഥാസതജനുളളജല

ക്രമെകപടുകതണതസ്ഥാണസ,  ക്രമെകപടുതസ്ഥാന്  വവകജയസ്ഥാല  18%  പലജശ  ഈടസ്ഥാകക്കണതുമെസ്ഥാണസ.

വകമെസ്ഥാറതജകന  രജജകസ്ട്രഷന്  നടപടജകള  02.07.2015  ല  പൂര്തതീകരജചജട്ടുസം  മുന്കൂര്

ക്രമെകപടുതജയതസ  2016  ജനുവരജയജലസ്ഥാണസ.   മുന്കൂര്  ക്രമെകപടുത്തുകമ്പസ്ഥാള  വവകജയതജനസ  18%

പലജശ  ഈടസ്ഥാക്കജയജട്ടജല.  ആയതസ ബന്ധകപട്ട ഉകദരസ്ഥാഗസനജല നജന്നസ ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

3.16 മുണസംകവലജ  ഫജഷസ  ഫസ്ഥാസം  ഇകക്കസ്ഥാ  ടൂറജസസം  പദ്ധതജ    -     നടതജപ്പുമെസ്ഥായജ  ബന്ധകപട്ട  
അപസ്ഥാകതകള

(ഫയല നസം.4280/ഇ 1/2015/ജജ.സജ.ഡജ.എ, 4146/ഇ 1/2015/ജജ.സജ.ഡജ.എ, 
2528/പജ.എല.2/2015/ജജ.സജ.ഡജ.എ)

 വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ  വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ  മുണസംകവലജ എന്ന സലതസ ആറസ  കകസ്ഥാടജകയസ്ഥാളസം

രൂപ കചലവസ ഉകദ്ദേശജക്കുന്ന  പദ്ധതജയുകട ഭസ്ഥാഗമെസ്ഥായജ  2015  ല ഫജഷസ ഫസ്ഥാസം ആരസംഭജചജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.

രസ്ഥാകമെശസ്വരസം  വജകസന പദ്ധതജയസ  കവണജ കപസ്ഥാനസംവജല നടപടജ  വഴജ  ഏകറടുത അകഞക്കകറസ്ഥാളസം

വരുന്ന പസ്ഥാടതജനസ ആഴസം കൂട്ടജയസ്ഥാണസ ഫജഷസ ഫസ്ഥാസം നടത്തുന്നതസ.  സമെതീപതസ കൂടജ ഒഴുകുന്ന രസ്ഥാകമെശസ്വരസം
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കനസ്ഥാലജല  നജന്നസ  കവളളസം  പമ്പസ  കചയസ്ഥാണസ  ഫജഷസ  ഫസ്ഥാമെജല  ജല  ലഭരത  ഉറപസ്ഥാക്കുന്നതസ.  ഈ

പദ്ധതജയുകട  വജഭസ്ഥാവനസം,  ആസൂത്രണസം  തുടങ്ങജയ  ഘട്ടങ്ങളജല  നജയമെങ്ങള,  ചട്ടങ്ങള  എന്നജവ

പസ്ഥാലജക്കുന്നതജലുസം  പദ്ധതജയുകട  നജര്മ്മസ്ഥാണ  ഘട്ടതജല  സസ്ഥാമ്പതജക   തലതജലുസം  നജരവധജ

അപസ്ഥാകതകളുസം  ക്രമെകക്കടുകളുസം  വന്നജട്ടുളതസ്ഥായജ  ഓഡജറജല  കകണതജയജട്ടുണസ.  ഇതജനുപുറകമെ

സസ്ഥാമ്പതജക  ക്രയവജക്രയങ്ങളജല  അകതസ്ഥാറജറജക്കസ  വന്  തുക  നഷസം  വന്നജട്ടുളതസ്ഥായുസം  ഈ

റജകപസ്ഥാര്ട്ടജകല  ഖണജക  3.16  മുതല  3.21  വകര  പ്രതജപസ്ഥാദജചജരജക്കുന്ന  പ്രകസ്ഥാരസം  ഓഡജറസ

കകണതജയജട്ടുണസ. 

പസ്ഥാരജസജതജക അനുമെതജ ലഭജക്കസ്ഥാകതതകന്ന പദ്ധതജ നടപസ്ഥാക്കജ

അകതസ്ഥാറജറജയുകട  രസ്ഥാകമെശസ്വരസം  കവസ്റ്റസ  DTP  സതീമെജല  ഉളകപട്ട  രസ്ഥാകമെശസ്വരസം  വജകലജജകല

മുണസംകവലജയജല കണല വനങ്ങള അതജരജടുന്നതുസം കവളളകക്കട്ടസ്ഥായജ  കജടക്കുന്നതുമെസ്ഥായ  5  ഏക്കര്

സലതസ്ഥാണസ   മെത്സരകൃഷജ  പദ്ധതജ  നടപസ്ഥാക്കജയജട്ടുളളതസ.   ടജ  പദ്ധതജയസ്ഥായജ  ആഴസം  കൂട്ടുന്നതജനസ

കവളളകക്കട്ടസ്ഥായജ കജടക്കുന്ന ഭസ്ഥാഗസം കുഴജചസ കചളജ കകസ്ഥാരജ പദ്ധതജ പ്രകദശകത കണല വനങ്ങള ഉളള

ഭസ്ഥാഗതസ നജകകപജചജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല Coastal Regularisation Zone I വജഭസ്ഥാഗതജലകപടുന്ന

കണല  വനപ്രകദശതസ  യസ്ഥാകതസ്ഥാരു  വജധ  മെസ്ഥാലജനരവസം  നജകകപജക്കുവസ്ഥാന്  പസ്ഥാടുളളതല.   ഭസ്ഥാരത

സര്ക്കസ്ഥാരജകന വനസം  പരജസജതജ  മെന്ത്രസ്ഥാലയതജകന  2010  കല  Wet  lands  (Conservation  and

Management)  റൂളസസ  R(4)(iv)  പ്രകസ്ഥാരസം  കണല  വനപ്രകദശതസ  ഖരമെസ്ഥാലജനരങ്ങള

നജകകപജക്കുന്നതസ അനുവദനതീയമെല.  

കണല  പ്രകദശതസ  മെത്സരകൃഷജ  നടതസ്ഥാകമെങ്കജലുസം  ഇതരസം  പദ്ധതജയസ  ക്ലജയറന്സസ

നലകുന്നതസ കസന്ടല കവറസ ലസ്ഥാനസ കറഗുകലററജ അകതസ്ഥാറജറജയസ്ഥാണസ.  അവരജല നജനസം ക്ലജയറന്സസ

ലഭജചതസ്ഥായജ  കസ്ഥാണുന്നജല.  പസ്ഥാരജസജതജക  ദുര്ബല  പ്രകദശങ്ങളജല  (EFL)  നജര്മ്മസ്ഥാണ

പ്രവര്തനങ്ങള നടത്തുന്നതജനസ ഹരജത വടബപ്യൂണലജകന അസംഗതീകസ്ഥാരസം ലഭജകക്കണതുണസ.  ആയതസ

ലഭജചതസ്ഥായജ കസ്ഥാണുന്നജല.  

മുണസംകവലജ  മെത്സരകൃഷജ  ഫസ്ഥാസം  നജര്മ്മസ്ഥാണതജനസ  സര്ക്കസ്ഥാരജകന  സസ്ഥാകങ്കതജക  അനുമെതജ

ലഭജചജട്ടജല.   കൂടസ്ഥാകത  കകരള  വഹകക്കസ്ഥാടതജയുകട  WP(C)No.33752/15  നമ്പര്  കകസജകന

28.03.2016  കല  വജധജ  പ്രകസ്ഥാരസം  ഇകക്കസ്ഥാ  ഫസ്ഥാസം  ടൂറജസസം  പദ്ധതജ  മുകന്നസ്ഥാട്ടസ  കകസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥാകുന്നതജനസ

കലസ്ഥാക്കല  കലവല  കമെസ്ഥാണജററജസംഗസ  കമ്മറജ  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജയ  കവറസ  ലസ്ഥാന്ഡസ  ഡസ്ഥാറസ്ഥാ  ബസ്ഥാങ്കജല

കപ്രസ്ഥാജക്ടജനസ്ഥായജ  കകണതജയ  സലസം  ഉളകപട്ടജട്ടജലസ്ഥാകയന്നസ  ഉറപസ  വരുകതണതുസം  കലസ്ഥാക്കല
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കലവല കമെസ്ഥാണജററജസംഗസ  കമ്മജറജയജല നജന്നസ  സലസം  കവറസ  ലസ്ഥാന്ഡസ  അലസ്ഥാകയന്നസ  സസ്ഥാകരപത്രസം

വസ്ഥാകങ്ങണതുമെസ്ഥാണസ.  കവറസ ലസ്ഥാന് ഡസ അകലങ്കജല പദ്ധതജയുകട തുടര് പ്രവര്തനങ്ങള നടത്തുന്നതജനസ

മുന്പസ  കകസ്ഥാസ്റ്റല  കസസ്ഥാണ  മെസ്ഥാകനജ്കമെനസ  കമ്മറജയുകട  അനുവസ്ഥാദസം  വസ്ഥാകങ്ങണതുമെസ്ഥാണസ.

സസ്ഥാകങ്കതജകസ്ഥാനുമെതജ ലഭജക്കസ്ഥാത പദ്ധതജ വഹകക്കസ്ഥാടതജയുകട വജധജയുസം മെറജകടന്നസ്ഥാണസ അകതസ്ഥാറജറജ

നടപജലസ്ഥാക്കജയജട്ടുളളതസ.  പസ്ഥാരജസജതജക  അനുമെതജ  നജകഷധജക്കകപട്ടസ്ഥാല എകപസ്ഥാള കവണകമെങ്കജലുസം

നജര്തലസ്ഥാക്കകപടസ്ഥാനുളള  സസ്ഥാദ്ധരത  നജലനജലകക്ക,  ഈ  പദ്ധതജ  കകസ്ഥാടജകള  കചലവഴജചസ

നടപജലസ്ഥാക്കസ്ഥാന് തുനജഞ്ഞതസ  സസ്ഥാമ്പതജകമെസ്ഥായജ നഷ സസ്ഥാദ്ധരതയുള പ്രവൃതജയസ്ഥാണസ.

 ബജറജല തുക വകയജരുതസ്ഥാത  മെത്സരകൃഷജ പദ്ധതജക്കസ്ഥായജ പണസം കചലവഴജച

അകതസ്ഥാറജറജ പസ്ഥാസസ്ഥാക്കജയ 2015-16 ബജറജല ഫജഷസ ഫസ്ഥാസം എന്ന കപ്രസ്ഥാജക്ടസ നടപസ്ഥാക്കുന്നതജനസ

തുക വകയജരുതജയജട്ടജല.  2015-16 ബജറജല 26130 കഹഡജല രസ്ഥാകമെശസ്വരസം-  മുണസംകവലജ പദ്ധതജ

പ്രകദശസം  -  വജകസനവസം  അനുബന്ധ  സടൗകരരങ്ങളുസം  (പസ്ഥാര്ക്കസ,  വസ്ഥാക്കസ കവ,  കഷസ്ഥാപജസംഗസ  മെസ്ഥാള,

സസ്വജമ്മജസംഗസ  പൂള  മുതലസ്ഥായവ)  പദ്ധതജ  നടപജലസ്ഥാക്കുവസ്ഥാനസ്ഥാണസ  ബജറജല  5  കകസ്ഥാടജ  രൂപ

വകയജരുതജയജരജക്കുന്നതസ.  ബജറജല യസ്ഥാകതസ്ഥാരു തുകയുസം വകയജരുതസ്ഥാത ഫജഷസ ഫസ്ഥാസം പദ്ധതജയസ

കവണജ തുക കചലവഴജചതജകന കസ്ഥാരണസം അകനസ്വഷജചസ നലകജയ 04.04.2017 കല A3/15/15-16 - ാാാ

നമ്പര്  ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജയസ  മെറപടജ  ലഭരമെസ്ഥാക്കജയജട്ടജല  .  ബജറജല  വജഭസ്ഥാവനസംകചയ  പല

പദ്ധതജകളുസം  വര്ഷങ്ങളസ്ഥായജ  അകതസ്ഥാറജറജ  നടപസ്ഥാക്കുന്നജല.  ഈ  സസ്ഥാഹചരരതജലസ്ഥാണസ  ബജറജല

പറയസ്ഥാത ഒരു പദ്ധതജക്കുകവണജ വന് തുക കചലവഴജചജട്ടുളളതസ.  ഈ പദ്ധതജയുകട വജവജധ ഇനസം

പ്രവൃതജകളക്കസ ഫണസ  കചലവഴജക്കുന്നതജനസ നസ്ഥാലപതജകയഴജലധജകസം ഫയലുകള അകതസ്ഥാറജറജയുകട

എന്ജജനജയറജസംഗസ വജഭസ്ഥാഗസം ആരസംഭജചജട്ടുണസ.  ആവര്തജചസ ആവശരകപട്ടജട്ടുസം ഭൂരജഭസ്ഥാഗസം  ഫയലുകളുസം

ഓഡജറജല ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജയജട്ടജല.  ഒരു  പദ്ധതജയജകല കചലവകളക്കസ്ഥായജ   ഇത്രയധജകസം  ഫയലുകള

സൂകജക്കുന്നതസ ക്രമെകക്കടജനസ കസ്ഥാരണമെസ്ഥാകുസം. 

 

സസ്ഥാധരതസ്ഥാ പഠനസം നടതജയജട്ടജല  ,   സസ്ഥാകങ്കതജക ഉപകദശസം അപരരസ്ഥാപസം

അകതസ്ഥാറജറജ  സമെര്പജചജരജക്കുന്ന കപ്രസ്ഥാജകസ  കഡസ്ഥാക്കുകമെന്റ്സജല  ഈ പദ്ധതജയുകട

പ്രധസ്ഥാന ഉകദ്ദേശരമെസ്ഥായജ പറ ഞ്ഞജരജക്കുന്നതസ  “ It is intended to be used as a demonstration unit

that can impart knowledge to farmers as well as students regarding the scientific methods

in vogue in other part of the world regarding the Aqua culture എന്നസ്ഥാണസ. എന്നസ്ഥാല മെത്സരസം
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വളര്തല  ഒഴജകക  കമെലപറഞ്ഞവയജകല   മെകറസ്ഥാരു  കസവനവസം  ഇവജകട  ലഭരമെസ്ഥാക്കകപടുന്നജല.

പദ്ധതജക്കസ്ഥായജ  അകതസ്ഥാറജറജ  രൂപതീകരജച  കടകജക്കല  അവഡസ്വസറജ  കമ്മജറജയുകട  അപരരസ്ഥാപത

വരകമെസ്ഥാണസ.  അകതസ്ഥാറജറജക്കസ  സസ്വന്തമെസ്ഥായജ  കസ്ഥാര്ഷജക  വജഭസ്ഥാഗകമെസ്ഥാ  ജതീവനക്കസ്ഥാകരസ്ഥാ  നജലവജലജല.

അകതസ്ഥാറജറജക്കസ  സസ്വന്തമെസ്ഥായുള  പൂകന്തസ്ഥാട്ടസം  കപസ്ഥാലുസം  കരസ്ഥാര്  നലകജയസ്ഥാണസ  പരജപസ്ഥാലജക്കുന്നതസ.

കകസ്ഥാചജയജലുസം  സമെതീപ  പ്രകദശങ്ങളജലുസം  മെത്സര  ഗകവഷണ-പഠനകമെഖലയജല  പ്രവര്തജക്കുന്ന

ഫജഷറതീസസ സര്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല, CMFRI, CUSAT Research wing തുടങ്ങജയ പ്രശസ  സസ്ഥാപനങ്ങള

സമെസ്ഥാനമെസ്ഥായ  പ്രവര്തനങ്ങള  വജജയകരമെസ്ഥായജ  നടത്തുന്ന  പശസ്ഥാതലതജലസ്ഥാണസ   അകതസ്ഥാറജറജ

ഇതുകപസ്ഥാകലസ്ഥാരു  പദ്ധതജ  ആവജഷ്ക്കരജചജട്ടുളതസ.   കൂടസ  മെത്സരകൃഷജ  കപസ്ഥാകല  വവദഗ്ദ്ധരവസം  അറജവസം

അനജവസ്ഥാരരമെസ്ഥായ ഒരു പദ്ധതജ ദതീര്ഘകസ്ഥാലസ്ഥാടജസസ്ഥാനതജല  നടപസ്ഥാക്കുന്നതജനുള വവജ് ഞസ്ഥാനജക

കശഷജ  അകതസ്ഥാറജറജക്കസ  സസ്വസ്ഥായതമെലസ്ഥാത  സജതജക്കസ   കരസ്ഥാറകസ്ഥാര്  മുകഖന   നടപജലസ്ഥാക്കസ്ഥാന്

തുനജഞ്ഞതസ സസ്ഥാമെസ്ഥാനരയുകജക്കസ നജരക്കുന്നതല. 

  ഈ  സസ്ഥാഹചരരതജല  6  കകസ്ഥാടജ  രൂപ  കചലവഴജചസ  ഇതരസം  ബൃഹതസ്ഥായ  പദ്ധതജ

നടപസ്ഥാക്കുകമ്പസ്ഥാള സസ്ഥാധരതസ്ഥാ പഠനസം  (feasibility  study)  നടകതണതുണസ.   ആയതസ  അകതസ്ഥാറജറജ

നടതജയജട്ടജലസ്ഥാതതസ്ഥാണസ.  ഈ  പദ്ധതജയുകട  ലസ്ഥാഭസസ്ഥാധരത  ഇതരകമെസ്ഥാരു  പഠനതജലൂകട

ഉറപ്പുവരുതസ്ഥാകതയസ്ഥാണസ അകതസ്ഥാറജററജ നടപസ്ഥാക്കസ്ഥാന് തുനജഞ്ഞതസ .

  

മെതീന്  വളര്തല,  പരജപസ്ഥാലനസം  എന്നതീ  വജഷയങ്ങളജല   ശസ്ഥാസ്ത്ര  -  സസ്ഥാകങ്കതജക

വവദഗ്ധരമുളവരുകട  ഉപകദശസം  സസ്വതീകരജചതസ്ഥായജ  ഫയലജല  കസ്ഥാണുന്നജല.  ആയതജനസ്ഥാല

മെത്സരക്കുഞങ്ങളുകട  എണതജനസ  ആനുപസ്ഥാതജകമെസ്ഥായജ  ആവശരമുളതജകനക്കസ്ഥാള  വളകര  കൂടജയ

അളവജല  വജകദശ  മെത്സരതതീറ  വസ്ഥാങ്ങജയതജലുസം  ആവശരതജലധജകസം  എയകറററകള

വസ്ഥാങ്ങജക്കൂട്ടജയതജലുസം  അകതസ്ഥാറജറജയുകട  പരജജ് ഞസ്ഥാനമെജലസ്ഥായ്മ  വരകമെസ്ഥാണസ.  ഫസ്ഥാസം  നജര്മ്മസ്ഥാണസം,

മെത്സരകൃഷജക്കസ്ഥാവശരമെസ്ഥായ  മെത്സരക്കുഞങ്ങള,  മെത്സരതതീറ,  അനുബന്ധ  ഉപകരണങ്ങള

മുതലസ്ഥായവയുകട  കതരകഞ്ഞടുക്കല,   ഗുണനജലവസ്ഥാരസം  ഉറപസ്ഥാക്കല,  ആവശരകത  എന്നജവ

ശസ്ഥാസ്ത്രതീയമെസ്ഥായജ കണക്കസ്ഥാക്കകപടസ്ഥാകതയസ്ഥാണസ അകതസ്ഥാറജറജ പദ്ധതജ നടപസ്ഥാക്കജയജട്ടുളതസ. 
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മെതജയസ്ഥായ സുരകസ്ഥാക്രമെതീകരണങ്ങള ഏര്കപടുതജയജട്ടജല

നസ്ഥാലുവശങ്ങളുസം  കറസ്ഥാഡുകളസ്ഥാല  ചുറകപട്ട  സലതസ്ഥാണസ  ഫജഷസ  ഫസ്ഥാസം  സജതജകചയ്യുന്നതസ.

ഫസ്ഥാമെജനസ ചുറ്റുമെതജകലസ്ഥാ കവലജകയസ്ഥാ ഇലസ്ഥാതതജനസ്ഥാല അനരര്ക്കസ അതജക്രമെജചസ കടക്കുവസ്ഥാനുസം ഫസ്ഥാമെജകല

ഉലപന്നങ്ങളുസം സസ്ഥാമെഗജകളുസം അപഹരജക്കുന്നതജനുസം സസ്ഥാധരത നജലനജലക്കുന.  ഫസ്ഥാമെജകന്റ സുരക

ഉറപസ്ഥാക്കുന്നതജനസ്ഥായജ  മുഴുവന്സമെയ  ജതീവനക്കസ്ഥാകര  നജയമെജചജട്ടജല.  ഇതജനുപുറകമെ  ഫസ്ഥാസം  നടതജപസ

അകതസ്ഥാറജറജ  കനരജട്ടല  നജര്വഹജക്കുന്നതസ.  ഫസ്ഥാമെജകന്റ  വദനസംദജന  നടതജപ്പുസം  സുരകസ്ഥാ  കസ്ഥാവലുസം

കരസ്ഥാറകസ്ഥാരന് മുകഖനയസ്ഥാണസ നജര്വഹജക്കകപടുന്നതസ.  കരസ്ഥാറകസ്ഥാരന് ഏര്കപടുതജയജട്ടുള കസ്ഥാവല ഒട്ടുസം

തൃപജകരമെസ്ഥായജ  കസ്ഥാണുന്നജല.  ഫസ്ഥാമെജകലക്കസ  വസ്ഥാങ്ങജയ  6  എയകറററകള  ഓഡജറസ  നടതജയ

പരജകശസ്ഥാധനയജല   കകണതസ്ഥാന്  കഴജയസ്ഥാഞ്ഞതസ  സുരകസ്ഥാ  സസംവജധസ്ഥാനങ്ങളുകട  അപരരസ്ഥാപത

കവളജവസ്ഥാക്കുനണസ.

വജശസ്ഥാലമെസ്ഥായ കസ്ഥാഴ്ചപസ്ഥാടജല ആവജഷ്ക്കരജച പദ്ധതജ മെത്സര കൃഷജയജകലക്കസ മെസ്ഥാത്രമെസ്ഥായജ ചുരുക്കജ

24.6.2015  കല  സ.ഉ.(സസ്ഥാധസ്ഥാ)1914/2015/തസസ്വഭവ  പ്രകസ്ഥാരസം  സര്ക്കസ്ഥാര്  അനുമെതജ

നലകജയജട്ടുളതസ  "പരജസജതജക്കസ  കകസ്ഥാട്ടസം  വരുതസ്ഥാകത  നജലവജലുള  കണല  വനങ്ങകളയുസം

നതീര്തടകതയുസം  സസംരകജചകകസ്ഥാണസ  വജശസ്ഥാല  കകസ്ഥാചജ  വജകസന  അകതസ്ഥാറജറജയുകട

അധജകസ്ഥാരപരജധജയജല  വരുന്ന  പ്രകദശങ്ങളജല  ഏറവസം  അവജകസജതമെസ്ഥായജകജടക്കുന്ന  പശജമെ
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കകസ്ഥാചജയജകല  രസ്ഥാകമെശസ്വരസം  വജകലജജല  ഉളകപട്ട  5  ഏക്കര്  സലസം  ആഴസം  കൂട്ടജ  മെത്സര  കൃഷജക്കസ

ഉപയുകമെസ്ഥാക്കുന്നതജനുസം  പ്രകദശവസ്ഥാസജകളക്കസ  ശസ്ഥാസ്ത്രതീയമെസ്ഥായജ  മെത്സര  കൃഷജ  സസംബന്ധജച

അവകബസ്ഥാധസം നലകുന്നതജനുസം മെത്സരകൃഷജ കപ്രസ്ഥാത്സസ്ഥാഹജപജചസ  രസ്ഥാജരതസ മെത്സര സമ്പതജല വരുന്ന

കശസ്ഥാഷണതജനസ  പ്രതജവജധജ  കകണതജ കുടുസംബശതീ അസംഗങ്ങള ഉളകപകടയുളവര്ക്കസ  കതസ്ഥാഴജല

അവസരങ്ങള  നലകുന്നതജനുസം,  കുട്ടജകളുകട  പസ്ഥാര്ക്കസ,  നടപസ്ഥാത,  വവദക്യുതതീകരണസം,

കബസ്ഥാധവലക്കരണ പരജപസ്ഥാടജകളക്കസ കവണ ആസംഫജ തജകയറര്, ഗകവഷണകകന്ദ്രസം എന്നജവയടങ്ങജയ

പദ്ധതജ"  6  കകസ്ഥാടജ  രൂപ  കചലവജല  നടപസ്ഥാക്കുന്നതജനസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല  പദ്ധതജയജല  ഉളകപട്ട

പ്രവര്തനങ്ങളജല മെത്സരകൃഷജ ഒഴജകക മെകറസ്ഥാനസംതകന്ന ഇതുവകര നടപസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് ആരസംഭജചജട്ടജല.

എന്നസ്ഥാല  2015-16  വര്ഷസം   തകന്ന  3  കകസ്ഥാടജ  19  ലകതജലപരസം  രൂപ  പദ്ധതജക്കസ്ഥായജ

കചലവസ്ഥാക്കജയജട്ടുണസ.  ഈ  പദ്ധതജ  വജഭസ്ഥാവനസം  കചയകപസ്ഥാള  ഉകദ്ദേശജക്കകപട്ടകപസ്ഥാകല  ഒരു

'ഡകമെസ്ഥാണകസ്ടേഷന്  യൂണജറസ  '  എന്നതജലുസം  ഉപരജയസ്ഥായജ  മെത്സര  കൃഷജ  വജപുലമെസ്ഥായ  കതസ്ഥാതജല

നടത്തുവസ്ഥാന്  തുനജഞ്ഞതജനസ്ഥാലസ്ഥാണജകതന്നസ വജലയജരുത്തുന.

 

3.17 കൂടസ  മെത്സര  കൃഷജ    -    എയകററര്  ,    മെത്സര  കുഞങ്ങള  ,    മെത്സരതതീറ  തുടങ്ങജയവ  
വസ്ഥാങ്ങജയതജകല അപസ്ഥാകതകള

(1)  എയകററര്

എ)   കരസ്ഥാറജല  നജനസം  വരതജചലജചസ  എയര്  ഇന്   ജക്ടര്  എന്ന  ഉപകരണതജനസ  പകരസം  
എയകററര്   വസ്ഥാങ്ങജ

 ഫജഷസ  ഫസ്ഥാമെജകല ജലതജല ഓകജജകന അളവസ  കുറവസ്ഥാകണനസം തന്മൂലസം മെതീന്കുഞങ്ങള

ചത്തുകപസ്ഥാകുവസ്ഥാന്  സസ്ഥാധരതയുളളതജനസ്ഥാലുസം  മെത്സരക്കുഞങ്ങകള  വളര്ത്തുവസ്ഥാന്  ആരസംഭജച

സസ്ഥാഹചരരതജല  അടജയന്തജരമെസ്ഥായജ   എയര്  ഇന്ജക്ടര്  വസ്ഥാങ്ങുവസ്ഥാന്  തതീരുമെസ്ഥാനജചജട്ടുളളതസ്ഥാണസ  .

65,000/-രൂപ വജലയുളള  2  എചസ.പജ.കപസ്ഥാസജറജയുളള  30 എയര് ഇന്ജക്ടര്   19,50,000/-  രൂപയസ

വസ്ഥാങ്ങുന്നതജനസ്ഥായജരുന ഭരണസ്ഥാനുമെതജ.  എന്നസ്ഥാല  M/s.  കപ്രസ്ഥാമെകനഡ സ റതീവട്ടല ഡജസ്കപ സജസ്റ്റസം

എന്ന സസ്ഥാപനതജനസ  ഭരണസ്ഥാനുമെതജയജകല സ്കപസജഫജകക്കഷനുപകരസം ഒകരണതജനസ  77,860/-

രൂപ വജലമെതജക്കുന്ന Force 7 സബ്കമെഴജബജള കപസ്ഥാണസ ഇന്ജക്ടര് വജതസ 1.5 എചസ.പജ. കമെസ്ഥാട്ടര് 40

എണസം വസ്ഥാങ്ങുന്നതജനസ  05.10.2015  കല വടൗചര്  24 (കചക്കസ നസം.440580 / 05.10.2015)  പ്രകസ്ഥാരസം

15,57,200/-  രൂപ  മുന്കൂര്  നലകജ.   ടജ  സസ്ഥാപനസം  31.12.2015  ല   40   ഇന്ജക്ടറകള

ലഭരമെസ്ഥാക്കജയജട്ടുളളതുമെസ്ഥാണസ.  ആയതജനസ  07.01.2016 കല 42-ാാാ വടൗചര് പ്രകസ്ഥാരസം ബസ്ഥാക്കജ തുകയസ്ഥായ

15,57,200/-  രൂപ  (കചക്കസ  നസം.439865/  07.01.2016)  ഉളകപകട  ആകക  31,14,400/-  രൂപ
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ടജ  സസ്ഥാപനതജനസ  അകതസ്ഥാറജറജ  നലകജയജട്ടുളളതുമെസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല  ടജ  കമെഷതീനുകള   അകതസ്ഥാറജറജ

കസ്റ്റസ്ഥാക്കജകലടുതജട്ടജലസ്ഥാതതുസം    ഫസ്ഥാമെജകന  നടതജപ്പുകസ്ഥാരനസ്ഥായ  ശതീ.  വസമെണ  വര്ഗ്ഗതീസജനസ

വകമെസ്ഥാറജയതജനസ കരഖയജലസ്ഥാതതുമെസ്ഥാണസ.

       മുണസംകവലജ  ഫജഷസ  ഫസ്ഥാമെജല  26.04.2017  നസ   3  പജ.എസം.നസ  നടതജയ  സസംയുക

പരജകശസ്ഥാധനയജല  എയര്  ഇന്ജക്ടറകളക്കസ  പകരസം  Force  7  സബസ  കമെഴജബജള  എയകറററസ്ഥാണസ

സസ്ഥാപജചജട്ടുളളകതന്നസ കണ്ടു. 25.09.2015 കല കരസ്ഥാര് പ്രകസ്ഥാരസം ഇറലജ ആസസ്ഥാനമെസ്ഥായുളള  Aqua &

co  യുകട  Force  7  എന്ന ബസ്ഥാന്ഡജലുളള   1.5  HP  കമെസ്ഥാകട്ടസ്ഥാര്  ഉളള  40  സബസകമെഴജബജള എയര്

ഇന്ജകക്ടഴസ  77,860/-  രൂപ  നജരക്കജല  ഒരു  വര്ഷകത  വസ്ഥാറനജയജല  വസറജല  സവപ

കചയ്യുകമെന്നസ്ഥാണസ       M/s.  കപ്രസ്ഥാമെജകനഡസ എന്ന സസ്ഥാപനതജകന ഉടമെ ശതീ.  കജസ്ഥാര്ജസ വര്ഗ്ഗതീസസ

സമ്മതജചജട്ടുളളതസ.   എന്നസ്ഥാല  Aqua  &  Co.  എന്ന  ഇറസ്ഥാലജയന്  കമ്പനജയുകട  Force  7  സബസ

കമെഴജബജള എയകറററസ്ഥാണസ  Supply  കചയജട്ടുളളതസ.  ആയതജനസ  740 യൂകറസ്ഥായസ്ഥാണസ വജല.  അതസ്ഥായതസ

ഇന്തരയജല  ടസ്ഥാകടക്കസം  ഏകകദശസം  39,000/-  രൂപയസ്ഥാണസ  ഒരു  യൂണജറജകന വജല.   ആയതജനസ്ഥാല

കരസ്ഥാറജല  നജന്നസ  വരതരസമെസ്ഥായജ  മെകറസ്ഥാരു  ഉപകരണസം  വസ്ഥാങ്ങജയതസ്ഥായജ  കകണതജയജട്ടുണസ.  കരസ്ഥാര്

പ്രകസ്ഥാരസം പറഞ്ഞജട്ടുളള ഉപകരണമെസ്ഥാകണസ്ഥാ ലഭരമെസ്ഥാക്കജയകതന്നസ ഉറപ്പുവരുത്തുവസ്ഥാന് അകതസ്ഥാറജറജകക്കസ്ഥാ,

കടകജക്കല അവഡസ്വസറജ കമ്മറജകക്കസ്ഥാ കഴജഞ്ഞജട്ടജല.

Aqua & Co.  ഇറലജയുകട  1.5 HP കശഷജയുളള  40  കഫസ്ഥാഴസ ബസ്ഥാന് ഡസ എയര് ഇന്ജക്ടറകള

വസ്ഥാങ്ങുന്നതജനസ ലഭജച ഓഫര് പ്രകസ്ഥാരസം Supply Order നലകുന്നതജനുസം ആയതജനസ മുന്കൂറസ്ഥായജ 50%

തുക  നലകുന്നതജനുസം,  70  ദജവസതജനുളളജല  സവപ  കചയസ്ഥാതപകസം  മുന്കൂര്  തുക  പലജശ

സഹജതസം  തജരജകക  ഈടസ്ഥാക്കുവസ്ഥാനുസം  10.09.2015  കല  139/2015-16  നമ്പര്  കമ്മജറജ

തതീരുമെസ്ഥാനജചജട്ടുളളതസ്ഥാണസ. 

 ആയതസ പ്രകസ്ഥാരസം 05.10.2015 കല 24-ാാാ നമ്പര് വടൗചര് പ്രകസ്ഥാരസം 15,57,200/- രൂപ (കചക്കസ

നസം.440580/  05.10.2015)  അകതസ്ഥാറജറജ  കണജച  രണസ  കടണറകളജലുസം  പകങ്കടുക്കസ്ഥാതജരുന്ന

M/s.  കപ്രസ്ഥാമെജകനഡസ റതീവട്ടല ഡജസ്കപ സജസ്റ്റസംസസ എന്ന സസ്ഥാപനതജനസ നലകജ.  25.9.2015 ല

വര്ക്കസ ഓര്ഡര് നലകജയ കമെല സസ്ഥാപനതജല നജനസം എയര് ഇന്ജക്ടര് ലഭരമെസ്ഥായതസ 31.12.2015

ലസ്ഥാണസ.  കമ്മറജ തതീരുമെസ്ഥാനപ്രകസ്ഥാരസം  70  ദജവസതജനുളളജല സവപ കചയസ്ഥാത പകസം മുന്കൂര് തുക

പലജശ  സഹജതസം   ഈ  സസ്ഥാപനതജല  നജനസം  ഈടസ്ഥാക്കണസം.   എന്നസ്ഥാല  ഏകകദശസം  100
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ദജവസകതസ്ഥാടസ  കൂടജയസ്ഥാണസ  എയര്  ഇന്ജക്ടര്  ലഭരമെസ്ഥാക്കജയതസ.   ആയതസ  കമ്മറജ  തതീരുമെസ്ഥാനതജനസ

വജരുദ്ധമെസ്ഥാണസ.  ഈ സസ്ഥാപനതജല നജനസം പലജശ ഈടസ്ഥാക്കജയതസ്ഥായജ കസ്ഥാണുന്നജല.

ഭരണസ്ഥാനുമെതജയസ  വജരുദ്ധമെസ്ഥായജ  കുതജരശകജ  കുറഞ്ഞതുസം  വജല  കൂടജയതുമെസ്ഥായ  40  എയര്

ഇന്ജക്ടര് വസ്ഥാങ്ങജയജട്ടുളളതസ്ഥാണസ. ഇത്രയുസം വജല കൂടജയ എയര് ഇന്ജക്ടറജനസ ഒരു വര്ഷമെസ്ഥാണസ വസ്ഥാറനജ

പതീരജയഡസ.   ലഭജച  40  എണവസം  അകതസ്ഥാറജറജ  പരജകശസ്ഥാധജചസ  പൂര്ണ  സജമെസ്ഥാകണന്നസ  ഉറപസ

വരുതജയജട്ടജല.   40  എണവസം  പരജകശസ്ഥാധജക്കുന്നതസ  പ്രസ്ഥാകയസ്ഥാഗജകമെലസ്ഥാകയന്നസ്ഥാണസ  അകതസ്ഥാറജറജ

അധജകൃതര് വജശദതീകരജചജട്ടുളളതസ.  നജലവജല എത്രകയണമെസ്ഥാണസ പ്രവര്തന സജകമെന്നസ വരകമെല.

ഭടൗതജക പരജകശസ്ഥാധനയജല 40  എയര് ഇന്ജക്ടറജല 24  എണസം ഫജഷസ ഫസ്ഥാമെജല സസ്ഥാപജചജട്ടുളളതുസം

10  എണസം  കസ്റ്റസ്ഥാര്  റൂമെജല  സൂകജചജട്ടുളളതുമെസ്ഥാണസ.   എന്നസ്ഥാല  6  എയര്  ഇന്ജക്ടര്  കകണതസ്ഥാന്

കഴജഞ്ഞജട്ടജല.  31,14,400/- രൂപയസ കരസ്ഥാകറസ്ഥാ, കസകപ്യൂരജറജകയസ്ഥാ, ഇസം.എസം.ഡജ.കയസ്ഥാ, കപര്കഫസ്ഥാമെന്സസ

ഗരസ്ഥാരണജ  തുകകയസ്ഥാ  ഈടസ്ഥാക്കസ്ഥാകതയസ്ഥാണസ  M/s.  കപ്രസ്ഥാമെകനഡസ  റതീവട്ടല  ഡജസ്കപ  സജസ്റ്റസം  എന്ന

സസ്ഥാപനതജകന  ഉടമെയസ്ഥായ  ശതീ.  കജസ്ഥാര്ജസ  വര്ഗ്ഗതീസജല  നജനസം  40 എയര്  ഇന്ജക്ടറകള

വസ്ഥാങ്ങജയജട്ടുളളതസ. വജകദശതസ നജന്നസ ഇറക്കുമെതജ കചയ ഉപകരണകമെന്ന നജലയജല കകടുപസ്ഥാടുകള

സസംഭവജചസ്ഥാല  ഇവജകട  തകരസ്ഥാറകള  പരജഹരജക്കുക  എളുപമെല.   ഈ  സസ്ഥാഹചരരതജലസ്ഥാണസ

അകതസ്ഥാറജറജ  ഈ  ഉപകരണവമെസ്ഥായജ  യസ്ഥാകതസ്ഥാരു  ബന്ധവമെജലസ്ഥാതതുസം  അസംഗതീകൃത

വരസ്ഥാപസ്ഥാരജയലസ്ഥാതതുമെസ്ഥായ  ശതീ.  കജസ്ഥാര്ജസ  വര്ഗ്ഗതീസജല  നജനസം  31,14,400/-  രൂപയുകട

ഉപകരണങ്ങള ഒരു വര്ഷകത വസ്ഥാറനജ കസ്ഥാലയളവജല വസ്ഥാങ്ങജയജരജക്കുന്നതസ.  ഉപകരണങ്ങള ഒരു

വര്ഷതജനസ കശഷസം തകരസ്ഥാര് സസംഭവജചസ്ഥാല വസ്ഥാറനജ പതീരജയഡസ കഴജഞ്ഞ സസ്ഥാഹചരരതജല അതസ

പരജഹരജക്കുവസ്ഥാന്  തക്ക  സസ്ഥാകങ്കതജക  വജദഗ്ദ്ധര്  അകതസ്ഥാറജറജയജല  ഇല  എന്നജരജകക്ക  ഇപ്രകസ്ഥാരസം

ഉപകരണങ്ങള വസ്ഥാങ്ങജ കസ്റ്റസ്ഥാക്കസ കചയതസ അസംഗതീകരജക്കതക്കതല.

എയര് ഇന്ജക്ടറജനസ പകരസം എയകററര് ലഭജചതസ വഴജ അകതസ്ഥാറജറജയസ ഒകരണതജനസ 38000/-

രൂപ  വതീതസം  നഷമെസ്ഥായജട്ടുണസ.   അതസ്ഥായതസ  15,20,000/-  രൂപ  (38000x40)  സസ്ഥാകങ്കതജക

വവദഗ്ദ്ധരതജകന അഭസ്ഥാവസംമൂലസം   അകതസ്ഥാറജറജയ്ക്കുണസ്ഥായ  നഷസം കരസ്ഥാറകസ്ഥാരനജല നജകന്നസ്ഥാ  നകഷസ്ഥാതര

വസ്ഥാദജയസ്ഥായ കസക്രട്ടറജയജല നജകന്നസ്ഥാ ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ. 
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ബജ)    40   എയകറററകള വസ്ഥാങ്ങജയതജല ആകറണസം  കകണതസ്ഥാന്  കഴജഞ്ഞജട്ടജല

M/s.  കപ്രസ്ഥാമെജകന ഡസ എന്ന സസ്ഥാപനസം ലഭരമെസ്ഥാക്കജയ 31.12.15 കല ബജല പ്രകസ്ഥാരസം  40  എയര്

ഇന്ജക്ടര്  ഫസ്ഥാമെജകലക്കസ  വസ്ഥാങ്ങജയജട്ടുളളതസ്ഥായജ  കസ്ഥാണുന.  ലഭരമെസ്ഥാക്കജയ കസ്റ്റസ്ഥാക്കസ  രജജസ്റ്റര്  പ്രകസ്ഥാരസം

ആയതസ  അകതസ്ഥാറജറജ  കസ്റ്റസ്ഥാക്കജകലടുതജട്ടജലസ്ഥാതതസ്ഥാണസ.   എന്നസ്ഥാല ഭടൗതജക പരജകശസ്ഥാധനയജല  24

എണസം ഫജഷസ  ഫസ്ഥാമെജല സസ്ഥാപജചജട്ടുളളതസ്ഥായുസം  8  എണസം പസ്ഥാക്കറസ  കപസ്ഥാട്ടജക്കസ്ഥാത നജലയജലുസം രണസ

എണസം  ഉപകയസ്ഥാഗജക്കസ്ഥാകതയുസം  കസ്റ്റസ്ഥാര്  റൂമെജല  കകണതജയജട്ടുണസ.   6  എയര്  ഇന്ജക്ടറകള

കകണതസ്ഥാന് സസ്ഥാധജചജട്ടജലസ്ഥാതതസ്ഥാണസ.  കമെല സസ്ഥാഹചരരതജല എയര് ഇന്ജക്ടര് സവപ കചയ

സസ്ഥാപനമെസ്ഥായ  M/s.  കപ്രസ്ഥാമെകനഡ സ  40  എണസം അകതസ്ഥാറജറജയസ  നലകജകയസ്ഥാകയനസം വരകമെല.  ഈ

സസ്ഥാഹചരരതജല  6  എയര് ഇന്ജക്ടറജകന വജലയസ്ഥായ  (77860 x  6) 4,67,160/-  രൂപ ഓഡജറജല

നജരസ്ഥാകരജക്കസ്ഥാ  തജരജക്കുവസ്ഥാന്  കസ്ഥാരണമുകണങ്കജല  കബസ്ഥാധജപജകക്കണതസ്ഥാകണന്നസ്ഥാവശരകപട്ടസ

29.04.2017 ല നലകജയ  83-ാാാ നമ്പര് ഓഡജറസ അകനസ്വഷണതജനസ മെറപടജ ലഭരമെസ്ഥാക്കജയജട്ടജല.  ഈ

സസ്ഥാഹചരരതജല  ഫസ്ഥാമെജല  കകണതസ്ഥാന്  കഴജയസ്ഥാത  ആറസ  എയര്  ഇന്ജക്ടറജകന  വജലയസ്ഥായ

4,67,160/-രൂപ ആ കസ്ഥാലയളവജല ഫസ്ഥാമെജകന ചുമെതല വഹജചജരുന്ന അസജസ്റ്റനസ  എഞജനതീയറജല

നജന്നസ ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

കസ്റ്റസ്ഥാര് റൂമെജല ഉപകയസ്ഥാഗജക്കസ്ഥാത നജലയജല കകണതജയ എയകറററകള
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പസ്ഥാക്കറ്റുകള കപസ്ഥാട്ടജക്കസ്ഥാത നജലയജല കസ്റ്റസ്ഥാര് റൂമെജല കകണതജയ എയകറററകള

സജ)  വരസ്ഥാജ ബജല ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജ അകതസ്ഥാറജറജയുകട ഫണസ തട്ടജകയടുത്തു

.  ഇറസ്ഥാലജയന്  കമ്പനജയസ്ഥായ  M/s.  Aqua  &  Co   യുകട  ബജലജനുപകരസം  ശതീ.  കജസ്ഥാര്ജസ

വര്ഗ്ഗതീസസ  ലഭരമെസ്ഥാക്കജയ  ബജല  M/s.  കപ്രസ്ഥാമെജകനഡസ  എന്ന  സസ്ഥാപനതജകനതസ്ഥാണസ.  ടജ  സസ്ഥാപനസം

പ്രസ്തുത  വസ്ഥാങ്ങലുമെസ്ഥായജ  ബന്ധകപട്ടസ  മൂലരവര്ദ്ധജത  നജകുതജയജനതജല  അകതസ്ഥാറജറജയജല  നജനസം

ഈടസ്ഥാക്കജയ  3,94,400/-രൂപ  സര്ക്കസ്ഥാരജകലക്കസ  ഒടുക്കുവരുതജയജട്ടുകണസ്ഥാ  എന്നതസ  സസംബന്ധജചസ

ഓഡജറജല  നജനസം  29.04.17 ല  വസ്ഥാണജജരനജകുതജ  വകുപജകലക്കസ   കരഖസ്ഥാമൂലസം  ആവശരകപട്ട

തനുസരജചസ,   ശതീ.  കജസ്ഥാര്ജസ  വര്ഗ്ഗതീസസ  ഈടസ്ഥാക്കജയ  14.5%  വസ്ഥാറസ  തുകയസ്ഥായ  3,94,400/-രൂപ

സര്ക്കസ്ഥാരജകലക്കസ ഈ സസ്ഥാപനസം അടചജട്ടജലസ്ഥാകയനസം  ഈ സസ്ഥാപനസം തന്വര്ഷസം ഫയല കചയ

റജകട്ടണജല  ഈ  വസ്ഥാങ്ങലുമെസ്ഥായജ  ബന്ധകപട്ട  ബജല  ഉളകപടുതജയജട്ടജല  എനസം  വസ്ഥാണജജരനജകുതജ

വകുപസ കഡപപ്യൂട്ടജ കമ്മതീഷണറകട  ഇന്റലജജന്സസ കസ്ഥാരരസ്ഥാലയ (എറണസ്ഥാകുളസം) തജകല 4.5.2017 കല

IBE-V/IR-18/2017-18 - ാാാ നമ്പര് കതസ പ്രകസ്ഥാരസം അറജയജചജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.  

ഓഡജറസ ഇസംപസ്ഥാക്ടസ

വരസ്ഥാജബജല   -   വസ്ഥാണജജര നജകുതജ വകുപസ ശജകസ്ഥാ നടപടജകള ആരസംഭജച

M/s. കപ്രസ്ഥാമെജകന ഡസ എന്ന സസ്ഥാപനസം ലഭരമെസ്ഥാക്കജയ 31.12.15 കല 4-ാാാ നമ്പര് ബജല പ്രകസ്ഥാരസം

40  എയര്  ഇന്ജക്ടറകള  ഫസ്ഥാമെജകലക്കസ  വസ്ഥാങ്ങജയജട്ടുളളതസ്ഥായജ  കസ്ഥാണുന.  29.4.2017  ല
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ഓഡജറജലനജനസം  നലകജയ  സൂചനകയ  തുടര്ന്നസ  വസ്ഥാണജജരനജകുതജ  വകുപസ  നടതജയ

പരജകശസ്ഥാധനയജല എയര് ഇന്ജക്ടര് സവപ കചയതജനസ ശതീ.കജസ്ഥാര്ജസ വര്ഗ്ഗതീസസ അകതസ്ഥാറജറജയജല

ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജയ  M/s.  കപ്രസ്ഥാമെജകനഡസ  എന്ന സസ്ഥാപനതജകന്റ 31.12.2015 കല 4-ാാാ നമ്പര് ബജല,

ടജ സസ്ഥാപനസം ഫയല കചയ നജകുതജ റജകട്ടണജല കചര്തജട്ടജല എന്നസ കകണത്തുകയുസം  KVAT Act

2003  Section  67(1)  പ്രകസ്ഥാരമുള  ഈ  കുറസം   ടജയസ്ഥാന്  സമ്മതജചതസ്ഥായുസം  എറണസ്ഥാകുളസം

വസ്ഥാണജജരനജകുതജ വകുപസ ഇനലജജന്സസ ഓഫതീസറകട 15.06.2017 കല IBE-V/IR-18/2017-18 നസം.

കതസ മുഖസ്ഥാന്തജരസം ഓഡജറജകന അറജയജച.  ടജ കുറസം  KVAT Act  പ്രകസ്ഥാരസം ടജ കകജ കകസ്ഥാസംപടൗണസ

കചയ്യുകയുസം  കകസ്ഥാസംപടൗണജസംഗസ  ഫതീസസ  ആയ  3,95,000/-  രൂപ  വസ്ഥാണജജരനജകുതജ  വകുപജല

അടവസ്ഥാക്കുകയുസം കചയജട്ടുണസ. കമെല കകസജല തുടര്നടപടജകള സസ്വതീകരജചവരുന്നതസ്ഥായജ ഇനലജജന്സസ

ഓഫതീസര് അറജയജച.

( 2)   മെത്സരക്കുഞങ്ങള 

എ)  കരസ്ഥാറജല  പറഞ്ഞജരജക്കുന്നയത്രയുസം  മെത്സരകുഞങ്ങകള  കകജസ  ഫസ്ഥാമെജല  
നജകകപജചജല  .  അകതസ്ഥാറജറജക്കസ വന്നഷസം

2015  ജൂവല 3-ാാാ തതീയതജയജല അകതസ്ഥാറജറജയുസം കവസ്റ്റസ കകസ്ഥാസ്റ്റസ ഹസ്ഥാചറജയുകട മെസ്ഥാകനജജസംഗസ

പസ്ഥാര്ട്ടസണര് ശതീ.വസമെണ വര്ഗ്ഗതീസുമെസ്ഥായജ  ഉണസ്ഥാക്കജയ കരസ്ഥാറജകല വരവസ  2 പ്രകസ്ഥാരസം  കസ്ഥാളസ്ഥാഞജ

മെത്സരകുഞങ്ങകള അസംഗതീകൃത ഹസ്ഥാചറജയജല നജന്നസ വസ്ഥാങ്ങജ സസ്വന്തമെസ്ഥായുളള കനഴറജകളജല വളര്തജ

50 ഗസ്ഥാസം  വലുപതജലസ്ഥാക്കജ  രണസ്ഥാസം  കകജയസ്ഥായ  ശതീ.  വസമെണ  വര്ഗ്ഗതീസസ  ഒന്നസ്ഥാസം  കകജയസ്ഥായ

അകതസ്ഥാറജറജക്കസ നലകണകമെനസം ആയതജനു കവണജവരുന്ന കചലവസ തുക ഒകരണതജനസ  60/-രൂപ

എന്നസ നജജകപടുതജ ആയതജകന  60%  തുക കരസ്ഥാര്കവയ്ക്കുന്ന മുറയസ ഒന്നസ്ഥാസം കകജ രണസ്ഥാസം കകജയസ

മുന്കൂര്  ആയജ  നലകുന്നതുസം  കശഷജക്കുന്ന  40%  തുക  നജശജതവളര്ചകയതജയ  കുഞങ്ങകള

അകതസ്ഥാറജറജ  സജമെസ്ഥാക്കജയജട്ടുളള  ഫസ്ഥാമെജകല  കൂട്ടജല  നജകകപജചകശഷസം  നലകുന്നതുമെസ്ഥാണസ.

ആയതനുസരജചസ  04.07.2015 കല 21-ാാാ നമ്പര് വടൗചര് പ്രകസ്ഥാരസം 30,000 മെത്സരകുഞങ്ങളുകട 60%

വജലയസ്ഥായ  (30000x60x60/100)  10,80,000/-രൂപ  (കചക്കസ  നസം.940323/തതീ.  04.07.2015)

ശതീ.വസമെണ  വര്ഗ്ഗതീസജനസ  അകതസ്ഥാറജറജ  നലകജ.   കൂടസ്ഥാകത  27.04.2016 ല  കസ്ഥാളസ്ഥാഞജ

മെത്സരകുഞങ്ങളുകട  മുന്കൂര്  ബസ്ഥാക്കജ  തുകയസ്ഥായജ  5,00,000/-  രൂപയുസം  (കചക്കസ  നസം.376240/

27.04.2016)  നലകജയജട്ടുണസ.  14.07.2015  കല  3472/ഇ 1  /  2015/  ജജസജഡജഎ  നമ്പറജല

അകതസ്ഥാറജറജ   തമെജഴസ  നസ്ഥാട്ടജലുള രസ്ഥാജതീവ്ഗസ്ഥാന്ധജ  കസന്റര് കഫസ്ഥാര് അകസ്വസ്ഥാകളചര്  (RGCA)  എന്ന

സസ്ഥാപനതജല നജനസം 30,000 സതീബസ്ഥാസസ മെത്സരക്കുഞങ്ങകള കകസ്ഥാണ്ടുവരുന്നതജനസ്ഥായജ, ഇതജകന്റ
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മെസ്ഥാകനജരസ്ഥായജ  ജജസജഡജഎ  നജകയസ്ഥാഗജച  വസമെണ  വര്ഗ്ഗതീസജനസ   കചക്കസകപസ്ഥാസ്റ്റജകലയുസം  മെറ്റുസം

ബന്ധകപട്ട  അധജകസ്ഥാരജകകളയുസം  കബസ്ഥാധരകപടുത്തുന്നതജനസ്ഥായജ  സര്ട്ടജഫജക്കറസ  നലകജയജട്ടുമുണസ.

എന്നസ്ഥാല  9 മെസ്ഥാസങ്ങളക്കസ കശഷസം 13.04.2016 ല മെസ്ഥാത്രമെസ്ഥാണസ കരസ്ഥാര് നജബന്ധന പ്രകസ്ഥാരസം 50  ഗസ്ഥാസം

വളര്ചകയതജയ മെത്സരക്കുഞങ്ങകള കരസ്ഥാറകസ്ഥാരന് ഫസ്ഥാമെജല നജകകപജചജട്ടുളളതസ. മെത്സരകുഞങ്ങകള

ഫസ്ഥാമെജല  നജകകപജക്കുവസ്ഥാനുണസ്ഥായ  കസ്ഥാലതസ്ഥാമെസതജകന  കസ്ഥാരണസം  വരകമെല.   അകതസ്ഥാറജറജ

ലഭരമെസ്ഥാക്കജയ  ഫജഷസ  രജജസ്റ്റര്  പ്രകസ്ഥാരസം  നസ്ഥാളജതുവകര  മൂന്നസ  ഘട്ടങ്ങളജലസ്ഥായജ  4,500  'കസ്ഥാളസ്ഥാഞജ'

വജഭസ്ഥാഗതജല ഉളകപട്ട മെത്സരക്കുഞങ്ങകളയസ്ഥാണസ ഫജഷസ ഫസ്ഥാമെജകല കൂടുകളജല  നജകകപജചജട്ടുളളതസ.

25,500 മെത്സരകു ഞങ്ങള ഫസ്ഥാമെജല നജകകപജചജട്ടജലസ്ഥാകയന്നസ്ഥാണസ ഇതസ വരകമെസ്ഥാക്കുന്നതസ. 

അകതസ്ഥാറജറജക്കുകവണജ  മെത്സര  കൃഷജ  നടത്തുന്നതജനസ  കരസ്ഥാറകസ്ഥാകര  കതര കഞ്ഞടുക്കുവസ്ഥാനസ്ഥായജ

അകപകകരസ്ഥായ കരസ്ഥാറകസ്ഥാര്ക്കസ  നജഷ്കര്ഷജചജരുന്ന അവശര കയസ്ഥാഗരതകളജല  കരസ്ഥാറകസ്ഥാര്,  സസ്വന്തസം

നജലക്കസ  30000  മെത്സരകുഞങ്ങകളകയങ്കജലുസം  ഉത്പസ്ഥാദജപജക്കുവസ്ഥാനുള  അടജസസ്ഥാന  സടൗകരരങ്ങള

ഉളവരുസം  കകന്ദ്ര  /സസംസസ്ഥാന സര്ക്കസ്ഥാര്  ഏജന്സജകളക്കസ  മെത്സര  കു  ഞങ്ങകള സപ്വള കചയസ

പരജചയ  സമ്പത്തുളവരുമെസ്ഥായജരജക്കണകമെനസം   ഉളകപട്ടജരുന.  എന്നസ്ഥാല  അകതസ്ഥാറജറജ  കരസ്ഥാര്

ഏലപജച  വസമെണ  വര്ഗ്ഗതീസജനസ  ഈ  കയസ്ഥാഗരതകള  ഇലസ്ഥാതജരുന്നതജനസ്ഥാല  30000  മെത്സര

കുഞങ്ങളക്കുള വജലയസ്ഥായജ  04.07.2015  ല  10,80,000/-  രൂപ അഡസ്വസ്ഥാന്സസ  വകപറജയജട്ടസ   9

മെസ്ഥാസങ്ങളക്കസ കശഷസം ആവശരമെസ്ഥായതജകന  15%  മെത്സരകുഞങ്ങകള മെസ്ഥാത്രകമെ സവപ കചയ്യുവസ്ഥാന്

സസ്ഥാധജചള.  2015 ഡജസസംബര് മെസ്ഥാസസം ഉത്പസ്ഥാദജപജച,  6 മെസ്ഥാസസം ഉപകയസ്ഥാഗ കസ്ഥാലസ്ഥാവധജയുള 20 ടണ

തതീറ  ഉത്പസ്ഥാദന  തതീയതജക്കസ  2 മെസ്ഥാസതജനസ  കശഷസം  29.02.2016  ല  മെസ്ഥാത്രമെസ്ഥാണസ  എതജചതസ.

13.04.2016  ല  മെസ്ഥാത്രസം  മെതീന്  കുഞങ്ങകള  എതജചതജനസ്ഥാല  14.04.2016  മുതല  മെസ്ഥാത്രസം  തതീറ

ഉപകയസ്ഥാഗജചജട്ടുള. അതസ്ഥായതസ മെത്സര കുഞങ്ങകള എതജക്കുന്നതജല വന്ന കസ്ഥാല തസ്ഥാമെസസം കസ്ഥാരണസം

മെത്സര തതീറ  എതജചജട്ടുസം  തതീറയുകട ഒന്നര മെസ്ഥാസകതസ്ഥാളസം  ഉപകയസ്ഥാഗ കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  പസ്ഥാഴസ്ഥായജകപസ്ഥായജ.

കൂടസ്ഥാകത,  അകതസ്ഥാറജറജ  സസ്വന്തസം ആവശരതജനസ   ഉപകയസ്ഥാഗജക്കുന്നതജനു മുമ്പസ്ഥായജ  ഈ കരസ്ഥാറകസ്ഥാരനസ

തകന്ന 5125 കജ.ഗസ്ഥാസം തതീറ വജലക്കുകയുസം കചയതസ്ഥായജ കസ്ഥാണുന.

മെത്സരക്കുഞങ്ങളുകട  വജലയുകട  അഡസ്വസ്ഥാന്സസ്ഥായജ  04.07.2015  ല  10,80,000/-രൂപ

ശതീ.വസമെണ  വര്ഗതീസസ  വകപറജയജട്ടുണസ.   എന്നസ്ഥാല  2015-16  സസ്ഥാമ്പതജക  വര്ഷസം

അവസസ്ഥാനജക്കുന്നതുവകരയുസം  (അതസ്ഥായതസ  8  മെസ്ഥാസതജനുളളജല)  മെത്സരക്കുഞങ്ങകള നലകജയജട്ടജല.

നജശജതസമെയതജനുളജല  മെത്സരക്കുഞങ്ങകള  സവപ  കചയസ്ഥാതതജനസ്ഥാല  അഡസ്വസ്ഥാന്സസ്ഥായജ

വവിശാല കകാചവി വവികസന അതതാറവിറവി ഓഡവിററ്റ് റവിതപാര്ടറ്റ് 2015-'16
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നലകജയ  10,80,000/-രൂപ  നജയമെസ്ഥാനുസൃതമെസ്ഥായ  പജഴപലജശ  സഹജതസം  കരസ്ഥാറകസ്ഥാരനജല  നജനസം

ഈടസ്ഥാക്കസ്ഥാതതജനസ്ഥാല പ്രസ്തുത തുക കസക്രട്ടറജയജല നജനസം ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ. 

2016-17  സസ്ഥാമ്പതജക വര്ഷസം മെത്സരക്കുഞങ്ങളുകട വജലയുകട ബസ്ഥാക്കജത്തുക എന്ന നജലയസ

5,00,000/- രൂപ  കരസ്ഥാറകസ്ഥാരനസ തുടര്നസം നലകജയജട്ടുണസ.  പ്രസ്തുത സസ്ഥാമ്പതജക വര്ഷസം 13.04.2016

ല 4500 മെത്സരക്കുഞങ്ങകള മെസ്ഥാത്രസം സവപ കചയജട്ടുളളതസ്ഥായജ കസ്ഥാണുന.  ഈ വജഷയസം 2016-17

സസ്ഥാമ്പതജക വര്ഷകത ഓഡജറജല പരജകശസ്ഥാധനസ്ഥാവജകധയമെസ്ഥാക്കുന്നതസ്ഥാണസ.

