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4.10.എ ഓഡട്രിറസ അദഭാലതട്രിനസ ക്രമതീകരണന നടപതണതഭാണസ 107

4.11 ഓഡട്രിറസ ചഭാര്ജസ 108

അനുബനന

1 ഓഡട്രിറസ സര്ട്ടട്രിഫട്രിക്കറസ 111

2 വഭ്യകട്രിഗത ഭവനവഭായ്പ കുടട്രിശട്രിക സനബനട്രിച ലട്രിസസ 112

3
സര്ക്കഭാര് വഭായ്പ ഗഭാനഭായട്രി മഭാറ്റുനതട്രിനുള്ള പലഭാക്കല് 
ഫണസ അകക്കക്കൗണസസസ കമട്രിറട്രിയകട നട്രിര്പദശന 
പേഭാലട്രിചട്രില (തുക 3625.80 ലക്ഷന രൂപേ)

115
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തട്രിരുവനന്തപുരന വട്രികസന അപതഭാറട്രിറട്രിയകട തട്രിരുവനന്തപുരന വട്രികസന അപതഭാറട്രിറട്രിയകട     2017-182017-18
വര്ഷകത ഒഭാഡട്രിറസ റട്രിപപ്പെഭാര്ട്ടസവര്ഷകത ഒഭാഡട്രിറസ റട്രിപപ്പെഭാര്ട്ടസ

തട്രിരുവനന്തപുരന  വട്രികസന  അപതഭാറട്രിറട്രി  സമര്പ്പെട്രിച  2017-18  കല  വഭാര്ഷട്രിക

ധനകഭാരഭ്യ പേതട്രിക പകരള നഗര ഗഭാമഭാസൂതണ ചട്ടങ്ങളുപടയന  (23.7.2015  കല സ.ഉ

(പേട്രി)നന.242/2015/എല്.എസസ.ജട്രി.ഡട്രി ഉതരവസ പ്രകഭാരന പേരട്രിഷ്കരട്രിചതസ)  1994 –കല

പകരള പലഭാക്കല് ഫണസ ഓഡട്രിറസ നട്രിയമതട്രികനയന 1996 –കല പകരള പലഭാക്കല് ഫണസ

ഓഡട്രിറസ ചട്ടങ്ങളുകടയന അടട്രിസഭാനതട്രില് ഓഡട്രിറട്രിനസ വട്രിപധയമഭാക്കട്രി.

ഓഡട്രിറസ റട്രിപപ്പെഭാര്ട്ടസ 
പുറകപ്പെടുവട്രിക്കുനതട്രിനു ചുമതലകപ്പെട്ട 
ഉപദഭ്യഭാഗസയകട പപേരുന 
ഉപദഭ്യഭാഗപപ്പെരുന

ശതീമതട്രി  ബട്രിന്ദു ജട്രി.എസസ
കഡ പേഡ്യൂട്ടട്രി ഡയറക്ടര്

ഓഡട്രിറസ കഭാലയളവസ 01.04.2017 മുതല് 31.03.2018 വകര

ഉതരവഭാദട്രിയഭായ ഉപദഭ്യഭാഗസര്

കചയര്മഭാന് ശതീ.ജയന് ബഭാബ
01.04.2017 മുതല് 31.03.2018 വകര

കസക്രട്ടറട്രി

ശതീ.അജട്രിതസ.ആര് (കസക്രട്ടറട്രി i/c)
01.04.2017  മുതല് 15.06.2017 വകര

ശതീമതട്രി.ഗട്രിരട്രിജ.കക.എസസ (കസക്രട്ടറട്രി)
16.06.2017  മുതല് 30.11.2017 വകര

ശതീ.അജട്രിതസ.ആര് (കസക്രട്ടറട്രി i/c)
01.12.2017  മുതല് 03.12.2017 വകര

ശതീ.എചസ.പ്രശഭാന്തസ.
04.12.2017  മുതല് 31.03.2018 വകര

ചതീഫസ എ ഞട്രിനതീയര് ശതീ.അജട്രിതസ.ആര്
01.04.2017  മുതല് 31.03.2018 വകര

അക്കക്കൗണസസസ ഓഫതീസര്

ശതീ.പജഭാണട്രി.കക (അക്കക്കൗണസസസ ഓഫതീസര് i/c)
01.04.2017  മുതല് 03.12.2017 വകര

ശതീമതട്രി.പമരട്രി ജൂഡട്രിതസ            
04.12.2017 മുതല് 28.01.2018 വകര 

ശതീ.രഭാപജഷസ.എസസ            
29.01.2018 മുതല് 31.03.2018 വകര 

ഓഡട്രിറട്രിനു വട്രിനട്രിപയഭാഗട്രിച സമയന 13.07.2018 മുതല് 12.01.2019 വകര
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ഓഡട്രിറസ കചയ കണക്കുകള്

തട്രിരുവനന്തപുരന വട്രികസന അപതഭാറട്രിറട്രിയകട  2017-18 വര്ഷകത വരവസ കചലവസ

കണക്കുകള്  ഒഭാഡട്രിറട്രിനു  വട്രിപധയമഭാക്കട്രി.  പേണന  വരവസ,  ഒടുക്കസ,  പേട്രിന്വലട്രിക്കലുകള്

എനട്രിവ സമകഭാലട്രികമഭായട്രി പേരട്രിപശഭാധട്രിച്ചു വരുന.

ഓഡട്രിറസ നടതട്രിയ ഉപദഭ്യഭാഗസരുകട പപേരുവട്രിവരന

1. ശതീ.എ.നട്രിസഭാമുദതീന്, ഒഭാഡട്രിറസ ഒഭാഫതീസര്

2. ശതീമതട്രി.പശഭാശഭാമ.എസസ, അസട്രിസനസ ഒഭാഡട്രിറസ ഒഭാഫതീസര്

3. ശതീമതട്രി.ലത.യ , അസട്രിസനസ ഒഭാഡട്രിറസ ഒഭാഫതീസര്

4. ശതീമതട്രി.വട്രിശസ്വലത.വട്രി.എല്, സതീനട്രിയര് പഗഡസ ഓഡട്രിറര്
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ഭഭാഗന   1

1.1   കപേഭാതു അവ പലഭാകനന

തട്രിരുവനന്തപുരന  നഗരതട്രികനയന സമതീപേ പേഞഭായത്തുകളുപടയന  ആസൂതട്രിതവുന

ശഭാസതീയവുമഭായ വട്രികസനന നടപ്പെഭാക്കുനതട്രിനഭായട്രി സര്ക്കഭാര് രൂപേതീകരട്രിച സഭാപേനമഭാണസ

തട്രിരുവനന്തപുരന  വട്രികസന  അപതഭാറട്രിറട്രി  (ടട്രിഡ).  1980  കല  ടഭാവന്കൂര്  ടക്കൗണ

പേസളഭാനട്രിനഗസ  ആക്ടസ  1108  കസക്ഷന്  53(എ),  15.05.1980  കല ജട്രി.ഒ  (എന.എസസ)  111/

1980/എല്.എ&എസസ .ഡബസളട്രിയൂ.ഡട്രി.എനട്രിവയട്രിലൂകടയഭാണസ  ടട്രിഡ  രൂപേതീകൃതമഭായതസ.

തട്രിരുവനന്തപുരന നഗരസഭയന  5  ഗഭാമ പേഞഭായത്തുകളുന ഉള്കപ്പെടുന 293.65  ചതുരശ

കട്രിപലഭാമതീറര് പ്രപദശമഭാണസ ടട്രിഡയകട വട്രികസനപമഖല.

തട്രിരുവനന്തപുരന വട്രികസന അപതഭാറട്രിറട്രി  (ടട്രിഡ)യകട പ്രവര്തന പേരട്രിധട്രിയട്രിലുള്ള

പ്രപദശങ്ങളുകട വട്രിവരങ്ങള് ചുവകട.  

ക്രമ നന നഗരസഭ / ഗഭാമപേഞഭായതസ വട്രിസതീര്ണന (ച.കട്രി.മട്രി)

1 തട്രിരുവനന്തപുരന നഗരസഭ 212.67

2 കലട്രിയൂര്  ഗഭാമപേ ഞഭായതസ 17.23

3 പേള്ളട്രിചല് ഗഭാമപേ ഞഭായതസ 21.7

4 കവങ്ങഭാനൂര് ഗഭാമപേ ഞഭായതസ 10.61

5 വട്രിളപ്പെട്രില് ഗഭാമപേ ഞഭായതസ 19.42

6 വട്രിളവൂര്ക്കല് ഗഭാമപേ ഞഭായതസ 12.02

ആകക 293.65

തട്രിരുവനന്തപുരന നഗരസഭയട്രില് നട്രിനന അഞ്ചു ഗഭാമ പേഞഭായത്തുകളട്രില് നട്രിനന

ലഭട്രിക്കുന കസപനജസ ചഭാര്ജസ, പഷഭാപ്പെട്രിനഗസ പകഭാനപ്ലകക്സുകള് ഉള്കപ്പെകടയള്ള ആസട്രികളട്രില്

നട്രിനമുള്ള വരവുകള്, സര്ക്കഭാരട്രില് നട്രിനന മറസ ധനകഭാരഭ്യ സഭാപേനങ്ങളട്രില് നട്രിനമുള്ള

വഭായ്പകള്  എനട്രിവയഭാണസ വട്രികസന അപതഭാറട്രിറട്രിയകട പ്രധഭാന വരുമഭാന പസഭാതസ്സുകള്.

കചയര്മഭാകന  കൂടഭാകത  20  അനഗങ്ങളുള്ള  ജനറല്  കക്കൗണസട്രിലഭാണസ  ടട്രിഡയകട

നയരൂപേതീകരണ സമട്രിതട്രി.  ജനറല് കക്കൗണസട്രില് തതീരുമഭാന ട്രിക്കുന നയ പേരട്രിപേഭാടട്രികള്

നടപ്പെട്രിലഭാക്കുനതസ  കഭാരഭ്യനട്രിര്വഭാഹക  സമട്രിതട്രിയഭാണസ.  10  അനഗങ്ങളഭാണസ
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കഭാരഭ്യനട്രിര്വഭാഹക  സമട്രിതട്രിയട്രിലുള്ളതസ.  കഭാരഭ്യനട്രിര്വഭാഹക  സമട്രിതട്രി  നടപ്പെട്രിലഭാക്കുന

നയപേരട്രിപേഭാടട്രികള് കഭാലഭാകഭാലങ്ങളട്രില് ജനറല് കക്കൗണസട്രില് വട്രിലയട്രിരുത്തുന.

1.1 (എ) ആഭഭ്യന്തര നട്രിയന്ത്രണന കഭാരഭ്യക്ഷമമഭാക്കണന

2016  കല  പകരള  നഗര  ഗഭാമഭാസൂതണ  ആക്ടസ,  2015  കല   പകരള  നഗര

ഗഭാമഭാസൂതണ  (കഡവലപേസകമനസ അപതഭാറട്രിറട്രി)  റൂള്സസ എനട്രിവ പ്രകഭാരമഭാണസ നട്രിലവട്രില്

തട്രിരുവനന്തപുരന  വട്രികസന  അപതഭാറട്രിറട്രി  പ്രവര്തട്രിച്ചു  വരുനതസ.  തട്രിരുവനന്തപുരന

നഗരതട്രികന  വട്രികസനതട്രിനസ  ആവശഭ്യമഭായ  ബൃഹതഭായ  പേദ്ധതട്രികള്  നടപ്പെട്രില്

വരുത്തുനതട്രിനഭായട്രി  സര്ക്കഭാര്  ടട്രിഡകയ  ചുമതലകപ്പെടുത്തുന.  എനഭാല്  പ്രസ്തുത

പേദ്ധതട്രികളട്രില്  ഭൂരട്രിഭഭാഗവുന  അനന്തമഭായട്രി  നതീണ്ടുപപേഭാകുകപയഭാ,  പേഭാതട്രിവഴട്രിയട്രില്

ഉപപേക്ഷട്രിക്കുകപയഭാ, പ്രഭാരനഭ പ്രവര്തനങ്ങളട്രില്  മഭാതന ഒതുങ്ങുകപയഭാ കചയ്യുന.

പേഞഭായതസ  /  നഗരപേഭാലട്രിക  നട്രിയമങ്ങള്  നട്രിലവട്രില്  വനപതഭാകട  ടട്രിഡയസ

ലഭട്രിച്ചുകകഭാണട്രിരുന  വരുമഭാന  പസഭാതസ്സുകളട്രില്  കുറവുണഭായട്രി.  തട്രിരുവനന്തപുരന

നഗരസഭയട്രില് നട്രിനന,  വട്രിളപ്പെട്രില് ഗഭാമ പേഞഭായതസ,  വട്രിളവൂര്ക്കല് ഗഭാമ പേഞഭായതസ,

പേള്ളട്രിചല് ഗഭാമ പേഞഭായതസ,  കലട്രിയൂര് ഗഭാമ പേഞഭായതസ,  എനട്രിവട്രിടങ്ങളട്രില് നട്രിനന

ലഭട്രിക്കുന  കസപനജസ  ചഭാര്ജന,  കകട്ടട്രിടങ്ങളട്രില്  നട്രിനന  ലഭട്രിക്കുന  വഭാടകയമഭാണസ

നട്രിലവട്രില് ടട്രിഡയകട പ്രധഭാന വരുമഭാന മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള്. 2017-18  വകര  8.89/-പകഭാടട്രി രൂപേ

അനശദഭായ ഇനതട്രിലുന, 1 പകഭാടട്രി 94 ലക്ഷന രൂപേ വഭാടക ഇനതട്രിലുന കുടട്രിശട്രികയണസ.

2015-  കല വട്രികസന അപതഭാറട്രിറട്രി ചട്ടങ്ങള്   പ്രകഭാരമുള്ള രജട്രിസറുകള് പേലതുന

ടട്രിഡ പേരട്രിപേഭാലട്രിക്കുനട്രില. 2017-18 സഭാമ്പതട്രിക വര്ഷന ലഭട്രിപക്കണ വഭാടക, കുടട്രിശട്രിക

എനട്രിവയകട  60%  മഭാതമഭാണസ  ഈടഭാക്കട്രിയതസ.  വഭാടകകരഭാറുകള്  യഥഭാസമയന

പുതുക്കുകപയഭാ,  പേഭാട്ടക്കരഭാറുകള്  ചമയ്ക്കുകപയഭാ  കചയ്യുനട്രില.  തന്വര്ഷന  കുടട്രിശട്രികയള്ള

വഭാടക, പേലട്രിശ, സര്വതീസസ ടഭാകസ, ജട്രി എസസ റട്രി എനട്രിവ സഭാമ്പതട്രിക വര്ഷഭാന്തഭ്യന വഭാടക

രജട്രിസറുകളട്രില്  പരഖകപ്പെടുതട്രി  പമലധട്രികഭാരട്രി  സഭാക്ഷഭ്യകപ്പെടുത്തുനട്രില.  വഭാടക  കരഭാര്

വഭ്യവസ  കചയ്യുനതസ   പ്രകഭാരന  കചലവട്രിനഭാനുപേഭാതട്രികമഭായട്രി  കമയട്രിനനന്സസ  ചഭാര്ജസ

ഈടഭാക്കഭാതതസ വരുമഭാന നഷ്ടതട്രിനസ കഭാരണമഭാകുന. കകട്ടട്രിട സമുചയങ്ങളട്രികല കപേഭാതു

സലങ്ങളട്രികല ഇലകട്രിസട്രിറട്രി ചഭാര്ജസ, വഭാട്ടര് ചഭാര്ജസ, കസകഡ്യൂരട്രിറട്രി, ഇലകതീഷഭ്യന്, പ്ലനമ്പര്,
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ഗഭാര്ഡനര്, ശുചതീകരണന എനട്രിവക്കുള്ള കചലവുകള് തുടങ്ങട്രിയവ ടട്രിഡ തനതുഫണട്രില്

നട്രിനമഭാണസ നല്കുനതസ.

വഭാടക  പൂര്ണമഭായന  പേട്രിരട്രികചടുക്കഭാതട്രിരട്രിക്കുകയന  എനഭാല്  വഭാടകയകട

ഡട്രിമഭാനട്രികന  അടട്രിസഭാനമഭാക്കട്രി  ജട്രി.  എസസ.  റട്രി.  അടവഭാക്കുകയന  കചയ്യുനതുകഭാരണന

വഭാടക കുടട്രിശട്രികയട്രിപന്മേലുള്ള ജട്രി.എസസ.റട്രി തനതുഫണട്രില് നട്രിനന അടപക്കണട്രിവരുന.

2009 ശമ്പള,  കപേന്ഷന് പേരട്രിഷ്കരണ അപേഭാകതകള്  പേരട്രിഹരട്രിക്കഭാതതട്രിനഭാല്

2014  ശമ്പള  പേരട്രിഷ്കരണന  ടട്രിഡയസ  ബഭാധകമഭാക്കട്രികക്കഭാണ്ടുള്ള  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവസ

വവകുന.  ടട്രിഡയട്രികല  ശമ്പള,  കപേന്ഷന്  പേരട്രിഷ്കരണന  സനബനട്രിച  പ്രപതഭ്യക

റട്രിപപ്പെഭാര്ട്ടസ ഈ ഓഡട്രിറസ റട്രിപപ്പെഭാര്ട്ടട്രില് ഉള്കപ്പെടുതട്രിയട്രിട്ടുണസ.

ടട്രിഡ  ജതീവനക്കഭാരുകട  പപ്രഭാവട്രിഡനസ  ഫണസ  കക്രഡട്രിറസ  സട്രിപ്പെസ  2017-18  -ലുന

തയഭാറഭാക്കട്രിയട്രിട്ടട്രില.   പപ്രഭാവട്രിഡനസ  ഫണസ  കണക്കുകള്  ടഷറട്രി  അകക്കക്കൗണ്ടുമഭായട്രി

കപേഭാരുതകപ്പെടുതലുകള് നടത്തുനതട്രിപനഭാ,  പേട്രി  എഫസ  നട്രിപക്ഷപേങ്ങള്ക്കസ  ടഷറട്രിയട്രില്

നട്രിനസ  ലഭട്രിപക്കണ  പേലട്രിശ  അടട്രിയന്തട്രിരമഭായട്രി  ലഭഭ്യമഭാക്കുനതട്രിപനഭാ  നടപേടട്രി

സസ്വതീകരട്രിചട്രിട്ടട്രില.  കപേന്ഷന്  വട്രിതരണന  കപേന്ഷന്  ഫണട്രില്   നട്രിനസ  നല്കുനതട്രിനസ

പേകരന പേലപപ്പെഭാഴന ജനറല്  ഫണട്രില് നട്രിനന നല്കട്രി വരുന.

സനസഭാന  ബജറട്രില്  സര്ക്കഭാര്  2017-18  സഭാമ്പതട്രിക  വര്ഷന  ടട്രിഡയസ   25

പകഭാടട്രി  രൂപേ  വകയട്രിരുതട്രിയതട്രില്  10  പകഭാടട്രി  അനുവദട്രിക്കുകയന  വട്രിനട്രിപയഭാഗട്രിക്കഭാ

തതട്രികന തുടര്നസ  തട്രിരട്രികചടുക്കുകയന കചയ. 

ഡബട്രിള്  എന്ടട്രി  അക്കക്കൗണട്രിനഗട്രിനുള്ള  പ്രഭാരനഭ  പ്രവര്തനങ്ങള്  2009   ല്

ആരനഭട്രികചങട്രിലുന ഇതസ ലക്ഷഭ്യന കണട്രില.

ടട്രിഡ  ഏകറടുത  വട്രിവട്രിധ  പേദ്ധതട്രികള്  പേലതുന  ഉപപേക്ഷട്രിക്കകപ്പെടുകപയഭാ,

ഭരണ,സഭാപങതട്രിക അനുമതട്രികള് ലഭട്രിചട്രിട്ടുന സമയബനട്രിതമഭായട്രി പൂര്തട്രിയഭാക്കുകപയഭാ

കചയട്രിട്ടട്രില.  പേന്ത്രണഭാന പേഞവല്സര പേദ്ധതട്രിയകട ഭഭാഗമഭായ കരമന നദതീ സനരക്ഷണ

പേദ്ധതട്രിയകട  വപേലറസ  പപ്രഭാജക്ടുകള്,  പേഭാളയന  പേഭാര്ക്കട്രിനഗസ  പ്ലഭാസ,  കഴക്കൂട്ടന  ബസസ

സഭാനസ കന കകഭാപമഴഭ്യല് പസ്പെസസ എനട്രിവ പൂര്തട്രിയഭാക്കട്രിയട്രിട്ടട്രില.  പേഭാളയന പേഭാര്ക്കട്രിനഗസ
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പ്ലഭാസ  നട്രിര്മഭാണന  നടപ്പെഭാകഭാതതട്രിനഭാല്  കപേഭാതു  സസ്വകഭാരഭ്യ  പേങഭാളട്രിതതട്രിലൂകട

ലഭട്രിപക്കണ 10 പകഭാടട്രിയകട മുന്കൂര് ആനുകൂലഭ്യന നഷ്ടമഭായട്രി.

ടട്രിഡയട്രികല  ആഭഭ്യന്തര  നട്രിയന്ത്രണന  കഭാരഭ്യക്ഷമമല  എനതട്രിപലക്കഭാണസ

പമല്പേറഞ്ഞ വട്രിഷയങ്ങള് വട്രിരല് ചൂണ്ടുനതസ. 

23.07.2015  കല  സ  ഉ(പേട്രി)  നന.242/2015/എല്.എസസ.ജട്രി.ഡട്രി  പ്രകഭാരന

പേരട്രിഷ്കരട്രിച  പകരള  നഗരഗഭാമഭാസൂതണ  വട്രികസന  അപതഭാറട്രിറട്രി  ചട്ടന  7(1)  പ്രകഭാരന

വട്രികസന  അപതഭാറട്രിറട്രികളട്രികല  ജനറല്  കക്കൗണസട്രില്  പയഭാഗന  കചയര്മഭാകന

അദ്ധഭ്യക്ഷതയട്രില്  നഭാലുമഭാസതട്രികലഭാരട്രിക്കലുന,  എകട്രികഡ്യൂട്ടതീവസ  കമട്രിറട്രി  പയഭാഗന  എലഭാ

മഭാസവുന  വട്രിളട്രിച്ചുപചര്പക്കണതഭാണസ.  എനഭാല്  തട്രിരുവനന്തപുരന  വട്രികസന

അപതഭാറട്രിറട്രിയകട ജനറല് കക്കൗണസട്രില്  2017-18  സഭാമ്പതട്രിക വര്ഷന ഒരു തവണ

(26.10.2017-ല്)  മഭാതമഭാണസ  പയഭാഗന  പചര്നതസ.  വട്രികസനപ്രവര്തനങ്ങളുകട

ഭഭാഗമഭായള്ള  പേദ്ധതട്രികളുന  മറ്റു  പ്രവര്തനങ്ങളുന  സര്ക്കഭാര്  നട്രിര്പദ്ദേശട്രിചട്രിരട്രിക്കുന

കഭാലഭാവധട്രിക്കുള്ളട്രില്  പൂര്തട്രിയഭാക്കുനതട്രിനഭാവശഭ്യമഭായ  ചര്ചകള്  നടത്തുനതട്രിനുന

ആയവ  ലക്ഷഭ്യന  വകവരട്രിക്കുനപണഭാ  എനസ  പേരട്രിപശഭാധട്രിക്കുനതട്രിനുന,   ചട്ടങ്ങളട്രിലുന

നട്രിയമങ്ങളട്രിലുന  നട്രിര്പദ്ദേശട്രിക്കുന  പ്രകഭാരന  യഥഭാസമയന  പയഭാഗങ്ങള്  നടപക്കണതസ

ആവശഭ്യമഭാണസ.  ആഭഭ്യന്തര  നട്രിയന്ത്രണന  കഭാരഭ്യക്ഷമമഭാക്കുനതട്രിനസ  പവണ  നടപേടട്രികള്

പയഭാഗങ്ങളട്രില് ചര്ച കചയസ ഫലപ്രദമഭായ നടപേടട്രികള് സസ്വതീകരട്രിപക്കണതുന  വട്രികസന

പ്രവര്തനങ്ങള് തസ്വരട്രിതകപ്പെടുപതണതുമഭാണസ.  

1.1(ബട്രി) ടട്രിഡ  കസക്രട്ടറട്രിയഭായട്രി  ഹ്രസസ്വകഭാല  നട്രിയമനങ്ങള്  കഭാരഭ്യക്ഷമതകയ  

ബഭാധട്രിക്കുന.

കഴട്രിഞ്ഞ  അഞസ  വര്ഷതട്രിനട്രികട  തട്രിരുവനന്തപുരന  വട്രികസന  അപതഭാറട്രിറട്രിയട്രില്

കസക്രട്ടറട്രിയകട  ചുമതല  മഭാറട്രി  വനതസ  പേതസ  തവണ.2014 നസ  പശഷന  ചുമതലപയറ

കസക്രട്ടറട്രിമഭാര്  ആരുന  തകന  ഒരു  വര്ഷന  പൂര്തട്രിയഭാക്കട്രിയട്രില.  ഇതസ  ടട്രിഡയകട

കഭാരഭ്യക്ഷമതകയ പ്രതട്രികൂലമഭായട്രി ബഭാധട്രിക്കുനതഭായട്രി കഭാണുന.

കഠക്കൗണ  പ്ലഭാനട്രിഗസ  വകുപ്പെട്രില്  നട്രിനന  കഡപേഡ്യൂപട്ടഷന്  വഴട്രിയഭാണസ  ടട്രിഡയട്രില്

കസക്രട്ടറട്രിമഭാകര നട്രിയമട്രിചസ വരുനതസ. ഇങ്ങകന കസക്രട്ടറട്രിമഭാരഭായട്രി നട്രിയമട്രിക്കകപ്പെടുനവര്
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വളകര  കപ്പെകട്ടനസ  തകന  കപ്രഭാപമഭാഷന്  ലഭട്രിചസ  മഭാറട്രിപപ്പെഭാകുകയഭാണസ  പേതട്രിവസ.ഇവര്

ദതീര്ഘനഭാള്  അവധട്രിയട്രില്  പ്രപവശട്രിക്കുപമ്പഭാള്  ടട്രിഡയട്രികല  ചതീഫസ  എഞട്രിനതീയര്ക്കസ

ചഭാര്ജസ നല്കട്രി വരുന.

15.03.2012 മുതല്  13.12.2018  വകരയള്ള  കഭാലയളവട്രില്  5 കസക്രട്ടറട്രിമഭാര്

പേലഘട്ടങ്ങളട്രിലഭായട്രി  ചുമതലപയല്ക്കുകയണഭായട്രി.  ഇക്കഭാലയളവട്രില്  തകന  4

ഘട്ടങ്ങളട്രിലഭായട്രി  1  വര്ഷതട്രില് കൂടുതല് ടട്രിഡ ഉപദഭ്യഭാഗസര് കസക്രട്ടറട്രിയകട അധട്രിക

ചുമതല വഹട്രിക്കുകയന കചയ.വട്രിശദഭാനശങ്ങള് ചുവകട.

ക്രമ നനപേര് കസക്രട്ടറട്രി/കസക്രട്ടറട്രിയകട അധട്രിക ചുമതല കഭാലയളവസ

1 കസക്രട്ടറട്രി 15.03.2012-15.11.2014

2 അധട്രിക ചുമതല 15.11.2014-23.01.2015

3 കസക്രട്ടറട്രി 23.01.2015-14.11.2016

4 അധട്രിക ചുമതല 14.11.2016-15.06.2017

5 കസക്രട്ടറട്രി 16.06.2017-30.11.2017

6 അധട്രിക ചുമതല 01.12.2017-03.12.2017

7 കസക്രട്ടറട്രി 04.12.2017-27.05.2018

8 അധട്രിക ചുമതല 28.05.2018-05.08.2018

9 കസക്രട്ടറട്രി 06.08.2018-12.12.2018

10 കസക്രട്ടറട്രി 13.12.2018

കസക്രട്ടറട്രിയഭായട്രി  നട്രിയമട്രിക്കകപ്പെടുനയഭാള്ക്കസ  തട്രിരുവനന്തപുരന  വട്രികസന

അപതഭാറട്രിറട്രികയയന  അതട്രികന  പേദ്ധതട്രികകളയന  പേറട്രി  ആഴതട്രില്  മനസട്രിലഭാക്കുവഭാനുന

സഭാപേനതട്രികന   ഉനമനതട്രിനഭായട്രി  ക്രട്രിയഭാത്മകമഭായ  ഇടകപേടലുകള്  നടത്തുവഭാനുന

ഇതരന ഹ്രസസ്വകഭാല നട്രിയമനങ്ങളുന ദതീര്ഘകഭാലപതക്കുള്ള അധട്രിക ചുമതല നല്കലുന

തടസന സൃഷ്ടട്രിക്കുന.

1.1(സട്രി) കഷഡഡ്യൂള് ഓഫസ എസഭാബട്രികഷ്മെനസ ചട്ടപ്രകഭാരന തയഭാറഭാക്കുനട്രില

പകരള വട്രികസന അപതഭാറട്രിറട്രി  ചട്ടന  11  (1)  പ്രകഭാരന  എലഭാ വര്ഷവുന വട്രികസന

അപതഭാറട്രിറട്രിയട്രികല  ഉപദഭ്യഭാഗസരുകട  എണന,  തസട്രിക,  പഗഡസ,  ശമ്പള  വട്രിവരങ്ങള്,

തഭാലഭാലട്രിക/ കരഭാര് അടട്രിസഭാനതട്രില് പജഭാലട്രി കചയ്യുനവരുകട  വട്രിശദഭാനശങ്ങള് എനട്രിവ
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യകട  കഷഡഡ്യൂള് ഓഫസ എസഭാബട്രികഷ്മെനസ കസക്രട്ടറട്രി തയഭാറഭാപക്കണതുന ആയതസ കമയസ

1-ാം തതീയതട്രിക്കു മുമ്പഭായട്രി അപതഭാറട്രിറട്രിയസ  മുമ്പഭാകക സമര്പ്പെട്രിപക്കണതുമഭാണസ.  ഇപ്രകഭാരന

കഷഡഡ്യൂള്  ഓഫസ  എസഭാബട്രികഷ്മെനസ  തയഭാറഭാക്കട്രി  സമര്പ്പെട്രിക്കുനപണഭാ  എനസ   ഓഡട്രിറസ

എന്കസ്വയറട്രി നന. 48  പ്രകഭാരന അപനസ്വഷട്രികചങട്രിലുന മറുപേടട്രി ലഭഭ്യമഭാക്കട്രിയട്രിട്ടട്രില. 2017-18

കല പുതുക്കട്രിയ ബഡസജറസ  പനഭാട്ടസ  പ്രകഭാരന ടട്രിഡയസ  70  തസട്രികകള് നട്രിലവട്രിലുള്ളതഭായട്രി

കഭാണട്രിചട്രിട്ടുണസ.  കഭാലഭാകഭാലങ്ങളട്രില്  നട്രിര്തലഭാക്കട്രിയപതഭാ,  പുനര്  വട്രിനഭ്യസട്രിചപതഭാ,

അധട്രികമഭാകണനസ  കകണതട്രിയപതഭാ  ആയ തസട്രികകളുകട  വട്രിശദഭാനശങ്ങള്ക്കനുസരട്രിചസ

കഷഡഡ്യൂള് ഓഫസ എസഭാബട്രികഷ്മെനസ പുന:ക്രമതീകരട്രിചട്രിട്ടട്രില. 

1.1(ഡട്രി) ആസട്രി സനരക്ഷണതട്രിനസ  ഭരണസമട്രിതട്രി ഇടകപേടല് അനട്രിവഭാരഭ്യന.

പകരള  ഫട്രിനഭാന്ഷഭ്യല്  പകഭാഡസ  ഫഭാറന  നന  23  -  ലഭാണസ  ടട്രിഡയകട  ആസട്രി

സനബനട്രിച വട്രിവരങ്ങള് എഴതട്രി സൂക്ഷട്രിക്കുനതസ.  ടട്രിഡയസ  തട്രിരുവനന്തപുരന ജട്രിലയട്രില്

വഴതക്കഭാടസ,  പേഭാളയന,  വഞട്രിയൂര്,  ചഭാല,  കമഡട്രിക്കല്  പകഭാപളജസ,  പകശവദഭാസപുരന,

ജനറല്  പഹഭാസ്പെട്രിറലട്രിനസ  സമതീപേന  എനട്രിവട്രിടങ്ങളട്രില്  വസ്തുവകകളുന,  കകട്ടട്രിടങ്ങളുന

സസ്വന്തമഭായണസ.  കകട്ടട്രിടങ്ങളട്രില് നട്രിനള്ള വഭാടക,  പലലത്തുക എനട്രിവയഭാണസ ടട്രിഡയകട

പ്രധഭാന  വരുമഭാന  പസഭാതസസ.  വസ്തുക്കളുപടയന  കകട്ടട്രിടങ്ങളുകടയന  വട്രിശദഭാനശങ്ങള്,

സഭാവരജനഗമ  വസ്തുക്കളുകട   വട്രിശദഭാനശങ്ങള്,  കകട്ടട്രിടങ്ങളട്രില്   കൂട്ടട്രിപചര്ക്കലുകപളഭാ

മഭാറങ്ങപളഭാ  വരുതട്രിയട്രിട്ടുകണങ്ങട്രില്  അവയകട  വട്രിശദഭാനശങ്ങള്,  കമയട്രിനനന്സസ

നടതട്രിയതട്രികന വട്രിശദഭാനശങ്ങള്,  വസ്തുവട്രികല വൃക്ഷങ്ങളുകട എണന വരുമഭാനന,  എനട്രിവ

ആസട്രി രജട്രിസറട്രില് ഉള്കക്കഭാള്ളട്രിപക്കണതഭാണസ.  എനഭാല് ടട്രിഡയകട ആസട്രി രജട്രിസറട്രില്

വസ്തു  സനബനമഭായ  വട്രിശദഭാനശങ്ങള് മഭാതപമ  ഉള്കക്കഭാള്ളട്രിചട്രിട്ടുള.  കൂടഭാകത  രജട്രിസര്

പമലധട്രികഭാരട്രി അനഗതീകരട്രിചസ സഭാക്ഷഭ്യകപ്പെടുതട്രിയട്രിട്ടട്രില.

ആസട്രി രജട്രിസ റട്രില് വട്രിവരങ്ങള് പൂര്ണമഭായട്രി  ഉള്കപ്പെടുത്തുനതട്രിനുള്ള  നടപേടട്രികള്

സസ്വതീകരട്രിച്ചു വരുന എനസ  15.12.2018-കല  ഓഡട്രിറസ എന്കസ്വയറട്രി നന  46  നസ മറുപേടട്രി

നല്കട്രികയങട്രിലുന  പൂര്ണമഭായ  വട്രിവരങ്ങളുള്ള  ആസട്രി  രജട്രിസര്  ലഭഭ്യമഭാക്കട്രിയട്രിട്ടട്രില.

ടട്രിഡയകട വസ്തുവകകളുന, കകട്ടട്രിടങ്ങളുന തട്രിരുവനന്തപുരന നഗരതട്രികന ഹൃദയഭഭാഗതഭാണസ

സട്രിതട്രി  കചയ്യുനതസ.  ആസട്രികളുകട വട്രിശദവട്രിവരങ്ങള് പവണവട്രിധതട്രില് സൂക്ഷട്രിക്കഭാത
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പേക്ഷന  അവ   അനഭ്യഭാധതീനകപ്പെടഭാനുള്ള  സഭാധഭ്യത  ഏകറയഭാണസ.  ആയതട്രിനഭാല്  ആസട്രി

രജട്രിസര് അടട്രിയന്തട്രിരമഭായട്രി പൂര്തട്രിയഭാക്കഭാനുള്ള നടപേടട്രികള് സസ്വതീകരട്രിപക്കണതഭാണസ.

തട്രിരുവനന്തപുരന  വട്രികസന  അപതഭാറട്രിറട്രിയകട  ഉടമസതയട്രിലുള്ള  സലങ്ങളട്രില്

വകപയറങ്ങള്  ഉണഭാകഭാകത  പേരട്രിപേഭാലട്രിക്കുനതട്രിനസ   ടട്രിഡയകട  വസ്തുക്കള്  അളനസ

തട്രിട്ടകപ്പെടുതട്രി  അതട്രിരുകള്  തട്രിരട്രിചസ  സനരക്ഷട്രിക്കുനതട്രിനസ  അടട്രിയന്തട്രിര  നടപേടട്രി

സസ്വതീകരട്രിപക്കണതുണസ.  ടട്രിഡയകട  ഉടമസതയട്രിലുള്ള  പകശവദഭാസപുരന,  ചഭാല,

അട്ടക്കുളങ്ങര, ടട്രിഡ ഓഫതീസസ എനതീ സലങ്ങളട്രികല ഭൂമട്രിയട്രില്  അനധട്രികൃത കപയറങ്ങള്

ഉണഭായട്രിട്ടട്രില എനസ ഉറപ്പെസ വരുത്തുനതട്രിനഭായട്രി പ്രസ്തുത സലങ്ങള് അളനസ തട്രിട്ടകപ്പെടുതട്രി

റവനഡ്യൂ  പരഖകളുമഭായട്രി  കപേഭാരുതകപ്പെടുതട്രിയ  റട്രിപപ്പെഭാര്ട്ടസ  ഓഡട്രിറട്രിനസ  ലഭഭ്യമഭാക്കുവഭാന്

24.12.2018  കല  47ാം  നനപേര്  അപനസ്വഷണക്കുറട്രിപ്പെട്രിലൂകട  ടട്രിഡപയഭാടസ

ആവശഭ്യകപ്പെട്ടട്രിരുന.  എനഭാല്  ഇതട്രിനസ  മറുപേടട്രി  ലഭഭ്യമഭാക്കട്രിയട്രിട്ടട്രില. ആസട്രികള്

അനഭ്യഭാധതീനകപ്പെടുനട്രില  എനസ  ഉറപ്പെസ  വരുത്തുവഭാന്  ഭരണസമട്രിതട്രിയകട  ശദ്ധ

ഉണഭാപകണതഭാണസ.

1.2 ബജറസ അവപലഭാകനന

തട്രിരുവനന്തപുരന  വട്രികസന  അപതഭാറട്രിറട്രിയകട  2017-18  വര്ഷകത  ബജറസ,

പുതുക്കട്രിയ ബജറസ എനട്രിവ യഥഭാക്രമന  31.03.2017, 31.03.2018  എനതീ തതീയതട്രികളട്രില്

കൂടട്രിയ  ജനറല് കകക്കൗണസട്രില് പയഭാഗന അനഗതീകരട്രിച്ചു.

2017-18  വര്ഷകത  ബജറസ,  റട്രിവവസസഡസ  ബജറസ,   വഭാര്ഷട്രിക  കണക്കുകള്

എനട്രിവ  പ്രകഭാരമുള്ള  വരവസ,  കചലവുകളുകട  സനഗഹന  തഭാകഴകകഭാടുക്കുന.  (തുക

ലക്ഷതട്രില്)

ഇനന ബജറസ പ്രകഭാരന റട്രിവവസസഡസ ബജറസ പ്രകഭാരന വഭാര്ഷട്രിക കണക്കുകള് പ്രകഭാരന

മുനട്രിരട്രിപ്പെസ 884.930 1818.830 1818.830

വരവസ 20022.290 8040.440 1526.551

ആകക 20907.220 9859.270 3345.381

കചലവസ 19570.00 8576.650 3067.250

മട്രിചന 1337.220 1282.620 278.131
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ബജറസ,  റട്രിവവസസഡസ  ബജറസ,  വഭാര്ഷട്രിക കണക്കുകള് എനട്രിവയട്രികല മുനട്രിരട്രിപ്പെസ,

വരവസ, കചലവസ, നതീക്കട്രിയട്രിരട്രിപ്പെസ എനട്രിവ തമട്രില്  അന്തരന നട്രിലനട്രില്ക്കുന. സമഭാനമഭായ

കപേഭാരുതപക്കടുകള്  മുന്  വര്ഷങ്ങളട്രികല  ഓഡട്രിറസ  റട്രിപപ്പെഭാര്ട്ടുകളട്രില്  ചൂണട്രിക്കഭാണട്രിചട്രിട്ടുന

ബജറസ  തയഭാറഭാക്കുനതട്രില്,  ടട്രിഡ  പവണത  ഗക്കൗരവന  കഭാണട്രിക്കുനട്രില.  ഇതസ

ഒഴട്രിവഭാപക്കണതുന  ഭഭാവട്രിയട്രില്  യഭാഭാര്തഭ്യപബഭാധപതഭാകടയള്ള  ബജറസ

തയഭാറഭാപക്കണതുമഭാണസ.

2017-18 ബജറ്റുമഭായട്രി ബനകപ്പെട്ട ചട്രില പ്രധഭാന നതീരതീക്ഷണങ്ങള്

1. ബജറട്രില് സര്ക്കഭാര് റവനഡ്യൂ ഗഭാനഭായട്രി  250  ലക്ഷന രൂപേ വകയട്രിരുതട്രിയട്രിരുന.

എനഭാല്  തുക ലഭട്രിചട്രിട്ടട്രില.

2. തന്  വര്ഷന  കസപനജസ  ചഭാര്ജട്രിനതട്രില്  തട്രിരുവനന്തപുരന  പകഭാര്പ്പെപറഷനട്രില്

നട്രിനന  75  ലക്ഷന  രൂപേയന,  പേഞഭായത്തുകളട്രില്  നട്രിനന  5  ലക്ഷന  രൂപേയന

ബജറട്രിലുന,  റട്രിവവസസഡസ  ബജറട്രിലുന  വകയട്രിരുതട്രിയട്രിരുന.  എനഭാല്  ഈ

തുകകളുന ലഭട്രിചട്രിട്ടട്രില.

3. കസപനജസ  ചഭാര്ജട്രിനതട്രിലുള്ള കുടട്രിശട്രിക  (തട്രിരുവനന്തപുരന പകഭാര്പ്പെപറഷന്  1100

ലക്ഷന രൂപേ, പേഞഭായത്തുകളട്രില് നട്രിനന 80 ലക്ഷന രൂപേ )  ആകക 1180 ലക്ഷന

രൂപേ  ബജറട്രില് വകയട്രിരുതട്രിയട്രിരുന.  എനഭാല് ഈ  ഇനതട്രില് തുകകയഭാനന

ലഭട്രിചട്രിട്ടട്രില.

4. സര്ക്കഭാര്  ഗഭാനസ  (കഡവലപേസകമനസ)  ആയട്രി  3700  ലക്ഷന  രൂപേ  ബജറട്രില്

വകയട്രിരുതട്രിയട്രിരുനതട്രില്  1010  ലക്ഷന  രൂപേ  മഭാതപമ  ലഭട്രിചട്രിട്ടുള.  മറസ

പസഭാതസുകളട്രില്  നട്രിനന  175  ലക്ഷന  രൂപേ  ഗഭാനഭായട്രി  വകയട്രിരുതട്രിയതട്രില്

തുകകയഭാനന ലഭട്രിചട്രിട്ടട്രില.

5. ഠക്കൗണ  പ്ലഭാനട്രിനഗസ,  മറസ  വട്രികസന  പേദ്ധതട്രികള്  എനട്രിവയഭായട്രി  ബജറട്രില്

ഉള്കപ്പെടുതട്രിയട്രിട്ടുള്ളതട്രില്  ഡട്രി.റട്രി.പേട്രി  കരമന  പേദ്ധതട്രിക്കഭായള്ള  75  ലക്ഷന

രൂപേയട്രില് 21.83  ലക്ഷന രൂപേയന,  ആറ്റൂകഭാല് ഏരട്രിയ വട്രികസന പേദ്ധതട്രിക്കഭായള്ള

10 ലക്ഷന രൂപേയട്രില് 8.15 ലക്ഷന രൂപേയന മഭാതപമ ലഭട്രിചട്രിട്ടുള.
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1.3 വഭാര്ഷട്രിക കണക്കുകള്

26.06.2018 നസ ഭരണസമട്രിതട്രി അനഗതീകരട്രിചസ വഭാര്ഷട്രിക കണക്കുകള് 12.07.2018

നസ ഓഡട്രിറട്രിനസ സമര്പ്പെട്രിച്ചു. 

1.3(എ) വഭാര്ഷട്രികകണക്കുകളട്രിപലയന,  റട്രിവവസസഡസ  ബജറട്രിപലയന  തുകകള്  

കപേഭാരുതകപ്പെടുനട്രില.

2017-18 കല  റട്രിവവസസഡസ  ബജറട്രിപലയന,  റട്രിവവസസഡസ  ബജറട്രിപലകതനസ

കഭാണട്രിചസ  വഭാര്ഷട്രികകണക്കുകളട്രില്  ഉള്കപ്പെടുതട്രിയട്രിരട്രിക്കുന  തുകകളുന  തമട്രില്

കപേഭാരുതകപ്പെടുനട്രില. വട്രിശദഭാനശങ്ങള് ചുവ കട പചര്ക്കുന. 

വരവസ ഭഭാഗതസ വനട്രിട്ടുള്ള വഭ്യതഭ്യഭാസന

ഇനന റട്രിവവസസഡസ ബജറസ 
(തുക ലക്ഷതട്രില്)

 വഭാര്ഷട്രിക കണക്കുകള്
(തുക ലക്ഷതട്രില്)

റവനഡ്യൂ അകക്കക്കൗണസ 1728.490 1,674.49

കഭ്യഭാപ്പെട്രിറല് അകക്കക്കൗണസ 6066.850 6,121.85

ഋണ ശതീര്ഷ അകക്കക്കൗണസ 245.10 244.100

കചലവസ ഭഭാഗതസ വനട്രിട്ടുള്ള വഭ്യതഭ്യഭാസന

ഇനന റട്രിവവസസഡസ ബജറസ 
(തുക ലക്ഷതട്രില്)

 വഭാര്ഷട്രിക കണക്കുകള്
(തുക ലക്ഷതട്രില്)

റവനഡ്യൂ അകക്കക്കൗണസ 308.150 2,165.15

കഭ്യഭാപ്പെട്രിറല് അകക്കക്കൗണസ 7,670.500 5,756.00

ഋണ ശതീര്ഷ അകക്കക്കൗണസ 598.000 667.50

ആകക തുക 8,576.650 8,588.65

പകഭാസട്രിനഗസ ബഭാലന്സസ 1,282.620 1,270.62

ബഡസജറസ , വഭാര്ഷട്രിക കണക്കുകള് എനട്രിവ ആധട്രികഭാരട്രികമഭായട്രി തയഭാറഭാക്കുവഭാന് 

ശദ്ധട്രിപക്കണതഭാണസ.

1.3(ബട്രി) പ്രതട്രിമഭാസ അക്കക്കൗണസസസ സമയബനട്രിതമഭായട്രി  സമര്പ്പെട്രിക്കുനട്രില

പകരള നഗരഭാസൂതണ ചട്ടന  49  പ്രകഭാരന  വട്രികസന അപതഭാറട്രിറട്രികളട്രികല ഓപരഭാ
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മഭാസപതയന  അക്കക്കൗണസസസ  കതഭാട്ടടുത  മഭാസന  അവസഭാന  ദട്രിവസതട്രിനസ  മുമ്പഭായട്രി

ഓഡട്രിറട്രിനസ  സമര്പ്പെട്രിപക്കണതഭാണസ.  എനഭാല്  തട്രിരുവനന്തപുരന  വട്രികസന

അപതഭാറട്രിറട്രിയട്രികല  പ്രതട്രിമഭാസ  അക്കക്കൗണസസസ  സമയബനട്രിതമഭായട്രി  ഓഡട്രിറട്രിനസ

ലഭഭ്യമഭാക്കുനട്രില.  2017-18  സഭാമ്പതട്രിക  വര്ഷകത  പ്രതട്രിമഭാസ  അക്കക്കൗണസസസ  ലഭട്രിച

തതീയതട്രികള് ചുവകട പചര്ക്കന.

മഭാസന അക്കക്കൗണസസസ ലഭട്രിച തതീയതട്രി

ഏപ്രട്രില് 31.07.2017

പമയസ
ജൂണ

ജൂവല
17.10.2017

ആഗസസ
കസപേസറനബര്

05.02.2018

ഒപക്ടഭാബര് 12.03.2018

നവനബര്
ഡട്രിസനബര്

ജനുവരട്രി
കഫബ്രുവരട്രി

മഭാര്ചസ

15.06.2018

1.3(സട്രി) ഡട്രി.സട്രി.ബട്രി. പേതട്രികയട്രികല അപേഭാകതകള്

ടട്രിഡ  തയഭാറഭാക്കുന  ഡട്രി.സട്രി.ബട്രി.  പേതട്രികയട്രില്  കകട്ടട്രിടങ്ങളട്രില്  നട്രിനള്ള

വഭാടകയകട  വരവസ  മഭാതമഭാണസ  ഉള്കക്കഭാള്ളട്രിചസ  കഭാണുനതസ.  ഫതീസസ,  കമയട്രിനനന്സസ

ചഭാര്ജസ  ഫഭാറങ്ങളുകട  വട്രില്പ്പെന  തുടങ്ങട്രിയ  ഇനങ്ങള്  ഡട്രി.സട്രി.ബട്രി.  പേതട്രികയട്രില്

ഉള്കക്കഭാള്ളട്രിചട്രിട്ടട്രില.  ഭഭാവട്രിയട്രില് ടട്രിഡയകട എലഭാ വരവട്രിനങ്ങളുന ഉള്കപ്പെടുതട്രി ഡട്രി സട്രി

ബട്രി പേതട്രിക തയഭാറഭാപക്കണതഭാണസ.

1.4 ടട്രിഡ  മനട്രിരതട്രിനസ   വപേതൃക  നട്രിര്മട്രിതട്രി  പേരട്രിഗണനഭാ   സഭാധഭ്യത  

പേരട്രിപശഭാധട്രിക്കണന

ടട്രിഡയകട വഴതക്കഭാടസ  സട്രിതട്രി  കചയ്യുന ആസഭാന മനട്രിരന  ചരട്രിത പ്രഭാധഭാനഭ്യന

അര്ഹട്രിക്കുനതുന  തട്രിരുവട്രിതഭാനകൂര്  രഭാജവനശതട്രികന  ഭഭാഗമഭായട്രി  നട്രിലനട്രിനട്രിരുനതുന
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പുരഭാവസ്തു പ്രഭാധഭാനഭ്യന ഉള്ളതുമഭാണസ.  എനഭാല് പ്രസ്തുത കകട്ടട്രിടന നട്രിരവധട്രി വര്ഷങ്ങളഭായട്രി

അറകുറപ്പെണട്രികള്  നടതഭാകതയന  ഘടനഭാപേരമഭായ  മഭാറങ്ങള്ക്കസ  വട്രിപധയമഭാക്കട്രിയന

നട്രിലനട്രിലട്രിനസ ഭതീഷണട്രി പനരട്രിടുന അവസയട്രിലഭാണസ.

