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കകേരള  കലലോക്കല്  ഫണണ്ട്  ഓഡഡിറണ്ട്  നഡിയമണ  1994  ലല  23-ാം  വകുപ്പണ്ട്,  കകേരള
കലലോക്കല് ഫണണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട് ചട്ടങ്ങള് 1996 ലല  25-ാം ചട്ടണ എനഡിവ അനുശലോസഡിക്കുന
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മുഖവുര

മുഖവുര

1994-ലലെ കകേരള കലെലോക്കല് ഫണണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട് നഡിയമതഡിലലെ 23-ാം വകുപണ്ട്, 1996-
ലലെ  കകേരള  കലെലോക്കല്  ഫണണ്ട്  ഓഡഡിറണ്ട്  ചട്ടങ്ങളഡിലലെ  25-ാം  ചട്ടട്ടം  എനഡിവ
അനുശലോസഡിക്കുന  വഡിധട്ടം  2017-18  സലോമ്പതഡികേ  വര്ഷട്ടം  ഓഡഡിറണ്ട്  പൂര്തഡിയലോക്കഡിയ
സലോപനങ്ങളുലടെ  ഓഡഡിറണ്ട്  റഡികപലോര്ട്ടുകേളഡിലലെ   പരലോമര്ശവഡിഷയങ്ങള്  ആധലോരമലോക്കഡി
തയലോറലോക്കഡിയതലോണണ്ട് സമലോഹൃത ഓഡഡിറണ്ട് റഡികപലോര്ട്ടണ്ട് 2017-18.

2017-18  കേലോലെയളവഡില് സട്ടംസലോന ഓഡഡിറണ്ട് വകുപഡിലന്റെ ഉപകേലോരരലോലെയങ്ങളഡില്
നഡിന്നു പുറലപടുവഡിചഡിട്ടുള്ള വഡിവഡിധ സലോപനങ്ങളുലടെ  ഓഡഡിറണ്ട്  റഡികപലോര്ട്ടുകേളഡില് നഡിനണ്ട്
ലതരലഞ്ഞെടുത  പരലോമര്ശങ്ങളുട്ടം  ലതരലഞ്ഞെടുത  വഡിഷയങ്ങളഡിലലെ  ഓഡഡിറണ്ട്
നഡിരരീക്ഷണങ്ങളുട്ടം,  ഭൂമഡിശലോസ്ത്രപരമലോയഡി  ഭഡിനസലോഹചരരങ്ങള്  നഡിലെനഡില്ക്കുന
തകദ്ദേശസലോപനങ്ങലളക്കുറഡിച്ചുള്ള  പരലോമര്ശങ്ങളുട്ടം,  അനുകേരണരീയമലോതൃകേകേളുട്ടം
ഉള്ലപടുതഡിലക്കലോണലോണണ്ട് റഡികപലോര്ട്ടണ്ട് തയലോറലോക്കഡിയഡിട്ടുള്ളതണ്ട്.

സര്ക്കലോരഡിലന്റെ ശ്രദ്ധ ഏറവുട്ടം   അവശരട്ടം   പതഡികയണ  വഡിഷയങ്ങലള  ജഡിലലോ
അടെഡിസലോനതഡില്  കകലോഡരീകേരഡിചലോണണ്ട്  സമലോഹൃത  ഓഡഡിറണ്ട്  റഡികപലോര്ട്ടണ്ട്  2017-18
തയലോറലോക്കഡിയഡിട്ടുള്ളതണ്ട്.  നഡിയമങ്ങളുട്ടം  ചട്ടങ്ങളുട്ടം  പലോലെഡിക്കലോത  തകദ്ദേശ  സസ്വയട്ടം  ഭരണ
സലോപനങ്ങളുലടെ തനതു വരുമലോനതഡിലുണലോവുന നഷ്ടവുട്ടം, സര്ക്കലോര് നഡിര്കദേശങ്ങള്ക്കുട്ടം
മലോനദേണ്ഡങ്ങള്ക്കുട്ടം  വഡിരുദ്ധമലോയഡി  പ്രവര്തഡിക്കുകമ്പലോള്   വഡിവഡിധ  കമഖലെകേളഡിലലെ
വഡികേസന പ്രവര്തനങ്ങള് ലെക്ഷരപ്രലോപഡി  കകേവരഡിക്കലോലത വരുനതഡിലൂലടെ സട്ടംഭവഡിച
അപലോകേതകേളുട്ടം  സട്ടംബനഡിച  പരലോമര്ശങ്ങളലോണണ്ട് റഡികപലോര്ട്ടഡില് ഉള്ലപടുതഡിയഡിട്ടുള്ളതണ്ട്.

വസ്തുനഡികുതഡി സമലോഹരണതഡിലുട്ടം,  കേലോര്ഷഡികേകമഖലെയഡിലുട്ടം,  ആകരലോഗരരട്ടംഗതട്ടം,
മലോലെഡിനര  നഡിര്മലോര്ജ്ജന  പ്രവര്തനങ്ങളഡിലുട്ടം,  ലതലോഴഡിലുറപണ്ട്  പദ്ധതഡിയഡിലുമലോയഡി
കസവനമഡികേവണ്ട്  പുലെര്തനതഡിലുട്ടം  തനതണ്ട്  വരുമലോനട്ടം  ലമചലപടുതനതഡിലുട്ടം
അനുകേരണരീയമലോയ നടെപടെഡി സസ്വരീകേരഡിച ഏതലോനുട്ടം തകദ്ദേശസലോപനങ്ങളഡിലലെ മലോതൃകേകേള്
സട്ടംക്ഷഡിപമലോയഡി  കചര്തഡിട്ടുണണ്ട്.  അകതലോലടെലോപട്ടം  സര്വ്വകേലെലോശലോലെകേള്,  മലെബലോര്
കദേവസസ്വട്ടം കബലോര്ഡണ്ട്, ടഡിഡ എനരീ സലോപനങ്ങളുമലോയഡി ബനലപട്ട പരലോമര്ശങ്ങളുട്ടം ഈ
സമലോഹൃത ഓഡഡിറണ്ട് റഡികപലോര്ട്ടഡില് ഉള്ലപടുതഡിയഡിട്ടുണണ്ട്.
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മുഖവുര

ഇഇൗ വകുപണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട് നഡിര്വ്വഹഡിക്കുന സലോപനങ്ങളുകടെയട്ടം 2017-18 ല് പുറലപടുവഡിച
ഓഡഡിറണ്ട് റഡികപലോര്ട്ടുകേളുലടെയട്ടം വഡിവരട്ടം

കമ
നട്ടം

സലോപനങ്ങളുലടെ
കപരണ്ട്

സലോപനട്ടം 
എണട്ടം

പുറലപടുവഡിച 
റഡികപലോര്ട്ടുകേളുലടെ എണട്ടം

1 ഗലോമ പ ഞലോയതകേള് 941 941

2 കബലോക്കണ്ട് പഞലോയതകേള് 152 152

3 ജഡിലലോ പഞലോയതകേള് 14 14

4 മുനഡിസഡിപലോലെഡിറഡികേള് 87 87

5 കകേലോര്പകറഷനുകേള് 6 5

6
ഓര്ഫകനജണ്ട് / 
കലെബ്രറഡികേഇൗണ്സഡില് / ഗലോന്റെണ്ട്
ഇന് എയഡിഡണ്ട് സലോപനങ്ങള്

1072 986

7 എചണ്ട്.എട്ടം.സഡി 2893 675

8 മറ്റു സലോപനങ്ങള് 163 75

9 സര്വ്വകേലെലോശലോലെകേള് 12 19

10 മലെബലോര് കദേവസസ്വട്ടം കബലോര്ഡണ്ട് 1353 116

11 ടഡിഡ 1 1

12 ജഡി.സഡി.ഡഡി.എ 1 -

13 ഭവനനഡിര്മലോണ കബലോര്ഡണ്ട് 1 1

14 കക്ഷമനഡിധഡി കബലോര്ഡുകേള് 21 18

15 ഭലോഷലോ ഇന്സഡിററ്റ്യൂട്ടണ്ട് 1 2

16 സര്വ്വ വഡിജലോന കകേലോശട്ടം 1 2

17 ടൂറഡിസട്ടം വലോരലോകഘലോഷട്ടം/ 
ഡഡി.റഡി.പഡി.സഡി 14 24

18 ലകേ.എചണ്ട്.ആര്.ഡബറ്റ്യൂ.എസണ്ട് 3 1

ആലകേ 6736 3119

* അവലെട്ടംബട്ടം
• എയഡിട്ടംസണ്ട് 
• അഡഡിനഡികസ്ട്രേഷന് റഡികപലോര്ട്ടണ്ട് 2017-18

ii പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്



മുഖവുര

മുന്കേലോലെ സമലോഹൃത ഓഡഡിറണ്ട് റഡികപലോര്ട്ടുകേളഡില് പരലോമര്ശഡിച വഡിഷയങ്ങള്
അ

വ
കലെ

ലോകേ
ന

റഡി
കപ

ലോര്
ട്ടുകേ

ള്
2011-12 സമലോഹൃത ഓഡഡിറണ്ട് റഡികപലോര്ട്ടണ്ട് 

തകദ്ദേശ സസ്വയട്ടംഭരണ സലോപനങ്ങള്

സര്വ്വകേലെലോശലോലെകേള്

മറ്റുള്ളവ

പ്ര
വ

ര്ത
ന

 ക്ഷ
മത

ലോ 
റഡി

കപ
ലോര്

ട്ടുകേ
ള്

 

തകദ്ദേശ 
സസ്വയട്ടംഭരണ  
സലോപനങ്ങള്

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

പ്രവൃതഡികേള്
3. ശഡിശുകക്ഷമ പദ്ധതഡികേളുട്ടം അങ്കണവലോടെഡികേളുട്ടം

അ
വ

കലെ
ലോകേ

ന
 റ

ഡിക
പ

ലോര്
ട്ടുകേ

ള്

2012-13 സമലോഹൃത ഓഡഡിറണ്ട് റഡികപലോര്ട്ടണ്ട് 

തകദ്ദേശ 
സസ്വയട്ടംഭരണ 
സലോപനങ്ങള്

1. തകദ്ദേശ സലോപനങ്ങളഡിലലെ ഫ്രണണ്ട് ഓഫരീസണ്ട് പ്രവര്തനട്ടം
2. നഗരസഭകേളുട്ടം പരസര നഡികുതഡിയട്ടം
3. കലെബ്രറഡികേളുലടെയട്ടം സലോട്ടംസണ്ട് കേലോരഡികേ നഡിലെയങ്ങളുലടെയട്ടം 

നടെതഡിപണ്ട്
4. തകദ്ദേശ ഭരണ സലോപനങ്ങളഡിലലെ ദുരഡിതലോശസ്വലോസനഡിധഡി
5. തുടെര് സലോക്ഷരതലോ പരഡിപലോടെഡി

സര്വ്വകേലെലോശലോലെ
കേള്

സര്വ്വകേലെലോശലോലെകേളഡിലലെ ആസഡി സട്ടംരക്ഷണട്ടം

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

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

3. വലോയലോ പദ്ധതഡികേളഡികന്മേലുള്ള റവനറ്റ്യൂ റഡിക്കവറഡി നടെപടെഡികേളുട്ടം
കബലോര്ഡഡിലന്റെ  അധരീനതയഡിലുള്ള  ഒഴഡിഞ്ഞു  കേഡിടെക്കുന
ഭൂപ്രകദേശങ്ങളുട്ടം  (കകേരള  സട്ടംസലോന  ഭവന  നഡിര്മലോണ
കബലോര്ഡണ്ട്)

4. കപതല്മലെ  ടൂറഡിസട്ടം  കകേലോട്ടംപ്ലകേണ്ട് സട്ടം  ധര്മടെട്ടം  ബരീചണ്ട്
ലഫസഡിലെഡിറഡി  ലസന്റെറട്ടം  (ജഡിലലോ  ടൂറഡിസട്ടം  ലപ്രലോകമലോഷന്
കേഇൗണ്സഡില്)

5. വഡിവഡിധ കപ്രലോജക്ടുകേളുലടെ നഡിര്വ്വഹണട്ടം  -  ടഡിഡ നടെപലോക്കഡി
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മുഖവുര

വരുന കമജര് പദ്ധതഡികേള് 
6. കേമ്പറ്റ്യൂട്ടര്വതണ്ട്ക്കരണതഡിലലെ അപൂര്ണതയട്ടം പലോഴണ്ട് ലചലെവുട്ടം

(ജഡി.സഡി.ഡഡി.എ)
7. കക്ഷമനഡിധഡികേളഡില്  അനര്ഹര്  അട്ടംഗതസ്വട്ടം  കനടുന്നു.

(കക്ഷമനഡിധഡി കബലോര്ഡുകേള്)

പ്ര
വ

ര്ത
ന

 ക്ഷ
മത

ലോ 
 

റഡി
കപ

ലോര്
ട്ടുകേ

ള്
 

തകദ്ദേശ 
സസ്വയട്ടംഭരണ  
സലോപനങ്ങള്

1. തകദ്ദേശ സസ്വയട്ടംഭരണ സലോപനങ്ങളഡിലലെ ഖരമലോലെഡിനര 
പരഡിപലോലെനട്ടം.

2. കൃഷഡി ഫലോമുകേളുട്ടം കേലോര്ഷഡികേലോഭഡിവൃദ്ധഡിയട്ടം
3. തകദ്ദേശ ഭരണ സലോപനങ്ങളുട്ടം ആകരലോഗര കമഖലെയട്ടം
4. മഹലോതലോഗലോനഡി കദേശരീയ ഗലോമരീണ ലതലോഴഡിലുറപണ്ട് പദ്ധതഡി

അ
വ

കലെ
ലോകേ

ന
 റ

ഡിക
പ

ലോര്
ട്ടുകേ

ള്

2013-14 സമലോഹൃത ഓഡഡിറണ്ട് റഡികപലോര്ട്ടണ്ട്

തകദ്ദേശ 
സസ്വയട്ടംഭരണ 
സലോപനങ്ങള്

1. തകദ്ദേശ സസ്വയട്ടംഭരണ സലോപനങ്ങളഡിലലെ ലപര്കഫലോമന്സണ്ട് 
ഗലോന്റെഡിലന്റെ വഡിനഡികയലോഗട്ടം

2. ലപലോതുമലോര്ക്കറണ്ട്/കഷലോപഡിട്ടംഗണ്ട് കകേലോട്ടംപ്ലകേണ്ട് സണ്ട്/ ബസണ്ട് 
സലോന്റെണ്ട്/കേമറ്റ്യൂണഡിറഡി ഹലോള്- കലെലെട്ടം/വലോടെകേ/ കലെസന്സണ്ട് 
വരുമലോനട്ടം.

3. തകദ്ദേശ സസ്വയട്ടംഭരണ സലോപനങ്ങളഡിലലെ സലോധനങ്ങളുലടെയട്ടം
കസവനങ്ങളുലടെയട്ടം സമലോഹരണട്ടം.

4. ലതരുവണ്ട് വഡിളക്കുകേളുലടെ സട്ടംരക്ഷണവുട്ടം അറകുറപണഡികേളുട്ടം

സര്വ്വകേലെലോശലോലെ
കേള്

1. കകേനരീകൃത മൂലെരനഡിര്ണയ കേരലോമ്പുകേള് (കകേരള 
സര്വകേലെലോശലോലെ)

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

3. കകേലോഴണ്ട് സകേളഡിലലെ വഡിദേരലോര്തഡി - അധരലോപകേ അനുപലോതട്ടം 
(കകേരള ഫഡിഷറരീസണ്ട് സര്വ്വകേലെലോശലോലെ)

4. കകേലോഴണ്ട് സകേളുട്ടം പരരീക്ഷലോ നടെതഡിപട്ടം (ശ്രരീശങ്കര സട്ടംസണ്ട് കൃത
സര്വ്വകേലെലോശലോലെ)

5. ഗകവഷണ ഡയറക്ടകററഡിലന്റെ പ്രവര്തനട്ടം (കകേലോഴഡികക്കലോടെണ്ട് 
സര്വ്വകേലെലോശലോലെ)

6. വഡിദൂര വഡിദേരലോഭരലോസ കകേനതഡിലന്റെ പ്രവര്തനട്ടം (കേണ്ണൂര് 
സര്വ്വകേലെലോശലോലെ)

മറ്റുള്ളവ 1. റവനറ്റ്യൂ ടെവറകേളുട്ടം വലോടെകേ കുടെഡിശഡികേയട്ടം (കകേരള സട്ടംസലോന 
ഭവന നഡിര്മലോണ കബലോര്ഡണ്ട്)

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

3. വഡിജലോനകകേലോശട്ടം വലോലെരങ്ങളുലടെ പ്രസഡിദ്ധരീകേരണതഡിലലെ 
കേലോലെതലോമസട്ടം (സട്ടംസലോന സര്വ്വ വഡിജലോന കകേലോശട്ടം 

iv പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്



മുഖവുര

ഇന്സഡിററ്റ്യൂട്ടണ്ട്)
4. ലഡപറ്റ്യൂകട്ടഷന് നഡിയമനവുട്ടം സലോമ്പതഡികേ ബലോധരതയട്ടം 

(കക്ഷമനഡിധഡി കബലോര്ഡുകേള്)
5. ആസഡികേളുട്ടം, പരഡിപലോലെനവുട്ടം (വഡിശലോലെ ലകേലോചഡി വഡികേസന 

അകതലോറഡിറഡി)
6. ഭരണ നഡിര്വ്വഹണതഡിലലെ വരീഴ്ചകേള് (മലെബലോര് കദേവസസ്വട്ടം) 
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തകദ്ദേശ 
സസ്വയട്ടംഭരണ  
സലോപനങ്ങള്

1. ജലെകസലോതസ്സുകേളുലടെ സട്ടംരക്ഷണവുട്ടം കുടെഡിലവള്ള 
പദ്ധതഡികേളുട്ടം

2. തകദ്ദേശ സസ്വയട്ടംഭരണ സലോപനങ്ങളുട്ടം വഡിദേരലോഭരലോസ 
കമഖലെയട്ടം 

3. വഡികകേനരീകൃതലോസൂതണവുട്ടം, വരവസലോയ/ലതലോഴഡില് 
സട്ടംരട്ടംഭങ്ങളുട്ടം (കുടുട്ടംബശ്രരീ സട്ടംരട്ടംഭങ്ങള് ഉള്ലപലടെ)
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ലോകേ

ന
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2014-15 സമലോഹൃത ഓഡഡിറണ്ട് റഡികപലോര്ട്ടണ്ട് 

തകദ്ദേശ 
സസ്വയട്ടംഭരണ 
സലോപനങ്ങള്

1. തകദ്ദേശ സസ്വയട്ടംഭരണ സലോപനങ്ങളഡിലലെ 
നഡിഷണ്ട് കഡിയലോസഡികേള്

2. നദേരീതരീര സട്ടംരക്ഷണവുട്ടം മണല് വലോരല് നഡിയന്ത്രണവുട്ടം
3. കേര്ഷകേ ലതലോഴഡിലെലോളഡി ലപന്ഷന് - ഗുണകഭലോക്തൃ 

ലതരലഞ്ഞെടുപട്ടം ലപന്ഷന് വഡിതരണവുട്ടം

സര്വ്വകേലെലോശലോലെ
കേള്

സര്വ്വകേലെലോശലോലെകേളഡിലലെ ധനമലോകനജണ്ട് ലമന്റെണ്ട് 

മറ്റുള്ളവ

1. കക്ഷമനഡിധഡി കബലോര്ഡുകേള്ക്കുള്ള മലോചഡിട്ടംഗണ്ട് ഗലോനട്ടം മറ്റു 
ഗലോനകേളുട്ടം

2. വഡിശലോലെലകേലോചഡി വഡികേസന അകതലോറഡിറഡിയലടെ 
ഉടെമസതയഡിലുള്ള ലകേട്ടഡിടെങ്ങള് വലോടെകേയണ്ട് നല്കേല് - 
നടെപടെഡികമങ്ങളുട്ടം വലോടെകേ ഈടെലോക്കലുട്ടം

പ്ര
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തകദ്ദേശ 
സസ്വയട്ടംഭരണ  
സലോപനങ്ങള്

തകദ്ദേശ സസ്വയട്ടംഭരണ സലോപനങ്ങളുട്ടം മൃഗസട്ടംരക്ഷണ/ക്ഷരീര 
വഡികേസന കമഖലെയട്ടം 
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2015-16 സമലോഹൃത ഓഡഡിറണ്ട് റഡികപലോര്ട്ടണ്ട് 

തകദ്ദേശ 
സസ്വയട്ടംഭരണ 
സലോപനങ്ങള്

1. തകദ്ദേശ സസ്വയട്ടംഭരണ സലോപനങ്ങളഡിലലെ പുതഡിയ 
അക്കഇൗണഡിട്ടംഗണ്ട് സമ്പ്രദേലോയട്ടം

2. തകദ്ദേശ സസ്വയട്ടംഭരണ സലോപനങ്ങളഡിലലെ ഗുണകഭലോക്തൃ 
ലതരലഞ്ഞെടുപണ്ട്

3. ഇടുക്കഡി ജഡിലയഡിലലെ മൂനലോര്, ചഡിനക്കനലോല്, പള്ളഡിവലോസല് 
ഗലോമപഞലോയതകേളഡിലലെ ലകേട്ടഡിടെ നഡിര്മലോണ ലപര്മഡിറണ്ട്  
സട്ടംബനഡിച അവകലെലോകേന റഡികപലോര്ട്ടണ്ട്

4. ഗലോമപഞലോയതകേളഡിലലെ കേമ്പറ്റ്യൂട്ടര്വല്ക്കരണട്ടം     
(പലോലെക്കലോടെണ്ട് ജഡില)

സര്വ്വകേലെലോശലോലെ
കേള്

1. മഹലോതലോഗലോനഡി സര്വ്വകേലെലോശലോലെ - പരരീക്ഷലോ നടെതഡിപണ്ട്
2. കകേരള കേലോര്ഷഡികേ സര്വ്വകേലെലോശലോലെയഡിലലെ റഡികവലോള്വഡിട്ടംഗണ്ട് 

ഫണ്ടുകേള്.
3. കകേലോഴഡികക്കലോടെണ്ട് സര്വ്വകേലെലോശലോലെ - സസ്വലോശ്രയ വഡിദേരലോഭരലോസ 

സലോപനങ്ങളുലടെ ഭരണ നഡിര്വ്വഹണവുട്ടം പ്രവര്തനവുട്ടം 
4. കകേലോഴഡികക്കലോടെണ്ട് സര്വ്വകേലെലോശലോലെ - കകേലോകളജുകേള്ക്കണ്ട്/ 

കകേലോഴണ്ട് സകേള്ക്കണ്ട് അഫഡിലെഡികയഷന് നല്കേല് - കകേലോകളജണ്ട് 
ലഡവലെപണ്ട് ലമന്റെണ്ട് കേഇൗണ്സഡില്

മറ്റുള്ളവ
1. ജഡി.സഡി.ഡഡി.എ യലടെ ഭൂമഡി ഇടെപലോടുകേളഡില് കമകക്കടെണ്ട്.
2. കകേരള നഡിര്മഡിതഡി കകേനട്ടം - ആറളട്ടം ഭവന നഡിര്മലോണ 

പദ്ധതഡി നടെതഡിപഡിലലെ അപലോകേതകേള്.
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തകദ്ദേശ 
സസ്വയട്ടംഭരണ  
സലോപനങ്ങള്

തകദ്ദേശ സസ്വയട്ടംഭരണ സലോപനങ്ങളഡിലലെ പട്ടഡികേജലോതഡി/ പട്ടഡികേ വര്ഗ്ഗ 
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2. ലതലോഴഡില് നഡികുതഡി
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സര്വ്വകേലെലോശലോലെ
കേള്
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നഡിയമനതഡിലലെ അപലോകേതകേള്

2. കുസലോറണ്ട്  - സര്വ്വകേലെലോശലോലെ നടെതന സസ്വലോശ്രയ 
സലോപനങ്ങളഡിലലെ തസഡികേകേളുലടെ 
സലോധുത,നഡിയമനട്ടം,ആനുകൂലെരങ്ങള് എനഡിവ 
സട്ടംബനഡിച അപലോകേതകേള്

3. മഹലോതലോഗലോനഡി സര്വ്വകേലെലോശലോലെ - കകേലോകളജുകേള്ക്കണ്ട് 
അഫഡിലെഡികയഷന് നല്കുനതഡില് യ.ജഡി.സഡി 
മലോനദേണ്ഡങ്ങള് പലോലെഡിക്കലപടുനഡില.

4. കകേരള കേലോര്ഷഡികേ സര്വ്വകേലെലോശലോലെ - സലോററ്റ്യൂട്ടഡില്  
ഇലലോത  തസഡികേകേളഡികലെയണ്ട് നഡിയമനങ്ങളുട്ടം 
സലോനക്കയറവുട്ടം നടെതന്നു.

മറ്റുള്ളവ
1. മലെബലോര്കദേവസസ്വട്ടം കക്ഷതങ്ങള് - നല മലോതൃകേകേള്
2. ടഡിഡ –ലകേ.യ.ആര്.എഫണ്ട്.ഡഡി.സഡി കടെക്കണ്ട് ഓവര്  

വലോയ 
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തതിരുവനന്തപുരര

അദദദ്ധ്യായയം - 1 

തദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സദ്ധ്യാപനങ്ങളുടടെ ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപദ്ധ്യാര്ട്ടുകളഡില് നഡിനറ്റ്
ടതരടഞ്ഞെടുത്ത പരദ്ധ്യാമര്ശങ്ങള് - ജഡിലദ്ധ്യാ അടെഡിസദ്ധ്യാനത്തഡില്

തതിരുവനന്തപുരരം ജതില

1. നതിലവതില് ഇലല്ലാത്ത തസതികയതിലരം  ഇലല്ലാത്ത ലല്ലാബതിലരം  ലല്ലാബബ്  അസതിസ്റ്റനബ്
തസതികയതില്  നതിയമനരം  -  1,54,700/-  രൂപയുടടെ  ടചെലവബ്  ലകകരം
ടടകവരതിചതില 

[കതിഴുവതിലരം ഗല്ലാമപഞല്ലായത്തബ് 2016-17 ഓഡതിറബ് റതിപപല്ലാര്ടബ്  ഖണതിക 3-6]

ഗല്ലാമപഞല്ലായത്തതിടന  2016-17  കല്ലാലയളവതിടല  മതിനതിറബ്സബ്  പരതിപശല്ലാധതിചതതില്
ഗവ.ആയുര്പവദ  ആശുപതതി,  പതി.എചബ്.സതി  എനതിവതിടെങ്ങളതില്  ഓപരല്ലാ  ലല്ലാബബ്
ടടെകക്നീഷകടന  തല്ലാല്കല്ലാലതിക  ഒഴതിവുകളതിപലകബ്  നതിയമനരം  നടെത്തതിയതതിലരം,  ശമ്പളരം
നല്കതിയതതിലരം ക്രമവതിരുദ്ധമല്ലായ നടെപടെതികള് പഞല്ലായത്തബ് കമതിറതി ടടകടകല്ലാണ്ടതല്ലായതി
കല്ലാണുന. 

ഫയലകളരം  അനുബന്ധ  പരഖകളരം  പരതിപശല്ലാധതിചതതില്  ഇതു  സരംബന്ധതിച
നല്ലാള്വഴതികള് ചുവടടെ പചെര്ക്കുന.

• 12.11.2013  ടല  GO(Rt)  No.3773/2013/H&FWD  ഉത്തരവതിടന
അടെതിസല്ലാനത്തതില് ടതരഞ്ഞടുകടപടുന പല്ലാഥമതികല്ലാപരല്ലാഗക പകന്ദ്രങ്ങളതില് ലല്ലാബബ്
സജ്ജമല്ലാക്കുനതതിനുള്ള  ടകടതിടെത്തതിടന  അളവുരം  ഉപകരണങ്ങളടടെ  ലതിസരം
NRHM  മതിഷന്  ഡയറക്ടര്  പപല്ലാഗല്ലാരം  ഓഫക്നീസര്മല്ലാടര  അറതിയതിചതിരുന.
ആയതതില്  സജ്ജമല്ലാപകണ്ടുന  ലല്ലാബതിടന  വതിസക്നീര്ണവുരം  ഉപകരണങ്ങളടടെ
സല്ലാനവുരം  അവയല്ലാവശകമല്ലായ  വതിസക്നീര്ണവുരം  കണകല്ലാകതിയുള്ള  സബ് ടകചരം
ഉള്ടപടുത്തതിയതിരുന.

• 13.06.2014 ടല പഞല്ലായത്തബ് കമതിറതിയുടടെ  IV(10)  നമ്പര് തക്നീരുമല്ലാന പകല്ലാരരം
പല്ലാഥമതികല്ലാപരല്ലാഗക  പകന്ദ്രത്തതിടല നതിലവതിടല  150  ചെതുരശ്ര മക്നീറര്  വതിസക്നീര്ണരം
ഉള്ള  മുറതിയതില്  ലല്ലാബതിടന  പവര്ത്തനരം  ആരരംഭതിക്കുവല്ലാനുള്ള  നടെപടെതി
സസക്നീകരതിക്കുവല്ലാന്  NRHM  ഡയറക്ടപറല്ലാടെബ്  അഭകര്തതിക്കുവല്ലാനുരം  പസ്തുത
ലല്ലാബതിപലക്കുള്ള  ലല്ലാബബ്  ടടെകക്നീഷകടന  നതിയമതിക്കുവല്ലാനുരം  ആദകടത്ത  ആറുമല്ലാസ
ശമ്പളവുരം  പശല്ലാത്തല  സസൗകരകങ്ങള്ക്കുള്ള  തുകയുരം  തനതു  ഫണ്ടതില്  നതിനബ്
നല്കുവല്ലാനുരം ഐകകപണ്ഠേന തക്നീരുമല്ലാനതിച.
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• 18.06.2015 ല്  ടമഡതികല്  ഓഫക്നീസര്  376/2015  നമ്പര്  കത്തബ്  പകല്ലാരരം
ലല്ലാബതിനല്ലായതി  അടെതിസല്ലാന  സസൗകരകരം  ഒരുക്കുനതതിനബ്  അഭകര്തതിക്കുകയുരം
നതിര്ദതിഷ്ട ടകടതിടെത്തതിടന പല്ലാനുരം ടസ്കെചരം സമര്പതിക്കുകയുരം ടചെയ.

• 23.01.2016  ടല  പഞല്ലായത്തബ്  കമതിറതി  തക്നീരുമല്ലാനരം  നരം.V  പകല്ലാരരം
ഗവ.ആയുര്പവദ  ആശുപതതി,  പതി.എചബ്.സതി  എനതിവതിടെങ്ങളതില്  ഓപരല്ലാ  ലല്ലാബബ്
ടടെകക്നീഷകടന  തല്ലാതബ്കല്ലാലതിക  ഒഴതിവുകളതിപലകബ്  16.01.2016  ല്  നടെത്തതിയ
ഇനര്വവ്യുവതില് ഉയര്ന മല്ലാര്കബ് ലഭതിച ശ്രക്നീമതതി.ആശല്ലാഭല്ലാനുവതിടന  പതി.എചബ്.സതി
യതിലരം ശ്രക്നീമതതി.പസല്ലാഫതിയല്ലാവല്ലാഹതിദതിടന ഗവ.ആയുര്പവദ ആശുപതതിയതിലരം  179
ദതിവസപത്തകബ്  പതതിദതിനരം  350/-  രൂപ  ശമ്പളത്തതിനബ്  നതിയമതിക്കുനതതിനബ്
ടസക്രടറതിടയ ചുമതലടപടുത്തതി.

       പമല്പറഞ്ഞ നതിയമനരം സരംബന്ധതിച 6-ാം നമ്പര് ഓഡതിറബ് അപനസഷണത്തതിനബ്
ലല്ലാബബ്  ടടെകക്നീഷകടന  ഒഴതിവുകള്  സര്കല്ലാര്  സൃഷ്ടതിചതിടതിലല്ലാടയനരം  ആയതതിപലക്കുള്ള
ടപല്ലാപപല്ലാസല്  സര്കല്ലാരതിപലകബ്  അയയ്ക്കുനതല്ലാടണനരം  ചുവടടെ  പചെര്ക്കുരം  പകല്ലാരരം
ജക്നീവനകല്ലാര്കബ് ശമ്പളരം നല്കതിയതിട്ടുള്ളതല്ലായുരം അറതിയതിച.

• ഗവ.ആയുര്പവദ ആശുപതതി

കല്ലാലയളവബ്
ശമ്പള
മല്ലാസരം

പജല്ലാലതി
ടചെയ

ദതിവസരം
പപരബ്

നലതിയ
ശമ്പളരം

നലതിയ
തക്നീയതതി

03.03.16
മുതല്

05.04.16
വടര

3/2016 11
ശ്രക്നീമതതി.പസല്ലാഫതിയ

വല്ലാഹതിദബ്
4,200 30.06.2016

4/2016 1

04.07.16
മുതല്

29.12.16
വടര

7/2016 26

ശ്രക്നീമതതി.നക്നീതു.പതി.പതി

9,100 19.09.2016

8/2016 27
17,850 31.10.2016

9/2016 24

10/2016 22
17,500 23.12.2016

11/2016 28

12/2016 28 9,800 13.01.2017

ആടക 167 ആടക 58,450
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• പതി.എചബ്.സതി, കതിഴുവതിലരം

കല്ലാലയള
വബ്

ശമ്പള
മല്ലാസരം

പജല്ലാലതി
ടചെയ

ദതിവസരം
പപരബ് നലതിയ

ശമ്പളരം
നലതിയ
തക്നീയതതി

25.08.16
മുതല്

19.02.17
വടര

8/2016 7

ശ്രക്നീമതതി.ബബതിത

11,550 31.10.2016
9/2016 26

10/2016 29 10,150 14.11.2016

11/2016 26 9,100 16.12.2016

12/2016 29 10,150 16.01.2017

01/2017 29 10,150 15.02.2017

02/2017 16 5,600 18.03.2017

ആടക 162 ആടക 56,700

കൂടെല്ലാടത  സലപരതിപശല്ലാധനയതില്  NRHM  നതിര്പദശതിച  പകല്ലാരമുള്ള  ലല്ലാബബ്
സജ്ജമല്ലാക്കുകപയല്ലാ  ലല്ലാബതിപലകല്ലാവശകമല്ലായ  ഉപകരണങ്ങള്  നല്ലാളതിതുവടര
ലഭകമല്ലാക്കുകപയല്ലാ  ടചെയതിടതിലല്ലാടയനരം  വകക്തമല്ലായതി.  ഇനര്വവ,  നതിയമനരം  എനതിവ
സരംബന്ധതിച ഫയലകള് ഓഡതിറതില് ലഭകമല്ലാകതിയതില.

ഇപകല്ലാരരം സജ്ജമല്ലാകല്ലാത്ത ലല്ലാബതിപലകബ് സര്കല്ലാര് അനുമതതിയതിലല്ലാടത തസതിക
സൃഷ്ടതിചബ് നതിയമനരം നടെത്തതിയതുരം തനതുഫണ്ടതില് നതിനരം തുക വതിനതിപയല്ലാഗതിചബ് ശമ്പളരം
നല്കതിയതുരം നതിയമവതിരുദ്ധമല്ലാണബ്.  ആയതതിനല്ലാല് ലല്ലാബബ് അസതിസ്റ്റനബ് തസതികയതിപലകബ്
ശമ്പളമല്ലായതി  നല്ലാളതിതുവടര  നല്കതിയ  1,15,150/-  രൂപയുടടെ  ടചെലവബ്
ക്രമവതിരുദ്ധമല്ലാടണനബ് കല്ലാണുന. പരല്ലാമര്ശരം സര്കല്ലാരതിടന പരതിഗണനയബ് വയ്ക്കുന.

നതിലവതിടല  സതിതതി  ആരല്ലാഞ്ഞബ്  ഗല്ലാമപഞല്ലായത്തതിനബ്  കത്തബ്  നല്കതിടയങതിലരം  മറുപടെതി
ലഭകമല്ലാകതിയതിടതില എനബ് തതിരുവനന്തപുരരം ജതിലല്ലാ ഓഡതിറബ് പജല്ലായതിനബ് ഡയറക്ടറുടടെ  03.09.2018 ടല

ടക.എസബ്.എ.റതി.വതി.എരം.എഫബ്.1/1684/18 നമ്പര് കത്തബ് പകല്ലാരരം അറതിയതിചതിട്ടുണ്ടബ്.

2. കല്ലാചല്ലാണതി,  അരുവതികര  മല്ലാര്കറ്റുകളതില്  ബപയല്ലാഗകല്ലാസബ്  പല്ലാനബ്
സല്ലാപതികല് - 15 ലകരം രൂപ നതിഷബ് ഫലമല്ലായതി 
[അരുവതികര  ഗല്ലാമപഞല്ലായത്തബ് 2016-17 ഓഡതിറബ് റതിപപല്ലാര്ടബ് ഖണതിക 3-2]
പപല്ലാജക്ടബ് നമ്പര് : 144/12
നതിര്വ്വഹപണല്ലാപദകല്ലാഗസന് : അസതി.എഞതിനക്നീയര്, അരുവതികര
അടെങല് തുക : 22,52,750/-
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ടചെലവബ് തുക : 15,00,000/-
ഫണ്ടബ് : ധനകല്ലാരക കമക്നീഷന് അവല്ലാര്ഡബ് തുക 7,10,000/-

: സരംസല്ലാനല്ലാവതിഷ്കൃത ഫണ്ടബ് - 15,42,750/-
ആടക : 22,52,750/-രൂപ
അരുവതികര ഗല്ലാമപഞല്ലായത്തതിടല കല്ലാചല്ലാണതി,  അരുവതികര എനതിവതിടെങ്ങളതിടല

മല്ലാര്കറ്റുകളതില് പരതിസര ശുചെക്നീകരണരം എന ലകകപത്തല്ലാടടെ ബപയല്ലാഗകല്ലാസബ് പല്ലാന്റുകള്
സല്ലാപതിക്കുനതതിനബ് 2011-12 സല്ലാമ്പത്തതിക വര്ഷത്തതില് 22,52,750/- രൂപ അടെങലതില്
ഏക  വര്ഷ  പപല്ലാജക്ടല്ലായതി  പദ്ധതതി  ആസൂതണരം  ടചെയ.  പതതിദതിനരം  1000  കതി.ഗല്ലാരം
പശഷതിയുള്ള  ഫതിക്സഡബ്  പഡല്ലാരം  ടടെപബ്  പല്ലാന്റുകള്  സല്ലാപതിക്കുനതതിനല്ലാണബ്  പദ്ധതതി
വതിഭല്ലാവനരം ടചെയതബ്.  പസ്തുത പവൃത്തതികബ് ദര്ഘല്ലാസതിലൂടടെയുരം പുനര് ദര്ഘല്ലാസതിലൂടടെയുരം
നതിര്വ്വഹണ  ഏജന്സതിടയ  കടണ്ടത്തല്ലാന്  സല്ലാധതികല്ലാത്തതതിനല്ലാല്  21.03.2012-ടല
പഞല്ലായത്തബ്  കമതിറതി  തക്നീരുമല്ലാനരം  നമ്പര്  6(8)  പകല്ലാരരം  പസല്ലാഷകല്  ആനബ്
എന്വപയല്ലാണ്ടമനല്  ടസല്ലാടസറതി,  പകരള  (ടസന്സബ്)  എന  ശുചെതിതസമതിഷന്
അരംഗക്നീകൃത ഏജന്സതിയുമല്ലായതി  27.03.2012-ല് കരല്ലാര് ചെമചബ് പവര്ത്തനരം ആരരംഭതിച.
എനല്ലാല്  സല്ലാപങതതികല്ലാനുമതതികബ്  വതിരുദ്ധമല്ലായതി  ഫതിക്സഡബ്  പഡല്ലാരം  ടടെപതിനു  പകരരം
പഫല്ലാടതിങബ് പഡല്ലാരം ടടെപബ് പല്ലാനല്ലാണബ് അസതിസ്റ്റനബ് എഞതിനക്നീയര് നതിര്മതിച തുടെങ്ങതിയതബ്.
തന്വര്ഷരം പദ്ധതതി പൂര്ത്തക്നീകരതികല്ലാന് കഴതിയല്ലാതതിരുനതതിനല്ലാല്  2013-14  ല് പുതതിയ
സല്ലാപങതതികല്ലാനുമതതികബ്  ശുചെതിതസമതിഷടന  സമക്നീപതിടചങതിലരം  മുന്സല്ലാപങതതിക
അനുമതതിയതില്  നതിനരം   വകതതിചെലതിചബ്  പവൃത്തതി  ആരരംഭതിചതതിനല്ലാല്  സര്കല്ലാരതിടന
സല്ലാധൂകരണരം  ലഭകമല്ലാകല്ലാടത  പുതതിയ  സല്ലാപങതതികല്ലാനുമതതി  നല്കല്ലാന്  സല്ലാധകമടലനബ്
ശുചെതിതസമതിഷന്  അറതിയതിച.  എനല്ലാല്  ടെതി  പവൃത്തതിയുമല്ലായതി  ബന്ധടപടബ്  2012-13
കല്ലാലയളവതില്  4,00,000/-  രൂപയുരം  2013-14  കല്ലാലയളവതില്  11,00,000/-  രൂപയുരം
നതിര്വ്വഹണ  ഏജന്സതികബ്  നല്കതിയതല്ലായതി  കല്ലാണുന.  വതിശദല്ലാരംശങ്ങള്  ചുവടടെ
പചെര്ക്കുന.

 ക്രമ നരം. ഡതി.ഡതി.നമ്പരുരം തക്നീയതതിയുരം തുക (രൂപ)

1 43548/24.04.2012 4,00,000

2 440119/26.08.2013 6,00,000

3 38243/03.03.2014 5,00,000

ആടക 15,00,000

തുടെര്നബ് സര്കല്ലാര് ഉത്തരവബ് നരം.1140/2015  ത.സസ.ഭ.വ തക്നീയതതി. 17.04.2015
പകല്ലാരരം പഫല്ലാടതിങബ്  ടടെപബ്  പല്ലാനബ്  നതിര്മതിച പവൃത്തതികബ് സല്ലാധൂകരണരം ലഭതിചതതിടന
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അടെതിസല്ലാനത്തതില് ശുചെതിതസമതിഷന്  24.05.2015-ല് റതിടവസബ്ഡബ് സല്ലാപങതതികല്ലാനുമതതി
നല്കുകയുണ്ടല്ലായതി.  എനല്ലാല്  തുടെര്പവൃത്തതികള്  ടചെയതിടതില.  ഇതുമല്ലായതി  ബന്ധടപട
സല പരതിപശല്ലാധനയതില് പവൃത്തതി പൂര്ത്തക്നീകരതിചതിടതിടലനബ് കണ്ടു. എല്.എസബ്.ജതി.ഡതി.
അസതിസ്റ്റനബ്  എഞതിനക്നീയര്കബ്  നല്കതിയ  ഓഡതിറബ്  അപനസഷണത്തതിനബ്  (നരം.30
തക്നീയതതി.22.07.2017)   എക്സതികവടക്നീവബ് എഞതിനക്നീയറുടടെ അദ്ധകകതയതില് 22.01.2017-
ല്  കൂടെതിയ  പയല്ലാഗത്തതില്  ടസന്സബ്  പകരള  ഡയറക്ടര്  (സര്വ്വക്നീസബ്  ടപല്ലാടവഡര്)
പവൃത്തതി  പൂര്ത്തക്നീകരതികല്ലാന്  സല്ലാധകമല  എനല്ലാണബ്  മറുപടെതി  നല്കതിയതബ്.  പദ്ധതതി
നടെത്തതിപതില്  അസതിസ്റ്റനബ്  എഞതിനക്നീയറുടടെ  (LSGD)  ഭല്ലാഗത്തുണ്ടല്ലായ  വക്നീഴ്ച  കല്ലാരണരം
പദ്ധതതി  ലകകരം  ടകവരതിചതില.  പൂര്ത്തക്നീകരതികല്ലാന്  സല്ലാധതികല്ലാത്ത  പല്ലാനബ്  നതിലവതില്
പരതിസതിതതി പശ്നങ്ങള്ക്കുരം കല്ലാരണമല്ലാകുന. 

നതിലവതിടല  സതിതതി  ആരല്ലാഞ്ഞബ്  ഗല്ലാമപഞല്ലായത്തതിനബ്  കത്തബ്  നല്കതിടയങതിലരം  മറുപടെതി
ലഭകമല്ലാകതിയതിടതില എനബ് തതിരുവനന്തപുരരം ജതിലല്ലാ ഓഡതിറബ്  പജല്ലായതിനബ്  ഡയറക്ടറുടടെ  03.09.2018 ടല

ടക.എസബ്.എ.റതി.വതി.എരം.എഫബ്.1/1684/18 നമ്പര് കത്തബ് പകല്ലാരരം അറതിയതിചതിട്ടുണ്ടബ്.

3. ടനടുമങ്ങല്ലാടെബ്  മല്ലാര്കറബ്  പശല്ലാചെനക്നീയല്ലാവസയതില്  –ബപയല്ലാഗകല്ലാസബ്  പല്ലാനബ്
പവര്ത്തനരഹതിതരം  -  ശുചെതിതസമതിഷന്  ഫണ്ടബ്  ഉള്ടപടടെ  4,21,325/-
രൂപ പല്ലാഴബ് ടചെലവല്ലായതി
[ടനടുമങ്ങല്ലാടെബ് മുനതിസതിപല്ലാലതിറതി 2016-17 ഓഡതിറബ് റതിപപല്ലാര്ടബ്  ഖണതിക 3-1]

പവൃത്തതി : ബപയല്ലാഗകല്ലാസബ് പല്ലാനബ് നതിര്മല്ലാണരം (2012-13)
അടെങല് : 4,45,000/-
ടചെലവബ് : 4,21,325/- (17/4/ 13),22500/-(3/9/16-FD No.432)
നതിര്വ്വഹണരം : ടഹല്ത്തബ് സൂപര്ടവസര്
ഫയല് നമ്പര് : പതി.എചബ് 1/2618/11
ഓഡതിറബ് എന്കസയറതി: 44
ടനടുമങ്ങല്ലാടെബ്  നഗരസഭല്ലാ  മല്ലാര്കറതിടല  ടജവ  മല്ലാലതിനക  സരംസ്കെരണത്തതിനല്ലായതി

പതതിദതിനരം  250  കതിപലല്ലാഗല്ലാരം മല്ലാലതിനക സരംസ്കെരണ പശഷതിയുള്ള ബപയല്ലാഗകല്ലാസബ്  പല്ലാനബ്
സല്ലാപതിക്കുനതതിനല്ലായതി  ശുചെതിതസമതിഷനതില്  നതിനരം  30/3/11.SM(C2)48250 നമ്പര്
കത്തബ് പകല്ലാരരം അനുതതി ലഭതിചതതിടനയുരം 21/4/11  തക്നീയതതിയതിടല 419227 നമ്പര് DD
മുപഖന  2,25,000/-രൂപ  ധനസഹല്ലായരം  ലഭതിചതതിടനയുരം  അടെതിസല്ലാനത്തതില്  Fixed
dome  type  plant  നതിര്മതിക്കുനതതിനല്ലായതി  സര്കല്ലാര്  അരംഗക്നീകൃത  ഏജന്സതികളതില്
നതിനരം  ടതരടഞ്ഞടുത്ത  ദക്നീപരം  ബപയല്ലാഗകല്ലാസബ്  ഏജന്സതി,  കല്ലാടെല്ലാമ്പുഴ  എന
സല്ലാപനവുമല്ലായതി കരല്ലാര് ഉറപതിച. കരല്ലാര് നമ്പര് 120/11-2 തക്നീയതതി 19/3/12 മുപഖനയുള്ള
വകവസകള്  പകല്ലാരരം  ഒപക്ടല്ലാബറതില്  പണതി  പൂര്ത്തതിയല്ലാക്കുകയുരം  17/4/13-ല്
048531 നമ്പര്  ടചെകബ്  മുപഖന  4,21,325/-  രൂപ  ടകമല്ലാറുകയുരം  ടചെയ.  പല്ലാനബ്

                                              സമദ്ധ്യാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപദ്ധ്യാര്ടറ്റ് 2017-18 5



തതിരുവനന്തപുരര

പവര്ത്തനകമമല്ലാടണനരം അതതില് നതിനരം ഉലല്ലാദതിപതികടപടുന ഗകല്ലാസബ് കുടുരംബശ്രക്നീ
കകല്ലാനക്നീനതില്  പല്ലാചെകത്തതിനബ്  ഉപപയല്ലാഗതികടപടുനടണ്ടനരം  പല്ലാനബ്
പവര്ത്തതിപതിക്കുനതതിനബ്  നഗരസഭല്ലാ  ജക്നീവനകല്ലാരനല്ലായ  പജല്ലാണ്സണ്  എനയല്ലാടള
പരതിശക്നീലതിപതിചതിട്ടുടണ്ടനരം മുനതിസതിപല് എഞതിനക്നീയര് പരതിപശല്ലാധന നടെത്തതി 8/4/13-ല്
റതിപപല്ലാര്ടബ് സമര്പതിചതിരുന.

തന്വര്ഷരം നടെത്തതിയ ടചെലവുകള്

ദക്നീപരം  ബപയല്ലാഗകല്ലാസബ്  ഏജന്സതി  ഉടെമ  ശ്രക്നീ.വതിജയന്  ബപയല്ലാഗകല്ലാസബ്  പല്ലാനബ്
പൂര്ണമല്ലായുരം  പവര്ത്തനകമമല്ലാടണനരം  പവൃത്തതിക്കുപവണ്ടതി  ടകടതിവച  ടസകവരതിറതി
തുക  തതിരതിടക  നല്കണടമനരം  10/8/16-ടല  കത്തബ്  മുപഖന  ആവശകടപടതതിടന
തുടെര്നബ്  ടസകവരതിറതി  ടഡപപല്ലാസതിറബ്  തുകയല്ലായ  22,500/-രൂപ  3/9/16 ടല  FD
432/19/3/12  മുപഖന  തതിരതിച  നല്കതി.  ഈ  പവൃത്തതിയുടടെ  നടെത്തതിപതില്  വന
ക്രമപകടുകള് തല്ലാടഴപറയുന.

• നല്ലാലബ്  ലകത്തതില്പരരം  രൂപ  ടചെലവല്ലാകതി  പവര്ത്തനകമമല്ലാകതിയ
ബപയല്ലാഗകല്ലാസബ് പല്ലാനതിടന തുടെര്പരതിപല്ലാലനവുരം മല്ലാലതിനക സരംസ്കെരണവുരം നഗരസഭല്ലാ
അധതികൃതരുടടെ പമല്പനല്ലാടത്തതില് നടെനതിടതില.

• വര്ഷങ്ങളല്ലായതി പവര്ത്തനകമമല എനബ് പരതിപശല്ലാധനയതില് കല്ലാണല്ലാന് കഴതിഞ്ഞ
പസ്തുത  പല്ലാനബ്  യല്ലാടതല്ലാരു  പകടുപല്ലാടുമതിലല്ലാടത  പവര്ത്തതിക്കുന  എന
ഓവര്സതിയറുടടെ  സല്ലാകകപതത്തതിടന  അടെതിസല്ലാനത്തതില്  ടസകവരതിറതി
ടഡപപല്ലാസതിറബ്  തുക  22,500/-  രൂപ കരല്ലാറുകല്ലാരനബ്  തതിരതിടക നല്കതി.  എനല്ലാല്
ഇതബ്  സരംബന്ധതിചബ്  നല്കതിയ  എന്കസയറതികബ്  (നരം.44)  പല്ലാനബ്  ഇപപല്ലാള്
പവര്ത്തനകമമല എനബ് മറുപടെതി നലതിയതിട്ടുണ്ടബ്.

• പല്ലാനബ്  പവര്ത്തനകമമല  എങതില്  കരല്ലാറുകല്ലാരടനടകല്ലാണ്ടബ്  അതബ്  റതിപയര്
ടചെയതിചബ്  പവര്ത്തനകമമല്ലാകതി മല്ലാര്കറതിടല അതതിരൂകമല്ലായ മല്ലാലതിനക പശ്നരം
പരതിഹരതിപകണ്ടതല്ലായതിരുന.  അതതിനു  പകരരം  പവര്ത്തനകമമല്ലാണബ്  എനബ്
ഫയലതില് പരഖടപടുത്തതി ടസകവരതിറതി  ടഡപപല്ലാസതിറബ്  തുക തതിരതിടക നലതിയതുരം
ടനടുമങ്ങല്ലാടെബ്  ഠസൗണ്  പരതിസരടത്ത  പരതിസതിതതിക്കു  തടന  പദല്ലാഷകരമല്ലാകുന
രക്നീതതിയതില്  മല്ലാലതിനകരം  സരംസ്കെരതികടപടെല്ലാടത  കതിടെക്കുനതുരം  പദ്ധതതികല്ലായതി
ടചെലവഴതിച തുക പല്ലാഴല്ലാകുനതതിനബ് ഇടെയല്ലാകതിയതല്ലായതി ഓഡതിറബ് വതിലയതിരുത്തുന. 

നതിലവതിടല  സതിതതി  ആരല്ലാഞ്ഞബ്  ഗല്ലാമപഞല്ലായത്തതിനബ്  കത്തബ്  നല്കതിടയങതിലരം  മറുപടെതി

ലഭകമല്ലാകതിയതിടതില എനബ് തതിരുവനന്തപുരരം ജതിലല്ലാ ഓഡതിറബ്  പജല്ലായതിനബ്  ഡയറക്ടറുടടെ  03.09.2018 ടല
ടക.എസബ്.എ.റതി.വതി.എരം.എഫബ്.1/1684/18 നമ്പര് കത്തബ് പകല്ലാരരം അറതിയതിചതിട്ടുണ്ടബ്.
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തതിരുവനന്തപുരര

4. വസ്തുനതികുതതി കുടെതിശതിക –13,58,839/- രൂപ

[ആരകന്പകല്ലാടെബ് ഗല്ലാമപഞല്ലായത്തബ്  2016-17 ഓഡതിറബ് റതിപപല്ലാര്ടബ്  ഖണതിക 2-6]

1994-ടല  പകരള  പഞല്ലായത്തബ്  രല്ലാജബ്  ആക്ടബ്  വകുപബ്  203 പകല്ലാരരം

ഗല്ലാമപഞല്ലായത്തബ്  ടകടതിടെങ്ങള്കബ്  നതിര്ണയതിക്കുന  വസ്തുനതികുതതി  തുടെര്നള്ള
വര്ഷങ്ങളതില് കുടെതിശതികയതിലല്ലാടത പതിരതിടചടുക്കുനതില. വസ്തുനതികുതതിയുമല്ലായതി ബന്ധടപടബ്

ഗല്ലാമപഞല്ലായത്തബ്  ഓഡതിറതിനബ്  ഹല്ലാജരല്ലാകതിയ  ഡതി.സതി.ബതി.പതതിക,  വസ്തുനതികുതതി
ഡതിമല്ലാനബ്  രജതിസ്റ്റര്,  കുടെതിശതിക ഡതിമല്ലാനബ്  രജതിസ്റ്റര് എനതിവ പരതിപശല്ലാധതിചതതില്  2016-

17 സല്ലാമ്പത്തതിക  വര്ഷരം  അരതിയറുരം  കറന്റുരം  ഉള്ടപടടെ  13,58,839/-  രൂപ
വസ്തുനതികുതതിയതിനത്തതില്  ഗല്ലാമപഞല്ലായത്തതിനബ്  പതിരതിഞ്ഞബ്  കതിട്ടുവല്ലാനുണ്ടബ്.

പഞല്ലായത്തതിടന തനതു വരുമല്ലാനമല്ലായ വസ്തുനതികുതതി പതിരതിടചടുകല്ലാന് ഗല്ലാമപഞല്ലായത്തബ്
ഫലപദമല്ലായ  നടെപടെതികള്  സസക്നീകരതിചതിരുനടവങതില്  ഇതയുരം  വലതിടയല്ലാരു  തുക

വസ്തുനതികുതതിയതിനത്തതില് കുടെതിശതിക വരുമല്ലായതിരുനതില. റവനവ റതികവറതി ഉള്ടപടടെയുള്ള
നടെപടെതികള് സസക്നീകരതിചബ്  കുടെതിശതിക വസ്തുനതികുതതി പതിരതിടചടുകല്ലാന് ഗല്ലാമപഞല്ലായത്തതിനബ്

സല്ലാധതിക്കുനതില. വതിഷയരം സര്കല്ലാരതിടന ശ്രദ്ധയതില് ടകല്ലാണ്ടുവരുന. 

നതിലവതിടല  സതിതതി  ആരല്ലാഞ്ഞബ്  ഗല്ലാമപഞല്ലായത്തതിനബ്  കത്തബ്  നല്കതിടയങതിലരം  മറുപടെതി
ലഭകമല്ലാകതിയതിടതില എനബ് തതിരുവനന്തപുരരം ജതിലല്ലാ ഓഡതിറബ് പജല്ലായതിനബ് ഡയറക്ടറുടടെ  03.09.2018 ടല

ടക.എസബ്.എ.റതി.വതി.എരം.എഫബ്.1/1684/18 നമ്പര് കത്തബ് പകല്ലാരരം അറതിയതിചതിട്ടുണ്ടബ്.
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കകകൊലല

കകകൊലല്ലം ജജില

1. ഫണ്ടുകളുകടെ  വജിനജിയയകൊഗലകകല്ലം  കകകവരജിക്കുന്നതജില്  വവീഴ്ച  –
2,16,86,791/- രൂപ കചെലവഴജിക്കകപ്പെടജിടജില

[ഇളമ്പള്ളൂര് ഗകൊമപഞകൊയതത്ത് 2016-17 ഓഡജിറത്ത് റജിയപ്പെകൊര്ടത്ത്  ഖണജിക 3-26]

വജികസന പദ്ധതജികള്  നടെപ്പെകൊക്കുന്നതജിയലക്കകൊയജി  ഗകൊമ പഞകൊയതജിനത്ത്  വജിവജിധ
ഗകൊനജിനങ്ങളജില്  സല്ലംസകൊന  ബജറത്ത്  വജിഹജിതമകൊയജി  തന് വര്ഷല്ലം  അനുവദജിചത്ത്  നലജിയ
2,16,86,791/- കചെലവഴജിക്കകപ്പെടജിടജില. 

സകൊമൂഹജിക നവീതജിയല്ലം  സകൊമ്പതജിക വജികസനവല്ലം  ലകകമകൊക്കജിയള്ള  വജിവജിധ
പദ്ധതജികള്ക്കകൊയജി സര്ക്കകൊര് ഗകൊമ പഞകൊയതജിനത്ത്  തന്വര്ഷല്ലം അനുവദജിചത്ത്  നല്കജിയ
ഗകൊന്റുകളുകടെയല്ലം ഫണ്ടുകളുകടെയല്ലം വജിവരങ്ങള് ചുവകടെ യചെര്ക്കുന.

വകൊര്ഷജിക പദ്ധതജി
പ്രകകൊരല്ലം

വകയജിരുതജിയ തുക
അനുവദജിച തുക

കചെലവഴജിച
തുക

കചെലവഴജിക്ക
കപ്പെടെകൊതതജിനകൊല്

നഷ്ടമകൊയ തുക

1,70,09,290 1,54,33,324 1,40,59,218 13,74,106

1,50,39,476 1,30,60,407 90,11,875 40,48,532

87,39,846 86,55,211 48,61,583 37,93,628

45,36,909 30,01,443 0 30,01,443

62,82,537 41,71,296 18,25,906 23,45,390

96,65,597 91,80,597 20,56,905 71,23,692

ആകക 2,16,86,791

സര്ക്കകൊരജില്നജിന്നത്ത്  ലഭകമകൊയ  ഗകൊന്റുകള്  വജിനജിയയകൊഗജിക്കുവകൊന്  സകൊധകമകൊകുന്ന
വജിധതജില്  വകൊര്ഷജികപദ്ധതജി  തയകൊറകൊക്കജി  ഫണ്ടുകള്  വകയജിരുതജികയങജിലല്ലം
പദ്ധതജിനജിര്വ്വഹണതജികല  വവീഴ്ചകള്  മൂലമകൊണത്ത്  ₹2,16,86,791/-  കചെലവഴജിക്കകൊന്
കഴജിയകൊതതത്ത്.  ഈ  വജിഷയതജില്  വജിശദവീകരണല്ലം  യതടെജി  03.07.17-ല്  നല്കജിയ
ഒകൊഡജിറത്ത് എന്കക്വയറജി നമ്പര് 1-നത്ത് തന്വര്ഷല്ലം കചെലവഴജിയ്ക്കകപ്പെടെകൊകത യശഷജിചതുകയജില്
1,69,62,586/-  രൂപ  സജില്ഓവര്  പദ്ധതജികളജില്  ഉള്കപ്പെടുതജി  നജിലനജിര്തജിയജിട്ടുണത്ത്
എന്നത്ത് അറജിയജിച.

തയദ്ദേശസക്വയല്ലംഭരണസകൊപനങ്ങള്  2015-16,  2016-17  വകൊര്ഷജികപദ്ധതജികളജില്
ഏകറടുത  പദ്ധതജികള്  2017-18-ല്  സജില്  ഓവര്  ആയജി  തുടെരുയമ്പകൊള്  യപകയ്മെനത്ത്
നല്കുന്നതത്ത്  സല്ലംബന്ധമകൊയജി  അനുവകൊദവല്ലം  നജിയന്ത്രണവല്ലം  ഏര്കപ്പെടുതജികക്കകൊണത്ത്
പുറകപ്പെടുവജിച 25.04.17 കല ജജി.ഒ.(എല്ലം.എസത്ത്.)നല്ലം.3631/17/ധന., 28.04.17 കല ജജി.ഒ.
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(എല്ലം.എസത്ത്.) നല്ലം.3689/17/ധന. ഉതരവകളുല്ലം 11.05.17 കല ഡജി.എ.1/279/17.തസക്വഭവ
സര്ക്കുലറല്ലം പരജിഗണജിചത്ത് സമുചെജിതമകൊയ പദ്ധതജികള് തയകൊറകൊക്കജി സമയബന്ധജിതമകൊയജി
പൂര്തജിയകൊക്കുവകൊനുല്ലം  സര്ക്കകൊര്  അനുവദജിചത്ത്  നല്കുന്ന  ഗകൊന്റുകളുല്ലം  ഫണ്ടുകളുല്ലം
നജിയമകൊനുസൃത  സമയപരജിധജിക്കുള്ളജില്  കചെലവഴജിക്കുവകൊനുല്ലം  തയദ്ദേശ  സക്വയല്ലംഭരണ
സകൊപനങ്ങള്  ബകൊദ്ധകസമകൊകണന്നജിരജികക്ക  ജജിലയജികല  നജിരവധജി  സകൊപനങ്ങളജില്
പദ്ധതജിനജിര്വ്വഹണതജികല വവീഴ്ചകള്മൂലല്ലം തുക കചെലവഴജിക്കകൊന് കഴജിയകൊകതവന്നജിട്ടുണത്ത്.
ഉദകൊഹരണമകൊയജി  2016-17  ഓഡജിറത്ത്  റജിയപ്പെകൊര്ട്ടുകളജില്  കവളജിയല്ലം  ഗകൊമപഞകൊയതത്ത്
ഖണജിക  3-15,  ചെവറ  ഗകൊമപഞകൊയതത്ത്  ഖണജിക  3-9,  ഓചജിറ  ഗകൊമപഞകൊയതത്ത്
ഖണജിക 3-7,  യമലജില ഗകൊമപഞകൊയതത്ത് ഖണജിക 3-1,  യതവലക്കര ഗകൊമപഞകൊയതത്ത്
ഖണജിക  3-5,  എഴുയകകൊണ്  ഗകൊമപഞകൊയതത്ത്  ഖണജിക  3-6,  കുലയശഖരപുരല്ലം
ഗകൊമപഞകൊയതത്ത്  ഖണജിക  3-6,  കപരജിനകൊടെത്ത്  ഗകൊമപഞകൊയതത്ത്  ഖണജിക  3-4
എന്നജിവയജിലല്ലം  സമകൊനമകൊയ  പരകൊമര്ശങ്ങളുണത്ത്.  വജിഷയല്ലം  സര്ക്കകൊരജികന  ശ്രദ്ധയജില്
കകകൊണ്ടുവരുന.

ഈ  പരകൊമര്ശല്ലം  സമകൊഹൃത  ഓഡജിറത്ത്  റജിയപ്പെകൊര്ടജില്  ഉള്കക്കകൊള്ളജിക്കുന്ന  വജിവരല്ലം  ഗകൊമപ ഞകൊയതത്ത്

കസക്രടറജികയ അറജിയജിചജിട്ടുണത്ത്.  മറപടെജി ലഭകമകൊക്കജിയജിടജിലകയന്നത്ത് കകകൊലല്ലം ജജിലകൊ ഓഡജിറത്ത് സവീനജിയര്
കഡപപ്യൂടജി  ഡയറക്ടറകടെ  31.07.2018  കല  കക.എസത്ത്.എ.കക.എല്.എല്ലം.പജി.ജജി-1399/18  നമ്പര്

കതജില് പറഞജിട്ടുണത്ത്.

2. തനതത്ത് ഫണജിനകൊയജി ഒന്നജിലധജികല്ലം ബകൊങത്ത് അക്കക്കൗണ്ടുകള്

[ശൂരനകൊടെത്ത് യനകൊര്തത്ത് ഗകൊമപഞകൊയതത്ത് 2016-17 ഓഡജിറത്ത് റജിയപ്പെകൊര്ടത്ത്  ഖണജിക 2-1]

ഗകൊമപഞകൊയതജില് തനതുഫണത്ത് നജിയകപജിക്കുന്നതജിനകൊയജി ഒന്നജിലധജികല്ലം ബകൊങത്ത്
അക്കക്കൗണ്ടുകള് പരജിപകൊലജിക്കുന. വജിശദകൊല്ലംശങ്ങള് ചുവകടെ യചെര്ക്കുന.

ക്രമ
നമ്പര്

ബകൊങത്ത് അക്കക്കൗണത്ത് നമ്പര് 31.03.17-കല
ബകൊലന്സത്ത് തുക

1 ജജിലകൊ സഹകരണ ബകൊങത്ത്, ശൂരനകൊടെത്ത് 030481201000001 10,227

2 ശൂരനകൊടെത്ത് ഗകൊയമകൊദ്ധകൊരണ സഹകരണ 
ബകൊങത്ത് 4207 18,891

3 ട്രഷറജി യസവജില്ലംഗത്ത്സത്ത് ബകൊങത്ത് 393 88,838

4 ശൂരനകൊടെത്ത് ഗകൊയമകൊദ്ധകൊരണ സഹകരണ 
ബകൊങത്ത്

466 8,95,824

5 എസത്ത്.ബജി.ടെജി. 67381930513 39,73,063

ക്രമനമ്പര്  1  പ്രകകൊരമുളള  അക്കക്കൗണത്ത്  നജിലവജില് പണമജിടെപകൊടുകള് നടെക്കകൊകത
നജിഷജിയമകൊണത്ത്.  ക്രമനമ്പര്  2, 3  എന്നജിവ സജിരനജിയകപങ്ങളുകടെ പലജിശ ലഭകമകൊകുന്ന
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അക്കക്കൗണ്ടുകളകൊണത്ത്. ക്രമനമ്പര് 4, 5 പ്രകകൊരമുളള അക്കക്കൗണ്ടുകള് നജിലവജില് ഉപയയകൊഗജി
ക്കുന്നതുമകൊണത്ത്. യകരള പഞകൊയതത്ത് രകൊജത്ത് ആക്ടത്ത് കല 212(6), 1996 - പഞകൊയതത്ത് രകൊജത്ത്
ചെടങ്ങളജികല ഫണത്ത് നജിയകപജിക്കലല്ലം പജിന്വലജിക്കലല്ലം ചെടല്ലം എന്നജിവ പ്രകകൊരല്ലം തനതത്ത്
വരുമകൊനല്ലം സൂകജിക്കുന്നതജിനത്ത് ട്രഷറജി അക്കക്കൗണജിനത്ത് പുറകമ യദശസകൊല്കൃത ബകൊങജിയലകൊ
സഹകരണ  ബകൊങജിയലകൊ  മകൊത്രയമ  അക്കക്കൗണത്ത്  പരജിപകൊലജിക്കകൊന്  പകൊടുള്ളൂ.  തയദ്ദേശ
സക്വയല്ലംഭരണവകുപ്പെജികന 26.05.2011 കല 58725/എഫത്ത്.എല്ലം3/ 2008/ത.സക്വ.ഭ.വ നമ്പര്
സര്ക്കുലര്  പ്രകകൊരല്ലം  ബകൊങത്ത്  അക്കക്കൗണ്ടുകള്  ക്രമകപ്പെടുത്തുന്നതജിനുള്ള  നടെപടെജികളുല്ലം
സര്ക്കകൊര്  നജിര്യദ്ദേശജിചജിട്ടുണത്ത്.  ഈ  സകൊഹചെരകതജില്  സുതകൊരകമകൊയ  സകൊമ്പതജിക
നജിയന്ത്രണതജിനകൊയജി, സക്രജിയമകൊയ ഒരു അക്കക്കൗണത്ത് ഒഴജികക മറത്ത് ബകൊങത്ത് അക്കക്കൗണ്ടുകള്
യകകൊസത്ത് കചെയത്ത് ബകൊലന്സത്ത് തുക തനതത്ത് വരുമകൊനല്ലം സൂകജിക്കുന്നതജിനത്ത് നജിലനജിര്തകൊന്
ഉയദ്ദേശജിക്കുന്ന  ബകൊങത്ത്  അക്കക്കൗണജിയലക്കത്ത്  മകൊറജി  നജിയകപജിയക്കണതകൊണത്ത്.  പ്രസ്തുത
അക്കക്കൗണ്ടുകളജില്  സൂകജിക്കുന്ന  തുകകള്   തനതത്ത്  ഫണത്ത്  അക്കക്കൗണജിയലക്കത്ത്  മകൊറജി
നജിയകപജിക്കുന്നതജിനുള്ള  നടെപടെജികള്  പഞകൊയതത്ത്  ഭരണസമജിതജി  നകൊളജിതുവകര
സക്വവീകരജിചജിടജില.

കകകൊലല്ലം ജജിലയജികല പവജിയത്രശക്വരല്ലം (ഖ.2.2) ഗകൊമ പഞകൊയതത്ത്, കകൊപ്പെന (ഖ.2.1)
ഗകൊമ പഞകൊയതത്ത്, കുളക്കടെ (ഖ.2.6) ഗകൊമ പഞകൊയതത്ത്  എന്നജിവയള്കപ്പെകടെ നജിരവധജി
തയദ്ദേശ സക്വയല്ലംഭരണ സകൊപനങ്ങളുകടെ  2016-17  വര്ഷകത ഓ ഡജിറത്ത് റജിയപ്പെകൊര്ട്ടുകളജില്
പ്രസ്തുത  വജിഷയല്ലം  ആവര്തജിക്കുനണത്ത്.  യമല്  നജിര്യദ്ദേശതജിനകൊയജി  പരകൊമര്ശല്ലം
സര്ക്കകൊരജികന ശ്രദ്ധയജില് കകകൊണ്ടുവരുന. 

ഈ  പരകൊമര്ശല്ലം  സമകൊഹൃത  ഓഡജിറത്ത്  റജിയപ്പെകൊര്ടജില്  ഉള്കക്കകൊള്ളജിക്കുന്ന  വജിവരല്ലം  ഗകൊമപ ഞകൊയതത്ത്
കസക്രടറജികയ അറജിയജിചജിട്ടുണത്ത്.  മറപടെജി ലഭകമകൊക്കജിയജിടജിലകയന്നത്ത് കകകൊലല്ലം ജജിലകൊ ഓഡജിറത്ത്  സവീനജിയര്
കഡപപ്യൂടജി ഡയറക്ടറകടെ 31.07.2018 കല കക.എസത്ത്.എ.കക.എല്.എല്ലം.പജി.ജജി-1399/18 നമ്പര് കതജില്
പറഞജിട്ടുണത്ത്.
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കകകൊലല്ലം യകകൊര്പ്പെയറഷന്

1. മുനജിസജിപ്പെല്  യകകൊര്പ്പെയറഷനജികല  കറഗുലര്  വജിഭകൊഗല്ലം  ജവീവനക്കകൊരുകടെ
കപന്ഷന്  വജിഹജിതല്ലം  അടെവകൊക്കല്  -  പരജിയശകൊധനയജില്  കകണതജിയ
അപകൊകതകള്.

[കകകൊലല്ലം യകകൊര്പ്പെയറഷന് 2016-17 ഓഡജിറത്ത് റജിയപ്പെകൊര്ടത്ത് ഖണജിക 3-7]

(a) മുനജിസജിപ്പെല്  യകകൊര്പ്പെയറഷന്  റഗുലര്  വജിഭകൊഗല്ലം  ജവീവനക്കകൊരുകടെ  കപന്ഷന്
വജിഹജിതല്ലം അടെവകൊക്കല്  -  കസന്ട്രല് കപന്ഷന് ഫണജില് നജിനല്ലം ലഭജിക്കകൊനുളള
തുക 25,86,66,659/- രൂപ.

യസവനതജില്  നജിനല്ലം  വജിരമജിച  റഗുലര്  വജിഭകൊഗല്ലം  ജവീവനക്കകൊരുകടെ  കപന്ഷന്
ആനുകൂലകങ്ങളുകടെ  വജിതരണതജിനകൊയജി  2007-08  സകൊമ്പതജിക  വര്ഷല്ലം  മുതല്
2016-17  വകര  കചെലവഴജിച  25,86,66,659/-  രൂപ  കസന്ട്രല്  കപന്ഷന്
ഫണജില്  നജിനല്ലം  കകകൊലല്ലം  മുനജിസജിപ്പെല്  യകകൊര്പ്പെയറഷനത്ത്  ലഭജിക്കകൊനുളളതകൊയജി
കണക്കുകള് വകക്തമകൊക്കുന. വജിശദകൊല്ലംശല്ലം ചുവകടെ യചെര്ക്കുന.

ക്രമ
നല്ലം

സകൊമ്പതജിക വര്ഷല്ലം ലഭജിക്കകൊനുളള തുക ലഭജിച തുക ബകൊക്കജി തുക

1 2007-08 92,18,075 23,58,702 68,59,373

2 2008-09 1,27,12,920 0 1,27,12,920

3 2009-10 1,46,41,092 1,00,00,000 46,41,092

4 2010-11 1,90,74,232 0 1,90,74,232

5 2011-12 2,35,07,238 0 2,35,07,238

6 2012-13 2,91,11,652 0 2,91,11,652

7 2013-14 3,38,21,304 2,50,00,000 88,21,304

8 2014-15 4,01,31,828 0 4,01,31,828

9 2015-16 4,53,57,660 2,30,98,996 2,22,58,664

10 2016-17 6,39,11,268 0 6,39,11,268

11 കമപ്യൂയടഷന്
ഡജി.സജി.ആര്.ജജി

5,07,36,084 2,30,98,996 2,76,37,088

ആകക 34,22,23,353 8,35,56,694 2,58,66,659

യമല്  തുക  യകകൊര്പ്പെയറഷനത്ത്  തജിരജികക  ലഭജിക്കകൊന്  കകൊരകകമമകൊയ  നടെപടെജികള്
ബന്ധകപ്പെട അധജികകൊരജികളുകടെ ഭകൊഗതത്ത് നജിനല്ലം ഉണകൊയകണതുണത്ത്.
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കകകൊലല

(b)കപന്ഷന്  വജിഹജിതല്ലം  യഥകൊസമയല്ലം  കസന്ട്രല്  കപന്ഷന്  ഫണജില്
അടെവകൊക്കുന്നജില

കകകൊലല്ലം മുനജിസജിപ്പെല് യകകൊര്പ്പെയറഷനജികല റഗുലര് വജിഭകൊഗല്ലം ജവീവനക്കകൊരുകടെ 2016-
17  സകൊമ്പതജിക വര്ഷകത കപന്ഷന് വജിഹജിതല്ലം മുനജിസജിപ്പെല് യകകൊര്പ്പെയറഷന്
ഫണജില്  നജിനല്ലം  പജിന്വലജിചത്ത്  കസന്ട്രല്  കപന്ഷന്  ഫണജില്  ഒടുക്കത്ത്
വരുത്തുന്നതജിനത്ത് കകൊലതകൊമസല്ലം വരുന.

1996 കല  യകരള  മുനജിസജിപ്പെകൊലജിറജി  (ജവീവനക്കകൊരുകടെ  കഡതത്ത്  കല്ലം  റജിടയര്കമനത്ത്
കബനജിഫജിറത്ത്)  ചെടല്ലം  8(1)  പ്രകകൊരല്ലം  മുനജിസജിപ്പെല്  യകകൊര്പ്പെയറഷനജികല  കറഗുലര്
എസകൊബജികഷ്മെനജില്കപ്പെട  ജവീവനക്കകൊരുകടെ  കപന്ഷന്  വജിഹജിതല്ലം  അതകൊതത്ത്
മകൊസകത ശമ്പള ബജിലജിയനകൊകടെകൊപ്പെല്ലം മുനജിസജിപ്പെല് ഫണജില് നജിനല്ലം പജിന്വലജിചത്ത്
അതകൊതത്ത് മകൊസല്ലം  25-ാം തവീയതജിക്കത്ത് മുമ്പത്ത് കസന്ട്രല് കപന്ഷന് ഫണജില് വരവത്ത്
കവയ്ക്കുന്നതജിയലക്കത്ത്  നഗരകകൊരക  ഡയറക്ടറകടെ  യപരജിലളള  ഡജിമകൊനത്ത്  ഡകൊഫകൊയജി,
മുനജിസജിപ്പെല്  കസക്രടറജി  അയചത്ത്  കകകൊടുയക്കണതകൊണത്ത്.സമയ  പരജിധജിക്കുള്ളജില്
ഡജിമകൊനത്ത്ഡകൊഫത്ത്  അയക്കകൊത  പകല്ലം  വവീഴ്ച  വരുതജിയ  കകൊലയളവജിയലക്കത്ത്
യസവജില്ലംഗത്ത്സത്ത് ബകൊങത്ത് നജിയകപതജിനത്ത് തല്സമയ പ്രകൊബലകതജിലളള നജിരക്കജില്
പലജിശ  കൂടെജി  നല്കുവകൊന്  മുനജിസജിപ്പെകൊലജിറജിക്കത്ത്  ബകൊദ്ധകത  ഉണകൊകുന്നതകൊണത്ത്.
എന്നകൊല്  ഇതരതജില്  പലജിശ  ഇനതജില്  തുക  ഒടുക്കു  വരുതജിയതകൊയജി
യരഖയജില.

2016  ഏപ്രജില്,ജൂലല,  ആഗസത്ത്,  കസപത്ത്റല്ലംബര്,  ഒയക്ടകൊബര്,  നവല്ലംബര്,
ഡജിസല്ലംബര്  2017  മകൊര്ചത്ത്  എന്നവീ  മകൊസങ്ങളജികല  കപന്ഷന്  വജിഹജിതല്ലം
ഇതരതജില്   ഡജിമകൊനത്ത്  ഡകൊഫകൊയജി  അയച  കകകൊടുതതജില്  കകൊലതകൊമസല്ലം
ഉണകൊയജിട്ടുണത്ത്.  ഇപ്രകകൊരല്ലം കകൊലതകൊമസല്ലം കകൊരണല്ലം പലജിശ ഈടെകൊയക്കണ എലകൊ
സല്ലംഗതജികളജിലല്ലം 1996 കല യകരള മുനജിസജിപ്പെകൊലജിറജി (ജവീവനക്കകൊരുകടെ കഡതത്ത് കല്ലം
റജിടയര്കമനത്ത്  കബനജിഫജിറത്ത്)  ചെടല്ലം  8(5)  പ്രകകൊരല്ലം മുനജിസജിപ്പെല് കസക്രടറജി പലജിശ
ഒടുക്കകൊന് ബകൊദ്ധകസനകൊണത്ത്.

കൂടെകൊകത കപന്ഷന് വജിഹജിതല്ലം കസന്ട്രല് കപന്ഷന് ഫണജില് അടെവകൊക്കുന്നതജിനത്ത്
ഡജിമകൊനത്ത്   ഡകൊഫകൊയജി നഗരകകൊരക ഡയറക്ടര്ക്കത്ത് അയക്കുന്നതജികലയയകൊ ഡജിമകൊനത്ത്
ഡകൊഫത്ത്  യഥകൊസമയല്ലം  ബകൊങജില്  സമര്പ്പെജിക്കുന്നതജികലയയകൊ  കകൊലതകൊമസല്ലം  മൂലല്ലം
പ്രസ്തുത  ഡജിമകൊനത്ത്   ഡകൊഫത്ത്  കകൊലകൊവധജി  കഴജിഞ  യശഷല്ലം  റജിവകൊലജിയഡറത്ത്
കചെയ്യുന്നതജിനകൊയജി മുനജിസജിപ്പെല് യകകൊര്പ്പെയറഷനജിയലക്കത്ത് തജിരജികക അയക്കുന്നതജിനുല്ലം
കകൊരണമകൊകുന. ഇതത്ത് മൂലല്ലം കപന്ഷന് വജിഹജിതല്ലം കസന്ട്രല് കപന്ഷന് ഫണജില്
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കകകൊലല

അടെവകൊക്കുന്നതജില് അസകൊധകൊരണ കകൊലതകൊമസല്ലം ഉണകൊകുകയല്ലം കചെയ്യുന.

ജൂണ്  2016 കല കപന്ഷന് വജിഹജിതമകൊയജി  അയചത്ത്  കകകൊടുത ഡജിമകൊനത്ത്  ഡകൊഫത്ത്
ഇപ്രകകൊരല്ലം  രണത്ത്  തവണ  റവീവകൊലജിയഡറത്ത്  കചെയയണജി  വന.  കപന്ഷന്
വജിഹജിതമകൊയജി അയച ഡജി.ഡജി. യഥകൊസമയല്ലം കപന്ഷന് ഫണജില് അടെവകൊക്കകൊകത
6  മകൊസതജില് കൂടുതല് ലകവശല്ലം കവക്കുകയല്ലം കസന്ട്രല് കപന്ഷന് ഫണജില്
പലജിശ  ഇനതജില്  ലഭജിയക്കണ  തുക  നഷ്ടകപ്പെടുകയല്ലം  കചെയ.  കൂടെകൊകത  2016
ജൂലല,  ആഗസത്ത്,  കസപത്ത്റല്ലംബര്  മകൊസങ്ങളജിലല്ലം  ടെജി  അപകൊകത  ആവര്തജിക്കു
കയണകൊയജി.

ഖണജിക  സമകൊഹൃതഓഡജിറത്ത്  റജിയപ്പെകൊര്ടജില്  ഉള്കപ്പെടുത്തുന്ന  വജിവരല്ലം  അറജിയജിച  കകകൊണ്ടു  നല്കജിയ
കതജിനു മുനജിസജിപ്പെല് യകകൊര്യപ്പെഷന് കസക്രടറജി  ലഭകമകൊക്കജിയ മറപടെജി   തൃപജികരമകലന്നത്ത്   കകകൊലല്ലം
നഗരസഭകൊ ഓഡജിറത്ത് സവീനജിയര് കഡപപ്യുടജി ഡയറക്ടറകടെ 14.08.2018 കല കക.എസത്ത്.എ-കക.എല്.സജി6-
356/2018 നല്ലം കതത്ത് പ്രകകൊരല്ലം റജിയപ്പെകൊര്ടത്ത് കചെയജിട്ടുണത്ത്.

2. കമയജിനനന്സത്ത് പ്രവൃതജി  ആരല്ലംഭജിചത്ത്  5  വര്ഷല്ലം  പജിന്നജിടുയമ്പകൊഴുല്ലം
യഷകൊപ്പെജില്ലംഗത്ത് യകകൊല്ലംപ്ലക ത്ത്സത്ത് പ്രവര്തനസജ്ജമല

[കകകൊലല്ലം യകകൊര്പ്പെയറഷന് 2016-17 ഓഡജിറത്ത് റജിയപ്പെകൊര്ടത്ത്  ഖണജിക 3-37]

• പ്രവൃതജിയകടെ യപരത്ത് - ചെജിന്നക്കടെ തങപ്പെന് കമയമകൊറജിയല്  യഷകൊപ്പെജില്ലംഗത്ത് 
യകകൊല്ലംപ്ലകത്ത് റജിനയവഷന് പ്രവൃതജി - ആകക കചെലവത്ത് 1,32,61,486/- രൂപ

കകകൊലതജികന  ഹൃദയഭകൊഗമകൊയ  ചെജിന്നക്കടെയകടെ  മുഖഛകൊയ  വര്ദ്ധജിപ്പെജിക്കുക,
കൂടുതല്  വകകൊപകൊര  സകൊപനങ്ങകള  ആകര് ഷജിചത്ത്  യകകൊര്പ്പെയറഷന  വകൊടെക  വരുമകൊനല്ലം
വര്ദ്ധജിപ്പെജിക്കുക എന്നവീ ലകകങ്ങള് മുന്നജിര്തജിയകൊണത്ത് അഞ്ചുനജിലകളജിലകൊയജി ഏകയദശല്ലം
50000  ചെതുരശ്ര  അടെജിയല്ലം  46  മുറജികയളകൊടുകൂടെജിയതുമകൊയ  ചെജിന്നക്കടെ  തങപ്പെന്
കമയമകൊറജിയല്  യഷകൊപ്പെജില്ലംഗത്ത്  യകകൊല്ലംപ്ലകജികന  കമയജിനനന്സത്ത്  പ്രവൃതജി  04/2012  ല്
ആരല്ലംഭജിചതത്ത്.  ഈ പ്രവൃതജി പരജിയശകൊധജിചതജില് കകണതജിയ അപകൊകതകള് ചുവകടെ
യചെര്ക്കുന.

മൂന്നത്ത് എസജിയമറ്റുകള് തയകൊറകൊക്കജി  4/2012-ല് ആരല്ലംഭജിച ഈ പ്രവൃതജി  3/2017
ലല്ലം  പൂര്തവീകരജിചജിടജില.   ആവശകമകൊയ  ഇലകജിഫജിയക്കഷന്  പണജി  ഇനജിയല്ലം
ആരല്ലംഭജിചജിടജില.  ഒരു  കകടജിടെ  നജിര്മകൊണ  യപ്രകൊജക്ടത്ത്  തയകൊറകൊക്കുയമ്പകൊള്  ആ  കകടജിടെല്ലം
ഉപയയകൊഗജിക്കകൊന് കഴജിയണകമങജില് ഏകതലകൊല്ലം പ്രവൃതജികള് കചെയണയമകൊ അവകയലകൊല്ലം
യപ്രകൊജക്ടജില്  ഉള്കപ്പെടുതജിയവണല്ലം  എസജിയമറത്ത്  തയകൊറകൊയക്കണതുല്ലം  പണജി
ആരല്ലംഭജിയക്കണതുമകൊകണന്നത്ത്  1997  കല  യകരള  മുനജിസജിപ്പെകൊലജിറജി  കപകൊതുമരകൊമതത്ത്
നടെതജിപ്പെത്ത്  ചെടങ്ങള്  വകക്തമകൊക്കുന്നതത്ത്.  തുകയ്ക്കനുസൃതമകൊയജി  ഒരു  കകടജിടെതജികന
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കകകൊലല

ഭകൊഗജികമകൊയ പ്രവൃതജികള്ക്കത്ത് എസജിയമറത്ത്  തയകൊറകൊക്കുവകൊയനകൊ അനുമതജി നല്കുവകൊയനകൊ
പകൊടെജിലകൊകയന്നതകൊണത്ത്  വകവസ.  യമല്  വകവസകള്ക്കത്ത്  വജിരുദ്ധമകൊയജി  വജിവജിധ
എസജിയമറ്റുകളജിലകൊയജി പല സമയങ്ങളജിലകൊയകൊണത്ത്  റജിനയവഷന് പ്രവൃതജി കചെയജിട്ടുള്ളതത്ത്.
ആയതജിനകൊല്   പ്രവൃതജിയജില്  ഏകതങജിലല്ലം  ഇനല്ലം  ആവര്തജിചത്ത്  വന്നജിട്ടുയണകൊകയന്നത്ത്
പരജിയശകൊധജിചത്ത് യബകൊദ്ധകകപ്പെടെകൊന് കഴജിയകൊത അവസയണത്ത്. 

• പ്രവൃതജിയകടെ ഒന്നകൊല്ലം ഘടല്ലം

a) ഒന്നകൊല്ലം ഘട പ്രവൃതജി (ഫയല് നല്ലം.PW4-62915/11)
b) എസജിയമറത്ത് തുക - 21.50 ലകല്ലം രൂപ (തനതത്ത് ഫണത്ത്)
c) കചെലവത്ത് തുക - 19,90,526/- രൂപ
d) എല്ലം.ബുക്കത്ത് - 291/12-13, 935/13-14, 1465/08, 1466/08

(2010 S O R at estimate rate)
ഘടെനകൊപരമകൊയ  ബലകപ്പെടുതലജിനകൊയജി  21.50  ലകല്ലം  രൂപ  എസജിയമറജില്
11.04.2012  ല്  കരകൊര്  വചത്ത്  ആരല്ലംഭജിചത്ത്  19,90,526/-  രൂപ  കചെലവഴജിചകൊണത്ത്
പൂര്തവീകരജിചജിട്ടുളളതത്ത്.  1979  ല്  ഫക്കൗയണഷ ന്  കചെയത്ത്  നജിര്മജിച  ഈ
കകടജിടെതജികന  സ്ട്രകത്ത്ചറല്  സബജിലജിറജി  വജിദഗത്ത്ധ  എഞജിനവീയകറ  കകകൊണത്ത്
പരജിയശകൊധജിപ്പെജിക്കകൊകതയകൊണത്ത്  പ്രവൃതജി  കചെയജിട്ടുളളതത്ത്.  കകടജിടെതജികന  റൂഫത്ത്
സകൊബുകള് ഇളകജി കമ്പജികള് ദ്രവജിചതുല്ലം പജിന്ഭകൊഗകത യഷഡുകള് കപകൊടജി ഇളകജി
അടെര്നവവീഴുന്ന അവസ മകൊറ്റുക,  ലവീയക്കജത്ത് തടെയക എന്നജിവയകൊയജിരുന ഒന്നകൊല്ലം
ഘടതജില്  പ്രധകൊനമകൊയല്ലം  ഉള്കപ്പെടുതജിയജിരുന്നതത്ത്.  11.04.2012  ല്  ആരല്ലംഭജിച
പ്രവൃതജി  07.06.2012  ലകൊണത്ത്  പൂര്തവീകരജിയക്കണജിയജിരുന്നതത്ത്.  എന്നകൊല്
19.12.2013 ലകൊണത്ത് പൂര്തവീകരജിചതത്ത്.

• പ്രവൃതജിയകടെ രണകൊല്ലം ഘടല്ലം

a) രണകൊല്ലം ഘട പ്രവൃതജി (ഫയല് നല്ലം.PW7-3068/13)
b) എസജിയമറത്ത് തുക - 43.90 ലകല്ലം രൂപ (13-ാം ധനകകൊരക കമവീഷന് ഗകൊനത്ത്)
c) കചെലവത്ത് തുക - 42,92,698/- രൂപ
d) എല്ലം.ബുക്കത്ത് - 647/13-14, 896/13-14, 19/14-15 (2012 S O R at estimate

rate)
രണകൊല്ലം ഘട എസജിയമറജില് കകടജിടെതജികന മുന്വശത്തുളള 42 വജില്ലംഗത്ത്സത്ത് വകൊളുകള്
മകൊറജി  അലൂമജിനജിയല്ലം  യകകൊയമ്പകൊസജിറത്ത്  പകൊനല്  (ACP)  സകൊപജിക്കുക,  യടെകൊയത്ത്
കലറ്റുകള്  നന്നകൊക്കുക,  യഫകൊറജില്ലംഗജിനകൊയജി  ലടെലകള്  പകൊകുക,  കപയജിനജില്ലംഗത്ത്,
കതകുകളുകടെയല്ലം  ജനലകളുകടെയല്ലം  റജിപ്പെയറജില്ലംഗത്ത്  തുടെങ്ങജിയ  പ്രവൃതജികള്ക്കകൊയജി
43.90  ലകല്ലം  രൂപ  കണക്കകൊക്കജി  08.08.2013  ല്  കരകൊറകവചത്ത്  പ്രവൃതജി
ആരല്ലംഭജിചത്ത്  42,92,698/- രൂപ കചെലവഴജിച. പൂര്തവീകരണ തവീയതജി 07.11.2013
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ആയജിരുകന്നങജിലല്ലം 24.10.2014 ലകൊണത്ത് പൂര്തവീകരജിചതത്ത്.

• പ്രവൃതജിയകടെ മൂന്നകൊല്ലം ഘടല്ലം

a) മൂന്നകൊല്ലം ഘട പ്രവൃതജി (ഫയല് നല്ലം.PW7-61172/13)
b) എസജിയമറത്ത് തുക - 70 ലകല്ലം രൂപ (വജികസന ഫണത്ത്)
c) കചെലവത്ത് തുക - 69,78,262/- രൂപ
d) എല്ലം.ബുക്കത്ത്  -  16/14-15,  303/14-15,  868/13-14  (2012  S O R 0.01%

below from estimate rate)
മൂന്നകൊല്ലം  ഘടതജില്  കകടജിടെതജികന  യശഷജിക്കുന്ന  ഭകൊഗങ്ങളജിലല്ലം  ACP
സകൊപജിക്കല്, മൂന്നത്ത്, നകൊലത്ത് നജിലകളജില് കൂടെജി യഫകൊറജില്ലംഗജിനകൊയജി ലടെല്സത്ത് പകൊകല്
എന്നവീ  പ്രവൃതജികള്  കചെയ  യഷകൊപ്പെജില്ലംഗത്ത്  യകകൊപ്ലകജികന  പൂര്ണ്ണമകൊയല്ലം
ഉപയയകൊഗപ്രദമകൊക്കുന്നതജിനുളള  പ്രവൃതജിയകൊണത്ത്  എസജിയമറത്ത്  കചെയതത്ത്.  കൂടെകൊകത
ജലവജിതരണ സല്ലംവജിധകൊനല്ലം കമചകപ്പെടുത്തുന്നതജിനകൊയജി 24000 ലജിറര് അളവജിലളള
ഒരു ഭൂഗര്ഭ ജല സല്ലംഭരണജിയല്ലം ഈ പ്രവൃതജിയജില് ഉള്കപ്പെടുതജി കചെയജിട്ടുണത്ത്. 70
ലകല്ലം രൂപ കണക്കകൊക്കജി  21.02.2014  ല് കരകൊര് കവചത്ത്  പ്രവൃതജി ആരല്ലംഭജിചത്ത്
69,78,262/-  രൂപ  കചെലവഴജിക്കുകയണകൊയജി.  20.08.2014  ല്
പൂര്തവീകരജിയക്കണ പ്രവൃതജി 28.02.2015 ലകൊണത്ത് പൂര്തവീകരജിചതത്ത്.

ഓഡജിറത്ത് നജിഗമനങ്ങള്

04/2012  ല് ആരല്ലംഭജിച ഈ കമയജിനനന്സത്ത് പ്രവൃതജിക്കത്ത്  1,32,61,486/-  രൂപ
കചെലവഴജികചങജിലല്ലം 5 വര്ഷല്ലം പജിന്നജിടുന്ന 03/2017 ലല്ലം പണജി പൂര്തവീകരജിക്കുന്നതജിനുല്ലം
പുതജിയതകൊയജി  വകപകൊരസകൊപനങ്ങകളയയകൊ  ഓഫവീസുകകളയയകൊ  യഷകൊപ്പെജില്ലംഗത്ത്
യകകൊല്ലംപ്ലക്സുകളജിയലക്കത്ത്  ആകര്ഷജിക്കുന്നതജിനുല്ലം  കഴജിഞജിടജില.  അയത  സമയല്ലം
ലഭജിചകകകൊണജിരുന്ന  വരുമകൊനല്ലം  നഷ്ടകപ്പെടുകയല്ലം  കചെയജിട്ടുണത്ത്.  പ്രവൃതജി
ആരല്ലംഭജിക്കുന്നതജികന ഭകൊഗമകൊയജി 2012 ജൂണ് മകൊസതജില് 6 സകൊപനങ്ങകള യഷകൊപ്പെജില്ലംഗത്ത്
യകകൊപ്ലകജില് നജിനല്ലം ഒഴജിപ്പെജിചജിരുന്നതകൊയജി ഓഡജിറത്ത് എന് കക്വയറജിക്കത്ത് റവനപ്യൂ ഓഫവീസറജില്
നജിനല്ലം  മറപടെജി  ലഭജിചജിട്ടുണത്ത്.  ഈ  സകൊപനങ്ങളജില്  നജിനല്ലം  ലഭജിചജിരുന്ന
വരുമകൊനകതപ്പെറജി  ആരകൊഞ്ഞുകകകൊണ്ടുള്ള  01.02.2017-കല കക.എല്.സജി.2-1/2016-17
പ്രകകൊരമുള്ള ഓഡജിറത്ത് എന്കക്വയറജിക്കത്ത് മറപടെജിയകൊയജി ആകക 44,976/- രൂപ പ്രതജിമകൊസല്ലം
വകൊടെകയജിനതജില് ലഭജിചജിരുന്നതകൊയല്ലം കമയജിനനന്സജിനു യശഷല്ലം യഷകൊപ്പെജില്ലംഗത്ത് യകകൊല്ലംപ്ലകത്ത്
പൂര്ണ്ണമകൊയല്ലം  പ്രവര്തന  സജ്ജമകൊയജിടജിലകൊകയനമകൊണത്ത്  യകകൊര്പ്പെയറഷന്  റവനപ്യൂ
ഓഫവീസര്  വജിശദമകൊക്കജിയജിട്ടുള്ളതത്ത്.  06/2012  മുതല്  03/2017  വകര  കകൊലയളവ
കണക്കകൊക്കജിയകൊല്  58  മകൊസകത  വകൊടെകയജിനതജിലളള  വരുമകൊനല്ലം  (44976  X  58)
26,08,608/-  രൂപ  ഈ  കകൊലയളവജില്  നഗരസഭയ്ക്കത്ത്  ലഭജിയക്കണതകൊയജിരുന.
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കമയജിനനന്സജികന  ഭകൊഗമകൊയജി  ഒഴജിപ്പെജിക്കകൊതജിരുന്ന  ഗക്കൗണത്ത്  യഫകൊറജിലല്ലം  ഒന്നകൊല്ലം
നജിലയജിലല്ലം  പ്രവര്തജിചജിരുന്ന  സകൊപനങ്ങളകൊണത്ത്  നജിലവജിലല്ലം  ഈ  കകടജിടെതജില്
പ്രവര് തജിക്കുന്നതത്ത്. 

പ്രവൃതജിയകടെ  ആകക  കചെലവജികന  46  ശതമകൊനവല്ലം  കകടജിടെല്ലം
യമകൊടെജിപജിടെജിപ്പെജിക്കുന്നതജിനുളള  ACP  പ്രവൃതജിക്കുയവണജിയകൊണത്ത്  കചെലവഴജിചജിട്ടുളളതത്ത്.
ആകക 61,63,886/-  രൂപ ACP സകൊപജിക്കുന്നതജിനകൊയജി കചെലവഴജിചജിട്ടുണത്ത്.  യഷകൊപ്പെജില്ലംഗത്ത്
യകകൊല്ലംപ്ലകജികന പജിന്ഭകൊഗല്ലം ഒഴജികക ബകൊക്കജി മൂന്നത്ത് വശങ്ങളജിലല്ലം  ACP  യല്ലം അനുബന്ധ
ഗകൊസ്സുകളുല്ലം സകൊപജിചജിട്ടുള്ളതജിനകൊല് വകകൊപകൊരജികള്ക്കത്ത് വജിവജിധ യട്രഡുകള്ക്കനുസരജിചള്ള
കയമകൊഡജിറജികള് പ്രദര്ശജിപ്പെജിചത്ത് കപകൊതുജനങ്ങളുകടെ ശ്രദ്ധകയ ആകര്ഷജിക്കകൊന് കഴജിയന്ന
അവസയജില.  വന്  തുക  കചെലവഴജിചത്ത്  ACP യല്ലം  അനുബന്ധ  ഗകൊസ്സുകളുല്ലം
സകൊപജിചതജിലൂകടെ  ഫലതജില്  46  മുറജികയളകൊടുകൂടെജിയ  കകടജിടെല്ലം  കചെറകചവടെങ്ങയളകൊ
സൂപ്പെര്മകൊര്ക്കറത്ത് യപകൊലളള വലജിയ സകൊപനയമകൊ നടെതകൊന് അനുയയകൊജകമകൊയ സ്ട്രകത്ത്ചര്
അലകൊതകൊയജിരജിക്കുന. 1979  ല്  നജിര്മജിച പഴക്കയമറജിയ  ഈ കകടജിടെകത കചെലവത്ത്
കുറഞ  രവീതജിയജിലല്ലം  അനുയയകൊജകമകൊയ  രവീതജിയജിലല്ലം  ആകര്ഷകമകൊക്കകൊന്
എഞജിനവീയറജില്ലംഗത്ത് വജിഭകൊഗല്ലം ശ്രമജിചജിടജില.  പ്രവൃതജി ആരല്ലംഭജിചത്ത് 5 വര്ഷല്ലം പജിന്നജിടുയമ്പകൊഴുല്ലം
യഷകൊപ്പെജില്ലംഗത്ത്  യകകൊല്ലംപ്ലകത്ത്  ഉപയയകൊഗപ്രദമകൊക്കകൊന്  കഴജിയകൊതതജികന  കകൊരണല്ലം
ആരകൊഞ്ഞുകകകൊണത്ത് 18.03.2017 കല കക.എല്.സജി2-2/16-17 നമ്പരജില് യകകൊര്പ്പെയറഷന്
എഞജിനവീയര്ക്കുല്ലം  കസക്രടറജിക്കുല്ലം  നല്കജിയ  ഓഡജിറത്ത്  എന്കക്വയറജിക്കത്ത്  കസക്രടറജി
04.05.2017 ല് ലഭകമകൊക്കജിയ മറപടെജിയജില് വകക്തമകൊക്കുന്ന കകൊരണങ്ങള് പ്രവൃതജിയകടെ
കകൊലതകൊമസല്ലം,  വരുമകൊന  നഷ്ടല്ലം  എന്നജിവകയ  സകൊധൂകരജിക്കുന്നതല.  04/2012  ല്
ആരല്ലംഭജിച  പ്രവൃതജി  06/2015  ലകൊണത്ത്  പൂര്തവീകരജിചകതനല്ലം  പ്രവൃതജിയകടെ
ഭകൊഗമകൊയകൊണത്ത്  വകകൊപകൊരസകൊപനങ്ങകളയല്ലം  ഓഫവീസുകകളയല്ലം  ഒഴജിപ്പെജിചകതനല്ലം
ആയതജിനകൊല്  04/2012  മുതല്  വരുമകൊന  നഷ്ടല്ലം  കണക്കകൊക്കജിയജിരജിക്കുന്നതജിയനകൊടെത്ത്
യയകൊജജിക്കകൊന് കഴജിയന്നജിലകൊകയനല്ലം കസക്രടറജിയകടെ  മറപടെജിയജില് പറയന.  എന്നകൊല്
വരുമകൊനല്ലം  വര്ദ്ധജിപ്പെജിക്കുക  എന്ന  ലകകവല്ലം  കൂടെജി  ചൂണജിക്കകൊണജിചത്ത്  ആരല്ലംഭജിച  ഈ
പ്രവൃതജിയകടെ  പൂര്തവീകരണല്ലം  ക്രമകൊതവീതമകൊയജി  നവീണ്ടുയപകൊയ  സകൊഹചെരകതജിലകൊണത്ത്
വരുമകൊന  നഷ്ടതജികന  വകകൊപജി  ഓഡജിറത്ത്  ചൂണജിക്കകൊടജിയതത്ത്.  ഇലകജിഫജിയക്കഷന്
പ്രവൃതജിക്കകൊയജി എസജിയമറത്ത് തയകൊറകൊക്കകൊന് 28.10.2013 ല് പജി.ഡബപ്യൂ.ഡജി ഇലകജിക്കല്
വജിഭകൊഗല്ലം എകജികപ്യൂടവീവത്ത്  എഞജിനവീയര്ക്കത്ത് കത്തു നല്കുകയല്ലം ആയതജിന് പ്രകകൊരല്ലം ഈ
പ്രവൃതജിക്കത്ത്  122.625  ലകല്ലം രൂപയകടെ എസജിയമറത്ത്  ആവശകമകൊയജി വരുകമന്ന വജിവരല്ലം
ലഭജിചതജികന തുടെര്ന്നത്ത്  എസജിയമറത്ത്  തയകൊറകൊക്കകൊന് യകകൊര്പ്പെയറഷന് അയപകജികചങജിലല്ലം
ആയതത്ത്  തയകൊറകൊക്കജി  ലഭജിചജിരുന്നജിലകയനല്ലം  തുടെര്ന്നത്ത്  സര്ക്കകൊര്  അനുമതജിയയകൊടുകൂടെജി
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കകകൊലല

പജി.ഡബജിയ.ഡജിയജികല ഇലകജിക്കല് വജിഭകൊഗതജില് നജിനല്ലം  വജിരമജിച  എഞജിനവീയറകടെ
സഹകൊയതകൊല് എസജിയമറത്ത് തയകൊറകൊക്കുകയല്ലം ആയതജിന് പ്രകകൊരമുളള കടെന്ഡര് നടെപടെജി
18.03.2017  ല്  പൂര്തവീകരജിചജിട്ടുണത്ത്  എനല്ലം  ഇലകജിഫജിയക്കഷന്  പ്രവൃതജി  മൂന
മകൊസതജിനുളളജില്  പൂര്തവീകരജിക്കുകമനല്ലം  മറപടെജിയജില്  പറയന.  പജി.ഡബപ്യൂ.ഡജി
വജിഭകൊഗല്ലം  122.625  ലകല്ലം  രൂപയകടെ  എസജിയമറ്റുല്ലം  12  ശതമകൊനല്ലം  കസയനജല്ലം
ഉള്കപ്പെടുതജിയ  സകൊനതത്ത്  57,80,000/-  രൂപയകടെ  എസജിയമറത്ത്  തയകൊറകൊക്കജിയകൊണത്ത്
ഇലകജിഫജിയക്കഷന് പ്രവൃതജി ഏകറടുതജിട്ടുളളകതനല്ലം ഇതജിലൂകടെ  66  ലകല്ലം രൂപയകടെ
യനടല്ലം  ഉണകൊക്കകൊന്  യകകൊര്പ്പെയറഷനത്ത്  കഴജിഞ്ഞുകവനല്ലം  കസക്രടറജിയകടെ  മറപടെജിയജില്
വകക്തമകൊക്കുനണത്ത്.  ഇപ്രകകൊരല്ലം  നഗരസഭ  ജവീവനക്കകൊരുകടെയല്ലം  ഉയദകകൊഗസരുകടെയല്ലം
കഠജിനപ്രയതല്ലം ഈ കമയജിനനന്സത്ത് പ്രവൃതജിയകടെ പജിന്നജിലകണനല്ലം ആയതത്ത് ഓഡജിറത്ത്
പരജിഗണജിക്കണകമനല്ലം മറപടെജിയജില് പറയന.

സര്ക്കകൊര് ഇലകജിക്കല് വജിഭകൊഗല്ലം കണക്കകൊക്കജിയ തുകയജില് നജിനല്ലം  66  ലകല്ലം
രൂപയകടെ  യനടല്ലം  എസജിയമറജില്  വരുതകൊന് കഴജിഞതത്ത്  ശകൊഘനവീയമകൊകണങജിലല്ലം  ഒരു
പ്രവൃതജി  കപകൊതുമരകൊമതത്ത്  ചെടങ്ങള്  നജിഷ്കര്ഷജിക്കുന്ന  തരതജില്  ആരല്ലംഭജിചത്ത്
പൂര്തവീകരജിക്കകൊന്  കഴജിയകൊകത  വന്നതത്ത്  നവവീകരണ  പദ്ധതജിയകടെ  ഉയദ്ദേശലകകകത
സകൊധൂകരജിക്കുന്നതല.   ഇനജികയകൊരു  കമയജിനനന്സത്ത്  പ്രവൃതജികൂടെജി  കചെയകൊല്  മകൊത്രകമ
കകടജിടെല്ലം പ്രവര്തനസജ്ജമകൊകുകയളളു. 

ഖണജിക  സമകൊഹൃതഓഡജിറത്ത്  റജിയപ്പെകൊര്ടജില്  ഉള്കപ്പെടുത്തുന്ന  വജിവരല്ലം  അറജിയജിച  കകകൊണ്ടു  നല്കജിയ
കതജിനു മുനജിസജിപ്പെല് യകകൊര്പ്പെയറഷന് കസക്രടറജി ലഭകമകൊക്കജിയ മറപടെജി  തൃപജികരമകലന്നത്ത്  കകകൊലല്ലം
നഗരസഭകൊ  ഓഡജിറത്ത്  സവീനജിയര്  കഡപപ്യൂടജി  ഡയറക്ടറകടെ  14.08.2018  കല  കക.എസത്ത്.എ-
കക.എല്.സജി6-356/2018 നല്ലം കതത്ത് പ്രകകൊരല്ലം റജിയപ്പെകൊര്ടത്ത് കചെയജിട്ടുണത്ത്.
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പത്തനനംതതിട

പത്തനനംതതിട്ട ജതില

1. ററാനതി ഗറാമപഞറായത്തത്ത് 3.64 കകറാടതി രൂപയുടട കടടക്കെണതിയതില

[ററാനതി ഗറാമപഞറായത്തത്ത് 2016-17 ഓഡതിറത്ത് റതികപറാര്ട്ടത്ത്  ഖണതിക  3-1]

ആദറായകരമറായ വതികസനപദ്ധതതി എന സസ്കീമതില ഉള്ടപടുത്തതി 25.07.1989 ല
സനംസറാന ഗറാമ വതികസന കബറാര്ഡുമറായതി ഗറാമപഞറായത്തത്ത് കരറാറതില ഏര്ടപട്ടത്ത് ബസത്ത്
സറാനത്ത്  കനം  കഷറാപതിനംഗത്ത്  കകറാനംപത്ത്ളകത്ത്  നതിര്മതിക്കുനതതിനത്ത്  ₹22,52,135/-  രൂപ  വറായ
എടുത്തതിരുന. 24 തുലല്യ തവണകളറായതി 16% പലതിശ സഹതിതനം 31.03.2007 വടരയുള
കറാലയളവതില  ഈ  തുക  തതിരതിച്ചടകയ്ക്കേണ്ടതറായതിരുന.  എനറാല  KURDFC  യുടട
24.12.2016  ടല  A2/271/2012  കത്തു  പ്രകറാരനം  കുടതിശതിക  3.64  കകറാടതി  രൂപ
(₹3,64,16,567/-)  അടവറാക്കെറാത്തപകനം ഗറാമപഞറായത്തതിടനതതിടര റവനന്യൂ റതിക്കെവറതി
നടപടതികള് സസസ്കീകരതിക്കുടമനത്ത് അറതിയതിച്ചതിട്ടുണ്ടത്ത്. 

2003-04  നു  കശഷനം  വറായ  തതിരതിച്ചടയ്ക്കേറാത്തതത്ത്  മൂലമറാണത്ത്  പഞറായത്തത്ത്
ഇത്തരടമറാരു  ഗുരുതരമറായ  സറാമ്പത്തതിക  പ്രതതിസനതിയതികലക്കെത്ത്  എത്തതികച്ചര്നതത്ത്.
നറാളതിതു വടര അടവറാക്കെതിയ വറായ തുകയുടട വതിശദറാനംശങ്ങള് ചുവടട കചേര്ക്കുന.

തസ്കീയതതി ഇനനം ഗറാമപഞറായത്തത്ത്
അടവറാക്കെതിയ തുക

27.10.1995 മുതല 93,838

26.03.1996 മുതലനം പലതിശയുനം 2,07,232

14.10.1996 പലതിശ (30.09.1996 വടരയുളതത്ത്) 3,59,635

10.09.1997 3-ാംഗഡു പലതിശ 4,37,292

31.03.1998 മുതല 3,00,000

30.09.1998 മുതലനം പലതിശയുനം 2,74,905

31.03.1999 പലതിശ 2,66,552

12.10.1999 പലതിശ 3,00,000

05.08.2003

പലതിശ 9,00,00011.08.2003

19.03.2004

ആടക 31,39,454

KURDFC  യതില  നതിടനടുത്ത  വറായയുനം  പലതിശയുനം  ഉള്ടപടട
₹3,33,33,242/-  രൂപ  കുടതിശതികയറാകുകയുനം  റവനന്യൂ  റതിക്കെവറതി  നടപടതികള്
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പത്തനനംതതിട

കനരതിടുനതതിടനയുനം  കുറതിച്ചത്ത്  07.04.2016  ടല  ഗറാമപഞറായത്തു  കമതിറതിയുടട  12-ാം
അജണ്ട  പ്രകറാരനം  ചേര്ച്ച  ടചേയ്യുകയുനം  പലതിശയുനം  പതിഴപലതിശയുനം  ഒഴതിവറാക്കെറാന
സര്ക്കെറാറതികനറാടത്ത് അകപകതിക്കുനതതിനത്ത് തസ്കീരുമറാനതിക്കുകയുനം ടചേയ. ഇകത തുടര്നത്ത് ററാനതി
M.L.A  മുഖറാനതിരനം തകദ്ദേശ സസയനംഭരണ വകുപത്ത് മനതിയ്ക്കേത്ത്  17.09.2016  ല പലതിശയുനം
പതിഴപലതിശയുനം  ഒഴതിവറാക്കെതിത്തരണടമനഭല്യര്തതിച്ചുടകറാണ്ടത്ത്  കത്തു  നലകതി.  തുടര്നത്ത്
പഞറായത്തത്ത്  ഡയറക്ടറുടട  14.10.2016  ടല  G1-31573/16  കത്തു  മുകഖന  വറായ
സനംബനതിച്ച  വതിശദറാനംശങ്ങള്  ആവശല്യടപട്ടതിരുന.  അവ  നലകതികയറാ  എനതു
സനംബനതിച്ച  കരഖകള്  ഗറാമപഞറായത്തതിലതില.  പതിനസ്കീടത്ത്  യറാടതറാരു  നടപടതിയുനം
പഞറായത്തത്ത്  ഭരണസമതിതതിയുകടകയറാ  ഉകദല്യറാഗസരുകടകയറാ  ഭറാഗത്തു  നതിനനം
ഉണ്ടറായതിട്ടതില. ഓകരറാ വര്ഷനം കഴതിയുകനറാറുനം കുടതിശതിക തുക പതതിനമടങ്ങു വര്ദ്ധതിക്കുന
സറാഹചേരല്യമറാണത്ത് നതിലവതിലളതത്ത്.

കഷറാപതിനംഗത്ത്  കകറാനംപ്ലക ത്ത്സതിടല തറനതിരപതിടല കടകള് തുച്ഛമറായ നതിരക്കെതിലറാണത്ത്
വറാടകയ്ക്കു  നലകതിയതിട്ടുളതത്ത്.  പപ്രവറത്ത്  ബസത്ത്  സറാനഡതിടന  സമസ്കീപത്തുള  വറാണതിജല്യ
പ്രറാധറാനല്യമുള സലത്തുള ഈ കടകള്ക്കെത്ത് അര്ഹമറായ വറാടക നതിര്ണ്ണയതികക്കെണ്ടതത്ത്
ഭരണസമതിതതിയുടട കര്ത്തവല്യമറാണത്ത്.  നതിലവതില വറാടകയറായതി ലഭതിക്കുന തുക കപറാലനം
വറായറാകുടതിശതിക  അടവറാക്കെറാന  ഉപകയറാഗതിക്കുനതിലടയനതത്ത്  അധതികൃതരുടട  ഭറാഗത്തു
നതിനള   വസ്കീഴ്ചയറായതി  കറാണുന.  ആദല്യ  നതിലയതിടല  എലറാ  മുറതികളനം  ഗറാമ
പഞറായത്തതികനതലറാത്ത  സര്ക്കെറാര്  I.T.I-യ്ക്കുത്ത്  സസൗജനല്യമറായതി  നലകതിയതു
പുനപരതികശറാധതികക്കെണ്ടതറാണത്ത്.  വല്യവസറായ  വകുപതില  നതിനനം  അര്ഹമറായ  വറാടക
കനടതിടയടുക്കെറാനുനം  വറായറാകുടതിശതിക  അടവറാക്കെറാനുമുള  അടതിയനതിര  നടപടതികള്
പഞറായത്തു  ഭരണസമതിതതി  സസസ്കീകരതികക്കെണ്ടതുമറാണത്ത്.  2004  നു  കശഷമുള  കുടതിശതിക
അടവറാക്കെറാനുള  നടപടതികള്  സസസ്കീകരതികക്കെണ്ടതറാടണനത്ത്  ഓഡതിറത്ത്  റതികപറാര്ട്ടതില
നതിര്കദ്ദേശതിച്ചതിട്ടുണ്ടത്ത്.  കമല  നടപടതികള്ക്കെറായതി  പരറാമര്ശനം  സര്ക്കെറാരതിടന  ശ്രദ്ധയതില
ടകറാണ്ടുവരുന. 

ഈ  വതിഷയനം  സമറാഹൃത  ഓഡതിറത്ത്  റതികപറാര്ട്ടതില  ഉള്ടപടുത്തതി  സര്ക്കെറാരതിടന  ശ്രദ്ധയതില
ടകറാണ്ടുവരുന വതിവരനം  ഗറാമ പഞറായത്തത്ത് ടസക്രട്ടറതിടയ അറതിയതിച്ചുടവങതിലനം നറാളതിതുവടര മറുപടതി
ലഭല്യമറാക്കെതിയതിട്ടതിലറാടയനത്ത് പത്തനനംതതിട്ട ജതിലറാ ഓഡതിറത്ത് സസ്കീനതിയര് ടഡപന്യൂട്ടതി ഡയറക്ടര് 02/08/2018
ടല ടക.എസത്ത്. എ/ പതിറതിഎ.പതി1-1108/18 നമ്പര് കത്തതിലൂടട അറതിയതിച്ചതിട്ടുണ്ടത്ത്. 
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2. വറാണതിജല്യറാവശല്യത്തതിനുള  ടകട്ടതിടനം  വതിഭജതിച്ചുനം,  ശരതിയറായ  ഉപകയറാഗ
ക്രമത്തതിലലറാടതയുനം  വസ്തുനതികുതതി  നതിര്ണ്ണയതിക്കുനതു  മൂലനം
ഗറാമപഞറായത്തതിനു നഷനം

[കകറാഴകഞരതി ഗറാമപഞറായത്തത്ത്  2016-17 ഓഡതിറത്ത് റതികപറാര്ട്ടത്ത്  ഖണതിക 2-2]

2011 ടല കകരള പഞറായത്തത്ത് രറാജത്ത്  (വസ്തുനതികുതതിയുനം കസവന ഉപനതികുതതിയുനം

സര്ചേറാര്ജനം) ചേട്ടങ്ങളതിടല ചേട്ടനം 3(5) പ്രകറാരനം ഒരു ടകട്ടതിടത്തതിടന വല്യതല്യസ്ത ഭറാഗങ്ങള്
4-ാം ചേട്ടനം  1-ാം ഉപചേട്ടത്തതില പ്രതതിപറാദതിച്ചതിരതിക്കുന വല്യതല്യസ്ത ഉപകയറാഗക്രമങ്ങള്ക്കെത്ത്

ഉപകയറാഗതിക്കുനടണ്ടങതില മറാത്രകമ കവടറ കവടറ ടകട്ടതിടങ്ങളറായതി കണക്കെറാക്കെതി ഓകരറാ
ടകട്ടതിട  ഭറാഗത്തതിനുനം  പ്രകതല്യക  വസ്തുനതികുതതി  ചുമകത്തണ്ടതുള.  1994-ടല  കകരള

പഞറായത്തത്ത് രറാജത്ത് നതിയമനം 203(9) വകുപതില, 'ഒരു ടകട്ടതിടത്തതിടന കറാരല്യത്തതില (2)-ാം
ഉപവകുപതില  പരറാമര്ശതിക്കുന  രകണ്ടറാ  അതതിലധതികകമറാ  ഉപകയറാഗങ്ങകളറാ  അതതിടന

ഉപവതിഭറാഗങ്ങകളറാ,  (7)-ാം  ഉപവകുപതില  പരറാമര്ശതിക്കുന  ഏടതങതിലനം  രകണ്ടറാ
അതതിലധതികകമറാ ഘടകങ്ങകളറാ, ഒരു ഘടകത്തതിടന രകണ്ടറാ അതതിലധതികകമറാ തരങ്ങകളറാ

ഒകര  സമയനം  ബറാധകമറാകുന  പകനം  പ്രസ്തുത  ടകട്ടതിടത്തതിടന  അതതത്ത്  ഭറാഗത്തതിനത്ത്
ബറാധകമറായ  രസ്കീതതിയതില  വസ്തുനതികുതതി  ടവകവ്വേടറ  കണക്കെറാക്കെതി  ആ  ടകട്ടതിടത്തതിടന

ടമറാത്തനം വറാര്ഷതിക വസ്തുനതികുതതി തതിട്ടടപടുകത്തണ്ടതറാണത്ത്' എനത്ത് നതിഷ്കര്ഷതിച്ചതിരതിക്കുന.
ഇതു  പ്രകറാരനം  ഒരു  ടകട്ടതിട  ഉടമയുടട  ഒനതിച്ചുള  വറാണതിജല്യറാവശല്യത്തതിനുള  ടകട്ടതിടനം

ഒനറായതി നതികുതതി നതിര്ണയനം നടകത്തണ്ടതറാണത്ത്. അതറായതത്ത് 100/200 ചേതുരശ്ര മസ്കീററതിനത്ത്
മുകളതില  തറവതിസ്തസ്കീര്ണമുള  വറാണതിജല്യറാവശല്യത്തതിനുള  ടകട്ടതിടങ്ങള്  ടചേറതിയ

മുറതികള്/ഹറാളകളറായതി  തതിരതിച്ചതത്ത്  100/200  ചേതുരശ്ര  മസ്കീററതിനത്ത്  മുകളതിലള
ടകട്ടതിടങ്ങള്ക്കെത്ത് ബറാധകമറായ നതിരക്കെതില നതികുതതി നതിശ്ചയതികക്കെണ്ടതറാണത്ത്.

വസ്തുനതികുതതി നതിര്ണയവുമറായതി ബനടപട്ട കരഖകളനം,  അസസത്ത് ടമനത്ത് രജതിസറുനം,
സഞയ  കസറാഫത്ത് ടവയറുനം  പരതികശറാധതിച്ചതതില  100 ചേതുരശ്ര  മസ്കീററതിനത്ത്  മുകളതിലള

വറാണതിജല്യറാവശല്യത്തതിനുള  ടകട്ടതിടങ്ങള്ക്കെത്ത്  ഉയര്ന  നതിരക്കെതില  നതികുതതി
നതിര്ണയതിച്ചതിട്ടതില  എനത്ത്  ഓഡതിറതില  കബറാദ്ധല്യടപട്ടതിട്ടുണ്ടത്ത്.  ഉദറാഹരണങ്ങള്  ചുവടട

കചേര്ക്കുന.
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ക്ര
മ

നനം

ഉടമസടന
കപരത്ത്

വറാര്ഡത്ത്
നമ്പരുനം
ടകട്ടതിട
നമ്പരുനം

ടകട്ടതിട
ത്തതിടന
വതിസ്തൃതതി
(ചേ.മസ്കീ.)

നതിര്ണയതിച്ച
നതികുതതി-

അര്ഹതടപട്ട
വര്ദ്ധന/ഇളവത്ത്

ഉള്ടപടട
(ചേ.മസ്കീററതിനത്ത് 50

രൂപറാ നതിരക്കെതില)

നതിര്ണ്ണയതികക്കെണ്ട
നതികുതതി-

അര്ഹതടപട്ട
വര്ദ്ധന/ഇളവത്ത്

ഉള്ടപടട
(ചേ.മസ്കീ.നത്ത് 70 രൂപ

നതിരക്കെതില)

കുറവത്ത്

1

പ്രസതിഡനത്ത്, 
കമലകര 
സര്വ്വേസ്കീസത്ത് 
കകറാ-
ഓപകററസ്കീവത്ത് 
ബറാങത്ത്, 
കകറാഴകഞരതി

13/1820 21.41
21.41*50
+20%(Road)
=1,286

21.41*70
+20%(Road)
=1,798

512

13/1821 21.41
21.41*50
+20%(Road)
=1,286

21.41*70
+20%(Road)
=1,798

512

13/1822 21.41
21.41*50
+20%(Road)
=1,286

21.41*70
+20%(Road)
=1,798

512

13/1823 21.41
21.41*50
+20%(Road)
=1,286

21.41*70
+20%(Road)
=1,798

512

13/1824 45.56
45.56*50
+20%(Road)
=2,734

45.56*70
+20%(Road)
=3,827

1,093

13/1825 45.56
45.56*50
+20%(Road)
=2,734

45.56*70
+20%(Road)
=3,827

1,093

13/1826 45.56
45.56*50
+20%(Road)
=2,734

45.56*70
+20%(Road)
=3,827

1,093

2

ടക.എനം. 
വര്ഗസ്കീസത്ത്, 
കകറായതിക്കെപറ
മ്പതില, 
കകറാഴകഞരതി, 
കകറാഴകഞരതി 
പതി.ഒ., 
689641

13/1793 23.1
23.1*50
+20%(Road)
=1,386

23.1*70
+20%(Road)
=1,940

554

13/1795 23.1
23.1*50
+20%(Road)
=1,386

23.1*70
+20%(Road)
=1,940

554

13/1796 88.37
88.37*50
+20%(Road)
=5,302

88.37*70
+20%(Road)
=7,423

2,121

13/1797 85.14
85.14*50
+20%(Road)
=5,109

85.14*70
+20%(Road)
=7,152

2,043

22 പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്



പത്തനനംതതിട

3

ജനറാര്ദ്ദേനന 
ആചേറാരതി, 
ടനടതിയപറ
മ്പതില, 
കകറാഴകഞരതി, 
കകറാഴകഞരതി 
പതി.ഒ.

13/1790 77.63
77.63*50
+20%(Road)
=4,658

77.63*70
+20%(Road)
=6,521

1,863

13/1791 89.62
89.62*50
+20%(Road)
=5,378

89.62*70
+20%(Road)
=7,528

2,150

13/1792 89.62
89.62*50
+20%(Road)
=5,378

89.62*70
+20%(Road)
=7,528

2,150

നതിയമ-ചേട്ട വല്യവസകള് ടതററായതി വല്യറാഖല്യറാനതിച്ചത്ത് നതികുതതി നതിര്ണ്ണയനം നടത്തുക
വഴതി തകദ്ദേശസറാപനത്തതിനത്ത്   വരുമറാന നഷനം ഉണ്ടറാകുനടവന വസ്തുത സര്ക്കെറാരതിടന
ശ്രദ്ധയതിലടപടുത്തുന.

പത്തനനംതതിട്ട  ജതിലറാ  ഓഡതിറത്ത്  സസ്കീനതിയര്  ടഡപന്യൂട്ടതി   ഡയറക്ടറുടട  02/08/2018  ടല  ടക.എസത്ത്.എ
പതി.റതി.എ-പതി.1-1108/18  നമ്പര്  കത്തത്ത്  പ്രകറാരനം  കമല  വതിവരതിച്ച  ടകട്ടതിടങ്ങളടട  നതികുതതി
പുനര്നതിര്ണ്ണയതിച്ചത്ത്  കുറവത്ത്  ഈടറാക്കെറാനുള  നടപടതികള്  നറാളതിതുവടര  ഗറാമപഞറായത്തത്ത്

സസസ്കീകരതിച്ചതിട്ടതിടലനനം തലസതിതതി വതിവരനം ലഭല്യമറാക്കെതിയതിട്ടതിടലനനം അറതിയതിച്ചതിട്ടുണ്ടത്ത്.  

3. ടകട്ടതിട നതിര്മറാണനം ക്രമവലക്കെരതിച്ചതതില ചേട്ടലനംഘനനം

[കകറാഴകഞരതി ഗറാമപഞറായത്തത്ത്  2016-17 ഓഡതിറത്ത് റതികപറാര്ട്ടത്ത് ഖണതിക 2-4]

സര്ടവ്വേ  നനം.  334/16A2,  334/16A1,  334/17,  334/16B,  334/2 പ്രകറാരമുള
വസ്തുവതില നതിര്മതിച്ച ടകട്ടതിടത്തതിനത്ത് നമ്പര് നലകണടമനത്ത് കറാണതിച്ചത്ത് കകറാമളനം വര്ഗസ്കീസത്ത്
(പസൗകലറാസത്ത് വര്ഗസ്കീസത്ത്),  ടകറാച്ചതിയതില, കകറാഴകഞരതി പതി.ഒ എനയറാള് 03.06.2016-ല
കകറാഴകഞരതി  ഗറാമപഞറായത്തു  ടസക്രട്ടറതിയ്ക്കു  അകപക  നലകതിയതിരുന.  എനറാല
വതികലജത്ത്  ഓഫസ്കീസതില  നതിനനം  ലഭല്യമറായ  പകവശറാവകറാശ  സര്ട്ടതിഫതിക്കെറത്ത്
പരതികശറാധതിച്ചതതില നതിനനം നതിലനം  (wet  land)  എനറാണത്ത് ഈ സര്ടവ്വേ നമ്പറുകളതില
കരഖടപടുത്തതിയതിട്ടുളതത്ത്.  23.01.2007-ല  123/06-07  ആയതി  ടകട്ടതിടനതിര്മറാണ
ടപര്മതിറത്ത് നലകുകയുനം പതിനസ്കീടത്ത്  24.09.2010  വടര കറാലറാവധതി നസ്കീട്ടതിടക്കെറാടുത്തതിട്ടുമുണ്ടത്ത്.
ടപര്മതിറത്ത് പ്രകറാരനം 1165m  ² നറാണത്ത് അനുമതതി നലകതിയതിട്ടുളതത്ത്. എനറാല Completion
plan പ്രകറാരനം 1537.75 m  ² നതിര്മറാണനം പൂര്ത്തസ്കീകരതിച്ചതിട്ടുണ്ടത്ത്.

അസതിസനത്ത്  എഞതിനസ്കീയറുടട  29.06.2016-ടല  റതികപറാര്ട്ടത്ത്  പ്രകറാരനം
നതിര്മറാണത്തതില  ഗുരുതരമറായ  അപറാകതകള്  ഉളതറായതി  കരഖടപടുത്തതിയതിട്ടുണ്ടത്ത്.
മഴടവള  സനംഭരണതി  നതിര്മതിച്ചതിട്ടതില.  ചേട്ടനം  58(2)  പ്രകറാരനം  അഗതിശമനകസനറാ
ഓഫസ്കീസതില  നതിനനം  സറാകല്യപത്രനം  ഹറാജരറാക്കെതിയതിട്ടതില  തുടങ്ങതിയ  അപറാകതകള്
നതിലനതിലക്കെകവ  ഒനറാനം  നതിലയ്ക്കേത്ത്  നമ്പറതിട്ടു  നലകറാന  ടസക്രട്ടറതി  നതിര്കദ്ദേശതിച്ചതതിടന
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തുടര്നത്ത് 13/1806, 13/1807, 13/1808 എനസ്കീ നമ്പറുകള് ടകട്ടതിടത്തതിനു നലകതി.

തുടര്ന  രണ്ടറാനം  നതിലയ്ക്കു  UA  നമ്പര്  നലകറാന  ടസക്രട്ടറതി  ഓഫസ്കീസത്ത്  കനറാട്ടത്ത്
എഴുതുകയുനം  അസതിസനത്ത്  ടസക്രട്ടറതി  ഇതതിനു  വതികയറാജനക്കുറതിപ്പു  നലകുകയുനം
ടചേയതിരുന.  തുടര്നത്ത്  13/1809,  13/1810,  13/1811  എനസ്കീ  നമ്പറുകള്  നലകതി
ഗറാമപഞറായത്തത്ത് ടസക്രട്ടറതി ഈ അനധതികൃത നതിര്മറാണങ്ങടളലറാനം ക്രമവലക്കെരതിച്ചു.
അഗതിശമന കസനറാ ഓഫസ്കീസതില നതിനമുള സറാകല്യപത്രനം കൂടറാടത ടകട്ടതിടങ്ങള്ക്കു
നമ്പര് നലകതിയ നടപടതി ക്രമപ്രകറാരമല.

കമല  അപറാകതകള്ക്കു  അടതിയനതിരമറായതി  വതിശദസ്കീകരണനം
നലകണടമനറാവശല്യടപട്ടുടകറാണ്ടു  നലകതിയ  ഓഡതിറത്ത്  എനകസയറതിയ്ക്കു
(നനം.39/25.07.2017)  ടസക്രട്ടറതി  മറുപടതി  ലഭല്യമറാക്കെതിയതിട്ടതില.  തറാടഴ  പറയുന
ടകട്ടതിടങ്ങള്ക്കു  നമ്പറതിട്ടതതിടന  ഫയലകള്  പരതികശറാധനയ്ക്കേത്ത്  ഓഡതിറതിനത്ത്
ഹറാജരറാക്കെണടമനത്ത് ആവശല്യടപടട്ടങതിലനം ലഭല്യമറാക്കെതിയതില.

ക്രമ നമ്പര് വറാര്ഡത്ത് നനം / ടകട്ടതിട നമ്പര് ടകട്ടതിടത്തതിന ഏരതിയ (ചേ.മസ്കീ)

1 5/585 303.62

2 5/571 232.76

3 3/319 108.57

4 1/307C1 to C6 229*5 m²

5 5/592 307

6 5/585 303.62

7 6/340D (old)
5/571(new) 232.76

8 7/331, 332, 333 163, 107, 107

ഇത്തരത്തതില  ടകട്ടതിടങ്ങള്ക്കു  നതികുതതി  നതിര്ണ്ണയതിച്ചു  ക്രമവലക്കെരതിക്കുനതതില
ഗുരുതരമറായ ചേട്ടലനംഘനനം ഓഡതിറതിടന ശ്രദ്ധയതിലടപട്ടതിട്ടുണ്ടത്ത്.  ആയതതിനറാല വതിഷയനം
സര്ക്കെറാരതിടന ശ്രദ്ധയതിലടപടുത്തുന.

നതിലവതിടല  സതിതതി  ആരറാഞത്ത്  ഗറാമ  പഞറായത്തതിനത്ത്  കത്തത്ത്  നലകതിടയങതിലനം  മറുപടതി
ലഭല്യമറാക്കെതിയതിട്ടതിടലനത്ത് പത്തനനംതതിട്ട ജതിലറാ ഓഡതിറത്ത്  സസ്കീനതിയര് ടഡപന്യൂട്ടതി   ഡയറക്ടറുടട  02/08/2018
ടല ടക.എസത്ത്.എ പതി.റതി.എ-പതി.1-1108/18 നമ്പര് കത്തത്ത് പ്രകറാരനം അറതിയതിച്ചതിട്ടുണ്ടത്ത്.
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4. ഇട്ടതിയപറാറ  ബസത്ത്  സറാനതിനുനം  തസ്കീര്തറാടക  കകന്ദ്രത്തതിനുനം  കവണ്ടതി  സലനം
ഏടറടുത്തതത്ത് - വനബറാദ്ധല്യതയറാകുന

[ററാനതി പഴവങ്ങറാടതി ഗറാമപഞറായത്തത്ത്  2016-17 ഓഡതിറത്ത് റതികപറാര്ട്ടത്ത് ഖണതിക 3-1]

ഇട്ടതിയപറാറ  ടക.എസത്ത്.ആര്.ടതി.സതി  ബസത്ത്  സറാനതിനുനം  ശബരതിമല  തസ്കീര്തറാടക
കകന്ദ്രത്തതിനുനം കവണ്ടതി വതിവതിധ വല്യകതികളതില നതിനത്ത്  സലനം ഏടറടുത്തതതിനത്ത്  കശഷനം
കൂടുതല  വതില  ആവശല്യടപട്ടത്ത്  ചേതില  വല്യകതികള്  പത്തനനംതതിട്ട  സബത്ത്കകറാടതതിയതില
ടപറസ്കീഷന  ഫയല ടചേയ്യുകയുനം,  കകറാടതതിവതിധതി  അനുസരതിച്ചത്ത്  പത്തനനംതതിട്ട  എല.എ.
തഹസസ്കീലദറാരുടട  28-9-16  ടല  കണക്കുവതിവര  പത്രതിക  പ്രകറാരനം  ബറാദ്ധല്യതത്തുക
നതിശ്ചയതിച്ചത്ത് ഒടുക്കെറാന പഞറായത്തതികനറാടത്ത് ആവശല്യടപടുകയുനം ടചേയതിട്ടുണ്ടത്ത്. വതിശദവതിവരനം
ചുവടട കചേര്ക്കുന.

ക്രമ
നനം

എല.എ
നമ്പര്, കകസത്ത്

നമ്പര്

സലനം ആരതില നതിനത്ത്
ഏടറടുത്തു എനതതിടന

വതിവരനം

സര്കവ്വേ
നമ്പര്

ഏടറടുത്ത
സലത്തതിടന

വതിസ്തൃതതി
ബറാദ്ധല്യത തുക

1 70/11
EP21/07

കജറാജതി കജറാസഫത്ത്, 
കണ്ണനറാനത്തത്ത്

258/8-1-1, 
258/9-1-1 10.57 ആര്

50,01,667
(31-10-16

വടര)

2
72/11

EP 21/07
എബതി കജറാസഫത്ത്, 
കണ്ണനറാനത്തത്ത്

258/8-1-2,
258/9-1-2 10.58 ആര്

50,06,399
(31-10-16

വടര)

3 74/11
EP 21/07

ലസ്കീന പസ്കീറര്, കരഖ 
പസ്കീറര്, ടബനഡതിക്ടത്ത് 
നഗര്, നറാലറാഞതിറ, 
തതിരുവനനപുരനം

258/8,
258/9

21.15 ആര്
1,00,08,067

(31-10-16
വടര)

4 86/11
EP 33/15

കജക്കെബത്ത് കുരുവതിള, 
ആടററാനതില, 
പഴവങ്ങറാടതി

258/8-4-4 5.7 ആര്
37,16,861
(30-8-17

വടര)

5
71/11

EP 32/15 ഒ.റതി.മറാത്തുക്കുട്ടതി
ലഭല്യമറാക്കെതി

യതില 5.4 ആര്
44,84,562
(31-10-16

വടര)

ആടക 2,82,17,556

ശബരതിമല  തസ്കീര്തറാടക  കകന്ദ്രനം,  ടക.എസത്ത്.ആര്.ടതി.സതി.  ബസത്ത്  സറാനത്ത്
പദ്ധതതികളടട സലടമടുപതിനത്ത് കവണ്ടതി മറാനല്യവതിരുദ്ധ പറാകക്കെജതില ഉള്ടപടുത്തതി 72.69
ലകനം  രൂപ  അനുവദതിച്ചത്ത്  ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി)  1748/10/ടപറാ.മ.വ.,  തസ്കീയതതി  20-11-10
പ്രകറാരനം സര്ക്കെറാര് ഉത്തരവറായതിരുന.  എനറാല അനുവദതിച്ച തുകയുമറായതി ബനടപട്ട
കരഖകള്  പരതികശറാധനയ്ക്കേത്ത്  ലഭല്യമറാക്കെതിയതിട്ടതില.  കൂടറാടത  ഏടറടുത്ത  സലത്തതിനത്ത്
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നതിശ്ചയതിച്ച  ടപറാനനംവതില  നടപടതികളടട  വതിവരനം,  അധതികവതില  ആവശല്യടപട്ടത്ത്
വല്യകതികള് കകറാടതതിയതില നലകതിയ ടപറസ്കീഷനതില പഞറായത്തത്ത് സസസ്കീകരതിച്ച നടപടതി,
കകറാടതതി  വതിധതിയുടട  പകര്പത്ത്  എനതിവ  ആരറാഞത്ത്  നലകതിയ  ഓഡതിറത്ത്
അകനസഷണത്തതിനത്ത്  (നമ്പര്  14  തസ്കീയതതി  22-8-17)  മറുപടതികയറാ,  ആവശല്യടപട്ട
കരഖകകളറാ ലഭല്യമറാക്കെതിയതില. ടസറാകളഷല്യനം (solatium) നലകുനതതിനത്ത് ഗറാമപഞറായത്തത്ത്
കമതിറതി  ഏകകണ്ഠമറായതി  തസ്കീരുമറാനനം  എടുത്തതിരുകനറാ  എനത്ത്  കബറാദ്ധല്യടപടുനതതിനത്ത്
ആവശല്യമറായ  കരഖകളനം  ലഭല്യമറാക്കെതിയതില.  ഈ  സറാഹചേരല്യത്തതില  ടസറാകളഷല്യനം
നലകുനതു  സനംബനതിച്ച  കൃതല്യത  ഓഡതിറതിനത്ത്  കബറാദ്ധല്യടപട്ടതിട്ടതില.  വസ്തുവതിടന
വര്ദ്ധതിപതിച്ച  വതില,  30%  ടസറാകളഷല്യനം,  നറാളതിതുവടരയുള  പലതിശ  എനസ്കീ
ഇനങ്ങളതിലറാണത്ത് ബറാദ്ധല്യതത്തുക നതിര്ണ്ണയതിച്ചതത്ത്. 15% നതിരക്കെതിലറാണത്ത് ബറാദ്ധല്യതത്തുകയ്ക്കേത്ത്
നതിലവതില പലതിശ കണക്കെറാക്കെതി വരുനതത്ത്.  വര്ഷങ്ങളറായതി തുക ഒടുക്കെറാത്തതു മൂലമറാണത്ത്
പലതിശ  ഉള്ടപടടയുള  തുക  ബറാദ്ധല്യതയറായതി  മറാറതിയതത്ത്.  ഈ  വതിഷയത്തതില
നടപടതിടയറാനനം  സസസ്കീകരതിക്കെറാടത  ഭരണസമതിതതി  നതിസനംഗത പറാലതിച്ചുവരുനതത്ത്
ഗുരുതരമറായ  വസ്കീഴ്ചയറായതി  ഓഡതിറത്ത്  വതിലയതിരുത്തുന.  ബറാദ്ധല്യത  യഥറാസമയനം
തസ്കീര്പറാക്കുനതതില വസ്കീഴ്ച  വരുത്തതിയതതിനത്ത്  ഉത്തരവറാദതികളറായ ഉകദല്യറാഗസര്ടക്കെതതിടര
വകുപ്പുതല നടപടതി സസസ്കീകരതിക്കുനതതിനത്ത് ഓഡതിറത്ത് റതികപറാര്ട്ടതില ശതിപറാര്ശ ടചേയതിട്ടുണ്ടത്ത്.  

ടക.എസത്ത്.ആര്.ടതി.സതി ബസത്ത് സറാനതിനുനം ശബരതിമല തസ്കീര്തറാടക കകന്ദ്രത്തതിനുനം
സലനം ഏടറടുത്തതത്ത് വഴതിയുണ്ടറായ ബറാദ്ധല്യത  തസ്കീര്പറാക്കുനതതിനത്ത് സര്ക്കെറാര് തലത്തതില
അടതിയനതിര നടപടതി സസസ്കീകരതിക്കുവറാന ഓഡതിറത്ത് ശതിപറാര്ശ ടചേയ്യുന.  

നതിലവതിടല  വതിവരനം  സനംബനതിച്ചത്ത്  27/07/2018  നത്ത്  കത്തത്ത്  നലകതിടയങതിലനം  മറുപടതി
ലഭല്യമറാക്കെതിയതിട്ടതിലറാടയനത്ത്  പത്തനനംതതിട്ട  ജതിലറാ  ഓഡതിറത്ത്  സസ്കീനതിയര്  ടഡപന്യൂട്ടതി  ഡയറക്ടറുടട
02.08.2018 ടല ടക.എസത്ത്.എ.പതി.റതി.എ.പതി.1/1108/18 നമ്പര് കത്തത്ത് പ്രകറാരനം അറതിയതിച്ചതിട്ടുണ്ടത്ത്.

5. PWD  കററാഡതിടന  അതതിരു  നതിര്ണ്ണയതിക്കെറാടതയുനം  ടകട്ടതിട  നതിര്മറാണ
ചേട്ടങ്ങള്  പറാലതിയ്ക്കേറാടതയുനം  നതിര്മതിച്ച  ഇരുനതില  വറാണതിജല്യ  ടകട്ടതിടത്തതിനത്ത്
ടപര്മതിറനം ടകട്ടതിട നമ്പരുനം അനുവദതിച്ചു നലകതി

[ടകറാറനറാടത്ത് ഗറാമപഞറായത്തത്ത്  2016-17 ഓഡതിറത്ത് റതികപറാര്ട്ടത്ത്  ഖണതിക 2-1]

തകദ്ദേശ സസയനംഭരണ വകുപത്ത് സര്ക്കുലര്  നനം. 32131/ആര്.എ.1/2012/തസസഭവ
തസ്കീയതതി  15.06.2013  പ്രകറാരനം  ടകട്ടതിട   നതിര്മറാണത്തതിനുള അകപകയുനം പത്ത്ളറാനുനം
പഞറായത്തതിടല സറാകങതതിക വതിദഗത്ത്ധര് പരതികശറാധന നടത്തതിയതതിനു കശഷനം മറാത്രകമ
ടസക്രട്ടറതി ടപര്മതിറത്ത് നലകറാവൂ എനത്ത് നതിഷ്കര്ഷതിച്ചതിട്ടുണ്ടത്ത്. ടകട്ടതിടത്തതിനു നമ്പരതിടുകമ്പറാഴുനം
ടപര്മതിറത്ത്  നലകതിയ  വതിധത്തതിലള  സറാകങതതിക  നതിബനനകകളറാടു  കൂടതിയറാകണറാ
ടകട്ടതിടനം  നതിര്മതിച്ചടതന  ഗറാമപഞറായത്തത്ത്  ടസക്രട്ടറതി  പരതികശറാധതികക്കെണ്ടതറാണത്ത്.
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തകദ്ദേശ സസയനംഭരണ (ആര്.എ)വകുപത്ത് സര്ക്കുലര് നമ്പര് 12900/R.A1/2015/തസ സഭവ.,
തസ്കീയതതി  02.12.2015  പ്രകറാരനം  കനംപത്ത്ളസ്കീഷന  പത്ത്ളറാന  ലഭതിയ്ക്കുന  മുറയ്ക്കേത്ത്  ടകട്ടതിട
നതിര്മറാണനം  ചേട്ടങ്ങള്ക്കു  വതികധയമറാകണറാ  എന  പരതികശറാധതിച്ച  കശഷനം  തുടര്
നടപടതികള്  ഗറാമപഞറായത്തത്ത്  ടസക്രട്ടറതി  സസസ്കീകരതികക്കെണ്ടതറാണത്ത്.  എനറാല
അപ്രകറാരമുള  സലപരതികശറാധന  റതികപറാര്ട്ടതിലറാടത,  ടകട്ടതിട  നതിര്മറാണ  ചേട്ടങ്ങള്
പറാലതിക്കെറാത്ത   ബഹുനതിലടകട്ടതിടത്തതിനു  ഗറാമപഞറായത്തത്ത്  ടസക്രട്ടറതി  നമ്പരതിട്ടു
നലകതിയതറായതി കടണ്ടത്തതി. വതിശദറാനംശങ്ങള് ചുവടട കചേര്ക്കുന.

ടകറാറനറാടത്ത്  പഞറായത്തതിടല ടപരുടമ്പട്ടതി  വതികലജതില പറാലയ്ക്കേറാമണ്ണതില വസ്കീട്ടതില
ശ്രസ്കീ.ടറജതി പതി ഈകശറായ്ക്കേത്ത് ബഹുനതില വറാണതിജല്യ ടകട്ടതിടനം (സര്ടവ്വേ നമ്പര്:232/3, 7.60
ആര്)  നതിര്മതിക്കുനതതിനത്ത്  03.06.2015  ല  ബതിലഡതിനംഗത്ത്  ടപര്മതിറത്ത്  നലകതിയതിരുന
(No.A2-5151/14;03.06.2015,  Ground  Floor-206.41  m2,  First  Floor-206.41
m2).  എനറാല  ബതിലഡതിനംഗത്ത്  ടപര്മതിറത്ത്  നലകതിയതതില  ഗുരുതരമറായ  അപറാകതകള്
കണ്ടു.  ടകട്ടതിട  നതിര്മറാണ  അകപകയതില  LSGD  ഓവര്സതിയര്  നടത്തതിയ  സല
പരതികശറാധന റതികപറാര്ട്ടത്ത് പ്രകറാരനം പ്രസ്തുത പത്ത്ളറാനതില കറാണതിച്ചതിരതിക്കുന ടകട്ടതിടത്തതിടന
മുനവശത്തുളള  തസ്കീയറാടതിക്കെല-ററാനതി  PWD  കററാഡതിടന  അതതിര്ത്തതി  നതിര്ണ്ണയതിച്ചു
നലകറാന  കവണ്ട  നടപടതികള്  സസസ്കീകരതിക്കെണടമനത്ത്  ആവശല്യടപട്ടതിരുന.  തുടര്നത്ത്
16.02.2015  ല  ടവണ്ണതിക്കുളനം  PWD  അസതിസനത്ത്  എഞതിനസ്കീയര്ക്കു  (Roads)
ഗറാമപഞറായത്തത്ത്  ടസക്രട്ടറതി  കത്തത്ത്  നലകതിയതിരുന  (നനം:A2-5151/14;16.02.2015).
എനറാല PWD വതിഭറാഗത്തതില നതിനള മറുപടതിയ്ക്കു കറാത്തു നതിലക്കെറാടത ടകട്ടതിടത്തതിനു
ബതിലഡതിനംഗത്ത്  ടപര്മതിറത്ത്  നലകതി.  PWD  കററാഡതിടന  അതതിരു  പരതികശറാധതിക്കെറാടത
ടകട്ടതിടത്തതിനു  ടപര്മതിറത്ത്  നലകതിയ  അനടത്ത  ഗറാമപഞറായത്തത്ത്  ടസക്രട്ടറതി
വതിശദസ്കീകരണനം ലഭല്യമറാക്കെതിയതിട്ടതില.

ഇതതിനു പുറകമ ഓവര്സതിയര് നടത്തതിയ പരതികശറാധനയതില ചൂണ്ടതിക്കെറാണതിച്ചതിരുന
അപറാകതകള്  പരതിഹരതിക്കെറാടത  ടകട്ടതിടത്തതിനു  ബതിലഡതിനംഗത്ത്  ടപര്മതിറത്ത്  നലകുകയുനം
ടകട്ടതിട  നതിര്മറാണനം  പൂര്ത്തസ്കീകരതിക്കുകയുനം  ടചേയ.  തുടര്നത്ത്  27.04.2016  ല
കടമുറതികള്ക്കെത്ത്  നമ്പര്  ഇടുനതതിനത്ത്  ഉടമസന  അകപക  നലകതി.  KPBR-2011  ടല
ചേട്ടങ്ങള് പറാലതിച്ചറാണത്ത് ടകട്ടതിട നതിര്മറാണനം പൂര്ത്തസ്കീകരതിച്ചടതനത്ത്  28.04.2016  ല  A3
ടസകന  അകനസഷണ  റതികപറാര്ട്ടത്ത്  നലകതിയതിരുന.  ടതി  അകനസഷണ  റതികപറാര്ട്ടതില
ടകട്ടതിടനം  PWD  കററാഡത്ത്  പസ ഡതില  ആയതതിനറാല  ടവണ്ണതിക്കുളനം  PWD  Roads,
അസതിസനത്ത്  എഞതിനസ്കീയര്ക്കു  കത്തു  നലകുകയുനം  ആയതതിനപ്രകറാരനം  അകപകകയറാ
ടടറാപനം  സമര്പതിച്ച  കനംപത്ത്ളസ്കീഷന  പത്ത്ളറാന  അനംഗസ്കീകരതിച്ചു  നലകതിയതിട്ടുണ്ടത്ത്  എനനം
കരഖടപടുത്തതിയതിരുന.  എനറാല  അങ്ങടനടയറാരു  അനംഗസ്കീകറാരനം  വറാങ്ങതിയതറായതി
ഫയലതില  കരഖകളതില.  കനംപത്ത്ളസ്കീഷന  പത്ത്ളറാന  ഗറാമപഞറായത്തത്ത്  അസതിസനത്ത്
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എഞതിനസ്കീയറുടട  പരതികശറാധനയ്ക്കേത്ത്  പകമറാററാടത  ഈ  രണ്ടു  നതില  ടകട്ടതിടത്തതിനു
29.04.2016 ല നമ്പറുകള് നലകതി അധതികൃതമറാക്കെതി.

കനംപത്ത്ളസ്കീഷന പത്ത്ളറാന പ്രകറാരനം  തറ  വതിസ്തസ്കീര്ണ്ണനം  439.12m2 ആണത്ത്.  എനറാല
നതികുതതി  നതിര്ണ്ണയതിച്ചതിട്ടുളതത്ത്  ആടക  267.14m2-നു  മറാത്രമറാണത്ത്  (ചുവടട
നലകതിയതിരതിക്കുന പട്ടതിക കറാണുക). 

ക്രമ
നമ്പര്

വറാര്ഡതിടന കപരത്ത്/
ടകട്ടതിട നമ്പര് ഏരതിയ (in m2)

ഉടമയുടട കപരുനം
വതിലറാസവുനം

നതിര്ണ്ണയതിച്ച
നതികുതതി

1 IX/450 A 33.39(GF)
GF-95.91

m2

ശ്രസ്കീ.ടറജതി പതി
ഈകശറാ,

ടപരുടമ്പട്ടതി,
പറാലയ്ക്കേറാമണ്ണതില.

1,203

2 IX/450 B 15.44 (GF) 556

3 IX/450 C 47.08(GF) 1,695

4 IX/450 D 47.08(FF)

FF-171.23
m2

1,611

5 IX/450 E 43.14 (FF) 1,477

6 IX/450 F 48.83 (FF) 1,671

7 IX/450 G 32.18 (FF) 1,102

ആടക 267.14m2

കപറാര്ച്ചത്ത്  68.09m2 ഒഴതിവറാക്കെതിയറാലതടന  371.03m2 നു  നതികുതതി
നതിര്ണ്ണയതികക്കെണ്ടതിയതിരുന. നതികുതതി കണക്കെറാകക്കെണ്ടതിയതിരുന 68.09m2 ടകട്ടതിട ഭറാഗനം
ഒഴതിവറാക്കെതിയതത്ത് (439.12-371.03) ഗുരുതരമറായ ക്രമകക്കെടറായതി ഓഡതിറത്ത് വതിലയതിരുത്തുന.
നതിര്മതിച്ച  ടകട്ടതിടത്തതിനു  പതിനവശത്തറായതി  പറാര്ക്കെതിനംഗത്ത്  ടഷഡത്ത്  എന  കപരതില
255.75m2 ഭറാഗനം  നലകതിയതിരുന.  എനറാല  ഈ  ഭറാഗനം  അലമതിനതിയനം  ഷസ്കീറത്ത്  ഇട്ടത്ത്
റൂഫതിനംഗത്ത് നലകുകയുനം കമ്പതി,സതിമനത്ത് തുടങ്ങതിയ ടകട്ടതിട നതിര്മറാണ സറാമഗതികള് കസറാക്കെത്ത്
ടചേയത്ത്  വതിലപന നടത്തുനതറായുനം  കബറാദ്ധല്യടപട്ടു.  ഇങ്ങടന പല വതിധത്തതിലമുള ചേട്ട
ലനംഘനങ്ങള് ഈ നതിര്മറാണത്തതില നടത്തതിയതിട്ടുടണ്ടന ഓഡതിറതില വല്യകമറായതിട്ടുണ്ടത്ത്.
ഈ  വതിഷയത്തതില  അപറാകതകള്  ചൂണ്ടതിക്കെറാണതിച്ചുടകറാണ്ടത്ത്  ഓഡതിറത്ത്  എനകസയറതി
നലകതിയതിരുടനങതിലനം  (നനം:16/2017;20.09.2017)  ഗറാമപഞറായത്തത്ത്  അധതികൃതര്
മറുപടതി ലഭല്യമറാക്കെതിയതിരുനതില. 

നതിയമറാനുസൃതമറായറാകണറാ  ടകട്ടതിടങ്ങള്  നതിര്മതിച്ചടതന  പരതികശറാധതിക്കെറാടത
ഇവടയ  നതികുതതിവതികധയമറാക്കെതിയ  ഗറാമപഞറായത്തത്ത്  ടസക്രട്ടറതിയുടട  നടപടതി
ക്രമപ്രകറാരമല.  കമല  വതിഷയത്തതികന്മേല  ഭരണതലത്തതില  (ഡയറക്ടര്/  ടഡപന്യൂട്ടതി
ഡയറക്ടര്,  പഞറായത്തത്ത്)  അകനസഷണത്തതിനത്ത്  ഓഡതിറത്ത്  ശതിപറാര്ശ  ടചേയ്യുന.
ടകട്ടതിടത്തതിനത്ത്  നതിയമറാനുസൃതമറായ  നമ്പര്  നലകതിയ  നടപടതി  റദ്ദു  ടചേകയ്യേണ്ടതുനം
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ടകട്ടതിടത്തതിനു  U.A  നമ്പര് നലകതി നതിലവതില ഈടറാക്കെറാവുന നതികുതതിയുടട രണ്ടതിരട്ടതി
കൂടതി വസ്തുനതികുതതിയറായതി ഈടറാകക്കെണ്ടതുമറാണത്ത്.

ഈ  വതിഷയത്തതില  ആവശല്യമറായ  തുടര്  നടപടതി  ഗറാമ  പഞറായത്തത്ത്  സസസ്കീകരതിച്ചതതിടന  വതിവരനം
ലഭല്യമറാക്കെതിയതിട്ടതിലറാടയനത്ത്  പത്തനനംതതിട്ട  ജതിലറാ  ഓഡതിറത്ത്  സസ്കീനതിയര്  ടഡപന്യൂട്ടതി  ഡയറക്ടറുടട
02.08.2018 ടല ടക.എസത്ത്.എ.പതി.റതി.എ.പതി.1/1108/18 നമ്പര് കത്തത്ത് പ്രകറാരനം അറതിയതിച്ചതിട്ടുണ്ടത്ത്.

6. 22.51  ലകനം രൂപ ടചേലവഴതിച്ച  അറവുശറാല നതിര്മറാണനം  -  ആറത്ത്  വര്ഷനം
പതിനതിട്ടതിട്ടുനം പൂര്ത്തതിയറായതില.

[ഓമല്ലൂര് ഗറാമപഞറായത്തത്ത്  2016-17 ഓഡതിറത്ത് റതികപറാര്ട്ടത്ത്  ഖണതിക 3-24]

2011-12-ടല വറാര്ഷതിക പദ്ധതതിയതില ഉള്ടപടുത്തതി  35  ലകനം രൂപ അടങല
നതിശ്ചയതിച്ചതിരുന  ആധുനതിക അറവു ശറാലയുടട നതിര്മറാണത്തതിനത്ത്  22.51  ലകനം രൂപ
ടചേലവഴതിച്ചുടവങതിലനം  നറാളതിതുവടര  പൂര്ത്തതിയറായതിട്ടതില.   പദ്ധതതിയുടട  ഭറാഗമറായതി
29,93,019/-  രൂപയുടട  ഒരു ഡസ്കീറയത്ത്ലഡത്ത്  എസതികമറത്ത്  തയ്യേറാററാക്കെതി  പ്രവൃത്തതി ടടണ്ടര്
ടചേയ്യുകയുനം  15%  ഉയര്ന  നതിരക്കെത്ത്  കകസറാട്ടത്ത്  ടചേയ   കരറാറുകറാരന  23.03.2012-ല
ഗറാമപഞറായത്തുമറായതി  എഗതിടമനത്ത്  വച്ചത്ത്  പ്രവൃത്തതി  ഏടറടുക്കുകയുമുണ്ടറായതി.  പ്രവൃത്തതി
നടത്തതിവരടവ  ശുചേതിതസ  മതിഷനതിലനതിനനം  വതിദഗ്ദ്ധ  സനംഘനം  പരതികശറാധന  നടത്തതി
നലകതിയ നതിര്കദ്ദേശങ്ങളടട അടതിസറാനത്തതില 2014-15 വര്ഷനം 36,93,510/- രൂപയുടട
റതിപവസത്ത്ഡത്ത്  എസതികമറത്ത്  തയ്യേറാററാക്കെതി  അനംഗസ്കീകറാരനം  വറാങ്ങതി.  പദ്ധതതിയുടട  ഭറാഗമറായതി
ചുവടട  കചേര്ക്കുന  നതിര്മറാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടത്തുനതതിനറായതിരുന
ഉകദ്ദേശതിച്ചതിരുനതത്ത്.

1 ബതിലഡതിനംഗത്ത് & അകസറസ്കീസത്ത് 15,90,000

2 ടമക്കെറാനതിക്കെല & ഇലകതിക്കെല 9,00,000

3 ടസപത്ത്റതികത്ത് ടറാങത്ത് 47,000

4 ബകയറാഗല്യറാസത്ത് പ്ലറാനത്ത് 6,58,000

5 ടലയത്ത്കറജത്ത് 1,75,000

6 ഇലകതിഫതികക്കെഷന 60,000

7 പ്ലനംബതിനംഗത്ത് 70,000

Total 35,00,000

കമല  റതിപവസത്ത്ഡത്ത്  എസതികമറതിലനതിനനം  ബകയറാഗല്യറാസത്ത്  പ്ലറാനത്ത്  നതിര്മറാണനം,
ടലയത്ത്കറജത്ത്  (lairage),  പ്ലനംബതിനംഗത്ത്  പ്രവൃത്തതികള് ഒഴതിവറാക്കെതിയ കശഷനം  ബറാക്കെതിയുളവ
ഉള്ടപടുത്തതി  അസതി.എഞതിനസ്കീയര്  നതിര്വ്വേഹണ  ഉകദല്യറാഗസനറായതി  ഒരു  പുതതിയ
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കപ്രറാജക്ടത്ത്  രൂപസ്കീകരതിച്ചു.  ടമക്കെറാനതിക്കെല  പ്രവൃത്തതികള്ക്കെറാവശല്യമറായ  ഉപകരണങ്ങള്
വറാങ്ങല,  ഇലകതിക്കെല  പ്രവൃത്തതികള്ക്കെറായുളള  ടഡകപറാസതിറത്ത്  വര്ക്കെത്ത്  എനതിവയ്ക്കേറായതി
ടസക്രട്ടറതി  നതിര്വ്വേഹണ  ഉകദല്യറാഗസനറായതി  രണ്ടു  പുതതിയ  കപ്രറാജക്ടുകള്
രൂപസ്കീകരതിക്കുകയുനം ടചേയ.

2011-12 വര്ഷനം ആരനംഭതിച്ച പ്രവൃത്തതിയുടട സതിവതില വര്ക്കുകള് 80% മറാത്രമറാണത്ത്
നറാളതിതുവടര  പൂര്ത്തതിയറായതിട്ടുളളതത്ത്.  കരറാറുകറാരനത്ത്  മൂനത്ത്  പറാര്ട്ടത്ത്  ബതില്ലുകളതിലറായതി
12.11.2014  ല  അളവത്ത്  പുസ്തക പ്രകറാരനം  ആടക  15,23,236/-  രൂപ നലകതിയതിട്ടുണ്ടത്ത്.
ടസപത്ത്റതികത്ത് ടറാങത്ത് പതിറതിടന നതിര്മറാണവുനം ടകട്ടതിട നതിര്മറാണത്തതിടന 80%-വുനം മറാത്രനം
പൂര്ത്തസ്കീകരതിച്ച  കരറാറുകറാരന  തുടര്  നതിര്മറാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടത്തതിയതിട്ടതില.
അറവുശറാലകയറാടത്ത്  കചേര്നളള  ബകയറാഗല്യറാസത്ത്  പ്ലറാനത്ത്,  ടലയത്ത്കറജത്ത്,  പ്ലനംബതിനംഗത്ത്
പ്രവൃത്തതികള് അനംഗസ്കീകൃത ഏജനസതിടയ ഏലപതിക്കുനതതിനത്ത്  തസ്കീരുമറാനതിച്ചതിട്ടുടണ്ടങതിലനം
തസ്കീരുമറാനനം  നടപറാക്കെതിയതിട്ടതില.  ഇലകതിഫതികക്കെഷനത്ത്  2014-15-ടല  വറാര്ഷതിക
പദ്ധതതിയതില ഉള്ടപടുത്തതി ടസക്രട്ടറതി  7,27,875/-  രൂപ പതി.ഡബബ.ഡതി.  ഇലകതിക്കെല
വതിഭറാഗത്തതില ടഡകപറാസതിറത്ത് ടചേയതിട്ടുടണ്ടങതിലനം നറാളതിതുവടര പ്രവൃത്തതി നടത്തതിയതിട്ടതില.
ടമക്കെറാനതിക്കെല  ഉപകരണങ്ങള്  വറാങ്ങുനതതിനത്ത്  ടസക്രട്ടറതിയുടട  നതിര്വ്വേഹണ
ചുമതലയതില  9  ലകനം രൂപയുടട കപ്രറാജക്ടത്ത്  2013-14-ടല വറാര്ഷതിക പദ്ധതതി  മുതല
നതിലവതിലടണ്ടങതിലനം  ടകട്ടതിട  നതിര്മറാണനം  പൂര്ത്തതിയറാക്കെറാത്തതതിനറാല  ആയതത്ത്
നടപതിലറാക്കെതിയതിട്ടതില.  പദ്ധതതിയ്ക്കേറായതി  നറാളതിതുവടര  ടപറാതു  ഖജനറാവതിലനതിനനം
22,51,111/- രൂപ ടചേലവഴതിടച്ചങതിലനം പദ്ധതതി ലകല്യനം കണ്ടതിട്ടതില.

പദ്ധതതിയടങലതിടന പകുതതിയതികലടറ തുക ഇതുവടര ടചേലവഴതിടച്ചങതിലനം ലകല്യനം
കറാണറാടത  കതിടക്കുനതത്ത്  ഗറാമപഞറായത്തത്ത്  അധതികൃതരുടടയുനം,  നതിര്വ്വേഹണ
ഉകദല്യറാഗസരുടടയുനം  ഭറാഗത്തുനതിനളള  തതികഞ  അനറാസ  മൂലമറാടണനത്ത്  ഓഡതിറത്ത്
വതിലയതിരുത്തുന.  അറവുശറാല  നതിര്മതിക്കുനതുടകറാണ്ടത്ത്  ഗറാമപഞറായത്തതിനത്ത്
ലഭല്യമറാകറാമറായതിരുന  വരുമറാനനം  പദ്ധതതി  അനനമറായതി  നസ്കീണ്ടുകപറാകുനതുമൂലനം
നഷമറാകുന സറാഹചേരല്യമറാണത്ത്.  പദ്ധതതി പൂര്ത്തസ്കീകരണത്തതിനത്ത് തടസമറായ കറാരണങ്ങള്
കടണ്ടത്തതി  അവ  പരതിഹരതിച്ചത്ത്  പദ്ധതതി  സമയബനതിതമറായതി  പൂര്ത്തതിയറാക്കുനതതിനത്ത്
അടതിയനര  നടപടതികള്  പഞറായത്തത്ത്  ഭരണ  സമതിതതി  പകടക്കെറാകളണ്ടതറാടണനത്ത്
ഓഡതിറത്ത് റതികപറാര്ട്ടതില നതിര്കദ്ദേശതിക്കുന. വതിഷയനം സര്ക്കെറാരതിടന ശ്രദ്ധയതിലടപടുത്തുന.

ശുചേതിതസ  മതിഷനതില നതിനനം  തുടര്  നതിര്മറാണത്തതിനുള അനുവറാദനം  ലഭതിച്ചറാല മറാത്രകമ   നതിലവതില
നതിര്മറാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടത്തറാന  സറാധതിക്കുകയുള്ളു  എനത്ത്   31.07.2018 ല  പഞറായത്തത്ത്
ടസക്രട്ടറതി മറുപടതി നലകതിയതിട്ടുടണ്ടനത്ത് പത്തനനംതതിട്ട ജതിലറാ ഓഡതിറത്ത് സസ്കീനതിയര് ടഡപന്യൂട്ടതി ഡയറക്ടര്
02/08/2018 ടല ടക.എസത്ത്.എ/പതിറതിഎ.പതി1-1108/18 നമ്പര് കത്തതിലൂടട അറതിയതിച്ചതിട്ടുണ്ടത്ത്.
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7. ഓമല്ലൂര്  മറാര്ക്കെറതില  മറാലതിനല്യ  പ്രശനം  രൂകനം  -  പ്ലറാനത്ത്  നതിര്മതിക്കുനതതിനത്ത്
ആറത്ത് വര്ഷനം മുമ്പത്ത് ആവതിഷ്കരതിച്ച പദ്ധതതി നടപതിലറാക്കെതിയതില.

[ഓമല്ലൂര് ഗറാമപഞറായത്തത്ത്  2016-17 ഓഡതിറത്ത് റതികപറാര്ട്ടത്ത്  ഖണതിക 3-25]

2011-12-ടല വറാര്ഷതിക പദ്ധതതിയതില ഉള്ടപടുത്തതി 13,74,250/- രൂപ അടങല

വകയതിരുത്തതി ആവതിഷ്കരതിച്ച പദ്ധതതിയറാണതിതത്ത്. വതികസന ഫണ്ടത്ത് ഇനത്തതില 2,20,000/-
രൂപയുനം,  കബറാക്കെത്ത്  പഞറായത്തത്ത്  വതിഹതിതനം  5,00,000/-  രൂപയുനം,  നതിര്മല പുരസറാര

തുക  4,75,000/-  രൂപയുനം,  ശുചേതിതസ  മതിഷന  തുക  1,79,250/-  രൂപയുമറായതിരുന
കപ്രറാജക്ടതില  വകയതിരുത്തതിയതിരുനതത്ത്.  100  കതികലറാ  മറാലതിനല്യനം  ഒരു  ദതിവസനം

നതിര്മറാര്ജ്ജനനം  ടചേയ്യുവറാന  സഹറായകരമറായ  പ്ലറാനത്ത്  സറാപതിക്കുനതതിനത്ത്  എസതികമറത്ത്
തയ്യേറാററാക്കെതി  പ്രവൃത്തതി  ടടണ്ടര്  ടചേയ.  കരറാറുകറാരന   23.03.2012-ല

ഗറാമപഞറായത്തുമറായതി  കരറാറതികലര്ടപട്ടത്ത്  (എഗതിടമനത്ത്  നനം.42/2011-12/AE/LSGD/
OMLR,  dtd.23.03.2012)  പ്രവൃത്തതി  ഏടറടുത്തതിട്ടുടണ്ടങതിലനം  നറാളതിതുവടര  പ്രവൃത്തതി

നടത്തതിയതിട്ടതില.  2011-12  മുതല  ഈ  പദ്ധതതി  സതില  ഓവററായതി
നതിലനതിര്ത്തതിയതിരതിക്കുകയറാണത്ത്.  എഗതിടമനത്ത്  വച്ചത്ത്  പ്രവൃത്തതി  നടത്തുനതതിനത്ത്

വസ്കീഴ്ചവരുത്തതിയ  കരറാറുകറാരടനതതിടര  നതിര്വ്വേഹണ  ചുമതലയുളള  അസതി.എഞതിനസ്കീയര്
നറാളതിതുവടര യറാടതറാരു നടപടതികളനം സസസ്കീകരതിച്ചതിട്ടതില.

ഗറാമപഞറായത്തതില മറാലതിനല്യങ്ങള് സനംസരതിക്കുനതതിനത്ത് നതിലവതില സനംവതിധറാനനം
ഇല.  ഓമല്ലൂര് മറാര്ക്കെറതിലനതിനനം പുറനം തളളന മറാലതിനല്യങ്ങള് മറാര്ക്കെറതിനുളളതിലതടന

തുറസറായ  സലത്തത്ത്  നതികകപതിക്കുകയറാണത്ത്  നതിലവതില  ടചേയവരുനതത്ത്.  മതല്യ/മറാനംസ
അവശതിഷങ്ങള്  ഉള്ടപടടയുളള  പജവമറാലതിനല്യങ്ങള്  കവണ്ടവതിധനം  സനംസരതിക്കെറാടത

തുറസറായ  സലത്തത്ത്  നതികകപതിക്കുനതത്ത്  സറാനംക്രമതിക  കരറാഗങ്ങള്  പടരുനതതിനത്ത്
ഇടയറാക്കുടമനളള കറാരല്യത്തതില സനംശയമതില. ഈ സറാഹചേരല്യത്തതില ആറത്ത് വര്ഷനം മുമ്പത്ത്

ആവതിഷ്കരതിച്ച  ബകയറാഗല്യറാസത്ത്  പ്ലറാനതിടന  നതിര്മറാണനം  പൂര്ത്തതിയറാക്കെറാതതിരതിക്കുനതത്ത്
ഭരണസമതിതതിയുടടയുനം ടസക്രട്ടറതിയുടടയുനം ഭറാഗത്തുള ഗുരുതരമറായ വസ്കീഴ്ചയറാണത്ത്.

പത്തനനംതതിട്ട  ജതിലറാ  സസ്കീനതിയര്  ടഡപന്യൂട്ടതി  ഡയറക്ടര്ക്കെത്ത്  02/08/2018  ല
നലകതിയ  മറുപടതിയതില  പ്രസ്തുത  നതിര്മറാണനം  നടകത്തണ്ട  സലനം  ടവളടക്കെട്ടുള

പ്രകദശനം ആയതതിനറാല പ്രവൃത്തതി നതിര്വ്വേഹതിക്കെറാന സറാധല്യമലറാടയനനം  അതുടകറാണ്ടത്ത്
പദ്ധതതിയ്ക്കേത്ത് ലഭല്യമറായ  ഫണ്ടത്ത് ശുചേതിതസ മതിഷനത്ത് മടക്കെതി നലകതിടയനനം അറതിയതിച്ചതിട്ടുണ്ടത്ത്.

നതിര്മറാണ  കയറാഗല്യമലറാത്ത  ടവളടക്കെട്ടുള  പ്രകദശനം  മറാലതിനല്യനതിര്മറാര്ജന
പ്ലറാനത്ത്  നതിര്മറാണത്തതിനത്ത്   ടതരടഞടുത്തതുനം,  അനുവദതിച്ച  കശഷനം  ഫണ്ടത്ത്  ശുചേതിതസ
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മതിഷനത്ത്  മടക്കെതി  നലകതിയതുനം  പദ്ധതതിയുടട  നടത്തതിപതിനത്ത്  തടസമറായതി  നതിലക്കുന.

വതിഷയനം സര്ക്കെറാരതിടന ശ്രദ്ധയതില ടകറാണ്ടത്ത് വരുന.

പുതതിയ  ഖരമറാലതിനല്യ  പ്ലറാനത്ത്  സറാപതിക്കുനതതിനത്ത്  നടപടതി  സസസ്കീകരതിച്ചു  വരുനതറായതി  പഞറായത്തത്ത്
ടസക്രട്ടറതി മറുപടതി നലകതിയതിട്ടുടണ്ടനത്ത് പത്തനനംതതിട്ട ജതിലറാ ഓഡതിറത്ത് സസ്കീനതിയര് ടഡപന്യൂട്ടതി ഡയറക്ടര്
02/08/2018 ടല ടക.എസത്ത്.എ/പതിറതിഎ.പതി1-1108/18 നമ്പര് കത്തതിലൂടട അറതിയതിച്ചതിട്ടുണ്ടത്ത്.
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തതിരുവല മുനതിസതിപറാലതിറതി

1. തതിരുവല  ടക.എസത്ത്.ആര്.ടതി.സതി.  ബസത്ത്  ടടര്മതിനല  -  വസ്തുനതികുതതി  പതിഴ
ഉള്ടപടട ലഭതിക്കെറാനുളതത്ത് 2.62 കകറാടതി രൂപ.

[തതിരുവല മുനതിസതിപറാലതിറതി  2016-17 ഓഡതിറത്ത് റതികപറാര്ട്ടത്ത്  ഖണതിക 2-1]

1994-ടല  കകരള  മുനതിസതിപറാലതിറതി  നതിയമനം  വകുപത്ത്  242  അനുസരതിച്ചത്ത്
നതിയമറാനുസൃതമലറാടത  നതിര്മതിച്ച  ടകട്ടതിടത്തതിനത്ത്  നതികുതതി  ഈടറാക്കുകമ്പറാള്,  പ്രസ്തുത
ടകട്ടതിടനം  നതിയമറാനുസൃതമറായതി  നതിര്മതിച്ചതറായതിരുനടവങതില  ടകറാടുകക്കെണ്ടതി
വരുമറായതിരുന  വസ്തുനതികുതതിയുനം  അകതറാടടറാപനം  അതതിന  രണ്ടതിരട്ടതി  വരുന  തുകയുനം
കചേര്നള  തുക,  ടകട്ടതിടനം  പണതി  പൂര്ത്തതിയറാക്കുകകയറാ  വകുപത്ത്  233(2)  പ്രകറാരമുള
ഏടതങതിലനം  ആവശല്യത്തതിനത്ത്  ഉപകയറാഗടപടുത്തുകകയറാ  ഇതതില  ഏതറാകണറാ  ആദല്യനം
വരുനതത്ത്  ആ തസ്കീയതതി മുതല ടപറാളതിച്ചുമറാറന തസ്കീയതതി  വടര നതിയമറാനുസൃതമലറാടത
നതിര്മതിക്കെടപട്ട  ടകട്ടതിടത്തതിടന  വസ്തുനതികുതതിയറായതി  നലകുവറാന  ഉടമ
ബറാദ്ധല്യസനറായതിരതിക്കുനതറാണത്ത്.

2015-16,  2016-17,  2017-18  സറാമ്പത്തതിക  വര്ഷങ്ങളതിടല   വസ്തുനതികുതതി
ഇനത്തതില  തതിരുവല  നഗരത്തതിടന  ഹൃദയ  ഭറാഗത്തത്ത്  പ്രവര്ത്തതിച്ചു  വരുന
ടക.എസത്ത്.ആര്.ടതി.സതി.  ബസത്ത് ടടര്മതിനല കനം കഷറാപതിനംഗത്ത് കകറാനംപ്ലകതിനത്ത്  2,62,11,888/-
രൂപ  കുടതിശതികയുണ്ടത്ത്.  നഗരസഭയുടട  ഒകബടപനസതികയറാ,  ടകട്ടതിട  നമ്പകരറാ  ഇലറാടത
06.06.2015  മുതല ഇതത്ത് പ്രവര്ത്തതിച്ചു വരുന.  ആധുനതിക സസൗകരല്യങ്ങകളറാടു കൂടതി  12
നതിലകളതിലറായതി 2.30 ലകനം സസയര് ഫസ്കീറതില 41.38 കകറാടതി രൂപ ടചേലവഴതിച്ചത്ത് ബതി.ഒ.റതി.
അടതിസറാനത്തതില  കകരള   ടറാനസത്ത് കപറാര്ട്ടത്ത്  ടഡവലപത്ത്ടമനത്ത്  ഫതിനറാനസത്ത്
കകറാര്പകറഷനറാണത്ത്  ഇതത്ത്  നതിര്മതിച്ചതിട്ടുളതത്ത്.  ടടര്മതിനലതിടന  'ഗസൗണ്ടത്ത്  കഫറാര്'  ബസത്ത്
പറാര്ക്കെതിനംഗതിനുനം  മറത്ത്  നതിലകള്  ടക.എസത്ത്.ആര്.ടതി.സതി.  ഓഫസ്കീസറായുനം  കഷറാപതിനംഗത്ത്
കകറാനംപ്ലകറായുനം ഉപകയറാഗതിക്കുന.

27.2.2010-ല  BP-547/08-09-ാം  നമ്പര്  ടപര്മതിറത്ത്  പ്രകറാരനം  ടകട്ടതിട
നതിര്മറാണത്തതിനത്ത്  നലകതിയ  അനുമതതി  കറാലറാവധതി  27.2.2013-ല
അവസറാനതിച്ചുടവങതിലനം  തുടര്നത്ത്  ടക.റതി.ഡതി.എഫത്ത്.സതി  അനുമതതി  പുതുക്കുകകയറാ
ഇതതിടനതതിടര  നഗരസഭ  തുടര്  നടപടതി  സസസ്കീകരതിക്കുകകയറാ  ടചേയതിട്ടതില.  നതിര്മറാണ
അനുമതതി പുതുക്കെതി നഗരസഭയതില നതിനനം ടകട്ടതിട നമ്പ ര് സമ്പറാദതിക്കെറാടത തടന 05-
06-2015-ല ടക.എസത്ത്.ആര്.ടതി.സതി. ബസത്ത് ടടര്മതിനല ഔകദല്യറാഗതികമറായതി പ്രവര്ത്തനനം
ആരനംഭതിച്ചു.
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കസൗണ്സതിലതിടന  31.03.2017-ടല  16(3)  തസ്കീരുമറാന  പ്രകറാരനം  ബസത്ത്
ടടര്മതിനലതിനുനം  അനുബന  ടകട്ടതിടങ്ങള്ക്കുനം  UA  നമ്പരതിട്ടത്ത്  നലകുനതതിനുനം
നതിയമറാനുസ ൃതമറായ പതിഴ ചുമത്തതി നതികുതതി ഈടറാക്കുനതതിനുനം നതിര്കദ്ദേശതിച്ചതനുസരതിച്ചത്ത്
കകരള  ടറാനകസറാര്ട്ടത്ത്  ടഡവലപത്ത്ടമനത്ത്  ഫതിനറാനസത്ത്  കകറാര്പകറഷനത്ത്  7.06.2017-ല
നഗരസഭ കത്തത്ത് നലകതി.  പ്രതതിവര്ഷനം അടവറാകക്കെണ്ട വസ്തുനതികുതതി  ചുവടട കചേര്ക്കുനം
പ്രകറാരനം നതിശ്ചയതിക്കുകയുനം ടചേയ.

ടകട്ടതിട
നമ്പര്

പ്രതതിവര്ഷനം അടകയ്ക്കേണ്ട
യഥറാര്ത തുക

പതിഴ ഉള്ടപടട പ്രതതിവര്ഷനം
അടകയ്ക്കേണ്ട തുക

35/445(1) 3,08,225 9,24,675

35/445(2) 2,38,231 7,14,693

35/445(3) 2,79,606 8,38,818

35/445(4) 2,64,075 7,92,225

35/445(5) 2,48,538 7,45,614

35/445(6) 2,22,637 6,67,911

35/445(7) 2,22,637 6,67,911

35/445(8) 2,96,849 8,90,547

35/445(9) 2,96,849 8,90,547

35/445(10) 2,96,849 8,90,547

35/445(11) 18,840 56,520

35/445(12) 2,19,096 6,57,288

ആടക 29,12,432 87,37,296

എനറാല  19.06.2017  ല  ടക.റതി.ഡതി.എഫത്ത്.സതി.  ലഭല്യമറാക്കെതിയ  മറുപടതിയതില
നതിലവതില  നലകതിയതിരതിക്കുന  ഡതിമറാനത്ത്  കനറാട്ടസ്കീസത്ത്  പുന:പരതികശറാധതിച്ചത്ത്  ടകട്ടതിടത്തതിനത്ത്
സതിര നമ്പര് നലകതി സറാധറാരണ നതിരക്കെത്ത്  പ്രകറാരനം യഥറാര്തത്തതില ഒടുക്കുവറാനുള
തുക എത്രടയനത്ത് അറതിയതിക്കുന മുറയ്ക്കേത്ത് തുക ഒടുക്കുനതറാടണനനം അറതിയതിച്ചു.

നഗരസഭയുടട ഒകബടപനസതി സര്ട്ടതിഫതിക്കെകററാ,  ടകട്ടതിട നമ്പകരറാ ലഭല്യമറാകറാടത
തടന  05.06.2015-ല  ബസത്ത്  ടടര്മതിനലതിടന  പ്രവര്ത്തനനം  ആരനംഭതിച്ചു.  ബസത്ത്
ടടര്മതിനല പ്രവര്ത്തനനം ആരനംഭതിച്ചത്ത്  2  വര്ഷനം കഴതിഞതിട്ടുനം  പഫനല ഫയര്  NOC
ഹറാജരറാക്കുനതതികനറാ,  കനംപ്ലസ്കീഷന  പ്ലറാകനറാ,  കനംപ്ലസ്കീഷന  സര്ട്ടതിഫതിക്കെകററാ
സമര്പതിക്കുനതതികനറാ ടക.റതി.ഡതി.എഫത്ത്.സതിയ്ക്കേത്ത് കഴതിഞതിട്ടതില. 

ഡതിമറാനത്ത് ടചേയ പ്രകറാരനം ടക.എസത്ത്.ആര്.ടതി.സതി. ബസത്ത് ടടര്മതിനലതിടന 2015-16
മുതല   2017-18  വടരയുള  വസ്തുനതികുതതി  ഈടറാക്കെതിയതിരുടനങതില  നഗരസഭയ്ക്കേത്ത്
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2.62 കകറാടതി  (8737296 x 3)  രൂപ ലഭതിക്കുമറായതിരുന. വസ്തുനതികുതതി അടതിയനതിരമറായതി
ഈടറാക്കുനതതിനുള  നതിയമ  നടപടതികള്  അധതികൃതര്  സസസ്കീകരതികക്കെണ്ടതറാണത്ത്.
നഗരസഭയ്ക്കുണ്ടറായ വസ്കീഴ്ച സര്ക്കെറാരതിടന ശ്രദ്ധയതിലടപടുത്തുന.

06.07.2018-ല  നതികുതതി  അടയ്ക്കുനതതിനത്ത്  ടക.റതി.ഡതി.എഫത്ത്.സതി-ക്കെത്ത്  കത്തത്ത്  നലകതിയതിട്ടുടണ്ടനനം
കസൗണ്സതില  തസ്കീരുമറാനത്തതിനത്ത്  വതികധയമറായതി  റവനന്യൂ  റതിക്കെവറതി  ഉള്ടപടടയുള  നതിയമ  നടപടതി
സസസ്കീകരതിക്കുനതറാടണനനം ടസക്രട്ടറതി മറുപടതി നലകതിയതറായതി തതിരുവല നഗരസഭ ഓഡതിറത്ത് ടഡപന്യൂട്ടതി
ഡയറക്ടറുടട  01.08.2018 ടല  ടക.എസത്ത്.എ.റതി.എല.എനം.റതി.2/198/2018  നമ്പര്  കത്തതിലൂടട
അറതിയതിച്ചതിട്ടുണ്ടത്ത്.

2. ടമറാപബല  ടവറുകളതില  നതിനനം  നതികുതതി  ഈടറാക്കുനതില  -  ലകങ്ങളടട
നതികുതതി നഷനം.

[തതിരുവല മുനതിസതിപറാലതിറതി  2016-17 ഓഡതിറത്ത് റതികപറാര്ട്ടത്ത്  ഖണതിക 2-4]

തകദ്ദേശ ഭരണ  വകുപതിടന  14.01.11  ടല  17/11,18/11  എനസ്കീ  സര്ക്കുലറുകളടട
അടതിസറാനത്തതില  19.01.12  ടല കസൗണ്സതിലതിടന  1(2)-ാംനമ്പര് തസ്കീരുമറാനപ്രകറാരനം
നഗരസഭയതില  നതികുതതി  നതിരക്കുകള്  പുനര്നതിര്ണ്ണയതിച്ചതനുസരതിച്ചത്ത്  ടമറാപബല
ടവറുകളടട വസ്തുനതികുതതി ചേതുരശ്ര മസ്കീററതിനത്ത് 500 രൂപ നതിരക്കെതിലനം കസവന ഉപനതികുതതി
അടതിസറാന വസ്തുനതികുതതി നതിരക്കെതിടന 9% നതിരക്കെതിലനം നതിജടപടുത്തതിയതിട്ടുണ്ടത്ത്. എനറാല
നറാളതിതുവടര  പുതതിയ  നതിരക്കെതിലള  നതികുതതി  നതിര്ണ്ണയതിച്ചത്ത്  ഈടറാക്കെറാത്തതതിനറാല
ലകങ്ങളറാണത്ത് നഗരസഭക്കെത്ത് നതികുതതിയതിനത്തതില നഷമറായതിടക്കെറാണ്ടതിരതിക്കുനതത്ത്.

തതിരുവല നഗരസഭറാ പരതിധതിയതിലള  21  ടമറാപബല ടവറുകളടട വസ്തുനതികുതതി
കുടതിശതികയതിനത്തതില  9,53,280/-  രൂപ  ഈടറാക്കെറാനുണ്ടത്ത്.  വതിശദറാനംശങ്ങള്  ചുവടട
കചേര്ക്കുന.

ക്രമ
നനം. ടവറതിടന കപരത്ത് ഈടറാകക്കെണ്ട കറാലയളവത്ത് ഈടറാകക്കെണ്ട നതികുതതി

(രജതിസര് പ്രകറാരനം)

1 ATC ടടലതികകറാനം ടവര്
2015-16 മുതല 
ഈടറാക്കെറാന 
അവകശഷതിക്കുന

8,802 x 2 = 17,604

2
M/S റതിലയനസത്ത് ജതികയറാ 
ഇനകഫറാ കമ്പനതി ലതിമതിറഡത്ത്

2015-16 മുതല 
ഈടറാക്കെറാന 
അവകശഷതിക്കുന

2,052 x 2 = 4,104

3 ഭറാരതതി എയര്ടടല 
ലതിമതിറഡത്ത്

2014-15  - 2-ാം 
അര്ദ്ധവര്ഷനം മുതല 1,830 x 3 = 5,490

4
എസറാര് ടടലതികകറാനം 
ഇനഫറാസ്ട്രകത്ത്ചേര് 
(p)ലതിമതിറഡത്ത്

2015-16 മുതല 
ഈടറാക്കെറാന 
അവകശഷതിക്കുന

12,600 x 2 = 25,200
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5 ഭറാരതതി ഇനഫറാടടല 
ലതിമതിറഡത്ത്

2011-12 മുതല 18,000 x 6 = 1,08,000

6 M/s ഭറാരതതി ടസല്ലുലറാര് 
ലതിമതിറഡത്ത്

2011-12 മുതല 18,900 x 6 = 1,13,400

7 ഡതിഷത്ത് ടനറത്ത് വയര്ടലസത്ത്
2015-16 മുതല 
ഈടറാക്കെറാന 
അവകശഷതിക്കുന

31,500 x 2 = 63,000

8 റതിലയനസത്ത് 2009-10 മുതല 18,300 x 8 = 1,46,400

9 ററാറ ഇനകഫറാ സര്വസ്കീസത്ത് 
ലതിമതിറഡത്ത്

2010-11 മുതല 20,325 x 7 = 1,42,275

10 എയര്ടസല ഡതിഷത്ത് ടനറത്ത് 2010-11 മുതല 18,000 x 7 = 1,26,000

11 വയര്ലസത്ത് T.t
2015-16 മുതല 
ഈടറാക്കെറാന 
അവകശഷതിക്കുന

18,000 x 2 = 36,000

12 ഭറാരതതി ടസപറാര്
2015-16 മുതല 
ഈടറാക്കെറാന 
അവകശഷതിക്കുന

18,826 x 2 = 37,652

13 ഭറാരതതി ടസല്ലുലറാര് ലതിമതിറഡത്ത്
2015-16 മുതല 
ഈടറാക്കെറാന 
അവകശഷതിക്കുന

27,000 x 2 = 54,000

14
വയര്ലസത്ത് Tt ഇനകഫറാ 
ലതിമതിറഡത്ത്

2015-16 മുതല 
ഈടറാക്കെറാന 
അവകശഷതിക്കുന

15,000 x 2 = 3,000

15 ഇനഡസത്ത് ടവര് 16-17 മുതല 18,000 x 1 = 18,000

16 എകസറാടട്ടല ടമറാപബല 
കമന്യൂണതികക്കെഷനസത്ത്

16-17 മുതല 20,280 x 1 = 20,280

17 M/S റതിലയനസത്ത് 
കമന്യൂണതികക്കെഷനസത്ത്

2010-11 മുതല 2,700 x 7 = 18,900

18 റതിലയനസത്ത് ജതികയറാ 
ഇനകഫറാ കകറാനം

16-17 മുതല 2,415 x 1 = 2,415

19 M/s എസറാര് ടടലതികകറാനം 2015-16 മുതല 2,250 x 2 = 4,500

20 ഭറാരതതി ഇനഫറാ ടടലതികകറാനം 2015-16  - 2-ാം 
അര്ദ്ധവര്ഷനം മുതല 2,544 x 2 = 5,088

21 റതിലയനസത്ത് ജതികയറാ 
ഇനകഫറാ കകറാനം.

2015-16  - 2-ാം 
അര്ദ്ധവര്ഷനം മുതല 986 x 2 = 1,972

ആടക 9,53,280
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നഗരസഭറാ  പരതിധതിയതിലള  എലറാ  ടമറാടടബല  ടവറുകളടടയുനം  വസ്തുനതികുതതി
നതിര്ണ്ണയതിച്ചത്ത്  കുടതിശതിക  സഹതിതനം  ഇസൗടറാക്കുനതതിനത്ത്  സതസര  നടപടതി
സസസ്കീകരതിക്കെണടമനത്ത് റതികപറാര്ട്ടതില നതിര്കദ്ദേശതിച്ചതിട്ടുണ്ടത്ത്.

കുടതിശതിക ഒടുക്കുനതതിനത്ത് എലറാ ടമറാപബല കമ്പനതികള്ക്കുനം ഡതിമറാനത്ത് കനറാട്ടസ്കീസത്ത് നലകതിയതിട്ടുടണ്ടനനം
വസ്തുനതികുതതി  പരതിഷ്കരണ  പ്രക്രതിയ  പൂര്ത്തസ്കീകരതിക്കുന  മുറയ്ക്കേത്ത്  ടമറാപബല  ടവറുകളടട  പുതുക്കെതിയ
നതിരക്കെതിലള വസ്തുനതികുതതി ഈടറാക്കുനതറാടണനനം നഗരസഭ മറുപടതി നലകതിയതിട്ടുളതറായതി തതിരുവല
നഗരസഭ  ഓഡതിറത്ത്  ടഡപന്യൂട്ടതി  ഡയറക്ടറുടട  01.08.2018 ടല  ടക.എസത്ത്.എ.റതി.എല.
എനം.റതി.2/198/2018 നമ്പര് കത്തതിലൂടട അറതിയതിച്ചതിട്ടുണ്ടത്ത്.

3. ടസനടല ടപനഷന ഫണ്ടത്ത്  -  നഗരസഭയ്ക്കേത്ത്  ലഭതിക്കെറാനുളതത്ത്  7.57  കകറാടതി
രൂപ.

[തതിരുവല മുനതിസതിപറാലതിറതി  2016-17 ഓഡതിറത്ത് റതികപറാര്ട്ടത്ത്  ഖണതിക 3-15]

കകരള മുനതിസതിപറാലതിറതി (ജസ്കീവനക്കെറാരുടട ടഡത്തത്ത്-കനം-റതിട്ടയര്ടമനത്ത് ടബനതിഫതിറത്ത്)
ചേട്ടങ്ങള്  1996,  കകരള  മുനതിസതിപല  കണ്ടതിജനത്ത്  എനംകപ്ലറായസ്കീസത്ത്  ടഡത്തത്ത്-കനം-
റതിട്ടയര്ടമനത്ത്  ടബനതിഫതിറത്ത്  ചേട്ടങ്ങള്  1997 എനതിവയതിടല  ചേട്ടനം  6  പ്രകറാരനം
രൂപസ്കീകരതിച്ചതിട്ടുള ടസനടല ടപനഷന ഫണ്ടതില നതിനനം ജസ്കീവനക്കെറാരുടട ടപനഷന
ആനുകൂലല്യങ്ങളടട  വതിതരണത്തതിനറായതി  ലഭതിക്കുന  ഫണ്ടത്ത്  നഗരസഭ  ടസക്രട്ടറതിയുടട
കപരതില  ടഷറതിയതികലറാ  കദശസറാലകൃത  ബറാങതികലറാ  മുനതിസതിപല  ടപനഷന  ഫണ്ടത്ത്
എന  കപരതില,  കസവതിനംഗത്ത്സത്ത്  ബറാങത്ത്  അക്കെസൗണ്ടതില  നതികകപതികക്കെണ്ടതുനം  അതതില
നതിനനം ടപനഷന വതിതരണനം ടചേകയ്യേണ്ടതുമറാണത്ത്.

റഗുലര്  ജസ്കീവനക്കെറാരുടട  ടമറാത്തനം  ശമ്പളത്തതിന  15%  ടപനഷന
കകറാണ്ടതിബന്യൂഷനറായതി എലറാ മറാസവുനം നഗരസഭ,  ടസനടല ടപനഷന ഫണ്ടതികലക്കെത്ത്
ഒടുക്കു  വരുത്തുനണ്ടത്ത്.  എനറാല  വതിരമതിക്കുന  ജസ്കീവനക്കെറാര്ക്കെത്ത്  വതിതരണനം
ടചേയ്യുനതതിനറാവശല്യമറായ  തുക  ടസനടല  ടപനഷന  ഫണ്ടതില  നതിനനം  യഥറാസമയനം
ലഭതിക്കുനതില.  നഗരസഭയതില  നതിനനം  നതിലവതില  65  കപര്ക്കെത്ത്  റഗുലര്  ടപനഷന
നലകുനണ്ടത്ത്  (57+8  ഫറാമതിലതി ടപനഷന). 2017  മറാര്ച്ചത്ത്മറാസനം അവസറാനതിക്കുകമ്പറാള്
ടസനടല ടപനഷന ഫണ്ടതില നതിനനം നഗരസഭയ്ക്കേത്ത്  7.57 കകറാടതി രൂപ ലഭതിക്കെറാനുണ്ടത്ത്.
വതിശദറാനംശങ്ങള് ചുവടട കചേര്ക്കുന.
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വര്ഷനം

ടപനഷന
കകറാണ്ടതിബന്യൂ

ഷന
ഒടുക്കെതിയതത്ത്

നഗരസഭയ്ക്കേത്ത്
ലഭതിച്ച ടപനഷന

അകലറാട്ടത്ത്ടമനത്ത്

റഗുലര് ടപനഷന
ഇനത്തതില
നഗരസഭയ്ക്കേത്ത്

ടചേലവറായ തുക

ടപനഷന അകലറാട്ടത്ത്ടമനത്ത്
ഇനത്തതില നഗരസഭയ്ക്കേത്ത്

ലഭതിക്കെറാനുളതത്ത്
(ടപനഷനുനം ടപനഷന

ആനുകൂലല്യങ്ങളനം)

2007 10,96,315 9,45,838 2,81,937 3,59,798

2008 13,09,903 7,28,899 19,39,868 9,71,475

2009 14,79,475 0 24,27,362 15,26,440

2010 15,79,400 8,00,000 29,14,260 24,04,664

2011 19,43,453 0 38,56,874 39,37,417

2012 22,24,043 0 44,77,654 48,51,744

2013 24,14,374 1,00,00,000 63,54,975 63,29,000

2014 27,12,205 0 82,00,951 86,61,308

2015 29,27,293 41,30,091 98,52,251 1,28,52,251

2016 33,79,108 0 1,26,52,400 1,78,88,390

2017 15,28,454 0 78,71,994 1,59,02,791

ആടക 2,25,94,023 1,66,04,828 6,08,30,526 7,56,85,278

ടസനടല  ടപനഷന  ഫണ്ടതില  നതിനനം  നഗരസഭയ്ക്കേത്ത്  ലഭതിക്കുവറാനുള  തുക
സമയബനതിതമറായതി  ലഭല്യമറാക്കുനതതികലക്കെത്ത്  വതിഷയനം  സര്ക്കെറാരതിടന  ശ്രദ്ധയതില
ടകറാണ്ടുവരുന.

നഗരസഭയ്ക്കേത്ത്  ലഭതിക്കെറാനുള  7.56  കകറാടതി  രൂപയതില  1.25  കകറാടതി  രൂപ  08.03.2018  ല
ലഭതിച്ചതിട്ടുടണ്ടനനം  ടസനടല  ടപനഷന  ഫണ്ടതില  നതിനനം  ബറാക്കെതി  തുക  ലഭല്യമറാക്കുനതതിനുള
നടപടതികള്  പകടക്കെറാള്ളുനതതിനറായതി  തകദ്ദേശ  സസയനംഭരണ  വകുപത്ത്  മനതിക്കെത്ത്  കത്തത്ത്
നലകതിയതിട്ടുടണ്ടനത്ത് ടസക്രട്ടറതി അറതിയതിച്ചതറായതി തതിരുവല നഗരസഭ ഓഡതിറത്ത് ടഡപന്യൂട്ടതി ഡയറക്ടറുടട
01.08.2018 ടല ടക.എസത്ത്.എ.റതി.എല.എനം.റതി.2/198/2018 നമ്പര് കത്തതിലൂടട അറതിയതിച്ചതിട്ടുണ്ടത്ത്.
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ആലപ്പുഴ

ആലപ്പുഴ ജജില

1. വസ്തുനജികുതജി പജിരജിവജില് ഗുരുതര വവീഴ്ച - 36.79 ലകക്ഷം കുടജിശജിക 

[ആററാട്ടുപ്പുഴ ഗറാമപഞറായതത്ത്  2016-17 ഓഡജിറത്ത് റജിപപറാര്ടത്ത്  ഖണജിക 2-1]

ആററാട്ടുപ്പുഴ ഗറാമപഞറായതജിനന്റെ ഏറവക്ഷം പ്രധറാന തനതു വരുമറാന മറാര്ഗ്ഗമറാണത്ത്
വസ്തുനജികുതജി.  തറാരതപമമ്യേന  തുചത്ത് ഛമറായ   തനതു  വരുമറാനതജിനന്റെ  ഭൂരജിഭറാഗവക്ഷം
വസ്തുനജികുതജിയറാണത്ത്.  എനറാല് ഈ വസ്തുനജികുതജി പജിരജിനച്ചെടുക്കുനതജില് വര്ഷങ്ങളറായജി
വവീഴ്ച വരുത്തുനതു മൂലക്ഷം ഭവീമമറായ തുക കുടജിശജികയറായജി.

2016-17 നല  ഡജി.സജി.ബജി.  പസ്റ്റേറത്ത്നമന്റെത്ത്  പ്രകറാരക്ഷം  വസ്തുനജികുതജിയജിനതജില്
36,78,961/-  രൂപ  കുടജിശജികയുണത്ത്.  കുടജിശജിക  ഉള്നപനട  50,02,511/-  രൂപ
പജിരജിനച്ചെടുകറാനുണറായജിരുനതജില് 13,23,550/-  രൂപ മറാത്രമറാണത്ത് പജിരജിനച്ചെടുകറാനറായതത്ത്
(അതറായതത്ത്  26.46%).  ഇതത്ത്  പഞറായതജിനന്റെ,  പ്രപതമ്യേകജിചക്ഷം  ധനകറാരമ്യേ  സ്റ്റേറാന്റെജിക്ഷംഗത്ത്
കമജിറജിയുനട  ഭറാഗത്തുനജിന്നുണറായ ഗുരുതരമറായ വവീഴ്ചയറായജി  ഓഡജിറത്ത്  വജിലയജിരുത്തുന്നു.
ഗറാമപഞറായതജിനു  ലഭജികറാനുള്ള  എലറാ  തുകകളക്ഷം  പൂര്ണ്ണമറായുക്ഷം  പജിരജിനച്ചെടുക്കു
നതജിനുള്ള അടജിയനജിര നടപടജികള് തപദ്ദേശസറാപനക്ഷം സസവീകരജിപകണതറായജിട്ടുണത്ത്.

ഓഡജിറത്ത് പരറാമര്ശതജിനത്ത് സഞയ-സക്ഷംഖമ്യേ ഇന്റെപഗഷന് പൂര്തവീകരജിച്ചെജിട്ടുനണന്നുക്ഷം ഡജിമറാന്റെത്ത് രജജിസ്റ്റേര്,
കുടജിശജിക  ഡജിമറാന്റെത്ത്  രജജിസ്റ്റേര്  കറാലജികമറാകജി  സൂകജിക്കുന്നുനണന്നുക്ഷം  തപദ്ദേശസറാപനക്ഷം  മറുപടജി
നല്കജിയതറായജി  ആലപ്പുഴ  ജജിലറാ  ഓഡജിറത്ത്  സവീനജിയര്  നഡപപ്യുടജി  ഡയറക്ടറുനട  13.09.18  നല
നക.എസത്ത്.എ-എ.എല്.പജി / ജജി.എ 4-1305/2018 നമ്പര് കതത്ത്  പ്രകറാരക്ഷം അറജിയജിച്ചെജിട്ടുണത്ത്.

2. വസ്തു നജികുതജി നജിര്ണ്ണയതജില് ഗുരുതരമറായ അനറാസ 

[പുനപ്ര നതകത്ത് ഗറാമപഞറായതത്ത്  2016-17 ഓഡജിറത്ത് റജിപപറാര്ടത്ത്  ഖണജിക 2-1]

1994 നല പകരളറാ പഞറായതത്ത് രറാജത്ത് ആക്ടത്ത് നസകന് 203, 2011  നല പകരളറാ
പഞറായതത്ത്  രറാജത്ത്  (വസ്തുനജികുതജിയുക്ഷം,  പസവന ഉപനജികുതജിയുക്ഷം  സര്ചറാര്ജക്ഷം)  ചടങ്ങള്
എനജിവ  പ്രകറാരക്ഷം  ഏനതറാരു  ഗറാമ  പഞറായത്തുക്ഷം  അതറാതത്ത്  പ്രപദേശത്തുള്ളതുക്ഷം  ഈ
ആക്ടജിനല വമ്യേവസകള് പ്രകറാരക്ഷം ഒഴജിവറാകനപടജിടജിലറാതതുമറായ ഓപരറാ നകടജിടതജിനുക്ഷം
ആക്ടജിനല  വമ്യേവസകള്ക്കുക്ഷം  ചടങ്ങള്ക്കുക്ഷം  അനുസൃതമറായജി  വസ്തുനജികുതജി
ചുമപതണതറാണത്ത്.  ഉപപയറാഗ  ക്രമതജിനനുസരജിച്ചെത്ത്  ഓപരറാ  ഇനക്ഷം  നകടജിടങ്ങള്ക്കുക്ഷം
സര്കറാര് നജിശ്ചയജിച്ചെ അടജിസറാന നജികുതജി നജിരക്കുകളനട പരജിധജികത്ത് വജിപധയമറായജി ഒരു
ചതുരശ്ര  മവീററജിനത്ത്  ഈടറാപകണ  നജികുതജി  പഞറായതജിനത്ത്  പ്രപമയക്ഷം  മൂലക്ഷം
നജിശ്ചയജികറാവനതറാണത്ത്.  ഇപ്രകറാരക്ഷം  നജിശ്ചയജിച്ചെജിട്ടുള്ള  നജിരക്കുകള്  പ്രകറാരമറാണത്ത്  ഒരു
നകടജിടതജിനന്റെ അടജിസറാന വസ്തുനജികുതജി നജിശ്ചയജിക്കുനതത്ത്.
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ആലപ്പുഴ

പുനപ്ര  നതകത്ത്  പഞറായതജിനല  വസ്തുനജികുതജി  സക്ഷംബനജിച്ചെ  അനജിമ
വജിജറാപനക്ഷം  01.04.2013  മുതല്  പ്രറാബലമ്യേതജില്  വനജിട്ടുണത്ത്.  എനറാല്  നജികുതജി
പജിരജിവമറായജി  ബനനപടത്ത്  ഉപപയറാഗക്രമതജിനനുസരജിച്ചെത്ത്  നകടജിടതജിനന്റെ  നജികുതജി
കണകറാകറാതതു മൂലക്ഷം പഞറായതജിനു ലഭജിക്കുമറായജിരുന വരുമറാനതജില് ഗണമ്യേമറായ
കുറവത്ത് സക്ഷംഭവജിച്ചെജിട്ടുള്ള നജിരവധജി സന്ദര്ഭങ്ങള് ഓഡജിറജിനന്റെ ശ്രദ്ധയജില്നപടജിട്ടുണത്ത്.  ഒരു
ഉദേറാഹരണക്ഷം ചുവനട നകറാടുക്കുന്നു.

പുനപ്ര  നതകത്ത്  പഞറായതജിനല  വസ്തുനജികുതജി  സക്ഷംബനജിച്ചെ  അനജിമ
വജിജറാപന പ്രകറാരക്ഷം  200  ചതുരശ്ര മവീററജിനത്ത് മുകളജില് തറവജിസവീര്ണ്ണമുള്ള പഷറാപജിങത്ത്
പകറാക്ഷംപ്ലക്സുകളജില്  1  ചതുരശ്ര  മവീററജിനത്ത്  90/-  രൂപ  നജിരകജിലറാണത്ത്  നജികുതജി
നജിശ്ചയജിപകണതത്ത്.  പഞറായതത്ത് പരജിധജിയജില് സജിതജിനചയ്യുന നസന്റെത്ത് ഗജിപഗറാറജിയസത്ത്
ചര്ച്ചെത്ത് വജികറാരജിയുനട ഉടമസതയജിലുള്ള പഷറാപജിങത്ത് പകറാക്ഷംപ്ലകജില് 2016-17 സറാമ്പതജിക
വര്ഷക്ഷം പണജി പൂര്തജിയറാകജി നകടജിട നമ്പര് നലജിയജിട്ടുള്ള  13  കടമുറജികളറാണത്ത് ഉള്ളതത്ത്
(നകടജിട നമ്പര് II/526B മുതല് II/526N വനര). ഇവയുനട അടജിസറാന വസ്തു നജികുതജി 1
ചതുരശ്ര മവീററജിനത്ത് 60/-രൂപ നജിരകജിലറാണത്ത് നജിര്ണ്ണയജിച്ചെജിരജിക്കുനതത്ത്. കൂടറാനത 5 മവീറപററാ
അതജിലധജികപമറാ വവീതജിയുള്ള പററാഡജില് നജിന്നുക്ഷം പ്രപവശന മറാര്ഗ്ഗമുള്ള നകടജിടങ്ങള്കത്ത്
അടജിസറാന  നജികുതജിയജില്  20%  വര്ദ്ധനവത്ത്  വരുപതണതറാനണങജിലുക്ഷം  പദേശവീയ
പറാതയ്ക്കരജികജില്  സജിതജി  നചയ്യുന  ഈ  നകടജിടതജിനത്ത്  വര്ദ്ധന  വരുതജിയജിടജില.
ആയതജിനറാല്  ഈടറാകജി  വരുന  നജികുതജിയജില്  വലജിയ  കുറവറാണുണറായജിട്ടുള്ളതത്ത്.
വജിശദേറാക്ഷംശങ്ങള് ചുവനട പചര്ക്കുന്നു.

നകടജിടതജിനന്റെ
തറവജിസവീര്ണ്ണക്ഷം
(ച.മവീററജില്)

അടജിസറാന
വസ്തു നജികുതജി

പററാഡജിനത്ത്
വര്ദ്ധന
20%

ഈടറാപകണ
നജികുതജി

(ച.മവീ.നത്ത് 90/-
രൂപ

നജിരകജില്)

ഈടറാകജിയ
നജികുതജി (ച.മവീ.നത്ത്

60/- രൂപ
നജിരകജില്)

വമ്യേതമ്യേറാ
സക്ഷം

362.01 ച.മവീ

32,581
(362.01x90

=
32,581)

6516
(32581x2

0% =
6,516)

41,052
(32,581+6,516+

1,955 =
41,052)

(5% ലലബ്രറജി
നസസത്ത്

ഉള്നപനട)

22,807
(362.01x60+108
6 (5%ലലബ്രറജി

നസസത്ത് ഉള്നപനട)

18,245

ഇതു  സക്ഷംബനജിച്ചെത്ത്  ഓഡജിറത്ത്  എന്കസയറജി  നല്കജിയതജിനന  തുടര്നത്ത്  2016-17
മുതല്  പ്രറാബലമ്യേതജില്  നജികുതജി  റവീ  അസസത്ത്  നചയത്ത്  ഉടമയ്ക്കത്ത്  ഡജിമറാന്റെത്ത്  പനറാടവീസത്ത്
നലജിയതജിനന്റെ പകര്പത്ത് ലഭമ്യേമറാകജിയജിട്ടുണത്ത്. 
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ആലപ്പുഴ

പഞറായതത്ത്  ലഭമ്യേമറാകജിയ  മറുപടജിയജില്  പരറാമര്ശജിത  നകടജിടങ്ങളനട  നജികുതജി  ഈടറാകജിയതറായജി
പറയുന്നുനണങജിലുക്ഷം  ഹറാജരറാകജിയ  രസവീതു  പകര്പ്പുകള്  ഓഡജിറത്ത്  പരറാമര്ശവമറായജി
പയറാജജിക്കുനതനലന വജിവരക്ഷം പഞറായതജിനന അറജിയജിച്ചെതറായജി  ആലപ്പുഴ ജജിലറാ ഓഡജിറത്ത് സവീനജിയര്
നഡപപ്യുടജി ഡയറക്ടറുനട  13.09.18  നല നക.എസത്ത്.എ-  എ.എല്.പജി/ജജി.എ 4-1305/2018  നമ്പര് കതത്ത്
പ്രകറാരക്ഷം അറജിയജിച്ചെജിട്ടുണത്ത്.

3. സ്റ്റേറാര്  പഹറാടലജിനന്റെ  നജികുതജി  കുടജിശജിക  –24.9  ലകക്ഷം  പജിരജിനച്ചെടുകറാന്
നടപടജി സസവീകരജിച്ചെജിടജില 

[പചപറാടത്ത് ഗറാമപഞറായതത്ത്  2016-17 ഓഡജിറത്ത് റജിപപറാര്ടത്ത്  ഖണജിക 2-1]

പചപറാടത്ത്  ഗറാമപഞറായതജിനല  1-ാം  വറാര്ഡജില്  നജിര്മജിച്ചെജിട്ടുള്ള  ശ്രവീ.പജകബത്ത്
ഉമന്,  മറാനതറയജില് ഉടമസനറായുള്ള പററായല് ഗറാര്ഡന്സത്ത്  4  സ്റ്റേറാര് പഹറാടല്  &
റജിപസറാര്ടജിനന്റെ നകടജിട നജികുതജി ഇനതജില് 24,88,556/- രൂപ പജിരജിനച്ചെടുക്കുവറാനുണത്ത്. ടജി
വജിഷയക്ഷം  മുന്  വര്ഷ  ഓഡജിറത്ത്  റജിപപറാര്ടജില്  പരറാമര്ശജിച്ചെജിട്ടുക്ഷം  നറാളജിതുവനരയുക്ഷം  ടജി
ഇനതജില്  തുകനയറാന്നുക്ഷം  പഞറായതജിനത്ത്  ലഭജിച്ചെജിടജില.  കുടജിശജിക  ഈടറാകറാന്
അടജിയനജിര നടപടജി സസവീകരജിപകണതറാനണനത്ത് നജിര്പദ്ദേശജിച്ചെജിട്ടുണത്ത്.

പഞറായതത്ത്  ലഭമ്യേമറാകജിയ  മറുപടജിയജില്   വജിവജിധ  രസവീതുകള്  പ്രകറാരക്ഷം  34,38,501/-  രൂപ
അടവറാകജിയജിട്ടുനണന്നുക്ഷം   നജികുതജി  കുടജിശജികയറായ  7,88,853/-  രൂപ  പജിരജിനച്ചെടുക്കുനതജിനത്ത്  റവനപ്യു
റജികവറജി  നടപടജി  ആരക്ഷംഭജിചനവന്നുക്ഷം   ആയതജിനനതജിനര  ലഹപകറാടതജിയജില്  ഡബപ്യു.പജി.സജി
14677/2018  നമ്പരറായജി  പകസത്ത്  നജിലവജിലുനണന്നുക്ഷം ആലപ്പുഴ ജജിലറാ  ഓഡജിറത്ത്  സവീനജിയര്  നഡപപ്യുടജി
ഡയറക്ടറുനട  13.09.18  നല നക.എസത്ത്.എ-എ.എല്.പജി/ജജി.എ 4-1305/2018  നമ്പര് കതത്ത്  പ്രകറാരക്ഷം
അറജിയജിച്ചെജിട്ടുണത്ത്.

4. കുടജിനവളളപദ്ധതജികള്കറായജി  വകയജിരുതജിയ  13.5  ലകക്ഷം  രൂപ
നജിപകപമറായജി തുടരുന്നു 

[കുമറാരപുരക്ഷം ഗറാമപഞറായതത്ത്  2016-17 ഓഡജിറത്ത് റജിപപറാര്ടത്ത്  ഖണജിക 3-8]

ഗറാമപഞറായതജിനന്റെ  കുടജിനവളളപദ്ധതജികള്കറായജി  വകയജിരുതജിയ  തുക
പ്രറാരക്ഷംഭപ്രവര്തനങ്ങള്  പപറാലുക്ഷം  ആരക്ഷംഭജികറാനത  നജിപകപമറായജി  തുടരുന്നു.  രണറാക്ഷം
വറാര്ഡജില്  പതറാണജികടവജില്  കുഴല്കജിണര്  നജിര്മജിച്ചെത്ത്  പമ്പത്ത്  ഹഹൗസത്ത്  സറാപജിച്ചെത്ത്
കുടജിനവളള  വജിതരണക്ഷം  നമച്ചെനപടുത്തുവറാനുക്ഷം  മൂനത്ത്  അക്ഷംഗനവറാടജികള്കത്ത്
കുടജിനവളളകണകന് സറാപജികറാനുമറായജി ആരക്ഷംഭജിച്ചെ പദ്ധതജികളറാണത്ത് ഭൂജലവകുപജിലുക്ഷം,
വറാടര് അപതറാറജിറജിയജിലുക്ഷം നജിപകപമറായജി തുടരുനതത്ത്.

ഗറാമപഞറായതത്ത്  2016-17 ല് പലറാകബറാങത്ത്  സഹറായമറായജി ലഭജിച്ചെ  7,00,000/-
രൂപ ഭൂജലവകുപജിലുക്ഷം (പപ്രറാജക്ടത്ത് നക്ഷം.106/17) 6,50,000/-രൂപ (ഗുണപഭറാക്തൃ വജിഹജിതക്ഷം
17,120/-  ഉള്നപനട)  വറാടര്  അപതറാറജിറജിയജിലുക്ഷം  (പപ്രറാജക്ടത്ത്  നക്ഷം.107/17,  113/17)
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നജിപകപജിച.  2016  ഡജിസക്ഷംബര്,  2017 ജനവരജി,  മറാര്ച്ചെത്ത്  മറാസങ്ങളജിലറായജി  തുക
നജിപകപജിനച്ചെങജിലുക്ഷം  മറാസങ്ങള്  കഴജിഞജിട്ടുക്ഷം  പദ്ധതജി  നജിര്വഹണതജിനന്റെ
പ്രറാരക്ഷംഭപ്രവര്തനങ്ങള് പപറാലുക്ഷം തുടങ്ങജിയജിടജില. 

കുടജിനവളളക്ഷം  പപറാനല  അടജിയനരപ്രറാധറാനമ്യേമുളള  പദ്ധതജികള്  നജിപകപക്ഷം
മറാത്രമറായജി  തുടരുനതത്ത്  ആശറാസമ്യേമല.  പദ്ധതജി  പവഗതജില്  പൂര്തജിയറാകറാന്
അടജിയനരനടപടജികള്  സസവീകരജിപകണതറാനണനത്ത്  ഓഡജിറത്ത്  റജിപപറാര്ടജില്
പരറാമര്ശജിച്ചെജിട്ടുണത്ത്.

പദ്ധതജിയജിനല മറത്ത് അപറാകങ്ങള് ചുവനട പറയുന്നു

(a) കുഴല്കജിണര്  സറാപജിക്കുനതജിനത്ത്  ജലലഭമ്യേത  ഉറപറാകജിനകറാണ്ടുള്ള
ഭൂജലവകുപജിനന്റെ സറാധമ്യേതറാ പഠന സര്ടജിഫജികറത്ത് ഹറാജരറാകജിയജിടജില. 

(b)ഓഡജിറജിനത്ത്  ലഭമ്യേമറായ  പരഖകള്  അനുസരജിച്ചെത്ത്  കുടജിനവളളപദ്ധതജി
പഞറായതജിപന്റെതറാണത്ത്  എനതജിനത്ത്  നതളജിവജില.  പലറാകബറാങത്ത്  സഹറായക്ഷം
ഉപപയറാഗജിച്ചെത്ത്  വറാടര്  അപതറാറജിറജികത്ത്  പവണജി  കുഴല്കജിണറുക്ഷം  പമ്പത്ത്  ഹഹൗസക്ഷം
പഞറായതത്ത്  നജിര്മജിചനല്കുനതറായജി  കറാണുന്നു.  സര്കറാര്  അനുമതജിയജിലറാനത
പഞറായതത്ത്  ഫണത്ത്  വറാടര്  അപതറാറജിറജിയുനട  ആസജിവജികസനതജിനത്ത്
ഉപപയറാഗജിക്കുനതത്ത് പഞറായതത്ത് രറാജത്ത് നജിയമതജിനന്റെ ലക്ഷംഘനമറാണത്ത്. 

(c) 1996 നല  പകരള  പഞറായതത്ത് രറാജത്ത്  കരറാര്  ചടങ്ങളജിനല  നജിര്പദേശറാനുസരണക്ഷം
നജിപകപ ഏജന്സജികളമറായജി നസക്രടറജി കരറാര് നവച്ചെജില. 

(d)കുഴല്കജിണറുക്ഷം  പമ്പത്ത്  ഹഹൗസക്ഷം  നജിര്മജിക്കുനതത്ത്  പഞറായതജിനന്റെ
ഉടമസതയജിലുളള  ഭൂമജിയജിലറാനണനത്ത്  ആധറാരക്ഷം,  കരക്ഷം  അടച്ചെ രസവീതത്ത്  എനജിവ
ഹറാജരറാകജി നതളജിയജിപകണതറാണത്ത് . 

(e) പപ്രറാജക്ടുകളനട വജിശദേമറായ എസ്റ്റേജിപമറത്ത് തയറാററാകജിയജിടജില. 

(f) പമ്പത്ത് ഹഹൗസത്ത് പപ്രറാജക്ടജിനത്ത് 1,71,206/- രൂപ (ഗുണപഭറാക്തൃ വജിഹജിതക്ഷം-1,30,000/-,
തനതത്ത്ഫണത്ത്  41,206/-,  തനതത്ത്  ട്രഷറജി  നചകത്ത്  നക്ഷം.823763/3.2.17,  വഹൗച്ചെര്
നക്ഷം.21601157/4.3.17)  കൂടജി  വറാടര്  അപതറാറജിറജികത്ത്  നലജിയതറായജി  കറാണുന്നു.
ഗുണപഭറാകറാകളനട പയറാഗക്ഷം പചര്നതറായജി കറാണുനജില.ഗുണപഭറാക്തൃ വജിഹജിതക്ഷം
ആരജില് നജിനത്ത് പജിരജിച എനതുക്ഷം വമ്യേകമറാകജിയജിടജില. 

(g) പദ്ധതജികറായജി ഭൂജലവകുപജിനുക്ഷം വറാടര് അപതറാറജിറജിക്കുക്ഷം തുക നലജിനയങജിലുക്ഷം രണത്ത്
ഏജന്സജികളക്ഷം ഔപദേമ്യേറാഗജിക രസവീതത്ത് നലജിയജിടജില..
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നചലവജിനന്റെ വജിവരക്ഷം:

• ബജില് 34/27.12.16-7,00,000/-രൂപ-കുഴല് കജിണര്

• ബജില് 40/27.12.16-4,28,794/- രൂപ-പമ്പത്ത് ഹഹൗസത്ത്

113/17 പപ്രറാജക്ടജില്  86,  76,  74  എനവീ  മൂനത്ത്  അക്ഷംഗനവറാടജികള്കത്ത്  വറാടര്
കണകന് ലഭജിക്കുനതജിനത്ത് 50,000/- രൂപ (പലറാകബറാങത്ത് സഹറായക്ഷം) പജിന്വലജിച. ഈ
തുക വറാടര്  അപതറാറജിറജി  ലകപറജിയതജിനത്ത്  രസവീതത്ത്  ഇല.  അക്ഷംഗനവറാടജികള്കത്ത്  വറാടര്
കണകന്  ലഭജിച്ചെതജിനുക്ഷം  നതളജിവജില.  ലഫനല്  ബജിലത്ത്,  വജിനജിപയറാഗസറാകമ്യേപത്രക്ഷം
എനജിവ ഹറാജരറാകജിയജില.

ഈ  വജിഷയതജില്  നലജിയ  ഓഡജിറത്ത്  അപനസഷണതജിനത്ത്  (04/24.7.17)  പമ്പത്ത്
ഹഹൗസക്ഷം  കുഴല്  കജിണറുക്ഷം  പഞറായതജിനന്റെ  ഉടമസതയജിലറാനണന്നുക്ഷം  ജലവജിതരണക്ഷം
മറാത്രമറാണത്ത് വറാടര് അപതറാറജിറജിക്കുത്ത് നല്കജിയനതന്നുമറാണത്ത് ഗറാമപഞറായതജിനന്റെ മറുപടജി.
എനറാല് നജിപകപ ഏജന്സജികളമറായജി ചമച്ചെ കരറാറുകള്,  ഉടമസത നതളജിയജിക്കുന
പരഖകള് എനജിവ ഓഡജിറജില് ഹറാജരറാകജിയജില. പദ്ധതജികളനട ലകമ്യേക്ഷം നജിറപവറജിയജിടജി
ലറാതതജിനറാല് ആനക നജിപകപ തുകയറായ  13.5  ലകക്ഷം രൂപ ഓഡജിറത്ത് റജിപപറാര്ടജില്
തടസനപടുതജിയജിട്ടുണത്ത്.

ഭൂജലവകുപജിനന്റെ  ഫവീസജിബജിലജിറജി  സര്ടജിഫജികറത്ത്  ലഭമ്യേമറാക്കുനമന്നുക്ഷം   കുഴല്കജിണറുക്ഷം  പമ്പത്ത്  ഹഹൗസക്ഷം
നജിര്മജിക്കുനതത്ത്  പഞറായതത്ത്  വക  പുറപമ്പറാകത്ത്  സലതറാനണന്നുക്ഷം   പപ്രറാജക്ടജിനന്റെ  വജിശദേമറായ
എസ്റ്റേജിപമറത്ത്  തയറാററാകജിയജിട്ടുനണന്നുക്ഷം   വജിനജിപയറാഗസറാകമ്യേപത്രവക്ഷം ഉടമസറാകറാശക്ഷം നതളജിയജിക്കുന
പരഖകളക്ഷം ഓഡജിറജില് ഹറാജരറാക്കുനമന്നുക്ഷം  നസക്രടറജി  മറുപടജി നല്കജിനയനത്ത്  ആലപ്പുഴ ജജിലറാ ഓഡജിറത്ത്
സവീനജിയര്  നഡപപ്യുടജി  ഡയറക്ടറുനട  13.09.18  നല  നക.എസത്ത്.എ-  എ.എല്.പജി/ജജി.എ 4-1305/2018
നമ്പര് കതത്ത്  പ്രകറാരക്ഷം അറജിയജിച്ചെജിട്ടുണത്ത്.

5. അനധജികൃത  നകടജിടങ്ങള്കത്ത്  യു.എ  നമ്പര്  നല്കജിയജില;  വസ്തുനജികുതജി
ഈടറാകജിയജില – നഗരസഭറാ ഫണജിനത്ത് വന് നഷക്ഷം.

[മറാപവലജികര മുനജിസജിപറാലജിറജി 2016-17 ഓഡജിറത്ത് റജിപപറാര്ടത്ത് ഖണജിക 2-3]

നഗരസഭയജിനല തറാനഴപറയുന അനധജികൃത നകടജിട ഉടമകളജില് നജിനത്ത് പകരള
മുനജിസജിപറാലജിറജി നജിയമക്ഷം  1994-വകുപത്ത്  242,  പകരള മുനജിസജിപറാലജിറജി  (വസ്തുനജികുതജിയുക്ഷം
പസവന  ഉപനജികുതജിയുക്ഷം  സര്ചറാര്ജക്ഷം)  ചടങ്ങള്  2011-ചടക്ഷം  20  എനജിവ  പ്രകറാരക്ഷം
ഈടറാപകണ  വസ്തുനജികുതജി  2016-17  ല്  ഡജിമറാന്റെത്ത്  നചയ്യുകപയറാ  ഈടറാക്കുകപയറാ
നചയതറായജി  കറാണുനജില.   ചടക്ഷം  20(1)  പ്രകറാരക്ഷം  അനുബനക്ഷം  10  ഫറാറതജില്
സൂകജിപകണ രജജിസ്റ്റേര് നഗരസഭയജില് ഇല.  അനധജികൃത നജിര്മറാണങ്ങള്കത്ത്  20(2)
പ്രകറാരമുള്ള നമ്പര് നല്കജിയജിടജില.അനധജികൃത നജിര്മറാണങ്ങള്കത്ത്  അവ അപ്രകറാരക്ഷം
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നജിലനജില്ക്കുന  കറാലപതറാളക്ഷം  അതജിനത്ത്  ബറാധകമറായ  വസ്തുനജികുതജിയുനട  മൂനത്ത്  മടങ്ങത്ത്
വസ്തുനജികുതജിയറാണത്ത്  ഈടറാപകണതത്ത്  (വകുപത്ത്  242).  ഇപ്രകറാരക്ഷം  വസ്തുനജികുതജി
നജിര്ണ്ണയജികറാതതത്ത്  മൂലവക്ഷം  നജിര്ണ്ണയജിച്ചെ വസ്തുനജികുതജി  ഡജിമറാന്റെത്ത്  നചയറാതതത്ത്  മൂലവക്ഷം
നഗരസഭകത്ത്  വന് സറാമ്പതജിക നഷക്ഷം ഉണറാകുന്നുണത്ത്.  നഗരസഭറാ എന്ജജിനവീയറജിക്ഷംഗത്ത്
വജിഭറാഗക്ഷം  ഹറാജരറാകജിയ  അണ്  ആതലറസത്ത്ഡത്ത്  കണ്സ്ട്രകന്  രജജിസ്റ്റേറജിനന
ആസ്പദേമറാകജി കനണതജിയ വജിവരങ്ങള് ചുവനട പചര്ക്കുന്നു.

ക്രമ
നക്ഷം.

രജജി
സ്റ്റേറജി
നല
ക്രമ
നക്ഷം.

ഉടമസനന്റെ പപരത്ത്

ഫയല്
നമ്പര്/

നപര്മജിറത്ത്
അപപക

നമ്പര്

നജിര്മജിതജി
യുനട

വജിസവീര്ണ്ണക്ഷം,
തരക്ഷം

ഒരു
ചതുരശ്ര
മജിറജിനത്ത്

വസ്തുനജികു
തജി

നജിര്ണ്ണയജിച്ചെ
വറാര്ഷജിക

വസ്തുനജികുതജി 

1 5 ഭറാസ്കരന് & ഓമന,
ലകജി ഭവനക്ഷം

E3/14523/
10 507.37 90 1,64,388*

2 8 സവീബ പകറാശജി,
എസത്ത്.എസത്ത്.ഹുണറായത്ത് 18/09-10 776.45 90 2,62,053**

3 20

വര്ഗ്ഗവീസത്ത്.നക.
സറാമുവല്,

കടകപശരജില്,
നടകറാവത്ത്

3/12-13 നജികുതജി നജിശ്ചയജിച്ചെജിടജില

4 25
സജി.പജി. വര്ഗ്ഗവീസത്ത്,
ചജിറകറാടത്ത് വജില,

കണജിയൂര്
E3/6283/14 327 90 1,05,948 *

5 35 വജി.നക.രറാജന്,
കജിഴപകവജിളയജില്

E3/8302/14

നജികുതജി നജിശ്ചയജിച്ചെജിടജില

6 53
കറാര്തമ്യേറായജിനജി,

ചരജിവത്ത് പറമ്പജില്,
പുളജിമൂടത്ത്

E3/6341/15

7 62 ജനറാര്ദ്ദേനന്,
നതപകവജിളയജില് E2/9361/15

8 63
തങമ തങച്ചെന്,

മുറജിമല നതകതജില്,
പുതജിയകറാവത്ത്

E2/
8312/15

9 68
വജിജയന്,

തച്ചെരജികല് വവീടത്ത്,
കണ്ണമക്ഷംഗലക്ഷം

E2/331/16

10 73 വജിപനറാദേത്ത് ശജിവന്,
ലവഷ്ണവക്ഷം, മറക്ഷം വടകത്ത്

E2/4760/
16

* വജിസവീര്ണ്ണക്ഷംx നജിരകത്ത് x3+വഴജിയുനട അടജിസറാനതജില് 20 % അധജികക്ഷം
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** തറ വജിസവീര്ണ്ണക്ഷംx നജിരകത്ത്x3+വഴജിയുനട അടജിസറാനതജില് 20% അധജികക്ഷം+തറ 
നജിര്മജിതജിയുനട അടജിസറാനതജില് 15% അധജികക്ഷം

പമല്പടജിക  പ്രകറാരക്ഷം  മുനജിസജിപല്  ഫണജിനത്ത്  5,32,389/-  രൂപയുനട
നജിജനപടുതറാവന  നഷക്ഷം  2016-17  ല്  മറാത്രമുണറായജി.  ബനനപട  ഫയലുകള്
ഹറാജരറാകറാന് 9/8/17 ല് റജികസസജിഷന് നല്കജിയജിട്ടുക്ഷം പമല്പറഞവയജില് ക്രമ നക്ഷം. 1,
2,  9  എനജിവ  മറാത്രമറാണത്ത്  ലഭമ്യേമറായതത്ത്.  ഇകറാരമ്യേതജില്  നഗരസഭ  സസവീകരജിച്ചെ
നടപടജികള് ഓഡജിറജില് അറജിയജികറാന് ആവശമ്യേനപടത്ത് 11/8/17 ല് ഓഡജിറത്ത് അപനസഷണക്ഷം
നല്കജിയതജിനത്ത്  ലഭമ്യേമറാകജിയ മറുപടജിയജില് സറാപനങ്ങള്കത്ത്  തറാമസക്ഷംവജിനറാ ഡജിമറാന്റെത്ത്
പനറാടവീസത്ത് നല്കുനതറാനണനത്ത് അറജിയജിച്ചെജിട്ടുനണങജിലുക്ഷം ഓഡജിറത്ത് തവീരുക്ഷം വനര അപ്രകറാരക്ഷം
പനറാടവീസത്ത്  നല്കജിയജിടജില  (ക്രമ  നക്ഷം.2  സവീബ പകറാശജികത്ത്  മറാത്രമറാണത്ത്  2015-16  വനര
ഡജിമറാന്റെത്ത് പനറാടവീസത്ത് നല്കജിയജിട്ടുള്ളതത്ത്).

മുഴുവന്  അനധജികൃത  നജിര്മറാണങ്ങളക്ഷം  കനണതജി  യു.എ  നമ്പര്  നല്കറാനുക്ഷം
നജികുതജി  ഡജിമറാന്റെത്ത്  നചയറാനുക്ഷം  ശ്രദ്ധജിപകണതറാനണന്നുക്ഷം  റഗുലലറസത്ത്  നചയറാന്
കഴജിയറാതവയറാനണങജില്  നപറാളജിച്ചെത്ത്  നവീകറാന്  നടപടജി  സസവീകരജിപകണതറാനണന്നുക്ഷം
ഓഡജിറത്ത് റജിപപറാര്ടജില് നജിര്പദ്ദേശജിച്ചെജിട്ടുണത്ത്.

തല്സജിതജി  വജിവരക്ഷം  ലഭമ്യേമറാകണനമനത്ത്  നഗരസഭനയ  അറജിയജിച്ചെജിട്ടുക്ഷം  മറുപടജി  നല്കജിയജിടജിനലനത്ത്
ആലപ്പുഴ ജജിലറാ ഓഡജിറത്ത് സവീനജിയര് നഡപപ്യുടജി ഡയറക്ടറുനട 13.09.18 നല നക.എസത്ത്.എ-എ.എല്.പജി/
ജജി.എ 4-1305/2018 നമ്പര് കതത്ത് പ്രകറാരക്ഷം അറജിയജിച്ചെജിട്ടുണത്ത്.

6. റജിപസറാര്ട്ടുകള്, പഹറാക്ഷംപസ്റ്റേ - അടജിസറാന വസ്തു നജികുതജിയജില്  20%  
വര്ദ്ധനവത്ത് / ഇളവത്ത് - ജലഗതറാഗതക്ഷം കൂടജി മറാനദേണമറാകറാക്ഷം -
സര്കറാരജിനത്ത്  ശജിപറാര്ശ നചയ്യുന്നു 

[ചമ്പക്കുളക്ഷം ഗറാമപഞറായതത്ത്  2016-17 ഓഡജിറത്ത് റജിപപറാര്ടത്ത്  ഖണജിക 2-6]

ആലപ്പുഴ ജജിലയജിനല ചമ്പക്കുളക്ഷം,  നനടുമുടജി,  ലകനകരജി,  രറാമങരജി,  നവളജിയനറാടത്ത്,
പുളജിങ്കുനത്ത്  തുടങ്ങജിയ  കുടനറാടന്  പമഖലയജിലുള്ള  പഞറായത്തുകളജില്  ടൂറജിസക്ഷം
പമഖലയുമറായജി ബനനപടത്ത്  ധറാരറാളക്ഷം റജിപസറാര്ട്ടുകള് പ്രവര്തജിക്കുന്നുണത്ത്.  ഇവനയലറാക്ഷം
പ്രധറാനമറായുക്ഷം ജലഗതറാഗതനത ആശ്രയജിച്ചെത്ത് പ്രവര്തജിക്കുനവയറാണത്ത്. എനറാല് മജിക
റജിപസറാര്ടജിപലക്കുമുള്ള പററാഡുകള് വളനര ഇടുങ്ങജിയതുക്ഷം വവീതജി  3  മവീററജില് കുറവമറാണത്ത്.
പരജിഷ്ക്കരജിച്ചെ  വസ്തുനജികുതജി  ചടങ്ങള്  അനുസരജിച്ചെത്ത്  അടജിസറാന  വസ്തുനജികുതജിയജില്
20%ഇളവത്ത്/വര്ദ്ധനവത്ത്  നല്കുനതജിനത്ത്  മറാനദേണമറാകജിയജിരജിക്കുനതത്ത്  പപ്ലറാടജിപലക്കുള്ള
പററാഡജിനന്റെ  വവീതജി  5  മവീററജില്  കുറവത്ത്/കൂടുതല്  എന്നുള്ളതറാണത്ത്.  എനറാല്  പമല്
പരറാമര്ശജിച്ചെ  തരതജിലുള്ള  വന്കജിട  റജിപസറാര്ട്ടുകള്  എലറാക്ഷംതനന  5 മവീററജില്  കുറവത്ത്
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പററാഡത്ത് സഹൗകരമ്യേക്ഷം മറാത്രക്ഷം ഉള്ളതജിനറാല് അടജിസറാന വസ്തു നജികുതജിയജില്  20%  കുറവത്ത്
ആനുകൂലമ്യേക്ഷം  ലഭജിക്കുനവയറാണത്ത്.  പററാഡത്ത്  ഗതറാഗതക്ഷം  മറാനദേണമറാകജിയജിരജിക്കുനതു
പപറാനല തനന കറായല്/നദേജികള് എനജിവയുനട തവീരതത്ത് സജിതജി നചയ്യുനതുക്ഷം പ്രധറാന
ഗതറാഗത മറാര്ഗ്ഗമറായജി ഇവനയ ആശ്രയജിക്കുകയുക്ഷം നചയ്യുന റജിപസറാര്ട്ടുകള്,  പഹറാക്ഷംപസ്റ്റേ,
പഹറാക്ഷം നഹറജിപറജത്ത്,  ഫറാറത്ത് എനജിവയ്ക്കത്ത് പററാഡത്ത് സഹൗകരമ്യേക്ഷം മറാനദേണമറാകജി നജികുതജിയജില്
കുറവത്ത്  നലറാനത  ജലഗതറാഗതക്ഷം  കൂടജി  മറാനദേണമറാകജി  നജികുതജി  പരജിഷ്ക്കരജിക്കുനതത്ത്
ഉചജിതമറായജിരജിക്കുക്ഷം.  സമറാന  വജിഷയക്ഷം  മറ്റു  ജജിലകളജിലുക്ഷം  പ്രധറാനമറായുക്ഷം  ടൂറജിസക്ഷം
പമഖലയുമറായജി  ബനനപടത്ത്  കറാണറാവനതറാണത്ത്.  ഈ  വജിഷയക്ഷം  സര്കറാരജിനന്റെ
ശ്രദ്ധയജില്നപടുത്തുന്നു.

തപദ്ദേശ സറാപനതജിനന്റെ പ്രഥമ മറുപടജിയജില് കമജിറജി തവീരുമറാനതജിനന്റെ അടജിസറാനതജില്  വജിഷയക്ഷം
അടജിയനജിരമറായജി സര്കറാരജിനന്റെ ശ്രദ്ധയജില്നപടുത്തുനമനത്ത് അറജിയജിച്ചെതറായജി ആലപ്പുഴ ജജിലറാ ഓഡജിറത്ത്
സവീനജിയര്  നഡപപ്യുടജി  ഡയറക്ടറുനട  13.09.18  നല  നക.എസത്ത്.എ-എ.എല്.പജി/ജജി.എ 4-1305/2018
നമ്പര് കതത്ത്  പ്രകറാരക്ഷം  റജിപപറാര്ടത്ത് നചയജിട്ടുണത്ത്.

7. കറാര്ഷജിക  വജിപണനപമള  –നടതജിപജിനല  അപറാകതകള്  കറാരണക്ഷം  
നഗരസഭകത്ത് വലജിയ നഷക്ഷം സക്ഷംഭവജിച 

[കറായക്ഷംകുളക്ഷം മുനജിസജിപറാലജിറജി  2016-17 ഓഡജിറത്ത് റജിപപറാര്ടത്ത് ഖണജിക 2-2]

നഗരസഭയുക്ഷം  പകരള  അപഗറാ  ഇന്ഡസ്ട്രവീസത്ത്  പകറാര്പപറഷനുക്ഷം  പചര്നത്ത്  ഒരു
കറാര്ഷജിക പമള നടത്തുനതജിനത്ത് 31.01.17 നല നഗരസഭറാ കഹൗണ്സജില് 19-ാംനമ്പരറായജി
തവീരുമറാനനമടുതജിരുന്നു.  ഹരജിതപകരളക്ഷം  പദ്ധതജിയുമറായജി  ബനനപടത്ത്  10000
കൃഷജിപതറാടങ്ങള്  ആരക്ഷംഭജിക്കുനതജിനുക്ഷം  പമളയുനട  ലറാഭവജിഹജിതതജിനന്റെ  25%
നഗരസഭയജില്  ഒടുക്കുനമന്നുക്ഷം  തവീരുമറാനജിച്ചെജിട്ടുണറായജിരുന്നു.  നഗരസഭറാ
നചയര്മറാനറായജിരുന്നു പമളയുനട സസറാഗത സക്ഷംഘതജിനന്റെ നചയര്മറാന്. എനറാല് അപഗറാ
ഇന്ഡസ്ട്രവീസത്ത്  പകറാര്പപറഷന്  നചയര്മറാന്  സറാനക്ഷം  വഹജിക്കുന  നഗരസഭറാ
കഹൗണ്സജിലര്  കൂടജിയറായ  സസറാഗതസക്ഷംഘക്ഷം  കണ്വവീനര്  പമളയുനട  നടതജിപത്ത്  ഒരു
സസകറാരമ്യേ  വമ്യേകജിനയ  ഏല്പജിച  എന്നുക്ഷം  ഈ  വമ്യേകജി  പമളയുനട  നടതജിപജിനറായജി
നഗരസഭയുമറായജി യറാനതറാരു കരറാറജിലുക്ഷം ഏര്നപടജിടജില എന്നുമറാണത്ത് നസക്രടറജി 08.03.17
ല്  റജിപപറാര്ടത്ത്  നല്കജിയനതനത്ത്  ബനനപട  ഫയലജില്  (ഫയല്  നക്ഷം.R4-3946/17)
പരഖനപടുതജിയജിട്ടുണത്ത്.  യഥറാര്ത്ഥതജില്  പമള  നടതജിപജില്  നഗരസഭയ്ക്കത്ത്  യറാനതറാരു
പങ്കുക്ഷം  ഉണറായജിരുനജില  എന്നുക്ഷം  ഈ  വജിഷയതജില്  അനറാവശമ്യേമറായജി  നഗരസഭയുനട
പപരത്ത് ഉള്നപടുത്തുകയറായജിരുന്നു എന്നുമറാണത്ത് ഇതത്ത് വമ്യേകമറാക്കുനതത്ത്. 

25.02.17  മുതല്  06.03.17  വനര  പഗറാകുലക്ഷം  ഗഹൗണജിലറാണത്ത്  പമള  നടനതത്ത്.
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നഗരസഭയുനട  അനുമതജി  ഇലറാനതയുക്ഷം  ഒടുപകണതറായ  നജികുതജികള്,  ഫവീസകള്
എനജിവ  ഒടുകറാനതയുമറാണത്ത്  പമള  നടതജിയതത്ത്.  പഗറാകുലക്ഷം  ഗഹൗണജില്  പമളയ്ക്കറായജി
തറാതത്ത്കറാലജിക  നഷഡ്ഡുകള്  നജിര്മജിച്ചെജിട്ടുള്ളതറായുക്ഷം  ജയന്റെത്ത്  വവീല്  ഉള്നപനടയുള്ള
ഉപകരണങ്ങള് സറാപജിച്ചെതറായുക്ഷം  റവനന്യൂ  വജിഭറാഗക്ഷം  23.02.17  -  ല് റജിപപറാര്ടത്ത്  നചയ.
ആവശമ്യേമറായ  പരഖകള്  സമര്പജിച്ചെത്ത്  നഗരസഭയജില്  നജിന്നുക്ഷം  അനുമതജി  വറാങ്ങജിയജിടജില
എനത്ത്  എഞജിനവീയറജിക്ഷംഗത്ത്,  നഹല്തത്ത്,  റവനന്യൂ  വജിഭറാഗങ്ങളനട  റജിപപറാര്ടജിനന്റെ
അടജിസറാനതജില്  ഇവ  ഹറാജരറാക്കുനതജിനത്ത്  കറാര്ഷജിക  പമളയുനട  കണ്വവീനര്കത്ത്
23.02.17  ല്  പനറാടവീസത്ത്  നല്കജി.  (ആര്.4-3946/17  തവീയതജി  23.02.17)  പനറാടവീസത്ത്
നല്കജിയജിട്ടുക്ഷം അപപകയുക്ഷം അനുബനപരഖകളക്ഷം ഹറാജരറാകറാത വജിവരക്ഷം 25.02.17- ല്
നഗരസഭറാ  നചയര്മറാനന്റെ  ശ്രദ്ധയജില്നപടുതജി.  പരഖകള്  ഹറാജരറാക്കുനതജിനറായജി
27.02.17  വനര  സമയക്ഷം  അനുവദേജിക്കുനതജിനുക്ഷം  പ്രദേര്ശനതജിനറായജി  വജിപനറാദേനജികുതജി
ഈടറാകജി  1400  ടജികറ്റുകള്  സവീല്  നചയ  നല്കുനതജിനുക്ഷം  നചയര്മറാന്  നജിര്പദ്ദേശക്ഷം
നല്കജി. സവീല് നചയ ടജികറ്റുകളനട വജിപനറാദേനജികുതജി ആയജി 13,440/- രൂപയുക്ഷം (1-1000
വനരയുള്ള  40/-  രൂപയുനട  ടജികറ്റുകളനടയുക്ഷം  1-400  വനരയുള്ള  20/-  രൂപയുനട
ടജികറ്റുകളനടയുക്ഷം  28%  തുക)  രണ്ടു  ദേജിവസനത  (25.02.17,  26.02.17)  പ്രദേര്ശന
നജികുതജിയറായജി  അടച്ചെ  100/-  രൂപയുക്ഷം  ഉള്നപനട  13,540/-  രൂപയറാണത്ത്  പമള
നടതജിപജില്  നഗരസഭയ്ക്കത്ത്  ലഭജിച്ചെ  വരുമറാനക്ഷം.  നചയര്മറാന്  നജിര്പദ്ദേശജിച്ചെതത്ത്  പ്രകറാരക്ഷം
അനുവദേജിച  നല്കജിയ  അധജിക  സമയതജിനുള്ളജിലുക്ഷം  സക്ഷംഘറാടകര്  ആവശമ്യേമറായ
പരഖകള്  സമര്പജിച്ചെജില.  വജിപനറാദേനജികുതജി  നവടജിപത്ത്  തടയുനതജിനറായജി  നസക്രടറജിയുനട
ഉതരവത്ത്  (R4-3946/17  തവീയതജി  25.02.17)  പ്രകറാരക്ഷം ഒരു നചകജിക്ഷംഗത്ത് സ്കസറാഡജിനനയുക്ഷം
നജിയമജിച്ചെജിരുന്നു.  സ്കസറാഡജിനന്റെ  നജിയന്ത്രണതജിനതവീതമറാണത്ത്  കറാരമ്യേങ്ങള്  എനത്ത്  ഈ
ജവീവനകറാര് 27.02.17 ല് റജിപപറാര്ടത്ത് നചയജിട്ടുണത്ത്. 

കറാര്ഷജിക  പമളയുനട  സ്റ്റേറാളകള്  പരജിപശറാധജിച്ചെതജില്  അഗജിസരകറാ
മറാനദേണങ്ങള് ഒന്നുക്ഷം തനന പറാലജിച്ചെജിടജില എന്നുക്ഷം സരകറാമറാനദേണങ്ങള് സസവീകരജിച്ചെ
പശഷപമ  സന്ദര്ശകനര  പ്രപവശജിപജികറാവൂ  എന്നുക്ഷം  26.02.17-ല്  (സജി-
70/2017 നക്ഷം.കതത്ത്)  കറായക്ഷംകുളക്ഷം  അഗജിരകറാനജിലയക്ഷം  പസ്റ്റേഷന്  ഓഫവീസര്,
നഗരസഭറാനസക്രടറജിനയ  അറജിയജിച.  സരകറാമറാനദേണങ്ങളനടയുക്ഷം,  പമള നടതജിപജിനത്ത്
നഗരസഭയജില്  നജിന്നുക്ഷം  അവശമ്യേക്ഷം  പവണജിയജിരുന  നപര്മജിറത്ത്,  നഗരസഭറാ
എഞജിനവീയറജിക്ഷംഗത്ത്  വജിഭറാഗതജില്  നജിന്നുള്ള  സ്ട്രകത്ത്ച്ചെറല്  നസ്റ്റേബജിലജിറജി  സര്ടജിഫജികറത്ത്
എനജിവയുനടയുക്ഷം  അഭറാവക്ഷം  ശ്രദ്ധയജില്നപനടങജിലുക്ഷം  കറാര്ഷജിക  പമളയുനട  പ്രവര്തനക്ഷം
തറാതത്ത്കറാലജികമറായജി  നജിര്തജിനവക്കുനതജിനത്ത്  28.02.17-ല്  പസ്റ്റേറാപത്ത്  നമപമറാ
നല്കജിയതലറാനത പ്രറാപയറാഗജികതലതജില് നടപടജികളണറായജില.  പമള നടത്തുനതജിനത്ത്
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നഗരസഭയുനട മഹൗനറാനുവറാദേക്ഷം ഉണറായജിരുന്നു എനതറാണത്ത് ഇതത്ത് വമ്യേകമറാക്കുനതത്ത്.

കറാര്ഷജികപമളയുനട  കണ്വവീനര്  04.03.17  ല് ഫയര്  &  റസ്കന്യൂ സര്വവീസജിനന്റെ
നജിരറാപകപ  സറാകമ്യേപത്രക്ഷം,  അമന്യൂനസ്മെന്റെത്ത്  പറാര്കജിനല  ഉപകരണങ്ങളനട
പ്രവര്തനതജിനറായുള്ള  (ജയന്റെത്ത്  വവീല്  ഒഴജിനക)  പജി.ഡബ.ഡജി  നമകറാനജികല്
വജിഭറാഗതജിനന്റെ സറാപങതജിക അനുമതജി,  ഇലക്ടജികല് ഇന്നസ്പക്ടറുനട അനുമതജി പത്രക്ഷം
എനജിവ  ഹറാജരറാകജിയജിട്ടുനണങജിലുക്ഷം  തുകനയറാന്നുക്ഷം  ഒടുകജിയജില.  നഗരസഭ  തങ്ങളനട
ഓഫവീസത്ത്  പനറാട്ടുകളക്ഷം  കതജിടപറാടുകളക്ഷം  തുടരപവ  സക്ഷംഘറാടകര്  പമള  വജിജയകരമറായജി
പൂര്തജിയറാകജി  സറാപജിച്ചെ  ലറ ഡുകള്  ഉള്നപനടയുള്ള  എലറാ  ഇനങ്ങളക്ഷം
സരകജിതമറായജി നവീകക്ഷം നചയ.

പമള അവസറാനജിച്ചെതജിനു പശഷവക്ഷം തുക ഈടറാക്കുനതജിനുള്ള നടപടജികള്  (തുക
ഈടറാക്കുനതജിനുള്ള നജിയപമറാപപദേശക്ഷം പതടല്)  ഫയലജില് തുടരുന്നുണത്ത്.  സക്ഷംഘറാടകര്
നഗരസഭയജില്  ഒടുപകണജിയജിരുന  തുക  വജിവജിധ  നസകനുകള്  ചുവനട  പചര്ക്കുക്ഷം
പ്രകറാരക്ഷം തജിടനപടുതജിയജിട്ടുണത്ത്.

• എഞജിനവീയറജിക്ഷംഗത്ത് വജിഭറാഗക്ഷം

◦ തറാതത്ത്കറാലജിക നഷഡ്ഡുകളനട വജിസവീര്ണ്ണക്ഷം - 3382m2.

◦ നപര്മജിറത്ത് ഫവീസത്ത് - 3,382x10 =33,820/-

◦ റഗുലലറപസഷന് ഫവീസത്ത് - 33,820x2= 67,640/-

◦ ആനക - 1,01,460/-

• റവനന്യൂ വജിഭറാഗക്ഷം

നഫസ്റ്റേത്ത്  നടന  സമയതത്ത്  റവനന്യൂ  ഇന്നസ്പക്ടറുനട  ചുമതല  ഉണറായജിരുന
ശ്രവീ.സനുവജിനന്റെ  റജിപപറാര്ടജിനന്റെ  അടജിസറാനതജിലറാണത്ത്  റവനന്യൂ  വജിഭറാഗക്ഷം  തുക
നജിശ്ചയജിച്ചെജിട്ടുള്ളതത്ത്. 

◦ പഷറാ നടന ദേജിവസങ്ങള് - 10 ദേജിവസക്ഷം. (25.02.17 മുതല് 06.03.17 വനര)

◦ പ്രദേര്ശനനജികുതജി അടച്ചെതത്ത് - 2 ദേജിവസക്ഷം. (100/-രൂപ)

◦ ബറാകജി അടകറാനുള്ളതത്ത് - 400/- (8x50)

◦ പ്രതജിദേജിനക്ഷം ഏകപദേശക്ഷം 2500 പപര് പമള സന്ദര്ശജിച എന്നുക്ഷം ഇവരജില് 2400 
പപര് 40/-  രൂപ ടജികറജിലുക്ഷം  100 പപര് 20/-  രൂപ ടജികറജിലുക്ഷം പ്രപവശജിച്ചെറാല് 
വജിപനറാദേനജികുതജിയുനട കണകത്ത് തറാനഴ നകറാടുക്കുന്നു.
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സവീല്നചയ നല്കജിയ 40/-രൂപ ടജികറ്റുകള് 1,000

ബറാകജി 23,000/- (24000-1000)

വജിപനറാദേനജികുതജി 23000x40x28% = 2,57,600

സവീല്നചയ നല്കജിയ 20/-രൂപ ടജികറ്റുകള് 400

ബറാകജി 600/- (1000-400)

വജിപനറാദേനജികുതജി 600x20x28% = 3,360

ആനക 2,60,960
 

• നഹല്തത്ത് വജിഭറാഗക്ഷം

◦ 1. പജി.പജി.ആര് ലലസന്സത്ത് ഫവീസത്ത് - 7,000/-

◦ 2. ഡജി&ഒ ലലസന്സത്ത് ഫവീസത്ത് - 3,000/-

◦ 3. പലറത്ത് ഫവീസത്ത് (50%) - 1,500/-

◦ 4. പകറാനമ്പഹൗണജിക്ഷംഗത്ത് ഫവീസത്ത് - 10/-

◦ 5. ലഫന് - 2,000/-

◦ ആനക. - 13,510/-

കൂടറാനത പകരള മുനജിസജിപറാലജിറജി ആക്ടത്ത് (കുറങ്ങള് രറാജജിയറാകല്) 447 ഉപവകുപത്ത്
(1)  പ്രകറാരക്ഷം  10,000/-  രൂപ  ലഫനുക്ഷം  നജിശ്ചയജിച്ചെജിട്ടുണത്ത്.  ഇതുള്നപനട  നഗരസഭയ്ക്കത്ത്
ലഭജിപകണ ആനക തുക  3,86,330/-  രൂപയറാണത്ത്  (101,460 + 400 + 2,60,960 +
13,510 + 10,000).

നഷക്ഷം  കണകറാകജി  ധനകറാരമ്യേസ്റ്റേറാന്റെജിക്ഷംഗത്ത്  കമജിറജിയുനട  പരജിഗണനയ്ക്കത്ത്
സമര്പജിക്കുകയുക്ഷം  തുക  ഈടറാക്കുനതജിനത്ത്  സക്ഷംഘറാടകര്കത്ത്  പനറാടവീസത്ത്  നല്കുനതജിനത്ത്
09.03.17-ല് കമജിറജി തവീരുമറാനജിക്കുകയുക്ഷം നചയ. അനുമതജി ഇലറാനതയുക്ഷം നഗരസഭയജില്
ഒടുപകണതറായ  നജികുതജികള്,  ലലസന്സത്ത്  ഫവീസത്ത്,  നപര്മജിറത്ത്  ഫവീസത്ത്  എനജിവ
ഒടുകറാനതയുക്ഷം  നപറാതുജനസരക  ഉറപറാകറാനതയുക്ഷം  നഗരസഭറാ  കറാരമ്യേറാലയതജിനത്ത്
സമവീപക്ഷം  സസകറാരമ്യേവമ്യേകജികത്ത്  പത്തുദേജിവസക്ഷം  വജിജയകരമറായജി  ഒരു  പമള  നടതറാന്
കഴജിഞതത്ത് ഭരണസക്ഷംവജിധറാനതജിനന്റെ വവീഴ്ചയറാണത്ത്.  അനുമതജി ഇലറാനത ആരക്ഷംഭജിച്ചെ പമള
നജിര്തജിനവക്കുനതജിപനറാ  കുറഞപകക്ഷം  സറാപജിച്ചെ  വജിപനറാപദേറാപറാധജികള്  നവീകക്ഷം
നചയ്യുനതജിനത്ത്  തടസക്ഷം  സൃഷജികറാപനറാ  കഴജിയറാത  നഗരസഭയ്ക്കത്ത്  പമള  പൂര്തജിയറായജി
മറാസങ്ങള്ക്കു  പശഷക്ഷം  തുക  ഈടറാകറാന്  കഴജിയുക്ഷം  എന്നു  വജിശസസജികറാനറാവജില.  പമള
കഴജിഞത്ത് ആറുമറാസക്ഷം ആയജിട്ടുക്ഷം നഗരസഭ തനന തജിടനപടുതജിയജിരജിക്കുന തുകകറായജി
ഒരു ഡജിമറാന്റെത്ത് പനറാടവീസത്ത് പപറാലുക്ഷം നല്കജിയജില.  വജിവജിധ ഇനങ്ങളജില് ലഭജിപകണതറായജി
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തജിടനപടുതജിയജിരജിക്കുന  തുക  (3,86,330/-)  ഡജിമറാന്റെത്ത്  നചയത്ത്  ഈടറാകറാതതജിനറാല്,
ഉതരവറാദേജിയറായ  നസക്രടറജിയ്ക്കത്ത്  എതജിനര  നടപടജി  സസവീകരജിപകണതറാനണനത്ത്
റജിപപറാര്ടജില്  പരറാമര്ശജിച്ചെജിട്ടുണത്ത്.  അപറാകതകള്കത്ത്  വജിശദേവീകരണക്ഷം  ആവശമ്യേനപടത്ത്
നല്കജിയ ഓഡജിറത്ത് അപനസഷണക്ഷം നക്ഷം.43/28.09.17 നത്ത് മറുപടജി നല്കജിയജില. പരറാമര്ശക്ഷം
സര്കറാരജിനന്റെ പരജിഗണനയ്ക്കത്ത് സമര്പജിക്കുന്നു.

ഖണജികയജിപന്മേലുള്ള തുടര്നടപടജി വജിവരക്ഷം ലഭമ്യേമറാകറാന് നഗരസഭപയറാടത്ത് ആവശമ്യേനപടജിരുന്നുനവങജിലുക്ഷം
മറുപടജി ലഭമ്യേമറാകജിയജിടജിനലനത്ത്  ആലപ്പുഴ ജജിലറാ ഓഡജിറത്ത് സവീനജിയര് നഡപപ്യുടജി ഡയറക്ടറുനട 13.09.18
നല നക.എസത്ത്.എ- എ.എല്.പജി / ജജി.എ 4- 1305/2018 നമ്പര് കതത്ത്  പ്രകറാരക്ഷം അറജിയജിച്ചെജിട്ടുണത്ത്.

8. അനധജികൃത  നകടജിടങ്ങള്  -  നജിയമറാനുസൃത  പജിഴ  ഇഹൗടറാകജിയജില  –
നഗരസഭയ്ക്കത്ത് 28.44 ലകക്ഷം രൂപയുനട നഷക്ഷം 

[കറായക്ഷംകുളക്ഷം മുനജിസജിപറാലജിറജി  2016-17 ഓഡജിറത്ത് റജിപപറാര്ടത്ത്  ഖണജിക 2-6]

നഗരസഭറാപരജിധജിയജില് എന്ജജിനവീയറജിക്ഷംഗത്ത്  വജിഭറാഗക്ഷം  കനണത്തുന അനധജികൃത
നജിര്മറാണങ്ങള്കത്ത് പപറാലുക്ഷം യഥറാകറാലക്ഷം യു.എ നമ്പര് നല്കജി പകരള മുനജിസജിപറാലജിറജി
നജിയമക്ഷം 1994 വകുപത്ത് 242(1) വമ്യേവസ നചയ്യുക്ഷം പ്രകറാരമുള്ള നജികുതജി ഈടറാകജിയജിടജില.
അക്ഷംഗവീകൃത നകടജിടങ്ങള്കത്ത് ബറാധകമറായ നജികുതജിയുനട മൂനത്ത് ഇരടജിയറാണത്ത് അനധജികൃത
നകടജിടങ്ങള്കത്ത്  ബറാധകമറായതത്ത്  എനജിരജിനക  ഇതത്ത്  ഈടറാകറാതതത്ത്  നജിമജിതക്ഷം  വന്
വരുമറാനനഷമറാണത്ത്  നഗരസഭയ്ക്കത്ത്  ഉണറാകുനതത്ത്.  എന്ജജിനവീയറജിക്ഷംഗത്ത്  വജിഭറാഗക്ഷം
കനണത്തുന  അനധജികൃത  നജിര്മറാണക്ഷം  സക്ഷംബനജിച്ചെ  വജിവരക്ഷം  റവനന്യൂ  വജിഭറാഗതജിനത്ത്
ലകമറാറുനതജില് വരുന കറാലതറാമസവക്ഷം വവീഴ്ചയുമറാണത്ത് ഇതരതജില് നജികുതജി ചുമതല്
ലവകറാന്  പ്രധറാന  കറാരണക്ഷം.  വജിവജിധ  നസകനുകളനട  പരസ്പര  സഹകരണക്ഷം
ഉറപറാകറാന്  നസക്രടറജി  അടജിയനജിര  നടപടജി  ലകനകറാപള്ളണതറാണത്ത്.  അനധജികൃത
നകടജിടങ്ങള്കത്ത് നജികുതജി ചുമതറാതജിരുനതത്ത് നജിമജിതക്ഷം നഗരസഭയ്ക്കുണറായ നഷതജിനന്റെ
വജിവരങ്ങള് ചുവനട പചര്ക്കുന്നു. 

i. വറാര്ഡത്ത്  36  ല്  സര്പവ  നക്ഷം.223/22-ല്  നപട  140  ച.മവീ  വസ്തുവജില്
സജിതജിനചയ്യുന  നറാസറുദ്ദേവീന്,  അബ്ദുള്  ലതവീഫത്ത്  എനജിവരുനട  പപരജിലുള്ള
'പട്ടുറുമറാല്' എന വസ്ത്രവമ്യേറാപറാര സറാപനതജിനന്റെ നറാലറാക്ഷം നജില (പതഡത്ത് പഫറാര്)
ടജിന് ഷവീറത്ത്  നകറാണത്ത്  പമല്ക്കൂര നജിര്മജിച്ചെത്ത്  വശങ്ങള് മറച്ചെത്ത്  പഗറാഡഹൗണ് ആയജി
ഉപപയറാഗജിച്ചെത്ത്  വരുന്നു.  ഈ  സറാപനതജിനന്റെ  മൂനറാക്ഷം  നജിലവനരയുള്ള
നജിര്മറാണങ്ങള്കത്ത് മറാത്രമറാണത്ത് നഗരസഭയുനട അക്ഷംഗവീകറാരമുള്ളതത്ത്. 92.97  ച.മവീ
വജിസവീര്ണ്ണമുളളതറാണത്ത് ഈ അനധജികൃത നജിര്മറാണക്ഷം. ഇതത്ത് സക്ഷംബനജിച്ചെത്ത് 10/9/14
-  ല്  ഓവര്സജിയര്  റജിപപറാര്ടത്ത്  നല്കജിയജിട്ടുണത്ത്.  നകടജിടതജിനന്റെ  രണത്ത്,  മൂനത്ത്
നജിലകള്ക്കുക്ഷം 92.97 ച.മവീ വജിസവീര്ണ്ണമറാണത്ത് ഉള്ളതത്ത്. ഒനറാക്ഷംനജിലകത്ത് (GF) 83.14
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ച.മവീ വജിസവീര്ണ്ണക്ഷം മറാത്രപമ ഉള്ളൂ എങജിലുക്ഷം പമല് നജിലകപളകറാള് അധജികമറായജി
പജിന്ഭറാഗതത്ത് വലതത്ത് മറാറജി 1.41 ച.മവീ ഇറകത്ത് ഉണത്ത്. ഇതത്ത് കൂടജി കണകറാക്കുപമ്പറാള്
ആനക  കവപറജത്ത്  94.38  ച.മവീ  അതറായതത്ത്  67.41  ശതമറാനമറാണത്ത്.  വറാണജിജമ്യേ
നകടജിടങ്ങള്കത്ത്  നഗരസഭയജില്  അനുവദേനവീയമറായ  പരമറാവധജി  കവപറജത്ത്  65
ശതമറാനമറാനണനജിരജിനക  അനധജികൃത  നജിര്മറാണക്ഷം  നപറാളജിച്ചെത്ത്  നവീകറാന്
നഗരസഭ നടപടജി സസവീകരജിപകണതറാണത്ത്. ഇപപറാള് അനധജികൃതമറായജി നജിര്മജിച്ചെ
92.97  ച.മവീ  നകടജിടതജിനത്ത്  അനധജികൃതനജിര്മറാണക്ഷം  എന  നജിലയജില്  തറാനഴ
കറാണജിക്കുക്ഷം  പ്രകറാരക്ഷം  വറാര്ഷജിക  വസ്തുനജികുതജി  ഈടറാപകണതറായജിരുനനങജിലുക്ഷം
അതുണറായജില. 2014-15 മുതല് ഇപതപ്രകറാരക്ഷം നഷമുണറായജിട്ടുണത്ത് (ഫയല് നമ്പര്
1788/14). 

വജിസവീര്ണ്ണക്ഷം 92.97 ച.മവീ

വസ്തുനജികുതജി നജിരകത്ത് 80 രൂപ/ച.മവീ

വസ്തുനജികുതജി 92.97x80=7,438

സമവീപ പററാഡജിനന അടജിസറാനമറാകജി വര്ദ്ധനവത്ത് 20 % = 1,488

ആനക വസ്തുനജികുതജി 8,926

അനധജികൃതനജിര്മറാണമറാകയറാല് ബറാധകമറായ 
വസ്തുനജികുതജി 3x8,926=26,778

പസവന ഉപനജികുതജി 10% = 2,678

ലലബ്രറജി നസസത്ത് 5%= 1,339

2014-15 മുതല്  2016-17  വനര  ആനക  വസ്തു
നജികുതജി നഷക്ഷം 3x26,778 = 80,334

പസവന ഉപനജികുതജി നഷക്ഷം 8,034

ii. വറാര്ഡത്ത് 23 - ല് 400A എന നകടജിടപതറാടത്ത് പചര്നത്ത് കദേവീശ ചര്ച്ചെത്ത് വക 1141.67
ച.മവീ  വജിസവീര്ണ്ണമുള്ള  ഓഡജിപററാറജിയക്ഷം  നഗരസഭയുനട  അക്ഷംഗവീകറാരമജിലറാനത
നജിര്മജിച്ചെതറായുക്ഷം  നജിര്മറാണതജിനത്ത്  പതത്ത്  വര്ഷപതറാളക്ഷം  പഴകമുള്ളതറായുക്ഷം
ഓവര്സജിയര്  15/6/16 ല് റജിപപറാര്ടത്ത് നചയജിട്ടുണത്ത്. എനറാല് ഇതത്ത് വനരയുക്ഷം യു.എ
നമ്പര്  നല്കജി  വസ്തുനജികുതജി  ഈടറാകറാനറായജിടജില.  ഒരു  വര്ഷനത  വസ്തുനജികു
തജിയുനട വജിവരക്ഷം ചുവനട പചര്ക്കുന്നു.

വജിസവീര്ണ്ണക്ഷം 1141.67 ച.മവീ

വസ്തുനജികുതജി നജിരകത്ത് 50 രൂപ /ച.മവീ

വസ്തുനജികുതജി 1141.67x50 = 57,084

സമവീപ പററാഡജിനന അടജിസറാനമറാകജി വര്ദ്ധനവത്ത് 20 % = 11,417
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ആനക വസ്തുനജികുതജി 68,501

അനധജികൃതനജിര്മറാണതജിനത്ത് ബറാധകമറായ 
വസ്തുനജികുതജി

3x68501 =2,05,502

പസവന ഉപനജികുതജി 10% = 20,550

ലലബ്രറജി നസസത്ത് 5%= 10,275

പതത്ത് വര്ഷനത ആനക വസ്തുനജികുതജി നഷക്ഷം 20,55,020

10 വര്ഷനത പസവന ഉപനജികുതജി നഷക്ഷം 2,05,500

10 വര്ഷനത ലലബ്രറജിനസസത്ത് 1,02,750

iii. പ്രതറാക്ഷംഗമൂടത്ത് ജക്ഷംഗത്ത്ഷനന്റെ ഇരുവശങ്ങളജിലുക്ഷം ഉള്ളതുക്ഷം ഷക്ഷംനറാദേത്ത്,  പ്രതറാക്ഷംഗമൂടജിലജിനന്റെ
ഉടമസതയജില്  ഉള്ളതുമറായ  18  കടമുറജികളനട  മുനജില്  വമ്യേതമ്യേസ  വലുപതജില്
ഇരുമ്പത്ത്  തൂണുകള്  നറാടജി  ടജിന്ഷവീറത്ത്  നകറാണത്ത്  പമല്ക്കൂര  തവീര്തത്ത്  അനധജികൃത
ഇറക്കുകള്  നജിര്മജിച്ചെതറായജി  കനണതജിനയങജിലുക്ഷം  അതത്ത്  നവീകക്ഷം  നചയറാപനറാ
അനധജികൃത  നജിര്മറാണക്ഷം  എന  നജിലയജില്  നമ്പര്  നല്കജി  അധജിക  നജികുതജി
ഈടറാകറാപനറാ  നഗരസഭയ്ക്കത്ത്  കഴജിഞജിടജില.  ഒരു  വര്ഷക്ഷം  ലഭജിപകണജിയജിരുന
വസ്തുനജികുതജിയുനട വജിവരക്ഷം ചുവനട പചര്ക്കുന്നു.

18 കടമുറജിയജിപലയുക്ഷം അനധജികൃത നജിര്മറാണതജിനന്റെ 
ആനക വജിസവീര്ണ്ണക്ഷം 

281.74 ച.മവീ

വസ്തുനജികുതജി നജിരകത്ത് 80 രൂപ /ച.മവീ

വസ്തുനജികുതജി 281.74x80 = 22,539

സമവീപ പററാഡജിനന അടജിസറാനമറാകജി വര്ദ്ധനവത്ത് 20 % = 4,508

ആനക വസ്തുനജികുതജി 27,047

അനധജികൃതനജിര്മറാണതജിനത്ത് ബറാധകമറായ വസ്തുനജികുതജി 3x27,047 =81,141

പസവന ഉപനജികുതജി 10% = 8,114

ലലബ്രറജി നസസത്ത് 5%= 4,057

iv. വറാര്ഡത്ത്  പതജില്  വജിഷ,  'ഉത്രക്ഷം  വക  വജി.ജജി.സജി  ബവീന'  എന  വറാണജിജമ്യേ
സറാപനതജില്  26 മവീ.  നവീളതജിലുക്ഷം  12.5 മവീ.വവീതജിയജിലുക്ഷം  325  ച.മവീ
വജിസവീര്ണ്ണമുള്ള പഗറാഡഹൗണ് നജിര്മജിച്ചെതറായജി ഓവര്സജിയര് റജിപപറാര്ടത്ത് നചയജിട്ടുണത്ത്
(ഫയല്  നമ്പര്  14140/17).  ഇതജിനുക്ഷം  വസ്തുനജികുതജി  ഈടറാകജിയജിടജില.
നജികുതജിനഷതജിനന്റെ വജിവരക്ഷം ചുവനട പചര്ക്കുന്നു.
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വസ്തുനജികുതജി നജിരകത്ത് 80 രൂപ /ച.മവീ

വസ്തുനജികുതജി 325x80 = 26,000

സമവീപ പററാഡജിനന അടജിസറാനമറാകജി വര്ദ്ധനവത്ത് 20 % = 5,200

ആനക വസ്തുനജികുതജി 31,200

അനധജികൃതനജിര്മറാണതജിനത്ത് ബറാധകമറായ വസ്തുനജികുതജി 3x31,200 = 93,600

പസവന ഉപനജികുതജി 10% = 9,360

ലലബ്രറജി നസസത്ത് 5%= 4,680

v. വറാര്ഡത്ത്  37 -  ല് എ.എച്ചെത്ത്.എക്ഷം മുഹമദേറാലജി,  മക്കൂതജി പുരയജിടക്ഷം  (മറാളജിപയകല്
കജിഴകതജില്)  അനധജികൃത  നകടജിടക്ഷം  നജിര്മജിച്ചെത്ത്  അനമ്യേസക്ഷംസറാന
നതറാഴജിലറാളജികള്കത്ത്  2014  -  ല്  തനന  വറാടകയ്ക്കത്ത്  നല്കജിയജിരജിക്കുനതറായജി
പജി.എച്ചെത്ത്.1/8714/14 നമ്പര് ഫയലജില് നജിനത്ത് വമ്യേകമറാകുന്നു. ഇകറാരമ്യേക്ഷം നസക്രടറജി
കണതജിനുക്ഷം ഫയലജില് പരഖയുണത്ത്. 434.57  ച.മവീ തറവജിസവീര്ണ്ണമുളള ഇരുനജില
അനധജികൃതനജിര്മറാണക്ഷം  വറാണജിജമ്യേറാവശമ്യേതജിനുള്ള  നകടജിടക്ഷം  എനനജിലയജില്
റഗുലലറസത്ത്  നചയറാന്  10/2/2015  -  ല്  അപപകയുക്ഷം  നഗരസഭയജില്  ലഭജിച.
എനറാല് ഇതുവനര ഈ നകടജിടക്ഷം റഗുലലറസത്ത് നചയജിടജില എനത്ത് മറാത്രമല 2014-
15  രണറാക്ഷം  അര്ദ്ധ  വര്ഷക്ഷം  മുതനലങജിലുക്ഷം  ഈടറാപകണജിയജിരുന  അനധജികൃത
നജിര്മറാണതജിനത്ത്  ബറാധകമറായ  വസ്തുനജികുതജിയുക്ഷം  ഈടറാകനപടജിടജില.  ഇതുമൂലക്ഷം
ഒരു സറാമ്പതജിക വര്ഷക്ഷം ഉണറാകുന നഷതജിനന്റെ വജിവരക്ഷം ചുവനട പചര്ക്കുന്നു.

വസ്തുനജികുതജി നജിരകത്ത് 80 രൂപ /ച.മവീ

വസ്തുനജികുതജി 434.57x80=34,766

അനധജികൃതനജിര്മറാണതജിനത്ത് ബറാധകമറായ വസ്തുനജികുതജി 3x31200 =1,04,298

പസവന ഉപനജികുതജി 10% = 10,430

ലലബ്രറജി നസസത്ത് 5%= 5,215

2014-15  രണറാക്ഷം അര്ദ്ധ വര്ഷക്ഷം മുതല്  2016-17  വനര
ആനക വസ്തുനജികുതജി നഷക്ഷം 

2.5x1,04,298=
2,60,745

പസവന ഉപനജികുതജി നഷക്ഷം 26,075

vi. വറാര്ഡത്ത് മുപതജിരണജില് സര്പവ നമ്പര് 223/21 - ല് നപട 0.72 ആര് സലതത്ത്
നജിലവജിലുണറായജിരുന  കടമുറജിയുനട  (നമ്പര്.207)  മുകളജില്  51.55  ച.മവീ
അനധജികൃതനജിര്മറാണക്ഷം  നടതജിയജിട്ടുണത്ത്.  കറായക്ഷംകുളക്ഷം  പടറാണജി  പറമ്പജില്
മുഹമദേത്ത്  നഷരവീഫജിനന്റെ  പപരജിലുള്ള  നകടജിടതജില്  ഫറാഷന്  ഫറാബ്രജികത്ത്  എന
സറാപനമറാണത്ത് പ്രവര്തജിച്ചെത്ത് വരുനതത്ത്. നഷതജിനന്റെ വജിവരക്ഷം ചുവനട പചര്ക്കുന്നു.
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വസ്തുനജികുതജി നജിരകത്ത് 80 രൂപ /ച.മവീ

വസ്തുനജികുതജി 51.55 x 80 = 4,124

സമവീപ പററാഡജിനന അടജിസറാനമറാകജി വര്ദ്ധനവത്ത് 20% = 825

ആനക വസ്തുനജികുതജി 4,949

അനധജികൃതനജിര്മറാണതജിനത്ത് ബറാധകമറായ 
വസ്തുനജികുതജി 

3x4,949 = 14,847

പസവന ഉപനജികുതജി 10% = 1,485

ലലബ്രറജി നസസത്ത് 5% = 742

പമല്പറഞവ  പ്രകറാരക്ഷം  2016-17-ല്  മറാത്രക്ഷം  വസ്തുനജികുതജി  ഇനതജില്
5,26,166/- രൂപയുപടയുക്ഷം പസവന ഉപനജികുതജിയജിനതജില് 52,617/- രൂപയുപടയുക്ഷം നഷക്ഷം
നഗരസഭയ്ക്കുണറായജി.  വസ്തുനജികുതജി  ഇനതജില്  ആനക  25,85,687/-  രൂപയുപടയുക്ഷം
പസവന ഉപനജികുതജിയജിനതജില് ആനക  2,58,568/-  രൂപയുപടയുക്ഷം ഉള്നപനട ആനക
28,44,255/-  രൂപയുനട  നഷമറാണത്ത്  2017  മറാര്ച്ചെത്ത്  31  വനര  നഗരസഭയ്ക്കുണറായതത്ത്.
ഇവയുനട വസ്തുനജികുതജി സതസരക്ഷം ഈടറാപകണതുക്ഷം റഗുലലറസത്ത് നചയറാന് കഴജിയറാത
നജിര്മറാണമറാനണങജില് നപറാളജിച്ചെത്ത് നവീകറാന് നടപടജി സസവീകരജിപകണതുമറാണത്ത്. 2015-16
വനരയുളള വസ്തുനജികുതജി ഉടമസരജില് നജിനത്ത് ഈടറാപകണതറാണത്ത്.

ആനക നഷക്ഷം വസ്തുനജികുതജി പസവന ഉപനജികുതജി ലലബ്രറജിനസസത്ത്

എ 80,334 8,034 1,339

ബജി 20,55,020 2,05,500 1,02,750

സജി 81,141 8,114 4,057

ഡജി 93,600 9,360 4,680

ഇ 2,60,745 26,075 5,215

എഫത്ത് 14,847 1,485 742

25,85,687 2,58,568 1,18,783

ഇതത്ത്  കൂടറാനത  അനധജികൃതനജിര്മറാണമറായജി  രജജിസ്റ്റേറജില്  പരഖനപടുതജി
യജിരജിക്കുന  തറാനഴപറയുന  നകടജിടങ്ങളനട  വജിസവീര്ണ്ണക്ഷം  സക്ഷംബനജിച്ചെ  വജിവരങ്ങള്
ഫയലജില്  നജിനത്ത്  ലഭമ്യേമലറാതതജിനറാല്  കൃതമ്യേമറായ  നഷക്ഷം  നജിജനപടുതറാന്
കഴജിഞജിടജില.
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ഫയല് നമ്പര് നകടജിട ഉടമയുനട പപരത്ത് വജിവരണക്ഷം 
(രജജിസ്റ്റേര് പ്രകറാരക്ഷം)

48/16 കുഞ്ഞുപമറാന്,
വലജിയകണതജില്

പജി.ഐ.പജി വക സലതത്ത്
കടമുറജി നജിര്മറാണക്ഷം

13821/15
അസവീസത്ത്,

ഗപവഷണതജിനന്റെ
കജിഴകതജില്, കൃഷ്ണപുരക്ഷം

മുകടകത്ത് കജിഴകത്ത് കടമുറജി
നജിര്മറാണക്ഷം

12934/16 ഏഞല് ആര്കത്ത് സ്കൂള് ആഡജിപററാറജിയക്ഷം
നജിര്മറാണക്ഷം

ഇവ പരജിപശറാധജിച്ചെത്ത്  വജിസവീര്ണ്ണക്ഷം  തജിടനപടുതജി  വസ്തുനജികുതജി  ഈടറാപകണതുക്ഷം
റഗുലലറസത്ത് നചയറാന് കഴജിയറാത നജിര്മറാണമറാനണങജില് നപറാളജിച്ചെത്ത് നവീകറാന് നടപടജി
സസവീകരജിപകണതുമറാണത്ത്.  തുടര്  നടപടജിയ്ക്കറായജി  പരറാമര്ശക്ഷം  സര്കറാരജിനന്റെ  ശ്രദ്ധയജില്
നകറാണ്ടു വരുന്നു.

ഖണജികയജിപന്മേലുള്ള തുടര്നടപടജി വജിവരക്ഷം ലഭമ്യേമറാകറാന് നഗരസഭപയറാടത്ത് ആവശമ്യേനപടജിരുന്നുനവങജിലുക്ഷം
മറുപടജി നല്കജിയജിടജിനലനത്ത്  ആലപ്പുഴ ജജിലറാ ഓഡജിറത്ത് സവീനജിയര് നഡപപ്യുടജി ഡയറക്ടറുനട 13.09.18 നല
നക.എസത്ത്.എ-എ.എല്.പജി /ജജി.എ 4-1305/2018 നമ്പര് കതത്ത്  പ്രകറാരക്ഷം അറജിയജിച്ചെജിട്ടുണത്ത്.

9. രറാജവീവത്ത്  ദേശലകക്ഷം  ഭവനപദ്ധതജി  -  നക.യു.ആര്.ഡജി.എഫത്ത്.സജി  (Kerala
Urban Development Finance Corporation Limited) വറായ്പയജിനതജില്
നഗരസഭ തജിരജിച്ചെടകറാനുളളതത്ത് 73.32 ലകക്ഷം രൂപ 

[കറായക്ഷംകുളക്ഷം മുനജിസജിപറാലജിറജി  2016-17 ഓഡജിറത്ത് റജിപപറാര്ടത്ത്  ഖണജിക 3-4]

എന്.എസത്ത്.സജി.പജി  പദ്ധതജി  പ്രകറാരക്ഷം  640  പപര്കത്ത്  ഭവനനജിര് മറാണതജിനത്ത്
23,700/-  രൂപ  വവീതക്ഷം  പലറാണ്  അനുവദേജിക്കുനതജിപലകറായജി  നഗരസഭ
നക.യു.ആര്.ഡജി.എഫത്ത്.സജി.  യജില്  നജിന്നുക്ഷം  1999-2000  മുതല്  2002-2003  വനര
വര്ഷങ്ങളജിലറായജി  96  ലകക്ഷം  രൂപ  വറായ്പ  എടുതജിരുന്നു.  ഒരു  ഗുണപഭറാകറാവജിനത്ത്
നഗരസഭറാ വജിഹജിതക്ഷം  8,700/-  രൂപയുക്ഷം നക.യു.ആര്.ഡജി.എഫത്ത്.സജി.  പലറാണ്  15,000/-
രൂപയുക്ഷം പചര്തറാണത്ത്  23,700/-  രൂപ അനുവദേജിച്ചെജിരുനതത്ത്.  ടജി തുക പ്രതജിമറാസക്ഷം  143/-
രൂപ പ്രകറാരക്ഷം  180  ഗഡുകളറായജി നഗരസഭയജില് തജിരജിച്ചെടകണനമന്നുക്ഷം,  പ്രസ്തുത തുക
നഗരസഭ തജിരജിച്ചെടകണനമന്നുമുളള വമ്യേവസയജിലറാണത്ത് നക.യു.ആര്.ഡജി.എഫത്ത്.സജി വറായ്പ
അനുവദേജിച്ചെജിരുനതത്ത്.  എനറാല് ഭവനവറായ്പ ലകപറജിയ 204 ഗുണപഭറാകറാകള് പലറാണ്
തജിരജിച്ചെടക്കുനതജില് മുടകക്ഷം വരുത്തുകയുക്ഷം,  ഇതത്ത് നഗരസഭയുനട വറായ്പറാ തജിരജിച്ചെടവജിനന
ബറാധജിക്കുകയുക്ഷം  നചയ.  31.08.2004  മുതല്  10.07.15  വനര  മുതല്,  പലജിശ  എനവീ
ഇനങ്ങളജിലറായജി 1,41,19,100/- രൂപ തജിരജിച്ചെടചനവങജിലുക്ഷം 31.03.17-ല് ഈയജിനതജിനല
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നഗരസഭയുനട ബറാദ്ധമ്യേത മുതല്, പലജിശ ഇനങ്ങളജിലറായജി  73,31,884/-  രൂപനയനറാണത്ത്
നക.യു.ആര്.ഡജി.എഫത്ത്.സജി നഗരസഭനയ അറജിയജിച്ചെജിട്ടുളതത്ത് (കതത്ത് നക്ഷം. KURDFC/ULB
/372/2014/12.05.17).

നക.യു.ആര്.ഡജി.എഫത്ത്.സജി.  യജില്  നജിന്നുക്ഷം  വറായ്പനയടുതത്ത്  നടപറാകജിയ  ഭവന
പദ്ധതജികളജിനല  ഗുണപഭറാകറാകളനട  വറായ്പറാകുടജിശജിക  എഴുതജിതളളണനമന
അപപകയജിപന്മേല്  അനുകൂല  തവീരുമറാനനമടുക്കുവറാന്   തപദ്ദേശസസയക്ഷംഭരണ
നസക്രടറജിപയറാടുക്ഷം,  നഗരസഭറാ നസക്രടറജിപയറാടുക്ഷം നജിര്പദ്ദേശജിച്ചെത്ത് ബഹു.പകരള സക്ഷംസറാന
മനുഷമ്യേറാവകറാശ കമവീഷന് 05.09.16 -ല് ഉതരവറായജിരുന്നു.