 

കരസ്ഥാറജകല മെകറസ്ഥാരു വരവസ, കകജജല നജകകപജക്കുന്ന മെത്സരകു ഞങ്ങളക്കുപുറകമെ പ്രധസ്ഥാന

പദ്ധതജയസ്ഥായ  കകജസ  ഫസ്ഥാമെജസംഗജനസ  തടസമെജലസ്ഥാത  രതീതജയജല  ജലസ്ഥാശയതജല  നജകകപജചസ

വളര്ത്തുവസ്ഥാന് കഴജയുന്ന  കരജമെതീന്,  പൂമെതീന്  തുടങ്ങജയവയുസം  ഒന്നസ്ഥാസം  കകജയുകട  സമ്മതകതസ്ഥാടുകൂടജ

രണസ്ഥാസം  കകജക്കസ  വളര്തസ്ഥാവന്നതുസം  ഇതജകലക്കസ  കവണജ  വരുന്ന  കുഞങ്ങളുകട  വജല  ഒന്നസ്ഥാസം

കകജയസ്ഥായ  അകതസ്ഥാറജറജ  നലകുന്നതുമെസ്ഥാണസ  എന്നസ്ഥാണസ.  ആയതനുസരജചസ  10100  കരജമെതീന്

കു ഞങ്ങകളയുസം  63000  പൂമെതീന്  കു ഞങ്ങകളയുസം  നജകകപജക്കുകയുസം  ആയതജനസ  17/06/2016 ല

ഒകരണതജനസ  15 രൂപ  നജരക്കജല  73100  എണതജനസ  10,96,500/-രൂപ  (കചക്കസ  നസം.376555/

17.06.2016)  ശതീ.വസമെണ വര്ഗ്ഗതീസജനസ അകതസ്ഥാറജറജ നലകുകയുസം കചയജട്ടുണസ.  എന്നസ്ഥാല തുടര്ന്നസ

കരസ്ഥാറകസ്ഥാരന്  ഇപ്രകസ്ഥാരസം  മെത്സരങ്ങകള  വളര്തജയതസ്ഥാകയസ്ഥാ  അകതസ്ഥാറജറജക്കസ  ഇതജല  നജനസം

എകന്തങ്കജലുസം  കനട്ടമുണസ്ഥായതസ്ഥാകയസ്ഥാ  കതളജയജക്കുന്ന  കരഖകകളസ്ഥാനസം  തകന്ന  ലഭരമെല.   ഈ

വജഷയതജകലക്കസ ഭരണവകുപജകന്റ ശദ്ധ കണജക്കുന. 

ബജ)  മെത്സരകുഞങ്ങകള ഇന്ഷസ്വര് കചയസ്ഥാതജരുന്നതുമുലസം നഷസം

നജകകപജച  4500  മെത്സരക്കുഞങ്ങളജല  18.02.2017 വകര  543  കജകലസ്ഥാ കസ്ഥാളസ്ഥാഞജ

ലഭജചതസ്ഥായജ  ഫജഷസ  രജജസ്റ്ററജല  കരഖകപടുതജയജട്ടുണസ.  എന്നസ്ഥാല  കകജജല  നജകകപജച

മെത്സരക്കുഞങ്ങകള  ഇന്ഷസ്വര്  കചയജരുന്നജല.   കരസ്ഥാറജകല  വരവസ  പ്രകസ്ഥാരസം  മെത്സരകുഞങ്ങകള

കകജജല  നജകകപജച  കശഷസം  ആവശരമെസ്ഥായ  ഇന്ഷസ്വറന്സസ  കപസ്ഥാളജസജ  ഒന്നസ്ഥാസം  കകജയുകട

(ജജ.സജ.ഡജ.എ)  കചലവജല  എടുകക്കണതസ്ഥാണസ.  വജളകവടുപ്പു  സമെയകത  മെത്സരങ്ങളുകട  ശരസ്ഥാശരജ

തൂക്കസം  കണക്കസ്ഥാക്കജയസ്ഥാല  ഏകകദശസം   കതസ്ഥാളസ്ഥായജരകതസ്ഥാളസം  മെത്സരങ്ങകള  മെസ്ഥാത്രമെസ്ഥാണസ

വജളകവടുക്കുവസ്ഥാനസ്ഥായജട്ടുളതസ.  ഭടൗതജക  പരജകശസ്ഥാധന  നടതജയതജല  കകജുകളജല  നജലവജല

മെത്സരങ്ങളജലസ്ഥാകയന്നസ  ശതീ.വസമെണ  വര്ഗ്ഗതീസജകന്റ  ജതീവനക്കസ്ഥാര്  വരകമെസ്ഥാക്കജയജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.

അതസ്ഥായതസ  ഏകകദശസം  3600  ഓളസം   മെത്സരകുഞങ്ങകള  വജളകവടുക്കസ്ഥാനസ്ഥാകസ്ഥാകത  നഷമെസ്ഥായജട്ടുണസ.
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ഇതുമൂലസം  അകതസ്ഥാറജറജക്കസ  വലജയ   നഷസം  തകന്ന  സസംഭവജചജട്ടുണസ.  യഥസ്ഥാസമെയസം  ഇന്ഷസ്വര്

കചയജരുകന്നങ്കജല ഇന്ഷസ്വറന്സസ  തുക നഷ പരജഹസ്ഥാരമെസ്ഥായജ   അകതസ്ഥാറജറജക്കസ  ലഭജക്കുമെസ്ഥായജരുന.

കരസ്ഥാറജകല  വരവസപ്രകസ്ഥാരസം  ഇന്ഷസ്വറന്സസ  കചയസ്ഥാതജരുന്നതുമൂലമുണസ്ഥായ  നഷസം  കണക്കസ്ഥാക്കജ

കസക്രട്ടറജയജല നജന്നസ ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

കമെല വജഷയങ്ങളജകല വജശദതീകരണസം ലഭരമെസ്ഥാക്കുവസ്ഥാനസ്ഥാവശരകപട്ടസ നലകജയ 04.04.2017 കല

A3/15/15-16 -ാാാ നമ്പര് ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജയസ മെറപടജ ലഭരമെസ്ഥാക്കജയജട്ടജല.

(3)   മെത്സരതതീറ

എ)   വന് തുക കചലവഴജച ആവശരതജകലകറ  വസ്ഥാങ്ങജയ തതീറ പസ്ഥാഴസ്ഥായജകപസ്ഥായജ

                  
01.09.2015  കല  2-ാാാ നമ്പര്  വടൗചര്  പ്രകസ്ഥാരസം  (കചക്കസ  നസം.440197/01.09.2015)

25,65,290/-  രൂപ മെത്സരക്കുഞങ്ങളക്കസ തതീറ വസ്ഥാങ്ങുന്നതജനസ (E.C.No.135/2015-16 dt.10.09.15)

M/s.  അകസ്വസ്ഥാ  കടകകസ്ഥാളജതീസജകന ഉടമെയസ്ഥായ ശതീ.  കജസ്ഥാര്ജസ  വര്ഗ്ഗതീസജനസ  വകമെസ്ഥാറജയജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.

M/s.  നപ്യൂടജകകസ്ഥാ  ഇനര്നസ്ഥാഷണല വജയറസനസ്ഥാസം  എന്ന കമ്പനജ  ഉത്പസ്ഥാദജപജക്കുന്ന  Skretting  എന്ന

ബസ്ഥാന്ഡജലുളള മെത്സരതതീറയസ്ഥായ കസ്റ്റലസ്ഥാ ബജ2,  കസ്റ്റലസ്ഥാ ബജ3  എന്നതീ കപ്രസ്ഥാ ഡക്ടസ കകസ്ഥാഡജലുളള തതീറ

ഒരു കജകലസ്ഥായസ  138.50  രൂപ നജരക്കജലുസം  കസ്റ്റലസ്ഥാ ബജ5,  കസ്റ്റലസ്ഥാ ബജ7  എന്നജവ കജകലസ്ഥായസ  119.50

രൂപ   നജരക്കജലുസം  അകതസ്ഥാറജറജയുകട  മുണസംകവലജയജകല  വസറജല  20  ടണ  മെത്സരതതീറ  സവപ

കചയസ്ഥാകമെന്നസ  കരസ്ഥാര്  വരവസയുളളതസ്ഥാണസ.   100%  തുക  മുന്കൂര്  നലകണകമെനസം  വരവസയജല

അഡസ്വസ്ഥാന്സസ  തുക  ലഭജചസ  45  ദജവസതജനുളളജല  തതീറ  സവപ  കചയസ്ഥാകമെന്നസ  കരസ്ഥാര്  പ്രകസ്ഥാരസം

വരവസയുളളതസ്ഥാണസ.  01.09.2015 ല ഇതു പ്രകസ്ഥാരസം മുഴുവന് തുകയുസം മുന്കൂര് നലകജയജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.

ആയതസ  പ്രകസ്ഥാരസം  2015  ഒകക്ടസ്ഥാബറജല തതീറ  വസറജല  എതജകക്കണതസ്ഥാണസ.   എന്നസ്ഥാല അകസ്വസ്ഥാ

കടകകസ്ഥാളജതീസസ 29.02.2016 ലസ്ഥാണസ വസറജല തതീറ എതജചജട്ടുളളതസ.  (ഇന്കവസ്ഥായജസസ നസം 1/Truck

No.34T4484).   അതസ്ഥായതസ  100%  തുകയുസം  മുന്കൂര്  നലകജ  6  മെസ്ഥാസതജനസ  കശഷമെസ്ഥാണസ  തതീറ

ലഭരസ്ഥാക്കജയതസ.  ഈ 6 മെസ്ഥാസക്കസ്ഥാലസം അകതസ്ഥാറജറജയുകട 25 ലകകതസ്ഥാളസം രൂപ കജസ്ഥാര്ജസ വര്ഗ്ഗതീസജനസ

നലകജയതജലൂകട   ഒരു  ലകതജലധജകസം  തുക  അകതസ്ഥാറജറജയസ  പലജശയജനതജല  നഷസം

സസംഭവജചജട്ടുണസ.  തതീറ വവകുവസ്ഥാന് ഇടയസ്ഥായ സസ്ഥാഹചരരസം,  തതീറ എതജക്കുവസ്ഥാന് വവകജയതജനസ്ഥാല

ശതീ.കജസ്ഥാര്ജസ  വര്ഗ്ഗതീസജല  നജനസം  കമെല  തുകയുകട  കരസ്ഥാര്  പ്രകസ്ഥാരമുളള  12%  പലജശ

ഈടസ്ഥാക്കസ്ഥാതജരുന്നതജകന കസ്ഥാരണവസം വരകമെല. .  കപല മെസ്ഥാര്ഗ്ഗമുളള ചരക്കസ നതീക്കങ്ങള Letter of

credit   മുകഖനയസ്ഥാണസ  നടത്തുന്നതസ.   അതസ്ഥായതസ  ചരക്കസ  തുറമുഖതസ  എത്തുകമ്പസ്ഥാള  പണസം
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നലകജയസ്ഥാല മെതജ.   ഈ സസ്ഥാഹചരരതജലസ്ഥാണസ  അകതസ്ഥാറജറജ  അനസ്ഥാവശരമെസ്ഥായജ  25,65,200/-  രൂപ

മുന്കൂര്  നലകജയതസ.  13.04.2016 ലസ്ഥാണസ  60 രൂപ  വജലയുളള  4500 കസ്ഥാളസ്ഥാഞജ  മെത്സരകുഞങ്ങകള

കകജുകളജല നജകകപജചജട്ടുളളതസ. ഇറക്കുമെതജ  കചയ  20  ടണ  മെത്സരതതീറ  2015  ഡജസസംബറജല

ഉത്പസ്ഥാദജപജക്കകപട്ടവയസ്ഥാണസ.   മെത്സരതതീറയുകട  ഉപകയസ്ഥാഗ കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  6  മെസ്ഥാസമെസ്ഥാണസ.   അതസ്ഥായതസ

ഉത്പസ്ഥാദജപജചസ  6  മെസ്ഥാസതജനുളളജല ഉപകയസ്ഥാഗജകക്കണതസ്ഥാണസ.  2016  ജൂണ മെസ്ഥാസതജല ഇതജകന

കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ അവസസ്ഥാനജക്കുന്നതസ്ഥാണസ.  അകതസ്ഥാറജറജ ലഭരമെസ്ഥാക്കജയ കസ്റ്റസ്ഥാക്കസ രജജസ്റ്റര് പ്രകസ്ഥാരസം കസ്റ്റലസ്ഥാ

ബജ2  1000 kg,  – കസ്റ്റലസ്ഥാ ബജ3  1500 kg,  – കസ്റ്റലസ്ഥാ ബജ5  2475 kg,  – കസ്റ്റലസ്ഥാ ബജ7 - 150 kg

എന്നജവ  ആകക  5125  കജ.ഗസ്ഥാസം തതീറ ശതീ.വസമെണ വര്ഗ്ഗതീസജനസ  6,75,313/-  രൂപയസ  വജറജട്ടുണസ.

എന്നസ്ഥാല ടജ പണസം ഇതുവകര അകതസ്ഥാറജറജയസ  ലഭജചജട്ടജല.  ഗുണനജലവസ്ഥാരമുള മെത്സരതതീറ നസ്ഥാട്ടജല

സുലഭമെസ്ഥാകണന്നജരജകക്ക,   അകതസ്ഥാറജറജയുകട  ഉതമെ  സസ്ഥാമ്പതജക  തസ്ഥാല്പരരങ്ങളക്കസ  കദസ്ഥാഷകരമെസ്ഥായ

കരസ്ഥാര് വരവസ ചമെയ്ക്കുകയുസം ആയതുപ്രകസ്ഥാരസം  മുഴുവന് തുകയുസം മുന്കൂര് നലകജ കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ തതീരസ്ഥാറസ്ഥായ

മെത്സരതതീറ ആവശരതജലധജകസം വസ്ഥാങ്ങജക്കൂട്ടജയതജനുകശഷസം ടജ തതീറ ശതീ.  വസമെണ വര്ഗതീസജനു

തകന്ന വജലക്കുകയുസം ആയതജകന്റ വജല ലഭരമെസ്ഥാക്കസ്ഥാതജരുന്നതുസം ഗുരുതരമെസ്ഥായ ക്രമെകക്കടസ്ഥായജ ഓഡജറസ

നജരതീകജക്കുന.   ടജയസ്ഥാനജല  നജന്നസ  ഈ  തുക  ലഭരമെസ്ഥാക്കസ്ഥാതപകസം  6,75,313/-  രൂപ

ഉതരവസ്ഥാദജയസ്ഥായ കസക്രട്ടറജയജല നജന്നസ ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.  ബസ്ഥാക്കജ മെത്സരതതീറയുസം,  ഫസ്ഥാമുസം,  ഫസ്ഥാസം

ഹടൗസുമെടക്കസം 13.04.2016 ല ശതീ.വസമെണ വര്ഗ്ഗതീസജനസ വകമെസ്ഥാറജയജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.  കമെസ്ഥാതസം എത്ര

മെത്സരകുഞങ്ങകള  നജകകപജക്കുകമെകന്നസ്ഥാ,  ആയതജനസ  എത്രമെസ്ഥാത്രസം  തതീറ  ആവശരമെസ്ഥാകണകന്നസ്ഥാ

അകതസ്ഥാറജറജയ്കക്കസ്ഥാ  അകതസ്ഥാറജറജ  നജയമെജച  കടകജക്കല  അവഡസ്വസറജ  കമ്മറജകക്കസ്ഥാ  കൃതരമെസ്ഥായജ

കണക്കസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് സസ്ഥാധജചജട്ടജലസ്ഥാകയന്നസ വരകമെസ്ഥാണസ.     ആവശരതജലധജകസം മെത്സരതതീറ വസ്ഥാങ്ങജയ

സസ്ഥാഹചരരസം അകതസ്ഥാറജറജ വജശദതീകരജചജട്ടജല. 

01.09.2015  ല  മെത്സരതതീറയസ  മുന്കൂര്  പണസം  നലകുകയുസം,  2015  ഡജസസംബറജല

ഉത്പസ്ഥാദജപജക്കകപട്ട  മെത്സരതതീറ  നജര്മ്മസ്ഥാണ  തതീയതജക്കസ  കശഷസം  രണസ  മെസ്ഥാസസം  കഴജഞ്ഞസ

ലഭജചജട്ടുളളവയസ്ഥാണസ.   അതസ്ഥായതസ  29.02.2016  ല.   പജന്നതീടസ  4  മെസ്ഥാസകസ്ഥാലസ്ഥാവധജക്കുളളജല

ഉപകയസ്ഥാഗജക്കണസം.   ആയതജനസ്ഥാല  ഏകകദശസം  8  ടണജനടുത്തു  മെസ്ഥാത്രകമെ  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജക്കുളളജല

ഉപകയസ്ഥാഗജക്കുവസ്ഥാന്  സസ്ഥാധജചജട്ടുളളൂ.   കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  തതീരസ്ഥാറസ്ഥായ  മെത്സരതതീറ  നലകജയുസം,  യഥസ്ഥാസമെയസം

മെത്സരതതീറ  എതജക്കസ്ഥാതജരുന്നതുമെസ്ഥായ  കരസ്ഥാറകസ്ഥാരകനതജകര  യസ്ഥാകതസ്ഥാരു  നടപടജയുസം  അകതസ്ഥാറജറജ

സസ്വതീകരജചജട്ടജലസ്ഥാതതസ്ഥാണസ. 20 ടണ മെത്സരതതീറ വസ്ഥാങ്ങജയതജല 8 ടണജനടുതസ ഉപകയസ്ഥാഗജക്കുകയുസം

6  ടണജനടുതസ  ശതീ.  വസമെണ  വര്ഗ്ഗതീസജനസ  വജലക്കുകയുസം  കചയതജനു  കശഷസം  ബസ്ഥാക്കജവന്ന  6

ടകണസ്ഥാളസം മെത്സരതതീറ ഉപകയസ്ഥാഗശൂനരമെസ്ഥായജകപസ്ഥായതജകന്റ നഷത്തുക കണക്കസ്ഥാക്കജ കരസ്ഥാറകസ്ഥാരനജല
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നജനസം ഈടസ്ഥാക്കജ ഓഡജറജകന അറജയജകക്കണതസ്ഥാണസ.  അലസ്ഥാത പകസം പ്രസ്തുത  നഷസം അതജനസ

ഉതരവസ്ഥാദജകളസ്ഥായവരുകട ബസ്ഥാദ്ധരതയസ്ഥായജ കണക്കസ്ഥാക്കുന്നതസ്ഥാണസ. 

 

3.18 കൂടസ മെത്സരകൃഷജ പദ്ധതജ   -   നടപസ്ഥാതയുകട രൂപതീകരണസം     -    നടപസ്ഥാത      നജര്മ്മജചതസ്ഥായജ  
കസ്ഥാണുന്നജല

(ഫയല നസം.ഇ 1/1128/2016/ജജ.സജ.ഡജ.എ.)

രസ്ഥാകമെശസ്വരസം  ഫജഷസ  ഫസ്ഥാമെജസംഗസ  പദ്ധതജയുകട  ഭസ്ഥാഗമെസ്ഥായജ  1680  m2   നടപസ്ഥാതയുസം  1800  m2

പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ  ഏരജയയുസം നജര്മ്മജക്കുന്നതജനസ  അകതസ്ഥാറജറജ  തതീരുമെസ്ഥാനജചജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.   ഫജഷസ  ഫസ്ഥാമെജനസ

ചുറ്റുമുളള  നടപസ്ഥാതയുകടയുസം  പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ  ഏരജയസ്ഥായുകടയുസം  രൂപകപടുതലജനസ  കവണജ  4,50,000/-

രൂപയുകട കചലവസ വരുന്ന പദ്ധതജയസ്ഥാണസ അകതസ്ഥാറജറജ വജഭസ്ഥാവനസം കചയജട്ടുളളതസ.  കകരള മെരസ്ഥാമെതസ

ചട്ടങ്ങള  പ്രകസ്ഥാരസം  ഒരു  ലകസം  രൂപയസ  മുകളജല  കചലവസ  പ്രതതീകജക്കുന്ന  മെരസ്ഥാമെതസ

പ്രവര്തനങ്ങളക്കസ  കടണര്  കണജകക്കണതസ്ഥാണസ.   എന്നസ്ഥാല  ഈ  പദ്ധതജയുകട  നടതജപജനസ

അകതസ്ഥാറജറജ  കടണര്  കണജചതസ്ഥായജ  കസ്ഥാണുന്നജല.   കകരള  കപസ്ഥാതുമെരസ്ഥാമെതസ  ചട്ടസം  12  പ്രകസ്ഥാരസം

പ്രവൃതജകള കനരജട്ടസ നടത്തുകമ്പസ്ഥാള എസ്റ്റജകമെറസ തയസ്ഥാറസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.  ആയതസ ലഭരമെസ്ഥാക്കജയജട്ടജല.

കചക്കസനസം.375857/26.02.2016,  375910/03.03.2016  എന്നജവ പ്രകസ്ഥാരസം  2,00,000/-  (ഒരു

ലകസം വതീതസം)  അകതസ്ഥാറജറജയജകല അസജസ്റ്റനസ  എഞജനതീയറസ്ഥായ ശതീമെതജ.  ദജവര വജജയനസ  മുന്കൂര്

നലകുകയുസം  16.03.2016  ല  ആയതസ  ക്രമെതീകരജക്കുകയുസം  കചയജട്ടുണസ.   ടജപര്,  കജ.സജ.ബജ,

കപസ്ഥാക സ കലയ്ന് എന്നജവ വസ്ഥാടകയസ എടുതതജനസ്ഥാണസ ഈ തുക കചലവഴജചജട്ടുളളതസ.  ആയതജകന ടജപസ

ഷതീറ്റുകള, ബജല്ലുകള എന്നജവ പരജകശസ്ഥാധനയസ ലഭരമെസ്ഥാക്കജയജട്ടജല.  ഈ  പ്രവൃതജയസ  ഭരണസ്ഥാനുമെതജ,

സസ്ഥാകങ്കതജകസ്ഥാനുമെതജ  എന്നജവ  ലഭരമെസ്ഥാക്കജയതസ്ഥായജ  ഫയലജല  കസ്ഥാണുന്നജല.   ഭരണസ്ഥാനുമെതജ,

സസ്ഥാകങ്കതജകസ്ഥാനുമെതജ  എന്നജവ  ഇലസ്ഥാകത  പ്രവൃതജ  ആരസംഭജക്കുവസ്ഥാനുണസ്ഥായ  സസ്ഥാഹചരരവസം  ഈ

പ്രവൃതജയസ  അനുവസ്ഥാദസം  നലകജകക്കസ്ഥാണ്ടുളള  കമ്മജറജ  തതീരുമെസ്ഥാനസം,  പ്രവൃതജയുകട  അളവസ  പുസകസം,

കചക്കസ  കമെഷര്  കചയതജകന  കരഖകപടുതല,  പൂര്തതീകരണ  സസ്ഥാകരപത്രസം  എന്നജവ  ഫയലജല

ലഭരമെല.   ആയതസ  പരജകശസ്ഥാധനയസ  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കണകമെന്നസ്ഥാവശരകപട്ടസ  നലകജയ  04/04/2017 കല

എ 3/3/15-16  -ാാാ നമ്പര്  ഓഡജറസ  അകനസ്വഷണതജനസ  അകതസ്ഥാറജറജ  മെറപടജ  ലഭരമെസ്ഥാക്കജയജട്ടജല.

കൂടസ്ഥാകത  സസംയുക  ഭടൗതജക  പരജകശസ്ഥാധനയജല  നടപസ്ഥാത  കകണതസ്ഥാന്  കഴജഞ്ഞജട്ടജലസ്ഥാതതസ്ഥാണസ.

ആയതജനസ്ഥാല  കമെല  പ്രവര്തജക്കുകവണജ  കചലവഴജചജട്ടുളള  തുകയസ്ഥായ  2,00,000/-രൂപ  ഓ ഡജറസ

തടസസം കചയ്യുന.
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3.19 കൂടസ മെത്സരകൃഷജ പദ്ധതജ   -   പസ്ഥാനലജല ഇലസ്ഥാത       വക്കതീലജനസ  പരജധജയജല  കവജഞ്ഞ  
ഫതീസസ

അകതസ്ഥാറജറജയുകട  കൂടസ  മെത്സരകൃഷജ  പദ്ധതജകക്കതജകര  ശതീ.എസം.കജ.ഡജകന്

വഹകക്കസ്ഥാടതജയജല  ഫയല  കചയ  33752/15  നമ്പര്  റജട്ടസ  കപറതീഷനജല  അകതസ്ഥാറജറജയസ  കവണജ

ഹസ്ഥാജരസ്ഥായ അഡസ്വകക്കറസ ശതീ. എസസ.ശതീകുമെസ്ഥാറജനസ കകസജകന നടതജപജനസ്ഥായജ 30000  3000(IT) =–

27000/- രൂപ മുന്കൂറസ്ഥായജ അനുവദജചജരുന.  (BR No.1338/2015-16, വടൗചര് നസം.12/04.01.2016,

കചക്കസ  നസം.439852/04.01.2016).   കകസുകളുകട  നടതജപ്പുസം  നജയകമെസ്ഥാപകദഷസ്ഥാക്കളക്കസ  ഫതീസസ

നലകലുസം  ചട്ടങ്ങള  2003  (vi)  പ്രകസ്ഥാരസം  വഹകക്കസ്ഥാടതജയജല  കകസസ  നടത്തുന്നതജനസ  3000/-

രൂപയജല  കവജയസ്ഥാകത  ഫതീസസ  നലകസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണസ.   സങ്കതീര്ണമെസ്ഥായ  നജയമെപ്രശങ്ങള  അടങ്ങജയ

കകസുകളക്കസ  വകുപസ  കമെധസ്ഥാവജയുകട മുന്കൂര് അനുമെതജകയസ്ഥാകട  ഈ പരജധജയജല കവജഞ്ഞ ഫതീസസ

അനുവദജക്കസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണസ.

അകതസ്ഥാറജറജയുകട  പസ്ഥാനല  ഓഫസ  അഡസ്വകക്കറസസജല  ഉളകപടസ്ഥാത  വക്കതീലസ്ഥായ

ശതീ.എസസ.ശതീകുമെസ്ഥാറജകന നജകയസ്ഥാഗജചതസ  സസംബന്ധജചസ  24.11.2016  നസ  എ 5/04/15-16  നമ്പരസ്ഥായജ

നലകജയ ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജക്കസ,  കമെല പദ്ധതജയജന്കമെല ഭതീമെമെസ്ഥായ തുക മുതലമുടക്കുളളതജനസ്ഥാലുസം

അകതസ്ഥാറജറജയുകട  തസ്ഥാത്പരരസം  സസംരകജക്കുന്നതജനുസം  കവണജയസ്ഥാണസ  ശതീ.  എസസ.ശതീകുമെസ്ഥാറജകന

നജയമെജചതസ  എന്നസ്ഥാണസ  മെറപടജ   നലകജയജരജക്കുന്നതസ   (നസം.6845/L.O./2015/GCDA  തതീയതജ

03.12.2016).   കൂടസ്ഥാകത  23.12.2015,  13.04.2016  എന്നതീ  തതീയതജകളജല  CRZ  അസംഗതീകസ്ഥാര

തജനസ്ഥായജ  അകപകജചജരുകന്നങ്കജലുസം  നസ്ഥാളജതുവകര  മെറപടജ  ലഭജചജട്ടജല  എനസം  പറയുന.

നജയമെപരമെസ്ഥായ അസംഗതീകസ്ഥാരസം ലഭജക്കുന്നതുവകര കസ്ഥാത്തുനജലക്കസ്ഥാകത പദ്ധതജ നടപജലസ്ഥാക്കജയതസ മൂലസം

ഉണസ്ഥായ കകസസം  തുടര്  നടപടജകളുസം  അകതസ്ഥാറജറജ  ഫണജകന അനജയന്ത്രജതമെസ്ഥായ ദുരുപകയസ്ഥാഗമെസ്ഥാണസ

വരകമെസ്ഥാക്കുന്നതസ.  3000/- രൂപ ഫതീസജനതജല നലകസ്ഥാകമെന്നജരജകക്ക 30,000/- രൂപ നലകജയതജനസ

എകജകക്യുട്ടതീവസ കമ്മറജയുകട സസ്ഥാധൂകരണസം മെസ്ഥാത്രമെസ്ഥാണസ അകതസ്ഥാറജറജയ്ക്കുളളതസ.  ആയതജനസ്ഥാല ചട്ടപ്രകസ്ഥാരസം

വകുപ്പുകമെധസ്ഥാവജയുകട  അനുമെതജകയസ്ഥാ  സര്ക്കസ്ഥാര്  അനുമെതജകയസ്ഥാ  ഇലസ്ഥാകത  പരജധജയജല  കവജഞ്ഞസ

ഫതീസജനതജല നലകജയ 27000/- രൂപ തടസകപടുത്തുന.

3.20   കൂടസ മെത്സരകൃഷജ പദ്ധതജ   -  കചലവ കരഖകള ഹസ്ഥാ ജരസ്ഥാക്കജയജല

അകതസ്ഥാറജറജ നടപസ്ഥാക്കജയ മുണസംകവലജ ഫജഷസ ഫസ്ഥാമുമെസ്ഥായജ ബന്ധകപട്ടസ 2015-16  കസ്ഥാലയളവജല

47  ഫയലുകളജലസ്ഥായജ  3,19,30,712/-  രൂപ  കചലവഴജചജട്ടുണസ.   എന്നസ്ഥാല  59,33,173/-  രൂപയുകട

വവിശാല കകാചവി വവികസന അതതാറവിറവി ഓഡവിററ്റ് റവിതപാര്ടറ്റ് 2015-'16
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ഫയലുകള മെസ്ഥാത്രകമെ  പരജകശസ്ഥാധനയസ  ലഭജചജട്ടുളളൂ.   ലഭജക്കസ്ഥാത ഫയലുകളുസം  കചലവസ  വജവരങ്ങളുസം

ചുവകട കചര്ക്കുന.

(1) ബണസ നജര്മ്മസ്ഥാണവസം കവളളസം വറജക്കുന്ന പ്രവൃതജയുസം

കചലവസ

1,79,760/- Voucher No. 185(29.12.2015)
Cheque No.439814
File No.7346/E1/15/GCDA

2,29,760/- Voucher No.62(09.02.2016)
Settlement bill
File No.7346/E1/15/GCDA 

50,000/- Voucher No.65(07.12.2015)
Cheque No.439695
File No.7346/E1/15/GCDA 

4,59,520/-

(2) ആഴസം കൂട്ടുന്ന പ്രവൃതജ
കചലവസ

23,00,000/- Voucher No.146(23.03.2016)
Cheque No.376017
File No.2919/E1/15/GCDA

18,54,000/- Voucher No.17(04.09.2015)
Cheque No.440215
File No.2919/E1/15/GCDA 

79,39,379/- Voucher No.143(28.10.2015)
File No.2919/E1/15/GCDA 

33,00,000/- Voucher No.53(07.08.2015)
Cheque No. 440154, 309011, 309012
File No.2919/E1/15/GCDA 

1,26,691/- Voucher No.144(28.10.2015)
Cheque No.440434
File No.2919/E1/15/GCDA

96,000/- Voucher No.18(04.09.2015)
Cheque No.440216
File No.2919/E1/15/GCDA

1,56,16,070/-

വവിശാല കകാചവി വവികസന അതതാറവിറവി ഓഡവിററ്റ് റവിതപാര്ടറ്റ് 2015-'16
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(3) മെണസ നജരപസ്ഥാക്കുന്നതജനസ
കചലവസ

99,240/- Voucher No.112(16.01.2016)
Cheque No.439935
File No.37/E1/16/GCDA 

(4) ഡതീസല ജനകററര്
കചലവസ

5,75,000/- Voucher No.85(10.12.2015)
Cheque No.439715
File No.6009/E1/15/GCDA 

5,75,000/- Voucher No.41(07.01.2016)
Cheque No.439864
File No.6009/E1/15/GCDA 

10,000/- Voucher No.21(05.03.2016)
Cheque No.375915
File No.6009/E1/15/GCDA

11,60,000/-

(5) ഉദ്ഘസ്ഥാടനസം - അഡസ്വസ്ഥാന്സസ
കചലവസ

1,00,000/- Voucher No.42(05.03.2016)
Cheque No.375922
File No.1425/E1/16/GCDA

(6) 10 ടണ കവളളകക്ക
കചലവസ

1,62,500/- Voucher No.159(29.03.2016)
Cheque No.376028
File No.7249/E1/15/GCDA 

(7) ആഫജക്കന് പസ്ഥായല നതീക്കസം കചയല
കചലവസ

3,10,000/- Voucher No.85(14.03.2016)
Cheque No.375959
File No.756/E1/16/GCDA 

വവിശാല കകാചവി വവികസന അതതാറവിറവി ഓഡവിററ്റ് റവിതപാര്ടറ്റ് 2015-'16
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(8) കൂടസ (27 എണസം)
കചലവസ

28,06,877/- Voucher No.133(27.11.2015)
Cheque No.439598
File No.4147/E1/15/GCDA 

(9) കൂടസ കഫയജസം
കചലവസ

5,53,123/- Voucher No.160(25.01.2016)
Cheque No.439972
File No.4147/E1/15/GCDA

2,10,000/- Voucher No.143(20.02.2016)
Cheque No.375840
File No.4147/E1/15/GCDA

7,63,123/-

(10) വല
കചലവസ

5,54,893/- Voucher No.25 (05.03.2016)
Cheque No.375919
File No.5505/E1/15/GCDA 

(11) വല ഘടജപജക്കുന്നതജനസ
കചലവസ

1,00,000/- Voucher No.62(10.03.2016)
Cheque No.375942
File No.4147/E1/15/GCDA

(12) കസ്ഥാളസ്ഥാഞജ മെത്സരക്കുഞങ്ങള
കചലവസ

10,80,000/- Voucher No.21 (04.07.2015)
Cheque No.940323
File No.E1/3472/2015/GCDA 

വവിശാല കകാചവി വവികസന അതതാറവിറവി ഓഡവിററ്റ് റവിതപാര്ടറ്റ് 2015-'16
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(13) GI വപപ്പുകള
കചലവസ

1,36,150/- Voucher No.26(05.03.2016)
Cheque No.375920
File No.4147/E1/15/GCDA

500/- Voucher No.27(05.03.2016)
C.No.375921
File No.4147/E1/15/GCDA 

1,36,650/-

(14) കകണയ് നറകള നലകജയതജനസ
കചലവസ

4,78,000/- Voucher No.161(25.01.2016)
Cheque No.439973
File No.5982/E1/15/GCDA 

(15) SHP പമ്പുകളക്കസ
കചലവസ

68,940/- Voucher No.8(02.03.2016)
Cheque No.375883
File No.6948/E1/15/GCDA 

(16) മെളട്ടജപരസ്ഥാമെതീറര് (LDO കസന്സറളളതസ)
കചലവസ

1,39,690/- Voucher No.60(11.01.2016)
Cheque No.439887
File No.4492/E1/15/GCDA 

(17) പവര് സവപ
കചലവസ

5,50,000/- Voucher No.87(14.03.2016)
Cheque No.375961, 375962
File No.4544/E1/15/GCDA 

55,000/- Voucher No.105(17.03.2016)
Cheque No.375981
File No.4544/E1/15/GCDA

വവിശാല കകാചവി വവികസന അതതാറവിറവി ഓഡവിററ്റ് റവിതപാര്ടറ്റ് 2015-'16
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3,68,773/- Voucher No.137(27.10.2015)
Cheque No.440428
File No.4544/E1/15/GCDA

9,73,773/-

(18) കകട്ടജടതജനസ കപര്മെജറസ
കചലവസ

1,820/- Voucher No.103(16.10.2015)
Cheque No.440393
File No.2528/PL2/15/GCDA

(19) പരസരതജനസ
കചലവസ

8,83,506/- പല കചക്കുകള (2015-16)
File No.7763/G1/2014/GCDA

(20) EMD റതീ ഫണസ
കചലവസ

50,000/- Voucher No.90(15.07.2015)
Cheque No.940368
File No.E1/3472/2015/GCDA 

(21) കസ്റ്റസ്ഥാകറജജകനയുസം ഇലകജക്കല റൂമെജകനയുസം നജര്മ്മസ്ഥാണതജനസ -  EMD Release
കചലവസ

50,000/- Voucher No.61(09.02.2016)
Cheque No  E-payment SBT online A/c 889)–

2,937/- Voucher No.24 (05.03.2016)
Cheque No.375918
File No.2528/PL2/15/GCDA

52,937/-

ആകക- 2,59,97,539/-

കമെല സസ്ഥാഹചരരതജല ഓഡജറജനസ  പരജകശസ്ഥാധനയസ ലഭജക്കസ്ഥാത ഫയലുകളജല കചലവഴജച

വവിശാല കകാചവി വവികസന അതതാറവിറവി ഓഡവിററ്റ് റവിതപാര്ടറ്റ് 2015-'16
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തുകയസ്ഥായ  2,59,97,539/-രൂപ   തടസസം  കചയ്യുന.ഫയലുകള  പൂര്ണമെസ്ഥായജ  പരജകശസ്ഥാധനയസ

ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കസ്ഥാതതജനസ്ഥാല  കചലവകളുകട  ആധജകസ്ഥാരജകത  ഉറപ്പുവരുത്തുവസ്ഥാന്  സസ്ഥാധജചജട്ടജല.

ആയതജനസ്ഥാല ഇതുസസംബന്ധജചസ വജശദമെസ്ഥായ പരജകശസ്ഥാധനയസ്ഥായജ സര്ക്കസ്ഥാര് ശദ്ധ കണജക്കുന.

3.21      ഫജഷസ ഫസ്ഥാസം   -   ഭടൗതജക പരജകശസ്ഥാധനസ്ഥാ റജകപസ്ഥാര്ട്ടസ
(26.4.2017 കല സസംയുക ഭടൗതജക പരജകശസ്ഥാധന)

  26.04.2017  നസ  3  പജ.എസം.നസ  അകതസ്ഥാറജറജയജകല അസജസ്റ്റനസ  എഞജനതീയറസ്ഥായ ശതീമെതജ.

വഷനജയുസം ഓഡജറസ ഓഫതീസറസ്ഥായ ശതീ. സുകരഷസ.എസസ, ഓഡജറര്മെസ്ഥാരസ്ഥായ ശതീ. കജരസ്ഥാതജകമെസ്ഥാന്, ശതീ.

കജസ്ഥാസഫസ കജസ്ഥാര്ജസ, ശതീ.രസ്ഥാകജഷസ റജ. എന്നജവരുസം കചര്ന്നസ ഫജഷസ ഫസ്ഥാമെജല സസംയുക പരജകശസ്ഥാധന

നടതജയജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.  നസ്ഥാലസ വശങ്ങളുസം കറസ്ഥാഡുകളസ്ഥാല ചുറകപട്ട സലതസ്ഥാണസ ഫജഷസ ഫസ്ഥാസം സജതജ

കചയ്യുന്നതസ.   ഫജഷസ ഫസ്ഥാമെജനസ  ചുറ്റുമെതജകലസ്ഥാ,  കവലജകയസ്ഥാ,  കമെല വലകകളസ്ഥാ ഇലസ്ഥാതതജനസ്ഥാല മെത്സരസം

വളര്തല സുരകജതമെല.    കൂടസ്ഥാകത,  ഫജഷസ  ഫസ്ഥാമെജകന വടകക്ക വശകത കറസ്ഥാ ഡജകന  50  മെതീറര്

അകകലയുളള  കസ്റ്റസ്ഥാര്  റൂമെജലസ്ഥാണസ  ഫസ്ഥാസം  നടതജപ്പുകസ്ഥാരനസ്ഥായ  ശതീ.  വസമെണ  വര്ഗ്ഗതീസജകന  രണസ

ജതീവനക്കസ്ഥാരുളളതസ.   അവരുകട  ശദ്ധ  എലസ്ഥാ  സമെയവസം  ഫജഷസ  ഫസ്ഥാമെജല  ലഭരമെസ്ഥാകണകമെന്നജല.

(പ്രകതരകജചസ  രസ്ഥാത്രജ  കസ്ഥാലങ്ങളജല).   കൂടസ്ഥാകത  കസകപ്യൂരജറജകയസ്ഥാ  അകതസ്ഥാറജറജയുകട  ജതീവനക്കസ്ഥാകരസ്ഥാ

ഫസ്ഥാമെജല ഇല. പുറത്തുനജനസം അതജക്രമെജച കടന്നസ  മെത്സരസം അപഹരജക്കുവസ്ഥാന് ഏകറ സസ്ഥാധരതയുണസ.

ഇപ്രകസ്ഥാരസം   മെതജയസ്ഥായ സസംരകണസം ഉറപ്പുവരുതസ്ഥാകതയസ്ഥാണസ ഫജഷസ ഫസ്ഥാസം ആരസംഭജചജട്ടുളളതസ.

M/s.  കപ്രസ്ഥാമെജകന ഡസ  എന്ന സസ്ഥാപനസം ലഭരമെസ്ഥാക്കജയ ബജല പ്രകസ്ഥാരസം  40  എയര് ഇന്ജക്ടര്

ഫസ്ഥാമെജകലക്കസ  വസ്ഥാങ്ങജയജട്ടുളളതസ്ഥായജ  കസ്ഥാണുന.   എന്നസ്ഥാല  ഭടൗതജക  പരജകശസ്ഥാധനയജല  24  എണസം

ഫജഷസ ഫസ്ഥാമെജല സസ്ഥാപജചജട്ടുളളതസ്ഥായുസം  8  എണസം പസ്ഥാക്കറസ കപസ്ഥാട്ടജക്കസ്ഥാത നജലയജലുസം രണസ എണസം

ഉപകയസ്ഥാഗജക്കസ്ഥാകതയുസം  കസ്റ്റസ്ഥാര്  റൂമെജല  കകണതജയജട്ടുണസ.   6  എയര്  ഇന്ജക്ടര്  കകണതസ്ഥാന്

സസ്ഥാധജചജട്ടജലസ്ഥാതതസ്ഥാണസ.  

നജരവധജ ചസ്ഥാക്കുകകട്ടുകളജലസ്ഥായജ വലയുസം അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളുസം വസ്ഥാങ്ങജ കവചജട്ടുളളതസ്ഥായജ

കസ്ഥാണുന.  മെത്സരതതീറ സൂകജക്കുന്നതജനസ്ഥായജ രണസ കകണയജനറകള സസ്ഥാപജചജട്ടുണസ.  ആയതജല

ഒകരണസം  പൂര്ണമെസ്ഥായുസം  കസ്ഥാലജയസ്ഥാണസ.   വലയുസം  അനുബന്ധ  ഉപകരണങ്ങളുസം  ആവശരതജലധജകസം

വസ്ഥാങ്ങജയതജകന കസ്ഥാരണവസം മെത്സരതതീറ സൂകജക്കുവസ്ഥാന് രണസ  കകണയജനറകള സസ്ഥാപജചതജകന

കസ്ഥാരണവസം  അകതസ്ഥാറജറജയജകല ഉകദരസ്ഥാഗസയസ വജശദതീകരജക്കുവസ്ഥാന് സസ്ഥാധജചജല.

വവിശാല കകാചവി വവികസന അതതാറവിറവി ഓഡവിററ്റ് റവിതപാര്ടറ്റ് 2015-'16
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3.22 കലസര് കഷസ്ഥാ   -   തുടര് നടതജപജകല അപസ്ഥാകതകള

2014-15  സസ്ഥാമ്പതജക വര്ഷസം അകതസ്ഥാറജറജ നടപസ്ഥാക്കജത്തുടങ്ങജയ കലസര് കഷസ്ഥാ എന്ന പദ്ധതജ

കകസ്ഥാടജക്കണക്കജനസ രൂപ കചലവഴജചസ്ഥാണസ നടപസ്ഥാക്കജയകതങ്കജലുസം വലജയ ക്രമെകക്കടുകള നജറഞ്ഞതുസം നഷസം

വരുതജയജട്ടുളളതുമെസ്ഥായജ ഓഡജറസ കകണതജയജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.  ഇതസ സസംബന്ധജചളള പരസ്ഥാമെര്ശങ്ങള 2014-

15  വര്ഷകത ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ട്ടജല ഉളകപടുതജയജട്ടുണസ.  'കലസര് കഷസ്ഥാ'  യുകട  2015-16  വര്ഷകത

തുടര്നടതജപജലുസം കകണതജയജട്ടുളള അപസ്ഥാകതകള തുടര്ന്നസ പരസ്ഥാമെര്ശജക്കുന.

   ആസൂത്രണമെജലസ്ഥായ്മ മൂലസം അകതസ്ഥാറജറജക്കസ വന് സസ്ഥാമ്പതജകബസ്ഥാധരത

(ഫയല നസം.ഇ 2/500/2014/ജജ.സജ.ഡജ.എ.)

എറണസ്ഥാകുളസം രസ്ഥാകജന്ദ്രവമെതസ്ഥാനതസ  കലസര് കഷസ്ഥാ കപ്രസ്ഥാജക്ടര് സജസ്റ്റസം  നടപസ്ഥാക്കുന്നതജനസ

ജജ.സജ.ഡജ.എ ഒരു പദ്ധതജ റജകപസ്ഥാര്ട്ടസ  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജ സര്ക്കസ്ഥാര് അസംഗതീകസ്ഥാരതജനസ  സമെര്പജചജരുന.

കലസര് കഷസ്ഥാ വഴജ ടൂറജസ്റ്റുകകള ആകര്ഷജചസ വജശസ്ഥാല കകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജയസ സസ്ഥാമ്പതജക

ലസ്ഥാഭസം  ഉണസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന്  സസ്ഥാധജക്കുകമെനസം  പദ്ധതജ  കചലവജകന  30%  അകതസ്ഥാറജറജ  ഫണജല  നജനസം

ബസ്ഥാക്കജ  70%  ബസ്ഥാങ്കസ  കലസ്ഥാണസ്ഥായുസം  പദ്ധതജതുക  കകണതസ്ഥാകമെനസം  ആയതജനസ  3 കകസ്ഥാടജ  രൂപ

കചലവജല  കലസര്  കപ്രസ്ഥാജക്ടര്  സജസ്റ്റസം  സസ്ഥാപജചസ   5  വര്ഷസം  കടണ  കതീ  വരവസയജല

പ്രവര്തജപജചസ  പരജപസ്ഥാലനസം  നടത്തുന്നതജനസ  കദശതീയ  തലതജല  കടണര്  വജളജചസ  പദ്ധതജ

നടപസ്ഥാക്കസ്ഥാകമെനമെസ്ഥാണസ  പദ്ധതജ  റജകപസ്ഥാര്ട്ടസ  പ്രകസ്ഥാരസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ  സര്ക്കസ്ഥാരജകന

അറജയജചജരുന്നതസ.ഈ  വരവസകള  അസംഗതീകരജചസ   01.06.2013  കല  സ.ഉ.(സസ്ഥാധസ്ഥാ)നസം.

1430/2013/ത.സസ്വ.ഭ.വ.  പ്രകസ്ഥാരസം  പദ്ധതജ  നടപസ്ഥാക്കുന്നതജനസ  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവസ്ഥായജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.

ഇതജനസ്ഥായജ  കടണര്  കണജചസ  M/s.കലസര്  കടകസ  എനര്കടയജന്കമെനസ  വപ്ര.ലജ.  എന്ന

സസ്ഥാപനവമെസ്ഥായജ  അകതസ്ഥാറജറജ  കരസ്ഥാറജകലര്കപടുകയുസം  സസ്ഥാപനസം   1  കകസ്ഥാടജ  രൂപയുകട  ബസ്ഥാങ്കസ

ഗരസ്ഥാരണജ  അകതസ്ഥാറജറജയജല  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കുകയുസം  കചയജരുന.എന്നസ്ഥാല  പദ്ധതജക്കസ  സര്ക്കസ്ഥാരജകന

സസ്ഥാകങ്കതജകസ്ഥാനുമെതജ ലഭജചജരുന്നജല.
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കലസര് കഷസ്ഥായസ കവണജ  സസ്ഥാപജച ഉപകരണങ്ങള,  പ്രദര്ശനസം നജലചതജകനത്തുടര്ന്നസ
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 M/s.കലസര് കടക്കുമെസ്ഥായുളള  02.08.2014 കല  19-ാാാ നമ്പര് കരസ്ഥാര് പ്രകസ്ഥാരസം കലസര് കഷസ്ഥാ

യൂണജറസ  കടണ  കതീ  വരവസയജല  സസ്ഥാപജചസ  5  വര്ഷകതയസ  പരജപസ്ഥാലജക്കസ്ഥാകമെന്നസ  വരവസ

കചയജരുന.  ഡജഫക്ടസ  ലയബജലജറജ  പതീരജയഡസ്ഥായ  ഒരു  വര്ഷതജനസ  കശഷസം  വരുന്ന  നസ്ഥാലസ

വര്ഷകതയസ  കഷസ്ഥായുകട  ഓപകറഷനുസം  കമെയജനനന്സജനുമെസ്ഥായജ  പ്രതജവര്ഷസം  27,38,000/-  രൂപ

വതീതസം ആകക 1,09,52,000/-  രൂപയസ്ഥാണസ കരസ്ഥാര് കവചജരുന്നതസ.  എന്നസ്ഥാല 2016 ഡജസസംബര് മുതല

സസ്ഥാകങ്കതജക തകരസ്ഥാര് മൂലസം കലസര് കഷസ്ഥായുകട പ്രവര്തനസം പൂര്ണമെസ്ഥായജ നജര്തജ കവചജട്ടുണസ.  ഇതസ

കരസ്ഥാറജകന  ലസംഘനമെസ്ഥാണസ.  കരസ്ഥാര്  ലസംഘജച  കമ്പനജയ്കക്കതജകര  അകതസ്ഥാറജറജ  യസ്ഥാകതസ്ഥാരു

നജയമെനടപടജകളുസം നസ്ഥാളജതുവകര സസ്വതീകരജചജട്ടജല.

കരസ്ഥാറജകല  8-ാാമെകത  വരവസ  പ്രകസ്ഥാരസം  പ്രതജവര്ഷസം  ചുരുങ്ങജയതസ  700  കഷസ്ഥാകകളങ്കജലുസം

നടതജയജരജക്കണസം.  എന്നസ്ഥാല  ആദര  വര്ഷസം  കപസ്ഥാലുസം  400  ലധജകസം  കഷസ്ഥാകള  നടതജയജട്ടജല.

കരസ്ഥാറജകല വരവസകളക്കസ വജരുദ്ധമെസ്ഥായജ  കഷസ്ഥായുകട എണതജല കുറവസ വരുതജയതജയജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.

കൂടസ്ഥാകത നസ്ഥാളജതുവകരയസ്ഥായജ  ആകക  എത്ര  കഷസ്ഥാകള  നടതജകയന്നസ   അകതസ്ഥാറജറജക്കസ

നജശയമെജല. കരസ്ഥാറജകല  വരവസകള  പ്രകസ്ഥാരസം  അകതസ്ഥാറജറജ  നജര്കദ്ദേശജക്കുന്ന  വരകജകളക്കസ

പരജശതീലനസം  നലകണകമെന്നസ  പറയുന.  എന്നസ്ഥാല  അകതസ്ഥാറജറജയജല  നജനസം   പരജശതീലനതജനസ

നജകയസ്ഥാഗജച ഡ്രൈസ്ഥാഫസസസ്ഥാന് ശതീ. രസ്ഥാകഗഷസ.കക.ജജ., ഡസ്ഥാറസ്ഥാ എന്ടജ ഓപകറററസ്ഥായ ശതീ.വജഷ്ണു രവതീന്ദ്രന്

എന്നജവര്ക്കസ  കലസര്  കഷസ്ഥാ  നടത്തുന്നതജനുളള  യസ്ഥാകതസ്ഥാരു  പരജശതീലനവസം   ലഭജചജട്ടജലസ്ഥാകയന്നസ

27.01.2016  ല  റജകപസ്ഥാര്ട്ടസ  കചയജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.   ആയതസ  കരസ്ഥാര്  വരവസകളുകട  ലസംഘനമെസ്ഥാണസ.

അകതസ്ഥാറജറജയജകല  ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ മെളട്ടജ മെതീഡജയ കലസര് കപ്രസ്ഥാജക്ടര് പ്രവര്തജപജക്കുന്നതജനുളള

സസ്ഥാകങ്കതജക പരജജസ്ഥാനസം ലഭജചജട്ടജല.

കരസ്ഥാറജകല  കഷഡപ്യൂള  പ്രകസ്ഥാരസം  എകക്യുപ്കമെനസ  സവപ  (1,61,30,000/-)  മെപ്യൂസജക്കല

ഡസ്ഥാന്സജങസ ഫടൗണന് (2,50,000/-) മെറസ കസവനങ്ങളസ്ഥായ ഇന്സ്റ്റകലഷന്, കടസ്റ്റജസംഗസ, കണതീഷനജസംഗസ,

പരജശതീലനസം  എന്നജവയസ  20,00,000/-  മെപ്യൂസജക്കല  ഫടൗണന്  റതീ  കപ്രസ്ഥാഗസ്ഥാമെജങജനസ  5,00,000/-

ഉളകപകട 2,73,80,000/- രൂപ 02.08.2014 കല 19-ാാാ നമ്പര് കരസ്ഥാര് പ്രകസ്ഥാരസം അകതസ്ഥാറജറജ കലസര്

കടക്കജനസ  നലകകണതസ്ഥാണസ.   ആയതസ  പ്രകസ്ഥാരസം  25.07.2015  കല  144-ാാാ നമ്പര് വടൗചര് പ്രകസ്ഥാരസം

(കചക്കസ  നസം.440166  തതീയതജ  25.07.2015)  2,68,80,000/-  രൂപ  (EMD  500000/-ഒഴജകക)

കമ്പനജയസ  നലകജയജട്ടുണസ.കരസ്ഥാര്  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  ആറസ  മെസ്ഥാസമെസ്ഥായജരുന.  പദ്ധതജ  എന്നസ

പൂര്തതീകരജചകവന്നസ കരഖകപടുതജയജട്ടജല. പദ്ധതജ പൂര്തതീകരണ റജകപസ്ഥാര്ട്ടസ ലഭരമെസ്ഥാകുന്നതജനസ മുമ്പസ

മുഴുവന് തുകയുസം  കമ്പനജയസ  നലകജയജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.  കരസ്ഥാറജകല  സുപ്രധസ്ഥാന വരവസകള  (1,3,4,5,7
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എന്നതീ വരവസകള)  കപസ്ഥാലുസം കരസ്ഥാറകസ്ഥാരന് പസ്ഥാലജചജട്ടജലസ്ഥാകയന്നസ വരകമെസ്ഥായജട്ടുസം  31.03.2016  കല

191-ാാാ നമ്പര്  വടൗചര്  പ്രകസ്ഥാരസം  (കചക്കസ  നസം.376046  തതീയതജ  31.3.2016)  EMD  തുകയുസം

കപര്കഫസ്ഥാമെന്സസ ഗരസ്ഥാരണജ തുകയുകട 10% തുകയുസം (withheld amount of final bill 2,68,80,000/-)

കചര്തസ ആകക   31,88,000/-  രൂപ (5,00,000/- + 26,88,000/-) M/s.  കലസര് കടക്കജനസ മെടക്കജ

നലകജയജട്ടുണസ.

  ഉയര്ന്ന സസ്ഥാകങ്കതജക തജകവസ ആവശരകപടുന്ന ഒരു പദ്ധതജ നടപസ്ഥാക്കുകമ്പസ്ഥാള ആയതജകന

സസ്ഥാകങ്കതജകവജദര  മെനസജലസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന്  അകതസ്ഥാറജറജയജകല  എഞജനതീയറജസംഗസ  വജഭസ്ഥാഗകത

നജകയസ്ഥാഗജക്കസ്ഥാതതസ  ഗുരുതരമെസ്ഥായ  വതീഴ്ചയസ്ഥാണസ.   ഇതുമൂലമെസ്ഥാണസ  കലസര്  കഷസ്ഥായുകട  സസ്ഥാകങ്കതജക

തകരസ്ഥാറകള  യഥസ്ഥാസമെയസം  റജകപസ്ഥാര്ട്ടസ  കചയ്യുവസ്ഥാനുസം  അതുവഴജ  ഗരസ്ഥാരണജ  തുക  തടഞവയ്ക്കുവസ്ഥാനുസം

അകതസ്ഥാറജറജക്കസ  സസ്ഥാധജക്കസ്ഥാതജരുന്നതസ.   യഥസ്ഥാസമെയസം  സസ്ഥാകങ്കതജക  തകരസ്ഥാര്  റജകപസ്ഥാര്ട്ടസ

കചയസ്ഥാതജരുന്നതുമൂലസം അകതസ്ഥാറജറജക്കസ വലജയ സസ്ഥാമ്പതജകനഷസം സസംഭവജചജട്ടുണസ. കൂടസ്ഥാകത സര്ക്കസ്ഥാര്

ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരസം  70%  ബസ്ഥാങ്കസ  വസ്ഥായ്പ  എടുതസ  പദ്ധതജ  നടപസ്ഥാക്കുകമെന്നസ്ഥാണസ  അകതസ്ഥാറജറജ

പറഞ്ഞജട്ടുളളതസ.  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവജനസ  വജരുദ്ധമെസ്ഥായജ  ബസ്ഥാങ്കസ  വസ്ഥായ്പ  എടുക്കസ്ഥാകത  തനതസ  ഫണസ

ഉപകയസ്ഥാഗജചസ  പദ്ധതജ  നടപജലസ്ഥാക്കജയതസ  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവജകന  ലസംഘനവസം  സര്ക്കസ്ഥാരജകന

കതറജദ്ധരജപജചജട്ടുളളതുമെസ്ഥാണസ.

ലഭരമെസ്ഥായ  ഫയല  വജവരങ്ങള  പ്രകസ്ഥാരസം  കലസര്  കഷസ്ഥായുകട  നജര്മ്മസ്ഥാണതജനുസം

നടതജപജനുമെസ്ഥായജ കചലവഴജച തുകയുകട വജവരസം ചുവകട കചര്ക്കുന.

കലസര്കഷസ്ഥാ യന്ത്രഭസ്ഥാഗങ്ങളുകട സസ്ഥാപജക്കല - 2,95,68,000/-

(കലസര് കടക്കജനസ നലകജയതസ)

വസന് കബസ്ഥാര്ഡസ -     1,26,939/-

ടജക്കറസ കടൗണര്, കടസ്ഥായ് കലറസ -     1,08,992/-

തസ്ഥാലക്കസ്ഥാലജക കണകടസ്ഥാള റൂസം (കകണയ്നര്) -     4,20,750/-

സടൗന്ദരരവത്കരണസം -    27,97,272/-

കുളസം നജര്മ്മസ്ഥാണസം -    32,68,578/-

കസ്റ്റജസ പസ്ഥാറസകഫസ്ഥാസം -     2,49,441/-

പസ്ഥാസ്റ്റജകസ കകസര -     5,00,000/-

കണകടസ്ഥാള റൂമെജകന കമെസ്ഥാഡജഫജകക്കഷന് -        75,000/-
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വസ്ഥാര്ഷജക പരജപസ്ഥാലനസം -    20,00,000/-

LED സ്കപസ്ഥാട്ടസ വലറസ -          8,789/-

ജനകററര് സര്വ്വതീസസ -         21,825/-

ക്ലതീനജസംങസം അനുബന്ധ പ്രവൃതജകളുസം -      4,60,500/-

പന്തല -      1,60,376/-

ഡതീസല -      2,72,379/-

കക്ലസ്ഥാറജന് -         57,625/-

-------------------

ആകക      - 4,00,96,466/-

===========

ഏകകദശസം  നസ്ഥാലസ  കകസ്ഥാടജയജലധജകസം  രൂപയുകട  തനതസ  ഫണസ  കചലവഴജചസ  നടപസ്ഥാക്കജയ

കലസര് കഷസ്ഥായജല നജനസം 2015-16 കസ്ഥാലയളവജല 8,04,346/- രൂപ മെസ്ഥാത്രമെസ്ഥാണസ (ബസ്ഥാങ്കസ കസ്റ്ററസകമെനസ

പ്രകസ്ഥാരസം)  വരുമെസ്ഥാനസം  ലഭജചതസ.  ഇതസ  50,000/-  രൂപ  02.12.2015  ല കനവജ  അധജകൃതര് ഗടൗണസ

വസ്ഥാടകയസ്ഥായജ അടചജട്ടുളള തുക ഉളകപടുന്നതസ്ഥാണസ.  കൂടസ്ഥാകത  2016-17  കസ്ഥാലയളവജല കലസര് കഷസ്ഥാ

നജര്തജ വച തതീയതജവകര 2,44,696/- രൂപ (ബസ്ഥാങ്കസ കസ്റ്ററസകമെനസ പ്രകസ്ഥാരസം)യസ്ഥാണസ ആകക വരുമെസ്ഥാനസം

ലഭജചതസ.  ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കുളള അധജക കവതനമെസ്ഥായജ  2,99,946/-  രൂപയുസം കഷസ്ഥാ സമെയതസ കകസര

ഇടുന്നതജനുസം  അടുക്കജ  വയ്ക്കുന്നതജനുസം  ശതീമെതജ.പജ.എചസ.  ജസതീനയസ  പ്രതജമെസ്ഥാസസം  21,500/-  രൂപ

വതീതവസം  നലകജയജട്ടുണസ.  അതസ്ഥായതസ  ഒരു  കഷസ്ഥാ  നടത്തുന്നതജനസ  2000 രൂപയുകട  ഡതീസലടക്കസം

ഏകകദശസം  5000 കതസ്ഥാളസം  രൂപ  കചലവവരുന്നതസ്ഥാണസ.  പ്രതജദജന  കളകന്  പരജകശസ്ഥാധജചസ്ഥാല

പ്രവര്തനകചലവജനുളള  തുക  കപസ്ഥാലുസം   ഭൂരജഭസ്ഥാഗസം  ദജവസങ്ങളജലുസം  ലഭജചജരുന്നജല  എന്നസ

വരകമെസ്ഥാണസ..   4  കകസ്ഥാടജ  രൂപ  സജര  നജകകപമെജനതജല  2013-14  കസ്ഥാലയളവജല  ബസ്ഥാങ്കജല

നജകകപജചജരുകന്നങ്കജല  9%  പലജശ  വതീതസം  കണക്കസ്ഥാക്കുകയസ്ഥാകണങ്കജല   ഓകരസ്ഥാ  വര്ഷവസം

ഏകകദശസം  36,00,000/-  രൂപ വതീതസം അകതസ്ഥാറജറജയസ ലഭജക്കുമെസ്ഥായജരുന.  കലസര് കഷസ്ഥായുകട വരവസ-

കചലവസ  കണക്കുകള തസ്ഥാരതമെരസം  കചയ്യുകമ്പസ്ഥാള അകതസ്ഥാറജറജയസ  വന് സസ്ഥാമ്പതജക ബസ്ഥാദ്ധരതയസ്ഥാണസ

ഇതസ  സമ്മസ്ഥാനജചജരജക്കുന്നതസ.   ആയതജനസ്ഥാല ഈ പദ്ധതജ നടപജലസ്ഥാക്കജയതസ  അകതസ്ഥാറജറജകയ വന്

സസ്ഥാമ്പതജക ബസ്ഥാദ്ധരതയജകലക്കസ തളളജവജടുകയസ്ഥാണസ  കചയജട്ടുളളതസ.ഇത്രയുസം മുടക്കുമുതലുളള പദ്ധതജ

നടപജലസ്ഥാക്കുകമ്പസ്ഥാള  പദ്ധതജയുകട  വജജയകതപറജ  കൃതരമെസ്ഥായ  ഒരു  സസ്ഥാദ്ധരതസ്ഥാപഠനസം  നടകത

ണജയജരുന.  ആവശരമെസ്ഥായ പഠനങ്ങളജലസ്ഥാകത വന്തുക കചലവഴജചതസ ശരജയസ്ഥായ നടപടജയല.
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  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവജനസ  വജരുദ്ധമെസ്ഥായജ  അകതസ്ഥാറജറജ  തനതസ  ഫണസ  ഉപകയസ്ഥാഗജചതസ  വഴജ

2,80,00,000/- ( 4  കകസ്ഥാടജ  x 70/100)  രൂപ അകതസ്ഥാറജറജ ദുര്വജനജകയസ്ഥാഗസം കചയ.  പദ്ധതജ കചലവസ

കകണതജയതജല സര്ക്കസ്ഥാരജകന കതറജദ്ധരജപജക്കുന്ന നജലപസ്ഥാടസ്ഥാണസ അകതസ്ഥാറജറജ സസ്വതീകരജചജട്ടുളളതസ.

സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവജനസ  വജരുദ്ധമെസ്ഥായജ  പദ്ധതജ  നടപസ്ഥാക്കജയതജകന കസ്ഥാരണസം വരകമെല.   സര്ക്കസ്ഥാര്

ഉതരവജലുസം  കരസ്ഥാറജലുസം  കടണ  കതീ  വരവസയസ്ഥാണസ  പറയുന്നതസ.   കടണ  കതീ  പ്രകസ്ഥാരസം  പദ്ധതജ

പ്രസ്ഥാവര്തജകമെസ്ഥാക്കജ  സസംരകജചസ  അകതസ്ഥാറജറജയസ  ലസ്ഥാഭസം  കനടജ  നലകുകകയന്നതസ്ഥാണസ  M/s.  കലസര്

കടക്കജകന ചുമെതല.  വസ്ഥാര്ഷജക പരജപസ്ഥാലനതജനസ അകതസ്ഥാറജറജ  20  ലകസം  M/s.കലസര് കടക്കജനസ

നലകജയജട്ടുസം  അവര് നടതജപസ  ചുമെതലയജല നജന്നസ  ഏകപകതീയമെസ്ഥായജ  പജന്മെസ്ഥാറജയതുവഴജ  കരസ്ഥാര്

ലസംഘനമെസ്ഥാണസ നടന്നജട്ടുളളതസ. കലസര് കഷസ്ഥായുകട നജര്മ്മസ്ഥാണതജനുസം അനുബന്ധ കചലവകളക്കുമെസ്ഥായജ

നസ്ഥാലസ  കകസ്ഥാടജയലധജകസം  തുക  അകതസ്ഥാറജറജയുകട  തനതസ  ഫണജല  നജന്നസ  നഷമുണസ്ഥായജട്ടുളള

സസ്ഥാഹചരരതജലുസം  M/s.കലസര് കടക്കസ സസ്ഥാകങ്കതജക തകരസ്ഥാര് മൂലസം കലസര് കഷസ്ഥായുകട   പ്രവര്തനസം

നജര്തജകവചസ കരസ്ഥാര് ലസംഘനസം നടതജയജട്ടുളളതജനസ്ഥാലുസം കലസര്കടക്കജനസ നലകജയ  2,95,68,000/-

രൂപ  ഓഡജറസ  തടസസം  കചയ്യുന.  5 വര്ഷകത  കടണ  കതീ  വരവസയജലുളള  കരസ്ഥാറജല

അകതസ്ഥാറജറജക്കുണസ്ഥാകുന്ന  നഷസം ആരജല നജന്നസ ഈടസ്ഥാക്കുകമെന്നസ വരവസ കചയജട്ടജലസ്ഥാതതസ്ഥാണസ. ഇതസ

മൂലസം പദ്ധതജയജലുണസ്ഥായ നഷതജനസ അകതസ്ഥാറജറജ മെസ്ഥാത്രസം ഉതരവസ്ഥാദജയസ്ഥായ സജതജയുണസ്ഥായജ.

3.23  കലസര് കഷസ്ഥാ   -  പ്രദര്ശനമെജലസ്ഥാത ദജവസങ്ങളജല അധജക കവതനസം നലകജ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  രസ്ഥാകജന്ദ്രവമെതസ്ഥാനജയജല  നടതജ  വന്നജരുന്ന  കലസര്  കഷസ്ഥാ  പദ്ധതജയജകല

ടജക്കറസ  വജലപനയസ്ഥായജ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജകല  ജതീവനക്കസ്ഥാകര  നജയമെജചസ  കസക്രട്ടറജ

ഉതരവജറക്കജയജരുന.  (നസം.7238/ജജ3/2014/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  തതീയതജ  23.10.2014).   പ്രതജദജനസം

ഒരു  പ്രദര്ശനതജനസ  200 രൂപയസ്ഥാണസ  അധജകകവതനമെസ്ഥായജ  നജശയജചജരുന്നതസ.  കലസര്  കഷസ്ഥാ

സസംബന്ധജച ബസ്ഥാങ്കസ  കസ്റ്ററസകമെനസ,  ടജക്കറസ  കടൗണറജല നജനസം തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജയ കളകന് കസ്റ്ററസകമെനസ

എന്നജവ  പരജകശസ്ഥാധജചതജല  സസ്ഥാകങ്കതജക  തകരസ്ഥാര്,  മെഴ  എന്നജവ  മൂലസം  പ്രദര്ശനസം

നടക്കസ്ഥാതജരുന്നതജനസ  പുറകമെ  പ്രദര്ശനസം  നടതസ്ഥാതജരുന്ന  മെറസ  ദജവസങ്ങളജലുസം  ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ

അധജകകവതനസം  നലകജയതസ്ഥായജ  കകണതജയജട്ടുണസ.  കടൗണര്  കളകന്  കസ്റ്ററസകമെനസ

പരജകശസ്ഥാധജചതജല  ഭൂരജഭസ്ഥാഗസം  ദജവസങ്ങളജലുസം  50  ല  തസ്ഥാകഴ  ടജക്കറ്റുകള  മെസ്ഥാത്രസം  വജറഴജഞ്ഞജട്ടുളള

സസ്ഥാഹചരരതജലുസം ഒരു പ്രദര്ശനതജനസ 2 കപര്ക്കസ്ഥാണസ അധജകകവതനസം നലകജയജരുന്നതസ.  കലസര്

കഷസ്ഥായുകട  ആദരകസ്ഥാലങ്ങളക്കസ  കശഷസം  കസ്ഥാണജകളുകട  എണസം  ദജവകസന  വലജയ  കതസ്ഥാതജല

കുറഞവരുന്നതസ  ബസ്ഥാങ്കസ  കസ്റ്ററസകമെനസ,  ടജക്കറസ   കളകന്  കസ്റ്ററസകമെനസ  എന്നജവയജല  നജനസം

വരകമെസ്ഥായജട്ടുസം  അതസ  പ്രകസ്ഥാരസം  അമെജത  കചലവസ  ക്രമെതീകരജക്കുവസ്ഥാന്  യസ്ഥാകതസ്ഥാരു  നടപടജയുസം

വവിശാല കകാചവി വവികസന അതതാറവിറവി ഓഡവിററ്റ് റവിതപാര്ടറ്റ് 2015-'16
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സസ്വതീകരജക്കസ്ഥാതതസ്ഥാണസ   പദ്ധതജയജകല  നഷസം  വര്ദ്ധജക്കുവസ്ഥാന്  ഇടയസ്ഥാക്കജയതസ.  പ്രദര്ശനമെജലസ്ഥാത

ദജവസങ്ങളജല അനുവദജച അധജക കവതനതജകന വജശദവജവരസം ചുവകട കചര്ക്കുന.

പ്രദര്ശനമെജലസ്ഥാ
തജരുന്ന തതീയതജ

നലകജയ അധജക
കവതനസം

അധജകകവതനസം വകപറജയ ജതീവനക്കസ്ഥാര്

04.09.2015 400/-  (200 x 2) കജക്കബസ പജ.വജ, വജനതീഷസ.എ.

10.09.2015  400/-  ,, കജക്കബസ പജ.വജ., ബജനു കജസ്ഥാസഫസ

16.09.2015    400/-    ,, കജക്കബസ പജ.വജ., ബജനു കജസ്ഥാസഫസ

17.09.2015    400/-    ,, കജക്കബസ പജ.വജ., ബജനു കജസ്ഥാസഫസ

18.09.2015     400/-     ,, കജക്കബസ പജ.വജ.

29.09.2015    400/-     ,, കജക്കബസ പജ.വജ, വജനതീഷസ.എ

09.10.2015    400/-     ,, മെകനസ്ഥാജസ.ടജ.കക, ബജനു കജസ്ഥാസഫസ

13.10.2015   400/-    ,, മെകനസ്ഥാജസ.ടജ.കക, വജനതീഷസ എ.

30.01.2016    400/-    ,, വജനതീഷസ എ., പ്രശസ്ഥാന്തസ കക.സജ.

23.03.2016  400/-   ,, വജനതീഷസ എ., പ്രശസ്ഥാന്തസ കക.സജ

ആകക 4000/-

 01/09/2015  മുതലുളള  ടജക്കറസ  കളകന്  കസ്റ്ററസകമെനസ  മെസ്ഥാത്രമെസ്ഥാണസ  പരജകശസ്ഥാധനയസ

ലഭരമെസ്ഥാക്കജയജട്ടുളളതസ.   ഇതജല  തകന്ന  2015  ഒകക്ടസ്ഥാബര്,  നവസംബര്  മെസ്ഥാസങ്ങളജകല  കസ്റ്ററസകമെനസ

ഭസ്ഥാഗജകമെസ്ഥാണസ. ഒരു പ്രദര്ശനതജനസ  200/-  രൂപ നജരക്കജല കവതനസം നജശയജചജരജകക്ക പ്രദര്ശനസം

നടതസ്ഥാത  (സസ്ഥാകങ്കതജക  കസ്ഥാരണങ്ങള,  കസ്ഥാലസ്ഥാവസ  എന്നജവയലസ്ഥാത)  ദജവസങ്ങളജല  കവതനസം

നലകജയതജനസ  വജശദതീകരണസം ആവശരകപട്ടസ  എന്കസ്വയറജ നലകജകയങ്കജലുസം  (ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജ

നസം.  എ 1/32/2015-16  തതീയതജ  18.04.2017)  ജജ.സജ.ഡജ.എ  മെറപടജ  ലഭരമെസ്ഥാക്കജയജല. ഈ

സസ്ഥാഹചരരതജല ഒരു പ്രദര്ശനതജനസ  200/-  രൂപ നജരക്കജല അനുവദനതീയമെസ്ഥായ കവതനസം കലസര്

കഷസ്ഥാ നടതസ്ഥാത ദജവസങ്ങളജലുസം  നലകജയതസ  ക്രമെപ്രകസ്ഥാരമെല. ഈയജനതജകല 4000/- രൂപയുകട

കചലവസ നജരസ്ഥാകരജക്കുന.  ആയതസ വകപറജയ ജതീവനക്കസ്ഥാരജല നജനസം ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.
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3.24 കലസര്  കഷസ്ഥാ    -    ടജക്കറസ  പ്രജനസ  കചയതജകന  കചലവസ  ധനലകജ  ബസ്ഥാങ്കജല  നജന്നസ  
ഈടസ്ഥാക്കജയജല

                           (ഫയല നസം.2033/ജജ2/2013/ജജ.സജ.ഡജ.എ)

കലസര് കഷസ്ഥായുകട ടജക്കറ്റുകള പ്രജനസ കചയ്യുന്നതജകന കചലവസ ധനലകജ ബസ്ഥാങ്കസ ആയജരുന

വഹജചജരുന്നതസ.   ആയതജനസ  ടജക്കറജല ധനലകജ  ബസ്ഥാങ്കജകന പരസരസം നലകജയജരുന.  കലസര്

കഷസ്ഥായുകട  ടജക്കറ്റുകള  ഇകപസ്ഥാള  പ്രജനസ  കചയ്യുന്നതസ  അകതസ്ഥാറജറജ  കനരജട്ടസ്ഥാണസ.   ഫയല

പരജകശസ്ഥാധജചതജല വടൗചര് നസം.170/31.08.2015 (കചക്കസ നസം.105844/31.08.2015) പ്രകസ്ഥാരസം 5000

ടജക്കറ്റുകള  പ്രജനസ  കചയതജനസ  7200/-  രൂപ  അകതസ്ഥാറജറജ  കചലവസ  കചയജട്ടുണസ.   ഈ  5000

ടജക്കറ്റുകളജല  ധനലകജ  ബസ്ഥാങ്കജകന  പരസരസം  അചടജചതജനുളള  പ്രതജഫലസം  അകതസ്ഥാറജറജയസ

ലഭജചജട്ടുകണസ്ഥാകയനസം  ടജക്കറജകന  അചടജയ്ക്കുളള  കചലവസ   അകതസ്ഥാറജറജ  01.09.2015  നസ  കശഷസം

ബസ്ഥാങ്കജനസ  നലകജയജട്ടുകണസ്ഥാ  എനസം  വരകമെല.  പ്രജനസ  കചയസ  ലഭജക്കുന്ന  ടജക്കറ്റുകള  കസ്റ്റസ്ഥാക്കജകല

ടുതജട്ടുകണസ്ഥാകയനസം,  കസ്റ്റസ്ഥാക്കജല  കുറവസ  വരുതജയജട്ടുകണസ്ഥാകയനസം  വരകമെസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

പൂര്ണമെസ്ഥായ  കസ്റ്റസ്ഥാക്കസ  രജജസ്റ്റര്  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.   ലഭരമെസ്ഥായ  കസ്റ്റസ്ഥാക്കസ  രജജസ്റ്ററജകന പകര്പസ

പരജകശസ്ഥാധജചതജല കലസര് കഷസ്ഥായസ്ഥായജ ധനലകജ  ബസ്ഥാങ്കസ  അചടജ  നജര്തജയ  30.06.2015  മുതല

07.07.2016 വകരയുളള ഒരു വര്ഷക്കസ്ഥാലമുളള ടജക്കറസ അചടജ, ഇഷക്യു, ബസ്ഥാലന്സസ എന്നതീ വജവരങ്ങള

കസ്റ്റസ്ഥാക്കസ  രജജസ്റ്ററജല കചര്തജട്ടജല.  2015-16  കസ്ഥാലയളവജല  5000  ടജക്കറ്റുകള മെസ്ഥാത്രമെസ്ഥാണസ  പ്രജനസ

കചയജട്ടുളളതസ.  കൂടസ്ഥാകത കലസര് കഷസ്ഥായുകട ആരസംഭസം മുതലുളള DCR (കഡയ് ലജ കളകന് റജകപസ്ഥാര്ട്ടസ)

അകതസ്ഥാറജറജയുകട  വകവശമെജല.   കലസര്കഷസ്ഥായ്ക്കുളള    മുഴുവന്  ടജക്കറ്റുകളുസം  ഉപകയസ്ഥാഗജക്കു

നകണസ്ഥാകയനസം ടജക്കറസ  പ്രജനസ  കചയ്യുന്നതസ  ആവശരകതകയ  മുന്നജര്തജയസ്ഥാകണസ്ഥാ  എനസം

അകലങ്കജല  ടജക്കറസ  പ്രജനജസംഗജകന  മെസ്ഥാനദണകമെകന്തനസം  വജശദതീകരജക്കണകമെന്നസ്ഥാവശരകപട്ടസ

10.04.2017 ല  നലകജയ  21-ാാാ നമ്പര്  ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജക്കസ  മെറപടജ  ലഭരമെസ്ഥാക്കജയജട്ടജല.

ധനലകജ ബസ്ഥാങ്കജകന പരസരസം ഉളകപടുതജ പ്രജന്റസ കചയ 5000 ടജക്കറജനസ കചലവസ്ഥായ 7200/-രൂപ

ബസ്ഥാങ്കജല  നജന്നസ  ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.  അലസ്ഥാതപകസം  കസക്രട്ടറജയുകട  ബസ്ഥാധരതയസ്ഥായജ

നജര്ണയജക്കുന്നതസ്ഥാണസ.

3.25 കലസര് കഷസ്ഥാ പ്രദര്ശന വമെതസ്ഥാനതസ തസ്ഥാത്ക്കസ്ഥാലജക പന്തല നജര്മ്മസ്ഥാണസം    -    കടണര്  
വജളജചജല

രസ്ഥാകജന്ദ്ര  വമെതസ്ഥാനതജല  നടതജവന്നജരുന്ന  കലസര്  കഷസ്ഥാ  മെഴ  മൂലസം  നടത്തുവസ്ഥാന്

സസ്ഥാധജക്കസ്ഥാത  സജതജ  വന്നകപസ്ഥാള  കസ്ഥാണജകള  ഇരജക്കുന്ന  പവലജയനസ  മുകളജലസ്ഥായജ  ഒരു
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തസ്ഥാത്ക്കസ്ഥാലജക പന്തല നജര്മ്മജക്കുന്നതജനസ  അകതസ്ഥാറജറജ  തതീരുമെസ്ഥാനജച.  എന്നസ്ഥാല അകതസ്ഥാറജറജ  ഈ

പ്രവൃതജ കടണര് കണജക്കസ്ഥാകത M/s.  നജകയസ്ഥാ കകസ്ഥാചജന് എന്ന സസ്ഥാപനകത ഏലപജക്കുകയസ്ഥാണസ

കചയതസ.  കമെല പ്രവൃതജ സസംബന്ധജചസ അകതസ്ഥാറജറജയുസം ടജ സസ്ഥാപനവമെസ്ഥായജ കരസ്ഥാര് ഒപജട്ടജട്ടജല.  4800

ച.അടജ വജസതീര്ണമുളള പന്തലജനസ വസ്ഥാടക ഇനതജല 2015-16 വര്ഷസം തസ്ഥാകഴ പറയുസം പ്രകസ്ഥാരസം തുക

അനുവദജച.

വടൗചര് നമ്പര് & തതീയതജ തുക (രൂപ)

24/ 05.08.2015 67,000/-

95/ 15.01.2016 18,376/-

183/ 30.03.2016 75,000/-

ആകക 1,60,376/-

കകരളതജകന  ഭൂപ്രകൃതജയജല  വര്ഷതജല  പകുതജയജലധജകസം  കസ്ഥാലവസം  മെഴ  കപയസ്ഥാന്

സസ്ഥാധരതയുളളതസ്ഥാണസ  എന്ന  വസ്തുത  കലസര്  കഷസ്ഥാ  തുറന്ന  വമെതസ്ഥാനതസ  ആസൂത്രണസം  കചയവര്

വജസരജചതസ്ഥായജ  കസ്ഥാണുന.   മെഴകയ  പ്രതജകരസ്ഥാധജക്കസ്ഥാന്  സസംവജധസ്ഥാനങ്ങകളസ്ഥാരുക്കസ്ഥാകത  പദ്ധതജ

ആരസംഭജക്കുകയുസം  തുടര്ന്നസ  കടണര്  കണജക്കുകകയസ്ഥാ  കരസ്ഥാറജകലര്കപടുകകയസ്ഥാ  കചയസ്ഥാകത

തസ്ഥാത്ക്കസ്ഥാലജക പന്തല നജര്മ്മസ്ഥാണസം സസ്വകസ്ഥാരര സസ്ഥാപനകത ഏലപജക്കുകയുമെസ്ഥാണുണസ്ഥായതസ.  ഇതസ

സസംബന്ധജചസ  ഈ ഓഫതീസജല നജനസം നലകജയ ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജക്കസ  (നസം.എ 3/22/2015-16

തതീയതജ   07.04.2017) മെറപടജ ലഭജചജട്ടജല.  നടപടജ ക്രമെങ്ങള പസ്ഥാലജക്കസ്ഥാകത കമെല പ്രവൃതജയസ്ഥായജ

കചലവഴജച 1,60,376/- രൂപ ഓഡജറസ തടസകപടുത്തുന.

3.26 കരസ്ഥാറജനസ വജരുദ്ധമെസ്ഥായജ ടസ്ഥാന്സ്കപസ്ഥാര്കട്ടഷന് ചസ്ഥാര്ജസ നലകജ
                      

(ഫയല നസം. 5742/PL2/15/GCDA)

രസ്ഥാകജന്ദ്ര വമെതസ്ഥാനജയജല കലസര് കഷസ്ഥാ- എന്ന പദ്ധതജയുകട ഫയല പരജകശസ്ഥാധജചതജല - പദ്ധതജ

നടതജപജനസ്ഥായജ  കടണര്  കണജചതജല  ലഭരമെസ്ഥായ  കടണറകളജല  17.02.2013-കല  27/13-14  നമ്പര്

കമ്മറജ തതീരുമെസ്ഥാന പ്രകസ്ഥാരസം കമെകസഴസ  കലസര് കടക്കസ വപ്ര.  ലജമെജറഡസ എന്ന സസ്ഥാപനതജകന കടണര്

അസംഗതീകരജചജട്ടുണസ. ഈ സസ്ഥാപനവമെസ്ഥായജ 02.08.2014-ല ഏര്കപട്ട 19/14-15 നമ്പര് കരസ്ഥാറജകല കടണര്

കഷഡപ്യൂളജകനസ്ഥാകടസ്ഥാപമുള വരവസകളജകല അഞസ്ഥാമെതസ വരവസ പ്രകസ്ഥാരസം  പദ്ധതജ പ്രവര്തനതജനസ്ഥായജ

വവിശാല കകാചവി വവികസന അതതാറവിറവി ഓഡവിററ്റ് റവിതപാര്ടറ്റ് 2015-'16
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ടജ സസ്ഥാപനസം കകസ്വസ്ഥാട്ടസ കചയജട്ടുള നജരക്കജല  എക്വസസസ ഡപ്യൂട്ടജ,  വസ്ഥാറസ,  സജ.എസസ.ടജ.തുടങ്ങജയ എലസ്ഥാ

നജകുതജകളുസം  ടസ്ഥാന്സ്കപസ്ഥാര്കട്ടഷന്,  കലസ്ഥാഡജസംഗസ,  അണകലസ്ഥാഡജസംഗസ  തുടങ്ങജ  എലസ്ഥായജനങ്ങളക്കുമുള

ചസ്ഥാര്ജസം  കൂടജ  ഉളകപട്ടജട്ടുളതസ്ഥാകണന്നസ  പ്രകതരകസം  വരവസ  കചയജട്ടുണസ.  എന്നസ്ഥാല  അളവസ  പുസകസം

31/14  പുറസം  64  പ്രകസ്ഥാരസം  വഫനല  ബജല  നലകജയകപസ്ഥാള  കമെല  വരവസയസ  വജരുദ്ധമെസ്ഥായജ

ടസ്ഥാന്സ്കപസ്ഥാര്കട്ടഷന് ചസ്ഥാര്ജജനതജല  2,50,000/-  രൂപ ടജ സസ്ഥാപനതജനസ  നലകജയജട്ടുണസ.   കരസ്ഥാര്

ചട്ടങ്ങളക്കസ  വജരുദ്ധമെസ്ഥായജ  നലകജയ  2,50,000/-  രൂപ  ടജ  സസ്ഥാപനതജല  നജകന്നസ്ഥാ  നകഷസ്ഥാ

തരവസ്ഥാദജകളജല നജകന്നസ്ഥാ ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.  ഈ വജഷയസം സസംബന്ധജചസ  28.04.2017 ല നലകജയ

എന്കസ്വയറജക്കസ  (നസം.എ 4/84/2015-16 ) മെറപടജ ലഭരമെസ്ഥാക്കജയജല.

കചലവസ വജവരങ്ങള

ആകക തുക   -  2,68,80,000/-

കചക്കസ നമ്പര് - 308377/07.08.14

                     376046/31.03.16

                      440166/25.07.15

                     440126/25.07.15

3.27         കരഖകളുകട അഭസ്ഥാവതജല വജധജകടസസംഖര അടവവരുതജ

     (ഫയല നസം.4244/എകസ്റ്ററസ/എ 2/1982/ജജ.സജ.ഡജ.എ.)

അകതസ്ഥാറജറജ,  ആലുവ  നഗരസഭയജകല  കതസ്ഥാട്ടക്കസ്ഥാട്ടുകര  ഹടൗസജസംഗസ  കകസ്ഥാളനജ  പദ്ധതജ

വജകസനവമെസ്ഥായജ  ബന്ധകപട്ടസ  കപസ്ഥാനസംവജല  നടപടജക്രമെ  പ്രകസ്ഥാരസം  ഏകറടുത  സലതജകന

നഷപരജഹസ്ഥാരസം കതടജ ശതീമെതജ.  നബതീസ, ബഹു.  പറവൂര് സബസ കകസ്ഥാടതജയജകല എല.എ.ആര്.138/

82 കല ഇ.പജ.നസം.40/99 - ാാാ  നമ്പര് അനരസ്ഥായസം കബസ്ഥാധജപജചജട്ടുളളതുസം വജധജ കടസസംഖര അടയ്ക്കുവസ്ഥാന്

അകതസ്ഥാറജറജകയസ്ഥാടസ കകസ്ഥാടതജ നജര്കദ്ദേശജചജട്ടുളളതുമെസ്ഥാണസ.  

സ്കപഷരല  തഹസതീലദസ്ഥാര്  (കപസ്ഥാനസംവജല)  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകട  20.02.2015  കല

സജ4/547/91- ാാാ  നമ്പര്  കതസ  പ്രകസ്ഥാരസം  കമെല  കകസജകല  ജപജ  നടപടജകള  ഒഴജവസ്ഥാക്കുന്നതജനസ

1,35,545/-  രൂപ  ഒടുക്കുവസ്ഥാന്  അകതസ്ഥാറജറജകയസ്ഥാടസ  നജര്കദ്ദേശജചജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.   ഇതു  സസംബന്ധജചസ

സ്കപഷരല തഹസതീലദസ്ഥാര് ലഭരമെസ്ഥാക്കജയ കണക്കുവജവര പട്ടജക പ്രകസ്ഥാരസം അകതസ്ഥാറജറജ  1,35,545/-
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രൂപ ഈ കകസജല വജധജകട സസംഖരയജനതജല  16.03.2015  കല  95-ാാാ നമ്പര് വടൗചര്  (കചക്കസ

നസം.596493/തതീയതജ  16.03.2015)  പ്രകസ്ഥാരസം  കകസ്ഥാടതജയജല  അടവസ  വരുതജയജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.

അതസ്ഥായതസ  തഹസതീലദസ്ഥാര്  ലഭരമെസ്ഥാക്കജയ  കണക്കുവജവരപട്ടജക  പ്രകസ്ഥാരമുളള  മുഴുവന്  തുകയുസം

അകതസ്ഥാറജറജ  ഈ  കകസജല  കകസ്ഥാടതജയജല  അടചജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.   എന്നസ്ഥാല  തഹസതീലദസ്ഥാരുകട

27.01.2016,  25.02.2016  എന്നതീ  തതീയതജകളജകല  സജ4/547/91  നമ്പര്  കതസ  പ്രകസ്ഥാരസം  കമെല

കകസജല  വതീണ്ടുസം  വജധജകട  സസംഖരയസ്ഥായ  49,000/-  രൂപ  ഉടന്  അടയ്ക്കുവസ്ഥാന്  നജര്കദ്ദേശജചജട്ടുളളതുസം

ആയതസ  പ്രകസ്ഥാരസം   30.03.2016  കല  180-ാാാ നമ്പര്  വടൗചര്  പ്രകസ്ഥാരസം  (കചക്കസ  നസം.376141  /

30.03.2016)  ഒടുക്കജയജട്ടുളളതുമെസ്ഥാണസ.   വജധജകട  സസംഖര  പൂര്ണമെസ്ഥായജ  അടചതജനസ  കശഷസം

അധജകമെസ്ഥായജ 49,000/-  രൂപ ഒടുകക്കണജ വന്ന സസ്ഥാഹചരരസം വരകമെല.  കൂടസ്ഥാകത തഹസതീലദസ്ഥാരുകട

കണക്കുവജവര  പട്ടജകയുകട  കൃതരത  അകതസ്ഥാറജറജ  പരജകശസ്ഥാധജചജട്ടുകണസ്ഥാകയനസം  വരകമെല.  കമെല

പറഞ്ഞ കകസജകല കകസ്ഥാടതജയുകട വജധജ  പകര്പസ,  ഡജക്രജ,  കകസ്ഥാടതജ  അസംഗതീകരജച കണക്കുവജവര

പട്ടജക,  DSO  (Decree  Satisfying  Order)  എന്നജവ  ലഭരമെസ്ഥാക്കസ്ഥാകതയസ്ഥാണസ  അകതസ്ഥാറജറജ  തുക

അനുവദജചജട്ടുളളതസ.   മെതജയസ്ഥായ  കരഖകളജലസ്ഥാകത  കചലവസ  അനുവദജചതജകന  കസ്ഥാരണസം

വജശദതീകരജക്കണകമെന്നസ്ഥാവശരകപട്ടസ  15.04.2017 ല  നലകജയ   31-ാാാ നമ്പര്  ഓഡജറസ  അകനസ്വഷ

ണതജനുളള  (22.04.2017  കല  4244/എകസ്റ്ററസ/എ 2/86/ജജ.സജ.ഡജ.എ നമ്പര് കതസ)  മെറപടജയജല

കരഖകള  ലഭരമെസ്ഥാക്കുന്നതജനസ്ഥായജ  തഹസജലദസ്ഥാര്ക്കസ  കത്തു  നലകജയജട്ടുകണനസം  ആയതസ

ലഭരമെസ്ഥാകുന്നമുറയസ  ഓഡജറജല  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കുന്നതസ്ഥാകണനസം  അറജയജചജരജക്കുന.  കമെലപറഞ്ഞ

കരഖകളുകട അഭസ്ഥാവതജല ഈ കകസജല അനുവദജച തുകയസ്ഥായ  1,84,545/-രൂപ ഓഡജറസ  തടസസം

കചയ്യുന.

3.28 സസ്വയസം വകകസ്ഥാരരസം കചയ്യുന്ന കകസജകന കരഖകള പരജകശസ്ഥാധജക്കുവസ്ഥാന് വക്കതീലജനസ 
ഫതീസസ നലകജ

                     (ഫയല നസം. 7635/LO/11/ജജ.സജ.ഡജ.എ.)

അനധജകൃതമെസ്ഥായജ  വകമെസ്ഥാറസം  കചയകപട്ട  എളസംകുളസം  വജകലജജകല  സര്കവ്വ  നസം.890/3  ല

ഉളകപട്ട  അകതസ്ഥാറജറജയുകട  5  കസനസ  സലസം  തജരജകക  ലഭജയ്ക്കുന്നതജനസ്ഥായജ  അകതസ്ഥാറജറജ

ബഹു.മുന്സജഫസ  കകസ്ഥാടതജ,  എറണസ്ഥാകുളസം  മുന്പസ്ഥാകക ഫയല കചയ  O.S.141/13  നമ്പര് കകസജല

ആദരസം  അകതസ്ഥാറജറജയസ  കവണജ  ഹസ്ഥാജരസ്ഥായതസ  അഡസ്വ.  കപ്രമെചന്ദ്രപ്രഭുവസ്ഥായജരുന.   പജന്നതീടസ

അഡസ്വ.ബസ്ഥാബു കറകപസ്ഥാടതജനസ കകസസ വകമെസ്ഥാറജയതസ്ഥായുസം കസ്ഥാണുന.  കമെല കകസജല 11.07.2016

കല വടൗചര് നസം.51  പ്രകസ്ഥാരസം കഡസ്ഥാകക്യുകമെനസ   പരജകശസ്ഥാധനയ്ക്കുസം ക്ലറജക്കല ചസ്ഥാര്ജജനുമെസ്ഥായജ  9000/-

രൂപ  നലകജയതസ്ഥായജ  കസ്ഥാണുന.   കഡസ്ഥാകക്യുകമെനസ  പരജകശസ്ഥാധനകയന്നതസ  വക്കതീല  കജസ്ഥാലജയുകട
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ഭസ്ഥാഗമെസ്ഥാണസ.   ആയതജനസ  പ്രകതരക  ഫതീസസ  അനുവദജക്കസ്ഥാവന്നതല.   അകദ്ദേഹസം  ലഭരമെസ്ഥാക്കജയ

08.07.2016  കല  Adm/Leg/2016-17/50  നമ്പര്  രസതീതജലുസം  കഡ സ്ഥാകക്യുകമെനസ  പരജകശസ്ഥാധനയ്ക്കുസം

ക്ലറജക്കല ചസ്ഥാര്ജജനുസം കൂടജ  9000/-  രൂപ അനുവദജക്കണകമെന്നസ്ഥാണസ ആവശരകപട്ടജരജക്കുന്നതസ.  ഒരു

കകസജകന കരഖകള പരജകശസ്ഥാധജക്കുകകയന്നതസ വക്കതീല കജസ്ഥാലജയുകട ഭസ്ഥാഗമെസ്ഥായതജനസ്ഥാല ആയതജനസ

ഫതീസസ നലകുവസ്ഥാന് സര്ക്കസ്ഥാര് ഉതരവസ പ്രകസ്ഥാരകമെസ്ഥാ,  അകതസ്ഥാറജറജയുകട നജര്വ്വസ്ഥാഹക സമെജതജ/ജനറല

കമ്മജറജകയസ്ഥാ  തതീരുമെസ്ഥാനകമെടുതജട്ടജലസ്ഥാതതജനസ്ഥാലുസം  കമെല  വടൗചര്  നസം.പ്രകസ്ഥാരസം  അ  ഡസ്വ.ബസ്ഥാബു

കറകപസ്ഥാടതജനസ നലകജയ 9000/- രൂപ ഓഡജറസ തടസസം കചയ്യുന.

3.29 വക്കതീല  ഫതീസജനതജല  വന്  തുക  കചലവഴജചജട്ടുസം  ആദസ്ഥായനജകുതജ  കുടജശ്ശേജക  
ഒഴജവസ്ഥാക്കസ്ഥാന് കഴജഞ്ഞജല

2009-10  മുതലുളള  അസസസകമെനസ  വര്ഷങ്ങളജകല  ആദസ്ഥായനജകുതജ  ഡജമെസ്ഥാന്ഡജകനതജകര

അകതസ്ഥാറജറജ  വഹകക്കസ്ഥാടതജയജലുസം  സുപ്രതീസംകകസ്ഥാടതജയജലുസം  കകസുകള  ഫയല  കചയ്യുകയുസം  ഈ

ഇനതജല വക്കതീല ഫതീസസ്ഥായജ 2015-16 കസ്ഥാലയളവജല 33,06,500/- രൂപ വജവജധ വടൗചറകളജലസ്ഥായജ

കചലവഴജക്കുകയുസം കചയകവങ്കജലുസം സുപ്രതീസം കകസ്ഥാടതജ വജധജ അകതസ്ഥാറജറജകക്കതജരസ്ഥാണസ.  കമെല കചലവസ

സസംബന്ധജച വജശദവജവരസം തസ്ഥാകഴ കചര്ക്കുന.

ക്രമെ
നസം

വടൗചര്
നസം/തതീയതജ

കചക്കസ
നസം.

വക്കതീലജകന കപരസ കകസ്ഥാടതജ തുക

1 56/10.04.2015 596938 അഡസ്വ.ഗകണഷസ സുപ്രതീസം കകസ്ഥാടതജ 4,40,000/-

2 58/10.04.2015 596939 അഡസ്വ.സുലഫജക്കര് അലജ സുപ്രതീസം കകസ്ഥാടതജ 77,000/-

3 45/08.05.2015 SBT
Online

അഡസ്വ.ഗകണഷസ സുപ്രതീസം കകസ്ഥാടതജ 7,00,000/-

4 87/14.05.2015 അപകലറസ അകതസ്ഥാറജറജ 30,000/-

5 145/25.05.2015 596689 അ ഡസ്വ.ഹരജശങ്കര് വഹകക്കസ്ഥാടതജ 1,72,500/-

6 69/03.07.2015 940349 അഡസ്വ.സുലഫജക്കര് അലജ വഹകക്കസ്ഥാടതജ 40,000/-

7 41/08.09.2015 അഡസ്വ.ശതീധരന് വഹകക്കസ്ഥാടതജ 25,000/-

8 64/16.11.2015 440505 അഡസ്വ.ഗകണഷസ സുപ്രതീസം കകസ്ഥാടതജ 17,85,000/-

9 66/16.11.2015 440506 അഡസ്വ.സുലഫജക്കര് അലജ സുപ്രതീസം കകസ്ഥാടതജ 27,000/-

10 148/26.03.2016 376018 അഡസ്വ.ശതീകുമെസ്ഥാര് വഹകക്കസ്ഥാടതജ 10,000/-

ആകക 33,06,500/-
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ആദസ്ഥായനജകുതജ ഡജമെസ്ഥാനസ സസംബന്ധജചസ 03.03.2017 ല ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജ നമ്പര് എ 6/1/

2016-17  നലകജയതജനസ  അകതസ്ഥാറജറജ  നലകജയ  മെറപടജയജല  (നസം.5511/എഫ്ബജ1/1987/

ജജ.സജ.ഡജ.എ. തതീയതജ 13.03.2017) പറയുന്നതസ 2008 വകര അകതസ്ഥാറജറജകയ ആദസ്ഥായനജകുതജയജല

നജന്നസ ഒഴജവസ്ഥാക്കജയജരുന.  എന്നസ്ഥാല ആദസ്ഥായനജകുതജ നജയമെതജകല കസകന് 2(15) ല വരുതജയ

കഭദഗതജകയ  തുടര്ന്നസ  പജന്നതീടസ  എലസ്ഥാ  വര്ഷവസം  അകതസ്ഥാറജറജക്കസ  ആദസ്ഥായനജകുതജ  ഡജമെസ്ഥാന്ഡസ

ചുമെതകപടുനണസ എന്നസ്ഥാണസ.

അകതസ്ഥാറജറജകയ  ചസ്ഥാരജറബജള  സസ്ഥാപനമെസ്ഥായജ  കണക്കസ്ഥാക്കസ്ഥാനസ്ഥാവജല  എന്ന  നജലപസ്ഥാടസ്ഥാണസ

കകസ്ഥാടതജകള സസ്വതീകരജചജട്ടുളളതസ.  ആയതജനസ്ഥാല ആദസ്ഥായനജകുതജയജളവസ ലഭരമെസ്ഥാവജല.  നജകുതജ ഇളവസ

ലഭജക്കുന്നതജനസ്ഥായജ  33  ലകസം  രൂപയ്ക്കുകമെല  കചലവഴജചസ  മുന്നജര  വക്കതീലന്മേസ്ഥാകരകക്കസ്ഥാണസ  കകസസ

നടതജകയങ്കജലുസം  വഹകക്കസ്ഥാടതജയജലുസം  തുടര്ന്നസ  സുപ്രതീസംകകസ്ഥാടതജയജലുസം  അനുകൂല  വജധജ

ലഭജക്കുകയുണസ്ഥായജല.  സര്ക്കസ്ഥാര്  നജയന്ത്രണതജല  പ്രവര്തജക്കുന്ന  സസ്ഥാപനമെസ്ഥായ  അകതസ്ഥാറജറജ

ഇപ്രകസ്ഥാരസം  സുപ്രതീസംകകസ്ഥാടതജകയ  സമെതീപജക്കുന്നതജനസ  മുന്പസ്ഥായജ  സര്ക്കസ്ഥാരജകന  അഭജപ്രസ്ഥായകമെസ്ഥാ,

നജര്കദ്ദേശകമെസ്ഥാ,  അനുമെതജകയസ്ഥാ  കതടജയതസ്ഥായജട്ടുസം  സര്ക്കസ്ഥാരജകന  സഹസ്ഥായസം  ലഭരമെസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന്

ശമെജചതസ്ഥായജട്ടുസം  കസ്ഥാണുന്നജല.   ആദസ്ഥായനജകുതജ  നജയമെതജല  വന്ന  കഭദഗതജയുസം  തുടര്ന്ന  വന്ന

ഭതീമെമെസ്ഥായ  നജകുതജ  ഡജമെസ്ഥാന്ഡുസം  അകതസ്ഥാറജറജയുകട  നജലനജലപജകന  തകന്ന  ബസ്ഥാധജക്കുന്ന

അവസയജലസ്ഥാണസ.

3.30 കചലവന്നൂര് ബണസ  കറസ്ഥാഡസ  വജകസനസം    -    ഉടമെസസ്ഥാവകസ്ഥാശ കരഖകളജലസ്ഥാത സലതജനസ  
വജല നലകജ   -   അകതസ്ഥാറജറജ ഫണസ  നഷമെസ്ഥായജ

                   (ഫയല നസം. 3615/PLI/2015/GCDA)

കചലവന്നൂര്  ബണസ  കറസ്ഥാഡസ  വജകസനതജകന  ഭസ്ഥാഗമെസ്ഥായജ  പൂണജത്തുറ  വജകലജസ  സര്കവ്വ

നസം.1083/1  ല ഉളകപട്ട  4.05  ആര്  (10.02  കസനസ)  സലസം ശതീമെതജ.  ഗതീത.പജ.സജ.യജല നജനസം

ജജലസ്ഥാതല പര്കചസസ കമ്മറജ നജശയജച വജല കസനസ ഒന്നജനസ 5 ലകസം രൂപ നജരക്കജലുസം ആയതജകല

കകട്ടജടതജനസ  1,49,988/-  രൂപയ്ക്കുസം  വസ്ഥാങ്ങുവസ്ഥാന്  28.01.2016  കല  തതീരുമെസ്ഥാനസം  നസം.272/2015-16

പ്രകസ്ഥാരസം നജര്വ്വസ്ഥാഹക സമെജതജ തതീരുമെസ്ഥാനജചജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.

പൂണജത്തുറ വജകലജജകല സര്കവ്വ നസം.1083/1  ഉളകപട്ട 10.02  കസനസ സലസം വസ്ഥാങ്ങുന്നതജനസ

കവണജ വടൗചര് നസം.164/26.02.2016 പ്രകസ്ഥാരസം 51,59,988/- രൂപ കചലവസ കചയജട്ടുണസ.  (കചക്കസ നസം.
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375855/26.02.2016)  .   ശതീമെതജ.  പജ.സജ.ഗതീത  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജയ  2201/93,  3062/2000  എന്നതീ

ആധസ്ഥാരങ്ങള പ്രകസ്ഥാരസം ശതീമെതജ. ഗതീതയസ 8.5 (3.46 ആര്സസ) കസനസ സലസം മെസ്ഥാത്രമെസ്ഥാണുളളതസ.  1.52

കസനസ  സലതജകന  ഉടമെസത  കതളജയജക്കുന്നതജനുളള  കരഖകള  ഇല.   കൂടസ്ഥാകത  മെരടസ  സബസ

രജജസ്ട്രസ്ഥാര് ലഭരമെസ്ഥാക്കജയ 8394/15 നമ്പര് വസ്തു സസംബന്ധമെസ്ഥായ ബസ്ഥാദ്ധരത സര്ട്ടജഫജക്കറസ പ്രകസ്ഥാരസം 3.46

ആര്സസ  സലസം  മെസ്ഥാത്രമെസ്ഥാണസ  ശതീമെതജ.ഗതീതയസ  ഉളളതസ.   ഈ  വജവരസം  അകതസ്ഥാറജറജയസ

എഴുതജകക്കസ്ഥാടുതജട്ടുളള  602/2016  നമ്പര്  ആധസ്ഥാരതജല  വരകമെസ്ഥാക്കജയജട്ടുണസ.   ജജലസ്ഥാതല

പര്കചസജസംഗസ  കമ്മറജ,   ഉടമെയുകട ആധസ്ഥാരതജല കസ്ഥാണുന്ന വസ്തുവജകന വജല മെസ്ഥാത്രകമെ നലകുവസ്ഥാന്

അനുശസ്ഥാസജക്കുനളളൂ.  1894 കല ലസ്ഥാനസ അകസ്വജസജഷന് ആക്ടജലുസം ഇതസ വരകമെസ്ഥാക്കജയജട്ടുണസ.

ശതീമെതജ. പജ.സജ.ഗതീതയസ നലകകണജയജരുന്ന യഥസ്ഥാര്ത വജല ചുവകട കചര്ക്കുന.

ആകക അനുവദജച തുക - 51,59,988/-
വതീടജകന വജല -   1,49,988/-

--------------
10.02 കസനസ (4.055 ആര്സസ) സലതജകന വജല - 50,10,000/-

കരഖ പ്രകസ്ഥാരമുളള 8.5 കസനസ (3.46 ആര്സസ) സലതജനസ
നലകകണ വജല - 42,50,000/-

--------------
കരഖയജലസ്ഥാത 1.52 കസനസ (0.61 ആര്സസ) സലതജനസ  നലകജയ വജല -   7,60,000/- 

ശതീമെതജ.ഗതീതയുകട  വകവശമുളള  അധജക  സലതജനസ  (1.52  കസനസ)  വജല

നലകുവസ്ഥാനുണസ്ഥായ സസ്ഥാഹചരരസം വരകമെല. അഡസ്വ.ജജമ്മജ കജസ്ഥാര്ജജകന നജയകമെസ്ഥാപകദശതജലുസം 0.61

ആര്സസ  (1.52  കസനസ)  സലതജനസ  വകവശസ്ഥാവകസ്ഥാശസം  മെസ്ഥാത്രകമെ  ഉളളുകവന്നസ  വരകമെസ്ഥാ

ക്കജയജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.  കൂടസ്ഥാകത  അധജക  സലതജനസ  വജല  നലകജയതസ  വഴജ  രജജകസ്ട്രഷന്

ഫതീസജനതജലുസം  15200/-  രൂപ  അധജകസം  കചലവഴജചതസ്ഥായജ  കസ്ഥാണുന.   (വടൗചര്  നസം.

166/26.02.2016)  കചക്കസ നസം. 375856/26.02.2016 പ്രകസ്ഥാരസം 103200/- രൂപ രജജകസ്ട്രഷനസ കവണജ

കചലവഴജചജട്ടുണസ.  എന്നസ്ഥാല യഥസ്ഥാര്തതജല 42,50,000/- രൂപയുകട 2% തുകയസ്ഥായ 88,000/- രൂപ

മെസ്ഥാത്രകമെ  രജജകസ്ട്രഷന്  ഫതീസജനതജല  കചലവസ്ഥാകുമെസ്ഥായജരുനളളൂ.  നജയകമെസ്ഥാപകദശസം  മെറജകടന്നസ

വകവശസ്ഥാവകസ്ഥാശസം  മെസ്ഥാത്രമുളള  സലതജനസ  വജല  നലകുവസ്ഥാനുണസ്ഥായ  സസ്ഥാഹചരരസം  വജശദതീകരജ

ക്കണകമെന്നസ്ഥാവശരകപട്ടസ  നലകജയ  05.04.2017  കല  എ 3/16/15-16-ാാാ നമ്പര്  ഓഡജറസ

എന്കസ്വയറജക്കസ അകതസ്ഥാറജറജ മെറപടജ ലഭരമെസ്ഥാക്കജയജട്ടജല.  ആയതജനസ്ഥാല കരഖയജലസ്ഥാത സലതജനസ
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നലകജയ  7,60,000/-  രൂപയുസം രജജകസ്ട്രഷന് ഇനതജല കചലവഴജച  15,200/-രൂപയുസം ഉളകപകട

7,75,200/-രൂപ ഓഡജറസ നജരസ്ഥാകരജക്കുന.

3.31 മുഖരമെന്ത്രജയുകട ജനസമ്പര്ക്ക പരജപസ്ഥാടജയുകട മെറവജല ഭൂമെജവജലപന നടതജ

                          (ഫയല നസം.8176/Estate/B1/2011/GCDA)

അകതസ്ഥാറജറജയുകട എളസംകുളസം വജകലജജകല സര്കവ്വ 906/1  ല ഉളകപട്ട ഏകകദശസം 25  കസനസ

സലതസ  വര്ഷങ്ങളസ്ഥായജ  10  കപര്  സലസം  കകയറജ  തസ്ഥാമെസമെസ്ഥാക്കജയജട്ടുളളതസ്ഥാകണന്നസ   ഫയലജല

കസ്ഥാണുന.   വര്ഷങ്ങളസ്ഥായജ  കകയറജ  തസ്ഥാമെസജചവരജല  8  കപര്  മുഖരമെന്ത്രജയുകട  ജനസമ്പര്ക്ക

പരജപസ്ഥാടജയജല അകപക നലകുകയുസം ആയതനുസരജചസ ഔദസ്ഥാരര വജലയസ്ഥായ 2  ലകസം രൂപ കസനസ

ഒന്നജനസ വജല നജശയജചസ നലകുവസ്ഥാന് നജര്വ്വസ്ഥാഹക സമെജതജ തതീരുമെസ്ഥാനജചജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.  കഫയര് വസ്ഥാലപ്യൂ

നജരക്കസ അനുസരജചസ കസനജനസ 6,07,000/- രൂപ വജലവരുന്നതുസം മെസ്ഥാര്ക്കറസ വജലയനുസരജചസ 15 മുതല

20  ലകതജലധജകസം വജല വരുന്ന ഭൂമെജയസ്ഥാണസ  2  ലകസം രൂപയസ നലകുവസ്ഥാന് തതീരുമെസ്ഥാനജചജട്ടുളളതസ.

രണസ  ലകസം  രൂപ  വജല  നജശയജചതസ  ജജലസ്ഥാ  കളക്ടകറസ്ഥാ,  റവനപ്യൂ  അധജകസ്ഥാരജകകളസ്ഥാ  അല.

നജര്വ്വസ്ഥാഹകസമെതജ  എന്തടജസസ്ഥാനതജലസ്ഥാണസ  സലവജല  2 ലകമെസ്ഥായജ  നജജകപടുതജയകതന്നസ

വരകമെല.  എന്നസ്ഥാല കമെല പറഞ്ഞ സര്കവ്വ നമ്പരജല ഉളകപട്ട സലകത കകയറസം യഥസ്ഥാസമെയസം

അകതസ്ഥാറജറജ  ഒഴജപജചജട്ടജലസ്ഥാതതസ്ഥാണസ.  മെജതമെസ്ഥായ  വജലയസ  നലകണകമെന്നസ  മുഖരമെന്ത്രജ

നജര്കദ്ദേശജചജട്ടുളളതുസം  ഉയര്ന്ന  കഫയര് വസ്ഥാലപ്യൂ  ഉളള  സലസം  ഔദസ്ഥാരരവജലയസ്ഥായ  2  ലകസം രൂപയസ

കകയറക്കസ്ഥാര്ക്കസ നലകുവസ്ഥാന് തതീരുമെസ്ഥാനകമെടുത സസ്ഥാഹചരരസം വരകമെല. സര്ക്കസ്ഥാരജല  നജകന്നസ്ഥാ,

മുഖരമെന്ത്രജയജല  നജകന്നസ്ഥാ  കുറഞ്ഞ  വജലയസ  കകയറക്കസ്ഥാര്ക്കസ  സലസം  നലകണകമെന്നസ  നജര്കദ്ദേശകമെസ്ഥാ,

ഉതരകവസ്ഥാ ഉളളതസ്ഥായജ ഫയലജല കസ്ഥാണുന്നജല.  സര്ക്കസ്ഥാര് ഉതരവസ  (എസം.എസസ)18/2014/TD  ല

ജജലസ്ഥാ  കളക്ടറജല  നജന്നസ  നജരസ്ഥാകകപപത്രസം  ലഭരമെസ്ഥാക്കണകമെന്നസ്ഥാണസ  പറഞ്ഞജട്ടുളളതസ.   ആയതസ

ഒരജക്കലുസം സലസം വകമെസ്ഥാറതജനുളള സര്ക്കസ്ഥാര് അനുമെതജയല.  കകരള വജകസന അകതസ്ഥാറജറതീസസ

റൂളസസ  പ്രകസ്ഥാരസം  (R  55)  സലസം  വകമെസ്ഥാറതജനസ  സര്ക്കസ്ഥാരജകന  മുന്കൂര്  അനുമെതജ

ലഭരമെസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.   ഇതസ  സസംബന്ധജചസ  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവകകളസ്ഥാ  മെകറസ്ഥാ  അകതസ്ഥാറജറജയസ

ലഭരമെസ്ഥാക്കജയജട്ടജല. ഔദസ്ഥാരരവജലയസ്ഥായ  2  ലകസം രൂപയസ എത്ര കപര്ക്കസ സലസം നലകജകയനസം,

അവര്  ആകരലസ്ഥാസം,  എത്ര  ച.മെതീ.  സലമെസ്ഥാണസ  ഓകരസ്ഥാരുതര്ക്കുസം  നലകജയകതനസം  ഫയലജല

വരകമെസ്ഥാകുന്നജല.

ജനസമ്പര്ക്ക  പരജപസ്ഥാടജയജലൂകട  സലസം  അനുവദജക്കണകമെന്നസ  അകപകജച ശതീമെതജ.ഷതീല

കജസ്ഥാസഫസ,  ശതീമെതജ.ലതീന കസബസ്ഥാസ്റ്റരന് എന്നജവര്ക്കസ  യഥസ്ഥാക്രമെസം ഭര്തസ്ഥാവജകന കപരജലുസം മെകകന
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കപരജലുസം സലമുളളതജനസ്ഥാല സലസം അനുവദജകക്കണകയന്നസ 05.01.2015 കല 278/2014-15 നമ്പര്

തതീരുമെസ്ഥാനപ്രകസ്ഥാരസം  നജര്വ്വസ്ഥാഹക  സമെജതജ  തതീരുമെസ്ഥാനജചജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.   എന്നസ്ഥാല  16.11.2015  കല

178/2015-16  നമ്പര്  കമ്മജറജ  തതീരുമെസ്ഥാനപ്രകസ്ഥാരസം  ശതീമെതജ.ഷതീല  കജസ്ഥാസഫജനുസം,  04.03.2016  കല

320/2015-16 നമ്പര് കമ്മജറജ തതീരുമെസ്ഥാനപ്രകസ്ഥാരസം ശതീമെതജ.  ലതീന കസബസ്ഥാസ്റ്റരനുസം യഥസ്ഥാക്രമെസം 0.6050

ആര്സസ സലവസം  0.2350  ആര്സസ സലവസം കഫയര് വസ്ഥാലപ്യൂ നജരക്കജല വജല ഈടസ്ഥാക്കജ വജലപന

നടതജയജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.  സലസം ഇലസ്ഥാതവര്ക്കസ കകയറജയ ഭൂമെജ മെജതമെസ്ഥായ വജലയസ നലകുന്ന തജനസ്ഥാണസ

ജനസമ്പര്ക്ക പരജപസ്ഥാടജയജലൂകട അകതസ്ഥാറജറജയുകട നജലപസ്ഥാടസ കചസ്ഥാദജചജട്ടുളളതസ.  എന്നസ്ഥാല സസ്വന്തമെസ്ഥായജ

സലമുളള കകയറക്കസ്ഥാര്ക്കസ മെസ്ഥാര്ക്കറസ  വജല ഈടസ്ഥാക്കസ്ഥാകത കഫയര്വസ്ഥാലക്യു ഈടസ്ഥാക്കജ ഭൂമെജ വജലപന

നടതജയതജകന കസ്ഥാരണകമെന്തസ്ഥാകണന്നസ വരകമെല. 

    എളസംകുളസം വജകലജജല സര്കവ്വ  906/1  ല ജജ.സജ.ഡജ.എ.  വക മൂന്നസ കസനജല ഒന്നര കസനസ

സലസം കകയറജ വതീടസ  നജര്മ്മജചസ  തസ്ഥാമെസജക്കുന്ന ശതീ.  ഫസ്ഥാന്സജസസ,  ശതീ.എസം.ഡജ.കറസ്ഥായജയുകട ഭസ്ഥാരര

ശതീമെതജ.ലസ്ഥാലജ  കറസ്ഥായജയ്ക്കുസം  ജനസമ്പര്ക്ക പരജപസ്ഥാടജയജലൂകട നജര്കദ്ദേശമെനുസരജചസ  കകയറജയ സലസം

ഔദസ്ഥാരര  വജലയസ  നലകുവസ്ഥാന്  (59/2013-14  തതീയതജ  21.05.2013)  നജര്വ്വസ്ഥാഹക  സമെജതജ

തതീരുമെസ്ഥാനജചജരുന.  എന്നസ്ഥാല ബസ്ഥാക്കജ ഒന്നര കസനസ സലസം ( കഡസ്ഥാകക്യുകമെനസ നസം.554/2015 തതീയതജ

04.02.2015)  ശതീ.ഇ.കജ.ഫസ്ഥാന്സജസജനസ  ജനസമ്പര്ക്ക  പരജപസ്ഥാടജയജല  മെറ്റുളളവര്ക്കസ  അനുവദജച

രതീതജയജല കസനജനസ  2  ലകസം രൂപയസ വജലക്കുവസ്ഥാന് 21.05.2013 കല 59/2013-14 നമ്പര് കമ്മജറജ

തതീരുമെസ്ഥാനജചജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.   കസനജനസ  മെസ്ഥാര്ക്കറസ  വജല  15  ലകസം  മുതല  20  ലകസം  വകരയുളളതുസം

കഫയര്  വസ്ഥാലപ്യൂ  വജല  6,07,000/-  രൂപയുമുളളതസ്ഥായ  സലസം  2  ലകസം  രൂപയസ  വജലപന

നടതജയതുവഴജ അകതസ്ഥാറജറജയസ  നഷമുണസ്ഥായജട്ടുണസ.ജനസമ്പര്ക്ക പരജപസ്ഥാടജയജല അര്ഹരസ്ഥായവര്ക്കസ

മെജതമെസ്ഥായ  നജരക്കജല  ഭൂമെജ  നലകുവസ്ഥാനസ്ഥാണസ  നജര്കദ്ദേശസം.   എന്നസ്ഥാല  ജനസമ്പര്ക്ക  പരജപസ്ഥാടജയുകട

മെറവജല കചറജയ കപസ്ഥാട്ടുകള ഔദസ്ഥാരരവജലയസ  വജലപന നടത്തുകയസ്ഥാണസ അകതസ്ഥാറജറജ  കചയജട്ടുളളതസ.

ഭൂമെജയുകട  യഥസ്ഥാര്ത  വജലയുസം  വജപണജ  മൂലരവസം  നജര്വ്വസ്ഥാഹക  സമെജതജകയ  കബസ്ഥാധരകപടുത്തുവസ്ഥാന്

അകതസ്ഥാറജറജയുകട പസ്ഥാനജസംഗസ വജഭസ്ഥാഗസം ശമെജചജട്ടജല.

    ഔദസ്ഥാരര  വജലയസ  ഭൂമെജ  അനുവദജചജട്ടുളളവര് ആദര  തവണയസ്ഥായജ  10,000/-  രൂപ അടയ്ക്കുകയുസം

ബസ്ഥാക്കജ  തുക  36  തവണകളസ്ഥായജ  എലസ്ഥാ  മെസ്ഥാസവസം  10-ാാാ തതീയതജയസ  മുന്പസ്ഥായജ  അടയ്ക്കുവസ്ഥാനസ്ഥാണസ

നജര്കദ്ദേശസം.  മെസ്ഥാസ ഗഡുക്കളജല വതീഴ്ച വരുതജയവര് ആകരലസ്ഥാകമെനസം, കുടജശ്ശേജക മൂലസം അകലസ്ഥാട്ടസകമെനസ

റദ്ദേസ  കചയവര്,  ബസ്ഥാക്കജ ഈടസ്ഥാക്കുവസ്ഥാനുളള ഗഡുക്കളുകട എണസം,  തുക എന്നജവ ലഭരമെസ്ഥാക്കണകമെനസം

കസനജനസ മെസ്ഥാര്ക്കറസ വജല 15 ലകസം മുതല 20 ലകസം വകരയുളളതുസം കഫയര് വസ്ഥാലപ്യൂ വജല 6,07,000/-
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രൂപയുമുളളതസ്ഥായ  സലസം  2  ലകസം  രൂപയസ  വജലപന  നടതജയതജകന  കസ്ഥാരണസം

വജശദതീകരജക്കണകമെന്നസ്ഥാവശരകപട്ടസ  24.04.2017 ല  നലകജയ 41-ാാാ നമ്പര്  ഓഡജറസ  അകനസ്വഷ

ണതജനസ മെറപടജ ലഭരമെസ്ഥാക്കജയജട്ടജല.  കമെല പറഞ്ഞ  സലകത കകയറസം യഥസ്ഥാസമെയസം അകതസ്ഥാറജറജ

ഒഴജപജചജട്ടജലസ്ഥാതതസ്ഥാണസ  ഈ  നഷതജനസ  കസ്ഥാരണസം.  ഈ  വജഷയതജല  വജശദമെസ്ഥായ

അകനസ്വഷണതജനസ്ഥായജ ഭരണവകുപജകനസ്ഥാടസ ശുപസ്ഥാര്ശ കചയ്യുന.

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല  നടക്കുന്ന  വസ്തു  ആര്ജജക്കലുസം  കകയസ്ഥാഴജയലുസം  സസംബന്ധജചസ

എകജകപ്യൂട്ടതീവസ കമ്മജറജ എടുക്കുന്ന തതീരുമെസ്ഥാനങ്ങളലസ്ഥാകത ഇതസ സസംബന്ധജചസ സസ്ഥായജയസ്ഥായ ചട്ടങ്ങകളസ്ഥാ

നജയമെങ്ങകളസ്ഥാ നജലവജലജല.  പഞസ്ഥായതസ രസ്ഥാജസ ചട്ടങ്ങളുസം മുന്സജപസ്ഥാലജറജ ചട്ടങ്ങളുസം കപസ്ഥാകല തകന്ന

അകതസ്ഥാറജറജയുകട  തനതസ്ഥായ  പ്രവര്തനവശലജയസ  അനുകയസ്ഥാജരമെസ്ഥായജ  വസ്തുഇടപസ്ഥാടുകള

നജയന്ത്രജക്കുന്നതജനസ വസ്തു ആര്ജജക്കലുസം കകയസ്ഥാഴജയലുസം ചട്ടങ്ങള രൂപതീകരജകക്കണതുസം ആയതജനസ

സര്ക്കസ്ഥാര് അസംഗതീകസ്ഥാരസം വസ്ഥാകങ്ങണതുസം അനജവസ്ഥാരരമെസ്ഥാണസ.