ടട്രിഡയകട  ആസഭാന  ഓഫതീസഭായട്രി  ഇതസപ്രവര്തട്രിചസ  വരുന.  ടട്രിഡ

കചയര്മഭാന്,കസക്രട്ടറട്രി,ചതീഫസ  എഞട്രിനതീയര്  30  തട്രിലധട്രികന ജതീവനക്കഭാര് എനട്രിവരുകട

ഓഫതീസസ  ആസഭാന  മനട്രിരതട്രില്  പ്രവര്തട്രിക്കുന.ടട്രിഡയകട  തനതസ  വരുമഭാനന

കുറവഭായതട്രിനഭാലുന സര്ക്കഭാരട്രില് നട്രിനന പ്രപതഭ്യക ഫണസ  ലഭട്രിക്കഭാതതട്രിനഭാലുന നട്രിലവട്രില്

ഈ  കകട്ടട്രിടന  സനരക്ഷട്രിചസ  നട്രിര്ത്തുനതട്രിനുള്ള  നടപേടട്രികള്  ഇല.കഠക്കൗണ  പ്ലഭാനട്രിനഗസ

വകുപ്പെട്രികന  പേഠനറട്രിപപ്പെഭാര്ട്ടട്രില്  ടട്രിഡ  ആസഭാന  മനട്രിരന  സനരക്ഷട്രിചസ  നട്രിര്പതണ

കകട്ടട്രിടങ്ങളുകട കൂട്ടതട്രില് കപ്പെടുതട്രിയട്രിട്ടുണസ.

ആസഭാന മനട്രിരന സട്രിതട്രി കചയ്യുനതസ  90  കസനസ സലതഭാണസ. 30  ല് തഭാകഴ

ജതീവനക്കഭാര്  മഭാതമഭാണസ  ഇവട്രികടയള്ളതസ.പ്രസ്തുത  കകട്ടട്രിടതട്രികന  ചരട്രിതപേരവുന

പുരഭാവസ്തുപേരവുന,  വഭാസ്തുവട്രിദഭ്യഭാപേരവുമഭായ പ്രപതഭ്യകതകള് കണക്കട്രികലടുതസകകഭാണസ ഈ

കകട്ടട്രിടന  തനതസ  രൂപേതട്രില്  സനരക്ഷട്രിക്കുനതട്രിനഭായട്രി  ചട്രില  ശുപേഭാര്ശകള്  മുപനഭാട്ടസ

വയ്ക്കുന.

• ടട്രിഡ  ആസഭാന  മനട്രിരതട്രികന  ചരട്രിതപേരവുന  പുരഭാവസ്തുപേരവുന  വഭാസ്തു  വട്രിദഭ്യഭാ

പേരവുമഭായ പ്രഭാധഭാനഭ്യന കണക്കട്രികലടുതസ സനരക്ഷട്രിത സഭാരകമഭായട്രി നട്രിലനട്രിര്ത്തുക.

• പമല്പ്പെറഞ്ഞ  പ്രഭാധഭാനഭ്യന  ഉള്കക്കഭാണസകകഭാണസ  ഇതട്രികന  സനരക്ഷണതട്രിനഭായട്രി

പ്രപതഭ്യക  ഫണസ  ലഭഭ്യമഭാക്കഭാന്  ശമട്രിക്കുകയന  തനതസഘടനപയഭാടുന

രൂപേഭനഗട്രിപയഭാടുന കൂടട്രി പുതുക്കട്രിപ്പെണട്രിയകയന കചയ്യുക.

• ആസഭാനമനട്രിരതട്രിനസ  പുറകസ  വശതഭായട്രി  നട്രിലവട്രിലുള്ള  കകട്ടട്രിടതട്രികന

വഭാസ്തുവട്രിദഭ്യപയഭാടസ സഭാദൃശഭ്യമുള്ള മനട്രിരന നട്രിര്മട്രിചസ ഓഫതീസസ അവട്രിപടക്കസ മഭാറ്റുക.

• കഹറട്രിപറജസ  മഭാതൃകയട്രില്  യഭാര്ഡസ,  വഭാക്കസ  പവ,  പൂപന്തഭാട്ടന,  അണര്കഗക്കൗണസ

പേഭാര്ക്കട്രിനഗസ കസക്കൗകരഭ്യന എനട്രിവ നട്രിര്മട്രിക്കുക.
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1.5 ടട്രിഡയട്രികല ശമ്പള-കപേന്ഷന് പേരട്രിഷ്കരണന പ്രപതഭ്യക റട്രിപപ്പെഭാര്ട്ടസ

(11.04.2019  തതീയതട്രിയട്രികല  കക.എസസ.എ.ടട്രിഡ 2/53/2019  പ്രകഭാരന
പുറകപ്പെടുവട്രിചതസ)

ആമുഖന

സനസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ  അനുവദട്രിച  2014  കല  10-ാം

ശമ്പളപേരട്രിഷ്കരണ  ആനുകുലഭ്യങ്ങള്,  തട്രിരുവനന്തപുരന  വട്രികസന  അപതഭാറട്രിറട്രി

ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ ബഭാധകമഭാക്കട്രികക്കഭാണസ നഭാളട്രിതുവകര സര്ക്കഭാര് ഉതരവഭായട്രിട്ടട്രില. 2009

കല മുന് ശമ്പള പേരട്രിഷ്കരണതട്രികല അപേഭാകതകള് പേരട്രിഹരട്രിക്കകപ്പെടഭാതതഭാണസ ഇതട്രിനസ

കഭാരണന.

മുന്കഭാല സര്ക്കഭാര് ശമ്പളപേരട്രിഷ്കരണങ്ങള് ടട്രിഡയസ  ബഭാധകമഭാക്കട്രിയട്രിട്ടുള്ളതട്രികന

അടട്രിസഭാനതട്രില്  സര്ക്കഭാര് ഉതരവസ പ്രതതീക്ഷട്രിച്ചുകകഭാണസ  10-ാം ശമ്പളപേരട്രിഷ്കരണന

ടട്രിഡയട്രില്  നടപ്പെട്രിലഭാക്കുനതട്രിനസ   29.02.2016-  കല  ടട്രിഡ  ജനറല്  കകക്കൗണസട്രില്

തതീരുമഭാനട്രിച്ചു.  എനഭാല്  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവട്രികന  അഭഭാവതട്രില്  പ്രസ്തുത  നടപേടട്രിക്കസ

സഭാധുതയട്രിലഭാതതട്രിനഭാല്,  ടട്രിഡയട്രികല ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ അര്ഹമഭായ ശമ്പള/  കപേന്ഷന്

ആനുകൂലഭ്യങ്ങളുന,  പ്രപമഭാഷന്  ആനുകൂലഭ്യങ്ങളുന  ലഭട്രിക്കുനതട്രിനസ  തടസന  പനരട്രിടുന

സഭാഹചരഭ്യമഭാണസ നട്രിലവട്രിലുള്ളതസ.

ടട്രിഡയകട തനതസ  ഫണട്രില് നട്രിനമഭാണസ  ജട്രിവനക്കഭാരുകട  ശമ്പളവുന  കപേന്ഷനുന

നല്കുനതസ എനതട്രിനഭാല് ഇതുമഭായട്രി ബനകപ്പെട്ടസ സര്ക്കഭാരട്രിനസ സഭാമ്പതട്രിക  ബഭാധഭ്യത

ഉണഭാകുനട്രില.

പമല്പ്പെറഞ്ഞ  വസ്തുതകളുകട  കവളട്രിചതട്രില്,  ടട്രിഡയകട  പ്രധഭാന  ചുമതലകള്,

ടട്രിഡയട്രികല തസട്രികകള്,  ടട്രിഡയട്രികല ശമ്പളപേരട്രിഷ്കരണങ്ങള്  /  അപേഭാകതകള് എനട്രിവ

സനബനട്രിച വട്രിശദഭാനശങ്ങള്,  ടട്രിഡയസ  ബഭാധകമഭായ നട്രിയമങ്ങളുപടയന,  ചട്ടങ്ങളുപടയന,

ഉതരവുകളുപടയന  അടട്രിസഭാനതട്രില്  പേരട്രിപശഭാധട്രിചസ,  ടട്രിഡയട്രില്  ശമ്പള/  കപേന്ഷന്

പേരട്രിഷ്കരണന  അടട്രിയന്തട്രിരമഭായട്രി  നടപ്പെട്രിലഭാപക്കണതട്രികന  ആവശഭ്യകതയഭാണസ  ഈ

റട്രിപപ്പെഭാര്ട്ടട്രില് പ്രതട്രിപേഭാദട്രിക്കുനതസ.
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1.5.1 തട്രിരുവനന്തപുരന വട്രികസന അപതഭാറട്രിറട്രിയകട രൂപേതീകരണവുന, ചുമതലകളുന

തട്രിരുവനന്തപുരന  നഗര  വട്രികസനതട്രിനസ  പവണട്രി   1970  ല്  തയഭാറഭാക്കട്രിയ

മഭാസര്പ്ലഭാന് 21.06.1971 ല് സര്ക്കഭാര് അനഗതീകരട്രിച്ചുതരവഭായട്രി. പ്ലഭാനട്രികല നട്രിര്പദ്ദേശങ്ങള്

നടപ്പെട്രിലഭാപക്കണതസ  വട്രിവട്രിധ  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകളുന  അര്ദ്ധ  സര്ക്കഭാര്

സഭാപേനങ്ങളുമഭായതട്രിനഭാല്  കഭാലതഭാമസവുന  സഭാപങതട്രിക  ബദ്ധട്രിമുട്ടുകളുന

അനുഭവകപ്പെട്ടതട്രിനഭാല് തട്രിരുവനന്തപുരന നഗരതട്രികനയന ചുറ്റുമുള്ള പേഞഭായത്തുകളുകടയന

നഗരസനവട്രിധഭാന തഭാലരഭ്യങ്ങള് പേരട്രിരക്ഷട്രിചസകകഭാണസ സമഗമഭായ വട്രികസന പേദ്ധതട്രികള്

ആവട്രിഷ്കരട്രിചസ  നടപ്പെട്രിലഭാക്കഭാന് അധട്രികഭാരന  നല്കട്രികക്കഭാണസ  1108 കല നഗരസനവട്രിധഭാന

ചട്ടങ്ങളട്രികല  44 ാം  വകുപ്പെസ  (1) ാം  ഉപേ വകുപ്പെസ പ്രകഭാരന  1974  ഏപ്രട്രില് മഭാസന  29 ാം

തതീയതട്രിയട്രികല  GO(MS)No.99/74/LA&SWD  ഉതരവസ  പ്രകഭാരന  തട്രിരുവനന്തപുരന

നഗരഭാസൂതണ ടസസ രൂപേതീകരട്രിച്ചു.

തുടര്നസ കൂടുതല് അധട്രികഭാരങ്ങപളഭാടസ കൂടട്രി 1980 പമയസ മഭാസന 15 ാം തതീയതട്രിയട്രികല

GO(MS)111/1980/LA&എസസ.ഡബട്രിയ.ഡട്രി.  ഉതരവസ  അനുസരട്രിചസ  തട്രിരുവനന്തപുരന

വട്രികസന അപതഭാറട്രിറട്രി നട്രിലവട്രില് വന.

വട്രികസന അപതഭാറട്രിറട്രിയകട മുഖഭ്യചുമതലകള്

1. നട്രിശട്രിത കഭാലയളവട്രികല വട്രികസനസഭാധഭ്യതകള് കണക്കട്രികലടുതസ നഗരതട്രിനുന

പ്രഭാന്തപ്രപദശങ്ങള്ക്കുന  പവണട്രിയള്ള  സമഗമഭായ  മഭാസര്  പ്ലഭാനുകള്,  വട്രിവട്രിധ

പ്രപദശങ്ങള്ക്കസ  പവണട്രിയള്ള  വട്രിശദ  നഗരഭാസൂതണ  പേദ്ധതട്രികള്  എനട്രിവ

ആവട്രിഷ്കരട്രിചസ  അവയട്രില്  നട്രിനസ  മുന്ഗണനഭാടട്രിസഭാനതട്രില്  പേദ്ധതട്രികള്

കതരകഞ്ഞടുതസ നടപ്പെട്രിലഭാക്കുക.

2. അപതഭാറട്രിറട്രി  പ്രപദശതസ  നടക്കുന  സസ്വകഭാരഭ്യ  പമഖലയട്രിപലയന  കപേഭാതു

പമഖലയട്രിപലയന  വട്രിവട്രിധ  വട്രികസന  പ്രവര്തനങ്ങള്  നഗരഭാസൂതണ

പേദ്ധതട്രികളുകട  മഭാര്ഗ്ഗപരഖയനുസരട്രിചസ  നട്രിയന്ത്രട്രിക്കുക.  വട്രിവട്രിധ  വകുപ്പുകളുകടയന

ഏജന്സട്രികളുകടയന നട്രിര്മഭാണ വട്രികസന പ്രവര്തനങ്ങള് ഏപകഭാപേട്രിപ്പെട്രിക്കുക.

3. തപദ്ദേശസസ്വയനഭരണ  സഭാപേനങ്ങള്ക്കസ  സഭാധഭാരണ  ഗതട്രിയട്രില്  നടപ്പെട്രിലഭാക്കഭാന്
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പ്രയഭാസമുള്ള വട്രികസന പ്രക്രട്രിയകള്ക്കസ മുന്ഗണന നല്കട്രി നടപ്പെട്രിലഭാക്കുക.

1.5.2  തട്രിരുവനന്തപുരന വട്രികസന അപതഭാറട്രിറട്രിയസ തസട്രികകള് സൃഷ്ടട്രിക്കുനതട്രിനുള്ള 

അധട്രികഭാരന

സര്ക്കഭാര്  ഉതരവസ  (വകകയഴതസ)നന.22/84/എല്.എ&എസസ.ഡബട്രിയൂ.ഡട്രി

തതീയതട്രി  31.01.1984  പ്രകഭാരന നട്രിലവട്രില് വന തട്രിരുവനന്തപുരന വട്രികസന അപതഭാറട്രിറട്രി

റൂള്സസ  ചട്ടന  18  പ്രകഭാരന  1800  രൂപേ  വകര  അടട്രിസഭാന  ശമ്പളന  ഉള്ള  തസട്രികകള്

സൃഷ്ടട്രിക്കുവഭാന് ടട്രിഡയസ അധട്രികഭാരന നല്കട്രിയട്രിരുന. 1800 രൂപേയസ മുകളട്രില് അടട്രിസഭാന

ശമ്പളമുള്ള  തസട്രികകള്  സര്ക്കഭാര്  അനുമതട്രിപയഭാകട  സൃഷ്ടട്രിക്കുവഭാനുന  അനുമതട്രി

നല്കട്രിയട്രിരുന. 

1.5.3 ടട്രിഡയട്രികല ശമ്പളപേരട്രിഷ്കരണങ്ങളുന, അനുബന വട്രിഷയങ്ങളുന 

പമല്  പേറഞ്ഞ  വട്രികസന  അപതഭാറട്രിറട്രി  റൂള്സസ  ചട്ടന  18  പ്രകഭാരന  ടട്രിഡ

ജതീവനക്കഭാരുകട  ശമ്പള  പേരട്രിഷ്കരണതട്രിനസ  സര്ക്കഭാരട്രികന  മുന്കൂട്ടട്രിയള്ള  അനുമതട്രി

പതടണകമനന  നട്രിഷ്കര് ഷട്രിചട്രിരുന.  ഇതനുസരട്രിചസ  കഭാലഭാകഭാലങ്ങളട്രില്  നടപ്പെട്രിലഭാക്കട്രിയ

ശമ്പളപേരട്രിഷ്കരണങ്ങളുകട  ആനുകൂലഭ്യന  ടട്രിഡ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുന  അനുവദട്രിചട്രിട്ടുണസ.  6-ാം

ശമ്പളപേരട്രിഷ്കരണങ്ങള് മുതലുള്ള പ്രസകമഭായ ഉതരവുകളഭാണസ ഓഡട്രിറസ  പേരട്രിപശഭാധനഭാ

വട്രിപധയമഭാക്കട്രിയട്രിട്ടുള്ളതസ .

1. 6-ാം  ശമ്പള പേരട്രിഷ്കരണന - ജട്രി.ഒ.(പേട്രി) നന.600/93/ഫട്രിന് തതീയതട്രി 25.9.1993,

ജട്രി.ഒ.(പേട്രി)  നന.930/93(2)/ഫട്രിന്  തതീയതട്രി  08.12.1993  എനട്രിവ  പ്രകഭാരന

സനസഭാന സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ നടപ്പെട്രിലഭാക്കട്രിയ ശമ്പള പേരട്രിഷ്കരണതട്രികന

ആനുകൂലഭ്യന  21.02.1994  കല  ജട്രി.ഒ.(ആര്.ടട്രി.)  നന.766/94/എല്.എ.ഡട്രി.  എന

സര്ക്കഭാര്  ഉതരവസ  പ്രകഭാരമഭാണസ  ടട്രിഡ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ  അനുവദട്രിചതസ.  ശമ്പള

പേരട്രിഷ്കരണതട്രികന  ആനുകൂലഭ്യന  ടട്രിഡ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ  കൂടട്രി  ബഭാധകമഭാക്കുന

എനഭാണസ ഉതരവട്രില് സൂചട്രിപ്പെട്രിക്കുനതസ.  തസട്രികകളുകട എണന,  ജതീവനക്കഭാരുകട

വട്രിവരന എനട്രിവ അനുബനമഭായട്രി പചര്തട്രിരുനട്രില. അതട്രിനഭാല് തകന ടട്രിഡയകട

എസഭാബട്രികഷ്മെനസ  കഷഡഡ്യൂള്  പ്രകഭാരന  ഉള്ള  മുഴവന്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുന  പ്രസ്തുത

ഉതരവട്രികന ആനുകൂലഭ്യന ലഭട്രിചട്രിട്ടുണസ.
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2. 7ാം  ശമ്പള  പേരട്രിഷ്കരണന  -  ജട്രി.ഒ.(ആര്.ടട്രി.)  നന.3000/98/ഫട്രിന്  തതീയതട്രി

25.11.1998  പ്രകഭാരന   സനസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ  നടപ്പെട്രിലഭാക്കട്രിയ

ശമ്പള  പേരട്രിഷ്കരണതട്രികന  ആനുകൂലഭ്യന  01.02.1999  കല  ജട്രി.ഒ.(ആര്.ടട്രി.)

നന.393/99/എല്.എ.ഡട്രി.  എന  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവസ  പ്രകഭാരമഭാണസ  ടട്രിഡ

ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ  അനുവദട്രിചതസ.  ശമ്പള  പേരട്രിഷ്കരണതട്രികന  ആനുകൂലഭ്യന  ടട്രിഡ

ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ  കൂടട്രി  ബഭാധകമഭാക്കുന എനഭാണസ  ഉതരവട്രില് സൂചട്രിപ്പെട്രിക്കുനതസ.

തസട്രികകളുകട  എണന,  ജതീവനക്കഭാരുകട  വട്രിവരന  എനട്രിവ  അനുബനമഭായട്രി

പചര്തട്രിട്ടട്രില. അതട്രിനഭാല് തകന ടട്രിഡയകട എസഭാബട്രികഷ്മെനസ കഷഡഡ്യൂള് പ്രകഭാരന

ഉള്ള എലഭാ ജതീവനക്കഭാര്ക്കുന പ്രസ്തുത ഉതരവട്രികന ആനുകൂലഭ്യന ലഭട്രിചട്രിട്ടുണസ.

3. അധട്രിക  തസട്രികകള്  നട്രിര്തലഭാക്കട്രിയതസ  -  ടട്രിഡയകട  1999  കല

എസഭാബട്രികഷ്മെനസ കഷഡഡ്യൂള് പ്രകഭാരന 95 തസട്രികകളഭാണസ നട്രിലവട്രിലുണഭായട്രിരുനതസ.

ഇതട്രില്  22  എണന ഒഴട്രിഞ്ഞസ കട്രിടക്കുകയഭായട്രിരുന.  തുടര്  വര്ഷങ്ങളട്രില് ചുവകട

പേറയന ഉതരവുകള് പ്രകഭാരന ആകക 19 തസട്രികകള് സര്ക്കഭാര് നട്രിര്തലഭാക്കട്രി.

a) ജട്രി.ഒ(ആര്.ടട്രി)  നനപേര്  104/2000/  എല്.എസസ.ജട്രി.ഡട്രി  തതീയതട്രി

6.1.2000 ഉതരവസ - 1999 കല പകരള മുനട്രിസട്രിപ്പെഭാലട്രിറട്രി ബട്രില്ഡട്രിനഗസ റൂള്സസ

നട്രിലവട്രില് വനതട്രികന തുടര്നസ ടട്രിഡയട്രില്  17 തസട്രികകള് അധട്രികമഭാകണനസ

കകണതട്രിയട്രിട്ടുണസ.  കഡപേഡ്യൂട്ടട്രി  ഠക്കൗണ പ്ലഭാനര്(1  എണന),  അസട്രിസനസ  ഠക്കൗണ

പ്ലഭാനര്(2 എണന),  കസക്ഷന്  ഓഫതീസര്(1 എണന),  ബട്രില്ഡട്രിനഗസ

ഇന്കസ്പെക്ടര്(4 എണന),  ഡഭാഫസസഭാന്  പഗഡസ  1  (2  എണന),  ഡഭാഫസസഭാന്

പഗഡസ  11/സര്വയര്  പഗഡസ  11(2  എണന),  സതീനട്രിയര്  പഗഡസ

അസട്രിസനസ(1 എണന),  അസട്രിസനസ  പഗഡസ  1(1  എണന),  അസട്രിസനസ  പഗഡസ

11(1  എണന),  കചയട്രിന്മഭാന്(1  എണന),  പേഡ്യൂണ  (1  എണന)  എനട്രിവയഭാണസ

അധട്രികമഭാകണനസ കകണതട്രിയ തസട്രികകള്.

അധട്രികമഭാകണനസ  കകണതട്രിയവയട്രില്  8  തസട്രികകള് ഉടന്പ്രഭാബലഭ്യതട്രില്

നട്രിര്തലഭാക്കട്രിയട്രിട്ടുണസ. ഇവയകട വട്രിശദഭാനശന ചുവകട നല്കുന.
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ക്രമ നന തസട്രികകള് എണന

1 കസക്ഷന് ഓഫതീസര് 1

2 ഡഭാഫസസഭാന് പഗഡസ 1 1

3 ഡഭാഫസസഭാന് പഗഡസ 11 1

4 സതീനട്രിയര് പഗഡസ അസട്രിസനസ 1

5 അസട്രിസറനസ പഗഡസ 11 1

6 പേഡ്യൂണ 1

7 ഡഭാഫസസഭാന് പഗഡസ 1 (29.2.2000 മുതല്) 1

8 ഡഭാഫസസഭാന് പഗഡസ 11 ( 29.2.2000 മുതല്) 1

ആകക 8

ചുവകട  സൂചട്രിപ്പെട്രിക്കുന  തസട്രികകള്  തഭാലഭാലട്രിക  അടട്രിസഭാനതട്രില്

തട്രിരുവനന്തപുരന നഗരസഭയട്രിപലക്കസ പുനര്വട്രിനഭ്യസട്രിച്ചു. 

ക്രമ നന തസട്രികകള് എണന

1 അസട്രിസനസ കഠക്കൗണ പ്ലഭാനര് 2

2 ബട്രില്ഡട്രിനഗസ ഇന്കസ്പെക്ടര് 4

3 അസട്രിസനസ പഗഡസ 1 1

4 കചയട്രിന്മഭാന് 1

ആകക 8

പമല്  ഉതരവട്രില്  അധട്രികമഭാകണനസ  കകണതട്രിയ  കഡപേഡ്യൂട്ടട്രി  കഠക്കൗണ  പ്ലഭാനര്

തസട്രിക  അപബഭാളട്രിഷസ  കചയ്യുകപയഭാ  പുനര്  വട്രിനഭ്യസട്രിക്കുകപയഭാ  കചയ്യുനതഭായട്രി  പ്രസ്തുത

ഉതരവട്രില് സൂചനയട്രില. എനഭാല് കഡപേഡ്യൂട്ടട്രി കഠക്കൗണ പ്ലഭാനറുകട ഒരു തസട്രിക ടട്രിഡയട്രില്

സര്പ്ലസസ ആകണനസ ഉതരവട്രില് വഭ്യകമഭാക്കട്രിയട്രിട്ടുണസ. 

b) ജട്രി.ഒ.(എന.എസസ)28/2001/എല്.എസസ.ജട്രി.ഡട്രി.  തതീയതട്രി  5.2.2001

ഉതരവസ - 1994 കല പേഞഭായതസ രഭാജസ ആക്ടസ, 1994 കല പകരള മുനട്രിസട്രിപ്പെല്

ആക്ടസ  എനട്രിവ  നട്രിലവട്രില്  വനതട്രികനത്തുടര്നസ  തപദ്ദേശ

സസ്വയനഭരണസഭാപേനങ്ങള്ക്കസ  അധട്രികഭാരങ്ങള്  വകമഭാറട്രിയതട്രിനഭാലുന

ജനകതീയഭാസൂതണതട്രികന  ഫലമഭായന  വട്രികസന  അപതഭാറട്രിറട്രികളുകട
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പജഭാലട്രിഭഭാരന  കുറഞ്ഞതസ  കകഭാണ്ടുന  അപതഭാറട്രിറട്രികളുകട  സഭാമ്പതട്രികകചലവസ

വര്ദ്ധട്രിചതട്രിനഭാലുന  ജട്രി.ഒ.(എന.എസസ)28/2001/എല്.എസസ.ജട്രി.ഡട്രി.  തതീയതട്രി

5.2.2001  പ്രകഭാരന  തട്രിരുവനന്തപുരന  വട്രികസന  അപതഭാറട്രിറട്രിയട്രികല  ഒഴട്രിഞ്ഞസ

കട്രിടനട്രിരുന  ചുവകട  സൂചട്രിപ്പെട്രിക്കുന  തസട്രികകള്  ഉടന്  പ്രഭാബലഭ്യതട്രില്

സര്ക്കഭാര് റദ്ദേസ കചയ. വട്രിശദഭാനശങ്ങള് ചുവകട.

ക്രമ നന തസട്രികകള് എണന

1 എകട്രികഡ്യൂട്ടതീവസ എഞട്രിനതീയര് 1

2 കഡപേഡ്യൂട്ടട്രി ഠക്കൗണ പ്ലഭാനര് 1

3 ആര്ക്കട്രികടകസചറല് ഡഭാഫസസഭാന് പഗഡസ I 1

4 ആര്ക്കട്രികടകസചറല് ഡഭാഫസസഭാന് പഗഡസ II 4

5 ഓവര്സട്രിയര് പഗഡസ  III 1

6 സര്കവയര് പഗഡസ  II 1

7 പടസര് 2

ആകക 11

പമല്പ്പെറഞ്ഞ തസട്രികകള് നട്രിര്തലഭാക്കട്രിയതട്രികന തുടര്നസ  2002, 2003, 2004

വര്ഷങ്ങളട്രികല  എസഭാബട്രികഷ്മെനസ  കഷഡഡ്യൂള്  പ്രകഭാരന   യഥഭാക്രമന  75,72,68

തസട്രികകളഭാണസ ഉള്കപ്പെട്ടട്രിട്ടുള്ളതസ. ഇതട്രില് അവഭ്യകത നട്രിലനട്രില്ക്കുന.

1.5.4.  8ാം ശമ്പള പേരട്രിഷ്കരണന - ജട്രി.ഒ(ആര്.ടട്രി)നമ്പര് 2265/ 06 എല്.എസസ.ജട്രി.ഡട്രി

തതീയതട്രി  22.9.2006 പ്രകഭാരമഭാണസ  ടട്രിഡ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ  8ാം  ശമ്പള  പേരട്രിഷ്കരണന

ബഭാധകമഭാക്കട്രിയതസ. 2004 കല  ടട്രിഡ എസഭാബട്രിഷ്മെനസ കഷഡഡ്യൂള് പ്രകഭാരന 68 തസട്രികകള്

നട്രിലനട്രില്കക്ക,  ആകക  47  തസട്രികകള്ക്കഭാണസ  8ാം  ശമ്പള  പേരട്രിഷ്കരണതട്രികന

ആനുകൂലഭ്യന  അനുവദട്രിചട്രിട്ടുള്ളതസ.  ശമ്പളപേരട്രിഷ്കരണ  ഉതരവട്രിപനഭാകടഭാപ്പെന

ഉള്കപ്പെടുതട്രിയട്രിട്ടുള്ള അനഗതീകരട്രിച തസട്രികകളുകട അനുബനന ചുവകട നല്കുന.
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ക്രമ
നന പപേരുന തസട്രികയന

പ്രതീ
റട്രിവവസസഡസ

കസ്കെയട്രില്

റട്രിവവസസഡസ
കസ്കെയട്രില്

കഡപേഡ്യൂപട്ടഷനഭാ
പണഭാ അലപയഭാ

1 വട്രി.വട്രി. കൃഷ്ണരഭാജന്, കസക്രട്ടറട്രി 14000-18000 23200-31150 കഡപേഡ്യൂപട്ടഷന്

2 ബട്രി.വട്രിന്കസനസ, ചതീഫസ 
എന്ജട്രിനതീയര് 14000-18000 23200-31150 കഡപേഡ്യൂപട്ടഷന്

3 എസസ.ദട്രിപനഷസ, കഠക്കൗണ പ്ലഭാനര് 10000-15150 16650-23200 ടട്രിഡ സഭാഫസ

4 ആര്.അജട്രിതസ, എകട്രികഡ്യൂട്ടതീവസ 
എന്ജട്രിനതീയര്

10000-15150 16650-23200 ടട്രിഡ സഭാഫസ

5 പേട്രി.ബട്രി.പ്രപമഭാദസ, അസട്രി.എകട്രി. 
എന്ജട്രിനതീയര് 7450-11475 12250-19800 ടട്രിഡ സഭാഫസ

6 എ.എസസ.ബതീന-
അസട്രി.എകട്രി.എന്ജട്രിനതീയര്

7450-11475 12250-19800 ടട്രിഡ സഭാഫസ

7 എന.എ.മസൂന, കഡപേഡ്യൂട്ടട്രി കഠക്കൗണ 
പ്ലഭാനര് 7450-11475 12250-19800 കഡപേഡ്യൂപട്ടഷന്

8 ഐ.മട്രിനട്രി.അസട്രി. എഞട്രിനതീയര് 6675-10550 11070-18450 ടട്രിഡ സഭാഫസ

9 മഭാമന് പജഭാസഫസ, അസട്രിസനസ 
എഞട്രിനതീയര്

6675-10550 11070-18450 ടട്രിഡ സഭാഫസ

10 മരട്രിയ ജഭാസട്രിന്,അസട്രിസനസ 
എഞട്രിനതീയര് 6675-10550 11070-18450 ടട്രിഡ സഭാഫസ

11 ടട്രി.ആര്. ഹരട്രിപ്രസഭാദസ, അസട്രിസനസ 
എഞട്രിനതീയര്

6675-10550 11070-18450 ടട്രിഡ സഭാഫസ

12 വട്രി.പേട്രി.അസതീസസ, അസട്രി.കഠക്കൗണ 
പ്ലഭാനര് 6675-10550 11070-18450 ടട്രിഡ സഭാഫസ

13 ബട്രി.ഗതീത, അസട്രിസനസ കഠക്കൗണ 
പ്ലഭാനര്

6675-10550 11070-18450 ടട്രിഡ സഭാഫസ

14 എസസ.സപന്തഭാഷസ, ഫട്രിനഭാന്സസ 
ഓഫതീസര് 10000-15150 16550-23200 കഡപേഡ്യൂപട്ടഷന്

15 അഡട്രിനട്രിപസ്ട്രേറതീവസ ആനസ കറകവനഡ്യൂ 
ഓഫതീസര്

7200-11400 11910-19350 പവക്കനസ

16 പമരട്രി ജൂഡട്രിതസ, കസക്ഷന് 
ഓഫതീസര് 6500-10550 10790-18000 ടട്രിഡ സഭാഫസ

17 കുമഭാരട്രി ജയശതീ, സതീനട്രിയര് പഗഡസ 
അസട്രിസനസ

5500-9075 9191-15510 ടട്രിഡ സഭാഫസ

18 എ. മുഹമദസ ഹഭാഷട്രിന, സതീനട്രിയര് 5500-9075 9190-15510 ടട്രിഡ സഭാഫസ
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പഗഡസ അസട്രിസനസ

19 എ.ഹക്കട്രിന, സതീനട്രിയര് പഗഡസ 
അസട്രിസനസ 5500-9075 9190-15510 ടട്രിഡ സഭാഫസ

20 കബവട്രിന് കപേപരര, സതീനട്രിയര് 
പഗഡസ അസട്രിസനസ

5500-9075 9190-15510 ടട്രിഡ സഭാഫസ

21 സട്രി.ആര്.ശശട്രിധരന്, സതീനട്രിയര് 
പഗഡസ അസട്രിസനസ 5500-9075 9190-15510 കഡപേഡ്യൂപട്ടഷന്

22 എസസ.അബ്ദുല് ഹമതീദസ ഖഭാന്, 
അസട്രിസനസ പഗഡസ 1

4600-7125 7990-12930 കഡപേഡ്യൂപട്ടഷന്

23 എസസ.കക.സഭായൂര്പദവന് നഭായര്, 
അസട്രിസനസ പഗഡസ 1 4600-7125 7990-12930 കഡപേഡ്യൂപട്ടഷന്

24 എ.സബതീന, അസട്രിസനസ പഗഡസ 1 4600-7125 7990-12930 കഡപേഡ്യൂപട്ടഷന്

25 പേട്രി.രഭാപജഷസ കുമഭാര്, അസട്രിസനസ 
പഗഡസ 1

4600-7125 7990-12930 കഡപേഡ്യൂപട്ടഷന്

26 എല്. സൂരഭ്യനഭാരഭായണന്, 
അസട്രിസനസ പഗഡസ 11 4000-6090 6680-10790 കഡപേഡ്യൂപട്ടഷന്

27 എസസ.ഷഭാമ, അസട്രിസനസ പഗഡസ 11 4000-6090 6680-10790 കഡപേഡ്യൂപട്ടഷന്

28 ബട്രി.ആര്. സുപരഷസ, അസട്രിസനസ 
പഗഡസ 11

4000-6090 6680-10790 കഡപേഡ്യൂപട്ടഷന്

29 അസട്രിസനസ പഗഡസ 11 4000-6090 6680-10790 പവക്കനസ

30 പേട്രി.ലളട്രിതഭാമ, സതീനട്രിയര് പഗഡസ 
വടപേട്രിസസ 5500-9075 9191-15510 ടട്രിഡ സഭാഫസ

31 എ. നുജ, വടപേട്രിസസ പഗഡസ 11 3590-5400 5930-9590 കഡപേഡ്യൂപട്ടഷന്

32
ടട്രി.കക.ബതീനട്രിഷസ, 
ആര്ക്കട്രികടകസചറല് ഡഭാഫസസഭാന് 
പഗഡസ 1

4600-7125 7990-12930 പവക്കനസ

33 എ.രഭാധഭാകൃഷ്ണന് നഭായര്,  
ഓവര്സട്രിയര് ഡഭാഫസസഭാന് പഗഡസ 1

4600-7125 7990-12930 കഡപേഡ്യൂപട്ടഷന്

34 രഭാജ പഗഭാപേഭാല പേട്രിള്ള, ഓവര്സട്രിയര്
ഡഭാഫസസഭാന് പഗഡസ 1 4600-7125 7990-12930 കഡപേഡ്യൂപട്ടഷന്

35 ഓവര്സട്രിയര് ഡഭാഫസസഭാന് പഗഡസ 
11

4600-7125 7990-12930 പവക്കനസ

36
എ.പേട്രി. പസഭാസട്രിയ,      
ഓവര്സട്രിയര് ഡഭാഫസസഭാന് പഗഡസ 
11

3590-5400 5930-9590 കഡപേഡ്യൂപട്ടഷന്
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37 പശഭാഭകുമഭാരട്രി, ഓവര്സട്രിയര് 
ഡഭാഫസസഭാന് പഗഡസ 11 3590-5400 5930-9590 കഡപേഡ്യൂപട്ടഷന്

38 ആര്.ചന്ദ്രന്, ഓവര്സട്രിയര് 
ഡഭാഫസസഭാന് പഗഡസ 111

3590-5400 5930-9590 കഡപേഡ്യൂപട്ടഷന്

39 ആര്.പഗഭാപേട്രിനഭാഥന്, പേഡ്യൂണ 2610-3680 4300-5930 ടട്രിഡ സഭാഫസ

40 വട്രി.വട്രിജയന് നഭായര്,പേഡ്യൂണ 2610-3680 4300-5930 ടട്രിഡ സഭാഫസ

41 എ.ശതീവര്ദ്ധനന് നഭായര്, പേഡ്യൂണ 2610-3680 4300-5930 കഡപേഡ്യൂപട്ടഷന്

42 എ.നൂര് മുഹമദസ, ഡപഫദഭാര് 2650-4150 4400-6680 ടട്രിഡ സഭാഫസ

43
പേട്രി.റനലഭാ ബതീവട്രി, 
പകഭാണഫട്രിഡന്ഷഭ്യല് അസട്രിസനസ, 
പഗഡസ 1

4600-8000 7990-12930 കഡപേഡ്യൂപട്ടഷന്

44 സട്രി.രഭാജന്, വഡവര് പഗഡസ II 3050-5230 4990-7990 പവക്കനസ

45 ആനണട്രി വമപഖല്, പറഭാണട്രിപയഭാ 
ഓപ്പെപററര് 2650-4150 4400-6680 ടട്രിഡ സഭാഫസ

46 എ.ടട്രി.ആബഭാനനസ, സര്വയര് പഗഡസ
11

3590-5400 5930-9590 പവക്കനസ

47
എല്.കൃഷ്ണകുമഭാരട്രി, ഇന്ഫര്പമഷന് 
അസട്രിസനസ കന കടലട്രിപഫഭാണ 
ഓപ്പെപററര്

3350-5275 5510-8590 ടട്രിഡ സഭാഫസ

പമല്പ്പെറഞ്ഞ  47  തസട്രികകളട്രില്  26  ഉന  കഡപേഡ്യൂപട്ടഷന്  അകലങട്രില്  പവക്കനസ

ആയട്രിരുന.ടട്രിഡ  ജതീവനക്കഭാര്  21  പപേര്  മഭാതമഭായട്രിരുന.ടട്രിഡ  കസക്രട്ടറട്രിയകട

06.04.2006,  20.05.2006,  11.07.2006  എനതീ  തതീയതട്രികളട്രികല

എ 1/1264/ടട്രിഡ  നനപേര്  കപ്രഭാപപ്പെഭാസലട്രില്  (ടട്രിഡയട്രില്  ശമ്പള  പേരട്രിഷ്കരണന

അനുവദട്രിചസ  കകഭാണ്ടുള്ള  ജട്രി.ഒ(ആര്.ടട്രി)നനപേര്  2265/06  എല്.എസസ.ജട്രി.ഡട്രി

തതീയതട്രി 22.9.2006 ഉതരവട്രികല സൂചന 4) ഉള്കപ്പെടുതട്രിയ തസട്രികകള്ക്കഭാണസ

ശമ്പള പേരട്രിഷ്കരണ ആനുകൂലഭ്യന അനുവദട്രിചതസ.

1.5.5  9-ാംശമ്പള  പേരട്രിഷ്കരണന  -  ജട്രി.ഒ  (എന.എസസ)  നനപേര്  304/2011/

എല്.എസസ.ജട്രി.ഡട്രി.  തതീയതട്രി  06.12.2011  പ്രകഭാരമഭാണസ  ടട്രിഡ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ  9-ാം

ശമ്പള  പേരട്രിഷ്കരണന  ബഭാധകമഭാക്കട്രിയതസ.  ഇതസ  സനബനട്രിച  വട്രിശദഭാനശങ്ങള്  ചുവകട

നല്കുന
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ക്രമ
നന തസട്രികകള്

തസട്രികക
ളുകട

എണന

പ്രതീ
റട്രിവവസസഡസ

കസ്കെയട്രില്

റട്രിവവസസഡസ
കസ്കെയട്രില്

* പപേഴണല്
കസ്കെയട്രില്

1
അഡട്രിനട്രിപസ്ട്രേറതീവസ 
ആനസ കറവനഡ്യൂ 
ഓഫതീസര്

1 11910-19350 NIL 20740-36140

2 കസക്ഷന് ഓഫതീസര് 1 10790-18000 NIL 18740-33680

3 സതീനട്രിയര്പഗഡസ 
അസട്രിസനസ 3 9190-15510 NIL 16180-29180

4 സതീനട്രിയര് പഗഡസ 
വടപ്പെട്രിസസ

1 9190-15510 NIL 16180-29180

5 അസട്രിസനസ പഗഡസ 11 1 6680-10790 NIL 11620-20240

6 ഡപഫദഭാര് 1 4630-7000 8730-13540

7 കഠക്കൗണ പ്ലഭാനര് 1 16550-23200 36140-49740

8 എകട്രികഡ്യൂട്ടതീവസ 
എഞട്രിനതീയര് 1 16550-23200 36140-49740

9
അസട്രിസനസ 
എകട്രികഡ്യൂട്ടതീവസ 
എഞട്രിനതീയര്

3 12350-19800 21240-37040

10 കഡപേഡ്യൂട്ടട്രി കഠക്കൗണ 
പ്ലഭാനര്

1 12250-19800 21240-37040

11 അസട്രിസനസ 
എഞട്രിനതീയര് 4 11070-18450 20740-36140

12 അസട്രിസനസ കഠക്കൗണ 
പ്ലഭാനര്

1 11070-18450 20740-36140

13 സര്വയര് പഗഡസ 11 1 7480-11910
(TBHG) 13210-22360

ആകക 20

*(അഡട്രിനട്രിപസ്ട്രേറതീവസ & കറവനഡ്യൂ ഓഫതീസര്(1), കസക്ഷന് ഓഫതീസര്(1),സതീനട്രിയര്

പഗഡസ അസട്രിസനസ(3),അസട്രിസനസ പഗഡസ  11 (1),സതീനട്രിയര് പഗഡസ വടപ്പെട്രിസസ(1)

എനട്രിങ്ങകന  2009  നസ മുമ്പഭായട്രി ടട്രിഡ സര്വതീസട്രില് പ്രപവശട്രിചസ കസക്രപട്ടറട്രിയറസ

പേഭാപറണട്രില് തുടര്നസ വനവര്ക്കസ പപേഴണല് കസ്കെയട്രില്  അനുവദട്രിച്ചു.)

പമല്  പേട്ടട്രികയട്രില്  ടട്രിഡയട്രില്    കഡപേഡ്യൂപട്ടഷന്  വഭ്യവസയട്രില്  ജതീവനക്കഭാര്
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പജഭാലട്രിപനഭാക്കട്രിയട്രിരുന തസട്രികകള് ഉള്കപ്പെടുതട്രിയട്രിട്ടട്രില.

പമല്പ്പെറഞ്ഞ  20  തസട്രികകള്ക്കസ  പുറകമ  ജട്രി.ഒ(എന  എസസ)

നന.311/2012/എല്.എസസ.ജട്രി.ഡട്രി  തതീയതട്രി  28.11.2012  പ്രകഭാരന  തഭാകഴപ്പെറയന

മൂനസ തസട്രികകള്ക്കസ കൂടട്രി പേട്രിനതീടസ ശമ്പള പേരട്രിഷ്കരണന അനുവദട്രിച്ചു.

ക്രമ
നന തസട്രിക തസട്രികകളുകട

എണന
പ്രതീ റട്രിവവസസഡസ

കസ്കെയട്രില്
റട്രിവവസസഡസ

കസ്കെയട്രില്

1 ചതീഫസ എഞട്രിനതീയര് 1 23200-31150 42640-58640

2 വഡവര് പഗഡസ I 1 6080-9830 10480-18300

3 പറഭാണട്രിപയഭാ ഓപ്പെപററര് 1 4630-7000 8730-13540

ടട്രിഡയകട  2009 കല  എസഭാബട്രികഷ്മെനസ  കഷഡഡ്യൂള്  പ്രകഭാരന  68 തസട്രികകള്

നട്രിലനട്രില്കക്കയഭാണസ  പമല്പ്പെറഞ്ഞ  23  തസട്രികകള്ക്കസ  ശമ്പള  പേരട്രിഷ്കരണന

അനുവദട്രിചതസ. പകരള  സനസഭാന  ഓഡട്രിറസ  വകുപ്പെസ  ഡയറക്ടറുകട  20.03.2012,

06.06.2016  തതീയതട്രികളട്രികല കക.എസസ.എ  23825/ആര്  1/2011  നന കത്തുകള്

പ്രകഭാരന പ്രസ്തുത ശമ്പള പേരട്രിഷ്കരണ ഉതരവട്രികല അപേഭാകതകള് സര്ക്കഭാരട്രികന

അറട്രിയട്രിചട്രിട്ടുണസ.

1.5.6 എസഭാബട്രികഷ്മെനസ  കഷഡഡ്യൂള്  പ്രകഭാരമുള്ള  എലഭാ  തസട്രികകള്ക്കുന  

ശമ്പളപേരട്രിഷ്കരണന അനുവദട്രിചട്രിട്ടട്രില  -  പമല് വട്രിശദതീകരട്രിചതട്രില് നട്രിനന 2004,

2009  ശമ്പളപേരട്രിഷ്കരണങ്ങളട്രില്  ടട്രിഡയട്രികല  എസഭാബട്രികഷ്മെനസ  കഷഡഡ്യൂള്  പ്രകഭാരമുള്ള

എലഭാ തസട്രികകള്ക്കുന ശമ്പളപേരട്രിഷ്കരണന അനുവദട്രിചട്രിട്ടട്രില എനസ കഭാണുന. 2004-ല്

47  തസട്രികകള്ക്കുന,  2009-ല്  23  തസട്രികകള്ക്കുമഭാണസ  ശമ്പളപേരട്രിഷ്കരണന

അനുവദട്രിചതസ.

ഖണട്രിക  3  ല്  സൂചട്രിപ്പെട്രിച  പ്രകഭാരന  ജട്രി.ഒ(ആര്.ടട്രി)നനപേര്  104/2000/

എല്.എസസ.ജട്രി.ഡട്രി.  തതീയതട്രി  6.1.2000  കല  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവട്രിലൂകട  17

തസട്രികകള്  അധട്രികമഭാകണനസ  കകണത്തുകയന  ആയതട്രില്  8  എണന  റദ

കചയ്യുകയന,  തുടര്നസ  ജട്രി.ഒ.(എന.എസസ)28/2001/എല്.എസസ.ജട്രി.ഡട്രി.  തതീയതട്രി

5.2.2001  പ്രകഭാരന ഒഴട്രിഞ്ഞസ കട്രിടനട്രിരുന  11  തസട്രികകള് റദ്ദേസ കചയ്യുകയന കചയ

പശഷന  സര്ക്കഭാര്  ടട്രിഡയട്രികല  ഏകതങട്രിലുന  തസട്രികകള്  നട്രിര്തലഭാക്കുകപയഭാ
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അപബഭാളട്രിഷസ  കചയ്യുകപയഭാ  കചയട്രിട്ടട്രില.  2006  നസ  പശഷന  ടട്രിഡ  സര്വതീസട്രില്

പുതട്രിയ  നട്രിയമനങ്ങള് നടക്കഭാതട്രിരുനതട്രിനഭാല് നട്രിലവട്രിലുണഭായട്രിരുന ഒഴട്രിവുകള്

കഡപേഡ്യൂപട്ടഷന് വഴട്രിയഭാണസ നട്രികതട്രിയട്രിരുനതസ.  എനഭാല് 06.06.2015  കല ടട്രിഡ

കഭാരഭ്യ നട്രിര്വഭാഹക സമട്രിതട്രി മുനട്രിസട്രിപ്പെല് പകഭാമണ സര്വതീസസ ബഭാധകമഭാക്കുവഭാന്

തതീരുമഭാനട്രിച പശഷന മട്രിനട്രിസതീരട്രിയല്,എഞട്രിനതീയറട്രിനഗസ വട്രിഭഭാഗങ്ങളട്രിപലക്കസ പകരള

പേബട്രികസ  സര്വതീസസ  കമതീഷന്  വഴട്രി  പുതട്രിയ  നട്രിയമനങ്ങള്  നടത്തുകയന

കചയട്രിട്ടുണസ. 

1.5.6(a) 10-ാം ശമ്പളപേരട്രിഷ്കരണന _ സര്ക്കഭാര് അനുവഭാദന ഇലഭാകത നടപ്പെട്രിലഭാക്കട്രി 

1.07.2014  മുതല്  പ്രഭാബലഭ്യതട്രില്  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ,  10-ാം

ശമ്പളപേരട്രിഷ്കരണന  അനുവദട്രിചട്രിരുന.  മുന്കഭാല  ശമ്പള  പേരട്രിഷ്കരണങ്ങള്  ടട്രിഡയസ

ബഭാധകമഭാക്കട്രിയട്രിട്ടുള്ളതട്രികന  അടട്രിസഭാനതട്രില്,  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവസ

പ്രതതീക്ഷട്രിച്ചുകകഭാണസ,  10-ാം  ശമ്പള  പേരട്രിഷ്കരണന  ടട്രിഡയട്രില്  നടപ്പെട്രിലഭാക്കുനതട്രിനസ

29.02.2016  ല്  ടട്രിഡ  ജനറല്  കകക്കൗണസട്രില്  തതീരുമഭാനട്രിച്ചു.  എനഭാല്  സര്ക്കഭാര്

ഉതരവട്രികന അഭഭാവതട്രില് ഈ നടപേടട്രിക്കസ സഭാധുത ഇല.

1.5.6(b) 10-ാം ശമ്പളപേരട്രിഷ്കരണനടപേടട്രികളുകട നട്രിലവട്രികല സട്രിതട്രി  -  31.03.2016

കല  എ 1/226/2016/ടട്രിഡ  നന  കതസ  പ്രകഭാരന  10-ാം  ശമ്പള  പേരട്രിഷ്കരണന

നടപ്പെട്രിലഭാക്കുനതട്രിനസ,  ടട്രിഡ  സര്ക്കഭാരട്രിനസ  കപ്രഭാപപ്പെഭാസല്  സമര്പ്പെട്രിച്ചു.  ഇതട്രിപന്മേല്

22.10.2016, 06.02.2018, 18.04.2018 തതീയതട്രികളട്രികല കത്തുകള് പ്രകഭാരന, ടട്രിഡയകട

സര്വതീസസ  റൂള്സസ,  നട്രിയമനരതീതട്രി,  വഭാര്ഷട്രിക  കണക്കുകള്,  ഓഡട്രിറസ  റട്രിപപ്പെഭാര്ട്ടുകള്,

അനഗതീകൃത തസട്രികകള്, ശമ്പള കസ്കെയട്രിലുകള്, നട്രിലവട്രിലുള്ള ജതീവനക്കഭാര്, തസട്രികകളുകട

പുന:ക്രമതീകരണന, ഒഴട്രിവുകള് പേട്രി.എസസ.സട്രി യസ റട്രിപപ്പെഭാര്ട്ടസ കചയതസ,  തസട്രികകളുകട പുനര്

നഭാമകരണന/ഡതീപഗഡസ കചയല്, പ്രപമഭാഷനുകള്, എസഭാബട്രികഷ്മെനസ കഷഡഡ്യൂള്, സര്ക്കഭാര്

അനുമതട്രി  ഇലഭാകത ശമ്പള പേരട്രിഷ്കരണന അനുവദട്രിചതട്രിനുള്ള വട്രിശദതീകരണന തുടങ്ങട്രിയ

വട്രിവരങ്ങള് ടട്രിഡപയഭാടസ ആവശഭ്യകപ്പെടുകയന, ടട്രിഡ ആയവ സമര്പ്പെട്രിക്കുകയന കചയട്രിട്ടുണസ.