നഗരസഭറാ സജി.ഡജി.എസജിനന്റെ പപരജില് നക.യു.ആര്.ഡജി.എഫത്ത്.സജി - യജില് നജിനത്ത്
എടുത  വറായ്പ  കുടജിശജിക  പ്ലറാന്ഫണത്ത്  ഉപപയറാഗജിച്ചെത്ത്  തജിരജിനക  അടച്ചെത്ത്
ഗുണപഭറാകറാകള്കത്ത് ആധറാരക്ഷം തജിരജിനക നല്കുനതജിനറായജി സര്കറാരജിനന്റെ അനുവറാദേക്ഷം
വറാങ്ങുവറാന് 28.04.17 നല കഹൗണ്സജില് തവീരുമറാനജിച്ചെതജിനന്റെ അടജിസറാനതജില് (നക്ഷം.1)
നഗരകറാരമ്യേ ഡയറക്ടര്കത്ത് 22.05.17 - ല് ഇതു സക്ഷംബനമറായജി കതത്ത് നല്കജിനയങജിലുക്ഷം
ഈ  വജിഷയതജില്  ഓഡജിറത്ത്  തവീയതജി  വനര  അനുകൂലതവീരുമറാനനമറാന്നുമറായജിടജില.
വറായ്പതുക  അടക്കുവറാന്  കറാലതറാമസക്ഷം  വരുത്തുനതത്ത്  പലജിശയുക്ഷം,  പജിഴപലജിശയുക്ഷം
ഉള്നപനട  നഗരസഭയുനട  ബറാദ്ധമ്യേത  പജിനനയുക്ഷം  വര്ദ്ധജിക്കുനതജിനത്ത്
 ഇടയറാക്കുനമനതജിനറാല്  ഈ  വജിഷയതജില്  ആവശമ്യേമറായ  തുടര്നടപടജികള്
സസവീകരജിക്കുനതജിപലകത്ത്  ഭരണസമജിതജിയുനട  പ്രപതമ്യേക  ശ്രദ്ധ  ഉണറാപകണതറാണത്ത്
ഓഡജിറത്ത് റജിപപറാര്ടജില് നജിര്പദ്ദേശജിച്ചെജിട്ടുണത്ത്.

പരറാമര്ശതജിലുള്ള തുടര്നടപടജി വജിവരക്ഷം ലഭമ്യേമറാകറാന് നഗരസഭപയറാടത്ത് ആവശമ്യേനപടജിരുന്നുനവങജിലുക്ഷം
മറുപടജി നല്കജിയജിടജിനലനത്ത്  ആലപ്പുഴ ജജിലറാ ഓഡജിറത്ത് സവീനജിയര് നഡപപ്യുടജി ഡയറക്ടറുനട 13.09.18 നല
നക.എസത്ത്.എ- എ.എല്.പജി/ജജി.എ 4-1305/2018 നമ്പര് കതത്ത്  പ്രകറാരക്ഷം അറജിയജിച്ചെജിട്ടുണത്ത്.

10. 50 ലകക്ഷം രൂപയജിലധജികക്ഷം വറാടകയജിനതജില് കുടജിശജികയറായജി

[പചര്തല മുനജിസജിപറാലജിറജി 2016-17 ഓഡജിറത്ത് റജിപപറാര്ടത്ത്  ഖണജിക 2-9]

i. വറാടക പൂര്ണ്ണമറായുക്ഷം ഈടറാക്കുനജില

നഗരസഭ വക പഷറാപജിക്ഷംഗത്ത് പകറാക്ഷംപ്ലകത്ത് മുറജികള്, ബങ്കുകള്, സ്റ്റേറാള് എനജിവ
വറാടകയ്ക്കത്ത്  എടുതജിട്ടുള്ളവര്  വറാടകയജില്  48,73,776/-  രൂപ  കുടജിശജിക
വരുതജിയജിട്ടുണത്ത്.  കഹൗണ്സജിലജിനന്റെ  25.04.2016 നല  4-ാം  നമ്പര്
തവീരുമറാനപ്രകറാരക്ഷം നഗരസഭ വക പഷറാപജിക്ഷംഗത്ത് പകറാക്ഷംപ്ലകത്ത് മുറജികളനട വറാടക
2014-15  വര്ഷക്ഷം  മുതല്  5%  വര്ദ്ധനവത്ത്  വരുത്തുനതജിനത്ത്
തവീരുമറാനജിച്ചെജിട്ടുനണങജിലുക്ഷം പുതുകജിയ വറാടക ഈടറാക്കുനതജില് അധജികൃതര്
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ആലപ്പുഴ

വവീഴ്ച വരുതജി. പുതുകജിയ വറാടകയ്ക്കത്ത് അനുസൃതമറായജി 2014 മുതല് 31.03.17
വനര  1,29,820/-  രൂപ  കുടജിശജികയറായജിട്ടുണത്ത്.  ഇപ്രകറാരക്ഷം  കുടജിശജിക
ഉള്നപനട  50,03,596/-  രൂപയറാണത്ത്  വറാടകയജിനതജില്  ആനക
ലഭജികറാനുള്ളതത്ത്. ലദേനക്ഷംദേജിന നചലവകള്ക്കുപപറാലുക്ഷം ബുദ്ധജിമുട്ടുന നഗരസഭ
ഭവീമമറായ  കുടജിശജിക  പജിരജിനച്ചെടുക്കുനതജില്  വവീഴ്ച  വരുത്തുനതത്ത്
സറാമ്പതജികഭദ്രതനയ സറാരമറായജി ബറാധജിച്ചെജിട്ടുണത്ത്. 

ii. വഴജിപയറാര കച്ചെവടകറാരുനട പുനരധജിവറാസക്ഷം - നജിര്ണ്ണയജികനപട വറാടക 
ഈടറാക്കുനജില

വഴജിപയറാര  കച്ചെവടകറാരുനട  പുനരധജിവറാസവമറായജി  ബനനപടത്ത്  സ്റ്റേറാളകള്
അനുവദേജിച്ചെത്ത് നല്കജിയജിട്ടുനണങജിലുക്ഷം  2016-17  സറാമ്പതജിക വര്ഷക്ഷം വറാടക
ഒടുകജിയജിടജില.  മുന്വര്ഷങ്ങളജിനല  വറാടകയുക്ഷം  പൂര്ണ്ണമറായജി  ഒടുകജിയജിടജില.
ബനനപട  രജജിസ്റ്റേറജില് ആവശമ്യേമറായ  പരഖനപടുതലുകള് വരുതജിയജിടജി
ലറാതതജിനറാല് കൃതമ്യേത പരജിപശറാധജികറാന് കഴജിഞജില.

iii. വറാടകയ്ക്കത്ത് നല്കനപടറാത നകടജിടങ്ങളനട വജിശദേറാക്ഷംശങ്ങള്

തറാനഴപറയുന  കടമുറജികള്  വറാടകയ്ക്കത്ത്  നല്കറാതതജിനന്റെ  കറാരണക്ഷം
വമ്യേകമറാകജിയജിടജില. 

ക്രമ നക്ഷം. കടമുറജി നക്ഷം. നജിശ്ചയജിച്ചെജിരുന വറാടക 

മുടക്ഷം മറാര്കറത്ത് പുതജിയ നകടജിടക്ഷം

1 എഫത്ത്.4 4,488
673

2 എഫത്ത്5 13,950
2,093

ടറാകജി സ്റ്റേറാന്റെത്ത് പഷറാപജിക്ഷംഗത്ത് പകറാക്ഷംപ്ലകത്ത് (നന്യൂ) വറാര്ഡത്ത്-23

3 11B നജിശ്ചയജിച്ചെജിടജില

ബങ്കുകള്

4 45 നജിശ്ചയജിച്ചെജിടജില

വനജിതറാ വമ്യേവസറായ പകനക്ഷം പഷറാപജിക്ഷംഗത്ത് പകറാക്ഷംപ്ലകത്ത് - വറാര്ഡത്ത് 4

5 1 നജിശ്ചയജിച്ചെജിടജില

6 3 നജിശ്ചയജിച്ചെജിടജില

7 4 നജിശ്ചയജിച്ചെജിടജില

8 6 നജിശ്ചയജിച്ചെജിടജില

9 7 നജിശ്ചയജിച്ചെജിടജില
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ആലപ്പുഴ

വജികസന മറാര്കറജിനല കടമുറജികള് ക്രമ നക്ഷം.13 ല് ആണത്ത് തുടങ്ങജിയജിരജിക്കുനതത്ത്.
ക്രമ നക്ഷം.1 മുതല് 12 വനരയുള്ള കടമുറജികളനട വജിവരക്ഷം വറാടക രജജിസ്റ്റേറജില് പരഖനപടുതജി
വറാടക  ഈടറാകജിയജിടജില.  ഇതത്ത്  സക്ഷംബനജിച്ചെത്ത്  28.09.2017 ല്  നല്കജിയ  ഓഡജിറത്ത്
എന്കസയറജി  (നക്ഷം.25)  മറുപടജി  നല്കജിയജില.  വറാടക  നജിശ്ചയജിച്ചെത്ത്  കടമുറജികള്  പലലക്ഷം
നചയത്ത്  നഗരസഭയുനട  വരുമറാന  നഷക്ഷം  ഒഴജിവറാപകണതറാനണനത്ത്  റജിപപറാര്ടജില്
നജിര്പദ്ദേശജിച്ചെജിട്ടുണത്ത്.

ഖണജികയ്ക്കത്ത്   മറുപടജി നല്കജിയജിടജിനലനത്ത്  ആലപ്പുഴ ജജിലറാ ഓഡജിറത്ത് സവീനജിയര് നഡപപ്യുടജി ഡയറക്ടറുനട
13.09.18 നല നക.എസത്ത്.എ-എ.എല്.പജി/ജജി.എ 4-1305/2018 നമ്പര് കതത്ത് പ്രകറാരക്ഷം അറജിയജിച്ചെജിട്ടുണത്ത്.

11. ശബരജിമല ഫണത്ത് വജിനജിപയറാഗതജില് ഗുരുതര അപറാകങ്ങള്

[നചങ്ങന്നൂര് മുനജിസജിപറാലജിറജി  2016-17 ഓഡജിറത്ത് റജിപപറാര്ടത്ത്  ഖണജിക 3-1]

ശബരജിമല  ഉത്സവ  കറാലയളവജില്  എതജിപച്ചെരുന  തവീര്ത്ഥറാടകരുനട
ഇടതറാവളങ്ങളജില്  സപ്രധറാനമറാണത്ത്  നചങ്ങന്നൂര്.  നചങ്ങന്നൂര്  മഹറാപദേവ  പകത്രവക്ഷം
പരജിസരവക്ഷം  പമ്പയറാറജിനന്റെ  തവീരവക്ഷം  ഉള്നകറാള്ളുന  നഗരസഭറാ  പ്രപദേശതറാണത്ത്
തവീര്ത്ഥറാടകര് വജിശ്രമജിക്കുനതത്ത്. തവീര്ത്ഥറാടകര്കത്ത് ആവശമ്യേമറായ വജിശ്രമ സഹൗകരമ്യേങ്ങള്,
ശുദ്ധജലക്ഷം,  ഭകണക്ഷം  എനജിവ  ഉറപറാക്കുനതജിനുക്ഷം  പശ്ചറാതല  സഹൗകരമ്യേക്ഷം
സൃഷജിക്കുകപയറാ  നമച്ചെനപടുത്തുകപയറാ  നചയ്യുനതജിനുമറായജി  ശബരജിമല  തവീര്ത്ഥറാടന
പറാതയജില്നപടുന  തപദ്ദേശഭരണസറാപനങ്ങള്കത്ത്  ശബരജിമല ഫണത്ത് എന പപരജില്
പ്രപതമ്യേക ധനസഹറായക്ഷം സര്കറാര് അനുവദേജിച വരുന്നു. 2016-17 ല്  ശബരജിമല ഫണത്ത്
വജിഹജിതതജില്  നജിന്നുക്ഷം  29.2  ലകക്ഷം  രൂപ  നചങ്ങന്നൂര്  നഗരസഭ  നസക്രടറജി
നചലവഴജിച്ചെജിട്ടുണത്ത്.  സതറാരമ്യേവക്ഷം  കൃതമ്യേവമറായ  നചലവത്ത്  പരഖകളനട  അഭറാവതജില്
ഗുരുതരമറായ  അപറാകങ്ങളറാണത്ത്  ഫണത്ത്  വജിനജിപയറാഗതജില്  ഓഡജിറത്ത്  കനണതജിയതത്ത്.
വജിശദേറാക്ഷംശങ്ങള് തുടര്ന്നുള്ള ഖണജികകളജില് വജിവരജിക്കുന്നു.

i. കഹൗണ്സജില് അനുമതജിയജിലറാനത ബറാങത്ത് അകഹൗണത്ത് മറാറജി  25 ലകക്ഷം രൂപ നജിപകപജിച

2016-17 ല്  നഗരസഭയ്ക്കത്ത്  ലഭജിച്ചെ  25 ലകക്ഷം  രൂപ  സജിന്ഡജിപകറത്ത്  ബറാങജിനല
ശബരജിമല  ഫണത്ത്  അകഹൗണജില്  ഒടുക്കുവറാന്  നജിര്പദേശജിച്ചെറാണത്ത്  നഗരകറാരമ്യേ
ഡയറക്ടര്  അനുവദേജിച്ചെതത്ത്  (DC3-24507/16,  15.11.16).  ശബരജിമല  ഫണത്ത്
കറാലറാകറാലങ്ങളറായജി  സജിന്ഡജിപകറത്ത്  ബറാങജിനല  അകഹൗണജിലറാണത്ത്
നജിപകപജിക്കുനതത്ത്.  തുക  കഹൗണ്സജിലജിപന്റെപയറാ,  ധനകറാരമ്യേ  സ്റ്റേറാന്റെജിക്ഷംഗത്ത്
കമജിറജിയുപടപയറാ  അനുമതജിയജിലറാനത  അലഹബറാദേത്ത്  ബറാങജില്  നസക്രടറജിയുനട
പപരജില് പുതജിയ അകഹൗണത്ത് തുടങ്ങജി  26.12.2016 ല് മറാറജി  നജിപകപജിച.  ഇതത്ത്
സക്ഷംബനജിച്ചെ ഓഡജിറത്ത് അപനസഷണതജിനത്ത് മറുപടജി ലഭമ്യേമറാകജിയജിടജില.
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നസക്രടറജിയുനട  അധജികറാരപരജിധജി  ലക്ഷംഘനക്ഷം  നഗരസഭറാ  കഹൗണ്സജില്
തജിരുതജിയജിടജില.  ഒരു  ഫണജിനത്ത്  രണത്ത്  ബറാങത്ത്  അകഹൗണത്ത്  (സജിന്ഡജിപകറത്ത്,
അലഹബറാദേത്ത്  ബറാങ്കുകളജില്)  എനതത്ത്  സറാമ്പതജികമറായ  സതറാരമ്യേതയജിലറായ്മയ്ക്കത്ത്
ഇടയറാക്കുക്ഷം. 

ii. വജിനജിപയറാഗസറാകമ്യേപത്രക്ഷം സമര്പജിച്ചെജില, കണക്കുകള് പ്രപതമ്യേകക്ഷം തയറാററാകജി ഓഡജിറജിനത്ത്
നലജിയജില

ശബരജിമല ഫണത്ത് അനുവദേജിച്ചെ ഉതരവജില്  (2957/2016 തസസഭവ, 27.10.2016)
കണക്കുകള് പ്രപതമ്യേകക്ഷം  സൂകജിക്കുവറാനുക്ഷം  ശബരജിമല സവീസണ് കഴജിഞറാലുടന്
വജിനജിപയറാഗ  സറാകമ്യേപത്രക്ഷം  സഹജിതക്ഷം  കണക്കുകള്  ഓഡജിറത്ത്  നചയ്യുനതജിനത്ത്
സക്ഷംസറാന  ഓഡജിറത്ത്  വകുപജിനത്ത്  സമര്പജിക്കുവറാനുക്ഷം  സര്കറാരുക്ഷം  നഗരകറാരമ്യേ
ഡയറക്ടറുക്ഷം നജിര്പദ്ദേശജിച്ചെജിരുന്നു.

ഫണജിനന്റെ  കണക്കുകള്  പ്രപതമ്യേകക്ഷം  സൂകജിച്ചെജിടജില.  കണക്കുകള്  കഹൗണ്സജില്
അക്ഷംഗവീകരജിച്ചെത്ത് ഓഡജിറജിനത്ത് സമര്പജിച്ചെജിടജില. ധനകറാരമ്യേ സ്റ്റേറാന്റെജിക്ഷംഗത്ത് കമജിറജിയുക്ഷം വരവത്ത്
നചലവത്ത്  കണക്കുകള്  അക്ഷംഗവീകരജിച്ചെജിടജില.  2011-12 മുതല്  2016-17  വനരയുളള
വര്ഷങ്ങളജിനല വജിനജിപയറാഗ സറാകമ്യേപത്രക്ഷം സര്കറാറജിനത്ത് സമര്പജിച്ചെജിടജില.

2011-12 മുതലുള്ള ശബരജിമലഫണജിനന്റെ കഹൗണ്സജില് അക്ഷംഗവീകരജിച്ചെ വരവത്ത്നചലവത്ത്
കണക്കുകള് ഓഡജിറജിനത്ത് സമര്പജിച്ചെജിടജില. 2016-17 നല മണലകറാലക്ഷം കഴജിഞത്ത് 8
മറാസതജിനത്ത് പശഷമറാണത്ത് വജിനജിപയറാഗ സറാകമ്യേപത്രക്ഷം തയറാററാകജിയജിരജിക്കുനതത്ത്. 

iii. കണക്കുകള് കൃതമ്യേമല, വജിനജിപയറാഗസറാകമ്യേപത്രക്ഷം വജിനജിപയറാഗജികറാത തുകകത്ത് നല്കജി

നഗരസഭ  സമര്പജിച്ചെ  2016-17 നല  വജിനജിപയറാഗസറാകമ്യേപത്രക്ഷം  അനുസരജിച്ചെത്ത്
ആനക  നചലവത്ത്  24,80,224/-  രൂപയറാണത്ത്.  ഇതത്ത്  ശബരജിമല  ഫണജിനന്റെ  രണത്ത്
ബറാങത്ത്  അകഹൗണ്ടുകളജില്  നജിനത്ത്  2016-17 ല്  പജിന്വലജിച്ചെ  ആനക  തുകയുമറായജി
നപറാരുതനപടുനജില.  സജിന്ഡജിപകറത്ത്  ബറാങജിനല  അകഹൗണജില്  നജിനത്ത്  16
നചക്കുകള്  മുപഖന  14,36,772/-  രൂപ  പജിന്വലജിച.  അലഹബറാദേത്ത്  ബറാങത്ത്
അകഹൗണജില് നജിനത്ത്  6  നചക്കുകളജിലുക്ഷം  7  ബറാങത്ത്  ട്രറാന്സ്ഫര് ഇടപറാടുകളജിലുമറായജി
14,80,224/-  രൂപ  പജിന്വലജിച.  രണത്ത്  അകഹൗണ്ടുകളജില്  നജിനത്ത്  ആനക
29,16,996/-  രൂപ  പജിന്വലജിച്ചെജിട്ടുണത്ത്.  ഇതജില്  17.5 ലകക്ഷം  രൂപ  2015-16 നല
മരറാമതത്ത്  നചലവറാണത്ത്.  കണക്കുകളക്ഷം  പരഖകളക്ഷം  കൃതമ്യേമലറാതതജിനറാല്
നചലവജിനന്റെ  വര്ഷക്ഷം  തജിരജിചള്ള  വജിവരക്ഷം  ഓഡജിറജിനത്ത്  നജിര്ണ്ണയജികറാന്
കഴജിഞജിടജില.

നഗരസഭ സമര്പജിച്ചെ 2016-17 നല വജിനജിപയറാഗ സറാകമ്യേപത്രതജില് 14,80,224/-
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രൂപ  (അലഹബറാദേത്ത്  ബറാങജില് നജിന്നുത്ത്  പജിന്വലജിച്ചെ തുക)  ശുചവീകരണക്ഷംപപറാലുള്ള
നജിര്മറാപണതര  നചലവറാണത്ത്.  വജിനജിപയറാഗ  സറാകമ്യേപത്രതജിനല  ബറാകജി
തുകയറായ  10,00,000/-  മരറാമതത്ത്  നചലവകളറായറാണത്ത്  കറാണജിച്ചെജിരജിക്കുനതത്ത്.
സറാമ്പതജിക വര്ഷക്ഷം നചലവഴജിച്ചെജിടജിലറാത ഇഹൗ തുകയ്ക്കത്ത്  നഗരസഭ വജിനജിപയറാഗ
സറാകമ്യേപത്രക്ഷം നല്കജിയതത്ത് തജികചക്ഷം നതററായ നടപടജിയറാണത്ത്. 

2016-17 നല  ഫണജിനന്റെ  മുനജിരജിപത്ത്  16,29,061.09/-  രൂപയറാണത്ത്.  തന്  വര്ഷക്ഷം
25,00,000/-  രൂപ ലഭജിച.  എനറാല്  നചലവജില് ഏനറയുക്ഷം  നജിര്മറാണപമഖലയ്ക്കത്ത്
വകമറാറ്റുന്നു.  ഫണത്ത്  നചലവഴജികറാവന  പമഖലകളക്ഷം,  ഓപരറാ  പമഖലയ്ക്കുക്ഷം
അനുവദേനവീയമറായ  നചലവത്ത്  ശതമറാനവക്ഷം  ഉതരവജില്  വമ്യേകമറാക്കുനതത്ത്
ഉചജിതമറായജിരജിക്കുക്ഷം. ഈ വജിഷയതജില് ഭരണവകുപജിനന്റെ ശ്രദ്ധ കണജിക്കുന്നു.

iv. അവശമ്യേപസവനങ്ങള് അവഗണജികനപട്ടു; ഫണജില് 60% നജിര്മറാണപമഖലയ്ക്കത്ത്

നചങ്ങന്നൂരജില്  എത്തുന  തവീര്ത്ഥറാടകര്കത്ത്  അവശമ്യേ  പസവനങ്ങള്
ലഭമ്യേമറാക്കുനതജിനറാണത്ത്  സര്കറാര്  ഓപരറാ  വര്ഷവക്ഷം  ഗറാന്റെത്ത്  അനുവദേജിക്കുനതത്ത്.
അവശമ്യേപസവനങ്ങള് എനനറാനകയറാനണനത്ത് സര്കറാര് ഉതരവജില് വമ്യേകമറായജി
നജിര്വചജിച്ചെജിടജില.  നഗരസഭറാ  കഹൗണ്സജിലുക്ഷം  അവശമ്യേപസവനങ്ങള്  വമ്യേകമറാകജി
തവീരുമറാനക്ഷം  എടുതജിടജില.  ഈ  അവമ്യേകത  കറാരണക്ഷം  ഫണജില്  അധജികവക്ഷം
നജിര്മറാണപവലകള്കത്ത് നഗരസഭ വകമറാറ്റുന്നു. 

മരറാമതത്ത്  നജിര്വഹണ  ചടങ്ങളക്ഷം  സര്കറാര്  ഉതരവകളക്ഷം  പറാലജികറാനതയറാണത്ത്
ഫണത്ത്  നചലവഴജിക്കുനതത്ത്.  20,000/-  രൂപയജില്  കൂടുതലുളള  നചലവകള്കത്ത്
പപ്രറാജക്ടത്ത്  തയറാററാകജി  ജജിലറാ  ആസൂത്രണ  സമജിതജി  അക്ഷംഗവീകറാരക്ഷം  വറാങ്ങണക്ഷം.
വറാര്ഷജിക  ഗറാന്റുകള്കത്ത്  പപ്രറാജക്ടത്ത്  തയറാററാകജി  അക്ഷംഗവീകറാരക്ഷം  വറാങ്ങറാനത  തുക
നചലവഴജിക്കുനതത്ത് നജിയമവജിരുദ്ധമറാണത്ത്. 

ശബരജിമല  ഫണജില്  നജിന്നുക്ഷം  17.5 ലകക്ഷം  രൂപ  നജിര്മറാണ  പ്രവൃതജികള്കത്ത്
വകമറാറജിയപപറാള്  സര്കറാര്  നലജിയ  പററാഡത്ത്  സക്ഷംരകണ  ഗറാന്റെജില്  40
ലകതജില്  അധജികമറാണത്ത്  2016-17 ല്  നഗരസഭ  നചലവഴജികറാനത
നഷനപടുതജിയതത്ത്.  നജിര്മറാണ  പ്രവൃതജികള്കത്ത്  ഉപപയറാഗജിപകണ  സര്കറാര്
ഫണത്ത്  വകമറാറജി  നചലവഴജിച്ചെതത്ത്  നഗരസഭയുനട  ധനമറാപനനജ്മെന്റെജിനല  ഗുരുതര
വവീഴ്ചയറാണത്ത്. 

v. ശുചവീകരണതജിനന്റെ  പപരജിലുളള  ദേജിവസപവതന  നജിയമനക്ഷം  -  പരഖകള്  സതറാരമ്യേവക്ഷം
കൃതമ്യേവമല

2016-17 നല  നചലവജില്  73,621/-  രൂപ  ശുചവീകരണതജിനത്ത്  സറാധനങ്ങള്
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വറാങ്ങറാന്  നചലവഴജിച.  കമ്യേറാഷത്ത്  ബജില്  മറാത്രമറാണത്ത്  ഫയലജില്  സൂകജിച്ചെജിട്ടുള്ളതത്ത്.
പസ്റ്റേറാകത്ത്  വജിനജിപയറാഗ  പരഖകള്  ലഭമ്യേമല.  ശുചവീകരണതജിനുക്ഷം  നസകന്യൂരജിറജി,
ലഡ്രൈവര്  എനവീ  നജിലയജിലുക്ഷം  ദേജിവസ  പവതനതജില്  പജറാലജികറാനര  നജിയമജിച്ചെത്ത്
ശബരജിമല ഫണത്ത് 8,53,800/- രൂപ നചലവഴജിച. വജിശദേറാക്ഷംശക്ഷം ചുവനട പചര്ക്കുന്നു.

നചകത്ത് നക്ഷം., തവീയതജി തുക വജിവരണക്ഷം

105981/5.1.17 1,92,600
2016 നവക്ഷംബറജിനല 24 ശുചവീകരണ 
നതറാഴജിലറാളജികളപടയുക്ഷം 3 
നസകന്യൂരജിറജികറാരുപടയുക്ഷം ദേജിവസപവതനക്ഷം.

105982/16.1.17 4,17,000
2016 ഡജിസക്ഷംബറജിനല 25 ശുചവീകരണ 
നതറാഴജിലറാളജികളപടയുക്ഷം 5 
നസകന്യൂരജിറജികറാരുപടയുക്ഷം പവതനക്ഷം.

105991/23.1.17 2,37,600
2017 ജനുവരജിയജിനല 22 ശുചവീകരണ 
നതറാഴജിലറാളജികളപടയുക്ഷം 5 
നസകന്യൂരജിറജികറാരുപടയുക്ഷം പവതനക്ഷം.

ആനക 8,53,800

മസ്റ്റേര് പററാളജില് നതറാഴജിലറാളജികള് ഒപജിടജിടജില.  നതറാഴജിലറാളജികനള നഗരസഭയറാണത്ത്
നതരനഞടുതതത്ത്.  ഇവരുനട  അപപക,  തജിരജിച്ചെറജിയല്  പരഖ,  ബറാങത്ത്
പറാസത്ത്ബുകജിനന്റെ  തജിരജിച്ചെറജിയല്  പപജജിനന്റെ  പകര്പത്ത്  എനജിവ  പരജിപശറാധനയ്ക്കത്ത്
ഹറാജരറാകജിയജില.

ശുചവീകരണതജിനത്ത്  രണത്ത്  വറാഹനങ്ങളറാണത്ത്  നഗരസഭയ്ക്കുളളതത്ത്.  ഒരു  ടജിപര്
പലറാറജിയുക്ഷം ഒരു ട്രറാക്ടറുക്ഷം. 2016-17 നല മണലമകരവജിളകത്ത് കറാലതത്ത് ടജിപര് പലറാറജി
വര്കത്ത്പഷറാപജിലറായജിരുന്നു.  ഈ  സമയതത്ത്  ട്രറാക്ടറജില്  മറാത്രമറായജിരുന്നു  മറാലജിനമ്യേ
നവീകക്ഷം. ട്രറാക്ടറജിനന്റെ പലറാഗത്ത് ബുകത്ത് അനുസരജിച്ചെത്ത് സറാധറാരണ ദേജിവസങ്ങളജിപലകറാള്
കൂടുതലറായജി  മറാലജിനമ്യേ  നവീകക്ഷം  നടനജിടജില.  അതജിനറാല്  തറാലറാലജിക  നജിയമനക്ഷം
ആവശമ്യേമജിലറാതതറാണത്ത്.  മറാത്രമല  മണലമകരവജിളകത്ത്  കറാലതത്ത്  നഗരസഭ
നവീകക്ഷം  നചയ  മറാലജിനമ്യേതജിനന്റെ  അളവത്ത്  (പത്ത്ളറാസ്റ്റേജികത്ത്  മറാലജിനമ്യേതജിനന്റെ  അളവത്ത്
പ്രപതമ്യേകമറായജി തജിരജിച്ചെത്ത്) വജിവരജിക്കുന പരഖകള് ലഭമ്യേമറാകജിയജിട്ടുമജില.

8.54 ലകക്ഷം  രൂപയുനട  നചലവത്ത്  സറാധൂകരജിക്കുനതജിനത്ത്  കൃതമ്യേമറായ  പരഖകള്
ഓഡജിറത്ത്  അപനസഷണതജില്  ആവശമ്യേനപനടങജിലുക്ഷം  ഹറാജരറാകജിയജില.
അധജികമറായജി  മറാലജിനമ്യേ  നവീകക്ഷം  നടനജിടജിലറാതതജിനറാല്  നചലവത്ത്
അക്ഷംഗവീകരജികറാനറാവജില. 

vi. കുടജിനവളള വജില്പന: നജിയമങ്ങള് പറാലജിച്ചെജില, സസകറാരമ്യേ ഏജന്സജികത്ത് പനടക്ഷം

കുടജിനവളള വജിതരണതജിനത്ത് കസപടഷന്/നടണര് കണജികറാനത  'സസരലയ'  എന
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സസകറാരമ്യേ  ഏജന്സജിനയ  നതരനഞടുത്തു.  കസപടഷന്  ഇലറാനത
നതരനഞടുതതജിനത്ത് വജിശദേവീകരണക്ഷം ലഭമ്യേമറാകജിയജിടജില. 

മണലമകരവജിളകത്ത് കറാലതത്ത് 21 ദേജിവസക്ഷം നഗരസഭ പനരജിടത്ത് സഹൗജനമ്യേ നജിരകജില്
കുടജിനവളളക്ഷം  വജിതരണക്ഷം  നചയ.  ഇകറാലതത്ത്  3487 കുപജി  മറാത്രമറാണത്ത്  നഗരസഭ
വജിറതത്ത്.  നഗരസഭയുനട  സഹൗകരമ്യേങ്ങള്  ഉപപയറാഗജിച്ചെത്ത്  സസകറാരമ്യേ  കുടജിനവളള
ഏജന്സജി ലകങ്ങളനട പനടക്ഷം ഉണറാകജിയതറായജി ഇതജില് നജിനത്ത് വമ്യേകമറാകുന്നു. 

24/12/2016 വനരയറാണത്ത്  നഗരസഭ  കുടജിനവളള  വജില്പന  നടതജിയതത്ത്.  ഇതജിനത്ത്
പശഷക്ഷം  സസരലയ  എന  ഏജന്സജി  സസയക്ഷം  വജില്പന  നടത്തുകയുക്ഷം  നഗരസഭ
അനുവദേജിച്ചെ  സഹൗകരമ്യേക്ഷം  ഉപപയറാഗജിക്കുകയുക്ഷം  നചയ.  ഇതജിനറായജി  നസക്രടറജി
'സസരലയ'യ്ക്കത്ത്  സഹൗകരമ്യേങ്ങള്  നചയ  നകറാടുതതുക്ഷം  നഗരസഭ  സ്റ്റേറാള്  വറാടകയ്ക്കത്ത്
നല്കജിയതുക്ഷം  നജിയമങ്ങള്  പറാലജികറാനതയുക്ഷം  കഹൗണ്സജിലജിനന്റെ  അനുമതജി
വറാങ്ങറാനതയുമറാണത്ത്.  വറാടക  നഗരസഭറാ  എഞജിനവീയറജിക്ഷംഗത്ത്  വജിഭറാഗക്ഷം
നജിര്ണയജിക്കുകപയറാ  കഹൗണ്സജില്  അക്ഷംഗവീകരജിക്കുകപയറാ  നചയജിടജില.
നജിയമപ്രകറാരക്ഷം  വറാടകകറാരനുമറായജി  കരറാര്  ചമച്ചെജില.  നസകന്യൂരജിറജി  നജിപകപക്ഷം
വറാങ്ങജിയജിട്ടുമജില. നഗരസഭ 8.50 രൂപയ്ക്കത്ത് നലജിയ നവളളക്ഷം 10/- രൂപകത്ത് വജിറതുവഴജി
അയപന്മേറാനര  ചൂഷണക്ഷം  നചയ  ഏജന്സജിയജില്  നജിനത്ത്  വറാടക  പജിരജികറാനത
കുടജിനവളളക്ഷം  സപത്ത്ലള നചയ വകയജില് നലറാനുണറായജിരുന ബറാകജി  തുകയജില്
നജിനത്ത് വറാടക ക്രമവീകരജിച. ഈ നടപടജികനളലറാക്ഷം കഹൗണ്സജില് അനുമതജിയജിലറാനത
നസക്രടറജി ഏകപകവീയമറായജി നടപറാകജി. 

ആധജികറാരജികമറായ  നചലവത്ത്  പരഖകളനട  അഭറാവതജില്  2016-17  ല്  നഗരസഭ
നചലവഴജിച്ചെ  ശബരജിമല  ഫണജിനന്റെ  കൃതമ്യേതയുക്ഷം  സതറാരമ്യേതയുക്ഷം  ഉറപറാകറാന്
കഴജിയറാതതജിനറാല് നചലവത്ത് അക്ഷംഗവീകരജിക്കുവറാന് ഓഡജിറജിനറാവജില. ആയതജിനറാല് 2016-
17  ശബരജിമല  ഫണജിനന്റെ  നചലവത്ത്  സക്ഷംബനജിച്ചെത്ത്  സമഗമറായ  അപനസഷണതജിനത്ത്
ശജിപറാര്ശ  നചയ്യുന്നു.  സര്കറാരജിനന്റെ  പ്രപതമ്യേകശ്രദ്ധ  ഈ  പരറാമര്ശതജിപലകത്ത്
കണജിക്കുന്നു.

ഓഡജിറത്ത്  പരറാമര്ശക്ഷം  വജിജജിലന്സത്ത്  അപനസഷണതജിനത്ത്  ശജിപറാര്ശ  നചയറാന്  തവീരുമറാനജിച്ചെതറായജി
നഗരസഭ അറജിയജിച്ചെജിട്ടുനണനത്ത് ആലപ്പുഴ ജജിലറാ ഓഡജിറത്ത് സവീനജിയര് നഡപപ്യുടജി ഡയറക്ടറുനട  13.09.18
നല നക.എസത്ത്.എ- എ.എല്.പജി / ജജി.എ 4-1305/2018 നമ്പര് കതത്ത്  പ്രകറാരക്ഷം അറജിയജിച്ചെജിട്ടുണത്ത്.
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12. നക.യു.ആര്.ഡജി.എഫത്ത്.സജി (Kerala Urban  Development  Finance
Corporation Limited) വറായ്പ: പലജിശബറാധമ്യേത 85.3 ലകക്ഷം 

[നചങ്ങന്നൂര് മുനജിസജിപറാലജിറജി  2016-17 ഓഡജിറത്ത് റജിപപറാര്ടത്ത്  ഖണജിക 3-14]

നക.യു.ആര്.ഡജി.എഫത്ത്.സജി  വറായ്പ  സമയതത്ത്  അടച്ചെത്ത്  തവീര്കറാതതജിനറാല്
നഗരസഭയുനട  പലജിശബറാധമ്യേത  ഒഴജിയുനജില.   1.03.17  നല  കണകത്ത്  അനുസരജിച്ചെത്ത്
പലജിശ 83,52,494/- രൂപയുക്ഷം പജിഴപലജിശ 1,77,087/- രൂപയുക്ഷം ഉള്നപനട 85,29,581/-
രൂപയറാണത്ത് ആനക ബറാധമ്യേത. 2000 നത്ത് മുമ്പറാണത്ത് നഗരസഭ 1,69,91,250/-  രൂപ വറായ്പ
എടുതതത്ത്.  2015-16  വനര  2,42,50,128/-  രൂപ ഒടുകജി.  ഇപപറാള് പലജിശമറാത്രമറാണത്ത്
ബറാകജി.  അതത്ത്  സമയതത്ത്  ഒടുകറാതതറാണത്ത്  പജിഴപലജിശകത്ത്  കറാരണക്ഷം.  2015-16 ല്
നചലവഴജികറാന്  ബറാകജിയുളള  വജികസനഫണജില്  നജിന്നുക്ഷം  നക.യു.ആര്.ഡജി.എഫത്ത്.സജി
ബറാധമ്യേതകള്  തവീര്കറാന്  സര്കറാര്  അനുവദേജിച്ചെജിരുന്നു.  അതത്ത്  പൂര്ണ്ണമറായജി  നഗരസഭ
പ്രപയറാജനനപടുതജിയജില.  സര്കറാര്  അനുവറാദേക്ഷം  പ്രപയറാജനനപടുതജിയജിരുനനങജില്
ബറാധമ്യേത സമ്പൂര്ണ്ണമറായജി ഒഴജി വറാകറാമറായജിരുന്നു. 

നക.യു.ആര്.ഡജി.എഫത്ത്.സജി  പലജിശ  സമയബനജിതമറായജി  ഒടുകജി  പജിഴപലജിശ
നഗരസഭറാഫണജിനത്ത്  അധജികബറാധമ്യേതയറാകറാനത  പനറാപകണതറാനണനത്ത്  റജിപപറാര്ടജില്
പരറാമര്ശജിച്ചെജിട്ടുണത്ത്.

നക.യു.ആര്.ഡജി.എഫത്ത്.സജി പലജിശ  2018-19  നല വജികസനഫണജില് നജിന്നുക്ഷം  സര്കറാര് അനുവറാദേക്ഷം
ലഭജിക്കുന  മുറയ്ക്കത്ത്   ഒടുക്കുനതജിനുള്ള  നടപടജികള്  സസവീകരജിക്കുനതറാനണനത്ത്  നഗരസഭ  മറുപടജി
നല്കജിയജിട്ടുനണനത്ത്    ആലപ്പുഴ ജജിലറാ  ഓഡജിറത്ത്  സവീനജിയര്  നഡപന്യൂടജി  ഡയറക്ടറുനട  13.09.18  നല
നക.എസത്ത്.എ- എ.എല്.പജി / ജജി.എ 4- 1305/2018 നമ്പര് കതത്ത്  പ്രകറാരക്ഷം അറജിയജിച്ചെജിട്ടുണത്ത്.
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ആലപ്പുഴ മുനജിസജിപറാലജിറജി

1. വസ്തുനജികുതജി  പരജിഷ്കരണക്ഷം  നടപറാകജിയജില  -  നജികുതജി  നജിര്ണ്ണയതജില്  
അപറാകതകള്, നജിരക്കുകളജില് അവമ്യേകത.

[ആലപ്പുഴ നഗരസഭ 2016-17 ഒറാഡജിറത്ത് റജിപപറാര്ടത്ത്  ഖണജിക 2-4]

• വസ്തുനജികുതജി പരജിഷ്കരണക്ഷം അനജിമ വജിജറാപനക്ഷം കറാലഹരണനപട്ടു

തപദ്ദേശ  സസയക്ഷംഭരണ  വകുപജിനന്റെ  14.01.2011 നല  ജജി.ഒ(എക്ഷം.എസത്ത്)18/2011/
തസസഭവ  നമ്പര്  സര്കറാര്  ഉതരവത്ത്  പ്രകറാരക്ഷം,  "കഹൗണ്സജില്  നജിശ്ചയജിക്കുന
അടജിസറാന വസ്തുനജികുതജി നജിരക്കുകള്കത്ത് അവ പ്രറാബലമ്യേതജില് വരുന തവീയതജി
മുതല്  അഞത്ത്  വര്ഷകറാലയളവജിപലകത്ത്  പ്രറാബലമ്യേമുണറായജിരജിക്കുനതുക്ഷം  അടുത
ഓപരറാ  അഞത്ത്  വര്ഷകറാലയളവജിപലക്കുക്ഷം  പ്രറാബലമ്യേതജിലുണറായജിരജിപകണ
നജിരക്കുകള് 233-ാം വകുപത്ത് 4-ാം ഉപവകുപത്ത് പ്രകറാരക്ഷം കഹൗണ്സജില് യഥറാസമയക്ഷം
പുതുകജി  നജിശ്ചയജിപകണതുക്ഷം  അവ  ഉപചടക്ഷം  4  പ്രകറാരക്ഷം
പ്രസജിദ്ധനപടുപതണതുമറാണത്ത്"  എനറാല്  നഗരസഭയജില്  വസ്തുനജികുതജി
പരജിഷ്കരണക്ഷം  സക്ഷംബനജിച്ചെ  അനജിമ  വജിജറാപനക്ഷം  പുറനപടുവജിച്ചെജിട്ടുള്ളതത്ത്
02.11.2011-ല്  നക്ഷം.റജി  3-9191/08  പ്രകറാരമറാണത്ത്.  ഇതജില്  01.04.2011  മുതല്
31.03.2016 വനരയുള്ള 5 വര്ഷകറാലയളവജിപലക്കുള്ള അടജിസറാന വസ്തുനജികുതജി
നജിരക്കുകള് പരജിഷ്കരജിച്ചെജിട്ടുനണങജിലുക്ഷം തുടര്നത്ത്  ഓപരറാ അഞത്ത് വര്ഷപതക്കുമുള്ള
വസ്തുനജികുതജി നജിരകത്ത് നജിശ്ചയജിച്ചെതറായജി കറാണുനജില. നജിലവജില് പഴയ നജിരകജില്
തനനയറാണത്ത് 01.04.2016 മുതല് വസ്തുനജികുതജി ഈടറാകജി വരുനതത്ത്.

• പഹറാക്ഷംപസ്റ്റേകള്ക്കുക്ഷം  ആയുര്പവദേ  സഖചജികജിത്സറാ  പകനങ്ങള്ക്കുക്ഷം  ബറാധകമറായ  നജികുതജി
നജിരകത്ത് സക്ഷംബനജിച്ചെത്ത് അവമ്യേകത

മുനജിസജിപല്  കഹൗണ്സജിലുകളജിലുക്ഷം  മുനജിസജിപല്  പകറാര്പപറഷനുകളജിലുക്ഷം
വസ്തുനജികുതജി  നജിരക്കുകള്  നജിശ്ചയജിച്ചെജിട്ടുള്ളതത്ത്  തപദ്ദേശ  സസയക്ഷംഭരണ
(ആര്.സജി)വകുപജിനന്റെ  14.01.2011 നല സര്കറാര് ഉതരവത്ത്  (അ)17/2011  നമ്പര്
വജിജറാപന  പ്രകറാരമറാണത്ത്.  നഗരസഭയജില്  വസ്തുനജികുതജി  പരജിഷ്കരണക്ഷം
സക്ഷംബനജിച്ചെത്ത്  02.11.2011-ല്  പുറനപടുവജിച്ചെ  അനജിമ  വജിജറാപനതജില്
പഹറാക്ഷംപസ്റ്റേ, ആയുര്പവദേ സഖ ചജികജിത്സറാ പകനങ്ങള് എനജിങ്ങനനയുള്ള ഇനങ്ങള്
ഉള്നപടുതജിയജിടജില.

നജിലവജില്  നഗരസഭയജില്  പഹറാക്ഷംപസ്റ്റേകള്കത്ത്  ചതുരശ്ര  മവീററജിനത്ത്  50/-  രൂപ
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നജിരകജിലറാണത്ത്  അടജിസറാന  വസ്തുനജികുതജി  കണകറാകജി  വരുനതത്ത്.
നഗരസഭകളജില് പഹറാക്ഷംപസ്റ്റേകള്ക്കുക്ഷം ആയുര്പവദേ സഖ ചജികജിത്സറാ പകനങ്ങള്ക്കുക്ഷം
ബറാധകമറായ  വസ്തുനജികുതജി  നജിരകത്ത്  സക്ഷംബനജിച്ചെത്ത്  വമ്യേകമറായ  സര്കറാര്  മറാര്ഗ്ഗ
നജിര്പദ്ദേശമജിലറാതതജിനറാല്  ഈ  ഇനതജില്  ഗണമ്യേമറായ  വരുമറാന  പചറാര്ച്ചെയ്ക്കത്ത്
സറാധമ്യേതയുള്ളതജിനറാല്  വജിഷയക്ഷം സര്കറാരജിനന്റെ ശ്രദ്ധയജില്നപടുത്തുന്നു.

പ്രസ്തുത പരറാമര്ശതജിനത്ത്  മറുപടജി  ലഭമ്യേമറാകജിയജിടജിലറാനയനത്ത്  ആലപ്പുഴ നഗരസഭ ഓഡജിറത്ത്  നഡപന്യൂടജി
ഡയറക്ടര് 13.08.2018-നല നക.എസത്ത്.എ.എ.എല്.എക്ഷം.1/355/18 നമ്പര് കതജിലൂനട അറജിയജിച്ചെജിട്ടുണത്ത്.
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Intentionally Left BlankIntentionally Left Blank
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കകകോട്ടയയ

കകകോട്ടയയം ജജില

1. വവ്യക്തമകോയ  ആസൂത്രണമജിലകോതതെയയം,  അശകോസസ്ത്രീയമകോയയം  മജിനജിപകോര്കക
നജിര്മജിച്ചതുവഴജി വന് തുകയതടെ പകോതഴ്ചെലവക 

[കകകോട്ടയയം ജജിലകോ പഞകോയതക  2016-17 ഓഡജിറക റജികപകോര്ട്ടക  ഖണജിക 3-20]

• കപകോജകക നയം - SO726/16, SO226/17 (ബഹുവര്ഷ കപകോജകക)
• അടെങ്കല് - 25,00,000/- (വജികസന ഫണക (ജനറല്))
• തചെലവക - 21,79,019/-
• എയം ബുകക നയം.- 355/15-16,357/15-16
• നജിര്വ്വഹണ ഉകദവ്യകോഗസ്ഥന് - എകജികക്യൂട്ടസ്ത്രീവക എഞജിനസ്ത്രീയര്

ഏറ്റുമകോനൂര്  ന ഗരസഭ  21-ാം  വകോര്ഡജില്  സ്ഥജിതെജി  തചെയ്യുന്ന  ചെജിറക്കുളതജിതന
കമകോടെജികൂട്ടജി  മജിനജി  പകോര്കകോകജി  മകോറ്റുന്നതെജിതന  ഭകോഗമകോയജി  കുളതജിനക  ചുറ്റുയം  R.C.C
ഉപകയകോഗജിച്ചക കൃത്രജിമമകോയജി പകോറതകട്ടുകള് നജിര്മജിച്ചക ഭയംഗജിയകോക്കുക എന്നുള്ളതെകോയജിരുന്നു
പദ്ധതെജിതകകോണക  ഉകദ്ദേശജിച്ചജിരുന്നതെക.  പസ്തുതെ  പദ്ധതെജികകോയജി  ഈ  പവൃതജിയതടെ
അളവുപുസ്തക  പകകോരയം  11  ഇനങ്ങളജിലകോയജി  21,79,019/-  രൂപ  തചെലവഴജിച്ചജിട്ടുണക.
പദ്ധതെജിയതടെ പുകരകോഗതെജി വജിലയജിരുത്തുന്നതെജിനകോയജി സ്ഥലപരജികശകോധന നടെതജിയതെജില്
കുളതജിതന  ഒരു  വശതക  തഫകറകോസജിമനക  ഉപകയകോഗജിച്ചുള്ള  കല്തകട്ടുകളയം  മറക
വശങ്ങളജില്  കമകോടെജികൂട്ടുന്നതെജിനുള്ള  അഴജികളയം  എലകോ  വശങ്ങളജിലയം  കകകോണ്കസ്ത്രീറക
സകോബുകളമകോണക സ്ഥകോപജിച്ചജിട്ടുള്ളതതെന്നക ശ്രദ്ധയജില്തപട്ടു.  ഏറ്റുമകോനൂര് നഗരസഭകോ ബസക
സകോനജിനക  സമസ്ത്രീപമകോയജി  തെജിരക്കുള്ള  ഭകോഗതകോണക  കുളയം  സ്ഥജിതെജി  തചെയ്യുന്നതെക.  പസ്തുതെ
സ്ഥലതക ഒരു മജിനജി  പകോര്കക  നജിര്മകോണതജിനക  ആവശവ്യമകോയ സ്ഥല സസൗകരവ്യമജില.
നതലകോരു  ജലകസകോതെസകോയ  പസ്തുതെ  കുളയം  മുന്വര്ഷങ്ങളജില്  തെറനജിരപ്പുവതര  രണക 
തലവലകോയജി  കല്ലു തകട്ടജി  സയംരകജിച്ചജിരുന്നു.  അതെജിനക  മുകളജില് ഭജിതജി നജിര്മജിച്ചക  കുളയം
സയംരകജിക്കുന്നതെജിനക  പകരയം  അശകോസസ്ത്രീയമകോയജി  പകോറതകട്ടുകള്  നജിര്മജിച്ചക
വജികൃതെമകോക്കുകയകോണക  തചെയജിട്ടുള്ളതെക.  പസ്തുതെ സ്ഥലയം നജിലവജില് സകോമൂഹവ്യവജിരുദ്ധരുതടെ
സകങ്കതെമകോയജി മകോറജിയജിരജിക്കുന്നു. 

വവ്യക്തമകോയ  ആസൂത്രണമജിലകോതതെ,  തെജിരകക  പജിടെജിച്ച  തതെരുകവകോരതക  നടെതജിയ
മജിനജി  പകോര്കക   നജിര്മകോണയം  വഴജി  തപകോതുപണതജിതന  പകോഴക തചെലവകോണക
ഉണകോയജിരജിക്കുന്നതെക.  കുളതജിതന തെറനജിരപക  വതരയള്ള തകട്ടജിതന മുകളജികലകക ഭജിതജി
തകട്ടജി  സയംരകജിക്കുന്നതെജിനക  6  ലകകതകോളയം  രൂപ  മകോത്രയം  തചെലവകോകുമകോയജിരുന്ന
സ്ഥകോനതക (അസജിസനക എഞജിനജിയര് വജിശദസ്ത്രീകരജിച്ച കണകക) 22 ലകകതകോളയം രൂപ
തചെലവകോകജി  അനകോവശവ്യമകോയ  നജിര്മകോണ  പവൃതജികള്  നടെതജിയതെക
തപകോതുപണതജിതന ധൂര്തകോയജി ഓഡജിറക വജിലയജിരുത്തുന്നു.
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ഇസൗ  വജിഷയയം  സയംബനജിച്ചക  നല്കജിയ  കതജിനക  30.07.2018 ല്  ലഭവ്യമകോകജിയ  മറുപടെജി
തൃപജികരമതലന്നുയം  27.07.2018 ല്  നടെതജിയ  ഭസൗതെജിക  പരജികശകോധനയജിലയം  വളതര
കശകോചെനസ്ത്രീയവസ്ഥയജിലകോണക  പസ്തുതെ  പകോര്തകന്നക  വവ്യക്തമകോയതെകോയജി  കകകോട്ടയയം  ജജിലകോ  ഓഡജിറക
സസ്ത്രീനജിയര്  തഡപക്യൂട്ടജി  ഡയറകറുതടെ  01.08.2018 തല  തക.എസക.എ.തക.റജി.എയം.പജി.2/1447/18 നമ്പര്
കതജിലൂതടെ അറജിയജിച്ചജിട്ടുണക.

2. ബകയകോഗവ്യകോസക  പകോനക  പവര്തനരഹജിതെയം  -  25 ലകകതകോളയം  രൂപയതടെ  
തചെലവക പകോഴകോയജി

[ഏറ്റുമകോനൂര് മുനജിസജിപകോലജിറജി 2016-17 ഓഡജിറക റജികപകോര്ട്ടക  ഖണജിക 3-3]

2015-16  വര്ഷയം തെനതുഫണക  27,00,000/-  രൂപ വകയജിരുതജി തെയകോറകോകജിയ
കപകോജകജിനക  അയംഗസ്ത്രീകകോരയം  ലഭജിക്കുകയയം  തടെന്ഡര്  നടെപടെജികളതടെ  അടെജിസ്ഥകോനതജില്
ഏറവുയം കുറഞ്ഞ നജിരകക  കരഖതപടുതജിയ  (24,44,640/-  രൂപ)  ബകയകോതടെകക  എന്ന
സ്ഥകോപനതജിതന തടെന്ഡര് അയംഗസ്ത്രീകരജിച്ചക (പഞകോയതക കമജിറജിയതടെ 21-7-15-തല 2(5)
നമ്പര് തെസ്ത്രീരുമകോനയം) 28-7-15-ല് സ്ഥകോപനവുമകോയജി കരകോറജികലര്തപടുകയയം തചെയ.  കരകോര്
പകകോരയം  നജിര്മകോണയം  പൂര്തജിയകോകജിയ  ബകയകോഗവ്യകോസക  പകോനജികനയയം  അനുബന
ഉപകരണങ്ങളകടെയയം ദദനയംദജിന പവര്തനങ്ങള് നടെത്തുന്നതെക സയംബനജിച്ചക 1-10-15,
13-1-16  തെസ്ത്രീയതെജികളജില് സ്ഥകോപനവുമകോയണകോകജിയ കരകോറജില് സ്ഥകോപനയം രണക  പകോനക
ഓപകററര്മകോതര  പരജിശസ്ത്രീലനയം  നല്കജി  ചുമതെലതപടുത്തുന്നകതെകോതടെകോപയം  കമല്കനകോട്ട
തജിനകോയജി  ഒരു  സൂപര്ദവസകറയയം  നജിയമജിക്കുന്നതെകോതണന്നക  വവ്യവസ്ഥ  തചെയജിരുന്നു.
പസ്തുതെ ജസ്ത്രീവനകകോരുതടെ കവതെനമുള്തപതടെയള്ള തചെലവക പതെജിവര്ഷയം 3,67,000/- രൂപ
വരുന്നതുയം ഇതെജില് ഓകരകോ മകോസകതയയം ഓപകറഷണല് ചെകോര്ജക ആയ 30,600/- രൂപ
അതെകോതു  മകോസയം  10-ാം  തെസ്ത്രീയതെജിക്കു  മുന്പകോയജി  നഗരസഭ  സ്ഥകോപനതജിനക
നല്കകണതുമകോണക.  പകോനജികനയയം അനുബന ഉപകരണങ്ങളകടെയയം നജിര്മകോണതജിനക
കപകോജകക  പകകോരയം  നഗരസഭ  തചെലവഴജിച്ചജിട്ടുള്ള  തുകയതടെ  വജിവരങ്ങള്  ചുവതടെ
കചെര്ക്കുന്നു.

കപകോജകക സ്ഥകോപനതജിനക നല്കജിയ തുക ഡജി.ഡജി. നമ്പര്
230/15-16 15,00,000 930575/7-9-15
230/15-16 9,44,640 752656/22-1-16

ആതക 24,44,640

സ്ഥകോപനതജിനക  ഓപകറഷണല്  ചെകോര്ജജിനതജില്  30-9-16  വതരയള്ള  തുക
2,62,567/-രൂപയയം  കപകോജകക  പകകോരയം  അനുവദജിച്ചജിട്ടുണക.  എന്നകോല്  അനുബന
ഉപകരണങ്ങളകോയ ജനകററര്,  അഡസ്ത്രീഷണല് ഗവ്യകോസക  സജിലജിണര് എന്നജിവ സ്ഥകോപജിച്ച
ഇനതജില്  തകകോടുകകണ  4,06,560/-  രൂപ  നകോളജിതുവതര  സ്ഥകോപനതജിനക
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നല്കജിയജിട്ടജില.  മകോത്രമല  2016  തസപകറയംബര്  മകോസതജിനുകശഷയം  പകോനജിതന
പവര്തനതജിനകോയജി  തുകതയകോന്നുയം  തചെലവഴജിച്ചജിട്ടുമജില.  കരകോര്  പകകോരയം  പകോനക
പവര്തനവുമകോയജി  ബനതപട്ടുണകോകുന്ന  അറകുറപണജികള്  നഗരസഭ  സ്ഥകോപനതത
അറജിയജികകണതുയം  അറകുറപണജികള്കക  കവണജിവരുന്ന  തചെലവക  ആദവ്യതത  ഒരു
വര്ഷകതകക സ്ഥകോപനയം തെതന്ന വഹജികകണതുമകോതണന്നജിരജിതക ഇതെക  സയംബനജിച്ച
കരഖകതളകോന്നുയം  ഫയലജില്  ലഭവ്യമകോയജിട്ടജില.  പകോനക  സ്ഥകോപജിച്ചക  അധജികനകോള്
കഴജിയന്നതെജിനുമുന്പക തെതന്ന പവര്തജികകോതതെക  സയംബനജിച്ചക മുന്വര്ഷതത ഓഡജിറക
കവളയജില്  കരഖകോമൂലയം  വജിശദസ്ത്രീകരണയം  ആവശവ്യതപട്ടജിരുന്നു.  ആയതെജിനക  പകോനജിതന
കപകോസജിറജിയജില്  കവജിഞ്ഞ  അളവജില്  മകോലജിനവ്യങ്ങള്  നജികകപജിച്ചതുമൂലയം  പകോനജിതന
പവര്തനയം തെകരകോറജിലകോതയന്നുയം മകോലജിനവ്യങ്ങളയം ദബകപകോഡകകോയ സകളറജിയയം നസ്ത്രീകയം
തചെയതപടെകോതതെ  പരജിസരയം  മലജിനമകോയതെജിനകോല്  തപകോതുജനപരകോതെജിതയ  തുടെര്ന്നക
ആകരകോഗവ്യ  സകോനജിയംഗക  കമജിറജിയതടെ  നജിര്കദ്ദേശകോനുസരണയം  പവര്തനയം
നജിര്തജിവച്ചജിരജിക്കുകയകോതണന്നുയം  നഗരസഭ  മറുപടെജി  നല്കജിയജിരുന്നു.  പസ്തുതെ  വജിവരയം
ഓഡജിറക റജികപകോര്ട്ടജില് പരകോമര്ശജിച്ചജിരുന്നതുയം ബകയകോഗവ്യകോസക പകോനക തുടെര്പവര്തനങ്ങള്
നടെതജി  പവര്തനകമമകോകകണതെകോതണന്നക  നഗരസഭകയകോടെക  നജിര്കദ്ദേശജിച്ചജിരുന്ന
തുമകോണക.  ആ നജിര്കദ്ദേശങ്ങതളകോന്നുയം പകോലജികകോതതെ സ്ഥകോപനവുമകോയള്ള കരകോറനുസരജിച്ചുക
14-1-16  മുതെല്  30-9-2016  വതരയള്ള കകോലയളവജിതല പവര്തന ചെകോര്ജജിനതജില്
2,62,567/-രൂപ ഓഡജിറക  വര്ഷയം സ്ഥകോപനതജിനക  നല്കജിയജിട്ടുണക.  എന്നകോല്  28-10-
17 ല്  നടെതജിയ  സ്ഥലപരജികശകോധനയജില്  തുടെര്പവര്തനങ്ങതളകോന്നുയം  നടെതകോതതെ
നജിലവജിലയം  ബകയകോഗവ്യകോസക  പകോനക  പവര്തനരഹജിതെമകോയ  അവസ്ഥയജിലകോതണന്നക
കബകോധവ്യതപട്ടു.  കൂടെകോതതെ  പകോനക  സ്ഥകോപജിച്ചജിട്ടുള്ള  സ്ഥലതക  പകോസജിക്കുയം
ദജവമകോലജിനവ്യങ്ങളയം കുന്നുകൂടെജി ദുര്ഗനയം വമജിക്കുന്ന അവസ്ഥയജിലമകോണക. 

പകോനക  പവര്തജിപജിക്കുന്നതെജിനക  ഓഡജിറക  റജികപകോര്ട്ടജിതല  നജിര്കദ്ദേശകോനുസരണയം
തുടെര്നടെപടെജികള് സസസ്ത്രീകരജികകോതതെജിതന കകോരണയം കരഖകോമൂലയം ആവശവ്യതപട്ടജിരുന്നതെജിനക
മറുപടെജി  ലഭവ്യമകോകജിയജില.  എകജിറക  മസ്ത്രീറജിയംഗജില്  വജിഷയയം  ശ്രദ്ധയജില്തപടുതജിയതെജിതന
തുടെര്ന്നക  സ്ഥകോപജിച്ചക  അധജികനകോള്  കഴജിയന്നതെജിനുമുന്പക  തെതന്ന  പകോനക
പവര്തജികകോതെകോയജിട്ടുയം  കരകോറനുസരജിച്ചക  സ്ഥകോപനയം  ആവശവ്യമകോയ  അറകുറപണജികള്
നടെതജിയജിതലന്നുയം  ആയതെജിനകോല്  സ്ഥകോപനതജിനക  ബകോകജി  നല്കുവകോനുള്ള  തുക
നല്കജിയജിട്ടജിലകോതയന്നുയം അറജിയജിക്കുകയണകോയജി.

ഫലപദമകോയ  മകോലജിനവ്യനജിര്മകോര്ജനവുയം  സയംസ്കരണവുയം  സകോധവ്യമകോകജി
ശുചെജിതെസനഗരയം  എന്ന  ലകവ്യയം  സകോകകോതെകകരജിക്കുന്നതെജിനകോയജി  25  ലകതജിലധജികയം
തുക തചെലവഴജിച്ചക  സ്ഥകോപജികതപട്ട ബകയകോഗവ്യകോസക  പകോനക  പവര്തനരഹജിതെമകോയജി ഒരു
വര്ഷയം  കഴജിഞ്ഞജിട്ടുയം  കരകോര്  ലയംഘനതജിനക  സ്ഥകോപനതജിതനതെജിതര  നടെപടെജികള്
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സസസ്ത്രീകരജിക്കുന്നതെജികനകോ പശ്നപരജിഹകോരതജിനക മറക വഴജികള് കതെടുന്നതെജികനകോ ശ്രമജികകോതതെ
പകോനജില് മകോലജിനവ്യങ്ങള് നജികകപജിക്കുന്നതെക തെകോല്കകോലജികമകോയജി തെടെഞ്ഞജിരജിക്കുകയകോണക
നഗരസഭ തചെയജിട്ടുള്ളതെക.  ആയതെജിനകോല് ബകയകോഗവ്യകോസക പകോനജിനു കവണജിയള്ള തചെലവക
പകോഴകോയജി  എന്നക  മകോത്രമല  നഗരതജില്  മകോലജിനവ്യങ്ങള്  കുന്നുകൂടെജി  ഗുരുതെരമകോയ
ആകരകോഗവ്യപശ്നങ്ങള്കക  കകോരണമകോകുന്ന  സകോഹചെരവ്യവുയം  നജിലനജില്ക്കുന്നു.  വളതര
പശസ്തമകോയ  ഏറ്റുമകോനൂര്  മഹകോകദവകകത്രയം  സ്ഥജിതെജി  തചെയ്യുന്നതുയം  ശബരജിമല
തെസ്ത്രീര്തകോടെകരുതടെ  ഇടെതകോവളവുമകോയ  ഏറ്റുമകോനൂര്  നഗരതത  മകോലജിനവ്യകലവറയകോകജി
മകോറ്റുന്ന  അവസ്ഥയജികലകക  പകോനയം  പരജിസരവുയം  എതതപട്ടതെക  ഗസൗരവമകോയജി
കകോകണണതെകോണക.  ആയതെജിനകോല്  അടെജിയനജിര  പകോധകോനവ്യയം  നല്കജി  പകോനക
പവര്തനകമമകോക്കുന്നതെജിനുള്ള  തുടെര്നടെപടെജികള്  സസസ്ത്രീകരജികകണതുണക.  നഗരസഭകോ
കസൗണ്സജിലജികനയയം ആകരകോഗവ്യ സകോനജിയംഗക കമജിറജിയകടെയയം ഉറച്ച തെസ്ത്രീരുമകോനകതകോതടെകോപയം
തപകോതുജനങ്ങള്,  സന്നദ്ധ സയംഘടെനകള്,  ഉകദവ്യകോഗസ്ഥര് എന്നജിവരുതടെ  കസവനങ്ങള്
കൂടെജി  സമനസയജിപജിച്ചുതകകോണക  ഇചകോശക്തജികയകോതടെയള്ള  പവര്തനവുയം  ഇകകോരവ്യതജില്
അനജിവകോരവ്യമകോണക.  സര്കകോരജിതന സജസ്ത്രീവശ്രദ്ധ  പരകോമര്ശതജികലയക കണജിക്കുന്നു.

ഇസൗ  വജിഷയയം  സയംബനജിച്ചക  നല്കജിയ  കതജിനക  മറുപടെജി  ലഭവ്യമകോകജിയജിട്ടജിതലന്നുയം  27.07.2018 ല്
നടെതജിയ ഭസൗതെജിക പരജികശകോധനയജിലയം പകോനക പവര്തന രഹജിതെമകോയജി തുടെരുകയകോതണന്നുയം കകകോട്ടയയം
ജജിലകോ  ഓഡജിറക  സസ്ത്രീനജിയര്  തഡപക്യൂട്ടജി  ഡയറകറുതടെ  01.08.2018 തല  തക.എസക.എ.തക.റജി.എയം.
പജി.2/1447/18 നമ്പര് കതജിലൂതടെ അറജിയജിച്ചജിട്ടുണക.

3. തവള്ളകരയം കുടെജിശജിക - നഗരസഭയക 4.8 കകകോടെജി രൂപയതടെ ബകോധവ്യതെ 

[ദവകയം മുനജിസജിപകോലജിറജി  2016-17  ഓഡജിറക റജികപകോര്ട്ടക  ഖണജിക 3-16]

നഗരസഭയജില്  19.07.2011-ല്  നടെന്ന  സയംയക്ത  പരജികശകോധനയക  കശഷയം
പവര്തനകമമകോയ 400 ടെകോപ്പുകളതടെ തവള്ളകരയം ഇനതജില് പതെജിമകോസയം 2,62,800/-
രൂപ വസ്ത്രീതെയം വകോട്ടര് അകതെകോറജിറജി ഈടെകോകജി വരുന്നുണക. ഇതെക കൂടെകോതതെ മുന് വര്ഷങ്ങളജിതല
കുടെജിശജിക,  ദഫന്  ഇനങ്ങളജിലകോയജി  4,81,29,669/-  രൂപ  കൂടെജി  അടെയ്ക്കുവകോനുള്ളതെകോയജി
കരഖതപടുതജിയകോണക  ഓകരകോ  മകോസതതയയം  ബജില്  തുക  ഡജിമകോന്റക  തചെയ്യുന്നതെക.
നഗരസഭയക  ലഭജികകണ  വജിവജിധ  ഗകോനകളജില്  നജിന്നുയം  തവള്ളകരയം  കുടെജിശജിക
ഇനതജില്  2008-09  മുതെല്  2013-14  വതര  1,52,54,697/-  രൂപ സര്കകോര് കനരജിട്ടക
കുറവക  തചെയക  നല്കജിയതെകോയജി  ഫയലജില്  കരഖതപടുതജിയജിട്ടുണക.  എന്നകോല്  ഇതെക
സയംബനജിച്ച കൃതെവ്യമകോയ കരഖകള് നഗരസഭയജില് ലഭവ്യമല. ഈ വജിഷയയം സയംബനജിച്ചക
നഗരസഭ  വകോട്ടര്  അകതെകോറജിറജികക  പല  കത്തുകള്  നല്കജിയജിരുന്നുതവങ്കജിലയം  ആയതെക
വകോട്ടര്  അകതെകോറജിട്ടജി  പരജിഗണജിച്ചജിട്ടജിലകോതയന്നക  നജിലവജിതല  ബജില്ലുകളജില്  നജിന്നുയം
വവ്യക്തമകോണക .  വകോട്ടര് അകതെകോറജിറജി ഡജിമകോനക തചെയ്യുന്ന തുക നഗരസഭ അടെയകോതതെജിനകോല്
നഗരസഭ ഒടുക്കുന്ന തുകകള് വകോട്ടര് അകതെകോറജിറജി ദഫന് ഇനതജിലകോകണകോ പതെജിമകോസ
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തവള്ളകരയം ഇനതജിലകോകണകോ അകസൗണക തചെയ്യുന്നതതെന്നുയം വവ്യക്തമല.  നജിലവജില് 400
ടെകോപ്പുകളതടെ  തവള്ളകരയം  ഈടെകോക്കുന്നുതണങ്കജിലയം  ഇവയജില്  പലതുയം
പവര്തനകമമലകോതതെജിനകോല്  പുതെജിയതെകോയജി  ഒരു  സയംയക്ത  പരജികശകോധന
നടെത്തുന്നതെജിനക  വകോട്ടര്  അകതെകോറജിറജികക  07/2017  -  ല്  കതക  നല്കജിയജിട്ടുതണങ്കജിലയം
മറുപടെജി ലഭവ്യമകോയജില.

മുന്  വര്ഷങ്ങളജിതല  ഗകോനകളജില്  നജിന്നുയം  തവള്ളകരയം  കുറവക  തചെയതെക
സയംബനജിച്ച  ഉതരവുകളതടെ  പകര്പക  നഗരകകോരവ്യ  വകുപജില്  നജിന്നുയം  കശഖരജിച്ചക
കൃതെവ്യമകോയ  കണക്കുകള്  തെയകോറകോകജി  വകോട്ടര്  അകതെകോറജിറജിയതടെ  കുടെജിശജിക
കണക്കുകളമകോയജി  തപകോരുതതപടുതല്  നടെകതണതെകോതണന്നുയം  അടെജിയനജിര
നടെപടെജികള്  സസസ്ത്രീകരജിച്ചജിതലങ്കജില്  ഭകോവജിയജില്  തവള്ളകരയം  കുടെജിശജിക  നഗരസഭയക
വന്ബകോധവ്യതെയകോയജി മകോറുതമന്നുയം റജികപകോര്ട്ടജില് കരഖതപടുതജിയജിട്ടുണക.   

നജിലവജിതല  സ്ഥജിതെജി  ആരകോഞ്ഞക  നല്കജിയ  കതജിനക  തൃപജികരമകോയ  മറുപടെജി  ലഭവ്യമകോകജിയജിട്ടജിതലന്നക
കകകോട്ടയയം  ജജിലകോ  ഓഡജിറക  സസ്ത്രീനജിയര്  തഡപക്യൂട്ടജി  ഡയറകറുതടെ  01.08.2018 തല
തക.എസക.എ.തക.റജി.എയം. പജി.2/1447/18 നമ്പര് കതജിലൂതടെ അറജിയജിച്ചജിട്ടുണക.

4. സസ്ത്രീറകതമയജിന്, ദവദദ്യുതെ മസ്ത്രീറര് സ്ഥകോപജികല് -  എഗജിതമനക വയകോതതെ 61.43
ലകയം  രൂപ  നജിര്വ്വഹണ  ഏജന്സജികക  ദകമകോറജി  -  വജിനജികയകോഗ
വജിവരങ്ങള് ലഭവ്യമല 
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• കപകോജകക. നയം. -152/17
• അടെങ്കല് - 61,44,600/-
• തചെലവക - 61,43,095/-

ഗകോമപഞകോയതജിതന എലകോവകോര്ഡുകളജിലയം വജിവജിധ സ്ഥലങ്ങളജില് സസ്ത്രീറകതമയജിന്,
ദവദദ്യുതെമസ്ത്രീറര് സ്ഥകോപജികല് എന്ന കപകോജകജിനകോയജി ചുവതടെ കചെര്ക്കുയംപകകോരയം ആതക
61,43,095/- രൂപ കുറജിച്ചജി തക.എസക.ഇ.ബജി. ഇലകജികല് തസകനക ദകമകോറജിയജിട്ടുണക.

നല്കജിയ തുക ബജില്നമ്പര്
31,46,581 22/16-17 തെസ്ത്രീ.4.3.17
8,83,293 23/16-17 തെസ്ത്രീ.4.3.17
9,70,126 24/16-17 തെസ്ത്രീ.4.3.17
4,00,000 30/16-17 തെസ്ത്രീ.30.3.17
5,67,224 31/16-17 തെസ്ത്രീ.30.3.17
1,75,871 32/16-17 തെസ്ത്രീ.30.3.17

 61,43,095 ആതക
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കമല്  പവൃതജികകോയജി  പഞകോയതക  ആദവ്യയം  തെയകോറകോകജി  അയംഗസ്ത്രീകകോരയം  ലഭജിച്ച
കപകോജകക പകകോരയം ആതക അടെങ്കല് 50,00,000/- രൂപയകോയജിരുന്നു. എന്നകോല് പജിന്നസ്ത്രീടെക
തക.എസക.ഇ.ബജി.യജില്  നജിന്നുയം  സസ്ത്രീറകതമയജിന്  എകകറന്ഷനക  കവണജി  മകോത്രയം
54,00,000/-  രൂപ  തചെലവുവരുന്ന  എസജികമറക  ലഭവ്യമകോക്കുകയയം  ആയതെജിതന
അടെജിസ്ഥകോനതജില്  കപകോജകക  റജിദവസക  തചെയ്യുകയമകോണുണകോയതെക.  റജിദവസകഡക
കപകോജകക  പകകോരയം  തുക  ദകമകോറജിയതെജിനുകശഷയം  മസ്ത്രീറര്  സ്ഥകോപജിക്കുന്നതെജിനുള്ള
എസജികമറക  എടുത്തു  നല്കണതമന്നകോവശവ്യതപട്ടക  29.3.17-ല്  പഞകോയതക  കതക
നല്കജിയതെജിതന  തുടെര്ന്നക   30,00,000/-  രൂപ  അടെവകോകണതമന്നക  അകതെ  ദജിവസയം
തെതന്ന  തക.എസക.ഇ.ബജി.  കതക  നല്കജിയതെകോയയം  കകോണുന്നു.  ഇതെനുസരജിച്ചക  ആതക
84,00,000/-  രൂപയകോണക  കപകോജകജിനുകവണജിയള്ള  തക.എസക.ഇ.ബജി-യതടെ  ഡജിമകോനക
തുക. ഇതെക പഞകോയതജിതന റജിദവസകഡക കപകോജകക തുകകയകകോളയം 22,55,400/- രൂപ
അധജികരജിച്ച തുകയകോണക.  എസജികമറക  തെയകോറകോകജി ഏകകദശതചെലവക  നജിര്ണ്ണയജികകോതതെ
കപകോജകക ആസൂത്രണയം തചെയതെജിനകോലകോണക ഇപകകോരയം സയംഭവജിച്ചതെക എന്നക വവ്യക്തമകോണക.
മസ്ത്രീറര്  സ്ഥകോപജിക്കുന്നതുമകോയജി  ബനതപട്ടക  സ്ഥകോപജികകണ  തലകോകകഷന്,  എണ്ണയം
എന്നജിവയതടെ  അടെജിസ്ഥകോനതജില്  എസജികമറക  തെയകോറകോകകോതതെ  30,00,000/-  രൂപ
നജിര്ണ്ണയജിച്ചതെക  എപകകോരതമന്നുയം  വജിശദമകോയ  എസജികമറക  കൂടെകോതതെ  പഞകോയതക
തക.എസക.ഇ.ബജി.യക  തുക  ദകമകോറകോനുണകോയ  സകോഹചെരവ്യവുയം  വവ്യക്തമല.  61
ലകതജിലധജികയം  രൂപ  നജിര്വ്വഹണ  ഏജന്സജികക  ദകമകോറജി  നല്കജിതയങ്കജിലയം
പവൃതജി നജിര്വ്വഹണയം സയംബനജിച്ചക  നജിയമകോനുസരണയം നജിര്വ്വഹണ ഏജന്സജിയമകോയജി
എഗജിതമനക  വയകോതതെയകോണക തുക ദകമകോറജിയജിട്ടുള്ളതെക.  കരകോര്വയകോതതെ ഇത്രയയംവലജിയ
തുക നജിര്വ്വഹണ ഏജന്സജികക നല്കജിയ നടെപടെജി കമപകകോരമല.

കപകോജകക  നജിര്വ്വഹണവുമകോയജി  ബനതപട്ട  ഫയല്  പരജികശകോധജിച്ചതെജില്
ശ്രദ്ധയജില്തപട്ട മറക അപകോകതെകള്  ചുവതടെ കചെര്ക്കുന്നു.

• ട്രഷറജിയജില്  നജിന്നുയം  വജിവജിധ  ബജില്ലുകള്  പകകോരമുള്ള  തുകകള്  കനരജിട്ടക
തക.എസക.ഇ.ബജി-യതടെ  അകസൗണജികലകക  ട്രകോന്സ്ഫര്  തചെയജിട്ടുതണങ്കജിലയം
ഫയലജില്  സൂകജിച്ചജിട്ടുള്ള  തക.എസക.ഇ.ബജി-യതടെ  ബകോങ്കക  കസറകതമനക  പകകോരയം
31.3.17-തല  ബജില്  നമ്പര്  32/17 പകകോരമുള്ള  1,75,871/-  രൂപ  തകഡജിറക
വന്നജിട്ടജില.  എന്നകോല്  അടെവകോകജിയ  തുകയതടെ  വജിവരയം  അറജിയജികണതമന്ന
പഞകോയതജില്  നജിന്നുള്ള  കതജിതന  അടെജിസ്ഥകോനതജില്  ടെജി  തുക  ഉള്തപതടെ
ലഭവ്യമകോയജിട്ടുള്ളതെകോയജി  തക.എസക.ഇ.ബജി  കതക  നല്കജികകോണുന്നു.  ബകോങ്കക
കസറകതമനക പകകോരയം തുക തകഡജിറക വരകോതതെജിതന കകോരണയം വവ്യക്തമല.

• കപകോജകക  പവര്തനയം പരജികശകോധജിച്ചക  വജിലയജിരുത്തുന്നതെജിനകോയജി  കമകോണജിററജിയംഗക
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സമജിതെജി രൂപസ്ത്രീകരജിച്ചജിട്ടജില.  കമകോണജിററജിയംഗക സമജിതെജിയതടെ അഭകോവതജില് കപകോജകക
പവര്തനയം  ആരയംഭജിച്ചജിട്ടുകണകോതയന്നുയം  ആയതെജിതന  പുകരകോഗതെജി  വജിവരങ്ങളയം
വവ്യക്തമകോയജിട്ടജില.

കപകോജകക  നജിര്വ്വഹണവുമകോയജി  ബനതപട്ട  കമല്  അപകോകതെകള്കക
വജിശദസ്ത്രീകരണയം ലഭവ്യമകോകണതമന്നക കരഖകോമൂലയം ആവശവ്യതപട്ടജിരുതന്നങ്കജിലയം (എന്കസയറജി
നമ്പര്-30)  മറുപടെജി  ലഭവ്യമകോകജിയജില.  കമല്  അപകോകതെകളതടെ  അടെജിസ്ഥകോനതജിലയം
പവൃതജികകോയജി  ദകമകോറജിയ  തുകയതടെ  വജിനജികയകോഗവജിവരങ്ങള്  ലഭവ്യമകോയജിട്ടജിലകോത
സകോഹചെരവ്യതജിലയം  61,43,095/-  രൂപയതടെ  തചെലവക  തെടെസ്സതപടുത്തുന്നു.  നജിര്വ്വഹണ
ഏജന്സജിയമകോയജി  നജിയമകോനുസരണയം  കരകോര്  ചെമച്ചക  മറക  അപകോകതെകള്  പരജിഹരജിച്ചക
പവൃതജി പൂര്തസ്ത്രീകരജിക്കുന്നതെജിനുള്ള തുടെര്നടെപടെജികള് നകോളജിതുവതര സസസ്ത്രീകരജിച്ചജിട്ടജില. 

നജിലവജിതല  സ്ഥജിതെജി  ആരകോഞ്ഞക  നല്കജിയ  കതജിനക  തൃപജികരമകോയ  മറുപടെജി  ലഭവ്യമകോകജിയജിട്ടജിതലന്നക
കകകോട്ടയയം  ജജിലകോ  ഓഡജിറക  സസ്ത്രീനജിയര്  തഡപക്യൂട്ടജി  ഡയറകറുതടെ  01.08.2018 തല
തക.എസക.എ.തക.റജി.എയം. പജി.2/1447/18 നമ്പര് കതജിലൂതടെ അറജിയജിച്ചജിട്ടുണക.

5. തതെരുവുവജിളക്കുകള്കക മസ്ത്രീറര് സ്ഥകോപജികല് - തുക ദകമകോറജി 5 വര്ഷതജിനു 
കശഷവുയം പവൃതജി നടെപകോയജിട്ടജില. 

[കലറ ഗകോമപഞകോയതക  2016-17  ഓഡജിറക റജികപകോര്ട്ടക  ഖണജിക 3-2]

തെകദ്ദേശ  സസയയംഭരണ  വകുപജിതന  2-1-16-തല  951/ഡജി.പജി.1/06 നമ്പര്
സര്ക്കുലറജിതല  നജിര്കദ്ദേശതജിതന  അടെജിസ്ഥകോനതജില്  തതെരുവുവജിളക്കുകള്കക  മസ്ത്രീറര്
സ്ഥകോപജിക്കുന്നതെജിനകോയജി  2012-13  വകോര്ഷജികപദ്ധതെജിയജില്തപടുതജി  കപകോജകക  നമ്പര്
70/12-13  പകകോരയം  1,37,800/-  രൂപ  (ധനകകോരവ്യകമസ്ത്രീഷന് ഗകോനക  1,35,000/-  രൂപ+
2,800/-  തെനതുഫണക)  തക.എസക.ഇ.ബജി-യക  ദകമകോറജിയജിട്ടുണക.  എന്നകോല്  2016-17
വര്ഷയം  എലകോ  മകോസവുയം  ഒകര  തുക  തെതന്നയകോണക  സസ്ത്രീറക  ദലറ്റുകളതടെ  കറനക
ചെകോര്ജജിനതജില്  അടെവകോകജിയജിട്ടുള്ളതെക.  ഇതെജില്നജിന്നുയം  മസ്ത്രീറര്  റസ്ത്രീഡജിയംഗജിതന
അടെജിസ്ഥകോനതജിലല  തക.എസക.ഇ.ബജി.  തതെരുവുവജിളക്കുകളതടെ  കറനകചെകോര്ജക  ഡജിമകോനക
തചെയജിരജിക്കുന്നതതെന്നക  വവ്യക്തമകോണക.  കപകോജകക  പകകോരയം  തുക  അടെവകോകജിയതെജിതന
അടെജിസ്ഥകോനതജില്  തക.എസക.ഇ.ബജി.  ഗകോമപഞകോയത്തു  പരജിധജിയജില്  വരുന്ന
തതെരുവുവജിളക്കുകള്കക  മസ്ത്രീറര്  സ്ഥകോപജിച്ചജിട്ടുകണകോതയന്നുയം  ഉതണങ്കജില്  ആയതെജിതന
വജിവരങ്ങള്  ലഭവ്യമകോക്കുവകോനുയം  കരഖകോമൂലയം  ആവശവ്യതപട്ടതെജിനക  (എന്കസയറജി  നയം.13)
തതെരുവുവജിളക്കുകള്കക  മസ്ത്രീറര്  സ്ഥകോപജിച്ചജിട്ടജിലകോതയന്നക  അറജിയജിക്കുകയണകോയജി.  എകജിറക
മസ്ത്രീറജിയംഗജില്  വജിഷയയം  ശ്രദ്ധയജില്തപടുതജിയതെജിതനത്തുടെര്ന്നക  തക.എസക.ഇ.ബജി.
തകല്കട്രകോണജിതനയകോണക  പവൃതജി  ഏല്പജിച്ചജിട്ടുള്ളതതെന്നുയം  തകല്കട്രകോണജിതന
ഭകോഗത്തുനജിന്നുള്ള സകോകങ്കതെജികതെടെസ്സമകോണക പദ്ധതെജി നടെപകോകകോതതെജിതന കകോരണതമന്നുയം
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3-ാം വകോര്ഡക തമമ്പര് അറജിയജിച്ചു.

കമല്സകോഹചെരവ്യതജില്  വകോര്ഷജികപദ്ധതെജിപകകോരയം  തുക  ദകമകോറജി
5 വര്ഷമകോയജിട്ടുയം  പവൃതജി  നടെപകോകജിയജിട്ടജിലകോത  സകോഹചെരവ്യതജില്  വജിഷയയം
തക.എസക.ഇ.ബജി-തയ  അറജിയജിച്ചക  മസ്ത്രീറര്  സ്ഥകോപജികല്  നടെപകോകകോന്
സകോധവ്യതെയജിലകോതപകയം  നജികകപജിച്ചജിട്ടുള്ള  തുക  തെജിരജിതക  ഈടെകോക്കുന്നതെജിനുള്ള
നടെപടെജികള് ഭരണസമജിതെജി തെസ്ത്രീരുമകോനതജിതന അടെജിസ്ഥകോനതജില് സസസ്ത്രീകരജികകണതുണക.
പരകോമര്ശയം സര്കകോരജിതന ശ്രദ്ധയജില്പടുത്തുന്നു. 

തക.എസക.ഇ.ബജി-കക  നജിരവധജി  തെവണ  അറജിയജിപക  നല്കജിയജിട്ടുയം  നടെപടെജി  തതകതകകോണജിട്ടജിതലന്നക
പഞകോയതക  അറജിയജിച്ചതെകോയജി  കകകോട്ടയയം  ജജിലകോ  ഓഡജിറക  സസ്ത്രീനജിയര്  തഡപക്യൂട്ടജി  ഡയറകറുതടെ
01.08.2018 തല തക.എസക.എ.തക.റജി.എയം.പജി.2/1447/18 നമ്പര് കതജിലൂതടെ അറജിയജിച്ചജിട്ടുണക.

6. ദദനയംദജിന  സകോമ്പതജിക  വജിനജിമയങ്ങളജിലയം  ഇടെപകോടുകളജിലയം  ഗുരുതെരമകോയ
കമകകടുകളയം പണകോപഹരണവുയം. 

[കകോഞ്ഞജിരപള്ളജി ഗകോമപഞകോയതക  2016-17  ഓഡജിറക റജികപകോര്ട്ടക  ഖണജിക 2-1-1]

ഗകോമപഞകോയതജിതല  കമല്കനകോട്ട  സയംവജിധകോനതജില്  നജിലനജിന്നജിരുന്ന
പകോളജിച്ചകള് മൂലയം ദദനയംദജിന സകോമ്പതജിക വജിനജിമയങ്ങളജിലയം ഇടെപകോടുകളജിലയം ഉണകോയ
ഗുരുതെരമകോയ കമകകടുകളയം പണകോപഹരണവുയം യഥകോസമയയം പഞകോയതക തെലതജില്
കതണത്തുന്നതെജികനകോ  പരജിഹകോര  നടെപടെജികള് സസസ്ത്രീകരജിക്കുന്നതെജികനകോ  കഴജിഞ്ഞജിരുന്നജില.
വകോര്ഷജിക  ധനകകോരവ്യപത്രജികയതടെയയം  സകോമ്പതജിക  ഇടെപകോടുകളതടെയയം  തപകോതുവകോയ
പരജികശകോധനയതടെ ഭകോഗമകോയജി ഓഡജിറജിതന ശ്രദ്ധയജില്തപട്ട ഗുരുതെരമകോയ കമകകടുകളതടെ
സയംകജിപ വജിവരയം തുടെര് നടെപടെജികള്കകോയജി സര്കകോരജിതന ശ്രദ്ധയജില് തകകോണ്ടുവരുന്നു.

i. സ്ഥജിര  നജികകപ  തുക  അനധജികൃതെമകോയജി  പജിന്വലജിച്ചക  സകോമ്പതജിക  കമകകടെക  
നടെതജി 

[കകോഞ്ഞജിരപള്ളജി ഗകോമപഞകോയതക  2016-17  ഓഡജിറക റജികപകോര്ട്ടക  ഖണജിക 2-1-2]

ഗകോമപഞകോയതജിതന  2016-17  വര്ഷതത  വകോര്ഷജിക  ധനകകോരവ്യപത്രജികയതടെ
ഭകോഗമകോയ  (31-03-17 തല)  ബകോലന്സക  ഷസ്ത്രീറക  പകകോരയം  സ്ഥജിര  നജികകപമകോയജി
തവളജിതപടുതജിയജിരുന്ന  10,24,311/-  രൂപ  യഥകോര്തതജില്  നജിലവജിലജിലകോതയന്നക
കതണതജി.  ഇതു  സയംബനമകോയ  തുടെര്പരജികശകോധനയജില്  തതെളജിഞ്ഞ  സകോമ്പതജിക
കമകകടെജിതന വജിവരയം ചുവതടെ കചെര്ക്കുന്നു.

ഗകോമപഞകോയതക  തസകട്ടറജിയതടെ  കപരജില്  മുന്വര്ഷങ്ങളജില്  നടെതജിയജിരുന്ന
തെകോതഴപറയന്ന  സ്ഥജിര  നജികകപ  തുകകള്  പഞകോയതക  കമജിറജിയതടെ  തെസ്ത്രീരുമകോനകമകോ
അധജികകോരതപടുതകലകോ  കൂടെകോതതെ  പലജിശ  സഹജിതെയം  പജിന്വലജിച്ചു.  (സ്ഥജിര  നജികകപ

74 പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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രജജിസറജിതന അഭകോവതജിലയം നജികകപ സര്ട്ടജിഫജികറജിതന അഭകോവതജിലയം തുക സ്ഥജിര
നജികകപമകോകജിയ  തെസ്ത്രീയതെജി/ഒറജിജജിനല്  നജികകപ  തുക/കകോലകോകകോലങ്ങളജില്
പുതുകജിയതെജിതന വജിവരയം എന്നജിവ പൂര്ണ്ണമകോയജി ലഭവ്യമകോയജില). സയംകജിപ വജിവരയം ചുവതടെ
കചെര്ക്കുന്നു.

ബകോങ്കജിതന
കപരക

നജികകപതജി
തന വജിവരയം

പലജിശ
സഹജിതെയം

പജിന്വലജിച്ച
നജികകപ
തുക(രൂപ)

തുക
പജിന്വ
ലജിച്ച

തെസ്ത്രീയതെജി

റജിമകോര്കക

കകരള 
ഗകോമസ്ത്രീണ് 
ബകോങ്കക-
കകോഞ്ഞജിരപ
ള്ളജി ശകോഖ

എഫക.ഡജി നയം.
1807255456 8,15,934 29-11-14

പസ്തുതെ സ്ഥജിര നജികകപങ്ങള് 
29.11.2014 ല് റജിയദലസക തചെയക 
ടെജി ബകോങ്കജില് കകോഞ്ഞജിരപള്ളജി 
ഗകോമപഞകോയതജിതന കപരജിലള്ള 
എസക എസക എ ഫണജിതന 
വജിനജിമയതജിനകോയജി ആരയംഭജിച്ചജിരുന്ന 
അകസൗണജില് (40546100001948)
തകഡജിറക തചെയക അകതെ ദജിവസയം 
267258 നമ്പര് വജിതെകകഡകോവല് 
സജിപക പകകോരയം പണമകോയജി 
പജിന്വലജിച്ചു.

കകരള 
ഗകോമസ്ത്രീണ് 
ബകോങ്കക-
കകോഞ്ഞജിരപ
ള്ളജി ശകോഖ

എഫക.ഡജി നയം.
1807255258 9,02,891 29-11-14

ബകോങ്കക 
ഓഫക 
ബകറകോഡ-
കകോഞ്ഞജിരപ
ള്ളജി ശകോഖ

എഫക.ഡജി നയം.
629657 6,13,055 01-12-14

പസ്തുതെ സ്ഥജിര നജികകപയം 
01.12.2014 ല് റജിയദലസക തചെയക 
ടെജി ബകോങ്കജില് കകോഞ്ഞജിരപള്ളജി 
ഗകോമപഞകോയതജിതന കപരജിലള്ള 
പശജിമഘട്ട വജികസന പദ്ധതെജി 
ഫണജിതന വജിനജിമയതജിനകോയള്ള 
ബകോങ്കക അകസൗണജില് 
(25010100006220) നജികകപജിച്ചക 
അകന്ന ദജിവസയം പകതെവ്യക 
റജികസസജിഷന് നല്കജി ബകോങ്കജില് 
നജിന്നുയം വകോങ്ങജിയ 201768 നമ്പര് 
തചെകക പകകോരയം പണമകോയജി 
പജിന്വലജിച്ചു. അകതെ സമയയം 
പശജിമഘട്ട വജികസന പദ്ധതെജി 
ഫണജിതന വജിനജിമയതജിനു കവണജി 
ബകോങ്കജില് നജിന്നുയം ലഭജിച്ചജിരുന്ന തചെകക
ലസ്ത്രീഫുകള് അവകശഷജിച്ചജിരുന്നു.

ഇതെജില്  15,35,000/-  രൂപ  01.12.14  ല്  കകോഞ്ഞജിരപള്ളജി  തസന്ട്രല്  കകകോ-
ഓപകററസ്ത്രീവക  ബകോങ്കജില് സ്ഥജിരനജികകപമകോയജി  മകോറജിയജിട്ടുണക.  29.11.2014,  01.12.2014
തെസ്ത്രീയതെജികളജിലകോയജി പണമകോയജി പജിന്വലജിച്ച ആതക 23,31,880/- രൂപയജില്, 01.12.2014
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ല്  പുനര്നജികകപജിച്ച  15,35,000/-  രൂപ  കജിഴജിച്ചക  ബകോകജിയള്ള  7,96,880/-  രൂപ
ഗകോമപഞകോയതജിതന  കപരജിലള്ള  ഔകദവ്യകോഗജിക  അകസൗണ്ടുകളജില്  ഒന്നുയം  തെതന്ന
നജികകപജിച്ചജിട്ടജില  എന്നക  പരജികശകോധനയജില്  വവ്യക്തമകോയജി.  ഇതു  സയംബനമകോയജി
പഞകോയതക  തെലതജില്  തുടെര്പരജികശകോധന  നടെതജി  വവ്യക്തമകോയ  വജിവരയം
അറജിയജിക്കുന്നതെജിനക  ഓഡജിറക  എന്കസയറജികളജിലൂതടെ  ആവശവ്യതപടുകയയം  നവ്യകോയമകോയ
പരജികശകോധനക്കുള്ള  സകോവകകോശയം  നല്കുകയയം  തചെയജിട്ടുയം  പസ്തുതെ  തുക  എപകകോരയം
നജികകപജികതപട്ടു  എന്നക  വജിശദസ്ത്രീകരജികകോകനകോ  കരഖകോമൂലയം  കബകോധവ്യതപടുതകോകനകോ
അധജികൃതെര്കക  സകോധജിച്ചജിട്ടജില.  തുടെര്ന്നുള്ള  സകോമ്പതജികവര്ഷയം  13.01.2016 ല്
പലജിശയള്തപതടെയള്ള  തുകയകോയ  16,85,238/-  രൂപ  (01.12.2014 ല്  നജികകപജിച്ച
15,35,000/-  രൂപയതടെ  നജികകപതജിതന  കകോലകോവധജി  പൂര്തജിയകോയ  തെസ്ത്രീയതെജിയജിതല
തുക)  പജിന്വലജിച്ചക  പഞകോയതജിതന  തെനതെക  ഫണക  സൂകജിക്കുന്ന  കകോഞ്ഞജിരപള്ളജി
സര്വ്വസ്ത്രീസക  സഹകരണ  ബകോങ്കജില്  (അകസൗണക  നയം.0223000001363)
നജികകപജിക്കുകയയം തചെയ വജിവരയം മകോത്രമകോണക പരജികശകോധനയജില് കബകോധവ്യതപട്ടജിട്ടുള്ളതെക.
ഇതു  സയംബനമകോയജി  ബനതപട്ട  കകോലയളവജിതല  തസകട്ടറജിയയം  അകസൗണനയം
ലഭവ്യമകോകജിയ  മറുപടെജിയയം  വജിശദസ്ത്രീകരണവുയം  വസ്തുതെകോപരമലകോതതുയം
അയംഗസ്ത്രീകരജികകോനകോവകോതതുമകോണക.  ആയതെജിനകോല്  ബകോകജിയള്ള  7,96,880/-  രൂപയതടെ
വവ്യക്തമകോയ  സകോമ്പതജിക  കമകകടെക  സ്ഥജിരസ്ത്രീകരജികതപട്ടജിട്ടുണക.  ഇതെക  വവ്യക്തമകോയ
ധനകോപഹരണമകോയജി  ഓഡജിറക  വജിലയജിരുത്തുന്നു.  കൂടെകോതതെ ബകോങ്കക  ഓഫക  ബകറകോഡയജില്
നജിന്നുയം കരഖകളതടെ പകര്പക തസകട്ടറജി മുഖകോനജിരയം ആവശവ്യതപട്ടതെജിതന തുടെര്ന്നക ബകോങ്കക
അധജികൃതെര്  ലഭവ്യമകോകജിയ  കരഖകള്  പരജികശകോധജിച്ചതെജില്  സ്ഥജിര  നജികകപയം
പജിന്വലജിക്കുന്നതെജിനക പഞകോയതക കമജിറജി തെസ്ത്രീരുമകോനജിച്ചതെകോയള്ള വവ്യകോജമകോയ അറജിയജിപക
തസകട്ടറജി കരഖകോമൂലയം എഴുതെജി നല്കജിയ കതജിലൂതടെ ബകോങ്കജിതന അറജിയജിച്ചതെകോയയം സ്ഥജിര
നജികകപയം പജിന്വലജിക്കുന്നതെജിനക  മകോത്രമകോയജി  ഒരു തചെകക  ലസ്ത്രീഫക  അനുവദജികണതമന്നക
അഭവ്യര്തജിച്ചജിട്ടുള്ളതെകോയയം  കകോണുന്നു.  ഇപകകോരയം  ലഭജിച്ച  201768  നമ്പര്  തചെകക
പകകോരമകോണക സ്ഥജിരനജികകപയം പജിന്വലജിച്ചജിട്ടുള്ളതെക.

ഇതു സയംബനജിച്ചക വജിശദസ്ത്രീകരണയം നല്കുവകോനകോവശവ്യതപട്ടുതകകോണക തസകട്ടറജികക
നല്കജിയ  തസ്പെഷവ്യല്  ഓഡജിറക  എന്കസയറജികക  (നയം.1/17.08.2017)  ലഭവ്യമകോകജിയ
മറുപടെജിയജില്,  "പഞകോയതജിനു  നഷ്ടമകോയതെകോയജി  സയംശയജിക്കുന്ന  7,96,880/-  രൂപ
സയംബനജിച്ചു വജിശദസ്ത്രീകരണയം നല്കുന്നതെജിനക  ഇകകോലയളവജിതല അകസൗണനകോയജിരുന്ന
ശ്രസ്ത്രീ.വജികനകോദകകുമകോറജിനക  കതക  നല്കജിതയങ്കജിലയം  മറുപടെജി  നല്കജിയജിലകോതയന്നക
അറജിയജിക്കുകയയം  സ്ഥജിര  നജികകപയം  അപഹരജിച്ചതെജില്  ശ്രസ്ത്രീ.വജികനകോദകകുമകോര്.വജി-കക
കനരജിട്ടക പങ്കുതണന്നക ഉറപജികകോവുന്നതെകോതണന്നുയം അറജിയജിച്ചജിട്ടുണക.  ഗകോമ പഞകോയതജില്
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പസ്തുതെ കകോലയളവജില് നജിലനജിന്നജിരുന്ന ആഭവ്യനര നജിയന്ത്രണ സയംവജിധകോനതജികലയയം,
കമല്കനകോട്ട  സയംവജിധകോനതജികലയയം  തെജികഞ്ഞ  പരകോജയയം  മൂലമകോണക  പസ്തുതെ
കമകകടുകള് നടെന്നതുയം യഥകോസമയയം ശ്രദ്ധജികതപടെകോതതെ കപകോയതുതമന്നക വവ്യക്തമകോണക.
യഥകോര്തതജില്  നടെന്ന  സകോമ്പതജിക  ഇടെപകോടുകള്  മറച്ചുവച്ചക  അയഥകോര്തമകോയ
ഇടെപകോടുകളതടെ വജിവരങ്ങളകോണക പസ്തുതെ കകോലയളവജിതല ബകോങ്കക ബുക്കുകളജില്  (സകോയംഖവ്യ
കസകോഫക തവയറജില്)  ഉള്തപടുതജിയജിട്ടുള്ളതെക  എന്നതെജിനകോല്  കമല്  വജിവരജിച്ച
കമകകടുകളജില്  അകസൗണനക  ഉള്തപതടെയള്ള  ഉകദവ്യകോഗസ്ഥരുതടെ  പങ്കകോളജിതയം
വവ്യക്തമകോണക.  ഇതെക  സയംബനമകോയജി  ഗകോമ  പഞകോയതക  കകോഞ്ഞജിരപള്ളജി  കപകോലസ്ത്രീസക
കസഷനജില്  ഫയല്  തചെയജിട്ടുള്ള  A8-671/17  തെസ്ത്രീയതെജി  25.03.17 നമ്പര്  കകസജിതന
അടെജിസ്ഥകോനതജിലള്ള കപകോലസ്ത്രീസക അകനസഷണയം തുടെര്ന്നു വരുന്നതെകോയജി അറജിയജിച്ചജിട്ടുണക.
കൂടെകോതതെ  പഞകോയതക  കമജിറജിയതടെ  26.04.17  തെസ്ത്രീയതെജിയജിതല  2(1)  നമ്പര്
തെസ്ത്രീരുമകോനപകകോരയം  കമല് വജിഷയങ്ങളജില് ഉള്തപതടെ  വജിജജിലന്സക  അകനസഷണതജിനക
ശജിപകോര്ശ തചെയ്യുകയയം തചെയജിട്ടുണക.

നജിലവജിതല സ്ഥജിതെജി ആരകോഞ്ഞക നല്കജിയ കതജിനക വജിജജിലന്സക അകനസഷണയം നടെന്നു വരുന്നതെകോയജി
തെകദ്ദേശ  സ്ഥകോപനയം  മറുപടെജി  നല്കജിയതെകോയജി  കകകോട്ടയയം  ജജിലകോ  ഓഡജിറക  സസ്ത്രീനജിയര്  തഡപക്യൂട്ടജി
ഡയറകറുതടെ  01.08.2018 തല  തക.എസക.എ.തക.റജി.എയം.പജി.2/1447/18  നമ്പര്  കതജിലൂതടെ
അറജിയജിച്ചജിട്ടുണക.

ii. ദലബ്രറജി തസസ്സക ഒടുക്കുന്നതെജിനക പജിന്വലജിച്ച തുക അടെവകോകജിയജില - വവ്യകോജകരഖ 
ചെമച്ചു.

[കകോഞ്ഞജിരപള്ളജി ഗകോമപഞകോയതക  2016-17 ഓഡജിറക റജികപകോര്ട്ടക  ഖണജിക 2-1-3]

തെനതെക  ഫണക വജിനജിമയങ്ങള്കകോയള്ള കകോഞ്ഞജിരപള്ളജി സര്വ്വസ്ത്രീസക  സഹകരണ
ബകോങ്കജിതല  0223000001363  നമ്പര്  എസക  ബജി  അകസൗണജില്  നജിന്നുയം  വജിവജിധ
ആവശവ്യങ്ങള്കകോയജി  തചെകക  നയം.106229/04.04.2015  പകകോരയം  പജിന്വലജിച്ച
10,67,917/-  രൂപയജില്  2014-15  വര്ഷതത ദലബ്രറജി തസസക ഒടുക്കുന്നതെജിനകോയള്ള
2,47,975/-  രൂപ,  ഡജിമകോനക  ഡകോഫക  സയംബനമകോയ  വവ്യകോജകരഖ  ചെമച്ചക  അപഹരജിച്ചു.
(10,67,917/-  രൂപ പജിന്വലജിച്ചതെജില്  8,19,942/-  രൂപ വജിവജിധ വസൗച്ചറുകള് പകകോരയം
തചെലവഴജിച്ചജിട്ടുണക.)  എസക.ബജി.റജി.  കകോഞ്ഞജിരപള്ളജി ശകോഖയജിതല  2,47,975/-  രൂപയതടെ
540077/04.04.2015  നമ്പര് ഡജിമകോനക ഡകോഫജിതന ശരജിപകര്പക എന്നക കരഖതപടുതജി
വസൗച്ചറജികനകോതടെകോപയം ഒരു കഫകോകട്ടകോകകകോപജി സൂകജിച്ചജിരുന്നു.  എന്നകോല് പസ്തുതെ ഡജിമകോനക
ഡകോഫക  കകരള  കസറക  ദലബ്രറജി  കസൗണ്സജിലജില്  ലഭജിച്ചജിട്ടജിലകോതയന്നക  കരഖകോമൂലയം
അറജിയജിച്ച സകോഹചെരവ്യതജില് കൂടുതെല് അകനസഷണയം നടെതജിയതെജില് പസ്തുതെ നമ്പരജില്
യഥകോര്തതജില്  248/-  രൂപയതടെ ഡജി.ഡജി മകോത്രമകോണക  എടുതജിട്ടുള്ളതതെന്നക ബകോങ്കജില്
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കകകോട്ടയയ

നജിന്നുയം  പഞകോയതക  തസകട്ടറജിതയ  അറജിയജിച്ചജിട്ടുണക  (യഥകോര്തതജില്  540077
നമ്പരജിലള്ള  ഡജി.ഡജി  എടുതജിട്ടുള്ളതെക  22.09.2015 ലകോതണന്നുയം  ബകോങ്കജില്  നജിന്നുയം
അറജിയജിച്ചജിട്ടുണക).  ആയതെജിനകോല്  വസൗച്ചര്  ഫയലജികനകോതടെകോപയം  സൂകജിക്കുന്നതെജിനകോയജി
വവ്യകോജമകോയജി  ഡജിമകോനക  ഡകോഫജിതന  കഫകോകട്ടകോകകകോപജി  ചെമച്ചക  പണകോപഹരണയം
നടെതജിതയന്നക  വവ്യക്തമകോകുന്നു.  വസൗച്ചറുകളതടെ  സൂകജിപക  ചുമതെല  അകസൗണനജില്
നജികജിപമകോകയകോല്  പസ്തുതെ  കമകകടെജിതന  ഉതരവകോദജിതയം  അകസൗണനജിനക
തെതന്നയകോണക.

നജിലവജിതല സ്ഥജിതെജി ആരകോഞ്ഞക നല്കജിയ കതജിനക വജിജജിലന്സക അകനസഷണയം നടെന്നു വരുന്നതെകോയജി
തെകദ്ദേശ സ്ഥകോപനയം മറുപടെജി നല്കജിയതെകോയജി കകകോട്ടയയം ജജിലകോ ഓഡജിറക സസ്ത്രീനജിയര് തഡപക്യൂട്ടജി ഡയറകറുതടെ
01.08.2018 തല തക.എസക.എ.തക.റജി.എയം.പജി.2/1447/18 നമ്പര് കതജിലൂതടെ അറജിയജിച്ചജിട്ടുണക.

iii. കകരള  കസറക  ദലബ്രറജി  കസൗണ്സജിലജിനക  നല്കകണ  ദലബ്രറജി  തസസക  തുക  
ഒടുകകോതതെ ധനകോപഹരണയം നടെതജി.

[കകോഞ്ഞജിരപള്ളജി ഗകോമപഞകോയതക  2016-17 ഓഡജിറക റജികപകോര്ട്ടക  ഖണജിക 2-1-4]

വസൗച്ചര്  നയം  4/2016,  തചെകക  നയം  118300/19-4-16  പകകോരയം  കകരള  കസറക
ദലബ്രറജി കസൗണ്സജിലജികലകക ഒടുകകണതെകോയ 31.3.16 വതരയള്ള കുടെജിശജിക തുകയതടെ
ഒടുകല്  എന്ന  വവ്യകോകജന  4,00,942/-  രൂപ  കകോഞ്ഞജിരപള്ളജി  സര്വ്വസ്ത്രീസക
സഹകരണബകോങ്കജിതല  0223000001363  നമ്പര്  അകസൗണജില്  നജിന്നുയം
പജിന്വലജിച്ചജിട്ടുണക.  എന്നകോല്  കകോഞ്ഞജിരപള്ളജി  എസക.ബജി.റജി  ശകോഖയജില്  നജിന്നക
2,35,455/-  രൂപ  മകോത്രമകോണക  ഡജിമകോനക  ഡകോഫകോകജി  ദലബ്രറജി  കസൗണ്സജിലജികലകക
അയച്ചു  നലജിയതെക.  ദലബ്രറജി  കസൗണ്സജില്  അധജികൃതെര്  ഇതെക  സ്ഥജിരസ്ത്രീകരജിച്ചജിട്ടുണക.
ഫയലജില് സൂകജിച്ചജിട്ടുള്ള ഡജിമകോനക ഡകോഫ്റ്റുകളതടെ പകര്പ്പുകള് പലതുയം വവ്യകോജമകോണക. ഈ
ഇടെപകോടെജില്  1,65,000/-  രൂപയതടെ  ധനകോപഹരണയം  നടെന്നജിട്ടുണക  (487/-  രൂപ  മറക
ചെകോര്ജജിനതജില് കമതപടുതജിയജിട്ടുണക).

നജിലവജിതല സ്ഥജിതെജി ആരകോഞ്ഞക നല്കജിയ കതജിനക വജിജജിലന്സക അകനസഷണയം നടെന്നു വരുന്നതെകോയജി
തെകദ്ദേശ സ്ഥകോപനയം മറുപടെജി നല്കജിയതെകോയജി കകകോട്ടയയം ജജിലകോ ഓഡജിറക സസ്ത്രീനജിയര് തഡപക്യൂട്ടജി ഡയറകറുതടെ
01.08.2018 തല തക.എസക.എ.തക.റജി.എയം.പജി.2/1447/18 നമ്പര് കതജിലൂതടെ അറജിയജിച്ചജിട്ടുണക.

iv. പകോലജികയറസ്ത്രീവക  തകയര്  പദ്ധതെജിക്കുള്ള  കബകോകക  പഞകോയതക  വജിഹജിതെയം
തെജിരജിച്ചടെച്ചജില.

[കകോഞ്ഞജിരപള്ളജി ഗകോമപഞകോയതക  2016-17 ഓഡജിറക റജികപകോര്ട്ടക  ഖണജിക 2-1-5]

കകോ ഞ്ഞജിരപള്ളജി  കബകോകകപഞകോയതജില്  നജിന്നുയം  പകോലജികയറസ്ത്രീവക  തകയര്
പവര്തനങ്ങള്കക ലഭജിച്ച തുക ഉപകയകോഗജികകോതതെജിനകോല് തെജിരജിതക നല്കുന്നതെജിനകോയജി
31.3.16  ല്  118242/31.3.16  നമ്പര് തചെകക  പകകോരയം  പജിന്വലജിച്ച  1,00,000/-  രൂപ
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കകോ ഞ്ഞജിരപള്ളജി  കബകോകകപഞകോയതജില്  ലഭജിച്ചജിട്ടജിതലന്നക  അധജികൃതെര്  കരഖകോമൂലയം
അറജിയജിച്ചജിട്ടുണക.  ഈ  തുകയതടെ  തചെലവജിനക  വസൗച്ചര്  തെയകോറകോക്കുകകയകോ,  ബജില്
രജജിസറജില് ഉള്തപടുത്തുകകയകോ തചെയജിട്ടജില.  ഈ തുകയയം സകോമ്പതജിക കമകകടെക മൂലയം
നഷ്ടതപട്ടതെകോയജി വവ്യക്തമകോയജിട്ടുണക.

നജിലവജിതല സ്ഥജിതെജി ആരകോഞ്ഞക നല്കജിയ കതജിനക വജിജജിലന്സക അകനസഷണയം നടെന്നു വരുന്നതെകോയജി
തെകദ്ദേശ സ്ഥകോപനയം മറുപടെജി നല്കജിയതെകോയജി കകകോട്ടയയം ജജിലകോ ഓഡജിറക സസ്ത്രീനജിയര് തഡപക്യൂട്ടജി ഡയറകറുതടെ
01.08.2018 തല തക.എസക.എ.തക.റജി.എയം.പജി.2/1447/18 നമ്പര് കതജിലൂതടെ അറജിയജിച്ചജിട്ടുണക.

v. തെനതെക  ഫണജില്  നജിന്നുയം  നല്കജിയ  തതെകോഴജിലറപക  പദ്ധതെജി  കവതെനയം  തെജിരജിതക  
ലഭജിച്ചതെക തെനതെക ഫണജില് വരവക തവച്ചജിട്ടജില

[കകോഞ്ഞജിരപള്ളജി ഗകോമപഞകോയതക  2016-17 ഓഡജിറക റജികപകോര്ട്ടക  ഖണജിക 2-1-6]

തതെകോഴജിലറപക  പദ്ധതെജി ജസ്ത്രീവനകകോരുതടെ  2016  തഫബ്രുവരജി/മകോര്ച്ചക  മകോസങ്ങളജിതല
കവതെനയം തെനതെക ഫണക അകസൗണജില് നജിന്നുയം നലജിയജിരുന്നു, തതെകോഴജിലറപക പദ്ധതെജിയതടെ
അകസൗണജില് (ബകോങ്കക ഓഫക ബകറകോഡ 25010100003885)  തുക വന്നതെജിതന തുടെര്ന്നക
ഈ തുക തെനതെക ഫണജികലകക തെജിരജിതക നജികകപജിക്കുന്നതെജിനക 8.8.16 തല 3-ാം നമ്പര്
തചെകക  പകകോരയം  50,244/-  രൂപ  8.8.16  ല്  പജിന്വലജിച്ചജിട്ടുണക.  എന്നകോല്  ഈ  തുക
പഞകോയതജിന  തെനതെകഫണക  സൂകജിക്കുന്ന  കകോഞ്ഞജിരപള്ളജി  സര്വ്വസ്ത്രീസക  സഹകരണ
ബകോങ്കജികലകോ,  ട്രഷറജി  കസവജിയംഗകസക  അകസൗണജികലകോ  നകോളജിതു  വതര  നജികകപജിച്ചജിട്ടജില.
ആയതെജിനകോല്  ഈ  തുകയയം  സകോമ്പതജിക  കമകകടെക  മൂലയം  നഷ്ടതപട്ടതെകോയജി
സ്ഥജിരസ്ത്രീകരജിച്ചജിട്ടുണക.

നജിലവജിതല സ്ഥജിതെജി ആരകോഞ്ഞക നല്കജിയ കതജിനക വജിജജിലന്സക അകനസഷണയം നടെന്നു വരുന്നതെകോയജി
തെകദ്ദേശ സ്ഥകോപനയം മറുപടെജി നല്കജിയതെകോയജി കകകോട്ടയയം ജജിലകോ ഓഡജിറക സസ്ത്രീനജിയര് തഡപക്യൂട്ടജി ഡയറകറുതടെ
01.08.2018 തല തക.എസക.എ.തക.റജി.എയം.പജി.2/1447/18 നമ്പര് കതജിലൂതടെ അറജിയജിച്ചജിട്ടുണക.

vi. ഗകോമലകജി  മുദകോലയതജികലയക  രജജിസറുകളകടെയയം  കഫകോറങ്ങളകടെയയം
വജിലയജിനതജില്  മുന്കൂറകോയജി  ഒടുക്കുന്നതെജിനക  കവണജി  പജിന്വലജിച്ച  80,034/-
രൂപയതടെ തെകോല്കകോലജിക ധനകോപഹരണയം.

[കകോഞ്ഞജിരപള്ളജി ഗകോമപഞകോയതക  2016-17 ഓഡജിറക റജികപകോര്ട്ടക  ഖണജിക 2-1-7]

കകോഞ്ഞജിരപള്ളജി  സര്വ്വസ്ത്രീസക  കകകോ-ഓപകററസ്ത്രീവക  ബകോങ്കജിതല  0223000001363
നമ്പര്  എസക.ബജി.അകസൗണജില്  നജിന്നക  തചെകക  നയം.111250  പകകോരയം  31.05.2016 ല്
81,324/-  രൂപ പജിന്വലജിച്ചു.  ഇതെജില്  80,034/-  രൂപ ഗകോമലകജി മുദകോലയതജികലയക
രജജിസറുകളകടെയയം കഫകോറങ്ങളകടെയയം വജിലയജിനതജില് മുന്കൂറകോയജി ഒടുക്കുന്നതെജിനക കവണജി
പജിന്വലജിച്ചതുയം 1,290/-  രൂപ പഞകോയതക രകോജക നജിയമവുയം ചെട്ടങ്ങളയം എന്ന റഫറന്സക
ഗനയം  വകോങ്ങജിയതെജിതന  തചെലവജിനതജിലള്ളതുമകോണക.  ഗകോമലകജി  മുദകോലയതജികലയക
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ഒടുകകണ  തുക  ഡജിമകോനക  ഡകോഫകോകജി  മകോറ്റുന്നതെജിനകോയജി  പജിന്വലജിച്ച  80,034/-  രൂപ
കകോഞ്ഞജിരപള്ളജിയജിലള്ള കസറക ബകോങ്കക ഓഫക ട്രകോവന്കൂര് ശകോഖയജില് നജികകപജിക്കുകകയകോ
ഡജിമകോനക  ഡകോഫകോകജി  മകോറ്റുകകയകോ  തചെയജില.  രജജിസറുകളയം  കഫകോറങ്ങളയം  നകോളകള്കക
കശഷവുയം  ലഭജികകോതതെ  വന്നതെജിതന  തുടെര്ന്നക  ഗകോമലകജി  മുദകോലയവുമകോയജി
പഞകോയതധജികൃതെര് ബനതപട്ടകപകോള് മകോത്രമകോണക ഇപകകോരയം ഡജി.ഡജി.കള് ലഭജിച്ചജിട്ടജില
എന്ന  വജിവരയം  അറജിയന്നതെക.  തുടെര്ന്നക  നടെതജിയ  അകനസഷണതജില്  ഡജിമകോനക
ഡകോഫ്റ്റുകള്  ബകോങ്കജില്  നജിന്നുയം  നല്കജിയജിട്ടജിലകോതയന്നക  വവ്യക്തമകോയജി.  ടെജി  വജിവരയം
ഇതെജികനകോടെകയം  അകസൗണനജിതന  ചെകോര്ജക  ഒഴജിഞ്ഞജിരുന്നതുയം  നജിലവജില്  മതറകോരു
കുറകോകരകോപണതജിതന  അടെജിസ്ഥകോനതജില്  സതസ്പെന്ഷനജില്  തുടെരുന്നതുമകോയ
ശ്രസ്ത്രീ.വജികനകോദകകുമകോര്  വജി.  അറജിഞ്ഞതെജിതന  തുടെര്ന്നക  ടെജിയകോന്  ഓഫസ്ത്രീസജില്  ഹകോജരകോയജി
തെകോതഴപറയന്ന ഡജി.ഡജി.കള് ഓഫസ്ത്രീസജില് ഏല്പജിച്ചു.

ഡജി.ഡജി.നയം./തെസ്ത്രീയതെജി തുക (രൂപ)

584148/16.1.17 (എസക.ബജി.ടെജി., തപകോന്കുന്നയം) 49,500

584152/16.1.17 (എസക.ബജി.ടെജി., തപകോന്കുന്നയം) 30,534

ആതക 80,034

സതസ്പെന്ഷനജില്  കഴജിയന്ന  ഉകദവ്യകോഗസ്ഥനജില്  നജിന്നക  പസ്തുതെ  ഡജി.ഡജി.കള്
ഏറ്റുവകോങ്ങജി ഗകോമപഞകോയതജില് സൂകജിച്ച സകോഹചെരവ്യയം വവ്യക്തമല. പസ്തുതെ ഡജി.ഡജി.കള്
12.06.2017 ല് ഗകോമലകജി മുദകോലയതജികലകക അയച്ചജിട്ടുണക.  ആയതെക മുദകോലയതജില്
ലഭജിച്ചതെകോയജി 14.07.2017 ല് അറജിയജിപക ലഭജിച്ചജിട്ടുണക.

തസല്ഫക തചെകക പകകോരയം പജിന്വലജിച്ച തുക യഥകോസമയയം ഡജിമകോനക ഡകോഫകോകജി
മകോറജി  ബനതപട്ട  സ്ഥകോപനതജികലയക  അയച്ചജിട്ടുതണന്നക  ഉറപക  വരുത്തുന്നതെജില്
കമല്കനകോട്ട  ചുമതെലയള്ള  ഉകദവ്യകോഗസ്ഥര്  തെജികഞ്ഞ  അനകോസ്ഥയയം  നജിരുതരവകോദ
സമസ്ത്രീപനവുയം പുലര്തജിയതെകോയജി കകോണുന്നു. തസല്ഫക തചെകക പകകോരയം പജിന്വലജിച്ച തുക
യഥകോസമയയം  ഡജിമകോനക  ഡകോഫകോകജിയജിട്ടജിതലന്ന  കകോരവ്യയം  അധജികൃതെരുതടെ
ശ്രദ്ധയജില്തപടെകോതതെ  കപകോയതെക  ആഭവ്യനര  നജിയന്ത്രണ  സയംവജിധകോനതജിതല  പകോളജിച്ച
മൂലമകോണക.  മകോത്രമല ഇപകകോരമുള്ള കമകകടെക ശ്രദ്ധയജില്തപട്ടതെജിനക കശഷയം മകോത്രമകോണക
(ഏകകദശയം  7  മകോസങ്ങള്)  ബനതപട്ട  കകോലയളവജിതല  അകസൗണനക,  പഞകോയതക
തസകട്ടറജിയതടെ  കപരജില്  ഡജിമകോനക  ഡകോഫക  എടുക്കുന്നതെജിനക  തെയകോറകോയതെക  എന്നതുയം
കമകകടെജിതന ഗസൗരവയം വര്ദ്ധജിപജിക്കുന്നു.

നജിലവജിതല സ്ഥജിതെജി ആരകോഞ്ഞക നല്കജിയ കതജിനക വജിജജിലന്സക അകനസഷണയം നടെന്നു വരുന്നതെകോയജി
തെകദ്ദേശ സ്ഥകോപനയം മറുപടെജി നല്കജിയതെകോയജി കകകോട്ടയയം ജജിലകോ ഓഡജിറക സസ്ത്രീനജിയര് തഡപക്യൂട്ടജി ഡയറകറുതടെ
01.08.2018 തല തക.എസക.എ.തക.റജി.എയം.പജി.2/1447/18 നമ്പര് കതജിലൂതടെ അറജിയജിച്ചജിട്ടുണക.
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vii. കസവന  നജികുതെജി  തുക  കകന്ദ്ര  എദകസജികലകക  അടെവകോകല്-തസല്ഫക
തചെകക  മുകഖന  തെനതെക  ഫണജില്  നജിന്നുയം  തുക  പജിന്വലജിച്ചക  ദസ്ത്രീര്ഘനകോളകള്
ദകവശയം സൂകജിച്ചു.

[കകോഞ്ഞജിരപള്ളജി ഗകോമപഞകോയതക  2016-17 ഓഡജിറക റജികപകോര്ട്ടക  ഖണജിക 2-1-8]

കസവന  നജികുതെജിയജിനതജില്  പഞകോയതക  ഫണജില്  ബകോധവ്യതെയകോയള്ള  തുക
തസല്ഫക  തചെകക  മുകഖന  തെനതെക  ഫണജില്  നജിന്നുയം  പജിന്വലജിച്ചക  ദസ്ത്രീര്ഘനകോളകള്
ദകവശയം  സൂകജിച്ചകശഷമകോണക  തസന്ട്രല്  എദകസജികലകക  അടെവകോകജിയജിട്ടുള്ളതെക
എന്നക കകോണുന്നു. ബകോങ്കക സക കകകോള് പകകോരയം തെനതെക ഫണജില് നജിന്നുയം കസവന നജികുതെജി
ഒടുക്കുന്നതെജിനക  തുക  പജിന്വലജിച്ചതെജിതനയയം  പസ്തുതെ  തുകകള്  അടെവകോക്കുന്നതെജിനക
കകോലതെകോമസയം വരുതജിയതെജിതനയയം വജിശദകോയംശങ്ങള് തെകോതഴ കചെര്ക്കുന്നു.

നയം തുക പജിന്വലജിച്ച വസൗച്ചര്
നയം./തെസ്ത്രീയതെജി

തുക തസല്ഫക തചെകക
നയം./പജിന്വലജിച്ച

തെസ്ത്രീയതെജി

തുക തസന്ട്രല്
എദകസജില്
അടെവകോകജിയ

തെസ്ത്രീയതെജി

പണയം
പജിന്വലജിച്ചക

ദകവശയം വച്ച
ദജിവസങ്ങള്

1. 21500953/16.03.2016 76,808/-
118230/16.03.2016 29.03.2016 12 ദജിവസങ്ങള്

2. 21600127/21.05.2016 31,322/-
111237/21.05.2016 31.05.2016 8 ദജിവസങ്ങള്

3. 21600311/30.07.2016 1,75,450/-
109141/25.07.2016 18.08.2016 24 ദജിവസങ്ങള്

4. 21600308/22.07.2016 32,034/-
109138/21.07.2016 26.07.2016 4 ദജിവസങ്ങള്

5. 21401191/23.03.2015 1,10,892/-
106211/23.03.2015 20.04.2015 26 ദജിവസങ്ങള്

6. 16.03.2016 76,805/-
118230/16.03.2016 29.03.2016 13 ദജിവസങ്ങള്

ആതക 5,03,311

കമ നയം.3-ല് സൂചെജിപജിച്ച 1,75,450/- രൂപ 25.07.2016 തെസ്ത്രീയതെജിയജില് തസല്ഫക
തചെകക മുകഖന തെനതെക ഫണക ബകോങ്കക അകസൗണജില് നജിന്നുയം പജിന്വലജിച്ചു. അതെജിനുകശഷയം
5 ദജിവസങ്ങള് കഴജിഞ്ഞക 30.07.2016 തെസ്ത്രീയതെജിയജിലകോണക പസ്തുതെ ഇടെപകോടെക സകോയംഖവ്യയജില്
അകസൗണക തചെയക വസൗച്ചര് ജനകററക തചെയതെക. 1.75  ലകതജിലധജികയം വരുന്ന തുക 24
ദജിവസങ്ങള്  ദകവശയം  സൂകജിച്ചകശഷയം  അടെവകോകജിയതെക  വവ്യക്തമകോയ  സകോമ്പതജിക
കമകകടെകോണക.  കമ നയം.5-  ല് സൂചെജിപജിച്ച 1,10,892/-  രൂപ 26 ദജിവസങ്ങള് ദകവശയം
സൂകജിച്ചകശഷമകോണക  അടെവകോകജിയതെക  എന്നതുയം  സകോമ്പതജിക  കമകകടെജിനക
ഉദകോഹരണമകോണക.
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നജിലവജിതല സ്ഥജിതെജി ആരകോഞ്ഞക നല്കജിയ കതജിനക വജിജജിലന്സക അകനസഷണയം നടെന്നു വരുന്നതെകോയജി
തെകദ്ദേശ സ്ഥകോപനയം മറുപടെജി നല്കജിയതെകോയജി കകകോട്ടയയം ജജിലകോ ഓഡജിറക സസ്ത്രീനജിയര് തഡപക്യൂട്ടജി ഡയറകറുതടെ
01.08.2018 തല തക.എസക.എ.തക.റജി.എയം.പജി.2/1447/18 നമ്പര് കതജിലൂതടെ അറജിയജിച്ചജിട്ടുണക.

viii. അനധജികൃതെ ഇടെപകോടുകള് കമസ്ത്രീകരജിക്കുന്നതെജിനക സകോയംഖവ്യയജില് യഥകോര്തമലകോത  
ഇടെപകോടുകള് കരഖതപടുതജി.

[കകോഞ്ഞജിരപള്ളജി ഗകോമപഞകോയതക  2016-17 ഓഡജിറക റജികപകോര്ട്ടക  ഖണജിക 2-1-9]

കമല്  ഖണജികകളജില്  പരകോമര്ശജിച്ചജിരജിക്കുന്ന  അനധജികൃതെ  ഇടെപകോടുകള്
കമസ്ത്രീകരജിക്കുന്നതെജിനക  ബകോങ്കക  അകസൗണ്ടുകള്കക  ആനുപകോതെജികമകോയജി  സകോയംഖവ്യ  കണകക
ശസ്ത്രീര്ഷകതജിലള്ള  നസ്ത്രീകജിയജിരജിപക  തുക  കമസ്ത്രീകരജിക്കുന്നതെജിനകോയജി  സകോയംഖവ്യയജില്
അഡകജസകതമനക  വസൗച്ചറുകള്  മുകഖന  ഇടെപകോടുകള്  കരഖതപടുതജി.  പണകോപഹരണയം
നടെതജിയ കശഷയം ആയവ കമസ്ത്രീകരജിക്കുന്നതെജിനുകവണജി നടെതജിയ ഇടെപകോടുകള് ബകോങ്കക
റസ്ത്രീകണ്സജികലഷന് പത്രജികയജിലയം കമസ്ത്രീകരജികകോനകോവകോത സ്ഥജിതെജിയജില്  31.03.2017-
ലയം  നജിലനജില്ക്കുന്നു.  അകസൗണജിങ്ങജിതല  കമകകടുകളതടെ  വജിശദകോയംശയം  ബകോങ്കക
അകസൗണ്ടുകള് തെജിരജിച്ചക ചുവതടെ കചെര്ക്കുന്നു.

കമ
നയം.

ബകോങ്കക അകസൗണക
നയം./ബകോങ്കക ശകോഖ

സകോയംഖവ്യ
കണകക

ശസ്ത്രീര്ഷകയം

ബകോങ്കക ബുകജിതല തതെറകോയജി
കരഖതപടുതജിയ ഇടെപകോടുകളതടെ

വജിവരയം

1. SB101 40546100001948
കകരള ഗകോമസ്ത്രീണ് ബകോങ്കക- 
കകോഞ്ഞജിരപള്ളജി ശകോഖ
[സര്വ്വ ശജികകോ 
അഭജിയകോന്(SSA) 
ഫണജിതന 
വജിനജിമയതജിനുള്ള ബകോങ്കക 
അകസൗണക]

450620101-
NMGB - 
(SSA)

29.11.2014-ല് കകരള ഗകോമസ്ത്രീണ് 
ബകോങ്കജിതല സ്ഥജിരനജികകപയം അകസൗണക
നയം.FD106 40546141199979, 
FD106 40546141199982 
എന്നജിവയജിതല നസ്ത്രീകജിയജിരജിപക തുകകള് 
യഥകോകമയം 9,02,891/-, 8,15,934/- 
രൂപ വസ്ത്രീതെയം ബകോങ്കക അകസൗണജികലകക 
തകഡജിറക തചെയ. അകതെദജിവസയം തെതന്ന 
1,718,825/- രൂപ, 267258 നയം. 
വജിതെകകഡകോവല് സജിപക 
ഉപകയകോഗജിച്ചക പജിന്വലജിച്ചു. എന്നകോല് ടെജി 
ഇടെപകോടെക സകോയംഖവ്യയജില് അകസൗണക 
തചെയകോതതെജിനകോല് ബകോങ്കക ബുകജില് 
കരഖതപടുതജിയജിട്ടജില.
കമപകകോരമലകോതതെ 03.10.2015-ല് 
തസല്ഫക തചെകക നയം.211981 മുകഖന 
1,41,770/- രൂപ പജിന്വലജിച്ചതെക 
സകോയംഖവ്യയജില് അകസൗണക തചെയജില. 
കണകക ശസ്ത്രീര്ഷകതജിതല തുക 
കമസ്ത്രീകരജിക്കുന്നതെജിനക 16.08.2016-ല് 
കകകോണ്ട്രകോ വസൗച്ചര്(നയം.31600130) 
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മുകഖന 1,16,327/- രൂപ തെനതെക 
ഫണജികലകക മകോറജിയതെകോയജി തതെറകോയജി 
അകസൗണക തചെയ. എന്നകോല് 
യഥകോര്തതജില് തുക 
മകോറജിയജിട്ടജിലകോതതെജിനകോല് തെനതെക 
ഫണജിതന മകോര്ച്ചക-2017 തല 
റസ്ത്രീകണ്സജികലഷനജിലയം പസ്തുതെ 
തുകയതടെ വവ്യതെവ്യകോസയം പതെജിഫലജിക്കുന്നു.

2.

0223000015602
കകോഞ്ഞജിരപള്ളജി സര്വ്വസ്ത്രീസക 
സഹകരണ ബകോങ്കക 
ലജിമജിറഡക നയം.2061
(സകോകരതെ കപകോജകക 
ഫണജിതന വജിനജിമയയം)

450430101-
Kply Co-
Operative 
Bank 
Saksharatha

22.07.2015-ല് തസല്ഫക തചെകക 
നയം.52278 മുകഖന 1,42,716/- രൂപ 
പജിന്വലജിച്ച കശഷയം നസ്ത്രീകജിയജിരജിപക 
പൂജവ്യമകോയതെജിനകോല് 1,000/- രൂപ 
അകതെദജിവസയം തെതന്ന തെജിരജിച്ചക 
നജികകപജിച്ചു. പസ്തുതെ ഇടെപകോടുകള് 
സകോയംഖവ്യയജില് അകസൗണക 
തചെയജിട്ടജിലകോതതെജിനകോല് ബകോങ്കക 
ബുകജില് പതെജിഫലജിച്ചജില. 
അകസൗണജിതല തപകോരുതകകടെക 
പരജിഹരജികകോനകോയജി 16.08.2016-ല് 
1,50,680/- രൂപ തെനതെക ഫണജികലകക 
കകകോണ്ട്രകോ വസൗച്ചര്(നയം.31600133) 
തചെയക മകോറജിയതെകോയജി തതെറകോയജി 
അകസൗണക തചെയ. എന്നകോല് 
യഥകോര്തതജില് തുക 
മകോറജിയജിട്ടജിലകോതതെജിനകോല് തെനതെക 
ഫണജിതന മകോര്ച്ചക-2017 തല 
റസ്ത്രീകണ്സജികലഷനജിലയം പസ്തുതെ 
തുകയതടെ വവ്യതെവ്യകോസയം പതെജിഫലജിക്കുന്നു.

3. 25010100006220
ബകോങ്കക ഓഫക ബകറകോഡ- 
കകോഞ്ഞജിരപള്ളജി

450410102-
Bank Of 
Baroda 
(WGDP)

01.12.2014-ല് സ്ഥജിരനജികകപയം 
അകസൗണക നയം.25010300001083 തല
നസ്ത്രീകജിയജിരജിപക തുക 6,13,055/- രൂപ ടെജി 
ബകോങ്കക അകസൗണജികലകക ട്രകോന്സ്ഫര് 
തചെയകശഷയം 201768 നയം. തചെകക 
മുകഖന അകന്നദജിവസയം തെതന്ന 
പജിന്വലജിച്ചു. പസ്തുതെ ഇടെപകോടെക 
സകോയംഖവ്യയജില് അകസൗണക 
തചെയകോതതെജിനകോല് ടെജി കണകക 
ശസ്ത്രീര്ഷകതജിതന ബകോങ്കക ബുകജിലയം 
പതെജിഫലജിച്ചജിട്ടജില.
ടെജി അകസൗണജില് 
നസ്ത്രീകജിയജിരജിപ്പുണകോയജിരുന്ന 23,362/- 
രൂപ 07.10.2015-ല് പജിന്വലജിച്ചു. 
സകോയംഖവ്യയജില് തുക പജിന്വലജിച്ചതെക 
കമസ്ത്രീകരജികകോനകോയജി 16.08.2016-ല് 

                                              സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് 2017-18 83
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24,620/- രൂപ കകകോണ്ട്രകോ 
വസൗച്ചര്(നയം.31600129) മുകഖന തെനതെക 
ഫണജികലകക മകോറജി. യഥകോര്ഥതജിലള്ള 
ഇടെപകോടെലകോതതെജിനകോല് ടെജി തുകയതടെ 
വവ്യതെവ്യകോസയം തെനതെക ഫണജിതന മകോര്ച്ചക-
2017 തല റസ്ത്രീകണ്സജികലഷനജില് 
പതെജിഫലജിക്കുന്നു.

പസ്തുതെ  വജിഷയതജിനുള്ള  മറുപടെജിയജില്  പരകോമര്ശ  വജിഷയയം  വജിജജിലന്സക  &  ആനജി  കറപകഷന്
ബക്യൂകറകോയക റജികപകോര്ട്ടക തചെയജിട്ടുതണന്നുയം തുടെര് അകനസഷണയം നടെന്നുവരുന്നതുമകോയകോണക ഗകോമപഞകോയതക
അറജിയജിച്ചജിട്ടുള്ളതതെന്നക കകകോട്ടയയം ജജിലകോ ഓഡജിറക  സസ്ത്രീനജിയര് തഡപക്യൂട്ടജി ഡയറകറുതടെ  01.08.2018 തല
തക.എസക.എ.തക.റജി.എയം.പജി.2/1447/18 നമ്പര് കതജിലൂതടെ അറജിയജിച്ചജിട്ടുണക.
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ഇടുകക

ഇടുകക്കി ജക്കില

1. പൂര്തത്തീകരണ പപ്ലാന് പ്രകപ്ലാരമുള്ള നക്കിര്മപ്ലാണണം നടതപ്ലാത കകടക്കിടതക്കിനന്  
നക്കികുതക്കി നക്കിര്ണ്ണയക്കിചന് കകടക്കിട നമ്പര് നല്കക്കിയക്കിരക്കിക്കുന.

[പള്ളക്കിവപ്ലാസല് ഗപ്ലാമപഞപ്ലായതന്  2016-17 ഓഡക്കിറന് റക്കിപപപ്ലാര്ടന്  ഖണക്കിക 2-2]

ശത്തീ.പക്കി.എസന്.അബ്ദുള്  ഷുക്കൂര്,  പറമ്പക്കില്  വത്തീടന്,  ചക്കിതക്കിരപുരണം  പക്കി.ഒ.
എന്നയപ്ലാളുകട ഉടമസ്ഥതയക്കില് സര്പവ്വേ നമ്പര് 167/1-13 ല്കപട 22.25 ആര് സ്ഥലതന്
പണക്കികഴക്കിചക്കിട്ടുള്ള  IV/484(2)  നമ്പര്  കകടക്കിടതക്കിനന്  13.04.2016  ല്  നക്കികുതക്കി
നക്കിര്ണ്ണയക്കിചന്  നല്കക്കിയക്കിട്ടുള്ളതപ്ലാണന്.  കണംപത്തീഷന് പപ്ലാന് പ്രകപ്ലാരണം പ്രസ്തുത കകടക്കിടതക്കില്
25 കപ്ലാറുകള് പപ്ലാര്കന് കചയ്യുന്നതക്കിനുള്ള സസൗകരര്യമുണന് എന്നപ്ലാണന് കപ്ലാണക്കിചക്കിരക്കിക്കുന്നതന്.
എന്നപ്ലാല് പ്രസ്തുത കകടക്കിടതക്കില് 12 കപ്ലാറുകള്ക്കുള്ള പപ്ലാര്കക്കിണംഗന് സസൗകരര്യണം മപ്ലാത്രമപ്ലാണന്
നക്കിലവക്കിലുള്ളതന്.  കകടക്കിടതക്കികന്റെ  വക്കിശദപ്ലാണംശവണം  കണംപത്തീഷന്  അണംഗത്തീകരക്കിചന്  നമ്പര്
നല്കക്കിയക്കിട്ടുള്ളതക്കികല ചട ലണംഘനവണം ചുവകട പചര്ക്കുന.

കകടക്കിട ഉടമ ശത്തീ.  പക്കി.എസന്.അബ്ദുള് ഷുക്കൂര്,  പറമ്പക്കില്
വത്തീടന്, ചക്കിതക്കിരപുരണം പക്കി.ഒ.

സര്പവ്വേ നണം. 167/1-13

സ്ഥല വക്കിസ്തൃതക്കി 22.25 ആര്. (2225 ച.മത്തീറര്)

കപര്മക്കിറന് നണം./തത്തീയതക്കി A2-88/2009 / 22.12.2009

പൂര്തത്തീകരക്കിച കകടക്കിടതക്കികന്റെ വക്കിസ്തൃതക്കി (പപ്ലാന് 
പ്രകപ്ലാരണം)

3630.08 ച.മത്തീറര്

തറ വക്കിസത്തീര്ണ്ണപ്ലാനുപപ്ലാതണം (FAR) 1.63

അധക്കിക ഫത്തീസക്കിലപ്ലാകത അനുവദനത്തീയമപ്ലായ FAR 1.5 (3337.5 ച.മത്തീറര്)

അധക്കികരക്കിച നക്കിര്മപ്ലാണണം 292.58 ച.മത്തീറര്)

ഈടപ്ലാപകണ അധക്കിക ഫത്തീസന് (292.58X500) 1,46,290/- (തുക ഒടുകക്കിയക്കിട്ടുണന്)

കസക്രടറക്കി കകവശപ്ലാവകപ്ലാശ സര്ടക്കിഫക്കികറന് 
നല്കക്കിയ തത്തീയതക്കി

15-04-2016

കകടക്കിട നമ്പര് IV/484(2)

2011 കല പകരള പഞപ്ലായതന് കകടക്കിട നക്കിര്മപ്ലാണ ചടങ്ങളക്കികല ചടണം 38 പ്രകപ്ലാരണം
പമല് സൂചക്കിത കകടക്കിടതക്കിനന്  32  കപ്ലാര് പപ്ലാര്കക്കിണംഗന് ആവശര്യമപ്ലാകണങക്കിലുണം കപ്ലാറഗറക്കി  -II
ഗപ്ലാമ  പഞപ്ലായത്തുകളുകട  സണംഗതക്കിയക്കില്  ആയതക്കികന്റെ  75%  കപ്ലാര്  പപ്ലാര്കക്കിണംഗന്
ഏര്കപടുതക്കിയക്കിട്ടുള്ള പകണം അതന് മതക്കിയപ്ലാകുണം എന്ന വര്യവസ്ഥകൂടക്കി കണകക്കികലടുതന്
24  കപ്ലാര്  പപ്ലാര്കക്കിണംഗന്  അനക്കിവപ്ലാരര്യമപ്ലാണന്.  എന്നപ്ലാല്  ഓഡക്കിറന്  പവളയക്കില്
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എല്.എസന്.ജക്കി.ഡക്കി.  ഓവര്സത്തീയറുകട  സപ്ലാന്നക്കിദര്യതക്കില്  നടതക്കിയ  പനരക്കിട്ടുള്ള
പരക്കിപശപ്ലാധനയക്കില് പ്രസ്തുത കകടക്കിടതക്കികന്റെ കണംപത്തീഷന് പപ്ലാനക്കില് കപ്ലാണക്കിചക്കിരക്കിക്കുന്ന 24
കപ്ലാറുകള്ക്കുള്ള  പപ്ലാര്കക്കിണംഗന്  സ്ഥലതക്കിനന്  പകരണം  പകവലണം  12  കപ്ലാറുകള്ക്കുള്ള
പപ്ലാര്കക്കിണംഗന്  സസൗകരര്യണം  മപ്ലാത്രമപ്ലാണന്  ഉള്ളതന്  എന്നന്  അളന്നന്  പബപ്ലാദര്യകപട്ടു.  കൂടപ്ലാകത
പപ്ലാനക്കില്  പപ്ലാര്കക്കിണംഗക്കിനപ്ലായക്കി  കപ്ലാണക്കിചക്കിരക്കിക്കുന്ന  സ്ഥലതക്കികന്റെ  കൂടുതല്  ഭപ്ലാഗവണം
കുതകനയുള്ള  പപ്ലാറയപ്ലാണന്.  സ്ഥലതക്കികന്റെ  കക്കിടപനുസരക്കിചന്  അതന്  പപ്ലാര്കക്കിണംഗന്
സ്ഥലമപ്ലാകക്കി  മപ്ലാറ്റുവപ്ലാന്  കഴക്കിയപ്ലാതതുമപ്ലാണന്.  പൂര്തത്തീകരണ  സപ്ലാകര്യപത്രണം
നല്കക്കിയപപപ്ലാഴണം ഈ സ്ഥലണം ഇങ്ങകന തകന്ന ആയക്കിരുന എന്നന് വര്യക്തമപ്ലാണന്.  ഈ
സപ്ലാഹചരര്യതക്കിലുണം  അസക്കി.എന്ജക്കിനത്തീയറുണം  കസക്രടറക്കിയുണം  പ്രസ്തുത  കകടക്കിടണം
പൂര്തത്തീകരണ  പപ്ലാന്  പ്രകപ്ലാരണം  തകന്നയപ്ലാണന്  പണക്കിതക്കിട്ടുള്ളകതന്നന്  പരക്കിപശപ്ലാധക്കിചന്
പബപ്ലാദര്യകപടതപ്ലായക്കി  സപ്ലാകര്യകപടുതക്കിയക്കിരക്കിക്കുന.  ഇതന്  ഗുരുതരമപ്ലായ  ചട
ലണംഘനമപ്ലാണന്.  മുന്  ഓഡക്കിറന്  റക്കിപപപ്ലാര്ട്ടുകളക്കിലൂകട  സമപ്ലാന  വക്കിഷയണം
ശദയക്കില്കപടുതക്കിയക്കിട്ടുകണങക്കിലുണം  ഇപപപ്ലാഴണം  ഇപ്രകപ്ലാരമുള്ള  നടപടക്കികള്  തുടരുന്നതന്
ഗസൗരവമപ്ലായക്കി കപ്ലാപണണതപ്ലാണന്.

2014 കല പകരള പഞപ്ലായതന് കകടക്കിട (അനധക്കികൃത നക്കിര്മപ്ലാണ ക്രമവല്കരണ)
ചടങ്ങളക്കികല ചടണം 5(1),  അനുബനണം-1 (പകപ്ലാമ്പസൗണക്കിണംഗന് ഫത്തീസന്) പ്രകപ്ലാരണം കുറവന് വന്ന
ഓപരപ്ലാ  കപ്ലാര്പപ്ലാര്കക്കിണംഗക്കിനുണം  ₹5,00,000/-  നക്കിരകക്കില്  12  കപ്ലാറുകളുകട  പപ്ലാര്കക്കിണംഗക്കിനന്
സര്കപ്ലാരക്കില് ഒടുപകണക്കിയക്കിരുന്ന ₹60,00,000/-  ഈടപ്ലാകപ്ലാകത കകടക്കിടതക്കിനന് നക്കികുതക്കി
നക്കിര്ണ്ണയക്കിചന്  കകടക്കിട  നമ്പര്  നല്കക്കിയക്കിരക്കിക്കുന.  പ്രസത  നടപടക്കി  റദന്  കചയ്യുകയുണം
നക്കിയമപ്ലാനുസൃത  ക്രമവല്കരണണം  നടത്തുകയുണം  കചപയ്യേണതപ്ലാകണന്നന്  ഓഡക്കിറന്
റക്കിപപപ്ലാര്ടക്കില് നക്കിര്പദശക്കിചക്കിട്ടുണന്. 

ഇസൗ വക്കിഷയണം സണംബനക്കിചന് നല്കക്കിയ കതക്കിനന് ലഭര്യമപ്ലാകക്കിയ മറുപടക്കി തൃപക്കികരമകലന്നന് ഇടുകക്കി ജക്കിലപ്ലാ
ഓഡക്കിറന്  സത്തീനക്കിയര്  കഡപപ്യൂടക്കി  ഡയറക്ടര്  04.08.2018-കല  കക.എസന്.എ.കഎ.ഡക്കി.കക-3/970/18
നമ്പര് കതക്കിലൂകട അറക്കിയക്കിചക്കിട്ടുണന്.

2. എഫന്.എ.ആര്. - ചടപ്രകപ്ലാരമുള്ള അധക്കിക തുക ഈടപ്ലാകക്കിയക്കിടക്കില.

[അടക്കിമപ്ലാലക്കി ഗപ്ലാമപഞപ്ലായതന്  2016-17 ഓഡക്കിറന് റക്കിപപപ്ലാര്ടന്  ഖണക്കിക 2-1]

അടക്കിമപ്ലാലക്കി  ഗപ്ലാമപഞപ്ലായതന്  (കപ്ലാറഗറക്കി  2)  നല്കക്കിയ ഒരു കകടക്കിട  നക്കിര്മപ്ലാണ
കപര്മക്കിറക്കികന്റെ എഫന്.എ.ആര് പരക്കിപശപ്ലാധനയന് വക്കിപധയമപ്ലാകക്കിയതക്കില്, 2011-കല പകരള
പഞപ്ലായതന്  കകടക്കിട  നക്കിര്മപ്ലാണ  ചടങ്ങളക്കികല  35(2)  സൂചക്കിപക്കിക്കുന്ന  പ്രകപ്ലാരമുള്ള
അനുവദനത്തീയമപ്ലായ പരക്കിധക്കിയക്കില് കവക്കിഞ്ഞ നക്കിലവക്കിസത്തീര്ണ്ണതക്കിനന് ബപ്ലാധകമപ്ലായ അധക്കിക
ഫത്തീസന് ഈടപ്ലാകക്കിയക്കിടക്കികലന്നന് വര്യക്തമപ്ലായക്കി. വക്കിശദപ്ലാണംശങ്ങള് ചുവകട പചര്ക്കുന.
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പപരന്,
കപര്മക്കിറന് നണം,

ഇനണം

പുര
യക്കിട
വക്കി

സത്തീര്
ണ്ണണം
ച.മക്കി

എഫന് എ ആര്
എഫന് എ ആര്

ഏരക്കിയ
(ച.മക്കി)

അധക്കികണം

അധക്കിക
മപ്ലായ ഒരു
ച.മത്തീററക്കി

നന്
ബപ്ലാധക

മപ്ലായ
അധക്കിക
ഫത്തീസന്
(രൂപ)

ഈടപ്ലാ
പകണ
ഫത്തീസന്
(രൂപ)

അധക്കിക
ഫത്തീസക്കി
ലപ്ലാകത
അനുവ
ദനത്തീയണം

പപ്ലാന്
പ്രകപ്ലാ

രണം

അധക്കിക
ഫത്തീസക്കി
ലപ്ലാകത
അനുവ
ദനത്തീയണം

പപ്ലാന്
പ്രകപ്ലാരണം

നവപ്ലാസന് 
മത്തീരപ്ലാന്, എ-4-
8493/15 (32) 
തത്തീ.17-09-
2015  
(പപ്ലാര്പക്കിടണം-
A1)

5828 1.75 2.221 10,199 12942.77 2,743.77 500.00 13,71,885

3300 ച.മത്തീററക്കിനന് മുകളക്കിലുള്ള (പപ്ലാര്പക്കിടണം-A1)നക്കിര്മപ്ലാണതക്കികന്റെ എഫന്.എ.ആര്
അധക്കിക  ഫത്തീസക്കിലപ്ലാകത  അനുവദനത്തീയമപ്ലായതന്  പമല്സൂചക്കിപക്കിച  1.75  വകര
മപ്ലാത്രമപ്ലാകണന്നക്കിരക്കികക  2.5  നക്കിലവക്കിസത്തീര്ണ്ണ അനുപപ്ലാതണം വകര അധക്കിക ഫത്തീസക്കിലപ്ലാകത
നക്കിര്മപ്ലാണണം  അനുവദനത്തീയമപ്ലാണന്  എന്ന  അസക്കി.എഞക്കിനത്തീയറുകട  ശക്കിപപ്ലാര്ശയുകട
അടക്കിസ്ഥപ്ലാനതക്കിലപ്ലാണന്  കസക്രടറക്കി  കകടക്കിട  നക്കിര്മപ്ലാണ  അനുമതക്കി  നലക്കിയതന്.  അധക്കിക
തുക  ഈടപ്ലാകപ്ലാതതക്കിനപ്ലാല്  ഗപ്ലാമ  പഞപ്ലായതക്കിനന്  ₹13,71,885/-  രൂപയുകട
നഷ്ടമുണപ്ലായക്കിരക്കിക്കുന.

പമല്പറഞ്ഞ  തുക  കകടക്കിട  ഉടമയക്കില്  നക്കിന്നന്  അടക്കിയനക്കിരമപ്ലായക്കി  ഈടപ്ലാകക്കി
പഞപ്ലായതന്  ഫണക്കില്  ഒടുപകണതപ്ലാണന്.  അലപ്ലാതപകണം  തപദശ  സസ്വയണംഭരണ
വകുപക്കികന്റെ  15.06.2013-കല  32131/ആര്.എ.1/2012/തസസ്വഭവ.  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്
നക്കിര്പദശതക്കിനന്  അനുസൃതമപ്ലായക്കി  ശക്കിപപ്ലാര്ശ  നല്കുന്നതക്കില്  വത്തീഴ്ചവരുതക്കിയ  അസക്കി.
എഞക്കിനത്തീയര്,  ഒടുപകണ  ഫത്തീസന്  കൃതര്യമപ്ലായക്കി  ഈടപ്ലാകപ്ലാകത  കപര്മക്കിറന്  അനുവദക്കിച
കസക്രടറക്കി  എന്നക്കിവരക്കില്  നക്കിനണം  തുലര്യമപ്ലായക്കി  ഈടപ്ലാപകണതപ്ലാകണന്നന്  ഓഡക്കിറന്
റക്കിപപപ്ലാര്ടക്കില് പരപ്ലാമര്ശക്കിചക്കിട്ടുണന്.

പരപ്ലാമര്ശവമപ്ലായക്കി ബനകപടന്  നക്കിലവക്കികല സ്ഥക്കിതക്കി അറക്കിയക്കിക്കുവപ്ലാനപ്ലായക്കി ഗപ്ലാമപഞപ്ലായതക്കിനന്  കതന്
നല്കക്കിയക്കിരുനകവങക്കിലുണം  മറുപടക്കി  ലഭര്യമപ്ലായക്കിടക്കികലന്നന്  ഇടുകക്കി  ജക്കിലപ്ലാ  ഓഡക്കിറന്  സത്തീനക്കിയര്  കഡപപ്യൂടക്കി
ഡയറക്ടര്  04.08.2018-കല  കക.എസന്.എ.കഎ.ഡക്കി.കക-3/970/18  നമ്പര്  കതക്കിലൂകട
അറക്കിയക്കിചക്കിട്ടുണന്.
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3. കപയ്യേറ  ഭൂമക്കിയക്കില്  നക്കിര്മക്കിച  വന്കക്കിട  റക്കിപസപ്ലാര്ടക്കിനന്  വസ്തുനക്കികുതക്കി  
നക്കിര്ണ്ണയക്കിചന് കകടക്കിട നമ്പര് നല്കക്കി

[ചക്കിന്നകനപ്ലാല് ഗപ്ലാമപഞപ്ലായതന്  2016-17 ഓഡക്കിറന് റക്കിപപപ്ലാര്ടന്  ഖണക്കിക 2-1]

ചക്കിന്നകനപ്ലാല്  ഗപ്ലാമ  പഞപ്ലായതക്കികല  പപ്ലാപപ്ലാതക്കിപചപ്ലാലയക്കില്  (വപ്ലാര്ഡന്-VI),
ഉടുമ്പന്പചപ്ലാല തപ്ലാലൂകന്,  ചക്കിന്നകനപ്ലാല് വക്കിപലജക്കില് ശത്തീ.ജക്കിജക്കി സഖറക്കിയ  &  ശത്തീമതക്കി.
അനക്കിത  ജക്കിജക്കി,  കവള്ളൂക്കുപന്നല്,  സൂരര്യകനലക്കി  പക്കി.ഒ.  എന്നക്കിവരുകട  പപരക്കില്  സര്പവ്വേ
നണം.34/1 പ്രകപ്ലാരമുള്ള  1.06  കഹക്ടര്  വര്യപ്ലാജ  പടയ  ഭൂമക്കിയക്കില്  അനധക്കികൃതമപ്ലായക്കി
പണക്കികഴക്കിപക്കിചക്കിട്ടുള്ള കകടക്കിടതക്കിനന് നക്കികുതക്കി നക്കിര്ണ്ണയക്കിചന്  VI/320, 321  എന്നത്തീ നമ്പര്
നല്കക്കിയക്കിട്ടുണന്. വക്കിശദപ്ലാണംശണം ചുവകട പചര്ക്കുന.

i. 20.06.2005 ല്  ഗപ്ലാമ  പഞപ്ലായതന്  കസക്രടറക്കി  പഹപ്ലാടല്  കകടക്കിടണം
നക്കിര്മക്കിക്കുന്നതക്കിനന് നക്കിരപ്ലാപകപ സപ്ലാകര്യപത്രണം നല്കക്കിയക്കിട്ടുണന്.  തുടര്ന്നന് ഇടുകക്കി
ജക്കിലപ്ലാ ടസൗണ്പപ്ലാനര്  19.08.2009 ല് പ്രസ്തുത കകടക്കിടതക്കികന്റെ ഉടമസ്ഥപ്ലാവകപ്ലാശണം
കസക്രടറക്കി  ഉറപപ്ലാകക്കി  കകടക്കിടണം  നക്കിര്മക്കിക്കുന്നതക്കിനന്  അനുമതക്കി
നല്കപ്ലാവന്നതപ്ലാകണന്നന്  അറക്കിയക്കിചക്കിട്ടുണന്.  എന്നപ്ലാല് ഭൂമക്കിയുകട  ഉടമസ്ഥപ്ലാവകപ്ലാശണം
സണംബനക്കിചന്  ടക്കിയപ്ലാന് സമര്പക്കിച  (പക്കിന്നത്തീടന്  വര്യപ്ലാജകമന്നന്  കകണതക്കിയ)  പടയണം
പ്രകപ്ലാരണം പ്രസ്തുത ഭൂമക്കിയക്കില് കൃഷക്കി ഒഴക്കികക യപ്ലാകതപ്ലാരു നക്കിര്മപ്ലാണവണം നടത്തുവപ്ലാന്
പപ്ലാടക്കില എന്നതക്കിനപ്ലാല് നക്കിര്മപ്ലാണ അനുമതക്കി നല്കക്കിയക്കിടക്കില.

ii. കകടക്കിടതക്കികന്റെ ഉടമ അനധക്കികൃതമപ്ലായക്കി നക്കിര്മക്കിച കകടക്കിടതക്കിനന്  പൂര്തത്തീകരണ
സപ്ലാകര്യപത്രണം  സമര്പക്കിക്കുകപയപ്ലാ,  അസക്കിസ്റ്റന്റെന്  എന്ജക്കിനത്തീയര്  പരക്കിപശപ്ലാധന
നടത്തുകപയപ്ലാ  കചയ്തതക്കിനന്  പരഖയക്കില.  കകടക്കിടണം  ഉള്കപടക്കിട്ടുള്ള  സ്ഥലതക്കികന്റെ
ഉടമസ്ഥപ്ലാവകപ്ലാശണം  സണംബനക്കിചന്  വക്കിശദമപ്ലായ  പരക്കിപശപ്ലാധന  നടതക്കി
തക്കിരുവനനപുരണം  ലപ്ലാന്റെന്  റവനപ്യൂ  കമത്തീഷണര്  18.02.2010 ല്  പുറകപടുവക്കിച
ഉതരവന്  പ്രകപ്ലാരണം  പ്രസ്തുത  സ്ഥലണം  സര്കപ്ലാര്  വകഭൂമക്കി  കപയ്യേറക്കിയതപ്ലാകണന്നന്
കകണത്തുകയുണം, പടയണം കൃത്രക്കിമമപ്ലായക്കി ചമചതപ്ലാകണനണം കൃത്രക്കിമ പരഖ ചമചതക്കിനന്
ടക്കിയപ്ലാകന്റെ  പപരക്കില് കര്ശന  നടപടക്കി  എടുപകണതപ്ലാകണനണം,  1958 കല  പകരള
ഭൂസണംരകണ  ചടങ്ങളക്കികല  ചടണം  13(എ)  കല  വര്യവസ്ഥകള്  പ്രകപ്ലാരമുള്ള
നടപടക്കികള്  അടക്കിയനക്കിരമപ്ലായക്കി  കകകകപ്ലാള്ളുന്നതക്കിനുണം  നക്കിര്പദശക്കിചക്കിരക്കിക്കുന.
ആവശര്യകമങക്കില്  ബലപ്രപയപ്ലാഗതക്കിലൂകടയുണം  അനധക്കികൃത  കപയ്യേറണം
ഒഴക്കിപക്കിക്കുന്നതക്കിനന് ജക്കിലപ്ലാ കളക്ടര് സസ്വത്തീകരക്കിപകണ നടപടക്കിയപ്ലാണന് ഈ ചടതക്കില്
നക്കിര്പദശക്കിചക്കിട്ടുള്ളതന്.  ടക്കിയപ്ലാന്  കൃത്രക്കിമമപ്ലായക്കി  ഉണപ്ലാകക്കിയതപ്ലായക്കി  കകണതക്കിയ
പടയപ്രകപ്ലാരണം  പപപ്ലാലുണം  പ്രസ്തുത  സ്ഥലതന്  കൃഷക്കിയലപ്ലാകത  യപ്ലാകതപ്ലാരു
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നക്കിര്മപ്ലാണവണം നടതപ്ലാവന്നതല എന്നന് കൂടക്കി പമല് ഉതരവക്കില് പരപ്ലാമര്ശക്കിചക്കിട്ടുണന്.
ഈ  ഉതരവക്കികനതക്കികര  ടക്കിയപ്ലാന്  പകരള  കഹപകപ്ലാടതക്കികയ  സമത്തീപക്കിക്കുകയുണം
പമല് ഉതരവക്കികന്റെ തുടര് നടപടക്കികന്  04.03.2010  ല് പസ്റ്റ വപ്ലാങ്ങുകയുണം കചയ.
പസ്റ്റ  ഉതരവക്കില്  തല്സ്ഥക്കിതക്കി  തുടരുന്നതക്കിനന്  നക്കിര്പദശക്കിക്കുക  മപ്ലാത്രമപ്ലാണന്
കചയ്തക്കിട്ടുള്ളതന്. 

കകടക്കിടതക്കിനന് നമ്പര് നല്കുന്നതക്കിനന് പലകുറക്കി ആവശര്യകപടക്കിട്ടുണം ഭൂമക്കിയുകട പടയണം
റദപ്ലാകക്കിയ കപ്ലാരണണം പറഞ്ഞന് നത്തീടക്കികകപ്ലാണന് പപപ്ലാവകയപ്ലാകണനണം,  കകടക്കിടതക്കിനന്
നമ്പറക്കില  എന്ന  കപ്ലാരണതപ്ലാല്  കലസന്സക്കിനുള്ള  അപപക  വപ്ലാങ്ങക്കിക്കുവപ്ലാന്
തയ്യേപ്ലാറപ്ലാവന്നക്കിലകയനണം,  പടയണം  റദന്  കചയ്ത  നടപടക്കി  കഹപകപ്ലാടതക്കി  പസ്റ്റ
കചയ്തക്കിരക്കിക്കുകയപ്ലാകണനണം  ആയതക്കിനപ്ലാല്  കകടക്കിടതക്കിനന്  നമ്പറുണം  കലസന്സണം
നല്കണകമനണം  ഗപ്ലാമ  പഞപ്ലായതന്  കസക്രടറക്കിപയപ്ലാടന്  21.03.2013  ല്  ടക്കിയപ്ലാന്
പരഖപ്ലാമൂലണം ആവശര്യകപടക്കിരുന.

കകടക്കിടതക്കിനന്  നമ്പരുണം  റക്കിപസപ്ലാര്ടന്  നടത്തുന്നതക്കിനുള്ള  കലസന്സണം
ലഭക്കിക്കുന്നതക്കിനന്  പവണക്കിയുള്ള  അപപക  ഗപ്ലാമ  പഞപ്ലായതന്  പരക്കിഗണക്കിക്കുന്നക്കില
എന്നന്  കപ്ലാണക്കിചന്  അപപകകന്  പകരളപ്ലാ  കഹപകപ്ലാടതക്കികയ  സമത്തീപക്കിക്കുകയുണം
15.12.2015 ല്  കഹപകപ്ലാടതക്കി  പ്രസ്തുത  അപപക  രണപ്ലാഴ്ചയ്ക്കുള്ളക്കില്
പരക്കിഗണക്കികണകമന്നന് നക്കിര്പദശക്കിക്കുകയുമുണപ്ലായക്കി. തുടര്ന്നന് പ്രസ്തുത സ്ഥലതക്കികന്റെ
ഉടമസ്ഥപ്ലാവകപ്ലാശണം  സണംബനക്കിചന്  പുതക്കിയതപ്ലായക്കി  യപ്ലാകതപ്ലാരു  സ്ഥക്കിരത്തീകരണവണം
ലഭക്കിചക്കിടക്കില.  ലപ്ലാന്റന്  റവനപ്യൂ  കമത്തീഷണര്  വക്കിശദമപ്ലായ  അപനസ്വഷണണം  നടതക്കി
നല്കക്കിയ  റക്കിപപപ്ലാര്ടക്കില്  നക്കിലവക്കിലുള്ള  പടയണം  വര്യപ്ലാജമകലങക്കില്  പപപ്ലാലുണം  ടക്കി
സ്ഥലതന്  കൃഷക്കി  ഒഴക്കികക  ഒരു  നക്കിര്മപ്ലാണ  പ്രവര്തനവണം  നടത്തുവപ്ലാന്
കഴക്കിയക്കിലപ്ലാതതപ്ലാണന്  എനണം  ടക്കി  സ്ഥലതക്കികന്റെ  പടയണം  വര്യപ്ലാജമപ്ലാകണനണം
പ്രതക്കിപപ്ലാദക്കിചക്കിട്ടുണന്.  ഈ  സപ്ലാഹചരര്യണം  നക്കിലനക്കില്കകതകന്ന  കകടക്കിടതക്കിനന്
22.08.2017 ല് നക്കികുതക്കി നക്കിര്ണ്ണയക്കിചന് നമ്പര് നല്കക്കിയക്കിരക്കിക്കുന. കഹപകപ്ലാടതക്കി
രണപ്ലാഴ്ചയ്ക്കുള്ളക്കില്  ടക്കി  അപപക  പരക്കിഗണക്കികണകമന്നപ്ലാണന്  നക്കിര്പദശക്കിചക്കിരുന്നതന്.
ഇതനുസരക്കിചന്  അപപക  പരക്കിഗണക്കിചന്  യഥപ്ലാര്ത്ഥ  വസ്തുത  കഹപകപ്ലാടതക്കികയ
പബപ്ലാദര്യകപടുത്തുന്നതക്കിനന്  പഞപ്ലായതന്  ശമക്കിചക്കിടക്കില.  അതപ്ലായതന്  യപ്ലാകതപ്ലാരു
നക്കിര്മപ്ലാണ  പ്രവര്തനവണം  നടത്തുവപ്ലാന്  അനുവപ്ലാദമക്കിലപ്ലാത  സ്ഥലതപ്ലാണന്
കകടക്കിടണം  നക്കിര്മക്കിചക്കിരക്കിക്കുന്നതന്  എന്ന  വസ്തുത  പകപ്ലാടതക്കിയുകട  മുമ്പപ്ലാകക
പബപ്ലാധക്കിപക്കിക്കുന്നതക്കിനന്  ശമക്കിക്കുകപപപ്ലാലുണം  കചയ്യേപ്ലാകതയപ്ലാണന്  കകടക്കിടതക്കിനന്
നക്കികുതക്കി നക്കിര്ണ്ണയക്കിചന് നമ്പര് നല്കക്കിയക്കിരക്കിക്കുന്നതന്.

iii. ഗപ്ലാമ  പഞപ്ലായതന്  നക്കികുതക്കി  നക്കിര്ണ്ണയണം  നടതക്കിയതക്കികന്റെ  വക്കിവരണം  ചുവകട
പചര്ക്കുന.

                                              സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് 2017-18 89



ഇടുകക

കകടക്കിടതക്കി
കന്റെ വക്കിവരണം

അളവന്
(എണം2)

കകടക്കിട
നമ്പര്

നക്കികു
തക്കി
നക്കിര
കന്

വപ്ലാര്ഷക്കിക
നക്കികുതക്കി

പ്രപ്ലാബലര്യണം
നക്കികുതക്കി

ഒടുകക്കിയതക്കി
കന്റെ വക്കിവരണം

കസലപ്ലാര് നക്കില 377.92 VI/
320

30 20,309 2010 ഒന്നപ്ലാണം
അര്ദ

വര്ഷണം മുതല്

2016 രണപ്ലാണം
അര്ദവര്
ഷണം വകര

തറ നക്കില 299.05

കക്കിചണ്
പബപ്ലാകന്

393.58
VI/
321

30 11,807

കകടക്കിടതക്കില്  കസലപ്ലാര്  നക്കിലയക്കിലുണം  തറ  നക്കിലയക്കിലുണം  ബപ്ലാതന്  അറപ്ലാചന്ഡന്  8
മുറക്കികള്  വത്തീതണം  ഉണന്.  കൂടപ്ലാകത  കക്കിചണ്  പബപ്ലാക്കുണം  ഉണന്.  ആയതന്  ഓഡക്കിറന്
പവളയക്കില്  പഞപ്ലായതന്  ഉപദര്യപ്ലാഗസ്ഥകന്റെ  സപ്ലാന്നക്കിദര്യതക്കില്  പനരക്കിടന്  നടതക്കിയ
പരക്കിപശപ്ലാധനയക്കില്  പബപ്ലാദര്യകപടക്കിട്ടുണന്.  റക്കിപസപ്ലാര്ടന്  നടത്തുന്നതക്കിനന്  കകടക്കിട
നമ്പറുണം  കലസന്സണം  ആവശര്യകപടപ്ലാണന്  അപപകകന്  പകപ്ലാടതക്കികയപപപ്ലാലുണം
സമത്തീപക്കിചക്കിട്ടുള്ളതന്.  എന്നക്കിട്ടുണം  നമ്പര്  നല്കക്കിയതന്  അസണംബക്കി  കകടക്കിടണം  എന്ന
നക്കിലയക്കിലപ്ലാണന്.  റക്കിപസപ്ലാര്ട്ടുകള്കന്  ഗപ്ലാമ  പഞപ്ലായതന്  നക്കിശ്ചയക്കിചക്കിട്ടുള്ള  നക്കിരകന്
ച.മത്തീററക്കിനന്  ₹90/-  യപ്ലാണന്.  എന്നപ്ലാല്  അസണംബക്കി  കകടക്കിടണം  എന്നന്  കണകപ്ലാകക്കി
ച.മത്തീററക്കിനന്  ₹30/-  നക്കിരകക്കിലപ്ലാണന്  നക്കികുതക്കി  ചുമതക്കിയക്കിട്ടുള്ളതന്.  ഈ
വക്കിഷയതക്കിലുള്ള  അപപ്ലാകതകള്  സണംബനക്കിചന്  ഓഡക്കിറന്  പവളയക്കില്  പരഖപ്ലാമൂലണം
വക്കിശദത്തീകരണണം ആവശര്യകപകടങക്കിലുണം യപ്ലാകതപ്ലാരു മറുപടക്കിയുണം ലഭക്കിചക്കിടക്കില.

iv. ഈ സപ്ലാഹചരര്യതക്കില് കപയ്യേറ ഭൂമക്കിയക്കില് അനധക്കികൃതമപ്ലായക്കി പണക്കി കഴക്കിപക്കിചക്കിട്ടുള്ള
കകടക്കിടതക്കിനന്  നല്കക്കിയക്കിട്ടുള്ള  നമ്പര്  അടക്കിയനരമപ്ലായക്കി  റദ്ദുകചയ്യുകയുണം  വക്കിവരണം
റവനപ്യൂ അധക്കികൃതകര അറക്കിയക്കിക്കുകയുണം കചപയ്യേണതപ്ലാകണന്നന് ഓഡക്കിറന് റക്കിപപപ്ലാര്ടക്കില്
പരപ്ലാമര്ശക്കിചക്കിട്ടുണന്.

പമല് വക്കിഷയണം സര്കപ്ലാരക്കികന്റെ അടക്കിയനക്കിര നടപടക്കികപ്ലായക്കി റക്കിപപപ്ലാര്ടന് കചയ്യുന.

കകടക്കിടണം  റക്കിപസപ്ലാര്ടന്  കപ്ലാറഗറക്കിയക്കിപലയന്  മപ്ലാറക്കി  പക്കിഴപലക്കിശ  സഹക്കിതണം  നക്കികുതക്കി  ഇസൗടപ്ലാകക്കിയതപ്ലായക്കി
ഗപ്ലാമപഞപ്ലായതന് മറുപടക്കി നല്കക്കിയക്കിരുനകവങക്കിലുണം പടയണം സണംബനക്കിചണം മറ്റുമുള്ള നക്കിയമ പ്രശ്നങ്ങള്
നക്കിലനക്കില്ക്കുന്നതപ്ലായക്കി  ഇടുകക്കി  ജക്കിലപ്ലാ  ഓഡക്കിറന്  സത്തീനക്കിയര്  കഡപപ്യൂടക്കി  ഡയറക്ടര്  04.08.2018-കല
കക.എസന്.എ.കഎ.ഡക്കി.കക-3/970/18 നമ്പര് കതക്കിലൂകട അറക്കിയക്കിചക്കിട്ടുണന്.
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4. ഗസൗരവതരമപ്ലായ  ചട  ലണംഘനങ്ങള്  നക്കിലനക്കില്ക്കുപമ്പപ്ലാള്  കകടക്കിടതക്കിനന്  
നക്കികുതക്കി നക്കിര്ണ്ണയക്കിചന് നമ്പര് നല്കക്കിയക്കിരക്കിക്കുന

[കതപ്ലാടുപുഴ മുനക്കിസക്കിപപ്ലാലക്കിറക്കി  2016-17 ഓഡക്കിറന് റക്കിപപപ്ലാര്ടന്  ഖണക്കിക 2-10]

പഡപ്ലാ.  കമത്രയക്കി,  പഡപ്ലാ.  പ്രക്കിയപ്ലാലകക്കി,  പ്രപമപ്ലാദന്  ആര്,  വൃനപ്ലാവന്,  കതപ്ലാടുപുഴ
എന്നക്കിവരുകട ഉടമസ്ഥതയക്കില് സര്പവ്വേ നണം. 184/2A, 184/5, 184/7 ല്കപട 19.74 ആര്.
സ്ഥലതന് പണക്കികഴക്കിപക്കിചക്കിട്ടുള്ള VII/839 B1 മുതല് E6 വകരയുള്ള നമ്പര് കകടക്കിടതക്കിനന്
20.8.16 ല് നക്കികുതക്കി നക്കിര്ണ്ണയക്കിചന് നല്കക്കിയക്കിട്ടുള്ളതപ്ലാണന്. ഇതക്കില് B1-B19, C1-C18, D1-
D18 വകര  വപ്ലാണക്കിജര്യപ്ലാവശര്യതക്കിനുണം  E1-E6 വകര  പപ്ലാര്പക്കിടപ്ലാവശര്യതക്കിനുമുള്ള
കകടക്കിടങ്ങളപ്ലാണന്.  കണംപത്തീഷന് പപ്ലാനക്കില് അസക്കി.  എഞക്കിനത്തീയര്  ഒപന്  വചക്കിടക്കില.  പ്രസ്തുത
കകടക്കിടതക്കിനന്  42 (36+6)  കപ്ലാറുകള് പപ്ലാര്കന് കചയ്യുന്നതക്കിനുള്ള സ്ഥലണം ആവശര്യമപ്ലാണന്.
എന്നപ്ലാല് പ്രസ്തുത കകടക്കിടതക്കില് 25 കപ്ലാറുകള്ക്കുള്ള പപ്ലാര്കക്കിണംഗന് സസൗകരര്യണം മപ്ലാത്രമപ്ലാണന്
നക്കിലവക്കിലുള്ളതന്.  ഇപ്രകപ്ലാരണം  കണംപത്തീഷന്  പപ്ലാനുമപ്ലായക്കി  കകടക്കിടതക്കിനന്  കപ്ലാണകപട
വര്യതര്യപ്ലാസതക്കിനന്  വക്കിശദത്തീകരണണം  ആവശര്യകപടന്  നല്കക്കിയ  അപനസ്വഷണ  കുറക്കിപക്കിനന്
മറുപടക്കി ലഭക്കിചക്കില.

പകരള മുനക്കിസക്കിപല് കകടക്കിട നക്കിര്മപ്ലാണ ചടങ്ങളക്കികല ചടണം 34, പടക്കിക 5.2 ല് 6-ാാ
മതന്  പറഞ്ഞക്കിരക്കിക്കുന്നതന് പ്രകപ്ലാരണം ആകക  1000  ച.മത്തീററക്കിനന്  മുകളക്കില് വക്കിസത്തീര്ണ്ണമുള്ള
വപ്ലാണക്കിജര്യപ്ലാവശര്യങ്ങള്ക്കുള്ള  കകടക്കിടതക്കിനന്  50  ച.മത്തീററക്കിനന്  ഒരു  കപ്ലാര്  പപ്ലാര്കക്കിണംഗന്
ആവശര്യമപ്ലാകണന്നപ്ലാണന്.  കൂടപ്ലാകത  50 ച.മത്തീ.-നന്  മുകളക്കിലുള്ള  പപ്ലാര്പക്കിടപ്ലാവശര്യങ്ങള്ക്കുള്ള
കകടക്കിടങ്ങള്കന് ഒരു യൂണക്കിറക്കിനന് ഒരു കപ്ലാര് പപ്ലാര്കക്കിണംഗന് ആവശര്യമപ്ലാണന്. ഇവക്കികട 2350.68
ച.മത്തീ.  (1771.17+579.51)  കകടക്കിടതക്കിനന്  ആകക  42(36+6)  കപ്ലാര്  പപ്ലാര്കക്കിണംഗന്
ആവശര്യമപ്ലാണന്.  എന്നപ്ലാല്  ഓഡക്കിറന്  പവളയക്കില്  എല്.എസന്.ജക്കി.ഡക്കി.  ഓവര്സത്തീയറുകട
സപ്ലാന്നക്കിദര്യതക്കില് നടതക്കിയ പനരക്കിട്ടുള്ള പരക്കിപശപ്ലാധനയക്കില് പ്രസ്തുത കകടക്കിടതക്കിനന്  42
കപ്ലാറുകള്ക്കുള്ള  പപ്ലാര്കക്കിണംഗന്  സ്ഥലതക്കിനന്  പകരണം  പകവലണം  25  കപ്ലാറുകള്ക്കുള്ള
പപ്ലാര്കക്കിണംഗന്  സസൗകരര്യണം  മപ്ലാത്രമപ്ലാണന്  ഉള്ളതന്  എന്നന്  അളന്നന്  പബപ്ലാദര്യകപട്ടു.  കൂടപ്ലാകത
ഇരുചക്രവപ്ലാഹനങ്ങള്ക്കുള്ള പപ്ലാര്കക്കിണംഗന് സ്ഥലണം ഇല.

പമല്  കകടക്കിടണം  രണന്  പബപ്ലാക്കുകളപ്ലായക്കിടപ്ലാണന്  പണക്കി  പൂര്തത്തീകരക്കിചക്കിരക്കിക്കുന്നതന്.
കണംപത്തീഷന് പന്ളപ്ലാനക്കില് രണ്ടു പബപ്ലാക്കുകള്കക്കിടയക്കില്  3  മത്തീറര്  വത്തീതക്കിയക്കില് ഒരു പതപ്ലാടന്
ഉണപ്ലായക്കിരുന.  ഈ പതപ്ലാടന്  എതക്കിര്വശത്തുള്ള ഒരു ഓടയക്കിപലയപ്ലാണന് ഒഴകക്കിയക്കിരുന്നതന്.
എന്നപ്ലാല്  സ്ഥല  പരക്കിപശപ്ലാധനയക്കില്  അങ്ങകന  ഒരു  പതപ്ലാടന്  കപ്ലാണകപടക്കില.  പകരണം
അവക്കികട  പതപ്ലാടന്  നക്കികതക്കി  ഒരു  ജനപററര്  റണം  സ്ഥപ്ലാപക്കിചക്കിരക്കിക്കുന.  പൂര്തത്തീകരണ
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ഇടുകക

സപ്ലാകര്യപത്രണം  നല്കക്കിയപപപ്ലാഴണം  ഈ  സ്ഥലതന്  പതപ്ലാടന്  ഇലപ്ലായക്കിരുന  എന്നന്
വര്യക്തമപ്ലാണന്. 2008 കല പകരള കനല്വയല്-തണ്ണത്തീര്തട സണംരകണ നക്കിയമണം,  വകുപന്
14  പ്രകപ്ലാരണം കലസന്സന്/കപര്മക്കിറന് ഇവക്കികട അനുവദനത്തീയമല.  ഈ സപ്ലാഹചരര്യതക്കില്
പ്രസ്തുത  കകടക്കിടതക്കിനന്  ഒകക്യുപന്സക്കി  സര്ടക്കിഫക്കികറന്  നല്കക്കിയക്കിരക്കിക്കുന  എന്നതന്
ഗുരുതരമപ്ലായ ചട  ലണംഘനമപ്ലാണന്.  പമല് പരപ്ലാമര്ശണം  സര്കപ്ലാരക്കികന്റെ ശദയക്കിപലകപ്ലായക്കി
റക്കിപപപ്ലാര്ടന് കചയ്യുന.

പരപ്ലാമര്ശവമപ്ലായക്കി ബനകപടന്  നക്കിലവക്കികല സ്ഥക്കിതക്കി അറക്കിയക്കിക്കുവപ്ലാനപ്ലായക്കി ഗപ്ലാമപഞപ്ലായതക്കിനന്  കതന്
നല്കക്കിയക്കിരുനകവങക്കിലുണം  മറുപടക്കി  ലഭര്യമപ്ലായക്കിടക്കികലന്നന്  ഇടുകക്കി  ജക്കിലപ്ലാ  ഓഡക്കിറന്  സത്തീനക്കിയര്  കഡപപ്യൂടക്കി
ഡയറക്ടര്  04.08.2018-കല  കക.എസന്.എ.കഎ.ഡക്കി.കക-3/970/18  നമ്പര്  കതക്കിലൂകട
അറക്കിയക്കിചക്കിട്ടുണന്.
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എറണണാകുളളം ജജില

1. ഗുണഭഭണാക്തൃ  സമജിതജിയയെ  ഏല്പജിച്ച  കുടജിയവെള്ള  പദ്ധതജിയുയട  കറനന്റ്  
ചണാര്ജന്റ് ഗണാമ പഞണായെതന്റ് അടവെണാകജി - 29,14,841/-  രൂപയുയട അധജിക 
യചലവെന്റ്.

[പണായെജിപ്ര ഗണാമപഞണായെതന്റ് 2016-17 ഓഡജിറന്റ് റജിഭപണാര്ടന്റ് ഖണജിക 3-6]

ഗണാമപഞണായെതളം,  ജജിലണാപ    ഞണായെതളം സളംയുക്തമണായെജി നടപണാകജിയെ ഭപണായെണാലജി
(കണ്സസ്യൂമര്  നമ്പര്  5658)  പണാണ്ടന്പണാറ  (കണ്സസ്യൂമര്  നമ്പര്  16697)  എനന
കുടജിയവെള്ള  പദ്ധതജികള്  2002 യല  സര്കണാര്  ഉതരവെന്റ്  പ്രകണാരളം  ഗുണഭഭണാക്തൃ
സമജിതജിയയെ ഏല്പജിച്ചജിരുന. അതനുസരജിച്ചുളള അറകുറപണജികള് നടഭതണ്ടതളം കറനന്റ്
ചണാര്ജന്റ് അടവെണാഭകണ്ടതളം ഗുണഭഭണാക്തൃസമജിതജിയുയട ചുമതലയെണാണന്റ് (02.06.2016 യല
മജിനജിറന്റ്സന്റ്).  എനണാല്  കറനന്റ്  ചണാര്ജന്റ്  അടയണാതജിരുനതമണായെജി  ബന്ധയപട  റവെനസ്യൂ
റജികവെറജി  നടപടജികള്  ഒഴജിവെണാക്കുനതജിനണായെജി  പദ്ധതജിയുയട  കറനന്റ്  ചണാര്ജന്റ്
കുടജിശജികയെജിനതജില്  ഓഡജിറന്റ്  വെര്ഷളം  29,14,841/-  രൂപ  യക.എസന്റ്.ഇ.ബജി.യെജില്
ഒടുകജിയെജിട്ടുണ്ടന്റ്.

യചലവെന്റ് വെജിവെരങ്ങള്

• ₹ 3,97,228/- (യചകന്റ് നളം 632622 തനയെതജി 31.02.2017)

• ₹ 30,828/- (യചകന്റ് നളം. 632623 തനയെതജി 31.02.2017)

• ₹ 24,58,230/- (യചകന്റ് നളം. 21601025 തനയെതജി 15.03.17)

• ₹ 28,555/- (യചകന്റ് നളം. 21601026 തനയെതജി 15.03.17)

സര്കണാര്  നജിര്ഭദ്ദേശമനുസരജിച്ചന്റ്  പദ്ധതജികളുയട  കറനന്റ്  ചണാര്ജന്റ്  ഒടുഭകണ്ട
ബണാദ്ധദ്ധ്യത  ഗുണഭഭണാക്തൃസമജിതജികളുഭടതണായെജിരുനയവെങജിലളം  സമജിതജികള്  അതജില്  വെനഴ
വെരുതജിയെത  മൂലവളം  കുടജിയവെളള  കണാമളം  ഒഴജിവെണാക്കുനതജിനുളം  ഭവെണ്ടജിയെണാണന്റ്
ഗണാമപഞണായെതജിനന്റ്  ഇപ്രകണാരളം  തക  ഒടുഭകണ്ടജി  വെനതന്റ്  എനന്റ്  ഇത  സളംബന്ധജിച്ച
ഓഡജിറന്റ്  അഭനന്വേഷണതജിനന്റ്  (നമ്പര്.10/24.06.17)  നല്കജിയെ  മറുപടജിയെജില്
വെദ്ധ്യക്തമണാക്കുന.  എനണാല്  കറനന്റ്  ചണാര്ജന്റ്  യെഥണാസമയെളം  ഗുണഭഭണാക്തൃ  സമജിതജികള്
അടയ്ക്കുനഭണ്ടണാ എനന്റ് കണാലണാകണാലങ്ങളജില് ഗണാമപഞണായെതന്റ് അധജികൃതര് പരജിഭശണാധജിച്ചന്റ്
ആവെശദ്ധ്യമണായെ  നടപടജികള്  സന്വേനകരജികണാതജിരുനത  മൂലമണാണന്റ്  ഇത്രയുളം  ഭനമമണായെ  തക
ഗണാമപഞണായെതന്റ് ഭനരജിടന്റ് ഒടുഭകണ്ടജി വെനതന്റ്.

2012 ല്  കറനന്റ്  ചണാര്ജന്റ്  അടവെണാക്കുനതജിനന്റ്  യക.എസന്റ്.ഇ.ബജി.യെജില്  നജിനന്റ്
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അറജിയെജിപന്റ് ലഭജിച്ചഭപണാള് ഭപണാലളം ഗുണഭഭണാക്തൃസമജിതജിയയെ ഇകണാരദ്ധ്യളം അറജിയെജിക്കുകഭയെണാ
തക  അടവെണാക്കുനതജിനുളള  നടപടജി  സന്വേനകരജിക്കുകഭയെണാ  യചയജിടജില.  അതണാത
കണാലഘടങ്ങളജിയല  ഗണാമപഞണായെതന്റ്  അധജികൃതരുയട  ഭണാഗത  നജിനളം  ഉണ്ടണായെ  ഈ
കൃതദ്ധ്യവെജിഭലണാപമണാണന്റ് വെജിഷയെളം റവെനസ്യൂ റജികവെറജി നടപടജികളജിഭലകന്റ് എതജിച്ചതന്റ്.

ഗുണഭഭണാക്തൃ സമജിതജിയയെ ഏല്പജിച്ചജിട്ടുളം  തക പഞണായെതജിയന ബണാദ്ധദ്ധ്യതയെണായെജി
മണാറജിയെതളം  ഇത്രയുളം  തക  തനത  ഫണ്ടജില്  നജിനളം  ഒടുഭകണ്ടജി  വെനതളം
ഗണാമപഞണായെതജിയന  ഉതമ  തണാല്പരദ്ധ്യതജിനു  നജിരക്കുനതല.  ഗണാമപഞണായെ
തജിനുണ്ടണായെ ഈ അനണാവെശദ്ധ്യ യചലവെന്റ് ബന്ധയപട ഗുണഭഭണാക്തൃസമജിതജികളജില് നജിഭനണാ
ഉതരവെണാദജികളണായെ  വെദ്ധ്യക്തജികളജില്  നജിഭനണാ  ഈടണാക്കുവെണാന്  നടപടജി  സന്വേനകരജിഭക
ണ്ടതണാണന്റ്  ഓഡജിറന്റ്  റജിഭപണാര്ടജില്  പരണാമര്ശജിച്ചജിട്ടുണ്ടന്റ്.  വെജിഷയെതജില്  ഭരണവെകുപജിയന
പ്രഭതദ്ധ്യക ശ്രദ്ധ കണജിക്കുന.

സളംസണാനതല ഭകണാ-ഓര്ഡജിഭനഷന് കമജിറജി പജിഴയുളം,  പജിഴപലജിശയുളം ഒഴജിവെണാകണാന് സര്കണാരജിഭലയന്റ്
ആവെശദ്ധ്യയപടണാന്  28.12.2016 ല്  തനരുമണാനജിച്ചതണായെജി  പഞണായെതന്റ്  യസക്രടറജി  അറജിയെജിച്ചജിട്ടുയണ്ടനന്റ്
എറണണാകുളളം  ജജിലണാ  ഓഡജിറന്റ്  ഭജണായെജിനന്റ്  ഡയെറക്ടര്  14.08.2018 യല  യക.എസന്റ്.എ.ഇ.യക.എളം.
(പജി.ജജി).1631/2018 നമ്പര് കതജിലൂയട അറജിയെജിച്ചജിട്ടുണ്ടന്റ്.

2. കടമുറജി ഭലലളം നടതജിയെതന്റ് ഭകണാടതജി അളംഗനകരജിച്ചജിട്ടുളം തടര് നടപടജികള്  
സന്വേനകരജിച്ചജില - ഭനമമണായെ വെരുമണാന നഷളം.

[കജിഴകമ്പലളം ഗണാമപഞണായെതന്റ് 2016-17 ഓഡജിറന്റ് റജിഭപണാര്ടന്റ്  ഖണജിക 2-6]

കജിഴകമ്പലളം  ബസന്റ്  സണാനജിനന്റ്  സമനപതന്റ്  ഗണാമപഞണായെതജിയന
ഉടമസതയെജിലള്ള  13/578-D  നമ്പര് കടമുറജി  29-07-2016  ല് ഭലലളം നടതജിയെതജില്
ശ്രനമതജി വെല്സ പപൗഭലണാസന്റ്,  ചുള്ളജിയെണാടന്,  കജിഴകമ്പലളം പ്രതജിമണാസ വെണാടക 40,100/-
രൂപ എന ഏറവളം ഉയെര്ന തകയന്റ് ഭലലളം യയകയകണാണ. ഭലല നടപടജികള്യകതജിയര
കുടുളംബശ്രന സണാമൂഹദ്ധ്യ വെജികസന യസണാസസറജി യചയെര്ഭപഴ്സണ് ശ്രനമതജി ഭമരജി എബ്രഹണാളം
സഹഭകണാടതജിയെജില്  WP(C)  25388  നമ്പര് ഭകസന്റ്  ഫയെല് യചയതജിനണാല് ഭകണാടതജി
വെജിധജികന്റ്  ഭശഷളം  തടര്  നടപടജികള്  സന്വേനകരജികണാന്  03-08-2016  ല്  (നമ്പര്  26)
പഞണായെതന്റ് കമജിറജി തനരുമണാനജിച്ചു.

മുന്  പഞണായെതന്റ്  ഭരണസമജിതജി  ഈ  കടമുറജി  കുടുളംബശ്രനകന്റ്  വെനജിതണാ
വെജിപണനഭകന്ദ്രതജിനണായെജി  വെണാടകയെജിലണായത  അനുവെദജിച്ചജിരുനതണായണനളം  ഇതന്റ്
സളംബന്ധജിച്ചന്റ്  യസക്രടറജിയുമണായെജി  കരണാര്  ചമച്ചജിട്ടുയണ്ടനളം  കുടുളംബശ്രന  വെണാദജിയച്ചങജിലളം
അപ്രകണാരളം  കരണാറുണ്ടണാകണാന്  യസക്രടറജിയയെ പഞണായെതന്റ്  ഭരണസമജിതജി  ചുമതലയപടു
തജിയെജിടജിലണാതജിരുനതജിനണാലളം ഈ കരണാറജില് സണാകജികള് ഒപ്പുയവെകണാതതജിനണാലളം ആ
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വെണാദളം  ഭകണാടതജി  അളംഗനകരജിച്ചജില.  2005  യല  ഭകരള  പഞണായെതന്റ്  രണാജന്റ്  (വെസ
ആര്ജജികലളം കയയണാഴജിയെലളം) ചടങ്ങളജിയല ചടളം 11  പ്രകണാരളം സലസന്സന്റ് പുതകല്,
സലസന്സജികയള  പുനരധജിവെസജിപജികല്  എനജിവെയയെണാഴജിയകയുള്ള  വെജില്പന,
പണാടതജിനന്റ് നല്കല്, വെണാടകയന്റ് യകണാടുകല്  മുതലണായെ പഞണായെതന്റ് വെസസകമണാറങ്ങള്
പരസദ്ധ്യഭലലളം വെഴജിഭയെണാ യടണ്ടര് മുഭഖനഭയെണാ ആയെജിരജിഭകണ്ടതണാണന്റ്.

വെജിപണന  ഭകന്ദ്രതജിയന  പ്രവെര്തനളം  04-07-2016  ല്  ആരളംഭജിക്കുനതണായെജി
കണാണജിച്ചന്റ് കുടുളംബശ്രന പഞണായെതജിനന്റ് 01-07-2016 ല് കതന്റ് നല്കജിയെതജിയനതടര്നന്റ്
02-07-2016  ല്  പഞണായെതന്റ്  വെണാടക  നജിശ്ചയെജിച്ചുനല്കുനതജിനന്റ്  അഭപക
സമര്പജികണാന്  ആവെശദ്ധ്യയപടജിരുന  സണാഹചരദ്ധ്യതജില്  വെജിപണന  ഭകന്ദ്രളം  തങ്ങളുയട
സകവെശതജിലണായണന  കുടുളംബശ്രനയുയട  വെണാദവളം  ഭകണാടതജി  തള്ളജി.  എനജിരുനണാലളം
കുടുളംബശ്രനയെജിയല  ജനപങണാളജിതളം  കണകജിയലടുതന്റ്  ഈ  ഭലലതജിയല  ഏറവളം
ഉയെര്ന  തകയന്റ്  കടമുറജി  ഏയറടുകണാന്  ഭകണാടതജി  കുടുളംബശ്രനയയെ  അനുവെദജിക്കുകയുളം
അവെര്  അതജിനന്റ്  തയണാറണാവെണാതജിരുന  സണാഹചരദ്ധ്യതജില്  ഭലലനടപടജികയള  ഭചണാദദ്ധ്യളം
യചയ്തുയകണാണള്ള കുടുളംബശ്രന യചയെര്ഭപഴ്സയന ഹര്ജജി  06-10-2016  ല് ബഹുമണാനയപട
സഹഭകണാടതജി  തള്ളുകയുളം  പുതജിയയെണാരു  ഭലലളം  പഞണായെതജിനന്റ്
അധജികയച്ചലവണ്ടണാക്കുയമനന്റ്  കണ്ടന്റ്  നജിലവെജിയല  ഭലലനടപടജികയള  ശരജിയവെക്കുകയുളം
യചയ്തു.  ഈ  വെജിധജി  പഞണായെതന്റ്  കമജിറജിയുയട  04-11-2016  യല  ഭയെണാഗതജില് ചര്ച്ച
യചയ്യുകയുളം യകടജിടതജിയന പണജി പൂര്തനകരജിഭകണ്ടതജിനണാല് തല്കണാലളം ഈ കടമുറജി
വെണാടകയന്റ് നല്ഭകണ്ടതജില എനന്റ് തനരുമണാനജിക്കുകയുളം യചയ്തു.

29-07-2016  ല്  ഭലലളം  നടതകയുളം  ഭലലനടപടജികള്യകതജിയരയുള്ള ഭകസന്റ്
ഭകണാടതജിയെജില്  വെജിജയെകരമണായെജി  ഭനരജിടുകയുളം  യചയ  ഭശഷളം  യകടജിടളം  തല്കണാലളം
വെണാടകയന്റ്  നല്ഭകയണ്ടനന്റ്  പഞണായെതന്റ്  കമജിറജി  തനരുമണാനജിച്ചതന്റ്  പഞണായെതജിനന്റ്
വെരുമണാന നഷമുണ്ടണാകജിയെജിട്ടുണ്ടന്റ്. ഇതന്റ് സളംബന്ധജിച്ചന്റ് നല്കജിയെ 09-08-2017 യല 13-ാ
നമ്പര്  ഓഡജിറന്റ്  എന്കന്വേയെറജികന്റ്  യസക്രടറജി  ലഭദ്ധ്യമണാകജിയെ  മറുപടജിയെജില്  2016-17
വെര്ഷയത  ഭപ്രണാജക്ടജില്  ഈ  യകടജിടതജിയന  പുനരുദ്ധണാരണ  പ്രവൃതജി
ഉള്യപടുതജിയെജിരുന എനണാണന്റ്.  എനണാല് ഭപ്രണാജക്ടന്റ്  നമ്പര്  117/17  പ്രകണാരമുള്ള ഈ
പദ്ധതജി തന്വെര്ഷളം നടപണായെജിടജില.  ഭകണാടതജി ഉതരവെന്റ്  അനുസരജിച്ചന്റ്  ശ്രനമതജി വെല്സ
പപൗഭലണാസജിനന്റ്  കടമുറജി  വെണാടകയന്റ്  ഏല്പജിച്ചന്റ്  നല്കജിയെജിരുയനങജില്  2016-17  വെര്ഷളം
മണാത്രളം 5  മണാസയത വെണാടകയെജിനതജില് 2,00,500/-  രൂപ ലഭജിക്കുമണായെജിരുന.  ഭകണാടതജി
വെജിധജി  അനുകൂലമണായെജിട്ടുളം  കടമുറജി  വെണാടകയന്റ്  നല്കണാതതജിനണാല് ഭമല്പറഞ്ഞ പ്രകണാരളം
വെണാടകയെജിനതജില്  2,00,500/-  രൂപ  പഞണായെതജിനന്റ്  നഷമണായെതണായെജി  ഓഡജിറന്റ്
വെജിലയെജിരുതന. ഭകണാടതജിവെജിധജി മണാനജികണായത പഞണായെതന്റ് ഫണ്ടജിനന്റ് നഷളം വെരുതജിയെ
തഭദ്ദേശഭരണണാധജികണാരജികളുയട നജിലപണാടന്റ്  സര്കണാരജിയന ശ്രദ്ധയെജില് യകണാണ്ടന്റ് വെരുന.
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യകടജിടതജിയന  അറകുറപണജികള്  നടക്കുന  സമയെമണായെതജിനണാലണാണന്റ്  കടമുറജികള്  വെണാടകയന്റ്
യകണാടുകണ്ടണായയെനന്റ്  പഞണായെതന്റ്  സമജിതജി  തനരുമണാനജിച്ചയതനന്റ്  പഞണായെതന്റ്  യസക്രടറജി
അറജിയെജിച്ചതണായെജി  എറണണാകുളളം  ജജിലണാ  ഓഡജിറന്റ്  ഭജണായെജിനന്റ്  ഡയെറക്ടര്  14.08.2018 യല
യക.എസന്റ്.എ.ഇ.യക.എളം (പജി.ജജി).1631/2018 നമ്പര് കതജിലൂയട അറജിയെജിച്ചജിട്ടുണ്ടന്റ്.

3. അധജിക  എഫന്റ്.എ.ആര്  ഫനസന്റ്  ഈടണാകജിയെതജില്  അപണാകത  –
36,26,160/- രൂപ നഗരസഭയന്റ് നഷളം.

[തൃകണാകര നഗരസഭ 2016-17 ഓഡജിറന്റ് റജിഭപണാര്ടന്റ് ഖണജിക 2-1]

ഭജണാര്ജന്റ്.ഇ.ഭജണാര്ജന്റ്  എന  വെദ്ധ്യക്തജിയുയട  ഭപരജില്  യപര്മജിറന്റ്നളം.  എ 1-
3688/2009/24.11.16  എന  യകടജിടതജിയന  പണാനജില്  വെജിവെജിധ  വെലജിപതജിലള്ള
ഓഫനസന്റ്  യകടജിടങ്ങളണാണന്റ്  കണാണുനതന്റ്.  ഗപൗണ്ടന്റ് ഫന്റ്ഭളണാറജിലളം ഒനന്റ്,രണ്ടന്റ് നജിലകളജിലളം
1500  സന്വേയെര്  മനററജില്  അധജികളം  പജിനന്റ്  ഏരജിയെ  ഉള്ള  രണ്ടന്റ്  ഓഫനസുകളുളം  മറ
നജിലകളജില്  (3  മുതല്  9  വെയര)  ഇഭത  വെജിസനര്ണ്ണമുള്ള  4,  6  എനജിങ്ങയന  എണ്ണളം
ഓഫനസുകളുമണാണന്റ് ഉള്ളതന്റ്. 9-ാ  നജിലയെജില് 3  ഭകണാണ്ഫറന്സന്റ് ഹണാളുകളുമുണ്ടന്റ്.  ഭമല്
യകടജിടളം ഭകരള മുനജിസജിപണാലജിറജി ബജില്ഡജിളംഗന്റ് റൂള്സന്റ്  -1999  യസകന്  30 (3)  എഫന്റ്
പ്രകണാരളം ഗണളം ഇ യെജിലണാണന്റ് ഉള്യപടുക. എനണാല്  വെണാണജിജദ്ധ്യ യകടജിടങ്ങള്ക്കുള്ള ഗണളം
എഫജില് ഉള്യപടുതജി അധജിക എഫന്റ്.എ.ആര് കണകണാകജിയെതന്റ് കണാരണളം നഗരസഭകന്റ്
വെന് തക നഷളം വെനതണായെജി കണാണുന. വെജിശദണാളംശങ്ങള് ചുവെയട ഭചര്ക്കുന.

പണാന്പ്രകണാരമുള്ള എഫന്റ്.എ.ആര് ഏരജിയെ-6938.72 ച.മന

ഭപണാടന്റ് ഏരജിയെ (ഹണാജരണാകജിയെ ഭൂനജികുതജി രസനതന്റ് പ്രകണാരളം )

• സര്യവ്വെ നമ്പര് - 549/7-12.5 ആര്
• സര്യവ്വെ നമ്പര് - 549/8-7.45 ആര്
• സര്യവ്വെ നമ്പര് - 549/9-4.05 ആര്
• ആയക 24.00 ആര് (കണയെന്നൂര് തണാലൂകന്റ് വെണാഴകണാല വെജിഭലജന്റ് രസനതന്റ് 

നളം.4073234 തനയെതജി - 14.10.09, 4285813 തനയെതജി 22.12.10 എനജിവെ 
പ്രകണാരളം)

• ആയക ഭപണാടന്റ് എരജിയെ - 24*100 = 2400 ച.മന
• അധജികഫനസജിലണായത അനുവെദജികണാവന എഫന്റ്.എ.ആര് ഏരജിയെ = 

2*2400=4800 ച.മന (ഗണളം.ഇ)
• അധജിക എഫന്റ്.എ.ആര് ഏരജിയെ = 6938.72-4800 = 2138.72 ച.മന
• ഒടുഭകണ്ട അധജിക ഫനസന്റ് = 2138.72*3000 = 64,16,160/- രൂപ
• ഒടുകജിയെ തക = 27,90,000/- (രസനതന്റ്.നളം-11602400083 തനയെതജി 

24.11.2016)

96 പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്



എറണണാകുളള

• ഒടുകജിയെതജില് കുറവെന്റ് = 64,16,160-27,90,000 = 36,26,160/- രൂപ
കുറവെന്റ് വെന തക യകടജിട ഉടമയെജില് നജിനന്റ് ഈടണാഭകണ്ടതണാണന്റ്. അലണാത പകളം

അസജി.  എകജി.എഞജിനനയെര്,  അസജി.  എഞജിനനയെര്  എനന  ഉഭദദ്ധ്യണാഗസരുയട  തലദ്ധ്യ
ബണാദ്ധദ്ധ്യതയെണായെജി  കണകണാകജി  പ്രസത   തക  ഈടണാഭകണ്ടതണായണനന്റ്  ഓഡജിറന്റ്
റജിഭപണാര്ടജില് പരണാമര്ശജിച്ചജിട്ടുണ്ടന്റ്.

കുറവവെന തക അടവെണാകജിയെജിട്ടുയണ്ടനന്റ് കണാണജിച്ചന്റ് യകടജിട ഉടമയന്റ് കതന്റ് നല്കജിയെജിട്ടുയണ്ടനന്റ് നഗരസഭണാ
യസക്രടറജി മറുപടജി നല്കജിയയെനളം നഷതജിനുതരവെണാദജിയെണായെ അസജി.എകജി.  എഞജിനനയെയറയയെ ഇപൗ
പരണാമര്ശളം  സമണാഹൃത  ഓഡജിറന്റ്  റജിഭപണാര്ടജില്  ഉള്യപടുതന  വെജിവെരളം   അറജിയെജിച്ചജിട്ടുയണ്ടനളം
എറണണാകുളളം  ജജിലണാ  ഓഡജിറന്റ്  ഭജണായെജിനന്റ്  ഡയെറക്ടര്  14.08.2018 യല  യക.എസന്റ്.എ.ഇ.യക.
എളം(പജി.ജജി).1631/2018 നമ്പര് കതജിലൂയട അറജിയെജിച്ചജിട്ടുണ്ടന്റ്.

4. നഗരസഭണാ  ടപൗണ്ഹണാള്  സലയമടുപജിയന  നജിലവെജിലള്ള  ബണാധദ്ധ്യത
83,61,108/- രൂപ - നജിര്മണാണ പ്രവെര്തനങ്ങള് 16 വെര്ഷതജിനു ഭശഷവളം
ആരളംഭജിച്ചജിടജില.

[ഭകണാതമളംഗലളം നഗരസഭ  2016-17 ഓഡജിറന്റ് റജിഭപണാര്ടന്റ് ഖണജിക 3-11]

നഗരസഭയന്റ് ടപൗണ്ഹണാള് നജിര്മജിക്കുനതജിനണായെജി ഭുമജി വെണാങ്ങണാന് 26.11.1999 യല
കപൗണ്സജില്  ഭയെണാഗതജില്  1-ാ  നമ്പരണായെജി  തനരുമണാനജിച്ചു.  ഇതജിനണായെജി  1999-2000
ജനകനയെണാസൂത്രണ  പദ്ധതജിയെജില്യപടുതജി  ഭപ്രണാജക്ടന്റ്  നളം.  48/99-00  ല്  20  ലകളം
രൂപയുളം,  തനതന്റ്ഫണ്ടജില്  നജിനന്റ്  10  ലകളം  രൂപയുളം  നനകജിവെച്ചു.  ഭുമജി
വെണാങ്ങണാനണാവെശദ്ധ്യമണായെ ഫണ്ടന്റ് നഗരസഭയ്ക്കുയണ്ടനന്റ് നഗരസഭണാധജിക ൃതര്  11.02.2000  ല്
(നളം.2279/D3/2000/LSGD)  സണാകദ്ധ്യപത്രളം  നല്കജിയെജിട്ടുണ്ടന്റ്.  ഇതനുസരജിച്ചന്റ്
ഭകണാതമളംഗലളം  വെജിഭലജജിയല  1015/2.4,  1015/3 ബജി2,  1015,  1015/2,  1015/3  എനന
സര്ഭവ്വെ  നമ്പറുകളജിലള്ള  1.69  ഏകര്  സലളം  (68.42 ആര്)  ഏയറടുകണാനുള്ള
നടപടജികള് ആരളംഭജിക്കുകയുളം യചയ്തു. നഗരസഭയെജിയല 31-ാ വെണാര്ഡജില് ആലവെ-മൂനണാര്
ഭറണാ  ഡജിനു  സമനപതന്റ്,  കുരൂര്  ഭതണാടജിഭനണാടന്റ്  ഭചര്നള്ളതണായെ  സലളം  ആര്  ഒനജിനന്റ്
42,000/-  രൂപ നജിരകജില് അകന്വേയെര് യചയതന്റ് കളക്ടറുയട വെണാലസ്യൂഭവെഷനന്റ് ഭശഷമണാണന്റ്.
റവെനസ്യൂ  വെകുപന്റ്  വെജില  നജിശ്ചയെജിച്ചതനുസരജിച്ചന്റ്  29.3.2000  ല്  20  ലകളം  രൂപയുളം
4.4.2002 ല് 10 ലകളം രൂപയുളം റവെനസ്യൂ വെകുപജില് യകടജിയവെച്ചജിട്ടുണ്ടന്റ്. എനണാല് റവെനസ്യൂ
വെകുപന്റ് നജിശ്ചയെജിച്ച തകകള് കുറവെണായണന കണാരണതണാല് ഉടമകള് ബഹു.  മൂവെണാറപുഴ
സബന്റ്  ഭകണാടതജിയെജില്  LAR  12/04,  13/04,  07/04  ഭകസുകള്  ഫയെല്  യചയ്യുകയുളം
21,860/-  രൂപ  ആര്  ഒനജിനന്റ്  അധജികമണായെജി  ലഭജിക്കുകയുളം  യചയ്തു.  ഇതരതജില്
വെര്ദ്ധജിപജിച്ച  മുഴുവെന് തകയുളം  യെഥണാസമയെളം  അടവെണാകണായത പലജിശയുളം  പജിഴപലജിശയുളം
ഭചര്നന്റ് 30.04.2015 ല് 64,92,700/- രൂപയെണായെജി. ഈ ബണാധദ്ധ്യത നജിലനജില്യക LAR
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12/04  നമ്പര്  ഭകസജിയല  എതജിര്  കകജിയെണായെ  ശ്രന.പുരവെതന്റ്  മതണായെജി
സഹഭകണാടതജിയെജില്  LAA 67/2014  അപനല് ഫയെല് യചയന്റ് ആര് ഒനജിനന്റ്  41,000/-
രൂപ അധജികമണായെജി ലഭജികണാന് അനുകൂല വെജിധജി ഭനടജി. LAR വെജിധജിയകതജിയര അപനല്
നല്ഭകണ്ടതജിയലനന്റ്  അകണാലയത സണാനജിളംഗന്റ്  കപൗണ്സജില്,  സനനജിയെര്  ഗവെണ്യമനന്റ്
പനഡര്  എനജിവെരുയട  നജിയെഭമണാപഭദശതജിയന  അടജിസണാനതജില്  തടര്  നടപടജികള്
സന്വേനകരജിച്ചജിടജില.  ടജിയെജിനതജില്  നഗരസഭയന്റ്  നജിലവെജിലള്ള  ബണാധദ്ധ്യത  83,61,108/-
രൂപയുളം  തക  ഒടുക്കുനതവെയരയുള്ള  15%  പലജിശയുമണാണന്റ്.  എനണാല്  നഗരസഭയുയട
തനതന്റ്ഫണ്ടജില് നജിനന്റ് ടജി തക ഒടുകണാന് കഴജിയെണാത സണാഹചരദ്ധ്യമണാണന്റ് നജിലവെജിലള്ളതന്റ്.

1999  ല് ടപൗണ്ഹണാളജിനണായെജി സലളം വെണാങ്ങണാന് കപൗണ്സജില് തനരുമണാനയമടുതന്റ്
30 ലകളം രൂപ മണാറജിയവെച്ചജിരുന (ആര് ഒനജിനന്റ് 42,000 രൂപ നജിരകജില് 28,73,640/-
രൂപ).  LAR  വെജിധജിയകതജിയര  അപനല്  ഫയെല്  യചഭയണ്ടതജില  എന  സനനജിയെര്
ഗവെണ്യമനന്റ്  പനഡര്,  നഗരസഭണാ  സണാനജിളംഗന്റ്  കപൗണ്സജില്  എനജിവെരുയട
നജിയെഭമണാപഭദശതജിയന  അടജിസണാനതജിലണാണന്റ്  നഗരസഭയന്റ്  വെന്  സണാമ്പതജിക
ബണാധദ്ധ്യത  ഏയറടുഭകണ്ടജിവെനതന്റ്.  വെജിധജിസളംഖദ്ധ്യ  യെഥണാസമയെളം  യകടജിവെയണാതതജിനണാല്
പലജിശ വെര്ദ്ധജിക്കുകയെണാണുണ്ടണായെതന്റ്. LAR വെജിധജികളുയട ഫലമണായെജി യെഥണാര്ത്ഥ വെജിലയുയട
3 ഇരടജിയെണാണന്റ് നജിലവെജില് നഗരസഭയുയട ബണാധദ്ധ്യത. കൂടണായത 16 വെര്ഷമണായെജി പ്രസത ഭുമജി
ഉപഭയെണാഗശുനദ്ധ്യമണായെജി  കജിടക്കുകയുമണാണന്റ്.  16  വെര്ഷളം  മുന്പന്റ്  തയണാറണാകജിയെ
എസജിഭമറജിയന  3  ഇരടജി  തകയയെങജിലളം  ടപൗണ്ഹണാള്  നജിര്മണാണതജിനന്റ്  ഇഭപണാള്
ആവെശദ്ധ്യമണായെജിവെരുളം.  ഭുമജിയെജിഭന്മേലള്ള ബണാധദ്ധ്യത എത്രയുളം ഭവെഗളം ഒഴജിവെണാക്കുനതജിനുളം, 16
വെര്ഷഭതണാളമണായെജി  നജിഷന്റ് ക്രജിയെ  ആസജിയെണായെജി  കജിടക്കുന  സലതന്റ്  ടപൗണ്ഹണാള്
നജിര്മണാണ  പ്രവെര്തനങ്ങള്  ആരളംഭജിക്കുനതജിനുളം  കപൗണ്സജില്  ഉപൗര്ജജിത
നടപടജികള്  സന്വേനകരജിഭകണ്ടതണാണന്റ്.  വെജിഷയെതജിഭലയന്റ്  സര്കണാരജിയന  ശ്രദ്ധ
കണജിക്കുന.

ബണാധദ്ധ്യത തകയെജില് മുതല് പണാന് ഫണ്ടജില് നജിനളം പലജിശ തനത ഫണ്ടജില് നജിനളം ഒടുക്കുനതജിനുള്ള
അനുമതജിയണായെജി കപൗണ്സജില് മുമ്പണായക  31.07.2018 ല് നജിര്ഭദ്ദേശളം സമര്പജിച്ചജിട്ടുള്ളതണായെജി യസക്രടറജി
മറുപടജി  നല്കജിയയെനന്റ്  എറണണാകുളളം  ജജിലണാ  ഓഡജിറന്റ്  ഭജണായെജിനന്റ്  ഡയെറക്ടര്  14.08.2018 യല
യക.എസന്റ്.എ. ഇ.യക.എളം (പജി.ജജി).1631/2018 നമ്പര് കതജിലൂയട അറജിയെജിച്ചജിട്ടുണ്ടന്റ്.
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ആലവെ മുനജിസജിപണാലജിറജി

1. വെസനജികുതജി നജിര്ണ്ണയെതജിയല അപണാകതകള്.

[ആലവെ മുനജിസജിപണാലജിറജി 2016-17 റജിഭപണാര്ടന്റ്  ഖണജിക 2-1]

ഭകരള  മുനജിസജിപണാലജിറജി  ആകന്റ്  1994,  യസകന്  233  പ്രകണാരളം  ഏയതണാരു
മുനജിസജിപണാലജിറജിയുയട  കപൗണ്സജിലളം  അതത  മുനജിസജിപണാലജിറജി  പ്രഭദശതള്ളതളം  ഈ
ആകജിയല വെദ്ധ്യവെസകള് പ്രകണാരളം ഒഴജിവെണാകയപടജിടജിലണാതതമണായെ ഓഭരണാ യകടജിടതജിനുളം
(അതജിഭനണാടന്റ്  ഭചര്നന്റ്  കജിടക്കുന  സലതജിനുള്യപയട)  ആകജിയല  വെദ്ധ്യവെസകള്ക്കുളം
ഇതജിഭലകണായെജി  നജിര്ണ്ണയെജികയപട  ചടങ്ങള്ക്കുളം  അനുസൃതമണായെജി  വെസനജികുതജി
ചുമഭതണ്ടതണാണന്റ്.  ഇതജിഭലകണായെജി  യസകന്  233  ഉപവെകുപന്റ്  7(i)  പ്രകണാരളം
മുനജിസജിപല്  പ്രഭദശയത  വെദ്ധ്യതദ്ധ്യസഭമഖലകളണായെജി  തജിരജിച്ചന്റ്  യകടജിടളം  സജിതജിയചയ്യുന
സലളം  ഉള്യപട  ഭമഖലയുഭടതണായെ  ഇളവെന്റ്/വെര്ദ്ധനവെന്റ്  (അടജിസണാന
വെസനജികുതജിയെജിഭന്മേല്)  നല്കജിയെണാണന്റ്  നജികുതജി  നജിര്ണ്ണയെജിക്കുനതന്റ്.  2011 യല  ഭകരള
മുനജിസജിപണാലജിറജി  (വെസനജികുതജിയുളം ഭസവെന ഉപനജികുതജിയുളം സര്ചണാര്ജളം)  ചടങ്ങളജിയല
ചടളം  6  പ്രകണാരളം  യകടജിടളം  സജിതജിയചയ്യുന  ഭമഖലകളുയട  അടജിസണാനതജില്,
അടജിസണാനനജികുതജിയെജിഭന്മേല്  അനുവെദജികണാവന  ഇളവെന്റ്/വെര്ദ്ധനവെന്റ്  തണായഴ  പറയുളം
പ്രകണാരമണാണന്റ്.

ഭമഖല ഭമഖലയുയട തരളംതജിരജിവെന്റ് മണാനദണളം ഇളവെന്റ് വെര്ദ്ധനവെന്റ്

പ്രഥമ
ഭമഖലകള്

സര്കണാര്/അര്ദ്ധ സര്കണാര് ഓഫനസുകള്,
മണാര്കറന്റ്, ബസന്റ് സണാനന്റ്, ആശുപത്രജി എനജിവെ

കൂടുതലണായെജി സജിതജി യചയ്യുന പ്രഭദശളം,
അയലങജില് തണാരതഭമദ്ധ്യന വെജികസജിതമണായെ

പ്രഭദശങ്ങള്

ഇല ഇല

ദന്വേജിതനയെ
ഭമഖലകള്

പ്രഥമഭമഖലകള്ക്കു ചുറമുള്ള പ്രഭദശങ്ങള്
അയലങജില് തണാരതഭമദ്ധ്യന

വെജികസനസണാധദ്ധ്യതകളുള്ള പ്രഭദശങ്ങള്
10 ഇല

തൃതനയെ
ഭമഖലകള്

പ്രഥമ,ദന്വേജിതനയെ ഭമഖലകളജില്
ഉള്യപടുതണാതതളം തണാരതഭമദ്ധ്യന വെജികസനളം

കുറഞ്ഞതളം അടജിസണാന സപൗകരദ്ധ്യളം കുറഞ്ഞതളം
ജലസണാന്ദ്രത കുറഞ്ഞതമണായെ പ്രഭദശളം

20 ഇല

കൂടണായത ഒരു മുനജിസജിപണാലജിറജിയുയട തയന ഭൂപ്രഭദശയത ഒനജിലധജികളം പ്രഥമ
ഭമഖലകളണായുളം  ഒനജിലധജികളം  ദന്വേജിതനയെ  ഭമഖലകളണായുളം  ഒനജിലധജികളം  തൃതനയെ
ഭമഖലകളണായുളം  തരളം  തജിരജികണാവനതണായണനളം  ഭമഖലകളുയട  തരളംതജിരജിവെന്റ്
മുനജിസജിപണാലജിറജിയെജിയല വെണാര്ഡുകളുയട അടജിസണാനതജില് ആയെജിരജികണയമനജില എനളം
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ചടളം 7 അനുശണാസജിക്കുന.

എനണാല്  ആലവെ  നഗരസഭയെജില്  ഭമല്പറഞ്ഞ  ചടങ്ങള്കന്റ്  വെജിരുദ്ധമണായെണാണന്റ്
ഭൂപ്രഭദശതജിയന  ഭമഖലണാ  വെജിഭജനളം  നടതജിയെജിരജിക്കുനതന്റ്.  ആയകയുള്ള  26
വെണാര്ഡുകളജില് 8 എണ്ണളം  പ്രഥമ ഭമഖലയെണായുളം 18 എണ്ണളം  ദന്വേജിതനയെ ഭമഖലയെണായുമണാണന്റ്
തജിരജിച്ചജിരജിക്കുനതന്റ്.

ഭമഖലണാ വെജിഭജനളം വെണാര്ഡുകളുയട അടജിസണാനതജിലണായെജിരജികണയമനജിലണായയെനന്റ്
ചടതജില് വെദ്ധ്യക്തമണാകജിയെജിട്ടുളം  വെണാര്ഡന്റ്  അടജിസണാനതജിലണാണന്റ്  വെജിഭജനളം  നടതജിയെതന്റ്.
7.18  km  ചുറളവള്ള  ആലവെ  നഗരസഭയെജിലൂയട  5  കജി.മനറഭറണാളളം  സദര്ഘദ്ധ്യതജില്
കടനഭപണാകുന ഭദശനയെ പണാത 47 യന ഇരുവെശങ്ങളജിലമുള്ള വെജികസജിത പ്രഭദശങ്ങളജില്
50 ശതമണാനളം ഭപണാലളം പ്രഥമ ഭമഖലയെജില് ഉള്യപടജിടജില. 

പ്രഥമഭമഖലയെജില്  ഉള്യപടുനതജിനുള്ള  ഭപൗതജികസണാഹചരദ്ധ്യമുള്ളതളം  നജിരവെധജി
ഫണാറകളുളം ബഹുനജിലയകടജിടങ്ങളുമുള്ള  പ്രഭദശങ്ങള് ദന്വേജിതനയെഭമഖലയെജില് ഉള്യപടുതജി
അടജിസണാന നജികുതജിയെജിഭന്മേല് 10 ശതമണാനളം ഇളവെജിനന്റ് അര്ഹത നല്കജിയെതന്റ് ഗണദ്ധ്യമണായെ
വെരുമണാനനഷതജിനന്റ്  ഇടയെണാകജിയെജിട്ടുണ്ടന്റ്.  ഉദണാഹരണമണായെജി,  വെസനജികുതജി  നജിരകന്റ്
നജിര്ണ്ണയെ വെജിജണാപനപ്രകണാരളം ആലവെ നഗരസഭയെജിയല വെണാര്ഡന്റ് 22 (പുതജിയെതന്റ്) പ്രഥമ
ഭമഖലയെജിലണാണന്റ് ഉള്യപടുനതന്റ്.  എനണാല് ഈ വെണാര്ഡജിയല യകടജിട നമ്പര് 265(1)  യന
നജികുതജി  നജിര്ണ്ണയെജിച്ചഭപണാള്  ദന്വേജിതനയെ  ഭമഖലയെണായെജി  പരജിഗണജിച്ചതജിനണാല്  നഗരസഭ
ഫണ്ടജിനന്റ് 2,530/-രൂപയുയട നഷമുണ്ടണായെജിട്ടുണ്ടന്റ്.

• അനധജികൃത യകടജിടങ്ങളജില് വെദ്ധ്യണാപണാര സണാപനങ്ങള് പ്രവെര്തജിക്കുന.

2011  -യല  ഭകരള  മുനജിസജിപണാലജിറജി  (വെസനജികുതജിയുളം  ഭസവെന  ഉപനജികുതജിയുളം
സര്ചണാര്ജളം)  ചടങ്ങള്  -  ചടളം  20(4)  പ്രകണാരളം  നജിയെമണാനുസൃതമലണായത
നജിര്മജിച്ചതളം പ്രഭതദ്ധ്യക യകടജിടനമ്പര് നല്കയപടതളം 406-ാ വെകുപ്പു പ്രകണാരമുള്ള
നടപടജികന്റ്  വെജിഭധയെമണാഭകണ്ടതമണായെ  യകടജിടങ്ങള്  കച്ചവെടതജിനണാഭയെണാ
വെദ്ധ്യണാപണാരതജിനണാഭയെണാ  വെദ്ധ്യവെസണായെണാവെശദ്ധ്യതജിനണാഭയെണാ  മഭറയതങജിലളം
ആവെശദ്ധ്യതജിനണാഭയെണാ ഉപഭയെണാഗയപടുതനതജിനന്റ്  മുനജിസജിപണാലജിറജി  അനുമതജിഭയെണാ
സലസന്ഭസണാ നല്കണാന് പണാടുള്ളതല. 2016-17 -യല യതണാഴജില്നജികുതജി രജജിസര്
പരജിഭശണാധജിച്ചതജില്നജിനളം തണായഴപറയുന വെദ്ധ്യണാപണാര സണാപനങ്ങള് അനധജികൃത
യകടജിടങ്ങളജില് പ്രവെര്തജിക്കുനതണായെജി കണാണുന.
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വെണാര്ഡന്റ്
നമ്പര്/യകടജിട നമ്പര് വെദ്ധ്യണാപണാരജിയുയട ഭപരന്റ് വെദ്ധ്യണാപണാര സണാപനളം

യതണാഴജില്നജികുതജി
ഡജിമണാനന്റ് യചയ

തക

4
IV/26UA

(New VI/67UA
സനതണാലകജി അശന്വേതജി ഭഹണാടല് 300

6
VI/367

മുഹമദന്റ് ഷണാഫജി യപ്രണാവെജിഷന് ഭസണാര് 300

6
VI/368 UA

പജി.എളം. അബ്ദുള് നസനര് നപൗഷണാദന്റ് ഏജന്സനസന്റ്
- ആയുര്ഭവെദളം

300

6
VI/376 UA

എളം.എസന്റ്.നജനബന്റ് എളം.എസന്റ് ഭബകറജി 300

6
VI/373 UA

ഖണാലജിദന്റ് അകന്റ്ബര് അകന്റ്ബര് ടണാവെല്സന്റ് 60

21
നസ്യൂ വെണാര്ഡന്റ് I1539,
541, 542 / UA543

UA)

എ.എസന്റ്. അഷറഫന്റ് & 
ഇഷഹണാകന്റ്

ആരദ്ധ്യസവെദദ്ധ്യശണാല 
ഏജന്സജി,
ഭലണാണ്ടജി ഭഷണാപന്റ്, ഫുടന്റ്
യവെയെര് ഭഷണാപന്റ്

600

21
241 (നസ്യൂ വെണാര്ഡന്റ്

24/369 UA)
ഷണാജ സഫ യൂസന്റ്ഡന്റ് കണാര് ഭഷണാറൂളം 600

നഗരസഭയുയട അനുമതജിയെജിലണായത നജിര്മജിച്ചജിരജിക്കുന ഭമല്പറഞ്ഞ അനധജികൃത
യകടജിടങ്ങളജില് പ്രവെര്തജിക്കുനതജിനന്റ്  അഭപകജിച്ച വെദ്ധ്യണാപണാര  സണാപനങ്ങള്കന്റ്
അനുമതജി നല്കുനതജില് നഗരസഭ നജിയെമവെദ്ധ്യവെസകള് പണാലജിച്ചജിടജില.

• നജികുതജിയെജില് ഗണദ്ധ്യമണായെ വെര്ദ്ധനവെജില

2013-14  മുതല്  പുതജിയെതണായെജി  നജിര്മജിക്കുന  യകടജിടങ്ങള്കന്റ്  പുതകജിയെ
രനതജിയെജിലള്ള നജികുതജിയെണാണന്റ് നജിര്ണ്ണയെജിക്കുനതന്റ്.  എനണാല് പഴയെ യകടജിടങ്ങളുയട
നജികുതജി പുതകജിയെ രനതജിയെജില് നജിര്ണ്ണയെജിക്കുഭമ്പണാള് നജിലവെജിലള്ള നജികുതജിയുയട
60  ശതമണാനതജിലധജികളം  അധജികരജികരുയതന  നജിര്ഭദ്ദേശമുള്ളതജിനണാല്  പജിനന്റ്
ഏരജിയെ  അടജിസണാനമണാകജിയുള്ള  നജികുതജി  നജിര്ണ്ണയെളം  യകണാണ്ടന്റ്  കണാരദ്ധ്യമണായെ
വെരുമണാനവെര്ദ്ധനവെന്റ്  നഗരസഭകന്റ്  ലഭജിച്ചജിടജില.  കൂടണായത  വെണ്ഭഡ  (One  Day)
യപര്മജിറജില്  നജിര്മജിക്കുന  യകടജിടതജിനന്റ്  നജികുതജി  കണകണാക്കുഭമ്പണാള്
വെദ്ധ്യതദ്ധ്യസനമ്പറുകള്  നല്കുനതജിലൂയട  നജികുതജിയെജില്  കണാരദ്ധ്യമണായെ  കുറവെന്റ്
സളംഭവെജിക്കുന.  യകടജിടങ്ങളുയട  തറവെജിസനര്ണ്ണളം  250m2 നുന്റ്  മുകളജിയലങജില്  15
ശതമണാനളം  അടജിസണാന  നജികുതജിയെജിഭന്മേല്  വെര്ദ്ധനവെജിനന്റ്  വെദ്ധ്യവെസയുയണ്ടങജിലളം
ഒരു  യകടജിടതജില്  ഒനജിലധജികളം  നമ്പറുകള്  നല്കുനതമൂലളം  പജിനന്റ്  ഏരജിയെ
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വെജിഭജജികയപടുകയുളം   നജികുതജി  വെര്ദ്ധനവെജിനുള്ള  സണാഹചരദ്ധ്യളം  ഇലണാതണാകുകയുളം
യചയ്യുന.  വെദ്ധ്യതദ്ധ്യസ  ഉപഭയെണാഗതജിനുള്ള  ഭണാഗങ്ങള്കന്റ്  വെദ്ധ്യതദ്ധ്യസ  നമ്പര്
നല്കുനതജിനന്റ്  ചടളം  അനുവെദജിക്കുനയണ്ടങജിലളം  വെദ്ധ്യക്തമണായെ  കണാരണമജിലണായത
ഭമല്പറഞ്ഞരനതജിയെജില്  ഈ  വെദ്ധ്യവെസ  ദുരുപഭയെണാഗളം  യചയന്റ്  നജികുതജി  ഇളവെന്റ്
ഭനടുനതജിനുള്ള സണാധദ്ധ്യതയുണ്ടന്റ്.

• വെസനജികുതജി- കമ്പസ്യൂടര്വെല്കരണളം പൂര്തജിയെണായെജിടജില.

പജിനന്റ്  ഏരജിയെ  അടജിസണാനമണാകജിയുള്ള  പുതജിയെ  വെസനജികുതജിനജിര്ണ്ണയെതജിയന
ഡണാറണാ  എന്ടജി  നണാളജിതവെയര  നഗരസഭയെജില്  പൂര്തജിയെണാകജിയെജിടജില.  കളകന്
വെജിവെരങ്ങളുയട  2014-15 വെയരയുള്ള  ഡണാറണാ  എന്ടജിയെണാണന്റ്  നജിലവെജില്
പൂര്തജിയെണായെജിട്ടുള്ളതന്റ്.  ഡണാറണാ എന്ടജി പൂര്തജിയെണാകണാതതജിനണാല് അകപൗണ്ടജിങ്ങന്റ്
ഭസണാഫന്റ് യവെയെറണായെ സണാളംഖദ്ധ്യയുളം സഞയെയുളം തമജിലള്ള ഇനഭഗഷന് നടതണാന്
സണാധജിച്ചജിടജില.  നജിലവെജില്  ഫ്രണ്ടന്റ്  ഓഫനസജില്  (സഞയെ  ഭസണാഫന്റ് യവെയെറജില്)
നജിനളം  നജികുതജി  സളംബന്ധമണായെ  ഡജിമണാനന്റ്,  കളകന്,  കുടജിശജിക  വെജിവെരങ്ങള്
നജികുതജിദണായെകനന്റ്  ലഭദ്ധ്യമണാകുനജില.  വെസനജികുതജിയുയട  കമ്പൂടര്വെതന്റ്കരണളം
പൂര്തജിയെണാകണാതതമൂലളം ഓണ്സലന് മുഭഖന നജികുതജി ഒടുക്കുനതജിനന്റ് നജിലവെജില്
സണാഹചരദ്ധ്യമജില.

ഖണജിക  സമണാഹൃത  ഓഡജിറന്റ്  റജിഭപണാര്ടജിഭലകന്റ്  ശജിപണാര്ശ  യചയ്യുന  വെജിവെരളം  അറജിയെജിച്ചു  യകണാണ്ടന്റ്
നഗരസഭണാ യസക്രടറജികന്റ് കതന്റ് നല്കജിയയെങജിലളം മറുപടജി ലഭദ്ധ്യമണാകജിയെജിടജിയലനന്റ് ആലവെ മുനജിസജിപല്
ഓഡജിറന്റ്  യഡപപ്യുടജി  ഡയെറക്ടറുയട  31.07.2018  യല  യക.എസന്റ്.എ-എ.വെജി.എളം(എളം2)317/18  നമ്പര്
കതന്റ് പ്രകണാരളം അറജിയെജിച്ചജിട്ടുണ്ടന്റ്. 

2. വെനജിതണാ  സണാനജിററജി  ഭകണാളംപകജിനു  ഭവെണ്ടജി  ശുചജിതന്വേ  മജിഷന്  അനുവെദജിച്ച
6.25 ലകളം രൂപ 7 വെര്ഷമണായെജി യചലവെഴജികണായത സൂകജിച്ചജിരജിക്കുന.

[ആലവെ മുനജിസജിപണാലജിറജി  2016-17 റജിഭപണാര്ടന്റ് ഖണജിക 2-10]

ആലവെ  നഗരസഭണാ  പരജിധജിയെജില്  ഒരു  വെനജിതണാ  സണാനജിററജി  ഭകണാളംപകന്റ്
നജിര്മജിക്കുനതജിനണായെജി  09.04.2010  ല്  ശുചജിതന്വേമജിഷയന  2009-10  പണാന്  ഫണ്ടജില്
നജിനളം  6.25  ലകളം  രൂപ  നഗരസഭയന്റ്  അനുവെദജിച്ചു.  പഭക  ഇതജിനണായെജി  നഗരസഭ
ഉഭദ്ദേശജിച്ചജിരുന  സലമണായെ  സപ്രവെറന്റ്  ബസന്റ്  സണാനജില്  വെനജിതണാ  വെജികസന
ഭകണാര്പഭറഷന്  വെക  വെജിശ്രമ  സമുച്ചയെളം  നജിര്മജിച്ചു  യകണാണ്ടജിരുനതജിനണാലളം
നഗരസഭയുയടതയന  ഒരു  കളംഫര്ടന്റ്  ഭസഷന്  നജിലവെജില്  പ്രവെര്തജിക്കുനതജിനണാലളം
സപൗകരദ്ധ്യപ്രദമണായെ  മയറണാരു  സലളം  കയണ്ടതജി  പദ്ധതജി  നടപജിലണാക്കുനതജിനന്റ്
11.01.2011-യല  18-ാ നമ്പര് കപൗണ്സജില് തനരുമണാനപ്രകണാരളം ഒരു സബന്റ്കമജിറജിയയെ
ചുമതലയപടുതജി. കമജിറജി 16.11.2012 ല് ഭകമകണാരദ്ധ്യ സണാനജിളംഗന്റ് കമജിറജികന്റ് ഇതജിനുള്ള
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നജിര്ഭദ്ദേശളം  നല്കജിയയെങജിലളം  പജിനനടന്റ്  നടപടജികയളണാനളം  ഉണ്ടണായെജിടജില.  തക
തജിരജിച്ചടയണാന്  ആവെശദ്ധ്യയപടന്റ്  ശുചജിതന്വേമജിഷയന  കതന്റ്  13.5.2016  ല്  ലഭജിച്ചഭപണാള്
22.07.2016  യല  16-ാ  നമ്പര്  കപൗണ്സജില്  തനരുമണാനപ്രകണാരളം  പുതജിയെ  സലളം
കയണ്ടതണാന്  വെനണളം  ഭകമകണാരദ്ധ്യ  സണാനജിളംഗന്റ്  കമജിറജിയയെ  ചുമതലയപടുതജി.
കമജിറജിയെജില്  സണാനജിടറജി  ഭകണാളംപകന്റ്  പണജിയെണാനുള്ള  നജിര്ഭദ്ദേശമുണ്ടണാവകയുളം
കപൗണ്സജിലജിയന  അനുമതജിഭയെണായട  എസജിഭമറന്റ്  തയണാറണാകണാന്  അസജി.എഞജിനനയെര്
21.01.2017-ല് ഓവെര്സജിയെയറ ചുമതലയപടുതകയുളം യചയ്തു.

ഫണ്ടന്റ്  അനുവെദജിച്ചന്റ്  വെര്ഷങ്ങളണായെജിട്ടുളം  പ്രസത  പദ്ധതജിയുയട  വെജിനജിഭയെണാഗ
സണാകദ്ധ്യപത്രളം  ലഭദ്ധ്യമണാകജിയെജിടജിയലനളം  ആയെതന്റ്  സമര്പജികണാത  പകളം  അനുവെദജിച്ച
തക  പലജിശ  സഹജിതളം  തജിരജിച്ചടഭയണ്ടതണായണനളം  കണാണജിച്ചന്റ്    ശുചജിതന്വേമജിഷന്
22.9.2016, 03.10.2016 എനന തനയെതജികളജില്  നഗരസഭയന്റ് ഭനണാടനസന്റ് നല്കജി.  തക
ലഭജിച്ചന്റ്  7  വെര്ഷമണായെജിട്ടുളം  ഇതജിനണായെജി  സലളം  ലഭദ്ധ്യമണാകണാനുളം  പണജി  തടങ്ങണാനുളം
കഴജിയെണാതതജില്  വെജിശദനകരണളം  ആരണാഞ്ഞന്റ്  22.07.2017  ല്  നല്കജിയെ  ഓഡജിറന്റ്
എന്കന്വേയെറജി നമ്പര് 24/2016-17 നന്റ് നഗരസഭ മറുപടജി നല്കജിയെജിടജില.

ഖണജിക  സമണാഹൃത  ഓഡജിറന്റ്  റജിഭപണാര്ടജിഭലകന്റ്  ശജിപണാര്ശ  യചയ്യുന  വെജിവെരളം  അറജിയെജിച്ചു  യകണാണ്ടന്റ്
നഗരസഭണാ യസക്രടറജികന്റ് കതന്റ് നല്കജിയയെങജിലളം മറുപടജി ലഭദ്ധ്യമണാകജിയെജിടജിയലനന്റ് ആലവെ മുനജിസജിപല്
ഓഡജിറന്റ്  യഡപപ്യുടജി  ഡയെറക്ടറുയട  31.07.2018  യല  യക.എസന്റ്.എ-എ.വെജി.എളം(എളം2)317/18  നമ്പര്
കതന്റ് പ്രകണാരളം അറജിയെജിച്ചജിട്ടുണ്ടന്റ്.

3. കണ്ടജിജനന്റ് ജനവെനകണാരുയട യപന്ഷന് വെജിഹജിതളം നഗരസഭ ഒടുക്കുനജില.

[ആലവെ മുനജിസജിപണാലജിറജി  2016-17 ഓഡജിറന്റ് റജിഭപണാര്ടന്റ് ഖണജിക 3-5]

1997-യല  ഭകരള  മുനജിസജിപല്  കണ്ടജിജനന്റ്  എളംഭപണായെനസന്റ്  യഡതന്റ്  കളം
റജിടയെര്യമനന്റ്  യബനഫജിറന്റ്  ചടങ്ങള്  പ്രകണാരളം  നഗരസഭ  കണ്ടജിജനന്റ്  വെജിഭണാഗളം
ജനവെനകണാരുയട  പ്രതജിമണാസ  യമണാത  ഭവെതനതജിയന  15%  വെരുന  തക  നഗരസഭണാ
വെജിഹജിതമണായെജി  അതതന്റ്  മണാസയത  ബജിലജിയനണാപളം  മണാഭറണ്ടതളം  ഇതജിനണായെജി
രൂപനകരജിച്ചജിട്ടുള്ള  കണ്ടജിജനന്റ്  എളംഭപണായെനസന്റ്  യപന്ഷന്  ഫണ്ടജിഭലകന്റ്
ഒടുഭകണ്ടതമണാണന്റ്.  വെജിരമജിക്കുന  കണ്ടജിജനന്റ്  യതണാഴജിലണാളജികള്കന്റ്  യപന്ഷനുളം  മറന്റ്
ആനുകൂലദ്ധ്യങ്ങളുളം നല്കുനതജിനണായെജി ഒരു ടഷറജി അകപൗണ്ടന്റ്  (അകപൗണ്ടന്റ് നമ്പര്  TPA
186)  നഗരസഭയെജില്  നജിലവെജിലയണ്ടങജിലളം  യപന്ഷന്  ഭകണാണ്ടജിബസ്യൂഷന്  തക  ടജി
ഫണ്ടജില്  നഗരസഭ  നജിഭകപജിക്കുനജില.  ടജി  അകപൗണ്ടജിയന  പണാസന്റ്  ബുകന്റ്  പ്രകണാരളം
യപന്ഷന്  ആനുകൂലദ്ധ്യങ്ങള്  നല്ഭകണ്ട  സമയെതന്റ്  പ്രസത  തകകള്  തനതന്റ്
അകപൗണ്ടജില്  നജിനന്റ്  ഭമല്  ടഷറജി  അകപൗണ്ടജിഭലയന്റ്  ടണാന്സ്ഫര്  യചയന്റ്  തക
അനുവെദജിക്കുനതണായെണാണന്റ് കണാണുനതന്റ്.
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ഇതന്റ് സളംബന്ധജിച്ചന്റ് 06.07.2017 ല് നല്കജിയെ ഓഡജിറന്റ് എന്കന്വേയെറജി 17/2016-17
നന്റ്  കണ്ടജിജനന്റ്  വെജിഭണാഗളം  ജനവെനകണാരുയട  പ്രതജിമണാസ  യപന്ഷനുളം  യപന്ഷന്
ആനുകൂലദ്ധ്യങ്ങളുളം  തനതന്റ്  ഫണ്ടജില്  നജിനമണാണന്റ്  നല്കജി  വെരുനയതനളം  ആകയെണാല്
യപന്ഷന്  വെജിഹജിതളം  പ്രഭതദ്ധ്യകമണായെജി  ടഷറജി  അകപൗണ്ടജില്
നജിഭകപജിക്കുനജിയലനമണാണന്റ്  മറുപടജി  നല്കജിയെജിരജിയ്ക്കുനതന്റ്.  നഗരസഭ  യപന്ഷന്
വെജിഹജിതളം  കൃതദ്ധ്യമണായെജി  ഒടുകണാതതജിനണാല്  വെജിരമജിക്കുന  കണ്ടജിജനന്റ്  ജനവെനകണാര്കന്റ്
യെഥണാസമയെളം  യപന്ഷന്  ആനുകൂലദ്ധ്യങ്ങള്  നല്കുനതജിനന്റ്  സണാധജിക്കുനജില.  തനതന്റ്
ഫണ്ടജിയന  അപരദ്ധ്യണാപ്തത  മൂലളം  മുഴുവെന്  ശമ്പളവളം  പണാസണാകണായത  യനറന്റ്  തക  മണാത്രളം
പണാസണാകജി  നല്കുനതജിനണാലണാണന്റ്  ടജി  ഭകണാണ്ടജിബസ്യൂഷന്  നഗരസഭയന്റ്  ഒടുകണാന്
കഴജിയെണായത  വെരുനതന്റ്.  മറന്റ്  റജികവെറജികളണായെ  എസന്റ്.എല്.ഐ.,  ജജി.ഐ.എസന്റ്.
തടങ്ങജിയെവെയയെലണാളം  ജനവെനകണാരുയട  ശമ്പളതജില്  നജിനളം  ഈടണാകജി  നഗരസഭ
യെഥണാസമയെളം  അടവെന്റ്  വെരുതനണ്ടന്റ്.  എലണാ  ജനവെനകണാരുയടയുളം  യപന്ഷന് വെജിഹജിതളം
ഭമല് അകപൗണ്ടജിഭലയന്റ്  കൃതദ്ധ്യമണായെജി  ഒടുകജി  യെഥണാസമയെളം  യപന്ഷന് ആനുകൂലദ്ധ്യങ്ങള്
നല്കുവെണാന് നഗരസഭ ശ്രദ്ധജിഭകണ്ടതണാണന്റ്.  

ഖണജിക  സമണാഹൃത  ഓഡജിറന്റ്  റജിഭപണാര്ടജിഭലകന്റ്  ശജിപണാര്ശ  യചയ്യുന  വെജിവെരളം  അറജിയെജിച്ചു  യകണാണ്ടന്റ്
നഗരസഭണാ യസക്രടറജികന്റ് കതന്റ് നല്കജിയയെങജിലളം മറുപടജി ലഭദ്ധ്യമണാകജിയെജിടജിയലനന്റ് ആലവെ മുനജിസജിപല്
ഓഡജിറന്റ്  യഡപപ്യുടജി  ഡയെറക്ടറുയട  31.07.2018  യല  യക.എസന്റ്.എ-എ.വെജി.എളം(എളം2)317/18  നമ്പര്
കതന്റ് പ്രകണാരളം അറജിയെജിച്ചജിട്ടുണ്ടന്റ്.

4. അറവശണാല നജിര്മണാണളം -അനണാസമൂലളം നജിര്വ്വെഹണളം നടനജില. 

[ആലവെ മുനജിസജിപണാലജിറജി  2016-17 ഓഡജിറന്റ് റജിഭപണാര്ടന്റ് ഖണജിക 3-10]

അനധജികൃത  മണാളംസകച്ചവെടളം  നജിഭരണാധജികണളം  എനളം  സലസന്സുള്ള
അറവശണാലകള്വെഴജി  മണാത്രളം  മണാളംസകച്ചവെടളം  നടതണളം  എനളം  ബഹു.ഭകരള
സഹഭകണാടതജി  10.12.2008-ല്  ഉതരവെജിടതജിയന  അടജിസണാനതജില്  വൃതജിയുള്ളതളം
മണാലജിനദ്ധ്യ സളംസരണ ഭശഷജിയുള്ളതമണായെ ആധുനജിക അറവശണാലകള് തഭദ്ദേശസന്വേയെളംഭരണ
സണാപനങ്ങളജില്  സണാപജിക്കുനതജിനന്റ്   സര്കണാര്  തനരുമണാന  പ്രകണാരളം  ഭനണാഡല്
ഏജന്സജിയെണായെജി  ശുചജിതന്വേമജിഷയനയെണാണന്റ്  യതരയഞ്ഞടുതതന്റ്.  ആലവെ  നഗരസഭയെജില്
ആധുനജിക അറവശണാല നജിര്മജിക്കുനതജിനന്റ് സളംസണാന ശുചജിതന്വേമജിഷനജില് നജിനളം ലഭജിച്ച
തകയുയട വെജിശദണാളംശളം ചുവെയട ഭചര്ക്കുന.

തനയെതജി തക ബണാങന്റ്

18.12.2010 25,00,000 SBT A/c 60057

28.01.2014 37,50,000 SBT A/c 60057

20.03.2017 1,05,00,000 SBT A/c 60057

(03.04.2017 -ല് 1,46,42,501/- രൂപ ഈ അകപൗണ്ടജില് നനകജിയെജിരുപ്പുണ്ടന്റ്.)

104 പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്



എറണണാകുളള

അറവശണാല  സണാപജിക്കുനതജിനുള്ള  ആദദ്ധ്യഗഡു  ധനസഹണായെളം  2010-ല്
ലഭജിച്ചജിരുനയവെങജിലളം  നജിലവെജിലള്ള  അറവശണാല  ആധുനജിക  അറവശണാലയെണാകജി
മണാറനതജിനന്റ്  125  ലകളം രൂപയുയട എസജിഭമറന്റ്  03.07.2014 -ലണാണന്റ്  ശുചജിതന്വേമജിഷനന്റ്
സമര്പജിച്ചതന്റ്. എനണാല് എയെഭറണാബജികന്റ് കഭമ്പണാസജിങ്ങന്റ് യൂണജിറന്റ്,  മലജിന ജല സളംസരണ
പണാനന്റ്  എനജിവെ കൂടജി  അറവശണാലയുയട  ഭണാഗമണായെജി  നജിര്മജികണയമന ശുചജിതന്വേമജിഷന്
എകജികസ്യൂടനവെന്റ് ഡയെറക്ടറുയട കതജിയന യവെളജിച്ചതജില് 138 ലകളം രൂപയുയട പുതകജിയെ
എസജിഭമറന്റ്  തയണാറണാക്കുകയുളം  10.02.2015-യല  5-ാ തനരുമണാന പ്രകണാരളം കപൗണ്സജില്
ഇതജിനന്റ്  ഭരണണാനുമതജി  നല്കുകയുമുണ്ടണായെജി.  28.03.2015-യല  174/സജി.2/2010/
എസന്റ്.എളം.  ഉതരവെന്റ് പ്രകണാരളം ശുചജിതന്വേമജിഷന് ഈ എസജിഭമറജിനന്റ് സണാഭങതജികണാനുമതജി
നല്കജി. തണായഴപറയുന പണജികള്കണാണന്റ് സണാഭങതജികണാനുമതജി നല്കജിയെജിട്ടുള്ളതന്റ്. 

ക്രമ
നളം. ഇനളം

സണാഭങതജികണാനുമ
തജി പ്രകണാരമുള്ള

തക

പുതകജിയെ
സണാഭങതജികണാനുമതജി

പ്രകണാരമുള്ള തക

1 ബജില്ഡജിളംഗന്റ് & അകസറനസന്റ് 50,85,100 61,88,532

2 സവെദപ്യുത യെഭനണാപകരണളം 25,00,000 25,00,000

3 സലഭറജന്റ് ഓഫന്റ് ആനജിമല്സന്റ് 5,74,916 5,70,655

4 ഭഗഭറണാടുകൂടജിയെ ചുറമതജില് 13,54,627 3,21,117

5 സവെദപ്യുതനകരണളം 3,00,000 3,00,000

6 പളംബജിളംഗന്റ് 2,00,000 2,00,000

7 മലജിനജല സളംസരണ പണാനന്റ് 27,80,000 27,80,000

8 ബഭയെണാഗദ്ധ്യണാസന്റ് പണാനന്റ് 7,11,195 7,10,778

9 യസപന്റ്റജികന്റ് ടണാങന്റ് & ഭസണാകന്റ് പജിറന്റ് 1,02,637 1,02,636

10 എയെഭറണാബജികന്റ് കഭമ്പണാസജിങ്ങന്റ് യൂണജിറന്റ്,
യഷഡന്റ് 48,376 53,108

11 മറന്റ് യചലവകള് 1,43,149 73,174

ആയക 1,38,00,000 1,38,00,000

31.07.2015  -ല്  ഈ  പണജികന്റ്  ഇ-യടണ്ടര്  വെജിളജിച്ചു.  73,17,280/-  രൂപ
അടങലള്ള  സജിവെജില്  വെര്കജിനണാണന്റ്  യടണ്ടര്  വെജിളജിച്ചതന്റ്.  ഒരു  യടണ്ടര്  മണാത്രളം
ലഭജിച്ചതജിനണാല്   യടണ്ടര്  റദ്ദേണാക്കുകയുളം  26.08.2015-ല്  റന  ഇ-യടണ്ടര്  വെജിളജിക്കുകയുളം
യചയ്തു. ഇതജിലളം ഒരു യടണ്ടര് മണാത്രഭമ ലഭജിച്ചുള. 0.06 % കുറവ കണാണജിച്ച ബജിജ. വെജി.പജി.
എന  കരണാറുകണാരയന  യടണ്ടര്  07.09.2015-യല  27-ാ  നമ്പര്  തനരുമണാനപ്രകണാരളം
കപൗണ്സജില്  അളംഗനകരജിച്ചു.  കരണാറുകണാരനന്റ്  16.09.2015-ല്  യസലകന്  ഭനണാടനസന്റ്
നല്കജിയയെങജിലളം കരണാര് ചമച്ചതന്റ് 03.10.2015 -ല് ആണന്റ്. (രണാഷനയെ കകജികള് തമജില്
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തര്ക പ്രശ്നങ്ങള് ഉള്ളതജിനണാല് അത പരജിഹരജിച്ചഭശഷളം മണാത്രളം എഗജിയമനന്റ് വെയ്ക്കുവെണാന്
സണാധജിക്കുകയുള എനന്റ് 26.09.2015-ല് നഗരസഭകന്റ് നല്കജിയെ കതജില് കരണാറുകണാരന്
വെദ്ധ്യക്തമണാകജിയെജിരുന.)  കരണാര്  പ്രകണാരളം   പണജി പൂര്തനകരജിഭകണ്ടതന്റ്   02.07.2016
നകളം ആയെജിരുന എനണാല് എസജിഭമറന്റ് പ്രകണാരമുള്ള ബജില്ഡജിളംഗന്റ്  &  അകസറനസജിയന
പണജിഭപണാലളം നണാളജിതവെയര പൂര്തജിയെണാകജിയെജിടജില. രണ്ടന്റ് പണാര്ടന്റ് ബജില്ലുകള് പ്രകണാരമണാണന്റ്
കരണാറുകണാരനന്റ് തക നല്കജിയെജിട്ടുള്ളതന്റ്. പണാര്ടന്റ് -1 ₹7,09,538 വെപൗച്ചര് 23-2/2017 തനയെതജി
07.02.2017,  പണാര്ടന്റ്  -2  ₹21,36,452  വെപൗച്ചര്  125-3/2017  തനയെതജി  29.03.2017
ആയക യചയ പണജിയുയട മൂലദ്ധ്യളം 33,13,113/- രൂപയെണാണന്റ്. ഈ പണജിയുമണായെജി ബന്ധയപട
അപണാകതകള് ചുവെയട യകണാടുക്കുന.

• ശുചജിതന്വേമജിഷയന  നജിബന്ധനകള്  പണാലജികണാതജിരുനതന്റ്  അറവശണാല  നജിര്മണാണയത
തടസയപടുതജി.

സണാഭങതജികണാനുമതജി  നല്കജിയെ  ഉതരവെജില്  തണായഴപറയുന  നജിബന്ധനകള്
പണാലജിച്ചുഭവെണളം  നജിര്മണാണപ്രവെര്തനങ്ങള്  നടഭതണ്ടജിയെജിരുനതന്റ്  എനന്റ്
വെദ്ധ്യക്തമണാകജിയെജിരുന. വെജിശദണാളംശങ്ങള് ചുവെയട യകണാടുക്കുന.

28.03.2015 , 17.09.2016 -യല
174/സജി.2/2010/എസന്റ്.എളം. -നമ്പര്

ഉതരവെജിയല നജിബന്ധനകള്
നജിബന്ധനകള് പണാലജികണാതത സളംബന്ധജിച്ചന്റ്

1.അളംഗനകരജിച്ച ഡണാറയുയട 
അടജിസണാനതജില് തയണാറണാക്കുന 
വെജിശദമണായെ വെര്കന്റ് യഷഡസ്യൂള് കരണാര് 
ഉടമ്പടജിഭയെണായടണാപളം 
ഉള്യപടുഭതണ്ടതണാണന്റ്.

നജിബന്ധനപണാലജിച്ചജിടജില . 73,17,280/-
രൂപയുയട സജിവെജില് വെര്കജിയന സളംകജിപ്ത

വെജിവെരളം ചുവെയട യകണാടുക്കുന.

ബജില്ഡജിളംഗന്റ് & അകസറനസന്റ് 50,85,100

സലഭറജന്റ് ഓഫന്റ് ആനജിമല്സന്റ് 5,74,916

ഭഗഭറണാടുകൂടജിയെ ചുറമതജില് 13,54,627

പളംബജിളംഗന്റ് 2,00,000

യസപന്റ്റജികന്റ് ടണാങന്റ് &
ഭസണാകന്റ് പജിറന്റ്

1,02,637

ആയക 73,17,280

ഇതജില് 2 ലകളം രൂപയുയട പളംബജിങ്ങന്റ്
വെര്കജിനന്റ് എസജിഭമറന്റ് ഭപണാലളം

തയണാറണാകജിയെജിടജില. എസജിഭമറന്റ് ഇലണായത ഈ
പണജി യടണ്ടര് യചയതളം തടര്നന്റ് എഗജിയമനന്റ്
യവെച്ചന്റ് പണജി തടങ്ങജിയെതളം ചടവെജിരുദ്ധമണായെ

നടപടജിയെണാണന്റ്.

2. വെര്കന്റ് യടണ്ടര് യചയ്യുനതജിനു മുമ്പണായെജി 
ഇലകജിഫജിഭകഷന് വെര്കജിയന എസജിഭമറന്റ് 

നണാളജിതവെയര എസജിഭമറന്റ് ഭപണാലളം
തയണാറണാകജിയെജില.
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തയണാറണാകജി ബന്ധയപട അധജികണാരജികളുയട 
സണാഭങതജികണാനുമതജി ഭനടണളം.

3. നജിലവെജിലള്ള സര്കണാര് 
ഉതരവകളുയടയുളം 
യസ്പെസജിഫജിഭകഷനുകളുയടയുളം 
അടജിസണാനതജില് അറവശണാലകന്റ് 
ആവെശദ്ധ്യമണായെ ഇലകന്റ്  ടജികല് 
ഉപകരണങ്ങള്ക്കുളം യമകണാനജികല് 
ഉപകരണങ്ങള്ക്കുളം പ്രഭതദ്ധ്യകളം കന്വേഭടഷന് 
കണജിഭകണ്ടതണാണന്റ്.

കന്വേഭടഷന് കണജി  ക്കുനതജിനുള്ള നടപടജികള്
ഭപണാലളം തടങ്ങജിയെജിടജില.

4. ഭകരള സളംസണാന മലജിനനകരണ 
നജിയെനണഭബണാര്ഡജില് നജിനള്ള 
അനുമതജി വെണാഭങ്ങണ്ടതണാണന്റ്.

അനുമതജി വെണാങ്ങണാനുള്ള നടപടജികള്
തടങ്ങുനഭതയുള.

5. ഭവെസന്റ് ടനറന്റ്യമനന്റ് പണാനന്റ്, പളംബജിങ്ങന്റ് 
എനജിവെ നടപജിലണാക്കുനതജിനുള്ള 
എസജിഭമറജിനന്റ് ബന്ധയപട അഭതണാറജിറജിയെജില്
നജിനളം സണാഭങതജികണാനുമതജി വെണാങ്ങണളം.

സണാഭങതജികണാനുമതജി വെണാങ്ങുനതജിനുള്ള
നടപടജികള് തടങ്ങജിയെജിടജില.

മുകളജില്  പറഞ്ഞ  28.03.2015-യല  സണാഭങതജികണാനുമതജി  ഉതരവെജിലളള
നജിബന്ധനകള്  സമയെബന്ധജിതമണായെജി  നടപജിലണാകണാന്  നഗരസഭ
ശ്രദ്ധജികണാതജിരുനതജിനണാല്  ഇഭപണാള്  സജിവെജില്  പ്രവൃതജികള്  ഭപണാലളം
പൂര്തനകരജികണാന് കഴജിയെണാത അവെസ സളംജണാതമണായെജിരജിക്കുന.

• കരണാര്കണാലണാവെധജി അവെസണാനജിച്ചജിട്ടുളം കരണാറുകണാരയന ചടവെജിരുദ്ധമണായെജി തടരണാനനുവെദജിച്ചു.

ഭകരള  യപണാതമരണാമതന്റ്  മണാനന്വേല്  യസകന്  2112  പ്രകണാരളം  കരണാര്  കണാലണാവെധജി
തനരുന മുറകന്റ് ആവെശദ്ധ്യയമങജില് കരണാര് കണാലയെളവെജിയന പരമണാവെധജി  50%  കൂടജി
കരണാറുകണാരനന്റ്  ദനര്ഘജിപജിച്ചന്റ്  നല്കണാവനതണാണന്റ്.  ഈ  പണജിയുയട  കരണാര്
കണാലയെളവെന്റ്  03.10.2015  മുതല്  02.07.2016  വെയര  9  മണാസമണായെജിരുന.  മണാനന്വേല്
പ്രകണാരളം നനടജിനല്കണാവനതന്റ് പരമണാവെധജി  4.5  മണാസളം കൂടജി മണാത്രമണാണന്റ്.  എനണാല്
ഇതജിനു വെജിരുദ്ധമണായെജി കരണാറുകണാരയന തടരണാനനുവെദജിച്ചതണായെജി കണാണുന.  മണാത്രമല
കണാലണാവെധജി നനടജി നല്കജിയെതജിനന്റ് കരണാര് ചമച്ചജിട്ടുമജില.

ഖണജിക സമണാഹൃത ഓഡജിറന്റ് റജിഭപണാര്ടജിഭലകന്റ് ശജിപണാര്ശ യചയ്യുനയണ്ടന വെജിവെരളം അറജിയെജിച്ചു യകണാണ്ടന്റ്
നഗരസഭ യസക്രടറജികന്റ്  നല്കജിയെ കതജിനന്റ് മറുപടജി ലഭദ്ധ്യമണാകജിയെജിടജിയലനളം അറവശണാല നജിര്മണാണ
പ്രവെര്തനളം പണാതജിവെഴജിയെജിലണായണനളം 31.07.2018 യല യക.എസന്റ്.എ- എ.വെജി.എളം(എളം2)317/18 നളം
കതന്റ് പ്രകണാരളം ആലവെ മുനജിസജിപല് ഓഡജിറന്റ് യഡപസ്യൂടജി ഡയെറക്ടര് റജിഭപണാര്ടന്റ് യചയജിട്ടുണ്ടന്റ്.
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യകണാച്ചജി ഭകണാര്പഭറഷന്

1. വെണ്ടജിഭപട  പജിരജിവെജില്  2016-17  വെര്ഷതജില്  25,06,250/-  രൂപയുയട  
കുറവെന്റ്.

[യകണാച്ചജി ഭകണാര്പഭറഷന് 2016-17 ഓഡജിറന്റ് റജിഭപണാര്ടന്റ് ഖണജിക 2-6]

2016-17 കണാലയെളവെജില്  നഗരസഭ  പരജിധജിക്കുള്ളജിയല  വെണ്ടജിഭപടകളജില്  നജിനന്റ്
ഫനസന്റ് പജിരജിക്കുനതജിനുള്ള അവെകണാശളം ഏറവളം കൂടുതല് യടണ്ടര് തക ഭരഖയപടുതജിയെ
ശ്രനമതജി വെജിഭക്ടണാറജിയെ ലജിന് - നന്റ് 40,10,000/- രൂപയന്റ് സജിരയപടുതജി നലജി. ടജിയെണാരജി 31-
03-2016 ല് നഗരസഭയുമണായെജി കരണാറജിഭലര്യപടുകയുളം  യടണ്ടര് നജിബന്ധനകള് പ്രകണാരളം
കജിസന്റ് തകയുയട നണാലജിയലണാനണായെ  10,02,500/-  രൂപ  5.4.2016  ലളം തടര്നന്റ് ഏപ്രജില്
മണാസയത തക 5,01,250/- രൂപ 11-05-2016 ലളം ഒടുകജിയയെങജിലളം തടര്നന്റ് നജിബന്ധന
പ്രകണാരളം യമയെന്റ് മുതല് യസപ്തളംബര് വെയര ഒടുഭകണ്ടജിയെജിരുന കജിസന്റ് തക ഒടുകജിയെജിടജില.
നഗരസഭ  വെണ്ടജിഭപട  നജിരക്കുകള്  ഭരഖയപടുതജിയെ  ഭബണാര്ഡുകള്  സണാപജികണാതതന്റ്
ഫനസന്റ് കൃതദ്ധ്യമണായെജി പജിരജിയച്ചടുക്കുനതജിനന്റ് തടസമണാകുനതജിനണാല്  ഫനസന്റ് പജിരജിക്കുനതജിനന്റ്
നഗരസഭയുയട  നജിയെമപരമണായെ  സഹണായെളം  ലഭജിക്കുനജിയലനന്റ്  കണാടജി  കരണാറുകണാരജി
നഗരസഭയന്റ്  എതജിയര  ബഹു:  സഹഭകണാടതജിയെജില്  ഭകസന്റ്  ഫയെല്  യചയ്തു.   ബണാകജി
അടവകള്  കരണാറുകണാരജി  മുടകളം  വെരുതജിയെതജിനണാല്   ഈയെജിനതജില്  നഗരസഭയുയട
വെരവെജില്  2016-17  വെര്ഷളം  25,06,250/-  രൂപയുയട  കുറവെന്റ്  ഉണ്ടണായെജിട്ടുണ്ടന്റ്.  യടണ്ടര്
ഭനണാടനസജില്,  നജിരക്കുകള് ഭരഖയപടുതജിയെ  ഭബണാര്ഡന്റ്  സണാപജിക്കുനതന്റ്  സളംബന്ധജിച്ച
വെദ്ധ്യവെസ  കൃതദ്ധ്യമണായെജി  ഭരഖയപടുതണാതജിരുനതജിനുളം  25,06,250/-  രൂപ  കുറവെണായെജി
ഈടണാകജിയെതജിനുളം വെജിശദനകരണളം ആരണാഞ്ഞുയകണാണ്ടന്റ് നല്കജിയെ ഓഡജിറന്റ്  എന്കന്വേയെറജി
നളം.89 നന്റ്  ലഭദ്ധ്യമണാകജിയെ മറുപടജിയെജില് കജിസന്റ് കുടജിശജിക പജിഴ സഹജിതളം ഈടണാക്കുനതജിനന്റ്
നഗരസഭ 7-9-2016 ല് ഭനണാടനസന്റ് നലജിയെജിട്ടുയണ്ടങജിലളം  കരണാറുകണാരജി സഹഭകണാടതജിയയെ
സമനപജിച്ചന്റ്  ഭമല്  ഭനണാടനസന്റ്  നടപജിലണാക്കുന  നടപടജികന്റ്  ഭസ  സമ്പണാദജിച്ചജിട്ടുയണ്ടനളം
അറജിയെജിച്ചജിട്ടുണ്ടന്റ്.  17-12-2016  ല് ഒരു മണാസഭതകന്റ്  മണാത്രമണാണന്റ്  സഹഭകണാടതജിയുയട
ഭസ  വെനജിട്ടുള്ളതന്റ്.  തടര്നന്റ്  ഭസ  ഒഴജിവെണാകജികജിട്ടുനതജിഭനണാ  കുടജിശജിക
ഈടണാക്കുനതജിഭനണാ നഗരസഭ നടപടജികള് സന്വേനകരജിച്ചജിടജില.  

ഖണജിക സമണാഹൃത ഓഡജിറന്റ്  റജിഭപണാര്ടജില് ഉള്യപടുതന വെജിവെരളം അറജിയെജിച്ചു യകണാണള്ള കതജിനന്റ്
മറുപടജി  ലഭദ്ധ്യമണാകജിയെജിടജിയലനന്റ്  യകണാച്ചജി  നഗരസഭ  ഓഡജിറന്റ്  സനനജിയെര്  യഡപപ്യുടജി  ഡയെറക്ടറുയട
01.08.2018 യല യക.എസന്റ്.എ –യക.സജി.സജി  (എസന്റ്-7)709/2018  നളം കതന്റ് പ്രകണാരളം  റജിഭപണാര്ടന്റ്
യചയജിട്ടുണ്ടന്റ്.

108 പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്



എറണണാകുളള

2. പങണാളജിത  യപന്ഷന്-  കണ്ടജിജനന്റ്  ജനവെനകണാരുയട  യപന്ഷന്  വെജിഹജിതളം
എന്.പജി.എസന്റ്.അകപൗണ്ടജില് അടവെണാക്കുനജില.

[യകണാച്ചജി ഭകണാര്പഭറഷന്  2016-17 ഓഡജിറന്റ് റജിഭപണാര്ടന്റ് ഖണജിക 3-21]

സ.ഉ.(അച്ചടജി)  20/2013/ധന/07.01.2013  നമ്പര്  ഉതരവെന്റ്  അനുസരജിച്ചന്റ്
01.04.2013  മുതല്  ഭസവെനതജില്  പ്രഭവെശജിക്കുന  ജനവെനകണാര്കന്റ്  നണാഷണല്
യപന്ഷന്  സജിസളം  പ്രകണാരമുള്ള  ഭകണാണ്ടജിബസ്യൂടറജി  യപന്ഷന്  ആണന്റ്
ബണാധകമണായെജിട്ടുള്ളതന്റ്.  01.04.2013  മുതല്  ഭസവെനതജില്  പ്രഭവെശജിച്ച  കണ്ടജിജനന്റ്
ജനവെനകണാരുയട യപന്ഷന് വെജിഹജിതളം ശമ്പളതജില് നജിനളം ഈടണാക്കുനയണ്ടങജിലളം ഈ
തക  നഗരസഭയുയട  തനതന്റ്  ഫണ്ടന്റ്  അകപൗണ്ടജില്  തയന  സൂകജിച്ചജിരജിക്കുകയെണാണന്റ്.
പടജിഞ്ഞണാറന് ഭമഖലയെജിയല 1 മുതല് 10 വെയരയുള്ള യഹല്തന്റ് സര്കജിളുകളജില് പുതജിയെ
ജനവെനകണാരജില്  നജിനളം  01.01.2017  മുതല്  മണാത്രമണാണന്റ്  യപന്ഷന്  വെജിഹജിതളം
പജിടജിച്ചജിട്ടുളളതന്റ്.  എനണാല് ജനവെനകണാര് ഈ തനയെതജിക്കു മുഭമ്പ തയന ഭസവെനതജില്
പ്രഭവെശജിച്ചജിട്ടുള്ളവെരണാണന്റ്.  ജനവെനകണാരുയട വെജിഹജിതഭതണായടണാപളം നഗരസഭ വെജിഹജിതവളം
ഭചര്തന്റ്  എന്.പജി.എസന്റ്.  അകപൗണ്ടജില്  അടവെണാക്കുനജില.  തണായഴ  ഭചര്ക്കുളം  പ്രകണാരളം
പങണാളജിത  യപന്ഷന്  ബണാധകമണായെ  167  കണ്ടജിജനന്റ്  ജനവെനകണാര്  നഗരസഭയെജില്
ഭജണാലജിയചയ്യുനണ്ടന്റ്.

യഹല്തന്റ്
സര്കജിള്

പങണാളജിത യപന്ഷന് 
ജനവെനകണാരുയട എണ്ണളം

യഹല്തന്റ്
സര്കജിള്

പങണാളജിത യപന്ഷന് 
ജനവെനകണാരുയട എണ്ണളം

1 6 12 6

2 5 13 9

3 9 14 6

4 13 15 5

5 7 16 7

6 5 17 19

7 5 18 20

8 7 19 11

9 3 20 5

10 3 21 2

11 7 22 7

ആയക 167
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ഈ ജനവെനകണാരജില് നജിനളം ഓഡജിറന്റ് വെര്ഷതജില് ഈടണാകജി നഗരസഭ തനതന്റ്
ഫണ്ടന്റ് അകപൗണ്ടജില് നജിലനജിര്തജിയെജിട്ടുള്ള യപന്ഷന് വെജിഹജിതമണായെ 31.65 ലകളം രൂപ
സളംബന്ധജിച്ച വെജിവെരളം തണായഴ ഭചര്ക്കുന.

മണാസളം

ഈടണാകജിയെ യപന്ഷന് വെജിഹജിതളം

പടജിഞ്ഞണാറന് ഭമഖല (1
മുതല് 10 വെയരയുള്ള

യഹല്തന്റ് സര്കജിളുകള്)

കജിഴകന് ഭമഖല (11 മുതല് 22
വെയരയുള്ള യഹല്തന്റ്

സര്കജിളുകള്) ആയക

കുടജിശജിക തന്മണാസളം കുടജിശജിക തന്മണാസളം

ഏപ്രജില്-16 1,676* 0 78,934 1,70,932 2,51,542

യമയെന്റ്-16 669* 0 77,424 1,76,504 2,54,597

ജൂണ്-16 0 0 78,934 1,76,080 2,55,014

ജൂസല-16 0 0 78,934 17,6151 2,55,085

ആഗസന്റ്-16 0 0 63,890 1,76,739 2,40,629

യസപന്റ്റളംബര്-16 0 0 63,776 1,76,588 2,40,364

ഒഭക്ടണാബര്- 16 0 0 63,776 175,311 2,39,087

നവെളംബര് -16 0 0 21,496 1,85,508 2,07,004

ഡജിസളംബര്- 16 0 0 21,496 1,87,817 2,09,313

ജനുവെരജി-17 0 1,26,827 11,842 1,96,041 3,34,710

യഫബ്രുവെരജി-17 0 1,28,223 11,842 2,00,506 3,40,571

മണാര്ച്ചന്റ്-17 0 1,25,297 11,842 2,00,669 3,37,808

ആയക 2,345 3,80,347 5,84,186 21,98,846 31,65,724

ജനവെനകണാരുയട  വെജിഹജിതവളം  നഗരസഭണാ  വെജിഹജിതവളം  ഭചര്തന്റ്  എന്.പജി.എസന്റ്
അകപൗണ്ടജില്  അടവെണാകണാതതജിനണാല്,  യപന്ഷന്  ഫണ്ടജിയന  ഭഗണാതന്റ്  യെഥണാസമയെളം
ജനവെനകണാര്കന്റ്  കജിടണാതജിരജിക്കുകയുളം,  യപന്ഷന്  ആനുകൂലദ്ധ്യങ്ങള്  തയന  മുടങ്ങുന
അവെസ ഉണ്ടണാവകയുളം യചയ്യുളം.

01.04.2013  നന്റ്  ഭശഷളം നജിയെമനളം  ലഭജിച്ച കണ്ടജിജനന്റ്  ജനവെനകണാര്കന്റ്  PRAN
(Permanent Retirement Account Number) ലഭജിച്ചതണായെജി കണാണുനജില. 03.04.2013
യല സര്കണാര് ഉതരവെന്റ്  (പജി)  നമ്പര്  149/2013/  ഫജിന്.  പ്രകണാരളം,  01.04.2013  ഭനണാ
അതജിനന്റ്  ഭശഷഭമണാ നജിയെമനളം ലഭജിക്കുന ജനവെനകണാര് നജിശ്ചജിത മണാതൃകയെജില്  PRAN
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ലഭജിക്കുനതജിനണായെജി  അഭപകജിഭകണ്ടതണാണന്റ്.  ഇവെര്  ഇങ്ങയന  യചയ്യുനണ്ടന്റ്  എനന്റ്
ഉറപണാഭകണ്ട ബണാദ്ധദ്ധ്യത നജിയെമനണാധജികണാരജിക്കുണ്ടന്റ്. 01.04.2013 നന്റ് ഭശഷളം നണാളജിതവെയര
നജിയെമനളം  ലഭജിച്ച  കണ്ടജിജനന്റ്  ജനവെനകണാരുയട  യപന്ഷന്  വെജിഹജിതളം
നഗരസഭണാവെജിഹജിതവളം ഭചര്തന്റ് എന്.പജി.എസന്റ്.  അകപൗണ്ടജില് അടവെണാകണാതതന്റ് മൂലളം
ജനവെനകണാര്കന്റ്  ഉണ്ടണാകുന  നഷതജിയന  ഉതരവെണാദജിതളം,  കപൗണ്സജില്
തനരുമണാനപ്രകണാരളം  കണ്ടജിജനന്റ്  ജനവെനകണായര  നജിയെമജിക്കുന  യഹല്തന്റ്  ഓഫനസര്കന്റ്
ആയെജിരജിക്കുനതണായണന വെസത റജിഭപണാര്ടജില് പ്രസണാവെജിച്ചജിട്ടുണ്ടന്റ്.  

പരണാമര്ശളം സമണാഹൃത ഓഡജിറന്റ് റജിഭപണാര്ടജില് ഉള്യപടുതന വെജിവെരളം അറജിയെജിച്ചു യകണാണള്ള കതജിനന്റ്
മറുപടജി  ലഭദ്ധ്യമണാകജിയെജിടജിയലനന്റ്  യകണാച്ചജി  നഗരസഭ  ഓഡജിറന്റ്  സനനജിയെര്  യഡപപ്യുടജി  ഡയെറക്ടറുയട
01.08.2018 യല യക.എസന്റ്.എ –യക.സജി.സജി  (എസന്റ്-7)709/2018  നളം കതന്റ് പ്രകണാരളം  റജിഭപണാര്ടന്റ്
യചയജിട്ടുണ്ടന്റ്.

3. റഗുലര് ജനവെനകണാരുയട യപന്ഷന് ഭകണാണ്ടജിബസ്യൂഷന് യസന്ടല് യപന്ഷന്
ഫണ്ടജില് അടവെണാക്കുനജില.

[യകണാച്ചജി ഭകണാര്പഭറഷന്  2016-17 ഓഡജിറന്റ് റജിഭപണാര്ടന്റ് ഖണജിക 3-23]

നഗരസഭ റഗുലര് ജനവെനകണാരുയട യപന്ഷനുളം മറന്റ് ആനുകൂലദ്ധ്യങ്ങളുളം നല്കുനതന്റ്
1996 യല ഭകരള മുനജിസജിപണാലജിറജി (എളംഭപണായെനസന്റ് ഡജി.സജി.ആര്.യബനജിഫജിറന്റ്) ചടങ്ങള്
പ്രകണാരമണാണന്റ്.  ആയെതജിയല  ചടളം  6  അനുസരജിച്ചന്റ്  ഒരു  യസന്ടല്  യപന്ഷന്  ഫണ്ടന്റ്
ഡയെറക്ടര്  ആരളംഭജിഭകണ്ടതളം,  ചടളം  8  പ്രകണാരളം  ഈ  ഫണ്ടജിഭലകന്റ്  യപന്ഷന്
ഭകണാണ്ടജിബസ്യൂഷന് നഗരസഭ യസക്രടറജിമണാര് അതതമണാസളം അടവെണാഭകണ്ടതമണാണന്റ്. ചടളം
9  പ്രകണാരളം  യപന്ഷന്  അളംഗനകണാരളം  ലഭജിക്കുന  മുറയന്റ്  ആവെശദ്ധ്യമണായെ  തക  ഡയെറക്ടര്
ബന്ധയപട നഗരസഭയന്റ് അനുവെദജിഭകണ്ടതമണാണന്റ്.

ഭമല്  ചടങ്ങള്കന്റ്  വെജിരുദ്ധമണായെജി  യകണാച്ചജി  മുനജിസജിപല്  ഭകണാര്പഭറഷനജില്
യപന്ഷന് ഭകണാണ്ടജിബസ്യൂഷന് ഇനതജില് ശമ്പള  ബജിലജില് കണകണാക്കുന തകകള്
യസന്ടല്  യപന്ഷന്  ഫണ്ടജിഭലകന്റ്  അടവെണാകണായത  നഗരസഭ  ഫണ്ടജില്  തയന
നജിലനജിര്തകയുളം  യപന്ഷന്  ആനുകൂലദ്ധ്യങ്ങള്  ഇതജില്  നജിനളം  ഭനരജിടന്റ്  വെജിതരണളം
യചയ്യുകയുളം യചയ്യുന. 

വെണാര്ഷജിക  അകപൗണ്ടന്റ്സന്റ്  പ്രകണാരളം  റഗുലര്  യപന്ഷന്  &  ഗണാറജിവെജിറജി
അകപൗണ്ടജില് (350110500)  നജിനള്ള യചലവെന്റ്  15,68,89,561/-  രൂപയെണാണന്റ്.  ഓഡജിറന്റ്
വെര്ഷളം യസന്ടല് യപന്ഷന് ഫണ്ടജില് അടവെണാഭകണ്ട തകയുയട വെജിശദവെജിവെരളം തണായഴ
ഭചര്ക്കുന.
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മണാസളം യപന്ഷന്
ഭകണാണ്ടജിബസ്യൂഷന് തക

വെജിതരണളം യചയ യപന്ഷന് തക
(350110550 head of account)

ഏപ്രജില് -16 27,00,986 1,69,79,919

യമയെന്റ്-16 27,18,280 88,50,799

ജൂണ്-16 27,24,714 97,44,597

ജൂസല-16 26,50,733 1,06,80,021

ആഗസന്റ്-16 25,61,545 1,32,02,029

യസപന്റ്റളംബര്-16 27,01,642 1,54,59,770

ഒഭക്ടണാബര്-16 27,14,549 1,88,34,899

നവെളംബര്-16 26,65,079 1,02,69,723

ഡജിസളംബര്-16 26,14,759 1,17,44,776

ജനുവെരജി-17 26,91,990 1,30,57,136

യഫബ്രുവെരജി-17 26,52,848 1,32,03,625

മണാര്ച്ചന്റ്-17 27,16,886 1,48,62,267

ആയക 3,21,14,011 15,68,89,561

യസന്ടല്  യപന്ഷന്  ഫണ്ടജിയന  പ്രവെര്തനളം,  ഇപൗ  ഫണ്ടജിഭലയന്റ്  യപന്ഷന്
ഭകണാണ്ടജിബസ്യൂഷന്  തകയുളം  നഗരസഭണാ  വെജിഹജിതവളം  അടവെണാകല്,  നഗരസഭകള്കന്റ്
ആവെശദ്ധ്യമണായെ  തക  യപന്ഷന്  വെജിതരണതജിനന്റ്  അനുവെദജികല്  എനനകണാരദ്ധ്യങ്ങളജില്
ഉണ്ടണാകുന വെനഴകളജിഭലയന്റ് സര്കണാരജിയന ശ്രദ്ധ കണജിക്കുന.

ഖണജിക സമണാഹൃത ഓഡജിറന്റ്  റജിഭപണാര്ടജില് ഉള്യപടുതന വെജിവെരളം അറജിയെജിച്ചു യകണാണള്ള കതജിനന്റ്
മറുപടജി  ലഭദ്ധ്യമണാകജിയെജിടജിയലനന്റ്  യകണാച്ചജി  നഗരസഭ  ഓഡജിറന്റ്  സനനജിയെര്  യഡപപ്യുടജി  ഡയെറക്ടറുയട
01.08.2018 യല യക.എസന്റ്.എ –യക.സജി.സജി (എസന്റ്-7)709/2018 നമ്പര് കതന്റ് പ്രകണാരളം റജിഭപണാര്ടന്റ്
യചയജിട്ടുണ്ടന്റ്.

4. സലബ്രറജി യസസന്റ് - സളംസണാന സലബ്രറജി കപൗണ്സജിലജിനന്റ് നല്കണാനുള്ളതന്റ്
24,19,95,743.98/- രൂപ 

[യകണാച്ചജി ഭകണാര്പഭറഷന് 2016-17 ഓഡജിറന്റ് റജിഭപണാര്ടന്റ് ഖണജിക 3-28]

ഭകരള  ഗന്ഥശണാലണാ  സളംഘതജിയന  പ്രവെര്തനങ്ങള്കണാവെശദ്ധ്യമണായെ  സമ്പതന്റ്
കയണ്ടതനതന്റ്  പ്രധണാനമണായുളം ഭകന്ദ്ര,  സളംസണാന സര്കണാരുകള് കണാലണാകണാലങ്ങളജില്
നല്കുന  ഗണാന്റുകളജിലൂയടയുളം  തഭദ്ദേശ  സന്വേയെളം  ഭരണ  സണാപനങ്ങള്  യകടജിട
നജികുതജിഭയെണായടണാപളം  ഈടണാകജി  നല്കുന  സലബ്രറജി  യസസജിലൂയടയുമണാണന്റ്.  തഭദ്ദേശ
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സന്വേയെളംഭരണ  സണാപനങ്ങള്  ഓഭരണാ  അര്ദ്ധ  വെര്ഷവളം  പജിരജിയച്ചടുക്കുന  സലബ്രറജി
യസസന്റ് കൃതദ്ധ്യമണായെജി സളംസണാന സലബ്രറജി കപൗണ്സജിലജിനന്റ് അടവെണാകണാതജിരുനണാല് അതന്റ്
ഭകരളതജിയല ഗന്ഥശണാലകളുയട പ്രവെര്തനങ്ങയള പ്രതജികൂലമണായെജി ബണാധജിക്കുളം.

സലബ്രറജി  യസസന്റ്  ഇനതജില്  യകണാച്ചജി  നഗരസഭയെജില്  നജിനളം  സളംസണാന
സലബ്രറജി  കപൗണ്സജിലജിനന്റ്  ഭനമമണായെ  കുടജിശജിക  അടവെണാകണാനുണ്ടന്റ്.  31.03.2017 ല്
നജിലനജില്ക്കുന  ആയക  കുടജിശജിക  തക  24,19,95,743.98/-  രൂപയെണാണന്റ്.  തഭദ്ദേശ
സന്വേയെളംഭരണ (എല്) വെകുപന്റ് 20.09.2006 ല് പുറയപടുവെജിച്ച 10088/എല്3/05/ തസന്വേഭവെ
നമ്പര് മണാര്ഗ്ഗ നജിര്ഭദ്ദേശളം അനുസരജിച്ചന്റ് തഭദ്ദേശ സന്വേയെളംഭരണ സണാപനങ്ങള് സലബ്രറജി
യസസന്റ് ഇനതജില് പജിരജിയച്ചടുത തക ഓഭരണാ വെര്ഷവളം രണ ഗഡുകളണായെജി  (ഏപ്രജില്
30  നകവളം,  യസപ്തളംബര്  30  നകവളം)  സളംസണാന  സലബ്രറജി  കപൗണ്സജിലജില്
അടഭയണ്ടതണാണന്റ്. എനണാല് യകണാച്ചജി നഗരസഭ വെര്ഷങ്ങളണായെജി ഈ കണാരദ്ധ്യതജില് വെലജിയെ
വെനഴയെണാണന്റ്  വെരുതജിയെജിട്ടുള്ളതന്റ്.  2010-11  സണാമ്പതജിക  വെര്ഷതജില്  9,20,64,757/-
രൂപയെണായെജിരുന  കുടജിശജിക  2016-17 ല്  24,19,95,743.98/-  രൂപയെണായെജി
വെര്ദ്ധജിച്ചജിരജിക്കുന.  

സലബ്രറജി  യസസന്റ്  അടയണാതതജിനന്റ്  വെജിശദനകരണളം  ആവെശദ്ധ്യയപടന്റ്  നല്കജിയെ
ഓഡജിറന്റ്  എന്കന്വേയെറജിയന്റ്  (നമ്പര്  16)  മറുപടജി  ലഭദ്ധ്യമണാകജിയെജിടജില.   ഭകരള  പബജികന്റ്
സലബ്രറനസന്റ്  (ഭകരള ഗന്ഥശണാലണാ സളംഘളം)  അയമന്ഡന്റ് യമനന്റ് ആക്ടന്റ്  2000 (1989 യല
ഭകരള  ഗന്ഥശണാലണാ  സളംഘളം  ആക്ടന്റ്  യസകന്  48  ഭഭദഗതജി)  പ്രകണാരളം  തഭദ്ദേശ
സന്വേയെളംഭരണ സണാപനങ്ങള് പജിരജിയച്ചടുക്കുന സലബ്രറജി യസസന്റ് സമയെബന്ധജിതമണായെജി
ഗന്ഥശണാലണാ  സളംഘതജിനന്റ്  അടയണാതജിരുനണാല്  തടര്നന്റ്  പ്രതജിമണാസളം  2  ശതമണാനളം
പലജിശഭയെണാടന്റ്  കൂടജി  തക  ഒടുകന്റ്  വെരുഭതണ്ടതണാണന്റ്.  പ്രസത  പജിഴപലജിശ  ഇനതജില്
അടയ്ക്കുനതജിനുള്ള  തക  ബന്ധയപട  യസക്രടറജി,  പ്രസജിഡനന്റ്/  യചയെര്ഭപഴ്സണ്
എനജിവെരജില് നജിനളം  തലദ്ധ്യമണായെജി  ഈടണാക്കുവെണാനുളം  വെദ്ധ്യവെസ യചയ്യുന.  ആയെതജിനണാല്
സലബ്രറജി യസസന്റ് ഇനതജില്  31.03.2017  വെയര നജിലനജില്ക്കുന 24,19,95,743.98/-
രൂപയുയട കുടജിശജിക വെരുതജിയെ തനയെതജി മുതലള്ള പ്രതജിമണാസ പലജിശ ബന്ധയപടവെരജില്
നജിനളം  ഈടണാകജി,  കുടജിശജിക  തകഭയെണായടണാപളം  അടവെണാക്കുനതജിനുള്ള  നടപടജികള്
അടജിയെനജിരമണായെജി സന്വേനകരജിക്കുനതജിനന്റ് നജിര്ഭദ്ദേശജിച്ചജിട്ടുണ്ടന്റ്. 