അതുകപസ്ഥാകലതകന്ന,  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ  നജലവജല  കകയറക്കസ്ഥാകര  ഒഴജപജക്കസ്ഥാന്  ചട്ടങ്ങള

നജലവജലജലസ്ഥാതതജനസ്ഥാല കകയറസം നതീക്കസം കചയലുസം അനധജകൃതമെസ്ഥായജ വസ്തു വകവശസം വയ്ക്കുന്നതജനസ

പജഴചുമെതല - ഈടസ്ഥാക്കല സസംബന്ധമെസ്ഥായ ചട്ടങ്ങളുസം ഉണസ്ഥാക്കജ സര്ക്കസ്ഥാര് അസംഗതീകസ്ഥാരസം വസ്ഥാങ്ങുകയുസം

കചകയണതസ്ഥാണസ.

3.32 ജവഹര്ലസ്ഥാല  കനഹ്രു  കസ്റ്റഡജയതജകല  അനധജകൃത  കകയറങ്ങള  ഒഴജപജക്കുവസ്ഥാന്  
അകതസ്ഥാറജറജ നടപടജ സസ്വതീകരജചജല  .   അകതസ്ഥാറജറജയുകട ഭൂമെജ നഷകപട്ടു

                                 (ഫയല നമ്പര് 5962/ഇ 2/2016/ജജ.സജ.ഡജ.എ.)

കലൂര്  അന്തസ്ഥാരസ്ഥാഷ്ട്ര  കസ്റ്റഡജയതജല  കകസ്ഥാചജ  കമെകടസ്ഥാ,  കസനസ  ആലബര്ട്ടസസസ  കകസ്ഥാകളജസ,

DMRC,  L&T  എന്നതീ  സസ്ഥാപനങ്ങള  അനധജകൃതമെസ്ഥായജ  സലങ്ങള  കകയറജ  നജര്മ്മസ്ഥാണ

പ്രവര്തനങ്ങള  നടതജ  വകവശകപടുതജയതസ്ഥായജ  ഫയലജല  കസ്ഥാണുന.  വജ.ഐ.പജ/

വജ.വജ.ഐ.പജ വസ്ഥാഹന പസ്ഥാര്ക്കജസംഗജനസ ഉപകയസ്ഥാഗജചസ വന്നജരുന്ന സലസം കക.സജ.എ.,  എറണസ്ഥാകുളസം

പ്രസസ  ക്ലബസ  എന്നജവരുകട  സഹകരണകതസ്ഥാകട  നകത്രവനസം  എന്ന  കപരജല  ഉപകയസ്ഥാഗജക്കുന.

നകത്രവനസം  എന്നതസ കകസ്ഥാണസ അകതസ്ഥാറജറജ ഉകദ്ദേശജക്കുന്നതസ എന്തസ്ഥാകണന്നസ അകതസ്ഥാറജറജക്കുകപസ്ഥാലുസം

അറജയജല.
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കസ്റ്റഡജയതജകന കജഴകക്ക ഗടൗണജല പസ്ഥാര്ക്കജസംഗജനുസം  എകജബജഷനുസം അകലസ്ഥാട്ടസ  കചയ്യുന്ന

സലങ്ങള, പുറകമ്പസ്ഥാക്കസ സലങ്ങള എന്നജവ  കസനസ ആലബര്ട്ടസസസ കകസ്ഥാകളജസ കകയറജ പ്രസ്ഥാക്ടതീസസ

ഗടൗണസ്ഥാക്കജ  മെസ്ഥാറജയജട്ടസ  വര്ഷങ്ങളസ്ഥായജ.   അകതസ്ഥാറജറജയുകട  അകലസ്ഥാട്ടസകമെനസ  പ്രകസ്ഥാരമുളള  ഉപകയസ്ഥാഗസം

രണസ  വര്ഷങ്ങളസ്ഥായജ  ആലബര്ട്ടസസസ  കകസ്ഥാകളജസ  തടഞ്ഞജട്ടുസം  അകതസ്ഥാറജറജ  യസ്ഥാകതസ്ഥാരു  നടപടജയുസം

സസ്വതീകരജചജട്ടജല.  ഇതുസസംബന്ധജചസ റവനപ്യൂ,  സര്കവ്വ,  കപസ്ഥാലതീസസ,  ജുഡതീഷരറജ എന്നതീ വകുപ്പുകളജല

നസ്ഥാളജതുവകര യസ്ഥാകതസ്ഥാരു പരസ്ഥാതജയുസം അകതസ്ഥാറജറജ നലകജയജട്ടജല.   കൂടസ്ഥാകത ഇതസ ഒഴജപജക്കുവസ്ഥാനുളള

ശമെവസം അകതസ്ഥാറജറജ  നടതജയതസ്ഥായജ കസ്ഥാണുന്നജല.  കസനസ ആലബര്ട്ടസസസ  കകസ്ഥാകളജസ  എത്ര കസനസ

സലമെസ്ഥാണസ  കകയറജയജട്ടുളളതസ  അകതസ്ഥാറജറജയസ  വരകതയജല  അകതസ്ഥാറജറജയുകട  വകവശസം  ഈ

പ്രകദശതസ  എത്ര  ഏക്കര്  സലമെസ്ഥാണുളളകതനസം   കകയറക്കസ്ഥാകര  ഒഴജപജക്കുവസ്ഥാന്  അകതസ്ഥാറജറജ

സസ്വതീകരജച നടപടജകള വജശദതീകരജക്കണകമെന്നസ്ഥാവശരകപട്ടസ  25.04.2017  ല നലകജയ എ 3/64/15-

16  നമ്പര്  ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജക്കസ  മെറപടജ  ലഭരമെസ്ഥാക്കജയജട്ടജല,  ഈ  സസ്ഥാഹചരരതജല

വകകയറക്കസ്ഥാകര  എത്രയുസം  കവഗസം  ഒഴജപജചസ  അകതസ്ഥാറജറജയുകട  ഭൂമെജ  വതീകണടുതസ  ഓഡജറജല

അറജയജകക്കണതസ്ഥാണസ.

3.33 കസ്ഥാക്കനസ്ഥാടസ സ്റ്റുഡജകയസ്ഥാ അപസ്ഥാര്ട്ടസകമെനസ   -    നജഷജയ ആസജയസ്ഥായജ മെസ്ഥാറജ   
 

                     (ഫയല നസം. 2602/ബജ3/Estate/14/GCDA.)

കണയന്നൂര് തസ്ഥാലൂക്കസ കസ്ഥാക്കനസ്ഥാടസ വജകലജജകല റതീ സര്കവ്വ നസം.335/1 ഉളകപട്ട 6.86 ആര്സസ

(17  കസനസ)  സലതസ  അകതസ്ഥാറജറജ  566  ചതുരശ  അടജ  വജസതീര്ണമുളള  25  ഫസ്ഥാറ്റുകള  പണജ

കഴജപജചജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.   25  ഫസ്ഥാറജനുസം  കൂടജ  3,77,45,620/-  രൂപയസ്ഥാണസ  നജര്മ്മസ്ഥാണകചലവസ

(23.06.2015 കല സൂപ്രണജസംഗസ എഞജനതീയറകട 7782/ഇ 1/2000/ജജ.സജ.ഡജ.എ. കുറജപസ).  കൂടസ്ഥാകത

യസ്ഥാര്ഡസ  വലറസ,  ഭരണകചലവസ  എന്നജവയടക്കസം  4,15,25,000/-  രൂപയസ്ഥാണസ  ആകക  കചലവസ.

അതസ്ഥായതസ  ഒരു  ഫസ്ഥാറജനസ  16,61,000/-  രൂപയസ്ഥാണസ  നജര്മ്മസ്ഥാണ  കചലവസ.   ഫസ്ഥാറജകന  വജല

കണക്കസ്ഥാക്കുകമ്പസ്ഥാള  ആയതജകന  സലവജല  കൂടജ  കണക്കജകലടുതസ  വജല  നജശയജകക്കണതസ്ഥാണസ.

ആയതസ പ്രകസ്ഥാരസം  6.86  ആര്സസ  (16.94  കസനസ)  സലതജനസ കഫയര് വസ്ഥാലപ്യൂ നജരക്കസ അനുസരജചസ

1,08,04,500/-  രൂപ  (15,75,000 x  6.86 Are)  വജല വരുസം.  ഒരു ഉടമെയസ  അവകസ്ഥാശകപട്ട സലസം

0.6800 കസനസ സലമെസ്ഥാണസ.  അതുപ്രകസ്ഥാരസം ഒരു ഫസ്ഥാറജകന വജല (0.68 x 6,38,169 = 4,33,955/- +

16,61,000/-)  20,94,955/-  രൂപയസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല ഈ പ്രകദശതസ സലതജകന മെസ്ഥാര്ക്കറസ വജല

കസനസ  ഒന്നജനസ  14  ലകസം ഉളളതസ്ഥായജ  പസ്ഥാനജസംഗസ  വജഭസ്ഥാഗസം  റജകപസ്ഥാര്ട്ടസ  കചയജട്ടുണസ.   കൂടസ്ഥാകത ഒരു

ഫസ്ഥാറജകന  കബസസ  വസ്ഥാലക്യു  23  ലകസം  രൂപയസ്ഥായജ  നജര്ണയജക്കണകമെന്നസ  കസക്രട്ടറജയുസം

നജര്കദ്ദേശജചതസ്ഥായജ ഫയലജല കസ്ഥാണുന.  
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നജര്മ്മസ്ഥാണകചലവസം,  സലതജകന കഫയര് വസ്ഥാലപ്യൂവസം കൂട്ടജ കജട്ടുന്ന തുകകയക്കസ്ഥാള കുറഞ്ഞ

തുകയസ്ഥായ  19  ലകസം  രൂപ  ഒരു  ഫസ്ഥാറജനസ  വജല   നജര്ണയജചസ  കലലസം  /  കടണര്  നടത്തുവസ്ഥാന്

തതീരുമെസ്ഥാനജചതസ എന്തുകകസ്ഥാണസ്ഥാകണന്നസ വരകമെല. കസ്ഥാക്കനസ്ഥാടസ  കപസ്ഥാലുളള  ഒരു  സലതസ

സജതജകചയ്യുന്ന ഫസ്ഥാറജനസ,  ഭൂമെജയുകട മെസ്ഥാര്ക്കറസ വജല ഈടസ്ഥാക്കസ്ഥാകത കഫയര് വസ്ഥാലക്യു നജരക്കജല വജല

നജര്ണയജചസ വജലപന നടത്തുകമ്പസ്ഥാള അകതസ്ഥാറജറജയസ നഷസം സസംഭവജക്കുകമെന്നസ നജര്വ്വസ്ഥാഹക സമെജതജ

അസംഗമെസ്ഥായ കസക്രട്ടറജ വജകയസ്ഥാജനസം കരഖകപടുതജയജട്ടജല.  കൂടസ്ഥാകത  25.09.2015  ല കടണര്/കലലസം

വഴജ  ഫസ്ഥാറ്റുകള  വജലപന  നടതജകയങ്കജലുസം  ഒരസ്ഥാള  മെസ്ഥാത്രമെസ്ഥാണസ  കടണറജല  പകങ്കടുതതസ.

ആയതജനസ്ഥാല  24.11.2015  ല  റതീ-കടണര്  കചയ്കതങ്കജലുസം  ആരുസം  തകന്ന  റതീ  കടണറജല

പകങ്കടുതജല.   ഫസ്ഥാറജകന  നജര്മ്മസ്ഥാണ  രതീതജയജകല  അപസ്ഥാകതയുസം,  പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ  ഏരജയയുകട

അഭസ്ഥാവവമെസ്ഥാണസ  കടണറജല പകങ്കടുക്കസ്ഥാകത ആളുകകള പജന്തജരജപജചകതന്നസ  വരകമെസ്ഥാണസ.   ഇത്രയുസം

കുറഞ്ഞ നജരക്കജല ഫസ്ഥാറസ ലഭരമെസ്ഥാക്കജയജട്ടുസം ജനങ്ങള വസ്ഥാങ്ങുവസ്ഥാന് തയസ്ഥാറസ്ഥാകസ്ഥാതജരുന്നതജകന കസ്ഥാരണസം

വരകമെല. ഫസ്ഥാറ്റുകള വജലപന നടത്തുന്നതജനസ പകരസം 25  ഫസ്ഥാറ്റുകള  ലതീസജനസ  നലകുവസ്ഥാന്

തതീരുമെസ്ഥാനജച  സസ്ഥാഹചരരസം  അകതസ്ഥാറജറജ  വജശദതീകരജചജട്ടജല.  25  ഫസ്ഥാറ്റുകള  അഞസ  വര്ഷകതയസ

ലതീസജനസ നലകുന്നതജനസ 22.03.2016 നസ നടതജയ കലലതജല കൂടജയ തുകയസ്ഥായ 19,12,000/- രൂപ

പ്രതജവര്ഷ വസ്ഥാടക വജളജച ശതീ.പജ.സജ.ദജകനശസ കുമെസ്ഥാറജനസ കലലസം ഉറപജചജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.  (അതസ്ഥായതസ

പ്രതജമെസ്ഥാസ  വസ്ഥാടക  ഒരു  ഫസ്ഥാറജനസ  6373/-)  04.04.2016  ല  ശതീ.പജ.സജ.ദജകനശസ  കുമെസ്ഥാറജനസ

അകലസ്ഥാട്ടസകമെനസ  ഓര്ഡറസം  അകതസ്ഥാറജറജ  നലകജ.  എന്നസ്ഥാല ഫസ്ഥാറജകല മെലജന ജലസം  നജര്മ്മസ്ഥാര്ജനസം

കചയ്യുന്നതജനുളള   യസ്ഥാകതസ്ഥാരു  നടപടജയുസം  എഞജനതീയറജസംഗസ  വജഭസ്ഥാഗസം  നടതജയജട്ടജലസ്ഥാകയനസം

അതുകകസ്ഥാണസ  ഫസ്ഥാറസ  ഉപകയസ്ഥാഗജക്കുവസ്ഥാന് സസ്ഥാധജക്കുന്നജലസ്ഥാകയനസം അറജയജചജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.   തുടര്ന്നസ

എഞജനതീയറജസംഗസ  വജഭസ്ഥാഗസം   ഫസ്ഥാറജകന  ഡ്രൈയജകനജസ  തൃക്കസ്ഥാക്കര  മുനജസജപസ്ഥാലജറജയുകട  ഓടയുമെസ്ഥായജ

ബന്ധജപജക്കുന്നതജനസ  ശമെജകചങ്കജലുസം നസ്ഥാട്ടുകസ്ഥാരുകട എതജര്പജകന തുടര്ന്നസ ഉകപകജചജട്ടുളളതുമെസ്ഥാണസ.

തുടര്ന്നസ  ശതീ.പജ.സജ.ദജകനശസ  കുമെസ്ഥാറജനസ  EMD   തുകയസ്ഥായ  19,12,000/-  രൂപ  മെടക്കജ

നലകജയജട്ടുളളതുമെസ്ഥാണസ    ( കചക്കസ നസം.376678 / 14.07.2016).  

പ്രതജവര്ഷ വസ്ഥാടക 19,12,000/- രൂപകയന്നതസ കമെസ്ഥാതസം കചലവജകന (4,15,25,000/- രൂ) 8%

വസ്ഥാര്ഷജക പലജശ കപസ്ഥാലുമെല.   വഴജ  സടൗകരരസം കുറഞ്ഞതുസം വജസ് തൃതജയജലസ്ഥാതതുമെസ്ഥായ സലതസ

പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ  സടൗകരരവസം   ഡ്രൈയജകനജസ  സടൗകരരവമെജലസ്ഥാകത  25  ഫസ്ഥാറ്റുകള  നജര്മ്മജചതു  വഴജ

നജര്മ്മസ്ഥാണകചലവസം  സലവജലയുമെടക്കസം  അകതസ്ഥാറജറജയുകട  7  കകസ്ഥാടജകയസ്ഥാളസം  രൂപയസ്ഥാണസ

നജഷ് ക്രജയമെസ്ഥായജരജക്കുന്നതസ.   ഇത്രയുസം  തുക  നജഷ് ക്രജയമെസ്ഥാക്കജയതസ  അകതസ്ഥാറജറജയുകട  എഞജനതീ

യറജസംഗസ,  പസ്ഥാനജസംഗസ  വജഭസ്ഥാഗങ്ങളസ്ഥാണസ.   ഇതസ  പസ്ഥാനജസംഗസ,  എഞജനതീയറജസംഗസ  വജഭസ്ഥാഗങ്ങളുകട
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ദതീര്ഘവതീകണമെജലസ്ഥായ്മയുസം  അലസംഭസ്ഥാവവമെസ്ഥാണസ  തുറന്നസ  കസ്ഥാണജക്കുന്നതസ.  അകതസ്ഥാറജറജയസ  കസ്ഥാക്കനസ്ഥാടസ

കപസ്ഥാലുളള  സലതസ  വജസ് തൃതജയുളള  മെറസ  ഭൂമെജകള  ലഭരമെസ്ഥായജരുന്നജട്ടുസം  ഈ  സലസം  ഫസ്ഥാറസ

നജര്മ്മസ്ഥാണതജനസ കതരകഞ്ഞടുതതജകന യുകജകയന്തസ്ഥാകണന്നസ മെനസജലസ്ഥാവന്നജല.  വഴജ സടൗകരരസം

കുറഞ്ഞതുസം സലവജസ് തൃതജ കുറഞ്ഞതുമെസ്ഥായ സലതസ പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ   ഡ്രൈയജകനജസ സസംവജധസ്ഥാനമെജലസ്ഥാകത

25  ഫസ്ഥാറ്റുകള  നജര്മ്മജക്കുവസ്ഥാനുണസ്ഥായ  സസ്ഥാഹചരരവസം,   ഫസ്ഥാറ്റുകള  ഉപകയസ്ഥാഗജക്കസ്ഥാവന്ന  സജതജയ

ലസ്ഥാകയങ്കജല കടണര് കണജചതജകന കസ്ഥാരണവസം അകനസ്വഷജചസ  19.04.2017 ല നലകജയ  38-ാാാ

നമ്പര് ഓഡജറസ അകനസ്വഷണതജനസ മെറപടജ ലഭരമെസ്ഥാക്കജയജട്ടജല.  ആയതജനസ്ഥാല ഈ ഫസ്ഥാറ്റുകള ഉയര്ന്ന

വജലയസ ഉടന് വജലപന നടത്തുവസ്ഥാന് ആവശരമെസ്ഥായ നടപടജകള അകതസ്ഥാറജറജ സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ.

3.34 കരസ്ഥാര് ഇലസ്ഥാകത എറണസ്ഥാകുളസം പ്രസസ ക്ലബജനസ   8   കസനസ സലസം വസ്ഥാടകയസ നലകജ

       [ഫയല നസം.1)  7228/Estate/B1/2014/GCDA,  2)  5592/PL2/14/GCDA]

ജവഹര്ലസ്ഥാല കനഹ്രു അന്തസ്ഥാരസ്ഥാഷ്ട്ര കസ്റ്റഡജയതജകല ലജങ്കസ കറസ്ഥാഡജനസ സമെതീപമുളള അകതസ്ഥാറജറജ

വക 8 കസനസ സലസം പ്രതജമെസ്ഥാസസം 100/- രൂപ വസ്ഥാടകയസ എറണസ്ഥാകുളസം പ്രസസ ക്ലബജനസ കവസ്ഥാളജകബസ്ഥാള

കകസ്ഥാര്ട്ടസ നജര്മ്മജക്കുന്നതജനസ നലകുവസ്ഥാന് 23.09.2014 കല 195/2014-15 നമ്പര് നജര്വ്വസ്ഥാഹകസമെജതജ

തതീരുമെസ്ഥാനസം എടുതജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.  കരസ്ഥാര് ഇലസ്ഥാകതയസ്ഥാണസ 8 കസനസ സലസം കുറഞ്ഞ വസ്ഥാടകയസ്ഥായ 100/-

രൂപ നജശയജചസ പ്രസസ ക്ലബജനസ നലകജയതസ.പ്രസസ  ക്ലബജനസ  വസ്ഥാടകയസ  നലകജയ  ടജ  സലതജല

അവര്ക്കസ നജര്മ്മസ്ഥാണ പ്രവര്തനങ്ങളക്കസ അനുമെതജ നലകജയജട്ടുകണസ്ഥാകയന്നസ വരകമെല .പ്രസസ ക്ലബസ

കൃതരമെസ്ഥായജ  വസ്ഥാടക  അടയ്ക്കുന്നജല.  കസ്റ്റ ഡജയസം  കറസ്ഥാഡജല  നജനസം  പജറകസ  ഭസ്ഥാഗതസ  പ്രകവശന

കറസ്ഥാഡജകലയസ  പ്രകവശജക്കുവസ്ഥാനുളള  ഭസ്ഥാഗസം  /  പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ   സലസം  എന്നതീ  പ്രകദശങ്ങളജല  ഇരുമ്പസ

വപപസ,  ഷതീറസ,  പസ്ഥാസ്റ്റജകസ  കനറസ  എന്നജവ ഉപകയസ്ഥാഗജചസ  കകട്ടജ  അടചസ  പ്രസസ  ക്ലബസ  കവസ്ഥാളജകബസ്ഥാള

കകസ്ഥാര്ട്ടസ  നജര്മ്മജചജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.  പ്രസസ  ക്ലബസ  കവസ്ഥാളജകബസ്ഥാള  കകസ്ഥാര്ട്ടജകലക്കസ  പ്രകവശന  ഫതീസസ,

കമെമ്പര്ഷജപസ  ഫതീസസ  എന്നജവ  ഈടസ്ഥാക്കുനകണസ്ഥാകയന്നസ  അകതസ്ഥാറജറജക്കസ  നജശയമെജല.  വസ്ഥാടകയസ

നലകജയ  8  കസനജലധജകസം സലസം പ്രസസ ക്ലബസ ഉപകയസ്ഥാഗജക്കുനകണസ്ഥാകയനസം കമെല നജര്മ്മസ്ഥാണസം

കസ്റ്റഡജയതജല  എത്തുന്ന  കസ്ഥാണജകളക്കസ  എകന്തങ്കജലുസം  തരതജലുളള  ബുദ്ധജമുട്ടുകള

ഉണസ്ഥാക്കുനകണസ്ഥാകയനസം  അകനസ്വഷജചസ  26.04.2016 ല നലകജയ എ 3/65/15-16  നമ്പര്  ഓഡജറസ

എന്കസ്വയറജക്കസ  മെറപടജ  ലഭരമെസ്ഥാക്കജയജട്ടജല.  കരസ്ഥാര്  വചജട്ടജലസ്ഥാതതജനസ്ഥാലുസം  കസ്റ്റഡജയതജല

അതരസ്ഥാഹജതമുണസ്ഥായസ്ഥാല  കസ്ഥാണജകകള  ഒഴജപജക്കുവസ്ഥാന്  പ്രസസ  ക്ലബജകന്റ  നജര്മ്മസ്ഥാണങ്ങള

തടസമെസ്ഥാകണന്നസ അകതസ്ഥാറജറജ എകജകപ്യൂട്ടതീവസ എഞജനതീയര് റജകപസ്ഥാര്ട്ടസ കചയ് തജട്ടുളള സസ്ഥാഹചരരതജല

വവിശാല കകാചവി വവികസന അതതാറവിറവി ഓഡവിററ്റ് റവിതപാര്ടറ്റ് 2015-'16
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പ്രസസക്ലബജനസ സലസം നലകജയ നടപടജ റദ്ദേസ കചയസ നജര്മ്മസ്ഥാണങ്ങള കപസ്ഥാളജചസ നതീകക്കണതസ്ഥാണസ.

 

3.35 മെവറന് വഡ്രൈവജല വഹകക്കസ്ഥാടതജ ജസംഗ്ഷന് മുതല ടസ്ഥാറസ്ഥാ ഓയജല മെജല കനസ്ഥാല 
വകരയുളള സലങ്ങള വൃതജയസ്ഥാക്കുന്നതജനുസം  ,   പൂകന്തസ്ഥാട്ട   പരജപസ്ഥാലനതജനുസം 
കരസ്ഥാറജലസ്ഥാകത പണസം കചലവഴജച

                     
                         (ഫയല നസം.ഇ 3/3946/2013/ജജ.സജ.ഡജ.എ)

മെവറന് വഡ്രൈവജല വഹകക്കസ്ഥാടതജ ജസംഗ്ഷന് മുതല ടസ്ഥാറസ്ഥാ ഓയജല മെജല കനസ്ഥാല വകരയുളള

നടപസ്ഥാത,  കകട്ടുവളളസം  പസ്ഥാലസം,  കഫകറരജയ  എന്നതീ  സലങ്ങള  ദജവകസന  വൃതജയസ്ഥാക്കുന്നതജനുസം

പൂകന്തസ്ഥാട്ടസം പരജപസ്ഥാലജക്കുന്നതജനുമെസ്ഥായജ കടണര് കണജചസ കരസ്ഥാര് നലകജയജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.  05.11.2013

കല 25-ാാാ നമ്പര് കരസ്ഥാര് പ്രകസ്ഥാരസം ഒരു വര്ഷകതയസ്ഥാണസ ശതീ.റജ.എ.സജറസ്ഥാജജനസ പ്രതജമെസ്ഥാസസം 79,200/-

രൂപയസ കരസ്ഥാര് നലകജയജട്ടുളളതസ.  (കമ്മജറജ തതീരുമെസ്ഥാനസം നസം.257/2013-14).   എന്നസ്ഥാല ഈ കരസ്ഥാര്

2014 ഒകക്ടസ്ഥാബറജല അവസസ്ഥാനജകചങ്കജലുസം ഒരു വര്ഷകതയസ കൂടജ നതീട്ടജ നലകജയജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.  2015

ഒകക്ടസ്ഥാബറജല  കരസ്ഥാര്  അവസസ്ഥാനജചജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.   ശതീ.റജ.എ.സജറസ്ഥാജസ  മെരണകപട്ടു  കപസ്ഥായതജനസ്ഥാല

അകദ്ദേഹതജകന ഭസ്ഥാരര ശതീമെതജ.ബദറന്നതീസയസ്ഥാണസ ഇതസ നടത്തുന്നതസ. 2015 ഒകക്ടസ്ഥാബര് 31 നസ കരസ്ഥാര്

അവസസ്ഥാനജചജട്ടുസം നസ്ഥാളജതുവകര കരസ്ഥാര് പുതുക്കുകകയസ്ഥാ പുതജയ കടണര് കണജക്കുകകയസ്ഥാ കചയജട്ടജല.

പുതജയ  കടണര്  കണജക്കുവസ്ഥാന്  കചയര്മെസ്ഥാനുസം,  കസക്രട്ടറജയുസം  നജര്കദ്ദേശജചജട്ടുസം  എഞജനതീയറജസംഗസ

വജഭസ്ഥാഗസം കടണര് കണജചതസ്ഥായജ കസ്ഥാണുന്നജല. ഈ പ്രവൃതജ നജര്വ്വഹജക്കുന്നതജനസ പ്രതജമെസ്ഥാസസം

62,050/- രൂപ കചലവസ വരുകമെന്നസ്ഥാണസ 29.07.2013 കല 128/2013-14 ാാാ നമ്പര് നജര്വ്വസ്ഥാഹകസമെജതജ

നജര്ണയജചജട്ടുളളതസ.  എന്നസ്ഥാല കരസ്ഥാര് നലകജയതസ  79,200/-  രൂപയസ്ഥാണസ.  പ്രതജമെസ്ഥാസസം  62,050/-

രൂപ  കചലവസ  വരുകമെന്നസ  അകതസ്ഥാറജറജയജകല  എഞജനതീയറജസംഗസ  വജഭസ്ഥാഗവസം  നജര്വ്വസ്ഥാഹകസമെജതജയുസം

വജലയജരുതജയ പ്രവൃതജയസ  79,200/- രൂപയസ കരസ്ഥാര് നലകുവസ്ഥാനുണസ്ഥായ സസ്ഥാഹചരരസം വരകമെല.

കൂടസ്ഥാകത 62,050/- രൂപയജലുസം കുറഞ്ഞ തുകയസ പ്രവൃതജ ഏകറടുക്കുവസ്ഥാന് സസ്ഥാധജക്കുന്ന കരസ്ഥാറകസ്ഥാരകന

കവണസം  കതരകഞ്ഞടുക്കുവസ്ഥാന്,  അതജനസ പകരസം ലഭജച കടണറജല (2  എണസം) കുറഞ്ഞ തുക കസ്വസ്ഥാട്ടസ

കചയ കരസ്ഥാറകസ്ഥാരകനയസ്ഥാണസ കതരകഞ്ഞടുതതസ. കരസ്ഥാര് 2015 ഒകക്ടസ്ഥാബറജല അവസസ്ഥാനജചജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.

കരസ്ഥാറജലസ്ഥാകത ഇകപസ്ഥാഴുസം പ്രവൃതജ തുടരുകയസ്ഥാണസ.  01.12.2015 കല  13-ാാാ നമ്പര് വടൗചര് പ്രകസ്ഥാരസം

(കചക്കസ  നസം.439628/01.12.2015)  79,200/-രൂപയുസം  22.03.2016 കല  142-ാാാ  വടൗചര്  പ്രകസ്ഥാരസം

(കചക്കസ  നസം.  376014/22.03.16)  3,16,800/-രൂപയുസം  ഉളകപകട  ഓഡജറസ  കസ്ഥാലയളവജല  മെസ്ഥാത്രസം

കരസ്ഥാറജലസ്ഥാകത   (79200  x  5)  3,96,000/-   രൂപ  ഈ  പ്രവൃതജയസ  നലകജയജട്ടുണസ.   കരസ്ഥാര്

അവസസ്ഥാനജചജട്ടുസം പ്രവൃതജ തുടരുന്നതജകന ആവശരകത അകനസ്വഷജചസ 12.04.2017 ല എ 3/27/15-16

വവിശാല കകാചവി വവികസന അതതാറവിറവി ഓഡവിററ്റ് റവിതപാര്ടറ്റ് 2015-'16
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നമ്പര്  ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജ  നലകജകയങ്കജലുസം  മെറപടജ  ലഭരമെസ്ഥാക്കജയജട്ടജല.ആയതജനസ്ഥാല  ഓഡജറസ

കസ്ഥാലയളവജല കരസ്ഥാറജലസ്ഥാകത കചലവഴജച തുകയസ്ഥായ 3,96,000/-രൂപ ഓഡജറസ തടസസം കചയ്യുന.

3.36 മെവറന് വഡ്രൈവജല ടണല മെവറന് അകകസ്വറജയസം കപ്രസ്ഥാജക്ടസ   -   ബജഡസ കസകപ്യൂരജറജ 
തുകയസ സജര നജകകപ നജരക്കജല പലജശ നലകജ   -   പലജശ തുക   86,575/-   രൂപ 
നജരസ്ഥാകരജക്കുന

മെവറന്  വഡ്രൈവജല  ടണല  മെവറന്  അകകസ്വറജയസം  സസ്ഥാപജക്കുന്നതജനസ്ഥായജ  കടണര്  ലഭജച

കവസ്റ്റസ  കകസ്ഥാസ്റ്റസ  ഹസ്ഥാചറതീസസ  എന്ന  സസ്ഥാപനസം  രസതീതസ  നസം.97222/12.03.2014  പ്രകസ്ഥാരസം  ബജഡസ

കസകപ്യൂരജറജ ഇനതജല 10 ലകസം രൂപ അകതസ്ഥാറജറജ ഫണജല അടവസ്ഥാക്കജ.  കപ്രസ്ഥാജക്ടജനസ സര്ക്കസ്ഥാര്

അനുമെതജ  ലഭജക്കസ്ഥാന്  കസ്ഥാലതസ്ഥാമെസസം  വന്നതജകന  തുടര്ന്നസ  സസ്ഥാപനതജകന  അകപക  പ്രകസ്ഥാരസം

122/23.01.2015 നമ്പര് വടൗചര് പ്രകസ്ഥാരസം 10 ലകസം രൂപ തജരജകക നലകജ.  കടണര് വരവസകള

പ്രകസ്ഥാരസം  ബജഡസ  കസകപ്യൂരജറജ  തുകയസ  പലജശ  നലകസ്ഥാനസ്ഥാവജകലന്നജരജകക്ക  161/26.08.2015,

162/26.08.2015  നമ്പര്  വടൗചറകള  പ്രകസ്ഥാരസം  കമെല  തുകയസ   86,575/-  രൂപ  പലജശ  നലകജ.

ധനലകജ ബസ്ഥാങ്കജകല അകതസ്ഥാറജറജയുകട കസവജസംഗ്സസ ബസ്ഥാങ്കസ അക്കടൗണജല 4% സസ്ഥാധസ്ഥാരണ പലജശ

നജരക്കജല നജകകപജച കമെല  10  ലകസം രൂപയസ പജന്നതീടസ  തജരജകക നലകജയകപസ്ഥാള  10%  സജര

നജകകപ  നജരക്കജല  12.03.2014  മുതല  23.01.2015  വകരയുളള  പലജശയസ്ഥാണസ  നലകജയതസ.

എകജകപ്യൂട്ടതീവസ  കമ്മജറജയുകട  18.08.2015  കല  94/2015-16  നമ്പര് തതീരുമെസ്ഥാന പ്രകസ്ഥാരമെസ്ഥാണസ  ബസ്ഥാങ്കസ

സജരനജകകപ നജരക്കജല പലജശ നലകജയതസ.

ബജഡസ  കസകപ്യൂരജറജ  തുകയസ  പലജശ  നലകസ്ഥാന്  വരവസയജകലന്നജരജകക്ക  കൂടജയ  പലജശ

നജരക്കജല  തുക  നലകജയതജലൂകട  അകതസ്ഥാറജറജ  ഫണജനസ  നഷസം  വരുതജയതജനുസം  കൂടസ്ഥാകത

കപ്രസ്ഥാജക്ടജല സര്ക്കസ്ഥാര് അനുമെതജ ലഭരമെസ്ഥാകസ്ഥാതതസ മൂലസം കടണര് ലഭജച വരകജക്കസ ബജഡസ കസകപ്യൂരജറജ

തുക  തജരജകക  നലകജയജട്ടുസം  കടണര്  നടപടജകള   റദ്ദേസ  കചയസ്ഥാതതജനുസം  വജശദതീകരണസം

ആവശരകപട്ടുകകസ്ഥാണസ  നലകജയ  എ 4/32/2014-15  തതീയതജ  18.12.2015  നമ്പര്  ഓഡജറസ

എന്കസ്വയറജക്കസ 3831/പജ.എല.2/2013/ജജ.സജ.ഡജ.എ. തതീയതജ 29.01.2016 പ്രകസ്ഥാരസം ലഭജച മെറപടജ

തൃപജകരമെല.   പലജശയജനതജല നഷസം വന്ന  86,575/-  രൂപ,   കസക്രട്ടറജ  ശതീ.  ആര്.ലസ്ഥാലുവജല

നജനസം ഈടസ്ഥാകക്കണതുസം കടണര് നടപടജകള റദ്ദേസ കചയസ വജവരസം ഓഡജറജല അറജയജകക്കണതുമെസ്ഥാണസ.
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3.37     കചലവന്നൂര് ബണസ കറസ്ഥാഡസ നജര്മ്മസ്ഥാണസം   -  പദ്ധതജ നജര്വ്വഹണതജകല   അപസ്ഥാകതകള 
മൂലസം അധജക കചലവസ

(ഫയല നമ്പര് - E1-8391/14/GCDA)

കരസ്ഥാറകസ്ഥാരന് - M/s.ഗതീന് വര്തസ ഇന്ഫസ്ഥാസ്ട്രക്കചഴസ ലജ.  (9.98%  ഉയര്ന്ന നജരക്കസ)

കചലവന്നൂര് ബണസ കറസ്ഥാഡസ നജര്മ്മസ്ഥാണസം എന്ന കവലയുകട ഫയല പരജകശസ്ഥാധജചതജല,  ഗതീന്

വര്തസ ഇന്ഫസ്ഥാസ്ട്രക്കചഴസ  ലജമെജറഡസ  എന്ന സസ്ഥാപനവമെസ്ഥായജ  26.03.2015-ല ഒപജട്ട  80/2014-15

നമ്പര് കരസ്ഥാര് പ്രകസ്ഥാരസം പ്രവൃതജയുകട പൂര്തതീകരണ കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ 75 ദജവസവസം എഗതീഡസ പജ.എ.സജ

1,61,01,116/- രൂപയുമെസ്ഥാണസ. പദ്ധതജ നജര്വ്വഹണവമെസ്ഥായജ ബന്ധപട്ടസ തസ്ഥാകഴ പറയുന്ന അപസ്ഥാകതകള

കസ്ഥാണുന.

1. കടണര്  അസംഗതീകരജചസ   നലകജയജട്ടുള  കസലകന്  കനസ്ഥാട്ടതീസസ  E1/8391/2014  തതീയതജ

23.02.2015  പ്രകസ്ഥാരസം  പജഴ  കൂടസ്ഥാകത  എഗജകമെനസ  വയ്കക്കണ  അവസസ്ഥാന  തതീയതജ  09.03.2015

ആയജരുന.  എന്നസ്ഥാല  എഗജകമെനസ  കവചജട്ടുളതസ   26.03.2015-ല  മെസ്ഥാത്രമെസ്ഥാണസ.  ജജ.ഒ(പജ)13/

2012/പജ.ഡബക്യു.ഡജ/തതീ.01.02.2012  നമ്പര്  ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരസം  2012  ല  പുതുക്കജയ  കകരള

കപസ്ഥാതുമെരസ്ഥാമെതസ മെസ്ഥാനസ്വല കസകന്  2009 (6)  പ്രകസ്ഥാരസം നജര്ദ്ദേജഷ സമെയപരജധജക്കുളജല കരസ്ഥാറജല

ഏര്കപടസ്ഥാത കരസ്ഥാറകസ്ഥാരജല നജനസം കരസ്ഥാര് തുകയുകട  1% (മെജനജമെസം  - 1000/-,  മെസ്ഥാകജമെസം  -25000/-)

പജഴയസ്ഥായജ  ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല  നജശജത  സമെയപരജധജക്കുളജല  എഗജകമെനസ

കവയസ്ഥാതജരുന്നജട്ടുസം പജഴ ഈടസ്ഥാക്കജയജട്ടുളതസ്ഥായജ കസ്ഥാണുന്നജല. എഗതീഡസ പജ.എ.സജ.  1,34,95,016/-₹

നജശജത  സമെയ  പരജധജക്കുളജല  എഗജകമെനസ  വയസ്ഥാതജരുന്ന  കരസ്ഥാറകസ്ഥാരനജല  നജനസം  കമെല

സൂചജപജചവജധസം പരമെസ്ഥാവധജ  25,000/- രൂപ പജഴ ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

2. ഈ  കവലയുകട  4-ാാാ ഇനമെസ്ഥായജ  കഡ്രൈയജന്  നജര്മ്മസ്ഥാണതജനസ്ഥായജ  എര്തസ  വര്ക്കസ

എസകവഷന് തസ്ഥാകഴ പറയുന്ന അളവജല കചയജട്ടുണസ.

1x72x1.10x0.77 = 60.984 m3

1x40.6x1.1x0.74 = 33.05 m3

1x10.2x1.10x0.74 = 8.303 m3

1x125.6x1.10x1.10  = 151.976 m3

വവിശാല കകാചവി വവികസന അതതാറവിറവി ഓഡവിററ്റ് റവിതപാര്ടറ്റ് 2015-'16
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39.6x1.10x0.65  = 28.314 m3

3.2x1.10x1.15 = 27.83 m3

74.55x1.10x1.05 = 86.105 m3

കസ്ഥാനയുകട  കബഡസ  40mm  കമെറലുപകയസ്ഥാഗജചസ  1:4:8  അനുപസ്ഥാതതജല  10 കസ.മെതീറര്  കനതജല

കകസ്ഥാണക്രതീറസ കചയ്യുന്നതജനസ 6-ാാാ ഇനമെസ്ഥായജ കസനറജസംഗസ ആനസ ഷട്ടറജസംഗസ എന്ന കവല തസ്ഥാകഴ പറയുന്ന

അളവജല കചയജട്ടുണസ.

അളവസ പുസകസം 15/15 പുറസം 4        -   49.68m2

അളവസ പുസകസം 92/2000 പുറസം 31   -   28.07m2  ആകക 77.75m2 (2x388.75x0.10), 10 കസ.മെതീറര്

കനതജല  കബഡസ  കകസ്ഥാണക്രതീറസ  കചയ്യുന്നതജനസ   ആറസ്ഥാമെജനസം  കവല  അപ്രസ്ഥാകയസ്ഥാഗജകവസം

ആവശരമെജലസ്ഥാതതുമെസ്ഥാകണന്നജരജകക്ക  ഈയജനതജനസ  അളവസ  പുസകസം  15/15   പുറസം  17  പ്രകസ്ഥാരസം

253.50/m2  നജരക്കജല മൂലര നജര്ണയസം നടതജ തുക നലകജയജട്ടുണസ.  ആയതജകന ആവശരകത

വജശദമെസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന്  ആവശരകപട്ടസ  19.04.2017 ല  നലകജയ  എന്കസ്വയറജക്കസ  (എ 4/35/2015-16)

മെറപടജ  ലഭരമെസ്ഥാക്കജയജല.  കമെല സൂചജപജചവജധസം  എര്തസ  വര്ക്കസ  കചയ അകത അളവജല  40mm

കമെറലുപകയസ്ഥാഗജചസ 1:4:8 അനുപസ്ഥാതതജല 10 കസ.മെതീറര് കനതജല കസ്ഥാനയുകട കബഡസ കകസ്ഥാണക്രതീറസ

കചയ്യുന്നതജനസ കസനറജസംഗസ ആനസ ഷട്ടറജസംഗസ ആവശരമെജലസ്ഥാകയന്നതജനസ്ഥാല ഈയജനതജനസ നലകജയ

19709 രൂപ  (77.75m2  x  253.50/m2),   9.98%കടണര്  എകസസ  ഉളകപകട  21,676/- രൂപ

നകഷസ്ഥാതരവസ്ഥാദജകളസ്ഥായ  അസജസ്റ്റനസ  എഞജനതീയര്,   സൂപ്രണജസംഗസ  എഞജനതീയര്,  എകജകപ്യൂട്ടതീവസ

എഞജനതീയര്,   അസജസ്റ്റനസ  എകജകപ്യൂട്ടതീവസ  എഞജനതീയര്  എന്നജവരജല  നജനസം  തുലരമെസ്ഥായജ

ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

3.  അളവസ പുസകസം 92/2000  പുറസം  23  പ്രകസ്ഥാരസം പതസ്ഥാമെജനമെസ്ഥായജ സ്റ്റതീല റതീ-  ഇന്കഫസ്ഥാഴസകമെനസ

കഫസ്ഥാര് കവറജസംഗസ സസ്ഥാബസ ഓഫസ കഡ്രൈയജന് എന്ന കവല തസ്ഥാകഴ പറയുന്ന അളവജല കചയജട്ടുണസ.

സസ്ഥാബസ വസസസ  - 0.90x0.30x0.20

കമെയജന് ബസ്ഥാര് 12mm  ring-  2x3x2.10 =12.60

ഡജസ്ട്രജ. 10mm   2x6x0.90 = 10.80 

കമെല സൂചജപജച അളവജലുള സസ്ഥാബജനസ ആവശരമെസ്ഥായ റതീ ഇന്കഫസ്ഥാഴസകമെനജകന അളവസ തസ്ഥാകഴ

കചര്ക്കുന.
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കമെയജന് ബസ്ഥാര് 12mm  ring-  3x2.10 =6.30

ഡജസ്ട്രജ. 10mm  -    2x 6x0.25 = 3.00 

ഇപ്രകസ്ഥാരസം 12mm  ബസ്ഥാര് 6.3 മെതീററസം 10mm ബസ്ഥാര് 7.8 മെതീററസം അധജകസം ഉപകയസ്ഥാഗജചജട്ടുണസ.

അതുകപസ്ഥാകല സസ്ഥാബസ വസസസ   2.4x1.60x0.20  -  നസ

അളവസ പുസകസം  92/2000 പുറസം 23 പ്രകസ്ഥാരസം അനുവദജച അളവസ തസ്ഥാകഴ കചര്ക്കുന. 

കമെയജന് ബസ്ഥാര് 12mm  ring-  25x3.5 =87.5m

ഡജസ്ട്രജ. 10mm  -  22x 2.35 = 51.70m   

അനുവദനതീയമെസ്ഥായ അളവസ ചുവകട കചര്ക്കുന.  

കമെയജന് ബസ്ഥാര് 12mm  ring-  13x5.10 =66.30

ഡജസ്ട്രജ. 10mm  -  14x3.5 = 49.00 

ഇപ്രകസ്ഥാരസം  12mm  ബസ്ഥാര് 21.2 മെതീററസം  10mm ബസ്ഥാര് 2.7  മെതീററസം ഉളകപകട  ആകക 12mm

ബസ്ഥാര് 27.5 മെതീററസം  10mm ബസ്ഥാര് 10.5 മെതീററസം അധജകസം ഉപകയസ്ഥാഗജചജട്ടുണസ. 

12mm ബസ്ഥാര് @0.88/kg = 24.2kg

10mm  ബസ്ഥാര്@ 0.617/kg  =  6.48kg  ആകക  30.68kg  അധജകസം ഉപകയസ്ഥാഗജചജട്ടുണസ.  ആയതജനസ

90.45/kg  നജരക്കജല  നലകജയ  2775 രൂപ  9.98%കടണര്  എകസസ  ഉളകപകട  3052 രൂപ

നകഷസ്ഥാതരവസ്ഥാദജയസ്ഥായ ഉകദരസ്ഥാഗസരജല നജനസം ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

 കമെല  വജഷയസം  സസംബന്ധജചസ  വജശദതീകരണസം  ആവശരകപട്ടസ  നലകജയ  എന്കസ്വയറജക്കസ  മെറപടജ

ലഭരമെസ്ഥാക്കജയജല.

4.  അഞസ്ഥാമെജനമെസ്ഥായജ കസ്ഥാനയുകട കബഡസ 388.75 x1.10x0.10 അളവജല  1:4:8 അനുപസ്ഥാതതജല

42.76m3  സജമെനസ  കകസ്ഥാണക്രതീറസ  കചയജട്ടുണസ.  ആയതജനസ  അളവസ  പുസകസം  15/15  പുറസം  16  പ്രകസ്ഥാരസം

5332.10/m3 നജരക്കജല മൂലരനജര്ണയസം നടതജയജട്ടുണസ.  എന്നസ്ഥാല കസ്ഥാനയുകട വസഡസ വസ്ഥാള  0.90

മെതീറര് വതീതജയജല മെസ്ഥാത്രമെസ്ഥാണസ കചയജട്ടുളതസ.  അതസ്ഥായതസ ഇരുവശവസം 0.10 മെതീറര് വതീതസം ഓഫസ കസറസ

നലകജയജട്ടുണസ.  ഏകതസ്ഥാരു ഫൂട്ടജസംഗസ  കകസ്ഥാഴജകനയുസം കപ്രസ്ഥാജകന് അതജകന കഡപജകന പകുതജയജല
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കൂടസ്ഥാന്  പസ്ഥാടജലസ്ഥാതതസ്ഥാണസ.  ആകയസ്ഥാല  അനുവദനതീയമെസ്ഥായ  ഓഫസ  കസറസ  0.05 മെതീറര്  മെസ്ഥാത്രമെസ്ഥാണസ.

ഇപ്രകസ്ഥാരസം  388.75x  0.05x0.10x2 =  3.8875 m3,  1:4:8  അനുപസ്ഥാതതജല സജമെനസ  കകസ്ഥാണക്രതീറസ

കചയതസ  അസംഗതീകരജക്കുന്നജല.  ആയതജനസ  5332.10/m3 നജരക്കജല നലകജയ 20,723 രൂപ  9.98%

കടണര്  എകസസ  ഉളകപകട   22,791 രൂപ  നകഷസ്ഥാതരവസ്ഥാദജകളസ്ഥായ  ഉകദരസ്ഥാഗസരജല  നജനസം

ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.  ഇതസ  സസംബന്ധജചസ  നലകജയ  ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജക്കസ  വജശദതീകരണസം

ലഭരമെസ്ഥാക്കജയജല.

5. അളവസ പുസകസം 13/15 പുറസം 20 പ്രകസ്ഥാരസം കഡ്രൈയജന് വസഡസ വസ്ഥാള നജര്മ്മജചതജകന അളവസ

ചുവകട കചര്ക്കുന.

small drain to east culvert  2x72x(0.15+0.20)/2x0.87–

drain from padmanabhan`s property to road crossing  2x40.60x(0.15+0.20)/2x0.75–

2x10.2x(0.15+0.20)/2x0.85

to east culvert  2x125.6x(0.15+0.20)/2x1.195–

south side- 2x3.2x(0.15+0.20)/2x1.20

2x23x(0.15+0.20)/2x1.10

towards north- 2x12.6x(0.15+0.20)/2x1

2x16.7x(0.15+0.20)/2x1.20

2.8x(0.15+0.20)/2x0.85

4.75x(0.15+0.20)/2x1.20

37.7x(0.15+0.20)/2x0.85

11.9x(0.15+0.20)/2x0.60 

27.7x(0.15+0.20)/2x0.50

 കമെല  പറഞ്ഞ  അളവജല  നജര്മ്മജചജട്ടുള കസ്ഥാനയുകട  ഉളവതീതജ  0.50  മെതീറര്  മെസ്ഥാത്രകമെയുള

എന്നജരജകക്ക 14-ാാാ ഇനമെസ്ഥായജ പസ്ഥാസ്റ്ററജസംഗസ കചയസ്ഥാവന്ന അളവസ ചുവകട കചര്ക്കുന. 
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കസ്ഥാനയുകട അളവസ പസ്ഥാസ്റ്ററജസംഗസ
കചയസ്ഥാവന്ന
അളവസ (m2)

കചയ അളവസ 
(m2)

അധജകസം 
(m2)

72x{(0.15+0.87)2+0.50} 182.88 192.96 10.08

40.6x{(0.15+0.75)2+0.50} 93.38 99.064 5.68

10.2x{(0.15+0.85)2+0.50} 25.5 26.93 1.43

125.6x{(0.15+1.195)2+0.50} 400.66 411.97 11.31

3.2x{(0.15+1.2)2+0.50} 10.224 10.5 0.26

23x{(0.15+1.10)2+0.50} 69 71.3 2.30

11.9x{(0.15+0.60)2+0.50} 23.8 24.99 1.19

27.7x{(0.15+0.50)2+0.50} 49.86 52.63 2.77

ആകക 35.02m2

കമെല  സൂചജപജച  വജധസം  35.02m2 അധജകസം  പസ്ഥാസ്റ്ററജസംഗസ  നടതജയതജനസ  261.40/m2

നജരക്കജല  നലകജയ  9,154/-   രൂപ   9.98%  കടണര്  എകസസ  ഉളകപകട  10,068/- രൂപ

നകഷസ്ഥാതരവസ്ഥാദജകളസ്ഥായ ഉകദരസ്ഥാഗസരജല നജനസം ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ. ഇതസ സസംബന്ധജചസ നലകജയ

ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജക്കസ വജശദതീകരണസം ലഭരമെസ്ഥാക്കജയജല 

കവലയുകട ആകക മൂലരസം - 13495016/-

കചക്കസ നമ്പര് - 7811149/31.03.15  - 6035982/-

കചക്കസ നമ്പര് - 7811150/31.03.15 -    633612/-

കചക്കസ നമ്പര് - 2823683/24.08.15  - 4836000/-

കചക്കസ നമ്പര് - 2823685/24.08.15    364000/-–

കചക്കസ നമ്പര് - 9541589/20.11.15 -  1341007/-

കചക്കസ നമ്പര് - 9541684/24.08.15 -   284415/-
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3.38 കലൂര് മെസ്ഥാര്ക്കറസ നവതീകരണസം   -   നജശജത സമെയ പരജധജക്കുളജല എഗജകമെനസ 
വയസ്ഥാതജരുന്നജട്ടുസം നജയമെസ്ഥാനുസൃത പജഴ ഈടസ്ഥാക്കജയജല

(ഫയല നസം. ഇ/3368/15/ജജ.സജ.ഡജ.എ.)

കലൂര് മെസ്ഥാര്ക്കറസ  നവതീകരണസം എന്ന പ്രവൃതജയുകട ഒറജജജനല ഫയല ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജ

നസം.എ 4/71/2015-16  തതീയതജ  26.04.2017  മുഖസ്ഥാന്തജരസം  പരജകശസ്ഥാധനയസ്ഥായജ  ആവശര

കപട്ടജരുകന്നങ്കജലുസം ഫയല പരജകശസ്ഥാധനയസ  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജയജട്ടജല.  നസം.3368/ഇ 1/2015/ ജജ.സജ.ഡജ.എ.

തതീയതജ  20.05.2017  കതസ  പ്രകസ്ഥാരസം  അകതസ്ഥാറജറജ  മെറപടജ  നലകജയതസ  പ്രസ്തുത  ഫയല

(ഇ 1/3368/2015/ജജ.സജ.ഡജ.എ)  വജജജലന്സസ  ആനസ  ആനജ  കറപ്ഷന്  ബപ്യൂകറസ്ഥായജല  നജനളള

നജര്കദ്ദേശപ്രകസ്ഥാരസം 02.05.2017 ല വജജജലന്സസ മുമ്പസ്ഥാകക സമെര്പജചജരജക്കുകയസ്ഥാകണന്നസ്ഥാണസ.  പ്രസ്തുത

ഫയലജനസ  പകരസം,  പരജകശസ്ഥാധനയസ്ഥായജ   ലഭരമെസ്ഥാക്കജയ   ഫയല  പകര്പസ  പരജകശസ്ഥാധജചതജല,

4,40,55,425/-  രൂപ അടങ്കല ഉളള  ഈ പദ്ധതജയുകട  പജ.എ.സജ.  3,60,55,425/-  രൂപകയന്നസ്ഥാണസ

കനസ്ഥാട്ടസ  ഫയലജല  കരഖകപടുതജയജട്ടുളളതസ.   ഈ  പ്രവൃതജയസ്ഥായജ  ലഭരമെസ്ഥായ  കടണറകളജല

കുറഞ്ഞനജരക്കുസ കരഖകപടുതജയ ശതീ.പ്രജന്സസ ടജ.ആനണജ എന്ന വരകജയസ 24.02.2016 ല നലകജയ

വര്ക്കസ  ഓര്ഡര്  പ്രകസ്ഥാരസം  പജഴയജലസ്ഥാകത  കരസ്ഥാര്  കവയ്കക്കണ  അവസസ്ഥാന  തതീയതജ  09.03.2016

ആയജരുന.   എന്നസ്ഥാല  കരസ്ഥാര്  കവചജട്ടുളളതസ  29.3.2016  ല  മെസ്ഥാത്രമെസ്ഥാണസ   (കരസ്ഥാര്  -  80/15-16/

29.03.2016).    ജജ.ഒ(പജ)13/2012/ പജ.ഡബക്യു.ഡജ/ തതീ.01.02.2012 നമ്പര് ഉതരവസ പ്രകസ്ഥാരസം 2012

ല  പുതുക്കജയ  കകരള  കപസ്ഥാതുമെരസ്ഥാമെതസ  മെസ്ഥാനസ്വല  കസകന്  2009  (6)  പ്രകസ്ഥാരസം  നജര്ദ്ദേജഷ

സമെയപരജധജക്കുളജല കരസ്ഥാറജല ഏര്കപടസ്ഥാത കരസ്ഥാറകസ്ഥാരജല നജനസം കരസ്ഥാര് തുകയുകട 1% (മെജനജമെസം -

1000/-,  മെസ്ഥാകജമെസം  -  25000/-)  പജഴയസ്ഥായജ  ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല  നജശജത  സമെയപരജധജ

ക്കുളജല എഗജകമെനസ  കവയസ്ഥാതജരുന്നജട്ടുസം  കരസ്ഥാറകസ്ഥാരനജല നജനസം പജഴ  ഈടസ്ഥാക്കജയജട്ടജല.  എഗതീഡസ

പജ.എ.സജ. 1,34,95,016/-  രൂപയസ്ഥാണസ.  നജശജത സമെയ പരജധജക്കുളജല എഗജകമെനസ കവയസ്ഥാതജരുന്ന

കരസ്ഥാറകസ്ഥാരനജല നജനസം കമെല സൂചജപജചവജധസം പരമെസ്ഥാവധജ 25,000/- രൂപ പജഴ ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

ഇതസ സസംബന്ധജചസ നലകജയ ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജക്കസ  (നസം.എ 4/71/2015-16 തതീയതജ 26.04.2017)

മെറപടജ ലഭരമെസ്ഥാക്കജയജല.

3.39 ചങ്ങമ്പുഴ പസ്ഥാര്ക്കജകല നവതീകരണ പ്രവൃതജകള   -   സര്വ്വതീസസ ടസ്ഥാകസ ഒടുക്കജയതജല കുറവസ

(ഫയല നസം.ഇ 2/730/13/ജജ.സജ.ഡജ.എ.)

കരസ്ഥാറകസ്ഥാരന്  - വജ.കജ.കജസ്ഥായസ

എഗജകമെനസ നമ്പര് - A1/14-15/24.10.2014
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ചങ്ങമ്പുഴ  പസ്ഥാര്ക്കജകല  നവതീകരണ  പ്രവര്തജകള  എന്ന  കവലയുകട  ഫയല

പരജകശസ്ഥാധജചതജല തസ്ഥാകഴ പറയുന്ന അപസ്ഥാകതകള കസ്ഥാണുന.

1) ഈ  പ്രവൃതജയുകട  എഗജകമെനസ  പ്രകസ്ഥാരസം  പൂര്തതീകരണ  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  4 1
2

 മെസ്ഥാസമെസ്ഥാണസ.

അതനുസരജചസ  20.02.2015  ല  പൂര്തതീകരണ  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  അവസസ്ഥാനജച.   എന്നസ്ഥാല  എക്സ്ട്രസ്ഥാ

ഇനങ്ങള ഉളകപടുതജ റജവവസ്ഡസ എസ്റ്റജകമെറസ  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജയതജകന തുടര്ന്നസ  അധജക ഇനങ്ങള

കചയ്യുന്നതജനസ 20 ദജവസസം കൂടജ ആവശരമെസ്ഥാകണന്നസ അസജസ്റ്റനസ എഞജനതീയര് റജകപസ്ഥാര്ട്ടസ കചയജരുന.

ഇതനുസരജചസ  12.03.2015  വകര  ടജ.ഒ.സജ.  അനുവദജചസ  നലകസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണസ.   എന്നസ്ഥാല  ഇതജനസ

വജരുദ്ധമെസ്ഥായജ  09.04.2015  വകരയുസം  (48  ദജവസസം)  വതീണ്ടുസം  30.04.2015  വകരയുസം വഫന് ഇലസ്ഥാകത

സമെയസം  ദതീര്ഘജപജചസ  നലകജയജട്ടുണസ.  അസജസ്റ്റനസ  എഞജനതീയര്,  അസജസ്റ്റനസ  എകജകപ്യൂട്ടതീവസ

എഞജനതീയര് എന്നജവരുകട നജര്കദ്ദേശങ്ങളക്കസ വജരുദ്ധമെസ്ഥായജ കരസ്ഥാറകസ്ഥാരന് ആവശരകപടസ്ഥാകത തകന്ന

പജഴ ഈടസ്ഥാക്കസ്ഥാകത പൂര്തതീകരണ കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  49 ദജവസസം ( 12.03.15  മുതല 30.04.15 വകര, 7

ആഴ്ച)  ദതീര്ഘജപജച നലകജയ കസക്രട്ടറജയജല നജനസം  പജ.  ഡബക്യു.ഡജ.  കസകന് 2116.1 പ്രകസ്ഥാരസം

കവല പൂര്തതീകരജക്കുവസ്ഥാന് തസ്ഥാമെസസം  വരുതജയ ഓകരസ്ഥാ  ആഴ്ചയ്ക്കുസം  കവലയുകട  ആകക മൂലരതജകന

0.1% നജരക്കജല  ലജകസ്വജകഡറഡസ ഡസ്ഥാകമെജസ  8840 രൂപ (12,62,788 x 0.7%) ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

2) സര്വ്വതീസസ ടസ്ഥാകസ   -   അകതസ്ഥാറജറജയുകട വജഹജതസം ഒടുക്കുവരുതജയജല

01.06.2015  മുതല  റജപയറജസംഗസ  വര്ക്കുകളജല  നജനസം  ഈടസ്ഥാകക്കണ  സര്വ്വതീസസ  ടസ്ഥാകസ

യഥസ്ഥാര്തതജല നടപജലസ്ഥാക്കജയ കവലയുകട മൂലരതജകന  9.8%  ആണസ.   ഈ കവലയുകട ഫയല

പരജകശസ്ഥാധജചതജല സര്വ്വതീസസ ടസ്ഥാകസ ഈടസ്ഥാക്കജയതജകന വജവരസം ചുവകട കചര്ക്കുന.  