തുടര്നസ  01.01.2019-ല്  പുതുക്കട്രിയ  പ്രപപ്പെഭാസല്  സമര്പ്പെട്രിക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര്

ആവശഭ്യകപ്പെടുകയന, 12.03.2019-ല് ആയതസ സമര്പ്പെട്രിക്കുകയന കചയട്രിട്ടുണസ.
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1.5.7 ടട്രിഡയട്രില് പകരള മുനട്രിസട്രിപ്പെല് പകഭാമണ സര്വതീസസ റൂള്സസ നടപ്പെട്രിലഭാക്കല് - 

ജട്രി.ഒ(എന.എസസ).നന.304/2011/എല്.എസസ.ജട്രി.ഡട്രി തതീയതട്രി 06.12.2011 പ്രകഭാരന

2009  ശമ്പള പേരട്രിഷ്കരണന ടട്രിഡ ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ അനുവദട്രിചപപ്പെഭാള് ടട്രിഡയട്രില് പകരള

മുനട്രിസട്രിപ്പെല് പകഭാമണ സര്വതീസസ പ്രകഭാരമുള്ള സഭാഫസ പേഭാപറണ നടപ്പെട്രിലഭാക്കുവഭാന് ടട്രിഡ

ജനറല് കക്കൗണസട്രില് തതീരുമഭാനന വകകക്കഭാള്ളണകമനസ സര്ക്കഭാര് നട്രിര്പദ്ദേശട്രിചട്രിരുന.

ഇതനുസരട്രിചസ  06.06.2015  കല  കഭാരഭ്യനട്രിര്വഭാഹക  സമട്രിതട്രി  തതീരുമഭാനപ്രകഭാരന

പുനക്രമതീകരട്രിച തസട്രികകളുകട വട്രിശദഭാനശങ്ങള് ചുവകട പചര്ക്കന.

ക്ര
മ
ന
നന

മുനട്രിസട്രിപ്പെല്
പകഭാമണ
സര്വതീസസ
ബഭാധകമഭാ
ക്കട്രിയതട്രിനസ
മുന്പുള്ള

തസട്രികകള്

എ
ണന

ശമ്പള
കസ്കെയട്രി

ല്

പുതു
ക്കട്രിയ
ശമ്പള
കസ്കെയട്രി

ല്

പകരള
മുനട്രിസട്രിപ്പെല്

പകഭാമണ
സര്വതീസസ

പ്രകഭാരന പുനര്
നട്രിര്ണയട്രിക്കു
പമ്പഭാഴകത
തസട്രികകള്

എ
ണന

നട്രില
വട്രികല
ടട്രിഡ

ജതീവന
ക്കഭാര്,
സര്
ക്കഭാര്
നട്രിയമ

നന
എനട്രി
വരുകട
എണന

ശമ്പ
ള

കസ്കെ
യട്രില്

പുതുക്കട്രിയ
ശമ്പള

കസ്കെയട്രില്

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
കചയര്മഭാന് 
(എകസ 
ഒഫട്രിപഷഭ്യഭാ)

1 consol
idated

consol
idated

കചയര്മഭാന് 
(എകസ 
ഒഫട്രിപഷഭ്യഭാ)

1 1
cons
olida
ted

consolidate
d

2 കസക്രട്ടറട്രി 1

As in 
Parent 
Depart
ment

As in 
Parent
Depart
ment

കസക്രട്ടറട്രി 1 1

As in
Pare
nt 
Depa
rtme
nt

As in 
Parent 
Department

മട്രിനട്രിസതീരട്രിയല് വട്രിഭഭാഗന

3
അകക്കക്കൗണസ
സസ 
ഓഫതീസര്

1 20740
-36140

40500
-
85000

അകക്കക്കൗണസസസ 
ഓഫതീസര് 1 1

1924
0-
3450
0

36600-
79200

4 അഡട്രിനട്രി
പസ്ട്രേറതീവസ 

1 20740
-36140

40500
-

സതീനട്രിയര് 
സൂപ്രണസ 

1 1 1924
0-

36600-
79200
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ആനസ 
കറവനഡ്യൂ 
ഓഫതീസര്

85000 കറവനഡ്യൂ 
ഓഫതീസര്

3450
0

5 കസക്ഷന് 
ഓഫതീസര്

1 18740-
33680

36600
-
79200

കറവനഡ്യൂ 
ഓഫതീസര് 
പഗഡസ 11

1 1

1874
0-
3368
0

35700-
75600

6
സതീനട്രിയര് 
പഗഡസ 
അസട്രിസനസ

4
16180-
29180

30700
-
65400

അസട്രിസനസ പഗഡട്രികന 12
തസട്രികകള് മുനട്രിസട്രിപ്പെല് പകഭാമണ

സര്വതീസട്രിപലക്കസ മഭാറുപമ്പഭാള്
എല്.ഡട്രി,സതീനട്രിയര് കഭാര്ക്കസ,
കറവനഡ്യൂ ഇന്കസ്പെക്ടര്,ജൂനട്രിയര്

സൂപ്രണസ എനട്രിങ്ങകന മഭാറട്രി പേഭാപറണ
നട്രിശയട്രിക്കുകയന അതസ പ്രകഭാരമുള്ള

കസ്കെയട്രില് അനുവദട്രിക്കുകയന
കചയഭാവുനതഭാണസ. കസക്രപട്ടറട്രിയറസ
പേഭാപറണട്രില് അസട്രിസനസ പഗഡട്രില്

തുടരുനവര് വട്രിരമട്രിക്കുകപയഭാ
സഭാനക്കയറന ലഭട്രിക്കുകപയഭാ

കചയ്യുന മുറക്കസ 12
തസട്രികകളട്രിപലക്കുന നട്രിയമനന

നടതഭാവുനതഭാണസ.

 
12 അസട്രിസ
നസ 
പകഡറട്രില് 2
സതീനട്രിയര് 
പഗഡസ 
അസട്രിസനസ
മഭാര് 
നട്രിലവട്രിലുണസ
.എല്.ഡട്രി 
കഭാര്ക്കഭായട്രി 
പേട്രി
.എസസ.സട്രി 
വഴട്രി 4 
പപേകര 
നട്രിയമട്രിക്കുക്സുക
യന കചയ..

7
അസട്രിസനസ 
പഗഡസ 1 4

13900-
24040

27800
-
59400

8 അസട്രിസനസ 
പഗഡസ 11 4 11620-

20240

22200
-
48000

9

പകഭാണഫട്രി
ഡന്ഷഭ്യല് 
അസട്രിസനസ,
പഗഡസ 1

1 13900-
24040

27800
-
59400

പകഭാണഫട്രിഡന്
ഷഭ്യല് 
അസട്രിസനസ, 
പഗഡസ 1

1 0

1390
0-
2404
0

27800-
59400

10

പകഭാണഫട്രി
ഡന്ഷഭ്യല് 
അസട്രിസനസ,
പഗഡസ 11   

1 10480
-18300

20000
-
45800

പകഭാണഫട്രിഡന്
ഷഭ്യല് 
അസട്രിസനസ, 
പഗഡസ 11   

1 0

1048
0-
1830
0

20000-
45800

11 സതീനട്രിയര് 
പഗഡസ 
വടപേട്രിസസ

1 16180-
29180

30700
-
65400

വടപ്പെട്രിസട്രികന 3 തസട്രികകള്
മുനട്രിസട്രിപ്പെല് പകഭാമണ സര്വതീസട്രിപലക്കസ

മഭാറുപമ്പഭാള് എല്.ഡട്രി വടപ്പെട്രിസസ,
സതീനട്രിയര് വടപ്പെട്രിസസ എനട്രിങ്ങകന മഭാറട്രി

പേഭാപറണ നട്രിശയട്രിക്കുകയന അതസ
പ്രകഭാരമുള്ള കസ്കെയട്രില് അനുവദട്രിക്കുകയന

കചപയണതഭാണസ. കസക്രപട്ടറട്രിയറസ
പേഭാപറണട്രില് വടപ്പെട്രിസസ  പഗഡട്രില്

കസക്രപട്ടറട്രിയ
റസ

പേഭാപറണട്രില്
ആരുന

തുടരുനട്രില.
എല്.ഡട്രി.

കകടപ്പെട്രിസഭായട്രി
ഒരഭാകള

12
വടപേട്രിസസ 
പഗഡസ 1 1

13900-
24040

27800
-
59400

13 വടപേട്രിസസ 1 11620- 22200
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പഗഡസ 11 20240

-
48000

തുടരുനവര് വട്രിരമട്രിക്കുകപയഭാ
സഭാനക്കയറന ലഭട്രിക്കുകപയഭാ കചയ്യുന
മുറക്കസ 3 തസട്രികകളട്രിപലക്കുന നട്രിയമനന

നടതഭാവുനതഭാണസ.

പേട്രി.എസസ.സട്രി
മുഖഭാന്തട്രിരന
നട്രിയമട്രിചട്രിട്ടു

ണസ

14

ഇന്ഫര്പമ
ഷന് 
അസട്രിസനസ 
കന 
കടലട്രിപഫഭാ
ണ 
ഓപ്പെപററര്

1 9190-
15780

18000
-
41500

പേട്രി.
എ.ബട്രി.എകസ 
ഓപ്പെപററര് 
കടലട്രിപഫഭാണ 
അറനര്

1 0

8730
-
1354
0

17000-
37500

15 വഡവര് 
പഗഡസ1

2 10480
-18300

20000
-
45800

വഡവര് 
പഗഡസ 1

2 0

1048
0-
1830
0

20000-
45800

16 വഡവര് 
പഗഡസ 11 3 9190-

15780

18000
-
41500

വഡവര് 
പഗഡസ 11 3 1

9190
-
1578
0

18000-
41500

17 പറഭാണട്രിപയഭാ
ഓപ്പെപററര്

1 8960-
14260

17500
-
39500

പറഭാണട്രിപയഭാ 
ഓപ്പെപററര്

1 0

8960
-
1426
0

17500-
39500

18 ഡപഫദഭാര് 1 8730-
13540

17000
-
37500

ഡപഫദഭാര് 1 1

8730
-
1354
0

17000-
37500

19 പേഡ്യൂണ 5 8500-
13210

16500
-
35700

ഓഫതീസസ 
അറനനസ

5 5

8500
-
1321
0

16500-
35700

20 വഭാചര് 1
8500-
13210

16500
-
35700

വഭാചര് 1 1

8500
-
1321
0

16500-
35700
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21 ഗഭാര്ഡനര് 1 8730-
13540

17000
-
37500

ഗഭാര്ഡനര് 1 1

8730
-
1354
0

17000-
37500

22 ഫുള് വടന 
സസ്വതീപ്പെര് 1 8500-

13210

16500
-
35700

ഫുള് വടന 
സസ്വതീപ്പെര് 1 0

8500
-
1321
0

16500-
35700

A post of L D Typist was
supernumerarily created vide

GO(P) No.63/13/Social Justice
Dept. Dated 07.08.2013

എല്.
ഡട്രി
.വടപ്പെട്രിസസ(സൂ
പ്പെര് നഡ്യൂമററട്രി)

1 1

9940
-
1658
0

19000-
43600

എഞട്രിനതീയറട്രിനഗസ വട്രിഭഭാഗന

23
ചതീഫസ 
എഞട്രിനതീയ
ര്

1
44640
-
58640

85000
-
11760
0

ചതീഫസ 
എഞട്രിനതീയര് 1 1

4464
0-
5864
0

85000-
117600

24

എകട്രികഡ്യൂട്ടതീ
വസ 
എഞട്രിനതീയ
ര്

1 36140-
49740

68700
-
11040
0

എകട്രികഡ്യൂട്ടതീവസ 
എഞട്രിനതീയര്

1 1

3614
0-
4974
0

68700-
110400

25

അസട്രിസനസ 
എകട്രികഡ്യൂട്ടതീ
വസ 
എഞട്രിനതീയ
ര്(സട്രിവട്രില്)

2
22360
-
37940

42500
-
87000

അസട്രിസനസ 
എകട്രികഡ്യൂട്ടതീവസ 
എഞട്രിനതീയര്(
സട്രിവട്രില്)

2 2

2236
0-
3794
0

42500-
87000

26

അസട്രിസനസ 
എകസട്രികഡ്യൂ
ട്ടതീവസ 
എഞട്രിനതീയ
ര്  
(ഇലകട്രിക്ക
ല്)

1
21240
-
37040

42500
-
87000

അസട്രിസനസ 
എകസട്രികഡ്യൂട്ടതീവസ
എഞട്രിനതീയര് 
(ഇലകട്രിക്കല്)

1 0

2124
0-
3704
0

42500-
87000

27

അസട്രിസനസ 
എഞട്രിനതീയ
ര്
(സട്രിവട്രില്)

4 20740
-36140

39500
-
83000

അസട്രിസനസ 
എഞട്രിനതീയര്
(സട്രിവട്രില്)

4 4

2074
0-
3614
0

39500-
83000

28 അസട്രിസനസ 1 20740 39500 അസട്രിസനസ 1 1 2074 39500-
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എഞട്രിനതീയ
ര്
(ഇലകട്രിക്ക
ല്)

-36140 -
83000

എഞട്രിനതീയര്
(ഇലകട്രിക്കല്)

0-
3614
0

83000

A post of Assistant Engineer
was created vide

GO(MS)No.51/2017/LSGD
Dated 06.03.2017

അസട്രിസനസ 
എഞട്രിനതീയര്
(സൂപ്പെര് 
നഡ്യൂമററട്രി)

1 1

2074
0-
3614
0

39500-
83000

ടക്കൗണ പ്ലഭാനട്രിനഗസ വട്രിഭഭാഗന

29

ടക്കൗണ 
പ്ലഭാനര് 1

36140-
49740

68700
-
11040
0

ടക്കൗണ പ്ലഭാനര് 1 1

3614
0-
4974
0

68700-
110400

30
കഡപേഡ്യൂട്ടട്രി 
ടക്കൗണ 
പ്ലഭാനര്

1
21240
-
37040

40500
-
85000

കഡപേഡ്യൂട്ടട്രി 
ടക്കൗണ പ്ലഭാനര് 1 1

2124
0-
3704
0

40500-
85000

31
അസട്രിസനസ 
ടക്കൗണ 
പ്ലഭാനര്

2

20740
-36140

39500
-
83000

അസട്രിസനസ 
ടക്കൗണ പ്ലഭാനര് 2 2

2074
0-
3614
0

39500-
83000

എഞട്രിനതീയറട്രിനഗസ/പ്ലഭാനട്രിനഗസ - ഉപേതസട്രികകള്

32

ആര്ക്കട്രികട
കസചറല് 
ഡഭാഫസസഭാ
ന് പഗഡസ 1

1

13900-
24040 26500

-
56700

ഡഭാഫസസഭാന് 
സര്വയര് 
പഗഡസ 1

1 0

1390
0-
2404
0

26500-
56700

33 ഓവര്സട്രിയ
ര്
,ഡഭാഫസസഭാ
ന് പഗഡസ 1

3 13900-
24040

26500
-
56700

ഓവര്സട്രിയര്
ഡഭാഫസസഭാന് 
പഗഡസ 1

2 2

1390
0-
2404
0

26500-
56700

ഡഭാഫസസഭാന് 
സര്വയര് 
പഗഡസ 1 
(തസട്രിക മഭാറന 
നടതട്രി. 
സര്ക്കഭാര് 
അനഗതീകഭാരന 

1 1 1390
0-
2404
0

26500-
56700
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ലഭഭ്യമഭാക്കട്രിയട്രിട്ടട്രി
ല.)

34

ഓവര്സട്രിയ
ര് 
ഡഭാഫസസഭാ
ന് പഗഡസ 11

5
11620-
20240

22200
-
48000

ഓവര്സട്രിയര്
ഡഭാഫസസഭാന് 
പഗഡസ 11

4 2

1162
0-
2024
0

22200-
48000

ഡഭാഫസസഭാന് 
സര്വയര് 
പഗഡസ 11

1 1

1162
0-
2024
0

22200-
48000

35 സര്വയര് 
പഗഡസ 11 1 11620-

20240

22200
-
48000

ഡഭാഫസസഭാന് 
സര്വയര് 
പഗഡസ 11

1 0

1162
0-
2024
0

22200-
48000

36

ഓവര്സട്രിയ
ര് പഗഡസ 
11(ഇലകട്രി
ക്കല്)

1 11620-
20240

22200
-
48000

ഓവര്സട്രിയര് 
പഗഡസ 
11(ഇലകട്രിക്കല്)

1 0

1162
0-
2024
0

22200-
48000

37

ഓവര്സട്രിയ
ര് പഗഡസ 
111(ഇലകട്രി
ക്കല്)

2 9940-
16580

19000
-
43600

ഓവര്സട്രിയര് 
പഗഡസ 
111(ഇലകട്രിക്ക
ല്)

2 0

9940
-
1658
0

19000-
43600

38 ബ്ലൂ പ്രട്രിനര് 1 8730-
13540

17000
-
37500

ബ്ലൂ പ്രട്രിനര് 1 0

8730
-
1354
0

17000-
37500

39 കചയട്രിന്മഭാ
ന്

1 8500-
13210

16500
-
35700 കചയട്രിന്മഭാന് 1 2

8500
-
1321
0

16500-
35700

പമല്പ്പെറ  ഞ്ഞ  പ്രകഭാരന  സഭാഫസ  പേഭാപറണ  പുനക്രമതീകരട്രിചതട്രിനസ  സര്ക്കഭാര്

അനഗതീകഭാരന  ലഭട്രിചട്രിട്ടട്രില.  കചയട്രിന്മഭാകന  ഒരു  തസട്രികയഭാണസ  നട്രിലവട്രിലുള്ളതസ

എനഭാല് രണ്ടുപപേകര  പേട്രി.സസ.സട്രി  വഴട്രി  നട്രിയമട്രിച്ചു.  ഇതസ  സനബനട്രിചസ  സര്ക്കഭാര്

തതീരുമഭാനന ആവശഭ്യമഭാണസ.  ടട്രിഡയട്രില് പേബട്രികസ സര്വതീസസ കമതീഷന് മുഖഭാന്തട്രിരന

റട്രിക്രൂട്ടസ കചയ്യുനവര്ക്കസ പകരള മുനട്രിസട്രിപ്പെല് പകഭാമണ സര്വതീസസ റൂള്സുന, നട്രിലവട്രില്

സര്വതീസട്രിലുള്ള മട്രിനട്രിസതീരട്രിയല് ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ കസക്രപട്ടറട്രിയറസ സഭാഫസ പേഭാപറണുന
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തുടരുനതട്രിനസ  06.06.2015  കല ടട്രിഡ കഭാരഭ്യനട്രിര്വഭാഹക സമട്രിതട്രി പയഭാഗന  15ാം

നനപേരഭായട്രി തതീരുമഭാനകമടുത്തു.  (ഡവലപ്പെസകമനസ അപതഭാറട്രിറതീസസ റൂള്സസ  2015-കല

കസക്ഷന് 15 പ്രകഭാരന)

1.5.8 തട്രിരുവനന്തപുരന  വട്രികസന  അപതഭാറട്രിറട്രിയട്രില്  പ്രവൃതട്രി  പേഠനതട്രികന  

ആവശഭ്യകത

ടട്രിഡയട്രികല  പജഭാലട്രിഭഭാരകതപ്പെറട്രി  പേഠട്രിക്കുവഭാന്  സയനട്രിഫട്രിക്കസ  വര്ക്കസ  സഡട്രി

നടതണകമനസ  അക്കക്കൗണനസ  ജനറല്  നട്രിര്പദ്ദേശന   ടട്രിഡ സനസഭാന സര്ക്കഭാരട്രികന

അറട്രിയട്രിക്കുകയന   സര്ക്കഭാര്  ഇതട്രിനസ  16.08.2001  കല  31356/ജട്രി.2/2001/ത.സസ്വ.ഭ.വ.

കതസ പ്രകഭാരന അനുമതട്രി നല്കുകയന കചയട്രിരുന. (അവലനബന.....  ടട്രിഡ എകട്രികഡ്യൂട്ടതീവസ

കമട്രിറട്രിയകട  28.09.2001  കല  17 ാം  നനപേര് തതീരുമഭാനന)  എനഭാല് നഭാളട്രിതസ  വകരയന

ടട്രിഡയകട വര്ക്കസ സഡട്രി നടത്തുനതട്രിനസ  ഉള്ള നടപേടട്രികള് ഉണഭായട്രിട്ടട്രില.

ടട്രിഡയട്രികല  പജഭാലട്രി  ഭഭാരന  സനബനട്രിചസ  ശഭാസതീയമഭായ  വര്ക്കസ  സഡട്രി  നടതട്രി

റട്രിപപ്പെഭാര്ട്ടസ  തയഭാറഭാക്കുകപയഭാ  സഭാഫസ  പേഭാപറണ  പുനര്നട്രിശയട്രിക്കുകപയഭാ  സഭാങസഷനസ

കസ്ട്രേങസതസ സനബനട്രിച ഏകതങട്രിലുന ഉതരവുകള് പുറകപ്പെടുവട്രിക്കുകപയഭാ ഉണഭായട്രിട്ടട്രില.

1999  ല്  പകരള  മുനട്രിസട്രിപ്പെഭാലട്രിറട്രി  ബട്രില്ഡട്രിനഗസ  റൂള്സസ  നട്രിലവട്രില്

വനതട്രികനത്തുടര്നഭാണസ  തസട്രികകള്  അധട്രികമഭാകണനസ  കകണതട്രിയതസ  എനസ

6.1.2000  കല  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവസ  സൂചട്രിപ്പെട്രിക്കുന.എനഭാല്  2016  കല  പകരള  നഗര

ഗഭാമഭാസൂതണ  നട്രിയമപ്രകഭാരന  വട്രികസന  അപതഭാറട്രിറട്രികള്ക്കസ  പുതട്രിയതഭായട്രി  അധട്രിക

ചുമതലകള് അനുവദട്രിചസ നല്കട്രിയ സഭാഹചരഭ്യതട്രില് ഈ വട്രിഷയന കൂടട്രി വര്ക്കസ സഡട്രിയസ

പേരട്രിഗണട്രിക്കുനതസ ഉചട്രിതമഭായട്രിരട്രിക്കുന.  വര്ക്കസ സഡട്രി സനബനട്രിച നട്രിലവട്രികല സട്രിതട്രി

മനസട്രിലഭാക്കുനതട്രിനഭായട്രി  22.02.2019  നസ  ടട്രിഡ കസക്രട്ടറട്രിയസ  58 ാം  നനപേര് ഓഡട്രിറസ

എന്കസ്വയറട്രി നല്കട്രിയട്രിരുനകവങട്രിലുന മറുപേടട്രി ലഭഭ്യമഭാക്കട്രിയട്രിട്ടട്രില.

1.5.9 2016  കല  പകരള  നഗര  ഗഭാമഭാസൂതണ  ആക്ടുസ  പ്രകഭാരന  വട്രികസന  

അപതഭാറട്രിറട്രികളുകട  പുതട്രിയ ചുമതലകള്

10.04.2015  കല  19904/കലജസ.സട്രി.1/2013/നട്രിയമന  പ്രകഭാരമുള്ള  പകരള  ഠക്കൗണ

&കണടട്രി  പ്ലഭാനട്രിനഗസ  ഓര്ഡട്രിനന്സസ  2015 കല  6,  60,  112  കസക്ഷനുകള്
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അടട്രിസഭാനകപ്പെടുതട്രി  സര്ക്കഭാര്  പുറകപ്പെടുവട്രിച  23.07.2015  തതീയതട്രിയട്രികല  ജട്രി.ഒ.(പേട്രി)

നന.242/2015/  എല്.എസസ.ജട്രി.ഡട്രി.  തതീയതട്രി  (എസസ.ആര്.ഒ.നന.496/2015)  പകരള

ഠക്കൗണ &കണടട്രി പ്ലഭാനട്രിനഗസ കഡവലപ്പെസകമനസ അപതഭാറട്രിറതീസസ  റൂള്സസ 2015, പകരള നഗര

ഗഭാമഭാസൂതണ  ആക്ടസ  2016  എനട്രിവ  നട്രിലവട്രില്  വനപതഭാകട  കഡവലപ്പെസകമനസ

അപതഭാറട്രിറട്രികയന   നട്രിലയട്രില്  തട്രിരുവനന്തപുരന  വട്രികസന  അപതഭാറട്രിറട്രിക്കസ   പുതട്രിയ

ചുമതലകള് നട്രിശയട്രിചസ നല്കുകയണഭായട്രി.

പകരള  നഗര  ഗഭാമഭാസൂതണ  ആക്ടസ  2016-കല  കസക്ഷന്  56  (1-5)പ്രകഭാരമുളള

വട്രികസന അപതഭാറട്രിറട്രിയകട അധട്രികഭാരങ്ങളുന ചുമതലകളുന സനബനട്രിച വട്രിശദഭാനശങ്ങള്

ചുവകട സൂചട്രിപ്പെട്രിക്കുന.

1994 കല പകരള മുനട്രിസട്രിപ്പെഭാലട്രിറട്രി ആക്ടട്രിപലയന (1994 കല 20) 1994 കല പകരള

പേഞഭായതസ  രഭാജസ  ആക്ടട്രിപലയന  (1994  കല  13)  വഭ്യവസകള്ക്കസ  വട്രിപധയമഭായട്രി  ,

വട്രികസന  അപതഭാറട്രിറട്രിയകട  അധട്രികഭാരങ്ങളട്രിലുന  ചുമതലകളട്രിലുന  തഭാകവപ്പെറയനവ  കൂടട്രി

ഉള്കപ്പെടുനതഭാണസ,അതഭായതസ

1. ഈ ആക്ടട്രിനസ കതീഴട്രിലുള്ള വഭ്യവസകള്ക്കസ അനുസൃതമഭായട്രി വട്രികസന അപതഭാറട്രിറട്രി

പ്രപദശങ്ങളട്രില്  പേദ്ധതട്രി  നടപ്പെട്രിലഭാക്കുനതട്രികന  ആവശഭ്യതട്രിപലക്കഭായട്രി  ഭൂമട്രിയകട

പുനക്രമതീകരണപമഭാ  ലഭാനസ  പൂളട്രിനപങ്ങഭാ  ലഭാനസ  ബഭാങട്രിനഗസ  പേദ്ധതട്രികപളഭാ

തയഭാറഭാക്കലുന നടപ്പെട്രിലഭാക്കലുന.

2. വട്രികസനഭാവകഭാശങ്ങളുകട വകമഭാറന,  അപക്കഭാമപഡഷന് റട്രിസര്പവഷന് മുതലഭായ

മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള് വഴട്രി വട്രികസന അപതഭാറട്രിറട്രി പ്രപദശതട്രിനസ പവണട്രിയള്ള പ്ലഭാനുകളട്രില്

പ്രതട്രിപേഭാദട്രിചട്രിട്ടുള്ള പ്രകഭാരന ആസൂതട്രിത വട്രികസനന പപ്രഭാല്സഭാഹട്രിപ്പെട്രിക്കുക.

3. ആവശഭ്യമുള്ള  പേക്ഷന  കസ്പെഷഭ്യല്  ഫനഗസഷന്  ഏജന്സട്രികള്  സഭാപേട്രിക്കുകയന

അവയകട ചുമതലകകള സനബനട്രിക്കുന കഭാരഭ്യങ്ങളട്രില് അവര്ക്കസ മഭാര്ഗ്ഗനട്രിര്പദ്ദേശന

നല്കുകയന അവകര സഹഭായട്രിക്കുകയന കചയ്യുക.

4. വട്രികസന  അപതഭാറട്രിറട്രി  പ്രപദശങ്ങളട്രില്  ഈ  ആക്ടട്രിന്  കതീഴട്രിലുള്ള  പ്ലഭാനുകളുകട

നടപ്പെഭാക്കലട്രികന ഏപകഭാപേനന.

5. മുകളട്രില്  (1)  മുതല്  (111)  വകര  ഇനങ്ങള്ക്കസ  അനുബനമഭാപയഭാ
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ആനുഷനഗട്രികമഭാപയഭാ  അനന്തര  ഫലമഭാപയഭാ  ഉള്ളപതഭാ  അകലങട്രില്  ,അതതസ

സനഗതട്രിപപേഭാകല , സര്ക്കഭാപരഭാ ജട്രിലഭാ ആസൂതണ കമട്രിറട്രിപയഭാ കമപടഭാകപേഭാളതീറന്

ആസൂതണ  കമട്രിറട്രിപയഭാ,  അതതസ  സമയന  നട്രിര്പദ്ദേശന  നല്കഭാവുന

പ്രകഭാരമുള്ളപതഭാ ആയ അങ്ങകനയള്ള മറ്റു ചുമതലകള് നട്രിര്വഹട്രിക്കുക.

1.5.10 തസട്രികകള് സൃഷ്ടട്രിക്കല്/ ജതീവനക്കഭാകര നട്രിയമട്രിക്കല്

പകരള നഗര ഗഭാമഭാസൂതണ  (വട്രികസന അപതഭാറട്രിറട്രി)  ചട്ടങ്ങളട്രികല അധഭ്യഭായന  4

(എസഭാബട്രികഷ്മെനസ)  9ാം  ചട്ടതട്രില്  വട്രികസന  അപതഭാറട്രിറട്രിയകട  അഭഭ്യര്തന

മഭാനട്രിചസകകഭാണസ  സര്ക്കഭാരട്രിനസ  തസട്രികകള്  സൃഷ്ടട്രിക്കഭാകമനന  അതരന  തസട്രികകളട്രില്

ജതീവനക്കഭാകര അപതഭാറട്രിറട്രികള്ക്കസ നട്രിയമട്രിക്കഭാകമനന നട്രിഷ്കര്ഷട്രിക്കുന.

എലഭാ  വര്ഷവുന  പമയസ  ഒനട്രിനസ  മുമ്പഭായട്രി  അപതഭാറട്രിറട്രിയസ  മുമ്പഭാകക

ഓഫതീസര്മഭാരുപടയന  സപബഭാര്ഡട്രിപനറസ   സഭാഫട്രികനയന  പേട്ടട്രിക  ഉള്കപ്പെടുന

(ദട്രിവസ,കരഭാര് ജതീവനക്കഭാരുപടതസ ഒഴട്രികകയള്ളതസ) എസഭാബട്രികഷ്മെനസ കഷഡഡ്യൂള് കസക്രട്ടറട്രി

തയഭാറഭാക്കട്രി  സമര്പ്പെട്രിക്കണകമനന  ഇതസ  കസക്രട്ടറട്രിയകട  അഭട്രിപ്രഭായതട്രില്

അപതഭാറട്രിറട്രിയകട എസഭാബട്രികഷ്മെനസ ആയട്രിരട്രിക്കുനതുമഭാണസ.

പ്രസ്തുത വട്രികസന അപതഭാറട്രിറട്രി ചട്ടങ്ങള് പ്രകഭാരന പ്ലഭാനട്രിനഗസ  വട്രിഭഭാഗതട്രിനസ പകരള

ടക്കൗണ & കണടട്രി പ്ലഭാനട്രിനഗസ  സര്വതീസസ റൂള്സസ 2001, കസ്പെഷഭ്യല് റൂള്സസ, പകരള കഠക്കൗണ

& കണടട്രി പ്ലഭാനട്രിനഗസ സപബഭാര്ഡട്രിപനറസ സര്വതീസസ 2000 എനട്രിവയന, എഞട്രിനതീയറട്രിനഗസ

വട്രിഭഭാഗതട്രിനസ  കതീഴട്രികല  പകരള  പലഭാക്കല്  കസല്ഫസ  ഗവണകമനസ  ഡട്രിപ്പെഭാര്ട്ടസകമനസ

കസ്പെഷഭ്യല്  റൂള്സസ  2007   കല  പകരള  മുനട്രിസട്രിപ്പെല്  സര്വതീസസ  കസ്പെഷഭ്യല്  റൂള്സസ

(എഞട്രിനതീയറട്രിനഗസ  &ഠക്കൗണ  പ്ലഭാനട്രിനഗസ  സര്വതീസസ)  2001  എനട്രിവയന  ബഭാധകമഭാക്കട്രി.

കസക്രപട്ടറട്രിയറസ  പേഭാപറണ  പ്രകഭാരന  നട്രിയമട്രിതരഭായ  മട്രിനട്രിസതീരട്രിയല്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ

കസക്രപട്ടറട്രിയറസ സര്വതീസസ റൂള്സുന, കസക്രപട്ടറട്രിയറസ സപബഭാര്ഡട്രിപനറസ സര്വതീസസ റൂള്സുന,

മറ്റുള്ളവര്ക്കസ  പകരള  മുനട്രിസട്രിപ്പെല്  പകഭാമണ  സര്വതീസസ(മട്രിനട്രിസതീരട്രിയല്  &കറവനഡ്യൂ

ബഭാഞസ)കസ്വഭാളട്രിഫട്രിപക്കഷന് &കമപഥഡസ ഓഫസ അപപ്പെഭായട്രിനസകമനസ റൂള്സസ 2001 ഉന ആണസ

ബഭാധകമഭാക്കട്രിയട്രിട്ടുള്ളതസ.
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1.5.11 ശമ്പള പേരട്രിഷ്കരണന സനബനട്രിച ഓഡട്രിറസ ശുപേഭാര്ശ

സനസഭാന സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ 01.07.2014 മുതല് പ്രഭാബലഭ്യതട്രില് 10-ാം

ശമ്പള പേരട്രിഷ്കരണന അനുവദട്രിചട്രിട്ടുണസ.  11-ാം ശമ്പളപേരട്രിഷ്കരണതട്രിനസ  01.07.2019  നസ

അര്ഹത  വകവരുന.ഉപേപഭഭാക്തൃ  വട്രില  സൂചട്രികയന  വട്രിലക്കയറവുന

ഉള്കപ്പെകടയള്ളവയട്രികല വഭ്യതട്രിയഭാനങ്ങളഭാണസ ശമ്പള പേരട്രിഷ്കരണന അനട്രിവഭാരഭ്യമഭാക്കുനതസ.

എനഭാല്  10ാം ശമ്പള പേരട്രിഷ്കരണതട്രികന പ്രഭാബലഭ്യതതീയതട്രി കഴട്രിഞ്ഞസ  56  മഭാസങ്ങള്

കഴട്രിഞ്ഞട്രിട്ടുന  തട്രിരുവനന്തപുരന  വട്രികസനഅപതഭാറട്രിറട്രിയട്രികല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ  ശമ്പള

പേരട്രിഷ്കരണന  അനഗതീകരട്രിചസകകഭാണസ  ഉതരവസ  ലഭട്രിചട്രിട്ടട്രില.ശമ്പളവുന  കപേന്ഷനുന

പേരട്രിഷ്കരട്രിക്കുവഭാനഭായട്രി  നട്രിരവധട്രി  തവണ  ടട്രിഡ  സര്ക്കഭാരട്രിനസ  ശുപേഭാര്ശകള്

സമര്പ്പെട്രിരുന.10ാം  ശമ്പള  ,കപേന്ഷന്  പേരട്രിഷ്കരണതട്രിനസ  പശഷന  വട്രിരമട്രിചവര്ക്കസ

അര്ഹമഭായ  ആനുകൂലഭ്യങ്ങള്  വട്രിതരണന  കചയ്യുനതട്രിനുന  ഇതസ  തടസന  സൃഷ്ടട്രിക്കുന.

ആയതട്രിനഭാല് 9-ാം ശമ്പളപേരട്രിഷ്കരണതട്രികല അപേഭാകതകള് പേരട്രിഹരട്രിക്കുനപതഭാകടഭാപ്പെന

10-ാം  ശമ്പള  പേരട്രിഷ്കരണന  01.07.2014  മുതല്  പ്രഭാബലഭ്യതട്രില്  ടട്രിഡയട്രികല

ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ ബഭാധകമഭാക്കഭാവുനതഭാണസ.

1984  കല  ടട്രിഡ  റൂള്സസ  നല്കുന  അധട്രികഭാരന  ഉപേപയഭാഗട്രിചസ  സൃഷ്ടട്രിച

തസട്രികകളഭാണസ  ടട്രിഡയട്രില്  ഉള്ളതസ.ഇതസ  സനബനട്രിച  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവുകള്

ലഭഭ്യമല.ടട്രിഡയകട  സര്ക്കഭാര്  അനഗതീകരട്രിച  തസട്രികകള്  സനബനട്രിച  ഉതരവുകള്

ലഭഭ്യമലഭാത  സഭാഹചരഭ്യതട്രില്  ടട്രിഡയകട  നട്രിലവട്രികല  പജഭാലട്രിഭഭാരവുന  ആവശഭ്യമഭായ

സഭാഫസ  പേഭാപറണുന  സനബനട്രിചസ  ശഭാസതീയമഭായ  വര്ക്കസ  സഡട്രി  നടതട്രി  സര്ക്കഭാര്

ഉതരവുണഭാകുനതുവകര,  ടട്രിഡയകട  എസഭാബട്രികഷ്മെനസ  കഷഡഡ്യൂള്  പ്രകഭാരമുളള

തസട്രികകളട്രില്, ഖ.1.5.3.3.(a, b) എനതീ ഖണട്രികകളട്രില് പേറയന പ്രകഭാരമുളള 2000,2001

വര്ഷങ്ങളട്രികല  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവുകള്  പ്രകഭാരന  അധട്രികമഭാകണനസ  കകണതട്രിയതുന

നട്രിര്തലഭാക്കട്രിയതുമഭായ  തസട്രികകള്  ഒഴട്രികകയളള  തസട്രികകള്  ശമ്പളപേരട്രിഷ്കരണ

ആനുകൂലഭ്യങ്ങള്ക്കസ  പേരട്രിഗണട്രിക്കഭാവുനതഭാണസ.  ടട്രിഡയട്രില്  മുനട്രിസട്രിപ്പെല്  പകഭാമണ

സര്വതീസസ പ്രകഭാരമുള്ള സഭാഫസ പേഭാപറണ നടപ്പെട്രിലഭാക്കട്രിയതുന അനഗതീകരട്രിക്കഭാവുനതഭാണസ.
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Intentionally Left Blank
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ഭഭാഗന 2 

വരവസ കണക്കുകളട്രിന്പമലുള്ള നട്രിരതീക്ഷണങ്ങള്

2.1 രജട്രിസറുകളുകട  സൂക്ഷട്രിപ്പെസ

(  എ  )       രജട്രിസറുകളുകട  പേരട്രിപേഭാലനന

2015 കല പകരള നഗര ഗഭാമഭാസൂതണ ചട്ടങ്ങള് പ്രകഭാരന ടട്രിഡ പേരട്രിപേഭാലട്രിപക്കണ

രജട്രിസറുകള്  ഏകതലഭാകമനന,  അവ  ഏകതഭാകക്ക  മഭാതൃകയട്രില്  തയഭാറഭാക്കട്രി

സൂക്ഷട്രിക്കണകമനന  നട്രിഷ്കര്ഷട്രിചട്രിട്ടുണസ.  ഇവയട്രില്  പ്രധഭാനകപ്പെട്ടവയകട   വട്രിവരങ്ങള്

ചുവകട പചര്ക്കുന.

ക്രമ നന ചട്ടന രജട്രിസറട്രികന പപേരസ പഫഭാന നന

1 23(5) Register of Grants Form I

2 23(6) Register of Loans Form II

3 23(6) Register  of  Application,  Allotments
of Land and Build-up spaces.

Form III

4 24 Estimate of Income and expenditure Form V

5 29 Re-appropriation Register Form VI

6 51(3) Cash deposit Register Form XX

7 51(3) Security deposit Register Form XXI

8 55(2) Lapsed deposit Register Form XXII

9 56 Register of Investments Form XXIII

10 57 Register of Stamps Form XXIV

11 58(3) Register of written of cases Form XXV

ചട്ട  പ്രകഭാരന  രജട്രിസറുകള്  സൂക്ഷട്രിക്കുനപണഭാ  എനറട്രിയട്രിക്കഭാന്  ഓഡട്രിറസ

എന്കസ്വയറട്രി നന  61  പ്രകഭാരന ടട്രിഡപയഭാടസ ആവശഭ്യകപ്പെകട്ടങട്രിലുന മറുപേടട്രി ലഭഭ്യമഭാക്കട്രിയട്രില.

പനരട്രിട്ടുള്ള പേരട്രിപശഭാധനയട്രില് പമല് സൂചട്രിപ്പെട്രിച രജട്രിസറുകള് എലഭാന സൂക്ഷട്രിക്കുനട്രികലനന,

രജട്രിസറുകള്  നട്രിര്ദ്ദേട്രിഷ്ട  മഭാതൃകയട്രില്  പേരട്രിപേഭാലട്രിക്കുനട്രികലനന  കകണതട്രി.  ചട്ടങ്ങള്

അനുശഭാസട്രിക്കുന പ്രകഭാരന രജട്രിസറുകള് പേരട്രിപേഭാലട്രിപക്കണതഭാണസ.
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(  ബട്രി  )      കഭ്യഭാഷസ ബക്കസ

ജട്രി.ഒ.(പേട്രി)നന.  469/2005/ഫട്രിന് തതീയതട്രി  28.10.2005  പ്രകഭാരന കഭ്യഭാഷസ  ബക്കസ,

കചക്കസ  ബക്കസ,  എനട്രിവയകട  മഭാതൃക  പേരട്രിഷ്ക്കരട്രിചട്രിട്ടുണസ.  എനഭാല്  ടട്രിഡ  പേരട്രിഷ്കരട്രിച

മഭാതൃക പേട്രിന്തുടരുനട്രില. പേരട്രിഷ്കരട്രിച മഭാതൃകയട്രിലുള്ള കഭാഷസ ബക്കസ,കചക്കസ ബക്കസ എനട്രിവ

ഉപേപയഭാഗട്രിപക്കണതഭാണസ.കഭ്യഭാഷസ ബക്കട്രില് ദട്രിനഭാന്തഭ്യ  /  മഭാസഭാന്തഭ്യ പകഭാസട്രിനഗസ   നടതട്രി

സഭാക്ഷഭ്യകപ്പെടുതല്  വരുത്തുകയന  കഭ്യഭാഷസ  പേരട്രിപശഭാധന  നടതട്രി  സഭാക്ഷഭ്യപേതന

പരഖകപ്പെടുത്തുകയന പവണന.

(  സട്രി  )      കടമുറട്രികളുകട വഭാടക രജട്രിസറുകള്

ടട്രിഡയകട  ഉടമസതയട്രിലുള്ള  കടമുറട്രികളുകട  വഭാടക   രജട്രിസറുകള്,   റവനന

റട്രിക്കവറട്രി  രജട്രിസറുകള്  എനട്രിവ  പമലധട്രികഭാരട്രി  സഭാക്ഷഭ്യകപ്പെടുതട്രി  ആധട്രികഭാരട്രികമഭാക്കട്രി

സൂക്ഷട്രിചട്രിട്ടട്രില.  വഭാടക  രജട്രിസറുകളട്രില്  കടമുറട്രിയകട  വട്രിസതീര്ണന,  കസകഡ്യൂരട്രിറട്രി

കഡപപ്പെഭാസട്രിറസ  തുക,  കരഭാര്  പുതുക്കട്രിയതട്രികന  വട്രിവരങ്ങള്,  പസവനനട്രികുതട്രി  നട്രിരക്കസ,

വര്ഷഭാവസഭാനമുളള  കുടട്രിശട്രിക  തുടങ്ങട്രിയ  പൂര്ണ  വട്രിവരങ്ങള്  പചര്തസ

പേരട്രിഷ്കരട്രിപക്കണതഭാണസ.

(  ഡട്രി  )      വരവസ രജട്രിസര്

വരവുകളുകട  ഇനന തട്രിരട്രിച്ചുള്ള ആകക തുക, ആകക പ്രതട്രിമഭാസ വരവസ കഭാണട്രിക്കുന

സനക്ഷട്രിപന,  പപ്രഭാഗസതീവസ  പടഭാട്ടല്  എനട്രിവ  വരവസ  രജട്രിസറട്രില്  പരഖകപ്പെടുത്തുനട്രില.

ആയതട്രിനഭാല് വരവു രജട്രിസറട്രില് നട്രിനന ഇനന തട്രിരട്രിച്ചുള്ള വര്ഷഭാവസഭാന  (31.3.2018)

വഭാര്ഷട്രിക വരവസ  ലഭട്രിക്കുനട്രില.  ആയതട്രിനഭാല് തകന വഭാര്ഷട്രിക കണക്കസ  പ്രകഭാരമുള്ള

വരവസ,  വരവു  രജട്രിസറുമഭായട്രി  ഒത്തുപനഭാക്കഭാന്  സഭാധട്രിചട്രിട്ടട്രില.  ടട്രിഡയകട  യഥഭാര്ത

വഭാര്ഷട്രിക വരവസ കണക്കുകള് വരവസ രജട്രിസറട്രില് പ്രതട്രിഫലട്രിക്കുനട്രില. പ്രസ്തുത അപേഭാകത

പേരട്രിഹരട്രിപക്കണതഭാണസ.

2.2 കടമുറട്രികളുകട വഭാടക – മുനട്രിരട്രിപ്പെസ വഭ്യതഭ്യഭാസന

വഭാര്ഷട്രിക  കണക്കട്രികനഭാപ്പെന  ഹഭാജരഭാക്കട്രിയ 2017-18-കല  ഡട്രി.  സട്രി.  ബട്രി.

പേതട്രികയട്രികല  വഭാടകയട്രിനതട്രികല  മുനട്രിരട്രിപ്പുന  2016-17-കല  ഡട്രി  സട്രി  ബട്രി  പേതട്രിക

പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡട്രിററ്റ് വകുപറ്റ് 44



ടട്രിഡ ഓഡട്രിററ്റ് റട്രിപപപ്പോര്ടറ്റ്  2017-18

പ്രകഭാരമുളള നതീക്കട്രിയട്രിരുപ്പുന കപേഭാരുതകപ്പെടുനട്രില . വഭ്യതഭ്യഭാസങ്ങള് ചുവകടപചര്ക്കുന.

ക്രമ
നന

ഇനന

2016-17
ഡട്രി.സട്രി.ബട്രി
പ്രകഭാരമുള്ള

നതീക്കട്രിയട്രിരട്രിപ്പെസ തുക

2017-18
ഡട്രി.സട്രി.ബട്രി
പ്രകഭാരമുള്ള

മുനട്രിരട്രിപ്പെസ തുക

വഭ്യതഭ്യഭാ
സന

1 പകദഭാരന - വഭാടക 3815639 3816625 +986

2 പകദഭാരന - കമയട്രിനനന്സസ ചഭാര്ജസ 184630 185241 +611

3 മട്രിനട്രി പഷഭാപസ- അട്ടക്കുളങ്ങര 16089 16720 +631

4
ലതീസസ, കറനസ- ടട്രി ഡ കസനര്, 
റതീഹഭാബട്രിലട്രിപറഷന് പബഭാക്കസ, 
പകദഭാരന, പസഭാപേഭാനന 

19215 19530 +315

5 സഭാഫലഭ്യന 2219515 2219990 +475

6 പേഭാളയന- Phase II 976831 931988 - 44843

7 സട്രി പബഭാക്കസ പകഭാപ്ലകസ 5172845 5177845 +5000

ആകക  നതീക്കട്രിയട്രിരട്രിപ്പെസ  തുക 2016-17  ഡട്രി.സട്രി.ബട്രി  പ്രകഭാരന  1,83,21,807/-

രൂപേയഭാണസ  എനഭാല്  2017-18  പ്രകഭാരന  ഡട്രിമഭാനസ  കചയട്രിരട്രിക്കുനതസ  1,82,84,982/-

രൂപേയഭാണസ.

2017-18 വഭാര്ഷട്രിക കണക്കുകള് പ്രകഭാരന ആകക പേട്രിരട്രികചടുത വഭാടക (പേഭാളയന

-സഭാഫലഭ്യന  പേഭാര്ക്കട്രിനഗസ  ഫതീസസ  ഒഴട്രിവഭാക്കട്രി)  29930986  രൂപേയഭാണസ.  2017-18

ഡട്രി.സട്രി.ബട്രി  പ്രകഭാരന  30306355/-  രൂപേകയനന  പരഖകപ്പെടുതട്രിയട്രിരട്രിക്കുന.  വഭാര്ഷട്രിക

കണക്കുകളട്രില്  കമഡട്രിക്കല്  പകഭാപളജട്രികല  പേഭാര്ക്കട്രിനഗസ  ഫതീസുന,  ഡട്രി  സട്രി  ബട്രി  യട്രില്

സഭാഫലഭ്യന പകഭാപ്ലകട്രികല പേഭാര്ക്കട്രിനഗസ ഫതീസുന ഉള്കപ്പെടുതട്രിയട്രിട്ടട്രില.

2.3 കടമുറട്രികളുകട വഭാടക – കുടട്രിശട്രിക ₹1.94 പകഭാടട്രി

2017-18 കല ഡട്രി.സട്രി.ബട്രി. പേതട്രിക പ്രകഭാരന വര്ഷഭാരനഭ കുടട്രിശട്രിക 1,82,84,982/-

രൂപേയഭാണസ.  കുടട്രിശട്രികയകട  25.60%  തുകയഭായ  46,81,026/-രൂപേ  തന്വര്ഷന

പേട്രിരട്രികചടുതട്രിട്ടുണസ  .  തന്വര്ഷ ഡട്രിമഭാനഭായ  3,15,08,950/-  രൂപേയകട  81%  തുകയഭായ

2,56,25,329/- രൂപേ പേട്രിരട്രികചടുത്തു.

2017-18 വര്ഷഭാവസഭാനന 1,94,87,577/-രൂപേ പേട്രിരട്രികചടുക്കഭാന് അവപശഷട്രിക്കുന.
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ഡട്രിമഭാനസ, കളക്ഷന്, ബഭാലന്സസ സനബനട്രിച വട്രിശദഭാനശങ്ങള് ചുവകട പചര്ക്കുന.

ഇനന 
തുക ലക്ഷതട്രില്

കുടട്രിശട്രിക തനഭാണസ ആകക

ഡട്രിമഭാനസ 1,82,84,982 3,15,08,950 4,97,93,932

കളക്ഷന് 46,81,026 2,56,25,329 3,03,06,355

ബഭാലന്സസ 1,36,03,956 58,83,621 1,94,87,577

കുടട്രിശട്രിക സനബനട്രിച വട്രിശദഭാനശങ്ങള് ചുവകട പചര്ക്കുന.