പരണാമര്ശളം സമണാഹൃത ഓഡജിറന്റ് റജിഭപണാര്ടജില് ഉള്യപടുതന വെജിവെരളം അറജിയെജിച്ചു യകണാണള്ള കതജിനന്റ്
മറുപടജി  ലഭദ്ധ്യമണാകജിയെജിടജിയലനന്റ്  യകണാച്ചജി  നഗരസഭ  ഓഡജിറന്റ്  സനനജിയെര്  യഡപപ്യുടജി  ഡയെറക്ടറുയട
01.08.2018 യല യക.എസന്റ്.എ –യക.സജി.സജി  (എസന്റ്-7)709/2018  നളം കതന്റ് പ്രകണാരളം  റജിഭപണാര്ടന്റ്
യചയജിട്ടുണ്ടന്റ്
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5. ഇ-ഗഭവെണന്സന്റ് പദ്ധതജി സമയെബന്ധജിതമണായെജി പൂര്തജിയെണാകജിയെജില  -  
ഭകന്ദ്രസഹണായെളം നഷമണായെതളം മറന്റ് അപണാകതകളുളം

[യകണാച്ചജി ഭകണാര്പഭറഷന് 2016-17 ഓഡജിറന്റ് റജിഭപണാര്ടന്റ് ഖണജിക 3-33]

നഗരസഭയെജില് ഇ-ഗഭവെണന്സന്റ് നടപജിലണാക്കുനതജിനണായെജി ടണാറണാ കണ്സള്ടന്സജി
സര്വ്വെനസജിയന സജിസളം ഇനഭഗററണായെജി യതരയഞ്ഞടുതന്റ് 28.02.2011 ല് കരണാര് Master
Service Agreement ഒപ്പുവെച്ചജിട്ടുണ്ടന്റ്. കരണാര് തക 8,10,50,000/- രൂപയെണാണന്റ്. 13 മണാസളം
യകണാണ്ടന്റ്  ഭസണാഫന്റ് യവെയെര്  വെജികസജിപജിച്ചഭശഷളം  3  വെര്ഷളം  ഓണ്സസറന്റ്  ഓപഭറഷന്
ആനന്റ്  യമയെജിനനന്സന്റ്  നല്കുനതജിനണാണന്റ്  കരണാര്.  എനണാല്  കരണാര്  കണാലണാവെധജി
അവെസണാനജിച്ചജിട്ടുളം  ഭപ്രണാജക്ടന്റ്  പൂര്തനകരജിച്ചജിടജില.  ടജി.സജി.എസജിനന്റ്  ഇതവെയര
നല്കജിയെജിട്ടുള്ള  തക  സളംബന്ധജിച്ച  വെജിവെരവളം  ഭപ്രണാജക്ടന്റ്  നജിര്വ്വെഹണതജിയല
അപണാകതകളുളം തണായഴ ഭചര്ക്കുന.

ഗഡു
ടജി.സജി.എസജിനന്റ് നല്കജിയെ ടജി.ഡജി.എസന്റ്

ആയക
തക യചകന്റ് നളം. തക യചകന്റ് നമ്പര്

ഒനന്റ് 64,84,000 774690/20.12.11 8,10,500 774691/ 20.12.11 72,94,500

രണ്ടന്റ്* 89,96,550 774694/ 31.5.13 12,15,750 774695/31.5.13 1,02,12,300

മൂനന്റ് 68,16,257 711651/14.3.14 7,57,362 711652/14.3.14 75,73,619

ആയക 2,22,96,807 27,83,612 2,50,80,419

ഭസണാഫന്റ് യവെയെര്  വെജികസനതജിനന്റ്  കണാലതണാമസളം  ഭനരജിടതജിനണാല്  7,29,450/-
ലജികന്വേജിഭഡറഡന്റ് ഡണാഭമജന്റ് കുറച്ചണാണന്റ് തക നല്കജിയെജിട്ടുള്ളതന്റ്.

• ഭപ്രണാജക്ടന്റ് സമയെബന്ധജിതമണായെജി പൂര്തജിയെണാകണാതതജിനണാല് ഭകന്ദ്രസഹണായെളം നഷമണായെജി.

ഭതഡന്റ്  പണാര്ടജി  സര്ടജിഫജിഭകഷനന്റ്  കൂടുതല്  സമയെളം  (2  വെര്ഷളം)  ഭവെണ്ടജി
വെനതജിനണാലളം,  ടജി.സജി.എസുളം  ഐ.യക.എളം.ഉളം  ആയുള്ള  ഇനഭഗഷന്
പൂര്തജിയെണാവെണാതതജിനണാലളം  ഇ-ഗഭവെണന്സന്റ്  പദ്ധതജി  സമയെബന്ധജിതമണായെജി
പൂര്തജിയെണാക്കുവെണാന്  സണാധജിച്ചജിടജിയലനളം  ഭപ്രണാജക്ടജിയന  സജിസളം  ഇനഭഗററണായെ
ടജി.സജി.എസുളം  നഗരസഭയുമണായുള്ള  കരണാര്  കണാലണാവെധജി  27.03.2017  നന്റ്
അവെസണാനജിക്കുകയെണായണനളം,  ആയെതജിനണാല്  ഈ  പദ്ധതജി  അടജിയെനജിരമണായെജി
നടപജിലണാക്കുനതജിനന്റ്  ടജി.സജി.എസുമണായുള്ള ഉടമ്പടജി കണാലണാവെധജി  2  വെര്ഷഭതകന്റ്
കൂടജി  ദനര്ഘജിപജിക്കുനതജിനന്റ്  സര്കണാരജിഭനണാടന്റ്  ആവെശദ്ധ്യയപടുനതജിനന്റ്  18.03.2017
യല കപൗണ്സജില് 25-ാ നമ്പരണായെജി തനരുമണാനളം എടുത. JnNURM പദ്ധതജിയുയട
കണാലണാവെധജി  അവെസണാനജിച്ചതജിനണാല്  ഭകന്ദ്രവെജിഹജിതളം  ഇനജി  ലഭജികണാത
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സണാഹചരദ്ധ്യതജില്  പദ്ധതജി  പൂര്തനകരണതജിനുള്ള  ഫണ്ടന്റ്  നഗരസഭ  തയന
കയണ്ടതണളം എന ഉപണാധജിഭയെണായട  ടജി.സജി.എസുമണായുള്ള ഉടമ്പടജി  കണാലണാവെധജി
27.03.2017  മുതല്  2  വെര്ഷഭതകന്റ്  കൂടജി  ദനര്ഘജിപജിച്ചന്റ്  സര്കണാര്  ഉതരവെന്റ്
പുറയപടുവെജിച്ചജിട്ടുണ്ടന്റ്  (സര്കണാര്  ഉതരവെന്റ്  (സണാധണാ)  നമ്പര്  3261/2017/
ത.സന്വേ.ഭ.വെ./10.10.2017).

2011  ല്  ആരളംഭജിച്ച  പദ്ധതജി  ആറുന്റ്  വെര്ഷമണായെജിട്ടുളം  പൂര്തനകരജികയപടണാത
തജിനണാല്  പദ്ധതജികണായെജി  ലഭജിഭകണ്ടജിയെജിരുന  ഭകന്ദ്രവെജിഹജിതളം  നഗരസഭയന്റ്
നഷമണായെജിരജിക്കുകയെണാണന്റ്.  JnNURM  പദ്ധതജിയുയട  ഭണാഗമണായെജി  ഏയറടുത  ഇ-
ഗഭവെണന്സന്റ് പദ്ധതജിയുയട പൂര്തനകരണതജിനന്റ് മണാത്രളം ഇനജിയുളം ഏകഭദശളം  6
ഭകണാടജി രൂപ ഭവെണ്ടജിവെരുളം. നഗരസഭയുയട സണാമ്പതജിക ഭദ്രത കണാരദ്ധ്യകമമലണാത
ഇഭപണാഴയത സണാഹചരദ്ധ്യതജില് ഭകന്ദ്രവെജിഹജിതമണായെജി  വെകയകണാള്ളജിച്ചജിരുന തക
ഇനജി തനതന്റ് ഫണ്ടജില് നജിനളം കയണ്ടഭതണ്ടജിയെജിരജിക്കുന.

• സജിസളം റജികന്വേയെര്യമനന്റ് പൂര്തനകരണതജിനന്റ് അളംഗനകണാരളം സവെകജി.

ഇ-ഗഭവെണന്സന്റ്  പദ്ധതജിയെജില്  ആദദ്ധ്യളം  പൂര്തനകരജിഭകണ്ടതന്റ്  സജിസളം
റജികന്വേയെര്യമനന്റ് സഡജി - 25 ഭമണാഡസ്യൂള് ആയെജിരുന. ഇതജിയന പൂര്തനകരണതജിനന്റ്
നഗരസഭ  ഉഭദദ്ധ്യണാഗസരുയട  അളംഗനകണാരളം  ആവെശദ്ധ്യമണാണന്റ്.  കരണാര്  പ്രകണാരളം
നജിജയപടുതജിയെ സമയെതന്റ് ഈ അളംഗനകണാരളം ലഭദ്ധ്യമണാകണാതജിരുനതന്റ് തടര്നള്ള
എലണാ പ്രവെര്തനങ്ങളുളം സവെകുനതജിനന്റ് പ്രധണാന കണാരണമണായെജി എനന്റ് നഗരസഭ
ഐ.റജി.  ഓഫനസറുയട  22.11.2016  യല  റജിഭപണാര്ടജില്  വെദ്ധ്യക്തമണാകജിയെജിട്ടുണ്ടന്റ്.
പദ്ധതജി പൂര്തനകരണതജിനന്റ് കണാലതണാമസളം ഭനരജിടതജിനുളം തടര്നന്റ് നഗരസഭയന്റ്
ലഭജിഭകണ്ടജിയെജിരുന  ഭകന്ദ്രവെജിഹജിതളം  നഷമണായെതജിനുളം  ഇടയെണാകജിയെതന്റ്
ഉഭദദ്ധ്യണാഗസരുയട ഭണാഗതനജിനള്ള വെനഴയെണായണനന്റ് കണാണുന. ഇതന്റ് സളംബന്ധജിച്ചന്റ്
അഭനന്വേഷണളം നടഭതണ്ടതളം ആവെശദ്ധ്യയമങജില് നടപടജി സന്വേനകരജിഭകണ്ടതമണാണന്റ്.

• ഹണാര്ഡന്റ് യവെയെര് -സര്വ്വെനസന്റ് വെണാറണ്ടജി അവെസണാനജിച്ചു.

കരണാര്  പ്രകണാരളം  ലഭദ്ധ്യമണാഭകണ്ട  ഹണാര്ഡന്റ് യവെയെറുകള്  ടജി.സജി.എസന്റ്.  സസപ
യചയജിട്ടുണ്ടന്റ്.  ഇവെയുയട  സര്വ്വെനസന്റ്  വെണാറണ്ടജി  കഴജിഞ്ഞതണായുളം  ആയെതജിനണാല്
AMC ലഭദ്ധ്യമണാക്കുനതജിനന്റ്  നടപടജി  സന്വേനകരജികണയമനളം  ഐ.റജി.ഓഫനസര്
റജിഭപണാര്ടന്റ്  യചയജിട്ടുണ്ടന്റ്.  എനണാല്  അപ്രകണാരളം  യചയതണായെജി  കണാണുനജില.  ഇതന്റ്
ഹണാര്ഡന്റ് യവെയെറുകളുയട  തടര്പ്രവെര്തനളം  സുഗമമണായെജി  ലഭജിക്കുനതജിനന്റ്
തടസമണാവകയുളം  പദ്ധതജി  ലകദ്ധ്യളം  സകവെരജികണാതജിരജിക്കുനതജിനന്റ്
കണാരണമണാകുകയുളം യചഭയകണാളം.
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• IKM യന  ഭസണാഫന്റ് യവെയെറുകള്  നജിലനജില്യക  TCS മണായെജി  ഭസണാഫന്റ് യവെയെര്
തയണാറണാക്കുനതജിനന്റ് കരണാര്.

ഭകരളതജിയല  പഞണായെതന്റ്  രണാജന്റ്  സണാപനങ്ങളജിലളം  നഗരപണാലജികണാ
സണാപനങ്ങളജിലളം  യപണാതജനങ്ങള്കന്റ്  വെജിവെജിധ  ഭസവെനങ്ങള്
ലഭദ്ധ്യമണാക്കുനതജിനുള്ള  ഭസണാഫന്റ് യവെയെറുകള്  തയണാറണാക്കുകയുളം  അതജിയന
ഓപഭറഷനുളം  യമയെജിനനന്സുളം  നല്കുകയുളം  യചയ്യുനതന്റ്  സര്കണാര്
ഉടമസതയെജിലള്ള  IKM  (Information  Kerala  Mission)  ആണന്റ്.  IKM
വെജികസജിപജിച്ച  ഭസണാഫന്റ് യവെയെറുകള്  യകണാച്ചജി  നഗരസഭയന്റ്  എന്തുയകണാണ്ടന്റ്
സന്വേനകണാരദ്ധ്യമല  എനതന്റ്  സളംബന്ധജിച്ച  വെജിവെരങ്ങയളണാനളം  ഇ-ഗഭവെണന്സുമണായെജി
ബന്ധയപട ഫയെലജില് ഭരഖയപടുതജിയെജിട്ടുമജില.

ഈ  പരണാമര്ശങ്ങള്  സളംബന്ധജിച്ചന്റ്  വെജിശദനകരണളം  ആവെശദ്ധ്യയപടന്റ്  ഓഡജിറന്റ്
എന്കന്വേയെറജി (നമ്പര്.101/19.10.2017) നല്കജിയയെങജിലളം മറുപടജി ലഭദ്ധ്യമണാകജിയെജിടജില. 

ഖണജിക സമണാഹൃത ഓഡജിറന്റ്  റജിഭപണാര്ടജില് ഉള്യപടുതന വെജിവെരളം അറജിയെജിച്ചു യകണാണള്ള കതജിനന്റ്
മറുപടജി  ലഭദ്ധ്യമണാകജിയെജിടജിയലനന്റ്  യകണാച്ചജി  നഗരസഭ  ഓഡജിറന്റ്  സനനജിയെര്  യഡപപ്യുടജി  ഡയെറക്ടറുയട
01.08.2018 യല യക.എസന്റ്.എ –യക.സജി.സജി (എസന്റ്-7)709/2018 നമ്പര് കതന്റ് പ്രകണാരളം റജിഭപണാര്ടന്റ്
യചയജിട്ടുണ്ടന്റ്.
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തൃശ്ശൂര

തൃശ്ശൂര് ജജില

1. നജിഷജിയ ആസജികള് പ്രയയയോജനപ്രദമയോക്കുന്നതജിനന്  /  കകകകയയോഴജിയുന്നതജിനന്  
സതത്വര നടപടജി ഉണയോകുന്നജില

[കകപ്പറമന് ഗയോമപഞയോയതന് 2016-17 ഓഡജിറന് റജിയപ്പയോര്ടന് ഖണജിക 3-17]

പഞയോയതജില് വജിവജിധ കയോലയളവജിലയോയജി ലക്ഷങ്ങള് കചെലവഴജിചന്  ആര്ജജിച
ആസജികള് പലതതും നജിഷജിയമയോയജി നശജിച്ചുകകയോണജിരജിക്കുന. ഏതയോനതും ഉദയോഹരണങ്ങള്
തയോകഴ യചെര്ക്കുന.

(a) മള്ടജിപര്പ്പസന് ഇന്യഡയോര് യസ്റ്റേഡജിയതും.

30 ലക്ഷതജിലധജികതും രൂപ കചെലവഴജിചന് 2006-07 വര്ഷതജില് യകയോളതും, ഭജിതജി,
സയോബന്  എന്നജിവ പൂര്തജിയയോകജിയ മള്ടജിപര്പ്പസന്  ഇന്യഡയോര്  യസ്റ്റേഡജിയതജിനന്
റൂഫന്,  പയോസ്റ്റേറജിതുംഗന്  എന്നജിവ  കചെയയോതതജിനയോല്  ജജീര്ണജിചന്
നശജിച്ചുകകയോണജിരജിക്കുകയയോണന്.  നജിരവധജി  ജനങ്ങള്കന്  ഉപകയോരപ്രദമയോയകണ
പ്രസ്തുത  പദ്ധതജി  എത്രയുതും  യവഗതും  പൂര്തജിയയോകയോനള്ള  നടപടജികള്
ഉണയോയകണതയോണന്.

(b)പജികപ്പന് വയോന് 8 വര്ഷതജിലധജികമയോയജി ഉപയയയോഗജിക്കുന്നജില.

2008-09  കയോലഘടതജില്  ലക്ഷങ്ങള്  കചെലവഴജിചന്  മയോലജിനന
നജിര്മയോര്ജനതജിനയോയജി  വയോങ്ങജിയ  പജികപ്പന്  വയോന്,  പദ്ധതജി
നടപ്പജിലയോകയോതതജിനയോല് ഉപയയയോഗജികകപ്പടയോകത നശജിച്ചുകകയോണജിരജിക്കുകയയോണന്.
ആയതന് യലലതും കചെയ്യുന്നതജിനയോയജി  28/1/13  ല് പഞയോയതന് കഡപപ്യൂടജി ഡയറക്ടര്
മുയഖന  സര്കയോരജിയലകന്  കകതഴുതജികയങജിലതും  നയോളജിതവകര  മറുപടജികയയോനതും
ലഭനമയോയജില.

നജിലവജികല  സജിതജി  ആരയോഞന്  നല്കജിയ  കതജിനന്  പരയോമര്ശ  വജിഷയങ്ങള്  പരജിഹരജിക്കുന്നതജിനന്
തത്വരജിത നടപടജികള് കകകകയോണ്ടുവരുന്നതയോയജി  കസക്രടറജി  അറജിയജിചതയോയജി  തൃശ്ശൂര് ജജിലയോ  ഓഡജിറന്
യജയോയജിനന് ഡയറക്ടര് 29/08/2018  കല കക.എസന്.എ –ടജി.എസന്.ആര് (എസന്.1) 1286/2018  നമര്
കതജിലൂകട അറജിയജിചജിട്ടുണന്.

2. കതരുവന്  വജിളക്കുകള്,  കപയോതടയോപ്പുകള്-സതുംയുക്ത  പരജിയശയോധന  
നടതജിയജിടജില.

[കയോടകയോമയോല് ഗയോമപഞയോയതന് 2016-17 ഓഡജിറന് റജിയപ്പയോര്ടന് ഖണജിക 3-2]

2016-17  സയോമതജിക  വര്ഷതജില്  കതരുവു  വജിളക്കുകളുകട  കവദദ്യുതജി

                                              സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് 2017-18 117



തൃശ്ശൂര

ചെയോര്ജജിനതജില്  9,81,732/-  രൂപ  ഗയോമ  പഞയോയതന്   കക.എസന്.ഇ.ബജി  യജില്
അടവയോകജിയജിട്ടുണന്.  പഞയോയതന്,  കക.എസന്.ഇ.ബജി  യുമയോയജി  യചെര്ന്നന്  കതരുവു
വജിളക്കുകളുകട  എണതും  സതുംബനജിചന്  സതുംയുക്ത  പരജിയശയോധന
നടതജിയജിടജിലയോതതജിനയോല് പ്രവര്തജിക്കുന്ന എണതജിനതും ഇനതജിനതും തകന്നയയോയണയോ
ചെയോര്ജന് അടവയോക്കുന്നതന് എന്നതന് വനക്തമല. കക.എസന്.ഇ.ബജി യുകട കണകന് പ്രകയോരതും
നജിലവജില്  40  വയോടന്സജികന  ഓര്ഡജിനറജി  ബള്ബുകള്  47  എണതും  ഉള്ളതയോയയോണന്
കയോണുന്നതന്.  പഞയോയത്തുകള്  എലയോതും  തകന്ന  വര്ഷങ്ങള്കന്  മുയമ  സയോധയോരണ
ബള്ബുകള്കന്  പകരതും  സജി.എഫന്.എല്  ബള്ബുകള്  സയോപജിക്കുന്ന  പദ്ധതജി
നടപ്പയോകജിയജിട്ടുള്ളതയോണന്.  ആയതജിനയോല്  സതുംയുക്ത  പരജിയശയോധന  നടതജി  കതരുവു
വജിളക്കുകളുകട  എണതജിലതും  കവദദ്യുതജി  ചെയോര്ജന്  അടവയോക്കുന്നതജിലതും  എണതജിലതും
കൃതനത ഉറപ്പുവരുയതണതണന്. കൂടയോകത കതരുവു വജിളക്കുകളുകട എണതും, ഇനതും, വയോടന്സന്
എന്നജിവ  യരഖകപ്പടുയതണ  രജജിസ്റ്റേര്  പഞയോയതജില്  സൂക്ഷജിക്കുന്നജില.  ആയതജിനയോല്
നജിലവജിലള്ള  എണതജിന  തകന്നയയോയണയോ  റജിപ്പയര്  നടത്തുന്നതന്  എന്നതതും
പരജിയശയോധജിക്കുക സയോധനമലയോതയോകുന.

പഞയോയത്തുതും,  യകരള  വയോടര്  അയതയോറജിറജിയുമയോയജി  യചെര്ന്നന്  കപയോതടയോപ്പുകളുകട
എണതും  സതുംബനജിചന്  സതുംയുക്ത  പരജിയശയോധന  നടതജിയജിടജില.  നജിലവജില്  304
ടയോപ്പുകള്കയോണന്  കവള്ളകരതും  അടവയോകജി  വരുന്നതന്.  2016-17  വര്ഷതജില്  ഈ
ഇനതജില്  15,96,000/-  രൂപ വയോടര്  അയതയോറജിറജിയജില് അടവയോകജിയജിട്ടുണന്.  കൂടയോകത
3/17 കല വയോടര് അയതയോറജിറജിയുകട ഇന്യവയോയന്സന് പ്രകയോരതും  26,212/-  രൂപ കുടജിശജികയുതും
430  രൂപ കഫനതും ഉള്ളതയോയജി കയോണുന.  ഇതന്  സതുംബനജിചന്  വയോടര് അയതയോറജിറജിയന്
കതന് നല്കജികയങജിലതും മറുപടജി ലഭനമയോകജിയജിടജില. 

    രജജിസ്റ്റേര് തയയോറയോയകണതന് സതുംബനജിച്ചുതും സതുംയുക്ത പരജിയശയോധന  സതുംബനജിച്ചുതും
മുന്  വര്ഷങ്ങളജികല  ഓഡജിറന്  റജിയപ്പയോര്ട്ടുകളജികലലയോതും  തകന്ന  പരയോമര്ശങ്ങള്
നജിലനജില്കക  ആയതജിയന്മേല്  നടപടജികയടുകയോതജിരജിക്കുന്നതജിനന്  വജിശദജീകരണതും
(എന്കത്വയറജി നതും.12/5.8.17) ആവശനകപ്പടജിരുനകവങജിലതും മറുപടജി ലഭനമയോകജിയജിടജില.

നജിലവജികല  സജിതജി  ആരയോഞന്  നല്കജിയ  കതജിനന്  പരയോമര്ശ  വജിഷയങ്ങള്  പരജിഹരജിക്കുന്നതജിനന്
തത്വരജിത  നടപടജികള്  കകകകകയോണന്  വരുന്നതയോയുതും,  സതുംയുക്ത  പരജിയശയോധന  പൂര്തജിയയോയജി
വരുന്നതയോയുതും കസക്രടറജി അറജിയജിചജിട്ടുകണന്നന് തൃശ്ശൂര് ജജിലയോ ഓഡജിറന് യജയോയജിനന് ഡയറക്ടര് 29/08/2018
കല കക.എസന്.എ –ടജി.എസന്.ആര് (എസന്.1) 1286/2018 നമര് കതജിലൂകട അറജിയജിച്ചു.
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3. കപയോത  ശ്മശയോനതും  -  28,15,311/-  രൂപ  കചെലവഴജിചന്  പ്രവര്തനക്ഷ  
മമയോകജിയജിട്ടുതും ജനങ്ങള്കന് പ്രയയയോജനകപ്പടുന്നജില.

[വടയകകയോടന് ഗയോമ പഞയോയതന് 2016-17 ഓഡജിറന് റജിയപ്പയോര്ടന് ഖണജിക 3-22]

വജിറകുപയയയോഗജിചന്  പ്രവര്തജിപ്പജിക്കുന്ന സയോധയോരണ ശ്മശയോനതജികന നവജീകരണ
പ്രവര്തജികള്കയോയജി  2011-12  മുതല്  നയോളജിതവകരയയോയജി  28,15,311/-  രൂപ
കചെലവഴജിചജിട്ടുണന്. തകയുകട വജിശദവജിവരതും തയോകഴ യചെര്ക്കുന.

വര്ഷതും യപ്രയോജക്ടജികന യപരന് കചെലവഴജിച തക
2011-12 19/12- ശ്മശയോനതും അറകുറപ്പണജി 54,075
2012-13 73/13- ശ്മശയോനതും അറകുറപ്പണജി 7,958
2012-13 99/13- ശ്മശയോനതും നവജീകരണതും 10,08,760
2013-14 56/14- ശ്മശയോനതും നവജീകരണതും 4,91,240
2015-16 17/16- ശ്മശയോനതും നവജീകരണതും 3,98,981
2015-16 107/16- ശ്മശയോനതും തറയയയോടന് വജിരജികല് 3,76,645

2015-16 108/16- ശ്മശയോനതും കവദദ്യുതജീകരണവുതും 
ചുറ്റുമതജില് ഉയര്തലതും 2,41,019

2016-17 9/17- ശ്മശയോനതും നവജീകരണതും 89,938

2016-17 12/17- ശ്മശയോനതും കവദദ്യുതജീകരണവുതും 
ചുറ്റുമതജില് ഉയര്തലതും

1,46,695

ആകക 28,15,311

2016-17  വര്ഷയതയോകട  ശ്മശയോനതജികന  മുഴുവന്  പണജികളുതും
പൂര്തജീകരജിചജിട്ടുകണങജിലതും  നയോളജിതവകരയയോയജി  ഒരു  മൃതയദഹതും  യപയോലതും  ഇവജികട
ദഹജിപ്പജിചജിടജില.  മൃതയദഹതും ദഹജിപ്പജിക്കുന്നതജിനയോയജി  ജനങ്ങള് ഇവജിയടകന്  വരയോകത മറന്
മയോര്ഗ്ഗങ്ങള്  യതടുന്നതജികന  കയോരണതും  കകണതജി   ശ്മശയോനതും  ജനങ്ങള്
ഉപയയയോഗകപ്പടുത്തുന്നതജിനന് യവണതയോയ നടപടജികള് കകകകയോള്ളുന്നതജിനന് പഞയോയതന്
ഭരണസമജിതജി ശ്രദ്ധ കചെലതണകമന്നന് ഓ ഡജിറന് റജിയപ്പയോര്ടജില് നജിര്യദ്ദേശജിചജിട്ടുണന്.

നജിലവജികല സജിതജി ആരയോഞന് നല്കജിയ കതജിനള്ള മറുപടജിയജില് ശ്മശയോനതും ഉപയയയോഗജിക്കുന്നതജിനന്
യയോകതയോരു  തടസ്സവുമജികലന്നന്  അസജിസ്റ്റേനന്  എഞജിനജീയര്  റജിയപ്പയോര്ടന്  കചെകയ്തെന്നന്  കസക്രടറജി
അറജിയജിചതയോയജി  തൃശ്ശൂര്  ജജിലയോ  ഓഡജിറന്  യജയോയജിനന്  ഡയറക്ടര്  29/08/2018  കല  കക.എസന്.എ  –
ടജി.എസന്.ആര് (എസന്.1) 1286/2018 നമര് കതജിലൂകട അറജിയജിചജിട്ടുണന്.
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4. ഒയരകയയോരു  സര്കയോര്  സ്കൂളജിനന്  സലയമയോ  കകടജിടയമയോ  ഇല  –എയന്ഡഡന്  
സ്കൂളുകള്കന് യടയോയന് കലറന് നജിര്മജിചന് നലജി.

[വടയകകയോടന് ഗയോമപഞയോയതന് 2016-17 ഓഡജിറന് റജിയപ്പയോര്ടന് ഖണജിക 3-26]

വടയകകയോടന്  ഗയോമപഞയോയതജികല  ഒയരകയയോരു  സര്കയോര്  സ്കൂളയോയ
ജജി.എതും.എല്.പജി.സ്കൂള്  നജിരവധജി  വര്ഷങ്ങളയോയജി  വയോടകകകടജിടതജിലയോണന്
പ്രവര്തജിച്ചുവരുന്നതന്. സ്കൂളജിനന് അനയയയോജനമയോയ സലതും കകണതയോയനയോ, ആവശനമയോയ
ഫണന്  കകണതയോയനയോ  ഇനജിയുമയോയജിടജില.  അയതസമയതും,  2015-16,  2016-17
വര്ഷങ്ങളജിലയോയജി 6 എയന്ഡഡന് സ്കൂളുകള്കയോയജി 17,26,739/-  രൂപ കചെലവഴജിചന് യടയോയന്
  കലറ്റുകള്  നജിര്മജിചന്  നലജിയജിട്ടുണന്.  സബന്സജിഡജി  മയോര്ഗ്ഗയരഖ  പ്രകയോരതും  (ജജി.ഒ.
(എതും.എസന്.)  4/2016/  തസത്വഭവ  തജീയതജി  11-1-16)  എലയോ  ഗവ.  സ്കൂളുകളജിലതും
യൂറജിനലകളുതും  യടയോയന് കലറ്റുകളുതും  കുടജികവള്ള  സസൗകരനങ്ങളുതും  നടപ്പയോകജിയതജിനയശഷതും
എയന്ഡഡന് സ്കൂളുകളജിലതും ഇതരതും സസൗകരനങ്ങള് ഏര്കപ്പടുതയോകമന്നയോണന്  പറയുന്നതന്.
വയോടകകകടജിടതജില്  വളകര  പരജിമജിതമയോയ  സസൗകരനതജിലയോണന്  സര്കയോര്  സ്കൂള്
പ്രവര്തജിച്ചുവരുന്നതന്.  ഇവജികട  ആവശനതജിനന്  യടയോയന് കലറന്  സസൗകരനയമയോ,  ഭക്ഷണതും
പയോകതും കചെയ്തെന് നലയോനള്ള സസൗകരനങ്ങയളയോ ഇല.

വയോടകകകടജിടമയോയതകകയോണ്ടുതകന്ന  തക  കചെലവഴജിക്കുന്നതജിനന്  പഞയോയതജിനന്
സയോധജിക്കുനമജില.  സലതും  ലഭനമയോകജിയയോല്  കകടജിട  നജിര്മയോണതജിനന്  യവണ  ഫണന്
അനവദജികയോകമന്നന്  സലതും  എതും.എല്.എ.  ഉറപ്പന്  നലജിയജിട്ടുണന്  എന്നന്  കഹഡജിസ്ട്രസന്
അറജിയജിക്കുകയുണയോയജി.  ആയതജിനയോല്  സലതും  എത്രയുതും  യവഗതും  കകണതയോനള്ള
ശ്രമങ്ങള്  പഞയോയതന്  ഭരണസമജിതജിയുകട  ഭയോഗത്തുനജിനതും  ഉണയോയകണതയോകണന്നന്
ഓഡജിറന് റജിയപ്പയോര്ടജില് നജിര്യദ്ദേശജിചജിട്ടുണന്.

നജിലവജികല  സജിതജി  ആരയോഞന്  നല്കജിയ  കതജിനന്  വജിഷയതും  പഞയോയതന്  ഭരണസമജിതജിയുകട
ശ്രദ്ധയജില്  കകയോണന്  വന്നജിട്ടുകണന്നന്  കസക്രടറജി  മറുപടജി  നല്കജിയതയോയജി  തൃശ്ശൂര്  ജജിലയോ  ഒയോഡജിറന്
യജയോയജിനന് ഡയറക്ടര് 29/08/2018  കല കക.എസന്.എ –ടജി.എസന്.ആര് (എസന്.1) 1286/2018  നമര്
കതജിലൂകട അറജിയജിചജിട്ടുണന്.

5. 21 ലക്ഷതജില്പ്പരതും  രൂപ  കചെലവഴജിച  മയോലജിനന  സതുംസ്കരണപദ്ധതജി  
നയോളജിതവകരയയോയജിട്ടുതും പ്രവര്തനക്ഷമമയോയജിടജില

[വയോടയോനപ്പജിള്ളജി ഗയോമപഞയോയതന് 2016-17 ഓഡജിറന് റജിയപ്പയോര്ടന് ഖണജിക 3-20]

മയോലജിനന  സതുംസ്കരണ  പയോനന്  സയോപജികലതും  വയോഹനതും  ഏര്കപ്പടുതലതും  എന്ന
യപരജില്  2011-12-ല്  28,67,000/-  രൂപ  വകയജിരുതജി  ആരതുംഭജിച  യപ്രയോജക്ടയോണജിതന്
(യപ്രയോജക്ടന്  നതും.148/12).  ടയോക്റ്റര്,  യവസ്റ്റേന്  ബജിനകള്  എന്നജിവ  വയോങ്ങുന്നതജിനതും  പയോനന്
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നജിര്മയോണതജിനമയോയജി  2011-12-ല്  തകന്ന  21,17,000/-  രൂപ  കചെലവഴജിചജിട്ടുണന്.
കപയോതവജിഭയോഗതും  വജികസനഫണജില്  നജിനതും  10 ലക്ഷതും  രൂപയുതും  യലയോകബയോങന്
ധനസഹയോയതജില് നജിനന് 11,17,000/- രൂപയുമയോണന് കചെലവഴജിചജിരജിക്കുന്നതന്.

പയോനന്  സയോപജിക്കുന്നതജിനയോയജി  22  ലക്ഷതും  രൂപയുകട   എസ്റ്റേജിയമറന്  തയയോറയോകജി
സര്കയോര്  അതുംഗജീകൃത  യസവനദയോതയോകളയോയ  ബയയയോകടകന്  എന്ന  സയോപനവുമയോയജി
3.2.12-ല്  പഞയോയതന്  കരയോറജിയലര്കപ്പടജിട്ടുണന്.  6  മയോസമയോയജിരുന  കരയോറജികന
കയോലയോവധജി.  എന്നയോല്  സലതും  സതുംബനജിചന്  ഒരു  വജിഭയോഗതും  ആളുകളുകട  എതജിര്പ്പന്
ഉണയോയതജിനയോല് പദ്ധതജി പൂര്തജികരജികയോന് കഴജിഞജിടജില.

15,45,000/-  രൂപയുകട  മൂലനമുള്ള  പ്രവൃതജികള്  പൂര്തജിയയോകജിയതജികന
വജിശദയോതുംശങ്ങളടങ്ങുന്ന  ഒരു  യസ്റ്റേജന്  സര്ടജിഫജികററന്  5.3.12-ല്  തകന്ന  ബയയയോകടകന്
പഞയോയതജിനന് നല്കജിയജിട്ടുണന്.  ബയയയോകടകജികന 13.5.16-കല കതജില് ഇയപ്പയോഴകത
സലതന്  പയോനന്  നജിര്മയോണതും  പൂര്തജീകരജികയോന്  കഴജിയയോത  സയോഹചെരനമുകണങജില്
പയോനന്  അവജികട  നജിനതും  പഞയോയതന്  നജിശ്ചയജിക്കുന്ന  സലയതകന്  മയോറജി
സയോപജികയോവുന്നതയോകണന്നന്  അറജിയജിചജിട്ടുണന്.  പഞയോയതജികന  അധജീനതയജില്
സൂക്ഷജിചജിരജിക്കുന്ന  പയോനജികന  അനബന  ഉപകരണങ്ങളയോയ  യന്ത്രസയോമഗജികള്
ദജീര്ഘകയോലതും  ഉപയയയോഗജികയോതതമൂലതും  യകടുവരയോന്  സയോധനതയുകണനതും  കതജില്
പറയുന. 15.12.16-നന് അഡത്വയകറന് ശ്രജീ.എസന്.യു.നയോസറജില് നജിനതും ഭരണസമജിതജികന്
ലഭജിച നജിയയമയോപയദശതജില്  കപയോതതയോതന്പരനതും  മുന്നജിര്തജി ബയയയോഗനയോസന്  പയോനന്
പ്രസ്തുത  സലയതയോ  അകലങജില്  അനയയയോജനമയോയ  മയറകതങജിലതും  സലയതയോ
സയോപജിക്കുന്നതജിനന്  പഞയോയതന്  ഭരണസമജിതജികന്  ഉചെജിതമയോയ  തജീരുമയോനതും
എടുകയോവുന്നതയോകണനതും അലയോതപക്ഷതും സര്കയോരജിനന്  അപരജിഹയോരനമയോയ കഷ്ടനഷ്ടതും
ഉണയോകുകമനതും  പറയുന.  എന്നയോല്  ഇകയോരനതജില്  പഞയോയതന്  തടര്
നടപടജികകളയോനതും സത്വജീകരജിചജിടജില.

പദ്ധതജി  സതുംബനജിചന്  തൃശ്ശൂര്  വജിജജിലന്സന്  ഓഫജീസന്  V.C.03/16/TSR  എന്ന
നമറജില്  ഒരു  യകസന്  രജജിസ്റ്റേര്  കചെയ്തെജിട്ടുണന്.  ഒറജിജജിനല്  ഫയല്  വജിജജിലന്സന്
ഓഫജീസജിയലകന്  നല്കജിയജിരജിക്കുകയയോണന്.  ഹയോജരയോകജിയതന്  ഫയലജികന പകര്പ്പയോണന്.
എന്നയോല് അതജില് ടയോക്റ്റര്,  ബജിനകള് എന്നജിവ വയോങ്ങജിയതജികന വജിശദയോതുംശങ്ങള് ഇല.
സലതും സന്ദര്ശജിച ഓഡജിറന്  സതുംഘതജിനന്  പയോനന്  നജില്ക്കുന്ന സലതും മുഴുവനതും  കയോടു
പജിടജിചന്  കജിടക്കുന്നതയോയയോണന്  കയോണുവയോന്  കഴജിഞതന്.  തടര്നടപടജികള്
സത്വജീകരജികയോതപക്ഷതും 21 ലക്ഷയതയോളതും രൂപ പയോഴന് കചെലവന് ആയജി തജീരുകമന്ന കയോരനതും
ഭരണസമജിതജിയുകട ശ്രദ്ധയജില്കപ്പടുതജിയജിട്ടുണന്.
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തൃശ്ശൂര

നജിലവജികല സജിതജി ആരയോഞന് നല്കജിയ കതജിനന് വജിജജിലന്സന് അയനത്വഷണതും പൂര്തജിയയോകുന്ന മുറയന്
പരയോമര്ശ വജിഷയങ്ങള് പരജിഹരജിക്കുന്നതജിനന് തടര് നടപടജികള് സത്വജീകരജിക്കുന്നതയോകണന്നന് കസക്രടറജി
അറജിയജിചതയോയജി  തൃശ്ശൂര്  ജജിലയോ  ഓഡജിറന്  യജയോയജിനന്  ഡയറക്ടര്  29/08/2018  കല  കക.എസന്.എ  –
ടജി.എസന്.ആര് (എസന്.1) 1286/2018 നമര് കതജിലൂകട അറജിയജിചജിട്ടുണന്.

6. യസ്റ്റേഡജിയതജിനയോയജി സലതും അകത്വയര് കചെയ്തെത വകയജില് നഗരസഭകന് വന് 
തക ബയോധനത.

[ചെയോലക്കുടജി മുനജിസജിപ്പയോലജിറജി 2016-17 ഓഡജിറന് റജിയപ്പയോര്ടന്  ഖണജിക 3-1]

യസ്റ്റേഡജിയതും പണജികയോയജി സലതും അകത്വയര് കചെയ്യുന്നതജിനന്  2,50,00,000/-  രൂപ
ടജി.ഡജി.സജി.ബജി ചെയോലക്കുടജി ഈവനജിതുംഗന് ബയോഞജില് നജിന്നന് നഗരസഭ വയോയ്പ എടുക്കുകയുതും
2009 ല് 3.07 ഏകര് സലതും അകത്വയര് കചെയ്യുകയുതും കചെയ്തു (അവയോര്ഡന് നമര് 1/2010).
6  യപരജില് നജിന്നയോയയോണന്  പ്രസ്തുത സലതും അകത്വയര്  കചെയ്തെജിരുന്നതന്.  അവയോര്ഡന്  തക
വര്ദ്ധജിപ്പജിക്കുന്നതജിനയോയജി 6 യപരുതും LAR യകസുകള് നല്കുകയുതും (LAR-2/2013, 21/10
മുതല്  25/10  വകര)  സബന്  യകയോടതജി  അവയോര്ഡന്  തക  വര്ദ്ധജിപ്പജിക്കുകയുതും  കചെയ്തു.
നയോളജിതവകര വജിധജികടതും  ഇനതജില് അടവയോകജിയജിരജിക്കുന്ന തക  8,33,65,475/-  രൂപ
ആണന്  (ഓഡജിറന്  എന്കത്വയറജി  നതും.13/5.6.17).  ഇതന്  വജിധജികട  സതുംഖനയുകട  35%
മയോത്രമയോണന്.  24.08.2009  മുതല് വയോയ്പ തജിരജിചടവന്  തടങ്ങജികയങജിലതും  (12.5%  പലജിശ
നജിരകജില്) ഭജീമമയോയ തക കചെലവഴജിചന് നഗരസഭ അകത്വയര് കചെയ്തെ സലതന് യസ്റ്റേഡജിയതും
പണജിയുന്നതജിനള്ള  നടപടജികകളയോനതും  ഓഡജിറന്  കയോലയളവന്  വകര  നഗരസഭ
കകകകയോണജിടജില.  വയോയ്പ  ഇനതജില്  31.03.2017-ല്  അടച്ചു  തജീര്ക്കുവയോന്  ബയോകജി
നജില്ക്കുന്ന  തക  48,80,093/-  രൂപ  ആണന്.  ഇതജിന  പുറകമ  വജിധജികടമജിനതജിലതും
വന്തക  ബയോധനത  ആയജി  നജില്ക്കുനണന്.  വയോയ്പ  തജിരജിചടവജിലതും  വജിധജികട  സതുംഖന
അടവയോക്കുന്നതജിലതും  നഗരസഭ  വജീഴ്ച  വരുതജിയജിട്ടുള്ളതയോയജി  ഫയലകള്
പരജിയശയോധജിചതജില്  കയോണുന.  യസ്റ്റേഡജിയതജിനയോയജി  സലതും  അകത്വയര്  കചെയ്തെതന്
ചെയോലക്കുടജിയുകട  ഹൃദയഭയോഗതയോയതജിനയോലയോണന്  അവയോര്ഡജിനയോയജി  വന്തക
കചെലവഴജിയകണജി  വന്നജിട്ടുള്ളതന്  എന്നന്  ഓഡജിറന്  നജിരജീക്ഷജിക്കുന.  കപയോതപണതും
കചെലവഴജിചന്  പദ്ധതജികള്  ഏകറടുക്കുയമയോള്  അവ  നഗരസഭകന്  തയോങ്ങയോനയോവയോത
ബയോധനതയയോയജി  മയോറുന്നജില  എന്നന്  അധജികയോരജികള്  ഉറപ്പുവരുതജിയജിടജില. യസ്റ്റേഡജിയതും
പണജിയുന്നതജിനന് ആവശനമയോയ വജിഭവ യസയോതസ്സന് കകണത്തുവയോന് യവണ നടപടജികള്
സത്വജീകരജിയകണതയോകണന്നന് ഓഡജിറന് റജിയപ്പയോര്ടജില് നജിര്യദ്ദേശജിചജിട്ടുണന്.
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തൃശ്ശൂര

നജിലവജികല സജിതജി ആരയോഞന് നല്കജിയ കതജിനന്  2018-19  വര്ഷകത സതുംസയോന ബജറജില്  9
യകയോടജി  രൂപ  വകയജിരുതജിയജിട്ടുളളതയോയുതും  DPR  തയയോറയോക്കുന്നതജിനള്ള  നടപടജികള്  യസയോര്ടന്സന്
കസൗണ്സജില് സത്വജീകരജിച്ചുവരുന്നതയോയുതും കസക്രടറജി അറജിയജിചതയോയജി തൃശ്ശൂര് ജജിലയോ ഓഡജിറന്  യജയോയജിനന്
ഡയറക്ടര് 29/08/2018 കല കക.എസന്.എ –ടജി.എസന്.ആര് (എസന്.1) 1286/2018 നമര് കതജിലൂകട
അറജിയജിചജിട്ടുണന്.

7. വസ്തുനജികുതജി  പരജിഷ്കരണതും  -  സമയബനജിതമയോയജി  പൂര്തജീകരജികയോന്  
നടപടജി സത്വജീകരജികണതും.

[കകയോടുങ്ങല്ലൂര് മുനജിസജിപ്പയോലജിറജി 2016-17 ഓഡജിറന് റജിയപ്പയോര്ടന് ഖണജിക 2-1]

14.1.11 കല സ.ഉ.(അ)18/11 ത.സത്വ.ഭ.വ. ഉതരവന് പ്രകയോരതും വസ്തുനജികുതജി പുതകജി
നജിര്ണയജിക്കുന്നതജിനതും  2013  കല  യകരള  മുനജിസജിപ്പയോലജിറജി  (വസ്തുനജികുതജിയുതും  യസവന
ഉപനജികുതജിയുതും സര്ചെയോര്ജതും) യഭദഗതജി ചെടങ്ങള് പ്രകയോരതും പുതജിയ നജികുതജിദയോയകര്കന്
ഉടകനയുതും  നജിലവജിലള്ളവര്കന്  1.4.13  മുതലതും  പുതകജിയ  നജികുതജി  പ്രയോബലനതജില്
വരുത്തുന്നതജിനതും നജിര്യദ്ദേശജിചജിരുന. കകയോടുങ്ങല്ലൂര് നഗരസഭ ലഭനമയോകജിയ കണക്കുകള്
പ്രകയോരതും മുനജിസജിപ്പല് പ്രയദശതന്  44  വയോര്ഡുകളജിലയോയജി ആകക  34332  കകടജിടങ്ങള്
ഉണന്.  നഗരസഭയജികല   കകടജിടങ്ങള്കന്  നമര്  നല്കജി  അസസന് കമനന്  രജജിസ്റ്റേര്
തയയോറയോക്കുന്നതജിനന് 30.5.11 കല 1(എ) നമറയോയജി കസൗണ്സജില് തജീരുമയോനകമടുതജിട്ടുണന്.
എന്നയോല്  രജജിസ്റ്റേറുകളുതും  യരഖകളുതും  കയോലജികമലയോകയന്ന  കയോരണതും  ചൂണജികയോടജി
സമയബനജിതമയോയജി  തടര്  നടപടജികള് സത്വജീകരജികയോതജിരജിക്കുകയുതും തടര്ന്നന്   പുതജിയ
കകടജിടങ്ങള്കന് മയോത്രതും പുതജിയ നജിരകജില് വസ്തുനജികുതജി ഈടയോകജിയയോല് മതജികയനതും
പഴയ കകടജിടങ്ങളുകട വസ്തുനജികുതജി പരജിഷ്കരണതും നടപ്പയോയകണതജിലയോകയനതും കയോണജിചന്
31.12.15-ല് 10-ാം നമരയോയജി കസൗണ്സജില് തജീരുമയോനകമടുക്കുകയുമുണയോയജി.

നഗരസഭ ലഭനമയോകജിയ കണക്കുകള് പ്രകയോരതും  1/17  വകര പുതജിയ രജീതജിയജിലള്ള
വസ്തുനജികുതജി  നജിര്ണയതും  നടപ്പയോകജിയജിട്ടുള്ളതന്  1443  കകടജിടങ്ങള്കന്  മയോത്രമയോണന്.
അതയോയതന്  5%  കകടജിടങ്ങള്കന് യപയോലതും പുതജിയ നജിരകജില് നജികുതജി നജിര്ണയജികയോന്
നഗരസഭയന് സയോധജിചജിടജിലയോകയന്നയോണന് ഇതജില് നജിനതും വനക്തമയോകുന്നതന്. 27.4.15  കല
സ.ഉ(എതും.എസന്) 144/15 ത.സത്വ.ഭ.വ ഉതരവന് പ്രകയോരതും 660 ചെതരശ്ര അടജി വകരയുള്ള
കകടജിടങ്ങകള മയോത്രയമ നജികുതജിയജില് നജിനതും ഒഴജിവയോകജിയജിട്ടുള്ളു. 2000  ചെതരശ്ര അടജി
വകരയുള്ള കകടജിടങ്ങളജില് രൂപമയോറതും വരുതജിയവയതും വജിസജീര്ണതും ഇതജിലധജികരജിക്കുന്ന
പയോര്പ്പജിടയോവശനങ്ങള്ക്കുള്ള  കകടജിടങ്ങള്ക്കുതും,  വയോണജിജന  കകടജിടങ്ങള്ക്കുതും  നജികുതജി
വര്ധന ബയോധകമയോണന്. 1994 ല് നജിശ്ചയജിച വയോര്ഷജിക വയോടക മൂലനതജിനന് പകരമയോയജി
പജിനന്  ഏരജിയ അടജിസയോനമയോകജി നജികുതജി  നജിര്ണയജിക്കുയമയോള് ഉണയോകുന്ന വരുമയോന
വര്ധന സതുംബനജിച യയോകതയോരു പരജിയശയോധനയുതും നഗരസഭ നടതജിയജിടജില. 1994  ല്
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നജികുതജി നജിര്ണയജിച കകടജിടങ്ങളുകട നജികുതജി പരജിഷ്കരജിക്കുന്നതജിനന് സര്കയോര് നല്കജിയ
നജിര്യദ്ദേശതും  നടപ്പയോയകണതജിലയോകയന്നന്  തജീരുമയോനകമടുതതജിലൂകട  നഗരസഭയന്
വസ്തുനജികുതജിയജിനതജില്  ഭജീമമയോയ  വരുമയോന  നഷ്ടതും  ഉണയോകുനണന്.  വസ്തുനജികുതജി
പരജിഷ്കരണതും  നടപ്പയോയകണതജിലയോകയന്ന  കസൗണ്സജില്  തജീരുമയോനതും
പുന:പരജിയശയോധജിക്കുന്നതജിനതും  എത്രയുതും  യവഗതും  പരജിഷ്കരണതും  നടപ്പയോക്കുന്നതജി
നയോവശനമയോയ നടപടജികള് സത്വജീകരജിക്കുന്നതജിനതും ഭരണ സമജിതജിയുകട  പ്രയതനക ശ്രദ്ധ
ഉണയോയവണതയോകണന്നന് ഒയോഡജിറന്  നജിര്യദ്ദേശജിചജിട്ടുണന്.  ഈ വജിഷയതജില് സര്കയോരജികന
പ്രയതനക ശ്രദ്ധ ക്ഷണജിക്കുന.

നജിലവജികല സജിതജി ആരയോഞന് നല്കജിയ കതജിനന്  കസക്രടറജി മറുപടജി നല്കജിയജിടജിലയോകയന്നന്  തൃശ്ശൂര്
ജജിലയോ  ഓഡജിറന്  യജയോയജിനന്  ഡയറക്ടര്  29/08/2018  കല  കക.എസന്.എ  –ടജി.എസന്.ആര്  (എസന്.1)
1286/2018 നമര് കതജിലൂകട അറജിയജിചജിട്ടുണന്.

8. സയങതതും  യസയോഫന് കവയര്  ഉപയയയോഗജിചന്  കപര്മജിറന്  നലല്  -  ഫജീസന്  
ഈടയോക്കുന്നതജില് കുറവന് വരുന

[വലപ്പയോടന് ഗയോമപഞയോയതന് 2016-17 ഓഡജിറന് റജിയപ്പയോര്ടന് ഖണജിക 2-1]

• ബജില്ഡജിങ്ങന്  കപര്മജിറന്  ഫജീ  നജിയമയോനസൃതമയോയ  നജിരകജിലതും  കുറവയോയജി
ഈടയോക്കുന

2011 കല യകരള പഞയോയതന് കകടജിട നജിര്മയോണ ചെടങ്ങള്  (കക.പജി.ബജി.ആര്)
ചെടതും  11(3)  കഷഡദ്യുള്  II  പ്രകയോരതും  കയോറഗറജി  II  പ ഞയോയതജികല
തയോമസയോവശനതജിനള്ള  കകടജിടങ്ങള്കന്  ഒരു  ചെതരശ്ര  മജീററജിനന്  3/-  രൂപ
നജിരകജില് കപര്മജിറന്  ഫജീ ഈടയോക്കുവയോന് നജിര്യദ്ദേശജിചജിട്ടുണന്.  എന്നയോല്  2016-17
വര്ഷതജില്  പഞയോയതജില്  ബജില്ഡജിങ്ങന്  കപര്മജിറജിനയോയജി  അയപക്ഷജിച  100
മുതല്  150  ചെതരശ്ര മജീറര് വകര വജിസജീര്ണമുള്ള കകടജിടങ്ങള്കന്  1.50/-  രൂപ
നജിരകജിലയോണന്  (2016  ഏപ്രജില്  മുതല്  2016  ഡജിസതുംബര്  വകര)കപര്മജിറന്  ഫജീ
ഈടയോകജിയജിട്ടുള്ളതന്.  2017  ജനവരജി  മുതല്  3/-  രൂപ  നജിരകജില്  ഈടയോകജി
വരുന.  2014-15-ല്  2.5  രൂപ  നജിരകജില്  ഈടയോകജികയോണുന.  ഇപ്രകയോരതും
വജിവജിധ നജിരക്കുകള് ഈടയോക്കുവയോനണയോയ കയോരണതും വനക്തമയോക്കുവയോന് ഓഡജിറന്
എന്കത്വയറജി നമര് 09/20.10.2017 പ്രകയോരതും ആവശനകപ്പടതജിനള്ള മറുപടജിയജില്
ഐ.കക.എതും  സയോപജിച  സയങതതും  എന്ന  യസയോഫന് കവയര്  ഉപയയയോഗജിചയോണന്
കപര്മജിറന്  അയപക്ഷകള്  സത്വജീകരജിചന്  കപര്മജിറന്  നലജി  വരുന്നകതനതും,  ടജി
യസയോഫന് കവയര്  2014  ജൂണ്  മയോസതും  മുതല്  ഉപയയയോഗജിചന്  വരുനകണനതും,
യസയോഫന് കവയര് ജനയററന്  കചെയ്യുന്ന ഫജീയയോണന്  കപര്മജിറന്  ഫജീ  ആയജി  ഈടയോകജി
വരുന്നകതനതും  അതജില്  പ്രയതനകമയോയജി  ഓപന്ഷന്  കകയോടുക്കുവയോയനയോ,
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മയോറ്റുന്നതജിയനയോ  സയോധജിക്കുകയജിലകയനതും,  ഇകയോരനതും  നയോളജിതവകര
പഞയോയതജികന ശ്രദ്ധയജില്കപ്പടജിടജികലനതും വനക്തമയോകജിയജിട്ടുണന്.  യമല് പ്രകയോരതും
വജിവജിധ  നജിരക്കുകള്  ഈടയോകജിയതജിനന്  ഏതയോനതും  ഉദയോഹരണങ്ങള്  ചുവകട
യചെര്ക്കുന.

യസയോഫന്
കവയര്

രജജിസ്റ്റേന്യട
ഷന് നമര്

കപര്മജിറന്
ഉടമയുകട യപരന്

വജിവരതും

കകടജിടതജി
കന

വജിസജീര്ണതും
(ചെ.മജീ)

ഈടയോകജിയ
ഫജീ

ഈടയോയകണ
ഫജീ

വനതനയോ
സതും

27321/
3.12.14

വജിശത്വനയോഥന് മുതല്
യപര്

കനടജിയജിരജിപ്പജില്
125.82

314.55
(2.5x125.82) 377.46 62.90

153368/
31.5.16

കയോര്തനയോയനജി
പനകല് 137.55 206.32

(1.5x206.32) 412.65 206.35

209070/
10.02.17

റജിസന് വയോന
പുതജിയവജീടജില്
യകയോട്ടുപറമജില്

111.77 335.31
(3x111.77)

335.31
(3x111.77) -

• ക്രമവതന്കരണ ഫജീ കുറവയോയജി ഈടയോക്കുന

കപര്മജിറന്  ക്രമവതന്കരണ  (റഗുലകറയസഷന്)  ഫജീ  ഈടയോക്കുന്നതജിലതും
വനതനയോസതും  ഉണയോയജിട്ടുണന്.  2014-15-ല്  5/-  രൂപ  നജിരകജിലതും  (2.5  രൂപയുകട
ഇരടജി), 2016-17 ല് 3/- രൂപ നജിരകജിലതും (1.5 രൂപയുകട ഇരടജി), 2017 ജനവരജി
മുതല് 6/-  രൂപ നജിരകജിലതും  (3/-  രൂപയുകട ഇരടജി)  ഈടയോകജികയോണുന. യകരള
പഞയോയതന്  കകടജിട  നജിര്മയോണ  ചെടങ്ങളജികല  ചെടതും  137(4)-ല്  രയോജജിയയോകല്
ഫജീസന്  പ്രയോബലനതജിലള്ള  കപര്മജിറന്  ഫജീസജികന  ഇരടജിയയോയജിരജികണകമന്നന്
നജിഷ്കര്ഷജിചജിട്ടുണന്.  സര്ക്കുലര്  നതും.  229813/RD/2/15  ത.സത്വ.ഭ.വ.  തജീയതജി
11.11.2015  പ്രകയോരതും ക്രമവതന്കരണ അയപക്ഷകളജിയന്മേല് കപര്മജിറന്  പുതതയോയജി
അനവദജിയകണവയുകട  കയോരനതജില്  രയോജജിയയോകല്  ഫജീസജികനയോപ്പതും  കപര്മജിറന്
ഫജീസന്  കൂടജി  വയോയങ്ങണതയോകണന്നന്  വനക്തമയോകജിയജിട്ടുണന്.  അയപക്ഷകന്
കലസന്സന്ഡന് എഞജിനജീയറുകട യലയോഗജിനജില് നജിനതും അയക്കുന്ന അയപക്ഷയജില്
റഗുലകറയസഷന്  എന്നന്  കയോണജിക്കുകയുതും  ആയതന്  അനസരജിചന്  സയങതതും
യസയോഫന് കവയര്  ജനയററന്  കചെയ്യുന്ന  തകയയോണന്  റഗുലകറയസഷന്  ഫജീ  ആയജി
ഈടയോക്കുന്നകതനതും  പഞയോയതജിനന്  മയോറതും  വരുത്തുന്നതജിനന്
സയോധജിക്കുന്നതലകയനതും  ഓഡജിറന്  എന്കത്വയറജിക്കുള്ള  മറുപടജിയജില്
വനക്തമയോകജിയജിട്ടുണന്.  ഇതജില് നജിനതും  റഗുലകറയസഷന് ഫജീ  ഈടയോക്കുയമയോള്
കപര്മജിറന്  ഫജീ  കൂടജി  ഈടയോക്കുന്നതജിനള്ള  കപ്രയോവജിഷന്  യസയോഫന് കവയറജില്
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ഉള്കപ്പടുതജിയജിടജിലയോകയന്നയോണന്  വനക്തമയോകുന.  യമല്  പ്രകയോരതും  കപര്മജിറന്
റഗുലകറയസഷന്  ഫജീ  വജിവജിധ  നജിരക്കുകളജില്  ഈടയോകജിയതജിനന്  ഏതയോനതും
ഉദയോഹരണങ്ങള് ചുവകട യചെര്ക്കുന.

യസയോഫന്
കവയര്

രജജിസ്റ്റേന്യട
ഷന്

നമര്

കപര്മജിറന്
ഉടമയുകട യപരന്

വജിവരതും

കകടജിടതജി
കന

വജിസജീര്
ണതും

(ചെ.മജീ)

ഈടയോകജിയ
റഗുലകറയസഷ

ന് ഫജീ

ഈടയോയക
ണ

റഗുലകറ
യസഷന്

ഫജീ

വനതനയോ
സതും

23050/
16.12.14

രയോമകൃഷ്ണന്
കുന്നതന്,
വലപ്പയോടന്

121.5 607.5
(2.5x2x121.5)

1093.5
(9x121.5) 486

135563/
16.3.16

വസന കപയോയയോറ 132.57 397.71
(1.5x2x132.57)

1193.13 795.42

226957/
13/03/17

രയോജജീവന്.ടജി.കക.,
തണയതുംപറമജില്

131.0 786
(3x2x131)

1179
(9x131)

393

നജിലവജികല  ചെടങ്ങളുതും  സര്ക്കുലറുതും  നജിഷ്കര്ഷജിചജിട്ടുള്ള  പ്രകയോരതും  കപര്മജിറന്
എടുകയോകത  കകടജിട  നജിര്മയോണതും  പൂര്തജീകരജിച  അയപക്ഷകളജില്  കപര്മജിറന്
ഫജീയയയോകടയോപ്പതും  രണജിരടജി  ക്രമവതന്കരണ  ഫജീ  കൂടജി  ഈടയോയകണതയോണന്.  എന്നയോല്
സയങതതും യസയോഫന് കവയര് ഉപയയയോഗജിചന് കപര്മജിറന് നല്കുവയോന് തടങ്ങജിയ കയോലയളവു മുതല്
(ഇയപ്പയോഴുതും)  യമല്പ്രകയോരതും  ക്രമവതന്കരണ  ഫജീ  ഈടയോക്കുന്നജില.  പ  ഞയോയതജിനന്
ഇതവഴജി  വരുമയോന  നഷ്ടതും  ഉണയോയജികകയോണജിരജിക്കുന.  പുതജിയതയോയജി  യസയോഫന് കവയര്
ഉപയയയോഗജിചന്  തടങ്ങുയമയോള്  പ്രയോഥമജികമയോയജി  പരജിയശയോധജിചന്  വജിലയജിരുയതണ
വജിവരങ്ങള്യപയോലതും  പഞയോയതജികന  ശ്രദ്ധയജില്കപ്പടജില  എനള്ളതന്  യമല്യനയോട
ച്ചുമതലയജികല  വജീഴ്ചയയോയജി  ഓഡജിറന്  വജിലയജിരുത്തുന.  ബജില്ഡജിങ്ങന്  കപര്മജിറന്
ഫയലജിയനയോകടയോപ്പതും യനയോടന്ഫയല് തയയോറയോകജി സൂക്ഷജിക്കുന്നജില. ആയതജിനയോല് കപര്മജിറന്
ഫയലജില് സത്വജീകരജിചന്  കപര്മജിറന്  നല്കുകയയയോ,  നജിരസജിക്കുകയയയോ കചെയ്യുന്നത വകരയുള്ള
വജിവരങ്ങള് കൃതനമയോയജി വജിലയജിരുത്തുവയോന് കഴജിയുന്നജില.  എല്.എസന്.ജജി.ഡജി വജിഭയോഗതും
തയയോറയോക്കുന്ന അയനത്വഷണ റജിയപ്പയോര്ടന് കൃതനമയോയജി തജീയതജി സഹജിതതും യനയോടന് ഫയലജില്
യരഖകപ്പടുതജി   ക്രമവതന്കരണതും  നടയതണ  സതുംഗതജികളജില്  വജിസജീര്ണതും,
ക്രമവതന്കരണ  ഫജീ  എന്നജിവ  യരഖകപ്പടുയതണതയോകണന്നന്  ഓഡജിറന്  റജിയപ്പയോര്ടജില്
നജിര്യദ്ദേശജിചജിട്ടുണന്.
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നജിലവജികല സജിതജി ആരയോഞന് നല്കജിയ കതജിനന് അപയോകതകള് പരജിഹരജിക്കുന്നതജിനന് നടപടജികള്
കകകകയോണ്ടുവരുന്നതയോയജി  കസക്രടറജി  മറുപടജി  നല്കജികയന്നന്  തൃശ്ശൂര്  ജജിലയോ  ഓഡജിറന്  യജയോയജിനന്
ഡയറക്ടര് 29/08/2018 കല കക.എസന്.എ –ടജി.എസന്.ആര് (എസന്.1) 1286/2018 നമര് കതജിലൂകട
അറജിയജിചജിട്ടുണന്.

9. വജിവജിധ ആവശനങ്ങള്കയോയജി സലതും വയോങ്ങല്-സലവജില നജിശ്ചയജിചതജില് 
വജീഴ്ച സതുംഭവജിച്ചു - 30,65,811/- രൂപയുകട നഷ്ടതും

[പഴയന്നൂര് ഗയോമ പഞയോയതന് 2016-17 ഓഡജിറന് റജിയപ്പയോര്ടന് ഖണജിക 3-1]

ഭൂരഹജിതരയോയ ജനറല്  /  പടജികജയോതജി വജിഭയോഗകയോര്കയോയജി ഭൂമജി  വയോങ്ങല്,  കളജി
സലതജിനയോയജി ഭൂമജി വയോങ്ങല് എന്നജീ പദ്ധതജികള്കയോയജി 2016-17 വര്ഷതും 95,13,150/
കചെലവഴജിചജിട്ടുണന്.വജിശദയോതുംശതും ചുവകട യചെര്ക്കുന.

ക്രമ
നതും

യപ്രയോ.
നതും./
യപരന്

വയോങ്ങജിയ
ഭൂമജിയുകട
വജിസ്തൃതജി

കചെലവന് തക കചെലവന്
വജിവരതും

നജിര്വ്വഹ
ണ

ഉയദനയോഗ
സന്

1

56/17-
ഭൂരഹജിത
ര്കയോയജി
സലതും

വയോങ്ങല്-
ജനറല്

22 ആര്
66 ചെ.മജീ.

ഭൂമജികന്-
20,16,000/-

സ്റ്റേയോമന് യപപ്പര്-
1,61,300/-
രജജി.ഫജീ.-
40,390/-

എഴുതന്ഫജീ.-
7,700/-

ട.ബജില് നതും.
41/29-3-17

Rs.12,98,310/-
നതും.39/25-3-17
Rs.1,61,300/-

നതും.40/27-3-17
Rs.40,390/-

Vr.No.21601382/ 28-3-17
Rs.7,25,390/-

കസക്രടറജി

2.

148/17-
ഭൂരഹജിത
ര്കയോയജി

ഭൂമജി-
എസന്.
സജി.

20 ആര്
23 ചെ.മജീ.

ഭൂമജികന്-
18,00,000/-

സ്റ്റേയോമന് യപപ്പര്-
1,44,000/-
രജജി. ഫജീ-
36,060/-

എഴുതന് ഫജീ-
7,700/-

ട.ബജില് നതും.17/29-3-17
Rs.18,07,700/-
നതും.13/25-3-17
Rs.1,44,000/-
നതും.15/28-3-17
Rs.36,060/-

അസജി.
കസക്രടറജി

3.

155/17-
കളജി

സലതും
വയോങ്ങല്

40 ആര്
47 ചെ.മജീ.

ഭൂമജികന്-
48,50,000/-

സ്റ്റേയോമന് യപപ്പര്-
3,88,000/-
രജജി.ഫജീ.-
54,300/-

എഴുതന് ഫജീ.-
7,700/-

ട.ബജില് നതും.42/31-3-17
Rs.31,12,000/-

നതും.39/28-3-17 Rs.3,88,000/-
Vr.No.21601396/29-3-17

Rs.17,02,940/-
Vr.No.21601381/28-3-17

Rs.97,060/-

കസക്രടറജി

ആകക 95,13,150 95,13,150
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2005  കല  യകരള  പഞയോയതന്  രയോജന്  (വസ്തു  ആര്ജജികലതും  കകയയോഴജിയലതും)
ചെടങ്ങള്  3(1)  പ്രകയോരതും  ഗയോമ  പഞയോയതന്  കപയോത  ആവശനങ്ങള്കയോയജി  സലതും
വയോങ്ങുയമയോള്  പഞയോയതന്  കഡപപ്യൂടജി  ഡയറക്ടറുകട  അനയയയോജനതയോ  സര്ടജിഫജികറന്
വയോയങ്ങണതയോണന്. എന്നയോല് പഞയോയതന് ഇപ്രകയോരതും സര്ടജിഫജികറന് വയോങ്ങജിയജിടജില.

7/1/2008  കല  സ.ഉ.  (എതും.എസന്.)  9/2008/തസത്വഭവ  ഉതരവന്  പ്രകയോരതും
യപ്രയോജക്റ്റുകള് നടപ്പജിലയോക്കുന്നതജിനന് ഭൂമജി ആവശനമുള്ള ത.സത്വ.ഭ.  സയോപനങ്ങള് തയോകഴ
പറയുന്ന ഏത രജീതജിയുതും അവലതുംബജികയോകമന്നന് പറയുന.

• ആവശനമയോയ  ഭൂമജിയുകട  വജിസ്തൃതജി,  സയോനതും,  തരതും  എന്നജിവ  വനക്തമയോകജി  ഭൂമജി
വജില്കയോന് തയയോറുള്ളവര്കന് ത.സത്വ.ഭ.സയോപനകത സമജീപജികയോവുന്നതയോകണന്നന്
സൂചെജിപ്പജിച്ചുകകയോണന് വനപകമയോയ പരസനതും നലജികകയോണന്.

• ഒരു കതരചജില് സമജിതജി  രൂപജീകരജിചന്  ആ സമജിതജി  മുയഖന അനയയയോജനകമന്നന്
കയോണുന്ന സലതജികന പടജിക തയയോറയോകജികകയോണന്.

• തയദ്ദേശ സത്വയതുംഭരണ സയോപനങ്ങള്കന് യനരജിടന്.

ഇതജില്  ഒന്നയോമകത  രജീതജിയയോണന്  പഞയോയതന്  അവലതുംബജിചതന്.  തടര്ന്നന്
തഹസജില്ദയോര് സലവജില നജിശ്ചയജിചതജില് ശ്രജീ.  രയോമദയോസന് എന്നയയോളുകട സലതജിനന്
ഒരു ആറജിനന്  47,109/-  രൂപയുതും  ,ശ്രജീ.  മയോതപ്യൂ കയമയോടതന് എന്നയയോളുകട സലതജിനന്
ഒരു ആറജിനന്  60,832/-  രൂപയുമയോയജിരുന.  മുകളജില് പരയോമര്ശജിച സര്കയോര് ഉതരവന്
പ്രകയോരതും  റവനപ്യൂ  വകുപ്പന്  നജിശ്ചയജിക്കുന്ന  വജിലയന്  ഭൂമജി  വജില്കയോന്  ഉടമസന്
തയയോറയോകുന്നജികലങജില് റവനപ്യൂ വകുപ്പന്  നജിശ്ചയജിക്കുന്ന വജിലയുകട  30  ശതമയോനതും എന്ന
പരജിധജികന് വജിയധയമയോയജി നഷ്ടപരജിഹയോരമയോയജി അധജികതും തക നലയോവുന്നതയോണന്. എന്നയോല്
ഈ ഉതരവജിനന് വജിരുദ്ധമയോയജി പഞയോയതന് 89 ശതമയോനതും അധജികതും തക നലജികകയോണന്
ഭൂമജി വയോങ്ങയോന് ഐകകയണ്ഠേന തജീരുമയോനജിക്കുകയയോണുണയോയതന് (14/3/17 കല തജീരുമയോനതും
നതും.2(4)(1)).  പ്രസ്തുത മജീറജിതുംഗജില് നജിലവജിലള്ള ഉതരവുകള് പ്രകയോരതും പരമയോവധജി  30
ശതമയോനതും  അധജിക  തകയയ  അനവദജികയോനയോകൂ  എന്നന്  കസക്രടറജി  യയയോഗകത
അറജിയജിചജിരുന.  എന്നയോല്  കസക്രടറജി  വജിയയയോജനക്കുറജിപ്പന്  യരഖകപ്പടുതജിയജിടജില.
മുകളജില് പറഞ ഇടപയോടജിലൂകട പഞയോയതജിനന് സതുംഭവജിച നഷ്ടതും തയോകഴ യചെര്ക്കുന.
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ക്രമ
നതും

യപ്രയോ.
നതും.

വയോങ്ങജിയ വജില 30% നഷ്ടപരജിഹയോരമടകതും
പരമയോവധജി അനവദജികയോവുന്ന തക

വനതനയോസതും

1. 56/17

കസനജിനന് 36,000/-
നജിരകജില് 56 കസനജിനന്

20,16,000/- സ്റ്റേയോമന്
യപപ്പര് Rs.1,61,300/-

ആറജിനന് 47,109/- രൂപ
നജിരകജില്(കസനജിനന് ഏകയദശതും
19,057/-രൂപ)22.66 ആറജിനന്

Rs.1,387,737/-
(30%നഷ്ടപരജിഹയോരമടകതും) സ്റ്റേയോമന്

യപപ്പര്-1,11,100/-

6,78,463

2. 148/17

കസനജിനന് 36,000/-
നജിരകജില് 50

കസനജിനന്-18,00,000/-
സ്റ്റേയോമന് യപപ്പര്-

1,44,000/-

ആറജിനന് 47,109/- രൂപ നജിരകജില്
20.23 ആറജിനന്-12,38,920/-(30% നഷ്ട

പരജിഹയോരമടകതും) സ്റ്റേയോമന് യപപ്പര്-
99,200/-

6,05,880

3. 155/17

കസനജിനന് 48,500/-
രൂപ നജിരകജില് 100

കസനജിനന് -
48,50,000/- സ്റ്റേയോമന്
യപപ്പര്-3,88,000/-

ആറജിനന് 60,832/- രൂപ നജിരകജില്
(കസനജിനന് ഏകയദശതും 24,608/-) 40.47

ആറജിനന് Rs.32,00,432/- (30% നഷ്ട
പരജിഹയോരമടകതും) സ്റ്റേയോമന് യപപ്പര്-

2,56,100/-

17,81,468

ആകക 30,65,811

പഞയോയതന് രയോജന്  ആക്ടജിനന്  വജിരുദ്ധമയോയജി പഞയോയതന് കഡപപ്യൂടജി ഡയറക്ടറുകട
അനയയയോജനതയോ  സര്ടജിഫജികറന്  ഇലയോകതയുതും   നജിലവജിലള്ള  സര്കയോര്  ഉതരവജിനന്
വജിരുദ്ധമയോയജി  സല വജില നജിശ്ചയജിചതജിലൂയടയുതും  വന്ന  30,65,811/-  രൂപയുകട  നഷ്ടതും
വജിയയയോജനക്കുറജിപ്പന്  യരഖകപ്പടുത്തുകയയയോ,  സര്കയോറജികന  അറജിയജിക്കുകയയയോ
കചെയയോതതജിനയോല്  നജിര്വ്വഹണ  ഉയദനയോഗസകന  ബയോധനതയയോയജി  കണകയോകജി
ഈടയോയകണതയോകണന്നന് ഓഡജിറന് റജിയപ്പയോര്ടജില് നജിര്യദ്ദേശജിചജിട്ടുണന്.

ഇതമയോയജി  ബനകപ്പട  ഓഡജിറന്  എന്കത്വയറജികന്  (നതും.1/27-6-17)  നലജിയ
മറുപടജിയജില് ഗവ.  പജീഡറജില് നജിനതും കടറജില് കജിയറന്സന് ലഭനമയോയതന്  2017  മയോര്ചന്
മയോസതജിലയോകണനതും,  ആയതജിനയോല്  കഡപപ്യൂടജി  ഡയറക്ടറുകട  സര്ടജിഫജികറജിനന്
കയോത്തുനജിന്നയോല്  തക  കചെലവഴജികയോന്  സയോധജികയോകത  വരുകമന  കരുതജിയയോണന്
സര്ടജിഫജികറജിലയോകതതകന്ന സലതും വയോങ്ങജിയകതന്നന് അറജിയജിചജിട്ടുണന്.

കൂടയോകത, 1/1/2014  മുതല്  LARR  ആക്ടന്, 2013  നജിലവജില് വന്നതജിനയോല് ലയോനന്
റവനപ്യൂ  കമജീഷണറുകട  20/5/14  കല സര്ക്കുലര് നതും.  എന്.ആര്.സജി.2/10002/2014
പ്രകയോരതും  റവനപ്യൂ  വകുപ്പന്  നജിശ്ചയജിക്കുന്ന  വജിലയുകട  100%  വകര  അധജിക  തക
അനവദജികയോകമന്നന്  തൃശൂര് ജജിലയോ കളക്ടര് അറജിയജിചതപ്രകയോരതും ഇതജികലയോതകജിയയോണന്
കചെലവന് നടതജിയകതനതും,  പഞയോയതന് സദുയദ്ദേശനയതയോകട കചെയ്തെതയോകയയോല് ഓഡജിറന്
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പരയോമര്ശതും ഒഴജിവയോകണകമനമയോണന് അറജിയജിചതന്.

പ്രസ്തുത  മറുപടജിയജില്  പരയോമര്ശജിച  സര്ക്കുലര്  ലയോനന്  അകത്വജിസജിഷനമയോയജി
ബനകപ്പടതയോകണനതും,  പഞയോയതന്  നടതജിയതന്  ലയോനന്  അകത്വജിസജിഷന്
അലയോതതജിനയോല് മറുപടജി സത്വജീകയോരനമകലനതും റജിയപ്പയോര്ടജില് പ്രസയോവജിചജിട്ടുണന്.

നജിലവജികല  സജിതജി  ആരയോഞന്  നല്കജിയ  കതജിനന്  വജിഷയതും  നജിലവജില്  സര്കയോരജികന
പരജിഗണനയജിലയോകണന കസക്രടറജി മറുപടജി നല്കജിയജിട്ടുള്ളതയോയജി  തൃശ്ശൂര് ജജിലയോ ഓഡജിറന്  യജയോയജിനന്
ഡയറക്ടര് 29/08/2018 കല കക.എസന്.എ –ടജി.എസന്.ആര് (എസന്.1) 1286/2018 നമര് കതജിലൂകട
അറജിയജിചജിട്ടുണന്.

10. 2010-11 ല് അതുംഗജീകയോരതും ലഭജിച ഇന്യഫയോര്മല് എഡപ്യൂയകഷന് കസനര് & 
കടഡജീഷണല്  കള്ചര്  കസനറജികന  നജിര്മയോണതും  നയോളജിതവകര  
പൂര്തജീകരജിചജിടജില

[ചെയോലക്കുടജി മുനജിസജിപ്പയോലജിറജി 2016-17 ഓഡജിറന് റജിയപ്പയോര്ടന് ഖണജിക 3-6]

ഐ.എചന്.എസന്.ഡജി.പജി (Integrated  Housing  and  Slum  Development
Programme)ല് ഉള്കപ്പടുതജി 2010-11 സയോമതജിക വര്ഷതജില് പ്രസ്തുത പദ്ധതജിയുകട

കടണര്  നടപടജികള്  ആരതുംഭജിച്ചു  (ഫയല്  നതും.  ഇ 1-2904/11).  രണന്  കകടജിടങ്ങള്
പണജിയുന്നതജിനയോണന്  പദ്ധതജി  തയയോറയോകജിയജിരുന്നതന്.  ഇന്യഫയോര്മല്  എഡപ്യൂയകഷന്

കസനറജിനന്  2,52,000/-  രൂപയുയടയുതും,  കടഡജിഷണല്  കള്ചര്  കസനര്
നജിര്മയോണതജിനന്  4,75,000/-  രൂപയുയടയുതും  എസ്റ്റേജിയമറന്  യസയോയഷനയോ  ഇകയണയോമജികന്

ഫസൗയണഷന് തയയോറയോകജി നല്കജിയജിരുന. 2.5.2011 ല് കടണര് തജീയതജിയജില് ആരുതും
കടണര്  സമര്പ്പജികയോതജിരുന്നതജിനയോല്  റജീ  കടണര്  നടത്തുകയുതും  ആരുതും  തകന്ന  റജീ

കടണറജിലതും  പകങടുകയോതജിരുന്നതജിനയോല്  കസൗണ്സജില്  തജീരുമയോനപ്രകയോരതും
(16/13.6.2011)  എസ്റ്റേജിയമറന്  റജികവസന്  കചെയ്യുകയുമുണയോയജി.  ഐ.എചന്.എസന്.ഡജി.പജി

ഫണന്  വകയജിരുതജിയതജിനന്  ഉപരജിയയോയജി  വരുന്ന  തക  തനതന്  ഫണജില്നജിന്നന്
വഹജിക്കുവയോനതും  തജീരുമയോനകമടുത്തു.  14.6.2013-കല  15-ാം  നമര്  കസൗണ്സജില്

തജീരുമയോനപ്രകയോരതും എസ്റ്റേജിയമറജിനന് ഭരണയോനമതജിയുതും സയോമതജിക അനമതജിയുതും നല്കജി.
ശ്രജീ.കക.കക.കജയജിതുംസന്  എന്നയയോളുകട  സജിതുംഗജിള്  കടണര്  1/12.8.13-ല്

അതുംഗജീകരജിക്കുകയുതും  1.10.2013-ല് ടജിയയോനന് കസലക്ഷന് യനയോടജീസന് നല്കുകയുതും കചെയ്തു.
1.1.2014-ല് കരയോര് കവച്ചു  (നമര്  19/13-14).  കരയോര് കയോലയോവധജിയയോയ  31.3.2014-ല്

പ്രവൃതജി  പൂര്തജീകരജികയോതതജിനയോല്  ടജിയയോനന്  പജിഴ  ഇസൗടയോകജികകയോണന്  30.9.2015
വകര  കയോലയോവധജി  നജീടജി  നല്കജി.  21.10.14-ല്  സലപരജിമജിതജി  മൂലതും  2  കകടജിടങ്ങള്

എന്നതജിന  പകരതും  ഒറ  കകടജിടതും  ആകജി  പണജിയണകമന്നന്  വയോര്ഡന്  കസൗണ്സജിലര്
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ആവശനകപ്പടുകയുതും  തടര്ന്നന്  എസ്റ്റേജിയമറന്  യററജില്  മയോറതും  വരയോകത  ഒറ  കകടജിടമയോയജി

പണജിയുന്നതജിനന് പയോന് തയയോറയോക്കുകയുതും കചെയ്തു (കസൗണ്സജില് തജീരുമയോനതും 56/22.8.15).
25.8.15-ല് കഫനല് ബജില് സമര്പ്പജിച്ചു.  ആകക പ്രവൃതജി മൂലനതജില്  (12,89,438/-

രൂപ)  7,25,000/-  രൂപ  ഐ.എചന്.എസന്.ഡജി.പജി  പദ്ധതജി  വജിഹജിതതജില്  നജിനതും
(കചെകന്  നതും.000381  മുതല്  383  വകര/1.12.15)  നല്കജി.  ബയോകജി  തക  കചെകന്  നതും.

474840/19.8.16 പ്രകയോരതും തനതന് ഫണജില് നജിനതും നല്കജി.

ഓഡജിറന് ടജീതും 8.6.2017-ല് നടതജിയ ഭസൗതജിക പരജിയശയോധനയജില് ഷജീറജിട തറയുതും

അരഭജിതജിയുതും മയോത്രമുള്ള പണജി പൂര്തജീകരജികയോത ഒറ ഹയോളയോണന്  കണതന്.  പ്രസ്തുത
കകടജിടതും  സജിതജികചെയ്യുന്നതന്  വലജിയ  ഒരു  യകയോമസൗണജിലയോയതജിനയോല്

സലപരജിമജിതജിയുകട പ്രശതും ഇല. 2  കകടജിടങ്ങള്കയോയജി തയയോറയോകജിയ ആദന പയോനജില്
അടച്ചുറപ്പുള്ള  സയോനജിററജി  സസൗകരനയതയോടുകൂടജിയ  കകടജിടങ്ങള്  ആണന്  പണജിയുവയോന്

ലക്ഷനമജിടജിരുന്നതന്.  ഒറ  കകടജിടമയോകജിയയപ്പയോള്  സയോനജിററജി  സസൗകരനയമയോ,  വയോതജിയലയോ
ഇലയോത  ഇനജിയുതും  വന്തക  കചെലവയോകജിയയോല്  മയോത്രതും  ഉപയയയോഗയയയോഗനമയോവുന്ന

രൂപതജിലയോണന്  പൂര്തജീകരജികകപ്പടതന്.  നജിലവജില്  കകടജിടതും  വനജിതയോ  വനവസയോയ
യകന്ദ്രമയോക്കുവയോനയോണന് തജീരുമയോനജിചജിട്ടുള്ളതന്. 2016-17-ല് പയോന് ഫണജില് നജിന്നന് പ്രസ്തുത

കകടജിടതജികന  പൂര്തജീകരണതജിനന്  തക  വകയജിരുതജിയജിരുനകവങജിലതും  കചെലവന്
നടതജിയജിടജില.

വനക്തമയോയ  ആസൂത്രണമജിലയോകത  പദ്ധതജികള്  തയയോറയോക്കുന്നതന്  സമയനഷ്ടതും,
ധനനഷ്ടതും എന്നജിവയന് ഇടയയോക്കുതും എന്നതജികന ഉതമ ദൃഷ്ടയോനമയോണന് ഈ പരയോമര്ശതും. 

നജിലവജികല  സജിതജി  ആരയോഞന്  നല്കജിയ  കതജിനന്   കകടജിടതജികന  പണജി  പൂര്തജിയയോയതയോയജി
കസക്രടറജി മറുപടജി നല്കജിയജിട്ടുള്ളതയോയജി തൃശ്ശൂര് ജജിലയോ ഓഡജിറന് യജയോയജിനന് ഡയറക്ടര് 29/08/2018 കല
കക.എസന്.എ –ടജി.എസന്.ആര് (എസന്.1) 1286/2018 നമര് കതജിലൂകട അറജിയജിചജിട്ടുണന്.
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തൃശ്ശൂര

തൃശ്ശൂര് യകയോര്പ്പയറഷന്

1. കഎ.എചന്.എസന്.ഡജി.പജി (Integrated Housing and Slum Development
Programme)  പദ്ധതജി  -  കയോലയോവധജി  കഴജികഞങജിലതും  പദ്ധതജി  
പൂര്തജീകരജിചജിടജില.

[തൃശ്ശൂര് യകയോര്പ്പയറഷന്  2016-17 ഓഡജിറന് റജിയപ്പയോര്ടന്  ഖണജിക 3-25]

2009 ല് തൃശ്ശൂര് യകയോര്പ്പയറഷകന അധജീനതയജിലള്ള മയോറയോതുംപുറതും എന്ന സലതന്
246  ഗുണയഭയോക്തയോകള്കന്  ഫന്ളയോറ്റുതും  അനബന  സസൗകരനങ്ങളുതും  നജിര്മജിച്ചു
നല്കുന്നതജിനന്  4.86  യകയോടജി  രൂപ  അടങലയോയജി  അതുംഗജീകരജിചജിട്ടുള്ള  യപ്രയോജക്ടയോണന്
കഎ.എചന്.എസന്.ഡജി.പജി.  പദ്ധതജി.  തയോകഴപ്പറയുതും  പ്രകയോരമയോണന്  അടങല്
നജിശ്ചയജിചജിരുന്നതന്.

യകന്ദ്രവജിഹജിതതും 314.27(ലക്ഷതും)
സതുംസയോനവജിഹജിതതും 35.22
നഗരസഭയോവജിഹജിതതും 99.59
ഗുണയഭയോക്തൃവജിഹജിതതും 37.35

ആകക 486.44

യകന്ദ്ര സതുംസയോന വജിഹജിതങ്ങള്  2011 ല് മയോത്രമയോണന്  ലഭജിചതന്  എന്നതജിനയോല്
പുതകജിയ  എസ്റ്റേജിയമറന്പ്രകയോരതും  അടങല്  9,53,80,959/-  രൂപയയോയജി.അധജികമയോയജി
വരുന്ന തക പന്ളയോന് ഫണജില് നജിനതും വകയജിരുത്തുകയയോണന് കചെയ്തെതന്.  ആദനഘടമയോയജി
120  ഫന്ളയോറ്റുകളുകടയുതും  അനബന  സസൗകരനങ്ങളുകടയുതും  നജിര്മയോണചുമതല  യകയോസ്റ്റേന്
യഫയോര്ഡജികന ഏലജിക്കുകയുതും കചെയ്തു.

• ഇതവകര പൂര്തജിയയോയ ഫന്ളയോറ്റുകള് - 120
• തയോയകയോല് കകമയോറജിയതന്(ഗുണ.വജി.അടചതന്) -57
• കരയോര് പ്രകയോരതും യകയോസ്റ്റേന് യഫയോര്ഡജിനന് നല്യകണ തക - 4,44,65,624/-
• യകയോസ്റ്റേന് യഫയോര്ഡജിനന് നല്കജിയ തക – 4,00,19,062/-

യകന്ദ്ര  സതുംസയോന  വജിഹജിതമയോയജി  1,74,74,500/-  രൂപയുതും
നഗരസഭയോവജിഹജിതമയോയജി  99,59,000/-  രൂപയുതും  അധജികവജിഹജിതമയോയജി  പന്ളയോന്
ഫണജില്നജിനതും 2,05,63,361/- രൂപയുതും (ഇതജില് എസന്.സജി.പജി. വജിഹജിതതും 75,17,731/-
രൂപ,  ജനറല്  1,30,45,630/-  രൂപ)  ഈ  യപ്രയോജക്ടജിനയോയജി  തടങ്ങജിയ  ബയോങന്
അകസൗണജില്  നജിയക്ഷപജിചജിട്ടുണന്.  2017  മയോര്ചന്  31 നന്  പദ്ധതജി  കയോലയോവധജി
പൂര്തജിയയോയജി.  ഇതജിനയവണജി  തടങ്ങജിയ  ബയോങന്  അകസൗണജില്  31.3.2017 ല്
1,37,92,994/- രൂപ നജീകജിയജിരജിപ്പുണന്.
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ഈ പദ്ധതജിയുകട നടതജിപ്പജിലളള അപയോകതകള്

• നഗരസഭ  തയയോറയോകജിയ  യപ്രയോജക്റ്റന്  റജിയപ്പയോര്ട്ടു  പ്രകയോരതും  ഹസൗസജിതുംഗന്,  വയോടര്
സകപ,  യറയോഡന്,  സയോനജിയടഷന്,  യസയോളജിഡന്  യവസ്റ്റേന്  ഡജിയസയോസല്
എന്നജിവയുള്കപ്പകട  യകയോസ്റ്റേന്  യഫയോര്ഡജിനന്  നയലണ  തക  4,44,65,624/-
രൂപയയോണന്.  കരയോര്  പ്രകയോരമുളള  അനബന  സസൗകരനങ്ങള്
പൂര്തജീകരജികയോതതജിനയോല്  യകയോസ്റ്റേന്  യഫയോര്ഡജിനന്  നലയോനളള  അവസയോന  ഗഡു
തക (10%) ഇതവകര നല്കജിയജിടജില. 6 ഫയോറ്റുകള് വജീതതും 20 യബയോക്കുകളജിലയോയജി
ആകക  120  ഫയോറ്റുകളുകട  പണജി  പൂര്തജിയയോയജിട്ടുണന്.  നഗരസഭ
ഉയദനയോഗസയരയോകടയോപ്പതും നടതജിയ സലപരജിയശയോധനയോ സമയതന് മുകളജിലകത
നജിലയജില്  യചെയോര്ചയുളളതയോയജി  തയോമസകയോര്  പരയോതജികപ്പട്ടു.  കമപ്യൂണജിറജി  ഹയോള്,
അതുംഗന്വയോടജി  കകടജിടതും  എന്നജിവ ഭയോഗജികമയോയജി മയോത്രയമ പൂര്തജിയയോയജിട്ടുളള.  120
ഫയോറ്റുകളജില്  57  യപര്  മയോത്രയമ  ഗുണയഭയോക്തൃ  വജിഹജിതതും  അടചന്  തയോയകയോല്
കകപ്പറജിയജിട്ടുളള.  ഇതജില്തകന്ന  33  ഫന്ളയോറ്റുകളജില്  മയോത്രയമ  തയോമസതും
തടങ്ങജിയജിട്ടുളള.  യകയോര്പ്പയറഷനന്  പുറതന്  ഏതയോണന്  10  കജി.  മജീറര്  അകകല
വയോഹനസസൗകരനതും  ലഭനമലയോത  സലതയോണന്  ഫയോറ്റുകള്  പണജിതജിട്ടുളളതന്.
കുടജികവളളമജിലയോതതജിനയോല്  ദുരജിതപൂര്ണമയോയ  അവസയജിലയോണന്  തയോമസകയോര്.
സലയതയളള  യറയോഡന്  ആകക കപയോടജികപ്പയോളജിഞ അവസയജിലയോണന്.  ഏറവുതും
അടജിസയോന സസൗകരനങ്ങള് യപയോലതും ഒരുകയോതതജിനയോല് ഫയോറജില് തയോമസജികയോന്
ഗുണയഭയോക്തയോകള് തയയോറയോകുന്നജില. മയോടകതറ പഞയോയതജില് നജിനതും ഇതവകര
കകടജിട  നജിര്മയോണ  അനമതജി  ലഭനമയോകജിയജിടജില.  ഗുണയഭയോക്തയോകള്കന്
ഉടമസയോവകയോശപത്രതും  നല്കജിയജിട്ടുമജില.  അടജിയനജിരമയോയജി  ഇകയോരനങ്ങളജില്
യമല്നടപടജികള് സത്വജീകരജിയകണതയോകണന്നന് റജിയപ്പയോര്ടജില് നജിര്യദ്ദേശജിചജിട്ടുണന്.

• കുടുതുംബശ്രജീ  എകജികപ്യൂടജീവന്  ഡയറക്ടറുകട  കതന്  നതും.6066/എ/2011/
കക.എസന്.എചന്.ഒ.  തജീയതജി,  27.03.2017  പ്രകയോരതും  ഐ.എചന്.എസന്.ഡജി.പജി.
പദ്ധതജികള് 2017 മയോര്ചന് 31 നന് മുമയോയജി അവസയോനജിപ്പജിചന് ഏപ്രജില് 5 നന് മുമയോയജി
ബയോകജി  തക  കുടുതുംബശ്രജീയുകട  യസ്റ്റേറന്  അകസൗണജില്  നജിയക്ഷപജിയകണതതും
പൂര്തജിയയോകയോത  പദ്ധതജികള്  നഗരസഭയുകട  തനതന്  ഫണ്ടുപയയയോഗജിചന്
പൂര്തജീകരജിയകണതമയോണന്. 31.03.2017 ല് അകസൗണജില് 1,37,92,994/-  രൂപ
നജീകജിയജിരജിപ്പുളളയപ്പയോള്  ബയോകജി  പണജികള്  നഗരസഭയുകട  തനതന്  ഫണജില്
നജിനതും തക കചെലവഴജിചന് നടയതണ അവസയയോണന് സതുംജയോതമയോയജിരജിക്കുന്നതന്.

• ഒരു  യൂണജിറജിനന്  തയോകഴപ്പറയുന്ന  പ്രകയോരമയോണന്  ഡജി  പജി  ആറജില്  തക
അനവദജിചജിട്ടുള്ളതന്. 
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തൃശ്ശൂര

യകന്ദ്ര
വജിഹജിതതും

സതുംസയോന
വജിഹജിതതും

തയദ്ദേശ
സയോപനതും

ഗുണയഭയോ
ക്തയോവന് ആകക

എസന്.സജി /
എസന്.ടജി / 
പജി.എചന്

80,000 5,000 32,000 13,000 1,30,000

ജനറല് 80,000 4,000 30,400 15,600 13,000

33  എസന്.സജി.  ഗുണയഭയോക്തയോകളുകട  വജിഹജിതതും  പന്ളയോന്  ഫണജില്  നജിനതും
അകസൗണജില് നജിയക്ഷപജിചജിട്ടുണന്.എന്നയോല്  120  ഗുണയഭയോക്തയോകളജില്  18  യപര്
മയോത്രമയോണന് എസന്.സജി വജിഭയോഗതജിലള്ളതന്.ആകക കചെലവയോയ തകയജില് അതയോതന്
വജിഹജിതങ്ങളുകട  അനപയോതതും  അനസരജിചന്  ബയോകജിയുള്ള  തക  അയത ഫണജില്
തകന്ന  തജിരജിചടയയണതയോണന്  എന്നന്  ഓഡജിറന്  റജിയപ്പയോര്ടജില്  പറഞജിട്ടുണന്.
വജിഷയതും സര്കയോരജികന ശ്രദ്ധയജില് കകയോണ്ടുവരുന.

ഇസൗ  പരയോമര്ശതജിനന്  120  ഫയോറ്റുകളജില്  58  എണതജില്  പുനരധജിവയോസതും  നടന്നജിട്ടുള്ളതയോയുതും
ബയോകജിയുള്ള  ഫയോറ്റുകളജികല  പുനരധജിവയോസതും  പൂര്തജിയയോകുന്ന  മുറയന്  അതയോതന്  വജിഹജിതങ്ങള്
ആനപയോതജികമയോയജി  തജിരജിചടയന്നതയോകണനതും  യകയോര്പ്പയറഷന്  കസക്രടറജി  മറുപടജി
നല്കജിയജിട്ടുള്ളതയോയജി തൃശ്ശൂര് യകയോര്പ്പയറഷന് ഓഡജിറന് സജീനജിയര് കഡപപ്യൂടജി ഡയറക്ടറുകട 31.07.2018-
കല കക.എസന്.എ.റജി.എസന്.സജി.4/723/18 നമര് കതജിലൂകട അറജിയജിചജിട്ടുണന്.
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പപാലകപാടട

പപാലകപാടട് ജജില

1. കപാലഹരണപപ്പെട്ട  സപാങങ്കേതജിത  വജിദദ്യയുള്ള  പകപായ്ത്തുപമെതജിയനന്ത്രം  വപാങജിയതട്
പപാഴട് പചെലവപായജി.

[മെലമ്പുഴ ങബപാകട് പഞപായതട് 2016-17 ഓഡജിറട് റജിങപ്പെപാര്ട്ടട് ഖണജിക 3-1]

• ങപപാജകജിപന്റെ ങപരട്-എന്ത്രം.പക.എസട്.പജി പകപായ്ത്തുപമെതജിയനന്ത്രം
• ങപപാജകട് നന്ത്രം.13/2017
• അടങ്കേല-₹5,05,890/- (പപാന് ഫണട്)
• പചെലവട്- ₹5,05,890/- (25/17-03-2017)

ങമെല  ങപപാജകട്  പകപാരന്ത്രം  വനജിത  ങലബര്  ബപാങ്കേട്  അന്ത്രംഗങള്കട്
ഉപങയപാഗജിക്കുന്നതജിനട്  പകപായ്ത്തുപമെതജിയനന്ത്രം  RAIDCO  യജില  നജിനന്ത്രം  വപാങജിയതട്
(Invoice  No.SMCPKD/16-17/0133,25/11/16)  നപാളജിതുവപരയുന്ത്രം  ഉപങയപാഗജികപാപത
ങബപാകട് പഞപായതട് ങകപാമമ്പൗണജില സൂകജിചജിരജിക്കുകയപാണട്.

നജിലവജില കപാര്ഷജിക ങമെഖലയജില ഉപങയപാഗജിച്ചു വരുന്ന പകപായ്ത്തു പമെതജിയനങള്
വജിള പകപാപയ്തെടുതട് ചെപാകജില നജിറയ്ക്കുന്നതജിനട്  സമ്പൗകരദ്യമുള്ളവയപാണട്.   എന്നപാല ങമെല
ങപപാജകട്  പകപാരന്ത്രം  വപാങജിയ  പകപായ്ത്തുപമെതജിയനതജിനട്   പകപായട് തജിനന്ത്രം,  പമെതജിക്കുന്ത്രം,
പപാകജിന്ത്രംഗജിനന്ത്രം  മെനഷദ്യ  ഇടപപടലുകള്  ഓങരപാ  ഘട്ടതജിലുന്ത്രം  ആവശദ്യമെപാണട്.  അതരന്ത്രം
യനങള്  കകകപാരദ്യന്ത്രം  പചെയ്യുന്നതജിനട്   പപാങയപാഗജികബുദജിമുട്ടുള്ളതജിനപാല  കര്ഷകര്
അവ  ഉപങയപാഗജികപാന്  തപാല്പരദ്യപപ്പെടുന്നജില.  കൃഷജി  സന്ത്രംബനജിചട്  സപാങങ്കേതജിക
പരജിജപാനമുള്ള കൃഷജി അസജിസ്റ്റന്റെട് ഡയറക്ടര് നജിര്വ്വഹണ ഉങദദ്യപാഗസ്ഥനപായജി ങബപാകട്
പഞപായതജിലുണപായജിട്ടുന്ത്രം  ഈ  ങപപാജകട്  പസക്രട്ടറജി  നടപ്പെജിലപാകജിയതട്  ഉചെജിതമെപായ
നടപടജിയല.  ഇതു  സന്ത്രംബനജിചട്  വജിശദദീകരണന്ത്രം  ആവശദ്യപപ്പെട്ടട്  നലകജിയ  ഓഡജിറട്
എന്കക്വയറജി  ങനപാട്ടദീസജിനട്  (നന്ത്രം.7/21-11-2017)  നജിര്വ്വഹണ  ഉങദദ്യപാഗസ്ഥനപായ
പസക്രട്ടറജി  മെറുപടജി  ലഭദ്യമെപാകജിയജില.  ആകയപാല  കപാലഹരണപപ്പെട്ട  സപാങങ്കേതജിക
വജിദദ്യയുള്ള  പകപായട് ത്തു  പമെതജിയനന്ത്രം  വപാങജിയതട്  പപാപഴ്ചെലവപായജി  ഓഡജിറട്
വജിലയജിരുത്തുന.

ഈ  വജിഷയന്ത്രം  സമെപാഹൃത  ഓഡജിറട്  റജിങപ്പെപാര്ട്ടജില  ഉള്പപ്പെടുത്തുന്നതു  അറജിയജിച്ചുപകപാണട്   നലകജിയ
കതജിനള്ള  മെറുപടജിയജില   നജിലവജിപല  സ്ഥജിതജി  തുടരുന്നതപായജി  പസക്രട്ടറജി  അറജിയജിചജിട്ടുപണന്നട്
പപാലകപാടട്  ജജിലപാ  ഓഡജിറട്  സദീനജിയര്  പഡപപ്യൂട്ടജി  ഡയറക്ടറുപട  31/07/2018  പല
പക.എസട്.എ/പജി.പക.ഡജി-4/1660/ 2018 നമര് കതജില സൂചെജിപ്പെജിചജിട്ടുണട്.
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പപാലകപാടട

2. പഞപായതട് ഓഫദീസജില സ്ഥപാപജിച ങസപാളപാര് പപാന്റെട് പവര്തനകമെ 
മെപായജില - ലകങളുപട നഷന്ത്രം.

[വടകങഞരജി ഗപാമെ പഞപായതട് 2016-17 ഓഡജിറട് റജിങപ്പെപാര്ട്ടട് ഖണജിക 3-8]

ഗപാമെപഞപായതജിപന്റെ തനതട് ഫണജിപന്റെ പചെലവട് ങരഖകളുപട പരജിങശപാധനയജില
പഞപായതട്  ഓഫദീസട്  പകട്ടജിടതജിപന്റെ  കവദദ്യുതജി  ചെപാര്ജട്  ഇനതജില  2016-17
വര്ഷതജില  68,314/-  രൂപയുന്ത്രം  (കണ്സപ്യൂമെര്  നമര്  7570)  2015-16  വര്ഷതജില
53,104/-  രൂപയുന്ത്രം  ഒടുകജിയജിട്ടുണട്.  ഗപാമെപഞപായതട്  ഓഫദീസട്  പകട്ടജിടതജിപല
കവദദ്യുങതപാപകരണങള്  പൂര്ണ്ണമെപായുന്ത്രം  സമ്പൗങരപാര്ജന്ത്രം  ഉപങയപാഗജിചട്  പവര്തജിപ്പെജി
ക്കുന്നതജിനപായജി ങലപാകബപാങ്കേട് സഹപായമെപായജി ലഭജിച 10 ലകന്ത്രം രൂപ പചെലവഴജിചട് 3/2015
ല  സ്ഥപാപജിച 6 കജിങലപാവപാട്ടട് ങശഷജിയുള്ള സമ്പൗങരപാര്ജ പപാന്റെട് സ്ഥപാപജിച ഉടന് തപന്ന
പവര്തനരഹജിതമെപായജിട്ടുന്ത്രം  തകരപാറുകള്  നപാളജിതുവപര  പരജിഹരജികപപ്പെട്ടജിട്ടജില.
വജിശദപാന്ത്രംശങള് തപാപഴ ങചെര്ക്കുന.

(a) സമ്പൗങരപാര്ജ പപാന്റെട് നജിര്മപാണതജിപന്റെ വജിശദപാന്ത്രംശങള്

ങപപാജക്ടട് നന്ത്രം. 84/15

അടങ്കേല - 10 ലകന്ത്രം (പക.എല.ജജി.എസട്.ഡജി.പജി)

പചെലവട് - 10 ലകന്ത്രം (ഡജിഡജി നന്ത്രം. 067236/5-3-2015)

നജിര്വ്വഹണ ഉങദദ്യപാഗസ്ഥന് - പസക്രട്ടറജി

സ.ഉ(സപാധപാ)നന്ത്രം.  1384/14/തസക്വഭവ തദീയതജി  3-6-2014  പകപാരന്ത്രം യുകണറഡട്
ഇലകജികല  ഇന്ഡസദീസട്  ലജിമെജിറഡട്,  പകപാലന്ത്രം  എന്ന  സ്ഥപാപനതജിപന
സമ്പൗങരപാര്ജ  പദതജികള്  തയപാറപാക്കുന്നതജിനള്ള  ഏജന്സജിയപായജി
അന്ത്രംഗദീകരജിചജിട്ടുണട്.  അനര്ട്ടട്,  എന്ത്രം.എന്.ആര്.ഇ  എന്നദീ  സ്ഥപാപനങളുപട
നജിര്ങദ്ദേശങള്  പപാലജിച്ചുപകപാണപായജിരജികണന്ത്രം  പപാന്റെട്  സ്ഥപാപജിങകണപതന്നട്
ഉതരവജില വദ്യക്തമെപാകജിയജിട്ടുണട്.

പഞപായതട്  ഭരണസമെജിതജിയുപട  31-7-2014  പല  തദീരുമെപാനന്ത്രം  1(2)  പകപാരന്ത്രം
ഗപാമെപഞപായതട്  പകട്ടജിടതജില  പപാന്റെട്  സ്ഥപാപജിക്കുന്നതജിനപായജി  യുകണറഡട്
ഇലകജികല ഇന്ഡസദീസട് ലജിമെജിറഡജിപന ചുമെതലപപ്പെടുത്തുകയുന്ത്രം സ്ഥപാപനവുമെപായജി
എഗജിപമെന്റെട് ഒപ്പുപവക്കുകയുന്ത്രം പചെയ.

(b) എഗജിപമെന്റെട് വദ്യവസ്ഥകള്

16-10-2014  നട്  പസക്രട്ടറജിയുമെപായജി  ഒപ്പുപവച എഗജിപമെന്റെജിപല  വദ്യവസ്ഥ  നന്ത്രം.  6
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പകപാരന്ത്രം  ങസപാളപാര്  പപാനലുകള്കട്  25  വര്ഷവുന്ത്രം  ബപാററജികള്കട്  5  വര്ഷവുന്ത്രം
ഇലങകപാണജികട് പപാര്ടട്സുകള്കട് 1 വര്ഷവുന്ത്രം ഗദ്യപാരണജിയുണട്.

വദ്യവസ്ഥ  നന്ത്രം.  7  പകപാരന്ത്രം  ഒരു  വര്ഷതജിന  ങശഷന്ത്രം  തുടര്  ങസവനതജിനട്
എ.എന്ത്രം.സജി യജില ഏര്പപ്പെടപാവുന്നതപാപണനന്ത്രം വദ്യക്തമെപാകജിയജിട്ടുണട്.

(c) പപാന്റെജിപന്റെ ങശഷജി

ഇന്ങവപായട്സട്  നന്ത്രം.  (315/29-12-2014)  പകപാരന്ത്രം  സ്ഥപാപജികപപ്പെട്ട  ങസപാളപാര്
പപാന്റെജിപന്റെ ങശഷജി 6 കജിങലപാ വപാട്ടട് ആണട്.

ബപാററജിയുപട ങശഷജി - 100 AH, 12 V –8 എണ്ണന്ത്രം.

(d) പപാന്റെജിപന്റെ പവര്തനന്ത്രം

പപാന്റെട് സ്ഥപാപജിചതട് അനര്ട്ടജിപന്റെയുന്ത്രം എന്ത്രം.എന്.ആര്.ഇ യുങടയുന്ത്രം നജിബനനകള്ക
നസരജിചപാങണപാ എന്നട് പരജിങശപാധജിചട് സപാകദ്യപപ്പെടുതജിയജിട്ടജില.

ബപാററജിയുപട  ങശഷജി  180  AH  ആയജി വര്ദജിപ്പെജിക്കുവപാന്  7-3-2015  പല എ 2-
3912/15  നന്ത്രം.  കതട്  പകപാരന്ത്രം  സ്ഥപാപനങതപാടട്  ആവശദ്യപപ്പെട്ടുപവങ്കേജിലുന്ത്രം
സ്ഥപാപനതജിപന്റെ ഭപാഗത്തുനജിന്നട് പതജികരണപമെപാനന്ത്രം ഉണപായജിട്ടജില.

പപാന്റെട്  സ്ഥപാപജിചട്  രണ്ടു  ദജിവസതജിനകന്ത്രം  പവര്തനരഹജിതമെപായതപായജി
ഗപാമെപഞപായതട് പസക്രട്ടറജി  25-3-2015  നട് യു.ഇ.ഇ ലജിമെജിറഡജിനട് അയച എ 2-
2822/15  നന്ത്രം.  കതജില സൂചെജിപ്പെജിചജിട്ടുണട്.  തുടര്ന്നട്  18-5-2015  നട് ഓര്മക്കുറജിപ്പെട്
അയച്ചുപവങ്കേജിലുന്ത്രം  സ്ഥപാപനന്ത്രം  പപാന്റെട്  പരജിങശപാധജിചട്  അപപാകതകള്
പരജിഹരജിചജിട്ടജില. 

സ്ഥപാപനതജിപനതജിപര  ഗപാമെപഞപായതട്  24-8-2015  നട്  തങദ്ദേശ  സക്വയന്ത്രംഭരണ
വകുപ്പെട് പസക്രട്ടറജികട് പരപാതജി അയച്ചുപവങ്കേജിലുന്ത്രം സര്കപാരജില നജിനന്ത്രം നപാളജിതുവപര
നജിര്ങദ്ദേശങപളപാനന്ത്രം ഉണപായജിട്ടജില.

(e) പപാന്റെജിപന്റെ നജിലവജിപല അവസ്ഥ

പപാന്റെട്  ഇങപ്പെപാഴന്ത്രം  നജിഷജിയപാവസ്ഥയജില  ആപണന്നട്  പരജിങശപാധനയജില
ങബപാധദ്യപപ്പെട്ടു.  പഞപായതട്  പകട്ടജിടതജിപന്റെ  ഏറവുന്ത്രം  മുകളജിപല  നജിലയുപട
ങമെലക്കൂരയജില  ഓടജിന  മുകളജിലപാണട്  ങസപാളപാര്  പപാനലുകള്  സ്ഥപാപജിചജിട്ടുള്ളതട്.
അശപാസദീയമെപായ രദീതജിയജിലപാണട് പപാനലുകള് സ്ഥപാപജിചജിട്ടുള്ളപതന്നട് പഥമെദൃഷദ്യപാ
ങബപാധദ്യപപ്പെടുന്നതപാണട്.  ങമെലക്കൂരക്കു  മുകളജില  എതജിപപ്പെടുവപാന്
പപാങയപാഗജികമെപായജി  ബുദജിമുട്ടുള്ള  സ്ഥലതട്  സ്ഥപാപജിചജിട്ടുള്ള  പപാനലുകള്
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കപാണുവപാങനപാ  വൃതജിയപാക്കുവപാങനപാ  സപാധജികപാത  അവസ്ഥയജിലപാണുള്ളതട്.
ബപാററജികളുന്ത്രം  സുരകജിതമെപായല  സൂകജിചജിട്ടുള്ളപതന്നട്  24-8-2017  നട്  നടതജിയ
പരജിങശപാധനയജില ങബപാധദ്യപപ്പെട്ടു.

ഓഡജിറട് നജിഗമെനങള്

• ഊര്ജ സന്ത്രംരകണവുന്ത്രം സപാമതജിക ങനട്ടവുന്ത്രം ലകദ്യമെജിട്ടട് സ്ഥപാപജിച പപാന്റെജിനപായജി
പചെലവഴജിച  ങലപാകബപാങ്കേട്  സഹപായമെപായ  10  ലകന്ത്രം  രൂപ  പപാഴപായതപായജി
വജിലയജിരുത്തുന.

• പപാന്റെട്  പവര്തനകമെമെപായജിരുനപവങ്കേജില പഞപായതട് പകട്ടജിടതജിപന്റെ  4/2015
മുതലുള്ള കവദദ്യുതജി ചെപാര്ജട് പൂര്ണ്ണമെപായുന്ത്രം ഒഴജിവപാകുമെപായജിരുന.  ഈ ഇനതജില
ഉണപായജിപകപാണജിരജിക്കുന്ന പചെലവട് അധജിക ബപാധദ്യതയപാണട്.

• ഗദ്യപാരണജി  കപാലയളവജിനള്ളജില  പപാന്റെട്  പവര്തനരഹജിതമെപായജിട്ടുന്ത്രം  ങകടുപപാടുകള്
തദീര്ക്കുവപാന് യുകണറഡട് ഇലകജികല ഇന്ഡസദീസട് ലജിമെജിറഡട് എന്ന സ്ഥപാപനന്ത്രം
തയപാറപാകപാതജിരുന്ന  സപാഹചെരദ്യതജില  എഗജിപമെന്റെട്  ലന്ത്രംഘനതജിങന്മേല
നജിയമെനടപടജികള്  സക്വദീകരജികപാതജിരുന്നതട്  ഗപാമെപഞപായതജിപന്റെ  വദീഴ്ചെയപായജി
വജിലയജിരുത്തുന.  അനര്ട്ടട്,  എന്ത്രം.എന്.ആര്.ഇ  എന്നദീ  സ്ഥപാപനങളുപട
നജിര്ങദ്ദേശങള്  പപാലജിച്ചുപകപാണപായജിരജികണന്ത്രം  പപാന്റെട്  സ്ഥപാപജിങകണപതന്നട്
സര്കപാര്  നജിര്ങദ്ദേശജിചജിരുനപവങ്കേജിലുന്ത്രം  പപാന്റെട്  സ്ഥപാപജിക്കുന്നതജിന  മുന്പന്ത്രം,
ആയതജിന ങശഷവുന്ത്രം അനര്ട്ടജിപന്റെ സപാങങ്കേതജിക സഹപായന്ത്രം ങതടജിയജിട്ടജില.

ഓഡജിറട് നജിര്ങദ്ദേശങള്

• അനര്ട്ടജിപല  എഞജിനദീയര്മെപാരുപട  ങസവനന്ത്രം  പങയപാജനപപ്പെടുതജി  പപാന്റെട്
സ്ഥപാപജിചതജിപല അപപാകതകള് കപണങതണതപാണട്.

• കരപാര് ലന്ത്രംഘനതജിപനതജിപര നജിയമെനടപടജികള് സക്വദീകരജിക്കുന്നതജിനള്ള സപാധദ്യത
ഗപാമെപഞപായതട് പരജിങശപാധജിങകണതപാണട്.

• പഞപായതട് പകട്ടജിടതജിപന്റെ 4/2015 നട് ങശഷമുള്ള കവദദ്യുതജി ചെപാര്ജട് അധജിക
ബപാധദ്യതയപായതജിനപാല  സ്ഥപാപനതജിലനജിന്നട്  നഷപരജിഹപാരന്ത്രം
ആവശദ്യപപ്പെടുന്നതജിനള്ള നജിയമെസപാധദ്യത പരജിങശപാധജിങകണതപാണട്.

• പപാന്റെട്  അടജിയനജിരമെപായജി  പവര്തനകമെമെപാക്കുന്നതജിനള്ള  തുടര്നടപടജികള്
സക്വദീകരജിചട് ഊര്ജ സന്ത്രംരകണവുന്ത്രം സപാമതജിക ങനട്ടവുന്ത്രം ഉറപ്പെപാങകണതപാണട്.

• ഈ  വജിഷയതജിങന്മേലുള്ള  ഓഡജിറട്  അങനക്വഷണന്ത്രം  നമര്  7/25-8-2017  നള്ള
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മെറുപടജിയജില  അടുത  ഭരണസമെജിതജി  ങയപാഗതജില  പങതദ്യക  അജണയപായജി
വജിഷയന്ത്രം  ചെര്ച  പചെയ്തെതജിനങശഷന്ത്രം  സ്ഥപാപനതജിപനതജിപര  നജിയമെനടപടജികള്
സക്വദീകരജിക്കുന്നതപാപണന്നട്  അറജിയജിചജിട്ടുപണങ്കേജിലുന്ത്രം  നപാളജിതുവപര  അപപാകത
പരജിഹരജിക്കുവപാന് നടപടജി കകപകപാണജിട്ടജില.

ഈ  വജിഷയന്ത്രം  സമെപാഹൃത  ഓഡജിറട്  റജിങപ്പെപാര്ട്ടജില  ഉള്പപ്പെടുത്തുന്നതു  അറജിയജിച്ചുപകപാണട്   നലകജിയ
കതജിനള്ള  മെറുപടജിയജില   നജിലവജിപല  സ്ഥജിതജി  തുടരുന്നതപായജി  പസക്രട്ടറജി  അറജിയജിചജിട്ടുപണന്നട്
പപാലകപാടട് ജജിലപാ ഓഡജിറട് സദീനജിയര് പഡപപ്യൂട്ടജി ഡയറക്ടറുപട 31/07/2018 പല പക,എസട്.എ/പജി.പക.
ഡജി-4/1660/2018 നമര് കതജില സൂചെജിപ്പെജിചജിട്ടുണട്.

3. ഇരുചെക്രവപാഹനന്ത്രം  വപാങ്ങുന്നതജിനട്  അര്ഹതപാ  മെപാനദണങള്
വജിലയജിരുതപാപത ധനസഹപായന്ത്രം നലകജി - പദതജി ലകദ്യന്ത്രം കകവരജിചജില.

[പതുനഗരന്ത്രം ഗപാമെ പഞപായതട് 2016-17 ഓഡജിറട് റജിങപ്പെപാര്ട്ടട് ഖണജിക 3-1]

• ങപപാജക്ടട് നന്ത്രം. 25/17 (എസട്.സജി ഗുണങഭപാക്തപാകള്കട് ഇരുചെക്രവപാഹനന്ത്രം
വപാങ്ങുന്നതജിനട് ധനസഹപായന്ത്രം നലകല)

• നജിര്വ്വഹണ ഉങദദ്യപാഗസ്ഥന് - അസജിസ്റ്റന്റെട് പസക്രട്ടറജി

അടങ്കേല 

വജികസനഫണട് (എസട്.സജി.പജി) 4,05,000
ഗുണങഭപാക്തൃവജിഹജിതന്ത്രം 1,26,000
ധനകപാരദ്യവപായ 9,24,000
തനതട് ഫണട് 15,000
ആപക 14,70,000

പചെലവട്   - 5,46,000/-

വജികസന ഫണട്  4,05,000/-  രൂപയുന്ത്രം   ഗുണങഭപാക്തൃ വജിഹജിതന്ത്രം   1,26,000/-
രൂപയുന്ത്രം  തനതട് ഫണട്  15,000/- രൂപയുന്ത്രം പദതജികപായജി പചെലവഴജിചജിട്ടുണട്. 

ഗപാമെപഞപായതജിപല  പട്ടജികജപാതജി  വജിഭപാഗതജിലപപ്പെട്ട  യുവതദീയുവപാകള്കട്
മെപാനവ വജികസനതജിനട് നജിദപാനമെപായ സ്ഥപായജിയപായ പതപാഴജില ലഭദ്യമെപാക്കുക എന്ന ഉതമെ
ലകദ്യങതപാപടയപാണട്  പദതജി  ആസൂത്രണന്ത്രം  പചെയ്തെജിട്ടുള്ളതട്.  ഏതപാനന്ത്രം
ഗുണങഭപാക്തപാകള്കട് ആനകൂലദ്യന്ത്രം നലകജി എന്നതലപാപത ഇവര് ഏറവുന്ത്രം അര്ഹരപായ
ഗുണങഭപാക്തപാകളപാങണപാ എന്നട് ഉറപ്പു വരുതജിയജിട്ടജില. മെപാത്രമെല ആനകൂലദ്യന്ത്രം ലഭജിച ചെജില
ഗുണങഭപാക്തപാകള്കട്  അധജിക  സപാമതജിക  ബപാധദ്യത  ഉണപായതപായുന്ത്രം  കപണതജി.
വജിശദപാന്ത്രംശങള് തപാപഴ ങചെര്ക്കുന.
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(a) ഓഡജിറട് മെപാനദണങള്

പനണപാന്ത്രം  പഞവത്സര  പദതജിയുപട  പതുകജിയ  മെപാര്ഗ്ഗങരഖ  ജജി.ഒ.
(എന്ത്രം.എസട്)നന്ത്രം.  4/2016/തസക്വഭവ  തദീയതജി  11.01.2016  പകപാരന്ത്രം  ഇരുചെക്ര
വപാഹനങള്കട് (ങമെപാങട്ടപാര് കസകജിള്/ സ്കൂട്ടര്) ധനസഹപായന്ത്രം നലകുന്നതജിനള്ള
പധപാന മെപാനദണങള് തപാപഴ പറയുന. 

• ഗുണങഭപാക്തപാവട് പതപാഴജിലരഹജിതങരപാ ഇരുചെക്ര വപാഹനങളജില സഞരജിചട്
സപാധനങള്  വജില്പന  നടതജി  ഉപജദീവനന്ത്രം  നടത്തുന്നവങരപാ  അപകപാരന്ത്രം
പചെയപാന് തയപാറുള്ളവങരപാ ആയജിരജികണന്ത്രം.

• നജിലവജില  ദക്വജിചെക്ര-നപാലുചെക്ര  വപാഹനങള്  സക്വനമെപായുള്ള
വദ്യക്തജിയപായജിരജികരുതട്.

• ഒരു  കുടുന്ത്രംബതജിനട്  ഒരു  തവണ  മെപാത്രങമെ  ധനസഹപായതജിനട്
അര്ഹതയുള.

• അര്ഹമെപായ സബട്സജിഡജി  ഇരുചെക്ര വപാഹനതജിപന്റെ വജിലയുപട  33  1/3%
മെപാത്രമെപാണട്. ഇതട് പരമെപാവധജി 20,000/- രൂപയപായജി നജിശ്ചയജിചജിട്ടുണട്.

(b)പരജിങശപാധനയുപട വജിശദപാന്ത്രംശങള്

• ഗുണങഭപാക്തൃ  പതരപഞ്ഞെടുപ്പെജിനപായജി  നലകജിയ  അങപകപാ  ങഫപാറതജില
അര്ഹതയുന്ത്രം  മുന്ഗണനപാക്രമെവുന്ത്രം  സന്ത്രംബനജിചട്  മെപാനദണങള്  ങചെര്തട്
തദീരുമെപാനജിക്കുന്നതജിനപാവശദ്യമെപായ  എലപാ  വജിശദപാന്ത്രംശങളുന്ത്രം
ഉള്പകപാള്ളജിചജിട്ടജില.  ഇരുചെക്ര വപാഹന കലസന്സട്  ഉള്ള ബജി.പജി.എല
വജിഭപാഗതജിലപപ്പെട്ട  കുറചട്  എസട്.സജി  ഗുണങഭപാക്തപാകളജില  നജിനന്ത്രം
അങപക  സക്വദീകരജിചട്  ഗപാമെസഭയുപട  അന്ത്രംഗദീകപാരന്ത്രം  വപാങ്ങുക  മെപാത്രമെപാണട്
പചെയ്തെജിരജിക്കുന്നതട്.  ഗുണങഭപാക്തപാകള് ധനകപാരദ്യ സ്ഥപാപനങളജില നജിനന്ത്രം
വപായ  സക്വദീകരജിചതജിപന്റെ  ഒരു  ങരഖയുന്ത്രം  ഫയലജില  ഇല.  ധനസഹപായന്ത്രം
ഇരുചെക്രവപാഹനന്ത്രം  വപാങജിയ കടകളുപട  ബപാങ്കേട്  അകമ്പൗണ്ടുകളജിങലകപാണട്
നലകജിയജിരജിക്കുന്നതട്.

ആനകൂലദ്യന്ത്രം  ലഭജിച  ഗുണങഭപാക്തപാകപള  ങനരജില  ങകട്ടതജിപന്റെ   വജിവരന്ത്രം  തപാപഴ
ങചെര്ക്കുന.  ങനരജില  ങകട്ട  20  ങപരജില  6  ഗുണങഭപാക്തപാകള്  മെപാത്രമെപാണട്
യഥപാര്ത്ഥതജില  വപാഹനന്ത്രം  ഉപങയപാഗജിചട്  പതപാഴജില  പചെയ്യുന്നതട്.  ബപാകജി  14
ഗുണങഭപാക്തപാകള്ക്കുന്ത്രം  ധനസഹപായന്ത്രം  നലകജിയജിട്ടുപണങ്കേജിലുന്ത്രം  പദതജിയജില  ലകദ്യമെജിട്ട
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പകപാരന്ത്രം  വപാഹനന്ത്രം  ഉപങയപാഗപപ്പെടുതജി  പതപാഴജില  പചെയ്യുന്നവരല  എന്നട്
ങബപാധദ്യപപ്പെട്ടജിട്ടുണട്. 14 ങപരുപട സന്ത്രംകജിപ്തവജിവരന്ത്രം തപാപഴ ങചെര്ക്കുന.

ഗുണങഭപാക്തപാവട് നജിലവജിപല സ്ഥജിതജി

ഷജിജ.ജജി കമപ്യൂട്ടര്  പനറട്  വര്കട്  സ്ഥപാപനതജില  ങജപാലജി  പചെയ്യുന-വപാഹനന്ത്രം
ഉപങയപാഗജിചട് പതപാഴജില പചെയ്യുന്നജില

സുമെതജി നന്ദകുമെപാര്
തയല ങജപാലജി -  തയ്ച്ച തുണജികള് ഭര്തപാവട് വപാഹനതജില കടകളജില
പകപാണ്ടു ങപപായജി പകപാടുക്കുന.
ഗുണങഭപാക്തപാവജിപന്റെ ഭര്തപാവപാണട് വപാഹനന്ത്രം ഉപങയപാഗജിക്കുന്നതട്.

മുരുകന്.എ പകട്ടജിടനജിര്മപാണ പതപാഴജിലപാളജി-വപാഹനന്ത്രം ഉപങയപാഗജിചട് പതപാഴജില 
പചെയ്യുന്നജില

സന്ദദീപട്.എന്
ങകപാണ്ടപാകട്  വര്കട്  സൂപ്പെര്കവസര്  ആണട്  മെണ്ണപാര്കപാടുള്ള ങജപാലജി
സ്ഥലതട് ങപപായജി വരുന്നതജിനട് ഉപങയപാഗജിക്കുന. 
വപാഹനന്ത്രം ഉപങയപാഗജിചട് പതപാഴജില പചെയ്യുന്നജില.

കുമെപാരന്.ജജി പകട്ടജിട  നജിര്മപാണ  പതപാഴജിലപാളജി-വപാഹനന്ത്രം  ഉപങയപാഗജിചട്  പതപാഴജില
പചെയ്യുന്നജില.

അഭജിലപാഷട്.പക പജി.എസട്.സജി  ങകപാചജിന്ത്രംഗജിനട്  ങപപാകുന-വപാഹനന്ത്രം  ഉപങയപാഗജിചട്
പതപാഴജില പചെയ്യുന്നജില.

സുധദീഷട്.വജി കണ്സകന് വര്കട് - വപാഹനന്ത്രം ഉപങയപാഗജിചട് പതപാഴജില പചെയ്യുന്നജില.

ബജിന.സജി കമജിങവലജിപ്പെണജി വപാഹനന്ത്രം ഉപങയപാഗജിചട് പതപാഴജില പചെയ്യുന്നജില.

കൃഷ്ണകുമെപാര്.ജജി പകട്ടജിട  നജിര്മപാണ  പതപാഴജിലപാളജി-വപാഹനന്ത്രം  ഉപങയപാഗജിചട്  പതപാഴജില
പചെയ്യുന്നജില.

നപാരപായണന്.ആര് ങലപാട്ടറജികചവടന്ത്രം-വപാഹനന്ത്രം ഉപങയപാഗജിചട് പതപാഴജില പചെയ്യുന്നജില.

സുങമെഷട്.ആര് ഇലകജികല വര്കട് -വപാഹനന്ത്രം ഉപങയപാഗജിചട് പതപാഴജില പചെയ്യുന്നജില.

കഷജ.ജജി കടല  വര്ക്കുകള്  പചെയ്യുന-വപാഹനന്ത്രം  ഉപങയപാഗജിചട്  പതപാഴജില
പചെയ്യുന്നജില.

ഷജിജ.ജജി കമപ്യൂട്ടര്  പനറട്  വര്കട്  സ്ഥപാപനതജില  ങജപാലജി  പചെയ്യുന-വപാഹനന്ത്രം
ഉപങയപാഗജിചട് പതപാഴജില പചെയ്യുന്നജില.

രപാഹുല.പക സജിനജിമെ സന്ത്രംവജിധപായകന്-വപാഹനന്ത്രം ഉപങയപാഗജിചട് പതപാഴജില പചെയ്യുന്നജില.

മെങഹഷട്.എന് ടപാക്ടര്  കഡ്രൈവര്  ആണട്  -  ങജപാലജിയജിലപാത  സമെയതട്
ങലപാട്ടറജികചവടതജിനട് വപാഹനന്ത്രം ഉപങയപാഗജിക്കുന.

(c) സബട്സജിഡജി അധജികന്ത്രം നലകജി

മെപാര്ഗ്ഗങരഖ  പകപാരന്ത്രം  വജിലയുപട  33.33%  മെപാത്രമെപാണട്  സബട്സജിഡജി  ആയജി
നലങകണതട്.  ക്രമെ  നന്ത്രം.  ശദീ.ബപാബു.പജി,  ശദീ.ആറുചപാമെജി.പക,  ശദീ.ബജിന.സജി
എന്നദീ ഗുണങഭപാക്തപാകള്കട്   യഥപാക്രമെന്ത്രം  13,609/-,  13,458/-,  18,890/-  രൂപ
മെപാത്രങമെ നലകപാവ.  എന്നപാല  20,000/-  രൂപ വദീതന്ത്രം ആനകൂലദ്യന്ത്രം  നലകജിയതട്
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നജിര്വ്വഹങണപാങദദ്യപാഗസ്ഥപന്റെ വദീഴ്ചെയപായജി വജിലയജിരുത്തുന.  അധജികന്ത്രം നലകജിയ
ആപക 14,043/- രൂപ (6,391+6,542+1,110) ഓഡജിറജില നജിരപാകരജിക്കുന.

(d) ശദീ.കഷജ.ജജി,  ശദീ.ഷജിജ.ജജി  എന്നദീ  ഗുണങഭപാക്തപാകള്  ഒങര
കുടുന്ത്രംബതജിലപപ്പെട്ട  സങഹപാദരങളപാണട്.  ശദീ.കഷജവജിപന്റെ  അങപകയജില
ഷജിജ  വജിദദ്യപാര്ത്ഥജിപയനന്ത്രം  ശദീ.ഷജിജവജിപന്റെ  അങപകയജില  കഷജ
വജിദദ്യപാര്ത്ഥജിപയനമെപാണട്  ങചെര്തജിരജിക്കുന്നതട്.  ഒരു  കുടുന്ത്രംബതജിനട്  ഒരു  തവണ
മെപാത്രങമെ ധനസഹപായതജിനട് അര്ഹതയുള എന്നട് സബട്സജിഡജി മെപാര്ഗ്ഗങരഖയജില
വദ്യക്തമെപാകജിയജിട്ടുണട്. ആയതജിനപാല ഒരു കുടുന്ത്രംബതജിപല സങഹപാദരങളപായ രണട്
ങപര്കട്  ആനകൂലദ്യന്ത്രം  നലകജിയതട്  അനവദജികപാവുന്നതല.  ഇവരജില  ഒരപാളുപട
ധനസഹപായമെപായ 20,000/- രൂപ  ഓഡജിറജില നജിരപാകരജിക്കുന.

(e) യഥപാര്ത്ഥതജില പതപാഴജില പചെയ്യുന്നതജിനപായജി വപാഹനന്ത്രം ഉപങയപാഗപപ്പെടുതപാത
14 ങപര്ക്കുന്ത്രം അര്ഹത പരജിങശപാധജികപാപത ആനകൂലദ്യന്ത്രം നലകജിയതട് നജിര്വ്വഹണ
ഉങദദ്യപാഗസ്ഥപന്റെ വദീഴ്ചെയപാണട്.  പദതജിയുപട ങമെപാണജിററജിന്ത്രംഗട് റജിങപ്പെപാര്ട്ടുന്ത്രം ഫയലജില
സൂകജിചജിട്ടജില.  പദതജിയുപട  ങമെപാണജിററജിന്ത്രംഗട്  നടതജി  റജിങപ്പെപാര്ട്ടട്
തയപാറപാകപാതജിരുന്നതജിനപാല  ഫലപപാപ്തജി  വജിലയജിരുത്തുന്നതജില  വദീഴ്ചെയുണപാ
യതപായജി ഓഡജിറട് വജിലയജിരുത്തുന.

ഈ വജിഷയതജിങന്മേലുള്ള ഓഡജിറട് അങനക്വഷണന്ത്രം നന്ത്രം. 4/18-8-2017  നട് മെറുപടജി
ലഭദ്യമെപാകജിയജിട്ടജില.  അര്ഹതയജിലപാത  ഗുണങഭപാക്തപാകള്കട്  ആനകൂലദ്യന്ത്രം
നലകുവപാനണപായ  സപാഹചെരദ്യന്ത്രം  അങനക്വഷണവജിങധയമെപാങകണതുന്ത്രം  വദ്യക്തമെപായ  നഷന്ത്രം
കപണതജിയപാല തജിരജിപക ഈടപാങകണതുമെപാപണന്നട് ഓഡജിറട് പരപാമെര്ശജിചജിട്ടുണട്.

ഈ  വജിഷയന്ത്രം  സമെപാഹൃത  ഓഡജിറട്  റജിങപ്പെപാര്ട്ടജില  ഉള്പപ്പെടുത്തുന്നതു  അറജിയജിച്ചുപകപാണട്   നലകജിയ
കതജിനള്ള  മെറുപടജിയജില   നജിലവജിപല  സ്ഥജിതജി  തുടരുന്നതപായജി  പസക്രട്ടറജി  അറജിയജിചജിട്ടുപണന്നട്
പപാലകപാടട് ജജിലപാ ഓഡജിറട് സദീനജിയര് പഡപപ്യൂട്ടജി ഡയറക്ടറുപട 31/07/2018 പല പക,എസട്.എ/പജി.പക.
ഡജി-4/1660/2018 നമര് കതജില സൂചെജിപ്പെജിചജിട്ടുണട്.
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പപാലകപാടട് മുനജിസജിപ്പെപാലജിറജി

1. 'ഷദീ  പപാഡട്'  പദതജി  -  രൂപദീകരണന്ത്രം  മുതല  നജിര്വ്വഹണന്ത്രം  വപര
അപപാകങള്.

[പപാലകപാടട് മുനജിസജിപ്പെപാലജിറജി 2016-17 ഓഡജിറട് റജിങപ്പെപാര്ട്ടട്  ഖണജിക 3-11]

• ങപപാജക്ടട് നന്ത്രം.581/16-17
• അടങ്കേല 18,80,874/-, പചെലവട് - 18,27,107/-
• ടഷറജി ബജില നന്ത്രം 10/16-17/31.3.2017
• ഫണട്- ധനകപാരദ്യകമദീഷന് ഗപാന്റെട്
• നജിര്വ്വഹണന്ത്രം-പഹഡട് മെജിസസട്.

നഗരപരജിധജിയജിപല സര്കപാര്/എ   യട് ഡഡട് വജിദദ്യപാലയങളജിപല പപണ്കുട്ടജികള്കട്
സപാനജിററജി നപാപട്കജിന് ലഭദ്യമെപാക്കുന്നതജിനള്ള ഈ ങപപാജക്ടജില നപാപട്കജിന്  (ഷദീ പപാഡട്)
അലമെപാര,  നപാപട്കജിന്  പവന്ഡജിങട്  പമെഷദീന്,  ഇന്സജിനങററര്  എന്നജിവയപാണട്
വപാങ്ങുന്നതജിനട് ലകദ്യമെജിട്ടതട്.  ഇതജില അലമെപാര ഒഴജിപകയുള്ള ഇനങളപാണട് വപാങജിയതട്.
ആവര്തന പചെലവുകള് സന്ത്രംബനജിചട് പദതജിങരഖയജില പരപാമെര്ശജിചജിട്ടജില.

ഈ  പദതജിയുപട  രൂപദീകരണന്ത്രം  മുതല  നജിര്വ്വഹണന്ത്രം  വപര  അപപാകങള്
സന്ത്രംഭവജിചജിട്ടുണട്.  അവശദ്യന്ത്രം  സൂകജിങകണ  ങരഖകളജിലപാപതയുന്ത്രം  നടപടജിക്രമെങള്
പപാലജികപാപതയുമെപാണട് തുക പചെലവഴജിചജിട്ടുള്ളതട്. വജിശദപാന്ത്രംശങള് തപാപഴ ങചെര്ക്കുന.

(a) ങകരള സന്ത്രംസ്ഥപാന വനജിതപാ വജികസന ങകപാര്പ്പെങറഷന്  (KSWDC)  മെപാങനജജിന്ത്രംഗട്
ഡയറക്ടറുപട  30.9.16  പല  കതട്  ഫയലജില  ഉപണങ്കേജിലുന്ത്രം  ങകപാര്പ്പെങറഷന്
മുഖപാനജിരമെലപാപത  നജിര്വഹങണപാങദദ്യപാഗസ്ഥ  ങനരജിട്ടപാണട്  വപാങലുകള്
നടതജിയതട്.  ഉപകരണങള്  വജിതരണന്ത്രം  പചെയ്തെ  HLL  Lifecare  എന്ന
സ്ഥപാപനപത  പതരപഞ്ഞെടുതതജിപന്റെയുന്ത്രം  വപാങല  നടപടജിക്രമെങള്
(പടണര്/DGS&D rate contract etc.)  പപാലജിചതജിപന്റെയുന്ത്രം യപാപതപാരു ങരഖകളുന്ത്രം
ഇല.  HLL Lifecare  നട്  ങസ്റ്റപാര്  പര്ങചസട്  ചെട്ടങള്/പപപാകദ്യുര്പമെന്റെട്  ചെട്ടങള്
പകപാരന്ത്രം  excemption  certificate  ഉപണങ്കേജില  ആയതട്  ഹപാജരപാക്കുന്നതജിനട്
ആവശദ്യപപ്പെട്ടുപവങ്കേജിലുന്ത്രം ലഭദ്യമെപാകജിയജില.

(b) HLL  Lifecare  എന്ന  സ്ഥപാപനതജിപന്റെ  30.3.17  പല  ഇന്ങവപായജിസജിപന്റെ
അടജിസ്ഥപാനതജിലപാണട്  18,27,107/-  രൂപ പചെലവഴജിചജിരജിക്കുന്നതട്.  പവന്ഡജിങട്
പമെഷദീന് 29  എണ്ണതജിനട്  2  വര്ഷങതകട്  3,200/-  രൂപ നജിരകജില 92,800/-
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രൂപയുന്ത്രം  ഇന്സജിനങററര്  29  എണ്ണതജിനട്  2  വര്ഷങതകട്  4,200/-  രൂപ
നജിരകജില  1,21,800/-  രൂപയുന്ത്രം  എ.എന്ത്രം.സജി.  യപായജി  പസ്തുത  ബജിലജില
ഉള്പപ്പെടുതജി  നലകജിയജിട്ടുണട്.  OEM  Warranty  കപാലയളവട്  ബജിലജില
വദ്യക്തമെപാകജിയജിട്ടജില.  എ.എന്ത്രം.സജി  സന്ത്രംബനജിച  കരപാര്  ങരഖ  പരജിങശപാധനകട്
ഹപാജരപാകജിയജിട്ടജില.

(c) ആപക  58  പമെഷദീനകളുപട  പടയജിനജിങട്  ചെപാര്ജജിനതജില  29,000/-  രൂപ
(58x500)  ഈ  ബജിലജില  ഉള്പപ്പെടുതജി  നലകജിയജിട്ടുണട്.  വജിതരണ
സ്ഥപാപനപതപകപാണട് പമെഷദീനറജി സ്ഥപാപജിചട്  പവര്തജിപ്പെജിചട്  കകമെപാറുന്നതജിനട്
നജിര്വഹങണപാങദദ്യപാഗസ്ഥ നടപടജി സക്വദീകരജിചതപായജി കപാണുന്നജില. പമെഷദീനറജികള്
സ്ഥപാപജിച  5  സ്കൂളുകളജില  പരജിശദീലനന്ത്രം  ഓങരപാ  പസറട്  പമെഷദീനജില
പരജിമെജിതപപ്പെടുതപാതജിരുന്നതജിനപാല ഈ ഇനതജില മെപാത്രന്ത്രം  24,000/-  രൂപയുപട
അധജിക പചെലവട് ഉണപായജിട്ടുണട്. അധജികന്ത്രം നലകജിയ 24,000/- രൂപയുപട പചെലവട്
ഓഡജിറജില നജിരപാകരജിക്കുന.

(d) 58  യൂണജിറട്  പമെഷജിനറജിയുപട  കടത്തുകൂലജി  ബജിലജില  (TCI  Freight/30.3.2017)
ങരഖപപ്പെടുതജിയജിരജിക്കുന്ന  തുക  26,125/-  രൂപയപാപണങ്കേജിലുന്ത്രം  HLL  Life
care എന്ന  സ്ഥപാപനതജിനട്  പഡലജിവറജി  ചെപാര്ജജിനതജില  87,000/-  രൂപ
അനവദജിചജിരജിക്കുന. 60,875/-  രൂപ ഈ ഇനതജില അധജികന്ത്രം നലകജിയതജിനട്
ങരഖപാമൂലന്ത്രം ഉള്ള വജിശദദീകരണന്ത്രം ലഭദ്യമെപാക്കുന്നതജിനട് ഓഡജിറട് എന്കക്വയറജി മുങഖന
ആവശദ്യപപ്പെട്ടുപവങ്കേജിലുന്ത്രം നജിര്വ്വഹണ ഉങദദ്യപാഗസ്ഥ പതജികരജിചജില.  ആയതജിനപാല
60,875/- രൂപയുപട പചെലവട് ഓഡജിറജില നജിരപാകരജിക്കുന.

(e) വജിതരണ സ്ഥപാപനതജിനട് നലകജിയ  18,27,107/-  രൂപയുപട കകപ്പെറട് രസദീതട്,
വപാങജിയ  ഉപകരണങളുപടയുന്ത്രം  അനബന  സപാമെഗജികളുപടയുന്ത്രം  ങസ്റ്റപാകട്,
വജിതരണ ങസ്റ്ററട്പമെന്റെട്, 5 സ്കൂളുകളജില നജിനള്ള കകപ്പെറട് രസദീതുകള് എന്നജിവയുന്ത്രം
പരജിങശപാധനകട്  ലഭദ്യമെപാക്കുന്നതജിനട്  ആവശദ്യപപ്പെട്ടജിട്ടുന്ത്രം  ഹപാജരപാകജിയജിട്ടജില.
ഓഡജിറട്  അങനക്വഷണന്ത്രം  നന്ത്രം:29/27.7.2017  പകപാരന്ത്രം  ആവശദ്യപപ്പെട്ട  ങരഖകള്
ഹപാജരപാകപാതതജിനപാല  17,42,232/-  രൂപയുപട  പചെലവട്  റജിങപ്പെപാര്ട്ടജില
തടസപപ്പെടുതജിയജിട്ടുണട്.

പവന്ഡജിങട്  പമെഷദീന്,  ഇന്സജിനങററര്  എന്നജിവ  സ്കൂളുകള്കട്  വജിതരണന്ത്രം  പചെയ്തെതജിപന്റെ  പപകപ്പെറട്
രസദീതട്, ങസ്റ്റപാകട് രജജിസ്റ്ററജില ങചെര്തതജിപന്റെ സപാകദ്യപത്രന്ത്രം എന്നജിവ ഹപാജരപാകജിയജിട്ടുപണനന്ത്രം, ഇമ്പൗ
പരപാമെര്ശന്ത്രം  സമെപാഹൃത  ഓഡജിറട്  റജിങപ്പെപാര്ട്ടജില  ഉള്പപ്പെടുത്തുന്നതജിപന്റെ  ഭപാഗമെപായജി  ഓഡജിറട്  ടദീന്ത്രം
30.07.2018 ല സ്കൂളുകളജില ഭമ്പൗതജിക പരജിങശപാധന നടതജിയങപ്പെപാഴന്ത്രം പവന്ഡജിങട് പമെഷദീനകളജില  6
എണ്ണവുന്ത്രം ഇന്സജിനങറററുകളജില  8  എണ്ണവുന്ത്രം മെപാത്രങമെ  പവര്തനകമെമെപായജിട്ടുള എനന്ത്രം  4  വദീതന്ത്രം
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പവന്ഡജിങട് പമെഷദീനകളുന്ത്രം ഇന്സജിനങറററുകളുന്ത്രം പരജിങശപാധനയജില കപണതപാന് കഴജിഞ്ഞെജിട്ടജിപലനന്ത്രം
പപാലകപാടട് മുനജിസജിപ്പെല ഓഡജിറട് പഡപപ്യൂട്ടജി ഡയറക്ടറുപട 31.07.2018 പല പക.എസട്.എ.പജി.പക.എന്ത്രം.
എ 3/280/18 നമര് കതട് പകപാരന്ത്രം അറജിയജിചജിട്ടുണട്.

2. ഭൂരഹജിത  പനരധജിവപാസ  പദതജി  പകപാരന്ത്രം   ലഭജിച  സ്ഥലന്ത്രം  ഭവന
നജിര്മപാണതജിനട് ഉപങയപാഗജിക്കുന്നജില.

[പപാലകപാടട് മുനജിസജിപ്പെപാലജിറജി  2016-17 ഓഡജിറട് റജിങപ്പെപാര്ട്ടട്  ഖണജിക 3-23]

പട്ടജിക ജപാതജിയജിലുള്പപ്പെട്ട ഭൂരഹജിത ഭവനരഹജിതര്കട് വദീടട് വയ്ക്കുന്നതജിനട് സ്ഥലന്ത്രം
വപാങജി  നലകുന്നതജിനള്ള  പദതജി  2013-14  സപാമതജിക  വര്ഷന്ത്രം  മുതല  നഗരസഭ
നടപ്പെജിലപാകജിവരുന.  2016-17  വര്ഷപത  ഓഡജിറജിപന്റെ  ഭപാഗമെപായജി  ഭൂരഹജിത
പനരധജിവപാസ  പദതജിയുപട  നപാളജിതുവപരയുള്ള  പവര്തന  പങരപാഗതജി
വജിലയജിരുത്തുകയുണപായജി.  പദതജിയജില  വലജിപയപാരു  ശതമെപാനന്ത്രം  ഗുണങഭപാക്തപാകള്കട്
സ്ഥലന്ത്രം ലഭജിചജിട്ടുന്ത്രം ഇതുവപര ഭവന നജിര്മപാണന്ത്രം ആരന്ത്രംഭജിചജിട്ടജില. വജിശദപാന്ത്രംശങള് തപാപഴ
പകപാടുക്കുന.

വര്ഷന്ത്രം/
ങപപാജക്ടട് 

നമര്

സ്ഥലന്ത്രം
വപാങജിയ
ഗുണങഭപാ

ക്തപാ
കളുപട
എണ്ണന്ത്രം

സ്ഥലന്ത്രം
വപാങലജിനട്
പചെലവഴജിച

തുക

വജിവജിധ സദീമുകള്
മുങഖന

ഭവന നജിര്മപാണന്ത്രം
നടതജിയവര്/
നടത്തുന്നവര്

ഭവന
നജിര്മപാണന്ത്രം
ആരന്ത്രംഭജികപാ
തവരുപട

എണ്ണന്ത്രം

ഭവന
നജിര്മപാണന്ത്രം

ആരന്ത്രംഭജി
ചവരുപട
ശതമെപാനന്ത്രം

2013-14 
533/13-14
633/ 13-14

97
99,50,000
82,00,000 16 81 16.5%

2014-15
384/14-15 57 1,04,00,000 2 55 3.5%

2015-16
499/15-16 52 98,00,000 2 50 3.8%

2016-17
519/16-17 41 1,72,75,000 0 41 0%

ആപക 247 3,74,75,000 20 227 8%

ഭൂരഹജിത പനരധജിവപാസ പദതജികളുപട ആതദ്യനജിക ലകദ്യതജിനട് വജിരുദമെപായജി
ഭൂരഹജിത-ഭവന രഹജിതരജില ഭൂരജിഭപാഗന്ത്രം  ങപരുന്ത്രം  ഇങപ്പെപാഴന്ത്രം  ഭവനരഹജിതരപായജി  തുടരുന
എന്നതപാണട്  വസ്തുത.  പദതജി  തുക  പചെലവഴജിചട്  4  വര്ഷങളജിലപായജി  247
ഗുണങഭപാക്തപാകള്കട്  സ്ഥലന്ത്രം  വപാങജി  നലകജിയതട്  ഭവന  നജിര്മപാണതജിനട്
ങവണജിയപാണട്.  എന്നപാല  സ്ഥലന്ത്രം  ലഭജിചവരജില  8%  ങപര്  മെപാത്രമെപാണട്  ഭവന
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നജിര്മപാണതജിനട് പസ്തുത സ്ഥലന്ത്രം ഉപങയപാഗജിചജിട്ടുള്ളതട്. 92% ഗുണങഭപാക്തപാകളുന്ത്രം ഭവന
നജിര്മപാണന്ത്രം ആരന്ത്രംഭജിചജിട്ടജില. 2013-14 മുതല 2016-17 വപരയുള്ള വര്ഷങളജില ആപക
3,74,75,000/-  രൂപ  പചെലവഴജിചട്  സ്ഥലന്ത്രം  വപാങല  പദതജി  നടപ്പെജിലപാകജിയതജിലൂപട
ഭൂരഹജിതര്കട്  ഭൂമെജി  ലഭദ്യമെപാക്കുക  എന്നതജിപനപാപ്പെന്ത്രം  ഭവനനജിര്മപാണന്ത്രം  കൂടജി
പൂര്തദീകരജിക്കുന്നതജിനട് കഴജിയപാതതജിനപാല  പദതജി പൂര്ണ്ണമെപായജി വജിജയജിചജിട്ടജില എന്നട്
ഓഡജിറട്  വജിലയജിരുത്തുന.  പദതജിയജില  സ്ഥലന്ത്രം  ലഭജിച  ഗുണങഭപാക്തപാകള്  ഭവന
നജിര്മപാണന്ത്രം  പൂര്തദീകരജിചട്  ഉപങയപാഗജിക്കുന  എന്നട്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതജിനള്ള
നടപടജികള് സക്വദീകരജിങകണതപാണട് റജിങപ്പെപാര്ട്ടജില നജിര്ങദ്ദേശജിചജിട്ടുണട്.

ഇമ്പൗ  വജിഷയന്ത്രം  സമെപാഹൃത  ഓഡജിറട്  റജിങപ്പെപാര്ട്ടജില  ഉള്പപ്പെടുത്തുന്നതട്  അറജിയജിച്ചുപകപാണട്  നലകജിയ
കതജിനട്  പരപാതജിയുമെപായജി  ബനപപ്പെട്ടട്  അങപക  നലകജിയ  ഗുണങഭപാക്തപാകളുപട  എണ്ണന്ത്രം
നഗരസഭയജില ലഭദ്യമെലപാപയന്നട് പസക്രട്ടറജി മെറുപടജി നലകജിയതപായജി പപാലകപാടട് മുനജിസജിപ്പെല ഓഡജിറട്
പഡപപ്യൂട്ടജി  ഡയറക്ടര്  31.07.2018 പല  പക.എസട്.എ.പജി.പക.എന്ത്രം.  എ 3/280/18  നമര്  കതജിലൂപട
അറജിയജിചജിട്ടുണട്.

3. പപാസ്റ്റജികട്  പഷ്രെഡജിന്ത്രംഗട്  യൂണജിറട്  -  കദീന്  ങകരള  കമനജിയുപട  ങസവനന്ത്രം
പങയപാജനപപ്പെടുതജിയജില.

[പപാലകപാടട് മുനജിസജിപ്പെപാലജിറജി 2016-17 ഓഡജിറട് റജിങപ്പെപാര്ട്ടട് ഖണജിക 3-27]

സന്ത്രംസ്ഥപാനപത  ശുചെജിതക്വപരജിപപാലന  പവര്തനങള്  കപാരദ്യകമെമെപായുന്ത്രം
സമെയബനജിതമെപായുന്ത്രം  നടപ്പെജിലപാക്കുന്നതജിനട്  തങദ്ദേശസക്വയന്ത്രംഭരണ  സ്ഥപാപനങപള
സഹപായജിക്കുന്നതജിനപായജി  തങദ്ദേശ  സക്വയന്ത്രംഭരണ  വകുപ്പെജിനട്  കദീഴജില  രജജിസ്റ്റര്  പചെയ്തെ
സന്ത്രംരന്ത്രംഭമെപാണട്  കദീന്  ങകരള  കമനജി.  തങദ്ദേശ  സക്വയന്ത്രംഭരണ  സ്ഥപാപനങള്കട്
ശുചെജിതക്വപരജിപപാലനതജിനട്  ആവശദ്യമെപായ  പകൃതജി  സമ്പൗഹൃദപരവുന്ത്രം  ശപാസദീയവുമെപായ
പദതജികള് പതരപഞ്ഞെടുതട് കപാങലപാചെജിത മെപാറങള് വരുതജി പദതജികള് രൂപകല്പന
പചെയ്തെട്  നടപ്പെജില  വരുത്തുകയുന്ത്രം  അതജിപന്റെ  തുടര്പവര്തനന്ത്രം  ഏപറടുതട്
ശുചെജിതക്വപരജിപപാലനന്ത്രം ഉറപ്പുവരുത്തുകയുന്ത്രം,  പപാസ്റ്റജികട് പഷ്രെഡജിന്ത്രംഗട് യൂണജിറ്റുകള് സ്ഥപാപജിചട്
തങദ്ദേശസക്വയന്ത്രംഭരണസ്ഥപാപനങപള  പപാസ്റ്റജികട്  വജിമുക്തമെപാക്കുകയപാണട്  കമനജിയുപട
സ്ഥപാപജിത ലകദ്യന്ത്രം.  പപാലകപാടട്  നഗരസഭ  2013-2014, 2014-2015, 2016-17  എന്നദീ
വര്ഷങളജിലപായജി  70  ലകന്ത്രം  രൂപ  നലകജി  കദീന്  ങകരള  കമനജിയജില  പഷയര്
വപാങജിയജിട്ടുണട്. വജിശദവജിവരന്ത്രം തപാപഴ ങചെര്ക്കുന.
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ങപപാജക്ടട് നമര് - 665/13-14, 799/14-15

• ബജില നന്ത്രം.1/14-15 തദീയതജി 29.4.14 - 20 ലകന്ത്രം
• ബജില  നന്ത്രം.394/14-15  /  31.3.15  -  25  ലകന്ത്രം  (ഡജി.ഡജി.  നമര്

058656/11.4.15)
• ബജില  നന്ത്രം.  395/14-15  /  31.3.15  –  25  ലകന്ത്രം  (ഡജി.ഡജി.  നമര്

060367/11.4.15)
• ബജില നന്ത്രം.12/31.3.2017 – 15,50,000/-

നഗരസഭയുപട  കപാഷട്  പചെസ്റ്റജില  70,00,000/-  രൂപയുപട  പഷയര്
സര്ട്ടജിഫജികറ്റുകള്  സൂകജിചജിട്ടുണട്.  പപാസ്റ്റജികട്  പഷ്രെഡജിന്ത്രംഗട്  യൂണജിറ്റുകള്
സ്ഥപാപജിക്കുന്നതജിനട്  ആവശദ്യമെപായ  എലപാ  സപാങങ്കേതജിക  സഹപായങളുന്ത്രം,  പടയജിനജിന്ത്രംഗുന്ത്രം,
(മെപാങനജജിന്ത്രംഗട് ഡയറക്ടറുപട 8.1.2014 പല എ 7/CKCL/14 നമര് കത്തു പകപാരന്ത്രം) കദീന്
ങകരള  കമനജി  വപാഗപാനന്ത്രം  പചെയ്തെജിട്ടുണട്.  തങദ്ദേശസക്വയന്ത്രംഭരണസ്ഥപാപനങള്കട്
സമെയബനജിതമെപായജി  ങസവനന്ത്രം  നലകുന്നതജിനപായജി  അടജിസ്ഥപാനവജിവരങള്
ലഭദ്യമെപാക്കുന്നതജിനട്  കദീന്  ങകരള  കമനജി  ആവശദ്യപപ്പെട്ടതജിങന്മേല  തുടര്നടപടജി
സക്വദീകരജിചജിട്ടജില.

2016-17  സപാമതജിക വര്ഷതജില പപാസ്റ്റജികട്  മെപാലജിനദ്യ  സന്ത്രംസരണതജിനപായജി
ജനറല ങസവനങമെഖലയജിലുള്പപ്പെടുതജി 16 ലകന്ത്രം രൂപ അടങ്കേലപായജി വജിഭപാവനന്ത്രം പചെയ്തെ
(നന്ത്രം.SO1518/17)  ങപപാജകജിപന്റെ  ലകദ്യന്ത്രം  പപാസ്റ്റജികട്  മെപാലജിനദ്യന്ത്രം  തരന്ത്രംതജിരജിചട്
സന്ത്രംസരജിക്കുന്നതജിനട് പഷ്രെഡജിന്ത്രംഗട്  &  പബയജിലജിങട് യൂണജിറട്  സ്ഥപാപജിക്കുക എന്നതപാണട്.
പപാസ്റ്റജികട്  പഷ്രെഡജിന്ത്രംഗട്  പമെഷദീന്  വജിതരണന്ത്രം  പചെയ്യുന്നതജിനട്  'പകൃതജി  കതകപാട്ടുകര,
ആലുവ' എന്ന സ്ഥപാപനതജിപന്റെ പടണര് സക്വദീകരജിച്ചു. 15.5 ലകന്ത്രം രൂപയ്ക്കുട് പഷ്രെഡജിന്ത്രംഗുന്ത്രം
പബയജിലജിങജിനമെപായുള്ള പമെഷദീന് സ്ഥപാപനന്ത്രം വജിതരണന്ത്രം പചെയ്യുകയുമുണപായജി. 

കവദദ്യുതജി  ലഭദ്യമെപാകപാത  പകട്ടജിടതജില  പഷ്രെഡജിന്ത്രംഗട്  യൂണജിറ്റുന്ത്രം,  ഖരമെപാലജിനദ്യ
സന്ത്രംസരണ  പപാന്റെജിപല  കങമപാസ്റ്റട്  നജിര്മപാണ  സ്ഥലതട്  പബയജിലജിങട്  യൂണജിറ്റുന്ത്രം
സൂകജിചജിരജിക്കുന്നതപായജി  11.7.2017  പല  പപാങദശജിക  പരജിങശപാധനയജില  ങനരജിട്ടട്
ങബപാധദ്യപപ്പെട്ടു.  പദതജി  പൂര്തദീകരണതജിനപാവശദ്യമെപായ  കദീനജിന്ത്രംഗട്  പമെഷദീന്
സ്ഥപാപജിചജിട്ടജില. കവദദ്യുതജി ലഭദ്യമെപാകപാപത 2016-17 വര്ഷങതയട് പപാസ്റ്റജികട് പഷ്രെഡജിന്ത്രംഗട്
പമെഷദീന്,  പപാസ്റ്റജികട്  പബയജിലജിങട്  പമെഷദീന്  എന്നജിവ  വപാങ്ങുന്നതജിനന്ത്രം,  2017-18
വര്ഷങതകട്  കദീനജിങട്  പമെഷദീന്  വപാങ്ങുന്നതജിനന്ത്രം  തദീരുമെപാനജിച  നടപടജി
അന്ത്രംഗദീകരജികപാവുന്നതല.  കവദദ്യുതജി ലഭദ്യമെപാകുന്ന മുറകട് യനങള് സ്ഥപാപജിച്ചുന്ത്രം ടയല
നടതജിയുന്ത്രം പരജിശദീലനന്ത്രം നലകുപമെന്നട് പകൃതജി എന്ന സ്ഥപാപനന്ത്രം നലകജിയ കതജിപന്റ
അടജിസ്ഥപാനതജില  തുക  മുഴവനന്ത്രം  അനവദജിച്ചു  നലകജി.  എന്നപാല  ആയതജിനള്ള
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തുടര്നടപടജികള് സക്വദീകരജിചജിട്ടജില.

പപാസ്റ്റജികട് മെപാലജിനദ്യ നജിര്മെപാര്ജനതജിനപായജി കദീന് ങകരള കമനജികട് 70 ലകന്ത്രം
രൂപ  നലകജിയജിട്ടുന്ത്രം  ടജി  സ്ഥപാപനതജിപന്റെ  ങസവനന്ത്രം  പങയപാജനപപ്പെടുതപാതതുന്ത്രം
വദ്യക്തമെപായ  സപാങങ്കേതജിക  ഉപങദശന്ത്രം  ങതടപാപത  സക്വകപാരദ്യ  സ്ഥപാപനതജിലനജിനന്ത്രം
പമെഷജിനറജികള് വപാങജിയതുന്ത്രം ഓഡജിറട്  അന്ത്രംഗദീകരജിക്കുന്നജില.  സക്വകപാരദ്യ  സ്ഥപാപനതജില
നജിനന്ത്രം  പമെഷജിനറജികള്  വപാങജിയ  15,50,000/-  രൂപയുപട  പചെലവട്  തടസതജില
പവക്കുന.  പമെഷജിനറജികളുപട  പങയപാജനരഹജിതമെപായ  നജിലവജിപല  അവസ്ഥകട്
വജിശദദീകരണന്ത്രം  ലഭദ്യമെപാങകണതുന്ത്രം,  അടജിയനജിരമെപായജി  തുടര്  നടപടജികള്
സക്വദീകരജിങകണതുമെപാപണന്നട് ഓഡജിറട് റജിങപ്പെപാര്ട്ടജില നജിര്ങദ്ദേശജിചജിട്ടുണട്.

ഇമ്പൗ വജിഷയവുമെപായജി  ബനപപ്പെട്ട മെറുപടജിയജില പസ്തുത യൂണജിറട്  പവര്തനന്ത്രം ആരന്ത്രംഭജിചജിട്ടുള്ളതപായജി
പപാലകപാടട്  നഗരസഭ ഓഡജിറട്  പഡപപ്യൂട്ടജി  ഡയറക്ടറുപട  31.07.2018 പല പക.എസട്.എ.പജി.പക.എന്ത്രം.
എ 3/280/18 നമര് കതജിലൂപട അറജിയജിചജിട്ടുണട്.
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മലപ്പുററ

മലപ്പുററം ജജില

1. സര്കക്കാര്  അനുമതജിയജിലക്കാതത  പുതജിയ  ഭവന  നജിര്മക്കാണ  പപക്കാജകക
നടപജിലക്കാകജി.

[പവങ്ങര ഗക്കാമപഞക്കായതക  2016-17 ഓ ഡജിറക റജിപപക്കാര്ടക  ഖണജിക 3-1]

സര്കക്കാര് അനുമതജി ലഭഭ്യമക്കാകക്കാതത പവങ്ങര ഗക്കാമ പഞക്കായതക പുതജിയ ഭവന
നജിര്മക്കാണ  പപക്കാജകക  (പപക്കാജകക  നമ്പര്  27/17,  വവീടക  നജിര്മക്കാണറം  -  ജനറല)
ഏതറടുക്കുക വഴജി  1,00,80,000/-  രൂപ വജികസന ഫണജില നജിനറം ക്രമ വജിരുദ്ധമക്കായജി
തചെലവഴജിച.  വജികസന ഫണജില നജിനറം  40,00,000/-  രൂപയറം ധനകക്കാരഭ്യ കമവീഷന
ഗക്കാനജില നജിനറം 20,00,000/- രൂപയറം തനതക ഫണജില നജിനറം 78,00,000/- രൂപയറം
വകയജിരുതജി.  2016-17 ല  നജിര്വ്വഹണ  ഉപദഭ്യക്കാഗസ്ഥനക്കായ  വജി.ഇ.ഒ  പമല
പപക്കാജകജിനക്കായജി ആതക 1,00,80,000/- രൂപ തചെലവഴജിചജിട്ടുണക. 

2016-17  വര്ഷപതകക ബക്കാധകമക്കായ 12-ാംപദ്ധതജിയതട പുതുകജിയ മക്കാര്ഗ്ഗപരഖ
ജജി.ഒ.(എറം.എസക)  4/2016/തസസ്വഭവ,  തവീയതജി  11.01.2016  പകക്കാരറം  ഗക്കാമ/
പബക്കാകക/ജജിലക്കാ  പഞക്കായത്തുകള്  സസ്വന്തമക്കായ  ഭവന  നജിര്മക്കാണ  പപക്കാജക്റ്റുകള്
ഏതറടുകക്കാന പക്കാടജില.  പകരറം ഐ.എ.വവ പദ്ധതജി പകക്കാരമുള്ള വവീടുകള്കക പവണജി
വരുന്ന  അധജിക  തുകയതട  യഥക്കാക്രമറം  25:40:35  എന്ന  അനുപക്കാതതജില
വകയജിരുപതണതക്കാണക. ഐ.എ.വവ ഭവന പദ്ധതജി പകക്കാരമുള്ള ഗുണപഭക്കാകക്കാകള്കക
വവീടക  നലകജിയ  പശേഷവറം  നജിലവജില  തവീതര  വക്കാസപയക്കാഗഭ്യമലക്കാത  വവീടുകളജില
തക്കാമസജിക്കുന്ന  തപക്കാതു  വജിഭക്കാഗതജിലതപട  അര്ഹരക്കായ  അപപക്ഷകര്  വളതരയധജികറം
അവപശേഷജിക്കുനതണങജില അങ്ങതനയള്ളവരുതട  ഗുണപഭക്കാക്തൃ  ലജിസക  അയലസഭയറം
ഗക്കാമസഭയറം അറംഗവീകരജിചക സര്കക്കാരജിനക സമര്പജിചക അനുമതജി വക്കാങ്ങജിയ പശേഷറം തപക്കാതു
വജിഭക്കാഗതജിലതപടവര്കക  വവീടക  ലഭഭ്യമക്കാക്കുന്നതജിനുള്ള  പപക്കാജകക  ഗക്കാമ  പഞക്കായതജിനക
ഏതറടുകക്കാവന്നതക്കാണക.  എന്നക്കാല  പദ്ധതജി  മക്കാര്ഗ്ഗപരഖ  ലറംഘജിചക്കാണക  പമല  പവൃതജി
നജിര്വ്വഹജിചജിരജിക്കുന്നതക. വജിഷയറം സര്കക്കാരജിതന ശ്രദ്ധയജില തകക്കാണ്ടു വരുന.

ഗക്കാമപഞക്കായതജിതന  നടപടജി  സക്കാധൂകരജികണതമന്നക  കക്കാണജിചക  സര്കക്കാരജിനക  അപപക്ഷ
നലകജിയജിട്ടുതണന്നക  തസക്രടറജി  അറജിയജിചതക്കായജി  മലപ്പുററം  ജജിലക്കാ  ഓഡജിറക  സവീനജിയര്  തഡപപ്യൂടജി
ഡയറക്ടര്  31.07.2018 തല  തക.എസക.എ.എറം.പജി.എറം.19/1859/18  നമ്പര്  കതജിലൂതട
അറജിയജിചജിട്ടുണക.
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2. നജികുതജി  നജിര്ണ്ണയജികക്കാതത  11  തമക്കാവബല  ടവറുകള്  -  പഞക്കായതജിനക
വരുമക്കാന നഷറം

[മൂര്കനക്കാടക ഗക്കാമപഞക്കായതക  2016-17 ഓ ഡജിറക റജിപപക്കാര്ടക  ഖണജിക 2-1]

ഗക്കാമ പഞക്കായതജില 2016-17 വര്ഷതജില 12 ടവറുകള് പവര്തജിക്കുന്നതക്കായജി
തസക്രടറജി  നലകജിയ റജിപപക്കാര്ടജില  വഭ്യകമക്കാകജിയജിട്ടുതണങജിലറം   ആതക ഒരു ടവറജിനക
മക്കാത്രമക്കാണക  (ഐഡജിയ  തസല്ലുലക്കാര്  ലജി.  254,  തകക്കാളത്തൂര്  -  ആലറംകൂടറം)  നജികുതജി
ഈടക്കാകജിയജിട്ടുള്ളതക.  ബക്കാകജിയള്ളവയക  നക്കാളജിതു  വതര  നജികുതജി  നജിര്ണ്ണയജിചജിടജില.
നജികുതജി നജിര്ണ്ണയജികക്കാത പസ്തുത ടവറുകള്കക നജിര്മക്കാണ അനുമതജി നലകജിയജിട്ടുപണക്കാ
എനറം  വഭ്യകമല.  വര്ഷങ്ങളക്കായജി  പവര്തജിക്കുന്ന   ടവറുകള്കക  നജികുതജി
ഈടക്കാകക്കാതതക വഴജി ഗക്കാമ പഞക്കായതജിനക ലക്ഷങ്ങളുതട നഷമക്കാണക ഓപരക്കാ വര്ഷവറം
ഉണക്കാകുന്നതക.  പഞക്കായതജില ആതക ഒരു ടവര് മക്കാത്രറം നജികുതജി  അടവക്കാകജി  വരുന്ന
സക്കാഹചെരഭ്യറം ഉണക്കായജിട്ടുറം ഇകക്കാരഭ്യതജില യക്കാതതക്കാരു നടപടജിയറം സസ്വവീകരജിചജില എന്നതക
വവീഴ്ചയക്കായജി  ഓഡജിറക  വജിലയജിരുത്തുന.  ഫവീലഡക  പരജിപശേക്കാധന  നടതജി  അടജിയന്തജിര
നടപടജികളജിലൂതട പസ്തുത ടവറുകളുതട നജികുതജി പജിഴ സഹജിതറം ഈടക്കാകജിയറം,  ഇവയജില
നജിര്മക്കാണ  അനുമതജി   ഇലക്കാത  ടവറുകളുതട  ഉടമകള്തകതജിതര  ആവശേഭ്യമക്കായ
നടപടജികള് സസ്വവീകരജിപകണതുമക്കായജിരുന. 

ഗക്കാമപഞക്കായതജിതല  അഞക്കാറം  വക്കാര്ഡജില,  നവീലകക്കാവജില,  കുളമ്പക  എന്ന
പപദശേതക  ഒന്നര  വര്ഷമക്കായജി  പവര്തജിക്കുന്ന  ഇനഡസക  ടപവഴക  ലജിമജിറഡക,
പക്കാലക്കാരജിവടറം എന്ന സ്ഥക്കാപനതജിതന ഉടമസ്ഥതയജിലള്ള തമക്കാവബല ടവറജിനക നക്കാളജിതു
വതര  നജികുതജി  അസസക  തചെയക  ഈടക്കാകജിയജിടജില.  ഗക്കാമ  പഞക്കായതക  നജിര്മക്കാണ
അനുമതജി നലകജിയ തമക്കാവബല ടവര് പവര്തജികക്കാന തുടങ്ങജി ഒന്നര വര്ഷമക്കായജിട്ടുറം
നമ്പര്  ലഭജിക്കുന്നതജിനക  അപപക്ഷ  സമര്പജിചജിടജില  എനറം  പസ്തുത  ടവര്  ഇപപക്കാഴറം
പവര്തജിക്കുനതണനറം  ഗക്കാമ  പഞക്കായതജിതല  അപനസ്വഷണ  റജിപപക്കാര്ടജില
സൂചെജിപജിചജിട്ടുണക.  പജിന്നവീടക  01.06.2017 ല ടവര് ഉടമ നമ്പര് ലഭജിക്കുന്നതജിനക അപപക്ഷ
നലകജിതയങജിലറം  സമര്പജിച  പക്കാനജില  വഭ്യതഭ്യക്കാസമുള്ളതക  കക്കാരണറം  നമ്പര്
അനുവദജിചജിടജില.  ഇപപക്കാഴറം  പവര്തജിചകതകക്കാണജിരജിക്കുന്ന  പസ്തുത  ടവറജിനക  നജികുതജി
അസസക  തചെയക  ഈടക്കാക്കുന്നതജിനക  അടജിയന്തജിര  നടപടജികള്  സസ്വവീകരജികണതമന്നക
ഓഡജിറക  റജിപപക്കാര്ടജില  നജിര്പദ്ദേശേജിചജിട്ടുണക.  അപക്കാകത  ചൂണജികക്കാണജിചക  തസക്രടറജികക
നലകജിയ ഓഡജിറക എനകസ്വയറജി (17/ 2.8.2017)കക മറുപടജി നലകജിയജിടജില. 

12 ടവറുകള് പവര്തജിക്കുന്ന പഞക്കായതജില ആതക ഒരു ടവര് മക്കാത്രറം നജികുതജി
അടവക്കാകജി  വരുന്ന  സക്കാഹചെരഭ്യമുണക്കായജിട്ടുറം  ഇകക്കാരഭ്യതജില  യക്കാതതക്കാരു  നടപടജിയറം
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സസ്വവീകരജിചജില  എന്നതക  ഗുരുതരമക്കായ  വവീഴ്ചയക്കായജി  ഓഡജിറക  വജിലയജിരുത്തുന.  ഫവീലഡക
പരജിപശേക്കാധന നടതജി അടജിയന്തര നടപടജികളജിലൂതട പസ്തുത ടവറുകളുതട നജികുതജി പജിഴ
സഹജിതജി  ഇഇൗടക്കാകജിയറം,  ഇവയജില  നജിര്മക്കാണ  അനുമതജി  ഇലക്കാതത  ടവറുകളുതട
ഉടമകള്തകതജിതര  ആവശേഭ്യമക്കായ  നടപടജികള്  സസ്വവീകരജിചറം  വജിവരമറജിയജിപകണ
തക്കാതണന്നക നജിര്പദ്ദേശേജിചജിട്ടുണക. 

തലസ്ഥജിതജി വജിവരറം ആരക്കാഞക നലകജിയ കതജിനക മറുപടജി ലഭഭ്യമക്കാകജിയജിടജിതലന്നക മലപ്പുററം ജജിലക്കാ
ഓഡജിറക  സവീനജിയര്  തഡപപ്യൂടജി  ഡയറക്ടര്  31.07.2018 തല  തക.എസക.എ.എറം.പജി.എറം.19/1859/18
നമ്പര് കതജിലൂതട അറജിയജിചജിട്ടുണക.

3. 100  ചെതുരശ്ര മവീററജില കൂടുതല വജിസവീര്ണ്ണമുള്ള വക്കാണജിജഭ്യതകടജിടങ്ങളുതട  
നജികുതജി നജിര്ണ്ണയതജിതല അപക്കാകതകള്

[മപഞരജി നഗരസഭ  2016-17 ഓ ഡജിറക റജിപപക്കാര്ടക  ഖണജിക 2-9]

2011-തല  പകരള  മുനജിസജിപക്കാലജിറജി  (വസ്തുനജികുതജിയറം,  പസവന  ഉപനജികുതജിയറം
സര്ചെക്കാര്ജറം)  ചെടങ്ങള്  പകക്കാരറം  മപഞരജി  നഗരസഭയതട  വസ്തുനജികുതജി  പരജിഷ്കരണതജിതന
ഭക്കാഗമക്കായജി  വക്കാണജിജഭ്യ  തകടജിടങ്ങളുതട  അടജിസ്ഥക്കാന  വസ്തുനജികുതജി  നജിരകക  തക്കാതഴ  പറയന്ന
പകക്കാരമക്കാണക കഇൗണ്സജില നജിശ്ചയജിചജിട്ടുള്ളതക.

100 ചെതുരശ്ര മവീറര് വതര തറവജിസവീര്ണ്ണമുള്ള പഹക്കാടല, റപസക്കാറന്റുകള്,
പഷക്കാപ്പുകള്, പഗക്കാഡഇൗണ്

40 രൂപ/ചെതുരശ്ര
മവീറര്

100 ചെതുരശ്ര മവീററജില കൂടുതല തറവജിസവീര്ണ്ണമുള്ള പഹക്കാടല, 
റപസക്കാറന്റുകള്, പഷക്കാപ്പുകള്, പഗക്കാഡഇൗണ്

70 രൂപ/ചെതുരശ്ര
മവീറര്

നഗരസഭയജില  നജിര്മക്കാണറം  പൂര്തവീകരജിചക  തകടജിടനമ്പറജിനക്കായജി
അപപക്ഷജിക്കുന്ന  100  ചെ.മവീററജില  കൂടുതല  തറവജിസവീര്ണ്ണമുള്ള  വക്കാണജിജഭ്യ
തകടജിടങ്ങള്കക  വഭ്യകമക്കായ  യക്കാതതക്കാരു  കക്കാരണവറം  കൂടക്കാതത  ഒന്നജിലധജികറം  തകടജിട
നമ്പറുകള് അനുവദജിക്കുകയറം അപകക്കാരമുള്ള തറവജിസവീര്ണ്ണറം മക്കാത്രറം കണകക്കാകജി 100
ചെ.മവീററജില തക്കാതഴ തറവജിസവീര്ണ്ണമുള്ള വക്കാണജിജഭ്യ തകടജിടറം  എന്ന പരജിഗണന നലകജി
കുറഞ നജിരകജില വസ്തുനജികുതജി നജിര്ണ്ണയജിചക നലകുകയമക്കാണക തചെയ്തുവരുന്നതക.

ഒരു തകടജിടതജിതന വഭ്യതഭ്യസ ഭക്കാഗങ്ങള് (മുകള് നജിലകള് ഉള്തപതട) തവപവ്വതറ
വഭ്യകജികളുതട  ഉടമസ്ഥതയജിലള്ളതക്കാതണങജിപലക്കാ,  ഒരക്കാളജിതന  ഉടമസ്ഥതയജിലള്ള
തക്കാതണങജില തതന്ന തകതക്കായ കക്കാരണങ്ങളക്കാല ആ തകടജിട  ഭക്കാഗങ്ങള്കക  പപതഭ്യക
തകടജിട  നമ്പറുകള്  നലകജിയജിട്ടുതണങജിപലക്കാ  ഓപരക്കാ  ഭക്കാഗപതയറം  പവപറ  പവപറ
തകടജിടങ്ങളക്കായജി  കണകക്കാകജി  അവയക  ഓപരക്കാന്നജിനുറം  വസ്തുനജികുതജി  ചുമപതണതക്കാണക
(ചെടറം 3(4)).  എന്നക്കാല തകതക്കായ കക്കാരണങ്ങളക്കാല പപതഭ്യകമക്കായ നമ്പറുകള് നലകജിയ
നജിലവജിലള്ള  തകടജിടങ്ങളുതട  കക്കാരഭ്യമക്കാണക  ഇവജിതട  വജിവക്ഷജിക്കുന്നതക.  വഭ്യകമക്കായ
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കക്കാരണങ്ങള്  ഒനറം  പരഖതപടുതക്കാതത  പപതഭ്യകറം  നമ്പറജിനക  പവണജി  തകടജിടയടമ
അപപക്ഷജിക്കുക  പപക്കാലറം  തചെയക്കാതത  ചെടറം  നജിലവജില  വന്നതജിനക  പശേഷറം  മക്കാത്രറം
നജിര്മക്കാണറം  പൂര്തവീകരജിച  ഇതരറം  തകടജിടങ്ങള്കക  നഗരസഭ  ഏകപക്ഷവീയമക്കായജി
നജികുതജി നജിരകക കുറചക വസ്തുനജികുതജി നജിര്ണ്ണയറം നടത്തുന്നതക ചെടവജിരുദ്ധമക്കാണക. ചെടറം (5)
പകക്കാരറം  ഒരു  തകടജിടതജിതന  വഭ്യതഭ്യസഭക്കാഗങ്ങള്  ഒപര  സമയറം  വഭ്യതഭ്യസ
ഉപപയക്കാഗക്രമങ്ങള്കക  ഉപപയക്കാഗതപടുത്തുനതവങജില  അതക്കാതക  തകടജിടഭക്കാഗങ്ങതള
പവപറ പവപറ തകടജിടങ്ങളക്കായജി കണകക്കാകജി അവകക തകടജിടനമ്പര് നലകക്കാവന്നതക്കാണക.
എന്നക്കാല  ഒപര  വജിനജിപയക്കാഗതജിലള്ള  തകടജിടങ്ങള്കക  ഈ  ആനുകൂലഭ്യതജിനക
അര്ഹതയജില.  ചെടവജിരുദ്ധമക്കായജി നജികുതജി നജിര്ണ്ണയജിക്കുന്നതജിലൂതട നഗരസഭയക വലജിയ
പതക്കാതജിലള്ള വരുമക്കാന നഷമക്കാണക സറംഭവജിക്കുന്നതക.

നജികുതജി നജിര്ണ്ണയതജിലള്ള അപക്കാകതയക കക്കാരണറം വജിശേദമക്കാകക്കാന ആവശേഭ്യതപടക
തകക്കാണക  നലകജിയ  ഓഡജിറക  എനകസ്വയറജികക  (എനകസ്വയറജി  നമ്പര്.33/14.11.2017)
മറുപടജി  ലഭഭ്യമക്കാകജിയജിടജില.  ഇപകക്കാരറം  കുറവക്കായജി  വസ്തുനജികുതജി  നജിര്ണ്ണയജിച  മുഴവന
തകടജിടങ്ങളുപടയറം  നജികുതജി  നജിര്ണ്ണയതജിതല  അപക്കാകത  പരജിഹരജിചക  കുടജിശജിക  തുക
സഹജിതറം ഈടക്കാകണതമന്നക ഓഡജിറക റജിപപക്കാര്ടജില നജിര്പദ്ദേശേജിചജിട്ടുണക.

അപക്കാകതകള്  പരജിഹരജികക്കാന  ആവശേഭ്യമക്കായ  നടപടജി  തതകതകക്കാണക  വരുനതണന്നക  തസക്രടറജി
അറജിയജിചതക്കായജി  മലപ്പുററം  ജജിലക്കാ  ഓഡജിറക  സവീനജിയര്  തഡപപ്യൂടജി  ഡയറക്ടര്  31.07.2018 തല
തക.എസക.എ.എറം. പജി.എറം.19/1859/18 നമ്പര് കതജിലൂതട അറജിയജിചജിട്ടുണക.

4. തമക്കാതതബല ടവറുകളുതട വസ്തുനജികുതജി - 28,56,905/- രൂപ കുടജിശജിക.

[മപഞരജി നഗരസഭ  2016-17 ഓ ഡജിറക റജിപപക്കാര്ടക  ഖണജിക 2-10]

നഗരസഭയജില സ്ഥജിതജി തചെയ്യുന്ന 28 തമക്കാവബല ടവറുകളജില 4 എണ്ണറം മക്കാത്രപമ
ഓഡജിറക  വര്ഷറം  വതര  വസ്തുനജികുതജി  പൂര്ണ്ണമക്കായറം  അടവക്കാകജിയജിട്ടുള.  ബക്കാകജിയള്ള
ടവറുകളജില ചെജിലതക  2009-10  മുതല വസ്തുനജികുതജി അടവക്കാകജിയജിടജില.  വജിശേദ വജിവരറം
ചുവതട പചെര്ക്കുന.

ക്രമ
നമ്പ

ര്
തകടജിട നമ്പര് വര്ഷറം

വക്കാര്ഷജിക
നജികുതജി

(ഗന്ഥശേക്കാലക്കാ
വരജി ഉള്തപതട)

ആതക
കുടജിശജിക തുക

1 6/88 B 2011-12 മുതല 2016-17 വതര 32,814 1,96,884

2 6/504 J 2015-16 മുതല 2016-17 വതര 7,876 15,752

3 6/545 A 2014-15 മുതല 2016-17 വതര 38,720 1,16,160

4 7/421 A 2015-16 മുതല 2016-17 വതര 1,970 3,940
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5 4/605 A 2013-14 മുതല 2016-17 വതര 16,900 67,600

6 18/7 T 2015-16 മുതല 2016-17 വതര 13,125 26,250

7 32/44 A 2013-14 മുതല 2016-17 വതര 37,932 1,51,728

8 22/538 A 2012-13 മുതല 2016-17 വതര 31,238 1,56,190

9 32/320 A 2015-16 മുതല 2016-17 വതര 10,108 20,216

10 21/59 A 2009-10 മുതല 2016-17 വതര 37,590 3,00,720

11 21/293 A 2013-14 മുതല 2016-17 വതര 6,564 26,256

12 27/306 B1 2010-11 മുതല 2016-17 വതര 8,532 59,724

13 3/254 B 2011-12 (II Half) മുതല 2016-17 
വതര 32,158 1,76,869

14 3/40/187 A 2009-10 (II Half) മുതല 2016-17 
വതര 37,606 2,82,045

15 28/317 A 2010-11 മുതല 2016-17 വതര 10,238 71,666

16 2/126 L 2011-12 (II Half) മുതല 2016-17 
വതര

32,158 1,76,869

17 12/444 D 2015-16 മുതല 2016-17 വതര 32,158 64,316

18 12/444 M 2016-17 II Half 32,288 16,144

19 50/494 B 2015-16 മുതല 2016-17 വതര 7,737 15,474

20 22/30/146 A 2012-13 മുതല 2016-17 വതര 37,590 1,87,950

21 14/455 A 2013-14 മുതല 2016-17 വതര 31,763 1,27,052

22 5/1/303 A 2011-12 മുതല 2016-17 വതര 39,246 2,35,476

23 20/679 A 2010-11 (II Half) മുതല 2016-17 
വതര

32,812 2,13,278

24 20/679 B 2011-12 (II Half) മുതല 2016-17 
വതര

26,972 1,48,346

ആതക 28,56,905

വസ്തുനജികുതജി  യഥക്കാസമയറം  ഡജിമക്കാനക  തചെയക  ഈടക്കാകക്കാന  നടപടജി
സസ്വവീകരജികക്കാഞതജിനക്കാല  ഇതജില  വലജിതയക്കാരു  ഭക്കാഗറം  കക്കാലക്കാഹരണതപടജിട്ടുണക.
കുടജിശജിക  തുക  അടജിയന്തജിരമക്കായജി  പജിരജിതചടുക്കുന്നതജിനു  പവണ  നടപടജികള്
സസ്വവീകരജികണതമന്നക ഓഡജിറക റജിപപക്കാര്ടജില നജിര്പദ്ദേശേജിചജിട്ടുണക.

കുടജിശജിക സഹജിതറം നജികുതജി ഇഇൗടക്കാകജിയജിട്ടുതണന്നക തസക്രടറജി അറജിയജിതചങജിലറം അടവക്കാകജിയതജിതന
പരഖകള്  ഹക്കാജരക്കാകജിയജിടജിതലന്നക  മലപ്പുററം  ജജിലക്കാ  ഓഡജിറക  സവീനജിയര്  തഡപപ്യൂടജി  ഡയറക്ടര്
31.07.2018 തല തക.എസക.എ.എറം.പജി.എറം.19/1859/18 നമ്പര് കതജിലൂതട അറജിയജിചജിട്ടുണക.
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5. വസ്തുനജികുതജി നജിര്ണ്ണയതജിലറം നജികുതജി പജിരജിവജിലമുള്ള അപക്കാകതകള് 

[പകക്കാടയല നഗരസഭ  2016-17 ഓ ഡജിറക റജിപപക്കാര്ടക  ഖണജിക 2-4]

നഗരസഭയതട വസ്തുനജികുതജി നജിര്ണ്ണയതജിലറം നജികുതജിപജിരജിവജിലറം അപക്കാകതകള്
കതണതജിയജിട്ടുണക. പസകവജിവരങ്ങള് ചുവതട പചെര്ക്കുന.

(a) നഗരസഭ  സമര്പജിച  2016-17  വക്കാര്ഷജിക  ധനകക്കാരഭ്യപത്രജിക  പകക്കാരറം  വസ്തു
നജികുതജി  ഇനതജില  വലബ്രറജി  തസസക  അടകറം  72,31,747/-  (തനവര്ഷറം
33,73,713/-  +  കുടജിശജിക  38,58,034/-)  ഇനജിയറം  പജിരജിതചടുകക്കാന
അവപശേഷജിക്കുനണക. 

(b) 2011  തല  പകരള  മുനജിസജിപക്കാലജിറജി  (വസ്തുനജികുതജിയറം  പസവന  ഉപനജികുതജിയറം
സര്ചെക്കാര്ജറം)  ചെടങ്ങളജിതല  ചെടറം  7  പകക്കാരറം  മുനജിസജിപക്കാലജിറജി  പപദശേതത
പഥമറം,  ദസ്വജിതവീയറം,  തൃതവീയറം  എന്നജിങ്ങതന  മൂന  പമഖലകളക്കായജി
തരറംതജിരജിപകണതക്കാണക  എനറം,  യക്കാതതക്കാരു കക്കാരണവശേക്കാലറം  പഥമറം,  ദസ്വജിതവീയറം
പമഖലകള്  ഒഴജിവക്കാകതപടക്കാന  പക്കാടജില  എനറം  നജിര്പദശേജിചജിരുന.  എന്നക്കാല
നഗരസഭയജിതല  മുഴവന  പപദശേവറം  ദസ്വജിതവീയ  പമഖലകളജില  ഉള്തപടുതജിയതക
ക്രമവജിരുദ്ധമക്കാണക.  മുഴവന പപദശേവറം ദസ്വജിതവീയ പമഖലകളജില ഉള്തപടുതജി വസ്തു
നജികുതജിയജില  10%  ഇളവക  അനുവദജിചതക  മൂലറം  നജികുതജി  വരുമക്കാനതജില  വന
കുറവളളതക്കായജി കക്കാണുന.

പമല്പറഞ  അപക്കാകതകള്  പരജിഹരജിക്കുവക്കാന  കൃതഭ്യമക്കായ  നടപടജി
സസ്വവീകരജികണതമന്നക റജിപപക്കാര്ടജില നജിര്പദ്ദേശേജിചജിട്ടുണക.

തലസ്ഥജിതജി വജിവരറം ആരക്കാഞക നലകജിയ കതജിനക നഗരസഭയതട മുഴവന പപദശേങ്ങതളയറം ദസ്വജിതവീയ
പമഖലയജില ഉള്തപടുതക്കാനക്കാണക കഇൗണ്സജില തവീരുമക്കാനജിചജിട്ടുള്ളതതന്നക തസക്രടറജി അറജിയജിചതക്കായജി
മലപ്പുററം  ജജിലക്കാ  ഓഡജിറക  സവീനജിയര്  തഡപപ്യൂടജി  ഡയറക്ടര്  31.07.2018 തല  തക.എസക.എ.എറം.
പജി.എറം.19/1859/18 നമ്പര് കതജിലൂതട അറജിയജിചജിട്ടുണക.

6. തമക്കാവബല ടവറുകളുതട വസ്തുനജികുതജി ഈടക്കാക്കുന്നജില

[വളക്കാപഞരജി നഗരസഭ 2016-17 ഓഡജിറക റജിപപക്കാര്ടക ഖണജിക 2-6]

ചുവതട  പചെര്തജിരജിക്കുന്ന  തമക്കാവബല  ടവറുകളുതട  വസ്തുനജികുതജി  2016-17
വര്ഷതജില ഈടക്കാകജിയജിടജില.
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തകടജിട നമ്പര് വജിലക്കാസറം
നജിര്ണയജിച

നജികുതജി
(L.C ഉള്തപതട)

റജിമക്കാര്കക

16/ 406 A റജിലയനസക ഇനപഫക്കാ പകക്കാറം 15,750

9/ 620 വജി.ഡജി സുപദവന, വയര്തലസക ടക്കാറക്കാ
തടലജി സര്വവീസസക 23,625

9/984 സജി. പവക്കാഡപഫക്കാണ് 22,050

2/485 സജി. തമതസര്സക ഇനഡസക ടവര് ലജി. 25,188

14/598 ഭക്കാരതജി എയര്തടല 26,250

19/413 എ. പവക്കാഡക്കാപഫക്കാണ് തസല്ലുലക്കാര് ലജി. 20,213

12/420 ബജി. തജ & പകക്കാ. പചെപമ്പര്സക 16,800 2013-14  മുതല
കുടജിശേജിക

16/1194 എ. ബജി.എസക.എന.എല 15,750 2013-14  മുതല
കുടജിശേജിക

ആതക 1,65,626

പമല തമക്കാവബല  ടവറുകളുതട വസ്തുനജികുതജി കുടജിശജിക  ഈടക്കാക്കുന്നതജിനു പവണ
നടപടജി സസ്വവീകരജിപകണതക്കാതണന്നക ഓഡജിറക റജിപപക്കാര്ടജില പരക്കാമര്ശേജിചജിട്ടുണക. 

മൂന്നക സ്ഥക്കാപനങ്ങള് കുടജിശജിക അടവക്കാകജിതയന്നക അറജിയജിചതവങജിലറം പരഖകള് ഹക്കാജരക്കാകജിയജിതലന്നക
മലപ്പുററം  ജജിലക്കാ  ഓഡജിറക  സവീനജിയര്  തഡപപ്യൂടജി  ഡയറക്ടര്  31.07.2018 തല  തക.എസക.എ.എറം
.പജി.എറം.19/1859/18 നമ്പര് കതജിലൂതട അറജിയജിചജിട്ടുണക.

7. തമക്കാവബല പഫക്കാണ് ടവറുകള് - അനുബന്ധ തകടജിടങ്ങളുതട വസ്തുനജികുതജി - 
വനതുക കുടജിശജിക

[തപരജിന്തലമണ്ണ നഗരസഭ 2016-17 ഓഡജിറക റജിപപക്കാര്ടക ഖണജിക 2-1]

നഗരസഭക്കാ  പപദശേതക  നജിലവജിലള്ള  തമക്കാവബല  പഫക്കാണ്  ടവറുകളുതട
അനുബന്ധ  തകടജിടങ്ങളുതട  31.03.2017  വതരയള്ള  വസ്തുനജികുതജി  വജിവരറം
02/03.11.2017 നമ്പര് ഓഡജിറക എനകസ്വയറജി പകക്കാരറം ലഭഭ്യമക്കായതക തക്കാതഴ തകക്കാടുക്കുന.
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ക്രമ
നറം

തമക്കാവബല
കമ്പനജിയതട

പപരക,
പമലവജിലക്കാസറം

തകടജിട
നമ്പര്

നജിര്ണ്ണയജികതപട വസ്തു
നജികുതജി & എല.സജി.

(അര്ദ്ധ വര്ഷറം)

2016-
17 ല
ഈടക്കാ
കജിയ
വസ്തു

നജികുതജി

31.03.17
വതര

ഈടക്കാകക്കാന
പശേഷജിക്കുന്ന

നജികുതജി

കുടജിശജിക
യതട 
അര്ദ്ധ 
വര്ഷറം 
തജിരജിച 
വജിവരറം

വസ്തു
നജികുതജി

എല.
സജി ആതക

1
ഐഡജിയ
തസല്ലുലക്കാര്

10/
147/8 10,275 514 10,789 00 2,04,991

2007-08II
to 2016-

17II

2
ഭക്കാരതജി

എയര്തടല ലജി.,
കടവന.

8/ 57/1 3,000 150 3,150 00 56,700
2008-09 I
to 2016-

17II

3
ഐഡജിയ
തസല്ലുലക്കാര്,
രവജിപുരറം.

18/
791/86A 5,000 250 5,250 00 63,000

2011-12 I
to 2016-

17II

4

റജിലയനസക
ഇനഫക്കാ
തടല.ലജി.,
കടവന.

21/
277/14

6,250 313 6,563 00 65,630
2012-13 I
to 2016-

17II

5
റജിലയനസക

ജജിപയക്കാ
ഇനപഫക്കാ പകക്കാറം

18/
383/14 600 30+ SC

60 690 1,380 00 ------

6 ഭക്കാരതജി എയര്
തടല ലജി.

22/205/
10

5,000 250 5,250 10,500 00 ------

7
ഹചജിസണ്
എസക്കാര് ലജി.

22/365/1
0 3,375 169 3,544 00 49,616

2010-11 I
to 2016-

17II

8
അപമരജികന

ടവര്
പകക്കാര്പപറഷന

22/
353/A 6,375 319 6,694 66,940 00 -----

9 ഇനഡസക ടപവഴക 4/ 866/7 5,475 274 5,749 00 1,09,231
2007-08II
to 2016-

17II

10
റജിലയനസക

ജജിപയക്കാ
ഇനപഫക്കാ പകക്കാറം

5/193/21 2,903 146+
SC 290 3,339 13,756 00 -----

ആതക 5,49,168

ലഭജികക്കാനുള്ള  നജികുതജിയജില  വലജിതയക്കാരു  ഭക്കാഗറം  നജിയമപരമക്കായജി  ഡജിമക്കാനക
തചെയക്കാന കഴജിയക്കാതതക്കായജിട്ടുണക. തമക്കാവബല ടവര് തകടജിടങ്ങളുതട വസ്തുനജികുതജി തപദ്ദേശേ
സസ്വയറം ഭരണ സ്ഥക്കാപനങ്ങളജില ഒടുക്കു വരുത്തുന്നതജില ബന്ധതപട കമ്പനജികള് വവീഴ്ച
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വരുത്തുന്നതക  പതജിവക്കാകജിയജിട്ടുണക.  ടവര്  സ്ഥക്കാപജിക്കുന്ന വസ്തുവജിതന ഉടമയജില നജിനറം
പക്കാടതജിനക എടുത ഭൂമജിയജില, വജിദൂര പടണങ്ങളജിതല ഓഫവീസക പമലവജിലക്കാസറം നലകജി
നജിര്മക്കാണ  തപര്മജിറജിനക  അപപക്ഷജിക്കുന്ന  ഈ  കമ്പനജികള്  പജിന്നവീടക  പമലവജിലക്കാസറം
മക്കാറ്റുകയറം  പസ്തുത  വജിവരറം  തപദ്ദേശേ  സസ്വയറം  ഭരണ  സ്ഥക്കാപനങ്ങതള
അറജിയജികക്കാതജിരജിക്കുകയറം തചെയ്യുന. ആയതജിനക്കാല വസ്തുനജികുതജി ഡജിമക്കാനക പനക്കാടവീസുകള്
ബന്ധതപട കമ്പനജികള് വകപറക്കാതത തജിരജിച വരുന്നതുറം പതജിവക്കാണക.

കൃതഭ്യമക്കായജി  നജികുതജി  വസൂലക്കാക്കുന്നതജിനുറം  വസ്തുനജികുതജി  ഒടുക്കുന്നതജില  വവീഴ്ച
വരുത്തുന്ന  കമ്പനജികളുതട  ടവറുകളുതട  പവര്തനറം  തടയന്നതജിനുറം  നജിയമപരമക്കായ
നടപടജികള് സസ്വവീകരജിചജിടജില. 

നഗരസഭയതട  പരജിധജിക്കുള്ളജില  സ്ഥജിതജി  തചെയ്യുന്ന  മുഴവന  തമക്കാവബല
ടവറുകളുതടയറം  അനുബന്ധ  തകടജിടങ്ങളുതടയറം  വസ്തുനജികുതജി  കൃതഭ്യമക്കായജി  ഒടുക്കു
വരുത്തുനതവന്നക  ഉറപക്കാപകണതുറം  നജികുതജി  ഒടുകക്കാത  അനധജികൃതമക്കായള്ളവ
അടചപൂട്ടുന്നതജിനുമുള്ള   നജിയമ  നടപടജികള്  സസ്വവീകരജിപകണതുമക്കാതണന്നക  ഓഡജിറക
റജിപപക്കാര്ടജില നജിര്പദ്ദേശേജിചജിട്ടുണക.

തലസ്ഥജിതജി വജിവരറം ആരക്കാഞക നലകജിയ കതജിനക മറുപടജി ലഭജിചജിതലന്നക മലപ്പുററം ജജിലക്കാ ഓഡജിറക
സവീനജിയര്  തഡപപ്യൂടജി  ഡയറക്ടര്  31.07.2018 തല  തക.എസക.എ.എറം.പജി.എറം.19/1859/18  നമ്പര്
കതജിലൂതട അറജിയജിചജിട്ടുണക.

8. മുനകൂര് തുക വകപറജിയജിട്ടുറം ബപയക്കാഗഭ്യക്കാസക പക്കാനക സ്ഥക്കാപജിക്കുന്നജില

[മക്കാറക്കാകര ഗക്കാമപഞക്കായതക 2016-17 ഓഡജിറക റജിപപക്കാര്ടക ഖണജിക 3-15]

ഉറവജിടങ്ങളജില തവചക തതന്ന മക്കാലജിനഭ്യങ്ങള് സറംസ്കരജിക്കുകതയന്ന ലക്ഷഭ്യപതക്കാതട
2016-17-ല വജി.ഇ.ഒ.കക നജിര്വ്വഹണ ചുമതല നലകജിയ പപക്കാജകക്കാണക  'വഭ്യകജികള്കക
ബപയക്കാ ഗഭ്യക്കാസക പക്കാനക' (പപക്കാജകക നമ്പര് S0208/17).  യൂണജിതറക്കാന്നജിനക  10,500/-  രൂപ
തചെലവക  വരുന്ന  112  ബപയക്കാഗഭ്യക്കാസക  യൂണജിറ്റുകള്  സ്ഥക്കാപജിചക  നലകുന്നതജിനക്കാണക
പപക്കാജകക  തയക്കാറക്കാകജിയജിട്ടുള്ളതക.  പമല  പപക്കാജകജിതന  ധനകക്കാരഭ്യ  വജിശേകലനറം  ചുവതട
തകക്കാടുക്കുന.

• വജികസന ഫണക - 10,000
• ശുചെജിതസ്വ മജിഷന ഫണക - 5,60,000
• പബക്കാകക വജിഹജിതറം - 3,00,000
• ഗുണപഭക്കാക്തൃ വജിഹജിതറം - 3,10,000
• ആതക (രൂപ) - 11,80,000

ഈ  പദ്ധതജിയതട  നജിര്വ്വഹണ  ഏജനസജിയക്കായ  ഐ.ആര്.ടജി.സജി-  യമക്കായജി
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31.03.2017 നക  വജി.ഇ.ഒ  ഒപക  തവച കരക്കാറുടമ്പടജി  പകക്കാരറം  യഥക്കാസമയറം  ഗുണപഭക്കാക്തൃ
ലജിസറം  മുനകൂര്തുകയറം  നലകുന്ന  മുറകക  3  മക്കാസതജിനകറം  പദ്ധതജി
പൂര്തവീകരജിപകണതക്കാണക.  പദ്ധതജികക്കായജി  112  ഗുണപഭക്കാകക്കാകതള തതരതഞടുതജിട്ടു
തണങജിലറം  89  ഗുണപഭക്കാകക്കാകള്  മക്കാത്രമക്കാണക  ഗുണപഭക്കാക്തൃ  വജിഹജിതറം
അടവക്കാകജിയജിട്ടുള്ളതക.  ഈയജിനതജില ഒരു ഗുണപഭക്കാകക്കാവജില നജിനറം  3,000/-  രൂപ
വവീതറം ആതക 2,67,000/- രൂപയക്കാണക പജിരജിതചടുതജിട്ടുള്ളതക.

31.03.2017-തല  6/16-17  നമ്പര് ബജില പകക്കാരറം  വജികസന ഫണജില നജിനറം
പജിനവലജിച  10,000/-  രൂപയറം  31.03.2017-തല  84109  നമ്പര്  തചെകക  പകക്കാരറം
ശുചെജിതസ്വ മജിഷന ഫണജില നജിനറം പജിനവലജിച 2,25,200/-  രൂപയറം ഐ.ആര്.ടജി.സജി-
കക  വകമക്കാറജിതയങജിലറം  പവൃതജി  ആരറംഭജിചജില.  പവൃതജി  ആരറംഭജികക്കാനുള്ള
കക്കാലതക്കാമസതജിനക  വജിശേദവീകരണറം  ആവശേഭ്യതപടക  01.08.2017-നക  നലകജിയ  17-ാം
നമ്പര്  ഓഡജിറക  എനകസ്വയറജികക  വജി.ഇ.ഒ  ലഭഭ്യമക്കാകജിയ  മറുപടജിയജില  ഈ  പദ്ധതജി
തയക്കാറക്കാക്കുപമ്പക്കാള്  സബകസജിഡജി  10%  ആയജിരുതന്നനറം  നജിര്വ്വഹണറം  നടത്തുന്ന
സമയമക്കായപപക്കാള്  സബകസജിഡജി  നജിരകക  മക്കാറുകയറം  തലഫലമക്കായജി  ഗുണപഭക്കാകക്കാകള്
തകക്കാഴജിഞ്ഞു പപക്കാവകയമക്കാണക  ഉണക്കായതതന്നക  അറജിയജിചജിട്ടുണക.  ജജി.എസക.ടജി  നജിലവജില
വന്നതക മൂലമുള്ള സക്കാപങതജിക കക്കാരണങ്ങളക്കാലക്കാണക ബപയക്കാഗഭ്യക്കാസക പക്കാന്റുകള് എതക്കാന
വവകജിയതതനറം  05.08.2017-നക  40  യൂണജിറ്റുകള്  ഐ.ആര്.ടജി.സജി
ഗുണപഭക്കാകക്കാകള്കക എതജിക്കുതമനറം അറജിയജിചജിട്ടുണക. 

16.11.2013-തല സര്കക്കാര് ഉതരവക  (എറം.എസക)362/2013-ലറം 11.01.2016-തല
സര്കക്കാര് ഉതരവക  (എറം.എസക)  4/2016-ലറം ഗക്കാര്ഹജിക ബപയക്കാഗഭ്യക്കാസക  പക്കാന്റുകള്കക
75%  സബകസജിഡജി  അനുവദജികക്കാനക്കാണക  നജിര്പദ്ദേശേമുള്ളതക.  അതുതകക്കാണകതതന്ന
നജിര്വ്വഹണറം നടത്തുന്ന സമയമക്കായപപക്കാള് സബകസജിഡജി നജിരകക മക്കാറജി എന്ന വജി.ഇ.ഒ –
യതട  മറുപടജി  തതറജിദ്ധക്കാരണക്കാജനകമക്കാണക.  31.03.2017 നക  മുനകൂര്  തുക  വകപറജിയ
ഐ.ആര്.ടജി.സജി  01.07.2017 നക  നജിലവജില  വന്ന  ജജി.എസക.ടജി  -  യതട  പപരജില
സക്കാപങതജിക  തടസതമന്ന  വക്കാദറം  ഉന്നയജിക്കുന്നതുറം  ശേരജിയല.  ഗുണപഭക്കാകക്കാകള്
തകക്കാഴജിഞ്ഞുപപക്കായ  സ്ഥജിതജികക  മുനകൂര്  തുക  ആനുപക്കാതജികമക്കായജി  മക്കാത്രപമ
നലപകണതുളള.  മുനകൂറക്കായജി  2,35,000/-  വകപറജി  4  മക്കാസറം  കഴജിഞജിട്ടുറം  89
യൂണജിറ്റുകള് സ്ഥക്കാപജിപകണ സ്ഥക്കാനതക 40 യൂണജിറ്റുകള് ഉടന സ്ഥക്കാപജിക്കുന്നതക്കാതണന്ന
മറുപടജിയറം  അറംഗവീകരജികക്കാവന്നതല.  മുഴവന  പക്കാന്റുകളുറം  സ്ഥക്കാപജിചക  വജിനജിപയക്കാഗ
സക്കാക്ഷഭ്യപത്രറം  ഹക്കാജരക്കാക്കുന്നതക  വതര  2,35,000/-  രൂപയതട  തചെലവക  ഓഡജിറക
റജിപപക്കാര്ടജില തടസതപടുതജിയജിട്ടുണക.

158 പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്



മലപ്പുററ

76  പക്കാനക  സ്ഥക്കാപജിചജിട്ടുതണനറം  ബക്കാകജി  36  എണ്ണറം  മക്കാര്ചക  ആദഭ്യവക്കാരതജില  സ്ഥക്കാപജിക്കുതമനറം
07.03.2018 ല  തസക്രടറജി  അറജിയജിചതക്കായറം  നജിലവജിതല  സ്ഥജിതജി  ആരക്കാഞതജിനക  മറുപടജി
ലഭഭ്യമക്കാകജിയജിതലനറം  മലപ്പുററം  ജജിലക്കാ  ഓഡജിറക  സവീനജിയര്  തഡപപ്യൂടജി  ഡയറക്ടര്  31.07.2018 തല
തക.എസക.എ.എറം.പജി.എറം.19/1859/18 നമ്പര് കതജിലൂതട അറജിയജിചജിട്ടുണക.

9. വണ്ടൂര് ഗഭ്യക്കാസക ക്രജിമപറക്കാറജിയറം - ലക്ഷഭ്യറം വകവരജിചജില

[മലപ്പുററം ജജിലക്കാപഞക്കായതക 2016-17 ഓഡജിറക റജിപപക്കാര്ടക ഖണജിക 3-52]

2014-15  കക്കാലയളവജില  ആരറംഭജിച  വണ്ടൂര്  ഗഭ്യക്കാസക  ക്രജിമപറക്കാറജിയറം  നജിര്മക്കാണ
പവൃതജിയതട  തുടര്  പവര്തനങ്ങള്കക്കായജി  2016-17  വര്ഷറം  പക്കാന  വജിഹജിതറം
4,66,202/- രൂപ വകയജിരുതജി 23/17 നമ്പര് സജില ഓവര് പപക്കാജക്ടക തയക്കാറക്കാക്കുകയറം
അറംഗവീകക്കാരറം  വക്കാങ്ങുകയറം  തചെയജിട്ടുണക.  ബജില  നമ്പര്  22/14.02.2017  പകക്കാരറം
പദ്ധതജികക്കായജി  1,28,832/-  രൂപ  പജിനവലജിചജിട്ടുണക.  ഫയല  G3-2813/14
പരജിപശേക്കാധജിചതജില തക്കാതഴ തകക്കാടുത വസ്തുതകള് ശ്രദ്ധയജിലതപട്ടു.

• 2014-15  വര്ഷമക്കാണക  ഉപകരണങ്ങള്  സ്ഥക്കാപജികല  എന്ന  പപക്കാജക്ടക
ആരറംഭജിക്കുന്നതക.  ഈ സ്ഥലതജിതന ഉടമസ്ഥക്കാവകക്കാശേറം,  നജിലവജില ഏതതങജിലറം
പവൃതജികള്  തചെയജിട്ടുപണക്കാ  തുടങ്ങജിയ  അടജിസ്ഥക്കാന  വജിവരങ്ങള്  ഫയലജില
പരഖതപടുതജിയജിടജില.

• പവൃതജി പകക്കാസക  പഫക്കാര്ഡക  മുപഖനയക്കാണക  നജിര്വഹജിചതക.  ജജിലക്കാ  പഞക്കായതക
ഭരണസമജിതജിയതട  4(32)/30.12.2014  തവീരുമക്കാന  പകക്കാരമക്കാണക  25  ലക്ഷറം
രൂപയതട  എസജിപമറക  അറംഗവീകരജിക്കുന്നതുറം  പകക്കാസകപഫക്കാര്ഡജിതന
ഏലപജിക്കുന്നതുറം  കരക്കാര്  പകക്കാരറം  ആറക  മക്കാസമക്കാണക  പവൃതജി
പൂര്തജിയക്കാകക്കാനുള്ള  കക്കാലക്കാവധജി.  പകക്കാസക  പഫക്കാര്ഡക  ലഭഭ്യമക്കാകജിയ  പരഖകള്
പകക്കാരറം  പണജി  പൂര്തജിയക്കാവന്നതക  07.06.2016 നക്കാണക.  കരക്കാര്
കക്കാലക്കാവധജിക്കുള്ളജില  പവൃതജി  പൂര്തജിയക്കാകക്കാതജിരുന്നതക  എന്തുതകക്കാണക  എന്നക
വഭ്യകമല.  നജിയമ  പകക്കാരമുള്ള  വഫന  ഈടക്കാകക്കാതതയക്കാണക  തുക
അനുവദജിചജിട്ടുള്ളതക.

• പകക്കാസക പഫക്കാര്ഡജിനക അനുവദജിച തുകയജില നജിന്നക കുറവക  തചെയ വക്കാറക,  ആദക്കായ
നജികുതജി,  തവലഫയര് ഫണക എന്നജിവ അടവക്കാക്കുന്നതജിനക മക്കാത്രമക്കായക്കാണക  23/17
നമ്പര് പപക്കാജക്ടക തയക്കാറക്കാകജിയജിട്ടുള്ളതക എന്നക കക്കാണുന. വക്കാറക,  ആദക്കായ നജികുതജി
എന്നജിവ  അടവക്കാകജിയ  പരഖകള്  ഫയലജില  ഉള്ളടകറം  തചെയജിട്ടുണക.  എന്നക്കാല
തവലഫയര് ഫണക അടവക്കാകജിയ വജിവരറം ലഭഭ്യമല.

• ശ്മശേക്കാനതജിപലകക  നജിലവജില  വവദദ്യുതജി  വലന  ഇതലനറം,  ഇലകജികല
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വര്ക്കുകള് തചെയജിടജില എനറം, സ്ഥലതക തവള്ള ലഭഭ്യതയജില എനറം, ഇവ ഉറപക
വരുതജിയക്കാലലക്കാതത പക്കാനക  പവര്തജിപജിക്കുക അസക്കാധഭ്യമക്കാണക  എനറം പകക്കാസക
പഫക്കാര്ഡക തതന്ന ജജിലക്കാ പഞക്കായതജിതന പരഖക്കാമൂലറം അറജിയജിചജിട്ടുണക.  എന്നക്കാല
ഈ  സഇൗകരഭ്യങ്ങള്  ഒരുകജിയതക  സറംബന്ധജിച  വജിവരങ്ങള്  ഒനറം  ഫയലജില
പരഖതപടുതജിയജിടജില.

കൃതഭ്യമക്കായ സക്കാധഭ്യതക്കാപഠനറം, ആസൂത്രണറം, മുതന്നക്കാരുകറം എന്നജിവയതട അഭക്കാവറം
പദ്ധതജിയതട  പരക്കാജയതജിനക  കക്കാരണമക്കായജി.  വജിഷയറം  സര്കക്കാരജിതന  പരജിഗണനയക
വയ്ക്കുന.

വണ്ടൂര് ഗഭ്യക്കാസക ക്രജിമപറക്കാറജിയതജിതന പണജികള് പൂര്തവീകരജിക്കുന്നതജിനക്കായജി  2017-18 ല  10  ലക്ഷറം
രൂപ  വകയജിരുതജിയജിട്ടുതണന്നക  തസക്രടറജി  അറജിയജിചതക്കായജി  മലപ്പുററം  ജജിലക്കാ  ഓഡജിറക  സവീനജിയര്
തഡപപ്യൂടജി  ഡയറക്ടര്  31.07.2018 തല  തക.എസക.എ.എറം.  പജി.എറം.19/1859/18  നമ്പര്  കതജിലൂതട
അറജിയജിചജിട്ടുണക.
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കകകോഴഴികകകോടട് ജഴില

1. പടഴിക വര്ഗ്ഗ കുടടുംബങ്ങളുണണ്ടെങഴിലടും ടഴി.എസട്.പഴി ഫണ്ടെട് ലഭഴിക്കുനഴില

[കകോയണ്ണ ഗകോമപഞകോയതട് 2016-17 ഓ ഡഴിറട് റഴികപകോര്ടട് ഖണഴിക 3-3]

കകോയണ്ണ  ഗകോമപഞകോയതഴില്  പുതഴിയകോടടുംകുഴഴി  പടഴികവര്ഗ്ഗ  കകകോളനഴിയഴില്
കരഴിമകോല  വഴിഭകോഗതഴില്ണപടവരുള്ണപണട  നഴിലവഴില്  23  കുടടുംബങ്ങളഴിലകോയഴി  76
അടുംഗങ്ങള്  തകോമസഴിക്കുന്നുണ്ടെട്.  എനകോല്  നകോളഴിതുവണര  ഇവരുണട  വഴികസന
പ്രവര്തനങ്ങള്കട്  ഉപകയകോഗണപടതകോവുന   ടഴി.എസട്.പഴി  ഫണ്ടെട്  സകോപനതഴിനട്
ലഭഴിചഴിടഴില.  പഞകോയതട്  ഭരണസമഴിതഴിയുണട  6.2.17  ണല  188(7)/16-17  നമര്
തതീരുമകോനപ്രകകോരടും  കകകോളനഴിയഴില്  രൂപതീകരഴിച  കുടടുംബശതീ  യൂണഴിറഴിനട്  കപകോലടും
നകോളഴിതുവണര   ടഴി.എസട്.പഴി  ഫണ്ടെട്  ലഭഭ്യമകോകകോന്  സകോധഴിചഴിടഴിണലനട്   ഓഡഴിറഴിനട്
വഭ്യക്തമകോയഴി.  നഴിയമപരമകോയഴി  ലഭഭ്യമകോകകണ്ടെ  ടഴി.എസട്.പഴി.ഫണ്ടെട്  അടഴിയനഴിരമകോയഴി
പടഴിക  വര്ഗ്ഗ  കുടടുംബങ്ങള്കട്   ലഭഭ്യമകോകണണമനട്  റഴികപകോര്ടഴില്  നഴിര്കദ്ദേശഴിചഴിടണ്ടെട്.
വഴിഷയടും സര്കകോരഴിണന്റെ ശദ്ധയഴില്ണപടത്തുന്നു.

നഴിലവഴിണല സഴിതഴി ആരകോഞട് നല്കഴിയ കതഴിനട് ഗകോമപഞകോയതട് മറുപടഴി ലഭഭ്യമകോകഴിയഴിടഴിണലനട്
കകകോഴഴികകകോടട്  ജഴിലകോ  ഓഡഴിറട്  കജകോയഴിന്റെട്  ഡയറക്ടറുണട  31.07.2018 ണല  ണക.എസട്.എ.ണക.ണക.
ഡഴി.എസട്.1/ 1664/18 നമര് കതഴിലൂണട അറഴിയഴിചഴിടണ്ടെട്.

2. വകോണഴിജഭ്യ ണകടഴിടങ്ങളുണട വസ്തുനഴികുതഴി നഴിര്ണ്ണയതഴിണല അപകോകതകള്

[രകോമനകോടകര മുനഴിസഴിപകോലഴിറഴി 2016-17 ഓ ഡഴിറട് റഴികപകോര്ടട് ഖണഴിക 2-3]

2011-ണല  കകരള  മുനഴിസഴിപകോലഴിറഴി  (വസ്തുനഴികുതഴിയുടും  കസവന  ഉപനഴികുതഴിയുടും
സര്ചകോര്ജടും) ചടങ്ങളഴിണല ചടടും3-ല് നഗരസഭകോ പരഴിധഴിയഴിണല ഒഴഴിവകോകണപടഴിടഴിലകോത
ഓകരകോ  ണകടഴിടതഴിനടും  ചടങ്ങളഴിണല  വഭ്യവസകള്  പ്രകകോരടും  ണസക്രടറഴി  വസ്തുനഴികുതഴി
ചുമതഴി  ഈടകോകണടും.  ചടടും  3  (4)  പ്രകകോരടും  ഒരു  ണകടഴിടതഴിണന്റെ  തണന  വഭ്യതഭ്യസ
ഭകോഗങ്ങള്  (മുകള്  നഴിലകള്  ഉള്ണപണട)  ണവകവ്വേണറ  വഭ്യക്തഴികളുണട
ഉടമസതയഴിലള്ളതകോണണങഴികലകോ,  ഒരകോളഴിണന്റെ  ഉടമസതയഴിലള്ളതകോണണങഴില്  തണന
തകതകോയ  കകോരണങ്ങളകോല്  ആ  ണകടഴിട  ഭകോഗങ്ങള്കട്  പ്രകതഭ്യക  ണകടഴിട  നമരുകള്
നല്കഴിയഴിടണണ്ടെങഴികലകോ, ഒകരകോ ഭകോഗകതയുടും കവകറ കവകറ ണകടഴിടങ്ങളകോയഴി കണകകോകഴി
അവയട്  ഓകരകോനഴിനടും  വസ്തുനഴികുതഴി  ചുമകതണ്ടെതകോണട്.  ചടടും  3  (5)  പ്രകകോരടും  ഒരു
ണകടഴിടതഴിണന്റെ  വഭ്യതഭ്യസ  ഭകോഗങ്ങള്  ഒകര  സമയടും  ചടടും  4  (1)-ല്  പരകോമര്ശഴിക്കുന
തരതഴില്  വഭ്യതഭ്യസ  ഉപകയകോഗ  ക്രമങ്ങള്കട്  ഉപകയകോഗണപടത്തുന്നുണവങഴില്  അതതട്
ണകടഴിട  ഭകോഗങ്ങണള കവകറ കവകറ ണകടഴിടങ്ങളകോയഴി  കണകകോകഴി അവയട്  ഓകരകോനഴിനടും
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വസ്തുനഴികുതഴി ചുമകതണ്ടെതകോണട്.  ചടടും  4 (1)-ല് നഗരസഭകോ പരഴിധഴിയഴിണല ണകടഴിടങ്ങണള
എങ്ങണന ഇനടും തഴിരഴിചട് കണകകോകകോണമനട് വഴിശദതീകരഴിചഴിടണ്ടെട്.

കമല്  വഴിവരഴിച  നഴിയമ  വഭ്യവസകള്  നഴിലനഴില്കകയകോണട്  നഗരസഭകോ
പരഴിധഴിയഴില്  100  ചതുരശ മതീറര് വഴിസ്തൃതഴിക്കു മുകളഴില് നഴിര്മകോണടും പൂര്തതീകരഴിക്കുന
വകോണഴിജഭ്യ ണകടഴിടങ്ങളഴിണല മുറഴികള്കട് ഒകരകോനഴിനടും പ്രകതഭ്യക നമര് അനവദഴിക്കുനതട്.
ഒരു  വഭ്യക്തഴിയുണട  തണന  ണകടഴിടതഴിണല  വഴിവഴിധ  മുറഴികള്കട്  ഇപ്രകകോരടും  നമര്
നല്കുനതട് വഴഴി നഴികുതഴി നഴിര്ണ്ണയഴിചകപകോള്  100  ചതുരശ മതീററഴിന തകോണഴ വരഴികയുടും
നഴിയമപരമകോയഴി  നഗരസഭകട്  ലഭഴികകണ്ടെ  നഴികുതഴിയഴില്  കുറവട്  വരുകയുടും  ണചയ.
നഗരസഭകോ  പരഴിധഴിയഴിണല  100  ചതുരശ  മതീററഴിന  മുകളഴില്  തറവഴിസതീര്ണടും  വരുന
വകോണഴിജഭ്യ ആവശഭ്യതഴിന ഉപകയകോഗഴിക്കുന ണകടഴിടങ്ങള്കട് ചതുരശ മതീററഴിന 80/- രൂപ
നഴിരകഴിലടും 100 ചതുരശ മതീററഴിന തകോണഴ തറവഴിസതീര്ണമുള്ള വകോണഴിജഭ്യകോവശഭ്യതഴിനള്ള
ണകടഴിടങ്ങള്കട് ചതുരശ മതീററഴിന  70/-  രൂപ നഴിരകഴിലമകോണട് നഴികുതഴി ഈടകോക്കുവകോന്
നഴിശ്ചയഴിചഴിടള്ളതട്.  എനകോല്  തകോണഴ  പറയുന  ണകടഴിടതഴിണന്റെ  വഴിവഴിധ  ഭകോഗങ്ങള്കട്
വഴിവഴിധ  നമര്  നല്കഴി  വസ്തുനഴികുതഴി  ഈടകോകഴിയകപകോള്  ഓകരകോ  ഒകക്ക്യുപന്സഴിയുണട
വഴിസതീര്ണതഴിനടും കുറഞ നഴിരകഴില് വസ്തുനഴികുതഴി നഴിര്ണയഴിചതകോയഴി കകോണുന്നു.

• ഫയല് നമര് - എ.3/4857/14

• ണപര്മഴിറട് നമര്, തതീയതഴി - ബഴി.എല്.76/14-15, 07.06.2014

• സര്കവ്വേ നമര് - 396/2

• സല വഴിസതീര്ണ്ണടും - 3.89 ണസന്റെട്

• തറ നഴില വഴിസതീര്ണ്ണടും - 81.01 ചതുരശ മതീറര്

• ഒനകോടും നഴില വഴിസതീര്ണ്ണടും - 81.01 ചതുരശ മതീറര്

• ണകടഴിട നഴിര്മകോണ പൂര്തതീകരണ തതീയതഴി - 11.02.2016

• നഴികുതഴി അടവകോകഴിയ തതീയതഴി, രശതീതഴി നടും - 11603105093, 19.09.2016
[2015-16 (രണ്ടെകോടും അര്ദ്ധവര്ഷടും) മുതല്]
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കകകോഴഴികകകോടട

ണകടഴിട
നടും

ഉടമയുണട
കപരട്

ഈടകോകഴിയ നഴികുതഴി
(ചതുരശ മതീററഴിന) +

ണണലബ്രറഴി ണസസട്

ഈടകോകകണ്ടെ നഴികുതഴി
(ചതുരശ മതീററഴിന) +

ണണലബ്രറഴി ണസസട്

കുറവട്
വന

നഴികുതഴി

ണണല
ബ്രറഴി

ണസസട്

7/480 A
തറ നഴില

ശതീ.
മുഹമദട്,
പുതഴിയ
വതീടഴില്

19.61 x70 = 1,373/- 
(1372.3)
1,373 + 5%(L.C) =
1,373+ 69 = 1,442/-

19.61 x 80= 1,569/- 
(1568.8)
1,569 + 5%(L.C) =
1,569+ 79 = 1,648/-

196 10

7/480 B
തറ നഴില

18.40 x70 = 1,288/-
1,288 + 5%(L.C) =
1,288+ 64 = 1,352/-

18.40 x 80 = 1,472/-
1,472 + 5%(L.C) =
1,472+ 74 = 1,546/-

184 10

7/480 C
തറ നഴില

18.10 x70 = 1,267/-
1,267 + 5%(L.C) =
1,267+ 63 = 1,330/-

18.10 x80 = 1,448/-
1,448 + 5%(L.C) =
1,448+ 73 = 1,521/-

181 10

7/480 D
തറ നഴില

24.90 x70 = 1,743/-
1,743 + 5%(L.C) =
1,743+ 87 = 1,830/-

24.90 x80 = 1,992/-
1,992 + 5%(L.C) =
1,992+ 100 = 2,092/-

249 13

7/480 E
ഒനകോടും
നഴില

19.60 x70 = 1,373/- 
(1372.3) 1,373 x 5% 
(ഇളവട്)= 1,305/-
1,305 + 5%(L.C) =
1,305 + 66 = 1,371/-

19.60 x80 = 1,568/-
1,568 x 5% (ഇളവട്)= 
1,490
1,490 + 5%(L.C) =
1,490 + 75 = 1,565/-

185 11

7/480 F
ഒനകോടും
നഴില

18.40 x 70 = 1,288/-
1,288 x 5% (ഇളവട്)= 
1,244
1,244 + 5%(L.C) =
1,244 + 63 = 1,307/-

18.40 x80 = 1,472/-
1,472 x 5% (ഇളവട്)= 
1,399
1,399 + 5%(L.C) =
1,399 + 70 = 1,469/-

155 7

7/480 G
ഒനകോടും
നഴില

18.10 x70 = 1,267/-
1,267 x 5% (ഇളവട്)= 
1,204
1,204 + 5%(L.C) =
1,204 + 61 = 1,265/-

18.10 x 80 = 1,448/-
1,448 x 5% (ഇളവട്)= 
1,376
1,376 + 5%(L.C) =
1,376 + 69 = 1,445/-

172 8

7/480 H
ഒനകോടും
നഴില

24.90 x70 = 1,729/-
1,729 x 5% (ഇളവട്)= 
1,643
1,643 + 5%(L.C) =
1,643 + 83 = 1,726/-

24.90 x 80 = 1,992/-
1,992 x 5% (ഇളവട്)= 
1,893
1,893 + 5%(L.C) =
1,893 + 95 = 1,988/-

250 12

ആണക കുറവട് 1,572 81

നഗരസഭ  പരഴിധഴിയഴിണല  വകോണഴിജഭ്യ  ണകടഴിടങ്ങളഴില്  നഴിന്നുടും  കമല്  വഴിവരഴിച
രതീതഴിയഴില് കുറഞ നഴിരകഴില് നഴികുതഴി ഈടകോകഴിയതുടും നഴിര്ണയഴിചതുമകോയവ കൂടതല്
പരഴികശകോധന  നടതഴി  കണണ്ടെതഴി  ഈ  ഇനതഴില്  വന  നഷടും  നഴികതകോനള്ള
ശമങ്ങള് അടഴിയനഴിരമകോയഴി നടകതണ്ടെതകോണണനട്  ഓഡഴിറട് നഴിര്കദ്ദേശഴിക്കുകയുണ്ടെകോയഴി.
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കകകോഴഴികകകോടട

2011  ണല കകരള പഞകോയതട് രകോജട്  (വസ്തുനഴികുതഴിയുടും കസവന ഉപനഴികുതഴിയുടും സര്ചകോര്ജടും)ചടടും
3(4)  മകോതടും  പരഴിഗണഴിച്ചു  ണകകോണ്ടെട്  പരകോമര്ശടും  ഒഴഴിവകോകണണമനട്  സകോപനടും  ആവശഭ്യണപടതകോയഴി
കകകോഴഴികകകോടട്  ജഴിലകോ  ഓഡഴിറട്  കജകോയഴിന്റെട്  ഡയറക്ടറുണട  31.07.2018 ണല  ണക.എസട്.എ.ണക.
ണക.ഡഴി.എസട്.1/1664/18 നമര് കതഴിലൂണട അറഴിയഴിചഴിടണ്ടെട്.

3. ഒകര  ഉപകയകോഗക്രമതഴിലള്ള  ണകടഴിടതഴിനട്  വഭ്യതഭ്യസ  നമര്  അനവദഴിചട്
കുറഞ നഴിരകഴില് വസ്തുനഴികുതഴി ഈടകോക്കുന്നു.

[കകോരകശ്ശേരഴി ഗകോമപഞകോയതട് 2016-17 ഓ ഡഴിറട് റഴികപകോര്ടട് ഖണഴിക 2-6]

2011  ണല കകരള പഞകോയതട് രകോജട്  (വസ്തുനഴികുതഴിയുടും കസവന ഉപനഴികുതഴിയുടും
സര്ചകോര്ജടും)  ചടങ്ങള്  നഴിലവഴില്  വനതഴിനകോല്  തറവഴിസതീര്ണടും
അടഴിസകോനമകോകഴിയകോണട്  വസ്തുനഴികുതഴി  കണകകോക്കുനതട്.  ഇതഴിണല  ചടടും  2  (എഫട്)
പ്രകകോരടും തറവഴിസതീര്ണടും എനകോല് ഓകരകോ നഴിലയുണടയുടും കമല്ക്കൂരയുള്ള ഭകോഗതഴിണന്റെ
ചുമര് ഉള്ണപണടയുള്ള തറനഴിരപഴിണന്റെ ആണക വഴിസതീര്ണടും ആകുന്നു.

ഭരണ  സമഴിതഴിയുണട  29.12.2011  ണല  287-ാം  നമര്  തതീരുമകോന  പ്രകകോരടും
ഗകോമപഞകോയതഴില്  100  ചതുരശ  മതീറര്  വണര  തറവഴിസതീര്ണമുള്ള
വകോണഴിജഭ്യകോവശഭ്യതഴിനള്ള ണകടഴിടങ്ങള്കട് ചതുരശ മതീററഴിന 30/- രൂപ നഴിരകഴിലടും 100
ചതുരശ  മതീററഴിന  മുകളഴില്  തറവഴിസതീര്ണമുള്ള  വകോണഴിജഭ്യകോവശഭ്യതഴിനള്ള
ണകടഴിടങ്ങള്കട്  ചതുരശ  മതീററഴിന  50/-  രൂപ  നഴിരകഴിലമകോണട്  നഴികുതഴി
നഴിശ്ചയഴിചഴിരഴിക്കുനതട്.  ചടടും  4  (1)-ല്  പരകോമര്ശഴിക്കുന  വഭ്യതഭ്യസ  ഉപകയകോഗ
ക്രമങ്ങള്കലകോണത,  ഉപകയകോഗഴിക്കുന  ണകടഴിടങ്ങളഴിണല  വഴിവഴിധ  റൂമുകള്കട്  വഭ്യതഭ്യസ
നമര് നല്കഴി ണവകവ്വേണറ ണകടഴിടങ്ങളകോയഴി കണകകോകഴി നഴികുതഴി നഴിര്ണയഴിചതട് മൂലടും
തകോണഴ പറയുന 100 ചതുരശ മതീററഴില് കൂടതലള്ള ണകടഴിടങ്ങളഴി ല് നഴിന്നു 100 ചതുരശ
മതീറര് വണര തറവഴിസതീര്ണമുള്ള വകോണഴിജഭ്യകോവശഭ്യതഴിനള്ള ണകടഴിടങ്ങള്കട് ബകോധകമകോയ
നഴിരകഴിലകോണട് നഴികുതഴി പഴിരഴിചതട്.

ണകടഴിട ഉടമയുണട
കപരുടും

വഴിലകോസവുടും

ണകടഴിട
തഴിണന്റെ
ആണക

തറ
വഴിസതീര്

ണടും

ണകടഴിട
തഴിന
നല്കഴി

യ
നമറു
കള്

തറ
വഴിസതീര്

ണ്ണടും
(ചതുര

ശ
മതീറര്)

ബകോധക
മകോകഴിയ
നഴികുതഴി
നഴിരകട്

ബകോധകമകോകഴിയ
നഴികുതഴി

(ഇളവുകളുടും
വര്ധനവുടും
അടകടും) +

ലലബ്രറഴി ണസസട്

ബകോധ
കമകോ
കക
ണ്ടെ

നഴികു
തഴി
നഴിര
കട്

ബകോധകമകോകക
ണ്ടെ നഴികുതഴി
(ഇളവുകളുടും
വര്ധനവുടും
അടകടും) 

+ ലലബ്രറഴി
ണസസട്

നഷടും

മുഹമദട് &
മുസഫ

കതകോകടകോളഴി
അള്ളഴി പഴി.ഒ

118.68

4/74 D
4/74E
4/74F
4/74G
4/74H

23.74
23.74
23.74
23.74
23.74

30

784+40=824
784+40=824
784+40=824
784+40=824
784+40=824

50

1,306+66=1,372
1,306+65=1,372
1,306+65=1,372
1,306+65=1,372
1,306+65=1,372

548
548
548
548
548

ആണക 2,740
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കകകോഴഴികകകോടട

മുഹമദട് അഷറഫട്
& ഷഹറട് ബകോന്

കതകോടതഴില്
(വതീടട്),

വലഴിയപറമ,
ണനലഴികകോപറമ

105.04

13/
199B
13/

199C
13/

199D
13/

199E
13/

199F

22
22
22
22

17.4

30

792+40=832
792+40=832
792+40=832
792+40=832
627+32=659

50

1320+66=1386
1320+66=1386
1320+66=1386
1320+66=1386
1044+53=1097

554
554
554
554
438

ആണക 2,654

ഈ  ണകടഴിടങ്ങള്കട്  പുതഴിയ  നഴിരകഴില്  നഴികുതഴി  ഇഇൗടകോകകോന്  ഓഡഴിറട്
റഴികപകോര്ടഴില് നഴിര്കദ്ദേശഴിചഴിടണ്ടെട്.

നഴിലവഴിണല സഴിതഴി ആരകോഞട് നല്കഴിയ കതഴിനട് ഗകോമപഞകോയതട് മറുപടഴി ലഭഭ്യമകോകഴിയഴിടഴിണലനട്
കകകോഴഴികകകോടട്  ജഴിലകോ  ഓഡഴിറട്  കജകോയഴിന്റെട്  ഡയറക്ടറുണട  31.07.2018 ണല  ണക.എസട്.എ.ണക.ണക.
ഡഴി.എസട്.1 /1664/18 നമര് കതഴിലൂണട അറഴിയഴിചഴിടണ്ടെട്.

4. സര്കകോര്  അനമതഴി  ലഭഭ്യമകോകകോണത  ഉയര്ന  പലഴിശ  നഴിരകഴില്  ഭവന
പദ്ധതഴികട് വകോയ്പണയടത്തു.

[കപരകോമ്പ്ര കബകോകട് പഞകോയതട് 2016-17  ഓ ഡഴിറട് റഴികപകോര്ടട് ഖണഴിക 3-12]

• കപ്രകോജക്ടഴിണന്റെ  കപരട്  -  ഐ.എ.ലവ.ഭവന  നഴിര്മകോണ  വകോയ്പ  പലഴിശ
തഴിരഴിചടവട്

• കപ്രകോജക്ടട് നമര് - 37/16-17
• നഴിര്വ്വേഹണ ഉകദഭ്യകോഗസന് - ണസക്രടറഴി
• അടങല് തുക - 22,510/- (വഴികസന ഫണ്ടെട്)
• ണചലവട് തുക - 22,510/- (ബഴില് നടും.04/16-17, 27.10.2016)

കബകോകട് പഞകോയതട് മുകഖന നടപകോക്കുന ഐ.എ.ലവ.  ഭവന പദ്ധതഴിയഴിണല
ഗുണകഭകോക്തകോകള്കട് അധഴിക വഴിഹഴിതടും നല്കുനതഴിന കവണ്ടെഴി കപരകോമ്പ്ര റതീജഴിയണല്
സര്വ്വേതീസട്  സഹകരണ  ബകോങഴില്  നഴിന്നുടും  വകോയ്പ  എടക്കുനതഴിനട്  ഭരണസമഴിതഴി
തതീരുമകോനഴിച്ചു (നടും.09(1)/13-14, 17.04.2013). സര്കകോര് നഴിശ്ചയഴിച നഴിരകഴില് കലകോണ
തരകോന്  കഴഴിയഴിണലന്നുടും  12%  പലഴിശ  നഴിരകഴില്  10  വര്ഷണത  കകോലകോവധഴിയഴില്
അനവദഴികകോണമന്നുടും  29.04.2013 നട്  ബകോങട്  മകോകനജര്  അറഴിയഴിച്ചു.  ആയതഴിണന്റെ
അടഴിസകോനതഴില് ണസക്രടറഴിയുടും,  ബകോങട്  മകോകനജരുടും  31.05.2013  നട്  കരകോര്  ചമച്ചു.
കരകോര്  പ്രകകോരടും  വകോയ്പ തുകയുടും  11.25%  പലഴിശയുടും  സര്കകോര്  നല്കുനതുടും,  0.75%
പലഴിശ കബകോകട് പഞകോയതഴിണന്റെ പദ്ധതഴി വഴിഹഴിതതഴില് നഴിന്നുടും തഴിരഴിചടയകോണമന്നുടും
വഭ്യവസ  ണചയഴിരുന്നു.  ആയതഴിണന്റെ  അടഴിസകോനതഴില്  തകോണഴ  പറയുന  തരതഴില്
കബകോകട് പഞകോയതഴില് നഴിന്നുടും വഴിവഴിധ വര്ഷങ്ങളഴില് തുക അടവകോകഴിയഴിടണ്ടെട്.
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വര്ഷടും തുക

2014-15 19,246

2015-16 22,510

2016-17 22,510

പദ്ധതഴി  നടതഴിപ്പുമകോയഴി  ബന്ധണപടട്  ഓഡഴിറഴില്  കണണ്ടെതഴിയ  അപകോകതകള്
തകോണഴ പറയുന്നു.

a) 24.05.2013  ണല  (ലക) 193/13/ത.സസ.ഭ.വ, 13.06.2013  ണല  (ലക) 220/13/
ത.സസ.ഭ.വ  നമര്  ഉതരവുകളഴിലൂണട  സടുംസകോനണത  എലകോ  കബകോകട്
പഞകോയത്തുകളുടും  2011-12  വര്ഷതഴില്  കരകോര്  വച  എലകോ  ഐ.എ.ലവ.
ഗുണകഭകോക്തകോകള്ക്കുടും അധഴിക വഴിഹഴിതടും നല്കുനതഴിനകോയഴി തഴിതല സഹകരണ
ബകോങ്കുകളഴില് നഴിന്നുടും 11.25% പലഴിശ നഴിരകഴില് വകോയ്പണയടക്കുനതഴിനട് സര്കകോര്
അനമതഴി നല്കഴിയഴിരുന്നു. 09.10.2013  ണല  (ലക) 332/13/ത.സസ.ഭ.വ.  നമര്
ഉതരവഴിലൂണട  തഴിതല  സഹകരണ  സകോപനങ്ങളഴില്  നഴിന്നുടും
വകോയ്പണയടക്കുനതഴിനടും,  തഴിരഴിചടവകോക്കുനതഴിനമകോയഴി  സര്കകോര്  മകോര്ഗ്ഗ
നഴിര്കദ്ദേശങ്ങള് നല്കഴിയഴിരുന്നു.  എനകോല് കമല് ഉതരവുകളഴിണലകോന്നുടും സര്കകോര്
നഴിശ്ചയഴിച  പലഴിശ  നഴിരകഴില്  അധഴികമകോയഴി  വകോയ്പണയടക്കുനതഴിനട്  അനമതഴി
നല്കഴിയഴിടഴില.  സര്കകോര്  നഴിശ്ചയഴിച  പരഴിധഴി  ലടുംഘഴിചകോണട്  ഉയര്ന  പലഴിശ
നഴിരകഴില് ഭവനപദ്ധതഴികകോയഴി വകോയ്പ എടതതട്.

b) 1963 ണല കകരള തകദ്ദേശകോധഴികകോര സകോപന വകോയ്പകോ നഴിയമടും, വകുപട് 3(1) പ്രകകോരടും
തകദ്ദേശ സസയടുംഭരണ സകോപനങ്ങള് വകോയ്പ എടക്കുനതട്  സര്കകോരഴിണന്റെ മുന്കൂര്
അനമതഴികയകോടകൂടഴി  ആയഴിരഴികണടും.  ഭവന  പദ്ധതഴിയഴികലകട്  വകോയ്പ
എടക്കുനതഴിനകോയഴി  കപരകോമ്പ്ര  റതീജഴിയണല്  സര്വ്വേതീസട്  സഹകരണ  ബകോങട്
നഴിശ്ചയഴിച പലഴിശ നഴിരകഴില് വകോയ്പണയടക്കുവകോന് ഉണ്ടെകോയ സകോഹചരഭ്യടും ഫയലഴില്
വഭ്യക്തമകോകഴിയഴിടഴില.  കബകോകട്  പഞകോയതട്  പരഴിധഴിയഴില്  പ്രവര്തഴിക്കുന  മറട്
സര്വ്വേതീസട്  സഹകരണ ബകോങ്കുകളഴില് നഴിന്നുടും കുറഞ പലഴിശ നഴിരകഴില് വകോയ്പ
ലഭഭ്യമകോക്കുനതഴിനള്ള  സകോധഭ്യത  പരഴികശകോധഴിചതകോയുടും  ഫയലഴില്  കരഖണപട
തഴിയഴിടഴില.
സര്കകോര്  നഴിര്കദ്ദേശങ്ങള്  പകോലഴികകോണത  അധഴിക  പലഴിശ  നഴിരകഴില്

വകോയ്പണയടതതട് ഓഡഴിറഴില് അടുംഗതീകരഴികകോവുനതല. 

സര്കകോര്  ഉതരവഴിണന്റെ  അടഴിസകോനതഴിലകോണട്  വകോയ്പ  എടതണതനകോണട്  ണസക്രടറഴി  മറുപടഴി
നല്കഴിയഴിടള്ളണതങഴിലടും 11.25% കനകകോള് ഉയര്ന പലഴിശ നഴിരകഴില് വകോയ്പ എടകകോനള്ള  സര്കകോര്
അനവകോദടും  ലഭഭ്യമകോകഴിയഴിടഴിണലനട്  കകകോഴഴികകകോടട്  ജഴിലകോ  ഒകോഡഴിറട്  കജകോയഴിന്റെട്  ഡയറക്ടറുണട
31.07.2018 ണല ണക.എസട്.എ.ണക.ണക.ഡഴി.എസട്.1 /1664/18 നമര് കതഴിലൂണട അറഴിയഴിചഴിടണ്ടെട്.
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5. ഒകര  ണകടഴിടതഴില്  വഴിവഴിധ  ണകടഴിടനമറുകള്  അനവദഴിക്കുനതുമൂലടും
വസ്തുനഴികുതഴിയഴില് നഷടും

[തഴിരുവമകോടഴി ഗകോമപഞകോയതട്  2016-17 ഓ ഡഴിറട് റഴികപകോര്ടട്  ഖണഴിക 2-2]

2011  ണല കകരള പഞകോയതട് രകോജട്  (വസ്തുനഴികുതഴിയുടും കസവന ഉപനഴികുതഴിയുടും
സര്ചകോര്ജടും) ചടങ്ങളഴിണല ചടടും 3(5) പ്രകകോരടും ഒരു ണകടഴിടതഴിണന്റെ വഭ്യതഭ്യസ ഭകോഗങ്ങള്
ഒകര  സമയടും  ചടടും  4(1)  ല്  പരകോമര്ശഴിക്കുന  വഭ്യതഭ്യസ  ഉപകയകോഗ  ക്രമങ്ങള്കട്
ഉപകയകോഗണപടത്തുന്നുണവങഴില് അതതട് ണകടഴിടഭകോഗങ്ങണള കവകറ കവകറ ണകടഴിടങ്ങളകോയഴി
കണകകോകഴി  ണകടഴിടനമര്  നല്കകണ്ടെതുടും  ഓകരകോ  ണകടഴിടതഴിനടും  ഈ  ചടങ്ങള്
പ്രകകോരടും വസ്തുനഴികുതഴി ചുമകതണ്ടെതുമകോണട്.

ഗകോമപഞകോയതഴില്  100  ചതുരശ  മതീറര്  വണര  തറവഴിസതീര്ണ്ണമുള്ള
വകോണഴിജഭ്യകോവശഭ്യതഴിനള്ള  ണകടഴിടങ്ങള്കട്  ചതുരശ  മതീററഴിനട്  40/-  രൂപ  നഴിരകഴിലടും
100  ചതുരശ  മതീററഴിനട്  മുകളഴില്  തറവഴിസതീര്ണ്ണമുള്ള  വകോണഴിജഭ്യകോവശഭ്യതഴിനള്ള
ണകടഴിടങ്ങള്കട് ചതുരശ മതീററഴിനട് 60/- രൂപ നഴിരകഴിലടും 200 ചതുരശ മതീറര് വണരയുള്ള
സൂപര് മകോര്കറട്, കഷകോപഴിടുംഗട് മകോളുകള് എനഴിവകട് 40/- രൂപ നഴിരകഴിലടും 200 ചതുരശ
മതീററഴിനട് മുകളഴില് 80/- രൂപ നഴിരകഴിലമകോണട് നഴികുതഴി നഴിശ്ചയഴിചഴിരഴിക്കുനതട്.

എനകോല്  പൂര്ണ്ണമകോയുടും  വകോണഴിജഭ്യകോവശഭ്യതഴിനപകയകോഗഴിക്കുന  ണകടഴിടങ്ങളഴിണല
വഴിവഴിധ  റൂമുകള്കട്  വഭ്യതഭ്യസ  നമര്  നല്കഴി  ണവകവ്വേണറ  ണകടഴിടങ്ങളകോയഴി
കണകകോകഴിയകോണട് നഴികുതഴി നഴിര്ണ്ണയഴിചഴിരഴിക്കുനതട്. ഉദകോഹരണടും തകോണഴ ണകകോടക്കുന്നു.

• ണകടഴിട ഉടമ : മകോതക്ക്യു, ണതകോമരകകോടഴില്
• ണകടഴിടതഴിണന്റെ തറവഴിസതീര്ണ്ണടും : 229.80 ചതുരശ മതീറര്
• ണകടഴിടതഴിനട് അനവദഴികണപട നമറുകള് - 13-ാം വകോര്ഡഴിണല 467 A, 

467 B, 467 C, 467 D.
• ണകടഴിടതഴിണന്റെ ഉപകയകോഗക്രമടും - വകോണഴിജഭ്യടും, RCC Shop
• ണകടഴിടതഴിനട് ഇളവുകളുടും വര്ദ്ധനവുടും ഇല.

ണകടഴിടതഴി
ണന്റെ നമര്

തറവഴിസതീര്
ണ്ണടും

ഗകോമപഞകോയതട്
നഴിര്ണ്ണയഴിച വസ്തുനഴികുതഴി

(40 രൂപ നഴിരകഴില്)

ഈടകോകകണ്ടെഴിയഴിരുന
തട് (60 രൂപ
നഴിരകഴില്)

467 A 42.24 ച.മതീ 1,690 2,534

467 B 42.24 ച.മതീ 1,690 2,534

467 C 71.94 ച.മതീ 2,878 4,316

467 D 73.38 ച.മതീ 2,935 4,402

ആണക 9,193 13,786
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• ണകടഴിടതഴിനട് നഴിര്ണ്ണയഴികകണ്ടെ നഴികുതഴി നഴിരകട് 60/- രൂപ

• തറവഴിസതീര്ണ്ണടും- 229.80 ചതുരശ മതീറര്

• ആണക തറവഴിസതീര്ണ്ണതഴിണന്റെ അടഴിസകോനതഴില് ഈടകോകകണ്ടെ നഴികുതഴി -
13,786/- രൂപ

• നഴിര്ണ്ണയഴിച നഴികുതഴികള് തമഴിലള്ള വഭ്യതഭ്യകോസടും - 4,593/- രൂപ

വഭ്യതഭ്യസ ഉപകയകോഗക്രമങ്ങള്കലകോണത ഉപകയകോഗഴിക്കുന മുറഴികണളലകോടും കചര്തട്
ഒറ ണകടഴിടമകോയഴി പരഴിഗണഴിചട് നഴികുതഴി ഈടകോകകോണത കമല് വഴിവരഴിച പ്രകകോരടും നഴികുതഴി
നഴിര്ണ്ണയഴിചതഴിലൂണട  നഴികുതഴി  ഇനതഴില്  നഷടും  സടുംഭവഴിചഴിടണ്ടെട്.  കമല്
അപകോകതകള്കട് വഴിശദതീകരണടും ആവശഭ്യണപടട് നല്കഴിയ ഓഡഴിറട് എന്കസയറഴി 26/16-
17 തതീയതഴി  27.9.2017  നട്  മറുപടഴി  ലഭഭ്യമകോകഴിയഴിടഴില.  വഴിഷയടും  സര്കകോരഴിണന്റെ
ശദ്ധയഴില്ണപടത്തുന്നു.

തല്സഴിതഴി വഴിവരടും ആരകോഞ്ഞുള്ള കതഴിനട് അടുംഗതീകരഴികകോനകോകകോത മറുപടഴിയകോണട് ഗകോമപഞകോയതട്
നല്കഴിയഴിടള്ളണതന്നുടും  അതഴിനകോല്  പരകോമര്ശടും  നഴിലനഴില്ക്കുനതകോണണന്നുടും  കകകോഴഴികകകോടട്  ജഴിലകോ
ഓഡഴിറട്  കജകോയഴിന്റെട്  ഡയറക്ടറുണട  31.07.2018 ണല ണക.എസട്.എ.ണക.ണക.ഡഴി.എസട്.1/1664/18 നമര്
കതഴിലൂണട അറഴിയഴിചഴിടണ്ടെട്.

6. വകോണഴിജഭ്യ  ണകടഴിടങ്ങളുണട  വസ്തുനഴികുതഴി  നഴിര്ണ്ണയഴിചട്  ഇഇൗടകോകഴിയതഴില്
നഷടും ഉണ്ടെകോയഴി

[ചകഴിടപകോറ ഗകോമപഞകോയതട് 2016-17 ഓ ഡഴിറട് റഴികപകോര്ടട് ഖണഴിക 2-2]

2011  ണല കകരള പഞകോയതട് രകോജട്  (വസ്തുനഴികുതഴിയുടും കസവന ഉപനഴികുതഴിയുടും
സര്ചകോര്ജടും)  ചടങ്ങളഴിണല,  ചടടും  3-ല്  ഗകോമപഞകോയതട്  പരഴിധഴിയഴിണല
ഒഴഴിവകോകണപടഴിടഴിലകോത  ഓകരകോ  ണകടഴിടതഴിനടും  ചടങ്ങളഴിണല  വഭ്യവസകള്  പ്രകകോരടും
ണസക്രടറഴി വസ്തുനഴികുതഴി ചുമതഴി ഈടകോകണടും. ചടടും 3(4) പ്രകകോരടും ഒരു ണകടഴിടതഴിണന്റെ
തണന  വഭ്യതഭ്യസ  ഭകോഗങ്ങള്  (മുകള്  നഴിലകള്  ഉള്ണപണട)  ണവകവ്വേകറ  വഭ്യക്തഴികളുണട
ഉടമസതയഴിലള്ളതകോണണങഴികലകോ,  ഒരകോളഴിണന്റെ  ഉടമസതയഴിലള്ളതകോണണങഴില്  തണന
തകതകോയ  കകോരണങ്ങളകോല്  ആ  ണകടഴിട  ഭകോഗങ്ങള്കട്  പ്രകതഭ്യക  ണകടഴിട  നമരുകള്
നല്കഴിയഴിടണണ്ടെങഴികലകോ,  ഒകോകരകോ  ഭകോഗകതയുടും  കവകറ  കവകറ  ണകടഴിടങ്ങളകോയഴി
കണകകോകഴി അവയട് ഓകരകോനഴിനടും വസ്തുനഴികുതഴി ചുമകതണ്ടെതകോണട്. ചടടും 3(5) പ്രകകോരടും
ഒരു ണകടഴിടതഴിണന്റെ വഭ്യതഭ്യസ ഭകോഗങ്ങള് ഒകര സമയടും ചടടും  4 (1)ല് പരകോമര്ശഴിക്കുന
തരതഴില്  വഭ്യതഭ്യസ  ഉപകയകോഗ  ക്രമങ്ങള്കട്  ഉപകയകോഗണപടത്തുന്നുണവങഴില്  അതതട്
ണകടഴിട ഭകോഗങ്ങണള കവകറ കവകറ ണകടഴിടങ്ങളകോയഴി കണകകോകഴി അവയട് ഓകരകോനഴിനടും
വസ്തുനഴികുതഴി  ചുമകതണ്ടെതകോണട്.  ചടടും  4(1)-ല്  ഗകോമപഞകോയതട്  പരഴിധഴിയഴിണല
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ണകടഴിടങ്ങണള എങ്ങണന ഇനടും തഴിരഴിചട് കണകകോകകോണമന്നുടും വഴിശദതീകരഴിചഴിടണ്ടെട്.

കമല്  വഴിവരഴിച  നഴിയമ  വഭ്യവസകള്  നഴിലനഴില്കകയകോണട്  ഗകോമപഞകോയതട്
പരഴിധഴിയഴില് 100 ചതുരശ മതീറര് വഴിസ്തൃതഴിക്കു മുകളഴില് നഴിര്മകോണടും പൂര്തതീകരഴിക്കുന
വകോണഴിജഭ്യ ണകടഴിടങ്ങളഴിണല മുറഴികള്കട് ഒകരകോനഴിനടും പ്രകതഭ്യക നമര് അനവദഴിക്കുനതട്.
ഒരു  വഭ്യക്തഴിയുണട  തണന  ണകടഴിടതഴിണല  വഴിവഴിധ  മുറഴികള്കട്  ഇപ്രകകോരടും  നമര്
നല്കുനതട് വഴഴി  നഴികുതഴി നഴിര്ണ്ണയഴിചകപകോള് നഴിയമപരമകോയഴി പഞകോയതട് ഫണ്ടെഴിനട്
ലഭഴികകണ്ടെ  നഴികുതഴിയഴില്  കുറവട്  വരുകയുടും  ണചയ.  പഞകോയതട്  പരഴിധഴിയഴിണല  100
ചതുരശ  മതീററഴിന  മുകളഴില്  തറവഴിസതീര്ണടും  വരുന  വകോണഴിജഭ്യ  ആവശഭ്യതഴിന
ഉപകയകോഗഴിക്കുന  ണകടഴിടങ്ങള്കട്  ചതുരശ  മതീററഴിന  50/-  രൂപ  നഴിരകഴിലടും  100
ചതുരശ മതീററഴിന തകോണഴ തറവഴിസതീര്ണമുള്ള വകോണഴിജഭ്യകോവശഭ്യതഴിനള്ള ണകടഴിടങ്ങള്കട്
ചതുരശ  മതീററഴിന  30/-  രൂപ  നഴിരകഴിലമകോണട്  നഴികുതഴി  ഈടകോക്കുവകോന്
നഴിശ്ചയഴിചഴിടള്ളതട്.  എനകോല്  തകോണഴ  പറയുന  ണകടഴിടതഴിണന്റെ  വഴിവഴിധ  ഭകോഗങ്ങള്കട്
വഴിവഴിധ  നമര്  നല്കഴി  വസ്തുനഴികുതഴി  ഈടകോകഴിയകപകോള്  ഓകരകോ  ഒകക്ക്യുപന്സഴിയുണട
വഴിസതീര്ണതഴിനടും കുറഞ നഴിരകഴില് വസ്തുനഴികുതഴി നഴിര്ണയഴിചതകോയഴി കകോണുന്നു.

• ഉടമസണന്റെ കപരട്, കമല്വഴിലകോസടും - ശതീ.കറകോയഴി മരുകതലഴില്, ണചമകനകോട

a) ണപര്മഴിറട് നടും, ണകടഴിട തരടും - B.L/250/14-15, വകോണഴിജഭ്യ ണകടഴിടടും

b) തറ വഴിസതീര്ണ്ണടും - 117 ചതുരശ മതീറര്

c) കറകോഡഴിണന്റെ കപരട് - ണപരുവണ്ണകോമൂഴഴി - ണചമകനകോട കറകോഡട് (പ്രഥമ കമഖല)

d) വഴഴി സഇൗകരഭ്യടും - 5 മതീററഴില് കൂടതല്

e) അടഴിസകോന വസ്തുനഴികുതഴിയഴിന് കമല് ഇളവട് - ഇല

f) അടഴിസകോന വസ്തുനഴികുതഴിയഴിന് കമല് വര്ദ്ധനവട് - 20%

ഈടകോകകണ്ടെ അടഴിസകോന വസ്തു നഴികുതഴി

തറനഴില – 117 x 50 = 5850 x 20% (വര്ദ്ധനവട്) = 5850 + 1170 = 7,020/-

ആണക ണകടഴിടതഴിണന്റെ നഴികുതഴി - 7,020/-

ലലബ്രറഴി ണസസട് 5% - 7020 x 5% = 351

ആണക - 7020 + 351 = 7,371/-
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ഈടകോകഴിയ അടഴിസകോന വസ്തുനഴികുതഴി

ണകടഴിട നടും
(തറനഴില)

ഈടകോകഴിയ നഴികുതഴി 
(ച.മതീ.) + ണണലബ്രറഴി

ണസസട്
രശതീതഴി നടും, തതീയതഴി

2/197/ A, 24 m2 1,080 + 54 = 1,134
23098/99, 03.03.2016

2/197/ B, 24 m2 585 + 30 = 615

2/197/ C, 24 m2 900 + 45 = 945
23098/100, 03.03.2016

2/197/ D, 24 m2 1,665 + 84 = 1,749

2/197/ E, 24 m2 1,035 + 52 = 1,087 23102/01, 04.03.2016

ആണക ഈടകോകഴിയ വസ്തുനഴികുതഴി 5,265 + 265 = 5,530

നഴികുതഴി/ലലബ്രറഴി ണസസഴിനതഴില് ഈടകോകകണ്ടെ ബകോകഴി തുക – (7,020 + 351 = 7,371) - 
(5,265 + 265 = 5,530) = 1,841 (1,755+86)

• ഉടമസണന്റെ കപരട് - ശതീ.കജകോണ മതകോയഴി

a) ണപര്മഴിറട് നടും, ണകടഴിട തരടും - B.L/250/14-15, വകോണഴിജഭ്യ ണകടഴിടടും

b) ആണക തറ വഴിസതീര്ണ്ണടും - 232.72 ചതുരശ മതീറര് (തറ നഴില)

c) കറകോഡഴിണന്റെ കപരട് - ണപരുവണ്ണകോമൂഴഴി - പൂഴഴികതകോടട് കറകോഡട് (പ്രഥമ കമഖല)

d) വഴഴി സഇൗകരഭ്യടും 5 മതീററഴില് കൂടതല്

e) അടഴിസകോന വസ്തുനഴികുതഴിയഴിന് കമല് വര്ദ്ധനവട് - 20%

ഈടകോകകണ്ടെ അടഴിസകോന വസ്തുനഴികുതഴി 

തറനഴില –232.72 x 50 = 11,636 x 20% (വര്ദ്ധനവട്) = 11,636 + 2,372.20 =
13,963.20/-

ആണക ണകടഴിടതഴിണന്റെ നഴികുതഴി - 13,964/-

ലലബ്രറഴി ണസസട് (5%) - 13,964 x 5% = 698.2 = 699/-

ആണക - 13,964 + 699 = 14,663/-
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ഈടകോകഴിയ അടഴിസകോന വസ്തുനഴികുതഴി

ണകടഴിട
നടും

ഈടകോകഴിയ
നഴികുതഴി +
ലലബ്രറഴി

ണസസട്

രശതീതഴി നടും,
തതീയതഴി

ണകടഴിട
നടും

ഈടകോകഴിയ
നഴികുതഴി +
ലലബ്രറഴി

ണസസട്

രശതീതഴി നടും,
തതീയതഴി

2/197/ A,
10.45 m2 

377+19 =396

9311310016,
26.10.2016

2/197/ M,
9.28 m2 

335 +17 =
352

9311310019,
26.10.2016

2/197/ B,
10.45 m2

377+19 =396

2/197/ C,
10.45 m2

377+19 =396 2/197/ N,
9.28 m2 

335 +17 =
352

2/197/ D,
10.45 m2

377+19 =396 2/197/ O,
10.88 m2 

392+20=
412

2/197/ E,
9.47 m2 

341 +18 = 359

9311310017,
26.10.2016

2/197/ P,
9.47 m2

341 +18 =
359

2/197/ F,
9.47 m2

341 +18 = 359 2/197/ Q,
9.47 m2

341 +18 =
359

9311310020,
26.10.2016

2/197/ G,
9.47 m2

341 +18 = 359 2/197/ R,
9.47 m2

341 +18 =
359

2/197/ H,
9.47 m2

341 +18 = 359 2/197/ S,
10.45 m2

377+19=
396

2/197/ I,
10.88 m2 

392+ 20= 412

9311310018,
26.10.2016

2/197/ T,
10.45 m2

377+19=
396

2/197/ J,
9.20 m2 

335+17= 352 2/197/ U,
10.45 m2

377+19=
396

2/197/ K,
18.56 m2 

669+34= 703

2/197/ L,
22.62 m2 

815+41 = 856

ആണക ഈടകോകഴിയ വസ്തു നഴികുതഴി + ലലബ്രറഴി ണസസട് = 8,299 + 425 = 8,724/-

നഴികുതഴി/ലലബ്രറഴി ണസസഴിനതഴില് ഈടകോകകണ്ടെ ബകോകഴി തുക– (13,964 + 699 = 14,663) - 
(8299 + 425 = 8,724) = 5939 (5,665 + 274)

• ഉടമസണന്റെ കപരട്, കമല്വഴിലകോസടും - ശതീ.ചന്ദ്രകബകോസട്, മണഴികഴിലകഴിയഴില്, 
മകോടകനകോടട്

a) ണകടഴിട തരടും - വകോണഴിജഭ്യ ണകടഴിടടും

b) തറ വഴിസതീര്ണ്ണടും - 112 ചതുരശ മതീറര് 
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c) കറകോഡഴിണന്റെ കപരട് - ണചമ്പ്ര - പള്ളഴിക്കുനട് കറകോഡട് (പ്രഥമ കമഖല)

d) വഴഴി സഇൗകരഭ്യടും - 5 മതീററഴില് കൂടതല്

e) അടഴിസകോന വസ്തുനഴികുതഴിയഴിന് കമല് ഇളവട് - ഇല

f) അടഴിസകോന വസ്തുനഴികുതഴിയഴിന് കമല് വര്ദ്ധനവട് - 20%

ഈടകോകകണ്ടെ അടഴിസകോന വസ്തുനഴികുതഴി 

• തറനഴില –112 x 50 = 5,600 x 20% (വര്ദ്ധനവട്) = 5,600 + 1,120 = 
6,720/-

• ലലബ്രറഴി ണസസട് (5%) - 6,720 x 5% = 336/-

• ആണക നഴികുതഴി - 6,720 + 336 = 7,056/-

നഴിജണപടതഴിയതുടും ഈടകോകഴിയതുമകോയ വസ്തുനഴികുതഴി

ണകടഴിട നടും (തറനഴില)
നഴിജണപടതഴിയ

നഴികുതഴി (ച.മതീ.)+
ലലബ്രറഴി ണസസട്

ഒടക്കു വഴിവരടും

13/202/ A, 15 m2 540 + 23 = 563

നഴികുതഴി ഈടകോകഴിയഴിടഴില
13/202/ B, 26 m2 936 + 47 = 983

13/202/ C, 18 m2 648 + 33 = 681

13/202/ D, 53.69 m2 1,611 + 81 = 1,692

ആണക ഈടകോകഴിയ
വസ്തു നഴികുതഴി 3,735 + 184 = 3,919

നഴികുതഴി നഴിര്ണ്ണയഴിചതഴില് കുറവട് വന തുക – 2985/- (6720 – 3735)

ലലബ്രറഴി ണസസട് നഴിര്ണ്ണയഴിചതഴില് കുറവട് വന തുക – 152/- (336 – 184)

ആണക ഈടകോകകണ്ടെ തുക- (6720 +336) + മുന്വര്ഷ കുടഴിശ്ശേഴിക

പഞകോയതട്  പരഴിധഴിയഴിണല  കമല്  വഴിവരഴിച  ണകടഴിടങ്ങളഴില്  നഴിന്നുടും  കുറഞ
നഴിരകഴില് നഴികുതഴി നഴിര്ണയഴിചട്  ഈടകോകഴിയതഴിനകോല് പഞകോയതട് ഫണ്ടെഴിനട്  വലഴിയ
അളവഴില്  പ്രതഴിവര്ഷടും  നഷടും  സടുംഭവഴിക്കുന്നുണ്ടെട്.  വഴിഷയടും  സര്കകോരഴിണന്റെ
ശദ്ധയഴില്ണപടത്തുന്നു.

അടുംഗതീകരഴികകോനകോകകോത  മറുപടഴിയകോണട്  ഗകോമപഞകോയതട്  നല്കഴിയഴിടള്ളണതന്നുടും  അതഴിനകോല്
പരകോമര്ശടും  നഴിലനഴില്ക്കുനതകോണണന്നുടും  കകകോഴഴികകകോടട്  ജഴിലകോ  ഓഡഴിറട്  കജകോയഴിന്റെട്  ഡയറക്ടറുണട
31.07.2018 ണല ണക.എസട്.എ.ണക.ണക.ഡഴി.എസട്.1 /1664/18 നമര് കതഴിലൂണട അറഴിയഴിചഴിടണ്ടെട്.
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7. ഒകര  ണകടഴിടതഴില്  വഴിവഴിധ  ണകടഴിടനമറുകള്  അനവദഴിക്കുനതുമൂലടും  
വസ്തുനഴികുതഴിയഴില് നഷടും.

[കകകകോടഴി ഗകോമപഞകോയതട് 2016-17 ഓ ഡഴിറട് റഴികപകോര്ടട്  ഖണഴിക 2-7]

2011  ണല കകരള പഞകോയതട് രകോജട്  (വസ്തുനഴികുതഴിയുടും കസവന ഉപനഴികുതഴിയുടും
സര്ചകോര്ജടും) ചടങ്ങളഴിണല ചടടും 2(5) പ്രകകോരടും ഒരു ണകടഴിടതഴിണന്റെ വഭ്യതഭ്യസ ഭകോഗങ്ങള്
ഒകര  സമയടും  ചടടും  4(1)  ല്  പരകോമര്ശഴിക്കുന  വഭ്യതഭ്യസ  ഉപകയകോഗ  ക്രമങ്ങള്കട്
ഉപകയകോഗണപടത്തുന്നുണവങഴില് അതതട് ണകടഴിടഭകോഗങ്ങണള കവകറ കവകറ ണകടഴിടങ്ങളകോയഴി
കണകകോകഴി  ണകടഴിടനമര്  നല്കകണ്ടെതുടും  ഓകരകോ  ണകടഴിടതഴിനടും  ഈ  ചടങ്ങള്
പ്രകകോരടും വസ്തുനഴികുതഴി ചുമകതണ്ടെതുമകോണട്.

ഗകോമപഞകോയതഴില്  100  ചതുരശ  മതീറര്  വണര  തറവഴിസതീര്ണ്ണമുള്ള
വകോണഴിജഭ്യകോവശഭ്യതഴിനള്ള ണകടഴിടങ്ങള്കട് ചതുരശ മതീററഴിന 50/- രൂപ നഴിരകഴിലടും 100
ചതുരശ  മതീററഴിന  മുകളഴില്  തറവഴിസതീര്ണ്ണമുള്ള  വകോണഴിജഭ്യകോവശഭ്യതഴിനള്ള
ണകടഴിടങ്ങള്കട്  60/-  രൂപ നഴിരകഴിലടും   200  ചതുരശ മതീററഴിന മുകളഴില് 80/-  രൂപ
നഴിരകഴിലമകോണട് നഴികുതഴി നഴിശ്ചയഴിചഴിരഴിക്കുനതട്.

എനകോല്  പൂര്ണ്ണമകോയുടും  വകോണഴിജഭ്യകോവശഭ്യതഴിനപകയകോഗഴിക്കുന  ണകടഴിടങ്ങളഴിണല
വഴിവഴിധ  റൂമുകള്കട്  വഭ്യതഭ്യസ  നമര്  നല്കഴി  ണവകവ്വേണറ  ണകടഴിടങ്ങളകോയഴി
കണകകോകഴിയകോണട് നഴികുതഴി നഴിര്ണ്ണയഴിചഴിരഴിക്കുനതട്. ഉദകോഹരണടും തകോണഴ ണകകോടക്കുന്നു.

• ണകടഴിട ഉടമ: മുഹമദട്കകകോയ, വകോണഴികയരഴി വതീടട്
• ണകടഴിടതഴിണന്റെ തറവഴിസതീര്ണ്ണടും : 377.68 ചതുരശ മതീറര്
• ണകടഴിടതഴിനട് അനവദഴികണപട നമറുകള് : 12-ാം വകോര്ഡഴിണല 441/A, 

441/B, 441/C, 441/D, 441/E, 441/F.
• ണകടഴിടതഴിണന്റെ ഉപകയകോഗക്രമടും : വകോണഴിജഭ്യടും
• വഴഴി സഇൗകരഭ്യതഴിനട് 20% വര്ദ്ധനവുണ്ടെട്. ഇളവുകളഴില.

ണകടഴിടതഴി
ണന്റെ നമര്

തറ
വഴിസതീര്

ണ്ണടും

ഗകോമപഞകോയതട് നഴിര്ണ്ണയഴിച
വസ്തുനഴികുതഴി (50 രൂപ നഴിരകഴില്)
ഇളവുകള്ക്കുടും വര്ദ്ധനവുകള്ക്കുടും

കശഷടും

ഈടകോകകണ്ടെഴിയഴിരുനതട് (80 രൂപ
നഴിരകഴില്) ഇളവുകള്ക്കുടും
വര്ദ്ധനവുകള്ക്കുടും കശഷടും

12/441 A 12 ച.മതീ 720 1,152

12/441 B 103 ച.മതീ 6,180 9,888

12/441 C 47 ച.മതീ 2,820 4,512

12/441 D 12 ച.മതീ 720 1,152

12/441 E 59 ച.മതീ 3,540 5,664

12/441 F 95 ച.മതീ 5,700 9,120

ആണക 19,680 31,488
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• ണകടഴിടതഴിനട് നഴിര്ണ്ണയഴികകണ്ടെ നഴികുതഴി നഴിരകട് – 80/- രൂപ
• തറവഴിസതീര്ണ്ണടും - 337.68 ചതുരശ മതീറര്
• ആണക തറവഴിസതീര്ണ്ണതഴിണന്റെ അടഴിസകോനതഴില് ഈടകോകകണ്ടെ നഴികുതഴി -

31,488/- രൂപ
• നഴിര്ണ്ണയഴിച നഴികുതഴികള് തമഴിലള്ള വഭ്യതഭ്യകോസടും - 11,808/- രൂപ

വഭ്യതഭ്യസ ഉപകയകോഗക്രമങ്ങള്കലകോണത ഉപകയകോഗഴിക്കുന മുറഴികണളലകോടും കചര്തട്
ഒറ ണകടഴിടമകോയഴി പരഴിഗണഴിചട് നഴികുതഴി ഈടകോകകോണത കമല് വഴിവരഴിച പ്രകകോരടും നഴികുതഴി
നഴിര്ണ്ണയഴിചതഴിലൂണട  നഴികുതഴി  ഇനതഴില്  11,808/-  രൂപയുണട  നഷടും സടുംഭവഴിചഴിടണ്ടെട്.
കമല് അപകോകതകള്കട് വഴിശദതീകരണടും ആവശഭ്യണപടട് നല്കഴിയ ഓഡഴിറട് എന്കസയറഴി
4/16-17 തതീയതഴി 16.9.17 നട് മറുപടഴി ലഭഭ്യമകോകഴിയഴിടഴില. 

അടുംഗതീകരഴികകോനകോകകോത  മറുപടഴിയകോണട്  ഗകോമപഞകോയതട്  നല്കഴിയഴിടള്ളണതന്നുടും  അതഴിനകോല്
പരകോമര്ശടും നഴിലനഴില്ക്കുനതകോണണന്നുടും കകകോഴഴികകകോടട് ജഴിലകോ ജഴിലകോ ഓഡഴിറട് കജകോയഴിന്റെട് ഡയറക്ടറുണട
31.07.2018 ണല ണക.എസട്.എ.ണക.ണക.ഡഴി.എസട്.1 /1664/18 നമര് കതഴിലൂണട അറഴിയഴിചഴിടണ്ടെട്.

8. വസ്തുനഴികുതഴി  പരഴിഷ്കരണതഴില്  വര്ദ്ധനവട്  വരകോതഴിരഴികകോന്  സഞയയഴില്
ഡകോറകോ  എന്ടഴി  നടത്തുകമകോള്  പഴിനട്  ഏരഴിയയഴില്  കുറവട്  വരുത്തുന്നു  -
നഗരസഭകട് നഴികുതഴിയഴിനതഴില് വന്നഷടും.

[ണകകോടവള്ളഴി മുനഴിസഴിപകോലഴിറഴി 2016-17 ഓ ഡഴിറട് റഴികപകോര്ടട്  ഖണഴിക 2-2]

വസ്തുനഴികുതഴി പരഴിഷ്കരണതഴിണന്റെയുടും കമമ്പ്യൂടലറകസഷകന്റെയുടും ഭകോഗമകോയഴി എലകോ
ഡഴിമകോന്റുകളുടും  സ ഞയയഴില്  എന്ടഴി  വരുകതണ്ടെതുണ്ടെട്.  ഇങ്ങണന  നഴിലവഴിലള്ള
ഡഴിമകോന്റുകള്  സ ഞയയഴില്  എന്ടഴി  വരുത്തുകമകോള്  വഴിസതീര്ണ്ണതഴില്  കുറവട്
വരുതഴിയകോല്  നഴികുതഴി  പരഴിഷ്കരണതഴിണന്റെ  ഫലമകോയ  വര്ദ്ധനവട്  വരകോണത  പഴയ
നഴികുതഴിയഴില് തണന നഴില്ക്കുന്നു.

പുതഴിയ  നഴികുതഴിദകോയകര്കട്  14.01.2011  മുതലടും,  നഴിലവഴിലള്ള
നഴികുതഴിദകോയകര്കട്  2013-14  വര്ഷടും  മുതലമകോണട്  പരഴിഷ്കരഴിച  വസ്തുനഴികുതഴി
പ്രകോബലഭ്യതഴില്  വനതട്.  എനകോല്  14.01.2011  മുതല്  31.3.2013  വണരയുള്ള
കകോലയളവഴിണല നഴികുതഴിദകോയകണര നഴിലവഴിലള്ള നഴികുതഴിദകോയകരകോകഴി കണകകോകഴിയകോല്
അവര്കട് നഴിലവഴിലള്ള നഴികുതഴിയുണട പരമകോവധഴി 25% വണര മകോതകമ വര്ദ്ധന നല്കകോന്
പകോടള. ഇങ്ങണന നഴികുതഴി കണകകോകഴിയകോല് ഗകോമപഞകോയതഴിനട് ആ കകോലയളവഴിണല
നഴികുതഴിദകോയകരഴില്  നഴിന്നുടും  സര്കകോര്  ഉതരവട്  പ്രകകോരമുള്ള  പുതഴിയ  നഴികുതഴി
ഈടകോകകോന്  കഴഴിയകോണത  വരഴികയുടും  നഴികുതഴി  വര്ദ്ധനവട്  മൂലമുള്ള  വരുമകോനടും
നകോമമകോതമകോവുകയുടും ണചയടും.
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2011-12,  2012-13  വര്ഷങ്ങളഴില്  നഴിര്മഴികണപടന  പുതഴിയ  ണകടഴിടങ്ങള്കട്
വകോര്ഷഴിക  വകോടക  കണകകോകഴിയകോണട്  നഴികുതഴി  ചുമത്തുനണതങഴിലടും  പഴിനതീടള്ളവയട്
വഴിസതീര്ണ്ണടും  കണകകോകഴിയകോണട്  വസ്തുനഴികുതഴി  നഴിര്ണ്ണയഴികകണ്ടെതട്.  ഇതരടും
പരഴിഷ്കരണടും സഞയയഴില് ഡകോറകോ എന്ടഴി നടതഴിയകോണട് ണചയനതട്.

2012-13  വര്ഷതഴില്  നമര്  ഇടട്  നഴികുതഴി  ഡഴിമകോന്റട്  ണചയ  ചഴില
ണകടഴിടങ്ങള്കട്  സഞയയഴില്  വഴിസതീര്ണ്ണടും  ചുരുകഴിയകോണട്  കകോണഴിചതട്.  ആയതുമൂലടും
ഉണ്ടെകോയ നഴികുതഴി  നഷതഴിണന്റെ ചഴില ഉദകോഹരണങ്ങള് ചുവണട ണകകോടക്കുന്നു.

ക്രമ
നടും

ണകടഴിടടും നടും കപരട്
വഴിലകോസടും

രജഴിസ്റ്റര്
പ്രകകോരടും

ണകടഴിടതഴി
ണന്റെ

വഴിസതീര്ണ്ണടും,
തരടും

ഈടകോ
കഴിയ
നഴികു
തഴി

സഞയയഴില്
ഡകോറകോ എന്ടഴി

നടതഴിയ
വഴിസതീര്ണ്ണടും,

നഴികുതഴി

യഥകോര്ത
തഴില്

നഴിര്ണ്ണയഴി
കകണ്ടെ
നഴികുതഴി

1

3/86 M-S

ഉമര് ഹകോജഴി 
S/o ണമകോയതീന് 
കുടഴി, നടകല് 
ണകകോടവള്ളഴി

60 M2 
വകോണഴിജഭ്യടും

2,042 42.34@50= 
2,117/-

318.86x 60=
19,116/-

3/86 N 28.20 1,134 24.34@50=1,217/-

3/86P 24.38 591 14.34@50=717

3/86Q 24.38 591 14.34@50=717

3/86R 24.38 590 14.34@50=717

3/86 S 217.52 439 148.45= 791

Total 318.86 258.15M2 
6276.00

നക്ക്യു ബഴില്ഡഴിടുംഗട് കണസ്ട്രക്ഷന് രജഴിസ്റ്റര് പ്രകകോരടും 318.86 ചതുരശ മതീറര് 
വഴിസതീര്ണ്ണടും ഉണണ്ടെങഴിലടും സഞയയഴില് ഡകോറകോ എന്ടഴി നടതഴിയകപകോള് 
വഴിസതീര്ണ്ണടും 258.15M2 കരഖണപടതഴി വഴിസതീര്ണ്ണടും കുറചട് കകോണഴിച്ചു. കൂടകോണത 
നഴികുതഴിയുടും കുറചട് കകോണഴിച്ചു. ണപര്മഴിറട്/ കടുംപതീഷന് പകോന് പ്രകകോരടും ഇതഴികനകകോള് 
വഴിസതീര്ണ്ണടും കൂടകോടും. അതു കപകോലടും കകോണഴികകോണതയകോണട് വതീണടും ഡകോറകോ എന്ടഴി 
നടതഴിയകപകോള് വഴിസതീര്ണ്ണടും കുറചട് കകോണഴിചട് നഴികുതഴി കുറചതട്. ഇതു പ്രകകോരടും 
കുറവട് വന നഴികുതഴി 12,840/- രൂപയകോണട് (19116-6276).

2
3/650 A-Z 
& A1-A5 &

ടഴി മുഹമദട്, ടഴി 
അബ്ദുല് മജതീദട്,
അബ്ദുല് 
നകോസര്, 
അബ്ദുല് 
ഹകതീടും, 
അബ്ദുറഹഴിമകോന്
അഷട്റഫട്, 
ലഫസല് 
ഏഴുകളതഴില്

2300.90 
ചതുരശ 
മതീറര്
വകോണഴിജഭ്യടും

592.66 ചതുരശ 
മതീറര് = 320,26/-

2300.90x80
= 1,84,072/-
വലഴിയ 
ണകടഴിടമകോയ
തഴിനകോല് 
കഷകോപഴിടുംഗട് 
മകോള് 
ഗണതഴിലകോ
ണട് 
ഉള്ണപടതഴി
യതട്.
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പുതഴിയ നഴികുതഴി ണകടഴിടടും വഴിഭജഴിചകോണട് നല്കഴിയതട്. അതട് പ്രകകോരടും ആണക ഉള്ള 
ണകടഴിടതഴിണന്റെ വഴിസതീര്ണ്ണവുടും, ഒടകഴിയ നഴികുതഴിയുമകോണട് മുകളഴില് ണകകോടതതട്. നമ്പ്യൂ 
ബഴില്ഡഴിടുംഗട് രജഴിസ്റ്ററഴില് 2300.90 ചതുരശ മതീറര് വഴിസതീര്ണ്ണമുള്ള വകോണഴിജഭ്യ 
ണകടഴിടടും ആണണനകോണട് കകോണഴിചതട്. ഇതട് പ്രകകോരടും നഗരസഭകട് നഷമകോയതട് 
1,52,046/- (1,84,072/- - 32,026/-) രൂപയകോണട്.

3 1/44P

അബ്ദുള്ള ണക, 
S/o 
അബൂബകര് 
ഹകോജഴി, 
കുപകോറതട് 
വതീടട്, സഇൗതട് 
ണകകോടവള്ളഴി

74.88 ച മതീ
വകോണഴിജഭ്യടും 2,160

51 ചതുരശ മതീറര് @
50= 2,550 + 10% 
വര്ദ്ധനവട് = 2,805/-

74.88x50= 
3,744 + 
374= 4,118
4,118- 
2,160= 
1,958/-

4 2/67 C

അബ്ദുല് 
ലതതീഫട്, S/o 
മുഹമദട് 
കകകോതൂര് 
ണകകോടവള്ളഴി

276 ചതുരശ
മതീറര് 
വകോണഴിജഭ്യടും

18,925
180x60= 10,800+ 
20% വര്ദ്ധനവട് - 
2160= 12,960/-

276x60= 
16,560+ 
20% 
വര്ദ്ധനവട് 
3,312= 
19,872/-

കുറവട് വരുതഴിയതട്. 19,872/- -12,960/- = 6,912/- രൂപ

5 8/350 A- C

ബഷതീര് ണക, 
റകോഷഴിദതട് 
കുന്നുമല്, 
മകോനഴിപുരടും

133 ചതുരശ 
മതീറര് 3,325

110x50=5,500- 
20% ഇളവട്- 1,100 
= 4,400/-

133x60= 
7,980 - 20%
ഇളവട്-
1,596= 
6,384/-

B
133 ചതുരശ 
മതീറര് 3,325 3,949

133x60= 
7,980 - 20%
ഇളവട്-
1,596= 
6,384/-

C 210 ചതുരശ 
മതീറര് 7,950 8,970

210x60= 
12,600-20%
ഇളവട്- 
2,520= 
10,080/-

17,319 22,848/-

കുറവട് വരുതഴിയതട് 22,848/- - 17,319/- = 5,529/- രൂപ

6 6/426 D

വഴി ടഴി 
അബ്ദുറഹഴിമകോന്
മകോസ്റ്റര് 
പ്രസഴിഡന്റെട്, 
അസകോസുല് 
ഉലൂടും മദ്രസ.

124 ചതുരശ 
മതീറര് 4,294

88 x 50= 4,400 
+(10% ഇളവട് 20% 
വര്ദ്ധനവട്) =4,840

124x60= 
7,440+ 
(10% ഇളവട് 
20% 
വര്ദ്ധനവട്)= 
8,184/-

കുറവട് വരുതഴിയതട്. 8,184/- -4,840/- = 3,344/- രൂപ

7 2/137H1 റഷകോ മുഹമദട്, 36.09 1,089 12.7 x50= 36.09x50= 
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ഹഴിബ 
മുഹമദട്, ഫഴിദ 
മുഹമദട് 
മലയഴില് 
പറമഴില് 
ഉണ്ണഴികുളടും 
പൂനൂര്

ചതുരശ 
മതീറര്

635+(10% ഇളവട് 
20% വര്ദ്ധനവട്)= 
699

1804.50+(10
% ഇളവട് 
20% 
വര്ദ്ധനവട്)= 
1,985/-

36.09 ച മതീ വഴിസതീര്ണ്ണടും ഉള്ള ണകടഴിടതഴിനട് കകവലടും 12.7 ചതുരശ 
മതീറര്വഴിസതീര്ണ്ണതഴിനകോണട് നഴികുതഴി നഴിര്ണ്ണയഴിചതട്. ഇതുപ്രകകോരടും 1,286/- രൂപ 
(1985-699) നഷടും വന്നു.

8 10/285 B

എടും ഹമതീദ 
D/O 
ഉമര്ഹകോജഴി 
മണകോളന് 
കതകോടതഴില് 
വതീടട് മകോനഴിപുരടും
പഴിഒ, 
ണകകോടവള്ളഴി

101.17 
ചതുരശ 
മതീറര്

3,541

80 ചതുരശ മതീറര് 
3541 (മണറകോന്നുടും 
കരഖണപടതഴി 
യഴിടഴില)

101.17x60= 
6,070/-

നക്ക്യു ബഴില്ഡഴിടുംഗട് രജഴിസ്റ്ററഴില് വകോണഴിജഭ്യണകടഴിടടും ആണണങഴിലടും Form-6 ല് 
പകോര്പഴിടടും എന്നുടും, എനകോല് നഴികുതഴി ഒരു വഴിഭകോഗതഴിലടും ണപടനവയുമല ഇവഴിണട 
കരഖണപടതഴിയതട്. നഷടും- 6,070/- -3,541/- = 2,529/- രൂപയകോണട്

9 3/85 G

ഉലസന് 
ഹകോജഴി S/o 
ണമകോയ ഹകോജഴി 
വടകകകര, 
നരഴിക്കുനഴി

26.16 
ചതുരശ 
മതീറര്

968 12 ചതുരശ മതീറര് 
x50 = 600

26.16x50= 
1,308/-

ഈ ണകടഴിടതഴിനട് നഴികുതഴി കുറച്ചു നല്കഴിയതഴില് ഉണ്ടെകോയ നഷടും- (1,308/- - 600) 
708/- രൂപ 

10 8/594 C- F

അബ്ദുല് 
ലതതീഫട്, S/o 
അഹമദട് 
ഹകോജഴി 
പടഴിണഴികര 
മകോനഴിപുരടും

24.62 678
16.94x50= 847-
(20% ഇളവട്) 
169.4= 678/-

24.62x50= 
1,231-(20% 
ഇളവട്) 246=
985/-

594/D 21.95 604 15.1x50= 755-
151(20%)= 604

21.95x50= 
1,098-
220(20%)= 
878/-

594/E 21.95 604 15.1x50= 755-
151(20%)= 604/-

21.95x50= 
1098-
220(20%)= 
878/-

594/F 21.95 604 15.1x50= 755-
151(20%)= 604/-

21.95x50= 
1,098-
220(20%)= 
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878/-

ആണക 90.47 62.24 ച മതീ 2490 3,619/-

കുറവട് വരുതഴിയ തുക - 3,619/- - 2,490/- = 1,129/- രൂപ 

11 10/285 B

അബ്ദുല് ഗഫൂര്
ണകകോടകകോടട് 
കണ്ടെഴി S/o 
കുഞമദട് 
ഹകോജഴി 
മകോനഴിപുരടും പഴി 
ഒ

115.94 
ചതുരശ 
മതീറര്

3,857
80 ചതുരശ മതീറര്
3541

115.94x60= 
6,956/-

കുറവട് വരുതഴിയ തുക - 6,956/- - 3,541/- = 3,415/-രൂപ. 