കവലയുകട ആകക മൂലരസം - 12,62,788/-

ഈടസ്ഥാക്കജയതസ -     61,877/-

ആകക മൂലരതജകന 4.9% (സര്വ്വതീസസ കപ്രസ്ഥാവവഡറജല നജനസം) മെസ്ഥാത്രമെസ്ഥാണസ സര്വ്വതീസസ ടസ്ഥാകസ

ഈടസ്ഥാക്കജയജട്ടുളളതസ.  ഇതജല നജനസം റജകവഴസ ചസ്ഥാര്ജസ കമെക്കസ്ഥാനജസസം അനുസരജചസ്ഥാണസ സര്വ്വതീസസ ടസ്ഥാകസ

ഈടസ്ഥാക്കജ വരുന്നകതന്നസ വരകമെസ്ഥാണസ.  ആയതജനസ്ഥാല ഈ സമ്പ്രദസ്ഥായപ്രകസ്ഥാരസം സര്വ്വതീസസ റജസതീവറസം

4.9%  സര്വ്വതീസസ  ടസ്ഥാകസ  ഒടുകക്കണതസ്ഥാണസ.   അപ്രകസ്ഥാരസം  ഒടുക്കസ  വരുതജയജട്ടുകണങ്കജല ആയതജകന

വജശദവജവരസം ലഭരമെസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് ആവശരകപട്ടസ നലകജയ ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജക്കസ (നസം.എ 4/54/15-16
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തതീയതജ  25.04.2017)   മെറപടജ  ലഭരമെസ്ഥാക്കജയജല.  ആയതജനസ്ഥാല സര്വ്വതീസസ  റജസതീവറകട  ഫണജല

നജനസം 4.9% തുക  61,877/- രൂപ സര്വ്വതീസസ ടസ്ഥാകസ ഇനതജല ഒടുകക്കണതസ്ഥാണസ.

കചക്കസ നമ്പര് -  940367 / 10.7.2015 - 8,43,558/

940343 / 10.7.2015 - 1,03,197/-

439796 / 23.12.2015 -    35,002/-

439795 / 23.12.2015  - 2,81,031/-

3.40 കലൂര് മെസ്ഥാര്ക്കറജനസ സമെതീപസം ടജ  .  പജ  .  കനസ്ഥാലജനസ കുറകക പസ്ഥാലസം നജര്മ്മസ്ഥാണസം   - 
അപസ്ഥാകതകള

(ഫയല നസം. ഇ 1-2108/14/ജജ.സജ.ഡജ.എ.)

കരസ്ഥാറകസ്ഥാരന് - ശതീ.പ്രജന്സസ  ടജ.ആനണജ  (9.7% അധജക നജരക്കസ)

1. കലൂര് മെസ്ഥാര്ക്കറജനസ സമെതീപസം ടജ.പജ.കനസ്ഥാലജനസ കുറകക പസ്ഥാലസം നജര്മ്മസ്ഥാണസം എന്ന പ്രവൃതജയുകട

ഫയല പരജകശസ്ഥാധജചതജല, 19.03.2015 കല 77/14-15 നമ്പര് എഗജകമെനസ പ്രകസ്ഥാരസം പൂര്തതീകരണ

കസ്ഥാലയളവസ  7  മെസ്ഥാസമെസ്ഥാണസ.   പ്രവൃതജയസ്ഥായജ  വസറസ  വകമെസ്ഥാറജയജട്ടുളളതസ  20.03.2015  ല ആണസ.

എന്നസ്ഥാല  ഈ  പ്രവൃതജയുകട  നജര്മ്മസ്ഥാണ  ഉദ്ഘസ്ഥാടന  കചലവജനസ്ഥായജ  കചക്കസ

നസം.ഡജ.എന്.ബജ.596340/11.02.15 പ്രകസ്ഥാരസം 26,000/- രൂപ മുന്കൂര് നലകജയജട്ടുണസ.  ഇപ്രകസ്ഥാരസം ടജ

പ്രവൃതജയസ  എഗജകമെനസ  കവചസ  വസറസ  ഹസ്ഥാന്ഡസ  ഓവര്  കചയ്യുന്നതജനസ  മുമ്പസ  തകന്ന  നജര്മ്മസ്ഥാണ

ഉദ്ഘസ്ഥാടന കചലവജനസ്ഥായജ മുന്കൂര് നലകജയതസ്ഥായജ കസ്ഥാണുന. ആയതസ ക്രമെവജരുദ്ധമെസ്ഥാണസ.

2. എസ്റ്റജകമെറസ തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജയതജകല അപസ്ഥാകതകള

ഈ പ്രവൃതജയസ്ഥായജ ആദരസം തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജ സസ്ഥാകങ്കതജക അനുമെതജ ലഭരമെസ്ഥായ എസ്റ്റജകമെറസ പ്രകസ്ഥാരസം

അടങ്കല  1.4  കകസ്ഥാടജ  രൂപയസ്ഥാണസ.   ഇതസ  പ്രകസ്ഥാരസം  90%  പണജകളുസം  പൂര്തജയസ്ഥായ  കശഷസം

പ്രവൃതജയുകട  പൂര്തതീകരണതജനസ  ആവശരമെസ്ഥായ  എലസ്ഥായജനങ്ങളുസം  ഉളകപടുതജയജരുന്നജകലനസം

പസ്ഥാലതജനസ അകപ്രസ്ഥാചസ കറസ്ഥാഡസ,  റതീകടയ്നജങസ  വസ്ഥാള എന്നജവ നജര്മ്മജകക്കണതുകണനസം കരഖകപടുതജ

വതീണ്ടുസം  എസ്റ്റജകമെറസ  റജവവസസ  കചയജട്ടുളളതസ്ഥായജ  കസ്ഥാണുന.   1.12.2014  കല  40/14-15  നമ്പര്

സസ്ഥാകങ്കതജകസ്ഥാനുമെതജ പ്രകസ്ഥാരസം  1.40  കകസ്ഥാടജ രൂപയസ്ഥായജരുന അടങ്കല.  ആയതസ വതീണ്ടുസം റജവവസസ

കചയതസ വഴജ അടങ്കല തുക 42.14% വര്ദ്ധജചജട്ടുളളതസ്ഥായജ കസ്ഥാണുന.  പുതുക്കജയ എസ്റ്റജകമെറസ പ്രകസ്ഥാരസം

അടങ്കല  1.99  കകസ്ഥാടജ  രൂപയസ്ഥാണസ.   ഒരു  പ്രവൃതജയുകട  എസ്റ്റജകമെറസ  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുകമ്പസ്ഥാള
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സലപരജകശസ്ഥാധന  നടതജ,  തൃപജകരമെസ്ഥായ  പൂര്തതീകരണതജനസ  ആവശരമെസ്ഥായ  എലസ്ഥായജനങ്ങളുസം

ഉളകപടുതജ  എന്നസ  ഉറപസ  വരുകതണതസ  ബന്ധകപട്ട  അസജ.എഞജനതീയര്/എകജകപ്യൂട്ടതീവസ

എഞജനതീയര്/സൂപ്രണജസംഗസ  എഞജനതീയര്  എന്നജവരുകട  ഉതരവസ്ഥാദജതമെസ്ഥാണസ.   എന്നസ്ഥാല  എലസ്ഥാ

പ്രവൃതജകളുസം  പൂര്തതീകരജചതജനസ  കശഷസം  അളവസ  പുസകതജകല   കരഖകപടുതലുകളക്കസ

അനുസൃതമെസ്ഥായജ എസ്റ്റജകമെറസ റജവവസസ കചയസ വരുന.  ഇതസ ക്രമെവജരുദ്ധമെസ്ഥായ നടപടജയസ്ഥാണസ.  

3. ഈ കവലയുകട എസ്റ്റജകമെറസ അനുബന്ധസം (എ)ഇനസം 6  പ്രകസ്ഥാരസം '  ചജപജസംഗസ ആനസ  റജമൂവജസംഗസ

എകസസ കപസ്ഥാര്ഷന് ഓഫസ ആര്.സജ.സജ.വപലസസ ടു വലന്സസ ആനസ കലവലസസ  ...'  എന്നയജനസം

കവല അളവസ പുസകസം 16/15 പുറസം 45 പ്രകസ്ഥാരസം തസ്ഥാകഴ പറയുന്ന അളവജല 10.314m3    

കചയജട്ടുണസ.  ആയതജനസ 8554/m3 നജരക്കജല മൂലരനജര്ണയസം നടതജയജട്ടുണസ.

കഗസ്ഥാകുലസം വസഡസ  -  10x3.14x0.3x0.3x1.825    =  5.157 m3   (MB 11/15 പുറസം 47)

മെസ്ഥാര്ക്കറസ വസഡസ   -  10x3.14x0.3x0.3x1.825     =  5.157 m3    (MB 17/15 പുറസം 12)

---------------

ആകക = 10.314m3

എന്നസ്ഥാല എസ്റ്റജകമെറസ  പ്രകസ്ഥാരസം ഈയജനസം കവല  0.50  മെതീറര് ഉയരതജല  3.75 m3    ആണസ

കചകയണജയജരുന്നതസ.   വപല  ചജപജസംഗസ  എസ്റ്റജകമെറസ  അളവസ്ഥായ  0.50  മെതീറര്  നതീളതജകനക്കസ്ഥാള

അധജകമെസ്ഥായജ  1.825  മെതീറര് നതീളതജല  (ഉയരസം)  കചകയണജ വന്നതസ  സസംബന്ധജചസ  വജശദതീകരണസം

ആവശരകപട്ടസ എന്കസ്വയറജ നലകജകയങ്കജലുസം മെറപടജ ലഭരമെസ്ഥാക്കജയജല.  എസ്റ്റജകമെറസ പ്രകസ്ഥാരസം  വപല

ചജപജസംഗസ         2x12x 3.14x0.3x0.3x0.5  = 3.39  m3

              1x2x3.14x0.3x0.3x0.5  =  0.28 m3  എന്നജങ്ങകന  3.67 m3 ആണസ കചകയണജ

യജരുന്നതസ.  ഇതസ പ്രകസ്ഥാരസം  0.50 മെതീറര് നതീളതജല മെസ്ഥാത്രമെസ്ഥാണസ വപല ചജപജസംഗസ അനുവദജചജട്ടുളതസ.

ഈയജനതജകന  അനുവദനതീയമെസ്ഥായ  അളവസ  2x  10x3.14x0.3x0.3x0.5=  2.826  m3 മെസ്ഥാത്രമെസ്ഥാണസ.

ആയതജനസ്ഥാല അധജകസം കചയ 7.488 m3 നസ (10.314m3 -2.826m3 ),  8554/ m3 നജരക്കജല നലകജയ

64,052/-രൂപ  9.7%   കടണര്  എകസസ  ഉളകപകട  70,265 രൂപ  നകഷസ്ഥാതരവസ്ഥാദജകളസ്ഥായ

ഉകദരസ്ഥാഗസരജല നജനസം ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

4. എസ്റ്റജകമെറസ/റജവവസ്ഡസ  എസ്റ്റജകമെറസ  എന്നജവയജല  അനുബന്ധസം  എ(7)  പ്രകസ്ഥാരസം  എര്തസ

വര്ക്കസ എസകവഷന് 477.60m3  മെസ്ഥാത്രമെസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല ഈയജനസം കവല അളവസ പുസകസം 16/15 പുറസം

47 പ്രകസ്ഥാരസം 594.39 m3  കചയതജനസ 239.10 / m3  നജരക്കജല മൂലരനജര്ണയസം നടതജയജട്ടുണസ.  ഈ
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കവല എഗതീഡസ കസ്വസ്ഥാണജറജയജകലസ്ഥാ റജവവസ്ഡ സ എസ്റ്റജകമെറസ അളവജകലസ്ഥാ പരജമെജതകപടുതസ്ഥാതജരുന്നതസ

മൂലസം 116.79 m3  എര്തസ അധജകസം ഫജലസ ല്ല് കചയതജനസ 239.10 / m3  നജരക്കജല 27,924/- രൂപയുകട

അധജക  കചലവണസ്ഥായജട്ടുണസ.  ആയതസ  9.7%  കടണര്  എകസസ  ഉളകപകട  30,632 രൂപ

നകഷസ്ഥാതരവസ്ഥാദജകളസ്ഥായ ഉകദരസ്ഥാഗസരജല നജനസം ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

5. എസ്റ്റജകമെറസ  അനുബന്ധസം  (എ)  7- ാാാ ഇനമെസ്ഥായജ  എര്തസ  വര്ക്കസ  എസകവഷന്  594.39  m3

കചയജട്ടുണസ. ഇതുവഴജ ലഭരമെസ്ഥായ എര്തജകന പുനരുപകയസ്ഥാഗസം സസംബന്ധജച വജവരങ്ങകളസ്ഥാനസം തകന്ന

അളവസ  പുസകതജല  കരഖകപടുതജയജട്ടജല.   എന്നസ്ഥാല  അളവസ  പുസകസം  9/15  പുറസം  10,  അളവസ

പുസകസം 17/15 പുറസം 9 എന്നജവ പ്രകസ്ഥാരസം 521.88 m3  എര്തസ ഫജലജസംഗസ കചയജട്ടുണസ.  എസകവറഡസ

എര്തജകന  60%  എങ്കജലുസം  പൂര്ണമെസ്ഥായുസം  ഫജലജസംഗജനസ  വജനജകയസ്ഥാഗജക്കസ്ഥാകമെന്നജരജകക്ക അപ്രകസ്ഥാരസം

കചയസ്ഥാതജരുന്നതസ മൂലസം  357 m3  നസ  (  594.39 x  60%), 728/ m3  (എര്തജകന മെസ്ഥാര്ക്കറസ കററസ),

നജരക്കജല  നലകജയ  2,59,896/-  രൂപ 9.7%  കടണര്  എകസസ  ഉളകപകട  2,85,106 രൂപ

നകഷസ്ഥാതരവസ്ഥാദജകളസ്ഥായ ഉകദരസ്ഥാഗസരജല നജനസം ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ. 

6. 19.12.2015  കല  230/15-16  നമ്പര് എകജകപ്യൂട്ടതീവസ കമ്മജറജ തതീരുമെസ്ഥാനപ്രകസ്ഥാരസം  1.99  കകസ്ഥാടജ

രൂപയുകട റജവവസ്ഡസ എസ്റ്റജകമെറസ അസംഗതീകരജചജട്ടുണസ.  1.99 കകസ്ഥാടജ രൂപയസ മെസ്ഥാത്രമെസ്ഥാണസ സസ്ഥാകങ്കതജക

അനുമെതജ  ലഭജചജട്ടുളളതുസം.   ഇതജനസ  1.9  കകസ്ഥാടജ  രൂപ  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഫണജല  നജനസം  ബസ്ഥാക്കജ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ഫണജല  നജനസം  കചലവഴജക്കുവസ്ഥാനുസം  തതീരുമെസ്ഥാനജചജട്ടുണസ.   എന്നസ്ഥാല  കവലയുകട

വഫനല  ബജല  നലകജയകപസ്ഥാള  സസ്ഥാകങ്കതജകസ്ഥാനുമെതജ  തുകയജല  പരജമെജതകപടുതസ്ഥാകത

2,04,71,215/-  രൂപ  കചലവഴജചജട്ടുണസ.   സസ്ഥാകങ്കതജക  അനുമെതജ  തുകയജല  പരജമെജതകപടു

തസ്ഥാതജരുന്നതസ മൂലസം അധജകസം കചലവഴജച  5,71,215 രൂപ നകഷസ്ഥാതരവസ്ഥാദജയസ്ഥായ കസക്രട്ടറജയജല

നജനസം ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

7. എഗജകമെനസ പ്രകസ്ഥാരസം പൂര്തതീകരണ തതീയതജ 7 മെസ്ഥാസസം, അതസ്ഥായതസ 19.10.2015 ല പ്രവൃതജ

പൂര്തതീകരജകക്കണതസ്ഥായജരുന.   എന്നസ്ഥാല  മെഴ  മൂലസം  നജശജത  സമെയതജനുളളജല  പൂര്തതീക

രജക്കുവസ്ഥാന്  സസ്ഥാധജക്കസ്ഥാതജരുന്നതസ  മൂലസം  15  ദജവസസം  കൂടജ  അധജകസം  അനുവദജക്കണകമെന്നസ്ഥാണസ

കരസ്ഥാറകസ്ഥാരന്  കരഖസ്ഥാമൂലസം  19.10.2015  ല  ആവശരകപട്ടജട്ടുളളതസ.   എന്നസ്ഥാല  11.11.2015  കല

സപജകമെനറജ  എഗജകമെനസ  പ്രകസ്ഥാരസം  കസ്വസ്ഥാറജ  സമെരസം  മൂലസം  യഥസ്ഥാസമെയസം  കവല  പൂര്തതീകരജക്കുവസ്ഥാന്

സസ്ഥാധജക്കസ്ഥാതതജനസ്ഥാല  03.12.2015  വകര  സമെയസം  ദതീര്ഘജപജചസ  നലകജയജട്ടുണസ.   പജന്നതീടസ

യഥസ്ഥാര്തതജല  പ്രവൃതജ  പൂര്തതീകരജച  17.12.2015  വകര,  വഫന്  ഇലസ്ഥാകത  പൂര്തതീകരണ
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കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  ദതീര്ഘജപജചസ  നലകജയജട്ടുണസ.   ഇപ്രകസ്ഥാരസം  കരസ്ഥാറകസ്ഥാരന്  ആവശരകപടസ്ഥാകത  തകന്ന

പൂര്തതീകരണ കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ ദതീര്ഘജപജചസ നലകജയതസ ക്രമെവജരുദ്ധമെസ്ഥാണസ.  പജ.  ഡബക്യു. ഡജ.  കസകന്

2116.1  പ്രകസ്ഥാരസം കവല പൂര്തതീകരജക്കുവസ്ഥാന് തസ്ഥാമെസസം വരുതജയ ഓകരസ്ഥാ ആഴ്ചയ്ക്കുസം 0.1% നജരക്കജല

ലജകസ്വജകഡറഡസ  ഡസ്ഥാകമെജസ  (03.12.2015 മുതല  17.12.2015  വകര  രണസ  ആഴ്ച)  39,800 രൂപ,

(1,99,00,000 x 0.2%) നകഷസ്ഥാതരവസ്ഥാദജകളജല നജനസം ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

എക്സ്ട്രസ്ഥാ  ഇനസം  12,  13  എന്നജവ പ്രകസ്ഥാരസം അകപ്രസ്ഥാചസ  കറസ്ഥാഡജനസ  GSB,  WMM   എന്നജവ

0.225  മെതീറര് കനതജല കചയജട്ടുണസ.  (അളവസ പുസകസം  4/14).  കപവ്കമെനസ ഡജവസന് കചയസ്ഥാകത

ഉയര്ന്ന കനതജല  GSB, WMM  എന്നജവ കചയതസ ക്രമെ വജരുദ്ധമെസ്ഥാണസ.

8.  ഈ കവലയുകട ഫയല പരജകശസ്ഥാധജചതജല,  അളവസ പുസകസം 43/15,  പുറസം  9  പ്രകസ്ഥാരസം എക്സ്ട്രസ്ഥാ

ഇനസം  8  അനുസരജചസ  പസ്ഥാലതജകന  റതീകടയജനജസംഗസ  വസ്ഥാള  നജര്മ്മസ്ഥാണതജനസ്ഥായജ  'ആര്.ആര്.

കമെസണറജ '  എന്ന കവല 109.29 m3  കചയജട്ടുണസ.  ആയതജനസ 4638.3/m3  നജരക്കജല മൂലരനജര്ണയസം

നടതജയജട്ടുണസ.  ഡജ.എസസ.ആര്. 2013  പ്രകസ്ഥാരമെസ്ഥാണസ ഈയജനതജനസ നജരക്കസ നജശയജചജട്ടുളളതസ.

എന്നസ്ഥാല  ഈ  നജരക്കജല  1:6:12  അനുപസ്ഥാതതജല  സജമെനസ  കകസ്ഥാണക്രതീറസ  കചയ്യുന്നതജനുളള

തുകയസ്ഥായ 77.79/m3   കൂടജ  ഉളകപട്ടജട്ടുളളതസ്ഥാണസ  (ഡജ.എസസ.ആര്.  ഇനസം  7.1).  ഇതജനസ  പുറകമെ

എസ്റ്റജകമെറസ  അപനജകസ  ഇനസം  C3  പ്രകസ്ഥാരസം ആര്.സജ.സജ.  കബലറസ  നജര്മ്മജചസ  ആര്.സജ.സജ.  വസ്ഥാള

നജര്മ്മജചജട്ടുണസ.   ആര്.ആര്.  കമെസണറജ  വര്ക്കജനസ  മെതീകത  ആര്.സജ.സജ.  കബലറസ

നജര്മ്മജചജട്ടുളളതജനസ്ഥാല എക്സ്ട്രസ്ഥാ ഇനസം  8  നസ  അനുവദനതീയമെസ്ഥായ നജരക്കസ ചുവകട കചര്തജരജക്കുന്ന

വജധസം 4515.36/m3   മെസ്ഥാത്രമെസ്ഥാണസ.

ആര്.ആര് കമെസണറജ  വജതസ ഹസ്ഥാര്ഡസ കസ്റ്റസ്ഥാണ (വസ്ഥാട്ടര് ചസ്ഥാര്ജസ,

സജ.പജ.ഓ.എചസ, കകസ്ഥാസ്റ്റസ ഇന്ഡകസ എന്നജവ ഒഴജകക)

2936.31/ m3

കുറയ്ക്കുക  സജമെനസ കകസ്ഥാണക്രതീറസ – 1:6     77.79

ആകക 2858.52

കൂട്ടുക  വസ്ഥാട്ടര് ചസ്ഥാര്ജജസ–     28.58

ആകക 2887.10

സജ.പജ.ഓ.എചസ 15%   433.06

കകസ്ഥാസ്റ്റസ കഫസ്ഥാര് 1 m3 3320.16

കകസ്ഥാസ്റ്റസ ഇന്ഡകസ 1.36 1195.20

കകസ്ഥാസ്റ്റസ കഫസ്ഥാര് 1 m3 4515.36
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കമെല സൂചജപജച വജധസം ഒരു ഘന മെതീററജനസ  122.94 രൂപ  (4638.30 - 4515.36)  നജരക്കജല

109.29m3  നസ അധജകസം നലകജയ 13,436/-  രൂപ 9.7% കടണര് എകസസ ഉളകപകട  14,739 രൂപ

നകഷസ്ഥാതരവസ്ഥാദജകളസ്ഥായ ഉകദരസ്ഥാഗസരജല നജനസം ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ. 

  

ആകക അധജകകചലവസ  - 1011757.00

കചലവസ വജവരസം -    1216790 + 7000000 + 12254425  =  20471215/-

1)  കചക്കസ നസം. 781147, 48 / 30.03.2015

2)  കചക്കസ നസം.9899574, 75, 76/ 24.07.2015

3)  കചക്കസ നസം.9541599, 600 / 20.01.2016

4)  കചക്കസ നസം.439950, 51 / 20.1.2016

3.41 അസംകബദ്കര് കസ്റ്റഡജയതജനസ കതക്കസ ഭസ്ഥാഗസം   -   കകസ്ഥാമ്പടൗണസ വസ്ഥാള  ,   കഡ്രൈയജന് 
എന്നജവയുകട നജര്മ്മസ്ഥാണസം   -   അപസ്ഥാകതകള

(ഫയല നസം. 6885/ഇ 1/14/ജജ.സജ.ഡജ.എ.)

കരസ്ഥാറകസ്ഥാരന് - ശതീ. പ്രജന്സസ ആനണജ (16.1% കുറവസ)   അടങ്കല - 25,80,000/-

(ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജ നസം. എ 4/58/2015-16 തതീയതജ 26.04.2017)

(1) നജശജത സമെയതസ പ്രവര്തജ പൂര്തതീകരജക്കസ്ഥാതജരുന്നതജനസ പജഴ ഈടസ്ഥാക്കജയജല.

    ഈ കവലയുകട ഫയല പരജകശസ്ഥാധജചതജല  30.12.2014  ല ഒപ്പുവച എഗജകമെനസ  (നസം.64/14-

15/30.12.2014)  പ്രകസ്ഥാരസം പൂര്തതീകരണ കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  4 മെസ്ഥാസമെസ്ഥാണസ.  09.02.2015 ല കരസ്ഥാറകസ്ഥാരനസ

വസറസ  ഹസ്ഥാന്ഡസ  ഓവര് കചയജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.   എന്നസ്ഥാല പ്രവര്തജ സലതസ നജന്നജരുന്ന മെരങ്ങള

മുറജചസ  മെസ്ഥാറജ  വസറസ  ക്ലജയര് കചയസ  നലകജയജട്ടുളളതസ  9.7.2015  ല മെസ്ഥാത്രമെസ്ഥാണസ.   08.06.2015  ല

പൂര്തതീകരജകക്കണജയജരുന്ന  ഈ  കവല   വസറസ  ക്ലജയര്  കചയസ  നലകുന്നതജലുണസ്ഥായ–

കസ്ഥാലതസ്ഥാമെസവസം അഡതീഷനല കവലകള ഉളകപടുതജ എസ്റ്റജകമെറസ റതീകസ്ഥാസ്റ്റസ കചയതുസം മൂലസം 2 മെസ്ഥാസസം

കൂടജ  പൂര്തതീകരണ  കസ്ഥാലയളവസ  ദതീര്ഘജപജചസ  നലകജയസ്ഥാല  കശഷജക്കുന്ന  കവലകള

പൂര്തതീകരജക്കസ്ഥാനസ്ഥാകുകമെന്നസ  വസറജകല  കമെലകനസ്ഥാട്ടചമെതലയുളള  ഉകദരസ്ഥാഗസന്  റജകപസ്ഥാര്ട്ടസ

കചയജട്ടുളളതസ്ഥായജ ഫയലജല കരഖകപടുതജയജട്ടുണസ. കൂടസ്ഥാകത പജ.ഡബക്യു.ഡജ. മെസ്ഥാനസ്വല കസകന് 2112
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പ്രകസ്ഥാരസം  കരസ്ഥാറകസ്ഥാരകനതലസ്ഥാത  കസ്ഥാരണതസ്ഥാല  നജശജത  സമെയപരജധജക്കുളളജല  കവല

പൂര്തതീകരജക്കുവസ്ഥാന്  സസ്ഥാധജചജകലങ്കജല  ദതീര്ഘതീകരണതജനസ  അസജ.  എഞജനതീയര്  മുകഖന

കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  തതീരുന്നതജനസ  മുമ്പസ  തകന്ന  അകപകജകക്കണതുസം  അങ്ങകനയുളള  സസംഗതജകളജല

പരമെസ്ഥാവധജ  50%  വകര സമെയസം ദതീര്ഘജപജചസ  നലകസ്ഥാവന്നതുമെസ്ഥാണസ.   ഇതസ  പ്രകസ്ഥാരസം  50%  സമെയസം

ദതീര്ഘജപജചസ  നലകുവസ്ഥാന്  എകജകപ്യൂട്ടതീവസ  എഞജനതീയര്,  അസജസ്റ്റനസ  എകജകപ്യൂട്ടതീവസ  എഞജനതീയര്

എന്നജവര് ശുപസ്ഥാര്ശ കചയജരുന.  എന്നസ്ഥാല ഇതജനസ വജരുദ്ധമെസ്ഥായജ 15.01.2016 വകര പജഴയജലസ്ഥാകത

കസക്രട്ടറജ കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ ദതീര്ഘജപജചസ നലകജയജട്ടുണസ.

കമെല സൂചജപജച പ്രകസ്ഥാരസം 50% പൂര്തതീകരണ കസ്ഥാലയളവസ ദതീര്ഘജപജചസ നലകജയസ്ഥാല തകന്ന

07.08.2015  ല  പ്രവര്തജ  പൂര്തതീകരജകക്കണതസ്ഥായജരുന.   എന്നസ്ഥാല  പ്രവര്തജ

പൂര്തതീകരജചജട്ടുളളതസ  30.12.2015  ല മെസ്ഥാത്രമെസ്ഥാണസ.   പജ.ഡബക്യു.ഡജ.  മെസ്ഥാനസ്വല കസകന്  2112  നസ

വജരുദ്ധമെസ്ഥായജ  പൂര്തതീകരണ  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  ദതീര്ഘജപജചസ  നലകജയതസ  സസംബന്ധജചസ  വജശദതീകരണസം

ആവശരകപട്ടസ  എന്കസ്വയറജ  നലകജകയങ്കജലുസം  മെറപടജ   ലഭരമെസ്ഥാക്കജയജല.  ആയതജനസ്ഥാല  പ്രവര്തജ

പൂര്തതീകരണതജനസ  കസ്ഥാലതസ്ഥാമെസസം  വരുതജയ  20 ആഴ്ചകതയസ  (141 ദജവസസം),  പജ.ഡബക്യു.ഡജ.

കസകന്  2116-1  പ്രകസ്ഥാരസം ആഴ്ചയജല  0.1%  നജരക്കജല  2%  ലജകസ്വജകഡറഡസ ഡസ്ഥാകമെജസ  ഇനതജല

43,292 രൂപ  കരസ്ഥാറകസ്ഥാരനജല  നജകന്നസ്ഥാ  നകഷസ്ഥാതരവസ്ഥാദജകളസ്ഥായ  ഉകദരസ്ഥാഗസരജല  നജകന്നസ്ഥാ

ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ. 

എഗതീഡസ PAC -  25,80,000  16.1%  =  21,64,620/-–

2. ഈ കവലയുകട രണസ്ഥാസം ഇനമെസ്ഥായജ (അളവസ പുസകസം 41/14) 47.65 മെതീറര് നതീളതജല കഡ്രൈയജന്

നജര്മ്മജക്കുന്നതജനുസം കകസ്ഥാമ്പടൗണസ വസ്ഥാള കകട്ടുന്നതജനുമെസ്ഥായജ  47.05 x  1.35 x0.75  എന്ന അളവജല

എര്തസ  വര്ക്കസ  എസകവഷന്  നടതജയജട്ടുണസ.   മൂന്നസ്ഥാമെജനമെസ്ഥായജ  കഡ്രൈയജന്  കബഡസ  1:4:8

അനുപസ്ഥാതതജല സജമെനസ കകസ്ഥാണക്രതീറജസംഗസ  47.65 x 1.35 x0.10  അളവജല 6.432 m3  കചയജട്ടുണസ.

കൂടസ്ഥാകത  4-ാാാ ഇനമെസ്ഥായജ  അളവസ  പുസകസം  41/14  പുറസം  41  പ്രകസ്ഥാരസം  ടജ  കവലയുകട  ഒരു  വശസം

കകസ്ഥാമ്പടൗണസ വസ്ഥാള ഫടൗകണഷനസ കവണജ 1:6  അനുപസ്ഥാതതജല RR  കമെസണറജ 47.65 x 0.55 x

0.90 = 23.58 m3  കചയജട്ടുണസ.  കശഷജക്കുന്ന 0.80 മെതീറര് വതീതജയജല 0.10 മെതീറര് കനതജല (പുറസം 9

പ്രകസ്ഥാരസം) 1:2:4 അനുപസ്ഥാതതജല സജമെനസ കകസ്ഥാണക്രതീറസ കചയജട്ടുണസ.

അളവസ പുസകസം പുറസം 14 പ്രകസ്ഥാരസം കഡ്രൈയജന് വസഡസ വസ്ഥാള 47.65 (0.20 +0.15)/2 x 0.90

അളവജല നജര്മ്മജചജട്ടുണസ.  ഇതജല നജനസം വസഡസ വസ്ഥാളജകന മുകള ഭസ്ഥാഗകത വതീതജ  0.15  മെതീറര്
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ആകണന്നസ  വരകമെസ്ഥാണസ.   ആയതസ  കുറവസ  കചയസ  കഴജഞ്ഞസ്ഥാല  കഡ്രൈയജനജകന  മുകള  ഭസ്ഥാഗകത

ഉളവതീതജ  0.65  മെതീറര് മെസ്ഥാത്രമെസ്ഥാണസ.   ഈ ഭസ്ഥാഗതസ നജര്മ്മജക്കസ്ഥാവന്ന സ്ട്രട്ടസ  0.64  മെതീറര്  നതീളതജല

നജര്മ്മജചസ കസ്ഥാനയുകട ഉളജകലക്കസ ഇറക്കജകവചസ്ഥാല മെതജകയന്നജരജകക്ക പുറസം 15 പ്രകസ്ഥാരസം 34 സ്ട്രട്ടുകള

0.75x0.15x0.15 അളവജല 0.574 m3  കചയജട്ടുണസ.  കമെല സൂചജപജച പ്രകസ്ഥാരസം ആവശരമെസ്ഥായ അളവസ

34x0.64x0.15x0.15  =  0.489 m3   മെസ്ഥാത്രമെസ്ഥാകണന്നജരജകക്ക അധജകസം അളവജല  (0.085m3)  സ്ട്രട്ടസ

നജര്മ്മജചജട്ടുണസ.   കൂടസ്ഥാകത 4-ാാാ ഇനമെസ്ഥായജ  കകസ്ഥാമ്പടൗണസ  വസ്ഥാള  ഫടൗകണഷന്  RR  കമെസണറജ

ഉപകയസ്ഥാഗജചസ  47.65x  0.55x0.90  അളവജല  കചയജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.   ഇതജകനസ്ഥാടസ  കചര്ന്നസ  വരുന്ന

കഡ്രൈയജന് നജര്മ്മസ്ഥാണതജനസ  5-ാാാ ഇനമെസ്ഥായജ കഡ്രൈയജന് വസഡസ വസ്ഥാള  RR  വര്ക്കജകനസ്ഥാടസ  കചര്ന്നസ

വരുന്ന വശസം 47.65x0.10x0.90 = 4.288 m3   കചയജട്ടുണസ.  പ്രസ്തുത ഭസ്ഥാഗതസ 0.90 മെതീറര് ഉയരതജല

RR വര്ക്കസ കചയജട്ടുളളതജനസ്ഥാല വതീണ്ടുസം വസഡസ വസ്ഥാള ആവശരമെജലസ്ഥാതതസ്ഥായജരുന.  ആയതജനസ്ഥാല

വസഡസ വസ്ഥാള, സ്ട്രട്ടസ എന്നജവയസ്ഥായജ ആകക 4.373m3  , ( 0.085+ 4.288)  സജമെനസ കകസ്ഥാണക്രതീറജസംഗസ

കചയതജനസ 7758.05/ m3 നജരക്കജല  അധജകസം നലകജയ 33,926/- രൂപ കടണര് ഡജഡകന് 16.1%

കുറചസ  28,500 രൂപ നകഷസ്ഥാതരവസ്ഥാദജകളസ്ഥായ ഉകദരസ്ഥാഗസരജല നജനസം ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.  

3. 6-ാാാ ഇനമെസ്ഥായജ അളവസ പുസകസം പുറസം 11 പ്രകസ്ഥാരസം കഡ്രൈയജന് വസ്ഥാള - കസനറജസംഗസ & ഷട്ടറജസംഗസ

എന്ന കവല  – 3x47.65x0.90 = 128.655 m2  കചയജട്ടുണസ.  ഇതജല 47.68 മെതീ നതീളതജല ഒരുവശസം

0.90  മെതീറര്  ഉയരതജല  RR  കചയജട്ടുളളതജനസ്ഥാല  ആ  ഭസ്ഥാഗതസ  വതീണ്ടുസം  വസഡസ  വസ്ഥാള

ആവശരമെജലസ്ഥാതതുമെസ്ഥാണസ.   ആകയസ്ഥാല  ഈയജനസം  കവലയുകട  അനുവദനതീയമെസ്ഥായ  അളവസ  തസ്ഥാകഴ

കചര്ക്കുന.

2x47.65x0.90 =   85.77 m2

അതസ്ഥായതസ    128.655  85.77 =  42.885 m– 2, അധജകസം കചയതസ്ഥായജ കസ്ഥാണുന. 

കൂടസ്ഥാകത പുറസം 11 പ്രകസ്ഥാരസം സ്ട്രട്ടജനസ കസനറജസംഗസ & ഷട്ടറജസംഗസ എന്ന കവല 34x2x0.75x0.15  = 7.65

m2   കചയജട്ടുണസ.   നജര്മ്മജചജരജക്കുന്ന  കസ്ഥാനയുകട  ഉളവതീതജ  0.65  മെതീറര്  മെസ്ഥാത്രമെസ്ഥായതജനസ്ഥാല

ആവശരമെസ്ഥായ അളവസ  34x2x0.65x0.15 = 6.426 m2   മെസ്ഥാത്രമെസ്ഥാകണന്നജരജകക്ക  1.224 m2   അധജകസം

കചയജട്ടുളളതസ്ഥായജ  കസ്ഥാണുന.  കമെല  സൂചജപജചവജധസം  ആകക  അധജകസം  കചയ  44.109m2  നസ,

(42.885+1.224),   454.90/  m2 നജരക്കജല നലകജയ  20,065/-  രൂപ കടണര് ഡജഡകന്  16.1%

കുറചസ 16,835 രൂപ നകഷസ്ഥാതരവസ്ഥാദജകളസ്ഥായ ഉകദരസ്ഥാഗസരജല നജനസം ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

4. 8-ാാാഇനമെസ്ഥായജ പുറസം 5 പ്രകസ്ഥാരസം Reinforcement for RCC Side wall of drain എന്ന ഇനസം

തസ്ഥാകഴ പറയുന്ന അളവജല കചയജട്ടുണസ.
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വസഡസ വസ്ഥാളജകന അളവസ - 47.65 x 0.80 x 0.90

Main Bar 10 mm  - 318 x2.37 =  753.66 m

RR  കചയ ഭസ്ഥാഗതസ  വതീണ്ടുസം  RCC  വസഡസ  വസ്ഥാള ആവശരമെജലസ്ഥാതതജനസ്ഥാല കബഡസ,  ഒരു വശസം

എന്നജങ്ങകന മെസ്ഥാത്രസം RCC കചയസ്ഥാല മെതജയസ്ഥാകുസം.  അനുവദനതീയമെസ്ഥായ അളവസ തസ്ഥാകഴ പറയുന.

കമെയജന് ബസ്ഥാര് 10 mm =  318 x (0.90+0.80  0.05)    =  318x1.65  =  524.7 m–

അധജകസം :  753.66  524.70  =  228.96 m–

വസഡസ വസ്ഥാള   (  ഒരു വശസം മെസ്ഥാത്രസം  )

ഡജസ്ട്രജബപ്യൂഷന്  -   8 mm

ആവശരമെസ്ഥായതസ നലകജയതസ അധജകസം

Bottom -   1x5x47.65     =  238.25m
Top      -   3x5x0.40       =     6.00 m
Side     -    5x47.65        =  238.25m
Top     -     3x5x0.40      =     6.00 m
                                     --------------
ആകക             -                 488.50 m

Bottom  -   1x5x47.65 = 238.25
Top       -   3x5.x0.40  =    6.00
Side      -   2x5x47.65 = 476.50
Top       - 3x5x2x0.4  =    12.00
                                    ----------
                                   732.75 m     244.25 m

ആകക റതീ ഇന്കഫസ്ഥാഴസകമെനസ അധജകസം നലകജയതസ.

10 mm dia  228.96 – മെതീററസം ,  8mm dia  244.25 – മെതീററസം അധജകസം ഉപകയസ്ഥാഗജചജട്ടുണസ.

5. സ്ട്രട്ടസ നജര്മ്മസ്ഥാണസം

റതീ ഇന്കഫസ്ഥാഴസകമെനസ നലകജയതജകന അളവസ ചുവകട കചര്ക്കുന. (ഇനസം.8)

Main -  8 mm dia. - 4x34x0.65  =   88.40

Stirup -  8 mm dia. - 4x34x0.50  =   68.00

----------

ആകക      - 156.40

ആവശരമെസ്ഥായതസ

Main 8mm dia. - 4x34x0.60 = 81.60

Stirup     ,, - 4x34x0.50 = 68.00

     ---------------

ആകക       - 149.60
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അധജകസം  =   156.40  149.60   =  6.8  – മെതീറര്  8 mm ബസ്ഥാര് സ്ട്രട്ടസ നജര്മ്മസ്ഥാണതജനസ അധജകസം

ഉപകയസ്ഥാഗജചജട്ടുളളതസ്ഥായജ കസ്ഥാണുന.

തസ്ഥാകഴ കസ്ഥാണജചജട്ടുള വജധസം ആകക 240.14kg കമ്പജ അധജകസം ഉപകയസ്ഥാഗജചജട്ടുണസ. 

റതീ ഇന്കഫസ്ഥാഴസകമെനസ അധജകസം ഉപകയസ്ഥാഗജചതസ കജ.ഗസ്ഥാസം

10mm ബസ്ഥാര്  228.96 മെതീറര് @0.616kg/m 141.00

8mm ബസ്ഥാര് 244.25 + 6.8 =251.01 മെതീറര്

@0.395/kg

 99.14

ആകക    240.14kg

6. മുകള  വശതസ  0.65  മെതീറര്  മെസ്ഥാത്രസം   ഉളവതീതജയുളള  കസ്ഥാനയുകട  കവറജസംഗസ  സസ്ഥാബജനസ

ആവശരമെസ്ഥായ നതീളസം  0.65 + 0.15x2  =  0.95 m  മെസ്ഥാത്രമെസ്ഥാണസ.  0.50  മെതീറര് വതീതജയുളള കവറജസംഗസ

സസ്ഥാബജകന  വസസസ  -  0.95x0.50x0.20  മെസ്ഥാത്രമെസ്ഥാണസ.   ആകക  33  സസ്ഥാബുകളസ്ഥാണസ  കചയജട്ടുളളതസ.

അളവസ പുസകസം പുറസം 7 പ്രകസ്ഥാരസം കവറജസംഗസ സസ്ഥാബജനസ നലകജയജട്ടുളള റതീ ഇന്കഫസ്ഥാഴസകമെനജകന അളവസ

ചുവകട കചര്ക്കുന.

Straight bar  12 mm  - 12x33x0.45   =  178.20 m

Stirup           12 mm - 4x33x2.3      =   303.60 m

 ---------------

     481.80 m @0.887kg/m = 427.35kg

ആവശരമെസ്ഥായതസ

Main Bar   12 mm dia. - 12x33x0.45 = 178.20@ 0.887kg/m  = 158.06kg

Striup    10 mm dia. - 4x33x2.2 = 290.40@0.616kg/m   =178.88kg   

ആകക   = 336.94kg

ഡജസ്ട്രജബപ്യൂഷന്  ബസ്ഥാറജകന  ഡയസ്ഥാമെതീറര്  കമെയജന്  ബസ്ഥാറജകനതജകനക്കസ്ഥാള  കുറവസ്ഥായജരജക്ക

ണകമെന്നജരജകക്ക ഒകര അളവജലുളള ബസ്ഥാറകള ഉപകയസ്ഥാഗജചതുവഴജ  90.41 കജകലസ്ഥാ ഗസ്ഥാസം  (427.35kg-

336.94kg),  റതീ  ഇന്കഫസ്ഥാഴസകമെനസ  അധജകസം  ഉപകയസ്ഥാഗജചജട്ടുണസ.  ഖണജക  5,  6  എന്നജവ പ്രകസ്ഥാരസം

ആകക  330.55  കജ.ഗസ്ഥാസം  (240.14  +  90.41)  അധജകസം ഉപകയസ്ഥാഗജചതജനസ  90.45/kg  നജരക്കജല

29,898/-  രൂപ അധജകസം നലകജയജട്ടുണസ.  കടണര് ഡജഡകന് 16.1% കുറവസ  കചയസ  25,085  രൂപ

നകഷസ്ഥാതരവസ്ഥാദജകളസ്ഥായ ഉകദരസ്ഥാഗസരജല നജനസം ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.
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7. ടജ സലതസ നജന്നജരുന്ന 12 മെരങ്ങള കവട്ടജ മെസ്ഥാറ്റുന്നതജനസ എറണസ്ഥാകുളസം കസസ്ഥാഷരല കഫസ്ഥാറസ്ട്രജ

ഡജവജഷനജകല അസജസ്റ്റനസ കഫസ്ഥാറസ്റ്റസ കണസര്കവററകട 19.02.2015 കല ഉതരവസ (ഇ 3/2389/14)

പ്രകസ്ഥാരസം 10 മെരങ്ങളക്കസ 34,412/- രൂപ വജല നജശയജചജട്ടുണസ.  കൂടസ്ഥാകത 2 മെരങ്ങളക്കസ 12.03.2015

കല  ഇ 3-2389/14  ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരസം  11,098/-  രൂപയുസം  വജല  നജശയജചജട്ടുണസ.   ഇവ  കപസ്ഥാതു

കലലതജലൂകട  വജലപന  നടതജയജട്ടുകണങ്കജല   ആയതജല  നജനസം  ലഭജച  തുകയുകട  ഒടുക്കസ

വജവരങ്ങള   ഓഡജറജല  ലഭരമെസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.   കമെല  വജഷയങ്ങള  സസംബന്ധജചസ  ഓഡജറസ

എന്കസ്വയറജ നലകജകയങ്കജലുസം മെറപടജ ലഭരമെസ്ഥാക്കജയജല.

8.  ഈ കവലയുകട ഫയല പരജകശസ്ഥാധജചതജല  4-ാാാ ഇനമെസ്ഥായജ കകസ്ഥാമ്പടൗണസ വസ്ഥാള ഫടൗകണഷന്

ആര്.ആര്.കമെസണറജ  ഉപകയസ്ഥാഗജചസ  47.65x0.55x0.90  അളവജല കചയജട്ടുണസ.   ആയതജനസ  മെതീകത

കകസ്ഥാമ്പടൗണസ  വസ്ഥാള പജന്തസ  ബതീസം  എന്ന കപരജല  (അളവസ  പുസകസം  41/14  പുറസം  15)  കകസ്ഥാമ്പടൗണസ

വസ്ഥാളജകന ഉയരസം വര്ദ്ധജപജക്കുവസ്ഥാനസ്ഥായജ  46.70x0.30x0.20 = 2.802 m3  ആര്.സജ.സജ.  കചയജട്ടുണസ.

ഇപ്രകസ്ഥാരസം ഉയരസം വര്ദ്ധജപജക്കുവസ്ഥാനസ്ഥായജ ആര്.ആര്.കമെസണറജ വര്ക്കജനസ മെതീകത ആര്.സജ.സജ. വര്ക്കസ

കചയ്യുന്നതജനസ  പകരസം  കസസ്ഥാളജഡസ  കബസ്ഥാക്കസ  ഉപകയസ്ഥാഗജചസ  കവല  പൂര്തജയസ്ഥാക്കജയസ്ഥാല

മെതജകയന്നജരജകക്ക  കമെല  സൂചജപജച   വജധസം  ആര്.സജ.സജ.  കവല  കചയ്യുകവഴജ  അധജക  കചലവസ

ഉണസ്ഥായജട്ടുണസ.   ഇപ്രകസ്ഥാരസം   ആര്.ആര്.  വര്ക്കജനസ  മെതീകത  10  കസ.മെതീ.  കനതജല  കബലറസ

വസ്ഥാര്തതജനസ കശഷസം   കസസ്ഥാളജഡസ കബസ്ഥാക്കസ  കവല കചയജരുനകവങ്കജല ആവശരമെസ്ഥാകുന്ന കചലവസ

ചുവകട കചര്ക്കുന.

10 കസ.മെതീ. കനതജല കബലറസ വസ്ഥാര്ക്കുന്നതജനസ ആവശരമെസ്ഥായ റതീഇന്കഫസ്ഥാഴസകമെനസ  -

8mm dia കമെയജന് -   4x46.7     =  186.80m

lap 8mm dia      -   3x4x0.40  =     4.80m

stirrup 8mm dia  311x0.80   =  248.80m,  – ആകക  - 440.40 മെതീ.  കമ്പജ മെതജകയന്നജരജകക്ക

ഈയജനതജനസ  471.5 മെതീ. 8mm dia  കമ്പജ ഉപകയസ്ഥാഗജചജട്ടുണസ.  അതസ്ഥായതസ  31.10 മെതീ. 8mm dia

കമ്പജ  അധജകസം  ഉപകയസ്ഥാഗജചതജനസ  (31.10x0.395/kg),  12.28kg  @90.45/kg  നജരക്കജല

1110 രൂപയുസം  1:2:4 അനുപസ്ഥാതതജല സജമെനസ  കകസ്ഥാണക്രതീറജസംഗസ  46.70x0.30x0.10 =  1.401 ഘന

മെതീറര് കചയ്യുന്നതജനസ  പകരസം പജന്തസ ബതീസം നജര്മ്മജക്കുകവഴജ  (2.802m3 ), 1.419 ഘ.മെതീറര് അധജകസം

കചയജട്ടുണസ.   ആയതജനസ  7552.05/m3  നജരക്കജല  10716 രൂപയുസം  ഉളകപകട  11,826/-  രൂപ

അധജകസം  നലകജയജട്ടുണസ.  ആയതസ  കടണര്  ഡജഡകന്  16.1%  കുറവസ  കചയസ   9,922 രൂപ

നകഷസ്ഥാതരവസ്ഥാദജകളസ്ഥായ ഉകദരസ്ഥാഗസരജല നജനസം ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.
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കവലയുകട ആകക മൂലരസം - 1666884.00 -

(-) കടണര് ഡജഡകന് 16.1% -   268368.34

1398515.66

ആകക = 13,98,516/- (rounded)

കചക്കസ നസം. DLB 376012, 376013/21.03.2016   - 1239085/-,    124468/-

     ,,                    376587/22.06.2016          -    34963/-

3.42 പുതജയ കസ്ഥാനതീന് നജര്മ്മസ്ഥാണസം   -   സര്വ്വതീസസ ടസ്ഥാകസ ഈടസ്ഥാക്കജയതജല കുറവസ   -
 1.86   ലകസം രൂപ

(ഫയല നസം. ഇ 1-7828/12/ജജ.സജ.ഡജ.എ)

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കകസ്ഥാമ്പടൗണജല  പുതുതസ്ഥായജ  കസ്ഥാനതീന്  നജര്മ്മജചതജനസ  കരസ്ഥാര്  പ്രകസ്ഥാരസം

1,57,56,808/-  രൂപ  കചലവസ  വന്നജട്ടുണസ.   പ്രസ്തുത  പ്രവൃതജയുകട  കരസ്ഥാറകസ്ഥാരനസ്ഥായ  ശതീ.കജസ്ഥാളജ

കജസ്ഥാണജനസ മൂന്നസ പസ്ഥാര്ട്ടസ ബജല്ലുകള പ്രകസ്ഥാരസം തുക നലകജയകപസ്ഥാള സര്വ്വതീസസ ടസ്ഥാകസ ഈടസ്ഥാക്കജയതജല

കുറവസ സസംഭവജചജട്ടുണസ.  വജശദവജവരസം ചുവകട കകസ്ഥാടുക്കുന.

കചയ പ്രവൃതജയുകട മൂലരസം

 (കടണര് വരതജയസ്ഥാനസം വരുതജയതജനസ കശഷമുളള തുക) - 1,57,56,808/- (MB 37/15)

റജകവഴസ ചസ്ഥാര്ജസ കമെക്കസ്ഥാനജസസം അനുസരജചസ ഈടസ്ഥാകക്കണ 

സര്വ്വതീസസ ടസ്ഥാകസ @ 5.6
2

% - 4,41,191/-

ഈടസ്ഥാക്കജയതസ  -    85,944 (രണസ്ഥാസം പസ്ഥാര്ട്ടസ ബജല)

    1,69,461 (വഫനല ബജല)       

                     -------------- - 2,55,405/-

                            കുറവസ - 1,85,786/-

കുറവസ വന്ന 1,85,786/- രൂപ കരസ്ഥാറകസ്ഥാരനജല നജനസം ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.  അലസ്ഥാതപകസം

ബജലജല നജനസം നജയമെപരമെസ്ഥായ എലസ്ഥാ നജകുതജകളുസം കുറവസ വരുതജയജട്ടുകണസ്ഥാകയന്നസ പരജകശസ്ഥാധജചസ

ഉറപസ  വരുകതണ  കസകന്  ഓഫതീസര്,  സൂപ്രണജസംഗസ  എഞജനതീയര്,  കസക്രട്ടറജ,  എകജകപ്യൂട്ടതീവസ

എഞജനതീയര്,  അസജസ്റ്റനസ  എകജകപ്യൂട്ടതീവസ  എഞജനതീയര്,  അസജസ്റ്റനസ  എഞജനതീയര്  എന്നജവരജല
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നജനസം  തുലരമെസ്ഥായജ  ഈടസ്ഥാക്കജ  ഒടുകക്കണതസ്ഥാണസ.   ഇതസ  സസംബന്ധജച  നലകജയ  ഓഡജറസ

എന്കസ്വയറജക്കസ (നസം. എ 3/43/2015-16 തതീയതജ 20.04.2017) മെറപടജ നലകജയജല.

കചലവസ വജവരസം - കചക്കസ നസം. 596591/8.5.2015 & 596592/8.5.2015  66,35,214/-–

940335/8.7.2015 & 940334/8.7.2015  - 30,69,426/-

375988/17.3.2016 & 375989/17.3.16  - 60,52,166/-

അളവപുസകസം - 94/2012, 24/2014, 27/2014, 30/2015, 35/2015, 33/2015, 28/2015, 

30/2014, 31/2015, 26/2014, 29/2015, 37/2015.

3.43 കടവന്ത്ര മെസ്ഥാര്ക്കറജനസ  സമെതീപസം  കതവര  -  കപരണ്ടൂര്  കനസ്ഥാലജനസ  കുറകക പസ്ഥാലസം  പണജ    -  
വജവജധ ഇനങ്ങളജലസ്ഥായുളള നഷസം   9.41   ലകസം രൂപ

(ഫയല നസം. ഇ 1-3582/2013/ജജ.സജ.ഡജ.എ)
[ഓ ഡജറസ എന്കസ്വയറജ നസം. എ 3/44/2015-16 തതീയതജ 20.04.2017]

കടവന്ത്ര മെസ്ഥാര്ക്കറജനസ സമെതീപസം കതവര-കപരണ്ടൂര് കനസ്ഥാലജനസ കുറകക പസ്ഥാലസം പണജയുന്നതജനസ

13.2.2014  കല  ജജ.ഒ.(ആര്.ടജ)നസം.398/2014/എല.എസസ.ജജ.ഡജ  നമ്പര്  ഉതരവസ  അനുസരജചസ

എസം.എല.എ.യുകട ആസജ വജകസന ഫണജല നജനസം 99.34 ലകസം രൂപ അനുവദജചസ ഭരണസ്ഥാനുമെതജ

നലകജയജട്ടുണസ.   ടജ  നജര്മ്മസ്ഥാണതജനസ  ഐറസം  കററസ  കടണര്  കണജചതനുസരജചസ

ശതീ.പ്രജന്സസ  ടജ.ആനണജ  1,26,18,554/-  രൂപ  കകസ്വസ്ഥാട്ടസ  കചയ.   ടജയസ്ഥാനുമെസ്ഥായജ  കനകഗസ്ഥാകഷരറസ

കചയതജല  0.8%  കുറചസ  1,25,17,606/-  രൂപയസ  പ്രവൃതജ  നടപജലസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന്  സമ്മതജചജട്ടുണസ.

എന്നസ്ഥാല പജന്നതീടസ കവണജ വന്ന മെസ്ഥാറങ്ങളക്കനുസൃതമെസ്ഥായജ എക്സ്ട്രസ്ഥാ ഇനങ്ങള കൂടജ കചകയണതസ്ഥായജ

വന.   ഇതനുസരജചസ  റജവവസ് ഡസ  എസ്റ്റജകമെറസ  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജയജട്ടുണസ.   പുതുക്കജ  നജശയജച

എസ്റ്റജകമെറജല  ആദര  എസ്റ്റജകമെറജകല  ഇനങ്ങളക്കസ  കടണറജല  കകസ്വസ്ഥാട്ടസ  കചയ  നജരക്കുസം  എക്സ്ട്രസ്ഥാ

ഇനങ്ങളക്കസ SOR 2012 പ്രകസ്ഥാരവമെസ്ഥാണസ നജരക്കസ കണക്കസ്ഥാക്കജയജരജക്കുന്നതസ.  ഇതസ പ്രകസ്ഥാരസം വരുന്ന

1.60 കകസ്ഥാടജ രൂപയുകട അടങ്കലജനസ അകതസ്ഥാറജറജ ഭരണസ്ഥാനുമെതജ നലകജയജട്ടുണസ.  സര്ക്കസ്ഥാരജല നജനസം

ലഭരമെസ്ഥായ  99.34  ലകസം  രൂപ  കഴജഞവരുന്ന  തുക  ജജ.സജ.ഡജ.എ.ഫണജല  നജനസം

കചലവഴജക്കുന്നതജനസ്ഥാണസ തതീരുമെസ്ഥാനജചജരുന്നതസ.  തനതസ ഫണജല നജനസം 50 ലകസം രൂപയസ മുകളജല

കചലവണസ്ഥാകുന്നതജനസ്ഥാല  1.60  കകസ്ഥാടജ  രൂപയുകട  അടങ്കലജനസ  സര്ക്കസ്ഥാരജല നജനസം  ഭരണസ്ഥാനുമെതജ

ലഭരമെസ്ഥാകക്കണതസ്ഥായജരുന.   ആയതസ  വസ്ഥാങ്ങസ്ഥാകത  പ്രവൃതജ  നടപജലസ്ഥാക്കജയജരജക്കുന്നതസ

ക്രമെപ്രകസ്ഥാരവമെല.
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എ) ഡജസസ്ഥാനജല കചയകപസ്ഥാള ലഭജച റബജളജകന വജവരസം ലഭരമെല. (നഷസം -  61,753/-)₹

എസ്റ്റജകമെറസ  അപന്ഡജകസ  A  ഇനസം  1(എ)  പ്രകസ്ഥാരസം  DR  ളുസം  RR  ലുസം നജര്മ്മജച സസംരകണ

ഭജതജ, 101.50 m3   കപസ്ഥാളജചസ നതീക്കജയജട്ടുണസ  (അളവസ പുസകസം  175/2013  കപജസ  8).  101.50 m3

കരജങ്കലജല  നജര്മ്മജച  ഭജതജ  കപസ്ഥാളജചസ  നതീക്കജയതസ  വതീണ്ടുസം  ഉപകയസ്ഥാഗജക്കുന്നതജനസ  സ്റ്റസ്ഥാക്കസ

കചയതജകന  വജവരസം  അളവസ  പുസകതജല  കരഖകപടുതജയജട്ടജല.    കപസ്ഥാളജകചടുത  റബജളജകന

കുറഞ്ഞതസ  60%  എങ്കജലുസം  വതീണ്ടുസം  ഉപകയസ്ഥാഗജക്കസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണസ.   ആയതസ  സ്റ്റസ്ഥാക്കസ  കചയജട്ടജലസ്ഥാ

തതജനസ്ഥാല  കരസ്ഥാറകസ്ഥാരന്   ടജ  പ്രവൃതജയജല  ഉപകയസ്ഥാഗജചതസ്ഥായജ  വജലയജരുത്തുന.   അതജനസ്ഥാല

വസറജല ലഭരമെസ്ഥായ റബജളജകന വജല കരസ്ഥാറകസ്ഥാരനജല നജനസം ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.  ഈടസ്ഥാകക്കണ

തുകയുകട വജവരസം ചുവകട കകസ്ഥാടുക്കുന.

ഡജസസ്ഥാനജല കചയ അളവസ - 101.50  m3

റതീ യൂസസ കചയസ്ഥാവന്നതസ (60%) - 60.90  m3

60.90  m3   റബജളജകന വജല

(SOR 2012) @ 400 / m3 - 24360/-

വസറജല തകന്ന ലഭരമെസ്ഥായതജനസ്ഥാല കടത്തുകൂലജ

@614/ m3 - 37393/-

    ------------------

61753/-

കരസ്ഥാറകസ്ഥാരനജല നജനസം ഈടസ്ഥാക്കസ്ഥാത പകസം പ്രവൃതജയുകട കമെലകനസ്ഥാട്ടസം വഹജച അസജസ്റ്റനസ

എഞജനതീയറജല നജനസം ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

ബജ) പുനരുപകയസ്ഥാഗജക്കസ്ഥാന് പറജയ മെണസ വജനജകയസ്ഥാഗജചജല, നഷസം -  15,116/-₹

ടജ  പ്രവൃതജയജല കസ്ഥാന,  സസംരകണഭജതജ എന്നജവയുകട നജര്മ്മസ്ഥാണസം,  വപലജസംഗസ  എന്നതീ

ഇനങ്ങള കചയ്യുന്നതജനസ മെണസ കുഴജകക്കണതുണസ.  കുഴജക്കുകമ്പസ്ഥാള ലഭജക്കുന്ന മെണസ ബസ്ഥാക്കസ ഫജലജസംഗജനസ

ഉപകയസ്ഥാഗജക്കുന്ന തരതജലസ്ഥാണസ എസ്റ്റജകമെറസ തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജ നടപജലസ്ഥാക്കജയജരജക്കുന്നതസ.  അപന്ഡജകസ A

ഇനസം  (6)  അനുസരജചസ  സസ്ഥാധസ്ഥാരണ  മെണസ  കുഴജചകപസ്ഥാള  20.85m3   മെണസ  റതീയൂസസ  കചയസ്ഥാന്

പറജയതസ്ഥാകണന്നസ  അളവപുസകസം  239/13  കപജസ  27  ല  അസജസ്റ്റനസ  എഞജനതീയര്

സസ്ഥാകരകപടുതജയജട്ടുണസ.   വതീണ്ടുസം ഉപകയസ്ഥാഗജക്കസ്ഥാന് അനുകയസ്ഥാജരമെസ്ഥായ  20.85m3   മെണസ വസറജല
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ലഭരമെസ്ഥായജട്ടുളളകപസ്ഥാള  ആയതസ  വജനജകയസ്ഥാഗജക്കസ്ഥാകത  ഇകത  പ്രവൃതജയജല  മെണസ  ഫജലസ ല്ല്  കചയതജനസ

കരസ്ഥാറകസ്ഥാരനസ തുക അനുവദജചജട്ടുണസ.  20.85 m3   മെണസ റതീയൂസസ കചയസ്ഥാതജരുന്നതസ വഴജയുളള നഷസം

ചുവകട കകസ്ഥാടുക്കുന.

മെസ്ഥാര്ക്കറസ നജരക്കസ പ്രകസ്ഥാരസം 20.85 m3  മെണജകന വജല  = 20.85 m3 @7250/10m3 

  = 15,116/-

ടജ  തുക  പ്രവൃതജയുകട  കമെലകനസ്ഥാട്ടസം  വഹജച  അസജസ്റ്റനസ  എഞജനതീയറജല  നജനസം

ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

സജ) സസംരകണഭജതജയുകട മുകളജല  wearing coat  നസ  പകരസം  RCC  കബലറസ നജര്മ്മജചസ  
അധജകകചലവസ വരുതജ

അപന്ഡജകസ  ബജ  ഇനസം  (6)  അനുസരജചസ  RR  masonary  യജല  നജര്മ്മജച

സസംരകണഭജതജക്കസ മുകളജലസ്ഥായജ  Top Belt  1:2:4  അനുപസ്ഥാതതജല റതീ ഇന്കഫസ്ഥാഴസകമെനസ സജമെനസ

കകസ്ഥാണക്രതീറസ  15  കസ.മെതീ.  കനതജല നജര്മ്മജചജട്ടുണസ.   ഇതസ കചയതജനസ കരസ്ഥാറകസ്ഥാരനസ അനുവദജച

തുകയുകട വജവരസം ചുവകട കചര്ക്കുന.