ക്രമ
നന പഷഭാപ്പെസ/പഷഭാപ്പെട്രിനഗസ പകഭാനപ്ലകസ 2016-17 വകര

കുടട്രിശട്രിക
2017-18 കല

കുടട്രിശട്രിക ആകക

1 പകദഭാരന - വഭാടക 1494144 2024832 3518976

2 പകദഭാരന - കമയട്രിനനന്സസ 
ചഭാര്ജസ 68134 99795 167929

3 മട്രിനട്രിപഷഭാപസ, പകശവദഭാസപുരന 1210 10878 12088

4 മട്രിനട്രിപഷഭാപസ, അട്ടകുളങ്ങര 4995 10478 15473

5 മട്രിനട്രി പഷഭാപസ, കമഡട്രിക്കല് 
പകഭാളജസ

0 3700 3700

6 മട്രിനട്രിപഷഭാപസ, പേഭാളയന 0 3783 3783

7
ലതീസസകറനസ ടട്രിഡകസനര്, 
റതീഹഭാബട്രിലട്രിപറഷന് പബഭാക്കസ, 
പകദഭാരന&പസഭാപേഭാനന

6428 4365 10793

8 ചഭാല കപ്രഭാജക്ടസ ഏരട്രിയ 153 11438 11591

9 റതീഹഭാബട്രിലട്രിപറഷന് പബഭാക്കസ, 
ജനറല് പഹഭാസ്പെട്രിറല് ജനഗസഷന് 0 94763 947863

10 റതീഹഭാബട്രിലട്രിപറഷന് പബഭാക്കസ, 
കമഡട്രിക്കല് പകഭാപളജസ ജനഗസഷന്

3449792 429969 3879761

11 പസഭാപേഭാനന പകഭാനപ്ലകസ, 
കമഡട്രിക്കല് പകഭാപളജസ 0 27600 27600

12 മട്രിനട്രിപഷഭാപസ,ടട്രിഡ കസന്ററട്രിനു 
സമതീപേന, കമഡട്രിക്കല് പകഭാപളജസ

0 9665 9665

പടഭായ യ്ലറസ പബഭാക്കസ, കമഡട്രിക്കല് 
പകഭാപളജസ ബസസ സഭാനട്രിനടുതസ 0 10009 10009
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13 സഭാഫലഭ്യന 1461004 1176073 2637077

14 സഭാഫലഭ്യന -ലതീസസ 842601 66833 909434

15 പേഭാളയന പഫസസ II 760587 35934 796521

16 കടമ്പററട്രി പബഭാക്കസ, പേഭാളയന 58166 145806 203972

17 കടമ്പററട്രി പബഭാക്കസ, behind 
സഭാഫലഭ്യന

0 5704 5704

18 വട്രിജയമഹല് പലഭാഡസജസ 4054 3747 7801

റതീഹഭാബട്രിലട്രിപറഷന് പബഭാക്കസ, 
കസന്ടല് പസഡട്രിയന 0 2625 2625

19 ടട്രിഡ പബഭാക്കസ, പപേട്ട 512 61193 61705

20 കസന്ടല് തതീയററട്രിനു സമതീപേമുള്ള
കടമുറട്രികള്

677297 210567 887864

21 റതീഹഭാബട്രിലട്രിപറഷന് കസഭാകകസറട്രി 
ബട്രില്ഡട്രിനഗസ, തകരപേറമ്പസ പറഭാഡസ 0 4626 4626

22 'സട്രി' പബഭാക്കസ പകഭാനപ്ലകസ 4774879 1429238 6204117

ആകക 13603956 5883621 19487577

വഭാടകയട്രിനതട്രിലുളള  വരവഭാണസ  ടട്രിഡയകട  പ്രധഭാന  വരുമഭാനകമനതട്രിനഭാല്,

കുടട്രിശട്രിക  പേട്രിരട്രികചടുക്കുവഭാന്  ഊര്ജട്രിത  നടപേടട്രികള്  സസ്വതീകരട്രിപക്കണതഭാണസ.  വഭാടക

കുക്സുടട്രിശട്രിക  വരുത്തുനവര്കക്കതട്രികര   കരഭാര്  പ്രകഭാരമുളള  നടപേടട്രികള്

സസ്വതീകരട്രിപക്കണതുമഭാണസ.

വഭാടക പേട്രിരട്രികചടുക്കല്  -   തഭാരതമഭ്യന

2015-16,  2016-17,  2017-18  എനതീ  വര്ഷങ്ങളട്രികല  ഡട്രി.സട്രി.ബട്രി.  പേതട്രിക

പേരട്രിപശഭാധട്രിചതട്രില് നട്രിനന, ഓപരഭാ സഭാമ്പതട്രിക വര്ഷവുന ഡട്രിമഭാനസ കചയ്യുന വഭാടകയട്രില്

നട്രിനന  പേട്രിരട്രികചടുക്കുന  വഭാടകയകട  ശതമഭാനതട്രില്  ക്രമഭാനുഗതമഭായ

കുറവുണഭാകുനതഭായട്രി കഭാണുന.  വട്രിശദഭാനശങ്ങള് ചുവകട പചര്ക്കുന.

പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡട്രിററ്റ് വകുപറ്റ് 47



ടട്രിഡ ഓഡട്രിററ്റ് റട്രിപപപ്പോര്ടറ്റ്  2017-18

2015-16 വര്ഷതട്രില്  ഡട്രിമഭാനസ കചയ വഭാടക (അരട്രിയര്
ഉള്കപ്പെകട)

 3,92,63,276/-

2015-16 വര്ഷന പേട്രിരട്രികചടുത വഭാടക  2,71,54,243/-

പേട്രിരട്രികചടുത വഭാടകയകട ശതമഭാനന  69.15%

ബഭാക്കട്രി  1,21,09,033/-

2016-17 വര്ഷതട്രില്  ഡട്രിമഭാനസ കചയ വഭാടക (അരട്രിയര്
ഉള്കപ്പെകട) 5,34,15,592/-

2016-17 വര്ഷന പേട്രിരട്രികചടുത വഭാടക 3,50,93,785/-

പേട്രിരട്രികചടുത വഭാടകയകട ശതമഭാനന 65.70%

ബഭാക്കട്രി 1,83,21,807/-

2017-18 വര്ഷതട്രില്  ഡട്രിമഭാനസ കചയ വഭാടക (അരട്രിയര്
ഉള്കപ്പെകട)

4,97,93,932/-

2017-18 വര്ഷന പേട്രിരട്രികചടുത വഭാടക 3,03,06,355/-

പേട്രിരട്രികചടുത വഭാടകയകട ശതമഭാനന 60.86%

ബഭാക്കട്രി 1,94,87,577/-

പേട്രിരട്രികചടുക്കുന വഭാടകയട്രില്   മൂനസ വര്ഷന കകഭാണസ ഏകപദശന 10% തട്രിനടുത

കുറവസ  സനഭവട്രിക്കുനതഭായട്രി  കഭാണുന.  വഭാടകയട്രില് പ്രതട്രിവര്ഷന  40%  പതഭാളന  തുക

പേട്രിരട്രികചടുക്കഭാകത അവപശഷട്രിക്കുനതസ സഭാമ്പതട്രിക സട്രിതട്രികയ സഭാരമഭായട്രി ബഭാധട്രിക്കുന.

ജട്രി.എസസ.റട്രി  ആക്ടസ  പ്രകഭാരന  വഭാടകയകട   ഡട്രിമഭാനട്രിനനുസരട്രിചസ   ജട്രി.  എസസ.  ടട്രി.

അടവഭാക്കുനതട്രിലൂകട  നഷ്ടന  വതീണ്ടുന  വര്ദ്ധട്രിക്കുന.  വഭാടക  പേട്രിരട്രികചടുക്കുനതട്രിനുള്ള

നടപേടട്രികള്  ഊര്ജട്രിതമഭാപക്കണതുന,  കളക്ഷന്  കഭ്യഭാമ്പുകള്  സനഘടട്രിപ്പെട്രിചസ  കുടട്രിശട്രിക

വഭാടക ഈടഭാപക്കണതുമഭാണസ. വഭാടക കുടട്രിശട്രികക്കഭാര്കക്കതട്രികര നട്രിയമപേരമഭായട്രി പനഭാട്ടതീസസ

നല്പകണതുന കരഭാര് പ്രകഭാരമുള്ള നടപേടട്രികള് തസ്വരട്രിതകപ്പെടുപതണതുമഭാണസ.

2.4 സര്ക്കഭാര് നട്രിയന്ത്രട്രിത സഭാപേനങ്ങളുകട കുടട്രിശട്രിക ടട്രിഡയസ ബഭാധഭ്യതയഭാകുന.

സര്ക്കഭാര് നട്രിയന്ത്രട്രിത സഭാപേനങ്ങള്  പേലട്രിശ,  സര്വതീസസ ടഭാകസ,  ജട്രി  .എസസ.  റട്രി.
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എനതീയട്രിനങ്ങളട്രില്  ടട്രിഡയസ  നല്കഭാനുള്ള  കുടട്രിശട്രികയകട  വട്രിശദമഭായ  കണക്കുകള്

ലഭഭ്യമല.ഡട്രി.  സട്രി.  ബട്രി.  പേതട്രിക ,  വഭാടക രജട്രിസസററര്,  ഫയല് എനട്രിവയട്രികലഭാനന ഇതസ

സനബനട്രിച   പരഖകപ്പെടുതലുകളട്രില.  വഭാടക  കുടട്രിശട്രിക  സനബനട്രിച  വട്രിവരങ്ങള്

മഭാതമഭാണസ  ലഭഭ്യമഭായട്രിട്ടുള്ളതസ.  ഫയലുകള്  പേരട്രിപശഭാധട്രിചതട്രില്  നട്രിനന  ലഭഭ്യമഭായ

വട്രിവരങ്ങളുകട  അടട്രിസഭാനതട്രില്   സഭാപേനങ്ങളുകട  കുടട്രിശട്രിക  വട്രിവരങ്ങള്  ചുവകട

പചര്ക്കുന

എ  )       പകരനസസ   (   കുടട്രിശട്രിക   23,89,406/-  രൂപേ  )

പേഭാളയന  സഭാഫലഭ്യന  പഷഭാപ്പെട്രിനഗസ  പകഭാനപ്ലകട്രികല  എഫസ  4  നമ്പര്  കടമുറട്രി

16.08.2007  കല  37104/ഐ.ബട്രി  2/2007  സര്ക്കഭാര് കതട്രികല നട്രിര്പദ്ദേശഭാനുസരണന

13.10.2008  മുതല്  പകരള  റൂറല്  കഡവലപേസകമനസ  മഭാര്ക്കറട്രിനഗസ  കസഭാകകസറട്രിക്കസ

(പകരനസസ)പ്രതട്രിമഭാസ  വഭാടക 23,215/-  രൂപേ  നട്രിശയട്രിചസ  അനുവദട്രിചസ  നല്കട്രിയട്രിരുന.

ആദഭ്യ  മൂനസ  വര്ഷപതയസ  സര്ക്കഭാര്  50%  വഭാടകയട്രിളവസ  അനുവദട്രിചതട്രിനഭാല്  50%

വഭാടകയഭായ  11,608/-  രൂപേയഭാണസ  12.10.2011  വകര ടട്രിഡ പ്രതട്രിമഭാസന ഈടഭാക്കട്രിയതസ.

വഭാടകയട്രിളവസ  കഭാലഭാവധട്രി  കഴട്രിഞന  പകരനസസ  11608  രൂപേ  മഭാതമഭാണസ  പ്രതട്രിമഭാസന

നല്കുനതസ.

കരഭാര് പ്രകഭാരന മൂനസ വര്ഷതട്രിനസ പശഷന വഭാടകയട്രില് 15% വര്ദ്ധനവസ വഭ്യവസ

കചയ്യുന.  ഇളവസ  അനുവദട്രിച  കഭാലഭാവധട്രി  കഴട്രിഞന  പകരനസസ  വഭാടക  പൂര്ണമഭായട്രി

നല്കുകപയഭാ മൂനസ വര്ഷന കൂടുപമ്പഭാള് കരഭാര് പ്രകഭാരമുള്ള 15 % വര്ദ്ധനവസ നല്കുകപയഭാ

കരഭാര് പുതുക്കുകപയഭാ കചയ്യുവഭാന് തയഭാറഭാകുനട്രില. വട്രിശദഭാനശങ്ങള് ചുവകട പചര്ക്കുന.

വഭാടക വര്ദ്ധനവസ വരുതട്രിയ
തതീയതട്രി (ശതമഭാനന)

തുക പകരനസസ
ഒടുക്കുന തുക

13.10.2011 26,697/- 11,608/- 

13.10.2014 30,702/- 11,608/-

13.10.2017 35,307/- 11,608/-

തുടര്നസ  പകരള  പേബട്രിക്കസ  ബട്രില്ഡട്രിനഗസസസ  (എവട്രിക്ഷന്  ഓഫസ  അണ

ആതവറസസഡസ ഓക്കുപപ്പെനസസസ) ആക്ടസ 4(1) അനുസരട്രിചസ കഭാരണന കഭാണട്രിക്കല് പനഭാട്ടതീസസ
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നല്കുകയന,   25.08.2016  –  ല്  പ്രസ്തുത  ആക്ടട്രികല  കസക്ഷന്  5(1)  അനുസരട്രിചസ

ഒഴട്രിപ്പെട്രിക്കല് പനഭാട്ടതീസസ നല്കുകയന കചയ എങട്രിലുന നഭാളട്രിതുവകര കട ഒഴട്രിഞ്ഞട്രിട്ടട്രില.

13.10.2017  മുതലുള്ള വഭാടക  35,307/-  രൂപേയഭാകണങട്രിലുന   പകരനസസ  11,608/-

രൂപേയന അതട്രികന ജട്രി എസസ ടട്രി യഭായ  2089/-  രൂപേയമഭാണസ അടവഭാക്കുനതസ. 07/2017

മുതല് വഭാടകയകട ഡട്രിമഭാനസ  അനുസരട്രിച്ചുള്ള  ജട്രി  എസസ ടട്രി  യഭാണസ  ടട്രിഡ സര്ക്കഭാരട്രില്

അടവഭാക്കുനതസ,  എനതട്രിനഭാല് ഈയട്രിനതട്രില് മഭാതന പ്രതട്രിമഭാസന  4,266/-  രൂപേയകട

നഷ്ടമുണഭാകുന.

വഭാടക,  പേലട്രിശ  ,  സര്വതീസസ ടഭാകസ  ,  ജട്രി എസസ ടട്രി എനട്രിവയട്രിലുള്ള പകരനസട്രികന

കുടട്രിശട്രികയകട വട്രിശദഭാനശങ്ങള് ചുവകട പചര്ക്കുന.

31.03.2018 വകരയള്ള വഭാടക കടട്രിശട്രിക 13,63,608/-

31.03.2018 വകരയള്ള പേലട്രിശ 7,45,341/-

03/2017 വകരയള്ള സര്വതീസസ ടഭാകസ 1,53,341/- 

സര്വതീസസ ടഭാകട്രികന 31.03.218 വകരയള്ള പേലട്രിശ 91,806/-

07/2017 മുതല് 31.03.2018 വകരയള്ള ജട്രി.എസസ.ടട്രി 35,585/-

ആകക കുടട്രിശട്രിക 23,89,406/-

പകരനസട്രിനസ  കസകഡ്യൂരട്രിറട്രി  കഡപപ്പെഭാസട്രിറട്രിലഭാകതയന  11,608/-  രൂപേ  വഭാടകയ്ക്കുന

കടമുറട്രി  തുടര്നസ  നല്കുനതസ   സഭാമ്പതട്രിക  നഷ്ടന  ഉണഭാക്കുകമനതട്രിനഭാല്  കുടട്രിശട്രിക

ഈടഭാക്കുനതട്രിനുന, കട ഒഴട്രിപ്പെട്രിക്കുനതട്രിനുമുളള നടപേടട്രികള് തസ്വരട്രിതകപ്പെടുപതണതഭാണസ.

(  ബട്രി  )     പകരള  പസറസ  ഹഭാനട്രി  ക്രഭാഫസസസ  അകപ്പെകസ  പകഭാ  -  ഓപ്പെപററതീവസ  കസഭാവസറട്രി  

(  കുടട്രിശട്രിക   7,85,272/-  രൂപേ  )

പേഭാളയന സഭാഫലഭ്യന പഷഭാപ്പെട്രിനഗസ പകഭാനപ്ലകട്രികല ജട്രി - 18 നമ്പര് കടമുറട്രി 05.11.1998

മുതല്  പകരള  പസറസ  ഹഭാനട്രി  ക്രഭാഫസസസ  അകപ്പെകസ  പകഭാ-ഓപ്പെപററതീവസ  കസഭാവസറട്രിയസ

പ്രതട്രിമഭാസ വഭാടകയസ മൂനസ വര്ഷപതക്കസ അനുവദട്രിചസ നല്കട്രി.  2001  നസ പശഷന കരഭാര്

പുതുക്കട്രിയട്രിട്ടട്രില.  06/2016  മുതല്  03/2018 വകരയള്ള  വഭാടക  കുടട്രിശട്രികയഭായട്രി

അവപശഷട്രിക്കുന.

പ്രസ്തുത  കഭാലയളവട്രികല   വഭാടക  6,04,176/-  രൂപേ,  പേലട്രിശ,  സര്വതീസസ  ടഭാകസ,
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ജട്രി.എസസ.ടട്രി  എനട്രിവ  കുടട്രിശട്രികയഭായതട്രിനഭാലുന   കരഭാര്  പുതുക്കഭാതതട്രിനഭാലുന  കടമുറട്രി

ഒഴട്രിയണകമനസ ആവശഭ്യകപ്പെട്ടസ  19.03.2018 നസ  പനഭാട്ടതീസസ നല്കട്രി.

ഫയല്  (നന.ആര്.3/4413/97/  ജട്രി  18)  പ്രകഭാരന  01/2018  വകരയള്ള  വഭാടക

കുടട്രിശട്രികയകട വട്രിശദഭാനശങ്ങള് ചുവകട പചര്ക്കുന.

31.03.2018 വകരയള്ള വഭാടക 6,04,176

31/01/2018 വകരയള്ള പേലട്രിശ 82,501

06/2017 വകരയള്ള വഭാടകയകട സര്വതീസസ ടഭാകസ 51,749

സര്വതീസസ ടഭാകസ കുടട്രിശട്രികയകട പേലട്രിശ 10,561

07/2017 മുതലുള്ള ജട്രി എസസ ടട്രി 36,285

 ആകക കുടട്രിശട്രിക 7,85,272

കുടട്രിശട്രിക  ഈടഭാക്കഭാനുള്ള നടപേടട്രികള് തസ്വരട്രിതകപ്പെടുപതണതഭാണസ.

(  സട്രി  )     എന  .  ജട്രി  .  പേട്രി മട്രിഷന്    (96810/-  രൂപേ  )

11.09.2003  കല  സ.ഉ  (ആര്.റട്രി)  നന  6429/03  ജട്രി.എ.ഡട്രി  യകട

അടട്രിസഭാനതട്രില്  കമഡട്രിക്കല്  പകഭാപളജസ  റതീഹഭാബട്രിലട്രിപറഷന്  പബഭാക്കട്രികല  2-ാം

നട്രിലയട്രില് 750.75 സ്കെസ്വയര് മതീറര് കടമുറട്രി എന.ജട്രി.പേട്രി മട്രിഷനസ  1.03.2004 ല് അനുവദട്രിച്ചു.

മൂനസ  വര്ഷപതയസ  പ്രതട്രിമഭാസന  52,507  രൂപേ  വഭാടകയന  1,57,521  രൂപേ കസകഡ്യൂരട്രിറട്രി

കഡപപ്പെഭാസട്രിറ്റുമഭാണസ  നട്രിശയട്രിചതസ.  28.02.2007  ല്  കരഭാര്  കഭാലഭാവധട്രി

അവസഭാനട്രിചതട്രികന തുടര്നസ 1.3.2007 മുതല് 15% വര്ദ്ധനപവഭാടസ കൂടട്രി വഭാടക 60,383/-

രൂപേയഭായന കസകഡ്യൂരട്രിറട്രി കഡപപ്പെഭാസട്രിറസ  181149/- രൂപേയഭായന പുതുക്കട്രി നട്രിശയട്രിച്ചു.

പ്രസ്തുത സലന  എന.ജട്രി.പേട്രി  മട്രിഷന് ഒഴട്രിഞ്ഞതട്രികന തുടര്നസ  1.05.2007  മുതല്

കുടുനബശതീ  ഏകറടുത്തു.  എന.ജട്രി.പേട്രി  മട്രിഷന്  12/2006  വകരയള്ള  വഭാടക  മഭാതപമ

അടചട്രിട്ടുള. കുടട്രിശട്രികയകട വട്രിവരന ചുവകട പചര്ക്കുന.

വഭാടക 1/2007 -2/2007 (2x52507) : 105014

3/2007-4/2007 (2x60383) : 120766

31.10.2007 വകരയള്ള പേലട്രിശ 18% :  28551

 ആകക  : 254331
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കസകഡ്യൂരട്രിറട്രി കഡപപ്പെഭാസട്രിറസ  : 157521

ആകക : 96810

സര്ക്കഭാരട്രിപലക്കസ  കതയകചങട്രിലുന  തുടര്  നടപേടട്രികള്  ഉണഭാകഭാത

സഭാഹചരഭ്യതട്രില്  പ്രസ്തുത  വട്രിഷയന  കപേഭാതുഭരണ  വകുപ്പെസ  കസക്രട്ടറട്രിയകട  ശദ്ധയട്രില്

കകഭാണ്ടുവപരണതഭാണസ.

(  ഡട്രി  )     കുടുനബശതീ    (  കുടട്രിശട്രിക   8,87,052/-   രൂപേ  )

കമഡട്രിക്കല് പകഭാപളജസ റതീഹഭാബട്രിലട്രിപറഷന് പബഭാക്കട്രില്  1521.75  ചതുരശ മതീറര്

ഓഫതീസസ  പസ്പെസസ  29.12.2006  കല  3339/06/എല്.എസസ.ജട്രി.ഡട്രി  നന  സര്ക്കഭാര്

ഉതരവട്രികന അടട്രിസഭാനതട്രില് 1.5.2007 മുതല് മൂനസ വര്ഷപതക്കസ പ്രതട്രിമഭാസ വഭാടക

81325/- രൂപേയന കസകഡ്യൂരട്രിറട്രി കഡപപ്പെഭാസട്രിറസ  2,43,975/- രൂപേയന (3 മഭാസകത വഭാടക)

നട്രിജകപ്പെടുതട്രി കുടുനബശതീക്കസ   അനുവദട്രിച്ചു. കസകഡ്യൂരട്രിറട്രി കഡപപ്പെഭാസട്രിറട്രില് 48,399/- രൂപേ

കുടട്രിശട്രികയഭാണസ.

വഭാടക  കുടട്രിശട്രികയസ  18% പേലട്രിശ ,  മൂനസ വര്ഷന കൂടുപമ്പഭാള് 15% വര്ദ്ധനപവഭാടസ

കൂടട്രി  വഭാടക കരഭാര്  പുതുക്കുക  ,  കമയട്രിനനന്സസ  ചഭാര്ജസ,  വഭാട്ടര്  കണക്ഷന് ചഭാര്ജസ

ഈടഭാക്കല്   തുടങ്ങട്രിയ    ടട്രിഡയകട  വഭാടകക്കരഭാറട്രികല  കപേഭാതു  വഭ്യവസകള്

കുടുബശതീയമഭായള്ള കരഭാറട്രില് ഒഴട്രിവഭാക്കകപ്പെട്ടു.

01.05.2016 മുതല് പ്രതട്രിമഭാസ വഭാടക 1,23,686/-  രൂപേയഭാകണങട്രിലുന കുടുനബശതീ

1,07,553/-  രൂപേയഭാണസ ഒടുക്കട്രിയട്രിരുനതസ.  വഭാടക വഭ്യതഭ്യഭാസന,  കഡപപ്പെഭാസട്രിറസ കുടട്രിശട്രിക

എനട്രിവ ഉള്കപ്പെകട 4,22,362/- രൂപേ അടവഭാക്കണകമനസ കഭാണട്രിചസ കുടുനബശതീയസ കതസ

നല്കട്രി. 

2016-17  വകരയള്ള  കുടട്രിശട്രിക  തുക  സനബനട്രിച  വട്രിശദഭാനശങ്ങള്  ചുവകട

പചര്ക്കുന.

ക്രമ നന ഇനന തുക

1 01.05.2016 മുതല് 30.06.2017 വകരയള്ള വഭാടക വഭ്യതഭ്യസന 2,25,862

2 എസസ.റട്രി (15%) 33,879
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3 01.07.2017 മുതല് 31.02..2017 വകരയള്ള വഭാടക വഭ്യതഭ്യസന 96,798

4 ജട്രി.എസസ.റട്രി (15%) 17,424

5 കഡപപ്പെഭാസട്രിറസ കുടട്രിശട്രിക 48,399

ആകക 4,22,362

2017-18  കല വഭാടക  ,  ജട്രി എസസ റട്രി,  പേലട്രിശ എനതീ ഇനങ്ങളട്രിലഭായട്രി കുടുനബശതീ

അടവഭാക്കഭാനുള്ള  4,64,690/-രൂപേയകട വട്രിവരങ്ങള് ചുവകട പചര്ക്കുന. 

വഭാടക വഭ്യതഭ്യസന 10/2017 3,955

ജട്രി.എസസ.റട്രി 712

പേലട്രിശ 415

TDS (-) (-) 395

ആകക 4,687

വഭാടക വഭ്യതഭ്യസന 11/2017, 12/2017 35,000

ജട്രി.എസസ.റട്രി 6,300

പേലട്രിശ 2,908

TDS (-) (-) 3,500

ആകക 40,708

01/18 മുതല് 03/2018 വകരയള്ള വഭാടക (1,23,686x3) 3,71,058

ജട്രി.എസസ.റട്രി 66,790

പേലട്രിശ 18,553

TDS (-) (-) 37,106

ആകക 4,19,295

ആകക 4687+40708+419295= 4,64,690/-രൂപേ. പ്രസ്തുത തുക ഈടഭാക്കഭാനുള്ള

നടപേടട്രികള് തസ്വരട്രിതകപ്പെടുപതണതഭാണസ. 

2017-18  വകരയള്ള ആകക കുടട്രിശട്രിക തുകയഭായ  8,87,052/-രൂപേ  (422362  +

464690) ഈടഭാക്കുവഭാനുള്ള നടപേടട്രികള് അടട്രിയന്തട്രിരമഭായട്രി സസ്വതീകരട്രിപക്കണതഭാണസ.
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(  ഇ  )       തട്രിരുവനന്തപുരന നഗരസഭ

പേഭാളയന  സഭാഫലഭ്യന  പകഭാനപ്ലകട്രികല   ജട്രി-3,  ജട്രി-4,  ജട്രി-14,  ജട്രി-15,  കടമുറട്രികള്

തട്രിരുവനന്തപുരന പകഭാര്പ്പെപറഷനസ 1999-ല് മൂനസ വര്ഷപതയസ വഭാടകയസ നല്കട്രിയട്രിരുന.

നഗരസഭ ആവശഭ്യകപ്പെട്ടതനുസരട്രിചസ കടകള് 99 വര്ഷപതയസ പേഭാട്ടതട്രിനസ നല്കുനതട്രിനസ

21.03.2001 കല എകട്രികഡ്യൂട്ടതീവസ കമട്രിറട്രി തതീരുമഭാനട്രിക്കുകയന 01.04.2001 മുതല് ജട്രി-3, ജട്രി-

4,  ജട്രി-14,  ജട്രി-15,  എനതീ  കടമുറട്രികള്  99  വര്ഷപതയസ  പേഭാട്ടതട്രിനസ  നല്കുകയന,

പേഭാട്ടത്തുകയഭായ  84,25,000/-  രൂപേ  നഗരസഭ  അടവഭാക്കുകയന  കചയ.  എനഭാല്

നഭാളട്രിതുവകര  പേഭാട്ടക്കരഭാര് ചമചട്രിട്ടട്രില.

പേഭാളയന  സഭാഫലഭ്യന  പകഭാനപ്ലകട്രികല   എസസ-5-ാംനമ്പര്  കട 29.04.1999  മുതല്

കരഭാര്  വചസ  നഗരസഭ  99 വര്ഷപതയസ  പേഭാട്ടതട്രികനടുതട്രിട്ടുണസ.  ഈ  കടമുറട്രിയട്രിലഭാണസ

ജനപസവനപകന്ദ്രന പ്രവര്തട്രിക്കുനതസ.

കടമുറട്രികളുകട വഭാടക രജട്രിസര് പ്രകഭാരന കമയട്രിനനന്സസ ചഭാര്ജട്രിനതട്രില്  2017

ഡട്രിസനബര്  വകര  2684701  രൂപേ  കുടട്രിശട്രിക  വരുതട്രിയട്രിട്ടുണസ.  വട്രിശദഭാനശന  ചുവകട

പചര്ക്കുന

കടമുറട്രി നന ജട്രി-3 തുക

2001-02  മുതല്  2015-16  വകരയള്ള  കമയട്രിനനന്സസ
ചഭാര്ജസ കുടട്രിശട്രികയകട പേലട്രിശ

52,245

2016-17, 2017-18 വര്ഷങ്ങളട്രികല കമയട്രിനനന്സസ ചഭാര്ജസ 5,520

31.01.2018 വകരയള്ള പേലട്രിശ 1,325

സര്വതീസസ ടഭാകസ 414

ജട്രി. എസസ. റട്രി 497

സര്വതീസസ ടഭാകസ കുടട്രിശട്രിക പേലട്രിശ 137

ആകക 60,138

കടമുറട്രി നന ജട്രി-4

2001-02 മുതല് 2015-16 വകരയള്ള കമയട്രിനനന്സസ ചഭാര്ജസ
കുടട്രിശട്രികയകട പേലട്രിശ

52,245
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2016-17, 2017-18 വര്ഷങ്ങളട്രികല കമയട്രിനനന്സസ ചഭാര്ജസ 5,520

31.01.2018 വകരയള്ള പേലട്രിശ 1,325

സര്വതീസസ ടഭാകസ 414

ജട്രി. എസസ. റട്രി 497

സര്വതീസസ ടഭാകസ കുടട്രിശട്രിക പേലട്രിശ 137

ആകക 60,138

കടമുറട്രി നന ജട്രി-14 തുക

2001-02  മുതല്  2017-18  വകരയള്ള  കമയട്രിനനന്സസ
ചഭാര്ജസ കുടട്രിശട്രികയകട പേലട്രിശ

1,03,791

31.01.2018 വകരയള്ള പേലട്രിശ 1,59,591

സര്വതീസസ ടഭാകസ 10,265

ജട്രി. എസസ. റട്രി 1,190

സര്വതീസസ ടഭാകസ കുടട്രിശട്രിക പേലട്രിശ 12,275

ആകക 2,87,112

കടമുറട്രി നന ജട്രി 15 തുക

2001-02  മുതല്  2015-16  വകരയള്ള  കമയട്രിനനന്സസ
ചഭാര്ജസ കുടട്രിശട്രികയകട പേലട്രിശ

1,34,096

2016-17,2017-18 വര്ഷങ്ങളട്രികല കമയട്രിനനന്സസ ചഭാര്ജസ 14,168

31.01.2018 വകരയള്ള പേലട്രിശ 3,400

സര്വതീസസ ടഭാകസ 1,063

ജട്രി. എസസ. റട്രി 1,275

സര്വതീസസ ടഭാകസ കുടട്രിശട്രിക പേലട്രിശ 351

ആകക 1,54,353
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കടമുറട്രി നന ജട്രി 5 തുക

06/2000 കല  കമയട്രിനനന്സസ ചഭാര്ജട്രികന ബഭാക്കട്രി 2,073

07/2000  മുതല്  12/2017  വകരയള്ള  പ്രതട്രിമഭാസ
കമയട്രിനനന്സസ ചഭാര്ജസ 

7,70426

31.01.2018 വകരയള്ള പേലട്രിശ 11,90,474

സര്വതീസസ ടഭാകസ 74,655

ജട്രി. എസസ. റട്രി 5,000

സര്വതീസസ ടഭാകസ കുടട്രിശട്രിക പേലട്രിശ 80,332

ആകക 21,22,960

31.03.2018 വകരയള്ള കുടട്രിശട്രിക വട്രിവരന   ഓഡട്രിറസ എന്കസ്വയറട്രി നന.62 പ്രകഭാരന

ആവശഭ്യകപ്പെകട്ടങട്രിലുന ലഭഭ്യമഭാക്കട്രിയട്രിട്ടട്രില.

കമയട്രിനനന്സസ ചഭാര്ജട്രിനതട്രികല ഡട്രിമഭാനട്രിനസ  18%  നട്രിരക്കട്രില് ടട്രിഡ ജട്രി.എസസ.റട്രി

അടവഭാപക്കണതുണസ. കമയട്രിനനന്സസ ചഭാര്ജസ, സര്വതീസസ ചഭാര്ജസ, ജട്രി. എസസ. റട്രി  എനട്രിവ

യഥഭാസമയന  ലഭട്രിക്കഭാകത  വരുനതസ  ടട്രിഡയകട  സഭാമ്പതട്രിക  സട്രിതട്രികയ  സഭാരമഭായട്രി

ബഭാധട്രിക്കുന.  ആയതട്രിനഭാല്  കുടട്രിശട്രിക  തുക   ഈടഭാക്കുവഭാനുള്ള  നടപേടട്രികള്

തസ്വരട്രിതകപ്പെടുപതണതഭാണസ.

(  എഫസ  )   കണസഡ്യൂമര് കഫഡസ   (  കുടട്രിശട്രിക   39,29,218/-  രുപേ  )

പകദഭാരന പഷഭാപ്പെട്രിനഗസ പകഭാനപ്ലകട്രികല കടമുറട്രി നന.8,79,  എസസ  4,  എസസ  9,  എസസ

10,  എസസ  11,  എനട്രിവയന,  സഭാഫലഭ്യന പഷഭാപ്പെട്രിനഗസ പകഭാനപ്ലകട്രികല ജട്രി  7,  ജട്രി  10,  ജട്രി  19

എനതീ കടമുറട്രികളട്രിലുമഭായട്രി കണസഡ്യൂമര് കഫഡട്രികന വട്രിവട്രിധ ഓഫതീസുകള് പ്രവര്തട്രിച്ചു

വരുന.  പ്രസ്തുത  കടമുറട്രികളുകട  വഭാടകകരഭാര്  2004,  2005  വര്ഷങ്ങളട്രിലഭായട്രി

അവസഭാനട്രിച്ചു. നഭാളട്രിതുവകര ആയതസ പുതുക്കട്രിയട്രിട്ടട്രില. മൂനസ വര്ഷന കൂടുപമ്പഭാള് 15% വഭാടക

വര്ദ്ധനവസ വരുതട്രി  വഭാടക നട്രിശയട്രിക്കുനണസ.  ഓപരഭാ കടയപടയന പുതുക്കട്രി നട്രിശയട്രിച

വഭാടക ,  കമയട്രിനനന്സസ ചഭാര്ജസ,  സര്വതീസസ ടഭാകസ/  ജട്രി എസസ റട്രി എനട്രിവയകട വട്രിവരവുന,

കണസഡ്യൂമര് കഫഡസ അടവഭാക്കുന തുകയകട വട്രിവരവുന ചുവകട പചര്ക്കുന. 
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കടമുറട്രി നന പ്രതട്രിമഭാസ വഭാടക കമയട്രിനനന്സസ ചഭാര്ജസ ST/GST

പകദഭാരന 8 5,725/- രൂപേ (20.07.17 മുതല്) 286 1,082

പകദഭാരന 79 47,684/-രൂപേ (16.07.2015 മുതല്) 2,384 9,012

പകദഭാരന എസസ 4 46,262/-രൂപേ (12.10.2016 മുതല്) 2,313 8,744

പകദഭാരന എസസ 9 46,262/-രൂപേ (12.10.2016 മുതല്) 2,313 8,744

പകദഭാരന എസസ 10 16,678/-രൂപേ (01.04.2017 മുതല്) 834 3,152

പകദഭാരന എസസ 11 16,678/- രൂപേ (01.04.2017 മുതല്) 834 3,152

സഭാഫലഭ്യന ജട്രി 7 4,037/- രൂപേ (26.07.17 മുതല്) 834 727

സഭാഫലഭ്യന ജട്രി 10 8,339/- രൂപേ (30.07.17 മുതല്) 834 1,501

സഭാഫലഭ്യന ജട്രി 19 28,845/- രൂപേ (01.08.17 മുതല്) 834 5,192

ആകക 1,57,570/-രൂപേ (-10% TDS) 5,817 29,410

പമല് പേട്ടട്രികയട്രില് സൂചട്രിപ്പെട്രിചട്രിരട്രിക്കുന പ്രകഭാരന കണസഡ്യൂമര് കഫഡസ പ്രതട്രിമഭാസന

ആകക  1,77,040/-രൂപേയഭാണസ  (157570+5817+29410=192797-15757=177040)

വഭാടകയഭായട്രി ടട്രിഡയട്രില് ഒടുപക്കണതസ. എനഭാല് ആയതട്രിനു പേകരന 74,128/- രൂപേയഭാണസ

ഒടുക്കുവരുത്തുനതസ.  വഭാടക  ഡട്രിമഭാനസ  അനുസരട്രിച്ചുള്ള  ജട്രി.  എസസ.റട്രി.   ടട്രിഡ

അടയ്ക്കുനതട്രിനഭാല്  ഇതസ  ടട്രിഡയസ  സഭാമ്പതട്രിക  ബഭാധഭ്യതയണഭാക്കുന.  കണസഡ്യൂമര്

കഫഡട്രില്  നട്രിനന  പേട്രിഴപ്പെലട്രിശയട്രിനതട്രില്   18%  തുകയസ  പേകരന  12%  ആണസ  ടട്രിഡ

ഈടഭാക്കുനതസ.ഇതുന  ടട്രിഡയസ  നഷ്ടമുണഭാക്കുന.  കുടട്രിശട്രികയകട  വട്രിവരങ്ങള്  ചുവകട

പചര്ക്കുന

കടമുറട്രി നന 8 (പകദഭാരന) തുക

കുടട്രിശട്രിക ഇല

കടമുറട്രി നന 79 (പകദഭാരന) തുക

04/2016 കല വഭാടകയകട ബഭാക്കട്രിതുക 4,129

05/2016 മുതല് 02/2018 വകരയള്ള വഭാടക 10,49,048

04/2016  മുതല് 02/2018 വകരയള്ള 
കമയട്രിനനന്സസ ചഭാര്ജസ

54,832
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02/2018 വകരയള്ള പേലട്രിശ 1,28,170

06/2017 വകരയള്ള സര്വതീസസ ടഭാകസ 1,06,120

സര്വതീസസ ടഭാകട്രികന പേലട്രിശ 24,783

ജട്രി എസസ റട്രി 72,098

ആകക 14,39,180

കടമുറട്രി നന എസസ 4, എസസ9 (പകദഭാരന) തുക

05/2016 കല വഭാടകയകട ബഭാക്കട്രിതുക 14,683

05/2016 കല സര്വതീസസ ടഭാകട്രികന പേലട്രിശ 2,373

06/2016 മുതല് 02/2018 വകരയള്ള വഭാടക 9,45,225

കമയട്രിനനന്സസ ചഭാര്ജസ 49,269

02/2018 വകരയള്ള പേലട്രിശ 1,10,557

06/2017 വകരയള്ള സര്വതീസസ ടഭാകസ 93,087

സര്വതീസസ ടഭാകട്രികന പേലട്രിശ 20,941

ജട്രി എസസ റട്രി 69,948

ആകക 13,06,083

കടമുറട്രി നന എസസ 10, എസസ 11 (പകദഭാരന) തുക

04/2016 മുതല് 02/2018 വകരയള്ള വഭാടക 3,57,494

04/2016  മുതല് 02/2018 വകരയള്ള കമയട്രിനനന്സസ
ചഭാര്ജസ

17,874

02/2018 വകരയള്ള പേലട്രിശ 43,537

06/2017 വകരയള്ള സര്വതീസസ ടഭാകസ 35,291

സര്വതീസസ ടഭാകട്രികന പേലട്രിശ 8,377

ജട്രി എസസ റട്രി 25,217

ആകക 4,87,790
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കടമുറട്രി നന ജട്രി 7 (സഭാഫലഭ്യന) തുക

04/2017 മുതല് 02/2018 വകരയള്ള വഭാടക 42,401

02/2018 വകരയള്ള പേലട്രിശ 2,472

06/2017 വകരയള്ള സര്വതീസസ ടഭാകസ 1,580

സര്വതീസസ ടഭാകട്രികന പേലട്രിശ 237

ജട്രി എസസ റട്രി 5,737

ആകക 52,427

കടമുറട്രി നന ജട്രി 10 (സഭാഫലഭ്യന) തുക

04/2017 മുതല് 02/2018 വകരയള്ള വഭാടക 91,729

02/2018 വകരയള്ള പേലട്രിശ 5,504

06/2017 വകരയള്ള സര്വതീസസ ടഭാകസ 3,753

സര്വതീസസ ടഭാകട്രികന പേലട്രിശ 563

ജട്രി എസസ റട്രി 12,008

ആകക 1,13,557

കടമുറട്രി നന ജട്രി 19 (സഭാഫലഭ്യന) തുക

11/2016 കല വഭാടകയകട ബഭാക്കട്രിതുക 17,983

12/2016 മുതല് 02/2018 വകരയള്ള വഭാടക 4,02,822

02/2018 വകരയള്ള പേലട്രിശ 34,050

06/2017 വകരയള്ള സര്വതീസസ ടഭാകസ 29,035

സര്വതീസസ ടഭാകട്രികന പേലട്രിശ 5,388

ജട്രി എസസ റട്രി 40,903

ആകക 5,30,181

കുടട്രിശട്രിക  എതയന  പവഗന  ഈടഭാക്കഭാനുള്ള  നടപേടട്രികള്

തസ്വരട്രിതകപ്പെടുപതണതഭാണസ.
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2.5 കസകഡ്യൂരട്രിറട്രി  കഡപപ്പെഭാസട്രിറസ  ഈടഭാക്കഭാകത  കടമുറട്രി  അനുവദട്രിച്ചു  -  തുക  

അടട്രിയന്തട്രിരമഭായട്രി ഈടഭാപക്കണതഭാണസ.

ടട്രിഡയകട പേഭാളയത്തുള്ള സഭാഫലഭ്യന പകഭാനപ്ലകട്രികല എസസ. 9-ാം നനപേര് കടമുറട്രി

ചട്രിന്ത  പേബസളട്രിപക്കഷന്സട്രിനസ  കപ്രഭാവട്രിഷണലഭായട്രി  അനുവദട്രിചസ  നല്കട്രിയട്രിരുന.

കടമുറട്രിയകട  കസകഡ്യൂരട്രിറട്രി  കഡപപ്പെഭാസട്രിറസ  ആയ  480000  രൂപേ  രണസ  ഗഡുക്കളഭായട്രി

അടയ്ക്കുനതട്രിനുന  രണഭാന  ഗഡുവഭായ  280000  രൂപേ  10.05.2018  നസ  മുമ്പഭായട്രി

അടയ്ക്കുനതട്രിനുന  30.11.2017  കല കഭാരഭ്യ  നട്രിര്വഭാഹക സമട്രിതട്രി  സപ്ലട്രികമനറട്രി  അജണ  1

ലൂകട അനുവഭാദന നല്കട്രി.  രണഭാന ഗഡു അടയ്ക്കുവഭാനഭായട്രി  26.11.2018  കല  6-ാം നനപേര്

തതീരുമഭാനപ്രകഭാരന  വതീണ്ടുന  10.11.2018  വകര  സമയന  ദതീര്ഘട്രിപ്പെട്രിചസ  നല്കുവഭാന്

എകട്രികഡ്യൂട്ടതീവസ കമട്രിറട്രി തതീരുമഭാനട്രിച്ചു. 6.11.2018 ലുന 10.01.2019 ലുന തുക അടയ്ക്കുവഭാനഭായട്രി

ചട്രിന്ത  പേബട്രിപക്കഷന്സട്രിനസ  പനഭാട്ടതീസസ  നല്കട്രികയങട്രിലുന  തുക  ഒടുക്കട്രിയട്രിട്ടട്രില.  വട്രിഷയന

സനബനട്രിച  ഓഡട്രിറസ  എന്കസ്വയറട്രിയസ  ടട്രിഡ  മറുപേടട്രി  ലഭഭ്യമഭാക്കട്രിയട്രില.  കുടട്രിശട്രികയഭായ

കസകഭ്യരട്രിറട്രി കഡപപ്പെഭാസട്രിറസ തുക അടട്രിയന്തട്രിരമഭായട്രി ഇക്കൗടഭാപക്കണതഭാണസ.

2.6 കമയട്രിനനന്സസ ചഭാര്ജസ- വരവസ -കചലവസ കണക്കുകള് സൂക്ഷട്രിക്കുനട്രില

ടട്രിഡ  പേഭാട്ടതട്രിനുന,  വഭാടകയ്ക്കുന  നല്കട്രിയട്രിട്ടുള്ള  കകട്ടട്രിടങ്ങളട്രില്  നട്രിനന,

കടമുറട്രികളട്രില് നട്രിനന ഈടഭാക്കുന കമയട്രിനനന്സസ ചഭാര്ജസ  പ്രസ്തുത ഇനതട്രില് ടട്രിഡയസ

വഹട്രിപക്കണട്രിവരുന കചലവസ എനട്രിവ സനബനട്രിച വഭ്യകമഭായ കണക്കുകള് ടട്രിഡയട്രില്

ലഭഭ്യമല.  2017-18  കല  വഭാര്ഷട്രിക  കണക്കുകള്  പ്രകഭാരന  കമയട്രിനനന്സസ  ചഭാര്ജസ

ഇനതട്രില് 20,03,323/- രൂപേ ലഭട്രിച്ചു. 35 ലക്ഷന രൂപേ  കമയട്രിനനന്സസ ചഭാര്ജട്രിനതട്രില്

കചലവസ  വനതഭായട്രി  വഭാര്ഷട്രിക  കണക്കുകളട്രില്  ഓഫതീസസ  കചലുകളുകട  ഭഭാഗതസ

പരഖകപ്പെടുതട്രിയട്രിട്ടുണസ.

കമയട്രിനനന്സസ ചഭാര്ജസ ഈടഭാക്കട്രിയതട്രികന വട്രിവരന  16.04.2018 കല 12ാം നനപേര്

ഓഡട്രിറസ  എന്കസ്വയറട്രിയട്രിലൂകട  ആവശഭ്യകപ്പെട്ടു.  ടട്രിഡ കസനര്-കമഡട്രിക്കല് പകഭാപളജസ  (99

വര്ഷകത ലതീസസ), റതീഹഭാബട്രിലട്രിപറഷന് പബഭാക്കസ-കമഡട്രിക്കല് പകഭാപളജസ (99 വര്ഷകത

ലതീസസ), സഭാഫലഭ്യന-പേഭാളയന (99 വര്ഷകത ലതീസസ),പകദഭാരന പകഭാനപ്ലകസ (99 വര്ഷകത

ലതീസസ),  പകദഭാരന  പകഭാനപ്ലകസ  (പ്രതട്രിമഭാസ  വഭാടക),പസഭാപേഭാനന  പകഭാനപ്ലകസ-കമഡട്രിക്കല്
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പകഭാപളജസ  (20  വര്ഷകത  ലതീസസ)  എനതീ  കകട്ടട്രിട  സമുചയങ്ങളട്രില്  നട്രിന  മഭാത പമ

കമയട്രിനനന്സസ  ചഭാര്ജസ  ഈടഭാക്കുനളകവനന,  മറസ  കകട്ടട്രിടങ്ങളട്രില്  നട്രിനന

കമയട്രിനനന്സസ  ചഭാര്ജസ  ഈടഭാക്കുന  വട്രിഷയന  കമട്രിറട്രിയകട  പേരട്രിഗണനയട്രിലഭാകണനന

അറട്രിയട്രിച്ചു.

വഭാടക കകട്ടട്രിടങ്ങളട്രികല കപേഭാതു ഇടങ്ങളട്രില് ഉപേപയഭാഗട്രിക്കുന വവദനതട്രി,  ജലന,

എനട്രിവയ്ക്കുള്ള  കചലവസ  കസകഡ്യൂരട്രിറട്രി  ജതീവനക്കഭാര്,  ഇലകതീഷഭ്യന്മഭാര്,  പ്ലനബര്മഭാര്,

ഗഭാര്ഡനര്,  ശുചതീകരണ  കതഭാഴട്രിലഭാളട്രികളുകട  പവതനന,  തുടങ്ങട്രിയവ  ടട്രിഡയകട  തനതു

ഫണട്രില് നട്രിനമഭാണസ  നല്കുനതസ.  ഇതരതട്രിലുള്ള കചലവുകളുകട  അടട്രിസഭാനതട്രില്

കമയട്രിനനന്സസ  ചഭാര്ജസ  കണക്കഭാക്കട്രി  പേഭാട്ടക്കഭാരട്രില്  നട്രിനന,  വഭാടകക്കഭാരട്രില്  നട്രിനന

ഈടഭാപക്കണതസ അനട്രിവഭാരഭ്യമഭാണസ.  കമയട്രി നനന്സസ   ചഭാര്ജട്രിനതട്രികല വരവുന കചലവുന

തഭാരതമഭ്യകപ്പെടുതട്രി  ടട്രിഡയകട  തനതു  ഫണട്രിനസ  പശഭാഷണമുണഭാകുനട്രികലനന

ഉറപ്പുവരുപതണതുന  വരവസ  കചലവുകള്  സനബനട്രിച  കൃതഭ്യമഭായ  കണക്കുകള്

സൂക്ഷട്രിപക്കണതുമഭാണസ.

2.7 ഭവന വഭായ്പ –കുടട്രിശട്രിക - ₹61.19 ലക്ഷന

ടട്രിഡയകട  പേരട്രിധട്രിയട്രിലുള്ള  പേ ഞഭായത്തുകളട്രികല  വഭ്യകട്രികള്ക്കസ  ഭവന  വഭായ്പ

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

ഹഡസപകഭായട്രില് നട്രിനന കടമഭായട്രി സസ്വതീകരട്രിചട്രിരുന. ഹഡസപകഭായട്രില് നട്രികനടുത പലഭാണ

ബഭാധഭ്യതയട്രില്  അവപശഷട്രിച  321.11  ലക്ഷന  രൂപേ  29.03.2011  ല്

കക.യ.ആര്.ഡട്രി.എഫസ.സട്രി ഏകറടുത്തു.