12 3/397 C

ണഞെകള്ളകോറ 
മുസതീടും 
സകോടുംസകോരഴിക 
കവദഴി 
പ്രസഴിഡന്റെട് 
നടവതീടഴില് 
ആലഴിക്കുടഴി

230.88 ചതുര
ശ മതീറര് 5,264

80x50= 4,000/-
tax. 4750

230.88x 
50= 11,544/-

കുറവട് വരുതഴിയ തുക - 11,544/- -4,750/- = 6,794/- രൂപ. 

13 8/255 C

അബ്ദുള്ളക്കുടഴി 
ഹകോജഴി S/o 
കമകോയഴിന്കുടഴി, 
കകകോളഴി 
ണകടഴിക്കുന്നുമ
ല് വതീടട് 
കളരകോനഴിരഴി 
മകോനഴിപുരടും.

84.28 
ചതുരശ 
മതീറര്

474 
രൂപ

30x 50= 1,500- 
(20% കമഖല, - 
10% വഴഴി, 10% 
കകോലപഴകടും) 600= 
900

84.28x50= 
4,214-(30% 
ഇളവട്) 
1264= 
2,950/-

84.28 ചതുരശ മതീറര് വഴിസതീര്ണ്ണമുള്ള ണകടഴിടതഴിനട് കകവലടും 30 ചതുരശ മതീറര് നട്
മകോതകമ നഴികുതഴി നഴിര്ണ്ണയഴികകോന് സഞയയഴില് ഡകോറകോ എന്ടഴി നടതഴിയുള. 
കൂടകോണത പുതഴിയ ണകടഴിടതഴിനട് കകോലപഴകതഴിണന്റെ ഇളവട് അനവദഴിച്ചു. നഷടും- 
2,950/- -900/- = 2,050/- രൂപ

ആണക 1,97,500 + 
LC 9875

നമ്പ്യൂ  ബഴില്ഡഴിടുംഗട്  രജഴിസ്റ്ററഴില്  നഴിനട്  ഡകോറകോ  എന്ടഴി  നടതഴിയകപകോള്
ണകടഴിടതഴിണന്റെ  വഴിസതീര്ണ്ണടും  കുറചട്  കകോണഴിക്കുകയകോണട്  ണചയതട്.  സഞയയഴില്
നടത്തുന കബസട് ഡകോറകോ എന്ടഴി അനസരഴിചകോണട് ഭകോവഴിയഴില് ഈ ണകടഴിട ഉടമകളഴില്
നഴിന്നുടും  നഴികുതഴി  ഈടകോക്കുനതട്  എനതഴിനകോല്  ണകടഴിടങ്ങളുണട  വഴിസതീര്ണ്ണതഴില്
ഇങ്ങണന കുറവട് വരുതഴി ഡകോറകോ എന്ടഴി നടതഴിയതട് ഗുരുതരമകോയ ക്രമകകടകോണട്. വസ്തു
നഴികുതഴി സഞയയഴില് കഡറ എന്ടഴി നടതഴി തുടങ്ങഴിയ 2012-13 വര്ഷടും മുതല് 2016-
17  വണര  ഇതരതഴില്  നഷടും  ഉണ്ടെകോയഴിടണ്ടെട്.  വഴിഷയടും  സര്കകോരഴിണന്റെ
ശദ്ധയഴില്ണപടത്തുന്നു.
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പരകോമര്ശതഴില്  പറയുന  അപകോകതകള്  പരഴിഹരഴികകോന്  അടഴിയനഴിര  നടപടഴി
ണണകണകകോളനതകോണണനട് നഗരസഭകോ ണസക്രടറഴി അറഴിയഴിചഴിടള്ളതകോയഴി കകകോഴഴികകകോടട് ജഴിലകോ ഓഡഴിറട്
കജകോയഴിന്റെട്  ഡയറക്ടറുണട  31.07.2018 ണല  ണക.എസട്.എ.ണക.ണക.ഡഴി.എസട്.1/1664/18  നമര്
കതഴിലൂണട അറഴിയഴിചഴിടണ്ടെട്.

9. നഗരസഭ  നഴികുതഴി  നഴിരകട്  പരഴിഷ്കരഴിചഴിടടും  പഴയ  നഴിരകഴില്  വകോണഴിജഭ്യ  
ണകടഴിടതഴിനട് വസ്തുനഴികുതഴി ഈടകോകഴി

[ണകകോടവള്ളഴി മുനഴിസഴിപകോലഴിറഴി 2016-17  ഓ ഡഴിറട് റഴികപകോര്ടട് ഖണഴിക 2-3]

നഗരസഭ 23.09.2016 ണല 110/16-ാം നമര് തതീരുമകോനടും പ്രകകോരടും വഴിവഴിധ തരടും
ണകടഴിടങ്ങള്കട്  ഈടകോകകണ്ടെ  വസ്തുനഴികുതഴി  നഴിശ്ചയഴിചഴിടണ്ടെട്.  എനകോല്  2016-17
വര്ഷതഴില് വസ്തുനഴികുതഴി നഴിര്ണ്ണയടും നടതഴിയ പുതഴിയ ചഴില ണകടഴിടങ്ങള്കട് പഴയ
നഴിരകഴിലകോണട് നഴിര്ണ്ണയടും നടതഴിയതട്. ചഴില ഉദകോഹരണങ്ങള് ചുവണട ണകകോടക്കുന്നു.

ക്രമ
നടും

രജഴിസ്റ്റ
റഴിണല

ക്രമ നടും

ണകടഴി
ടടും നടും.

ഉടമയുണട കപരട്
വഴിലകോസടും

ണകടഴിടതഴി
ണന്റെ വഴിസതീ

ര്ണ്ണടും
ചതുരശ

മതീറര്

നഴിര്ണ്ണയഴിച
നഴികുതഴി

നഴിര്ണ്ണയഴികകണ്ടെ
നഴികുതഴി കുറവട്

1 137
8/35A-

H

മുഹമദലഴി എടും ടഴി, 
മണലഴിന്കതകോടതഴില്
വതീടട് മകോനഴിപുരടും പഴി ഒ

GF-165.68 
FF-286.07
= 451.75

BT-22523
LC- 1130 
( 10%കമഖല 
ഇളവട്, 20% 
വഴഴി വര്ദ്ധനവട് 
ഉള്ണപണട)

451.75x90= 
40,658 = +8132 - 
4,066= 44,724/-
(10%കമഖല ഇളവട്, 
20% വഴഴി 
വര്ദ്ധനവട്)

44,724-
22,523 =
22,201 +
LC 1,110

2 202 2/376A
അഷട്റഫട് ബകോബ, 
അബ്ദുല് കലകോടും, 
അബ്ദുറഹഴിമകോന്

GF-220.55 
FF-240.55 
Stair-28.29
= 489.39

BT-35237 LC-
1762
20% വഴഴി വര്ദ്ധ
നവട് ഉള്ണപണട )

489.39x90= 
44,045 +8,809 
=52,854/- (20% 
വഴഴി വര്ദ്ധനവട്) 

52,854-
35,237 =

17,617 + LC
881

3 203 14/353
A- F

പ്രസഴിഡന്റെട്, 
മസട്ജഴിദുസലകോടും ജമകോ 
അതട് പള്ളഴി കമഴിറഴി

GF-149.76
FF-14.56
= 164.32

96.72x 50= 
4,836 + 
53.14x6= 
318.84(Flat)

96.72x70= 6,770 
+ LC 339

6,770-
4,836=

BT- 1,934
LC 97

26.57 ച മതീ വഴിസതീര്ണ്ണടും ഉള്ള 2 ഫകോറ്റുകള്കട് പകോര്പഴിടതഴിണന്റെ നഴിരകകോണട് നല്കഴിയതട്.

4 205 16/110
A- F

കപകോകര് കുടഴി, ണചറു 
പൂളങ്ങല് സഇൗതട് 
ണകകോടവളളഴി

GF-58.28
FF-63.80
Stair-13.16

99.08x50 = 
4,954/-

122.08x90= 
10,987 –(1098)+ 
2,197 = 12,085/-

BT- 5,040
LC -252

99.08 ച മതീററഴിനട് 50/- രൂപ നഴിരകഴിലകോണട് ഈടകോകഴിയതട്. കൂടകോണത കമഖല ഇളവട് 10% വുടും,
വര്ദ്ധനവട് 20% വുടും ഇതട് പ്രകകോരടും അടവകോകഴിയ തുക 7,045/- രൂപയകോണട്.

5 230 23/86
A- E

ലഷജല് പഴി, 
പനഴികയകോകഴില് 
പകോക്കുറഴി ണകകോടവളളഴി

GF 132.84
FF 147.60
Stair 15.68
296.12

BT 12873 
( 10%കമഖല 
ഇളവട്, 20%വഴഴി
വര്ദ്ധനവട്)

280.44x90= 
25,340+ 
(10%കമഖല ഇളവട്, 
20%വഴഴി 
വര്ദ്ധനവട്)= 
27,874/-

27,874-
12,873=

15,001 BT 
LC- 750
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6 234 21/161
A-C

ആലഴികകകോയ – 
സുലബദ 
ണവള്ളകങ്ങകോടട് മണ്ണഴില്
ണനലകോടുംകണ്ടെഴി 
വകോവകോടട്

GF 101.15
FF 124.91
226.06

( 10%കമഖല 
ഇളവട്, 20%വഴഴി
വര്ദ്ധനവട്) 
13,397/-

226.06x90= 
20,345+ 22,380/-
(10%കമഖല ഇളവട്, 
20%വഴഴി 
വര്ദ്ധനവട്) 

22,380-
13,397=
8,983 +
LC 449

7 256 13/2A-
B

അബ്ദുല് മജതീദട് S/o 
അയമദട് കുടഴി, പൂവ 
ണതകോടകയഴില് കരുവടും
ണപകോയഴില്

GF 111.87 4,476 (20% 
ഇളവട് അടകടും)

111.87x 90= 
10,068- (20% 
ഇളവട് = 2014)= 
8,054/-

8,054-
4,476=
3,578 +
LC 179

8 313 7/320
A

അബ്ദുല് അസതീസട് 
ണക ണക 
ണകകോടകകോടകണ്ടെഴി 
മകോനഴിപുരടും

GF 36

2052 (5% 
ബഹുനഴില 
ഇളവട്, 20%വഴഴി
വര്ദ്ധനവട്)

36x70= 2,520 (- 
5% + 20%)= 
2,898/-

2,898-
2,052= 846

+ LC 42

9 321 16/272
C

മുഹമദലഴി എടും ണക, 
കമണല കലഴിടമഴില് , 
ദകോറുസലകോടും സഇൗതട് 
ണകകോടവളളഴി

GF 126.88 
ഇതര 
വഭ്യവസകോയടും

4,441 (30% 
ഇളവട് 
ഉള്ണപണട)

126.88x70= 8,882-
30%= 6,217/-

6,217-
4,441=

1,776 + LC
89

10 347
2/376

B

പ്രസഴിഡന്റെട് & 
ണസക്രടറഴി 
ഇരുകമകോതട് ജമകോ 
അതട് പള്ളഴി കമഴിറഴി
വകോവകോടട്

GF 235.75
വകോണഴിജഭ്യടും

9902 ((30% 
ഇളവട് 
ഉള്ണപണട)

235.75x 90= 
21,218-30% = 
14,853/-

14,853-
9,902=

4,951 + LC
248

11 364 21/444
B-E

അബ്ദുല് മജതീദട് S/o 
മുഹമദട് ഹകോജഴി 
കരഴിമയഴില് 
ണകകോടവളളഴി

GF 227.75
14,352/- (30% 
വര്ദ്ധനവട് 
ഉള്ണപണട)

227.75x90= 
20,498+ 30% 
വര്ദ്ധനവട് 6,149= 
26,647/-

BT 26,647-
14,352=

12,295 +
LC615

12 80 10/711
A

അമതീന്, എലത്തുടും 
കണ്ടെഴിയഴില് 
ഒതകയകോതട് 
മകോനഴിപുരടും

Cellar-
19.61
GF 51.66
FF 51.66
Stair- 9.78

6371 (20% 
ഇളവട് 
ഉള്ണപണട)

103.22x90= 9,299
-(20% ഇളവട്)= 
7,439/-

7,439-
6,371=

1,068 +
LC53

13 84 3/285
A

മുഹമദട് എടും, 
മകോടണപകോയഴില്,
വകോവകോടട് പഴി ഒ

295
21,240/- (20% 
വര്ദ്ധനവട് 
ഉള്ണപണട)

295x90= 26,550 
+ 5,310 = 31,860/-
(20% വര്ദ്ധനവട് 
ഉള്ണപണട)

31,860-
21,240=
10,620 +

LC 531

14 86 9/61 A-
B

ഷറഫുദ്ദേഴിന് ണക വഴി, 
കഇൗസര് വഴില, 
കരതീറഴിപറമട്, 
മകോനഴിപുരടും

GF 61
FF 71.98
132.98

8540 
( 10%കമഖല 
ഇളവട്, 20% 
വഴഴി വര്ദ്ധനവട് 
ഉള്ണപണട )

132.98x 90= 11968
+2394-1197= 
13,165/-
(10%കമഖല ഇളവട്, 
20%വഴഴി 
വര്ദ്ധനവട്)

13,165-
8,540 =

4,625 + LC
231

15 192 15/110
A- E

ഉമര് ഒ വഴി, യൂസഫട് 
ഒ വഴി ഒറകപകോകട് 
വയലഴില് 
മദ്രസകോബസകോര് 
ണവണ്ണകകോടട്

GF 107.12
FF 37.12
Stair 15.12
159.36

7879 
( 10%കമഖല 
ഇളവട്, 20% 
വഴഴി വര്ദ്ധനവട് 
ഉള്ണപണട )

144.24x90= 
12982 +2596-
1298= 14,280/-
(10%കമഖല ഇളവട്, 
20% വഴഴി വര്ദ്ധ 
നവട് ഉള്ണപണട )

14,280-
7,879=

6,401
+ LC 320

ആണക BT 1,19,084
LC 5,847
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നഗരസഭയുണട  23.09.2016  ണല  110/16-ാം നമര് തതീരുമകോനപ്രകകോരടും  വഴിവഴിധ
തരടും  ണകടഴിടങ്ങള്കട്  ഈടകോകകണ്ടെ  നഗരസഭയട്  ബകോധകമകോയ  വസ്തുനഴികുതഴി
നഴിശ്ചയഴികണപടഴിടണ്ടെട്.  എനകോല്  ഈടകോകഴിയ  നഴികുതഴി  പഞകോയതഴിനട്
ബകോധകമകോയതകോണട്.  വകോണഴിജഭ്യ  ണകടഴിടങ്ങളുണട  പുതഴിയ  നഴികുതഴി  മകോതമകോണട്  ഇവഴിണട
പരഴികശകോധഴിചതട്.  പുതഴിയ  നഴിരകട്  നഴിലവഴില്  വനഴിടടും  പഴയ  നഴിരകട്  തണന
ഈടകോകഴിയതട്  മൂലടും  നഗരസഭയട്  വസ്തുനഴികുതഴിയഴിനതഴില്   2016-17  വര്ഷതഴില്
നഷമകോയ 1,19,084/-  രൂപയുടും  ലലബ്രറഴി  ണസസട്  ഇനതഴില്  5,847/-  രൂപയുടും
ഈടകോകണണമന്നുടും,സമകോനമകോയ അപകോകതകള്  ഉകണ്ടെകോണയനട് പരഴികശകോധഴിചട്  നടപടഴി
സസതീകരഴികണണമന്നുടും റഴികപകോര്ടഴില് നഴിര്കദ്ദേശഴിചഴിടണ്ടെട്. 

പരകോമര്ശതഴില്  പറയുന  അപകോകതകള്  പരഴിഹരഴികകോന്  അടഴിയനഴിര  നടപടഴി
ണണകണകകോളനതകോണണനട് നഗരസഭകോ ണസക്രടറഴി അറഴിയഴിചഴിടള്ളതകോയഴി കകകോഴഴികകകോടട് ജഴിലകോ ഓഡഴിറട്
കജകോയഴിന്റെട്  ഡയറക്ടറുണട  31.07.2018 ണല  ണക.എസട്.എ.ണക.ണക.ഡഴി.എസട്.1/1664/18  നമര്
കതഴിലൂണട അറഴിയഴിചഴിടണ്ടെട്.

10. വകോണഴിജഭ്യണകടഴിടങ്ങള്കട് വഴിഭജഴിചട് വസ്തുനഴികുതഴി കണകകോകഴി -നഴിരകഴിലടും
ആണക വഴിസതീര്ണ്ണതഴിലടും കുറവട്.

[ണകകോടവള്ളഴി മുനഴിസഴിപകോലഴിറഴി 2016-17 ഓ ഡഴിറട് റഴികപകോര്ടട്  ഖണഴിക 2-4]

വസ്തുനഴികുതഴി  പുനര്നഴിര്ണ്ണയഴിക്കുനതട്  ഒരു ണകടഴിടതഴിണന്റെ ആണക തറവഴിസതീര്
ണ്ണതഴിനനസരഴിചകോണട്.  കമഖലകള്കനസരഴിചട്  കഴിഴഴിവുടും  വര്ദ്ധനവുടും,
കകോലപഴകതഴിനനസരഴിചട്  കുറവുടും  ഉണ്ടെകോകുന്നു.  വകോണഴിജഭ്യ  ണകടഴിടങ്ങള്കട്  100
ചതുരശ മതീറര്  വണര  മഴിനഴിമടും  50  രൂപയുടും,  100-  200  വണര ചതുരശ മതീററഴിനട്  60
രൂപയുടും,  200  നട്  മുകളഴില്  80  രൂപയുടും  നഴികുതഴിയഴിനതഴില്  നല്കകണ്ടെതകോണട്
(പഞകോയതട്  ആയഴിരുന  കകോലയളവഴിണല  സഴിതഴി).  എനകോല്,  വകോണഴിജഭ്യ
ണകടഴിടങ്ങള്കട്  ഓകരകോ  മുറഴികള്ക്കുടും  വഴിഭജഴിചകോണട്  നഴികുതഴി  നഴിര്ണ്ണയഴിചതട്.  കൂടകോണത
ഇങ്ങണന വഴിഭജഴിക്കുകമകോള് നഴികുതഴി  നഴിര്ണ്ണയഴിച വഴിസ്തൃതഴി ആണക വഴിസ്തൃതഴികയകകോള്
വളണര കുറയുന സഴിതഴി  ഉണ്ടെകോകുന്നു.  ഇതഴിനകോല് ഗകോമപഞകോയതഴിനട്  100  ചതുരശ
മതീററഴില്  കൂടഴിയ  ണകടഴിടങ്ങള്ക്കുടും  കുറഞ  നഴിരകകോയ  50  രൂപ  ക്രമതഴികല
ലഭഴിക്കുന്നുള.  മകോതവുമല  നഴികുതഴി  നഴിര്ണ്ണയഴിച്ചു  നല്കഴിയ  ആണക  വഴിസതീര്ണ്ണടും
ണകടഴിടതഴിണന്റെ ആണക വഴിസതീര്ണ്ണതഴികനകകോള് കുറവകോയതഴിനകോല് ഗകോമപഞകോയതഴിനട്
വതീണടും വളണര നഷടും സടുംഭവഴിക്കുന്നു. വഴിശദകോടുംശടും തകോണഴ ണകകോടക്കുന്നു.

                                              സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് 2017-18 181
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ക്രമ
നടും

കപരട്, വഴിലകോസടും,
പുതഴിയ ണകടഴിട

നടും.

നമ്പ്യൂ
ബഴില്
ഡഴിടുംഗട്

രജഴിസ്റ്റര്
പ്രകകോരടും

ഉള്ള
വഴിസതീര്

ണ്ണടും ച.മതീ

അടവകോകഴിയ
നഴികുതഴി

നഴികുതഴി
നഴിര്ണ്ണ
യഴിചതട്

യഥകോര്തതഴില്
അടവകോകകണ്ടെ

നഴികുതഴി

നഴിര്ണ്ണ
യഴിചതഴി

ല്
കുറവട്

1

ലസനദ്ധഴിന് എടും,
കമണപകോയഴില് വതീടട് 
കഴിഴകകകോതട് 
3/64Z-& A1-A3

129.19

ച മതീ 50 രൂപ 
നഴിരകഴില് 
+20% 
വര്ദ്ധനവുടും

7,752

129.19x 60= 
7,752+ 20% 
വര്ദ്ധനവുടും- 
1,550= 9,302/-

1,550

2

ണചമറമല് 
ഗഫൂര് ചുണ്ടെപ്പുറടും 
മകോനഴിപുരടും 11/625 
A-C

147.4

ച മതീ 50 രൂപ 
നഴിരകഴില് 
+20% 
വര്ദ്ധനവുടും

8,825

147.4x60= 
8,844+ 20% 
വര്ദ്ധനവുടും-
1,769= 10,613/-

1,769

3

ഒ ണക മുഹമദട് 
അഷട്റഫട്, 
ഇളവന് ചകോലഴില് 
ണകകോടവള്ളഴി 3/60 
G- Z

369.86

ച മതീ 50 രൂപ 
നഴിരകഴില് 
+20% 
വര്ദ്ധനവുടും

20,157

369.86x 60= 
22,192+20% 
വര്ദ്ധനവുടും-
4,438= 
26,630/-

6,473

4
ഷകോഹുല് ഹമതീദട് 
പുതന് വതീടഴില് 
4/190 A

210.00

ച മതീ 50 രൂപ 
നഴിരകഴില് 
+20% 
വര്ദ്ധനവുടും

13,965

210x60= 
12,600 + 20% 
വര്ദ്ധനവുടും-
2,520= 
1,5120/-

1,155

5
ലഫസല് & 
ഫഇൗസഴിയ കകോരകോടട്
ണകകോടവള്ളഴി

208.3

ച മതീ 50 രൂപ 
നഴിരകഴില് 
+20% 
വര്ദ്ധന
വുടും,10% ഇളവുടും

9,420

208.3x60= 
12,498+ 20% 
വര്ദ്ധനവുടും,10% 
ഇളവുടും 13,748/-

4,320

6

ഉലസന് ഹകോജഴി 
S/o ണമകോയ ഹകോജഴി 
വടകകകര, 
നരഴിക്കുനഴി 3/85 
G- U

363.06
ച മതീ 50 രൂപ 
നഴിരകഴില്- 
ഇളവട് 5%

16,917

363.06x60= 
21,784- 5% 
ഇളവട് -1,089= 
20,695/-

3,778

7

എടും മകോധവന് 
നമ്പൂതഴിരഴി, എടും 
കദവകഴി നമ്പൂതഴിരഴി 
മകകോടട് ഇലടും, 
മകോനഴിപുരടും 9/245 
A1- Q1

759.78 38866 37,763

759.78x60= 
45,587+ 20% 
വര്ദ്ധനവുടും,10% 
ഇളവുടും- 
(+9,117-4,559) 
= 50,145/-

12,382
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200 ച മതീ നട് മുകളഴില് ഉള്ള കഷകോപഴിടുംഗട് മകോളുകള്കട് 80 രൂപ നഴിരകഴിലകോണട് 
നഴികുതഴി നഴിര്ണ്ണയഴികകണ്ടെതട്. ഇവഴിണട ണകടഴിടടും ഏതട് തരടും ആണണനട് 
വഭ്യക്തമകോകഴിയഴിടഴില.

8

അബ്ദുല് റസകോഖട്, 
ആയഴിഷ, കകകോടടും
ചകോലഴില് വതീടട് 
മകോനഴിപുരടും

132 ച മതീ 3,426 132x60= 
7,920/-

4,494

ആണക കുറവട് വന തുക (+ണണലബ്രറഴി ണസസട്) 35,921

2012-13  വര്ഷതഴില്  നഴിജണപടതഴിയ  നഴികുതഴിയകോണട്  മുകളഴില്  ണകകോടതതട്.
വകോണഴിജഭ്യണകടഴിടങ്ങള്കട്  തറ  വഴിസ്തൃതഴി  വഴിഭജഴിചട്  വസ്തുനഴികുതഴി  നഴിര്ണ്ണയഴിചകപകോള്
നഴിരകഴിലടും,  ആണക  വഴിസതീര്ണ്ണതഴിലടും  കുറവട്  വരുനതഴിനകോല്  ചഴില  ണകടഴിടങ്ങള്കട്
യഥകോര്തതഴില് നഴിര്ണ്ണയഴികകണ്ടെ നഴികുതഴിയുണട പകുതഴി കപകോലടും തഴിടണപടതഴിയഴിടഴില.
ഇതഴിനകോല് വന് കതകോതഴിലള്ള നഴികുതഴി കചകോര്ച ഉണ്ടെകോയഴിടണ്ടെട്.  ഇതരതഴില് 35,921/-
രൂപ വസ്തുനഴികുതഴി ഇനതഴിലടും, 1,796/- രൂപ ലലബ്രറഴി ണസസട് ഇനതഴിലടും 2016-17
വര്ഷതഴില്  നഗരസഭയട്  നഷണപടഴിടണ്ടെട്.  ഇപ്രകകോരമുള്ള  നഷടും  ഈടകോക്കുനതഴിനട്
സതസരനടപടഴി സസതീകരഴികണണമനട് റഴികപകോര്ടഴില് നഴിര്കദ്ദേശഴിചഴിടണ്ടെട്.

പരകോമര്ശതഴില്  പറയുന  അപകോകതകള്  പരഴിഹരഴികകോന്  അടഴിയനഴിര  നടപടഴി
ണണകണകകോളനതകോണണനട് നഗരസഭകോ ണസക്രടറഴി അറഴിയഴിചഴിടള്ളതകോയഴി കകകോഴഴികകകോടട് ജഴിലകോ ഓഡഴിറട്
കജകോയഴിന്റെട്  ഡയറക്ടറുണട  31.07.2018 ണല  ണക.എസട്.എ.ണക.ണക.ഡഴി.എസട്.1/1664/18 നമര്
കതഴിലൂണട അറഴിയഴിചഴിടണ്ടെട്.

11. കകോലപഴകമുള്ളവയട്  മകോതടും  അനവദനതീയമകോയ  നഴികുതഴിയഴിളവട്  പുതഴിയ
ണകടഴിടതഴിനട് നല്കഴി.

[ണകകോടവള്ളഴി മുനഴിസഴിപകോലഴിറഴി 2016-17 ഓ ഡഴിറട് റഴികപകോര്ടട്  ഖണഴിക 2-5]

10  വര്ഷടും മുതല്  25  വര്ഷടും  വണര പഴകമുള്ള ണകടഴിടങ്ങള്കട്  നല്കകോവുന
10%  നഴികുതഴിയഴിളവട്  2012-13  വര്ഷതഴില് നഴിര്മഴിച  ണകടഴിടതഴിനട്  നല്കുക വഴഴി
വസ്തുനഴികുതഴി നഴിര്ണ്ണയതഴില് കുറവട് വന്നു. വഴിശദകോടുംശടും ചുവണട കചര്ക്കുന്നു.
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അ
കപ
ക്ഷകോ
ക്രമ
നടും

വകോര്
ഡട്,
വതീടട്
നടും

കപരട്,
വഴിലകോസടും

നഴികുതഴി
നഴിര്ണ്ണ
യഴിച

വര്ഷടും-
തതീയതഴി

ണകടഴിട
തഴിന്റെ

വഴിസതീര്
ണ്ണടും ച.
മതീററഴില്

ഈടകോകഴിയ
നഴികുതഴി

സഞയ
പ്രകകോരടും
പുതുകഴി

ഈടകോകഴിയ
നഴികുതഴി

യഥകോര്ത
തഴില്

ഈടകോകക
ണ്ടെ നഴികുതഴി

662
8/22
5C

അബ്ദുലക്കുടഴി
ഹകോജഴി S/o 
കമകോയഴിന്കു
ടഴി കകകോളഴി 
ണകടഴിക്കുന്നു
മല് വതീടട് 
കളരകോനഴിരഴി,
മകോനഴിപുരടും

2012-13
1.10.12 42.14

15x50= 
750- 300 
(20% 
കമഖല
കഴിഴഴിവട് + 
10% 
കകോലപഴകടും
+
10%വഴഴി)

2 റൂടും ആകഴി 
750-300= 
(450 + LC 
22.5) x 2= 
900+LC 45

42.14x70
= 2,950-
885 (30% 
കഴിഴഴിവട്) 
=2,065+L
C 103

ഈടകോകകണ്ടെ നഴികുതഴി = 2,065+LC 103/- രൂപയകോണട്. എനകോല് സഞയയഴില്
വസ്തുനഴികുതഴി പരഴിഷ്കരഴിച കഫകോറതഴില് ഇതഴിന പുറകമ  10  വര്ഷടും മുതല്  25  വര്ഷടും
വണര  പഴകമുള്ള  ണകടഴിടതഴിനട്  നല്കുന  10%  നഴികുതഴിയഴിളവട്  നല്കഴിയഴിടണ്ടെട്.
ഈടകോകഴിയതഴില് കുറവട് വന നഴികുതഴി 2,065+ LC 103- 900+ LC 45= 1,165+ LC
58/-  രൂപയകോണട്.  ഇതരതഴില്  5  വര്ഷടും  ണകകോണ്ടെട്  നഗരസഭകട്  നഷണപടതട്
വസ്തുനഴികുതഴി ഇനതഴില് 5,825/- രൂപയുടും LC ഇനതഴില് 290/- രൂപയുമകോണട്.

      കൂടകോണത  42.14  ചതുരശ മതീറര് വഴിസതീര്ണ്ണടും ഉള്ള ണകടഴിടതഴിനട് സഞയയഴില്
ഡകോറകോ എന്ടഴി നടതഴിയതട് കകവലടും  30  ചതുരശ മതീറര്  (2x15 = 30)  വഴിസതീര്ണ്ണടും
എനകോണട്. ഇതട് കകവലടും ഡകോറകോ എന്ടഴി നടതഴിയതഴില് വന ണതറല. നഴികുതഴി കുറചട്
ണകകോടക്കുക  എന  ഉകദ്ദേശഭ്യകതകോണടയകോണട്   വഴിസതീര്ണ്ണടും  കുറച്ചു  കകോണഴിക്കുകയുടും,
കകോലപഴകതഴിനട് നല്കുന 10 % ഇളവട് നല്കുകയുടും ണചയണതനട് അനമകോനഴികകണ്ടെഴി
വരുന്നു.  ഇതുമൂലടും  ഗകോമപഞകോയതഴിനട്  നഴികുതഴിയഴിനതഴില്  സടുംഭവഴിച  നഷടും
ഉതരവകോദഴികളകോയവരഴില്നഴിന്നുടും  ഈടകോകകണ്ടെതുണ്ടെട്.

പരകോമര്ശതഴില്  പറയുന  അപകോകതകള്  പരഴിഹരഴികകോന്  അടഴിയനഴിര  നടപടഴി
ണണകണകകോളനതകോണണനട് നഗരസഭകോ ണസക്രടറഴി അറഴിയഴിചഴിടള്ളതകോയഴി കകകോഴഴികകകോടട് ജഴിലകോ ഓഡഴിറട്
കജകോയഴിന്റെട്  ഡയറക്ടറുണട  31.07.2018 ണല  ണക.എസട്.എ.ണക.ണക.ഡഴി.എസട്.1/1664/18  നമര്
കതഴിലൂണട അറഴിയഴിചഴിടണ്ടെട്.
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12. മുഴുവന് ണകടഴിടങ്ങള്ക്കുടും സഞയയഴില് നഴികുതഴി ഡഴിമകോന്റെട് ണചയഴിടഴില.

[ണകകോടവള്ളഴി മുനഴിസഴിപകോലഴിറഴി 2016-17 ഓ ഡഴിറട് റഴികപകോര്ടട് ഖണഴിക 2-6]

നമ്പ്യൂ  ബഴില്ഡഴിടുംഗട്  രജഴിസ്റ്റര്  പ്രകകോരടും  നമര്  നല്കഴിയ  ണകടഴിടടും  സ ഞയയഴില്
ഡകോറകോ എന്ടഴി നടതഴിയഴിടഴില. അതഴിനകോല് ഈ ണകടഴിടടും ഭകോവഴിയഴില് വസ്തുനഴികുതഴിയഴില്
നഴിനട് ഒഴഴിവകോകണപടന സകോചഹരഭ്യടും നഴിലനഴില്ക്കുന്നു.

ണകടഴിടടും
നടും

ഉടമയുണട കപരട്
വഴിലകോസടും

വഴിസതീര്
ണ്ണടും

ഈടകോകഴി
യ നഴികുതഴി വര്ഷടും ചുമകതണ്ടെ നഴികുതഴി

2/137G1

റഷകോ മുഹമദട്, ഹഴിബ 
മുഹമദട്, ഫഴിദ മുഹമദട് 
മലയഴില് പറമഴില് 
ഉണ്ണഴികുളടും പൂനൂര്

36.09 
ച മതീ

1,089 2012-13

36.09x50= 
1804.50 (ഇളവട്, 
വര്ദ്ധനവട് ഉള്ണപട 
തഴിയഴിടഴില.)

ഇകത ഉടമയുണട 2/137G2 നടും ണകടഴിടതഴിണന്റെ നഴികുതഴി 
ഡഴിമകോന്റെട് ണചയഴിടമുണ്ടെട്. അതഴിനകോല് ഡകോറകോ എന്ടഴി ണചയകോത 
ഈ ണകടഴിടതഴിനട്  നഴികുതഴി ഒഴഴിവകോകണപടന അവസയകോണട്.

11/469
B-F

ണക വഴി മുഹമദട് 
അഷട്റഫട്, S/o 
കമകോയഴിന്കുടഴി ഹകോജഴി 
ണനകോചഴികകോടട് വതീടട് 
കരുവന്ണപകോയഴില്

119.56 5,382 2012-13

119.56x60= 7,174 
(ഇളവട് വര്ദ്ധനവട് 
ഉള്ണപട 
തഴിയഴിടഴില.)

ശതീ ണക വഴി മുഹമദട് അഷട്റഫഴിണന്റെ ണകടഴിടതഴിനട് നടും. 
11/469A നഴികുതഴി 1153 രൂപ (പഴയ നഴികുതഴി- 922/- രൂപ) 
നഴിര്ണ്ണയഴിചഴിടണ്ടെട്.

7/297J
മുഹമദട് ണക പഴി 
മകോടണപകോയഴില് വതീടട് - 
വകോവകോടട് പഴി ഒ

36.75 1,792 2012-13
36.75x50= 
1,837.50

297 K-Q വണരയുള്ള ണകടഴിടങ്ങള്കട് സഞയയഴില് എന്ടഴി 
വരുതഴിയഴിടണ്ടെട്.

ആണക നഴികുതഴി 10,817 + LC 541

2012- 13 വര്ഷടും മുതല് ഈ ണകടഴിടങ്ങള്കട് നഴികുതഴി ഈടകോകകണ്ടെതകോയഴിരുന്നു.
എനകോല്  സഞയയഴില്  ഡകോറകോ  എന്ടഴി  നടതണപടകോതതഴിനകോല്  ഇവരഴില്  നഴിനട്
നഴികുതഴി  ഡഴിമകോന്റെട്  ണചയണപടകകയകോ,  നഴികുതഴി  അടവകോകഴിയഴിടഴിണലങഴില്  കുടഴിശ്ശേഴിക
കകോണഴിക്കുകകയകോ ണചയഴില. ഈ ണകടഴിടങ്ങള്ണകകോന്നുടും 2016- 17 വര്ഷതഴില് നഴികുതഴി
അടവകോകഴിയഴിടഴില. 
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പരകോമര്ശതഴില്  പറയുന  അപകോകതകള്  പരഴിഹരഴികകോന്  അടഴിയനഴിര  നടപടഴി
ണണകണകകോളനതകോണണനട് നഗരസഭകോ ണസക്രടറഴി അറഴിയഴിചഴിടള്ളതകോയഴി കകകോഴഴികകകോടട് ജഴിലകോ ഒകോഡഴിറട്
കജകോയഴിന്റെട്  ഡയറക്ടറുണട  31.07.2018 ണല  ണക.എസട്.എ.ണക.ണക.ഡഴി.എസട്.1/1664/18  നമര്
കതഴിലൂണട അറഴിയഴിചഴിടണ്ടെട്.

13. ഇന്ഡസ്ട്രഴിയല് ണഷഡഴിനട് പകോര്പഴിടതഴിണന്റെ നഴിരകട് അനവദഴിച്ചു.

[ണകകോടവള്ളഴി മുനഴിസഴിപകോലഴിറഴി 2016-17 ഓ ഡഴിറട് റഴികപകോര്ടട് ഖണഴിക 2-7]

2012-13 വര്ഷണത നമ്പ്യൂ ബഴില്ഡഴിടുംഗട് കണസ്ട്രക്ഷന് രജഴിസ്റ്ററഴില് ഇന്ഡസ്ട്രഴിയല്
ണഷഡട്  എനട്  കരഖണപടതഴിയഴിടണണ്ടെങഴിലടും  പകോര്പഴിടതഴിണന്റെ  നഴിരകഴിലകോണട്  വസ്തു
നഴികുതഴി നഴിര്ണ്ണയഴിചഴിടള്ളതട്.  വഴിശദകോടുംശടും ചുവണട നല്കുന്നു.

ണകടഴിട ഉടമയുണട
കപരട്, ണകടഴിടടും

നടും.

വഴിസതീര്ണ്ണടും, ഇനടും
നക്ക്യു ബഴില്ഡഴിടുംഗട്
രജഴിസ്റ്റര് പ്രകകോരടും

ഈടകോ
കഴിയ

നഴികുതഴി
ഈടകോകകണ്ടെതട് കുറവട്

പകോത്തുമ ഉമ,
W/o ണമകോയതീന്

ഹകോജഴി ടഴി പഴി, നൂര്
മഹല്

മദ്രസകോ ബസകോര്
I/134 C

105.45 ച മതീ
ഇന്ഡസ്ട്രഴിയല്

ണഷഡട്
1,106 105.45x60= 6,327 5,221

2012-13  വര്ഷടും  മുതല് ഈ ണകടഴിടതഴിനട്  1106  രൂപ വസ്തുനഴികുതഴിയുടും  5%
ലലബ്രറഴി ണസസടും ആണട് ഈടകോകഴിയതട്.  യഥകോര്തതഴില്  2012-13  വര്ഷടും മുതല്
2016-17 വര്ഷടും വണര 5 വര്ഷണത നഴികുതഴികുടഴിശ്ശേഴികയുടും ഇതഴിണന്റെ ലലബ്രറഴി ണസസടും
പഞകോയതഴിനട്  നഷമകോയഴിടണ്ടെട്.  വസ്തുനഴികുതഴി  നഴിര്ണ്ണയതഴിണല  അപകോകത
സര്കകോരഴിണന്റെ ശദ്ധയഴില്ണപടത്തുന്നു.

പരകോമര്ശതഴില്  പറയുന  അപകോകതകള്  പരഴിഹരഴികകോന്  അടഴിയനഴിര  നടപടഴി
ണണകണകകോളനതകോണണനട് നഗരസഭകോ ണസക്രടറഴി അറഴിയഴിചഴിടള്ളതകോയഴി കകകോഴഴികകകോടട് ജഴിലകോ ഓഡഴിറട്
കജകോയഴിന്റെട്  ഡയറക്ടറുണട  31.07.2018 ണല  ണക.എസട്.എ.ണക.ണക.ഡഴി.എസട്.1/1664/18  നമര്
കതഴിലൂണട അറഴിയഴിചഴിടണ്ടെട്.

14. വസ്തുനഴികുതഴി പരഴിഷ്കരണടും - അപകോകതകള്

[തലക്കുളത്തൂര് ഗകോമപഞകോയതട് 2016-17 ഓ ഡഴിറട് റഴികപകോര്ടട് ഖണഴിക 2-2]

2011  ണല കകരള പഞകോയതട് രകോജട്  (വസ്തുനഴികുതഴിയുടും കസവന ഉപനഴികുതഴിയുടും
സര്ചകോര്ജടും)  ചടങ്ങള്  പ്രകകോരടും  ഗകോമപഞകോയതട്  പരഴിധഴിയഴിലള്ള  ണകടഴിടങ്ങളുണട
പുതുകഴിയ വസ്തുനഴികുതഴി നഴിരക്കുകള് പരഴിഷ്കരഴിചഴിടണ്ടെട്. നഴികുതഴി നഴിര്ണ്ണയതഴിനട് കവണ്ടെഴി

186 പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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പഞകോയതഴിണല വഴിവഴിധ സലങ്ങണള മൂന്നു കമഖലകളകോയഴി തരടും തഴിരഴിചട്  അടഴിസകോന
വസ്തുനഴികുതഴി  നഴിരകട്  നഴിശ്ചയഴിചഴിടമുണ്ടെട്.  നഴികുതഴിദകോയകര്കട്  തറ  വഴിസതീര്ണടും
അടഴിസകോനമകോകഴിയകോണട്  നഴികുതഴി  ഈടകോക്കുനതട്.  പ  ഞകോയതഴിണല  മുഴുവന്
ണകടഴിടങ്ങളുണടയുടും  വഴിവരങ്ങള്  സഞയ  കസകോഫട് ണവയറഴില്  ഡകോറകോ  എന്ടഴി  ണചയട്
പൂര്തതീകരഴിചഴിടണ്ടെട്. 

100  ച.മതീററഴില്  കൂടതല്  തറ  വഴിസതീര്ണമുള്ള  ണകടഴിടങ്ങളഴി ല്  നഴിന്നുടും  കൂടഴിയ
നഴിരകഴില് നഴികുതഴി ഈടകോക്കുനതഴിനട് പകരടും,  ഇതരടും ണകടഴിടങ്ങള്കട് ഒനഴിലധഴികടും
നമരുകള് നലഴി കവകറ കവകറ ണകടഴിടങ്ങളകോയഴി പരഴിഗണഴിചട് 100 ചതുരശ മതീറര് വണര
തറവഴിസതീര്ണമുള്ള  വകോണഴിജഭ്യകോവശഭ്യതഴിനള്ള  ണകടഴിടങ്ങള്കട്  ബകോധകമകോയ
നഴിരകഴിലകോണട് നഴികുതഴി പഴിരഴിചതട്. ഇതട് മൂലടും വരവട് നഷടും സടുംഭവഴിചഴിടണ്ടെട്.

സഞയ  കസകോഫട് ണവയറഴില്  വസ്തുനഴികുതഴിയുണട  ഡഴിമകോന്റെട്,  ബകോലന്സട്  എനഴിവ
പരഴികശകോധഴിചതഴില്  നഴിന്നുടും  പഞകോയത്തു  പരഴിധഴിയഴില്  പ്രവര്തഴിക്കുന  ണമകോലബല്
ടവറുകളഴില് നഴിന്നുടും  2013-14  മുതലള്ള വസ്തുനഴികുതഴി ഈടകോക്കുനതഴിനള്ള നടപടഴികള്
സസതീകരഴിചഴിടഴിണലനട് കണണ്ടെതഴി. 

പഞകോയതഴില് ണപകോതുടകോപ്പുകളുടും ണതരുവു വഴിളക്കുകളുടും അടകമുള്ള കസവനങ്ങള്
ലഭഭ്യമകോക്കുന്നുണണ്ടെങഴിലടും  കസവന  ഉപനഴികുതഴി  വസ്തുനഴികുതഴികയകോണടകോപടും
ഈടകോക്കുനതഴിനട് നടപടഴി സസതീകരഴിചഴിടഴില.

2016-17  സകോമതഴിക  വര്ഷതഴില്  ഡഴിമകോന്ഡട്  ണചയ  തുകയുണട  (സഞയ
പ്രകകോരടും)  69.24%  മകോതമകോണട്  പഴിരഴിണചടകകോന്  സകോധഴിചതട്.  മുന്  വര്ഷങ്ങളഴിണല
കുടഴിശ്ശേഴികയകോയ വസ്തുനഴികുതഴിയുണട  46.71 %  മകോതമകോണട് ഇഇൗടകോകകോന് സകോധഴിചഴിടള്ളതട്.
കമല്പറഞ  അപകോകതകള്  പരഴിഹരഴികകോന്  അടഴിയനഴിര  നടപടഴി
ണണകണകകോള്ളണണമനട് നഗരസഭകട് നഴിര്കദ്ദേശടും നല്കഴിയഴിടണ്ടെട്.

സകോപനതഴിനട് നല്കഴിയ കതട് 25.07.2018 ല് ണണകപറഴിണയങഴിലടും മറുപടഴി ലഭഭ്യമകോകഴിയഴിടഴിണലനട്
കകകോഴഴികകകോടട്  ജഴിലകോ  ഓഡഴിറട്  കജകോയഴിന്റെട്  ഡയറക്ടറുണട  31.07.2018 ണല  ണക.എസട്.എ.ണക.ണക.ഡഴി.
എസട്.1/1664/18 നമര് കതഴിലൂണട അറഴിയഴിചഴിടണ്ടെട്.

15. നഗരസഭയകോയഴി മകോറഴിയ ഗകോമപഞകോയതട് -  നഴികുതഴി പരഴിഷ്കരണതഴിണലയുടും
കസകോഫട് ണവയറഴിണലയുടും അപകോകതകള് കകോരണമുള്ള നഷടും

[പകയകോളഴി മുനഴിസഴിപകോലഴിറഴി 2016-17 ഓഡഴിറട് റഴികപകോര്ടട്  ഖണഴിക 2-4]

2015 നവടുംബര്  1  നട്  നഴിലവഴില്  വന  പകയകോളഴി  നഗരസഭയുണട  2016-17
വര്ഷണത  വസ്തുനഴികുതഴിയുമകോയഴി  ബന്ധണപട  അസസട് ണമന്റെട്  രജഴിസ്റ്ററുകള്,നഴികുതഴി
നഴിര്ണ്ണയ  ഫയലകള്,  സഞയ  കസകോഫട് ണവയറഴില്  നഴിന്നുള്ള  ഔടട്പുടകള്  എനഴിവ
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പരഴികശകോധഴിചതഴില്  നഗരസഭയുണട  നഴികുതഴി  നഴിര്ണ്ണയതഴിലടും  വസ്തുനഴികുതഴി
പരഴിഷ്കരണതഴിലടും തകോണഴ പറയുന അപകോകതകള് കകോണുന്നു.

(a) വസ്തുനഴികുതഴി പരഴിഷ്കരണതഴിണല അപകോകതകള്

i. വസ്തുനഴികുതഴി നഗരസഭയുണട നഴിരകഴിനനസൃതമകോയഴി പരഴിഷ്കരഴിചഴില

20.7.2015  ണല  വഴിജകോപനണതതുടര്നട്  പകയകോളഴി  ഗകോമപഞകോയതട്  2015
നവടുംബര് മുതല് നഗരസഭയകോയഴിടണ്ടെട്.  എനകോല് വസ്തുനഴികുതഴിയുണട കകോരഭ്യതഴില്
എലകോ  ണകടഴിടങ്ങളുണടയുടും നഴികുതഴി,  കകരള  മുനഴിസഴിപകോലഴിറഴി  ആക്ടഴില്
നഴിഷ്കര്ഷഴിക്കുടും  വഴിധടും  നഗരസഭയട്  ബകോധകമകോയ  നഴിരകഴികലകട്  മകോറടും
വരുതഴിയഴിടഴില.  മുനഴിസഴിപല്  കഇൗണസഴിലഴിണന്റെ  8.2.16  ണല  16/16  നമര്
തതീരുമകോനപ്രകകോരടും 14.1.2011  മുതല് നഴിലവഴില് വന പുതഴിയ നഴികുതഴിദകോയകരുണട
വസ്തുനഴികുതഴി നഴിരകട് 1.11.15 തതീയതഴി പ്രകോബലഭ്യതഴില് നഗരസഭയട് ബകോധകമകോയ
നഴിരകഴികലകട് മകോറടും വരുതഴിയഴിടണ്ടെട്. എനകോല് 14.1.2011 മുമ്പുള്ള ണകടഴിടങ്ങളുണട
നഴികുതഴി  വര്ദ്ധഴിപഴിക്കുന  കകോരഭ്യതഴില്  നകോളഴിതുവണര  യകോണതകോരു  തതീരുമകോനവുടും
ലകണകകോണ്ടെഴിടഴില.  സ.  ഉ.പഴി.19/2011  എല് എസട് ജഴി ഡഴി തതീയതഴി  14.1.2011
പ്രകകോരമകോണട്  1.4.2011  പ്രകോബലഭ്യതഴില് ഗകോമപഞകോയത്തുകളഴില് പഴിനട് ഏരഴിയ
അടഴിസകോനതഴില് വസ്തുനഴികുതഴി പരഴിഷ്കരഴിച്ചു തുടങ്ങഴിയതട്.  കമല് തതീയതഴിക്കുമുമട്
ണകടഴിടങ്ങളുണട  വകോര്ഷഴിക  വകോടക  മൂലഭ്യതഴിണന്റെ  (annual  rental  value)
അടഴിസകോനതഴിലകോണട്  നഴികുതഴി  കണകകോകഴിയഴിരുനതട്.  പകയകോളഴി
ഗകോമപഞകോയതഴില് കമല് നഴിരകട്  8%  മകോയഴിരുണനനട് മുന്കകോല അസസട് ണമന്റെട്
രജഴിസ്റ്ററുകള് പരഴികശകോധഴിചതഴില് നഴിന്നുടും വഭ്യക്തമകോകുന്നു.എനകോല് നഗരസഭകളുണട
കകോരഭ്യതഴില്  പഴിനട്  ഏരഴിയ  അടഴിസകോനണപടതഴിയുള്ള  നഴികുതഴി  നഴിരകട്
നഴിശ്ചയഴിച്ചുണകകോണള്ള  സര്കകോര്  ഉതരവട്  പഴി.18/2011  എല്  എസട്  ജഴി  ഡഴി
നമരകോയഴി  14.1.2011  നകോണട്  പുറണപടവഴിചതട്.  കമല്  തതീയതഴിക്കുമുമട്
നഗരസഭകളഴിലടും  വകോര്ഷഴിക വകോടക മൂലഭ്യടും  അടഴിസകോനണപടതഴിയകോണട്  നഴികുതഴി
നഴിശ്ചയഴിചഴിരുനതട്. 1994 ണല മുനഴിസഴിപകോലഴിറഴി ആക്ടട് ണസക്ഷന് 233 (3)പ്രകകോരടും
(2009 ണല ആക്ടട്  30  പ്രകകോരമുള്ള കഭദഗതഴി വരുനതഴിനമുമട്)  വകോര്ഷഴിക വകോടക
മൂലഭ്യതഴില് നഴിന്നുടും 10% വണരയുള്ള കഴിഴഴിവു വരുതഴിയ തുകയുണട കുറഞതട് 9%
കമകോ പരമകോവധഴി  25%  കമകോ നഴിരകഴിലള്ള നഴികുതഴി  നഗരസഭകോ കഇൗണസഴിലഴിണന്റെ
തതീരുമകോനതഴിണന്റെ അടഴിസകോനതഴില്  ചുമതകോവുനതകോണട്.

കമല് വസ്തുതകളുണട അടഴിസകോനതഴില് പരഴികശകോധഴിക്കുകമകോള് പകയകോളഴി നഗരസഭ
ഗകോമപഞകോയതകോയഴിരുന  അവസരതഴില്  31.3.2011  വണര  ചുമതഴിയ
ണകടഴിടങ്ങളുണട  നഴികുതഴി  വകോര്ഷഴിക  വകോടക  മൂലഭ്യതഴിണന്റെ  (10%കഴിഴഴിവുകള്കട്

188 പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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കശഷമുള്ള)  8%  ശതമകോനമകോയഴിരുന്നു.  1.11.2015  തതീയതഴി  പ്രകോബലഭ്യതഴില്
സകോപനടും  നഗരസഭയകോയതഴിനകോല്  കമല്നഴിരകട്  9%  തഴിനടും  25%  തഴിനടും
ഇടയഴിലള്ള നഴിരകഴികലണതങഴിലടും  ഒനകോയഴി  നഴിജണപടതഴിണകകോണ്ടെട്  മുനഴിസഴിപല്
കഇൗണസഴില് തതീരുമകോനടും ലകണകകോകള്ളണ്ടെതുടും ആയതനസരഴിചട് 31.3.2011 വണര
നഴികുതഴി ചുമതഴിയ ണകടഴിടങ്ങളുണട നഴികുതഴി പുനര്നഴിര്ണ്ണയഴികകണ്ടെതുമകോണട്.

ഇപ്രകകോരടും നഴികുതഴി പുനര് നഴിര്ണ്ണയഴികകോതഴിരുനകോല് പ്രതഴിവര്ഷടും വന്തുകയുണട
നഴികുതഴി  കചകോര്ച  സകോപനതഴിനട്  സടുംഭവഴിക്കുനതകോണട്.  ഡഴി  സഴി  ബഴി  പതഴിക
പ്രകകോരടും  2010-11  വര്ഷണത വസ്തുനഴികുതഴി ഡഴിമകോന്റെട്  24,49,890/-  രൂപയകോണട്.
നഗരസഭയുണട കകോരഭ്യതഴിലള്ള മഴിനഴിമടും  നഴിരകകോയ  9%  പരഴിഗണഴിചകോല് തണന
ഏകകദശടും  3,06,236/-രൂപ  പ്രതഴിവര്ഷടും  നഴികുതഴിയഴിനതഴില്  നഷമകോകുന്നുണ്ടെട്.
വഴിശദകോടുംശടും തകോണഴ ണകകോടക്കുന്നു.

8%  തുക  24,49,890/-  രൂപയകോയകോല്  ആണക ണകടഴിടങ്ങളുണട  വകോര്ഷഴികവകോടക
മൂലഭ്യടും = 3,06,23,625/-

3,06,23,625/- രൂപയുണട (ആണക ണകടഴിടങ്ങളുണട വകോര്ഷഴികവകോടക മൂലഭ്യടും) 9% =
27,56,126/-

8% നഴിരകട് 9% മകോയഴി വര്ദ്ധഴിക്കുകമകോഴുള്ള വഭ്യതഭ്യകോസടും (27,56,126-24,49,890)
= 3,06,236/-

31.3.2011  വണര  നഴികുതഴിചുമതഴിയ  ണകടഴിടങ്ങളുണട  കകോരഭ്യതഴില്  2000
ച.അടഴിയഴില്  കൂടതല്  വഴിസതീര്ണ്ണമുള്ളവയട്  പരമകോവധഴി  25%  വണര  നഴികുതഴി
വര്ദ്ധനവട്  വരുണമനതഴിനകോല്  (സര്കകോര് ഉതരവട്  (എടും.എസട്)  നമര്  144/15
തസസഭവ  തതീയതഴി  27.4.2015)  യഥകോര്ത  നഷടും  കമല്പറഞതഴികനകകോള്
കൂടണമനട് കകോണകോവുനതകോണട്.

ii. നഗരസഭയുണട 20.07.2016 തതീയതഴിയഴിണല എ 4-10992/15 നമര് വഴിജകോപന
പ്രകകോരടും  01.11.2015  തതീയതഴി  പ്രകോബലഭ്യതഴില്  വസ്തുനഴികുതഴി  പരഴിഷ്കരണടും
അനഴിമമകോയഴി  വഴിജകോപനടും  ണചണയങഴിലടും  തുടര്  നടപടഴികളുണ്ടെകോയഴില.
ഗകോമപഞകോയതകോയഴിരുന  സമയതട്  സഞയ  ഡകോറകോകബസഴികലകട്
കരഖണപടതഴിയ  നഴികുതഴിദകോയകരുണട  വഴിശദകോടുംശങ്ങള്  അടഴിസകോനമകോകഴിയകോണട്
നഗരസഭയുണട  സഞയ  കസകോഫട് ണവയറഴില്  വഴിവരങ്ങള്  തയകോറകോകഴിയഴിടള്ളതട്.
പഞകോയതഴിനട്  ബകോധകമകോയ  നഴികുതഴി  നഴിരക്കുകള്,  കമഖലകള്,  കറകോഡുകളുണട
തരടും  എനഴിവ  നഗരസഭകട്  ബകോധകമകോയ  നഴിരകഴികലകട്  മകോറടും
വരുതഴിയഴിടണണ്ടെങഴിലടും  നഗരസഭകോ  വകോര്ഡുകള്കട്  അനസൃതമകോയഴി  ണകടഴിട
നമറുകളഴില്  മകോറടും  വരുതഴിയഴിടഴില.  നഗരസഭയഴിണല  36  വകോര്ഡുകളുണട
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അസസട് ണമന്റെട്  രജഴിസ്റ്റര്  തയകോറകോകഴിയഴിടഴില.  2016-17  ല്  നഴികുതഴി  നഴിര്ണ്ണയടും
നടതഴിയ  പുതഴിയ  ണകടഴിടങ്ങളുണട  വഴിശദകോടുംശങ്ങള്  സഞയയഴില്
കരഖണപടത്തുന്നുണണ്ടെങഴിലടും  ണസക്രടറഴി  ഡഴിജഴിറല്  സഴികഗ്നേചര്  കരഖണപടതഴി
ആയവ ആധഴികകോരഴികമകോകഴിയഴിടഴില.

iii. നഗരസഭയഴില്  സൂക്ഷഴിചഴിടള്ള  അനധഴികൃത  ണകടഴിടങ്ങളുണട  രജഴിസ്റ്റര്  പ്രകകോരടും
പഞകോയതഴിണല  വഴിവഴിധ  വകോര്ഡുകളഴിലകോയഴി  41  അനധഴികൃത  ണകടഴിടങ്ങളുണ്ടെട്.
എനകോല് പ്രസ്തുത ണകടഴിടങ്ങള് സഞയയഴില് കരഖണപടതഴി ഡഴിമകോന്റെട് ണചയകകയകോ
നഴികുതഴി ഈടകോക്കുകകയകോ ണചയഴിടഴില. 

iv. സഞയ  കസകോഫട് ണവയര്  പ്രകകോരടും  ഓഡഴിറട്  തതീയതഴിയഴില്  30.13  ശതമകോനടും
രശതീതുകള് മകോതമകോണട് മകോപഴിടുംഗട് പൂര്തതീകരഴിചഴിരഴിക്കുനതട്. 2013-14 നട് മുന്പുള്ള
ണകടഴിടനഴികുതഴി  കുടഴിശ്ശേഴിക  വഴിവരങ്ങള്  സഞയയഴില്  കരഖണപടതഴിയഴിടഴില.
ഇകകോരണങ്ങളകോല്  സഞയ  കസകോഫട് ണവയറഴില്  ലഭഭ്യമകോയഴിരഴിക്കുന  വസ്തുനഴികുതഴി
പഴിരഴിവട്  തുകയുണടയുടും  കുടഴിശ്ശേഴിക  തുകയുണടയുടും  വഴിവരങ്ങള്  യഥകോര്ത
വസ്തുതകളുമകോയഴി ണപകോരുതണപടനഴില.

v. വഴിമുക്ത  ഭടന്മകോരുണടകയകോ  അവരുണട  ഭകോരഭ്യ/വഴിധവ  അണലങഴില്  ഏറ്റുമുടലഴില്
അടുംഗലവകലഭ്യടും  സടുംഭവഴിച  ജവകോന്  എനഴിവരുണട  ഉടമസതയഴിലള്ളതുടും
യഥകോര്ത  തകോമസതഴിനപകയകോഗഴിക്കുനതുമകോയ  ഭവനങ്ങളുണട  വസ്തുനഴികുതഴി
ഒഴഴിവകോകഴിയതട്  സടുംബന്ധഴിച  02.07.2013  ണല  സ.ഉ.(എടും.എസട്)  നടും-
242/2013/ത.സസ.ഭ.വ  നമര്  സര്കകോര്  ഉതരവഴിണല  ക്രമ  നടും-7  ല്
ഇപ്രകകോരമുള്ള  ഇളവുകള്ക്കുള്ള  അകപക്ഷകള്  ഏപ്രഴില്  10  നട്  മുമകോയഴി
സമര്പഴികണണമനട്  വഭ്യവസ  ണചയന്നുണ്ടെട്.  ക്രമ  നടും-6  ല്  നഴികുതഴി  ഇളവട്
അനവദഴിക്കുന  വഴിവരടും  വഴിമുക്ത  ഭടണന്റെ  ഡഴിസട്ചകോര്ജട്  സര്ടഴിഫഴികറഴികലകോ,
സര്വതീസട്  കരഖയഴികലകോ  കരഖണപടതഴി  മുദ്ര  ണവചട്  നല്കകണ്ടെതകോണട്  എന്നുടും
വഭ്യവസ  ണചയഴിരഴിക്കുന്നു.  എനകോല്  2016-17 ല്  അനവദഴിച  അകപക്ഷകളഴില്
കമല്പറഞ  നഴിബന്ധനകള്  പകോലഴിചഴിടഴില.  ഉദകോ.  ശതീ.വഴിജയന്,  തുഷകോരടും,
അയനഴികകോടട് എനവരുണട 03.05.2016 തതീയതഴിയഴിണല എ 4-6203/2016 നമര്
അകപക്ഷ അനവദഴിചതഴിലടും കമല് നഴിബന്ധനകള് പകോലഴികണപടഴിടഴില.

vi. സര്കകോര് ഉതരവട് (എടും എസട്) നടും. 144/15/ ത സസ ഭ വ തതീയതഴി 27/04/2015
പ്രകകോരടും  660  ചതുരശ അടഴി  വണര  വഴിസതീര്ണ്ണമുള്ള വകോസഗൃഹങ്ങണള  2015-16
മുതല് വസ്തു നഴികുതഴിയഴില് നഴിന്നുടും ഒഴഴിവകോകഴിയഴിടണ്ടെട്.  ഇപ്രകകോരടും നഴികുതഴി ഒഴഴിവട്
നല്കുനതഴിനട്  ഉടമസണന്റെ  സതഭ്യവകോങട്മൂലടും  ണസക്രടറഴി  വകോങ്ങഴി
സൂക്ഷഴികകണ്ടെതകോണട്.  എനകോല്  2016-17  ല്  660  ചതുരശ അടഴിയഴില് കുറഞ
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വഴിസതീര്ണ്ണമുള്ള  വകോസഗൃഹങ്ങള്കട്  നഴികുതഴി  ഇളവട്  അനവദഴിചഴിടണണ്ടെങഴിലടും
16/12/2015  തതീയതഴിയഴിണല  സര്കകോര്  ഉതരവട്  (എടും  എസട്)  നടും.  358/15/
ത.സസ.ഭ.വ  ഉതരവഴില്  നഴിഷ്കര്ഷഴിക്കുന  അനബന്ധടും  (2)  പ്രകകോരമുള്ള
സതഭ്യവകോങട്മൂലടും സമര്പഴിചഴിടഴില.

vii. സകോടുംഖഭ്യ,  സഞയ  കസകോഫട് ണവയറുകളുണട  സടുംകയകോജനടും  നടതഴിയഴിടഴില.  ഇതട്
കകോരണടും  സകോടുംഖഭ്യയഴില്  മകോനസലകോയഴി  വഴിവരങ്ങള്  കരഖണപടതഴിയകോണട്  ണകടഴിട
നഴികുതഴി സസതീകരഴിക്കുനതട്.

(b) സഞയ കസകോഫട് ണവയറഴിണല അപകതകള്

തകദ്ദേശ സസയടുംഭരണ സകോപനങ്ങള്കട് കവണ്ടെഴി ഇന്ഫര്കമഷന് കകരള മഴിഷന്
തയകോറകോകഴിയ  സഞയ  കസകോഫട് ണവയര്  മുകഖനയകോണട്  കസകോഫട് ണവയര്
സടുംബന്ധഴിചട് തകോണഴ പറയുന അപകോകതകള് കകോണുന്നു.

i. ണചറഴിയ ണമകോയതീന് പറമതട് എനവരുണട ഉടമസതയഴിലള്ള  5/498  എ നമര്
ണകടഴിടതഴിണന്റെ അടഴിസകോന വസ്തുനഴികുതഴി കസകോഫട് ണവയറഴില് കണകകോകഴിയതഴില്
ണതറട് കകോണുന്നു. പ്രസ്തുത ണകടഴിടതഴിണന്റെ വഴിശദകോടുംശങ്ങള് ചുവണട കചര്ക്കുന്നു.

ണകടഴിടതഴിണന്റെ തറവഴിസതീര്ണ്ണടും- 718.72

വസ്തുനഴികുതഴി നഴിരകട് - 85/- ച.മതീ.

കണകകോകകണ്ടെഴിയഴിരുന അടഴിസകോന വസ്തു നഴികുതഴി = 718.72 x85 =61091.2/-

കസകോഫട് ണവയര് കണകകോകഴിയഴിരഴിക്കുന അടഴിസകോന നഴികുതഴി = 43123.2/-

കസകോഫട് ണവയറഴില്  ണകടഴിടതഴിണന്റെ  വഴിശദകോടുംശങ്ങള്  കരഖണപടതഴിയതഴില്
പഴിശകുണ്ടെകോയഴിടഴില.  കമല്  സകോഹചരഭ്യതഴില്  അടഴിസകോന  നഴികുതഴി
കസകോഫട് ണവയറഴില് ണതറകോയഴി കണകകോകണപടതഴിനട് വഴിശദതീകരണടും ലഭഭ്യമല.

ii. ണകടഴിടങ്ങള്കട് ബകോധകമകോയ നഴികുതഴി ഇളവുകള് /ഒഴഴിവുകള് കരഖണപടത്തുകമകോള്
ഡഴിമകോന്റെട്  0  ആയഴി  മകോറുന്നു.നടപട്  വര്ഷകതകട്  മകോതമകോയഴി  നഴികുതഴി  ഒഴഴിവട്
നല്കുകമകോള് മുന്വര്ഷണത ഡഴിമകോന്റെട് തുകകളുടും 0  ആയഴി മകോറുന്നു. ഉദകോ:  വഴിമുക്ത
ഭടനകോര്കട്  നല്കുന  നഴികുതഴി  ഒഴഴിവുകള്  മുന്വര്ഷങ്ങളഴിണല  ഡഴിമകോന്റെഴിലടും
പ്രതഴിഫലഴിക്കുന്നു.

iii. നഴികുതഴി  നഴിര്ണ്ണയടും,  പഴിരഴിവട്,  പരഴിഷ്കരണടും  എനഴിവയട്  സഹകോയകമകോവുന
തരതഴിലള്ള  വഴിവരങ്ങള്  കക്രകോഡതീകരഴിചട്  നല്കുനതഴിനട്  കസകോഫട് ണവയറഴിനട്
സകോധഴിക്കുനഴില.  ഉദകോ  :  കകോലഹരണ  സമയ  പരഴിധഴിയഴിണലതഴി  നഴില്ക്കുന
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ണകടഴിടങ്ങളുണട  നഴികുതഴി  വഴിവരങ്ങള്  പ്രകതഭ്യക  റഴികപകോര്ടകോയഴി
ലഭഭ്യമകോകുനഴില.ആയതഴിനകോല്  ഇതരടും  ണകടഴിടങ്ങളുണട  നഴികുതഴി  പഴിരഴിവഴിനട്
അടഴിയനഴിര  പ്രകോധകോനഭ്യടും  നല്കഴി  പഴിരഴിണചടക്കുനതഴിനട്  സകോപനതഴിനട്
സകോധഴിക്കുനഴില.

(c) വസ്തുനഴികുതഴി നഴിര്ണ്ണയതഴിണല അപകോകതകള്

i. ണതറകോയ  ഉപകയകോഗക്രമടും  കരഖണപടതഴി  ബകോധകമകോയ  നഴിരകഴില്  നഴികുതഴി
ഈടകോകഴിയഴില

ണതറകോയ  ഉപകയകോഗ  ക്രമടും  കരഖണപടതഴി  നഴികുതഴി  നഴിര്ണ്ണയഴിചതട്  മൂലടും
നഗരസഭകട്  വസ്തുനഴികുതഴിയഴിനതഴില്  നഷമുണ്ടെകോയഴിടണ്ടെട്.ഒരു  ഉദകോഹരണടും
ചുവണട കചര്ക്കുന്നു.

ക്ര
മ

നടും

വകോര്ഡട്
നടും/

ണകടഴിട
നമര്/

ഉപകയകോഗ
ക്രമടും

ഉടമസ
ണന്റെ കപരട്

പൂര്തതീ
കരണ

സകോക്ഷഭ്യ
പത

പ്രകകോര
മുള്ള

ണകടഴിട
തഴി
ണന്റെ

വഴിസതീ
ര്ണ്ണടും

(ച.മതീ.)

ബകോധകമകോ
യ

വസ്തുനഴികു
തഴി

നഴിരകട് 
/ഉപകയകോ
ഗ ക്രമടും

ഇഇൗടകോ
കകണ്ടെഴി
യഴിരുന

വസ്തു
നഴികുതഴി.

കസകോഫട് 
ണവയറഴില്
കരഖണപട

തഴിയ
ഉപകയകോഗ

ക്രമടും,
നഴിരകട് 

ഈടകോ
കഴിയ
നഴികു
തഴി

കുറവട്
വന
തുക

1

5/498 ബഴി,
5/498 സഴി. 
തറവഴിസതീര്

ണ്ണടും
100

ച.മതീററഴിനട്
മുകളഴിലള്ള
വകോണഴിജഭ്യകോ

വശഭ്യ
തഴിനള്ള
ണകടഴിടടും

ണചറഴിയ
ണമകോയതീന്,
പറമതട്
പകയകോളഴി
അങ്ങകോടഴി

718.72

85/ 
100 ച.മതീ

നട്
മുകളഴിലള്ള
വകോണഴിജഭ്യകോ

വശഭ്യടും

അടഴിസകോ
ന

വസ്തുനഴികു
തഴി-61091
വര്ദ്ധനവട്-
(+35%)
ഇളവട്-
-10%

ആണക-
73,309

65/ 
100 ച.മതീ
വണരയുള്ള
വകോണഴിജഭ്യകോ

വശഭ്യടും

56,601 16,708

ആണക 16,708

ഇതരതഴില് ണകടഴിടതഴിനട്  ബകോധകമകോയ ഉപകയകോഗക്രമവുടും  നഴികുതഴി  നഴിരക്കുടും
ണതറകോയഴി  കരഖണപടതഴിയതട്  മൂലടും  നഗരസഭകട്  വസ്തുനഴികുതഴിയഴിനതഴില്
നഷമുണ്ടെകോയഴിടണ്ടെട്.  ചടവഴിരുദ്ധമകോയഴി  ഒകര  ഉപകയകോഗക്രമതഴിനള്ള
ണകടഴിടങ്ങള്കട്  വഭ്യതഭ്യസ  നമറുകള്  അനവദഴിക്കുകമകോള്  ഒരു  ണകടഴിടടും  എന
രതീതഴിയഴില്  പരഴിഗണഴികകോണത  ഒകരകോ  ണകടഴിടനമറഴിനടും  ബകോധകമകോയ
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വഴിസതീര്ണ്ണതഴിനനസരഴിചകോണട്  ഉപകയകോഗക്രമവുടും  നഴികുതഴി  നഴിരക്കുടും
നഴിശ്ചയഴിക്കുനതട്.  പ്രകോകയകോഗഴിക  പ്രശ്നങ്ങണള  മുന്നഴിര്തഴി  ഇപ്രകകോരടും  ഒരു
ഉപകയകോഗക്രമതഴിലള്ള  ണകടഴിടതഴിനട്  വഭ്യതഭ്യസ  നമറുകള്  നല്കുകമകോള്
ഉപകയകോഗക്രമടും  മുഴുവന്  ണകടഴിടതഴിനട്  ബകോധകമകോയ  രതീതഴിയഴില്  കണകകോകഴി
സഞയയഴില് കരഖണപടകതണ്ടെതകോണട്.

ii. നമ്പ്യൂ ബഴില്ഡഴിടുംഗട്  രജഴിസ്റ്ററഴില്,  നഴിടഴിയ ചകോലഴില് തകോമസഴിക്കുടും പുലതട് മൂലയഴില്
സബതീഷട്, രജഴിഷ എനഴിവരുണട ഉടമസത കരഖണപടതഴി 20/639 എഫട് നമര്
അനവദഴിചഴിടണ്ടെട്.  പ്രസ്തുത ണകടഴിടണത സടുംബന്ധഴിച കരഖണപടതലകള് ഇകത
നമറകോയഴി  സഞയയഴിലടും  കരഖണപടതഴിയഴിടണ്ടെട്.എനകോല്  പ്രസ്തുത
ണകടഴിടതഴിണന്റെ  പൂര്തതീകരണ  സകോക്ഷഭ്യപതടും  സഹഴിതടും  ഉടമസന്
നഗരസഭയഴില്  അകപക്ഷ  നല്കഴിയഴിടഴില.ഇകത  ണകടഴിടതഴിണന്റെ  തറനഴിരപഴിണല
നഴിര്മകോണതഴിനട്  മകോതമകോണട്  അകപക്ഷകന്  പൂര്തതീകരണ  സകോക്ഷഭ്യപതടും
ഹകോജരകോകഴിയതട്.പ്രസ്തുത  പകോന്  പ്രകകോരടും  20/639  എഫട്  നമറകോയഴി
കരഖണപടതഴിയ  ഒനകോടും  നഴിലയഴിണല  ണകടഴിടതഴിണന്റെ  ഭകോഗടും
പൂര്തതീകരഴിചഴിടഴില.നഴിര്മകോണടും  പൂര്തതീകരഴികകോത  ണകടഴിടതഴിനട്
നമറനവദഴിചതഴിനട് വഴിശദതീകരണടും ലഭഭ്യമകോകകണ്ടെതകോണട്.

iii. കസവന നഴികുതഴി ഈടകോക്കുനഴില

2011  ണല  കകരള  മുനഴിസഴിപകോലഴിറഴി  (വസ്തുനഴികുതഴിയുടും  കസവനഉപനഴികുതഴിയുടും
സര്ചകോര്ജടും)  ചടങ്ങള്,  ചടടും  26(1)  പ്രകകോരടും ഒരു മുനഴിസഴിപകോലഴിറഴി പ്രകദശതട്
സഴിതഴിണചയനതുടും  ആക്ടഴിണല  235  വകുകുുപ്പുപ്രകകോരടും  കസവന  ഉപനഴികുതഴിയഴില്
നഴിന്നുടും  ഒഴഴിവകോകണപടഴിടഴിലകോതതുമകോയ  ഏണതകോരു  ണകടഴിടതഴിണന്റെയുടും
ഉടമസനഴില്നഴിന്നുടും  പ്രസ്തുത  ണകടഴിടടും  സഴിതഴിണചയന  ഭൂമഴിയഴികലകോ  അതഴിണന്റെ
സമതീപപ്രകദശകതകോ ജലവഴിതരണടും, ശുചഴിതസ പരഴിപകോലനടും,  ണതരുവുവഴിളക്കുകളുടും
ണഡ്രെയഴികനജടും  എനഴിവ  സടുംബബന്ധഴിചട്  പുതഴിയകസവനങ്ങള്
ഏര്ണപടത്തുനതഴികലകകോയഴി  കഇൗണസഴില്  നഴിശ്ചയഴിക്കുന  നഴിരകഴില്  കസവന
ഉപനഴികുതഴി  ചുമതകോവുനതകോണട്.  ചടപ്രകകോരടും  നഴിര്വചഴിചഴിടള്ള  കമഖലകളഴില്
കസവനടും  നല്കുനതഴിനട്  വര്ഷകോവര്ഷടും  വന്തുക  ണചലവഴഴിക്കുന  സകോപനടും
കസവനനഴികുതഴി  ചുമത്തുനതഴിനട്  നടപടഴികണളകോന്നുടും  സസതീകരഴിചഴിടഴില.
ണതരുവുവഴിളകട് സകോപഴിക്കുനതഴിനട്  2016-17  വര്ഷതഴില് മകോതടും  61.54  ലക്ഷടും
രൂപ  മുതല്മുടകഴിയഴിടണ്ടെട്  എനതട്  ഇവഴിണട  ശകദ്ധയമകോണട്.  കമല്പറഞ
വസ്തുതകള്  പരഴികശകോധഴിചട്  ആവശഭ്യമകോയ  നടപടഴി  ണണകണകകോള്ളണണമനട്
നഗരസഭകട് നഴിര്കദ്ദേശടും നല്കഴിയഴിടണ്ടെട്.
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സകോപനതഴിനട് നല്കഴിയ കതട് 25.07.2018 ല് ണണകപറഴിണയങഴിലടും മറുപടഴി ലഭഭ്യമകോകഴിയഴിടഴിണലനട്
കകകോഴഴികകകോടട്  ജഴിലകോ  ഓഡഴിറട്  കജകോയഴിന്റെട്  ഡയറക്ടറുണട  31.07.2018 ണല  ണക.എസട്.എ.ണക.ണക.
ഡഴി.എസട്.1/1664/18 നമര് കതഴിലൂണട അറഴിയഴിചഴിടണ്ടെട്.

16. 'കഴിര്തകോഡട്സട്  '  -  സകോപനതഴിണന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങള്കട്  നഴിയതമകോയ  
ചടക്കൂടഴില

[കഴിര്തകോഡട്സട് ഓഡഴിറട് റഴികപകോര്ടട് 2012-13 മുതല് 2016-17 വണര]

കകരള സര്കകോരഴിണന്റെ  1970 മകോര്ചട് 7 ണല എടും.എസട്.44/കലബര് & കസകോഷഭ്യല്
ണവല്ണഫയര്  (ഡഴി)  വകുപട്  നമര്  ഉതരവട്  പ്രകകോരടും  കകന്ദ്രസര്കകോര്
ധനസഹകോയകതകോണട  ലടബല്  റഴിസര്ചട്  &  ണടയഴിനഴിടുംഗട്  ണസന്റെറകോയഴി
പ്രവര്തനമകോരടുംഭഴിച  ഈ  സകോപനടും   23.10.1979  ണല  എടും.എസട്.135/79/ഡഴി.ഡഴി.
(വഴികസന വകുപട്)  നമര് ഉതരവട് പ്രകകോരമകോണട് കകന്ദ്ര സടുംസകോന സര്കകോരുകളുണട
തുലഭ്യ  അനപകോത  ധനസഹകോയതകോല്  പ്രവര്തഴിക്കുന  കകരള  ഇന്സ്റ്റഴിറമ്പ്യൂടട്  കഫകോര്
റഴിസര്ചട്  ണടയഴിനഴിടുംഗട്  &  ഡവലപട്ണമന്റെട്  സ്റ്റഡതീസട്  ഓഫട്  ണഷഡമ്പ്യൂള്ഡട്  കകോസ്റ്റട്സട്  &
ണഷഡമ്പ്യൂള് ലടബട്സട്  (കഴിര്തകോഡട്സട്)  എന കപരഴില് പുനസടുംഘടഴിപഴിചതട്.   പടഴിക
വര്ഗ്ഗകകോര്കട്  മകോതമകോയഴിരുന  സകോപനതഴിണന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങള്  പടഴിക
ജകോതഴികകോര്കട്  കൂടഴി  ലഭഭ്യമകോകുനതഴിനള്ള  സകോധഭ്യത  ഈ  പുനസടുംഘകോടനടും  മൂലടും
സടുംജകോതമകോയഴി.   2007  ഒകക്ടകോബര്  23 നട്  പഴി.63/2007/എസട്.സഴി.എസട്.ടഴി./ഡഴി.ഡഴി.
നമര് ഉതരവട് പ്രകകോരടും കഴിര്തകോഡട്സഴിനകോയഴി ണസ്പെഷഭ്യല് റൂള് സര്കകോര് പുറണപടവഴിച്ചു.

പടഴിക വര്ഗ്ഗകകോരുണട വഴിവഴിധ തലതഴിലള്ള പ്രശ്നങ്ങള് കണണ്ടെത്തുകയുടും,  അവ
പരഴിഹരഴിക്കുനതഴിനള്ള  നഴിര്കദ്ദേശങ്ങള്  സര്കകോര്  നയങ്ങളുകടയുടും  പദ്ധതഴികളുകടയുടും
രൂപതീകരണതഴിനട്  ഉതകുടുംവഴിധടും  ലഭഭ്യമകോക്കുകയുടും  ണചയക  എനതകോണട്
സകോപനതഴിണന്റെ പ്രധകോന ലക്ഷഭ്യടും.  എനകോല് ഈ ലക്ഷഭ്യടും ഫലപ്രകോപഴിയഴിണലതഴിക്കുടും
വഴിധടും  സകോപനതഴിണന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങള്  എണനകോണകയകോകണണമന്നുടും,  ഈ
പ്രവര്തനങ്ങള്  ആരുണടണയകോണക  കമല്കനകോടതഴിലടും  ഉതരവകോദഴിതതഴിലടും
കവണണമന്നുടും  സകോപനതഴിണന്റെ  അധഴികകോരങ്ങളുടും,  ചുമതലകളുടും  എണനകോണകയകോ
ണണനതുടും സടുംബന്ധഴിചട് നഴിയമടും/ചടടും/മകോനസല് മുതലകോയ വഭ്യവസകോപഴിത ചടക്കൂടകകളകോ,
നഴിര്കദ്ദേശങ്ങകളകോ  നഴിലവഴിലഴില.  സകോപനതഴിണല  വഴിവഴിധ  ഉകദഭ്യകോഗസരുണട
അധഴികകോരങ്ങളുടും,  ചുമതലകളുടും  സടുംബന്ധഴിചട്  വകുപട്  തലതഴിലടും  പ്രകതഭ്യക
നഴിര്കദ്ദേശങ്ങള്  നല്കഴിയഴിടഴില.  സകോപനതഴിണന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങള്  ലക്ഷഭ്യപ്രകോപഴി
കനടനതഴിനടും,  ഇവ  കവണ്ടെ  വഴിധടും  വഴിലയഴിരുത്തുനതഴിനടും  നഴിയതമകോയ  ചടക്കൂടട്
അനഴിവകോരഭ്യമകോണട്.  2012-13  മുതല്  2016-17 വണരയുള്ള  കകോലയളവഴിണല
സകോപനതഴിണന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള് വഴിലയഴിരുതഴിയതഴില് കണണ്ടെതഴിയ അപകോകതകള്
ചുവണട വഴിശദതീകരഴിക്കുന്നു.
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പ്രകതഭ്യക ഉകദ്ദേശഭ്യങ്ങള്കട് നല്കുന സര്കകോര് ധനസഹകോയടും - യഥകോസമയടും തഴിരഴിചടയ്ക്കുനഴില

സകോപനതഴിനട്  സര്കകോരഴില്  നഴിന്നുള്ള  വഴിവഴിധ  ഫണകള്  ടഷറഴി
അകലകോടട്ണമന്റുകളകോയുടും,  ഡഴി.ഡഴി./കനരഴിടട്  അകഇൗണ്ടെഴികലകട്  ണക്രഡഴിറട്  ണചയ  കഴിടന
രതീതഴിയഴിലമകോണട് ലഭഭ്യമകോകുനതട്.  ഇതഴിനകോയഴി മൂനട് അകഇൗണകളകോണട് സകോപനതഴില്
സൂക്ഷഴിച്ചുകപകോരുനതട് (രണ്ടെട് ടഷറഴി അകഇൗണകളുടും, ഒരു ബകോങട് അകഇൗണടും).  വഴിവഴിധ
ഉകദ്ദേശഭ്യങ്ങള്കകോയഴി  സര്കകോര് നല്കുന തുകകള് യഥകോസമയടും ണചലവഴഴിചട്  ബകോകഴി
തുക  ആ  വര്ഷകോനഭ്യടും  തണന  തഴിരഴിചടയണണമനഴിരഴികക,  ഇപ്രകകോരടും  ണചയകോണത
അതകോതട്  അകഇൗണകളഴില്  നതീകഴിയഴിരഴിപകോയഴി  നഴിലനഴിര്ത്തുകയകോണട്  ണചയവരുനതട്.
31.03.2017 നട്  മൂനട്  അകഇൗണകളഴിലകോയഴി  66,33,859/-  രൂപ  ഈ  രതീതഴിയഴില്
നതീകഴിയഴിരഴിപ്പുണ്ടെട്.   ഇതഴില്  2012 ല് ലഭഭ്യമകോയഴിടടും നകോളഴിതുവണര ണചലവഴഴിചഴിടഴിലകോത
ലടബല്  ണമഡഴിസഴിന്  പ്രകോക്ടതീഷകണഴട്  സതീമഴിനട്  ലഭഴിച  18,56,580/-  രൂപയുടും
ഉള്ണപടന്നു.  പ്രകതഭ്യക  ഉകദ്ദേശഭ്യങ്ങള്കകോയഴി  അനവദഴിക്കുന  തുകകള്
വഴിനഴികയകോഗഴികകോത  പക്ഷടും  അതകോതട്  സകോമതഴിക  വര്ഷടും  സര്കകോരഴികലകട്
തഴിരഴിചടകയണ്ടെതകോണട്.  

അകഇൗണ്ടെഴിടുംഗഴികലയുടും, കരഖകളുണട സൂക്ഷഴിപഴികലയുടും കപകോരകോയ്മകള് 

ഓകരകോ  സകോമതഴിക  വര്ഷതഴിലടും  ശരകോശരഴി  5  കകകോടഴി  രൂപയുണട  പദ്ധതഴി/
പദ്ധതഴികയതര ണചലവുകള് സകോപനതഴില് നടക്കുന്നുണ്ടെട്.  എനകോല് ഇതയുടും തുകയുണട
ഇടപകോടകള് നടക്കുന സകോപനതഴില് കൃതഭ്യമകോയ അകഇൗണ്ടെഴിടുംഗട് രതീതഴി നഴിലവഴിലഴില.
എലകോ  സര്കകോര്  വകുപ്പുകളഴികലയുടും  കപകോണല  TR  7A  കഭ്യകോഷട്ബകട്
സൂക്ഷഴിക്കുന്നുണണ്ടെങഴിലടും  എലകോ  ധനമഴിടപകോടകളുടും  ഇതഴിലൂണട  നഴിരതീക്ഷഴികണപടനഴില.
ഓകരകോ ബകോങട് അകഇൗണകള്ക്കുടും ഇടപകോടകള് കരഖണപടത്തുന പ്രകതഭ്യക രജഴിസ്റ്ററുകള്
സൂക്ഷഴികകോതതഴിനകോല്  ഇവയഴിലൂണടയുള്ള  ധനമഴിടപകോടകള്  കൃതഭ്യമകോയഴി
നതീരതീക്ഷഴികണപടനഴില.  വഴിവഴിധ ആവശഭ്യതഴിനട് വഴിവഴിധ ബകോങട്  അകഇൗണകളഴിലൂണട
ഇടപകോടകള്  നടത്തുനതുടും,  ഇവ  കൃതഭ്യമകോയഴി  കരഖണപടതകോതതുടും  സകോപനതഴിണന്റെ
യഥകോര്ത സകോമതഴിക സഴിതഴി വഴിലയഴിരുത്തുനതഴിനട്  വഴിലങ്ങുതടഴിയകോകുന്നു.  ടഷറഴി
അകഇൗണകള്കകോയഴി  രജഴിസ്റ്ററുകള്  സൂക്ഷഴിക്കുന്നുണണ്ടെങഴിലടും  മകോസകോനഭ്യതഴിലടും,
വര്ഷകോനഭ്യതഴിലടും  ഇവ  ടഷറഴി  കസ്റ്ററട്ണമന്റുകളഴിണല  നതീകഴിയഴിരഴിപ്പുമകോയഴി
ണപകോരുതണപടനഴില.  അകഇൗണകളഴിണല  നതീകഴിയഴിരഴിപഴിണന്റെ  കൃതഭ്യതയുടും,   ആസഴി
ബകോധഭ്യതകളുണട  പൂര്ണ്ണമകോയ  അകഇൗണ്ടെഴിടുംഗുടും  ഉറപകോക്കുനതഴിനട്  ഡബഴിള്  എന്ടഴി
സമ്പ്രദകോയതഴിലള്ള അകഇൗണ്ടെഴിടുംഗട് രതീതഴി അവലടുംബഴിക്കുനതട് സഹകോയകരമകോകുടും. 

സകോപനടും  മുകഖന  നടപകോക്കുന  വഴിവഴിധ  പഠന,  പരഴിശതീലന,  ഗകവഷണ
ണചലവുകള്കട്  മുന്കൂറുകള്  നല്കുകമകോള്  കപ്രകോജക്ടട്  കകകോസ്റ്റഴിണന്റെ  75%  ല്
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പരഴിമഴിതണപടതകോണത  95%  കതകോളടും  തുകയുടും  അനവദഴിക്കുന്നു.   മുഴുവന്  തുകയുടും
ണചലവഴഴികകോത സന്ദര്ഭങ്ങളഴില് ബകോകഴി തുക മകോസങ്ങള്കട് കശഷമകോണട്  തഴിരഴിണക
അടവകോക്കുനതട്.   10.07.2012 ണല  സര്കകോര്  ഉതരവട്  (പഴി)  നമര്  390/12/ധന.
നഴിഷ്കര്ഷഴിക്കുന  പ്രകകോരമുള്ള  കകോലകോവധഴിക്കുള്ളഴില്  മുന്കൂറുകള്  ക്രമതീകരഴികകോതതുടും,
പഴിനതീടട്  തഴിരഴിചടവകോക്കുകമകോള്  18%  നഴിരകഴില് പലഴിശ സഹഴിതടും  ഈടകോകകോതതുടും
ഓഡഴിറട്  കണണ്ടെതഴിയഴിടണ്ടെട്.   പൂര്ണ്ണമകോയുടും  ണചലവഴഴികകോത  മുന്കൂര്  തുകകള്
തഴിരഴിചടയ്ക്കുകമകോള്  കഭ്യകോഷട്  ബകഴില്  കരഖണപടതകോതതഴിനകോല്  ഇതട്  അകഇൗണ്ടെട്
ണചയണപടകോണതയുടും കപകോകുന്നു.

വഴിവഴിധ  പരഴിശതീലന  ഗകവഷണ  കപ്രകോജക്ടുകള്കട്  തുക  ണചലവഴഴിക്കുകമകോള്
ണചലവഴിനകോധകോരമകോയ  കരഖകള്  സൂക്ഷഴികകോണത  ലകപറട്  രസതീതഴിയുണട
അടഴിസകോനതഴില്  മകോതടും  തുക  നല്കുകയകോണട്  ണചയവരുനതട്.   ണചലവഴിണന്റെ
ണക്ലെയഴിമഴിനള്ള ബഴില്ലുകള്,  പരഴിപകോടഴികളഴില് പണങടക്കുനവരുണട  വഴിശദകോടുംശങ്ങള്,  മറട്
പ്രസക്ത  വഴിവരങ്ങള്  തുടങ്ങഴിയവണയകോന്നുടും  വഇൗചറഴിണന്റെ  ഭകോഗമകോക്കുനഴില  (സകോപനടും
നടപകോക്കുന വഴിവഴിധ പരഴിപകോടഴികളുണട അവകലകോകന റഴികപകോര്ടടും തയകോറകോക്കുനഴില).  ഈ
അനകോസ മൂലടും   ഒകര  ആവശഭ്യതഴിനട്  രണ്ടെട്  വഭ്യതഭ്യസ പരഴിപകോടഴികളഴില് നഴിനട്  തുക
ണചലവഴഴിച അവസരവുടും, മുന്കൂര് നല്കഴിയ തുകയഴില് ണചലവഴഴികകോണത  ബകോകഴി തുക
ഒരഴികല് തഴിരഴിചടചതഴിനട് കശഷടും  വഇൗചറുകളഴില് ഇരടഴിപട് കണണ്ടെതഴിയതുമൂലടും പ്രസ്തുത
തുക പഴിനതീടട് തഴിരഴിചടയ്ക്കുന സന്ദര്ഭങ്ങളുടും സകോപനതഴിലണ്ടെകോയഴിടണ്ടെട്.  

നടപകോക്കുന  പരഴിപകോടഴികളഴില്  കൃതഭ്യതയഴിലകോതതുടും,  തുടര്  പ്രവര്തനങ്ങളഴിലകോതതുടും
സടുംബന്ധഴിചട്

സകോപനടും  വഴഴി  നടപകോക്കുന  വടുംശതീയ  ലവദഭ്യന്മകോര്ക്കുള്ള  ഗകോന്റെട്
വഴിതരണതഴില്,  വടുംശതീയ  ലവദഭ്യന്മകോരുണട  മുന്ഗണന  നഴിശ്ചയഴിക്കുനതഴിണന്റെ
മകോനദണടും വഭ്യക്തമല.  സകോപനടും  2016 ല് തയകോറകോകഴിയ വടുംശതീയ ലവദഭ്യന്മകോരുണട
ഡയറക്ടറഴിയഴില്  385  ലവദഭ്യന്മകോണരക്കുറഴിചട് പ്രതഴിപകോദഴിക്കുന്നുണണ്ടെങഴിലടും ഇതഴില്  250
കപര്കകോണട് 10,000/- രൂപ നഴിരകഴില് ഗകോന്റെട് അനവദഴിക്കുനതട്.  ഇതരതഴില് ഗകോന്റെട്
250  കപര്കട്  നഴിജണപടത്തുകമകോള്,  അര്ഹണര  കണണ്ടെത്തുനതഴിനള്ള  മകോനദണടും
വഭ്യക്തമകോകഴിയഴിടഴില.  ഗകോന്റെഴിനകോയഴി ലഭഭ്യമകോയ തുക മുഴുവനകോയഴി വഴിതരണടും ണചയകോതതുടും,
സമയബന്ധഴിതമകോയഴി  ഗകോന്റെട്  അനവദഴികകോതതുടും,  അനവദഴിക്കുന  തുക  ലകപറകോണത
തഴിരഴിണക അകഇൗണ്ടെഴില് ണക്രഡഴിറട് ണചയണപടനതുടും ഓഡഴിറട് കണണ്ടെതഴിയഴിടണ്ടെട്.  

സകോപനടും  നടപകോകഴിയ  കഗകോത  വര്ഗ്ഗകകോരുണട  കുടടുംബപ്രശ്നങ്ങളുണട  പഠനടും,
ലഹരഴി വഴിമുക്ത കബകോധവല്കരണ പരഴിശതീലന പരഴിപകോടഴി തുടങ്ങഴിയവയഴില് പ്രകോഥമഴിക
പരഴിപകോടഴികള്  സടുംഘടഴിപഴിചതലകോണത  തുടര്  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടനഴിടഴില.   കമല്
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വഴിവരഴിചതഴിണല  ആദഭ്യ  പരഴിപകോടഴിയഴില്  പഠനടും  നടത്തുനതഴിനകോയഴി  3,31,062/-  രൂപ
ണചലവഴഴിചഴിടണണ്ടെങഴിലടും  പരഴിപകോടഴിയുണട  റഴികപകോര്ടട്  തയകോറകോക്കുകകയകോ,  സര്കകോരഴിനട്
സമര്പഴിക്കുകകയകോ  ണചയഴിടഴില.   ലഹരഴി  വഴിമുക്ത  കബകോധവല്കരണ  പരഴിശതീലന
പരഴിപകോടഴികകോയഴി  4,49,399/-  രൂപ  ണചലവഴഴിചട്  പടഴിക  വര്ഗ്ഗകകോരഴില്  നഴിന്നുടും
ണതണരണഞടത  നടന്മകോര്കട്  നകോടക  പരഴിശതീലനടും  നല്കഴിയഴിടണ്ടെട്.   എനകോല്
ഇതഴിണന്റെ തുടര് പ്രവര്തനങ്ങണളണനകോണകണയന്നുടും, നകോടകടും ഏണതകോണക കകന്ദ്രങ്ങളഴില്
നടതഴിണയനതഴിണന സടുംബന്ധഴിച്ചുടും വഴിശടുംദകോടുംശടും ലഭഭ്യമല.

കഴിര്തകോഡട്സഴിണന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങള്കട്   കൃതഭ്യമകോയ  ദഴിശകോകബകോധവുടും,
ലക്ഷഭ്യപ്രകോപഴിയുടും  ഉണ്ടെകോകുനതഴിനട്  നഴിയതമകോയ  ചടവഭ്യവസകളുടും,  മകോര്ഗ്ഗകരഖയുടും
രൂപണപടത്തുനതഴികലകകോയഴി സര്കകോരഴിണന്റെ ശദ്ധ ക്ഷണഴിക്കുന്നു.
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കകകോഴഴികകകോടട് കകകോര്പകറഷന്

1. ബസട്  സ്റ്റകോന്റെട്  റഇൗണ്ടെട്  കബകോകട്  പരസഭ്യടും  -  കകസട്  നടതഴിപഴിണല  വതീഴ
കകോരണടും  വരുമകോന നഷടും സടുംഭവഴിക്കുന്നു.

[കകകോഴഴികകകോടട് കകകോര്പകറഷന് 2016-17 ഓഡഴിറട് റഴികപകോര്ടട് ഖണഴിക 2-11]

ഐ.ജഴി  കറകോഡട്  ബസട്  സ്റ്റകോന്റെഴിണന്റെ  റഇൗണ്ടെട്  കബകോകഴിന  മുകളഴില്  കകകോണക്രതീറട്
സ്ട്രകട്ചര്  നഴിര്മഴിചട്  അതഴികനല്  പരസഭ്യടും  സകോപഴിക്കുനതഴിനട്  2008-10
കകോലയളവഴികലകട്  16.5  ലക്ഷടും  രൂപയട്  ശതീ.അജ  അബ്ദുറഹഴിമകോന്,  മകോകനജഴിടുംഗട്
ഡയറക്ടര്,  M/s  ഗസകോസട്  കഗകോബല്  അഡട്  വഴിഷന്  (ലപ്ര)  ലഴിമഴിറഡട്  എനവര്കട്
ലലസന്സട് വഭ്യവസയഴില് നഗരസഭ അനമതഴി നല്കഴി. തുടര്നട് 5 വര്ഷകതയട് കൂടഴി
സകോപഴികകോന്  അനവദഴിയണണമനട്  ലലസന്സഴി  അകപക്ഷഴിചതഴിണന  തുടര്നട്,
നഴിലവഴിലള്ള  ലലസന്സട്  ഫതീസഴില്  എത  വര്ദ്ധനവട്   വരുതകോണമന്നുടും  കകോലകോവധഴി
കഴഴിയുകമകോള്  ആസഴി  നഗരസഭയുകടതകോകുണമന  വഭ്യവസ  അടുംഗതീകരഴിക്കുനതുടും
സടുംബന്ധഴിചട്  അഭഴിപ്രകോയടും  അറഴിയഴികകോന്  നഗരസഭ  (30.04.2010  ണല  ധനകകോരഭ്യ
സ്റ്റകോന്റെഴിടുംഗട്  കമഴിറഴിയുണട  നടും.23  തതീരുമകോനപ്രകകോരടും)  ആവശഭ്യണപടകപകോള്,  വഭ്യവസ
അടുംഗതീകരഴികകോനകോകഴിണലന്നുടും  ഫതീസഴില്  10%  വര്ദ്ധനവട്  വരുതകോണമന്നുടും  കകോലകോവധഴി
കഴഴിയുകമകോള്  ണകടഴിടതഴിനട്  യകോണതകോരു  കകടപകോടടും  കൂടകോണത  പരസഭ്യവുടും
പരസഭ്യകബകോര്ഡട് സകോപഴിച ണഫ്രെയഴിമുടും അഴഴിച്ചു മകോറ്റുനതകോണണന്നുടും അറഴിയഴിച്ചു.  തുടര്നട്
നഴിലവഴിലള്ള  ലലസന്സട്  ഫതീസഴില്  10%  വര്ദ്ധനവട്  വരുതഴി  28.02.2011  വണര
അനമതഴി  (CR80/17.12.2010)  നല്കഴി.  കകോലകോവധഴി കഴഴിഞതഴിണന തുടര്നട് വതീണടും
01.03.2011  മുതല് കകോലകോവധഴി നതീടഴി നല്കകോന് അകപക്ഷഴിചതു പ്രകകോരടും  31.03.2012
വണര   കകോലകോവധഴി  നതീടഴി  നല്കഴി  കരകോര്  ണവച്ചു.  കകോലകോവധഴിക്കു കശഷടും  01.04.2012
മുതല്  വകോടകകട്  നല്കുനതഴിനട്  28.03.2012  ല്  ണടണ്ടെര്/കലലടും  നടത്തുകയുടും
കലലതഴില്  പ്രതഴിവര്ഷടും  30  ലക്ഷടും  രൂപ  നഴിരകഴില്  ശതീ.വഴില്സണ  കതകോമസട്
എനയകോള്കട്  07.05.2012  മുതല്  07.05.2015  വണര  3  വര്ഷ  കകോലയളവഴികലകട്
കരകോര് നല്കുകയുടും കലലതഴിനട് കഇൗണസഴിലഴിണന്റെ അനമതഴി പ്രതതീക്ഷഴിചട്  24.04.2012
നട്  ബഹു.കമയര്  മുന്കൂര്  അനമതഴി  നല്കുകയുടും  22.05.2012  നട്  ലലസന്സഴികട്
പ്രകവശന കവകോടതഴിണന്റെ തകോകകകോല് ലകമകോറുകയുടും ണചയ.

എനകോല്  28.03.2012  നട്  നടതഴിയ  കലലതഴില്  മുന്  ലലസന്സഴിയകോയ
ശതീ.അജഅബ്ദുറഹഴിമകോന്  പണങടതഴിരുന്നുണവങഴിലടും  ലലസന്സട്  അവകകോശടും
ലഭഴിയകോതതഴിണന തുടര്നട് കകകോഴഴികകകോടട് മുന്സഴിഫട് കകകോടതഴി II  മുമകോണക OS 269/12
ആയഴി  കകസട്  ഫയല് ണചയ.  ഈ കകസഴില്  IA  2020/12  നമര് ഹര്ജഴി  പ്രകകോരടും
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കകകോടതഴി  25.05.2012  നട്  തകോല്കകോലഴിക ഇഞങട്ഷന് ഉതരവട്  പുറണപടവഴിചഴിരുന്നു.
എനകോല് നഗരസഭയുണട എതഴിര് സതഭ്യവകോങട്മൂലടും പരഴിഗണഴിചട് കകകോടതഴി  03.07.2012
നട് കമല് ഇഞങട്ഷന് ഉതരവട് ദുര്ബലണപടതഴി. പഴിനതീടട് കകസഴില് അനഭ്യകോയകകോരന്
വഴിചകോരണകട്  ഹകോജരകോകകോതതഴിനകോല്  കകകോടതഴി  തള്ളഴിയതഴിണന  തുടര്നട്
അനഭ്യകോയകകോരന് കകകോഴഴികകകോടട് ജഴിലകോ കകകോടതഴിയഴില് നല്കഴിയ അപതീലടും  തള്ളഴി.

മുന്  ലലസന്സഴിയകോയ  ശതീ.അജഅബ്ദുറഹഴിമകോന്  കുടഴിശ്ശേഴിക  വരുതഴിയ
15,45,738/-  രൂപ  ഈടകോക്കുനതഴിനട്  റവനമ്പ്യൂ  റഴികവറഴി   നടപടഴി  സസതീകരഴിചതഴിണന
തുടര്നട് ലഹകകകോടതഴിയഴില് WP(C) 8422/15 നമരകോയഴി ലലസന്സഴി കകസട് ഫയല്
ണചയ.  ലലസന്സട്  കകോലകോവധഴി  കഴഴിഞട്  31.03.2012  ന  കശഷടും  കകകോടതഴി  വഴിധഴി
തതീയതഴി  വണര  പരസഭ്യടും  പ്രദര്ശഴിപഴിചതഴിനട്  (പ്രതഴിവര്ഷടും  30  ലക്ഷടും  രൂപയട്
ആനപകോതഴികമകോയഴി) ശതീ.അജഅബ്ദുറഹഴിമകോനഴില് നഴിന്നുടും പഴിരഴിഞ്ഞു കഴികടണ്ടെ തുകയകോയ
10,31,614/-  രൂപ ഈടകോക്കുനതഴിനട് റവനമ്പ്യൂ റഴികവറഴി നടപടഴി സസതീകരഴിചഴിടണ്ടെട്.  കമല്
തുകകള്  അടക്കുനതഴില്  ഇളവട്  നല്കണണമനകോവശഭ്യണപടട്  നഗരസഭയട്  മുന്
ലലസന്സഴി നല്കഴിയ അപതീല് 04.05.2015 നട് കഇൗണസഴില് തള്ളഴി.

എനകോല് പുതഴിയ ലലസന്സഴികട്  22.05.2012  നട്  പ്രകവശന കവകോടതഴിണന്റെ
തകോകകകോല്  ഏല്പഴിച്ചു  ണകകോടതഴിരുന്നുണവങഴിലടും  കകസട്  കകോരണടും  പരസഭ്യടും
പ്രദര്ശഴിപഴികകോന്  കഴഴിയകോതതഴിനകോല്  04.01.2013  നകോണട്  പുതഴിയ  കരകോര്  ണവചട്
പരസഭ്യടും പ്രദര്ശഴിപഴികകോന് കഴഴിഞതട്.  ഇതഴിനഴിടയഴില് പരസഭ്യടും നതീകടും ണചയകോനള്ള
നഗരസഭയുണട നഴിര്കദ്ദേശടും പഴയ ലലസന്സഴി പകോലഴികകോതതഴിണന തുടര്നട് പരസഭ്യടും
നഗരസഭ തണന 60% ലധഴികടും ണപകോളഴിച്ചു മകോറഴിയഴിരുന്നുണവങഴിലടും ബകോകഴി ഭകോഗടും  ജഴിലകോ
കകകോടതഴിയഴിണല  കകസഴിണല  നടപടഴികള്  കകോരണടും  പൂര്തഴിയകോകകോന്  കഴഴിഞഴില.
പഴിനതീടട്  കകസട് കഴഴിഞതഴിന കശഷടും, 19.10.2012  നട് പരസഭ്യകബകോര്ഡുകള് സസനടും
ണചലവഴില്  അഴഴിച്ചുമകോറകോനള്ള  അനമതഴികകോയഴി  പഴയ  ലലസന്സഴി  നഗരസഭയട്
അകപക്ഷ  നല്കഴി.  ഈ  അകപക്ഷയട്   30.11.2012  ണല  ഇ.ജഴി.12/30759/12  നമര്
കതട് പ്രകകോരമുള്ള മറുപടഴിയഴില് പരസഭ്യകബകോര്ഡുകള് ഭകോഗഴികമകോയഴി നഗരസഭ തണന
നതീകടും  ണചയതകോയുടും  ബകോകഴി  ഭകോഗങ്ങള്  സസനടും  ണചലവഴില്  നതീകടും
ണചയകോവുനതകോണണനട് അറഴിയഴിക്കുകയുടും ണപകോളഴിച ണചലവഴികലകട് ണസകന്റെജട് ചകോര്ജകോയഴി
9,879/-  രൂപ  ഇഇൗടകോക്കുകയുടും  ണചയ.  പുതഴിയ  ലലസന്സഴിയകോയ  ശതീ.വഴില്സണ
കതകോമസട്  ബഴിസഴിനസട്  ആവശഭ്യകോര്തടും  സലത്തുണ്ടെകോകഴിണലനട്  അറഴിയഴിചതഴിനകോല്
നടതഴിപഴിനകോയഴി  ശതീ.എ.ണക.നൂറുദ്ധതീന്  ഷകോ  എനവര്കട്  മുക്തഭ്യകോര്  നല്കഴിയഴിടണ്ടെട്.
മുക്തഭ്യകോര്  നകോമകകോരനകോയ  ശതീ.നൂറുദ്ധതീന്ഷകോ  എനവരുമകോയഴി  2012  ഡഴിസടുംബറഴില്
(തതീയതഴി  ഇല)  കരകോറഴില്  ഏര്ണപട.  ഈ  കരകോറഴിണല  വഭ്യവസ  5  പ്രകകോരടും
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" .  (…………… തതീയതഴി  ഇല)  കകോലകോവധഴി  കഴഴിയുകമകോള്  അവകകോശടും  സസകമധയകോ
അവസകോനഴിക്കുനതകോണണന്നുടും  കകോലകോവധഴി  കഴഴിഞകോല്  പരസഭ്യടും  സകോപഴിച  ണഫ്രെയഴിടും
കകകോര്പകറഷനട്  സഴിദ്ധഴിക്കുനതകോണണന്നുടും"  വഭ്യവസ  ണചയഴിടണ്ടെട്.  ഇങ്ങണന
ശതീ.വഴില്സണ  കതകോമസഴിണന്റെ  മുക്തഭ്യകോര്  നകോമകകോരന്  ശതീ.എ.ണക.നൂറുദ്ധതീന്  ഷകോ
07.05.2015  വണരയുള്ള  കകോലകതയട്  പരസഭ്യടും  പ്രദര്ശഴിപഴിച്ചു  വരണവ  നഴികുതഴികള്
ഉള്ണപണട 42,64,327/- രൂപ കുടഴിശ്ശേഴിക വരുതഴിയതഴിണന തുടര്നട് 06.09.2013 ണല എ
37/30759/12  ഉതരവട്  പ്രകകോരടും  ണഡപമ്പ്യൂടഴി  ണസക്രടറഴി  ലലസന്സകോവകകോശടും
റദ്ദേകോകഴിയഴിരുന്നുണവങഴിലടും  കുടഴിശ്ശേഴികയഴികലകട്  10  ലക്ഷടും  രൂപ  അടചതഴിണന  തുടര്നട്
തുടരകോന്  അനവദഴിച്ചു.  പഴിനതീടട്  കുടഴിശ്ശേഴിക  വര്ദ്ധഴിചട്  കകോലകോവധഴി  07.05.2015  ല്
അവസകോനഴിക്കുകമകോള്  74,21,645/-  രൂപയകോയഴി.  ഇതട്  ഈടകോക്കുനതഴിനട്  റവനമ്പ്യൂ
റഴികവറഴി  നടപടഴി  സസതീകരഴിച്ചുണവങഴിലടും  ലലസന്സഴി  ബഹു.ലഹകകകോടതഴിയഴില്
WP(C)8053/15 നമര് ആയഴി കകസട് ഫയല് ണചയ.

ലലസന്സട് കകോലകോവധഴി  07.05.2015  നട് അവസകോനഴിചതഴിണനതുടര്നട്  2015-16
വര്ഷകതയട്  28.05.2015  നട് കലലടും നടതഴി.  ഇതഴില് ശതീ.എ.ണക.മുഹമദട് യകോസഴിര്,
ണകകോകണ്ടെകോടഴി  എനയകോള്  20,02,222/-  രൂപയുണട  ണടണ്ടെര്  സമര്പഴിച്ചു.  തുടര്നട്
നടതഴിയ ണനകഗകോസഴികയഷനഴില്  20,50,000/-  രൂപയട് എടകകോന് തയകോറകോയതഴിനകോല്
ധനകകോരഭ്യ സ്റ്റകോന്റെഴിടുംഗട് കമഴിറഴി അടുംഗതീകരഴിചട്  (CR 12/03.06.2015) കഇൗണസഴിലഴികലകട്
ശഴിപകോര്ശ  ണചയ.  ഇതഴിണനതഴിണര  01.04.2008  മുതല്  31.03.2012  വണര  കരകോര്
ഏണറടത സകോപനമകോയ  M/s  ഗസകോസട്  കഗകോബല് അ ഡട്  വഴിഷന്  (ലപ്ര)  ലഴിമഴിറ ഡട്
എന  സകോപനതഴിണന്റെ  ഡയറക്ടര്  ശതീ.എടും.ടഴി.ലഫസല്,  സകോപനടും  2008  ല്
സകോപഴിച  പരസഭ്യ  കബകോര്ഡുകള്  പുതഴിയ  ലലസന്സഴിയകോയ  ശതീ.എ.ണക.മുഹമദട്
യകോസഴിര്  എനയകോള്  ഉപകയകോഗഴിക്കുനതഴിണനതഴിണര  27.05.2015  നട്  ബഹു.
ലഹകകകോടതഴിയഴില്  കകസട്  ഫയല്  ണചയ.  ഈ  കകസഴില്  കലല  നടപടഴികള്
തുടരുനതഴിനടും പരസഭ്യ കബകോര്ഡട് പുതഴിയ ലലസന്സഴി പ്രദര്ശഴിപഴികകോന് പകോടഴിണലന്നുടും
ബഹു.ലഹകകകോടതഴി  ഇടകകോല  ഉതരവഴിട.  നഗരസഭയുണട  സ്റ്റകോന്റെഴിടുംഗട്  കഇൗണസല്
ശതീ.പഴി.വഴി.സുകരന്ദ്രനകോഥട്  കകസഴില്  എതഴിര്  സതഭ്യവകോങട്മൂലടും  തയകോറകോക്കുനതഴിനകോയഴി
ഖണഴിക തഴിരഴിച്ചുള്ള വഴിശദതീകരണടും ലഭഭ്യമകോകകോന്  22.06.2015  നട്  ഇ-ണമയഴില് വഴഴി
നഗരസഭയട് നഴിര്കദ്ദേശടും നല്കഴി. പഴിനതീടട് ബഹു. ലഹകകകോടതഴി ഉതരവട് സടുംബന്ധഴിചട്
നഗരസഭ സ്റ്റകോന്റെഴിടുംഗട് കഇൗണസലഴിണന്റെ  26.06.2015 ണല നഴിയകമകോപകദശതഴില് ണടണ്ടെര്
നടപടഴികളുമകോയഴി  മുകനകോടട്  കപകോകകോണമന്നുടും  പരസഭ്യടും  സകോപഴികകോന്
അനവദഴികകണണ്ടെന്നുടും  കകസഴില്  കസ്റ്റ  നതീക്കുനതഴികനകോ/കഭദഗതഴി  ണചയനതഴികനകോ
എതഴിര്  സതഭ്യവകോങ്ങട്മൂലടും  ഉടണന  സമര്പഴികണണമന്നുടും  നഴിര്കദ്ദേശഴിചതഴിണന  തുടര്നട്
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കകകോഴഴികകകോടട

എതഴിര് സതഭ്യവകോങട്മൂലടും  തയകോറകോക്കുനതഴിനട്  ഖണഴിക തഴിരഴിച്ചുള്ള വഴിശദമകോയ മറുപടഴി
നഗരസഭകോ ണസക്രടറഴി ഒപട് ണവചട്  30.06.2015  നട് നഗരസഭകോ സ്റ്റകോന്റെഴിടുംഗട് കഇൗണസല്
ശതീ.പഴി.വഴി.സുരന്ദ്രനകോഥഴിനട്  അയച്ചു  ണകകോടത്തു.  ഇതു  പ്രകകോരടും  കകകോടതഴിയഴില്  ഫയല്
ണചയനതഴിനകോയഴി   എതഴിര്  സതഭ്യവകോങട്മൂലടും  സ്റ്റകോന്റെഴിടുംഗട്  കഇൗണസല്  തയകോറകോകഴി
ണസക്രടറഴി  ഒപ്പുണവയ്ക്കുനതഴിനകോയഴി  21.06.2017  നട്  അയചതകോയുടും  27.06.2017  നട്
ണസക്രടറഴി  ഒപ്പു  ണവചതകോയുടും  കനകോടട്  ഫയല്  പ്രകകോരടും  കകോണുന്നു.  എനകോല്  എതഴിര്
സതഭ്യവകോങട്മൂലടും  ബഹു.ലഹകകകോടതഴിയഴില്  ഫയല്  ണചയഴിടകണ്ടെകോ  എന  കകോരഭ്യടും
ഫയലഴില് നഴിന്നുടും വഭ്യക്തമല.  ഫയല് പരഴികശകോധഴിചതഴില് കണ്ടെ അപകോകതകള് തകോണഴ
ണകകോടക്കുന്നു.

(a) കലല/ണടണ്ടെര് നടപടഴികള് സസതീകരഴിക്കുനതഴില് കകോലതകോമസടും

നഴിലവഴിലള്ള കരകോര്  കകോലകോവധഴി  28.02.2011  ല്  അവസകോനഴിചതഴിണന  തുടര്നട്
01.03.2011  മുതല്  ലലസന്സട്  അവകകോശടും  നല്കുനതഴിനകോയഴി
കലലനടപടഴിക്കുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള്  ആരടുംഭഴിചതട്  09.03.2011 നടും
മുന്ലലസന്സഴി  സകോപഴിച  പരസഭ്യ  കബകോര്ഡട്  നതീകടും  ണചയകോനകോവശഭ്യണപടട്
കതട് നല്കഴിയതട് 23.03.2011 നടും മകോതമകോണട്. കൂടകോണത 2015-16 വര്ഷകതയട്
ലലസന്സട്  അവകകോശടും  നല്കുനതഴിനട്  കലല/ണടണ്ടെറഴിനട്  പതപരസഭ്യടും
നല്കഴിയതട് 14.05.2015 നടും തുടര്നട് കലലടും നടതഴിയതട് 28.05.2015 നമകോണട്.
കരകോര്  കകോലകോവധഴി  07.05.2015  നട്  അവസകോനഴിചട്  20  ദഴിവസടും  കഴഴിഞ്ഞു
മകോതമകോണട് കലലടും നടതഴിയതട്.  കകോലകോവധഴി കഴഴിയുകമകോള് പുതഴിയ ലലസന്സട്
അവകകോശടും  നല്കുനതഴിനട്  കലല/ണടണ്ടെര്  നടപടഴികള്  ആരടുംഭഴികകോന്  വളണര
കകോലതകോമസടും  കനരഴിടന്നു.  യഥകോസമയടും  കലല/ണടണ്ടെര്  നടപടഴികള്
സസതീകരഴികകോതതട് ബന്ധണപട ഉകദഭ്യകോഗസരുണട ഭകോഗത്തു നഴിന്നുള്ള വതീഴയകോണട്.

(b) സഴിടുംഗഴിള് ണടണ്ടെര് ആയഴിരുനഴിടടും പുനര്കലലടും നടതഴിയഴില.

ലലസന്സട്  കകോലകോവധഴി  അവസകോനഴിചതഴിണന  തുടര്നട്  2015-16  വര്ഷകതയട്
ലലസന്സട്  അവകകോശടും  നല്കുനതഴിനട്  28.05.2015  നട്  കലലടും/ണടണ്ടെര്
നടതഴിയതഴില് 20,02,222/- രൂപയുണട ണടണ്ടെര് സമര്പഴിച ശതീ.എ.ണക.മുഹമദട്
യകോസഴിര്,  ണകകോകണ്ടെകോടഴി  എനയകോളുണട  ണടണ്ടെര്  ണനകഗകോസഴികയഷന  കശഷടും
അടുംഗതീകരഴിക്കുകയകോയഴിരുന്നു.  എനകോല്  സഴിടുംഗഴിള്  ണടണ്ടെര്  ആയഴിരുനഴിടടും
പുനര്കലലടും  ണചയകോന്  നടപടഴി  സസതീകരഴികകോണത  മുന്വര്ഷതഴില്  30  ലക്ഷടും
രൂപയട്  കലലടും  ണചയ നല്കഴിയതട്   2015-16  ല് ണനകഗകോസഴികയഷന് നടതഴി
20,50,000/-  രൂപയട്  നല്കകണ്ടെഴി  വനതുവഴഴി  നഗരസഭകട്  10  ലക്ഷടും
രൂപകയകോളടും വരുമകോന നഷടും ഉണ്ടെകോയഴി.
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(c) ലലസന്സട് ഫതീ കുടഴിശ്ശേഴിക വരുത്തുകമകോള് ലലസന്സട് അവകകോശടും റദ്ദേട് ണചയനഴില

പരസഭ്യടും പ്രദര്ശഴിപഴിക്കുനതഴിനള്ള അവകകോശടും ലഭഴിച കരകോറുകകോര് ലലസന്സട്
ഫതീസട് കുടഴിശ്ശേഴിക വരുത്തുകമകോള് തണന ലലസന്സട് അവകകോശടും റദ്ദു ണചയകോനടും
കലലടും  വഴഴി  പുതഴിയ  ലലസന്സഴികട്  ഏല്പഴിച്ചു  ണകകോടകകോനടും  നടപടഴി
സസതീകരഴിക്കുനഴില.  01.04.2008  മുതല്  31.03.2012  വണര  കരകോര്  ഏണറടത
ശതീ.അജ അബ്ദുറഹഴിമകോന് Managing Director, M/s  ഗസകോസട് കഗകോബല് അഡട്
വഴിഷന്   (ലപ്ര)  ലഴിമഴിറഡട്  എനവരഴില്  നഴിന്നുടും  25,77,352/-  രൂപയുടും
07.05.2012  മുതല്  07.05.2015  വണര  കരകോര്  എണറടത  ശതീ.  വഴില്സണ
കതകോമസഴിണന്റെ  മുക്തഭ്യകോര്  നകോമകകോരനകോയ  ശതീ.എ.ണക.നൂറുദ്ധതീന്  ഷകോ  എനയകോള്
74,21,645/-  രൂപയുടും  കുടഴിശ്ശേഴിക  വരുതഴി.  ഈ  കുടഴിശ്ശേഴിക  തുകകള്  റവനമ്പ്യൂ
റഴികവറഴി നടപടഴികളഴിലൂണട  ഈടകോക്കുനതഴിനട് നടപടഴി സസതീകരഴിച്ചുണവങഴിലടും രണ
കരകോറുകകോരുടും ബഹു.ലഹകകകോടതഴിയഴില് കകസട് നല്കഴി കസ്റ്റ സമകോദഴിചതഴിനകോല്
നഗരസഭയട്  ലഭഴികയണ്ടെ  വരുമകോനടും  ലഭഴിയ്ക്കുനതഴില്  കകോലതകോമസടും  ഉണ്ടെകോകുന്നു.
കുടഴിശ്ശേഴിക  വരുത്തുന  സമയത്തു  തണന  ലലസന്സട്  അവകകോശടും  റദ്ദേകോകഴി
പുനര്കലലടും  ണചയനതുള്ണപണടയുള്ള  കര്ശന  നടപടഴികള്  നഗരസഭ
സസതീകരഴിചഴിരുന്നുണവങഴില് ഇതരണമകോരു സകോഹചരഭ്യടും ഒഴഴിവകോകകോമകോയഴിരുന്നു.  മുന്
ലലസന്സഴികളകോയ രണ കരകോറുകകോരഴില് നഴിന്നുമകോയഴി ആണക 99,98,997/-  രൂപ
(7421645+2577352)  നഗരസഭയട്  ലഭഴിയകോനണ്ടെട്.  ഇതയുടും   വലഴിയ  തുക
കുടഴിശ്ശേഴികയകോയഴി  മകോറകോനടും  നഴിയമക്കുരുകഴില്ണപടകോനടും  ഇടയകോയതട്  യഥകോസമയടും
നടപടഴി സസതീകരഴിക്കുനതഴില് വതീഴവരുതഴിയതു ണകകോണ്ടെകോണട്. ഇതട് നഗരസഭയുണട
സകോമതഴിക തകോല്പരഭ്യതഴിനട് വഴിരുദ്ധമകോണട്. ഈ തുക ലലസന്സഴികളഴില് നഴിന്നുടും
ഈടകോകകോന്  കഴഴിയകോത  സകോഹചരഭ്യമുണ്ടെകോയകോല്  നഷമകോയ  തുക  യഥകോസമയടും
നടപടഴി സസതീകരഴിക്കുനതഴില് വതീഴ  വരുതഴിയ ഉകദഭ്യകോഗസരുണട വഭ്യക്തഴിപരമകോയ
ബകോധഭ്യതയകോയഴി മകോറുനതകോണട്.

(d) പരസഭ്യകബകോര്ഡട് നതീകടും ണചയതട് എതഴിര് സതഭ്യവകോങ ട്മൂലതഴില് പരകോമര്ശഴിചഴില.

പരസഭ്യടും സകോപഴിക്കുനതഴിനകോയഴി  01.04.2008  മുതല്  31.03.2012  വണര കരകോര്
ഏണറടതഴിരുനതട്  M/s  ഗസകോസട്  കഗകോബല് അഡട്  വഴിഷന്  (ലപ്ര)  ലഴിമഴിറഡട്
എന  സകോപനമകോയഴിരുന്നു.  ഈ  സകോപനതഴിണന്റെ  കരകോര്  കകോലകോവധഴി
കഴഴിഞതഴിണനതുടര്നട്  01.04.2012  മുതല്  പരസഭ്യടും  പ്രദര്ശഴിപഴിക്കുനതഴിനട്
പുതഴിയ  കരകോര്  നല്കുനതഴിനട്  നടതഴിയ  കലലതഴിന്  കമല്  സകോപനവുടും
പണങടതഴിരുന്നുണവങഴിലടും  തുക  കുറവകോയതഴിനകോല്  ലലസന്സട്  അവകകോശടും
ലഭഴിചഴില.  ഇതഴിണന  തുടര്നട്  കകകോഴഴികകകോടട്  രണ്ടെകോടും  മുന്സഴിഫട്  കകകോടതഴിയഴിലടും,
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ജഴിലകോ  കകകോടതഴിയഴിലടും  കകസട്  നല്കഴിണയങഴിലടും  പരകോജയണപട.  ഈ സമയതട്
തണന  മുന്  ലലസന്സഴി  സകോപഴിച  പരസഭ്യ  കബകോര്ഡുകള്  നഗരസഭ
ഡഴിപകോര്ടട്ണമന്റെലകോയഴി  60%  ലധഴികടും  ണപകോളഴിപഴിച്ചു  മകോറഴിയഴിരുന്നു.  മുന്
ലലസന്സഴിയകോയ  ശതീ.അജഅബ്ദുറഹഴിമകോന്  നല്കഴിയ  കകസട്
തള്ളഴികപകോയതഴിണന  തുടര്നട്  നഗരസഭയട്  നല്കഴിയ  അകപക്ഷയഴില്  പരസഭ്യ
കബകോര്ഡുകള്  സസനടും  ണചലവഴില്  അഴഴിച്ചു  അഴഴിച്ചുമകോറകോന്  തയകോറകോണണനട്
കകോണഴിചഴിരുന്നു.  നഗരസഭയുണട  30.11.2012  ണല  ഇ.ജഴി12/30759/12  നമര്
കതട് പ്രകകോരമുള്ള  മറുപടഴിയഴില് ഇവ  "ഭകോഗഴികമകോയഴി നഗരസഭ തണന നതീകടും
ണചയതകോയുടും  ബകോകഴി  ഭകോഗങ്ങള്  സസനടും  ണചലവഴില്  നതീകടും
ണചയകോവുനതകോണണന്നുടും  നതീകടും  ണചയതഴിണന്റെ  ണചലവട്  തുക  അടകകോനടും
ആവശഭ്യണപട".

ശതീ.അജഅബ്ദുറഹഴിമകോന് ണസകന്റെജട്  ചകോര്ജട്  അടചട്  അവര് സകോപഴിച പരസഭ്യടും
സസനടും ണചലവഴില് ണപകോളഴിചട് മകോറ്റുനതഴിനട് അനമതഴി വകോങ്ങഴിയഴിടള്ളതുടും നഗരസഭ
ണപകോളഴിച്ചുമകോറഴിയ  സകോധനങ്ങള്  നഗരസഭയുണട  കസ്റ്റഡഴിയഴില്
സൂക്ഷഴിചഴിടള്ളതുമകോണട്.  (ഈ  സകോധനങ്ങള്  പഴിനതീടട്  എന്തു  ണചയ  എനതു
സടുംബന്ധഴിച  വഴിശദകോടുംശടും  ഫയലഴില്  ഇല.)  പഴിനതീടട്  07.05.2012  മുതല്
07.05.2015 വണര കരകോര് ഏണറടത ശതീ.വഴില്സണകതകോമസട് പരസഭ്യ കബകോര്ഡട്
സകോപഴിചട് പ്രദര്ശഴിപഴിചട് വനഴിടള്ളതുടും അവരുണട കകോലകോവധഴിക്കുകശഷടും 2015-16
വര്ഷടും,  അതകോയതട്  08.05.2015  മുതല് ലലസന്സട് അവകകോശടും  20,50,000/-
രൂപയട്  ശതീ.  എ.ണക.മുഹമദട്  യകോസഴിര്  എനയകോള്കട്  നല്കഴിയഴിടള്ളതുമകോണട്.
ഈ സമയതകോണട്  3  വര്ഷടും മുമണത ലലസന്സഴിയകോയഴിരുന  M/s  ഗസകോസട്
കഗകോബല്  അഡട്  വഴിഷന്  (ലപ്ര)  ലഴിമഴിറഡട്   എന  സകോപനതഴിന  കവണ്ടെഴി
ഡയറക്ടര് ശതീ.എടും.ടഴി.ലഫസല് ബഹു.ലഹകകകോടതഴിയഴില്, 2008  ല് തങ്ങള്
സകോപഴിച പരസഭ്യ കബകോര്ഡട് 07.05.2015 മുതല് ലലസന്സട് അവകകോശടും ലഭഴിച
കരകോറുകകോരന്  ഉപകയകോഗഴിക്കുനതഴിണനതഴിണര  ലഹകകകോടതഴിയഴില്  ഹര്ജഴി
സമര്പഴിചട് കസ്റ്റ വകോങ്ങഴിയതട്. എനകോല് ഈ കകസഴില് ബഹു.ലഹകകകോടതഴിയഴില്
ഫയല്  ണചയനതഴിനകോയഴി  30.06.2015  നട്  ണസക്രടറഴി  ഒപഴിട  സ്റ്റകോന്റെഴിടുംഗട്
കഇൗണസലഴിനട്  അയച എതഴിര് സതഭ്യവകോങട്മൂലതഴില് ഹര്ജഴികകോരന്  2008  ല്
സകോപഴിച  പരസഭ്യകബകോര്ഡുകള്  2012  ല്  തണന  നഗരസഭ  ഭകോഗഴികമകോയഴി
ണപകോളഴിച്ചുമകോറഴിയതുടും ഇതഴിണന്റെ ണസകന്റെജട് ചകോര്ജകോയഴി ഹര്ജഴികകോരന് 9,879/- രൂപ
നഗരസഭയഴില് അടചതുടും ബകോകഴി ഭകോഗടും നതീകടും ണചയനതഴിനകോയഴി  19.10.2012
ണല ഹര്ജഴികകോരണന്റെ അകപക്ഷ പ്രകകോരടും അനമതഴി നല്കഴിയതുമകോയ പ്രധകോനണപട
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വസ്തുത പരകോമര്ശഴിചഴിടഴില.  കൂടകോണത അതഴിന കശഷടും  3  വര്ഷകതകോളടും മണറകോരു
ലലസന്സഴി  പുതഴിയ  പരസഭ്യകബകോര്ഡട്  സകോപഴിചട്  പരസഭ്യടും  പ്രദര്ശഴിപഴിച്ചു
വനഴിരുനതകോയഴിരുന്നുണവന  കകോരഭ്യവുടും  വഭ്യക്തമകോയഴി  ഉള്ണപടതഴിയഴില.  കമല്
പറഞ  രണ  കകോരഭ്യങ്ങളുടും  ഈ  കകസഴില്  വളണര  നഴിര്ണകോയകമകോയ
വസ്തുതയകോണണനഴിരഴിണക  ഇകകോരഭ്യങ്ങള്  ഉള്ണപടതകോതഴിരുനതട്  വളണര
ഗുരുതരമകോയ വതീഴയകോണട്.

(e) എതഴിര് സതഭ്യവകോങ ട്മൂലടും ഫയല് ണചയനതഴില് കകോലതകോമസടും

നഗരസഭണയതഴിണര മുന് ലലസന്സഴി ബഹു.ലഹകകകോടതഴിയഴില്  ഫയല് ണചയ
കകസഴില്  കലലടും/ണടണ്ടെര്  നടപടഴികള്  തുടരകോനടും  പരസഭ്യകബകോര്ഡട്
പ്രദര്ശഴിപഴികകോന് പകോടഴിണലന്നുടും ഇടകകോല ഉതരവഴിലൂണട നഴിര്കദ്ദേശഴിചഴിരുന്നു. ഈ
കസ്റ്റ നതീക്കുനതഴികനകോ, കഭദഗതഴി ണചയനതഴികനകോ എതഴിര് സതഭ്യവകോങട്മൂലടും  ഉടണന
സമര്പഴികണണമനട്  02.06.2015  നട്  സ്റ്റകോന്റെഴിടുംഗട്  കഇൗണസല്
ആവശഭ്യണപണടങഴിലടും  ആയതട്  സമര്പഴികകോതതഴിണന തുടര്നട്  22.06.2015  നട്
"Parawise  Comments  to  prepare  Counter  affidavit”  ഉടണന
അയയണണമനട് സ്റ്റകോന്റെഴിടുംഗട് കഇൗണസല് നഴിര്കദ്ദേശഴിക്കുകയകോയഴിരുന്നു. 30.06.2015
നകോണട് എതഴിര് സതഭ്യവകോങട്മൂലടും നഗരസഭകോ ണസക്രടറഴി ഒപട് ണവചട് സ്റ്റകോന്ഡഴിടുംഗട്
കഇൗണസലഴിനട്  അയചതട്.  എതഴിര്  സതഭ്യവകോങട്മൂലടും  തയകോറകോകഴി  അയചട്
ണകകോടക്കുനതഴില് ഒരു മകോസതഴിലധഴികടും തകോമസടും വനഴിടണ്ടെട്.

നഗരസഭകോ  ണസക്രടറഴി  17.09.2015  നട്  സ്റ്റകോന്റെഴിടുംഗട്  കഇൗണസലഴിനട്  അയച
കതഴില്  "ണടണ്ടെര്  അടുംഗതീകരഴിചതകോയുടും  പരസഭ്യടും  സകോപഴികകോന്  അനമതഴി
നല്കകോന്  തകോമസടും  വരുനതഴിനകോല്  നഗരസഭയട്  ലഭഴികകണ്ടെ  വരുമകോനടും
നഷണപടണമന്നുടും  ആയതഴിനകോല്  പ്രകതഭ്യകടും  ശദ്ധ  ണചലതഴി  കസ്റ്റ  നതീകകോന്
നടപടഴി  സസതീകരഴികണണമന്നുടും  ആവശഭ്യണപട.  എനകോല്  9  മകോസടും  കഴഴിഞഴിടടും
സ്റ്റകോന്റെഴിടുംഗട് കഇൗണസലഴില് നഴിന്നുടും മറുപടഴി ലഭഴിയകോതതഴിണന തുടര്നട് 11.03.2016
നട് കനരഴില് കകോണുനതഴിനട് ണസക്ഷന് ക്ലെകോര്കഴിണന ചുമതലണപടതഴി. "കഇൗണ്ടെര്
അഫഴിഡവഴിറട് ഈ മകോസടും തണന ഫയല് ണചയനതഴിനട് ആവശഭ്യമകോയ കരഖകള്
ഹകോജരകോക്കുനതഴിനടും  follow  up  നടും ഓഫതീസഴിണന്റെ ഭകോഗത്തുനഴിന്നുടും നടപടഴികള്
തസരഴിതണപടതണണമന്നുടും"   വകതീല്  നഴിര്കദ്ദേശഴിചതകോയഴി  ണസക്ഷന്  ക്ലെകോര്കട്
14.03.2016-നട്  റഴികപകോര്ടട്  നല്കഴിയതകോയഴി  കനകോടട്  ഫയലഴില്
കരഖണപടതഴിയഴിടണണ്ടെങഴിലടും  8  മകോസടും കഴഴിഞട്  27.11.2016  നകോണട് സ്റ്റകോന്റെഴിടുംഗട്
കഇൗണസല് എതഴിര് സതഭ്യവകോങട്മൂലടും ഫയല് ണചയനതഴിനട് കരഖകള് സഹഴിതടും
ഒരു  ഉകദഭ്യകോഗസണന  അയകകോന്  ആവശഭ്യണപടതട്.  അതുവണരയുടും  യകോണതകോരു
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തുടര്നടപടഴിയുടും നഗരസഭ സസതീകരഴിചഴില. സ്റ്റകോന്റെഴിടുംഗട് കഇൗണസലഴിണന്റെ 29.11.2016
ണല  കതഴിണന  തുടര്നട്  01.12.2016  നട്  ണസക്ഷന്  ക്ലെകോര്കഴിണനയുടും
സൂപ്രണ്ടെഴിണനയുടും ചുമതലണപടതഴി.

നഗരസഭ  ണസക്രടറഴി  30.06.2015  നട്  ഒപഴിടട്  അയച്ചുണകകോടത
എതഴിര്സതഭ്യവകോങട്മൂലടും  തയകോറകോക്കുനതഴിനള്ള  "Parawise  Comments”
പ്രകകോരടും  സ്റ്റകോന്റെഴിടുംഗട്  കഇൗണസല്  എതഴിര്  സതഭ്യവകോങട്മൂലടും  തയകോറകോകഴി
15.06.2017  നകോണട്  ഒപ്പുണവക്കുനതഴിനകോയഴി  ഇ  ണമയഴില്  ണചയതട്.  ഇതട്
27.06.2017  നട് നഗരസഭ ണസക്രടറഴി ഒപട് ണവചതകോയഴി കനകോടട് ഫയല് പ്രകകോരടും
കകോണുന്നു.  അതകോയതട്  എതഴിര്സതഭ്യവകോങട്മൂലടും  ഫയല്  ണചയനതഴിനട്  രണ
വര്ഷണത കകോലതകോമസടും ഉണ്ടെകോയഴി. യഥകോസമയടും എതഴിര്സതഭ്യവകോങട്മൂലടും ഫയല്
ണചയട്  കസ്റ്റ നതീക്കുക വഴഴി  വരുമകോന നഷടും ഒഴഴിവകോകഴി നഗരസഭയുണട തകോല്പരഭ്യടും
സടുംരക്ഷഴിക്കുനതഴില്  സ്റ്റകോന്റെഴിടുംഗട്  കഇൗണസലഴിണന്റെ  ഭകോഗതട്  വതീഴ  ഉണ്ടെകോയതകോയഴി
കകോണകോവുനതകോണട്.

ബഹു.ലഹകകകോടതഴിയുണട  കസ്റ്റ  നഴിലനഴില്ക്കുനതഴിനകോല്   2016-17,  2017-18
സകോമതഴിക വര്ഷങ്ങളഴില് കലലടും നല്കകോന് സകോധഴികകോതതഴിനകോല് അവസകോനടും
കലലടും നടന 2015-16 ണല തുകയകോയ 20,50,000/- രൂപ അടഴിസകോനണപടതഴി
കണകകോകഴിയകോല് തണന 47,85,205/- രൂപയുണട നഷടും 2017 ജൂലകോയട് 30 വണര
മകോതടും  ഉണ്ടെകോയഴിരഴിക്കുന്നു.  അതകോയതട്   കകോലതകോമസടും  വഴഴി  ഓകരകോ  ദഴിവസവുടും
നഗരസഭയട് 5,616/- രൂപ നഷടും സടുംഭവഴിച്ചുണകകോണ്ടെഴിരഴിക്കുന്നു. 

കകസട്  നടതഴിപഴില്  നഗരസഭയുണടയുടും  സ്റ്റകോന്റെഴിടുംഗട്  കഇൗണസലഴിണന്റെയുടും
ഭകോഗത്തുനഴിന്നു വന അലടുംഭകോവവുടും വതീഴയുടും കകോരണമകോണട് കമല് പറഞ നഷടും
സടുംഭവഴിക്കുനതട്.  സ്റ്റകോന്റെഴിടുംഗട്  കഇൗണസലഴിണന്റെ  ഭകോഗത്തു  നഴിന്നുടും  വതീഴ
ഉണ്ടെകോയതഴിനകോല്  സ്റ്റകോന്റെഴിടുംഗട്  കഇൗണസലഴിണന  മകോറഴി  നഗരസഭയുണട  തകോല്പരഭ്യടും
സടുംരക്ഷഴിക്കുനതുള്ണപണടയുള്ള  നടപടഴികള്കകോയഴി  വഴിഷയടും  നഗരസഭകോ
കഇൗണസഴിലഴിണന്റെ ശദ്ധയഴില് ണകകോണവരുനതഴില് ഉകദഭ്യകോഗസരുടും വതീഴവരുതഴി.

ഓഡഴിറട്  നഴിര്കദ്ദേശപ്രകകോരമുള്ള  നടപടഴികള്  സസതീകരഴിക്കുകയുടും,  വഴിശദതീകരണടും
നല്കുകയുടും ണചയകോതപക്ഷടും നഗരസഭയട്  ഉണ്ടെകോയഴിണകകോണ്ടെഴിരഴിക്കുന വരുമകോന നഷടും
ഉതരവകോദണപട  ഉകദഭ്യകോഗസരുണട  വഭ്യക്തഴിപരമകോയ  ബകോദ്ധഭ്യതയകോയഴി
നഴിജണപടത്തുനതകോണണനട് സകോപനണത അറഴിയഴിചഴിടണ്ടെട്.

നഗരസഭകോ ണസക്രടറഴി നല്കഴിയ മറുപടഴി വസ്തുതകോപരമണലനട്  കകകോഴഴികകകോടട് കകകോര്പകറഷന് ഒകോഡഴിറട് 
സതീനഴിയര് ണഡപമ്പ്യൂടഴി ഡയറക്ടറുണട 06.09.2018 ണല ണക.എസട്.എ.ണക.ണക.ഒ.സഴി.എ 7/1040/18 നമര് 
കതഴിലൂണട അറഴിയഴിചഴിടണ്ടെട്.
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2. കകകോടതഴിയഴില് ബകോങട് ഗഭ്യകോരണ്ടെഴി ഹകോജരകോക്കുനതഴില്  വതീഴ  വരുതഴി  -
നഗരസഭയട് വലഴിയ നഷടും സടുംഭവഴിച്ചു

[കകകോഴഴികകകോടട് കകകോര്പകറഷന് 2016-17 ഓഡഴിറട് റഴികപകോര്ടട് ഖണഴിക 3-1]

നഗരസഭയുണട  അധതീനതയഴിലള്ള  ണഞെളഴിയന്പറമട്  മകോലഴിനഭ്യ  സടുംസരണ
പകോന്റെഴിണല സഴിവഴില് പ്രവൃതഴി നടത്തുനതഴിന കവണ്ടെഴി 1996 ണല ണഷഡമ്പ്യൂള് ഓഫട് കററട്
പ്രകകോരടും  എസ്റ്റഴികമറട്  തയകോറകോകഴി  3,09,85,355/-  രൂപ അടങലഴില് പ്രവൃതഴി ണടണ്ടെര്
ണചയ. എസ്റ്റഴികമറട് നഴിരകഴില് നഴിന്നുടും 39% അധഴികരഴിച നഴിരകഴില് ണടണ്ടെര് സമര്പഴിച
ശതീ.ഇ.സുകരഷട്ബകോബ  എനയകോളുമകോയഴി  ണനകഗകോസഴികയഷന്  നടതഴി  38.8%
അധഴികരഴിച നഴിരകഴില് ണടണ്ടെര് ഉറപഴിചതഴിണന തുടര്നട്  20.07.1998 നട് കരകോര് ണവച്ചു.
ഈ  കരകോര്  പ്രകകോരടും  പ്രവൃതഴിയുണട  കകോലകോവധഴി  9  മകോസമകോയഴിരുന്നു.  കരകോറുകകോരണന്റെ
അകപക്ഷ പ്രകകോരടും പ്രവൃതഴി പൂര്തതീകരഴിക്കുനതഴിനള്ള സമയടും പല തവണകളഴിലകോയഴി
നതീടഴി നല്കുകയുടും  30.11.2003 ല് പ്രവൃതഴി പൂര്തതീകരഴിചട് 2004 ല് ലഫനല് ബഴില്
തുക  നല്കുകയുടും ണചയ. 

പ്രവൃതഴി നടന്നുവരണവ  1999  ല് നഴിലവഴില് വന പുതുകഴിയ ണഷഡമ്പ്യൂള് ഓഫട്
കററട്  അനവദഴിച്ചു  തരണണമന്നു  കകോണഴിചട്  കരകോറുകകോരന്  അകപക്ഷ
സമര്പഴിചഴിരുന്നുണവങഴിലടും  കഇൗണസഴില്  തതീരുമകോനപ്രകകോരടും  അകപക്ഷ  നഴിരസഴിച്ചു.
ഇതഴിണനതഴിണര  കരകോറുകകോരന്  നഗരസഭണയ  എതഴിര്  കക്ഷഴിയകോകഴി  കകകോഴഴികകോടട്  IIIA
സബട്  കകകോടതഴിയഴില്  OS.  96/06  നമറകോയഴി  കകസട്  ഫയല് ണചയ.  നഗരസഭയുണട
എലകോ വകോദങ്ങളുടും തള്ളഴിയ കകകോടതഴി,  അനഭ്യകോയകകോരനകോയ കരകോറുകകോരന് ആവശഭ്യണപട
2,39,54,529/-  രൂപ നഷപരഴിഹകോരവുടും അനഭ്യകോയടും ഫയല് ണചയ തതീയതഴി മുതല് തുക
വസൂലകോക്കുനതുവണര  12% പലഴിശയുടും, 25,51,662/-  രൂപ കകകോടതഴിണചലവുടും നല്കകോന്
31.08.2013 നട് വഴിധഴി പുറണപടവഴിച്ചു.

നഗരസഭയുണട  സ്റ്റകോന്ഡഴിങ്ങട്  കഇൗണസല് ശതീ.ഇ.അകശകോകന്  04.12.2013  നട്
നല്കഴിയ  നഴിയകമകോഉപകദശതഴില്  ലഹകകകോടതഴിയഴില്  അപതീല്  സമര്പഴിചകോല്
വഴിജയഴിക്കുന  കകസകോണണനട്   അറഴിയഴിചതു  പ്രകകോരടും  31.03.2014  നട്
ലഹകകകോടതഴിയഴില്  RFA.301/14  നമറകോയഴി അപതീല് ഫയല് ണചയ.  ഇകത സമയടും,
നഗരസഭയുണട ഓഫതീസട് പ്രവര്തഴിക്കുന ണകടഴിടവുടും സലവുടും ജപഴി ണചയട് വഴിധഴി തുക
വസൂലകോക്കുനതഴിനട്  വഴിധഴിയുടമയകോയ  കരകോറുകകോരന്  19.03.2014  നട്  കകകോഴഴികകകോടട്  IA
സബട് കകകോടതഴിയഴില് വഴിധഴി നടതല് ഹര്ജഴി (EP.143/14)ഫയല് ണചയ. നഗരസഭയുണട
അപതീലഴികനകോണടകോപടും ഫയല് ണചയ, കതീകഴകോടതഴി വഴിധഴി കസ്റ്റ ണചയകോനള്ള നഗരസഭയുണട
അകപക്ഷ പരഴിഗണഴിചട് അനഭ്യകോയകകോരനട് നല്കകോന് വഴിധഴിച നഷപരഴിഹകോര തുകയകോയ
2,39,54,529/- രൂപയുണട ബകോങട് ഗഭ്യകോരണ്ടെഴി ഒരു മകോസതഴിനള്ളഴില് കതീകഴകോടതഴി മുമകോണക
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ഹകോജരകോകണണമന  ഉപകോധഴികയകോണട   ബഹു.ലഹകകകോടതഴി  31.08.2013  ണല
കതീകഴകോടതഴി വഴിധഴി കസ്റ്റ ണചയ.  ബഹു.  ലഹകകകോടതഴി നഴിര്കദ്ദേശഴിച സമയതഴിനള്ളഴില്
നഗരസഭകട്  ബകോങട്  ഗഭ്യകോരണ്ടെഴി  ഹകോജരകോകകോന്  കഴഴിയകോതതഴിനകോല്  നഗരസഭയുണട
അകപക്ഷ  പ്രകകോരടും  5  പ്രകോവശഭ്യമകോയഴി  10  മകോസതഴിലധഴികടും  ബകോങട്  ഗഭ്യകോരണ്ടെഴി
ഹകോജരകോക്കുനതഴിനകോയഴി   സമയടും  നതീടഴി  നല്കഴി.   എനകോല്  ഇപ്രകകോരടും  10
മകോസതഴിലധഴികടും  സമയടും  ലഭഴിചഴിടടും  ബകോങട്  ഗഭ്യകോരണ്ടെഴി  ഹകോജരകോകകോതതഴിനകോല്
കതീകഴകോടതഴി വഴിധഴി നടപഴിലകോക്കുനതഴിനട് ലഹകകകോടതഴി നല്കഴിയ കസ്റ്റ ഇലകോതകോവുകയുടും,
അപതീല്  നഴിലനഴില്ണക  കകസട്  മതീഡഴികയഷനഴിലൂണട  ഒത്തുതതീര്പകോക്കുനതഴിനട്
നഴിര്കദ്ദേശഴിചട്  ബഹു.ലഹകകകോടതഴി ഒരു അഭഴിഭകോഷകണന ചുമതലണപടത്തുകയുടും ണചയ.
(മതീഡഴികയഷനഴിലൂണട  ഒത്തുതതീര്പകോകകോന്  നഴിര്കദ്ദേശഴിച  ബഹു.ലഹകകകോടതഴിയുണട
ഉതരവട്  ഫയലഴില്  ഇല.  ഇങ്ങണന  ഉതരവുള്ളതകോയഴി  കനകോടട്  ഫയലഴില്
കരഖണപടതഴിയഴിടണ്ടെട്). ലഹകകകോടതഴിയുണട കസ്റ്റ ഇലകോതകോയതഴിണന തുടര്നട് വഴിധഴി ഉടമ
കതീകഴകോടതഴിയഴില്  നല്കഴിയ  വഴിധഴി  നടതല്  ഹര്ജഴിയഴില്,  നഗരസഭ  ഓഫതീസട്
ജപഴിണചയട്  വഴില്പന  നടത്തുനതഴിനട്  ഉതരവകോകുകയുടും  ആയതഴിണന്റെ  പ്രകോഥമഴിക
നടപടഴികളഴികലകട്  നതീങ്ങുകയുടും  ണചയ.  അകത  സമയടും  ബഹു.ലഹകകകോടതഴി
നഴികയകോഗഴിച  അഭഴിഭകോഷകന്  മുഖകോനഴിരടും  നടതഴിയ  ഒത്തുതതീര്പട്  ചര്ചകള്
ഫലവതകോയഴിണലന്നുടും  അതഴിനകോല്  പഴിനതീടട്  കമയര്,  ണഡപമ്പ്യൂടഴി  കമയര്,  ണസക്രടറഴി
എനഴിവര്  06.10.2015  നട്  കമയറുണട  കചമറഴില്  ണവചട്  നടതഴിയ  ചര്ചയഴില്
4,92,00,000/-  രൂപ  12  തുലഭ്യ  മകോസ  തവണകളകോയഴി   കഇൗണസഴിലഴിണന്റെ
അടുംഗതീകകോരതഴിന  വഴികധയമകോയഴി   നല്കുനതഴിനട്  തതീരുമകോനഴിചതകോയുടും  ഫയലഴില്
കരഖണപടതഴി  കകോണുന്നു.  പഴിനതീടട്  ഈ  തതീരുമകോനതഴിനട്  14.12.2015  നട്  കചര്ന
കഇൗണസഴിലഴിണന്റെ  103  നമര് തതീരുമകോനപ്രകകോരടും അടുംഗതീകകോരടും ലഭഴിക്കുകയുടും ഇകകോരഭ്യടും
ലഹകകകോടതഴിണയ  അറഴിയഴിക്കുകയുടും  ണചയ.  ഇതഴിണന  തുടര്നട്  കരകോറുകകോരനട്  12
തവണകളഴിലകോയഴി ആണക 4,92,00,000/- രൂപ നല്കഴിയഴിടണ്ടെട്.

ഫയല് പരഴികശകോധഴിചതഴില് കണ്ടെ അപകോകതകള് തകോണഴ ണകകോടക്കുന്നു.

(a) ബകോങട് ഗഭ്യകോരണ്ടെഴി ഹകോജരകോക്കുനതഴില് വതീഴ വരുതഴി

ബഹു.കകകോഴഴികകകോടട്  IA സബട്  കകകോടതഴിയഴില്  2,39,54,529/-  രൂപയുണട ബകോങട്
ഗഭ്യകോരണ്ടെഴി  ഹകോജരകോകണണമന  ഉപകോധഴികയകോണട  കതീകഴകോടതഴി  വഴിധഴി
ബഹു.ലഹകകകോടതഴി  കസ്റ്റ  ണചയകയുടും  നഗരസഭ  ആവശഭ്യണപടതു  പ്രകകോരടും
ആയതഴിനട്  ഏകകദശടും  10  മകോസതഴിലധഴികടും  സമയടും  ബഹു.ലഹകകകോടതഴി
നല്കുകയുടും  ണചയഴിടടും  ബകോങട്  ഗഭ്യകോരണ്ടെഴി  ഹകോജരകോകകോന്  നഗരസഭകട്
കഴഴിയകോതഴിരുനതഴിനകോലകോണട്  വഴിധഴിയുടമയുണട  വഴിധഴി  നടതല്  ഹര്ജഴിയുമകോയഴി
കതീകഴകോടതഴി  മുകനകോടകപകോകുന  സകോഹചരഭ്യമുണ്ടെകോയതട്.  ബകോങട്  ഗഭ്യകോരണ്ടെഴി
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ഹകോജരകോക്കുകയുടും കതീകഴകോടതഴി  വഴിധഴിണയതഴിണരയുള്ള അപതീലഴിണന്റെ അനഴിമ  വഴിധഴി
വണര  കസ്റ്റ  തുടരുകയുടും  അപതീലഴില്  അനഴിമ  വകോദടും  കകള്ക്കുകയുടും
ണചയഴിരുന്നുണവങഴില് നഗരസഭകട് അനകൂലമകോയഴി വഴിധഴി ലഭഴിക്കുമകോയഴിരുന്നുണവനട്
നഴിയകമകോപകദശതഴില്  നഴിന്നുടും  വഭ്യക്തമകോണട്.  എനകോല്  അപതീലഴില്  വഴിശദമകോയ
വകോദടും കകടട് വഴിധഴി പറയകോനള്ള അവസരടും ലഭഴികകോണത കപകോയതട് ബകോങട് ഗഭ്യകോരണ്ടെഴി
യഥകോസമയടും ഹകോജരകോക്കുനതഴില് വതീഴ വരുതഴിയതഴിനകോലകോണട്.

• ആവശഭ്യമകോയ  മുന്സഴിപല്  ഫണ്ടെട്  ഉണ്ടെകോയഴിടടും  ബകോങട്  ഗഭ്യകോരണ്ടെഴി
ലഭഭ്യമകോകഴിയഴില

നഗരസഭയുണട  തനതട്  ഫണ്ടെട്,  ബകോങട്  ഗഭ്യകോരണ്ടെഴികട്  പരഭ്യകോപമകോകണകോ  എനട്
പരഴികശകോധഴിചട്  റഴികപകോര്ടട്  ണചയനതഴിനകോയഴി  09.07.2014  നട്  ബഹു.കമയര്
അകഇൗണ്ടെട്സട് ഓഫതീസര്കട് നഴിര്കദ്ദേശടും നല്കഴിയതഴിണന തുടര്നട് 14.07.2014 നട്
ലഭഭ്യമകോകഴിയ റഴികപകോര്ടട് പ്രകകോരടും നഗരസഭയുണട അകഇൗണ്ടെട് നടും. 67109350615
(SBT)  പ്രകകോരടും  4,37,00,000/-  രൂപ  നതീകഴിയഴിരഴിപ്പുള്ളതകോയുടും  ഇതഴില്
2,84,00,000/-  രൂപ  അനപൂരക  കപകോഷകകോഹകോര  പദ്ധതഴിക്കുള്ള  തുകയുടും,
50,00,000/-  രൂപ അറവുശകോല നഴിര്മകോണതഴിനകോയഴി ശുചഴിതസമഴിഷനഴില് നഴിന്നുടും
ലഭഴിച തുകയുടും ഉള്ണപടതകോയുടും, ജനറല് പര്പസട് ഗകോന്റെട് അകഇൗണ്ടെകോയ MCFA.I
അകഇൗണ്ടെഴില്  5,70,00,000/-  രൂപ  നതീകഴിയഴിരഴിപ്പുള്ളതകോയുടും  ഫയലഴില്
കരഖണപടതഴിയഴിടണ്ടെട്. എനകോല് 16.07.2014 നട് ണഡപമ്പ്യൂടഴി ണസക്രടറഴി നല്കഴിയ
കുറഴിപഴില്  കസവഴിടുംഗട്സട്  ബകോങട്  അകഇൗണ്ടെഴികനല്  ബകോങട്  ഗഭ്യകോരണ്ടെഴി
അനവദഴികകോന്  ആവശഭ്യണപടകോനകോകഴിണലന്നുടും  അങ്ങണന  ആവശഭ്യണപടകോല്
അതയുടും  തുക  പഴിന്വലഴികകോന്  കഴഴിയകോത  സകോഹചരഭ്യടും  ഉണ്ടെകോകുണമന്നുടും
അതഴിനകോല്  നഗരസഭയുണട  ഉടമസതയഴിലള്ള  ഭൂമഴി  പണയണപടതഴി  ബകോങട്
ഗഭ്യകോരണ്ടെഴികട്  അകപക്ഷഴിക്കുനതകോയഴിരഴിക്കുടും  ഉചഴിതണമന്നുടും  അഭഴിപ്രകോയണപട.
എനകോല് അകഇൗണ്ടെട്സട് ഓഫതീസര് നല്കഴിയ റഴികപകോര്ടട് പ്രകകോരടും നഗരസഭയുണട
രണ്ടെട്  അകഇൗണകളഴിലകോയഴി  തണന  അനപൂരക  കപകോഷകകോഹകോര  വഴിഹഴിതടും,
ശുചഴിതസമഴിഷന്  ഫണ്ടെട്  എനഴിവ  കഴഴിചട്  6,10,00,000/-  രൂപകയകോളടും
നതീകഴിയഴിരഴിപ്പുണ്ടെകോയഴിരുന്നു.

ഈ  നതീകഴിയഴിരഴിപട്  തുകയുണട  അടഴിസകോനതഴില്  ബകോങട്  ഗഭ്യകോരണ്ടെഴി
ആവശഭ്യണപടകോണമന്നുടും,   ബഹു.ലഹകകകോടതഴി  അനവദഴിച  സമയതഴിനള്ളഴില്
ഭൂമഴി  സടുംബന്ധഴിച  കരഖകള്  ഹകോജരകോകഴി  ബകോങട്  ഗഭ്യകോരണ്ടെഴി  ലഭഭ്യമകോകകോന്
സകോധഴികഴിണലന്നുമുള്ള  വസ്തുതകള്  വഭ്യക്തമകോകഴിയഴിടണ്ടെട്.  എനകോല്  പഴിനതീടട്
ഫയല് പരഴികശകോധഴിചട് നഴിര്കദ്ദേശടും നല്കഴിയ ണസക്രടറഴി,  ബഹു.കമയര് എനഴിവര്
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പ്രസ്തുത റഴികപകോര്ടട് പരഴിഗണഴികകോണത ണഡപമ്പ്യൂടഴി ണസക്രടറഴിയുണട കമല് നഴിര്കദ്ദേശടും
അടുംഗതീകരഴിക്കുകയകോയഴിരുന്നു.  നഗരസഭയുണട  ഭൂമഴി  സടുംബന്ധഴിച  കരഖകള്
ബകോങഴില്  സമര്പഴിചട്  ബകോങട്  ഗഭ്യകോരണ്ടെഴി  ലഭഭ്യമകോക്കുക  എന  നഴിര്കദ്ദേശമകോണട്
ബഹു.ലഹകകകോടതഴിയുണട  ഉതരവു  പകോലഴികകോന്  കഴഴിയകോത  സകോഹചരഭ്യടും
സടുംജകോതമകോകഴിയതട്.  അകഇൗണ്ടെട്സട്  ഓഫതീസര്  റഴികപകോര്ടട്  ണചയ  പ്രകകോരടും
നഗരസഭയുണട  രണ്ടെട്  അകഇൗണകളഴിലകോയഴി  നതീകഴിയഴിരഴിപ്പുള്ള  6,10,00,000/-
രൂപയഴില്  2,39,54,529/-  രൂപ  ബകോങട്  ഗഭ്യകോരണ്ടെഴിയകോയഴി  നഴിലനഴിര്തഴിയകോല്
കപകോലടും ബകോകഴി രൂപ ലദനടുംദഴിന ണചലവുകള്കകോയഴി അവകശഷഴിക്കുമകോയഴിരുന്നു.
അകഇൗണ്ടെട്സട്  ഓഫതീസര്  ഓഡഴിറഴിനട്  ലഭഭ്യമകോകഴിയ  കണക്കുകള്  പ്രകകോരടും
നഗരസഭയുണട രണ്ടെട് അകഇൗണകളഴിലകോയഴി മകോര്ചട് 2014 മുതല് ഡഴിസടുംബര് 2014
വണരയുള്ള മകോസങ്ങളഴിണല നതീകഴിയഴിരഴിപഴിണന്റെ വഴിശദകോടുംശങ്ങള് തകോണഴ ണകകോടക്കുന്നു.

ക്രമ
നടും

തഴിയതഴി A/c No. -
67109350615

MCFA.I ആണക
നതീകഴിയഴിരഴിപട്

1 31.03.2014 8,85,12,054 7,71,23,089 16,56,35,143

2 30.04.2014 5,34,34,176 6,51,17,441 11,85,51,617

3 31.05.2014 4,98,02,907 6,59,36,785 11,57,39,692

4 30.06.2014 6,83,60,941 5,77,79,915 12,61,40,856

5 31.07.2014 5,11,89,964 7,24,75,156 12,36,65,120

6 31.08.2014 5,76,69,133 4,39,77,866 10,16,46,999

7 30.09.2014 10,89,53,214 4,43,52,736 15,33,05,950

8 31.10.2014 7,91,99,018 4,43,52,736 12,35,51,754

9 30.11.2014 6,13,57,072 4,19,56,339 10,33,13,411

10 31.12.2014 3,41,12,251 4,33,59,116 7,74,71,367

ബകോങട് ഗഭ്യകോരണ്ടെഴി ഹകോജരകോകണണമന ബഹു.ലഹകകകോടതഴിയുണട ഉതരവട്
പ്രകോബലഭ്യതഴിലണ്ടെകോയഴിരുന   മകോര്ചട്  2014  മുതല്  ഡഴിസടുംബര്  2014
വണരയുള്ള മകോസങ്ങളഴിണലലകോടും മുകളഴില് കകോണഴിചതു പ്രകകോരടും ആവശഭ്യമകോയ
തുക  നതീകഴിയഴിരഴിപ്പുണ്ടെകോയഴിടടും  ഇതഴിണന്റെ  നഴികക്ഷപതഴികനല്  ബകോങട്
ഗഭ്യകോരണ്ടെഴി  വകോങ്ങഴി  ഹകോജരകോകകോന്  തയകോറകോകകോതതട്  നതീതതീകരഴികകോന്
കഴഴിയകോത  വതീഴയകോണട്.

• സഴിരനഴികക്ഷപതഴികനല്  ബകോങട്  ഗഭ്യകോരണ്ടെഴി  ലഭഭ്യമകോകകോന്  നടപടഴി
സസതീകരഴിചഴില

കകരള സടുംസകോന ഓഡഴിറട് വകുപട് പുറണപടവഴിച നഗരസഭയുണട  2013-14

                                              സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് 2017-18 209
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വര്ഷണത ഓഡഴിറട് റഴികപകോര്ടട് പ്രകകോരമുള്ള സഴിരനഴികക്ഷപടും സടുംബന്ധഴിച
വഴിശദകോടുംശടും തകോണഴ ണകകോടക്കുന്നു.                                

ക്രമ
നടും. രശതീതഴി നടും തതീയതഴി സകോപനടും തുക

1 FD. 010001008438 സഴിറഴി പസട് 
സതീടും. (Sl.No. 0179123) 31.03.2014

കകോലഴികറട്
സഴിറഴി 

കകകോ-ഓ. 
അര്ബന്

ബകോങട്

1,00,00,000

2. FD. 010001008439 (Sl.No. 
0179124) 31.03.2014 1,00,00,000

3 FD. 010001008440 (Sl.No. 
0179125) 31.03.2014 1,00,00,000

4 174001 29.01.2012 1,79,899

ആണക 3,01,79,899

നഗരസഭകട്  സഴിരനഴികക്ഷപമകോയഴി  3,01,79,899/-  രൂപ  ഉണ്ടെകോയഴിടടും,
സഴിരനഴികക്ഷപതഴിണന്റെ  ഈടഴികനല്  ബകോങട്  ഗഭ്യകോരണ്ടെഴി   എളുപടും
ലഭഭ്യമകോകുണമനഴിരഴിണക,  ആയതട്  ലഭഭ്യമകോകഴി  കകകോടതഴിയഴില്  ഹകോജരകോക്കുനതഴിനട്
നടപടഴി സസതീകരഴിചഴില.

(b) ഭൂമഴിയുണട കരഖകള് സമര്പഴിചട് ബകോങട് ഗഭ്യകോരണ്ടെഴി വകോങ്ങുന നടപടഴികളഴില് കകോലതകോമസടും

നഗരസഭയുണട  ഭൂമഴി  പണയണപടതഴി  ബകോങട്  ഗഭ്യകോരണ്ടെഴി  വകോങ്ങുന കകോരഭ്യതഴിനട്
നഗരസഭയുണട തനതട് ഫണ്ടെട് അകഇൗണ്ടെട് ഉള്ള ബകോങ്കുമകോയഴി ബന്ധണപടനതഴിനട്
ചുമതലണപടതഴിയ  അകഇൗണ്ടെട്സട്  ഓഫതീസര്,  എഞഴിനതീയറഴിടുംഗട്  ണസക്ഷന്
ക്ലെര്കട്  എനഴിവര്  ബകോങ്കുമകോയഴി  ബന്ധണപടതഴില്  ഭൂമഴി  സടുംബന്ധഴിച  കരഖകള്
ഹകോജരകോകഴി  ബകോങട്  ഗഭ്യകോരണ്ടെഴി  ലഭഴിക്കുനതഴിനട്  സമയണമടക്കുണമന്നുടും  കകകോടതഴി
അനവദഴിച  സമയതഴിനകടും  ലഭഴിക്കുകയഴിണലന്നുടും  എനകോല്  പണടും
നഴികക്ഷപഴിക്കുകയകോണണങഴില് അന്നു തണന ലഭഴിക്കുണമന്നുടും റഴികപകോര്ടട് ണചയഴിടണ്ടെട്.
ഈ  റഴികപകോര്ടഴിന്കമല്  തുടര്നടപടഴികള്  സസതീകരഴികകോന്  ണസക്രടറഴിണയ
ചുമതലണപടതഴി  23.07.2014  നട്  ബഹു.കമയര്   നഴിര്കദ്ദേശടും  നല്കഴിയഴിടണ്ടെട്.
കകകോടതഴി  അനവദഴിച  സമയതഴിനള്ളഴില്  ബകോങട്  ഗഭ്യകോരണ്ടെഴി  ലഭഴിക്കുകയഴിണലനട്
അറഴിയകോമകോയഴിരുനഴിടടും  ഭൂമഴിയുണട  കരഖകള്  ഹകോജരകോകഴി  ബകോങട്  ഗഭ്യകോരണ്ടെഴി
ലഭഭ്യമകോകകോനള്ള ശമങ്ങളകോണട് തുടര്ന്നുടും നടന്നു വനതട്. ഇതഴിനഴിടയഴില് നഴിരവധഴി
തവണ നഗരസഭയുണട സ്റ്റകോന്റെഴിടുംഗട്  കകകോണസല് ബകോങട് ഗഭ്യകോരണ്ടെഴി ഹകോജരകോക്കുക
എനതട്  വളണര  ഗഇൗരവകമറഴിയ  വഴിഷയമകോണണന്നുടും  ആയതട്
ഹകോജരകോകഴിയഴിണലങഴില്  നഗരസഭയുണട  സലങ്ങളുടും  ഓഫതീസുടും  ജപഴി
ണചയണമന്നുടും  കഫകോണ  മുകഖനയുടും  കതഴിലൂണടയുടും  അറഴിയഴിചഴിരുന്നു.  തുടര്നട്
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നഗരസഭയുണട  ഉടമസതയഴിലള്ള  ഭൂമഴിയുണട  കരഖകള്  ഹകോജരകോക്കുനതഴില്
കകോലതകോമസടും വരുണമന്നുടും പണടും നഴികക്ഷപഴിചട് ബകോങട് ഗഭ്യകോരണ്ടെഴി വകോങ്ങകോണമന്നുടും
21.10.2014  നട് അകഇൗണ്ടെട്സട് ഓഫതീസര് റഴികപകോര്ടട് ണചയഴിടണ്ടെട്.  എനകോല് ഈ
നഴിര്കദ്ദേശടും  പരഴിഗണഴികകോത,  നഗരസഭ  അകസഴിസഴിഷനഴിലൂണട  ഏണറടത
സലങ്ങള്  (ഉദകോ.  കകകോവൂര്  കമമ്പ്യൂണഴിറഴി  ഹകോള്  സലടും,  മതീഞന  ബസട്
ണടര്മഴിനല് സലടും) ബകോങഴില് പണയണപടതകോനള്ള നഴിര്കദ്ദേശടും 03.12.2014 നട്
ബഹു.കമയര്  വതീണടും  നല്കഴി.  ഇതഴിണന്റെ  അടഴിസകോനതഴില്  ഭൂമഴി
പണയണപടതകോന്  കഇൗണസഴിലഴിണന്റെ  അനമതഴി  കവണണമനട്  എസട്.ബഴി.ടഴി
അസഴി.ജനറല്  മകോകനജര്  02.08.2014-ണല  കതഴിലൂണട  ആവശഭ്യണപടതഴിണന
തുടര്നട് ബകോങട്  ഗഭ്യകോരണ്ടെഴികകോയഴി ണനലഴികകകോടട്  വഴികലജഴിണല റതീ  സര്കവ്വേ നമര്
87/1 ല് ണപട 0.5900 ണഹക്ടര് സലതഴിണന്റെ കരഖകള് പണയണപടത്തുനതഴിനട്
കഇൗണസഴില് (CR.55/24.4.15) തതീരുമകോനഴിച്ചു.

ബകോങട്  ഗഭ്യകോരണ്ടെഴി  അടഴിയനഴിരമകോയഴി  ണകടഴിണവകണണമന്നുടും  അലകോതപക്ഷടും
നഗരസഭയുണട  കകസട്  വഴിജയതഴിനള്ള  സകോദ്ധഭ്യതകട്  കകകോടമുണ്ടെകോകുണമന്നുടും
ഉകദ്ദേശഭ്യടും  5 കകകോടഴികയകോളടും  രൂപ  കകകോടതഴിയഴില്  ണകടഴിണവകകണ്ടെ
സകോഹചരഭ്യമുണ്ടെകോകുണമന്നുടും  ബഹു.  ലഹകകകോടതഴിയഴിണല  നഗരസഭയുണട
അഭഴിഭകോഷകനകോയ  ശതീ.ണക.ഡഴി.ബകോബ  03.12.2014  നട്  അറഴിയഴിച  കകോരഭ്യടും
ണസക്ഷന്  ക്ലെര്കട്  04.12.2014  നട്  റഴികപകോര്ടട്  ണചയഴിടടും  നഗരസഭയുണട
ആസഴികളുണട  സര്ടഴിലഫഡട്  കകകോപഴി  ഹകോജരകോകഴി  (ഒറഴിജഴിനല്  ആധകോരടും
ലഭഭ്യമകോകകോതതഴിനകോല്)  ബകോങട്  ഗഭ്യകോരണ്ടെഴി  നല്കകോനകോണട്   06.12.2014  നട്
ബഹു.കമയര് നഴിര്കദ്ദേശഴിചതട്.

നഗരസഭ  കകകോവൂരഴില്  കമമ്പ്യൂണഴിറഴി  ഹകോള്  നഴിര്മഴിക്കുനതഴിന  കവണ്ടെഴി  ണപകോന്നുടും
വഴിലകട് ഏണറടത സലതഴിനട്  2.5 കകകോടഴിയഴിലധഴികടും മൂലഭ്യമുള്ളതകോയഴി ടഴി.പഴി.8
ണസക്ഷന് റഴികപകോര്ട ണചയഴിടണ്ടെട്.  ഈ സലതഴിണന്റെ കരഖകള് പണയണപടതഴി
ബകോങട് ഗഭ്യകോരണ്ടെഴി വകോങ്ങുനതഴിനള്ള അടഴിയനഴിര സസഭകോവകതകോണടയുള്ള യകോണതകോരു
നടപടഴിയുടും  സസതീകരഴിചഴില.  നഗരസഭയുണട  ഉടമസതയഴില്  കകകോടഴികണകഴിന
വഴില വരുന നഴിരവധഴിയകോയ ഭൂമഴികളുടും  ണകടഴിടങ്ങളുടും  ഉണ്ടെകോയഴിരഴിണക കരഖകള്
ഹകോജരകോകകോന്  കഴഴിയകോഞതട്  നഗരസഭയുണട  ഭകോഗത്തുനഴിന്നുള്ള  ഗുരുതര
വതീഴയകോണട്.

(c) അഭഴിഭകോഷകണന്റെ സകോനഴിദ്ധഭ്യടും ഉറപകോകഴിയഴില

ബഹു.ലഹകകകോടതഴി  നഴികയകോഗഴിച  അഭഴിഭകോഷകന്,  ണസക്രടറഴി  എനഴിവര്
കരകോറുകകോരനമകോയഴി  നടതഴിയ  ചര്ചകളഴില്  തതീരുമകോനതഴിണലതകോന്
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കഴഴിയകോതതഴിണന  തുടര്നട്  06.10.2015  നട്  ബഹു.കമയര്,  ണഡപമ്പ്യൂടഴി  കമയര്,
ണസക്രടറഴി എനഴിവരുമകോയഴി നടതഴിയ ചര്ചയഴിലകോണട്  4,92,00,000/-  രൂപ  12
മകോസ തുലഭ്യ തവണകളകോയഴി നല്കകോന് തതീരുമകോനഴിചഴിടള്ളതട് എനട് കനകോടട്ഫയലഴില്
കരഖണപടതഴികകോണുന്നു.  എനകോല്  കരകോറുകകോരനമകോയഴി  മതീഡഴികയഷന്
നടത്തുനതഴിനകോയഴി  ബഹു.ലഹകകകോടതഴി  നഴികയകോഗഴിച  അഭഴിഭകോഷകണന്റെ
സകോനഴിദ്ധഭ്യടും ആ ചര്ചയഴില് ഉറപകോകഴിയഴില.  ബഹു.ലഹകകകോടതഴി നഴികയകോഗഴിച
അഭഴിഭകോഷകണന മതീഡഴികയഷന് നടതഴിയതഴിനകശഷടും അറഴിയഴിക്കുകയകോയഴിരുന്നു.

(d) ബകോങട്  ഗഭ്യകോരണ്ടെഴി  നല്കകോനള്ള  കഇൗണസഴില്  തതീരുമകോനടും  നടപഴിലകോക്കുനതഴില്  വതീഴ
വരുതഴിയവര്ണകതഴിണര നടപടഴിയഴില

നഗരസഭ  ണസക്രടറഴി,  ബഹു.കമയര്,  ണഡപമ്പ്യൂടഴി  കമയര്  എനഴിവരുണട
സകോനഴിദ്ധഭ്യതഴില്  നടന  ചര്ചയഴില്  4,92,00,000/-  രൂപ  വഴിധഴിയുടമകട്  12
ഗഡുകളകോയഴി  നല്കകോന്  തതീരുമകോനഴിച  കമയറുണട  നടപടഴി  കഇൗണസഴില്  (CR
103/14.12.2015)  അടുംഗതീകരഴിച്ചു.  ഇതഴിനകോയഴി കഇൗണസഴില് മുമകോണക സമര്പഴിച
കുറഴിപഴില്  "  നഗരസഭ  ണഞെളഴിയന്  പറമട്  ഖരമകോലഴിനഭ്യപകോന്റെഴിണല  സഴിവഴില്
പ്രവൃതഴികള് കരകോര് ഏണറടത വകയഴില്  2,39,54,529/-  രൂപ ലഭഴിക്കുനതഴിന
കവണ്ടെഴി കരകോറുകകോരനകോയ ശതീ.സുകരഷട്ബകോബ ഫയല് ണചയ  OS.96/06  നമര്
കകസഴിണല  വഴിധഴിണകതഴിണര  നഗരസഭ  ബഹു.ലഹകകകോടതഴി  മുമകോണക  ഫയല്
ണചയ  RFA.301/14  നമര്  കകസഴില് മതീഡഴികയഷന്  മുഖകോനഴിരടും  പരഴിഹകോരടും
കകോണുനതഴിനട് ബഹു.ലഹകകകോടതഴി  നഴിര്കദ്ദേശഴിചഴിടണ്ടെട്.  അതുപ്രകകോരടും
മതീഡഴികയഷന  കവണ്ടെഴി  ചുമതലണപടതഴിയ  അഭഴിഭകോഷകന്,  ണസക്രടറഴി
കരകോറുകകോരന് എനഴിവരുമകോയഴി  2015  ജൂലകോയട്  മുതല് ഒകക്ടകോബര് വണര വഴിവഴിധ
തതീയതഴികളഴിലകോയഴി  ചര്ച  നടതഴിയഴിടളളതകോണട്"  എനകോണട്
കരഖണപടതഴിയഴിടള്ളതട്. ഈ കുറഴിപഴിണന്റെ അടഴിസകോനതഴിലകോണട് ബഹു.കമയറുണട
കചമറഴില് 06.10.2015 നട് നടതഴിയ ചര്ചയഴില് 4,92,00,000/- രൂപ 12  തുലഭ്യ
തവണകളകോയഴി  നല്കകോന്  ധകോരണയകോകഴിയ  കമയറുണട  നടപടഴി  കഇൗണസഴില്
അടുംഗതീകരഴിചതട്.

എനകോല്  കതീകഴകോടതഴി  വഴിധഴിണകതഴിണര  ബഹു.ലഹകകകോടതഴിയഴില്  നല്കഴിയ
അപതീലഴില് കതീകഴകോടതഴി വഴിധഴി കസ്റ്റ ണചയനതഴിനട് ഉപകോധഴിയകോയഴി  2,39,54,529/-
രൂപയുണട  ബകോങട്  ഗഭ്യകോരണ്ടെഴി  ഹകോജരകോകകോന്  നഴിര്കദ്ദേശഴിചഴിരുനതുടും  ആയതട്
കകകോടതഴി മുമകോണക ഹകോജരകോകകോന് കഴഴിയകോതതുടും,  അതഴിനകോല് അപതീലഴിന്കമല്
ബഹു.ലഹകകകോടതഴിയുണട   അനഴിമവഴിധഴി  വണര  കതീകഴകോടതഴി  വഴിധഴി  കസ്റ്റ ണചയ
ണകകോണള്ള ഉതരവട്  ഇലകോതകോവുകയുടും,  ബഹു.ലഹകകകോടതഴി അപതീലഴില് വകോദടും
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കകള്കകോണത  കരകോറുകകോരനമകോയഴി  മതീഡഴികയഷനഴിലൂണട  ഒത്തുതതീര്പകോക്കുനതഴിനട്
നഴിര്കദ്ദേശഴികകോനഴിടയകോയതുമകോയ  സകോഹചരഭ്യടും  ഉണ്ടെകോയതട്  കഇൗണസഴില്
പരഴിഗണഴിചഴില.  ബകോങട് ഗഭ്യകോരണ്ടെഴി ഹകോജരകോക്കുനതഴിനട് ണനലഴികകകോടട് വഴികലജഴിണല
റഴി.സ.87/1  ല്  ണപട  0.5900  ണഹക്ടര്  സലതഴിണന്റെ  കരഖകള്  ബകോങഴില്
പണയണപടത്തുനതഴിനട് 24.04.2015 നട് തതീരുമകോനണമടത കഇൗണസഴിലഴിണന്റെ മുന്
തതീരുമകോനടും  നടപഴിലകോകകോത  സകോഹചരഭ്യടും   പരഴികശകോധഴിചട്  വതീഴ
വരുതഴിയവര്ണകതഴിണര കഇൗണസഴില് നടപടഴി സസതീകരഴിചഴില.

നഗരസഭകോ  ഫണ്ടെട്  ആവശഭ്യതഴിനട്  ഉണ്ടെകോയഴിരഴിണക,  കുറവകോണണന  നഴിലപകോടട്
സസതീകരഴിചട്  നഴികക്ഷപതഴിന്കമല്  ബകോങട്  ഗഭ്യകോരണ്ടെഴി  വകോങ്ങകോണത  നഗരസഭയുണട
ഭൂമഴി പണയതഴില് ബകോങട് ഗഭ്യകോരണ്ടെഴി വകോങ്ങുനതഴിനട് തതീരുമകോനഴിണചങഴിലടും ആയതട്
ഹകോജരകോക്കുനതഴിലടും  വതീഴ  വരുതഴി.  ഇതകോണട്  കരകോറുകകോരനട്  മതീഡഴിയഷന് വഴഴി
4,92,00,000/-  രൂപ നല്കകണ്ടെഴി വന സകോഹചരഭ്യമുണ്ടെകോയതട്.  "നഴിര്കദ്ദേശങ്ങള്
യഥകോസമയടും  പ്രകോവര്തഴികമകോക്കുനതഴിനട്  ഉതരവകോദണപട  ഉകദഭ്യകോഗസര്കട്
കഴഴിയകോണത  കപകോയതകോണട്  ഇകപകോള്  കരകോറുകകോരനമകോയഴി  മതീഡഴികയഷനഴികലക്കു
കഇൗണസഴിലഴിനട്  എതഴികചകരണ്ടെ  സകോഹചരഭ്യമുണ്ടെകോയതട്" എനട്  ബഹു.കമയര്
കനകോ ടട്  ഫയലഴില് കരഖണപടതഴിയഴിടണ്ടെട്.  തതീരുമകോനടും  നടപഴിലകോക്കുനതഴില് വതീഴ
സടുംഭവഴിച്ചു  എനട്  ബഹു.കമയര്കട്  കബകോധഭ്യണപടഴിടടും  വതീഴകട്
 ഉതരവകോദഴിയകോയവര്ണകതഴിണര ഉചഴിതമകോയ നടപടഴികള് സസതീകരഴിചഴില.

ബകോങട് ഗഭ്യകോരണ്ടെഴി യഥകോസമയടും ഹകോജരകോകഴിയഴിരുന്നുണവങഴില് ലഹകകകോടതഴിയഴില്
ഫയല്  ണചയ  അപതീലഴില്,  അനഴിമ  വകോദടും  കകട  കശഷടും,  കരകോറുകകോരന്
അനഭ്യകോയതഴില്  ആവശഭ്യണപട  തുകയുടും  12%  പലഴിശയുടും  കകകോടതഴിണചലവുടും
സഹഴിതടും നല്കകോനള്ള കതീകഴകോടതഴി വഴിധഴി റദ്ദേകോകണപടനതഴികനകോ നഷപരഴിഹകോര
സടുംഖഭ്യ  കുറയുനതഴികനകോ  ഉള്ള  സകോഹചരഭ്യടും  ഉണ്ടെകോകുമകോയഴിരുന്നു  എനട്
നഗരസഭയുണട  സ്റ്റകോന്റെഴിടുംഗട്  കഇൗണസലഴിണന്റെ  നഴിയകമകോപകദശതഴില്  നഴിന്നുടും
വഭ്യക്തമകോണട്.  അതുണകകോണ തണനയകോണട്  അപതീല് നല്കുനതഴിനട്  സ്റ്റകോന്ഡഴിടുംഗട്
കഇൗണസല്  നഴിയകമകോപകദശടും  നല്കഴിയതട്.  എനകോല്  യഥകോസമയടും  ബകോങട്
ഗഭ്യകോരണ്ടെഴി  ഹകോജരകോകകോതതഴിനകോല്  കകസഴിണന്റെ  നഭ്യകോയകോനഭ്യകോയങ്ങളഴികലകട്
കടകകോണത  കകകോടതഴി  മതീഡഴികയഷനഴിലൂണട  തതീര്പകോകകോന്
നഴിര്കദ്ദേശഴിക്കുകയകോയഴിരുന്നു. ഇതട് നഗരസഭകട് വളണര വലഴിയ നഷടും ഉണ്ടെകോകഴി.

നഗരസഭയുണട  സകോമതഴിക  തകോല്പരഭ്യടും  സടുംരക്ഷഴിക്കുനതഴില്  വതീഴകള്
വരുതഴിയതഴിനടും  4,92,00,000/-  കരകോറുകകോരനട് നല്കഴിയതഴിനടും വഴിശദതീകരണടും
ആവശഭ്യണപടട്  നഗരസഭകോ  ണസക്രടറഴികട്  നല്കഴിയ  ഓഡഴിറട്  ഒബ്ജക്ഷന്
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കസ്റ്ററട്ണമന്റെഴിനട്  (43/16-17.  26.07.2017)  12.08.2017  നട്  EG.12/OS.96/06
പ്രകകോരടും  സൂപ്രണ്ടെഴിടുംഗട്  എഞഴിനതീയറകോണട്  മറുപടഴി  ലഭഭ്യമകോകഴിയതട്.  1996  ണല
കകരള കലകോകല് ഫണ്ടെട് ഓഡഴിറട്  ചടങ്ങളഴിണല ചടടും  11  (4)  പ്രകകോരടും സകോപന
കമധകോവഴി  തതീയതഴികയകോട  കൂടഴിയ  ഒപ്പു  ണവച  മറുപടഴി  ലഭഭ്യമകോകണണമനട്
അറഴിയഴിച്ചുണകകോണ്ടെട്  11.09.2017  നട്  ണക.എസട്.എ.  ണക.ഒ.സഴി/എ 4/934/17
പ്രകകോരടും ണസക്രടറഴികട് കതയച്ചുണവങഴിലടും മറുപടഴി ലഭഭ്യമകോകഴിയഴിടഴില.

(e) നഗരസഭകോ  കഇൗണസഴിലഴിണന്റെ  14.12.2015  ണല  103  നമര്  തതീരുമകോനതഴിണന്റെ
അടഴിസകോനതഴിലകോണട്  കരകോറുകകോരനട്  4,92,00,000/-  രൂപ  നല്കഴിയതട്.
നഗരസഭയുണട  തകോല്പരഭ്യതഴിനട്  വഴിരുദ്ധമകോയ  ഇതരതഴിലള്ള
തതീരുമകോനണമടക്കുനതഴിനട്  സകോഹചരഭ്യടും  സൃഷഴിച,  14.12.2015  ണല കയകോഗതഴില്
പണങടത  75  കഇൗണസഴിലര്മകോരുടും,  ബകോങട്  ഗഭ്യകോരണ്ടെഴി  യഥകോസമയടും
ഹകോജരകോക്കുനതഴിനട്  നടപടഴി  സസതീകരഴിക്കുനതഴില്  വതീഴ  വരുതഴിയ  നഗരസഭകോ
ണസക്രടറഴിയുടും  ബഹു.ലഹകകകോടതഴി  വഴിധഴിണകതഴിണര  നഴിയകമകോപകദശടും  വകോങ്ങഴി
തുടര് നടപടഴി സസതീകരഴികകോണത തുക നല്കഴിയ നഗരസഭകോ ണസക്രടറഴിയുടും ഇതഴിനട്
ഉതരവകോദഴികളകോണട്.  ആയതഴിനകോല്  4,92,00,000/-  രൂപ  75
കഇൗണസഴിലര്മകോരഴില്  നഴിന്നുടും  രണ്ടെട്  ണസക്രടറഴിമകോരഴില്  നഴിന്നുടും  തുലഭ്യമകോയഴി
ഈടകോകകണ്ടെതകോണണനട് റഴികപകോര്ടഴില് നഴിര്കദ്ദേശഴിചഴിടണ്ടെട്. 

നഗരസഭകോ ണസക്രടറഴി  നല്കഴിയ മറുപടഴി  ത ൃപഴികരമണലനട്   കകകോഴഴികകകോടട്  കകകോര്പകറഷന് ഒകോഡഴിറട്
സതീനഴിയര് ണഡപമ്പ്യൂടഴി ഡയറക്ടറുണട 06.09.2018 ണല ണക.എസട്.എ.ണക.ണക.ഒ.സഴി.എ 7/1040/18 നമര്
കതഴിലൂണട അറഴിയഴിചഴിടണ്ടെട്.

3. ആര്ടഴിസ്റ്റട് സകോരക നഴിര്മകോണടും - നഴിര്വഹണതഴിണല അപകോകതകള്

[കകകോഴഴികകകോടട് കകകോര്പകറഷന് 2016-17  ഓഡഴിറട് റഴികപകോര്ടട് ഖണഴിക 3-2]

നഗരസഭയഴിണല "ആനക്കുളടും"  എന സലതട് കലകോകകോരനകോര്കട് ഒരു സകോരകടും
പണഴിയുനതഴിനട് നഗരസഭ തതീരുമകോനഴിച്ചു. ഇതഴിനകോയഴി കഇൗണസഴില് നഴിര്കദ്ദേശഴിച സര്ണവ്വേ
നമര്  87  ല്ണപട  51.4  ണസന്റെട് സലടും റവനമ്പ്യൂ പുറകമകോകട് ഭൂമഴിയുടും കുളവുമകോണണന്നുടും
ഇകപകോള്  നഴികത്തുഭൂമഴിയകോണണന്നുടും  15.09.2005  നട്  കകകോര്പകറഷന്  എഞഴിനതീയര്
റഴികപകോര്ടട്  ണചയ.   ഇവഴിണട  സകോരകടും  നഴിര്മഴിക്കുനതഴിനട്  അനമതഴികകോയഴി  അകപക്ഷ
നല്കഴിയതഴില്  സ.ഉ.(സകോധകോ)53/2006/ത.സസ.ഭ.വ  06.01.2006  പ്രകകോരടും  അനമതഴി
ലഭഴിചതകോയഴി കനകോടട് ഫയലഴില് കരഖണപടതഴിയഴിടണ്ടെട്  (ബന്ധണപട ഉതരവട് ഫയലഴില്
ഇല).  ഈ  ഉതരവഴില്  "നഗരസഭയുണട  അധതീനതയഴിലള്ള ആനക്കുളടും  51.4  ണസന്റെട്
സലതട്  കലകോകകോരനകോര്കട്  ഒരു  സകോരകടും  പണഴിയുനതഴിനട്  1999 ണല
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ണക.എടും.ബഴി.ആര്  ണല  വഭ്യവസകള്കട്  അനസൃതമകോയഴി  സകോരകടും  പണഴിയുനതഴിനട്
അനമതഴി  നല്കഴി"  എനട്  പറയുനതകോയഴി  ഫയലഴില്  കരഖണപടതഴിയഴിടണ്ടെട്.  ഈ
ഉതരവഴിണന്റെ  അടഴിസകോനതഴില്  കമല്  സലതട്  സകോരകടും നഴിര്മഴിക്കുനതഴിനട്
ഡഴിലസന്  തയകോറകോകകോന്  ആര്കഴിണടക്ടകോയഴി  ശതീ.  പ്രശകോനട്  എനയകോണള
നഴിയമഴിക്കുനതഴിനട്  11.10.2006  ല്  കചര്ന  സ്റ്റഴിയറഴിടുംഗട്  കമഴിറഴി  കയകോഗതഴിണന്റെ
ശഴിപകോര്ശണയ  തുടര്നട്  19.10.2006  ല്  കചര്ന  കഇൗണസഴിലഴിണന്റെ  64 നമര്
തതീരുമകോനപ്രകകോരടും  അടുംഗതീകരഴിച്ചു.  തുടര്നട്  ആര്കഴിണടക്ടട്  സമര്പഴിച  കഡ്രെകോയഴിടുംഗട്സട്
21.07.2007  ല്  ടഇൗണ  പകോനഴിടുംഗട്  ഓഫതീസര്കട്  അയച്ചു.  ആര്കഴിണടക്ടട്  ശതീ.
പ്രശകോന്തുമകോയഴി 19.11.2009 ല് കരകോര് ണവച്ചു.

നഗരസഭ നഴിര്മഴികകോനകദ്ദേശഴിക്കുന ണകടഴിടതഴിനട് പൂര്തതീകരണ സര്ടഴിഫഴികറട്
നല്കുനതഴിന  മുമട്  കപകോടഴികലക്കുള്ള  പ്രകവശനടും  നല്കുന  കറകോഡട്  5.30  മതീററഴില്
നഴിന്നുടും  7  മതീററകോകഴി  വഴികസഴിപഴികകണ്ടെതകോണണന  നഴിബന്ധനകയകോണട  ചതീഫട്  ടഇൗണ
പകോനര് 31.08.2008 നട് D1-10491/07 DDS- CTP ഉതരവട് പ്രകകോരടും സകോരകതഴിണന്റെ
കല  ഔടട്   അടുംഗതീകരഴിച്ചു.  സകോരകടും  പണഴിയുനതഴിനട്  16.06.2008  നട്  പ്രതീ-
കസകോളഴിഫഴികകഷന്  ണടണ്ടെര്  ക്ഷണഴിചതഴില്  കയകോഗഭ്യത  കനടഴിയവരുണട  ണടണ്ടെര്
പരഴികശകോധഴിണചങഴിലടും  എസ്റ്റഴികമറട്  നഴിരകഴികനകകോള്  50%  ല്  കൂടഴിയതഴിനകോല്
അടുംഗതീകരഴിചഴില.  തുടര്നട്  പുതഴിയ  ണഷഡമ്പ്യൂള്  നഴിരകട്  പ്രകകോരടും  എസ്റ്റഴികമറട്
തയകോറകോകകോനടും  റതീണടണ്ടെര്  ണചയകോനടും  18.08.2008  നട്  (CR.50)  കഇൗണസഴില്
തതീരുമകോനഴിച്ചു.  ഇതഴിണന തുടര്നട്  ആര്കഴിണടക്ടട്  2008  ണല പുതഴിയ ണഷഡമ്പ്യൂള് നഴിരക്കു
പ്രകകോരടും  3,42,00,000/-  രൂപയുണട  എസ്റ്റഴികമറട്  തയകോറകോക്കുകയുടും  23.09.2008  നട്
സകോകങതഴികകോനമതഴി ലഭഴിക്കുകയുടും ണചയ.  തുടര്നട് നടതഴിയ റതീണടണ്ടെറഴില് എസ്റ്റഴികമറട്
തുകകയകകോള്  37%  കൂടതല്  കസകോടട്  ണചയ  ശതീ.ണക.പഴി.ചന്ദ്രദകോസന്  എന
 കരകോറുകകോരനമകോയഴി  ണനകഗകോസഴികയഷന് നടതഴി  20%  അധഴികനഴിരകഴില് പ്രവ ൃതഴി
ഏണറടപഴിച്ചു.   ആയതഴിനട്  സര്കകോര്  ഉതരവട്  (സകോധകോ)  1913/10  ത.സസ.ഭ.വ
10.06.2010  പ്രകകോരടും സര്കകോര് അനമതഴി നല്കുകയുടും ഒരു വര്ഷതഴിനകടും പ്രവൃതഴി
പൂര്തഴിയകോകണണമന  നഴിബന്ധനകയകോണട  കരകോറഴില്  (കരകോര്  നടും.73/10-11)
ഏര്ണപടകയുമുണ്ടെകോയഴി.  കമയറുണട  അദ്ധഭ്യക്ഷതയഴില്  05.03.2012,  11.04.2012,
17.01.2013  തതീയതഴികളഴില്  നടന  മതീറഴിടുംഗഴിണന്റെ  അടഴിസകോനതഴിലടും  ആര്കഴിണടക്ടട്,
എഞഴിനതീയര്  എനഴിവരുണട  സന്ദര്ശന  കവളയഴിലടും  എടത  തതീരുമകോനങ്ങള്
ഉള്ണകകോള്ളഴിചട്  റഴിലവസട്ഡട്  എസ്റ്റഴികമറട്  തയകോറകോക്കുകയുടും  06.06.2013  ണല
കഇൗണസഴില് അടുംഗതീകകോരകതകോണട തകദ്ദേശ സസയടുംഭരണ വകുപട് ചതീഫട് എഞഴിനതീയര്കട്
സകോകങതഴികകോനമതഴികകോയഴി  അയക്കുകയുടും  21.10.2013  ല്  അടുംഗതീകകോരടും  ലഭഴിക്കുകയുടും

                                              സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് 2017-18 215
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ണചയ.  തുടര്നട്  08.01.2014  നട്  കരകോറുകകോരനമകോയഴി  സപഴിണമന്റെറഴി  എഗഴിണമന്റെട്  ഒപഴിട.
ഇതഴിനഴിടയഴില് പകോര്ടട്  ബഴില്  3  നല്കുനതഴിനട്  2  മകോസതഴിലധഴികടും  ലവകഴിയതഴില്
പ്രതഴികഷധഴിചട്  കരകോറുകകോരന് പ്രവൃതഴി നഴിര്തഴിണവചഴിരുന്നു.  എനകോല് ബഹു.കമയറുണട
കചമറഴില് 21.11.2013  നട് നടന കയകോഗതഴില് 90% പണഴി പൂര്തഴിയകോകഴിയതഴിനകോല്
കകോലകോവധഴി  31.03.2014  വണര  നതീടനതഴിനടും  ബഴില്  തുക  10  ദഴിവസതഴിനകടും
നല്കുനതഴിനടും ധകോരണയകോയഴി. 

ഇതഴിനഴിണട  കരകോറുകകോരന്  28.10.2011,  09.10.2013,  28.10.2013
തതീയതഴികളഴിലകോയഴി  നഗരസഭ  ണസക്രടറഴികട്  നല്കഴിയ  കതഴില്  പ്രവ ൃതഴി
പൂര്തതീകരഴിക്കുനതഴിനട്  കകോലതകോമസടും  ഉണ്ടെകോകുനതട്  കരകോറുകകോരണന്റെ  വതീഴ
ണകകോണ്ടെണലന്നുടും  ഇനഴി  പ്രവൃതഴി  തുടര്നട്  നടതണണമങഴില്  പുതുകഴിയ  ണഷഡമ്പ്യൂള്
നഴിരകട്  അനവദഴിച്ചു  തരണണമന്നുടും  അലകോതപക്ഷടും  കരകോറഴില്  നഴിന്നുടും
ഒഴഴിവകോകണണമന്നുടും അകപക്ഷഴിച്ചു.  എനകോല് നഗരസഭ ഇതഴിനട്  മറുപടഴി  നല്കഴിയഴില.
തുടര്നട് കരകോറുകകോരന് 31.03.2014 നട് പ്രവൃതഴി പൂര്തതീകരഴിച്ചു. 

കരകോര്  പ്രകകോരമുള്ള  സമയതഴിനകടും   പ്രവൃതഴി   പൂര്തഴിയകോകകോന്
സകോധഴികകോതഴിരുനതട്  നഗരസഭയുണട  ഭകോഗതട്  നഴിന്നുടും  വന  വതീഴ  ണകകോണ്ടെകോണണന്നുടും
കരകോര് കകോലകോവധഴി  അവസകോനഴിച കശഷടും നടതഴിയ  3,  4,  5,  6  പകോര്ടട്  ബഴില്ലുകളുണട
പ്രവൃതഴി  നടന്നുവന  കകോലതട്  നഴിലവഴിലള്ള  പഴി.ഡബമ്പ്യൂ.ഡഴി  ണഷഡമ്പ്യൂള്  നഴിരക്കു
പ്രകകോരമുള്ള തുകയകോയഴി 78,35,431/- രൂപ അധഴികടും അനവദഴികണണമന്നുടും അകപക്ഷഴിചട്
തകദ്ദേശ  സസയടുംഭരണ  സകോപനങ്ങള്ക്കു  കവണ്ടെഴിയുള്ള  ഒകോടുംബഡട്സകോന്  മുമകോണക
കരകോറുകകോരന്  നല്കഴിയ  ഹര്ജഴിയഴില്,  പുതഴിയ  കഇൗണസഴില്  നഴിലവഴില്  വനട്
3 മകോസതഴിനകടും പുതഴിയ പരകോതഴി നഗരസഭ ണസക്രടറഴികട് നല്കകോനടും 3 മകോസതഴിനകടും
പരകോതഴിയഴില്  നഗരസഭ  തതീരുമകോനണമടകണണമന്നുടും  ഉതരവഴിട.  ഇതഴിണന്റെ
അടഴിസകോനതഴില് കരകോറുകകോരന് 06.01.2016 നട് പരകോതഴി നല്കുകയുടും 08.06.2016 ണല
കഇൗണസഴില് തതീരുമകോന പ്രകകോരടും പരകോതഴി പരഴിഗണഴികകോന് നഴിര്വകോഹമഴിണലനട് പറഞട്
നഴിരസഴിക്കുകയുടും  ണചയ.  ഫയല്  പരഴികശകോധഴിചതഴില്  കണ്ടെ  അപകോകതകള്  തകോണഴ
ണകകോടക്കുന്നു.

(a) റവനമ്പ്യൂ പുറകമകോകട് ഭൂമഴിയഴിണല നഴിര്മകോണതഴിനട് അനമതഴി  വകോങ്ങഴിയഴില

സകോരകടും പണഴിയുനതഴിനട് കഇൗണസഴില് നഴിര്കദ്ദേശഴിച സലടും റവനമ്പ്യൂ പുറകമകോകട്
ഭൂമഴിയുടും  കുളവുടും  ഇകപകോള്  നഴികത്തു  ഭൂമഴിയകോണണന്നുടും  15.09.2005  നട്
കകകോര്പകറഷന് എഞഴിനതീയറുണട   റഴികപകോര്ടഴില്  കകോണുന്നു.  റവനമ്പ്യൂ  പുറകമകോകട്
ഭൂമഴി നഗരസഭകട് സകോരകടും പണഴിയുനതഴിനട് റവനമ്പ്യൂവകുപട്  വഴിട നല്കഴിയഴിടഴില.
റവനമ്പ്യൂ  പുറകമകോകട്  ഭൂമഴി  ഏണറടക്കുകമകോള്  03.07.2001  ണല  P3/16579/01

216 പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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(റവനമ്പ്യൂ)  സര്ക്കുലര്  പ്രകകോരടും  ജഴിലകോ  കലക്ടര്കട്  അകപക്ഷ
സമര്പഴികകണ്ടെതകോണണനട്  കനകോടട്  ഫയലഴില്  കരഖണപടതഴിയഴിടണണ്ടെങഴിലടും
അപ്രകകോരമുള്ള നടപടഴികള് സസതീകരഴിക്കുകകയകോ റവനമ്പ്യൂ വകുപഴില് നഴിന്നുടും അനമതഴി
വകോങ്ങുകകയകോ  ണചയഴിടഴില.  കനകോടട്  ഫയലഴില്  പരകോമര്ശഴിച  സര്കകോര്  ഉതരവട്
(സകോ)  53/06  ത.സസ.ഭ.വ   06.01.2006  തകദ്ദേശ  സസയടുംഭരണ  വകുപട്
പുറണപടവഴിചഴിടള്ളതകോണട്.  ഈ  ഉതരവഴില്  നഗരസഭയുണട  അധതീനതയഴിലള്ള
ആനക്കുളടും  51.4  ണസന്റെട്  സലതട്  സകോരകടും  പണഴിയുനതഴിനകോണട്  അനമതഴി
നല്കഴിയതട്.  എനകോല്  ആനക്കുളടും  നഗരസഭയുണട  അധതീനതയഴിലള്ള
ഭൂമഴിയണലന്നുടും  റവനമ്പ്യൂ  പുറകമകോകട്  ഭൂമഴിയകോണണന്നുടും  ഫയലഴില്  നഴിന്നുടും
വഭ്യക്തമകോണട്.  നഴിയമകോനസൃതടും  നഗരസഭയുണട  ഉടമസതയഴിലടും
ലകവശതഴിലമലകോത  ഭൂമഴിയഴില്  റവനമ്പ്യൂവകുപഴിണന്റെ  അനമതഴിയഴിലകോണത
കകകോടഴികള് ണചലവഴഴിചട് ണകടഴിടടും നഴിര്മഴിച്ചു.

(b) ആര്കഴിണടക്ടഴിണന്റെ നഴിയമനതഴില് നടപടഴിക്രമങ്ങള് പകോലഴിചഴില

1997  ണല  കകരള  മുനഴിസഴിപകോലഴിറഴി  (ണപകോതുമരകോമത്തു  പണഴികളുണട  നടതഴിപ്പുടും
സകോധനങ്ങള് വകോങ്ങലടും)  ചടങ്ങളഴിണല,  ചടടും  6(2)  പ്രകകോരടും  വഴിശദമകോയ  പകോനടും
എസ്റ്റഴികമറ്റുടും  തയകോറകോക്കുനതഴിനട്  സര്കകോര്  നഴിശ്ചയഴിക്കുന  മകോനദണവുടും
നഴിബന്ധനകളുടും  അനസരഴിചട്  മുനഴിസഴിപകോലഴിറഴി  തയകോറകോകഴി  അടുംഗതീകരഴിചഴിടള്ള
ലപ്രവറട്  എഞതീനതീയര്മകോരുണടകയകോ  ആര്കഴിണടക്ടുമകോരുണടകയകോ  മറ്റു  സകോകങതഴിക
വഴിദഗട്ധരുണടകയകോ പകോനലഴില് നഴിന്നുടും ഒരകോണള നഴിയമഴികകോവുനതകോണട്.  എനകോല്
ഇപ്രകകോരമുള്ള  നടപടഴി  ക്രമങ്ങള്  പകോലഴികകോണതയകോണട്  ആര്കഴിണടക്ടഴിണന
നഴിയമഴിചതട്. സ്റ്റകോന്ഡഴിടുംഗട് കമഴിറഴിയുണട 11.10.2006 ണല ശഴിപകോര്ശ  19.10.2006
ണല  കഇൗണസഴില്  കയകോഗടും  അടുംഗതീകരഴിക്കുകയകോയഴിരുന്നു.  കമല്  ചട  പ്രകകോരമുള്ള
നടപടഴിക്രമങ്ങള് പകോലഴിക്കുനതഴില് വതീഴ വരുതഴി.

(c) ആര്കഴിണടക്ടുമകോയഴി കരകോറഴില് ഏര്ണപടതഴില് കകോലതകോമസടും

നഗരസഭകോ  കഇൗണസഴിലഴിണന്റെ  (19.10.2006/64  CR)  തതീരുമകോനപ്രകകോരടും
ആര്കഴിണടക്ടട്  ആയഴി  ശതീ.  പ്രശകോനട്  എനയകോണള  നഴിയമഴിചതഴിണന  തുടര്നട്
21.07.2007  നട്  കഡ്രെകോയഴിടുംഗട്സട്  സമര്പഴിക്കുകയുടും  അതട്  ടഇൗണ  പകോനഴിടുംഗട്
ഓഫതീസര്കട്  അയക്കുകയുടും  ണചയഴിടണ്ടെട്.  എനകോല്  കഇൗണസഴില്,  നഴിയമനടും
അടുംഗതീകരഴിചട്  3 വര്ഷടും  കഴഴിഞട്,  അതകോയതട്  11.11.2009  നകോണട്
ആര്കഴിണടക്ടുമകോയഴി കരകോര് ണവചതട്.
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(d) ചതീഫട് ടഇൗണപകോനറുണട നഴിബന്ധന നടപകോകഴിയഴില

പൂര്തതീകരണ  സര്ടഴിഫഴികറട്  നല്കുനതഴിന  മുമട്  കപകോടഴികലകട്  പ്രകവശനടും
നല്കുന  കറകോഡട്  5.30  മതീററഴില്  നഴിന്നുടും  7  മതീററകോകഴി  വഴികസഴിപഴികണണമന
നഴിബന്ധനകയകോണടയകോണട്    നഴിര്മഴികകോനകദ്ദേശഴിക്കുന  സകോരകതഴിണന്റെ  കലഔടട്
31.08.2008-ല്  ചതീഫട്  ടഇൗണപകോനര്  അടുംഗതീകരഴിചതട്.  പ്രവൃതഴിയുണട
പൂര്തതീകരണ സര്ടഴിഫഴികറട്  31.03.2014  നട് നല്കഴിയഴിടണ്ടെട്. 9  വര്ഷമകോയഴിടടും
നഴിബന്ധന പകോലഴിചഴിണലനട് ഫയലഴില് നഴിന്നുടും കബകോധഭ്യണപടന്നു.

(e) പ്രവ ൃതഴി സമയബന്ധഴിതമകോയഴി  പൂര്തതീകരഴിക്കുനതഴില് നഗരസഭയുണട  ഭകോഗത്തു നഴിന്നുടും
വതീഴ

കരകോര്  പ്രകകോരടും  11.06.2011 നട്  പ്രവൃതഴി  പൂര്തതീകരഴികകണ്ടെതകോയഴിരുന്നു.
എനകോല് കരകോറുകകോരന് സമയടും നതീടഴി നല്കുനതഴിനകോയഴി 18.05.2011 നട് നല്കഴിയ
അകപക്ഷയഴില് 27.09.2011 നട് അസഴി.എഞഴിനതീയര് തയകോറകോകഴിയ റഴികപകോര്ടഴില്
31.03.2012  വണര സമയടും നതീടഴിണകകോടകകോണമനട് വഭ്യക്തമകോകഴിയഴിടണ്ടെട്.  ഇതഴിണന്റെ
അടഴിസകോനതഴില് 17.10.2011 നട് കരകോറുകകോരനട് 31.03.2012 വണര സമയടും നതീടഴി
നല്കഴി.  പഴിനതീടട്  21.10.2013  നട്  എസ്റ്റഴികമറട്  റഴിലവസട്  ണചയതഴിണന  തുടര്നട്
21.11.2013  നട് ബഹു.കമയറുണട കചമറഴില് കചര്ന കയകോഗതഴില് പ്രവൃതഴിയുണട
കകോലകോവധഴി 31.03.2014 വണര ദതീര്ഘഴിപഴിചട് നല്കകോന് ധകോരണയകോയഴി.

പ്രവൃതഴി  നടത്തുനതഴിനകോവശഭ്യമകോയ  പകോന്,  ഡഴിലസന്  എനഴിവ  കരകോറുകകോരനട്
ലഭഭ്യമകോക്കുനതഴില്  കകോലതകോമസടും  വന്നു.  കരകോര്  കകോലകോവധഴി  കഴഴിഞട്
26.09.2011 നട്  കപ്രകോജക്ടട്  എഞഴിനതീയര്  ആര്കഴിണടക്ടഴിനട്  അയച  കതഴില്
പ്രവൃതഴിയുണട  വഴിശദകോടുംശങ്ങളുടും  കഡ്രെകോയഴിടുംഗട്സുടും  ഇകപകോള്  നടക്കുനതുടും
നടകതണ്ടെതുമകോയ എലകോ പ്രവൃതഴികളുണടയുടും വര്കഴിടുംഗട് കഡ്രെകോയഴിടുംഗട്,  അപ്രൂവട്ഡട്
സ്ട്രകട്ചറല് ഡഴിണറയഴില്സട്,  ഡഴിലസന് എനഴിവ അടഴിയനഴിരമകോയഴി ലഭഭ്യമകോകകോന്
ആവശഭ്യണപട.  ഇതട്  കരകോര്  പ്രകകോരടും  പ്രവൃതഴി  പൂര്തതീകരഴികകണ്ടെ  സമയടും
കഴഴിഞട്  3  മകോസടും  കഴഴിഞകോണട്.  കരകോറുകകോരന്  01.06.2011,  28.10.2011,
09.10.2013, 28.10.2013  തതീയതഴികളഴിലടും,  നഗരസഭയുണട ഭകോഗതട് നഴിന്നുടും വതീഴ
വരുനതു സടുംബന്ധഴിചട് കതയചഴിടണ്ടെട്. ഇതഴില് 28.10.2011 നട് അയച കതഴില്
പ്രവൃതഴി സമയതട് പൂര്തതീകരഴികകോതതട് കരകോറുകകോരണന്റെ വതീഴ  ണകകോണ്ടെണലന്നുടും
ഇനഴി പ്രവൃതഴി ണചയണണമങഴില് പുതഴിയ ണഷഡമ്പ്യൂള് നഴിരകട് പ്രകകോരമുള്ള നഴിരകട്
നഴിശ്ചയഴിചട്  സപഴിണമന്റെല്  എഗഴിണമന്റെട്  ഒപഴിടണണമന്നുടും  ആവശഭ്യണപടഴിരുന്നു.
എനകോല്  ഇകകോരഭ്യങ്ങണളകോന്നുടും  നഗരസഭ  പരഴിഗണഴിചഴില.  കരകോറുകകോരന്
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നഗരസഭണകതഴിണര  തകദ്ദേശ  സസയടുംഭരണ  സകോപനങ്ങള്ക്കു  കവണ്ടെഴിയുള്ള
ഓടുംബഡട്സകോന്  മുമകോണക  നല്കഴിയ  OP.  695/15  നമര്  കകസഴില്  നഗരസഭ
നല്കഴിയ വസ്തുതകോ വഴിവരണ പതഴികയഴില് "പ്രവൃതഴി തുടങ്ങഴിയകപകോള് രകോതഴിയഴില്
കജകോലഴി  ണചയനതഴിനട്  ശബ്ദവുടും  മറ്റുടും  മൂലടും  ബദ്ധഴിമുടണണ്ടെകോകുന്നുണവനട്
പരഴിസരവകോസഴികള് അറഴിയഴിക്കുകയുടും ഇതട് കകോരണടും രകോതഴിയഴില് കജകോലഴി ണചയകോന്
സകോധഴിചഴില.  കൂടകോണത ലസറഴിണന്റെ ണതകോടടത്തുള്ള കക്ഷതതഴിണല പരഴിപകോടഴികള്
മൂലവുടും  പ്രവൃതഴി  നഴിര്തഴി  ണവകകണ്ടെഴി  വന്നു.  ഈ  കകോരണങ്ങളകോല്  പ്രവൃതഴി
പ്രതതീക്ഷഴിച  കവഗതയഴില്  തതീര്കകോന്  സകോധഴിചഴില.  കൂടകോണത  outdoor  coffee
space, sculpture garden, പടഴിപ്പുര, jally works design, truss work, entrance
lobby,  dormitory  എനഴിവയുണട  working  design  ആര്കഴിണടക്ടഴില്  നഴിന്നുടും
ലഭഴികകോന് ലവകഴിയതഴിനകോലടും ആര്കഴിണടക്ടട് ഡഴിലസനഴില് വരുതഴിയ മകോറങ്ങള്
മൂലടും പല ഇനങ്ങളുടും പുതുതകോയുടും, ചഴില ഇനങ്ങള് ണഷഡമ്പ്യൂളഴികനകകോള് കൂടതലകോയഴി
വനതുടും  സമയബന്ധഴിതമകോയഴി  ഡതീണറയഴില്സട്  ലഭഴികകോതതുടും  പ്രവൃതഴിണയ
സകോരമകോയഴി  ബകോധഴിച്ചുണവന്നുടും  ഇതുപ്രകകോരടും  പ്രവൃതഴിയുണട  കകോലകോവധഴി  നതീടഴി
നല്കഴിയതകോയുടും  "  കബകോധഴിപഴിചഴിടണ്ടെട്.  ഇതഴില്  നഴിന്നു  തണന  നഗരസഭയുണട
ഭകോഗത്തു നഴിന്നു വന വതീഴയുടും കകോലതകോമസവുടും ണകകോണ്ടെകോണട് പ്രവൃതഴി യഥകോസമയടും
പൂര്തതീകരഴികകോന്  കഴഴിയകോണത  വനണതനട്  നഗരസഭ  തണന
അടുംഗതീകരഴിക്കുന്നുണവനട്  വഭ്യക്തമകോണട്.  യഥകോസമയടും  പ്രവൃതഴി
പൂര്തതീകരഴിക്കുനതഴിനട്  ആവശഭ്യമകോയ  വഴിവരങ്ങളുടും  വഴിശദകോടുംശങ്ങളുടും
നല്കുനതഴില്  ആര്കഴിണടക്ടഴിണന്റെയുടും  നഗരസഭയുണടയുടും  ഭകോഗതട്  നഴിന്നുടും  വതീഴ
വന്നു. ണകടഴിട നഴിര്മകോണടും സടുംബന്ധഴിച മുഴുവന് വഴിശദകോടുംശങ്ങളുടും ആര്കഴിണടക്ടഴില്
നഴിന്നുടും ലഭഭ്യമകോകകോണത തണന 12 മകോസ കകോലകോവധഴിയഴില് 4 കകകോടഴികയകോളടും ണചലവു
വരുന  വലഴിയ  പ്രവൃതഴികട്  കരകോര്  ണവച്ചു.  ഇതുടും  പ്രവൃതഴി  31.03.2014  വണര
നതീണ കപകോകകോന് കകോരണമകോയഴി.

(f) കരകോറുകകോരനട് നഷപരഴിഹകോരടും നല്കകണ്ടെ സകോഹചരഭ്യമുണ്ടെകോകുന്നു

കരകോര് പ്രകകോരടും  11.06.2011  നട് പൂര്തതീകരഴികകണ്ടെ പ്രവൃതഴികട് നഗരസഭയുണട
ഭകോഗത്തു നഴിന്നുള്ള വതീഴ കകോരണടും കരകോറുകകോരന് നഷപരഴിഹകോരടും ആവശഭ്യണപടകോണട്
ഓടുംബഡട്സകോണന  സമതീപഴിചതട്.  എനകോല്  പരകോതഴി  കഇൗണസഴിലഴിനട്
സമര്പഴികകോനള്ള  ഉതരവട്  പ്രകകോരടും   കഇൗണസഴില്  പരഴികശകോധഴിചട്
നഴിരസഴിചതഴിനകോല്  നഷ  പരഴിഹകോരതഴിനകോയഴി  സഴിവഴില്  കകകോടതഴിണയ
സമതീപഴികകോനള്ള  സകോദ്ധഭ്യത  നഴിലനഴില്ക്കുന്നു.  അങ്ങണനയുള്ള
സകോഹചരഭ്യമുണ്ടെകോകുകമകോള് ഓടുംബഡട്സകോന് മുമകോണക നഗരസഭ നല്കഴിയ വസ്തുതകോ
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വഴിവരണ  പതഴികയഴില്  സസനടും  വതീഴ  നഗരസഭ  തണന  സമതഴിക്കുനതഴിനകോല്
കരകോറുകകോരനട് അനകൂല വഴിധഴി ലഭഴികകോനഴിടയുണ്ടെട്. (ണഞെളഴിയന് പറമട് ഖരമകോലഴിനഭ്യ
പകോന്റെട് പ്രവൃതഴി നതീണ കപകോയതഴിനകോല് പുതഴിയ ണഷഡമ്പ്യൂള് നഴിരകട് നല്കകോനള്ള
കകകോടതഴി  ഉതരവഴിണന  തുടര്നട്  4  കകകോടഴി  92  ലക്ഷടും  രൂപ  കരകോറുകകോരനട്
നല്കകണ്ടെഴി  വന്നു  എനതട്  ഇതരുണതഴില്  സരണതീയമകോണട്.)  ഇങ്ങണന
കകകോടതഴി  ഈ വഴിഷയടും  പരഴിഗണഴിചട്  നഷപരഴിഹകോരടും  നല്കകോന് ഉതരവഴിടകോല്
ആയതട്  കകോലതകോമസടും  വരുതഴിയ  നഗരസഭ  അധഴികൃതരുണടയുടും
ആര്കഴിണടക്ടഴിണന്റെയുടും  വതീഴ  ണകകോണ്ടെട്  മകോതമകോയഴിരഴിക്കുനതകോണട്.  അതു  ണകകോണ
തണന  ഭകോവഴിയഴില്  ബകോദ്ധഭ്യത  ഉണ്ടെകോകുന  പക്ഷടും  ആയതട്  കകോലതകോമസതഴിനട്
ഉതരവകോദഴിയകോയവരുണട വഭ്യക്തഴിപരമകോയ ബകോദ്ധഭ്യതയകോയഴി കണകകോകകണ്ടെതകോണട്.

(g) ഓടുംബഡട്സകോണന്റെ ഉതരവു പകോലഴിക്കുനതഴില് കകോലതകോമസടും വന്നു

കരകോറുകകോരന്  നഗരസഭണകതഴിണര  നല്കഴിയ  OP.695/15  നമര്  കകസഴിണല
വഴിധഴിയഴില് പുതഴിയ കഇൗണസഴില് മുമകോണക പരകോതഴി സമര്പഴികകോനടും ആയതട്  3
മകോസതഴിനകടും  പരഴിഗണഴിചട്  തതീര്പകോകകോനടും  ഉതരവഴിടഴിരുന്നു.  ഇതുപ്രകകോരടും
06.01.2016  നട്  കരകോറുകകോരന്  നഗരസഭകട്  പരകോതഴി  നല്കഴി.  എനകോല്
08.06.2016  ലകോണട്  കഇൗണസഴില്  ഈ  പരകോതഴി  പരഴിഗണഴികകോന്
നഴിര്വകോഹമഴിണലനട് നഴിലപകോണടടതതട്. ഓടുംബഡട്സകോന് നഴിര്കദ്ദേശഴിച സമയതഴിന
കശഷടും 2 മകോസടും കഴഴിഞ്ഞു മകോതമകോണട്  കഇൗണസഴില് പരകോതഴി നഴിരസഴിചതട്.

കമല്  അപകോകതകള്കട്  വഴിശദതീകരണടും  ആവശഭ്യണപടട്  നല്കഴിയ  ഓഡഴിറട്
ഒബ്ജക്ഷന്  കസ്റ്ററട്ണമന്റെഴിനട്  (O.S.No.51/16-17,  03.08.2017)  ണസക്രടറഴി  മറുപടഴി
ലഭഭ്യമകോകഴിയഴിടഴില.  മറുപടഴി  ലഭഭ്യമകോകകോത സകോഹചരഭ്യതഴില് റവനമ്പ്യൂ  വകുപഴിണന്റെ
ഭൂമഴിയഴില്  അനമതഴിയഴിലകോണത  ണകടഴിടടും  നഴിര്മഴിചതഴിനട്  ണചലവഴഴിച  തുക
ഉതരവകോദഴിയകോയവരുണട ബകോധഭ്യതയകോയഴി നഴിജണപടത്തുനതകോണണനട് റഴികപകോര്ടഴില്
വഭ്യക്തമകോകഴിയഴിടണ്ടെട്.

4. നഗരസഭയഴില്  നഴിക്ഷഴിപമകോയ  കതകോടട്  നഴിയമവഴിരുദ്ധമകോയഴി  സസകകോരഭ്യ  
വഭ്യക്തഴികട് ലകമകോറുന്നു

[കകകോഴഴികകകോടട് കകകോര്പകറഷന് 2016-17 ഒകോഡഴിറട് റഴികപകോര്ടട് ഖണഴിക 3-9]

നഗരസഭയഴിണല വളയനകോടട് വഴികലജഴില് ഉള്ണപട (വകോര്ഡട് 24) 1247.29 ണസന്റെട്
സലതട്  29572.88  ചതുരശ  മതീറര്  വഴിസതീര്ണ്ണമുള്ള  കഹകോടല്  &  കണണവന്ഷന്
ണസന്റെര്  ണസ്പെഷഭ്യല്  റസഴിഡന്ഷഭ്യല്  &  അസടുംബഴി  ബഴില്ഡഴിടുംഗട്  നഴിര്മഴിക്കുനതഴിനട്
സകോപനതഴിണന്റെ  ഡയറക്ടര്  അകപക്ഷ  സമര്പഴിചഴിരുന്നു.  ഡയറക്ടര്  04.11.2014  നട്
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ബഹു.കമയര്കട്  നല്കഴിയ  കതഴില്  "ഞെങ്ങളുണട  അധതീനതയഴിലള്ള  12 ഏകകറകോളടും
വരുന  ഭൂമഴിയഴില്  നഗരസഭയുണട  അധതീനതയഴിലള്ളതുടും   എനകോല്  നഗരസഭകയകോ
ണപകോതുജനങ്ങള്കകകോ ഉപകയകോഗമഴിലകോതതുമകോയ കുറച്ചു ഭൂമഴി മൂനട് വഭ്യതഭ്യസ ഭകോഗങ്ങളഴില്
ഉള്ണപടഴിടള്ളതകോയുടും  ഈ  സടുംരടുംഭതഴിനട്  നഗരസഭയുണട  ഭൂമഴി  ഞെങ്ങള്കട്
ആവശഭ്യമകോണണന്നുടും  പ്രസ്തുത  സലതഴിന  പകരമകോയഴി  ഞെങ്ങളുണട  സലതഴിണന്റെ
അതഴിര്തഴിയഴിലൂണട   കടന്നു  കപകോകുന  കതകോടട്  വതീതഴി  കൂടകോന്  ആവശഭ്യമകോയ  തുലഭ്യ
അളവഴിലള്ള സലടും കകകോര്പകറഷനട് വഴിട നല്കകോന് തയകോറകോണണനട്"  അറഴിയഴിചഴിടണ്ടെട്.
ഈ കതട് ബഹു.കമയറുണട നഴിര്കദ്ദേശ പ്രകകോരടും  06.11.2014  ണല സ്റ്റഴിയറഴിടുംഗട്  കമഴിറഴി
പരഴിഗണഴിക്കുകയുടും വഴിഷയടും നഗരകോസൂതണ സമഴിതഴിയുണട പരഴിഗണനകകോയഴി വഴിടകയുടും
ണചയ.

വളയനകോടട് വഴികലജഴില് വകോര്ഡട് 24 കബകോകട് 8 ല് അകപക്ഷകണന്റെ സലതഴിണന്റെ
മധഭ്യഭകോഗത്തു കൂണട  TS  നമര്  289  ഭകോഗടും  13  ണസന്റെട് വഴിസതീര്ണ്ണടും വരുന കതകോടടും  TS
നമര്  284  ഭകോഗടും  6  ണസന്റെട്  വഴിസതീര്ണ്ണടും വരുന ണപകോതുവഴഴിയുടും  ഉള്ളതകോയഴി  കക്ഷഴി
അറഴിയഴിചഴിടണണ്ടെന്നുടും പ്രസ്തുത സലടും നഗരസഭയുണട ഉടമസതയഴില്ണപടതകോണണന്നുടും
നഴിലവഴിണല  കതകോടട്  വതീതഴി  കൂടനതഴിനകോയഴി  22.6  ണസന്റെട്  സലടും  ഇതഴിനട്  പകരമകോയഴി
പരസ്പെരടും  ലകമകോറടും  ണചയകോണമന്നുടും  കക്ഷഴി  അറഴിയഴിചതകോയുടും  സലതഴിണന്റെ  ണസചട്
സഹഴിതടും  04.12.2014  നട്   TS(S)  റഴികപകോര്ടട്  ണചയഴിടണ്ടെട്.  ഈ  ണസചട്  പ്രകകോരടും
അകപക്ഷകണന്റെ 12 ഏകര് സലതഴിണന്റെ മധഭ്യഭകോഗത്തു കൂണട കടന്നു കപകോകുന കതകോടഴിനട്
116  മതീറര്  നതീളവുടും  4.5  മതീറര്  വതീതഴിയുടും  നടപകോതകട്  82  മതീറര്  നതീളവുടും  2.10  മതീറര്
വതീതഴിയുമുണ്ടെട്.  തുടര്നട്  08.12.2010  നട്  സൂപ്രണ്ടെഴിടുംഗട്  എഞഴിനതീയര്  "ഭൂമഴിയഴിലൂണട
അവകകോശഴികളഴിലകോത  ഒരു  കതകോടഴിണന്റെ  ഭകോഗവുടും  വഴഴിയുണട  ഭകോഗവുടും  ഉണണ്ടെന്നുടും  ലല
ഗ്രൂപഴിനലകോണത മറകോര്ക്കുടും ഉപകയകോഗഴികകോകനകോ പ്രകയകോജനണപടതകോകനകോ കഴഴിയഴിണലന്നുടും
പ്രസ്തുത  19  ണസന്റെട്  ഭുമഴിക്കു  പകരടും  നഴിലവഴിലള്ള  കതകോടട്  വതീതഴി  കൂടഴി
പുനര്നഴിര്മഴിക്കുനതഴിനട് 22.6 ണസന്റെട് സലടും വഴിടനല്കകോണമനകോണട് അകപക്ഷണയന്നുടും
ണപ്രകോകപകോസല്  ണപകോതു  തകോല്പരഭ്യതഴിനട്  അനകയകോജഭ്യമകോണണന്നുടും  അണലങഴില്  മുമട്
ണചയതു കപകോണല നഗരസഭകട് അനകയകോജഭ്യമകോയ മകറണതങഴിലടും സലടും ലഭഭ്യമകോകുകമകോ
എനട്  പരഴിഗണന വഴിഷയതഴില് ഉള്ണപടതകോവുനതകോണട്  "എനട്  റഴികപകോര്ടട്  ണചയ.
ഇതഴിണന തുടര്നട് അകപക്ഷകന് ണനലഴികകകോടട് വഴികലജഴില് ലമലമകോടഴി കക്ഷതതഴിന
സമതീപടും  റതീ.സ.  112  ല്  ണപട  26.19  ണസന്റെട്  സലവുടും  വതീടടും,  നഗരസഭയഴില്
നഴിക്ഷഴിപമകോയ  കതകോടടും  ഫുടട്പകോത്തുടും  വഴിട  നല്കുനതഴിനട്  പകരമകോയഴി
നല്കകോണമനറഴിയഴിക്കുകയുടും  നഗരകോസൂതണ  സമഴിതഴി  കനരഴിടട്  സലടും  പരഴികശകോധഴിചട്
നഗരസഭയുണട  വഴിവഴികധകോകദ്ദേശഭ്യങ്ങള്കട്  അനകയകോജഭ്യമകോണണനട്  കബകോധഭ്യണപടതഴിനകോല്
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അകപക്ഷ  പരഴിഗണഴിക്കുനതഴിനട്  കഇൗണസഴിലഴികലകട്  ശഴിപകോര്ശ  ണചയകയുമുണ്ടെകോയഴി.
ഇതഴിനഴിണട  20.05.2015  നട്  സൂപ്രണ്ടെഴിടുംഗട്  എഞഴിനതീയര്  രണ  സലങ്ങളുണടയുടും
അടഴിസകോന  വഴില  ലഭഭ്യമകോക്കുനതഴിനട്  നഴിര്കദ്ദേശഴിചതഴിണന്റെ  അടഴിസകോനതഴില്  ജഴിലകോ
കളക്ടര്കട് കതയച്ചു.  ഇതു പ്രകകോരടും  27.06.2015  നട്  G3/14879/15  പ്രകകോരടും അഡഴി.
തഹസഴില്ദകോര് സലതഴിണന്റെ അടഴിസകോന വഴില അറഴിയഴിചതഴിണന തുടര്നട് 29.06.2015
നട് ഓവര്സഴിയര് തയകോറകോകഴിയ റഴികപകോര്ടഴില് നഗരസഭയഴില് നഴിക്ഷഴിപമകോയ കതകോടഴിനടും
ഫുടട്പകോതഴിനടും ഒരു ആറഴിനട്  (2.47 ണസന്റെട്) 7,32,265/-  രൂപ പ്രകകോരടും  56,32,729/-
രൂപയുടും  സസകകോരഭ്യ  വഭ്യക്തഴി  നഗരസഭകട്  നല്കുന  സലതഴിനട്  ഒരു  ആറഴിനട്
6,66,900/-  രൂപ  പ്രകകോരടും  70,72,608/-  രൂപയുടും  കണകകോക്കുനതകോയഴി  റഴികപകോര്ടട്
ണചയ.  ഇതഴിണന്റെ അടഴിസകോനതഴില് നഗരകോസൂതണ സമഴിതഴി  ശഴിപകോര്ശ ണചയതഴിണന
തുടര്നട് 10.08.2015 ണല കഇൗണസഴില് ണനലഴികകകോടട് വഴികലജഴിണല റതീ.സ. 112 ല് ണപട
സലടും  ഏണറടതട്  ലല  ഗ്രൂപട്  ആവശഭ്യണപട  സലടും  സര്കകോര്  അനമതഴികയകോണട
ലകമകോറുനതഴിനട് തതീരുമകോനഴിചട് കതയച്ചു.

വഴികലജട്  ഓഫതീസറുണട  ലകവശകോവകകോശ  സര്ടഴിഫഴികറട്  പ്രകകോരടും   ണകടഴിട
സമുചയടും നഴിര്മഴിക്കുനതഴിനകോയഴി ഉകദ്ദേശഴിക്കുന 12 ഏകര് സലതഴില്  8.33  ഏകര്
സലടും  നഞ  വഴിഭകോഗതഴില്ണപടനതകോണട്.  ണസക്രടറഴിയുണട  19.04.2017  ണല
ഉതരവഴില്  ണക ടഴിട  നഴിര്മകോണസലടും  നഞ ഭൂമഴിയകോണണന്നുടും  കരടട്  ഡകോറകോബകോങഴില്
ഉള്ണപടഴിടഴിണലന്നുടും,  ഇതുസടുംബന്ധഴിചട്  സര്കകോര്  അടതഴിണട  പുറതഴിറകഴിയ
ഉതരവുകളഴിണലകോന്നുടും  വകോണഴിജഭ്യ  ആവശഭ്യതഴിനള്ള  ണകടഴിടങ്ങള്  നഞ  ഭൂമഴിയഴില്
നഴിര്മഴിക്കുനതഴിണന  സടുംബന്ധഴിചട്  പരകോമര്ശഴിചഴിടഴിണലന്നുടും,    1967  ണല  കകരള
ഭൂവഴിനഴികയകോഗ  ഓര്ഡര്  clause  6  പ്രകകോരടും  ഇങ്ങണനയുള്ള  സലതട്  ഭൂമഴി  തരടും
മകോറകോനള്ള അനമതഴി നല്കുനതഴിനള്ള അധഴികകോരടും ജഴിലകോ കളക്ടര്ക്കു മകോതമകോണണന്നുടും,
ആയതഴിണന്റെ  അഭകോവതഴില്  യകോണതകോരു  നഴിര്മകോണപ്രവര്തനവുടും  നടതകോന്
പകോടഴിണലന്നുടും,  തുടര്  നടപടഴികള്കകോയഴി  അകപക്ഷകന്  ജഴിലകോ  കളക്ടണറ
സമതീപഴിക്കുകയകോണട്  കവണ്ടെണതന്നുടും  വഭ്യക്തമകോകഴിയഴിടണ്ടെട്.  തുടര്നട്  തകദ്ദേശ  സസയടും
ഭരണവകുപട്  പ്രഴിന്സഴിപല്  ണസക്രടറഴി  01.06.2017  നട്  നഗരസഭകോ  ണസക്രടറഴികയച
കതഴില്  (RB.3/75/17 Dt.01.06.2017)    ബന്ധണപട ഭൂമഴിയഴില് ഏഴട്  നഴിയമകോനസൃത
ണകടഴിടങ്ങള്  ണപകോളഴിച്ചു  മകോറഴിയതഴിന  കശഷമകോണട്  നഴിര്ദ്ദേഴിഷ  നഴിര്മകോണടും  നടത്തുവകോന്
ഉകദ്ദേശഴിക്കുനണതനട്  കക്ഷഴികള്  വഭ്യക്തമകോകഴിയതകോയുടും  അതട്  ശരഴിയകോണണങഴില്
ത.സസ.ഭ.വ  22.12.2015  ണല  984733/RA/1/15  നമര്  സര്ക്കുലറഴിണല  നഴിര്കദ്ദേശ
പ്രകകോരടും  തകോങളുടും  ബന്ധണപട  കൃഷഴി,  വഴികലജട്  ഓഫതീസര്മകോരുടും  സല  സന്ദര്ശനടും
നടതഴി  നഴിര്മകോണകോനമതഴി  നല്കകോകമകോ  എനതഴില്  തതീരുമകോനണമടതട്  ശഴിപകോര്ശ
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തയകോറകോകണണമന്നുടും  ആയതഴിണന്റെയടഴിസകോനതഴില്    ചടപ്രകകോരടും  ണസക്രടറഴി
തതീരുമകോനണമടകണണമന്നുടും നഴിര് കദ്ദേശഴിചഴിടണ്ടെട്.

ഫയല് പരഴികശകോധഴിചതഴില് കണ്ടെ അപകോകതകള് തകോണഴ ണകകോടക്കുന്നു.

(a) 1994  ണല  കകരള  മുനഴിസഴിപകോലഴിറഴി  നഴിയമടും,  വകുപട്  30,  പടഴിക.1  പ്രകകോരടും
പരമരകോഗത  കുടഴിണവള്ള  കസകോതസകള്  സടുംരക്ഷഴിക്കുക,  കുളങ്ങളുടും  മറട്
ജലസടുംഭരണഴികളുടും  സടുംരക്ഷഴിക്കുക,  മുനഴിസഴിപകോലഴിറഴിയുണട  അധതീനതയഴിലള്ള
ജലമകോര്ഗ്ഗങ്ങളുടും  കനകോലകളുടും  പരഴിരക്ഷഴിക്കുക  എനഴിവ  മുനഴിസഴിപകോലഴിറഴിയുണട
അനഴിവകോരഭ്യ  ചുമതലകളഴില്ണപടന്നു.  എനകോല്  ഇതട്  പരഴിഗണഴികകോണത,
മുനഴിസഴിപകോലഴിറഴി  പരഴിരക്ഷഴികകണ്ടെ  കതകോടട്  സസകകോരഭ്യ  വഭ്യക്തഴികട്  സര്കകോര്
അനമതഴികയകോണട ലകമകോറകോണമനട് നഗരസഭ തതീരുമകോനഴിചതട് കമല് നഴിയമതഴിണല
വഭ്യവസകട് വഴിരുദ്ധമകോണട്.

(b)2008  ണല  കകരള  ണനല്വയല്  -  തണ്ണതീര്തട  സടുംരക്ഷണ  നഴിയമതഴിണല
വഭ്യവസകള് പ്രകകോരടും സര്കകോര് അനമതഴികയകോണട കപകോലടും സസകകോരഭ്യ വഭ്യക്തഴികട്
നഴികത്തുനതഴിനട്  കവണ്ടെഴി  കതകോടട്   ലകമകോറുനതഴിനട്  നഗരസഭയട്   അനവകോദടും
നല്കകോനകോവഴില.  2008  ണല  കകരള  ണനല്വയല്  -  തണ്ണതീര്തട  സടുംരക്ഷണ
നഴിയമതഴിണല  വകുപട്  11  പ്രകകോരടും  സടുംസകോനണത  തണ്ണതീര്തടങ്ങള്
അകതകപകോണല  കകോത്തുസൂക്ഷഴികകണ്ടെതുടും  അപ്രകകോരമുള്ള  തണ്ണതീര്തടങ്ങള്
രൂപകോനരണപടത്തുനതഴിനടും മണല് നതീകടും ണചയനതഴിനടും പൂര്ണ്ണ നഴികരകോധനടും
ഉണ്ടെകോയഴിരഴിക്കുനതുമകോണട്. നഗരസഭയുണട അധതീനതയഴിലടും സടുംരക്ഷണതഴിലമുള്ള
തണ്ണതീര്തടമകോയ  കതകോടട്  നഴികത്തുനതഴികനകോ  രൂപകോനരണപടത്തുനതഴികനകോ
ആര്ക്കുടും  അനവകോദമഴിണലനഴിരഴികക  ആയതട്  കകോത്തുസൂക്ഷഴിക്കുനതഴിനട്  നഴിയമ
പ്രകകോരടും  ചുമതലണപട  നഗരസഭ,  കതകോടട്  രൂപകോനരണപടത്തുനതഴിനകോയഴി
സസകകോരഭ്യവഭ്യക്തഴികട്  അടഴിസകോന  വഴിലയുണട  അടഴിസകോനതഴില്  ലകമകോറകോന്
തതീരുമകോനഴിചതട്  നഴിയമതഴിണല വഭ്യവസകള്കട് വഴിരുദ്ധമകോയതുടും നഗരസഭയഴില്
നഴിക്ഷഴിപമകോയ  ണപകോതു  സസതകോയ  കതകോടടും  ഫുടട്പകോത്തുടും  സസകകോരഭ്യവഭ്യക്തഴികട്
വഴില്പന  നടത്തുനതഴിനട്  സമകോനവുമകോയ  നടപടഴിയകോയഴി  കരുതകോവുനതകോണട്.
ണപകോതു ആവശഭ്യതഴിന കപകോലടും നഴികതകോന് നഴിയമപ്രകകോരടും അനവകോദമഴിലകോത
കതകോടകോണട്  സസകകോരഭ്യ  വഭ്യക്തഴികട്  നഴികതഴി  ണകടഴിടടും  ഉണ്ടെകോകകോന്  നഗരസഭ
അനവകോദടും നല്കഴി സര്കകോര് അനമതഴികകോയഴി അയചതട്.

(c) സസകകോരഭ്യ  വഭ്യക്തഴികട്  ലകമകോറുന  13  ണസന്റെട്  വഴിസതീര്ണ്ണമുള്ള  കതകോടഴിണന്റെയുടും  6
ണസന്റെട്  വഴിസതീര്ണ്ണമുള്ള  നടപകോതയുണടയുടും  അടഴിസകോനവഴില  (fairvalue)
ലഭഭ്യമകോക്കുനതഴിനട്  ണസക്രടറഴി   ആവശഭ്യണപടതു  പ്രകകോരടും  27.06.2015  നട്
അഡഴി.തഹസഴില്ദകോര്   വഴില  നഴിര്ണ്ണയ  സര്ടഴിഫഴികറട്  നല്കഴി.  ഈ
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സര്ടഴിഫഴികറഴില്  കകകോഴഴികകകോടട്  തകോലൂകട്  വളയനകോടട്  വഴികലജട്  വളയനകോടട്
കദശതഴില്ണപട 24-8-284, 24-8-289  സര്ണവ്വേ നമറുകളഴില്ണപട സലടും 'are
unassessed  land'  എനട്  കരഖണപടതഴിയഴിടണണ്ടെങഴിലടും  സര്ടഴിഫഴികറഴികനകോ
ണടകോപമുള്ള പടഴികയഴില് ഒരു ആറഴിനട് 7,32,265/- രൂപ വഴിലയുള്ളതകോയുടും സസകകോരഭ്യ
വഭ്യക്തഴി  കതകോടഴിനടും  ഫുടട്പകോതഴിനടും  പകരമകോയഴി  നഗരസഭകട്  നല്കകോണമകനറ
ണനലഴികകകോടട്  വഴികലജഴിണല  ഭൂമഴികട്  ഒരു  ആറഴിനട്  6,66,900/-  രൂപ
വഴിലയുള്ളതകോയുടും  കകോണഴിചഴിടണ്ടെട്.   നഗരസഭയഴില്  നഴിക്ഷഴിപമകോയ  കതകോടഴിനടും
ഫുടട്പകോതഴിനടും അടഴിസകോന വഴില കണകകോകകോന് കഴഴിയഴിണലനഴിരഴിണക ഇലകോത
അടഴിസകോന  വഴിലയുണട  കപരഴില്  വഴിഷയടും  പരഴിഗണഴിചട്  സസകകോരഭ്യ  വഭ്യക്തഴികട്
ലകമകോറകോന് തതീരുമകോനഴിചതട് നഗരസഭയുണട തകോല്പരഭ്യതഴിനട് വഴിരുദ്ധമകോണട്.

(d)നഗരസഭയഴിണല സൂപ്രണ്ടെഴിടുംഗട്  എഞതീനതീയര്  08.12.2014  നട്  കനകോടട്  ഫയലഴില്
കരഖണപടതഴിയ  കുറഴിപഴില്  "Lulu  group  ണന്റെ  ലകവശമുള്ള  ഭൂമഴിയഴിലൂണട
അവകകോശഴികളഴിലകോത ഒരു കതകോടഴിണന്റെ ഭകോഗവുടും  Lulu group  നലകോണത മറകോര്ക്കുടും
ഉപകയകോഗഴിക്കുവകോകനകോ  പ്രകയകോജനണപടത്തുവകോകനകോ  കഴഴിയഴില"  എനട്
വഭ്യക്തമകോകഴിയഴിടണ്ടെട്.  1994  ണല കകരള മുനഴിസഴിപകോലഴിറഴി  നഴിയമടും,  വകുപട്  207,
208  (എ)  പ്രകകോരടും  കതകോടട്,  നടപകോത  എനഴിവ  മുനഴിസഴിപകോലഴിറഴിയഴില്
നഴിക്ഷഴിപമകോണട് എനഴിരഴിണക ഇതഴിന വഴിരുദ്ധമകോയഴി അവകകോശഴികളഴിലകോത കതകോടടും
ഫുടട്പകോത്തുടും  ലല ഗ്രൂപഴിന മകോതകമ  ഉപകയകോഗഴികകോനടും  പ്രകയകോജനണപടതകോനടും
കഴഴിയൂ  എനട്  കരഖണപടതഴി  സസകകോരഭ്യ  വഭ്യക്തഴികട്  അനകൂലമകോയ  നഴിലപകോട
സസതീകരഴിചതട് ക്രമവഴിരുദ്ധമകോണട്.

(e) 1994  ണല  കകരള  മുനഴിസഴിപകോലഴിറഴി  നഴിയമടും,  വകുപട്   30  (7)   പ്രകകോരടും
മുനഴിസഴിപകോലഴിറഴികട്  ലകമകോറുന  വസ്തുവകകള്  വഴില്കകോകനകോ  ലകമകോറടും
ണചയകോകനകോ  അനഭ്യകോധതീനണപടതകോകനകോ  മുനഴിസഴിപകോലഴിറഴികട്  അധഴികകോരമുണ്ടെകോയഴി
രഴിക്കുനതല.  കമല്  നഴിയമതഴിണല  വകുപട്  215  (1)  പ്രകകോരടും  മുനഴിസഴിപല്
പ്രകദശതഴിനള്ളഴികലകോ  അതഴിന  പുറകതകോ  ഉള്ള  ഭൂമഴികയകോ  ണകടഴിടകമകോ  ആയ
ഏണതങഴിലടും  വസ്തു,  ഒരു  ണപകോതു  ആവശഭ്യതഴിനട്  ഏണതങഴിലടും  സടുംവഴിധകോനകമകോ
സഇൗകരഭ്യകമകോ  നല്കുനതഴിന  കവണ്ടെഴി  ആര്ജഴിക്കുകകയകോ,  സര്കകോറഴിണന്റെ
മുന്കൂടഴിയുള്ള  അനമതഴികയകോടകൂടഴി  അതഴിണന്റെ  വകയകോയ  ഏണതകോരു  വസ്തുവുടും
ലകണയകോഴഴിയുകകയകോ  ണചയകോവുനതകോണണനട്  വഭ്യവസയുണ്ടെട്.  എനകോല്
നഴിയമപ്രകകോരടും  നഗരസഭയഴില്  നഴിക്ഷഴിപമകോയ  കതകോടട്,  ഫുടട്പകോതട്  എനഴിവ
സസകകോരഭ്യ വഭ്യക്തഴികട് ലകമകോറുനതഴിനട് കമല് നഴിയമപ്രകകോരടും പ്രകതഭ്യകടും വഭ്യവസ
ണചയഴിടഴില.

(f) ണകടഴിടനഴിര്മകോണടും ഉകദ്ദേശഴിക്കുന  12  ഏകര് ഭൂമഴിയഴില്  8.33.  ഏകര് ഭൂമഴിയുണട
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തരടും  നഞയകോണണന്നുടും  ഈ   സലടും  "Residential  zone”  ല്  ഉള്ണപടന
പ്രകദശമകോണണന്നുടും  അതഴിനകോല്  അനമതഴി  നല്കരുണതന്നുടും  ആവശഭ്യണപടട്
ശതീ.ഹമതീദട് കഴിടഞഴി എനയകോള് 17.08.2016 ല് പരകോതഴി നല്കഴിണയങഴിലടും ഈ
പരകോതഴിയഴികനല്  ഇതുവണര  അകനസഷണടും  നടത്തുകകയകോ  തുടര്  നടപടഴി
സസതീകരഴിക്കുകകയകോ ണചയഴിടഴില.

(g) 1994  ണല കകരള മുനഴിസഴിപകോലഴിറഴി ബഴില്ഡഴിടുംഗട് റൂള്  23-4 (a)  വകുപട്,  തകദ്ദേശ
സസയടും ഭരണ (RA) 78877/RA1/13  ത.സസ.ഭ.വ 12.03.2014 എനഴിവ പ്രകകോരടും
20,000/-  ച.മതീററഴില്  കൂടതല്  വഴിസതീര്ണ്ണമുള്ള  ണകടഴിടങ്ങള്ക്കുടും
നഴിര്മകോണങ്ങള്ക്കുടും  മുന്കൂര്  പകോരഴിസഴിതഴികകോനമതഴി  ലഭഭ്യമകോകകണ്ടെതകോണട്.
എനകോല് ഇതട് ഹകോജരകോകഴിയഴിടഴില.

(h) 2008  ണല കകരള ണനല്വയല് തണ്ണതീര്തട സടുംരക്ഷണ ചടടും  24.12.2008  നട്
പ്രകോബലഭ്യതഴില് വനഴിടണ്ടെട്. ഈ ചടങ്ങളഴിണല ചടടും 4 (1)പ്രകകോരടും ചടടും നഴിലവഴില്
വന  തതീയതഴി  മുതല്  മൂനട്  മകോസതഴിനകടും  നഴിലവഴിലള്ള  കൃഷഴികയകോഗഭ്യമകോയ
ണനല്വയലകളുണടയുടും  തണ്ണതീര്തടങ്ങളുണടയുടും   സര്ണവ്വേ  നമര്,  വഴിസതീര്ണ്ണടും
ഉള്ണപണടയുള്ള  വഴിശദ  വഴിവരങ്ങള്  അടങ്ങഴിയ  ഡകോറകോബകോങട്
തയകോറകോകകണ്ടെതകോണണനട്  നഴിര്കദ്ദേശഴിക്കുന്നുണണ്ടെങഴിലടും  9  വര്ഷടും  കഴഴിഞഴിടടും
ഡകോറകോബകോങട് തയകോറകോകഴി പ്രസഴിദ്ധതീകരഴിചഴിടഴില.

നഗരസഭയുണട അധതീനതയഴിലള്ള കതകോടഴിണന്റെ ഇകപകോഴണത അവസ ണസക്രടറഴി
പരഴികശകോധഴിചട്  സസകകോരഭ്യ  വഭ്യക്തഴി  നഴിയമവഴിരുദ്ധമകോയഴി  കതകോടട്  രൂപകോനരണപട
തഴിയഴിടഴിണലനട്  ഉറപ്പുവരുകതണ്ടെതകോണട്.  സസകകോരഭ്യ  വഭ്യക്തഴി  കതകോടട്  നഴികത്തുകകയകോ
രൂപകോനരണപടത്തുകകയകോ  ണചയതകോയഴി  കബകോധഭ്യണപടകോല്  വഴിഷയടും  ജഴിലകോ  കളക്ടണറ
അറഴിയഴികകണ്ടെതുടും,  കുറകകോര്ണകതഴിണര  2008  ണല കകരള ണനല്വയല്  -  തണ്ണതീര്തട
സടുംരക്ഷണ  നഴിയമതഴിണല  ബന്ധണപട  വകുപ്പുകള്  പ്രകകോരടും  നഴിയമ  നടപടഴികള്
സസതീകരഴിക്കുനകതകോണടകോപടും വകുപട് 13 പ്രകകോരടും കതകോടട് പൂര്വ്വേ സഴിതഴിയഴില് ആക്കുനതഴിനട്
നടപടഴി  സസതീകരഴിചട്  ആയതഴിനട്  വരുന  ണചലവട്  ഉതരവകോദഴികളഴില്  നഴിന്നുടും
ഈടകോകകണ്ടെതുമകോണണനട്  റഴികപകോര്ടഴില്  നഴിര്കദ്ദേശഴിചഴിടണ്ടെട്.  ഈ  വഴിഷയടും
സര്കകോരഴിണന്റെയുടും, നഴിയമസഭകോ സമഴിതഴിയുണടയുടും ശദ്ധയഴില് ണകകോണവരുന്നു.

നഗരസഭകോ ണസക്രടറഴി മറുപടഴി നല്കഴിയഴിടഴിണലന്നുടും,  കമല്പറഞ  13  ണസന്റെട് കതകോടടും പുറകമകോക്കുടും  6
ണസന്റെട് ണപകോതുവഴഴിയുടും സ.ഉ. (ലക) 113/2017/തസസഭവ.  17/06/2017  നമര് ഉതരവഴിലൂണട ഗസറട്
വഴിജകോപനടും വഴഴി  സര്കകോരഴികലയട്  പുനര് നഴിക്ഷഴിപമകോകഴിയ  കശഷടും റവനമ്പ്യൂ  വകുപട്  മുകഖന ലല
ഗ്രൂപഴിനട്  ലകമകോറകോന്  തതീരുമകോനഴിചഴിടള്ളതകോയുടും  കകകോഴഴികകകോടട്  കകകോര്പകറഷന്  ഒകോഡഴിറട്  സതീനഴിയര്
ണഡപമ്പ്യൂടഴി ഡയറക്ടറുണട 06.09.2018 ണല ണക.എസട്.എ.ണക.ണക.ഒ.സഴി.എ 7/1040/18 നമര് കതഴിലൂണട
അറഴിയഴിചഴിടണ്ടെട്.
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5. നഗരസഭകോ  ജതീവനകകോരുണട  ണപന്ഷന്  ഫണകളുണട  പരഴിപകോലനടും
കകോരഭ്യക്ഷമമല

[കകകോഴഴികകകോടട് കകകോര്പകറഷന് 2016-17 ഓഡഴിറട് റഴികപകോര്ടട് ഖണഴിക 3-51 ]

1996  ണല കകരള മുനഴിസഴിപകോലഴിറഴി  (ജതീവനകകോരുണട ണഡതട് കടും റഴിടയര്ണമന്റെട്
ണബനഴിഫഴിറട്) ചടങ്ങളഴിണല ചടടും 7(2), 8, 10 എനഴിവ പ്രകകോരടും നഗരസഭയഴിണല റഗുലര്
ജതീവനകകോരുണടയുടും,  1997  ണല  കകരള  മുനഴിസഴിപകോലഴിറഴി  (കണ്ടെഴിജന്റെട്  ജതീവനകകോരുണട
ണഡതട്  കടും  റഴിടയര്ണമന്റെട്  ണബനഴിഫഴിറട്)  ചടങ്ങളഴിണല  ചടടും  7  എനഴിവ  പ്രകകോരടും
നഗരസഭയഴിണല  കണ്ടെഴിജന്റെട്  ജതീവനകകോരുണടയുടും  (2007-08  മുതല്  2016-17
കകോലയളവഴിണല)  ണപന്ഷന്  വഴിഹഴിതതഴിണന്റെ  ഒടകട്,  ണപന്ഷന്  വഴിതരണതഴിനകോയഴി
ണസന്ടല്  ണപന്ഷന്  ഫണ്ടെഴില്  നഴിന്നുടും  ലഭഴിച  തുക,  അവയുണട  വഴിനഴികയകോഗടും,
ണപന്ഷന്  വഴിതരണടും  എനഴിവ  പരഴികശകോധഴിചതഴില്  കണണ്ടെതഴിയ  അപകോകതകളുണട
വഴിശദവഴിവരടും തകോണഴണകകോടക്കുന്നു.

(a) റഗുലര് ജതീവനകകോരുണട ണപന്ഷന് വഴിഹഴിതടും ഒടക്കുനഴില

1996  ണല കകരള മുനഴിസഴിപകോലഴിറഴി  (ജതീവനകകോരുണട ണഡതട് കടും റഴിടയര്ണമന്റെട്
ണബനഴിഫഴിറട്)  ചടങ്ങളഴിണല  ചടടും  7(2)  പ്രകകോരടും  നഗരസഭയഴിണല  റഗുലര്
ജതീവനകകോരണന്റെ പ്രതഴിമകോസ ണമകോത കവതനതഴിണന്റെ 15% വരുന തുക ണപന്ഷന്
വഴിഹഴിതമകോയഴി ണസന്ടല് ണപന്ഷന് ഫണ്ടെഴില് ഒടകകണ്ടെതുണ്ടെട്. കൂടകോണത ചടടും 8
പ്രകകോരടും  ണപന്ഷന്  വഴിഹഴിതടും  അതകോതട്  മകോസണത  ശമള  ബഴിലഴികനകോണടകോപടും
പഴിന്വലഴിചട്  പതഴിനഞകോടും തതീയതഴികകടും  ണസന്ടല് ണപന്ഷന് ഫണ്ടെഴികലകട്
വരവട് വയ്ക്കുനതഴിനട് ഡഴിമകോന്റെട് ഡ്രെകോഫകോയഴി മുനഴിസഴിപല് ഭരണ ഡയറക്ടര്കട് അയച്ചു
ണകകോടകകണ്ടെതുമകോണട്.  എനകോല്  നഴിലവഴില്  നഗരസഭയഴിണല  റഗുലര്
ജതീവനകകോര്കട്  യഥകോര്തതഴില്  നല്കകണ്ടെ  കവതനടും  മകോതമകോണട്  ജനറല്
പര്പസട് ഫണ്ടെഴില് നഴിന്നുടും പഴിന്വലഴിക്കുനതട്.  റഗുലര് ജതീവനകകോരുണട ണമകോത
കവതനതഴിണന്റെ  15%  വരുന തുക  (ണപന്ഷന് വഴിഹഴിതടും)  ഓഡഴിറട്  കകോലയളവട്
വകരയുടും ണസന്ടല് ണപന്ഷന് ഫണ്ടെഴില് ഒടകഴിയഴിടഴില. ശമള ബഴിലഴില് നഴിന്നുടും
ജതീവനകകോര്കട് നല്കകണ്ടെ കവതനടും  (ണപന്ഷന് കകകോണടഴിബമ്പ്യൂഷന് വഴിഹഴിതടും
ഉള്ണപണട)  ജനറല് പര്പസട് ഫണ്ടെട് അകഇൗണ്ടെഴില്  (ടഷറഴി അകഇൗണ്ടെട് നടും.4)
നഴിന്നുടും പഴിന്വലഴിക്കുകയുടും ണമകോത കവതനതഴിണന്റെ 15% വരുന തുക (ണപന്ഷന്
വഴിഹഴിതടും)  ടഴി.പഴി.എ.98  എന അകഇൗണ്ടെഴില് നഴികക്ഷപഴിക്കുകയുമകോണട് ഇകപകോള്
ണചയ  വരുനതട്.  എനകോല്,  ആയതട്  തണന  യഥകോസമയടും  നഴികക്ഷപഴികകോണത
കുടഴിശ്ശേഴിക വരുത്തുന്നുണ്ടെട്.  പലകപകോഴുടും കുടഴിശ്ശേഴികയകോയ തുക ഒരുമഴിചട് ടഴി.പഴി.എ.98
അകഇൗണ്ടെഴില്  നഴികക്ഷപഴിക്കുന  രതീതഴിയകോണുള്ളതട്.  നഗരസഭയുണട  കണക്കുകള്
പ്രകകോരടും  ണസന്ടല്  ണപന്ഷന്  ഫണ്ടെഴികലകട്  ജതീവനകകോരുണട  ണപന്ഷന്
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കകകോണടഴിബമ്പ്യൂഷന്  ഇനതഴില്  18,04,79,044/-  രൂപ  ഒടകകണ്ടെതകോയഴിടണ്ടെട്.
ജതീവനകകോരുണട  ണപന്ഷന്  വഴിഹഴിതടും  യഥകോസമയടും  ണസന്ടല്  ണപന്ഷന്
ഫണ്ടെഴികലകട് അടയ്ക്കുനതഴില് വതീഴ വരുതഴിയകോല് ചടടും  8(4)  പ്രകകോരമുള്ള പലഴിശ
നല്കകോന്  നഗരസഭയട്  ബകോദ്ധഭ്യതയുണണ്ടെന  വസ്തുത  പ്രകതഭ്യകടും
ശദ്ധയഴില്ണപടത്തുന്നു.

കകകോഴഴികകകോടട്  നഗരസഭയട്  ണപന്ഷന് അകലകോടട്ണമന്റെട്  ഇനതഴില്  ലഭഴിച  തുക,
ണപന്ഷന് കകകോണടഴിബമ്പ്യൂഷന് ഇനതഴില് ണസന്ടല് ണപന്ഷന് ഫണ്ടെഴികലകട്
ഒടക്കുവകോനള്ള തുക എനഴിവ സടുംബന്ധഴിച വഴിശദ വഴിവരടും തകോണഴണകകോടക്കുന്നു.

1 ണപന്ഷന് കകകോണടഴിബമ്പ്യൂഷനഴിനതഴില് 2008 മുതല് 12/2016 
വണര ഒടക്കുവകോനള്ള തുക 11,70,01,745 

2 കമമ്പ്യൂകടഷന് ഇനതഴിലടും സഴി.വഴി.പഴി ഇനതഴിലടും 
ഒടക്കുവകോനള്ള തുക 6,34,77,299 

3 ആണക ണസന്ടല് ണപന്ഷന് ഫണ്ടെഴികലകട് ഒടക്കുവകോനള്ള തുക 18,04,79,044

4 നഗരസഭ ണപന്ഷന് ഇനതഴില് 2008 മുതല് 12/2016 വണര 
ണചലവഴഴിച തുക

78,61,19,975 

5 നഗരസഭയട് ണപന്ഷന് അകലകോടട്ണമന്റെഴിനതഴില് ലഭഴിച തുക 11,80,69,157 

6 നഗരസഭയട് ലഭഴികകോനള്ള തുക 66,80,50,818

7
ണപന്ഷന് അകലകോടട്ണമന്റെഴിനതഴില് നഗരസഭയട് ബകോലന്സട് 
ലഭഴികകോനള്ള തുക
[66,80,50,818 /- (ണചലവഴഴിച തുക) -18,04,79,044)]

48,75,71,774

(b) മുനഴിസഴിപല് കണ്ടെഴിജന്റെട് ജതീവനകകോരുണട ണപന്ഷന് ഫണ്ടെട്

നഗരസഭയഴിണല  കണ്ടെഴി ജന്റെട്  ജതീവനകകോരുണട  ണപന്ഷന്  ആനകൂലഭ്യങ്ങള്
നല്കുനതഴിനകോയഴി  നഗരസഭകോ  ണസക്രടറഴിയുണട  കപരഴില്  അ ഡതീഷണല്
സബട്ടഷറഴിയഴില്  ഒരു  അകഇൗണ്ടെട്  ഉണ്ടെട്  (ടഴി.പഴി.എ.133).  കണ്ടെഴിജന്റെട്
ജതീവനകകോരുണട  ണപന്ഷന്  വഴിതരണടും  ണചയനതഴിനകോവശഭ്യമകോയ  തുക
നഗരസഭയുണട ജനറല് പര്പസട് ഫണ്ടെഴില്  (ടഷറഴി അകഇൗണ്ടെട് നടും  4)  നഴിന്നുടും
കണ്ടെഴിജന്റെട്  ജതീവനകകോരുണട  ണപന്ഷന്  ഫണ്ടെട്  അകഇൗണ്ടെഴികലകട്  മകോറ്റുകയകോണട്
ണചയനതട്.  2007-08  മുതല്  2016-17  വണരയുള്ള  കകോലയളവഴില്  ണസന്ടല്
ണപന്ഷന് ഫണ്ടെഴില് നഴിന്നുടും ലഭഴിച 11,80,69,157/- രൂപ ടഷറഴിയഴിലള്ള ജനറല്
പര്പസട് ഫണ്ടെഴിലകോണട് നഴികക്ഷപഴിചഴിടള്ളതട്.  ണപന്ഷന്കകോരുണട ആനകൂലഭ്യങ്ങള്
ലകകകോരഭ്യടും  ണചയനതഴിനകോയഴി  നഗരസഭ  2010-11  മുതല്  2016-17  വണര
73,34,93,820 /- രൂപ ണചലവഴഴിചഴിടണ്ടെട്. വഴിശദവഴിവരടും തകോണഴണകകോടക്കുന്നു. 
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വര്ഷടും തുക

2010-11 5,38,61,548.00

2011-12 7,15,61,752.00

2012-13 8,47,06,986.00

2013-14 1,02,349,237.00

2014-15 12,82,70,929.00

2015-16 14,67,96,336.00

2016-17 14,59,47,032.00

ആണക 73,34,93,820.00

കണ്ടെഴിജന്റെട് ണപന്ഷന് ഫണ്ടെഴിണന്റെ  (ടഴി.പഴി.എ.133) 2016-17  വര്ഷണത വരവട്  -
ണചലവട് പതഴിക തകോണഴ ണകകോടകന്നു. 

വരവട് തുക ണചലവട് തുക

മുനഴിരഴിപട്
കണ്ടെഴിജന്റെട് ണപന്ഷന് ഫണ്ടെട് 
(ടഴി.പഴി.എ.133).

3,19,698

കണ്ടെഴിജന്റെട് ണപന്ഷന് 
ഫണ്ടെഴില് 
(ടഴി.പഴി.എ.133) 
നഴിന്നുള്ള ണചലവട്

14,59,47,032

നഗരകകോരഭ്യ ഡയറക്ടകററഴില് നഴിന്നുടും 
ലഭഴിച അകലകോടട്ണമന്റെട് ഇല

തനതട് ഫണ്ടെഴില് നഴിന്നുടും 
(ടഴി.എസട്.ബഴി. അകഇൗണ്ടെട് നടും.4, 
615 ) ണപന്ഷന് നല്കുനതഴിനകോയഴി 
കണ്ടെഴിജന്റെട് ണപന്ഷന് ഫണ്ടെഴികലകട് 
(ടഴി.പഴി.എ.133) മകോറഴിയ തുക

14,76,68,419

പലഴിശ വരവട് 1,04,076
നതീകഴിയഴിരഴിപട്
കണ്ടെഴിജന്റെട് ണപന്ഷന് 
ഫണ്ടെട് (ടഴി.പഴി.എ.133)

21,45,161

ആണക 14,80,92,193 ആണക 14,80,92,193

(c) കണ്ടെഴിജന്റെട്  ജതീവനകകോരുണട  ണപന്ഷന്  വഴിഹഴിതടും  ണപന്ഷന്  ഫണ്ടെഴില്
നഴികക്ഷപഴിക്കുനഴില

1997  ണല  കകരള  മുനഴിസഴിപകോലഴിറഴി  (കണ്ടെഴിജന്റെട്  ജതീവനകകോരുണട  ണഡതട്  കടും
റഴിടയര്ണമന്റെട്  ണബനഴിഫഴിറട്)  ചടങ്ങളഴിണല  ചടടും  7(2)  പ്രകകോരടും  ഓകരകോ  മകോസവുടും
ജതീവനകകോരുണട  ശമള  ബഴില്  പകോസകോക്കുനകതകോണടകോപടും  ഓകരകോ  കണ്ടെഴി ജന്റെട്
ജതീവനകകോരണന്റെയുടും  കവതനതഴിണന്റെ  15%  വരുന  തുക  മുനഴിസഴിപല്  ഫണ്ടെഴില്
നഴിന്നുടും  പഴിന്വലഴിചട്  മുനഴിസഴിപല്  കണ്ടെഴിജന്റെട്  ണപന്ഷന്  ഫണ്ടെഴില്
നഴികക്ഷപഴികണണമനട്  വഭ്യവസ  ണചയഴിടണ്ടെട്.  എനകോല്  നഴിലവഴില്
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നഗരസഭയഴിണല  കണ്ടെഴി ജന്റെട്  ജതീവനകകോര്കട്  യഥകോര്തതഴില്  നല്കകണ്ടെ
കവതനടും  മകോതമകോണട്  ജനറല്  പര്പസട്  ഫണ്ടെഴില്  നഴിന്നുടും  പഴിന്വലഴിക്കുനതട്.
ജതീവനകകോരുണട  കവതനതഴിണന്റെ  15%  വരുന  തുക  (ണപന്ഷന്  വഴിഹഴിതടും)
മുനഴിസഴിപല്  ഫണ്ടെഴില്  നഴിന്നുടും  പഴിന്വലഴിചട്  കണ്ടെഴി ജന്റെട്  ണപന്ഷന്  ഫണ്ടെഴില്
യഥകോസമയടും  നഴികക്ഷപഴിക്കുനഴില.  പകരടും  തനതട്  ഫണ്ടെഴില് നഴിന്നുടും  കണ്ടെഴിജന്റെട്
ജതീവനകകോരുണട  ണപന്ഷന്  ഫണ്ടെഴികലകട്  ഗഡുകളകോയഴി  തുക  മകോറഴിയകോണട്
നഴിലവഴില് ആനകൂലഭ്യങ്ങള് നല്കുനതട്. ചട പ്രകകോരടും കണ്ടെഴി ജന്റെട് ജതീവനകകോര്കട്
ണപന്ഷന് നല്കുനതഴിനകോയഴി  ണപന്ഷന് കകകോണടഴിബമ്പ്യൂഷന് ഇനതഴില് ഓകരകോ
ജതീവനകകോരനടും ബകോധകമകോയ തുക മുനഴിസഴിപല് ഫണ്ടെഴില് നഴിന്നുടും എലകോ മകോസവുടും
ണപന്ഷന് ഫണ്ടെഴില് ഒടകകണ്ടെതകോണട്.  ആയതഴിനട്  കണ്ടെഴിജന്റെട്  ജതീവനകകോരുണട
ണപന്ഷന് വഴിഹഴിതടും കൂടഴി ഉള്ണപടതഴി ശമള ബഴില് പഴിന്വലഴികകണ്ടെതകോണട്.
എനകോല്  ണപന്ഷന്  വഴിഹഴിതടും  എലകോമകോസവുടും  ണപന്ഷന്  ഫണ്ടെഴില്
ഒടകകോതതഴിനകോല് പലഴിശയഴിനതഴില് ലഭഴികകോവുന വരവട് നഷണപടകയുടും അതു
വഴഴി  നഗരസഭയട് അധഴിക സകോമതഴിക ബകോധഭ്യത ഉണ്ടെകോകുകയുടും ണചയന്നു. ഈ
സകോഹചരഭ്യതഴില്  ജതീവനകകോരുണട  ണപന്ഷന്  കകകോണടഴിബമ്പ്യൂഷന്  ണപന്ഷന്
അതകോതട് മകോസടും തണന ഫണ്ടെഴില് ഒടക്കുനതഴിനട്  ശദ്ധഴികകണ്ടെതകോണട്.

(d) റഗുലര്,  കണ്ടെഴിജന്റെട്  ജതീവനകകോര്കട്  ണപന്ഷന്  നല്കുനതഴിനകോയഴി  ഫണ്ടെട്  വകമകോറഴി
ണചലവഴഴിക്കുന്നു

നഗരസഭയഴില്  നഴിന്നുടും  ണപന്ഷന്  ലകപറ്റുന  ണപന്ഷന്കകോര്കട്  ണപന്ഷന്
നല്കുനതഴിനട്  ആവശഭ്യമകോയ  തുക  ണസന്ടല്  ണപന്ഷന്  ഫണ്ടെഴില്  നഴിന്നുടും
ലഭഴികകോതതഴിനകോല്  നഴിലവഴില്  നഗരസഭ  തനതട്  ഫണ്ടെഴില്  (ടഷറഴി
എസട്.ടഴി.എസട്.ബഴി.അകഇൗണ്ടെട്  നടും.4,  615)  നഴിന്നുടും  തുക  വകമകോറഴിയകോണട്
ണപന്ഷന്  നല്കുനതട്.  2016-17  വര്ഷതഴില്  റഗുലര്  ണപന്ഷന്കകോരുണട
ണപന്ഷന്  ആനകൂലഭ്യങ്ങള്  നല്കുനതഴിനകോയഴി  13,39,61,688.00/-  രൂപയുടും,
കണ്ടെഴിജന്റെട്  ജതീവനകകോരുണട  ണപന്ഷന്  ആനകൂലഭ്യങ്ങള്  നല്കുനതഴിനകോയഴി
14,76,68,419.00/-  രൂപയുടും  നഗരസഭ  തനതട്  ഫണ്ടെഴില്  നഴിന്നുടും
വകമകോറഴിയഴിടണ്ടെട്.  2016-17  വര്ഷതഴില്  ണപന്ഷന്  നല്കുനതഴിനകോയഴി
ണസന്ടല് ണപന്ഷന് ഫണ്ടെഴില് നഴിന്നുടും അകലകോടട്ണമന്റെട് ഒന്നുടും തണന ലഭഴിചഴിടഴില.

ണപന്ഷന്  ഫണ്ടെട്  ലകകകോരഭ്യടും  ണചയനതഴില്   ഉണ്ടെകോകുന  അപകോകതകള്
 പരഴിഹരഴിക്കുനതഴിനട് നഗരസഭ ശദ്ധ ണചലകതണ്ടെതകോണട്. വഴിഷയടും സര്കകോരഴിണന്റെ കൂടഴി
പരഴിഗണനയട് സമര്പഴിക്കുന്നു.

                                              സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് 2017-18 229
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വയനനാടട

വയനനാടട് ജജില

1. ആയുര്വവദ  സുഖചജികജിതനാവകന്ദ്രങ്ങള്ക്കുള്ള  അടജിസനാന  വസ്തുനജികുതജി
നജിരകട് നജിശ്ചയജിചജില.

[വവതജിരജി ഗനാമപഞനായതട്  2016-17 ഓഡജിറട് റജിവപനാര്ടട് ഖണജിക 2-5]

സര്കനാര്  ഉതരവട്  (അ)നന.36/2015/തസസ്വഭവ  തതീയതജി  24/02/15  പ്രകനാരന
സസ്വകനാരര്യവഹനാസ്റ്റല,  വഹനാനവസ്റ്റ എനജിവയട്  യഥനാക്രമന  30/-  രൂപയുന,  60/-  രൂപയുന
ആയുര്വവദ  സുഖചജികജിതനാവകന്ദ്രങ്ങള്കട്  യഥനാക്രമന  150/-  രൂപയുന,  160/-
രൂപയുമനാണട് കുറഞ്ഞതന കൂടജിയതമനായ അടജിസനാന വസ്തുനജികുതജി നജിരകനായജി സര്കനാര്
നജിശ്ചയജിചജിട്ടുള്ളതട്.

ഗനാമപഞനായതട് പരജിധജിയജില പ്രവര്തജിക്കുന തനാഴഴെപറയുന റജിവസനാര്ട്ടുകളജില
ആയുര്വവദ,മസനാജജിനഗട്, സനാ സസൗകരര്യമുള്ളതനായജി   കനാണുന

ക്രമ നന. റജിവസനാര്ടജിഴന്റെ വപരട്

1 വവതജിരജി വജിവലജട് റജിവസനാര്ടട്

2 ഴറയജിന് കണ്ടജി റജിവസനാര്ടട്, ലകജിടജി

3 ബട്ളു ജജിന്ജര് റജിവസനാര്ടട്

4 ഴഹര്ബല കണ്ടജി വകനാവടജട്

5 വജിന്റട് ഫട്ളവര് റജിവസനാര്ടട് & സനാ

6 വവതജിരജി മജിസ്റ്റട്

7 വവതജിരജി ഡനാനജിഷട് റജിവസനാര്ടട്

8 ലജിറജില വഹനാനവസ്റ്റ റജിവസനാര്ടട്

9 വവതജിരജി വഹനാളജിവഡ റജിവസനാര്ടട്

10 സതീന വനാലജി റജിവസനാര്ടട്

11 വവതജിരജി റജിവസനാര്ടട്

12 ഷനാവറനായട് റജിവസനാര്ടട്

13 വജിന്റെട് ഫട്ളവര് റജിവസനാര്ടട് & സനാ

14 സജിലവര് ഗതീന് വഹനാളജിവഡ 
എന്കട്വളവട്സട്, വവതജിരജി

15 വവതജിരജി വവ്യൂസട് റജിവസനാര്ടട്

16 വജിന്റെട് വനാലജി ഗനാര്ഡന് റജിവസനാര്ടട്
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എനനാല  നനാളജിതവഴരയനായജിട്ടുന  വവതജിരജി  ഗനാമപഞനായതട്  ആയുര്വവദ
സുഖചജികജിതനാവകന്ദ്രങ്ങള്കട് മനാതന അടജിസനാന വസ്തുനജികുതജി നജിരകട് വജിജനാപനന
ഴചയ്യുകവയനാ ബന്ധഴപട നജിരകജിലുള്ള വസ്തുനജികുതജി ഈടനാക്കുകവയനാ ഴചയജിടജില.  ഇത
സനബന്ധജിചട്  നലകജിയ ഓഡജിറട്  എന്കസ്വയറജി നമ്പര്  15 /16-17/18.07.17  നട്  മറുപടജി
ലഭജിചജില.  വമല  സര്കനാര്  ഉതരവജിഴന്റെ  അടജിസനാനതജില  ആയുര്വവദ
സുഖചജികജിതനാവകന്ദ്രങ്ങള്കട് അടജിസനാന വസ്തുനജികുതജി നജിരകട് വജിജനാപനന ഴചയട്
വമലപറഞ്ഞ  റജിവസനാര്ട്ടുകളജില  നജിനന  സര്കനാര്  ഉതരവട്  പ്രനാബലര്യതജില  വന
24.02.2015 മുതലുള്ള വസ്തുനജികുതജി ഈടനാവകണ്ടതനാഴണനട് നജിര്വദ്ദേശജിചജിട്ടുണ്ടട്.

നജിലവജിഴല സജിതജി ആരനാഞ്ഞുള്ള കതജിനട്  ഴസക്രടറജി മറുപടജി ലഭര്യമനാകജിയജിടജിഴലനട് വയനനാടട് ജജിലനാ
ഒനാഡജിറട്  സതീനജിയര്  ഴഡപവ്യൂടജി  ഡയറക്ടര്  26.07.2018 ഴല  ഴക.എസട്.എ.ഡബജിയു.ഴഴവ.ഡജി.എന.

1/631/18 നമ്പര് കതജിലൂഴട അറജിയജിചജിട്ടുണ്ടട്.

2. ഴപര്മജിറജിനട്  വജിരുദ്ധമനായുന  ഴപര്മജിറജിലനാഴതയുന    ആവശര്യമനായ പനാര്കജിനഗട്
സസൗകരര്യന ഏര്ഴപടുതനാഴതയുന റജിവസനാര്ടജില ഴകടജിടനജിര്മനാണന.

[വവതജിരജി ഗനാമപഞനായതട്  2016-17 ഓഡജിറട് റജിവപനാര്ടട് ഖണജിക 2-7 ]

ഗനാമപഞനായതജിഴന്റെ  13-ാം വനാര്ഡജില സജിതജിഴചയ്യുന വവതജിരജി  വജിവലജട്
റജിവസനാര്ടജില  പഞനായതട്  നലജിയ  ഴകടജിടഴപര്മജിറജിനട്  വജിരുദ്ധമനായുന
ഴപര്മജിറജിലനാഴതയുന  ആവശര്യമനായ  പനാര്കജിനഗട്  ഏര്ഴപടുതനാഴതയുന  ഴകടജിടങ്ങള്
പണജിതജിട്ടുണ്ടട്.  ഇതട് സനബന്ധജിച ഓഡജിറട് എന്കസ്വയറജി നമ്പര് 26/16-17/21.07.17  നട്
മറുപടജി ലഭജിചജില. 

 തനാഴഴെപറയുന പ്രകനാരമുള്ള ഴകടജിട സമുചയങ്ങളനാണട് റജിവസനാര്ടജിലുള്ളതട്.

• ഴകടജിടഴപര്മജിറട് നന. 256/08 തതീയതജി 11.03.08  പ്രകനാരന നജിര്മജിച റവസ്റ്റനാറന്റെട്,
ഴടയജിനജിനഗട്  ഹനാള്,  റജിസപട്ഷന്,  കജിചണ്,  വകനാണ്ഫറന്സട്  ഹനാള്,  ക്ലബട്
ഹസൗസട്,  ബനാന്കസ്വറട് ഹനാള്, റസജിഡന്ഷര്യല റൂമുകള്, മജിനജി ഹനാള്,  വബനാര്ഡട് റൂന
തടങ്ങജിയവ ഉള്ഴപടുന ഴകടജിട സമുചയന.

• ഴകടജിട  ഴപര്മജിറട്  നന.105/08-09  തതീയതജി  17.07.08,  ഴകടജിട  ഴപര്മജിറട്  നന.-
158/09-10  തതീയതജി  07.12.09 എനജിവ പ്രകനാരന നജിര്മജിച വഹനാടല വബനാകട്,
വകനാവടജുകള് എനജിവ.

• ഴകടജിട  ഴപര്മജിറട്  നന.143/14-15  പ്രകനാരന  നജിര്മജിച്ചുഴകനാണ്ടജിരജിക്കുന  6  നജില
വഹനാസ്റ്റല ഴകടജിടന.
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വമല  പരനാമര്ശജിച  ഴകടജിടങ്ങളുഴട  നജിര്മജിതജി,  പനാര്കജിനഗട്,  വസ്തുനജികുതജി
നജിര്ണ്ണയന എനജിവ സനബന്ധജിച അപനാകതകളുഴട വജിശദനാനശങ്ങള് തനാഴഴെപറയുന.

(a) ഴകടജിടഴപര്മജിറട് നന.256/08 തതീയ്യതജി 11.03.08

അവപക്ഷകന്
പജി.ഴക അബ്ദുള്ഖനാദര് c/o ഓറജിയന്റെല സ്കൂള് ഓഫട് വഹനാടല മനാവനഴജ്മെന്റെട് 
എനവരുഴട 05.01.08 ഴല സ്കൂള്, വഹനാസ്റ്റല വജിഭനാഗതജിലഴപട 12540.97 
m2 തറ വജിസതീര്ണ്ണമുള്ള മൂനട് നജില ഴകടജിടന പണജിയുനതജിനുള്ള അവപക്ഷ. 
29.03.2008 ഴല വവതജിരജി ഗനാമപഞനായതജിഴന്റെ സജി.1-135/07-08 
ഉതരവട് പ്രകനാരന ഴകടജിട ഴപര്മജിറട് എന്.ഴക ഇബനാഹജിനകുടജിയുഴട 
വപരജിവലകട് മനാറജി.  നജിലവജില ഴകടജിട ഉടമസനാവകനാശന വഡനാ. ഴക.എ 
ആയജിഷനാബജി എനവരുഴട വപരജിലനാണട്. 
തറനജില - 2505.49 m2

ഒനനാന നജില -2389.68 m2

രണ്ടനാന നജില -3226.92 m2

ആഴക -8122.09 m2

വഹനാസ്റ്റല-3-യൂണജിറട്
തറനജില-411.58 m2

ഒനനാന നജില-530.66 m2

രണ്ടനാന നജില-530.66 m2

ആഴക-1472.9 m2 x 3 യൂണജിറട് =4418.70 m2

വപനാടജിഴന്റെ
വജിശദനാനശന

വവതജിരജി തനാലൂകജിഴല ചുവണ്ടല വജിവലജജിഴല റതീസര്വവ്വേ നന.155/1,          
157/7, 157/8  - ആഴക 23620.76 m2 സലന

ചതീഫട് ടസൗണ് 
പനാനര് 
അനഗതീകരജിച 
പനാനജിഴന്റെ 
വജിശദനാനശന

നന.ഡജി 1/785/08/ഡജി.ഡജിസട് തതീയതജി 07.03.08, പനാന് നന.134/08
• ചുവണ്ടല വജിവലജജിഴല റതീസര്വവ്വേ നന. 155/1 പനാര്ടട് 2,3 157/7 പനാര്ടട് 

8 ല ഴപട സലതട് മൂനട് നജിലകളനായജി 12,542 ച.മതീ. വജിദര്യനാഭര്യനാസ 
ഴകടജിടതജിനുള്ള വലഔടട്  തനാഴഴെ വചര്ത വര്യവസകള് പ്രകനാരന 
അനഗതീകരജിച്ചു.

•  1) KMBR 1999 ഴല വര്യവസകള് പനാലജികണന.
• സനസനാന മലജിനതീകരണ നജിയന്ത്രണ വബനാര്ഡജില നജിനള്ള 

നജിരനാവക്ഷപ പതന ലഭര്യമനാകണന
• മഴെഴവള്ള സനഭരണതജിനട് നജിയമനാനുസൃത സനവജിധനാനന ഒരുകണന.
• മനാലജിനര്യനജിര്മനാര്ജ്ജതജിനട് സലത്തു തഴന ക്രമതീകരണങ്ങള് 

ഒരുകണന.

വവതജിരജി 
ഗനാമപഞനായതട് 
നലജിയ ഴകടജിട 
ഴപര്മജിറജിഴന്റെ 
വജിശദനാനശങ്ങള്

256/08 തതീയതജി 11.03.08
സനാപനന
തറനജില-2505.49 m2

ഒനനാന നജില-2389.68 m2

രണ്ടനാന നജില-3226.92 m2

ആഴക-8122.09 m2

വഹനാസ്റ്റല-3-യൂണജിറട്
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ഓവരനാനജിഴന്റെയുന വജിശദനാനശങ്ങള്
തറനജില-411.58 m2

ഒനനാന നജില-530.66 m2

രണ്ടനാന നജില-530.66 m2

ആഴക-1472.9 m2 x 3 എണ്ണന=4418.70 m2

വര്യവസകള്
• KMBR 99 ഴല വര്യവസകള് പനാലജികണന.
• സനസനാനമലജിനതീകരണ  നജിയന്ത്രണ  വബനാര്ഡജില  നജിനള്ള

നജിരനാവക്ഷപ പതന ലഭര്യമനാകണന
• മഴെഴവള്ള സനഭരണതജിനട് നജിയമനാനുസൃത സനവജിധനാനന ഒരുകണന.
• മനാലജിനര്യനജിര്മനാര്ജ്ജനതജിനട്  സലത്തുതഴന  ക്രമതീകരണങ്ങള്

ഒരുകണന.

03/10/2010 ല പഞനായതജില സമര്പജിച പൂര്തതീകരണപനാന് വജിശദനാനശങ്ങള്

തറ വജിസതീര്ണ്ണന

9612 m2

വബഴസ്മെന്റെട് നജില-416 m2

ഭൂനജിരപട് നജില-2498 m2

ഒനനാന നജില-3176 m2

രണ്ടനാനനജില-3522 m2

ആഴക-9612 m2

ഴകടജിട നമ്പര്

• വബഴസ്മെന്റെട് നജില-13/516,517-140.16 m2

• 92.16 m2(പനാന്റെട് വസ്തുനജികുതജി ഒഴെജിവട്)- ആഴക 232.32 m2

• ഭൂനജിരപട്നജില-13/518-535 വഴര  (ഴബഡട്  റൂമുകള്,  റവസ്റ്റനാറന്റെട്,
ഴടയജിനജിനഗട് ഹനാള്, റജിസപട്ഷന്,കജിചണ് തടങ്ങജിയവ)

• ആഴക 1582.98 m2

• ഒനനാനനജില-  13/536-550-  (വകനാണ്ഫറന്സട്  ഹനാള്,  റവസ്റ്റനാറന്റെട്,
ക്ലബട് ഹസൗസട്,  ബനാന്കസ്വറട്  ഹനാള്,  റസജിഡന്ഷര്യല റൂമുകള്,  മജിനജി
ഹനാള്,വബനാര്ഡട് റൂന തടങ്ങജിയവ)-ആഴക-1745.11 m2

• രണ്ടനാനനജില - 13/551-577 വഴര -
(റസജിഡന്ഷര്യല റൂമുകള്,  ബനാന്കസ്വറട്  ഹനാള് തടങ്ങജിയവ).  ആഴക
2638.8 m2 എലനാ നജിലയുന കൂടജി-6199.21 m2

നജികുതജി നജിര്ണ്ണയജിചതട്-5966.89 m2

(പനാന്റെട് റൂമുകള് ഒഴെജിവനാകജി)

പഞനായതട്  മൂനട്  നജില  ഴകടജിടതജിനനാണട്  ഴകടജിട  ഴപര്മജിറട്
നലകജിയജിട്ടുള്ളഴതങജിലുന  നനാലട്  നജില  ഴകടജിടതജിനനാണട്  പൂര്തതീകരണ  പനാന്
സമര്പജിക്കുകയുന ഴകടജിട  നമ്പര് നലകുകയുന ഴചയജിട്ടുള്ളതട്.  ഴകടജിട  ഉടമ  സമര്പജിച
പൂര്തതീകരണ പനാന് പ്രകനാരന ഴകടജിടതജിഴന്റെ തറ വജിസതീര്ണ്ണന  9612  ച.മതീ.  ആണട്.
ആയതജില  5966.89  ച.മതീ.  തറ  വജിസതീര്ണ്ണതജിനു  മനാതമനാണട്  വസ്തുനജികുതജി
ഈടനാകജിയജിട്ടുള്ളതട്.  എനനാല ഡജിവജിഷണല ഓഫതീസര്,  ഫയര്  &റസവ്യൂ  സര്വ്വേതീസട്,
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വനനാര്വതണ് ഡജിവജിഷന്, വകനാഴെജിവകനാടട് നലകജിയ വഫനല എന്.ഒ.സജി പ്രകനാരന ഇ-
10494/14 തതീയതജി  31.12.2014)  പ്രകനാരന  ഴകടജിട  സമുചയതജിഴന്റെ  തറവജിസതീര്ണ്ണന
10875.85 m2 ആണട്. വജിശദനാനശങ്ങള് ചുവഴട.