RCC  1:2:4 = 5.025 m3 @100/10 dm3   =  50250

റതീ ഇന്കഫസ്ഥാഴസകമെനസ = 5.025m3 @90kg/m3

= 452.25 kg@7780/Qtl = 35185

------------

   85435

വര്ക്കസകഷസ്ഥാപജകന ഭസ്ഥാഗതസ വരുന്ന  RR masonary  യജല നജര്മ്മജച സസംരകണഭജതജക്കസ

മുകളജല മെസ്ഥാത്രമെസ്ഥാണസ കകസ്ഥാമ്പടൗണസ വസ്ഥാള നജര്മ്മജചജട്ടുളളതസ.   ആയതജനസ്ഥാല ടജ  ഭസ്ഥാഗതസ മെസ്ഥാത്രമെസ്ഥാണസ

RCC Belt നലകകണജ വരുന്നതസ.  മെറ്റുളള ഭസ്ഥാഗങ്ങളജല സസംരകണഭജതജക്കസ മുകളജല മെറസ നജര്മ്മസ്ഥാണ

പ്രവൃതജകകളസ്ഥാനസം  വരസ്ഥാതതജനസ്ഥാല  1:2:4  അനുപസ്ഥാതതജലുളള  സജമെനസ  കകസ്ഥാണക്രതീറജസംഗസ

ഉപകയസ്ഥാഗജചസ  10  കസ.മെതീ.  കനതജല  wearing  coat   നലകജയസ്ഥാല  മെതജയസ്ഥാകുസം.   ഇപ്രകസ്ഥാരസം

കചയസ്ഥാതജരുന്നതസ അധജകകചലവജനജടയസ്ഥാക്കജ.  വജശദസ്ഥാസംശസം ചുവകട കകസ്ഥാടുക്കുന.

RCC 1:2:4 അനുവദജച അളവസ = 5.025m3
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(-) കകസ്ഥാമ്പടൗണസ വസ്ഥാള നജര്മ്മജച ഭസ്ഥാഗതസ വരുന്ന

അളവസ (4X0.60X0.15) = 0.360 m3

           ---------------------------

4.665 m3

(വര്ക്കസകഷസ്ഥാപജകന ഭസ്ഥാഗതസ നജലവജലുണസ്ഥായജരുന്ന

4 മെതീറര് നതീളതജലുളള സസംരകണഭജതജയസ്ഥാണസ 

ഡജസസ്ഥാനജല കചയജരുന്നതസ)

CC 1:2:4  10 cm കനതജല കചയ്യുകമ്പസ്ഥാള വരുന്ന അളവസ  =   4.665 x 0.10

       0.15

 =   3.11 m3

അനുവദജക്കസ്ഥാവന്ന തുക =  3.11 m3 @100/10 dm3         =  31100/-

റതീ ഇന്കഫസ്ഥാഴസകമെനജനസ അനുവദജക്കസ്ഥാവന്നതസ 0.360 x 90 kg/m3   =  32.4 kg@7780/Qtl

      =   2521/-

ആകക (31100 + 2521)             =   33,621/-

അധജകസം നലകജയതസ  =  85435  33621–

 =   51,814/-

ടജ തുക, എസ്റ്റജകമെറസ തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജ അസംഗതീകരജച ഉകദരസ്ഥാഗസരജല  നജനസം ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

ഡജ) പസ്ഥാലസം നജര്മ്മസ്ഥാണവമെസ്ഥായജ ബന്ധകപട്ടസ സസ്വകസ്ഥാരരവരകജയുകട വര്ക്കസകഷസ്ഥാപജനസ തറയജട്ടു 
നലകജയതജനസ കചലവസ 1.19 ലകസം രൂപ

പസ്ഥാലസം  നജര്മ്മസ്ഥാണവമെസ്ഥായജ  ബന്ധകപട്ടസ  പടജഞ്ഞസ്ഥാറസ  വശതസ  വപലജസംഗസ  നടത്തുന്നതജനസ

സലപരജമെജതജയുളളതജനസ്ഥാല  ശതീ.കക.എ.ആനണജ  എന്നയസ്ഥാളുകട  കപസ്ഥാട്ടജകന  മെതജല  കപസ്ഥാളജചസ

മെസ്ഥാകറണതുസം  വപലജസംഗജനസ  കശഷസം  പൂര്വ്വസജതജയജല  നജര്മ്മജചസ  നലകുവസ്ഥാനുസം  സൂപ്രണജസംഗസ

എഞജനതീയര് നജര്കദ്ദേശജചജട്ടുണസ.  കകസ്ഥാമ്പടൗണസ വസ്ഥാളജകനസ്ഥാടസ കചര്ന്നസ ജനകററര് സസ്ഥാപജചജരജക്കുന്നതസ

പഴയതുകപസ്ഥാകല  സസ്ഥാപജചസ  തരണകമെന്ന  വരവസയജല  ടജയസ്ഥാന്  സസംരകണഭജതജ

കപസ്ഥാളജചമെസ്ഥാറ്റുന്നതജനസ  സമ്മതജചതസ്ഥായജ  പ്രസ്തുത  ഫയലജല  കരഖകപടുതജയജട്ടുണസ.   അതജനസ്ഥാല
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കകസ്ഥാമ്പടൗണസ വസ്ഥാള,  ജനകററര് എന്നജവ പുന:സസ്ഥാപജച നലകസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല ഇതസ കചയസ

നലകജയതസ കൂടസ്ഥാകത വര്ക്കസകഷസ്ഥാപസ യസ്ഥാര്ഡസ കലവലജസംഗസ കകസ്ഥാഴസ ഉളകപകട കചയതജനസ തസ്ഥാകഴപറയുസം

പ്രകസ്ഥാരസം തുക കരസ്ഥാറകസ്ഥാരനസ നലകജയജട്ടുണസ.

App B ഇനസം 5 സജമെനസ കകസ്ഥാണക്രതീറജസംഗസ 1:4:8 = 13.868 m3 @5700/m3  = 79048/-

(വര്ക്കസകഷസ്ഥാപസ കഫസ്ഥാറജസംഗസ )     
App A ഇനസം 8 കലവലജസംഗസ കകസ്ഥാഴസ = 4.703 m3 @85/10dm3  = 39976/-

(വര്ക്കസകഷസ്ഥാപസ മുന്വശസം)                 -----------
      119024/-     

(അളവപുസകസം 239/13)

    കമെല  പ്രവൃതജ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കചയ  നലകകണസ്ഥാതതജനസ്ഥാല  ടജ  തുക  അനുവദനതീയമെല.

അതജനസ്ഥാല  കമെല  ഇനങ്ങളുകട  അളവസ  റജവവസ്ഡസ  എസ്റ്റജകമെറജല  ഉളകപടുതജ  അസംഗതീകസ്ഥാരസം

നലകജയ ഉകദരസ്ഥാഗസരജല നജനസം ടജ തുക ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

ഇ)   റജസംഗസ ബണസ നജര്മ്മസ്ഥാണതജല ഫജലജസംഗജനസ വതീണ്ടുസം തുക അനുവദജച. 
       നഷസം - 2.59 ലകസം രൂപ

     അപന്ഡജകസ  എ ഇനസം 2 റജസംഗസ ബണസ നജര്മ്മസ്ഥാണസം 20 മെതീറര് നതീളതജല കചയതജനസ മെതീററജനസ

27,300/-  രൂപ നജരക്കജല  5,46,000/-  രൂപ കരസ്ഥാറകസ്ഥാരനസ  നലകജയജട്ടുണസ.   ഇതസ  കൂടസ്ഥാകത  3-ാാാ

ഇനമെസ്ഥായജ  ഇകത  റജസംഗസ  ബണസ  നജര്മ്മസ്ഥാണതജനസ  കരസ്ഥാറകസ്ഥാരകന  മെണസ  കകസ്ഥാണ്ടുവന്നസ  നജറചതജനസ

296.06 m3  അളവജനസ 8750/m3  നജരക്കജല 2,59,052/- രൂപ കരസ്ഥാറകസ്ഥാരനസ നലകജയജട്ടുണസ.  (അളവസ

പുസകസം 177/2013 കപജസ 46, 47)

     റജവവസ്ഡസ എസ്റ്റജകമെറജല ബണസ നജര്മ്മസ്ഥാണതജനസ  (ഇനസം  2) SOR 2012  പ്രകസ്ഥാരസം വരുന്ന

നജരക്കസ മെതീററജനസ 24,788/- രൂപയസ്ഥാണസ.  ഇതജല മെണസ നജറക്കുന്നതജനുളള നജരക്കസ കൂടജ ഉളകപട്ടജട്ടുണസ.

     SOR 2012 പ്രകസ്ഥാരസം മെതീററജനസ വരുന്ന തുക

      ബണസ നജര്മ്മസ്ഥാണസം    -   17483/-

      ഫജലജസംഗസ                 -     7305/-

                                      ----------------

      ആകക                    -    24,788/-
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     കരസ്ഥാറകസ്ഥാരനസ ഇനസം (2) നസ 27,300/- രൂപ അനുവദജചജട്ടുളളതജനസ്ഥാല ഇനസം (3) നസ പ്രകതരകസം തുക

അനുവദജകക്കണതജലസ്ഥായജരുന.   ഐറസം  കററസ  കടണര്  പ്രകസ്ഥാരമെസ്ഥാണസ  തുക  അനുവദജചജരജക്കുന്ന

കതങ്കജലുസം  ഉയര്ന്ന നജരക്കസ അസംഗതീകരജചതസ അധജകകചലവജനജടയസ്ഥാക്കജ.  അതജനസ്ഥാല ഇനസം (3)  നസ

നലകജയ  2,59,052/-  രൂപ റജവവസ്ഡസ  എസ്റ്റജകമെറസ  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജ  അസംഗതീകരജച  ഉകദരസ്ഥാഗസരജല

നജനസം ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

എഫസ)      വപല കൂടുതല നതീളതജല നജര്മ്മജചസ ചജപസ കചയസ നതീക്കസം കചയതസ വഴജ 
               നഷസം 2,55,166/- രൂപ

     റജവവസ്ഡസ എസ്റ്റജകമെറസ ഇനസം (5) പ്രകസ്ഥാരസം 13.50 മെതീ.  നതീളതജല 20 വപല നജര്മ്മജചതജനസ

മെതീററജനസ 3,510/- രൂപ നജരക്കജല 9,47,700/- രൂപ കരസ്ഥാറകസ്ഥാരനസ അനുവദജചജട്ടുണസ.  (2x10x13.50 =

270 മെതീ) ഇനസം  7 ആയജ 3.25 മെതീ നതീളതജല 400 എസം.എസം.വരസ്ഥാസമുളള 20 വപലുകളുസം ചജപസ കചയസ

നതീക്കസം  കചയതജനസ  83/10dm3   നജരക്കജല  67,728/-  രൂപയുസം  കരസ്ഥാറകസ്ഥാരനസ  അനുവദജചജട്ടുണസ.

(അളവപുസകസം  177/2013).   20x3.14x0.4x0.4/4x3.25 =  8.16m3  ,   8.16m3   @83/10dm3   =

67,728/-).    ചജപസ  കചയതജനസ  കശഷസം  യഥസ്ഥാര്തതജല  വരുന്ന  വപലജകന  നതീളസം  10.25  മെതീ

(13.50   3.25)  – മെസ്ഥാത്രമെസ്ഥാണസ.   ടജ  നതീളതജല  വപല  നജര്മ്മജകക്കണജ  വരുകമ്പസ്ഥാള  പരമെസ്ഥാവധജ

അനുവദജക്കസ്ഥാവന്ന വപലജകന നതീളസം  10.75  മെതീ ആണസ.  അതജനസ്ഥാല വപല കൂടുതല നതീളതജല

നജര്മ്മജചസ  ചജപസ  കചയസ  നതീക്കസം  കചയതസ  അധജകകചലവജനജടയസ്ഥാക്കജ.   വജശദവജവരസം  ചുവകട

കകസ്ഥാടുക്കുന.

(1)  വപല നജര്മ്മസ്ഥാണതജനസ അനുവദജക്കസ്ഥാവന്ന അളവസ  :2x10x10.75 = 215 മെതീ.

      അധജകസം അനുവദജച അളവസ         : 270  215   = 55 – മെതീ.

      ടജ ഇനതജനസ മെസ്ഥാത്രമുളള അധജകകചലവസ         : 55@3510/മെതീ. = 1,93,050/-

(2)  വപല നജര്മ്മസ്ഥാണതജനുളള റതീ ഇന്കഫസ്ഥാഴസകമെനസ (ഇനസം 17)

     270  മെതീറര്  നതീളതജല  വപല  കചയ്യുന്നതജനസ  ഉപകയസ്ഥാഗജചജരജക്കുന്ന  റതീ  ഇന്കഫസ്ഥാഴസകമെനസ

3919.40kg  (  MB 179/2013)  ആണസ.   അതജനസ്ഥാല  215  മെതീറര്  നതീളതജനസ  ആവശരമെസ്ഥാകുന്ന റതീ

ഇന്കഫസ്ഥാഴസകമെനസ : 3919.40/270 x215 = 3121 kg

    അധജകമെസ്ഥായജ കവണജ വന്ന അളവസ  :  3919.40  3121      =  798.40 kg–

    അധജകകചലവസ                          :   798.40 @7780/Qtl  =  62116/- രൂ.
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    വപല കൂടുതല നതീളതജല നജര്മ്മജചസ നതീക്കസം കചയതസ വഴജയുളള നഷസം : 193050 +62116

                              = 2,55,166/-

       കമെല തുക റജവവസ്ഡസ എസ്റ്റജകമെറസ  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജ അസംഗതീകരജച ഉകദരസ്ഥാഗസരജല നജനസം

ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

ജജ)    ഒകര ഇനതജനസ  രണ്ടു നജരക്കസ അനുവദജച.  നഷസം - 29,586/- രൂപ

      അപന്ഡജകസ A ഇനസം 10, Vibrated RCC M30 using graded broken stone എന്ന ഇനതജനസ

കരസ്ഥാറകസ്ഥാരന് കസ്വസ്ഥാട്ടസ  കചയ നജരക്കസ  120/dm3   ആണസ.  കനകഗസ്ഥാകഷരഷന് പ്രകസ്ഥാരസം ഇതജനസ  വരുന്ന

നജരക്കസ  119.04/10dm3   ആണസ.  എന്നസ്ഥാല എക്സ്ട്രസ്ഥാ ഇനസം  E4  ആയജ  ഇകത ഇനസം കചയകപസ്ഥാള

SOR 2012  പ്രകസ്ഥാരസം കരസ്ഥാറകസ്ഥാരനസ അനുവദജച നജരക്കസ  127/10dm3  ആണസ.  എക്സ്ട്രസ്ഥാ ഇനതജനസ

കൂടജയ നജരക്കസ അനുവദജചതസ അധജകസം  തുക നലകസ്ഥാനജടയസ്ഥാക്കജ.  വജശദവജവരസം ചുവകട കകസ്ഥാടുക്കുന.

    അധജകസം അനുവദജച നജരക്കസ :  127-119.04  =  7.96/10dm3 

       എക്സ്ട്രസ്ഥാ ഇനസം E4 കചയ അളവസ :  37.168 m3 

      ഇനസം E4 നസ അനുവദജചതസ :  37.168@7.96/10dm3  = 29586/- രൂ.

       ടജ തുക ഉതരവസ്ഥാദജകളസ്ഥായ ഉകദരസ്ഥാഗസരജല നജനസം ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

എചസ)   ഷതീറസ വപലജസംഗജനസ ഉയര്ന്ന നജരക്കസ അനുവദജച

E1(a)  എക്സ്ട്രസ്ഥാ ഇനമെസ്ഥായജ കചയ ഷതീറസ  വപലജസംഗസ  നടതജ  30  മെതീ  ബണസ നജര്മ്മജചതജനസ

മെതീററജനസ  29955/-  രൂപ നജരക്കജല  8,98,650/-  രൂപ കരസ്ഥാറകസ്ഥാരനസ അനുവദജചജട്ടുണസ.   നജരക്കജകന

വജശദസ്ഥാസംശസം പരജകശസ്ഥാധജചതജല തസ്ഥാകഴപറയുന്ന കുറവസ വരുതജയജട്ടജല.

(1).  ഷതീറസ  വപലജസംഗസ  നടതജ  റജസംഗസ  ബണസ  സസ്ഥാപജക്കുന്നതജനുളള  നജരക്കസ  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജയകപസ്ഥാള

ഉപകയസ്ഥാഗജക്കുന്ന ജജ.ഐ. ഷതീറ്റുകളുകടയുസം വപപജകനയുസം Scrap value  കുറവസ കചയജട്ടജല.

(2).  എസം.സസ്ഥാന്ഡസ ചസ്ഥാക്കജല നജറചസ വശങ്ങളജല സസ്ഥാപജക്കുന്നതസ ഡജസസ്ഥാനജല കചയ്യുകമ്പസ്ഥാള 90%

വജനജകയസ്ഥാഗജക്കസ്ഥാകമെന്നജരജകക്ക  70%  മെസ്ഥാത്രകമെ  വതീണ്ടുസം  ഉപകയസ്ഥാഗജക്കസ്ഥാന്  സസ്ഥാധജക്കുകയുളളൂകവന്നസ
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കണക്കസ്ഥാക്കജയസ്ഥാണസ  നജരക്കസ  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജയജട്ടുളളതസ.   (90%  ഉസം  വജനജകയസ്ഥാഗജക്കസ്ഥാകമെന്ന  തരതജല

നജരക്കസ കകണതജയതസ ഫയലജല സൂകജചജട്ടുണസ)

(3).  എസം.സസ്ഥാന്ഡസ ഡജസസ്ഥാനജല കചയസ റതീയൂസജനസ സ്റ്റസ്ഥാക്കസ കചയ്യുന്നതജനുളള നജരക്കുസം ടജ നജരക്കജല

ഉളകപടുതജയജട്ടുണസ.  എന്നസ്ഥാല ഡജസസ്ഥാനജല കചയ എസം.സസ്ഥാന്ഡസ സ്റ്റസ്ഥാക്കസ കചയജട്ടജലസ്ഥാതതജനസ്ഥാല

ഇതജനുളള നജരക്കസ കരസ്ഥാറകസ്ഥാരനസ അനുവദജകക്കണതജല.

കമെലപറഞ്ഞവയുകട അടജസസ്ഥാനതജല അനുവദജക്കസ്ഥാവന്ന നജരക്കസ ചുവകട കകസ്ഥാടുക്കുന.

(എ)  ഷതീറസ വപലജസംഗസ വര്ക്കസ  (cost of material, labour charge)

അനുവദജചതസ അനുവദനതീയസം

സസ്ഥാധന വജല 34398.55 34398.55

(-) സസ്ഥാപസ വസ്ഥാലക്യു (1/4)                   -   8599.64

                         ------------ ----------------

                       34398.55 25798.36

ഫസ്ഥാബജകക്കഷന് ചസ്ഥാര്ജസ      15889.94 15889.94

                       ------------ --------------

                       50288.49x0.85/40           41688.30x0.85/40

                    =      1068.63            885.88

വഡ്രൈവജസംഗസ, ഡജസസ്ഥാനലജസംഗസ

& കടത്തുകൂലജ                          4472.61 4472.61

                     ------------------- ---------------

                              5541.24           5358.49

രണ്ടുവശങ്ങളജകലക്കുസം 
അനുവദജക്കസ്ഥാവന്നതസ   2x5541.24= 11082.48      2x5358.49 = 10716.98

(ബജ)   എസം സസ്ഥാന്ഡസ ചസ്ഥാക്കജല നജറചസ സസ്ഥാപജക്കല  (Forming M Sand bund)

4.31m3  എസം സസ്ഥാന്ഡസ ചസ്ഥാക്കജല 
നജറക്കുന്നതജനസ വജല ഉളകപകട  13592.12 13592.12

റതീയുസജനസ സ്റ്റസ്ഥാക്കജസംഗസ ചസ്ഥാര്ജസ    361.92    -     (സ്റ്റസ്ഥാക്കസ കചയജട്ടജല)
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(-) വതീണ്ടുസം  ഉപകയസ്ഥാഗജക്കസ്ഥാവന്ന 
     70% എസം സസ്ഥാന്ഡജകന വജല  6988.28    8976  (90% കന വജല)
(-)             ,,            കടത്തുകൂലജ  1854.28    2381.17

-------------- ------------
അനുവദജക്കസ്ഥാവന്ന തുക 5111.48    2234.83

E1(a) ഇനതജനസ അനുവദജക്കസ്ഥാവന്ന നജരക്കസ ചുവകട കകസ്ഥാടുക്കുന

അനുവദജചതസ അനുവദനതീയസം

ഷതീറസ വപലജസംഗസ വര്ക്കസ  11082.48    10716.98
എസം. സസ്ഥാന്ഡസ ചസ്ഥാക്കജല നജറചസ സസ്ഥാപജക്കല  5111.48     2234.83

ബണജകന ഉളളജല മെണസ നജറക്കല 11038.10    11038.10
------------- -----------------
27232.06    23989.91

10% C P   2723.21      2398.99
------------ -----------------
29955.27    26388.90

5% Overhead charges      -      1199.50
------------ -----------------
29955.27     27588.40

നജരക്കജകല വരതരസ്ഥാസസം  =  29955  27588  =  2367/ – മെതീറര്

അധജകസം നലകജയ തുക  -  30 @ 2367   =  71,010/-

ടജ തുക കരസ്ഥാറകസ്ഥാരനജല നജനസം ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.  അലസ്ഥാതപകസം ഉതരവസ്ഥാദജകളസ്ഥായ

ഉകദരസ്ഥാഗസരജല നജനസം ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

ഐ) VAT ഈടസ്ഥാക്കജയതജല കുറവസ

ഓര്ഡജനന്സസ  നസം.21/2014  തതീയതജ  03.09.2014  പ്രകസ്ഥാരസം  CST  രജജകസ്ട്രഷന് ഇലസ്ഥാത

നജകുതജ കകസ്ഥാമ്പടൗണസ കചയ കരസ്ഥാറകസ്ഥാരജല നജനസം 03.09.2014 മുതല VAT ഇനതജല 4% ആണസ

ഈടസ്ഥാകക്കണതസ.  പ്രസ്തുത പ്രവൃതജയുകട ഒന്നസ്ഥാസം പസ്ഥാര്ട്ടസ ബജല നലകജയകപസ്ഥാള 3% വസ്ഥാറസ മെസ്ഥാത്രമെസ്ഥാണസ

ഈടസ്ഥാക്കജയജട്ടുളളതസ.  വസ്ഥാറസ ഇനതജല കുറവസ വന്ന തുകയുകട വജവരസം ചുവകട കകസ്ഥാടുക്കുന.

ഒന്നസ്ഥാസം പസ്ഥാര്ട്ടസ ബജല പ്രകസ്ഥാരസം അനുവദജച തുക - 55,00,000/-

ഈടസ്ഥാകക്കണ്ടുന്ന വസ്ഥാറസ  4% -   2,20,000/-
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ഈടസ്ഥാക്കജയതസ       3% -   1,65,000/-

കുറവസ -      55,000/-

കുറവസ വന്ന ടജ തുക കരസ്ഥാറകസ്ഥാരനജല നജനസം ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.  അലസ്ഥാതപകസം ബജലജല

നജനസം നജയമെപരമെസ്ഥായ നജകുതജകള കുറവസ വരുതജയജട്ടുകണന്നസ ഉറപസ വരുത്തുവസ്ഥാന് ബസ്ഥാധരസരസ്ഥായ

കസകന്  ഓഫതീസര്,  സൂപ്രണജസംഗസ  എഞജനജയര്,  കസക്രട്ടറജ  എന്നജവരജല  നജനസം  തുലരമെസ്ഥായജ

ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

കജ)    പസ്ഥാലസം രൂപകലപന കചയല  - ആദസ്ഥായനജകുതജ  ഈടസ്ഥാക്കജയതജല കുറവസ - 
 5,449/- രൂപ

പസ്ഥാലസം നജര്മ്മസ്ഥാണതജകന സ്ട്രക്ചര് ഡജവസന് കചയതജനസ എസ്റ്റതീസം കഡവലകപഴസ വപ്രവറസ

ലജമെജറഡജനസ കചക്കസ നസം.308331/21.07.2014 പ്രകസ്ഥാരസം 68,110/-  രൂപ നലകജയജട്ടുണസ.  ബജല തുക

നലകജയകപസ്ഥാള  2%  മെസ്ഥാത്രമെസ്ഥാണസ  (1362/-)  ആദസ്ഥായനജകുതജ  ഈടസ്ഥാക്കജയജട്ടുളളതസ.   കപ്രസ്ഥാഫഷണല

ചസ്ഥാര്ജസ  നലകുകമ്പസ്ഥാള  ഈടസ്ഥാകക്കണ  ആദസ്ഥായനജകുതജ  10%  നജരക്കജലസ്ഥാണസ.   ആദസ്ഥായനജകുതജ

ഇനതജല ഈടസ്ഥാകക്കണ തുക  6,811/-  രൂപയസ്ഥാണസ.  കുറവസ വന്ന  5,449/-  രൂപ  (6811-1362)  ടജ

സസ്ഥാപനതജല  നജനസം  ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.   അലസ്ഥാതപകസം  ടജ  തുക  കസക്രട്ടറജയജല നജനസം

ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

കമെല വജഷയസം സസംബന്ധജച നലകജയ ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജക്കസ മെറപടജ നലകജയജല.

അനുബന്ധ വജവരസം

കചലവസ വജവരസം   -        കചക്കസ നസം.  349642/24.9.2014

349643/24.9.2014

596393/26.2.2015

596394/26.2.2015 രൂ. 1,37,85,303/-

596690/26.5.2015

596691/26.5.2015

അളവസ പുസകസം  - 177/13, 46/14, 235/13, 238/13, 239/13, 175/13, 179/13, 59/10,  LF 1/2014
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3.44 കചലവന്നൂര്  ബണസ  കറസ്ഥാഡജകന  ഭസ്ഥാഗമെസ്ഥായ  കക  .  പജ  .  വകളസ്ഥാന്  കറസ്ഥാഡസ  മുതല  
റജ  .  പജ  .  കനസ്ഥാല വകരയുളള കറസ്ഥാഡസ രൂപതീകരണസം   -   കചലവസ നഷസം   2.62      ലകസം രൂപ

(ഫയല നസം. 426/ഇ 1/14/ജജ.സജ.ഡജ.എ.)

കചലവന്നൂര്  ബണസ  കറസ്ഥാഡജകന ഭസ്ഥാഗമെസ്ഥായ  കക.പജ.വകളസ്ഥാന്  കറസ്ഥാഡസ  മുതല റജ.പജ.കനസ്ഥാല

വകരയുളള  കറസ്ഥാഡസ  രൂപതീകരണസം  എന്ന  പ്രവൃതജക്കസ  കടണര്  കണജചതനുസരജചസ

ശതീ.റജ.എ.സജറസ്ഥാജജകന കടണര് അസംഗതീകരജചസ പ്രവൃതജ നടപജലസ്ഥാക്കജയജട്ടുണസ.

(എ) ഫജലജസംഗജനസ അനുകയസ്ഥാജരമെസ്ഥായ ഗസ്ഥാവലജ എര്തസ വജനജകയസ്ഥാഗജചജല.  
നഷസം - 1.35 ലകസം രൂപ

പ്രസ്തുത കറസ്ഥാഡസ നജര്മ്മസ്ഥാണ പ്രവൃതജയജല കറസ്ഥാ ഡ് കവയുകട ഭസ്ഥാഗസം കുഴജകചടുതസ  waste  soil

നതീക്കസം  കചയസ  ഗസ്ഥാവലജ  എര്തസ  ഉപകയസ്ഥാഗജചസ  ഫജലസ ല്ല്  കചയ്യുന്നതജനസ്ഥാണസ  ആദരസം  എസ്റ്റജകമെറസ

തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജ  അസംഗതീകസ്ഥാരസം  വസ്ഥാങ്ങജയജരുന്നതസ.   ഗസ്ഥാവല  എടുക്കുന്നതജനസ  നജകരസ്ഥാധനസം  ഉളളതജനസ്ഥാല

ഫജലജസംഗജനസ  കസ്വസ്ഥാറജ  മെക്കസ്ഥാണസ  ഉപകയസ്ഥാഗജചജരജക്കുന്നതസ.   ഇകത  കറസ്ഥാഡസ  പ്രവൃതജയുകട  ഭസ്ഥാഗമെസ്ഥായജ

വരുന്ന നജലവജലുളള ടസ്ഥാര് കചയ കറസ്ഥാ ഡസ കട്ടസ കചയകമ്പസ്ഥാള 270 ഘനമെതീറര് (193x4x0.35 മെതീ) ഗസ്ഥാവലജ

എര്തസ ലഭജക്കുകമെന്നസ ടജ പ്രവൃതജയുകട കമെലകനസ്ഥാട്ടസം വഹജച അസജസ്റ്റനസ എഞജനതീയര് ഫയലജല

കരഖകപടുതജയജട്ടുണസ.   ആയതസ  സൂപ്രണജസംഗസ  എഞജനതീയര്  സസ്ഥാകരകപടുത്തുകയുസം  കചയജട്ടുണസ.

ഫജലജസംഗജനസ  കയസ്ഥാജരമെസ്ഥായ  270 m3    ഗസ്ഥാവലജ  എര്തസ വസറജല ലഭരമെസ്ഥായജട്ടുളളകപസ്ഥാള  ആയതസ

വജനജകയസ്ഥാഗജക്കസ്ഥാകത കസ്വസ്ഥാറജമെക്കസ ഉപകയസ്ഥാഗജചസ്ഥാണസ മുഴുവന് ഫജലജസംഗുസം നടതജയജരജക്കുന്നതസ.   ഇതസ

അധജകകചലവജനജടയസ്ഥാക്കജ.  വജശദസ്ഥാസംശസം ചുവകട കകസ്ഥാടുക്കുന.

ഫജലജസംഗജനസ അനുവദജചതസ

1759.061m3  @501.70/m3    =  8,82,521/-  ( MB 220/13 Page 24)

അനുവദജക്കസ്ഥാവന്ന അളവസ                =  1759.061  270             =  1489.061 m– 3

കരസ്ഥാറകസ്ഥാരനസ അനുവദജക്കസ്ഥാവന്ന തുക =  1489.061 @501.70/m3     =    747062/-

അധജകസം നലകജയതസ                     =  8,82,521  7,47,062          –

                                       =  1,35,459/-

ടജ  തുക  പ്രവൃതജയുകട  കമെലകനസ്ഥാട്ടസം  വഹജച  അസജസ്റ്റനസ  എഞജനതീയറജല  നജനസം,

റജവവസ്ഡസ  എസ്റ്റജകമെറജനസ  അസംഗതീകസ്ഥാരസം  നലകജയ  സൂപ്രണജസംഗസ  എഞജനതീയര്,  എകജകപ്യൂട്ടതീവസ

വവിശാല കകാചവി വവികസന അതതാറവിറവി ഓഡവിററ്റ് റവിതപാര്ടറ്റ് 2015-'16



151 

എഞജനതീയര്,  അസജസ്റ്റനസ  എകജകപ്യൂട്ടതീവസ  എഞജനതീയര്  എന്നജവരജല  നജനസം  തുലരമെസ്ഥായജ

ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

(ബജ) നജലവജലുളള ടസ്ഥാര് കറസ്ഥാ ഡസ എക്സകവറസ കചയസ അധജകകചലവസ വരുതജ

പ്രസ്തുത പ്രവൃതജയുകട ഒന്നസ്ഥാസം ഇനമെസ്ഥായജ  Road way  യുകട ഭസ്ഥാഗസം കുഴജകചടുതസ  waste soil

നതീക്കസം കചയതജനസ ഘനമെതീററജനസ 91.05 രൂപ നജരക്കജല 2486.21 m3  നതീക്കസം കചയതജനസ 2,26,369/-

രൂപ കരസ്ഥാറകസ്ഥാരനസ അനുവദജചജട്ടുണസ.  4 മെതീറര് വതീതജയുസം 193 മെതീറര് നതീളവമുളള നജലവജല ടസ്ഥാര് കചയ

കറസ്ഥാഡസ  പ്രസ്തുത  കറസ്ഥാഡ് കവയുകട  ഭസ്ഥാഗമെസ്ഥായജ  വരുനണസ.   അതജനസ്ഥാല  ടജ  ഭസ്ഥാഗസം  എക്സകവറസ

കചയ്യുന്നതജനസ പകരസം ടസ്ഥാര് കചയ പ്രതലസം കകസ്ഥാതജയജളക്കജ നതീക്കസം കചയസ്ഥാല മെതജയസ്ഥാകുമെസ്ഥായജരുന.

ഇപ്രകസ്ഥാരസം കചയസ്ഥാതജരുന്നതജനസ്ഥാല അധജകകചലവജനജടയസ്ഥാക്കജ.  വജശദസ്ഥാസംശസം ചുവകട കകസ്ഥാടുക്കുന.

270m3  (193x4x0.35 മെതീ) മെണസ നതീക്കസം കചയതജനസ അനുവദജച തുക = 270 x 91.05/m3

  = 24584/-

DSR 2012 ഇനസം 16.77 പ്രകസ്ഥാരസം ടസ്ഥാര് കചയ പ്രതലസം 
കകസ്ഥാതജയജളക്കജ നതീക്കസം കചയ്യുന്നതജനസ അനുവദജക്കസ്ഥാവന്ന തുക       = 772@4.21/m2

(193x4 = 772 m2 )   = 3250/-

 അധജകസം അനുവദജചതസ    =   24584  3250  =  21,334/-–

ടജ  തുക എസ്റ്റജകമെറജനസ  അസംഗതീകസ്ഥാരസം  നലകജയ സൂപ്രണജസംഗസ   എഞജനതീയര്,  എകജകപ്യൂട്ടതീവസ

എഞജനതീയര്,  അസജസ്റ്റനസ  എകജകപ്യൂട്ടതീവസ  എഞജനജയര്,  അസജസ്റ്റനസ  എ  ഞജനതീയര്  എന്നജവരജല

നജനസം ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

(സജ) പ്രവൃതജയുകട പൂര്തതീകരണതജനസ അനര്ഹമെസ്ഥായജ കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ ദതീര്ഘജപജചസ നലകജ  -
പജഴ ഈടസ്ഥാക്കസ്ഥാതജരുന്നതജനസ്ഥാല നഷസം - 26,404/- രൂപ

ടജ  പ്രവൃതജയുകട  പൂര്തതീകരണ  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  5  മെസ്ഥാസമെസ്ഥാണസ.   കരസ്ഥാര്  പ്രകസ്ഥാരസം

പൂര്തതീകരജകക്കണ തതീയതജ  15.10.2014  ആണസ.   തുടര്ചയസ്ഥായജ  മെഴകപയ്യുന്നതജനസ്ഥാല കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ

30.11.2014  വകര  നതീട്ടജ  നലകണകമെന്നസ  കരസ്ഥാറകസ്ഥാരന്  അകപകജചതജകന  അടജസസ്ഥാനതജല

പജഴയജലസ്ഥാകത  30.11.2014  വകര  ദതീര്ഘജപജചസ  നലകജ.   ഇതസ  കൂടസ്ഥാകത  WMM  എന്ന  ഇനസം

പൂര്തജയസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് 15 ദജവസസം കൂടജ നതീട്ടജ നലകണകമെന്നസ കരസ്ഥാറകസ്ഥാരന് വതീണ്ടുസം അകപകജചതജകന
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അടജസസ്ഥാനതജല  വതീണ്ടുസം  പജഴയജലസ്ഥാകത  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  ദതീര്ഘജപജചസ  നലകജ.   അതജനസ്ഥാല

പൂര്തതീകരണ  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  15.12.2014  ആണസ.   എന്നസ്ഥാല  പ്രവൃതജ  പൂര്തതീകരജചജരജക്കുന്നതസ

15.01.2015 നസ്ഥാണസ.

16.12.2014  മുതല  15.01.2015  വകരയുളള  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  അസംഗതീകരജചസ  നലകജയജട്ടജകലന്ന

ഓഫതീസസ  കുറജപജകന  അടജസസ്ഥാനതജല  മെഴ  കസ്ഥാരണസം  കസ്വസ്ഥാറജയജല  നജനസം  കമെറതീരജയലസസ

ലഭജക്കുന്നതജനസ ബുദ്ധജമുട്ടസ  ഉണസ്ഥായജരുനകവന്നസ പ്രവൃതജയുകട കമെലകനസ്ഥാട്ടസം വഹജക്കുന്ന അസജസ്റ്റനസ

എഞജനതീയര് ഫയലജല കരഖകപടുതജ പജഴയജലസ്ഥാകത  15.01.2015  വകര വതീണ്ടുസം കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ നതീട്ടജ

നലകജ.  ആയതസ ശരജയസ്ഥായ നടപടജയല.

മെഴകയന്ന  കസ്ഥാരണതസ്ഥാല  പ്രവൃതജയുകട  അവസസ്ഥാന  ഇനമെസ്ഥായ  WMM  കചയ്യുന്നതജനസ

കരസ്ഥാറകസ്ഥാരന് ആവശരകപട്ട സമെയസം 15.12.2014 വകരയസ്ഥാണസ.  ആയതജനസ്ഥാല കശഷമുളള 16.12.2014

മുതല 15.01.2015 വകര പൂര്തതീകരണ കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ നതീട്ടജ നലകജയതജനസ പജഴ ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

കകരള കപസ്ഥാതുമെരസ്ഥാമെതസ  വകുപസ  മെസ്ഥാനസ്വല  2012  ല പുതുക്കജയതസ  കസകന്  2112  പ്രകസ്ഥാരസം

പൂര്തതീകരണതജനസ  അനുവദജക്കസ്ഥാവന്ന  പരമെസ്ഥാവധജ  സമെയസം  ഒറജജജനല  TOC  യുകട  50%  ല

അധജകരജക്കസ്ഥാന്  പസ്ഥാടജല.   കരസ്ഥാര്  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  5  മെസ്ഥാസമെസ്ഥായതജനസ്ഥാല  പരമെസ്ഥാവധജ  ദതീര്ഘജപജചസ

നലകസ്ഥാവന്നതസ 2 1
2

മെസ്ഥാസസം കൂടജ മെസ്ഥാത്രമെസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല 3 മെസ്ഥാസമെസ്ഥാണസ (16.10.2014  15.01.2015)–

പജഴ കൂടസ്ഥാകത ദതീര്ഘജപജചസ നലകജയതസ.  ആയതസ ക്രമെവജരുദ്ധമെസ്ഥാണസ.

ഈടസ്ഥാകക്കണ പജഴയുകട വജശദസ്ഥാസംശസം ചുവകട കകസ്ഥാടുക്കുന.

എഗതീഡസ PAC     :  66,01,033/-

ഈടസ്ഥാകക്കണ്ടുന്ന വഫന് (കകരള കപസ്ഥാതുമെരസ്ഥാമെതസ വകുപസ മെസ്ഥാനസ്വല കസകന് 2116-1)

ആദരതവണ (16.12.2014  15.01.2015)– PAC യുകട 0.4% (ലജകസ്വജകഡറഡസ ഡസ്ഥാകമെജസ)

            31 ദജവസസം (4 ആഴ്ച)    26,404/-

ടജ  തുക കരസ്ഥാറകസ്ഥാരനജല നജനസം ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.   അലസ്ഥാത പകസം  പജഴ  കൂടസ്ഥാകത

ദതീര്ഘജപജചസ  നലകസ്ഥാന്  ശുപസ്ഥാര്ശ  കചയ  അസജസ്റ്റനസ  എഞജനതീയര്,  സൂപ്രണജസംഗസ  എഞജനതീയര്,

എകജകപ്യൂട്ടതീവസ എഞജനതീയര്, അസജസ്റ്റനസ എകജകപ്യൂട്ടതീവസ എഞജനതീയര് എന്നജവരജല നജനസം തുലരമെസ്ഥായജ

ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.
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(ഡജ) VAT ഈടസ്ഥാക്കജയതജല കുറവസ -  54,876/- രൂപ

ടജ പ്രവൃതജയുകട പസ്ഥാര്ട്ടസ  ബജല നലകജയതസ  12/2014  ലുസം വഫനല ബജല പ്രകസ്ഥാരസം തുക

കചലവഴജചജരജക്കുന്നതസ  3/15,  4/15  മെസ്ഥാസങ്ങളജലുമെസ്ഥായസ്ഥാണസ.   ഓര്ഡജനന്സസ  നസം.21/2014  തതീയതജ

03.09.2014  പ്രകസ്ഥാരസം നജകുതജ  കകസ്ഥാമ്പടൗണസ കചയ കരസ്ഥാറകസ്ഥാരജല നജനസം  03.09.2014  പ്രസ്ഥാബലര

തതീയതജയജല  വസ്ഥാറജനതജല  4%  ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.   എന്നസ്ഥാല  3%  മെസ്ഥാത്രമെസ്ഥാണസ  ഈടസ്ഥാക്കജ

യജട്ടുളളതസ.  കുറവസ വന്നതജകന വജവരസം ചുവകട കകസ്ഥാടുക്കുന.

കചയ കവലയുകട മൂലരസം         :  54,87,601/-

ഈടസ്ഥാകക്കണ വസ്ഥാറസ 4%        :    2,19,504/-

ഈടസ്ഥാക്കജയതസ  3%             :    1,64,628/-

           കുറവസ                     :      54,876/-   

കുറവസ വന്ന ടജ തുക കരസ്ഥാറകസ്ഥാരനജല നജനസം ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.  അലസ്ഥാതപകസം ബജലജല

നജനസം  നജയമെപരമെസ്ഥായ  എലസ്ഥാ  നജകുതജകളുസം  കൃതരമെസ്ഥായജ  കുറവസ  കചയജട്ടുകണന്നസ  ഉറപ്പുവരുത്തുവസ്ഥാന്

ബസ്ഥാധരസരസ്ഥായ  കസകന്  ഓഫതീസര്,  സൂപ്രണജസംഗസ  എഞജനതീയര്,  എകജകപ്യൂട്ടതീവസ  എഞജനതീയര്,

അസജസ്റ്റനസ  എകജകപ്യൂട്ടതീവസ  എഞജനതീയര്,  കസക്രട്ടറജ  എന്നജവരജല  നജനസം  തുലരമെസ്ഥായജ

ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

ജജ.ഒ.(ആര്റജ)നസം.3377/14/LSGD  തതീയതജ  19.12.2014  നമ്പര് ഉതരവജല ഒന്നസ്ഥാസം ഇനസം

അനുസരജചസ കുഴജകചടുത മെണസ ഫജലജസംഗജനസ ഉപകയസ്ഥാഗജക്കുന്നതസ്ഥായജ കസ്ഥാണുന്നജകലനസം ആയതജനസ്ഥാല

മെണസ പരജകശസ്ഥാധന ഏജന്സജയജല നജനസം കുഴജകചടുത മെണജകന ഉപകയസ്ഥാഗകമെത സസംബന്ധജച

സസ്ഥാകരപത്രസം ലഭരമെസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാകണന്നസ നജര്കദ്ദേശജചജട്ടുകണങ്കജലുസം ആയതസ പസ്ഥാലജചജട്ടജല.

ഇതസ സസംബന്ധജചസ നലകജയ ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജക്കസ മെറപടജ നലകജയജല.

അനുബന്ധ വജവരസം

കചലവസ വജവരസം  :                   കചക്കസ നസം. 4110/12.12.2014

4111/12.12.2014

7811142/30.03.2015

7811143/30.03.2015 54,87,601/-

7811146/30.03.2015

597004/23.04.2015               

അളവപുസകസം   :  220/13
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3.45 റജ  .  പജ  .  കനസ്ഥാല  സതീസം     -     കകസ്ഥാട്ടക്കനസ്ഥാല  ജസംഗ്ഷകനസ്ഥാടസ  കചര്ന്നസ  കറസ്ഥാ ഡസ  ,    കലുങ്കസ  ,  
സസംരകണഭജതജയുകട നജര്മ്മസ്ഥാണസം

(ഫയല നസം. ഇ 1-6836/2014/ജജ.സജ.ഡജ.എ)
[ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജ നസം.എ 4/55/2015-16 തതീയതജ 28.04.2017]

റജ.പജ.കനസ്ഥാല സതീമെജല ഉളകപടുതജ കകസ്ഥാട്ടക്കനസ്ഥാല ജസംഗ്ഷകനസ്ഥാടസ കചര്ന്നസ കറസ്ഥാഡസ,  കലുങ്കസ,

സസംരകണഭജതജ എന്നജവ നജര്മ്മജചജട്ടുണസ.  സസംരകണഭജതജ നജര്മ്മസ്ഥാണതജല DR masonary,

RR masonary  എന്നതീ ഇനങ്ങളക്കസ തസ്ഥാകഴപറയുസം പ്രകസ്ഥാരസം ഉയര്ന്ന നജരക്കസ അനുവദജചജട്ടുണസ.

(1) DR masonary using rubble എന്ന ഇനതജനസ അനുവദജച നജരക്കസ 3095/m3  ആണസ.  DSR

2013  പ്രകസ്ഥാരസം  RR  masonary  ക്കസ  അനുവദജക്കസ്ഥാവന്ന  നജരക്കജല നജനസം  സജമെനസ  കമെസ്ഥാര്ട്ടസ്ഥാറജകന

നജരക്കസ  കുറചതജനസ  കശഷമുളള  നജരക്കസ്ഥാണസ  DR  masonary  ക്കസ  അനുവദജചജട്ടുളളതസ.   എന്നസ്ഥാല

1:6:12  അനുപസ്ഥാതതജലുളള  സജമെനസ  കകസ്ഥാണക്രതീറജസംഗസ  DR  masonary  യജല  ഇലസ്ഥാതതജനസ്ഥാല

ഇതജകന നജരക്കുസം കുറവസ കചകയണതസ്ഥാണസ.  ഇതനുസരജചസ  DR masonary  ക്കസ അനുവദജക്കസ്ഥാവന്ന

നജരക്കസ ചുവകട കകസ്ഥാടുക്കുന.

DSR 2013 പ്രകസ്ഥാരസം RR masonary ക്കസ അനുവദജക്കസ്ഥാവന്ന 
നജരക്കസ (കകസ്ഥാസ്റ്റസ ഇന്ഡകസ, വസ്ഥാട്ടര് ചസ്ഥാര്ജസ, CP, ഓവര്കഹഡസ 2936.31
ചസ്ഥാര്ജസ ഒഴജകക)

(-) സജമെനസ കമെസ്ഥാര്ട്ടസ്ഥാര് 1:6 977.01
(-)  സജമെനസ കകസ്ഥാണക്രതീറജസംഗസ 1:6:12   77.79

       --------------
1881.51

(+)  വസ്ഥാട്ടര് ചസ്ഥാര്ജസ 1%     18.81
       --------------

1900.32
CP, OH  15%   285.05

       --------------
2185.37

കകസ്ഥാസ്റ്റസ ഇന്ഡകസ 1.36   786.57
------------
2971.56/m3

DR masonary കചയ അളവസ - 110.40 m3

അനുവദജച തുക - 110.40@3095/m3

= 3,41,688/-

അനുവദജക്കസ്ഥാവന്ന തുക - 110.40@2971.56/m3

= 3,28,053/-
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അധജകസം നലകജയതസ - 341688  328053–
= 13,635/-

(-) കടണര് വരതജയസ്ഥാനസം 17.20% -   2,345/-
----------

= 11,290/-

(2) RR masonary using hard stone എന്ന ഇനതജനസ അനുവദജച നജരക്കസ 4638.30/m3 ആണസ.

(കകസ്ഥാസ്റ്റസ  ഇന്ഡകസ,  വസ്ഥാട്ടര്ചസ്ഥാര്ജസ,  CP  OH  ഉളകപകടയുളള  നജരക്കസ)   ഇനസം  10  ആയജ  RR

masonary ക്കസ മുകളജല RCC കബലറസ വരുന്നതജനസ്ഥാല, DSR 2013 പ്രകസ്ഥാരസം അനുവദജച നജരക്കജല

ഉളകപട്ട 1:6:12  അനുപസ്ഥാതതജല സജമെനസ കകസ്ഥാണക്രതീറജസംഗസ ആവശരമെജല.  അതജനസ്ഥാല ഇതജനുളള

തുക  കുറവസ  കചയതജനസ  കശഷമെസ്ഥാണസ  നജരക്കസ  കകണകതണജയജരുന്നതസ.   അപ്രകസ്ഥാരസം

കചയസ്ഥാതജരുന്നതജനസ്ഥാല ഉയര്ന്ന നജരക്കസ നലകസ്ഥാനജടയസ്ഥായജ.  വജശദവജവരസം ചുവകട കകസ്ഥാടുക്കുന.

അനുവദജക്കസ്ഥാവന്ന നജരക്കസ

DSR 2013 പ്രകസ്ഥാരസം RR masonary ക്കസ അനുവദജക്കസ്ഥാവന്ന 
നജരക്കസ (കകസ്ഥാസ്റ്റസ ഇന്ഡകസ, വസ്ഥാട്ടര്ചസ്ഥാര്ജസ, CP OH ഒഴജകക) 2936.31

(-)  സജമെനസ കകസ്ഥാണക്രതീറജസംഗസ 1:6:12    77.79
-------------
2858.21

(+)  കകസ്ഥാസ്റ്റസ ഇന്ഡകസ 1.36 1028.96
------------
3887.17

(+) വസ്ഥാട്ടര് ചസ്ഥാര്ജസ 1%     38.87
------------
3926.04

CP OH  15%   588.91
------------
4514.95/m3

RR masonary using hard stone എന്ന ഇനസം
കചയ അളവസ - 15.12 m3

അനുവദജച തുക   - 15.12@ 4638.30/m3  = 70131/-
അനുവദജക്കസ്ഥാവന്നതസ - 15.12@4514.95/m3 = 68266/-

അധജകസം  :   70131  68266– =   1865/-
(-)  കടണര് വരതജയസ്ഥാനസം 17.20% -     321/-

----------
  1544/-
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(3) RR masonary using departmental stone

നജലവജലുളള  സസംരകണഭജതജ  കപസ്ഥാളജചകപസ്ഥാള  ലഭജച  കരജങ്കലസ ല്ല്  വസറജല  തകന്ന

ലഭരമെസ്ഥായജട്ടുളളകപസ്ഥാള  ആയതജകന  വജലയുസം  കടത്തുകൂലജയുസം  RR  masonary  ക്കസ  മുകളജല  RCC

കബലറസ  വരുന്നതജനസ്ഥാല  1:6:12  അനുപസ്ഥാതതജലുളള  കകസ്ഥാണക്രതീറജസംഗജനുളള  നജരക്കുസം  കുറവസ

കചയതജനസ  കശഷമെസ്ഥാണസ  കമെല  ഇനതജനസ  നജരക്കസ  അനുവദജക്കസ്ഥാവന്നതസ.   അനുവദനതീയമെസ്ഥായ

നജരക്കജകന വജവരസം ചുവകട കകസ്ഥാടുക്കുന.

DSR 2013 പ്രകസ്ഥാരസം

RR masonary ക്കസ അനുവദജക്കസ്ഥാവന്ന നജരക്കസ 

(കകസ്ഥാസ്റ്റസ ഇന്ഡകസ, വസ്ഥാട്ടര് ചസ്ഥാര്ജസ, CPOH ഒഴജകക) 2936.31

(-)  റബജളജകന വജല -   700.00

(-)  കടത്തുകൂലജ -   145.55

(-)  സജമെനസ കകസ്ഥാണക്രതീറജസംഗസ 1:6:12 -     77.79

-----------

2012.97

(+) കകസ്ഥാസ്റ്റസ ഇന്ഡകസ  36%   724.67

-----------

2737.64

(+) വസ്ഥാട്ടര് ചസ്ഥാര്ജസ (1%)     27.38

------------

2765.02

(+) CP OH  15%   414.75

------------

3179.77/m3

കമെല ഇനസം കചയ അളവസ - 9.33 m3

അനുവദജച തുക -  9.33@3532.55/m3   =  32,959/-

അനുവദജക്കസ്ഥാവന്ന തുക -  9.33@3179.77/m3   =  29,667/-
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അധജകസം : 32959  29667   =– 3,292/-

(-) കടണര് വരതജയസ്ഥാനസം 17.20%      =    566

-------

2,726/-

ഉയര്ന്ന നജരക്കസ അനുവദജചതുവഴജയുളള ആകക നഷസം  =  11290+1544+2726 

    =  15,560/-

ടജ  തുക  എസ്റ്റജകമെറജനസ  അസംഗതീകസ്ഥാരസം  നലകജയ  സൂപ്രണജസംഗസ  എഞജനതീയര്,  എകജകപ്യൂട്ടതീവസ

എഞജനതീയര്,  അസജസ്റ്റനസ  എകജകപ്യൂട്ടതീവസ  എഞജനതീയര്,  അസജസ്റ്റനസ  എഞജനതീയര്  എന്നജവരജല

നജനസം ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

(4) കറസ്ഥാഡസ  നജര്മ്മസ്ഥാണതജനസ  സതീനജസംഗസ  കമെറതീരജയല  ഉപകയസ്ഥാഗജചജല   കസ്റ്റസ്ഥാണ  –
അഗജകഗറസ ആവശരതജലുസം അധജകസം

ടജ  പ്രവൃതജയുകട  റതീ  കസ്ഥാസ്റ്റസ  എസ്റ്റജകമെറസ  അപന്ഡജകസ  ബജ  കറസ്ഥാഡസ  നജര്മ്മസ്ഥാണവമെസ്ഥായജ

ബന്ധകപട്ടതസ്ഥാണസ.   CPWD  സ്കപസജഫജകക്കഷനജല  DSR  2013  അനുസരജചസ്ഥാണസ  ഇതജനസ്ഥായജ

എസ്റ്റജകമെറസ  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജയജട്ടുളളതസ.   കമെറലജസംഗസ  നടത്തുന്നതജനസ  63  mm  to  45  mm  കസ്റ്റസ്ഥാണ

അഗജകഗറ്റുസം  53  mm  to  22.44  mm  കസ്റ്റസ്ഥാണ  അഗജകഗറ്റുസം  വബന്ഡജസംഗസ  കമെറതീരജയലുസം

ഉപകയസ്ഥാഗജചജട്ടുകണങ്കജലുസം  CPWD  സ്കപസജഫജകക്കഷനജല  നജര്കദ്ദേശജചജട്ടുളള  സതീനജസംഗസ

കമെറതീരജയല, ടസ്ഥാക്കസ കകസ്ഥാട്ടസ എന്നതീ ഇനങ്ങള ഉപകയസ്ഥാഗജചതസ്ഥായജ കസ്ഥാണുന്നജല.  ആയതസ എസ്റ്റജകമെറജല

ഉളകപടുതജയജട്ടുമെജല.   സതീനജസംഗസ  കമെറതീരജയല,  ടസ്ഥാക്കസ  കകസ്ഥാട്ടസ  എന്നജവ  ഉപകയസ്ഥാഗജക്കസ്ഥാതതസ

കറസ്ഥാഡജകന ഗുണകമെന്മേകയ പ്രതജകൂലമെസ്ഥായജ  ബസ്ഥാധജചജട്ടുളളതസ്ഥായജ  വജലയജരുത്തുന.  പ്രസ്തുത കറസ്ഥാഡസ

നജര്മ്മസ്ഥാണതജല ഒന്നസ്ഥാസം കമെറലജസംഗജനസ  (Sub base) 391.80 ചതുരശമെതീററസം (MB 6/15 കപജസ  10),

രണസ്ഥാസം കമെറലജസംഗസ  (base) 414.80  ചതുരശ മെതീററസം  (MB 6/15,  കപജസ  21)  ആണസ കചയജട്ടുളളതസ.

കമെറലജസംഗസ  നടത്തുന്നതജനസ  CPWD  സ്കപസജഫജകക്കഷന്  2013  കടബജള  16.13  പ്രകസ്ഥാരസം

ആവശരമെസ്ഥായ കസ്റ്റസ്ഥാണ അഗജകഗറജകന വജവരസം ചുവകട കകസ്ഥാടുക്കുന.

സബസ കബസസ നജര്മ്മസ്ഥാണസം - 63mm-45mm stone aggregate -  391.80x0.0935 = 36.63 m3

കബസസ നജര്മ്മസ്ഥാണസം       -  53mm-22.4mm stone aggregate   -  414.80x0.0935 = 38.78 m3

എന്നസ്ഥാല  കമെല  ഇനങ്ങളക്കസ  ആവശരതജലധജകസം  അളവസ  അനുവദജചതസ
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അധജകകചലവജനജടയസ്ഥാക്കജ.  വജശദസ്ഥാസംശസം ചുവകട കകസ്ഥാടുക്കുന.

ഇനസം
(കസ്റ്റസ്ഥാണ അഗജകഗറസ)

അനുവദനതീയമെസ്ഥാ
യ അളവസ
(ഘന.മെതീ)

അനുവദജചതസ
(ഘന.മെതീ)

അധജകകചലവസ

63mm  - 45mm 36.63 58.77 22.14@1731.15/ m3  = 38328

53mm  - 22.4mm 38.78 61.95 23.17@1762.75/ m3  = 40843

ആകക =  79,171

    (-) കടണര് വരതജയസ്ഥാനസം 17.20% =  13,617

   --------

    65,554

ടജ  തുക ഉതരവസ്ഥാദജകളസ്ഥായ ഉകദരസ്ഥാഗസരജല നജനസം ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

(5) സ്റ്റസ്ഥാക്കസ കമെഷര്കമെനജല നജനസം കവസ്ഥായ് ഡ്സസ (voids) കുറവസ കചയജല.

CPWD  സ്കപസജഫജകക്കഷന് കടബജള  16.13  അനുസരജചസ  40 mm  നസ മുകളജല വരുന്ന

കസ്റ്റസ്ഥാണ അഗജകഗറസ സ്റ്റസ്ഥാക്കസ കചയ്യുകമ്പസ്ഥാള കവസ്ഥായ് ഡ്സസ കുറവസ കചയ്യുന്നതജനസ സ്റ്റസ്ഥാക്കസ കമെഷര്കമെനജല

നജനസം  7.5%  കുറവസ  വരുതജകയ  തുക  അനുവദജക്കസ്ഥാവൂ.   ഇപ്രകസ്ഥാരസം  കചയസ്ഥാതജരുന്നതജനസ്ഥാല

കരസ്ഥാറകസ്ഥാരനസ അധജകസം നലകസ്ഥാനജടയസ്ഥായജ.  വജശദവജവരസം ചുവകട കകസ്ഥാടുക്കുന.

ഇനസം സ്റ്റസ്ഥാക്കസ
കചയ

അളവസ (m3 )

അനുവദനതീയമെസ്ഥായ
അളവസ (7.5% കുറവസ

വരുതജയതജനസ
കശഷമുളള അളവസ) (m3 )

അനുവദജച
അളവസ (m3 )

അധജകകചലവസ

63mm  45mm–
കസ്റ്റസ്ഥാണ
അഗജകഗറസ

59.17 54.53 58.77 4.24@1731.15/m3 

             = 7340

53mm  22.4mm–
കസ്റ്റസ്ഥാണ
അഗജകഗറസ

61.95 57.30 61.95 4.65@1762.75 m3 

                      = 8197

ആകക 15537

(-) കടണര് വരതജയസ്ഥാനസം (17.20%)   2672

12,865
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ടജ തുക അളവസ കരഖകപടുതജയ അസജസ്റ്റനസ എഞജനതീയറജല നജനസം ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

ഇതസ സസംബന്ധജചസ നലകജയ ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജക്കസ മെറപടജ നലകജയജല. 

അനുബന്ധ വജവരസം

കചലവസ വജവരസം - കചക്കസ നസം. 940208/16.6.2015 -    11,26,172/-₹
      ,,         940209/16.6.2015 -    71,400/-₹

അളവസ പുസകസം : 49/07, 6/15, 7/15

കരസ്ഥാറകസ്ഥാരന് : പ്രജന്സസ റജ.ആനണജ
കരസ്ഥാര് : 17.20% കുറവസ

3.46 ജവഹര്ലസ്ഥാല  കനഹ്രു  ഇനര്നസ്ഥാഷണല  കസ്റ്റഡജയസം    -    അകതസ്ഥാറജറജ  തന്വര്ഷസം  
കചലവഴജച   22   ലകസം രൂപ തജരജകക ഈടസ്ഥാക്കജയജല

(ഫയല നസം. ഇ 2/99/2015/ജജ.സജ.ഡജ.എ., ഇ 2/7835/2013/ജജ.സജ.ഡജ.എ)

കലൂര്  അന്തസ്ഥാരസ്ഥാഷ്ട്ര  കസ്റ്റഡജയസം  ഗടൗണസ  കകരള  ക്രജക്കറസ  അകസസ്ഥാസജകയഷനസ  24.01.2011

മുതല 5 വര്ഷകതക്കസ പസ്ഥാട്ടതജനസ നലകജയജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.  കക.സജ.എ.യുകട അകപക പരജഗണജചസ

25.11.2013  ല  കൂടജയ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  എകജകപ്യൂട്ടതീവസ  കമ്മജറജ  കടസ്റ്റസ  മെത്സരകവദജയസ്ഥാക്കുന്നതജനസ

ഉതകുന്ന  വജധസം  കസ്റ്റഡജയസം  24.01.2016  മുതല  30  വര്ഷകതയസ  പസ്ഥാട്ടക്കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  ദതീര്ഘജപജചസ

നലകജയജട്ടുണസ.  ഇതനുസരജചസ 30.08.2014 ല MOU  ഒപസ വചജട്ടുണസ.  MOU വരവസ 10 പ്രകസ്ഥാരസം

കസ്റ്റ ഡജയവമെസ്ഥായജ  ബന്ധകപട്ടുവരുന്ന  എലസ്ഥാ  സജവജല,  ഇലകജക്കല,  കപയജനജസംഗസ,  ടര്ഫസ

കമെയജനനന്സസ തുടങ്ങജയ എലസ്ഥാ വജധതജലുളള അറകുറപണജകളുസം കക.സജ.എ.  കചയസ തതീര്ക്കുവസ്ഥാന്

വരവസ കചയജട്ടുണസ.  കകരള ഫുട്കബസ്ഥാള അകസസ്ഥാസജകയഷന് കപസ്ഥാലുളളവര്ക്കസ നജബന്ധനകളക്കസ

വജകധയമെസ്ഥായജ കസ്റ്റഡ ജയസം ഉപകയസ്ഥാഗജക്കുന്നതജനുളള അവകസ്ഥാശവസം സസംരകജക്കകപട്ടജട്ടുണസ.