ഹയര് ഇന്കന ഗ്രൂപ്പെസ (HIG), മട്രിഡട്രില് ഇന്കന ഗ്രൂപ്പെസ (MIG), പലഭാവര് ഇന്കന ഗ്രൂപ്പെസ

(LIG),  ദുര്ബല  വട്രിഭഭാഗങ്ങള്  (EWS)  തുടങ്ങട്രിയ  വട്രിഭഭാഗങ്ങളട്രിലുള്ള  വഭ്യകട്രികള്ക്കഭാണസ

ടട്രിഡ  ഭവന  വഭായ്പ  നല്കട്രിയട്രിട്ടുള്ളതസ.  21.10.2009  കല  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവു  പ്രകഭാരന

ദുര്ബല  വട്രിഭഭാഗങ്ങള്ക്കസ  അനുവദട്രിച  29,48,440/-  രൂപേയന  5.12.2012  കല  സ.ഉ

(സഭാധഭാ)നന  3372/2012/തസസ്വഭവ  നമ്പര്  ഉതരവു  പ്രകഭാരന  തഭാഴ്ന്ന  വരുമഭാന

വട്രിഭഭാഗതട്രിലുള്ളവര്ക്കസ(LIG) അനുവദട്രിച 7,51,129/- രൂപേയന എഴതട്രി തള്ളട്രിയട്രിട്ടുണസ.

റവനഡ്യൂ റട്രിക്കവറട്രി രജട്രിസസററര് പ്രകഭാരന  MIG ലുന  LIG  ലുന കപേടുന  54 (LIG-8,
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MIG-46)  ഗുണപഭഭാകഭാക്കള്  നട്രിലവട്രില്  റവനഡ്യൂ  റട്രിക്കവറട്രി  പനരട്രിടുന.  2017-18

വര്ഷകത ഡട്രി.സട്രി.ബട്രി പേതട്രികയകട സനക്ഷട്രിപന ചുവകട പചര്ക്കുന.

സ്കെതീന ഗുണപഭഭാകഭാക്കളുകട എണന ഡട്രിമഭാനസ കളക്ഷന് ബഭാലന്സസ

MIG 8 2085377 0 2085377

LIG 46 4083504 49256 4034248

ആകക 54 6168881 49256 6119625

ബഭാലന്സസ  തുക  ₹  6119625/-  യകട  വട്രിശദഭാനശന  അനുബനന  (3)  ല്

ഉള്കപ്പെടുതട്രിയട്രിരട്രിക്കുന.

LIG  ഭവനപേദ്ധതട്രിയട്രില്  ദതീര്ഘകഭാല  കുടട്രിശട്രിക  ഉള്ളവരുകട  കഭാരഭ്യതട്രില്

എന്തുകചയഭാനഭാവുകമന കഭാരഭ്യന  സര്ക്കഭാര് പേരട്രിപശഭാധട്രിക്കുകയഭാകണനന ഇക്കഭാരഭ്യതട്രില്

തതീരുമഭാനമുണഭാകുനതുവകര  ജപട്രി  നടപേടട്രികള് പേഭാടട്രികലനന  മുഖഭ്യമന്ത്രട്രിയകട  കസക്രട്ടറട്രി

23.03.2018 കല  ജട്രി  180303728/2018/സട്രി  എന  ഒ  നന  കതസ  പ്രകഭാരന  ടട്രി ഡപയഭാടസ

ആവശഭ്യകപ്പെട്ടട്രിരട്രിക്കുന. MIG വട്രിഭഭാഗതട്രില് ഉള്കപ്പെട്ടവര്കക്കതട്രികരയള്ള റവനഡ്യൂ റട്രിക്കവറട്രി

തസ്വരട്രിതകപ്പെടുത്തുവഭാനുള്ള  നടപേടട്രികള്  സസ്വതീകരട്രിപക്കണതുന,  LIG

വട്രിഭഭാഗതട്രിലുള്കപ്പെട്ടവരുകട  വഭായ്പ  തട്രിരചടവുമഭായട്രി  ബനകപ്പെട്ട  തതീരുമഭാനന

അടട്രിയന്തട്രിരമഭായട്രി വകകക്കഭാള്ളഭാന് സര്ക്കഭാരട്രിപനഭാടസ അപപേക്ഷട്രിപക്കണതുമഭാണസ.

2.8 തപദ്ദേശ  സസ്വയനഭരണ  സഭാപേനങ്ങളട്രില്  നട്രിനള്ള  അനശദഭായന  കുടട്രിശട്രിക  

₹8.89 പകഭാടട്രി

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

അപതഭാറട്രിറട്രിയകട പേരട്രിധട്രിയട്രില് വരുന തപദ്ദേശ സസ്വയനഭരണ സഭാപേനങ്ങളട്രില്, വഭാര്ഷട്രിക

വരുമഭാനന 10 ലക്ഷന രൂപേയട്രില് അധട്രികമുള്ള മുനട്രിസട്രിപ്പെഭാലട്രിറട്രി/ പകഭാര്പ്പെപറഷന്, വഭാര്ഷട്രിക

വരുമഭാനതട്രികന  2%  നട്രിരക്കട്രിലുന,  ഗഭാമ  പേ  ഞഭായത്തുകള്  1%  നട്രിരക്കട്രിലുന അനശദഭായന

നല്കുവഭാന്  ബഭാദ്ധഭ്യസരഭാണസ.  യഥഭാസമയന  തുക  ഒടുക്കട്രിയട്രികലങട്രില്  2%  പേട്രിഴ  പേലട്രിശ

ഈടഭാക്കുവഭാനുന ഉതരവട്രില് വഭ്യവസയണസ.

ടട്രിഡയകട  പേരട്രിധട്രിയട്രില്  തട്രിരുവനന്തപുരന  പകഭാര്പ്പെപറഷനുന  5  ഗഭാമ

പേഞഭായത്തുകളുമഭാണസ ഉള്ളതസ.
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ടട്രിഡയകട  പ്രവര്തന  പേരട്രിധട്രിയട്രിലുള്ള  ഗഭാമ  പേഞഭായത്തുകള്  ഒടുപക്കണ

അനശദഭായമട്രിനന 94-95 മുതല്  കുടട്രിശട്രികയഭാണസ. ഗഭാമ പേഞഭായത്തുകളുകട 2010 വകരയന

തട്രിരുവനന്തപുരന നഗരസഭയകട  2013-14  വകരയമുള്ള  അനശദഭായതട്രികന കണക്കുകള്

മഭാതകമ ടട്രിഡയസ ലഭട്രിചട്രിട്ടുള.

ടട്രിഡ  പേലതവണ  ആവശഭ്യകപ്പെട്ടട്രിട്ടുന  പമല്  പേറഞ്ഞ  തപദ്ദേശ  സസ്വയനഭരണ

സഭാപേനങ്ങള് അവരുകട വഭാര്ഷട്രിക വരുമഭാനതട്രികന കൃതഭ്യമഭായ കണക്കസ നല്കുകപയഭാ

ടട്രിഡയസ അര്ഹമഭായ അനശദഭായന നല്കുകപയഭാ കചയട്രിട്ടട്രില.

തട്രിരുവനന്തപുരന  നഗരസഭയന  ഗഭാമ  പേഞഭായത്തുകളുന  ലഭഭ്യമഭാക്കുവഭാനുള്ള

കസപനജസ ചഭാര്ജസ സനബനട്രിച വട്രിവരങ്ങള് ചുവകട പചര്ക്കുന. 

ക്രമ
നന തസസ്വഭവ സഭാപേനന വര്ഷന അനശദഭായന പേട്രിഴപേലട്രിശ ആകക 

1 തട്രിരുവനന്തപുരന
നഗരസഭ

2009-10 മുതല് 
2013-14 വകര 42354441 39972697 82327138

2 വട്രിളവൂര്ക്കല്
ഗഭാമപേഞഭായതസ

1994 മുതല് 
2010 വകര 

345329 983885 1329214

3 വട്രിളപ്പെട്രില്
ഗഭാമപേഞഭായതസ 

1994 മുതല് 
2010 വകര 280452 583969 864421

4 കവങ്ങഭാനൂര്
ഗഭാമപേഞഭായതസ

1994 മുതല് 
2010 വകര 

359805 1020410 1380215

5 പേള്ളട്രിചല്
ഗഭാമപേഞഭായതസ

1994 മുതല് 
2010 വകര 367276 698897 1066173

6 കലട്രിയൂര്
ഗഭാമപേഞഭായതസ 

1994 മുതല് 
2010 വകര 

543542 1424757 1968299

ആകക 44250845 44684615 88935460

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

10  മുതല് 2013-14  വകരയള്ള കഭാലയളവട്രില് ,  അനശദഭായ ഇനതട്രില് തട്രിരുവനന്തപുരന

നഗരസഭ ടട്രിഡയസ  നല്കുവഭാനുള്ള  8,23,27,138  രൂപേ  തട്രിരുവനന്തപുരന  നഗരസഭയകട

ഗഭാനട്രില്  നട്രിനന  കുറവസ  കചയസ  ടട്രിഡയസ  നല്കുനതട്രിനസ  അനുമതട്രി  നല്കട്രി

ഉതരവഭായട്രിട്ടുണസ.
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23.3.2016  കല  സ.ഉ(സഭാധഭാ)  നന  1322/16/തസസ്വഭ  പ്രകഭാരന  ടട്രിഡയകട

പ്രവര്തന പേരട്രിധട്രിയട്രില് വരുന ഗഭാമ പേഞഭായത്തുകള് കുടട്രിശട്രിക അനശദഭായന അവരുകട

കമട്രിറട്രി തതീരുമഭാനതട്രിനു വട്രിപധയമഭായട്രി കസ്പെഷഭ്യല് ടട്രി.എസസ.ബട്രി അക്കക്കൗണട്രില് നട്രിനന

പേട്രിന്വലട്രിചസ ടട്രിഡയസ നല്കുനതട്രിനുന ഉതരവഭായട്രിട്ടുണസ.

എനഭാല്  തട്രിരുവനന്തപുരന   നഗരസഭയട്രില്  നട്രിപനഭാ  ഗഭാമ  പേഞഭായത്തുകളട്രില്

നട്രിപനഭാ 2017-18 വര്ഷന അനശദഭായന ഇനതട്രില് തുകകയഭാനന ലഭഭ്യമഭായട്രിട്ടട്രില.

ടട്രിഡയകട  പ്രധഭാന  വരുമഭാന  പസഭാതസ്സുകളട്രികലഭാനഭായ  അനശദഭായതട്രികന

കഭാലട്രികമഭായ  കണക്കസ  ടട്രിഡയകട  പേക്കല്  ലഭഭ്യമല.  അനശദഭായന  പേട്രിരട്രികചടുക്കഭാന്

കഴട്രിയഭാതതസ  സഭാപേനതട്രികന  വട്രികസന  പ്രവര്തനങ്ങകള  പ്രതട്രികൂലമഭായട്രി

ബഭാധട്രിക്കുനണസ.  മുന്  വര്ഷങ്ങളട്രികല  റട്രിപപ്പെഭാര്ട്ടുകളട്രികലലഭാന  ഇതു  സനബനട്രിച

പേരഭാമര്ശങ്ങള്  ഉണഭായട്രിട്ടുണസ.   നഗരസഭയപടയന  ഗഭാമ  പേഞഭായത്തുകളുപടയന  റവനഡ്യൂ

വരുമഭാനതട്രികന  അടട്രിസഭാനതട്രില്  അനശദഭായന  ഡട്രിമഭാനസ  കചയസ  ഈടഭാക്കുനതട്രിനസ

പവണ നടപേടട്രികള് സസ്വതീകരട്രിചസ, പുപരഭാഗതട്രി ഒഭാഡട്രിറട്രികന അറട്രിയട്രിപക്കണതഭാണസ.

2.9 ജട്രി എസസ റട്രി - തനതുഫണട്രില് നട്രിനന മുന്കൂറഭായട്രി അടപക്കണട്രി വരുന

ടട്രിഡയസ  കടമുറട്രികളട്രില്  നട്രിനന  കകട്ടട്രിടങ്ങളട്രില്  നട്രിനന  ലഭട്രിക്കുന  വഭാടക,   മറ്റു

വരവുകള് എനട്രിവയസ  2017  ജൂവല മുതല്  ജട്രി.  എസസ.  റട്രി.  അടവഭാക്കട്രി വരുന.  ഓപരഭാ

മഭാസപതയന  വഭാടകയകട  ഡട്രിമഭാനസ  തുകയസ  ആനുപേഭാതട്രികമഭായഭാണസ  ജട്രി.  എസസ.  റട്രി.

അടവഭാക്കട്രി  വരുനതസ.  2017-18  സഭാമ്പതട്രിക  വര്ഷന  വട്രിവട്രിധ  കടമുറട്രികളട്രില്  നട്രിനന

കകട്ടട്രിട  സമുചയങ്ങളട്രില്  നട്രിനന  ടട്രിഡയസ  ലഭട്രിപക്കണ  വഭാടക  കുടട്രിശട്രിക  58,83,621/-

രൂപേയഭാണസ.  ഇപ്രകഭാരന വഭാടക ഇനതട്രിലുന,  മറട്രിനങ്ങളട്രിലുമുള്ള  വരവുകള് യഥഭാസമയന

ലഭഭ്യമഭാകഭാതട്രിരട്രിക്കുകയന,  വരവുകളുകട  ഡട്രിമഭാനട്രിനനുസരട്രിചസ  ജട്രി.എസസ.റട്രി  അടപക്കണട്രി

വരട്രികയന  കചയ്യുന  സഭാഹചരഭ്യതട്രില്,  കുടട്രിശട്രിക  വരവട്രിനസ  ആനുപേഭാതട്രികമഭായട്രി

അടവഭാപക്കണ  ജട്രി.  എസസ.  റട്രി.   ടട്രിഡയകട  തനതുഫണട്രില്  നട്രിനമഭാണസ  നല്കനതസ.

വട്രിശദഭാനശങ്ങള് ചുവകട പചര്ക്കുന.
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ക്ര
മ

നന
മഭാസന ഡട്രിമഭാനസ

കചയ വഭാടക

വഭാടക
ഇനതട്രില്

ലഭട്രിച
ജട്രിഎസസ റട്രി

വഭാടക 
ഇനതട്രില് 
അടവഭാക്കട്രിയ
ജട്രി.എസസ.റട്രി

മറ്റു
വരവുകളട്രി
ല്പമല്

അടവഭാക്കട്രി
യ

ജട്രിഎസസ
റട്രി

മുന്
മഭാസങ്ങ

ളട്രില്
അടവഭാ
ക്കട്രിയതസ
ക്രമതീകരട്രി

ചതസ.

ആകക
അടവഭാക്കട്രിയ
ജട്രി.എസസ.റട്രി

1 ജൂവല 31,75,866 2,94,186 4,74,909 ഇല ഇല 4,74,910

2 ആഗസസ 31,33,479 4,15,301 4,73,580 ഇല 14,555 4,59,024

3 കസപേസറനബര് 37,34,392 3,51,583 5,35,740 720 11,692 5,24,768

4 ഒപക്ടഭാബര് 31,77,851 4,93,310 4,58,932 1800 26,060 4,34,674

5 നവനബര് 31,57,151 4,10,799 4,59,304 19,920 16,953 4,62,271

6 ഡട്രിസനബര് 31,87,378 3,73,986 4,65,308 540 13,822 4,52,026

7 ജനുവരട്രി 35,48,571 5,11,759 5,22,898 82,120 8,894 5,96,124

8 കഫബ്രുവരട്രി 31,66,070 4,39,306 4,54,930 2,160 15,238 4,41,852

9 മഭാര്ചസ 31,73,321 5,07,016 4,65,640 2,160 12,834 4,54,966

ആകക 29454074 3797246 4311241 109420 120048 43,00,615

പമല്  സൂചട്രിപ്പെട്രിചട്രിരട്രിക്കുന  പ്രകഭാരന  ആകക  37,97,246/-  രൂപേ  ജട്രി.  എസസ.  റട്രി.

ഇനതട്രില് ലഭട്രിക്കുകയന, 43,00,615/-  രൂപേ ടട്രിഡ അടവഭാക്കുകയന കചയ. 5,03,369/-

രൂപേ  ടട്രിഡയകട  തനതു  ഫണട്രില്  നട്രിനമഭാണസ  അടവഭാക്കട്രിയട്രിരട്രിക്കുനതസ.  വഭാടക

ഇനതട്രിപലഭാ  മറ്റു  വരവസ  ഇനതട്രിപലഭാ  സഭാപേനങ്ങപളഭാ  വഭ്യകട്രികപളഭാ  ജട്രി  എസസ  റട്രി

അടവഭാക്കുനതട്രില്  കുടട്രിശട്രിക  ഉണഭാക്കുന  പേക്ഷന  ആയതസ  പേലട്രിശ  സഹട്രിതന

ഈടഭാപക്കണതഭാണസ.

2.10 പകന്ദ്ര സര്ക്കഭാരട്രില് നട്രിനന അര്ഹതകപ്പെട്ട വട്രിഹട്രിതന ലഭഭ്യമഭാകഭാതതട്രിനഭാല് 

അപ്രനതീസസ കടയട്രിനട്രിനഗസ നല്കുനട്രില.

പകന്ദ്ര സര്ക്കഭാരട്രികന മഭാനവവട്രിഭവപശഷട്രി മന്ത്രഭാലയതട്രിന് കതീഴട്രിലുള്ള അപ്രനതീസസ

കടയട്രിനട്രിനഗസ  പബഭാര്ഡസ  നല്കുന  പേഭാനല്  ലട്രിസട്രില്  ഉള്കപ്പെട്ട  ഉപദഭ്യഭാഗഭാര്തട്രികകള

ഇനര്വഡ്യൂ  കചയസ  അപ്രനസറതീസസ  കടയട്രിനട്രികളഭായട്രി  ടട്രിഡ  നട്രിയമട്രിക്കഭാറുണസ.

അപ്രനതീസുകള്ക്കഭായട്രി  സര്ക്കഭാര്  നട്രിയന്ത്രണ  സഭാപേനങ്ങള്  കചലവട്രിടുന  കകസപേനസ

തുകയകട  50%  ബനകപ്പെട്ട  സഭാപേനതട്രില്  നട്രിനന  അപപേക്ഷ  ലഭട്രിക്കുന  മുറയസ
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പകന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  മടക്കട്രി  നല്കുനതഭാകണനസ  അപ്രനതീസസ  കടയട്രിനട്രിനഗസ  പബഭാര്ഡട്രികന

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

ഉതരവസ  2038/11/ഹ.എഡന  തതീയതട്രി  15.12.2011  കല  ഉതരവട്രിലുന

വഭ്യവസകചയ്യുനണസ.  ഡട്രിപപ്ലഭാമക്കഭാരഭായ  അപ്രനതീസസ  കടയട്രിനട്രികളുകട  പ്രതട്രിമഭാസ

കകസഫനസ  23.3.2011  മുതല്  1850/-  രൂപേയട്രില്  നട്രിനന   2530/-  രൂപേയഭാക്കട്രി

ഉയര്തട്രിയട്രിട്ടുണസ.

ഇപ്രകഭാരന  2001  മുതല് ടട്രിഡ നട്രിയമട്രിച അപ്രനതീസസ കടയട്രിനട്രികള്ക്കസ കകസഫനസ

ഇനതട്രില്  നല്കട്രിയ  തുകകളുപടയന  പകന്ദ്രസര്ക്കഭാരട്രില്  നട്രിനസ  ലഭട്രിക്കഭാനുള്ള

തുകകളുകടയന വട്രിശദഭാനശങ്ങള് ചുവകട പചര്ക്കുന. 

വര്ഷന കചലവസ (₹) അര്ഹതകപ്പെട്ട വട്രിഹട്രിതന (₹) അഭട്രിപ്രഭായന

2001-02 79875 39939

2002-03 61335 30668

2003-04 25795 12897

2004-05 56472 28236

2005-06 47850 23925

2006-07 37169 18584

2007-08 32923 16462

2008-09 48815 24408

2009-10 കടയട്രിനട്രികകള
നട്രിപയഭാഗട്രിചട്രിട്ടട്രില

2010-11 കടയട്രിനട്രികകള
നട്രിപയഭാഗട്രിചട്രിട്ടട്രില

2011-12 14974 7487

2012-13 25300 12650

2013-14 കടയട്രിനട്രികകള
നട്രിപയഭാഗട്രിചട്രിട്ടട്രില

 2014-15   21545 10773
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2015-16 കടയട്രിനട്രികകള
നട്രിപയഭാഗട്രിചട്രിട്ടട്രില

2016-17 കടയട്രിനട്രികകള
നട്രിപയഭാഗട്രിചട്രിട്ടട്രില

2017-18 1,11,322 55,661

ആകക 563375 281690

പകന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരട്രില്  നട്രിനസ  തുക  ലഭഭ്യമഭാക്കുനതട്രിനഭായട്രി  അപ്രനതീസസഷട്രിപ്പെസ

കടയട്രിനട്രിനഗസ  പബഭാര്ഡസ  ഡയറക്ടര്ക്കസ  ടട്രിഡ  കത്തുകളയചട്രിട്ടുകണങട്രിലുന  നഭാളട്രിതുവകര

തുകകയഭാനന ലഭഭ്യമഭായട്രിട്ടട്രില.

അര്ഹതകപ്പെട്ട പകന്ദ്രവട്രിഹട്രിതന ലഭട്രിക്കഭാത സഭാഹചരഭ്യതട്രില് നട്രിലവട്രില് ഡട്രിപപ്ലഭാമ

അപ്രനതീസുകകള കടയട്രിനട്രിനഗട്രിനഭായട്രി നട്രിപയഭാഗട്രിക്കുനട്രില എന വട്രിവരമഭാണസ  21.02.2018

കല  എ 1/1291/2001/ടട്രിഡ  നന  കതസ  പ്രകഭാരന  ടട്രിഡ  അറട്രിയട്രിചതസ.  ഡട്രിപപ്ലഭാമ

കഴട്രിഞ്ഞവകര  അപ്രനതീസസഷട്രിപ്പെട്രിനസ  നട്രിപയഭാഗട്രിക്കഭാതതസ  ഉപദഭ്യഭാഗഭാര്തട്രികളുകട

അവസരപതയന  ടട്രിഡയകട  യശസട്രിപനയന  ബഭാധട്രിക്കുന  വട്രിഷയമഭായതട്രിനഭാല്.

അപ്രനതീസസഷട്രിപ്പെസ  സക്കൗകരഭ്യന  നട്രിര്തലഭാക്കുനതട്രിനസ  പേകരന  വസഫനസ  തുക  പനടട്രി

എടുക്കുനതട്രിനസ കഭാരഭ്യക്ഷമമഭായ നടപേടട്രികള് സസ്വതീകരട്രിക്കുകയഭാണസ പവണതസ.  അപ്രനതീസസ

കടയട്രിനട്രിനഗസ  പബഭാര്ഡു  അധട്രികഭാരട്രികളുമഭായന,  ബനകപ്പെട്ട  വകുപ്പെസ  അധട്രികഭാരട്രികളുമഭായന

പനരട്രിട്ടസ ചര്ച നടതട്രി പ്രശ്നതട്രിനസ പേരട്രിഹഭാരന പതടഭാവുനതഭാണസ.
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Intentionally Left Blank
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ഭഭാഗന   3

കചലവസ കണക്കുകളട്രിന്പമലുള്ള നട്രിരതീക്ഷണങ്ങള്

3.1 ഡബട്രിള് എന്ടട്രി അകക്കക്കൗണട്രിനഗസ നടപ്പെട്രിലഭായട്രില.

ടട്രിഡയകട  അകക്കക്കൗണട്രിനഗസ  രതീതട്രി  01.04.2010  മുതല്  ഡബട്രിള്  എന്ടട്രി

രതീതട്രിയട്രിപലക്കസ  മഭാറ്റുനതട്രിനസ  ടട്രിഡ  കഭാരഭ്യനട്രിര്വഭാഹക  സമട്രിതട്രിയകട  25.11.2009  കല

പയഭാഗതട്രില് തതീരുമഭാനട്രിച്ചു. ഇതട്രിനഭാവശഭ്യമഭായ സഭാപങതട്രിക സഹഭായന ലഭഭ്യമഭാക്കുനതട്രിനസ

M/S  ശതീനട്രിവഭാസസ  ആനസ  കൃഷ്ണ  എന  ചഭാര്പട്ടര്ഡസ  അകക്കക്കൗണനസ  സഭാപേനതട്രിനസ

90,000/-  രൂപേ  നല്കഭാന്  29.10.2010-  ല്  കൂടട്രിയ  കഭാരഭ്യനട്രിര്വഭാഹക  സമട്രിതട്രി

(തതീരുമഭാനന  12)  തതീരുമഭാനട്രിക്കുകയന,  52,575/-  രൂപേ  സഭാപേനതട്രിനസ  വകമഭാറുകയന

കചയ.  ഈ  ആവശഭ്യതട്രിനഭായട്രി  ആകക   2,12,687/-രൂപേ  നഭാളട്രിതുവകര   കചലവസ

വനതഭായട്രി ഫയലട്രില് പരഖകപ്പെടുതട്രിയട്രിട്ടുണസ എനഭാല് ഡബട്രിള് എന്ടട്രി അകക്കക്കൗണട്രിനഗസ

നടപ്പെട്രിലഭായട്രില.

എലഭാ  വട്രികസന അപതഭാറട്രിറട്രികളട്രിലുന  ഡബട്രിള് എന്ടട്രി  അകക്കക്കൗണട്രിനഗസ  റൂള്സസ

രൂപേട്രികരട്രിക്കുനതട്രിനുന,  കമ്പഡ്യൂട്ടവറസസഡസ  അകക്കക്കൗണട്രിനഗസ  സനവട്രിധഭാനന

നടപ്പെട്രിലഭാക്കുനതട്രിനുന  ആവശഭ്യമഭായ കപ്രഭാപപ്പെഭാസല് സമര്പ്പെട്രിക്കുവഭാന്  23.04.2018  കല

തസസ്വഭവ-ഐഎ  3/56/2018-ാം  നമ്പര്  കത്തു  പ്രകഭാരന  സര്ക്കഭാര്  ആവശഭ്യകപ്പെട്ടു.

ആയതട്രിപലക്കുള്ള വട്രിശദഭാനശങ്ങളുന,  നട്രിര്പദ്ദേശങ്ങളുന,  അഭട്രിപ്രഭായങ്ങളുന സമര്പ്പെട്രിക്കുവഭാന്

10.07.2018  തട്രിയതട്രിയട്രികല  കക.എസസ.എ.165/ടട്രിഡ.2/2018  നമ്പര്  കതസ  പ്രകഭാരന

ഓഡട്രിറസ  വകുപ്പെസ  ടട്രിഡപയഭാടസ  ആവശഭ്യകപ്പെട്ടുകവങട്രിലുന   ടട്രിഡ മറുപേടട്രി  ലഭഭ്യമഭാക്കട്രിയട്രിട്ടട്രില.

ടട്രിഡയട്രില് സട്രിനഗട്രിള് എന്ടട്രി  അകക്കക്കൗണട്രിനഗസ  സനവട്രിധഭാനമഭാണസ  തുടരുനതസ.  ഡബട്രിള്

എന്ടട്രി അകക്കക്കൗണട്രിനഗസ  സനവട്രിധഭാനതട്രിപലക്കസ  മഭാറുനതട്രിനസ  പവണട്രിയളള നടപേടട്രികള്

എതയന പവഗന പൂര്തതീകരട്രിപക്കണതഭാണസ.

3.2 അപഡസ്വപക്കറസ ഫതീസസ - സര്ക്കഭാര് നട്രിര്പദ്ദേശന  നടപ്പെഭാക്കട്രിയട്രില

തലസഭാന നഗര വട്രികസന പേദ്ധതട്രിക്കസ  സലന  ഏകറടുതതുമഭായട്രി  ബനകപ്പെട്ട

വക്കതീല്  ഫതീസസ  ഇനതട്രില്  9,37,700/-  രൂപേ  (07.11.2017  തതീയതട്രിയട്രികല

എ 3/115/2010/ടട്രിഡ നന കതസ പ്രകഭാരമുള്ള തുക) കചലവസ വനട്രിട്ടുണസ.

ഭൂമട്രി  ഏകറടുക്കലുമഭായട്രി  ബനകപ്പെട്ടസ   ടട്രിഡ  ഒരു  പനഭാഡല്  ഏജന്സട്രി

മഭാതമഭായതട്രിനഭാലുന,  ഏകറടുക്കുന  ഭൂമട്രി  അന  തകന  കപേഭാതുമരഭാമതസ  വകുപ്പെട്രിനസ
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വകമഭാറുനതട്രിനഭാലുന  ഇതുമഭായട്രി  ബനകപ്പെട്ട    അഡസ്വപക്കറസ  ഫതീസസ  കപേഭാതുമരഭാമതസ

വകുപ്പെട്രികന  ബജറസ  ശതീര്ഷകതട്രില്  നട്രിനമഭാണസ  കകണപതണകതനസ  സര്ക്കഭാര്

നട്രിര്പദ്ദേശട്രിചട്രിട്ടുണസ.  എനഭാല്  പ്രസ്തുത  നട്രിര്പദ്ദേശന  ടട്രിഡ  പേഭാലട്രിചട്രിട്ടട്രില.  ആയതട്രികന

വട്രിശദഭാനശങ്ങള്  മുന്വര്ഷ  ഓഡട്രിറസ  റട്രിപപ്പെഭാര്ട്ടട്രില്  ഉള്കപ്പെടുതട്രിയട്രിട്ടുണസ.   സര്ക്കഭാര്

നട്രിര്പദ്ദേശമനുസരട്രിചസ  പമല്പ്പെറഞ്ഞ  തുക  കപേഭാതുമരഭാമതസ  വകുപ്പെട്രില്  നട്രിനന

ലഭഭ്യമഭാക്കുനതട്രിനുള്ള അടട്രിയന്തട്രിരനടപേടട്രികള് സസ്വതീകരട്രിപക്കതഭാണസ.

3.3 മുന്കൂര് തുകകള് ക്രമകപ്പെടുത്തുനട്രില

പകരള ഫട്രിനഭാന്ഷഭ്യല് പകഭാഡസ  വഭാലഭ്യന  1  ആര്ട്ടട്രിക്കട്രിള്  99  പ്രകഭാരന കണട്രിജനസ

കചലവുകള്ക്കസ  മുന്കൂറഭായട്രി  തുക അനുവദട്രിക്കഭാവുനതഭാണസ.  ടട്രിഡയട്രികല ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ

സഭാപേനതട്രികന  വട്രിവട്രിധ  കചലവ ക്സുകള്ക്കഭായട്രി  ഇപ്രകഭാരന  മുന്കൂര്  അനുവദട്രിക്കഭാറുണസ.

സ.ഉ(പേട്രി)419/11/ഫട്രിന്  തതീയതട്രി  4.10.2011  പ്രകഭാരന  മുന്കൂര്  തുക

ക്രമതീകരട്രിക്കുനതട്രിനഭായട്രി  3  മഭാസകത സമയ പേരട്രിധട്രിയഭാണസ നട്രിജകപ്പെടുതട്രിയട്രിരട്രിക്കുനതസ.

നട്രിര്ദ്ദേട്രിഷ്ട സമയ പേരട്രിധട്രിക്കകന മുന്കൂര് ക്രമതീകരട്രിചട്രികലങട്രില് മുന്കൂര് പേട്രിന്വലട്രിച തതീയതട്രി

മുതല് തട്രിരട്രികക ഒടുക്കുന തതീയതട്രി വകര 18% പേലട്രിശ ഇക്കൗടഭാപക്കണതഭാണസ.

രജട്രിസര്  പ്രകഭാരമുള്ള  തഭാകഴ  പേറയന  മുന്കൂറുകള്  ക്രമതീകരട്രിക്കഭാതതഭായട്രി

കഭാണുന.

ക്രമ
നന വക്കൗചര് നന/തതീയതട്രി ഉപദഭ്യഭാഗസന് തുക

1 232/9.6.2016 ശതീ.ടട്രി.ആര് ഹരട്രിപ്രസഭാദസ,
അസട്രി.എ ഞട്രിനതീയര് 10,000

2 245/20.06.2016 ശതീ.ഡഭാനട്രിപയല് 60,000

3 400/9.8.2016 ശതീ.മുഹമദസ ഹഭാഷട്രിന തുക
പരഖകപ്പെടുതട്രിയട്രിട്ടട്രില

4 695/16.12.2016 ശതീ.ടട്രി.ആര് ഹരട്രിപ്രസഭാദസ,
അസട്രി.എ ഞട്രിനതീയര് 100

പമല് തുകകള് പേലട്രിശ സഹട്രിതന ഈടഭാക്കട്രി ആയതട്രികന പരഖകള് പേരട്രിപശഭാധയസ

ലഭഭ്യമഭാപക്കണതഭാണസ.
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3.4 വഭാഹന പേരട്രിപേഭാലനന -അപേഭാകതകള് പേരട്രിഹരട്രിചട്രില

തട്രിരുവനന്തപുരന  വട്രികസന  അപതഭാറട്രിറട്രിക്കസ   മൂന  കഭാറുന   ഒരു  ജതീപ്പുന   ഒരു

വബക്കുന  ഉള്കപ്പെകട  5  ഔപദഭ്യഭാഗട്രിക  വഭാഹനങ്ങളഭാണസ  ഉളളതസ.

വഭാഹനപേരട്രിപേഭാലനതട്രികല അപേഭാകതകള് ചുവകട സൂചട്രിപ്പെട്രിക്കുന.

• വഭാഹനങ്ങളുകട കവഹട്രിക്കട്രിള് ഹട്രിസറട്രി ബക്കസ പേരട്രിപേഭാലട്രിക്കുനട്രില

•  മലട്രിനതീകരണ നട്രിയന്ത്രണ സഭാക്ഷഭ്യപേതന ലഭഭ്യമഭാക്കുനട്രില.

• ഫനവല്ടഭാങസ  കപ്പെഭാസട്രിറട്രിയട്രിലധട്രികന  ഇനനന  നട്രിറയ്ക്കുനതഭായള്ള  കതറഭായ

കണക്കുകള് പലഭാഗസബക്കട്രില് പരഖകപ്പെടുതട്രിയട്രിരട്രിക്കുന. 

മുന്  ഓഡട്രിറസ  റട്രിപപ്പെഭാര്ട്ടുകളട്രില്  പമല്പ്പെറഞ്ഞ  അപേഭാകതകള്  പേരഭാമര്ശട്രിചട്രിട്ടുന

ആയവ പേരട്രിഹരട്രിചട്ടട്രില.

3.5 കഭ്യഭാപ്പെട്രിറല്  റതീജട്രിയന്  കഡവലപേസകമനസ  ഒനഭാനഘട്ട  പേദ്ധതട്രി  -  ടട്രിഡയസ  

അനശദഭായന ലഭട്രിചട്രില 

സട്രി.ആര്.ഡട്രി.പേട്രി.  ഒനഭാനഘട്ട പേദ്ധതട്രിയമഭായട്രി  ബനകപ്പെട്ട പറഭാഡസ  വവഡനട്രിനഗസ

പ്രവൃതട്രികള്ക്കസ പവണട്രി തട്രിരുവനന്തപുരന തഭാലൂക്കട്രികല 46.95 ഏക്കര് സലന അകസ്വയര്

കചയ്യുനതട്രിനുന,  റതീഹഭാബട്രിലട്രിപറഷന്  പ്രവൃതട്രികള്  നട്രിര്വഹട്രിക്കുനതട്രിനുന,  ജട്രി.ഒ

(എന.എസസ)നന.48/2003/പേട്രി.ഡബഡ്യൂ.ഡട്രി. തതീയതട്രി. 22.08.2003,  ജട്രി.ഒ(ആര്.റട്രി)നന.316

/2004/പേട്രി.ഡബഡ്യൂ.ഡട്രി.  തതീയതട്രി.  22.03.2004,  എനട്രിവ  പ്രകഭാരന  സര്ക്കഭാര്  ടട്രിഡയസ

അനുമതട്രി നല്കുകയന ആകക 77 പകഭാടട്രി രൂപേ അനുവദട്രിചസ നല്കുകയന കചയ.

തലസഭാന  നഗര  വട്രികസന  പേദ്ധതട്രിയട്രില്  ഉള്കപ്പെട്ട  കതരകഞ്ഞടുത  12

പറഭാഡുകളുകട  വട്രികസനതട്രിനസ  പവണട്രിയള്ള  ലഭാനസ  അകസ്വട്രിസട്രിഷനുന  അനുബന

പ്രവൃതട്രികളുന,  റട്രികസ്വട്രിസട്രിഷന്  അപതഭാറട്രിറട്രികയന  നട്രിലയട്രില്  ടട്രിഡയട്രികല  പ്ലഭാനട്രിനഗസ,

എഞട്രിനതീയറട്രിനഗസ  വട്രിഭഭാഗങ്ങളുകട  മനുഷഭ്യവട്രിഭവപശഷട്രിയന   സഭാപങതട്രിക  വനപുണഭ്യവുന

ഉപേപയഭാഗകപ്പെടുതട്രിയഭാണസ  പൂര്തട്രികരട്രിചകതനന,  പ്രസ്തുത  പ്രവൃതട്രികളുകട  സതസ്വരമഭായ

പുപരഭാഗതട്രിക്കസ  ടട്രിഡയകട  വഭാഹനങ്ങള്,  പസഷനറട്രി  എനട്രിവ

പ്രപയഭാജനകപ്പെടുതട്രികയനന,  ആയതട്രിനഭാല്  ടട്രിഡയസ  അര്ഹമഭായ  കസപന  ജസ  ചഭാര്ജസ
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അനുവദട്രിക്കണകമനന  24.02.2009  കല എഫസ.3/184/2008-ാം നമ്പര് കതസ പ്രകഭാരന

ടട്രിഡ  സര്ക്കഭാരട്രിപനഭാടഭഭ്യര്തട്രിച്ചു.  തുടര്നസ  24.09.2009,  23.03.2010,  03.01.2011

തതീയതട്രികളട്രികല ഇപത നമ്പര് കത്തുകള് പ്രകഭാരന പമല്പ്പെറഞ്ഞ പ്രവൃതട്രികള്ക്കസ പവണട്രി

2003-04  മുതല്  2009-10  വകര  ടട്രി ഡ  തഭാകഴപേറയന  പ്രകഭാരന  6.52  പകഭാടട്രി  രൂപേ

കചലവഴട്രിചട്രിട്ടുകണനന  ആയതസ  അനുവദട്രിക്കുനതട്രിനുള്ള  നടപേടട്രികള്

സസ്വതീകരട്രിക്കണകമനന സര്ക്കഭാരട്രിപനഭാടഭാവശഭ്യകപ്പെട്ടു. വട്രിശദഭാനശങ്ങള് ചുവകട പചര്ക്കുന.

ക്രമ നന കചലവട്രിനന തുക

1 ജതീവനക്കഭാരുകട ശമ്പളന 4,96,62,198

2 ജതീവനക്കഭാരുകട കപേന്ഷന് പകഭാണടട്രിബഡ്യൂഷന് 1,01,75,910

3 റട്രി.എ (സട്രി.ആര്.ഡട്രി.പേട്രി യമഭായട്രി ബനകപ്പെട്ടതസ) 1,51,181

4 പകസുകള്ക്കുള്ള  കചലവസ  (ലഭാ  ചഭാര്കജസസ)
(സട്രി.ആര്.ഡട്രി.പേട്രി യമഭായട്രി ബനകപ്പെട്ടതസ) 18,19,780

5 ഇനനകചലവസ 14,26,573

6 വഭാഹനങ്ങളുകട റട്രിപ്പെയറട്രിനഗസ കചലവസ 6,33,125

7 പ്രട്രിനട്രിനഗസ , പസഷനറട്രി 12,20,076

8 മറ്റു കചലവുകള് 1,45,750

ആകക 6,52,34,593

ഇപ്രകഭാരന  മറ്റു  സഭാപേനങ്ങളുകട  പ്രവൃതട്രികള്  ഏകറടുതസ  നടത്തുനതട്രിനസ

19.08.1997-  കല  സ.ഉ(പേട്രി)  നന.84/97/പേട്രി.ഡബഡ്യൂ.ഡട്രി  ഉതരവസ  പ്രകഭാരന  12.50%

കസപന  ജസ ചഭാര്ജസ, കപേഭാതുമരഭാമതസ വകുപ്പെട്രിനസ അനുവദട്രിക്കുനതട്രിനസ സമഭാനമഭായട്രി ടട്രിഡയ്ക്കുന

അനുവദട്രിക്കണകമനസ  17.09.2012-കല  എഫസ.3/184/2008/  ടട്രിഡ  നന  കതസ  പ്രകഭാരന

തപദ്ദേശസസ്വയനഭരണവകുപ്പെസ കസക്രട്ടറട്രിപയഭാടസ ആവശഭ്യകപ്പെട്ടു.

ഇപത  തുടര്നസ  കപേഭാതുമരഭാമതസ  വകുപ്പെസ  കസക്രട്ടറട്രിയകട  കതസ

നന.7059/എചസ.1/2009/പേട്രി.ഡബഡ്യൂ.ഡട്രി  തതീയതട്രി.01.11.2013  പ്രകഭാരന,  പകരളഭാ  പറഭാഡസ

ഫണസ പബഭാര്ഡസ  (KRFB)ചതീഫസ എകട്രികഡ്യൂട്ടതീവസ  ഓഫതീസപറഭാടസ,  ടട്രിഡ  12.5%  കസപന  ജസ

ചഭാര്ജസ ആവശഭ്യകപ്പെട്ടതുമഭായട്രി ബനകപ്പെട്ട ശരട്രിയഭായ കണക്കുകള് ലഭഭ്യമഭാക്കഭാന് സര്ക്കഭാര്

ആവശഭ്യകപ്പെട്ടു.   KRFB -യട്രില് നട്രിനന കസപന  ജസ  ചഭാര്ജസ  നല്കഭാന് കഴട്രിയപമഭാ എനസ
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പേരട്രിപശഭാധട്രിക്കഭാനുന  സര്ക്കഭാര്  ആവശഭ്യകപ്പെട്ടു.  09.02.2015-കല  നന.497/ഡട്രി.എന

/കക.ആര്.എഫസ.ബട്രി/2013  കതസ  പ്രകഭാരന,  സഭാമ്പതട്രിക പേരഭാധതീനതകളഭാല്  KRFB

യകട ഫണട്രില് നട്രിനന ടട്രിഡയസ  6.52  പകഭാടട്രി  രൂപേഭാ നല്കഭാന് നട്രിര്വഭാഹമട്രിലഭാ  എനസ

അറട്രിയട്രിചട്രിട്ടുണസ.

ഭൂമട്രി  ഏകറടുക്കലുമഭായട്രി  ബനകപ്പെട്ട  കഭാരഭ്യങ്ങള്ക്കസ  കസപന  ജസ  ചഭാര്ജസ

അനുവദട്രിക്കഭാന്  വഭ്യവസയട്രില  എനന,  ഇതരന  പകസുകളട്രില്  ഭരണ  പേരമഭായ

കചലവുകള്ക്കഭായട്രി  റവനന  വകുപ്പെട്രിനസ  തുക അനുവദട്രിക്കുനതസ  പപേഭാകലയള്ള പ്രതട്രിഫലന

നല്കുന  കഭാരഭ്യന  പേരട്രിഗണട്രിക്കുനതഭാണസ  എനന  27.02.2016-ല്  ധനകഭാരഭ്യ  വകുപ്പെസ

അഡതീഷണല്  ചതീഫസ  കസക്രട്ടറട്രിയകട  പചമ്പറട്രില്  കൂടട്രിയ  പയഭാഗതട്രില്

വഭ്യകമഭാക്കട്രിയതട്രികനതുടര്നസ,  2015-  കല  "Right  to  fair  compensation  and

transparency  in  land  acquisition  rehabilitation  and  resettlement  (Kerala)

rulels”-  കല  Rule  4(3)  ചൂണട്രിക്കഭാണട്രിചസ  അഡട്രിനട്രിപസ്ട്രേറതീവസ  ചഭാര്ജട്രിനതട്രില്

അനുവദനതീയമഭായ 77 പകഭാടട്രി രൂപേയകട(ലഭാനസ അകസ്വട്രിസട്രിഷനുന റതീകസറട്രില്കമനട്രിനുമഭായട്രി

അനുവദട്രിച  തുക)  30%  തുകയട്രില്  റവനന  വകുപ്പെട്രിനസ  അനുവദട്രിച  20%  തുക  കഴട്രിചസ

ബഭാക്കട്രിയള്ള  10%  തുകയഭായ  7.7  പകഭാടട്രി  രൂപേ,  77  പകഭാടട്രി  രൂപേയകട  5%  തുകയഭായ

3.85 പകഭാടട്രി  രൂപേ  കണട്രിജന്സട്രി  ചഭാര്ജന  ഉള്കപ്പെകട  ആകക  11.55 പകഭാടട്രി  രൂപേ

അനുവദട്രിക്കണകമനസ 17.10.2016- ല് ധനകഭാരഭ്യ വകുപ്പെസ / കപേഭാതുമരഭാമതസ(എചസ) വകുപ്പെസ

കസക്രട്ടറട്രിമഭാര്ക്കസ ടട്രിഡ നല്കട്രിയ എഫസ.3/184/2008/ടട്രിഡ  നന കതട്രില് ആവശഭ്യകപ്പെട്ടു.

ടട്രിഡ ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ ശമ്പളവുന അലവന്സുകളുന നല്കുനതസ ടട്രിഡയകട തനതു ഫണട്രില്

നട്രിനഭായതട്രിനഭാലുന,  സര്ക്കഭാരട്രില്  നട്രിനന  എസഭാബട്രികഷ്മെനസ  ഗഭാനസ  ലഭട്രിക്കുനട്രില

എനതട്രിനഭാലുന,  ടട്രിഡ  ജതീവനക്കഭാരുകട  ശമ്പളവുന,  ആനുകൂലഭ്യങ്ങളുന  ഉള്കപ്പെകട  ഒരു

നട്രിശട്രിത ശതമഭാനന തുക ലഭട്രിക്കണന എന ഉപദ്ദേശഭ്യതട്രിലഭാണസ കസപന  ജസ  എന വഭാക്കസ

ഉപേപയഭാഗട്രിചകതനന  പ്രസ്തുത  കതട്രില്  പേറയന.  16.11.2017-ല്  ബഹ.

തപദ്ദേശസസ്വയനഭരണവകുപ്പെസ മന്ത്രട്രിക്കസ നല്കട്രിയ എസസ.1/1827/2008/ടട്രിഡ നന.  കതട്രില്,

സട്രി.ആര്.ഡട്രി.പേട്രി  ഒനഭാനഘട്ട  പ്രവൃതട്രികളുമഭായട്രി  ബനകപ്പെട്ടസ  പമല്പ്പെറഞ്ഞ  പ്രകഭാരമുള്ള

11.55  പകഭാടട്രി  രൂപേ ടട്രിഡയസ  അനുവദട്രിച്ചു നല്കണകമനന സട്രി.ആര്.ഡട്രി.പേട്രി  രണഭാനഘട്ട
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പ്രവൃതട്രികളുകട റട്രികസ്വയറട്രിനഗസ അപതഭാറട്രിറട്രി എന നട്രിലയട്രില് 5% കസപന  ജസ ചഭാര്ജസ ടട്രിഡയസ

അനുവദട്രിക്കുനതട്രിനസ  ഉതരവുണഭാകണകമനന  ആവശഭ്യകപ്പെട്ടട്രിട്ടുണസ.  ഇപ്രകഭാരന

ആവര്തട്രിചസ   ആവശഭ്യകപ്പെട്ടട്രിട്ടുന  പ്രസ്തുത  അനശദഭായന  സനബനട്രിചസ  നഭാളട്രിതുവകര

തതീരുമഭാനമഭായട്രിട്ടട്രികലനസ, ബഹ.ടട്രിഡ കചയര്മഭാകന അറട്രിവട്രിപലക്കഭായള്ള 03.09.2018-കല

കസക്രട്ടറട്രിയകട കുറട്രിപ്പെട്രില് പരഖകപ്പെടുതട്രിയട്രിട്ടുണസ.

2003-04  മുതല്  ആരനഭട്രിച  സട്രി.ആര്.ഡട്രി.പേട്രി  ഒനഭാനഘട്ട  പ്രവൃതട്രികളുമഭായട്രി

ബനകപ്പെട്ട അനശദഭായന നഭാളട്രിതുവകര പനടട്രികയടുക്കഭാന് ടട്രിഡയസ കഴട്രിഞ്ഞട്രിട്ടട്രില.ടട്രിഡകയ

റട്രികസ്വയറട്രിനഗസ അപതഭാറട്രിറട്രിയഭായട്രി നട്രിപയഭാഗട്രിച്ചു കകഭാണ്ടുള്ള കഭാലഭാകഭാലങ്ങളട്രികല സര്ക്കഭാര്

ഉതരവുകളട്രില്,  കസപന  ജസ  ചഭാര്ജസ  ലഭഭ്യമഭാക്കുനതട്രിനുള്ള  നട്രിയതമഭായ  വഭ്യവസകള്

വഭ്യകമഭാക്കട്രിയട്രിരുനകവങട്രില്  ഇപ്രകഭാരന  ഒരു  സട്രിതട്രിവട്രിപശഷന  ഉണഭാകുമഭായട്രിരുനട്രില.

യഥഭാസമയന,  യഥഭാവട്രിധട്രി  വസ്തുതകള്  സര്ക്കഭാരട്രികന  അറട്രിയട്രിക്കുനതട്രില്  ടട്രിഡ  വട്രിഴ

വരുതട്രി.

സഭാമ്പതട്രിക  പേരഭാധതീനതകളട്രില്  വതീര്പ്പുമുട്ടുന  ടട്രിഡയസ  അനശഭാദഭായമട്രിനതട്രില്

ലഭട്രിക്കഭാനുള്ള  11.55  പകഭാടട്രി  രൂപേ  എതയന  പവഗന  പനടട്രികയടുക്കുനതട്രിനുന,

സട്രി.ആര്.ഡട്രി.പേട്രി  യകട  രണഭാനഘട്ട പ്രവൃതട്രികള്ക്കസ  നട്രിശട്രിത ശതമഭാനന  അനശഭാദഭായന

ലഭട്രിക്കുനതട്രിനുള്ള  വഭ്യവസകള്  ഉള്കപ്പെടുതട്രി  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവുണഭാകുനതട്രിനുമുള്ള

നടപേടട്രികള് അടട്രിയന്തട്രിരമഭായട്രി സസ്വതീകരട്രിപക്കണതഭാണസ.

3.6 വട്ടട്രിയൂര്ക്കഭാവസ  ജനഗസഷനുന  അനുബന  പറഭാഡുകളുന-വട്രികസനപേദ്ധതട്രി  

അനന്തമഭായട്രി നതീളുന.

സട്രി.ആര്.ഡട്രി.പേട്രി  പേദ്ധതട്രിയകട  രണഭാനഘട്ടതട്രികന  ഭഭാഗമഭായട്രി  വട്ടട്രിയൂര്ക്കഭാവസ

ജനഗസഷനുന  അനുബന  പറഭാഡുകളുന  വട്രികസട്രിപ്പെട്രിക്കുനതട്രിനസ  145  പകഭാടട്രി  രൂപേയകട

ഭരണഭാനുമതട്രി  ജട്രി.ഒ(ആര്.റട്രി)  138/2011/പേട്രി.ഡബഡ്യൂ.ഡട്രി തതീയതട്രി.  22.01.2011  പ്രകഭാരന

നല്കട്രിയതട്രികനത്തുടര്നസ  ജട്രി.ഒ(ആര്.ടട്രി)  നന.1336/2013/എല്.എസസ.ജട്രി.ഡട്രി  തതീയതട്രി

21.05.2013  പ്രകഭാരന  ടട്രിഡകയ  പ്രസ്തുത  പേദ്ധതട്രിയകട  പനഭാഡല്  ഏജന്സട്രിയഭായട്രി

നട്രിപയഭാഗട്രിച്ചു.