ഴസലനാര് 416 m2 (പനാന്റെട് 232.32 m2)

ഭൂനജിരപട് 3356.83 m2

ഒനനാനനജില 3356.83 m2

രണ്ടനാനനജില 3746.19 m2 (ആഴക 10875.85 m2)

പൂര്തതീകരണ പനാന് അസജിസ്റ്റന്റെട് എഞജിനതീയവറനാ ഴസക്രടറജിവയനാ ഒപ്പുഴവചജിടജില.
പൂര്തതീകരണപനാവനനാഴടനാപന  പനാര്കജിനഗട്  പനാന്  സമര്പജിചജിടജില.  ഓവര്സജിയറുഴട
റജിവപനാര്ടജില  പനാര്കജിനഗട്  സസൗകരര്യന  സനബന്ധജിചട്  യനാഴതനാരു  പരനാമര്ശവുമജില.
20.07.2017  നട്  നടതജിയ ഭസൗതജിക പരജിവശനാധനയജില ആയുര്വവ്വേദ മസനാജജിനഗട്,  സനാ
എനതീ സസൗകരര്യങ്ങളുഴണ്ടങജിലുന പനാര്കജിനഗട് സസൗകരര്യന പരജിമജിതമനാഴണനട് ഓഡജിറജിഴന്റെ
ശ്രദ്ധയജിലഴപട്ടു.  പഞനായതട് നലകജിയ ഴകടജിട നമ്പര് പതജിച ഒരു ഴകടജിടവുന സല
പരജിവശനാധനയജില കനാണുവനാന് കഴെജിഞ്ഞജില.

പഞനായതജില  സമര്പജിച  പൂര്തതീകരണ  പനാന്  പ്രകനാരന  ആവശര്യമനായ
പനാര്കജിനഗട് ഇപ്രകനാരമനാണട്. 

ഴകടജിട സമുചയതജിഴന്റെ ഒനനാന നജിലയജിലുന രണ്ടനാന നജിലയജിലുന 20 ചതരശ്ര മതീറര്
കൂടുതല കനാര്പറട്  വജിസതീര്ണ്ണമുള്ള ബനാതട് അറനാചട്ഡട്  ആയ യഥനാക്രമന  4  ഉന  24  ഉന
റസജിഡന്ഷര്യല റൂമുകള് ഉണ്ടട്.  കൂടനാഴത തറനജിലയജില  240.48  ചതരശ്ര മതീറര് ഒനനാന
നജിലയജില 186.72 ചതരശ്ര മതീറര് തറ വജിസതീര്ണ്ണമുള്ള ഴറവസ്റ്റനാറന്റുകളുന ഉണ്ടട്. (കനാര്പറട്
വജിസതീര്ണ്ണന-356 ചതരശ്ര മതീറര് (20% ചുമര്കനന കുറചട്). 2011 ഴല വകരള പഞനായതട്
ഴകടജിടനജിര്മനാണചടങ്ങള്  ചടന  38(പടജിക 4 ബജി(1))  പ്രകനാരന  20  ച.മതീ.  കൂടുതല
കനാര്പറട് വജിസതീര്ണ്ണമുള്ള ബനാതട് അറനാചട്ഡട് ആയ ഓവരനാ  1.5  മുറജികള്വകനാ അതജിഴന്റെ
അനശതജിവനനാ  ഒരു  പനാര്കജിനഗട്  സലന  (15 ചതരശ്ര  മതീറര്)  ആവശര്യമനാണട്.
ആയതജിനനാല വമലപരനാമര്ശജിച മുറജികള്കനായജി  19  പനാര്കജിനഗട്  സലന  (19x15=285
ചതരശ്ര  മതീറര്)  ആവശര്യമനാണട്.  ഇത  കൂടനാഴത  ഴറവസ്റ്റനാറന്റുകള്കട്  ഓവരനാ  20  ച.മതീ.
കനാര്പറട് വജിസതീര്ണ്ണതജിനുന ഒരു പനാര്കജിനഗട് സലന എന വതനാതജില  18  പനാര്കജിനഗട്
സലവുന  ആവശര്യമനാണട്(18x15=270 ചതരശ്ര  മതീറര്).  ആഴക  വവണ്ട  പനാര്കജിനഗട്
സലന 555 ചതരശ്ര മതീറര്.

ഈ റജിവസനാര്ടജില നജിലവജില ഈ ഴകടജിടസമുചയതജിനട് പുറഴമ പൂര്തജിയനാകജിയ

                                              സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് 2017-18 235



വയനനാടട

വഹനാടല,വകനാവടജട്  എനജിവയടങ്ങുന  ഴകടജിട  സമുചയതജിനട്  (ഴകടജിട  ഴപര്മജിറട്
നന.105/08-09 തതീയതജി 17.07.08, ഴകടജിട ഴപര്മജിറട് നന.-158/09-10 തതീയതജി 07.12.09
എനജിവയുഴട അടജിസനാനതജില നജിര്മജിചവ)  വവണ്ടതനായ  47  പനാര്കജിനഗട്  സലവുന
(705 ച.മതീ.)  അടകന 1260 ച.മതീ പനാര്കജിനഗട് സലന ആവശര്യമനാഴണങജിലുന നജിലവജില
ഈ  റജിവസനാര്ടജിഴന്റെ  മുന്ഭനാഗതനായജി  വളഴര  പരജിമജിതമനായ  പനാര്കജിനഗട്  സലന
മനാതമനാണുള്ളതട്.  ആയതജിനനാല ഇകനാരര്യതജില പഞനായതട് വജിശദമനായ പരജിവശനാധന
നടതജി,  പഞനായതട്  നലകജിയ  ഴകടജിട  ഴപര്മജിറജിനട്  വജിരുദ്ധമനായുന  ഴപര്മജിറജിലനാഴത
യുമനാണട് പണജി പൂര്തതീകരജിചഴതനട് ഴതളജിഞ്ഞനാല വകരള പഞനായതട് രനാജട് ആക്ടട് ചടന
235  എഎ പ്രകനാരന ഴകടജിടന പണജി പൂര്തജിയനാകജിയ 03.10.2010  മുതല ആ ഴകടജിടന
ഴപനാളജിച്ചുമനാറ്റുന  തതീയതജി  വഴര,  പ്രസ്തുത  ഴകടജിടന  നജിയമനാനുസൃതമനായജി  പണജി
കഴെജിപജിചജിരുഴനങജില  ഴകനാടുവകണ്ടജി  വരുമനായജിരുന  വസ്തുനജികുതജിയുന  അവതനാഴടനാപന
അതജിഴന്റെ  രണ്ടട്  ഇരടജി  വരുന  തകയുന  വചര്നള്ള  തക  വസ്തുനജികുതജിയനായജി
ഈടനാവകണ്ടതനാണട്. ആയതജിഴന്റെ വജിശദനാനശങ്ങള് തനാഴഴെപറയുന.

• 31.03.2013 വഴരയുള്ള കനാലയളവട് -

ഈ ഴകടജിടതജിനട് വനാര്ഷജിക വനാടകയുഴട അടജിസനാനതജില നജിര്ണ്ണയജിച 
വസ്തുനജികുതജിയുഴട മൂനജിരടജി ഈടനാവകണ്ടതനാണട്.

• 01. 04. 2013 മുതല (തറ വജിസതീര്ണ്ണതജിഴന്റെ അടജിസനാനതജില)

ഴകടജിട  ഉടമ  സമര്പജിച  പൂര്തതീകരണ  പനാന്  പ്രകനാരന  ഴകടജിടതജിഴന്റെ  തറ
വജിസതീര്ണ്ണന  9612  ച.മതീ.  ആണട്.  എനനാല ഡജിവജിഷണല ഓഫതീസര്,  ഫയര്  &റസവ്യൂ
സര്വ്വേതീസട്,  വനനാര്വതണ്  ഡജിവജിഷന്,  വകനാഴെജിവകനാടട്  നലജിയ  വഫനല  എന്.ഒ.സജി.
പ്രകനാരന  (ഇ-10494/14  തതീയതജി  31.12.2014 പ്രകനാരന)  ഴകടജിടസമുചയതജിഴന്റെ
തറവജിസതീര്ണ്ണന ഇപ്രകനാരമനാണട്.

തറവജിസതീര്ണ്ണന 10875.85 m2

കനാര്പറട് വജിസതീര്ണ്ണന 8700.67 m2

ഴസലനാര് 416 m2 (ഇതജില പനാന്റെട് 232.3 m2)

ഭൂനജിരപട് നജില 3356.83 m2

ഒനനാന നജില 3356.83 m2 (ഇതജില ആയുര്വവ്വേദ സനാ 191.04 m2)

രണ്ടനാന നജില 3746.19 m2

ആഴക 10875.85 m2
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ആയതജില വബസട്  ഴമന്റെട് നജിലയജിഴല പനാന്റെജിഴന്റെ വജിസതീര്ണ്ണന (232.32 m2) ഒഴെജിചട്
10643.53  ച.മതീ.  തറ  വജിസതീര്ണ്ണതജിനട്  വസ്തുനജികുതജി  ഈടനാവകണ്ടതനാഴണങജിലുന
5734.60  ച.മതീ.തറ  വജിസതീര്ണ്ണതജിനു  മനാതമനാണട്  വസ്തുനജികുതജി  ഈടനാകജിയജിട്ടുള്ളതട്.
ആയതജിനനാല  10875.85  ച.മതീ  തറവജിസതീര്ണ്ണമുള്ള  ഈ  ഴകടജിടസമുചയതജിഴല
10452.49 ച.മതീ തറ വജിസതീര്ണ്ണതജിനട് (191.04 ച.മജി തറ വജിസതീര്ണ്ണമുള്ള ആയുര്വവദ
സനായട് ഒഴെജിചട്) 01.04.2013  മുതല ഒരു ച.മതീ  240/-  രൂപ നജിരകജിലുന  (റജിവസനാര്ടജിഴന്റെ
അടജിസനാന നജിരകനായ  80/-രൂപയുഴട  മൂനജിരടജി)  191.04  ച.മജി  തറ  വജിസതീര്ണ്ണമുള്ള
ആയുര്വവദ  സനായട്  23/02/15  വഴര  ഒരു  ച.മതീററജിനട്  240/-  രൂപ  നജിരകജിലുന
(റജിവസനാര്ടജിഴന്റെ അടജിസനാന നജിരകനായ  80/-രൂപയുഴട മൂനജിരടജി)  സര്കനാര് ഉതരവട്
(അ)നന.  36/2015/തസസ്വഭവ  തതീയതജി  24/02/15  പ്രകനാരന  24/02/15  മുതല  ഒരു
ച.മതീററജിനട്  480/-  രൂപ  നജിരകജിലുന  (ആയുര്വവദ  സനായുഴട  അടജിസനാന  നജിരകനായ
160/-രൂപയുഴട  മൂനജിരടജി)  വസ്തുനജികുതജി  നജിര്ണ്ണയജിവകണ്ടതനാണട്.  വജിശദനാനശങ്ങള്
തനാഴഴെപറയുന.

നജില/
തറ വജിസതീര്ണ്ണന

നജിര്ണ്ണയജി
വകണ്ട
വസ്തു

നജികുതജി

നജിര്ണ്ണ
യജി

വകണ്ട
വലബ

റജി
ഴസസട്

നജിര്ണ്ണ
യജിച
വസ്തു

നജികുതജി
(അസസട്

ഴമന്റെട്
രജജിസ്റ്റര്
പ്രകനാരന)

നജിര്ണ്ണ
യജിച

വലബ
റജി

ഴസസട്

കുറവനായജി
നജിര്ണ്ണ
യജിച
വസ്തു

നജികുതജി

കുറവനാ
യജി

നജിര്ണ്ണ
യജിച

വലബ
റജി

ഴസസട്

10452.49 ച.മതീ.
ഭൂഗര്ഭ നജില
(പനാന്റെട് ഒഴെജിഴക)+ 
തറനജില+ഒനനാന 
നജില(സനാ ഒഴെജിഴക)+ 
രണ്ടനാന നജില

10,452.49
x 240x1.2
=
30,10,317

1,50,516 4,72,649 23,632 25,37,668 1,26,884

ഒനനാന നജില
ആയുര്വവദ സനാ 
191.04 ച.മതീ.
1) 01.04.2013 മുതല
31.03.2015 വഴര

191.04x
240x1.2
= 55,020

2,751 നജിര്ണ്ണയജിചജിടജില 0 55,020 2,751

ഒനനാന നജില
ആയുര്വവദ സനാ-
191.04 ച.മതീ.
(01.04.2015 മുതല) 
അടജിസനാന 
വസ്തുനജികുതജി നജിരകട്-
480/-
(160 x 3)

191.04x
480x1.2
=1,10,039

5,502 നജിര്ണ്ണയജിചജിടജില 0 1,10,039 5,502
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• ആയുര്വവദ  സനാ  ഒഴെജിച്ചുള്ള  ഴകടജിടതജിഴന്റെ  2016-17  വഴരയുള്ള  വസ്തുനജികുതജി
കുടജിശജിക.

2013-14 മുതല 2016-17 വഴരയുള്ള
വസ്തുനജികുതജി കുടജിശജിക

2013-14 മുതല 2016-17 വഴരയുള്ള
വലബറജി ഴസസട് കുടജിശജിക

25,37,668x4 = 1,01,50,672 1,26,884x4 = 5,07,536

ആഴക വസ്തുനജികുതജി കുടജിശജിക – 1,01,50,672/-

ആഴക വലബറജി ഴസസട് കുടജിശജിക – 5,07,536/-

ആഴക - 1,06,58,208/-

• ആയുര്വവദ സനാ ഴകടജിടതജിഴന്റെ 2016-17 വഴരയുള്ള വസ്തുനജികുതജി കുടജിശജിക

01.04.2013 മുതല 
31.03.2015 വഴര

വസ്തുനജികുതജി കുടജിശജിക വലബറജി ഴസസട് കുടജിശജിക

2013-14 – 55,020
2014-15 – 55,020

1,10,040
2,751x2 = 5,502

01.04.2015 മുതല 
31.03.2017 വഴര

1,10,039x3 =
3,30,117

5,502X3 = 16,506

ആഴക 4,40,157 22,008

• ആയുര്വവദ  സനാ  ഴകടജിടതജിഴന്റെ  2016-17 വഴരയുള്ള  വസ്തുനജികുതജി  കുടജിശജിക
4,40,157/-

• ആയുര്വവദ സനാ ഴകടജിടതജിഴന്റെ 2016-17 വഴരയുള്ള വലബറജിഴസസട് കുടജിശജിക
22,008/-

• ഈ ഴകടജിടസമുചയതജിഴന്റെ 2016-17 വഴരയുള്ള വസ്തുനജികുതജി കുടജിശജിക-(1+2) =
1,05,90,829/-

• ഈ ഴകടജിടസമുചയതജിഴന്റെ  2016-17  വഴരയുള്ള വലബറജിഴസസട്  കുടജിശജിക-
(1+2) = 5,29,544/-

• ആഴക കുടജിശജിക - 1,11,20,373/-
വമല കണകനാകജിയ കുടജിശജിക 01.04.2013 മുതലുള്ളതനാണട്. 03.10.2010 മുതല

31.03.2013  വഴരയുള്ള  കനാലയളവജിഴല  വസ്തുനജികുതജി  കുടജിശജിക  (ഇസൗ  കനാലയളവജില
ഴകടജിടതജിനട് വനാര്ഷജിക വനാടകയുഴട അടജിസനാനതജില നജിര്ണ്ണയജിച വസ്തുനജികുതജിയുഴട
മൂനജിരടജി)  ഇതജിനു  പുറവമയനാണട്.  ചജില  മുറജികഴള  റജിവസനാര്ടനായജിടല  വസ്തുനജികുതജി
നജിര്ണ്ണയജിചജിട്ടുള്ളതട്.  റജിവസനാര്ടജിഴല  മുറജികള്കട്  റജിവസനാര്ടനായജിടനാണട്  വസ്തുനജികുതജി
നജിര്ണ്ണയജിവകണ്ടതട്.  ഈ  മുറജികള്കട്  യഥനാര്ത്ഥതജില  നജിര്ണ്ണയജിവകണ്ട
വസ്തുനജികുതജിയുഴട വജിശദനാനശങ്ങള് തനാഴഴെപറയുന.
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ക്രമ
നന.

ഴകടജിട
നമ്പര്/തറ

വജിസതീര്ണ്ണന
(ച.മതീ)

അസസട്ഴമന്റെട്
രജജിസ്റ്റര് പ്രകനാരന

മുറജികളുഴട
ഉപവയനാഗക്രമന

നജിര്ണ്ണയജിച
വസ്തുനജികുതജി/

വലബറജി ഴസസട്

നജിര്ണ്ണയജി
വകണ്ടജിയജിരുന

വസ്തുനജികുതജി
/ഴഴലബറജി ഴസസട്

1 13/518/240.48 വനാണജിജര്യന 13,227/662 240.48x80x1.2
= 23,086/1,154

2 13/519/200.64 ,, 13,243/663 200.64x80x1.2
=19,261/963

3 13/520/36.96 വസ്റ്റനാര് റൂന 1,848/93 36.96x80x1.2
=3,548/177

4 13/522/36.96 വനാണജിജര്യന 1,800/90 36.96x80x1.2
=3,548/177

5 13/528/99.84 ഴടയജിനജിനഗട് ഹനാള് 4,393/220 99.84x80x1.2
=9,585/479

6 13/531/61.44 പനാര്പജിടന 1,000/188 61.44x80x1.2
=5,898/300

7 13/540/24.15 ,, 0 24.15x80x1.2
=2,318/116

8 13/575/55.2 ഴറസജിഡന്ഷര്യല റൂന 6,250/313 55.2x80x1.2
=5,300/265

9 13/576/55.2 ,, 3,036/152 55.2x80x1.2
=5,300/265

b) ഴകടജിട ഴപര്മജിറട് നമ്പര് 105/08-09 തതീയതജി 17.07.08
ഴകടജിട ഴപര്മജിറട് നമ്പര് 158/09-10 തതീയതജി-07.12.09

അവപക്ഷക

വഡനാ.ഴക.എ.ആയജിഷനാബജി,  ഗതീഷന  റജിവസനാര്ടട്സട്  (വപ്രവറട്)  ലജിമജിറഡജി
ഴന്റെ ഏകജികവ്യൂടതീവട്  ഡയറക്ടറുഴട  22.04.08  ഴല ഴസഷര്യല റസജിഡന്സട്
വജിഭനാഗതജിലഴപട  9038  m2 തറ  വജിസതീര്ണ്ണമുള്ള  മൂനട്  നജില  ഴകടജിടന
പണജിയുനതജിനുള്ള അവപക്ഷ.
തറനജില-4920 m2

ഒനനാന നജില-2877 m2

രണ്ടനാന നജില-1204 m2

റൂഫട്-37 m2

ആഴക-9038 m2

വപനാടജിഴന്റെ
വജിശദനാനശന

വവതജിരജി തനാലൂകജിഴല ചുവണ്ടല വജിവലജജിഴല
റതീസര്വവ്വേ നന. 156/1,2,3,155/2,3 ല 2.72 ഴഹക്ടര് സലന

ചതീഫട്  ടസൗണ്
പനാനര്
അനഗതീകരജിച

നന.ഡജി 1/3947/08/ഡജി.ഡജിസട് തതീയതജി 24.06.08
പനാന് നന.489/08.
ചുവണ്ടല  വജിവലജജിഴല  റതീസര്വവ്വേ  നന.  156/1 പനാര്ടട്,2,3  155/3,  157/8
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പനാനജിഴന്റെ
വജിശദനാനശന

പനാര്ടജിലഴപട 2.72 ഴഹക്ടര് സലതട് വജിവജിവധനാവദ്ദേശര്യ ഴകടജിടങ്ങള്ക്കുള്ള
വലഔടട് അനഗതീകരജിച്ചു.
റജിസപട്ഷന് വബനാകട്-848 m2

വഹനാടല-2818 m2 (തറനജില,ഒനനാന നജില,രണ്ടനാന നജില,റൂഫട്)
ക്ലബട് ഹസൗസട്-912 m2

ഴഹലതട് ക്ലബട്-300 m2

ടസ്വജിന് വകനാവടജട്-11 എണ്ണന-1276 m2

4 യൂണജിറട് വകനാവടജട്-10 എണ്ണന-2320 m2

സ്റ്റനാഫട് കസ്വനാര്വടഴട്-564 m2

ആഴക-9038 m2

വര്യവസകള്-
1)KMBR 99 ഴല വര്യവസകള് പനാലജികണന.
2)ഴകടജിട നജിര്മജിതജി ഭൂമജിയുഴട കജിടപജിനട് ഹനാനജികരമനാകരുതട്.
3)വതനാടജിഴന്റെ ഒഴുകട് തടസഴപടുതരുതട്, മലജിനമനാകരുതട്.

വവതജിരജി 
ഗനാമപഞനായ
തട് നലജിയ 
ഴകടജിട 
ഴപര്മജിറജിഴന്റെ 
വജിശദനാനശങ്ങള്

105/08-09 തതീയതജി 17.07.08
തറനജില-4920 m2
ഒനനാന നജില-2877 m2

രണ്ടനാന നജില-1204 m2

റൂഫട്-37 m2

ആഴക-9038 m2

വര്യവസകള്
1. KMBR 99 ഴല വര്യവസകള് പനാലജികണന.
2. പുഴെ തടസഴപടുതരുതട്
3. KMBR ചടന-22 പനാലജികണന.

വമല  ഴപര്മജിറ്റുകള്  പ്രകനാരന  5  ഘടമനായജിടനാണട്  പൂര്തതീകരണ  പനാന്
സമര്പജിചജിട്ടുള്ളതട്. വജിശദനാനശങ്ങള് തനാഴഴെപറയുന.

• 01.10.2009 നട്  സമര്പജിച  പൂര്തതീകരണപനാന്  വജിശദനാനശങ്ങള്  -  വഹനാടല
വബനാകട്.

തറ വജിസതീര്ണ്ണന

2828 m2 - വഹനാടല വബനാകട്
തറ നജില-777 m2

ഒനനാന നജില-941 m2

രണ്ടനാന നജില-1057 m2

വമലക്കൂര-53 m2

ആഴക-2828 m2

ഉപവയനാഗക്രമന
ഴബഡട്റൂമുകള്-36(5.87x3.8)
ബനാതട്  റൂന  അറനാചട്ഡട്,ഹസൗസട്
കതീപജിനഗട്-1,  ഴറവസ്റ്റനാറന്റെട്-1,
കജിചണ്-1  എനജിങ്ങഴന  വര്യതര്യസ
തറവജിസതീര്ണ്ണമുള്ള 40 മുറജികള്

52.2  m2 വജിസതീര്ണ്ണമുള്ള  40  മുറജികളനായജി  2088  m2 തറ
വജിസതീര്ണ്ണതജിനനാണട്  വസ്തുനജികുതജി  നജിര്ണ്ണയജിചജിട്ടുള്ളതട്.
(പഴെയതട് ഴകടജിടനമ്പര്-IV-29-A- IV-29-AN  അസഴസ്മെന്റെട്
രജജിസ്റ്റര് പ്രകനാരന) പുതജിയതട്-13/476-515
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• 10.06.2011 നട്  സമര്പജിച  പൂര്തതീകരണ  പനാന്  വജിശദനാനശങ്ങള്-ടസ്വജിന്
വകനാവടജുകള്

തറ വജിസതീര്ണ്ണന

807 m2

ടസ്വജിന് വകനാവടജട്-2 എണ്ണന തറനജില മനാതന-131 m2 വതീതന 2 എണ്ണന
ആഴക  തറവജിസതീര്ണ്ണന(262  m2)-ഓവരനാനജിലുന  485x440  വജിസതീര്ണ്ണമുള്ള
രണ്ടട് ഴബഡട്റൂമുകള് (ആഴക -4 എണ്ണന)
അറനാചട്ഡട് ബനാതട് റൂന, ബനാലകണജി.
2) 4 യൂണജിറട് വകനാവടജട്-എ
തറനജില-131  m2 (485x440  വജിസതീര്ണ്ണമുള്ള  രണ്ടട്  ഴബഡട്റൂമുകള്),
ഒനനാനനജില-152  m2 (485x440  വജിസതീര്ണ്ണമുള്ള  രണ്ടട്  ഴബഡട്റൂമുകള്).
അറനാചട്ഡട് ബനാതട് റൂന,ബനാലകണജി- ആഴക-283 m2 .
3)  4  യൂണജിറട്  വകനാവടജട്-ബജി-തറ  നജില-131  m2 (485x440  വജിസതീര്ണ്ണമുള്ള
രണ്ടട്  ഴബഡട്റൂമുകള്),ഒനനാനനജില-152  m2 (485x440  വജിസതീര്ണ്ണമുള്ള രണ്ടട്
ഴബഡട്റൂമുകള്). അറനാചട്ഡട് ബനാതട് റൂന, ബനാലകണജി. ആഴക-283 m2.
ആഴക-807 m2

ഴകടജിട നമ്പര് IV-29 AP-29 AS (പുതജിയതട്-13/515-A-D)

• 30.09.14 നട് സമര്പജിച പൂര്തതീകരണ പനാന് വജിശദനാനശങ്ങള്

തറ വജിസതീര്ണ്ണന

2454.90 m2 - വഹനാടല റൂഫട്-1158.54 m2 (ഴപര്മജിറട് നന.-158/09-10 തതീയതജി-
07.12.09 പ്രകനാരന അനുവദജിചതട്)
ടസ്വജിന് വകനാവടജട്-4 എണ്ണന-
1) തറനജില – 150.39 m2 .
ഒനനാനനജില- 150.39 m2

(ഓവരനാ നജിലയജിലുന 350x640 വജിസതീര്ണ്ണമുള്ള 2 ഴബഡട്റൂമുകള്-
അറനാചട്ഡട്ബനാതട് റൂന,സസ്വജിമജിനഗട് പൂള്)
ആഴക-300.78 m2

2) തറനജില – 165.93 m2

ഒനനാനനജില- 165.93 m2

(ഓവരനാ നജിലയജിലുന 365x600 വജിസതീര്ണ്ണമുള്ള 2 ഴബഡട്റൂമുകള്-
അറനാചട്ഡട്ബനാതട് റൂന,സസ്വജിമജിനഗട് പൂള്)
ആഴക-331.86 m2 .
3) തറനജില - 165.93 m2

ഒനനാനനജില- 165.93 m2 (ഓവരനാ നജിലയജിലുന 365x600 വജിസതീര്ണ്ണമുള്ള 2 
ഴബഡട്റൂമുകള്-അറനാചട്ഡട്ബനാതട് റൂന,സസ്വജിമജിനഗട് പൂള്)
ആഴക-331.86 m2

4) തറനജില - 165.93 m2 ഒനനാനനജില- 165.93 m2

(ഓവരനാ നജിലയജിലുന 365x600 വജിസതീര്ണ്ണമുള്ള 2 ഴബഡട്റൂമുകള്-
അറനാചട്ഡട്ബനാതട് റൂന,സസ്വജിമജിനഗട് പൂള്)
ആഴക-331.86 m2

ആഴക-2454.90 m2

പഴെയഴകടജിട 
നമ്പര്

IV-29 BL-29 BP(ഓവരനാ വകനാവടജജിനുന ഒരു നമ്പര്,റൂഫജിനട് IV-29-BP) 
പുതജിയതട്-13/515-W-AA
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• A1-3721/15  തതീയതജി-13/04/15  നമ്പര്  തപനാല  പ്രകനാരന  സമര്പജിച
പൂര്തതീകരണപനാന്

തറ വജിസതീര്ണ്ണന

995.88 m2

ടസ്വജിന് വകനാവടജട്-3 എണ്ണന-
1)തറനജില – 165.93 m2 ഒനനാനനജില- 165.93 m2

(ഓവരനാ  നജിലയജിലുന  365x568  വജിസതീര്ണ്ണമുള്ള  2  ഴബഡട്റൂമുകള്
അറനാചട്ഡട്ബനാതട് റൂന,ഹനാള്)
ആഴക-331.86 m2

ആഴക-995.88 m2 .

ഴകടജിട നമ്പര് 13/515-AB-AM (82.96 m2 തറ വജിസതീര്ണ്ണമുള്ള 12 മുറജികള്)

• A1-8111  തതീയതജി-11.08.16  നമ്പര് തപനാല പ്രകനാരന സമര്പജിച പൂര്തതീകരണ
പനാന് വജിശദനാനശങ്ങള്

തറ വജിസതീര്ണ്ണന

327.55 m2

ടസ്വജിന് വകനാവടജട്-1 എണ്ണന-
1) തറനജില – 180.59 m2 ഒനനാനനജില- 146.96 m2

(ഓവരനാ  നജിലയജിലുന  777x325  വജിസതീര്ണ്ണമുള്ള  2  ഴബഡട്റൂമുകള്-
അറനാചട്ഡട്ബനാതട് റൂന, ഹനാള്)
ആഴക-327.55 m2

പുതജിയ  ഴകടജിട
നമ്പര്

13/575-AN-AQ(90.28m2,90.30  m2,  73.48  m2,73.48  m2 തറ
വജിസതീര്ണ്ണമുള്ള 4 മുറജികള്)

ഫയല  പരജിവശനാധജിചതജില  വമല  പരനാമര്ശജിച  ഭനാഗജിക  പൂര്തതീകരണ
പനാനുകളജിഴലനാനജിലുന  അസജിസ്റ്റന്റെട്  എഞജിനതീയവറനാ  ഴസക്രടറജിവയനാ  ഒപ്പുഴവചജിടജില.
കൂടനാഴത  പൂര്തതീകരജിച  പനാനുകവളനാഴടനാപന  പനാര്കജിനഗട്  പനാന്  സമര്പജിചജിടജില.
ഓവര്സജിയറുഴട  റജിവപനാര്ടജില  പനാര്കജിനഗട്  സസൗകരര്യന  സനബന്ധജിചട്  യനാഴതനാരു
പരനാമര്ശവുമജില.  ആയതജിനനാല പഞനായതട് ഉവദര്യനാഗസവരനാഴടനാപന  20.07.2017  നട്
സനയുക്ത പരജിവശനാധന നടതജി.

സലപരജിവശനാധനനാ വവളയജില പഞനായതട് അധജികൃതര് ഇസൗ റജിവസനാര്ടജില തറ
നജിലയുന  മുകളജില  ബനാലകണജിയുമുള്ള  രണ്ടട്  വകനാവടജുകളുന  രണ്ടട്  നജിലയുന
ബനാലകണജിയുമുള്ള  ഒരു  വകനാവടജുന  രണ്ടട്  നജിലയുള്ള  4  വകനാവടജുകളുന  മൂനട്
നജിലവയനാടുകൂടജിയ  6  വകനാവടജുകളുന വഹനാടല വബനാക്കുന സസ്വജിമജിനഗട്പൂളജിവനനാടട്  വചര്ന
ഒരു ഴകടജിടവുന ഓഡജിറജിനട് കനാണജിച്ചുതന. എനനാല വവതജിരജി ഗനാമപഞനായതജിഴന്റെ
വസ്തുനജികുതജി നജിര്ണ്ണയ രജജിസ്റ്റര് പ്രകനാരന  12  വകനാവടജുകള്ക്കുന വഹനാടല വബനാകജിനുന
മനാതവമ  നജികുതജി  നജിര്ണ്ണയജിചജിട്ടുള.  നജിലവജില  പഞനായതട്  ഹനാജരനാകജിയ  ഭനാഗജിക
പൂര്തതീകരണ  പനാനുകള്  പ്രകനാരന  രണ്ടട്  നജിലയജില  കൂടുതലുള്ള  ഒരു  വകനാവടജജിനുന
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അനുമതജി നല്കുകവയനാ ഉടമ പൂര്തതീകരണ പനാന് സമര്പജിക്കുകവയനാ ഴചയജിടജിഴലങജിലുന
മൂനട്  നജിലവയനാടുകൂടജിയ  6  വകനാവടജുകളുന  സസ്വജിമജിനഗട്പൂളുന  അതജിവനനാടട്  വചര്ന  ഒരു
ഴകടജിടവുന  അവജിഴട  സജിതജി  ഴചയ്യുനതനായജി  കണ.  സനയുക്ത
സലപരജിവശനാധനവവളയജില  വകനാവടജുകള്ഴകനാനന  പഞനായതട്  നലകജിയ  നമ്പര്
പതജിചതനായജി  കണ്ടജില.  സല  പരജിവശനാധനകനായജി  കൂഴട  വന  പഞനായതജിഴല
ഉവദര്യനാഗസര്കട്  റജിവസനാര്ടജിഴല  ഓവരനാ  വകനാവടജുന  ഏതനാഴണനട്  ഓഡജിറജിഴന
വബനാധര്യഴപടുതനാന് സനാധജിചജില.  റജിവസനാര്ടജിഴന്റെ മുന്ഭനാഗത്തുള്ള വളഴര പരജിമജിതമനായ
സലമനാണട് പനാര്കജിനഗട് സലമനായജി ഉവദര്യനാഗസര് ഓഡജിറജിനട്  കനാണജിച്ചു തനതട്. പല
വകനാവടജുകളുഴടയുന  സസ്വജിമജിനഗട്  പൂള്,  അതജിവനനാടനുബന്ധജിച  ഴകടജിടന,  വഹനാടല
വബനാകട് എനജിവ പുഴെയുഴട വളഴര അടുതട് നജിര്മജിചജിട്ടുള്ളതനായുന കനാണനാന് കഴെജിഞ്ഞു.

2011 ഴല വകരള പഞനായതട് ഴകടജിടനജിര്മനാണചടങ്ങള് ചടന 38 (പടജിക 4 ബജി
(1))  പ്രകനാരന  ഈ  റജിവസനാര്ടജിഴല  വകനാവടജുകളജിഴലയുന  വഹനാടല  വബനാകജിഴലയുന
മുറജികളുഴട കനാര്പറട്  വജിസതീര്ണ്ണതജിഴന്റെ അടജിസനാനതജില ആവശര്യമനായ പനാര്കജിനഗട്
ഇപ്രകനാരമനാണട്.

• വഹനാടല വബനാകജിഴല ബനാതട്  അറനാചട്ഡട്  ആയ  20  ചതരശ്ര മതീറര്  കൂടുതല
കനാര്പറട് വജിസതീര്ണ്ണമുള്ള മുറജികളുഴട എണ്ണന-36. ഇവയട് ആവശര്യമനായ പനാര്കജിനഗട്
=36/1.5= 24 പനാര്കജിനഗട് യൂണജിറട്=24x15=360 ചതരശ്ര മതീറര്.

• വഹനാടല  വബനാകജിഴല  റവസ്റ്റനാറന്റെജിഴന്റെ  തറ  വജിസതീര്ണ്ണന-52.2  ചതരശ്ര  മതീറര്
ആയതജിനനാല കനാര്പറട് വജിസതീര്ണ്ണന ചുമര്കനന 20 % കുറചനാല 41.76 ചതരശ്ര
മതീറര് ആയതജിനട് ആവശര്യമനായ പനാര്കജിനഗട്  41.76/20 = 2.08 = 3 പനാര്കജിനഗട്
യൂണജിറട്=45  ചതരശ്ര  മതീറര്  (20  ച.മതീ  കനാര്പറട്  വജിസതീര്ണ്ണതജിനട്  ഒരു
പനാര്കജിനഗട് ആവശര്യമനാണട്).

• ഈ റജിവസനാര്ടജിഴല വകനാവടജുകളജിഴല ബനാതട്  അറനാചട്ഡട്  ആയ  20  ചതരശ്ര
മതീററജില കൂടുതല കനാര്പറട് വജിസതീര്ണ്ണമുള്ള മുറജികളുഴട എണ്ണന

• 4 യൂണജിറട് വകനാവടജട്-7 എണ്ണന -മുറജികളുഴട എണ്ണന-28

• ടസ്വജിന് വകനാവടജട്-1 എണ്ണന -മുറജികളുഴട എണ്ണന-2

ആഴക  30  മുറജികള്.  ആയതജിനട്  ആവശര്യമനായ  പനാര്കജിനഗട്  =  30/1.5  =  20
പനാര്കജിനഗട്  യൂണജിറട്  =  300  ച.മതീ.  ആയതജിനനാല  പഞനായതട്  നമ്പര്  നലജിയ
ഴകടജിടങ്ങളുഴട  കനാര്പറട്  വജിസതീര്ണ്ണതജിനട്  അനുസരജിചട്  റജിവസനാര്ടജിഴല  വഹനാടല
വബനാകട്,  വകനാവടജുകള്  എനജിവയട്  ആവശര്യമനായ  പനാര്കജിനഗട്  സലതജിഴന്റെ
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വജിസതീര്ണ്ണന-705  ചതരശ്ര  മതീറര്.  സനയുക്ത  സലപരജിവശനാധനനാ  വവളയജില
പഞനായതട് നലജിയ ഴപര്മജിറജിനുന പഞനായതജില സമര്പജിച പൂര്തതീകരണപനാനജിനുന
വജിരുദ്ധമനായജി പല വകനാവടജുകളുന നജിര്മജിചതനായജി പഞനായതട് അധജികൃതര് ഓഡജിറജിനട്
കനാണജിച്ചുതന. കൂടനാഴത വഹനാടല വബനാകജിഴന്റെ തറ വജിസതീര്ണ്ണന 2828 ചതരശ്ര മതീറര്
ആഴണങജിലുന  വസ്തുനജികുതജി  നജിര്ണ്ണയ  രജജിസ്റ്റര്  പ്രകനാരന  2088  ച.മതീററജിനട്  മനാതവമ
നജികുതജി  നജിര്ണ്ണയജിചജിട്ടുള.  740  ചതരശ്ര മതീറര്  തറ  വജിസതീര്ണ്ണതജിനട്  വസ്തുനജികുതജി
നജിര്ണ്ണയജിചജിടജില.  ഇവ  കൂടജി  പരജിഗണജിക്കുവമ്പനാള്  ആവശര്യമനായ  പനാര്കജിനഗട്
സലതജിഴന്റെ  വജിസതീര്ണ്ണന  ഇനജിയുന  കൂടുന.  എനനാല  പൂര്തതീകരണപനാവനനാഴടനാപന
പനാര്കജിനഗട്  പനാന്  സമര്പജിചജിടജില.  ഓവര്സജിയറുഴട  റജിവപനാര്ടജില  പനാര്കജിനഗട്
സസൗകരര്യന  സനബന്ധജിചട്  യനാഴതനാരു  പരനാമര്ശവുമജില.  ഈ  റജിവസനാര്ടജില  നജിലവജില
പൂര്തജിയനാകജിയ  രണ്ടട്  ഴകടജിട  സമുചയങ്ങള്കനായജി  (ഴകടജിട  ഴപര്മജിറട്  നന.256/08
തതീയതജി  11.03.08,  ഴകടജിട  ഴപര്മജിറട്  നന.105/08-09  തതീയതജി  17.07.08,  ഴകടജിട
ഴപര്മജിറട്  നന.158/09-10  തതീയതജി  07.12.09 എനജിവയുഴട  അടജിസനാനതജില
നജിര്മജിചവ)  84  പനാര്കജിനഗട്  സലന  (1260  ചതരശ്ര  മതീറര്)  ആവശര്യമനാഴണങജിലുന
നജിലവജില ഈ റജിവസനാര്ടജിഴന്റെ മുന്ഭനാഗതനായജി ഉള്ള വളഴര പരജിമജിതമനായ പനാര്കജിനഗട്
സലന  മനാതവമ  ഓഡജിറജിനട്  കനാണജിച്ചു  തരുവനാന്  പഞനായതട്  അധജികൃതര്കട്
സനാധജിച്ചുള.

ചുവണ്ടല  വജിവലജട്  ഓഫതീസര്  09.04.2008  നട്  വഡനാ.ഴക.എന.  ആയജിഷനാബജി
എനവര്കട്  നലജിയ  വകവശവകനാശ  സര്ടജിഫജികറട്  പ്രകനാരന  ഈ  റജിവസനാര്ടജിഴന്റെ
കജിഴെക്കു  ഭനാഗത്തുന  ഴതകട്  ഭനാഗത്തുന  പുഴെയനാണട്.  വവതജിരജി  ഗനാമപഞനായതജിഴന്റെ
20.12.2011  ഴല  151(5)/11  തതീരുമനാന  പ്രകനാരന  റജിവസനാര്ട്ടുകള്  മൂനട്  മതീറര്  വഴര
വതീതജിയുള്ള വതനാടുകളുഴട പുറവമ്പനാക്കു കഴെജിഞ്ഞുള്ള അതജിര്തജിയജില നജിനന  20  മതീറര്
ദൂരന  വജിടനാണട്  നജിര്മജിവകണ്ടതട്.  എനനാല വവതജിരജി  വജിവലജട്  റജിവസനാര്ടജിഴല പല
വകനാവടജുകളുന  സസ്വജിമജിനഗട്പൂള്,  അതജിവനനാടനുബന്ധജിച  ഴകടജിടന  എനജിവ  പുഴെവയനാടട്
വളഴര  അടുതട്  നജിര്മജിചതനായനാണട്  സനയുക്ത  സലപരജിവശനാധനയജില  കനാണനാന്
സനാധജിചതട്.

അസസട്ഴമന്റെട്  രജജിസ്റ്റര്  പരജിവശനാധജിചതജില  ഈ  റജിവസനാര്ടജില  811.88m2

തറവജിസതീര്ണ്ണമുള്ള രണ്ടട് മുറജികള്കട് വനാണജിജര്യഴകടജിടമനായജി നജികുതജി നജിര്ണ്ണയജിചജിട്ടുണ്ടട്.
(ഴകടജിട നമ്പര്-IV-29-AV,AW)  ആഴക  -1623.76  ച.മതീററജിനട്  60/-രൂപ നജിരകജില
58,456/-രൂപയനാണട്  വസ്തുനജികുതജി  നജിര്ണ്ണയജിചജിട്ടുള്ളതട്.  വലബറജി  ഴസസട്-2923/-
രൂപ.  ആഴക-61,379/-രൂപ.  എനനാല  ഈ  ഴകടജിടങ്ങളുഴട  പൂര്തതീകരണപനാന്
ഫയലജില  ലഭര്യമല,  ഓഡജിറജിനട്  പരജിവശനാധനയട്  ഹനാജരനാകജിയതമജില.  റജിവസനാര്ടജിഴല

244 പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്



വയനനാടട

ഈ  ഴകടജിടങ്ങള്കട്  വനാണജിജര്യ  ഴകടജിടമനായജി  നജികുതജി  നജിര്ണ്ണയജിചതട്  ശരജിയല.
നജിയമനാനുസൃതമനായ  ഴകടജിടമഴലങജില  റജിവസനാര്ടജിഴന്റെ  അടജിസനാന  നജിരകനായ  80/-
രൂപയുഴട മൂനജിരടജി  (240/-രൂപ) നജിരകജിലനാണട് വസ്തുനജികുതജി ഇസൗടനാവകണ്ടതട്.  ഓവരനാ
മുറജികള്ക്കുന  നജിര്ണ്ണയജിവകണ്ട  വസ്തുനജികുതജി  ഇപ്രകനാരമനാണട്.  811.88x240x1.2=
2,33,821/-  രൂപ വലബറജി ഴസസട്-11,691/-  രൂപ. ആയതജിനനാല ഓവരനാ മുറജികള്ക്കുന
വസ്തുനജികുതജിയജിനതജില  1,75,365/-  രൂപയുന വലബറജി ഴസസട് ഇനതജില  87,68/-
രൂപയുന കുറവനായനാണട് നജിര്ണ്ണയജിചജിട്ടുള്ളതട്.

C) ഴകടജിടഴപര്മജിറട് നന.143/14-15

അവപക്ഷകന്

എന്.ഴക  മുഹമദട്,  മനാവനജജിനഗട്  ഡയറക്ടര്,  മലബനാര്  വഹനാടല
മനാവനഴജ്മെന്റെട് & കനാററജിനഗട് വപ്രനാവമനാഷന് ടസട്ററട് എനവരുഴട 11.11.2014
ഴല സ്റ്റനാഫട് വഹനാസ്റ്റല. 3978.68 m2 തറ വജിസതീര്ണ്ണമുള്ള 6 നജില സ്റ്റനാഫട്
വഹനാസ്റ്റല ഴകടജിടന പണജിയുനതജിനുള്ള അവപക്ഷ.
തറനജില -പനാര്കജിനഗട്
ഒനനാന നജില അഞനാനനജില വഴര -708.10 m2 വതീതന
ആറനാന നജില-438.18 m2

ആഴക-3978.68 m2

വപനാടജിഴന്റെ വജിശദനാനശന വവതജിരജി  തനാലൂകജിഴല  ചുവണ്ടല  വജിവലജജിഴല  റതീസര്വവ്വേ  നന.
155/1,157/7 ല 8259 m2 സലന

വവതജിരജി
ഗനാമപഞനായതട്
നലജിയ
ഴകടജിടഴപര്മജിറജിഴന്റെ
വജിശദനാനശങ്ങള്

ഒനനാന നജില അഞനാനനജില വഴര -708.10 m2 വതീതന
ആറനാന നജില-438.18 m2

ആഴക-3978.68 m2

ഭൂനജിരപട് നജില പനാര്കജിനഗജിനട് അനുവദജിചജിടജില.

അപനാകത

1)  ഭൂനജിരപട്  നജില  പനാര്കജിനഗജിനട്  അനുവദജിചജിടജിഴലങജിലുന  ഴസക്രടറജി
അനഗതീകരജിച  പനാനജില  പനാര്കജിനഗട്  കനാണജിചജിരജിക്കുനതട്  ഭൂനജിരപട്
നജിലയജിലനാണട്.
2) b,c എനതീ ഴപര്മജിറ്റുകള് പ്രകനാരന രണ്ടട് ഴകടജിടവുന ഒവര റതീസര്വവ്വേ നന.
(155/1, 157/7) ആണട്.

പഞനായതട് നലജിയ ഴകടജിട ഴപര്മജിറജില പനാര്കജിനഗട് സസൗകരര്യന കനാണജിചജിടജില.
പനാര്കജിനഗട്  സസൗകരര്യന  ഏര്ഴപടുതനാഴത  ഴകടജിട  ഴപര് മജിറട്  നലകജിയതട്  ശരജിയല.
1994-ഴല  വകരള  പഞനായതട്  രനാജട്   നജിയമതജിഴല  വകുപട്  235  ഏകട്  പ്രകനാരന
പഞനായതട്  നലജിയ  ഴകടജിട  ഴപര്മജിറട്  റദ്ദേനാവകണ്ടതന  നജിലവജിഴല  പണജി
നജിര്തജിഴവയ്ക്കുവനാന്  ഉതരവട്  നലവകണ്ടതമനാഴണന  വസ്തുത  റജിവപനാര്ടജില
വര്യക്തമനാകജിയജിട്ടുണ്ടട്. 

ഴകടജിട  ഴപര്മജിറ്റുകളുമനായജി  ബന്ധഴപട  വമല  വജിവരജിച  അപനാകതകള്
പൂര്ണ്ണമനായജി  പരജിഹരജിചട്  നജികുതജി  പുനര്  നജിര്ണ്ണയജിചട്  ഈടനാകണഴമന  നജിര്വദ്ദേശന
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തവദ്ദേശ  സനാപനതജിനട്  നലകജിയജിട്ടുണ്ടട്.  വജിഷയന  സര്കനാരജിഴന്റെ
ശ്രദ്ധയജിലഴപടുത്തുന.

നജിലവജിഴല  സജിതജി  ആരനാഞ്ഞതജിനട്  സനാപനന  മറുപടജി  ലഭര്യമനാകജിയജിടജിഴലനട്  വയനനാടട്  ജജിലനാ
ഒനാഡജിറട്   സതീനജിയര്  ഴഡപവ്യൂടജി  ഡയറക്ടര്  26.07.2018 ഴല  ഴക.എസട്.എ.ഡബജിയു.ഴഴവ.
ഡജി.എന.1/631/18 നമ്പര് കതജിലൂഴട അറജിയജിചജിട്ടുണ്ടട്.

3. വനാടക പജിരജിഴചടുക്കുനതജില വതീഴ്ച - കുടജിശജിക 7,74,302/-രൂപ 

[മതീനങ്ങനാടജി ഗനാമപഞനായതട് 2016-17 ഓഡജിറട് റജിവപനാര്ടട്  ഖണജിക 2-5]

മതീനങ്ങനാടജി  ഗനാമപഞനായതജിനട്  2016-17  സനാമ്പതജിക  വര്ഷഴത  വനാടക
കുടജിശജികയജിനതജില  59,442/-രൂപയുന,  2011-2012  മുതല  2015-16  വഴരയുള്ള
കുടജിശജികയജിനതജില  7,14,860/-  രൂപയുന  ഉള്ഴപഴട  ആഴക  7,74,302/-രൂപ
ലഭജികനാനുണ്ടട്. വജിശദനാനശങ്ങള് ചുവഴട വചര്ക്കുന.

2016-17 വര്ഷഴത കുടജിശജിക

ക്രമ
നന. വപരട് മുറജി

നന.
കുടജിശജിക

(വനാടക + സര്വ്വേതീസട് ചനാര്ജ്ജട്)

1 ബഷതീര് ടജി.എന., തടജിയന്പനാറ
മതീനങ്ങനാടജി. പജി.ഒ. E3 4,363X8=34,904+5,022 = 39,926

2 പജി.ഴക മുഹമദട്, പനാറകുവനല
മതീനങ്ങനാടജി. പജി.ഒ. D1 1,739X4 = 6,956+1,262 = 8,218

3 മനാതത്യു ഴക.ഴജ.
D/10 വകരളജി നഗര്, ആലുവ B3 8,085+1,213 = 9,298

4 മുഹമദട് മുസഫ F5 1,739+261 = 2,000

ആഴക കുടജിശജിക 59,442

മുന്വര്ഷ കുടജിശജിക (കുടജിശജിക 2011-2012 മുതല 2012-13)

വര്ഷന മുറജി
നന.

വനാടകകനാരഴന്റെ
വപരട്

വനാടക വസവന
നജികുതജി

പജിഴെ
പലജിശ

ആഴക

2011-12 A37 ശ്രതീ.ഷനസുദ്ദേതീന്
ഴക.പജി

13,296 920 2,493 16,709

2012-13 A37 ശ്രതീ.  ഷനസുദ്ദേതീന്
ഴക.പജി

13,956 1,728 1,396 17,080

2013-14 B3 ശ്രതീ.അബ്ദുള്
ഹകതീന

68,280 26,016 ---------- 94,296

2014-15 B3 ശ്രതീ.അബ്ദുള്
ഹകതീന

1,36,350 16,857 6,817 1,60,024
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B3
മണജി s/o കുഞ
പനാവറമല
നനാഴയനാലജി

72,368 20,270 5,832 98,470

2015-16

A11(1) പ്രവമനാദട്  ചന്ദ്രന്
ഉലഞ്ഞജിയജില 2,16,088 30,931 24,310 27,1329

A3(1)
ഷജിനു  മൂലങനാവട്
പടനഴതനാടജിയജില
വതീടട്

1,88,660 38,714 42,137 26,9511

F4 ജനാഫര് അലജി
മണ്ണനാളജി ഹസൗസട്

5,862 11,575 12,608 30,045

ആഴക 7,14,860 1,47,011 95,593 9,57,464

2016-17 സനാമ്പതജിക വര്ഷതജിഴല കുടജിശജിക 59,442/- രൂപയുന, 2011-2012
മുതല  2015-16  വഴരയുള്ള  കുടജിശജിക  (സര്വ്വേതീസട്  ടനാകന,  പജിഴെപലജിശയുന  ഉള്ഴപഴട)
9,57,464/-രൂപയുന  ഉള്ഴപഴട  ആഴക  10,16,906/-  രൂപ  പജിരജിഴചടുകനാനുണ്ടട്.
കുടജിശജിക  ഈടനാക്കുനതജിനട്  ആര്.ആര്.  നടപടജി  സസ്വതീകരജിക്കുവനാന്  30/04/2014  ല
തതീരുമനാനന  വകഴകനാണ്ടജിട്ടുണ്ടട്.  തടര്നടപടജികളുഴട  വജിശദവജിവരവുന  കുടജിശജിക
പജിരജിഴചടുതജിട്ടുഴണ്ടങജില ആയതജിഴന്റെ വജിവരവുന ലഭര്യമനാകജിയജിടജില.

അപനാകതകള്

• കരനാര് ഉടമ്പടജിയജില ഏതട് തരന കചവടതജിനനാണട് മുറജികള് നലകജിയജിരജിക്കുനതട്
എനട് വരഖഴപടുതജിയജിടജില.

• വഷനാപജിനഗട്  വകനാനപകട്  അനുബന്ധ  വബവലനായുന,  കമവ്യൂണജിറജി  ഹനാളജിഴന്റെ
അനുബന്ധ വബവലനായുന ഗനാമപഞനായതട്  തയ്യനാറനാകജിയതനായജി കനാണുനജില.

• വഷനാപജിനഗട്  വകനാനപകട്  മുറജികളജില  പ്രവര്തജിക്കുന  സനാപനങ്ങളുഴട
മുറജിനമ്പര്/വലസന്സട്   നമ്പര്/  ഉടമസഴന്റെ  വപരട്  /  സനാപനതജിഴന്റെ
വപരട്/തരന എനജിവ വര്യക്തമനായജി വരഖഴപടുതജിയജിടജില.

• വനാര്ഷജിക കണകട് പ്രകനാരന 2016-17 വര്ഷഴത ബസട്സ്റ്റനാന്റെട് ഫതീസട് ഡജിമനാന്റുന
കളക്ഷനുന  2,13,960/-  രൂപയനാണട്.  എനനാല  ബനാലന്സട്  ഷതീറട്  പ്രകനാരന
നതീകജിയജിരജിപനായജി  58,700/-  രൂപയുണ്ടട്.  നതീകജിയജിരജിപജിഴന്റെ  വജിശദവജിവരന
ലഭര്യമല.

വമല  അപനാകതകള്  ചൂണ്ടജികനാണജിചട്  നലകജിയ  ഓഡജിറട്  എന്കസ്വയറജി  നമ്പര്
-5/16-17/17.07.017 നട് മറുപടജി ലഭര്യമനാകജിയജിടജില.
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വഷനാപജിനഗട്  വകനാനപകജിഴന്റെയുന,  കമവ്യൂണജിറജി  ഹനാളജിഴന്റെയുന  അനുബന്ധ
വബവലനാകള്  ഗനാമപഞനായതട്  തയ്യനാറനാവകണ്ടതന,  കുടജിശജിക  സമയബന്ധജിതമനായജി
ഇസൗടനാവകണ്ടതമനാഴണനട്  ഓഡജിറട് റജിവപനാര്ടജില നജിര്വദ്ദേശജിചജിട്ടുണ്ടട്.

നജിലവജിഴല സജിതജി ആരനാഞ്ഞുള്ള കതജിനട് മറുപടജി ലഭര്യമനാകജിയജിടജിഴലനട് വയനനാടട് ജജിലനാ  ഒനാഡജിറട്
സതീനജിയര് ഴഡപവ്യൂടജി ഡയറക്ടര് 26.07.2018 ഴല ഴക.എസട്.എ.ഡബജിയു.ഴഴവ.ഡജി.എന.1/631/18 നമ്പര്
കതജിലൂഴട അറജിയജിചജിട്ടുണ്ടട്.

4. റജിവസനാര്ട്ടുകഴള വലനാഡട്ജനായജി കണകനാകജി നജികുതജി നജിര്ണ്ണയജിക്കുന-
പഞനായതജിനട് വന് നഷന.

[നൂലപ്പുഴെ ഗനാമപഞനായതട് 2016-17 ഓഡജിറട് റജിവപനാര്ടട്  ഖണജിക 2-2]

2011  ഴല വകരള പഞനായതട് രനാജട്  (വസ്തുനജികുതജിയുന വസവന ഉപനജികുതജിയുന
സര്ചനാര്ജന)  ചടതജിഴന്റെ  അടജിസനാനതജില  നൂലപ്പുഴെ  ഗനാമപഞനായതജിഴന്റെ
02.06.2011  ഴല  121/2011  നമ്പര്  തതീരുമനാന  പ്രകനാരന  വലനാഡട്ജട്  ഴകടജിടങ്ങള്കട്
ചതരശ്ര മതീററജിനട്  30/- രൂപ നജിരകജിലുന റജിവസനാര്ട്ടുകള്കട് 90/-  രൂപ നജിരകജിലുമനാണട്
നജികുതജി  നജിശ്ചയജിചജിരജിക്കുനതട്.  സനാപനങ്ങളുഴട  വബനാര്ഡജിലുന,  വലനാഡജിജജിനഗട്'
വലസന്സജിവനനാഴടനാപന  സമര്പജിച  വകരള  സനസനാന  മലജിനതീകരണ
നജിയന്ത്രണവബനാര്ഡജിഴന്റെ  അനുമതജിപതന,  ഴഹലതട്  ഇന്ഴസക്ടറുഴട  സനാനജിവറഷന്
സര്ടജിഫജികറട്  എനജിവയജിലുന  സനാപനങ്ങള്  റജിവസനാര്ടനായജിടനാണട്
സൂചജിപജിചജിരജിക്കുനഴതങജിലുന  അവഴയ  വലനാഡട്ജനായജി  പരജിഗണജിചനാണട്  വസ്തുനജികുതജി
നജിര്ണ്ണയജിചജിട്ടുള്ളതട്.  ആയതജിനനാല വസ്തുനജികുതജിയജിനതജില പ്രതജിവര്ഷന വന് നഷന
സനഭവജിക്കുന.  ഇകനാരര്യന  പരജിവശനാധജിക്കുനതജിനനായജി  കല്ലൂരജിഴല  വഫനാര്ടട്  റജിവസനാര്ടട്,
മുതങ്ങയജിഴല  ഴഴവലഡട്  ടസര്  റജിവസനാര്ടട്,  ഴനവന്മേനജിക്കുനജിഴല  വയനനാടട്  നനാചസ്വര്
റജിവസനാര്ടട്  തടങ്ങജിയ  റജിവസനാര്ട്ടുകളജില  പഞനായതട്  അധജികൃതവരനാഴടനാപന  ഒനാഡജിറട്
സനയുക്ത  സലപരജിവശനാധന  നടതജി.  ഫയല  പ്രകനാരവുന  സലപരജിവശനാധനയജിലുന
കണ്ട വസ്തുതകളുന വസ്തുനജികുതജി നജിര്ണ്ണയതജിഴല അപനാകതകളുന  തനാഴഴെ ഴകനാടുക്കുന.

വയനനാടട് വഫനാര്ടട് റജിവസനാര്ടട്  ,   കല്ലൂര്

22.08.2017 നട് നടതജിയ സനയുക്ത സലപരജിവശനാധനയജില ഈ റജിവസനാര്ടജില
ശ്രതീമതജി.ഫനാതജിമ  ടജി.ഴക.,  ഴനലജിയുള്ളതജില,  തലവശരജി,  ശ്രതീ.  യൂസഫട്  ടജി.ഴക,
ഴനലജിയുള്ളതജില,തലവശരജി  എനജിവരുഴട  ഉടമസതയജിലുള്ള  9  ഴകടജിടങ്ങള് സജിതജി
ഴചയ്യുന.  എനനാല  പഞനായതട്  8  ഴകടജിടങ്ങള്കനാണട്  വസ്തുനജികുതജി
നജിര്ണ്ണയജിചജിട്ടുള്ളതട്. 2011 ഴല വകരള പഞനായതട് ഴകടജിടനജിര്മനാണ ചടങ്ങള് ചടന 38
(പടജിക 4 ബജി(1)) പ്രകനാരന 20 പനാര്കജിനഗട് സലന ആവശര്യമനാണട്. എനനാല നജിലവജില
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ഴകടജിടതജിഴന്റെ മുമ്പജില രണ്ടട് കനാറുകള് പനാര്കട് ഴചയ്യുനതജിനുള്ള സലന മനാതവമയുള.
പഞനായതട് നലകജിയ ഴകടജിട ഴപര്മജിറജിനട് വജിരുദ്ധമനായജി പണജി പൂര്തതീകരജിചതജിനനാല
വകരള  പഞനായതട്  രനാജട്  ആക്ടട്  വകുപട്  235  എഎ  പ്രകനാരന  ഴകടജിടന  പണജി
പൂര്തജിയനാകജിയ തതീയതജി മുതല ആ ഴകടജിടന ഴപനാളജിച്ചുമനാറ്റുന തതീയതജി വഴര,  പ്രസ്തുത
ഴകടജിടന  നജിയമനാനുസൃതമനായജി  പണജി  കഴെജിപജിചജിരുഴനങജില  ഴകനാടുവകണ്ടജി
വരുമനായജിരുന വസ്തുനജികുതജിയുന അവതനാഴടനാപന അതജിഴന്റെ രണ്ടട് ഇരടജി വരുന തകയുന
വചര്ത്തുള്ള തക വസ്തുനജികുതജിയനായജി  ഈടനാവകണ്ടതനാണട്.  നജികുതജി  നജിര്ണ്ണയതജിഴല
അപനാകതകള് തനാഴഴെ ഴകനാടുക്കുന.

ഴകടജിട
ഉടമയു

ഴട
വജിശദനാന
ശങ്ങള്

28.01.15 ഴല
കനപതീഷന്

പനാന്
പ്രകനാരന

ഴകടജിടതജി
ഴന്റെ

വജിസതീര്ണ്ണന

ഴകടജിട
നമ്പര്/

വജിസതീര്ണ്ണന

നജിര്ണ്ണയജിച
നജികുതജി

(അടജിസനാന
വസ്തുനജികുതജി

നജിരകട്
30 രൂപ /

ച.മതീ.
നജിരകജില)

നജിര്ണ്ണയജിവക
ണ്ട നജികുതജി
(അടജിസനാന
വസ്തുനജികുതജി
നജിരകട് 90

രൂപ / ച.മതീ.
നജിരകജില)

വര്യതര്യനാ
സന

ഫനാതജിമ
ടജി.ഴക., 
ഴനലജിയു
ള്ളതജില

1164.33 ച.മതീ
(വമഖല-
പ്രഥമന, 
വറനാഡട്-5 മതീ 
കൂടുതല)

11/357-A 
ഭൂനജിരപട് നജില 
-118.5 ച.മതീ

(835.85 
ച.മതീ.നട് 30/ 
രൂപ നജിരകജില
+ 20% 
വര്ദ്ധനവട്)
31,916 + 1,597
= 33,513/-

1,164.33x90+
20% 
വര്ദ്ധനവട്
= 1,25,748/-
ചടവജിരുദ്ധമനായ
തജിനനാല 3 
ഇരടജി =
3x 1,25,748
= 3,77,244
ഴഴലബറജി 
ഴസസട്-
18,862/-

3,96,106-
33,513

=3,62,593

11/357-B- 
ഭൂനജിരപട് നജില-
155.97 ച.മതീ

11/357-C 
ഭൂനജിരപട് നജില-
155.97 ച.മതീ

11/357-D- 
ഭൂനജിരപട്നജില+ 
ഴസലനാര്-
405.41 ച.മതീ
(ഇസൗ ഴകടജിട 
തജിഴന്റെ ഒനനാന
നജിലകട് 
(328.48 
ച.മതീ.) 
വസ്തുനജികുതജി 
നജിര്ണ്ണയജിചജിടജി
ല. കൂടുതല)

ആഴക 1164.33 835.85 33,513 3,96,106 3,62,593
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ഈ  ഴകടജിടതജിനട്  വസ്തുനജികുതജി  നജിര്ണ്ണയജിചതജില  3,62,593/-  രൂപയുഴട
കുറവുണ്ടട് .

ഴകടജിട
ഉടമയുഴട
വജിശദനാന
ശങ്ങള്

25.01.16
ഴല

കനപതീഷന്
പനാന്

പ്രകനാരന
ഴകടജിടതജി

ഴന്റെ
വജിസതീര്ണ്ണന

വഫനാറന നന.6
പ്രകനാരന

ഴകടജിട നമ്പര്/
വജിസതീര്ണ്ണന

നജിര്ണ്ണയജിച
നജികുതജി

(അടജിസനാന
വസ്തുനജികുതജി
നജിരകട് 90

രൂപ / ച.മതീ.
നജിരകജില)

നജിര്ണ്ണയജിവകണ്ട
നജികുതജി

(ചട വജിരുദ്ധമനാ
യതജിനനാല 3 ഇരടജി)

വര്യതര്യനാ
സന

യൂസഫട് 
ടജി.ഴക 
ഴനലജിയു
ള്ളതജില
1461.93 
ച.മതീ
(വമഖല-
പ്രഥമന, 
വറനാഡട്-
5 മതീ 
കൂടുതല,
വമലക്കൂര

158.70 
ച.മതീ.

11/357-E 
ഭൂനജിരപട് നജില 
+ഴസലനാര്
158.70 ച.മതീ

വസ്തുനജികുതജി 
=1,29,186/-

(11/357 ജജി 
ഴകടജിടതജി
നട് 
കുറഞ്ഞതരന 
വമലക്കൂര-
ഇളവട് 20%)
വലബറജി
ഴസസട്-
55,639/-
ആഴക-
1,34,825/-

1461.93 ച.മതീ. തറ 
വജിസതീര്ണ്ണമുള്ള 
ഴകടജിടതജിഴന്റെ 
11/357 ജജി 
ഴകടജിടതജിഴന്റെ ഒനനാന 
നജിലയുഴട 40.15 ച.മതീ. 
കുറഞ്ഞതരന 
വമലക്കൂരയുള്ളതജിഴന്റെ 
വസ്തുനജികുതജി
1421.93x90+20% 
വര്ദ്ധനവട് =1,53,552/-
ചടവജിരുദ്ധമനായതജിനനാല 
3 ഇരടജി = 3x1,53,552 =
4,60,656/-
3,94,722/-
വലബറജിഴസസട്-
23,033
ആഴക - 4,83,689/-
2)40.15 ച.മതീ. കുറഞ്ഞ 
തരന 
വമലക്കൂരയുള്ളതജിഴന്റെ 
വസ്തുനജികുതജി 
40.15x90+20% 
വര്ദ്ധനവട് +10% ഇളവട്
3,975/- 
ചടവജിരുദ്ധമനായതജിനനാല 
3 ഇരടജി = 3x3,975= 
11,925/- ഴഴലബറജി 
ഴസസട് 5% 596/-
ആഴക 12521
ആഴക 
(1+2)=4,96,210/-

4,14,458
-

1,09,153
=

3,05,305

623.64 ച.
മതീ.

11/357-F-
ഭൂനജിരപട് നജില 
+ഴസലനാര്  
158.70 ച.മതീ.

179.15
ച.മതീ.

11/357-G-
ഭൂനജിരപട് നജില
89 ച.മതീ. 
ഒനനാന നജില 
90.15 ച.മതീ.

500 ച.മതീ. 11/357-H 
ഭൂനജിരപട് നജില 
+ ഴസലനാര്
500 ച.മതീ.

ആഴക 1461.49 996.55 1,34,825 4,96,210 3,61,385
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ആയതജിനനാല  ഇസൗ  റജിവസനാര്ടജിഴല  വജിവജിധ  ഴകടജിടങ്ങള്കട്  വസ്തുനജികുതജി
നജിര്ണ്ണയജിചതജില  ആഴക  3,62,593  +  3,61,385=  7,23,978/-  രൂപയുഴട
കുറവുള്ളതനായജി കനാണുന. മറട് അപനാകതകള് ചുവഴട ഴകനാടുക്കുന.

ആവശര്യമനായ പനാര്കജിനഗട് ഇല

• 2011  ഴല  വകരള  പഞനായതട്  ഴകടജിടനജിര്മനാണചടങ്ങള്  ചടന  38
(പടജിക 4 ബജി(1))  പ്രകനാരന  20  ചതരശ്ര  മതീററജില  കൂടുതല  കനാര്പറട്
വജിസതീര്ണ്ണമുള്ള ബനാതട്  അറനാചട്ഡട്  ആയ ഓവരനാ  1.5  മുറജികള്വകനാ അതജിഴന്റെ
അനശതജിവനനാ ഒരു പനാര്കജിനഗട് സലന(15 ച.മതീ)  ആവശര്യമനാണട്.  ഇത കൂടനാഴത
ഴറവസ്റ്റനാറന്റുകള്കട്  ഓവരനാ  10  സതീറജിനുന  ഒനട്  എന  വതനാതജില  പനാര്കജിനഗട്
സലവുന ആവശര്യമനാണട്.

• 20 ച.മജി.  കൂടുതല കനാര്പറട് വജിസതീര്ണ്ണമുള്ള 24 ബനാതട് അറനാചട്ഡട് മുറജികള്കട്
ആവശര്യമനായ പനാര്കജിനഗട്  =  24/1.5 = 16.

• 40 വപര്കട് ഇരജികനാവുന ഴറവസ്റ്റനാറന്റെജിനട് ആവശര്യമനായ പനാര്കജിനഗട് = 4.

• റജിവസനാര്ടജിനട് ചടപ്രകനാരന ആവശര്യമനായ പനാര്കജിനഗട് = 20 (300 ച.മതീ).

• നജിലവജില  ഴകടജിടതജിഴന്റെ  മുമ്പജില  രണ്ടട്  കനാറുകള്  പനാര്കട്  ഴചയ്യുനതജിനുള്ള
സലന മനാതവമയുള (30 ച .മതീ).

• 11/357-D ഴകടജിടതജിഴന്റെ  405.41  ച.മതീ പജിനട് ഏരജിയയ്ക്കു മനാതവമ വസ്തുനജികുതജി
നജിര്ണ്ണയജിചജിട്ടുള.  അതനായതട്  328.48  ച.മതീ പജിനട് ഏരജിയയ്ക്കു കൂടജി വസ്തുനജികുതജി
നജിര്ണ്ണയജിവകണ്ടതണ്ടട്.

• 1/357-F  ഴകടജിടതജിഴന്റെ  623.64  ച.മതീ.  തറ  വജിസതീര്ണ്ണതജില  158.7  പജിനട്
ഏരജിയയ്ക്കു മനാതവമ വസ്തുനജികുതജി നജിര്ണ്ണയജിചജിട്ടുള.

• ഇസൗ റജിവസനാര്ടജിഴല ഒരു ഴകടജിടതജിനട് വസ്തുനജികുതജി നജിര്ണ്ണയജിചജിടജില..

വവലഡട് ടസര് റജിവസനാര്ടട്

പരസര്യ  വബനാര്ഡുകളജിലുന,  വലനാഡജിജജിനഗട്  വലസന്സജിവനനാഴടനാപന  സമര്പജിച
വകരള സനസനാന മലജിനതീകരണ നജിയന്ത്രണ വബനാര്ഡജിഴന്റെ വലസന്സട്,  ഴഹലതട്
ഇന്ഴസക്ടറുഴട  സനാനജിവറഷന്  സര്ടജിഫജികറട്  എനജിവയജിലുന  സനാപനതജിഴന്റെ  വപരട്
വവലഡട് ടസര് റജിവസനാര്ടട് എനനാണട് വരഖഴപടുതജിയജിട്ടുള്ളതട്. 21.08.17 നട് നടതജിയ
സലപരജിവശനാധനയജില  ഈ  സനാപനഴത  വലനാഡട്ജനായജി  പരജിഗണജിചനാണട്
വസ്തുനജികുതജി നജിര്ണ്ണയജിചജിട്ടുള്ളഴതനട് വബനാദ്ധര്യഴപട്ടു.
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വയനനാടട

ഴകടജിട ഉടമയുഴട വപരട് ശ്രതീ. ഴക.സജി. ഷനാജജി. കളതജിങല
ഴകടജിട നന. 11/134 -A മുതല I വഴര

തറ വജിസതീര്ണ്ണന
ഭൂനജിരപട് നജില 242.48 ച.മതീ
ഒനനാന നജില 121.28 ച.മതീ.

ആഴക 363.76 ച.മതീ.

ക്രമ
നന.

നജിര്ണ്ണയജിച വസ്തുനജികുതജി

നജിര്ണ്ണയജിവക
ണ്ടജിയജിരുന വസ്തുനജികുതജി

ഴകടജിട
നന &
നജില

തറ
വജിസതീര്

ണ്ണന
(m2)

ഉപവയനാഗ
ക്രമന /

അടജിസനാ
ന നജിരകട്

ഇള
വട് /
വര്
ദ്ധന
വട്

വലബറജി
ഴസസട്
(5%)

1 8/134-B 30.31
വഫനാന-6 പ്രകനാരന ഴകടജിടങ്ങളുഴട 
തറവജിസതീര്ണ്ണന 363.76 ച.മതീ. 
ഉപവയനാഗക്രമന -വലനാഡട്ജട്. 
അടജിസനാന നജിരകട്-30/- രൂപ- 
വര്ദ്ധനവട് (വഴെജി സസൗകരര്യന) -20 
%, ഇളവട് 
(വമലക്കൂര - കുറഞ്ഞതരന) - 10 
%, വലബറജിഴസസട്-5 %.
നജിര്ണ്ണയജിച 
വസ്തുനജികുതജി=14,980/-
വലബറജിഴസസട്-757/- ആഴക 
-15,737/-

ഴകടജിടങ്ങളുഴട 
തറവജിസതീര്ണ്ണന 363.76 
ച.മതീ. ഉപവയനാഗക്രമന – 
റജിവസനാര്ടട്. അടജിസനാന 
നജിരകട്-90/- വര്ദ്ധനവട്
(വഴെജി സസൗകരര്യന)-20 %, 
ഇളവട് (വമലക്കൂര-
കുറഞ്ഞതരന) 10 %), 
വലബറജി ഴസസട് 5% 
=363.76x90x 1.1 
=36,012/- വലബറജി 
ഴസസട് 5% =1,801/- 
ആഴക-37,813/-

2 8/134-C 30.31

3 8/134-D 30.31

4 8/134-E 30.31

5 8/134-F 30.31

6 8/134-G 30.31

7 8/134-H 30.31

8 8/134-I 30.31

9 8/134-A 121.28

ഈ ഴകടജിടതജിനട് വസ്തുനജികുതജി നജിര്ണ്ണയജിചതജില 22,076/- രൂപയുഴട (37,813-
15,737 =22,076) കുറവുണ്ടട്.

കലജിസ്റ്റ വഫനാറസ്റ്റട് റജിവസനാര്ടട്

സനാപനതജിഴന്റെ  വബനാര്ഡജിലുന,    ഇന്റെര്ഴനറജില  ഴവബട്വസറജിലുന  കലജിസ്റ്റ
വഫനാറസ്റ്റട്  റജിവസനാര്ടട്  എനനാണട്  വപരട്  വരഖഴപടുതജിയജിട്ടുള്ളതട്.  എനനാല  വഫനാന  6
പ്രകനാരന ഇസൗ സനാപനന വലനാഡട്ജനാണട്.

ഴകടജിട ഉടമയുഴട വപരട് വജനാസട് കൂമ്പജികല, വലസ, ഴചമ്പകവശരജി

ഴകടജിട നന. 17/343-A മുതല C വഴര

• ഈ ഴകടജിടതജിനട് ഈടനാവകണ്ട വസ്തുനജികുതജി ഇപ്രകനാരമനാണട്.
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ക്രമ
നന.

നജിര്ണ്ണയജിച വസ്തുനജികുതജി
നജിര്ണ്ണയജിവക
ണ്ടജിയജിരുന
വസ്തുനജികുതജി

ഴകടജിടനന
& നജില

തറ
വജിസതീര്

ണ്ണന (m2)

ഉപവയനാഗക്ര
മന/

അടജിസനാന
നജിരകട്

ഇളവട് /
വര്ദ്ധനവട്

വലബറജി
ഴസസട്
(5%)

1 17/343 -A 37.61

വഫനാന-6 പ്രകനാരന ഭൂനജിരപട് നജില- 112.83 
ച.മജി ഉപവയനാഗക്രമന -വലനാഡട്ജട് 
അടജിസനാന നജിരകട്-30/- രൂപ- 
വര്ദ്ധനവട് (വഴെജി സസൗകരര്യന)- 20 %.
വലബറജിഴസസട്-5 %. 
നജിര്ണ്ണയജിച വസ്തുനജികുതജി=3,838/- 
വലബറജിഴസസട്-194/-
ആഴക-4,032/-

ഭൂനജിരപട് നജില- 112.83 
ച.മജി ഉപവയനാഗക്രമന 
-റജിവസനാര്ടട് 
ഈടനാവകണ്ട 
വസ്തുനജികുതജി -      
വര്ദ്ധനവട് (വഴെജി 
സസൗകരര്യന)-20 %.  - 
112.83 x90x1.2 
=12,186/-    വലബറജി
ഴസസട്  5% =609/-    
ആഴക = 12,795/-

2 17/343-B 37.61

3 17/343-C 37.61

• ഈ ഴകടജിടതജിനട് വസ്തുനജികുതജി നജിര്ണ്ണയജിചതജില 8,763/-  രൂപയുഴട (12,795 -
4,032) കുറവുണ്ടട്.

ബനാനബു ഗ്രൂവട്സട് റജിവസനാര്ടട്

ഇസൗ സനാപനന ഒരു ടൂറജിസ്റ്റട്  റജിവസനാര്ടനായനാണട് ഇന്റെര്ഴനറജില ഴവബട്വസറജില
കനാണുനതട്. എനനാല വഫനാന-6 പ്രകനാരന ഇസൗ സനാപനന വലനാഡട്ജനാണട്.

ഴകടജിട ഉടമയുഴട വപരട് യൂസഫട്,അബ്ദുള് റഫതീകട്,അബ്ദുള്അസന

ഴകടജിട നന. 14/343-A 14/257 മുതല 274 വഴര

ക്രമ
നന

നജിര്ണ്ണയജിച വസ്തുനജികുതജി

നജിര്ണ്ണയജിവകണ്ടജി
യജിരുന

വസ്തുനജികുതജി

ഴകടജിട
നന&
നജില

തറ
വജിസതീര്

ണ്ണന
(m2)

ഉപവയനാഗക്ര
മന/

അടജിസനാന
നജിരകട്

ഇളവട് /
വര്ദ്ധനവട്

വലബറജി
ഴസസട്
(5 %)

1 14/258 89 വഫനാന-6 പ്രകനാരന ഴകടജിടങ്ങളുഴട തറ 
വജിസതീര്ണ്ണന -638.28 ച.മതീ.
ഉപവയനാഗക്രമന -വലനാഡട്ജട്. 
അടജിസനാന നജിരകട്- 30/- രൂപ. 
വര്ദ്ധനവട് (വഴെജി സസൗകരര്യന) - 20 %
വലബറജിഴസസട്-5 %
നജിര്ണ്ണയജിച വസ്തുനജികുതജി - 22,877/-
വലബറജിഴസസട് - 1,148/-
ആഴക = 24,025/-

ഴകടജിടങ്ങളുഴട തറ 
വജിസതീര്ണ്ണന 
638.28m2. 
ഉപവയനാഗക്രമന 
-റജിവസനാര്ടട്. 
അടജിസനാന 
നജിരകട്-90/-
വര്ദ്ധനവട് (വഴെജി 
സസൗകരര്യന) 20 %.

2 14/259 34.33

3 14/260 34.33

4 14/261 34.33

5 14/262 34.33

6 14/263 34.33

7 14/264 34.33
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വയനനാടട

638.28 x90x1.2 = 
68,934/-
വലബറജി ഴസസട് 
5%= 3,447/-
ആഴക = 72,381/-

8 14/265 34.33

10 14/266 34.33

11 14/267 34.33

12 14/268 34.33

13 14/269 34.33

14 14/270 34.33

15 14/271 34.33

16 14/272 34.33

17 14/273 34.33

ഈ ഴകടജിടതജിനട് വസ്തുനജികുതജി നജിര്ണ്ണയജിചതജില 48,356/- രൂപയുഴട (72,381-
24,025) കുറവുണ്ടട്.

ജനഗജിള് വഡയട്സട് റജിവസനാര്ടട്  ,   നൂലപ്പുഴെ

2016-17  ഴല വലനാഡട്ജജിനഗട് വലസന്സട് നല്കുനതമനായജി ബന്ധഴപട ഴഹലതട്
ഇന്ഴസക്ടറുഴട  സനാനജിവറഷന്  സര്ടജിഫജികറജിലുന,  ഇന്റെര്ഴനറജിലുന  ഈ  സനാപനന
റജിവസനാര്ടനാഴണങജിലുന  വലനാഡട്ജനായനാണട്  വസ്തുനജികുതജി  നജിര്ണ്ണയജിചജിട്ടുള്ളതട്  (ഴകടജിട
നന.12/116-A-തറവജിസതീര്ണ്ണന  -78 ച.മതീ).  ഈ ഴകടജിടതജിനട്  നജിലവജില നജിര്ണ്ണയജിച
വസ്തു നജികുതജി (78x30x1.2=2,808 + വലബറജിഴസസട്-141) ആഴക ₹ 2,949/- ആണട്.
എനനാല  യഥനാര്ത്ഥതജില  റജിവസനാര്ട്ടുകളുഴട  അടജിസനാന  നജിരകനായ  90  രൂപ
ക്രമതജില  നജിര്ണ്ണയജിവകണ്ടജിയജിരുന  വസ്തുനജികുതജി  ഇപ്രകനാരമനാണട്.  78x90x1.2  =
8,424  +  വലബറജി  ഴസസട്  5  %  -  421  ആഴക  ₹  8,845/-.  ആയതജിനനാല  ഇസൗ
ഴകടജിടതജിനട്  വസ്തുനജികുതജി  നജിര്ണ്ണയജിചതജില  5,896/-  രൂപയുഴട  (8,845-2,949)
കുറവുണ്ടട്.

വയനനാടട് വനചസ്വര് റജിവസനാര്ടട് വപ്രവറട് ലജി  .,   കമ്പവകനാടജി  ,   ഴനന്വമനജിക്കുനട്

22.08.2017  നട്  നടതജിയ  സലപരജിവശനാധനയജില  ഈ  റജിവസനാര്ടജില  രണ്ടട്
നജിലയുള്ള ഒരു വകനാവടജട്, ഒരു റവസ്റ്റനാറന്റെട്, ഒരു ഓഫതീസട് ഴകടജിടന, പജിലറജില നജിര്മജിച
10 വകനാവടജുകള് എനജിവ കണ. എനനാല പഞനായതജിഴന്റെ അസസട്ഴമന്റെട് പ്രകനാരന 10
വകനാവടജുകള്കട് മനാതവമ വസ്തുനജികുതജി നജിര്ണ്ണയജിചജിട്ടുള. വഫനാറന നന. 6 പ്രകനാരന ഇസൗ
റജിവസനാര്ടജില  10  വകനാവടജുകള്കട്  നലകജിയ  ഴകടജിട  നമ്പറുകള്  7/56-B  മുതല  K
വഴരയനാണട്. 
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തകരപനാടജിയജിലുള്ള  പുതന്  പുതമന  വജിജയകൃഷ്ണന്  നമ്പൂതജിരജിയുഴട  ഉടമസതയജിലുള്ള
ഴകടജിടങ്ങള്

ഈ വപനാടജില  21.08.2017  നട്  നടതജിയ സനയുക്ത സല പരജിവശനാധനയജില
രണ്ടട് വകനാവടജുകള് കണ.

• രണ്ടട് നജിലയുള്ള വകനാവടജട്-ഓവരനാ നജിലയജിലുന ഓവരനാ ഴബഡട്റൂമുകള്

• പജിലറജില പണജിതയര്തജിയ വകനാവടജട്-ഒനനാന നജിലയജില ഒരു ഴബഡട്റൂന

ഇസൗ  ഴകടജിടങ്ങള്കട്  പഞനായതട്  നമ്പര്  നലകജിയജിടജില.  വമല  പരനാമര്ശജിച
അപനാകതകള്  സനബന്ധജിചട്  നലകജിയ  ഓഡജിറട്  എന്കസ്വയറജി  നമ്പര്  26/16-17/
23.08.17  നട്  മറുപടജി  ലഭജിചജില.  ആയതജിനനാല  വമല  റജിവസനാര്ട്ടുകളജില  വജിശദമനായ
പരജിവശനാധന നടതജി പഞനായതജിനട്  ലഭജിവകണ്ട വസ്തുനജികുതജി,  കുടജിശജിക സഹജിതന
ഇസൗടനാക്കുവനാന് ഓഡജിറട് റജിവപനാര്ടജില നജിര്വദ്ദേശജിചജിട്ടുണ്ടട്.

നജിലവജിഴല സജിതജികട് ഴസക്രടറജി മറുപടജി ലഭര്യമനാകജിയജിടജിഴലനട് വയനനാടട് ജജിലനാ  ഒനാഡജിറട് സതീനജിയര്
ഴഡപവ്യൂടജി  ഡയറക്ടര്  26.07.2018 ഴല  ഴക.എസട്.എ.ഡബജിയു.ഴഴവ.ഡജി.എന.1/631/18 നമ്പര്
കതജിലൂഴട അറജിയജിചജിട്ടുണ്ടട്.

5. സസ്വകനാരര്യവഹനാസ്റ്റല,  വഹനാനവസ്റ്റ,  ആയുര്വവദ  സുഖചജികജിതനാവകന്ദ്രങ്ങള്  
എനജിവയ്ക്കുള്ള അടജിസനാനവസ്തുനജികുതജി നജിരകട് നജിശ്ചയജിചജില

[നൂലപ്പുഴെ ഗനാമപഞനായതട് 2016-17 ഓഡജിറട് റജിവപനാര്ടട്  ഖണജിക 2-4]

സര്കനാര്  ഉതരവട്  (അ)നന.36/2015/തസസ്വഭവ  തതീയതജി  24/02/15  പ്രകനാരന
സസ്വകനാരര്യവഹനാസ്റ്റല,  വഹനാനവസ്റ്റ എനജിവയട്  യഥനാക്രമന  30/-  രൂപയുന,  60/-  രൂപയുന
വജിദര്യനാഭര്യനാസ  സനാപനങ്ങളുഴട  വകനാമ്പസൗണ്ടജില  വരുനതന  അതജിഴന്റെ  മനാതന
ആവശര്യങ്ങള്കട്  ഉപവയനാഗജിക്കുനതമനായ  ഓഡജിവറനാറജിയന,  കനാന്റെതീന്,  വര്കട്  വഷനാപട്
എനജിവയട്  യഥനാക്രമന  3/-  രൂപയുന,  6/-  രൂപയുന വമവക്രനാ വസ്മെനാള് ആന്റെട്  മതീഡജിയന
എന്റെര്വപ്രസസട് ഴഡവലപട്ഴമന്റെട്  ആകട്  2006  പ്രകനാരന രജജിസ്റ്റര് ഴചയ വര്യവസനായ
യൂണജിറ്റുകളുഴട  ഴകടജിടങ്ങള്കട്  യഥനാക്രമന  15/-  രൂപയുന,  25/-  രൂപയുന  ആയുര്വവദ
സുഖചജികജിതനാവകന്ദ്രങ്ങള്കട്  യഥനാക്രമന  150/-  രൂപയുന,  160/-  രൂപയുമനാണട്
കുറഞ്ഞതന  കൂടജിയതമനായ  അടജിസനാന  വസ്തുനജികുതജി  നജിരകനായജി  സര്കനാര്
നജിശ്ചയജിചജിട്ടുള്ളതട്.  എനനാല  ഈ  ഉതരവജിഴന്റെ  അടജിസനാനതജില
നനാളജിതവഴരയനായജിട്ടുന  നൂലപ്പുഴെ  ഗനാമപഞനായതട്  അടജിസനാന  വസ്തുനജികുതജി  നജിരകട്
വജിജനാപനന ഴചയജിടജില.

മുതങ്ങയജിഴല വയനനാടട് നനാചസ്വര് റജിവസനാര്ടട്സട്, വയനനാടട് ഡതീനഴനസ്റ്റട് റജിവസനാര്ടട്
എനജിവജിടങ്ങളജില  ആയുര്വവദ  സുഖചജികജിത  സസൗകരര്യമുള്ളതനായജി  സനാപനങ്ങള്
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ഇന്റെര്ഴനറജില ഴവബട്വസറജില  പറഞ്ഞജിട്ടുണ്ടട്. എനനാല ഈ റജിവസനാര്ട്ടുകളജി ല നജിനന
ബന്ധഴപട നജിരകജിലുള്ള വസ്തുനജികുതജി ഈടനാകജിയജിടജില.  ഇത സനബന്ധജിച ഓഡജിറട്
എന്കസ്വയറജി  നമ്പര്  28/16-17/23.08.17  നട്  മറുപടജി  ലഭര്യമനാകജിയജിടജില.  പ്രസ്തുത 
റജിവസനാര്ട്ടുകളജില നജിനന പഞനായതജിനട് ലഭജിവകണ്ട വസ്തുനജികുതജി, കുടജിശജിക സഹജിതന
ഇസൗടനാക്കുവനാന് ഓഡജിറട് റജിവപനാര്ടജില നജിര്വദ്ദേശജിചജിട്ടുണ്ടട്.

തലസജിതജി ആരനാഞ്ഞുള്ള കതജിനട് ഴസക്രടറജി മറുപടജി ലഭര്യമനാകജിയജിടജിഴലനട് വയനനാടട് ജജിലനാ  ഒനാഡജിറട്
സതീനജിയര് ഴഡപവ്യൂടജി ഡയറക്ടര് 26.07.2018 ഴല ഴക.എസട്.എ.ഡബജിയു.ഴഴവ.ഡജി.എന.1/631/18 നമ്പര്
കതജിലൂഴട അറജിയജിചജിട്ടുണ്ടട്.

6. വസ്തുനജികുതജി - കുടജിശജിക ഇനതജില ലഭജികനാനുള്ളതട് 42,77,727/- രൂപ
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വകരള  പഞനായതട്  രനാജട്  ആക്ടട്  ഴസക്ഷന്  243  പ്രകനാരന  പഞനായതജിനട്
കജിടനാനുള്ള  ഏഴതങജിലുന  നജികുതജി  യഥനാസമയന  പജിരജിഴചടുക്കുനതജില  വതീഴ്ച
വരുതജിയതമൂലന  പജിരജിഴചടുകനാന്  സനാധജിക്കുനജിഴലങജില  ആയതട്  ബന്ധഴപട
ഉവദര്യനാഗസഴന്റെ ബനാധര്യതയനായജിരജിക്കുന. 2016-17  ഴല വസ്തുനജികുതജി കുടജിശജിക രജജിസ്റ്റര്
പരജിവശനാധജിചതജില  42,77,727/-  രൂപ  കുടജിശജികയജിനതജില  പജിരജിഴചടുകനാനുണ്ടട്.
വര്ഷന തജിരജിച്ചുള്ള കണക്കുകള് സനാപനതജില സൂക്ഷജിചജിടജില.  വമല കടജിശജികയജില
കനാലഹരണഴപട തകകള് കനാലയളവട് തജിരജിചട് കണകനാകജി ചുമതലഴപടവരജില നജിനട്
ഈടനാകണഴമനട് നജിര്വദ്ദേശജിചജിട്ടുണ്ടട്. ഇത സനബന്ധജിച ഓഡജിറട് എന്കസ്വയറജി നമ്പര് -
21/16-17/01.08.17 നട് മറുപടജി ലഭര്യമനാകജിയജില. കനാലഹരണഴപട നജികുതജി കുടജിശജികയട്
ഏതനാനുന ഉദനാഹരണങ്ങള് ചുവഴട വചര്ക്കുന.

ക്രമ നന. ഴകടജിടനന/തരന കുടജിശജിക

1 1/423/ഴമനാവബല ടവര്-ഇന്ഡസട് 56,763/-

2 1/424/ഴമനാവബല ടവര്-വവനാഡനാവഫനാണ് 63,000/-

3 2/222-ബജി/റജിവസനാര്ടട് 27,482/-

4 2/236/റജിവസനാര്ടട് 21,802/-

5 6/286/ഴമനാവബല ടവര് 1,54,980/-

6 18/24-റജിവസനാര്ടട് 46,724/-

7 18/22-റജിവസനാര്ടട് 12,478/-

8 18/23-റജിവസനാര്ടട് 19,565/-

9 18/23-A-റജിവസനാര്ടട് 24,017/-

വജിഷയന സര്കനാരജിഴന്റെ ശ്രദ്ധയജില ഴകനാണവരുന.
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നജിലവജിഴല സജിതജികട്  ഴസക്രടറജി മറുപടജി ലഭര്യമനാകജിയജിടജിഴലനട് വയനനാടട് ജജിലനാ  ഒനാഡജിറട്  സതീനജിയര്
ഴഡപവ്യൂടജി  ഡയറക്ടര്  26.07.2018 ഴല  ഴക.എസട്.എ.ഡബജിയു.ഴഴവ.ഡജി.എന.1/631/18  നമ്പര്
കതജിലൂഴട അറജിയജിചജിട്ടുണ്ടട്.

7. വസ്തുനജികുതജി വജിജനാപനതജിഴല അപനാകതകള്

[മനാനനവനാടജി മുനജിസജിപനാലജിറജി 2016-17 ഓഡജിറട് റജിവപനാര്ടട്  ഖണജിക 2-2]

സര്കനാര് ഉതരവട് (പജി)നന.153/2015/തസസ്വഭവ തതീയതജി 30.04.2015 പ്രകനാരന
മനാനനവനാടജി ഗനാമപഞനായതജിഴന 01.11.2015 മുതല മുനജിസജിപനാലജിറജിയനായജി ഉയര്തജി.
14.09.2017  ഴല  77/17(12)  തതീരുമനാന  പ്രകനാരന  01.10.2015  മുതല  മുന്കനാല
പ്രനാബലര്യവതനാഴട വസ്തുനജികുതജി നജിരകട് പരജിഷ്കരജിചട് നഗരസഭ വജിജനാപനന ഇറകജി.
വജിശദനാനശങ്ങള് തനാഴഴെപറയുന.

ജജി.ഒ.(പജി)നന. 17/2011/തസസ്വഭവ തതീയതജി 
14.01.2011 പ്രകനാരമുള്ള ഴകടജിടങ്ങളുഴടയുന 
ഉപവജിഭനാഗങ്ങളുഴടയുന 
വജിവരണന/അടജിസനാന നജിരകട് (ഒരു 
ച.മതീററജിനട്)

14.09.2017 ഴല 77/17(12) തതീരുമനാന
പ്രകനാരമുള്ള ഴകടജിടങ്ങളുഴടയുന
ഉപവജിഭനാഗങ്ങളുഴടയുന വജിവരണന /
അടജിസനാന നജിരകട്)

1) പനാര്പജിട ആവശര്യതജിനുള്ളവ-കുറഞ്ഞതട്-
6/-, കൂടജിയതട്-15/(1 ച.മതീ)

പനാര്പജിട ആവശര്യന-60 ച.മതീ വഴര-10
പനാര്പജിട ആവശര്യന-100 ച.മതീ -10
പനാര്പജിട ആവശര്യന-200 ച.മതീ -10
61 മുതല 99 വഴരയുന 101 മുതല 198 വഴരയുന 
201 മുതല മുകളജിവലക്കുമുളള നജിരകജിഴന്റ വജിവരന
ഇല

2) (i)വനാണജിജര്യ ആവശര്യതജിനുള്ള 100 ച.മതീ
വഴര തറ വജിസതീര്ണ്ണമുള്ള വഹനാടല, 
റവസ്റ്റനാറന്റെട്,വഷനാപ്പുകള്,വഗനാഡസൗണ്-
കുറഞ്ഞതട്-40/-,കൂടജിയതട്-70/-(1 ച.മതീ)

വനാണജിജര്യ ആവശര്യതജിനുള്ള 10 ച.മതീ വഴര തറ 
വജിസതീര്ണ്ണമുള്ള വഹനാടല, റവസ്റ്റനാറന്റെട്, 
വഷനാപ്പുകള്,വഗനാഡസൗണ്-15 ച.മതീ- 60/-

ii) വനാണജിജര്യ ആവശര്യതജിനുള്ള 100 ച.മതീനട് 
മുകളജില തറ വജിസതീര്ണ്ണമുള്ള വഹനാടല, 
റവസ്റ്റനാറന്റെട്, വഷനാപ്പുകള്, വഗനാഡസൗണ്-
കുറഞ്ഞതട്-70/-,കൂടജിയതട്-90/-(1 ച.മതീ)

വനാണജിജര്യ ആവശര്യതജിനുള്ള 100 ച.മതീ നട്
മുകളജില തറ വജിസതീര്ണ്ണമുള്ള വഹനാടല,
റവസ്റ്റനാറന്റെട്, വഷനാപ്പുകള്, വഗനാഡസൗണ്-15
ച.മതീ- 80/-

iii)വനാണജിജര്യ ആവശര്യതജിനുള്ള 200 ച.മതീ 
വഴര തറ വജിസതീര്ണ്ണമുള്ള സൂപര് 
മനാര്കറ്റുകള്,വഷനാപജിനഗട് മനാളുകള്- 
കുറഞ്ഞതട്-40/-,കൂടജിയതട്-70/-(1 ച.മതീ)

വനാണജിജര്യ ആവശര്യതജിനുള്ള 200 ച.മതീ വഴര തറ 
വജിസതീര്ണ്ണമുള്ള സൂപര് മനാര്കറ്റുകള്,വഷനാപജിനഗട് 
മനാളുകള്-15 ച.മതീ-70/-

iv)വനാണജിജര്യ ആവശര്യതജിനുള്ള 200 ച.മതീ 
മുകളജില തറ വജിസതീര്ണ്ണമുള്ള സൂപര് 
മനാര്കറ്റുകള്,വഷനാപജിനഗട് മനാളുകള്- 
കുറഞ്ഞതട്-90/-,കൂടജിയതട്-140/-(1 ച.മതീ)

വനാണജിജര്യ ആവശര്യതജിനുള്ള 200 ച.മതീ മുകളജില
തറ വജിസതീര്ണ്ണമുള്ള സൂപര് 
മനാര്കറ്റുകള്,വഷനാപജിനഗട് മനാളുകള്- -15 ച.മതീ-
120/-

v)വനാണജിജര്യ ആവശര്യതജിനുള്ള ബങ്കുകള്, വനാണജിജര്യ ആവശര്യതജിനുള്ള ബങ്കുകള്, 
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ഴപടജികടകള്, കമ്പവ്യൂടര് 
ഴസന്റെറുകള്,ഫത്യുവല വസ്റ്റഷനുകള്-
കുറഞ്ഞതട്-40/-,കൂടജിയതട്-70/-(1 ച.മതീ)

ഴപടജികടകള്, കമ്പവ്യൂടര് ഴസന്റെറുകള്,
ഫത്യുവല വസ്റ്റഷനുകള്-15 ച.മതീ-60/-

3)ഓഫതീസട് ഉപവയനാഗതജിനുള്ളവ 
(വര്യവസനായശനാലകവളനാഴടനാനജിച്ചുള്ള 
ഓഫതീസട് ഴകടജിടങ്ങള് ഉള്ഴപഴട) 
-കുറഞ്ഞതട്-40/-,കൂടജിയതട്-70/-1 ച.മതീ

ഓഫതീസട് ഉപവയനാഗതജിനുള്ളവ 
(വര്യവസനായശനാലകവളനാഴടനാനജിച്ചുള്ള ഓഫതീസട് 
ഴകടജിടങ്ങള് ഉള്ഴപഴട)-15 ച.മതീ-60/-

4)വജിദര്യനാഭര്യനാസ ആവശര്യതജിനുള്ളവ-
കുറഞ്ഞതട്-6/-,കൂടജിയതട്-15/-(1 ച.മതീ) വജിദര്യനാഭര്യനാസ ആവശര്യന-100 ച.മതീ- 15/-

5)അസനബട്ളജി ഴകടജിടന,കണ്ഴവന്ഷന് 
ഴസന്റെര്,ഓഡജിവറനാറജിയന, സജിനജിമ 
തതീവയറര്,കലര്യനാണമണപന,വലനാഡട്ജട്-
കുറഞ്ഞതട്-30/-,കൂടജിയതട്-50/-(1 ച.മതീ)

അസനബട്ളജി ഴകടജിടന,കണ്ഴവന്ഷന് 
ഴസന്റെര്,ഓഡജിവറനാറജിയന, സജിനജിമ 
തതീവയറര്,കലര്യനാണമണപന,വലനാഡട്ജട്-20 ച.മതീ-
45/- രൂപ

6) (i)വര്യവസനായ ആവശര്യതജിനുള്ളവ 
(വകതറജി ഴഷഡട്, കയര് പജിരജി ഴഷഡട്, 
കശുവണ്ടജി ഫനാക്ടറജി ഴഷഡട്,മതര്യ 
സനസരണ ഴഷഡട്,വകനാഴെജിവളര്തല 
ഴഷഡട്,വലവട്വസ്റ്റനാകട് ഴഷഡട്,കരകസൗശല 
നജിര്മനാണ ഴഷഡട്,പട്ടുനൂല വസ്റ്റനാവറജട് 
ഴഷഡട്,പതീലജിനഗട് ഴഷഡട്,വകഴതനാഴെജില 
ഴഷഡട്,ഇഷജിക ചൂള , തടജിമജില-കുറഞ്ഞതട്-
15/-,കൂടജിയതട്-30/-(1 ച.മതീ)

വര്യവസനായ ആവശര്യതജിനുള്ളവ
(വകതറജി ഴഷഡട്, കയര് പജിരജി ഴഷഡട്, 
കശുവണ്ടജി ഫനാക്ടറജി ഴഷഡട്,മതര്യ സനസരണ 
ഴഷഡട്,വകനാഴെജിവളര്തല ഴഷഡട്,വലവട്വസ്റ്റനാകട് 
ഴഷഡട്,കരകസൗശല നജിര്മനാണ ഴഷഡട്,പട്ടുനൂല 
വസ്റ്റനാവറജട് ഴഷഡട്,പതീലജിനഗട് 
ഴഷഡട്,വകഴതനാഴെജില ഴഷഡട്,ഇഷജിക ചൂള
,തടജിമജില-50 ച.മതീ-
25/-രൂപ

(ii)ഇതരവര്യവസനായതജിനുള്ളവ-കുറഞ്ഞതട്-
50/-,കൂടജിയതട്-70/-(1 ച.മതീ)

ഇതരവര്യവസനായതജിനുള്ളവ-100 ച.മതീ-60/-

7)റജിവസനാര്ട്ടുകള്-കുറഞ്ഞതട് 80/-, കൂടജിയതട്-
90/-(1 ച.മതീ)

റജിവസനാര്ട്ടുകള്-30 ച.മതീ-90/-രൂപ

8)അമവ്യൂഴസ്മെന്റെട് പനാര്കട്-കുറഞ്ഞതട് 30/-, 
കൂടജിയതട്-50/-

അമവ്യൂഴസ്മെന്റെട് പനാര്കട്-50/-

9)ഴമനാവബല ഴടലജിവഫനാണ് ടവര്-
കുറഞ്ഞതട്400/-,കൂടജിയതട്-500/-(1 ച.മതീ)

ഴമനാവബല ഴടലജിവഫനാണ് ടവര്-15 ച.മതീ-500/-
രൂപ

ക്രമനന 2(v) ല മുകളജിലഴപടുതജിയതട് 
ആവര്തനന-നജിരകട് മനാറന

ഫത്യുവല വസ്റ്റഷന്-70/-രൂപ

ജജി.ഒ.(പജി)നന. 36/2015/തസസ്വഭവ തതീയതജി 
24.02.2015 പ്രകനാരമുള്ള ഴകടജിടങ്ങളുഴടയുന 
ഉപവജിഭനാഗങ്ങളുഴടയുന 
വജിവരണന/അടജിസനാന നജിരകട്(വമല 
ഉതരവജില വരുതജിയ വഭദഗതജി പ്രകനാരന)

14.09.2017 ഴല 77/17(12) തതീരുമനാന
പ്രകനാരമുള്ള ഴകടജിടങ്ങളുഴടയുന 
ഉപവജിഭനാഗങ്ങളുഴടയുന വജിവരണന /
അടജിസനാന നജിരകട്)

1-എ)സസ്വകനാരര്യവഹനാസ്റ്റല,വഹനാനവസ്റ്റ-
കുറഞ്ഞതട് 30/-, കൂടജിയതട്-60/-(1 ച.മതീ)

സസ്വകനാരര്യവഹനാസ്റ്റല,വഹനാനവസ്റ്റ,കസ്വനാര്വടര്സട്-30 
ച.മതീ-60/-രൂപ

4-എ)വജിദര്യനാഭര്യനാസ സനാപനങ്ങളുഴട വജിദര്യനാഭര്യനാസ സനാപനങ്ങളുഴട വകനാമ്പസൗണ്ടജില 
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വകനാമ്പസൗണ്ടജില വരുനതന അതജിഴന്റെ മനാതന 
ആവശര്യങ്ങള്കട് ഉപവയനാഗജിക്കുനതമനായ 
ഓഡജിവറനാറജിയന, കനാന്റെതീന്, വര്കട് വഷനാപട് 
എനജിവയട് കുറഞ്ഞതട് 3/-,കൂടജിയതട്-8/- (1 
ച.മതീ)

വരുനതന അതജിഴന്റെ മനാതന ആവശര്യങ്ങള്കട് 
ഉപവയനാഗജിക്കുനതമനായ ഓഡജിവറനാറജിയന, കനാന്റെതീന്,
വര്കട് വഷനാപട് എനജിവയട്-50 ച.മതീ-15/-രൂപ

സര്കനാര്  ഉതരവട്  (പജി)നന.  17/2011/തസസ്വഭവ  തതീയതജി  14.01.2011,  സ.ഉ.
(അ)നന.36/2015/തസസ്വഭവ  തതീയതജി  24/02/15  എനജിവ  പ്രകനാരമനാണട്
മുനജിസജിപനാലജിറജിയജിഴല  ഓവരനായജിനന  ഴകടജിടതജിനുന  അതജിഴന്റെ  ഉപവജിഭനാഗങ്ങള്ക്കുന
ഉപവയനാഗ  ക്രമതജിനനുസരജിചട്  ഒരു  ചതരശ്രമതീററജിനട്  ബനാധകമനായ  അടജിസനാന
വസ്തുനജികുതജി  നജിരകട്  സര്കനാര്  വജിജനാപനന  ഴചയതട്.  എനനാല  ഈ ഉതരവജില
നജിനട്  വര്യതജിചലജിചട്  വര്യക്തതയജിലനാഴതയനാണട്  മുനജിസജിപനാലജിറജി  വജിജനാപനന
ഇറകജിയജിട്ടുള്ളതട്.  17/12/2016  ഴല  കരടു  വജിജനാപനവുന  അപനാകതകള്
നജിറഞ്ഞതനായജിരുന.  ഭരണ സമജിതജിയുഴട  19/11/2011  ഴല  325/11  തതീരുമനാനപ്രകനാരന
വസ്തുനജികുതജി  നജിര്ണ്ണയതജിവലയനായജി  മനാനനവനാടജി  ടസൗണജില  നജിനന  ടജി.ടജി.ഐ
വഴരയുള്ള പ്രവദശന  പ്രഥമ വമഖലയജിലഴപടുനതനാണട്.  എനനാല ഭരണ സമജിതജിയുഴട
17.12.2016 ഴല 171/16 തതീരുമനാന പ്രകനാരമുള്ള കരടു വജിജനാപനതജില ഈ പ്രവദശന
പ്രഥമവമഖലയജിലഴപടുനതനായജി കനാണുനജില.  കൂടനാഴത വമല തതീരുമനാന പ്രകനാരന ടസൗണ്
പ്രവദശന  ഉള്ഴകനാളന  സര്വവ്വേ  നമ്പര്  ഉള്ഴപടുന  സലങ്ങള്  പ്രനാഥമജിക
വമഖലയജിലഴപടുന  എനനാണട്  വരഖഴപടുതജിയജിരജിക്കുനതട്.  ഈ  പ്രവദശങ്ങള്
ഏഴതനാഴകയനാഴണനതട് സനബന്ധജിച ആധജികനാരജിക വരഖ ലഭര്യമനാകജിയജിടജില.

സര്കനാര്  ഉതരവജില  നജിനട്  വര്യതജിചലജിചട്  വര്യക്തതയജിലനാഴത
തതീരുമനാനഴമടുതതട്  അപനാകതകള്ക്കുന,  വകനാടതജി  വര്യവഹനാരങ്ങള്ക്കുന
കനാരണമനാവയകനാവുനതന  മുനജിസജിപനാലജിറജികട്  ധനനഷമുണ്ടനാകനാന്  ഇടവരനാഴമനള്ള
തജിനനാലുന   ഇകനാരര്യതജില അടജിയനര നടപടജിഴയടുവകണ്ടതനാണട്.  മുനജിസജിപനാലജിറജിഴയ
സനബന്ധജിക്കുന  സുപ്രധനാന  തതീരുമനാനങ്ങള്  കൃതര്യമനായ  മുന്  ഒരുകങ്ങളജിലനാഴത
എടുക്കുന അവസ ഒഴെജിവനാവകണ്ടതനാണട്. വജിഷയന സര്കനാരജിഴന്റെ ശ്രദ്ധയജില ഴകനാണ
വരുന.വമല അപനാകതകള് സനബന്ധജിച്ചുള്ള ഓഡജിറട് എന്കസ്വയറജി നമ്പര് 22/ 16-17/
19.09.17-നട്  അപനാകതകള്  പരജിഹരജിക്കുനതജിനട്  അടജിയനജിര  നടപടജി
സസ്വതീകരജിക്കുഴമനനാണട് ഴസക്രടറജി മറുപടജി നലജിയതട്. നടപടജികള്  പൂര്തതീകരജിചട് വജിവരന
അറജിയജികണഴമനട് റജിവപനാര്ടജില നജിര്വദ്ദേശജിചജിട്ടുണ്ടട്.

നജിലവജിഴല സജിതജികട്  നഗരസഭ മറുപടജി ലഭര്യമനാകജിയജിടജിഴലനട് വയനനാടട് ജജിലനാ  ഒനാഡജിറട്  സതീനജിയര്
ഴഡപവ്യൂടജി  ഡയറക്ടര്  26.07.2018 ഴല  ഴക.എസട്.എ.ഡബജിയു.ഴഴവ.ഡജി.എന.1/631/18  നമ്പര്
കതജിലൂഴട അറജിയജിചജിട്ടുണ്ടട്.
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8. റജിവസനാര്ട്ടുകള്കട്  ഴകടജിട  ഴപര്മജിറട്  നലജിയതജിഴലയുന  വസ്തുനജികുതജി
നജിര്ണ്ണയജിചതജിഴലയുന അപനാകതകള് 

[പടജിഞ്ഞനാഴറതറ ഗനാമപഞനായതട് 2016-17 ഓഡജിറട് റജിവപനാര്ടട്  ഖണജിക 2-7]

പടജിഞ്ഞനാഴറതറ  ഗനാമ  പഞനായതജില   റജിവസനാര്ട്ടുകള്കട്  ഴപര്മജിറട്
നലകജിയതജിലുന  വസ്തുനജികുതജി  നജിര്ണ്ണയജിചതജിലുന  കനാരര്യമനായ  അപനാകതകള് 
കഴണ്ടതജിയജിട്ടുണ്ടട്. വജിശദനാനശങ്ങള് ചുവഴട വചര്ക്കുന.

(a) ശ്രതീ.  വബജു വര്ഗതീസട്,  ചജിനനാര്മണജിയജില എനവരുഴട കുറജിയനാനവയല എന
സലഴത റജിവസനാര്ടട് 

ശ്രതീ.വബജു  വര്ഗതീസട്  04.05.2016  തതീയതജിയജില  നലജിയ  ഭനാഗജിക
പൂര്തതീകരണ  പനാന്  പ്രകനാരമുള്ള  7  വകനാവടജുകളുഴട  ഴകടജിടങ്ങള്  (തപനാല
നന.എ 2-2959/16  തതീയതജി  06.05.2016)  15.09.2017  നട്  സലപരജിവശനാധന
നടതജി.  വമല  പൂര്തതീകരണ  പനാന്   പരജിവശനാധജിചട്  ഴക.പജി.ബജി.ആര്.
പ്രകനാരമനാണട് ഴകടജിടന പണജി പൂര്തതീകരജിചജിട്ടുള്ളഴതനട് കനാണജിചട് ഫജിനജിഷജിനഗട്
പണജി  ഒഴെജിചട്  ബനാകജി  പണജികഴളലനാന  പൂര്തജിയനാകജിയതനായജി  തതീയതജി
ഴവയനാത  റജിവപനാര്ടജില  അസജി.എന്ജജിനതീയര്  വരഖഴപടുതജിയതജിഴന്റെ
അടജിസനാനതജില 5 A1 വകനാവടജുകള്ക്കുന 2-B1 വകനാവടജുകള്ക്കുന 15/400-A
മുതല  G  വഴര നമ്പര് നലജി.  ഓഡജിറട് സലപരജിവശനാധന നടതജിയവപനാള് ഒരു
വകനാവടജജിനുന പഞനായതട് നലജിയ നമ്പര് പതജിചജിടജിഴലനട് കണ.  പഞനായതട്
അനഗതീകരജിച  ഭനാഗജിക പൂര്തതീകരണ പനാന് പ്രകനാരന നജിര്മജിചതനായജി കനാണജിച്ചു
തന  ഒരു  A1  വകനാവടഴജനാഴെജിഴക  ഒനജിഴന്റെയുന  ഫട്വളനാറജിനഗട്,  പനാസ്റ്ററജിനഗട്,
വടനായട് ലറട്,  ചുമര്,  വനാതജില,  ജനലുകള്  എനതീ  പണജികള്   പരജിവശനാധന
വവളയജിലുന പൂര്തതീകരജിചജിടജില.

ശ്രതീ.വബജു വര്ഗതീസട്  01.10.2016 ല സമര്പജിച ഭനാഗജിക പൂര്തതീകരണ പനാന്
പ്രകനാരമുള്ള  17  വകനാവടജുകള്കട്  അസജി.എന്ജജിനതീയറുഴട  റജിവപനാര്ടജിഴന്റെ
അടജിസനാനതജില 2016-17 ഒനനാന അര്ദ്ധ വര്ഷന മുതല നജികുതജി നജിര്ണ്ണയജിച്ചു
നലകജി (ഴകടജിട നന.15/H മുതല AA വഴര, O ഒഴെജിചട്). എനനാല 15.09.2017 നട്
ഓഡജിറട് നടതജിയ സലപരജിവശനാധനനാവവളയജില ഒരു വകനാവടജജിനുന പഞനായതട്
നലജിയ  ഴകടജിടനമ്പര്  പതജിചതനായജി  കണ്ടജില.  പഞനായതട്  അനഗതീകരജിച
പൂര്തതീകരണ പനാന് പ്രകനാരന നജിര്മജിചതനാഴണനട് പറഞ്ഞട് കനാണജിച്ചുതന ഒരു
വകനാവടജജിഴന്റെയുന  ഫട്വളനാറജിനഗട്,പനാസ്റ്ററജിനഗട്,വടനായട് ലറട്,  ചുമര്,  ജനലുകള്,
വനാതജിലുകള്  എനതീ  പണജികള്  ഓഡജിറട്  പരജിവശനാധന  വവളയജിലുന
പൂര്തതീകരജിചജിടജില.  മഴെഴവള്ള  സനഭരണജിയനായജി  ഓഡജിറജിനട്  കനാണജിച്ചു  തനതട്
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പട്വളനാടജിഴന്റെ  തനാഴഴെ  ഭനാഗതട്  ബനാണനാസുരസനാഗര്  ഡനാമജിനട്  വസഡജിലനായജി
ഡനാമജിഴന്റെ വനാടര് ഴലവലജിലുന തനാഴഴെയനായജി ഏകവദശന  50  മതീറവറനാളന തനാഴ്ചയുള്ള
വലജിയ  കുളമനാണട്.  പൂര്തതീകരണ  പനാനജില  കനാണജിചജിട്ടുള്ള  67500  ലജിറര്
കപനാസജിറജിയുള്ള അണ്ടര് ഗസൗണ്ടട് വനാടര് ടനാങട്,  47250  ലജിറര് കപനാസജിറജിയുള്ള
അണ്ടര് ഗസൗണ്ടട് ടതീറഡട് വനാടര് ടനാങട്, അണ്ടര് ഗസൗണ്ടട് സതീവവജട് ടതീറട്ഴമന്റെട് പനാന്റെട്
എനജിവഴയനാനന  പരജിവശനാധനയജില  കനാണനാന്  സനാധജിചജില.  ചരജിഞ്ഞ
ഭൂപ്രകൃതജിയജില  മൂനട്  തട്ടുകളജിലനായനാണട്  വലജിയ  വകനാണ്ക്രതീറട്  പജിലറുകളജില
ഴകടജിടങ്ങള്  നജിര്മജിചജിട്ടുള്ളതട്.  ഈ  ഴകടജിടങ്ങളുഴട  സ്ട്രകട്ചറല  സ്റ്റബജിലജിറജി
സനബന്ധജിച യനാഴതനാരു വരഖയുന പൂര്തതീകരണ പനാന് സനബന്ധജിച ഫയലജില
ലഭര്യമല.  മഴെഴവള്ളസനഭരണജികനായജി  ഏകവദശന  50  മതീറവറനാളവുന  മൂനട്
തട്ടുകളജിലനായുള്ള  വറനാഡുകള്കനായജി  ഏകവദശന  10  മതീറവറനാളന  തനാഴ്ചയജിലുന
മഴണ്ണടുതജിട്ടുണ്ടട്.  ആയതജിനട് വജികസന ഴപര്മജിറട് എടുതതജിഴന്റെവയനാ വമനജിനഗട്
& ജജിവയനാളജജി വകുപജിഴന്റെ അനുമതജിവയനാ ഫയലജില ലഭര്യമല.

(b)ജയന്വപനാള് എനവരുഴട കുറജിയനാനവയല എന സലഴത റജിവസനാര്ടട്

ശ്രതീ.ജയന്വപനാള് 05.04.2017 ല നലജിയ ഭനാഗജിക പൂര്തതീകരണ പനാന്(ഫയല
നന.എ 2-1969/17  തതീയതജി  11.04.2017)  പ്രകനാരമുള്ള  2  വകനാവടജുകള്,
റജിസപട്ഷന്/  ഴറവസ്റ്റനാറന്റെട്  ഴകടജിടങ്ങള്  എനജിവ  15.09.2017  നട്
സലപരജിവശനാധന  നടതജി.  വമല  ഭനാഗജിക  പൂര്തതീകരണ  പനാന്  പ്രകനാരമുള്ള
ഴകടജിടങ്ങള് ഴക.പജി.ബജി.ആര് പ്രകനാരമനാണട്  നജിര്മജിചജിട്ടുള്ളഴതന എ.ഇ യുഴട
റജിവപനാര്ടജിഴന്റെ  അടജിസനാനതജില  1446.26  ച.മതീ.  തറ  വജിസതീര്ണ്ണമുള്ള
ഴകടജിടങ്ങള്കട്  15/401-A മുതല  E  വഴര  നമ്പര്  നലജി.  വമല
ഭനാഗജികപൂര്തതീകരണ  പനാന്  പ്രകനാരമുള്ള  2  വകനാവടജുകളുഴടയുന  ഫട്വളനാറജിനഗട്,
പനാസ്റ്ററജിനഗട്,  വടനായട് ലറട്,  ചുമര്,  വനാതജില,  ജനലുകള് എനതീ പണജികള്   ഓഡജിറട്
പരജിവശനാധനനാ  വവളയജിലുന  പൂര്തതീകരജിചജിടജില.  കൂടനാഴത  വമല  ഭനാഗജിക
പൂര്തതീകരണ  പനാന്  പ്രകനാരമുള്ള  റജിസപട്ഷന്,  ഴറവസ്റ്റനാറന്റെട്  ഉള്ഴപടുന
ഴകടജിടതജിഴന്റെ സകട്ചര് മനാതമനാണട് പൂര്തതീകരജിചജിട്ടുള്ളതട്.

പഞനായതട്  അനഗതീകരജിച  ഭനാഗജിക  പൂര്തതീകരണ  പനാന്  പ്രകനാരമനാഴണനട്
പറഞ്ഞട്  കനാണജിച്ചുതന  ഒരു  A1  വകനാവടജുന  ഒരു  B1  വകനാവടജുന  ആദര്യന 
പരനാമര്ശജിച  ശ്രതീ.  വബജു  വര്ഗതീസട്,  ചജിനനാര്മണജിയജില  എനവരുഴട
റജിവസനാര്ടജിഴല  വകനാവടജുകളുന  ഇടകലര്നനാണട്  കജിടക്കുനതട്.  വപനാട്ടുകള്
തമജിലുള്ള അതജിരട് കനാണജിച്ചു തരുവനാന് ബന്ധഴപടവര്കട് സനാധജിചജില.

വമലപറഞ്ഞ  രണ്ടട്  വര്യതര്യസ  റജിവസനാര്ട്ടുകള്  രണ്ടട്  വപനാട്ടുകളജിലനായജി
പണജിയുനതജിനട്  പഞനായതജില  നജിനട്  ഒവര  ദജിവസന  അടുത  നമ്പറുകളനായജി

                                              സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് 2017-18 261



വയനനാടട

രണ്ടട്  ഴകടജിടഴപര്മജിറ്റുകളനാണട്  നലജിയജിട്ടുള്ളതട്.  ബന്ധഴപട  ഫയലുകളുന,
വരഖകളുന,നജിര്മനാണ  സലവുന  പരജിവശനാധജിചതജില  കണ്ട  അപനാകതകള്
തനാഴഴെപറയുന.

• ഴപര്മജിറട്  നന.ബജി.എ/104/2014-15  തതീയതജി  05.11.2014  (തറ
വജിസതീര്ണ്ണന-2596m2)  ശ്രതീമതജി.വതസര്യനാമ  വര്ഗതീസട്,  ചജിന്നനാര്
മണജിയജില  എനവരുഴട  വപരജില  നലകജി  (പജിനതീടട്  ഈ  ഴപര്മജിറട്
ജയന്വപനാള്  എനവരുഴട  വപരജിവലകട്  മനാറജി).  ഴപര്മജിറട്  നന.
ബജി.എ/105/2014-15 തതീയതജി 05.11.2014 (തറ വജിസതീര്ണ്ണന - 2596 m2)
നതീത.സജി.വര്ഗതീസട്,  ചജി ന്നനാര്മണജിയജില  എനവരുഴട  വപരജില  നലകജി
(പജിനതീടട് ഈ ഴപര്മജിറട് വബജു വര്ഗതീസട്,ചജിനനാര്മണജിയജില എനവരുഴട
വപരജിവലകട്  മനാറജി).  എനനാല  സലപരജിവശനാധനയജില  ഈ  രണ്ടട്
റജിവസനാര്ട്ടുകളജിഴലയുന വകനാവടജുകള് ഇടകലര്നട്  കജിടക്കുനതനായജി  കണ.
2011 ഴല വകരള പഞനായതട് ഴകടജിട നജിര്മനാണ ചടതജിഴല ചടന 55(2)
പ്രകനാരന  4000 ച.മതീററജില കൂടുതലുന  10000  ച.മതീ.  വഴരയുള്ളതമനായ തറ
വജിസതീര്ണ്ണമുള്ള റജിവസനാര്ടജിനട് ജജിലനാ ടസൗണ് പനാനറജില നജിനട് അനഗതീകനാരന
ലഭര്യമനാവകണ്ടതനാണട്. 

• ഈ  റജിവസനാര്ട്ടുകള്കട്  ഴക.എസട്.ഇ.ബജിയുഴട  ഴഡപവ്യൂടജി  ചതീഫട്
എന്ജജിനതീയര്,  റജിസര്ചട്  &  ഡനാന  വസഫജി  ഓര്ഗവനവസഷഴന്റെ
വര്യവസകള്ക്കു വജിവധയമനായജി എന്.ഒ.സജി ലഭജിക്കുനതട്  08.05.2015 നട്
മനാതമനാഴണനജിരജിഴക (ഴകടജിട ഴപര്മജിറട് നന.104/14-15 നുള്ള എന്.ഒ.സജി
നന. RO. DB3- 88 A/ 2013-14 / 762 തതീയതജി 8.5.15; ഴകടജിട ഴപര്മജിറട്
നന.105/14-15 നുള്ള എന്.ഒ.സജി നന. RO. DB3- 88 A/ 2013-14 / 761
തതീയതജി  8.5.15  )  05.11.2014 നട്  ഴപര്മജിറ്റുകള് നലജി.  22.08.2014-ഴല
വമല അപനാകതകള് സനബന്ധജിച്ചുള്ള ഓഡജിറട് എന്കസ്വയറജി നമ്പര് 22/ 16-
17/  19.09.17  നട്   അപനാകതകള്  പരജിഹരജിക്കുനതജിനട്  അടജിയനജിര
നടപടജി സസ്വതീകരജിക്കുഴമനനാണട് ഴസക്രടറജി മറുപടജി നലജിയതട്.  നടപടജികള് 
പൂര്തതീകരജിചട്  വജിവരന  അറജിയജികണഴമനട്  റജിവപനാര്ടജില
നജിര്വദ്ദേശജിചജിട്ടുണ്ടട്.  46871/ആര്.എ 1/2014/തസസ്വഭവ. സര്ക്കുലര് പ്രകനാരന
ചടങ്ങള്കനുസൃതമനായ നജിരനാവക്ഷപ പതങ്ങള് മുന്കൂര് ഹനാജരനാകജിയനാല
മനാതവമ  ഴകടജിടനജിര്മനാണ  അനുമതജി  നലനാവൂ  എനജിരജിഴക  സര്കനാര്
നജിര്വദ്ദേശതജിനട്  വജിരുദ്ധമനായജി  ഴകടജിട  ഴപര്മജിറട്  നലകജിയവര്ഴകതജിഴര
നടപടജിഴയടുകണഴമനട് ഓഡജിറട് റജിവപനാര്ടജില നജിര്വദ്ദേശജിചജിട്ടുണ്ടട്. 

• വജികസന  ഴപര്മജിറജിലനാഴതയുന  വമനജിനഗട്  &  ജജിവയനാളജജി  വകുപജിഴന്റെ
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അനുമതജി ഇലനാഴതയുന സലത്തു നജിനട് മഴണ്ണടുത്തു.

• രണ്ടട്  റജിവസനാര്ടജിഴലയുന  ഭനാഗജിക  പൂര്തതീകരണപനാനുകള്  പ്രകനാരമുള്ള
ഴകടജിടങ്ങളുഴട  പണജി  പൂര്തജിയനാകനാഴതയുന  മഴെഴവള്ള  സനഭരണജി,
സതീവവജട് ടതീറട്ഴമന്റെട് പനാന്റെട് എനജിവ പണജിയനാഴതയുന പൂര്തതീകരണ പനാന്
സമര്പജിക്കുകയുന, പഞനായതട് ഴകടജിടങ്ങള്കട് നമ്പര് നല്കുകയുന ഴചയ.

• ഴക.എസട്.ഇ.ബജിയുഴട  എന്.ഒ.സജി.  യജിഴല  വര്യവസകള്  ഴസക്രടറജി
ഓഡജിറജിനട്  ഹനാജരനാകജിയജില.  ആയതട്  പഞനായതജില  ഇലനാഴയനനാണട്
ഴസക്രടറജി  വനാകനാല അറജിയജിചജിട്ടുള്ളതട്.എന്.ഒ.സജി  യജിഴല വര്യവസകള്
പ്രകനാരമനാണട്  ഴകടജിടങ്ങള്  പൂര്തജിയനാകജിയഴതനട്  വര്യക്തമനാക്കുന
യനാഴതനാരു  പരനാമര്ശവുന  എ.ഇ.  യുഴട  റജിവപനാര്ടജില  ഇലനാതതജിനനാല
ആയതട്  പരജിവശനാധജികനാഴതയനാണട്  എ.ഇ.  പൂര്തതീകരണ  പനാന്
അനഗതീകരജിചഴതനട് കനാണുന.  

വമല അപനാകതകള് സനബന്ധജിച്ചുള്ള ഓഡജിറട് എന്കസ്വയറജി നമ്പര്  22/ 16-17/
19.09.17  നട്   അപനാകതകള് പരജിഹരജിക്കുനതജിനട്  അടജിയനജിര നടപടജി  സസ്വതീകരജിക്കു
ഴമനനാണട്  ഴസക്രടറജി  മറുപടജി  നലജിയതട്.  നടപടജികള്  പൂര്തതീകരജിചട്  വജിവരന
അറജിയജികണഴമനട് റജിവപനാര്ടജില നജിര്വദ്ദേശജിചജിട്ടുണ്ടട്.

എനനാല നജിലവജിഴല സജിതജി ആരനാഞ്ഞട് നലകജിയ കതജിനട് സനാപനന മറുപടജി ലഭര്യമനാകജിഴയങജിലുന
അതട്  അനഗതീകരജികനാവുനതഴലനട്  വയനനാടട്  ജജിലനാ   ഒനാഡജിറട്   സതീനജിയര്  ഴഡപവ്യൂടജി  ഡയറക്ടര്
26.07.2018 ഴല ഴക.എസട്.എ.ഡബജിയു.ഴഴവ.ഡജി.എന.1/631/18 നമ്പര് കതജിലൂഴട അറജിയജിചജിട്ടുണ്ടട്.

9. റജിവസനാര്ട്ടുകള്കട് വസ്തുനജികുതജി ഈടനാക്കുനതജിഴല അപനാകതകള്

[ഴനവന്മേനജി ഗനാമപഞനായതട് 2016-17 ഓഡജിറട് റജിവപനാര്ടട്  ഖണജിക 2-7]

2011  ഴല വകരള പഞനായതട് രനാജട്  (വസ്തുനജികുതജിയുന വസവന ഉപനജികുതജിയുന
സര്ചനാര്ജന)ചടതജിഴന്റെ  അടജിസനാനതജില  നൂലപ്പുഴെ  ഗനാമപഞനായതജിഴന്റെ
17/12/2011 തതീയതജിയജിഴല 8(1) നമ്പര് തതീരുമനാന പ്രകനാരന (ഫയല നന. എ 3-4323/11
തതീയതജി  23.12.2011)  റജിവസനാര്ട്ടുകളുഴട  അടജിസനാന  വസ്തുനജികുതജി  നജിരകട്
ചതരശ്രമതീററജിനട്  85/-  രൂപയനാണട്.  എനനാല  ഇതജിനു  വജിരുദ്ധമനായജി  പല
റജിവസനാര്ട്ടുകഴളയുന വലനാഡട്ജട് ആയജി പരജിഗണജിചനാണട് വസ്തുനജികുതജി നജിര്ണ്ണയജിചജിട്ടുള്ളതട്.
ആയതജിനനാല വസ്തുനജികുതജി നജിര്ണ്ണയതജിനനായജി  85/-  രൂപയ്ക്കു പകരന  30/-രൂപയനാണട്
അടജിസനാന  വസ്തുനജികുതജികനായജി  കണകജിഴലടുതജിട്ടുള്ളതട്.  പല  സനാപനങ്ങഴള
സനബന്ധജിച്ചുന  സനാപനങ്ങളുഴട മുന്പജിലുള്ള വബനാര്ഡജിലുന ഇന്റെര്ഴനറജിലുന സനാപനന
റജിവസനാര്ടനാണട്  എനട്  വര്യക്തമനാക്കുനണ്ടട്.  കൂടനാഴത  'വലനാഡജിജജിനഗട്'
വലസന്സജിവനനാഴടനാപന  സമര്പജിച  വകരള  സനസനാന  മലജിനതീകരണ
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നജിയന്ത്രണവബനാര്ഡജിഴന്റെ അനുമതജിപതപ്രകനാരന സനാപനന റജിവസനാര്ടനാണട്.  എനനാല
ഈ സനാപനങ്ങഴള വലനാഡട്ജനായജി പരജിഗണജിചനാണട് വസ്തുനജികുതജി നജിര്ണ്ണയജിചജിട്ടുള്ളതട്.

കൂടനാഴത എടയല ഗുഹയട് സമതീപത്തുള്ള ചജില റജിവസനാര്ട്ടുകള് പഞനായതജിഴന്റെ
അനുമതജിയജിലനാഴതയുന  സര്കനാര്  നജിയന്ത്രണങ്ങള്കതതീതമനായുമനാണട്
പ്രവര്തജിക്കുനതട്.  സനാപനങ്ങളജില  29/08/2017-നട്  നടതജിയ  സല
പരജിവശനാധനയജില ശ്രദ്ധയജിലഴപട വസ്തുതകള് ചുവഴട വചര്ക്കുന.

(a) അമജിഡ കനാസജില റജിവസനാര്ടട്

പരസര്യ  വബനാര്ഡുകളജിലുന  വലനാഡട്ജജിനഗട്  വലസന്സജിവനനാഴടനാപന  സമര്പജിച
ഴഹലതട് ഇന്ഴസക്ടറുഴട ഫജിറട്നസട് സര്ടജിഫജികറജിലുന സനാപനന റജിവസനാര്ടനാഴണനട്
വരഖഴപടുതജിയജിട്ടുഴണ്ടങജിലുന  വലനാഡട്ജനായജി  കണകനാകജിയനാണട്  വസ്തുനജികുതജി
നജിര്ണ്ണയജിചജിട്ടുള്ളതട്.

ഴകടജിട ഉടമയുഴട വപരട് വജിന്സന്റട് സനാമുവല

ഴകടജിട നന 3/537/A

ഴകടജിട ഴപര്മജിറട് നന/തറ വജിസതീര്ണ്ണന എ-3-128/13 തതീയതജി 01.03.13/505.08 ച.മതീ

പൂര്തതീകരണ  പനാന്  പ്രകനാരന  തറ
വജിസതീര്ണ്ണന (05.06.2014 ല സമര്പജിചതട്)

ഭൂനജിരപട് നജില-271.62 ച.മജി
ഒനനാന നജില- 300.75 ച.മജി

നജിര്ണ്ണയജിച വസ്തുനജികുതജി

ഴകടജിടനന &
നജില

തറ
വജിസതീര്

ണ്ണന
(m2)

ഉപവയനാഗക്ര
മന/

അടജിസനാന
നജിരകട്

ഇളവട് /
വര്ദ്ധനവട്

വലബറജി
ഴസസട് (5

%)

3/537-A 
ഭൂനജിരപട് നജില +ഒനനാന 
നജില
572.37 
(271.62+300.75)

വഫനാന-6 പ്രകനാരന ഴകടജിടതജിഴന്റ തറ 
വജിസതീര്ണ്ണന 572.37 ച.മതീ. 
ഉപവയനാഗക്രമന – വലനാഡട്ജട്. 
അടജിസനാന നജിരകട്-30/- രൂപ-
വര്ദ്ധനവട് (വഴെജി സസൗകരര്യന)-20 %, 
എയര് കണ്ടതീഷന് 10% 
ഇളവട്- ദസ്വജിതതീയ വമഖല -10 % 
വലബറജിഴസസട്-5 %. 
നജിര്ണ്ണയജിച വസ്തുനജികുതജി=20,606/-
വലബറജിഴസസട്-1,031/-
ആഴക-21,637/-

ഴകടജിടതജിഴന്റ തറ 
വജിസതീര്ണ്ണന 572.37 ച.മതീ. 
ഉപവയനാഗക്രമന -റജിവസനാര്ടട്. 
അടജിസനാന നജിരകട്-85/- 
ഈടനാവകണ്ട വസ്തുനജികുതജി-
വര്ദ്ധനവട്(വഴെജി സസൗകരര്യന)-
20%, എയര് കണ്ടജിഷന്- 
10%. 
ഇളവട്- ദസ്വജിതതീയ വമഖല -10 
%  572.37x85x1.2          
= 58,382/-
വലബറജി ഴസസട് 
5%=2,919/-
ആഴക = 61,301/-
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ഈ  ഴകടജിടതജിനട്  വസ്തുനജികുതജി  നജിര്ണ്ണയജിചതജില  39,664/-  രൂപയുഴട
കുറവുണ്ടട്.

(b) എടയല ഗുഹനാപ്രവദശതജിനടുത്തുള്ള റജിവസനാര്ട്ടുകളുഴട വസ്തുനജികുതജി 
നജിര്ണ്ണയജിചതജിഴല അപനാകതകള്

എടയല  ഗുഹനാപ്രവദശതജിനടുത്തുള്ള  തനാഴഴെപറയുന  റജിവസനാര്ട്ടുകള്  ജജി.ഒ.
(ആര്.ടജി) നന.272/2013/സനാന.കനാ. വ., തതീയതജി 01.06.2013 , 2010 ഴല The Ancient
Monuments  and  Archaeological  sites  and  Remains  (Amendment  and
Validation)  Act  2010  ഴല  ചടന  20-എ,  20-ബജി  എനജിവ  പനാലജിചനാവണനാ
നജിര്മജിചജിട്ടുള്ളഴതനട് സനബന്ധജിച ഓഡജിറട് എന്കസ്വയറജി നമ്പര് 29 /16-17/ 31.08.17
നട് മറുപടജി ലഭജിചജില.

1)   എടകല വഹനാളജിവഡ വഹനാന റജിവസനാര്ടട്

വലനാഡട്ജജിനഗട്'  വലസന്സജിവനനാഴടനാപന  സമര്പജിച  വകരള  സനസനാന
മലജിനതീകരണ  നജിയന്ത്രണവബനാര്ഡജിഴന്റെ  അനുമതജിപതതജിലുന,  ഇന്റെര്ഴനറജിലുന  ഈ
സനാപനന റജിവസനാര്ടനാണട്. ഴകടജിടങ്ങളുഴട വജിശദനാനശങ്ങള് തനാഴഴെപറയുന.

ഴകടജിട ഉടമ-ഉസ്മെനാന് പനാറഴതനാടുകയജില,നനാഴയടജി.  ഴകടജിട ഴപര്മജിറട് നന.എ 3-
20/2013  തതീയതജി  06.02.13.  തറവജിസതീര്ണ്ണന-435.34  ച.മതീ.,  റതീ-സര്വവ്വേ
നന.215/1A1A. 05.11.2014 ഴല പൂര്തതീകരണ പനാന് പ്രകനാരന തറവജിസതീര്ണ്ണന-701.68
ച.മതീ. (ഫയല നന. എ-3-8794/14).

• 216.32 ച.മതീ (ഭൂനജിരപട് നജില)

• 251.44 ച.മതീ (ഒനനാന നജില)

• 233.92 ച.മതീ (രണ്ടനാന നജില)

• ആഴക - 701.68 ച.മതീ

വമല ഴകടജിടങ്ങഴള വലനാഡട്ജനായജി പരജിഗണജിചട് യഥനാക്രമന 1/428-A1  മുതല D1
വഴരയുന 1/428-E മുതല K വഴരയുമനാണട് നമ്പര് നലജിയജിട്ടുള്ളതട്.

പൂര്തതീകരണ പനാന് പ്രകനാരന ഴകടജിടങ്ങള്കട് യഥനാര്ത്ഥതജില ഈടനാവകണ്ട
വസ്തുനജികുതജി ഇപ്രകനാരമനാണട്.
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ക്രമ
നന

നജിര്ണ്ണയജിച വസ്തുനജികുതജി

ആ
ഴക

നജിര്ണ്ണ
യജിവകണ്ടജിയജിരുന

വസ്തുനജികുതജി
ഴകടജിടനന
& നജില

തറ
വജിസതീര്

ണ്ണന
(m2)

ഉപവയനാഗ
ക്രമന /

അടജിസനാന
നജിരകട്

ഇളവട് /
വര്ദ്ധനവട്

വലബറജി
ഴസസട് (5

%)

1
1/428-A1
ഭൂനജിരപട്
നജില

83.02
വഫനാന-6 പ്രകനാരന ഴകടജിടങ്ങളുഴട തറ 
വജിസതീര്ണ്ണന 701.68 ച.മതീ. 
ഉപവയനാഗക്രമന - വലനാഡട്ജട്. 
അടജിസനാന നജിരകട്-30/- രൂപ.
വര്ദ്ധനവട് (വഴെജി സസൗകരര്യന)-20 %.
ഇളവട്- തൃതതീയ വമഖല-20 %. 
വലബറജിഴസസട്-5 %
നജിര്ണ്ണയജിച വസ്തുനജികുതജി = 21,055/-
വലബറജിഴസസട് - 1,058/-
ആഴക - 22,113/-

പൂര്തതീകരണ പട്ളനാന് 
പ്രകനാരന ഴകടജിടങ്ങളുഴട
തറ വജിസതീര്ണ്ണന- 
701.68m2. 
ഉപവയനാഗക്രമന 
-റജിവസനാര്ടട്. 
അടജിസനാന നജിരകട്-
85/- ഈടനാവകണ്ട 
വസ്തുനജികുതജി 
വര്ദ്ധനവട്- വഴെജി 
സസൗകരര്യന-20 %
ഇളവട്-തൃതതീയ വമഖല-
20% 701.68x85 = 
59,643/-
വലബറജി ഴസസട്       
5% =2,982/-
ആഴക=62,625/-

2 1/428-B1 73.85

3 1/428-C1 59.45

4
ഒനനാനനജി
ല
1/428/D1

82.51

5 1/428/E 58.73

6 1/428/F 37.43

7 1/428/G 36.39

8 1/428/H 36.38

9 രണ്ടനാനനജി
ല 1/428/I 94.95

10 1/428/J 65.02

11 1/428/K 73.95

ആഴക 701.68

ഈ  ഴകടജിടതജിനട്  വസ്തുനജികുതജി  നജിര്ണ്ണയജിചതജില  40,512/-  രൂപയുഴട
(62,625-22,113)  കുറവുണ്ടട്. 

2)   എടയല ഴഹര്മജിവറജട് റജിവസനാര്ടട്

വബനാഷറജിലുന ,  ഇന്റെര്ഴനറജിലുന  സനാപനതജിഴന്റെ വപരട്  എടയല ഴഹര്മജിവറജട്
റജിവസനാര്ടട് എനനാണട്.

29.08.2017  നട്  നടതജിയ  സലപരജിവശനാധന  വവളയജില  എടയല  ഗുഹയട്
സമതീപന എടയല ഴഹര്മജിവറജട്  റജിവസനാര്ടട്  എന സനാപനന പ്രവര്തജിക്കുനതനായജി
കണ.  ഇസൗ  സനാപനതജില  തനാഴഴെപറയുന  പ്രകനാരമുളള  ഴകടജിടങ്ങള്  ഉളളതനായജി
പഞനായതട് അധജികൃതര് കനാണജിച്ചു തന.
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• ഴകടജിട നന.1/414-ഓഫതീസുന സ്റ്റനാഫട് റൂമുന (രണ്ടട് നജില)
• ഴകടജിട നന.1/415-സജിനഗജിള് വകനാവടജട്
• ഴകടജിട നന പതജിചജിടജില- സജിനഗജിള് വകനാവടജട്
• ഴകടജിട നന.1/417-സജിനഗജിള് വകനാവടജട്
• ഴകടജിട നന.1/418-സജിനഗജിള് വകനാവടജട്
• ടജിട നന.1/419-സജിനഗജിള് വകനാവടജട്
• ഴകടജിട നന.1/420-വഫനാര് ഴബഡട് റൂമുകളുള്ള വകനാവടജട്.
• ഴകടജിട നന.23/621-കജിചണുന സ്റ്റനാഫട് റൂമുന
• ഴകടജിട നന.23/624-ടസ്വജിന് വകനാവടജട്
• ഴകടജിട നന പതജിചജിടജില - റവസ്റ്റനാറന്റെട്

ഈ  റജിവസനാര്ട്ടുമനായജി  ബന്ധഴപടട്  ഓഡജിറജിനട്  ഹനാജരനാകജിയ  ഫയലുകള്
പരജിവശനാധജിചതജില കണ്ട അപനാകതകള് തനാഴഴെപറയുന.

• എ-3-9843/14  ഫയല  പരജിവശനാധജിചതജില  ശ്രതീ  .ടജി.  രവതീന്ദ്രന്
(വഗനാവജിന,വപനാടട്  നന.10,വറനാകട്  വനാലജി  ഹസൗസജിനഗട്  വകനാനപകട്  ,
ഴകനാളഗപനാറ)  എനവര്  261.25  ച.മതീ തറവജിസതീര്ണ്ണമുള്ള റജിവസനാര്ടജിഴന്റെ
ക്രമവതട്കരണ പനാന്  11.12.2014  ല സമര്പജിചജിട്ടുണ്ടട്.  ആയതജിന്വമല
നജിര്മനാണന  പുരനാവസ്തു  വകുപട്  അനുശനാസജിക്കുന  നജിയമങ്ങള്
പനാലജിചനാവണനാഴയനട്  പരജിവശനാധജിചട്  റജിവപനാര്ടട്  സമര്പജിക്കുവനാന്  എ.ഇ.
വയനാടട്  ആവശര്യഴപടനാവുനതനാഴണനട്  ഴസക്ഷന്  ക്ലനാര്കട്  ഫയലജില
എഴുതജിയജിട്ടുണ്ടട് (തതീയതജി വര്യക്തമല).

• എ-3-9842/14  ഫയല പരജിവശനാധജിചതജില ശ്രതീ  .സജിബജിരനാജട്  രവതീന്ദ്രന്
(വഗനാവജിന,വപനാടട്  നന.10,  വറനാകട്  വനാലജി  ഹസൗസജിനഗട്  വകനാനപകട്,
ഴകനാളഗപനാറ)  എനവര്  139.36  ച.മതീ തറവജിസതീര്ണ്ണമുള്ള റജിവസനാര്ടജിഴന്റെ
ക്രമവതട്കരണ  പനാന്  11.12.2014  ല  സമര്പജിചജിട്ടുണ്ടട്.   നജിര്മനാണന
പുരനാവസ്തു  വകുപട്  അനുശനാസജിക്കുന  നജിയമങ്ങള്  പനാലജിചനാവണനാഴയനട്
പരജിവശനാധജിചട്  റജിവപനാര്ടട്  സമര്പജിക്കുവനാന്  എ.ഇ  വയനാടട്
ആവശര്യഴപടനാവുനതനാഴണനട്  ഴസക്ഷന്  ക്ലനാര്കട്  ഫയലജില
എഴുതജിയജിട്ടുണ്ടട് (തതീയതജി വര്യക്തമല).

എനനാല  ഇതവഴരയുന  ഈ  ഴകടജിടങ്ങള്  പരജിവശനാധജിചട്
തടര്നടപടജിഴയടുതജിടജില.  സലപരജിവശനാധനയജില  കണ്ട  ഴകടജിടനമ്പര്  പതജിച
ഴകടജിടങ്ങള്കട്  വസ്തുനജികുതജി  നജിര്ണ്ണയജിചതനായജി  സഞയയജില  കനാണുനജില.
പഞനായതജിഴന്റെ  അനുമതജിയജിലനാഴതയുന  വസ്തുനജികുതജിയുന  അടയനാഴതയുന
നജിയമവജിരുദ്ധമനായനാണട് ഇസൗ റജിവസനാര്ടട് പ്രവര്തജിക്കുനതട്.
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3)   എടയല വജിവലജട് റജിവസനാര്ടട്  ,   അമ്പുകുതജി

ഴകടജിട ഉടമയുഴട വപരട് ബനാലകൃഷ്ണന് എന്.സജി

ഴകടജിട ഴപര്മജിറട് നന/തറ വജിസതീര്ണ്ണന ബജി.പജി നന.107/13-14 തതീയതജി 
25/03/2014/976.2 ച.മതീ

ഴകടജിട നന 1/541-A മുതല K വഴര

തറ വജിസതീര്ണ്ണന (20.04.2017 ല സമര്പജിച ഭനാഗജിക 
പൂര്തതീകരണ പനാന് പ്രകനാരന)

ഭൂനജിരപട് നജില-396.8 ച.മജി
ഒനനാന നജില- 222.83 ച.മജി

ഈ  റജിവസനാര്ടജിഴല  റവസ്റ്റനാറന്റെറനായജി  ഉപവയനാഗജിക്കുന  1/541-C  ഴകടജിടതജിനട്
(തറ വജിസതീര്ണ്ണന- ഭൂനജിരപട് നജില-64.23 ച.മതീ, ഒനനാന നജില-70.48 ച.മതീ.) വസ്തുനജികുതജി
നജിര്ണ്ണയജിചജിട്ടുള്ളതട്   ₹50/ചത.മതീ.  നജിരകജിലനാണട്.  എനനാല  ഈ ഴകടജിട  സമുചയന
റജിവസനാര്ഴടന ഉപവയനാഗക്രമതജില വരുനതജിനനാല റവസ്റ്റനാറന്റെറനായജി ഉപവയനാഗജിക്കുന
ഴകടജിടതജിനുന  റജിവസനാര്ടജിഴന്റെ  നജിരകജിലനാണട്  വസ്തുനജികുതജി  നജിര്ണ്ണയജിവകണ്ടതട്.
വജിശദനാനശങ്ങള് തനാഴഴെപറയുന.

നജിര്ണ്ണയജിച വസ്തുനജികുതജി

ആഴക നജിര്ണ്ണയജിവകണ്ടജി
യജിരുന വസ്തുനജികുതജിഴകടജിടനന &

നജില

തറ
വജിസതീര്

ണ്ണന
(m2)

ഉപവയനാഗ
ക്രമന/

അടജിസനാ
ന നജിരകട്

ഇളവട്
/

വര്ദ്ധ
നവട്

വലബ
റജി

ഴസസട് 
(5 %)

1/541-C 
ഭൂനജിരപട് നജില 
+ഒനനാന നജില

വഫനാന-6 പ്രകനാരന തറ വജിസതീര്ണ്ണന - 
134.71 ച.മതീ. ഉപവയനാഗക്രമന 
-റവസ്റ്റനാറന്റെട്. അടജിസനാന നജിരകട്-50/- 
രൂപ വര്ദ്ധനവട് (വഴെജി സസൗകരര്യന)-20 %. 
ഇളവട്- വമഖല-തൃതതീയന-20 % 
വലബറജിഴസസട്-5 %.നജിര്ണ്ണയജിച 
വസ്തുനജികുതജി=6,062/- വലബറജിഴസസട്-
304/- ആഴക-6,366/-

ഴകടജിടതജിഴന്റ തറ - വജിസതീര്ണ്ണന
134.71 ച.മതീ. ഉപവയനാഗക്രമന 
-റജിവസനാര്ടട്. അടജിസനാന നജിരകട്-
85/- ഈടനാവകണ്ട വസ്തുനജികുതജി-
വര്ദ്ധനവട് (വഴെജി സസൗകരര്യന)-20 
%,ഇളവട് -തൃതതീയവമഖല-20% 
134.71 x85=11,450/-
വലബറജി ഴസസട് 5% =573/- 
ആഴക=12,023/-

ഈ ഴകടജിടതജിനട് വസ്തുനജികുതജി നജിര്ണ്ണയജിചതജില 5,657/- രൂപയുഴട (12,023-
6,366) കുറവുണ്ടട്.

വമല വജിവരജിച  എലനാ  റജിവസനാര്ട്ടുകളുഴടയുന   വസ്തുനജികുതജി  പുനര്  നജിര്ണ്ണയജിചട്
കുറവട്  തക  പലജിശ  സഹജിതന  ബന്ധഴപടവരജില  നജിനന  ഇസൗടനാകനാന്  നടപടജികള്
സസ്വതീകരജിവകണ്ടതനാഴണനട് ഓഡജിറട്  റജിവപനാര്ടജില  നജിര്വദ്ദേശജിചജിട്ടുണ്ടട്.  വജിഷയന
സര്കനാരജിഴന്റെ ശ്രദ്ധയജിലഴപടുത്തുന.

റജിവസനാര്ടട്  ഉടമകള്കട് വസ്തുനജികുതജി പുനര് നജിര്ണ്ണയജിചട്  വനനാടതീസട്  നലകജിയജിട്ടുഴണ്ടനന കുറവട് തക
ഇസൗടനാകനാന്  നടപടജികള്  സസ്വതീകരജിക്കുനതനാഴണനന  ഴസക്രടറജി  മറുപടജി  നലകജിയതനായജി  വയനനാടട്
ജജിലനാ   ഒനാഡജിറട്   സതീനജിയര്  ഴഡപവ്യൂടജി  ഡയറക്ടര്  26.07.2018 ഴല  ഴക.എസട്.എ.ഡബജിയു.ഴഴവ.
ഡജി.എന.1/631/18 നമ്പര് കതജിലൂഴട അറജിയജിചജിട്ടുണ്ടട്.
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10. ഗനാമപഞനായതട്  വഷനാപജിനഗട്  ഴസന്റെര്  പണജി  തതീര്തജിട്ടുന  
ഉപവയനാഗക്ഷമമനാകജിയജിടജില

[അമ്പലവയല ഗനാമപഞനായതട് 2016-17 ഓഡജിറട് റജിവപനാര്ടട്  ഖണജിക 3-9]

ഗനാമപഞനായതട്  വഷനാപജിനഗട്  ഴസന്റെര്  ഴകടജിടന  2016-17  വര്ഷന
പണജിതതീര്നജിട്ടുഴണ്ടങജിലുന  നനാളജിതവഴരയുന  ഉപവയനാഗക്ഷമമനാകജിയജിടജില.  ബന്ധഴപട
വപ്രനാജക്ടുകള്കനായജി തനാഴഴെപറയുന തകകള് തന്വര്ഷന ഴചലവഴെജിചജിട്ടുണ്ടട്.

1. ഗനാമപഞനായതട് വഷനാപജിനഗട് ഴസന്റെര്(സുവര്ണ്ണ ജൂബജിലജി ഴകടജിടന)  ഒനനാനനജില
നജിര്മനാണന

വപ്രനാജക്ടട് നമ്പര് 24/17
നജിര്വ്വേഹണന അസജിസ്റ്റന്റെട് എന്ജജിനതീയര്
അടങല 19,00,000/- രൂപ
കരനാറുകനാരന് ശ്രതീ.വജനായട്.പജി.ഴജ
എഗജിഴമന്റെട് നമ്പര് AE/ABL/LSGD/154/2014-15/30.3.15

വസൗചര് നമ്പര്
83/10/15/2`.10.15, തക –6,90,324/- രൂപ
97/3/17/31.3.17, തക - 11,27,861/- രൂപ

ഴചലവഴെജിച തക 18,18,185/- രൂപ

2. സുവര്ണ്ണജൂബജിലജി ഴകടജിടന ഒനനാനനജില വവദത്യുതതീകരണന, വനാടര് കണക്ഷന്

വപ്രനാജക്ടട് നമ്പര് 188/17
നജിര്വ്വേഹണന അസജിസ്റ്റന്റെട് എന്ജജിനതീയര്
അടങല 2,00,000/- രൂപ
കരനാറുകനാരന് ശ്രതീ. സുവരന്ദ്രന് .എന.ആര്
എഗജിഴമന്റെട് നമ്പര് AE/ABL/LSGD/47/16-17/28.1.17
വസൗചര് നമ്പര് 78/3/17/31.3.17, തക -99,441/- രൂപ
ഴചലവഴെജിച തക 99,441/- രൂപ

കരനാര്  പ്രകനാരന  ക്രമനമ്പര്  1 ഴല  പ്രവൃതജി  30.6.15  നട്
പൂര്തതീകരജിവകണ്ടതനായജിരുനഴവങജിലുന  31.3.17  നട്  മനാതമനാണട്  പൂര്തതീകരജിചതട്.
എനനാല  കരനാര്  പ്രകനാരന  പ്രവൃതജി  പൂര്തതീകരജികനാത  കരനാറുകനാരനട്  എതജിഴര
നടപടജികള് സസ്വതീകരജിക്കുകവയനാ, പജിഴെ ഈടനാക്കുകവയനാ ഴചയജിടജില.

ക്രമനമ്പര്  2  പ്രകനാരമുള്ള  പ്രവൃതജിയജില  വവദത്യുതതീകരണന  മനാതമനാണട്
നടതജിയജിട്ടുള്ളതട്. എനനാല നനാളജിതവഴര വവദത്യുതജി ലഭജിചജിടജില. 18.8.17 നട് നടതജിയ
സലപരജിവശനാധനയജില  ഴകടജിടന  ഉപവയനാഗജികനാഴത  അടചജിടജിരജിക്കുനതട്
ശ്രദ്ധയജിലഴപട്ടു.  പണജി  തതീര്തജിട്ടുന  നനാളജിതവഴര  അടജിസനാന  സസൗകരര്യങ്ങള്
ഒരുകനാതതട് പഞനായതജിഴന്റെ വതീഴ്ചയനാണട്.
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ഴകടജിടന  വലലന  നടതജിയ  ഫയല  പരജിവശനാധജിചതജില,  10.11.16  നട്   നടന
വലലതജില  72,500/-രൂപകട്  ശ്രതീ.കുഞ്ഞജിമുഹമദജിനട്  തനാതട്കനാലജികമനായജി  വലലന
ഉറപജിചതനായജി  കണ.  ശ്രതീ.കുഞ്ഞജിമുഹമദട്  മൂനട്  മനാസഴത  വനാടകയനായ  2,50,125/-
രൂപ  അമ്പലവയല  വകനാപവററതീവട്  ബനാങജിഴന്റെ  103254 നന.ഴചകട്  പ്രകനാരന
പഞനായതജില  അടച്ചു  (രസതീതട്  നമ്പര്-11601500020/10.11.16).  എനനാല  ഴചകട്
കളക്ഷനട് നലകരുഴതനട് വരഖനാമൂലന അറജിയജിപട്  കജിടജിയതജിനനാലുന ഴചകജില തതീയതജി
ഴതറനായജി  വരഖഴപടുതജിയതജിനനാലുന  കളക്ഷനനായജി  നലകനാന്  കഴെജിയജിഴലനട്  ബനാങട്
അറജിയജിച്ചു.

11.11.2016  നട്  ശ്രതീ.കുഞ്ഞജിമുഹമദട്  ഴസക്രടറജികട്  നലകജിയ  കതജില,
വയറജിനഗുന  പനബജിനഗുന  നടതനാതതജിനനാല  വനാടക  മുന്കൂര്  അടകനാന്
സനാധജികജിഴലനന  വയറജിനഗുന  പനബജിനഗുന  പൂര്തജിയനാകുന  മുറകട്  വനാടക  അടചട്  റൂന
ഏഴറടുക്കുനതനാഴണനന അറജിയജിച്ചു.  15.11.16 നട് ഈ വജിഷയതജില നജിയവമനാപവദശന
വതടജിയതജില ശ്രതീ.കുഞ്ഞജിമുഹമദട്  പ ഞനായതജിഴന വബനാധപൂര്വന  വഞജിക്കുനതനായജി
വബനാധര്യഴപടുകയുന,  ബനാങജില  വസ്റ്റനാപട്  വപഴയ്മെന്റെട്  നടത്തുകയുന  ഴചയജിട്ടുഴണ്ടങജില
സനാമ്പതജികനഷന  ഉണ്ടനാകനാതജിരജികനാന്  ഭരണസമജിതജികട്  തടര്നടപടജികള്
സസ്വതീകരജികനാഴമനട് പറഞ്ഞജിട്ടുണ്ടട്.  എനനാല വകതീല വനനാടതീസട് അയചഴതനാഴെജിഴക മറട്
നജിയമനടപടജികള്  സസ്വതീകരജിചജിടജില.  ഇതട്  സനബന്ധജിചട്   15.11.2016  നട്
നലകജിയ A3.12503  വനനാടതീസജിനട്  വയറജിനഗട്,  പനബജിനഗട്  എനജിവ  പൂര്തജിയനാക്കുന
മുറകട്  വനാടക  അടചട്  റൂന  ഏഴറടുക്കുനതനാഴണനട്  ശ്രതീ.കുഞ്ഞജിമുഹമദട്  അറജിയജിച്ചു.
ഴകടജിടന  സനബന്ധജിചട്  മുന്കൂര് കനാരര്യങ്ങള് അറജിഞ്ഞട് വലലന ഴകനാണ്ടതജിനനാല തഴന
ഈ മറുപടജി അനഗതീകരജികനാവുനതല.

കൂടനാഴത  ഴകടജിടനജിര്മനാണതജിഴല  പജിഴെവുകള്  സനബന്ധജിചട്  പരനാതജികള്
ഉയര്നജിട്ടുണ്ടട്.  അമ്പലവയല  പസൗരനാവകനാശ  സനരക്ഷണവവദജി  ഴകടജിടനജിര്മനാ
ണതജിഴല  ചടലനഘനഴത  കുറജിചട്  ജജിലനാ  ടസൗണ്  പനാനര്കട്  പരനാതജി  നലകുകയുന
അവനസ്വഷണതജില  ഴകടജിടന  നജിര്മജിചതജില  2011  ഴല  ഴക.പജി.ബജി.ആര്  ഴല  ചടന
7(4),27(4),27(5),  പനാര്കജിനഗട് സനബന്ധജിച ചടന  101, 102 എനജിവ ലനഘജിചതനായജി
ജജിലനാ  ടസൗണ്  പനാനര്  റജിവപനാര്ടട്  നലകുകയുന  ഴചയ.  ഴകടജിടന  നജിര്മജിച  സലന
പഞനായതജിഴന്റെ ഉടമസതയജിലനാവണനാ എനട് വര്യക്തമല.

18.8.17  നട്  നടതജിയ  സലപരജിവശനാധനയജില  ഴകടജിടന  പണജി
തതീര്തജിട്ടുഴണ്ടങജിലുന  നജിലവജില  യനാഴതനാനജിനുന  ഉപവയനാഗജിക്കുനജില  എനട്  കണ.
ഴകടജിടന  പണജിതജിരജിക്കുനതട്  കചവടതജിനട്  ഉപയുക്തമനാകുന  രതീതജിയജിലല.
ഇടനനാഴെജികളനാണട്  ഴകടജിടതജില  കൂടുതലുന.  അമ്പലവയല  പസൗരനാവകനാശ
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സനരക്ഷണവവദജി  നലകജിയ പരനാതജിയജിലുന  ബജിവവറജസട്  ഔടട് ഴലറജിനട്  വവണ്ടജിയനാണട്
ഴകടജിടന  പണജിതജിരജിക്കുനതട്  എനട്  ആവരനാപജിചജിട്ടുണ്ടട്.  ഴകടജിടനജിര്മനാണതജിഴല
അപനാകതകള്കട്  സനാധൂകരണന  നലകുനതജിനട്  28.12.16  ഴല  A2-3939/16  നമ്പര്
കതട്  പ്രകനാരന  തവദ്ദേശ  സസ്വയനഭരണവകുപട്  മന്ത്രജികട്  അവപക്ഷ  നലകജിഴയങജിലുന
മറുപടജി ലഭജിചജിടജില.

ഇതട്  കൂടനാഴത  ഴകടജിടന  പണജിതതജിഴല  ചടലനഘനന  സനബന്ധജിച്ചുന  ഴകടജിടന
വനാടകകട്  നലകുനതജിഴല ഉവദ്ദേശശുദ്ധജിഴയ സനബന്ധജിച്ചുന ബഹ.വഹവകനാടതജിയജില
WP(C)  35799/16  ആയജി  അമ്പലവയല  പസൗരനാവകനാശ  സനരക്ഷണവവദജി  വകസട്
ഫയല  ഴചയജിട്ടുണ്ടട്.  വകസജിനട്  വസ്റ്ററട്ഴമന്റെട്  ഓഫട്  ഫനാക്ടട്സട്  ഫയല  ഴചയജിട്ടുണ്ടട്
എനതലനാഴത  വകസട്  തതീര്പനാകനാന്  മറട്  നടപടജികള്  സസ്വതീകരജിചജിടജില.  ചടങ്ങള്
ലനഘജിചട്  ഴകടജിടന  നജിര്മജിചതജിലൂഴടയുന,  നജിര്മജിച  ആസജി  നജിഷജിയമനായതജിനനാലുന
ഴചലവഴെജിച തക പനാഴെനായജിരജിക്കുന. ഇതട് സനബന്ധജിചട് നലകജിയ ഓഡജിറട് എന്കസ്വയറജി
(നന.  -  5/16-17  /19.8.2017)   നട്   മറുപടജി  നലകജിയജിടജില.  തന്വര്ഷന ഴചലവഴെജിച
12,27,302/-  രൂപയുഴട  (വസൗചര്  നന.97/3/17/31.3.17  -11,27,861/-  രൂപ,  വസൗചര്
നന.78/3/17/31.3.17 –99,441/- രൂപ) ഴചലവട്  റജിവപനാര്ടജില  തടസഴപടുതജിയജിട്ടുണ്ടട്.

നജിലവജിഴല സജിതജി ആരനാഞ്ഞട് നലകജിയ കതജിനട് ഴസക്രടറജി  മറുപടജി ലഭര്യമനാകജിയജിടജിഴലനട് വയനനാടട്
ജജിലനാ   ഒനാഡജിറട്   സതീനജിയര്  ഴഡപവ്യൂടജി  ഡയറക്ടര്  26.07.2018 ഴല  ഴക.എസട്.എ.ഡബജിയു.
ഴഴവ.ഡജി.എന.1/631/18 നമ്പര് കതജിലൂഴട അറജിയജിചജിട്ടുണ്ടട്.

11. റജിവസനാര്ട്ടുകള്കട്  കുറഞ്ഞ  നജിരകജില   വസ്തുനജികുതജി  ഈടനാക്കുനതജിനനാല  
നഗരസഭകട് നഷന സനഭവജിക്കുന

[സുലതനാന്ബവതരജി മുനജിസജിപനാലജിറജി 2016-17 ഓഡജിറട് റജിവപനാര്ടട് ഖണജിക 2-7]

സുലതനാന്  ബവതരജിയജിഴല  Le  Coffee  റജിവസനാര്ടജിഴന  വലനാഡട്ജട്  ആയജി
പരജിഗണജിചനാണട് വസ്തുനജികുതജി നജിര്ണ്ണയജിചജിട്ടുള്ളതട്. എനനാല 28/09/2017 നട് നടതജിയ
സനയുക്ത  സല  പരജിവശനാധനയജില  സനാപനന  റജിവസനാര്ടനാണട്  എനട്  ഓഡജിറജിനട്
വബനാദ്ധര്യഴപട്ടു. 

2011  ഴല  വകരളപഞനായതട്  രനാജട്  (വസ്തുനജികുതജിയുന  വസവന  ഉപനജികുതജിയുന
സര്ചനാര്ജന)ചടതജിഴന്റെ അടജിസനാനതജില,  സുലതനാന് ബവതരജി  മുനജിസജിപനാലജിറജി
ആയജി മനാറുനതജിനു മുമ്പട് പഞനായതട്  ഭരണ സമജിതജിയുഴട  02/01/2011 തതീയതജിയജിഴല
2 (1)  നമ്പര് തതീരുമനാന പ്രകനാരന  റജിവസനാര്ട്ടുകളുഴട അടജിസനാന വസ്തുനജികുതജി നജിരകട്
ചതരശ്രമതീററജിനട്  85/-  രൂപയനായനാണട്  നജിശ്ചയജിചജിട്ടുളളതട്.  01.11.2015 പ്രനാബലര്യതജില
നഗരസഭയനായജി  മനാറജിയ  വശഷന  14.02.2017-ഴല  7(1)  നമ്പര്  കസൗണ്സജില

                                              സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് 2017-18 271



വയനനാടട

തതീരുമനാനപ്രകനാരന റജിവസനാര്ട്ടുകളുഴട അടജിസനാന വസ്തുനജികുതജി നജിരകട് ചതരശ്രമതീററജിനട്
90/- രൂപയനായജി നജിജഴപടുതജിയജിട്ടുണ്ടട്.

പ്രസ്തുത റജിവസനാര്ടജിനട്  നജിലവജില വസ്തുനജികുതജി നജിര്ണ്ണയജിചജിരജിക്കുനതട് 30/- രൂപ
അടജിസനാന നജിരകനായജി കണകജിഴലടുതനാണട്.

• ഴകടജിട ഉടമ - മവനനാജട് പതീറര് & രനാവജഷട് പതീറര്, കുരതീതനാടന.
• ഴകടജിട ഴപര്മജിറട് നമ്പര് ബജി.എ 243/2012 തതീയതജി 19.09.12. തറവജിസതീര്ണ്ണന -

2404.89 ച.മതീ., റതീ സര്വവ്വേ നന.634/1.
• 05.11.2014 ഴല പൂര്തതീകരണ പനാന് പ്രകനാരന തറവജിസതീര്ണ്ണന -2797 ച.മതീ
• വഹനാടല റൂന വബനാകട്  1- 812.7 ച.മതീ. (ഭൂനജിരപട് നജില) + 800.36 ച.മതീ (ഒനനാന

നജില) = 1613 ച.മതീ
• വഹനാടല റൂന വബനാകട് 2 - 445.67 ച.മതീ. (ഭൂനജിരപട് നജില) + 303.01 ച.മതീ (ഒനനാന

നജില) = 749 ച.മതീ.
• ഴഹലതട് ക്ലബട് - 104.41 ച.മതീ. (ഭൂനജിരപട് നജില)
• ഴബഡട്  വജില വബനാകട്  112.89  ച.മതീ.  (ഭൂനജിരപട്  നജില)  +  93.94 ച.മതീ  (ഒനനാന

നജില) = 207 ച.മതീ.
• റജിസപട്ഷന് വബനാകട് - 123.91 ച.മതീ (ഭൂനജിരപട് നജില)
• ആഴക-2797 ച.മതീ.

വമല ഴകടജിടങ്ങഴള വലനാഡട്ജനായജി പരജിഗണജിചട് യഥനാക്രമന 5/823 C മുതല 5/823
H വഴരയനാണട്  നമ്പര്  നലജിയജിട്ടുള്ളതട്.  1,27,107/-  രൂപയനാണട്  വസ്തുനജികുതജി
കണകനാകജിയജിരജിക്കുനതട്  (വലബറജി  ഴസസട്  അടകന).  എനനാല  05.11.2014  -ല
പൂര്തതീകരണ  പനാന്  സമര്പജിച  വമല  ഴകടജിടങ്ങള്കട്  യഥനാര്ത്ഥതജില
05.11.2014 മുതല  31.10.2015  വഴര  ച.  മതീററജിനട്  80  രൂപ  നജിരകജിലുന,  01.11.2015
മുതല 90 രൂപ നജിരകജിലുന വസ്തുനജികുതജി ഈടനാകണഴമനട് നജിര്വദ്ദേശജിചജിട്ടുണ്ടട്.

  110  ച.മതീറവറനാളന  വജിസതീര്ണ്ണന  വരുന  നതീനലകുളതജിനട്    വസ്തുനജികുതജി
അടയനാതതനായുന  ഴപര്മജിറട്  എടുകനാതതനായുന  സല  പരജിവശനാധനയജില
കഴണ്ടതജിയജിട്ടുണ്ടട്.  27/09/2017  -ഴല  38/16-17  നമ്പര്  ഓഡജിറട്  എന്കസ്വയറജിയട്
നഗരസഭ മറുപടജി നലകജിയജിടജില. വജിഷയന സര്കനാരജിഴന്റെ ശ്രദ്ധയജിലഴപടുത്തുന.

തലസജിതജി അറജിയുനതജിനട് ഓഡജിറട്  നടതജിയ പരജിവശനാധനയജില വസ്തുനജികുതജി പുനര് നജിര്ണ്ണയജിചട്
ഈടനാക്കുനതജിനട്  നഗരസഭ  നടപടജി  ആരനഭജിചതനായജി  വര്യക്തമനായജിട്ടുഴണ്ടനട്  06.07.2018 ഴല
ഴക.എസട്.എ.ഡബജിയു.ഴഴവ. ഡജി.എന.1/508/18 നമ്പര് കതജിലൂഴട വയനനാടട് ജജിലനാ ഓഡജിറട് സതീനജിയര്
ഴഡപവ്യൂടജി ഡയറക്ടര്    അറജിയജിചജിട്ടുണ്ടട്.
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12. റജിവസനാര്ട്ടുകളജില  അനധജിക ൃത  നജിര്മനാണന  -  വസ്തുനജികുതജി
ഈടനാകജിയജിടജില

[സുലതനാന് ബവതരജി മുനജിസജിപനാലജിറജി 2016-17 ഓഡജിറട് റജിവപനാര്ടട്  ഖണജിക 2-8]

2011  ഴല വകരള പഞനായതട്  രനാജട്  (വസ്തുനജികുതജിയുന  വസവന ഉപനജികുതജിയുന
സര്ചനാര്ജന)ചടതജിഴന്റെ  അടജിസനാനതജിലുള്ള  സുലതനാന്  ബവതരജി
മുനജിസജിപനാലജിറജിയുഴട  02/01/2011-ഴല  2(1)  നമ്പര് ഭരണ സമജിതജി തതീരുമനാന പ്രകനാരന
(ഫയല  നന.  എ 6-9223/11  തതീയതജി  02.01.2012)  റജിവസനാര്ട്ടുകളുഴട  അടജിസനാന
വസ്തുനജികുതജി  നജിരകട്  ചതരശ്രമതീററജിനട്  85/-  രൂപയനാണട്.  28/09/2017  നട്  ഓഡജിറട്
നടതജിയ സനയുക്ത സല പരജിവശനാധനയജില വകദനാര  വജിവലജട്  എന റജിവസനാര്ടജിഴല
രണ്ടട്  വകനാവടജജിനട്  രണ്ടട്  നമ്പര്  നലകജി  രണ്ടട്  സനാപനമനായനാണട്  വസ്തുനജികുതജി
ചുമതജിയജിരജിക്കുനതട്  എനട്  വബനാദ്ധര്യഴപടജിട്ടുണ്ടട്.  നനാഗരനാജന്  നനാരനായണ  സസ്വനാമജി
എനയനാളുഴട  വപരജിലുള്ള  57.91  ച.മതീ  വകനാവടജജിനുന  (ഴകടജിട  നമ്പര്  :  10/640  H)
വജിന്ഴസന്റെട് വസവര്യര് എനയനാളുഴട വപരജിലുള്ള 57.91 ച.മതീ വകനാവടജജിനുന ( ഴകടജിട നമ്പര്
:  10/640 G)  ചതരശ്രമതീററജിനട്  85 /-  രൂപ ഴവചട് വസ്തുനജികുതജി ചുമതജിയജിട്ടുണ്ടട്.  രണ്ടട്
വകനാവടജുകളുന  വകദനാര  വജിവലജട്  എന  റജിവസനാര്ടജിഴന്റെ  ഭനാഗമനാണട്.  എനനാല
സലപരജിവശനാധനയജില ഈ റജിവസനാര്ടജില നമ്പറജിട വമല വകനാവടജുകള് കൂടനാഴത മറ്റു
അനധജികൃത നജിര്മനാണങ്ങളുന കനാണുകയുണ്ടനായജി.  ഒരു നജിലയുള്ള രണ്ടട് വകനാവടജജിനനാണട്
നമ്പര് നലകജിയജിരജിക്കുനതട്.  അനധജികൃതമനായജി നജിര്മജിചതട്  അനുമതജി നലകജിയതജിലുന
വലജിയ ഴകടജിടങ്ങളനാണട്. വജിശദ വജിവരന തനാഴഴെ ഴകനാടുക്കുന.

• വകനാവടജുകള് - 2 എണ്ണന (ഭൂനജിരപട് നജില മനാതന)
• ഹനാള് - 1 എണ്ണന (ഭൂനജിരപട് നജില മനാതന)
• ഏറുമനാടന - 1 എണ്ണന (ഒനനാന നജില)
• വകനാവടജട്- 1 എണ്ണന (ഭൂനജിരപട് നജില, ഭൂനജിരപജിനു തനാഴഴെ ഒരു നജില)
• ഴകടജിടന - 1 എണ്ണന (ഭൂനജിരപട് നജില + ഒനനാന നജില)

വമല  ഴകനാടുതജിരജിക്കുന  ഴകടജിടങ്ങള്കട്  ഴപര്മജിറട്  എടുക്കുകവയനാ,  നമ്പര്
ഇടുകവയനാ ഴചയജിടജില. ഴപര്മജിറട് ഇലനാഴത ഴകടജിടങ്ങള് നജിര്മജിചജിരജിക്കുനതട് ഗുരുതരമനായ
നജിയമ ലനഘനമനാണട്. വജിശദതീകരണന ആവശര്യഴപടട് നലകജിയ ഓഡജിറട് എന്കസ്വയറജി നന.
39/16-17,  27/9/2017  നട്  നഗരസഭ  മറുപടജി  നലകജിയജിടജില.  വജിഷയന  സര്കനാരജിഴന്റെ
ശ്രദ്ധയജിലഴപടുത്തുന.

നജിലവജിഴല സജിതജികട്  നഗരസഭ മറുപടജി ലഭര്യമനാകജിയജിടജിഴലനട് വയനനാടട് ജജിലനാ  ഒനാഡജിറട്  സതീനജിയര്
ഴഡപവ്യൂടജി  ഡയറക്ടര്  26.07.2018 ഴല  ഴക.എസട്.എ.ഡബജിയു.ഴഴവ.  ഡജി.എന.1/631/18  നമ്പര്
കതജിലൂഴട അറജിയജിചജിട്ടുണ്ടട്.

                                              സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് 2017-18 273



വയനനാടട

Intentionally Left BlankIntentionally Left Blank
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കണ്ണൂര

കണ്ണൂര് ജജില

1. പഴയ കകടജിടതജികന്റെ മറവജില് റജിസസസോര്ടജില് അനധജികൃത ഓഡജിസറസോറജിയയം  
നജിര്മസോണയം.

[നസോറസോതത്ത് ഗസോമ പഞസോയതത്ത് 2016-17 ഓഡജിറത്ത് റജിസപസോര്ടത്ത് ഖണജിക 2-3]

നസോറസോതത്ത്  ഗസോമ  പഞസോയതജികലെ  XV-ാം  വസോര്ഡജില്  കസോക്കത്തുരുതജിയജികലെ
കസോടസോമ്പളജി പുഴസയസോരതസോണത്ത് കകരളജി റജിസസസോര്ടത്ത് സജിതജി കചെയ്യുന്നതത്ത്. 2005 ലെസോണത്ത്
റജിസസസോര്ടത്ത്  പ്രവര്തനയം  തുടങജിയതത്ത്.  തുടക്കതജില്  23  കകടജിടങള്ക്കത്ത്  നമ്പര്
അനുവദജിചജിട്ടുണത്ത്.  (കകടജിട  നമ്പര്  XV-342  മുതല്  XV-364  വകര).  പഞസോയതത്ത്
സരഖകള്  പ്രകസോരയം  ഇതജിനു  സശേഷയം  പുതജിയ  നജിര്മസോണസമസോ  കൂടജിസചര്ക്കലുകസളസോ
നടതജിയജിടജില.  എന്നസോല്  05-08-2017-നത്ത്  കകരളജി  റജിസസസോര്ടജില്  ഓഡജിറത്ത്  ടടയം
നടതജിയ  സലെ  പരജിസശേസോധനയജില്  ഈ  23  കകടജിടങള്  കൂടസോകത  പുതജിയതസോയജി
നജിര്മജിച  ഒരു  ഓഡജിസറസോറജിയയം  കൂടജി  കസോണസോന്  സസോധജിച.  ഇതജിനത്ത്  പഴയ  23
കകടജിടങളജില് ഒകരണ്ണതജിനത്ത് അനുവദജിച  XV-349  എന്ന നമ്പര് ഇഇൗ കകടജിടതജില്
പതജിചജിട്ടുമുണത്ത്.  പ്രസ്തുത  കകടജിടയം  പഞസോയതജികന്റെ  അനുമതജിയജിലസോകത
നജിര്മജിചതസോകണന്നത്ത്  സബസോധധ്യകപടതജികന്റെ അടജിസസോനതജില് കപസോളജിച നടക്കുന്നതജിനത്ത്
കസക്രടറജി സനസോടടസത്ത് നല്കജിയജിട്ടുണത്ത്.

സഞയ  സസസോഫത്ത് കവയറജില്  നജികുതജി  നജിര്ണ്ണയജിചതജികന്റെ  പകര്പത്ത്
ഹസോജരസോക്കജിയതജില് കകടജിടങളുകട  ഉപസയസോഗക്രമയം  സരഖകപടുതജിയജിടജിലസോതതജിനസോല്
(എലസോറജിലുയം റജിസസസോര്ടത്ത്  എന്നു മസോത്രസമ സരഖകപടുതജിയജിട്ടുള)  ഓസരസോ കകടജിടകതയയം
സവര്തജിരജിചറജിയസോന് സലെ പരജിസശേസോധനയജില് പകങ്കെടുത പഞസോയതത്ത് ജടവനക്കസോര്ക്കുയം
കഴജിഞജില. 

അനധജികൃത  നജിര്മസോണയം  ശ്രദ്ധയജില്കപടതജികനത്തുടര്ന്നത്ത്  കസക്രടറജി
സലെപരജിസശേസോധന നടത്തുകയയം റജിസപസോര്ടത്ത്  തയസോറസോക്കുകയയം കചെയജിട്ടുണത്ത്.  അസജിസ്റ്റന്റെത്ത്
എഞജിനടയര്  പരജിസശേസോധന നടതജി പ്രസ്തുത കകടജിടതജിനത്ത്  ഒരു വര്ഷകത പഴക്കയം
മസോത്രസമ  ഉള്ളുകവന്നുയം  വജിസടര്ണയം  928.225  ചെതുരശ്ര  മടറര്  ആകണന്നുയം  റജിസപസോര്ടത്ത്
കചെയതജികന്റെ  അടജിസസോനതജില്  കസക്രടറജി  അനധജികൃത  നജിര്മസോണയം  കപസോളജിച
നടക്കസോന്  അനജിമ  ഉതരവത്ത്  കകസോടുതജിട്ടുണത്ത്.  ആയതജികന്റെ  തുടര്നടപടജികള്
സസടകരജിചജിടജില.

സമല് നടപടജികള്ക്കസോയജി വജിഷയയം സര്ക്കസോരജികന്റെ ശ്രദ്ധയജില് കകസോണ്ടുവരുന്നു.

                                              സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് 2017-18 275



കണ്ണൂര

അനധജികൃത കകടജിടയം  കപസോളജിച നടക്കസോന് ആവശേധ്യകപടജിട്ടുളതസോയയം,  കകടജിട  ഉടമ കകട്രെെബബ്യൂണലെജില്
സകസത്ത് ഫയല് കചെയജിട്ടുകണന്നുയം കസക്രടറജി മറുപടജി നല്കജിയതസോയജി കണ്ണൂര് ജജിലസോ ഓഡജിറത്ത് സടനജിയര്
കഡപബ്യൂടജി  ഡയറക്ടറുകട  31.07.2018 കലെ  കക.എസത്ത്.എ.കക.എന്.ആര്.സജി17/1442/18  നമ്പര്
കതജിലൂകട അറജിയജിചജിട്ടുണത്ത്.

2. വസ്തുനജികുതജി ഇനതജില് പജിരജികചടുക്കസോന് വന് തുക

 [മുഴക്കുന്നത്ത് ഗസോമ പഞസോയതത്ത് 2016-17 ഓഡജിറത്ത് റജിസപസോര്ടത്ത് ഖണജിക 2-3]

ഗസോമപഞസോയതജില്  2016-17  വര്ഷതജില്  വസ്തുനജികുതജിയജിനതജില്  തന്
വര്ഷകത ഡജിമസോന്റെജില്  35.23  ശേതമസോനവയം കുടജിശജികയജിനതജില്  49.47  ശേതമസോനവയം
പജിരജികചടുക്കസോന്  ബസോക്കജിയണത്ത്.  ഇതരതജില്  ആകക  11,95,220/-  രൂപ
പജിരജികചടുക്കുവസോനുണത്ത്. വസ്തുനജികുതജി കൃതധ്യമസോയയം, കസോരധ്യക്ഷമമസോയയം പജിരജികചടുക്കുന്നതജില്
ഗസോമപഞസോയതജികലെ  ഉതരവസോദകപട  ഉസദധ്യസോഗസരുകടയയം  ധനകസോരധ്യ  സ്റ്റസോന്റെജിയംഗത്ത്
കമജിറജിയകടയയം ഭസോഗതത്ത് അനസോസ ഉണസോയജിട്ടുണത്ത്.

ഗസോമപഞസോയതജില്  2016-17  വര്ഷതജില്  വസ്തുനജികുതജി  ഇനതജില്
പജിരജികചടുത തുകയകട വജിശേദ വജിവരങള് ചുവകട കകസോടുക്കുന്നു.

2016-17 വര്ഷതജില്
പജിരജികചടുക്കസോനുളതത്ത് പജിരജികചടുതതത്ത് ശേതമസോനയം ബസോക്കജി

തന്വര്ഷയം 22,02,455 14,26,691 64.77 7,75,764
കുടജിശജിക 8,48,059 4,28,603 50.54 4,19,456
ആകക 30,50,514 18,55,294 60.81 11,95,220

നജിലെവജികലെ അവസ ആരസോഞത്ത് നല്കജിയ കതജിനത്ത് മറുപടജി ലെഭധ്യമസോക്കജിയജിടജിലസോകയന്നത്ത് കണ്ണൂര് ജജിലസോ
ഓഡജിറത്ത്  സടനജിയര്  കഡപബ്യൂടജി  ഡയറക്ടറുകട  31.07.2018 കലെ  കക.എസത്ത്.എ.കക.എന്.ആര്.
സജി17/1442/18 നമ്പര് കതജിലൂകട അറജിയജിചജിട്ടുണത്ത്.

3. സര്ക്കസോര് അനുമതജിയജിലസോകതയയം സരഖസോമൂലെമലസോകതയയം പഞസോയതത്ത് സലെയം
ഡജി.ടജി.പജി.സജി.(കണ്ണൂര്)ക്കത്ത്  കകമസോറജി.  "വജി-പ്ര  കസോയല്  സഫസോടജിയംഗത്ത്  
പസോര്ക്കത്ത്" നടതജിപത്ത് - നജിയമങളുയം ചെടങളുയം പസോലെജിക്കസോകത.

 [കചെറുതസോഴയം ഗസോമ പഞസോയതത്ത്  2016-17 ഓഡജിറത്ത് റജിസപസോര്ടത്ത് ഖണജിക 2-1]

കചെറുതസോഴയം ഗസോമപഞസോയതജികലെ കചെറുതസോഴയം അയംശേയം സദശേയം, രസോമപുരയം പുഴയജികലെ
വയലെപ്ര  പരപജില്  (സര്സവ്വേ  നമ്പര്  397,ആകക  വജിസടര്ണ്ണയം  40.05  ഏക്കര്,
പസോപജിനജിസശരജി-  പജിലെസോതറ കക.എസത്ത്.ടജി.പജി.  കഹസവയജില് നജിന്നുയം ഒരു കജിസലെസോമടറര്
അകകലെ) 2015 ഡജിസയംബര് മുതല് 'വജി-പ്ര കസോയല് സഫസോടജിയംഗത്ത് പസോര്ക്കത്ത് ' എന്ന സപരജില്
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ഒരു  പസോര്ക്കത്ത്  പ്രവര്തജിചവരുന്നുണത്ത്.  പഞസോയതജികന്റെയയം  ഡജി.ടജി.പജി.സജിയകടയയം
സരഖകളജില്  'വയലെപ്ര  പരപത്ത്  -  കചെമ്പലജിക്കുണത്ത്  ടൂറജിസയം  പദ്ധതജി'  എന്നസോണത്ത്
സരഖകപടുതജിയജിട്ടുളതത്ത്. വജിശേസോലെമസോയ കസോര് പസോര്ക്കജിയംഗത്ത് ഏരജിയ, പതജികനസോന്നത്ത് റജിഫ്രഷത്ത്
കമന്റെത്ത്  കടകള്,  കപടജിക്കടകള്,  ഇസതസോടനുബനജിചള  സസകസോരധ്യ  ഭൂമജിയജില്  കഗയജിയം
സസസോണ,  സബസോടജിയംഗജിനുള  സഇൗകരധ്യയം  എന്നജിവയയം  പസോര്ക്കജികന്റെ  ഭസോഗമസോയജി
പ്രവര്തജിചവരുന്നു.  ഡജി.ടജി.പജി.സജി.  പജിന്നടടത്ത്  പസോടവധ്യവസയജില്
കകമസോറജിയതനുസരജിചത്ത്  4  സസകസോരധ്യവധ്യകജികള്  സചെര്ന്നസോണത്ത്  നജിലെവജില്  പസോര്ക്കത്ത്
നടതജിവരുന്നതത്ത്.  പ്രസ്തുത  സസോപനയം  സകരള  പഞസോയതത്ത്  രസോജത്ത്  നജിയമതജിലുയം
അനുബന  ചെടങളജിലുയം  നജിഷ്കര്ഷജിച  നടപടജിക്രമങകളസോന്നുയം  പസോലെജിക്കസോകതയസോണത്ത്
പ്രവര്തജിചവരുന്നതത്ത്. ഇതു സയംബനജിച വജിശേദവജിവരങള് ചുവകട കകസോടുക്കുന്നു.

(a) പഞസോയതത്ത്  രസോജത്ത്  (വസ്തു  ആര്ജജിക്കലുയം  കകയസോഴജിയലുയം)ചെടങള്  പസോലെജിക്കസോകതയയം  
സരഖസോമൂലെമലസോകതയയം  ഉപസോധജികളജിലസോകതയയം  പഞസോയതത്ത്  സലെയം  ഡജി.ടജി.പജി.സജി.ക്കത്ത്  
വജിട്ടുകകസോടുത്തു.

1994 -കലെ സകരള പഞസോയതത്ത് രസോജത്ത് നജിയമയം 218(1) വകുപത്ത് അനുസരജിചത്ത് എലസോ
കപസോതു  ജലെമസോര്ഗ്ഗങളുയം,  നദജികളുകട  തടങളുയം,  തടരങളുയം,  കചെറുപുഴകളുയം,
ജലെസസചെനതജിനുയം  കട്രെെയജിസനജജിനുമുള  ചെസോലുകളുയം,  സതസോടുകളുയം,  തടസോകങളുയം,
കസോയലുകളുയം,  ജലെമസോര്ഗ്ഗങളുയം,  കകടജി  നജില്ക്കുന്നതുയം  ഒഴുകജിസപസോകുന്നതുമസോയ  എലസോ
ജലെവയം,  നടരുറവകളുയം,  ജലെസയംഭരണജികളുയം,  കുളങളുയം,  നടര്തടങളുയം,  ജലെധസോരകളുയം,
കജിണറുകളുയം,  കസോപ്പുകളുയം,  ചെസോലുകളുയം,  സ്റ്റസോന്റെത്ത്  കകപപ്പുകളുയം,  മറത്ത്  ജലെ  സയംഭരണജികളുയം,
അവസയസോടത്ത്  സചെര്ന്നുകജിടക്കുന്ന  സസകസോരധ്യ  വസ്തുവലസോത  കതസോടടുതത്ത്  കജിടക്കുന്ന
ഏകതങ്കെജിലുയം  ഭൂമജിയയം  ഗസോമ  പഞസോയതജിസലെക്കത്ത്  കകമസോറയം  കചെയത്ത്,  പരജിപൂര്ണ്ണമസോയയം
അതജില് നജിക്ഷജിപ്തമസോയജിരജിക്കുന്നതുയം ആകുന്നു എന്നത്ത് വധ്യവസ കചെയജിട്ടുണത്ത്.

2005  കലെ  സകരള  പഞസോയതത്ത്  രസോജത്ത്  (വസ്തു  ആര്ജജിക്കലുയം  കകയസോഴജിയലുയം)
ചെടങളജികലെ  ചെടയം  8  പ്രകസോരയം  പഞസോയതജിനത്ത്  സസനമലസോതതുയം  എന്നസോല്
പഞസോയതജില്  നജിക്ഷജിപ്തമസോയജിട്ടുളതുമസോയ  ഏകതസോരു  വസ്തുവയം  ഏതത്ത്
വധ്യവസകളജിസന്മേലെസോസണസോ അവ നജിക്ഷജിപ്തമസോയജിട്ടുളതത്ത് ആ വധ്യവസകള് ലെയംഘജിക്കസോകത
പസോടതജിനത്ത്  നല്കസോവന്നതസോണത്ത്  എന്നുയം  വധ്യവസ  കചെയജിട്ടുണത്ത്.  ആകയസോല്  ഇവ
വസോണജിജധ്യസോവശേധ്യങള്ക്കത്ത്  തസോതത്ത്കസോലെജികമസോസയസോ  സജിരമസോസയസോ  നജിയമവജിസധയമലസോകത
അനധ്യസോധടനകപടുത്തുവസോനുള  അവകസോശേയം  തസദ്ദേശേ  സസയയംഭരണ  സസോപനങള്ക്കജില
എന്നുയം  218  (3)  അനുസരജിചത്ത്,  ഗസറത്ത്  വജിജസോപനയം  വഴജി  സര്ക്കസോരജിനത്ത്
ഗസോമപഞസോയത്തുമസോയജി  ആസലെസോചെജിച  സശേഷവയം,  അതജിനത്ത്  ആസക്ഷപങള്
വലതുമുകണങ്കെജില്  അവയത്ത്  അര്ഹമസോയ  പരജിഗണന  നല്കജിയ  സശേഷവയം  ഏകതസോരു
കപസോതു ജലെ സസസോതസജികന്റെയയം അതജിനത്ത് കതസോടടുതതുയം അതജിസനസോടത്ത് സചെര്ന്നുളതുമസോയ
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കപസോതുഭൂമജിയകട  ഭരണയം  ഏകറടുക്കസോവന്നതസോണത്ത്  എന്നുളതുമലസോകത  പുഴഭസോഗസമസോ
അതജിസനസോടത്ത്  സചെര്ന്നുള  ഭൂമജിസയസോ  സജിരമസോസയസോ  തസോതത്ത്കസോലെജികമസോസയസോ
അനധ്യസോധടനകപടുതസോനുള  അവകസോശേയം  തസദ്ദേശേ  സസയയംഭരണ  സസോപനങള്ക്കജില
എന്നത്ത് 25-09-2014 കലെ 41630/ആര് സജി4/2014/ തസസഭവ. നമ്പര് സര്ക്കുലെര് വഴജിയയം
സര്ക്കസോര് വധ്യകമസോക്കജിയജിട്ടുണത്ത്.

1957  കലെ  സകരള  ഭൂസയംരക്ഷണ  നജിയമയം  3-ാം  വകുപജികലെ  വജിശേദടകരണയം  4
അനുസരജിചത്ത്,  1994  കലെ സകരള പഞസോയതത്ത് രസോജത്ത്  ആക്ടജിന് കടഴജില് നജിര്വ്വേചെജിചജിട്ടുള
ഏകതങ്കെജിലുയം പഞസോയതജികന്റെ ഉടമസതയജിസലെസോ നജിയന്ത്രണതജിസലെസോ ഉള വസ്തുക്കകള
ഈ  വകുപജികന്റെ  നജിര്വ്വേചെനതജിനുളജില്  വരുന്ന  സര്ക്കസോര്  വസ്തുവസോയജി
കണക്കസോക്കസോവന്നതസോണത്ത്  എന്നത്ത്  വധ്യകമസോക്കജിയജിട്ടുണത്ത്.  കൂടസോകത  വകുപത്ത്  5(1)  ല്  ഈ
നജിയമയം നടപസോയജി വരുന്നതു മുതല്ക്കുയം അതജിനുസശേഷവയം യസോകതസോരസോളുയം സര്ക്കസോര് വക
വസ്തുവസോയ  ഒരു ഭൂമജി  പുറസമ്പസോക്കസോയജിരുന്നസോലുയം  അകലങ്കെജിലുയം  ഗവകണ്മെന്റെജികന്റെസയസോ  ഈ
ആവശേധ്യസോര്തയം  അധജികസോരകപടുതസോവന്ന  സര്ക്കസോര്  ഉസദധ്യസോഗസകന്റെസയസോ  അനുവസോദയം
കൂടസോകത  കകവശേയം  വയ്ക്കുന്നതത്ത്  നജിയമസോനുസൃതമസോയജിരജിക്കുന്നതല  എന്നുയം
വധ്യകമസോക്കജിയജിട്ടുണത്ത്.

കചെറുതസോഴയം  വജിസലജത്ത്  ഓഫടസര്  ജജിലസോ  ടൂറജിസയം  പ്രസമസോഷന്  കഇൗണസജില്
കസക്രടറജിക്കത്ത്  കകടജിടങള്ക്കത്ത്  നമ്പര്  അനുവദജിക്കുന്നതുമസോയജി  ബനകപടത്ത്  നലജിയ
12.02.2016  കലെ  77/2016  നമ്പര്  കതത്ത്  പ്രകസോരയം  വയലെപ്ര  പരപത്ത്-കചെമ്പലജിക്കുണത്ത്
ടൂറജിസയം  പദ്ധതജിയമസോയജി  ബനകപടത്ത്  നജിര്മജിച  പസോര്ക്കത്ത്  ഇസപസോള്  പൂര്ണ്ണമസോയയം
പഞസോയതത്ത്  അധടനതതയജിലുള  പുഴ  പുറസമ്പസോക്കത്ത്  സലെതസോകണന്നുയം  നടപസോത
നജിര്മജിചജിരജിക്കുന്നതത്ത്  പഞസോയതജികന്റെ  കകവശേമുള  സലെവയം  കുറചത്ത്  സസകസോരധ്യ
വധ്യകജികളുകട സലെവയം ഉപസയസോഗജിചത്ത് കകസോണ്ടുമസോകണന്നുയം റജിസപസോര്ടത്ത് കചെയജിട്ടുണത്ത്.

30.06.2014  കലെ  102(14)  നമ്പര്  പഞസോയതത്ത്  തടരുമസോനയം  ഇപ്രകസോരയം
സരഖകപടുതജിയജിട്ടുണത്ത്  "കചെറുതസോഴയം  ഗസോമ  പഞസോയതജികന്റെ  അധടനതയജില്  ഉള
വയലെപ്ര  പരപജില്  (തടസോകയം)  നജിന്നത്ത്  16  ഏക്കര്  സലെയം  ഉപസോധജികളജിലസോകത
വജിസനസോദസഞസോര  വകുപജിനത്ത്  വജിട്ടുകകസോടുക്കുന്നതജിനത്ത്  പഞസോയതത്ത്  തടരുമസോനജിച”.
തടരുമസോനയം ഭരണസമജിതജി ഏകകണ്ഠമസോയസോണത്ത് തടരുമസോനകമടുതതത്ത്.  സമല് പരസോമര്ശേജിച
നജിയമങള്ക്കുയം ചെടങള്ക്കുയം വജിരുദ്ധമസോയസോണത്ത്  കചെറുതസോഴയം  ഗസോമ  പഞസോയതത്ത്  ഭരണ
സമജിതജിയകട സലെയം വജിട്ടുകകസോടുക്കസോനുള തടരുമസോനയം. 23.06.2014  കലെ ഡജി.ടജി.പജി.സജി
കസക്രടറജിയകട നയം. ഡജി.ടജി.പജി.സജി 3135/2014 കതത്ത് പ്രകസോരയം കചെമ്പലജിക്കുണത്ത് ടൂറജിസയം
പദ്ധതജിക്കുസവണജി  യസോകതസോരു  ഉപസോധജികളുമജിലസോകത  ആവശേധ്യമസോയ  സലെയം  ടൂറജിസയം
വകുപജിനത്ത്  വജിട്ടുനല്കസോന്  അസപക്ഷജിചജിട്ടുളതത്ത്  പ്രകസോരമസോണത്ത്  പഞസോയതത്ത്  തടരുമസോനയം.

278 പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്



കണ്ണൂര

ഇങകന ഭരണസമജിതജി ചെടവജിരുദ്ധമസോയജി തടരുമസോനകമടുക്കുസമ്പസോള് ആയതത്ത് ചൂണജിക്കസോടജി
വജിസയസോജനക്കുറജിപത്ത്  സരഖകപടുതജി  ഗസോമ  പഞസോയതത്ത്  കസക്രടറജി  വജിഷയയം
സര്ക്കസോരജികന്റെ ശ്രദ്ധയജില് കകസോണ്ടുവസരണതസോയജിരുന്നുകവങ്കെജിലുയം അപ്രകസോരയം കചെയജിടജില.
ഇങകന സലെയം കകമസോറുസമ്പസോള് സര്ക്കസോരജികന്റെ മുന്കൂര് അനുമതജിയയം വസോങജിയജിടജില.
സലെയം കകമസോറജിയതജിനത്ത് അടജിസസോനമസോയ യസോകതസോരുവജിധ സരഖകളുയം പഞസോയതജികന്റെ
കകവശേമജില.  ബനകപട  നജിയമങളുയം  ചെടങളുയം  പസോലെജിക്കസോകതയയം  സര്ക്കസോരജികന്റെ
അനുമതജിയജിലസോകതയയം ഭൂമജി കകമസോറജിയ നടപടജി നജിയമവജിരുദ്ധമസോണത്ത്.

(b) ഡജി.ടജി.പജി.സജി.ക്കത്ത് വജിട്ടുകകസോടുത സലെയം സസകസോരധ്യവധ്യകജികള്ക്കത്ത് പസോടതജിനത്ത് നലജി.

വയലെപ്ര  പരപത്ത്-  കചെമ്പലജിക്കുണത്ത്  ടൂറജിസയം  പദ്ധതജി  2015  ഡജിസയംബര്  18  നത്ത്
ഉദത്ത്ഘസോടനയം  കചെയത്ത്  പ്രവര്തനയം  ആരയംഭജിചജിട്ടുണത്ത്.  പ്രസ്തുത  പസോര്ക്കത്ത്  ഡജി.ടജി.പജി.സജി.
സനരജിടല നടത്തുന്നതത്ത്. നസോലു സസകസോരധ്യ വധ്യകജികള് ഡജി.ടജി.പജി.സജി. യജില് നജിന്നുയം സലെയം
പസോടതജികനടുതത്ത് പസോര്ടത്ത്ണര് ഷജിപസോയജി  'വജി-പ്ര കസോയല് സഫസോടജിയംഗത്ത്  പസോര്ക്കത്ത്  '  എന്ന
സപരജിലെസോണത്ത്  പസോര്ക്കത്ത്  നടത്തുന്നതത്ത്.  01-03-2016  മുതല്  5  വര്ഷസതക്കത്ത്  കരസോര്
അടജിസസോനതജില്  നടതജിപജിനത്ത്  നല്കജിയതസോണത്ത്  എന്നസോണത്ത്  പസോര്ക്കത്ത്  നടതജിപത്ത്
സയംബനജിചത്ത്  അധജികവജിവരങള്  ലെഭധ്യമസോക്കുന്നതജിനത്ത്  ജജിലസോ  ടൂറജിസയം  പ്രസമസോഷന്
കഇൗണസജിലെജിനത്ത്  14-07-2017  തടയതജിയജില് നല്കജിയ കകഎസത്ത്എ/  കകഎന്ആര്/സജി
2-1198/2017 നമ്പര് കതജിനത്ത് ഹസോജരസോക്കജിയ മറുപടജിയജില് പറഞജിട്ടുളതത്ത് .

(c) വയലെപ്ര പരപജില് പസോര്ക്കത്ത് നടത്തുന്നതജിനത്ത് പസോരജിസജിതജികസോനുമതജി ലെഭജിചജിടജില.

പസോര്ക്കജില്  ഇതുവകര  നടതജിയ  നജിര്മസോണ  പ്രവൃതജികള്കക്കസോന്നുയം  തകന്ന
പസോരജിസജിതജികസോനുമതജി  ലെഭജിചജിടജില.  വയലെപ്ര  പരപജികലെ  പുഴയജിലുയം  സമടപത്തുള
കണല് പ്രസദശേത്തുമസോയസോണത്ത്  പസോര്ക്കത്ത്  വധ്യസോപജിചകജിടക്കുന്നതത്ത്.  ഇതജില് പുഴപുറസമ്പസോക്കത്ത്
കൂടസോകത സസകസോരധ്യഭൂമജി കൂടജി ഉള്കപടുന്നുണത്ത്. (പഞസോയതത്ത് കകമസോറജിയ  16  ഏക്കറജിനത്ത്
പുറസമ  സസകസോരധ്യസലെയം  കൂടജി  ഉള്കപടുന്നുണത്ത്  എന്നത്ത്  വജിസലജത്ത്  ഓഫടസര്
സസോക്ഷധ്യകപടുതജിയജിട്ടുണത്ത്).  സകരള  സകസോസ്റ്റല്  സസസോണ  മസോസനകജ്മെന്റെത്ത്  അസതസോറജിറജി
23.07.2016  തടയതജിയജികലെ  3885/A3/16/KCZMA  നമ്പര് കതത്ത്  പ്രകസോരയം  പദ്ധതജി
പ്രസദശേകത  എലസോ  നജിര്മസോണ  പ്രവൃതജികളുയം  നജിര്തജി  കവക്കസോനുയം  തടരസദശേ
പരജിപസോലെന  നജിയമയം  ലെയംഘജിചസോസണസോ  നജിര്മസോണ  പ്രവൃതജികള്  നടതജിയതത്ത്  എന്നത്ത്
അസനസഷജിചത്ത്  റജിസപസോര്ടത്ത്  കചെയ്യുന്നതജിനുയം  അടജിയനര നടപടജികള്  സസടകരജിക്കുന്നതജിനത്ത്
കസക്രടറജിക്കത്ത്  കതയചജിരുന്നു.  എന്നസോല്  തടരസദശേ  പരജിപസോലെന  നജിയമയം  ലെയംഘജിച
നടത്തുന്ന  നജിര്മസോണ  പ്രവൃതജികള്  നജിര്തജികവക്കസോന്  10.03.2016,  31.08.2016,
01.09.2016  തടയതജികളജില് സനസോടടസയചതലസോകത ഗസോമ പഞസോയതത്ത് കസക്രടറജി മറത്ത്
തുടര് നടപടജികകളസോന്നുയം സസടകരജിചജിടജില.  സലെപരജിസശേസോധനസോ സമയത്തുയം പസോര്ക്കജില്
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വജിവജിധ നജിര്മസോണ പ്രവൃതജികള് നടതജികക്കസോണജിരജിക്കുന്നതത്ത് ഓഡജിറത്ത് ടടമജിനത്ത് സനരജില്
കസോണസോന്  കഴജിഞ.  പരജിസശേസോധന  നടത്തുസമ്പസോള്  കഗയജിയം  സസസോണ  സജിതജികചെയ്യുന്ന
കണല്  പ്രസദശേതത്ത്  കവളയം  കയറുന്നതത്ത്  തടയസോനസോയജി  ടജിപര്  സലെസോറജിയജില്  മണ്ണത്ത്
കകസോണ്ടുവന്നത്ത് നജികത്തുന്നതുയം ശ്രദ്ധയജില്കപടജിട്ടുണത്ത്.

(d) സകരള  പഞസോയതത്ത്  രസോജത്ത്  കകടജിട  നജിര്മസോണ  ചെടങള്  പസോലെജിക്കസോത  നജിര്മസോണ  
പ്രവൃതജികള് - പഞസോയതത്ത് യസോകതസോരു നടപടജിയയം സസടകരജിചജിടജില

പഞസോയതജില്  നടതജിയ  നജിര്മസോണപ്രവര്തനങള്കക്കസോന്നുയംതകന്ന
അനുമതജി  വസോങജിയജിടജില.  2011 കലെ  സകരള  പഞസോയതത്ത്  രസോജത്ത്  കകടജിട  നജിര്മസോണ
ചെടങളജികലെ  ചെടയം  4  പ്രകസോരയം  ഏകതങ്കെജിലുയം  കകടജിടയം  നജിര്മജിക്കുകസയസോ
വജിപുലെടകരജിക്കുകസയസോ കകടജിടതജിനത്ത്  മസോറയം വരുത്തുകസയസോ കചെയ്യുന്നതജിനു മുമ്പത്ത്  ആദധ്യയം
അതരതജിലുള ഓസരസോ കകടജിടതജിനുയം പ്രസതധ്യകമസോയജി കസക്രടറജിയജില് നജിന്നുയം കകടജിട
നജിര്മസോണ  കപര്മജിറത്ത്  സനടജിയജിരജിസക്കണതസോണത്ത്  എന്നത്ത്  നജിഷ്കര്ഷജിക്കുന്നുണത്ത്.  എന്നസോല്
പുഴപുറസമ്പസോക്കജിലുയം  സസകസോരധ്യ  ഭൂമജിയജിലുയം  നടതജിയ  കകടജിടനജിര്മസോണങള്കക്കസോന്നുയം
തകന്ന  കപര്മജിറത്ത്  എടുതജിടജില.  11-01-2016  കലെ  ഡജി.ടജി.പജി.സജി./3135/2015  നമ്പര്
കതത്ത് പ്രകസോരയം പദ്ധതജിയകട ഭസോഗമസോയജി നജിര്മജിച തസോതത്ത്കസോലെജിക സടസോയത്ത് ലെറത്ത്  സബസോക്കത്ത്,
റജിഫ്രഷത്ത് കമന്റെത്ത്  കജിസയസോസത്ത്  എന്നജിവയത്ത്  കവദദ്യുതജി  ലെഭധ്യമസോക്കുന്നതജിനത്ത്  കകടജിട  നമ്പറജിനത്ത്
അസപക്ഷജിചജിട്ടുകണങ്കെജിലുയം  പഞസോയതത്ത്  നമ്പര്  അനുവദജിചജിടജില.  അനധജികൃത
നജിര്മസോണങള്ക്കത്ത് ചെടയം 20 പ്രകസോരയം ഉള നടപടജികള് സസടകരജിചജിട്ടുമജില.

(e) സകരള  പഞസോയതത്ത്  രസോജത്ത്  നജിയമയം  228-ാം  വകുപത്ത്  പ്രകസോരമുള  കലെസന്സജിലസോകത  
സസകസോരധ്യ വണജിതസോവളങള് പ്രവര്തജിക്കുന്നതജിനത്ത് നടപടജി സസടകരജിചജിടജില.

സകരള  പഞസോയതത്ത്  രസോജത്ത്  നജിയമയം  228-ാം  വകുപത്ത്  പ്രകസോരയം  യസോകതസോരസോളുയം
ഗസോമപഞസോയതജില്നജിന്നുയം കലെസന്സത്ത് വസോങസോതപക്ഷയം ഒരു പുതജിയ വണജിതസോവളയം
തുറക്കുകസയസോ,  സസകസോരധ്യ  വണജിതസോവളയം  തുറന്നുകവച  കകസോണജിരജിക്കുകസയസോ  കചെയസോന്
പസോടജിലസോതതസോകുന്നു.  എന്നസോല്  പസോര്ക്കജില്  വജിശേസോലെമസോയ  സഇൗകരധ്യസതസോടുകൂടജി
വണജിതസോവളയം  കലെസന്സജിലസോകത  പ്രവര്തജിചജിട്ടുയം  പഞസോയതജികന്റെ  ഭസോഗത്തുനജിന്നത്ത്
യസോകതസോരു നടപടജിയയം സസടകരജിചജിടജില.

സമല്  പരസോമര്ശേജിച  അപസോകങളുകട  അടജിസസോനതജില്  വജിശേദടകരണയം
ലെഭധ്യമസോക്കസോന്  ഓഡജിറത്ത്  എന്കസയറജി  നല്കജിയതജിനത്ത്  (എന്കസയറജി  നമ്പര്  8/24-06-
2017),  ചൂണജിക്കസോടജിയ  അപസോകങളജികലെസോന്നുയം  പഞസോയതത്ത്  നസോളജിതുവകരയസോയജി
യസോകതസോരു നടപടജിയയം സസടകരജിചജിടജില എന്നസോണത്ത് മറുപടജി നല്കജിയജിട്ടുളതത്ത്.  വയലെപ്ര
പസോര്ക്കത്ത് സയംബനജിചത്ത് പ്രസതധ്യകമസോയജി ഫയല് പഞസോയതജില് ഇല. ഇതത്ത് സയംബനജിചത്ത്
നലജിയ  ഓഡജിറത്ത്  അസനസഷണയം,  പഞസോയതത്ത്  തടരുമസോനയം,  പദ്ധതജിയകട  ഭസോഗമസോയജി
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നജിര്മജിച  തസോതത്ത്കസോലെജിക  സടസോയത്ത് ലെറത്ത്  സബസോക്കത്ത്,  റജിഫ്രഷത്ത് കമന്റെത്ത്  കജിസയസോസത്ത്  എന്നജിവയത്ത്
കവദദ്യുതജി ലെഭധ്യമസോക്കുന്നതജിനത്ത് കകടജിട നമ്പറജിനുള അസപക്ഷ, സകരള സകസോസ്റ്റല് സസസോണ
മസോസനകജ്മെന്റെത്ത്  അസതസോറജിറജിയകട  23.07.2016  തടയതജിയജികലെ  3885/A3/16/KCZMA
നമ്പര് കതത്ത്,  കചെറുതസോഴയം വജിസലജത്ത് ഓഫടസര് ജജിലസോ ടൂറജിസയം പ്രസമസോഷന് കഇൗണസജില്
കസക്രടറജിക്കത്ത്  നലജിയ  കതത്ത്,  സലെ  പരജിസശേസോധന,  ഡജിടജിപജിസജിയജില്  നജിന്നത്ത്  ലെഭജിച
വജിശേദടകരണയം എന്നജിവയകട അടജിസസോനതജിലെസോണത്ത് റജിസപസോര്ടത്ത് തയസോറസോക്കജിയതത്ത്.  

ഈ വജിഷയതജില്  ഓഡജിറജികന്റെ നജിഗമനങളുയം നജിര്സദ്ദേശേങളുയം ചുവകട കകസോടുക്കുന്നു.

വജിസനസോദ  സഞസോരതജിനസോയജി  കപസോതുജനങള്ക്കത്ത്  പ്രസയസോജനകപടുന്നതുയം
പ്രസദശേതജികന്റെ  കപസോതുവജികസനതജിനത്ത്  സഹസോയകവമസോയ  ഇതരയം  സയംരയംഭങള്
നസോടജികന്റെ  പുസരസോഗതജിക്കത്ത്  അനജിവസോരധ്യമസോണത്ത്  എന്ന  വസ്തുത  ഓഡജിറത്ത്  അയംഗടകരജിക്കുന്നു.
എന്നസോല് ഇതരയം സയംരയംഭങള് സസോപജിക്കുന്നതത്ത്  ബനകപട നജിയമങളുയം ചെടങളുയം
പസോലെജിചകകസോണസോയജിരജിക്കണയം. സര്ക്കസോര് ഈ പദ്ധതജിക്കത്ത് ഭരണസോനുമതജി നല്കജിയജിട്ടുണത്ത്.
എന്നസോല് സര്ക്കസോര് അനുമതജിയജിലസോകത ഭൂമജി കകമസോറജിയതജിലുയം പസോരജിസജിതജികസോനുമതജി
യജിലസോകതയയം  തടരസദശേ  പരജിപസോലെന  അസതസോറജിറജിയകട  നജിര്സദ്ദേശേയം  പസോലെജിക്കസോകതയയം
നജിര്മസോണ  പ്രവൃതജികള്  നടതജിയതജിലുയം  ഗഇൗരവസമറജിയ  ചെടലെയംഘനയം  നടന്നതസോയജി
ഓഡജിറത്ത്  വജിലെയജിരുത്തുന്നു.  കപസോതു  ആവശേധ്യതജിനത്ത്  കകമസോറയം  കചെയ  ഭൂമജി  സസകസോരധ്യ
വധ്യകജികള്ക്കത്ത്  പസോടതജിനു  നല്കജിയ  നടപടജിയയം  ഈ  സയംരയംഭതജില്നജിന്നത്ത്
ഗസോമപഞസോയതജിനത്ത് യസോകതസോരു വരുമസോനവയം ലെഭജിക്കസോത സസോഹചെരധ്യവയം പരജിസശേസോധനസോ
വജിസധയമസോസക്കണതുണത്ത്.  പഞസോയതജികന്റെ  അനുമതജിയജിലസോകത  നജിര്മസോണ
പ്രവര്തനങള്  നടതജിയതുയം  പസോര്ക്കജിലുള  സസോപനങള്  കലെസന്സജിലസോകത
പ്രവര്തജിക്കുന്നതുയം,  ഇതരയം  ക്രമരസോഹജിതധ്യങള്കക്കതജികര  ഗസോമപഞസോയതത്ത്  ഒരു
നടപടജിയയം  സസടകരജിചജിടജില  എന്നതുയം  ഉതരവസോദകപടവരുകട  ഭസോഗത്തുനജിന്നുണസോയ
വടഴ്ചയസോണത്ത്.

നജിര്സദ്ദേശേങള്  :

• ഉപസോധജികളജിലസോകത  പഞസോയതത്ത്  സലെയം  വജിട്ടുകകസോടുത  നജിയമവജിരുദ്ധ  നടപടജി
ക്രമകപടുതസോന്  സര്ക്കസോര്  അനുമതജി  വസോങജി  സരഖസോമൂലെയം  കകമസോറുകസയസോ
അലസോത  പക്ഷയം  വജിട്ടുകകസോടുത  ഭൂമജി  തജിരജികചടുക്കുന്നതജിനുള  നടപടജികള്
സസടകരജിക്കുകസയസോ കചെസയണതസോണത്ത്.

• ഇത്രയധജികയം  നജിയമ/ചെടലെയംഘനങള് നടതജിയജിട്ടുയം  അതജികനതജികര  യസോകതസോരു
നടപടജിയയം സസടകരജിക്കസോതതജിനത്ത് ഉതരവസോദജിയസോയ ഉസദധ്യസോഗസര്, ഭരണസമജിതജി
അയംഗങള് എന്നജിവര്കക്കതജികര ഉചെജിതമസോയ ഭരണതലെ നടപടജികള്ക്കത്ത് ശേജിപസോര്ശേ
കചെയ്യുന്നു.  നജിയമ/ചെടലെയംഘനങള്ക്കത്ത്  പസോര്ക്കത്ത്  നടതജിപ്പുകസോരുകട  സപരജില്
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കണ്ണൂര

നജിയമപ്രകസോരമുള നടപടജികള് സസടകരജിസക്കണതസോണത്ത്.  കൂടസോകത പഞസോയതജിനത്ത്
ലെഭജിസക്കണ  നജികുതജികളുയം  ഫടസുകളുയം  കുടജിശജികയജിലസോകത  പജിരജികചടുക്കസോനുള
നടപടജികള് സസടകരജിസക്കണതുമസോണത്ത്.

നജിലെവജികലെ  അവസ  ആരസോഞത്ത്  നല്കജിയ  കതജിനത്ത്  കസക്രടറജി  31.07.2018  വകര  മറുപടജി
ലെഭധ്യമസോക്കജിയജിടജില എന്നത്ത് കണ്ണൂര് ജജിലസോ ഓഡജിറത്ത് സടനജിയര് കഡപബ്യൂടജി ഡയറക്ടറുകട  31.07.2018 കലെ
കക.എസത്ത്.എ.കക.എന്. ആര്.സജി17/1442/18 നമ്പര് കതജിലൂകട അറജിയജിചജിട്ടുണത്ത്.

4. ഫണത്ത് വജിനജിസയസോഗതജില് പുസരസോഗതജി കകവരജിചജില –1 സകസോടജി 43 ലെക്ഷയം
രൂപ പസോഴസോയജി

[ഇരജിടജി നഗരസഭ  2016-17 ഒസോഡജിറത്ത് റജിസപസോര്ടത്ത് ഖണജിക 3-1]

സഞജിതനജിധജിയജില് നജിന്നുയം പബജികത്ത് അക്കഇൗണജിസലെക്കത്ത് ഫണത്ത് മസോറജി നല്കുന്ന
സമ്പ്രദസോയയം 2015-16 വര്ഷയം മുതല് നജിര്തല് കചെയജിട്ടുണത്ത്.(സര്ക്കസോര് ഉതരവത്ത് നമ്പര്
(പജി)177/06  ഫജിന്  തടയതജി  12.04.2006  ധനവജിനജിസയസോഗ  നടപടജിക്രമങള്
പരജിഷ്കരജിചകകസോണത്ത്  സര്ക്കസോര്  ഉതരവത്ത്  നമ്പര്  (പജി)400/14  ഫജിന്  തടയതജി
19.09.2014,  സര്ക്കസോര്  ഉതരവത്ത്  നമ്പര്  (പജി)119/15  ഫജിന്  തടയതജി  21.03.2015,
സര്ക്കസോര്  ഉതരവത്ത്  നമ്പര്  (പജി)419/15  ഫജിന് തടയതജി  19.09.2015)  ഇതനുസരജിചത്ത്
തസദ്ദേശേഭരണ  സസോപനങള്ക്കുള  അസലെസോടത്ത്കമന്റെജില്  കചെലെവഴജിക്കസോത  തുക
സഞജിതനജിധജിയജിസലെക്കത്ത്  തജിരജികക സപസോകുകയയം  തസദ്ദേശേഭരണസസോപനങള്ക്കത്ത് അതത്ത്
നഷ്ടകപടുകയയം  കചെയ്യുയം.  സര്ക്കസോര്  അനുവദജിച  വജിവജിധ  ഫണ്ടുകള്  കചെലെവഴജിക്കകപ
ടസോതതജിനസോല്  ഇരജിടജി  നഗരസഭക്കത്ത്  1,42,96,458/-  രൂപ  ഫണജിനതജില്
നഷ്ടകപടജിട്ടുണത്ത്. വജിശേദസോയംശേയം ചുവകട സചെര്ക്കുന്നു.

ഫണത്ത് പസോഴസോയ തുക

വജികസനഫണത്ത് ജനറല് 4,013

വജികസനഫണത്ത് എസത്ത്.സജി.പജി 4,31,122

പതജിനസോലെസോയം ധനകസോരധ്യകമടഷന് ഗസോന്റെത്ത് 69,02,250

കമയജിന്റെനന്സത്ത് ഫണത്ത് സറസോഡത്ത് 69,57,783

ആകക 1,42,96,458

കചെലെവഴജിക്കസോത   ഫണ്ടുകള്  പസോഴസോകുകമന്ന  സര്ക്കസോര്  നജിര്സദ്ദേശേയം
ഉണസോയജിരുന്നജിട്ടുയം   പദ്ധതജി  പണയം  കചെലെവഴജിക്കുന്നതജില്  നഗരസഭ   മുകന്നസോരുക്കയം
നടതസോതതത്ത്   ഇത്രയയം  വലെജിയ  തുക  നഷ്ടമസോകുന്നതജിനജിടയസോക്കജി.  ഫണത്ത്
വജിനജിസയസോഗതജില്  കുസറക്കൂടജി  ജസോഗതയയം  ദടര്ഘവടക്ഷണവയം  ഉണസോസകണതുണത്ത്.
ആയതജിനസോല് ഈ കസോരധ്യതജില് സയംഭവജിചജിട്ടുള വടഴ്ചകള് ഗഇൗരവപൂര്വ്വേയം പരജിസശേസോധജിചത്ത്
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കണ്ണൂര

സപസോരസോയ്മകള് പരജിഹരജിചത്ത്  വരുയം  വര്ഷങളജില് സര്ക്കസോര്  അനുവദജിക്കുന്ന ഫണ്ടുകള്
സമയബനജിതമസോയജി  വജിനജിസയസോഗജിക്കുന്നതജിനത്ത്  കസോസലെക്കൂടജി  തയസോകറടുപ്പുകള്
നടസതണതസോണത്ത് എന്നത്ത് നജിര്സദ്ദേശേജിചജിട്ടുണത്ത്.

നജിലെവജികലെ  അവസ  ആരസോഞത്ത്  നല്കജിയ  കതജിനത്ത്  കസക്രടറജി  മറുപടജി  ലെഭധ്യമസോക്കജിയജിടജില  എന്നത്ത്
കണ്ണൂര് ജജിലസോ ഓഡജിറത്ത്  സടനജിയര് കഡപബ്യൂടജി ഡയറക്ടറുകട  31.07.2018 കലെ കക.എസത്ത്.എ.കക.എന്.
ആര്.സജി17/1442/18 നമ്പര് കതജിലൂകട അറജിയജിചജിട്ടുണത്ത്.

5. മലെസയസോര  വജികസന  ഏജന്സജിയജില്നജിന്നുയം  ലെഭജിച  ധനസഹസോയയം
സതസരമസോയജി വജിനജിസയസോഗജിചജില - 20,00,015 /- രൂപ പസോഴസോക്കജി

[സപരസോവൂര് സബസോക്കത്ത് പഞസോയതത്ത്  2016-17 ഓഡജിറത്ത് റജിസപസോര്ടത്ത് ഖണജിക 3-10]

മലെസയസോര വജികസന ഏജന്സജി മുഖസോനജിരയം പഴയം പചക്കറജി കൃഷജി വധ്യസോപനവമസോയജി
ബനകപട  പദ്ധതജി  നടപജിലെസോക്കുന്നതജിനസോയജി  ഹസോഡ  കസ്പെഷധ്യല്  ഓഫടസറുകട
30.03.2013  കലെ  37/SO/HADA/12  നമ്പര്  ഉതരവത്ത്  പ്രകസോരയം  26,00,000/-  രൂപ
സപരസോവൂര്  സബസോക്കത്ത്  പഞസോയതജിനത്ത്  ലെഭജിചജിരുന്നു.  സമല്  പദ്ധതജിക്കത്ത്  കകടജിടയം
പണജിയവസോന് മണതണ വധ്യവസസോയ സകനയം സകസോമ്പഇൗണജില് സലെയം അനുവദജിക്കസോന്
തടരുമസോനജിക്കുകയയം,  പദ്ധതജി  നടപജിലെസോക്കുന്നതജിനത്ത്  കൃഷജി  അസജിസ്റ്റന്റെത്ത്  ഡയറക്ടകറ
ചുമതലെകപടുത്തുകയയം  കചെയ.  തുടര്ന്നത്ത്  പഴയം  പചക്കറജി  വജില്പന  കകടജിടയം
നജിര്മജിക്കുന്നതജിനസോയജി അസജിസ്റ്റന്റെത്ത് എകജികബ്യൂടടവത്ത് എഞജിനടയര് 20,00,000/-രൂപയകട
എസ്റ്റജിസമറത്ത് തയസോറസോക്കജി. പദ്ധതജിയകട ഭസോഗമസോയജി കൃഷജി ഓഫടസര് മുരജിങ, കറജിസവപജിലെ
കത വജിതരണയം കചെയവകയജില്  5,99,985/-  രൂപ കചെലെവഴജിച.  എന്നസോല് തുടര്ന്നുള
പ്രവൃതജികകളസോന്നുയം  നടതജിയജിടജില.  തുടര്ന്നത്ത്  ഹസോഡ  കസക്രടറജിയകട  15.03.16 കലെ
293/ബജി./ഹസോഡ/13 നമ്പര് ഉതരവത്ത് പ്രകസോരയം കൃഷജി അസജിസ്റ്റന്റെത്ത് ഡയറക്ടര് കചെലെവഴജിച
തുക  കഴജിചത്ത്  ബസോക്കജി  20,00,015/-  രൂപ  23.03.17  നത്ത്  തജിരജിചടച.  ഇതരതജില്
സബസോക്കത്ത്  പഞസോയതജിനത്ത്  ധനസഹസോയ ഇനതജില് ലെഭജിച  തുകയജില് നകലസോരു ഭസോഗയം
വജിനജിസയസോഗജിക്കസോകത  തജിരജിചടയ്ക്കുകയസോണുണസോയതത്ത്.  ഇതരയം  ധനസഹസോയതജിനത്ത്
അസപക്ഷജിക്കുസമ്പസോള്തകന്ന  അവ  ഉപസയസോഗജിചത്ത്  നടപസോക്കസോന്  കഴജിയന്ന  പദ്ധതജികള്
വധ്യകമസോയജി  ആസൂത്രണയം  കചെയണമസോയജിരുന്നു.  യസോകതസോരു  മുകന്നസോരുക്കവയം  കൂടസോകത
ധനസഹസോയതജിനത്ത്  അസപക്ഷജിക്കുകയയം  പജിന്നടടത്ത്  ഭൂരജിഭസോഗയം  തുക  തജിരജിചടയ്ക്കുകയയം
കചെയതത്ത്  ഉതരവസോദകപടവരുകട  ഭസോഗത്തുനജിന്നുളള  കൃതധ്യവജിസലെസോപമസോകണന്നത്ത്  ഓഡജിറത്ത്
വജിലെയജിരുത്തുന്നു. ഇതജിനജിടയസോക്കജിയ സസോഹചെരധ്യയം വധ്യകമസോക്കജിയജിടജില.

തസദ്ദേശേ  സസയയംഭരണ  സസോപനങളജില്  കപസോതുവസോയജി  ആവര്തജിക്കുന്ന  ഈ
വജിഷയയം സമല്നടപടജികള്ക്കസോയജി സര്ക്കസോരജിസലെയത്ത് സമര്പജിക്കുന്നു.
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നജിലെവജികലെ  അവസ ആരസോഞത്ത്  നല്കജിയ  കതജിനത്ത്  സസോപനയം  മറുപടജി  ലെഭധ്യമസോക്കജിയജിടജില  എന്നത്ത്
കണ്ണൂര് ജജിലസോ ഓഡജിറത്ത്  സടനജിയര് കഡപബ്യൂടജി ഡയറക്ടറുകട  31.07.2018 കലെ കക.എസത്ത്.എ.കക.എന്.
ആര്.സജി17/1442/18 നമ്പര് കതജിലൂകട അറജിയജിചജിട്ടുണത്ത്.

6. ഫണത്ത് വജിനജിസയസോഗതജില് പുസരസോഗതജി കകവരജിചജില - 4 സകസോടജി 14 ലെക്ഷയം 
രൂപ ഉപസയസോഗജിക്കസോനസോയജില

[മടന്നൂര് നഗരസഭ  2016-17 ഒസോഡജിറത്ത് റജിസപസോര്ടത്ത് ഖണജിക 3-1]

തസദ്ദേശേഭരണസസോപനങള്ക്കുള  അസലെസോടത്ത്കമന്റെജില്  കചെലെവഴജിക്കസോകത
ബസോക്കജിയസോകുന്ന തുക സഞജിതനജിധജിയജിസലെക്കത്ത് തജിരജികക സപസോകുകമന്നത്ത് ധനവജിനജിസയസോഗ
നടപടജിക്രമങള് പരജിഷ്കരജിചകകസോണ്ടുള സര്ക്കസോര് ഉതരവത്ത് നമ്പര് (പജി)400/14 ഫജിന്
തടയതജി  19.09.2014,  സര്ക്കസോര്  ഉതരവത്ത്  നമ്പര്  (പജി)119/15  ഫജിന്
തടയതജി.21.03.2015,  സര്ക്കസോര്  ഉതരവത്ത്  നമ്പര്  (പജി)419/15  ഫജിന്  തടയതജി
19.09.2015  എന്നട  ഉതരവകള്  പ്രകസോരയം  വധ്യകമസോക്കകപടജിട്ടുണത്ത്.  അപ്രകസോരയം
സഞജിതനജിധജിയജില്  നജിന്നുയം  പബജികത്ത്  അക്കഇൗണജിസലെക്കത്ത്  ഫണത്ത്  മസോറജി  നല്കുന്ന
സമ്പ്രദസോയയം  2015-16 വര്ഷയം  മുതല്  നജിര്തല്  കചെയജിട്ടുളതജിനസോല്
കചെലെവഴജിക്കകപടസോകത  ബസോക്കജിയസോകുന്ന  തുകകള്  തസദ്ദേശേഭരണസസോപനങള്ക്കത്ത്
അതസോതത്ത്  വര്ഷയം  നഷ്ടകപടുകയസോണത്ത്  കചെയ്യുന്നതത്ത്.  ബസോക്കജിയസോയ  ഫണ്ടുകള്
ഇതുവകരയസോയജി  തസദ്ദേശേഭരണസസോപനങള്ക്കത്ത്  സര്ക്കസോര്  തജിരജികക
നല്കജിയജിടജിലസോതതജിനസോല്  സസോസങ്കെതജികമസോയജി  ഈ  തുക  നഷ്ടകപടജിരജിക്കുകയസോണത്ത്.
സര്ക്കസോര്  അനുവദജിച  വജിവജിധ  ഫണ്ടുകള്   കചെലെവഴജിക്കകപടസോതതജിനസോല്
4,13,76,015/-രൂപ  മടന്നൂര്  നഗരസഭക്കത്ത്  നഷ്ടമസോയജിട്ടുണത്ത്.  ഓസരസോ  ഫണജിനതജിലുയം
നഗരസഭക്കത്ത് നഷ്ടകപട തുകകളുകട ഇനയം തജിരജിചള വജിവരയം തസോകഴ സചെര്ക്കുന്നു.

ഫണത്ത് ബസോക്കജിയസോയ തുക

വജികസനഫണത്ത് ജനറല് 1,03,28,426

വജികസനഫണത്ത് എസത്ത്.സജി.പജി 28,76,147

പതജിനസോലെസോയം ധനകസോരധ്യകമടഷന് ഗസോന്റെത്ത് 1,45,33,826

സലെസോകബസോങ്കെത്ത് ധനസഹസോയയം 84,24,722

കമയജിന്റെനന്സത്ത് ഫണ്ടു സനസോണ സറസോഡത്ത് 29,03,564

കമയജിന്റെനന്സത്ത് ഫണ്ടു സറസോഡത്ത് 23,09,330

ആകക 4,13,76,015

വര്ഷസോവസസോനയം  കചെലെവഴജിക്കസോകത  ബസോക്കജിയസോകുന്ന  ഫണ്ടുകള്
പസോഴസോകുന്നതസോകണന്നത്ത്  സനരത  തകന്ന  സര്ക്കസോര്  നജിര്സദ്ദേശേയം  നല്കജിയജിരുകന്നങ്കെജിലുയം
പദ്ധതജി  പണയം  കചെലെവഴജിക്കുന്നതജില്  നഗരസഭ  സവണത്ര  മുകന്നസോരുക്കയം
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നടതജിയജിടജിലസോതതുകകസോണസോണത്ത്  ഇത്രയയം  വലെജിയ  തുക  നഷ്ടമസോയതത്ത്.  ഫണത്ത്
വജിനജിസയസോഗതജില്  കഇൗണസജിലെജിനുയം  ജടവനക്കസോര്ക്കുയം  കുസറക്കുടജി  ജസോഗതയയം
ദടര്ഘവടക്ഷണവയം ഉണസോസകണതുണത്ത്. 

സയംഭവജിചജിട്ടുള  വടഴ്ചകള്  വളകര  ഗഇൗരവപൂര്വ്വേയം  പരജിസശേസോധജിചത്ത്  സപസോരസോയ്മകള്
പരജിഹരജിചത്ത്  വരുയം  വര്ഷങളജില്  സര്ക്കസോര്  അനുവദജിക്കുന്ന  ഫണ്ടുകള്
സമയബനജിതമസോയജി  വജിനജിസയസോഗജിക്കുന്നതജിനത്ത്  സവണ  തയസോകറടുപ്പുകള്
നടസതണതസോണത്ത്. ഈ വജിഷയയം സര്ക്കസോരജികന്റെ പ്രസതധ്യക ശ്രദ്ധയജില് കകസോണ്ടുവരുന്നു.

നജിലെവജികലെ  അവസ ആരസോഞത്ത്  നല്കജിയ  കതജിനത്ത്  സസോപനയം  മറുപടജി  ലെഭധ്യമസോക്കജിയജിടജില  എന്നത്ത്
കണ്ണൂര്  ജജിലസോ  ഓഡജിറത്ത്  സടനജിയര്  കഡപബ്യൂടജി  ഡയറക്ടറുകട  31.07.2018 കലെ  കക.എസത്ത്.എ.
കക.എന്.ആര്.സജി17/1442/18 നമ്പര് കതജിലൂകട അറജിയജിചജിട്ടുണത്ത്.

7. 10  വര്ഷമസോയജിട്ടുയം  പണജി  പൂര്തടയസോകസോത  നഗരസഭസോ  മസോര്ക്കറത്ത്  
സഷസോപജിയംഗത്ത് സകസോയംപ്ലകത്ത് കകടജിടയം

[കൂത്തുപറമ്പത്ത് നഗരസഭ  2016-17 ഒസോഡജിറത്ത് റജിസപസോര്ടത്ത് ഖണജിക 3-24]

2.47  സകസോടജി  രൂപയത്ത്  നഗരസഭസോ മസോര്ക്കറത്ത്  സഷസോപജിയംഗത്ത്  സകസോയംപ്ലകജില്  5  നജിലെ
കകടജിടയം പണജിയന്നതജിനത്ത് സസോസങ്കെതജികസോനുമതജി ലെഭജിക്കുകയണസോയജി.  തുടര്ന്നത്ത് നഗരസഭസോ
കഇൗണസജില് തടരുമസോനപ്രകസോരയം  3  നജിലെ കകടജിടയം  പണജിയന്നതജിനത്ത്  കടണര് ക്ഷണജിച
പ്രകസോരയം,  ശ്രട.കക.  സതടഷത്ത് കുമസോര് എന്ന കരസോറുകസോരകന്റെ  15%  അധജിക നജിരക്കജിലുള
കടണര്  അയംഗടകരജിക്കുകയയം  20.4.2007-നത്ത്  കരസോറജിസലെര്കപടുകയയം  കചെയ.  എന്നസോല്
നഗരസഭയജില് നജിന്നുയം  കസറത്ത്  വജിട്ടുകജിടസോന് തസോമസയം  വന്നതജിനസോല്  27.5%  അധജിക
നജിരക്കജില്  മസോത്രസമ  പ്രവൃതജി  തുടരസോന്  സസോധജിക്കുകയള  എന്ന  കരസോറുകസോരകന്റെ
ഡജിമസോന്ഡത്ത് നഗരസഭ അയംഗടകരജിക്കസോതതജിനസോല് ടജിയസോന് നഗരസഭയത്ത് കക്കതജികര സകസത്ത്
ഫയല്  കചെയ്യുകയയം  ടജിയസോകന  സമല്പ്രവൃ തജിയജില്  നജിന്നുയം  സകസോടതജി  ഒഴജിവസോക്കുകയയം
കചെയ.  2004  കഷഡബ്യൂള്  ഓഫത്ത്  സററത്ത്  പ്രകസോരമുള  എസ്റ്റജിസമറസോണത്ത്  ആദധ്യയം
തയസോറസോക്കജിയതത്ത്.  എന്നസോല്  2009  കലെ കഷഡബ്യൂള് ഓഫത്ത്  സററത്ത്  പ്രകസോരയം  റജികവസത്ത് ഡത്ത്
എസ്റ്റജിസമറത്ത്  തയസോറസോക്കുന്നതജിനത്ത്  പജിന്നടടത്ത്  നഗരസഭ  തടരുമസോനജിച.  17.12.2009  നത്ത്
കസലസോര്  സഫസോര്  +  3  സഫസോര്  ഉള  മസോര്ക്കറത്ത്  സഷസോപജിയംഗത്ത്  സകസോയംപ്ലകത്ത്  കകടജിടയം
പണജിയന്നതജിനുള  2.82  സകസോടജി  അടങ്കെല് വരുന്ന എസ്റ്റജിസമറജിനത്ത്  സസോസങ്കെതജികസോനുമതജി
ലെഭജിച.

പ്രസ്തുത  എസ്റ്റജിസമറജില്  ഇനജി  പറയയം  പ്രകസോരമുള  കപ്രസോവജിഷന്  ആണത്ത്
നല്കജിയജിരുന്നതത്ത്- കസലസോര് സഫസോര് - 23 മുറജി, ഗഇൗണത്ത് സഫസോര് - 15 മുറജി, ഫസ്റ്റത്ത് സഫസോര് -
15 മുറജി,  കസക്കണത്ത് സഫസോര് - 9 മുറജി, 1  ഹസോള്, 6 മുറജിയള ഒരു കവജജിറബജിള് സ്റ്റസോള്, 9
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മുറജിയള  ഒരു  ഫജിഷത്ത്  സ്റ്റസോള്  (ആകക  78  മുറജികള്).    തുടര്ന്നത്ത്   5.12.2009  നത്ത്
പ്രടകസസോളജിഫജിസക്കഷന്  കടണര്  വജിളജിക്കുകയയം,  M/S  Sheriff&Co  യകട  29%
അധജികനജിരക്കജിലുള കടണര് 5/2010 ല് നഗരസഭ അയംഗടകരജിക്കുകയയം, 27.7.2010 നത്ത്
കരസോര് വയ്ക്കുകയയം കചെയ.

സഷസോപജിയംഗത്ത് സകസോയംപ്ലകജിനത്ത് നജിലെവജികലെ കകവശേക്കസോരുകട എണ്ണയം 64 ആയജിരുന്നു.
എന്നസോല് പുതജിയ കകടജിടതജികലെ 63 മുറജികള് കകവശേക്കസോര്ക്കത്ത് നല്കജിയസോല് പജിന്നടടത്ത്
മുറജികള് അവസശേഷജിക്കസോതതജിനസോലുയം,  പലെ മുറജികളുയം  വലെജിയ  കസസത്ത്  ഉളതജിനസോലുയം
അവ വജിഭജജിചത്ത് റൂമുകളുകട എണ്ണയം 125  ആയജി വര്ദ്ധജിപജിക്കസോനുയം,  സമല് പ്രവൃതജിക്കസോയജി
എസ്റ്റജിസമറത്ത് റജികവസത്ത് കചെയസോനുയം തടരുമസോനജിച. ഓസരസോ പ്രസോവശേധ്യവയം സസോസങ്കെതജികസോനുമതജി
വസോങജിക്കുക  പ്രസോസയസോഗജികമലസോതതജിനസോല്  പ്രവൃതജി  ഏകസദശേയം  പൂര്തജിയസോകുന്ന
ഘടതജില്  സസോസങ്കെതജികസോനുമതജിയത്ത്  അസപക്ഷജിക്കസോനുയം,  സസോസങ്കെതജികസോനുമതജി  തുകയജില്
പരജിമജിതകപടുതജി ബജില് തുക നല്കുന്നതജിനത്ത് തടരുമസോനജിക്കുകയയം കചെയ.  14.3.2012
കലെ  കഇൗണസജിലെജികന്റെ  തടരുമസോനപ്രകസോരയം  റജികകവസത്ത്ഡത്ത്  എസ്റ്റജിസമറത്ത്  തയസോറസോക്കജി
നജിലെവജികലെ കസോലെസോവധജി 3 വര്ഷയം കൂടജി ദടര്ഘജിപജിചത്ത്  31.05.2015 വകര  പജിഴ കൂടസോകത
പദ്ധതജി പൂര്തജിയസോക്കസോന് M/S Sheriff&Co-ക്കത്ത് അനുമതജി നല്കജി.

എസ്റ്റജിസമറജില് നജിന്നുയം വധ്യതജിചെലെജിചത്ത് നടതജിയ  നജിര്മസോണതജിനത്ത് റജികവസത്ത്ഡത്ത്
സസോസങ്കെതജികസോനുമതജി  വസോങജിചജിടജില.  കരസോര്  കസോലെസോവധജിയസോയ   31.05.2015
കഴജികഞങ്കെജിലുയം പ്രസ്തുത പ്രവ ൃതജി ഇതുവകര പൂര്തജിയസോയജിടജില. നജിലെവജികലെ അവസ
അയംഗടകരജിചത്ത്   മസോര്ക്കറത്ത്  സഷസോപജിയംഗത്ത്  സകസോയംപ്ലകജികലെ  1,  2  നജിലെകള്ക്കത്ത് ഒകദ്യുകപന്സജി
നല്കുന്നതജിനത്ത് 4.7.2016 കലെ കഇൗണസജിലെജില് തടരുമസോനകമടുതജിട്ടുണത്ത്.

PWD മസോനുവലെജികലെ  വധ്യവസകള്  വധ്യതജിചെലെജിചത്ത്   അയംഗടകൃത  പ്ലസോനജില്  മസോറയം
വരുതജി  നജിര്മസോണയം  നടതജിയതജിനസോല്   കരസോര്  കസോലെസോവധജിക്കകയം  പണജി  പൂര്
തജിയസോക്കസോന് കഴജിയസോത തുകകസോണത്ത്,  പ്രവൃതജിയകട കസോലെസോവധജി നടടജി നല്കുന്നതജിനുയം,
കകടജിടതജികന്റെ  പൂര്തടകരണതജിനസോവശേധ്യമസോയ  ബസോക്കജി  പ്രവൃതജികള്  റജികവസത്ത്ഡത്ത്
എസ്റ്റജിസമറത്ത് തയസോറസോക്കജി  പുതജിയ പ്രവൃതജിയസോയജി കചെയ്യുന്നതജിനുയം, നഗരകസോരധ്യ ഡയറക്ടര്
മുസഖന  നഗരസഭ  സര്ക്കസോരജിസനസോടത്ത്  അഭധ്യര്തജിക്കുകയയം,  സര്ക്കസോര്  ചെജിലെ
നജിബനനകസളസോകട  ഇതജിനത്ത്  അയംഗടകസോരയം  നല്കുകയയം  കചെയ.  സര്ക്കസോര്  ഉതരവത്ത്
(സസോധസോ) നയം. 3123/2016/തസസഭവ. തടയതജി 17.11.2016) പ്രകസോരയം കകടജിടതജിനത്ത് ഇനജി
നടത്തുവസോനുള  സജിവജില്  പ്രവ ൃതജികള്  പുതജിയ  പ്രവ ൃതജിയസോയജി  നടത്തുവസോനുയം,
സഹസോസളസോബജികത്ത്/  Half  thick  brick  work  ഉപസയസോഗജിക്കുവസോനുയം,  ഇന്വര്ടഡത്ത്  ബടയം
സസോപജിചത്ത് മസോത്രയം പസോര്ടടഷന് നടതസോനുയം, സസോസങ്കെതജികസോനുമതജി നല്കജിയതജില് നജിന്നുയം
വജിപരടതമസോയജി  പസോര്ടടഷന്  വസോള്  നജിര്മജിചതജിനസോല്  പുതുക്കജി  തയസോറസോക്കുന്ന
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അടങ്കെലെജികലെ  നജിരക്കജിനുയം  അളവജിനുയം  മസോത്രയം  എസ്റ്റജിസമറത്ത്  അയംഗടകസോരയം  നല്കജി
കരസോറുകസോരനത്ത് ബജില് നല്കുന്നതജിനുയം,  നജിര്മസോണതജികന്റെ കസോലെസോവധജി  31.3.2017  വകര
ദടര്ഘജിപജിക്കുന്നതജിനുയം അനുമതജി നല്കജിയജിട്ടുണത്ത്.  അയംഗടകൃത പ്ലസോനജില് മസോറയം വരുതജി
നജിര്മസോണയം  നടതജിയതജിനത്ത്  ബനകപട  കസക്രടറജിയ്ക്കുയം,  അസജിസ്റ്റന്റെത്ത്
എഞജിനടയര്ക്കുകമതജികര അചടക്ക നടപടജി സസടകരജിക്കുവസോനുയം ഉതരവസോയജിട്ടുണത്ത്.

നജിലെവജില്  പൂര്തടകരജിച  പ്രവൃതജിയകട  അളവയം,  സററയം  മസോത്രയം  അയംഗടകരജിചത്ത്
ബജില് നല്കുന്നതജിനസോയജി തയസോറസോക്കജിയ എസ്റ്റജിസമറത്ത്  ജജിലസോ പഞസോയതത്ത് എകജികബ്യൂടടവത്ത്
എഞജിനടയര്  പരജിസശേസോധജിചവരജികയസോണത്ത്.  31.3.2017  വകര  ദടര്ഘജിപജിച  നല്കജിയ
പ്രവൃതജിയജില്,  സറസോളജിയംഗത്ത്  ഷടര്  പജിടജിപജിക്കല്,  പസോര്ടടഷന്  പൂര്തടയസോക്കല്,  ഫയര്
കഫറജിയംഗത്ത് സയംവജിധസോനയം ഒരുക്കല്,  പസോസസജത്ത് വടതജി കൂടല് എന്നട ഇനങള് ബസോക്കജി
കചെയ്യുവസോനുണത്ത്.  ഇതജില് സറസോളജിയംഗത്ത്  ഷടര് ഘടജിപജിക്കല്,  പസോര്ടടഷന് പൂര്തടയസോക്കല്
എന്നജിവ 2016-17 കലെ സഭദഗതജി പദ്ധതജിയജില് ഉള്കപടുതജി മകറസോരു കരസോറുകസോരന് വഴജി
നജിര്വ്വേഹജിച വരുന്നതസോയസോണത്ത് മുനജിസജിപല് എഞജിനടയര് ഓഡജിറത്ത് എന്കസയറജിയത്ത്  (നയം
26  തടയതജി  28.10.2017)  മറുപടജി  നല്കജിയതത്ത്.  നജിലെവജില്  79  മുറജികള്ക്കത്ത്
ഒകദ്യുകപന്സജി നല്കജിയജിട്ടുണത്ത്.തസോഴകത നജിലെ, ഒന്നസോയം നജിലെ എന്നജിവജിടങളജികലെ പുറകത്ത്
വശേസതയയം,  ഇരുവശേങളജിസലെയയം  മുറജികളജിസലെക്കുള  വഴജി  ഇടുങജിയതസോയതജിനസോല്
കഇൗണസജില് നജിശ്ചയജിചജിരജിക്കുന്ന കസകബ്യൂരജിറജി കഡസപസോസജിറയം, വസോടകയയം ഇവജികടയള
മുറജികള്ക്കത്ത്  നല്കസോനസോവജികലന്നത്ത്   വധ്യസോപസോരജി  പ്രതജിനജിധജികള്   നഗരസഭകയ
അറജിയജിചജിട്ടുണത്ത്.

കൃതധ്യമസോയ  ആസൂത്രണമജിലസോകത  കകടജിടയം  നജിര്മജിചതജിനസോല്  നഗരസഭയത്ത്
കസോലെസോകസോലെങളജില്  ലെഭജിസക്കണ  വരുമസോനതജില്  കുറവത്ത്  ഉണസോകുന്ന  സജിതജി
ഒഴജിവസോക്കുന്നതജിനുയം,  വഴജി  വടതജി  കൂട്ടുന്നതജിനുള  നടപടജികള്  സസടകരജിക്കുന്നതജിനുയം,
സര്ക്കസോര്  അനുമതജി  നല്കജിയ  വജിധതജിലുള  തുടര്നജിര്മസോണയം  നടതജി  ബസോക്കജി
മുറജികള്ക്കത്ത്  കൂടജി  ഒകദ്യുകപന്സജി  നല്കുന്നതജിനുയം  നടപടജികള്  കകകകക്കസോളണകമന്നത്ത്
ഓഡജിറത്ത് റജിസപസോര്ടജില് നജിര്സദ്ദേശേജിചജിട്ടുണത്ത്.

നജിലെവജികലെ അവസ ആരസോഞത്ത് നല്കജിയ കതജിനത്ത് മറുപടജി ലെഭധ്യമസോക്കജിയജിടജില എന്നത്ത് കണ്ണൂര് ജജിലസോ
ഓഡജിറത്ത്  സടനജിയര്  കഡപബ്യൂടജി  ഡയറക്ടറുകട  31.07.2018 കലെ  കക.എസത്ത്.എ.കക.എന്.
ആര്.സജി17/1442/18 നമ്പര് കതജിലൂകട അറജിയജിചജിട്ടുണത്ത്.
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8. വസ്തുനജികുതജി  -  13,69,243/-  രൂപയകട  കുടജിശജിക  വസോര്ഷജിക
ധനകസോരധ്യപത്രജികയജില് നജിന്നുയം ഒഴജിവസോക്കജി

[പസോപജിനജിസശരജി ഗസോമ പഞസോയതത്ത് 2016-17 ഒസോഡജിറത്ത് റജിസപസോര്ടത്ത് ഖണജിക 2-5]

2015-16 വര്ഷകത വസോര്ഷജിക ധനകസോരധ്യ പത്രജികയജികലെ ബസോലെന്സത്ത് ഷടറത്ത് B-15
കഷഡബ്യൂള്  പ്രകസോരയം  തന്വര്ഷയം  പജിരജിഞകജിടസോന്  ബസോക്കജിയള  തുക  30,77,302/-
രൂപയസോണത്ത്.  എന്നസോല്  2016-17  വര്ഷകത വസോര്ഷജിക ധനകസോരധ്യ പത്രജികയജികലെ  RP-
43 കഷഡബ്യൂള് പ്രകസോരയം കുടജിശജികയജിനതജില് പജിരജിഞകജിടജിയ തുക 15,95,636/-  രൂപ
മസോത്രമസോണത്ത്. ഇതനുസരജിചത്ത് 2016-17 വര്ഷകത കുടജിശജികയജിനതജില് പജിരജിഞകജിടസോന്
ബസോക്കജിയള  വസ്തുനജികുതജി  14,81,666/-  രൂപയസോകണന്നജിരജികക്ക  ബസോലെന്സത്ത്ഷടറത്ത്  B-
15 കഷഡബ്യൂളജില് 1,12,423/- രൂപ മസോത്രമസോണത്ത് കുടജിശജികയജിനതജില് കസോണജിചജിരജിക്കുന്നതത്ത്.
വസ്തുനജികുതജി കുടജിശജികയസോയ  13,69,243/-  രൂപ  (14,81,666-1,12,423)  ഇതരതജില്
ഡജിമസോന്റെജില്  നജിന്നത്ത്  ഒഴജിവസോക്കജിയതത്ത്  ഭരണസമജിതജി  അയംഗടകരജിചജിടജില.
കുടജിശജികയജിനതജില്  ഡജിമസോന്റെജില്  നജിന്നുയം  ഒഴജിവസോക്കജിയ  13,69,243/-  രൂപയകട
വജിശേദവജിവരങള്  (ഒഴജിവസോക്കജിയ  കകടജിടങളുകട  എണ്ണയം,  ഓസരസോ  കകടജിടതജികന്റെയയം
കകടജിട നമ്പര്, തറവജിസടര്ണ്ണയം, നജികുതജി തുടങജിയവ) ലെഭധ്യമല.

പരസോമര്ശേയം സര്ക്കസോരജികന്റെ പ്രസതധ്യക ശ്രദ്ധയജില് കകസോണ്ടുവരുന്നു.

വജിവജിധ  സര്ക്കസോര്  ഉതരവകള്  പ്രകസോരയം  Information  Kerala  Mission  (IKM)  സഞയ
സസസോഫത്ത് കവയറജില് വരുതജിയ മസോറയം  കസോരണമസോണത്ത്  ഇപ്രകസോരയം  സയംഭവജിചകതന്നത്ത്  കസക്രടറജി  മറുപടജി
നല്കജിയജിട്ടുളതസോയജി  കണ്ണൂര്  ജജിലസോ  ഓഡജിറത്ത്  സടനജിയര്  കഡപബ്യൂടജി  ഡയറക്ടറുകട  31.07.2018 കലെ
കക.എസത്ത്.എ.കക.എന്.ആര്.സജി17/1442/18 നമ്പര് കതജിലൂകട അറജിയജിചജിട്ടുണത്ത്.

9. CRZ  III  (Coastal  Regulation  Zone)  പരജിധജിയജികലെ  അനധജികൃത
ഓഡജിസറസോറജിയയം  നജിര്മസോണയം  -  റഗുലെകകറസത്ത്  കചെയത്ത്  നല്കജിയതത്ത്
ക്രമവജിരുദ്ധയം

[നബ്യൂമസോഹജി ഗസോമപഞസോയതത്ത്  2016-17 ഒസോഡജിറത്ത് റജിസപസോര്ടത്ത്  ഖണജിക 2-6]

(a) ശ്രടമതജി  മറജിയ.വജി.പജി,  ബസോരസോക്കൂല്  ഹഇൗസത്ത്,  കപരജിങസോടജി  എന്നജിവരുകട
ഉടമസതയജിലുണസോയജിരുന്ന പഴയ സസസോമജില് (കകടജിട നമ്പര്-9/85, 9/86, 9/87,
9/88)  കപസോളജിചത്ത്  മസോറജി  പഞസോയതജികന്റെ  അനുമതജിയജിലസോകത  4871.58 ചെതുരശ്ര
മടറര്  വജിസടര്ണ്ണമുള  പുതജിയ  ഓഡജിസറസോറജിയയം  നജിര്മജിചജിട്ടുണത്ത്.  കകടജിടയം
നജിര്മജിചജിരജിക്കുന്ന സലെയം പുഴയജില് നജിന്നുയം  9.50  മടറര് മസോത്രയം അകലെമുളതുയം
CRZ III  പരജിധജിയജില് ഉള്കപടുന്നതുമസോണത്ത്.  കപസോളജിച മസോറന്നതജിനസോയജി സനസോടടസത്ത്
നല്കജിയ  പ്രസ്തുത  കകടജിടതജിനത്ത്  5-8-2016  തടയതജിയജില്  സഞയ  സസസോഫത്ത്
കവയറജില് പഴയ സസസോമജിലജികന്റെ 9/85 കകടജിട നമ്പര് നല്കജി ഉപസയസോഗക്രമതജില്
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മസോറയം  വരുതജി  നജികുതജി  പുനര്നജിര്ണയജിക്കുകയയം  11-8-2016  തടയതജിയജില്
രസടതത്ത്  നമ്പര്  11602101296  പ്രകസോരയം  നജികുതജി  ഈടസോക്കുകയയം  കചെയജിട്ടുണത്ത്.
അനധജികൃതമസോയജി നജിര്മജിച കകടജിടയം നജിയമസോനുസൃത കകടജിടമസോക്കജി മസോറജി നജികുതജി
നജിര്ണയജിചതജികന്റെ അടജിസസോനയം വധ്യകമല.

(b) ഓഡജിറജിനത്ത് ലെഭധ്യമസോക്കജിയ ഫയലുകള് (ഫയല് നമ്പര് A1/2545/16,A1/3145/16)
പരജിസശേസോധജിചതജില്  7-10-2016  തടയതജിയജില്  പ്രസ്തുത  കകടജിടതജികന്റെ
ക്രമവതത്ത്കരണതജിനസോയജി  അസപക്ഷ  സമര്പജിചതസോയയം  (അസപക്ഷ  നമ്പര്,
A1/3145/16)  അസപക്ഷയകട നടപടജി ക്രമങളുകട ഭസോഗകമന്ന രടതജിയജില് സകരള
സകസോസ്റ്റല് സസസോണ മസോസനകജ്മെന്റെത്ത് അസതസോറജിറജിക്കത്ത്  (KCZMA) CRZ  പരജിധജിയജില്
കകടജിടയം  നജിര്മജിക്കുന്നതജിനത്ത്  നജിരസോസക്ഷപ  സസോക്ഷധ്യപത്രയം  അനുവദജിക്കുന്നതജിനത്ത്
നമ്പര്  A1/1535/16  തടയതജി  13-12-2016  പ്രകസോരയം  കസക്രടറജി  ശുപസോര്ശേ
കചെയതസോയയം  കസോണുന്നു.  CRZ  III  വജിഭസോഗതജില്  കപടുന്ന  ആദധ്യ  100
മടററജിനുളജില്  നജിലെവജിലുള  വടടുകളുകട  അറകുറപണജികള്ക്കുയം  നജിലെവജിലുള
കകടജിടയം വജിസ്തൃതജി വര്ദ്ധനവജിലസോകത പുതുക്കജി പണജിയന്നതജിനുയം സകരള സകസോസ്റ്റല്
സസസോണ  മസോസനകജ്മെന്റെത്ത്  അസതസോറജിറജി  അനുമതജി  നല്കജി  വരുന്നുണത്ത്.  എന്നസോല്
ഇവജികട  നജിലെവജിലുണസോയജിരുന്ന  വധ്യവസസോയ  കകടജിടസതക്കസോളുയം  വജിസ്തൃതജിയള
പുതജിയ ഓ ഡജിസറസോറജിയമസോണത്ത് നജിര്മജിചജിട്ടുളതത്ത്. ഇതരയം നജിര്മസോണങള് സകരള
സകസോസ്റ്റല് സസസോണ മസോസനകജ്മെന്റെത്ത്  അസതസോറജിറജിക്കത്ത്  ശേജിപസോര്ശേ കചെസയണതജികലന്നത്ത്
2011  കലെ  സകരള  തടരസദശേ  സമഖലെ  നജിയന്ത്രണ  വജിജസോപനതജില്
പറഞജിട്ടുണത്ത്.

(c) നബ്യൂ മസോഹജി വജിസലജത്ത് ഓഫടസറുകട 326/16 നമ്പര് 30/12/2016 കലെ കതത്ത് പ്രകസോരയം
നബ്യൂ  മസോഹജി  അയംശേയം  കപരജിങസോടജി  സദശേതത്ത്  റടസര്സവ്വേ  നമ്പര്  37  ല്  കപട
പുഴപുറസമ്പസോക്കജില്  നജിര്മജിച  പ്രസ്തുത  കകടജിടതജികന്റെ  ചുമര്  കപസോളജിച
നടക്കജിയജിട്ടുകണങ്കെജിലുയം  മതജില്  നജിര്മജിചതത്ത്  കപസോളജിച  മസോറസോകത
നജിലെനജില്ക്കുന്നതസോയജി കസോണുന്നുകവന്നത്ത് റജിസപസോര്ടത്ത് കചെയജിട്ടുണത്ത്. 1996 കലെ സകരള
പഞസോയതത്ത്  രസോജത്ത്  (കസയറയം  നടക്കയം  കചെയലുയം  അനധജികൃതമസോയജി  കകവശേയം
വയ്ക്കുന്നതജിനത്ത്  പജിഴ ചുമതലുയം ഈടസോക്കലുയം)  ചെടങളജികലെ ചെടയം  3  പ്രകസോരയം പജിഴ
ഈടസോസക്കണതുയം,  ചെടയം  5  പ്രകസോരയം കസയറയം ഒഴജിപജിസക്കണതുമസോണത്ത്  .  ഇപ്രകസോരയം
നടപടജികള് സസടകരജിചജിട്ടുസണസോകയന്നത്ത് വധ്യകമല.

പരസോമര്ശേയം സര്ക്കസോരജികന്റെ പ്രസതധ്യക ശ്രദ്ധയജില് കകസോണ്ടുവരുന്നു.
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കണ്ണൂര

നജിലെവജികലെ  സജിതജി  ആരസോഞത്ത്  സസോപനതജിനത്ത്  കതത്ത്  നല്കജികയങ്കെജിലുയം  മറുപടജി
ലെഭധ്യമസോക്കജിയജിടജിലകയന്നത്ത് കണ്ണൂര് ജജിലസോ ഓഡജിറത്ത്  സടനജിയര് കഡപബ്യൂടജി ഡയറക്ടറുകട  31.07.2018 കലെ
കക.എസത്ത്.എ.കക.എന്.ആര്.സജി17/1442/18 നമ്പര് കതജിലൂകട അറജിയജിചജിട്ടുണത്ത്.

10. വജികസനഫണത്ത്,  കമയജിന്റെനന്സത്ത്  ഫണത്ത്  വജിനജിസയസോഗതജികലെ വടഴ്ച  -  33.83
സകസോടജി രൂപ നഷ്ടമസോയജി

[കണ്ണൂര് ജജിലസോ പഞസോയതത്ത്  2016-17 ഒസോഡജിറത്ത് റജിസപസോര്ടത്ത്  ഖണജിക 3-9]

സഞജിതനജിധജിയജില് നജിന്നുയം പബജികത്ത്  അക്കഇൗണജിസലെക്കത്ത്  ഫണത്ത്  മസോറജി  നല്കുന്ന
സമ്പ്രദസോയയം  2015-16 വര്ഷയം  മുതല്  നജിര്തല്  കചെയതനുസരജിചത്ത്
തസദ്ദേശേഭരണസസോപനങള്ക്കുള അസലെസോടത്ത്കമന്റെജില് കചെലെവഴജിക്കസോകത അവസശേഷജിക്കുന്ന
തുക സഞജിതനജിധജിയജിസലെക്കത്ത് തജിരജികക സപസോകുയം (സര്ക്കസോര് ഉതരവത്ത് നമ്പര് (പജി)400/14
ഫജിന്  തടയതജി.19.09.2014,  സര്ക്കസോര്  ഉതരവത്ത്  നമ്പര്  (പജി)119/15  ഫജിന്
തടയതജി.21.03.2015,  സര്ക്കസോര്  ഉതരവത്ത്  നമ്പര്  (പജി)419/15  ഫജിന്
തട യതജി.19.09.2015).  ഇപ്രകസോരയം  കചെലെവഴജിക്കകപടസോകത  ബസോക്കജിയസോകുന്ന  തുകകള്
തസദ്ദേശേഭരണസസോപനങള്ക്കത്ത്  അതസോതത്ത്  വര്ഷയം  നഷ്ടകപടുകയസോണത്ത്  കചെയ്യുന്നതത്ത്.
സര്ക്കസോര്  അനുവദജിച  വജിവജിധ  ഫണ്ടുകളജില്  കചെലെവഴജിക്കുവസോനസോകസോകത
സഞജിതനജിധജിയജിസലെക്കത്ത് തജിരജികചടുതതു വഴജി കണ്ണൂര് ജജിലസോപഞസോയതജിനത്ത് നഷ്ടകപടതത്ത്
33.83  സകസോടജി  രൂപയസോണത്ത്.  ഓസരസോ  ഫണജിനതജിലുയം  ജജിലസോപഞസോയതജിനത്ത്  നഷ്ടകപട
തുകകളുകട ഇനയം തജിരജിചള വജിവരയം തസോകഴ സചെര്ക്കുന്നു.

ക്രമ നയം ഫണജിനയം നഷ്ടമസോയ തുക

1 വജികസനഫണത്ത് (കപസോതുവജിഭസോഗയം) 9,78,66,962

2 വജികസനഫണത്ത് (എസത്ത് സജി പജി) 1,16,92,983

3 വജികസനഫണത്ത് (ടജി എസത്ത് പജി) 1,05,32,465

4 സയംരക്ഷണഗസോന്റെത്ത് (സറസോഡത്ത്) 19,77,63,088

5 സയംരക്ഷണഗസോന്റെത്ത് (സനസോണ സറസോഡത്ത്) 2,04,27,284

ആകക നഷ്ടമസോയ തുക 33,82,82,782

വര്ഷസോവസസോനയം  കചെലെവഴജിക്കസോകത  ബസോക്കജിയസോകുന്ന  ഫണ്ടുകള്
പസോഴസോകുന്നതസോകണന്നത്ത്  സനരതതകന്ന  സര്ക്കസോര്  നജിര്സദ്ദേശേയം  നല്കജിയജിരുകന്നങ്കെജിലുയം
പദ്ധതജി  പണയം  കചെലെവഴജിക്കുന്നതജില്  ജജിലസോ  പഞസോയതത്ത്  സവണത്ര  മുകന്നസോരുക്കയം
നടതജിയജിടജിലസോതതുകകസോണസോണത്ത്  ഇത്രയയം  വലെജിയ  തുക  നഷ്ടമസോയതത്ത്.  സര്ക്കസോര്
അനുവദജിക്കുന്ന  ഫണ്ടുകള്  സമയബനജിതമസോയജി  വജിനജിസയസോഗജിക്കുന്നതജിനത്ത്  സവണ
തയസോകറടുപ്പുകള്  നടസതണതസോണത്ത്.  പരസോമര്ശേയം  സര്ക്കസോരജികന്റെ  പ്രസതധ്യക  ശ്രദ്ധയജില്
കകസോണ്ടുവരുന്നു.
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നജിലെവജികലെ അവസ ആരസോഞത്ത് നല്കജിയ കതജിനത്ത് മറുപടജി ലെഭധ്യമസോക്കജിയജിടജില എന്നത്ത് കണ്ണൂര് ജജിലസോ
ഓഡജിറത്ത്  സടനജിയര്  കഡപബ്യൂടജി  ഡയറക്ടറുകട  31.07.2018 കലെ  കക.എസത്ത്.എ.കക.
എന്.ആര്.സജി17/1442/18 നമ്പര് കതജിലൂകട അറജിയജിചജിട്ടുണത്ത്.

11. സ്കൂളുകളുകട  അടജിസസോന  സഇൗകരധ്യയം  വര്ദ്ധജിപജിക്കല്  -  മസോസ്റ്റര്  പ്ലസോന്
തയസോറസോക്കജി നജിര്വ്വേഹജിസക്കണതസോണത്ത്

[കണ്ണൂര് ജജിലസോ പഞസോയതത്ത്  2016-17 ഒസോഡജിറത്ത് റജിസപസോര്ടത്ത്  ഖണജിക 3-12]

ജജിലസോപഞസോയതജികന്റെ  അധജികസോരപരജിധജിയജിലുള  നജിരവധജി  സ്കൂളുകള്ക്കത്ത്
അറകുറപണജി  നടത്തുന്നതജിനുയം  പുതുതസോയജി  കകടജിടയം  നജിര്മജിക്കുന്നതജിനുയം  സപ്രസോജക്ടുകള്
നടപസോക്കജിയജിട്ടുണത്ത്.  പുതുതസോയജി  കകടജിടയം  നജിര്മജിക്കുന്നതജിനത്ത്  ആവശേധ്യമസോയ  സലെ
സഇൗകരധ്യങള്  പലെസപസോഴുയം  നജിലെവജിലുള  സ്കൂളുകള്ക്കത്ത്  ഇല.  ഈ  സസോഹചെരധ്യതജില്
നജിലെവജില് പ്രവര്തജിചവരുന്ന സളുകളജികലെ പഴയ കകടജിടങള് കപസോളജിചമസോറജി  സലെയം
കകണത്തുകയസോണത്ത്  കചെയ്യുന്നതത്ത്.  എന്നസോല്  ഈ  വജിധയം  പഴയ  കകടജിടയം
കപസോളജിചമസോറന്നതജിനത്ത്  മുമ്പത്ത്  അവകയ  പ്രസയസോജനകപടുതജി  പുതജിയ  സബസോക്കുകള്
നജിര്മജിക്കസോനുള  ശ്രമങള്  ഉണസോകുന്നജില.  മസോത്രവമല  നജിലെവജിലുള  കകടജിടതജികന്റെ
സമടപയം  പുതജിയ  കകടജിടയം  നജിര്മജിക്കുസമ്പസോള്  പഴയ  കകടജിടതജികന്റെ  സുരക്ഷ
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുമജില. 

• ഉദസോഹരണമസോയജി കപരജിസങ്കെരജി ഗവണകമന്റെത്ത് കഹസ്കൂളജികലെ ഒരു കകടജിടതജിനത്ത്  15
വര്ഷയം പഴക്കമുണസോയജിരുന്നു.  കലത്ത് കകസോണത്ത് നജിര്മജിചതുയം സമല്കൂര സകസോണക്രടറത്ത്
കചെയതുമസോയജിരുന്നു  പ്രസ്തുത  കകടജിടയം.  ഈ  സ്കൂളജില്  പുതുതസോയജി  4  നജിലെയള
കകടജിടയം നജിര്മജിക്കുന്നതജിനത്ത്  14,40,000/-  പ്ലസോന് ഫണത്ത് വകയജിരുത്തുകയണസോയജി.
പ്രസ്തുത കകടജിടയം നജിര്മജിക്കുന്നതജിനത്ത് നജിലെവജിലുള കകടജിടതജികന്റെ സമടപയം മണ്ണത്ത്
മസോറജിയതജികന  തുടര്ന്നത്ത്  പഴയ  കകടജിടയം  അപകടസോവസയജിലെസോയതത്ത്  റജിസപസോര്ടത്ത്
കചെയ്യുകയയം  അപകടസോവസയജിലെസോയ  പഴയ  കകടജിടയം  കപസോളജിചമസോറവസോന്
ഭരണസമജിതജി  അനുമതജി  നല്കുകയയം  കചെയ.  കമചകപട  കകടജിടയം
നജിര്മജിക്കുന്നതജിനത്ത്  ലെഭജിച  ഫണ്ടുകള്  പ്രസയസോജനകപടുത്തുന്നതജിനുസവണജി
നജിലെവജിലുള ആസജി നഷ്ടകപടുത്തുന്നു.

വജിവജിധ  സ്കൂളുകള്ക്കത്ത്  പുതുതസോയജി,  സസോര്ടത്ത്  കസോസത്ത്  മുറജികള്  നജിര്മജിക്കുന്നതജിനുയം
അനര്സദ്ദേശേടയ  നജിലെവസോരതജിലുള  സളുകളസോക്കജി  മസോറസോനുള  അടജിസസോന
സഇൗകരധ്യങകളസോരുക്കുന്നതജിനുമസോയള കപ്രസോസപസോസലുകള് നജിലെവജിലുണത്ത്. ഓസരസോ വര്ഷവയം
ഇതരയം ആവശേധ്യതജിനത്ത് സപ്രസോജക്ടുകള് തയസോറസോക്കുന്നതജിനത്ത് മുസന്നസോടജിയസോയജി ഒരു മസോസ്റ്റര്
പ്ലസോന്  തയസോറസോസക്കണതത്ത്  അനജിവസോരധ്യമസോണത്ത്.  ഈ  മസോസ്റ്റര്  പ്ലസോന്  അനുസരജിചത്ത്
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തയസോറസോസക്കണ്ടുന്ന സപ്രസോജക്ടുകള്ക്കത്ത് ആവശേധ്യമസോയ ഫണ്ടുകളുയം അവയകട ലെഭധ്യതയയം സലെ
ലെഭധ്യതയയം ഉറപ്പുവരുതജിസവണയം പദ്ധതജികള് ആവജിഷ്കരജിക്കസോന്.

നല രടതജിയജില് സസോമ്പതജിക ആസൂത്രണയം നടതജി കപസോതുപണയം പസോഴസോകസോത
രടതജിയജില്  പദ്ധതജികള്  നടപജിലെസോക്കസോന്  കഴജിയസോത  തസദ്ദേശേ  സസയയംഭരണ
സസോപനങള്ക്കത്ത് ഒരു ഉദസോഹരണമസോണത്ത് ഈ പരസോമര്ശേയം.  അസറത്ത് മസോസനകജ്മെന്റെത്ത് മസോനസല്,
അസറത്ത്  മസോസനകജ്മെന്റെത്ത്  പ്ലസോന്  എന്നജിവ  തയസോറസോക്കുന്ന  ചുമതലെ  തസദ്ദേശേ  സസയയംഭരണ
സസോപനങള്ക്കത്ത്  നല്കജിയജിട്ടുണത്ത്.  ആയതത്ത്  പ്രവൃതജിപഥതജില്  എതജിക്കുന്നതജിനുള
നടപടജികള്ക്കസോയജി സര്ക്കസോരജികന്റെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണജിക്കുന്നു.

നജിലെവജികലെ  സജിതജി  ആരസോഞത്ത്  സസോപനതജിനത്ത്  കതത്ത്  നല്കജികയങ്കെജിലുയം  മറുപടജി
ലെഭധ്യമസോക്കജിയജിടജിലകയന്നത്ത് കണ്ണൂര് ജജിലസോ ഓഡജിറത്ത്  സടനജിയര് കഡപബ്യൂടജി ഡയറക്ടറുകട  31.07.2018 കലെ
കക.എസത്ത്.എ.കക.എന്.ആര്.സജി17/1442/18 നമ്പര് കതജിലൂകട അറജിയജിചജിട്ടുണത്ത്.

12. സസോയംസസോരജിക  നജിലെയങളജില്  ആവശേധ്യകത  പരജിഗണജിക്കസോകതയയം
ചുമതലെകള്ക്കത്ത്  വജിരുദ്ധമസോയയം  സസസോളസോര്  പസോനല്  സസോപജിക്കല്  -
40,68,280/- രൂപ പസോകഴ്ചലെവസോയജി 

[കണ്ണൂര് ജജിലസോ പഞസോയതത്ത്  2016-17 ഒസോഡജിറത്ത് റജിസപസോര്ടത്ത്  ഖണജിക 3-22]

സസോയംസസോരജിക  സകനങളജില്  സസസോളസോര്  പസോനല്  സസോപജിക്കുന്നതജിനത്ത്  കലെസോ
സസോയംസസോരജിക  കസോയജിക  വജികസനയം-യവജനസക്ഷമയം  എന്ന  സമഖലെയജില്  ഉള്കപടുതജി
ജജിലസോ പഞസോയതത്ത് ₹75,15,000/-  വകയജിരുതജി സപ്രസോജക്ടത്ത് തയസോറസോക്കുകയയം, 2015-16
ല്  അതജില്  നജിന്നത്ത്  ₹8,70,896/-  കചെലെവഴജിചത്ത്  അലെമസോര,  സമശേ,  കമ്പബ്യൂടര്  സടബജിള്,
കഡസത്ത് സടസോപത്ത് കമ്പബ്യൂടര് എന്നജിവ വസോങ്ങുകയയം കചെയ. 2016-17  ല് സര്ക്കസോര് ഉതരവത്ത്
(സസോധസോ)  നമ്പര്  1384/2014  ത.സസ.ഭ.വ  തടയതജി  03.06.2014  പ്രകസോരമുള
ഉതരവജികന്റെ  അടജിസസോനതജില്  കകല്സട്രെെസോണജികന  സഇൗസരസോര്ജ  പദ്ധതജി
നടപജിലെസോക്കുന്നതജിനുള  ഏജന്സജിയസോയജി  കതരകഞടുക്കുകയയം  03.03.2016  കലെ
കകല്സട്രെെസോണജികന്റെ MKTG/F1/SP 668/PEG (S)/15-16/527 നമ്പര് കതത്ത് പ്രകസോരയം 11
സസോയംസസോരജിക സകനങളജില്  MNRE  സബത്ത്സജി ഡജി കഴജിചത്ത് ഒകരണ്ണതജിനത്ത് ₹5,83,150/-
നജിരക്കജില്  സസസോളസോര് പസോനല്  (off grid) 4 Kwp solar power plant with battery
back up (12V 150 AH-8 Nos )സസോപജിക്കുന്നതജിനുള ശേജിപസോര്ശേ നല്കുകയമുണസോയജി.
കകല്സട്രെെസോണ നടതജിയ ഫടല്ഡത്ത് തലെ റജിസപസോര്ടത്ത്  പ്രകസോരയം  7  സകനങളജില് മസോത്രസമ
സസസോളസോര്  പസോനലുകള്  സസോപജിചത്ത്  കവദദ്യുതജി  ലെഭധ്യമസോക്കസോന്  സസോധജിക്കുകയള  എന്നത്ത്
അറജിയജിചജിട്ടുണത്ത്. 01/2017-കലെ സജി1/4768/15 നമ്പര് കതജില് ആവശേധ്യകപടതനുസരജിചത്ത്
3  സകനങളജില്  4KWp  യസടതുയം  4  സകനങളജില്  3KWp  യസടതുയം  roof top solar
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power plant with battery സസോപജിക്കുന്നതജിനത്ത് 34,86,480 രൂപയകട എസ്റ്റജിസമറത്ത്  05-
01-2016  കലെ(തടയതജിയജില് അപസോകമുണത്ത്)  MKTG/F1/SP 668/PEG (S)/16-17/419
നമ്പര് കതത്ത് പ്രകസോരയം കകല്സട്രെെസോണ ലെഭധ്യമസോക്കുകയണസോയജി.  ഇതുപ്രകസോരയം  4KW solar
power plant with Battery back up of 12V - 150 AH (8 Nos), 3KW solar power
plant  with  Battery  back  up  of  12V  200  AH  (4  Nos)  ആണത്ത്
ഉള്കപടുതജിയജിട്ടുളതത്ത്. 

എസ്റ്റജിസമറത്ത് അയംഗടകരജിചത്ത് 23-02-2017 ല് സജി 1/4768/15 നമ്പര് കതത്ത് പ്രകസോരയം
സസസോളസോര് പസോനല് സസോപജിചത്ത്  കമടഷന് കചെയ്യുന്നതജിനത്ത്  വര്ക്കത്ത്  ഓര്ഡര് നല്കുകയയം
കചെയജിട്ടുണത്ത്.  18-02-2017  കലെ  MKTG/F2/CSP137/PEG  (S)/16-17/498  കതത്ത്
പ്രകസോരയം  കരസോര്  ഒപ്പുകവക്കുന്നതജിനസോയജി  കരസോര്പത്രയം  ലെഭധ്യമസോക്കജിയജിട്ടുണത്ത്.  പ്രസ്തുത
കരസോറജില് നമ്പറുയം തടയതജിയയം സരഖകപടുത്തുകസയസോ ഒപജിട നജിര്വഹണ ഉസദധ്യസോഗസകന്റെ
സടല് പതജിക്കുകസയസോ കചെയജിടജില. കരസോര് വധ്യവസ 5 പ്രകസോരയം 50% തുക മുന്കൂറുയം 40%
തുക  സസോധനങള്  ലെഭധ്യമസോക്കജിയതജിനു  സശേഷവയം  10%  സസോപജിചത്ത്  കമടഷന്
കചെയതജിനുസശേഷവയം  നല്സകണതസോണത്ത്  എന്നത്ത്  വധ്യവസ  കചെയജിട്ടുണത്ത്.  കൂടസോകത
കകല്സട്രെെസോണജികന്റെ 29-03-2017 കലെ MKTG/F2/CSP158/PEG (S)/16-17/582 നമ്പര്
കതത്ത്  പ്രകസോരയം  പുഞവയല്  സസോസസോരജിക  നജിലെയതജില്  സസസോളസോര്  പസോനല്
സസോപജിക്കുന്നതജിനത്ത്  100%  തുകയയം  മുന്കൂറസോയജി  നല്കണകമന്നത്ത്  ആവശേധ്യകപടതജികന്റെ
അടജിസസോനതജില്  (Invoice  No  PG/SOLAR/PI.74/16-17  Dtd  29-03-2017)
4KWp solar power plant with battery  സസോപജിക്കുന്നതജിനത്ത് ₹5,81,800  മുന്കൂറസോയജി
നല്കജിയജിട്ടുണത്ത്.

29-03-2017  കലെ MKTG/F2/CSP147/PEG (S)/16-17/5823  നമ്പര് കതജില്
വര്ക്കത്ത്  ഓര്ഡര്  പ്രകസോരമുള  പ്രവൃതജി  30-04-2017  നകയം  പൂര്തജിയസോക്കുകമന്നുയം
ആയതജിനസോല് ബസോക്കജിയള  50%  തുക കൂടജി  ലെഭധ്യമസോക്കണകമന്നത്ത്  ആവശേധ്യകപടതജികന്റെ
അടജിസസോനതജില്  30-03-2017 കലെ  സജി  7/4768/2015  നമ്പര്  ഉതരവപ്രകസോരയം  7
സസസോളസോര്  പസോനലുകളുകട  മുന്കൂര്  നല്കജിയ  50%  തുക  കഴജിചത്ത്  ബസോക്കജിയള  50%
തുകയസോയ ₹17,43,240  കകല്സട്രെെസോണജിനത്ത് നല്കുകയണസോയജി.

പദ്ധതജി നടതജിപജികലെ അപസോകങള്

(a) ആവശേധ്യകത പരജിഗണജിക്കസോകത സസസോളസോര് പവര് പ്ലസോന്റെത്ത് സസോപജിച.

2016-17 ല് നടപജിലെസോക്കജിയ സസസോളസോര് സസോപജിക്കല് എന്ന പദ്ധതജി സസോയംസസോരജിക
സസോപനങളുകട കവദദ്യുതജി ഉപസഭസോഗയം പരജിഗണജിക്കസോകതയയം ഭസോവജിയജിലുണസോകുന്ന
അറകുറപണജി  കചെലെവത്ത്  പരജിഗണജിക്കസോകതയയം  വധ്യകമസോയ  പഠനയം
നടതസോകതയമസോണത്ത് നടപജിലെസോക്കജിയതത്ത്.  പുഞവയല് സസോയംസസോരജിക നജിലെയതജില്
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സസസോളസോര്  പസോനല്  സസോപജിചതത്ത്  പരജിസശേസോധജിചസപസോള്  പ്രതജിമസോസ  കവദദ്യുതജി
ചെസോര്ജത്ത്  സകവലെയം  ₹189/-  മസോത്രമസോയജിരുന്നു  എന്നു  കസോണുകയണസോയജി.  ഈ
രടതജിയജില്  കവദദ്യുതജി  ബജില്  തുക  കണക്കസോക്കുകയസോകണങ്കെജില്  ഒരു  വര്ഷയം
₹2,268/-  (12  X  189)  മസോത്രസമ  ഒടുസക്കണതസോയജിട്ടുള.  ഇന്നകത  തസോരജിഫത്ത്
അടജിസസോനതജില്  256  വര്ഷയം ഒടുക്കജിയസോല് സപസോലുയം ഇതജിനു മുതല് മുടക്കജിയ
തുകയജിസലെക്കത്ത്  എതജിസചരസോനസോവജില  എന്ന  വസ്തുത  പദ്ധതജി  ആവജിഷ്കരജിക്കുന്ന
സവളയജില്  വജിസരജിക്കകപട്ടു.  വസോര്ഷജിക  അറകുറപണജിക്കുള  കചെലെവത്ത്  ഇതജിനത്ത്
പുറകമ സവകറ കസോസണണതസോയജി വരുയം.  കരസോര് വധ്യവസ പ്രകസോരയം  5  വര്ഷകത
ഗധ്യസോരണജി  മസോത്രസമ  സസസോളസോര്  പസോനലുകള്ക്കുള.  കൂടസോകത  25  വര്ഷകത
കപര്സഫസോമന്സത്ത്  വസോറണജിയയം.  5  വര്ഷതജിനു  സശേഷമുള  വര്ഷങളജികലെ
സയംരക്ഷണ കചെലെവത്ത് സസോപനയം വഹജിസക്കണതസോയയം വരുയം.

(b) സസസോളസോര് പ്ലസോന്റെത്ത് സസോപജിക്കസോന് കതരകഞടുത സസോപനകത തകന്ന സസോധധ്യതസോ പഠനയം
നടതസോന് ചുമതലെകപടുതജി

സപ്രസോജക്ടത്ത്  പ്രകസോരയം  11 സസോയംസസോരജിക  സകനങളജിസലെക്കത്ത്  സസസോളസോര്  പവര്  പ്ലസോന്റെത്ത്
സസോപജിക്കുന്നതജിനത്ത്  ₹64,15,000/-  വകയജിരുതജിയജിട്ടുകണന്നത്ത്  കകല്സട്രെെസോണജികന
അറജിയജിചതജികന്റെ അടജിസസോനതജില് ഒരു സകനതജിനത്ത് ₹5,83,181/-  പ്രകസോരമുള
എസ്റ്റജിസമറത്ത്  തയസോറസോക്കുകയസോണത്ത്  കചെയതത്ത്.  കൂടസോകത  പദ്ധതജിക്കു  സവണജി  തുക
വകയജിരുതജിയ സശേഷയം സസസോളസോര് സസോപജിക്കസോന് കതര കഞടുത സസോപനകത
തകന്ന  സസോധധ്യതസോപഠനയം  നടത്തുന്നതജിനത്ത്  ഏലജിക്കുകയയം  സസോപനയം  നല്കജിയ
റജിസപസോര്ടജികന്റെ അടജിസസോനതജില്  8  സകനങളജില് പദ്ധതജി നടപസോക്കുകയമസോണത്ത്
കചെയതത്ത്.

(c) സപ്രസോജക്ടത്ത് ലെക്ഷധ്യയം കകവരജിചജില.

സസോയംസസോരജിക  സകനങകള  മസോതൃകസോ  കലെബറജികളസോക്കുന്നതജിനുയം  ഇന്റെര്കനറത്ത്
സഇൗകരധ്യയം  ഏര്കപടുത്തുന്നതജിനുയം  സസോധസോരണക്കസോര്ക്കത്ത്  കമ്പബ്യൂടര്  കട്രെെയജിനജിയംഗത്ത്
നല്കുന്നതജിനുമസോണത്ത് സപ്രസോജക്ടത്ത് തയസോറസോക്കജിയജിരജിക്കുന്നതത്ത്.  എന്നസോല് അഴടസക്കസോടത്ത്
ഗസോമപഞസോയതജികലെ  പളജിക്കുന്നുമ്പ്രയം  സസോയംസസോരജിക  നജിലെയയം  സന്ദര്ശേജിചതജില്
ഇങകന ഒരു സസോപനയം പ്രവര്തജിക്കുന്നജില എന്നുയം ബസോററജിയയം  ഇന്സവര്ടറുയം
സസോപജിചജിരജിക്കുന്നതത്ത് ഗസോമപഞസോയതജികന്റെ കമബ്യൂണജിറജി ഹസോളജിസനസോടനുബനജിച
കസ്റ്റയര്  സകസത്ത്  റൂമജിലുയം  സസസോളസോര്  പസോനല്  സസോപജിചജിരജിക്കുന്നതത്ത്  കതസോടടുത
അയംഗന്വസോടജി  കകടജിടതജിലുമസോകണന്നത്ത്  കണ്ടു.  കൂടസോകത  അയംഗടകരജിച  സപ്രസോജക്ടത്ത്
പ്രകസോരയം  3KWp  സസസോളസോര്  പവര്  പ്ലസോന്റെത്ത്  പസോല്ചരയം  കമബ്യൂണജിറജി  ഹസോളജിലുയം
സസോപജിചജിട്ടുണത്ത്.
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(d) എസ്റ്റജിസമറജില് നജിന്നത്ത് വധ്യതജിചെലെജിചത്ത് സപ്രസോജക്ടത്ത് നടപജിലെസോക്കജി.