08.10.2014  ല  നടന്ന  ക്രജക്കറസ  കളജയുമെസ്ഥായജ  ബന്ധകപട്ടുസം  13.12.2014  വകര  നടന്ന

ഫുട്കബസ്ഥാള മെത്സരങ്ങളക്കസ കശഷവസം കസ്റ്റഡജയതജകല ഗസ്ഥാലറജകളജകല കകസരകള അറകുറപണജ

നടകതണതസ്ഥായജ  വന്നജട്ടുണസ.   കരസ്ഥാര്  പ്രകസ്ഥാരസം  കകരള  ക്രജക്കറസ  അകസസ്ഥാസജകയഷനുസം  കകരള

ഫുട്കബസ്ഥാള  അകസസ്ഥാസജകയഷനുമെസ്ഥാണസ  ഇതസ  കചകയണതസ.   06.10.2015  ല  ഐ.എസസ.എല.

ഫുട്കബസ്ഥാള  മെസ്ഥാചസ  നടക്കുന്നതജനസ  മുമ്പസ്ഥായജ  പൂര്ണമെസ്ഥായുസം  കകടുവന്നവ  മെസ്ഥാറജ  സസ്ഥാപജക്കുന്നതജനുസം

മെറ്റുളളവ  അറകുറപണജ  നടത്തുന്നതജനുസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കചയര്മെസ്ഥാകന  നജര്കദ്ദേശസം  അനുസരജചസ

പ്രവൃതജ  നടപജലസ്ഥാക്കജയജട്ടുണസ.   ഇതനുസരജചസ  3377  കകസരകള  മെസ്ഥാറജ  സസ്ഥാപജചതജനുസം  3500
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കകസരകള  സ്ക്രൂ  കചയസ  മുറക്കുന്നതജനുസം  കടണര്  കണജചസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ഫണജല  നജനസം

20,69,743/- രൂപ തന് വര്ഷസം കചലഴജചജട്ടുണസ.

കചലവസ വജവരസം :  കചക്കസ നസം.439698 / 08.12.2015
           ,,     439699 / 08.12.2015          20,69,743/-

കരസ്ഥാറകസ്ഥാരന് : പ്രജന്സസ റജ. ആനണജ

ഇതസ  കൂടസ്ഥാകത  കസ്റ്റഡജയതജകല  വസ്ഥാട്ടര്  പമ്പുകള  റജപയര്  കചയതജനുസം  മെറ്റുസം  1,25,590/-

രൂപയുസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കചലവഴജചജട്ടുണസ.   കക.സജ.എ.  യുമെസ്ഥായുളള  കരസ്ഥാര്  പ്രകസ്ഥാരസം  പമ്പുകള

പരജപസ്ഥാലജകക്കണജയജരുന്നതസ കകരള ക്രജക്കറസ അകസസ്ഥാസജകയഷനസ്ഥാണസ.

കചക്കസ നസം. 440382 / 13.10.2015
    ,,          440034 / 02.02.2016 1,25,590/-

കമെലപറഞ്ഞതസ പ്രകസ്ഥാരസം തന്വര്ഷസം അകതസ്ഥാറജറജ ഫണജല നജനസം കചലവഴജച 21,95,333/-

രൂപ  (2069743  +  125590)  കക.സജ.എ.യജല നജനസം കക.എഫസ.എ.  യജല നജനസം അര്ഹമെസ്ഥായ

കതസ്ഥാതജല ഈടസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് കസക്രട്ടറജകയ ചുമെതലകപടുത്തുന.

ഇതസ  സസംബന്ധജചസ  നലകജയ  ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജക്കസ  (നസം.69/എ 4/2015-16  തതീയതജ

28.04.2017) മെറപടജ നലകജയജട്ടജല.

3.47 കലൂര്  -  കടവന്ത്ര  കറസ്ഥാഡ സ  ജസംഗ്ഷന്  മുതല  കതൃക്കടവസ  ജസംഗ്ഷന്  വകരയുളള  കറസ്ഥാഡസ  
പുനരുദ്ധസ്ഥാരണ പ്രവൃതജ   -   വജവജധ ഇനങ്ങളജലുളള നഷസം   -  16.72   ലകസം രൂപ

(ഫയല നസം. ഇ 1-5926/14)
[ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജ നസം. എ 4/87/2015-16 തതീയതജ  04.05.2017 ]         

കലൂര്  കടവന്ത്ര  കറസ്ഥാഡസ  ജസംഗ്ഷന്  മുതല  കതൃക്കടവസ  ജസംഗ്ഷന്  വകരയുളള  കറസ്ഥാഡസ

പുനരുദ്ധസ്ഥാരണ പ്രവൃതജക്കസ 1.65 കകസ്ഥാടജ രൂപയുകട അടങ്കലജനസ സ.ഉ.(സസ്ഥാധസ്ഥാ)നസം.80/2015/തസസ്വഭവ

തതീയതജ  09.01.2015  പ്രകസ്ഥാരസം ഭരണസ്ഥാനുമെതജ ലഭജചജട്ടുണസ.   കടണര് കണജചതനുസരജചസ  കുറഞ്ഞ

നജരക്കസ  കകസ്വസ്ഥാട്ടസ  കചയ  M/s.ഗതീന്വര്തസ  ഇന്ഫസ്ഥാസ്ട്രക്കചഴസ  വപ്രവറസ  ലജമെജറഡുമെസ്ഥായജ

കനകഗസ്ഥാഷരകയഷന് നടതജയതനുസരജചസ  എസ്റ്റജകമെറസ  നജരക്കജകനക്കസ്ഥാളുസം  9.98%  കൂടജയ നജരക്കജല

പ്രവൃതജ കചയസ്ഥാകമെന്നസ സമ്മതജചസ കരസ്ഥാര് കവചജട്ടുണസ.
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എ) മെസ്ഥാര്ക്കറസ കററജനസ കടണര് എകസസ അനുവദജച.  നഷസം - 4.6 ലകസം രൂപ

ഇനര്കലസ്ഥാക്കജസംഗസ  കട്ടകള  പസ്ഥാകുന്നതജനസ  കരസ്ഥാറകസ്ഥാരനസ  ചതുരശമെതീററജനസ  1241.25  രൂപ

നജരക്കസ  അനുവദജചജട്ടുണസ.   ഇനര്കലസ്ഥാക്കജസംഗസ  വടലജകന മെസ്ഥാര്ക്കറസ  വജലയസ്ഥായ  8500/10m2   രൂപ

ഉളകപടുതജയസ്ഥാണസ  ടജയജനതജകന  നജരക്കസ  കകണതജയജട്ടുളളതസ.   മെസ്ഥാര്ക്കറസ  നജരക്കജനസ  കടണര്

എകസസ  അനുവദനതീയമെലസ്ഥാതതജനസ്ഥാല  മെസ്ഥാര്ക്കറസ  നജരക്കസ  ഒഴജവസ്ഥാക്കജയസ്ഥാണസ  കടണര്  എകസസ

അനുവദജകക്കണജയജരുന്നതസ.   ഇപ്രകസ്ഥാരസം  കചയസ്ഥാതജരുന്നതസ  കരസ്ഥാര്  സസ്ഥാപനതജനസ  അധജകസം

നലകസ്ഥാനജടയസ്ഥായജ.  വജശദവജവരസം ചുവകട കകസ്ഥാടുക്കുന.

ടജയജനസം കചയ അളവസ : 5418.99 m2

അനുവദജച തുക : 5418.99@1241.25/m2

= 6726321 + Tender excess 9.98%

= 6726321 + 671287

= 73,97,608/-

5418.99m2  കചയകപസ്ഥാള അനുവദജച തുകയജല ഉളകപട്ട മെസ്ഥാര്ക്കറസ വജല = 5418.99 @ 8500/10m2

     = 46,06,142/-
അനുവദനതീയമെസ്ഥായ കടണര് എകസസ തുക  :  (6726321  4606142)@9.98%–

= 2120179@9.98%
= 2,07,778/-

അനുവദനതീയമെസ്ഥായ തുക = 6726321 + 207778
= 69,34,099/-

അധജകസം നലകജയതസ = 73,97,608  69,34,099–
= 4,63,509/-

ടജ  തുക  കരസ്ഥാറകസ്ഥാരനജല  നജന്നസ  ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.   അലസ്ഥാതപകസം  വഫനല  ബജല

പരജകശസ്ഥാധജചസ  നലകസ്ഥാന്  ബസ്ഥാധരസരസ്ഥായ  കസകന്  ഓഫതീസര്,  സൂപ്രണജസംഗസ  എഞജനതീയര്

എന്നജവരജല നജനസം തുലരമെസ്ഥായജ ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

ബജ) ബജറ്റുമെജനസ കടണര് എകസസ അനുവദജചതസ അധജകകചലവജനജടയസ്ഥാക്കജ

കരസ്ഥാറജകന  ഭസ്ഥാഗമെസ്ഥായജ  വരുന്നതുസം  കടണര്  കഫസ്ഥാമെജല  വരുന്നതുമെസ്ഥായ  ജനറല  റൂളസസ  ആനസ
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സ്കപസജഫജകക്കഷന്  3  (VI)  അനുസരജചസ  ബജറ്റുമെജനസസ  പ്രവൃതജകളക്കുളള  കടണര്  എകസസ,

കടണര് തതീയതജയജകല ബജറ്റുമെജകന മെസ്ഥാര്ക്കറസ  വജലയുസം എസ്റ്റജകമെറസ  നജരക്കജകല വജലയുസം തമ്മജലുളള

അന്തരതജല  ക്ലജപകപടുതണകമെന്നസ്ഥാണസ  വരവസ.   DSR  2013   പ്രകസ്ഥാരസം  ബജറ്റുമെജന്  ഉളകപട്ട

പ്രവൃതജകളക്കുളള നജരക്കസ കകണതജയകപസ്ഥാള അനുവദജച തുക തസ്ഥാകഴപറയുന.

VG 10 കഗഡസ ബജറ്റുമെജന് വജല (കജ.ഗസ്ഥാമെജനസ) =  40.00
വസ്ഥാട്ടര് ചസ്ഥാര്ജസ 1% =    0.40

    --------
    40.40

 CP OH  15% =    6.06
   ---------
    46.46

കകസ്ഥാസ്റ്റസ ഇന്ഡകസ 1.36 = 63.19/kg

23.1.2015  ല കടണര് കചയ സമെയതസ ബജറ്റുമെജകന മെസ്ഥാര്ക്കറസ നജരക്കസ കജ.ഗസ്ഥാമെജനസ  46  രൂപ

(39760/1000 + ST)  മെസ്ഥാത്രമെസ്ഥാണസ ഉണസ്ഥായജരുന്നതസ.  മെസ്ഥാര്ക്കറസ നജരക്കജകനക്കസ്ഥാളുസം ഉയര്ന്ന നജരക്കസ്ഥാണസ

എസ്റ്റജകമെറജല ഉളകപടുതജയജരുന്നതസ.   അതജനസ്ഥാല കമെലപറഞ്ഞ വരവസയനുസരജചസ  ബജറ്റുമെജകന

വജലയസ  കടണര്  എകസസ  അനുവദജകക്കണതജല.   കടണര്  എകസസ  അനുവദജചതസ  അധജകസം

നലകസ്ഥാനജടയസ്ഥാക്കജ.  വജശദവജവരസം ചുവകട കകസ്ഥാടുക്കുന.

പ്രസ്തുത പ്രവൃതജയജല ബജറ്റുമെജന് ഉളകപട്ട ഇനവസം  ഉപകയസ്ഥാഗജകക്കണജ വരുന്ന ബജറ്റുമെജകന

അളവസം തസ്ഥാകഴപറയുന.

ക്രമെ
നസം.

ഇനസം കചയ അളവസ ബജറ്റുമെജകന അളവസ

1 Providing & laying and rolling of 
built up spray grout

1263.32 m2 @3/m2         = 3790 kg
(9T/3000 m2)

2 Providing and laying dense 
bituminous maccadom

91.433 m3 98kg/m3       = 8960 kg

3 Providing and laying bituminous 
concrete

911.989 m3 115.39/m3  = 105234 kg

           ആകക                       117984 kg
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കമെല ഇനങ്ങളക്കസ്ഥായജ 117984 kg ബജറ്റുമെജന് ഉപകയസ്ഥാഗജചതജനസ അനുവദജച തുക 
117984 @63.19/kg =  74,55,409 + 9.98% Tender Excess

അനുവദജച കടണര് എകസസ  = 7455409 @ 9.98%
= 7,44,050/-

കടണര് എകസസ അനുവദനതീയമെലസ്ഥാതതജനസ്ഥാല ടജ തുക (7,44,050/-) കരസ്ഥാറകസ്ഥാരനജല നജനസം

ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.  അലസ്ഥാതപകസം ബജല തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജയ അസജസ്റ്റനസ എഞജനതീയര്,  വഫനല

ബജല പരജകശസ്ഥാധജക്കസ്ഥാന് ബസ്ഥാധരതയുളള കസകന് ഓഫതീസര്, സൂപ്രണജസംഗസ എഞജനതീയര്, കസക്രട്ടറജ

എന്നജവരജല നജനസം തുലരമെസ്ഥായജ ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

സജ) കസ്ഥാലജവതീപയുകട വജല ഈടസ്ഥാക്കജയജല.  നഷസം -  1.82 ലകസം രൂപ

കമെലപറഞ്ഞ ഇനങ്ങളക്കസ DSR 2013 പ്രകസ്ഥാരസം VG 10 പസ്ഥാക്കസസസ ബജറക്യുമെജകന വജലയസ്ഥാണസ

നജരക്കസ കകണത്തുന്നതജനസ ഉളകപടുതജയജരജക്കുന്നതസ.  ആയതജനസ്ഥാല കസ്ഥാലജവതീപയുകട വജല കരസ്ഥാര്

സസ്ഥാപനതജല നജനസം ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.  വജശദ വജവരസം ചുവകട കകസ്ഥാടുക്കുന.

കമെല ഖണജകയജല പറഞ്ഞ ഇനങ്ങളക്കസ ഉപകയസ്ഥാഗജച ബജറക്യുമെജകന അളവസ = 117984

വതീപയുകട എണസം :   117984 / 162 =  728

കസ്ഥാലജവതീപയുകട വജലയജനതജല ഈടസ്ഥാകക്കണ തുക = 728 @ 250/- each = 1,82,000/-

ടജ തുക കരസ്ഥാറകസ്ഥാരനജല നജനസം ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.  അലസ്ഥാതപകസം വഫനല ബജലജല

നജനസം  നജകുതജകളുസം  മെറ്റുസം  കജഴജവസ  വരുതജയജട്ടുകണസ്ഥാകയന്നസ  പരജകശസ്ഥാധജക്കുവസ്ഥാന്  ബസ്ഥാധരസരസ്ഥായ

കസകന്  ഓഫതീസര്,  സൂപ്രണജസംഗസ  എഞജനതീയര്  എന്നജവരജല  നജനസം  തുലരമെസ്ഥായജ

ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

 ഡജ) കരസ്ഥാര് വയസ്ഥാന് തസ്ഥാമെസജചതജനസ പജഴ ഈടസ്ഥാക്കജയജല

പ്രസ്തുത  പ്രവൃതജയസ  പജഴയജലസ്ഥാകത  കരസ്ഥാര്  വയ്കക്കണ  അവസസ്ഥാന  തതീയതജ  09.03.2015

ആണസ.   (കനസ്ഥാട്ടസ  ഫയല  കപജസ  30  ല  കരഖകപടുതജയജരജക്കുന).   എന്നസ്ഥാല  എഗജകമെനസ

കവചജരജക്കുന്നതസ   01.04.2015  നസ്ഥാണസ.   കകരള  കപസ്ഥാതുമെരസ്ഥാമെതസ  മെസ്ഥാനസ്വല  കസകന്  2009   6–
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പ്രകസ്ഥാരസം  നജര്ദ്ദേജഷ  സമെയപരജധജക്കുളളജല  കരസ്ഥാറജല  ഏര്കപടസ്ഥാത  കരസ്ഥാറകസ്ഥാരജല  നജനസം  കരസ്ഥാര്

തുകയുകട 1% (മെജനജമെസം 1000, മെസ്ഥാകജമെസം 25000) പജഴയസ്ഥായജ ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

ആദര എസ്റ്റജകമെറസ പ്രകസ്ഥാരസം എഗതീഡസ PAC = 1,78,61,313

ഈടസ്ഥാകക്കണ്ടുന്ന വഫന് @ 1% =     1,78,613

   Limited to 25,000/-

ടജ  തുക  കരസ്ഥാറകസ്ഥാരനജല  നജനസം  ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.   അലസ്ഥാത  പകസം  സൂപ്രണജസംഗസ

എഞജനതീയറജല നജനസം ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

ഇ) പൂര്തതീകരണ കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ ദതീര്ഘജപജചസ നലകജയതജനസ വഫന് ഈടസ്ഥാക്കജയജല

കരസ്ഥാര് പ്രകസ്ഥാരസം ടജ പ്രവൃതജയുകട പൂര്തതീകരണ കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ 45 ദജവസമെസ്ഥാണസ.  09.03.2015 -

ല  പ്രവൃതജ  ആരസംഭജചജട്ടുളളതജനസ്ഥാല  പൂര്തതീകരജകക്കണ  തതീയതജ  22.04.2015  ല  ആണസ.

മെഴയസ്ഥായതജനസ്ഥാലുസം  ടസ്ഥാഫജകസ  കൂടുതലസ്ഥായതജനസ്ഥാലുസം  യഥസ്ഥാസമെയസം  പണജ  പൂര്തജയസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന്

സസ്ഥാധജക്കസ്ഥാതതജനസ്ഥാല  10.06.2015  വകര  സമെയസം  ദതീര്ഘജപജചസ  നലകണകമെന്ന  അകപകയുകട

അടജസസ്ഥാനതജല പജഴയജലസ്ഥാകത 31.05.2015 വകര ദതീര്ഘജപജചസ നലകജ.  കപസ്ഥാതുമെരസ്ഥാമെതസ വകുപസ

മെസ്ഥാനസ്വല  കസകന്  2112  പ്രകസ്ഥാരസം  പരമെസ്ഥാവധജ  എക്സ്റ്റന്ഷന്  ഒറജജജനല  പൂര്തതീകരണ

സമെയതജകന  50%  അധജകരജക്കസ്ഥാന് പസ്ഥാടജകലന്നജരജകക്കയസ്ഥാണസ ഇതസ  ലസംഘജചസ  31.05.2015  വകര

പജഴയജലസ്ഥാകത ദതീര്ഘജപജചസ നലകജയതസ.  ആയതസ ക്രമെപ്രകസ്ഥാരമെല.

31.05.2015  വകര സമെയസം നതീട്ടജ  നലകജയജട്ടുസം  പ്രവൃതജ പൂര്തതീകരജചതസ  05.08.2015  ല

മെസ്ഥാത്രമെസ്ഥാണസ.   ഇപ്രകസ്ഥാരസം  ക്രമെവജരുദ്ധമെസ്ഥായജ  സമെയസം  ദതീര്ഘജപജചസ  നലകജയജട്ടുസം  വഫന്

ഈടസ്ഥാക്കസ്ഥാതജരുന്നതസ ഗുരുതരമെസ്ഥായ വതീഴ്ചയസ്ഥാണസ.  പ്രവൃതജ പൂര്തതീകരജക്കസ്ഥാതജരുന്നതജകന തുടര്ന്നസ

സമെയസം  ദതീര്ഘജപജചസ  നലകുവസ്ഥാന്  കരസ്ഥാറകസ്ഥാരന്  ആവശരകപട്ടതനുസരജചസ  01.06.2015  മുതല

05.08.2015  വകര സമെയസം ദതീര്ഘജപജചസ നലകജ.  (സപജകമെനറജ എഗജകമെനസ  3).  12.07.2015  ല

പ്രവൃതജ  പൂര്തജയസ്ഥാക്കജയജരുനകവങ്കജലുസം  നജര്മ്മസ്ഥാണതജലുണസ്ഥായ  അപസ്ഥാകതകള  പരജഹരജചതസ

05.08.2015  ല  മെസ്ഥാത്രമെസ്ഥാണസ.   കരസ്ഥാറകസ്ഥാരകന  ഭസ്ഥാഗത്തുളള  പജഴവസ  മൂലമെസ്ഥാണസ  പ്രവൃതജയുകട

പൂര്തതീകരണസം  05.08.2015  തതീയതജ  വകര  നതീണ്ടുകപസ്ഥായതസ.   ആയതജനസ്ഥാല  01.06.2015  മുതല

05.08.2015 വകര സമെയസം ദതീര്ഘജപജചസ നലകജയതജനസ വഫന് ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.
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കപസ്ഥാതുമെരസ്ഥാമെതസ  വകുപസ  മെസ്ഥാനസ്വല  കസകന്  2112  പ്രകസ്ഥാരസം  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  ദതീര്ഘജപജക്കല

ഒറതവണ ഒറജജജനല സമെയതജകന 25% ല അധജകരജക്കസ്ഥാവന്നതല.  പരമെസ്ഥാവധജ എക്സ്റ്റന്ഷന്

ഒറജജജനല  TOC  യുകട  50%  ല അധജകരജക്കസ്ഥാന് പസ്ഥാടജകലനമെസ്ഥാണസ.  കസകന്  2112-1  പ്രകസ്ഥാരസം

ആദരതവണ PAC യുകട 1% വസം (പരമെസ്ഥാവധജ 50000/-) ആദര തവണയസ കശഷസം PAC  യുകട 2% വസം

(പരമെസ്ഥാവധജ ഒരു ലകസം) ആണസ.  കൂടസ്ഥാകത കസകന് 2116-1 പ്രകസ്ഥാരസം നജശജത സമെയപരജധജയകസം

പൂര്തതീകരജചസ  സലസം  വകമെസ്ഥാറസം  കചയസ്ഥാതതജനസ  കരസ്ഥാര്  തുകയുകട  0.1%  ഓകരസ്ഥാ  ആഴ്ചയ്ക്കുസം

(പരമെസ്ഥാവധജ  10%  കരസ്ഥാര് തുക)  ലജകസ്വജകഡറഡസ  ഡസ്ഥാകമെജസ്ഥായജ  ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.   ഇതനുസരജചസ

ഈടസ്ഥാകക്കണ പജഴയുകട വജശദസ്ഥാസംശസം ചുവകട കകസ്ഥാടുക്കുന.

ഒറജജജനല എഗതീഡസ PAC : 1,78,61,313

ആദര തവണ  (25%) 01.06.15  12.06.15 – : 50,000/-  

     (1,78,613/- രൂപ ക്ലജപകപടുതജയതസ)

ആദരതവണക്കസ കശഷസം (25%) 13.6.15  24.6.15– : 1,00,000/-

     (3,57,226/- രൂപ ക്ലജപകപടുതജയതസ)

ലജകസ്വജകഡറഡസ ഡസ്ഥാകമെജസ (25.6.15  05.8.15)– : 42 ദജവസസം (6 ആഴ്ച)

=   1786131 x 0.1
100
x6

=    1,07,168/-

ആകക =    2,57,168/-

ടജ  തുക  കരസ്ഥാറകസ്ഥാരനജല  നജനസം  ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.   അലസ്ഥാതപകസം  ടജ  തുക  പജഴ

ഈടസ്ഥാക്കസ്ഥാകത സമെയസം ദതീര്ഘജപജചസ നലകജയ കസക്രട്ടറജയജല നജനസം ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

എഫസ)   റജവവസ് ഡസ എസ്റ്റജകമെറസ പ്രകസ്ഥാരമുളള അടങ്കല തുകയസ ഭരണസ്ഥാനുമെതജയജല

ടജ പ്രവൃതജയുകട ആദര എസ്റ്റജകമെറസ പ്രകസ്ഥാരസം അടങ്കല  1.65  കകസ്ഥാടജ രൂപയസ്ഥായജരുന.  ചജല

ഇനങ്ങളുകട അളവസ വര്ദ്ധജപജകക്കണജ വന്നതജനസ്ഥാലുസം ചജല ഇനങ്ങള ഉളകപടുകതണജ വന്നതജനസ്ഥാലുസം

റജവവസ്ഡസ എസ്റ്റജകമെറസ തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജയജട്ടുണസ.  റജവവസ്ഡസ എസ്റ്റജകമെറസ പ്രകസ്ഥാരസം കടന്ഡര് എകസസ

ഉളകപകട വരുന്നതസ  2,11,61,676/-  രൂപയസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല 16.11.2015 കല എകജകപ്യൂട്ടതീവസ കമ്മജറജ

തതീരുമെസ്ഥാനസം 191/15-16 പ്രകസ്ഥാരസം 1.83 കകസ്ഥാടജ രൂപയസ്ഥാണസ ഭരണസ്ഥാനുമെതജ നലകജയജട്ടുളളതസ.  എന്നസ്ഥാല
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ടജ പ്രവൃതജക്കസ്ഥായജ  2,11,61,676/-  രൂപ കചലവഴജചജട്ടുണസ.  ഭരണസ്ഥാനുമെതജ തുകയജലുസം അധജകരജചസ

തുക കചലവഴജചതജനസ വജശദതീകരണസം നലകകണതസ്ഥാണസ.

ഇതസ സസംബന്ധജചസ നലകജയ ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജയസ മെറപടജ നലകജയജല.

അനുബന്ധ വജവരസം

കചലവസ വജവരസം : 440293 / 12.09.15

440377/ 13.10.15

439866/ 07.01.16 2,11,61,676/-

439868/ 07.01.16

440037/ 04.02.16

അളവസ പുസകസം : 38/2014, 36/2014

കചയ കവലയുകട മൂലരസം : 19241385.70
(+)  Tender excess 9.98% :   1920290.29

      ---------------------
21161675.99

=  2,11,61,676/-

 
3.48 അകതസ്ഥാറജറജയുകട കമ്പപ്യൂട്ടര്വത്ക്കരണസം   -   പസ്ഥാളജചകളുസം പസ്ഥാഴ്കചലവകളുസം

(എ) അനജശജതമെസ്ഥായജ നതീളുന്ന കമ്പപ്യൂട്ടര്വത്ക്കരണസം
(ഫയല നസം.8506/FD4/08/GCDA)

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജകല എലസ്ഥാ വജഭസ്ഥാഗങ്ങകളയുസം ഉളകപടുതജ കമ്പപ്യൂട്ടര്വത്ക്കരണതജനസ 2007

ല  തുടക്കമെജട്ടജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.   ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജകല  വജവജധ  കസകനുകളജകല  പ്രവര്തനസം

ഏകകസ്ഥാപജപജചസ  വരവസ-കചലവകള ഒകരസ്ഥാറ  ക്ലജക്കജല  ലഭരമെസ്ഥാകുന്ന  തരതജല  ക്രമെതീകരജക്കുന്നതജനസ

മുഴുവന്  വജഭസ്ഥാഗങ്ങകളയുസം  ഉളകപടുതജ  കമ്പപ്യൂട്ടര്വത്ക്കരണസം  നടകതണ  സമെയസം

അതജക്രമെജചജരജക്കുകയുമെസ്ഥാണസ.   കമ്പപ്യൂട്ടര്വത്ക്കരണതജകന  നടപടജക്രമെങ്ങളജലുണസ്ഥായ  പസ്ഥാളജചക

കളക്കുറജചസം  തന്മൂലമുണസ്ഥായ  പസ്ഥാഴ്കചലവകകളക്കുറജചമുളള  പരസ്ഥാമെര്ശസം  2011-12  കല  ഓഡജറസ

റജകപസ്ഥാര്ട്ടജല  ഉളകപടുതജയജട്ടുകണങ്കജലുസം  ആയതുമെസ്ഥായജ  ബന്ധകപട്ട  യസ്ഥാകതസ്ഥാരു  നടപടജകളുസം

അകതസ്ഥാറജറജ വകകക്കസ്ഥാണജട്ടജല.
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ഈ വജഷയവമെസ്ഥായജ ബന്ധകപട്ട ഓഡജറസ പരസ്ഥാമെര്ശങ്ങള ചുവകട കചര്ക്കുന.

നജലവജല  ഫജനസ്ഥാന്ഷരല  അക്കടൗണജസംഗസ  മെസ്ഥാത്രമെസ്ഥാണസ  പൂര്ണമെസ്ഥായ  കതസ്ഥാതജല

കമ്പപ്യൂട്ടര്വത്ക്കരജചജട്ടുളളതസ.   കറനസ  കമെസ്ഥാണജട്ടറജസംഗസ,  കപഴണല  ഇന്ഫര്കമെഷന്  സജസ്റ്റസം  എന്നജവ

കമ്പപ്യൂട്ടര്വത്ക്കരജചജട്ടുകണങ്കജലുസം ആയതസ പ്രവര്തനകമെമെസ്ഥായജട്ടജല.

കമ്പപ്യൂട്ടവറകസഷകന ടയല റണ ഏപ്രജല 2015 മുതല നടനവരുന്നതസ്ഥായുസം 01.01.2016 ല

കമ്പപ്യൂട്ടര്വത്ക്കരണസം  പൂര്ണമെസ്ഥായുസം  നടപജലസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന്  തതീരുമെസ്ഥാനജചതസ്ഥായുസം  ഫയലജലുണസ.  എന്നസ്ഥാല

നസ്ഥാളജതുവകരയുസം ആയതസ പൂര്തതീകരജചജട്ടജല.  

NIC  യുമെസ്ഥായജ  കരസ്ഥാറജല  ഏര്കപടസ്ഥാകതയസ്ഥാണസ  കസസ്ഥാഫസ കവയര്  ഇന്സ്റ്റകലഷന്  പ്രസ്തുത

സസ്ഥാപനകത  ഏലപജചജട്ടുളളതസ.   തന്മൂലസം  സമെയനഷവസം  ധനനഷവസം  ഉണസ്ഥായജട്ടുണസ.   ജജ.ഒ.

(ആര്.ടജ)898/07/എല.എസസ.ജജ.ഡജ.  തതീയതജ  21.03.2007  പ്രകസ്ഥാരസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകട

കമ്പപ്യൂട്ടര്വത്ക്കരണസം  NIC  യുകട  കസവനസം  ഉപകയസ്ഥാഗജചസ  നടപജലസ്ഥാക്കുന്നതജനസ്ഥായജ  4,24,792/-

രൂപയസ  ഭരണസ്ഥാനുമെതജ  ലഭജചജട്ടുണസ.   എന്നസ്ഥാല നജലവജല കചലവഴജചജട്ടുളള  തുകയുകട  വജവരങ്ങള

ചുവകട കചര്ക്കുന.  

2011-12 ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ട്ടസ ഖണജക 2.18 പ്രകസ്ഥാരസം  2012-13 വകര 38,30,410/- രൂപയുസം,

അകതസ്ഥാറജറജ  ലഭരമെസ്ഥാക്കജയ കണക്കുകള പ്രകസ്ഥാരസം  2013-14  മുതല  2016-17  വകര  തസ്ഥാകഴ  പറയുസം

പ്രകസ്ഥാരസം തുകയുസം കചലവഴജചജട്ടുണസ.

ക്രമെ
നസം.

വടൗചര് നസം. തജയതജ തുക ഉകദ്ദേശരസം

1. 62 08.03.2017 8,41,891 കമ്പപ്യൂട്ടര് സര്വര് വസ്ഥാങ്ങജയതസ

2. 60 09.06.2016 3,66,339 18 കമ്പപ്യൂട്ടര്  വസ്ഥാങ്ങജയതസ

3. 13 01.04.2016 3,66,338 ടജ

ആകക 15,74,576
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കപ്രസ്ഥാഗസ്ഥാമെര്മെസ്ഥാര്ക്കസ കവതനസം നലകജയ തുക

ക്രമെ നസം. വര്ഷസം തുക

1
2013-14 2,27,334

2 2014-15 1,65,436

3 2015-16 2,94,330

4 2016-17 2,26,226
ആകക 9,13,326

ഇപ്രകസ്ഥാരസം കമ്പപ്യൂട്ടവറകസഷനസ്ഥായജ  2016-17  വര്ഷസം വകര  63,38,216/-  രൂപ കചലവഴജച

കഴജഞ്ഞജട്ടുണസ.എന്നസ്ഥാല  തുടക്കതജല  4,24,792/-  രൂപയസ  അനുവസ്ഥാദസം  വസ്ഥാങ്ങജയതലസ്ഥാകത  തുടര്ന്നസ

കചലവഴജച തുകകളക്കസ സര്ക്കസ്ഥാരജല നജനസം കചലവനുവസ്ഥാദസം വസ്ഥാങ്ങജയജട്ടുളളതസ്ഥായജ കസ്ഥാണുന്നജല.

കക.ഡജ.എ.  റൂള  44  പ്രകസ്ഥാരസം  50,000/-  രൂപ വകര അകതസ്ഥാറജറജയസ കചലവസ്ഥാക്കസ്ഥാസം.  അതജനസ

മെതീകത കചലവഴജക്കുന്നതജനസ സര്ക്കസ്ഥാര് അനുവസ്ഥാദസം വസ്ഥാങ്ങസ്ഥാതതസ ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകട വതീഴ്ചയസ്ഥാണസ.

23.09.2014  കല എകജകപ്യൂട്ടതീവസ കമ്മജറജ തതീരുമെസ്ഥാനസം നസം.189/2014-15  പ്രകസ്ഥാരസം  NIC  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജയ

കസസ്ഥാഫസ കവയര്  പൂര്ണമെസ്ഥായജ  പ്രവര്തനകമെമെസ്ഥാകുന്നതസ  വകര  തസ്ഥാത്ക്കസ്ഥാലജകമെസ്ഥായജ  പ്രതജമെസ്ഥാസസം

20,000/-  രൂപ  നജരക്കജല  ഒരു  കമ്പപ്യൂട്ടര്  കപ്രസ്ഥാഗസ്ഥാമെകറ  നജയമെജക്കുന്നതജനസ  തതീരുമെസ്ഥാനജച.   എന്നസ

പൂര്തതീകരജക്കുസം എന്നസ യസ്ഥാകതസ്ഥാരു ഉറപ്പുമെജലസ്ഥാത ഒരു പദ്ധതജയസ്ഥായജ ഇപ്രകസ്ഥാരസം ഒരു തസ്ഥാത്ക്കസ്ഥാലജക

നജയമെനസം  നടതജയതസ  അസംഗതീകരജക്കതക്കതല.   ഈ  വജഷയതജല  ഗവണകമെനസ  അസംഗതീകസ്ഥാരസം

ലഭരമെസ്ഥാക്കുന്നതജനുളള നടപടജകള സസ്വതീകരജചതസ്ഥായുസം കസ്ഥാണുന്നജല.

തസ്ഥാത്ക്കസ്ഥാലജക അടജസസ്ഥാനതജല നജയമെജക്കകപട്ട കപ്രസ്ഥാഗസ്ഥാമെര്ക്കസ ഓഫതീസസ ഉതരവസ മുകഖന

കജസ്ഥാലജ  വജഭജജചസ  നലകജയതസ്ഥാകയസ്ഥാ  കജസ്ഥാലജ  പുകരസ്ഥാഗതജ  അധജകസ്ഥാരകപട്ട  ഉകദരസ്ഥാഗസര്

വജലയജരുതജയതസ്ഥാകയസ്ഥാ ഉളള യസ്ഥാകതസ്ഥാനസം ഫയലജല കസ്ഥാണുന്നജല.  കൂടസ്ഥാകത, 2015  മെസ്ഥാര്ചസ മെസ്ഥാസസം

മുതല  2015  ജൂണ മെസ്ഥാസസം വകര കരസ്ഥാര് അടജസസ്ഥാനതജല നജയമെജതനസ്ഥായ ശതീ.  റജകജസ്ഥായസ  കബന്

കതസ്ഥാമെസജകനസ്ഥാകടസ്ഥാപസം  NIC  യജകല കമ്പപ്യൂട്ടര് കപ്രസ്ഥാഗസ്ഥാമെറസ്ഥായ ശതീമെതജ.  ഷതീബ സകലസ്ഥാമെജയസ  കവതനസം

നലകജയജട്ടുണസ.   ശതീമെതജ  ഷതീബ  സകലസ്ഥാമെജകയ  റജകജസ്ഥായസ  കബന്  കതസ്ഥാമെസജനസ  പരജശതീലനസം

നലകുവസ്ഥാന്  എന്ന  കപരജലസ്ഥാണസ  ഇപ്രകസ്ഥാരസം  നജയമെജചജട്ടുളളതസ.   ആയതജകന  വജശദസ്ഥാസംശസം  ചുവകട

കചര്ക്കുന.
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മെസ്ഥാസസം തുക (രൂപ) കചക്കസ നസം /തതീയതജ

3/2015 15,333/- 596587 / 04.04.2015

4/2015
33,333/- 940201 / 12.06.20155/2015

6/2015 18,000/- 940320 / 03.07.2015

ആകക 66,666/-

രണസ്ഥാമെകത  കപ്രസ്ഥാഗസ്ഥാമെകറ  നജയമെജചതജനസ  എകജകപ്യൂട്ടതീവസ  കമ്മജറജയുകട  അസംഗതീകസ്ഥാരസം

കസ്ഥാണുന്നജല.   ഒകര  കസ്ഥാലയളവജല  രണസ  കപ്രസ്ഥാഗസ്ഥാമെര്മെസ്ഥാകര  തസ്ഥാത്ക്കസ്ഥാലജക  അടജസസ്ഥാനതജല

നജയമെജചതസ ഓഡജറജല അസംഗതീകരജക്കുന്നജല.  ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കുളള കമ്പപ്യൂട്ടര് പരജശതീലനസം നലകകണതസ

NIC  യുകട  ഉതരവസ്ഥാദജതസ്വമെസ്ഥായജരജകക്ക  തസ്ഥാത്ക്കസ്ഥാലജക  കമ്പപ്യൂട്ടര്  കപ്രസ്ഥാഗസ്ഥാമെര്ക്കസ  പരജശതീലനസം

നലകുന്നതജനസ്ഥായജ  NIC  യുകട  കപ്രസ്ഥാഗസ്ഥാമെറസ്ഥായ  ഷതീബ  സകലസ്ഥാമെജകയ  4  മെസ്ഥാസകതയസ  നജയമെജചതസ

അസംഗതീകരജക്കതക്കതല.   കൂടസ്ഥാകത  ഈ  വജഷയതജല  വജശദതീകരണസം  ആവശരകപട്ടസ  നലകജയ

ഓഡജറസ  അകനസ്വഷണതജനസ  (നസം.എ.ഒസ്ഥാ/88/2015-16  തതീയതജ  05.05.2017)   മെറപടജ  ലഭജക്കസ്ഥാത

സസ്ഥാഹചരരതജല ശതീമെതജ. ഷതീബ സകലസ്ഥാമെജയസ നലകജയ 66,666/- രൂപ നജരസ്ഥാകരജക്കുന.

2007  ല  4 ലകതജലപരസം രൂപയസ നടപസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് സര്ക്കസ്ഥാര് അനുവസ്ഥാദസം വസ്ഥാങ്ങജ ആരസംഭജച

കമ്പപ്യൂട്ടര്വത്ക്കരണപ്രക്രജയ  സര്ക്കസ്ഥാര്  അനുമെതജ  നലകജയ  എസ്റ്റജകമെറജകന്റ  15  ഇരട്ടജകയസ്ഥാളസം

കചലവഴജചജട്ടുസം അനജശജതസ്ഥാവസയജല തുടരുകയസ്ഥാണസ.  അധജകരജച കചലവജനസ സര്ക്കസ്ഥാര് അനുമെതജ

അകതസ്ഥാറജറജ  കതടജയജട്ടജല.  അകതസ്ഥാറജറജകയ  അകപകജചസ  വലുപതജലുസം  ഇടപസ്ഥാടുകളുകട

സങ്കതീര്ണതയജലുസം  ബൃഹതസ്ഥായ  സസംസസ്ഥാന  ടഷറജ  വകുപജകന്റ  കസസ്ഥാഫസ  കവയര്  സജസ്റ്റസം,

സര്ക്കസ്ഥാരജകന്റ  കപഴണല  &  സസ്ഥാലറജ  ഡജസ്കബഴജസംഗസ  സസംവജധസ്ഥാനമെസ്ഥായ  'SPARK'  തുടങ്ങജയ

കമ്പപ്യൂട്ടര് സസംവജധസ്ഥാനങ്ങള ആവജഷ്ക്കരജചസ വജജയകരമെസ്ഥായജ നടപസ്ഥാക്കുന്ന സസ്ഥാപനമെസ്ഥാണസ NIC.  പകക

NIC  ഏകറടുത  അകതസ്ഥാറജറജയജകല  കമ്പപ്യൂട്ടര്വത്ക്കരണ  പ്രവൃതജ  ആരസംഭജചസ  ഒരു  ദശകതജനു

കശഷവസം നടപജലസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് സസ്ഥാധജക്കസ്ഥാത സജതജവജകശഷസം വളകര ഗടൗരവകരമെസ്ഥായജ കസ്ഥാകണണതുസം

അതജനുള  കസ്ഥാരണങ്ങള  കകണകതണതുമെസ്ഥാണസ.   ഈ  കസ്ഥാലയളവജനജകട  പല  പ്രസ്ഥാവശരസം

അകതസ്ഥാറജറജയജകല വദനസംദജന പ്രവര്തനങ്ങള കസസ്ഥാഫസ കവയറജകലക്കസ മെസ്ഥാറ്റുന്നതജനുള ഉദ്ഘസ്ഥാടന

തതീയതജകള  പ്രഖരസ്ഥാപജക്കകപടുകയുണസ്ഥാകയങ്കജലുസം  ഫലപ്രസ്ഥാപജയജകലതജക്കസ്ഥാനസ്ഥായജല.  കമ്പപ്യൂട്ടര്

വത്ക്കരണകത  സസംബന്ധജചസ  അകതസ്ഥാറജറജക്കുതകന്ന  വരകമെസ്ഥായ  ധസ്ഥാരണ  ഉണസ്ഥായജട്ടജകലന്നസ

ഇതജലനജനസം മെനസജലസ്ഥാക്കസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണസ. 
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ഭൂമെജ,  ബസ്ഥാങ്കസ  -  ടഷറജ  സജരനജകകപങ്ങള,  കകട്ടജടങ്ങള,  ഫ്ളസ്ഥാറ്റുകള,  കഷസ്ഥാപജസംഗസ

കകസ്ഥാസംപ്ളക്സുകള,  കസ്റ്റഡജയസം,  പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ  ഏരജയകള  തുടങ്ങജയ  ആയജരസം  കകസ്ഥാടജ  രൂപകയസ്ഥാളസം

വജലമെതജക്കുന്ന ആസജകള വകവശതജലുളതുസം, കടമുറജകള, കഷസ്ഥാപജസംഗസ കകസ്ഥാസംപ്ളക്സുകള, ഫ്ളസ്ഥാറസ

സമുചയങ്ങള,  കസ്റ്റഡജയസം,  പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ  ഏരജയകള തുടങ്ങജയ ആസജകളജല നജനസം പ്രതജവര്ഷസം

100 കകസ്ഥാടജ രൂപയജലധജകസം വരുമെസ്ഥാനസം ലഭജചകകസ്ഥാണജരജക്കുന്നതുമെസ്ഥായ സസ്ഥാപനമെസ്ഥാണസ വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ

വജകസന  അകതസ്ഥാറജറജ.  അകതസ്ഥാറജറജയുകട  ആസജ  ബസ്ഥാദ്ധരതസ്ഥാ  വജവരങ്ങള,  വസ്ഥാടക,  ലതീസസ,  ഫതീസസ

പജരജവസ  തുടങ്ങജയ  വജവജധ  വരവകള,  എസ്റ്റസ്ഥാബ്ളജകഷ്മെന്റസ  കചലവകള,  കരസ്ഥാര്  മുകഖനയുള

വകമെസ്ഥാറങ്ങളുകട വജവരങ്ങള തുടങ്ങജയ മുഴുവന് പ്രവര്തനങ്ങള വദനസംദജനസം കരഖകപടുത്തുന്നതജനുസം

ഇവ  അപകപസ്ഥാള  തകന്ന  അകതസ്ഥാറജറജയുകട  ധനസജതജയജല  പ്രതജഫലജക്കുന്ന  രതീതജയജല

തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കകപട്ട ഒരു സസംകയസ്ഥാജജത കസസ്ഥാഫസ കവയര് സജസ്റ്റവസം അകതസ്ഥാറജറജയുകട വസ്ഥാര്ഷജക കണക്കസ

വര്ഷസ്ഥാവസസ്ഥാനസം ഈ കസസ്ഥാഫസ കവയറജല തകന്ന തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കകപടുന്നതുമെസ്ഥായ ഒരു സസംവജധസ്ഥാനമെസ്ഥാണസ

അകതസ്ഥാറജറജക്കസ  അഭജകസ്ഥാമെരസം.  ബസ്ഥാക്കജയുളവ  പരമ്പരസ്ഥാഗത  രതീതജയജല  രജജസ്റ്ററകളജല

കരഖകപടുതജവരജകയസ്ഥാണസ.  കഷസ്ഥാപജസംഗസ  കകസ്ഥാസംപ്ളക്സുകള,  ഫ്ളസ്ഥാറസ  സമുചയങ്ങള,  കസ്റ്റഡജയസം,

പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ  ഏരജയകള  തുടങ്ങജയവയജല  നജനള  റവനപ്യൂ  വരവകള  നജലവജല  മെസ്ഥാനസ്വല

രജജസ്റ്ററകളജലൂകടയസ്ഥാണസ  വകകസ്ഥാരരസം  കചയകപടുന്നതസ.  ഇതജനസ്ഥായജ  ഭസ്ഥാരജച  മെനുഷരസ്ഥാധസ്വസ്ഥാനസം

കവണജവരുന്നതജനു പുറകമെ കസ്ഥാലജകമെസ്ഥായുസം കൃതരമെസ്ഥായുസം വജവരങ്ങള കരഖകപടുതല ദുഷ്ക്കരമെസ്ഥാകുകയുസം

കചയ്യുന.

 നജലവജല  അകതസ്ഥാറജറജയജല  രസതീതസ  മുഖസ്ഥാന്തജരസം  പണസം  സസ്വതീകരജക്കുന്നതുകപസ്ഥാകലയുള

ഏതസ്ഥാനുസം  ചജല  പ്രവര്തനങ്ങള അതസ്ഥാതജനു  കവണജ  മെസ്ഥാത്രസം  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കകപട്ട  കവകവ്വകറ  കസസ്ഥാഫസ

കവയറകളജലൂകടയസ്ഥാണസ  നടത്തുന്നതസ.   അതസ്ഥായതസ  അകതസ്ഥാറജറജയജല  രസതീതുവഴജ  പണസം

സസ്വതീകരജക്കുന്നതജനസ്ഥായജ ഒരു കസസ്ഥാഫസ കവയര്  Final Accounts  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നതജനസ മെകറസ്ഥാരു കസസ്ഥാഫസ

കവയറമെസ്ഥാണസ  ഉപകയസ്ഥാഗജചവരുന്നതസ.   Receipt  entry  യുകട  ആധജകസ്ഥാരജകതയുസം  ഭദതയുസം

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതസ  ആ  എന്ടജ  നടക്കുന്ന  സമെയസം  തകന്ന  അതസ   Final  Accounts  -  ല

പ്രതജഫലജക്കകപടുന്ന രതീതജയജല കസസ്ഥാഫസ കവയര് ഉപകയസ്ഥാഗജക്കകപടുകമ്പസ്ഥാഴസ്ഥാണസ. എന്നസ്ഥാല ഓഡജറജല

നജന്നസ  വര്ഷങ്ങളസ്ഥായജ,  ആവര്തജചസ  നജര്കദ്ദേശസം  നലകജയജട്ടുസം  ഈ  രതീതജയജകലക്കസ  അകതസ്ഥാറജറജ

കമ്പപ്യൂട്ടര്വത്ക്കരണസം  പ്രകയസ്ഥാജനകപടുതജയജട്ടജല.  രസതീതുകള  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നതജകനസ്ഥാകടസ്ഥാപസം

വര്ഷസ്ഥാന്തര  കണക്കുകള  (  Final  Accounts   Receipt  &  Payment  and  Balance  Sheet)–

ലഭരമെസ്ഥാകുന്ന  രതീതജയജല  കസസ്ഥാഫസ കവയര്   ക്രമെതീകരജചസ  ഉപകയസ്ഥാഗജക്കണകമെന്ന  നജര്കദ്ദേശസം

ഓഡജറജലനജനസം  21.04.2016  ല കക.എസസ.എ.ജജ.ഡജ.എ. (എ 6) 552/14  നമ്പര് കത്തു മുകഖന
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(തുടര്ന്നസ  പല  പ്രസ്ഥാവശരവസം)  നലകജയജരുകന്നങ്കജലുസം  അകതസ്ഥാറജറജ  നസ്ഥാളജതുവകര  കമെല  നജര്കദ്ദേശസം

പസ്ഥാലജചജട്ടജല. 

അകതസ്ഥാറജറജയുകട  അക്കടൗണജസംഗസ  സസംവജധസ്ഥാനതജല    നജലവജലുള  ബുദ്ധജമുട്ടുകള  വജവര

സസ്ഥാകങ്കതജകവജദരയുകട സഹസ്ഥായകതസ്ഥാകട പരജഹരജചസ  പ്രവര്തനസം സുഗമെവസം കുറമെറ രതീതജയജലുളതുസം

ആക്കജതതീര്ക്കുക  എന്ന  ലകരകതസ്ഥാകടയസ്ഥാണസ   കമ്പക്യുട്ടര്വത്ക്കരണ  നടപടജകളക്കസ  2007  ല

തുടക്കസം കുറജചതസ.   ഒരു ദശകതജകലകറയസ്ഥായ കമ്പപ്യൂട്ടര്വത്ക്കരണ പ്രക്രജയ ഇകപസ്ഥാഴുസം അപൂര്ണസ്ഥാ

വസയജലസ്ഥാണസ. 

കസസ്ഥാഫസ കവയര്  പ്രവര്തജപജക്കുന്നതജനു  മുന്പസ്ഥായജ  അകതസ്ഥാറജറജയുകട  അടജസസ്ഥാനപരമെസ്ഥായ

കഡറകള ഡസ്ഥാറസ്ഥാകബസജല എന്ടജ വരുകതണതുണസ.  ഇതുവകര കസസ്ഥാഫസ കവയറജല ഡസ്ഥാറസ്ഥാ എന്ടജ

പൂര്ണമെസ്ഥായുസം   നടത്തുവസ്ഥാന്  കഴജയസ്ഥാതജരുന്നതസ്ഥാണസ    കമ്പപ്യൂട്ടവറകസഷന്  പൂര്തതീകരജക്കകപ

ടസ്ഥാതജരുന്നതജകന്റ  സുപ്രധസ്ഥാനമെസ്ഥായ  ഒരു കസ്ഥാരണസം.   അകതസ്ഥാറജറജയുകട  ഉദസ്ഥാസതീനത  ഇക്കസ്ഥാരരതജല

വരകമെസ്ഥാണസ. 

കകരളതജല മെജക്കവസ്ഥാറസം  എലസ്ഥാ വകുപ്പുകളുസം തകദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളുസം അവയുകട

പ്രവര്തനങ്ങളുകട സമ്പൂര്ണ കമ്പക്യുട്ടര്വത്ക്കരണസം ചുരുങ്ങജയ കസ്ഥാലയളവജലതകന്ന ഏകറക്കുകറ

പൂര്തതീകരണസം  നടതജയ  അവസയജലുസം  അകതസ്ഥാറജറജക്കസ   ഈ  വജഷയതജല  വര്ഷങ്ങളുകട

ശമെതജനുകശഷവസം കസ്ഥാരരമെസ്ഥായ പുകരസ്ഥാഗതജ ഉണസ്ഥായജട്ടജല. 

ആരസംഭജചസ ഒരു ദശകസം കഴജഞ്ഞജട്ടുസം എസ്റ്റജകമെറജകന 15 ഇരട്ടജകയസ്ഥാളസം അധജകസം കചലവഴജചജട്ടുസം

പൂര്തതീകരണതജകലതസ്ഥാത  കമ്പപ്യൂട്ടവറകസഷന്  കജസ്ഥാലജ  യുദ്ധകസ്ഥാലസ്ഥാടജസസ്ഥാനതജല  അകതസ്ഥാറജ

റജയജകല തകന്ന സസ്ഥാകങ്കതജക വജഭസ്ഥാഗതജകന്റ കമെലകനസ്ഥാട്ടതജല അടജയന്തജരമെസ്ഥായജ പൂര്തതീകരജചസ

ഫലപ്രസ്ഥാപജയജകലതജചജലസ്ഥാകയങ്കജല  ഇതജനസ്ഥായജ  ഇതുവകര  കചലവസ്ഥാക്കജയ  ഭസ്ഥാരജച  ധനവസം

ദതീര്ഘകസ്ഥാലകത മെനുഷരസ്ഥാദ്ധസ്വസ്ഥാനവസം ഉപകരണങ്ങളുസം പസ്ഥാഴസ്ഥായജകപസ്ഥാകുന്നതസ്ഥാണസ.  ഈ വജഷയതജല

ഉചജതമെസ്ഥായ ഇടകപടലുകള നടത്തുന്നതജനസ്ഥായജ ഭരണവകുപജകന്റ അടജയന്തജര  ശദ്ധ കണജക്കുന. 

(  ബജ  )     കസ്റ്റസ്ഥാര് പര്കചയ്സസ നജയമെങ്ങള പസ്ഥാലജക്കസ്ഥാകത കമ്പപ്യൂട്ടറകള വസ്ഥാങ്ങജയജരജക്കുന

അകതസ്ഥാറജറജയുകട  കമ്പപ്യൂട്ടര്വത്കരണതജകന  ഭസ്ഥാഗമെസ്ഥായജ  വജവജധ  കസകനുകളുകട

ഉപകയസ്ഥാഗതജകലയസ്ഥായജ  ഡയറക്ടകററസ  ജനറല  ഓഫസ  സവപസസ  ആനസ  ഡജസ്കപസ്ഥാസലസസ
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നപ്യൂ കഡലഹജയുകട കററസ കകസ്ഥാണടസ്ഥാക്ടജകല ഐറസം നസം.30  Desktop Computer (with preloaded

operating system) Configuration, intel core i3, Operating system Microsoft Windows 8,

Chipset QS series എന്ന സ്കപസജഫജകക്കഷകനസ്ഥാടസ കൂടജയ 18 കമ്പപ്യൂട്ടറകള M/s.Vertex Techno

Solutions,  കസ്ഥാരജക്കസ്ഥാമുറജ  കറസ്ഥാ ഡസ,  കഷണസ്ഥായതീസസ  ജസംഗ്ഷന്,  എറണസ്ഥാകുളസം  എന്ന  സവപയറജല

നജനസം വസ്ഥാങ്ങുന്നതജനസ്ഥായജ 9.2.2016 കല 5134/ഇ 1/2007/ജജ.സജ.ഡജ.എ. നസം പ്രകസ്ഥാരസം അകതസ്ഥാറജറജ

പര്കചയ്സസ ഓര്ഡര് നലകജ.

കമ്പപ്യൂട്ടര് ഒന്നജനസ 38,766/-  രൂപ നജരക്കജല 18 കമ്പപ്യൂട്ടറകളക്കസ 6,97,788/- രൂപയുസം + 5%

VAT  കൂടജ  ആകക  7,32,677.40  (697788+34889.40)  രൂപയസ്ഥാണസ  09.02.2016  കല ബജ2/2016

ഇന്കവസ്ഥായ്സസ  നമ്പര്,  സവപ  ഓര്ഡര്  പ്രകസ്ഥാരസം  ആകക  കചലവഴജച  തുക.   പ്രസ്തുത  തുകയജല

09.03.2016 കല വടൗചര് നസം. 60, കചക്കസ നസം.375940 തതീയതജ 9.3.2016 പ്രകസ്ഥാരസം 3,66,339/- രൂപ

50%  മുന്കൂറസ്ഥായജ  M/s.Vertex Techno Solution  എന്ന സവപയറജനസ അനുവദജച.  15.03.2016

കല ഇന്കവസ്ഥായ്സസ  നസം.B/745  പ്രകസ്ഥാരസം  18  കമ്പപ്യൂട്ടറകള സവപ കചയ്യുകയുസം ബസ്ഥാക്കജ  തുകയസ്ഥായ

3,66,338/-  രൂപ വടൗചര് നസം. 13  തതീയതജ  01.04.2016  കചക്കസ നസം.376058  തതീയതജ  01.04.2016

പ്രകസ്ഥാരസം  നലകുകയുസം  കചയ.   പ്രസ്തുത  വസ്ഥാങ്ങല  സസംബന്ധജച  ഓഡജറസ  നജരതീകണങ്ങള  ചുവകട

കചര്ക്കുന.

 

ഓഡജറസ നജരതീകണങ്ങള

1. കസ്റ്റസ്ഥാര് പര്കചയ്സസ മെസ്ഥാനുവല  2013  ഖണജക  8.17  പ്രകസ്ഥാരസം ഒരു ലകസം രൂപയജല കൂടജയ

വസ്ഥാങ്ങലുകളക്കസ കമെസ്ഥാതസം തുകയുകട  5% കപര്കഫസ്ഥാമെന്സസ കസകപ്യൂരജറജയസ്ഥായജ സവപയറജല നജനസം

ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല അകതസ്ഥാറജറജ കപര്കഫസ്ഥാമെന്സസ കസകപ്യൂരജറജ ഈടസ്ഥാക്കജയജട്ടജല.

2. M/s. Vertex Techno Solution എന്ന സപയറജനസ 09.03.2016 കല വടൗചര് നസം. 60, കചക്കസ

നസം.375940,  തതീയതജ  09.03.2016  പ്രകസ്ഥാരസം  50%  തുക  മുന്കൂറസ്ഥായജ  അനുവദജചകപസ്ഥാള  കപസ്ഥാലുസം

അകതസ്ഥാറജറജ  കരസ്ഥാറജല  ഏര്കപട്ടജട്ടജല.   ഇതസ  അകതസ്ഥാറജറജയുകട  സസ്ഥാമ്പതജക  തസ്ഥാലപരരതജനസ

വജരുദ്ധമെസ്ഥാണസ.

3. കമ്പപ്യൂട്ടറകളുകട  ഭടൗതജക  പരജകശസ്ഥാധനയജല  കമ്പപ്യൂട്ടറകള  കസ്റ്റസ്ഥാക്കജല  എടുതജട്ടുകണങ്കജലുസം

യഥസ്ഥാര്തതജലുളള വജതരണ വജവരങ്ങള തമ്മജല കപസ്ഥാരുതകപടുന്നജല.
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4. 28.04.2017  ല നലകജയ ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജ നസം.എ 2/75/15-16  നസ മെറപടജയസ്ഥായജ  50%

തുക മുന്കൂറസ്ഥായജ നലകുന്ന പകസം കമ്പപ്യൂട്ടറകള സവപ കചയസ്ഥാകമെന്ന  M/s. Vertex Solution  കന

വരവസയജന്  കമെലസ്ഥാണസ  തുക  മുന്കൂറസ്ഥായജ  നലകജയകതനസം  പ്രസ്തുത  സസ്ഥാപനവമെസ്ഥായജ  കരസ്ഥാറജല

ഏര്കപട്ടജട്ടജകലനസം  5%  കപര്കഫസ്ഥാമെന്സസ  ഗരസ്ഥാരണജ  ഈടസ്ഥാക്കജയജട്ടജകലനസം  19.05.2017  കല

5134/ഇ 1/2007/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നമ്പര് കതസ പ്രകസ്ഥാരസം കസക്രട്ടറജ  അറജയജചജട്ടുണസ.  ആയതജനസ്ഥാല

പ്രസ്തുത വജഷയങ്ങളജകലയസ ഭരണ വകുപജകന പ്രകതരക ശദ്ധ കണജക്കുന.

3.49 മുന്കൂറകള

അകതസ്ഥാറജറജയുകട  2015-16  കല  മുന്കൂര്  രജജസ്റ്റര്  പ്രകസ്ഥാരസം  ആകക  നലകജയ  മുന്കൂര്

32,59,860/- രൂപയസ്ഥാണസ.  ധനകസ്ഥാരര വകുപജകന 04.10.2011 കല ജജ.ഒ.(പജ)നസം.419/2011 പ്രകസ്ഥാരസം

3  മെസ്ഥാസതജനുളളജല  ക്രമെതീകരജക്കസ്ഥാത  മുന്കൂറകള  18%  പലജശ  സഹജതസം  ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

മുന്കൂര് രജജസ്റ്റര് കപജസ നസം.43 കല 2015-16 സസംഗഹസം പ്രകസ്ഥാരസം ക്രമെതീകരജക്കസ്ഥാകത അവകശഷജക്കുന്ന

തുകകള  സസംബന്ധജചസ  ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജ  നസം.  എ 5/56/2015-16  തതീയതജ  25.04.2017

നലകുകയുസം  ആയതജനസ   അകതസ്ഥാറജറജ  മെറപടജ  നലകുകയുസം  കചയജട്ടുണസ.   പ്രസ്തുത  മെറപടജ  നസം.

2675/എഫസ.ബജ.3/2017/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  തതീയതജ  11.05.2017  പ്രകസ്ഥാരസം  നസ്ഥാളജതുവകര  ക്രമെതീക

രജക്കസ്ഥാകത അവകശഷജക്കുന്നതുസം സമെയപരജധജക്കസ കശഷസം ക്രമെതീകരജചതുമെസ്ഥായ മുന്കൂറകള സസംബന്ധജച

വജവരങ്ങള തസ്ഥാകഴ കചര്ക്കുന.