പേദ്ധതട്രിയമഭായട്രി  ബനകപ്പെട്ടസ  മുഖഭ്യമന്ത്രട്രിയകട  അദ്ധഭ്യക്ഷതയട്രില്  26.08.2015  നസ
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പചര്ന പയഭാഗതട്രില് വട്ടട്രിയൂര്ക്കഭാവസ ജനഗസഷന് വട്രികസനതട്രിനഭായട്രി ടട്രിഡ തയഭാറഭാക്കട്രിയ

പ്ലഭാന്  പ്രകഭാരന  സലന  ഏകറടുക്കല്  അടട്രിയന്തട്രിരമഭായട്രി   തുടങ്ങഭാന്  നടപേടട്രി

സസ്വതീകരട്രിപക്കണതഭാകണനസ  തതീരുമഭാനട്രിച്ചുകവങട്രിലുന,  നഭാളട്രിതുവകര  ആയതസ

യഭാഥഭാര്തഭ്യമഭായട്രില.

സര്ക്കഭാര്  ഉതരവസ  ജട്രി.ഒ(ആര്.റട്രി)  നന.2899/17/എല്.എസസ.ജട്രി.ഡട്രി

തതീയതട്രി.23.08.2017 പ്രകഭാരന പ്രസ്തുത പേദ്ധതട്രിയകട സലന ഏകറടുപ്പെസ നടപേടട്രികള്ക്കുള്ള

റട്രികസ്വയറട്രിനഗസ  പബഭാഡട്രി  ആയന ടട്രിഡകയ നഭാമകരണന കചയട്രിട്ടുണസ.  സര്ക്കഭാര് ഉതരവസ

(സഭാധഭാ)നന.6203/2015/ആര്.ഡട്രി  തതീയതട്രി.  24.11.2015  പ്രകഭാരന  വട്ടട്രിയൂര്ക്കഭാവസ

ജനഗസഷന് വട്രികസനതട്രികന ഭഭാഗമഭായള്ള മൂനസ പറഭാഡുകളുകട വട്രികസനതട്രിനഭായട്രി  16.19

കഹക്ടര്  ഭൂമട്രി  ഏകറടുക്കുനതട്രിനസ  അനുമതട്രി  ലഭട്രികചങട്രിലുന,  പ്രസ്തുത  ഉതരവട്രില്  കുറച്ചു

സര്പവ  നമ്പരുകള്  വട്രിട്ടുപപേഭായട്രിട്ടുകണനന  ആയവ  കൂടട്രി  ഉള്കപ്പെടുതട്രി  പുതുക്കട്രിയ

സര്ക്കഭാര്  ഉതരവസ  റവനഡ്യൂ  വകുപ്പെട്രില്  നട്രിനന  ലഭഭ്യമഭാക്കണകമനന  ടട്രിഡ

ആവശഭ്യകപ്പെട്ടതനുസരട്രിചസ,  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവസ  (സഭാധഭാ)നമ്പര്.4208/2017/ആര്.ഡട്രി

തതീയതട്രി. 06.10.2017 പ്രകഭാരന, വട്രിട്ടുപപേഭായ സര്പവ നമ്പരുകള് ഉള്കപ്പെടുതട്രി പുതുക്കട്രിയ

സര്ക്കഭാര്  ഉതരവസ  ലഭഭ്യമഭാക്കുകയന  സലന  ഏകറടുതസ  നല്കുനതട്രിപലക്കസ

18.09.2017–ല് ജട്രിലഭാ കളക്ടര്ക്കസ ടട്രിഡ അര്തന സമര്പ്പെട്രിക്കുകയന കചയട്രിട്ടുണസ.

സര്ക്കഭാര് ഉതരവസ  (സഭാധഭാ)നമ്പര്.122/2017/പേട്രി.എല്.ജട്രി തതീയതട്രി. 08.01.2018

പ്രകഭാരന  വട്ടട്രിയൂര്ക്കഭാവസ  ജനഗസഷന്  വട്രികസനതട്രിനഭാവശഭ്യമഭായ  ഭൂമട്രി  ഏകറടുക്കലട്രിനസ

പവണട്രി  ഫണസ  അനുവദട്രിക്കുനതട്രിനുള്ള  കപ്രഭാപപ്പെഭാസല്  സട്രി.ആര്.ഡട്രി.പേട്രി,  കണവതീനര്

സര്ക്കഭാരട്രിപലയസ  സമര്പ്പെട്രിചതട്രികനതുടര്നസ,  പ്രസ്തുത  ഫയലട്രില്  ടട്രിഡയസ  അനശദഭായന

അനുവദട്രിചസ നല്കുനതട്രികല വഭ്യവസ വഭ്യകമഭാക്കുനതസ സനബനട്രിചസ ധനകഭാരഭ്യ വകുപ്പെസ

പമല് നടപേടട്രികള് സസ്വതീകരട്രിച്ചു വരട്രികയഭാകണനസ ഫയല് നന.  എസസ.1-1827/2008/ടട്രിഡ-

യട്രികല  03.09.2018  –  കല  കസക്രട്ടറട്രിയകട  കുറട്രിപ്പുകളട്രില്  പരഖകപ്പെടുതട്രിയട്രിട്ടുണസ.

എനഭാല് നഭാളട്രിതുവകര ഇക്കഭാരഭ്യതട്രില് തതീരുമഭാനമഭായട്രിട്ടട്രില.

2011-ല്  ഭരണഭാനുമതട്രി  ലഭട്രിച  പേദ്ധതട്രിയകട  നടതട്രിപ്പെസ  അനന്തമഭായട്രി  നതീളുനതസ

ആശഭാവഹമല.
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പേദ്ധതട്രിയകട  പനഭാഡല്  ഏജന്സട്രി  എന  നട്രിലയട്രിലുന  സലന  ഏകറടുപ്പെസ

നടപേടട്രികള്ക്കുള്ള റട്രികസ്വയറട്രിനഗസ പബഭാഡട്രി എന നട്രിലയട്രിലുന വട്ടട്രിയൂര്ക്കഭാവസ ജനഗസഷനട്രികല

ഗതഭാഗതക്കുരുക്കസ  പേരട്രിഹരട്രിക്കുനതട്രിനുന  ജനഗസഷന്  വട്രികസനതട്രിനുന  പവണട്രിയള്ള

പ്രസ്തുത  പേദ്ധതട്രി,  സര്ക്കഭാരട്രില്  നട്രിനന  ഫണസ  ലഭഭ്യമഭാക്കട്രി  പൂര്തതീകരട്രിക്കുനതട്രിനുള്ള

നടപേടട്രികള് സസ്വതീകരട്രിപക്കണതഭാണസ.

3.7 പേഭാളയന എന പബഭാക്കസ നട്രിര്മഭാണന വവകുന  -  ടട്രിഡയകട തനതുഫണട്രില്  

നട്രിനന കചലവഴട്രിച 23,03,190/- രൂപേ വതീകണടുതട്രില.

പേഭാളയന  അര്ബന്  റട്രിനഡ്യൂവല്  എന  സ്കെതീമട്രികന  ഭഭാഗമഭായള്ള  എന  പബഭാക്കസ

നട്രിര്മഭാണതട്രിനസ  09.11.2015-  ല്  ഭരണഭാനുമതട്രി  ലഭട്രിക്കുകയന,  16.02.2016-  ല്

ശട്രിലഭാസഭാപേന കര്മന നടത്തുകയന  കചകയങട്രിലുന,  പകരള  പസറസ  കണസ്ട്രേക്ഷന്

പകഭാര്പ്പെപറഷകന  ഏല്പ്പെട്രിച  പ്രസ്തുത  പേദ്ധതട്രിയകട  നട്രിര്മഭാണന  ആരനഭട്രിക്കഭാന്

കഭാലതഭാമസന  പനരട്രിടുനതസ  സനബനട്രിചസ  മുന്  വര്ഷ  ഓഡട്രിറസ    റട്രിപപ്പെഭാര്ട്ടട്രില്

പേരഭാമര്ശട്രിചട്രിട്ടുണസ.

ടട്രിഡയകട  പപേരട്രില്  കരന  അടയ്ക്കുന  പേഭാളയകത  84  കസനസ  സലതട്രിനസ

ആനുപേഭാതട്രികമഭായ  വട്രിസതീര്ണതട്രില്  കകട്ടട്രിടന  നട്രിര്മട്രിക്കുവഭാനഭാണസ  ടട്രിഡ  പേദ്ധതട്രി

തയഭാറഭാക്കട്രിയകതങട്രിലുന,  ആയതട്രില്  പറഭാഡസ  വട്രികസനതട്രിനസ  പവണട്രി  എടുത  സലന

ഒഴട്രികകയള്ള  55  കസനസ   സലതട്രിനസ  ആനുപേഭാതട്രികമഭായട്രി  മഭാതപമ  കകട്ടട്രിട

നട്രിര്മഭാണതട്രിനസ  അനുമതട്രി  നല്കുവഭാന്  കഴട്രിയൂ  എനസ  തട്രിരുവനന്തപുരന  നഗരസഭ

29.01.2018-  ല്  അറട്രിയട്രിചതഭായന,  തദനുസരണന  പേദ്ധതട്രിയകട  പ്ലഭാന്  പേരട്രിഷ്കരട്രിചസ

05.03.2018-  ല്  നഗരസഭയസ   സമര്പ്പെട്രിചട്രിട്ടുകണനന,  കകട്ടട്രിട  നട്രിര്മഭാണ  അനുമതട്രി

ലഭട്രിക്കുന  മുറയസ  ഉടകന  തകന  പ്രവൃതട്രി  തുടങ്ങുനതട്രിനുള്ള  സജതീകരണങ്ങള്  ടട്രിഡ

കചയട്രിട്ടുകണനന  ടട്രിഡയകട  2017-18  –കല  പുതുക്കട്രിയ  ബഡസജറട്രിപനഭാപടഭാപ്പെമുള്ള

പരഖകപ്പെടുതലുകളട്രില് പേറയന.

എനഭാല്  20.10.2017-  ല്   പകരള  പസറസ  കണസ്ട്രേക്ഷന്  പകഭാര്പ്പെപറഷനുമഭായട്രി

(കക.എസസ.സട്രി.സട്രി)  കരഭാറട്രിപലര്കപ്പെടുകയന  10.11.2017-ല്  വസറസ  വകമഭാറുകയന

കചയകവങട്രിലുന,  കക എസസ  സട്രി  സട്രി പ്രസ്തുത പ്രവൃതട്രി പതഭാപ്പെട്രില് കണസ്ട്രേക്ഷന് എന
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സഭാപേനതട്രിനസ  സബസ  കലറസ   കചയട്രിരുകനകവനന,  ഇതട്രിന്പമല്  ധനകഭാരഭ്യവകുപ്പെട്രില്

നട്രിനന കട്രിയറന്സസ ലഭട്രിക്കഭാത സഭാഹചരഭ്യതട്രില് പേദ്ധതട്രിയട്രില് നട്രിനന കക എസസ സട്രി

സട്രി പേട്രിന്മഭാറുകയഭാകണനന,  ബഭാധഭ്യതകള് ഒഴട്രിവഭാക്കട്രി കരഭാര് അവസഭാനട്രിപ്പെട്രിക്കണകമനസ

കക  എസസ  സട്രി  സട്രി.  മഭാപനജട്രിനഗസ  ഡയറക്ടര്  ആവശഭ്യകപ്പെട്ടതഭായന  (കതസ  നന

ഇ 1/812/2016/ടട്രിഡ  തതീയതട്രി  31.08.2018  പ്രകഭാരന)  കപേഭാതുമരഭാമതസ  ചട്ടങ്ങള്ക്കസ

വട്രിപധയമഭായട്രി  പ്രസ്തുത  പ്രവൃതട്രി  റതീ-കടണര്  കചയ്യുനതട്രിനുള്ള  അനുമതട്രിക്കഭായട്രി

സര്ക്കഭാരട്രിനസ കതസ നല്കട്രിയട്രിട്ടുകണനന ടട്രിഡ അറട്രിയട്രിചട്രിട്ടുണസ.

പവണത  പേഠനപമഭാ,  പേരട്രിപശഭാധനകപളഭാ,  തയഭാകറടുപ്പുകപളഭാ  നടതഭാകതയഭാണസ

ടട്രി ഡ  പ്രസ്തുത  പേദ്ധതട്രി  ആസൂതണന  കചയകതനന  ഇതുമൂലമുള്ള  സഭാപങതട്രിക

തടസങ്ങളഭാലഭാണസ  പേദ്ധതട്രി  സമയബനട്രിതമഭായട്രി  നടപ്പെഭാക്കഭാനഭാകഭാകത  നതീണ്ടു

പപേഭാകുനകതനന  വഭ്യകമഭാണസ.  അമ്പപതഭാളന  കചവടക്കഭാരുകട  പുനരധട്രിവഭാസവുന,

ടട്രിഡയകട വരുമഭാന വര്ദ്ധനവുന ഉപദ്ദേശട്രിച്ചുള്ള  പേദ്ധതട്രിയഭാകയഭാല് പ്രസ്തുത പേദ്ധതട്രിയകട

ലക്ഷഭ്യന  സഭാക്ഷഭാതസകരട്രിക്കുനതട്രിനസ  പവണട്രിയള്ള  അടട്രിയന്തട്രിര  നടപേടട്രികള്  ടട്രിഡ

വകകക്കഭാപള്ളണതഭാണസ.

പമല്പ്പെറഞ്ഞ 31.08.2018  കല കതട്രില് സൂചട്രിപ്പെട്രിക്കുന പ്രകഭാരന,  പേദ്ധതട്രി പ്രപദശന

10.11.2017  മുതല് കക.എസസ.സട്രി.സട്രി യകട വകവശമഭാകയഭാല്,  അവരുകട അറട്രിപവഭാകട

നഭാളട്രിതുവകര  നട്രിപക്ഷപേട്രിചട്രിട്ടുള്ള  പവസ്റ്റുകള്  നതീക്കന  കചയഭാന്  പവണ  നടപേടട്രികള്

വകകക്കഭാപള്ളണതഭാണസ.  കൂടഭാകത  മുന്  റട്രിപപ്പെഭാര്ട്ടട്രില്  പേരഭാമര്ശട്രിച  പ്രകഭാരമുള്ള

18,23,190/- രൂപേയസ പുറകമ പ്രസ്തുത പേദ്ധതട്രിയസ  പവണട്രി ടട്രിഡയകട തനതുഫണട്രില് നട്രിനന

കചലവഴട്രിചതഭായട്രി  31.08.2018  കല  കതട്രില്  പേറഞ്ഞട്രിട്ടുള്ള   4,80,000/-  രൂപേ  (മണ

മഭാറ്റുനതട്രിനസ  വമനട്രിനഗസ  ആനസ  ജട്രിപയഭാളജട്രി  വകുപ്പെട്രിനസ  നല്കട്രിയ  പറഭായല്റട്രി  തുക)

ഉള് കപ്പെകട  ആകക  23,03,190/-രൂപേ  സര്ക്കഭാരട്രില്  നട്രിനന  ലഭഭ്യമഭാക്കട്രി  തനതുഫണട്രില്

നട്രിപക്ഷപേട്രിപക്കണതഭാണസ.
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3.8 ടട്രിഡ പഷഭാപ്പെട്രിനഗസ പകഭാനപ്ലകസ അറകുറപ്പെണട്രി - വഭാടകക്കഭാരട്രില്  നട്രിനന  

കമയട്രിനനന്സസ ചഭാര്ജസ ഈടഭാക്കട്രിയട്രില - 12,98,892/-  രൂപേയകട  

അധട്രികകചലവസ.

ഭരണഭാനുമ
തട്രി

സഭാപങതട്രികഭാ
നുമതട്രി

അടങല്
തുക (രൂപേ)

നട്രിര്വ
ഹണന

കരഭാറുകഭാര
ന്

അളവസ
പുസകനമ്പ

ര്

വഫനല്
ബട്രില് വട്രിവരന

ടട്രിഡ
ജനറല്

കക്കൗണസട്രി
ലട്രികന

(1)29.2.201
6 കല 10-ാം

നനപേര്
തതീരുമഭാനന

(ii)17.4.201
7 

(i)E1/2159/1
3/ Dt.2.3.16,
(ii)6/2017-18

Dated
28.4.2017

(i)2700000
(i) 3185000 ടട്രിഡ

അഷറഫസ
(5.66%
കുറചസ)

29/12-13
129/12-13
252/09-

10

വക്കൗചര്
നനപേര്468
തതീയതട്രി

8.9.2016
1500000 രൂപേ.
കചക്കസ നനപേര്

933206
തതീയതട്രി.
8.9.2016

ടട്രിഡയസ  സഭാമ്പതട്രിക  ബഭാധഭ്യതയണഭാകഭാകതയന  വഭാടകക്കഭാരട്രില്  നട്രിനന

പേഭാട്ടക്കഭാരട്രില് നട്രിനന കചലവസതുക ഈടഭാക്കട്രിയന കമഡട്രിക്കല് പകഭാപളജസ ടട്രിഡ കസനറട്രികന

അറകുറപ്പെണട്രി നടത്തുനതട്രിനസ ടട്രിഡ ജനറല് കമട്രിറട്രി അനഗതീകഭാരന നല്കുകയന പ്രവൃതട്രി

പൂര്തട്രിയഭാക്കുകയന കചയ.

ഒറട്രിജട്രിനല്  എസട്രിപമറസ  പ്രകഭാരന  27 ലക്ഷന  രൂപേയഭാണസ  പ്രവൃതട്രിക്കസ  ആകക

കചലവസ പ്രതതീക്ഷട്രിചതസ.ടട്രിഡ കസനറട്രികന ആകക ഏരട്രിയ 1609.06 m2 ആണസ. ഇതട്രില്

568.64  m2  ഏരട്രിയ  വഭാടകയസ  നല്കട്രിയട്രിരട്രിക്കുന.  1040.42  m2  ഏരട്രിയ  99  വര്ഷ

പേഭാട്ടതട്രിനുന  നല്കട്രിയട്രിരട്രിക്കുന.  ഒരു  ചതുരശ  മതീറര്  അറകുറപ്പെണട്രിക്കുള്ള  കചലവസ

1585/m2  ആയട്രി  നട്രിശയട്രിക്കകപ്പെട്ടട്രിട്ടുണസ.  ഇതനുസരട്രിചസ  എഞട്രിനതീയറട്രിനഗസ  വട്രിഭഭാഗന

തയഭാറഭാക്കട്രിയ  റട്രിപപ്പെഭാര്ട്ടസ  പ്രകഭാരന,  പേഭാട്ടക്കഭാരുകട  വട്രിഹട്രിതന  16.50  ലക്ഷന  രൂപേയന

വഭാടകക്കഭാരുപടതസ  9  ലക്ഷന രൂപേയന ആണസ.  എനഭാല് പേഭാട്ടക്കഭാരട്രില് നട്രിനസ മഭാതമഭാണസ

തുക പേട്രിരട്രികചടുതട്രിട്ടുള്ളതസ.

റട്രിവവസസഡസ എസട്രിപമറസ പ്രകഭാരന അടങല് 3185000/-  രൂപേയഭായട്രി മഭാറട്രിയട്രിട്ടുണസ.

കടണര്  കട്രിഴട്രിവട്രിനസ  പശഷന  നട്രികുതട്രികളുള്കപ്പെകട  കരഭാറുകഭാരനസ  അനുവദട്രിച  തുക
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3045470/-രൂപേയഭാണസ.  ഇതസ  പ്രകഭാരന  ഒരു  ചതുരശ  മതീററട്രിനസ  കചലവസ  1892.70

രൂപേയഭാകുന.  ഇതനുസരട്രിചസ പേഭാട്ടക്കഭാര് 1969203 രൂപേയന വഭാടകക്കഭാര് 1076265 രൂപേയന

അടക്കണന. പേഭാട്ടക്കഭാരട്രില്  നട്രിനന 1746576/- രൂപേ പേട്രിരട്രികചടുതട്രിട്ടുണസ. ഇതട്രില് മഭാതന

222627 രൂപേയകട  കുറവഭാണസ  വനതസ.  വഭാടകക്കഭാരട്രില്  നട്രിനന  കചലവട്രിനസ

ആനുപേഭാതട്രികമഭായ  തുക 1076265  രൂപേയന  പേട്രിരട്രികചടുതട്രിട്ടട്രില.  ആകക  കുറവസ

1298892 രൂപേയഭാകണനസ കഭാണുന.

വഭാടകക്കരഭാര് ഖണട്രിക 12  പ്രകഭാരന അറകുറപ്പെണട്രിയകട കചലവുകള് വഭാടകക്കഭാര്

വഹട്രിക്കണകമനഭാണസ  വഭ്യവസ.  ആയതട്രിനഭാല്  ഈ  തുക  പേട്രിരട്രികചടുക്കുവഭാന്  നടപേടട്രി

സസ്വതീകരട്രിപക്കണതഭാണസ.

3.9 കപേഭാതു-സസ്വകഭാരഭ്യ  പേങഭാളട്രിതതട്രിലൂകട  പേഭാളയന  പേഭാര്ക്കട്രിനഗസ  പ്ലഭാസ  

നട്രിര്മഭാണന നടപ്പെഭായട്രില- 10 പകഭാടട്രിയകട മുന്കൂര് ആനുകൂലഭ്യന നഷ്ടമഭായട്രി.

ഭരണഭാനുമ
തട്രി

(പനരട്രിട്ടുള്ള
നട്രിര്വഹ

ണതട്രിനസ)

പുതുക്കട്രിയ
ഭരണഭാനുമതട്രി
(അക്രഡട്രിറഡസ
ഏജന്സട്രി വഴട്രി

നടപ്പെഭാക്കുനതട്രിനസ)

അടങല്
അകക്രഡട്രിറഡസ

ഏജന്സട്രി
കചലവസ
വട്രിവരന

വക്കൗചര്
നനപേര്
/കചക്കസ
നനപേര്

GO(Rt)N
o.2357/2

014/
LSGD

Dt.05.09.
2014

GO(Rt)No.550/1
6/LSGD Dated

10.02.2016
327000000 ഹട്രിന്ദുസഭാന് പ്രതീ

ഫഭാബസ

വക്കൗചര്
നനപേര് 932
തതീയതട്രിതട്രി2

6.02.16

1560205
Dt.

26.02.2016

തട്രിരുവനന്തപുരന  നഗരതട്രികന  പേഭാര്ക്കട്രിനഗസ  പ്രശ്നന  പേരട്രിഹരട്രിക്കുനതട്രിനഭായട്രി

ടട്രിഡയകട പേഭാളയന സഭാഫലഭ്യന പകഭാനപ്ലകട്രിപനഭാടസ പചര്നള്ള  85  കസനസ സലതസ  ഒരു

ബഹനട്രില  പേഭാര്ക്കട്രിനഗസ  സമുചയന  നട്രിര്മട്രിക്കുവഭാന്  സട്രി.ആര്.ഡട്രി.പേട്രി.  എനപേപവര്ഡസ

കമട്രിറട്രിയകട 2014 ജൂവല 15 കന  പയഭാഗതട്രില് തതീരുമഭാനട്രിച്ചു.

20000 ചതു.അടട്രി വട്രിസതീര്ണമുള്ള ആറസ നട്രില കകട്ടട്രിടതട്രികന നട്രിര്മഭാണ കചലവസ

70:  30  എന  ക്രമതട്രില്  70  ശതമഭാനന  ടട്രിഡ  ഫണ്ടുന  30  ശതമഭാനന   സസ്വകഭാരഭ്യ

പേങഭാളട്രിതപതഭാകടയന  നട്രിര്മട്രിക്കുവഭാനഭായട്രിരുന ധഭാരണ.  32.7  പകഭാടട്രി  രൂപേ കചലവസ
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പ്രതതീക്ഷട്രിക്കുന  പേദ്ധതട്രിയകട   70%  തുക  (22.90  പകഭാടട്രി  രൂപേ)  ടട്രിഡ  M/S  IIDC

ലട്രിമട്രിറഡട്രിനസ  നല്പകണതുണസ.ബഭാക്കട്രി  30%  തുകയഭായ 9.80  പകഭാടട്രി  രൂപേ  നട്രിര്മഭാണ

കമ്പനട്രി  വഹട്രിക്കുന  ഈ 9.8  പകഭാടട്രിയസ  പേകരമഭായട്രി  ടട്രിഡ  2.62  പകഭാടട്രി  രൂപേ  വതീതന

തുടര്ചയഭായട്രി   7 വര്ഷന  തട്രിരട്രികക  നല്കണന.  ഇപ്രകഭാരന   18.34 പകഭാടട്രി  രൂപേ

നല്കുപമ്പഭാള്  ആകക   41.24  പകഭാടട്രി  രൂപേയഭാണസ  ആകക  കചലവസ.  7  വര്ഷ

അറകുറപ്പെണട്രിയന  കമ്പനട്രികയ  ഏല്പേട്രിക്കുകയന  കകട്ടട്രിടതട്രില്  നട്രിനന  ലഭട്രിക്കുന

വരുമഭാനതട്രികന  15%  തുക ഓപരഭാ  വര്ഷവുന  M/S IIDC  ലട്രിമട്രിറഡട്രിനസ   നല്കുകയന

പവണന  ഇതഭായട്രിരുന  വഭ്യവസ.  പേദ്ധതട്രി  നടപ്പെഭാക്കട്രി   മൂനസ  വര്ഷന  കകഭാണസ  ടട്രിഡയസ

വകമഭാറുകമന   അടട്രിസഭാനതട്രില്  M/S  IIDC  ലട്രിമട്രിറഡസ  മുഖഭാന്തട്രിരന  പേട്രി.പേട്രി.പേട്രി.

പപ്രഭാജക്ടസ ആയട്രി പേദ്ധതട്രി നടപ്പെഭാക്കുവഭാന് 06.06.2015 ല് ടട്രിഡ തതീരുമഭാനട്രിച്ചു.13.08.2015

ല് അനുമതട്രിക്കഭായട്രി സര്ക്കഭാരട്രിനസ കതസ നല്കട്രികയങട്രിലുന അനുമതട്രി നട്രിരസട്രിച്ചു.

ഫണസ  ലഭാപഭാവുകമനതട്രിനഭാല്  16.02.2016  നസ  അക്രഡട്രിറഡസ  ഏജന്സട്രിയഭായ

ഹട്രിന്ദുസഭാന്  പ്രതീഫഭാബമഭായട്രി  ടട്രിഡ  കരഭാറട്രില്  ഏര്കപ്പെട്ടു.കപേഭാതു  സസ്വകഭാരഭ്യ

പേങഭാളട്രിതപതഭാകട നടപ്പെഭായട്രിരുനകവങട്രില് പ്രഭാരനഭ മൂലധനതട്രില് ടട്രിഡയസ  10  പകഭാടട്രി

രൂപേയകട വകര കുറവസ ലഭട്രിക്കുമഭായട്രിരുന. പേദ്ധതട്രിയകട ആകര്ഷണവുന ടട്രിഡയ്ക്കുണഭാകുന

പനട്ടവുന  സര്ക്കഭാരട്രികന  ധരട്രിപ്പെട്രിക്കുനതട്രില്  ടട്രിഡ  പവണത  ശദ്ധ  പേതട്രിപ്പെട്രിക്കഭാതതുന

അവസഭാന  സമയകത  ധൃതട്രിപേട്രിടട്രിച്ചുള്ള  നടപേടട്രികളുന   സര്ക്കഭാര്  അനുമതട്രിക്കസ

തടസമഭായട്രിട്ടുണസ.  കപേഭാതു സസ്വകഭാരഭ്യ പേങഭാളട്രിതപതഭാകട ടട്രിഡ ഏകറടുക്കുവഭാന് തയഭാറഭായ

ആദഭ്യ പേദ്ധതട്രി ഇതട്രിലൂകട നഷ്ടമഭാവുകയന കചയ.

3.9.(എ) പേഭാര്ക്കട്രിനഗസ പ്ലഭാസ നട്രിര്മഭാണന വവകുന.  കചലവസ  വര്ദ്ധനയസ 

സഭാധഭ്യത

പേട്രി.പേട്രി.പേട്രി  പേദ്ധതട്രി  ഉപപേക്ഷട്രിചതട്രികന  തുടര്നസ  അക്രഡട്രിറഡസ  ഏജന്സട്രിയഭായ

ഹട്രിന്ദുസഭാന് പ്രതീ ഫഭാബമഭായട്രി  16.2.2016  നസ  ടട്രിഡ പേഭാളയന എ പബഭാക്കസ നട്രിര്മഭാണ

കരഭാറട്രില്  ഒപ്പെസ  വച്ചു.  26.02.2016  ല്  100000000/-  രൂപേ  വകമഭാറട്രി.  2014

ഡട്രി.എസസ.ആര്  കനഭാപ്പെന  പകഭാസസ  ഇന്ഡകസ  46.67%  പചര്ത്തുള്ള  നട്രിരക്കഭാണസ

അനഗതീകരട്രിചട്രിട്ടുള്ളതസ. കരഭാര് വഭ്യവസയട്രികല പകഭാസസ 7(4) പ്രകഭാരന  പേദ്ധതട്രി വവകുനതസ
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കഭാരണന  ഉണഭാപയക്കഭാവുന  കചലവസ  വര്ദ്ധനവസ  ടട്രിഡ  വഹട്രിപക്കണതഭാണസ  എനസ

വഭ്യകമഭാക്കട്രിയട്രിട്ടുണസ.  ഹട്രിന്ദുസഭാന്  പ്രതീ  ഫഭാബമഭായട്രി  ഏര്കപ്പെട്ട  കരഭാറട്രികന  കഭാലഭാവധട്രി

15.02.2019 ല് അവസഭാനട്രിക്കുകയണഭായട്രി.

08.03.2017  നസ  എ  പബഭാക്കസ  നട്രിര്മഭാണ  കപേര്മട്രിറട്രിനഭായട്രി   നഗരസഭയസ  ടട്രിഡ

അപപേക്ഷ സമര്പ്പെട്രിച്ചു.  എനഭാല്  1999  കല പകരള മുനട്രിസട്രിപ്പെഭാലട്രിറട്രി ബട്രില്ഡട്രിനഗസ റൂള്സസ

24(3),24(9),119   എനതീ  ചട്ടങ്ങള് പേഭാലട്രിക്കുനട്രില എന കഭാരണതഭാല്  അപേഭാകത

പേരട്രിഹരട്രിച്ചു  നല്കുവഭാന്  16.05.2017  ല്  നഗരസഭ  ആവശഭ്യകപ്പെട്ടു.അപേഭാകതകള്

പേരട്രിഹരട്രിചസ  03.06.2017  ല്  പുതുക്കട്രിയ  പ്ലഭാന്  സമര്പ്പെട്രിച്ചു.  എ.പബഭാക്കസ

നട്രിര്മഭാണതട്രിനുള്ള സലന അനഗതീകൃത പേഭാളയന ഡട്രി.റട്രി.പേട്രി.  സ്കെതീമട്രില് കറസട്രിഡന്ഷഭ്യല്

ഏരട്രിയയട്രില് കപേടുനതഭാണസ എനന പ്രസ്തുത ഭൂമട്രിയട്രില് കൂടട്രി പുതട്രിയ പറഭാഡട്രിനസ നട്രിര്പദ്ദേശന

ഉള്ളതഭാകണനന ബട്രില്ഡട്രിനഗസ റൂള്സട്രികല  നട്രിബനനകള് പേഭാലട്രിചട്രിട്ടട്രില എനന കഭാണട്രിചസ

കകഭാണസ തട്രിരുവനന്തപുരന നഗരസഭ  08.08.2017 ല് അപപേക്ഷ  നട്രിരസട്രിക്കുകയണഭായട്രി.

ഇതട്രികന തുടര്നസ ഡട്രി.റട്രി.പേട്രി.സ്കെതീന പ്രകഭാരമുള്ള പേഭാളയന എ പബഭാക്കസ സലന വഭാണട്രിജഭ്യ

പമഖലയഭായട്രി മഭാറട്രി നല്കുവഭാന്  06.10.2017  ല് സര്ക്കഭാരട്രിപനഭാടസ   ആവശഭ്യകപ്പെട്ടതട്രികന

തുടര്നസ  21.02.2018 കല ജട്രി.ഒ(ആര്.ടട്രി)നനപേര് 502/2018/എല്.എസസ.ജട്രി.ഡട്രി. ഉതരവസ

പ്രകഭാരന വഭാണട്രിജഭ്യപമഖലയഭാക്കട്രി മഭാറട്രി നല്കുകയണഭായട്രി.

ടട്രിഡയകട  ഉടമസതയട്രില്  നട്രിലവട്രിലുള്ള  രണസ  പകഭാനപ്ലക്സുകളുന  പുതുതഭായട്രി

നട്രിര്മട്രിക്കുവഭാനുള്ള  പബഭാക്കുന  പചര്ന  എഫസ.എ.ആര്,കസറസ  ബഭാക്കസ  എനട്രിവ

കണക്കഭാക്കുപമ്പഭാള്  20000  ചതു.മതീററട്രില്  കൂടുതല്  ഏരട്രിയ  വരുനതട്രിനഭാല്  പകന്ദ്ര

പേഭാരട്രിസട്രിതട്രിക  ആഘഭാത  വട്രിലയട്രിരുതല്  അപതഭാറട്രിറട്രിയകട  സനസഭാന  തല

പമലധട്രികഭാരട്രിയകട  കട്രിയറന്സസ  പവണകമനതസ  മറട്രികടക്കഭാനഭായട്രി  യഥഭാര്ത

രൂപേകല്പേനയട്രില്  മഭാറന  വരുതട്രി  200  കഭാര്  പേഭാര്ക്കട്രിനഗസ  സക്കൗകരഭ്യമുള്ള 16834.34

ചതുരശ  മതീറര്  തറ  വട്രിസതീര്ണമുള്ള  വഭാണട്രിജഭ്യ  സമുചയതട്രികന  കപേര്മട്രിറട്രിനഭായട്രി

നഗരസഭയസ പുതട്രിയ അപപേക്ഷ നല്കട്രി.  പേഭാരട്രിസട്രിതട്രിക തടസരഭാഹട്രിതഭ്യ സര്ട്ടട്രിഫട്രിക്കറസ

നട്രിഷ്കര്ഷട്രിപക്കണതട്രില എന  കഭാരഭ്യന തപദ്ദേശ സസ്വയന ഭരണ വകുപ്പെസ അഡതീഷണല് ചതീഫസ

കസക്രട്ടറട്രിയകട  08.11.2018  കല  എല്.എസസ.ജട്രി.ഡട്രി.നനപേര്  ആര്.എ 2/279/2018/
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എല്.എസസ.ജട്രി.ഡട്രി കതട്രിലൂകട നഗരസഭകയ അറട്രിയട്രിചട്രിരുന. തുടര്നസ  16.01.2019 കല

ഇ.13/ഇ 14/224586/17 നനപേര് പ്രകഭാരന  നഗരസഭ കപേര്മട്രിറസ അനുവദട്രിച്ചു.

നട്രിരവധട്രി  തവണയഭാണസ  ഈ  പേദ്ധതട്രിയകട  പ്ലഭാന്  മഭാറങ്ങള്ക്കസ  വട്രിപധയമഭായതസ.

ശരട്രിയഭായ  രതീതട്രിയട്രിലുള്ള  സഭാധഭ്യതഭാ  പേഠനന  നടതഭാകത  പേദ്ധതട്രിയമഭായട്രി   മുപനഭാട്ടസ

പപേഭായപപ്പെഭാള് ഉണഭായ തടസങ്ങള് പേദ്ധതട്രി വവകുവഭാന് കഭാരണമഭായട്രി. പേഭാര്ക്കട്രിനഗസ പ്ലഭാസ

കന  പഷഭാപ്പെട്രിനഗസ  മഭാള്  നട്രിര്മഭാണതട്രിനസ  മുപനഭാടട്രിയഭായട്രി  പേദ്ധതട്രിയകട  ഫതീസട്രിബട്രിലട്രിറട്രി

സഡട്രി  നടതഭാതതസ,പേട്രി.പേട്രി.പേട്രി.  ആയട്രി  നട്രിര്വഹട്രിക്കുനതട്രിനസ  മുന്കൂട്ടട്രി  അനുമതട്രി

ലഭഭ്യമഭാക്കുവഭാന്  ശമട്രിക്കഭാതട്രിരുനതസ,കറസട്രിഡന്ഷഭ്യല്  ഏരട്രിയ  എനതസ  തട്രിരട്രിചറട്രിയഭാന്

വവകട്രിയതസ,  പേഭാരട്രിസട്രിതട്രിക  വട്രിഷയങ്ങകളക്കുറട്രിചസ  ആവശഭ്യമഭായ  മുന്കരുതലുകള്

സസ്വതീകരട്രിക്കഭാതതസ,  കകട്ടട്രിട  നട്രിര്മഭാണ  ചട്ടങ്ങള്ക്കനുസരട്രിചസ  പ്ലഭാന്

തയഭാറഭാക്കഭാതട്രിരുനതസ,  നട്രിരവധട്രി തവണ പേദ്ധതട്രിയകട പ്ലഭാനട്രില് മഭാറങ്ങള് വരുതട്രിയതസ,

ഉചട്രിതവുന  ശകവുമഭായ   തതീരുമഭാനങ്ങള്  എടുക്കുനതട്രില്  ഉണഭായ  കഭാലതഭാമസന,

സമയക്രമന പേഭാലട്രിക്കഭാതട്രിരട്രിക്കല് തുടങ്ങട്രിയവകയഭാകക്ക ടട്രിഡയകട ഭഭാഗതസ നട്രിനണഭായ

വതീഴകളഭാണസ.

ഹട്രിന്ദുസഭാന് പ്രതീ ഫഭാബമഭായട്രി ഏര്കപ്പെട്ട കരഭാറട്രികന കഭാലഭാവധട്രി  15.02.2019  ല്

അവസഭാനട്രിചട്രിട്ടുണസ.  ഒറട്രിജട്രിനല് കരഭാര് വഭ്യവസയട്രികല പകഭാസസ  7(4)  പ്രകഭാരന  പേദ്ധതട്രി

വവകുനതസ കഭാരണന ഉണഭാപയക്കഭാവുന കചലവസ  വര്ദ്ധനവസ  ടട്രിഡ വഹട്രിപക്കണതഭാണസ

എനസ  വഭ്യകമഭാക്കട്രിയട്രിട്ടുണസ.  പുതട്രിയ  ഡട്രി.എസസ.ആര്  നട്രിരക്കുന  പകഭാസസ  ഇന്ഡക്സുന

പചര്നള്ള ഉയര്ന നട്രിരക്കസ അനുവദട്രിക്കുനതട്രിലൂകട പ്രവൃതട്രിയകട കചലവസ  ഉയരുകയന

സര്ക്കഭാരട്രിനസ അധട്രിക ബഭാധഭ്യത ഏകറടുപക്കണട്രി വരട്രികയന കചയ്യുന.ഇനട്രിയന കഭാലതഭാമസന

ഉണഭാകഭാകതയന  പവഗതട്രിലുന  പേദ്ധതട്രി  നടപ്പെട്രിലഭാക്കട്രി  പേഭാളയന  ഭഭാഗകത  പേഭാര്ക്കട്രിനഗസ

പ്രശ്നതട്രിനസ പേരട്രിഹഭാരന കഭാണുവഭാന് ടട്രിഡ നടപേടട്രി സസ്വതീകരട്രിപക്കണതഭാണസ.
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3.10 ടട്രിഡ പഷഭാപ്പെട്രിനഗസ പകഭാനപ്ലകസ അറകുറപ്പെണട്രി-പേഭാര്ട്ടസ ബട്രിലട്രില്  നട്രിനന  

റട്രിട്ടന്ഷന് കുറവസ കചയട്രില.

ഭരണഭാനുമതട്രി
സഭാപങതട്രികഭാ

നുമതട്രി
അടങല്

തുക (രൂപേ)
നട്രിര്വ
ഹണന

കരഭാറുകഭാര
ന്

അളവസ
പുസകന

വഫനല്
ബട്രില്

വട്രിവരന

1. ടട്രിഡ ജനറല്
കക്കൗണസട്രിലട്രി

കന 29.2.2016
കല 10-ാം

നനപേര്
തതീരുമഭാനന

2.ടട്രിഡ ജനറല്
കക്കൗണസട്രിലട്രി

കന 17.4.2017
കല -ാം നനപേര്

തതീരുമഭാനന

1.E1/2159/13
/ Dt.2.3.16

2. 6/2017-18
Dt.28.4.201

7

1.2700000
2.3185000 ടട്രിഡ

അഷറഫസ
(5.66%
കുറചസ)

1)29/12-13
2)129/12-

13
3)252/09-

10

വക്കൗചര്
നനപേര്46
8 തതീയതട്രി
8.9.2016
1500000
രൂപേ.കച

ക്കസ നനപേര്
933206
തതീയതട്രി.
8.9.2016

ബട്രില്  തുകയകട  2.5  ശതമഭാനന  തുക  പേഭാര്ട്ടസ  ബട്രിലട്രില്  നട്രിനന  കുറവസ

കചയണകമനഭാണസ   നട്രിര്പദ്ദേശന.   കമഡട്രിക്കല്  പകഭാപളജസ  ടട്രിഡ  കസനറട്രികന

അറകുറപ്പെണട്രിയകട  ആദഭ്യ  പേഭാര്ട്ടസ  ബട്രില്  അനുവദട്രിചപപ്പെഭാള്  കരഭാറുകഭാരനട്രില്  നട്രിനന

റട്രിട്ടന്ഷന് തുകയഭായട്രി 37500/- രൂപേ ബട്രിലട്രില് നട്രിനന കുറവസ കചയട്രില. 30.08.2018 കല

24ാം  നനപേര്  ഓഡട്രിറസ  എന്കസ്വയറട്രിയട്രിലൂകട  ഇതസ  സനബനട്രിച  വട്രിശദതീകരണന

ആവശഭ്യകപ്പെട്ടുകവങട്രിലുന ആയതസ ലഭഭ്യമഭാക്കട്രിയട്രിട്ടട്രില.

3.11   പേഭാളയന  സട്രി  പബഭാക്കസ  പൂര്തട്രിയഭാക്കല്-ടട്രിഡ  പേദ്ധതട്രികള്  അനന്തമഭായട്രി  

വവകുനതട്രിനസ ഉദഭാഹരണന.

പേഭാളയന  സട്രി  പബഭാക്കട്രികന  ബഭാക്കട്രിയള്ള  പേണട്രികള്   നട്രിര്മട്രിതട്രി  പകന്ദ്രകത

ഏല്പ്പെട്രിക്കുനതട്രിനസ  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനട്രിചതട്രികന  അടട്രിസഭാനതട്രില്  നട്രിര്മട്രിതട്രി

പകന്ദ്രവുമഭായട്രി  2009  കഫബ്രുവരട്രിയട്രില് ടട്രിഡ കരഭാര്  ഒപ്പെസ  വച്ചു.എനഭാല്  04.09.2015

ലഭാണസ   പ്രവൃതട്രി  പൂര്തട്രിയഭായതസ.  ഈ കഭാലയളവട്രില് കരഭാര് അനുസരട്രിചസ  പ്രവൃതട്രി

കചയട്രിപ്പെട്രിക്കുവഭാപനഭാ  അകലങട്രില്  അക്രഡട്രിറഡസ  ഏജന്സട്രിയഭായ  നട്രിര്മട്രിതട്രിയകട

നപഷ്ടഭാതരവഭാദട്രിതസ്വതട്രില് പ്രവൃതട്രി മറസ കരഭാറുകഭാകരപയഭാ ഏജന്സട്രികപളപയഭാ ഏല്പ്പെട്രിചസ
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സമയബനട്രിതമഭായട്രി  പൂര്തതീകരട്രിക്കഭാപനഭാ  ടട്രിഡയകട  ഭഭാഗതസ  നട്രിനന

നടപേടട്രിയണഭായട്രില.

പ്രവൃതട്രി  മനഗതട്രിയട്രിലഭാകണനന  അതട്രിനഭാല്  അടട്രിയന്തട്രിരമഭായട്രി  പ്രവൃതട്രി

പൂര്തതീകരട്രിക്കുനതട്രിനുള്ള  നടപേടട്രികള്  സസ്വതീകരട്രിക്കണകമനന  ഫയലട്രില്  നട്രിരവധട്രി

സലതസ  വഭ്യതഭ്യസ  തതീയതട്രികളട്രില്  പേരഭാമര്ശന  ഉണസ.പ്രവൃതട്രിയകട   കഭാലഭാവധട്രി

15.3.2010 ആണസ.ഇതസ  2010  പമയസ  15  വകരയന പേട്രിനതീടസ  30.4.2011  വകരയന വഫന്

ചുമതട്രികക്കഭാണസ  നതീട്ടട്രി  നല്കട്രി.  അവപശഷട്രിക്കുന  പ്രവൃതട്രികള്  നട്രിര്വഹട്രിക്കുനതട്രിനസ

നട്രിര്മട്രിതട്രി  പകന്ദ്രതട്രിനസ സമതമല എനസ  9.5.2013  ല് നടന പജഭായട്രിനസ മതീറട്രിനഗട്രില്

ടട്രിഡകയ  അറട്രിയട്രിക്കുകയണഭായട്രി.3.5  ലക്ഷന  രൂപേയകട  പ്രവൃതട്രി  ബഭാക്കട്രിയള്ളപപ്പെഭാള്

നട്രിര്മട്രിതട്രി പകന്ദ്രവുമഭായള്ള കരഭാര് റദ്ദേസ കചയ്യുവഭാന് തതീരുമഭാനട്രിച്ചു.എനഭാല് 25.3.2015 കല

ജനറല്  കകക്കൗണസട്രിലട്രില്  4.9.15  വകര  കഭാലഭാവധട്രി  നതീട്ടഭാനുന  സര്ക്കഭാര്  ഏജന്സട്രി

ആയതട്രിനഭാല് വഫന് ഒഴട്രിവഭാക്കുവഭാനുന തതീരുമഭാനട്രിച്ചു.

4.9.2015 ല് പേണട്രി പൂര്തതീകരട്രികചങട്രിലുന 20.9.2017 ലഭാണസ നട്രിര്മട്രിതട്രി പകന്ദ്രന

പേദ്ധതട്രിയകട റട്രിവവസസഡസ  എസട്രിപമറസ  സമര്പ്പെട്രിചതസ.ഇതസ  2012  കല പുതുക്കട്രിയ കപേഭാതു

മരഭാമതസ മഭാനുവലട്രികല നട്രിര്പദ്ദേശങ്ങള്ക്കസ വട്രിരുദ്ധമഭാണസ.ഒറട്രിജട്രിനല് എസട്രിപമറട്രില് നട്രിനന

വഭ്യതഭ്യഭാസന  ഉകണങട്രില്  റട്രിവവസസഡസ  എസട്രിപമറട്രിനുള്ള  അനഗതീകഭാരന  ഒറട്രിജട്രിനല്

എസട്രിപമറസ  അനഗതീകരട്രിച  അധട്രികഭാരട്രി  ലഭഭ്യമഭാക്കട്രിയഭാല്  മഭാതപമ  അതസ  പ്രകഭാരമുള്ള

പ്രവൃതട്രികള് നട്രിര്വഹട്രിക്കുവഭാന് പേഭാടുള.  ഇതട്രിനസ  വട്രിരുദ്ധമഭായട്രി   ബട്രില് സമര്പ്പെട്രിക്കുന

പവളയട്രിലഭാണസ റട്രിവവസസഡസ എസട്രിപമറസ ലഭഭ്യമഭാക്കട്രിയട്രിരട്രിക്കുനതസ.

ഏകറടുക്കുന കപേഭാതുമരഭാമതസ പേദ്ധതട്രികള്,അറകുറപ്പെണട്രികള് എനട്രിവ സമയക്രമന

പേഭാലട്രിചസ നട്രിര്വഹട്രിക്കുനതട്രില് ടട്രിഡയകട ഭഭാഗതസ നട്രിനന കഭാരഭ്യക്ഷമമഭായ ഇടകപേടലുകള്

ഉണഭാകുനട്രില.മുന്കൂട്ടട്രി നട്രിശയട്രിച  സമയതട്രിനുള്ളട്രില് പേദ്ധതട്രികള് പൂര്തട്രിയഭാക്കുവഭാന്

പവണത ഇശഭാശകട്രി കഭാണട്രിക്കഭാതതട്രിനഭാല് ടട്രിഡയകട പേദ്ധതട്രികള് നട്രിശയട്രിചതട്രിലുന

ഏകറ  വവകട്രിയഭാണസ  പൂര്തട്രിയഭാകുനതസ.ഇതരതട്രില്  ധന  നഷ്ടതട്രിപലക്കുന  റവനഡ്യൂ

നഷ്ടതട്രിപലക്കുന  നയട്രിക്കുന  തരതട്രിലുള്ള  ടട്രിഡയട്രികല  സനവട്രിധഭാനങ്ങള്  ഉടചസ

വഭാര്ക്കുനതട്രിനുള്ള അടട്രിയന്തട്രിര നടപേടട്രികള് ഭരണസമട്രിതട്രി സസ്വതീകരട്രിപക്കണതഭാണസ.
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3.12 കഴക്കൂട്ടന ബസസ സഭാനസ കന കകഭാപമഴഭ്യല് കസ്പെയസസസ-  ഫതീസട്രിബട്രിലട്രിറട്രി ഉറപ്പെസ  

വരുതണന

പേദ്ദേതട്രിയകട
പപേരസ ഭരണഭാനുമതട്രി അടങല് തുക

(രൂപേ)

കഴക്കൂട്ടന ബസസ
സഭാനസ പേദ്ധതട്രി

ജട്രി.ഒ.(ആര്.ടട്രി.)
നന.3524/2015/എല്.എസസ.ജട്രി.ഡട്രി.

തതീയതട്രി. 27.11.2015
120000000

തട്രിരുവനന്തപുരന  കഴക്കൂട്ടന  എന്.എചസ.വബപേഭാസട്രില്  കടപകഭാപ്പെഭാര്ക്കട്രിപനഭാടസ

പചര്നള്ള  243  കസനസ  സലന  ഉടമസഭാവകഭാശന  കടപകഭാപ്പെഭാര്ക്കട്രില്

നട്രിലനട്രിര്തട്രികക്കഭാണസ  (34  കസനസ  കതറട്രിയഭാര്  പതഭാടുന  പുറപമ്പഭാക്കുമുള്കപ്പെകട  )  ബസസ

സഭാനസ  കന  പഷഭാപ്പെട്രിനഗസ  പകഭാനപ്ലകട്രിനഭായട്രി  തട്രിരുവനന്തപുരന  വട്രികസന  അപതഭാറട്രിറട്രിയസ

സര്ക്കഭാര് അനുവദട്രിച്ചു.