കകല്സട്രെെസോണജികന്റെ  05.01.2016  (തടയതജിയജില്  അപസോകമുണത്ത്)  MKTG/F1/SP
668/PEG (S)/16-17/419  നമ്പര് കതത്ത് പ്രകസോരയം  3  സകനങളജില്  4KW solar
power plant with Battery back up of 12V 150 AH (8 Nos) 4 സകനങളജില്
3KW solar power plant with Battery back up of 12V 200 AH (4 Nos),
29-03-2017  കലെ  MKTG/F2/CSP158/PEG  (S)/16-17/582  നമ്പര്  കതത്ത്
പ്രകസോരയം  4KW solar power plant with Battery bank of 12V 150 AH (8
Nos)  സസോപജിക്കുന്നതജിനുമസോണത്ത് കരസോര് കവചജിരജിക്കുന്നതത്ത്.  എന്നസോല് സസോയംസസോരജിക
നജിലെയയം  സന്ദര്ശേജിചസപസോള് അഴടസക്കസോടത്ത്  ഗസോമപഞസോയതജികലെ പളജിക്കുന്നുമ്പ്രയം
സസോയംസസോരജിക നജിലെയയം  (കമബ്യൂണജിറജി ഹസോള്),  പുഞവയല് സസോയംസസോരജിക നജിലെയയം
കണ്ണപുരയം  എന്നജിവജിടങളജില്  6V  250  AH  Battery  16  Nos,  5KWP
invertor ആണത്ത്  സസോപജിചജിരജിക്കുന്നതത്ത്.  എയം.എന്.ആര്.ഇ  കസ്പെസജിഫജിസക്ക
ഷനജിലുള  സസസോളസോര്  പവര്  പ്ലസോന്റെത്ത്  തകന്നയസോസണസോ  സസോപജിചതത്ത്  എന്നതജിനത്ത്
ക്ഷമതയള  അധജികസോര  സസോനത്തു  നജിന്നുള  സസോക്ഷധ്യപത്രവയം  സസസോളസോര്
പ്ലസോന്റുകളുകട  ഇന്സ്റ്റസലെഷന്  റജിസപസോര്ട്ടുയം  സബത്ത്സജി ഡജി  വജിവരങളുയം
ലെഭധ്യമസോക്കജിയജിടജില.

(e) കരസോറജിനു വജിരുദ്ധമസോയജി പ്ലസോന്റെത്ത് സസോപജിക്കുന്നതജിനത്ത് മുമ്പത്ത് മുഴുവന് തുകയയം നല്കജി.

കരസോര്  വധ്യവസ  5 പ്രകസോരയം  50%  തുക  മുന്കൂറുയം  40%  തുക  സസോധനങള്
ലെഭധ്യമസോക്കജിയതജിനു സശേഷവയം 10% തുക സസോപജിചത്ത് കമടഷന് കചെയതജിനുസശേഷവയം
നല്സകണതസോണത്ത്.  എന്നസോല്  Invoice No.PEG/SOLAR/PI.63/16-17 dtd 27-
02-2017  പ്രകസോരമുള 7  സസസോളസോര് പസോനലുകളുകട വജിലെയസോയ ₹34,86,480  യകട
50% ₹17,43,240/-  (ബജില് നമ്പര്  2/DP/  16-17  dtd  09-03-2017  പ്രകസോരയം
നല്കജിയതത്ത് ) കഴജിചത്ത് ബസോക്കജിയള ₹17,43,240/- യയം പുഞവയല് സസോയംസസോരജിക
നജിലെയതജില് സസസോളസോര് പ്ലസോന്റെജികന്റെ വജിലെയസോയ ₹5,81,800/- യയം ഉള്കപകട ആകക
₹23,25,040/- കരസോര് വധ്യവസയത്ത് വജിരുദ്ധമസോയജി സസസോളസോര് പസോനലുകള് സസോപജിചത്ത്
ഇന്സ്റ്റസലെഷന് റജിസപസോര്ടത്ത് നല്കുന്നതജിനുയം കമടഷന് കചെയ്യുന്നതജിനുയം മുമ്പുതകന്ന
നല്കുകയണസോയജി.

(f) സസോയംസസോരജിക നജിലെയങളുകട ഉടമസത സയംബനജിചത്ത് വധ്യകതയജില.

സസസോളസോര്  പസോനല്  സസോപജിച  സസോപനങള്  ജജിലസോ  പഞസോയതജികന്റെ
ഉടമസതയജിലുളതസോസണസോ  എന്നതജിനുള  സരഖകള്  ഓ ഡജിറജിനത്ത്
ലെഭധ്യമസോക്കജിയജിടജില.  കൂടസോകത  സസസോളസോര്  പസോനലുകളുകട  സമല്സനസോട  ചുമതലെ,
ഉടമസത എന്നജിവയ്ക്കുളള കരസോറുയം ചെമചജിടജില.
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(g) കമയജിന്റെനന്സജിനത്ത് സയംവജിധസോനകമസോരുക്കജിയജില.

സസസോളസോര്  പവര്  മുടക്കയം  കൂടസോകത  ലെഭജിക്കുന്നതജിനത്ത്  സസസോളസോര്  പസോനലുകളുകട
സയംരക്ഷണ സയംവജിധസോനയം കൂടജി  ഒരുസക്കണതസോയജിരുന്നു.  അങകന സയംവജിധസോനയം
ഒരുക്കസോതപക്ഷയം പവര് ലെഭജിക്കസോകത വരജികയയം പദ്ധതജി അപസോകട പസോഴസോവകയയം
കചെയസോനുള സസോധധ്യത കണക്കജികലെടുക്കസോകതയസോണത്ത് പദ്ധതജി ആവജിഷ്കരജിചതത്ത്.  

(h) ജജിലസോ  പഞസോയതജികന്റെ  ചുമതലെയജില്കപടസോത  സപ്രസോജക്ടത്ത്  ഏകറടുക്കുന്നതജിനത്ത്
സര്ക്കസോറജികന്റെ മുന്കൂര് അനുമതജി വസോങജിയജില.

1994 കലെ സകരള പഞസോയതത്ത് രസോജത്ത് നജിയമതജികലെ അഞസോയം പടജികയജില് ജജിലസോ
പഞസോയത്തുകളുകട  കപസോതുവസോയ  ചുമതലെകളുയം  സമഖലെസോടജിസസോനതജിലുള
ചുമതലെകളുയം  കൃതധ്യമസോയജി  പ്രതജിപസോദജിചജിട്ടുണത്ത്.  ഇതുപ്രകസോരയം  പടജിക  ജസോതജി
വജികസനതജില്  സപസോസ്റ്റത്ത്  കമട്രെെജികത്ത്  സഹസോസ്റ്റലുകളുകട  നടതജിപത്ത്,  പടജിക
ജസോതജിക്കസോര്ക്കുള  കതസോഴജിലെധജിഷജിത  പരജിശേടലെന  സകനങളുകട  നജിയന്ത്രണയം
എന്നജിവയയം  കസോയജിക  വജിസനസോദവയം  സസോയംസസോരജിക  കസോരധ്യങളുയം  എന്നതജില്
സസ്റ്റഡജിയയം  നജിര്മജിക്കുക  എന്നതുയം  മസോത്രസമ  ഉള്കപടുന്നുള.  സസോയംസസോരജിക
നജിലെയങള്  സസോപജിക്കുന്നതജിനുള  ചുമതലെ  മൂന്നസോയം  പടജിക  പ്രകസോരയം
ഗസോമപഞസോയത്തുകള്ക്കസോണത്ത്.

സര്ക്കസോര് ഉതരവത്ത്  (എയം.എസത്ത്)  നമ്പര്  4/2016/തസസഭവ തടയതജി  11.01.2016
പ്രകസോരമുള പദ്ധതജി ആസൂത്രണവയം സബത്ത്സജി ഡജിയയം അനുബന വജിഷയങളുയം
സയംബനജിച  മസോര്ഗ്ഗസരഖയജികലെ  ഖണജിക  4(8)ല്  പഞസോയതത്ത്  രസോജത്ത്
നജിയമപ്രകസോരയം  ഒരു  തസദ്ദേശേഭരണ  സസോപനതജികന്റെ  ചുമതലെയജില്
നജിക്ഷജിപ്തമലസോതതുയം തസദ്ദേശേഭരണ സസോപനകത സര്ക്കസോര് ഏലജിചജിടജിലസോതതുയം
ഏകതങ്കെജിലുയം  വകുപ്പുകളുകട  ചുമതലെയജിലുളതുയം  ആയ  പ്രവര്തനങള്
പദ്ധതജിയജില്  ഉള്കപടുതസോവന്നതല  എന്നുയം  വധ്യകമസോക്കജിയജിട്ടുണത്ത്.  കൂടസോകത
ഖണജിക  9-(vii)  പ്രകസോരയം  പടജിക  ജസോതജി  യവജന  വജികസനതജിനുസവണജി
എസത്ത്.സജി.പജി  ഫണ്ടുകളുകട  10%  തുക  ഗസോമപഞസോയത്തുകളുയം/നഗര  ഭരണ
സസോപനങളുയം മസോത്രയം വകയജിരുസതണതസോണത്ത് എന്നുയം പ്രതജിപസോദജിചജിട്ടുണത്ത്.

ഇതജിനു  വജിരുദ്ധമസോയജി  ജജിലസോ  പഞസോയതജികന്റെ  ചുമതലെയജില്  കപടസോതതുയം
സര്ക്കസോര് ഉതരവത്ത്  (എയം.എസത്ത്)  നമ്പര്  4/2016/തസസഭവ തടയതജി  11.01.2016
പ്രകസോരമുള പദ്ധതജി ആസൂത്രണവയം സബത്ത്സജി ഡജിയയം അനുബന വജിഷയങളുയം
സയംബനജിച  മസോര്ഗ്ഗസരഖയജില്  പ്രസതധ്യകയം  പറയസോതതുമസോയ  സസോയംസസോരജിക
നജിലെയങള്ക്കത്ത്  ഫര്ണജിചര്,  കമ്പബ്യൂടര്,  അനുബന  ഉപകരണങള്  വസോങജി
നല്കല്, സസസോളസോര് പ്ലസോന്റെത്ത് സസോപജിക്കല് എന്നജിവ നടപസോക്കുന്നതജിനത്ത് സര്ക്കസോരജില്
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നജിന്നുയം പ്രസതധ്യക അനുമതജി വസോങജിയജിടജില. 

സപ്രസോജക്ടത്ത്  നടപസോക്കുന്നതജിനത്ത്  മുമ്പത്ത്  വധ്യകമസോയ  സസോദ്ധധ്യതസോപഠനയം  നടതസോകത
സസസോളസോര് പവര് പ്ലസോന്റെത്ത് സസോപജിചതജിനസോല് ₹40,68,280/-  പസോഴത്ത് കചെലെവസോയജി.  സപ്രസോജക്ടത്ത്
സമസോണജിററജിയംഗത്ത്  നടസതണ  ചുമതലെ  ഭരണസമജിതജിക്കസോകണന്നത്ത്  ഓഡജിറത്ത്  റജിസപസോര്ടജില്
ചൂണജിക്കസോണജിചജിട്ടുണത്ത്. വജിഷയയം സര്ക്കസോരജികന്റെ ശ്രദ്ധയജില് കകസോണ്ടുവരുന്നു.

നജിലെവജികലെ  സജിതജി  ആരസോഞത്ത്  സസോപനതജിനത്ത്  കതത്ത്  നല്കജികയങ്കെജിലുയം  മറുപടജി
ലെഭധ്യമസോക്കജിയജിടജിലകയന്നത്ത് കണ്ണൂര് ജജിലസോ ഓഡജിറത്ത്  സടനജിയര് കഡപബ്യൂടജി ഡയറക്ടറുകട  31.07.2018 കലെ
കക.എസത്ത്.എ.കക.എന്.ആര്.സജി17/1442/18 നമ്പര് കതജിലൂകട അറജിയജിചജിട്ടുണത്ത്.
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Intentionally Left BlankIntentionally Left Blank
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കകാസര്ഗഗകാഡഡ

കകാസര്ഗഗകാഡഡ് ജജില

1. ഗകാമമീണമകാര്ക്കററ്റും തതകാഴജില് പരജിശമീലന ഗകന്ദ്രവറ്റും നജിഷജിയ ആസജിയകായജി  
തുടരുന.

[കകാഞ്ഞങകാടഡ് ഗബകാക്കഡ് പഞകായതഡ് 2016-17 ഓഡജിറഡ് റജിഗപകാര്ടഡ് ഖണജിക 3-10]

കകാഞ്ഞങകാടഡ്  ഗബകാക്കഡ്  പഞകായതജിതന്റെ  2014-15  വകാര്ഷജികപദ്ധതജിയജില്
ഉള്തപടുതജി  ആരറ്റുംഭജിക്കുകയറ്റും,  2015-16  വര്ഷതജില്   പണജി  പൂര്തമീകരജിചഡ്
25.09.2015  ല്  ഉദഡ്ഘകാടനറ്റും  നജിര്വഹജിക്കതപടുകയറ്റും  തചെയ്ത   ഗകാമമീണ  മകാര്ക്കററ്റും
തതകാഴജില്  പരജിശമീലന  ഗകന്ദ്രവറ്റും  നജിഷജിയ  ആസജിയകായജിരജിക്കുകയകാണഡ്.  രണഡ്
നജിലകളജിലകായജി  ആതക  10  മുറജികളറ്റും,  ഒരു  ഹകാളറ്റും  ഉള്ള  തകടജിടതജിതന്റെ 
നജിര്മകാണതചെലവഡ്  48,73,131/-  രൂപയകാണഡ്.  മുറജികള് വകാടകയഡ്  നല്കകാനറ്റും,  ഹകാളജില്
പരജിശമീലനഗകന്ദ്രറ്റും നടതകാനമകാണഡ് നജിശ്ചയജിചജിരുന്നതഡ്.

ഉദഡ്ഘകാടനറ്റും  കഴജിഞ്ഞഡ്  രണഡ്  വര്ഷറ്റും  കഴജിഞ്ഞജിടറ്റും  ഈ  10  മുറജികള്  വകാടകയഡ്
നല്കുന്നതജിനകായജി  ഒരു  നടപടജിയറ്റും  ഗബകാക്കഡ്  പഞകായതഡ്  സസമീകരജിചജിടജില.  ഇവജിതട
സസയറ്റുംതതകാഴജില്  പരജിശമീലനഗകന്ദ്രറ്റും  തുടങ്ങുന്നതജിനകായജി  2015-16  തല  വവ്യവസകായ
വജികസന ഓഫമീസറുതട പദ്ധതജി പ്രകകാരറ്റും വജികസന ഫണജില് നജിനറ്റും 9,02,578/- രൂപ
തചെലവഴജിചഡ് കമമ്പ്യൂടറുകള്,  തയ്യല് തമഷമീനകള്,  മറഡ് ഫര്ണജിചറുകള് എന്നജിവ ചുവതട
ഗചെര്ത  പ്രകകാരറ്റും  സജിഡഡ്ഗകകായജില്  നജിനറ്റും  വകാങജിചജിടണഡ്.  (സസയറ്റുംതതകാഴജിലജിനഡ്
കമമ്പ്യൂടര് പരജിശമീലനറ്റും എന്നതഡ് പദ്ധതജി മകാര്ഗ്ഗഗരഖകള്ക്കഡ് വജിരുദ്ധമകാണഡ്).

ക്രമ.നറ്റും ഇനറ്റും എണറ്റും

1 തസര്വ്വര് കമമ്പ്യൂടര് HP 1

2 തഡസഡ് ഗടകാപഡ് കമമ്പ്യൂടര് - acer 10

3 യ.പജി.എസഡ് 1 kv, ബകാററജി 1

4 യ.പജി.എസഡ് 600 w 10

5 പ്രജിന്റെര് (കകാനന) 1

6 ലകാന, ഗമകാഡറ്റും, അനബന്ധഉപകരണങള് മുതലകായവ 1

7 എല്.സജി.ഡജി തപ്രകാജക്ടര് (തഡല്) 1

8 സമീല് കമമ്പ്യൂടര് ഗടബജിള് 11

9 സമീല് കമമ്പ്യൂടര് തചെയര് 11

10 തയ്യല് തമഷമീന + അനബന്ധഉപകരണങള് 8

11 ഓവര്ഗലകാക്കഡ് തയ്യല് തമഷമീന + അനബന്ധഉപകരണങള് 1
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12 എറ്റുംഗബകായഡ്ഡറജി തയ്യല് തമഷമീന + അനബന്ധഉപകരണങള് 1

13 അയണ് ഗബകാകഡ് 1

14 പ്ലയജിന ഗടബജിള് (ആഞ്ഞജിലജി മരറ്റും) 6x3 അടജി 1

15 പ്ലയജിന ഗടബജിള് (ആഞ്ഞജിലജി മരറ്റും) 3x2 അടജി 1

16 സ്റ്റൂള് (ആഞ്ഞജിലജി മരറ്റും) 12

17 സമീല് കകാബജിനറഡ് യ.പജി.എസഡ് 1 kv, ബകാററജി 2

18 സമീല് വജിസജിഗറഴഡ് തചെയര് (കുഷവ്യന) 7

19 ജൂനജിയര് ഓഫമീഗസഴഡ് ഗടബജിള് (ആഞ്ഞജിലജി മരറ്റും) 2

20 ജഗഫഴന തചെയര് 10

ഓഡജിറഡ്  നടതജിയ  സ്ഥലപരജിഗശകാധനയജില്   9,02,578/-  രൂപ  തചെലവഴജിചഡ്
വകാങജിക്കൂടജിയ  ഉപകരണങതളലകാറ്റും  നകാശതജിതന്റെ വക്കജിലകാതണന്നഡ് കതണതജി.  പല
ഉപകരണങളതടയറ്റും വകാറണജി കകാലകാവധജി  കഴജിയകയറ്റും തഡസഡ് ഗടകാപഡ് കമമ്പ്യൂടറുകള്,
യ.പജി.എസഡ്,  പ്രജിന്റെര്,  തയ്യല്തമഷമീന എന്നജിവ തപകാടജിപജിടജിച നജിലയജിലറ്റും കകാണതപട.
ആതക  57,75,709/-  രൂപ തചെലവഴജിചഡ്  ഉണകാക്കജിയ തകടജിടവറ്റും  മറഡ്  ഉപകരണങളറ്റും
നജിഷജിയ ആസജിയകായജി നജിലനജില്ക്കുന. 

തസക്രടറജി  01.08.2018 നഡ്  നല്കജിയ  മറുപടജിയജില്  അപകാകതകള്  പരജിഹരജിചജിടതണന്നഡ്
അറജിയജിചതജിതന്റെ  അടജിസ്ഥകാനതജില്  ഓഡജിറഡ്  ടമീറ്റും  03.08.2018-ല്  നടതജിയ  പ്രകാഗദശജികപരജിഗശകാ
ധനയജില്,  ഗകാമമീണ  മകാര്ക്കറഡ്  തകടജിടതജിലള്ള  ഹകാളജില്  കറ്റുംപപ്യുടറുകളറ്റും,  തയ്യല്  തമഷമീനകളറ്റും
സജമീകരജിചജിടതണങജിലറ്റും  നജിലവജില്  പരജിശമീലനപരജിപകാടജികതളകാനറ്റും  നടക്കുന്നജിതലന്നഡ്
ഗബകാധവ്യതപടതകായജി  കകാസറഗഗകാഡഡ് ജജിലകാ ഓഡജിറഡ് സമീനജിയര് തഡപപ്യുടജി ഡയറക്ടറുതട  04.08.2018
തല തക.എസഡ്.എ.തക.എസഡ്.ഡജി11/885/18 നറ്റും. കതഡ് പ്രകകാരറ്റും റജിഗപകാര്ടഡ് തചെയ്തജിടണഡ്.
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കകാസര്ഗഗകാഡഡ് മുനസജിപകാലജിറജി

1. കകാലകാവധജി  കഴജിഞ്ഞ  തകടജിട  നജിര്മകാണ  തപര്മജിറഡ്  പുതുക്കുകഗയകാ
പൂര്തമീകരണ  സകാകവ്യപതറ്റും  നല്കുകഗയകാ  തചെയ്തജിടജില  –വസ്തുനജികുതജി
വരുമകാനതജില് വലജിയ നഷറ്റും.

[കകാസര്ഗഗകാഡഡ് മുനജിസജിപകാലജിറജി 2016-17 ഓഡജിറഡ് റജിഗപകാര്ടഡ് ഖണജിക 2-4]

1999  തല ഗകരള മുനജിസജിപകാലജിറജി തകടജിട നജിര്മകാണ ചെടങളജിതല ചെടറ്റും  22(1)
പ്രകകാരറ്റും  ഓഗരകാ  ഉടമസ്ഥനറ്റും  അയകാള്ക്കഡ്  അനവദജിചജിടള്ള  തപര്മജിറഡ്  പ്രകകാരമുള്ള
ഭൂവജികസനഗമകാ  പുനര്ഭൂവജികസനഗമകാ  അതലങജില്  തകടജിടതജിതന്റെ  നജിര്മകാണഗമകാ
പുനര്നജിര്മകാണഗമകാ  അതലങജില്  കൂടജിഗചെര്ക്കഗലകാ  മകാററ്റും  വരുതഗലകാ
പൂര്തജിയകാക്കുഗമകാള് ഒരു പൂര്തമീകരണ സര്ടജിഫജിക്കറഡ് സമര്പജിഗക്കണതകാണഡ്.  ചെടറ്റും
22(3)  പ്രകകാരറ്റും  പൂര്തമീകരണ  സര്ടജിഫജിക്കറഡ്  ലഭജിക്കുകയറ്റും,  നജിര്മകാണഗമകാ,
പുനനജിര്മകാണഗമകാ,  കൂടജിഗചര്ക്കഗലകാ,  പണജിയജില് മകാററ്റും വരുതഗലകാ നല്കജിയജിടള്ളതഡ്
തപര്മജിറഡ്  പ്രകകാരമകാണഡ്  എന്നഡ്  ഗബകാധവ്യമകാവകയറ്റും  തചെയ്തകാല്   15  ദജിവസതജിനകറ്റും
തസക്രടറജി  കകവശകാവകകാശസര്ടജിഫജിക്കറഡ്  നല്ഗകണതകാണഡ്.  എന്നകാല്  2013-14  ല്
തകടജിട  പുനര്നജിര്മകാണറ്റും,  കൂടജിഗചര്ക്കലകള്  എന്നജിവയ്ക്കു  ഗവണജി  തകടജിട  നജിര്മകാണ
തപര്മജിറഡ്  അനവദജിക്കതപട  വവ്യകജികള്  മൂന്നഡ്  വര്ഷതത  തപര്മജിറഡ്  കകാലകാവധജി
അവസകാനജിചജിടറ്റും  തപര്മജിറഡ്  പുതുക്കുകഗയകാ,  പൂര്തമീകരണ  സര്ടജിഫജിക്കറഡ്  നല്കജി
ഒകപ്യുപനസജി  സര്ടജിഫജിക്കറഡ്  ഗനടുകഗയകാ  തചെയ്തജിടജിലകാതതജിനകാല്     നഗരസഭയഡ്
ലഭജിഗക്കണ വസ്തുനജികുതജി വരുമകാനതജില് വന നഷറ്റും സറ്റുംഭവജിക്കുനണഡ്.

നഗരസഭയജില്  നജിനറ്റും  2013-14  ല്  ബജില്ഡജിറ്റുംഗഡ്  തപര്മജിറഡ്  എടുതഗശഷറ്റും
തപര്മജിറഡ്  കകാലകാവധജി  പൂര്തജിയകായജിടറ്റും  ചെടപ്രകകാരറ്റും  ആയതഡ്  ദമീര്ഘജിപജിക്കുന്നതജിനഡ്
അഗപകജിക്കുകഗയകാ  പൂര്തമീകരണ  സകാകവ്യപതറ്റും  നല്കുകഗയകാ  തചെയ്യകാതവരുതട
വജിശദകാറ്റുംശറ്റും ചുവതട ഗചെര്ക്കുന.

ക്രമ
നറ്റും.

തപര്മജിറഡ്
രജജിസറജിതല
ക്രമ നമര് 

അഗപകകതന്റെ
ഗപരഡ് തപര്മജിറഡ് കകാലകാവധജി ഗണറ്റും/തരറ്റും 

1 6/13-14 തക.രകാജതഷടജി 09/04/13 മുതല് 08/04/16 വതര വകാസഗൃഹറ്റും

2 8/13-14 ജുകവരജിയ.സജി.എ 08/04/13 മുതല് 07/04/16 വതര വകാസഗൃഹറ്റും

3 33/13-14 ആമജിന 25/05/13 മുതല് 24/05/16 വതര വകാസഗൃഹറ്റും

4 35/13-14 സകാറകാബജി 25/05/13 മുതല് 24/05/16 വതര വകാസഗൃഹറ്റും

5 36/13-14 നബമീസ 25/05/13 മുതല് 24/05/16 വതര വകാസഗൃഹറ്റും
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6 37/13-14 പജി.തക.സുഹറ 25/05/13 മുതല് 24/05/16 വതര വകാസഗൃഹറ്റും

7 38/13-14 സമമീറ.തക.എസഡ് 25/05/13 മുതല് 24/05/16 വതര വകാസഗൃഹറ്റും

8 40/13-14 റകാബജിയ 25/05/13 മുതല് 24/05/16 വതര വകാസഗൃഹറ്റും

9 41/13-14 റുഖജിയ 25/05/13 മുതല് 24/05/16 വതര വകാസഗൃഹറ്റും

10 42/13-14 ഇബകാഹജിറ്റും 25/05/13 മുതല് 24/05/16 വതര വകാസഗൃഹറ്റും

11 44/13-14 ഹകാജജിറ.എറ്റും 25/05/13 മുതല് 24/05/16 വതര വകാസഗൃഹറ്റും

12 46/13-14 റകാബജിയ 25/05/13 മുതല് 24/05/16 വതര വകാസഗൃഹറ്റും

13 54/13-14 രകാജമീവജി 09/05/13 മുതല് 08/05/16 വതര വകാസഗൃഹറ്റും

14 106/13-14 തജിമപ തഷടജി 20/07/13 മുതല് 19/07/16 വതര വകാസഗൃഹറ്റും

15 114/13-14 1) എന.എ.മണജി
2) സജി.തക.ഷമീല 01/08/13 മുതല് 31/07/16 വതര വകാസഗൃഹറ്റും

കൂടജിഗചര്ക്കല്

16 123/13-14 തഷയഡ് കകാസജിറ്റും 
സകാഹജിബഡ്

26/11/13 മുതല് 25/11/16 വതര വകാസഗൃഹറ്റും

17 126/13-14 ഫകാതജിമതഡ് നസമീറ 24/09/13 മുതല് 23/09/16 വതര വകാസഗൃഹറ്റും

18 127/13-14 പജി.വജിനയ രകാജഡ് 21/08/13 മുതല് 20/08/16 വതര വകാസഗൃഹറ്റും

19 140/13-14 ടജി.ഡജി. ലളജിതകാറ്റുംബജിക 03/09/13 മുതല് 02/09/16 വതര വകാസഗൃഹറ്റും

20 148/13-14 വനജ 22/10/16 മുതല് 21/10/16 വതര വകാസഗൃഹറ്റും

21 149/13-14 നനൗഷകാദഡ്.എന.എ 24/09/13 മുതല് 23/09/16 വതര വകാസഗൃഹറ്റും

22 163/13-14 സറജിയ.വജി.തജ 07/10/13 മുതല് 06/10/16 വതര വകാസഗൃഹറ്റും

23 165/13-14 മുഹമദഡ്
ഹരമീസഡ്.തക.എ 16/11/13 മുതല് 15/11/16 വതര വകാസഗൃഹറ്റും

24 167/13-14 അബ്ദുള്
റഹജിമകാന.പജി.എ.

08/10/13 മുതല് 07/10/16 വതര വകാസഗൃഹറ്റും
കൂടജിഗചര്ക്കല്

25 175/13-14 സകാനലജി ഡജിസജില്വ 10/10/13 മുതല് 09/10/16 വതര വകാസഗൃഹറ്റും

26 186/13-14 ടജി.എറ്റും.ഷമമീമ 11/11/13 മുതല് 10/11/16 വതര വകാസഗൃഹറ്റും

27 188/13-14 തക.ഗസകാമനകാഥ 19/11/13 മുതല് 18/11/16 വതര വകാണജിജവ്യറ്റും

28 192/13-14 നകാരകായണന 17/12/13 മുതല് 16/12/16 വതര വകാസഗൃഹറ്റും

29 196/13-14 എ.ഐ. നൂര്ജഹകാന 04/12/13 മുതല് 03/12/16 വതര വകാസഗൃഹറ്റും

30 205/13-14 ആന്റെണജി. എ.തജ 17/12/13 മുതല് 16/12/16 വതര വകാസഗൃഹറ്റും
കൂടജിഗചര്ക്കല്

31 206/13-14 തക.വകാസുഗദവ 15/03/14 മുതല് 14/03/17 വതര വകാസഗൃഹറ്റും
കൂടജിഗചര്ക്കല്

32 211/13/14 വജി.എറ്റും.അബ്ദുള്
റഹജിമകാന 18/12/13 മുതല് 17/12/16 വതര വകാസഗൃഹറ്റും

33 214/13-14
1) മുഹമദഡ് ഹനമീഫഡ്
2) നസമീമ മുഹമദഡ് 
ഹനമീഫഡ്

09/01/14 മുതല് 08/01/17 വതര വകാസഗൃഹറ്റും
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34 215/13-14 ജകാനകജി 11/12/13 മുതല് 10/12/16 വതര വകാസഗൃഹറ്റും

35 224/13-14 അഗശകാകന 08/01/14 മുതല് 07/01/17 വതര വകാസഗൃഹറ്റും

36 229/13-14 ഷറ്റുംസുദമീന.എ 19/12/13 മുതല് 18/12/16 വതര വകാസഗൃഹറ്റും

37 230/13-14 എറ്റും.പജി.ബഷമീര് 21/12/13 മുതല് 20/12/16 വതര വകാസഗൃഹറ്റും

38 236/13-14 അബ്ദുള് മകാലജികഡ്.ബജി 01/01/14 മുതല് 31/12/16 വതര വകാസഗൃഹറ്റും

39 238/13-14 ഇസ്മയജില് അബകാസഡ് 08/01/14 മുതല് 07/01/17 വതര വകാസഗൃഹറ്റും

40 263/13-14 ലകജി നകാരകായണ 
നകായകഡ് 28/01/14 മുതല് 27/01/17 വതര വകാസഗൃഹറ്റും

41 264/13-14 ശകാരദ 15/02/14 മുതല് 14/02/17 വതര വകാസഗൃഹറ്റും
കൂടജിഗചര്ക്കല്

42 266/13-14 എ.സനൗമവ്യലത 31/01/14 മുതല് 31/01/17 വതര വകാസഗൃഹറ്റും

43 292/13-14 കസനദമീന.സജി.എ 13/03/14 മുതല് 12/03/17 വതര വകാസഗൃഹറ്റും
കൂടജിഗചര്ക്കല്

44 297/13-14 അബ്ദുള് ഹമമീദഡ്.ടജി.എ 21/03/14 മുതല് 20/03/17 വതര വകാസഗൃഹറ്റും

45 307/13-14 കൃഷ.തക 28/03/14 മുതല് 27/03/17 വതര വകാസഗൃഹറ്റും

46 317/13-14 ജമമീല 26/03/14 മുതല് 25/03/17 വതര വകാസഗൃഹറ്റും

47 320/13-14 സുകബര്.വജി.എറ്റും. 17/05/14 മുതല് 16/05/17 വതര വകാസഗൃഹറ്റും

48 321/13-14 ററ്റുംല 07/04/14 മുതല് 06/04/17 വതര വകാസഗൃഹറ്റും

ഗമല്  വജിഷയതജില്  വജിശദമീകരണറ്റും  ആവശവ്യതപടതകകാണഡ്   09.08.2017 ല്
നല്കജിയ  ഓഡജിറഡ്  അഗനസഷണറ്റും  നറ്റും.31  നഡ്  മുനജിസജിപല്  എഞജിനമീയര്  മറുപടജി
ലഭവ്യമകാക്കജിയജിരുന്നജില.  എലകാ വകാര്ഡുകളജിലറ്റും സ്ഥലപരജിഗശകാധന നടതജി,  നജിര്മകാണറ്റും
പൂര്തമീകരജിചജിടള്ളതുറ്റും എന്നകാല് പൂര്തമീകരണ സകാകവ്യപതറ്റും ഹകാജരകാക്കകാതതുമകായ
തകടജിടങള്  അനധജികൃത  തകടജിടങളകായജി  കണക്കകാക്കജി,  വസ്തുനജികുതജി  നജിര്ണയജിചഡ്
ഈടകാഗക്കണതകാതണന്നഡ് റജിഗപകാര്ടജില് നജിര്ഗദശജിചജിടണഡ്.

ഗമല് ഖണജിക സമകാഹൃത ഓഡജിറഡ് റജിഗപകാര്ടജിഗലയഡ് ശജിപകാര്ശ തചെയ്യുന്ന വജിവരറ്റും അറജിയജിച്ചു തകകാണള്ള
കതജിനഡ്  തപര്മജിറഡ്  ദമീര്ഘജിപജിക്കുന്നതജിനഡ്  സമയബന്ധജിതമകായജി  അഗപക  നല്കകാത  തകടജിട
ഉടമയജില്  നജിനറ്റും  നജിയമകാനസൃത  പജിഴ  ഈടകാക്കജിയകാണഡ്  തപര്മജിറഡ്  ദമീര്ഘജിപജിചഡ്  നല്കുന്നതതനറ്റും
തകടജിടതജിതന്റെ  കറ്റുംപ്ലമീഷന  സര്ടജിഫജിക്കറജിതന്റെ   പൂര്തമീകരണ  തമീയതജി  മുതല്  മുനകകാല
പ്രകാബലവ്യതജില്  വരതക്കവജിധതജിലകാണഡ്  നജികുതജി  ഈടകാക്കുന്നതതനറ്റും   നജികുതജി  ഇനതജില്
നഗരസഭയഡ്  നഷറ്റും  വരുന്നജിതലനമുള്ള  മറുപടജിയകാണഡ്  നഗരസഭ  ലഭവ്യമകാക്കജിയജിടള്ളതഡ്.   തസക്രടറജി
നല്കജിയ  മറുപടജി  അറ്റുംഗമീകരജിക്കകാവന്നതല  എന്നഡ്  കകാസര്ഗഗകാഡഡ്  നഗരസഭ  ഓഡജിറഡ്  തഡപമ്പ്യൂടജി
ഡയറക്ടറുതട  02.08.2018-തല  തക.എസഡ്.എ.തക.എസഡ്.എറ്റും.2/338/2018  നമര്  കതജിലൂതട
അറജിയജിചജിടണഡ്.
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2. ആസൂതണതജിതല  ഗപകാരകായ്മയറ്റും  ഗമല്ഗനകാടതജിലൂള്ള  വമീഴ്ചയറ്റും  മൂലറ്റും  
പകാഴകായ പദ്ധതജികള്

[കകാസര്ഗഗകാഡഡ് മുനജിസജിപകാലജിറജി 2016-17 ഓഡജിറഡ് റജിഗപകാര്ടഡ് ഖണജിക 3-2]

2009-10 മുതല്  2015-16  വതരയള്ള  വര്ഷങളജില്  കകാസര്ഗഗകാഡഡ്  നഗരസഭ
ലകങള്  തചെലവഴജിചഡ്  നടപകാക്കജിയ  പല  പദ്ധതജികളറ്റും  കൃതവ്യമകായ
ആസൂതണതജിതന്റെയറ്റും  സമയബന്ധജിതമകായ  ഗമല്ഗനകാടതജിതന്റെയറ്റും  അഭകാവതജില്
പകാതജി  വഴജിയജില്  ഉഗപകജിച  നജിലയജിലകാണഡ്.  പദ്ധതജി  വജിഹജിതതജില്  നജിന്നഡ്  പണറ്റും
തചെലവഴജിചജിടതണങജിലറ്റും പല പദ്ധതജികളതടയറ്റും ലകവ്യറ്റും കകവരജിക്കകാന കഴജിഞ്ഞജിടജില.
ഏതകാനറ്റും ഉദകാഹരണങള് ചുവതട ഗചെര്ക്കുന.

i. തചെന്നജിക്കര എല്.പജി.ജജി  ഗവ്യകാസഡ്  ശ്മശകാനറ്റും  -  ഗവ്യകാസഡ്  ഗചെമര് സ്ഥകാപജിചഡ്  അഞഡ് വര്ഷറ്റും
കഴജിഞ്ഞു -പ്രവര്തനറ്റും തുടങജിയജിടജില.

തചെന്നജിക്കരയജില്  നഗരസഭയഡ്  സസന്തമകായള്ള  സ്ഥലതഡ്  എല്.പജി.ജജി
ഇന്ധനമകായള്ള ശ്മശകാനറ്റും നജിര്മജിക്കകാനകായജി  പദ്ധതജി തയ്യകാറകാക്കുകയറ്റും  2011-12
വര്ഷതജില് പ്രവൃതജി ആരറ്റുംഭജിക്കുകയറ്റും തചെയ.  ശ്മശകാനറ്റും നജിര്മജിക്കുന്നതജിനകായജി
2011-12  മുതല് 2015-16  വതര വര്ഷങളജിലകായജി നഗരസഭ 68.57  ലകറ്റും രൂപ
തചെലവഴജിചജിടണഡ്. വജിശദവജിവരറ്റും ചുവതട ഗചെര്ക്കുന.

വര്ഷറ്റും ഇനറ്റും തുക (ലകറ്റും രൂപയജില്)

2011-12 തകടജിടനജിര്മകാണറ്റും 16.07

2012-13 തകടജിടനജിര്മകാണറ്റും 17.92

2012-13 ഗവ്യകാസഡ് ഗചെമര് ചെജിമജിനജി 16.00

2013-14 അനബന്ധ പ്രവൃതജികള് 5.68

2014-15 അനബന്ധ പ്രവൃതജികള് 3.07

2015-16 അനബന്ധ പ്രവൃതജികള് 9.83

ആതക 68.57 ലകറ്റും

തകടജിടനജിര്മകാണറ്റും,  ഗവ്യകാസഡ്  ഗചെമര്  ചെജിമജിനജി  മറഡ്  അനബന്ധ  പ്രവൃതജികള്
എന്നജിവ  2015-16  ല് തതന്ന പൂര്തമീകരജിചജിടതണങജിലറ്റും എല്.പജി.ജജി ശ്മശകാനറ്റും
പ്രവര്തനഗയകാഗവ്യമകാക്കകാന നഗരസഭയഡ് നകാളജിതു വതര സകാധജിചജിടജില. 16 ലകറ്റും
രൂപ  തചെലവഴജിചഡ്  2012-13  ല്  സ്ഥകാപജിച  ഗവ്യകാസഡ്  ഗചെമറുറ്റും  ചെജിമജിനജിയറ്റും
തുരുതമടുതഡ്  നശജിക്കുകയകാണഡ്.  ശ്മശകാനറ്റും  സ്ഥകാപജിക്കലറ്റും  സറ്റുംരകണവറ്റും
നഗരസഭയതട അനജിവകാരവ്യ ചുമതല ആയജിരുന്നജിട കൂടജി ജഗനകാപകകാരപ്രദമകായ ഈ
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ഉദവ്യമറ്റും  ലകവ്യപ്രകാപജി  ഗനടകാതത  ഗപകായതഡ്  നഗരസഭ  കനൗണ്സജിലജിതന്റെയറ്റും
ജമീവനക്കകാരുതടയറ്റും ഭകാഗതഡ് നജിനള്ള വമീഴ്ചയകായജി  ഓഡജിറഡ് വജിലയജിരുത്തുന.

ഖണജിക  സമകാഹൃത  ഓഡജിറഡ്  റജിഗപകാര്ടജിഗലയഡ്  ശജിപകാര്ശ  തചെയ്യുന്ന  വജിവരറ്റും  അറജിയജിച്ചു  തകകാണഡ്
നല്കജിയ  കതജിനഡ്  തചെന്നജിക്കര  ശ്മശകാനതജിതന്റെ  അവസകാനഘട  പ്രവൃതജിക്കകായജി   എസജിഗമറഡ്
തയ്യകാറകാക്കജിയതകായറ്റും ഉടന തതന്ന ശ്മശകാനറ്റും പ്രവര്തനഗയകാഗവ്യമകാക്കുന്നതകാണഡ് എനള്ള മറുപടജിയകാണഡ്
നഗരസഭ  ലഭവ്യമകാക്കജിയജിടള്ളതഡ്.  എന്നകാല്  യകാ തതകാരു  തുടര്പ്രവര്തനവറ്റും  നകാളജിതുവതര
നടതകാതതജിനകാല്  തസക്രടറജി  നല്കജിയ  മറുപടജി  അറ്റുംഗമീകരജിക്കകാവന്നതല  എന്നഡ്  കകാസര്ഗഗകാഡഡ്
നഗരസഭ  ഓഡജിറഡ്  തഡപമ്പ്യൂടജി  ഡയറക്ടറുതട  02.08.2018-തല  തക.എസഡ്.എ.തക.എസഡ്.എറ്റും.
2/338/2018 നമര് കതജിലൂതട അറജിയജിചജിടണഡ്.

ii. ആശ്രയ ഭവന നജിര്മകാണറ്റും - പകാതജി വഴജിയജില് ഉഗപകജിച്ചു

ആശ്രയ പദ്ധതജിയജില് ഉള്തപട 15 അഗതജി കുടുറ്റുംബങള്ക്കഡ് തകകാറഗക്കകാടഡ് എന്ന
സ്ഥലതഡ് ഭൂമജി വകാങജി നല്കുന്നതജിനറ്റും പകാര്പജിടറ്റും പണജിയന്നതജിനമകായജി പദ്ധതജി
വജിഹജിതറ്റും  തുകയജില്  നജിന്നഡ്  2015-16  വതര  ആതക  45  ലകറ്റും  രൂപ
തചെലവഴജിചജിടറ്റും ഭവന നജിര്മകാണറ്റും പകാതജിവഴജിയജില് ഉഗപകജിച നജിലയജിലകാണഡ്. 

കൂടകാതത  ആശ്രയ  പദ്ധതജിയജില്  ഉള്തപട  20  കുടുറ്റുംബങള്ക്കഡ്  പകാര്പജിടറ്റും
നജിര്മജിക്കുന്നതജിനകായജി നഗരസഭ ഗചെരകങ എന്ന സ്ഥലതഡ്  2009-10  വര്ഷറ്റും
10,00,000/- രൂപ തചെലവജില് ഭൂമജി വകാങജി നല്കജിയജിരുന. വകാങജിയ ഭൂമജി ഡകാറകാ
ബകാങജില് ഉള്തപട തവള്ളതക്കടള്ള കൃഷജി സ്ഥലമകായതജിനകാല് വമീടഡ് നജിര്മകാണറ്റും
അസകാധവ്യമകായ അവസ്ഥയജിലകാണഡ്. 

എലകാ  വമീടുകളറ്റും   നജിര്മകാണറ്റും  പൂര്തമീകരജിചഡ്   ഗുണഗഭകാകകാക്കള്ക്കഡ്  അനവദജിചജിടള്ളതകാതണന്നഡ്
നഗരസഭ  മറുപടജി  നല്കജിതയങജിലറ്റും  ഭവന നജിര്മകാണ  പദ്ധതജി  ലകവ്യപ്രകാപജിയജിതലതജിയജിടജിതലന്നഡ്
കകാസര്ഗഗകാഡഡ്  നഗരസഭ  ഓഡജിറഡ്  തഡപപ്യുടജി  ഡയറക്ടറുതട  02.08.2018  തല
തക.എസഡ്.എ.തക.എസഡ്.എറ്റും2/338/2018 നറ്റും കതഡ് പ്രകകാരറ്റും അറജിയജിചജിടണഡ്.

iii. ഇ.എറ്റും.എസഡ് ഭവന നജിര്മകാണറ്റും - പകാതജി വഴജിയജില് ഉഗപകജിച നജിലയജില്

2010-11  വര്ഷറ്റും  കകാസര്ഗഗകാഡഡ്  നഗരസഭയജില്   ദകാരജിദവ്യഗരഖയഡ്  തകാതഴയള്ള
ഭവന  രഹജിതര്ക്കഡ്  വമീടഡ്  നല്കുക  എന്ന  ഉഗദശവ്യഗതകാതട    നടപകാക്കജിയ
ഇ.എറ്റും.എസഡ്  ഭവനനജിര്മകാണ  പ്രവൃതജി  പകാതജി  വഴജിയജില്  ഉഗപകജിച
നജിലയജിലകാണഡ്. പദ്ധതജി വജിഹജിതറ്റും തുക ഉപഗയകാഗജിചഡ്  നടപകാക്കജിയ  പദ്ധതജിയജില്
തതതരതഞ്ഞടുത  132  ഗുണഗഭകാകകാക്കള്ക്കഡ്  പദ്ധതജി  വജിഹജിതറ്റും  ഉപഗയകാഗജിചഡ്
ഭവന നജിര്മകാണതജിനഡ്  സകാമതജിക സഹകായറ്റും  നല്കജിയജിരുനതവങജിലറ്റും  104
ഗപര്  മകാതമകാണഡ്  ഭവന  നജിര്മകാണറ്റും  പൂര്തമീകരജിചജിടള്ളതഡ്.  നകാളജിതുവതരയറ്റും
ഭവന  നജിര്മകാണറ്റും  പൂര്തമീകരജിചജിടജിലകാത  28  കുടുറ്റുംബങള്ക്കഡ്   2015-16
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വര്ഷറ്റും  വതര  നല്കജിയ  പദ്ധതജി  വജിഹജിതറ്റും  തുകയകായ  15,52,500/-  രൂപ
പകാഴകായജിടണഡ്.  

ഇ.എറ്റും.എസഡ് ഭവന പദ്ധതജി പൂര്തജിയകാക്കുന്നതജിനഡ്  'കലഫഡ് പദ്ധതജി'  യജില്  വമീടഡ്  പൂര്തമീകരണറ്റും
എന്ന രമീതജിയജില്  ഉള്തപടുത്തുന്നതജിനഡ്   നടപടജി  സസമീകരജിചജിടതണന്ന നഗരസഭകാ  തസക്രടറജിയതട
മറുപടജി തൃപജികരമതലന്നഡ് കകാസര്ഗഗകാഡഡ് നഗരസഭ ഓഡജിറഡ് തഡപപ്യുടജി ഡയറക്ടറുതട 02.08.2018 തല
തക.എസഡ്.എ.തക.എസഡ്.എറ്റും2/338/2018 നറ്റും. കതഡ് പ്രകകാരറ്റും അറജിയജിചജിടണഡ്.
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അദദദ്ധ്യായയം - 2

സമദ്ധ്യാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപദ്ധ്യാര്ടഡിപലേയറ്റ് തതരതഞ്ഞെടുത്ത വഡിഷയങ്ങളഡിതലേ
പരഡിപശദ്ധ്യാധനദ്ധ്യാഫലേമദ്ധ്യായുള്ള നഡിരരീക്ഷണങ്ങള

2.1 തദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളളിലലെ ഇ-ഗദവേണന്സസ് സയംവേളിധസ്ഥാനയം

1. ആമുഖയം

ഭരണനളിര്വ്വഹണയം കസ്ഥാരര്യക്ഷമവയം ഉത്തരവേസ്ഥാദളിതസ്വവമുള്ളതസ്ഥാക്കുന്നതളിനസ് ആധുനളിക
വേളിവേരസസ്ഥാദങ്കേതളികവേളിദര്യയുലടെ  നൂതനസസ്ഥാധര്യതകള്  പ്രദയസ്ഥാജനലപ്പെടുത്തുകയുയം  അതുവേഴളി
സുതസ്ഥാരര്യമസ്ഥായ  പ്രവേര്ത്തനയം  ഉറപ്പെസ്ഥാക്കുകയുമസ്ഥാണസ്  ഇ-ഗദവേണന്സസ്  എന്നതുലകസ്ഥാണസ്
ലെക്ഷര്യമസ്ഥാക്കുന്നതസ്.  ഭരണ  നളിര്വ്വഹണ  ദമഖലെയളില്  ലെസ്ഥാളളിതര്യയം,  സുതസ്ഥാരര്യത,
ഗുണനളിലെവേസ്ഥാരയം,  ആധളികസ്ഥാരളികത,  ദസവേനങ്ങളുലടെ  ദവേഗത്തളിലുളള  ലെഭര്യത  എന്നളിവേ
ഉറപ്പുവേരുത്തുന്നതളിനസ്ഥായളി  വേളിവേരസസ്ഥാദങ്കേതളിക  വേളിദര്യലയ  ഉപദയസ്ഥാഗലപ്പെടുത്തുന.
ലപസ്ഥാതുജനങ്ങള്കസ്  ലമച്ചലപ്പെട്ട  ദസവേനയം അതളിദവേഗയം  ലെഭര്യമസ്ഥാക്കുന്നദതസ്ഥാലടെസ്ഥാപ്പെയം
ജജീവേനകസ്ഥാരുലടെ  ദജസ്ഥാലെളിഭസ്ഥാരയം  ലെഘൂകരളിക്കുന്നതളിനയം  ദരഖകളുയം  വേളിവേരങ്ങളുയം
കൃതര്യതദയസ്ഥാലടെ  കസ്ഥാലെളികമസ്ഥാകളി  സൂക്ഷളിക്കുന്നതളിനയം  വേളിവേരങ്ങള്  വേളിരല്ത്തുമളില്
ലെഭര്യമസ്ഥാക്കുന്നതളിനയം  സമ്പൂര്ണ്ണ  കമമ്പ്യൂട്ടര്വേല്കരണയം  അനളിവേസ്ഥാരര്യമസ്ഥാണസ്.   തദദ്ദേശ
സസ്വയയംഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളുലടെ ഭരണ നളിര്വ്വഹണത്തളില് വേളിവേര സസ്ഥാദങ്കേതളിക വേളിദര്യയുലടെ
പങ്കേസ്  നസ്ഥാള്ക്കുനസ്ഥാള്  വേര്ദളിച്ചുവേരുന.  സസ്വകസ്ഥാരര്യദമഖലെയളിലലെന്നദപസ്ഥാലലെ  സര്കസ്ഥാര്
തലെത്തളിലുയം  ഇ-ഗദവേണന്സസ്  ഇന്നസ്  വേളലരയധളികയം  സസ്വസ്ഥാധജീനയം  ലചെലുത്തുന.
സയംസസ്ഥാനലത്ത  മുഴുവേന്  തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളളിലുയം  (ലകസ്ഥാച്ചളി  നഗരസഭ
ഒഴളിലക)   ഇ-ഗദവേണന്സസ്  നടെപ്പെളിലെസ്ഥാക്കുന്നതസ്   ഇന്ഫര്ദമഷന്  ദകരള  മളിഷന്
(ഐ.ലക.എയം) മുദഖനയസ്ഥാണസ്. 

2. ഓഡളിറസ് ലെക്ഷര്യങ്ങള്

• തദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളളില് നളിന്നസ് ലപസ്ഥാതുജനങ്ങള്കസ് ലെഭര്യമസ്ഥാക്കുന്ന
ദസവേനങ്ങള്  കസ്ഥാരര്യക്ഷമമസ്ഥായുയം  കൃതര്യമസ്ഥായുയം  സമയബനളിതമസ്ഥായുയം  ദവേഗത്തളിലുയം
നല്കുന്നതളിനസ്  നടെപ്പെസ്ഥാകളിയളിട്ടുള്ള  ഇ-ഗദവേണന്സസ്  (കമമ്പ്യൂട്ടററദസഷനയം
അനബന  സസൗകരര്യങ്ങളുയം)  സയംവേളിധസ്ഥാനയം  എത്രദത്തസ്ഥാളയം  ഫലെപ്രദമസ്ഥായളി
വേര്ത്തളിക്കുന എന്നസ് പരളിദശസ്ഥാധളികല്.

• ജജീവേനകസ്ഥാരുലടെ ദജസ്ഥാലെളിഭസ്ഥാരയം ലെഘൂകരളിക്കുന്നതളിനയം,  ദജസ്ഥാലെളിയളിലലെ റനപുണര്യയം
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വേര്ദളിപ്പെളിക്കുന്നതളിനയം  ഇ-ഗദവേണന്സസ്  സയംവേളിധസ്ഥാനയം  എത്രദത്തസ്ഥാളയം
സഹസ്ഥായകരമസ്ഥാലണനയം,  ദരഖകളുലടെ  സൂക്ഷളിപ്പെളിനയം  തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ
സസ്ഥാപനങ്ങളുലടെ  പ്രവേര്ത്തനങ്ങള്ക്കുയം  കമമ്പ്യൂട്ടററസസ്ഡസ്  ദഡറകളുലടെ
വേളിനളിദയസ്ഥാഗയം എങ്ങലന ഫലെപ്രദമസ്ഥാകുന എനയം വേളിലെയളിരുത്തുക. 

• ഇ-ഗദവേണന്സസ്  സസ്ഥാധര്യമസ്ഥാക്കുന്നതളിനസ്ഥായളി  വേളിനര്യസളിച്ച  ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകളുലടെ
പ്രവേര്ത്തനയം പരളിദശസ്ഥാധളിക്കുക.

• വേളിവേളിധ ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകള് സയംബനളിച്ചസ് ജജീവേനകസ്ഥാര്ക്കുള്ള അറളിവയം അവേര്കസ്
ലെഭര്യമസ്ഥായ പ്രസ്ഥാദയസ്ഥാഗളിക പരളിശജീലെനവയം സയംബനളിച്ച വേളിലെയളിരുത്തല്  

• തദദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങള്  നല്കുന്ന  ദസവേനങ്ങള്
കസ്ഥാരര്യക്ഷമമസ്ഥാക്കുന്നതളിൽ വേളിവേളിധ ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകളുലടെ പങ്കേസ്

• വേളിവേളിധ  ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകളുലടെ  സയംദയസ്ഥാജനയം  എത്രദത്തസ്ഥാളയം  പ്രസ്ഥാദയസ്ഥാഗളികമസ്ഥായളി
നടെപ്പെളിലെസ്ഥാകളിലയന്നസ് നളിരജീക്ഷളിക്കുക.

• വേളിവേളിധ  ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകള്  വേളിനര്യസളിച്ചതസ്  മൂലെയം  സര്കസ്ഥാര്  ഉദദ്ദേശളിച്ച  ലെക്ഷര്യയം
നളിറദവേറളിദയസ്ഥാ എന്നസ് പരളിദശസ്ഥാധളിക്കുക.

• ഐ.ലക.എയം.  ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകളുലടെ  പ്രവേര്ത്തനയം,  ഐ.ലക.എയം.  ഇതര
ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകളുലടെ ഉപദയസ്ഥാഗയം,  സസ്വതന്ത്ര ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകളുലടെ സസ്ഥാധര്യതകള്
എന്നളിവേ വേളിലെയളിരുത്തുക.

3. ഓഡളിറസ് വേര്യസ്ഥാപളി

തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളളില്  വേളിവേളിധ  ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകളുലടെ
പ്രവേര്ത്തന പുദരസ്ഥാഗതളി വേളിലെയളിരുത്തുന്നതളിനസ്ഥായളി പതളിനസ്ഥാലെസ് ജളില്ലകളളിലെസ്ഥായളി  28  ഗസ്ഥാമ
പഞസ്ഥായത്തുകള്, 21  നഗരസഭകള്, 6  ദകസ്ഥാര്പ്പെദറഷനകള് എന്നളിങ്ങലന ലതരലഞ
ടുത്ത  55  സസ്ഥാപനങ്ങളളിലെസ്ഥാണസ്  പഠനയം  നടെത്തളിയളിട്ടുള്ളതസ്.  ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകളുലടെ
ആന്തരളിക  പ്രവേര്ത്തനരജീതളിയുയം  പരളിപസ്ഥാലെനവയം  സസ്ഥാദങ്കേതളിക  പരളിദശസ്ഥാധനകസ്
വേളിദധയമസ്ഥാക്കുന്നതളിനസ്  സസ്ഥാധളിച്ചളിട്ടളില്ലസ്ഥാത്തതളിനസ്ഥാല്  സമ്പൂര്ണ്ണമസ്ഥായ  ഒരു  ഐ.ടെളി.
ഓഡളിറളിലന്റെ ആവേശര്യകത അവേദശഷളിക്കുനണസ്. 

4. ഓഡളിറസ് നളിരജീക്ഷണങ്ങള്

(a) ഇന്ഫര്ദമഷന് ദകരള മളിഷലന്റെ (ഐ.ലക.എയം) പ്രവേര്ത്തനയം

സര്കസ്ഥാര്  ഉത്തരവേസ്  (സസ്ഥാധസ്ഥാ)  നയം.38/99/പസ്ഥാനളിയംഗസ്,  തജീയതളി  12.08.1999
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ഉത്തരവേസ്  പ്രകസ്ഥാരമസ്ഥാണസ്  തദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളളില് ഇ-ഗദവേണന്സസ്
പ്രവേര്ത്തനങ്ങള്കസ്  തുടെകയം  കുറളികലപ്പെട്ടളിട്ടുള്ളതസ്.  ആയതളിലന്റെ  തുടെര്ച്ചയസ്ഥായളി
'Kerala  information  network  for  all  local  bodies’എന്ന  ദപരളില്  ഒരു
പദതളി  വേളിഭസ്ഥാവേനയം  ലചെയ്യുകയുയം  നളിര്വ്വഹണ  ചുമതലെ  ഇന്ഫര്ദമഷന്  ദകരള
മളിഷലന  ഏല്പ്പെളിക്കുകയുയം  ലചെയ.  ദമല്പദതളിയുലടെ  കസ്ഥാലെപരളിധളി  31.03.2001
വേലരയസ്ഥായളിരുലന്നങ്കേളിലുയം  പലെ  ഘട്ടങ്ങളളിലെസ്ഥായളി  സമയപരളിധളി  ദജീര്ഘളിപ്പെളിക്കു
യസ്ഥായളിരുന.

തദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളുലടെ  ആവേശര്യസ്ഥാനസരണയം ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകള്
തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുക,  ദരഖകള് ഡളിജളിററസസ് ലചെയ്യുക,  ഡസ്ഥാറസ്ഥാദബസളിലന്റെ പരളിപസ്ഥാലെനയം,
സസ്ഥാപനത്തളിനസ്ഥാവേശര്യമസ്ഥായ സസ്ഥാദങ്കേതളിക സഹസ്ഥായലമസ്ഥാരുകല്,  കമമ്പ്യൂട്ടറുകളുലടെയുയം
അനബന  ഉപകരണങ്ങളുലടെയുയം  ലസ്പെസളിഫളിദകഷന്  നളിര്ണ്ണയളിച്ചസ്  നല്കല്
എന്നളിവേയസ്ഥാണസ്  ലഎ.ലക.എയം.  ലന്റെ  പ്രധസ്ഥാന  ചുമതലെകള്.  നളിലെവേളില്  തദദ്ദേശ
സസ്വയയംഭരണ വേകുപ്പെളിനസ്  കജീഴളില് പ്രവേര്ത്തളിക്കുന്ന ഒരു സസ്വതന്ത്ര സസ്ഥാപനമസ്ഥാണസ്
ലഎ.ലക.എയം.

ഐ.ലക.എയം  രൂപകല്പന  ലചെയസ്  പരളിപസ്ഥാലെളിക്കുന്ന  2  ലവേബസ് റസറ്റുകള്
(സഞളിത,  സയംദവേദളിത)  ഉള്ലപ്പെലടെയുള്ള  17  ആപളിദകഷനകളളില്  11  എണ്ണയം
തദദ്ദേശ  സസ്ഥാപനങ്ങളളില്  വേളിനര്യസളിച്ചസ്  പ്രവേര്ത്തളിപ്പെളിക്കുനണസ്  (അനബനയം  1
കസ്ഥാണുക).  സൂചെളിക,  സകര്മ്മ എന്നജീ ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകൾ ഭസ്ഥാഗളികമസ്ഥായളി മസ്ഥാത്രദമ
പ്രവേര്ത്തളിക്കുനള.  സസ്ഥാഫലെര്യ,  സുഗമ,  സുഭദ,  സസ്ഥാമൂഹര്യ  എന്നജീ
ആപളിദകഷനകള്  തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളളില്  വേളിനര്യസളിച്ചളിട്ടളില്ല.
നളിലെവേളില് യഥസ്ഥാക്രമയം  ലവേബസ്  അധളിഷളിത ദസവേന ലപന്ഷന് ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുയം,
റപ്രസസ് ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുമസ്ഥാണസ്  (എന്.ഐ.സളി തയസ്ഥാറസ്ഥാകളിയതസ്)  ഇവേകസ് പകരയം
വേളിനര്യസളിച്ചളിട്ടുള്ളതസ്.  സസ്ഥാപന, സസ്ഥായംഖര്യ (വേരവേസ്),  ദസവേന രജളിദസ്ട്രേഷന്, സചെളിത്ര
എന്നജീ  ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകള്  നളിലെവേളില്  ദലെസ്ഥാകല്  ലസര്വേറുമസ്ഥായസ്ഥാണസ്
ബനളിപ്പെളിച്ചളിരളിക്കുന്നതസ്.  ഇവേ വേളിന്ദഡസ്ഥാസസ്  ഓപ്പെദററളിയംഗസ്  സളിസ്റ്റത്തളില് മസ്ഥാത്രദമ
പ്രവേര്ത്തളിക്കുകയുള. 

തദദ്ദേശ  സസ്ഥാപനങ്ങളളിലലെ  ഇ-ഗദവേണന്സസ്  പ്രവേര്ത്തനങ്ങള്  പസ്ഥാതളി
വേഴളിയളിലെസ്ഥാണസ്.  അതുലകസ്ഥാണസ്തലന്ന  വേലെളിയ  അളവേളിലുള്ള  ദനട്ടങ്ങള്
സസ്വന്തമസ്ഥാക്കുന്നതളിനസ്  സസ്ഥാപനങ്ങള്കസ്  സസ്ഥാധളിച്ചളിട്ടളില്ല.  ഒരളവേസ്  വേലര  ദരഖകള്
ഡളിജളിററസസ്  ലചെയലപ്പെട്ടളിട്ടുണസ്.  ഇതസ്  മൂലെയം  വേളിവേളിധ  രജളിസ്റ്ററുകള്  എഴുതളി
തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്ന  ദജസ്ഥാലെളി  ലെഘൂകരളികലപ്പെട്ടു.  പദതളി  ദഫസ്ഥാറങ്ങള്  തയസ്ഥാറസ്ഥാകല്,
ലപന്ഷന്  വേളിതരണയം,  അകസൗണളിയംഗസ്,  ഫ്രണസ്  ഓഫജീസളിലന്റെ  പ്രവേര്ത്തനയം
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എന്നളിവേ  ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറളിലന്റെ  ഇടെലപടെദലെസ്ഥാടുകൂടെളി  ലെഘൂകരളികലപ്പെട്ടളിട്ടുണസ്.
ഉടെമസസ്ഥാവേകസ്ഥാശ  സസ്ഥാക്ഷര്യപത്രയം,  ജനന/  മരണ/  വേളിവേസ്ഥാഹ  സസ്ഥാക്ഷര്യപത്രങ്ങള്,
വേസ്തുനളികുതളി അടെവേസ് എന്നളിവേ ഇ-ദസവേനങ്ങള് വേഴളി പ്രദസ്ഥാനയം ലചെയ്യുനണസ് എന്നതസ്
ദനട്ടമസ്ഥാണസ്.

03.07.2012  തജീയതളിയളിലലെ  സ.ഉ.(സസ്ഥാധസ്ഥാ)  1838/2012/തസസ്വഭവേ.  നമര്
ഉത്തരവേളിലൂലടെ  തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങലള  കടെലെസ്ഥാസസ്
രഹളിതമസ്ഥാക്കുന്നതളിനള്ള  പ്രവേര്ത്തനങ്ങള്  ലഎ.ലക.എയം.  ദ്രുതഗതളിയളിലെസ്ഥാ
കണലമന്നസ്  സര്കസ്ഥാര്  നളിര്ദദ്ദേശയം  പുറലപ്പെടുവേളിച്ചളിരുലന്നങ്കേളിലുയം  ലെക്ഷര്യയം
ലലകവേരളിക്കുന്നതളിനസ്  സസ്ഥാധളിച്ചളിട്ടളില്ല.  കഴളി  ഞ  19  വേര്ഷമസ്ഥായളി  ലഎ.ലക.എയം.ലന്റെ
സഹസ്ഥായഹസയം  ഇ-ഗദവേണന്സസ്  പ്രവേര്ത്തനങ്ങള്കസ്  സഹസ്ഥായകമസ്ഥാകുന
ലണങ്കേളിലുയം  സുദജീര്ഘമസ്ഥായ  കസ്ഥാലെയളവേളിനസ്  ആനപസ്ഥാതളികമസ്ഥായളി  ദനട്ടങ്ങള്
ലലകവേരളിക്കുന്നതളിനസ് സസ്ഥാധളിച്ചളിട്ടളില്ല എനള്ളതസ് പ്രധസ്ഥാന ദപസ്ഥാരസ്ഥായ്മയസ്ഥാണസ്. വേളിവേളിധ
ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകള്  അവേയുലടെ  സസ്ഥാപളിതലെക്ഷര്യവയം  അപസ്ഥാകതകളുയം
അനബനമസ്ഥായളി ദചെര്ത്തളിരളിക്കുന (അനബനയം 2, 3 കസ്ഥാണുക).

(b) ഇ-ഗദവേണന്സുയം  ഭസൗതളിക സസ്ഥാഹചെരര്യങ്ങളുയം

തദദ്ദേശസസ്വയയംഭരണവേകുപ്പെളിലന്റെ 03.07.2012 ലലെ സര്കസ്ഥാര് ഉത്തരവേസ് (എയം.എസസ്.)
1838/2012-ല്  നളിഷസ് കര്ഷളിച്ചളിരളിക്കുന്ന  പ്രകസ്ഥാരയം  എണ്ണയം  കയംപമ്പ്യൂട്ടറുകള്
കസ്ഥായയംകുളയം,  നജീദലെശസ്വരയം  നഗരസഭകളുയം  പടെന്ന,  പദയസ്ഥാളളി,  ദചെമദഞരളി  ഗസ്ഥാമ
പഞസ്ഥായത്തുകളുയം  ഒഴളിലകയുള്ള  തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളളില്
വേളിനര്യസളിച്ചളിട്ടുണസ്. പരളിദശസ്ഥാധന നടെത്തളിയ തദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളളില്
കമമ്പ്യൂട്ടറുകളുലടെ ദസ്റ്റസ്ഥാകസ് രജളിസ്റ്റര്,  ഹസ്ഥാര്ഡസ് ലവേയര് രജളിസ്റ്റര് എന്നളിവേ കൃതര്യമസ്ഥായളി
തയസ്ഥാറസ്ഥാകളിയളിട്ടളില്ലസ്ഥാത്തതളിനസ്ഥാല് കമമ്പ്യൂട്ടര്വേതസ്കരണത്തളിനസ്  ദവേണളി ലചെലെവേഴളിച്ച
തുക സയംബനളിച്ച വേളിവേരങ്ങള് ഓഡളിറളിനസ് ലെഭര്യമസ്ഥായളിട്ടളില്ല.

തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളളില്  ഉപദയസ്ഥാഗളിക്കുന്ന  കമമ്പ്യൂട്ടറുകളളില്
വേളിനര്യസളിച്ചളിരളിക്കുന്നതസ്  ലലമദക്രസ്ഥാദസസ്ഥാഫളിലന്റെ  ഓപ്പെദററളിയംഗസ്  സളിസ്റ്റമസ്ഥാണസ്.
എന്നസ്ഥാല്  എല്ലസ്ഥാ  കമമ്പ്യൂട്ടറുകളളിലുയം   അയംഗജീകൃത  ഓപ്പെദററളിയംഗസ്   സളിസ്റ്റയം  അല്ല
വേളിനര്യസളിച്ചളിട്ടുള്ളതസ്  (ഉദസ്ഥാ.  തൃപ്പൂണളിത്തുറ,  ലനടുമങ്ങസ്ഥാടെസ്   നഗരസഭകള് പസ്ഥായളിപ്ര,
കുനകര,  പള്ളളിച്ചല്,  കരകുളയം,  ആവേണളിദശ്ശേരളി,  പസ്ഥാറളയം,  ദചെമദഞരളി
ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തുകള്).  പരളിദശസ്ഥാധനയസ്  വേളിദധയമസ്ഥാകളിയ  തദദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ
സസ്ഥാപനങ്ങളളില് ടെച്ചസ് സജീന് കളിദയസ്ഥാസ്കുകള് സസ്ഥാപളിച്ചതസ് ഉപദയസ്ഥാഗളിക്കുന്നളില്ല.

തദദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളളില്  സസ്ഥാദങ്കേതളിക  സഹസ്ഥായത്തളിനസ്  ലടെകളികല്
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അസളിസ്റ്റന്റെളിലന  നളിയമളിച്ചളിട്ടുലണങ്കേളിലുയം  11.11.2014  ലലെ  74207/ഐ.ബളി-
1/2013/ത.സസ്വ.ഭ.വേ  നമര്  പ്രകസ്ഥാരമുള്ള  സര്ക്കുലെറളില്  നളിഷ്കര്ഷളിച്ചളിട്ടുള്ള
ചുമതലെകള്  നളിര്വ്വഹളിക്കുന്നതളില്  വേജീഴ്ച  വേരുത്തളിയളിട്ടുണസ്.  നളിര്ദദ്ദേശളിച്ച
മസ്ഥാതൃകയളിലുള്ള രജളിസ്റ്ററുകളുയം ദരഖകളുയം തയസ്ഥാറസ്ഥാകളിയളിട്ടളില്ല.

കമമ്പ്യൂട്ടര്,  അനബന  ഉപകരണങ്ങള്  എന്നളിവേയുലടെ  ദസ്റ്റസ്ഥാകസ്  രജളിസ്റ്റര്
സസ്ഥാപനത്തളില്  തയസ്ഥാറസ്ഥാകളി  സൂക്ഷളിച്ചളിട്ടളില്ല  (ദകരള  ഫളിനസ്ഥാന്ഷര്യല്  ദകസ്ഥാഡസ്
ആര്ട്ടളികളിള് 150 എ,ബളി എന്നളിവേ പ്രകസ്ഥാരയം). ധനകസ്ഥാരര്യ വേകുപ്പെളിലന്റെ 24.09.2010
തജീയതളിയളിലലെ  86/2010/ധന.  സര്ക്കുലെര്  പ്രകസ്ഥാരമുള്ള  മസ്ഥാതൃകയളിലുയം  രജളിസ്റ്റര്
തയസ്ഥാറസ്ഥാകളി  സൂക്ഷളിച്ചളിട്ടളില്ല.  ദമല്  സര്ക്കുലെര്  പ്രകസ്ഥാരയം  കമമ്പ്യൂട്ടര്,  അനബന
ഉപകരണങ്ങള്  (ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയര്  ഉള്ലപ്പെലടെയുള്ള  വേളിവേരങ്ങള്)  എന്നളിവേയുലടെ
ദസ്റ്റസ്ഥാകസ്  രജളിസ്റ്റര്  തയസ്ഥാറസ്ഥാകളി   സൂക്ഷളികണലമന്നസ്  നളിഷ്കര്ഷളിക്കുനലണങ്കേളിലുയം
ആയതസ് സസ്ഥാപനങ്ങളളില് തയസ്ഥാറസ്ഥാകളി സൂക്ഷളിച്ചതസ്ഥായളി കസ്ഥാണുന്നളില്ല.

ലെക്ഷങ്ങള്  ലചെലെവേഴളിച്ചസ്ഥാണസ്  സസ്ഥാപനങ്ങളളില്  ലെസ്ഥാന്,  ഇലെകളിഫളിദകഷന്
സസൗകരര്യങ്ങള്  ഏര്ലപ്പെടുത്തളിയളിട്ടുള്ളതസ്.  എന്നസ്ഥാല്  'WannaCry’  ദപസ്ഥാലുള്ള
റസബര്  ആക്രമണങ്ങലള  തുടെര്ന്നസ്,  സുരക്ഷസ്ഥാസയംവേളിധസ്ഥാനങ്ങള്
ശക്തമസ്ഥാക്കുന്നതളിനസ്  പകരയം  സസ്ഥാപനങ്ങളളിലലെ  ലനറസ് വേര്കസ്  ലഷയറളിയംഗസ്
സസൗകരര്യങ്ങള്  പരളിമളിതലപ്പെടുത്തുകയസ്ഥാണസ്  ഐ.ലക.എയം.  ലചെയളിരളിക്കുന്നതസ്.
കമമ്പ്യൂട്ടറുകളുലടെയുയം  വേളിവേരവേമ്പ്യൂഹത്തളിലന്റെയുയം  സയംരക്ഷണ  ചുമതലെയുള്ള
ഐ.ലക.എയം.-ലന്റെ  ഭസ്ഥാഗത്തസ്  നളിനണസ്ഥായ  വേജീഴ്ചമൂലെയം  സസ്ഥാപനത്തളിനസ്
ലെഭര്യമസ്ഥായളിരുന്ന  ഒരു  സസൗകരര്യയം   പളിന്വേലെളിദകണളിവേന  എന്നതസ്  നജീതജീകരളി
കസ്ഥാനസ്ഥാവേളില്ല.

കമമ്പ്യൂട്ടറളിലന്റെ സുരക്ഷയസ്ഥായളി  വേളിനര്യസളിച്ചളിട്ടുള്ളതസ്  ലഎ.ലക.എയം വേളിതരണയം ലചെയ
McAfee ആന്റെളിലലവേറസസ് ദപ്രസ്ഥാഗസ്ഥായം ആണസ്. എന്നസ്ഥാല് പ്രസ്തുത ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറളിലന്റെ
ലലലെസന്സസ്  കസ്ഥാലെപരളിധളി  പളിന്നളിട്ടതസ്ഥാലണന്നസ്  പരളിദശസ്ഥാധനയളില്
ദബസ്ഥാധര്യലപ്പെട്ടളിട്ടുണസ്.  വേളിന്ദഡസ്ഥാസസ്  അധളിഷളിത  ഓപ്പെദററളിയംഗസ്  സളിസ്റ്റത്തളില്
പ്രവേര്ത്തളിക്കുന്ന  കമമ്പ്യൂട്ടറുകളളില്  റവേറസസ്  ആക്രമണത്തളിനസ്  സസ്ഥാധര്യത
കൂടുതലെസ്ഥാണസ്.  കസ്ഥാലെഹരണലപ്പെട്ട ആന്റെളിറവേറസസ് ദപ്രസ്ഥാഗസ്ഥാമുകള് കമമ്പ്യൂട്ടറുകള്കസ്
സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നതളിനസ് സഹസ്ഥായകമസ്ഥാകളില്ല.

(c) ജജീവേനകസ്ഥാരുയം കമമ്പ്യൂട്ടര് പരളിജസ്ഥാനവയം

തദദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളളിലലെ  തസളികകളുലടെ  ദയസ്ഥാഗര്യതയളില്  കമമ്പ്യൂട്ടര്
പരളിജസ്ഥാനയം  ഉള്ലപ്പെടുത്തളിയളിട്ടളില്ലസ്ഥാത്തളിനസ്ഥാല്  ബഹുഭൂരളിപക്ഷയം  ജജീവേനകസ്ഥാര്ക്കുയം
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അടെളിസസ്ഥാന കമമ്പ്യൂട്ടര് പരളിജസ്ഥാനയം ഇല്ല.  ഐ.ലക.എയം. 17 ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകള്
വേളികസളിപ്പെളിച്ചസ്  തദദ്ദേശ  സസ്ഥാപനങ്ങളളില്  ഉപദയസ്ഥാഗളിക്കുനലണങ്കേളിലുയം
ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകളുലടെ  പ്രവേര്ത്തനയം  സയംബനളിച്ചസ്  സമഗമസ്ഥായ  പരളിശജീലെനയം
ജജീവേനകസ്ഥാര്കസ് നല്കളിയളിട്ടളില്ല.  കൂടെസ്ഥാലത ഡസ്ഥാറസ്ഥാ എന്ടളികസ്ഥാവേശര്യമസ്ഥായ മലെയസ്ഥാളയം
കയംപമ്പ്യൂട്ടളിയംഗസ് പരളിശജീലെനവയം ജജീവേനകസ്ഥാര്കസ് നല്കളിയളിട്ടളില്ല. ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകളളില്
അപസ്ദഡഷന്  വേരുത്തുദമസ്ഥാഴുയം  പുതളിയ  ആപളിദകഷന്  ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകള്
പുറത്തളിറക്കുദമസ്ഥാഴുയം അതതസ് വേളിഷയങ്ങള് റകകസ്ഥാരര്യയം ലചെയ്യുന്ന ജജീവേനകസ്ഥാര്കസ്
മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണസ്  പരളിശജീലെനയം  ലെഭളിക്കുന്നതസ്.  ഉദദര്യസ്ഥാഗസര്കസ്  ദസസ്ഥാഫസ്  ലവേയറളിലുള്ള
അറളിവേസ്  അവേര് പ്രവേര്ത്തളിപ്പെളിക്കുന്ന ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറളില് മസ്ഥാത്രയം ഒതുങ്ങളിനളില്ക്കുന.
ഐ.ലക.എയം.  ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകള് സസ്വതന്ത്രമസ്ഥായളി  പ്രവേര്ത്തളിപ്പെളികസ്ഥാന് കഴളിയുന്ന
ജജീവേനകസ്ഥാരുലടെ  കുറവേസ്   തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുലടെ  സമ്പൂര്ണ്ണ
കമമ്പ്യൂട്ടര്വേല്കരണത്തളിനസ്  വേളിഘസ്ഥാതയം  സൃഷളിക്കുന.  ഇകസ്ഥാരണത്തസ്ഥാല്  തലന്ന
ജജീവേനകസ്ഥാര്കസ്  സസ്ഥാദങ്കേതളിക  പരളിശജീലെനയം  ഉറപ്പെസ്  വേരുത്തളി  ഇ-ഗദവേണന്സസ്
പ്രവേര്ത്തനങ്ങള് ശക്തളിലപ്പെടുത്തുന്നതളിനസ് വേകുപ്പെസ് ശ്രമളിദകണതസ്ഥാണസ്. സസ്ഥാദങ്കേതളിക
പരളിജസ്ഥാനമളില്ലസ്ഥാത്ത  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തസ്  ജജീവേനകസ്ഥാര്കസ്   സങ്കേജീര്ണ്ണവയം
ഉപദഭസ്ഥാക്ത ൃ സസൗഹൃദമല്ലസ്ഥാത്തതുമസ്ഥായ ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകള് പ്രവേര്ത്തളിപ്പെളിക്കുന്നതളിനസ്
നളിലെവേളില് ലഎ.ലക.എയം.-ലന്റെ ലടെകളികല് അസളിസ്റ്റന്റുമസ്ഥാരുലടെ  സഹസ്ഥായയം  ദതടുക
മസ്ഥാത്രദമ നളിവൃത്തളിയുള.

(d)ലപസ്ഥാതു അപസ്ഥാകതകള്

ദലെസ്ഥാകല്  ലസര്വേര്  അധളിഷളിതമസ്ഥായ  ഐ.ലക.എയം.  ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകള്
പ്രവേര്ത്തളിപ്പെളിക്കുന്നതളിനസ്  റമദക്രസ്ഥാദസസ്ഥാഫളിലന്റെ  ഓപ്പെദററളിയംഗസ്  സളിസ്റ്റയം
അനളിവേസ്ഥാരര്യമസ്ഥായളിത്തജീരുന.  ഇതസ്  ഇ-ഗദവേണന്സസ്  പ്രവേര്ത്തനങ്ങള്കസ്
അധളികമസ്ഥായ  സസ്ഥാമത്തളിക  ബസ്ഥാദര്യത  സൃഷളിക്കുന.  സസ്വതന്ത്ര  ഓപ്പെദററളിയംഗസ്
സളിസ്റ്റത്തളില്  നളിനയം  വേളിഭളിന്നമസ്ഥായളി  കുത്തകകള്  തമ്മളിലുള്ള
വേസ്ഥാണളിജര്യമത്സരങ്ങളുലടെ  ഫലെമസ്ഥായുണസ്ഥാകുന്ന  റവേറസസ്  ദപ്രസ്ഥാഗസ്ഥാമുകളുലടെ
അധളികരളിച്ച  ആക്രമണസസ്ഥാധര്യത  കമമ്പ്യൂട്ടറുകളുലടെയുയം  വേളിവേരവേമ്പ്യൂഹത്തളിലന്റെയുയം
സുരക്ഷകസ് ഭജീഷണളിയസ്ഥാണസ്.

സസ്ഥാപന,  സസ്ഥായംഖര്യ,  ദസവേന  (രജളിദസ്ട്രേഷന്),  സചെളിത്ര,  സൂചെളിക  എന്നളിവേ
ദലെസ്ഥാകല് ലസര്വേര് അധളിഷളിതമസ്ഥായസ്ഥാണസ് പ്രവേര്ത്തളിക്കുന്നതസ്.  ഇവേ വേളിന്ദഡസ്ഥാസസ്
അധളിഷളിത ഓപ്പെദററളിയംഗസ്  സളിസ്റ്റത്തളില് മസ്ഥാത്രദമ വേളിനര്യസളികസ്ഥാന് കഴളിയുകയുള.
ഇകസ്ഥാരണത്തസ്ഥാല്  സസ്ഥാപനയം  ഒരു  പുതളിയ  കമമ്പ്യൂട്ടര്  വേസ്ഥാങ്ങുദമസ്ഥാള്  വേന്തുക
ലചെലെവേഴളിച്ചസ്  വേളിന്ദഡസ്ഥാസസ്  അധളിഷളിത  ഓപ്പെദററളിയംഗസ്  സളിസ്റ്റവയം  വേസ്ഥാദങ്ങണളി
വേരുന.
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ഭരണഭസ്ഥാഷ  മലെയസ്ഥാളമസ്ഥാണസ്.  എന്നസ്ഥാല്  ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകള്  തയസ്ഥാറസ്ഥാകളിയളിരളി
ക്കുന്നതസ്  ഇയംഗജീഷളിലെസ്ഥാണസ്.  ലപസ്ഥാതുജനയം  ഉപദയസ്ഥാഗളിദകണ  ലവേബസ്ദപജുകള്
ദപസ്ഥാലുയം  ഇയംഗജീഷളിലെസ്ഥാണസ്  തയസ്ഥാറസ്ഥാകളിയളിരളിക്കുന്നതസ്.  ഇതസ്  ഉദദര്യസ്ഥാഗസ  ഭരണ
പരളിഷ്കസ്ഥാര  വേകുപ്പെളിലന്റെ  28.07.2016  ലലെ  3641/ഔ.ഭസ്ഥാ.3/2016/ഉ.ഭ.പ.വേ.  നയം.
സര്ക്കുലെറളിലലെ മസ്ഥാര്ഗ്ഗ നളിര്ദദ്ദേശങ്ങള്കസ് വേളിരുദമസ്ഥാണസ്.  സസ്ഥാപനയം നല്കുന്ന ഇ-
ദസവേനങ്ങലള കുറളിച്ചസ് (ഉദസ്ഥാ: വേസ്തുനളികുതളി ഇ-ദപലമന്റെസ്) ജനങ്ങളളില് അവേദബസ്ഥാധയം
സൃഷളിക്കുന്നതളിനസ് സസ്ഥാധളിച്ചളിട്ടളില്ല.

തസ്ഥാരതദമര്യന  ഉയര്ന്ന  ലമസ്ഥാറബല്/ഇന്റെര്ലനറസ്  സസ്ഥാന്ദ്രതയുള്ള  സയംസസ്ഥാനലമന്ന
നളിലെയളില്  വേളിവേര  വേളിനളിമയത്തളിനസ്  സസ്ഥാദങ്കേതളിക  മസ്ഥാര്ഗ്ഗങ്ങളുണസ്ഥായളിരളിലക
ദസവേനങ്ങലള  സയംബനളിച്ച  തല്സളിതളി  അറളിയുന്നതളിനസ്  അദപക്ഷകന്
സസ്ഥാപനത്തളില്  ദനരളിട്ടസ്  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാദകണ  അവേസയസ്ഥാണസ്  നളിലെവേളിലുള്ളതസ്.
എസസ്.എയം.എസസ്,  ടെച്ചസ്  സജീന്  കളിദയസ്ഥാസസ്  എന്നജീ  സസൗകരര്യങ്ങള്  നളിലെവേളില്
പ്രവേര്ത്തനക്ഷമമല്ല.

തദദ്ദേശ  സര്കസ്ഥാര്  എന്ന നളിലെയളില് തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുള്ള
പ്രദതര്യക അധളികസ്ഥാരങ്ങലള പൂര്ണ്ണമസ്ഥായുയം സയംരക്ഷളികസ്ഥാലതയസ്ഥാണസ് ഇ-ഗദവേണന്സസ്
പ്രസ്ഥാവേര്ത്തളികമസ്ഥാകളിയളിട്ടുള്ളതസ്.  ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയര്  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നതളിനയം  സമ്പൂര്ണ്ണ
കമമ്പ്യൂട്ടര്വേതസ്കരണയം  സസ്ഥാധര്യമസ്ഥാക്കുന്നതളിനയം  ദവേണളി  ചുമതലെലപ്പെടുത്തളിയളിരളിക്കുന്ന
ഐ.ലക.എയം.  തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുലടെ  നളിയന്ത്രണങ്ങള്
കതജീതമസ്ഥായളി  പ്രവേര്ത്തളിക്കുന്ന  ഒരു  സസ്വതന്ത്ര  ഏജന്സളിയസ്ഥാണസ്.
ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറളിലന്റെ ഘടെന നളിശ്ചയളിക്കുന്നതളിദനസ്ഥാ, നയപരമസ്ഥായ തജീരുമസ്ഥാനങ്ങലളടു
ക്കുന്നതളിദനസ്ഥാ  സസ്ഥാപനത്തളിനസ്  അവേകസ്ഥാശമളില്ലസ്ഥാത്തതളിനസ്ഥാല്  തദദ്ദേശജീയമസ്ഥായളി
ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറളില് ലെഭര്യമസ്ഥാദകണ ഒരു ദസവേനയം സസ്ഥാധര്യമസ്ഥാക്കുന്നതളിനസ് കഴളിയുന്നളില്ല.
ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറളിലന്റെ  ദസസ്ഥാഴസ്  ദകസ്ഥാ ഡുകള്  വേകുപ്പെളിനസ്  ലെഭര്യമസ്ഥാകുന്നളില്ല.  മറസ്
ഏജന്സളികള്  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്ന  ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകളളില്  നളിനയം  വേര്യതര്യസമസ്ഥായളി
ദളിനയംപ്രതളിയുള്ള  ഉപദയസ്ഥാഗത്തളിനസ്  ഏജന്സളിയുലടെ  ജജീവേനകസ്ഥാലര
ആശ്രയളിദകണതസ്  അനളിവേസ്ഥാരര്യമസ്ഥാകുന്ന  വേളിധത്തളിലെസ്ഥാണസ്  ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറളിലന്റെ
പ്രവേര്ത്തനയം.  ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകള്  റകകസ്ഥാരര്യയം  ലചെയ്യുന്നതളിനസ്  ജജീവേനകസ്ഥാലര
സസ്വയയം  പരര്യസ്ഥാപമസ്ഥാക്കുന്ന  രജീതളിയളില്  പരളിശജീലെനപരളിപസ്ഥാടെളികള്  ആസൂത്രണയം
ലചെയ്യുന്നതളില്  വേജീഴ്ചയുണസ്ഥായതസ്  കസ്ഥാരണയം  ഐ.ലക.എയം.  ലടെകളികല്
അസളിസ്റ്റന്റെളിലന നളിരന്തരയം ആശ്രയളിക്കുന്നതളിനസ് സസ്ഥാപനയം നളിര്ബനളിതമസ്ഥാകുന.

(e) ഐ.ലക.എയം. ഇതര ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകളുലടെ ഉപദയസ്ഥാഗയം

വേളിവേളിധ  ലവേബസ്  ബസൗസറുകളുയം,  റമദക്രസ്ഥാദസസ്ഥാഫളിലന്റെ  ഓഫജീസസ്  സമ്പ്യൂട്ടസ്,
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ഐ.എസസ്.എയം,  അദഡസ്ഥാബസ് റജീഡര്, McAfee ആന്റെളി റവേറസസ് ദപ്രസ്ഥാഗസ്ഥായം എന്നജീ
ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകളുയം  സസ്ഥാപനത്തളില്  ഉപദയസ്ഥാഗളിക്കുനണസ്.  എന്നസ്ഥാല്  ദമല്
ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകളളില്  ഐ.എസസ്.എയം.  ഒഴളിലകയുള്ളവേ  ഒറളിജളിനലെല്ല.  ഇവേ
ഉപദയസ്ഥാഗളിക്കുന്നതളിനള്ള  അധളികസ്ഥാരപത്രയം  സസ്ഥാപനയം  സസ്വന്തമസ്ഥാകളിയളിട്ടളില്ല.
കുത്തക  ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകളുലടെ  അനധളികൃത  പകര്പ്പുകള്  ഉപദയസ്ഥാഗളിക്കുന്നതസ്
നളിയമ വേളിരുദമസ്ഥാണസ്.ആയതസ് 1957-ലലെ ഇന്തര്യന് പകര്പ്പെവേകസ്ഥാശ നളിയമപ്രകസ്ഥാരവയം
2000-ലലെ  വേളിവേരസസ്ഥാദങ്കേതളികവേളിദര്യ  നളിയമയം  66(2)  വേകുപ്പെസ്  പ്രകസ്ഥാരവയം  3
വേര്ഷകസ്ഥാലെയം  തടെവേസ്  ശളിക്ഷ  ലെഭളികസ്ഥാവന്നതുയം  2  ലെക്ഷയം  രൂപ  പളിഴ
ചുമത്തസ്ഥാവന്നതുമസ്ഥായ  കുറമസ്ഥാണസ്.  5  കമമ്പ്യൂട്ടറുകളളില്  ഐ.എസസ്.എയം.
വേളിനര്യസളിക്കുന്നതളിനസ്ഥാണസ്  ഐ.ലക.എയം.  നസ്  റലെസന്സസ്  ഉള്ളതസ്.  എന്നസ്ഥാല്
നളിലെവേളില്  മുഴുവേന്  കമമ്പ്യൂട്ടറുകളളിലുയം  ഐ.എസസ്.എയം.  വേളിനര്യസളിച്ചളിട്ടുണസ്.
സസ്ഥാപനത്തളില്  ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകളുലടെ  അനധളികൃത  പകര്പ്പുകള്
ഉപദയസ്ഥാഗളിക്കുന്നളിലല്ലന്നസ് ചെജീഫസ് ഇന്ഫര്ദമഷന് ഓഫജീസര് അലല്ലങ്കേളില് ഓഫജീസസ്
ദമധസ്ഥാവേളി  പരളിദശസ്ഥാധളിച്ചസ്  ഉറപ്പെസ്  വേരുദത്തണതസ്ഥാണസ്.  അത്തരയം
നടെപടെളിക്രമങ്ങലളസ്ഥാനയം  തലന്ന  പസ്ഥാലെളികലപ്പെട്ടളിട്ടളില്ല.  ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകളുലടെ
അനധളികൃത  പകര്പ്പുകളുലടെ  ഉപദയസ്ഥാഗയം  അവേസസ്ഥാനളിപ്പെളിക്കുന്നതളിനസ്  അടെളിയന്തളിര
നടെപടെളികള് റകലകസ്ഥാദള്ളണതസ്ഥാണസ്.

കുത്തക  ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകള്  നളിരന്തരയം  റസബര്  ആക്രമണത്തളിനസ്
വേളിദധയമസ്ഥാകസ്ഥാറുണസ്.  കുത്തകകള് തമ്മളിലുള്ള വേസ്ഥാണളിജര്യമത്സരങ്ങളുലടെ  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായുയം
മറ്റുയം  സൃഷളികലപ്പെടുന്ന  റവേറസസ്  ദപ്രസ്ഥാഗസ്ഥാമുകളുയം  പ്രധസ്ഥാന  ഭജീഷണളിയസ്ഥാണസ്.
ഈയളിലടെ  വേയനസ്ഥാടെസ്  ജളില്ലയളിലലെ  തരളിദയസ്ഥാടെസ്  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തസ്  'വേസ്ഥാനസ്ഥാറക്ര'
ആക്രമണത്തളിനസ്  വേളിദധയമസ്ഥാകുകയുണസ്ഥായളി  എന്നതസ്  ആശങ്കേലപ്പെടുത്തുന്നതസ്ഥാണസ്.
ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തുകളളിലലെ  കമമ്പ്യൂട്ടറുകളുലടെ  സുരക്ഷകസ്ഥായളി  മകലഫ  ആന്റെളി
റവേറസസ്  ദപ്രസ്ഥാഗസ്ഥാമസ്ഥാണസ്   ഐ.ലക.എയം.  വേളിനര്യസളിച്ചളിട്ടുള്ളതസ്.  എന്നസ്ഥാല് പ്രസ്തുത
ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറളിലന്റെ  റലെസന്സസ്  കസ്ഥാലെപരളിധളി  പളിന്നളിട്ടതസ്ഥാലണന്നസ്
പരളിദശസ്ഥാധനയളില് ദബസ്ഥാദര്യലപ്പെട്ടളിട്ടുണസ്.

(f) സസ്വതന്ത്ര ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറളിലന്റെ സസ്ഥാധര്യതകള്

കുത്തക  കമനളിയുലടെ  പസ്ഥാറസ്ദഫസ്ഥാമളിലുയം  ചെട്ടക്കൂടെളിലുയം  തയസ്ഥാറസ്ഥാകളിയളിട്ടുള്ള
ഐ.ലക.എയം.  ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകള്  സസ്ഥാപനത്തളില്  വേളിനര്യസളിക്കുന്നതളിനസ്
വേളിന്ദഡസ്ഥാസസ് ഓപ്പെദററളിയംഗസ് സളിസ്റ്റയം അനളിവേസ്ഥാരര്യമസ്ഥാകുന. നളിലെവേളില് ഐ.ലക.എയം.
തയസ്ഥാറസ്ഥാകളിയ  ഭൂരളിഭസ്ഥാഗയം  ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകളുയം  ലവേബസ്  അധളിഷളിതമസ്ഥാകളിയളി
ട്ടുലണങ്കേളിലുയം  സൂചെളിക,  സസ്ഥായംഖര്യ,  സചെളിത്ര,  സസ്ഥാപന,  ദസവേന  (സളിവേളില്
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രജളിദസ്ട്രേഷന്)  എന്നളിവേ  ദലെസ്ഥാകല്  ലസര്വേര്  അധളിഷളിതമസ്ഥായസ്ഥാണസ്
പ്രവേര്ത്തളിക്കുന്നതസ്.  ഈ  5  ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകള്  വേളിന്ദഡസ്ഥാസസ്  ഓപ്പെദററളിയംഗസ്
സളിസ്റ്റത്തളില്  മസ്ഥാത്രദമ  പ്രവേര്ത്തളിക്കുകയുള.  ദമല്  ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകലള
പൂര്ണ്ണമസ്ഥായുയം  ലവേബസ്  അധളിഷളിതമസ്ഥാക്കുന്ന  പക്ഷയം  വേളിന്ദഡസ്ഥാസസ്  ഓപ്പെദററളിയംഗസ്
സളിസ്റ്റത്തളില് നളിനയം ലെളിനകസ് ദപസ്ഥാലുള്ള സസ്വതന്ത്ര ഓപ്പെദററളിയംഗസ് സളിസ്റ്റത്തളിദലെകസ്
കൂടുമസ്ഥാറുന്നതളിനസ്  സസ്ഥാപനത്തളിനസ്  സസ്ഥാധളിക്കുന്നതസ്ഥാണസ്.  ഐ.ലക.എയം.  തദദ്ദേശ
സസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങള്കസ്ഥായളി  തയസ്ഥാറസ്ഥാകളി  നല്കളിയ  ലസ്പെസളിഫളിദകഷന്
പ്രകസ്ഥാരയം കമമ്പ്യൂട്ടറുകള് വേസ്ഥാങ്ങുന്ന സസ്ഥാപനയം വേളിന്ദഡസ്ഥാസസ് ഓപ്പെദററളിയംഗസ് സളിസ്റ്റവയം
വേസ്ഥാങ്ങുന്നതളിനസ്  നളിര്ബനളിതരസ്ഥാവന.  നളിലെവേളില്  ലപ്രസ്ഥാഫഷണല്
ആവേശര്യത്തളിനള്ള ഒരു ഓപ്പെദററളിയംഗസ് സളിസ്റ്റയം വേസ്ഥാങ്ങുന്നതളിനസ് സസ്ഥാപനയം  8,000/-
മുതല്  13,000/-  രൂപ  വേലര  ലചെലെവേഴളിക്കുനണസ്.  ദലെസ്ഥാകല്  ലസര്വേറളിനയം
ഓപ്പെദററളിയംഗസ്  സളിസ്റ്റത്തളിനമസ്ഥായളി  ഒരു  ലെക്ഷത്തളിലെധളികയം  രൂപയുയം
ലചെലെവേസ്ഥാകുനണസ്.  ദസസ്ഥാഫ്റ്റു ലവേയറുകള്  പരളിപൂര്ണ്ണമസ്ഥായുയം  ലവേബസ്
അധളിഷളിതമസ്ഥാക്കുകയസ്ഥാലണങ്കേളില് സസ്ഥാപനത്തളിനസ് ഇത്തരയം ലചെലെവകള് ഒഴളിവേസ്ഥാകളി
സസ്ഥാമത്തളികമസ്ഥായളി  വേന്ദനട്ടമുണസ്ഥാകസ്ഥാനസ്ഥാകുയം.  ലെളിനകസ്  ഓപ്പെദററളിയംഗസ്  സളിസ്റ്റയം
ദപസ്ഥാലുള്ള  സസ്വതന്ത്ര  ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകള്  സസ്ഥാമത്തളിക  ദനട്ടത്തളിനപ്പുറയം
സുരക്ഷളിതവമസ്ഥാണസ്. ഐ.ലക.എയം. ലസ്പെസളിഫളിദകഷന് അനസരളിച്ചസ് കമമ്പ്യൂട്ടറുകള്
വേസ്ഥാങ്ങുന്ന ഘടെക സസ്ഥാപനങ്ങള് വേളിന്ദഡസ്ഥാസസ് ഓപ്പെദററളിയംഗസ് സളിസ്റ്റത്തളിനസ് ദവേണളി
തുക  ലചെലെവേഴളിക്കുന്നതസ്ഥായളി  കസ്ഥാണുന.  ഐ.ലക.എയം.  ലന്റെ  ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകള്
വേളിനര്യസളികസ്ഥാത്ത  ഘടെകസസ്ഥാപനങ്ങളളില്  സസ്വതന്ത്ര  ഓപ്പെദററളിയംഗസ്  സളിസ്റ്റയം
മതളിലയന്നളിരളിലകയസ്ഥാണസ്  അനസ്ഥാവേശര്യമസ്ഥായളി  വേളിന്ദഡസ്ഥാസസ്  ഓപ്പെദററളിയംഗസ്
സളിസ്റ്റത്തളിനസ്ഥായളി തുക ലചെലെവേഴളിക്കുന്നതസ്.

ഭജീമമസ്ഥായ  തുക  ലചെലെവേഴളിച്ചസ്  കുത്തക  ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകളുലടെ  റലെസന്സസ്
വേസ്ഥാങ്ങുന്നതസ്  സസ്ഥാപനത്തളിനസ്  സസ്ഥാമത്തളികമസ്ഥായളി  വേന്  ബസ്ഥാദര്യത  സൃഷളിക്കുന്ന
സസ്ഥാഹചെരര്യത്തളില്  മളിക  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തുകളളിലുയം  ദവേര്ഡസ്  ദപ്രസ്ഥാസസളിയംഗസ്,
അനബനകസ്ഥാരര്യങ്ങള്  മുതലെസ്ഥായവേ  നളിര്വ്വഹളിക്കുന്നതളിനസ്  അദഡസ്ഥാബസ്  റജീഡര്,
ഓഫജീസസ്  സമ്പ്യൂട്ടസ്,  ഐ.എസസ്.എയം.  എന്നളിവേയുലടെ  അനധളികൃത  പകര്പ്പുകളസ്ഥാണസ്
നളിലെവേളില്  ഉപദയസ്ഥാഗളിക്കുന്നതസ്. നളിയമ വേളിരുദമസ്ഥായളി ഇത്തരയം ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകള്
ഉപദയസ്ഥാഗളിക്കുന്നതസ്  അടെളിയന്തളിരമസ്ഥായളി  അവേസസ്ഥാനളിപ്പെളിക്കുന്നതളിനസ്  നടെപടെളികള്
സസ്വജീകരളിദകണതസ്ഥാണസ്.  ലെളിലബ  ഓഫജീസസ്,  ദഡസ്ഥാകക്യുലമന്റെസ്  വേമ്പ്യൂവേര്,  ദമസ്ഥാസളില്ല
ഫയര്ദഫസ്ഥാകസ്  തുടെങ്ങളിയ  സസ്വതന്ത്ര  ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകള്  വേളിപണളിയളില്
സസൗജനര്യമസ്ഥായളി  ലെഭര്യമസ്ഥാണസ്.  ഇത്തരത്തളിലുള്ള  സസ്ഥാധര്യതകള്  ഉപദയസ്ഥാഗലപ്പെടുത്തളി
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സസ്ഥാമത്തളികവയം  നളിയമപരവമസ്ഥായ  ബസ്ഥാദര്യതകളളില്  നളിനയം  സസ്ഥാപനങ്ങള്കസ്
രക്ഷലപ്പെടെസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണസ്.

ആസളി ദകസ്ഥാഡസ് (ASCII CODE) അധളിഷളിതമസ്ഥായളി തയസ്ഥാറസ്ഥാകളിയ ഐ.എസസ്.എയം.
ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറസ്ഥാണസ് മലെയസ്ഥാളയം കമമ്പ്യൂട്ടളിയംഗളിനസ് തദദ്ദേശ സസ്വയയം ഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങള്
ഉപദയസ്ഥാഗലപ്പെടുത്തുന്നതസ്.  സളി-ഡസ്ഥാകസ്  തയസ്ഥാറസ്ഥാകളി  കുത്തക  റലെസന്ദസസ്ഥാലടെ
വേളിതരണയം  ലചെയ്യുന്ന  പ്രസ്തുത  ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയര്  ഐ.എസസ്.എയം.  ദഫസ്ഥാണ്ടുകളുലടെ
സഹസ്ഥായദത്തസ്ഥാലടെ  മസ്ഥാത്രദമ  പ്രവേര്ത്തളിക്കുകയുള.  അതുലകസ്ഥാണസ്  തലന്ന
ഐ.എസസ്.എയം  ദഫസ്ഥാണസ്  വേളിനര്യസളികസ്ഥാത്ത  ഒരു  കമമ്പ്യൂട്ടറളില്  ഐ.എസസ്.എയം
ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയര്  ഉപദയസ്ഥാഗളിച്ചസ്  തയസ്ഥാറസ്ഥാകളിയ  ഒരു  ദഡസ്ഥാകക്യുലമന്റെസ്
വേസ്ഥായളിലച്ചടുക്കുന്നതളിനസ്  സസ്ഥാധളികളില്ല.  വേളിവേര  സസ്ഥാദങ്കേതളികവേളിദര്യസ്ഥാ  വേകുപ്പെളിലന്റെ
21.08.2008  തജീയതളിയളിലലെ  സര്കസ്ഥാര്  ഉത്തരവേസ്  (സസ്ഥാധസ്ഥാ)  31/08/വേളി.സസ്ഥാ.വേ.
നമര്  ഉത്തരവേസ്  പ്രകസ്ഥാരയം  മുഴുവേന്  സര്കസ്ഥാര്  സസ്ഥാപനങ്ങളളിലുയം  യൂണളിദകസ്ഥാഡസ്
അധളിഷളിത  ദഫസ്ഥാണ്ടുകള്  ഉപദയസ്ഥാഗളികണലമന്നസ്  കര്ശന  നളിര്ദദ്ദേശയം
പുറലപ്പെടുവേളിച്ചളിരുന.  എന്നസ്ഥാല്  ദമല്  ഉത്തരവേളിലലെ  നളിര്ദദ്ദേശങ്ങള്  പസ്ഥാദടെ
അവേഗണളിച്ചസ്ഥാണസ്  തദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളളില് മലെയസ്ഥാളയം  കമമ്പ്യൂട്ടളിയംഗസ്
പ്രസ്ഥാവേര്ത്തളികമസ്ഥാകളിയളിട്ടുള്ളതസ്.

സസ്വതന്ത്ര  ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകള്  സസൗജനര്യമസ്ഥായതളിനസ്ഥാല്  തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ
സസ്ഥാപനങ്ങൾകസ്  സസ്ഥാമത്തളികമസ്ഥായ  ബസ്ഥാദര്യതയുണസ്ഥാകുന്നളില്ല.  കുത്തക
ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകലള  അദപക്ഷളിച്ചസ്  സുരക്ഷളിതവമസ്ഥാണസ്.  ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറളിദന്മേല്
സസ്ഥാപനത്തളിനസ് സസ്വസ്ഥാതന്ത്രര്യയം ലെഭളിക്കുന. ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറളിലുണസ്ഥാകുന്ന നവേജീകരണയം
സസൗജനര്യമസ്ഥായളി  ലെഭളിക്കുന.  ദമല്  സസ്ഥാഹചെരര്യത്തളില്  കുത്തക
ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകള്കസ് പകരയം സസ്വതന്ത്ര ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകലള ഉപദയസ്ഥാഗലപ്പെടുത്തു
ന്നതസ്ഥാവയം സസ്ഥാപനങ്ങൾകസ് ഗുണപരമസ്ഥാവക.

(g) ലകസ്ഥാച്ചളി നഗരസഭയളിലലെ ഇ-ഗദവേണന്സസ് പ്രവേര്ത്തനങ്ങള്

ലകസ്ഥാച്ചളി  നഗരസഭയളില് സമ്പൂര്ണ്ണ കമമ്പ്യൂട്ടര്വേതസ്കരണയം വേഴളി  കടെലെസ്ഥാസസ്  രഹളിത
ഓഫജീസസ്  എന്ന  ലെക്ഷര്യത്തളിദലെയസ്  എത്തളിദച്ചരുന്നതളിനള്ള  പ്രവേര്ത്തനങ്ങള്
ദവേഗത്തളിലുയം സമയബനളിതമസ്ഥായുയം നടെത്തുന്നതളിനസ് ജൂണ് 2002-നസ് ലഎ.ലക.എയം
ലന  ചുമതലെ  ഏല്പ്പെളിലച്ചങ്കേളിലുയം  കസ്ഥാരര്യമസ്ഥായ  പുദരസ്ഥാഗതളി  ഉണസ്ഥായളില്ല.  തുടെര്ന്നസ്
JnNURM  പദതളിയളില്  ഉള്ലപ്പെടുത്തളി  ഇ-ഗദവേണന്സസ്  പദതളി
നടെപ്പെളിലെസ്ഥാക്കുന്നതളിനസ്  2011  ല്  TCS  നസ്  8.10  ദകസ്ഥാടെളി  രൂപയുലടെ  കരസ്ഥാര്
നല്കുകയുണസ്ഥായളി.  2011  നസ്  ആരയംഭളിച്ച  ഇ-ഗദവേണന്സസ്  പദതളി  നസ്ഥാളളിതുവേലര
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ലെക്ഷര്യയം റകവേരളിച്ചളിട്ടളില്ല.  ഐ.ലക.എയം.  വേളികസളിപ്പെളിച്ച  17  ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകളളില്
സസ്ഥായംഖര്യ,  സുദലെഖ,  ദസവേന  (ലപന്ഷന്),  സചെളിത്ര,  സസ്ഥാപന  എന്നജീ  അഞസ്
ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകള്  നളിലെവേളില്  നഗരസഭയളില്  ഉപദയസ്ഥാഗളിച്ചു  വേരുന.  TCS
വേളികസളിപ്പെളിച്ച  23  ദമസ്ഥാഡമ്പ്യൂളുകളളില് ജനനയം,  മരണയം,  വേളിവേസ്ഥാഹയം എന്നളിവേയസ്ഥായുള്ള
ദമസ്ഥാഡമ്പ്യൂളുകളുയം,  വേസ്തുനളികുതളിയുലടെയുയം  ലകട്ടളിടെ  ലപര്മളിറളിലന്റെയുയം  ദമസ്ഥാഡമ്പ്യൂളുകളുയം
ഉപദയസ്ഥാഗളിച്ചു വേരുന.  TCS നസ് ഇതളിദനസ്ഥാടെകയം 2.50 ദകസ്ഥാടെളി രൂപ നല്കളിയളിട്ടുണസ്.
JnNURM  പദതളി  അവേസസ്ഥാനളിച്ചതളിനസ്ഥാല്  പ്രസ്തുത  ദപ്രസ്ഥാജകളിനള്ള  ഫണസ്
നഗരസഭ  തലന്ന  കലണത്തണയം  എന്ന  ഉപസ്ഥാധളിദയസ്ഥാലടെ   TCS മസ്ഥായുള്ള  കരസ്ഥാര്
കസ്ഥാലെസ്ഥാവേധളി  27.3.2017  മുതല്  2  വേര്ഷദത്തകസ്  കൂടെളി  ദജീര്ഘളിപ്പെളിച്ചസ്  സര്കസ്ഥാര്
ഉത്തരവേസ്  പുറലപ്പെടുവേളിക്കുകയുണസ്ഥായളി  (സര്കസ്ഥാര്  ഉത്തരവേസ്  നയം.  3261/2017/
തസസ്വഭവേ  തജീയതളി.  10.10.2017).  ഭൂരളിപക്ഷയം  തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ
സസ്ഥാപനങ്ങളളിലുയം  ഓണ്റലെന്  സയംവേളിധസ്ഥാനയം  നളിലെവേളില്  പ്രവേര്ത്തന
സജ്ജമസ്ഥായളിട്ടുണസ്.  എന്നസ്ഥാല്  ലകസ്ഥാച്ചളി  നഗരസഭയളില്  പസൗരന്മേസ്ഥാര്കസ്  ദനരളിട്ടസ്
ഉപദയസ്ഥാഗളികത്തക   തരത്തളില്  ഓണ്റലെന്  സയംവേളിധസ്ഥാനയം  നസ്ഥാളളിതുവേലര
നടെപ്പെളിലെസ്ഥാകളിയളിട്ടളില്ല.  ഐ.ലക.എയം.  വേളികസളിപ്പെളിച്ച  ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകളുയം,  TCS
വേളികസളിപ്പെളിച്ച  ദമസ്ഥാഡമ്പ്യൂളുകളുയം  സമസ്ഥാന്തരമസ്ഥായളി  നളിലെനളില്ക്കുന.  ഇവേലയ
ഏദകസ്ഥാപളിപ്പെളികസ്ഥാതളിരളിയ്ക്കുന്നതസ്  ലകസ്ഥാച്ചളി  നഗരസഭയുലടെ  ഇ-ഗദവേണന്സസ്
പദതളിയുലടെ സുഗമമസ്ഥായ നടെത്തളിപ്പെളിനസ് പ്രതളിസനളി ഉണസ്ഥാകളിയളിട്ടുണസ്.

5. ഓഡളിറസ് ശളിപസ്ഥാര്ശകള്

• തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളളില്  കമമ്പ്യൂട്ടലലറദസഷന്  നടെപടെളികള്
പൂര്ത്തജീകരളിക്കുന്നതളിനസ്  ആവേശര്യമസ്ഥായ  അടെളിസസ്ഥാന  സസൗകരര്യങ്ങൾ  പഠനയം
നടെത്തളി തളിട്ടലപ്പെടുദത്തണതുയം ആയതസ്  ലെഭര്യമസ്ഥാക്കുന്നതളിനള്ള നടെപടെളികള് ഉറപ്പെസ്
വേരുദത്തണതുമസ്ഥാണസ്.

• 24.09.2010 ലലെ  86/2010/ധന.  നയം.  സര്ക്കുലെര്,  03.07.2012  ലലെ സര്കസ്ഥാര്
ഉത്തരവേസ്  (എയം.എസസ്)  1838/12/തസസ്വഭവേ.  നയം.  ഉത്തരവേസ്  എന്നളിവേ  പ്രകസ്ഥാരയം
സസ്ഥാപനയം   സൂക്ഷളിദകണതസ്ഥായ  രജളിസ്റ്ററുകള്  തയസ്ഥാറസ്ഥാദകണതുയം  ദസ്റ്റസ്ഥാകസ്
രജളിസ്റ്റര് കസ്ഥാലെളികമസ്ഥാദകണതുമസ്ഥാണസ്.

• സസ്ഥാപനത്തളില് നളിയമളികലപ്പെട്ടളിരളിക്കുന്ന ലടെകളികല് അസളിസ്റ്റന്റെസ് 11.11.2014 ലലെ
74207/ഐ.ബളി-1/2013/ത.സസ്വ.ഭ.വേ  നമര്  സര്ക്കുലെര്  പ്രകസ്ഥാരയം
നളിര്വ്വഹളിദകണ ചുമതലെകള് നളിര്വ്വഹളിക്കുനലണന്നസ് ഉറപ്പെസ് വേരുദത്തണതസ്ഥാണസ്.
ലടെകളികല് അസളിസ്റ്റന്റെളില് നളിക്ഷളിപമസ്ഥായളിരളിക്കുന്ന ചുമതലെകള് നളിര്വ്വഹളിക്കുന്ന
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തളിനതകുന്ന തരത്തളിലുള്ള ഒരു ടൂള്കളിറസ് സസ്ഥാപനയം വേസ്ഥാങ്ങളി നല്ദകണതസ്ഥാണസ്.

• അടെളിയന്തളിര ഘട്ടത്തളില് സസ്ഥാദങ്കേതളിക സഹസ്ഥായയം നല്കുന്നതളിനസ് ജളില്ലസ്ഥാ തലെത്തളില്
ഒരു  ഹസ്ഥാര്ഡസ് ലവേയര്  &  ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയര്  ലമയളിന്റെനന്സസ്  ടെജീയം  രൂപജീകരളിദക
ണതസ്ഥാണസ്.

• ഭരണഭസ്ഥാഷ  മലെയസ്ഥാളമസ്ഥായ  സസ്ഥാഹചെരര്യത്തളില്  ദസസ്ഥാഫ്റ്റു ലവേയറുകളുലടെ
റകകസ്ഥാരര്യഭസ്ഥാഷ മലെയസ്ഥാളത്തളിലെസ്ഥാക്കുന്നതളിനസ് നടെപടെളികള് സസ്വജീകരളിദകണതസ്ഥാണസ്.

• ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറളിലന്റെ  രൂപകല്പനയളിലുയം  പരളിപസ്ഥാലെനത്തളിലുയം  സസ്ഥാദങ്കേതളിക
ജസ്ഥാനമുള്ള  വേകുപ്പെസ്  ജജീവേനകസ്ഥാരുലടെ  പങ്കേസ്ഥാളളിത്തയം  ഉറപ്പെസ്ഥാദകണതസ്ഥാണസ്.
ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറളിലന്റെ  നവേജീകരണ  പ്രക്രളിയകസ്  മുമസ്ഥായളി  ഉപദയസ്ഥാക്തസ്ഥാകളസ്ഥായ
ജജീവേനകസ്ഥാരളില്  നളിനയം  നളിര്ദദ്ദേശങ്ങള്  ദതദടെണതുയം  ആയവേകസ്  പ്രസ്ഥാമുഖര്യയം
നല്ദകണതുമസ്ഥാണസ്.  ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയര്  രൂപജീകരണ  പ്രക്രളിയയളിലലെ  വേളിവേളിധ
ഘട്ടങ്ങള് പസ്ഥാലെളികലപ്പെദട്ടസ്ഥാ എനള്ളതസ് പരളിദശസ്ഥാധനസ്ഥാ വേളിദധയമസ്ഥാദകണതസ്ഥാണസ്.

• നളിലെവേളില്  ജനന/മരണ/വേളിവേസ്ഥാഹ  സര്ട്ടളിഫളികറ്റുകള്,  ഉടെമസസ്ഥാവേകസ്ഥാശ
സസ്ഥാക്ഷര്യപത്രയം  എന്നളിവേ  മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണസ്  തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങള്  വേഴളി
ഓണ്റലെനസ്ഥായളി  ലെഭര്യമസ്ഥാകുന്നതസ്.  ഓണ്റലെനസ്ഥായളി  നല്കുന്ന
സര്ട്ടളിഫളികറ്റുകളുലടെ എണ്ണയം വേര്ദളിപ്പെളിദകണതസ്ഥാണസ്.

• സൂചെളിക  ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറളിലന്റെ  എല്ലസ്ഥാ  ഘട്ടങ്ങളുയം  സമ്പൂര്ണ്ണമസ്ഥായളി  വേളിനര്യസളിച്ചസ്
ഉപദയസ്ഥാഗലപ്പെടുത്തുന്നതളിനസ്  കര്ശന  നളിര്ദദ്ദേശയം  പുറലപ്പെടുവേളിദകണതുയം
ലപസ്ഥാതുജനങ്ങൾകസ്  ഫയല്  ടസ്ഥാകളിയംഗസ്  വേളിവേരങ്ങള്  അറളിയുന്നതളിനസ്  ലപസ്ഥാതു
ഇടെങ്ങളളില് ടെച്ചസ് സജീന് കളിദയസ്ഥാസ്കുകള് സസ്ഥാപളിദകണതുമസ്ഥാണസ്.

• ദലെസ്ഥാകല് ലസര്വേര് അധളിഷളിതമസ്ഥായളി പ്രവേര്ത്തളിക്കുന്ന എല്ലസ്ഥാ ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകളുയം
അടെളിയന്തളിരമസ്ഥായളി  ലവേബസ്  അധളിഷളിതമസ്ഥാക്കുന്നതളിനള്ള  നടെപടെളികള്
സസ്വജീകരളിദകണതസ്ഥാണസ്.

• ദകന്ദ്ര  സര്കസ്ഥാരളിലന്റെ  2015  ലലെ  സസ്വതന്ത്ര  ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയര്  നയയം,
വേളിവേരസസ്ഥാദങ്കേതളിക  വേകുപ്പെളിലന്റെ  17.05.2014  ലലെ  സര്കസ്ഥാര്  ഉത്തരവേസ്  (സസ്ഥാധസ്ഥാ)
109/2014/വേളി.സസ്ഥാ.വേ  നമര്  ഉത്തരവേസ്,  21.07.2016  ലലെ  ഐ.ടെളി.ലസല്.
2/701/15/ഐ.ടെളി.ഡളി.  നമര്  സര്ക്കുലെര്  എന്നളിവേയളിലലെ  നളിര്ദദ്ദേശങ്ങള്കസ്
വേളിരുദമസ്ഥായളി  ത.സസ്വ.ഭ.വേ.  സസ്ഥാപനങ്ങളളില്  കുത്തക  ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകളുയം,
അവേയുലടെ  അനധളികൃത  പകര്പ്പുകളുയം  ഉപദയസ്ഥാഗളിക്കുനണസ്.  ആയതസ്
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അവേസസ്ഥാനളിപ്പെളിച്ചസ് സസ്വതന്ത്ര ദസസ്ഥാഫ്റ്റുലവേയറുകള് വേളിനര്യസളിക്കുന്നതളിനസ് അടെളിയന്തളിര
നടെപടെളികള് സസ്വജീകരളിദകണതസ്ഥാണസ്.

• നളിലെവേളില്  ജജീവേനകസ്ഥാര്കസ്  പരളിമളിതമസ്ഥായ  പരളിശജീലെന  പരളിപസ്ഥാടെളികള്  മസ്ഥാത്രദമ
ലെഭളിക്കുനള.  ആയതസ്  പരളിഹരളിക്കുന്നതളിനസ്  ഐ.ലക.എയം.  ലടെകളികല്
അസളിസ്റ്റന്റെളിലന്റെ  ദനതൃതസ്വത്തളില്  ആഭര്യന്തരമസ്ഥായളി  പരളിശജീലെന  പരളിപസ്ഥാടെളികള്
സയംഘടെളിപ്പെളിദകണതസ്ഥാണസ്.

• ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറളിലന്റെ  പ്രവേര്ത്തനങ്ങള്  വേളിശദജീകരളിക്കുന്ന  റകപ്പുസകങ്ങള്
തയസ്ഥാറസ്ഥാകളി  മുഴുവേന്  ജജീവേനകസ്ഥാര്ക്കുയം  ലെഭര്യമസ്ഥാദകണതസ്ഥാണസ്.  ജളില്ലസ്ഥാ  തലെത്തളില്
ഒരു ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയര് ലഹല്പസ് ലഡസസ് കുയം സസ്ഥാപളിദകണതസ്ഥാണസ്.

• ലപസ്ഥാതുജനത്തളിനസ്  എല്ലസ്ഥാ  വേളിധത്തളിലുള്ള  അദപക്ഷകളുയം  ഓണ്റലെനസ്ഥായളി
സമര്പ്പെളിക്കുന്നതളിനള്ള സസൗകരര്യദമര്ലപ്പെടുദത്തണതസ്ഥാണസ്.  ലപസ്ഥാതുജനയം നളിലെവേളില്
ഓദരസ്ഥാ  ദസവേനങ്ങള്ക്കുയം  (വേസ്തുനളികുതളി  ഇ-ദപലമന്റെസ്,  വേളിവേസ്ഥാഹ  രജളിദസ്ട്രേഷന്
തുടെങ്ങളിയവേ)  ഒരു  പ്രദതര്യക  ദലെസ്ഥാഗളിന്  ആണസ്  ഉപദയസ്ഥാഗളിക്കുന്നതസ്.  ഒരു
സസ്ഥാപനത്തളില്  നളിനയം  നല്ദകണ  മുഴുവേന്  ദസവേനങ്ങളുയം  ഒരു  ദലെസ്ഥാഗളിന്
ഐ.ഡളി.  മുദഖന ലെഭര്യമസ്ഥാദകണതുണസ്.  സസ്ഥാപനയം  നല്കുന്ന ഇ-ദസവേനങ്ങലള
കുറളിച്ചസ് ലപസ്ഥാതുജനങ്ങലള ദബസ്ഥാധവേതസ്കരളിദകണതുമസ്ഥാണസ്.

• ലകസ്ഥാച്ചളി നഗരസഭയളില് ഐ.ലക.എയം.  വേളികസളിപ്പെളിച്ച ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകളുയം, TCS
വേളികസളിപ്പെളിച്ച  ദമസ്ഥാഡമ്പ്യൂളുകളുയം  ഏദകസ്ഥാപളിപ്പെളിക്കുന്നതളിനയം,  പസൗരന്മേസ്ഥാര്കസ്  ദനരളിട്ടസ്
ഉപദയസ്ഥാഗളികത്തക  തരത്തളില് ഓണ്റലെന് ദസവേനങ്ങള് ലെഭര്യമസ്ഥാക്കുന്നതളിനയം
നടെപടെളി  സസ്വജീകരളികണയം.

• നളിലെവേളില്  ഓദരസ്ഥാ  ആവേശര്യത്തളിനയം  ഓദരസ്ഥാ  ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയര്  എന്ന
നളിലെയസ്ഥാണുള്ളതസ്.  നളിലെവേളിലുള്ള  മുഴുവേന്  ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകളുലടെയുയം  ഡസ്ഥാറസ്ഥാദബസസ്
ഉപദയസ്ഥാഗളിച്ചസ് പ്രവേര്ത്തളിക്കുന്നതുയം ഘടെക സസ്ഥാപനങ്ങളളിലലെ സസ്ഥാഹചെരര്യങ്ങള്കസ്
കൂടെളി  അനദയസ്ഥാജര്യവമസ്ഥായ  പുതളിയ  ഒരു  ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറളിലന്റെ  സസ്ഥാധര്യത
പരളിദശസ്ഥാധളിദകണതുണസ്. ഫ്രണസ് ഓഫജീസളില് അദപക്ഷ സസ്വജീകരളിക്കുന്നതസ് മുതല്
തജീര്പ്പെസ്ഥാക്കുന്നതസ്  വേലരയുള്ള  ഘട്ടങ്ങള്  ഒലരസ്ഥാറ  ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറളില്  റകകസ്ഥാരര്യയം
ലചെയസ്ഥാനതകുന്ന തരത്തളിലെസ്ഥാവേണയം ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറളിലന്റെ രൂപകല്പന.

• സസ്വതന്ത്ര ഇ.ആര്.പളി., സസ്വതന്ത്ര ജളി.ഐ.എസസ്., സസ്വതന്ത്ര കണന്റെസ് മസ്ഥാദനജസ് ലമന്റെസ്
സളിസ്റ്റയം  എന്നളിവേയളിലെധളിഷളിതമസ്ഥായ  സമഗമസ്ഥായ  ഒരു  ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയര്
തയസ്ഥാറസ്ഥാദകണതുണസ്.
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• ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയര്  ടസ്ഥാഫളികളിയംഗളിലുണസ്ഥാകുന്ന  തളിരകസ്  ഒഴളിവേസ്ഥാക്കുന്നതളിനസ്  മളിറര്
റസറ്റുകള് ഉപദയസ്ഥാഗലപ്പെടുത്തസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണസ്.

• തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങള്  ലവേബസ് റസറസ്  മുദഖന  ഇ-ദസവേനങ്ങള്
ലെഭര്യമസ്ഥാദകണതസ്ഥാണസ്.  ലവേബസ് റസറസ്  കസ്ഥാലെളികമസ്ഥാകളി  നവേജീകരളികസ്ഥാന്
ശ്രദളിദകണതസ്ഥാണസ്.

• പ്രവേര്ത്തനരഹളിതമസ്ഥാലണന്ന  കസ്ഥാരണത്തസ്ഥാല്  സസ്ഥാപനങ്ങളളില്
സൂക്ഷളിച്ചളിരളിക്കുന്നതുയം,  വേസ്ഥാറന്റെളി  പരളിരക്ഷ  ഇല്ലസ്ഥാത്തതുമസ്ഥായ  ഇലെദകസ്ഥാണളികസ്
ഉപകരണങ്ങള് ഹസ്ഥാര്ഡസ് ലവേയര് കളിനളികസ് നടെത്തളി പ്രവേര്ത്തനക്ഷമമസ്ഥാക്കുന്നതളിനസ്
നടെപടെളികള്  സസ്വജീകരളിദകണതസ്ഥാണസ്.  റളിപ്പെയര്  പ്രവേര്ത്തളികള്  അസസ്ഥാധര്യമസ്ഥായവേ
ദലെലെയം ലചെയസ് കലയസ്ഥാഴളിദയണതസ്ഥാണസ്.

• ഇ-ഗദവേണന്സസ്  പ്രവേര്ത്തനങ്ങള്  വേകുപ്പെളിലന്റെ  സമ്പൂര്ണ്ണ
നളിയന്ത്രണത്തളിലെസ്ഥാക്കുകയുയം  ഏജന്സളികളുലടെ  ജജീവേനകസ്ഥാലര  ആശ്രയളിക്കുന്നതസ്
പരളിമളിതലപ്പെടുത്തളി വേകുപ്പെസ്  തലെത്തളില് ഒരു ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയര് ഡവേലെപസ്ലമന്റെസ്   ടെജീയം
രൂപജീകരളിക്കുകയുയം ലചെയ്യുക.

• തദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളളില്  കഴളിഞ 19  വേര്ഷമസ്ഥായളി നടെനവേരുന്ന
കമമ്പ്യൂട്ടര്വേതസ്കരണവയം  ഇ-ഗദവേണന്സസ്  പ്രവേര്ത്തനങ്ങളുയം  ആഴത്തളിലുള്ള
പഠനത്തളിനസ് വേളിദധയമസ്ഥാകളി വേളിലെയളിരുത്തലപ്പെട്ടളിട്ടളില്ല. ദമല് സസ്ഥാഹചെരര്യത്തളില് ഇ-
ഗദവേണന്സസ് പ്രവേര്ത്തനങ്ങള് ശക്തളിലപ്പെടുത്തുന്നതളിനസ്ഥായളി ദസസ്ഥാഫസ് ലവേയറുകളുലടെ
ആന്തരളിക  പ്രവേര്ത്തനയം  ഉള്ലപ്പെലടെ  വേളിലെയളിരുത്തലപ്പെടുന്ന  തരത്തളില്
സമ്പൂര്ണ്ണമസ്ഥായ ഒരു ഐ.ടെളി ഓഡളിറസ്  അനളിവേസ്ഥാരര്യമസ്ഥാണസ്.   അടെളിയന്തളിരമസ്ഥായളി ഒരു
സമ്പൂര്ണ്ണ ഐ.ടെളി. ഓഡളിറസ് നടെത്തുന്നതളിനസ് ഓഡളിറസ് ശളിപസ്ഥാര്ശ ലചെയ്യുന.
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അയ്യങങ്കാളളി തതങ്കാഴളിലുറപപ്പ് പദ്ധതളി

2.2 അയ്യങങ്കാളളി നഗര തതങ്കാഴളിലുറപപ്പ് പദ്ധതളി

1. ആമുഖഖം 

ഗങ്കാമമീണമമഖലയളില്  നടപങ്കാകളി  വരുന്ന  മഹങ്കാതങ്കാഗങ്കാനളി  മദേശമീയ  ഗങ്കാമമീണ
തതങ്കാഴളിലുറപപ്പ്  പദ്ധതളിയുതട  മങ്കാതൃകയളില്,  നഗരപ്രമദേശതപ്പ്  കങ്കായളികങ്കാധധങ്കാനതളിനപ്പ്
തയ്യങ്കാറുളളവര്കപ്പ് തതങ്കാഴളിലുറപങ്കാക്കുക എന്ന ലകക്ഷ്യമതങ്കാതട മകരള സഖംസങ്കാന സര്കങ്കാര്
ആവളിഷ്കരളിച്ച പദ്ധതളിയങ്കാണപ്പ് അയ്യങങ്കാളളി നഗര തതങ്കാഴളിലുറപപ്പ് പദ്ധതളി.

2010-11 തല സഖംസങ്കാന ബജറളിതല പ്രഖക്ഷ്യങ്കാപനതളിതന്റെ  അടളിസങ്കാനതളിലങ്കാണപ്പ്
01.11.2010  മുതല്  അയ്യങങ്കാളളി  നഗര  തതങ്കാഴളിലുറപപ്പ്  പദ്ധതളി  മകരളതളിതല  എലങ്കാ
മുനളിസളിപല് മകങ്കാര്പമറഷനുകളളിലുഖം മുനളിസളിപങ്കാലളിറളികളളിലുഖം  നടപളിലങ്കാകളിയതപ്പ്. 

അയ്യങങ്കാളളി  തതങ്കാഴളിലുറപപ്പ്  പദ്ധതളിയുതട  നടതളിപളിതന്റെ  സഖംസങ്കാനതല  ചുമതല
31.03.2012 വതര സഖംസങ്കാന തതങ്കാഴളിലുറപപ്പ് മളിഷനളിലുഖം 01.04.2012 മുതല് നഗരകങ്കാരക്ഷ്യ
വകുപളിലുമങ്കാണപ്പ്  നളികളിപ്തമങ്കായളിട്ടുളളതപ്പ്.   മുനളിസളിപല്/മകങ്കാര്പമറഷന്  തലങ്ങളളില്
പദ്ധതളിയുതട എലങ്കാ തലതളിലുമുളള നളിര്വ്വഹണ ചുമതല മുനളിസളിപല്/മകങ്കാര്പമറഷന്
തസക്രട്ടറളിമങ്കാരളിലങ്കാണപ്പ് നളികളിപ്തമങ്കായളിട്ടുളളതപ്പ്. 

നഗര പ്രമദേശങ്ങളളില് വസളിക്കുന്ന അവളിദേഗപ്പ്ധ കങ്കായളികങ്കാധധങ്കാനതളിനപ്പ് തയ്യങ്കാറുളള
ഓമരങ്കാ  കുടഖംബതളിതലയുഖം  പ്രങ്കായപൂര്തളിയങ്കായ  അഖംഗങ്ങള്കപ്പ്  ഒരു  സങ്കാമ്പതളിക
വര്ഷതളില്  കുറഞ്ഞതപ്പ്  നൂറപ്പ്  ദേളിവസഖം  തതങ്കാഴളില്  ഉറപങ്കാക്കുകയുഖം  അതളിലൂതട
കുടഖംബങ്ങളുതട  ജമീവളിത  സുരക  ഉറപങ്കാക്കുകയുമങ്കാണപ്പ്  അയ്യങങ്കാളളി  നഗര  തതങ്കാഴളിലുറപപ്പ്
പദ്ധതളിയുതട ലകക്ഷ്യഖം.

നഗരപ്രമദേശങ്ങളളില്  വസളിക്കുന്ന  ദുര്ബല  കുടഖംബങ്ങള്കപ്പ്  മറ്റു  തരതളിലുള
തതങ്കാഴളിലുകള്  ലഭക്ഷ്യമലങ്കാതളിരളിക്കുകമയങ്കാ  തതങ്കാഴളില്  കുറവപ്പ്  വരുന്നമതങ്കാ  ആയ
അവസരങ്ങളളില്  തതങ്കാഴളില്  ലഭക്ഷ്യമങ്കാക്കുന്നു  എന്നതങ്കാണപ്പ്  ഈ  പദ്ധതളിയുതട  പ്രധങ്കാന
സവളിമശഷത.

നഗര  കുടഖംബങ്ങളളില്  അവളിദേഗപ്പ്ധ  കങ്കായളികങ്കാധധങ്കാനതളിനപ്പ്  തയ്യങ്കാറുളള
പ്രങ്കായപൂര്തളിയങ്കായ  അഖംഗങ്ങള്കപ്പ്  തങ്ങള്  വസളിക്കുന്ന  നഗരസഭയളില്  ഇഇ
പദ്ധതളിയളില് തതങ്കാഴളിലളിനുമവണളി രജളിസ്റ്റര് തചെയപ്പ് തതങ്കാഴളില് കങ്കാര്ഡപ്പ് ലഭളിക്കുന്നതളിനുഖം,
പരമങ്കാവധളി  100  ദേളിവസഖം  തതങ്കാഴളില്  മനടവങ്കാനുഖം,  15  ദേളിവസതളിനകഖം  തതങ്കാഴളില്
ലഭക്ഷ്യമങ്കായളിതലങളില്  തതങ്കാഴളിലളിലങ്കായ്മ  മവതനഖം  ലഭളിക്കുവങ്കാനുഖം  പണളിതയടക്കുന്ന
തതങ്കാഴളിലങ്കാളളികള്കപ്പ്  ഒങ്കാമരങ്കാ  ആഴ്ചയളിലുഖം  (പരമങ്കാവധളി  14  ദേളിവസതളിനകഖം)  കൂലളി
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അയ്യങങ്കാളളി തതങ്കാഴളിലുറപപ്പ് പദ്ധതളി

ലഭക്ഷ്യമങ്കാക്കുന്നതളിനുഖം,  കൂലളി  ലഭക്ഷ്യമങ്കാക്കുന്നതളിനപ്പ്  14  ദേളിവസതളിലധളികഖം  കങ്കാലതങ്കാമസഖം
വന്നങ്കാല് തതങ്കാഴളിലങ്കാളളികപ്പ്  1936  തല മവതന വളിതരണ നളിയ മ പ്രകങ്കാരഖം നഷ്ടപരളിഹങ്കാര
തുക ലഭക്ഷ്യമങ്കാകുവങ്കാനുഖം ഉള അവകങ്കാശഖം  ഈ പദ്ധതളി പ്രദേങ്കാനഖം തചെയ്യുന്നു.

ആരഖംഭ കങ്കാലതപ്പ് മഹങ്കാതങ്കാഗങ്കാനളി മദേശമീയ ഗങ്കാമമീണ തതങ്കാഴളിലുറപപ്പ് പദ്ധതളിയളില്
തത്സമയഖം പ്രങ്കാബലക്ഷ്യതളില് ഉണങ്കായളിരുന്ന    പ്രതളിദേളിന മവതന നളിരകങ്കായ  125/- രൂപ
തതന്നയങ്കാണപ്പ്  അയ്യങങ്കാളളി  നഗര  തതങ്കാഴളിലുറപപ്പ്  പദ്ധതളിയുതടയുഖം  മവതനമങ്കായളി
നളിശ്ചയളിച്ചളിട്ടുണങ്കായളിരുന്നതപ്പ്.  01.04.2017  മുതല്  നളിലവളിലുളള   പ്രതളിദേളിന  മവതനഖം
258/- രൂപയങ്കാണപ്പ്. 

പദ്ധതളി നളിര്വ്വഹണതളില് നഗരസഭയുതട ഉതരവങ്കാദേളിതങ്ങള് ഇവയങ്കാണപ്പ്:

• പ്രവൃതളികളുതട ആസൂത്രണഖം

• തതങ്കാഴളില്  രജളിമസ്ട്രേഷനുളള  അമപക  സധമീകരളികലുഖം  പരളിമശങ്കാധനയുഖം
രജളിമസ്ട്രേഷനുഖം

• തതങ്കാഴളില് കങ്കാര്ഡപ്പ് വളിതരണഖം

• തതങ്കാഴളിലളിനുളള അമപക സധമീകരളികലുഖം തമീയതളി വച്ചപ്പ് രസമീതു നല്കലുഖം

• അമപക ലഭളിച്ചപ്പ് 15 ദേളിവസതളിനുളളളില് പ്രവൃതളി നല്കല്

• മപ്രങ്കാജക്ടുകള്കപ്പ്  സമയബനളിതമങ്കായളി  ഭരണങ്കാനുമതളിയുഖം  സങ്കാമങതളികങ്കാനു
മതളിയുഖം ലഭക്ഷ്യമങ്കാകളിതയന്നുറപങ്കാകല് 

• പ്രവൃതളി നളിര്വ്വഹണഖം

• തറമകങ്കാര്ഡുകളുതട സൂകളിപപ്പ്

• മസങ്കാഷക്ഷ്യല് ഓഡളിറളിനുമവണളി വങ്കാര്ഡു സഭകള് സഖംഘടളിപളികല്

• പദ്ധതളിയുതട നളിര്വ്വഹണഖം, ദേളിശങ്കാഗതളി നളിയന്ത്രണഖം, വളിലയളിരുതല്.

• പരങ്കാതളി പരളിഹങ്കാരഖം

അയ്യങങ്കാളളി നഗര തതങ്കാഴളിലുറപപ്പ് പദ്ധതളിയുതട നടതളിപളിനങ്കായളി അയ്യങങ്കാളളി  നഗര
തതങ്കാഴളിലുറപപ്പ്  കഇണ്സളിലുഖം,  സുഗമമങ്കായ  മമങ്കാണളിററളിഖംഗളിനുഖം  നളിയന്ത്രണതളിനുമങ്കായളി
സഖംസങ്കാന തലതളില് എകളികക്യൂട്ടമീവപ്പ് കമളിറളിയുഖം നളിലവളിലുണപ്പ്.
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അയ്യങങ്കാളളി തതങ്കാഴളിലുറപപ്പ് പദ്ധതളി

 2. ഓഡളിറപ്പ് ലകക്ഷ്യങ്ങള്

മകരള  സര്കങ്കാര്  കങ്കാലങ്കാകങ്കാലങ്ങളളില്  വളിവളിധ  ഉതരവുകളളിലൂതട  നല്കളിയ
മങ്കാര്ഗ്ഗനളിര്മദ്ദേശങ്ങള് പ്രകങ്കാരമങ്കാമണങ്കാ നഗരസഭകളളില്  അയ്യങങ്കാളളി നഗര തതങ്കാഴളിലുറപപ്പ്
പദ്ധതളി  നടപളിലങ്കാകളിയതപ്പ്  എന്നുഖം,   തതങ്കാഴളിലുറപപ്പ്  പദ്ധതളി  നടപളിലങ്കാക്കുകവഴളി  നഗര
പ്രമദേശങ്ങളളില്  വസളിക്കുന്ന  ദുര്ബല  കുടഖംബങ്ങളുതട  ജമീവളിത  സുരക
ഉറപങ്കാകളിയളിട്ടുമണങ്കാ  എന്നുഖം,  പദ്ധതളിയുതട ഉമദ്ദേശക്ഷ്യലകക്ഷ്യങ്ങള് പൂര്തമീകരളിക്കുന്നതളില്
ഉണങ്കായ തടസ്സങ്ങളുതട  കങ്കാരണഖം  എതന്തെന്നുഖം കതണത്തുകയങ്കാണപ്പ് ഇഇ പ്രവര്തനങ്കാ
വമലങ്കാകനതളിലൂതട ലകക്ഷ്യമളിട്ടളിട്ടുളതപ്പ്.

3. ഓഡളിറളിതന്റെ വക്ഷ്യങ്കാപ്തളി

അയ്യങങ്കാളളി  നഗര  തതങ്കാഴളിലുറപപ്പ്  പദ്ധതളിയുതട  അവമലങ്കാകന  റളിമപങ്കാര്ട്ടപ്പ്
തയ്യങ്കാറങ്കാക്കുന്നതളിനങ്കായളി  സമകങ്കാലമീന  ഓഡളിറപ്പ്  സഖംവളിധങ്കാനഖം  നളിലവളിലുളള   17
നഗരസഭകളളില്  2010-11  മുതല്  31.12.2017  വതര  നടതളിയ  തചെലവുകളുതട
പരളിമശങ്കാധന  നളിര്വഹളിച.  നഗരസഭകളളില്  സൂകളിച്ചതുഖം  ഓഡളിറളിനങ്കായളി
സമര്പളികതപട്ടതുമങ്കായ  മരഖകളുഖം  രജളിസ്റ്ററുകളുഖം  പരളിമശങ്കാധളിച്ചങ്കാണപ്പ്  ഇഇ  റളിമപങ്കാര്ട്ടപ്പ്
തയ്യങ്കാറങ്കാകളിയളിട്ടുളളതപ്പ്.  2010-11 ല് ആരഖംഭളിച്ച ഈ പദ്ധതളികപ്പ് 17 നഗരസഭകള്കങ്കായളി
31.03.2016  വതര  സ ഖംസങ്കാന  സര്കങ്കാര്  അനുവദേളിച  നല്കളിയ  755.06  ലകഖം
രൂപയുതട 46.83% തുകയങ്കാണപ്പ് ആതക തചെലവഴളിച്ചതപ്പ്. ആതക തചെലവളിതന്റെ  34.41%ഉഖം
ഭരണതചെലവങ്കാണപ്പ്.  പദ്ധതളിതച്ചലവങ്കായളി  ആതക  231.95  ലകഖം രൂപ മങ്കാത്രമങ്കാണപ്പ്  ഈ
കങ്കാലയളവളില്  വളിനളിമയങ്കാഗളിച്ചളിട്ടുളതപ്പ്.  31.12.2017  വതര  അനുവദേളികതപട്ട  1150.81
ലകഖം  രൂപയളില്  ആതക  722.35  ലകഖം  രൂപ  മങ്കാത്രമമ  തചെലവഴളികതപട്ടളിട്ടുള.
(അതങ്കായതപ്പ്  62.76%).  ആതക  തചെലവളിതന്റെ  26.91%  ഉഖം  ഭരണതച്ചലവങ്കാണപ്പ്.
(അനുബനഖം 5 കങ്കാണുക)

4. ഓഡളിറപ്പ് നളിരമീകണങ്ങള്

സമകങ്കാലമീന ഓഡളിറപ്പ് സഖംവളിധങ്കാനഖം നളിലവളിലുളള 17  നഗരസഭകളളില് നടതളിയ
പരളിമശങ്കാധനയളില് കതണതളിയ വളിവരങ്ങള് തങ്കാതഴ തകങ്കാടക്കുന്നു. 

(a) വളിവര വളിജങ്കാപന വക്ഷ്യങ്കാപനഖം

അയ്യങങ്കാളളി  തതങ്കാഴളിലുറപപ്പ്  പദ്ധതളിയുതട  സവളിമശഷതകളുഖം  പ്രവൃതളി
എടക്കുന്നവര്കപ്പ്  പദ്ധതളിയുതട  ഭങ്കാഗമങ്കായളി  ലഭക്ഷ്യമങ്കാകുന്ന  അവകങ്കാശങ്ങളുഖം
സഖംബനളിച്ചപ്പ്  നഗരസഭയളിതല  ജനങ്ങള്കളിടയളില്  ശരളിയങ്കായ  രമീതളിയളിലുളള
അവമബങ്കാധഖം  സൃഷ്ടളികങ്കാന്   വക്ഷ്യങ്കാപകമങ്കായ  പ്രചെരണഖം  ആവശക്ഷ്യമങ്കാണപ്പ്.  മളിക
നഗരസഭകളളിലുഖം ഇഇ പദ്ധതളിയളില് രജളിസ്റ്റര് തചെയ കുടഖംബങ്ങളുതട/വക്ഷ്യകളികളുതട
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അയ്യങങ്കാളളി തതങ്കാഴളിലുറപപ്പ് പദ്ധതളി

എണഖം  വളതര  കുറവങ്കാണപ്പ്.  പരളിമശങ്കാധന  നടതളിയ  17  നഗരസഭകളളില്
31.12.2017 വതര ഇഇ പദ്ധതളിയളില് രജളിസ്റ്റര് തചെയ വക്ഷ്യകളികളുതട എണഖം 54154
ഉഖം തതങ്കാഴളില് ആവശക്ഷ്യതപട്ടവരുതട എണഖം 18372 ഉഖം മങ്കാത്രമങ്കാണപ്പ്. (അനുബനഖം 1
കങ്കാണുക)  ഇതളില്നളിന്നുഖം  അയ്യങങ്കാളളി  നഗര  തതങ്കാഴളിലുറപപ്പ്  പദ്ധതളിയുമങ്കായളി
ബനതപട്ടപ്പ് ജനങ്ങള്കളിടയളില് ശരളിയങ്കായ രമീതളിയളില് അവമബങ്കാധഖം സൃഷ്ടളികങ്കാന്
നഗരസഭകള്കപ്പ്  സങ്കാധളിച്ചളിട്ടളില  എന്നുഖം  നഗരസഭകള് തതകതകങ്കാണ  വളിവര
വളിജങ്കാപന  വക്ഷ്യങ്കാപന  പ്രവൃതളികള്  ഫലപ്രദേമങ്കായളിട്ടളില  എന്നുമങ്കാണപ്പ്
വക്ഷ്യകമങ്കാകുന്നതപ്പ്.

(b)ആസൂത്രണഖം

അയ്യങങ്കാളളി നഗര തതങ്കാഴളിലുറപപ്പ് പദ്ധതളിയുതട വളിജയതളിനപ്പ് ഏറവുഖം പ്രധങ്കാനമങ്കാണപ്പ്
ആസൂത്രണ പ്രക്രളിയ എന്നുഖം ഓമരങ്കാ നഗരസഭയുഖം ഓമരങ്കാ സങ്കാമ്പതളികവര്ഷവുഖം
ഡളിസഖംബര്  31  നപ്പ് മുമമ്പ തതങ്കാട്ടടത സങ്കാമ്പതളിക വര്ഷമതക്കുളള വങ്കാര്ഷളിക
കര്മ  പദ്ധതളിയുഖം  മലബര്  ബജറ്റുഖം  തയ്യങ്കാറങ്കാകളി  സമര്പളിമകണതുണപ്പ്  എന്നുഖം
മങ്കാര്ഗ്ഗമരഖയളില്  വക്ഷ്യവസ  തചെയളിട്ടുണപ്പ്.  എന്നങ്കാല്  പരളിമശങ്കാധന  നടതളിയ  17
നഗരസഭകളളില് ഭൂരളിഭങ്കാഗവുഖം തതങ്കാഴളിലുറപപ്പ് പദ്ധതളിയുമങ്കായളി ബനതപട്ടപ്പ് ശരളിയങ്കായ
ആസൂത്രണ  പ്രക്രളിയ നടതളിയളിട്ടളില എന്നപ്പ്  കതണതളിയളിട്ടുണപ്പ്. 2010-11 മുതല്
2017-18  (31.12.17  വതര)  യുളള  കങ്കാലയളവളില്  പല  വര്ഷങ്ങളളിലുഖം
നഗരസഭകള്  വങ്കാര്ഷളിക കര്മ പദ്ധതളിയുഖം മലബര് ബജറ്റുഖം തയ്യങ്കാറങ്കാകളിയളിട്ടളില
(അനുബനഖം 4 കങ്കാണുക).  തയ്യങ്കാറങ്കാകളിയ വങ്കാര്ഷളിക കര്മ പദ്ധതളിയുഖം മലബര്
ബജറ്റുഖം  തതന്ന  യഥങ്കാര്തക്ഷ്യവുമങ്കായളി  തപങ്കാരുതതപടങ്കാതവയങ്കാണപ്പ്.  വങ്കാര്ഷളിക
കര്മ  പദ്ധതളിയുഖം  മലബര്  ബജറ്റുഖം  തയ്യങ്കാറങ്കാക്കുമമ്പങ്കാള്  പങ്കാലളിമകണ
നടപടളിക്രമങ്ങള്  ഒന്നുഖം  തതന്ന  പങ്കാലളിച്ചളിട്ടളില  എന്നുഖം  കങ്കാണുന്നു.  അയ്യങങ്കാളളി
നഗരതതങ്കാഴളിലുറപപ്പ്  പദ്ധതളിയളില്  ശരളിയങ്കായ  രമീതളിയളിലുളള  ആസൂത്രണഖം
നടക്കുന്നളില എന്നങ്കാണപ്പ് ഇവയളില് നളിന്നപ്പ് വക്ഷ്യകമങ്കാകുന്നതപ്പ്.

(c) രജളിമസ്ട്രേഷനുഖം, തതങ്കാഴളില് കങ്കാര്ഡുഖം,  തതങ്കാഴളില് നല്കലുഖം

പരളിമശങ്കാധന നടതളിയ  17  നഗരസഭകളളില്  2010-11  മുതല്  31.12.2017  വതര
ഇഇ  പദ്ധതളിയളില്  ആതക  54154  മപര്  മങ്കാത്രമങ്കാണപ്പ്  രജളിസ്റ്റര്  തചെയളിട്ടുളളതപ്പ്.
ഇതളില് തതന്ന  36839  മപര്കപ്പ് മങ്കാത്രമമ തതങ്കാഴളില് കങ്കാര്ഡപ്പ്  അനുവദേളിച്ചളിട്ടുളള.
31.12.2017  വതര  ആതക  18372  മപര്  മങ്കാത്രമങ്കാണപ്പ്   തതങ്കാഴളിലളിനപ്പ്
അമപകളിച്ചളിട്ടുളളതപ്പ്.   നങ്കാളളിതുവതര  275086  തതങ്കാഴളില് ദേളിനങ്ങള് മങ്കാത്രമങ്കാണപ്പ്
സൃഷ്ടളികതപട്ടതപ്പ്.  ആതക  261  കുടഖംബങ്ങള്കപ്പ്  മങ്കാത്രമങ്കാണപ്പ്  തതങ്കാഴളില്
ലഭളിച്ചളിട്ടുളളതപ്പ് (അനുബനഖം 1 കങ്കാണുക).
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അയ്യങങ്കാളളി തതങ്കാഴളിലുറപപ്പ് പദ്ധതളി

ഇതളില്നളിന്നുഖം നഗരസഭകള് അയ്യങങ്കാളളി  നഗര തതങ്കാഴളിലുറപപ്പ്  പദ്ധതളി  പ്രകങ്കാരഖം
രജളിമസ്ട്രേഷന്  നടത്തുന്നതളിലുഖം  തതങ്കാഴളില്കങ്കാര്ഡപ്പ്  വളിതരണഖം  തചെയ്യുന്നതളിലുഖം
തതങ്കാഴളില്  നല്കുന്നതളിലുഖം   മവണത്ര  പുമരങ്കാഗതളി  തതകവരളിച്ചളിട്ടളില  എന്നപ്പ്
വക്ഷ്യകമങ്കാകുന്നു.

(d)പ്രവൃതളികള്

മഹങ്കാതങ്കാഗങ്കാനളി  ഗങ്കാമമീണ  തതങ്കാഴളിലുറപപ്പ്  പദ്ധതളിയളില്  അനുവദേളികതപട്ട
തതങ്കാഴളിലുകള്കപ്പ്  പുറതമ   ശുചെളിതധ  പരളിപങ്കാലനവുഖം,  സര്കങ്കാരളിമനങ്കാ  തമദ്ദേശ
സധയഖംഭരണ സങ്കാപനങ്ങള്മകങ്കാ മവണളി  നടത്തുന്ന സര്മവ്വ പ്രവര്തനങ്ങളുഖം
അയ്യങങ്കാളളി  നഗര  തതങ്കാഴളിലുറപപ്പ്   പദ്ധതളിയളില്   ഉള്തപടന്നതങ്കാണപ്പ്.  പദ്ധതളി
പ്രകങ്കാരഖം  31.12.2017  വതര   275086  തതങ്കാഴളില്  ദേളിനങ്ങളുളളതുഖം
₹5,62,35,721.20/-  തചെലവു  വരുന്നതുമങ്കായ   പ്രവൃതളികള്  മങ്കാത്രമമ
നടപളിലങ്കാകളിയളിട്ടുളള  (അനുബനഖം  1,  2  കങ്കാണുക).  നടപളിലങ്കാകളിയ
പ്രവൃതളികളളില് തതന്ന  സര്കങ്കാര്  ഉതരവളിതല നളിര്മദ്ദേശങ്ങള്  പൂര്ണമങ്കായളി
പങ്കാലളികതപടന്നളില  എന്നപ്പ്  കതണതളിയളിട്ടുണപ്പ്.  പ്രവൃതളിസലതപ്പ്  മവണതങ്കായ
മരഖകള്  സൂകളിക്കുന്നതളിലുഖം  ആവശക്ഷ്യമങ്കായ  അടളിസങ്കാന  സഇകരക്ഷ്യങ്ങള്
ഒരുക്കുന്നതളിലുഖം നഗരസഭകള് മതളിയങ്കായ ശ്രദ്ധ തചെലുത്തുന്നളില.

(e) മവതനഖം

31.12.2017  വതര  പരളിമശങ്കാധന നടതളിയ  17  നഗരസഭകളളിലുമങ്കായളി  275086
തതങ്കാഴളില്  ദേളിനങ്ങള് മങ്കാത്രമങ്കാണപ്പ്  സൃഷ്ടളികതപട്ടളിട്ടുളളതപ്പ്.  31.12.2017  വതരയുളള
പദ്ധതളി  തചെലവപ്പ്   (മവതനമളിനതളിലുഖം   സങ്കാധനമളിനതളിലുഖം  കൂടളിയുളള ആതക
തചെലവപ്പ്) ₹5,62,35,721.20/-  മങ്കാത്രമങ്കാണപ്പ്.  മവതന വളിതരണവുമങ്കായളി ബനതപട്ടപ്പ്
സര്കങ്കാര്  ഉതരവളിതല  നളിര്മദ്ദേശങ്ങള്   പങ്കാലളികതപടന്നളിതലന്നപ്പ്
പരളിമശങ്കാധനയളില്  മബങ്കാധക്ഷ്യതപട്ടളിട്ടുണപ്പ്.

(f) ഫണപ്പ്  (നഗരസഭങ്കാതലഖം)

പരളിമശങ്കാധന  നടതളിയ  17  നഗരസഭകളളിലുഖം  അയ്യങങ്കാളളി  നഗരതതങ്കാഴളിലുറപപ്പ്
പദ്ധതളി  ഫണപ്പ്  സൂകളിക്കുന്നതളിനപ്പ്  തപങ്കാതുമമഖലങ്കാ  ബങ്കാങളില്  പ്രമതക്ഷ്യക
മസവളിഖംഗപ്പ്സപ്പ്  ബങ്കാങപ്പ്  അകഇണപ്പ്  ആരഖംഭളിച്ചളിട്ടുണപ്പ്.  31.12.2017  വതര  17
നഗരസഭകള്ക്കുഖംകൂടളി  ഇഇ  പദ്ധതളിയളില്   10,77,31,711/-  രൂപ  സര്കങ്കാര്
അനുവദേളിക്കുകയുഖം  ഇതളില്  8,00,71,027.26/-  രൂപ  നഗരസഭകള്
തചെലവഴളിക്കുകയുഖം  തചെയളിട്ടുണപ്പ്.  ആതക  തചെലവളില്  2,28,25,306.60/-  രൂപ
ഭരണതചെലവുഖം  5,62,35,721.20/-  രൂപ  പദ്ധതളി  തചെലവുമങ്കാണപ്പ്.   അതങ്കായതപ്പ്
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ആതക  തചെലവളിതന്റെ  26.91%  ഭരണതചെലവങ്കാണപ്പ്  (അനുബനഖം  2  കങ്കാണുക).
വരവപ്പ്-തചെലവപ്പ്  കണക്കുമങ്കായളി  ബനതപട്ടപ്പ്   ശ്രദ്ധയളില്തപട്ട നക്യൂനതകള് തങ്കാതഴ
തകങ്കാടക്കുന്നു.

• മളിക നഗരസഭകളുഖം  നടത്തുന്ന തചെലവപ്പ് വളിവരങ്ങള് അടത കഇണ്സളില്
മയങ്കാഗതളില് അവതരളിപളിച്ചപ്പ് അഖംഗമീകങ്കാരഖം വങ്കാങ്ങുന്നളില.

• തചെലവുകള്  അഖംഗമീകരളിച്ച  നഗരസഭങ്കാ   കഇണ്സളില്   മയങ്കാഗതളിതന്റെ
മളിനുടപ്പ്സപ്പ്,  മമഖലങ്കാ  മജങ്കായളിന്റെപ്പ്  ഡയറക്ടര്കപ്പ്   അയചതകങ്കാടതതങ്കായളി
കങ്കാണുന്നളില.

(g)രജളിസ്റ്ററുകളുതട സൂകളിപപ്പ്

അയ്യങങ്കാളളി  നഗര  തതങ്കാഴളിലുറപപ്പ്  പദ്ധതളിയുമങ്കായളി  ബനതപട്ടപ്പ്  സൂകളിമകണ
രജളിസ്റ്ററുകള്   മളിക  നഗരസഭകളളിലുഖം  2017-18  മുതല്  സൂകളിചവരുന്നുണപ്പ്.
എന്നങ്കാല്  പങ്കാലകങ്കാടപ്പ്  നഗരസഭയളില്   പദ്ധതളിയുമങ്കായളി  ബനതപട്ട  യങ്കാതതങ്കാരു
രജളിസ്റ്ററുഖം സൂകളിച്ചളിട്ടളില.

(h)പദ്ധതളി ദേളിശങ്കാഗതളി നളിയന്ത്രണവുഖം വളിലയളിരുതലുഖം (മമങ്കാണളിററളിഖംഗപ്പ്)

അയ്യങങ്കാളളി  തതങ്കാഴളിലുറപപ്പ്  പദ്ധതളി  നടപളിലങ്കാകളിയ  മളിക  നഗരസഭകളളിലുഖം
മമങ്കാണളിററളിഖംഗപ്പ്  കങ്കാരക്ഷ്യകമമല   എന്നപ്പ്  കങ്കാണുന്നു.  മളിക  നഗരസഭകളളിലുഖം
അയ്യങങ്കാളളി  തതങ്കാഴളിലുറപപ്പ്  പദ്ധതളിയുതട  മസങ്കാഷക്ഷ്യല്   ഓഡളിറപ്പ്  നടക്കുന്നളില.
മമങ്കാണളിററളിഖംഗപ്പ്  കമളിറളികള്  രൂപമീകരളികങ്കാത  നഗരസഭകളുഖം  നളിലവളിലുണപ്പ്.
നഗരസഭങ്കാതലതളില്  100%  പ്രവൃതളികളുഖം മമങ്കാണളിറര് തചെയ്യങ്കാന് കഴളിയുഖംവളിധഖം
നഗരസഭങ്കാ  ഉമദേക്ഷ്യങ്കാഗസതരയുഖം  നഗരസഭകള്കങ്കായളി  തതകമങ്കാറഖം  തചെയ്യതപട്ട
ഉമദേക്ഷ്യങ്കാഗസതരയുഖം  ഉള്തപടതളി  നഗരസഭങ്കാ  തസക്രട്ടറളി  ഉതരവപ്പ്
പുറതപടവളികണതമന്നപ്പ്  വക്ഷ്യവസയുതണങളിലുഖം  മളിക  നഗരസഭകളുഖം  ഇഇ
വക്ഷ്യവസ പങ്കാലളിച്ചളിട്ടളില.

(i) വളിവരങ്കാവകങ്കാശ നളിയമവുഖം വളിവരങ്ങള് പ്രസളിദ്ധതപടതലുഖം

അയ്യങങ്കാളളി  നഗര  തതങ്കാഴളിലുറപപ്പ്  പദ്ധതളിയുമങ്കായളി  ബനതപട്ട  എലങ്കാ  മരഖകളുഖം
തപങ്കാതുജനങ്ങള്  ആവശക്ഷ്യതപടങ്കാതത  തതന്ന  പ്രസളിദ്ധതപടമതണതങ്കാണപ്പ്  എന്ന
സര്കങ്കാര് നളിബനന  പരളിമശങ്കാധന നടതളിയ  17  നഗരസഭകളളില് തകങ്കാലഖം,
തളിരുവല,  തപരുമ്പങ്കാവൂര്   എന്നളിവ  ഒഴളിതകയുള  നഗരസഭകതളങ്കാന്നുഖം  തതന്ന
പങ്കാലളിച്ചളിട്ടളില  (അനുബനഖം 3 കങ്കാണുക).
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(j) സുതങ്കാരക്ഷ്യതയുഖം അകഇണബളിലളിറളിയുഖം  മസങ്കാഷക്ഷ്യല്  ഓഡളിറ്റുഖം

തപരുമ്പങ്കാവൂര് നഗരസഭ ഒഴളിതക മറപ്പ് നഗരസഭകതളങ്കാന്നുഖംതതന്ന  അയ്യങങ്കാളളി നഗര
തതങ്കാഴളിലുറപപ്പ്  പദ്ധതളിയുമങ്കായളി  ബനതപട്ടപ്പ്  പഇരവകങ്കാശമരഖ
പ്രസളിദ്ധമീകരളിക്കുകമയങ്കാ  മസങ്കാഷക്ഷ്യല്ഓഡളിറപ്പ്  നടത്തുകമയങ്കാ  തചെയളിട്ടളില
(അനുബനഖം 3 കങ്കാണുക).

(k)ആസളികള്

അയ്യങങ്കാളളി  നഗര  തതങ്കാഴളിലുറപപ്പ്  പദ്ധതളിയുതട  മളികച്ച   ആസൂത്രണതളിലൂതട
നഗരസഭകളളില് തതങ്കാഴളിലളിതനങ്കാപഖം  സങ്കായളിയങ്കായ ആസളികളുതട നളിര്മങ്കാണവുഖം
യഥങ്കാര്തക്ഷ്യമങ്കാക്കുക എന്ന സര്കങ്കാര് ലകക്ഷ്യഖം പൂര്തമീകരളിച്ചളിട്ടളില എന്നങ്കാണപ്പ്  17
നഗരസഭകളളിതല  പരളിമശങ്കാധനയളില്നളിന്നുഖം  വക്ഷ്യകമങ്കാകുന്നതപ്പ്.  തങ്കാതഴപറയുന്ന
മൂന്നപ്പ്  നഗരസഭകള്  ഒഴളിതക  മറപ്പ്  നഗരസഭകളളില്  ഒന്നുഖം  തതന്ന  ഇഇ  പദ്ധതളി
പ്രകങ്കാരഖം സങ്കായളിയങ്കായ ആസളികള്  സൃഷ്ടളികതപട്ടളിട്ടളില. 

സങ്കാപനതളിതന്റെ മപരപ്പ് സൃഷ്ടളികതപട്ട
ആസളികളുതട എണഖം

സൃഷ്ടളികതപട്ട
ആസളികളുതട  മൂലക്ഷ്യഖം

ചെങ്ങനങ്കാമശ്ശേരളി നഗരസഭ 655 61,00,448.00

വടകര നഗരസഭ 87 11,18,799.00

കങ്കാസര്മഗങ്കാഡപ്പ് നഗരസഭ 880 4,68,229.00

             ആതക 1622 76,87,476.00

നളിഗമനങ്ങള്

• അയ്യങങ്കാളളി നഗര തതങ്കാഴളിലുറപപ്പ്  പദ്ധതളിയുതട സവളിമശഷതകളുഖം അവകങ്കാശങ്ങളുഖം
സഖംബനളിച്ചപ്പ്  ജനങ്ങള്കളിടയളില്  ശരളിയങ്കായ  രമീതളിയളിലുള  അവമബങ്കാധഖം
സൃഷ്ടളികങ്കാന് സങ്കാധളിച്ചളിട്ടളില.

• ശരളിയങ്കായ  രമീതളിയളില്  ആസൂത്രണ  പ്രക്രളിയകള്  പൂര്തമീകരളികങ്കാന്
സങ്കാധളിക്കുന്നളില. 

• 100  ദേളിവസഖം  തതങ്കാഴളില്  എന്ന  അവകങ്കാശഖം  തതങ്കാഴളിലങ്കാളളികള്കപ്പ്
നളിമഷധളികതപടന്നു. 

• പദ്ധതളി നടതളിപളിതല സുതങ്കാരക്ഷ്യത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതളിനപ്പ് സങ്കാധളിച്ചളിട്ടളില.

മമല് കങ്കാരണങ്ങളങ്കാല്   നഗരസഭകളളില്  പദ്ധതളി വളിജയകരമങ്കായളി നടപങ്കാകങ്കാന്
സങ്കാധളിച്ചളിട്ടളില  എന്നുഖം  ഇതുവഴളി   നഗര  പ്രമദേശങ്ങളളില്    വസളിക്കുന്ന   ദുര്ബല
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കുടഖംബങ്ങളുതട ജമീവളിത സുരക ഉറപങ്കാക്കുക എന്ന സര്കങ്കാരളിതന്റെ പരമപ്രധങ്കാന ലകക്ഷ്യഖം
തതകവരളികങ്കാന്  സങ്കാധളിച്ചളിട്ടളില  എന്നുഖം   നഗര  ദേങ്കാരളിദക്ഷ്യ  ലഘൂകരണഖം  സങ്കാധക്ഷ്യമങ്കായളിട്ടളില
എന്നുമുളള നളിഗമനങ്ങളളില് എത്തുന്നു. 

5. ഓഡളിറപ്പ് ശളിപങ്കാര്ശകള്

• പദ്ധതളിയുതട  സവളിമശഷതകതളക്കുറളിചഖം  അവകങ്കാശങ്ങതളക്കുറളിചഖം
ജനങ്ങള്കളിടയളില്  അവമബങ്കാധഖം  സൃഷ്ടളികങ്കാന്  ആവശക്ഷ്യമങ്കായ  നടപടളികള്
സധമീകരളിമകണതങ്കാണപ്പ്. 

• ജനപ്രതളിനളിധളികള്ക്കുഖം  ഉമദേക്ഷ്യങ്കാഗസന്മങ്കാര്ക്കുഖം  ആവശക്ഷ്യമങ്കായ  പരളിശമീലനഖം
നല്കുക.

• ശരളിയങ്കായ  രമീതളിയളില്  ആസൂത്രണ  പ്രക്രളിയകള്  പൂര്തമീകരളിച്ചളിട്ടുതണന്നപ്പ്
ഉറപ്പുവരുത്തുക.  

• നഗരസഭങ്കാതലതളില്  നടപളിലങ്കാക്കുന്ന   പദ്ധതളിയുതട  വളിവളിധ  ഘട്ടങ്ങളളില്
മമഖലങ്കാതലതളിലുഖം സഖംസങ്കാന തലതളിലുമുളള ഇടതപടലുകള് ശകമങ്കാക്കുക.

• നഗരസഭകളളില്   തമദ്ദേശ  സധയഖംഭരണ  വകുപളിതന്റെയുഖം  സഖംസങ്കാന  നഗര
തതങ്കാഴളിലുറപപ്പ്  കഇണ്സളിലളിതന്റെയുഖം  സഖംസങ്കാന  നഗരതതങ്കാഴളിലുറപപ്പ്  മളിഷതന്റെയുഖം
ഇടതപടലുകള് ശകമങ്കാക്കുക.  

• പദ്ധതളിയുതട  സുതങ്കാരക്ഷ്യത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതളിനപ്പ്  നളിര്മദ്ദേശളികതപട്ട  നടപടളികള്
കൃതക്ഷ്യമങ്കായളി നടപളിലങ്കാക്കുക.

• തതങ്കാഴളിലളിതനങ്കാപഖം  സങ്കായളിയങ്കായ  ആസളികളുതട  നളിര്മങ്കാണവുഖം
യങ്കാഥങ്കാര്തക്ഷ്യമങ്കാവുന്നുണപ്പ് എന്നപ്പ് ഉറപ്പുവരുത്തുക.
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2.3 നഗരസഭകളളിലലെ വവാഹനങ്ങളുലടെ ഉപയയവാഗവവും പരളിപവാലെനവവും

1. ആമുഖവും

എലവാ  നഗരസഭകളളിലവും  ഭരണപരമവായ  കവാരര്യങ്ങളുമവായളി  ബന്ധലപ്പെടട
കവാരര്യനളിര്വ്വഹണവാധളികവാരളികള്കവും  ജജീവനകവാര്കവും  വവാഹനങ്ങള്  ഉപയയവാഗളിയക
ണ്ടതവായളി  വരുന.  കൂടെവാലത  നഗരസഭകളുലടെ  അനളിവവാരര്യചുമതലെകളവായ  ഖരമവാലെളിനര്യ
സവുംസ്കരണതളിനവും  കുടെളിലവള്ള  വളിതരണതളിനവും  മറട  കര്തവര്യങ്ങള്ക  യവണ്ടളിയവും
വവാഹനങ്ങള് ആവശര്യമവാണട.  ഇതരവും ആവശര്യങ്ങള്കവായള്ള വവാഹനങ്ങളളില് പലെതവും
അറകുറപ്പെണളിയലടെ  ഭവാഗമവായവും  മറട  കവാരണങ്ങളവാലവും  ദജീര്ഘകവാലെമവായളി
ഉപയയവാഗളികലപ്പെടെവാലത  നഗരസഭവാ  വളപ്പുകളളിലവും  വര്കടയഷവാപ്പുകളളിലമവായളി
സൂകളിചളിട്ടുണ്ടട.  ഉപയയവാഗതളിനട  ലെഭര്യമലവാത വവാഹനങ്ങള്കട  പകരവും  വവാഹനങ്ങള്
വവാടെകലകടുകകയവും  അതളിനവായളി  ധവാരവാളവും  പണവും  ലചെലെവഴളികകയവും  ലചെയ്യുനണ്ടട.
ആവശര്യകത  ഉറപ്പുവരുതവാലത  വവാഹനങ്ങള്  വവാങ്ങുന്നതവായവും  ഉപയയവാഗശൂനര്യമവായ
വവാഹനങ്ങള്  കകലയവാഴളിയവാന്  നടെപടെളി  സസജീകരളികവാതതവായവും  കണ്ടുവരുന.
നഗരസഭകളളിലലെ  വവാഹനങ്ങളുലടെ  ഉപയയവാഗവവും  പരളിപവാലെനവവും  നളിലെവളിലള്ള
ചെടങ്ങള്കവും  ഉതരവകള്കവും  അനസൃതമവായളി  സവാധര്യമവാകുന്നളിലലങളില്  അതളിനള്ള
കവാരണങ്ങള് പരളിയശവാധളികകയവും അതമവായളി ബന്ധലപ്പെട പവായയവാഗളിക ബുദളിമുട്ടുകള്
കലണ്ടതളി  പരളിഹവാര  നളിര്യദ്ദേശങ്ങള്  നല്കുകയമവാണട  ഈ  അവയലെവാകനതളിലന
ഉയദ്ദേശര്യവും. 

2. ഓഡളിറട ലെകര്യവും

2000-ലലെ  യകരള  മുനളിസളിപ്പെവാലെളിറളി  (യമവായടവാര്  വവാഹനങ്ങളുലടെ  ഉപയയവാഗവവും
പരളിപവാലെനവവും)  ചെടങ്ങള്,  വവാഹനങ്ങളുലടെ ഉപയയവാഗവവും പരളിപവാലെനവവും സവുംബന്ധളിചട
കവാലെവാകവാലെങ്ങളളില് സര്കവാര് പുറലപ്പെടുവളിച ഉതരവകള് എന്നളിവ അനസരളിചവായണവാ
നഗരസഭകളളിലലെ  വവാഹനങ്ങളുലടെ  ഉപയയവാഗവവും  പരളിപവാലെനവവും  നടെകന്നതട  എനവും
നഗരസഭകളളില് വവാഹനപരളിപവാലെനവും  ചെടങ്ങള്കവും ഉതരവകള്കവും അനസൃതമവായളി
സവാധര്യമവാകുന്നളിലലങളില്  അതളിനള്ള  കവാരണങ്ങള്  കലണ്ടത്തുകയവും  പരളിഹവാര
മവാര്ഗ്ഗങ്ങള് നളിര്യദ്ദേശളികകയമവാണട ഓഡളിറട ലെകര്യവും.

3. ഓഡളിറളിലന വര്യവാപളി

യകരളതളില് ആലക ആറട മുനളിസളിപ്പെല് യകവാര്പ്പെയറഷനകളുവും എണ്പതളിയയഴട
മുനളിസളിപ്പെവാലെളിറളികളുവും ഉള്ളതളില് ഇരുപതട വവാഹനങ്ങളളില് അധളികവും കകവശമുള്ള ആറട
മുനളിസളിപ്പെല്  യകവാര്പ്പെയറഷനകളുവും  രണ്ടട  മുനളിസളിപ്പെവാലെളിറളികളുവും  അടെകവും  എടട
നഗരസഭകലളയവാണട പരളിയശവാധനയട വളിയധയമവാകളിയളിട്ടുള്ളതട.
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4. ഓഡളിറട നളിരജീകണങ്ങള്

(a) വവാഹന  പരളിപവാലെനവവും  ഉപയയവാഗവവും  ചെടങ്ങള്കവും  ഉതരവകള്കവും
അനസൃതമവായളി സവാധര്യമവാകുന്നളില.

2000-ലലെ  യകരള  മുനളിസളിപ്പെവാലെളിറളി  (യമവായടവാര്  വവാഹനങ്ങളുലടെ  ഉപയയവാഗവവും
പരളിപവാലെനവവും)  ചെടങ്ങളളിലലെ  ചെടവും  10  ല്  5,6,7  എന്നജീ  ഉപചെടങ്ങളളിലവും,
സര്കവാര് ഉതരവട  (എവും.എസട) 170/2007  ത.സസ.ഭ.വ തജീയതളി  30.06.2007-
ലലെ  ഉതരവളിലവും  വവാഹനങ്ങളുലടെ  അറകുറപ്പെണളി  സവുംബന്ധളിച  നളിബന്ധനകള്
വര്യവസ്ഥ  ലചെയളിട്ടുണ്ടട.  ആയത  പകവാരവും  2,000/-  രൂപ  വലരയള്ള
അറകുറപ്പെണളികള് നഗരസഭവാ ലചെയര്യപഴ്സലന അനമതളിയയവാടുകൂടെളി ലസക്രടറളികട
കസയടഷന് കൂടെവാലത നടെതവാവന്നതവാണട.  2,000/-  രൂപ മുതല്  10,000/-  രൂപ
വലരയള്ള  അറകുറപ്പെണളികട  സവാനളിവുംഗട  കമളിറളിയലടെ  അവുംഗജീകവാരയതവാടുകൂടെളി
കസയടഷന്  കണളിചവും,   10,000/-  രൂപയട  മുകളളില്  വരുന്ന  അറകുറപ്പെണളി
സവാനളിവുംഗട  കമളിറളി/കകൗണ്സളില്  അവുംഗജീകവാരയതവാടുകൂടെളി  മത്സരവാധളിഷളിത
കസയടഷന്  മുയഖനയവും  സര്കവാര്  അവുംഗജീകൃത  വര്കടയഷവാപ്പുകളളില്
നളിര്വ്വഹളിയകണ്ടതവാണട.

ചെടവും  നളിലെവളില് വന്നട  17  വര്ഷവും കഴളിയന്ന സവാഹചെരര്യതളില് വവാഹനങ്ങളുലടെ
ലസ്പെയര് പവാര്ടെടസുകളുലടെ വളിലെ, റളിപ്പെയര് ചെവാര്ജട എന്നളിവ മളികവവാറവും യകസുകളളില്
10,000/-  രൂപയളില്  അധളികവും  വരുന്നതളിനവാല്  കകൗണ്സളില്  അവുംഗജീകവാരവും,
മത്സരവാധളിഷളിത കസയടഷന് കണളികല് എന്നളിവ ആവശര്യമവായളി  വരുന.  ഈ
നടെപടെളിക്രമങ്ങള്  പവാലെളികലപ്പെടുന്നതളിലന  ഭവാഗമവായളി  അറകുറപ്പെണളികള്കട
വളലരയധളികവും  കവാലെതവാമസവും  യനരളിടുന.  കഡ്രൈവറലടെയവും  ലമകവാനളികളിലനയവും
റളിയപ്പെവാര്ടട,  ഓഫജീസട  കുറളിലപ്പെഴുത്തുവും  അവുംഗജീകവാരവവും,  സവാന്റളിവുംഗട
കമളിറളി/കകൗണ്സളില്  അവുംഗജീകവാരവും,  മത്സരവാധളിഷളിത  കസയടഷന്
കണളിചലകവാണ്ടുള്ള പത്രപ്പെരസര്യവും, കസയടഷന്  അവുംഗജീകരളികല്, വര്കട ഓര്ഡര്
നല്കല്,  കരവാര്  ചെമയല്,  വവാഹനവും  കകമവാറല്,  റളിപ്പെയര്  പവൃതളി
പൂര്തളിയവാകല്,  (കസയടഷന്  ലെഭളിചളിലലങളില്  പുനര്  കസയടഷന്
കണളികന്നതളിനളള  തജീരുമവാനവവും  യമല്  നടെപടെളികളുലടെ  ആവര്തനവവും)   -
എന്നളിങ്ങലനയള്ള നടെപടെളിക്രമങ്ങള് പവാലെളികന്നതളിനട ചുരുങ്ങളിയതട മൂന്നട മവാസവും
മുതല് ഒരു വര്ഷവും വലര കവാലെയളവട നഗരസഭകള് എടുകന്നതവായളി കണ്ടുവരുന.
ഇയത  കവാലെയളവകളളില്  ഇതരവും  വവാഹനങ്ങള്  ഉപയയവാഗളികവാനവാവവാത
സവാഹചെരര്യവും വരുന.

ആയതളിനവാല്  വവാഹനങ്ങളുലടെ  അറകുറപ്പെണളികള്  നളിര്വഹളിയകണ്ടതവായ
സന്ദര്ഭതളില്  എത്രയവും  ലപലടന്നട  നടെപടെളിക്രമങ്ങള്  പൂര്തജീകരളിചട  വവാഹനവും
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ഉപയയവാഗയയവാഗര്യമവാകന്നതളിനട  ആവശര്യമവായ  വര്യവസ്ഥകള്  ഉള്ലപ്പെടുതളി
ചെടങ്ങളളിലവും  ഉതരവകളളിലവും  കവാലെളികമവായ  മവാറങ്ങള്  വരുയതണ്ടതട
അനളിവവാരര്യമവാണട.

(b) ദജീര്ഘകവാലെമവായളി  ഉപയയവാഗശൂനര്യമവായളി  കളിടെകന്ന  വവാഹനങ്ങള്  യഥവാസമയവും
കകലയവാഴളിയന്നളില

നഗരസഭകളളില് വളിവളിധ കവാരണങ്ങളവാല് നളിരവധളി വവാഹനങ്ങള് വര്ഷങ്ങളവായളി
ഉപയയവാഗശൂനര്യമവായ  അവസ്ഥയളില്  നളിര്തളിയളിടതവായളി  പരളിയശവാധനയളില്
കലണ്ടതളിയളിട്ടുണ്ടട. വളിശദവാവുംശങ്ങള് തവാലഴ ലകവാടുകന.

ക്രമ
നവും.

നഗരസഭയലടെ
യപരട

ആലകയള്ള
വവാഹനങ്ങളുലടെ

എണവും

ഉപയയവാഗരഹളിത
മവായളി കളിടെകന്ന
വവാഹനങ്ങളുലടെ

എണവും

ഏതട കവാലെയളവട
മുതലെവാണട

ഉപയയവാഗളികവാതളിരളി
കന്നതട

1 തളിരുവനന്തപുരവും 227 83 2011 ഡളിസവുംബര് മുതല്

2 ലകവാലവും 105 70 2015 മുതല്

3 ലകവാചളി 150 27 ലെഭര്യമല

4 തൃശൂര് 78 15 2009 മുതല്

5 യകവാഴളിയകവാടെട 152 24 2010 മുതല്

6 കണ്ണൂര് 34 08 ലെഭര്യമല

7 യകവാടയവും 26 06 2010 മുതല്

8 പവാലെകവാടെട 44 27 2012 മുതല്

ആലക 816 260

പരളിയശവാധനവാ  വളിയധയമവാകളിയ  നഗരസഭകളളിലള്ള  31%  വവാഹനങ്ങള്  ഒന്നര
വര്ഷവും മുതല് എടട വര്ഷവും വലരയവായളി ഉപയയവാഗരഹളിതമവായ അവസ്ഥയളിലെവാണട.

തൃശ്ശൂര്  നഗരസഭയളില്  ദജീര്ഘകവാലെമവായളി  ഉപയയവാഗരഹളിതവവും  കവാലെപ്പെഴകവും
ലകവാണ്ടട  വവാഹനതളിലന  തരവും,  രജളിസര്  നമ്പര്  മുതലെവായവ  തളിരളിചറളിയവാന്
പറവാത നളിലെയളിലമുളള വവാഹനങ്ങളുവും പരളിയശവാധനയളില് കലണ്ടത്തുകയണ്ടവായളി.

യകവാഴളിയകവാടെട  നഗരസഭയളില്  ഉപയയവാഗരഹളിതമവായളി  കളിടെകന്ന  വവാഹനങ്ങള്
യകവാര്പ്പെയറഷന് യവാര്ഡളില് മഴയവും ലവയളിലവും ലകവാണ്ടട തരുലമ്പടുതട നശളികന്ന
അവസ്ഥയളിലെവാണട.  ചെളിലെ  വവാഹനങ്ങള്  കവാടുപളിടെളിചട  മൂടെലപ്പെട  അവസ്ഥയളിലവും
മവാലെളിനര്യകൂമ്പവാരങ്ങള്കട ഇടെയളിലമവാണട.

യകവാടയവും  നഗരസഭയളില്  ലകവായട  യനവും  ലകവാണ്ടുയപവാകുന്നതളിനളള  ലട്രെയളിലെര്
വര്ഷങ്ങളവായളി  ഉപയയവാഗളികവാലത  കഞളികഴളി  യസവാണല്  ഓഫജീസട
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പരളിസരതട  തരുലമ്പടുതളിരളികന.  മുനളിസളിപ്പെല്  ലസക്രടറളിയലടെ
ഉപയയവാഗതളിനവായളി 2008 ഏപളിലെളില് വവാങ്ങളിയ അവുംബവാസളിഡര് കവാര് (KL-05-
Y-6745)  യനതകരവാര്  പരളിഹരളികവാതതളിനവാല്  ഡളിസവുംബര്  2014  മുതല്
യസവാണല് ഓഫജീസട പരളിസരതട നളിര്തളിയളിടളിരളികന.

പവാലെകവാടെട  നഗരസഭയളില്  12  പവ്വര്  ടെളിലറകള്  ലസ്പെയര്പവാടെടസുകള്  ലെഭര്യമല
എന്ന  കവാരണതവാല്  2012  മുതല്  ഉപയയവാഗളികന്നളില.  ടെളിലറകള്
കകലയവാഴളിയന്നതളിനള്ള നടെപടെളികള്  10/08/2011  ല് ആരവുംഭളിലചങളിലവും  2018
ലഫബ്രുവരളിയളിലവും  പൂര്തജീകരളിചളിടളില.  2012-ല്  വവാങ്ങളിയ  ആറട  ആയപ  ട്രെകട
ഓയടവാകള് 2016 മുതല് പവര്തനരഹളിതമവാണട.

ദജീര്ഘകവാലെമവായളി  ഉപയയവാഗരഹളിതവവും  റളിപ്പെയര് ലചെയട  ഉപയയവാഗലപ്പെടുത്തുന്നതട
ലെവാഭകരമലവാതതമവായ സവാഹചെരര്യതളില് അതരവും വവാഹനങ്ങള് കണ്ടവും ലചെയട
കകലയവാഴളിയന്നതളിനള്ള  നളിലെവളിലള്ള  നടെപടെളിക്രമങ്ങള്  ലെഘൂകരളിയയണ്ട
തവായളിട്ടുണ്ടട.

(c) വവാഹനങ്ങളുലടെ അറകുറപ്പെണളി സമയബന്ധളിതമവായളി പൂര്തജീകരളിയ്ക്കുന്നളില

വവാഹനങ്ങളുലടെ  റളിപ്പെയര്  സവുംബന്ധളിചട  PWD  ലമകവാനളികല്
വളിഭവാഗതളില്നളിനള്ള എസളിയമറട ലെഭളിയ്ക്കുന്നതളിനവും,  നഗരസഭകളളിലലെ സവാനളിവുംഗട
കമളിറളി/കകൗണ്സളില്  എന്നളിവയലടെ  തജീരുമവാനവും  എടുകന്നതളിലവും,  ഓഫജീസട
നടെപടെളികളളിലമുണ്ടവാകുന്ന  കവാലെതവാമസവും,  ലസ്പെയര്  പവാര്ടെടസളിലന  ലെഭര്യതകുറവട
തടെങ്ങളിയ  വളിവളിധ  കവാരണങ്ങളവാല്  നഗരസഭകളളിലലെ  വവാഹനങ്ങള്
വര്ഷങ്ങളവായളി  വര്കടയഷവാപ്പുകളളിലവും  നഗരസഭവാ  യകവാമ്പകൗണ്ടുകളളിലമവായളി
അറകുറപ്പെണളികവായളി  നളിര്തളിയളിടളിട്ടുണ്ടട.  ആറട  മവാസതളിലെധളികമവായളി
നഗരസഭകളളില് റളിപ്പെയറളിനവായളി നളിര്തളിയളിട വവാഹനങ്ങളുലടെ വളിശദവാവുംശവും തവാലഴ
ലകവാടുകന.

ക്രമ
നമ്പര്

നഗരസഭയലടെ
യപരട

ആറട മവാസതളിലെധളികമവായളി
അറകുറപ്പെണളികള്കവായളി

നളിര്തളിയളിടളിരളികന്ന
വവാഹനങ്ങളുലടെ എണവും

അറകുറപ്പെണളികള്കവായളി
നളിര്തളിയളിട കവാലെയളവട

1 തളിരുവനന്തപുരവും 2 ലെഭര്യമല

2 ലകവാചളി 46 6 മവാസവും മുതല് 47 മവാസവും വലര

3 തൃശ്ശൂര് 6 8 വര്ഷവും

4 യകവാഴളിയകവാടെട 22 6 മവാസവും മുതല് 4 വര്ഷവും വലര

5 കണ്ണൂര് 6 8 മവാസവും മുതല് 6 വര്ഷവും വലര

6 പവാലെകവാടെട 8 11 മവാസവും മുതല് 22 മവാസവും വലര
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സമയബന്ധളിതമവായളി വവാഹനങ്ങളുലടെ അറകുറപ്പെണളികള് പൂര്തജീകരളിയ്ക്കുന്നതളിനട,
നളിലെവളിലള്ള ചെടങ്ങളുവും സര്കവാര് ഉതരവകളുവും അനയയവാജര്യമല.

(d)മവാലെളിനര്യ നളിര്മവാര്ജനതളിനട വവാങ്ങളിയ വവാഹനങ്ങള് ഉപയയവാഗരഹളിതമവായളി

മവാലെളിനര്യനളിര്മവാര്ജനതളിനട  ഉപയയവാഗളിചളിരുന്ന  നഗരസഭയലടെ  വവാഹനങ്ങള്
മവാലെളിനര്യ  സവുംസ്കരണ  പവാന്റുകള്  അടെചപൂടളിയതളിലനത്തുടെര്നവും  മറ
കവാരണങ്ങളവാലവും  വര്ഷങ്ങളവായളി  ഉപയയവാഗരഹളിതമവായളി  തജീര്ന്നളിട്ടുണ്ടട.
വളിശദവാവുംശങ്ങള് തവാലഴലകവാടുകന.

നഗരസഭ

ഉപയയവാഗ
രഹളിതമവായ

വവാഹനങ്ങളുലടെ
എണവും

ഉപയയവാഗ
രഹളിതമവായ

വവാഹനങ്ങളുലടെ
തരവും

റളിമവാര്കട

യകവാടയവും 9

ഡവുംബര് 2
വളിജയപുരത്തുള്ള മവാലെളിനര്യ  
സവുംസ്കരണപവാനട 
അടെചപൂടളിയതളിനവാല് 2013 മുതല് 
ഇവ ഉപയയവാഗളികന്നളില.

ടെളിപ്പെര് 1

ട്രെവാക്ടര് 1

ലടെയമ്പവാ 5

തൃശ്ശൂര് 4

ട്രെകട 1 ലെവാലൂര് മവാലെളിനര്യ സവുംസ്കരണപവാനളിലന 
നളിര്മവാണപവര്തനവും 
തടെസ്സലപ്പെടതളിലനത്തുടെര്ന്നട 2009 
മുതല് ഇവ ഉപയയവാഗരഹളിതമവായളി

ഗുഡടസട
ഓയടവാറളിക 3

തളിരുവനന്ത
പുരവും 25

ടെളിപ്പെര് യലെവാറളി 16
വളിളപ്പെളില്ശവാലെ മവാലെളിനര്യസവുംസ്കരണ 
പവാനട പൂടളിയതളിനവാല് 2011 മുതല് 
ഇവ ഉപയയവാഗരഹളിതമവായളി

യലെവാറളി 6

എസ്കയവറര് 2

ട്രെവാക്ടര് 1

കണ്ണൂര് 7

യലെവാറളി 2 വളിവളിധ കവാലെയളവളിലലെ ട്രെഞളിവുംഗട 
ഗകൗണ്ടട സമരവും മൂലെവും മവാലെളിനര്യനജീകവും 
തടെസ്സലപ്പെടതളിലനത്തുടെര്ന്നട ഇവ 
ഉപയയവാഗരഹളിതമവായളി

ഓയടവാടെളിപ്പെര് 4

ഓയടവാട്രെയളിലെര് 1

ലകവാലവും 60

ഓയടവാറളിക 51

മവാലെളിനര്യ നളിര്മവാര്ജ്ജനവും 
നളിലെവളിലെളിലവാതതളിനവാല് 
വവാഹനങ്ങള് ഉപയയവാഗരഹളിതമവായളി

ടെളിപ്പെര് 1

ഡമ്പര് 3 

ട്രെവാക്ടര് 2  

വവാടര്യലെവാറളി 2

എസ്കയവറര് 1

ആലക 105
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ലപവാതജജീവളിതതളിനട  ബുദളിമുടളിലവാത  വളിധവും  ശവാസജീയ  മവാലെളിനര്യ  സവുംസ്കരണ
സവുംവളിധവാനങ്ങള്  ഒരുകളി  മവാലെളിനര്യപവാനട  പവര്തനസജ്ജമവാകളി  പസ്തുത
വവാഹനങ്ങള്  ഉപയയവാഗപദമവാകന്നതളിനട  അടെളിയന്തളിരനടെപടെളി
സസജീകരളിയകണ്ടതവാണട.  അലവാതപകവും  യമല്  വവാഹനങ്ങള്  ആവശര്യമുള്ള  മറ
തയദ്ദേശസസയവുംഭരണ  സ്ഥവാപനങ്ങള്കട  വവാടെകയയവാ,  വളിലെയയവാ  നല്കുകയയവാ
അതമലലങളില് വവാഹനങ്ങള് കകലയവാഴളിയന്നതളിനള്ള മറട  ഉചെളിത നടെപടെളികള്
സസജീകരളികകയയവാ ലചെയയ്യേണ്ടതവാണട.

(e) ആവശര്യവാധളിഷളിതമലവാത വവാഹനവും വവാങ്ങല്

ലകവാലവും  നഗരസഭയളില്  മവാലെളിനര്യസവുംസ്കരണ  പവാനളിലന  പവര്തനവും
നളിലെചതളിലന തടെര്ന്നട ഒരു ടെളിപ്പെര്,  രണ്ടട ട്രെവാക്ടര്,  ഒരു എസ്കയവറര്,  രണ്ടട ഡമ്പര്,
ഒരു  ലടെറകട  എന്നജീ  വവാഹനങ്ങള്  2015  മുതല്  ഉപയയവാഗശൂനര്യമവായളി
കളിടെകയമ്പവാള് വജീണ്ടുവും 2016-17 ല്  34.73 ലെകവും രൂപ ലചെലെവഴളിചട 2 ടെളിപ്പെര്, 1
എസ്കയവറര്, 1 ലബവായലെയറവാ വവാന് എന്നളിവ വവാങ്ങളിച. 2017-18 വര്ഷതളില് ഖര
മവാലെളിനര്യ  യശഖരതളിനള്ള  3  വവാഹനങ്ങള്  വവാങ്ങുന്നതളിനവായളി  67.72  ലെകവും
രൂപയലടെ  3  പദതളികള്  ആവളിഷ്കരളിചളിട്ടുണ്ടട.  മവാലെളിനര്യ  സവുംസ്കരണവും  നളിലെചട
നളിലെവളിലള്ള  വവാഹനങ്ങള്  തലന്ന  ഉപയയവാഗളികവാത  നഗരസഭയളില്  അയത
ആവശര്യതളിനട  ലെകങ്ങള്  ലചെലെവഴളിചട  പുതതവായളി  വവാഹനങ്ങള്  വവാങ്ങുന്നതട
പവാഴട ലചെലെവവാണട.

(f) ആവുംബുലെന്സുകള് വവാങ്ങവാന് ലചെലെവഴളിച തക പവാഴവായളി

ലകവാലവും  നഗരസഭയട  ആധുനളിക  സജ്ജജീകരണങ്ങയളവാടെട  കൂടെളിയ  2
ആവുംബുലെന്സുകള് വവാങ്ങവാന് 2013-14  വര്ഷതളില് (യപവാജക്ടട നവും.S.O.892/14
&  S.O.891/14)  18  ലെകവും  രൂപ  ഗവാനട  യമവായടവാഴ്സട,  തളിരുവനന്തപുരവും  എന്ന
സ്ഥവാപനതളിനട  നല്കളി.  എന്നവാല്  നവാളളിതവലരയവും  ആവുംബുലെന്സുകള്
ലെഭളിചളിടളില.  ഈ  വളിഷയവും  നഗരസഭയലടെ  2013-14  വര്ഷലത  ഓഡളിറട
റളിയപ്പെവാര്ടളിലവും,  2016-17 ലലെ  സമവാഹൃത  ഓഡളിറട  റളിയപ്പെവാര്ടളിലവും
പരവാമര്ശളിചളിട്ടുലണ്ടങളിലവും യവാലതവാരു നടെപടെളിയവും സസജീകരളിചളിടളില.

(g)ഓയടവാറളികകള് നഷ്ടലപ്പെട്ടു - തടെര്നടെപടെളികള് സസജീകരളിചളില

തളിരുവനന്തപുരവും നഗരസഭയലടെ ഉടെമസ്ഥതയളിലളള KL-01-AW 5214, KL-01-
AM 1300, KL-01-AT-6388 എന്നജീ നമ്പറകളളിലളള ഓയടവാറളികകള് 2008 ല്
നഷ്ടലപ്പെടതവായളി  കലണ്ടതളി.  എന്നവാല്  ഇതട  സവുംബന്ധളിചട  യവാലതവാരു
തടെര്നടെപടെളിയവും സസജീകരളിചളിടളില.
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(h)യലെലെ നടെപടെളി പൂര്തജീകരളിചളില - ആവുംബുലെന്സട തരുലമ്പടുതട നശളികന

പവാലെകവാടെട നഗരസഭയലടെ വക പവര്തനശൂനര്യമവായ ആവുംബുലെന്സട 1,41,000/-
രൂപയട യലെലെതളില് വവാങ്ങളിയ വര്യകളി 53,580/- രൂപ മവാത്രവും അടെച പളിന്വവാങ്ങളി.
ബവാകളി  തക ഒടുകളി  യലെലെകവാരന് വവാഹനവും  ഏലറടുകവാതതളിനവാല് ടെളിയവാലന
നയഷ്ടവാതരവവാദളിതതളില്  പുനര്യലെലെവും  നടെയതണ്ടതവായളിരുന.  അപകവാരവും
ലചെയ്യേവാത  കവാരണതവാല്  6  വര്ഷയതവാളമവായളി  വവാഹനവും  നഗരസഭവാ
യകവാമ്പകൗണ്ടളില് തരുലമ്പടുതട നശളിചലകവാണ്ടളിരളികന.

(i) ഒഴളിവവാകവാവന്ന വവാടെകലചലെവട

തളിരുവനന്തപുരവും  നഗരസഭയളില്  എഞളിനജീയറളിവുംഗട  വളിഭവാഗതളിലന
ആവശര്യതളിയലെയവായളി  2017  വര്ഷതളില്  8  യവാത്രവാവവാഹനങ്ങള്  20  ലെകവും
രൂപ  വവാര്ഷളിക  വവാടെക  നല്കളി  ഉപയയവാഗളിചളിട്ടുണ്ടട.  ഉപയയവാഗകമമവായ  33
യവാത്രവാവവാഹനങ്ങളുള്ള  നഗരസഭ  ചെളിടയവായ  ഉപയയവാഗവും
ഏര്ലപ്പെടുതളിയളിരുലന്നങളില്  ഇതരവും  അധളികലചെലെവട  നളിയനണ
വളിയധയമവാകവാമവായളിരുന.  തജീലര  ഒഴളിവവാകവാനവാകവാത  സന്ദര്ഭങ്ങളളില്
മവാത്രമവായളി വവാടെക വവാഹനങ്ങളുലടെ ഉപയയവാഗവും പരളിമളിതലപ്പെടുയതണ്ടതവാണട.

(j) മവാലെളിനര്യ  നളിര്മവാര്ജ്ജന  വവാഹനങ്ങള്  വവാങ്ങുന്നതളിനട  വരുന്ന  ലചെലെവട
പരളിമളിതലപ്പെടുതവാനളള അവസരങ്ങള് ഉപയയവാഗളികന്നളില

നഗരസഭകള്  വവാങ്ങുന്ന  വവാഹനങ്ങളളില്  ഭൂരളിപകവവും  മവാലെളിനര്യ
യശഖരണ/സവുംസ്കരണവവും  അയതവാടെനബന്ധളിചള്ള  പവര്തനങ്ങള്
കമവായളിട്ടുള്ളവയവാണട.  ഇതരവും വവാഹനങ്ങള്കട വളിലെയവും പരളിപവാലെനലചലെവവും
കൂടുതലെവാണട.  യകനജീകൃത മവാലെളിനര്യ സവുംസ്കരണ സമ്പ്രദവായതളിനട പകരവും ഉറവളിടെ
മവാലെളിനര്യ  സവുംസ്കരണ  പദതളികള്  ആവളിഷ്കരളികകയവും  യപവാത്സവാഹളിപ്പെളികകയവും
ലചെയവാല്തലന്ന യശഖരളികലപ്പെടുന്ന മവാലെളിനര്യതളിലന അളവട  വലെളിയ യതവാതളില്
കുറയന്നതവാണട.  അതളിനനസൃതമവായളി  പയതര്യക  വവാഹനങ്ങള്  വവാങ്ങുന്നതളിനവും,
അനബന്ധപവര്തനങ്ങള്കമവായളി  വരുന്ന  ലചെലെവട  ഗണര്യമവായളി
നളിയനളികവാവന്നതമവാണട.

നളിഗമനങ്ങള്

• നഗരസഭകളളില്  നളിലെവളിലള്ള  വവാഹനങ്ങളളില്  31  ശതമവാനതളിലെധളികവും
ഉപയയവാഗയയവാഗര്യമലവാത അവസ്ഥയളിലെവാണട.

                                              സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് 2017-18 335



വവാഹന അവലലവാകനന

• അറകുറപ്പെണളികള്കവായളി  നളിര്തളിയളിട  വവാഹനങ്ങള്  വര്ഷങ്ങള്ക  യശഷവവും
പണളി  പൂര്തജീകരളികവാതതളിനവാല്  ഉപയയവാഗലപ്പെടുതവാനവാകവാലത  കളിടെകന.
ചെടതളിലലെ വര്യവസ്ഥകള് പകവാരവും സവാനളിവുംഗട കമളിറളി/കകൗണ്സളില് അവുംഗജീകവാരവും,
മത്സരവാധവാഷളിത കസയടഷന് നടെപടെളികള് സസജീകരളികല്,  പത്രപ്പെരസര്യവും  നല്കല്
എന്നളിവ കവാരണവും അറകുറപ്പെണളിയട കവാലെകദര്ഘര്യവും യനരളിടുന. 

• 2000-ലലെ  വവാഹനപരളിപവാലെനവവും  ഉപയയവാഗവവും  ചെടങ്ങളളിലലെയവും  അനബന്ധ
സര്കവാര് ഉതരവകളുലടെയവും വര്യവസ്ഥകള്കനസൃതമവായളി സമയബന്ധളിതമവായളി
വവാഹന പരളിപവാലെനവും നടെകന്നളില.

• ഖര മവാലെളിനര്യ  യശഖരണവും  തടെസ്സലപ്പെട  നഗരസഭകളളില് നളിരവധളി  വവാഹനങ്ങള്
വര്ഷങ്ങളവായളി  ഉപയയവാഗരഹളിതമവായളിരളികന.  വവാഹനങ്ങള്
കകലയവാഴളിയന്നതളിയനവാ  മറട  തയദ്ദേശസസയവുംഭരണ സ്ഥവാപനങ്ങള്കട  വവാടെകയയവാ
വളിലെയയവാ നല്കുന്നതളിയനവാ നടെപടെളി സസജീകരളികന്നളില.

• ഉപയയവാഗരഹളിതമവായ  വവാഹനങ്ങള്  കണ്ടവും  ലചെയ്യുന്നതളില്  അസവാധവാരണമവായ
കവാലെതവാമസവും  യനരളിടുന.  യകടെവായ  വവാഹനങ്ങളുലടെ  ഉയര്ന്ന  വവായലെസഷന്  തക
വവാഹനങ്ങള് യലെലെവും ലചെയട നല്കുന്നതളിനട തടെസ്സമവാകുന.

• ആവശര്യകത ഉറപ്പുവരുതവാലത വവാഹനങ്ങള് വവാങ്ങുന.

• ലക.എസട.യ.ഡളി.പളി  പദതളിയളില്  വവാങ്ങളിയ  ഖര  മവാലെളിനര്യ  യശഖരണ
വവാഹനങ്ങളുലടെ സവുംരകണവവും പരളിപവാലെനവവും ശരളിയവായ രജീതളിയളില് നടെകന്നളില.

• നഗരസഭകളളില്  വവാഹനവും  ഉപയയവാഗലപ്പെടുയതണ്ടവരുലടെ  കൃതര്യമവായ  വളിവരവും
ഉള്ലകവാള്ളുന്ന ഉതരവകള് ഇല.

5. ഓഡളിറട ശളിപവാര്ശകള്

• വവാഹനങ്ങളുലടെ  ഉപയയവാഗവവും  പരളിപവാലെനവവും  സവുംബന്ധളിച  ചെടങ്ങളളിലവും
ഉതരവകളളിലവും കവാലെവാനസൃതമവായ മവാറവും വരുയതണ്ടതവാണട.

• നളിലെവളിലലെ വര്യവസ്ഥ പകവാരവും സര്കവാര് അവുംഗജീകൃത വര്കടയഷവാപ്പുകളളില് നളിന്നട
മത്സരവാധളിഷളിത കസയടഷന് മുയഖന വവാഹനങ്ങള് റളിപ്പെയര് ലചെയ്യുന്നതളിനട പകരവും
വവാഹന  കമ്പനളികളുലടെ  അവുംഗജീകൃത  സര്വ്വജീസട  ലസനറകളളില്  നളിനവും
അറകുറപ്പെണളി നടെത്തുന്നത വഴളി കവാലെതവാമസവും ഒഴളിവവാകവാവന്നതവാണട. 

• ഉപയയവാഗരഹളിതമവായ  വവാഹനങ്ങള്  യഥവാസമയവും  കണ്ടവും  ലചെയ്യുന്നതളിനവായളി
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വവായലെസഷന് തക യകളിസഹമവാകളി നടെപടെളിക്രമങ്ങള് ലെഘൂകരളിയയണ്ടതവാണട. 

• വവാഹന ഉപയയവാഗവും ആര്ലകവാലകലയന്നട  നളിജലപ്പെടുതളിലകവാണ്ടുള്ള സര്കവാര്
ഉതരവട  ഉണ്ടവായകണ്ടതവും,  വവാഹനങ്ങളുലടെ  വവാങ്ങലവും  ഉപയയവാഗവവും
ആവശര്യവാധളിഷളിതമവായളിരളിയകണ്ടതമവാണട.  നഗരസഭകളളില്  ഉപയയവാഗളികവാവന്ന
പരമവാവധളി യവാത്രവാ വവാഹനങ്ങളുലടെ എണവും നളിജലപ്പെടുയതണ്ടതവാണട. 

• ലക.എസട.യ.ഡളി.പളി  പദതളിയളില്  വവാങ്ങളിയ  വവാഹനങ്ങളളില്
ഉപയയവാഗരഹളിതമവായവ  കകലയ്യേവാഴളിയയണ്ടതവും,  കുടുവുംബശജീ  യൂണളിറകള്കട
കകമവാറളിയവയലടെ  ഉപയയവാഗവും  ഫലെപദമവായണവാലയന്നട  വളിലെയളിരുതലപ്പെ
യടെണ്ടതമവാണട.

• ലചെലെവട  കുറയ്ക്കുന്നതളിലന ഭവാഗമവായളി പുതളിയ വവാഹനങ്ങള് വവാങ്ങുന്നതളിന പകരവും
വവാടെക വവാഹനങ്ങള് ഉപയയവാഗലപ്പെടുത്തുന്ന രജീതളി അവവുംലെവുംബളികവാവന്നതവാണട.
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Intentionally Left BlankIntentionally Left Blank
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2.4 ജജിലല്ലാ വവ്യവസല്ലായ എസസ്റ്റേറ്റുകളുടടെ പ്രവര്ത്തനന

1. ആമുഖന

1994 ടലെ സകരള പഞല്ലായത്തത്ത് രല്ലാജത്ത് നജിയമത്തജിടലെ വകുപത്ത് 173 (1) ടലെ  പടജിക 5
പ്രകല്ലാരന  ജജിലല്ലാ  വവ്യവസല്ലായ  സകന്ദ്രങ്ങള്  നജിയനജിക്കുക,  ടചെറുകജിടെ  വവ്യവസല്ലായങ്ങള്
സപ്രല്ലാതല്ലാഹജിപജിക്കുക,  ഇന്ഡസജിയല്  എസസ്റ്റേറ്റുകള്  സല്ലാപജിക്കുക,  ഉല്പന്നങ്ങള്
വജിറ്റഴജികല്ലാനല്ലായജി  പ്രദര്ശനങ്ങള്  സനഘടെജിപജിക്കുക,  വവ്യവസല്ലായ  സനരനഭ  വജികസന
പരജിപല്ലാടെജികള്  നടെത്തുക,  ഉല്പന്നങ്ങള്  വജിതരണന  നടെത്തുക,  പരജിശശീലെനന  നല്കുക,
ഇന്പുടത്ത്  സര്വശീസന  സകല്ലാമണ്  ടഫെസജിലെജിറ്റജി  ടസന്ററുകളുന  ഉണല്ലാക്കുക,  വവ്യവസല്ലായ
വജികസന  വല്ലായല്ലാ  പദ്ധതജികള്  നടെപല്ലാക്കുക  എന്നജിവ  ജജിലല്ലാ  പഞല്ലായത്തജിടന്റ
സമഖലെല്ലാടെജിസല്ലാനത്തജിലുള്ള  ചുമതലെകളജില്ടപടുന്നവയല്ലാണത്ത്.  അധജികല്ലാര
വജിസകന്ദ്രശീകരണന പ്രല്ലാവര്ത്തജികമല്ലായസതല്ലാടുകൂടെജി തസദ്ദേശ സസ്വയനഭരണ സല്ലാപനങ്ങള്കത്ത്
ഇഇൗ  സമഖലെയജില്  പദ്ധതജികള്  ആവജിഷ്കരജിചത്ത്  നടെപജിലെല്ലാക്കുന്നതജിനല്ലാവശവ്യമല്ലായ  ഫെണന
അധജികല്ലാരങ്ങളുന  ലെഭജിചജിട്ടുണത്ത്.  കൂടെല്ലാടത  പദ്ധതജികള്  ആസൂത്രണന  ടചെയത്ത്
നടെപജിലെല്ലാക്കുന്നതജില്  വജികസന  സ്റ്റേല്ലാന്റജിനഗത്ത്  കമജിറ്റജിയുടടെയുന,  നജിര്വഹണ
ഉസദവ്യല്ലാഗസനല്ലായ ജജിലല്ലാ വവ്യവസല്ലായസകന്ദ്രന ജനറല് മല്ലാസനജരുസടെയുന സസവനവന ജജിലല്ലാ
പഞല്ലായത്തജിനത്ത് ലെഭവ്യമല്ലാണത്ത്. 

2. ഓഡജിറ്റത്ത് ലെകവ്യങ്ങള്

1997-98  മുതല്  2017-18  വടരയുള്ള  കല്ലാലെയളവജില്  വവ്യവസല്ലായ  എസസ്റ്റേറ്റുകള്
സല്ലാപജികല്, അവയുടടെ പ്രവര്ത്തനന, സല്ലാമൂഹജിക ഉന്നമനത്തജിനന ടതല്ലാഴജിലെവസരങ്ങള്
സൃഷജിക്കുന്നതജിലുന  ആയവ   വഹജിക്കുന്ന  പങത്ത്  എന്നജിവ  വജിലെയജിരുത്തുന്നതജിനല്ലാണത്ത്
ഓഡജിറ്റത്ത്  ലെകവ്യമജിടതത്ത്.  ആയതജിസലെകത്ത്  തല്ലാടഴപറയുന്ന  വജിവരങ്ങള്
പഠനവജിസധയമല്ലാകജിയജിട്ടുണത്ത്. 

• വവ്യവസല്ലായ എസസ്റ്റേറ്റുകള് എത്രമല്ലാത്രന പ്രവര്ത്തനകമമല്ലാണത്ത്

• വവ്യവസല്ലായ  എസസ്റ്റേറ്റുകളജില്  നജിനന  ജജിലല്ലാ  പഞല്ലായത്തജിനത്ത്  ലെഭജിസകണ  വരവത്ത്
പജിരജിക്കുന്നതജിടലെ കല്ലാരവ്യകമത

• അടെജിസല്ലാന  സഇൗകരവ്യങ്ങളുടടെ  അഭല്ലാവ ന  മൂലെന  വവ്യവസല്ലായ  എസസ്റ്റേറ്റുകളുടടെ
നജിര്മല്ലാണന പൂര്ത്തജിയല്ലാകജി പ്രവര്ത്തനന ആരനഭജികല്ലാത്തവയുന പല്ലാതജി വഴജിയജില്
ഉസപകജിക്കുകയുന ടചെയവ
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• വവ്യവസല്ലായ എസസ്റ്റേറ്റുകളുടടെ ആസജികള് സനരകജിക്കുന്നതജിനത്ത് ജജിലല്ലാ പഞല്ലായത്തത്ത്
സസ്വശീകരജിചജിട്ടുള്ള നടെപടെജികള്/വശീഴ്ചകള്

• വവ്യവസല്ലായ  എസസ്റ്റേറ്റുകളുടടെ  ആസജികള്  ഉസദ്ദേശവ്യലെകവ്യങ്ങളജില്  നജിനന
വവ്യതജിചെലെജിചത്ത് മറ്റത്ത് ആവശവ്യങ്ങള്കത്ത് ടടകമല്ലാറ്റന ടചെയജിട്ടുള്ളതത്ത്

• എസസ്റ്റേറ്റുകളജിടലെ ഭൂമജി കസയ്യേറ്റവന അനവ്യല്ലാധശീനടപടെലുകളുന

3. ഓഡജിറ്റത്ത് വവ്യല്ലാപജി

വവ്യവസല്ലായ  രനഗത്തത്ത്  ജജിലല്ലാ  പഞല്ലായത്തുകള്  അവയുടടെ  കടെമ  എപ്രകല്ലാരന
നജിറസവറ്റജിയജിട്ടുണത്ത്  എന്നതത്ത്  സനസല്ലാനടത്ത  9  ജജിലല്ലാ  പഞല്ലായത്തുകളജിടലെ  പദ്ധതജി
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടടെ വജിലെയജിരുത്തലെജിലൂടടെ ഇവജിടടെ വജിശകലെന ന ടചെയയ്യുുന.

അവസലെല്ലാകന ന നടെത്തടപട ജജിലല്ലാ പഞല്ലായത്തുകള് 

• തജിരുവനന്തപുരന
• ടകല്ലാലന
• ഇടുകജി
• തൃശ്ശൂര്
• പല്ലാലെകല്ലാടെത്ത്
• കണ്ണൂര്
• മലെപ്പുറന
• സകല്ലാഴജിസകല്ലാടെത്ത്
• കല്ലാസര്സഗല്ലാഡത്ത്

മറ്റത്ത്  ജജിലല്ലാ  പഞല്ലായത്തുകളജില് നജിലെവജില് വവ്യവസല്ലായ എസസ്റ്റേറ്റുകള് ഇല എന്ന
വജിവരമല്ലാണത്ത് റജിസപല്ലാര്ടത്ത് ടചെയജിട്ടുള്ളതത്ത്. 

4. ഓഡജിറ്റത്ത് നജിരശീകണങ്ങള്

(a) വവ്യവസല്ലായ എസസ്റ്റേറ്റുകളുടടെ നജിലെവജിടലെ അവസ

സകരളത്തജിടലെ 14 ജജിലല്ലാ പഞല്ലായത്തുകള് പരജിസശല്ലാധനയത്ത് വജിസധയമല്ലാകജി. ഇതജില്
9 ജജിലകളജിലെല്ലായജി 1997-98 മുതല് 2014-15 വടരയുള്ള കല്ലാലെയളവജില് വവ്യവസല്ലായ
എസസ്റ്റേറ്റുകളജിലൂടടെ  ടതല്ലാഴജില്സനരനഭങ്ങള്കല്ലായജി   ആടക  159   യൂണജിറ്റുകളല്ലാണത്ത്
ആരനഭജിചജിട്ടുണല്ലായജിരുന്നതത്ത്.  വജിവജിധ കല്ലാരണങ്ങളല്ലാല് ഇതജില്  60  യൂണജിറ്റുകള്
പ്രവര്ത്തനന  നജിലെചവയല്ലാണത്ത്.  99  യൂണജിറ്റുകള്  മല്ലാത്രമല്ലാണത്ത്  നജിലെവജില്
പ്രവര്ത്തനകമമല്ലായജിട്ടുള്ളതത്ത് (അനബനന 1 കല്ലാണുക).

340 പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്



വവ്യവസസായ എസസ്ററ്റേറ്റുകള

1997-98  മുതല്  2014-15  വടരയുള്ള  18  വര്ഷകല്ലാലെയളവജിനള്ളജില്
സനസല്ലാനടമല്ലാടല്ലാടക  159  യൂണജിറ്റുകസള  ജജിലല്ലാ  പഞല്ലായത്തുകള്  മുസഖന
ആരനഭജിചജിട്ടുള്ളൂടവന്നതന  അവസപല്ലാലുന  പൂര്ണ്ണമല്ലായുന  പ്രവര്ത്തനകമമല്ലാകജി
ടകല്ലാണസപല്ലാകല്ലാന്  കഴജിയുന്നജില  എന്നതന  ഈ  സമഖലെകത്ത്  ജജിലല്ലാ  പഞല്ലായത്തത്ത്
അധജികല്ലാരജികസളല്ലാ  നജിര്വഹണ  ഉസദവ്യല്ലാഗസസരല്ലാ   സവണത്ര  പ്രല്ലാധല്ലാനവ്യന
നല്കജിയജിടജില എന്നതത്ത് വവ്യക്തമല്ലാക്കുന.

2015-16  മുതല്  2017-18  വടരയുള്ള  3  വര്ഷ  കല്ലാലെയളവജിനള്ളജില്
തജിരുവനന്തപുരന  ജജിലയജില്  വവ്യവസല്ലായ  എസസ്റ്റേറ്റജിനള്ള  സലെന  വല്ലാങ്ങല്
നടെത്തജിയതലല്ലാടത  മറ്റു  ജജിലകളജിടലെല്ലാനന  തടന്ന  യല്ലാടതല്ലാരു  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുന
നടെത്തജിയജിടജില.   പത്തനനതജിട,  ആലെപ്പുഴ,  സകല്ലാടയന,  എറണല്ലാകുളന,  വയനല്ലാടെത്ത്
ജജിലകളജില് ജജിലല്ലാ പഞല്ലായത്തുകള് കഴജിഞ്ഞ  21  വര്ഷത്തജിനള്ളജില് വവ്യവസല്ലായ
എസസ്റ്റേറ്റുകള് ഒനനതടന്ന ആരനഭജിചജിടജില.

(b) ബബസലെല്ലാ  തയ്യേല്ലാറല്ലാകജി  സര്കല്ലാരജിടന്റ  അനഗശീകല്ലാരന  വല്ലാങ്ങജിയജിടജില  -  ജജിലല്ലാ
പഞല്ലായത്തുകള്കത്ത് വജിലെ/വല്ലാടെകയജിനത്തജില് 3.02 സകല്ലാടെജി രൂപയുടടെ കുടെജിശജിക

1994 ടലെ സകരള പഞല്ലായത്തത്ത് രല്ലാജത്ത്  നജിയമന ടസകന്  256,  1995 ടലെ സകരള
പഞല്ലായത്തത്ത്  രല്ലാജത്ത്  (ടടബസലെല്ലാകള്  ഉണല്ലാകല്ലാനള്ള  നടെപടെജിക്രമന)  ചെടങ്ങള്
എന്നജിവ  പ്രകല്ലാരന  പഞല്ലായത്തജിനത്ത്  അതത്ത്  ഏതത്ത്  കല്ലാരവ്യങ്ങള്കല്ലായജി
രൂപശീകരജികടപട്ടുസവല്ലാ  ആ  കല്ലാരവ്യങ്ങളജില്  ഏടതങജിലുന  നജിറസവറ്റുവല്ലാന്
സര്കല്ലാരജിടന്റ  അനഗശീകല്ലാരസത്തല്ലാടുകൂടെജി  ടടബസലെല്ലാകള്  തയ്യേല്ലാറല്ലാകല്ലാവന്നതല്ലാണത്ത്.
ജജിലല്ലാ  പഞല്ലായത്തജിടന്റ  വവ്യവസല്ലായ  സകന്ദ്രങ്ങളജില്  സപല്ലാടത്ത്/ടഷഡ്ഡുകള്
വജിലെയത്ത്/വല്ലാടെകയത്ത്  അനവദജിക്കുസമല്ലാള്  ആയതജിടന്റ  വജിലെ/വല്ലാടെക  നജിശ്ചയജിചത്ത്
കൃതവ്യമല്ലായ ടടബസലെല്ലാ  തയ്യേല്ലാറല്ലാകജി  സര്കല്ലാരജിടന്റ അനവല്ലാദ ന  വല്ലാസങ്ങണതല്ലാണത്ത്.
എന്നല്ലാല് സകല്ലാഴജിസകല്ലാടെത്ത്  ജജിലല്ലാ പഞല്ലായത്തത്ത് ഒഴജിടക മറ്റത്ത്  ജജില പഞല്ലായത്തുകള്
അവരുടടെ  ഉടെമസതയജിലുള്ള  വവ്യവസല്ലായ  എസസ്റ്റേറ്റജിടലെ  ടഷഡ്ഡുകള്  വല്ലാടെകകത്ത്
അനവദജിക്കുസമല്ലാള്  കൃതവ്യമല്ലായ  വല്ലാടെക  നജിശ്ചയജിചത്ത്  ടടബസലെല്ലാ  തയ്യേല്ലാറല്ലാകജി
സര്കല്ലാരജിടന്റ അനഗശീകല്ലാരന  വല്ലാങ്ങജിയജിടജില.  ടഷഡത്ത്  വല്ലാടെകകത്ത്/വജിലെകത്ത്  എടുത്ത
വവ്യവസല്ലായ  സനരനഭകര്  വല്ലാടെകയജിനത്തജില്  3,02,31,031/-  രൂപ  ജജിലല്ലാ
പഞല്ലായത്തുകള്കത്ത്  കുടെജിശജിക വരുത്തജിയജിട്ടുണത്ത് (അനബനന 2 കല്ലാണുക).

കുടെജിശജിക  ഇഇൗടെല്ലാക്കുന്നതജിനത്ത്  നജിയമ  നടെപടെജി  ഉള്ടപടടെയുള്ള   യല്ലാടതല്ലാരു
നടെപടെജിയുന  ജജിലല്ലാ  പഞല്ലായത്തുകള്  സസ്വശീകരജിചജിടജില.  ടകല്ലാലന  ജജിലയജിടലെ
കരവല്ലാളൂര്  ഗല്ലാമപഞല്ലായത്തത്ത്  മല്ലാത്രമല്ലാണത്ത്  കുടെജിശജിക  ഇഇൗടെല്ലാക്കുന്നതജിനത്ത്  നജിയമ
നടെപടെജി  സസ്വശീകരജിചജിട്ടുള്ളതത്ത്.  നജിയമ  നടെപടെജികള്  സസ്വശീകരജിക്കുന്ന  ഘടങ്ങളജില്

                                              സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് 2017-18 341



വവ്യവസസായ എസസ്ററ്റേറ്റുകള

ടടബസലെല്ലായുടടെ  പജിന്ബലെമജിലല്ലാത്തതത്ത്  വവ്യവഹല്ലാരങ്ങളുടടെ   ഫെലെസല്ലാദ്ധവ്യതകടള
പ്രതജികൂലെമല്ലായജി ബല്ലാധജിക്കുന്നതജിനത്ത് ഇടെ വരു ത്തജിസയകല്ലാന.

(c) അടെജിസല്ലാന  സഇൗകരവ്യങ്ങളുടടെ  അപരവ്യല്ലാപത  -  വവ്യവസല്ലായ  എസസ്റ്റേറ്റുകളുടടെ
പ്രവര്ത്തനടത്ത പ്രതജികൂലെമല്ലായജി ബല്ലാധജിക്കുന.

വവ്യവസല്ലായ  എസസ്റ്റേറ്റുകള്/യൂണജിറ്റുകള്  സല്ലാപജികടപടജിട്ടുള്ള  സലെങ്ങളജില്
സഞല്ലാര  സയല്ലാഗവ്യമല്ലായ  സറല്ലാഡുകള്,   ജലെലെഭവ്യത,  ബവദദ്യുതജി  കണകന്  എന്നശീ
അടെജിസല്ലാനസഇൗകരവ്യങ്ങളുടടെ  കുറവന  ടതല്ലാഴജിലെല്ലാളജികള്കത്ത്  അതവ്യല്ലാവശവ്യമല്ലായ
ഭഇൗതജിക സല്ലാഹചെരവ്യങ്ങളുടടെ അഭല്ലാവവന അവയുടടെ  ടപല്ലാതവല്ലായ പ്രവര്ത്തനടത്ത
പ്രതജികൂലെമല്ലായജി ബല്ലാധജിക്കുന.  മല്ലാലെജിനവ്യ സനസ്കരണത്തജിനള്ള സനവജിധല്ലാനന ഒരു
വവ്യവസല്ലായ എസസ്റ്റേറ്റജിലുന നജിലെവജിലെജില. (അനബനന 3 കല്ലാണുക).

(d)വവ്യവസല്ലായ എസസ്റ്റേറ്റുകളുടടെ ആസജികള് സനരകജിക്കുന്നതജിനത്ത് ജജിലല്ലാ പഞല്ലായത്തത്ത്
സസ്വശീകരജിചജിട്ടുള്ള നടെപടെജികള് / വശീഴ്ചകള്

വവ്യവസല്ലായ  എസസ്റ്റേറ്റുകളുടടെ  ആസജികള്  സനരകജിക്കുന്നതജില്  ജജിലല്ലാ
പഞല്ലായത്തുകള്കത്ത് പലെസപല്ലാഴന വശീഴ്ചകള് സനഭവജിചജിട്ടുള്ളതല്ലായജി കല്ലാണുന. ജജിലല്ലാ
പഞല്ലായത്തത്ത്  വവ്യവസല്ലായ  എസസ്റ്റേറ്റജിനത്ത്  വല്ലാങ്ങജിയ  ഭൂമജി  ടപല്ലാതജനന  ടടകസയ്യേറജി
ആരല്ലാധനല്ലാലെയന നജിര്മജിക്കുകയുന വവ്യവസല്ലായ എസസ്റ്റേറ്റജിടന്റ പ്രവര്ത്തനന തടന്ന
തടെസ്സടപടുന്ന  സല്ലാഹചെരവ്യത്തജിസലെകത്ത്  കല്ലാരവ്യങ്ങള്  വടന്നത്തുകയുന  ടചെയജിട്ടുന
ബനടപട  അധജികല്ലാരജികള്  സമസയല്ലാചെജിതമല്ലായജി  നടെപടെജി  സസ്വശീകരജിചജില.
വജിശദല്ലാനശന ചുവടടെ സചെര്ക്കുന.

സകല്ലാഴജിസകല്ലാടെത്ത് ജജിലല്ലാ പഞല്ലായത്തജിനത്ത്  വവ്യവസല്ലായ എസസ്റ്റേറ്റത്ത് സല്ലാപജിക്കുന്നതജിനല്ലായജി
ടസ്പെഷവ്യല് തഹസശീല്ദല്ലാര് അകസ്വയര് ടചെയ ടചെറുവണ്ണൂര് വജിസലജജില്ടപട 2.7964
ടഹക്ടര്  ഭൂമജിയജിലെല്ലാണത്ത്  അനധജികൃതമല്ലായജി  സലെന  ബകസയ്യേറജി  സകത്രന
നജിര്മജിചജിട്ടുള്ളതത്ത്.  1999-ല് വവ്യവസല്ലായ എസസ്റ്റേറ്റജിന സവണജി സലെന ഏടറ്റടുത്ത
സവളയജിസലെല്ലാ,  11.08.2000-ല്  ജജിലല്ലാ  പഞല്ലായത്തജിനത്ത്  സലെന  ബകമല്ലാറജിയ
സമയസത്തല്ലാ,  സര്സവ  നടെത്തജിയ    കല്ലാലെയളവജിസലെല്ലാ  ആരുന  സകത്രന
നജിലെനജിന്നതജിടനപറ്റജി  ആസരല്ലാപണന  ഉന്നയജിചജിരുന്നജിടലനന  അതജിനല്ലാല്
വവ്യവസല്ലായ എസസ്റ്റേറ്റജിന സവണജി ഏടറ്റടുത്ത സലെത്തത്ത്  സകത്രന ഉടണന പറഞ്ഞത്ത്
ഭൂമജി  ബകസയറജിയവടര  ഒഴജിപജികണടമനന   ആവശവ്യടപട്ടുടകല്ലാണത്ത്  ജജിലല്ലാ
പഞല്ലായത്തത്ത്  ടസക്രടറജി  08.02.2001-ല്  കമശീഷണര്ക്കുന  സര്കജിള്
ഇന്ടസ്പെക്ടര്ക്കുന  പരല്ലാതജി  നല്കജി.  അനധജികൃതനജിര്മല്ലാണന  തടെര്ന്ന
പശ്ചല്ലാത്തലെത്തജില് സകത്രനജിര്മല്ലാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് തടെയുന്നതജിനല്ലാവശവ്യമല്ലായ
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നടെപടെജികള്  സസ്വശീകരജികണടമന്നത്ത്  ടസക്രടറജി  07.02.2014-ല്   ജജിലല്ലാ  കളക്ടര്,
ആര്.ഡജി.ഒ,  നലളന  സര്കജിള്  ഇന്ടസ്പെക്ടര്  എന്നജിവര്കത്ത്  നല്കജിയ  കത്തജില്
ആവശവ്യടപടജിരുന.  എന്നല്ലാല് അനധജികൃത ബകസയ്യേറ്റന തടെയുന്നതജിനല്ലാവശവ്യമല്ലായ
യല്ലാടതല്ലാരു  നടെപടെജിയുന  അധജികല്ലാരജികള്  സസ്വശീകരജിചജിടജില.  ഓഡജിറ്റത്ത്  ടെശീന
27.02.2018-ല്  നടെത്തജിയ  പ്രല്ലാസദശജിക  പരജിസശല്ലാധനല്ലാസവളയജില്
സകത്രനജിര്മല്ലാണന  പൂര്ത്തശീകരജിചതല്ലായുന  പ്രധല്ലാന  സകത്രത്തജിനടുത്തല്ലായജി
ഉപസകത്രവന ഉഇൗട്ടുപുരയുന കജിണറുന ചുറ്റുമതജിലുന നജിര്മജിചതല്ലായുന സപല്ലാടജിസലെയ്ക്കുള്ള
വഴജിയല്ലാണത്ത്  നജിലെവജില് സകത്രത്തജിസലെയ്ക്കുള്ള വഴജിയല്ലായജി  ഉപസയല്ലാഗജിക്കുന്നടതനന
കണതല്ലായജി റജിസപല്ലാര്ടത്ത്  ടചെയജിട്ടുണത്ത്.

(e) ഉസദ്ദേശവ്യ ലെകവ്യങ്ങളജില് നജിനന വവ്യതജിചെലെജിച്ചു ടകല്ലാണള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

ജജിലല്ലാ  പഞല്ലായത്തുകള്   സനരനഭകര്കത്ത്  വവ്യവസല്ലായ  എസസ്റ്റേറ്റജിടലെ  ടഷഡ്ഡുകള്
ഏതല്ലാവശവ്യങ്ങള്കല്ലാസണല്ലാ അനവദജിചതത്ത്  പ്രസ്തുത ഉസദ്ദേശവ്യ  ലെകവ്യങ്ങളജില് നജിന്നത്ത്
വവ്യതജിചെലെജിചത്ത്  മറ്റല്ലാവശവ്യങ്ങള്കല്ലായജി  വജിനജിസയല്ലാഗജിചതല്ലായജി  കല്ലാണുന
(ഉദല്ലാഹരണങ്ങള്കത്ത് അനബനന 4 കല്ലാണുക).

(f) നജിഷജിയ ആസജികളല്ലായജി മല്ലാറജിയ വവ്യവസല്ലായ സനരനഭങ്ങള് - മൂന്നത്ത് വജിധത്തജില്

• നജിര്മല്ലാണന പല്ലാതജിവഴജിയജില് നജിലെചവ  -  ജജിലല്ലാ പഞല്ലായത്തത്ത് വവ്യവസല്ലായ
എസസ്റ്റേറ്റത്ത്  നജിര്മല്ലാണ  പ്രവൃത്തജികള്  പല്ലാതജിവഴജിയജില്  ഉസപകജിചതജിനല്ലാല്
ഉസദ്ദേശവ്യലെകവ്യങ്ങള് ടടകവരജികല്ലാടത വന്തകകള് പല്ലാഴല്ലായജി.

• നജിര്മല്ലാണന  പൂര്ത്തജിയല്ലായജിട്ടുന  പ്രവര്ത്തനകമമല്ലാകല്ലാത്തവ  -  നജിര്മല്ലാണ
പ്രവൃത്തജികള്  പൂര്ത്തജിയല്ലായജിട്ടുന  ലെകവ്യമജിടജിരുന്ന  പ്രകല്ലാരമുള്ള  വവ്യവസല്ലായ
സനരനഭങ്ങള്  നല്ലാളജിതവടര  പ്രവര്ത്തനകമമല്ലാകല്ലാന്  നടെപടെജികള്
സസ്വശീകരജികല്ലാത്ത സജിതജി വജിസശഷമുണത്ത് .

• പ്രവര്ത്തനന ആരനഭജിചജിട്ടു നജിലെചവ  -  സകല്ലാടെജികള്  ടചെലെവഴജിച്ചു ആരനഭജിച
വവ്യവസല്ലായ സനരനഭങ്ങള്  പ്രവര്ത്തനന ആരനഭജിച സശഷന പകുതജി വഴജികത്ത്
നജിലെചതജിനല്ലാല് ലെകവ്യന പൂര്ത്തശീകരജികല്ലാനല്ലായജിടജില. (നജിഷജിയ ആസജികള്-
വജിശദല്ലാനശങ്ങള്കത്ത് അനബനന 5 കല്ലാണുക) 
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5. ഓഡജിറ്റത്ത് ശജിപല്ലാര്ശകള്

• ഓസരല്ലാ  ജജിലയുടടെയുന  പ്രല്ലാസദശജിക  സസ്വഭല്ലാവത്തജിനനസരജിചത്ത്  വവ്യവസല്ലായ  രനഗത്തത്ത്
ജജിലക്കുള്ള സല്ലാധവ്യതകളുന,  നന്യൂനതകളുന വജിശദമല്ലായ പഠനത്തജിനത്ത്  വജിസധയമല്ലാകജി
ജജിലയത്ത് അനസയല്ലാജവ്യമല്ലായ വവ്യവസല്ലായനയന രൂപശീകരജിച സശഷന മല്ലാത്രന വവ്യവസല്ലായ
എസസ്റ്റേറ്റത്ത് തടെങ്ങല്ലാന് സര്കല്ലാര് നജിര്സദ്ദേശന ഉണല്ലാവക.

• അടെജിസല്ലാന  സഇൗകരവ്യങ്ങള്  ലെഭവ്യമല്ലാടണന്നത്ത്  ഉറപ്പുവരുത്തജിയസശഷന  മല്ലാത്രന
വവ്യവസല്ലായ എസസ്റ്റേറ്റത്ത് തടെങ്ങല്ലാവൂ എന്നത്ത് സര്കല്ലാര് നജിര്സദ്ദേശന നല്കുക.

• പ്രല്ലാസദശജികമല്ലായജി ലെഭജിക്കുന്ന അസനസ്കൃത വസ്തുകള് ഉപസയല്ലാഗജിച്ചുള്ള സനരനഭങ്ങള്
സപ്രല്ലാതല്ലാഹജിപജിക്കുന്നതജിനത്ത്  സഹല്ലായകമല്ലായ  സബത്ത്സജിഡജി  നജിര്സദ്ദേശങ്ങള്
നല്കുക.

• സകന്ദ്ര/സനസല്ലാന  സര്കല്ലാര്  തലെത്തജില്  ആവജിഷ്കരജിചത്ത്  നടെപജിലെല്ലാകജി  വരുന്ന
വജിവജിധ പദ്ധതജികള് സനബനജിചത്ത് ഗല്ലാമശീണ സനരനഭകര്കത്ത് സബല്ലാധവതത്ത്കരണന
നടെത്തുന്നതജിനത്ത് നടെപടെജി സസ്വശീകരജിക്കുക.

• സ്കൂള്,  സകല്ലാസളജത്ത്  തലെങ്ങളജില്  പുത  തലെമുറടയ  സനരനഭകസമഖലെയജില്
ആകര്ഷജിക്കുന്നതജിനല്ലായജി  സനരനഭകതസ്വന  പല്ലാഠവ്യവജിഷയമല്ലാക്കുന്നതജിനത്ത്  സവണജി
സര്കല്ലാരജിസലെയത്ത്  ജജിലല്ലാ  പഞല്ലായത്തത്ത്  മുസഖന  ശജിപല്ലാര്ശകള്  നല്കുന്നതജിനത്ത്
നജിര്സദ്ദേശമുണല്ലാകുക.

• വവ്യവസല്ലായ  എസസ്റ്റേറ്റുകളുടടെ  പരജിപല്ലാലെനത്തജിനന  സമല്സനല്ലാടത്തജിനന  സര്കല്ലാര്
നജിര്സദ്ദേശല്ലാനസരണന ജജിലല്ലാ പഞല്ലായത്തത്ത് തലെത്തജില് കമജിറ്റജി രൂപശീകരജിക്കുക.

• ജജിലല്ലാ  വവ്യവസല്ലായ  സകന്ദ്രത്തജിടന്റയുന  ജജിലല്ലാ  പഞല്ലായത്തജിടന്റയുന  ഏസകല്ലാപനന
വവ്യവസല്ലായ  എസസ്റ്റേറ്റുകളുടടെ  പ്രവര്ത്തനത്തജില്  ഉണല്ലാകുന്നതജിനത്ത്  സര്കല്ലാര്
നജിര്സദ്ദേശന അനജിവല്ലാരവ്യമല്ലാണത്ത്.

• വവ്യവസല്ലായ  എസസ്റ്റേറ്റുകളുടടെ  ഭൂമജി  അനവ്യല്ലാധശീനടപടുന്നതജിനന  ടടകസയ്യേറ്റന
ടചെയ്യേടപടുന്നതജിനന  എതജിടര  നജിയമ  നടെപടെജി  സസ്വശീകരജിക്കുന്നതജിനത്ത്  സര്കല്ലാര്
ഇടെടപടെല് സല്ലാധവ്യമല്ലാക്കുക.
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2.5 തദദ്ദേശ ഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളളിലലെ ദറസ്ഥാഡുകളുലടെ ചുമതലെസ്ഥാ വളിഭജനന

1. ആമുഖന

ഭരണഘടെനയുലടെ  73, 74  ദഭദഗതളിലയെ തുടെര്നന്ന് അധളികസ്ഥാരങ്ങളുന,  ചുമതലെകളുന,
സസ്ഥാപനങ്ങളുന തദദ്ദേശ സസ്വയെനഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങള്കന്ന് കകമസ്ഥാറുകയുണസ്ഥായെളി.  ഇതളിലന
തുടെര്ച്ചയെസ്ഥായെളി തദദ്ദേശ സസ്വയെനഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളുലടെ പരളിധളിക്കുളളിലുള ദറസ്ഥാഡുകളളില
സനസസ്ഥാന പസ്ഥാതകള്,  ദമജര് ജളിലസ്ഥാ  ദറസ്ഥാഡുകള് എനളിവ ലപസ്ഥാതുമരസ്ഥാമതന്ന്  വകുപളില
നളിലെനളിര്ത്തുനതളിനന,  ലപസ്ഥാതുമരസ്ഥാമതന്ന് വകുപളിലന അധധീനതയെളിലെസ്ഥായെളിരുന മറന്ന് ജളിലസ്ഥാ
ദറസ്ഥാഡുകളുന  വളിദലജന്ന്  ദറസ്ഥാഡുകളുന  ജളിലസ്ഥാ   പഞസ്ഥായെത്തുകള്കന്ന്  കകമസ്ഥാറുനതളിനന,
സര്കസ്ഥാര്  തധീരുമസ്ഥാനലമടുക്കുകയുന  അതളിനന്ന്  ദകരള   പഞസ്ഥായെതന്ന്  രസ്ഥാജന്ന്  നളിയെമതളില
1999 ല  വരുതളിയെ  ദഭദഗതളിയെളിലൂലടെ  നളിയെമപസ്ഥാബലെലന  നലകുകയുന  ലചെയ.  ദകരള
പഞസ്ഥായെതന്ന്  രസ്ഥാജന്ന്  നളിയെമന  1994  വകുപന്ന്  169  പകസ്ഥാരന  തളിതലെ പഞസ്ഥായെത്തുകളളില
നളികളിപ്തമസ്ഥായെ  ആസളികള്  ഏലതസ്ഥാലകലയെനന്ന്  വലക്തമസ്ഥാകളിയെളിട്ടുണന്ന്.   എനസ്ഥാല  പലെ
തദദ്ദേശ  സസ്ഥാപനങ്ങളുന  ദറസ്ഥാഡന്ന്  ആസളികള്  തങ്ങളുലടെ  ഉടെമസതയെളിലെസ്ഥാലണനന്ന്
ഉറപ്പുവരുതസ്ഥാലത  പരളിപസ്ഥാലെനതളിനസ്ഥായെളി  പദ്ധതളികള്  തയസ്ഥാറസ്ഥാകളി  തുക
ലചെലെവഴളിച്ചുവരുന.  ഒദര  ആസളിയെളില  വലതലസ  തദദ്ദേശ  സസ്ഥാപനങ്ങള്  തുക
ലചെലെവഴളിക്കുനതന്ന്  ലപസ്ഥാതു  ധനതളിലന  പസ്ഥാഴസ്ഥാകലുന,  അധളികസ്ഥാര  പരളിധളിയുലടെ
ലെനഘനവുമസ്ഥാണന്ന്.  അതരന  സസ്ഥാഹചെരലങ്ങള്  പരളിദശസ്ഥാധളിച്ചന്ന്  പരളിഹസ്ഥാര  മസ്ഥാര്ഗ്ഗങ്ങള്
കലണത്തുനതളിനസ്ഥാണന്ന് ഇഇൗ അവദലെസ്ഥാകനതളിലൂലടെ ശ്രമളിച്ചളിട്ടുളതന്ന്.   

2. ഓഡളിറന്ന് ലെകലന

പലെ  തദദ്ദേശ  സസ്വയെനഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുന  തങ്ങളുലടെ  ആസളി  രജളിസ്റ്ററളില  മറന്ന്
സസ്ഥാപനങ്ങളളില  നളികളിപ്തമസ്ഥായെളിരളിദകണ  ദറസ്ഥാഡുകള്  ദചെര്ക്കുകയുന   അവയുലടെ
പരളിപസ്ഥാലെനതളിനസ്ഥായെളി ദപസ്ഥാജക്ടുകള് തയസ്ഥാറസ്ഥാകളി വസ്ഥാര്ഷളിക പദ്ധതളിയെളില ഉള്ലപടുതളി
തുക ലചെലെവഴളിക്കുകയുന ലചെയ വരുനണന്ന്.  ആസളി രജളിസ്റ്റര് കസ്ഥാലെളികമസ്ഥാകസ്ഥാതളിരളികല,
കണകളിവളിറളി മസ്ഥാപന്ന് തയസ്ഥാറസ്ഥാകസ്ഥാതളിരളികല, ഒദര ദറസ്ഥാഡളില വളിവളിധ തദദ്ദേശസസ്വയെനഭരണ
സസ്ഥാപനങ്ങള് പവൃതളി നടെതല,  ചുമതലെസ്ഥാ വളിഭജന പകസ്ഥാരന ലെഭലമസ്ഥായെളിട്ടുള മുഴുവന
ദറസ്ഥാഡുകളുന ആസളി രജളിസ്റ്ററളില ഉള്ലപടുതസ്ഥാതളിരളികല,  സസ്വനന ദറസ്ഥാഡുകള്കന്ന് തുക
വളിനളിദയെസ്ഥാഗളികസ്ഥാലത മറന്ന് സസ്ഥാപനങ്ങളുലടെ ദറസ്ഥാഡുകളളില പവൃതളി നടെതല തുടെങ്ങളിയെ
അപസ്ഥാകങ്ങള്  സനഭവളിക്കുനതസ്ഥായെളി  പരളിദശസ്ഥാധനകളളില  വലക്തമസ്ഥായെളിട്ടുണന്ന്.
സസ്ഥാപനങ്ങള്കന്ന്  ലെഭലമസ്ഥാക്കുന  പരളിമളിതമസ്ഥായെ  ഫണന്ന്  സസ്വനന  ദറസ്ഥാഡുകളുലടെ
സനരകണതളിനന  നളിര്മസ്ഥാണതളിനന  ഫലെപദമസ്ഥായെളി  വളിനളിദയെസ്ഥാഗളികസ്ഥാ
തളിരളിക്കുനതളിനന,  ദറസ്ഥാഡന്ന്  പവൃതളികളുലടെ  സുതസ്ഥാരലത  ഇലസ്ഥാതസ്ഥാക്കുനതളിനന  ഇതന്ന്
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ഇടെയെസ്ഥാകസ്ഥാന.  ആയെതളിനസ്ഥാല ദറസ്ഥാഡന്ന് ആസളികളുലടെ ഉടെമസതയുലടെ കസ്ഥാരലതളില കൃതലത
ഉറപ്പു  വരുത്തുനതളിനന,  ദറസ്ഥാഡുകള്  ദനസ്ഥാടളികഫ  ലചെയന്ന്  ആസളിയെളില
ഉള്ലപടുത്തുനതളിനമുള സതസ്വര നടെപടെളികള് സര്കസ്ഥാര് തലെതളില ഉണസ്ഥാകണലമനളള
ലെകലദതസ്ഥാലടെയെസ്ഥാണന്ന് ഇഇൗ റളിദപസ്ഥാര്ടന്ന് തയസ്ഥാറസ്ഥാകളിയെളിട്ടുളതന്ന്.

3. ഓഡളിറന്ന് വലസ്ഥാപ്തളി

ശരസ്ഥാശരളി  ഒരു  ജളിലസ്ഥാ  പഞസ്ഥായെതന്ന്,  ഒരു  ദബസ്ഥാകന്ന്  പഞസ്ഥായെതന്ന്,  മൂനന്ന്
ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെതന്ന്  എനളിവ  ജളിലസ്ഥാ  അടെളിസസ്ഥാനതളില  പദതലകന  തളിരലഞ്ഞെടുതന്ന്
അവയുലടെ അധളികസ്ഥാര പരളിധളിയെളില വരുന ദറസ്ഥാഡുകളളിദന്മേലുള പരളിപസ്ഥാലെനതളിനസ്ഥായെളി
2012-13  മുതല  2017-18  വലരയുളള കസ്ഥാലെവളവളില പദ്ധതളി തയസ്ഥാറസ്ഥാകളി ലചെലെവഴളിച്ച
തുകകളസ്ഥാണന്ന്  പരളിദശസ്ഥാധനസ്ഥാ  വളിദധയെമസ്ഥാകളിയെതന്ന്.  ആസളി  രജളിസ്റ്ററളിലലെ  ദറസ്ഥാഡുകളുലടെ
വളിവരങ്ങള്  മസ്ഥാതമസ്ഥാണന്ന്  പരളിദശസ്ഥാധളിച്ചളിട്ടുളതന്ന്  എനതളിനസ്ഥാല  മറന്ന്  വളിവരങ്ങളുലടെ
ആധളികസ്ഥാരളികത ഈ റളിദപസ്ഥാര്ടളില പരസ്ഥാമര്ശളിക്കുനളില. 14  ജളിലകളളിലെസ്ഥായെളി  74  തദദ്ദേശ
സസ്വയെനഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളളില  നടെതളിയെ  അവദലെസ്ഥാകനതളില  നളിനന  ലെഭലമസ്ഥായെ
അപസ്ഥാകതകളുലടെ വളിശദസ്ഥാനശങ്ങള് ചുവലടെ ദചെര്ക്കുന. 

4. ഓഡളിറന്ന് നളിരധീകണങ്ങള് 

(a) ആസളി രജളിസ്റ്റര് പൂര്ണവുന കസ്ഥാലെളികവുമല

തദദ്ദേശ  സസ്വയെനഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങള്കന്ന്  അധളികസ്ഥാര  വളിദകനധീകരണന  വഴളി
ലെഭലമസ്ഥായെതുന  വളികസന  പവര്തനങ്ങളുലടെ  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായെളി  ആര്ജളിച്ചതുമസ്ഥായെ
ആസളികളുലടെ  വളിവരങ്ങള്  ഉള്ലപടുന  ആസളി  രജളിസ്റ്റര്  തയസ്ഥാറസ്ഥാകളി
സൂകളികണലമനന്ന്  സര്കസ്ഥാര്  നളിര്ദദ്ദേശളിച്ചളിട്ടുണന്ന്.   സനസസ്ഥാന  സര്കസ്ഥാരളിലന
ഉതരവുകള്/സര്ക്കുലെര്  (നമ്പര്  55178/FM3/2008  തസസ്വഭവ.  തധീയെതളി
24.08.2008,  58608/DB2/2009  തസസ്വഭവ.  തധീയെതളി  13.01.2010,  59/2012
തസസ്വഭവ.  തധീയെതളി  06.01.2012)  എനളിവ മുദഖന  ആസളി  രജളിസ്റ്റര്
നളിര്ബന്ധമസ്ഥായുന  പൂര്ണവുന  കസ്ഥാലെളികവുമസ്ഥാകളി  പരളിപസ്ഥാലെളികണലമനന്ന്  തദദ്ദേശ
സസ്ഥാപനങ്ങള്കന്ന്  നളിര്ദദ്ദേശന  നലകളിയെളിട്ടുണന്ന്.  തദദ്ദേശ  സസ്ഥാപനങ്ങളളിലലെ
ആസളികളുലടെ പരളിപസ്ഥാലെനതളിനന സനരകണതളിനന ആവശലമസ്ഥായെ പദ്ധതളികള്
ആസൂതണന  ലചെദയണതന്ന്  ആസളി  രജളിസ്റ്ററളിലലെ  വളിവരങ്ങളുലടെ
അടെളിസസ്ഥാനതളിലെസ്ഥാണന്ന്.  പസ്തുത വളിവരങ്ങള് ആധസ്ഥാരമസ്ഥാകളിയെസ്ഥാണന്ന് ആസളികളുലടെ
സനരകണതളില  ഫണന്ന്  അനവദളിക്കുനതന്ന്.  ഓദരസ്ഥാ  സസ്ഥാമ്പതളിക
വര്ഷതളിദനയുന  ആരനഭതളില  മുനവര്ഷന  ആസളി  രജളിസ്റ്ററളില  വനളിട്ടുള
മസ്ഥാറങ്ങളുലടെ  സനഗഹ  റളിദപസ്ഥാര്ടന്ന്  ഭരണസമളിതളികന്ന്  സമര്പളിച്ചന്ന്  അനഗധീകസ്ഥാരന
വസ്ഥാങ്ങളി ഡളിജളിറല രജളിസ്റ്റര് പുതുകളി തയസ്ഥാറസ്ഥാദകണതസ്ഥാണന്ന്.
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ദമല സര്ക്കുലെറുകള് പകസ്ഥാരന ആസളി രജളിസ്റ്റര് കസ്ഥാലെളികമസ്ഥാകസ്ഥാതതളിനസ്ഥാല പലെ
തദദ്ദേശ  സര്കസ്ഥാരുകളുന  തങ്ങളുലടെ  അധധീനതയെളിലലപടെസ്ഥാത  ദറസ്ഥാഡുകളുലടെ
നളിര്മസ്ഥാണതളിനന  പരളിപസ്ഥാലെനതളിനന  തുക  ലചെലെവഴളിച്ചു  വരുനണന്ന്.
ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെതളിനളളില  സസ്വകസ്ഥാരല  വലക്തളികളുലടെ  ദറസ്ഥാഡുകളളിലുന  തദദ്ദേശ
സസ്വയെനഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുലടെ  ഫണന്ന്  വളിനളിദയെസ്ഥാഗളികലപടെസ്ഥാവുന  അവസ
നളിലെനളിലക്കുന.   അവദലെസ്ഥാകനന  നടെതളിയെ  എലസ്ഥാ  സസ്ഥാപനങ്ങളളിലുന  തലന
ആസളി  രജളിസ്റ്ററളില  ആവശലമസ്ഥായെ  വളിവരങ്ങള്  ഉള്ലപടുത്തുകദയെസ്ഥാ
കൂടളിദച്ചര്ക്കുകദയെസ്ഥാ ലചെയളിടളില.

ദറസ്ഥാഡളിലന നളിര്മസ്ഥാണ വര് ഷന,  ലചെയെളിദനജന്ന്,  ഓഡളി.ആര്/വളി.ആര്,  അവസസ്ഥാന
അറകുറപണളി നടെതളിയെ വര്ഷന,  ആസളി ആര്ജളിച്ച വര്ഷന,  അതളിലന വളിലെ,
അധളികമസ്ഥായെളി ആര്ജളിച്ച ആസളി, തധീയെതളി തുടെങ്ങളിയെ വളിവരങ്ങള്  ദഫസ്ഥാന 3-യെളില
ദരഖലപടുതളി സൂകളിക്കുനളില.   

(b)ഒദരദറസ്ഥാഡളില  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെത്തുന  ദബസ്ഥാകന്ന്  പഞസ്ഥായെത്തുന  നളിര്മസ്ഥാണ
പവൃതളികള് നളിര്വ്വഹളിച്ചു

അവദലെസ്ഥാകനതളിനസ്ഥായെളി  ലതരലഞ്ഞെടുത  ഗസ്ഥാമ  /  ദബസ്ഥാകന്ന്  പഞസ്ഥായെത്തുകളുലടെ
2012-13  മുതലുള  ദറസ്ഥാഡന്ന്   നളിര്മസ്ഥാണ,  പരളിപസ്ഥാലെന  ലചെലെവന്ന്  ദരഖകള്
പരളിദശസ്ഥാധളിച്ചതളില  ഒദര  ദറസ്ഥാഡളില  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെത്തുന  ദബസ്ഥാകന്ന്  പഞസ്ഥായെത്തുന
നളിര്മസ്ഥാണ പവൃതളികള് നളിര്വ്വഹളിച്ചളിട്ടുലണനന്ന് കലണതളിയെളിട്ടുണന്ന്. 

ക്രമ
നന.

ദപസ്ഥാജകന്ന് നന.,
വര്ഷന, ദപരന്ന് പഞസ്ഥായെതന്ന് അടെങ്കല തുക ലചെലെവന്ന്

തുക

തളിരുവനനപുരന ജളില

1

11/ 2012-13
തളിരുലവള്ളൂര് ലതറളിച്ചളിറ 
ദറസ്ഥാഡന്ന്
ലമറലെളിനഗന്ന്, ടെസ്ഥാറളിനഗന്ന് 

ദപസ്ഥാതനദകസ്ഥാടെന്ന് 
ദബസ്ഥാകന്ന് 
പഞസ്ഥായെതന്ന്

2,50,000 
(വളികസന ഫണന്ന്, 
ലപസ്ഥാതു വളികസന 
ഗസ്ഥാനന്ന്)

2,50,000

2

51/ 2013-14
തളിരുലവള്ളൂര് ലതറളിച്ചളിറ 
ദറസ്ഥാഡന്ന്
ലമറലെളിനഗന്ന്, ടെസ്ഥാറളിനഗന്ന്

ദപസ്ഥാതനദകസ്ഥാടെന്ന് 
ദബസ്ഥാകന്ന് 
പഞസ്ഥായെതന്ന്

3,70,000 
(വളികസന ഫണന്ന്, 
ലപസ്ഥാതു വളികസന 
ഗസ്ഥാനന്ന്)

3,69,914

3
17/2012-13
തളിരുലവള്ളൂര് ലതറളിച്ചളിറ 
ദറസ്ഥാഡന്ന് പുനരുദ്ധസ്ഥാരണന

അണ്ടൂര്ദകസ്ഥാണന 
ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെതന്ന് 

4,31,000 (തനതന്ന് 
ഫണന്ന്) 3,42,045

4 114/2014-15
തളിരുലവള്ളൂര് ലതറളിച്ചളിറ 
ദറസ്ഥാഡന്ന് റധീടെസ്ഥാറളിനഗന്ന്, ടെസ്ഥാറളിനഗന്ന്

അണ്ടൂര്ദകസ്ഥാണന 
ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെതന്ന് 

3,17,000 
(വളികസന ഫണന്ന്, 
എസന്ന്.സളി)

3,17,000

55,772
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56,656 
(ലമയെളിനനനസന്ന് 
ഫണന്ന്)

5

73/ 2015-16
തളിരുലവള്ളൂര് വസ്ഥാര്ഡളിലലെ 
ലതറളിച്ചളിറ ദറസ്ഥാഡന്ന്
റധീടെസ്ഥാറളിനഗന്ന്

അണ്ടൂര്ദകസ്ഥാണന 
ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെതന്ന്

1,34,227 
(ലമയെളിനനനസന്ന് 
ഫണന്ന്)

1,34,227

എറണസ്ഥാകുളന ജളില

6

68/2018
പുറ്റുമസ്ഥാനൂര് ദവളൂര് പളളി 
ദകസ്ഥാമനമന ഭണസ്ഥാരകവലെ 
ദറസ്ഥാഡന്ന്

വടെവുദകസ്ഥാടെന്ന് 
ദബസ്ഥാകന്ന് 
പഞസ്ഥായെതന്ന്

5,00,000/-
ലപസ്ഥാതുവളിഭസ്ഥാഗന

7
178/2018
ദവളൂര്പളളി ദകസ്ഥാമനമന 
ഭണസ്ഥാരകവലെ ദറസ്ഥാഡന്ന്

വടെവുദകസ്ഥാടെന്ന് 
ദബസ്ഥാകന്ന് 
പഞസ്ഥായെതന്ന്

5,00,000/-
ലപസ്ഥാതുവളിഭസ്ഥാഗന

ദകസ്ഥാഴളിദകസ്ഥാടെന്ന് ജളില

8
89/12-13 SO
അനശകദച്ചരളി ലകസ്ഥാമളിളളി 
നടെദമല ദറസ്ഥാഡന്ന് 

എടെദച്ചരളി 
ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെതന്ന്

19,158
പസ്ഥാന
ജനറല

9
101/15016
അനശകദച്ചരളി ലകസ്ഥാമളിളളി 
നടെദമല ദറസ്ഥാഡന്ന് 

എടെദച്ചരളി 
ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെതന്ന്

1,68,518
MG(R)

10
42/12-13 SO
അനശകദച്ചരളി ലകസ്ഥാമളിളളി 
നടെദമല ദറസ്ഥാഡന്ന് 

തൂദണരളി ദബസ്ഥാകന്ന് 
പഞസ്ഥായെതന്ന്

3,78,054
മറ്റുളവ

11
SO 92/16-17
അനശകദച്ചരളി ലകസ്ഥാമളിളളി 
നടെദമല ദറസ്ഥാഡന്ന് 

തൂദണരളി ദബസ്ഥാകന്ന് 
പഞസ്ഥായെതന്ന് ലെഭലമല

ദകസ്ഥാടയെന ജളില

12 2012-13
പുളളിമൂടെന്ന് നദടെപധീടെളിക

കൂദരസ്ഥാപടെ 
ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെതന്ന്

1,00,000

13 2015-16
പുളളിമൂടെന്ന് നദടെപധീടെളിക

പസ്ഥാമ്പസ്ഥാടെളി ദബസ്ഥാകന്ന്
പഞസ്ഥായെതന്ന്

4,98,959

പതനനതളിട ജളില

14

26/16-17
കരസ്ഥാലെളിലപടെളി 
കസ്ഥാവുനമുകതന്ന്പടെളി കളിടെസ്ഥാരന
ദറസ്ഥാഡന്ന് ദകസ്ഥാണ്ക്രധീറളിനഗന്ന്
വസ്ഥാര്ഡന്ന് 11

പനളന ദബസ്ഥാകന്ന് 
പഞസ്ഥായെതന്ന് 

3,25,496
വളികസന

ഫണന്ന്
(ജനറല)
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റററോഡുകളുടടെ ചുമതലറോ വവിഭജനന

15

158/14-15
കരസ്ഥാലെളിലപടെളി 
കസ്ഥാവുനമുകതന്ന്പടെളി കളിടെസ്ഥാരന
ദറസ്ഥാഡന്ന് ദകസ്ഥാണ്ക്രധീറളിനഗന്ന്
വസ്ഥാര്ഡന്ന് 11

ആറനമുള 
ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെതന്ന്

99,545
ധനകസ്ഥാരല
കമധീഷന

ഗസ്ഥാനന്ന്

(c) ഒദര ദറസ്ഥാഡളില ഗസ്ഥാമ, ദബസ്ഥാകന്ന്, ജളിലസ്ഥാ പഞസ്ഥായെത്തുകള് നളിര്മസ്ഥാണ പവൃതളികള്
നളിര്വ്വഹളിച്ചു

അവദലെസ്ഥാകനതളിനസ്ഥായെളി ലതരലഞ്ഞെടുത ഗസ്ഥാമ/ബസ്ഥാകന്ന്/ജളിലസ്ഥാ പഞസ്ഥായെത്തുകളുലടെ
2012-13  മുതലുള  ദറസ്ഥാഡന്ന്  നളിര്മസ്ഥാണ  പരളിപസ്ഥാലെന  ലചെലെവന്ന്  ദരഖകള്
പരളിദശസ്ഥാധളിച്ചതളില ഒദര  ദറസ്ഥാഡളില ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെത്തുന  ദബസ്ഥാകന്ന്  പഞസ്ഥായെത്തുന,
ജളിലസ്ഥാ പ ഞസ്ഥായെത്തുന നളിര്മസ്ഥാണ പവൃതളികള് നളിര്വ്വഹളിച്ചളിട്ടുളതസ്ഥായെളി കസ്ഥാണുന.

ക്രമ
നന.

ദപസ്ഥാജകന്ന് നന.,
വര്ഷന, ദപരന്ന്

പഞസ്ഥായെതന്ന് ലചെലെവന്ന് തുക

തൃശ്ശൂര് ജളില

1
138/16, 2015-16
ആറ്റൂര് ലകസ്ഥാളവളളി ദറസ്ഥാഡന്ന് 
ദസസ്ഥാളളിനഗന്ന്, ലമറലെളിനഗന്ന്, ടെസ്ഥാറളിനഗന്ന്

തൃശ്ശൂര് ജളിലസ്ഥാ 
പ ഞസ്ഥായെതന്ന് 23,90,363

2
33/16, 2015-16
ലകസ്ഥാളവളളി ദറസ്ഥാഡന്ന്
ലമറലെളിനഗന ടെസ്ഥാറളിനഗന

വടെകസ്ഥാദഞരളിദബസ്ഥാ
കന്ന് പഞസ്ഥായെതന്ന് 8,99,008

3 69/16, 2015-16
ലകസ്ഥാളവളളി ദറസ്ഥാഡന്ന് ദസസ്ഥാളളിനഗന്ന്

മുള്ളൂര്കര 
ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെതന്ന് 4,14,537

ദകസ്ഥാഴളിദകസ്ഥാടെന്ന് ജളില

4
42/12-13
ദതറന പളിലെസ്ഥാവളില ആദയെസ്ഥാതന്ന് മുകന്ന് 
ദറസ്ഥാഡന്ന്

എടെദച്ചരളി 
ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെതന്ന്

86,937 പസ്ഥാന
ജനറല

5
85/12-13 SO
ദതറന പളിലെസ്ഥാവളില ആദയെസ്ഥാതന്ന് മുകന്ന് 
ദറസ്ഥാഡന്ന്

എടെദച്ചരളി 
ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെതന്ന്

12,546 തനതന്ന്
ഫണന്ന്

167509 MG(R)

6
91/16-17
ദതറന പളിലെസ്ഥാവളില ആദയെസ്ഥാതന്ന് മുകന്ന് 
ദറസ്ഥാഡന്ന്

തൂദണരളി ദബസ്ഥാകന്ന് 
പഞസ്ഥായെതന്ന്

4,95,000 പസ്ഥാന
ജനറല
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7
46/16-17 so
ദതറന പളിലെസ്ഥാവളില ആദയെസ്ഥാതന്ന് മുകന്ന് 
ദറസ്ഥാഡന്ന്

ദകസ്ഥാഴളിദകസ്ഥാടെന്ന് 
ജളിലസ്ഥാപഞസ്ഥായെതന്ന്

24,09,412
MG(R)

8
17/17-18
ദതറന പളിലെസ്ഥാവളില ആദയെസ്ഥാതന്ന് മുകന്ന് 
ദറസ്ഥാഡന്ന്

ദകസ്ഥാഴളിദകസ്ഥാടെന്ന് 
ജളിലസ്ഥാപഞസ്ഥായെതന്ന് ലെഭലമല

(d)ആസളി രജളിസ്റ്ററളില ഇരടളിപന്ന്

തദദ്ദേശഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുലടെ  ആസളി  രജളിസ്റ്റര്  പരളിദശസ്ഥാധളിച്ചതളില  പലെ
സസ്ഥാപനങ്ങളളിലുന  ആസളി  രജളിസ്റ്ററളിലലെ  ദരഖലപടുതലുകളളില  ഇരടളിപന്ന്
വനളിട്ടുണന്ന്. ഉദസ്ഥാഹരണന ചുവലടെ ദചെര്ക്കുന.

അണ്ടൂര്ദകസ്ഥാണന ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെതന്ന്   (  തളിരുവനനപുരന ജളില  )

ക്രമ
നന

 
ദപരന്ന്

ആസളി രജളിസ്റ്റര് ആസളി വളിവരന നളിര്
മസ്ഥാണ
വര്ഷന

ദപജന്ന്
നന

ക്രമ
നന നധീളന വധീതളി

1
തളളിയെളില ലടെനബളിള് ദറസ്ഥാഡന്ന്
മുതല പളളിപ്പുറന 
ദപസ്ഥാതനദകസ്ഥാടെന്ന് ദറസ്ഥാ ഡന്ന്

1 1 1.070
കളി.മധീ 4 മധീ 2008

2
തളളിയെളില ലടെനബളിള് ദറസ്ഥാഡന്ന്
പളളിപ്പുറന ദപസ്ഥാതനദകസ്ഥാടെന്ന്
ദറസ്ഥാ ഡന്ന്

20 59
1.070
കളി.മധീ 4 മധീ 2003

കഠളിനനകുളന ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെതന്ന്   (  തളിരുവനനപുരന ജളില  )

ക്രമ
നന ദപരന്ന്

ആസളി രജളിസ്റ്റര് ആസളി വളിവരന നളിര്മസ്ഥാ
ണ

വര്ഷനദപജന്ന് നന ക്രമ നന നധീളന വധീതളി

1 ഏലെസ്ഥായെളില ദകതന ദറസ്ഥാഡന്ന് 14 42 0.060 കളി.മധീ  3 മധീ ലെഭലമല

2 ഏലെസ്ഥായെളില ദകതന ദറസ്ഥാഡന്ന് 54 30 0.060 കളി.മധീ  3 മധീ 2009

3 ദജലസ്ഥാതളിനളിലെയെന ദറസ്ഥാഡന്ന് 38 1 0.400 കളി.മധീ  3 മധീ ലെഭലമല

4 ദജലസ്ഥാതളിനളിലെയെന ദറസ്ഥാഡന്ന് 75 101 0.700 കളി.മധീ  3 മധീ 2007

350 പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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കസ്ഥാസറദഗസ്ഥാഡന്ന് ജളിലസ്ഥാപഞസ്ഥായെതന്ന്

ക്രമ
നന

 
ദപരന്ന്

ആസളി രജളിസ്റ്റര് ആസളി വളിവരന നളിര്മസ്ഥാണ
വര്ഷനദപജന്ന് നന ക്രമ നന നധീളന വധീതളി

1 ചെഇൗകളി - ഉളളിയെതടുക 10 25 4.178 km 8 m 1997

2 ഉളളിയെതടുക - ചെഇൗകളി 24 30 4.180 km 8 m ലെഭലമല

(e) രണന്ന്  തദദ്ദേശ  സസ്ഥാപനങ്ങളുലടെ  ആസളി  രജളിസ്റ്ററളില  ഒദര  ദറസ്ഥാഡന്ന്
ഉള്ലപടുതളിയെളിരളിക്കുന.

അവദലെസ്ഥാകനതളിനസ്ഥായെളി  ലതരലഞ്ഞെടുത  സസ്ഥാപനങ്ങളളില  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെ
തളിലനയുന  ജളിലസ്ഥാപഞസ്ഥായെതളിലനയുന  ആസളി  രജളിസ്റ്ററളില  ഒദര  ദറസ്ഥാഡന്ന്
ഉള്ലപടുതളിയെളിരളിക്കുന. ഉദസ്ഥാഹരണന ചുവലടെ ദചെര്ക്കുന. 

ദപരന്ന്

അണ്ടൂര്ദകസ്ഥാണന
ഗസ്ഥാ.പഞസ്ഥാ.

(തളിരുവനനപുരന ജളില)
തളിരുവനനപുരന ജളിലസ്ഥാപഞസ്ഥായെതന്ന്

നധീളന വധീതളി
ആസളി

രജളിസ്റ്റര്
നമ്പര്

നധീളന വധീതളി
ആസളി രജളിസ്റ്റര്

നമ്പര്

ലകസ്ഥായെന്ന് ത്തൂര്ദകസ്ഥാ
ണന കളിളളിതടളില 
ദകത ദറസ്ഥാഡന്ന്

0.400
km 9.8 m 144 430 മധീ 8 മധീ 1153100500000

01172

കല്ലുപസ്ഥാലെന 
സളി.ആര്.പളി.എഫന്ന്
ലെളിങ്കന്ന് ദറസ്ഥാഡന്ന്

0.810
km 6 m 78 340 മധീ 8 മധീ

1153100500000
00042

കധീഴസ്ഥാവൂര് ദകത 
ദറസ്ഥാഡന്ന്

0.090
km 3 m 136 720 മധീ 8 മധീ 1153100500000

01167

തളിരുവള്ളൂര് 
ദകതന ദറസ്ഥാഡന്ന്

0.185
km

3.40
m 192 180 മധീ 6 മധീ 1153100500000

01443

ദപരന്ന്

ലചെമരുതളി ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെതന്ന്
(തളിരുവനനപുരന ജളില)

തളിരുവനനപുരന ജളിലസ്ഥാപഞസ്ഥായെതന്ന്

നധീളന 
വധീ
തളി

ആസളി
രജളിസ്റ്റര്
നമ്പര്

നധീളന വധീതളി
ആസളി രജളിസ്റ്റര്

നമ്പര്

പസ്ഥാലെച്ചളിറ – 
വടപസ്ഥാമൂടെന്ന്- 
പടെളിയെസ്ഥാരത്തുവളിള 
ദകസ്ഥാളനളി ദറസ്ഥാഡന്ന്

0.2 km 4.3
m

ദപജന്ന് നന 46
ക്രമ നന 1

500
മധീ

8 മധീ 1153100500000
00253
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ആശസ്ഥാരളിവളിളസ്ഥാകന 
കരളിയെറ ദറസ്ഥാഡന്ന് 0.9 km 9 m ദപജന്ന് നന 11

ക്രമ നന 1
1500

മധീ 6 മധീ 1153100500000
00953

മടെതന്ന് വളിളസ്ഥാകന 
കുറ്റൂര് ദറസ്ഥാഡന്ന് 0.4km 3.5

m
ദപജന്ന് നന 71
ക്രമ നന 2

495
മധീ 6 മധീ 1153100500000

01333

ശ്രധീനളിവസ്ഥാസപുരന 
ദതസ്ഥാപളില 
ലഎ.റളി.സളി 
ദകസ്ഥാളനളി ദറസ്ഥാഡന്ന്

0.87
km

4 m ദപജന്ന് നന 83
ക്രമ നന 24

747
മധീ

8 മധീ 1153100500000
00337

ലകസ്ഥായ്ത്തൂര്ദകസ്ഥാണന 
കളിളളിതടളില 
ദകത ദറസ്ഥാഡന്ന്

0.400
km

9.8
m 144 430

മധീ 8 മധീ 1153100500000
01172

കല്ലുപസ്ഥാലെന 
സളി.ആര്.പളി.എഫന്ന്
ലെളിങ്കന്ന് ദറസ്ഥാഡന്ന്

0.810k
m 6 m 78

340
മധീ 8 മധീ

1153100500000
00042

കധീഴസ്ഥാവൂര് ദകത 
ദറസ്ഥാഡന്ന്

0.090
km 3 m 136 720

മധീ 8 മധീ 1153100500000
01167

തളിരുവള്ളൂര് 
ദകതന ദറസ്ഥാഡന്ന്

0.185k
m

3.40
m 192 180 മധീ 6 മധീ 1153100500000

01443

ദപരന്ന്

ഇലെകമണ്
ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെതന്ന് തളിരുവനനപുരന ജളിലസ്ഥാപഞസ്ഥായെതന്ന്

നധീളന വധീതളി
ആസളി

രജളിസ്റ്റര്
നമ്പര്

നധീളന വധീതളി ആസളി രജളിസ്റ്റര്
നമ്പര്

കളതറ ആസസ്ഥാദന്ന് 
ലമദമസ്ഥാറളിയെല 
മസ്ഥാനകൂടന ദറസ്ഥാഡന്ന്

0.90
0 km

4.00
m 194 500 മധീ 8 മധീ

11531005000000103
5

ഏറത്തുവസ്ഥാതുകല 
ഇലെകമണ് പളളി 
ദറസ്ഥാഡന്ന്

0.60
0 km

6.00
m 119 350 മധീ 6 മധീ 11531005000000142

1

ദപരന്ന്

ഒറ്റൂര് ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെതന്ന് തളിരുവനനപുരന ജളിലസ്ഥാപഞസ്ഥായെതന്ന്

നധീളന വധീതളി
ആസളി

രജളിസ്റ്റര്
നമ്പര്

നധീളന വധീ
തളി

ആസളി രജളിസ്റ്റര്
നമ്പര്

ദപസ്ഥാദസ്റ്റസ്ഥാഫധീസന്ന് 
കുഞ്ചുവധീടെന്ന് ദറസ്ഥാഡന്ന്

375
m

4.50
m

17-4 500 മധീ 8 മധീ 1153100500000
01037
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ദപരന്ന്

  ദപസ്ഥാതനദകസ്ഥാടെന്ന്
ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെതന്ന്

തളിരുവനനപുരന ജളിലസ്ഥാപഞസ്ഥായെതന്ന്

നധീളന വധീതളി
അസളി

രജളിസ്റ്റര്
നമ്പര്

നധീളന വധീതളി
അസളി രജളിസ്റ്റര്

നമ്പര്

കുനപുറന പണളിമൂലെ
ലതറളിച്ചളിറ ദറസ്ഥാഡന്ന്

1165
m 6m 376 500 മധീ 6 മധീ 115310050000001

257

കണളിയെസ്ഥാനദകസ്ഥാണന 
ദറസ്ഥാഡന്ന് 700m 4.5m 99 330 മധീ 6 മധീ 115310050000001

591

(f) ആസളി രജളിസ്റ്ററളില ഉള്ലപടെസ്ഥാത ദറസ്ഥാഡുകളളില  തദദ്ദേശഭരണ സസ്ഥാപനന തുക
ലചെലെവഴളിച്ചു

തദദ്ദേശഭരണ സസ്ഥാപനതളിലന ആസളികളളില ഉള്ലപടെസ്ഥാത ദറസ്ഥാഡുകളളില തുക
ലചെലെവഴളിച്ചു. ഉദസ്ഥാഹരണന ചുവലടെ ദചെര്ക്കുന.

തളിരുവനനപുരന ജളിലസ്ഥാ പഞസ്ഥായെതന്ന്

പന്ത്രണസ്ഥാന  പഞവത്സര  പദ്ധതളി  മസ്ഥാര്ഗ്ഗദരഖയെളില  ജളിലസ്ഥാപഞസ്ഥായെതളിലന
ചുമതലെയെളിലുള  എലസ്ഥാ  ദറസ്ഥാഡുകളുന  പൂര്ണ്ണ  ഗതസ്ഥാഗതദയെസ്ഥാഗലമസ്ഥാകളിയെ  ദശഷന
ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെത്തുകളുലടെ ആസളി രജളിസ്റ്ററളില ഉള്ലപട 6 മധീററളില കുറയെസ്ഥാത വധീതളിയുള
ഏതന്ന്  ദറസ്ഥാഡുന  ലമച്ചലപടുത്തുനതളിനന്ന്  ജളിലസ്ഥാപഞസ്ഥായെതളിനന്ന്  ദപസ്ഥാജകന്ന്
ഏലറടുകസ്ഥാവുനതസ്ഥാലണനന  ബന്ധലപട  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെതളില  നളിനന  ദരഖസ്ഥാമൂലെന
സമതപതന  വസ്ഥാങ്ങളിയെളിരളികണന  എനന  നളിര്ദദ്ദേശമുണന്ന്.  പസ്തുത  നളിര്ദദ്ദേശന
പസ്ഥാലെളികസ്ഥാലത  ജളിലസ്ഥാപഞസ്ഥായെതളിലനദയെസ്ഥാ  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെതളിലനദയെസ്ഥാ  ആസളി
രജളിസ്റ്ററളില ഉള്ലപടെസ്ഥാത ദറസ്ഥാഡുകളളില ജളിലസ്ഥാപഞസ്ഥായെതന്ന് നളിര്മസ്ഥാണ  പവൃതളികള്
നടെതളിയെളിട്ടുളതളിലന വളിവരന ചുവലടെ ദചെര്ക്കുന.

• അണ്ടൂര്ദകസ്ഥാണന ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെതന്ന് 

ദപസ്ഥാജകന്ന്
നന, വര്ഷന ദറസ്ഥാഡളിലന ദപരന്ന് പവൃതളി അടെങ്കല ലചെലെവന്ന്

13/12-3 കണലപസ്ഥാലെന
പണയെളിലദറസ്ഥാഡന്ന്

രണസ്ഥാനഘട
ലമറലെളിനഗന
ടെസ്ഥാറളിനഗന

11,83,963
(ലമയെളിനനനസന്ന് ഫണന്ന്) 11,83,963

492/12-13 വസ്ഥാടെളിയെളിലമുകന്ന്
ലലമതസ്ഥാനളി ദറസ്ഥാഡന്ന്

റധീടെസ്ഥാറളിനഗന്ന് 13,86,018
(ലമയെളിനനനസന്ന് ഫണന്ന്)

13,86,018

498/12-13
മുണപളളി
ലകസ്ഥായെന്ന് ത്തൂര്ദകസ്ഥാണന
ദറസ്ഥാഡന്ന്

സനരകണ
ഭളിതളി

3,50,000
(ലമയെളിനനനസന്ന് ഫണന്ന്) 3,42,181

                                              സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് 2017-18 353
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838/13-14 ലലകലെസ്ഥാസന്ന് നഗര് 
കകസ്ഥാടെന്ന്മഠന ദറസ്ഥാഡന്ന്

പുനരുദ്ധസ്ഥാര
ണന

7,00,000
(ലമയെളിനനനസന്ന് ഫണന്ന്) 6,91,472

10/15-16 ആലുനമൂടെന്ന് തളിടമൂഴളി 
പറമ്പുവസ്ഥാരന ദറസ്ഥാഡന്ന്

ലമറലെളിനഗന
പസ്ഥാര്ശസ്വഭളിതളി
നളിര്മസ്ഥാണവുന

28,19,357 (വളികസന
ഫണന്ന്) 28,19,357

138/14-15 പനവളിളദകസ്ഥാണന 
അണപസ്ഥാലെന ദറസ്ഥാഡന്ന്

പുനരുദ്ധസ്ഥാര
ണന

15,00,000
(ലമയെളിനനനസന്ന് ഫണന്ന്)

14,90,126

183/14-15 മസസ്ഥാനമുകന്ന് കലളിനകര
ദറസ്ഥാഡന്ന്

പസ്ഥാര്ശസ്വഭളിതളി
നളിര്മസ്ഥാണന

15,00,000 (വളികസന
ഫണന്ന്, ലപസ്ഥാതു)

13,40,379

• ഒറ്റൂര് ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെതന്ന്

ദപസ്ഥാജകന്ന്
നന, വര്ഷന

ദറസ്ഥാഡളിലന ദപരന്ന് പവൃതളി അടെങ്കല ലചെലെവന്ന്

810
2014-15

ശ്രധീനസ്ഥാരസ്ഥായെണഗരു
ദകതന  വടെകതളികന
ദകതനകരവധീടെന്ന്
മണമ്പൂര് വളിള ദകതന

റധീടെസ്ഥാറളിനഗന്ന് ,
ദകസ്ഥാണ്ക്രധീ

റളിനഗന്ന്

15,00,000
(ലമയെളിനനനസന്ന്

ഫണന്ന്)
14,97,170

95
2015-16

മസ്ഥാമ്പഴദകസ്ഥാണന-
ഭഗവതളിപുരന
കസ്ഥാഞ്ഞെളിരനവളിള ദറസ്ഥാഡന്ന്

ലമയെളിലനന
നസന്ന്

6,67,504
(ത.ഫ)

13,32,496
(ലമയെളിനനനസന്ന്

ഫണന്ന്)

4,13,045 (ത.ഫ)
13,32,496

(ലമയെളിനനനസന്ന്
ഫണന്ന്)

849
2013-14

ദതസ്ഥാപളില
മഠതളിവളിളസ്ഥാകന

ലമയെളിലനന
നസന്ന്

5,00,000
(ലമയെളിനനനസന്ന്

ഫണന്ന്)
4,77,719

• ദപസ്ഥാതനദകസ്ഥാടെന്ന് ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെതന്ന്

ദപസ്ഥാജകന്ന്
നന, വര്ഷന ദറസ്ഥാഡളിലന ദപരന്ന് പവൃതളി അടെങ്കല ലചെലെവന്ന്

50
2012-13

കടെവൂര് കലന്ന് ലവടളി
ദറസ്ഥാഡന്ന്

പുനരുദ്ധസ്ഥാര
ണന

11,49,986
(വളികസന ഫണന്ന്,

ലപസ്ഥാതു)
11,36,360

ദകസ്ഥാഴളിദകസ്ഥാടെന്ന് ജളില

1994  ലലെ  ദകരള  പഞസ്ഥായെതന്ന്  രസ്ഥാജന്ന്  ആകന്ന്  ലസകന  166  (1),  പടളിക  3
പകസ്ഥാരമുള  ദമഖലെസ്ഥാ  ചുമതലെകളളില  ഒരു  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെതളിലലെ  ഗസ്ഥാമധീണ  ദറസ്ഥാഡുകള്
നളിര്മളിക്കുകയുന പരളിപസ്ഥാലെളിക്കുകയുന ലചെയ്യുക എനതസ്ഥാണന്ന് ലപസ്ഥാതുമരസ്ഥാമതന്ന് ദമഖലെയെളില
ദറസ്ഥാഡുകളുമസ്ഥായെളി ബന്ധലപടന്ന് ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെത്തുകളുലടെ ഉതരവസ്ഥാദളിതസ്വന. എനസ്ഥാല ആസളി

354 പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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രജളിസ്റ്റര്  കസ്ഥാലെളികമസ്ഥാകണലമന  നളിരനരമസ്ഥായെ  സര്കസ്ഥാര്  നളിര്ദദ്ദേശങ്ങള്,  13-ാ
പദ്ധതളികസ്ഥാലെമസ്ഥായെളിട്ടുന  പസ്ഥാലെളികലപടെസ്ഥാതതളിനസ്ഥാല,  സസ്ഥാപനതളിലന
ആസളിയെളിലലപദടെണ എലസ്ഥാ ദറസ്ഥാഡുകളുന ആസളി രജളിസ്റ്ററളില ഉള്ലപടെസ്ഥാതളിരളിക്കുകയുന,
രജളിസ്റ്ററളില  ഉള്ലപടെസ്ഥാത  ദറസ്ഥാഡുകളളില  നളിര്മസ്ഥാണതളിനന  പരളിപസ്ഥാലെനതളിനമസ്ഥായെളി
തുക ലചെലെവഴളിക്കുകയുന  ലചെയ്യുന പവണത സസ്ഥാപനതളില കണ്ടുവരുന. 

• എടെദച്ചരളി ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെതന്ന്

ക്രമ
നന

ദറസ്ഥാഡളിലന ദപരന്ന് ദപസ്ഥാജകന്ന് നമ്പര് ലചെലെവു തുക ഫണളിനന

1
പുതനപുരയെളില മുകന്ന് 
അയെനളികണളി ദറസ്ഥാഡന്ന് 17/2015-16

2,50,000
42,897

ധനകസ്ഥാരല കമധീഷന
ഗസ്ഥാനന്ന്
തനതന്ന് ഫണന്ന്

2 കൂവയെളില തസ്ഥാഴ 
വസ്ഥാരലപതന്ന് മുകന്ന് ദറസ്ഥാഡന്ന്

100/16-17
23/17-18 3,98,806

2,05,000/- 
ധനകസ്ഥാരല കമധീഷന
ഗസ്ഥാനന്ന് വകയെളിരുതളി

3 ഇരളിങ്ങണ്ണൂര് ഹയെര് 
ലസകനറളി സ്കൂള് ദറസ്ഥാഡന്ന്

67/15-16 4,70,000
25,826

MG(R)
തനതന്ന് ഫണന്ന്

4
കധീഴലെനവളിടെ 
ദകസ്ഥാടെദഞരളി LP സ്കൂള് 
ദറസ്ഥാഡന്ന്

70/14-15
35/15-16 SO

1,01,859
3,71,022

35,234

പസ്ഥാന ജനറല
പസ്ഥാന ജനറല
തനതന്ന് ഫണന്ന്

ആസളി  രജളിസ്റ്റര്  പരളിപസ്ഥാലെനന  സനബന്ധളിച്ചന്ന്  സര്കസ്ഥാര്  കസ്ഥാലെസ്ഥാകസ്ഥാലെങ്ങളളില
പുറലപടുവളിച്ച  ദമല ഉതരവുകള്  കൃതലമസ്ഥായെളി  പസ്ഥാലെളികസ്ഥാതതു മൂലെമസ്ഥാണന്ന്  ഇപകസ്ഥാരന
തദദ്ദേശ സസ്ഥാപനതളിദനതലസ്ഥാത ആസളികളളില നളിര്മസ്ഥാണ പവൃതളികള് മൂലെന അധളിക
ലചെലെവന്ന്  ഉണസ്ഥാകുനതന്ന്.  ഇകസ്ഥാരലതളില  സര്കസ്ഥാരളിദനയുന  തദദ്ദേശസസ്വയെനഭരണ
സസ്ഥാപനങ്ങളുലടെയുന സതസ്വര ശ്രദ്ധ കണളിക്കുന.

(g) കണകളിവളിറളി മസ്ഥാപന്ന് തയസ്ഥാറസ്ഥാകളിയെളിടളില

തദദ്ദേശഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളുലടെ ദറസ്ഥാഡന്ന് കണകളിവളിറളി പസ്ഥാന തയസ്ഥാറസ്ഥാകണലമനതന്ന്
പദ്ധതളി  ആസൂതണ മസ്ഥാര്ഗ്ഗദരഖയെളിലലെ പധസ്ഥാനലപട നളിര്ദദ്ദേശങ്ങളളിലലെസ്ഥാനസ്ഥാണന്ന്.
പതളിലനസ്ഥാനസ്ഥാന  പദ്ധതളി  മസ്ഥാര്ഗ്ഗദരഖയെളില  തലന  ദറസ്ഥാഡന്ന്  കണകളിവളിറളി  പസ്ഥാന
തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുനതളിനന്ന്  വലക്തമസ്ഥായെ  മസ്ഥാര്ഗ്ഗനളിര്ദദ്ദേശങ്ങള്   നലകളിയെളിട്ടുണന്ന്.
കണകളിവളിറളി  പസ്ഥാന  പധസ്ഥാനമന്ത്രളിയുലടെ  ഗസ്ഥാമധീണ  സടെകന്ന്  ദയെസ്ഥാജന
(പളി.എന.ജളി.എസന്ന്.ലലവ),  ഗസ്ഥാമധീണ  പശസ്ഥാതലെ  വളികസന  ഫണന്ന്
(ആര്.ലഎ.ഡളി.എഫന്ന്)  എനളിവയുമസ്ഥായെളി  സനദയെസ്ഥാജളിപളികണന  എനന്ന്
നളിര്ദദ്ദേശളിച്ചളിട്ടുണന്ന്.  പതളിലനസ്ഥാനന്ന്,  പന്ത്രണന്ന്,  പതളിമൂനന്ന്  പഞവത്സര  പദ്ധതളി
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മസ്ഥാര്ഗ്ഗദരഖയെളില  വലക്തമസ്ഥായെ  നളിര്ദദ്ദേശമുണസ്ഥായെളിട്ടുന  അടെളിസസ്ഥാന  വളിവരങ്ങള്
ദശഖരളിച്ചന്ന് കണകളിവളിറളി പസ്ഥാനന മസ്ഥാപ്പുന തയസ്ഥാറസ്ഥാകളി ആധളികസ്ഥാരളികമസ്ഥാകസ്ഥാലതയെസ്ഥാണന്ന്
ഇഇൗ  ദമഖലെയെളില  ആസൂതണവുന  നളിര്വ്വഹണവുന  നടെതളിയെളിട്ടുളതന്ന്  എനന്ന്
ദബസ്ഥാധലലപട്ടു.  കണകളിവളിറളി  മസ്ഥാപന്ന്  തയസ്ഥാറസ്ഥാകസ്ഥാതതളിനസ്ഥാല ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെതളില
തുടെങ്ങുനതുന അവസസ്ഥാനളിക്കുനതുമസ്ഥായെ ദറസ്ഥാഡുകള്,  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെതളിലൂലടെ കടെനന്ന്
ദപസ്ഥാകുന ദബസ്ഥാകന്ന്/ജളിലസ്ഥാപഞസ്ഥായെതളിലന അധധീനതയെളിലുള ദറസ്ഥാഡുകള് എനളിവ
വലക്തമസ്ഥായെളി  തളിരളിച്ചറളിയെസ്ഥാന  കഴളിയെസ്ഥാലത  വരുന.  ഇതന്ന്  ആസൂതണതളിലുന
നളിര്വ്വഹണതളിലുന അപസ്ഥാകങ്ങള്കന്ന് കസ്ഥാരണമസ്ഥാകുന.