ക്രമെ
നസം

ജതീവനക്കസ്ഥാരകന കപരസ,
ഉകദരസ്ഥാഗകപരസ

മുന്കൂറജകന
ആവശരസം, B/R
No.

തുക നലകജയ
തതീയതജ

അഡ്ജസ്റ്റസ
കമെനസ ബജല
സമെര്പജചസ
ക്രമെതീകരജച

തതീയതജ

ഈടസ്ഥാകക്ക
ണതസ്ഥായ
പലജശ

1 ശതീമെതജ.ദജവര വജജയന്
അസജ. എഞജനതീയര്

ഫജഷസ  ഫസ്ഥാസം
കപ്രസ്ഥാജക്ടജകന
ഉദ്ഘസ്ഥാടനകചല
വസ.  B/R  No.
1679/15-16

100000 05.03.2016 ക്രമെതീകരജചജ
ട്ടജല

5.3.2016
മുതല

ക്രമെതീകരജക്കു
ന്ന തതീയതജ

വകര

2 ശതീ.വജ.കമെസ്ഥാഹനദസ്ഥാസന്
അസജ. എഞജനതീയര്

കലസര്  കഷസ്ഥായസ
കസസ്ഥാക്കസ
ഫ്ലൂയജ  ഡസ
വസ്ഥാങ്ങുന്നതജനസ.
B/R  No.1644/
15-16

28000 01.03.2016 ക്രമെതീകരജചജ
ട്ടജല

01.3.2016
മുതല

ക്രമെതീകരജക്കു
ന്ന തതീയതജ

വകര 
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3 ശതീമെതജ.ഷതീബ പജ.എ.
കസകന് ഓഫതീസര്

മെപ്യൂചല
എക്സ്കചഞസ
ഡതീഡസ
രജജകസ്ട്രഷന്.
B/R  No.1076/
15-16

320522 18.11.2015 11.03.2016 17861

4 ശതീമെതജ.ഷതീബ പജ.എ.
കസകന് ഓഫതീസര്

Sale  deed
Registration.
B/R  No.1257/
15-16

151750 15.12.2015 11.04.2016 8756

5 ശതീമെതജ.
കക.എസസ.ജയശതീ,
അസജ.എഞജനതീയര്

Repair  of
Lawn maker.
B/R  No.1713/
15-16

4383 10.03.2016 04.7.2016 251

6 ശതീ.എസം.സജ.കജസ്ഥാസഫസ
അസജ.അഡജനജകസ്ട്രറതീവസ
ഓഫതീസര്

ഇലകന്
കചലവസ
B/R  No.966/
15-16

25000 15.10.2015 ക്രമെതീകരജചജ
ട്ടജല

15.10.2015
മുതല

ക്രമെതീകരജക്കു
ന്ന തതീയതജ

വകര

ആകക 26,868

മുന്കൂര്  നലകുന്ന  തുകകള  ക്രമെതീകരജക്കുന്ന  അവസരതജല  തകന്ന  ആയവ

സമെയപരജധജക്കുളളജലസ്ഥാകണസ്ഥാ ക്രമെതീകരജചകതന്നസ പരജകശസ്ഥാധജചസ,  കമെല സര്ക്കസ്ഥാര് ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരസം

ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥായ  പലജശ  അകപസ്ഥാള  തകന്ന  ബന്ധകപട്ട  ജതീവനക്കസ്ഥാരജല  നജന്നസ

ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.   സമെയപരജധജക്കസ കശഷസം ക്രമെതീകരജച കമെല തുകകളക്കസ പലജശ ഇനതജല

ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥായ  26,868/-  രൂപ  ബന്ധകപട്ട  ജതീവനക്കസ്ഥാരജല  നജന്നസ  ഈടസ്ഥാക്കജ  അകതസ്ഥാറജറജ

ഫണജല അടവസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.  നസ്ഥാളജതുവകര ക്രമെതീകരജക്കസ്ഥാത തുകകള, നലകജയ തതീയതജ മുതല

ക്രമെതീകരജക്കുന്ന തതീയതജ വകരയുളള പലജശ സഹജതസം ഈടസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.
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ധനസജതജ വജവരണവസം ഓഡജറസ പ്രതരവകലസ്ഥാകനവസം

4.1 സര്ക്കസ്ഥാരജകലയ്ക്കുസം മെറസ സസ്ഥാപനങ്ങളജകലയ്ക്കുസം ഒടുക്കുവസ്ഥാനുളള തുകകള

1.  ആദസ്ഥായനജകുതജ - അക്കടൗണസ കഹഡസ - 19200

(കരസ്ഥാറകസ്ഥാര്, കപ്രസ്ഥാഫഷണലസസ എന്നജവരജല നജനസം പജടജച തുക)

മുന്നജരജപസ 194139

വരവസ 2183972

ആകക 2378111

2015-16 ല അടച തുക 2413965

അധജകസം അടചതസ 35854

2.   ടജ.സജ.എസസ - അക്കടൗണസ കഹഡസ - 19210

മുന്നജരജപസ 49258

വരവസ 200000

ആകക 249258

2015-16 ല അടച തുക 32891

അടയസ്ഥാന് ബസ്ഥാക്കജ 216367

3. ആദസ്ഥായനജകുതജ

(ഉകദരസ്ഥാഗസരജല നജനസം പജടജചതസ - അക്കടൗണസ കഹഡസ - 19700)

മുന്നജരജപസ ഇല

വരവസ 2421693

ആകക 2421693

2015-16 ല അടച തുക 2421693

അടയസ്ഥാന് ബസ്ഥാക്കജ ഇല
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3.  വജലപനനജകുതജ - അക്കടൗണസ കഹഡസ - 19300

മുന്നജരജപസ 631511

വരവസ 3861980

ആകക 4493491

2015-16 ല അടച തുക 4087095

അടയസ്ഥാന് ബസ്ഥാക്കജ 406396

    

4.  കസവനനജകുതജ 

അക്കടൗ
ണസ

കഹഡസ

മുന്നജരജപസ 2014-15 ല
അധജകസം

അടവസ്ഥാക്കജയ
തസ

വരവസ ആകക
അടവസ്ഥാക്കുവസ്ഥാനു

ളതസ

2015-16 ല
അടവസ്ഥാക്കജയതസ

അധജകസം
അടവസ്ഥാക്കജയ

തസ

അടക്കുവസ്ഥാന്
ബസ്ഥാക്കജ

19170 420997.31 ഇല 1250456 1671453.31 60577.34 ഇല 1610875.97

19840 2041569.00 ഇല 1722147 3763716.00 1665076.00 ഇല 2098640.00

19841 ഇല 805960 11820441 11014481.00 12124201.00 1109720.00 ഇല

19842 ഇല 93010 48853 ഇല 252804.00 296961.00 ഇല

19843 ഇല ഇല 1463679 1463679.00 1219095.00 ഇല 244584.00

ആകക 2462566.31 898910 16305576 17913329.31 15321753.34 1406681.00 3954099.97

ഇപ്രകസ്ഥാരസം  യഥസ്ഥാര്തതജല  25,47,418/-  രൂപ  (3954099.97   1406681)–

അടയ്ക്കുവസ്ഥാന് ബസ്ഥാക്കജ നജലക്കുന.

5.  കകട്ടജട നജര്മ്മസ്ഥാണ കതസ്ഥാഴജലസ്ഥാളജ കകമെനജധജ വജഹജതസം - അക്കടൗണസ കഹഡസ - 19830

മുന്നജരജപസ 108740

വരവസ 1084395

ആകക 1193135

2015-16 ല അടച തുക 1149118

അടയസ്ഥാന് ബസ്ഥാക്കജ 44017
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6. സസ്വച്ഛ സ ഭസ്ഥാരതസ കസസസ- അക്കടൗണസ കഹഡസ - 19844         

മുന്നജരജപസ ഇല

വരവസ 164574

ആകക 164574

2015-16 ല അടച തുക 223871

അടയസ്ഥാന് ബസ്ഥാക്കജ 59297

4.2 ക്രമെതീകരജക്കസ്ഥാത മുന്കൂറകള

1978-79 മുതല 1996-97 വകര അകതസ്ഥാറജറജയജല ക്രമെതീകരജക്കസ്ഥാകത അവകശഷജക്കുന്ന ആകക

തുക 5,67,00,870/- രൂപയസ്ഥാണസ.  1997-98 മുതല 2015-16 വകര ക്രമെതീകരജക്കസ്ഥാകത അവകശഷജക്കുന്ന

തുകകളുകട വജശദവജവരസം അനുബന്ധസം 6 ആയജ കചര്തജരജക്കുന.

1978-79  മുതല  2015-16  വകര  ആകക  5,78,58,842/-  രൂപ  ക്രമെതീകരജക്കസ്ഥാകത

അവകശഷജക്കുന.

4.3 ഓഡജറസ ചസ്ഥാര്ജസ

2015-16  സസ്ഥാമ്പതജക വര്ഷകത ഓഡജറസ  ചസ്ഥാര്ജസ തസ്ഥാകഴ പറയുന്ന വജധസം  37,69,844/-

രൂപയസ്ഥാണസ. 

2015 - 16 വര്ഷകത ആകക വരവസ 49,04,45,569.49

 കുറയ്ക്കുക

1.  കപ്രസ്ഥാവജഡനസ ഫണസ 1,57,60,177

2.  വതീടു നജര്മ്മസ്ഥാണസം, വസ്ഥാഹനസം വസ്ഥാങ്ങല
     മുതലസ്ഥായവയ്ക്കുളള അഡസ്വസ്ഥാന്സസ 2,11,628.00

3.  ഓണസം അ ഡസ്വസ്ഥാന്സസ 10,95,000.00

4.  കരസ്ഥാറകസ്ഥാര്ക്കുളള മുന്കൂര് 4,88,84,159.00
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5.  മെറ്റു മുന്കൂറകള 14,23,251.00

6.  നജകകപങ്ങള (കകസ്ഥാണടസ്ഥാക്ടര്മെസ്ഥാര്,
     അകലസ്ഥാട്ടജകള, ) 1,85,21,454.00

7. മെറ്റു നജകകപങ്ങള 62,55,243.00

8.  സര്ക്കസ്ഥാരജകലയ്ക്കുസ ഒടുകക്കണ നജകുതജകള 2,40,32,975.00

9.  കപന്ഷന് കകസ്ഥാണടജബപ്യൂഷന് 147096.00

10.  ജതീവനക്കസ്ഥാരുകട ശമ്പളതജല നജനമുള
     റജക്കവറജകള

85,96,345.00

11. സര്ക്കസ്ഥാരജല നജനള ഗസ്ഥാനസ 5,79,00,000.00

12. ആര്.റജ.ഐ ഫതീസസ 21,874.00

13. അദര് സസ്കപന്സസ അക്കടൗണസ *     34,50,602.00

                      ആകക 18,62,99,804.00 18,62,99,804.00

തനതസ വരുമെസ്ഥാനസം 30,41,45,765.49

   ഓഡജറസ ചസ്ഥാര്ജസ (1% നജരക്കജല)( ജജ.ഒ(പജ)
   679/10/ ഫജന് തതീയതജ 14.12.2010)

3041458.00

   31.3.2016 കല നതീക്കജബസ്ഥാക്കജ 11760829.00

  ആകക 1,48,02,287.00

  ഓഡജറസ കസ്ഥാലയളവജല അടവസ്ഥാക്കജയ തുക ഇല

  31.3.2016 ല അടയസ്ഥാന് ബസ്ഥാക്കജയുള
  ഓഡജറസ ചസ്ഥാര്ജസ 1,48,02,287.00

*   അദര് സസ്കപന്സസ എന്ന ഇനതജല തസ്ഥാകഴ പറയുന്നവ ഉളകപടുന

എന്.പജ.എസസ.(ജജ.സജ.ഡജ.എ.സ്റ്റസ്ഥാഫസ) - 2595054.00

എന്.പജ.എസസ.(കഡപപ്യൂകട്ടഷന് സ്റ്റസ്ഥാഫസ) -     61077.00

കപസ്ഥാകസ്റ്റജസ, കഫസ്ഥാണ -        945.00

വസ്ഥാട്ടര് ചസ്ഥാര്ജസ -     11008.00

സസ്ഥാലറജ, കവജസസ (അഡജനജകസ്ട്രഷന് ) -   253864.00

കമെഡജക്കല കബനജഫജറസ -      5586.00
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ഇലകജസജറജ ചസ്ഥാര്ജസ -      5578.00

റജപകയഴസ & കമെയജനനന്സസ(ബജലഡജങ സ) -   500000.00

റജപകയഴസ & കമെയജനനന്സസ (മെറ്റുളളവ) -     17490.00

------------------

ആകക - 34,50,602.00

അടയ്ക്കുവസ്ഥാന് ബസ്ഥാക്കജ നജലക്കുന്ന ഓഡജറസ ചസ്ഥാര്ജജകന വര്ഷസം തജരജചള വജവരസം
തസ്ഥാകഴപറയുന

ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ട്ടസ 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

ആകക 1,48,02,287.00

ഓഡജറസ  ചസ്ഥാര്ജജനതജല  അടവസ്ഥാക്കസ്ഥാനുള  1,48,02,287.00/- രൂപ  “0070-60-110-99

ഓഡജറസ  ചസ്ഥാര്ജസ  "  എന്ന ശതീര്ഷകതജല ടഷറജയജല ഒടുക്കജ ഒറജജജനല കചലസ്ഥാന്  "ഡയറക്ടര്,

കകരള  സസംസസ്ഥാന  ഓഡജറസ  വകുപസ,  വജകസ്ഥാസ്ഭവന്,  തജരുവനന്തപുരസം  "  എന്ന  വജലസ്ഥാസതജല

അയചകകസ്ഥാടുകക്കണതസ്ഥാണസ.

4.4  സസ്ഥാമ്പതജക നജല

മുന്ബസ്ഥാക്കജ 1,10,34,43,059.84

തന്വര്ഷ വരവസ 49,04,45,569.49

ആകക 1,59,38,88,629.33

തന്വര്ഷ കചലവസ 50,65,85,791.75

നതീക്കജബസ്ഥാക്കജ 1,08,73,02,837.58
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ബസ്ഥാങ്കസ   /   ടഷറജ നതീക്കജയജരജപജകന വജശദവജവരങ്ങള

ഇന്ഡരന് ഓവര്സതീസസ ബസ്ഥാങ്കസ, എന്.പജ.എസസ 19,22,406.97

ധനലകജ ബസ്ഥാങ്കസ 1,17,33,626.25

എസസ.ബജ.റജ. ഓണകകലന് -1,15,412.00

എസസ.ബജ.കഎ, പനമ്പജളജ നഗര് 33,48,741.00

എസസ.ബജ.ടജ ഓണകകലന് അക്കടൗണസ, ( ഇ- കടണര്) 5,84,670.00

ഐ.ഓ.ബജ 6,25,775.00

ജജലസ്ഥാ സഹകരണ ബസ്ഥാങ്കസ, എറണസ്ഥാകുളസം 9,85,622.79

ധനലകജ ബസ്ഥാങ്കസ (കലസര് കഷസ്ഥാ) 14,83,759.26

ടഷറജ അക്കടൗണസ ടജ.പജ.എ 195 4,29,220.00

ടഷറജ അക്കടൗണസ ടജ.പജ.എ 45 4,92,38,920.00

മെറസ ബസ്ഥാങകള 1,01,70,65,507.51

ആകക 1,08,73,02,836.78

കരസ്ഥാഷ്ബുക്കസ കപസ്ഥാരുതകപടുതല

അകതസ്ഥാറജറജയുകട ബസ്ഥാങ്കസ പസ്ഥാസ്ബുക്കുകളജകല നജകകപങ്ങള കരസ്ഥാഷ്ബുക്കുമെസ്ഥായജ 
കപസ്ഥാരുതകപടുതജയതജകന വജശദസ്ഥാസംശങ്ങള ചുവകട കചര്ക്കുന  .

പസ്ഥാസസ ബുക്കസ പ്രകസ്ഥാരമുള നതീക്കജയജരജപസ 1096286662.83

കൂട്ടുക

I പസ്ഥാസ്ബുക്കജല കരഖകപടുതജയജട്ടജലസ്ഥാത
    നജകകപസം
1.    ധനലകജ ബസ്ഥാങ്കസ 944745.00

2.  റജ.പജ.എ. അക്കടൗണസ 45 ല നജനസം ധനലകജ 
    ബസ്ഥാങ്കജകലക്കസ ടസ്ഥാന്സ്ഫര് കചയതസ 2365266.00

II.  അധജകസം നലകജയ തുക 
(എസസ.ബജ.റജ.ഓണവലന്)

65017.00

3375028.00 3375028.00

കുറയ്ക്കുക

1. പണമെസ്ഥാക്കസ്ഥാത കചക്കുകള
    ധനലകജ ബസ്ഥാങ്കസ
    എസസ.ബജ.റജ ഓണകകലന്

5072741.00
428299.00
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    ഇന്ഡരന് ഓവര്സതീസസ ബസ്ഥാങ്കസ
  
  ടഷറജ അക്കടൗണസ ടജ.പജ.എ 45
     ധനലകജ ബസ്ഥാങ്കസ (DLB-LSP)

1177.00

4401667.00
68944.00

2. പസ്ഥാസ്ബുക്കജല ഇലസ്ഥാത നജകകപസം

     ഇന്ഡരന് ഓവര്സതീസസ ബസ്ഥാങ്കസ ( NEFT)
     ധനലകജ ബസ്ഥാങ്കസ (NEFT- DMRC)
    

30255.65
2355770.00 12358853.65

കരസ്ഥാഷ്ബുക്കസ പ്രകസ്ഥാരമുള നതീക്കജയജരജപസ 1087302837.18

4.5  ഓഡജറസ പ്രതരവകലസ്ഥാകനസം

ആകക വരവസ 490445569.49

ആകക കചലവസ 506585791.75

വരവജനങ്ങളജകല നഷസം 2009750.00

കചലവജനങ്ങളജകല  നഷസം  /
നജരസ്ഥാകരജച തുക

9375168.00

തടസകപടുതജയ തുക 58527455.00

4.6   ചസ്ഥാര്ജസ  /  സര്ചസ്ഥാര്ജസ നടപടജകളജലൂകട ഇടൗടസ്ഥാക്കജയ തുകയുകട വജവരങ്ങള

2015-16  സസ്ഥാമ്പതജക  വര്ഷസം  ചസ്ഥാര്ജസ  /  സര്ചസ്ഥാര്ജസ  നടപടജകളജലൂകട  തുകകയസ്ഥാനസം

ഇടൗടസ്ഥാക്കജയജട്ടജല.

4.7   വരകമെസ്ഥായ നഷങ്ങള

1.   അകതസ്ഥാറജറജ ഫണജനുണസ്ഥായ നഷസം  /  നജരസ്ഥാകരജച തുക

ഖണജക
നമ്പര്

വരവസ നഷസം
(രൂപ)

കചലവസ നഷസം
(രൂപ)

ഉതരവസ്ഥാദജകളസ്ഥായ ഉകദരസ്ഥാഗസരുകട
കപരുസം ഉകദരസ്ഥാഗകപരുസം

2.12 18,750 ആര്.ലസ്ഥാലു, കസക്രട്ടറജ, ജജ.സജ.ഡജ.എ.
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2.14 8,91,000 45,284 -ടജ- 

2.15 11,00,000 ആര്.ലസ്ഥാലു, കസക്രട്ടറജ, ജജ.സജ.ഡജ.എ

3.9 38,114 -ടജ-

3.11 10,800 -ടജ-

3.12 7,943 -ടജ-

3.14(എ) 7,048 -ടജ-

3.15(എ) 79,388 -ടജ-

3.17(1)(എ) 15,20,000 -ടജ-

3.17(1)(ബജ) 4,67,160 ദജവര വജജയന്, അസജ.എഞജനതീയര്

3.17(2)(എ) 10,80,000 ആര്.ലസ്ഥാലു, കസക്രട്ടറജ

3.17(3) 6,75,313             -ടജ-

3.23 4,000 ആര്.ലസ്ഥാലു, കസക്രട്ടറജ, ജജ.സജ.ഡജ.എ

3.24 7,200            -ടജ-

3.26 2,50,000

1)  ആര്.ലസ്ഥാലു, കസക്രട്ടറജ
2)  കജബജ കജസ്ഥാണ, സൂപ്രണജസംഗസ എഞജനതീയര്
3)  ജജ.ശശജകുമെസ്ഥാര്, എകജകപ്യൂട്ടതീവസ   
     എഞജനതീയര്
4)  എസസ.കഹമെ, അസജസ്റ്റനസ 
     എകജകപ്യൂട്ടതീവസ എഞജനജയര്

3.30 7,75,200
1)   ആര്.ലസ്ഥാലു, കസക്രട്ടറജ
2)   എ.എസം.ഷസ്ഥാനവസ്ഥാസസ, അസജസ്റ്റനസ  
      എഞജനതീയര്

3.36 86,575   ആര്.ലസ്ഥാലു, കസക്രട്ടറജ

3.37(1) 25,000                   -ടജ-

3.37(2) 21,676

1)  ദജവര വജജയന്, അസജ.എഞജനതീയര്
2)   കജബജ കജസ്ഥാണ, സൂപ്രണജസംഗസ   
      എഞജനതീയര്
3)  വജ.കമെസ്ഥാഹനദസ്ഥാസന്, അസജസ്റ്റനസ  
     എകജകപ്യൂട്ടതീവസ എഞജനജയര്
4)  ജജ.ശശജകുമെസ്ഥാര്, എകജകപ്യൂട്ടതീവസ എഞജനജയര്

3.37(3) 3,052              -ടജ-

3.37(4) 22,791              -ടജ-
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3.37(5) 10,068              -ടജ-

3.38 25,000   ആര്.ലസ്ഥാലു, കസക്രട്ടറജ, ജജ.സജ.ഡജ.എ

3.39(1) 8,840    ആര്.ലസ്ഥാലു, കസക്രട്ടറജ, ജജ.സജ.ഡജ.എ

3.40(3) 70,265

1)  കജബജ കജസ്ഥാണ, സൂപ്രണജസംഗസ  
     എഞജനതീയര്
2)  ദജവര വജജയന്, അസജ.എഞജനതീയര്
3)  ജജ.ശശജകുമെസ്ഥാര്, എകജകപ്യൂട്ടതീവസ 
     എഞജനജയര്
4)  എസസ.കഹമെ, അസജസ്റ്റനസ എകജകപ്യൂട്ടതീവസ
     എഞജനജയര്

3.40(4) 30,632       -ടജ-

3.40(5) 2,85,106       -ടജ-

3.40(6) 5,71,215 ആര്.ലസ്ഥാലു, കസക്രട്ടറജ

3.40(7) 39,800

1)  ആര്.ലസ്ഥാലു, കസക്രട്ടറജ
2)  ദജവര വജജയന്, അസജ.എഞജനതീയര്
3)  കജബജ കജസ്ഥാണ, സൂപ്രണജസംഗസ 
     എഞജനതീയര്
4)  ജജ.ശശജകുമെസ്ഥാര്, എകജകപ്യൂട്ടതീവസ 
     എഞജനതീയര്
5)  എസസ.കഹമെ, അസജസ്റ്റനസ എകജകപ്യൂട്ടതീവസ 
     എഞജനതീയര്

3.40(8) 14,739

1)  ദജവര വജജയന്, അസജ.എഞജനതീയര്
2)  കജബജ കജസ്ഥാണ, സൂപ്രണജസംഗസ 
     എഞജനതീയര്
3)  ജജ.ശശജകുമെസ്ഥാര്, എകജകപ്യൂട്ടതീവസ 
     എഞജനതീയര്
4)  എസസ.കഹമെ, അസജസ്റ്റനസ എകജകപ്യൂട്ടതീവസ 
     എഞജനതീയര്

3.41(1) 43,292 

1)  ആര്.ലസ്ഥാലു, കസക്രട്ടറജ
2)  ജജ.ശശജകുമെസ്ഥാര്, എകജകപ്യൂട്ടതീവസ എഞജനജയര്
3)  എസസ.കഹമെ, അസജസ്റ്റനസ എകജകപ്യൂട്ടതീവസ 
     എഞജനജയര്
4)  മെസ്ഥാതക്യു കജസ്ഥായജ, അസജസ്റ്റനസ എകജകപ്യൂട്ടതീവസ 
     എ ഞജനതീയര്
5)  അനജല വര്ഗതീസസ, അസജസ്റ്റനസ എഞജനതീയര്

3.41(2) 28,500 1)  അനജല വര്ഗതീസസ, അസജസ്റ്റനസ   
     എഞജനതീയര്
2)  സജ.കജ.കജസ്ഥാസഫസ, സൂപ്രണജസംഗസ 
     എഞതീനതീയര്
3)  ജജ.ശശജകുമെസ്ഥാര്, എകജകക്യുട്ടതീവസ 
    എഞജനതീയര്
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4)  എസസ.കഹമെ, അസജസ്റ്റനസ എകജകക്യുട്ടതീവസ 
     എഞജനതീയര്
5)  മെസ്ഥാതക്യു കജസ്ഥായജ, അസജ. എകജ. എഞജനതീയര്

3.41(3) 16,835     -ടജ-

3.41(6) 25,085     -ടജ-

3.41(8) 9,922      -ടജ-

3.42 1,85,786

1)  കജബജ കജസ്ഥാണ, സൂപ്രണജസംഗസ  
     എ ഞജനതീയര്
2)   ആര്.ലസ്ഥാലു, കസക്രട്ടറജ
3)  ജജ.ശശജകുമെസ്ഥാര്, എകജകപ്യൂട്ടതീവസ 
     എഞജനതീയര്
4)  മെസ്ഥാതക്യു കജസ്ഥായസ, അസജസ്റ്റനസ 
     എകജകക്യുട്ടതീവസ എഞജനജയര്
5)  കഡവജഡസ വവ., അസജസ്റ്റനസ  
     എഞജനതീയര്
6)  സുധസ്ഥാകരകമെകനസ്ഥാന്, കസകന് ഓഫതീസര്

3.43(എ) 61,753 എസസ.എസസ. ഉഷ, അസജ.എഞജനതീയര്

3.43(ബജ) 15,116           -ടജ-

3.43(സജ) 51,814

1)  കജബജ കജസ്ഥാണ, സൂപ്രണജസംഗസ 
     എഞജനതീയര്
2)  ജജ.ശശജകുമെസ്ഥാര്, എകജകക്യുട്ടതീവസ 
     എഞജനതീയര്
3)  ഉഷ എസസ.എസസ., അസജസ്റ്റനസ 
     എഞജനതീയര്

3.43(ഡജ) 1,19,024          -ടജ-

3.43(ഇ) 2,59,052          -ടജ-

3.43(എഫസ) 2,55,166          -ടജ-

3.43(ജജ) 29,586          -ടജ-

3.43(എചസ) 71,010          -ടജ-

3.43( കജ) 5,449 ആര്.ലസ്ഥാലു, കസക്രട്ടറജ

3.44(എ) 1,35,459

1)  ദജവര വജജയന്, അസജ.എഞജനതീയര്
2)  സജ.കജ.കജസ്ഥാസഫസ, സൂപ്രണജസംഗസ 
     എഞജനതീയര്
3)  ജജ.ശശജകുമെസ്ഥാര്, എകജകപ്യൂട്ടതീവസ 
     എഞജനതീയര്
4)  വജ. കമെസ്ഥാഹനദസ്ഥാസന്, അസജസ്റ്റനസ 
     എകജകപ്യൂട്ടതീവസ എഞജനതീയര്

3.44(ബജ) 21,334 1)  സജ.കജ.കജസ്ഥാസഫസ, സൂപ്രണജസംഗസ 
     എഞജനതീയര്
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2)  ജജ.ശശജകുമെസ്ഥാര്, എകജകപ്യൂട്ടതീവസ 
     എഞജനതീയര്
3)  വജ.കമെസ്ഥാഹനദസ്ഥാസന്, അസജസ്റ്റനസ
     എകജകപ്യൂട്ടതീവസ എഞജനതീയര്
4)  ദജവര വജജയന്, അസജസ്റ്റനസ 
     എഞജനതീയര്

3.44(സജ) 26,404

1)  ദജവര വജജയന്, അസജ.എഞജനതീയര്
2)  കജബജ കജസ്ഥാണ, സൂപ്രണജസംഗസ 
     എഞജനതീയര്
3)  ജജ.ശശജകുമെസ്ഥാര്, എകജകപ്യൂട്ടതീവസ 
     എഞജനതീയര്
4)  വജ.കമെസ്ഥാഹനദസ്ഥാസന്, അസജസ്റ്റനസ
     എകജകപ്യൂട്ടതീവസ എഞജനതീയര്

3.45(3) 15,560

1)  സജ.കജ.കജസ്ഥാസഫസ, സൂപ്രണജസംഗസ 
     എഞജനതീയര്
2)  കജബജ കജസ്ഥാണ, എകജകപ്യൂട്ടതീവസ എഞജനതീയര്
3)  ജജ.ശശജകുമെസ്ഥാര്, അസജസ്റ്റനസ എകജകപ്യൂട്ടതീവസ 
     എഞജനതീയര്
4)  ജയചന്ദ്രന് സജ., അസജസ്റ്റനസ 
    എഞജനതീയര്

3.45(4) 65,554              -ടജ-

3.45(5) 12,865   ജയചന്ദ്രന്, അസജ.എഞജനതീയര്

3.47(എ) 4,63,509

1)  സുധസ്ഥാകര കമെകനസ്ഥാന്, കസകന്  
     ഓഫതീസര്
2)  കജബജ കജസ്ഥാണ, സൂപ്രണജസംഗസ 
     എഞജനതീയര്

3.47(ബജ) 7,44,050

1)  സുധസ്ഥാകര കമെകനസ്ഥാന്, കസകന് 
     ഓഫതീസര്
2)  കജബജ കജസ്ഥാണ, സൂപ്രണജസംഗസ 
     എഞജനതീയര്
3)  ആര്.ലസ്ഥാലു, കസക്രട്ടറജ
4)  ജയശതീ കക.എസസ., അസജസ്റ്റനസ 
     എഞജനതീയര്

3.47(സജ) 1,82,000

1)  സുധസ്ഥാകര കമെകനസ്ഥാന്, കസകന് 
     ഓഫതീസര്
2)  കജബജ കജസ്ഥാണ, സൂപ്രണജസംഗസ 
     എഞജനതീയര്

3.47(ഡജ) 25,000 കജബജ കജസ്ഥാണ, സൂപ്രണജസംഗസ എഞജനതീയര്

3.47(ഇ) 2,57,168 ആര്.ലസ്ഥാലു, കസക്രട്ടറജ

3.48(എ) 66,666         -ടജ-

ആകക 20,09,750 93,75,168
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4.8 തടസകപടുതജയ തുക

ഖണജക തുക

3.10(എ) 4,04,457

3.12 1,78,410

3.13 3,05,628

3.17(2)എ 10,96,500

3.18 2,00,000

3.19 27,000

3.20 2,59,97,539

3.22 2,95,68,000

3.25 1,60,376

3.27 1,84,545

3.28 9,000

3.35 3,96,000

ആകക 5,85,27,455

4.9 കകന്ദ്ര  -  സസംസസ്ഥാന സര്ക്കസ്ഥാരുകള  ,   മെറസ സസ്ഥാപനങ്ങള       എന്നജവയ്ക്കുണസ്ഥായ നഷതജകന  
വജവരസം

ഖണജക
നമ്പര് തുക ഇനസം ഉതരവസ്ഥാദജകളസ്ഥായ ഉകദരസ്ഥാഗസരുകട

കപരുസം ഉകദരസ്ഥാഗകപരുസം

2.11 4,05,000 സര്വ്വതീസസ ടസ്ഥാകസ ആര്.ലസ്ഥാലു, കസക്രട്ടറജ, ജജ.സജ.ഡജ.എ.

3.39(2) 61,877 സര്വ്വതീസസ ടസ്ഥാകസ -ടജ-

3.42 1,85,786 സര്വ്വതീസസ ടസ്ഥാകസ

1)  ആര്. ലസ്ഥാലു, കസക്രട്ടറജ
2)  സുധസ്ഥാകരകമെകനസ്ഥാന്, കസകന് ഓഫതീസര്
3)  കജബജ കജസ്ഥാണ, സൂപ്രണജസംഗസ എഞജനതീയര്
4)  ജജ.ശശജകുമെസ്ഥാര്, എകജകപ്യൂട്ടതീവസ എഞജനതീയര്
5)  മെസ്ഥാതക്യു കജസ്ഥായസ, അസജസ്റ്റനസ എകജകപ്യൂട്ടതീവസ 
     എഞജനതീയര്
6)  കഡവജഡസ.വവ, അസജസ്റ്റനസ എഞജനതീയര്

3.43(ഐ) 55,000 VAT

1)  സുധസ്ഥാകര കമെകനസ്ഥാന്, കസകന് 
     ഓഫതീസര്
2)   കജബജ കജസ്ഥാണ, സൂപ്രണജസംഗസ 
     എഞജനതീയര്
3)   ആര്.ലസ്ഥാലു, കസക്രട്ടറജ
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3.44(ഡജ) 54,876 VAT

1)  സുധസ്ഥാകര കമെകനസ്ഥാന്, കസകന് 
      ഓഫതീസര്
2)   കജബജ കജസ്ഥാണ, സൂപ്രണജസംഗസ 
     എഞജനതീയര്
3)   ആര്.ലസ്ഥാലു, കസക്രട്ടറജ

ആകക 7,62,539

4.10 ഉതരവസ്ഥാദജകളസ്ഥായ ഉകദരസ്ഥാഗസരുകട കപരുസം കമെലവജലസ്ഥാസവസം

ക്രമെ
നസം.

ഉകദരസ്ഥാഗസരുകട കപരസ,
തസജക

ഇകപസ്ഥാഴകത ഒടൗകദരസ്ഥാഗജക
കമെലവജലസ്ഥാസസം

സജരസം കമെലവജലസ്ഥാസസം

1 ശതീ. ആര്. ലസ്ഥാലു,
കസക്രട്ടറജ

ലഭരമെല നന്ദനസം,
പുതന്കുളസം പജ.ഒ.
കകസ്ഥാലസം - 691302

2 ശതീ. സുധസ്ഥാകരകമെകനസ്ഥാന്
കസകന് ഓഫതീസര്

കസകന് ഓഫതീസര് (ഹ.കഗ)
(റജട്ട.), 
ജജ.സജ.ഡജ.എ

കവട്ടുകവലജല ഹടൗസസ,
പട്ടണക്കസ്ഥാടസ പജ.ഒ.
കചര്തല  – 688531

3 ശതീ. കജബജ കജസ്ഥാണ
സൂപ്രണജസംഗസ എഞജനജയര്

സൂപ്രണജസംഗസ എഞജനജയര്
ജജ.സജ.ഡജ.എ.

ഇലപ്പുങ്കല,
ആനന്ദസ്ഥാശമെസം കറസ്ഥാഡ് 
ചങ്ങനസ്ഥാകശ്ശേരജ

4 ശതീ. സജ.കജ.കജസ്ഥാസഫസ
സൂപ്രണജസംഗസ എഞജനതീയര്

സൂപ്രണജസംഗസ എഞജനതീയര് 
(റജട്ട.), 
ജജ.സജ.ഡജ.എ.

ചൂതസംപറമ്പജല ഹടൗസസ
ജനകതീയ കറസ്ഥാ ഡസ,
വടുതല, എറണസ്ഥാകുളസം
പജന് - 682 023

5 ശതീ. എ.എസം.ഷസ്ഥാനവസ്ഥാസസ
അസജസ്റ്റനസ എഞജനജയര്

അസജസ്റ്റനസ എഞജനജയര്
ജജ.സജ.ഡജ.എ.

HAMD,
അലതീനസ്ഥാ പറമ്പജല
കസ്ഥാരജകക്കസ്ഥാതസ  കനസ്ഥാല
കറസ്ഥാ  ഡസ, കുഞ്ഞജനജക്കര,
ഉളജയന്നൂര് പജ.ഒ.

6 ശതീമെതജ. ജയശതീ.കക.എസസ.
അസജസ്റ്റനസ എഞജനതീയര്

അസജസ്റ്റനസ എഞജനതീയര്
ജജ.സജ.ഡജ.എ.

കടമ്പസ,
മെകങ്കസ്ഥാമ്പസ പജ.ഒ.
ആലപ്പുഴ

7 ശതീമെതജ. ദജവര വജജയന്
അസജസ്റ്റനസ എഞജനതീയര്

അസജസ്റ്റനസ എകജകപ്യൂട്ടതീവസ 
എഞതീനതീയര്, ജജ.സജ.ഡജ.എ.

അശസ്വതജ ഹടൗസസ
കസ്ഥാവലതീശസ്വരസം കറസ്ഥാഡ് ,
തജരുവസ്ഥാങളസം പജ.ഒ.

8 ശതീ. അനജല വര്ഗ്ഗതീസസ
അസജസ്റ്റനസ എഞജനജയര്

അസജസ്റ്റനസ എഞജനതീയര്
ജജ.സജ.ഡജ.എ.

ഊരസ്ഥാത്തുസംകുടജ,
രസ്ഥായമെസംഗലസം,
കുറപ്പുസംപടജ,
എറണസ്ഥാകുളസം
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9 ശതീമെതജ. ഉഷ എസസ.എസസ.
അസജസ്റ്റനസ എഞജനതീയര്

അസജസ്റ്റനസ എഞജനതീയര്
ജജ.സജ.ഡജ.എ.

ആശസ്ഥാരജവജള പുതന്വതീടസ
പവതജയസ്ഥാന്വജള
പസ്ഥാറശ്ശേസ്ഥാല പജ.ഒ.
തജരുവനന്തപുരസം.

10 ശതീ. വജ.കമെസ്ഥാഹനദസ്ഥാസന്
അസജസ്റ്റനസ  എകജകക്യുട്ടതീവസ
എഞജനതീയര്

അസജസ്റ്റനസ എകജകപ്യൂട്ടതീവസ 
എഞജനതീയര് (ഇലകജക്കല),
ജജ.സജ.ഡജ.എ.

വസ്ഥാലുപറമ്പജല ഹടൗസസ
കലടജപട്ട പജ.ഒ.

11 ശതീ. കഡവജഡസ വവ.
അസജസ്റ്റനസ എഞജനതീയര്

അസജസ്റ്റനസ എഞജനജയര് 
(സജവജല)

ഷസ്ഥാകരസ്ഥാണ, 
ഹടൗസസ നസം.APII/04
കനസ്ഥാര്തസ വമെലക്കസ്ഥാടസ
കണനല്ലൂര്.

12 ശതീ. ജജ.ശശജകുമെസ്ഥാര്
എകജകക്യുട്ടതീവസ എഞജനജയര്

എകജകപ്യൂട്ടതീവസ എഞജനജയര് സസ്ഥാകകതസം,
ബജ-3, മെസ്ഥാകവലജപുരസം,
കസ്ഥാക്കനസ്ഥാടസ പജ.ഒ.
കകസ്ഥാചജ-682030

13 ശതീ. മെസ്ഥാതക്യു കജസ്ഥായസ
അസജസ്റ്റനസ  എകജകക്യുട്ടതീവസ
എഞജനജയര്

എകജകപ്യൂട്ടതീവസ എഞജനജയര് മെസ്ഥാവജലത പുതന്വതീടസ
കപയസ്ഥാടസ പജ.ഒ.,
തജരുവനന്തപുരസം

14 ശതീ. എസസ.കഹമെ
അസജസ്റ്റനസ  എകജകക്യുട്ടതീവസ
എഞജനജയര്

അസജസ്റ്റനസ എകജകപ്യൂട്ടതീവസ 
എഞജനജയര്

തജവല ഇലസം,
II/833,
കറസ്ഥാബജന്സണ കറസ്ഥാ ഡ് 
പസ്ഥാലക്കസ്ഥാടസ

4.11    തതീര്പസ്ഥാക്കസ്ഥാന് അവകശഷജക്കുന്ന ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ട്ടുകള

അകതസ്ഥാറജറജയുകട  18  വസ്ഥാര്ഷജക  റജകപസ്ഥാര്ട്ടുകളുസം  ഒരു  പ്രകതരക  ഓഡജറസ  റജകപസ്ഥാര്ട്ടുമെസ്ഥാണസ

തതീര്പസ്ഥാക്കസ്ഥാന് അവകശഷജയ്ക്കുന്നതസ.  
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തതീര്പസ്ഥാക്കസ്ഥാന് അവകശഷജക്കുന്ന ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ട്ടുകളുകട വജശദവജവരസം ചുവകട കചര്ക്കുന  .

ക്രമെ
നസം.

ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ട്ടസ നമ്പരുസം
തതീയതജയുസം വര്ഷസം

ഈ ഓഫതീസജല നജനളള
അവസസ്ഥാന കതജടപസ്ഥാടജകന

വജവരസം

അവകശഷജ
ക്കുന്ന

ഖണജകകളു
കട എണസം

1
എല.എഫസ.ജജസജ ഡജഎ.(എ 3)
36/00/തതീയതജ 30.01.2000 1996-97

എല.എഫസ.ജജസജഡജഎ.
(എ 4)148/06/തതീയതജ

29.06.2012
3

  2  എല.എഫസ.ജജസജഡജഎ.(എ 3)
389/00/തതീയതജ 12.01.2001 1997-98

   എല.എഫസ.ജജസജഡജഎ.
(എ 4)389/00/ തതീയതജ

06.07.2012
4

3
 എല.എഫസ.ജജസജഡജഎ.(എ 3)

54/01/തതീയതജ 26.03.2001 1998-99
എല.എഫസ.ജജസജഡജഎ.
(എ 4)269/06/ തതീയതജ

19.06.2012
4

4  എല.എഫസ.ജജസജഡജഎ.(എ 3)
232/01/തതീയതജ 30.11.2001

1999-
2000

എല.എഫസ.ജജസജഡജഎ.
(എ 4)3353/04/ തതീയതജ

05.07.2012
4

5  എല.എഫസ.ജജസജഡജഎ.(എ 3)
276/02/തതീയതജ 14.01.2003

2000-01
എല.എഫസ.ജജസജഡജഎ.
(എ 4)32/15/ തതീയതജ

20.07.2015

5

6  എല.എഫസ.ജജസജഡജഎ.(എ 3)
145/03/തതീയതജ 22.10.2003

2001-02 3

7 എല.എഫസ.ജജസജഡജഎ.(എ 3)
11/05/തതീയതജ 28.04.2005

2002-03 7

8
എല.എഫസ.ജജസജഡജഎ.(എ 4)
346/05/തതീയതജ 31.12.2005 2003-04

എല.എഫസ.ജജസജഡജഎ.
(എ 4)346/05/ തതീയതജ

19.06.2012
5

9
എല.എഫസ.ജജസജഡജഎ.(എ 4)
298/07/തതീയതജ 14.06.2007 2005-06

എല.എഫസ.ജജസജഡജഎ.
(എ 4)298/07/ തതീയതജ

02.07.2012
8

10
എല.എഫസ.ജജസജഡജഎ.(എ 4)
298/07/തതീയതജ 14.06.2007 2006-07

എല.എഫസ.ജജസജഡജഎ.
(എ 4)441/07/ തതീയതജ

02.07.2012
3

11
എല.എഫസ.ജജസജഡജഎ.(എ 4)
320/09/തതീയതജ 23.01.2009 2007-08

എല.എഫസ.ജജസജഡജഎ.
(എ 4)402/13/ തതീയതജ

19.06.2012
7

12
എല.എഫസ.ജജസജഡജഎ.(എ 4)
02/2010/തതീയതജ 03.03.2010 2008-09

എല.എഫസ.ജജസജഡജഎ.
(എ 4)462/13/ തതീയതജ

26.07.2013
68

13
എല.എഫസ.ജജസജഡജഎ.(എ 4)
138/2011/തതീയതജ 04.07.2011 2009-10

എല.എഫസ.ജജസജഡജഎ.
(എ 4)265/13/ തതീയതജ

11.07.2013
22
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അനുബന്ധസം   - 5
(ഖണജക 2.23 കസ്ഥാണുക)

31.03.2016   വകരയുളള സജരനജകകപങ്ങളുകട വജവരങ്ങള

ക്രമെ
നസം. ബസ്ഥാങ്കജകന കപരസ എഫസ.ഡജ.രസതീതസ

നസം.
കസ്ഥാലയളവസ 

മുതല   -    വകര തുക (രൂപ)

കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ
പൂര്തജയസ്ഥാകു

കമ്പസ്ഥാള
ലഭജക്കുന്ന തുക

പലജശ
നജരക്കസ

(%)

റജമെസ്ഥാര്കസ
(എഫസ.ഡജ.
രജജസ്റ്ററജകല
ക്രമെനമ്പര്)

1 ആനസ്ഥാ ബസ്ഥാങ്കസ, മെരടസ ബസ്ഥാഞസ 359419 16.04.15 16.04.16 26227045 28598316 8.75 749

2 ബസ്ഥാങ്കസ ഓഫസ ഇന്ഡര, 
എറണസ്ഥാകുളസം ബസ്ഥാഞസ 2109736 23.04.15 23.04.16 17033536 18528194 8.50 750

3 പഞസ്ഥാബസ നസ്ഥാഷണല ബസ്ഥാങ്കസ, 
എറണസ്ഥാകുളസം ബസ്ഥാഞസ 

170100GR0000033
2 27.04.15 27.04.16 20957424 22796395 8.50 751

4 കകരള ഗസ്ഥാമെതീണ ബസ്ഥാങ്കസ, 
എറണസ്ഥാകുളസം കമെയജന് ബസ്ഥാഞസ 0006980 13.05.15 13.05.16 57047715 62205581 8.75 752

5 ഡജ.സജ.ബജ.ബസ്ഥാങ്കസ,
എറണസ്ഥാകുളസം ബസ്ഥാഞസ 10525000000666 14.05.15 14.05.16 11135543 12166125 8.95 755

6 ഡജ.സജ.ബജ.ബസ്ഥാങ്കസ,
എറണസ്ഥാകുളസം ബസ്ഥാഞസ 10525000000675 14.05.15 14.05.16 21052630 23001028 8.95 756

7 ഡജ.സജ.ബജ.ബസ്ഥാങ്കസ,
എറണസ്ഥാകുളസം ബസ്ഥാഞസ 10525000000684 14.05.15 14.05.16 11135545 12166127 8.95 757

8 ഡജ.സജ.ബജ.ബസ്ഥാങ്കസ,
എറണസ്ഥാകുളസം ബസ്ഥാഞസ 10525000000693 27.05.15 27.05.16 50100000 54736700 8.95 759

9 ഡജ.സജ.ബജ.ബസ്ഥാങ്കസ,
എറണസ്ഥാകുളസം ബസ്ഥാഞസ 10525000000709 29.05.15 29.05.16 59087942 64556466 8.95 760

10 ഡജ.സജ.ബജ.ബസ്ഥാങ്കസ,
എറണസ്ഥാകുളസം ബസ്ഥാഞസ 10525000000718 29.05.15 29.05.16 59087942 64556466 8.95 761

11 ഡജ.സജ.ബജ.ബസ്ഥാങ്കസ,
എറണസ്ഥാകുളസം ബസ്ഥാഞസ 10525200006095 03.06.15 03.07.16 9803736 10773787 8.80 762
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12 ഡജ.സജ.ബജ.ബസ്ഥാങ്കസ,
എറണസ്ഥാകുളസം ബസ്ഥാഞസ 

10525200006101 03.06.15 03.07.16 9803736 10773787 8.80 763

13 ഡജ.സജ.ബജ.ബസ്ഥാങ്കസ,
എറണസ്ഥാകുളസം ബസ്ഥാഞസ 

10525200006118 03.06.15 03.07.16 9803736 10773787 8.80 764

14 ഡജ.സജ.ബജ.ബസ്ഥാങ്കസ,
എറണസ്ഥാകുളസം ബസ്ഥാഞസ 

10525200006125 03.06.15 03.07.16 9803737 10773788 8.80 765

15 ഇ.ഡജ.സജ.ബജ.ലജമെജറഡസ,
എചസ.ഒസ്ഥാ.ബസ്ഥാഞസ

0709354 09.06.15 07.06.16 5051320 5548563 - 766

16 ഇ.ഡജ.സജ.ബജ.ലജമെജറഡസ,
എചസ.ഒസ്ഥാ.ബസ്ഥാഞസ

0709355 09.06.15 07.06.16 10000000 10984383 - 767

17 ഇ.ഡജ.സജ.ബജ.ലജമെജറഡസ,
എചസ.ഒസ്ഥാ.ബസ്ഥാഞസ

0709356 09.06.15 07.06.16 10000000 10984383 - 768

18 ഇ.ഡജ.സജ.ബജ.ലജമെജറഡസ,
എചസ.ഒസ്ഥാ.ബസ്ഥാഞസ

0709357 09.06.15 07.06.16 10000000 10984383 - 769

19 ഇ.ഡജ.സജ.ബജ.ലജമെജറഡസ,
എചസ.ഒസ്ഥാ.ബസ്ഥാഞസ

0709358 09.06.15 07.06.16 10000000 10984383 - 770

20 ഇ.ഡജ.സജ.ബജ.ലജമെജറഡസ,
എചസ.ഒസ്ഥാ.ബസ്ഥാഞസ

0709360 09.06.15 07.06.16 10000000 10984383 - 771

21 ഇ.ഡജ.സജ.ബജ.ലജമെജറഡസ,
എചസ.ഒസ്ഥാ.ബസ്ഥാഞസ

0709361 09.06.15 07.06.16 10000000 10984383 - 772

22 ഇ.ഡജ.സജ.ബജ.ലജമെജറഡസ,
എചസ.ഒസ്ഥാ.ബസ്ഥാഞസ

0709364 09.06.15 07.06.16 10000000 10984383 - 773

23 ഇ.ഡജ.സജ.ബജ.ലജമെജറഡസ,
എറണസ്ഥാകുളസം കമെയജന് ബസ്ഥാഞസ

124350 10.06.15 07.06.16 10000000 10984383 - 774

24 ഇ.ഡജ.സജ.ബജ.ലജമെജറഡസ,
എറണസ്ഥാകുളസം കമെയജന് ബസ്ഥാഞസ

124351 10.06.15 07.06.16 10000000 10984383 - 775

25 ഇ.ഡജ.സജ.ബജ.ലജമെജറഡസ,
എറണസ്ഥാകുളസം കമെയജന് ബസ്ഥാഞസ

124352 10.06.15 07.06.16 10000000 10984383 - 776

26 ഇ.ഡജ.സജ.ബജ.ലജമെജറഡസ,
എറണസ്ഥാകുളസം കമെയജന് ബസ്ഥാഞസ

124353 10.06.15 07.06.16 10000000 10984383 - 777

27 ഇ.ഡജ.സജ.ബജ.ലജമെജറഡസ,
തൃപ്പൂണജത്തുറ ബസ്ഥാഞസ

022042 10.06.15 07.06.16 10000000 10984383 - 778
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28 ഇ.ഡജ.സജ.ബജ.ലജമെജറഡസ,
തൃപ്പൂണജത്തുറ ബസ്ഥാഞസ

022043 10.06.15 07.06.16 10000000 10984383 - 779

29 ഇ.ഡജ.സജ.ബജ.ലജമെജറഡസ,
തൃപ്പൂണജത്തുറ ബസ്ഥാഞസ

022044 10.06.15 07.06.16 10000000 10984383 - 780

30 ഇ.ഡജ.സജ.ബജ.ലജമെജറഡസ,
കനസ്ഥാര്തസ പറവൂര് കമെയജന് ബസ്ഥാഞസ

144831 12.06.15 07.06.16 10000000 10984383 - 781

31 ഇ.ഡജ.സജ.ബജ.ലജമെജറഡസ,
കനസ്ഥാര്തസ പറവൂര് കമെയജന് ബസ്ഥാഞസ

144832 12.06.15 07.06.16 10000000 10984383 - 782

32 ഇ.ഡജ.സജ.ബജ.ലജമെജറഡസ,
കനസ്ഥാര്തസ പറവൂര് കമെയജന് ബസ്ഥാഞസ

144833 12.06.15 07.06.16 10000000 10984383 - 783

33 ഇ.ഡജ.സജ.ബജ.ലജമെജറഡസ,
കനസ്ഥാര്തസ പറവൂര് കമെയജന് ബസ്ഥാഞസ

144834 12.06.15 07.06.16 10000000 10984383 - 784

34 ഇ.ഡജ.സജ.ബജ.ലജമെജറഡസ,
കബസ്ഥാളഗസ്ഥാട്ടജ ബസ്ഥാഞസ

1022515 10.06.15 07.06.16 10000000 10984383 - 785

35 ഇ.ഡജ.സജ.ബജ.ലജമെജറഡസ,
കബസ്ഥാളഗസ്ഥാട്ടജ ബസ്ഥാഞസ

1022516 10.06.15 07.06.16 10000000 10984383 - 786

36 ഇ.ഡജ.സജ.ബജ.ലജമെജറഡസ,
കബസ്ഥാളഗസ്ഥാട്ടജ ബസ്ഥാഞസ

1022518 10.06.15 07.06.16 10000000 10984383 - 787

37 ഇ.ഡജ.സജ.ബജ.ലജമെജറഡസ,
ആലുവ കമെയജന് ബസ്ഥാഞസ

0963401 09.06.15 07.06.16 10000000 10984383 - 788

38 ഇ.ഡജ.സജ.ബജ.ലജമെജറഡസ,
ആലുവ കമെയജന് ബസ്ഥാഞസ

0963402 09.06.15 07.06.16 10000000 10984383 - 789

39 ഇ.ഡജ.സജ.ബജ.ലജമെജറഡസ,
ആലുവ കമെയജന് ബസ്ഥാഞസ

0963403 09.06.15 07.06.16 10000000 10984383 - 790

40 ഇ.ഡജ.സജ.ബജ.ലജമെജറഡസ,
കളമെകശ്ശേരജ ബസ്ഥാഞസ

1010941 09.06.15 07.06.16 10000000 10984383 - 791

41 ഇ.ഡജ.സജ.ബജ.ലജമെജറഡസ,
കളമെകശ്ശേരജ ബസ്ഥാഞസ

1010942 09.06.15 07.06.16 10000000 10984383 - 792

42 ഇ.ഡജ.സജ.ബജ.ലജമെജറഡസ,
കളമെകശ്ശേരജ ബസ്ഥാഞസ

1010943 09.06.15 07.06.16 10000000 10984383 - 793

43 ഇ.ഡജ.സജ.ബജ.ലജമെജറഡസ,
എചസ.ഒസ്ഥാ.ബസ്ഥാഞസ

0709365 09.06.15 08.06.16 10000000 10984383 - 794
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44 ഇ.ഡജ.സജ.ബജ.ലജമെജറഡസ,
എചസ.ഒസ്ഥാ.ബസ്ഥാഞസ

0709366 09.06.15 08.06.16 4948680 5435820 - 795

45 ഇ.ഡജ.സജ.ബജ.ലജമെജറഡസ,
അതസ്ഥാണജ ബസ്ഥാഞസ

0995934 12.06.15 08.06.16 10000000 10984383 - 796

46 ഇ.ഡജ.സജ.ബജ.ലജമെജറഡസ,
പസ്ഥാലസ്ഥാരജവട്ടസം ബസ്ഥാഞസ

136636 09.06.15 08.06.16 10000000 10984383 - 797

47 ഇ.ഡജ.സജ.ബജ.ലജമെജറഡസ,
തൃക്കസ്ഥാക്കര ബസ്ഥാഞസ

032728 09.06.15 08.06.16 10000000 10984383 - 798

48 ഇ.ഡജ.സജ.ബജ.ലജമെജറഡസ,
തൃക്കസ്ഥാക്കര ബസ്ഥാഞസ

032729 09.06.15 08.06.16 10000000 10984383 - 799

49 ഇ.ഡജ.സജ.ബജ.ലജമെജറഡസ,
അങ്കമെസ്ഥാലജ ബസ്ഥാഞസ

109443 12.06.15 08.06.16 10000000 10984383 - 800

50 ഇ.ഡജ.സജ.ബജ.ലജമെജറഡസ,
അങ്കമെസ്ഥാലജ ബസ്ഥാഞസ

109444 12.06.15 08.06.16 10000000 10984383 - 801

51 ഇ.ഡജ.സജ.ബജ.ലജമെജറഡസ,
അങ്കമെസ്ഥാലജ ബസ്ഥാഞസ

109445 12.06.15 08.06.16 10000000 10984383 - 802

52 ഇ.ഡജ.സജ.ബജ.ലജമെജറഡസ,
അങ്കമെസ്ഥാലജ ബസ്ഥാഞസ

109446 12.06.15 08.06.16 10000000 10984383 - 803

53 ഇ.ഡജ.സജ.ബജ.ലജമെജറഡസ,
എചസ.ഒസ്ഥാ.ബസ്ഥാഞസ

0709372 10.06.15 09.06.16 30000000 32953148 - 804

54 ഇ.ഡജ.സജ.ബജ.ലജമെജറഡസ,
ആലുവ കമെയജന് ബസ്ഥാഞസ

0963404 09.06.15 09.06.16 30000000 32953148 - 805

55 ഇ.ഡജ.സജ.ബജ.ലജമെജറഡസ,
കബസ്ഥാളഗസ്ഥാട്ടജ ബസ്ഥാഞസ

1022519 10.06.15 09.06.16 30000000 32953148 - 806

56 ഇ.ഡജ.സജ.ബജ.ലജമെജറഡസ,
കബസ്ഥാളഗസ്ഥാട്ടജ ബസ്ഥാഞസ

1022520 10.06.15 09.06.16 30000000 32953148 - 807

57 ഇ.ഡജ.സജ.ബജ.ലജമെജറഡസ,
തൃക്കസ്ഥാക്കര ബസ്ഥാഞസ

032730 09.06.15 09.06.16 16169076 17760732 - 808

58 ഇ.ഡജ.സജ.ബജ.ലജമെജറഡസ,
കലൂര് ഈവനജസംഗസ ബസ്ഥാഞസ

076546 09.06.15 09.06.16 30000000 32953148 - 809

59 സജ.എസസ.ബജ.ലജമെജറഡസ,
ഗജരജനഗര് ബസ്ഥാഞസ

CFD/12-1487337 17.08.15 20.09.16 22137536 24228524 8.35 813
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അനുബന്ധസം   - 6
(ഖണജക  4.2 കസ്ഥാണുക)

31.03.2016   വകര ക്രമെതീകരജക്കസ്ഥാത മുന്കൂറകളുകട വജശദവജവരസം കസ്ഥാണജക്കുന്ന പത്രജക

ക്രമെ
നസം

ബജല നമ്പര് &
തതീയതജ ബജല വജവരങ്ങള തുക

Opening Balance  ( 1978-79 മുതല 1996-97 വകര) 56700870
1997-98  

1

23.04.98 ബജല 
നസം.1171/97-98/ഐ.ഇ
& ആര്.എ.2/ 88/ 
ജജ.സജ. ഡജ.എ

മെരടജകല ഗസ്ഥാന്ധജ സ്ട്രക്ചര് നജര്മ്മജക്കുന്നതജനസ 
കവണജയുളള കചലവസ സ്കപഷരല 
തഹസതീലദസ്ഥാര്ക്കസ കകസ്ഥാടുതതസ

10000

1998-99  

ശതീ  .   എസസ  .  വജജയകുമെസ്ഥാര്   (  എ  .  റജ  .  പജ  )
 

2
25.11.98 ബജല 
നസം.1227/98-99 
(പജ.എല.4/18681/98)

സര്കവ്വ വര്ക്കജനസ കവണജ കകസ്ഥാടുതതസ - 
ഇ.ഡബപ്യൂ.എസസ.റജ.പജ.കനസ്ഥാല, ചജലവന്നൂര് 5000

ശതീ. നസറദ്ദേതീന്. എ.റജ.പജ  

സ്റ്റതീല കകസ്ഥാസംപകസ  ,   കകസ്ഥാഴജകക്കസ്ഥാടസ  

3 18.7.98 ബജ.ആര്. 
നസം.507/ 98-99

100% അഡസ്വസ്ഥാന്സസ കകസ്ഥാടുതതസ - സ്റ്റതീല 
വസ്ഥാങ്ങുന്നതജനസ 403884

4 23.09.98 ബജ.ആര് നസം.
859/98-99

100% അഡസ്വസ്ഥാന്സസ കകസ്ഥാടുതതസ - സ്റ്റതീല 
വസ്ഥാങ്ങുന്നതജനസ 261588

1999-2000  

ശതീമെതജ  .  ടജ  .  കക  .  അന്നമ്മ  ,   കസകന് ഓഫതീസര്  ,   റവനപ്യൂ  

5
19.05.99 ബജല 
നസം.202/99-00(9989/ 
എകസ്റ്ററസ/എ 1/98)

സ്കപഷരല തഹസതീലദസ്ഥാര്ക്കസ (എല.എ) 
കകസ്ഥാടുതതസ - മെട്ടസ്ഥാകഞരജ പസ്ഥാലതജകന 
കനസ്ഥാട്ടജഫജകക്കഷന് പ്രസജദ്ധതീകരജക്കുന്നതജകന 
കചലവസ എല.എ.ആക്ടസ അനുസരജചസ

50000

6

29.05.99 ബജല 
നസം.355/99-00 
(ഓര്ഡര്)നസം.17004/ 
പജ.പജ.എസം./99)

പ്രജന്സജപസ്ഥാളജനസ കകസ്ഥാടുതതസ - അഗജകളചറല 
ഓഫതീസസ, എറണസ്ഥാകുളസം.  മൂവസ്ഥാറ്റുപുഴ 
ഇ.ഇ.സജ.മെസ്ഥാര്ക്കറജകല ഉദ്ഘസ്ഥാടന ചടങ്ങജകന 
കചലവസ

50000

2002-2003  

7 2009/02-03/19.06.02
പ്രജന്സജപസ്ഥാള, സ്കൂള ഓഫസ എഞജനതീയറജസംഗസ - 
പജ.ആര്.4/19076/കകസ്ഥാചജയജകല ഇന്ഡസ്ട്രജയല 
മെസ്ഥാകനജ്കമെനജകനക്കുറജചളള പഠനസം നടതജയതജനസ

200000

2003-04  

8 81/03-04   23.04.03 അഡസ്വകക്കറസ ഒ.എ.ദസ്ഥാസജനസ നലകജയതസ 5000

വവിശാല കകാചവി വവികസന അതതാറവിറവി ഓഡവിററ്റ് റവിതപാര്ടറ്റ് 2015-'16
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