വഭാണട്രിജഭ്യ ഏരട്രിയയകട 25% ഭഭാഗന കടപകഭാപ്പെഭാര്ക്കട്രിനസ  നല്കണകമനന പ്രവൃതട്രി

ഒരു വര്ഷതട്രിനകന പൂര്തട്രിയഭാക്കണകമനമുള്ള വഭ്യവസയട്രില്  31.10.2014  ല് ആദഭ്യ

ഘട്ടമഭായട്രി  183  കസനസ സലന വട്രിട്ടസ നല്കട്രി.പേദ്ധതട്രിക്കഭായട്രി  സര്ക്കഭാര്  12  പകഭാടട്രി രൂപേ

വകയട്രിരുത്തുകയന അതട്രില് നട്രിനന 4 പകഭാടട്രി അനുവദട്രിക്കുകയന കചയ.

എന്.എചസ.വബപ്പെഭാസുന  അനുബന  പമഖലയന  അനുദട്രിനന  മഭാറങ്ങള്ക്കസ

വട്രിപധയമഭായട്രികക്കഭാണട്രിരട്രിക്കുകയഭാണസ.  ആറസ  വരട്രി  പ്പെഭാതയഭായട്രി  വട്രികസട്രിപ്പെട്രിച

വബപ്പെഭാസട്രിനസ മുകളട്രില് കൂടട്രി വഫ്ലൈ ഓവര് നട്രിര്മഭാണന പുപരഭാഗമട്രിക്കുന.നട്രിലവട്രികല ആറസ

വരട്രി പ്പെഭാതയട്രിപലക്കുന അതട്രില് ഇരു വശതസ നട്രിനന  സഭാന്റട്രിനുള്ളട്രിപലക്കുമഭാണസ ബസ്സുകള്

പ്രപവശട്രിപക്കണതസ.ആറസ  വരട്രി  പ്പെഭാതയട്രികല സര്വതീസസ  പറഭാഡുകളുകട ഉയര വഭ്യതഭ്യഭാസവുന

പേരട്രിഗണട്രിക്കണന.

നഭാറസപേഭാക്കസ പപ്രഭാജക്ടസ റട്രിപപ്പെഭാര്ട്ടസ 

• പപ്ലഭാട്ടട്രിപനഭാടസ പചര്നള്ള സര്വതീസസ പറഭാഡട്രില് നട്രിനന നട്രിര്ദ്ദേട്രിഷ്ട പപ്ലഭാട്ടട്രിപലക്കസ 3.5

മതീറര് തഭാഴയണസ. 

• നട്രിലന  വട്രിഭഭാഗതട്രില്  കപ്പെടുന  നട്രിര്ദ്ദേട്രിഷ്ട   വസ്തു  മണട്രിട്ടസ  ഉയര്തട്രി  പറഭാഡസ
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നട്രിരപ്പെട്രിലഭാക്കുവഭാന് 29604 ചതുരശ മതീറര് മണസ (10000 പലഭാഡസ)ആവശഭ്യമഭാണസ. 

• വസ്തുവട്രികന  മധഭ്യ  ഭഭാഗതസ  കൂടട്രി  കതറട്രിയഭാര്  ഒഴകുനതട്രിനഭാല്  സലന

വട്രികസട്രിപ്പെട്രിക്കുനതട്രിനസ  ഭഭാരട്രിച കചലവസ പ്രതതീക്ഷട്രിക്കുന.

• പതഭാടസ  നട്രികത്തുനതസ  പ്രകൃതട്രിക്കസ  ആഘഭാതമഭാകുകമനസ  മഭാതമല,ഇതട്രിനസ

ഇറട്രിപഗഷന് വകുപ്പെട്രികന അനുമതട്രി ലഭട്രിക്കുനതട്രിനുന തടസങ്ങളുണസ.

• കഠക്കൗണ പ്ലഭാനട്രിനഗസ  ഓഫതീസട്രില് നട്രിനന ലഭഭ്യമഭായ ജട്രി.ഐ.എസസ.  മഭാപ്പെസ  പ്രകഭാരന

നട്രിര്ദ്ദേട്രിഷ്ട സലന മട്രികഡസ കറസട്രിഡന്ഷഭ്യല് യൂസസ  പസഭാണ 1 ,നട്രിലവട്രിലുള്ള ഐ.റട്രി

അധട്രിഷ്ടട്രിത സഭാപേനങ്ങളട്രിലുന കപേടുന.

• ബസസ കടര്നട്രിനല്,ബസസ സഭാനസ എനട്രിവയസ  അകസസസ പറഭാഡട്രികന വതീതട്രി 16 മതീറര്

എങട്രിലുന  ഉണഭാകണന എനഭാണസ  .എനഭാല് നട്രിലവട്രിലുള്ള അകസസ  പറഭാഡട്രിനസ  6

മതീറര് വതീതട്രി മഭാതപമ ഉള.

• നട്രിര്ദ്ദേട്രിഷ്ട സലതസ  2  വഹകടന്ഷന് വവദനതട്രി ടവറുകള് സട്രിതട്രി കചയ്യുനണസ.

• തട്രിരുവനന്തപുരതസ  നട്രിനന  ആറട്രിങ്ങല്  ഭഭാഗപതക്കുന  തട്രിരട്രിച്ചുന  പപേഭാകുന

ബസ്സുകളട്രില്  87%വുന  ശതീകഭാരഭ്യന  വഴട്രിയഭാണസ  പപേഭാകുനതസ.  വബപ്പെഭാസസ  വഴട്രി

പപേഭാകുനതസ നഭാമ മഭാതമഭായ ബസ്സുകളഭാണസ.

• 3  കട്രിപലഭാമതീറര്  അകകല  കണട്രിയഭാപുരത്തുന  3  കട്രിപലഭാമഭാറര്  അകകല

ആനയറയട്രിലുന കക.എസസ.ആര്.ടട്രി.സട്രി.ബസസ പസഷനുകള് ഉണസ. 

• പുതട്രിയ ബസസ സഭാനസ വരുനതസ പകഭാണഫ്ലൈട്രിക്ടസ പപേഭായട്രിന്റുകള് വര്ദ്ധട്രിപ്പെട്രിക്കുന.

പുതട്രിയ  ബസസ  സഭാനട്രികന  ആവശഭ്യകത,പ്രഭാപയഭാഗട്രികത  എനട്രിവ  സനബനട്രിചസ

കക.എസസ.ആര്.ടട്രി.സട്രി. യമഭായട്രി ടട്രിഡ ചര്ച നടതട്രിയട്രിട്ടട്രില. ബസസ സഭാനട്രികന നടതട്രിപ്പെസ

കചലവസ  വരവട്രികനക്കഭാള്  വര്ഷന  പതഭാറുന  കൂടട്രി  വരുന  എനന  ഈ  കചലവുകള്  ടട്രിഡ

സസ്വന്തന  വഹട്രിപക്കണട്രി  വരുകമനന  കകഭാപമഴഭ്യല്  ഏരട്രിയയട്രില്  നട്രിനന  ലഭട്രിക്കുവഭാന്

സഭാധഭ്യതയള്ള  വരുമഭാനകതക്കഭാള്  ഉയര്ന  കചലവഭാണസ  നടതട്രിപ്പെട്രിനഭായസ  പവണട്രി

വരുനതസ എനന കണക്കഭാക്കട്രിയട്രിട്ടുണസ.
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നഭാറസപേഭാക്കസ പ്ലഭാന്

നഭാറസപേഭാക്കസ  തയഭാറഭാക്കട്രിയ  പ്ലഭാനുകളട്രില്  നട്രിനന  പ്ലഭാന്  ബട്രി.  ആണസ  ടട്രിഡ

കതകരകഞ്ഞടുതട്രിരട്രിക്കുനതസ.പ്ലഭാന്. എ,പ്ലഭാന് ബട്രി.  എനട്രിവയകട വട്രിശദഭാനശങ്ങള് ചുവകട

നല്കുന.

പ്ലഭാന് എ

പനട്ടങ്ങള് പകഭാട്ടങ്ങള്

14 ബസസ പബകള് നട്രിര്മട്രിക്കുവഭാന് 
കഴട്രിയന.

ഭൂവട്രികസനതട്രിനഭായട്രി 29604 ച.മതീ. മണസ 
ആവശഭ്യന

കവയട്രിറട്രിനഗസ സമയമനുസരട്രിചസ ബസുകകള 
തരന തട്രിരട്രിക്കുവഭാന് കഴട്രിയന.

കക.എന.ബട്രി.ആര് പ്രകഭാരന 
നട്രിര്മട്രിക്കുവഭാന് കഴട്രിയനതസ  1650 ച.മതീ. 
വഭാണട്രിജഭ്യ ഏരട്രിയ 

ഭഭാവട്രിയട്രില് കചറട്രിയ പതഭാതട്രിലുള്ള വട്രികസന 
സഭാധഭ്യത

കഭാല്നടക്കഭാര്ക്കഭായട്രി 2 
പേഭാലന(4 മതീറര്)വഭാഹനങ്ങള്ക്കഭായട്രി 2 
പേഭാലന (10.5 മതീറര്) എനട്രിവ അനട്രിവഭാരഭ്യന

 വഭാണട്രിപജഭ്യതര ആവശഭ്യതട്രിനഭായട്രി 
ഭൂരട്രിഭഭാഗന സലവുന വട്രിനട്രിപയഭാഗട്രിക്കുവഭാന് 
കഴട്രിയന.

ഫസസ പഫ്ലൈഭാറട്രില് മഭാതപമ പേഭാര്ക്കട്രിനഗസ 
കസക്കൗകരഭ്യന ഏര്കപ്പെടുത്തുവഭാന് കഴട്രിയൂ.ഇതസ
കചലവസ കൂട്ടുന.

പ്ലഭാന് ബട്രി

പനട്ടങ്ങള് പകഭാട്ടങ്ങള്

4120 ച. മതീ. വഭാണട്രിജഭ്യ സമുചയ 
കസക്കൗകരഭ്യന

ലഭാനസ ഫട്രിലട്രിനഗട്രിനഭായട്രി 10000 പലഭാഡസ മണസ
ആവശഭ്യമഭായട്രി വരുന.(29604 ച. മതീ.)

ബട്രില്ഡബട്രിള് ഏരട്രിയ പേരമഭാവധട്രി 
പ്രപയഭാജനകപ്പെടുത്തുന.

പ്രധഭാനമഭായ ഉപേപയഭാഗന വഭാണട്രിജഭ്യ 
സമുചയന എന നട്രിലയട്രില്

കതറട്രിയഭാറട്രിനസ കുറുപക കഭാല്നടക്കഭാര്ക്കുന 
വഭാഹനങ്ങള്ക്കുന  ഓപരഭാ പേഭാലങ്ങള് 
നട്രിര്മട്രിചഭാല് മതട്രിയഭാകുന.

ഭഭാവട്രിയട്രില് വട്രികസനതട്രിനുള്ള സഭാധഭ്യത 
കുറവസ.

ഓഫതീസസ, വഭ്യഭാപേഭാര പകന്ദ്രന 
ഉപേപയഭാഗതട്രിനസ  സഭാധഭ്യത കൂടുതല്.

യഭാതക്കഭാര്ക്കുള്ള കസക്കൗകരഭ്യന പേരട്രിമട്രിതന.
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കഴക്കൂട്ടന വഴട്രി  പപേഭാകുന കക.എസസ.ആര്.ടട്രി.സട്രി.  ബസുകളുകട പകന്ദ്രതീകൃത ബസസ

പസഭാപ്പെസ, ബസസ കടര്മട്രിനല് ആയട്രി പ്രവര്തട്രിക്കുനതട്രിലൂകടയന കഴക്കൂട്ടന മഭാര്ക്കറസ പറഭാഡസ,

പദശതീയ  പേഭാത  എനട്രിവട്രിടങ്ങളട്രികല  ബസസ  പസഭാപ്പുകള്  നട്രിര്തലഭാക്കട്രി  അവട്രികട

നട്രിര്ത്തുന ബസുകള് പുതട്രിയ സഭാനട്രില് കയറട്രി  യഭാതക്കഭാകര  കയറ്റുകയന ഇറക്കുകയന

കചയ്യുനതട്രിലൂകട മഭാതപമ പുതട്രിയ ബസസ സഭാനസ കകഭാണസ ഉപദ്ദേശട്രിച ഫലന ലഭട്രിക്കുകയള.

ഇതസ കഴക്കൂട്ടന ജനങസഷനട്രികല തട്രിരക്കസ കുറക്കുനതട്രിനുന അതട്രിലൂകട ടഭാഫട്രിക്കസ കുരുക്കുകള്

ഒരു പേരട്രിധട്രി വകര ഇലഭാതഭാക്കുനതട്രിനുന സഹഭായട്രിക്കുന.  എനഭാല് കഴക്കൂട്ടന ജനങസഷനട്രില്

നട്രിനന 1.5  കട്രിപലഭാമതീറര് അകകല സട്രിതട്രി കചയ്യുന നട്രിര്ദ്ദേട്രിഷ്ട ബസസ കടര്മട്രിനല് ഇതട്രിനസ

പേരട്രിഹഭാരമഭാകുനട്രില.ഇതട്രിനസ  പ്രധഭാന  കഭാരണന  കഴക്കൂട്ടന  തട്രിരുവനന്തപുരന  റൂട്ടട്രില്  87

ശതമഭാനന ബസ്സുകളുന കഴക്കൂട്ടന ശതീകഭാരഭ്യന റൂട്ടട്രിലഭാണസ സഞരട്രിക്കുനതസ.അതസ  വഴട്രിയള്ള

ബസ്സുകള് നട്രിര്ദ്ദേട്രിഷ്ട ബസസ  കടര്മട്രിനലട്രിപലക്കുന തട്രിരട്രിച്ചുന  ചുറട്രി  സ ഞരട്രിചസ   പപേഭാകുനതസ

കടപകഭാപ്പെഭാര്ക്കസ വബപ്പെഭാസസ പറഭാഡട്രികല ഗതഭാഗതന തഭാറുമഭാറഭാക്കുകയന അനഭാവശഭ്യ സമയ

നഷ്ടന ഉണഭാക്കുകയന കചയ്യുന.

വബപ്പെഭാസട്രിനസ  മുകളട്രിലൂകടയള്ള  നട്രിര്ദ്ദേട്രിഷ്ട  വഫ്ലൈഓവര്,കമപടഭാകറയട്രില്  എനട്രിവ

ബസസപറഭാപ്പെസ അപ്രസകമഭാക്കുന.എനഭാല് ലഭഭ്യമഭായ സലന വഭാണട്രിജഭ്യ ആവശഭ്യങ്ങള്ക്കുന

പസവനപേരമഭായ  മറസ  ആവശഭ്യതട്രിനുമഭായട്രി  ഉപേപയഭാഗട്രിക്കുവഭാന്  സര്ക്കഭാരട്രില്  നട്രിനന

അനുമതട്രി ലഭട്രിചഭാല്  സര്വതീസസ കഡലട്രിവറട്രിക്കസ ഒപ്പെന ആദഭായകരവുമഭാക്കുവഭാനുന ടട്രിഡയസ

ശമട്രിക്കഭാവുനതഭാണസ.ഇതട്രിനഭായള്ള  ശമങ്ങള്  ഉണഭാപകണതഭാണസ.കഴക്കൂട്ടന  ബസഭാനസ

നട്രിര്മഭാണതട്രിനസ അനുവദട്രിച 4 പകഭാടട്രിയട്രില് അവപശഷട്രിച 36000000 രൂപേ സര്ക്കഭാര്

ടട്രിഡയട്രില് നട്രിനന  ജട്രി.ഒ.(ആര്.ടട്രി)നനപേര്  51/2018/ധന തതീയതട്രി.28.03.2018  പ്രകഭാരന

തട്രിരട്രികചടുതതസ  പേദ്ധതട്രിയമഭായട്രി  ടട്രിഡയസ  മുപനഭാട്ടസ  പപേഭാകുവഭാന്

കഴട്രിയഭാതട്രിരുനതട്രിനഭാലഭാണസ.ഈ  ഘട്ടതട്രില്,  അനുവദട്രിച  ഭൂമട്രി  പേരമഭാവധട്രി

പ്രപയഭാജനകപ്പെടുത്തുവഭാനുന  ഐ.ടട്രി.ഹബട്രില്  ടട്രിഡയകട  സഭാനട്രിധഭ്യന  ഉറപ്പെട്രിക്കുവഭാനുന

പേദ്ധതട്രികയ അപതഭാറട്രിറട്രിയകട വരുമഭാന പസഭാതസസ  ആക്കട്രി മഭാറ്റുനതട്രിനുമുള്ള കൃയഭാത്മക

നടപേടട്രികള് അടട്രിയന്തട്രിരമഭായട്രി സസ്വതീകരട്രിപക്കണതഭാണസ.
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3.13 കരമന നദതീ സനരക്ഷണ പേദ്ധതട്രി വപേലറസ പപ്രഭാജക്ടുകള് വവകുന -  തുടര്  

നടപേടട്രികള് തസ്വരട്രിതകപ്പെടുപതണതഭാണസ.

12-ാം  പേഞവല്സര  പേദ്ധതട്രിയകട  ഭഭാഗമഭായട്രി  കരമന  നദട്രിയട്രികല  മഭാലട്രിനഭ്യ

നട്രിപക്ഷപേന  തടയക  എന  ലക്ഷഭ്യതട്രിനഭായട്രി  കരമന  നദതീ  ശഭാസതീയ  പേരട്രിപേഭാലന

പേദ്ധതട്രിക്കഭായട്രി  വപേലറസ പപ്രഭാജക്ടട്രിനഭായട്രി സര്ക്കഭാര്  5  പകഭാടട്രി രൂപേ വകയട്രിരുത്തുകയന

ജട്രി.ഒ(ആര്.ടട്രി)നമ്പര് 46/2013/എസസ.&റട്രി.ഡട്രി. തതീയതട്രി.5.7.2013 പ്രകഭാരന ഭരണഭാനുമതട്രി

നല്കുകയന  കചയ.  ഇതുമഭായട്രി  ബനകപ്പെട്ടസ  മറസ  ചട്രില  പേദ്ധതട്രികള്ക്കസ  കൂടട്രി

GO(MS)NO.81/2014/S&TD dtd. 18.09.2014 പ്രകഭാരന ഭരണഭാനുമതട്രി ലഭട്രിച്ചു.  കരമന

നദട്രിയകട  ശഭാസതീയ  പേരട്രിപേഭാലനതട്രിനുള്ള  സമഗ  കര്മ  പേദ്ധതട്രിയഭാണസ  ഇതസ  കകഭാണസ

ലക്ഷഭ്യന വചതസ.

ടട്രിഡ,  ബപയഭാവഡപവഴട്രിറട്രി  പബഭാര്ഡസ,  ഇറട്രിപഗഷന്  ഡട്രിപ്പെഭാര്ട്ടസകമനസ,  റവനന,

പേരട്രിസട്രിതട്രി  വകുപ്പുകള്,  തട്രിരുവനന്തപുരന  നഗരസഭ,  സമതീപേ  ഗഭാമ  പേഞഭായത്തുകള്,

പേരട്രിസട്രിതട്രി വട്രിദഗ്ദ്ധര്, എന.പേട്രി.മഭാര്, എന.എല്.എ.മഭാര്, കക്കൗണസട്രിലര്മഭാര്, കറസട്രിഡന്സസ

അപസഭാസട്രിപയഷനുകള് എനട്രിവയമഭായട്രി സഹകരട്രിചസ കകഭാണസ ശഭാസ സഭാപങതട്രിക വകുപ്പെസ

നട്രിര്വഹണ ഏജന്സട്രിയഭായട്രി നടപ്പെട്രിലഭാക്കുവഭാനഭാണസ വട്രിഭഭാവനന കചയതസ.  പേദ്ധതട്രിക്കുള്ള

പേണന സര്ക്കഭാര് ശഭാസ സഭാപങതട്രിക പേരട്രിസട്രിതട്രി കക്കൗണസട്രിലട്രിനസ പനരട്രിട്ടസ  നല്കുകയന

കക്കൗണസട്രില്  ആവശഭ്യഭാനുസരണന  ടട്രിഡയസ  നല്കുകയന  കചയ്യുന.  ടട്രിഡയസ  പേദ്ധതട്രി

കചലവട്രികന 5% തുക കസപനജസ ചഭാര്ജട്രിനതട്രില് പേരട്രിസട്രിതട്രി കക്കൗണസട്രിലട്രില് നട്രിനന

ലഭട്രിക്കുന.

ടട്രിഡ മറസ  ഏജന്സട്രികകള പകഭാര്തട്രിണക്കുകയന ഈ ദക്കൗതഭ്യതട്രില് നട്രിര്വഹണ

ഏജന്സട്രികള് ഡതീറയട്രില്ഡസ  പപ്രഭാജക്ടസ  റട്രിപപ്പെഭാര്ട്ടസ  (കസ്പെസട്രിഫട്രിപക്കഷന്സസ,  കസ്കെച്ചുകള്,

കസ്കെയട്രില്ഡസ  ഡഭായട്രിനഗുകള്,  ബഭാധകമഭായട്രിട്ടുള്ള  കഷഡഡ്യൂള്  നട്രിരക്കസ  പ്രകഭാരമുള്ള

എസട്രിപമറ്റുകള്)  തയഭാറഭാക്കുന  എനസ  ഉറപ്പെസ  വരുത്തുകയന  കചപയണതഭാണസ.

പ്രവൃതട്രികള്ക്കസ സഭാപങതട്രികഭാനുമതട്രി നല്കുനതസ പകരള സനസഭാന ശഭാസ സഭാപങതട്രിക

പേരട്രിസട്രിതട്രി കക്കൗണസട്രിലഭാണസ.  പ്രവൃതട്രികളുകട പുപരഭാഗതട്രി പമഭാണട്രിറര് കചയ്യുക,  സഭാറസസ

റട്രിപപ്പെഭാര്ട്ടസ  തയഭാറഭാക്കുക,  ബട്രില്ലുകളട്രിപന്മേല്  പപേകയ്മെനസ  അനുവദട്രിക്കുക  എനട്രിവ  ധഭാരണഭാ
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പേതന പ്രകഭാരന ടട്രിഡയകട ചുമതലകളഭാണസ.

ഭരണഭാനുമതട്രി ലഭട്രിച പേദ്ധതട്രികളുകട വട്രിശദഭാനശങ്ങളുന നട്രിലവട്രികല അവസയന 

ക്രമ
നന

പേദ്ധതട്രിയകട
പപേരസ

ഭരണഭാനു
മതട്രി

സഭാപങതട്രി
കഭാനുമതട്രി

നട്രിര്വഹ
ണ

ഏജന്
സട്രി

അടങല് കചലവസ
നട്രിലവട്രി

കല
സട്രിതട്രി

1

ബപയഭാവഡ
പവഴട്രിറട്രി 
പേഭാര്ക്കുന  
കരമന 
പേഭാലതട്രിനസ 
സമതീപേ നദതീ 
സനരക്ഷണ
വുന)

GO(MS
)No.81/
2014/S
&TD 
Dated 
18.09.2
014

TS No. 
-KRSM/
T-
07/2014
-
15/KSCS
T 
dt.28.3.2
015

ഇറട്രിപഗ
ഷന് 
വകുപ്പെസ

7000000 5049694

ബപയഭാ 
വഡപവ
ഴട്രിറട്രി 
പേഭാര്ക്കസ 
നട്രിര്മഭാ
ണന 
ആരനഭട്രി
ചട്രില.

2

തട്രിരുവലന 
പതഭാടട്രിനസ 
ഇരു വശവുന 
കചയട്രിന് 
ലട്രിന്കസഡസ 
കഫന്സട്രിനഗസ
നട്രിര്മഭാണന

GO(MS
)No.1/2
016/&T
D Dated
16.2.201
6

TS No. 
-KRSM/
T-
04/2015
-
16/KSC
ST dt.

ഇറട്രിപഗ
ഷന് 
വകുപ്പെസ

5500000 2787519

പ്രവൃതട്രി 
പൂര്തട്രി
യഭായട്രില.
ഫണസ 
ലഭഭ്യമഭാക്കു
വഭാന് 
നടപേടട്രിയട്രി
ല.

3

ബപയഭാവഡ
പവഴട്രിറട്രി 
പേഭാര്ക്കസ, 
കരമന 
രണഭാന ഘട്ടന
നടപ്പെഭാത, 
പഗറസ, 
കഫന്സട്രിനഗസ
, വലറട്രിനഗസ.

-do-

TS No. 
-KRSM/
T-
07/2015-
16/KSC
ST 
dt.24.2.
2016

ഇറട്രിപഗ
ഷന് 
വകുപ്പെസ

6500000 896032

പ്രവൃതട്രി 
പൂര്തട്രി
യഭായട്രില.
ഫണസ 
ലഭഭ്യമഭാക്കു
വഭാന് 
നടപേടട്രിയട്രി
ല.

4 തട്രിരുവലന 
പതഭാടട്രികന 
പേഭാലങ്ങള്
ക്കട്രിരുവശവുന

ഇറട്രിപഗ
ഷന് 
വകുപ്പെസ

8100000 പ്രവൃതട്രി 
പൂര്തട്രി
യഭായട്രില
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കചയട്രിന് 
ലട്രിന്കട്രിഡസ 
കഫന്സട്രിനഗസ
(13 എണന 
പേറചട്രിറ 
മുതല് 
വഴയട്രില 
വകര)

5

തളട്രിയട്രില് 
പേമ്പസ 
കഹക്കൗസട്രില് 
പേമ്പസ കസറസ 
സഭാപേട്രിക്കല്
,കട്രിണര് 
പുനരുദ്ധഭാര
ണന,ഗട്രിറസ 
പചമ്പര് 
നട്രിര്മഭാണന

-do-

TS No. 
-KRSM/
T-
06/2015-
16/KSC
ST 
dt.24.2.
2016

പകരള 
വഭാട്ടര് 
അപതഭാ
റട്രിറട്രി(സട്രി
വപറജസ 
കസക്ഷ
ന്)

20000000

കടണര് 
നടപേടട്രി 
പുപരഭാഗമട്രി
ക്കുന.

6

ആറന്നൂര് 
സട്രിവപറജസ 
പേമ്പട്രിനഗസ 
പസഷനട്രില് 
സബസ 
കമര്സട്രിബട്രി
ള് പേമ്പസ 
കസറസ 
സഭാപേട്രിക്കല്
,കട്രിണര് 
ബലകപ്പെടുത
ല് 
തുടങ്ങട്രിയവ.

-do-

TS No. 
-KRSM/
T-
07/2015-
16/KSC
ST 
dt.24.2.
2016

പകരള 
വഭാട്ടര് 
അപതഭാ
റട്രിറട്രി(സട്രി
വപറജസ 
കസക്ഷ
ന്)

9600000

കടണര് 
നടപേടട്രി 
പുപരഭാഗമട്രി
ക്കുന.

7

തളട്രിയട്രില് 
പേമ്പസ 
കഹക്കൗസട്രില് 
സട്രിവര് 
വലന്  
പുനരുദ്ധഭാര
ണന.

-do-

TS No. 
-KRSM/ 
T-05/ 
2015-16/ 
KSCST 
dt.24.2.2
016

പകരള 
വഭാട്ടര് 
അപതഭാ
റട്രിറട്രി(സട്രി
വപറജസ 
കസക്ഷ
ന്)

10400000

കടണര് 
നടപേടട്രി 
പുപരഭാഗമട്രി
ക്കുന.
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8

കരമന 
നദട്രിയട്രില് 
കഭാലടട്രിയട്രില് 
കചക്കസ ഡഭാന 
നട്രിര്മഭാണന

-do-

TS No. 
-KRSM/
T-
08/2015-
16/KSC
ST dt.

ഇറട്രിപഗ
ഷന് 
വകുപ്പെസ

6500000 2241551

പ്രവൃതട്രി 
പൂര്തട്രി
യഭായട്രില.
ഫണസ 
ലഭഭ്യമഭാക്കു
വഭാന് 
നടപേടട്രിയട്രി
ല.

ക്രമ
നന

പേദ്ധതട്രിയകട
പപേരസ

ഭരണഭാ
നുമതട്രി

സഭാപങ
തട്രികഭാനു

മതട്രി

നട്രിര്വഹണ
ഏജന്സട്രി അടങല് കചലവസ

നട്രിലവട്രി
കല

സട്രിതട്രി

1

തട്രിരുവലന 
പതഭാടട്രിലുന 
ബലട്രിക്കടവട്രിലുന 
ഗഭാബട്രിപയഭാണ 
സനരക്ഷണ 
ഭട്രിതട്രിയന കനറ്റുന 
സഭാപേട്രിക്കല്

ഇറട്രിപഗഷന് 
വകുപ്പെസ 1700000

കടണര് 
നടപേടട്രി 
പുപരഭാഗമട്രി
ക്കുന

2

കരമന നദട്രിക്കസ 
ഇരു വശവുന ഉള്ള 
കഫന്സട്രിനഗസ 
അഞസ 
വര്ഷക്കഭാലന 
സനരക്ഷട്രിക്കുനതട്രി
നുന കപേയട്രിനസ 
കചയ്യുനതട്രിനുന 
ുക്സുള്ള പേദ്ധതട്രി.

ഇറട്രിപഗഷന് 
വകുപ്പെസ 2500000

10.5.2017
ല് 
കടകട്രിക്ക
ല് 
കമട്രിറട്രിയ
കട 
അനുമതട്രി 
ലഭഭ്യമഭായട്രി

3

കരമന പേഭാലന 
മുതല് ആഴഭാങല് 
ജങസഷന് വകര 
ഇടതസ വശതസ 
ുൂണസ പറഭാഡസ 
അരസറകുറപ്പെണട്രി

ഇറട്രിപഗഷന് 
വകുപ്പെസ

1200000
0

പ്രവൃതട്രി 
ആരനഭട്രിച്ചു.

4 ബപയഭാ പേഭാര്ക്കസ 
നട്രിര്മഭാണവുന 
കരമന 
എന്.എചസ. 

കക
.എസസ.ഇ.ബട്രി

2750000 10.5.2017
ല് 
കടകട്രിക്ക
ല് 
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പറഭാഡട്രിനസ ഇടതസ  
വശത്തുള്ള ബണസ 
പറഭാഡസ 
അറകുറപ്പെണട്രിയന.

കമട്രിറട്രിയ
കട 
അനുമതട്രി 
ലഭഭ്യമഭായട്രി

5

കവവള്ളക്കടവസ 
മുതല് ആരഭ്യനഭാടസ 
വകരയള്ള 
പേഭാലങ്ങള്ക്കട്രിരുവ
ശവുന കചയട്രിന് 
ലട്രിന്കസഡസ 
കഫന്സട്രിനഗസ 
നട്രിര്മഭാണന.

ഇറട്രിപഗഷന് 
വകുപ്പെസ 4500000

10.5.2017
ല് 
കടകട്രിക്ക
ല് 
കമട്രിറട്രിയ
കട 
അനുമതട്രി 
ലഭഭ്യമഭായട്രി

6
ശതീപദവട്രിനഗര് 
സട്രിവര് വലന് 
പുനരുദ്ധഭാരണന

പകരള വഭാട്ടര് 
അപതഭാറട്രിറട്രി 
(സട്രിവപറജസ 
കസക്ഷന്)

3500000

കടണര് 
നടപേടട്രി 
പുപരഭാഗമട്രി
ക്കുന

ഭരണഭാനുമതട്രിയന സഭാപങതട്രികഭാനുമതട്രിയന ലഭട്രിചസ വര്ഷങ്ങള് കഴട്രിഞ്ഞട്രിട്ടുന വപേലറസ

പേദ്ധതട്രികള്  ആരനഭട്രിക്കഭാതതുന  ആരനഭട്രിച  പേദ്ധതട്രികള്  സമയബനട്രിതമഭായട്രി

പൂര്തട്രിയഭാക്കുവഭാനുള്ള  ക്രട്രിയഭാത്മക  നടപേടട്രികള്  സസ്വതീകരട്രിക്കഭാതതുന  ടട്രിഡയകട

ഭഭാഗത്തുള്ള  വതീഴയഭാണസ.ഇതസ  വകര  ഏകറടുത  പേദ്ധതട്രികളുകട  പൂര്തതീകരണതട്രിനുന

ലക്ഷഭ്യപ്രഭാപട്രിക്കുമഭായട്രി ആക്ഷന് പ്ലഭാന് തയഭാറഭാക്കട്രി മുപനഭാട്ടസ പപേഭാപകണതുന ആയതട്രിനുള്ള

തുടര് നടപേടട്രികള് തസ്വരട്രിതകപ്പെടുപതണതഭാണസ.

3.14 അട്ടക്കുളങ്ങര പേദ്ധതട്രി –ഓഡട്രിറസ  പേരഭാമര്ശകതതുടര്നസ സര്ക്കഭാരട്രിപലക്കസ  

1,96,03,622/-രൂപേ ഒടുക്കട്രി

തട്രിരുവനന്തപുരന  തഭാലൂക്കട്രില്  മണക്കഭാടസ  വട്രിപല ജട്രില്   അട്ടകുളങ്ങര

ഗവ.വഹസ്ക്കൂളട്രികന വകവശമുള്ള 5.5  ഏക്കര് ഭൂമട്രിയട്രില് 2  ഏക്കര് സലന 03.05.2013

കല ജട്രി.ഒ.(എന.എസസ)182/2013/റവനന  നമ്പര് സര്ക്കഭാര് ഉതരവസ പ്രകഭാരന ബസസപബ,

പുനരധട്രിവഭാസമനട്രിരന,  വഭാണട്രിജഭ്യ സമുചയന എനട്രിവ നട്രിര്മട്രിക്കുനതട്രിനസ  30  വര്ഷകത

പേഭാട്ടതട്രിനസ  ടട്രിഡയസ  വകമഭാറട്രി.  പ്രസ്തുത  പേദ്ധതട്രിയകട  നട്രിര്മഭാണതട്രിനഭായട്രി  30

പകഭാടട്രിയകട  ഭരണഭാനുമതട്രി  (05.09.2014  കല  ജട്രി.ഒ.(ആര്.ടട്രി)2357/2014/എല്.എസസ.

ജട്രി.ഡട്രി  നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവസ)  ലഭട്രിച്ചു.  30.09.2015  കല  ജട്രി.ഒ.
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(ആര്.ടട്രി)2972/2015/എല്.എസസ.ജട്രി.ഡട്രി നമ്പര് സര്ക്കഭാര് ഉതരവസ പ്രകഭാരന  2  പകഭാടട്രി

രൂപേ  സര്ക്കഭാര്  പേദ്ധതട്രിക്കഭായട്രി  അനുവദട്രിച്ചു.  അട്ടക്കുളങ്ങര  പേദ്ധതട്രി

നടപ്പെട്രിലഭാക്കുനതട്രിനഭായട്രി  M/S  HLL  Life  Care  Ltd  മഭായട്രി  29.09.2015-  ല്  ടട്രിഡ

കരഭാറട്രില്  ഏര്കപ്പെട്ടു.   M/S  HLL  Life  Care  Ltd  പ്രസ്തുത  പേദ്ധതട്രിയട്രില്  രണ്ടു

വര്ഷപതഭാളന നടതട്രിയ പ്രഭാരനഭ പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കഭായട്രി 1,90,456/- രൂപേ കചലവഴട്രിച്ചു.

കൂടഭാകത പേദ്ധതട്രിയകട പ്രഭാഥമട്രിക പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കഭായട്രി ടട്രിഡ തനതുഫണട്രില് നട്രിനന

2,05,922/- രൂപേയന കചലവസ കചയ.

വട്രിവട്രിധ  സനഘടനകളുകട  എതട്രിര്പ്പെട്രികന  തുടര്നസ   പേദ്ധതട്രിയമഭായട്രി  മുപനഭാട്ടസ

പപേഭാകഭാന് ടട്രിഡയസ സഭാധട്രിക്കഭാകത വരട്രികയന, പേഭാട്ടതട്രിനസ നല്കട്രിയ ഭൂമട്രി 13.01.2017 കല

ജട്രി.ഒ.(എന.എസസ)182/2013/റവനന  ഉതരവസ  പ്രകഭാരന  സര്ക്കഭാര്  തട്രിരട്രികചടുക്കുകയന

കചയ.  പേദ്ധതട്രി  ഉപപേക്ഷട്രിച  സഭാഹചരഭ്യതട്രില്  സര്ക്കഭാര്  അനുവദട്രിച  തുക

തട്രിരട്രിചടക്കണകമനസ  2016-17  വര്ഷകത  ഓഡട്രിറസ  റട്രിപപ്പെഭാര്ട്ടസ  പ്രകഭാരന

ആവശഭ്യകപ്പെട്ടട്രിരുന. തുടര്നസ  പ്രഭാരനഭ പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കഭായട്രി കചലവഭായ  3,96,378/-

രൂപേ (1,90,456 + 2,05,922) കട്രിഴട്രിചസ ബഭാക്കട്രി 1,96,03,622/-രൂപേ (2017-18 വര്ഷകത

വഭാര്ഷട്രിക  കണക്കുകള്  പ്രകഭാരന)  16.01.2018  കല  ഐഎ 4/262/2016/

എല്.എസസ.ജട്രി.ഡട്രി നന കതസ പ്രകഭാരന സര്ക്കഭാരട്രിപലക്കസ തട്രിരട്രിചടചട്രിട്ടുണസ.
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ഭഭാഗന   4

ധനസട്രിതട്രി വട്രിവരണവുന ഒഭാഡട്രിറസ പ്രതഭ്യവപലഭാകനവുന

4.1 ഗഭാന്റുകള്

2017-18 കല ഗഭാനട്രികന വട്രിശദഭാനശങ്ങള് ചുവകട സൂചട്രിപ്പെട്രിക്കുന.

ക്രമ
നമ്പര്

ഗഭാനസ വട്രിവരന തുക(രൂപേയട്രില്) റട്രിമഭാര്കസ

1. എന-പബഭാക്കസ പേഭാളയന 5,00,00,000

Go(Rt)
No.3289/2017/

LSGD
Dt.12.10.2017

2.

ചഭാലയട്രികല പേഭാര്ക്കട്രിനഗസ 
പ്ലഭാസ,ആന്തരട്രിക 
പറഭാഡസ,റതീഹഭാബട്രിലട്രിപറഷന് പബഭാക്കസ 
എനട്രിവയകട നട്രിര്മഭാണന 

3,00,00,000

3. കഴക്കൂട്ടന ബസസ സഭാനസ നട്രിര്മഭാണന 2,00,00,000

ആകക 10,00,00,000

ടട്രിഡ തനതുഫണട്രില് നട്രിനസ, റട്രി.പേട്രി.എ 19-ല് കതറഭായട്രി അടവഭാക്കട്രിയ 10,46,166/-

രൂപേയള്കപ്പെകട  ആകക  10,10,46,166/-രൂപേയഭാണസ   വഭാര്ഷട്രിക  കണക്കുകളട്രില്  ഗഭാനസ

തുകയഭായട്രി  ഉള്കപ്പെടുതട്രിയട്രിട്ടുളളതസ.  2017-18  വര്ഷതട്രില്  ടട്രിഡയസ   ഗഭാനട്രിനതട്രില്

ക്രമനമ്പര്  1,2,3,  എനട്രിവയഭായട്രി  അനുവദട്രിചട്രിട്ടുളള  10  പകഭാടട്രി  രൂപേയന,    മുന്

വര്ഷങ്ങളട്രില്   വട്രിവട്രിധ പേദ്ധതട്രികള്ക്കസ  അനുവദട്രിചതട്രില് വട്രിനട്രിപയഭാഗട്രിക്കഭാകത  പശഷട്രിച

തുകകളുന പചര്തസ   18,03,84,332/-  രൂപേ 28.03.2018-കല  GO(Rt) No.51/2018/Fin

നമ്പര്  ഉതരവസ  പ്രകഭാരന  സര്ക്കഭാര്  സ ഞട്രിത  നട്രിധട്രിയട്രിപലയസ  തട്രിരട്രികക

എടുതട്രിട്ടുള്ളതഭാണസ.

4.1.എ) 10 പകഭാടട്രിയകട ഗഭാനസ വട്രിനട്രിപയഭാഗട്രിക്കഭാതതട്രിനഭാല് തട്രിരട്രികചടുത്തു.

2017-18 ബജറട്രില്  ടട്രിഡയസ   പവണട്രി  25  പകഭാടട്രി  രൂപേ  സര്ക്കഭാര്  ഗഭാനഭായട്രി

വകയട്രിരുതട്രി.   ടട്രി ഡയകട  അധട്രികഭാര  പേരട്രിധട്രിയട്രില്  വരുന  പ്രപദശങ്ങളുകട  സുസട്രിര

വട്രികസനന  എന ആശയതട്രികന അടട്രിസഭാനതട്രില്  കഴക്കൂട്ടതസ  ബസസ  സഭാനസ  കന

പഷഭാപ്പെട്രിനഗസ പകഭാനപ്ലകസ, പേഭാളയതസ എ, എന പബഭാക്കുകള്, വഭ്യഭാപേഭാര സമുചയന, ചഭാലയട്രില്

പേഭാര്ക്കട്രിനഗസ  പ്ലഭാസ,  പുനരധട്രിവഭാസ പബഭാക്കുകള് ഇടപറഭാഡുകള്  എനട്രിവയഭാണസ ഗഭാനസ
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അനുവദട്രിചതസ.  പ്രസ്തുത  തുക  ആവശഭ്യകപ്പെട്ടുകകഭാണ്ടുളള  ടട്രിഡയകട  കപ്രഭാപപ്പെഭാസലട്രികന

വട്രിശദഭാനശങ്ങള് ചുവകട.

ക്രമ നന പ്രവൃതട്രിയകട പപേരസ ആവശഭ്യകപ്പെട്ട തുക

1 "എ"  പബഭാക്കസ നട്രിര്മഭാണന, പേഭാളയന. 10 പകഭാടട്രി 

2 "എന"  പബഭാക്കസ നട്രിര്മഭാണന, പേഭാളയന. 8.7 പകഭാടട്രി

3 കഴക്കൂട്ടന ബസഭാനസ, കപമഴഭ്യല് പകഭാനപ്ലകസ 
നട്രിര്മഭാണന. 2 പകഭാടട്രി

4 ചഭാല പേഭാര്ക്കട്രിനഗസ പ്ലഭാസ, ഇപനണല് പറഭാഡസ, റതീ 
ഹഭാബട്രിലട്രിപറഷന് പബഭാക്കസ എനട്രിവയകട നട്രിര്മഭാണന

4.3 പകഭാടട്രി

ആകക 25 പകഭാടട്രി

പമല്പ്പെറഞ്ഞ  25  പകഭാടട്രി  രൂപേയട്രില്, 10  പകഭാടട്രി  രൂപേയഭാണസ ടട്രിഡയസ ഗഭാനഭായട്രി

നല്കട്രിയതസ.  എനഭാല്  പ്രസ്തുത  തുക  വട്രിനട്രിപയഭാഗട്രിക്കഭാതതട്രികന  തുടര്നസ  സര്ക്കഭാര്

തട്രിരട്രികചടുക്കുകയഭാണുണഭായതസ.  മുന്  റട്രിപപ്പെഭാര്ട്ടുകളട്രിലുന ബജറസ വട്രിഹട്രിതന   ലഭാപഭാകുനതസ

സനബനട്രിചസ  പേരഭാമര്ശട്രിചട്രിട്ടുള്ളതഭാണസ.  പേദ്ധതട്രികള്  നടപ്പെഭാക്കുനതട്രില്  വട്രിവട്രിധ

ഏജന്സട്രികളുകട ഏപകഭാപേനവുന ഭരണപേരമഭായ പനതൃതസ്വവുന വഹട്രിപക്കണതസ  ടട്രിഡയകട

ചുമതലയഭാണസ.  എനഭാല്  ഇതസ  നട്രിര്വഹട്രിക്കകപ്പെട്ടട്രിട്ടട്രില.  തട്രിരുവനന്തപുരന  നഗരതട്രികന

സുസട്രിര  വട്രികസനതട്രില്  ടട്രിഡയകട  പേങസ  നട്രിറപവറ്റുനതട്രില്  ഇതരന  വതീഴകള്

കഭാരണമഭാകുന.  ടട്രിഡയകട ചുമതലകള് സമയബനട്രിതമഭായട്രി നട്രിറപവറ്റുനതട്രിനുന ബജറസ

വട്രിഹട്രിതന  നഷ്ടമഭാകഭാകത  വട്രിനട്രിപയഭാഗട്രിക്കുനതട്രിനുമുള്ള  പ്രഭാപയഭാഗട്രിക  നടപേടട്രികള്  തുടര്

വര്ഷങ്ങളട്രില് സസ്വതീകരട്രിപക്കണതഭാണസ.

4.2 സര്ക്കഭാര്  വഭായ്പ  -  പലഭാക്കല്  ഫണസ  അകക്കക്കൗണസസസ  കമട്രിറട്രി  നട്രിര്പദശന  

പേഭാലട്രിചട്രില 

1995-96  മുതല്  തലസഭാന  നഗര  വട്രികസനതട്രികന  ഭഭാഗമഭായട്രി  പറഭാഡുകളുകട

വട്രികസനന,  പറഭാഡസ  വട്രികസനതട്രിനഭായട്രി  ഭൂമട്രി  എകറടുക്കല്,   ലഭാനസ  അകസ്വട്രിസട്രിഷന്

പകസുകളട്രില്   പകഭാടതട്രിയട്രില്  കകട്ടട്രിവയ്ക്കുനതട്രിനുള്ള   തുക  എനട്രിവയഭായട്രി  വട്രിവട്രിധ

കഭാലഘട്ടങ്ങളട്രില്  സര്ക്കഭാര്  പലഭാണുകള്  അനുവദട്രിചട്രിരുന.  ഇവ  ഉപേപയഭാഗട്രിചസ

നടപ്പെട്രിലഭാക്കട്രിയ  പേദ്ധതട്രികളട്രികകളഭാനന  ടട്രിഡയസ  വരുമഭാനന  ലഭട്രിക്കുനവയല.  കൂടഭാകത
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പേഞഭായതസ നഗരപേഭാലട്രിക ബട്രില് നട്രിലവട്രില് വനപതഭാകട  ടട്രിഡയസ  ലഭട്രിച്ചുകകഭാണട്രിരുന

വരുമഭാന പസഭാതസ്സുകളട്രില് കുറവുണഭായട്രി.

പ്രസ്തുത വട്രിഷയന നട്രിയമസഭഭാ സമട്രിതട്രിയകട മുമ്പഭാകക അവതരട്രിപ്പെട്രിക്കുകയന (2010-

11  വര്ഷകത  പലഭാക്കല്  ഫണസസസ  അക്കക്കൗണസ  കമട്രിറട്രിയകട  26-ുഭാമതസ  റട്രിപപ്പെഭാര്ട്ടസ)

ഗവണകമനസ  പലഭാണ  ഗഭാനഭായട്രി  മഭാറ്റുനതസ  സനബനട്രിച്ചു  സസ്വതീകരട്രിച  നടപേടട്രികള്

സമട്രിതട്രികയ  അറട്രിയട്രിക്കണകമനന,  ടട്രിഡയസ  പേട്രിരട്രിഞകട്രിട്ടുവഭാനുള്ള  തുക  കൃതഭ്യമഭായട്രി

പേട്രിരട്രികചടുതസ  പചഭാര്ചയട്രിലഭാകത  സൂക്ഷട്രിചഭാല്  മഭാതപമ  പേണതട്രികന  തട്രിരചടവസ

കൃതഭ്യമഭായട്രി  നടക്കൂ  എന  വസ്തുത  കണക്കട്രികലടുതസ  അതട്രിനുപവണട്രി  സസ്വതീകരട്രിക്കുന

നടപേടട്രികളുകട  വട്രിശദഭാനശങ്ങള്  സമട്രിതട്രികയ  അറട്രിയട്രിക്കണകമനസ  സമട്രിതട്രി  ശൂപേഭാര്ശ

കചയ്യുകയന  കചയ.  എനഭാല്  നഭാളട്രിതുവകര  പലഭാണുകള്  ഗഭാനഭായട്രി  മഭാറ്റുനതട്രിനസ

സര്ക്കഭാരുമഭായട്രി  ബനകപ്പെട്ടസ  ടട്രിഡ  നടപേടട്രി  സസ്വതീകരട്രിചട്രിട്ടട്രില.   ബഭാധഭ്യത  സനബനട്രിച

വട്രിശദഭാനശങ്ങള് അനുബനന 3 പചര്തട്രിട്ടുണസ.

4.3 കക.യ.ആര്.ഡട്രി.എഫസ.സട്രി  (പടക്കസ  ഓവര്)  വഭായ്പ –ബഭാദ്ധഭ്യതയട്രില് നട്രിനന  

ടട്രിഡകയ ഒഴട്രിവഭാക്കട്രി

വഭ്യകട്രിഗത  ഭവനനട്രിര്മഭാണ  വഭായ്പ  വട്രിതരണന  കചയ്യുനതട്രിനുന  വട്രിവട്രിധ

പേദ്ധതട്രികളുകട നടതട്രിപ്പെട്രിനുമഭായട്രി  1246.11  ലക്ഷന രൂപേ ടട്രിഡ,  ഹഡസപകഭായട്രില് നട്രിനന

വഭായ്പയഭായട്രി  സസ്വതീകരട്രിക്കുകയന  കൃതഭ്യമഭായട്രി  തട്രിരട്രിചടവസ  നടതട്രിവരട്രികയന  കചയട്രിരുന.

എനഭാല് ടട്രിഡ ഉള്കപ്പെകടയള്ള വട്രികസന അപതഭാറട്രിറട്രികള് നടതട്രിവന പേദ്ധതട്രികളുകട

ചുമതല  72,73  ഭരണഘടനഭാ പഭദഗതട്രിയട്രിലൂകട തപദ്ദേശ സസ്വയനഭരണ സഭാപേനങ്ങള്ക്കസ

വകമഭാറട്രിയതട്രികനത്തുടര്നസ  ടട്രി ഡയകട  സഭാമ്പതട്രിക പസഭാതസട്രില് പശഭാഷണമൂണഭായട്രി.

തന്മൂലന  വഭായ്പതട്രിരട്രിചടവസ  മുടങ്ങുകയന,  വഭായ്പഭാകുടട്രിശട്രികയന  പേലട്രിശയന  ഭതീമമഭായട്രി

വര്ദ്ധട്രിക്കുകയന കചയ.  തുടര്നസ  മറസ  വട്രികസന പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കഭായട്രി ഹഡസപകഭായട്രില്

നട്രിനന  സനസഭാനതട്രിനസ  വഭായ്പ  ലഭട്രിക്കുവഭാന്  പ്രയഭാസന  പനരട്രിട്ടതട്രിനഭാല്  സര്ക്കഭാര്

നട്രിര്പദ്ദേശ  പ്രകഭാരന,  ടട്രിഡയകട  വഭായ്പ  ബഭാധഭ്യത  631.03  ലക്ഷന  രൂപേ

കക.യ.ആര്.ഡട്രി.എഫസ.സട്രി ഏകറടുത്തു.