വളിവളിധ ജളിലകളളിലെസ്ഥായെളി സസ്ഥാമ്പളിള് ഒസ്ഥാഡളിറന്ന്  നടെതളിയെ സസ്ഥാപനങ്ങളുലടെ വളിവരന
ചുവലടെ ദചെര്ക്കുന.

ക്രമ
നന ജളില

പരളിദശസ്ഥാധനനടെതളി
യെ സസ്ഥാപനങ്ങളുലടെ

എണ്ണന

കണകളിവളിറളി മസ്ഥാപന്ന്
തയസ്ഥാറസ്ഥാകളിയെളിട്ടുളവയു

ലടെ എണ്ണന

കണകളിവളിറളി മസ്ഥാപന്ന്
തയസ്ഥാറസ്ഥാകളിയെളിടളിലസ്ഥാ
തവയുലടെ എണ്ണന

1 തളിരുവനനപുരന 9 9

2 ലകസ്ഥാലന 5 5

3 ആലെപ്പുഴ 10 10

4 ദകസ്ഥാടയെന 6 6

5 പതനനതളിട 4 4

6 എറണസ്ഥാകുളന 5 5

7 തൃശ്ശൂര് 3 1 2

8 പസ്ഥാലെകസ്ഥാടെന്ന് 3 1 2

9 മലെപ്പുറന 5 5

10 ദകസ്ഥാഴളിദകസ്ഥാടെന്ന് 5 5

11 ഇടുകളി 5 5

12 കണ്ണൂര് 4 4

13 കസ്ഥാസര്ദഗസ്ഥാഡന്ന് 7 7

14 വയെനസ്ഥാടെന്ന് 3 3

ആലക 74 2 72

14.07.2007  ലലെ  സര്കസ്ഥാര്  ഉതരവന്ന്  (എന.എസന്ന്)128/17  തസസ്വഭവ
ഖണളിക.5.12  ല  ഗസ്ഥാമ,ദബസ്ഥാകന്ന്  പഞസ്ഥായെത്തുകള്  അവയുലടെ  അധളികസ്ഥാര
പരളിധളിയെളില  വരുന  എലസ്ഥാ  ദറസ്ഥാഡുകളുദടെയുന  ശനഖലെ  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന
നളിര്ദദ്ദേശളിച്ചളിട്ടുണന്ന്.  ദമല സര്കസ്ഥാര് നളിര്ദദ്ദേശങ്ങള് കൃതലമസ്ഥായെളി പസ്ഥാലെളിക്കുനതളില
തദദ്ദേശഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങള്കന്ന്  വധീഴ്ച  സനഭവളിച്ചളിട്ടുണന്ന്.  ഇകസ്ഥാരലതളില

356 പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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സര്കസ്ഥാരളിലനയുന  തദദ്ദേശഭരണ  സസ്ഥാപനതളിലനയുന  അടെളിയെനളിര  ശ്രദ്ധ
പതളിദയെണതസ്ഥാണന്ന്.

(h)നളിയെമപരമസ്ഥായെളി  തദദ്ദേശഭരണ  സസ്ഥാപനതളില  ചുമതലെ  നളികളിപ്തമലസ്ഥാത
ദറസ്ഥാഡുകളളില പവൃതളി നടെത്തുന.

1994  ലലെ ദക.പ.രസ്ഥാ.  ആകളിലലെ വകുപന്ന്  172  പകസ്ഥാരന തളിതലെ പഞസ്ഥായെത്തുകള്
ദറസ്ഥാഡുകളുലടെ പരളിപസ്ഥാലെനന നടെദതണതന്ന് തസ്ഥാലഴ പതളിപസ്ഥാദളിക്കുന വളിധമസ്ഥാണന്ന്.

ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെതന്ന് - ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെതളിലലെ ഗസ്ഥാമധീണ ദറസ്ഥാഡുകളുലടെ നളിര്വ്വഹണവുന
പരളിപസ്ഥാലെനവുന (പടളിക 3-XI)

ദബസ്ഥാകന്ന്  പഞസ്ഥായെതന്ന്  -  ഒനളിലെധളികന  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെത്തുകലള  തമളില
ബന്ധളിപളിക്കുന  ദബസ്ഥാകന്ന്  പഞസ്ഥായെതളിലലെ വളിദലജന്ന്  ദറസ്ഥാഡുകളുലടെയുന  ദബസ്ഥാകന്ന്
പഞസ്ഥായെതളില നളികളിപ്തമസ്ഥായെ മറന്ന് ദറസ്ഥാഡുകളുലടെയുന പരളിപസ്ഥാലെനന (പടളിക 4- IX)

ജളിലസ്ഥാപ ഞസ്ഥായെതന്ന്  -  ദമജര്  ജളിലസ്ഥാ  ദറസ്ഥാഡുകള്   ഒഴളിലക  ജളിലസ്ഥാപഞസ്ഥായെതളില
നളികളിപ്തമസ്ഥായെ   എലസ്ഥാ  ജളിലസ്ഥാ  ദറസ്ഥാഡുകളുലടെയുന  നളിര്മസ്ഥാണവുന  സനരകണവുന.
എനസ്ഥാല  തദദ്ദേശഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങള് നളിയെമന  അനശസ്ഥാസളിക്കുന  തരതളിലെല
വളിവളിധ  ദറസ്ഥാഡുകളുലടെ  പരളിപസ്ഥാലെനന  ഏലറടുതന്ന്  നടെപളിലെസ്ഥാക്കുനതന്ന്.
ഉദസ്ഥാഹരണങ്ങള് ചുവലടെ ദചെര്ക്കുന.

• ലപസ്ഥാതുമരസ്ഥാമതന്ന്  വകുപളിനന്ന്  ലലകമസ്ഥാറളിയെ  ദറസ്ഥാഡുകള്  തദദ്ദേശഭരണ
സസ്ഥാപനങ്ങള് ആസളിയെസ്ഥായെളി ഉള്ലപടുതളി ലചെലെവന്ന് ലചെയ.

അവദലെസ്ഥാകനന  നടെതളിയെ  സസ്ഥാപനങ്ങളുലടെ  ആസളി  രജളിസ്റ്ററളില
ഉള്ലപട  ദറസ്ഥാഡുകളളില  ചെളിലെവ  ലപസ്ഥാതുമരസ്ഥാമതന്ന്  വകുപളിനന്ന്
ലലകമസ്ഥാറളിയെളിട്ടുളതസ്ഥായുന  അതരന  ചെളിലെ  ദറസ്ഥാഡുകളളില  നളിര്മസ്ഥാണ
പവ ൃതളികള്  ലചെയതസ്ഥായുന  കലണതളിയെളിട്ടുണന്ന്.  പതനനതളിട  ജളിലസ്ഥാ
പഞസ്ഥായെതളിലന  ആസളി  ര ജളിസ്റ്ററളില  ഉള്ലപട  നളിരവധളി  ദറസ്ഥാഡുകള്
ലപസ്ഥാതുമരസ്ഥാമതന്ന്  വകുപളിനന്ന്  ലലകമസ്ഥാറളിയെളിട്ടുളതസ്ഥാണന്ന്.  ഉദസ്ഥാഹരണങ്ങള്
ചുവലടെ ദചെര്ക്കുന.

ദറസ്ഥാഡളിലന ദപരന്ന് ആസളിയുലടെ നമ്പര്

കുമ്പഴ മലദശ്ശേരളി ദറസ്ഥാഡന്ന് 115510050000000172

കുരളിശനമൂടെന്ന്- വളി.ദകസ്ഥാടയെന ദറസ്ഥാഡന്ന് 115510050000000175

ദകസ്ഥാഴദഞരളി മസ്ഥാര്കറന്ന് മദരസ്ഥാടളിമുകന്ന് ദറസ്ഥാഡന്ന് 115510050000000055

കണ്ണങ്കര വലെഞ്ചുഴളി ദറസ്ഥാഡന്ന് 115510050000000056
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ദകസ്ഥാഴദഞരളി വണ്ദവ ടസ്ഥാഫളികന്ന് ദറസ്ഥാഡന്ന് 115510050000000053

ദകസ്ഥാഴദഞരളി മസ്ഥാര്കറന്ന് ദറസ്ഥാഡന്ന് 115510050000000054

ഒസ്ഥാമല്ലൂര് പനലസ്ഥാലെളി വഴളി തസ്ഥാഴൂര്കടെവന്ന് ദറസ്ഥാഡന്ന് 115510050000000058

• ലപസ്ഥാതുമരസ്ഥാമതന്ന്  വകുപളിലന  ചുമതലെലപടുതളിയെ  ദറസ്ഥാഡളിനന്ന്  ജളിലസ്ഥാ/ഗസ്ഥാമ
പഞസ്ഥായെത്തുകള് വസ്ഥാര്ഷളിക പദ്ധതളിയെളില ഉള്ലപടുതളി ലചെലെവു ലചെയ.

സനസസ്ഥാന  ബഡന്ന്ജറളില  ഉള്ലപടുതളി  ലപസ്ഥാതുമരസ്ഥാമതന്ന്  വകുപന്ന്  മുദഖന
നടെപളിലെസ്ഥാകസ്ഥാന അനഗധീകസ്ഥാരന ലെഭളിച്ച പലെ ദറസ്ഥാഡന്ന് നളിര്മസ്ഥാണ പവൃതളികളുന
ജളിലസ്ഥാപഞസ്ഥായെത്തുന  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെത്തുന  വസ്ഥാര്ഷളിക  പദ്ധതളിയെളില
ഉള്ലപടുത്തുനണന്ന്. ഇതന്ന് കസ്ഥാരണന തദദ്ദേശഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങള് ഏലറടുത
പദ്ധതളികള്  നളിര്വ്വഹണതളിലന  പസ്ഥാതളി  വഴളിയെളില
ഉദപകളിദകണളിവരുന.  മറന്ന്  ആസളികള്ക്കുദവണളി  ലചെലെവഴളികസ്ഥാമസ്ഥാ
യെളിരുന ഫണ്ടുകള് നഷ്ടമസ്ഥാകുനതളിനന  ഏലറടുത  പുതളിയെ  ദപസ്ഥാജക്ടുകള്
സമയെബന്ധളിതമസ്ഥായെളി  പൂര്തധീകരളിക്കുനതളിനന്ന്  കഴളിയെസ്ഥാലത  വരുനതളിനന
ഇതന്ന്  കസ്ഥാരണമസ്ഥാകുന.  ഉദസ്ഥാ.2016-17  ബഡന്ന്ജറളില  തുക
വകയെളിരുതളിയെതളിലന  അടെളിസസ്ഥാനതളില  പതനനതളിട ജളിലയെളില
പനളന  ലതദകകര  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെതളിലന  ആസളിയെളിലുള്ലപടളിരുന  2
ദറസ്ഥാഡുകളുലടെ പുനര്പവൃതളികള് ലപസ്ഥാതുമരസ്ഥാമതന്ന് വകുപന്ന് ഏലറടുതളിരുന.
ജളിലസ്ഥാപഞസ്ഥായെത്തുന  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെത്തുന  ദമലപറഞ്ഞെ  2  ദറസ്ഥാഡുകളുലടെ
പുനരുദ്ധസ്ഥാരണതളിനസ്ഥായെളി  2016-17  വര്ഷന ദപസ്ഥാജകന്ന്  ആവളിഷ്കരളിച്ചളിരുന.
വളിശദസ്ഥാനശന ചുവലടെ ദചെര്ക്കുന.

ക്രമ
നന

ലപസ്ഥാതുമരസ്ഥാമതന്ന്
വകുപന്ന് ഏലറടുത

പദ്ധതളികളുലടെ
ദപരന്ന്

വകയെളിരു
തളിയെ തുക

തദദ്ദേശസസ്വയെനഭരണ
സസ്ഥാപനങ്ങള്
ആവളിഷ്കരളിച്ച

പദ്ധതളികളുലടെ ദപരന്ന്

ദപസ്ഥാജകന്ന് നമ്പര്
വകയെളിരുതളിയെ തുക

1

പസ്ഥാറകര – 
കളിഴദകകരപടെളി 
എല.പളി.എസന്ന് 
-ഉടെയെസ്ഥാനകസ്ഥാവന്ന്-
ഇടെതളിട ദറസ്ഥാഡന്ന് 
പുനരുദ്ധസ്ഥാരണന

188.45 
ലെകന

കളിഴദകകരപടെളി 
എല.പളി.എസന്ന് - 
ഉടെയെസ്ഥാനകസ്ഥാവന്ന് ദറസ്ഥാഡന്ന് 
റധീടെസ്ഥാറളിനഗന്ന് (ജളിലസ്ഥാ 
പഞസ്ഥായെതന്ന്)

397/16-17
35 ലെകന

205/17-18 (സളില ഓവര്) -
30 ലെകന
(ലടെണര് നടെപടെളികള് വലര 
പൂര്തളിയെസ്ഥായെതളിനന്ന് ദശഷന 
ദപസ്ഥാജകന്ന് ഉദപകളിച്ചു)
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2
മസ്ഥാമ്മൂടെന്ന് ലചെറുലെയെന 
ദറസ്ഥാഡന്ന് 
പുനരുദ്ധസ്ഥാരണന

171.37 
ലെകന

മസ്ഥാമ്മൂടെന്ന് ലപരുനപുളളിയ്ക്കല
ദറസ്ഥാഡന്ന് പുനരുദ്ധസ്ഥാരണന
(പനളന ലതദകകര 
ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെതന്ന് )

27 ലെകന
(16-17 വര്ഷന  ലടെണര് 
നടെപടെളികള് വലര 
പൂര്തളിയെസ്ഥായെതളിനന്ന് ദശഷന 
ദപസ്ഥാജകന്ന് ഉദപകളിച്ചു)

• നഗരസഭസ്ഥാ പദദശതന്ന് ദറസ്ഥാഡന്ന് പുനരുദ്ധസ്ഥാരണ പവൃതളികള്കസ്ഥായെളി പതനനതളിട
ജളിലസ്ഥാ പഞസ്ഥായെതന്ന് തുക ലചെലെവഴളിച്ചു.

പന്ത്രണസ്ഥാന പഞവത്സര പദ്ധതളി  കസ്ഥാലെയെളവളില ജളിലസ്ഥാ  പഞസ്ഥായെതളില ആലക
17 ഡളിവളിഷനകളസ്ഥാണന്ന് ഉണസ്ഥായെളിരുനതന്ന്.  എനസ്ഥാല  2015-ല പനളന നഗരസഭ
നളിലെവളില  വനദതസ്ഥാലടെ  16 ഡളിവളിഷനസ്ഥായെളി  കുറഞ.  പനളന  ഡളിവളിഷന
ഒഴളിവസ്ഥാകളിയെതന്ന് കണകളിലലെടുകസ്ഥാലത ദപസ്ഥാജക്ടുകള്  നടെപളിലെസ്ഥാകളിയെതന്ന് കസ്ഥാരണന
2016-17  വര്ഷന  പനളന  നഗരസഭസ്ഥാ  പദദശതന്ന്  ദറസ്ഥാഡന്ന്  പുനരുദ്ധസ്ഥാരണ
പവൃതളികള്കസ്ഥായെളി  പതനനതളിട  ജളിലസ്ഥാപഞസ്ഥായെതന്ന്  തസ്ഥാലഴ  പറയുന  പകസ്ഥാരന
തുക ലചെലെവഴളിച്ചു.

 ദപസ്ഥാജക്ടുകളുലടെ വളിശദസ്ഥാനശന ലടെണര്
തധീയെതളി

കരസ്ഥാര് നന /
തധീയെതളി

ലചെലെവഴളിച്ച തുക

മണളികണ്ഠനസ്ഥാലതറ മങ്ങസ്ഥാരന 
സ്കൂള് ദറസ്ഥാഡന്ന് ടെസ്ഥാറളിനഗന്ന് & 
ഐറളിഷന്ന് ലഡ്രെയെളിന, (176/16-
17, സളില ഓവര്)

3/3/16
41/17/EE/L
SGD/07/06

/16

11,22,106
(ദറസ്ഥാഡന്ന് ലമയെളിനനനസന്ന് ഗസ്ഥാനന്ന്)

ലമഡളികല മളിഷന 
ചെസ്ഥാരുനളിലക്കുനതളില ദറസ്ഥാഡന്ന് 
റധീടെസ്ഥാറളിനഗന്ന്
(181/16-17, സളില ഓവര്)

12/2/16
60/17/EE/L
SGD/14/06/

16

15,62,710
(ദറസ്ഥാഡന്ന് ലമയെളിനനനസന്ന് ഗസ്ഥാനന്ന്)

 

• മലെപ്പുറന  ജളിലസ്ഥാപഞസ്ഥായെതളിലന  ഉടെമസതയെളില  അലസ്ഥാത  ദറസ്ഥാഡുകളളില
ലചെലെവഴളിച്ച തുകയുലടെ ഉദസ്ഥാഹരണന ചുവലടെ ദചെര്ക്കുന.

വര്ഷന ഡളിവളിഷന
മറന്ന് ദറസ്ഥാഡുകള്കസ്ഥായെളി

വളിനളിദയെസ്ഥാഗളിച്ച
ദപസ്ഥാജക്ടുകളുലടെ എണ്ണന

ലചെലെവന്ന്
തുക ഫണളിനന

2012-13 ആതവനസ്ഥാടെന്ന് 7 21,65,614 ലമയെളിലനനനസന്ന് ഗസ്ഥാനന്ന് 
ദറസ്ഥാഡന്ന്

2012-13 എടെപസ്ഥാള് 3 1,88,679 ലമയെളിലനനനസന്ന് ഗസ്ഥാനന്ന് 
ദറസ്ഥാഡന്ന്
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2012-13 ആതവനസ്ഥാടെന്ന് 4 18,98,004 വളികസനഫണന്ന് 
(ജനറല)

2012-13 എടെപസ്ഥാള് 2 9,45,251 വളികസനഫണന്ന് 
(ജനറല)

• ദബസ്ഥാകന്ന് പഞസ്ഥായെതളിലന  പരളിപസ്ഥാലെനചുമതലെയെളില ലപടെസ്ഥാത ദറസ്ഥാഡുകളളില തുക
ലചെലെവഴളിച്ചു.
ദകരള പഞസ്ഥായെതന്ന് രസ്ഥാജന്ന് ആകന്ന് 169-ാ വകുപന്ന് പടളിക 4 പകസ്ഥാരന ഒനളിലെധളികന
ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെത്തുകലള തമളില ബന്ധളിപളിക്കുന ദബസ്ഥാകന്ന്  പഞസ്ഥായെതളിനളളില
വളിദലജന്ന്  ദറസ്ഥാഡുകളുന  ദബസ്ഥാകന്ന്  പഞസ്ഥായെതളില  നളികളിപ്തമസ്ഥായെ  മറ്റു  ദറസ്ഥാഡുകളുന
പരളിപസ്ഥാലെളിക്കുകയെസ്ഥാണന്ന്  ചുമതലെലയെങ്കളിലുന  ഇതളില  നളിനന  വളിഭളിനമസ്ഥായെളി  ഒരു
പഞസ്ഥായെതളില  മസ്ഥാതന  ഒതുങ്ങുനതുന  അദത  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെതളിലന
നളിയെന്ത്രണതളില  മസ്ഥാതമുളതുമസ്ഥായെ  ദറസ്ഥാഡുകളളില  ദബസ്ഥാകന്ന്  പഞസ്ഥായെതന്ന്
പവൃതളികള്  ഏലറടുത്തു  നടെത്തുനതസ്ഥായെളി  പരളിദശസ്ഥാധനയെളില
വലക്തമസ്ഥാകളിയെളിട്ടുണന്ന്. ഉദസ്ഥാഹരണങ്ങള് ചുവലടെ ദചെര്ക്കുന.

മലെപ്പുറന ജളില - ലപസ്ഥാനസ്ഥാനളി ദബസ്ഥാകന്ന് പഞസ്ഥായെതന്ന്

ക്രമ
നന വര്ഷന പദ്ധതളിയുലടെ ദപരന്ന് 

ഉടെമസതയു
ളള

സസ്ഥാപനന

ലചെലെവന്ന്
തുക ഫണളിനന

നളിര്മസ്ഥാ
ണതളി

ലന
സസ്വഭസ്ഥാവന

1 2012-13 തൃകണസ്ഥാപുരന-
ലകലദടസ്ഥാണ്  ദറസ്ഥാ ഡന്ന് തവനൂര് 5,00,000

വളികസന
ഫണന്ന്

(ജനറല)

റധീ-
ടെസ്ഥാറളിനഗന്ന്

2 2012-13 തവനൂര്-കണ്മകുളന 
തൃപല്ലൂര് ദറസ്ഥാ ഡന്ന്

തവനൂര് 1,53,488 Special
Fund

റധീ-
ടെസ്ഥാറളിനഗന്ന്

3 2012-13 കുനപളളി എസന്ന്.സളി.
ദകസ്ഥാളനളി ദറസ്ഥാഡന്ന്

കസ്ഥാലെടെളി 3,25,910 എസന്ന്.
സളി.പളി.

ഫളിലളിനഗന്ന്

4 2014-15
പുലെളികസ്ഥാടെന്ന്-ദകസ്ഥാടപ്പുറന 
ദറസ്ഥാ ഡന്ന് എടെപസ്ഥാള് 5,00,000

വളികസന
ഫണന്ന്

(ജനറല)

റധീ-
ടെസ്ഥാറളിനഗന്ന്

 

ആലെപ്പുഴ ജളില - ഭരണളികസ്ഥാവന്ന് ദബസ്ഥാകന്ന് പഞസ്ഥായെതന്ന്

ക്രമ
നന വര്ഷന പദ്ധതളിയുലടെ ദപരന്ന് 

ഉടെമസതയുള
സസ്ഥാപനന

ലചെലെവന്ന്
തുക 

ഫണളി
നന

നളിര്മസ്ഥാണ
തളിലന
സസ്വഭസ്ഥാവന

1 2012-13
നസ്ഥാമ്പൂകുളങ്ങര
കടച്ചളിറ ലലഹസ്കൂള്
ദറസ്ഥാഡന്ന് ടെസ്ഥാറളിനഗന്ന്

ഭരണളികസ്ഥാവന്ന്
ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെ

തന്ന്
4,09,533 ജനറല

ദറസ്ഥാഡളിലന
പുനരുദ്ധസ്ഥാര
ണന
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റററോഡുകളുടടെ ചുമതലറോ വവിഭജനന

2 2012-13

ലെകന വധീടെന്ന് 
ദറസ്ഥാഡളിലന 
ആദലഘട ദറസ്ഥാഡന്ന് 
റധീടെസ്ഥാറളിനഗന്ന് 
രണസ്ഥാനഘട ദറസ്ഥാഡന്ന്
ലമറലെളിനഗന, 
ടെസ്ഥാറളിനഗന

തസ്ഥാമരക്കുളന
ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെ

തന്ന്
2,13,051 ജനറല

ദറസ്ഥാഡന്ന്
നളിര്മസ്ഥാണന

3 2012-13

ലപരുമണമുകന്ന് 
വരളിദകസ്ഥാലെളില 
കസ്ഥാവന്ന് വലര ദറസ്ഥാഡന്ന്
റധീടെസ്ഥാറളിനഗന്ന്

ചുനകര
ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെ

തന്ന്
4,99,516 ജനറല

ദറസ്ഥാഡളിലന
പുനരുദ്ധസ്ഥാര
ണന

4 2014-15
മറതന്ന് മുകന്ന് 
കസ്ഥാകസ്ഥാനമുകന്ന് 
ദറസ്ഥാഡന്ന് റധീ ടെസ്ഥാറളിനഗന്ന്

വളളിക്കുനന
ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെ

തന്ന്
4,96,719 ജനറല

ദറസ്ഥാഡളിലന
പുനരുദ്ധസ്ഥാര
ണന

തൃശ്ശൂര് ജളില - വടെകസ്ഥാദഞരളി ദബസ്ഥാകന്ന് പഞസ്ഥായെതന്ന്

ക്രമ
നന വര്ഷന

പദ്ധതളിയുലടെ
ദപരന്ന്

ഉടെമസതയുളള
സസ്ഥാപനന

ലചെലെവു
തുക ഫണളിനന

നളിര്മസ്ഥാണ
തളിലന 

/അറകുറപ
ണളിയുലടെ
സസ്വഭസ്ഥാവന

1 2012-13
മണലെനകുനന്ന്
ലകസ്ഥാകരളിപടെളി

ദറസ്ഥാഡന്ന്

മുള്ളൂര്കര
ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെതന്ന് 2,18,325 വളികസന

ഫണന്ന്
ലമറലെളിനഗന്ന് &

ടെസ്ഥാറളിനഗന്ന്

2 2012-13 മണ്ണുവടന ദറസ്ഥാഡന്ന് മുള്ളൂര്കര
ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെതന്ന്

1,78,625 വളികസന
ഫണന്ന്

റധീടെസ്ഥാറളിനഗന്ന്

3 2012-13
ഇരുനളിലെനദകസ്ഥാടെന്ന്
നധീലെളിയെമപടെളി

ദറസ്ഥാഡന്ന്

മുള്ളൂര്കര
ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെതന്ന് 3,99,687

വളികസന
ഫണന്ന്

ലമറലെളിനഗന്ന് &
ടെസ്ഥാറളിനഗന്ന്

4 2012-13
ആറത

കര്കളിടെകത്തു
കസ്ഥാവന്ന്

എരുമലപടളി 1,86,767 വളികസന
ഫണന്ന്

അഭളിവൃദ്ധളി
ലപടുതല
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കണ്ണൂര് ജളില - പയന്നൂര് ദബസ്ഥാകന്ന് പഞസ്ഥായെതന്ന്

ക്ര
മ

നന
വര്ഷന പദ്ധതളിയുലടെ ദപരന്ന് ഉടെമസതയുളള

സസ്ഥാപനന
ലചെലെവു

തുക ഫണളിനന

നളിര്മസ്ഥാണ
തളിലന /
അറകുറപ
ണളിയുലടെ
സസ്വഭസ്ഥാവന

1 2012-
13

മസ്ഥാതളില മുകസ്ഥാലെളി 
ഉള്ളൂര് 
കണ്ണസ്ഥാപളളിലപസ്ഥായെളി
ല ദറസ്ഥാഡന്ന്

കസ്ഥാദങ്കസ്ഥാല -
ആലെപടെമ്പന്ന്

ഗസ്ഥാമപ ഞസ്ഥായെ
തന്ന്

3,29,524

ലപസ്ഥാതു
വളിഭസ്ഥാഗന

(സസ്ഥാധസ്ഥാരണ
വളിഹളിതന)

ടെസ്ഥാറളിനഗന്ന്

2 2012-
13

മുരളിങ്ങസ്ഥാടന്ന് 
പടളികജസ്ഥാതളി 
ദകസ്ഥാളനളി വയെല 
കണളിയെസ്ഥാനകുനന്ന് 
ദറസ്ഥാഡന്ന് ടെസ്ഥാറളിനഗന്ന്

കരളിലവള്ളൂര് -
ലപരളന

ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെ
തന്ന്

1,62,210

ലപസ്ഥാതു
വളിഭസ്ഥാഗന
(എസന്ന്.
സളി.പളി)

ടെസ്ഥാറളിനഗന്ന്

3 2013-
14

വള്ളുവ ദകസ്ഥാളനളി 
ദറസ്ഥാഡന്ന് കള്വര്ടന്ന്

കുഞ്ഞെളിമനഗലെന
ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെ

തന്ന്
2,02,000

ലപസ്ഥാതു
വളിഭസ്ഥാഗന
(എസന്ന്.
സളി.പളി)

ടെസ്ഥാറളിനഗന്ന്

4 2014-
15

എരമന ദനസ്ഥാര്തന്ന് 
വരുചെളിറ മുകസ്ഥാലെളി 
ദറസ്ഥാഡന്ന്

എരമന - കുറ്റൂര്
ഗസ്ഥാമപ ഞസ്ഥായെ

തന്ന്
3,68,062

ലപസ്ഥാതു
വളിഭസ്ഥാഗന
(എസന്ന്.
സളി.പളി)

ടെസ്ഥാറളിനഗന്ന്

• ഇറളിദഗഷന ദപസ്ഥാജകളിലന അധധീനതയെളിലുള സലെതന്ന് പവൃതളി ലചെയ.

എറണസ്ഥാകുളന  ജളിലയെളിലലെ  ലപരളിയെസ്ഥാര്വസ്ഥാലെളി  ഇറളിദഗഷന  ദപസ്ഥാജകളിലന
അധധീനതയെളിലുള  സലെതന്ന്  വടെവുദകസ്ഥാടെന്ന്  ദബസ്ഥാകന്ന്  പഞസ്ഥായെതളിലന  ഫണന്ന്
ഉപദയെസ്ഥാഗളിച്ചന്ന്   ലപരളിയെസ്ഥാര് വസ്ഥാലെളി ഇറളിദഗഷന ദപസ്ഥാജകളിലന  NOC  വസ്ഥാങ്ങളിയെ ദശഷന
ദബസ്ഥാകന്ന് പഞസ്ഥായെതന്ന് പവൃതളി ലചെയളിട്ടുണന്ന്. വളിശദസ്ഥാനശങ്ങള് ചുവലടെ ദചെര്ക്കുന.

ക്രമ
നന.

വര്ഷന പദ്ധതളിയുലടെ ദപരന്ന് ഉടെമസതയുള
സസ്ഥാപനന

ലചെലെവന്ന് തുക

നളിര്മസ്ഥാണതളി
ലന /

അറകുറപണളിയു
ലടെ സസ്വഭസ്ഥാവന

1 2012-13

മൂലെദഞരളി
മനയെത്തുപധീടെളിക
ദകസ്ഥാളനളി
ലപരളിയെസ്ഥാര്വസ്ഥാലെളി
നടെപസ്ഥാത

ലപരളിയെസ്ഥാര്വസ്ഥാലെളി
ഇറളിദഗഷന
ദപസ്ഥാജകന്ന്

35,713
എസന്ന്.സളി.പളി

നടെപസ്ഥാത
നളിര്മസ്ഥാണന

2 2016-17 ഡബളിള്പസ്ഥാലെന 
ലചെങ്ങര 

ലപരളിയെസ്ഥാര്വസ്ഥാലെളി
ഇറളിദഗഷന

7,50,000
ജനറല +

ദറസ്ഥാഡന്ന്
റധീടെസ്ഥാറളിനഗന്ന്
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അതസ്ഥാണളി ദറസ്ഥാഡന്ന് 
റധീടെസ്ഥാറളിനഗന്ന് - 
കുനത്തുനസ്ഥാടെന്ന് 
ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെതന്ന്

ദപസ്ഥാജകന്ന് തനതന്ന് ഫണന്ന്

3 2017-18

അതസ്ഥാണളി കനസ്ഥാല
ബണന്ന് ദറസ്ഥാഡന്ന് - 
കുനത്തുനസ്ഥാടെന്ന് 
ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായെതന്ന്

ലപരളിയെസ്ഥാര്വസ്ഥാലെളി
ഇറളിദഗഷന
ദപസ്ഥാജകന്ന്

5,00,000
ജനറല

ദറസ്ഥാഡന്ന്
ലമറലെളിനഗന്ന്,

ടെസ്ഥാറളിനഗന്ന്

(i) ഗസ്ഥാമ  /  ജളിലസ്ഥാ  /  ദബസ്ഥാകന്ന്  പഞസ്ഥായെതളിനന്ന്   ദറസ്ഥാഡുകള് സര്കസ്ഥാര് ദനസ്ഥാടളിലലഫ  
ലചെയന്ന് നലകളിയെളിടളില.

ദകരള   പഞസ്ഥായെതന്ന്  രസ്ഥാജന്ന്  ആകന്ന്  1994  ലസകന  169  പകസ്ഥാരന  തളിതലെ
പഞസ്ഥായെത്തുകളുലടെ ദറസ്ഥാഡന്ന് ആസളികള് നളിര്വചെളികലപടളിട്ടുണന്ന്.  എനസ്ഥാല പസ്തുത
വളിഭജനന പൂര്ണ്ണമസ്ഥായെ ദതസ്ഥാതളില പസ്ഥാദയെസ്ഥാഗളികവതന്ന്കരളിക്കുനതളിനന്ന് ആവശലമസ്ഥായെ
വളിജസ്ഥാപനന  സര്കസ്ഥാര്  പുറലപടുവളിച്ചളിടളില.   ഇഇൗ  സസ്ഥാഹചെരലതളില  തദദ്ദേശ
സസ്ഥാപനങ്ങളുലടെ ഉടെമസതയെളിലുള ദറസ്ഥാഡുകളുലടെ വളിശദ വളിവരങ്ങള് ആസളിയെളില
ഉള്ലപടുതളികസ്ഥാണുനളില.   ദറസ്ഥാഡുകള്  ദനസ്ഥാടളിലലഫ  ലചെയന്ന്   നലകളിയെതളിലന
വളിവരങ്ങള്  സസ്ഥാപനങ്ങളളില  ലെഭലമല.   ഇപകസ്ഥാരന  ദനസ്ഥാടളിലലഫ  ലചെയന്ന്
നലകസ്ഥാതതളിനസ്ഥാല  ഇഇൗ  ദമഖലെയെളിലലെ  പദ്ധതളി  ആസൂതണതളിലുന
നളിര്വഹണതളിലുന  അപസ്ഥാകതയ്ക്കന്ന്  സസ്ഥാധലതയുണന്ന്.   അവദലെസ്ഥാകനതളിനസ്ഥായെളി
ലതരലഞ്ഞെടുത  സസ്ഥാപനങ്ങളളില  ഒനളില  ദപസ്ഥാലുന  ഇതരതളില  ആകന്ന്
അനശസ്ഥാസളിക്കുന വളിധന ദറസ്ഥാഡുകള് ദനസ്ഥാടളിലലഫ ലചെയന്ന് നലകളിയെളിടളില.

നളിലെവളിലലെ  വലവസ  അനസരളിച്ചന്ന്  ദബസ്ഥാകന്ന്,  ജളിലസ്ഥാ  പഞസ്ഥായെത്തുകള്കന്ന്
നളിര്മസ്ഥാണ  പവൃതളികള്  നടെതസ്ഥാവുന  ദറസ്ഥാഡളിലന  വധീതളി  യെഥസ്ഥാക്രമന  6 മധീറര്,
8 മധീറര് എനന്ന് നളിജലപടുതളിയെളിട്ടുണന്ന്. പസ്തുത നളിര്ദദ്ദേശന നളിലെനളിലക്കുനതളിനസ്ഥാല
ദബസ്ഥാകന്ന്/ജളിലസ്ഥാ  പഞസ്ഥായെത്തുകള്കന്ന്  അതസ്ഥാതു  സസ്ഥാപനതളിലന  അധളികസ്ഥാര
പരളിധളിയെളില  വരുനതുന  എനസ്ഥാല  നളിജലപടുതളിയെ  അളവളിദനകസ്ഥാള്
കുറവുളതുമസ്ഥായെ ദറസ്ഥാഡുകള് ലചെയസ്ഥാന കഴളിയുനളില.  ദറസ്ഥാഡുകള് ചുമതലെസ്ഥാ വളിഭജനന
നടെതളി ദനസ്ഥാടളികഫ ലചെയ്യുന ഘടതളില ദബസ്ഥാകന്ന്  ജളിലസ്ഥാ  പഞസ്ഥായെത്തുകള്കന്ന്
കകമസ്ഥാറന  ലചെയലപടുന  ദറസ്ഥാഡുകളളിദന്മേല  വധീതളി  മസ്ഥാനദണമസ്ഥാകസ്ഥാലത  തലന
തദദ്ദേശ  സസ്ഥാപനങ്ങളളില  നളികളിപ്തമസ്ഥായെ  അധളികസ്ഥാര  പരളിധളിക്കുളളില
നളിനലകസ്ഥാണന്ന്  പവൃതളികള്  നടെത്തുനതളിനന്ന്  അനമതളി  നലസ്ഥാന  നടെപടെളി
സസ്വധീകരളിദകണതസ്ഥാണന്ന്. 
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റററോഡുകളുടടെ ചുമതലറോ വവിഭജനന

(j) ദകനസ്ഥാവളിഷ്കൃത പദ്ധതളിയെസ്ഥായെ പളി.എന.ജളി.എസന്ന്.കവ പകസ്ഥാരന നളിര്മളിച്ച
ദറസ്ഥാഡുകള് ഔദദലസ്ഥാഗളികമസ്ഥായെളി ഏലറടുതളില.

സ.ഉ.  (സസ്ഥാധസ്ഥാ)നന.  2895/2009/  തസസ്വഭവ.  തധീയെതളി  5-11-2009  അനസരളിച്ചന്ന്
പളി.എന.ജളി.എസന്ന്.കവ  പദ്ധതളി  പകസ്ഥാരന  ദസ്ഥാരളിദല  നളിര്മസ്ഥാര്ജന  യൂണളിറന്ന്
(പളി.എ.യു)  മുദഖന നളിര്മസ്ഥാണന പൂര്തളിയെസ്ഥാകളിയെ ദറസ്ഥാ ഡുകള് ജളിലസ്ഥാ  ദപസ്ഥാഗസ്ഥാന
ഇനപളിലമദനഷന യൂണളിറളിലലെ എകളികക്യൂടധീവന്ന് എഞളിനധീയെര് ജളിലസ്ഥാ പഞസ്ഥായെതളിനന്ന്
കകമസ്ഥാറുന  മുറയ്ക്കന്ന്  അതസ്ഥാതന്ന്  ജളിലസ്ഥാ  പഞസ്ഥായെത്തുകള്  ഏലറടുദകണതസ്ഥാലണനന
ഇതരന  ദറസ്ഥാഡുകളുലടെ  തുടെര്നള  അറകുറപണളികള്  ജളിലസ്ഥാ  പഞസ്ഥായെതളിലന
പദ്ധതളി  വളിഹളിതന  ഉപദയെസ്ഥാഗളിച്ചന്ന്   നടെദതണതസ്ഥാലണനന  ഉതരവസ്ഥായെളിട്ടുണന്ന്.
പസ്തുത  ദറസ്ഥാഡുകള്   ഏലറടുക്കുനതളിനസ്ഥായെളി  ജളിലസ്ഥാ  പഞസ്ഥായെത്തുകള്
നടെപടെളികലളസ്ഥാനന സസ്വധീകരളിച്ചളിടളില (ഉദസ്ഥാഹരണന തസ്ഥാലഴ ദചെര്ക്കുന).

ക്രമ നന. ദറസ്ഥാഡളിലന ദപരന്ന് നധീളന (കളി.മധീ )

പസ്ഥാലെകസ്ഥാടെന്ന് ജളില

1 ദതസ്ഥാടറ എല.പളി സ്കൂള് 
പറദമ്പസ്ഥാട്ടുകുനന്ന് 4.1

2 തൂത കുളപടെ ദറസ്ഥാഡന്ന് 4

3 കരളിമ്പുള കരളിപമണ്ണ 3.8

കസ്ഥാസറദഗസ്ഥാഡന്ന് ജളില

1 വസ്ഥാവടുകന ലകസ്ഥാദടസ്ഥാടെളി ദറസ്ഥാഡന്ന് 5.500

2 ദകസ്ഥാടപസ്ഥാറ വസ്ഥാദഴദകസ്ഥാടെന്ന് ദറസ്ഥാഡന്ന് 3.040

3 കസ്ഥാലെളിച്ചസ്ഥാമരന ലവളസ്ഥാദച്ചരളി ദറസ്ഥാഡന്ന് 1.712

5. ഓഡളിറന്ന് ശളിപസ്ഥാര്ശകള്

തദദ്ദേശ  സസ്വയെനഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങള്  വനതുകകള്  ഓദരസ്ഥാ  വര്ഷവുന  ദറസ്ഥാഡന്ന്
നളിര്മസ്ഥാണ/പരളിപസ്ഥാലെനങ്ങള്കസ്ഥായെളി  ലചെലെവഴളിക്കുനണന്ന്.  ഫലെപദമസ്ഥായെ  രധീതളിയെളില
പസ്ഥാഴന്ന് ലചെലെവന്ന്  ഉണസ്ഥാകസ്ഥാലത  ഈ  പവൃതളികള്  പൂര്തധീകരളിക്കുനതളിനന്ന്  സര്കസ്ഥാരുന
തദദ്ദേശ  സസ്വയെനഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുന  സതസ്വരന  സസ്വധീകരളിദകണ  നടെപടെളികള്  ചുവലടെ
ലകസ്ഥാടുക്കുന.

• നളിയെമന അനശസ്ഥാസളിക്കുന വളിധതളില ദറസ്ഥാഡുകള് ദനസ്ഥാടളികഫ ലചെയ്യുനതളിനള
നടെപടെളികള് സസ്വധീകരളിക്കുക.
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• കണകളിവളിറളി  മസ്ഥാപന്ന്  /ആസളി  രജളിസ്റ്റര്  എനളിവ  കസ്ഥാലെളികമസ്ഥാക്കുനതളിനന്ന്
നളിര്ബന്ധമസ്ഥായുന  ദപസ്ഥാജകന്ന്  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുനതളിനള  നളിര്ദദ്ദേശന  പദ്ധതളി
മസ്ഥാര് ഗ്ഗദരഖയെളില ഉള്ലപടുത്തുക.

• ദറസ്ഥാഡന്ന്  നളിര്മസ്ഥാണ  /പുനരുദ്ധസ്ഥാരണ  പവൃതളികളുലടെ  ദപസ്ഥാജക്ടുകള്കന്ന്   ആസളി
രജളിസ്റ്ററളില ഉള്ലപടളിട്ടുദണസ്ഥാ എനന്ന് ഉറപസ്ഥാകളി മസ്ഥാതന അനഗധീകസ്ഥാരന നലകുക.

• പുതുതസ്ഥായെളി  ആര്ജളിക്കുന  ദറസ്ഥാ ഡുകളസ്ഥാലണങ്കളില  ദപലയ്മെനന്ന്  (ലചെലെവന്ന്)
നടെത്തുനതളിന  മുമ്പസ്ഥായെളി  ആസളി  രജളിസ്റ്ററളില  ഉള്ലപടളിട്ടുദണസ്ഥാ  എനതന്ന്
ഉറപസ്ഥാക്കുക.

• ഓദരസ്ഥാ  സസ്ഥാമ്പതളിക  വര്ഷതളിലനയുന  ആരനഭതളില  മുനവര്ഷന  ആസളി
ആര്ജളിച്ചതളില നളിനന വനളിട്ടുള മസ്ഥാറങ്ങളുലടെ സനഗഹ റളിദപസ്ഥാര്ടന്ന് തയസ്ഥാറസ്ഥാകളി
ഭരണസമളിതളിയുലടെ അനഗധീകസ്ഥാരദതസ്ഥാലടെ  രജളിസ്റ്റര് പുതുകളി തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുക.      

                                              സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് 2017-18 365
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Intentionally Left BlankIntentionally Left Blank
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2.6 തദദ്ദേശ ഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളളിലലെ ലഡെദപസ്ഥാസളിററ്റ് പ്രവൃതളികള

1. ആമുഖഖ

പ്രവൃതളി  നളിര്വഹണതളിനസ്ഥായളി  വളിവളിധ  സര്കസ്ഥാര്  ഏജന്സളികളളിലഖ,
ലപസ്ഥാതുദമേഖലെസ്ഥാ സസ്ഥാപനങ്ങളളിലഖ,  സര്കസ്ഥാര് വകുപ്പുകളളിലഖ തുക മുന്കൂര് നളിദക്ഷേപളിചറ്റ്
പദ്ധതളികള നടപളിലെസ്ഥാക്കുന്ന സമ്പ്രദസ്ഥായഖ  എലസ്ഥാ  തദദ്ദേശ സസ്വയഖഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളഖ
കസ്ഥാലെങ്ങളസ്ഥായളി  സസ്വസ്വീകരളിച്ചു  വരുന.  ദകരള  വസ്ഥാട്ടര്  അദതസ്ഥാറളിറളി,  ലക.എസറ്റ്.ഇ.ബളി,
ഭൂജലെവകുപറ്റ്,  പളി.ഡെബളിയ.ഡെളി  (ഇലെകളികല്  വളിഭസ്ഥാഗഖ)  എന്നളിവയസ്ഥാണറ്റ്  നളിദക്ഷേപ
പ്രവൃതളികള ഏലറടുത്തു നടത്തുന്ന പ്രധസ്ഥാന ഏജന്സളികള.  കുടളിലവളഖ,  ലലവദദ്യുതളി
തുടങ്ങളിയ  അടളിസസ്ഥാന  സസൗകരര്യങ്ങള  എലസ്ഥാ  ദമേഖലെകളളിദലെക്കുഖ  എതളിക്കുന്നതളില്
നളിദക്ഷേപ  പ്രവൃതളികള  പ്രധസ്ഥാന  പങറ്റ്  വഹളിക്കുന.  ഇപ്രകസ്ഥാരമുള  നളിദക്ഷേപ
പ്രവൃതളികളലട ആസൂത്രണഖ,  നളിര്വഹണഖ,  ദമേല്ദനസ്ഥാട്ടഖ,  തുടര്പരളിപസ്ഥാലെനഖ ഇതര്യസ്ഥാദളി
തലെങ്ങള  പരളിദശസ്ഥാധളിചറ്റ്  അപസ്ഥാകതകള  വളിശകലെനഖ  ലചെയ്തദശഷഖ  പരളിഹസ്ഥാര
മേസ്ഥാര്ഗ്ഗങ്ങള നളിര്ദദ്ദേശളിക്കുന്നതളിനസ്ഥാണറ്റ് ഇവളിലട ശ്രമേളിചളിരളിക്കുന്നതറ്റ്. 

2. ഓഡെളിററ്റ് ലെക്ഷേര്യഖ

ലഡെദപസ്ഥാസളിററ്റ്  പ്രവൃതളികളലട  ആസൂത്രണതളിലഖ  നളിര്വ്വഹണതളിലഖ
ഉണസ്ഥാകുന്ന തടസ്സങ്ങള ഒഴളിവസ്ഥാക്കുന്നതളിനുള വര്യക്തമേസ്ഥായ മേസ്ഥാര്ഗ്ഗനളിര്ദദ്ദേശങ്ങള സര്കസ്ഥാര്
തലെതളില് ലെഭര്യമേസ്ഥാക്കുക.

3. ഓഡെളിററ്റ് വര്യസ്ഥാപളി

14  ജളിലകളളില്നളിനഖ  റസ്ഥാന്ഡെഖ  രസ്വീതളിയളില്  ലതരലഞ്ഞെടുകലപട്ട  114  തദദ്ദേശ
സസ്വയഖഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളളിലലെ  (ഗസ്ഥാമേപഞസ്ഥായതറ്റ്  64  എണഖ,  ദബസ്ഥാകറ്റ് പഞസ്ഥായതറ്റ്
22 എണഖ, ജളിലസ്ഥാ പഞസ്ഥായതറ്റ് 13 എണഖ, നഗരസഭ 15 എണഖ) 2015-16, 2016-17,
2017-18  (31.12.2017  വലര)  എന്നസ്വീ  സസ്ഥാമ്പതളിക  വര്ഷങ്ങളളിലള  നളിദക്ഷേപ
പ്രവൃതളികളസ്ഥാണറ്റ് പരളിദശസ്ഥാധനയറ്റ് വളിദധയമേസ്ഥാകളിയതറ്റ് .

4. ഓഡെളിററ്റ് നളിരസ്വീക്ഷേണങ്ങള

വളിവളിധ  സര്കസ്ഥാര്  ഏജന്സളികളഖ,  ലപസ്ഥാതുദമേഖലെസ്ഥാ  സസ്ഥാപനങ്ങളഖ,  സര്കസ്ഥാര്
വകുപ്പുകളഖ മുദഖന നടത്തുന്ന നളിദക്ഷേപ പ്രവൃതളികള ഏലതലസ്ഥാഖ വളിധതളില് ലെക്ഷേര്യഖ
ലലകവരളികസ്ഥാലത  ദപസ്ഥാകുന  എനഖ  ഏലതലസ്ഥാഖ  തലെതളില്  തടസ്സങ്ങള
ഉണസ്ഥാകുനലവനഖ  അവദലെസ്ഥാകന  വളിദധയമേസ്ഥാക്കുകയണസ്ഥായളി.  മുഖര്യമേസ്ഥായളി  കലണതളിയ
10 നളിരസ്വീക്ഷേണങ്ങള ചുവലട ലകസ്ഥാടുക്കുന. (ഉദസ്ഥാഹരണങ്ങളകറ്റ് അനുബനഖ 1 മുതല് 10
വലര കസ്ഥാണുക.)
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i. ആവശര്യകത ഉറപ്പുവരുതസ്ഥാലത പദ്ധതളി തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന.

വര്കളിഖഗറ്റ് ഗ്രൂപറ്റ്, ഗസ്ഥാമേസഭ എന്നളിവയളില് ചെര്ച ലചെയസ്ഥാലതയഖ, ആവശര്യകത ഉറപ്പു
വരുതസ്ഥാലതയഖ  പലെ  സസ്ഥാപനങ്ങളഖ  പദ്ധതളി  തയസ്ഥാറസ്ഥാകളി  തുക  നളിദക്ഷേപളിച്ചു
വരുന.  സസ്ഥാമ്പതളിക വര്ഷസ്ഥാവസസ്ഥാനഖ മേളിചഖ വരുന്ന തുക ലചെലെവഴളിക്കുക എന്ന
ലെക്ഷേര്യഖ  മുന്നളിര്തളി  പഞസ്ഥായതറ്റ്  കമളിറളിയലട  തസ്വീരുമേസ്ഥാനതളിലന്റെ  മേസ്ഥാത്രഖ
അടളിസസ്ഥാനതളില്  വളിവളിധ  വസ്ഥാര്ഡുകളളില്  ലലപപറ്റ്  ലലലെന്,  ഇലെകളികറ്റ്  ലലലെന്
മുതലെസ്ഥായ  ലഡെദപസ്ഥാസളിററ്റ്  പ്രവൃതളികളലകന്ന  ദപരളില്   തുക  നളിദക്ഷേപളിക്കുന്ന
പ്രവണത വര്യപകമേസ്ഥായളി കസ്ഥാണലപട.

ഉദസ്ഥാഹരണമേസ്ഥായളി  പതനഖതളിട്ട  ജളിലസ്ഥാപഞസ്ഥായതളില്  വര്കളിഖഗറ്റ്  ഗ്രൂപ്പുകളളില്
തസ്വീരുമേസ്ഥാനഖ  ലലകലകസ്ഥാളസ്ഥാലതയഖ  ഗസ്ഥാമേപഞസ്ഥായത്തുകളളില്  നളിനള  സസ്ഥാറസറ്റ്
റളിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്,  ഗസ്ഥാമേസഭസ്ഥാ  തസ്വീരുമേസ്ഥാനഖ  എന്നളിവ  ലെഭര്യമേസ്ഥാകസ്ഥാലതയഖ,  ജളിലസ്ഥാ
പഞസ്ഥായതളിലലെ  ഡെളിവളിഷന്  ലമേമ്പര്മേസ്ഥാര്  വസ്ഥാട്ടര്  അദതസ്ഥാറളിറളിയറ്റ്  കതറ്റ്  നല്കളി
എസളിദമേററ്റ്  വസ്ഥാങ്ങളിയ ദശഷഖ,  വളിവളിധ പ്രവൃതളികളകറ്റ് തുക നളിദക്ഷേപളിചളിടണറ്റ്.
ഇതളില്ലപട്ട  ഒരു പ്രവൃതളി  (റസ്ഥാന്നളി  അങ്ങസ്ഥാടളി  -  പ്രസ്ഥാവളിന്കൂടറ്റ്  ലലപപറ്റ്  ലലലെന്)
മേലറസ്ഥാരു ദപ്രസ്ഥാജകളില് ഉളലപടുതളി നളിര്വ്വഹളിചളിരുന്നതുമേസ്ഥാണറ്റ്.

ii. പദ്ധതളിയലട ഫസ്വീസളിബളിലെളിറളി സഖബനളിചറ്റ് വളിശദമേസ്ഥായ പഠനഖ നടത്തുന്നളില.

ജനങ്ങളകറ്റ്  പ്രദയസ്ഥാജനകരമേസ്ഥാദണസ്ഥാ  എനഖ,  പദ്ധതളി  സുതസ്ഥാരര്യമേസ്ഥായളി
നളിര്വ്വഹളികസ്ഥാന്  സസ്ഥാധളിക്കുദമേസ്ഥാ  എനഖ  വളിശദമേസ്ഥായ  പഠനഖ  നടതസ്ഥാലത
ദപ്രസ്ഥാജക്ടുകള രൂപസ്വീകരളിക്കുന്നതസ്ഥായളി കസ്ഥാണുന.

iii. റഫറ്റ് ദകസ്ഥാസറ്റ് എസളിദമേറളിലന്റെ അഭസ്ഥാവതളില് തുക വകയളിരുത്തുന.

നളിര്വ്വഹണ  ഏജന്സളികള  ലെഭര്യമേസ്ഥാക്കുന്ന  റഫറ്റ്  ദകസ്ഥാസറ്റ്  എസളിദമേറളിലന്റെ
അടളിസസ്ഥാനതളില്  ദവണഖ  അടങല്  തുക  വകയളിരുദതണതറ്റ്.  എന്നസ്ഥാല്
പരളിദശസ്ഥാധനസ്ഥാ വളിദധയമേസ്ഥാകളിയ വളിവളിധ സസ്ഥാപനങ്ങളളില് ഇതളിനു വളിരുദ്ധമേസ്ഥായളി
കമളിറളി തസ്വീരുമേസ്ഥാനപ്രകസ്ഥാരഖ തുക വകയളിരുത്തുന്നതുമൂലെഖ ധനപരമേസ്ഥായ തടസ്സങ്ങള
ഉണസ്ഥാകുകയഖ പ്രവൃതളികള  സമേയബനളിതമേസ്ഥായളി പൂര്തസ്വീകരളികസ്ഥാന് കഴളിയസ്ഥാലത
വരളികയഖ ലചെയ്യുന.

iv. എസളിദമേറ്റുകള  സസ്ഥാപനതളിലലെ  സസ്ഥാദങതളിക  വളിഭസ്ഥാഗഖ  പരളിദശസ്ഥാധനസ്ഥാ
വളിദധയമേസ്ഥാക്കുന്നളില

നളിര്വ്വഹണ ഏജന്സളികള തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്ന എസളിദമേറ്റുകള തദദ്ദേശ സസ്വയഖഭരണ
സസ്ഥാപനതളിലലെ  സസ്ഥാദങതളിക  വളിഭസ്ഥാഗതളിലന്റെ  പരളിദശസ്ഥാധനയറ്റ്
വളിദധയമേസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന്  നളിലെവളില്  സഖവളിധസ്ഥാനമേളില.  ആയതളിനസ്ഥാല്  എസളിദമേറളിലലെ
നളിരക്കുകളലട  കൃതര്യത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതളിനുഖ  സസ്ഥാമ്പതളിക  നഷഖ  /  ലെസ്ഥാഭഖ
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വളിലെയളിരുത്തുന്നതളിനുഖ  കഴളിയസ്ഥാലത ദപസ്ഥാകുന.  പ്രവൃതളിയലട ലചെലെവറ്റ്  കഴളിഞ്ഞെറ്റ്
ബസ്ഥാകളി  തുക  നളിര്വ്വഹണ  ഏജന്സളിയളില്  അവദശഷളിക്കുന്ന  അദനകഖ
പ്രവൃതളികള പരളിദശസ്ഥാധനയളില് ശ്രദ്ധയളില്ലപട. എസളിദമേറളിലന്റെ ആധളികസ്ഥാരളികത
ഉറപ്പു  വരുതളിയളിരുലന്നങളില്  ഇപ്രകസ്ഥാരഖ  തുക  അവദശഷളിക്കുന്ന  സസ്ഥാഹചെരര്യഖ
ഒഴളിവസ്ഥാക്കുന്നതളിനുഖ  പ്രസ്തുത  തുക  അദത   സസ്ഥാമ്പതളിക  വര്ഷഖ  തലന്ന  മേററ്റ്
വളികസന പ്രവര്തനങ്ങളകറ്റ് വളിനളിദയസ്ഥാഗളിക്കുന്നതളിനുഖ സസ്ഥാധളിക്കുമേസ്ഥായളിരുന.

v. നളിര്വ്വഹണ ഏജന്സളിയമേസ്ഥായളി നളിയമേസ്ഥാനുസൃത കരസ്ഥാര് ചെമേയ്ക്കുന്നളില

1996-ലലെ  ദകരള  പഞസ്ഥായതറ്റ്  രസ്ഥാജറ്റ്  (കരസ്ഥാര്)  ചെട്ടങ്ങളളിലലെ  ചെട്ടഖ-6  പ്രകസ്ഥാരഖ
നളിര്വ്വഹണ ഏജന്സളിയമേസ്ഥായളി കരസ്ഥാറളില് ഏര്ലപദടണതുണറ്റ്. സര്കസ്ഥാര് ഉതരവറ്റ്
(എഖ.എസറ്റ്)  4/2016  തസ്വീയതളി  11.01.2016,  ഖണളിക  6(15)(x)(c)  പ്രകസ്ഥാരഖ,
ദപ്രസ്ഥാജകളിനറ്റ്  അഖഗസ്വീകസ്ഥാരഖ  ലെഭളിച്ചു  കഴളിഞ്ഞെസ്ഥാല്  ഏജന്സളിയമേസ്ഥായളി  എഗളിലമേന്റെറ്റ്
ലവചതളിനു ദശഷഖ മേസ്ഥാത്രദമേ തുക അനുവദളികസ്ഥാവൂ എനഖ വര്യവസ ലചെയ്തളിടണറ്റ്.
കൂടസ്ഥാലത  ലക.എസറ്റ്.ഇ.ബളി  യമേസ്ഥായളി  എഗളിലമേന്റെറ്റ്  വയണലമേന്ന  നളിബനന
21.08.2003 ലലെ  40308/ഡെളി.പളി.1/2003/ത.സസ്വ.ഭ.വ  നമ്പര്  സര്ക്കുലെറളില്
പ്രദതര്യകഖ  നളിഷ്കര്ഷളിചളിടമുണറ്റ്.  എന്നസ്ഥാല്  പലെ  സസ്ഥാപനങ്ങളളിലഖ  കരസ്ഥാര്
വയസ്ഥാലതയസ്ഥാണറ്റ്  തുക  നളിദക്ഷേപളിചളിടളതറ്റ്.  ഇപ്രകസ്ഥാരഖ  കരസ്ഥാര്  വയസ്ഥാത
പദ്ധതളികളളില്  പ്രവൃതളി  പൂര്തളിയസ്ഥാകസ്ഥാന്  ലലവകുന്ന  പക്ഷേഖ  നളിര്വ്വഹണ
ഏജന്സളിയലട  ദപരളില്  നളിയമേ  നടപടളികള  സസ്വസ്വീകരളിക്കുവസ്ഥാന്  സസ്ഥാധളികസ്ഥാത
സസ്ഥാഹചെരര്യമുണസ്ഥാകുനണറ്റ്.  പദ്ധതളിപണഖ  വന്ദതസ്ഥാതളില്  നളിര്വ്വഹണ
ഏജന്സളിയളില് നളിദക്ഷേപമേസ്ഥായളി കളിടക്കുന്ന സസ്ഥാഹചെരര്യഖ സഖസസ്ഥാനതറ്റ് ഉടനസ്വീളഖ
കസ്ഥാണസ്ഥാവുന്ന  സളിതളിയസ്ഥാണറ്റ്.  ഈ  നളിദക്ഷേപതളിലന്റെ  പലെളിശ  നളിര്വ്വഹണ
ഏജന്സളിയലട  അകസൗണളിദലെകറ്റ്  തലന്ന  ദപസ്ഥാകുന.  കരസ്ഥാറളില്  ഏര്ലപടസ്ഥാന്
ഏജന്സളികള വളിമുഖത കസ്ഥാണളിക്കുന്ന സഖഭവങ്ങളഖ ശ്രദ്ധയളില്ലപട്ടളിടണറ്റ്.

vi. കരസ്ഥാറളില് ആവശര്യമേസ്ഥായ വര്യവസകള ഉളലപടുത്തുന്നളില.

ദപ്രസ്ഥാജക്ടുകളലട  ഫയലകളളില്  ദരഖലപടുതലകളളിലസ്ഥാലത  മുദ്രപത്രഖ  മേസ്ഥാത്രഖ
കസ്ഥാണലപടുന്ന  സസ്ഥാഹചെരര്യവുമുണറ്റ്.  മേസ്ഥാതൃകസ്ഥാ  കരസ്ഥാര്  ദഫസ്ഥാറങ്ങള  അചടളിച
മുദ്രപത്രതളില്   തലന്ന  കൃതര്യമേസ്ഥായ  വര്യവസകള  ഉളലകസ്ഥാളളികസ്ഥാതതസ്ഥായഖ
ശ്രദ്ധയളില്ലപട്ടളിടണറ്റ്.  പ്രവൃതളി  പൂര്തസ്വീകരളിദകണ  തസ്വീയതളി,  നളിശളിത
സമേയതളിനുളളില്  പ്രവൃതളി  പൂര്തസ്വീകരളികസ്ഥാതളിരുന്നസ്ഥാല്  ഏജന്സളിലകതളിലര
സസ്വസ്വീകരളിക്കുന്ന  നടപടളികള  മുതലെസ്ഥായ  വളിവരങ്ങള  കൃതര്യമേസ്ഥായളി
ദരഖലപടുതസ്ഥാതതളിനസ്ഥാല്  പദ്ധതളികള  അനളിശളിതമേസ്ഥായളി  ലലവകളിയസ്ഥാലഖ,
യസ്ഥാലതസ്ഥാരു നടപടളിയഖ സസ്വസ്വീകരളികസ്ഥാനസ്ഥാകസ്ഥാലത നളിസ്സഹസ്ഥായ അവസയളില് മേസൗനഖ
പസ്ഥാലെളികസ്ഥാന് തദദ്ദേശ ഭരണ സസ്ഥാപനഖ നളിര്ബനളിതമേസ്ഥാകുന.
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vii.പദ്ധതളികള സമേയബനളിതമേസ്ഥായളി പൂര്തസ്വീകരളിക്കുന്നളില.

പദ്ധതളി  ആസൂത്രണതളിലലെയഖ  നളിര്വ്വഹണതളിലലെയഖ  വസ്വീഴ്ചകള  മൂലെഖ
പദ്ധതളികള  നടപസ്ഥാക്കുന്നതളിനുഖ  ലെക്ഷേര്യഖ  ലലകവരളിക്കുന്നതളിനുഖ  കസ്ഥാലെതസ്ഥാമേസഖ
ഉണസ്ഥാകുന്നതസ്ഥായളി  ശ്രദ്ധയളില്ലപട്ടളിടണറ്റ്.  സമേയബനളിതമേസ്ഥായളി
പൂര്തസ്വീകരളികസ്ഥാതതളിനസ്ഥാല് പലെദപസ്ഥാഴഖ എസളിദമേറ്റുകള റളിലലവസറ്റ് ലചെയ്തറ്റ് സളില്
ഓവര്  ദപ്രസ്ഥാജകസ്ഥായളി  അധളിക  തുക  വകയളിരുതളി  ലചെലെവഴളിക്കുന്നതളിനുഖ
കസ്ഥാരണമേസ്ഥാകുന.  ദപ്രസ്ഥാജകറ്റ്  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുദമ്പസ്ഥാള  തലന്ന  ആവശര്യമേസ്ഥായ  തുക
വകയളിരുതസ്ഥാതതളിനസ്ഥാല്  പദ്ധതളികള  പസ്ഥാതളിവഴളിയളില്  നളിലെയ്ക്കുന്ന
സസ്ഥാഹചെരര്യവുമുണറ്റ്.

viii.വര്കറ്റ് ബളിലറ്റ്, എഖ.ബുകറ്റ് എന്നളിവയലട പകര്പ്പുകള ലെഭര്യമേസ്ഥാക്കുന്നളില.

പ്രവൃതളികള  പൂര്തസ്വീകരളിക്കുന്ന  ദവളയളില്   എഖ.ബുകറ്റ്,  വര്കറ്റ്  ബളിലറ്റ്
എന്നളിവദയസ്ഥാ,  അതളിലന്റെ പകര്ദപസ്ഥാ നളിര്വ്വഹണ ഏജന്സളിയളില് നളിനഖ വസ്ഥാങ്ങളി
തദദ്ദേശ  ഭരണ  സസ്ഥാപനതളിലലെ  സസ്ഥാദങതളിക  വളിഭസ്ഥാഗലതലകസ്ഥാണറ്റ്
പരളിദശസ്ഥാധളിപളിക്കുകദയസ്ഥാ,  വളിനളിദയസ്ഥാഗളിച തുകയലട കൃതര്യത ഉറപ്പുവരുത്തുകദയസ്ഥാ
ലചെയ്യുന്നതളിനുള  സഖവളിധസ്ഥാനഖ  നളിലെവളിലെളില.  പ്രവൃതളി  പൂര്തസ്വീകരളിചറ്റ്
രണസ്ഥാഴ്ചയ്ക്കുളളില് വളിനളിദയസ്ഥാഗ സസ്ഥാക്ഷേര്യപത്രദതസ്ഥാലടസ്ഥാപഖ  ദമേല്പറഞ്ഞെ ദരഖകള
ലെഭര്യമേസ്ഥാകണലമേന്ന  നളിബനന  കൃതര്യമേസ്ഥായളി  ദരഖലപടുതസ്ഥാതതളിനസ്ഥാല്
ഏജന്സളികള  ഇവ  ലെഭര്യമേസ്ഥാക്കുനമേളില.  സഖസസ്ഥാനലത  എലസ്ഥാ  തദദ്ദേശഭരണ
സസ്ഥാപനങ്ങളളിലഖ  ഇസൗ  അപസ്ഥാകതയണറ്റ്.  ദമേല്പറഞ്ഞെതു  പ്രകസ്ഥാരഖ  ദരഖകള
പരളിദശസ്ഥാധനസ്ഥാ  വളിദധയമേസ്ഥാകളിയസ്ഥാല്  വളിനളിദയസ്ഥാഗ  തുകയലട  കൃതര്യത
മേനസ്സളിലെസ്ഥാക്കുന്നതളിനുഖ  ബസ്ഥാലെന്സറ്റ്  തുക  ഏജന്സളിയളില്  നളിനഖ  തളിരളിലക
വസ്ഥാങ്ങുന്നതളിനുഖ സസ്ഥാധളിക്കുഖ.

ix. ദമേസ്ഥാണളിററളിഖഗറ്റ് നടത്തുന്നളില.

പദ്ധതളി  നളിര്വ്വഹണതളിലന്റെ  പുദരസ്ഥാഗതളി  കൃതര്യമേസ്ഥായ  ഇടദവളകളളില്
ദമേസ്ഥാണളിററളിഖഗളിനറ്റ്  വളിദധയമേസ്ഥാക്കുന്നളില.  പദ്ധതളി  രൂപസ്വീകരണദശഷഖ  വര്കളിഖഗറ്റ്
ഗ്രൂപ്പുകള  ദമേസ്ഥാണളിററളിഖഗറ്റ്  കമളിറളികളസ്ഥായളി  പ്രവര്തളിദകണതസ്ഥാണറ്റ്.  എന്നസ്ഥാല്
ബനലപട്ട വര്കളിഖഗറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളസ്ഥായ കുടളിലവള,  ഉസൗര്ജ,  ആദരസ്ഥാഗര്യ വര്കളിഖഗറ്റ്
ഗ്രൂപ്പുകളലട മേളിനളിററ്റ്സറ്റ് പരളിദശസ്ഥാധളിചതളില് പദ്ധതളി രൂപസ്വീകരണദശഷഖ വര്കളിഖഗറ്റ്
ഗ്രൂപ്പുകലളസ്ഥാനഖ  ദയസ്ഥാഗഖ  ദചെര്ന്നളില  എന്നതറ്റ്  വര്യക്തമേസ്ഥാണറ്റ്.  പ്രവൃതളികളലട
പുദരസ്ഥാഗതളിയഖ  ഫലെപ്രസ്ഥാപളിയഖ  വളിലെയളിരുത്തുന്നതളിനറ്റ്  സസ്ഥാപനവുഖ  നളിര്വ്വഹണ
ഉദദര്യസ്ഥാഗസരുഖ  ശ്രദ്ധളിക്കുന്നളില  എന്നറ്റ്  പരളിദശസ്ഥാധനസ്ഥാ  വളിദധയമേസ്ഥാകളിയ
സസ്ഥാപനങ്ങളലട ഫയലകളളില് നളിന്നറ്റ് വര്യക്തമേസ്ഥായളി.
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x. പൂര്തസ്വീകരണദശഷഖ  ആസളികളലട  വളിവരങ്ങള  ആസളി  രജളിസറളില്
ഉളലപടുത്തുന്നളില.

ആസളികള ആര്ജളിക്കുന്ന പദ്ധതളികളളില്,  പൂര്തസ്വീകരണദശഷഖ ആസളികളലട
വളിവരങ്ങള ആസളി രജളിസറളില് ഉളലപടുതസ്ഥാതളിരളിക്കുന്നതസ്ഥായളി ശ്രദ്ധയളില്ലപട.
ആസളിയലട  പരളിപസ്ഥാലെനതളിനസ്ഥായഖ,  തുടര്  നടതളിപളിനസ്ഥായഖ  നടപടളികള
സസ്വസ്വീകരളിക്കുന്നതളിനറ്റ്  ഇതറ്റ്  തടസ്സമേസ്ഥാകുന.  തുടര്  വളിഷയങ്ങളളില്  ലമേയളിന്റെനന്സറ്റ്
ദപ്രസ്ഥാജക്ടുകള ആവളിഷ്കരളികസ്ഥാതളിരളിക്കുന്ന സസ്ഥാഹചെരര്യവുഖ ഉണസ്ഥാകുനണറ്റ്.

ഓഡെളിററ്റ് നളിഗമേനങ്ങള

• അനുദയസ്ഥാജര്യമേലസ്ഥാത പദ്ധതളികളകറ്റ് പണഖ നളിദക്ഷേപളിക്കുന്നതുമൂലെഖ പസ്ഥാഴറ്റ് ലചെലെവറ്റ്
ഉണസ്ഥാകുന.

• പദ്ധതളികളകറ്റ് അനുസൃതമേസ്ഥായളി തുക വകയളിരുതസ്ഥാതതളിനസ്ഥാല് പസ്ഥാതളി വഴളിയളില്
നളിലെയ്ക്കുന.

• സസ്ഥാദങതളിക  വളിഭസ്ഥാഗതളിലന്റെ  ദമേല്ദനസ്ഥാട്ടതളിലന്റെ  അഭസ്ഥാവഖ  മൂലെഖ,  അധളിക  തുക
വകയളിരുതളി  ലചെലെവഴളിക്കുനദണസ്ഥാ  എന്നറ്റ്  പരളിദശസ്ഥാധളികലപടസ്ഥാതതറ്റ്
പസ്ഥാഴറ്റ് ലചെലെവളിനറ്റ് ഇടയസ്ഥാക്കുന.

• പൂര്തസ്വീകരണതളിലലെ കസ്ഥാലെതസ്ഥാമേസഖ  മൂലെഖ  ഗുണദഭസ്ഥാക്തസ്ഥാകളകറ്റ്  പദ്ധതളികളലട
പ്രദയസ്ഥാജനഖ സമേയബനളിതമേസ്ഥായളി ലെഭളിക്കുന്നളില.

• ദമേസ്ഥാണളിററളിഖഗളിലന്റെ  അഭസ്ഥാവഖ  മൂലെഖ  പസ്ഥാഴറ്റ് ലചെലെവറ്റ്  ഒഴളിവസ്ഥാക്കുന്നതളിനുഖ,
പസ്ഥാതളിവഴളിയളില് നളിലെയ്ക്കുന്ന പ്രവൃതളികള നളിരസ്വീക്ഷേണവളിദധയമേസ്ഥാക്കുന്നതളിനുഖ, തുടര്
നടപടളികള സസ്വസ്വീകരളിക്കുന്നതളിനുഖ സസ്ഥാധളിക്കുന്നളില.

5. ഒസ്ഥാഡെളിററ്റ് ശളിപസ്ഥാര്ശകള

(a) ദപ്രസ്ഥാജകളിലന്റെ  രൂപസ്വീകരണ  പ്രകളിയയളിലഖ  നളിര്വ്വഹണതളിലഖ  നളിബനനകള
കര്ശനമേസ്ഥായളി  പസ്ഥാലെളിക്കുന്നതളിനറ്റ്  സര്കസ്ഥാര്  തലെതളില്  പ്രദതര്യക
മേസ്ഥാര്ഗ്ഗനളിര്ദദ്ദേശങ്ങള പുറലപടുവളിക്കുകയഖ,  ആയതറ്റ് പസ്ഥാലെളികലപടുന്നളിലസ്ഥാലയങളില്
ഭരണസമേളിതളി  അഖഗങ്ങള,  ദമേസ്ഥാണളിററളിഖഗറ്റ്  കമളിറളി  അഖഗങ്ങള  എന്നളിവലര
ഉതരവസ്ഥാദളിയസ്ഥാക്കുകയഖ ലചെയ്യുക.

(b)നളിര്വ്വഹണ  ഏജന്സളികള  നളിബനനകള  കര്ശനമേസ്ഥായളി  പസ്ഥാലെളിക്കുന്നതളിനറ്റ്
സര്കസ്ഥാര്  തലെതളില്  നളിര്ദദ്ദേശഖ  നല്കുക;  ആയവ  പസ്ഥാലെളികസ്ഥാതളിരുന്നസ്ഥാല്
നളിര്വ്വഹണ ഏജന്സളികളലട ദപരളില് നളിയമേ നടപടളികള സസ്വസ്വീകരളിക്കുന്നതളിനറ്റ്
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സഹസ്ഥായകരമേസ്ഥായ രസ്വീതളിയളില് നളിയമേ നളിര്മസ്ഥാണഖ നടത്തുക.

(c) ഏജന്സളിയലട  ഭസ്ഥാഗത്തുനളിനള  വസ്വീഴ്ച  മൂലെഖ  പദ്ധതളികള  സമേയബനളിതമേസ്ഥായളി
പൂര്തസ്വീകരളികസ്ഥാതളിരുന്നസ്ഥാല് തുകയലട പലെളിശയഖ,  പളിഴപലെളിശയഖ തദദ്ദേശ ഭരണ
സസ്ഥാപനതളിനറ്റ് നല്ദകണതസ്ഥാലണനള നളിര്ദദ്ദേശഖ പുറലപടുവളിക്കുക.

(d)ലഡെദപസ്ഥാസളിററ്റ്  പ്രവൃതളികളകസ്ഥായള  ദമേസ്ഥാണളിററളിഖഗറ്റ്  സമേളിതളി  വര്ഷതളില്  2
തവണലയങളിലഖ  നളിര്ബനമേസ്ഥായളി  കൂടണലമേനഖ  പുദരസ്ഥാഗതളി
വളിലെയളിരുതണലമേനഖ സര്കസ്ഥാര് തലെതളില് കര്ശന നളിര്ദദ്ദേശഖ നല്കുക.

(e) പ്രവൃതളി പൂര്തസ്വീകരളിചറ്റ് രണറ്റ് ആഴ്ചയ്ക്കുളളില് നളിര്വ്വഹണ ഏജന്സളി വളിനളിദയസ്ഥാഗ
സസ്ഥാക്ഷേര്യപത്രദതസ്ഥാലടസ്ഥാപഖ  വര്കറ്റ്  ബളിലഖ,  എഖ.ബുക്കുഖ  തദദ്ദേശ  ഭരണ
സസ്ഥാപനതളിനറ്റ് ലലകമേസ്ഥാറണലമേന്നറ്റ് വര്യവസ ലചെയ്യുക.
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2.7 മലബബാര് ദദേവസസസ്വം ദക്ഷേത്രങ്ങളുടടെ പബാരമ്പരര്യ വബാസ്തുകലബാ ടടപതൃകവസ്വം
ടടജെെവ സസ്വംസ്കൃതതിയസ്വം

1. ആമുഖസ്വം        

ചരതിത്രതതിടന്റെ  അനന്യൂനമബായ ദശേഷതിപ്പുകള് എനന്ന് നതിസസ്വംശേയസ്വം  വതിളതിക്കടപ്പെടെബാ
വന  ആരബാധനബാസബാനങ്ങളബാണന്ന് മലബബാര് ദദേവസസസ്വം ദബബാര്ഡതിടന്റെ ഭരണ നതിയന്ത്രണ
തതിലുള്ള ഏതബാടണ്ടെലബാ ദക്ഷേത്രങ്ങളുസ്വം കബാവകളുസ്വം. നൂറബാണ്ടുകളുടടെ    കബാലപ്പെഴക്കമുള്ളതസ്വം,
കലതിലുസ്വം, മണതിലുസ്വം, മരതതിലുസ്വം  പണതിഞ്ഞതസ്വം പ്രകൃതതിദയബാടെന്ന് ഇണങ്ങതി നതില്ക്കുനതമബായ
പബാരമ്പരര്യ  വബാസ്തുകലബാ  നതിര്മതിതതികള്,  ടടജെെവ-കബാര്ഷതിക  സസ്വംസ്കൃതതിയടടെയസ്വം
പബാരതിസതിതതിക  സന്തുലനതതിടന്റെയസ്വം  ഉതമ  നതിദേര്ശേനങ്ങളബായ  ഗബാമക്കബാവകള്
എനതിങ്ങടന രണ്ടു വതിഭബാഗതതില് അവടയ ഉള്ടപ്പെടുതബാസ്വം.  പരമബാവധതി  ശ്രദ്ധദയബാടടെ
സസ്വംരക്ഷേതിക്കടപ്പെടുകയസ്വം  പരതിപബാലതിക്കടപ്പെടുകയസ്വം  ദവണ്ടെതബായ  ഉനത  ടടപതൃക
മൂലര്യമുള്ളവയബാണന്ന് ഇരു വതിഭബാഗവസ്വം.

എനബാല് സമമീപകബാലതന്ന് നടെന്നു വരുന ദക്ഷേത്ര/കബാവന്ന് നവമീകരണതതിടന്റെയസ്വം
പുനരുദ്ധബാരണ/പരതിഷ്കരണങ്ങളുടടെയസ്വം  ഫലമബായതി,  ദമല്പറഞ്ഞ വതിധമുള്ള  പബാരമ്പരര്യ
വബാസ്തുകലബാ  മൂലര്യങ്ങളുസ്വം  ആരബാധര്യമബായ  ടടജെെവ  പബാരതിസതിതതിക  മൂലര്യങ്ങളുസ്വം
വലതിയദതബാതതില് നബാദശേബാന്മുഖമബാകുനതബായതി ഓഡതിറതില്  നതിരമീക്ഷേതിചതിട്ടുണ്ടെന്ന്.

2. ഓഡതിറന്ന് ലക്ഷേര്യസ്വം

ദക്ഷേത്ര/കബാവന്ന്  നവമീകരണതതിടന്റെയസ്വം  പുനരുദ്ധബാരണതതിടന്റെയസ്വം
ഫലമബായണ്ടെബാകുന  നബാശേങ്ങള്  എപ്രകബാരമബാണന്ന്?  നബാശേങ്ങള്  ഏടതലബാസ്വം  വതിധതതില്
സസ്വംഭവതിക്കുന്നു?  അതതിദലക്കന്ന്  നയതിക്കുന  കബാരണങ്ങള്  എടനബാടക്ക?  നതിലവതിലുള്ള
നതിയമ പരതിരക്ഷേകള്/ആയതതിടന്റെ  പരതിമതിതതികള് എടനലബാസ്വം? ഫലപ്രദേമബായ പരതിഹബാര
നടെപടെതികള്  എടനബാടക്കയബാണന്ന്?  എനമീ  അദനസഷണങ്ങളബാണന്ന്  പരതിദശേബാധനയതില്
ഉള്ടപ്പെടുതതിയതിട്ടുള്ളതന്ന്.

3. ഓഡതിറന്ന് വര്യബാപതി

മലബബാര്  ദദേവസസതതിടന്റെ  അധമീനതയതിലുള്ള  പപൗരബാണതികവസ്വം,  ഹരതിതബാഭവസ്വം,
വബാസ്തുശേതില്പ  ഭസ്വംഗതിയബാല്  അനുപമവമബായ  9  ദക്ഷേത്രങ്ങളുടടെ  വതിവരങ്ങളബാണന്ന്  ഇപൗ
പഠനതതില് ഉള്ടപ്പെടുതതിയതിരതിക്കുനതന്ന്.
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4. ഓഡതിറന്ന് നതിരമീക്ഷേണങ്ങള്

(a) നബാശേസ്വം സസ്വംഭവതിക്കുന വതിധങ്ങള്

ആരബാധനബാലയങ്ങളുമബായതി ബന്ധടപ്പെട്ട  പബാരമ്പരര്യ വബാസ്തു  മൂലര്യങ്ങള്ക്കുസ്വം, ടടജെെവ-
പബാരതിസതിതതിക  മൂലര്യങ്ങള്ക്കുസ്വം   നബാശേസ്വം   സസ്വംഭവതിക്കുനതന്ന്  മുഖര്യമബായസ്വം  തബാടഴപ്പെറയന
വതിധതതിലബാണന്ന്  എനന്ന് ഓഡതിറതില് മനസതിലബാക്കുന്നു.

i. ജെെമീര്ദണബാദ്ധബാരണതതിടന്റെ ദപരതില്  പപൗരബാണതിക മൂലര്യമുള്ള പഴയ നതിര്മതിതതികള്
ഭബാഗതികമബാദയബാ  പൂര്ണമബാദയബാ ടപബാളതിച്ചു നമീക്കടപ്പെടുന്നു.

ii. ടപബാളതിച്ചു  നമീക്കടപ്പെടുന  കലതിലുസ്വം  മരതതിലുമുള്ള  തൂണുകള്,  ശേതില്പങ്ങള്,
മുഖപ്പുകള്  തടെങ്ങതിയവയടടെ  പുനരുപദയബാഗമൂലര്യവസ്വം,  കലബാമൂലര്യവസ്വം
പരതിദശേബാധതിക്കബാടത  ടമബാതമബായതി ഉദപക്ഷേതിക്കുകദയബാ അടലങതിൽ നബാമമബാത്രമബായ
വതിലയന്ന്  വതില്ക്കടപ്പെടുകദയബാ ടചയ്യുന്നു.

iii. പപൗരബാണതിക ശേതില്പ ഭസ്വംഗതിയബാര്ന  ശ്രമീദകബാവതിലുകള്, മുഖമണ്ഡപങ്ങള്, വബാതതില്
മബാടെങ്ങള്,  ദഗബാപുരങ്ങള്  തടെങ്ങതിയവടയ  ഭബാഗതികമബാദയബാ  പൂര്ണമബാദയബാ
മറച്ചുടകബാണ്ടെന്ന്  ഷമീറന്ന്/ദകബാണ്കമീറന്ന്  നടെപ്പുരകള്,  ദഷബാപ്പെതിസ്വംഗന്ന്  ദകബാസ്വംപ്ലക്സുകള്,
കലര്യബാണ മണ്ഡപങ്ങള് തടെങ്ങതിയവ  പണതിതയര്ത്തുന്നു.

iv. തതിരുമുറസ്വം, നടെവഴതി, പ്രദേക്ഷേതിണവഴതി തടെങ്ങതിയവ ഇന്റെര്ദലബാക്കന്ന്/ദകബാണ്കമീറന്ന് ടചയന്ന്
ദക്ഷേത്ര സസ്വംസബാരതതിനു ദചരബാത വതിധസ്വം  ആധുനതികവല്ക്കരതിക്കുന്നു.

v. നവമീകരണ/പുനരുദ്ധബാരണ  പദ്ധതതിയതില്,  പബാരമ്പരര്യ  വബാസ്തുമൂലര്യങ്ങള്/ടടജെെവ
പബാരതിസതിതതിക  മൂലര്യങ്ങള്  ഒരു  പരതിമതിതടപ്പെടുതല്  ഘടെകമബായതി  (limiting
factor) പരതിഗണതിക്കടപ്പെടുന സന്ദര്ഭങ്ങള് വതിരളമബാകുന്നു.

vi. ആരബാധനബാ  പരതിസരതതിടല   വൃക്ഷേങ്ങള്ക്കുസ്വം  ടടജെെവ  ടടവവതിധര്യതതിനുസ്വം
ജെെലബാശേയങ്ങള്ക്കുസ്വം  നമീരുറവകള്ക്കുസ്വം  ടടദേവമീകതയസ്വം  പവതിത്രതയസ്വം
കല്പ്പെതിക്കടപ്പെടുദമ്പബാഴസ്വം ആധുനതിക രമീതതിയതിലുള്ള ദക്ഷേത്ര/കബാവന്ന് വതികസനതതിടന്റെ
ഫലമബായതി  അവയ്ക്കുണ്ടെബാകുന  നബാശേസ്വം,  പ്രതര്യബാഘബാതങ്ങള്  എനതിവ
പഠനവതിദധയമബാക്കുനതതിനുസ്വം  പരതിഹബാര  നടെപടെതികള്  സസമീകരതിക്കുനതതിനുസ്വം
കഴതിയനതില.

ഒന്നു  മുതല്  ആറന്ന്  വടരയള്ള  നതിരമീക്ഷേണങ്ങള്ക്കന്ന്  ചതില  ഉദേബാഹരണങ്ങള്  അനുബന്ധസ്വം  I  ആയതി
ദചര്തതിട്ടുണ്ടെന്ന്. സസ്വംരക്ഷേണ മൂലര്യസ്വം  തതിരതിചറതിഞ്ഞുള്ള പ്രവര്തനരമീതതിയടടെ  ഒരു മബാതൃക അനുബന്ധസ്വം II
ആയസ്വം ദചര്തതിട്ടുണ്ടെന്ന്.
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(b) നബാശേതതിനുള്ള വതിവതിധ കബാരണങ്ങള് 

i. നതിലവതിലുള്ള  നതിയമതതിടന്റെയസ്വം  ചട്ടങ്ങളുടടെയസ്വം   അപരര്യബാപതയസ്വം   അവ
നടെപ്പെതിലബാക്കുനതതില് സസ്വംഭവതിക്കുന വമീഴ്ചയസ്വം.

1951 ടല ഹതിന്ദു ധര്മ ദേബാന നതിയമതതിടല  വകുപ്പെന്ന്  100(2)  (q)  (r)  & (s)നു
കമീഴതിലുള്ള വതിവതിധ  ചട്ടങ്ങളബാണന്ന്  ദമല്പ്പെറഞ്ഞ വതിഷയങ്ങളുമബായതി   ബന്ധടപ്പെട്ടന്ന്
നതിലവതിലുള്ള  പരതിരക്ഷേബാ  നതിയമങ്ങള്.  അവയതിടല  പ്രസക്തഭബാഗങ്ങള്  ചുവടടെ
ദചര്ക്കുന്നു.

• ചട്ടസ്വം.3-  ''  Proposal  for  work shall  be  framed  with  due regard  to  the
principle and practice of  traditional   architecture and to the need for
preserving  architecture and sculptural and archaeological features.

• ചട്ടസ്വം 12- '' A trustee shall not  repair, alter, replace, sell, gift or destroy
any antiquities  or other objects  of interest,  like jewels,  vahanams or
other movable sculptures, carvings, inscriptions or paintings without the
express previous permission of the Commissioner and such permission
shall be accorded  only on obtaining competent advice thereon''.

• ചട്ടസ്വം 18 - '' It shall be the duty  of the trustee to ensure that the  utmost
care  is taken of the architectural, sculptural and archaeological  feature
of every structure in the  temple or on its lands in his charge.''

• ചട്ടസ്വം 19 - '' Whenever the commissioner finds it desirable or necessary, he
may consult  the  Archaeological  Survey of  India  and pass  necessary
orders''.

• ചട്ടസ്വം 26 - '' No trustee shall alter the character of repair, remove, melt or
replace any metallic or other idol or image in the temple whether fixed
or  otherwise  without  the  express  previous  permission  of  the
commissioner''.

• ചട്ടസ്വം 27 - '' No trustee shall gift, sell or exchange any idol or image in a
temple''.

ആറു പതതിറബാണ്ടുകള്ക്കു മുമ്പന്ന്  നതിലവതില് വന നതിയമസ്വം,  അനദതതതില് നതിനന്ന്
പബാദടെ മബാറതിയ സബാമൂഹതിക സബാമ്പതതിക സബാദങതതിക സബാഹചരര്യതതിനനുസരതിചന്ന്
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പുതക്കതി  സമഗമബാക്കബാതതബാണന്ന്,  ദമല്പ്പെറഞ്ഞ  പബാരമ്പരര്യ  മൂലര്യങ്ങൾ
നശേതിക്കുനതതിനന്ന് മുഖര്യ കബാരണസ്വം.

ii. നതിലവതിലുള്ള ചട്ടങ്ങള് പ്രബാദയബാഗതികമബാക്കുനതതിലുള്ള അവര്യക്തതയസ്വം അനതിശതിതബാ
വസയസ്വം

• ചട്ടസ്വം  3 ടല  'due regard''  എനതന്ന് നതിര്വ്വചതിക്കടപ്പെട്ടതിട്ടതില.  അതടകബാണ്ടെന്ന് തടന
ചട്ടപ്രകബാരമുള്ള നതിഷ്കര്ഷകള് പ്രബാദയബാഗതിക തലതതില് അവഗണതിക്കടപ്പെടുന്നു.

• ചട്ടസ്വം 12 പ്രകബാരമുള്ള " Antiquities, Competent Advice'' എനതിവ നതിര്വ്വചതിക്ക
ടപ്പെട്ടതിട്ടതിലബാതതതിനബാല്  പ്രബാദയബാഗതികമബായതി  ചട്ടസ്വം പരതിഗണതിക്കടപ്പെടുനതില.

• ചട്ടസ്വം 18 പ്രകബാരമുള്ള 'Utmost Care'' എനതന്ന് നതിര്വ്വചതിക്കടപ്പെട്ടതിട്ടതിലബാതതതിനബാല്
ട്രസതിയടടെ  നതിയമപരമബായ ബബാധര്യത കതിപടപ്പെടുതബാനബാവനതില.

• ചട്ടസ്വം 19 ടല “whenever the commissioner finds it necessary or desirable''
എനതന്ന് വസ്തുതബാപരമബായതി നതിര്ണയതിക്കടപ്പെട്ടതിട്ടതില.  ആയതതിനബാല് പ്രബാദയബാഗതിക
തലതതില് ചട്ടസ്വം പ്രവര്തനക്ഷേമമല.

iii. മബാറതി  വരുന  സബാഹചരര്യങ്ങള്ക്കനുസൃതമബായതി  പുതതബായതി  ഉണ്ടെബാവന
ടവല്ലുവതിളതികള് ദനരതിടുവബാന് സമഗമബായ നതിയമവസ്വം ചട്ടങ്ങളുസ്വം  ദവണ്ടെതടണ്ടെങതിലുസ്വം
ആയതന്ന് ആവതിഷ്കരതിക്കടപ്പെട്ടതിട്ടതില.

iv. വബാസ്തു /ഹരതിത ടടപതൃകതതിടന്റെ   സസ്വംരക്ഷേണതതിനബായതി  പ്രബാദയബാഗതികമബായ ഒരു
സസ്വംരക്ഷേണ മബാനസല്   നതിലവതില് ഇല.

v. ദക്ഷേത്ര  നവമീകരണ/പുനരുദ്ധബാരണ  മരബാമതന്ന്  പണതികള്ക്കന്ന്   അസ്വംഗമീകബാരസ്വം
നല്കുന  പ്രകതിയയതില്  പബാരമ്പരര്യ/വബാസ്തു/ടടജെെവ/പബാരതിസതിതതിക  ഘടെകങ്ങള്
മതിക്കവബാറുസ്വം പരതിഗണനബാ വതിഷയങ്ങള് ആകുനതില.

vi. ദക്ഷേത്ര നവമീകരണ സമതിതതികള്/പുനരുദ്ധബാരണ കമതിറതികള്/ദസവബാസമതിതതികള്
തടെങ്ങതിയവയടടെ  ആഭതിമുഖര്യതതിലബാണന്ന്  മതിക്കയതിടെത്തുസ്വം  നവമീകരണസ്വം/
പുനരുദ്ധബാരണസ്വം/  ആധുനതികവല്ക്കരണസ്വം  നടെന്നുവരുനതന്ന്.  എനബാല്  ഇതരസ്വം
സമതിതതികളതില്  പ്രവര്തതിക്കുന  മതിക്കവര്ക്കുസ്വം  സസ്വംരക്ഷേതിക്കടപ്പെദടെണ്ടെ  മൂലര്യങ്ങള്
സസ്വംബന്ധതിചന്ന് സബാമബാനര്യ ധബാരണ ദപബാലുസ്വം ഇല.

vii. ദക്ഷേത്രസ്വം  അധതികബാരതികള്,  HR&CE  വകുപ്പെന്ന്  ഉദദേര്യബാഗസര്  തടെങ്ങതിയവര്ക്കന്ന്
സസ്വംരക്ഷേതിക്കടപ്പെദടെണ്ടുന  മൂലര്യങ്ങള്  സസ്വംബന്ധതിച  വതിഷയങ്ങളതില്
പരതിശേമീലനദമബാ, ദബബാധവല്ക്കരണ കബാസുകദളബാ നല്കടപ്പെടുനതില.
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5. ഓഡതിറന്ന് ശേതിപബാര്ശേകള്

• മലബബാര് ദദേവസസസ്വം ദബബാര്ഡതിടന്റെ  ഭരണ നതിയന്ത്രണതതിലുള്ള  ദക്ഷേത്രങ്ങളതിലുസ്വം
കബാവകളതിലുസ്വം  നടെന്നു  കഴതിഞ്ഞതസ്വം   നതിലവതില്  നടെന്നു  ടകബാണ്ടെതിരതിക്കുനതമബായ
നവമീകരണ-വതികസന പ്രവര്തനങ്ങളുടടെ ഫലമബായതി ദക്ഷേത്രങ്ങളുടടെ പപൗരബാണതിക
വബാസ്തുശേതില്പ  തനതിമകള്ക്കുസ്വം,  ഗബാമക്കബാവകളുടടെ   ടടജെെവ  പ്രകൃതതിയ്ക്കുസ്വം  ഉണ്ടെബാകുന
ആഘബാതങ്ങള് സസ്വംബന്ധതിചന്ന് സമഗവസ്വം ആധതികബാരതികവമബായ പഠനസ്വം നടെത്തുക.

• ദക്ഷേത്രങ്ങളുടടെ  പപൗരബാണതിക  വബാസ്തുമൂലര്യങ്ങളുസ്വം,  കബാവകളുടടെ  ടടജെെവ  പ്രകൃതതിയസ്വം
സസ്വംരക്ഷേതിച്ചുടകബാണ്ടു മബാത്രസ്വം  നവമീകരണ - വതികസന പ്രവൃതതികള്  നടെതബാവന
വതിധസ്വം, നതിയമങ്ങളുസ്വം ചട്ടങ്ങളുസ്വം  സമഗവസ്വം  കബാദലബാചതിതവമബാക്കുക.

• ദക്ഷേത്രങ്ങളുടടെ/കബാവകളുടടെ   നവമീകരണ  പുനരുദ്ധബാരണ വതികസന പ്രവര്തന
ങ്ങള്ക്കന്ന് സബാദങതതികബാനുമതതി നല്കുവബാന് വബാസ്തുശേതില്പതികള്, പബാരമ്പരര്യ തച്ചുശേബാസ
വതിദേഗ്ദ്ധര്,  പുരബാവസ്തു വതിദേഗ്ദ്ധര്,  ചരതിത്രകബാരന്മബാര്,  പരതിസതിതതി  വതിദേഗ്ദ്ധര് തടെങ്ങതി
പ്രസക്തമബായ  എലബാ  വതിഭബാഗങ്ങള്ക്കുസ്വം  പങബാളതിതമുള്ള  ഒരു
ഉനതബാധതികബാരസമതിതതിക്കു  രൂപസ്വം  നല്കുകയസ്വം,  പ്രസ്തുത  സമതിതതിയടടെ
ഉപദദേശേദതബാടടെ/അനുമതതിദയബാടടെ മബാത്രദമ ഏടതബാരു  വതികസന പ്രവര്തനവസ്വം
നടെതബാവൂ എനന്ന്  നതിയമസ്വം മൂലസ്വം നതിഷ്കര്ഷതിക്കുകയസ്വം ടചയ്യുക.

• ദക്ഷേത്രങ്ങളുടടെ വബാസ്തുകലബാ മൂലര്യങ്ങളുസ്വം, കബാവകളുടടെ ടടജെെവ പ്രകൃതതിയസ്വം പരതിപബാലതി
ക്കുനതതിനന്ന്  പരര്യബാപമബായ ഒരു  'കണ്സര്ദവഷന് മബാനസല്' നന്ന് രൂപസ്വം നല്കുക.

• ദക്ഷേത്ര ട്രസതിമബാര്, നതിര്വ്വഹണ ഉദദേര്യബാഗസര്, ദക്ഷേത്ര സസ്വംരക്ഷേണ/പുനരുദ്ധബാരണ
കമതിറതികള്, ദക്ഷേത്രസ്വം ജെെമീവനക്കബാര്, മലബബാര് ദദേവസസസ്വം ദബബാര്ഡന്ന് ഉദദേര്യബാഗസര്
തടെങ്ങതി എലബാ വതിഭബാഗക്കബാര്ക്കുസ്വം, സസ്വംരക്ഷേതിക്കടപ്പെദടെണ്ടെ  മൂലര്യങ്ങടള സസ്വംബന്ധതിചന്ന്
മതതിയബായ ദബബാധവല്ക്കരണ/പരതിശേമീലനപരതിപബാടെതികള് ഏര്ടപ്പെടുത്തുക.
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Intentionally Left BlankIntentionally Left Blank
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സര്വ്വകലലാശലാലകള

അദദദ്ധ്യായയം - 3

സര്വ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാലകളുടടെ ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപദ്ധ്യാര്ടഡില് നഡിനയം ടതെരടഞ്ഞെടുത
നഡിരരീക്ഷണങ്ങള

1. കകേരള സര്വ്വകേലലാശലാല

1. ഗഗ്രീന്ഫഗ്രീല്ഡഡ്  കസ്റ്റേഡഡിയയം  -  പലാട്ടക്കുടഡിശഡികേ,  കസവനനഡികുതഡി  ഇനങ്ങളഡില്
സര്വകേലലാശലാലയഡ് 2,93,80,059/- രൂപ ലഭഡികലാന് അവകശഷഡിക്കുന.

[കകേരള സര്വ്വകേലലാശലാല 2018-18 ഓഡഡിറഡ് റഡികപലാര്ട്ടഡ്  ഖണഡികേ 2-7]

കകേരള  സര്വകേലലാശലാലയയം  നലാഷണല്  ഗഗെയഡിയംസഡ്  ഗസക്രട്ടറഡിയറയം  (NGS)
തമഡില്  18.12.2012 നഡ്  ചമച്ച  കേരലാര്  പ്രകേലാരയം  എലലാ  വര്ഷവയം  ഡഡിസയംബര്  മലാസയം
അഡഡലാന്സലായഡി  പലാട്ടത്തുകേയലായ  94  ലകയം  രൂപയയം  കസവനനഡികുതഡിയയം
സര്വകേലലാശലാലലാ ഫണഡികലകഡ് അടകയണതലാണഡ്. പലാട്ടകരലാര്വവ്യവസ്ഥപ്രകേലാരയം കകേരള
സര്വകേലലാശലാലയഗട  കേലാരവ്യവട്ടയം  കേവ്യലാമ്പസഡില്  37  ഏകര് സ്ഥലയം  15  വര്ഷകത്തേകഡ്
പലാട്ടവവ്യവസ്ഥയഡില്  സ്ഥലത്തേഡിഗന്റെ  വഡിപണഡിവഡിലയഗട  2.5%  വലാര്ഷഡികേ  പലാട്ടമലായഡി
നഡിശ്ചയഡിച്ചഡ്  നലാഷണല്  ഗഗെയഡിയംസഡ്  ഗസക്രട്ടറഡിയറഡിനഡ്  കകേമലാറഡിയഡിട്ടുള്ളതലാണഡ്.
10.10.2017-നഡ്  ഗകേ.എസഡ്.എ  ഗകേ.ആര്.യ.6/കസ്റ്റേഡഡിയയം/2017  നമ്പരലായഡി
സര്വകേലലാശലാലലാ  രജഡിസലാര്കഡ്  നലഡിയ  ഓഡഡിറഡ്  റഡികേഡഡിസഡിഷനഡ്  ലഭവ്യമലാകഡിയ
മറുപടഡിയഗട  അടഡിസ്ഥലാനത്തേഡില്  നലാഷണല്  ഗഗെയഡിയംസഡ്  ഗസക്രട്ടറഡിയറഡ്  2012  മുതല്
നലാളഡിതുവഗര  ആഗകേ  2,93,80,520/-  രൂപ  മലാത്രമലാണഡ്  സര്വകേലലാശലാലലാ  ഫണഡില്
അടച്ചഡിട്ടുള്ളതഡ്. അടവലാകഡിയ തുകേയഗട വഡിശദലായംശങ്ങള് ചുവഗട കചര്ക്കുന.

വര്ഷയം അടവലാകഡിയ തുകേ (രൂപ)

2012 1,05,61,840

2013 1,05,61,840

2014 82,56,840 (ഭലാഗെഡികേമലായഡി മലാത്രയം തുകേ ഒടുകഡി)

ആഗകേ 2,93,80,520

2015  മുതല്  പലാട്ടക്കുടഡിശഡികേ  ഒടുക്കുവരുത്തേഡിയഡിട്ടഡില.  ഇതഡ്  പലാട്ടകരലാര്
വവ്യവസ്ഥകേളുഗട  ലയംഘനമലാണഡ്.  NGS-മലായള്ള  കേരലാറനുസരഡിച്ചഡ്  ഓകരലാ  മൂനവര്ഷയം
കൂടുകനലാറുയം  പലാട്ടത്തുകേ  പുതുകഡി  നഡിശ്ചയഡികകണതുണഡ്.  എനലാല്  2015  മുതല്കഡ്
പലാട്ടത്തുകേ പുനര്നഡിര്ണ്ണയയം നടത്തേഡിയഡിട്ടഡില. 2015 മുതല് പുതുകഡിയ നഡിരകഡിലുള്ള തുകേ
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കേരലാര് മലാനദണങ്ങള്കനുസൃതമലായഡി  നഡിശ്ചയഡികകണതുയം പലാട്ടത്തുകേ ഈടലാകലാനുള്ള
നടപടഡികേള്  കകേഗകലാകള്ളണതുമലാണഡ്.  കുടഡിശഡികേ  തുകേ  ഈടലാകഡി  സര്വകേലലാശലാല
ഫണഡികലകഡ്  മുതല്ക്കൂട്ടലാനുള്ള  അടഡിയനഡിരനടപടഡികേള്കലായഡി  സര്വകേലലാശലാല
ഭരണതല സയംവഡിധലാനത്തേഡിഗന്റെ ഇടഗപടല് അനഡിവലാരവ്യമലാണഡ്.  ഓഡഡിറഡ്  റഡികേഡഡിസഡിഷനഡ്
ലഭവ്യമലാകഡിയ മറുപടഡിയഗട  അടഡിസ്ഥലാനത്തേഡില്,  സര്വകേലലാശലാല  ഫണഡിനഡ്  ലഭഡികലാന്
അവകശഷഡിക്കുന  തുകേയഗട  വഡിവരയം  തലാഗഴെ  കചര്ക്കുന.  (പലാട്ടത്തുകേ
കേരലാര്വവ്യവസ്ഥകേള്കനുസൃതമലായഡി  പുതുകഡി  നഡിര്ണ്ണയഡികലാത്തേതഡിനലാല്  പഴെയ
നഡിരകഡിലലാണഡ് തുകേ കേണകലാകഡിയഡിട്ടുള്ളതഡ്)

ഇനയം തുകേ (രൂപ)

പലാട്ടത്തുകേ (2014,2015&2016) 2,10,20,140/-
(22,20,140+94,00,000+94,00,000)

കസവനനഡികുതഡി 31,53,023/-
(3,33,023+14,10,000+14,10,000)

തുകേ അടവലാകലാനുള്ള 
കേലാലതലാമസയം-18% നഡിരകഡിലുള്ള 
പലഡിശ(2015 മുതല് 
31.03.2017 വഗര)

52,06,896/-

ആഗകേ *2,93,80,059/-

NGS-  ല്  നഡിനഡ്  ലഭവ്യമലാകവണ  ലഗ്രീസഡ്  കുടഡിശഡികേ   പലഡിശ  സഹഡിതയം  തഡിരഡിച്ചു  പഡിടഡികലാനുള്ള
സഡിന്ഡഡികകറഡ്  തഗ്രീരുമലാനയം  കവസഡ്ചലാന്സലര്  അയംഗെഗ്രീകേരഡിച്ചഡിട്ടുഗണനയം  കുടഡിശഡികേ  തുകേ
കേണകലാക്കുനതഡിനലായള്ള കമല് നടപടഡികേള് സഡഗ്രീകേരഡിച്ചതലായയം  സര്വ്വകേലലാശലാല  അറഡിയഡിച്ചതലായഡി
കകേരള  സര്വ്വകേലലാശലാല  ഓഡഡിറഡ്  കജലായഡിന്റെഡ്  ഡയറക്ടറുഗട  02.08.2018  ഗല
ഗകേ.എസഡ്.എ.ഗകേ.ആര്.യ7/621/2018 നമ്പര് കേത്തേഡ് പ്രകേലാരയം റഡികപലാര്ട്ടഡ് ഗചയഡിട്ടുണഡ്.

2. നഡിര്മലാണ  ഗപര്മഡിറഡ്  എടുകലാഗത  ഗകേട്ടഡിടങ്ങള്  നഡിര്മഡിക്കുന  -  
സര്വകേലലാശലാലയഗട നടപടഡി നഡിയമവഡിരുദയം.

[കകേരള സര്വകേലലാശലാല 2017-18 ഓഡഡിറഡ് റഡികപലാര്ട്ടഡ്  ഖണഡികേ 3-17]

കേലാരവ്യവട്ടയം  എഞഡിനഗ്രീയറഡിയംഗെഡ്  വഡിഭലാഗെത്തേഡിഗല  ഗകേട്ടഡിടനഡിര്മലാണ  ഫയലുകേള്
പരഡികശലാധഡിച്ചതഡില് നഡിനയം കേലാരവ്യവട്ടയം കേവ്യലാമ്പസഡ്,  പലാളയയം ഗസനറഡ് ഹഹൗസഡ് കേവ്യലാമ്പസഡ്
എനഡിവഡിടങ്ങളഡില്  സര്വകേലലാശലാല  പുതുതലായഡി  നഡിര്മഡിക്കുന  ഗകേട്ടഡിടങ്ങള്ക്കുയം,
അവയഗട കൂടഡികച്ചര്കലുകേള്ക്കുയം ബന്ധഗപട്ട തകദ്ദേശ സഡയയം  ഭരണ സ്ഥലാപനത്തേഡില്
നഡിനയം  1994  ഗല കകേരള മുനഡിസഡിപലാലഡിറഡി  ആക്ടഡ്,  1999  ഗല കകേരള മുനഡിസഡിപലാലഡിറഡി
ഗകേട്ടഡിട  നഡിര്മലാണ  ചട്ടങ്ങള്  ചട്ടയം  4(2)  എനഡിവ  അനുശലാസഡിക്കുന  വഡിധത്തേഡിലുള്ള

380 പകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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ഗകേട്ടഡിട നഡിര്മലാണ ഗപര്മഡിറഡ് എടുക്കുനഡിഗലനഡ് കേലാണുന. ഗകേട്ടഡിട നഡിര്മലാണ ഗപര്മഡിറഡ്
എടുകലാത്തേതഡിനഡ് കേലാരണയം ആരലാഞഡ് നല്കേഡിയ ഓഡഡിറഡ് എന്കേഡയറഡികഡ് (നയം. 10/20-
9-17)മറുപടഡിയലായഡി തകദ്ദേശ സഡയയം ഭരണ സ്ഥലാപനത്തേഡില് നഡിനയം ഗകേട്ടഡിട നഡിര്മലാണ
ഗപര്മഡിറഡ് എടുകലാത്തേതഡില് ഒഴെഡിവഡ് കേഡിട്ടുഗമന ധലാരണയഡില് നഡിര്മലാണ പ്രവര്ത്തേനങ്ങള്
നടത്തേഡിയതലാഗണനയം  ഗകേട്ടഡിട  നഡിര്മലാണ  ഗപര്മഡിറഡ്  എടുക്കുനതഡില്  നഡിനയം
സര്വകേലലാശലാലഗയ  ഒഴെഡിവലാകണഗമനഡ്  സര്കലാരഡികനലാടഡ്  അഭവ്യര്തഡിച്ചതലായയം
(രജഡിസലാറുഗട  31-3-15  ഗല  എ.ഡഡി.ബഡി.1(1).16684/2014)  യൂണഡി.  എഞഡിനഗ്രീയര്
അറഡിയഡിച്ചു.  എനലാല്  ഗകേട്ടഡിട  നഡിര്മലാണ  ഗപര്മഡിറഡ്  എടുക്കുനതഡില്  നഡിനയം
സര്വകേലലാശലാലഗയ ഒഴെഡിവലാകഡിയതലായള്ള മറുപടഡികയലാ ഉത്തേരകവലാ സര്കലാരഡില് നഡിനയം
ലഭഡിച്ചഡിട്ടഡില.  ഗകേട്ടഡിട  നഡിര്മലാണ  ഗപര്മഡിറഡ്  എടുക്കുനതഡില്  നഡിനയം  നഡിലവഡിഗല
സലാഹചരവ്യത്തേഡില്  സര്വകേലലാശലാലഗയ  ഒഴെഡിവലാകഡിയഡിട്ടഡിലലാത്തേതഡിനലാല്  ഗകേട്ടഡിട
നഡിര്മലാണ അനുമതഡിയഡിലലാഗത പുതഡിയ ഗകേട്ടഡിടങ്ങള് നഡിര്മഡിക്കുനതഡ് നഡിയമപ്രശ്നങ്ങള്
ഉണലാകുനതഡിനഡ്  കേലാരണമലാകുയം.  അകതലാഗടലാപയം  കേലാരവ്യവട്ടയം  കേവ്യലാമ്പസഡിഗല
അതഡിര്ത്തേഡിഗയ  സയംബന്ധഡിച്ചഡ്  കകേലാടതഡിയഡില്  കകേസുകേള്  നഡിലവഡിലുള്ളതഡിനലാല്
തര്കമുള്ള  ഭലാഗെകത്തേലാ  ആയതഡിനഡ്  സമഗ്രീപകത്തേലാ  നഡിര്മലാണലാനുമതഡിയഡിലലാഗത
അനധഡികൃതമലായഡി  നഡിര്മഡിക്കുന  ഗകേട്ടഡിടങ്ങള്  മൂലയം  നഡിയമപരമലായ  നടപടഡികേള്
സര്വകേലലാശലാല കനരഡികടണഡി വകനകലായം.

സര്വകേലലാശലാലയഗട  അധഗ്രീനതയഡിലുള്ള  വസ്തുവകേകേള്   വഡിദവ്യലാഭവ്യലാസകമഖലയഡില്  ആയതഡിനലാലുയം
നഡിര്മഡിക്കുന  ഗകേട്ടഡിടങ്ങള്  വഡിദവ്യഭവ്യലാസപരവയം  ഗപലാതുജനങ്ങളുഗട  ആവശവ്യത്തേഡിനുയം
കവണഡിയലായതഡിനലാലുയം  ഗകേട്ടഡിട  നഡിര്മലാണ  ചട്ടങ്ങളഡില്  ഇളവഡ്  അനുവദഡികണഗമനഡ്
നഗെരസഭലാധഡികൃതകരലാടഡ്  ആവശവ്യഗപട്ടഡിട്ടുഗണനഡ്  സര്വകേലലാശലാല  അറഡിയഡിച്ചതലായഡി  കകേരള
സര്വകേലലാശലാല  കജലായഡിന്റെഡ്  ഡയറക്ടറുഗട  02.08.2018  ഗല  ഗകേ.എസഡ്.എ.ഗകേ.ആര്.യ7/621/2018
നമ്പര് കേത്തേഡ് പ്രകേലാരയം റഡികപലാര്ട്ടഡ് ഗചയഡിട്ടുണഡ്.

3. സര്വകേലലാശലാല കരഖകേളുഗട ഡഡിജഡികറകസഷനുയം സൂകഡിപയം - പദതഡി 
ലകവ്യയം ഗഗകേവരഡിച്ചഡില - തന്വര്ഷയം ഗചലവഴെഡിച്ച 17,40,311/- രൂപ
തടസ്സഗപടുത്തുന.

[കകേരള സര്വകേലലാശലാല 2016-17 ഓഡഡിറഡ് റഡികപലാര്ട്ടഡ്  ഖണഡികേ 3-23]

കകേരള  സര്വകേലലാശലാലയഗട  മുഴുവന്  കരഖകേളുയം  ഘട്ടയംഘട്ടമലായഡി  6  വര്ഷയം
ഗകേലാണഡ്  (2010-11  ല് തുടങ്ങഡി 2015-16  ല് അവസലാനഡിക്കുന തരത്തേഡില്) പൂര്ണ്ണമലായഡി
ഡഡിജഡിഗഗറസഡ്  ഗചയ്യുനതഡിനലാണഡ്  50  കകേലാടഡി  രൂപ  അടങ്കല്  നഡിശ്ചയഡിച്ചഡ്  ഗഗവസഡ്
ചലാന്സലര് സര്കലാരഡിനഡ് ഗപ്രലാകപലാസല് സമര്പഡിച്ചതഡ്.

    ഇഹൗ  കപ്രലാജക്ടഡിഗന്റ  ആദവ്യ  ഘട്ടയം  നടപലാക്കുനതഡിനഡ്  24.06.2010  ഗല  ജഡി.ഒ.
(ആര്.റഡി)  നയം.  1223/2010/ഉനത  വഡിദവ്യലാഭവ്യലാസ  വകുപഡ്  ഉത്തേരവഡ്  പ്രകേലാരയം  3 കകേലാടഡി

                                              സമദ്ധ്യാഹൃതെ ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപദ്ധ്യാര്ടറ്റ് 2017-18 381
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രൂപയ്ക്കുള്ള ഭരണലാനുമതഡിയയം രണലായം ഘട്ട ഡഡിജഡിഗഗറകസഷനുകവണഡി 08.11.11 ഗല ജഡി.ഒ.
(ആര്.റഡി)  നയം. 1771/2011/ഉനത വഡിദവ്യലാഭവ്യലാസ വകുപഡ് ഉത്തേരവഡ് പ്രകേലാരയം 2 കകേലാടഡി  93
ലകയം രൂപയ്ക്കുള്ള ഭരണലാനുമതഡിയയം ലഭഡിച്ചു.

  പദതഡിയഗട  ആദവ്യഘട്ടത്തേഡില്  ഡഡിജഡിഗഗറകസഷനുകവണഡി  സഡിഡഡ്കകേലാഗയ
ഗതരഗഞടുത്തു.  പരഗ്രീകലാ  വഡിഭലാഗെത്തേഡിഗല  പ്രഗ്രീഡഡിഗഡി  രജഡിസ്റ്റേറുകേളുഗട
ഡഡിജഡിഗഗറകസഷകനലാഗടയലാണഡ്  പദതഡിയഗട  ആദവ്യ  ഘട്ടയം  ആരയംഭഡിച്ചതഡ്.  ഇതഡിഗന്റ
ഭലാഗെമലായഡി ഗഗപലറഡ് കപ്രലാജക്ടലായഡി പ്രഗ്രീഡഡിഗഡിയഗട 1989 മുതല് 2002 വഗരയള്ള 75000
കരഖകേള്  (എ 1  വലഡിപത്തേഡിലുള്ളവ)  ഡഡിജഡിഗഗറസഡ്  ഗചയ്യുനതഡിനഡ്  സര്വകേലലാശലാല
സഡിഡഡ്കകേലായമലായഡി  കേരലാറഡികലര്ഗപട്ടു.  പദതഡി  വഡിജയകേരമലായഡി
പൂര്ത്തേഡിയലാകഡിയതഡിഗനത്തുടര്നഡ്  12.08.11  ഗല  സര്വകേലലാശലാല  ഉത്തേരവഡ്  നയം.
പഡി.എല്എ 1/എഡഡിബഡി2/3/837/11  പ്രകേലാരയം  15  ലകയം കരഖകേള് കൂടഡി  ഡഡിജഡിഗഗറസഡ്
ഗചയ്യുനതഡിനഡ് സഡിഡഡ്കകേലായഡ് അനുമതഡി നല്കേഡിഗയങ്കഡിലുയം കേരലാര് പ്രകേലാരമുള്ള നഡിശ്ചഡിത
സമയത്തേഡ് പ്രവൃത്തേഡി ആരയംഭഡിച്ചഡിഗലന കേലാരണത്തേലാല് 08.11.2011 -ല് കേരലാര് റദ്ദേഡ് ഗചയ.
ഇകത തുടര്നഡ് 09.11.2011 ല് കൂടഡിയ ഡഡിജഡിഗഗറകസഷന് കേമഡിറഡിയഡില് ഓപണ് ഗടണര്
കണഡിക്കുനതഡിനഡ്  തഗ്രീരുമലാനഡിക്കുകേയയം,  17.12.2011  ഗല  എഡഡിബഡി.II/3/837/11-ാ
നമ്പരലായഡി  ഗടണര്  കനലാട്ടഗ്രീസഡ്  പ്രസഡിദഗ്രീകേരഡിക്കുകേയയം  ഗചയ.  ആയതഡിഗന്റ
അടഡിസ്ഥലാനത്തേഡില് ഗടണര് സമര്പഡിച്ചതഡില് ഏറവയം കുറഞ നഡിരകഡ് കേഡലാട്ടഡ് ഗചയ M/s
BaeHal  Software  Ltd  Bangalore  എന  സ്ഥലാപനഗത്തേ  ഇഹൗ  പദതഡിയലായഡി
ഗതരഗഞടുത്തു.  സ്ഥലാപനയം സമര്പഡിച്ച ഫഡിനലാന്ഷവ്യല് ബഡിഡയം  ,  ഗടകഡികല് ബഡിഡയം
16.02.2012-ഗല സഡിന്ഡഡികകറഡ്  (തഗ്രീരുമലാനയം നയം. 07.120)  മഗ്രീറഡിയംഗെഡില് അയംഗെഗ്രീകേരഡിച്ചു.
ഫഡിനലാന്ഷവ്യല്  ബഡിഡഡ്  പ്രകേലാരയം  കഡലാകേക്യുഗമന്റെഡ്  മലാകനഗജ്മെന്റഡ്  സഡിസ്റ്റേത്തേഡിഗന്റെ  കസലാഫഡ്
ഗവയറഡിഗന്റെ  വഡിലയലായഡി  54,59,849/-  രൂപയയം  കരഖകേള്  സലാന്  ഗചയ്യുനതഡിനുള്ള
നഡിരകഡ്  (വഡിവഡിധ  വലഡിപത്തേഡിലുള്ളവ)  എ 1-നഡ്  3.43/-  രൂപ,  എ 2-1.72,  എ 3-1.72,
എ 4-0.86  എന  പ്രകേലാരവയം  അയംഗെഗ്രീകേരഡിച്ചു.  പ്രലാരയംഭമലായഡി  ഗഗപലറഡ്  കപ്രലാജക്ടലായഡി
പരഗ്രീകലാ വഡിഭലാഗെത്തേഡിഗല (പ്രഗ്രീഡഡിഗഡി ഗസകന്) 1982 മുതല് 1989 വഗരയള്ള വഡിവഡിധ
വലഡിപത്തേഡിലുള്ള 10000 കരഖകേള് ഡഡിജഡിഗഗറസഡ് ഗചയ്യുനതഡിനഡ് BaeHal Software Ltd
Bangalore  കേമ്പനഡിയമലായഡി സര്വകേലലാശലാല 29.09.2012  ല് കേരലാര് ഒപഡിട്ടു.  എനലാല്
സര്വകേലലാശലാലയഡില് ആവശവ്യമലായ സ്ഥലസഹൗകേരവ്യയം ലഭവ്യമഗലന കേലാരണത്തേലാല് 2013
ജൂഗഗല മലാസയം വഗര പ്രവൃത്തേഡി ആരയംഭഡികലാന് കേഴെഡിയലാഗത വരഡികേയയം, 29.09.2012 ഗല
കേരലാര് കേലാലലാവധഡി കേഴെഡിഞതഡിഗന്റെ അടഡിസ്ഥലാനത്തേഡില് 14.08.2013-ല് സര്വകേലലാശലാല
കേമ്പനഡിയമലായഡി  പുതഡിയ  കേരലാര്  ഒപഡിട്ടു.  30.08.2013  ല്  കൂടഡിയ  ഡഡിജഡിഗഗറകസഷന്
കേമഡിറഡിയഗട മഗ്രീറഡിയംഗെഡില് അടങ്കല് തുകേ 10,00,000/-  രൂപയലായഡി നഡിശ്ചയഡിച്ചഡ് ഗഗപലറഡ്
കപ്രലാജക്ടലായഡി  1982  മുതല്  1989  വഗരയള്ള  പരഗ്രീകലാ  വഡിഭലാഗെത്തേഡിഗല  (പ്രഗ്രീഡഡിഗഡി)
10,000  കരഖകേള്  (വഡിവഡിധ  വലഡിപത്തേഡിലുള്ളവ)  ഡഡിജഡിഗഗറസഡ്  ഗചയ്യുനതഡിനഡ്  M/s
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BaeHal Company ഗയ ചുമതലഗപടുത്തേഡി. ഇതഡിന് പ്രകേലാരയം 30.10.2013-ല് സ്ഥലാപനയം
ഗഗപലറഡ്  കപ്രലാജക്ടഡ്  പൂര്ത്തേഗ്രീകേരഡിച്ചതഡിഗന്റെ  അടഡിസ്ഥലാനത്തേഡില്  31.12.2013  ല്  MOU
ഒപഡിട്ടു. 24.01.2014 ല് പ്രവൃത്തേഡി തുടങ്ങുനതഡിനഡ് ഉത്തേരവലായഡി. കേരലാറഡിഗല വവ്യവസ്ഥ (1)
(4)  പ്രകേലാരയം  വഡിവഡിധ  വലഡിപത്തേഡിലുയം  തരത്തേഡിലുമുള്ള  6200000  കരഖകേളലാണഡ്
ഡഡിജഡികറസഡ്  ഗചകയ്യേണഡിയഡിരുനതഡ്.  കേരലാര്  ഒപഡിട്ടഡ്  27  മലാസങ്ങള്ക്കുള്ളഡില് പ്രവൃത്തേഡി
പൂര്ത്തേഗ്രീകേരഡികകണതുമലായഡിരുന.  അതഡിന്  പ്രകേലാരയം  31.03.2016  നഡ്  പ്രവൃത്തേഡി
പൂര്ത്തേഗ്രീകേരഡികണമലായഡിരുന.  എനലാല്  വഡിവഡിധ  കേലാരണങ്ങളലാല്  പ്രവൃത്തേഡി
പൂര്ത്തേഗ്രീകേരഡികലാത്തേതഡിഗന  തുടര്നഡ്  കേരലാര്  കേലാലലാവധഡി  31.03.2017  വഗര
നഗ്രീട്ടഡിഗകേലാടുത്തു.  പദതഡിയഗട  ഇഹൗ  കേലാലയളവഡ്  വഗരയള്ള  ഗചലവഡ്  വഡിവരയം  ചുവഗട
കചര്ക്കുന.

ക്രമ
നയം. ഗചലവഡ് വഡിവരയം തുകേ ഗചകഡ്/തഗ്രീയതഡി

1

1982 മുതല് 89 (പ്രഗ്രീഡഡിഗഡി 
ടലാബുകലഷന്)വഗരയള്ള 10,000 കരഖകേള്
ഡഡിജഡിഗഗറസഡ് ഗചയ്യുനതഡിനഡ് നല്കേഡിയ 
തുകേ (ഗഗപലറഡ് കപ്രലാജക്ടഡിനു നല്കേഡിയ 
ടലാകഡ് ഉള്ഗപഗട)

11,03,000.00 699723/30.12.13

2

ഓമഡ് നഡികഡലാകേഡ് കസലാഫഡ് ഗവയറഡിനഡ് 
നല്കേഡിയ ആദവ്യ ഗെഡ തുകേ

9,80,000.00 818095/04.09.14/
17.09.14

ഓമഡ് നഡികഡലാകേഡ് കസലാഫഡ് ഗവയറഡിനഡ് 
നല്കേഡിയ രണലാമഗത്തേ ഗെഡ തുകേ

9,80,000.00 825184/16.05.15/
04.06.15

ഓമഡ് നഡികഡലാകേഡ് കസലാഫഡ് ഗവയറഡിനഡ് 
നല്കേഡിയ മൂനലാമഗത്തേ ഗെഡ

8,82,000.00 369925/18.03.16

ഓമഡ് നഡികഡലാകേഡ് കസലാഫഡ് ഗവയറഡിനഡ് 
നല്കേഡിയ നലാലലാമഗത്തേ ഗെഡ (ടലാകഡ് 
ഒഴെഡിഗകേയള്ള തുകേ)

7,25,101.00
372660/08.07.16/

14.07.17

3

കരഖകേള് ഡഡിജഡിഗഗറസഡ് ഗചയ്യുനതഡിനഡ് 
(സലാനഡിയംഗെഡ്) (ടലാകഡ് ഉള്ഗപഗട) 6,02,464.00 371120/27.04.16

കരഖകേള് ഡഡിജഡിഗഗറസഡ് ഗചയ്യുനതഡിനഡ് 
(സലാനഡിയംഗെഡ്) (ടലാകഡ് ഉള്ഗപഗട) 2,54,771.00 693608/31.03.17

കരഖകേള് ഡഡിജഡിഗഗറസഡ് ഗചയ്യുനതഡിനഡ് 
(സലാനഡിയംഗെഡ്) (ടലാകഡ് ഒഴെഡിഗകേ) 1,57,975.00 307089/09.12.16

ആഗകേ 56,85,311
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പദതഡിയമലായഡി ബന്ധഗപട്ട അപലാകേതകേള് ചുവഗട കചര്ക്കുന.

(a) കസലാഫഡ് ഗവയര് ഗസ്പെസഡിഫഡികകഷന് പലാലഡിച്ചഡില.

17.12.2011 ഗല എഡഡിബഡിII/3/837/11-ാ നമ്പര് ഗടണര് വവ്യവസ്ഥയഡില് ഖണഡികേ
(എഫഡ്)  ഗടകഡികല് റഡികേഡയര്ഗമന്റെഡില് ഉപഖണഡികേ  10  പ്രകേലാരയം കഡലാകേക്യുഗമന്റഡ്
മലാകനഗജ്മെന്റഡ് സഡിസ്റ്റേത്തേഡില് ഉപകയലാഗെഡിക്കുന കസലാഫഡ് ഗവയര് 'ഫഗ്രീ ഓപണ് കസലാഴഡ്
കസലാഫഡ് ഗവയര്'  ആയഡിരഡികണഗമനഡ്  നഡിഷ്കര്ഷഡികന.  എനലാല്  ഇതഡിനു
വഡിരുദമലായഡി  ഗപ്രലാഗഗപ്രററഡി  കസലാഫഡ് ഗവയര്  ആയ  'Omini  doc  Enterprise
Service  Pack  Version  7.0'  ആണഡ്  സഡിസ്റ്റേത്തേഡില്  ഉപകയലാഗെഡിച്ചഡിരഡിക്കുനതഡ്.
ഗപ്രലാഗഗപ്രററഡി  കസലാഫഡ് ഗവയര്  നഡിര്മഡിക്കുനതഡ്  (കസലാഫഡ് ഗവയറഡിഗന്റെ
പ്രവര്ത്തേനത്തേഡിനുള്ള  കകേലാഡഡ്)  സഡനയം  കപ്രലാഗലാമര്ക്കുയം  ഗഡവലപര്ക്കുയം
മനസഡിലലാകുന  വഡിധത്തേഡില്  മലാത്രമലാണഡ്.  അതഡിനലാല്  ഭലാവഡിയഡിലുണലാകുന
ഗമയഡിന്റെനന്സഡിനുയം  കസലാഫഡ് ഗവയര്  ഗഡവലപഗറ  തഗന  ആശ്രയഡികകണഡി
വരുന. ഗചലവയം വളഗര കൂടുതലലാണഡ്.  എനലാല് ഓപണ് കസലാഴഡ് കസലാഫഡ് ഗവയര്
ഗചലവഡ്  കുറഞതുയം  ആര്ക്കുകവണഗമങ്കഡിലുയം  മലാറയം  വരുത്തേലാവനതുയം,  ഉയര്ന
ഗസകേക്യൂരഡിറഡിയയം  ഗസ്റ്റേബഡിലഡിറഡിയയം  കപ്രവസഡി  ഗപ്രലാട്ടകനുയം  പ്രദലാനയം
ഗചയ്യുനതുമലാണഡ്. കകേരള സര്കലാരഡിഗന്റെ ഇകപലാഴെഗത്തേ കപലാളഡിസഡി പ്രകേലാരയം ഗചലവഡ്
കുറയ്ക്കുനതഡിഗന്റെ  ഭലാഗെമലായഡി  എലലാ  സര്കലാര്  സര്കലാരഡിതര  സ്ഥലാപനങ്ങളുയം
ഓപണ് കസലാഴഡ് കസലാഫഡ് ഗവയര് ഉപകയലാഗെഡിക്കുനതഡിനഡ് കപ്രലാതലാഹഡിപഡിക്കുന.

(b)പദതഡി നലാളഡിതുവഗര പൂര്ത്തേഡിയലായഡിട്ടഡില.

കേരലാറഡിഗല  വവ്യവസ്ഥ  (1)(4)  പ്രകേലാരയം  വഡിവഡിധ  വലഡിപത്തേഡിലുയം  തരത്തേഡിലുമുള്ള
62,00,000  കരഖകേളലാണഡ് ഡഡിജഡികറസഡ് ഗചകയ്യേണഡിയഡിരുനതഡ്.  സര്വകേലലാശലാല
ഡഡിജഡിഗഗറകസഷന്  കേലാലലാവധഡി  31.03.2017  വഗര  നഗ്രീട്ടഡി  നല്കേഡിയഡിട്ടുയം
ഡഡിജഡിഗഗറകസഷന്  ഏതലാണഡ്  10.5%  മലാത്രമലാണഡ്  പൂര്ത്തേഗ്രീകേരഡിച്ചഡിട്ടുള്ളതഡ്.  6.5
ലകയം  കപജുകേള്  ഡഡിജഡിഗഗറസഡ്  ഗചഗയനലാണഡ്  പലാനഡിയംഗെഡ്  ഡയറക്ടറുഗട
15.11.2017  ഗല കേത്തേഡില് വവ്യക്തമലാകഡിയഡിട്ടുള്ളതഡ്.  ഡഡിജഡിഗഗറകസഷന് നഡിലവഡില്
നടക്കുനഡില.  സര്വകേലലാശലാല  ഡഡിജഡിഗഗറകസഷന്  ആരയംഭഡിച്ചഡ്  4  വര്ഷയം
കേഴെഡിഞഡിട്ടുയം ആദവ്യ പടഡിയഡില് തഗന നഡില്ക്കുന.

(c) കസലാഫഡ് ഗവയറഡിഗന്റെ ഗഎ.പഡി.ആര് ഗഗകേമലാറഡിയഡിട്ടഡില

കേരലാര്  വവ്യവസ്ഥയനുസരഡിച്ചഡ്  'Omini  doc  Software'  ഗന്റെ  കസലാഴഡ്  കകേലാഡഡ്,
ഗഎ.പഡി.ആര്  (Intellectual  Property  Right)  മുതലലായവ  നലാളഡിതു  വഗര
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സര്വകേലലാശലാലയഡ് ഗഗകേമലാറഡിയഡിട്ടഡില (ഗടണര് വവ്യവസ്ഥ D.2 ഗസ്പെഷവ്യല് കടയംസഡ് &
കേണഗ്രീഷന്സഡ് ഖണഡികേ 12 നഡ് വഡിരുദയം). ഇതുമലായഡി ബന്ധഗപട്ടഡ് സര്വകേലലാശലാല
അധഡികേലാരഡികേള്  നടപടഡിഗയലാനയം  സഡഗ്രീകേരഡിച്ചഡിട്ടഡില.  (കസലാഴഡ്  കകേലാഡഡ്  -
കപ്രലാഗലാമഡിയംഗെഡ്  ഭലാഷ ഉപകയലാഗെഡിച്ചഡ്  തയ്യേലാറലാക്കുന കപ്രലാഗലായം.  ഇതഡിഗന ഗമഷഗ്രീന്
കകേലാഡലാകഡി  മലാറഡി  കേമ്പക്യൂട്ടറഡിഗന്റെ  സഡിപഡിയ  ഇതനുസരഡിച്ചഡ്  പ്രവര്ത്തേഡിക്കുന.
കപ്രലാഗലാമഡില് മലാറയം വരുത്തേണഗമങ്കഡില് കസലാഴഡ് കകേലാഡഡ് കവണയം.)

(d)ഗടകഡികല് ഇവലാലക്യുകവഷന് കേമഡിറഡി രൂപഗ്രീകേരഡിച്ചഡില.

സലാകങ്കതഡികേ വഡിദഗ്ദ്ധനലാരുള്ള കേമ്പക്യൂട്ടര്  ഗസന്റെര് സര്വകേലലാശലാലയഡ്  സഡനമലായഡി
ഉണലായഡിട്ടുയം ഗടകഡികല് ഇവലാലക്യുകവഷന് ആവശവ്യമലായ ഈ കപ്രലാജക്ടഡിനഡ് കവണഡി
കേമ്പക്യൂട്ടര്  ഗസന്റെറഡിഗന്റെ  ഗടകഡികല്  ഓഫഗ്രീസര്  അധവ്യകനലായഡി  ഗടകഡികല്
ഇവലാലക്യുകവഷന് കേമഡിറഡി രൂപഗ്രീകേരഡിച്ചതഡ്  30.07.2016  ല് മലാത്രമലാണഡ്. (ഉത്തേരവഡ്
നയം.പഡിഎല്.എ 1/എഡഡിബഡി4/(സഡിപഡി)/ഡഡിജഡിഗഗറകസഷന്/12)  നലാലയംഗെ
ഗടകഡികല് കേമഡിറഡികഡ് ചുമതല നല്കേഡി ഉത്തേരവഡിറകഡിയതഡ് 14.10.2016 ലുമലാണഡ്.

(e) ഡഡിജഡിഗഗറസഡ് ഗചയ കരഖകേള് പൂര്ണ്ണവയം സുരകഡിതവമല

ഡഡിജഡിഗഗറകസഷന്  ആരയംഭഡിക്കുനതഡ്  പരഗ്രീകലാ  വഡിഭലാഗെത്തേഡിഗല  കരഖകേള്
ഡഡിജഡിഗഗറസഡ്  ഗചയഗകേലാണലാണഡ്.  ഇതഡില്  പ്രഗ്രീഡഡിഗഡി  കരഖകേളുഗട
ഡഡിജഡിഗഗറകസഷനലാണഡ്  ആദവ്യയം  ആരയംഭഡിച്ചതഡ്.  1957  മുതല്  2006  വഗരയള്ള
കരഖകേള്  വര്ഷയം  തഡിരഡിച്ചഡ്  ഡഡിജഡിഗഗറകസഷനഡ്  ഗഗകേമലാറഡിയഡിട്ടുഗണങ്കഡിലുയം  കമല്
കരഖകേള്  ഗസര്വറഡില്  നഡിലവഡിലുകണലാ  എനതഡ്  സര്വകേലലാശലാല
ഉറപവരുത്തേഡിയഡിട്ടഡില.  M/s  BaeHal  Company  ഗഗപലറഡ്  കപ്രലാജക്ടലായഡി
ഡഡിജഡിഗഗറസഡ്  ഗചയ  10000  കരഖകേള്  (1986-87  വര്ഷങ്ങളഡിഗല)
സര്വകേലലാശലാലയഗട  ഗസര്വറഡില്  നഡിനയം  നഷ്ടഗപട്ടതലായഡി  05.06.2017  ഗല
പരഗ്രീകലാ  വഡിഭലാഗെയം  കജലായഡിന്റെഡ്  രജഡിസലാറുഗട  റഡികപലാര്ട്ടഡിലുയം  28.11.2017-ഗല
രജഡിസലാറുഗട  റഡികപലാര്ട്ടഡിലുയം  വവ്യക്തമലാകഡിയഡിട്ടുണഡ്.  എനലാല് ഗസര്വറഡില് നഡിനയം
കരഖകേള്  നഷ്ടമലായതഡ്  സയംബന്ധഡിച്ചഡ്  യലാഗതലാരു  അകനഡഷണവയം  (നടപടഡിയയം)
സര്വകേലലാശലാല  നടത്തേഡിയഡിട്ടഡില.  ഇതഡ്  കൂടലാഗത  ഓഡഡിറഡിഗന്റെ  ഭഹൗതഡികേ
പരഡികശലാധനയഗട ഭലാഗെമലായഡി  08.11.2017  ല് നടത്തേഡിയ റലാന്ഡയം ഗചകഡിയംഗെഡില്
ഡഡിജഡിഗഗറസഡ് ഗചയ കരഖകേളഡില് തലാഗഴെപറയനവ സഡിസ്റ്റേത്തേഡില് നഡിലവഡിലഡിഗലനഡ്
കബലാധവ്യഗപട്ടു.
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ക്രമ
നയം.

വര്ഷയം/മലാസയം കകേലാഴഡ് സഗ്രീയം വലാ
ലവ്യയം

റഡിമലാര്കഡ്

1 2010 ഗസപയംബര് ബഡിഎ ആനുവല് 16 13-ാ കപജഡ് ഇല

2 2006 ഗസപയംബര് ബഡിഎ ആനുവല് 39
കപജഡ് 9,10,13 മുതല് 25 വഗര
(രജഡിസ്റ്റേര് നയം. 31129 മുതല്

31145 വഗര വഡിവരങ്ങള് ഇല)

3 2004 ഏപ്രഡില് ബഡിഎ ആനുവല് 38

കപജഡ് 134 മുതല് 143 വഗര
ഇല.

(രജഡിസ്റ്റേര് നയം. 78530 മുതല്
79155 വഗര വഡിവരങ്ങള് ഇല)

4 2003 ഗസപയംബര് ബഡിഎ ആനുവല് 36

കപജഡ് 59 മുതല് 70 വഗരയയം
81 മുതല് 90 വഗരയയം

116 മുതല് 120 വഗരയയം
നഡിലവഡിലഡില.

5 2003 ഏപ്രഡില് ബഡിഎ ആനുവല് 37 കപജഡ് 16,17,18,41 മുതല്
101 വഗരയള്ളവ ഇല.

(f) ഗവരഡിഫഡികകഷന്  റഡികപലാര്ട്ടഡ്  നല്കുകമ്പലാള്  ഉള്ള  കരഖകേള്  പഡിനഗ്രീടഡ്  ഗചകഡ്
ഗചയ്യുകമ്പലാള്  കേലാണുനഡിഗലനലാണഡ്  ഗസകനഡില്  നഡിനയം  അറഡിയഡിച്ചഡിട്ടുള്ളതഡ്.
ഓഡഡിറഡ്  എന്കേഡയറഡികഡ്  നല്കേഡിയഡിരഡിക്കുന  മറുപടഡിയലായഡി  കേമ്പക്യൂട്ടര്  ഗസന്റെര്
ഡയറക്ടറുഗട  14.11.2017  ഗല  ഗകേയസഡിസഡി/17/409-ാ  നമ്പര്  കേത്തേഡില്
ഡഡിജഡിഗഗറസഡ്  ഗചയ  കരഖകേള്  100%  സുരകഡിതമഗലനഡ്  അറഡിയഡിച്ചഡിരഡിക്കുന.
ലകകണകഡിനഡ് വഡിദവ്യലാര്തഡികേളുഗട ഭലാവഡിഗയ സയംബന്ധഡിക്കുന വഡിഷയയം വളഗര
ലലാഘവകത്തേലാഗടയലാണഡ്  സര്വകേലലാശലാല  ഗഗകേകേലാരവ്യയം  ഗചയഡിരഡിക്കുനതഡ്  എനഡ്
ഇതഡില്നഡിനയം വവ്യക്തമലാണഡ്.

(g)കസലാഫഡ് ഗവയറഡിഗന്റെ പ്രലാകയലാഗെഡികേകമത വഡിലയഡിരുത്തേഡിയഡിട്ടഡില.

ഡഡിജഡികറസഡ്  ഗചയ  കരഖകേള്  സഡിസ്റ്റേത്തേഡികലകഡ്  അപഡ് കലലാഡഡ്  ഗചയ്യുകമ്പലാള്
നഷ്ടഗപട്ടഡിട്ടുയം  സര്വകേലലാശലാല  കേമ്പക്യൂട്ടര്  ഗസന്റെറഡിഗന്റെ  സഹലായകത്തേലാഗട
കസലാഫഡ് ഗവയറഡിഗന്റെ പ്രകയലാഗെകമത സയംബന്ധഡിച്ചഡ് വഡിശദമലായ ശലാസഗ്രീയ പഠനയം
നടത്തേഡിയഡിട്ടഡില.  ഈ  സ്ഥഡിതഡികഡ്  പരഡിഹലാരയം  കേലാണലാന്  കേമ്പനഡിയയം
സര്വകേലലാശലാലയയം ശ്രമഡിച്ചഡിട്ടുമഡില.

(h)അടഡിസ്ഥലാന സഹൗകേരവ്യയം ഒരുകഡിയഡില

പദതഡി  നടപഡിലലാകഡിയകപലാള്  തഗന  കവണത്ര  അടഡിസ്ഥലാന  സഹൗകേരവ്യയം
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ഒരുകലാത്തേതഡ് സര്വകേലലാശലാലയഗട ഭലാഗെത്തുണലായ വഗ്രീഴ്ചയലാണഡ്.

(i) ഡഡിജഡികറസഡ്  ഗചയ  കരഖകേള്  തഗന  വഗ്രീണയം  ഡഡിജഡികറസഡ്  ഗചയതഡിലൂഗട
സര്വകേലലാശലാലയഡ് അധഡികേ ബലാധവ്യതയണലായഡി

പദതഡിയഗട ആരയംഭത്തേഡില് 1989 മുതല് 2002 വഗരയള്ള പ്രഗ്രീഡഡിഗഡി രജഡിസ്റ്റേറുകേള്
(75000  കരഖകേള്  എ 1  വലഡിപത്തേഡിലുള്ളതഡ്)  ഡഡിജഡിഗഗറസഡ്  ഗചയതഡിനഡ്  M/s
SIDCO  കഡ്  16,00,000/-  രൂപ  നല്കേഡിയഡിട്ടുള്ളതലാണഡ്.  ഇതഡ്  സയംബന്ധഡിച്ചഡ്
വഡിശദലായംശങ്ങള്  ലഭവ്യമലാകണഗമനഡ്  ആവശവ്യഗപട്ടഡ്  16.11.2017-ല്  ഓഡഡിറഡ്
എന്കേഡയറഡി  നല്കേഡിഗയങ്കഡിലുയം  ബന്ധപട്ട  ഫയല്  ലഭവ്യമലാകഡിയഡില.)  എനലാല്
പ്രസ്തുത  കരഖകേള്  പരഗ്രീകലാ  വഡിഭലാഗെത്തേഡിലുയം  കേമ്പക്യൂട്ടര്  ഗസന്റെറഡിലുയം  ലഭവ്യമഗലനഡ്
അറഡിയഡിച്ചഡിട്ടുണഡ്. (പരഗ്രീകലാ വഡിഭലാഗെത്തേഡിഗന്റെ 09.11.2017 ഗല EA.III/17-ാ നമ്പര്
കനലാട്ടഡ്,  കേമ്പക്യൂട്ടര് ഗസന്റെര് ഡയറക്ടറുഗട 14.11.2017 ഗല ഗകേയസഡിസഡി/17/409-ാ
നമ്പര് കേത്തേഡ്, 28.11.2017-ഗല രജഡിസലാറുഗട റഡികപലാര്ട്ടഡ്).  ഇകത കരഖകേള് തഗന
വഗ്രീണയം  M/s BaeHal  കസലാഫഡ് ഗവയര് ലഡിമഡിറഡഡിഗന ഗകേലാണഡ് ഗചയ്യേഡിപഡിച്ചതുവഴെഡി
സര്വകേലലാശലാലയഡ്  അധഡികേ  ബലാധവ്യതയഡ്  കേലാരണമലായഡി.  സര്വകേലലാശലാലയഡ്
ഉണലായ  അധഡികേ  ബലാധവ്യത  തഡിട്ടഗപടുത്തേഡി  കമല്  അപലാകേതയഡ്
കേലാരണകലാരലായവരഡില്  നഡിനഡ്  ഈടലാക്കുനതഡിനുള്ള  നടപടഡി
സഡഗ്രീകേരഡികകണതുണഡ്.

(j) കസലാഫഡ് ഗവയറഡിഗനക്കുറഡിച്ചഡ് ശരഡിയലായ വഡിലയഡിരുത്തേല് നടത്തേലാഗത തുകേ നല്കേഡി

സര്വകേലലാശലാലയഡ് സഡനമലായഡി കേമ്പക്യൂട്ടര് ഗസന്റെറുയം കേമ്പക്യൂട്ടര് വഡിദഗ്ദ്ധരുമുണലായഡിട്ടുയം
ഉപകയലാഗെഡിക്കുന  കസലാഫഡ് ഗവയര്  സയംബന്ധഡിച്ച  ശരഡിയലായ  വഡിലയഡിരുത്തേല്
നടത്തേലാഗത  M/s  BaeHal  കേമ്പനഡിയഗട  04.07.2014-ഗല  കേയംപയന്സഡ്
കേമഡിറഡ്ഗമന്റെഡ് റഡികപലാര്ട്ടഡ്  അയംഗെഗ്രീകേരഡിച്ചുഗകേലാണലാണഡ് കസലാഫഡ് ഗവയറഡിഗന്റെ വഡിലയഗട
20%  തുകേ  ആദവ്യ  ഗെഡവലായഡി  നല്കേഡിയതഡ്.  തുടര്നഡ്  2,3,4  ഘട്ടങ്ങളഡിലലായഡി
കേമ്പക്യൂട്ടര്  ഗസന്റെര്  ഡയറക്ടറുഗട  26.03.2015-ഗല  ഗടകഡികല്  റഡികപലാര്ട്ടഡ്
നയം.ഗകേ.യ.സഡി.സഡി/15/132-ഗന്റെ അടഡിസ്ഥലാനത്തേഡില് തുകേ നല്കുകേയലായഡിരുന.

(k)M/s  BaeHal  സര്വകേലലാശലാലയഗട  കരഖകേള്  കകേകേലാരവ്യയം  ഗചയ്യുനതഡിലുയം
ഡഡിജഡികറസഡ്  ഗചയ്യുനതഡിലുയം ഉദലാസഗ്രീനത കേലാണഡിച്ചു.

M/s BaeHal കേമ്പനഡി സര്വകേലലാശലാലയഗട സുപ്രധലാന കരഖകേളലായ ടലാബുകലഷന്
രജഡിസ്റ്റേറുകേളുയം മറയം കകേകേലാരവ്യയം ഗചയ്യുനതഡില് കവണത്ര ശുഷ്കലാനഡി കേലാണഡിച്ചഡിട്ടഡില.
അതുമൂലയം  വളഗര  പഴെകേഡിയ  കരഖകേള്കഡ്  പരഡിഹരഡികലാന്  പറലാത്തേവഡിധയം
കകേടുപലാടുകേള് സയംഭവഡിച്ചു.  ഡഡിജഡികറസഡ്  ഗചയ കരഖകേളുഗട പൂര്ണ്ണതയഡിലലായ്മയയം
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അവവ്യക്തതയയം  ഡഡിജഡികറസഡ്  ഗചയ  കരഖകേള്  ഗവരഡികഫ  ഗചയതഡിനുകശഷയം
നഷ്ടമലാകുനതുയം  സയംബന്ധഡിച്ചഡ്  M/s  BaeHal  കേമ്പനഡിഗയ  അറഡിയഡിച്ചഡിട്ടുയം
നടപടഡിയണലായഡിട്ടഡിലലാഗയനഡ്  05.06.2017-ല്  പരഗ്രീകലാ  വഡിഭലാഗെയം  കജലായഡിന്റെഡ്
രജഡിസലാര് (II) റഡികപലാര്ട്ടഡ് ഗചയഡിട്ടുണഡ്.

(l) ഗടണര് വവ്യവസ്ഥ പലാലഡികലാതഡിരുനഡിട്ടുയം നടപടഡി സഡഗ്രീകേരഡിച്ചഡില

ഗടണര് വവ്യവസ്ഥ ഡഡി.2  ഖണഡികേ  10  പ്രകേലാരയം കേരലാര് അനുസരഡിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തേഡി
നഡിര്വഹഡികലാതഡിരുനലാല് കേരലാറുകേലാരനഡ്  തുടര്നഡ്  നല്കുന തുകേ തടയനതഡിനുയം
നല്കേഡിയ തുകേ തഡിരഡിഗകേ പഡിടഡിക്കുനതഡിനുയം ഡഡിജഡികറകസഷനുമലായഡി ബന്ധഗപട്ട
സര്വകേലലാശലാല  ഇയംപഡിഗമകന്റെഷന്  കേമഡിറഡിയഡ്  അധഡികേലാരമുണഡ്.  നലാളഡിതുവഗരയയം
ഡഡിജഡികറകസഷന് പൂര്ത്തേഗ്രീകേരഡികലാതഡിരുനഡിട്ടുയം, ഡഡിജഡികറസഡ് ഗചയ്യുന കരഖകേള്
നഷ്ടമലാകുനതഡ്  സയംബന്ധഡിച്ച  റഡികപലാര്ട്ടഡ്  ലഭഡിച്ചഡിട്ടുയം  കേമ്പനഡിഗകതഡിഗര  നടപടഡി
സഡഗ്രീകേരഡിച്ചഡിഗലനതഡ്   സര്വകേലലാശലാലയഗട  ഭലാഗെത്തുണലായ  ഗുരുതരമലായ
വഗ്രീഴ്ചയലാണഡ്.

ഡഡിജഡികറകസഷനുമലായഡി  ബന്ധഗപട്ടഡ്  സര്വകേലലാശലാലയഡ്  നല്കേഡിയ  ഓ ഡഡിറഡ്
അകനഡഷണങ്ങള്കഡ്  (12.10.2017-ഗല  ഓഡഡിറഡ്  അകനഡഷണയം  നയം.29/2016-17/
ഗകേ.ആര്.യ.7, 06.11.2017-ഗല ഓഡഡിറഡ് അകനഡഷണയം നയം.18/2016-17/ ഗകേ.ആര്.യ.7,
08.11.2017-ഗല  ഓഡഡിറഡ്  റഡികേഡഡിസഡിഷന്,  10.11.2017-ഗല  ഓഡഡിറഡ്  അകനഡഷണയം
നയം.19/2016-17/ ഗകേ.ആര്.യ.7, 13.11.2017-ഗല ഓഡഡിറഡ് റഡികേഡഡിസഡിഷന് നയം.101/2016-
17/  ഗകേ.ആര്.യ.7,  15.11.2017-ഗല  ഓഡഡിറഡ്  റഡികേഡഡിസഡിഷന്  നയം.103/2016-17,
16.11.2017-ഗല ഓഡഡിറഡ്  അകനഡഷണയം നയം.20/2016-17/  ഗകേ.ആര്.യ.7,  21.11.2017-
ഗല  ഗകേ.എസഡ്.എ.  ഗകേ.ആര്.യ.7/  ഓഡഡിറഡ്  2016-17  നയം.കേത്തേഡ്)  സര്വകേലലാശലാല
പരസ്പെര  വഡിരുദമലായ  മറുപടഡിയലാണഡ്  ലഭവ്യമലാകഡിയഡിട്ടുള്ളതഡ്.  സര്വകേലലാശലാലയഡില്
ഡഡിജഡികറകസഷന് ആരയംഭഡിച്ചഡ് 4 വര്ഷയം കേഴെഡിഞഡിട്ടുയം കേരലാര് വവ്യവസ്ഥ പ്രകേലാരയം കജലാലഡി
പൂര്ത്തേഡിയലാകലാത്തേതഡിനലാലുയം  ഡഡിജഡികറസഡ്  ഗചയ  കരഖകേളുഗട  സുരകഡിതതഡയം  ഉറപഡ്
വരുത്തേലാന്  കേഴെഡിയലാത്തേ  സലാഹചരവ്യത്തേഡിലുയം,  ഈ  ആവശവ്യത്തേഡിനലായഡി  തന്വര്ഷയം
ഗചലവഴെഡിച്ച തുകേ 17,40,311/- രൂപ ഓഡഡിറഡ് റഡികപലാര്ട്ടഡില് തടസ്സഗപടുത്തേഡിയഡിട്ടുണഡ്.

അപലാകേതകേഗളലലായം  പരഡിഹരഡിച്ചഡ്   പരമലാവധഡി  കവഗെത്തേഡില്  കരഖകേളുഗട  ഡഡിജഡികറകസഷന്
പൂര്ത്തേഡിയലാക്കുനതഡിനുള്ള  നടപടഡികേള്  സര്വ്വകേലലാശലാല   സഡഗ്രീകേരഡിച്ചു  വരുനഗവന  മറുപടഡി
ലഭഡിച്ചഡിട്ടുഗണനഡ്  കകേരള  സര്വ്വകേലലാശലാല  ഓഡഡിറഡ്  കജലായഡിന്റെഡ്  ഡയറക്ടറുഗട  02.08.2018  ഗല
ഗകേ.എസഡ്.എ.ഗകേ.ആര്.യ7/621/2018 നമ്പര് കേത്തേഡ് പ്രകേലാരയം റഡികപലാര്ട്ടഡ് ഗചയഡിട്ടുണഡ്.
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4. ഇന്കഡലാര്  കകേലാര്ട്ടഡ്  നഡിര്മലാണത്തേഡില്  പലാളഡിച്ചകേള്  -  കകേലാര്ട്ടഡ്
ഉപകയലാഗെപ്രദമലാകലാന് സലാധഡിച്ചഡില -  26,45,263/- രൂപയഗട  ഗചലവഡ്
തടസ്സഗപടുത്തുന.

[കകേരള സര്വകേലലാശലാല 2017-18 ഓഡഡിറഡ് റഡികപലാര്ട്ടഡ്  ഖണഡികേ 3-39]

ഗസനറഡ്  ഹഹൗസഡ്  കേവ്യലാമ്പസഡില്  ഇന്കഡലാര്  കകേലാര്ട്ടഡ്  സ്ഥലാപഡിക്കുനതഡിനഡ്
1,62,96,552/-  രൂപ  ഗചലവഴെഡിഗച്ചങ്കഡിലുയം  പദതഡിയഡിഗല  അപലാകേതകേള്  നഡിമഡിത്തേയം
കകേലാര്ട്ടഡ്  നലാളഡിതുവഗര  ഉപകയലാഗെപ്രദമലാകലാന്  സലാധഡിച്ചഡിട്ടഡില.  വഡിശദലായംശയം  ചുവഗട
കചര്ക്കുന.

പ്രവൃത്തേഡിയഗട കപരഡ് ഗസനറഡ് ഹഹൗസഡ് കേവ്യലാമ്പസഡില്
ഇന്കഡലാര് പലാര്കഡ് നഡിര്മലാണയം

കേരലാറുകേലാരന് ആര്. സുകരഷഡ് കുമലാര്

കേണ്സള്ട്ടന്സഡി ഹലാബഡിറലാറഡ് ഗടകേഡ് കനലാളജഡി ഗ്രൂപഡ്, തഡിരുവനനപുരയം

അടങ്കല് 1,63,77,940/- രൂപ

പ്രവൃത്തേഡി ആരയംഭഡിച്ച തഗ്രീയതഡി 26.03.2015

എഗഡിഗമന്റഡ് നയം./തഗ്രീയതഡി 104/24.10.14

എയം.ബുകഡ് നയം. 23/15-16

ഗസനറഡ്  ഹഹൗസഡ്  കേവ്യലാമ്പസഡില്  ഒരു  മള്ട്ടഡി  പര്പസഡ്  ഇന്കഡലാര്  കസ്റ്റേഡഡിയയം
നഡിര്മഡിക്കുനതഡിനുള്ള  പഡ്ളലാന്,  എസ്റ്റേഡികമറഡ്  എനഡിവയഡ്  08.07.14  ല്  സഡിന്ഡഡികകറഡ്
അയംഗെഗ്രീകേലാരയം നല്കേഡി.  ഇതഡിഗന തുടര്നഡ് 19.11.14 ഗല യൂണഡികവഴഡിറഡി ഉത്തേരവഡ് പ്രകേലാരയം
ഡഡിഗഗസന്/ആര്കഡിഗടകേഡ്ച്ചര്  സര്വഗ്രീസഡ്  കേണ്സള്ട്ടന്റെലായഡി  ഹലാബഡിറലാറഡ്  ഗടകകലാളജഡി
ഗ്രൂപഡ്,  തഡിരുവനനപുരയം  എന  സ്ഥലാപനഗത്തേ  നഡിയമഡിച്ചു.  അവര്  തയ്യേലാറലാകഡിയ
1,63,77,940/-  രൂപയഗട  എസ്റ്റേഡികമറഡ്  യൂണഡികവഴഡിറഡി  എഞഡിനഗ്രീയറഡിയംഗെഡ്  യൂണഡിറഡ്
അയംഗെഗ്രീകേരഡിച്ചഡ്  ഗടണര്  നടപടഡി  പൂര്ത്തേഡിയലാകഡി.  ശ്രഗ്രീ.  ഗകേ.  സുകരഷഡ്  കുമലാര്  എന
കേരലാറുകേലാരനുമലായഡി  25.03.14  ല്  ആരയംഭഡിച്ച  പ്രവൃത്തേഡി  240  ദഡിവസത്തേഡിനുള്ളഡില്
പൂര്ത്തേഡിയലാകലാനലായഡിരുന  ഉടമ്പടഡി.  കമയഡ്  2016  ല്  പ്രവൃത്തേഡി  പൂര്ത്തേഡിയലാകഡി  മൂന
ബഡില്ലുകേള് പ്രകേലാരയം തലാഗഴെ വഡിവരഡിക്കുയം വഡിധത്തേഡില് തുകേകേള് ഗചലവഴെഡിച്ചു.

ഒനലായം പലാര്ട്ടഡ് ബഡില് 59,46,994/- 
രണലായം പലാര്ട്ടഡ് ബഡില് 77,04,295/- 
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2016-17 ല് നല്കേഡിയ ഗഗഫനല് ബഡില് വഡിശദലായംള്ങ്ങള്
കേരലാറുകേലാരനഡ് നല്കേഡിയ തുകേ 23,36,546 (ഗചകഡ് നയം. 738621, 24-11-16)
ആദലായ നഡികുതഡി 26,453
വലാറഡ് 1,05,811
കകമനഡിധഡി വഡിഹഡിതയം 26,453
ഗഗഫന് 1,50,000

ആഗകേ 26,45,263

മൂനഡ്  ബഡില്ലുകേളഡിലലായഡി  ആഗകേ  പ്രവൃത്തേഡികലായഡി  1,62,96,552/-  രൂപ
ഗചലവഴെഡിച്ചഡിട്ടുണഡ്.

കമയഡ്  2016  ല്  പണഡി  പൂര്ത്തേഗ്രീകേരഡിച്ച  ഇന്കഡലാര്  കസ്റ്റേഡഡിയത്തേഡില്  വഡിദഗ്ദ്ധ
സമഡിതഡി  നടത്തേഡിയ  പരഡികശലാധനയഡില്  അപലാകേതകേള്  കേഗണത്തേഡി.  പ്രധലാനമലായയം
ബലാസ്ക്കറഡ് കബലാള് കേളഡികലാനുകദ്ദേശഡിച്ച കകേലാര്ട്ടഡിഗല കബലാര്ഡഡ്,  കപലാസ്റ്റേഡ് എനഡിവ നഡിശ്ചഡിത
അളവഡിലുള്ളതഗലനഡ് 15.10.2016 ല് യൂണഡികവഴഡിറഡി എഞഡിനഗ്രീയര് അഭഡിപ്രലായഗപടുകേയയം
കേണ്സള്ട്ടന്സഡി  ഗ്രൂപഡികനലാടഡ്  വഡിശദഗ്രീകേരണയം  കതടുകേയയം  ഗചയ.  07.01.2017  ല്
കകേലാര്ട്ടഡില് പരഗ്രീകണലാടഡിസ്ഥലാനത്തേഡില് ബലാസറഡ്  കബലാള് മലാച്ചഡ്  നടത്തേഡി,  ഫഡിസഡികല്
എഡക്യൂകകഷന്  വകുപഡ്  07.01.2017-ല്  റഡികപലാര്ട്ടഡ്  നല്കേഡിയഡിട്ടുണഡ്.  അതഡിന്പ്രകേലാരയം
സൂചഡിപഡിച്ച അപലാകേതകേള് തലാഗഴെ ഗകേലാടുക്കുന.

• കകേലാര്ട്ടഡിഗന്റെ  കഫലാറഡില്  പതഡിച്ചഡിട്ടുള്ള  റബ്ബകറസഡ്ഡഡ്  കടല്  ബലാസറഡ്  കബലാള്
കേളഡികഡിടയഡിലുള്ള  കവഗെതകയറഡിയ  ചലനങ്ങള്കഡ്  തടസ്സയം  സൃഷ്ടഡിക്കുന.  റബ്ബര്
പ്രതല നഡിര്മഡിതഡിയഡിഗല അപലാകേയം നഡിമഡിത്തേയം പനഡ് കുതഡിക്കുനതഡിനഡ് പ്രയലാസയം
കനരഡിടുന.  ഇത്തേരയം പ്രതലയം കകേരളത്തേഡിഗല കവഗറലാരു കകേലാര്ട്ടഡിലുയം പതഡിച്ചഡിട്ടഡില.
കടല്  പലാകേഡിയതഡിനഡിടയഡിലുള്ള  വഡിടവകേള്  കേളഡികഡിടയഡില്  അപകേടങ്ങള്
ഉണലാകേലാന് ഇടയലാകുന.

• സ്ഥലാപഡിച്ചഡിട്ടുള്ള  കപലാസ്റ്റുകേള്,  കബലാര്ഡകേള്  എനഡിവ  സ്റ്റേലാന്കഡര്ഡഡ്
ഗസ്പെസഡിഫഡികകഷനഡ് അനുസൃതമലായതല.

തുടര്നഡ്  LNCPE  (ലകഡിഭലായഡി  നലാഷണല്  കകേലാകളജഡ്  ഓഫഡ്  ഫഡിസഡികല്
എഡക്യൂകകഷന്)  പ്രഡിന്സഡിപലാള്  കഡലാ.ജഡി.കേഡികഷലാറഡിഗന്റെ  കനതൃതഡത്തേഡില്  കകേലാര്ട്ടഡ്
പരഡികശലാധന  നടത്തുകേയയം  തലാഗഴെ  വഡിവരഡിക്കുയം  പ്രകേലാരമുള്ള  റഡികപലാര്ട്ടഡ്
പുറഗപടുവഡിക്കുകേയയം ഗചയ.

• കകേലാര്ട്ടഡിഗല പ്രതലത്തേഡില് ഉപകയലാഗെഡിച്ചഡിട്ടുള്ള റബ്ബകറസഡ്ഡഡ് കടല് ഒരു ബലാസറഡ്
കബലാള്  കകേലാര്ട്ടഡിനഡ്  തഡികേച്ചുയം  അനുകയലാജവ്യമലലാത്തേതലാഗണനയം  ഇതഡ്  എത്രയയം
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ഗപഗട്ടനഡ് മലാറഡി സ്ഥലാപഡികകണതലാഗണനയം അറഡിയഡിച്ചു.

• കബലാര്ഡഡില്  ഫഡിറഡ്  ഗചയഡിട്ടുള്ള  റഡിയംഗുകേള്  ബലമഡിലലാത്തേവയയം,  സബഡ് 
സ്റ്റേലാന്കഡര്ഡലാഗണനയം,  റഡിയംഗെഡ്  കബലാര്ഡഡില്  നഡിനയം  വഡിട്ടു  കപലാകുന
അവസ്ഥയഡിലലാഗണനയം അറഡിയഡിച്ചു.

• കകേലാര്ട്ടഡിനഡ് ചുറമലായഡി മതഡില് ഗകേട്ടഡി സയംരകഡിച്ചഡിട്ടഡില.

• കകേലാര്ട്ടഡിനുളളഡില്  മഴെഗവള്ളയം  കേടക്കുനതഡ്  തടയലാനുള്ള  സയംവഡിധലാനങ്ങള്
ഒരുകഡിയഡില.

• കബലാര്ഡകേള്  തലാങ്ങഡി  നഡിര്ത്തുന  പഡിലറുകേള്  കകേലാര്ട്ടഡിനുള്ളഡിലലാണഡ്
സ്ഥലാപഡിച്ചഡിരഡിക്കുനതഡ്.  ഇതഡ്  കേളഡികലാര്  കവഗെതയഡില്  വരുകമ്പലാള്  ചരഡിഞ
ഭലാഗെത്തേഡ് തട്ടഡി വഗ്രീഴെലാന് ഇടയലാകുഗമനയം അറഡിയഡിച്ചു.

നഡിലവഡില്  കസ്റ്റേഡഡിയയം  ബലാസറഡ്  കബലാള്  ഉള്ഗപഗടയള്ള  കേളഡികേള്കഡ്
ഉപകയലാഗെഡികലാനലാവലാത്തേ  അവസ്ഥയഡിലലാണഡ്.  ശരഡിയലായ  ആസൂത്രണമഡിലലായ്മയലാണഡ്
കകേലാടഡികണകഡിനഡ്  രൂപ  ഗചലവഴെഡിച്ചഡ്  നഡിര്മഡിച്ച  കകേലാര്ട്ടഡിഗന്റെ  ഉകദ്ദേശവ്യലകവ്യത്തേഡിഗന്റെ
ഫലപ്രലാപഡിയഡിലലായ്മയഡ് കേലാരണയം.

ഇന്കഡലാര്  കകേലാര്ട്ടഡ്  നഡിര്മലാണത്തേഡിഗന്റെ  എസ്റ്റേഡികമറഡ്  തയ്യേലാറലാക്കുനതഡിനുള്ള
സകേഡ്ച്ചറല്,  ആര്കഡിഗടകേഡ്ച്ചറല്  കവദഗ്ദ്ധവ്യയം  യൂണഡികവഴഡിറഡി  എഞഡിനഡിയറഡിയംഗെഡ്
വഡിയംഗെഡിനഡില  എന  കേലാരണത്തേലാല്  ആര്കഡിഗടകേഡ്ച്ചറല്  മഡികേവഡ്  പുലര്ത്തേഡി  വഡിശദമലായ
എസ്റ്റേഡികമറഡ്,  തുടര്നഡ്  സലാകങ്കതഡികേ  സഹലായയം,  പദതഡി  കമല്കനലാട്ടയം  എനഡിവ ലകവ്യയം
ഗവച്ചലാണഡ്  കേണ്സള്ട്ടന്സഡിയലായഡി  ഹലാബഡിറലാറഡ്  ഗടകകലാളജഡി  ഗ്രൂപഡ്,  തഡിരുവനനപുരയം
എന  സ്ഥലാപനഗത്തേ  ഗതരഗഞടുത്തേതഡ്.  ടഡി  സ്ഥലാപനയം  തയ്യേലാറലാകഡിയ
എസ്റ്റേഡികമറഡിനനുസൃതമലായലാണഡ് പ്രവൃത്തേഡികേള് നടത്തേഡിയതഡ്.  കേണ്സള്ട്ടന്സഡി യഥലാവഡിധഡി
പരഡികശലാധന  നടത്തുകേയയം,  കേലായഡികേ  കമഖലയമലായഡി  ബന്ധഗപട്ട  വഡിദഗ്ദ്ധരുഗട
അഭഡിപ്രലായയം കതടുകേയയം ഗചയഡിരുഗനങ്കഡില് കകേലാര്ട്ടഡ് നഡിര്മലാണത്തേഡില് സയംഭവഡിച്ച കമല്
സൂചഡിപഡിച്ച  പ്രകേലാരമുള്ള  അപലാകേതകേള്  ഒഴെഡിവലാകയകന.  ഇപ്രകേലാരമുള്ള  കസവനമലാണഡ്
കേണ്സള്ട്ടന്സഡിയഡില് നഡിനയം ഉകദ്ദേശഡിക്കുനതുയം. എനലാല് കേണ്സള്ട്ടന്സഡി വരുത്തേഡിയ
കൃതവ്യവഡികലലാപയം മൂലയം സര്വകേലലാശലാലയഡ്  സലാമ്പത്തേഡികേ നഷ്ടമുണലായഡി.  പദതഡിയമലായഡി
ബന്ധഗപട്ടഡ് നലാളഡിതുവഗര കേണ്സള്ട്ടന്സഡി ചലാര്ജഡ്,  കസലായഡില് ഗടസ്റ്റേഡ് ചലാര്ജഡ് എനഡിവ
ഉള്ഗപഗട  1,15,294/-  രൂപ  നല്കേഡിയഡിട്ടുണഡ്.  കേലായഡികേ  രയംഗെഗത്തേ  വഡിദഗ്ദ്ധരുഗട
അഭഡിപ്രലായയം  ഉള്ഗകലാണഡ്  കകേലാര്ട്ടഡിനലാവശവ്യമലായ  മലാറങ്ങള്  വരുത്തേഡി  പുതുകഡിയ
എസ്റ്റേഡികമറഡ്  തയ്യേലാറലാകഡി  പ്രവൃത്തേഡി  നഡിര്വഹഡിച്ചഡ്  കകേലാര്ട്ടഡ്  ഉപയക്തമലാക്കുനതഡിനഡ്
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നടപടഡികേള്  തഡരഡിതഗപടുകത്തേണതുയം  നലാളഡിതുവഗര  ഗചയ  പ്രവര്ത്തേഡിയഡില്
ഉപകയലാഗെകയലാഗെവ്യമലലാത്തേതുയം  സര്വകേലലാശലാലയഡ്  നഷ്ടമുണലാകുന  തരത്തേഡിലുള്ള
പ്രവര്ത്തേഡികേളഡികനലുള്ള  ഗചലവകേള്  കേണ്സള്ട്ടന്സഡി  സ്ഥലാപനത്തേഡിഗല
ബന്ധഗപട്ടവരഡില് നഡിനയം ഈടലാകകണതുമലാണഡ്.  വഡിശദഗ്രീകേരണയം ആരലാഞഡ് നല്കേഡിയ
ഓ ഡഡിറഡ് എന്കേഡയറഡികഡ് മറുപടഡി ലഭവ്യമലാകഡിയഡില.  അപലാകേതകേളുഗട അടഡിസ്ഥലാനത്തേഡില്
പദതഡികലായഡി  തന്  വര്ഷയം  ഗചലവഴെഡിച്ച  26,45,263/-  രൂപ  ഓഡഡിറഡ്  റഡികപലാര്ട്ടഡില്
തടസ്സഗപടുത്തേഡിയഡിട്ടുണഡ്.

ഇന്കഡലാര്  കകേലാര്ട്ടഡ്  നഡിര്മലാണത്തേഡില്  സര്വ്വകേലലാശലാലയഡ്  നഷ്ടമുണലായ  പ്രവൃത്തേഡികേളഡികനലുള്ള
ഗചലവകേള്  കേണ്സള്ട്ടന്സഡി  സ്ഥലാപനത്തേഡില്  നഡിനയം  ഈടലാകണഗമനള്ള  നഡിര്കദ്ദേശയം
സഡിന്റെഡികകറഡിഗന്റെ  പരഡിഗെണനയഡ്  സമര്പഡിക്കുഗമനഡ്  സര്വ്വകേലലാശലാല  അറഡിയഡിച്ചതലായഡി   കകേരള
സര്വ്വകേലലാശലാല  ഓഡഡിറഡ്  കജലായഡിന്റെഡ്  ഡയറക്ടറുഗട  02.08.2018  ഗല  ഗകേ.എസഡ്.എ.ഗകേ.ആര്.
യ7/621/2018 നമ്പര് കേത്തേഡ് പ്രകേലാരയം റഡികപലാര്ട്ടഡ് ഗചയഡിട്ടുണഡ്.

5. യ.ജഡി.സഡി  ഗസയഡിലഡില്  ശമ്പളയം  പറന  സ്ഥഡിരയം  അധവ്യലാപകേര്കഡ്
വഡിദൂരവഡിദവ്യലാഭവ്യലാസകകേന്ദ്രത്തേഡിഗല  ഗറഗുലര്  വഡിദവ്യലാര്തഡികേളുഗട  വഡിവഡിധ
പരഗ്രീകലാ  മൂലവ്യനഡിര്ണ്ണയത്തേഡിനഡ്  2,63,240/-  രൂപ  പ്രതഡിഫലയം
നല്കേഡിയതഡ് അയംഗെഗ്രീകേരഡിക്കുനഡില
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ഉനതവഡിദവ്യലാഭവ്യലാസ വകുപഡിഗന്റെ ഉത്തേരവഡ് നമ്പര്  171/1999/തഗ്രീയതഡി  21.12.1999
പ്രകേലാരയം സര്വകേലലാശലാലലാ അധവ്യലാപകേര് നഡിര്വഹഡികകണ കേടമകേള്,  കേര്ത്തേവവ്യങ്ങള്
കസവന  കവതന  വവ്യവസ്ഥകേള്  എനഡിവ  നഡിര്ണ്ണയഡിച്ചഡിട്ടുണഡ്.  പ്രസ്തുത  ഉത്തേരവഡില്
വഡിദവ്യലാര്തഡികേളുഗട  വഡിവഡിധ  പരഗ്രീകലാ  മൂലവ്യനഡിര്ണ്ണയയം  അധവ്യലാപകേരുഗട
കേര്ത്തേവവ്യത്തേഡിഗന്റെ  ഭലാഗെമലാഗണനഡ്  പ്രസലാവഡിച്ചഡിട്ടുണഡ്.  31.01.2011-ല്
ഉനതവഡിദവ്യലാഭവ്യലാസവകുപഡ്  പുറഗപടുവഡിച്ച  5/2011  എന  സര്ക്കുലറഡില്  കപ്രവറഡ്
രജഡികസഷന് ഒഴെഡിഗകേയള്ള വഡിദവ്യലാര്തഡികേളുഗട പരഗ്രീകലാമൂലവ്യനഡിര്ണ്ണയയം അധവ്യലാപകേരുഗട
ഔകദവ്യലാഗെഡികേ കേര്ത്തേവവ്യത്തേഡിഗന്റെ ഭലാഗെമലാഗണനയം ആയതഡിനലാല് പ്രകതവ്യകേ പ്രതഡിഫലയം
നല്കകേണതഡിഗലനയം  വവ്യക്തമലാകഡിയഡിട്ടുണഡ്.  യ.ജഡി.സഡി  യഗട  മലാര്ഗെനഡിര്കദശങ്ങളഡിലുയം
പരഗ്രീകലാ  മൂലവ്യനഡിര്ണ്ണയയം  അധവ്യലാപകേരുഗട  കേര്ത്തേവവ്യത്തേഡിഗന്റെ  ഭലാഗെമലാഗണനഡ്
പറഞഡിട്ടുണഡ്.  14.08.2013-ഗല  സഡിന്റെഡികകറഡിഗന്റെ  തഗ്രീരുമലാനപ്രകേലാരയം  ഗറഗുലര്
വഡിദവ്യലാര്തഡികേളുഗട  മൂലവ്യനഡിര്ണ്ണയത്തേഡിനഡ്  പ്രതഡിഫലയം  നല്കകേണതഡിഗലനയം
തഗ്രീരുമലാനഡിച്ചഡിട്ടുണഡ്.  21.12.2016-ഗല  ഉനതവഡിദവ്യലാഭവ്യലാസ  വകുപഡിഗന്റെ  ഉത്തേരവഡ്  നമ്പര്
26/2016  പ്രകേലാരയം  യ.ജഡി.സഡി  ഗസയഡിലഡില്  ശമ്പളയം  പറന  അധവ്യലാപകേര്കഡ്
പരഗ്രീകലാമൂലവ്യനഡിര്ണ്ണയത്തേഡിനഡ്  നല്കേഡിയ  പ്രതഡിഫലയം  തഡിരഡിഗകേ  ഈടലാകണഗമനഡ്
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നഡിര്കദശയം നല്കേഡിയഡിട്ടുമുണഡ്.

യ.ജഡി.സഡി  ഗസയഡിലഡില്  ശമ്പളയം  പറന  വഡിദൂരവഡിദവ്യലാഭവ്യലാസകകേന്ദ്രത്തേഡിഗല
അധവ്യലാപകേര്കഡ്  പ്രസ്തുതകകേന്ദ്രത്തേഡിഗല  തഗന  ഗറഗുലര്  വഡിദവ്യലാര്തഡികേളുഗട  വഡിവഡിധ
പരഗ്രീകകേളുഗട  മൂലവ്യനഡിര്ണ്ണയത്തേഡിനഡ്  പ്രതഡിഫലയം  അനുവദഡിച്ചഡിട്ടുണഡ്.  വഡിശദലായംശങ്ങള്
തലാഗഴെ ഗകേലാടുക്കുന.

ക്രമ
നയം. അധവ്യലാപകേഗന്റെ കപരഡ് പ്രതഡിഫലയം നല്കേഡിയതഡിഗന്റെ ഉകദ്ദേശവ്യയം

1 കഡലാ.രലാജന്.ടഡി.ഗകേ 
അകസലാസഡികയറഡ് ഗപ്രലാഫസര്

എയം.എ ഹഡിസ്റ്റേറഡിയഗട അസഗസ്മെന്റെഡ് ഇവലാലുകവഷന് 
പ്രതഡിഫലയം 1016 എണ്ണത്തേഡിനഡ്
10/-രൂപ നഡിരകഡില് 10,160/- രൂപ നല്കേഡി.

2
കഡലാ.ആര്.ഷഗ്രീജ 
അസഡിസ്റ്റേന്റെഡ് ഗപ്രലാഫസര് 

എയം.എ ധനതതഡശലാസയം അസഗസ്മെന്റെഡ് ഇവലാലുകവഷന് 
പ്രതഡിഫലയം 1928 എണ്ണത്തേഡിനഡ് 10 രൂപ നഡിരകഡില് 
19,280/-രൂപ നല്കേഡി.

3 കഡലാ.രലാജന്.ടഡി.ഗകേ 
അകസലാസഡികയറഡ് ഗപ്രലാഫസര്

എയം.എ ഹഡിസ്റ്റേറഡിയഗടഅസഗസ്മെന്റെഡ് ഇവലാലുകവഷന് 
പ്രതഡിഫലയം 1016 എണ്ണത്തേഡിനഡ് 10 രൂപ നഡിരകഡില് 
10,160/- രൂപ നല്കേഡി.

4
കഡലാ.സഗ്രീനത്തേഡ് അസഡിസ്റ്റേന്റെഡ് 
ഗപ്രലാഫസര് 

എയം.എസഡ്.സഡി അസഗസ്മെന്റെഡ് ഇവലാലുകവഷന് 
പ്രതഡിഫലയം 1856 എണ്ണത്തേഡിനഡ് 10/- രൂപ നഡിരകഡില് 
18,560/- രൂപ നല്കേഡി.

5 കഡലാ.സുജ.എസഡ് 
അസഡിസ്റ്റേന്റെഡ് ഗപ്രലാഫസര് 

എയം.എ മലയലാളയം 2014-16 ഗന്റെ ഗറകസ്പെലാണ്സഡ് ഷഗ്രീറഡ് 
ഇവലാലുകവഷന് പ്രതഡിഫലയം 840 എണ്ണത്തേഡിനഡ് 10/- 
രൂപ നഡിരകഡില് 8,400/- രൂപ നല്കേഡി.

6
കഡലാ.എസഡ്.നസഗ്രീബഡ് 
അസഡിസ്റ്റേന്റെഡ് ഗപ്രലാഫസര്

എയം.എ മലയലാളയം 2014-16 ഗന്റെ ഗറകസ്പെലാണ്സഡ് ഷഗ്രീറഡ് 
ഇവലാലുകവഷന് പ്രതഡിഫലയം 1456 എണ്ണത്തേഡിനഡ് 10/- 
രൂപ നഡിരകഡില് 14,560/-രൂപ നല്കേഡി.

7 കഡലാ.ഷഗ്രീജ
അസഡിസ്റ്റേന്റെഡ് ഗപ്രലാഫസര്

ഒനലായംവര്ഷ ധനതതഡശലാസത്തേഡിഗന്റെ ഗറകസ്പെലാണ്സഡ് 
ഷഗ്രീറഡ് ഇവലാലുകവഷന് 64 എണ്ണത്തേഡിനഡ് 10 രൂപ 
നഡിരകഡില് 640/-രൂപ നല്കേഡി.

8
കഡലാ.ലലാല്.സഡി.എ
അസഡിസ്റ്റേന്റെഡ് ഗപ്രലാഫസര്

എയം.എ ഇയംഗഗ്രീഷഡ് ഗറകസ്പെലാണ്സഡ് ഷഗ്രീറഡ് ഇവലാലുകവഷന് 
പ്രതഡിഫലയം 1936 എണ്ണത്തേഡിനഡ് 10/- രൂപ നഡിരകഡില് 
19,360/-രൂപ നല്കേഡി.

9 കഡലാ.പഡി.ജയകുമലാര്
അസഡിസ്റ്റേന്റെഡ് ഗപ്രലാഫസര്

എയം.എ ഇയംഗഗ്രീഷഡ് ഗറകസ്പെലാണ്സഡ് ഷഗ്രീറഡ് ഇവലാലുകവഷന് 
പ്രതഡിഫലയം 2214 എണ്ണത്തേഡിനഡ് 10/- രൂപ നഡിരകഡില് 
22,140/-രൂപ നല്കേഡി.

10
കഡലാ.കറലാസഡ് കമരഡി കജലാര്ജഡ്
അസഡിസ്റ്റേന്റെഡ് ഗപ്രലാഫസര്

എയം.എ ഇയംഗഗ്രീഷഡ് ഗറകസ്പെലാണ്സഡ്ഷഗ്രീറഡ് ഇവലാലുകവഷന് 
പ്രതഡിഫലയം 136 എണ്ണത്തേഡിനഡ് 10/- രൂപ നഡിരകഡില് 
1,360/-രൂപ നല്കേഡി.
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11 കഡലാ.മുഷലാഖഡ് അഹമദഡ്
അസഡിസ്റ്റേന്റെഡ് ഗപ്രലാഫസര്

എയം.എ മലയലാളയം ഗറകസ്പെലാണ്സഡ് ഷഗ്രീറഡ് ഇവലാലുകവഷന് 
പ്രതഡിഫലയം 1240 എണ്ണത്തേഡിനഡ് 40/- രൂപ നഡിരകഡില് 
12,400/- രൂപ നല്കേഡി.

12
കഡലാ.അജഡിത.എസഡ്
അസഡിസ്റ്റേന്റെഡ് ഗപ്രലാഫസര്

എയം.എ പബഡികേഡ് അഡഡിനഡികസഷന് ഗറകസ്പെലാണ്സഡ് 
ഷഗ്രീറഡ് ഇവലാലുകവഷന് പ്രതഡിഫലയം 64 എണ്ണത്തേഡിനഡ് 10/-
രൂപ നഡിരകഡില് 640/- രൂപ നല്കേഡി.

13 കഡലാ.അജഡിത.എസഡ്
അസഡിസ്റ്റേന്റെഡ് ഗപ്രലാഫസര്

എയം.എ പബഡികേഡ് അഡഡിനഡികസഷന് ഗറകസ്പെലാണ്സഡ് 
ഷഗ്രീറഡ് ഇവലാലുകവഷന് പ്രതഡിഫലയം 408 എണ്ണത്തേഡിനഡ് 
10/- രൂപ നഡിരകഡില് 4,080/- രൂപ നല്കേഡി.

14
കഡലാ.എസഡ്.കവണു കമലാഹന്
അസഡിസ്റ്റേന്റെഡ് ഗപ്രലാഫസര്

എയം.എ ഹഡിസ്റ്റേറഡി ഗറകസ്പെലാണ്സഡ് ഷഗ്രീറഡ് ഇവലാലുകവഷന് 
പ്രതഡിഫലയം 1760 എണ്ണത്തേഡിനഡ് 10/- രൂപ നഡിരകഡില് 
17,600/-രൂപ നല്കേഡി.

15 കഡലാ.ആഷ.വഡി 
അസഡിസ്റ്റേന്റെഡ് ഗപ്രലാഫസര്

എയം.എ കസലാകഷവ്യലാളജഡി അസഗസ്മെന്റെഡ് ഇവലാലുകവഷന് 
പ്രതഡിഫലയം 632 എണ്ണത്തേഡിനഡ് 10/- രൂപ നഡിരകഡില് 
6,320/-രൂപ നല്കേഡി.

16
കഡലാ.സഗ്രീനത്തേഡ് അസഡിസ്റ്റേന്റെഡ് 
ഗപ്രലാഫസര് 

ബഡി.എസഡ്.സഡി മലാതഡ് സഡിഗന്റെ ഗറകസ്പെലാണ്സഡ് ഷഗ്രീറഡ് 
ഇവലാലുകവഷന് പ്രതഡിഫലയം 438 എണ്ണത്തേഡിനഡ് 10/- 
രൂപ നഡിരകഡില് 4,380/-രൂപ നല്കേഡി.

17 കഡലാ.ദഗ്രീപകേഡ്.ഗകേ.ആര് 
അസഡിസ്റ്റേന്റെഡ് ഗപ്രലാഫസര്

എയം.എ ഹഡിനഡി (I Year) അസഗസ്മെന്റെഡ് ഇവലാലുകവഷന് 
പ്രതഡിഫലയം 160 എണ്ണത്തേഡിനഡ് 10/- രൂപ നഡിരകഡില് 
1,600/-രൂപ നല്കേഡി.

18
കഡലാ.രലാജന്. ടഡി.ഗകേ 
അസഡിസ്റ്റേന്റെഡ് ഗപ്രലാഫസര് 

എയം.എ ഹഡിനഡി ഗറകസ്പെലാണ്സഡ് ഷഗ്രീറഡ് ഇവലാലുകവഷന് 
പ്രതഡിഫലയം 304 എണ്ണത്തേഡിനഡ്
10/- രൂപ നഡിരകഡില് 3,040/-രൂപ നല്കേഡി.

19 കഡലാ.ദഗ്രീപകേഡ്.ഗകേ.ആര് 
അസഡിസ്റ്റേന്റെഡ് ഗപ്രലാഫസര്

എയം.എ ഹഡിനഡി ഗറകസ്പെലാണ്സഡ് ഷഗ്രീറഡ് ഇവലാലുകവഷന് 
പ്രതഡിഫലയം 312 എണ്ണത്തേഡിനഡ്
10/- രൂപ നഡിരകഡില് 3,120/-രൂപ നല്കേഡി.

20
കഡലാ.ഇന.ഗകേ.വഡി 
അസഡിസ്റ്റേന്റെഡ് ഗപ്രലാഫസര്

എയം.എ ഹഡിനഡി അസഗസ്മെന്റെഡ് ഇവലാലുകവഷന് 
പ്രതഡിഫലയം 336 എണ്ണത്തേഡിനഡ് 10/- രൂപ നഡിരകഡില് 
3,360/-രൂപ നല്കേഡി.

21 കഡലാ.മുഷലാഖഡ് അഹമദഡ് 
അസഡിസ്റ്റേന്റെഡ് ഗപ്രലാഫസര്

എയം.കകേലായം കഫനല് അസഗസ്മെന്റെഡ് ഇവലാലുകവഷന് 
പ്രതഡിഫലയം 2000 എണ്ണത്തേഡിനഡ് 10/- രൂപ നഡിരകഡില് 
20,000/-രൂപ നല്കേഡി.

22
കഡലാ.വസനഡ് കഗെലാപലാല് 
അസഡിസ്റ്റേന്റെഡ് ഗപ്രലാഫസര്

എയം.കകേലായം കഫനല് അസഗസ്മെന്റെഡ് ഇവലാലുകവഷന് 
പ്രതഡിഫലയം 2000 എണ്ണത്തേഡിനഡ് 10/- രൂപ നഡിരകഡില് 
20,000/-രൂപ നല്കേഡി.

23 കഡലാ.ബലാലു.വഡി 
അസഡിസ്റ്റേന്റെഡ് ഗപ്രലാഫസര്

എയം.കകേലായം കഫനല് അസഗസ്മെന്റെഡ് ഇവലാലുകവഷന് 
പ്രതഡിഫലയം 2208 എണ്ണത്തേഡിനഡ് 10/- രൂപ നഡിരകഡില് 
22,080/-രൂപ നല്കേഡി.
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24
കഡലാ.സുകരഷഡ് കുമലാര് 
അസഡിസ്റ്റേന്റെഡ് ഗപ്രലാഫസര്

എയം.കകേലായം കഫനല് അസഗസ്മെന്റെഡ് ഇവലാലുകവഷന് 
പ്രതഡിഫലയം 2000 എണ്ണത്തേഡിനഡ് 10/- രൂപ നഡിരകഡില് 
20,000/-രൂപ നല്കേഡി.

ആഗകേ 2,63,240

 യ.ജഡി.സഡി ഗസയഡിലഡില് ശമ്പളയം പറന വഡിദൂരവഡിദവ്യലാഭവ്യലാസകകേന്ദ്രത്തേഡിഗല അധവ്യലാപകേര്
ഇപ്രകേലാരയം  2,63,240/-  രൂപ  2016-17  കേലാലഘട്ടത്തേഡില്  കകേപറഡിയതഡ്  സര്കലാര്
ഉത്തേരവകേള്ക്കുയം യ.ജഡി.സഡി മലാര്ഗ്ഗനഡിര്കദ്ദേശത്തേഡിനുഗമതഡിരലായഡിട്ടലാണഡ്. ഇകലാരവ്യയം ഓഡഡിറഡ്
അകനഡഷണയം  22/തഗ്രീയതഡി  23.09.2017  പ്രകേലാരയം  വഡിദൂരവഡിദവ്യലാഭവ്യലാസകകേന്ദ്രയം
ഡയറക്ടറുഗട  ശ്രദയഡില്ഗപടുത്തുകേയണലായഡി.  ആയതഡിനഡ്  നല്കേഡിയ  മറുപടഡിയഡില്
07.01.2012-ഗല UO Ad.Misc/IDE/2011 പ്രകേലാരയം പുറത്തു നഡിനള്ള അധവ്യലാപകേരുഗട
പ്രതഡിഫലയം  കപപര്  ഒനഡിനഡ്  3  രൂപയഡില് നഡിനഡ്  10  രൂപയലാകഡി  വര്ദഡിപഡിച്ചു എന
ഓഡഡിറഡ്  അകനഡഷണവമലായഡി  ബന്ധഗപട്ടതലലാത്തേ  മറുപടഡിയലാണഡ്  ലഭവ്യമലാകഡിയതഡ്.
ആയതഡിനലാല് പരഗ്രീകലാ മൂലവ്യനഡിര്ണ്ണയത്തേഡിനഡ് ക്രമവഡിരുദമലായഡി അനുവദഡിച്ച 2,63,240/-
രൂപ ഓഡഡിറഡില് നഡിരലാകേരഡിക്കുന.

തല്സ്ഥഡിതഡി  വഡിവരയം  ആരലാഞ്ഞുള്ള  കേത്തേഡിനഡ്  അകസന്ഗമന്റെഡ്   മൂലവ്യനഡിര്ണ്ണയത്തേഡിനഡ്  ഓകരലാ
അകസന്ഗമന്റെഡിനുയം 10/- രൂപ നഡിരകഡില്  പ്രതഡിഫലയം നല്കുവലാന് ഉത്തേരവഗണനഡ് സര്വകേലലാശലാല
അറഡിയഡിച്ചതലായഡി  കകേരള  സര്വ്വകേലലാശലാല  ഓഡഡിറഡ്  കജലായഡിന്റെഡ്  ഡയറക്ടറുഗട  02.08.2018  ഗല
ഗകേ.എസഡ്.എ.ഗകേ.ആര്.യ7/621/2018 നമ്പര് കേത്തേഡ് പ്രകേലാരയം റഡികപലാര്ട്ടഡ് ഗചയഡിട്ടുണഡ്.
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2. കകേരള കേലാര്ഷഡികേ സര്വ്വകേലലാശലാല

1. ഇന്കവലായഡ്സഡ്  വഴെഡിയള്ള  വഡില്പന  (ഗക്രഡഡിറഡ്  ഗസയഡില്)
നഡിയമപരമലാകഡിയഡിട്ടഡില  -  2015-16,  2016-17  വര്ഷങ്ങളഡിലലായഡി
സര്വ്വകേലലാശലാലകഡ് ലഭഡികലാനുള്ളതഡ് 1,86,22,163/- രൂപ

[ കകേരള കേലാര്ഷഡികേ സര്വ്വകേലലാശലാല  2015-16 ഓഡഡിറഡ് റഡികപലാര്ട്ടഡ്  ഖണഡികേ 2-2-1 മുതല് 2-
2-5 വഗര, 2016-17 ഓഡഡിറഡ് റഡികപലാര്ട്ടഡ്  ഖണഡികേ 2-1]

കകേരള  കേലാര്ഷഡികേ  സര്വ്വകേലലാശലാലയഡില്  ഉല്പലാദഡിപഡിക്കുന  ഗചടഡികേള്,
വഡിത്തുകേള്,  മറഡ്  നടഗ്രീല്  വസ്തുകള്  എനഡിവയഗട  വഡിപണനത്തേഡിഗന്റെ  ഭലാഗെമലായഡി
സര്കലാരഡിന്റെ  വഡിവഡിധ  വകുപകേള്ക്കുയം,  സര്വ്വകേലലാശലാലയഡിഗല  വഡിവഡിധ  കകേന്ദ്രങ്ങള്
തമഡില്  ഇന്കവലായഡ്സുകേള്  (ഗക്രഡഡിറഡ്  ഗസയഡില്)  പ്രകേലാരവമുള്ള  വഡില്പനകേള്
കേലാലങ്ങളലായഡി  നടക്കുനണഡ്.  എനലാല്  ഇതഡിനഡ്  നഡിയതമലായ  നടപടഡിക്രമങ്ങകളലാ,
ചട്ടങ്ങകളലാ സര്വ്വകേലലാശലാലയഡില് നഡിലവഡിലഡില. 2015-16,  2016-17  വര്ഷങ്ങളഡിലലായഡി
1,86,22,263/-  രൂപയലാണഡ്  ഈ  ഇനത്തേഡില്  സര്വ്വകേലലാശലാലകഡ്  ലഭഡിക്കുവലാനുള്ളതഡ്.
പ്രതഡിവര്ഷയം  ഭഗ്രീമമലായ  തുകേകേളലാണഡ്  ഇത്തേരത്തേഡില്  സര്വ്വകേലലാശലാലകഡ്
ലഭഡിക്കുവലാനുള്ളതഡ്.  എനലാല്  ഇതഡ്  വലാര്ഷഡികേ  കേണകഡില്  ഉള്ഗപടുത്തുകേകയലാ,
ലഭഡിക്കുവലാനുള്ള  തുകേകേളുഗട  വര്ഷയം  തഡിരഡിച്ചുള്ള  സയംകഡിപയം  സൂകഡിക്കുകേകയലാ
ഗചയ്യുനഡില.

2. ഗക്രഡഡിറഡ് ഗസയഡില് വഡില്പന നഡിയമപരമല

[കകേരള കേലാര്ഷഡികേ സര്വ്വകേലലാശലാല 2015-16 ഓഡഡിറഡ് റഡികപലാര്ട്ടഡ്  ഖണഡികേ 2-2-1]

കകേരള  ഫഡിനലാന്ഷവ്യല്  കകേലാഡഡ്  കവലാളവ്യയം  1,  ആര്ട്ടഡികഡിള്  30  പ്രകേലാരയം,  "No
articles  of  Government  shall  be  sold  on  credit  except  where  Special
Rules  .....................”  എനഡ്  പറയനണഡ്.   ഇതു പ്രകേലാരയം  ഏഗതങ്കഡിലുയം  പ്രകതവ്യകേ
ഉത്തേരവഡ്  പ്രകേലാരയം  മലാത്രകമ  ഇത്തേരത്തേഡിലുള്ള  വഡില്പന  രഗ്രീതഡികേള്  അവലയംബഡികലാന്
പലാടുള.   നമ്പര്  661/17(2)  തഗ്രീയതഡി  30.03.17  പ്രകേലാരയം  സര്വ്വകേലലാശലാല
കേയംപഡ് കടലാളര്ക്കുയം,  2015-16  ഓഡഡിറഡിഗന്റെ  ഭലാഗെമലായഡി  സര്വ്വകേലലാശലാലകഡ്  കേഗ്രീഴെഡിലുള്ള
എലലാ  കകേന്ദ്രങ്ങള്ക്കുയം  നല്കേഡിയ  ഓഡഡിറഡ്  അകനഡഷണങ്ങള്  പ്രകേലാരയം
സര്വ്വകേലലാശലാലകഡ് കേഗ്രീഴെഡിലുള്ള ഇന്കവലായഡ്സഡ് വഴെഡി (ഗക്രഡഡിറഡ് ഗസയഡില്)യള്ള വഡില്പന
നഡിയമപരമലാകഡിയതഡിഗന്റെ കരഖകേള് ആവശവ്യഗപടുകേയണലായഡി.  എനലാല് ടഡി കരഖകേള്
സര്വ്വകേലലാശലാലയഡില്  ഇതുവഗര  ലഭവ്യമലാകലാത്തേതഡില്  നഡിനയം  സര്വ്വകേലലാശലാലയഡില്
ഇന്കവലായഡ്സഡ് വഴെഡി (ഗക്രഡഡിറഡ് ഗസയഡില്) യള്ള വഡില്പന നഡിയമപരമലാകഡിയഡിട്ടഡില എനഡ്
ഓഡഡിറഡ് അനുമലാനഡിക്കുന.

396 പകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്



സര്വ്വകലലാശലാലകള

3. നടപടഡിക്രമങ്ങളഡില് അവവ്യക്തത

[കകേരള കേലാര്ഷഡികേ സര്വ്വകേലലാശലാല  2015-16 ഓഡഡിറഡ് റഡികപലാര്ട്ടഡ്  ഖണഡികേ 2-2-2]

ഇന്കവലായഡ്സുകേള്  വഴെഡിയള്ള  വഡില്പന  സയംബന്ധഡിച്ച  നടപടഡിക്രമങ്ങളഡില്
അവവ്യക്തത നഡിലനഡില്ക്കുനതലായഡി കേലാണുന.

• സര്വ്വകേലലാശലാലയഡിഗല  ഒരു  കകേന്ദ്രത്തേഡിനഡ്  ഇന്കവലായഡ്സുകേള്  വഴെഡി
ആര്ഗകലാഗക ഉല്പനങ്ങള് നല്കേലാവനതലാണഡ് - 

• എത്ര തുകേവഗര ഇത്തേരത്തേഡില് വഡില്പന നടത്തേലാവനതലാണഡ് - 

• ഗക്രഡഡിറഡ് ഗസയഡില് തഗ്രീര്പലാകലാനുള്ള കേലാലലാവധഡി എത്ര ദഡിവസമലാണഡ് - 

• കേലാലലാവധഡി  കേഴെഡിഞ  ഇത്തേരയം  തുകേകേള്  തഡിരഡിച്ചു  പഡിടഡികലാനുള്ള
നടപടഡിക്രമങ്ങള് എഗനലാഗകയലാണഡ് - 

കമല് പറഞ കേലാരവ്യങ്ങളഡിഗലലലായം കൃതവ്യമലായ മലാനദണങ്ങള് തയ്യേലാറലാകഡി തുടര്
നടപടഡി സഡഗ്രീകേരഡിക്കുനകണലാ എനതഡില് അവവ്യക്തത നഡിലനഡില്ക്കുന.

4. ഇന്കവലായഡ്സുകേള്  വഴെഡിയള്ള  വഡില്പന  ഇനത്തേഡില്  സര്വ്വകേലലാശലാലകഡ്
ലഭഡിക്കുവലാനുള്ള തുകേകേള് വലാര്ഷഡികേ കേണകഡില് ഉള്ഗപടുനഡില

[കകേരള കേലാര്ഷഡികേ സര്വ്വകേലലാശലാല  2015-16  ഓഡഡിറഡ് റഡികപലാര്ട്ടഡ്  ഖണഡികേ 2-2-3, 2016-17
ഓഡഡിറഡ് റഡികപലാര്ട്ടഡ്  ഖണഡികേ 2-1]

ഇന്കവലായഡിസുകേള് വഴെഡിയള്ള വഡില്പനയഡിലൂഗട പ്രതഡിവര്ഷയം ഭഗ്രീമമലായ തുകേകേള്
സര്വ്വകേലലാശലാലകഡ്  ലഭഡികകണതലായണഡ്.  എനലാല്  ടഡി  തുകേകേളുഗട  കേണക്കുകേള്
സര്വ്വകേലലാശലാല  വലാര്ഷഡികേ  കേണക്കുകേളഡില്  ഉള്ഗപടുത്തുനഡില.  വലാര്ഷഡികേ
കേണക്കുകേളഡില്  ഉള്ഗപടലാത്തേതുഗകേലാണഡ്  തഗന  സര്വ്വകേലലാശലാലകഡ്  ലഭഡികലാനുള്ള
തുകേകേളുഗട വഡിവരങ്ങള് നഡിരഗ്രീകഡിക്കുനതഡിലുയം,  തുടര് നടപടഡികേള് സഡഗ്രീകേരഡിക്കുനതഡിലുയം
വഗ്രീഴ്ച ഉണലാകേലാനഡിടയണഡ്.  സര്വ്വകേലലാശലാലയഗട വഡിവഡിധ കകേന്ദ്രങ്ങളഡില് വര്ഷങ്ങകളലാളയം
പഴെകമുള്ള തഗ്രീര്പലാകലാനുള്ള ഇന്കവലായഡ്സുകേള് നഡിലനഡില്ക്കുനതലായഡി കേലാണുന.

വലാര്ഷഡികേ  കേണകഡില്  ഉള്ഗപടലാത്തേതു  ഗകേലാണഡ്  തഗന  ടഡി  ഇനത്തേഡില്
സര്വ്വകേലലാശലാലകഡ്  നലാളഡിതുവഗരയലായഡി  ലഭഡികലാനുള്ള  ആഗകേതുകേ  എത്രഗയനള്ള
കേണക്കുകേളുയം  ലഭവ്യമല.  2015-16,  2016-17 വര്ഷങ്ങളഡില്  മലാത്രമലായഡി  സര്വ്വകേലലാ
ശലാലകഡ്  ലഭഡിക്കുവലാനുള്ളതഡ്  1,86,22,263/-  രൂപയലാണഡ്.  ആയതഡിഗന്റെ  വഡിശദവഡിവരയം
ചുവഗട കചര്ക്കുന.
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2015-16 

ക്രമ നയം. കകേന്ദ്രത്തേഡിഗന്റെ കപരഡ് ലഭഡിക്കുവലാനുള്ള തുകേ

1 ഗകേ.വഡി.ഗകേ., അമ്പലവയല് 7,49,261/-

2 ഒളരഡികേള്ച്ചര് ഡഡിപലാര്ട്ടഡ്ഗമന്റെഡ് 12,113/-

3 സഗ്രീഡഡ് ഗടകകലാളജഡി, കഹലാര്ട്ടഡികേള്ച്ചര് കകേലാകളജഡ്, 
ഗവള്ളലാനഡികര.

2,74,580/-

4 കേലാര്ഷഡികേ ഗെകവഷണ കകേന്ദ്രയം, ആനകയയം 17,80,334/-

5 അകഗലാണമഡികേഡ് റഡിസര്ച്ചഡ് കസ്റ്റേഷന്, ചലാലക്കുടഡി 14,250/-

6 അഗഡികള്ച്ചര് കമകക്രലാബകയലാളജഡി & അഗഡികള്ച്ചര് 
മഗ്രീറഡികറലാളജഡി

86,000/-

7 ഗകേ.വഡി.ഗകേ., മലപറയം 3,98,875/-

8 പ്രലാകദശഡികേ കേലാര്ഷഡികേ ഗെകവഷണ കകേന്ദ്രയം, പട്ടലാമ്പഡി 4,43,647/-

9 ഗകേ.വഡി.ഗകേ. കേണ്ണൂര് 76,040/-

10 ആര്.എ.ആര്.എസഡ്., അമ്പലവയല് 77,26,149/-

11 ഗസന്ടല് നഴറഡി, ഗവള്ളലാനഡികര 3,20,767/-

ആഗകേ 1,18,82,016/-

2016-17 

ക്രമ നയം. കകേന്ദ്രത്തേഡിഗന്റെ കപരഡ് ലഭഡിക്കുവലാനുള്ള തുകേ

1 പലാന്റെഡ് ഗപ്രലാപകഗെഷന് & നഴറഡി മലാകനഗജ്മെന്റെഡ് യൂണഡിറഡ്, 
ഗവള്ളലാനഡികര 47100

2 കുരുമുളകേഡ് ഗെകവഷണ കകേന്ദ്രയം, പനഡിയൂര് 19,100

3 കേലാര്ഷഡികേ ഗെകവഷണ കകേന്ദ്രയം, ആനകയയം 3,66,396

4 ഡഡിപലാര്ട്ടഡ്ഗമന്റെഡ് ഓഫഡ് ഒകലറഡികള്ച്ചര്, ഗവള്ളലാനഡികര 49,120

5 റഗ്രീജഡിയണല് അഗഡികള്ച്ചറല് റഡിസര്ച്ചഡ് കസ്റ്റേഷന്, 
പഗ്രീലഡികകലാടഡ്

5,03,996

6 അഗഡികള്ച്ചറല് ഗടകകലാളജഡി ഇന്ഫര്കമഷന് ഗസന്റെര് 30,945

7 കേലാര്ഷഡികേ വഡിജലാന കകേന്ദ്രയം, വയനലാടഡ് 27,21,939

8 ഗമകലാനഡികല് സബ്ബഡ് ഡഡിവഡിഷന്, ഗവള്ളലാനഡികര 44,035

9 ഡഡിപലാര്ട്ടഡ്ഗമന്റെഡ് ഓഫഡ് കമകക്രലാബകയലാളജഡി, 
ഗവള്ളലാനഡികര 2,04,787

10 കേലാര്ഷഡികേ കകേലാകളജഡ്, പടനകലാടഡ് 3,20,225

11 ഗകേ എ യ പ്രസ്സഡ്, മണ്ണുത്തേഡി 11,65,810
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12 ആകരലാമലാറഡികേഡ് ആന്റെഡ് ഗമഡഡിസഡിനല് പഡ്ളലാന്റെഡ്, ഓടകലാലഡി 18,406

13 കകേളപജഡി കകേലാകളജഡ് ഓഫഡ് അഗഡികള്ച്ചര് 
എഞഡിനഗ്രീയറഡിയംഗെഡ് & ഗടകകലാളജഡി, തവനൂര്

43,595

14 വലാഴെ ഗെകവഷണ കകേന്ദ്രയം, കേണ്ണലാറ 18,025

15 ഡഡിപലാര്ട്ടഡ്ഗമന്റെഡ് ഓഫഡ് ഗപ്രലാസ്സസഡിയംഗെഡ് ഗടകകലാളജഡി, 
ഗവള്ളലാനഡികര

35,815

16 കകേലാകനട്ടഡ് മഡിഷന്, പടനകലാടഡ് 6,68,990

17 പ്രലാകദശഡികേ കേലാര്ഷഡികേ ഗെകവഷണ കകേന്ദ്രയം, 
അമ്പലവയല്

4,81,963

ആഗകേ 6740247

വഡിശദവഡിവരത്തേഡിനഡ് അനുബന്ധയം 1 കേലാണുകേ.

ഇത്രയയം  ഭഗ്രീമമലായ  തുകേ  വലാര്ഷഡികേ  കേണക്കുകേളഡില്  ഉള്ഗപടലാഗത  കപലാവനതഡ്
ഗെഹൗരവകമറഡിയ  വഡിഷയമലാണഡ്.  ലഭഡികലാനുള്ള  തുകേകേള്  സയംബന്ധഡിച്ചഡ്  വര്ഷലാനവ്യ
കേണക്കുകേള്  തയ്യേലാറലാകകണതുയം,  തഗ്രീര്പലാകലാന്  ബലാകഡി  കേഡിടക്കുന  തുകേകേള്  കേലാരഡി
കഫലാര്കവഡഡ് ഗചകയ്യേണതുയം,  സമയപരഡിധഡി നഡിശ്ചയഡിച്ചുഗകേലാണഡ് തഗ്രീര്പലാകകണതുമലാണഡ്.
കൂടലാഗത ഈ കമഖലയഡില് ശക്തമലായ നഡിയന്ത്രണ സയംവഡിധലാനയം ഗകേലാണവകരണതുമലാണഡ്.

5. അപലാകേതകേള്

[കകേരള കേലാര്ഷഡികേ സര്വ്വകേലലാശലാല 2015-16 ഓഡഡിറഡ് റഡികപലാര്ട്ടഡ്  ഖണഡികേ 2-2-4]

ഇന്കവലായഡ്സുകേളുഗട  അച്ചടഡി  സയംബന്ധഡിച്ചഡ്  ആധഡികേലാരഡികേത
നഡിലനഡില്ക്കുനതലായഡി കേലാണുനഡില.  ഇന്കവലായഡ്സുകേള് വഴെഡി വഡില്പന നടക്കുന എലലാ
കകേന്ദ്രങ്ങളുയം അവഡിഗട തഗനയലാണഡ് ഇന്കവലായഡ്സുകേള് അച്ചടഡിക്കുകേകയലാ, കേമ്പക്യൂട്ടര് പ്രഡിന്റെഡ്
വഴെഡി  തയ്യേലാറലാക്കുകേകയലാ  ഗചയ്യുനതഡ്.   കൂടലാഗത  ഇതഡിനഡ്  ഒരു  ഏകേഗ്രീകൃത  സഡഭലാവയം
നഡിലനഡില്ക്കുനതലായയം  കേലാണുനഡില.   ഒരു  വര്ഷയം  ഒരു  കകേന്ദ്രത്തേഡില്  അച്ചടഡിക്കുന
ഇന്കവലായഡ്സുകേള്,  ആയതഡിഗന്റെ  കസ്റ്റേലാകഡ്  എനഡിവ  സയംബന്ധഡിച്ച  വഡിവരങ്ങള്  പല
കകേന്ദ്രങ്ങളഡിലുയം  സൂകഡിക്കുനഡില.   ഇത്തേരത്തേഡിലുള്ള ഒരു അയഞ സയംവഡിധലാനത്തേഡില്
ഗതറലായ പ്രവണതകേള് ഉണലാകേലാനുള്ള സലാദവ്യത വളഗര കൂടുതലലാണഡ്.
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ഓഡഡിറഡ് നഡിര്കദ്ദേശങ്ങള്

• ഇന്കവലായഡ്സഡ്  വഡില്പന  നഡിയമപരമലാക്കുകേയയം  ആയതഡ്  സയംബന്ധഡിച്ചുള്ള
വവ്യക്തമലായ മലാര്ഗ്ഗനഡിര്കദ്ദേശങ്ങള് രൂപഗ്രീകേരഡിക്കുകേയയം ഗചയ്യുകേ.

• റസഗ്രീറഡ്  സമ്പ്രദലായയം കപലാഗലതഗന ഇന്കവലായഡ്സുകേളുയം കേയംപഡ് കടലാളറുഗട കേഗ്രീഴെഡില്
കകേന്ദ്രഗ്രീകൃതമലായഡി അച്ചടഡിച്ചഡ്, ബുകഡ് നമ്പറുയം,  കപജഡ്  നമ്പറുയം  കചര്ത്തേഡ്  വഡിതരണയം
ഗചയ്യുന രഗ്രീതഡികേള് അവലയംബഡിക്കുകേ.

• ഇന്കവലായഡ്സുകേള് തഗ്രീര്പലാകലാനുള്ള സമയപരഡിധഡി നഡിശ്ചയഡിക്കുകേ.

• ലഭഡികലാനുള്ള തുകേകേളുഗട  സയംകഡിപയം  വര്ഷമനുസരഡിച്ചഡ്  തയ്യേലാറലാക്കുകേയയം,  കേലാരഡി
കഫലാര്കവഡഡ് ഗചയഡ് സൂകഡിക്കുകേയയം ഗചയ്യുകേ.

തല്സ്ഥഡിതഡി  വഡിവരയം  ആരലാഞ്ഞുള്ള  കേത്തേഡിനഡ്   സര്വകേലലാശലാല  മറുപടഡി  നല്കേഡിയഡിഗലനഡ്  കകേരള
കേലാര്ഷഡികേ  സര്വ്വകേലലാശലാല  ഓഡഡിറഡ്  കജലായഡിന്റെഡ്  ഡയറക്ടറുഗട  16.08.2018  ഗല  ഗകേ.എസഡ്
.എ.എ .ജഡി.യ.ആര് 2/652/18 നമ്പര് കേത്തേഡ് പ്രകേലാരയം അറഡിയഡിച്ചഡിട്ടുണഡ്.
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3. കകേരള ആകരലാഗെവ്യ ശലാസ സര്വ്വകേലലാശലാല

1. കയലാഗെവ്യതയള്ള  അധവ്യലാപകേരുഗട  അഭലാവത്തേഡില്  നടത്തുന  അധവ്യയനയം  -
ആകരലാഗെവ്യ വഡിദവ്യലാഭവ്യലാസ കമഖലയഡിഗല മൂലവ്യചക്യുതഡികഡ് കേലാരണമലാകുന.

[കകേരള ആകരലാഗെവ്യ ശലാസ സര്വ്വകേലലാശലാല 2016-17 ഓഡഡിറഡ് റഡികപലാര്ട്ടഡ് ഖണഡികേ 3-8]

പരഗ്രീകകേളുഗട  സുഗെമമലായ നടത്തേഡിപഡികലകലായഡി  അഫഡിലഡികയറഡ്  ഗചയ
കകേലാകളജുകേളഡില്  നഡിനയം  അധവ്യലാപകേഗര  ഇകന്റെണല്  എകലാമഡിനര്  ആയഡി
സര്വ്വകേലലാശലാല  ആവശവ്യഗപടലാറുണഡ്.  പരഗ്രീകലാ  നടത്തേഡിപഡികലകലായഡി  ആവശവ്യത്തേഡിനഡ്
അധവ്യലാപകേഗര  അഫഡിലഡികയറഡ്  കകേലാകളജുകേള്  നല്കേലാത്തേതു  മൂലയം  ശഡികണ
നടപടഡികേളുഗട  ഭലാഗെമലായഡി  ആദവ്യഘട്ടത്തേഡില് പഡിഴെ  ഈടലാകലാനുയം  (Medical,Dental  &
AYUSH –  1,00,000/-  per  paper,  In  other  cases  –  50,000/-  per  paper)
തുടര്നയം  ഇകന്റെണല്  എകലാമഡിനറുഗട  കുറവഡ്  ഉണലായലാല്  പ്രസ്തുത  സ്ഥലാപനത്തേഡിഗന്റെ
'Theory Examination Centre' എന പദവഡി എടുത്തുകേളയലാനുയം 18.9.2015 ഗല 28-ാ
ഗെകവണഡിയംഗെഡ് കേഹൗണ്സഡിലഡില് തഗ്രീരുമലാനഡിച്ചഡിട്ടുണഡ്.

ഈ  വഡിഷയവമലായഡി  ബന്ധഗപട്ടഡ്  6.3.2017  ല്  കചര്ന  37-ാഗെകവണഡിയംഗെഡ്
കേഹൗണ്സഡിലഡിഗല (അജണ 37.23) ചഡില പ്രധലാന വസ്തുതകേള് തലാഗഴെ നല്കുന.

• The colleges are repeatedly causing the same lapse and remitting the fine
to avoid further action.

• Now the colleges have found it more economical / convenient to remit
fine than to rectify the defects it is suspected.

• Non co-operation with the examination system of the university may be
viewed seriously and should be linked with the affiliation process of the
concerned colleges.

കമല്  വസ്തുതകേളുഗട  അടഡിസ്ഥലാനത്തേഡില്  പഡിഴെത്തുകേ  ഇരട്ടഡിയലാക്കുനതഡിനുയം  മൂന
തവണയഡില്  കൂടുതല്  അധവ്യലാപകേഗര  നല്കേലാതഡിരഡിക്കുന  സ്ഥലാപനങ്ങളുഗട
അഫഡിലഡികയഷന്  റദ്ദു  ഗചയ്യുനതഡിനുയം  ഈ  ഗെകവണഡിയംഗെഡ്  കേഹൗണ്സഡിലഡില്
തഗ്രീരുമലാനഡിച്ചഡിട്ടുണഡ്.  സര്വ്വകേലലാശലാലയഗട  തഗ്രീരുമലാനങ്ങള്  ഇപ്രകേലാരമലായഡിരഡിഗക  14
സ്ഥലാപനങ്ങളഡില്  നഡിനലായഡി   പഡിഴെയഡിനത്തേഡില്  (സര്വ്വകേലലാശലാല  ഉത്തേരവഡ്
നയം.174/2018/  എകലായം-ജന്  തഗ്രീയതഡി  27.03.2018  പ്രകേലാരയം)  46,00,000/-  രൂപ
ചുമത്തേഡിയഡിട്ടുഗണന  വസ്തുത  അഫഡിലഡികയറഡഡ്  കകേലാകളജുകേളഡിഗല  കയലാഗെവ്യതയള്ള
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അധവ്യലാപകേരുഗട അഭലാവഗത്തേ /കുറവഡിഗന കേലാണഡിക്കുന.

ഒനഡില് കൂടുതല് തവണ ചഡില  സ്ഥലാപനങ്ങള് പരഗ്രീകലാ നടത്തേഡിപഡികലകലായഡി
അധവ്യലാപകേഗര നല്കേലാതഡിരുനഡിട്ടുണഡ് എനഡ് സര്വ്വകേലലാശലാല സമതഡിക്കുനഗണങ്കഡിലുയം
ഈ സ്ഥലാപനങ്ങളുഗട "Theory Exam Centre” എന പദവഡി റദ്ദേഡ് ഗചയഡിട്ടുകണലാ എന
ഓഡഡിറഡ്  അകനഡഷണത്തേഡികനലാടുള്ള  സര്വ്വകേലലാശലാലയഗട  നഡിശബ്ദത  വഡിഷയത്തേഡിഗന്റെ
ആകയം കൂട്ടുന (ഓഡഡിറഡ് എന്കേഡയറഡി നയം.7/29.8.2017).

കകേരള ആകരലാഗെവ്യ ശലാസ സര്വ്വകേലലാശലാലയഗട പ്രഥമ സ്റ്റേലാറക്യൂട്ടഡ്,  അധവ്യലായയം XXI
–  14(2)  ഗല  വവ്യവസ്ഥ  പ്രകേലാരയം  സര്വ്വകേലലാശലാലകയലാടഡ്  അഫഡിലഡികയറഡ്  ഗചയ
സ്ഥലാപനങ്ങളഡിഗല  അധവ്യലാപകേ  നഡിയമനങ്ങളുയം  മറ  നടപടഡികേളുയം  യഥലാസമയയം
സര്വ്വകേലലാശലാലയഡികലകഡ്  റഡികപലാര്ട്ടഡ്  ഗചയ്യേഗപടുനകണലാ  എന  ഓഡഡിറഡ്
അകനഡഷണത്തേഡിനഡ്  (ഓഡഡിറഡ്  എന്കേഡയറഡി  നയം.  7/16-17  തഗ്രീയതഡി  29.8.17)  ഈ
സര്വ്വകേലലാശലാലയഡില്  അഫഡിലഡികയറഡ്  ഗചയഡിട്ടുള്ള  എലലാ  കകേലാകളജുകേളഡികലയയം
അധവ്യലാപകേരുഗട  വഡിവരങ്ങള്  ഉള്ഗപടുന  "ഫലാകല്റഡി  രജഡിസഡി"  തയ്യേലാറലാകലാനുള്ള
നടപടഡികേള്  ആരയംഭഡിക്കുകേയയം  ആയതഡിഗന്റെ  ഒനലായം  ഘട്ടയം  പൂര്ത്തേഡിയലാക്കുകേയയം
ഗചയഡിട്ടുണഡ്.  "ഫലാകല്റഡി  രജഡിസഡി"  പൂര്ത്തേഡിയലാക്കുനകതലാഗട  എലലാ  അധവ്യലാപകേര്ക്കുയം
ഫലാകല്റഡി  ഇന്ഡകഡ്  നമ്പര്  അനുവദഡിക്കുകേയയം  പഡിനഗ്രീടഡ്  അവര്  ടലാന്സ്ഫര്
ഗചയ്യേഗപടുകേകയലാ  പഡിരഡിച്ചു  വഡിടഗപടുകേകയലാ  ഗചയ്യുനതുയം  പുതഡിയ  അധവ്യലാപകേര്
നഡിയമഡികഗപടുനതുയം  സര്വ്വകേലലാശലാലയഡില്  അറഡിയലാന്  കേഴെഡിയന  വഡിധത്തേഡിലുള്ള
സയംവഡിധലാനയം നഡിലവഡില് വരഡികേയയം ഗചയ്യുയം" എന മറുപടഡിയലാണഡ് ലഭവ്യമലാകഡിയതഡ്.

ഇതഡില്  നഡിനയം  അഫഡിലഡികയറഡ്  ഗചയഡിട്ടുള്ള  കകേലാകളജുകേളഡിഗല  അധവ്യലാപകേ
നഡിയമനവയം മറ നടപടഡികേളുയം സയംബന്ധഡിച്ചഡ് സര്വ്വകേലലാശലാലയഡ് നലാളഡിതുവഗര വവ്യക്തമലായ
അറഡിവഡിലലാഗയനഡ് മനസ്സഡിലലാകലാവനതലാണഡ്. പരഗ്രീകലാ നടത്തേഡിപഡിനലായഡി കയലാഗെവ്യതയള്ള
അധവ്യലാപകേഗര  ലഭഡികലാഗത  വരുകമ്പലാള്  "പഡിഴെ  ഈടലാക്കുകേ"  എന  പ്രശ്ന
പരഡിഹലാരമലാര്ഗ്ഗമലാണഡ്  നലാളഡിതുവഗര  സര്വ്വകേലലാശലാല  സഡഗ്രീകേരഡിച്ചു  വനഡിരുനതഡ്.
അഫഡിലഡികയഷന് തുടര്ച്ചലാ അനുമതഡി നല്കുകമ്പലാള് മലാത്രയം അധവ്യലാപകേര് ഉകണലാ എനഡ്
പരഡികശലാധഡിക്കുകേയയം,  അകലാദമഡികേ  വര്ഷത്തേഡിലുടനഗ്രീളയം  ഈ  അധവ്യലാപകേര്  പ്രസ്തുത
കകേലാകളജുകേളഡില്  തുടരുനകണലാ  എനഡ്  പരഡികശലാധഡികലാതഡിരഡിക്കുകേയയം  ഗചയ്യുന.
ഇകന്റെണല് എകലാമഡിനര്  /  ഇവലാലുകവറര്  എനഡിവഗര  സര്വ്വകേലലാശലാല പരഗ്രീകകേളുഗട
നടത്തേഡിപഡിനലായഡി  നല്കേലാത്തേതഡിഗന്റെ  പ്രധലാന  കേലാരണയം  കയലാഗെവ്യതയള്ള  അധവ്യലാപകേര്
പ്രസ്തുത കകേലാകളജുകേളഡില് ഇല എനതു സുവവ്യക്തമലാണഡ്.  ആവശവ്യത്തേഡിനു കയലാഗെവ്യതയള്ള
അധവ്യലാപകേഗര  സര്കലാര്  നഡിശ്ചയഡിച്ച  ശമ്പള  ഗസയഡില്  നല്കേഡി  നഡിയമഡിക്കുനതഡിലുയം
ലലാഭകേരയം  പഡിഴെ  അടവലാകഡി  രകഗപടുകേ  എന  മനപ്പൂര്വ്വകമലാ  അലലാഗതകയലായള്ള
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സഡകേലാരവ്യ മലാകനഗജ്മെന്റുകേളുഗട സലാമ്പത്തേഡികേ ശലാസമലാണഡ് ഇവഡിഗട ഗവളഡിഗപടുനതഡ്.

MCI നഡിഷ്കര്ഷഡിക്കുയം പ്രകേലാരമുള്ള കയലാഗെവ്യതയള്ള അധവ്യലാപകേരുഗട അഭലാവത്തേഡില്
സര്വ്വകേലലാശലാല  വഡിഭലാവനയം  ഗചയ്യുന  ആകരലാഗെവ്യ  വഡിദവ്യലാഭവ്യലാസത്തേഡിഗന്റെ  നഡിലവലാരയം
കചലാദവ്യയം  ഗചയ്യേഗപടലാവനതലാണഡ്.  ഇത്തേരത്തേഡില്  അവശവ്യ  കബലാധനയം  ലഭഡികലാഗത
പഠഡിച്ചഡിറങ്ങുന  വഡിദവ്യലാര്തഡികേള്  കവദവ്യശലാസ  കമഖലയഡിഗല  കേലാരവ്യകമതഗയ
കദലാഷകേരമലായഡി ബലാധഡിക്കുന.

2010 ഗല കകേരള ആകരലാഗെവ്യ ശലാസ സര്വ്വകേലലാശലാല നഡിയമയം,  വകുപഡ്  40 2(ix),
(xiv),  (xvi)  പ്രകേലാരയം  അദവ്യലാപകേരുഗട  കയലാഗെവ്യതകേളുയം  സയംവരണ  വവ്യവസ്ഥകേളുയം,
അച്ചടക  നടപടഡികേളുയം  സ്റ്റേലാറക്യൂട്ടഡിനലാല്  വവ്യവസ്ഥ  ഗചയ്യേലാവനതലാണഡ്  എനഡ്
വവ്യക്തമലാകഡിയഡിട്ടുണഡ്.  സര്വ്വകേലലാശലാലയഗട  പ്രഥമ  സ്റ്റേലാറക്യൂട്ടഡിഗല  സ്റ്റേലാറക്യൂട്ടഡ്  അധവ്യലായയം
XXI-14(2) നടപഡില് വരുത്തുനതഡിനഡ് അടഡിയനഡിര നടപടഡികേള് സഡഗ്രീകേരഡികകണതലാണഡ്.
കയലാഗെവ്യതയള്ള  അധവ്യലാപകേരഡിലലാഗതയള്ള  പരഗ്രീകലാ  നടത്തേഡിപഡിനു  മലാത്രമല
അധവ്യയനത്തേഡിനുയം കേടഡിഞലാണ് ഇകടണതഡ് സര്വ്വകേലലാശലാലയഗട ഉത്തേരവലാദഡിതഡമലാണഡ്.

അകലാ ഡമഡികേഡ് വര്ഷയം മുഴുവനുയം നഡിശ്ചഡിത മലാനദണങ്ങള് അനുസരഡിച്ചുള്ള  അദവ്യലാപകേരുഗട കസവനയം
ഉറപഡ്  വരുത്തുനതഡിനഡ്  രൂപയം  നല്കേഡിയഡിട്ടുള്ള  യൂണഡികവഴഡിറഡി  ഫലാകല്റഡി  എന്കറലാള്ഗമന്റെഡ്  കപ്രലാഗലായം
എന  പദതഡി  പൂര്ത്തേഡിയലാകുനകതലാഗട    ഇകന്റെണല്  പരഗ്രീകകേള്കഡ്  അദവ്യലാപകേഗര  ലഭഡികലാത്തേ
സലാഹചരവ്യയം പൂര്ണ്ണമലായയം ഒഴെഡിവലാകലാനലാകുഗമനഡ്  സര്വകേലലാശലാല മറുപടഡി നല്കേഡിയതലായഡി  ആകരലാഗെവ്യ
ശലാസ സര്വകേലലാശലാല ഓഡഡിറഡ് കജലായഡിന്റെഡ് ഡയറക്ടറുഗട 31.07.2018 ഗല ഗകേ.എസഡ്.എ-(എച്ചഡ്.യ)ജഡി1-
187/2018 നമ്പര് കേത്തേഡ് പ്രകേലാരയം അറഡിയഡിച്ചഡിട്ടുണഡ്.

                                              സമദ്ധ്യാഹൃതെ ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപദ്ധ്യാര്ടറ്റ് 2017-18 403
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4. കേണ്ണൂര് സര്വ്വകേലലാശലാല

1. അനധവ്യലാപകേ തസഡികേ – സര്കലാര് അനുമതഡിയഡില് കേവഡിഞ്ഞുള്ള നഡിയമനയം 
അയംഗെഗ്രീകേലാരയം വലാകങ്ങണതലാണഡ്.

[കേണ്ണൂര് സര്വ്വകേലലാശലാല 2016-17 ഓഡഡിറഡ് റഡികപലാര്ട്ടഡ്  ഖണഡികേ 3-1-5]

കേണ്ണൂര്  സര്വ്വകേലലാശലാലയഡില്  നഡിലവഡിലുള്ള  തസഡികേകേളുഗടയയം  സര്കലാര്
അനുവലാദയം  ലഭവ്യമലായഡിട്ടുള്ള തസഡികേകേളുഗടയയം  എണ്ണയം തലാരതമവ്യയം  ഗചയകപലാള് വലഡിയ
ഗപലാരുത്തേകകടുകേള് കേഗണത്തുകേയണലായഡി.  അനധവ്യലാപകേ തസഡികേകേളഡില്  സര്കലാര്
അനുവദഡിച്ചഡിട്ടുള്ളതഡികനകലാള്  150  ജഗ്രീവനകലാഗര  അധഡികേമലായഡി  നഡിയമഡിച്ചഡിട്ടുഗണനഡ്
AE-11/2016-17/U2/KSA/KNU  തഗ്രീയതഡി  08.09.2017  പ്രകേലാരമുള്ള  ഓഡഡിറഡ്
അകനഡഷണത്തേഡിനഡ്  സര്വ്വകേലലാശലാല ലഭവ്യമലാകഡിയ മറുപടഡിയഡില് വവ്യക്തമലാകഡിയഡിട്ടുണഡ്.
വഡിശദലായംശയം ചുവഗട കചര്ക്കുന.

ക്രമ
നയം. തസഡികേ

സര്കലാര്
അനുവദഡിച്ച

തസഡികേകേളുഗട
എണ്ണയം

2016-17 വര്ഷയം
കജലാലഡിഗചയ്യുനവരുഗട എണ്ണയം അധഡി

കേയം
സ്ഥഡിരയം തലാല്കലാ

ലഡികേയം
ആഗകേ

1 അസഡിസ്റ്റേന്റെഡ് 187 174 52 226 39

2 ഗപ്രലാഫഷണല്
അസഡിസ്റ്റേന്റെഡ്

7 7 1 8 1

3 കലബ്രറഡി അസഡിസ്റ്റേന്റെഡ് 4 4 1 5 1

4 ഡലാറ എന്ടഡി
അസഡിസ്റ്റേന്റെഡ് 1 1 9 10 9

5 ഇലകഗ്രീഷവ്യന് 1 - 4 4 3

6 എല്.വഡി കഡ്രൈവര് 4 1 4 5 1

7 ലലാബഡ് അസഡിസ്റ്റേന്റെഡ് - - 4 4 4

8 ഗസകേക്യൂരഡിറഡി ഗെലാര്ഡഡ് 2 - 23 23 21

9 ഓഫഗ്രീസഡ് അറന്ഡന്റെഡ്/
വലാച്ചഡ്മലാന് 31 25 21 46 15

10 പലാര്ട്ടഡ് കടയം സഡഗ്രീപര് - - 52 52 52

11 അസഡി.കേമ്പക്യൂട്ടര്
കപ്രലാഗലാമര്

- - 4 4 4

ആഗകേ 237 212 175 387 150
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സര്കലാര് അയംഗെഗ്രീകേലാരയം മുന്കൂട്ടഡി വലാങ്ങലാഗത തസഡികേകേള് സൃഷ്ടഡിച്ചഡ് നഡിയമനങ്ങള്
നടത്തുന  രഗ്രീതഡി  ഒഴെഡിവലാകകണതുയം  ആവശവ്യമലായ  പകയം  സര്കലാരഡിഗന്റെ  അനുമതഡി
കനടുനതഡിനഡ് അടഡിയനഡിരനടപടഡി സഡഗ്രീകേരഡികകണതുമലാണഡ്.

സര്കലാര് അനുവദഡിച്ചഡിട്ടുള്ള തസഡികേയഡില് കേവഡിഞ്ഞുള്ള തലാല്കലാലഡികേ നഡിയമനങ്ങള്കഡ് അയംഗെഗ്രീകേലാരയം
ലഭവ്യമലാകണഗമനഡ്  സര്വ്വകേലലാശലാല സര്കലാരഡികനലാടഡ് ആവശവ്യഗപട്ടഡിട്ടുഗണനഡ് കേണ്ണൂര് സര്വ്വകേലലാശലാല
ഓഡഡിറഡ്  കജലായഡിന്റെഡ്  ഡയറക്ടറുഗട  04.08.2018  ഗല ഗകേ.എസഡ്.എ/ഗകേ.എന്.യ/യ.5/330/2018  നമ്പര്
കേത്തേഡ് പ്രകേലാരയം  അറഡിയഡിച്ചഡിട്ടുണഡ്.

2. ജൂനഡിയര് കലകബ്രറഡിയന്മലാര്കഡ്  സര്വ്വകേലലാശലാലയഡില് നഡിലവഡിലഡിലലാത്തേ  
തസഡികേയഡികലകഡ് സ്ഥലാനകയറയം -  സര്കലാര് അയംഗെഗ്രീകേലാരയം വലാങ്ങഡിയഡിട്ടഡില.

[കേണ്ണൂര് സര്വ്വകേലലാശലാല 2016-17 ഓഡഡിറഡ് റഡികപലാര്ട്ടഡ്  ഖണഡികേ 3-5-1]

ജൂനഡിയര്  കലകബ്രറഡിയന്മലാരുഗട  ഗപ്രലാകമലാഷന്  തസഡികേയലായ
അസഡി.കലകബ്രറഡിയന്  തസഡികേ  യ.ജഡി.സഡി  കപബലാന്റെഡില്  ഉള്ഗപടുന  തസഡികേയലാണഡ്.
2005  ഗല  കേണ്ണൂര്  സര്വ്വകേലലാശലാല  ഓര്ഡഡിനന്സഡ്  പ്രകേലാരയം  അസഡിസ്റ്റേന്റെഡ്
കലകബ്രറഡിയന്  തസഡികേയഡില്  നഡിയമഡികഗപടുനതഡിനുള്ള  കയലാഗെവ്യത  നലാഷണല്
എലഡിജഡിബഡിലഡിറഡി  ഗടസ്റ്റേഡ്  (ഗനറഡ്)  ഉള്ഗപഗട  യ.ജഡി.സഡി  കേലാലലാകേലാലങ്ങളഡില്
നഡിശ്ചയഡിക്കുനവയലാഗണനഡ്  വവ്യവസ്ഥ  ഗചയഡിട്ടുണഡ്.  എനലാല്  പ്രസ്തുത  വവ്യവസ്ഥയഡ്
വഡിരുദമലായഡി  നഡിശ്ചഡിതകയലാഗെവ്യതയഡിലലാത്തേ  ജൂനഡിയര്  കലകബ്രറഡിയന്മലാര്കഡ്
അസഡിസ്റ്റേന്റെഡ്  കലകബ്രറഡിയന്  (കനലാണ്-യ.ജഡി.സഡി) ആയഡി  സ്ഥലാനകയറയം  നല്കേഡി
നഡിയമഡിച്ചഡിട്ടുണഡ്. വഡിശദലായംശയം ചുവഗട കചര്ക്കുന.

ക്ര
മ

നയം
കപരഡ്

ഗപ്രലാകമലാഷ
ന് തഗ്രീയതഡി

ഗപ്രലാകമലാഷന്
തസഡികേ

ശമ്പള
ഗസയഡില്

ഗപ്രലാകമലാഷന്
ഉത്തേരവഡ്

1
ശ്രഗ്രീമതഡി

സുഗെതകേമലാരഡി
ഗകേ.പഡി

20.11.2008

അസഡി.
കലകബ്രറഡിയന്

(കനലാണ്
യ.ജഡി.സഡി)

12930-
20250

UO-Ad-A2/
5812/2008(1)
20.11.2008

2 ശ്രഗ്രീമതഡി സുജലാത
അണഡികയരഡി 01.04.2011 -ടഡി- 12930-

20250

UO-A3/
5812/2008
01.04.2011

ശ്രഗ്രീമതഡി സുജലാത അണഡികയരഡി ഗനറഡ് കയലാഗെവ്യത കകേവരഡിക്കുനതഡ് 10.11.2014 നു
മലാത്രമലാണഡ്.  ശ്രഗ്രീമതഡി സുഗെതകുമലാരഡികഡ് ഗനറഡ് കയലാഗെവ്യത ഇലലാഗതയയം ശ്രഗ്രീമതഡി സുജലാത
അണഡികയരഡികഡ്  ഗനറഡ്  കയലാഗെവ്യത  ലഭഡിക്കുനതഡിനു  മുന്കപയയം  സര്വ്വകേലലാശലാല
അസഡി.കലകബ്രറഡിയന്  (കനലാണ്-യ.ജഡി.സഡി)  എന  തസഡികേയഡികലകഡ്  സ്ഥലാനകയറയം

                                              സമദ്ധ്യാഹൃതെ ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപദ്ധ്യാര്ടറ്റ് 2017-18 405
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നല്കേഡി  നഡിയമഡിക്കുകേയലാണുണലായഡിട്ടുള്ളതഡ്.  സര്വ്വകേലലാശലാല  ജഗ്രീവനകലാരുഗട  ശമ്പള
പരഡിഷ്കരണ ഉത്തേരവകേളഡിഗലലാനയം കേണ്ണൂര് സര്വ്വകേലലാശലാലയഡില് അസഡി.കലകബ്രറഡിയന്
(കനലാണ്-യ.ജഡി.സഡി) എഗനലാരു തസഡികേകയലാ ശമ്പള ഗസയഡികലലാ ഇല. നഡിലവഡിലഡിലലാത്തേ
തസഡികേയഡികലകഡ് സ്ഥലാനകയറയം നല്കേഡിയ നടപടഡി ക്രമപ്രകേലാരമല. ശമ്പള പരഡിഷ്കരണ
ഉത്തേരവഡില്  ഉള്ഗപടലാത്തേ  തസഡികേയഡില്  ശമ്പള  നഡിര്ണ്ണയയം  നടത്തേഡിയതഡിനഡ്
സര്കലാരഡില്നഡിനയം  അയംഗെഗ്രീകേലാരയം  വലാങ്ങഡിയഡിട്ടഡില.  10.02.2017  ഗല
എ.ഡഡി.എ 3/5812/2008 നമ്പര് ഉത്തേരവഡ് പ്രകേലാരയം ശ്രഗ്രീമതഡി സുഗെതകുമലാരഡി ഗകേ.പഡി. ഗയ
ഗഡപക്യൂട്ടഡി കലകബ്രറഡിയന് (കനലാണ്-യ.ജഡി.സഡി) തസഡികേയഡികലകഡ് 55350-101400 രൂപ
ശമ്പള ഗസയഡിലഡില് സ്ഥലാനകയറയം നല്കേഡി നഡിയമഡിച്ചഡിട്ടുമുണഡ്. ഗഡപക്യൂട്ടഡി കലകബ്രറഡിയന്
(കനലാണ്-യ.ജഡി.സഡി)  തസഡികേ  സര്വ്വകേലലാശലാല  ജഗ്രീവനകലാരുഗട  ശമ്പള  പരഡിഷ്കരണ
ഉത്തേരവഡ് പ്രകേലാരയം കേണ്ണൂര് സര്വ്വകേലലാശലാലയഡില് നഡിലവഡിലഡില.

ശ്രഗ്രീമതഡി  സുഗെതകുമലാരഡി  ഗകേ.പഡി,  ശ്രഗ്രീമതഡി  സുജലാത  അണഡികയരഡി  എനഡിവര്
യഥലാക്രമയം  30.06.2017,  31.01.2017 തഗ്രീയതഡികേളഡില്  സര്വ്വകേലലാശലാലയഡില്  നഡിനയം
വഡിരമഡിച്ചഡിട്ടുണഡ്.  പ്രസ്തുത  ജഗ്രീവനകലാരുഗട  സ്ഥലാനകയറത്തേഡിഗലയയം  ശമ്പള
നഡിര്ണ്ണയത്തേഡിഗലയയം  അപലാകേങ്ങള്  ചൂണഡികലാട്ടഡിഗയങ്കഡിലുയം  നലാളഡിതുവഗരയയം
സര്വ്വകേലലാശലാല അപലാകേത പരഡിഹരഡിച്ചഡിട്ടഡില. 

ഗപ്രലാകമലാഷന് നല്കേഡി ശമ്പളനഡിര്ണ്ണയയം അനുവദഡിച്ചതഡിനഡ് സര്കലാര് അയംഗെഗ്രീകേലാരയം ലഭഡിക്കുനതഡിനലായഡി
ഉനത വഡിദവ്യലാഭവ്യലാസ വകുപഡ് പ്രഡിന്സഡിപല് ഗസക്രട്ടറഡികഡ് സര്വ്വകേലലാശലാല കേത്തേഡ് നല്കേഡിയഡിട്ടുഗണനഡ്
കേണ്ണൂര്  സര്വ്വകേലലാശലാല  ഓഡഡിറഡ്  കജലായഡിന്റെഡ്  ഡയറക്ടറുഗട  04.08.2018  ഗല  ഗകേ.എസഡ്.എ
/ഗകേ.എന്.യ/യ.5/330/2018 നമ്പര് കേത്തേഡ് പ്രകേലാരയം മറുപടഡി ലഭവ്യമലാകഡിയഡിട്ടുണഡ്.
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അദദദ്ധ്യായയം - 4

തദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സദ്ധ്യാപനങ്ങളുടടെ ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപദ്ധ്യാര്ട്ടുകളഡില
അനുകരണണീയ മദ്ധ്യാതൃകകളദ്ധ്യായഡി ഉള്ടപടുതഡിയഡിട്ടുള

പരദ്ധ്യാമര്ശങ്ങളഡില നഡിനയം ടതരടഞ്ഞെടുതവ

ആലപ്പുഴ ജജില

1. മമാലജിനന്യ സസംസ്കരണതജിനന്റെ മമാതന്യകമാവഴജികള് 

[ആലപ്പുഴ മുനജിസജിപമാലജിറജി 2016-17 ഓഡജിററ്റ് റജിപപമാര്ടറ്റ്  ഖണജിക 3-31] 

പകരളതജിനല ഏറവസം ജനസമാന്ദ്രതയുള്ള പടണങ്ങളജില് ഒനമാണറ്റ് ആലപ്പുഴ. 46
ചതുരശ്ര കജിപലമാമമീറര് വജിസ്തൃതജിയുസം 2.4 ലക്ഷപതമാളസം ജനസസംഖന്യയുമുള്ള നഗരസഭയജില്
ആനക  52  വമാര്ഡുകളമാണുള്ളതറ്റ്.  നഗരഹൃദയതജിലൂനടെ  2  വലജിയ  കനമാലുകളസം  104
നചറജിയ കനമാലുകളസം ഒഴുകുന്നു എന സവജിപശേഷത ആലപ്പുഴനയ കജിഴകജിനന്റെ നവനമീസറ്റ്
എനറ്റ് വജിളജികമാന് കമാരണമമായജി.

അരനൂറമാപണമാളസം ആലപ്പുഴ നഗരസഭയുനടെ മമാലജിനന്യങ്ങള് ഏററ്റ് വമാങ്ങജിയജിരുനതറ്റ്
സമമീപ  ഗമാമമമായ  മമാരമാരജിക്കുളസം  നതകറ്റ്  പഞമായതജിനല  18  ഏകര്  വരുന
സര്പവമാദയപുരസം  മമാലജിനന്യ  സസംസ്കരണ  പകന്ദ്രമമായജിരുന്നു.  മമാലജിനന്യ  സസംസ്കരണ
പകന്ദ്രതജിനന്റെ  പരജിസരപ്രപദശേതസം  ജനസമാന്ദ്രത  വര്ദജിച്ചപതമാനടെ  നഗരസഭയുനടെ
മമാലജിനന്യ  നജിപക്ഷപ  പകന്ദ്രപതമാടെറ്റ്  പ്രമാപദശേജികമമായ  എതജിര്പ്പുകള്  ഉയര്നറ്റ്
വരജികയുണമായജി. ക്രപമണ എതജിര്പ്പുകള്കറ്റ് സസംഘടെജിത രൂപവസം രമാഷമീയപഭദമപനന്യയുള്ള
ജനപജിന്തുണയുസം  ലഭജിച്ചപതമാനടെ  മമാലജിനന്യ  നമീകസം  പലപപമാഴുസം  തടെസ്സനപട.  2012
ആയപതമാനടെ  എതജിര്പ്പുകള്  രൂക്ഷമമാകുകയുസം  മമാലജിനന്യ  നമീകസം  പൂര്ണ്ണരൂപതജില്
തടെസ്സനപടുകയുസം  നചയ.  തുടെര്നറ്റ്  പതറ്റ്  മമാസപതമാളസം  മമാലജിനന്യ  സസംസ്കരണസം
അനജിശജിതതത്വതജിലമായജി. നഗരസഭയുനടെ പ്രവര്തനസം തനന സസംഭജിക്കുന വജിധതജില്
ജനകമീയ  പ്രതജിപഷധവസം  അഭജിമുഖമീകരജിപകണജി  വന്നു.  നഗരസഭയുനടെ  വകയമായ
ആള്തമാമസസം  കുറഞ്ഞ  സ്ഥലങ്ങളജില്  മമാലജിനന്യസം  കുഴജിച്ചു  മൂടുനതജിനറ്റ്  നഗരസഭ
നജിര്ബനജിതമമായജി.  പകന്ദ്രമീകൃത  മമാലജിനന്യ  സസംസ്കരണ  പദതജികളനടെ  പരമാജയമമാണറ്റ്
ഇതറ്റ്  നവളജിവമാകജിയതറ്റ്.  ഈ  അനുഭവപമാഠസം  വജിപകന്ദ്രമീകൃത  മമാലജിനന്യ
നജിര്മമാര്ജ്ജനതജിനുള്ള  പുതജിയ  ആശേയങ്ങളസം  പ്രമാപയമാഗജിക  പ്രവര്തനങ്ങളസം
സസംഘടെജിപജിക്കുവമാന് നഗരസഭനയ നജിര്ബനജിതമമാകജി.
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മമാലജിനന്യങ്ങളനടെ ഉറവജിടെങ്ങള്

വര്ദജിച്ച ജനസമാന്ദ്രതയുള്ള ഒരു പ്രപദശേനമന നജിലയറ്റ് മമാലജിനന്യസം ഉറവജിടെതജില്
തനന  സസംസ്കരജിക്കുനതജിനമായജി  നഗരതജിനല  മമാലജിനന്യ  പസമാതസ്സുകളനടെ  വജിവര
പശേഖരണസം  സസംബനജിച്ച  പഠനസം  നടെതനപട.  നഗരസഭയജിനല  മമാലജിനന്യ
പസമാതസ്സുകളനടെ സസംക്ഷജിപസം ചുവനടെ നകമാടുക്കുന്നുന-

• ആനക വമീടുകള് - 48000

• ജനസസംഖന്യ - 240000

• നഗരതജിലൂനടെ കടെനറ്റ് പപമാകുന ജനങ്ങള്(ഉപദ്ദേശേസം) - 10000

• കലന്യമാണ മണപങ്ങള്-35

• നപമാതു ഹമാളകള്-28

• നപമാതു മമാര്കറ്റുകള്-5

• പഹമാടലുകള്/ റപസമാറന്റുകള്-205

• വന്യമാപമാര വന്യവസമായ സ്ഥമാപനങ്ങള്-7800

• സര്കമാര് ഓഫമീസുകള്-94

• സ്കൂളകള്-95

• സത്വകമാരന്യ ആശുപതജി, കജിനജിക്കുകള്-76

• സത്വകമാരന്യ ഓഫമീസുകള്-620

• വഴജിപയമാര കച്ചവടെകമാര്-720

• ഇറച്ചജി, ചജികന് സമാളകള്-59

• നപമാതു ശേശൗചമാലയങ്ങള്-6

• ആക്രജികടെകള്-42

• പചരജികള്-12

• അസംഗമീകമാരമജിലമാത പചരജി പ്രപദശേങ്ങള്-70

പദതജി നജിര്വഹണസം

മമാലജിനന്യ  സസംസ്കരണതജിനുള്ള  അവപബമാധസം  വജിവജിധ  ഘടങ്ങളജിലമായമാണറ്റ്
നടെപമാകനപടതറ്റ്.  നജിര്വഹണതജിനന്റെ  പ്രധമാന  ഭമാഗസം  ജനങ്ങളജി ല്  അവപബമാധസം
ഉണമാക്കുക എനതമായജിരുന്നു. ആയതജിപലകറ്റ് നടെപമാകജിയ പ്രധമാന പദതജികള് ചുവനടെ
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പറയുനവയമാണറ്റ്.

(a) നജിര്മല ഭവനസം നജിര്മല നഗരസം-ഉറവജിടെ മമാലജിനന്യ സസംസ്കരണ പദതജി, 2012-17
(അടെങ്കല് തുക 2.175 പകമാടെജി രൂപ)

(b)വമാടറ്റ്-സന്  പമാര്കറ്റ്,  വമാടറ്റ്-സന്  കബറ്റ്  മമാലജിനന്യ  സസംസ്കരണ  പബമാധവതറ്റ്കരണ
പദതജി,  2012-15  (അടെങ്കല്  തുക  3  ലക്ഷസം,  ശ്രമീ  പഡമാ.പതമാമസറ്റ്  ഐസകറ്റ്,
എസം.എല്.എയുനടെ വകയമായജി എസം.എല്.എ ഫണറ്റ് ഉപപയമാഗനപടുതജി)

(c) ജമീവന് പരഖ-പമാസജികറ്റ്  നജിര്മമാര്ജ്ജന പബമാധവതറ്റ്കരണ പരജിപമാടെജി,  2012-13
(അടെങ്കല് തുക 2 ലക്ഷസം)

(d)തുമ്പൂര്മുഴജി  എയറ്റ്പറമാബജികറ്റ്  കപമമാസറ്റ്  യൂണജിററ്റ്  സ്ഥമാപജികല് പദതജി,  2014-15
(അടെങ്കല് തുക 30 ലക്ഷസം, പലമാകബമാങ്കറ്റ് വജിഹജിതസം)

(e) തുമ്പൂര്മുഴജി  എയറ്റ്പറമാബജികറ്റ്  കപമമാസറ്റ്  യൂണജിററ്റ്  സ്ഥമാപജികല് പദതജി,  2015-16
(അടെങ്കല് തുക 20 ലക്ഷസം)

(f) പമാസജികറ്റ്  നഷ്രെഡജിങറ്റ്  നമഷമീന്,  പമാസജികറ്റ്  പബലജിസംഗറ്റ്  നമഷമീന്  സ്ഥമാപജികല്,
2012-13 (അടെങ്കല് തുക 8 ലക്ഷസം)

വജിവജിധ പദതജികളജിലൂനടെ നഗരസഭ അഭജിമുഖമീകരജിച്ച പ്രധമാന പ്രശസം,  പ്രതജിദജിനസം
ഉലമാദജിപജികനപടുന  44  ടെപണ്ണമാളസം  ജജവമമാലജിനന്യതജിനന്റെ  സസംസ്കരണമമായജിരുന്നു.
ആനക മമാലജിനന്യതജിനന്റെ 70% ജജവമമാലജിനന്യങ്ങളമാനണനമാണറ്റ് കണകമാകജിയജിടള്ളതറ്റ്.
പമാസജികറ്റ്-ഇതര  അജജവ  മമാലജിനന്യങ്ങളനടെ  സസംസ്കരണവസം  നജിയന്ത്രണവസം  ഇതജിനു
പുറപമയുള്ള നവല്ലുവജിളജിയമായജിരുന്നു.  വജിവജിധ പദതജികളജിലൂനടെ ചുവനടെ പചര്ക്കുസം വജിധസം
വജിവജിധ  ഘടങ്ങളമായജി  മമാലജിനന്യ  നജിയന്ത്രണ  അവപബമാധവസം  മമാലജിനന്യ  സസംസ്കരണ
പ്രവര്തനങ്ങളസം നടെതകയുണമായജി.

• ഉറവജിടെ മമാലജിനന്യ സസംസ്കരണസം നടെപമാക്കുനതജിനമായജി നഗരസഭയജിനല വമീടുകളജിലുസം
വന്യമാപമാര-വമാണജിജന്യ  സ്ഥമാപനങ്ങളജിലുസം  ബപയമാഗന്യമാസറ്റ്  പമാന്റുകള്,  ജപപറ്റ്
കപമമാസറ്റ് എനജിവ സ്ഥമാപജികമാന് നഗരസഭ തമീരുമമാനജിച്ചു. 

• മമാലജിനന്യസം  ഉണമാക്കുന  സ്ഥമാപനങ്ങളജിനല  ജലസന്സറ്റ്  പുതുക്കുനതജിനമായജി
ബപയമാഗന്യമാസറ്റ് പമാന്റെറ്റ് നജിര്ബനജിതമമാകജി.

• ജനങ്ങള്കറ്റ്  ഉറവജിടെ  മമാലജിനന്യ  സസംസ്കരണതജില്  അവപബമാധസം
വരുതനതജിനമായജി  ജമീവനകമാരുസം,  കശൗണ്സജിലര്മമാരുസം,  എസം.എല്.എ
അടെകമുള്ള  ജനപ്രതജിനജിധജികളസം  ഭവന  സന്ദര്ശേനങ്ങളസം  പബമാധവതറ്റ്കരണ
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പ്രവര്തനങ്ങളസം സസംഘടെജിപജിച്ചു.

• മമാലജിനന്യസം  വളവസം  ഇനനവമമാണറ്റ്  എന  അവപബമാധസം  പ്രചരജിപജിച്ചു.
18 യൂണജിറ്റുകളമായജി  സ്ഥമാപജിച്ച  220 എയറ്റ്പറമാബജികറ്റ്  ബജിന്നുകളജില് നജിന്നുള്ള വളസം
നഗരതജിനല കര്ഷകര്കറ്റ് സശൗജനന്യമമായജി നലമാന് ആരസംഭജിച്ചു.

• നഗരസഭയജിനല  വജിവജിധ  വമാര്ഡുകളജില്  80%-നറ്റ്  പമല്  ജപപറ്റ്  കപമമാസറ്റ്,
ബപയമാഗന്യമാസറ്റ്  പമാന്റെറ്റ്  സ്ഥമാപജിച്ചവനയ  സമ്പൂര്ണ്ണ  ശുചജിതത്വ  വമാര്ഡുകളമായജി
പ്രഖന്യമാപജിച്ചു.

• മമാലജിനന്യ  പ്രശസം  രൂക്ഷമമായ  വമാര്ഡുകള്  കനണതജി  3000  ബപയമാഗന്യമാസറ്റ്
പമാന്റുകളസം 2800 ജപപറ്റ് കപമമാസ്റ്റുകളസം സ്ഥമാപജിച്ചു.

• എലമാ  വമാര്ഡുകളജിലുസം  കുടുസംബശ്രമീ  പ്രവര്തകരുനടെ  സര്വമീസറ്റ്  ടെമീമുകള്
രൂപമീകരജിച്ചറ്റ്  പരജിശേമീലനസം  നലജി  ഉറവജിടെ  മമാലജിനന്യ  സസംസ്കരണസം
കമാരന്യക്ഷമമമാനണനറ്റ്  ഉറപമാകജി.  സ്കൂള്  തലതജില്  വമാടറ്റ്-സന്  കബ്ബുകള്
രൂപമീകരജിച്ചറ്റ് വജിദന്യമാര്തജികള്ക്കുസം മമാലജിനന്യ സസംസ്കരണതജില് അവപബമാധസം നലജി.

• ജമീവന്പരഖ പദതജിയജിലൂനടെ നഗരപരജിധജിയജില് പമാസജികറ്റ്  മമാലജിനന്യതജിനനതജിനര
പബമാധവതറ്റ്കരണ  കമാസുകള്  സസംഘടെജിപജിക്കുകയുസം  എലമാ  വന്യമാപമാര
സ്ഥമാപനങ്ങളജിലുസം പമാസജികജിനനതജിനരയുള്ള സജികര് പതജിക്കുകയുസം നചയ. എലമാ
വമാര്ഡുകളജില്  നജിന്നുമുള്ള  പമാസജികറ്റ്  മമാലജിനന്യങ്ങള്  സമമാഹരജിച്ചറ്റ്  കമീന്  പകരള
കമനജികറ്റ്  ജകമമാറജി.  2015  നവസംബർ  വനര  ഏറവസം  കൂടുതല്  പമാസജികറ്റ്
ജകമമാറജിയതജിനറ്റ് ആലപ്പുഴ നഗരസഭയറ്റ് ഒനമാസം സ്ഥമാനസം ലഭജിക്കുകയുണമായജി.

മമാലജിനന്യസം വഴജിമമാറുന്നു

എറണമാകുളസം  ഭമാഗതനജിനറ്റ്  ആലപ്പുഴ
പടണതജിപലകറ്റ്  കടെക്കുപമമാള്  ആദന്യസം
അഭജിമുഖമീകരജിപകണജി  വനജിരുനതറ്റ്  വഴജിപച്ചരജി
പലമാറജിസമാന്റെറ്റ്  പരജിസരനത  മമാലജിനന്യ
ക്കൂമമാരമമായജിരുന്നു.  എനമാല്,  ജജവ-അജജവ
മമാലജിനന്യങ്ങള് തരസം  തജിരജിച്ചറ്റ്  സസംസ്കരജിക്കുന,  ഉറവജിടെ
മമാലജിനന്യ  സസംസ്കരണ  മമാതൃകകള്  പ്രദര്ശേജിപജിക്കുന
വമാടറ്റ്-സമാന്  പമാര്കറ്റ്  ആയജി  ഈ  പമഖല
പരജിവര്തനസം നചയ്യനപട.

ജജവ-അജജവ  മമാലജിനന്യങ്ങള്  തരസംതജിരജിച്ചറ്റ്  സസംസ്കരജിക്കുനതജിനുള്ള
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അവപബമാധസം  പ്രചരജിപജിച്ചു  എനതറ്റ്  നപമാതുജനങ്ങള്കജിടെയജില്  മജികച്ച  പ്രതജികരണസം
ഉളവമാകജി.  മമാലജിനന്യങ്ങള്  ശേമാസമീയമമായജി  ദുര്ഗനസം  പരമമാവധജി  ഒഴജിവമാകജിനകമാണറ്റ്
സസംസ്കരജികനപടുനതറ്റ്  നഗരസഭമാ  ശുചമീകരണ വജിഭമാഗസം  നതമാഴജിലമാളജികള്കറ്റ്  കൂടുതല്
ആപരമാഗന്യകരമമായജി  പജമാലജി  നജിര്വഹജികമാന്  സഹമായകരമമായജി.  ഗമാര്ഹജിക
മമാലജിനന്യങ്ങള്  പശേഖരജിക്കുനതജിനമായജി  വജിവജിധ  പ്രപദശേങ്ങളജില്  മമാലജിനന്യ  സത്വമീകരണ
പകന്ദ്രങ്ങള്  സ്ഥമാപജികനപടതറ്റ്  ശ്രപദയമമാണറ്റ്.  ഇവജിനടെ  ശുചമീകരണ  വജിഭമാഗസം
ജമീവനകമാരുനടെ   സഹമായപതമാനടെ  മമാലജിനന്യങ്ങള് തരസംതജിരജിച്ചറ്റ്  നജിപക്ഷപജിക്കുനതജിനറ്റ്
നപമാതുജനങ്ങള്കറ്റ്  സമാധജിക്കുന്നു.   കരജിയജില  ഇടുനതുസം  ഇപനമാക്കുലസം  തളജിക്കുനതുസം
അസഹന്യമമായ ദുര്ഗനസം ഒഴജിവമാകമാന് സഹമായജിക്കുന്നു. കരജിയജില നഗരപ്രപദശേതജിനറ്റ്
അകതറ്റ്  നജിന്നുസം  പുറതറ്റ്  നജിന്നുസം  പശേഖരജിച്ചറ്റ്  ഇതജിനമായജി  ഉപപയമാഗനപടുതന്നു.
നഗരസഭയുനടെ ശുചമീകരണ വജിഭമാഗസം നതമാഴജിലമാളജികളനടെയുസം  (132 പപര്)  മററ്റ് ആപരമാഗന്യ
വജിഭമാഗസം റഗുലര് ജമീവനകമാരുനടെയുസം (26) കമാരന്യക്ഷമമമായ പ്രവര്തനസം ഇകമാരന്യതജില്
അഭജിനന്ദനമാര്ഹമമായജിരുന്നു.  അജജവ  മമാലജിനന്യങ്ങനള  നമറമീരജിയല്  റജികവറജി
നഫസജിലജിറജി  നസന്റെറുകള്  സ്ഥമാപജിച്ചറ്റ്  പശേഖരജിക്കുനതജിനുസം  അവയുനടെ
പുനരുപപയമാഗതജിനമായജി  വജിവജിധ  ഏജന്സജികള്കറ്റ്  നല്കുനതജിനുസം  സസംവജിധമാനങ്ങള്
ഏര്നപടുതജിയജിടണറ്റ്. നഗരസഭയജില് മമാലജിനന്യസം ജകകമാരന്യസം നചയ്യുനതജിനമായജി 4 ടെജിപര്
പലമാറജികള്,  4 പജികറ്റ്അപറ്റ്  ഓപടമാറജിക്ഷ,  2  നജ.സജി.ബജി  എനജിവയമാണറ്റ്
ഉപപയമാഗനപടുതനതറ്റ്.

കര്ശേനമമായ നജിരമീക്ഷണസം

മമാലജിനന്യ  സസംസ്കരണസം  എന  നവല്ലുവജിളജി  പനരജിടുനതജിനറ്റ്  നഗരസഭയറ്റ്
നപമാതുജനതജിനന്റെ  മജികച്ച  സഹകരണസം  ഉണമായജിരുനനങ്കജിലുസം  ചജില  സമാമൂഹജിക
വജിരുദരുനടെ  ഇടെനപടെലുകള്  ഒഴജിവമാപകണതുണമായജിരുന്നു.  അതജിനമായജി  മമാലജിനന്യസം
അലക്ഷന്യമമായജി  ജകകമാരന്യസം  നചയ്യുനവര്നകതജിനര  കര്ശേനമമായ  നടെപടെജികള്
നനകനകമാണ.  നഗരതജിനന്റെ  വജിവജിധ  ഭമാഗങ്ങളജില്  ഇതറ്റ്  സസംബനജിച്ച  മുനറജിയജിപറ്റ്
പബമാര്ഡറ്റ്  സ്ഥമാപജിച്ചു.  ഉച്ചഭമാഷജിണജികള്,  പ്രമാപദശേജിക  ടെജിവജി  ചമാനലുകള്,
പതമമാധന്യമങ്ങള്,  തമീപയററുകള്  എനജിവ  മുപഖന  ഈ  വജിഷയതജില്  ആവശേന്യമമായ
പ്രചമാരവസം നലജി.  രമാതജികമാല പപടമാളജിങറ്റ് നടെതജി.  ജമീവനകമാര്നകമാപസം എസം.എല്.എ,
നഗരസഭമാ  നചയര്മമാന്,  കശൗണ്സജിലര്മമാര്  എനജിവരുസം  ഇതജില്  പനങ്കടുത.
വമാഹനങ്ങളജിനലതജി  മമാലജിനന്യസം  അലക്ഷന്യമമായജി  നജിപക്ഷപജിക്കുനവനര  ആര്.ടെജി.ഒ,
പപമാലമീസറ്റ്  എനജിവരുനടെ  സഹമായപതമാനടെ  പജിടെജികൂടുകയുസം  ജഫന്  ഈടെമാക്കുകയുസം
നചയറ്റ് വരുന്നു. മമാലജിനന്യസം അലക്ഷന്യമമായജി നജിപക്ഷപജിക്കുനവനര നജിരമീക്ഷജികമാന് പ്രധമാന
പകന്ദ്രങ്ങളജിലമായജി 25 സജി.സജി ടെജി.വജി.കന്യമാമറകള് പ്രവര്തജിപജിക്കുന്നുണറ്റ്.

                                              സമദ്ധ്യാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപദ്ധ്യാര്ടറ്റ് 2017-18 411
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മമാലജിനന്യ സസംസ്കരണതജിനറ്റ് അസംഗമീകമാരങ്ങള്

നഗരസഭയജില്  കമാരന്യക്ഷമമമായജി  നടെപമാകനപട  മമാലജിനന്യ  സസംസ്കരണ
പ്രവൃതജികള്  വജിവജിധ  ഏജന്സജികളജില്  നജിന്നുള്ള  പ്രശേസംസയുസം  അസംഗമീകമാരവസം
ലഭജികമാന്  ഇടെയമാകജി.  നജിലവജില്  മമാലജിനന്യ  സസംസ്കരണതജിനന്റെ  ആലപ്പുഴ  മമാതൃക
സസംസ്ഥമാന തലതജില് തനന ശ്രദജികനപടവരുന്നു.

നഗരസഭയറ്റ് ലഭജിച്ച പ്രധമാന അസംഗമീകമാരങ്ങള്

• പകരള  സസംസ്ഥമാന  മലജിനമീകരണ  നജിയന്ത്രണ  പബമാര്ഡജിനന്റെ  മമാലജിനന്യ  മുക
നഗരസഭയ്ക്കുള്ള അവമാര്ഡറ്റ് 2014 മുതല് 2017 വനര ആലപ്പുഴ നഗരസഭയറ്റ് ലഭജിച്ചു.

• പകരള സര്കമാരജിനന്റെ എനര്ജജി  മമാപനനജ്മെന്റെറ്റ്  അവമാര്ഡറ്റ്  2014  മുതല് ആലപ്പുഴ
നഗരസഭയറ്റ് തനനയമാണറ്റ് ലഭജിച്ചറ്റ് വരുനതറ്റ്.

• 2016 ല്  ഇനന്യയജിനല  തനന  ഏറവസം  നല  ശുചജിതത്വ  നഗരതജിനുള്ള  നസന്റെര്
പഫമാര് സയന്സറ്റ് ആന്റെറ്റ് എന്വപയമാണ്നമന്റെജിനന്റെ അവമാര്ഡറ്റ് ആലപ്പുഴ നഗരസഭയറ്റ്
ലഭജിച്ചു.

• മമാലജിനന്യ  സസംസ്കരണസം  സസംബനജിച്ച  പഠനതജിനമായജി  BRICS  രമാജന്യങ്ങളജിനല
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പ്രതജിനജിധജികള്,  ഇനന്യയജിനല  ഇതര  സസംസ്ഥമാനങ്ങളജില്  നജിന്നുള്ള  നജിരവധജി
പ്രതജിനജിധജികള് എനജിവര് നഗരസഭനയ സമമീപജിക്കുന്നുണറ്റ്.

• സത്വചറ്റ്  ഭമാരതറ്റ്  മജിഷനജിപലകറ്റ്  മമാലജിനന്യ  സസംസ്കരണനതക്കുറജിച്ചറ്റ്  ഏകപദശേസം  6
പകമാടെജിപയമാളസം  രൂപ  വരുന  പദതജിപരഖ  ആദന്യസം  സമര്പജിച്ചതറ്റ്  ആലപ്പുഴ
നഗരസഭയജില് നജിനമാണറ്റ്.

പദതജികള്കറ്റ് തുടെര്ച്ചയുണറ്റ്

മമാലജിനന്യ  സസംസ്കരണസം ഒരു തുടെര്ച്ചയമായ പദതജിയമായജി  വജിലയജിരുതജിനകമാണറ്റ്
ആലപ്പുഴ നഗരസഭ നജിരവധജി പ്രവര്തനങ്ങള് ഈ പമഖലയജില് തുടെര്നറ്റ് വരുന്നുണറ്റ്.
അവയുനടെ ഒരു സസംക്ഷജിപസം ചുവനടെ പചര്ക്കുന്നു.

• വളസം നജിര്മമാണ യൂണജിററ്റ്  സ്ഥമാപജികല് പദതജി  -  ജജവ മമാലജിനന്യങ്ങള്
നപമാടെജിച്ചറ്റ്  കൃഷജി  ആവശേന്യതജിനുള്ള  വളമമായജി  നലമാനുള്ള  യൂണജിറ്റുകള്
സ്ഥമാപജിക്കുനതജിനമായജി  2016-17 ല്  ആരസംഭജിച്ച  ഈ  പദതജിയുനടെ
നജിര്മമാണ പ്രവര്തനങ്ങള് പൂര്തജിയമായജി വരുന്നു.

• സ്ഥമാപനതല മമാലജിനന്യ  സസംസ്കരണ പദതജി  -  വജിവജിധ സ്ഥമാപനങ്ങള്കറ്റ്
സത്വനസം  നജിലയറ്റ്  തനന  മമാലജിനന്യ  സസംസ്കരണസം  കൂടുതല്
ഫലപ്രദമമാക്കുനതജിനറ്റ് സഹമായപമകമാനമാണറ്റ് ഈ പദതജി ഉപദ്ദേശേജിക്കുനതറ്റ്.
2017-18 പലകറ്റ് പദതജികറ്റ് തുക വകയജിരുതജിയജിടണറ്റ്.

• ഗന്യമാസറ്റ്  ക്രജിമപറമാറജിയസം/കമമ്മ്യൂണജിറജി  ബപയമാഗന്യമാസറ്റ്  പമാന്റെറ്റ്  നജിര്മമാണ
പദതജി  -  നജിലവജില്  സത്വകമാരന്യ  ഏജന്സജികള്  വഴജി  ജകകമാരന്യസം
നചയ്യനപടുന വമാണജിജന്യ, വന്യമാപമാര സ്ഥമാപനങ്ങളജിനല മമാലജിനന്യസം നഗരസഭ
പനരജിടറ്റ്  ജകകമാരന്യസം  നചയ്യുനതജിനുസം  ബപയമാഗന്യമാസറ്റ്  കൂടെജി  ഉള്നപടുതജി
നഗരതജിനല രണറ്റ്  ഗന്യമാസറ്റ്  ക്രജിമപറമാറജിയങ്ങളസം പ്രവര്തജിപജിക്കുനതജിനുസം
ഉള്ള പദതജിയമാണറ്റ് ഇതറ്റ്. പദതജി ആസൂതണ ഘടതജിലമാണറ്റ്. 

സസംഗഹസം

ജനസമാന്ദ്രത  എന  കടുത  നവല്ലുവജിളജിനയ  പനരജിടറ്റ്,  പകവലസം  5 വര്ഷങ്ങള്
നകമാണറ്റ്  മമാലജിനന്യ  സസംസ്കരണ  രസംഗതറ്റ്  ആലപ്പുഴ  നഗരസഭ  പനടെജിനയടുതതറ്റ്
ശ്രപദയമമായ  വജിജയമമാണറ്റ്.നഗരസഭയുനടെ  പഴയ  അവസ്ഥയുമമായജി  തമാരതമന്യസം
നചയ്യുപമമാള്  വലജിനയമാരു  കുതജിച്ചുചമാടസം  തനനയമാണറ്റ്  ഇതറ്റ്.  മമാലജിനന്യ  സസംസ്കരണസം
വജിപകന്ദ്രമീകൃതമമാകജിയതുസം,  ജനപ്രതജിനജിധജികളനടെ  സഹകരണപതമാനടെ,
നപമാതുജനങ്ങളനടെ  പങ്കമാളജിതസം ഉപപയമാഗനപടുതജിനകമാണറ്റ്  ശേമാസമീയമമായജി  മമാലജിനന്യ
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സസംസ്കരണസം നടെപമാകജിയതുസം അനുകരണമീയമമായ പ്രവര്തനമമാണറ്റ്. 

മമാലജിനന്യ  സസംസ്കരണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  തുടെര്നറ്റ്  വരുനതജിനറ്റ്  ആവശേന്യമമായ
നടെപടെജികള്കറ്റ്  ഇപപമാഴുസം  നഗരസഭ  പവണത  പരജിഗണന  നല്കുന്നുനണനതുസം
അഭജിനന്ദനമാര്ഹമമാണറ്റ്.
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എറണമാകുളസം ജജില

1. സഞരജിക്കുന ആശുപതജി - അനുകരണമീയ മമാതൃക

[വടെകന് പറവൂര് മുനജിസജിപമാലജിറജി 2016-17 ഓഡജിററ്റ് റജിപപമാര്ടറ്റ് ഖണജിക 3-11]

പനമാര്തറ്റ്  പറവൂര്  നഗരസഭയജില്  1996  മുതല്  'സഞരജിക്കുന  ആശുപതജി'
(Mobile Hospital)  പ്രവൃതജിച്ചു വരുന്നു.  ഈ പദതജി ആരസംഭജിച്ചറ്റ് രണറ്റ് വര്ഷങ്ങളജില്
സഞരജിക്കുന  ആശുപതജി  നലനജിലയജില്  പ്രവര്തജിച്ചുനവങ്കജിലുസം,  KL-01-H-2206
എന  രജജിപസ്ട്രേഷന്  നമപറമാടുകൂടെജിയ  മജിനജി  ബസ്സജിനറ്റ്  ഒരു  അപകടെസം
സസംഭവജിച്ചതജിനനതടെര്നറ്റ് ദമീര്ഘനമാള് ഈ സസംവജിധമാനസം നജിര്തജിനവയനപട. പജിനമീടെറ്റ്
വജികസനഫണറ്റ്  ഉപപയമാഗജിച്ചറ്റ്  ഈ  മജിനജിബസ്സജിനന്റെ  അറകുറപണജി  നടെതജി  വമീണസം
ഉപപയമാഗപയമാഗന്യമമാകജി 2006 മുതല് സഞരജിക്കുന ആശുപതജി പുനരമാരസംഭജിച്ചു.

പനമാര്തറ്റ്  പറവൂര്  നഗരസഭമാ  പരജിധജിയജിനല  ആലസംബഹമീനരമായ
വൃദജനങ്ങളമാണറ്റ്  ഈ  സഞരജിക്കുന  ആശുപതജിയുനടെ  മുഖന്യപ്രപയമാകമാകള്.
ആശുപതജിയുനടെ പ്രവര്തന സമയസം രമാവജിനല 8.30 മുതല് 1 മണജി വനരയമാണറ്റ്. പറവൂര്
നഗരസഭയജിനല  നപരുമടെനയജിലുസം,  നകടെമാമസംഗലതസം  പ്രവര്തജിച്ചുവരുന  രണറ്റ്
ജപ്രമറജി നസന്റെറുകളജില് ആഴ്ചയജിനല ഒനജിടെവജിട ദജിവസങ്ങളജില് ഉച്ചവനര കന്യമാമറ്റ് നചയറ്റ്
അവജിനടെ എതജിപച്ചരുന വൃദരുസം, വജികലമാസംഗരുസം ഉള്നപനടെയുള്ളവര്കറ്റ് രകസമര്ദ്ദേസം,
പ്രപമഹസം,നകമാളപസ്ട്രേമാള്  എനജിവയുനടെ  പരജിപശേമാധനയുസം,  സമാധമാരണ  പനജി,  ചുമ
തുടെങ്ങജിയവയുനടെ  ചജികജിത്സയുസം  ആണറ്റ്  പ്രധമാനമമായജി  ഈ  സഞരജിക്കുന
ആശുപതജിയജിനല  ചജികജിത്സമാ  പദതജികള്.  കൂടെമാനത  തജിങ്കള്,  വന്യമാഴസം  ദജിവസങ്ങളജില്
നഗരസഭയജിനല  രണറ്റ്  വൃദസദനങ്ങള്  സന്ദര്ശേജിച്ചറ്റ്  അവജിടുനത  അപനവമാസജികളനടെ
പരജിപശേമാധനയുസം നടെതന്നു.  ബമാകജിയുള്ള സമയസം വജിവജിധ ഡജിവജിഷനുകളജില് മുന്കൂടജി
നജിശയജിച്ച  സ്ഥലങ്ങളജില്  കന്യമാമറ്റ്  നചയറ്റ്  പഡമാക്ടര്  ആപരമാഗന്യ  പരജിപശേമാധനയുസം,
അതന്യമാവശേന്യ  മരുന്നുവജിതരണവസം  നടെതന്നു.  പറവൂര്  നഗരസഭയജിനല  പ്രമീനമടജികറ്റ്
പഹമാസലജിലുസം  സന്ദര്ശേനസം  നടെതജി  പരജിപശേമാധന  നടെതന്നുണറ്റ്.  ഈ  പദതജിയുനടെ
പമമാണജിററജിസംഗറ്റ്  നഗരസഭ  ആപരമാഗന്യ  സമാന്ഡജിസംഗറ്റ്  കമജിറജി  നചയര്പപഴ്സനന്റെ  കമീഴജില്
നടെതന്നുണറ്റ്.  നഗരസഭമാ  കശൗണ്സജില്  തമീരുമമാനതജിനന്റെ  അടെജിസ്ഥമാനതജിലമാണറ്റ്
ഏനതമാനക  വമാര്ഡുകളജില്  ഏനതമാനക  സമയങ്ങളജില്  എന്നുള്ള  പരജിപശേമാധന
സമയക്രമസം നജിശയജിച്ചജിരജിക്കുനതറ്റ്.

ഈ  സഞരജിക്കുന  ആശുപതജിയജിപലക്കുള്ള  മരുനറ്റ്  കമാരുണന്യ  പദതജിയജിന്
കമീഴജില്  പകരള  നമഡജികല്  സര്വമീസറ്റ്  പകമാര്പപറഷനജില്  നജിനമാണറ്റ്  വമാങ്ങുനതറ്റ്.
ഇതജിനറ്റ് പ്രതജിവര്ഷസം മുനജിസജിപമാലജിറജിയുനടെ പദതജിയജില് ഉള്നപടുതജി ശേരമാശേരജി അഞ
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ലക്ഷസം രൂപയുനടെ പപ്രമാജക്ടറ്റ്  അസംഗമീകമാരസം  വമാങ്ങജിയമാണറ്റ്  നചലവഴജിക്കുനതറ്റ്.  2016-17
വര്ഷസം  മരുനറ്റ്  വമാങ്ങുനതജിനമായജി  പപ്രമാജക്ടറ്റ്  തയ്യമാറമാകജി,  ധനകമാരന്യകമമീഷന്
വജിഹജിതതജില്  നജിനറ്റ്  4,49,369/-  രൂപ  നചലവമാകജിയജിടണറ്റ്.  വര്ഷതജില്  പല
ഗഡുകളമായജിടമാണറ്റ് ഈ മരുന്നുകള് ലഭന്യമമാവനതറ്റ്.

സഞരജിക്കുന  ആശുപതജിയജില്  NRHM  പഡമാക്ടറുനടെ  പസവനമമാണറ്റ്
ലഭജിച്ചുനകമാണജിരജിക്കുനതറ്റ്.  മുനജിസജിപമാലജിറജിയുനടെ  കമീഴജിലുള്ള  ഫമാര്മസജിസറ്റ്/JPHN-  ഉസം,
ജഡ്രൈവറുമമാണറ്റ്  ഈ  വമാഹനതജില്  പസവനമനുഷജിക്കുനതറ്റ്.  സഞരജിക്കുന
ആശുപതജിയുസം,  സന്ദര്ശേനസം  നടെതന  നഹല്തറ്റ്  നസന്റെറുകളസം
ശുചമീകരജിക്കുനതജിനമായജി  പ്രതജിമമാസ  ഓണപററജിയസം  വന്യവസ്ഥയജില്  ഒരു
അററന്ഡനറയുസം നജിയമജിച്ചജിടണറ്റ്.  NRHM  പഡമാക്ടര്കറ്റ് പ്രതജിമമാസപവതനസം  35,000/-
രൂപ NRHM ഫണജില് നജിന്നുസം, അറന്ഡറുനടെ പ്രതജിമമാസ ഓണപററജിയസം 7,000/- രൂപ
മുനജിസജിപമാലജിറജി തനതറ്റ് ഫണജില് നജിന്നുസം നല്കുന്നു. 

നജിലവജില് ഉപപയമാഗജിക്കുന വമാഹനസം  KL-01-H-2206  എന മജിനജിബസ്സമാണറ്റ്.
1996-ല്  രജജിപസ്ട്രേഷന്  നടെതജിയ  ഈ  ബസ്സജിനന്റെ  ടെമാകറ്റ്,  ഇന്ഷുറന്സറ്റ്  എനജിവ
പുതുക്കുനതജിനുസം,  പമജര്  അറകുറപണജികള്ക്കുമമായജി  2016-17  സമാമതജികവര്ഷസം
34,170/-രൂപയുസം, 1,17,968/-  രൂപയുസം ഉള്നപനടെ ആനക 1,52,138/-  നചലവമായജിടണറ്റ്.
വമാഹനതജിനന്റെ ഉടെമസ്ഥമാവകമാശേസം  നഹല്തറ്റ്  &  ഫമാമജിലജി  നവല്നഫയര് വകുപജിനല
നഹല്തറ്റ് ടമാന്പസമാര്ടറ്റ് ഓഫമീസര്കമാണറ്റ്.

കഴജിഞ്ഞ  പതവര്ഷമമായജി  പ്രവര്തജിച്ചുനകമാണജിരജിക്കുന  ഈ  സഞരജിക്കുന
ആശുപതജി  നഗരസഭമാ  പരജിധജിക്കുള്ളജില്  യമാതനചയ്യമാന്  ബുദജിമുടനുഭവജിക്കുന  വൃദര്ക്കുസം,

വജികലമാസംഗര്ക്കുസം,  സമീകള്ക്കുസം  ആശേത്വമാസപ്രദമമായ  ആപരമാഗന്യപസവനതജിനറ്റ്
വളനരയധജികസം  ഉപകരജിക്കുന്നുണറ്റ്.  തനതറ്റ്  ഫണജിനന്റെ  പരജിമജിതജികള്കജിടെയജിലുസം
മരുന്നുകളസം, നമഡജികല് പസവനവസം മുടെങ്ങമാനത ഉറപ്പുവരുതന പറവൂര് നഗരസഭയുനടെ
ഈ  സസംരസംഭസം  അഭജിനന്ദനമാര്ഹവസം,  മററ്റ്  തപദ്ദേശേസത്വയസംഭരണസ്ഥമാപനങ്ങള്കറ്റ്
അനുകരണമീയമമായ മമാതൃകയുമമാണറ്റ്.

2. വസ്തുനജികുതജി പജിരജിക്കുനതജില് പഞമായതജിനറ്റ് പ്രശേസംസനമീയമമായ പുപരമാഗതജി

[മുളന്തുരുതജി ഗമാമപഞമായതറ്റ് 2016-17 ഓഡജിററ്റ് റജിപപമാര്ടറ്റ് ഖണജിക 2-1]

വസ്തുനജികുതജി  പജിരജിവറ്റ്  ഊര്ജ്ജജിതമമാക്കുനതജിനറ്റ്  കമാരന്യക്ഷമതപയമാനടെ  2016-17
വര്ഷസം  പഞമായതറ്റ്  പ്രവര്തജിക്കുകയുണമായജി.  2016-17  വര്ഷമാരസംഭസം  29,38,975/-
രൂപ കുടെജിശജികയുണമായജിരുന്നു. തന്വര്ഷസം 43,84,795/- രൂപയുനടെ ഡജിമമാന്റെ സം പചര്തറ്റ്
ആനക  73,23,770/-  രൂപയുനടെ നജികുതജി  ഈടെമാകമാനുണമായജിരുനതജില്  70,20,830/-
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രൂപ ഈടെമാകജിയജിടണറ്റ്.  നജികുതജി പജിരജിവറ്റ്  95.86%.  ഈ പുപരമാഗതജി അഭജിനന്ദനമീയവസം
അനുകരണമീയവമമാണറ്റ്. വജിശേദമാസംശേസം തമാനഴപച്ചര്ക്കുന്നു.

ക്രമ
നസം വസ്തുനജികുതജി ഡജിമമാന്റെറ്റ് പജിരജിവറ്റ്

ബമാകജി 
(ജലബ്രറജി

നസസ്സുള്പനടെ)

1 ഗമാര്ഹജിക നകടജിടെങ്ങള് – 
തന്വര്ഷസം

32,88,616 31,79,566 1,14,502.5

2 കുടെജിശജിക 19,94,875 19,17,865 85,181.5

3 ഗമാര്ഹജിക നകടജിടെങ്ങളലമാതവ –
തന്വര്ഷസം 10,96,179 10,65,701 32,002

4 കുടെജിശജിക 9,44,100 8,57,698 86,402

ആനക 73,23,770 70,20,830 3,18,088

വസ്തുനജികുതജി  പജിരജിനച്ചടുകമാന്  ഗമാമപകന്ദ്രങ്ങളനടെയുസം  കുടുസംബശ്രമീ
പ്രവര്തകരുനടെയുസം സഹകരണസം ഉറപറ്റ് വരുതകയുസം,  മുഴുവന് നകടജിടെ ഉടെമകളനടെയുസം
(വജിപദശേതറ്റ്  പജമാലജി  നചയ്യുനവരുള്നപനടെയുള്ളവനര)  പഫമാണ്  നമര്  പശേഖരജിച്ചറ്റ്
നജികുതജി  ഒടുക്കുനതജിനറ്റ്  ഓണ്ജലന് സശൗകരന്യസം  ഏര്നപടുതജിയജിടനണനറ്റ്  നസക്രടറജി
അറജിയജിക്കുകയുസം നചയതജിലൂനടെയമാണറ്റ്  95.86%  നജികുതജി പജിരജിവറ്റ്  എന തജിളകമമാര്ന
പനടസം  പഞമായതജിനറ്റ്  ജകവരജികമാനമായതറ്റ്.  ഈ  മമാതൃക  മററ്റ്  സ്ഥമാപനങ്ങള്ക്കുസം
അനുകരജികമാവനതമാണറ്റ്.
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മലപ്പുറസം ജജില

1. 'ശുചജിതത്വ  മഹതത്വസം  സുജമീവജിതസം'  -  മമാലജിനന്യ  നജിര്മമാര്ജ്ജനതജിനറ്റ്  നല
മമാതൃക

[നനസംമുകറ്റ് ഗമാമപഞമായതറ്റ് 2016-17 ഓഡജിററ്റ് റജിപപമാര്ടറ്റ് ഖണജിക 3-1]

പമാഴറ്റ് വസ്തു നജിര്മമാര്ജ്ജനസം ലക്ഷന്യമമാകജി ഗമാമപഞമായതറ്റ് നടെപമാകജിയ 174/17
നമര് പപ്രമാജക്ടമായ 'ശുചജിതത്വ മഹതത്വസം സുജമീവജിതസം' പഞമായതറ്റ് പ്രപദശേനത പമാസജികറ്റ്
മമാലജിനന്യതജിനന്റെ ഉച്ചമാടെനതജിനറ്റ് സഹമായകമമായ പദതജിയമാണറ്റ്.  പദതജിയുനടെ അടെങ്കല്
26,22,500/-  രൂപയുസം (തനതറ്റ് ഫണറ്റ്  42,500/-,  പബമാകറ്റ് പഞമായതറ്റ്  2,20,000/-),
നചലവറ്റ്   2,53,572/-  (തനതറ്റ്  ഫണറ്റ്  13,572/-,  പബമാകറ്റ്  പഞമായതറ്റ്  2,20,000/-)
രൂപയുമമായജിരുന്നു. പദതജിയുനടെ ഒന്നുസം രണസം ഘടങ്ങള് 2016-17 വര്ഷസം നടെപമായജി.

ഗമാമ  പഞമായതജിനല  കുടുസംബശ്രമീ  പ്രവര്തകര്,  കബുകള്,  സനദ
പ്രവര്തകര്,  ആപരമാഗന്യപ്രവര്തകര്  എനജിവരുനടെ  പനതൃതത്വതജില്  എലമാ
വമാര്ഡുകളജിനലയുസം  നപമാതു  ഇടെങ്ങള്,  വമീടുകള്,  കച്ചവടെ  സ്ഥമാപനങ്ങള്
എനജിവജിടെങ്ങളജിനല ഇ-മമാലജിനന്യസം, പമാസജികറ്റ് മമാലജിനന്യസം തുടെങ്ങജിയവ പശേഖരജിച്ചറ്റ് കളക്ഷന്
പകന്ദ്രതജില് എതജിച്ചറ്റ് മമാലജിനന്യ പരജിപമാലന ഏജന്സജി വഴജി പുനരുപപയമാഗതജിനുസം റമീ
ജസകജിളജിസംഗജിനുമമായജി  കയറജി  അയക്കുനതജിനമാണറ്റ്  ഗമാമപഞമായതറ്റ്  പദതജി
തയ്യമാറമാകജിയതറ്റ്.