കക.യ.ആര്.ഡട്രി.എഫസ.സട്രി യമഭായള്ള കരഭാര് പ്രകഭാരന  13.75% പേലട്രിശയന, 2.5%
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പേട്രിഴപേലട്രിശയന  മൂനസ  മഭാസതട്രികലഭാരട്രിക്കല്  കൂട്ടുപേലട്രിശയന  എന  വഭ്യവസയട്രിലഭാണസ

കണക്കഭാക്കുനതസ.  ഇതു  പ്രകഭാരന  31.03.2017  വകര  24,51,46,136/-  രൂപേയഭാണസ

കക.യ.ആര്.ഡട്രി.എഫസ.സട്രി  ഡട്രിമഭാനസ  കചയട്രിട്ടുള്ളതസ.  21.11.2009,  05.12.2012  എനതീ

തതീയതട്രികളട്രികല  യഥഭാക്രമന  സ.ഉ(സഭാധഭാ)നന.222/09/ത.സസ്വ.ഭ.വ,  സ.ഉ(സഭാധഭാ)

നന.3372/2012/  ത.സസ്വ.ഭ.വ എനതീ ഉതരവുകള് പ്രകഭാരന  36,99,569/-രൂപേ സര്ക്കഭാര്

എഴതട്രിതള്ളട്രിയട്രിട്ടുണസ.  വഭായ്പ  തുകയന,  പേലട്രിശയന  സഹട്രിതന  നഭാളട്രിതുവകര  ടട്രിഡ  12.96

പകഭാടട്രി രൂപേ അടചട്രിട്ടുന കക.യ.ആര്.ഡട്രി.എഫസ.സട്രി യകട കണക്കസ പ്രകഭാരന 24.51 പകഭാടട്രി

രൂപേ  അടക്കുവഭാന്  അവപശഷട്രിക്കുനതട്രിനഭാല്  ആയതസ  ഈടഭാക്കുവഭാന്  ടട്രിഡകയതട്രികര

കക.യ.ആര്.ഡട്രി.എഫസ.സട്രി കറവനന റട്രിക്കവറട്രി നടപേടട്രികള് ആരനഭട്രിച്ചു.

പ്രസ്തുത  വട്രിഷയന  അടട്രിയന്തട്രിരമഭായട്രി  സര്ക്കഭാരട്രികന  ശദ്ധയട്രില്  കപേടുതട്രി

കടബഭാദ്ധഭ്യത തതീര്ക്കുനതട്രിനുള്ള നടപേടട്രികള് സസ്വതീകരട്രിപക്കണതഭാകണനസ മുന് വര്ഷകത

ഓഡട്രിറസ  റട്രിപപ്പെഭാര്ട്ടസ ഖണട്രിക 4-4-ബട്രി യട്രിലുന, 2016-17  വര്ഷകത സമഭാഹൃത ഓഡട്രിറസ

റട്രിപപ്പെഭാര്ട്ടട്രിലുന   ആവശഭ്യകപ്പെട്ടട്രിരുന.  ഇതട്രികന  തുടര്നസ,  കുടട്രിശട്രിക  തട്രിരട്രിചടക്കഭാന്

സഭാമ്പതട്രിക സട്രിതട്രി അനുവദട്രിക്കുനട്രില എനസ ടട്രിഡ  സര്ക്കഭാരട്രികന അറട്രിയട്രിക്കുകയന,

സര്ക്കഭാര്  ഹഡസപകഭായമഭായട്രി  ചര്ച  നടത്തുകയന  കചയ.  31.03.2018  നസ  മുന്പേസ  8.97

പകഭാടട്രി  രൂപേ അടവഭാക്കുന പേക്ഷന,   ഒറതവണ തതീര്പ്പെഭാക്കലട്രിലൂകട  ടട്രിഡകയ പലഭാണ

ബഭാധഭ്യതയട്രില് നട്രിനന ഒഴട്രിവഭാക്കഭാന് തയറഭാകണനസ  2018  മഭാര്ചസ  16-ാം തതീയതട്രിയട്രികല

HUDCO/TRO/KURDFC/Fin  51/2017-18/2686  നന  കതസ  പ്രകഭാരന  ഹഡസപകഭാ

സര്ക്കഭാരട്രികന  അറട്രിയട്രിചതട്രികന  അടട്രിസഭാനതട്രില്  പ്രസ്തുത  തുക   (G.O(Rt)No.801/

2018/LSGD dtd24.03.2018) പ്രകഭാരന സര്ക്കഭാര് അനുവദട്രി ച്ചു.

തുടര്നസ  ടട്രിഡകയ  പലഭാണ  ബഭാധഭ്യതയട്രില്  നട്രിനന  ഒഴട്രിവഭാക്കട്രിയതഭായട്രി  2018

ഏപ്രട്രില്  13-ാംതതീയതട്രിയട്രികല  HUDCO/TRO/Fin  51/2018/72  നന  കതസ  പ്രകഭാരന

ഹഡസപകഭാ  ജനറല്  മഭാപനജര്  KURDFC-കയ  അറട്രിയട്രിച്ചു.  പലഭാണ  കുടട്രിശട്രിക

ഈടഭാക്കുനതട്രിനസ  ടട്രിഡകയതട്രികര  ആരനഭട്രിച  ആര്.ആര്  നടപേടട്രികള്

അവസഭാനട്രിപ്പെട്രിക്കുനതട്രിനുള്ള  നടപേടട്രികള്  സസ്വതീകരട്രിക്കണകമനസ  ആവശഭ്യകപ്പെട്ടു  ടട്രിഡ

കസക്രട്ടറട്രി കക.യ.ആര്.ഡട്രി.എഫസ.സട്രി മഭാപനജട്രിഗസ ഡയറക്ടര്ക്കസ 22.09.2018 നസ എഫസ 3-
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2162/18/ടട്രിഡ നമ്പരഭായള്ള കതസ നല്കട്രിയട്രിട്ടുണസ.

4.4 പപ്രഭാവട്രിഡനസ ഫണസ

(എ) പപ്രഭാവട്രിഡന്റസ ഫണസ ക്രഡട്രിറസ സട്രിപ്പെസ തയഭാറഭാക്കട്രിയട്രിട്ടട്രില.

ജതീവനക്കഭാരുകട  പപ്രഭാവട്രിഡനസ  ഫണസ  സ്കെതീമട്രികല  വട്രിഹട്രിതന  കവള്ളയമ്പലന

സബസടഷറട്രിയട്രില്  ടട്രി.പേട്രി.എ  (95)  എന  അക്കക്കൗണട്രിലഭാണസ  നട്രിപക്ഷപേട്രിചട്രിട്ടുള്ളതസ.

എനഭാല് ഈ അകക്കക്കൗണട്രില് പേലട്രിശ കക്രഡട്രിറസ കചയകപ്പെടുനട്രില.  സനസഭാനസര്ക്കഭാര്

ജതീവനക്കഭാരുകട  പപ്രഭാവട്രിഡനസ  ഫണസ  നട്രിപക്ഷപേതട്രിനസ  നല്കുന അപത നട്രിരക്കട്രിലഭാണസ

ടട്രിഡയന  പേലട്രിശ  കണക്കഭാക്കുനതസ.  ഒഭാപരഭാ  ജതീവനക്കഭാരനുന  പേട്രി  എഫസ  അക്കക്കൗണട്രില്

നട്രിപക്ഷപേട്രിക്കുനതുന പേട്രിന്വലട്രിക്കുനതുമഭായ തുകയന നട്രിലവട്രിലുള്ള നട്രിരക്കട്രില് പേലട്രിശയന

കണക്കഭാക്കട്രി  വര്ഷഭാവസഭാനന  കക്രഡട്രിറസ  സട്രിപ്പെസ   തയഭാറഭാപക്കണതുണസ.  2017-18  ല്

ഇപ്രകഭാരന ക്രഡട്രിറസ സട്രിപ്പെസ തയഭാറഭാക്കട്രിയട്രിട്ടട്രില. പേട്രി.എഫസ ലഡസജറുന കഭാലട്രികമഭാക്കട്രിയട്രിട്ടട്രില.

ആയതട്രിനഭാല്  പേട്രിഎഫസ  അക്കക്കൗണട്രികല  നതീക്കട്രിയട്രിരട്രിപ്പെസ  തുക,  പേട്രി.എഫസ  ലഡസജറട്രികല

നതീക്കട്രിയട്രിരട്രിപ്പെസ  തുക,  വഭ്യകട്രിഗത  നതീക്കട്രിയട്രിരട്രിപ്പെസ  എനട്രിവയകട  നട്രിജസട്രിതട്രി

പേരട്രിപശഭാധട്രിക്കുനതട്രിനസ  സഭാധട്രിചട്രില.  പ്രസ്തുത  വട്രിഷയന  മുന്  ഒഭാഡട്രിറസ  റട്രിപപ്പെഭാര്ട്ടുകളട്രിലുന

പേരഭാമര്ശട്രിചട്രിട്ടുളളതഭാണസ.

ടട്രിഡയട്രികല  ജതീവനക്കഭാരുകട പേട്രി.എഫസ.  അക്കക്കൗണട്രികല നട്രിപക്ഷപേങ്ങള്ക്കസ മുന്

വര്ഷങ്ങളട്രികല  പേലട്രിശ  ടഷറട്രിയട്രില്  നട്രിനന  ലഭഭ്യമഭാക്കുനതട്രിനുന,  ടഷറട്രി

റട്രിക്കണസട്രിലട്രിപയഷന്  നടത്തുനതട്രിനുന  സസ്വതീകരട്രിച  നടപേടട്രികളുകട    വട്രിശദഭാനശങ്ങള്

ലഭഭ്യമഭാക്കുവഭാന്  13.02.2019-കല  ഒഭാഡട്രിറസ  എന്കസ്വയറട്രി  നമ്പര്  57/2017-18 പ്രകഭാരന

ആവശഭ്യകപ്പെട്ടട്രിരുനകവങട്രിലുന, നഭാളട്രിതുവകര മറുപേടട്രി  ലഭഭ്യമഭാക്കട്രിയട്രിട്ടട്രില.

31.03.2018-നസ  ടഷറട്രിയട്രിലുള്ള  ടട്രി.പേട്രി.എ  (95)  അക്കക്കൗണട്രില്  നതീക്കട്രിയട്രിരട്രിപ്പെസ

54,58,128/-  രൂപേയഭാണസ.  പേട്രി.എഫസ  നട്രിപക്ഷപേപതഭാകടഭാപ്പെന  കഭാലഭാകഭാലങ്ങളട്രില്

അനുവദട്രിചട്രിട്ടുള്ള  പേലട്രിശ  കൂടട്രി  പചര്ന  തുകയഭാണസ  തഭാലഭാലട്രിക  വഭായ്പ,  എന്  ആര്  എ

എനതീയട്രിനങ്ങളട്രില്  പേട്രിന്വലട്രിക്കുന  അവസരതട്രില്  നല്കട്രി  വരുനതസ.  ആയതട്രിനഭാല്

കഭാലഭാകഭാലങ്ങളട്രില്  പേട്രി.എഫസ  നട്രിപക്ഷപേങ്ങള്ക്കസ  നട്രിഷ്കര്ഷട്രിത  നട്രിരക്കട്രിലുളള   പേലട്രിശ

ടഷറട്രി  അക്കക്കൗണട്രില്  ക്രഡട്രിറസ  കചയകപ്പെടുനണസ  എനസ  ഉറപ്പുവരുപതണതഭാണസ.
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ഇതട്രിനഭായട്രി പേട്രി.എഫസ  ലഡസജറുന കക്രഡട്രിറസ  സട്രിപ്പുന കഭാലട്രികമഭാക്കട്രി ലഡസജര് പ്രകഭാരമുള്ള

നതീക്കട്രിയട്രിരട്രിപ്പെസ  കടഷറട്രി  അകക്കക്കൗണട്രികല  നതീക്കട്രിയട്രിരട്രിപ്പുമഭായട്രി  കപേഭാരുതകപ്പെടുതട്രി

അധട്രികഭാരട്രികള്  സഭാക്ഷഭ്യപ്പെടുപതണതഭാണസ.  പേട്രി.എഫസ  അക്കക്കൗണട്രികന  വഭ്യകട്രിഗത

കക്രഡട്രിറസ  സട്രിപ്പുകള്  തയഭാറഭാക്കട്രി  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ  നല്കുനതട്രിനുള്ള  ഉര്ജട്രിത  ശമന

നടപതണതുമഭാണസ. 

പേട്രി.എഫസ സഭാമ്പതട്രിക നട്രില

2016-17  വര്ഷകത  ഒഭാഡട്രിറസ  റട്രിപപ്പെഭാര്ട്ടസ  പ്രകഭാരന  1.04.2017  കല  മുനട്രിരട്രിപ്പെസ

32,93,621/-  രൂപേയഭാണസ.   പേട്രി.എഫസ  കഭ്യഭാഷസ  ബക്കസ   പ്രകഭാരമുള്ള സനക്ഷട്രിപന  ചുവകട

പചര്ക്കുന.

1.04.2017- കല മുനട്രിരട്രിപ്പെസ : 3293621

വരവസ : 3495507

ആകക : 6789128

കചലവസ : 1331000

നതീക്കട്രിയട്രിരുപ്പെസ  (as on 31.03.2018) : 5458128

4.5 കപേന്ഷന് ഫണസ

16.3.1996-കല  ജട്രി.ഒ.(ആര്.റട്രി)56/96/തഭവ  പ്രകഭാരന  ടട്രിഡ  ജതീവനക്കഭാരുകട

കപേന്ഷന് പേദ്ധതട്രി 1.1.94 മുതല് നട്രിലവട്രില്  വന. ജതീവനക്കഭാരുകട കപേന്ഷന് വട്രിഹട്രിതന

യഥഭാസമയന ടഷറട്രിയട്രിലുളള കപേന്ഷന് ഫണസ അക്കക്കൗണട്രില് നട്രിപക്ഷപേട്രിക്കഭാതതട്രിനഭാല്

അഞസ  മഭാസങ്ങളട്രില്,   കപേന്ഷന് ഫണട്രില് നട്രിനന കപേന്ഷന് വട്രിതരണന നടത്തുകയന,

ബഭാക്കട്രിയളള   മഭാസങ്ങളട്രില്   ജനറല്  ഫണട്രില്  നട്രിനന  കപേന്ഷന്  വട്രിതരണന

നടത്തുകയന കചയട്രിട്ടുണസ. കപേന്ഷന് വട്രിതരണതട്രിനസ മതട്രിയഭായ തുക കപേന്ഷന് ഫണട്രില്

ലഭഭ്യമലഭാതതട്രിനഭാല് ടട്രിഡ ഫണട്രില് നട്രിനമഭാണസ  കപേന്ഷന് നല്കുനതസ.  ഇതട്രിനഭായട്രി

എസസ.ബട്രി.കഎ വട്രികഭാസസ ഭവനട്രില് അക്കക്കൗണസ (നന.67017338976) പേരട്രിപേഭാലട്രിക്കുനണസ.

എലഭാ  മഭാസവുന കപേന്ഷന് ഫണസ  അക്കക്കൗണട്രില് നട്രിന തകന കപേന്ഷന് വട്രിതരണന

നടപതണതുണസ.  ഈ  ഫണട്രില്  നട്രിനന  സട്രിരനട്രിപക്ഷപേന  നടതട്രിയട്രിട്ടുള്ളതട്രിനഭാല്

അടട്രിയന്തട്രിര  ഘട്ടങ്ങളട്രില്  ജനറല്  ഫണട്രില്  നട്രിനന  വട്രിതരണന  നടത്തുന  തുക
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സട്രിരനട്രിപക്ഷപേകഭാലഭാവധട്രി  തതീരുന  മുറയസ  പേട്രിന്വലട്രിചസ  ജനറല്  ഫണട്രില്  തട്രിരട്രികക

ഒടുപക്കണതഭാണസ.എനഭാല്  ജനറല് ഫണട്രില് നട്രിനന കപേന്ഷന്  വട്രിതരണന നടത്തുന

തുക  തട്രിരട്രികക  ജനറല്  ഫണട്രില്  ഒടുക്കുനട്രില.  കപേന്ഷന്  ഫണട്രില്  നട്രിനസ  നടതട്രിയ

സട്രിരനട്രിക്ഷപേങ്ങളുകട  വട്രിശദഭാനശന  ചുവകട പചര്ക്കുന. 

തുക(രൂപേ)
എഫസ.ഡട്രി.നന. 

(സബസ - ടഷറട്രി, കവളളയമ്പലന)

95,445/- JK No. 038257  / 799010500302337

10,00,000/- Jk No. 111964 / 799010500502357

10,00,000/- Jk No. 111948 / 799010500502434

10,00,000/- Jk No. 111949 / 799010500502170

10,00,000/- Jk No. 111950 / 799010500502333

10,00,000/- Jk No. 141600 / 799010500502349

10,00,000/- AA No. 302055 /  799010500502308

15,00,000/- AA No. 302054 / 799010500502316

ആകക - 75,95,445/-

2017-18  കല  കപേന്ഷന്  പകഭാണടട്രിബഡ്യൂഷന്  ഒടുക്കസ,  പേലട്രിശ  വട്രിവരന  ചുവകട

പചര്ക്കുന.

മഭാസന വട്രിവരണന തുക

കമയസ 2017 1/17 മുതല് 3/17 വകര പകഭാണടട്രിബഡ്യൂഷന് 587250

ജ ൂവല 2017 4/17 മുതല് 6/17 വകര പകഭാണടട്രിബഡ്യൂഷന് 626608

ഒപക്ടഭാബര് 2017
7/17 മുതല് 9/17 വകര പകഭാണടട്രിബഡ്യൂഷന് 712003

എഫസ .ഡട്രി പേലട്രിശ 368590

നവനബര് 2017 എഫസ .ഡട്രി പേലട്രിശ 25597

ഡട്രിസനബര്2017 എഫസ .ഡട്രി പേലട്രിശ 32993

ജനുവരട്രി 2018 എഫസ .ഡട്രി പേലട്രിശ 25000

കഫബ്രുവരട്രി 2018
10/17 മുതല് 12/17 വകര  പകഭാണടട്രിബഡ്യൂഷന് 624285

എഫസ .ഡട്രി പേലട്രിശ 9384

ആകക 3011710
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കപേന്ഷന് ഫണസ  2017-18

മഭാസന മുനട്രിരട്രിപ്പെസ വരവസ ആകക കചലവസ നതീക്കട്രിയട്രിരട്രിപ്പെസ

ഏപ്രട്രില് 429901 429901 429901

കമയസ 429901 587250 1017151 358179 658972

ജ ൂണ 658972 658972 402189 256783

ജ ൂവല 256783 256783 256783

ഓഗസസ 256783 626608 883391 213101 670290

കസപേസറനബര് 670290 670290 670290

ഒപക്ടഭാബര് 670290 1080593 1750883 357311 1393572

നവനബര് 1393572 25597 1419169 357311 1061858

ഡട്രിസനബര് 1061858 32993 1094851 357311 737540

ജനുവരട്രി 737540 25000 762540 762540

കഫബ്രുവരട്രി 762540 633669 1396209 1396209

മഭാര്ചസ 1396209 1396209 1396209

ആകക 3011710 ആകക 2045402

(എ) സഭാമ്പതട്രിക നട്രില

മുനട്രിരട്രിപ്പെസ - 429901

വരവസ - 3011710

ആകക - 3441611

കചലവസ - 2045402

നതീക്കട്രിയട്രിരട്രിപ്പെസ - 1396209

4.6 സട്രിരനട്രിപക്ഷപേങ്ങള്

2017-18  സഭാമ്പതട്രിക വര്ഷകത  സട്രിരനട്രിക്ഷപേങ്ങളുകട  വട്രിശദഭാനശന ചുവകട

പചര്ക്കുന. 
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തുക (രൂപേ) എഫസ.ഡട്രി.നന.

             25,00,000 694398

             10,00,000 694399

            50,00,000 694400

            50,00,000 694401

             35,00,000 694406

ആകക - 1,70,00,000

ധനലകട്രി ബഭാങട്രിലഭാണസ പ്രസ്തുത തുക സട്രിരനട്രിപക്ഷപേന ആക്കട്രിയട്രിട്ടുള്ളതസ.

4.7 കസകഡ്യൂരട്രിറട്രി നട്രിപക്ഷപേന

വഭാര്ഷട്രിക  കണക്കുകളട്രികല  കഡബസറസ  കഹഡട്രില്  കഡപപ്പെഭാസട്രിറസ  വട്രിഭഭാഗതട്രില്,

അപലഭാട്ടതീസട്രില്  നട്രിനസ  1745094/-രൂപേ  വരവുന,  416402/-രൂപേ  കചലവുന,  ഇതര

വട്രിഭഭാഗങ്ങളട്രില്  നട്രിനസ  1686189/-രൂപേ  വരവുന,  331071/-  രൂപേ  കചലവുന

പരഖകപ്പെടുതട്രിയട്രിരട്രിക്കുന. ഇതു കൂടഭാകത നട്രിരത ദ്രവഭ്യ ഇനതട്രില് 886468/-രൂപേ വരവുന,

834950/-  രൂപേ  കചലവുന  കഭാണുന.  ഈ  വരവസ  കചലവസ  കണക്കുകള്  കസകഡ്യൂരട്രിറട്രി

നട്രിപക്ഷപേങ്ങള്ക്കഭായള്ള  രജട്രിസറട്രില്  എഴതട്രി  സൂക്ഷട്രിക്കുനട്രില.  മുന്  വര്ഷകത

നതീക്കട്രിയട്രിരട്രിപ്പെസ,  തന്  വര്ഷ  വരവസ,  മടക്കട്രി  നല്കട്രിയ  തുക,  നതീക്കട്രിയട്രിരട്രിപ്പെസ  എനട്രിവ

പരകപ്പെടുതട്രി സൂക്ഷട്രിക്കഭാതതട്രിനഭാല്,  കസകഡ്യൂരട്രിറട്രി നട്രിപക്ഷപേ ഇനതട്രില് വര്ഷഭാവസഭാനന

മടക്കട്രി  നല്കഭാനുള്ള  തുക  സനബനട്രിച  വട്രിവരങ്ങളുകട  നട്രിജസട്രിതട്രിയന,  വഭാര്ഷട്രിക

കണക്കട്രില്   ഉള്കപ്പെടുതട്രിയ  തുകകളുകട  നട്രിജസട്രിതട്രിയന  പേരട്രിപശഭാധട്രിക്കുനതട്രിനസ

സഭാധട്രിചട്രില.  കസകഡ്യൂരട്രിറട്രി  നട്രിപക്ഷപേ  രജട്രിസര്  യഥഭാവട്രിധട്രി  എഴതട്രി  തയഭാറഭാക്കട്രി

പേരട്രിപശഭാധനയസ ലഭഭ്യമഭാപക്കണതഭാണസ.

4.8 സഭാമ്പതട്രിക വട്രിശകലനന

മുനട്രിരട്രിപ്പെസ - ₹ 181883033.65

വരവസ - ₹ 152655174.5

ആകക - ₹ 334538208.15

കചലവസ - ₹306725043.62

നതീക്കട്രിയട്രിരട്രിപ്പെസ - ₹ 27813164.53
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നതീക്കട്രിയട്രിരട്രിപ്പെസ വട്രിശകലനന

എസസ.ബട്രി.ടട്രി വട്രികഭാസസഭവന് 
(അക്കക്കൗണസ നന.67175044269)

:  79861

എസസ.ബട്രി.ടട്രി വട്രികഭാസസഭവന് 
(അക്കക്കൗണസ നന.57044155622) :  6604106.49

എസസ.ബട്രി.ടട്രി വട്രികഭാസസഭവന് 
(അക്കക്കൗണസ നന.67342797010) 

:  225968

എസസ.ബട്രി.ടട്രി വട്രികഭാസസഭവന്
(അക്കക്കൗണസ നന.67017338976) : 5397

ധനലകട്രി ബഭാങസ 
(അക്കക്കൗണസ നന.012606400000135) 

: 17494424

സബസ ടഷറട്രി, കവള്ളയമ്പലന  
(അക്കക്കൗണസ നന.98)   :          815031

 സബസ ടഷറട്രി, കവള്ളയമ്പലന 
(അക്കക്കൗണസ നന.19)

:   21088870

 സബസ ടഷറട്രി, കവള്ളയമ്പലന 
(അക്കക്കൗണസ നന.111) : 1808094

എസസ.ബട്രി.കഎ, വട്രികഭാസസഭവന്
(അക്കക്കൗണസ നന. 37194817641)

500000

ആകക : 48621751.49 

(-)പേണമഭാകഭാത കചക്കുകള് : 20808587 

ആകക നതീക്കട്രിയട്രിരട്രിപ്പെസ   : ₹ 27813164.49

31.03.2018-  ല് പേണമഭാകഭാത കചക്കുകള്

ധനലകട്രി ബഭാങസ (അക്കക്കൗണസ 
നന.012606400000135)     17391

എസസ.ബട്രി.കഎ. വട്രികഭാസസഭവന് 
(അക്കക്കൗണസ നന.67175044269)

74288

എസസ.ബട്രി.കഎ. വട്രികഭാസസഭവന് 
(അക്കക്കൗണസ നന.57044155622) 256907

സബസ ടഷറട്രി, കവള്ളയമ്പലന 
(അക്കക്കൗണസ നന.19)

20000000
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 സബസ ടഷറട്രി, കവള്ളയമ്പലന 
(അക്കക്കൗണസ നന.111)

460001

ആകക 20808587

4.9  ഓഡട്രിറസ പ്രതഭ്യവപലഭാകനന

ആകക വരവസ : 33,45,38,208.15/- 

ആകക കചലവസ : 30,67,25,043.62/- 

കചലവട്രിനങ്ങളട്രിലുള്ള നഷ്ടന : ഇല

ഓഡട്രിറട്രില് തടസകപ്പെടുതട്രിയ തുക : ഇല.

 (എ)വഭ്യകമഭായ നഷ്ടതട്രികന വട്രിവരന

ഖണട്രിക
നന

നഷ്ടമഭാ
യ തുക

ഉതരവഭാദട്രിയഭായ
ഉപദഭ്യഭാഗസകന പപേരുന,

ഉപദഭ്യഭാഗപപ്പെരുന വട്രിലഭാസവുന

ചഭാര്ജസ
കചയഭാവുനവ

സര്ചഭാര്ജസ
കചയഭാവുന

ഇല

(ബട്രി)  പകന്ദ്ര  –സനസഭാന  സര്ക്കഭാരുകള്,  മറസ  സഭാപേനങ്ങള്  എനട്രിവയ്ക്കുണഭായ  

 നഷ്ടതട്രികന വട്രിവരന - ഇല

(സട്രി) നഷ്ടന നട്രിജകപ്പെടുതഭാന് കൂടുതല് അപനസ്വഷണന ആവശഭ്യമഭായ ഖണട്രിക - ഇല

( ഡട്രി) റട്രിപപ്പെഭാര്ട്ടട്രില്  പ്രതട്രിപേഭാദട്രിചട്രിരട്രിക്കുന  നഷ്ടതട്രിനസ  ഉതരവഭാദട്രികളഭായവരുകട  

സട്രിരന പമല്വട്രിലഭാസങ്ങള് - ബഭാധകമല.

 4.10 തതീര്പ്പെഭാക്കഭാന് അവപശഷട്രിക്കുന ഓഡട്രിറസ റട്രിപപ്പെഭാര്ട്ടുകള്

ക്രമ
 നന ഓഡട്രിറസ റട്രിപപ്പെഭാര്ട്ടസ  നമ്പര്, തതീയതട്രി വര്ഷന

1. എല്.എഫസ.കക.എന2/1909/75 തതീയതട്രി 12.9.75 1974-75

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

3. എല്.എഫസ.കക.എന1/1886/77 തതീയതട്രി 19.9.1977 1976-77

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

5. എല്.എഫസ.റട്രി.ഡട്രി14/986/80 തതീയതട്രി 6.6.1980 1978-79

6. എല്.എഫസ.റട്രി.ഡട്രി.13/1066/83 തതീയതട്രി 23.7.83 1979-80
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7. എല്.എഫസ.കക.എന2/2559/78 തതീയതട്രി 16.12.78 1.4.80–14.5.80

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

9. എല്.എഫസ.റട്രി.ഡട്രി.13/1251/85 തതീയതട്രി 12.3.1985  1981 - 82

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

11. എല്.എഫസ.റട്രി.ഡട്രി.11/1096/89 തതീയതട്രി 14.8.89 1983-84

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

13. എല്.എഫസ.റട്രി.ഡട്രി.2/89/07 തതീയതട്രി 28.05.08 1985-86

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

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

16. എല്.എഫസ.റട്രി.ഡട്രി 2/200/2005 തതീയതട്രി 14.12.05 1988-89

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

18. എല്.എഫസ.റട്രി.ഡട്രി 2/200/2005 തതീയതട്രി 14.12.05 1990-91

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

20 എല്.എഫസ.ടട്രിഡ/89/07 തതീയതട്രി: 28.5.08 1991-92

21 എല്.എഫസ.ടട്രിഡ/89/07 തതീയതട്രി: 28.5.08 1992-93, 
1993-94

22 എല്.എഫസ.ടട്രിഡ 2/264/99 തതീയതട്രി: 22.11.99 1996-97

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

24 എല്.എഫസ.ടട്രിഡ 2/164/00 തതീയതട്രി: 10.07.01 1998-99 

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

26 എല്.എഫസ.ടട്രിഡ 2/150/01 തതീയതട്രി: 20.07.02 2000-01

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

28. എല്.എഫസ.ടട്രിഡ 2/54/04 തതീയതട്രി: 15.04.04 2002-2003

29. എല്.എഫസ.ടട്രിഡ 2/65/05 തതീയതട്രി: 25.05.05 2003-04

30. എല്.എഫസ.ടട്രിഡ 2/47/06 തതീയതട്രി: 26.04.05 2004-2005

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

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

33. എല്.എഫസ.ടട്രിഡ 2/113/09 തതീയതട്രി: 27.7.2009 2007-08

34. എല്.എഫസ.ടട്രിഡ 2/130/10 തതീയതട്രി: 7.12.2010 2008-2009
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35. എല്.എഫസ.ടട്രിഡ 2/34/10 തതീയതട്രി: 21.01.2012 2009-2010

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

37. എല്.എഫസ.ടട്രിഡ 2/109/12 തതീയതട്രി: 25.7.13 2011-12

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

39 കക.എസസ.എ ടട്രിഡ 2/120/2014 തതീയതട്രി 30.11.2016 2013-14

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

41 കക.എസസ.എ ടട്രിഡ 2/91/2016 തതീയതട്രി 7.6.2017 2015-16

42 കക.എസസ.എ ടട്രിഡ 2/118/2017 തതീയതട്രി 12.12.2017 2016-17

1974-75  കഭാലയളവു  മുതല്  നഭാളട്രിതുവകര  പുറകപ്പെടുവട്രിചട്രിട്ടുള്ള  ഓഡട്രിറസ

റട്രിപപ്പെഭാര്ട്ടുകളട്രിപന്മേല്  തുടര്  നടപേടട്രികള്  സസ്വതീകരട്രിക്കഭാനവപശഷട്രിക്കുന.  ഓഡട്രിറ്റു

റട്രിപപ്പെഭാര്ട്ടുകള്ക്കസ യഥഭാകഭാലന മറുപേടട്രി ലഭഭ്യമഭാക്കട്രി തുടര് നടപേടട്രികള് പവഗതട്രിലഭാക്കഭാനുള്ള

ശമന സഭാപേനതട്രികന ഭഭാഗത്തുനട്രിനമുണഭാപകണതുണസ.   കചയര്മഭാന്, മറ്റു ഭരണസമട്രിതട്രി

അനഗങ്ങള് എനട്രിവര് ഇക്കഭാരഭ്യന ശദ്ധട്രിപക്കണതഭാണസ.

4.10(എ) ഓഡട്രിറസ അദഭാലതട്രിനസ ക്രമതീകരണന നടപതണതഭാണസ

ഓഡട്രിറസ  റട്രിപപ്പെഭാര്ട്ടുകള്  തതീര്പ്പെഭാക്കുനതട്രിനഭായട്രി  ഓഡട്രിറസ  അദഭാലതസ

നടതണകമനസ  12.01.2018  കല  സര്ക്കുലര്  നന.01/2018  (കക.എസസ.എ.8142/

എസസ.എസസ.3/2018)  പ്രകഭാരന  ബഹ.ഡയറക്ടര്  (പകരള  പസറസ  ഓഡട്രിറസ  വകുപ്പെസ)

ഉതരവഭായട്രിട്ടുണസ.  പമല് സര്ക്കുലറട്രില് ടട്രിഡയസ  ബഭാധകമഭായ രതീതട്രിയട്രില് ആവശഭ്യമഭായ

മഭാറങ്ങള് വരുതട്രി തുടര് നടപേടട്രികള് സസ്വതീകരട്രിക്കഭാവുനതഭാകണന  ബഹ.ഡയറക്ടറുകട

അനുമതട്രിയകട  (26.07.2018  കല  ഡട്രി.കക.എസസ.എ/466/2018-റൂള്സസ-2  നന  കതസ)

അടട്രിസഭാനതട്രില്, അദഭാലതട്രികന ആദഭ്യഘട്ടമഭായട്രി 1974-75 മുതല് 1994-95 വകരയള്ള

ഓഡട്രിറസ  റട്രിപപ്പെഭാര്ട്ടുകള്  പേരട്രിഗണട്രിക്കുനതട്രിനസ  തതീരുമഭാനട്രിച്ചു.  തുടര്നസ  ടട്രിഡ

അധട്രികഭാരട്രികള്ക്കുകൂടട്രി  കസക്കൗകരഭ്യപ്രദമഭായ  തതീയതട്രി  നട്രിശയട്രിക്കുവഭാനുന,  അദഭാലതസ

നടത്തുനതട്രിനഭാവശഭ്യമഭായ  ക്രമതീകരണങ്ങള്  നടത്തുനതട്രിനുന  10.08.2018  കല

കക.എസസ.എ/ടട്രിഡ.2/191/2018  നന  കതസ  പ്രകഭാരന  ടട്രിഡപയഭാടസ  ആവശഭ്യകപ്പെട്ടട്രിട്ടുണസ.

അദഭാലതസ  നടത്തുനതട്രിനഭാവശഭ്യമഭായ  ക്രമതീകരണങ്ങള്  നടതട്രി  ഓഡട്രിറട്രികന
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അറട്രിയട്രിപക്കണതുന,  റട്രിപപ്പെഭാര്ട്ടുകള്  ഓഡട്രിറസ  അദഭാലതട്രിലൂകട  തതീര്പ്പെഭാക്കുനതട്രിനുള്ള

നടപേടട്രികള് തസ്വരട്രിതകപ്പെടുപതണതുമഭാണസ.

4.11 ഓഡട്രിറസ ചഭാര്ജസ

2017-18 വര്ഷകത ഒഭാഡട്രിറസ ചഭാര്ജസ കണക്കഭാക്കഭാവുന 
ആകക വരവസ  30788156

(ഓഡട്രിറസ ചഭാര്ജസ കണക്കഭാക്കഭാന് എടുത തനതു വരവു 
ഇനങ്ങള്)

വഭാടക - ₹29930986

പേഭാര്ക്കട്രിനഗസ ഫതീസസ - ₹302501

കസപനജസ - ₹524445

പഫഭാന വട്രില - ₹27890

പപേഭാപസജസ ചഭാര്ജസ - ₹550

വട്രിവരഭാവകഭാശന - ₹1784

ആകക - ₹30788156

ഒഭാഡട്രിറസ ചഭാര്ജസ (1%) - 307882

31.3.2017- ല് ഒഭാഡട്രിറസ ചഭാര്ജട്രിനതട്രില് 
അടയഭാനവപശഷട്രിക്കുന തുക - 5634832

2017-18 കല ഒടുക്കട്രിയ തുക - ഇല

ഒഭാഡട്രിറസ ചഭാര്ജട്രിനതട്രില് ഒടുക്കഭാന് 
അവപശഷട്രിക്കുന തുക

- 5942714

ഒഭാഡട്രിറസ ചഭാര്ജസ ഇനതട്രില് ഒടുപക്കണ തുക 59,42,714/-രൂപേ "0070-60-110-

99  ഒഭാഡട്രിറസ  ചഭാര്ജസ"എന  ശതീര്ഷകതട്രില് ടഷറട്രിയട്രില്  ഒടുക്കട്രി  ഒടുക്കുവട്രിവരതട്രികന

അസല്  ചലഭാന്  ഡയറക്ടര്,  പകരള  സനസഭാന  ഒഭാഡട്രിറസ  വകുപ്പെസ,  വട്രികഭാസസ  ഭവന്,

തട്രിരുവനന്തപുരന എന വട്രിലഭാസതട്രില് അടപയണതഭാണസ
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ഒഭാഡട്രിറസ ചഭാര്ജസ വര്ഷന തട്രിരട്രിച്ചുള്ള കണക്കസ

വര്ഷന തുക

 1996-97 76,310

1997-98 75,753

1998-99 6,56,862

1999-00 4,91,627

2000-01 3,06,687

2001-02 3,24,454

2002-03 2,11,149

2003-04 1,29,709

2004-05 70,416

2005-06 79,387

2006-07 2,29,511

2007-08 1,87,984

2008-09 79,556

2009-10 3,43,823

2010 -11 6,15,563

2011 -12 2,12,034

2012 -13 2,81,848

2013-14 2,57,322

2014-15 3,11,912

2015-16 3,31,287

2016-17 3,61,638

2017-18 3,07,882

ആകക 59,42,714

കഡപേഡ്യൂട്ടട്രി ഡയറക്ടര്
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Intentionally Left Blank
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അനുബനന   - I

ഓഡട്രിറസ സര്ട്ടട്രിഫട്രിക്കറസ

1994 – കല പകരള പലഭാക്കല് ഫണസ ഓഡട്രിറസ നട്രിയമതട്രികന വകുപ്പെസ  (4), 1994

കല  പകരള  നഗരപേഭാലട്രികഭാ  നട്രിയമതട്രികന  വകുക്സുപ്പെസ  295  (4)  എനട്രിവ  അനുസരട്രിച്ചുന

നഗരപേഭാലട്രികഭാ  സഭാപേനങ്ങളുകട  ഓഡട്രിറട്രിനു  പവണട്രി  കനപേസ പടഭാളര്  ആനസ  ഓഡട്രിറര്

ജനറല് നട്രിര്പദ്ദേശട്രിച ഓഡട്രിറട്രിനഗസ  സഭാന്പഡര്ഡുകള് അവലനബട്രിച്ചുന  തട്രിരുവനന്തപുരന

വട്രികസന  അപതഭാറട്രിറട്രിയകട  2017-18 സഭാമ്പതട്രിക  വര്ഷകത  വഭാര്ഷട്രിക  ധനകഭാരഭ്യ

പേതട്രിക പേരട്രിപശഭാധട്രിചതഭായട്രി ഞഭാന് സഭാക്ഷഭ്യകപ്പെടുത്തുന.

എകന റട്രിപപ്പെഭാര്ട്ടട്രികല 1-ാം ഭഭാഗതട്രികല 1(3)ല് വട്രിശദതീകരട്രിചട്രിട്ടുള്ള  അപേഭാകതകള്

ഒഴട്രികക  എകന  അഭട്രിപ്രഭായതട്രില് വഭാര്ഷട്രിക  ധനകഭാരഭ്യ  പേതട്രിക  തട്രിരുവനന്തപുരന

വട്രികസന  അപതഭാറട്രിറട്രിയകട   2017-18 സഭാമ്പതട്രിക  വര്ഷകത  വരവസ-കചലവസ

കണക്കുകകള ശരട്രിയഭായ രതീതട്രിയട്രില് അവതരട്രിപ്പെട്രിക്കുന.  ഇതസ  തയഭാറഭാക്കട്രിയതസ  1994

–  കല പകരള നഗരപേഭാലട്രിക നട്രിയമതട്രികന  295(4)  വകുപ്പുന  2003  ജൂണ  -12  കല

നമ്പര് 319/2003/ധന, തതീയതട്രി 12.06.2003 ഉതരവുന അനുസരട്രിചഭാണസ.

കഡപേഡ്യൂട്ടട്രി ഡയറക്ടര്
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അനുബനന  -2

വഭ്യകട്രിഗത ഭവനവഭായ്പ കുടട്രിശട്രിക സനബനട്രിച ലട്രിസസ

ഖണട്രിക 2-7 പ്രകഭാരന

സ്കെതീന : മട്രിഡട്രില് ഇന്കന ഗ്രൂപ്പെസ (MIG)

ക്രമ
നന

കുടട്രിശട്രികവരുതട്രിയവഭ്യകട്രിയകട
പപേരസ

റട്രികസ്വട്രിസട്രിഷന്
നന

പേലട്രിശ ഉള്കപ്പെകട
31.03.2017 ല്

അടയ്ക്കുവഭാന്
അവപശഷട്രിക്കുന

തുക

1 ശതീമതട്രി.സട്രി.രഭാധഭാമണട്രി R.R 128/90 73368

2 ശതീ.എ.സുഗതന് R.R 242/93 199577

3 ശതീമതട്രി.ഒ.ചന്ദ്രട്രിക R.R 245/93 538992

4 ശതീമതട്രി.ബട്രി.വട്രിലഭാസട്രിനട്രി R.R 279/01 381609

5 ശതീമതട്രി.തങലകട്രി അമ R.R 311/95 224428

6 ശതീ.ജട്രി.കുട്ടന് R.R 312/95 228537

7 ശതീമതട്രി.പേട്രി.സരസസ്വതട്രി അമ R.R 340/96 60984

8 ശതീ.പേട്രി.വട്രിജയന് R.R 387/98 377882

സ്കെതീന : പലഭാവര് ഇന്കന ഗ്രൂപ്പെസ (LIG)

1 ശതീമതട്രി.പറഭാസമ മട്രിറഭാന്ഡ R.R 9056/11 39042

2 ശതീ.കക.സുപരന്ദ്രന് R.R 324 127983

3 ശതീമതട്രി. കജ.സുഭഭാഷട്രിണട്രി R.R 9326/11 26474

4 ശതീ.കുട്ടന് നഭാടഭാര് R.R 9103/11 64098

5 ശതീ.കക.ബഭാലകൃഷ്ണന് നഭായര് R.R 9314/11 82265

6 ശതീ.കക.ശതീകണ്ഠന് നഭായര് R.R 2 14245

7 ശതീ.വട്രി.ശട്രിവശങരന് R.R 11 54991

8 ശതീമതട്രി.സട്രി.കമലമ R.R 14 57236

9 ശതീമതട്രി.കക.ശഭാരദ R.R 22 90604

10 ശതീമതട്രി.എന.മുഹമദസ അബസഭാലട്രി R.R 24 46793

11 ശതീ.വട്രി.രഭാജ R.R 30 123724
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12 ശതീ.എസസ.ഭഭാസ്കെരന് R.R 31 89876

13 ശതീ.സട്രി.മഭാതന R.R 33 86109

14 ശതീ.കക.കൃഷ്ണന് R.R 36 84631

15 ശതീ.വട്രി.സുനപരശന് R.R 40 178834

16 ശതീ.ബഭാലയഭാനനന് R.R 43 61225

17 ശതീ.കക.തമ്പട്രി R.R 45 41358

18 ശതീമതട്രി.പശഭാഭനഭാപദവട്രി R.R 75 80342

19 ശതീ.യൂനസസ പജഭാര്ജസ R.R 81 151681

20 ശതീ.കക.പജഭാണസണ R.R 86 82241

21 ശതീ.സട്രി.രവതീന്ദ്രന് R.R 102 261801

22 ശതീമതട്രി.സുശതീലഭാപദവട്രി R.R 131 16679

23 ശതീ.കക.ദഭാപമഭാദരന് R.R 137 131425

24 ശതീ.സട്രി.സുപരന്ദ്രന് R.R 143 100747

25 ശതീ.എസസ.ദട്രിവഭാകരന് R.R 158 55962

26 ശതീ.എന്.രഭാമകൃഷ്ണന് R.R 192 7697

27 ശതീ.രഭാജപ്പെന് ആശഭാരട്രി R.R 208 80802

28 ശതീ.വട്രി.തുളസതീധരന് നഭായര് R.R 219 136563

29 ശതീ.ബഭാലകൃഷ്ണന് നഭാടഭാര് R.R 232 101892

30 ശതീ.എന.മഭാധവന് പേട്രിള്ള R.R 236 80865

31 ശതീ.എന്.രവതീന്ദ്രന് നഭായര് R.R 247 159730

32 ശതീ.പേട്രി.സഹപദവന് R.R 255 15602

33 ശതീ.ഡട്രി.ആര് പേങജഭാക്ഷന് R.R 276 129453

34 ശതീമതട്രി.എന്.ലതീലഭാപദവട്രി R.R 290 77324

35 ശതീ.എന് കൃഷ്ണപേട്രിള്ള R.R 296 67627

36 ശതീ. ജട്രി.പഗഭാപേകുമഭാരന്  നഭായര് R.R 307 187019

37 ശതീ.കക.പബബട്രി R.R 313 137569

38 ശതീ.എ.പഗഭാപേട്രി R.R 347 56500

39 ശതീ.കക.രഭാജന് R.R 337 84414

40 ശതീ.സട്രി.ശശട്രിധരന് നഭായര് R.R 378 92058
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41 ശതീ.ജട്രി.സുകുമഭാരന് നഭായര് R.R 381 82885

42 ശതീമതട്രി.എ.സുശതീല R.R 383 81493

43 ശതീമതട്രി.പേട്രി.വസുനര R.R 386 65424

44 ശതീ.കജ.തങരഭാജന് R.R 414 114410

45 ശതീ.കക.ശശതീന്ദ്രന് R.R 418 71932

46 ശതീ.കക.കുട്ടന് നഭാടഭാര് R.R 436 52623

ആകക 6119625

കഡപേഡ്യൂട്ടട്രി ഡയറക്ടര്
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അനുബനന   - 3

സര്ക്കഭാര് കടന ഗഭാനഭായട്രി മഭാറ്റുനതട്രിനുള്ള പലഭാക്കല് ഫണസ അകക്കക്കൗണസസസ

കമട്രിറട്രിയകട നട്രിര്പദശന പേഭാലട്രിചട്രില (തുക 3625.80 ലക്ഷന രൂപേ) ഖണട്രിക 4-2

ക്രമ
നന പലഭാണട്രികന ആവശഭ്യകത

പലഭാണ
ലഭട്രിച
വര്ഷന

പലഭാണ
തുക

(ലക്ഷതട്രി
ല്)

31.03.18
വകര

അടവഭാ
ക്കട്രിയ തുക

31.03.18 ല്
അടവഭാക്കഭാ
നുള്ള തുക
(ലക്ഷതട്രി

ല്)

1 പേഭാളയന പഷഭാപ്പെട്രിനഗസ പകഭാനപ്ലകസ, 
കകട്ടട്രിട സമുചയന

1994-95 100 - 100

2 പേഭാളയന പഷഭാപ്പെട്രിനഗസ പകഭാനപ്ലകസ, 
കകട്ടട്രിട സമുചയന 1995-96 100 - 100

3 തലസഭാന വട്രികസനന 1996-97 100 - 100

4 തലസഭാന വട്രികസനന 1997-98 100 - 100

5 കരമന-കട്രിള്ളട്രിപ്പെഭാലന സലകമടുപ്പെസ 1998-99 150 - 150

6
പേഭാളയന പഷഭാപ്പെട്രിനഗസ പകഭാനപ്ലകസ, 
പേഭാളയന-പേഭാറ്റൂര് പറഭാഡസ 
വവഡനട്രിനഗസ

1998-99 100 - 100

7
പേഭാളയന പഷഭാപ്പെട്രിനഗസ പകഭാനപ്ലകസ, 
പേഭാളയന-പേഭാറ്റൂര് പറഭാഡസ 
വവഡനട്രിനഗസ

1999-00 100 - 100

8 കരമന- കട്രിള്ളട്രിപ്പെഭാലന 1999-00 425 - 425

9 കരമന- കട്രിള്ളട്രിപ്പെഭാലന-പേഭാറ്റൂര് 
പറഭാഡസ

2000-01 225 - 225

10
കരമന- കട്രിള്ളട്രിപ്പെഭാലന-പേഭാളയന-
പേഭാറ്റൂര്-കരമന-പേഭാപ്പെനനപകഭാടസ 
പറഭാഡസ

2000-01 112.50 - 112.50

11 പുനന് പറഭാഡസ വവഡനട്രിനഗസ 2002-03 20.00 - 20.00

12 തലസഭാന വട്രികസനന 2002-03 50 - 50

13 കരമന-പേഭാപ്പെനന പകഭാടസ പറഭാഡസ 
വവഡനട്രിനഗസ 2002-03 100 - 100

14 പേഭാളയന നവതീകരണന 2003-04 45.09 - 45.09
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15 പേലവട്രിധ പ്രവര്തട്രികള് 2003-04 24.91 - 24.91

16 പേഭാളയന നവതീകരണന 2004-05 200 - 200

17 LAR 2004-05 68.30 - 68.30

18 പേഭാളയന സട്രി പബഭാക്കട്രികന 
നട്രിര്മഭാണന

2005-06 150 - 150

19

LAR പകസട്രില് ഉള്കപ്പെട്ട  സര്ക്കഭാര്
വസവകകള് 
നഷ്ടകപ്പെടഭാതട്രിരട്രിക്കഭാനഭായട്രി 
പകഭാടതട്രിയട്രില് കകട്ടട്രിവയ്ക്കുനതട്രിനസ

2006-07 130 - 130

20 KURDFC പലഭാണ 
തട്രിരട്രിചടവട്രിനഭായട്രി

2008-09 100 100

21 LAR പകസട്രികല പകഭാടതട്രി 
ആവശഭ്യങ്ങള്ക്കഭായട്രി 2009-10 75 - 75

22 LAR പകസട്രികല പകഭാടതട്രി 
ആവശഭ്യങ്ങള്ക്കഭായട്രി

2009-10 125 - 125

23
സസ്വരഭാജസ ഭവകന നട്രിര്മഭാണന 
ഏകറടുത പകഭാണടഭാപക്ടയസസട്രിനസ 
നല്കുനതട്രിനഭായട്രി

2010-11 76.20 - 76.20

24 LAR പകസട്രികല പകഭാടതട്രി 
ആവശഭ്യങ്ങള്ക്കഭായട്രി 2010-11 173.80 - 173.80

25 LAR പകസട്രികല പകഭാടതട്രി 
ആവശഭ്യങ്ങള്ക്കഭായട്രി

2011-12 250 - 250

26 LAR പകസട്രികല പകഭാടതട്രി 
ആവശഭ്യങ്ങള്ക്കഭായട്രി 2012-13 250 - 250

27 കഴക്കൂട്ടന പേദ്ധതട്രി 
ആവശഭ്യങ്ങള്ക്കഭായട്രി

2013-14 100 - 100

28 KURDFC പലഭാണ 
തട്രിരട്രിചടവട്രിനഭായട്രി 2013-14 175 - 175

ആകക 3625.80 3625.80

കഡപേഡ്യൂട്ടട്രി ഡയറക്ടര്
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