വന്യകമമായ ആസൂതണപതമാനടെ ഗമാമ പഞമായതറ്റ് നടെപമാകജിയ പ ദതജി വഴജി
നകടജികജിടെക്കുന  മമാലജിനന്യസം  നജിര്മമാര്ജ്ജനസം  നചയ്യുനതജിനുസം  പമാസജികറ്റ്  ഇതര
മമാലജിനന്യങ്ങളനടെ അളവജില് വലജിയ കുറവറ്റ് വരുതനതജിനുസം സമാധജിച്ചജിടണറ്റ്.

പകരള  സര്കമാരജിനന്റെ  ഉതരവകളനടെയുസം  സര്ക്കുലറുകളനടെയുസം
അടെജിസ്ഥമാനതജില്  2016  നമയറ്റ്  മമാസതജില്  മഴകമാല  പൂര്വ  ശുചമീകരണ
പതമാനടെയമാണറ്റ്  പദതജി  ആരസംഭജിച്ചതറ്റ്.  പരജിസ്ഥജിതജി  ദജിനമാചരണപതമാടെനുബനജിച്ചറ്റ്
ശുചമീകരണ പ്രവര്തനങ്ങള് ഏപകമാപജിപജിക്കുനതജിനുസം തുടെകമജിട.

• 2016  ഒപക്ടമാബര് അവസമാന വമാരതജില് മമാലജിനന്യ സസംസ്കരണവസം പുരയജിടെകൃഷജി
വജികസനവസം  എങ്ങജിനന  പരസരസം  ബനനപടുതമാസം,  മമാലജിനന്യസം  ശേമാസമീയമമായജി
എങ്ങനന  ജകകമാരന്യസം  നചയ്യമാസം  എന  വജിഷയതജില്  ദൃശേന്യമാവജിഷ്കരണ  ശേജില്പ
ശേമാല  സസംഘടെജിപജിച്ചറ്റ്  നപമാതുജനങ്ങളജില്  അവപബമാധസം  സൃഷജിക്കുകയുസം
പദതജിയുനടെ പ്രമാധമാനന്യവസം ആവശേന്യകതയുസം വന്യകമമാക്കുകയുസം നചയ.

• ഓപരമാ വമാര്ഡജിലുസം ശേരമാശേരജി  4  പസമാണല് കമജിറജികള്,  ഒരു പവമാളണജിയര്കറ്റ്
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പത  വമീടുകള്  എന  കണകജില്  പബമാധവല്കരണ  കന്യമാമയജിനുകള്
നടെതകയുസം വന്യകമമായ അവപബമാധസം സൃഷജിക്കുകയുസം നചയ.

• പസമാണല്  കമജിറജികളജിലുസം  വമീടുകളജിലുസം  ലഘുപലഖകളജിലൂനടെ  പ്രചരണ
പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെതകയുസം  നപമാതുജന  പങ്കമാളജിതസം  ഉറപ്പു  വരുതകയുസം
നചയ. 

കൂടമായ  പരജിശ്രമങ്ങളജിലൂനടെയുസം  ആസൂതണ  മജികവജിലൂനടെയുസം  മമാലജിനന്യ
നജിര്മമാര്ജ്ജന രസംഗതറ്റ് മുപനറസം നടെതമാനമനതജിനറ്റ് ഉതപമമാദമാഹരണമമാണറ്റ് 'ശുചജിതത്വസം
മഹതത്വസം  സുജമീവജിതസം'  എന  പപരജില്  നനസംമുകറ്റ്  ഗമാമ  പഞമായതറ്റ്  നടെപമാകജിയ
മമാലജിനന്യനജിര്മമാര്ജ്ജന പരജിപമാടെജി.

                                              സമദ്ധ്യാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപദ്ധ്യാര്ടറ്റ് 2017-18 419
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പമാലകമാടെറ്റ് ജജില

1. എവര്ഗമീന് വനജിതമാ പലബര് ബമാങ്കറ്റ് - സമീ ശേമാകമീകരണ പദതജികള്കറ്റ് 
ഉതമ മമാതൃക.

[നനനമാറ പബമാകറ്റ് പഞമായതറ്റ് 2016-17 ഓഡജിററ്റ് റജിപപമാര്ടറ്റ് ഖണജിക 3-1]

മഹജിളമാ കജിസമാന് സശേമാകമീകരണ (എസം.നക.എസറ്റ്.പജി)  പദതജിയുനടെ ഭമാഗമമായജി
കമാര്ഷജിക പമഖലയജിനല പ്രതജിസനജി പരജിഹരജികമാന് ലക്ഷന്യമജിട നകമാണറ്റ് പ്രപതന്യകജിച്ചുസം
നനല്കര്ഷകര് അഭജിമുഖമീകരജിക്കുന നതമാഴജിലമാളജിക്ഷമാമസം ദൂരമീകരജിക്കുനതജിനമായജി ഗമാമ
വജികസന  വകുപജിനന്റെ  ആഭജിമുഖന്യതജില്  പമാലകമാടെറ്റ്,  തൃശൂര്,  മലപ്പുറസം  ജജിലകനള
ഏപകമാപജിപജിച്ചറ്റ് നടെപജിലമാകജി വരുന പദതജിയമാണറ്റ് നനനമാറ പബമാകറ്റ് പഞമായതജില്
പ്രവര്തജിച്ചു  വരുന  എവര്ഗമീന്  വനജിതമാ  പലബര്ബമാങ്കറ്റ്.  ഈ  സസംരസംഭതജിനന്റെ
പ്രവര്തനസം  വജിലയജിരുതജിയതജില്   പബമാകറ്റ്  പഞമായതറ്റ്  പമഖലയജിനല
നതമാഴജിലമാളജിക്ഷമാമസം  ഒരു  പരജിധജി  വനര  പരജിഹരജിച്ചു  നകമാണറ്റ്  കര്ഷകനതമാഴജി
ലമാളജികള്കറ്റ്  നമച്ചനപട  വരുമമാനസം  ലഭന്യമമാകജി  മമാതൃകമാപരമമായ  രമീതജിയജില്
പ്രവര്തജിക്കുനതമായജി പബമാധന്യനപട. 

പലബര്  ബമാങ്കജിനന്റെ  കമാരന്യക്ഷമമമായ  നടെതജിപജിനമായുസം  പ്രവര്തനങ്ങള്
പരമമാവധജി  ജനങ്ങളജിപലകറ്റ്  എതജിക്കുനതജിനുമമായജി  കര്ഷകര്,  ഭൂവടെമകള്
എനജിവരുമമായജി ആശേയ വജിനജിമയസം നടെതനതജിനറ്റ് അസംഗങ്ങള്കജിടെയജില് നജിന്നു തനന
കമമ്മ്യൂണജിറജി  റജിപസമാഴ്സറ്റ്  പപഴ്സണ്മമാനര നതരനഞ്ഞടുതജിടണറ്റ്.  കണക്കുകള് ജകകമാരന്യസം
നചയ്യുനതജിനമായജി  ഏതമാനുസം  അസംഗങ്ങള്കറ്റ്  പരജിശേമീലനസം  നല്കജി.  കൂടെമാനത
ജജവകൃഷജിയുനടെ  പ്രമാധമാനന്യസം  തജിരജിച്ചറജിഞ്ഞു  നകമാണറ്റ്  ജമീവമാണു  വളപ്രപയമാഗതജിനുസം
നജിര്മമാണതജിനുസം  അസംഗങ്ങള്കറ്റ്  പരജിശേമീലനസം  നല്കജിയജിടണറ്റ്.  യന്ത്രങ്ങളനടെ
പകടുപമാടുകള്  തമീര്ക്കുനതജിനുസം  ഫമീല്ഡജില്  പനരജിടുന  തകരമാറുകള്
പരജിഹരജിക്കുനതജിനുമമായജി  10  അസംഗങ്ങള്കറ്റ്  വടെകമാപഞരജി  ഗമീന്  ആര്മജിയുനടെ
പനതൃതത്വതജില്  പരജിശേമീലനസം  നല്കജി.  നജിലവജില്  നറയറ്റ്ഡറ്റ്പകമായജില്  നജിന്നുള്ള
നമകമാനജികജിനന്റെ  പസവനവസം  ലഭന്യമമാകുന്നുനണനറ്റ്  നസക്രടറജി  അറജിയജിച്ചു.  യന്ത്രങ്ങള്
സൂക്ഷജിക്കുനതജിനമായജി  പബമാകറ്റ്  പഞമായതജിനന്റെ ഫണറ്റ്  ഉപപയമാഗജിച്ചറ്റ്  ഒരു ഗന്യമാപരജറ്റ്
നജിര്മജിച്ചജിടണറ്റ്.

അസംഗങ്ങള്ക്കുള്ള  ഒരു  ദജിവസനത  കൂലജി  നജിലവജില്  390/-  രൂപയമാണറ്റ്.
അസംഗങ്ങള്കറ്റ്  ഇന്ഷുറന്സറ്റ്  പരജിരക്ഷയുസം  ലഭന്യമമാകജിയജിടണറ്റ്.  2017  മമാര്ച്ചറ്റ്  31  നല
കണകനുസരജിച്ചറ്റ്  7,14,379/-  രൂപ  പലബര്ബമാങ്കജിനറ്റ്  വരവണറ്റ്.  ഇതജില്  1,35,000/-
രൂപ അസംഗതത്വഫമീസറ്റ് ആണറ്റ്.  കൂടെമാനത ഓപരമാ സമീസണ് കഴജിയുപമമാഴുസം യന്ത്രങ്ങള്കറ്റ്
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നല  രമീതജിയജില്  അറകുറപണജികള്  നടെപതണതമായജി  വരുന്നുനണന്നുസം  ഇതജിനമായജി
1,50,000/-  രൂപപയമാളസം നചലവറ്റ് വരുന്നുനണന്നുസം നസക്രടറജി അറജിയജിച്ചു.  കണക്കുകള്
അകശൗണറ്റ് നചയ്യുനതജിനമായജി അസംഗങ്ങള്കറ്റ് പരജിശേമീലനസം നല്കജിയജിടണറ്റ്.

പലബര് ബമാങ്കജിനന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള് 

വനജിതമാ പലബര് ബമാങ്കജിനന്റെ പ്രവര്തനസം 2014  നമയറ്റ്  14  നമാണറ്റ് ആരസംഭജിച്ചതറ്റ്.
ചമാരജിറബജിള് നസമാജസറമീസറ്റ് ആക്ടറ്റ് പ്രകമാരസം രജജിസര് നചയ സ്ഥമാപനസം (രജജിസര് നസം.
PKD/TC/87/14)  നനനമാറ  ധനലകജിബമാങ്കജില്  അകശൗണറ്റ്  ആരസംഭജിച്ചു  (A/c  No.
131824).  പ്രവര്തനങ്ങള്  നജിയന്ത്രജിക്കുനതജിനമായജി  ജബപലമാ  ഉണമാകജിയജിടണറ്റ്.
കൂടെമാനത പ്രസജിഡന്റെറ്റ്,  ജവസറ്റ് പ്രസജിഡന്റെറ്റ്,  കൃഷജി അസജിസന്റെറ്റ് ഡയറക്ടര് തുടെങ്ങജിയവര്
അസംഗങ്ങളമായജി ഉനതമാധജികമാരസമജിതജി രൂപമീകരജിച്ചജിടണറ്റ്. 

ആദന്യഘടതജില്  150  പപര്  ഫമീല്ഡറ്റ്  തല  പരജിശേമീലനസം  പനടെജി  27  പലബര്
ഗ്രൂപ്പുകളസം  6  പലബര്  ടെമീമുകളമമായജി  പ്രവര്തനസം  ആരസംഭജിച്ചു.  ടമാക്ടര്  ജഡ്രൈവജിസംഗജില്
പരജിശേമീലനവസം  ജലസന്സുസം  ലഭജിച്ച  2  നതമാഴജിലമാളജികള്  ഉണറ്റ്.  പലബര്  ബമാങ്കജിനന്റെ
ഉടെമസ്ഥതയജില് നജിലവജിലുള്ള നമഷമീനറജികളനടെ വജിവരസം തമാനഴ പചര്ക്കുന്നു. 

നടെമീല് യന്ത്രസം (8 പപര് നടുനതറ്റ്) 15 എണ്ണസം

Walk behinder 1 എണ്ണസം

കളപറജി യന്ത്രസം 50 എണ്ണസം

നകമായറ്റ് യന്ത്രസം (റമീപര്, ടഷററ്റ് എനജിവപയമാടു കൂടെജിയതറ്റ്) 1 നസററ്റ്

ടമാക്ടര് 1

നതങ്ങറ്റ് കയറ യന്ത്രസം 11 എണ്ണസം

ഇതരസം  മമാതൃകമാപരമമായ  പ്രവര്തനങ്ങള്  മററ്റ്  സ്ഥമാപനങ്ങള്ക്കുസം
പജിന്തുടെരമാവനതമാണറ്റ്.

2. പൂപകമാടകമാവറ്റ്  എസം.ജജി.എന്.ആര്.ഇ.ജജി.എസറ്റ്  നപണ്  കൂടമായ്മ  -  സമീ  
ശേമാകമീകരണതജിനന്റെ ഉതമ മമാതൃക

[പൂപകമാടകമാവറ്റ് ഗമാമപഞമായതറ്റ് 2016-17 ഒമാഡജിററ്റ് റജിപപമാര്ടറ്റ് ഖണജിക 3-11]

പമാലകമാടെറ്റ്  ജജിലയജിനല ഒറപമാലസം  തമാലൂകജില് ഉള്നപടുന പൂപകമാടകമാവറ്റ്  ഗമാമ
പഞമായതറ്റ്  1977  ലമാണറ്റ്  നജിലവജില്  വനതറ്റ്.  13  വമാര്ഡുകളജിലമായജി  19300  വരുന
ജനസസംഖന്യയജില് 90 ശേതമമാനസം പപരുസം കര്ഷകരുസം സമാമൂഹജികമമായുസം സമാമതജികമമായുസം
പജിപനമാകമാവസ്ഥയജിലുമമാണറ്റ്.  ഈ  പഞമായതജിലുളള  48  എസറ്റ്.സജി  പകമാളനജികളജിനല
നജിവമാസജികളജില്  ഭൂരജിപക്ഷവസം  ദമാരജിദന്യപരഖക്കു  തമാനഴയുളളവരമാണറ്റ്.  നതമാഴജിലുറപ്പു
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പദതജികളജിലൂനടെയുളള  സമമാദന്യമമാണറ്റ്  ഇവരുനടെ  നജിതന്യജമീവജിതതജിനുളള  ഏകമമാര്ഗസം.
ഈ പദതജിയുനടെ കമീഴജില് പണജിനയടുക്കുനവരജില് 98 ശേതമമാനവസം സമീകളമാണറ്റ്.  കടുത
ജലക്ഷമാമനത തുടെര്നറ്റ് കുളങ്ങളസം കജിണറുകളസം മറ്റു ജലമാശേയങ്ങളസം വറ്റുകയുസം കമാര്ഷജിക
പമഖലയജില്  കടുത  പ്രതജിസനജി  ഉണമാവകയുസം  നചയ.  ഇതജിനനമാരു  പരജിഹമാരസം
കനണതക എന കൃതന്യമമായ ലക്ഷന്യപതമാനടെ വജിഭമാവനസം നചയ പദതജികളമാണറ്റ് ഉറവ,
ജപലമാത്സവസം എനജിവ. അതജിരൂക്ഷമമായ കുടെജിനവളള ക്ഷമാമനത ഒരു പരജിധജിവനര ഇലമായ്മ
നചയ്യുക  എന  മഹതമായ  ലക്ഷന്യപ്രമാപജിക്കു  പവണജി  നതമാഴജിലുറപ്പു  പദതജിയജിനല  ഈ
നപണ് കൂടമായ്മ  അവരുനടെ ആതമാര്തതപയമാടുകൂടെജിയുളള കഠജിന പ്രയതസം നകമാണറ്റ്  171
പുതജിയ  കജിണര്  നജിര്മജിക്കുകയുസം,  197  കജിണറുകള്  റമീചമാര്ജറ്റ്  നചയ്യുകയുസം,  34
കുളങ്ങള്/പതമാടുകള്  എനജിവയുനടെ  പുനരുദമാരണസം  നടെപജിലമാക്കുകയുസം  നചയ.  ഈ
പദതജിയുനടെ  കമീഴജിലുളള  നതമാഴജിലമാളജികള്,  എന്  ആര്  ഇ  ജജി  എസറ്റ്  ജമീവനകമാര്,
ജനപ്രതജിനജിധജികള്, മറ്റു സനദ പ്രവര്തകര് എനജിവരുനടെ പസവനസം ഈ പദതജിയുനടെ
വന് വജിജയതജിനു വഴജിനയമാരുകജി.

(തരജിശുഭൂമജി കൃഷജികറ്റ് അനുപയമാജന്യമമാകജിയ നജിലയജില്)
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(സമീ കൂടമായ്മയജില് നജിര്മജിച്ച ഒമാടു പമാകജിയ കജിണര്)

ക്രമ നസം നടെപജിലമാക്കുന പദതജികള് അനുവദജിച്ച നചലവറ്റ് യഥമാര്ത നചലവറ്റ്

1 നമീര്തടെ പരജിപമാലന 
പ്രവൃതജികള്

3,92,77,600 46,14,370

2 പതമാടുകള്, കനമാലുകള് - 
പുനരുദമാരണസം

86,70,000 37,01,680

3
കുളങ്ങളസം മറ്റു 
ജലപസമാതസ്സുകളസം - 
പുനരുദമാരണസം

16,75,000 23,57,390

4
ഭൂവജികസനസം, കുളസം 
നജിര്മമാണസം, കജിണര് 
നജിര്മമാണസം

3,33,00,000 16,44,233

5 ഐ.എ.ജവ ഭവന 
നജിര്മമാണസം

24,57,000 55,65,030

6 തരജിശുഭൂമജി - കൃഷജികറ്റ് 
അനുപയമാജന്യമമാകല്

52,00,000 1,21,280
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2016-17  സമാമതജിക വര്ഷനത പദതജി  നജിര്വഹണസം സസംബനജിച്ച മമാസര്
സര്ക്കുലറജിനല  പമാര  4-2-ബജി  പ്രകമാരസം  സമൂഹതജില്  അവശേത  അനുഭവജിക്കുന
വജിഭമാഗങ്ങള്ക്കുള്ള  വന്യകജിഗത  ആസജികള്  പദതജി  പ്രകമാരസം  നജിര്മജിച്ചു
നല്കമാവനതമാണറ്റ്.  പൂപകമാടകമാവറ്റ്  ഗമാമ  പഞമായതജില്  തന്  വര്ഷസം  171  പുതജിയ
കജിണര്  നജിര്മജിച്ചതജില്  169  കജിണറുകളജിലുസം  നവളളസം  കനണതജി.  34  കുളസം/പതമാടെറ്റ്
പുനരുദമാരണ  പ്രവര്തനവസം  197  കജിണര്  റമീചമാര്ജ്ജജിങ്ങറ്റ്  പ്രവൃതജിയുസം
നടെപജിലമാകജിയജിടണറ്റ്.  13860  നതമാഴജില്  ദജിനങ്ങള്  സൃഷജിച്ചറ്റ്  33,95,700/-  രൂപ
നചലവഴജിച്ചറ്റ് പുതജിയ കജിണര് നജിര്മമാണ പ്രവൃതജികള് നചയജിടണറ്റ്. 15  മുതല്  18 മമീറര്
വനര തമാഴ്ച യുളള കജിണറുകളമാണറ്റ് എലമാ വമാര്ഡുകളജിപലയുസം സമീ നതമാഴജിലമാളജികള് വളനര
അനമായമാസസം  കുഴജിച്ചതറ്റ്.  മഹമാതമാഗമാനജി  പദശേമീയ  നതമാഴജിലുറപ്പു  പദതജി
നടെപജിലമാകജിയതജിലൂനടെ നതമാഴജിലവസരങ്ങള് സൃഷജികല് മമാതമല  ദമാരജിദന്യ ലഘൂകരണസം,
സമീ  ശേമാകമീകരണസം,  പ്രതത്യുല്പമാദനപരമമായ  ആസജി  സൃഷജികല്,  ജലക്ഷമാമതജിനറ്റ്
പരജിഹമാരസം  എനമീ ലക്ഷന്യങ്ങള് കൂടെജി ജകവരജിക്കുക വഴജി  നമാടെജിനന്റെ സമഗ വജികസനസം
ഉറപമാകജിയതറ്റ്  പഞമായതജിനന്റെ  ഒരു  വലജിയ  പനടമമായജി  വജിലയജിരുതമാസം.
സമീകൂടമായ്മയജില് ഗമാമപ  ഞമായതജില് നടെപജിലമാകജിയ ജലസസംരക്ഷണ പ്രവര്തനങ്ങള്
പദശേമീയ  ശ്രദ  ആകര്ഷജിക്കുകയുണമായജി.  ഈ  പമഖലയജിലുളള  പഞമായതജിനന്റെ
പ്രവര്തനസം ശമാഘനമീയവസം മററ്റ് പഞമായതകള്കറ്റ് മമാതൃകയമാകമാവനതുമമാണറ്റ്.

ഇതരസം  മമാതൃകമാപരമമായ  പ്രവര്തനങ്ങള്  മററ്റ്  സ്ഥമാപനങ്ങള്ക്കുസം
പജിന്തുടെരമാവനതമാണറ്റ്.
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അദദദ്ധ്യായയം - 5

ഇതര സദ്ധ്യാപനങ്ങളളിലലെ ഓഡളിററ്റ് റളിപപദ്ധ്യാര്ട്ടുകളളില് നളിനറ്റ്
ലതരലഞ്ഞെടുത്ത പരദ്ധ്യാമര്ശങ്ങള

1. ടട്രിഡ

1. ഷഷഷോപട്രിപ്പിംഗഗ്  ഷകഷോപ്പിംപ്ലക്സുകളട്രിലലെ  കടമുറട്രികളുലട  വഷോടക  –കുടട്രിശട്രിക  ₹1.83
ഷകഷോടട്രി

[തട്രിരുവനന്തപുരപ്പിം വട്രികസന അഷതഷോറട്രിറട്രി 2016-17 ഓഡട്രിറഗ് റട്രിഷപഷോര്ടഗ് ഖണട്രിക 2-3]

ഷഷഷോപട്രിപ്പിംഗഗ് ഷകഷോപ്പിംപ്ലക്സുകളട്രില് നട്രിനഗ് വഷോടകയട്രിനതട്രിലുളള വരവഷോണഗ് ടട്രിഡയുലട
പ്രധഷോന വരുമഷോനലമനട്രിരട്രിലക്കെ 2016-17 സഷോമ്പതട്രിക വര്ഷലത ഡട്രി.സട്രി.ബട്രി പതട്രിക
പ്രകഷോരപ്പിം  വര്ഷഷോരപ്പിംഭതട്രിലലെ  വഷോടക  കുടട്രിശട്രികയഷോയ  2,21,23,600/-  രൂപയട്രില്
1,03,11,671/-  രൂപ  മഷോതമഷോണഗ്  (കുടട്രിശട്രികയുലട  46.61%)  തന്വര്ഷപ്പിം
പട്രിരട്രിലച്ചെടുക്കെഷോനഷോയതഗ്.  അഷതഷോലടഷോപപ്പിം തനഷോണഗ് ഡട്രിമഷോനഷോയ 3,12,91,992/-  രൂപയട്രില്
2,47,82,114/- രൂപ പട്രിരട്രിലച്ചെടുതട്രിട്ടുണഗ്.

2016-17  വര്ഷഷോവസഷോനപ്പിം  1,83,21,807/-  രൂപ  പട്രിരട്രിലച്ചെടുക്കെഷോന്
അവഷശേഷട്രിക്കുന.  ഡട്രിമഷോനഗ്,  കളക്ഷന്,  ബഷോലെന്സഗ്  സപ്പിംബനട്രിച്ചെ  വട്രിശേദഷോപ്പിംശേങ്ങള
ചുവലട ഷചേര്ക്കുന.

ഇനപ്പിം 
തുക ലെക്ഷതട്രില്

കുടട്രിശട്രിക തനഷോണഗ് ആലക

ഡട്രിമഷോനഗ് 221.236 312.919 534.156

കളക്ഷന് 103.117 247.821 350.938

ബഷോലെന്സഗ് 118.119 65.0988 183.218

2016-17  സഷോമ്പതട്രിക  വര്ഷഷതതുളലപലട  കുടട്രിശട്രിക  സപ്പിംബനട്രിച്ചെ
വട്രിശേദഷോപ്പിംശേങ്ങള ചുവലട ഷചേര്ക്കുന.

ക്രമ
നപ്പിം

ഷഷഷോപഗ്/ഷഷഷോപട്രിപ്പിംഗഗ് ഷകഷോപ്പിംപ്ലകഗ് 2015-16 വലര
കുടട്രിശട്രിക

2016-17 ലലെ
കുടട്രിശട്രിക

ആലക

1 ഷകദഷോരപ്പിം - വഷോടക 8,94,612 29,21,027 38,15,639

2 ഷകദഷോരപ്പിം - ലമയട്രിനനന്സഗ് 
ചേഷോര്ജഗ് 38,861 1,45,769 1,84,630

3 മട്രിനട്രിഷഷഷോപഗ് സഗ്, 
ഷകശേവദഷോസപുരപ്പിം

14,283 9,347 23,630
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4 മട്രിനട്രിഷഷഷോപഗ് സഗ്, അടക്കുളങ്ങര 1,767 14,322 16,089

5 മട്രിനട്രിഷഷഷോപഗ് സഗ്, ലമഡട്രിക്കെല് 
ഷകഷോളജഗ്

0 7,400 7,400

6 മട്രിനട്രിഷഷഷോപഗ് സഗ്, പഷോളയപ്പിം 0 3,141 3,141

7
ലെലീസഗ്ലറനഗ് ടട്രിഡലസനര്, 
റലീഹഷോബട്രിലെട്രിഷറഷന് ഷബഷോക്കെഗ്, 
ഷകദഷോരപ്പിം&ഷസഷോപഷോനപ്പിം

12,577 6,638 19,215

8 ചേഷോലെ ഷപ്രഷോജകഗ് ഏരട്രിയ 0 6,143 6,143

9 റലീഹഷോബട്രിലെട്രിഷറഷന് ഷബഷോക്കെഗ്, 
ജനറല് ഷഹഷോസട്രിറല് ജപ്പിംഗഗ്ഷന് 1,548 83,460 85,008

10 റലീഹഷോബട്രിലെട്രിഷറഷന് ഷബഷോക്കെഗ്, 
ലമഡട്രിക്കെല് ഷകഷോഷളജഗ് ജപ്പിംഗഗ്ഷന്

35,04,540 2,30,979 37,35,519

11 ഷസഷോപഷോനപ്പിം ഷകഷോപ്പിംപ്ലകഗ്, 
ലമഡട്രിക്കെല് ഷകഷോഷളജഗ് 0 1,41,560 1,41,560

12 മട്രിനട്രിഷഷഷോപഗ് സഗ്,ടട്രിഡ ലസനറട്രിനു 
സമലീപപ്പിം, ലമഡട്രിക്കെല് ഷകഷോഷളജഗ്

4,140 7,535 11,675

13 സഷോഫലെലപ്പിം 10,97,605 11,21,910 22,19,515

14 സഷോഫലെലപ്പിം -ലെലീസഗ് 8,15,612 66,833 8,82,445

15 പഷോളയപ്പിം ഷഫസഗ് II 8,05,827 1,71,004 9,76,831

16 ലടമ്പററട്രി ഷബഷോക്കെഗ്, പഷോളയപ്പിം 73,599 63,067 1,36,666

17 ലടമ്പററട്രി ഷബഷോക്കെഗ്, behind 
സഷോഫലെലപ്പിം 0 593 593

18 വട്രിജയമഹല് ഷലെഷോഡഗ്ജഗ് 4,054 0 4,054

19 ടട്രിഡ ഷബഷോക്കെഗ്, ഷപട 4,140 23,107 27,247

20 ലസന്ടല് തട്രിയററട്രിനു 
സമലീപമുള്ള കടമുറട്രികള

4,94,622 1,94,513 6,89,135

21 റലീഹഷോബട്രിലെട്രിഷറഷന് ലസഷോലലസറട്രി
ബട്രില്ഡട്രിപ്പിംഗഗ്, തകരപറമ്പഗ് ഷറഷോഡഗ് 15,451 30,976 46,427

22 'സട്രി' ഷബഷോക്കെഗ് ഷകഷോപ്പിംപ്ലകഗ് 40,28,691 11,44,154 51,72,845

23 ഷടഷോയഗ് ലെറഗ് ഷബഷോക്കെഗ്, ലമഡട്രിക്കെല് 
ഷകഷോഷളജഗ് ബസഷോനട്രിനു സമലീപപ്പിം

0 1,16,400 1,16,400

ആലക 1,83,21,807

വഷോടകയട്രിനതട്രിലുളള  വരവഷോണഗ്  ടട്രിഡയുലട  പ്രധഷോന  വരുമഷോനലമനതട്രിനഷോല്
വട്രിഷയപ്പിം സര്ക്കെഷോരട്രിലന ശ്രദ്ധയട്രില്ലപടുത്തുന.  
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തല്സട്രിതട്രി വട്രിവരപ്പിം ആരഷോഞ്ഞതട്രിനഗ് വഷോടക കുടട്രിശട്രികയുലട ഒരു പങഗ് ഇതട്രിനകപ്പിം പട്രിരട്രിലച്ചെടുതതഷോയുപ്പിം
ചേട്രിലെ  ഷകസുകളട്രില്  റവനന്യു  റട്രിക്കെവറട്രി  നടപടട്രി  സസലീകരട്രിച്ചെതഷോയുപ്പിം  മറഗ്  ചേട്രിലെവ  സപ്പിംബനട്രിച്ചെഗ്  ഷകസഗ്
നട്രിലെനട്രില്ക്കുനതഷോയുപ്പിം ടട്രിഡ ലസക്രടറട്രി  മറുപടട്രി  നല്കട്രിയട്രിട്ടുലണനഗ്  21.08.2018  ലലെ ലക.എസഗ്.എ
ടട്രിഡ 2/118/2017 നമ്പര് കതഗ് പ്രകഷോരപ്പിം ടട്രിഡ ഓഡട്രിറഗ് ലഡപപ്യൂടട്രി ഡയറകര് അറട്രിയട്രിച്ചെട്രിട്ടുണഗ്.

2. സര്ക്കെഷോര് നട്രിയനട്രിത സഷോപനങ്ങള വഷോടക കുടട്രിശട്രിക ഇനതട്രില് ടട്രിഡയഗ് 
നല്കുവഷോനുള്ളതഗ്  ₹40.59 ലെക്ഷപ്പിം

[തട്രിരുവനന്തപുരപ്പിം വട്രികസന അഷതഷോറട്രിറട്രി 2016-17 ഓഡട്രിറഗ് റട്രിഷപഷോര്ടഗ്  ഖണട്രിക 2-4]

വലഷോപഷോര  സമുച്ചെയങ്ങളട്രില്  നട്രിനപ്പിം,  കടമുറട്രികളട്രില്  നട്രിനമുള്ള  വഷോടകയഷോണഗ്
ടട്രിഡയുലട  പ്രധഷോന  വരുമഷോന  ഷസഷോതസഗ്.  ഡട്രി.സട്രി.ബട്രി  പതട്രിക  പ്രകഷോരപ്പിം  2016-17
വര്ഷഷോവസഷോനപ്പിം  1.83  ഷകഷോടട്രി  രൂപയഷോണഗ് വഷോടകയട്രിനതട്രില് പട്രിരട്രി  ഞ്ഞു കട്രിടഷോനുള്ളതഗ്.
ഇതട്രില്   പ്രതട്രിമഷോസ  വഷോടക  വലവസയട്രിലുപ്പിം  99  വര്ഷഷതക്കെഗ്  പഷോടവഷോടക
വലവസയട്രിലുപ്പിം  നല്കട്രിയട്രിട്ടുള്ള,  സര്ക്കെഷോര്  നട്രിയനട്രിത  സഷോപനങ്ങളട്രില്  നട്രിനള്ള
കുടട്രിശട്രിക 40.59 ലെക്ഷപ്പിം രൂപയഷോണഗ്. പടട്രിക ചുവലട ഷചേര്ക്കുന. 

ക്രമ
നപ്പിം

സഷോപനപ്പിം 31.03.2017 വലരയുള്ള
കുടട്രിശട്രിക

1 ഷകരള റൂറല് ലഡവലെപഗ്ലമനഗ് മഷോര്ക്കെറട്രിപ്പിംഗഗ് 
ലസഷോലലസറട്രി (ഷകരപ്പിംസഗ്)

17,74,435

2 ഷകരള ഷസറഗ് ഹഷോനട്രിക്രഷോഫഗ്സഗ് അപകഗ് ഷകഷോ-
ഒഷോപഷററലീവഗ് ലസഷോലലസറട്രി

6,17,416

3 എപ്പിം.ജട്രി.പട്രി മട്രിഷന് 96,810

4 കുടുപ്പിംബശ്രലീ 4,81,327

5 തട്രിരുവനന്തപുരപ്പിം നഗരസഭ – എസഗ്5 7,31,732

6 തട്രിരുവനന്തപുരപ്പിം നഗരസഭ – ജട്രി3, ജട്രി4, ജട്രി14 & 
ജട്രി15 3,57,864

ആലക 40,59,584

കൂടുതല് വട്രിവരങ്ങള ചുലവട ഷചേര്ക്കുന.

(a) ഷകരള റൂറല് ലഡവലെപഗ്ലമനഗ് മഷോര്ക്കെറട്രിപ്പിംഗഗ് ലസഷോലലസറട്രി (ഷകരപ്പിംസഗ്)

ടട്രിഡയുലട പഷോളയപ്പിം സഷോഫലെലപ്പിം ഷഷഷോപട്രിപ്പിംഗഗ് ഷകഷോപ്പിംപ്ലകട്രിലലെ എഫഗ് 4 നമ്പര് കടമുറട്രി
16.08.2007  ലലെ  37104/ഐ.ബട്രി  2/2007  സര്ക്കെഷോര്  കതട്രിലലെ
നട്രിര്ഷദ്ദേശേഷോനുസരണപ്പിം ഷകരള റൂറല് ലഡവലെപഗ്ലമനഗ് മഷോര്ക്കെറട്രിപ്പിംഗഗ് ലസഷോലലസറട്രിക്കെഗ്
(ഷകരപ്പിംസഗ്)  അനുവദട്രിച്ചെഗ്  നല്കട്രിയട്രിരുന.  പ്രസ്തുത  കടമുറട്രിക്കെഗ്  ലസകപ്യൂരട്രിറട്രി
നട്രിഷക്ഷപമഷോയട്രി  24,87,200/-  രൂപയുപ്പിം  പ്രതട്രിമഷോസ  വഷോടകയഷോയട്രി  23,215/-
രൂപയുമഷോണഗ്  ടട്രിഡ നട്രിശ്ചയട്രിച്ചെട്രിരുനതഗ്.  എനഷോല്  സര്ക്കെഷോര്  നട്രിര്ഷദ്ദേശേപ്രകഷോരപ്പിം
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ലസകപ്യൂരട്രിറട്രി  ലഡഷപഷോസട്രിറഗ്  ഒഴട്രിവഷോക്കെട്രിയുപ്പിം  ആദലലത  6  മഷോസഷതക്കെഗ്
വഷോടകയട്രില്  50%  ഇളവനുവദട്രിച്ചുമഷോണഗ്  30.08.2008  ല്  തഷോതഗ്കഷോലെട്രിക  കരഷോര്
ചേമച്ചെഗ് 13.10.2008 മുതല്  മൂനഗ് വര്ഷഷതയഗ് ഷകരപ്പിംസട്രിനഗ് വഷോടകയഗ് നല്കട്രിയതഗ്.
23.05.2010,  27.1.2011  തലീയതട്രികളട്രിലലെ   സര്ക്കെഷോര്  നട്രിര്ഷദ്ദേശേലത  തുടര്നഗ്
വഷോടകയട്രിലലെ  50%  ഇളവഗ്    ദലീര്ഘട്രിപട്രിച്ചെഗ്  നല്കട്രിയട്രിരുന.  അതട്രിന്പ്രകഷോരപ്പിം
13.10.2008 മുതല് 12.10.2011 വലര വഷോടകയുലട 50% ആയ 11,608/- രൂപയുപ്പിം
10.3%  ഷസവന  നട്രികുതട്രിയുമഷോണഗ്  ഈടഷോക്കെട്രിയട്രിരുനതഗ്.  വഷോടകയട്രില്
വരുഷതണട്രിയട്രിരുന വര്ദ്ധനവഗ് ചുവലട ഷചേര്ക്കുന.

13.10.2008 ല് നട്രിജലപടുതട്രിയ വഷോടക 23,215

13.10.2011   (15% വര്ധനവഗ്)  26,697

13.10.2014  (15% വര്ദ്ധനവഗ്) 30,702

13.10.2011  മുതല്  നഷോളട്രിതുവലര  11,608/-  രൂപയുപ്പിം  ആയതട്രിലന  ഷസവന
നട്രികുതട്രിയുമഷോണഗ്  പ്രതട്രിമഷോസപ്പിം  ഷകരപ്പിംസഗ്  ഒടുക്കുനതഗ്.  2011  മുതലുള്ള  വഷോടക
വര്ദ്ധനവഗ് കുടട്രിശട്രികയഷോണഗ്. വട്രിശേദഷോപ്പിംശേങ്ങള ചുവലട ഷചേര്ക്കുന. 

10/2011 മുതല് 3/2017 വലരയുള്ള വഷോടകയുലട ബഷോക്കെട്രി 11,01,147

ഷസവന നട്രികുതട്രി    1,68,036

28.02.2017 വലരയുള്ള പലെട്രിശേ 5,05,252

ആലക  17,74,435

വഷോടക  കുടട്രിശട്രികയുപ്പിം  പലെട്രിശേയുപ്പിം  ഒടുക്കെഷോലതയുപ്പിം  കരഷോര്  പുതുക്കെഷോലതയുപ്പിം  തുടര്ന
സഷോഹചേരലതട്രില് എഫഗ് 4 നമ്പര് കടമുറട്രി ഒഴട്രിയണലമനഗ് കഷോണട്രിച്ചെഗ് 25.06.2016
ല്  ഷകരള  പബട്രിക്കെഗ്  ബട്രില്ഡട്രിപ്പിംഗഗ്  (എവട്രിക്ഷന്  ഒഷോഫഗ്  അണ്  ഒഷോതലലറസഗ്ഡഗ്
ഒക്കുലപനഗ്സഗ്)  ആകഗ്  1968  പ്രകഷോരമുള്ള  ഒഴട്രിപട്രിക്കെല്  ഉതരവഗ്  ടട്രിഡ
നല്കട്രിയട്രിട്ടുണഗ്. 25.06.2016 ല് ഒഴട്രിപട്രിക്കെല് ഉതരവഗ് നല്കട്രിയതട്രിലന തുടര്നഗ്
സസലീകരട്രിച്ചെ നടപടട്രികളുലട പുഷരഷോഗതട്രി ടട്രിഡ അറട്രിയട്രിഷക്കെണതഷോണഗ്.

(b) ഷകരള ഷസറഗ് ഹഷോനട്രിക്രഷോഫഗ്സഗ് അപകഗ് ഷകഷോ-ഒഷോപഷററലീവഗ് ലസഷോലലസറട്രി
പഷോളയപ്പിം സഷോഫലെലപ്പിം ഷഷഷോപട്രിപ്പിംഗഗ്  ഷകഷോപ്പിംപ്ലകട്രിലലെ ജട്രി18 നമ്പര് കടമുറട്രി ഷകരള ഷസറഗ്
ഹഷോനട്രിക്രഷോഫഗ് അപകഗ് ഷകഷോ-ഒഷോപഷററലീവഗ് ലസഷോലലസറട്രി ലെട്രിമട്രിറഡട്രിനഗ് 5.11.1998 ല്
കരഷോര്  ചേമച്ചെഗ്  12,450/-  രൂപ  പ്രതട്രിമഷോസ  വഷോടക  വലവസയട്രില്  മൂനഗ്
വര്ഷഷതക്കെഗ്  നല്കട്രിയട്രിരുന.  മൂനഗ്  വര്ഷപ്പിം  കഴട്രിയുഷമ്പഷോള  15%  വഷോടക
വര്ദ്ധനവഗ്  വരുതണലമന  കരഷോര്  വലവസ  പ്രകഷോരപ്പിം  വര്ദ്ധട്രിപട്രിച്ചെ  വഷോടക
ഈടഷോക്കുനലണങട്രിലുപ്പിം 2001 നു ഷശേഷപ്പിം കരഷോര് പുതുക്കെട്രിയട്രിടട്രില.

മൂനഗ്  വര്ഷപ്പിം കൂടുഷമ്പഷോള വഷോടകയട്രില് വര്ദ്ധനവഗ്  വരുതട്രി  6/2015  വലരയുള്ള
വഷോടക ഒടുക്കെട്രിയട്രിട്ടുണഗ്. 7/2015 മുതലുള്ള വഷോടക കുടട്രിശട്രികയഷോണഗ്. വട്രിശേദഷോപ്പിംശേങ്ങള
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ചുവലട ഷചേര്ക്കുന.               

7/2015 മുതല് 3/2017 വലരയുള്ള വഷോടക 5,36,883

ഷസവന നട്രികുതട്രി   80,533

ആലക 6,17,416

31.01.2017 വലരയട്രിള്ള പലെട്രിശേ 69,611

(ഫയല്  നപ്പിം.  ആര്3/4413/97/ടട്രി  (ജട്രി-18)   പ്രകഷോരപ്പിം  31.01.2017  വലരയുള്ള
പലെട്രിശേ 69,611/- രൂപയഷോയട്രി കണക്കെഷോക്കെട്രിയട്രിട്ടുണഗ്)
ഷകരള  പബട്രിക്കെഗ്  ബട്രില്ഡട്രിപ്പിംഗഗ്സഗ്  എവട്രിക്ഷന്  ഒഷോഫഗ്  അണ്  ഒഷോതലലറസഗ്ഡഗ്
ഒക്കുലപനഗ്സഗ് ആകഗ്  1968 5(1)  പ്രകഷോരപ്പിം  11.08.2015  ല് ഒഴട്രിപട്രിക്കെല് ഉതരവഗ്
ടട്രിഡ നല്കട്രിയട്രിട്ടുണഗ്.
നഷോളട്രിതുവലര വഷോടക കുടട്രിശട്രിക ഒടുക്കുകഷയഷോ കരഷോര് പുതുക്കുകഷയഷോ ലചേയഷോതട്രിരുന
സഷോഹചേരലതട്രില്  ഒഴട്രിപട്രിക്കെല്  ഉതരവട്രിലന  തുടര്  നടപടട്രികള
സസലീകരട്രിഷക്കെണതഷോണഗ്.

(c) എപ്പിം.ജട്രി.പട്രി മട്രിഷന്
11.09.2003  ലലെ സര്ക്കെഷോര് ഉതരവഗ്  (ആര്.റട്രി)  നപ്പിം  6429/03  ജട്രി.എ.ഡട്രി യുലട

അടട്രിസഷോനതട്രില് ലമഡട്രിക്കെല് ഷകഷോഷളജഗ് റലീഹഷോബട്രിലെട്രിഷറഷന് ഷബഷോക്കെട്രിലലെ 2-ാാാ
നട്രിലെയട്രില് 750.75 സസയര് മലീറര് കടമുറട്രി എപ്പിം.ജട്രി.പട്രി മട്രിഷനഗ് അനുവദട്രിച്ചുലകഷോണഗ്
1.03.2004  ല് കരഷോര്  ചേമച്ചു.  മൂനഗ്  വര്ഷഷതയഗ്  പ്രതട്രിമഷോസപ്പിം  52,507/-  രൂപ
വഷോടകയുപ്പിം  1,57,521/-  രൂപ  ലസകപ്യൂരട്രിറട്രി  ലഡഷപഷോസട്രിറ്റുമഷോണഗ്  നട്രിശ്ചയട്രിച്ചെതഗ്.
28.02.2007  ല്  കരഷോര്  കഷോലെഷോവധട്രി  അവസഷോനട്രിച്ചെതട്രിലന  തുടര്നഗ്  1.3.2007
മുതല്  15%  വര്ദ്ധനഷവഷോടഗ്  കൂടട്രി  വഷോടക  60,383/-  രൂപയഷോയുപ്പിം  ലസകപ്യൂരട്രിറട്രി
ലഡഷപഷോസട്രിറഗ്   1,81,149/-  രൂപയഷോയുപ്പിം  പുതുക്കെട്രി  നട്രിശ്ചയട്രിച്ചു.  പ്രസ്തുത  സലെപ്പിം
എപ്പിം.ജട്രി.പട്രി  മട്രിഷന്  ഒഴട്രിഞ്ഞതട്രിലന  തുടര്നഗ്  1.05.2007  മുതല്  കുടുപ്പിംബശ്രലീ
ഏലറടുത്തു. എപ്പിം.ജട്രി.പട്രി മട്രിഷന് 12/2006 വലരയുള്ള വഷോടക മഷോതഷമ അടച്ചെട്രിട്ടുള.

കുടട്രിശട്രിക വട്രിവരപ്പിം ചുവലട ഷചേര്ക്കുന.

വഷോടക 1/2007 -2/2007 (2x52507) 1,05,014

3/2007-4/2007 (2x60383) 1,20,766

31.10.2007 വലരയുള്ള പലെട്രിശേ 18%  28,551

ആലക  2,54,331

ലസകപ്യൂരട്രിറട്രി ലഡഷപഷോസട്രിറഗ്  1,57,521

ആലക 96,810

കുടട്രിശട്രിക  ഈടഷോക്കുനതട്രിനഷോയട്രി  3.11.2007-ല്  സര്ക്കെഷോരട്രിഷലെക്കെഗ്
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കതയലച്ചെങട്രിലുപ്പിം  തുടര്  നടപടട്രികള  സസലീകരട്രിക്കുകഷയഷോ  തുക  ഈടഷോക്കുകഷയഷോ
ലചേയട്രിടട്രില. 

(d) കുടുപ്പിംബശ്രലീ

ടട്രിഡയുലട  ഉടമസതയട്രിലുള്ള,  ലമഡട്രിക്കെല്  ഷകഷോഷളജഗ്  റലീഹഷോബട്രിലെട്രിഷറഷന്
ഷബഷോക്കെട്രില് രണപ്പിം മൂനപ്പിം നട്രിലെകളട്രിലെഷോയട്രി യഥഷോക്രമപ്പിം 750.75 ചേതുരശ്ര മലീറര്, 771
ചേതുരശ്ര  മലീറര്  വട്രിസലീര്ണ്ണങ്ങളട്രിലുള്ള ഒഷോഫലീസഗ്  ഷസസുകള  (ആലക  1521.75
ചേതുരശ്ര മലീറര്)  29.12.2006  ലലെ  3339/06/എല്.എസഗ്.ജട്രി.ഡട്രി  നപ്പിം  സര്ക്കെഷോര്
ഉതരവട്രിലന  അടട്രിസഷോനതട്രില്  1.5.2007  മുതല്  മൂനഗ്  വര്ഷഷതക്കെഗ്
കുടുപ്പിംബശ്രലീ  ഒഷോഫലീസഗ്  നടതട്രിപട്രിനഷോയട്രി  അനുവദട്രിച്ചെട്രിരുന.  പ്രതട്രിമഷോസ  വഷോടക
81,325/-  രൂപയഷോയുപ്പിം  ലസകപ്യൂരട്രിറട്രി  ലഡഷപഷോസട്രിറഗ്  2,43,975/-  രൂപയഷോയുപ്പിം  (3
മഷോസലത വഷോടക) നട്രിജലപടുതട്രിയട്രിരുന.

രണഷോപ്പിം  നട്രിലെയട്രില്  എപ്പിം.ജട്രി.പട്രി  മട്രിഷന്  പ്രവര്തട്രിച്ചെട്രിരുന  സലെമഷോണഗ്
കുടുപ്പിംബശ്രലീയുലട  ഒഷോഫലീസഗ്  നടതട്രിപട്രിനഷോയട്രി  സര്ക്കെഷോര്  ഉതരവട്രിലന
അടട്രിസഷോനതട്രില്  വഷോടകയഗ്  നല്കട്രിയതഗ്.  ടട്രിഡയുലട  എലഷോ  വലവസകളുപ്പിം
അപ്പിംഗലീകരട്രിച്ചുലകഷോണഷോണഗ്  എപ്പിം.ജട്രി.പട്രി  മട്രിഷന്  ടട്രിഡയുമഷോയട്രി  കരഷോറട്രില്
ഏര്ലപടട്രിരുനതഗ്.  എനഷോല്  പ്രസ്തുത  കരഷോറട്രിലലെ  പലെ  വലവസകളുപ്പിം
ഒഴട്രിവഷോക്കെട്രിയഷോണഗ്  4.5.2009  ല് കുടുപ്പിംബശ്രലീ  ടട്രിഡയുമഷോയട്രി  കരഷോര്  വച്ചെട്രിട്ടുള്ളതഗ്.
വഷോടക  കുടട്രിശട്രിക  വരുത്തുന  പക്ഷപ്പിം  18%  പലെട്രിശേ  ഈടഷോക്കെണലമനപ്പിം  മൂനഗ്
വര്ഷതട്രിലലെഷോരട്രിക്കെല്  15%  വഷോടക  വര്ദ്ധനഷവഷോടഗ്  കൂടട്രി  കരഷോര്
പുതുക്കെണലമനമുള്ള ടട്രിഡയുലട വലവസകളഷോണഗ് കുടുബശ്രലീയുമഷോയുള്ള കരഷോറട്രില്
ഒഴട്രിവഷോക്കെലപടതഗ്. കൂടഷോലത ലമയട്രിനനന്സഗ് ചേഷോര്ജഗ്, വഷോടര് കണക്ഷന് ചേഷോര്ജഗ്
ഇവലയ സപ്പിംബനട്രിച്ചെ വലവസകളുപ്പിം കരഷോറട്രില് നട്രിനഗ് ഒഴട്രിവഷോക്കെട്രിയട്രിരുന.

വഷോടക  കരഷോര്  കഷോലെഷോവധട്രി  30.4.2010  ല്  അവസഷോനട്രിച്ചുലവങട്രിലുപ്പിം  പട്രിനലീടഗ്
പുതുക്കെട്രിയട്രിടട്രില. 5/2010, 5/2013, 5/2016 കഷോലെയളവുകളട്രില് കരഷോര് പുതുഷക്കെണട്രി
യട്രിരുന.  15%  വര്ദ്ധനവട്രില്  നട്രിജലപടുഷതണട്രിയട്രിരുന  വഷോടക  ചുവലട
ഷചേര്ക്കുന. 

1.5.2010   93,524

1.5.2013 1,07,553

1.5.2016 1,23,686

5/2016 മുതല് 1/2017 വലര പ്രതട്രിമഷോസപ്പിം 1,07,553/- എന നട്രിരക്കെട്രിലെഷോണഗ് വഷോടക
ഒടുക്കെട്രിയട്രിട്ടുള്ളതഗ്.  കുടുപ്പിംബശ്രലീ  ഒടുക്കുവഷോനുള്ള  വഷോടക  കുടട്രിശട്രികയുലട  വട്രിവരപ്പിം
ചുവലട ഷചേര്ക്കുന. 
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ലസകപ്യൂരട്രിറട്രി ലഡഷപഷോസട്രിറഗ് കുടട്രിശട്രിക  48,399

5/2016 മുതല് 1/2017 വലരയുള്ള വഷോടകയട്രിലലെ വലതലഷോസപ്പിം  1,30,677

ഷസവന നട്രികുതട്രി  21,699

2/2017, 3/2017 ലലെ വഷോടക 2,22,634

ഷസവന നട്രികുതട്രി 37,106

പലെട്രിശേ 20,812

ആലക 4,81,327

കുടട്രിശട്രിക  പട്രിരട്രിലച്ചെടുക്കെഷോന്  നടപടട്രി  സസലീകരട്രിഷക്കെണതുപ്പിം,  കരഷോര്  പുതുക്കുഷമ്പഷോള
ഒഴട്രിവഷോക്കെലപട വലവസകള കൂടട്രി പുന:സഷോപട്രിഷക്കെണതുമഷോണ ഗ്.

(e) തട്രിരുവനന്തപുരപ്പിം നഗരസഭ

പഷോളയലത  സഷോഫലെലപ്പിം  ഷഷഷോപട്രിപ്പിംഗഗ്  ഷകഷോപ്പിംപ്ലകട്രില്  2-ാം  നട്രിലെയട്രിലുള്ള  എസഗ്5
നമ്പര് കടമുറട്രി,  ടട്രിഡയുമഷോയട്രി കരഷോര് ചേമച്ചെഗ്  29.4.1999 മുതല് 99  വര്ഷഷതക്കെഗ്
തട്രിരുവനന്തപുരപ്പിം  നഗരസഭ  പഷോടതട്രിനഗ്  എടുതട്രിരുന.  കരഷോര്  പ്രകഷോരമുള്ള
1,24,15,000/-  രൂപ  നഗരസഭ  ടട്രിഡയട്രില്  ഒടുക്കെട്രിയട്രിട്ടുണഗ്.  പ്രതട്രിമഷോസപ്പിം
ലമയട്രിനനന്സഗ് ചേഷോര്ജഷോയട്രി 3,450/- ഈടഷോക്കുവഷോനുപ്പിം കരഷോറട്രില് വലവസയുണഗ്.

3450 ചേതുരശ്ര അടട്രി വട്രിസലീര്ണ്ണമുള്ള പ്രസ്തുത സലെതട്രില് 2739 ചേതുരശ്ര അടട്രി
സലെപ്പിം  'ജനഷസവന  ഷകനപ്പിം'  നടത്തുനതട്രിനഷോയട്രി  1.4.2000  ല്  സര്ക്കെഷോര്
ഏലറടുത്തു. നഗരസഭയുലട അധലീനതയട്രിലുള്ള ലകടട്രിടഭഷോഗമഷോയ 711 ചേതുരശ്ര അടട്രി
(3450-2739)  യുലട  1.4.2000  മുതല്  31.3.2001  വലരയുള്ള  ലമയട്രിനനന്സഗ്
ചേഷോര്ജഗ് നഗരസഭ ഒടുക്കെട്രിയട്രിട്ടുണഗ്.  സര്ക്കെഷോര് ഏലറടുത  2739  ചേതുരശ്ര അടട്രി
സലെതട്രിലന  1.6.2000 മുതലുള്ള ലമയട്രിനനന്സഗ് ചേഷോര്ജഗ് കുടട്രിശട്രികയഷോണഗ്.

കരഷോര്  വലവസയനുസരട്രിച്ചെഗ്  നഗരസഭഷോ  ലസക്രടറട്രി  മുഴുവന്  കടയുഷടയുപ്പിം
ലമയട്രിനനന്സഗ്  ചേഷോര്ജഗ്  നല്കുവഷോന്  ബഷോധലസമഷോണഗ്.  എനഷോല്  സര്ക്കെഷോര്
ഏലറടുത  സലെതട്രിലന  ലമയട്രിനനന്സഗ്  ചേഷോര്ജഗ്  നല്കഷോന്  നഗരസഭ
തയഷോറഷോകുനട്രില.  നഗരസഭ സര്ക്കെഷോരുമഷോയട്രി കരഷോര് ചേമച്ചെതട്രിലന ഷരഖകലളഷോനപ്പിം
ലെഭലമഷോയട്രിടട്രില  (ഒഷോഡട്രിറഗ്  അഷനസഷണപ്പിം  നപ്പിം.3/2016-17).  3.4.2011  ലലെ
എകട്രികപ്യൂടലീവഗ്  കമട്രിറട്രി  തലീരുമഷോനപ്രകഷോരപ്പിം  ലമയട്രിനനന്സഗ്  ചേഷോര്ജട്രില്  15%
വര്ദ്ധനവഗ് വരുതട്രി 1.4.2011  മുതല് 3,968/-  രൂപയഷോയട്രി നട്രിജലപടുതട്രിയട്രിട്ടുണഗ്.
6/2000 മുതല് 3/2017 വലരയുള്ള പ്രതട്രിമഷോസ ലമയട്രിനനന്സഗ് ചേഷോര്ജഗ് കുടട്രിശട്രിക
7,31,732/- രൂപയഷോണഗ്.

ടട്രിഡയുലട  ഉടമസതയട്രിലുളള  പഷോളയപ്പിം  ഷഷഷോപട്രിപ്പിംഗഗ്  ഷകഷോപ്പിംപ്ലകട്രിലലെ  ജട്രി3,  ജട്രി4,
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ജട്രി14,  ജട്രി15  എനലീ കടമുറട്രികള തട്രിരുവനന്തപുരപ്പിം  നരഗസഭയഗ്  1999  ല് മൂനഗ്
വര്ഷഷതക്കെഗ്  പ്രതട്രിമഷോസ  വഷോടക  വലവസയട്രില്  നല്കട്രിയട്രിരുന.  ഇതട്രിനഷോയട്രി
നഗരസഭ  ഒഷോഷരഷോ  കടയയപ്പിം   പ്രഷതലകമഷോയട്രി  ടട്രിഡയുമഷോയട്രി  വഷോടകക്കെരഷോര്
ചേമച്ചെട്രിട്ടുണഗ്.  നഗരസഭയുലട  അഷപക്ഷ  പരട്രിഗണട്രിച്ചെഗ്  31.3.2001  ലലെ  ടട്രിഡ
എകട്രികപ്യൂടലീവഗ്  കമട്രിറട്രി  തലീരുമഷോനപ്രകഷോരപ്പിം  1.4.2001  മുതല്  99  വര്ഷഷതയഗ്
പ്രസ്തുത കടമുറട്രികള പഷോടതട്രിനഗ്  നല്കട്രി.  നഷോലു കടമുറട്രികളുഷടയുപ്പിം  ആലക പഷോട
തുകയഷോയ  84,25,000/-  രൂപ നഗരസഭ ടട്രിഡയട്രില് ഒടുക്കെട്രിയട്രിട്ടുണഗ്.  കടമുറട്രികള
99  വര്ഷഷതക്കെഗ്  പഷോടതട്രിനു  നല്കുനതട്രിനഗ്  സര്ക്കെഷോരട്രില്  നട്രിനഗ്  മുന്കൂര്
അനുമതട്രി  വഷോങ്ങട്രിയട്രിരുനട്രില.  21.3.2001-ലലെ  എകട്രികപ്യൂടലീവഗ്  കമട്രിറട്രി
തലീരുമഷോനതട്രിനഗ് ജനറല് കകൗണ്സട്രിലെട്രിലന അപ്പിംഗലീകഷോരപ്പിം ലെഭലമഷോയട്രിട്ടുമട്രില.

1999  ല്  വഷോടക  വലവസയട്രില്  നല്കട്രിയ  കഷോലെപ്പിം  മുതല്  കടമുറട്രികള
നഗരസഭയുലട  ലലകവശേമഷോണഗ്.  എനഷോല്  ടട്രിഡ  നട്രിരന്തരപ്പിം  ആവശേലലപടട്രിട്ടുപ്പിം
നഗരസഭ  നഷോളട്രിതുവലര  99  വര്ഷ  പഷോടതട്രിനഷോയുള്ള  കരഷോര്  വയകഷയഷോ
എകട്രികപ്യൂടലീവഗ്  കമട്രിറട്രി  തലീരുമഷോന  പ്രകഷോരമുള്ള  പഷോട  വഷോടക  (ലമയട്രിനനന്സഗ്
ചേഷോര്ജഗ്)  പൂര്ണ്ണമഷോയട്രി  ഒടുക്കുകഷയഷോ  ലചേയട്രിടട്രില.  ജട്രി3,ജട്രി4,ജട്രി15  എനലീ
കടമുറട്രികളുലട  2001-02  മുതല്  2015-16  വലരയുള്ള ലമയട്രിനനന്സഗ്  ചേഷോര്ജപ്പിം
ആയതട്രിലന ഷസവനനട്രികുതട്രിയുപ്പിം  ഉളലപലട  1,84,233/-  രൂപ തട്രിരുവനന്തപുരപ്പിം
നഗരസഭ  ലസക്രടറട്രി  9.2.2017  നഗ്  ഒടുക്കെട്രിയട്രിട്ടുണഗ്.  പ്രസ്തുത  കഷോലെയളവട്രിലലെ
പട്രിഴപലെട്രിശേ  ഒടുക്കെട്രിയട്രിടട്രില.  നഗരസഭ  ഒടുക്കുവഷോനുള്ള  ലമയട്രിനനന്സഗ്  ചേഷോര്ജഗ്
കുടട്രിശട്രികയുലട വട്രിശേദഷോപ്പിംശേങ്ങള ചുവലട ഷചേര്ക്കുന.

കടമുറട്രി
നപ്പിം

2001-02 മുതല് 2015-
16 വലരയുള്ള

ലമയട്രിനനന്സഗ് ചേഷോര്ജഗ്
കുടട്രിശട്രികയുലട പലെട്രിശേ 

2016-17 ലലെ
ലമയട്രിനനന്സഗ്

ചേഷോര്ജഗ് 

ഷസവന
നട്രികുതട്രി ആലക

ജട്രി3 52,245 2,760 414 55,419

ജട്രി4 52,245 2,760 414 55,419

ജട്രി15 1,34,096 7,084 1,063 1,42,243

ജട്രി 14 2001-02 മുതല് 2016-17  വലരയുള്ള ലമയട്രിനനന്സഗ് 
ചേഷോര്ജഗ് കുടട്രിശട്രിക  97,178

ആലക 3,50,259/- രൂപ കുടട്രിശട്രികയഷോണഗ്. 31.03.2017-ല് കുടട്രിശട്രിക 3,57,864/-
ആയട്രി ഉയര്നട്രിട്ടുണഗ്.
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തല്സട്രിതട്രി  വട്രിവരപ്പിം  ആരഷോഞ്ഞതട്രിനഗ്  സര്ക്കെഷോര്  നട്രിയനട്രിത  സഷോപനങ്ങള  വഷോടകകുടട്രിശട്രിക
അടവഷോക്കെട്രിയട്രിടട്രിലലനഗ്  ടട്രി ഡ  മറുപടട്രി  നല്കട്രിയതഷോയട്രി  ടട്രി ഡ  ഓഡട്രിറഗ്  ലഡപപ്യൂടട്രി  ഡയറകറുലട
21.08.2018 ലലെ ലക.എസഗ്.എ.ടട്രി ഡ.2/118/2017 നമ്പര് കതഗ് പ്രകഷോരപ്പിം റട്രിഷപഷോര്ടഗ് ലചേയട്രിട്ടുണഗ്.

3. ഭവന  വഷോയ്പ  –വലകട്രികളട്രില്  നട്രിനഗ്  പലെട്രിശേ  സഹട്രിതപ്പിം  ഇകൗടഷോക്കെഷോനുള്ളതഗ്
₹59.01 ലെക്ഷപ്പിം

[തട്രിരുവനന്തപുരപ്പിം വട്രികസന അഷതഷോറട്രിറട്രി 2016-17 ഓഡട്രിറഗ് റട്രിഷപഷോര്ടഗ് ഖണട്രിക 2-10]

ടട്രിഡയുലട  പരട്രിധട്രിയട്രിലുള്ള  പ ഞഷോയത്തുകളട്രിലലെ  വലകട്രികളക്കെഗ്  ഭവന  വഷോയ്പ
വട്രിതരണപ്പിം  ലചേയ്യുനതട്രിനഷോയട്രി  1985-86  മുതല്  1996-97  വലര  623.11  ലെക്ഷപ്പിം  രൂപ
ഹഡഗ്ഷകഷോയട്രില്  നട്രിനപ്പിം  കടമഷോയട്രി  സസലീകരട്രിച്ചെട്രിരുന.  ഹഡഗ്ഷകഷോയട്രില്  നട്രിലനടുത
ഷലെഷോണ്  ബഷോധലതയട്രില്  അവഷശേഷട്രിച്ചെ  321.11  ലെക്ഷപ്പിം  രൂപ  29.03.2011  ല്
ലക.യു.ആര്.ഡട്രി.എഫഗ്.സട്രി എന സര്ക്കെഷോര് സഷോപനപ്പിം ഏലറടുത്തു.

ഹയര് ഇന്കപ്പിം ഗ്രൂപഗ്  (HIG),  മട്രിഡട്രില് ഇന്കപ്പിം ഗ്രൂപഗ്  (MIG),  ഷലെഷോവര് ഇന്കപ്പിം
ഗ്രൂപഗ്  (LIG),  ദുര്ബലെ  വട്രിഭഷോഗങ്ങള  (EWS)  തുടങ്ങട്രിയ  വട്രിഭഷോഗങ്ങളട്രിലുള്ള
വലകട്രികളക്കെഷോണഗ്  ടട്രിഡ ഭവന വഷോയ്പ നല്കട്രിയട്രിട്ടുള്ളതഗ്.  21.10.2009  ലലെ സര്ക്കെഷോര്
ഉതരവു  പ്രകഷോരപ്പിം  ദുര്ബലെ  വട്രിഭഷോഗങ്ങളക്കെഗ്  അനുവദട്രിച്ചെ  29,48,440/-  രൂപയുപ്പിം
5.12.2012 ലലെ സ.ഉ (സഷോധഷോ)നപ്പിം 3372/2012/തസസഭവ നമ്പര് ഉതരവു പ്രകഷോരപ്പിം തഷോഴ
വരുമഷോന  വട്രിഭഷോഗതട്രിലുള്ളവര്ക്കെഗ്  (LIG)  അനുവദട്രിച്ചെ  7,51,129/-  രൂപയുപ്പിം  സര്ക്കെഷോര്
എഴുതട്രി തള്ളട്രിയട്രിട്ടുണഗ്.

റവനപ്യൂ റട്രിക്കെവറട്രി രജട്രിസഗ്ററര് പ്രകഷോരപ്പിം  MIG ലുപ്പിം LIG ലുപ്പിം ലപടുന 55 (LIG-8,
MIG-47)  ഗുണഷഭഷോകഷോക്കെള നട്രിലെവട്രില് റവനപ്യൂ റട്രിക്കെവറട്രി ഷനരട്രിടുന. 1990 ല് റവനപ്യൂ
റട്രിക്കെവറട്രി റട്രികസസഗ് അയച്ചെ ഷകസുകള ഷപഷോലുപ്പിം നഷോളട്രിതുവലര പൂര്തലീകരട്രിച്ചെട്രിടട്രില.

2016-17  വര്ഷപ്പിം റവനപ്യൂ റട്രിക്കെവറട്രിയട്രിലൂലട  1,37,998/-  രൂപ ഈടഷോക്കെട്രിയട്രിട്ടുണഗ്.
2016-17 വര്ഷലത ഡട്രി.സട്രി.ബട്രി പതട്രികയുലട സപ്പിംക്ഷട്രിപപ്പിം ചുവലട ഷചേര്ക്കുന.

സലീപ്പിം ഗുണഷഭഷോകഷോക്കെളുലട എണ്ണപ്പിം ഡട്രിമഷോനഗ് കളക്ഷന് ബഷോലെന്സഗ്

MIG 8 19,78,885 0 19,78,885

LIG 47 40,60,538 1,37,998 39,22,540

ആലക 55 60,39,423 1,37,998 59,01,425

കുടട്രിശട്രിക  തുക  ₹5,90,1425/-  യുലട  വട്രിശേദഷോപ്പിംശേപ്പിം  അനുബനപ്പിം-1  ല്
ഉളലപടുതട്രിയട്രിരട്രിക്കുന. 

                                              സമദ്ധ്യാഹൃത ഓഡളിററ്റ് റളിപപദ്ധ്യാര്ടറ്റ് 2017-18 433



ടട്രിഡ

തല്സട്രിതട്രി വട്രിവരപ്പിം ആരഷോഞ്ഞതട്രിനഗ് റവനപ്യൂ റട്രിക്കെവറട്രി നടപടട്രികള ആരപ്പിംഭട്രിച്ചെതട്രിലന തുടര്നഗ് പലെട്രിശേ
ഒഴട്രിവഷോക്കെണലമനഗ് ആവശേലലപടഗ് കുടട്രിശട്രികക്കെഷോര് സര്ക്കെഷോരട്രിഷലെയഗ് അഷപക്ഷ നല്കട്രിയട്രിട്ടുലണനഗ് ടട്രി ഡ
അറട്രിയട്രിച്ചെതഷോയട്രി  ടട്രി ഡ  ഓഡട്രിറഗ്  ലഡപപ്യൂടട്രി  ഡയറകറുലട  09.08.2018  ലലെ  ലക.എസഗ്.എ.ടട്രി ഡ.
2/118/2017 നമ്പര് കതഗ് പ്രകഷോരപ്പിം റട്രിഷപഷോര്ടഗ് ലചേയട്രിട്ടുണഗ്.

4. തഷദ്ദേശേ സസയപ്പിംഭരണ സഷോപനങ്ങളട്രില് നട്രിനള്ള അപ്പിംശേദഷോയപ്പിം  കുടട്രിശട്രിക   
₹8.89 ഷകഷോടട്രി

[തട്രിരുവനന്തപുരപ്പിം വട്രികസന അഷതഷോറട്രിറട്രി 2016-17 ഓഡട്രിറഗ് റട്രിഷപഷോര്ടഗ്  ഖണട്രിക 2-11]

1984  ലലെ  ഷകരള  ഡവലെപഗ്ലമനഗ്  അഷതഷോറട്രിറലീസഗ്  റൂളസട്രിലലെ  റൂള  32(സട്രി)
പ്രകഷോരപ്പിം  (ടകൗണ് പ്ലഷോനട്രിപ്പിംഗഗ് ആകഗ്  1108 (IV of 1108) 50-ാം വകുപഗ്  /മദഷോസഗ് ടകൗണ്
പ്ലഷോനട്രിപ്പിംഗഗ് ആകഗ്  1920 (IV of 1920)വകുപഗ്  50  എ)  ടട്രിഡയുലട പരട്രിധട്രിയട്രില് വരുന
തഷദ്ദേശേ  സസയപ്പിംഭരണ  സഷോപനങ്ങള  അവയുലട  വരുമഷോനതട്രിലന  2  ശേതമഷോനഷമഷോ
അഥവഷോ  സര്ക്കെഷോര്  കഷോലെഷോകഷോലെങ്ങളട്രില്  നട്രിശ്ചയട്രിക്കുന  നട്രിരക്കെട്രിഷലെഷോ  അപ്പിംശേദഷോയപ്പിം
(ലസഷനജഗ് ചേഷോര്ജഗ്) നല്കഷോന് ബഷോദ്ധലസരഷോണഗ്.

സര്ക്കെഷോര് ഉതരവഗ് (സഷോധഷോ) 983/2000/തസസഭവ തലീയതട്രി 2.3.2000  പ്രകഷോരപ്പിം
വട്രികസന  അഷതഷോറട്രിറട്രിയുലട  പരട്രിധട്രിയട്രില്  വരുന  തഷദ്ദേശേ  സസയപ്പിംഭരണ
സഷോപനങ്ങളട്രില്,  വഷോര്ഷട്രിക  വരുമഷോനപ്പിം  10  ലെക്ഷപ്പിം  രൂപയട്രില്  അധട്രികമുള്ള
മുനട്രിസട്രിപഷോലെട്രിറട്രികള/ഷകഷോര്പഷറഷനുകള വഷോര്ഷട്രിക  വരുമഷോനതട്രിലന 2% നട്രിരക്കെട്രിലുപ്പിം,
ഗഷോമ  പ  ഞഷോയത്തുകള  1%  നട്രിരക്കെട്രിലുപ്പിം  അപ്പിംശേദഷോയപ്പിം  നല്കഷോന്  ബഷോദ്ധലസരഷോണഗ്.
യഥഷോസമയപ്പിം  തുക  ഒടുക്കെട്രിയട്രിലലങട്രില്  2%  പട്രിഴപലെട്രിശേ  ഈടഷോക്കുവഷോനുപ്പിം  ഉതരവട്രില്
വലവസയുണഗ്.

ടട്രിഡയുലട  പരട്രിധട്രിയട്രില്  തട്രിരുവനന്തപുരപ്പിം  ഷകഷോര്പഷറഷനുപ്പിം  5  ഗഷോമ
പഞഷോയത്തുകളുമഷോണഗ്  ഉള്ളതഗ്.  ടട്രിഡയുലട  പ്രവര്തന  പരട്രിധട്രിയട്രിലുള്ള  ഗഷോമ
പഞഷോയത്തുകള അപ്പിംശേദഷോയമട്രിനതട്രില് 94-95 മുതല് ഒടുഷക്കെണ തുക കുടട്രിശട്രികയഷോണഗ്.
ഗഷോമ  പഞഷോയത്തുകളുലട  2010  വലരയുപ്പിം  തട്രിരുവനന്തപുരപ്പിം  നഗരസഭയുലട  2013-14
വലരയുമുള്ള  അപ്പിംശേദഷോയതട്രിലന കണക്കുകള മഷോതഷമ ടട്രിഡക്കെഗ് ലെഭട്രിച്ചെട്രിട്ടുള.

ടട്രിഡ  പലെതവണ  ആവശേലലപടട്രിട്ടുപ്പിം  ഷമല്  പറഞ്ഞ  തഷദ്ദേശേ  സസയപ്പിംഭരണ
സഷോപനങ്ങള  അവരുലട  വഷോര്ഷട്രിക  വരുമഷോനതട്രിലന  കൃതലമഷോയ  കണഷക്കെഷോ
അര്ഹമഷോയ അപ്പിംശേദഷോയഷമഷോ നല്കട്രിയട്രിടട്രില.

തട്രിരുവനന്തപുരപ്പിം  നഗരസഭയുപ്പിം  ഗഷോമ  പഞഷോയത്തുകളുപ്പിം  ലെഭലമഷോക്കുവഷോനുള്ള
അപ്പിംശേഷോദഷോയപ്പിം സപ്പിംബനട്രിച്ചെ വട്രിവരങ്ങള ചുവലട ഷചേര്ക്കുന. 
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ക്രമ
നപ്പിം

തസസഭവ
സഷോപനപ്പിം 

വര്ഷപ്പിം അപ്പിംശേദഷോയപ്പിം പട്രിഴപലെട്രിശേ ആലക 

1 തട്രിരുവനന്തപുരപ്പിം
നഗരസഭ

2009-10 മുതല്
2013-14 വലര 4,23,54,441 3,99,72,697 8,23,27,138

2 വട്രിളവൂര്ക്കെല്
ഗഷോമപഞഷോയതഗ്

1994 മുതല്
2010 വലര 

3,45,329 9,83,885 13,29,214

3 വട്രിളപട്രില്
ഗഷോമപഞഷോയതഗ് 

1994 മുതല്
2010 വലര 2,80,452 5,83,969 8,64,421

4 ലവങ്ങഷോനൂര്
ഗഷോമപഞഷോയതഗ്

1994 മുതല്
2010 വലര 

3,59,805 10,20,410 13,80,215

5 പള്ളട്രിച്ചെല്
ഗഷോമപഞഷോയതഗ്

1994 മുതല്
2010 വലര 3,67,276 6,98,897 10,66,173

6 കലട്രിയൂര്
ഗഷോമപഞഷോയതഗ് 

1994 മുതല്
2010 വലര 

5,43,542 14,24,757 19,68,299

ആലക 4,42,50,845 4,46,84,615 8,89,35,460

സര്ക്കെഷോര്  ഉതരവഗ്  (സഷോധഷോ)നമ്പര്  1882/15/തസസഭവ  തലീയതട്രി  23.6.2015
ഉതരവഗ്  പ്രകഷോരപ്പിം  2009-10  മുതല്  2013-14  വലരയുള്ള  കഷോലെയളവട്രില്,  അപ്പിംശേദഷോയ
ഇനതട്രില്  തട്രിരുവനന്തപുരപ്പിം  നഗരസഭ  നല്കുവഷോനുള്ള  8,23,27,138/- രൂപ
തട്രിരുവനന്തപുരപ്പിം നഗരസഭയുലട ഗഷോനട്രില് നട്രിനപ്പിം കുറവഗ് ലചേയഗ് ടട്രിഡക്കെഗ് നല്കുനതട്രിനഗ്
അനുമതട്രിയഷോയട്രിട്ടുണഗ്.

സര്ക്കെഷോര്  ഉതരവഗ്  (സഷോധഷോ)  നപ്പിം  1322/16/തസസഭവ  തലീയതട്രി  23.3.2016
പ്രകഷോരപ്പിം ടട്രിഡയുലട പ്രവര്തന പരട്രിധട്രിയട്രില് വരുന ഗഷോമ പഞഷോയത്തുകള കുടട്രിശട്രിക
അപ്പിംശേദഷോയപ്പിം അവരുലട കമട്രിറട്രി തലീരുമഷോനതട്രിനു വട്രിഷധയമഷോയട്രി ലസഷലല് ടട്രി.എസഗ്.ബട്രി
അക്കെകൗണട്രില്  നട്രിനപ്പിം  പട്രിന്വലെട്രിച്ചെഗ്  ടട്രിഡയഗ്  നല്കുനതട്രിനുപ്പിം  ഉതരവഷോയട്രിട്ടുണഗ്.
എനഷോല് തട്രിരുവനന്തപുരപ്പിം  നഗരസഭയട്രില് നട്രിഷനഷോ ഗഷോമ പഞഷോയത്തുകളട്രില് നട്രിഷനഷോ
2016-17 വര്ഷപ്പിം അപ്പിംശേദഷോയപ്പിം ഇനതട്രില് തുകലയഷോനപ്പിം ലെഭലമഷോയട്രിടട്രില. 

ടട്രിഡയുലട  പ്രധഷോന  വരുമഷോന  ഷസഷോതസഷോയ  അപ്പിംശേദഷോയതട്രിലന  കഷോലെട്രികമഷോയ
കണക്കെഗ്  ടട്രിഡയുലട  പക്കെല്  ലെഭലമല.  അപ്പിംശേദഷോയപ്പിം  പട്രിരട്രിലച്ചെടുക്കെഷോന്  കഴട്രിയഷോതതഗ്
സഷോപനതട്രിലന  വട്രികസന  പ്രവര്തനങ്ങലള  പ്രതട്രികൂലെമഷോയട്രി  ബഷോധട്രിക്കുനണഗ്.
വട്രിഷയപ്പിം ഷമല് നടപടട്രികളക്കെഷോയട്രി സര്ക്കെഷോരട്രിലന ശ്രദ്ധയട്രില് ലകഷോണവരുന.

നഗരസഭയട്രില് നട്രിനപ്പിം ഗഷോമപഞഷോയത്തുകളട്രില് നട്രിനപ്പിം അപ്പിംശേദഷോയപ്പിം ഈടഷോക്കുനതട്രിനുളള നടപടട്രികള
തസരട്രിതലപടുത്തുനതട്രിലന  ഭഷോഗമഷോയട്രി  സര്ക്കെഷോരുമഷോയട്രി  ചേര്ച്ചെകള  നടനവരുനതഷോയുപ്പിം  വട്രിവട്രിധ
തഷദ്ദേശേസഷോപനങ്ങളക്കെഗ് കതഗ് നല്കട്രിയട്രിട്ടുലണനപ്പിം ടട്രി ഡ അറട്രിയട്രിച്ചെതഷോയട്രി ടട്രി ഡ ഓഡട്രിറഗ് ലഡപപ്യൂടട്രി
ഡയറകറുലട  09.08.2018  ലലെ  ലക.എസഗ്.എ.ടട്രി ഡ.2/118/2017  നമ്പര്  കതഗ്  പ്രകഷോരപ്പിം  റട്രിഷപഷോര്ടഗ്
ലചേയട്രിട്ടുണഗ്.
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5. പഷോളയപ്പിം 'എപ്പിം' ഷബഷോക്കെഗ് -ഭരണഷോനുമതട്രി ലെഭട്രിച്ചെഗ് രണവര്ഷമഷോകുഷമ്പഷോഴുപ്പിം 
പദ്ധതട്രി ആരപ്പിംഭട്രിച്ചെട്രില

[തട്രിരുവനന്തപുരപ്പിം വട്രികസന അഷതഷോറട്രിറട്രി 2016-17 ഓഡട്രിറഗ് റട്രിഷപഷോര്ടഗ് ഖണട്രിക 3-7]

പഷോളയപ്പിം അ  ര്ബന് റട്രിനപ്യൂവ ല് എന സലീമട്രിലന ഭഷോഗമഷോയട്രി പഞഷോപുര  ജപ്പിംഗഗ്ഷനഗ്
സമലീപമുളള 83.50 ലസനഗ്  സലെതഗ്  രണഗ്  നട്രിലെ ഷബസഗ് ലമനഗ്  പഷോര്ക്കെട്രിപ്പിംഗഗ് ഉളലപലട

9400m2 വട്രിസ്തൃതട്രിയട്രില്  9  നട്രിലെകളുളള  വഷോണട്രിജല  സമുച്ചെയപ്പിം  നട്രിര്മട്രിക്കുനതട്രിനഗ്
21 ഷകഷോടട്രി  രൂപയുലട ഭരണഷോനുമതട്രി  ജട്രി.ഒ.(ആര്.റട്രി)നപ്പിം.3286/15/  എല്.എസഗ്.ജട്രി.ഡട്രി.
തലീയതട്രി  9.11.2015 പ്രകഷോരപ്പിം  സര്ക്കെഷോര്  നല്കട്രിയട്രിട്ടുണഗ്.  ഇലെകട്രിഫട്രിഷക്കെഷന്,  ലെട്രിഫഗ്,
ഫയര്  ലലഫറട്രിപ്പിംഗഗ്  എനട്രിവലയഷോഴട്രിലകയുളള  സട്രിവട്രില്  വര്ക്കുകളക്കെഗ്   15.60  ഷകഷോടട്രി
രൂപയളള സഷോഷങതട്രികഷോനുമതട്രി  ലെഭട്രിച്ചെട്രിട്ടുണഗ്. 16.2.2016-നഗ്  പ്രസ്തുത വര്ക്കെഗ്  ലടണര്
ലചേയ്യുകയുപ്പിം ഏറവുപ്പിം കുറഞ്ഞ നട്രിരക്കെഗ് ഷകസഷോടഗ് ലചേയ (എസട്രിഷമറഗ്  ഷററട്രിലനക്കെഷോള 1.10%
കുറവഗ്)  ഷകരള  ഷസറഗ്  കണ്സ്ട്രക്ഷന്  ഷകഷോര്പഷറഷലന  പ്രവൃതട്രി  ഏല്പട്രിക്കുനതട്രിനഗ്
സര്ക്കെഷോര്  ഉതരവഗ്  (ആര്.റട്രി)നപ്പിം.  1187/2017/എല്.എസഗ്.ജട്രി.ഡട്രി  തലീയതട്രി  18.7.17
പ്രകഷോരപ്പിം ഉതരവഷോകുകയുപ്പിം ലചേയട്രിട്ടുണഗ്.

പദ്ധതട്രി  നട്രിര്വ്വഹണതട്രിനഷോയട്രി  സര്ക്കെഷോര്  ഉതരവഗ്  (ആര്.റട്രി)  നപ്പിം.535/2017/
എല്.എസഗ്.ജട്രി.ഡട്രി.  തലീയതട്രി  23.2.17 പ്രകഷോരപ്പിം 56 ഷകഷോടട്രി രൂപ അനുവദട്രിച്ചു.  എനഷോല്
16.2.2016-ല്  പ്രസ്തുത  പദ്ധതട്രിയുലട  ശേട്രിലെഷോസഷോപനകര്മപ്പിം  നടതട്രിയതലഷോലത
നഷോളട്രിതുവലര നട്രിര്മഷോണതട്രിനഗ്  നഗരസഭയുലട ലപര്മട്രിറഗ് ലെഭലമഷോക്കുകഷയഷോ ഷകരള ഷസറഗ്
കണ്സ്ട്രക്ഷന്  ഷകഷോര്പഷറഷനഗ്  വര്ക്കെഗ്   ഓര്ഡര്  നല്കട്രി  പണട്രി  ആരപ്പിംഭട്രിക്കുകഷയഷോ
ലചേയട്രിടട്രില.  പ്രസ്തുത പദ്ധതട്രിക്കെഷോയട്രി  ആലക  18,23,190/-  രൂപ തഷോലഴ പറയുപ്പിംപ്രകഷോരപ്പിം
തനതു ഫണട്രില് നട്രിന ലചേലെവഴട്രിച്ചെട്രിട്ടുണഗ്. 

ലചേലെവട്രിനപ്പിം തുക ലചേക്കെഗ് നപ്പിം
/തലീയതട്രി 

ലലകപറട്രിയ
ആള/സഷോപനപ്പിം

ഷസഷോയട്രില്
ഇന്ലവസട്രിഷഗഷന്

1,00,000 224009/5.8.15 മഷോഷനജര്, ലസനര്
ഷഫഷോര് കണട്രിനപ്യൂയട്രിപ്പിംഗഗ്

എഡപ്യൂഷക്കെഷന്,
സട്രി.ഇ.റട്രി.  

1,28,675 148811/30.11.15

32,015 148833/2.12.15

സ്ട്രകഗ്ച്ചെറല്
ഡട്രിലലസന് 

സ്ക്രൂടട്രിനട്രി 
46,000 149549/ 6.9.16 എല്.ബട്രി.എസഗ്

കണ്സളടന്സട്രി
ഫലീസഗ്  

14,40,000 149141/ 2.4.16 വട്രി 5 ഡട്രിലലസന്
കണ്ഷസഷോര്ടട്രിയപ്പിം,

വഴുതയഷോടഗ്76,500 148773/6.11.15

ആലക 18,23,190
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സര്ക്കെഷോര്  ഉതരവഗ്  (ആര്.റട്രി)നപ്പിം.2807/99/എല്.എ.ഡട്രി  തലീയതട്രി  25.9.1999,
പ്രകഷോരപ്പിം ആര്ക്കെട്രിലടകഗ്ച്ചുറല് കണ്സളടനഷോയ വട്രി  5  ഡട്രിലലസന് കണ്ഷസഷോര്ടട്രിയപ്പിം-നഗ്
അനുവദട്രിക്കെഷോവുന തുക എസട്രിഷമറഗ് ഷകഷോസട്രിലന 2% ആയ  (15.06x2%)  30,12,000/-
രൂപയഷോണഗ്. എനഷോല് പ്രസ്തുത സഷോപനപ്പിം  ഈയട്രിനതട്രില്  54,00,000/- രൂപ ലക്ലെയട്രിപ്പിം
ലചേയട്രിരട്രിക്കുനതഗ്  (സഷോപനതട്രില്  നട്രിനളള  17.10.2016-ലലെ കതഗ്  പ്രകഷോരപ്പിം)
എന്തടട്രിസഷോനതട്രിലെഷോലണനഗ് വലകമല. നട്രിര്മഷോണതട്രിനഷോവശേലമഷോയ ഫണഗ് സര്ക്കെഷോര്
അനുവദട്രിച്ചെട്രിട്ടുപ്പിം  പ്രവൃതട്രി  ആരപ്പിംഭട്രിക്കെഷോതതട്രിനുപ്പിം,  തനതഗ്  ഫണട്രില്  നട്രിനപ്പിം
പ്രഷോരപ്പിംഭപ്രവൃതട്രികളക്കെഗ്  18.23  ലെക്ഷപ്പിം  രൂപ  ലചേലെവഴട്രിച്ചെതട്രിനുപ്പിം  വലകമഷോയ
വട്രിശേദലീകരണപ്പിം ടട്രിഡ നല്ഷകണതഷോണഗ്. 

ധനകഷോരലവകുപട്രില് നട്രിനപ്പിം  ക്ലെട്രിയറന്സഗ്  ലെഭട്രിക്കെഷോത സഷോഹചേരലതട്രില് ഷകരള  ഷസറഗ്  കണ്സ്ട്രക്ഷന്
ഷകഷോര്പഷറഷനഗ്  (KSCC)  നട്രിലെവട്രില് പദ്ധതട്രിയുമഷോയട്രി മുഷനഷോടഗ് ഷപഷോകഷോന് സഷോധട്രിക്കെട്രിലലനുയപ്പിം തനതഗ്
ഫണട്രില്  നട്രിനപ്പിം  ലചേലെവഷോയ  തുക  നഷോളട്രിതുവലര    23,03,190/-    രൂപയഷോയട്രി  വര്ദ്ധട്രിച്ചെതഷോയുപ്പിം
പരഷോമര്ശേതട്രിനഗ് ടട്രി ഡ മറുപടട്രി നല്കട്രിയതഷോയട്രി ടട്രി ഡ ഓഡട്രിറഗ് ലഡപപ്യൂടട്രി ഡയറകറുലട 21.08.2018 ലലെ
ലക.എസഗ്.എ.ടട്രി ഡ.2/118/2017 നമ്പര് കതഗ് പ്രകഷോരപ്പിം റട്രിഷപഷോര്ടഗ് ലചേയട്രിട്ടുണഗ്.

6. പഷോളയലത  പഷോര്ക്കെട്രിപ്പിംഗഗ്   പ്ലഷോസ  ('എ'  ഷബഷോക്കെഗ്)  -  നട്രിര്മഷോണപ്പിം
ആരപ്പിംഭട്രിച്ചെട്രില - മുന്കൂര് നല്കട്രിയ 10 ഷകഷോടട്രി രൂപയുലട നട്രിഷക്ഷപവട്രിവരങ്ങള
അപൂര്ണ്ണപ്പിം

[തട്രിരുവനന്തപുരപ്പിം വട്രികസന അഷതഷോറട്രിറട്രി 2016-17 ഓഡട്രിറഗ് റട്രിഷപഷോര്ടഗ് ഖണട്രിക 3-8]

തട്രിരുവനന്തപുരപ്പിം  വട്രികസന  അഷതഷോറട്രിറട്രി  പഷോളയതഗ്  സഷോഫലെലപ്പിം  ഷകഷോപ്പിംപ്ലകട്രിനഗ്
പുറകട്രിലെഷോയട്രി  6  നട്രിലെകളട്രില്  14,600 ചേതുരശ്രമലീററട്രില്  300  കഷോറുകളുലട പഷോര്ക്കെട്രിപ്പിംഗട്രിനഗ്
മുന്ഗണന നല്കട്രി,  5400  ചേതുരശ്രമലീറര് വഷോണട്രിജലസമുച്ചെയപ്പിം ഉളലപലട,  ഏകഷദശേപ്പിം
20,000 ചേതുരശ്രമലീറര് പബട്രിക്കെഗ് ഏരട്രിയ ഉളള ഒരു പഷോര്ക്കെട്രിപ്പിംഗഗ് പ്ലഷോസയഷോണഗ് വട്രിഭഷോവനപ്പിം
ലചേയട്രിട്ടുളളതഗ്.  പ്രസ്തുത  ഷബഷോക്കെട്രിലന  ('എ'  ഷബഷോക്കെഗ്)  നട്രിര്മഷോണതട്രിനഗ്   ഷവണട്രി  35
ഷകഷോടട്രി  രൂപയുലട  അടങല്  തുകയഗ്  സര്ക്കെഷോരട്രിലന   ഭരണഷോനുമതട്രി  ജട്രി.ഒ.  (ആര്.റട്രി.)
നപ്പിം.2357/14/എല്.എസഗ്.ജട്രി.ഡട്രി.  തലീയതട്രി  5.9.2014  പ്രകഷോരപ്പിം  ലെഭട്രിച്ചെട്രിട്ടുണഗ്.  തുടര്നഗ്
ആദല  ഗഡുവഷോയ 10  ഷകഷോടട്രി  രൂപ  സപ്പിംസഷോന  ആസൂതണ  ഫണട്രില്  (പ്ലഷോന്  ഫണഗ്)
നട്രിനപ്പിം  ടട്രിഡയുലട  ടട്രി.പട്രി.അക്കെകൗണഗ്  നപ്പിം.  19-ഷലെയഗ്   നല്കട്രിയട്രിട്ടുളളതഷോണഗ്.  പദ്ധതട്രി
നടപട്രിലെഷോക്കുനതട്രിനഷോയട്രി ഹട്രിന്ദുസഷോന് പ്രലീഫഷോബഗ് ലെട്രിമട്രിറഡുമഷോയട്രി  12.2.2016-ല് കരഷോര്
ഒപ്പുവച്ചു  സലെപ്പിം  കകമഷോറട്രി.  തുടര്നഗ്  ലചേക്കെഗ്  നപ്പിം.  1560205   തലീയതട്രി  26.2.2016
പ്രകഷോരപ്പിം ഷമല്പറഞ്ഞ 10 ഷകഷോടട്രി രൂപ എച്ചെഗ്.പട്രി എലട്രിനഗ് നല്കട്രി.

കണ്സളടന്സട്രി  ഷകഷോണ്ടഷോകഗ്  എഗട്രിലമനഗ്  (ഷക്ലെഷോസഗ്  2(പട്രി))  പ്രകഷോരപ്പിം  ടട്രിഡ
നട്രിര്ഷദ്ദേശേട്രിക്കുന  തരതട്രില്  പ്രസ്തുത  തുകയഗ്  പ്രഷതലക  ബഷോങഗ്  അക്കെകൗണഗ്
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പരട്രിപഷോലെട്രിഷക്കെണതുപ്പിം  ആയതഗ്  എഗട്രിലമനട്രിലന  പരട്രിധട്രിയട്രില്  വരുന
കഷോരലങ്ങളക്കുഷവണട്രി മഷോതപ്പിം വട്രിനട്രിഷയഷോഗട്രിഷക്കെണതുമഷോണഗ്.

പ്രസ്തുത  വട്രിഷയവുമഷോയട്രി  ബനലപടഗ്  നല്കട്രിയ  24.7.2017 തലീയതട്രിയട്രിലലെ
ഓഡട്രിറഗ് എന്കസയറട്രി നപ്പിം.10/16-17 നഗ് ടട്രിഡ 20.11.17 നഗ് നല്കട്രിയ മറുപടട്രിഷയഷോലടഷോപപ്പിം
എച്ചെഗ്.പട്രി.എലട്രില്  നട്രിനപ്പിം  ലെഭലമഷോക്കെട്രിയ  കഷോനറ  ബഷോങഗ്  കഷനഷോണ്ലമനഗ്  ശേഷോഖയട്രിലലെ
കറനഗ് അക്കെകൗണഗ് നമ്പര് 0819214000013 ലന 1.4.16 മുതല് 6.11.17 വലരയുളള ബഷോങഗ്
ഷസറഗ്ലമനപ്പിം  ഹഷോജരഷോക്കെട്രി.  ആയതുപ്രകഷോരപ്പിം  ടട്രിഡയട്രില്  നട്രിനപ്പിം  എച്ചെഗ്.പട്രി.എല്

കകപറട്രിയ  26.2.2016-ലലെ  1560205- ാാാ നമ്പര്  ലചേക്കെഗ്  19.5.2016-ല്  മഷോതമഷോണഗ്
പ്രസ്തുത  അക്കെകൗണട്രില്  നട്രിഷക്ഷപട്രിച്ചെട്രിട്ടുളളതഗ്.  തുടര്നഗ്  ഇതഗ്  സട്രിരനട്രിഷക്ഷപമഷോക്കെട്രി
മഷോറട്രിയട്രിട്ടുണഗ്  (തലീയതട്രിയുപ്പിം  കഷോലെയളവുപ്പിം  ഓഡട്രിറട്രിനഗ്  ലെഭലമഷോക്കെട്രിയട്രിടട്രില.)  പ്രസ്തുത
അക്കെകൗണട്രിലലെ 6.11.2017 ലലെ നലീക്കെട്രിയട്രിരട്രിപഗ് തഷോലഴ പറയുപ്പിം പ്രകഷോരമഷോണഗ്.

ആലക സട്രിരനട്രിഷക്ഷപതുക 10,65,00,000

കറനഗ് അക്കെകൗണഗ് ബഷോലെന്സഗ്     2,71,955

ആലക 10,67,71,955

പ്രവൃതട്രി  ആരപ്പിംഭട്രിച്ചെട്രിടട്രിലഷോത  സഷോഹചേരലതട്രില്  പ്രസ്തുത  തുകയട്രില്  നട്രിനഗ്  മറഗ്
സഷോമ്പതട്രിക  ഇടപഷോടുകള  നടതട്രിയട്രിടട്രിലഷോതതട്രിനഷോല്  ടട്രിഡ  എച്ചെഗ്.പട്രി.എലട്രിനഗ്
26.2.2016-ല് കകമഷോറട്രിയ 10 ഷകഷോടട്രി രൂപയുലട 6.11.2017-ലലെ മൂലെലപ്പിം 10,67,71,955/-
രൂപയഷോലണനഗ്  വലകമഷോണഗ്.  ഫയലെട്രിലലെ ഷരഖകള പ്രകഷോരപ്പിം  6.5%  വഷോര്ഷട്രികപലെട്രിശേ
നട്രിരക്കെട്രിലെഷോണഗ് പ്രസ്തുത സട്രിരനട്രിഷക്ഷപപ്പിം നടതട്രിയട്രിട്ടുളളതഗ്. 

ടട്രിഡയട്രില്  നട്രിനപ്പിം  എച്ചെഗ്.പട്രി.എല്  26.2.2016-ല്  കകപറട്രിയ  തുക
സമയബനട്രിതമഷോയട്രി  നട്രിഷക്ഷപട്രിച്ചെട്രിരുനലവങട്രില്  ലെഭട്രിക്കുമഷോയട്രിരുന  പലെട്രിശേ  തഷോലഴ
പറയുപ്പിം പ്രകഷോരപ്പിം കണക്കെഷോക്കുന.

1.3.2016  മുതല്  28.2.17  വലര  10  ഷകഷോടട്രി  രൂപയുലട  പലെട്രിശേ  -
10,00,00,000x6.5/100 

65,00,000

1.3.2017 മുതല്  31.10.2017  വലര  10  ഷകഷോടട്രി  65  ലെക്ഷപ്പിം രൂപയുലട
പലെട്രിശേ   - 10,65,00,000x6.5 x8/12 x100 

46,15,000

ആലക ലെഭട്രിഷക്കെണ പലെട്രിശേ 1,11,15,000

31.10.2017-ലലെ ആലക മൂലെലപ്പിം   - 10,00,00,000 + 65,00,000 +
46,15,000 11,11,15,000

എനഷോല്  67,71,955/-  രൂപ മഷോതമഷോണഗ്  പലെട്രിശേയട്രിനതട്രില് ലെഭലമഷോയട്രിട്ടുളളതഗ്.
സഷോപനപ്പിം  സമയബനട്രിതമഷോയട്രി  തുക  നട്രിഷക്ഷപട്രിക്കെഷോത  കഷോരണതഷോല്
പലെട്രിശേയട്രിനതട്രില് 43,43,045/-  രൂപ (1,11,15,000/- -  67,71,955/-)  ലെഭട്രിച്ചെട്രിലലനതഗ്
ഗകൗരവമഷോയട്രി കഷോഷണണ വസ്തുതയഷോണഗ്.
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2014  വര്ഷപ്പിം  ഭരണഷോനുമതട്രി  ലെഭട്രിച്ചെ  പദ്ധതട്രി  നഷോളട്രിതുവലര  ആരപ്പിംഭട്രിക്കെഷോന്
കഴട്രിയഷോതതുപ്പിം,  പദ്ധതട്രി  നടതട്രിപട്രിനഷോയട്രി  മുന്കൂര്  നല്കട്രിയ  10  ഷകഷോടട്രി  രൂപയഗ്
ലെഭട്രിഷക്കെണ  പലെട്രിശേയട്രില്  കുറവു  വനതുമഷോയ  സഷോഹചേരലപ്പിം  വട്രിശേദലീകരട്രിക്കെഷോന്  ടട്രിഡയഗ്
സഷോധട്രിച്ചെട്രിടട്രില. ഷമല് നടപടട്രികളക്കെഷോയട്രി സര്ക്കെഷോരട്രിലന ശ്രദ്ധയട്രില് ലകഷോണവരുന.

നഷോളട്രിതുവലര പരട്രിസട്രിതട്രി വകുപഗ്,  സട്രി.റട്രി.പട്രി,  നഗരസഭ,  ഫയര്  &  റസപ്യൂ വകുപഗ്  എനട്രിവട്രിടങ്ങളട്രില്
നട്രിനളള  അനുമതട്രി  പദ്ധതട്രിക്കെഗ്  ലെഭട്രിച്ചെട്രിടട്രിലലനഗ്  ടട്രിഡ  മറുപടട്രി  ലെഭലമഷോക്കെട്രിയതഷോയട്രി   ടട്രി ഡ  ഓഡട്രിറഗ്
ലഡപപ്യൂടട്രി  ഡയറകറുലട  21.08.2018  ലലെ  ലക.എസഗ്.എ.ടട്രി ഡ.2/118/2017  നമ്പര്  കതഗ്  പ്രകഷോരപ്പിം
റട്രിഷപഷോര്ടഗ് ലചേയട്രിട്ടുണഗ്.
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അദദദ്ധ്യായയം - 6

ഭൂമമിശദ്ധ്യാസ്ത്രപരമദ്ധ്യായയം പദ്ധ്യാരമിസമിതമികമദ്ധ്യായമുള്ള വമിഭമിന
സദ്ധ്യാഹചരദങ്ങളദ്ധ്യാല് സദ്ധ്യാമ്പതമിക പരദ്ധ്യാധധീനത നനരമിടുന

ഗദ്ധ്യാമപഞദ്ധ്യായത്തുകളമില് പരമിനശദ്ധ്യാധന നടതമിയതമിനന്റെ ഫലങ്ങള

ആമുഖഖ

പപ്രാദദേശശികവഖ  ഭൂമശിശപ്രാസ്ത്രപരവഖ  ജനസഖഖഖപ്രാപരവമപ്രായ  പദതഖകതകള
കപ്രാരണഖ  തദദ്ദേശസപ്രാപനങ്ങള  പദ്ധതശിനശിര്വഹണഖ,  ഭരണനശിര്വഹണഖ,
പശപ്രാത്തലവശികസനഖ,  തനതത്  വരുമപ്രാനഖ   എനശിവ  ഉളപപ്പെപടെയുള
വഖതഖസ്തദമഖലകളശില് ദനരശിടുന പവല്ലുവശിളശികള  /  പശ്നങ്ങള എനശിവ തശിരശിച്ചറശിഞത്
അവയുപടെ വഖക്തമപ്രായ ഉറവശിടെഖ കപണ്ടെത്തുകയുഖ പരശിഹപ്രാരസപ്രാദ്ധഖതകള  ഉളപപ്പെടുത്തശി
സമപ്രാഹൃത  ഓഡശിറത്  റശിദപ്പെപ്രാര്ടശിലൂപടെ  സര്കപ്രാരശിപന്റെ  ശ്രദ്ധയശില്  പകപ്രാണ്ടുവരുക
എനതുമപ്രാണത് ഈ അവദലപ്രാകനഖ പകപ്രാണ്ടെത് ലകഖമശിടുനതത്.

• വലശിയപറമ്പ ഗപ്രാമ പഞപ്രായത്തത് (കപ്രാസര്ദഗപ്രാഡത് ജശില)

ഭൂമശിശപ്രാസ്ത്രപരമപ്രായ
പദതഖകതകള

കടെലശിനഖ കപ്രായലശിനഖ ഇടെയശില്  24 കശിദലപ്രാമമീറര് ദദേര്ഘഖമുള, 
ഭൂമശിശപ്രാസ്ത്രപരമപ്രായശി   4 ദേദമീപുകള ഉളപപ്പെടുന ദകരളത്തശിപല 
ഏറവഖ നമീളഖ കൂടെശിയ ഗപ്രാമപഞപ്രായത്തപ്രാണശിതത്.  പതങ്ങുകൃഷശിയുഖ 
മതഖബന്ധനവമപ്രാണത് പധപ്രാനപതപ്രാഴശില് ദമഖലകള. 
ഗതപ്രാഗതസസൗകരഖഖ കുറവപ്രായതശിനപ്രാലഖ   ഭൂരശിഭപ്രാഗഖ ജനങ്ങളഖ 
മതഖദമഖലപയ ആശ്രയശിക്കുനവരുഖ രപ്രാപകല് ദഭദേമശിലപ്രാപത  
ദജപ്രാലശികളകത് ദപപ്രാകുനവരുമപ്രായതശിനപ്രാലഖ, നശിശശിത 
ഇടെദവളകളശില് കൂടുന ഗപ്രാമ സഭകളശില് ജനകമീയ പങപ്രാളശിത്തഖ 
കുറയുനതശിനഖ, ഗുണദഭപ്രാക്തൃസമശിതശി കൂടുനതശിനഖ 
പയപ്രാസമുണ്ടെപ്രാക്കുന്നുണ്ടെത്.   അവശഖഖ ദവണ്ടെ ദറപ്രാഡുകളപടെ 
നശിര്മപ്രാണ പവൃത്തശികളദപപ്രാലഖ പൂര്ത്തമീകരശിച്ചശിടശിലപ്രാത്തതശിനപ്രാല്
ജനങ്ങളമപ്രായശി  ബന്ധപപ്പെടുനതശിനഖ  ദസവനങ്ങള 
ലഭഖമപ്രാക്കുനതശിനഖ ബുദ്ധശിമുടത് ഉണ്ടെപ്രാകുന്നു. കടെല്തമീരദത്തപ്രാടു 
ദചേര്ന പഞപ്രായത്തപ്രായതശിനപ്രാല് ശുദ്ധജലത്തശിപന്റെ 
ലഭഖതക്കുറവമുണ്ടെത്.  

പപ്രാരശിസശിതശിക 
സപ്രാഹചേരഖഖ

തമീരദദേശപഞപ്രായത്തത് ആയതശിനപ്രാല്  ഭൂവശിസ്തൃതശിയുപടെ ഏറശിയ 
പങഖ CRZ പകപ്രാരമുള നശിയന്ത്രണത്തശിലപ്രാണത്.  തമീരദദേശ 
പരശിപപ്രാലന നശിയന്ത്രണ ചേടഖ പകപ്രാരഖ 500 മമീറര് തമീരത്തു നശിന്നു 
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മപ്രാറശി മപ്രാത്രദമ  ഫപ്രാമുകള ആരഖഭശികപ്രാവൂ എനതു പകപ്രാണ്ടുഖ 
പഞപ്രായത്തശിപന്റെ വശിസ്തൃതശി ഭൂരശിഭപ്രാഗത്തുഖ 500 മമീററശില് 
കുറവപ്രായതശിനപ്രാലഖ നശിര്മപ്രാണ സപ്രാമഗശികളപടെ അപരഖപ്രാപ്തത മൂലവഖ
വശികസന പദ്ധതശികള ഏപറടുകപ്രാനഖ നടെപ്പെശിലപ്രാകപ്രാനഖ 
കഴശിയുനശില.

സപ്രാമ്പത്തശിക 
പശിദനപ്രാകപ്രാവ
സയുഖ 
വസ്തുതകളഖ

പധപ്രാനപപ്പെട മപ്രാര്കറ്റുകദളപ്രാ കവലകദളപ്രാ പഞപ്രായത്തശില് 
ഇലപ്രാത്തതത്   തനതത് വരുമപ്രാനയശിനങ്ങളശില് കുറവത് ഉണ്ടെപ്രാക്കുന്നു. 
തമീരദദേശ പരശിപപ്രാലന നശിയന്ത്രണ ചേടഖ പകപ്രാരഖ തമീരദദേശത്തത് 
നശിര്മശിക്കുന വമീടുകളകത് വമീട്ടുനമ്പര്  നല്കപ്രാനപ്രാകപ്രാത്തതശിനപ്രാല്  
വസ്തുനശികുതശി പശിരശിപച്ചടുകപ്രാനപ്രാകപ്രാത്ത 
സശിതശിയുണ്ടെത്.ഗതപ്രാഗതമപ്രാര്ഗ്ഗങ്ങളപടെ അപരഖപ്രാപ്തത, പച്ചപുലത്, 
ദവദകപ്രാല് എനശിവയുപടെ ദേസൗര്ലഭഖഖ, ഭൂമശിശപ്രാസ്ത്രപരമപ്രായ കശിടെപ്പെത്, 
ദമച്ചശില് പുറങ്ങളപടെ അഭപ്രാവഖ എനശിവ നശിമശിത്തഖ മൃഗസഖരകണഖ,
ദകപ്രാഴശിവളര്ത്തല് എനശിവയുമപ്രായശി  ബന്ധപപ്പെട പദ്ധതശികൾ 
ഫലപദേമപ്രായശി പഞപ്രായത്തശില് നടെത്തുവപ്രാന് കഴശിയുനശില.   തനതത് 
വരുമപ്രാനഖ കുറവപ്രായതശിനപ്രാല് സര്കപ്രാരശിപന്റെ ഗഖപ്രാപ്പെത് ഫണ്ടെത് 
ഉപദയപ്രാഗശിച്ചപ്രാണത് പവര്ത്തനങ്ങള നടെത്തശി വരുനതത് .

• ആറളഖ ഗപ്രാമപഞപ്രായത്തത് (കണ്ണൂര് ജശില)

ഭൂമശിശപ്രാസ്ത്രപരമപ്രായ
പദതഖകതകള

കണ്ണൂര് ജശിലയശില് തലദശ്ശേരശി തപ്രാലൂകശില് ഇരശിടശി ബത്ദളപ്രാകശിലപ്രാണത് 
ആറളഖ ഗപ്രാമപഞപ്രായത്തത് സശിതശി പചേയ്യുനതത്.  നല മഴ ലഭശിക്കുന 
ജലസമൃദ്ധമപ്രായ പദദേശമപ്രായതശിനപ്രാല് പധപ്രാനമപ്രായുഖ കപ്രാര്ഷശിക 
ദമഖലയപ്രാണത്. ആറളഖ ഫപ്രാഖ പുനരധശിവപ്രാസ ദമഖലയശില് നശിന്നുഖ, 
ചേതശിരൂര്, വശിയറത്നപ്രാഖ എനമീ ദമഖലകളശില് നശിന്നുമുള ജനങ്ങളകത്
പഞപ്രായത്തത് ഓഫമീസശില് എത്തശിദച്ചരുനതശിനത് മതശിയപ്രായ ഗതപ്രാഗത
സസൗകരഖമശില. ജനങ്ങള പൂര്ണ്ണമപ്രായുഖ കപ്രാര്ഷശികവൃത്തശിപയ 
ആശ്രയശിക്കുനതശിനപ്രാല്   ഗപ്രാമസഭകളശില് 
 പപങടുക്കുനതശിനത് ബുദ്ധശിമുടത് ദനരശിടുന്നു.

പപ്രാരശിസശിതശിക 
സപ്രാഹചേരഖഖ

പഞപ്രായത്തശിപന്റെ ഭൂരശിഭപ്രാഗവഖ പരശിസശിതശിദലപ്രാലപദദേശങ്ങളപടെ 
പടശികയശിലപ്രാണത് ഉളപപ്പെടശിരശിക്കുനതത്.  മശിക പദദേശങ്ങളശിലഖ 
ദറപ്രാഡത് വശികപ്രാസമുണ്ടെപ്രായശിട്ടുപണ്ടെങശിലഖ വപ്രാഹനസസൗകരഖഖ 
കുറവപ്രായതശിനപ്രാല് പപപ്രാതുജനങ്ങളമപ്രായശി സുഗമമപ്രായശി 
ഇടെപഴകപ്രാനപ്രാവനശില.
ആറളഖ ഫപ്രാമശില് നശിന്നുഖ വളര്ത്തുമൃഗപ്രാദേശികപള എടൂരശിപല 
മൃഗപ്രാശുപത്രശിയശില് എത്തശിക്കുനതു ശ്രമകരവഖ 
പചേലദവറശിയതുമപ്രായതശിനപ്രാല്  മൃഗസഖരകണ പവര്ത്തനങ്ങളകത്
അനദയപ്രാജഖമപ്രായ പദ്ധതശികള വശിഭപ്രാവനഖ പചേയ്തു നടെപ്പെപ്രാകപ്രാന് 
ബുദ്ധശിമുടത് അനഭവപപ്പെടുന്നുണ്ടെത്.
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സപ്രാമ്പത്തശിക 
പശിദനപ്രാകപ്രാവ
സയുഖ 
വസ്തുതകളഖ

ആറളഖ പൂര്ണ്ണമപ്രായുഖ കപ്രാര്ഷശികദമഖലയപ്രായതശിനപ്രാലഖ, വഖപ്രാപപ്രാര 
വഖവസപ്രായ വപ്രാണശിജഖ സപ്രാപനങ്ങള കുറവപ്രായതശിനപ്രാലഖ തനതു 
വരുമപ്രാനത്തശില് ഗണഖമപ്രായ കുറവണ്ടെത്. ആറളഖ ഫപ്രാഖ 
പുനരധശിവപ്രാസദമഖലയശില് കുടെശിദയറശിയ പടശിക വര്ഗ്ഗ 
കുടുഖബങ്ങളപടെ എണ്ണത്തശിനത് ആനപപ്രാതശികമപ്രായ വര്ദ്ധനവത് 
ടെശി.എസത്.പശി ഫണ്ടെശിപന്റെ ലഭഖതയശിലണ്ടെപ്രായശിടശില.

• അയ്യന്കുനത് ഗപ്രാമ പഞപ്രായത്തത് (കണ്ണൂര് ജശില)

ഭൂമശിശപ്രാസ്ത്രപരമപ്രായ
പദതഖകതകള

കണ്ണൂര് ജശിലയശില് തലദശ്ശേരശി തപ്രാലൂകശില് ഇരശിടശി 
ദബപ്രാകശിലളപപ്പെടുനതപ്രാണത് അയ്യന്കുനത്  ഗപ്രാമ പഞപ്രായത്തത്. ഇതത് 
123.9 ചേ.കമീ.മമീ വശിസ്തമീര്ണ്ണത്തശില് വഖപ്രാപശിച്ചത് കശിടെക്കുന 
മലമ്പ്രദദേശമപ്രാണത്. ഗപ്രാമസഭകള, വശികസനപസമശിനപ്രാര് എനശിവ 
സഖഘടെശിപ്പെശിക്കുനതശിനത് പദദേശപത്ത ഭൂമശിശപ്രാസ്ത്രപരമപ്രായ 
പദതഖകതകള തടെസ്സമുണ്ടെപ്രാക്കുന്നു.  പഞപ്രായത്തത് ആസപ്രാനമപ്രായ 
അങ്ങപ്രാടെശികടെവശില് എത്തശിദച്ചരുനതശിനത്  14 കശിദലപ്രാമമീററശില് 
അധശികഖ യപ്രാത്ര പചേദയ്യണ്ടെശി വരുന്നുണ്ടെത്. ദുര്ഘടെ 
പരശിതസശിതശികളള പദദേശങ്ങള കൂടുതലളതശിനപ്രാല് 
ഗപ്രാമസഭകള കൂടുനതശിനഖ 
വശികസനപസമശിനപ്രാറുകളസഖഘടെശിപ്പെശിക്കുനതശിനഖ 
ഗുണദഭപ്രാക്തൃസമശിതശികള രൂപമീകരശിക്കുനതശിനഖ 
ബുദ്ധശിമുട്ടുണ്ടെപ്രാകുന്നുണ്ടെത്.  പചേരശിവളതുഖ ഉയര്നതുഖ 
വനപ്രാതശിര്ത്തശിദയപ്രാടെത് ദചേര്നതുമപ്രായ പദദേശമപ്രായതശിനപ്രാല് 
നശിര്മപ്രാണ പവൃത്തശികള നശിര്വ്വഹശിക്കുനതശിനഖ  ഭൂമശി 
ആര്ജശിക്കുനതശിനഖ  ദറപ്രാഡത് സസൗകരഖമശിലപ്രാത്തതത് വശിഘപ്രാതഖ 
സൃഷശിക്കുന്നു. മരപ്രാമത്തത് പവൃത്തശികള ഏപറടുക്കുനതശിനത് 
കരപ്രാറുകപ്രാദരപ്രാ ഗുണദഭപ്രാക്തൃസമശിതശികദളപ്രാ ഏജന്സശികദളപ്രാ 
തയ്യപ്രാറപ്രാകപ്രാത്തതത്  പദ്ധതശി പവര്ത്തനങ്ങപള മനമീഭവശിപ്പെശിക്കുന്നു. 
ഭൂമശിശപ്രാസ്ത്രപരമപ്രായശി പചേരശിവത് പദദേശമപ്രായതശിനപ്രാല് 
നപ്രാണഖവശിളകളകപ്രാണത് അനദയപ്രാജഖപമങശിലഖ   
മപ്രാര്ഗ്ഗനശിര്ദദ്ദേശങ്ങള പകപ്രാരഖ ഭകഖവശിളകളകത് മുന്ഗണന 
നല്കശിയശിട്ടുളതത് പദ്ധതശി
പവര്ത്തനങ്ങപള സപ്രാരമപ്രായശി ബപ്രാധശിക്കുന്നു.

പപ്രാരശിസശിതശിക 
സപ്രാഹചേരഖഖ

ഗുണദഭപ്രാക്തപ്രാകളപടെ  ഉടെമസതയശിലള ഭൂവശിസ്തൃതശി 
വളപരയധശികമപ്രായതശിനപ്രാലഖ  ജനസപ്രാന്ദ്രത (176 ചേതുരശ്ര 
കശിദലപ്രാമമീറര്) വളപര   കുറവപ്രായതശിനപ്രാലഖ  സഖസപ്രാനതലത്തശില് 
നശിശയശിക്കുന മപ്രാനദേണ്ഡങ്ങള പപ്രാലശിച്ചത്  ഗുണദഭപ്രാക്തപ്രാകപള 
കപണ്ടെത്തുനതുഖ ഗ്രൂപ്പെത് സഖരഖഭങ്ങള നടെപ്പെപ്രാക്കുനതുഖ  
ദുഷ്കരമപ്രാകുന്നു. നശിലവശില് ഗപ്രാമപഞപ്രായത്തശിപന്റെ മുഴുവന് 
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വപ്രാര്ഡുകളശിലഖ ദനപ്രാടമീസത് ദബപ്രാര്ഡുകള സപ്രാപശിച്ചശിട്ടുണ്ടെത്. 
ധനപരമപ്രായ പരശിമശിതശികളപ്രാല് ഗപ്രാമദകന്ദ്രങ്ങള 
പവര്ത്തനകമമല.

സപ്രാമ്പത്തശിക 
പശിദനപ്രാകപ്രാവസ
യുഖ വസ്തുതകളഖ

ജനസപ്രാന്ദ്രത കുറവപ്രായതശിനപ്രാല് പതപ്രാഴശില് നശികുതശി, വസ്തുനശികുതശി 
എനശിവ കുറവപ്രാണത്. അഞത് കുന്നുകളശില് സശിതശി പചേയ്യുന 
കര്ണപ്രാടെക വനപ്രാതശിര്ത്തശി  പങശിടുന ഈ പദദേശത്തത് വഖവസപ്രായ 
വപ്രാണശിജഖ സപ്രാപനങ്ങള പവര്ത്തശിക്കുനതശിനള 
സപ്രാഹചേരഖങ്ങള വളപര കുറവപ്രായതശിനപ്രാല് ദലസന്സത് ഫമീ 
ഡശിമപ്രാന്റെത് നശിലവശിലള വസ്തു നശികുതശി ഡശിമപ്രാന്റെശിപന്റെ പവറുഖ 2% 
മപ്രാത്രമപ്രാണത്. 

• പകപ്രാടശിയൂര് ഗപ്രാമ പഞപ്രായത്തത് (കണ്ണൂര് ജശില)

ഭൂമശിശപ്രാസ്ത്രപരമപ്രായ
പദതഖകതകള

155.87 ചേതുരശ്ര കശിദലപ്രാമമീറര് വശിസ്തമീര്ണ്ണമുള പകപ്രാടശിയൂര് 
ഗപ്രാമപഞപ്രായത്തശില് സമുദ്രനശിരപ്പെശില് നശിന്നുഖ 750 മുതല് 2500 
അടെശി വപര ഉയരത്തശില് സശിതശി പചേയ്യുന പദദേശങ്ങള 
ഉളപപ്പെടുന്നു. സഹഖമലനശിരകളപടെ ഭപ്രാഗമപ്രായ ഈ പദദേശഖ 
മലകളപ്രാല് ചുറപപ്പെട്ടു കശിടെക്കുന്നു. ഭൂമശിശപ്രാസ്ത്രപരമപ്രായ 
പദതഖകതകളപ്രാല്  നശിലവശിലള പദ്ധതശി രൂപമീകരണ 
നശിര്വ്വഹണ മപ്രാര്ഗ്ഗനശിര്ദദ്ദേശങ്ങള അപസക്തമപ്രാകുന 
സപ്രാഹചേരഖമുണ്ടെത്. 

പപ്രാരശിസശിതശിക 
സപ്രാഹചേരഖഖ

വനദമഖല, ദതപ്രാടഖ ദമഖല, ദുര്ഘടെപരശിതസശിതശികളശിലള 
പദദേശങ്ങള എനശിവയപ്രാല് ചുറപപ്പെട്ടു കശിടെക്കുന പദദേശമപ്രാണത്. 
ദറപ്രാഡുകളപടെയുഖ മതശിയപ്രായ ഗതപ്രാഗതസസൗകരഖത്തശിപന്റെയുഖ 
അഭപ്രാവഖ, വനഖമൃഗശലഖഖ എനശിവ വശികസന പസമശിനപ്രാറുകള 
സഖഘടെശിപ്പെശിക്കുനതശിനഖ ഗുണദഭപ്രാക്തൃസമശിതശികള 
രൂപമീകരശിക്കുനതശിനഖ തടെസ്സഖ സൃഷശിക്കുന്നു. ഭൂമശി 
ആര്ജശിക്കുനതശിനഖ നശിര്മപ്രാണ പവൃത്തശികള 
നശിര്വ്വഹശിക്കുനതശിനഖ പപ്രാരശിസശിതശിക പദതഖകതകള 
ബുദ്ധശിമുട്ടുണ്ടെപ്രാക്കുന്നു. ഗപ്രാമസഭകളപടെയുഖ  ഊരുക്കൂടങ്ങളപടെയുഖ 
വശികസനപസമശിനപ്രാറുകളപടെയുഖ പപ്രാധപ്രാനഖപത്തക്കുറശിച്ചുള 
അറശിവശിലപ്രായ്മയുഖ,  കപ്രാര്ഷശികവ ൃത്തശിദയപ്രാടുള അമശിതപ്രാശ്രശിതതദവഖ
കപ്രാരണഖ തദദ്ദേശവപ്രാസശികളകത് ആസൂത്രണപകശിയകളശില് 
പങപ്രാളശികളപ്രാകപ്രാനപ്രാകുനശില.

സപ്രാമ്പത്തശിക 
പശിദനപ്രാകപ്രാവസ
യുഖ വസ്തുതകളഖ

കപ്രാര്ഷശിക ദമഖലപയ  മപ്രാത്രഖ  ആശ്രയശിക്കുന സപ്രാമ്പത്തശികമപ്രായശി 
പശിദനപ്രാകഖ നശില്ക്കുന  ജനത ആയതശിനപ്രാലഖ, പകുതശിയശിദലപറ 
പചേറശിയ പകടശിടെങ്ങള ആയതശിനപ്രാലഖ, വഖവസപ്രായ വപ്രാണശിജഖ 
സപ്രാപനങ്ങള പവര്ത്തശിക്കുനതശിനള സപ്രാഹചേരഖവഖ 
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പശപ്രാത്തല  സസൗകരഖവഖ  ഇലപ്രാത്തതശിനപ്രാലഖ  
തനതുവരുമപ്രാനത്തശില് ഗണഖമപ്രായ കുറവത് ഉണ്ടെപ്രാകുന്നുണ്ടെത്.
കൂനഖപള കുറശിചേഖ ദകപ്രാളനശി
ദപരഖ ദഫപ്രാറസശിനളശില് ഏകദദേശഖ 200 ഏകദറപ്രാളഖ 
വശിസ്തമീര്ണ്ണഖ വരുന ഭൂപദദേശമപ്രാണശിതത്. പടശിക വര്ഗ്ഗ 
വശിഭപ്രാഗത്തശില്പപ്പെട 45  കുറശിചേഖ കുടുഖബങ്ങളപ്രാണത് ഈ 
ദകപ്രാളനശിയശില് അധശിവസശിക്കുനതത്. വളപര  ഉയരഖ കൂടെശിയ 
ഭൂപദദേശമപ്രായതശിനപ്രാല്  കശിണറുകള , കുളങ്ങള എനശിവ 
ദകപ്രാളനശിക്കുളശിലശില. വനത്തശില് നശിന്നുള നമീരുറവകപളയപ്രാണത് 
ദകപ്രാളനശികപ്രാര് കുടെശിപവളത്തശിനപ്രായശി ആശ്രയശിക്കുനതത്. 
ദകപ്രാളനശിയുപടെ വനപ്രാതശിര്ത്തശിയശില് ദഫപ്രാറസത് പഫന്സശിങ്ങത് 
നടെത്തശിയശിടശിലപ്രാത്തതശിനപ്രാല്  വനഖമൃഗശലഖഖ കപ്രാരണഖ കൃഷശി - 
മൃഗസഖരകണ പവര്ത്തനങ്ങളശില്  ഏര്പപ്പെടെപ്രാന് 
സപ്രാധശിക്കുനശില.ദകപ്രാളനശികളശിപല ഭവനങ്ങള 
ദവദേദ്യുതമീകരശിച്ചശിട്ടുപണ്ടെങശിലഖ പതരുവത് വശിളക്കുകദളപ്രാ 
പടെലദഫപ്രാണ്  സസൗകരഖദമപ്രാ ഇല. എനപ്രാല് പമപ്രാദബല് 
ദസവനഖ ലഭഖമപ്രാണത്. ദകപ്രാളനശിക്കുളശില് വശിദേഖപ്രാഭഖപ്രാസ 
സപ്രാപനങ്ങള, പപ്രാഥമശിക ആദരപ്രാഗഖ ദകന്ദ്രങ്ങള, പഹല്ത്തത് 
സബത് പസന്റെറുകള  എനശിവയശില.

• പപപ്രാഴുതന ഗപ്രാമ പഞപ്രായത്തത് (വയനപ്രാടെത് ജശില)

ഭൂമശിശപ്രാസ്ത്രപരമപ്രായ
പദതഖകതകള

വയനപ്രാടെത് ജശിലയശിപല ദവത്തശിരശി തപ്രാലൂകശില് സമുദ്രനശിരപ്പെശില് 
നശിന്നുഖ 700 മുതല് 2100 മമീറര് വപര ഉയരത്തശിലപ്രാണത് പപപ്രാഴുതന 
ഗപ്രാമ പഞപ്രായത്തത് സശിതശി പചേയ്യുനതത്. നശികശിപ്ത 
വനപദദേശങ്ങള, ദതപ്രാടഖ ദമഖല, ദുര്ഘടെപരശിതസശിതശികളശിലള 
പദദേശങ്ങള  എനശിവ ഏപറയുള  പഞപ്രായത്തശിൽ  
ഗതപ്രാഗതസസൗകരഖഖ കുറവപ്രായതശിനപ്രാല് ഗപ്രാമസഭകളശിലഖ 
വശികസനപസമശിനപ്രാറുകളശിലഖ ജനങ്ങളകത് എത്തശിദച്ചരപ്രാന് 
ബുദ്ധശിമുടത് അനഭവപപ്പെടുനതത് ജനപങപ്രാളശിത്തഖ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ടെത്. 
പദ്ധതശി പദദേശപത്ത നശിവപ്രാസശികളപടെ തപ്രാല്പ്പെരഖക്കുറവത്, 
വശിദേഖപ്രാഭഖപ്രാസക്കുറവത്, സമീസണല് ദജപ്രാലശിക്കു ദവണ്ടെശിയുള 
പയപ്രാണഖ എനശിവ കപ്രാരണഖ ദബപ്രാധവല്കരണ 
പരശിപപ്രാടെശികളശിലഖ ഗപ്രാമസഭകളശിലഖ പപങടുകപ്രാത്തതശിനപ്രാല്  
പപപ്രാതുവശികസനപവര്ത്തനങ്ങള ആവശിഷ്കരശിക്കുനതശിനത്  
ഇവരുപടെ നശിര്ദദ്ദേശങ്ങള ലഭഖമപ്രാകുനശില.  ഇതത് യഥപ്രാര്ത്ഥ 
ഗുണദഭപ്രാക്തപ്രാകപള കപണ്ടെത്തുനതശിനഖ, വര്കശിഖഗത് ഗ്രൂപ്പുകള 
രൂപമീകരശിക്കുനതശിലഖ ബുദ്ധശിമുടത് സൃഷശിക്കുന്നു. പഞപ്രായത്തശിപന്റെ 
ഭൂമശിയശിൽ  പകുതശിദയപ്രാളഖ പപ്രാടവഖവസയശിലള  
എദസറ്റുകളപ്രായതശിനപ്രാൽ നശിയമ പകപ്രാരഖ ഭൂമശി ആര്ജശിക്കുനതശിന
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സപ്രാധശികപ്രാത്തതശിനപ്രാല് ഗതപ്രാഗതസസൗകരഖഖ പമച്ചപപ്പെടുത്തല്, 
അങണവപ്രാടെശി പകടശിടെ നശിര്മപ്രാണഖ, മപ്രാലശിനഖ നശിദകപഖ 
എനശിവയപ്രായശി അനദയപ്രാജഖമപ്രായ ഭൂമശി കപണ്ടെത്തപ്രാനപ്രാകുനശില. 
പദ്ധതശിമപ്രാര്ഗ്ഗനശിര്ദദ്ദേശങ്ങളക്കു വശിരുദ്ധമപ്രായശിട്ടുള വര്കശിഖഗത് ഗ്രൂപ്പെത് 
നശിര്ദദ്ദേശങ്ങള പദ്ധതശികളപടെ  ആസൂത്രണനശിര്വ്വഹണ 
പകശിയയശില് തടെസ്സഖ സൃഷശിക്കുന്നു. ദമഖലപ്രാ വശിഭജനത്തശിപന്റെ 
അടെശിസപ്രാനത്തശിലപ്രായശിരശികണഖ പദ്ധതശികളകത് തുക 
വകയശിരുദത്തണ്ടെപതന മപ്രാര്ഗദരഖപ്രാ നശിബന്ധന പപ്രാദദേശശിക 
ആവശഖങ്ങപള മുന്നശിര്ത്തശിയുള പദ്ധതശി രൂപമീകരണത്തശിനത്  
വശിഘപ്രാതമപ്രാകുന്നുണ്ടെത്.

പപ്രാരശിസശിതശിക 
സപ്രാഹചേരഖഖ

പഞപ്രായത്തശിനത് ദകമപ്രാറശികശിടശിയ പല സപ്രാപനങ്ങളഖ (ഉദേപ്രാ. 
പശിണദങ്ങപ്രാടെത് ആയുര്ദവദേ ഡശിസത് പപന്സറശി) തദദ്ദേശവപ്രാസശികളകത്
സസൗകരഖപദേവഖ പദയപ്രാജനപദേവമപ്രായ രമീതശിയശിലല സശിതശി 
പചേയ്യുനതത്. നശിലവശില് വശികസനപവര്ത്തനങ്ങള, 
ദകമപദ്ധതശികള തുടെങ്ങശിയവ സഖബന്ധശിച്ച വശിവരങ്ങള 
ജനങ്ങളശിദലകത് എത്തശിക്കുനതശിനപ്രായശി അവലഖബശിച്ചു വനശിരുന 
ദനപ്രാടമീസത് വശിതരണഖ ഫലപദേമപ്രാകുനശില. 
ഗതപ്രാഗതസസൗകരഖങ്ങളപടെ അഭപ്രാവഖ, പഞപ്രായത്തത് വപ്രാഹനങ്ങളപടെ 
കുറവത് എനശിവ നശിമശിത്തഖ ജനപതശിനശിധശികളക്കുഖ 
ജമീവനകപ്രാര്ക്കുഖ യഥപ്രാസമയഖ ഫമീല്ഡത് സനര്ശനഖ നടെത്തശി  
സശിതശിഗതശികള മനസ്സശിലപ്രാക്കുനതശിനഖ റശിദപ്പെപ്രാര്ടത് 
തയ്യപ്രാറപ്രാക്കുനതശിനഖ തടെസ്സഖ ഉണ്ടെപ്രാകുന്നുണ്ടെത്.

സപ്രാമ്പത്തശിക 
പശിദനപ്രാകപ്രാവസ
യുഖ വസ്തുതകളഖ

ജനസഖഖഖയുപടെ ഭൂരശിഭപ്രാഗവഖ സപ്രാമ്പത്തശികമപ്രായുഖ സപ്രാമൂഹശികമപ്രായുഖ 
പശിദനപ്രാകപ്രാവസയശിലള ആദേശിവപ്രാസശികള, ദതപ്രാടഖ 
പതപ്രാഴശിലപ്രാളശികള, കുടെശിദയറപതപ്രാഴശിലപ്രാളശികള എനശിവരപ്രായതശിനപ്രാല്
പഞപ്രായത്തശിപന്റെ തനതുവരുമപ്രാനത്തശില് ഗണഖമപ്രായ കുറവത് 
ഉണ്ടെപ്രാകുന്നുണ്ടെത്. വഖവസപ്രായ വപ്രാണശിജഖ സപ്രാപനങ്ങള സുഗമമപ്രായശി 
പവര്ത്തശിക്കുനതശിനള സപ്രാഹചേരഖങ്ങള ഇലപ്രാത്തതശിനപ്രാല് ഡശി 
& ഒ ദലസന്സശിനത്തശില് കമപ്രാനഗതമപ്രായ വപ്രാര്ഷശിക വര്ദ്ധനവത്
ഉണ്ടെപ്രാകുനശില. 

• നൂല്പ്പുഴ ഗപ്രാമ പഞപ്രായത്തത് (വയനപ്രാടെത് ജശില)

ഭൂമശിശപ്രാസ്ത്രപരമപ്രായ
പദതഖകതകള

വയനപ്രാടെത് ജശിലയശിപല സുല്ത്തപ്രാന്ബദത്തരശി തപ്രാലൂകശിപന്റെ കശിഴകത് 
ഭപ്രാഗത്തപ്രായപ്രാണത് നൂല്പ്പുഴ ഗപ്രാമപഞപ്രായത്തത് സശിതശി പചേയ്യുനതത്. 
ആപക ജനസഖഖഖയുപടെ 40 %- ല് അധശികഖ 
ദഗപ്രാത്രജനസഖഖഖയുള പഞപ്രായത്തശിപന്റെ മൂനശില് രണ്ടെത് ഭപ്രാഗവഖ 
വനപദദേശമപ്രാണത്. നശിബശിഡ വനപദദേശങ്ങളക്കുളശില് യപ്രാപതപ്രാരു 
ഗതപ്രാഗതമപ്രാര്ഗ്ഗവഖ ദവദേദ്യുതശിയുഖ ഇലപ്രാത്ത ഗപ്രാമങ്ങള 

446 നകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡമിററ്റ് വകുപറ്റ്



വവിഭവിന്ന സസാഹചരര്യങ്ങളളും സസാമ്പതവിക സവിതവിയളും

പഞപ്രായത്തശിലണ്ടെത്. പഞപ്രായത്തത് നടെത്തുന 
വശികസനപവര്ത്തനങ്ങള, ദകമപവര്ത്തനങ്ങള എനശിവയുപടെ 
വശിവരഖ ഗുണദഭപ്രാക്തപ്രാകളപകത്തശിക്കുനതശിനത് മതശിയപ്രായ 
സസൗകരഖമശില. വപ്രാഹനസസൗകരഖഖ, വപ്രാര്ത്തപ്രാവശിനശിമയ ഉപപ്രാധശികള 
എനശിവ ഒരുക്കുനതശിനത് നശിലവശിലള നശിയമങ്ങളഖ  
പഞപ്രായത്തശിപന്റെ സപ്രാമ്പത്തശികസശിതശിയുഖ അനവദേശിക്കുന്നുമശില.  
വനഖ കണ്കറന്റെത് ലശിസശില് ഉളപപ്പെടതപ്രായതശിനപ്രാല് തദദ്ദേശ ഭരണ 
സപ്രാപനത്തശിനത് വനത്തശിനളശില് പദ്ധതശികപളപ്രാന്നുഖ 
നടെപ്പെശിലപ്രാകപ്രാന് കഴശിയുനശില. തൂകക്കുറവള കുടശികളപടെ ജനനവഖ 
ദശശവമരണവഖ പഞപ്രായത്തത് അഭശിമുഖമീകരശിക്കുന പശ്നങ്ങളശില് 
പപടുന്നു.

പപ്രാരശിസശിതശിക 
സപ്രാഹചേരഖഖ

ഗപ്രാമ പഞപ്രായത്തശില് ദഗപ്രാത്രവശിഭപ്രാഗങ്ങപളയുഖ, വനത്തശിനളശില് 
തപ്രാമസശിക്കുനവപരയുഖ, മറത് വശിഭപ്രാഗങ്ങപളയുഖ സഖബന്ധശിച്ച 
സശിതശിവശിവരകണക്കുകള ദശഖരശിച്ചത് സൂകശിക്കുനശില. 
പഞപ്രായത്തശിപല 12 ഓളഖ ഗപ്രാമങ്ങള 
നശിബശിഡവനത്തശിനളശില്ആയതശിനപ്രാല് ഇവശിടെങ്ങളശിപല 
ജനങ്ങളകത് ഗപ്രാമസഭകളശില് പപങടുക്കുനതശിനഖ വശിവരങ്ങള 
അറശിയുനതശിനഖ പറപ്രാത്ത സപ്രാഹചേരഖമുണ്ടെത്. പഞപ്രായത്തശിപല 90%
ശതമപ്രാനഖ ജനങ്ങളഖ പചേറുകശിടെ നപ്രാമമപ്രാത്ര കര്ഷകരപ്രാണത്. 
വനഖമൃഗശലഖഖ കപ്രാരണഖ കൃഷശി നടെത്തശിയപ്രാലഖ വരുമപ്രാനഖ 
ലഭശികപ്രാത്തതശിനപ്രാല് കൃഷശിയശിടെങ്ങള ഭൂരശിഭപ്രാഗവഖ തരശിശപ്രായശി 
ഇടശിരശിക്കുന്നു. വര്ഷഖ ദതപ്രാറുഖ ആനകളപടെ ആകമണത്തശില് 
നശിരവധശി കര്ഷകര്കത് ജമീവന് നഷമപ്രാകുന്നുണ്ടെത്. 
നശിര്മപ്രാണസപ്രാമഗശികളപടെ ലഭഖതക്കുറവഖ വനഖ വകുപ്പെശിപന്റെ 
സമതഖ ലഭഖമപ്രാകപ്രാത്തതുഖ വശികസനപവര്ത്തനങ്ങളകത് 
തടെസ്സമുണ്ടെപ്രാക്കുന്നു. വനഖമൃഗശലഖവഖ ലമീസത് ഭൂമശിയശിപല പശ്നങ്ങളഖ 
ദനരശിടുന കര്ഷകര്ക്കുഖ, ലഹരശികടെശിമപപ്പെടുന 
ദഗപ്രാത്രവര്ഗ്ഗകപ്രാര്ക്കുഖ, സ്കൂളശിപലത്തപ്രാന് മപ്രാര്ഗ്ഗമശിലപ്രാത്ത 
കുടശികളക്കുഖ ദവണ്ടെശി  പദ്ധതശികള രൂപമീകരശികപ്രാന്  നശിലവശിപല 
സബത്സശിഡശി മപ്രാര്ഗ്ഗദരഖപകപ്രാരഖ കഴശിയുനശില.

സപ്രാമ്പത്തശിക 
പശിദനപ്രാകപ്രാവസ
യുഖ വസ്തുതകളഖ

ജനസഖഖഖയുപടെ ഗണഖമപ്രായ ഭപ്രാഗവഖ സപ്രാമൂഹശികമപ്രായശി 
പശിദനപ്രാകപ്രാവസയശിലള ആദേശിവപ്രാസശി വശിഭപ്രാഗകപ്രാരപ്രായതശിനപ്രാലഖ 
വഖവസപ്രായ വപ്രാണശിജഖ സപ്രാപനങ്ങള പവര്ത്തശികപ്രാത്തതശിനപ്രാലഖ 
തനതുവരുമപ്രാനത്തശില് ഗണഖമപ്രായ കുറവണ്ടെത്. ജശി.എസത്.ടെശി 
നശിലവശില് വനദതപ്രാപടെ മുത്തങ്ങ വശിദനപ്രാദേ സഞപ്രാര ദകന്ദ്രത്തശില് 
നശിന്നുഖ വശിദനപ്രാദേനശികുതശി ലഭശികപ്രാനള സപ്രാധഖതയുഖ നഷമപ്രായശി. 
വനത്തപ്രാല് ചുറപപ്പെട്ടു കശിടെക്കുന പചേടഖപ്രാലത്തൂര്, കുറശിച്ചഖപ്രാടെത് 
ഗപ്രാമങ്ങളശിപല അദന്തേവപ്രാസശികളകത് മതശിയപ്രായ 
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ഗതപ്രാഗതസസൗകരഖമശിലപ്രാത്തതശിനപ്രാല് പഞപ്രായത്തത്, സ്കൂളകള, 
ആദരപ്രാഗഖ ദകന്ദ്രങ്ങള എനശിവശിടെങ്ങളശില് 
എത്തശിദച്ചരപ്രാനപ്രാകുനശില. ഈ ഗപ്രാമങ്ങളശിദലകത് ദവദേദ്യുതശിയുഖ 
എത്തശിയശിടശില. 2006 പല ദകന്ദ്രഗവണ്പമന്റെത് സമീഖ പകപ്രാരഖ 
നശിബശി ഡ വനത്തശിനളശിപല 12 പസറശില്പമന്റെത് ദകന്ദ്രങ്ങളശിപല  
ജനങ്ങപള മപ്രാറശിപപ്രാര്പ്പെശികപ്രാന് തമീരുമപ്രാനശിപച്ചങശിലഖ, 22 
ദകന്ദ്രങ്ങളശിലളവപര ഭപ്രാഗശികമപ്രായശി മപ്രാറശി 
പപ്രാര്പ്പെശിക്കുനതശിനമപ്രാത്രമപ്രാണത് നപ്രാളശിതു വപര കഴശിഞശിട്ടുളതത്. 
1970 പന്റെ ആദേഖ ഘടത്തശില് പഞപ്രായത്തശിപല സദപ്രാഭപ്രാവശിക വനഖ 
മുറശിച്ചു മപ്രാറശി കൃത്രശിമ വനവല്കരണഖ നടെപ്പെപ്രാകശിയതുമൂലഖ 
വനപദദേശത്തശിപന്റെ തനശിമ നഷപപ്പെടുകയുഖ കുടെശിപവളപശ്നങ്ങള 
രൂകമപ്രാവകയുഖ പചേയ്തു.

• പനലശിയപ്രാമ്പതശി ഗപ്രാമ പഞപ്രായത്തത് (പപ്രാലകപ്രാടെത് ജശില)

ഭൂമശിശപ്രാസ്ത്രപരമപ്രായ
പദതഖകതകള

പപ്രാലകപ്രാടെത് ജശിലയശില് ചേശിറ്റൂര് തപ്രാലൂകശില് പനനപ്രാറ 
ബത്ദളപ്രാകശിലപ്രാണത് പനലശിയപ്രാമ്പതശി ഗപ്രാമപഞപ്രായത്തത് സശിതശി 
പചേയ്യുനതത്. പപ്രാവങ്ങളപടെ ഊടശി എനറശിയപപ്പെടുന പനലശിയപ്രാമ്പതശി
പധപ്രാനപപ്പെട ഒരു വശിദനപ്രാദേസഞപ്രാരദകന്ദ്രമപ്രാണത്. ഗപ്രാമ 
പഞപ്രായത്തത് പരശിധശിയശില് വരുന ജനവപ്രാസദയപ്രാഗഖമപ്രായ 
ഭൂമശിയശില് 90 ശതമപ്രാനവഖ സര്കപ്രാര് ഭൂമശി പപ്രാടത്തശിപനടുത്തദതപ്രാ 
ദകവശപ്രാവകപ്രാശമുളദതപ്രാ ആയ എദസറ്റുകളഖ കൃഷശിവകുപ്പെശിപന്റെ 
കമീഴശിലള ഓറഞത് ഫപ്രാമുഖ  അടെങ്ങുനതപ്രാണത്.

പപ്രാരശിസശിതശിക 
സപ്രാഹചേരഖഖ

പരശിസശിതശിദലപ്രാല ദമഖലയശില് ഉളപപ്പെടുന പദദേശമപ്രായതശിനപ്രാലഖ
പഞപ്രായത്തത് പദദേശത്തശിപന്റെ 59 ശതമപ്രാനവഖ വനമപ്രായതശിനപ്രാലഖ 
വനസഖരകണഖ ഉറപ്പുവരുത്തശിപകപ്രാണ്ടുള നശിയന്ത്രശിത 
ഭൂവശികസനഖ മപ്രാത്രദമ നടെപ്പെശിലപ്രാകപ്രാനപ്രാവകയുള്ളൂപവന 
സശിതശിയപ്രാണുളതത്. ഗപ്രാമ പഞപ്രായത്തശിപല ഭൂരശിഭപ്രാഗഖ ദറപ്രാഡുകളഖ
സദകപ്രാരഖ എദസറ്റുകളക്കുളശിലപ്രായതശിനപ്രാല് പസ്തുത ദറപ്രാഡുകള 
ഗതപ്രാഗതദയപ്രാഗഖമപ്രാക്കുനതശിനള നശിര്മപ്രാണ പവൃത്തശികദളപ്രാ 
അറകുറപണശിദയപ്രാ നടെത്തണപമങശില് എദസറത് ഉടെമകളപടെ 
അനവപ്രാദേവഖ സര്കപ്രാര് ഇടെപപടെലഖ  ദവണ്ടെശി വരുന്നുണ്ടെത്. 
കുടെശിപവള പദ്ധതശികള  നടെപ്പെശിലപ്രാക്കുനതശിലഖ 
സമപ്രാനസശിതശിവശിദശഷഖ നശിലനശില്ക്കുന്നു.

സപ്രാമ്പത്തശിക 
പശിദനപ്രാകപ്രാവസ
യുഖ വസ്തുതകളഖ

ഗപ്രാമപഞപ്രായത്തശിപന്റെയുഖ സദകപ്രാരഖ വഖക്തശികളപടെയുഖ 
ഉടെമസതയശില് നപ്രാമമപ്രാത്രമപ്രായ ഭൂമശിയുളതത് 
ഉല്പ്പെപ്രാദേനദമഖലയശില് പദ്ധതശി നശിര്വ്വഹണത്തശിനത് തടെസ്സഖ 
സൃഷശിക്കുന്നു. ഉല്പ്പെപ്രാദേനദമഖലയശില് തുക 
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പചേലവഴശിക്കുവപ്രാനപ്രാകപ്രാത്ത സപ്രാഹചേരഖഖ ജനജമീവശിതപത്ത തപന 
സപ്രാരമപ്രായശി ബപ്രാധശിക്കുന്നു. വശികസനപകശിയയശില് 
പങപ്രാളശിയപ്രാവനതശിനത് ആവശഖമപ്രായ നശിര്ദദ്ദേശങ്ങള ഗപ്രാമ 
സഭകളശില്  ഉയര്ന്നു വരപ്രാത്തതുഖ ഗുണദഭപ്രാക്തൃവശിഹശിതഖ 
അടെവപ്രാകപ്രാത്തതുഖ മൂലഖ പദ്ധതശികള നടെപ്പെപ്രാകപ്രാപത വരുനതത് 
ഗപ്രാമ സഭകളശില് പദ്ധതശി ആസൂത്രണഖ നടെക്കുനശിപലനതശിന 
പതളശിവപ്രാണത്. കഴശിഞ അഞ്ചു വര്ഷങ്ങളശിപല പദ്ധതശി 
നശിര്വ്വഹണഖ പരശിദശപ്രാധശിച്ചപ്രാല്, അഖഗമീകപ്രാരഖ ദനടെശിയ 
പദ്ധതശികളശില് പചേറശിയ ശതമപ്രാനഖ മപ്രാത്രമപ്രാണത് 
നടെപ്പെപ്രാകശിയശിട്ടുളതത്.  പഞപ്രായത്തശിനത് സദന്തേമപ്രായശി 
ഭൂമശിയശിലപ്രാത്തതശിനപ്രാല് മപ്രാലശിനഖസഖസരണപപ്രാന്റെത് 
സപ്രാപശിക്കുവപ്രാനപ്രായശിടശില. ഗുണദഭപ്രാക്തൃവശിഹശിതഖ അടെവപ്രാകപ്രാന് 
കഴശിയപ്രാത്ത കുടുഖബങ്ങൾ,  ഭൂമശിശപ്രാസ്ത്രപരമപ്രായ 
പദതഖകതകളളതശിനപ്രാൽ ദകപ്രാളനശികളശില് മരപ്രാമത്തത് 
പണശികളക്കുള നശിര്മപ്രാണസപ്രാമഗശികള എത്തശിക്കുനതശിനള 
പയപ്രാസഖ എനശിവ കപ്രാരണഖ  പടശിക വര്ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതശിയശിപല 
പചേലവത് കുറയുന്നുണ്ടെത്. വനഖവകുപ്പെത്, എദസറ്റുകള 
എനശിവശിടെങ്ങളശില് നശിന്നുള നശിരപ്രാദകപ പത്രങ്ങള 
സമയബന്ധശിതമപ്രായശി ലഭശികപ്രാത്തതു മൂലവഖ മരപ്രാമത്തത് 
പവൃത്തശികളപടെ നടെത്തശിപ്പെത് പരശിമശിതപപ്പെടുന്നുണ്ടെത്. ജനസഖഖഖയശിൽ 
ഭൂരശിഭപ്രാഗവഖ നശിര്ധനരുഖ സപ്രാമൂഹശികമപ്രായശി പശിദനപ്രാകഖ 
നശില്ക്കുനവരുമപ്രായതശിനപ്രാലഖ, വഖവസപ്രായ സപ്രാപനങ്ങള 
നപ്രാമമപ്രാത്രമപ്രായതശിനപ്രാലഖ വരവശിനങ്ങളശില് കുറവത് ഉണ്ടെപ്രാകുന്നു. 
നശിലവശില് ശമ്പള കുടെശിശ്ശേശിക, പപന്ഷന് അഖശദേപ്രാനഖ, ദലബ്രറശി 
പസസ്സത് എനമീയശിനങ്ങളശിലള പചേലവകള ദഷപ്രാപ്പെശിഖഗത് ദകപ്രാഖപകത്
പഡദപ്പെപ്രാസശിറത് തുക അടെകമുളവ വശിനശിദയപ്രാഗശിച്ചു പകപ്രാണ്ടെപ്രാണത് 
നടെത്തശിയശിട്ടുളതത്. പഞപ്രായത്തശിപല എലപ്രാ ടൂറശിസത് 
സദങതങ്ങളപടെയുഖ നശിയന്ത്രണഖ ദതപ്രാടഖ ഉടെമകളദകപ്രാ 
വനഖവകുപ്പെശിദനപ്രാ ആണത്. പഞപ്രായത്തശില് സദന്തേമപ്രായശി 
പപ്രാര്പ്പെശിടെമുളവര് 10% -ല് തപ്രാപഴയപ്രാണത്. ഭൂരഹശിതരുഖ 
ഭവനരഹശിതരുമപ്രായവര്കത് വമീടെത് നശിര്മശികപ്രാന്  നശിലവശില് 
പഞപ്രായത്തത് പദദേശത്തത് ഭൂമശിയശില. ആയതത് ലഭഖമപ്രാകശിയപ്രാല് 
മപ്രാത്രദമ പപ്രാര്പ്പെശിടെ പദ്ധതശികള ഫലപപ്രാപ്തശിയശിപലത്തശികപ്രാനപ്രാകൂ. 
പഞപ്രായത്തത് പദദേശത്തത് സലഖ വപ്രാങ്ങുനതശിനഖ വമീടെത് 
വയ്ക്കുനതശിനമുള പരശിമശിതശികളഖ അടെശിസപ്രാന സസൗകരഖങ്ങളപടെ 
അപരഖപ്രാപ്തതയുഖ ജനസഖഖഖപ്രാനശിരകത് കുറയുനതശിനഖ 
കപ്രാരണമപ്രാവന്നു.
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• കടെമക്കുടെശി ഗപ്രാമ പഞപ്രായത്തത് (എറണപ്രാകുളഖ ജശില)

ഭൂമശിശപ്രാസ്ത്രപരമപ്രായ
പദതഖകതകള

പപരശിയപ്രാറശിപന്റെ ദകവഴശികളശില് സശിതശി പചേയ്യുന 14 ദേദമീപുകള 
ദചേര്ന കടെമക്കുടെശി പ  ഞപ്രായത്തശിപന്റെ പമപ്രാത്തഖ വശിസ്തമീര്ണ്ണത്തശിപന്റെ 
15.84 % മപ്രാത്രമപ്രാണത് വപ്രാസദയപ്രാഗഖമപ്രായ കരഭൂമശിയുളതത്. ഗപ്രാമ 
പഞപ്രായത്തശിപല   മശിക  ഭപ്രാഗവഖ ജലനശിരപ്പെശിദനപ്രാടെത് ദചേര്നത് 
കശിടെക്കുനദതപ്രാ തപ്രാഴ്ന്നദതപ്രാ ആയ പദദേശങ്ങളപ്രാണത്. 
ഗപ്രാമസഭദയപ്രാഗങ്ങള സഖഘടെശിപ്പെശിക്കുനതശിനത് പപപ്രാതു ഇടെങ്ങള 
ലഭഖമലപ്രാത്തതശിനപ്രാല് സദകപ്രാരഖ വഖക്തശികളപടെ വമീടുകളപടെ 
പരശിസരപദദേശങ്ങളശിലപ്രാണത് ദയപ്രാഗങ്ങള ദചേരുനതത്. ഭൂരശിഭപ്രാഗഖ 
ദപരുഖ ദേശിവസദവതനകപ്രാരുഖ  മതഖബന്ധനഖ 
ഉപജമീവനമപ്രാര്ഗ്ഗവമപ്രാകശിയവരുമപ്രായതശിനപ്രാല് അവധശി 
ദേശിവസങ്ങളശില് ദപപ്രാലഖ ഗപ്രാമസഭകളശില് പപങടുകപ്രാനപ്രാകുനശില. 
തനതുഫണ്ടെശിപന്റെ ലഭഖതക്കുറവളതശിനപ്രാല് സര്കപ്രാരശില് നശിനത് 
ലഭഖമപ്രാകുന വശികസനഫണ്ടെത് മപ്രാത്രഖ ഉളപപ്പെടുത്തശി  പദ്ധതശി 
തയ്യപ്രാറപ്രാദകണ്ടെശി വരുന്നു. അതശിനപ്രാല് ദമഖലപ്രാവശിഭജനത്തശിപന്റെ 
പരശിധശി പപ്രാലശിച്ചത് ഗപ്രാമസഭപ്രാനശിര്ദദേശങ്ങള പൂര്ണ്ണമപ്രായുഖ 
ഉളപപ്പെടുത്തശി ദപപ്രാജകത് രൂപമീകരശികപ്രാന് കഴശിയപ്രാപത വരുനതുഖ 
ഗപ്രാമസഭകളശില് ജനപങപ്രാളശിത്തഖ കുറയുനതശിനത് കപ്രാരണമപ്രാകുന്നു.
പഞപ്രായത്തത് ഓഫമീസത്  സശിതശി പചേയ്യുന വശിദൂരമപ്രായ പശിഴല 
ദേദമീപശില്  എത്തശിദച്ചരുനതശിനത് മറത്  ദേദമീപുകളശിപല നശിവപ്രാസശികള   
ബുദ്ധശിമുടത് ദനരശിടുന്നുണ്ടെത്.

പപ്രാരശിസശിതശിക 
സപ്രാഹചേരഖഖ

പഞപ്രായത്തത് പദതഖക പപ്രാരശിസശിതശിക പദദേശമപ്രായതശിനപ്രാല്  
മപ്രാര്ഗ്ഗദരഖകളപടെ ചേടക്കൂടശില് നശിന്നു പകപ്രാണ്ടെത് പദ്ധതശികള 
രൂപമീകരശിക്കുനതശിനള പപ്രാദയപ്രാഗശിക ബുദ്ധശിമുടത് 
വഖക്തശിഗതഗുണദഭപ്രാക്തപ്രാകപള കപണ്ടെദത്തണ്ടെ പദ്ധതശികപള 
ബപ്രാധശിക്കുന്നു. മതഖദമഖല ദപപ്രാജക്ടുകളപടെ മപ്രാര്ഗ്ഗദരഖ പകപ്രാരഖ 
പദ്ധതശികളപടെ ആനകൂലഖഖ രജശിദസര്ഡത് സഖഘങ്ങളകപ്രാണത് 
നല്കപ്രാനപ്രാകുനതത്. എനപ്രാല് ഇത്തരത്തശിലള ഗ്രൂപ്പുകള 
പഞപ്രായത്തശില് വളപരക്കുറവപ്രാണത്. കൂടെപ്രാപത സഖദയപ്രാജശിത 
മതഖകൃഷശികത് പഹകര് കണകപ്രാകശി ആനകൂലഖഖ 
നല്കുനതശിനപ്രാല് പചേറുകശിടെകര്ഷകര്കത് ആനകൂലഖഖ 
ലഭശിക്കുനശില.  മതഖബന്ധനത്തശിനത് പപ്രാധപ്രാനഖമുള 
പഞപ്രായത്തശില് നശിലവശില് ഫശിഷറമീസത് ഉദദേഖപ്രാഗസപന്റെ ദസവനഖ 
ലഭഖമല.
 ദറപ്രാഡുകളപടെ വശിസ്തൃതശി  6 മമീററശില് കുറവപ്രായതശിനപ്രാല്  ജശിലപ്രാ- 
ദബപ്രാകത് പഞപ്രായത്തുകള   ഈ പദദേശത്തത് വലശിയ പദ്ധതശികള 
ഏപറടുക്കുനശില. പശപ്രാത്തലദമഖലപ്രാവശിഭജനഖ 30%ത്തശില് 

450 നകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡമിററ്റ് വകുപറ്റ്
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അധശികരശികരുപതന മപ്രാര്ഗ്ഗദരഖപ്രാ വഖവസ 
പപ്രാലശിദകണ്ടെതശിനപ്രാല് ഒരു പദ്ധതശി വര്ഷത്തശിൽ ഏപറടുത്തു 
നടെപ്പെപ്രാക്കുന പശപ്രാത്തലദമഖലപ്രാ പദ്ധതശികളപടെ എണ്ണഖ തുദലപ്രാഖ 
കുറവപ്രാണത്. തനതത് ഫണ്ടെശിപന്റെ അഭപ്രാവഖ മൂലഖ പശപ്രാത്തലദമഖലപ്രാ 
പവര്ത്തനങ്ങള വശികസനഫണ്ടെശില് നശിന്നുഖ വകയശിരുദത്തണ്ടെശി 
വരുനതത് പശപ്രാത്തലദമഖലപദ്ധതശികളപടെ എണ്ണത്തശില് കുറവത് 
വരുത്തുന്നു. 2015-16, 2016-17 വര്ഷങ്ങളശില് 
പടശികവര്ഗ്ഗവശിഭപ്രാഗത്തശിനത് അനവദേശികപപ്പെട തുകയശില് ഒരു രൂപ 
ദപപ്രാലഖ പചേലവഴശിച്ചശിടശില. പടശികജപ്രാതശിവശിഭപ്രാഗത്തശില്പപ്പെടവര് 
ഇടെകലര്നത് തപ്രാമസശിക്കുനതുമൂലഖ ഫമീസശിബശിലശിറശി മപ്രാനദേണ്ഡങ്ങള
പപ്രാലശിച്ചു പകപ്രാണ്ടെത് ഏപതങശിലഖ ഒരു പദദേശപത്ത അടെശിസപ്രാന 
പശപ്രാത്തല സസൗകരഖവശികസനഖ ലകഖമശിട്ടുപകപ്രാണ്ടുള സമഗ 
പദ്ധതശികളകത് പദതഖകഘടെകപദ്ധതശി വശിഹശിതഖ 
വശിനശിദയപ്രാഗശികപ്രാനപ്രാവപ്രാത്ത സപ്രാഹചേരഖഖ ഉണ്ടെപ്രാകുകയുഖ 
ആയതശിപന്റെ നശിശശിതശതമപ്രാനഖ പചേലവശിടശിരശികണപമന 
നശിര്ദദ്ദേശഖ പപ്രാലശികപ്രാനപ്രാകപ്രാപതയുഖ വരുന്നു.  തുടെര് വര്ഷങ്ങളശില് 
ഇതത് ഫണ്ടെത് ദഷപ്രാര്ടത് ഫപ്രാളകളകത് ഇടെയപ്രാക്കുന്നു..

സപ്രാമ്പത്തശിക 
പശിദനപ്രാകപ്രാവസ
യുഖ വസ്തുതകളഖ

2014-15, 2015-16, 2016-17 വര്ഷപത്ത കണക്കു പകപ്രാരഖ ഒരു 
വര്ഷഖ ശരപ്രാശരശി 40 ലകത്തശില് തപ്രാപഴ രൂപ മപ്രാത്രമപ്രാണത് 
പഞപ്രായത്തശിപന്റെ തനതുവരുമപ്രാനഖ.  എനപ്രാല് 67 
ലകത്തശിലധശികഖ രൂപ ഭരണ നടെത്തശിപ്പെത് പചേലവശിനത്തശില് 
വരുന്നുണ്ടെത്. സര്കപ്രാരശില് നശിന്നുഖ ലഭശിക്കുന ജനറല് പര്പ്പെസത് 
ഫണ്ടെത്, ഗഖപ്രാപ്പെത് ഫണ്ടെത് എനശിവ മുദഖനയപ്രാണത്  ഈ അന്തേരഖ 
പരശിഹരശിക്കുനതത്. പഞപ്രായത്തശിപല ഭൂരശിഭപ്രാഗഖ പകടശിടെങ്ങളഖ  60 
ചേതുരശ്ര മമീററശില് തപ്രാപഴയപ്രായതശിനപ്രാല് പകടശിടെ 
നശികുതശിയശിനത്തശില് വന് കുറവണ്ടെത്. CRZ മപ്രാനദേണ്ഡങ്ങളപടെ 
പരശിധശിയശിൽപപ്പെടുനതശിനപ്രാല് പഞപ്രായത്തശില് 
വഖവസപ്രായസപ്രാപനങ്ങള തുടെങ്ങുനതശിനത് അനമതശിയശില. ഇതുഖ 
തനതത് വരുമപ്രാനത്തശില്  കുറവണ്ടെപ്രാക്കുന്നുണ്ടെത്. തനതത് ഫണ്ടെശിപന്റെ 
അഭപ്രാവഖ മൂലഖ പശപ്രാത്തലദമഖലപ്രാ പവര്ത്തനങ്ങള 
വശികസനഫണ്ടെശില് നശിന്നുഖ വകയശിരുദത്തണ്ടെശി വരുനതത് 
പശപ്രാത്തലദമഖലപദ്ധതശികളപടെ എണ്ണത്തശില് കുറവത് വരുത്തുന്നു. 
2015-16, 2016-17 വര്ഷങ്ങളശില് പടശികവര്ഗ്ഗവശിഭപ്രാഗത്തശിനത് 
അനവദേശികപപ്പെട തുകയശില് ഒരു രൂപ ദപപ്രാലഖ പചേലവഴശിച്ചശിടശില. 
പടശികജപ്രാതശിവശിഭപ്രാഗത്തശില്പപ്പെടവര് ഇടെകലര്നത് 
തപ്രാമസശിക്കുനതുമൂലഖ ഫമീസശിബശിലശിറശി മപ്രാനദേണ്ഡങ്ങള 
പപ്രാലശിച്ചുപകപ്രാണ്ടെത് ഏപതങശിലഖ ഒരു പദദേശപത്ത അടെശിസപ്രാന 
പശപ്രാത്തല സസൗകരഖവശികസനഖ ലകഖമശിട്ടുപകപ്രാണ്ടുള സമഗ 
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പദ്ധതശികളകത് പദതഖകഘടെകപദ്ധതശി വശിഹശിതഖ 
വശിനശിദയപ്രാഗശികപ്രാനപ്രാവപ്രാത്ത സപ്രാഹചേരഖഖ ഉണ്ടെപ്രാകുകയുഖ 
ആയതശിപന്റെ നശിശശിതശതമപ്രാനഖ പചേലവശിടശിരശികണപമന 
നശിര്ദദ്ദേശഖ പപ്രാലശികപ്രാനപ്രാകപ്രാപതയുഖ വരുന്നു.  തുടെര് വര്ഷങ്ങളശില് 
ഇതത് ഫണ്ടെത് ദഷപ്രാര്ടത് ഫപ്രാളകളകത് ഇടെയപ്രാക്കുന്നു.

• കുടമ്പുഴ ഗപ്രാമ പഞപ്രായത്തത്  (എറണപ്രാകുളഖ ജശില)

ഭൂമശിശപ്രാസ്ത്രപരമപ്രായ
പദതഖകതകള

കുടമ്പുഴ പഞപ്രായത്തശിനത്  543 ചേ.കശി.മമീ വശിസ്തമീര്ണ്ണവഖ 17 
വപ്രാര്ഡുകളഖ ഉണ്ടെത്. ഭൂരശിഭപ്രാഗഖ പദദേശങ്ങളഖ  
വനഭൂമശിയപ്രായശിരശിക്കുന പഞപ്രായത്തശില് 6 വപ്രാര്ഡുകളശിലപ്രായശി 14 
ആദേശിവപ്രാസശി ഊരുകളണ്ടെത്. ജനങ്ങള ഭൂരശിഭപ്രാഗവഖ 
കപ്രാര്ഷശികവൃത്തശിയശില് ഏര്പപ്പെടശിരശിക്കുനവദരപ്രാ  വനവശിഭവങ്ങള 
ദശഖരശികല്, ദതന് ദശഖരണഖ, ഈറപവടത്, മുള ഉല്പ്പെനങ്ങള 
നശിര്മശികല് കന്നുകപ്രാലശി വളര്ത്തല് , മതഖബന്ധനഖ എനശിവ 
ഉപജമീവനത്തശിനപ്രായശി പതരപഞടുത്തശിട്ടുളവദരപ്രാ ആണത്. 
വനദമഖലകളഖ, ദുര്ഘടെപരശിതസശിതശികളശിലള പദദേശങ്ങളഖ 
ഉളതശിനപ്രാല് ഗപ്രാമസഭ, ഊരുകൂടഖ,വശികസനപസമശിനപ്രാര് എനശിവ 
സഖഘടെശിപ്പെശിക്കുനതശിനത് യപ്രാത്രപ്രാസസൗകരഖമശിലപ്രായ്മ തടെസ്സമപ്രാകുന്നുണ്ടെത്.

പപ്രാരശിസശിതശിക 
സപ്രാഹചേരഖഖ

ഭവനനശിര്മപ്രാണപദ്ധതശികളകത് അനവദേശിച്ചശിരശിക്കുന തുകയുഖ 
ദറപ്രാഡത് ദകപ്രാണ്കമീറത് പവൃത്തശികളകത് തയ്യപ്രാറപ്രാക്കുന എസശിദമറത് 
പകപ്രാരമുള തുകയുഖ വനത്തശിനളശിപല പദദേശങ്ങളശിപല 
നശിര്മപ്രാണ പവര്ത്തനങ്ങളകത് തശികയപ്രാപത വരുനതശിനപ്രാല് 
കരപ്രാറുകപ്രാദരപ്രാ ഗുണദഭപ്രാക്തൃസമശിതശികദളപ്രാ പവൃത്തശി 
ഏപറടുക്കുവപ്രാദനപ്രാ ഏപറടുത്തവ പൂര്ത്തമീകരശിക്കുവപ്രാദനപ്രാ മടെശിക്കുന്നു.
വനഖവകുപ്പെത്  നശിര്മപ്രാണ അനമതശി നല്കപ്രാത്തതശിനപ്രാല് പല 
ദറപ്രാഡത് ദകപ്രാണ്കമീറത് പവൃത്തശികളഖ നടെപ്പെശിലപ്രാകപ്രാനപ്രായശിടശില. 
ജനപതശിനശിധശികള/ ജമീവനകപ്രാര് എനശിവര്കത് ആദേശിവപ്രാസശി 
ഊരുകളശില് എത്തശിദച്ചരുനതശിനത് ജമീപ്പെത് വപ്രാടെകയത്  എടുത്തപ്രാണത് 
നശിലവശില് ഉപദയപ്രാഗശിക്കുനതത്. പഞപ്രായത്തശില് 32 
അങണവപ്രാടെശികളപ്രാണുളതത്. വശിസ്തൃതമപ്രായ പദദേശമപ്രായതശിനപ്രാലഖ 
യപ്രാത്രപ്രാസസൗകരഖത്തശിപന്റെ ബുദ്ധശിമുടത് മൂലവഖ അങണവപ്രാടെശികളശിദലകത്
എത്തശിദച്ചരുനതശിനഖ ഭകണസപ്രാധനങ്ങള എത്തശിക്കുനതശിലഖ 
ഐ.സശി.ഡശി.എസത് സൂപ്പെര്ദവസര്കത് പയപ്രാസഖ ദനരശിടുന്നുണ്ടെത്.

സപ്രാമ്പത്തശിക 
പശിദനപ്രാകപ്രാവസ
യുഖ വസ്തുതകളഖ

2016-17, 2017-18 വര്ഷങ്ങളശിപല തനതുവരവഖ പചേലവഖ 
പരശിദശപ്രാധശിച്ചതശില് പഞപ്രായത്തത് വലശിയദതപ്രാതശിലള റവനദ്യു കമശി
ദനരശിടുനതപ്രായശി കണ്ടു.  ജനറല് പര്പ്പെസത് ഫണ്ടെത് ലഭശിക്കുനതു 
പകപ്രാണ്ടെപ്രാണത് റവനദ്യു കമശി നശികത്തപ്രാന് സപ്രാധശിക്കുനതത്. 2017-18 
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ല് പഞപ്രായത്തത് ഓഫമീസത് നശിര്മശിക്കുനതശിനത് സലഖ 
വപ്രാങ്ങുനതശിനപ്രായശി തുക വകയശിരുത്തശിപയങശിലഖ ബപ്രാധഖത വളപര 
അധശികരശിക്കുപമനതശിനപ്രാല് പചേലവത് നടെത്തശിയശില. കദയ്യറ 
ഭൂമശിയശിലഖ പടയഖ നല്കപ്രാത്ത ഭൂമശിയശിലഖ നശിരവധശി പകടശിടെങ്ങള 
സശിതശി പചേയ്യുനതത്  കമവല്കരശികപ്രാന് കഴശിയപ്രാത്തതശിനപ്രാല് 
വസ്തുനശികുതശി വരുമപ്രാനത്തശില് കുറവത് വരുന്നുണ്ടെത്.   പഞപ്രായത്തശിനത് 
തനതത് വരുമപ്രാനത്തശില് ലഭശിക്കുന തുകയുപടെ ഇരടശിദയപ്രാളമപ്രാണത് 
തനതത് പചേലവകളകപ്രായശി ദവണ്ടെശി വരുനതത്. പഞപ്രായത്തശിനത് 
ജനറല് പര്പ്പെസത് ഫണ്ടെശിനത്തശില് ലഭശിക്കുന തുകയപ്രാണത് പസ്തുത 
പചേലവകള നടെത്തുനതശിനപ്രായശി ഉപകരശിക്കുനതത്.ആദേശിവപ്രാസശികള,
കുടെശിദയറ പതപ്രാഴശിലപ്രാളശികള, ഇതരവശിഭപ്രാഗങ്ങള എനശിവപര 
ദബപ്രാധവല്കരശിക്കുനതശിലഖ ഗപ്രാമസഭകളശിലഖ 
വശികസനപകശിയയശിലഖ പപങടുപ്പെശിക്കുനതശിലഖ പയപ്രാസഖ 
ദനരശിടുന്നുണ്ടെത്. കുടെശിപവള പവൃത്തശികളമപ്രായശി ബന്ധപപ്പെട 
ദദേനഖദേശിനദജപ്രാലശികള നശിര്വ്വഹശിക്കുക, ശസൗചേപ്രാലയങ്ങള 
കൃതഖമപ്രായശി ഉപദയപ്രാഗശിക്കുക തുടെങ്ങശിയവയശിപലലപ്രാഖ ആദേശിവപ്രാസശി 
ജനവശിഭപ്രാഗപത്ത പപ്രാപ്തശിയുളവരപ്രാക്കുക എനതത് എസത്.റശി 
പപപ്രാദമപ്രാടര്മപ്രാരുപടെ കര്ത്തവഖമപ്രാണത്.  മശിക പപപ്രാദമപ്രാടര്മപ്രാരുഖ  
ദൂരദേശിക്കുകളശിലളവരപ്രായതശിനപ്രാലഖ, യപ്രാത്രപ്രാസസൗകരഖഖ തമീപര 
കുറവപ്രായതശിനപ്രാലഖ ആഴ്ചയശിപലപ്രാരശികലപ്രാണത് പല കുടെശികളശിലഖ 
അവര്കത്  എത്തശിദച്ചരപ്രാനപ്രാകുനതത്. കുടെശികളപടെ സമമീപത്തത് തപന 
പപപ്രാദമപ്രാടര്മപ്രാര്കത് തപ്രാമസസസൗകരഖഖ ഒരുക്കുനതശിന കഴശിഞപ്രാല്
ആദേശിവപ്രാസശികളപടെ ദബപ്രാധവല്കരണ പകശിയ സുഗമമപ്രാകുഖ.

• മുളവകപ്രാടെത് ഗപ്രാമ പഞപ്രായത്തത്  (എറണപ്രാകുളഖ ജശില)

ഭൂമശിശപ്രാസ്ത്രപരമപ്രായ
പദതഖകതകള

പകപ്രാച്ചശി നഗരത്തശിനത് പടെശിഞപ്രാറത് ഭപ്രാഗത്തത് കപ്രായലശിനപ്രാല് ചുറപപ്പെട്ടു 
സശിതശി പചേയ്യുന മുളവകപ്രാടെത്, വലപ്രാര്പപ്രാടെഖ എനമീ രണ്ടെത് 
ദേദമീപുകളശിലപ്രായശി 19.27 ചേതുരശ്ര കശിദലപ്രാമമീറര് വരുന 
ഭൂപദദേശമപ്രാണത് മുളവകപ്രാടെത് ഗപ്രാമപഞപ്രായത്തത്. ദേദമീപുകളപടെ 
രൂപത്തശിലള കമരപ്രാഹശിതഖഖ മൂലഖ പദദേശത്തശിപന്റെ നമീളത്തശിപന്റെ  
പത്തശിരടശിദയപ്രാളഖ തമീരദദേശമുളതശിനപ്രാല് അവശഖഖ ദവണ്ടെ 
വശികസനപവര്ത്തനങ്ങള ദപപ്രാലഖ സപ്രാധഖമപ്രാകപ്രാത്ത 
സശിതശിയപ്രാണുളതത്. പഞപ്രായത്തശില് അവശഖഖ പവര്ത്തശിദകണ്ടെ 
സര്കപ്രാര് സപ്രാപനങ്ങള പവര്ത്തശിക്കുന്നുപവനലപ്രാപത  ഒരു 
പപപ്രാതു കളശിസലദമപ്രാ, മപ്രാര്കദറപ്രാ, ബസത് സപ്രാദന്റെപ്രാ ഇല.

പപ്രാരശിസശിതശിക 
സപ്രാഹചേരഖഖ

മുളവകപ്രാടെത്, വലപ്രാര്പപ്രാടെഖ ദേദമീപുകളപടെ ദവലശിദയറ നശിരപ്പെശില് നശിന്നുഖ 
കരഭപ്രാഗദത്തക്കുള 50 മമീറര് വമീതശിയുള പദദേശഖ തമീരദദേശ 
ദമഖലപ്രാ പരശിപപ്രാലന പരശിധശിയശില് വരുനതശിനപ്രാല് പുതശിയ 
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നശിര്മപ്രാണ പവൃത്തശികളകത് അനവപ്രാദേമശില. ആയതശിനപ്രാൽ 
ഭവനനശിര്മപ്രാണ പവൃത്തശികള ദപപ്രാലഖ പഞപ്രായത്തശില് 
നടെപ്പെശിലപ്രാകപ്രാനപ്രാകുനശില. പ ഞപ്രായത്തശിപന്റെ ഉടെമസതയശിലള 
അഖഗനവപ്രാടെശി, ബഡത്സത് സ്കൂള എനശിവയുപടെ നശിര്മപ്രാണ 
പവര്ത്തനങ്ങളകത്  കശിയറന്സത് ലഭശിക്കുനതശിനത് 
തമീരദദേശപരശിപപ്രാലന ദമഖല മപ്രാദനപജ്മെന്റെത് കമശിറശിയുപടെ 
അഖഗമീകപ്രാരഖ ദവണ്ടെശി വരുനതശിനപ്രാല് പദ്ധതശി നടെപ്പെപ്രാക്കുനതശിനത് 
കപ്രാലതപ്രാമസഖ ദനരശിദടെണ്ടെശി വരുന്നുണ്ടെത്. ദഗപ്രാശ്രമീ പപ്രാലഖ മുദഖന 
ഈ പദദേശത്തശിനത് എറണപ്രാകുളവമപ്രായശി ബന്ധപപ്പെടെപ്രാന് 
സപ്രാഹചേരഖമുപണ്ടെങശിലഖ സഞപ്രാരദയപ്രാഗഖമപ്രായ ദറപ്രാഡത് 
ഇലപ്രാത്തതശിനപ്രാല് യപ്രാത്രപ്രാദകശഖ രൂകമപ്രാണത്.

സപ്രാമ്പത്തശിക 
പശിദനപ്രാകപ്രാവസ
യുഖ വസ്തുതകളഖ

ജനസഖഖഖയുപടെ ഗണഖമപ്രായ ഭപ്രാഗവഖ നഗരവമപ്രായശി ബന്ധപപ്പെട 
പതപ്രാഴശില് ദമഖലയശിദലപ്രാ  സര്കപ്രാര്/പപപ്രാതുദമഖലപ്രാ 
സപ്രാപനങ്ങളശിദലപ്രാ ദജപ്രാലശി പചേയ്യുനവരപ്രാണത്. തനതത് വഖവസപ്രായ 
വപ്രാണശിജഖ സഖരഖഭങ്ങള  ഒന്നുഖ തപന പഞപ്രായത്തശിലശില. 
നശിലവശില് സദകപ്രാരഖ ദമഖലയശില് ഒരു അന്തേപ്രാരപ്രാഷ്ട്ര 
കണ്പവന്ഷന്   പസന്റെര് പവര്ത്തനഖ ആരഖഭശിച്ചദതപ്രാപടെ 
തനതുവരുമപ്രാനത്തശില് ഗണഖമപ്രായ പുദരപ്രാഗതശിയുണ്ടെപ്രായശിട്ടുപണ്ടെങശിലഖ
അടെശിസപ്രാന സസൗകരഖങ്ങളപടെ അപരഖപ്രാപ്തത നശിമശിത്തഖ 
പഞപ്രായത്തശിനത് ആയതത് ഫലപദേമപ്രായശി 
വശിനശിദയപ്രാഗശികപ്രാനപ്രാകുനശില.

• പചേലപ്രാനഖ ഗപ്രാമ പഞപ്രായത്തത്   (എറണപ്രാകുളഖ ജശില)

ഭൂമശിശപ്രാസ്ത്രപരമപ്രായ
പദതഖകതകള

എറണപ്രാകുളഖ ജശിലയുപടെ പതക്കുപടെശിഞപ്രാദറയറത്തത് 
അറബശികടെലശിദനപ്രാടെത് ദചേര്നത് 19.5 കശി.മമീ. നമീളത്തശിലഖ ഒരു കശി.മമീ
വമീതശിയശിലഖ സശിതശി പചേയ്യുന പചേലപ്രാനഖ ഗപ്രാമപഞപ്രായത്തത് 
കപ്രായദലപ്രാരങ്ങളഖ പപ്രാടെദശഖരങ്ങളഖ  ഉപ്പുപവളഖ നശിറഞ 
ദതപ്രാടുകളഖ പവളപകട്ടുകളമുള പദദേശമപ്രാണത്. മതഖബന്ധനവഖ 
കപ്രാര്ഷശികവൃത്തശിയുമപ്രാണത് പധപ്രാന ഉപജമീവനമപ്രാര്ഗ്ഗഖ. 
ഭൂമശിശപ്രാസ്ത്രപരമപ്രായ പദതഖകതകള കപ്രാരണഖ ഗപ്രാമസഭകള, 
വശികസനപസമശിനപ്രാറുകള എനശിവ  സഖഘടെശിപ്പെശിക്കുനതശിനത് 
ബുദ്ധശിമുടത് അനഭവപപ്പെടുന്നുണ്ടെത്.

പപ്രാരശിസശിതശിക 
സപ്രാഹചേരഖഖ

പഞപ്രായത്തത് CRZ കപ്രാറഗറശി  III ല് ഉളപപ്പെടുനതശിനപ്രാല് 
തമീരപദദേശത്തത് നശിനത് ദൂരപരശിധശി പപ്രാലശിദകണ്ടെതു മൂലഖ 
ദപപ്രാജക്ടുകളകത് സലഖ കപണ്ടെത്തുനതശിനഖ 
നടെപ്പെശിലപ്രാക്കുനതശിനഖ ബുദ്ധശിമുടത് ദനരശിടുന്നുണ്ടെത്. സലവഖ വമീടുഖ 
ഇലപ്രാത്ത പടശികജപ്രാതശിയശില്പപ്പെട ഗുണദഭപ്രാക്തപ്രാകളകത്  ഭവന 
നശിര്മപ്രാണ ദപപ്രാജകത് ഏപറടുക്കുനതശിനത് CRZ നശിയമഖ മൂലഖ 
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കഴശിയപ്രാപത വരുന്നുണ്ടെത്. തമീരപദദേശത്തത് സശിതശി പചേയ്യുനതശിനപ്രാല്
മരപ്രാമത്തത് പവൃത്തശികളപടെ നശിര്വ്വഹണത്തശില് പഞപ്രായത്തശിനത് 
പയപ്രാസഖ ദനരശിടുന്നുണ്ടെത്. നശിര്മപ്രാണസപ്രാമഗശികള 
എത്തശിക്കുനതശിനള ബുദ്ധശിമുടത് കപ്രാരണഖ, മരപ്രാമത്തത് 
പവൃത്തശികളക്കുഖ പതപ്രാഴശിലറപ്പെത് പദ്ധതശിയശിപല പമറമീരശിയല്സദപ
ഏപറടുക്കുനതശിനഖ കരപ്രാറുകപ്രാര് വശിമുഖത കപ്രാണശിക്കുന്നു.   

സപ്രാമ്പത്തശിക 
പശിദനപ്രാകപ്രാവസ
യുഖ വസ്തുതകളഖ

വഖപ്രാവസപ്രായശികമപ്രായശി വളപര പശിദനപ്രാകഖ നശില്ക്കുന 
പഞപ്രായത്തപ്രാണശിതത് . പഞപ്രായത്തശിപന്റെ പധപ്രാന വരുമപ്രാനമപ്രാര്ഗ്ഗഖ 
ചേപ്രാല് ദലലത്തശില് നശിന്നുള വരവപ്രാണത്. പഞപ്രായത്തശില് മശിക 
കടെമുറശികളഖ  വമീടുകദളപ്രാടെത് ദചേര്നപ്രാണത് പവര്ത്തശിക്കുനതത് . 
വമീടുകള നശിര്മശിച്ചശിരശിക്കുനതശില് CRZ മപ്രാനദേണ്ഡഖ  
പപ്രാലശികപപ്പെടശിട്ടുപണ്ടെങശിലഖ കടെകളപടെ കപ്രാരഖത്തശില് ദൂരപരശിധശി 
വഖതഖസ്തമപ്രായതശിനപ്രാല് നശിയമപരമപ്രായശി അഖഗമീകപ്രാരഖ 
നല്കപ്രാനപ്രാവപ്രാപത വരുനതശിനപ്രാല് ഡശി& ഒ ദലസന്സത്, 
പതപ്രാഴശില് നശികുതശി എനശിവ ഈടെപ്രാകപ്രാനപ്രാകുനശില. 
കടെല്ദകപ്രാഭത്തശിപന്റെ പകടുതശികള ദനരശിടനഭവശിക്കുന 
പഞപ്രായത്തപ്രായതശിനപ്രാല് അപതമീകപചേലവകള ദനരശിദടെണ്ടെശി  
വരുന്നുണ്ടെത്.

• അയ്യമ്പുഴ ഗപ്രാമ പഞപ്രായത്തത്  (എറണപ്രാകുളഖ ജശില)

ഭൂമശിശപ്രാസ്ത്രപരമപ്രായ
പദതഖകതകള

മലകളഖ കപ്രാടരുവശികളഖ കപ്രാട്ടുപപ്രാതകളഖ പചേമണ്പപ്രാതകളഖ 
നശിറഞ പഞപ്രായത്തശില് പരശിമശിതമപ്രായ ഗതപ്രാഗത 
സസൗകരഖമപ്രാണുളതത്. തമീര്ത്തുഖ കപ്രാര്ഷശിക ദമഖലയപ്രായ 
പഞപ്രായത്തശി ല്  നപ്രാണഖവശിളകളപ്രാണത് പധപ്രാനമപ്രായുഖ കൃഷശി 
പചേയ്യുനതത്. ജനങ്ങളശില് ഭൂരശിഭപ്രാഗവഖ ദേശിവസദജപ്രാലശികത് 
ദപപ്രാകുനവരുഖ ദതപ്രാടഖ പതപ്രാഴശിലപ്രാളശികളമപ്രായതശിനപ്രാല് 
അവധശിദേശിവസങ്ങളശില് ദപപ്രാലഖ ഗപ്രാമസഭകളശില് പപങടുകപ്രാന് 
സപ്രാധശിക്കുനശില. വപ്രാഹന സസൗകരഖഖ കുറവപ്രായതുഖ ആനകൂലഖങ്ങള 
ലഭശികപ്രാത്തതുഖ ഗപ്രാമസഭകളശില് ജനപങപ്രാളശിത്തഖ കുറയുനതശിനത്  
ഇടെയപ്രാക്കുന്നു. ദമഖലപ്രാവശിഭജനത്തശിപന്റെ പരശിധശി, ഗപ്രാമസഭപ്രാ 
നശിര്ദദ്ദേശങ്ങള എനശിവ  എലപ്രാഖതപന പപ്രാലശിച്ചു പകപ്രാണ്ടെത് 
ദപപ്രാജക്ടുകള രൂപമീകരശികപ്രാന് കഴശിയപ്രാപത വരുന്നു. 
വനപദദേശദത്തപ്രാടെത് ദചേര്ന്നു കശിടെക്കുനതശിനപ്രാല് മശികവരുപടെയുഖ 
ഭൂമശികത് പടയമശില.

പപ്രാരശിസശിതശിക 
സപ്രാഹചേരഖഖ

വനഖവകുപ്പെശിപന്റെ നശിയന്ത്രണങ്ങളളതശിനപ്രാല് വമീടെത് 
പണശിയുനതശിനഖ, വശികസനപവര്ത്തനങ്ങളഖ ദറപ്രാഡത് സഖരകണ
പവൃത്തശികളഖ നടെപ്പെപ്രാക്കുനതശിനഖ ബുദ്ധശിമുടത് ദനരശിടുന്നുണ്ടെത്. 
വനപദദേശങ്ങളമപ്രായശി അതശിര്ത്തശി പങശിടുന സലങ്ങളശില് 
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വനഖമൃഗശലഖഖ രൂകമപ്രായതശിനപ്രാല് കപ്രാര്ഷശികവൃത്തശികത് വളപര 
ബുദ്ധശിമുടത് ഉണ്ടെപ്രാകുന്നു. 

സപ്രാമ്പത്തശിക 
പശിദനപ്രാകപ്രാവസ
യുഖ വസ്തുതകളഖ

വഖവസപ്രായസപ്രാപനങ്ങള, വലശിയദഹപ്രാടലകള, മറത് 
പപപ്രാതുസപ്രാപനങ്ങള തുടെങ്ങശിയവ ഇലപ്രാത്തതശിനപ്രാല്  
വസ്തുനശികുതശി, ദലസന്സത് ഫമീ വരുമപ്രാനഖ തമീപര കുറവപ്രാണത്. 
സപ്രാമ്പത്തശികമപ്രായുഖ സപ്രാമൂഹശികമപ്രായുഖ പശിദനപ്രാകഖ നശില്ക്കുന ഈ
പഞപ്രായത്തശിപല ഭൂരശിഭപ്രാഗഖ പകടശിടെങ്ങളഖ 60 ചേതുരശ്ര മമീററശില് 
തപ്രാപഴ വശിസ്തൃതശിയുളവ ആയതശിനപ്രാല്  പകടശിടെ നശികുതശി 
വരുമപ്രാനവഖ കുറവപ്രാണത്. കടെശിപവള പദ്ധതശിയുപടെ 
പവര്ത്തനങ്ങളകപ്രായശി പതശിവര്ഷഖ 13 ലകത്തശിലധശികഖ രൂപ 
പഞപ്രായത്തശിനത് പചേലവത് വരുന്നുണ്ടെത്. തനതത് ഫണ്ടെത് പരശിമശിതമപ്രായ 
പഞപ്രായത്തശിപന സഖബന്ധശിച്ചശിടെദത്തപ്രാളഖ ഈ പചേലവത് 
തപ്രാങ്ങപ്രാനപ്രാകപ്രാത്തതശിനപ്രാല് പകരഖ സഖവശിധപ്രാനഖ ഏര്പപ്പെടുദത്തണ്ടെ 
സപ്രാഹചേരഖമുണ്ടെത്. സര്കപ്രാരശില് നശിന്നുഖ ലഭശിച്ചു പകപ്രാണ്ടെശിരശിക്കുന  
തുച്ഛമപ്രായ ഗപ്രാന്റെത് പകപ്രാണ്ടെപ്രാണത് പഞപ്രായത്തത് ദദേനഖദേശിന 
പവര്ത്തനങ്ങളഖ വശികസനപവര്ത്തനങ്ങളഖ നടെത്തശി വരുനതത്. 
ഗതപ്രാഗതസസൗകരഖഖ കുറവപ്രായതശിനപ്രാല് വനപദദേശങ്ങളശില് നശിന്നുഖ 
പഞപ്രായത്തത് ഓഫമീസശില് വനത് ദസവനങ്ങള / ആനകൂലഖങ്ങള 
ദകപ്പെറ്റുനതശിനത് ജനങ്ങള പയപ്രാസഖ ദനരശിടുന്നുണ്ടെത്. 
ഗപ്രാമപഞപ്രായത്തശില് സര്കപ്രാര് തലത്തശില് ആപക ഒരു എല്.പശി. 
സ്കൂള മപ്രാത്രമുളതശിനപ്രാല്   കുടശികള ഉപരശിപഠനത്തശിനപ്രായശി 
വളപരയധശികഖ ബുദ്ധശിമുടനഭവശിക്കുന്നു.

• വടവടെ ഗപ്രാമ പഞപ്രായത്തത് (ഇടുകശി ജശില)

ഭൂമശിശപ്രാസ്ത്രപരമപ്രായ
പദതഖകതകള

സപ്രാമൂഹഖമപ്രായുഖ സപ്രാമ്പത്തശികമപ്രായുഖ വളപരദയപറ പശിനശില് 
നശില്ക്കുനതുഖ ഇടുകശി ജശിലയശിപല ഏറവഖ വശിദൂരമപ്രായ പദദേശത്തത് 
പരശിമശിതമപ്രായ ഗതപ്രാഗത സസൗകരഖങ്ങദളപ്രാടുകൂടെശി 
പവര്ത്തശിക്കുനതുമപ്രായ പഞപ്രായത്തപ്രാണത് വടവടെ.

പപ്രാരശിസശിതശിക 
സപ്രാഹചേരഖഖ

പച്ചകറശിക്കൃഷശിപയ മപ്രാത്രഖ ആശ്രയശിച്ചത് ഉപജമീവനഖ നടെത്തുന 
തമശിഴത് വഖശജരപ്രാണത് ജനസഖഖഖയശില് ബഹുഭൂരശിപകവഖ. 
കര്ഷകര് ദജവകൃഷശി രമീതശികളശിദലകത് മപ്രാറശിയതശിനപ്രാല് 
മൃഗസഖരകണദമഖലയ്ക്കുത് സദപ്രാഭപ്രാവശികമപ്രായുഖ ഏപറ പപ്രാധപ്രാനഖഖ 
ദകവരശികയുഖ  ദജവകൃഷശി രമീതശിയശിപല അടെശിസപ്രാന ഘടെകമപ്രായ
ചേപ്രാണകഖ, ഉദപപ്രാതത്പനങ്ങളപ്രായ ജമീവപ്രാമൃതഖ,ദഗപ്രാമൂത്രഖ 
തുടെങ്ങശിയവയത് ആവശഖകത വര്ദ്ധശിക്കുകയുഖ പചേയ്തതശിനപ്രാല്  
കപ്രാലശിവശികസനഖ അനശിവപ്രാരഖമപ്രായശിത്തമീര്നശിട്ടുണ്ടെത്.
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സപ്രാമ്പത്തശിക 
പശിദനപ്രാകപ്രാവസ
യുഖ വസ്തുതകളഖ

ശുഷ്കമപ്രായ തനതു വരുമപ്രാനദസപ്രാതസുകള മപ്രാത്രഖ ദകമുതലപ്രായുള
ഗപ്രാമപഞപ്രായത്തശിനത് അധശികവരുമപ്രാനഖ ലഭശിക്കുന തരത്തശിലള 
യപ്രാപതപ്രാരു വശികസന മുദനറവഖ ദകവരശികപ്രാന് കഴശിഞശിടശില. 
തനതുവരുമപ്രാനയശിനത്തശില്  ഒരു വര്ഷഖ ആപക ലഭശിക്കുനതത് 8.57
ലകഖ രൂപയശില് തപ്രാപഴയപ്രാണത് (പതശിമപ്രാസ ശരപ്രാശരശി വരവത് 
-71,500/-രൂപ). 2016-17 സപ്രാമ്പത്തശിക വര്ഷഖ പതശിമപ്രാസഖ 
ലഭശിച്ച പപപ്രാതു ആവശഖ ഗപ്രാന്റെത് ഗഡു തുക 1,42,708/-രൂപയപ്രാണത്. 
തനതു വരവകളപടെ 2016-17 പല ധനകപ്രാരഖപത്രശിക പകപ്രാരമുള 
ശരപ്രാശരശി പതശിമപ്രാസ വരവത് 2,14,125/- രൂപയപ്രാണത്.  
സശിരഖ/കരപ്രാര് ജമീവനകപ്രാരുപടെ ശമ്പളഖ, ജനപതശിനശിധശികളപടെ 
ഓണദററശിയഖ, ദവദേദ്യുതശി-പടെലശിദഫപ്രാണ്-ഇന്റെര്പനറത് ചേപ്രാര്ജുകള 
തുടെങ്ങശിയ ഓദരപ്രാ മപ്രാസപത്തയുഖ ആവര്ത്തന റവനദ്യു 
പചേലവകളകപ്രായശി  ശരപ്രാശരശി അഞ്ചു ലകത്തശിലധശികഖ രൂപ 
ദവണ്ടെശി വരുന്നു. ഓദരപ്രാ മപ്രാസവഖ ഉണ്ടെപ്രാവന ധനകമശി 
3,09,165/-രൂപയപ്രാണത്. ഇതരദസപ്രാതസുകപളപ്രാന്നുഖ 
റവനദ്യുപചേലവകളകത് ലഭഖമലപ്രാത്തതശിനപ്രാല് ഈ കുറവ 
പരശിഹരശികപ്രാന് പഞപ്രായത്തശിനത് കഴശിയുനശില.   

• ഇടെമലക്കുടെശി ഗപ്രാമ പഞപ്രായത്തത്  (ഇടുകശി ജശില)

ഭൂമശിശപ്രാസ്ത്രപരമപ്രായ
പദതഖകതകള

ദകരളത്തശിപല ആദേഖപത്ത ദഗപ്രാത്രവര്ഗ്ഗ പഞപ്രായത്തപ്രായ 
ഇടെമലക്കുടെശി ഗപ്രാമപഞപ്രായത്തത്  ആദേശിവപ്രാസശി വശിഭപ്രാഗത്തശില്പപ്പെട 
മുതുവപ്രാന്മപ്രാര് മപ്രാത്രഖ തപ്രാമസശിക്കുന ഏക പഞപ്രായത്തപ്രാണത്. 106 
ചേതുരശ്ര കശിദലപ്രാമമീറര് വശിസ്തൃതശിയശില് പകപ്രാടുഖ വനത്തശിനളശില് 
സശിതശി പചേയ്യുന ഗപ്രാമപഞപ്രായത്തശില് 26 കുടെശികളശിലപ്രായപ്രാണത് 
ജനങ്ങള അധശിവസശിക്കുനതത്. ഓദരപ്രാ കുടെശിയുഖ തമശില് 
കശിദലപ്രാമമീററുകളപടെ അന്തേരമുളതശിനപ്രാല് ഏറവഖ സമമീപസമപ്രായ 
മൂനപ്രാര് പടണത്തശിപലത്തപ്രാന് 18 കശിദലപ്രാമമീറര് കപ്രാല്നടെയപ്രായുഖ 
അതശിന പുറപപമ 20 കശിദലപ്രാമമീറര് ജമീപ്പെശിലഖ 
സഞരശിദകണ്ടെതപ്രായുണ്ടെത്. ഗപ്രാമപഞപ്രായത്തശിപന്റെ വടെക്കു ഭപ്രാഗത്തു 
സശിതശി പചേയ്യുന 4 വപ്രാര്ഡുകളശിപലത്തപ്രാന്  185 
കശിദലപ്രാമമീററശിലധശികഖ സഞരശിദകണ്ടെശിവരുന്നു. ദുര്ഗമമപ്രായ 
വഴശിയശിലൂപടെ കുടെശിയശിദലക്കുള യപ്രാത്രയശില് വനഖജമീവശികളപടെ 
ആകമണവഖ ദനരശിദടെണ്ടെശി വരുന്നുണ്ടെത്. യപ്രാത്രകശിടെയശില് ആഴവഖ 
വമീതശിയുമുള പുഴകളഖ തപ്രാദണ്ടെണ്ടെതശിനപ്രാല്   ഈറ പകപ്രാണ്ടു 
നശിര്മശിക്കുന ചേങ്ങപ്രാടെപത്തയപ്രാണത് ജനങ്ങള  ആശ്രയശിക്കുനതത്. 

പപ്രാരശിസശിതശിക 
സപ്രാഹചേരഖഖ

ഇടെമലക്കുടെശി അഭശിമുഖമീകരശിക്കുന ഏറവഖ അടെശിസപ്രാനപരമപ്രായ 
പതശിസന്ധശി ഗതപ്രാഗതദയപ്രാഗഖമപ്രായ ദറപ്രാഡുകളപടെ അഭപ്രാവമപ്രാണത്. 
ഗപ്രാമപഞപ്രായത്തത് ഓഫമീസശിപലത്തുനതശിനത്  ജനങ്ങളകത് 
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കപ്രാല്നടെയപ്രായുഖ വപ്രാഹനത്തശിലൂപടെയുഖ 45 മുതല് 192 
കശിദലപ്രാമമീറര്വപര സഞരശിദകണ്ടെശി വരുനതശിനപ്രാല് 
അനശിവപ്രാരഖമപ്രായ ഘടങ്ങളശില് മപ്രാത്രമപ്രാണത് ജനങ്ങള 
ഗപ്രാമപഞപ്രായത്തത് കപ്രാരഖപ്രാലയപത്ത സമമീപശിക്കുനതത്. 
ദരപ്രാഗശികളകത്  ആവശഖമപ്രായ ദവദേഖസഹപ്രായഖ ദതടുനതശിനഖ, 
ദപമറശി വശിദേഖപ്രാഭഖപ്രാസഖ പൂര്ത്തമീകരശിച്ച കുടശികളകത് പമച്ചപപ്പെട 
തുടെര്വശിദേഖപ്രാഭഖപ്രാസഖ ലഭശിക്കുനതശിനഖ, അഭഖസ്തവശിദേഖരുഖ 
പതപ്രാഴശില്രഹശിതരുമപ്രായ പചേറുപ്പെകപ്രാര്കത് മുഖഖധപ്രാരയുമപ്രായശി 
ബന്ധപപ്പെടുനതശിനഖ ഗതപ്രാഗത സസൗകരഖ പരശിമശിതശി സൃഷശിക്കുന 
തടെസ്സഖ വര്ണനപ്രാതമീതമപ്രാണത്.  ചുമട്ടുകൂലശിയപ്രായശി അധശിക തുക 
നല്ദകണ്ടെശിവരുനതത്  ദകമപവര്ത്തനങ്ങപള പതശികൂലമപ്രായശി 
ബപ്രാധശിക്കുന്നു. യപ്രാത്രപ്രാസസൗകരഖഖ ഇലപ്രാത്തതശിനപ്രാല് 
ഗപ്രാമപഞപ്രായത്തശിപന്റെയുഖ ഘടെക സപ്രാപനങ്ങളപടെയുഖ തുടെര്ച്ചയപ്രായ
യപ്രാപതപ്രാരു ദസവനവഖ കുടെശിയശിപല ജനങ്ങളകത് ലഭഖമപ്രാക്കുവപ്രാന് 
കഴശിയുനശില. നശിബശിഡ വനത്തശിലൂപടെയപ്രാണത് ദറപ്രാഡുകള 
നശിര്മശിദകണ്ടെതത് എനതശിനപ്രാല് വനഖവകുപ്പെശിപന്റെ അനമതശി 
ദവകുനതത് തടെസ്സമപ്രാകുന്നുണ്ടെത്. അതുദപപ്രാപല തദദ്ദേശ സദയഖ 
ഭരണ വകുപ്പെശിപന്റെ നശിബന്ധനകള പപ്രാലശിച്ചുപകപ്രാണ്ടെത് കുടെശികളശില് 
വമീടെത് നശിര്മപ്രാണഖ സപ്രാദ്ധഖമപ്രാക്കുക എനതുഖ ദുഷ്കരമപ്രാണത്. 
ഗപ്രാമപഞപ്രായത്തശിപല ജനങ്ങളകത് ചേശികശിതകപ്രായശി 
ആശ്രയശിക്കുവപ്രാന് കഴശിയുനതത് ദകവലമപ്രായ ഒരു പശി.എച്ചത് .സശി 
സബത്പസന്റെര് മപ്രാത്രമപ്രായതശിനപ്രാല്  പലദപ്പെപ്രാഴുഖ പരമ്പരപ്രാഗത 
ചേശികശിതപ്രാരമീതശിയപ്രാണത് ഇവര് ആശ്രയശിക്കുനതത്. നപ്രാലത് വശവഖ 
മലനശിരകളപ്രാല് ചുറപപ്പെട ഇടെമലക്കുടെശി പചേറുപുഴകള പകപ്രാണ്ടെത് 
സമ്പനമപ്രാപണങശിലഖ  ഫലപദേമപ്രായശി തടെയണകദളപ്രാ, പചേകത് 
ഡപ്രാമുകദളപ്രാ നശിര്മശിച്ചത് കൃഷശികനദയപ്രാജഖമപ്രായ രമീതശിയശില് 
ജലദസചേന പദ്ധതശികളപ്രാകശി മപ്രാറ്റുനതശിദനപ്രാ, കുടെശിപവള 
പദ്ധതശികള ആവശിഷ്കരശിക്കുനതശിദനപ്രാ കഴശിഞശിടശിലപ്രാത്തതശിനപ്രാല്  
ദവനല്കപ്രാലത്തത് രൂകമപ്രായ കുടെശിപവള പശ്നമപ്രാണത് ദനരശിദടെണ്ടെശി 
വരുനതത്.  പടെലശിവശിഷന്, പമപ്രാദബല് ദഫപ്രാണ് തുടെങ്ങശിയവ 
ഇടെമലക്കുടെശികത് സുപരശിചേശിതമപ്രാപണങശിലഖ എലപ്രാ വമീടശിലഖ 
ദവദേദ്യുതശി എത്തപ്രാത്തതശിനപ്രാലഖ പമപ്രാദബല് ടെവര് 
സപ്രാപശിച്ചശിടശിലപ്രാത്തതശിനപ്രാലഖ ഇത്തരഖ സസൗകരഖങ്ങള കപ്രാരഖമപ്രായശി 
ഉപദയപ്രാഗപപ്പെടുത്തുവപ്രാന് കഴശിഞശിടശില. 

സപ്രാമ്പത്തശിക 
പശിദനപ്രാകപ്രാവസ
യുഖ വസ്തുതകളഖ

യപ്രാത്രപ്രാ സസൗകരഖഖ ഇലപ്രാത്തതശിനപ്രാല് അടെശിസപ്രാന വശികസനഖ 
മപ്രാത്രമല വശിദേഖപ്രാഭഖപ്രാസഖ, ആദരപ്രാഗഖഖ, കുടെശിപവളഖ, ശുചേശിതദഖ, 
കൃഷശി, മൃഗസഖരകണഖ, വപ്രാര്ത്തപ്രാ വശിനശിമയഖ, സ്ത്രമീ 
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ശപ്രാക്തമീകരണഖ, സപ്രാഖസപ്രാരശികവഖ സപ്രാമൂഹഖവമപ്രായ ഉനമനഖ 
തുടെങ്ങശിയവപയപ്രാന്നുഖ പപ്രാപ്തമപ്രാകപ്രാത്ത സശിതശിയപ്രാണുളതത്. 
ഇടെമലക്കുടെശി നശിവപ്രാസശികള പധപ്രാനമപ്രായുഖ എലഖ, കുരുമുളകത്, 
കുറുമ്പുലത്, കരപനലത്, കപ്രാപ്പെശി എനശിവയപ്രാണത് ക ൃഷശി പചേയ്യുനതത്. 
തനതപ്രായ കൃഷശി രമീതശികള ഉളതശിനപ്രാലഖ രപ്രാസവളങ്ങള, 
കമീടെനപ്രാശശിനശികള എനശിവ കൃഷശികത് ഉപദയപ്രാഗശികപ്രാത്തതശിനപ്രാലഖ 
സവശിദശഷ ഗുണദമന്മയുളതപ്രാണത് ഇവശിടെപത്ത 
കപ്രാര്ഷശിദകപ്രാല്പനങ്ങള. എനപ്രാല് ഈ  കപ്രാര്ഷശിക വശിളകളകത് 
തദേനസൃ തമപ്രായ വശിപണശി ലഭഖമപ്രാകുനശില. പൂര്ണ്ണമപ്രായുഖ 
വനത്തശിനളശില് സശിതശി പചേയ്യുന പഞപ്രായത്തശില്  നശിര്മപ്രാണ 
സപ്രാമഗശികള തലച്ചുമടെപ്രായശി എത്തശിക്കുനതശിനത് ബുദ്ധശിമുട്ടുകള 
ദനരശിടുനതശിനപ്രാലഖ വലശിയ തുക ചുമടത് കൂലശി നല്ദകണ്ടെതശിനപ്രാലഖ 
കരപ്രാറുകപ്രാര് പവൃത്തശികള ഏപറടുക്കുനതശി ല് 
വശിമുഖരപ്രാകുനതശിനപ്രാല് ദപപ്രാജക്ടുകള നടെപ്പെപ്രാക്കുനതശിനത് 
സപ്രാധശികപ്രാപത വരുന്നു.  വര്ഷഖ മുഴുവന് സഞപ്രാരദയപ്രാഗഖമപ്രായ 
ദറപ്രാഡശിപന്റെ അഭപ്രാവഖ പഞപ്രായത്തശിപന്റെ വശികസനപത്ത സപ്രാരമപ്രായശി 
ബപ്രാധശിക്കുന്നുണ്ടെത്.

• പടെശിഞപ്രാദറ കലടെ ഗപ്രാമപഞപ്രായത്തത് (പകപ്രാലഖ ജശില)

ഭൂമശിശപ്രാസ്ത്രപരമപ്രായ
പദതഖകതകള

അഷമുടെശികപ്രായലഖ ശപ്രാസ്തപ്രാഖദകപ്രാട തടെപ്രാകവഖ കലടെയപ്രാറുഖ മൂന്നു 
വശവഖ അതശിരശിടുനതപ്രാണത് പടെശിഞപ്രാദറ കലടെ  ഗപ്രാമ 
പഞപ്രായത്തത്. ദവലശിദയറ സമയത്തുഖ മഴകപ്രാലത്തുഖ 
തമീരപദദേശങ്ങളശില് തപ്രാമസശിക്കുന അഞ്ഞൂദറപ്രാളഖ കുടുഖബങ്ങപള 
പുനരധശിവസശിപ്പെശിദകണ്ടെ അവസയുണ്ടെപ്രാകുന്നു. ഉപ്പുപവളവഖ 
എണ്ണമയവഖ മൂലഖ ഭൂഗര്ഭജലപത്ത ആശ്രയശികപ്രാന് കഴശിയപ്രാത്തതത്  
കുടെശിപവളകപ്രാമപത്ത രൂകമപ്രാക്കുന്നു. വഖപ്രാപകമപ്രായ കരയശിടെശിച്ചശില്
കപ്രാരണഖ കലടെയപ്രാറശിപന്റെ തമീരങ്ങളശില്  ഭൂവശിസ്തൃതശി കുറയുനതത് 
കൃഷശിപയ സപ്രാരമപ്രായശി ബപ്രാധശിക്കുകയുഖ  പല വമീടുകപളയുഖ 
അപകടെപ്രാവസയശിലപ്രാക്കുകയുഖ പചേയ്തശിട്ടുണ്ടെത്.  കപ്രാലങ്ങളപ്രായശി  
വന്ദതപ്രാതശിലള പചേളശിപയടുപ്പെത്, മണല് വപ്രാരല് എനശിവ മൂലഖ 
മശിക പദദേശങ്ങളഖ കൃഷശിദയപ്രാഗഖമലപ്രാപത  ചേതുപ്പുനശിലമപ്രായശി 
കശിടെക്കുന്നു. 

പപ്രാരശിസശിതശിക 
സപ്രാഹചേരഖഖ

പഞപ്രായത്തശിപന്റെ വശിസ്തൃതശിയശില് പകുതശിയശിലധശികഖ വരുന 
പരശിസശിതശി ദലപ്രാല പദദേശത്തത്  1500 ഓളഖ കുടുഖബങ്ങള 
വസശിക്കുന്നുണ്ടെത്.  തമീരസഖരകണ നശിയമത്തശിപന്റെ പരശിധശിയശില് 
വരുന പപ്രാരശിസശിതശികമപ്രായശി വശിഭശിന സപ്രാഹചേരഖഖ 
നശിലനശില്ക്കുന    ഈ പഞപ്രായത്തശിപന്റെ 
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വശികസനപവര്ത്തനങ്ങള പശിദനപ്രാകപ്രാവസയശിലപ്രാണത്.

സപ്രാമ്പത്തശിക 
പശിദനപ്രാകപ്രാവസ
യുഖ വസ്തുതകളഖ

വപ്രാണശിജഖ വഖവസപ്രായ സപ്രാപനങ്ങള, യന്ത്രവല്കൃത യൂണശിറ്റുകള,
മറത് പതപ്രാഴശില് സഖരഖഭങ്ങള എനശിവ വശികസശികപ്രാത്തതു മൂലഖ 
തനതു വരുമപ്രാനഖ കുറവപ്രാണത്. മുന്കപ്രാലങ്ങളശില് മശികച്ച വരുമപ്രാനഖ 
ലഭശിച്ചശിരുന മണല് വഖപ്രാപപ്രാരഖ, ഇഷശിക  നശിര്മപ്രാണഖ മുതലപ്രായ 
ദമഖലകളശില് തകര്ച്ച ഉണ്ടെപ്രായതശിനപ്രാല് നശിലവശില് സപ്രാമ്പത്തശിക 
പതശിസന്ധശി രൂകമപ്രാണത്. ദദേനഖദേശിനപചേലവകളകത്  തനതു 
ഫണ്ടെത് അപരഖപ്രാപ്തമപ്രാകുന്നുണ്ടെത്.  സര്കപ്രാരശില് നശിന്നുഖ ജനറല് 
പര്പ്പെസത് ഫണ്ടെശിനത്തശില്  ലഭശിച്ച തുക പകപ്രാണ്ടെപ്രാണത്  2015-16, 
2016-17 വര്ഷങ്ങളശിപല യഥപ്രാകമഖ 36,84,673/-, 26,30,215/-
രൂപ വമീതമുള റവനദ്യു കമശി നശികത്തശിയതത്. തനതു ഫണ്ടുഖ പപപ്രാതു
ആവശഖ ഫണ്ടുഖ ഭരണപചേലവകളക്കുഖ ദദേനഖദേശിന 
പവര്ത്തനങ്ങളക്കുഖ തശികയപ്രാത്തതശിനപ്രാല് 2017-18 ല് 
20,00,000/-രൂപ ഗഖപ്രാപത് ഫണ്ടെത് ഇനത്തശില് ലഭഖമപ്രായശിട്ടുണ്ടെത്. 

നശിരവധശി  പവളപകട്ടുകളഖ ചേതുപ്പുനശിലങ്ങളഖ ഉളതശിനപ്രാല്  
മഴകപ്രാലത്തത് യപ്രാത്രപ്രാദകശഖ രൂകമപ്രാണത്. ഫണ്ടെശിപന്റെ 
അപരഖപ്രാപ്തയുളതശിനപ്രാല് ഗതപ്രാഗതദമഖലയശില്  നപ്രാമമപ്രാത്രമപ്രായ 
പദ്ധതശികളപ്രാണത് നടെപ്പെപ്രാകുനതത്. പവളപകടപ്രായശി കശിടെക്കുന 330 
ഏകദറപ്രാളഖ വരുന മുണ്ടെകന് ഏലപ്രായശില് 50 പമഗപ്രാവപ്രാടത് 
ദസപ്രാളപ്രാര്  പപ്രാന്റെത് സപ്രാപശിക്കുനതശിനത് പക.എസത്.ഇ.ബശി,  
എന്.എച്ചത്.പശി.സശി.എല്  എനശിവയുപടെ സഖയുക്ത 
സഹകരണദത്തപ്രാപടെ 2013 ല് നടെപടെശി ആരഖഭശിപച്ചങശിലഖ 
തുടെര്പവര്ത്തനങ്ങള  ഇലപ്രാപത പദ്ധതശി നശിലച്ച 
സശിതശിയശിലപ്രാണത്. ഗപ്രാമസഭകള കൂടുനതശിദനപ്രാ 
വശികസനപസമശിനപ്രാറുകള സഖഘടെശിപ്പെശിക്കുനതശിദനപ്രാ ആവശഖമപ്രായ  
ഭസൗതശിക സപ്രാഹചേരഖങ്ങള പഞപ്രായത്തശില് വളപര പരശിമശിതമപ്രാണത്. 
പപ്രാഥമശിക ആദരപ്രാഗഖദകന്ദ്രഖ , ദഹപ്രാമശിദയപ്രാ ഡശിപസ്പെന്സറശി, 
കൃഷശിഭവന് എനശിവ പപപ്രാതുഗതപ്രാഗതസസൗകരഖമശിലപ്രാത്ത 
സലത്തപ്രാണത് സശിതശി പചേയ്യുനതത്.  കമമ്മ്യൂണശിദകഷന് ടെവര് 
സശിഗ്നല് ദപപ്രാരപ്രായ്മ കപ്രാരണഖ   പ ഞപ്രായത്തശിപല 
വപ്രാര്ത്തപ്രാവശിനശിമയസഖവശിധപ്രാനങ്ങള കപ്രാരഖകമലപ്രാത്തതത് ഫ്രണ്ടെത് 
ഓഫമീസത് പവര്ത്തനങ്ങപള ബപ്രാധശിക്കുന്നു. പപ്രാഥമശിക ആദരപ്രാഗഖ 
ദകന്ദ്രഖ, പപ്രാലശിദയറമീവത് പസന്റെര് എനശിവയത്  സദന്തേമപ്രായശി 
ആഖബുലന്ദസപ്രാ വപ്രാഹനദമപ്രാ ഇലപ്രാത്തതത്  ദരപ്രാഗശികളക്കുഖ  
പപ്രാലശിദയറമീവത് പവര്ത്തനങ്ങളക്കുഖ  ബുദ്ധശിമുടത് സൃഷശിക്കുന്നുണ്ടെത്.
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• മണ്ദടപ്രാത്തുരുത്തത് ഗപ്രാമ പഞപ്രായത്തത്  (പകപ്രാലഖ ജശില)

ഭൂമശിശപ്രാസ്ത്രപരമപ്രായ
പദതഖകതകള

പകപ്രാലഖ ജശിലയശില് കലടെയപ്രാറശിപന്റെയുഖ അഷമുടെശികപ്രായലശിപന്റെയുഖ 
തമീരത്തുള  എദടപ്രാളഖ പചേറുതുരുത്തുകള ദചേര്നതപ്രാണത് 
മണ്ദടപ്രാത്തുരുത്തത്. തുരുത്തുകളപടെ ഉളപദദേശത്തുള 
പചേറുദതപ്രാടുകള വമീണ്ടുഖ പചേറുതുരുത്തുകപള സൃഷശിച്ചശിട്ടുണ്ടെത്.  
യപ്രാത്രപ്രാസസൗകരഖഖ ഇലപ്രാത്തതശിനപ്രാല് ഭൂരശിപകഖ വപ്രാര്ഡുകള 
തമശിലഖ പരസ്പെരബന്ധമശിലപ്രാത്ത അവസയപ്രാണുളതത്. 
ഗതപ്രാഗതത്തശിനത് കടെത്തത് മപ്രാത്രമപ്രാണത്  കശിടെപഖ ഈസത്, കശിടെപഖ 
പവസത് , പപരുങ്ങപ്രാലഖ  എനമീ  വപ്രാര്ഡുകളശിപല ജനങ്ങളപടെ  
ആശ്രയഖ. ഗപ്രാമസഭകള, വശികസനപസമശിനപ്രാറുകള എനശിവയശില് 
ജനപങപ്രാളശിത്തഖ ഉറപ്പെപ്രാക്കുനതശിനഖ, വശികസന പവര്ത്തനങ്ങള 
ഏപറടുത്തു നടെപ്പെപ്രാക്കുനതശിനഖ ഗതപ്രാഗത സസൗകരഖങ്ങളപടെ 
അപരഖപ്രാപ്തത വലശിയ തടെസ്സഖ സൃഷശിക്കുന്നു. ജനപതശിനശിധശികള, 
ഉദദേഖപ്രാഗസര് എനശിവര്കത്  ഒറപപ്പെട വപ്രാര്ഡുകളശിപല ജനങ്ങളപടെ 
ബുദ്ധശിമുടത് മനസശിലപ്രാക്കുനതശിനഖ ദസവനഖ പദേപ്രാനഖ പചേയ്യുനതശിനഖ
തടെസ്സഖ ദനരശിടുന്നുണ്ടെത്. കപ്രാര്ഷശികദമഖലയശിലഖ കയര്ദമഖലയശിലഖ 
ഉപജമീവനഖ കപണ്ടെത്തപ്രാന് വശിഷമശിക്കുന  സപ്രാമൂഹശികമപ്രായുഖ 
സപ്രാമ്പത്തശികമപ്രായുഖ വശിദേഖപ്രാഭഖപ്രാസപരമപ്രായുഖ പശിദനപ്രാകഖ നശില്ക്കുന
ജനവശിഭപ്രാഗമപ്രാണത് ഇവശിപടെയുളതത്.  

പപ്രാരശിസശിതശിക 
സപ്രാഹചേരഖഖ

പപ്രാരശിസശിതശിക പദതഖകതകളപ്രാല് കരഭൂമശിയുപടെ അളവശില് 
വര്ഷഖദതപ്രാറുഖ ഗണഖമപ്രായ കുറവത് ഉണ്ടെപ്രാകുന്നു. നശിലവശില് 5 
ചേതുരശ്രകശിദലപ്രാമമീറര് മപ്രാത്രമപ്രാണത്  കരഭൂമശിയുളതത്. അടെശിസപ്രാന 
ഗതപ്രാഗതസസൗകരഖങ്ങളപടെ അഭപ്രാവഖ  രൂകമപ്രായ പവളപപ്പെപ്രാക, 
ദവലശിദയറ, പപ്രാരശിസശിതശിക പശ്നങ്ങള മൂലവഖ ഏദഴപ്രാളഖ 
വപ്രാര്ഡുകള   തമീര്ത്തുഖ ഒറപപ്പെട അവസയശിലപ്രാണത്. 
ദവലശിദയറപഭപ്രാവഖ കൂടുതലള ദമഖലകളശില്  ഭവനങ്ങള 
വശിണ്ടുകമീറശി ഭൂമശിയശിദലയത് തപ്രാഴ്ന്നു ദപപ്രാകുന അവസയുളതശിനപ്രാല്  
നൂറശിലധശികഖ വമീടുകളശിപല ജനങ്ങള ഭവനഖ ഉദപകശിച്ചത്  
പലപ്രായനഖ പചേയ്തശിട്ടുണ്ടെത്. ഈ ദമഖലകളശില്  പരമ്പരപ്രാഗത കക്കൂസത്
ടെപ്രാങകള  തകര്നതുമൂലമുണ്ടെപ്രായ ജലമലശിനമീകരണവഖ  മപറപ്രാരു 
പപ്രാരശിസശിതശിക പശ്നമപ്രാണത്. ദവലശിദയറവഖ ഉപ്പെശിപന്റെ ആധശികഖവഖ 
നശിമശിത്തഖ പരമ്പരപ്രാഗതതമീതശിയശില് നശിര്മശിച്ച 400 ഓളഖ  വമീടുകള
നശശിച്ചു പകപ്രാണ്ടെശിരശിക്കുകയപ്രാണത്. പതങ്ങശിന്തടെശി, മുള, ചേശിരട, ഓടെത് 
എനശിവയുപദയപ്രാഗശിച്ചത് അടെശിസപ്രാനഖ പപപ്രാകത്തശില് നശിര്മശിക്കുന
തനതുരമീതശി അവലഖബശിച്ചുള   പരശിസശിതശി സസൗഹൃദേ ഭവന 
പദ്ധതശി പഞപ്രായത്തത് നടെപ്പെപ്രാകശി വരുന്നു.

സപ്രാമ്പത്തശിക 
പശിദനപ്രാകപ്രാവസ

വസ്തുനശികുതശിയുഖ പതപ്രാഴശില്നശികുതശിയുമപ്രാണത് പഞപ്രായത്തശിപന്റെ 
തനതുവരുമപ്രാനത്തശിപന്റെ പധപ്രാന ഉറവശിടെങ്ങള. 
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യുഖ വസ്തുതകളഖ തമീരദദേശപരശിപപ്രാലനനശിയമഖ ബപ്രാധകമപ്രായ പദദേശമപ്രായതശിനപ്രാല് 
പുതുതപ്രായശി പകടശിടെങ്ങള നശിര്മശിക്കുനതശിനഖ 
വഖപ്രാപപ്രാരസപ്രാപനങ്ങള ആരഖഭശിക്കുനതശിനഖ കഴശിയപ്രാത്തതത് 
പകടശിടെനശികുതശിയശില് കുറവത് വരുത്തുന്നുണ്ടെത്. 
പപ്രാരശിസശിതശികപശ്നങ്ങള, ഗതപ്രാഗതസസൗകരഖങ്ങളപടെ 
അപരഖപ്രാപ്തത, ഉല്പ്പെപ്രാദേനപച്ചലവശിലണ്ടെപ്രായ വര്ദ്ധനവത് എനശിവ 
നശിമശിത്തഖ പനല്കൃഷശി, പതങ്ങത്കൃഷശി, മൃഗസഖരകണഖ, ഓടെത് 
നശിര്മപ്രാണഖ എനമീ പധപ്രാനദമഖലകളക്കുഖ, അനബന്ധ 
വഖവസപ്രായങ്ങളക്കുഖ തകര്ച്ചയുണ്ടെപ്രായതത് സപ്രാമ്പത്തശികമപ്രായശി 
പഞപ്രായത്തശിനത് വലശിയ തശിരശിച്ചടെശിയപ്രായശിട്ടുണ്ടെത്. നശിലവശില് പചേറശിയ 
കുടെശില് വഖവസപ്രായങ്ങള മപ്രാത്രമപ്രാണുളതത്. പരമ്പരപ്രാഗത 
വഖവസപ്രായങ്ങളപ്രായ കയര് നശിര്മപ്രാണഖ, പകപ്രാപപ്രാവശിപണനഖ, ഓടെത് 
നശിര്മപ്രാണഖ എനശിവ പൂര്ണ്ണമപ്രായുഖ നശിലച്ച അവസയശിലപ്രാണത്. 
യപ്രാത്രപ്രാസസൗകരഖങ്ങളപടെ അഭപ്രാവവഖ അസഖസ്കൃതവസ്തുകള  
പകപ്രാണ്ടുവരുനതശിനഖ  ഉല്പനങ്ങള 
വശിപണശിയശിപലത്തശിക്കുനതശിനമുള ഭപ്രാരശിച്ച പചേലവഖ വഖവസപ്രായ / 
വപ്രാണശിജഖ ദമഖലയശില് നശിന്നുള വരുമപ്രാന തകര്ച്ചയ്ക്കു വഴശിപതളശിച്ചു.
തനതത് വരുമപ്രാനവഖ അനശിവപ്രാരഖപചേലവഖ തമശില് ഭമീമമപ്രായ 
അന്തേരമുണ്ടെത്. സര്കപ്രാരശില് നശിന്നുഖ ലഭശിക്കുന 
പപപ്രാതുആവശഖഗപ്രാനഖ വശിടെവത് നശികത്തല്ഫണ്ടുഖ ഉപദയപ്രാഗശിച്ചശിട്ടുഖ  
പഞപ്രായത്തശിപന്റെ തനതുഖ ഭരണപരവമപ്രായ ചുമതലകളകപ്രായശി 
പചേലവഴശിച്ച  ഇനത്തശില്  വന്തുക കുടെശിശ്ശേശികയപ്രായശി 
അവദശഷശിക്കുന്നു.

• ആരഖങപ്രാവത് ഗപ്രാമ പഞപ്രായത്തത്  (പകപ്രാലഖ ജശില)

ഭൂമശിശപ്രാസ്ത്രപരമപ്രായ
പദതഖകതകള

പശശിമഘടമലനശിരകളപടെ പടെശിഞപ്രാറുഭപ്രാഗത്തത് തമശിഴത് നപ്രാടുമപ്രായശി 
അതശിര്ത്തശി പങശിടുന പചേങത്തപ്രായ മലകളഖ ദുര്ഘടെമപ്രായ 
മലമ്പപ്രാതകളമുള മലദയപ്രാരഗപ്രാമമപ്രാണശിതത്.  ഭൂരശിഭപ്രാഗഖ 
പദദേശങ്ങളഖ ദതപ്രാടഖ / വനദമഖലയശില് ഉളപപ്പെടതശിനപ്രാലഖ 
സദകപ്രാരഖ ഉടെമസപ്രാവകപ്രാശമുള ഭൂമശി / പടയഭൂമശി എനശിവ 
കുറവപ്രായതശിനപ്രാലഖ വഖവസപ്രായ- കൃഷശി അനബന്ധദമഖലകള 
പഞപ്രായത്തശിലശില.  ആപക  10 ചേതുരശ്ര കശിദലപ്രാമമീറര് മപ്രാത്രമപ്രാണത് 
കൃഷശിദയപ്രാഗഖമപ്രായ ഭൂമശിയുളതത്. സമുദ്രനശിരപ്പെശില് നശിന്നുഖ 1072 
മമീറര് ഉയരത്തശില് സശിതശി പചേയ്യുന പഞപ്രായത്തശില്  
ഗതപ്രാഗതസസൗകരഖഖ നദന കുറവപ്രാണത്.   പഞപ്രായത്തശിപന്റെ രണ്ടെത് 
വപ്രാര്ഡുകള ഉളപപ്പെടുന അച്ചന്ദകപ്രാവശില് പദദേശത്തത് 
എത്തണപമങശില് സഖസപ്രാനതശിര്ത്തശി  കടെനത് ദേമീര്ഘദൂരഖ യപ്രാത്ര 
പചേദയ്യണ്ടെശി വരുന്നുണ്ടെത്. ദറപ്രാഡുകള വനഖ വകുപ്പെശിപന്റെയുഖ സദകപ്രാരഖ 
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എദസറ്റുകളപടെയുഖ നശിയന്ത്രണത്തശില് ആയതശിനപ്രാല് 
അറകുറപ്പെണശികള നടെത്തശി ഗതപ്രാഗതദയപ്രാഗഖമപ്രാക്കുനതശിന 
കഴശിയുനശില. 

പപ്രാരശിസശിതശിക 
സപ്രാഹചേരഖഖ

വപ്രാര്ഡുകളശില് മശികതുഖ പരശിസശിതശിദലപ്രാല പദദേശങ്ങളശില് 
ഉളപപ്പെടുനതശിനപ്രാല് മപ്രാര്ഗ്ഗദരഖപ്രാ നശിബന്ധനകള പപ്രാലശിച്ചത് 
പദ്ധതശികള ആസൂത്രണഖ പചേയ്തത്  നടെപ്പെശിലപ്രാകപ്രാനപ്രാകുനശില. 
പഞപ്രായത്തശിപല ഭൂരശിഭപ്രാഗഖ ജനങ്ങളഖ വനദമഖലയശിലഖ 
ദതപ്രാടങ്ങളശിലഖ പതപ്രാഴശില് പചേയ്യുനവരപ്രായതശിനപ്രാലഖ, ആവശഖമപ്രായ 
ഗതപ്രാഗതസസൗകരഖമശിലപ്രാത്തതശിനപ്രാലഖ  ഗപ്രാമ സഭകളശിലഖ, 
ഊരുകൂടങ്ങളശിലഖ വശികസനപസമശിനപ്രാറുകളശിലഖ 
പപങടുകപ്രാനപ്രാകുനശില. ആയതശിനപ്രാല് സര്കപ്രാര് ഗപ്രാനകള 
സമയബന്ധശിതമപ്രായശി പചേലവഴശികപ്രാനമപ്രാകുനശില.   

സപ്രാമ്പത്തശിക 
പശിദനപ്രാകപ്രാവസ
യുഖ വസ്തുതകളഖ

കപ്രാര്ഷശിക,വഖവസപ്രായ, വപ്രാണശിജഖ ദമഖലകളപടെ പശിദനപ്രാകപ്രാവസ
മൂലഖ പഞപ്രായത്തശിപന്റെ തനതുവരുമപ്രാനഖ വളപര കുറവപ്രാണത്. 
വന്പകടശിടെസമുച്ചയങ്ങള, വപ്രാണശി ജഖ വഖവസപ്രായ സപ്രാപനങ്ങള 
എനശിവ ഇലപ്രാത്തതശിനപ്രാല് വസ്തുനശികുതശി, പതപ്രാഴശില്നശികുതശി 
ഇനത്തശില് കപ്രാരഖമപ്രായ വരവശില. പമപ്രാത്തഖ ജനസഖഖഖയുപടെ 
പകുതശിയശിദലപറ  പതപ്രാഴശില് രഹശിതരപ്രാണത്.  
വനഖമൃഗശലഖമുളതശിനപ്രാല് നപ്രാണഖവശിളകള മപ്രാത്രമപ്രാണത് കൃഷശി 
പചേയ്തു വരുനതത് . അതദ്യുല്പ്പെപ്രാദേനദശഷശിയുള വശിത്തശിനങ്ങളപടെ 
ലഭഖതക്കുറവത്, ജലദസചേന സസൗകരഖമശിലപ്രായ്മ, വശിപണശിയുപടെ 
അഭപ്രാവഖ എനശിവ കപ്രാര്ഷശിക ദമഖലപയ പതശികൂലമപ്രായശി 
ബപ്രാധശിക്കുന്നുണ്ടെത്. എലപ്രാ വര്ഷവഖ ഗഖപ്രാപത് ഫണ്ടെപ്രായശി ലഭശിക്കുന  
തുക സപ്രാപനത്തശിപന്റെ ദദേനഖദേശിന പവര്ത്തനങ്ങളകപ്രായശി 
മപ്രാത്രഖ പചേലവഴശിദകണ്ടെശി വരുനതത്  അടെശിസപ്രാനസസൗകരഖ 
വശികസനപത്തയുഖ ദസവന പദേപ്രാന ദശഷശിപയയുഖ 
ബപ്രാധശിക്കുന്നുണ്ടെത്. 2017-18 സപ്രാമ്പത്തശിക വര്ഷത്തശില് 3,39,234/-
രൂപ വശിടെവത് നശികത്തല് ഫണ്ടെപ്രായശി  ലഭശിച്ചശിട്ടുണ്ടെത്. 
പദ്ധതശിനശിര്വ്വഹണത്തശിനത് ആവശഖമപ്രായ സപ്രാധനങ്ങളപടെ  
കടെത്തുകൂലശിയശിനത്തശിപല അധശികപച്ചലവത് വഹശികപ്രാന്  
ഗുണദഭപ്രാക്തപ്രാകളകത് കഴശിയപ്രാത്തതശിനപ്രാല്  സബത്സശിഡശി തുക 
പചേലവഴശികപപ്പെടെപ്രാപത ദപപ്രാകുന്നു. പടശികജപ്രാതശികപ്രാരുഖ, 
ആദേശിവപ്രാസശികളഖ ഉളപപ്പെടുന ജനസഖഖഖയശില് നപലപ്രാരു 
ശതമപ്രാനവഖ ദകവശഭൂമശി, ദറപ്രാഡത് പുറദമ്പപ്രാകത് , പറയശില്പവ 
പുറദമ്പപ്രാകത് എനശിവശിടെങ്ങളശിലപ്രാണത്  അധശിവസശിക്കുനതത്. 
പഞപ്രായത്തശിപന്റെ ദകവശഖ ഭൂമശിയശിലപ്രാത്തതുഖ  ഭൂമശിയുപടെ 
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ലഭഖതക്കുറവഖ ഭൂരഹശിതപര പുനരധശിവസശിപ്പെശിക്കുനതശിനത് തടെസ്സഖ 
സൃഷശിക്കുന്നു.  വശികസന, ദസവന പവര്ത്തനങ്ങളകത് 
ആവശഖമപ്രായ മനഷഖ, സപ്രാമ്പത്തശിക വശിഭവ സദരൂപണത്തശില് 
പഞപ്രായത്തത് വളപര പശിദനപ്രാകപ്രാവസയശിലപ്രാണത്. 

ഓഡശിറത് ശശിപപ്രാര്ശകള 

വശിഷയത്തശിപന്റെ  കപ്രാലശികപസക്തശി  ഉളപകപ്രാണ്ടുപകപ്രാണ്ടെത്   തപ്രാപഴപ്പെറയുന
ശശിപപ്രാര്ശകള സര്കപ്രാരശിപന്റെ പരശിഗണനയപ്രായശി സമര്പ്പെശിക്കുന്നു.

(a) ഇതര  തദദ്ദേശ  സപ്രാപനങ്ങദളപ്രാടുള  തപ്രാരതമഖത്തശില്  പശിദനപ്രാകപ്രാവ
സയുളദപ്പെപ്രാള  തപന  അനശിതര  സപ്രാധപ്രാരണമപ്രായ  പകൃതശി  സമ്പത്തുഖ
സപ്രാധഖതകളഖ ഇസൗ പഞപ്രായത്തുകളക്കുണ്ടെത്.  അതശിനപ്രാല് ഭശിന സപ്രാഹചേരഖങ്ങളഖ
സവശിദശഷ  സപ്രാധഖതകളമുള  പസ്തുത  പഞപ്രായത്തുകളശിപല   ജനങ്ങളപടെ
സപ്രാമ്പത്തശിക  വശികസനത്തശിനഖ,  പശപ്രാത്തലസസൗകരഖ  വശികസനത്തശിനഖ
ഇവയുപടെ  സവശിദശഷസപ്രാധഖതകള  പദയപ്രാജനപപ്പെടുത്തപ്രാന്  ദവണ്ടെ  ഭപ്രാവനയുഖ,
ദവദേഗത്ധഖവമുള ആസൂത്രണ നശിര്വ്വഹണ പശിന്തുണപ്രാ സഖവശിധപ്രാനഖ സഖസപ്രാന
ആസൂത്രണ  ദബപ്രാര്ഡശിപന്റെയുഖ  തദദ്ദേശസദയഖഭരണവകുപ്പെശിപന്റെയുഖ  കമീഴശില്
ഉണ്ടെപ്രാദകണ്ടെതത്  ആവശഖമപ്രാണത്.  നശിലവശില്  ഗഖപ്രാപത്  ഫണ്ടെത്  നല്കുന
സപ്രാപനങ്ങളപടെ  സപ്രാമ്പത്തശിക – വശികസനപ്രാവശഖങ്ങളപടെ  കുറവശിനശിടെയപ്രാക്കുന
വസ്തുതകള  വശിശകലനവശിദധയമപ്രാകശി   ആയതത്  പരശിഹരശിക്കുനതശിനള
നടെപടെശികള  ആവശഖമപ്രാണത്.  ഉണ്ടെപ്രായ  കുറവശിനള  പരശിഹപ്രാരമപ്രായശി  മപ്രാത്രമപ്രാണത്
ഗഖപ്രാപത്  ഫണ്ടെത്  പദയപ്രാജനപപ്പെടുത്തുനതത്.  കുറവശിനശിടെയപ്രാക്കുന  സപ്രാഹചേരഖങ്ങളഖ
കപ്രാരണങ്ങളഖ കപണ്ടെത്തശി പരശിഹരശിക്കുകയപ്രാണത് ശപ്രാശദതമപ്രായ ദപപ്രാഖവഴശി.

(b)പധപ്രാനമപ്രായുഖ  4  വശിധത്തശിലള  സവശിദശഷതകള  ആണത്   റശിദപ്പെപ്രാര്ടത്  പചേയ്ത
പഞപ്രായത്തുകളക്കുളതത്.

• CRZ   വഖവസകള  ബപ്രാധകമപ്രാകുന  തമീരദദേശദമഖലകള  ഉളപപ്പെടുന
പഞപ്രായത്തുകള.

• വനഖ പരശിസശിതശി നശിയമങ്ങള ബപ്രാധകമപ്രാകുന പദദേശങ്ങളള പപ്പെടുനദതപ്രാ
പദദേശങ്ങളപപ്പെടുനദതപ്രാ ആയ പഞപ്രായത്തുകള.

• ദതപ്രാടഖ/പതപ്രാഴശില്  നശിയമങ്ങള  ബപ്രാധകമപ്രാകുന  ദതപ്രാടങ്ങളളപപ്പെടുന
പഞപ്രായത്തുകള.

• പടശികവര്ഗ്ഗവശിഭപ്രാഗത്തശിലളപപ്പെടുനവദരപ്രാ,  മതഖപതപ്രാഴശിലപ്രാളശികദളപ്രാ,
ദതപ്രാടഖ  പതപ്രാഴശിലപ്രാളശികദളപ്രാ,  മറത്  പപ്രാരമ്പരഖ  പതപ്രാഴശിലകളശില്
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ഏര്പപ്പെടുനവദരപ്രാ ആയ പദതഖക പരശിഗണനയര്ഹശിക്കുന  സപ്രാമ്പത്തശിക
സപ്രാമൂഹശിക   പശപ്രാത്തലമുള പസൗരന്മപ്രാരുള പഞപ്രായത്തുകള.

ദമല്  പറഞ  4  പരശിഗണനപ്രാവശിഷയങ്ങളശിലഖ  ബപ്രാധകമപ്രായ  സവശിദശഷ
പപ്രാധപ്രാനഖമുള   നശിയമവഖവസകളഖ,  പദ്ധതശികളഖ,  അധശികപ്രാരസപ്രാനങ്ങളഖ
നയങ്ങളഖ  ദദേശമീയ  സഖസപ്രാന  തലത്തശില്  നശിലവശിലണ്ടെത്.  പഞപ്രായത്തത് രപ്രാജത്
നശിയമവഖവസകളക്കുപരശിയപ്രാദയപ്രാ,  അതശിദനപ്രാപടെപ്രാപ്പെദമപ്രാ  ദമല് പറഞ നശിയമ
നശിര്വ്വഹണ  സഖവശിധപ്രാനങ്ങളപടെ  പങപ്രാളശിത്തഖ  സദപ്രാഭപ്രാവശികമപ്രായുഖ  ഈ
പഞപ്രായത്തുകളപടെ  സഖഗതശിയശില്  അനശിവപ്രാരഖമപ്രാണത്.  അതശിനപ്രാല്
ഏദകപ്രാപനസപ്രാധഖതകള കപണ്ടെത്തശി പവൃത്തശിപഥത്തശില് പകപ്രാണ്ടു വരുനതശിനത്
തദദ്ദേശ സദയഖ ഭരണ വകുപ്പെശിപന്റെ ദനതൃപരമപ്രായ ഇടെപപടെല് ആവശഖമപ്രാണത്.

(c) വരുമപ്രാന  വര്ദ്ധനവശിനഖ  ജമീവശിതനശിലവപ്രാരഖ  ഉയര്ത്തുനതശിനള
അസപ്രാധപ്രാരണമപ്രായ പവല്ലുവശിളശികള  ദനരശിടുന ജനവശിഭപ്രാഗങ്ങള അധശിവസശിക്കുന
ഈ പഞപ്രായത്തുകളശില് സവശിദശഷ സപ്രാധഖതകളഖ നശിലനശില്ക്കുന്നുണ്ടെത്.  പദക
അവ യഥപ്രാവശിധശി പദയപ്രാജനപപ്പെടുത്തുനതശിന  ദവണ്ടെ ദവദേഗത്ധഖദമപ്രാ പശിന്തുണപ്രാ
സഖവശിധപ്രാനങ്ങദളപ്രാ  ഇല.  വശിദനപ്രാദേസഞപ്രാരഖ,  ജശിദയപ്രാടെപ്രാഗത്  ദനടെശിയ  ദജവ
ഉല്പ്പെനങ്ങളപടെ  ഉല്പ്പെപ്രാദേനവഖ  വശിപണനവഖ,  പപ്രാരമ്പദരഖതര  പപ്രാര്പ്പെശിടെ/
ഗതപ്രാഗത/  ഊര്ജ  മപ്രാതൃകകളപടെ  ഉപദയപ്രാഗഖ  തുടെങ്ങശിയവയശില്  ആവശഖമപ്രായ
പഠനവഖ പശിന്തുണയുഖ ഉണ്ടെപ്രാകണഖ.
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ഇ-ഗവവേണന്സസ് (അനുബന്ധങ്ങള)

അനുബനന്ധം 1

ഐ.കക.എന്ധം. വവികസവിപവിചവിട്ടുള്ള സസസോഫഫ്റ്റ് കവയറുകളുകടെ പ്രവര്ത്തനന്ധം സന്ധംബനവിച
വവിലയവിരുത്തല

ക്രമ
നന്ധം.

സസസോഫഫ്റ്റ് കവയ
ര് ഉസദ്ദേശശന്ധം

പൂര്ത്തത്തീകരണന്ധം സന്ധംബനവിച വവിവരന്ധം

പൂര്ണന്ധം ഭസോഗവികന്ധം അപൂര്ണന്ധം ശതമസോനന്ധം

1 സുസലഖ

സസോന്സഡേര്ഡേഫ്റ്റ് സപ്രസോജകഫ്റ്റ് 
അകക്കൗണവിന്ധംഗഫ്റ്റ് സസോധശമസോക്കുന ✔

50

പദ്ധതവി രൂപത്തീകരണന്ധം, കചെലവഫ്റ്റ്, 
സക്രസോഡേത്തീകരണന്ധം, സമസോണവിറ്ററവിന്ധംഗഫ്റ്റ് ✔

ഗസോമസഭ, കസമവിനസോറുകള,  
വര്കവിന്ധംഗഫ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളുകടെ 
റവിസപസോര്ടവിന്ധംഗഫ്റ്റ്, സസസോഷശല 
ഓഡേവിറ്റഫ്റ്റ് എനവിവ ഉളകപടുത്തവി 
പദ്ധതവി തയസോറസോക്കുവസോന് 
സഹസോയവിക്കുന

✔

പദ്ധതവികളുകടെ വവിവവിധ 
തലങ്ങളവികല അന്ധംഗത്തീകസോരന്ധം, 
വവിശകലനന്ധം

✔

മസോര്ഗ്ഗനവിര്സദ്ദേശങ്ങളകനുസൃതമസോ
യവി സസോധൂകരണ റവിസപസോര്ട്ടുകള 
തയസോറസോക്കുക

✔

എസഫ്റ്റ്.സവി.പവി., ടെവി.എസഫ്റ്റ്.പവി. 
ഫണ്ടുകളുകടെ ഉപസയസോഗത്തവിലുള്ള
കുറവുകള സന്ധംബനവിച 
റവിസപസോര്ടഫ്റ്റ് തയസോറസോകല

✔

2
സസവന
(സവിവവില 
രജവിസസ്ട്രേഷന്)

സവിവവില രജവിസസ്ട്രേഷന് ✔

87.5

ഇ-ഫയലവിന്ധംഗഫ്റ്റ് ✔

വവിവവിധ റവിസപസോര്ട്ടുകള ✔

സര്ടവിഫവികറ്റുകള നലകല ✔

3 സസവന
(കപന്ഷന്)

ആപവിസകഷന് സൂചെവികയുമസോയവി 
സന്ധംസയസോജവിപവിചഫ്റ്റ് 
അസപക്ഷകളുകടെ തത്തീര്പഫ്റ്റ് 
കലപവികല

✔

50
മറ്റഫ്റ്റ് ഏജന്സവികളവില നവിനള്ള 
അപ്രൂവല ✔

ബവില ജനസറഷന് ✔

കുടെവിശവിക വവിതരണന്ധം ✔
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4 സഞവിത

കത്തീസവഡേഫ്റ്റ് സസര്ചഫ്റ്റ് ✔

100പത്തീരവിസയസോഡേവികഫ്റ്റ് അപഫ്റ്റ്സഡേറ്റഫ്റ്റ്
(ആകഫ്റ്റ്, റൂള, സര്കസോര്

ഉത്തരവുകള)
✔

5 സൂചെവിക

തപസോല സസത്തീകരവികല ✔

17

ഫയലുകളുകടെ നടെപടെവി 
സസത്തീകരവികല, തത്തീര്പസോകല, 
സസോമഫ്റ്റ് അകക്കൗണഫ്റ്റ്

✔

ഹസോജര് വവിവരന്ധം ✔

മറ്റഫ്റ്റ് സസസോഫഫ്റ്റ് കവയറുകളുമസോയുള്ള 
ഇന്റസഗഷന് ✔

കപസോതുജനങ്ങളക്കുള്ള 
ഫയലടസോകവിന്ധംഗഫ്റ്റ് ✔

വവിവവിധ റവിസപസോര്ട്ടുകള 
തയസോറസോകല ✔

6 സഞയ

റവനന്യൂ സവിസകത്ത സുഗമ 
മസോകല ✔

18.5

കപസോതുജനങ്ങളകഫ്റ്റ് 
ഓണ്ലലനസോയവി സസവനന്ധം 
ലഭശമസോകുന

✔

എസഫ്റ്റ്.എന്ധം.എസഫ്റ്റ്., ഇ-കമയവില 
അറവിയവിപ്പുകള ✔

വസ്തു നവികുതവിയുകടെ ഇ-ഫയലവിന്ധംഗഫ്റ്റ് ✔

വരവഫ്റ്റ്-കചെലവഫ്റ്റ്-നത്തീകവിയവിരവിപഫ്റ്റ് 
റവിസപസോര്ട്ടുകള ✔

നവികുതവി ഒടുകസോത്തവരുകടെ 
വവിവരന്ധം സവഗത്തവില ലഭശമസോകല ✔

കതസോഴവില നവികുതവി ഇ-ഫയലവിന്ധംഗഫ്റ്റ് ✔

ഫ്രണഫ്റ്റ്സഫ്റ്റ്, സ്പര്ശഫ്റ്റ്- ഇനശസോ 
സപസോസഫ്റ്റ്, അക്ഷയ 
എനവിവയുമസോയുള്ള സന്ധംസയസോജനന്ധം

✔

7 സസോന്ധംഖശ
അക്രൂവല അടെവിസസോനത്തവിലുള്ള 
ഡേബവിള എന്ടവി സവിസന്ധം ✔

30
എലസോ ജത്തീവനകസോര്ക്കുന്ധം 
ധനകസോരശ പതവികകള 
തയസോറസോകസോന് സസോധവിക്കുന

✔

തത്സമയന്ധം ഓസരസോ സസോമത്തവിക 
ഇടെപസോടുന്ധം തയസോറസോകസോന് 

✔
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സഹസോയവിക്കുന

അകക്കൗണവിന്ധംഗഫ്റ്റ് 
പരവിജസോനമവിലസോത്തവര്ക്കുന്ധം 
സസോന്ധംഖശ ഉപസയസോഗവികസോന് 
സസോധവിക്കുന

✔

ജനപ്രതവിനവിധവികളക്കുന്ധം, 
ജത്തീവനകസോര്ക്കുന്ധം, 
കപസോതുജനങ്ങളക്കുന്ധം തസദ്ദേശ 
സസയന്ധംഭരണ സസോപനങ്ങളുകടെ 
ധനകസോരശ സവിതവി 
മനസവിലസോകസോന് കഴവിയുന

✔

8 സസോപന

സസവന പുസ്തകവുമസോയവി 
ബനകപടുത്തവി സപഴ്സണല 
ഡേസോറ്റസോ സബസഫ്റ്റ് സൃഷവിക്കുന

✔

33സപസറസോള ✔

സപ്രസോവവിഡേന്റഫ്റ്റ് ഫണഫ്റ്റ് ✔

9 സന്ധംസവദവിത

തസദ്ദേശ സസോപനങ്ങളുകടെ 
സസോമൂഹവിക, സസോമത്തവിക, 
ഭൂമവിശസോസ, ജനസന്ധംഖശസോപരമസോയ 
വവിശദസോന്ധംശങ്ങള

✔

10

പഞസോയത്തഫ്റ്റ് രസോജഫ്റ്റ് 
വവിസകനത്തീകൃതസോസൂതണത്തവികന്റ 
എലസോ ഘടെകങ്ങളുന്ധം ലഭശമസോകുന

✔

വവിസകനത്തീകൃതസോസൂതണവുമസോയവി 
ബനകപട ഉത്തരവുകളുന്ധം 
വവിജസോപനങ്ങളുന്ധം 
സര്ക്കുലറുകളുന്ധം സഭദഗതവികള 
സഹവിതന്ധം ലഭശമസോകുന

✔

വവിവവിധ തസദ്ദേശ സസോപനങ്ങളുന്ധം 
മറ്റഫ്റ്റ് ഘടെക സസോപനങ്ങളുന്ധം 
തമവിലുള്ള ഇടെകപടെലുകള

✔

കസലമസഫ്റ്റ്ഡേഫ്റ്റ് നന്യൂസഫ്റ്റ് 
അപഫ്റ്റ്സഡേറ്റവിന്ധംഗഫ്റ്റ് , കമസസജഫ്റ്റ് 
ഫ്രയവിന്ധം വര്കഫ്റ്റ്സഫ്റ്റ് 

✔

10 സചെവിത
വസോര്ഡേഫ്റ്റ് അടെവിസസോനത്തവിലുള്ള 
കഡേസ്ട്രേല ഭൂപടെന്ധം തയസോറസോകല ✔

0ലസോന്റഫ്റ്റ് മസോര്ക്കുകള 
സരഖകപടുത്തല ✔

തസദ്ദേശ സസോപനങ്ങളുകടെ 
സമഖലസോ തരന്ധംതവിരവികല

✔
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സസോസന്റര്ഡേഫ്റ്റ് മസോപഫ്റ്റ് പ്രസസന്റഷന് 
ഫത്തീചറുകള ✔

11 സകര്മ

ജനറല കമവിറ്റവി തത്തീരുമസോനങ്ങള 
സരഖകപടുത്തല ✔

10

സസോന്ഡേവിന്ധംഗഫ്റ്റ് കമവിറ്റവി, വര്കവിന്ധംഗഫ്റ്റ്
ഗ്രൂപഫ്റ്റ്  തത്തീരുമസോനങ്ങള 
സരഖകപടുത്തല

✔

തത്തീരുമസോനങ്ങളുകടെ 
തുടെര്നടെപടെവികള സസത്തീകരവികല ✔

കപസോതുജനങ്ങളകഫ്റ്റ് 
തത്തീരുമസോനങ്ങള അറവിയസോന് 
സഹസോയവിക്കുന

✔

12 സസങ്കേതന്ധം

മറ്റഫ്റ്റ് സസസോഫഫ്റ്റ് കവയറുകളുമസോയുള്ള 
ഇന്റസഗഷന് ✔

33

അസപക്ഷകളുകടെ ഓണ്ലലന് 
പരവിസശസോധന ✔

കചെകഫ്റ്റ് ലവിസഫ്റ്റ് കവരവിഫവിസകഷന് ✔

കപര്മവിറ്റഫ്റ്റ് ഫത്തീ കണകസോകല, 
ഡേവിമസോന്റഫ്റ്റ്  ജനസറഷന്, സസോന്ധംഖശ 
മുസഖനയുള്ള കളക്ഷന്

✔

ഇ-സഫസോമവിലൂകടെയുള്ള കപര്മവിറ്റഫ്റ്റ് 
നലകല ✔

ബവിലഡേവിന്ധംഗഫ്റ്റ് കപര്മവിറ്റവികന്റ 
തുടെര്നടെപടെവികള ✔

13 സുഗമ പ്രവര്ത്തവിക്കുനവില ✔ 0

14 സുഭദ പ്രവര്ത്തവിക്കുനവില ✔ 0

15 സസോമൂഹശ പ്രവര്ത്തവിക്കുനവില ✔ 0

16 സസോഫലശ പ്രവര്ത്തവിക്കുനവില ✔ 0

17 സതസരന്ധം പ്രവര്ത്തവിക്കുനവില ✔ 0

ആകക പുസരസോഗതവി ശതമസോനന്ധം 25.82
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അനുബനന്ധം 2

ഐ.കക.എന്ധം. വവികസവിപവിചവിട്ടുള്ള സസസോഫഫ്റ്റ് കവയറുകളുന്ധം അവയുകടെ സസോപവിതലക്ഷശവുന്ധം

ക്രമ
നന്ധം

സസസോഫഫ്റ്റ് 
കവയര്

ഉപസയസോഗന്ധം

1 സുസലഖ

തസദ്ദേശ  സസയന്ധംഭരണ  സസോപനങ്ങള  ആവവിഷ്കരവിക്കുന  വവികസന
പദ്ധതവികളുകടെ  വവിവരങ്ങള  ലകകസോരശന്ധം  കചെയ്യുവസോന്  സവണവി
തയസോറസോകവിയ കവബഫ്റ്റ് അധവിഷവിത പസോന് നവിരത്തീക്ഷണ സസസോഫഫ്റ്റ് കവയര്
ആണഫ്റ്റ് സുസലഖ. പദ്ധതവി രൂപത്തീകരണന്ധം, നവിര്വ്വഹണന്ധം, സമസോണവിറ്ററവിന്ധംഗഫ്റ്റ്
എനവിവ  നവിര്വ്വഹവികസോവുന  രത്തീതവിയവിലസോണഫ്റ്റ്  സസസോഫഫ്റ്റ് കവയര്
തയസോറസോകകപടവിരവിക്കുനതഫ്റ്റ്.  ഒരു  തസദ്ദേശ  സസയന്ധംഭരണ
സസോപനത്തവികന്റ  വസോര്ഷവിക  പദ്ധതവി  രൂപത്തീകരണന്ധം  മുതല  പദ്ധതവി
നടെത്തവിപവികന്റ  എലസോ  ഘടങ്ങളവിലുന്ധം  ഉപസയസോഗകപടുത്തസോവുന
രത്തീതവിയവിലസോണഫ്റ്റ് സുസലഖ രൂപത്തീകരവിചവിരവിക്കുനതഫ്റ്റ്. പദ്ധതവി നടെത്തവിപവില
പങ്കേസോളവിത്തമുള്ള  വവിവവിധ  സസോപനങ്ങള  തമവിലുള്ള  വവിവരന്ധം
ലകമസോറല,  വവിവവിധ  തലങ്ങളവില  അന്ധംഗത്തീകസോരന്ധം  നലകസോനുള്ള
നടെപടെവികള  മുതലസോയവ  സുസലഖയവിലൂകടെ  നവിര്വ്വഹവികസോന്
കഴവിയുനതസോണഫ്റ്റ്.  പദ്ധതവികളുകടെ  സമസോണവിറ്ററവിന്ധംഗഫ്റ്റ്  സുസലഖയുകടെ
അടെവിസസോന  ലക്ഷശങ്ങളവില  ഒനസോണഫ്റ്റ്.  സമസോണവിറ്ററവിന്ധംഗവിനസോവശശമസോയ
വവിവരങ്ങള  എലസോതലങ്ങളവിലുന്ധം  ലഭശമസോണഫ്റ്റ്.  പദ്ധതവി  കചെലവഫ്റ്റ്
സന്ധംബനമസോയ  വവിവരങ്ങള  സസോന്ധംഖശസോ  അകക്കൗണവിന്ധംഗഫ്റ്റ്
സസസോഫഫ്റ്റ് കവയറുമസോയവി  ബനകപടുത്തവി  തത്സമയന്ധം  ലഭശമസോകുന്ധം.
പദ്ധതവിയുകടെ  സസോമത്തവിക,  ഭക്കൗതവിക  ലക്ഷശങ്ങള  നവിശ്ചയവികല,
ഗുണസഭസോകസോകളുസടെയുന്ധം  സൃഷവികകപട  ആസ്തവികളുസടെയുന്ധം  വവിവരങ്ങള
മുതലസോയവയുന്ധം  സുസലഖയവില  ലഭശമസോകുന.  പദ്ധതവി  പ്രകസോരന്ധം  എലസോ
സമഖലയവിലുന്ധം  ആവശശമസോയ  രത്തീതവിയവില  സപ്രസോജക്ടുകള
രൂപത്തീകരവിചവിട്ടുകണനഫ്റ്റ് സുസലഖ സസസോഫഫ്റ്റ് കവയര് ഉറപഫ്റ്റ് വരുത്തുന. മറ്റഫ്റ്റ്
കവബഫ്റ്റ് അധവിഷവിത സസസോഫഫ്റ്റ് കവയറുകളുകടെ മസോസര് ആപവിസകഷനസോയവി
സുസലഖ പ്രവര്ത്തവിക്കുന.

2

സസവന-
സവിവവില
രജവിസസ്ട്രേ

ഷന്

തസദ്ദേശ  സസയന്ധംഭരണ  സസോപനങ്ങളവികല  ജനന  മരണ  വവിവസോഹ
രജവിസസ്ട്രേഷനുകള സുഗമമസോയവി നടെത്തുവസോന് പസോകത്തവില രൂപത്തീകരവിച
സസസോഫഫ്റ്റ് കവയര്.  ജനസസവസോ സകനങ്ങള,  സഹസോസ്പവിറ്റല കവിസയസോസ്കുകള
എനവിവ  വഴവിയുന്ധം  രജവിസസ്ട്രേഷന്  സസോധശമസോക്കുന.  സര്ടവിഫവികറ്റുകള
ഓണ്ലലന്  ആയവിടഫ്റ്റ്  ലഭവികസോന്  സന്ധംവവിധസോനമുണഫ്റ്റ്.  സസവന
സസസോഫഫ്റ്റ് കവയര്  വഴവി  ലഭവിക്കുന  സവിവവില  രജവിസസ്ട്രേഷന്  വവിവരങ്ങള
എകസണസോമവികഫ്റ്റ്  ആന്റഫ്റ്റ്  സസോറ്റവിസവികഫ്റ്റ്  വകുപഫ്റ്റ്  ഉപസയസോഗകപടുത്തുന.
ലമസക്രസോസസസോഫഫ്റ്റ്  വവിന്സഡേസോസഫ്റ്റ്  അധവിഷവിതമസോയ  റവിസമസോടഫ്റ്റ്
ആപവിസകഷനസോയവി  രൂപത്തീകരവിച  ഈ  സസസോഫഫ്റ്റ് കവയറവികന  ഇസപസോള
ഇന്റര്കനറ്റഫ്റ്റ്  അധവിഷവിത  കവബഫ്റ്റ്  ആപവിസകഷനസോയവി  മസോറ്റുന
പ്രവൃത്തവികള പുസരസോഗമവിക്കുന.

3 സസവന- സസോമൂഹശ  സക്ഷമ  കപന്ഷനുകളുകടെ  വവിതരണന്ധം  കസോരശക്ഷമമസോകസോന്
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കപന്ഷ
ന്

രൂപത്തീകരവിച  സസസോഫഫ്റ്റ് കവയര്.  കപന്ഷന്  അസപക്ഷ  സസത്തീകരവികല,
കപന്ഷന്  അന്ധംഗത്തീകരവിചതവികന്റ  വവിവരങ്ങള,  അനുവദവിച  തുകയുകടെ
വവിവരങ്ങള,  കപന്ഷന് ബവില തയസോറസോകലുന്ധം ഡേവിജവിറ്റല സവിസഗ്നേചര്
പതവിപവികലുന്ധം,  ഗുണസഭസോകസോകളുകടെ  വവിവരങ്ങള  ലഭശമസോകല
തുടെങ്ങവിയ  അനവധവി  സക്കൗകരശങ്ങള  സസസോഫഫ്റ്റ് കവയറവില
സജത്തീകരവിക്കുന.  ലമസക്രസോസസസോഫഫ്റ്റ്  വവിന്സഡേസോസഫ്റ്റ്  അധവിഷവിതമസോയ
റവിസമസോടഫ്റ്റ്  ആപവിസകഷനസോയവിരുന  ഈ  സസസോഫഫ്റ്റ് കവയറവികന  ഇസപസോള
ഇന്റര്കനറ്റഫ്റ്റ്  അധവിഷവിത  കവബഫ്റ്റ്  ആപവിസകഷനസോയവി  മസോറ്റുന
പ്രവൃത്തവികള പുസരസോഗമവിക്കുന.

4 സഞവിത
പഞസോയത്തഫ്റ്റ്  രസോജഫ്റ്റ്  ആകഫ്റ്റ്,  മുനവിസവിപസോലവിറ്റവി  ആകഫ്റ്റ്  മുതലസോയ വവിവവിധ
ആകഫ്റ്റ്  &  റൂളസഫ്റ്റ്,  സര്കസോര്  ഉത്തരവുകള  എനവിവ  ഓണ്ലലന്
ആയവിടഫ്റ്റ് വത്തീക്ഷവികസോന് സന്ധംവവിധസോനന്ധം.

5 സൂചെവിക
സപപര്  രഹവിത  ഓഫത്തീസഫ്റ്റ്  ലക്ഷശമസോകവി  ഫയല  നത്തീകങ്ങള
സരഖകപടുത്തുനതവിനുന്ധം ഫയലുകളുകടെ നവിജസവിതവി കപസോതുജനങ്ങളകഫ്റ്റ്
അറവിയുനതവിനുന്ധം സഹസോയകമസോകുന സസസോഫഫ്റ്റ് കവയര്.

6 സഞയ

തസദ്ദേശ സസയന്ധംഭരണ സസോപനങ്ങളുകടെ വരുമസോന സന്ധംവവിധസോനന്ധം ആകക
കമന്യൂടര്വതഫ്റ്റ്കരവിക്കുനതവിനഫ്റ്റ്  രൂപത്തീകരവിച  കവബഫ്റ്റ്  അധവിഷവിത
സസസോഫഫ്റ്റ് കവയര്.  വസ്തുനവികുതവി,  കതസോഴവിലനവികുതവി,  വസോടെക,  സലലന്ധം,
ലലസന്സുകള, മറ്റു വരുമസോനങ്ങള മുതലസോയവ ലകകസോരശന്ധം കചെയസോന്
പസോകത്തവില  രൂപത്തീകരവിചവിരവിക്കുന.  ഓണ്ലലന്  ആയവിടഫ്റ്റ്  തുക
ഒടുക്കുവസോനുള്ള  സന്ധംവവിധസോനവുന്ധം  ഉണഫ്റ്റ്.  സസോന്ധംഖശയുമസോയവി
ബനവിപവികസോവുനതസോണഫ്റ്റ്. 

7 സസോന്ധംഖശ

വരവഫ്റ്റ്  കചെലവഫ്റ്റ്  അകക്കൗണഫ്റ്റ്  കചെയ്യുനതവിനുള്ള  അക്രൂവല
അടെവിസസോനത്തവിലുള്ള  ഡേബവില  എന്ടവി  അകക്കൗണവിന്ധംഗഫ്റ്റ്  സസസോഫഫ്റ്റ് 
കവയര്.  സുസലഖ,  സഞയ  മുതലസോയ  മറ്റഫ്റ്റ്  സസസോഫഫ്റ്റ് കവയറുകളുമസോയവിടഫ്റ്റ്
സമനസയവിപവികസോന്  സസോധശമസോണഫ്റ്റ്.  ഓസരസോ  സസോമത്തവിക  ഇടെപസോടുന്ധം
തത്സമയന്ധം  സരഖകപടുത്തസോവുനതസോണഫ്റ്റ്.  സസോപനത്തവികന്റ  വസോര്ഷവിക
ധനകസോരശ  പതവിക  തയസോറസോകസോനുന്ധം  ഇതവില  സന്ധംവവിധസോനന്ധം
കചെയവിരവിക്കുന.  വവിന്സഡേസോസഫ്റ്റ്  അധവിഷവിത  റവിസമസോടഫ്റ്റ്
ആപവിസകഷനസോയവിടസോണഫ്റ്റ്  നവിലവവില  പ്രവര്ത്തവിക്കുനതഫ്റ്റ്.
പദ്ധതവികചെലവവിനുള്ള  സമസോഡേന്യൂള  കവബഫ്റ്റ്  ആപവിസകഷനസോയവി
ലഭശമസോണഫ്റ്റ്.

8 സസോപന

തസദ്ദേശ  സസയന്ധംഭരണ  സസോപനങ്ങളവികല  ജത്തീവനകസോരശന്ധം
സന്ധംബനമസോയ  വവിവരങ്ങള  ലകകസോരശന്ധം  കചെയസോനുള്ള  സന്ധംവവിധസോനന്ധം.
സര്വ്വത്തീസഫ്റ്റ്  ബുകഫ്റ്റ്,  ശമള  വവിവരങ്ങള,  പവി.എഫഫ്റ്റ്  വവിവരങ്ങള
മുതലസോയവ ലഭശമസോകുന്ധം.

9 സന്ധംസവദവിത
തസദ്ദേശ  സസയന്ധംഭരണ  സസോപനങ്ങളുകടെ  കവബഫ്റ്റ്ലസറ്റഫ്റ്റ്
ലഭശമസോക്കുനതവിനുള്ള സന്ധംവവിധസോനന്ധം.

10 സചെവിത
തസദ്ദേശ  സസയന്ധംഭരണ  സസോപനങ്ങളുകടെ  കഡേസ്ട്രേല  ഭൂപടെന്ധം,  വസോര്ഡേഫ്റ്റ്
ഭൂപടെന്ധം എനവിവയടെങ്ങവിയ ഭൂപടെ വന്യൂഹന്ധം. സസോപനത്തവികന്റ ആസ്തവികള
സരഖകപടുത്തവിയ ആസ്തവി രജവിസര് ആയവിടഫ്റ്റ് ഉപസയസോഗവികസോവുനതസോണഫ്റ്റ്.

11 സകര്മ പഞസോയത്തഫ്റ്റ്/  നഗരസഭ  സസോന്റവിന്ധംഗഫ്റ്റ്  കമവിറ്റവി,  ജനറല  കമവിറ്റവി,
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ഗസോമസഭ/  വസോര്ഡേഫ്റ്റ്  സഭ  മുതലസോയവയുകടെ  ഔസദശസോഗവിക  കമവിറ്റവി
തത്തീരുമസോനങ്ങളക്കുള്ള  വവിവര  വവിനവിമയ  പസോസകജഫ്റ്റ്.  അജന്ഡേ
തയസോറസോകല,  തത്തീരുമസോനങ്ങളുകടെ  തുടെര്നടെപടെവികള  സരഖകപടുത്തല,
മുന്കസോല  തത്തീരുമസോനങ്ങള  തവിരയല  മുതലസോയ  സക്കൗകരശങ്ങളുണഫ്റ്റ്.
ഓണ്കകലനസോയവി കമവിറ്റവി തത്തീരുമസോനങ്ങള അറവിയസോവുനതസോണഫ്റ്റ്.

12 സുഗമ കപസോതുമരസോമത്തഫ്റ്റ്  പ്രവൃത്തവികളുകടെ  എസവിസമറ്റഫ്റ്റ്  തയസോറസോകസോന്
ഉപസയസോഗവിക്കുന.

13 സസങ്കേതന്ധം

കകടവിടെ  നവിര്മസോണ  ചെടങ്ങളകനുസൃതമസോയവി  കകടവിടെ  നവിര്മസോണ
കപര്മവിറ്റഫ്റ്റ്  അനുവദവിക്കുനതവിനുള്ള സന്ധംവവിധസോനന്ധം.  ഓണ്ലലന് ആയവി
അസപക്ഷ  സമര്പവികല,  കവരവിഫവിസകഷന്,  ഇലസകസോണവികഫ്റ്റ്
ബവിലഡേവിന്ധംഗഫ്റ്റ്  കപര്മവിറ്റഫ്റ്റ്  ഇന്റര്കനറ്റഫ്റ്റ്  വഴവി ഡേക്കൗണ്സലസോഡേഫ്റ്റ് കചെയസോനുള്ള
സന്ധംവവിധസോനന്ധം മുതലസോയ സക്കൗകരശങ്ങള ലഭശമസോണഫ്റ്റ്.

14 സുഭദ ബജറ്റഫ്റ്റ്  തയസോറസോകല,  സസോമത്തവിക  മസോസനജഫ്റ്റ് കമന്റഫ്റ്റ്  എനവിവയസോയവി
തയസോറസോകവിയ സസസോഫഫ്റ്റ് കവയര്.

15 സസോമൂഹശ

സസോമൂഹവിക സസോമത്തവിക വവിവരങ്ങള ഉളകകസോള്ളുന  വവിവരവന്യൂഹന്ധം 
ലകകസോരശന്ധം കചെയ്യുനതവിനുള്ള സന്ധംവവിധസോനന്ധം. സറഷന് കസോര്ഡേഫ്റ്റ്, 
ദസോരവിദശസരഖയഫ്റ്റ് തസോകഴയുള്ളവകര സന്ധംബനവിച വവിവരങ്ങള, മറ്റഫ്റ്റ് 
സസോമൂഹവിക സസോമത്തവിക വവിവരങ്ങള എനവിവ സശഖരവിചസോണഫ്റ്റ് ഇതഫ്റ്റ് 
രൂപത്തീകരവിക്കുനതഫ്റ്റ്. സൂക്ഷ്മതലത്തവിലുള്ള പദ്ധതവികള തയസോറസോകസോന് 
ഉപകരവിക്കുന.

16 സസോഫലശ പ്രസോസദശവിക  മസോനവ  വവിഭവസശഷവി  മസോസനജഫ്റ്റ് കമന്റഫ്റ്റ്
നടെപവിലസോക്കുനതവിനുള്ള ആപവിസകഷന്.

17 സതസരന്ധം
നഗരസഭകളകഫ്റ്റ്  കപസോതുജനങ്ങളവില  നവിനഫ്റ്റ്  പരസോതവികള
സസത്തീകരവിക്കുനതവിനുന്ധം,  തുടെര്  നടെപടെവികള  എടുക്കുനതവിനുമസോയുള്ള
സസസോഫഫ്റ്റ് കവയര്.

                                              സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് 2017-18 473



ഇ-ഗവവേണന്സസ് (അനുബന്ധങ്ങള)

അനുബനന്ധം 3

ഐ.കക.എന്ധം. സസസോഫഫ്റ്റ് കവയറുകളുകടെ അപസോകതകള

ക്രമ
നന്ധം

സസസോഫഫ്റ്റ് കവ
യര്

അപസോകതകള

1 സുസലഖ 1) സമസോണവിറ്ററവിന്ധംഗഫ്റ്റ്  എന  പരമപ്രധസോനമസോയ  ലക്ഷശന്ധം
നടെപവിലസോക്കുനതവിനഫ്റ്റ്  സസസോഫഫ്റ്റ് കവയര്  പരശസോപ്തമല.  സപ്രസോജകഫ്റ്റ്
സഫസോമവില  സമസോണവിറ്ററവിന്ധംഗഫ്റ്റ്  നടെസത്തണ  വവിവവിധ  ഘടങ്ങള,
ഘടെകങ്ങള എനത്തീ വവിവര സശഖരണപടവിക ഉകണങ്കേവിലുന്ധം ആയതഫ്റ്റ്
പ്രസയസോജനകപടുത്തസോകത തകന പദ്ധതവി പൂര്ത്തത്തീകരവികകപടുന.

2) നവിശ്ചവിത  ഇടെസവളകളവില  ഓസരസോ  തസദ്ദേശ  സസയന്ധംഭരണ
സസോപനത്തവിസനസോടുന്ധം ആ തസദ്ദേശ സസയന്ധംഭരണ സസോപനത്തവികന്റ
ആകക  പദ്ധതവികള,  സ്പവില  ഓവര്  പദ്ധതവികള,  പുതവിയ
പദ്ധതവികള, അന്ധംഗത്തീകസോരന്ധം, കടെകവികല അന്ധംഗത്തീകസോരന്ധം, ഗുണസഭസോക
കതരകഞ്ഞെടുപഫ്റ്റ്,  ഫണഫ്റ്റ് അനുവദവിചതഫ്റ്റ്,  കചെലവഫ്റ്റ് എനവിങ്ങകനയുള്ള
വവിവരങ്ങള  തസദ്ദേശ  സസയന്ധംഭരണ  വകുപവികന്റ  സമലധവികസോരവികള
ആവശശകപടുനണഫ്റ്റ്.  ഈ  വവിവരങ്ങള  ഓസരസോ  തസദ്ദേശ
സസയന്ധംഭരണ സസോപനത്തവില നവിനന്ധം സനരവിടഫ്റ്റ് സശഖരവിക്കുനതവിനഫ്റ്റ്
പകരന്ധം സുസലഖ,  സസോന്ധംഖശ സസസോഫ  ഫ്റ്റ് കവയറുകളവില നവിനന്ധം വകുപഫ്റ്റ്
സമധസോവവികളകഫ്റ്റ്  സനരവിടഫ്റ്റ്  ലഭവിക്കുന  സന്ധംവവിധസോനന്ധം
നടെപവിലസോസകണതസോയവിട്ടുണഫ്റ്റ്.  ഇങ്ങകന വരുകയസോകണങ്കേവില തസദ്ദേശ
സസയന്ധംഭരണ സസോപനങ്ങളകഫ്റ്റ് ഇതഫ്റ്റ് സന്ധംബനവിച  സജസോലവിഭസോരന്ധം
ഒഴവിവസോകുനതസോണഫ്റ്റ്. 

3) നവിലവവില   എലസോ  വവിഷയങ്ങളക്കുന്ധം  ലമസക്രസോകസകര്  സകസോഡേഫ്റ്റ്
ഇല.  പുതവിയ  ആശയങ്ങളകഫ്റ്റ്  അനുസൃതമസോയവി  പദ്ധതവി
രൂപത്തീകരണത്തവിനസോവശശമസോയ  സകസോഡുകള  തസദ്ദേശ  സസയന്ധംഭരണ
സസോപനത്തവിനു  സസയന്ധം  ജനസററ്റഫ്റ്റ്  കചെയ്യുനതവിനു  സസസോഫഫ്റ്റ്
കവയറവില  നവിലവവില  സന്ധംവവിധസോനമവില.  ഐ.  കക.  എന്ധം.
സകസോഡുകള  ജനസററ്റഫ്റ്റ്  കചെയ്തു  ലഭശമസോക്കുനതുവകര  കസോത്തു
നവിലസകണവിവരുനതവിനസോല  പ്രവര്ത്തന  കലണര്  പ്രകസോരമുള്ള
പദ്ധതവി രൂപത്തീകരണത്തവിനു കസോലതസോമസന്ധം സനരവിടുന.

4) വസോര്ഡേഫ്റ്റ്  /  ഗസോമസഭ  ഗുണസഭസോക  അസപക്ഷകള  ഇസപസോള
ഓണ്ലലന്  അല.  ആയതഫ്റ്റ്   അര്ഹതസോ  മസോനദണ്ഡങ്ങള,
ടെസോബുസലഷന്,  മുന്ഗണനസോ  ലവിസഫ്റ്റ്  തയസോറസോകല  എനത്തീ  തുടെര്
നടെപടെവികള ഉളകപടുത്തവി ഓണ്ലലന് ആകവിയസോല ഗുണസഭസോക
കതരകഞ്ഞെടുപഫ്റ്റ്  സന്ധംബനവിച  പരസോതവികളകഫ്റ്റ്  ഒരളസവസോളന്ധം
പരവിഹസോരന്ധം ഉണസോകുന്ധം.

5) സ്പവില  ഓവര്  സപ്രസോജക്ടുകളവില  മറ്റഫ്റ്റ്  പദ്ധതവികളവിസലതു  സപസോകല
മുഴുവന്  വവിശദസോന്ധംശങ്ങളുന്ധം  സപ്രസോജകഫ്റ്റ്  റവിസപസോര്ടവില  കസോണുവസോന്
സസോധവിക്കുന സവിതവി നവിലവവിലവില.

6) സപ്രസോജകഫ്റ്റ്  സഫസോമവില  33-ാംഖണ്ഡവികയവികല  'സപ്രസോജകഫ്റ്റ്  മൂലന്ധം
ആര്ജവികകപടുന ആസ്തവി'  എന സകസോളന്ധം  പൂരവിപവികകപടെസോകത
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തകന പദ്ധതവി അന്ധംഗത്തീകരവിചഫ്റ്റ് നവിര്വ്വഹണന്ധം നടെത്തകപടുന.
7) കടെണര്  നടെപടെവികള  പൂര്ത്തവിയസോകവിയ  സപ്രസോജക്ടുകള,  അതതഫ്റ്റ്

നവിര്വഹണ  ഉസദശസോഗസരുകടെ  സലസോഗവിനവില
സരഖകപടുത്തുനതവിനുള്ള സന്ധംവവിധസോനന്ധം ഏര്കപടുത്തണന്ധം.

8) ഡേവി.  പവി.  സവി.  കമനുവവില  ആസൂതണസമവിതവി  അന്ധംഗങ്ങള,
വര്കവിന്ധംഗഫ്റ്റ്  ഗ്രൂപഫ്റ്റ്  അന്ധംഗങ്ങള  എനവിവരുകടെ  വവിവരങ്ങള  സഡേറ്റസോ
എന്ടവി  നടെത്തുന.  ഈ  ലവിസഫ്റ്റ്  ഒരു  വര്ഷന്ധം  സഡേറ്റസോ  എന്ടവി
നടെത്തവിയതഫ്റ്റ് അടുത്തവര്ഷന്ധം എഡേവിറ്റഫ്റ്റ് കചെയ്യുനതവിനുള്ള ഓപഫ്റ്റ്ഷന്
നലകുകസയസോ,  ലവിസഫ്റ്റ്  അറ്റസോചഫ്റ്റ്  കചെയ്യുനതവിനുള്ള  സന്ധംവവിധസോനന്ധം
നലകുകസയസോ സവണന്ധം. ഇപ്രകസോരമലസോത്തതുമൂലന്ധം വസോര്ഷവികപദ്ധതവി
എലസോ  വര്ഷവുന്ധം  ഡേവി.  പവി.  സവി.  ആദശ  അന്ധംഗത്തീകസോരത്തവിനഫ്റ്റ്
നലകുസമസോള  ഈ  ലവിസഫ്റ്റ്  മുഴുവനുന്ധം  സഡേറ്റസോ  എന്ടവി  കചെസയണവി
വരുന.

9) സപ്രസോജകഫ്റ്റ് റവിവവിഷന് കചെയ്യുനതവിസനസോ ഒഴവിവസോക്കുനതവിസനസോ ഭരണ
സമവിതവി തത്തീരുമസോനന്ധം മസോതന്ധം മതവി. ഗസോമസഭ അന്ധംഗത്തീകസോരന്ധം സപ്രസോജകഫ്റ്റ്
റവിവവിഷനവില ഉളകപടുത്തുനതവിനഫ്റ്റ് സന്ധംവവിധസോനമവില.

10) ഒരു പ്രസതശക സപ്രസോജകവിനഫ്റ്റ് അടെവിസസോനമസോയ പദ്ധതവി മസോര്ഗസരഖ/
സര്കസോര്  ഉത്തരവഫ്റ്റ്  എനവിവയുകടെ  വവിശദസോന്ധംശന്ധം  സപ്രസോജകഫ്റ്റ്
പ്രസഫസോര്മയവില ഉളകപടുത്തുനതവിനഫ്റ്റ് സന്ധംവവിധസോനമവില.

11) മരസോമത്തഫ്റ്റ്  പ്രവൃത്തവികളവികല  എസവിസമറ്റഫ്റ്റ്  റവിസപസോര്ടഫ്റ്റ്,  സപ്രസോജകഫ്റ്റ്
പ്രസഫസോര്മയവില ഉളകപടുത്തുനതവിനഫ്റ്റ് സന്ധംവവിധസോനമവില. 

12) നവിര്വ്വഹണ ഉസദശസോഗസരുകടെ കചെലവഫ്റ്റ് വവിവരങ്ങള കശസോരവി ഓവര്
കചെയസോകത തകന, ഒരു നവിശ്ചവിത തത്തീയതവി മുതല മകറ്റസോരു തത്തീയതവി
വകര (പ്രസതശക കസോലയളവവില) കചെലവസോകവിയ തുകയുകടെ വവിവരന്ധം
ലഭവിക്കുനതവിനഫ്റ്റ് സന്ധംവവിധസോനമവില.

13) നവിര്വ്വഹണ  ഉസദശസോഗസര്  തയസോറസോകവി  തസദ്ദേശ
സസോപനസോന്ധംഗത്തീകസോരത്തവിനഫ്റ്റ്  അയച  സപ്രസോജക്ടുകളവില  സര്കസോര്
ഉത്തരവവിനഫ്റ്റ് വവിരുദ്ധമസോയവ,  ഫണഫ്റ്റ് നത്തീകവിയവിരവിപവില വശതശസോസന്ധം
എനവിവ ഉകണങ്കേവില ആയതഫ്റ്റ്  പരവിഹരവിക്കുനതവിനഫ്റ്റ്  നവിര്വ്വഹണ
ഉസദശസോഗസനഫ്റ്റ്   ഓണ്ലലന് മുസഖന സപ്രസോജകഫ്റ്റ് തവിരവിചയകസോന്
കസക്രടറവികഫ്റ്റ്  സസോധവിക്കുനവില.  അതവിനസോല  നവിര്വ്വഹണ
ഉസദശസോഗസന്  സരഖകപടുത്തുന  അപസോകതകള  കസക്രടറവിയുകടെ
ശ്രദ്ധയവിലകപടസോല അസതപടെവി അന്ധംഗത്തീകരവിക്കുകയുന്ധം,  നവിര്വ്വഹണ
ഉസദശസോഗസകന്റ  സമലുസദശസോഗസനഫ്റ്റ്  സപ്രസോജകഫ്റ്റ്  അന്ധംഗത്തീകസോരത്തവിനഫ്റ്റ്
അയക്കുകയുന്ധം  കചെസയണവി  വരുന.  പ്രസ്തുത  കതറ്റഫ്റ്റ്  തവിരുത്തസോന്
കസക്രടറവി  നവിര്വ്വഹണ  ഉസദശസോഗസകരസയസോ,  കവറ്റവിന്ധംഗഫ്റ്റ്
ഓഫത്തീസകറസയസോ  സഫസോണവില  വവിളവിചഫ്റ്റ്  കസോരശന്ധം
ധരവിപവിസകണവിവരുന.  ഇസതസോകടെ  Online  എന രത്തീതവിയഫ്റ്റ്  ഭന്ധംഗന്ധം
വരുന.  ഇതഫ്റ്റ്  പരവിഹരവിക്കുനതവിനഫ്റ്റ്  കസക്രടറവികഫ്റ്റ്  സരഖകള
നവിര്വ്വഹണ ഉസദശസോഗസനഫ്റ്റ് തവിരവികക അയക്കുനതവിനഫ്റ്റ് ഓപഫ്റ്റ്ഷന്
സവണന്ധം.

14) ബജറ്റഫ്റ്റ്  വവിഹവിതസത്തകസോള  കൂടുതല  സന്ധംഖശ  ആകസവികമസോയവി
സപ്രസോജകവില  സരഖകപടുത്തവിയസോല  സസസോഫഫ്റ്റ് കവയര്  സസനമസോയവി
കതറ്റഫ്റ്റ്  കസോണവിച്ചു  തരുനവില.  (മുന്പഫ്റ്റ്  Dialogue  Box
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വരുമസോയവിരുന.)
15) അന്ധംഗത്തീകസോരന്ധം  ലഭവിച  സപ്രസോജക്ടുകളവില  നവിര്വ്വഹണഘടത്തവില

ഓസരസോ  ഘടെകങ്ങളുകടെയുന്ധം  വശതശസോസന്ധം  യഥസോവവിധവി
സരഖകപടുത്തുനതവിനഫ്റ്റ്,  സപ്രസോജകഫ്റ്റ്  റവിവവിഷന്  കചെയഫ്റ്റ്  തുടെര്നഫ്റ്റ്
ഡേവി.പവി.സവി അന്ധംഗത്തീകസോരന്ധം സതസടെണവി വരുന.

16) എലസോ വര്ഷവുന്ധം നവിര്ബനമസോയവി ഉളകപടുസത്തണ സപ്രസോജക്ടുകള
പുതവിയ  ഡേസോറ്റസോ  എന്ടവി  ഒഴവിവസോകവി  കസലകഫ്റ്റ്  കചെയഫ്റ്റ്  എഡേവിറ്റഫ്റ്റ്
കചെയസോന് കഴവിയുന രത്തീതവിയവില സസസോഫഫ്റ്റ് കവയറവില സന്ധംവവിധസോനന്ധം
ഒരുകവിയവിടവില.

17) സഭദഗതവി  നടെപടെവികള  പൂര്ത്തത്തീകരവിചതവിനഫ്റ്റ്  സശഷന്ധം  മസോതസമ
സപ്രസോജക്ടുകളുകടെ  ബവില്ലുകള തയസോറസോക്കുവസോനുന്ധം മറ്റുമുള്ള അവസരന്ധം
സസോന്ധംഖശ സസസോഫഫ്റ്റ് കവയറവില ഉണസോകസോവ.

18) മുന്വര്ഷങ്ങളവില  സസസോഫഫ്റ്റ് കവയറവില  സരഖകപടുത്തകപട
വവിവരങ്ങള  സക്രസോഡേത്തീകരവിചഫ്റ്റ്  പദ്ധതവി  രൂപത്തീകരണത്തവിനഫ്റ്റ്
അടെവിസസോനമസോസകണ  സവിതവിവവിവര  റവിസപസോര്ട്ടുകള
തയസോറസോക്കുനതവിനഫ്റ്റ്  സസോധവിക്കുനവില.  ഗുണസഭസോകസോകകള
സന്ധംബനവിച വവിവരങ്ങള,  വവികസന കസമവിനസോറുകള, വര്കവിന്ധംഗഫ്റ്റ്
ഗ്രൂപ്പുകള, സമസോണവിടറവിന്ധംഗഫ്റ്റ് റവിസപസോര്ടഫ്റ്റ് എനവിവ സസസോഫഫ്റ്റ് കവയറുമസോയഫ്റ്റ്
ബനകപടുനവില.  സചെവിത  സസസോഫഫ്റ്റ് കവയറുമസോയവി  ഇക്കൗ
സസസോഫഫ്റ്റ് കവയറവികന ബനകപടുത്തവിയവിടവില.

19) ഡേവി  പവി  സവി  തത്തീരുമസോനങ്ങള  ഓണ്ലലനവില  ലഭശമസോകത്തക
രത്തീതവിയവില സസസോഫഫ്റ്റ് കവയര് സജമല.

20) ഗുണസഭസോകസോകളുകടെ  എണന്ധം  സചെര്കസോകമങ്കേവിലുന്ധം
ഗുണസഭസോകസോകളുകടെ  സപരുവവിവരങ്ങള  സചെര്കസോനുള്ള
സന്ധംവവിധസോനമവില.

21) ഡേവി.പവി.സവി.  അന്ധംഗത്തീകസോരന്ധം   ലഭവിചതവികന്റ  വവിവരങ്ങള  സപ്രസോജകഫ്റ്റ്
സഫസോമവില  ലഭശമസോകുനവില.  ആയതഫ്റ്റ്  പ്രസതശകന്ധം  ലഭവിക്കുകയസോണഫ്റ്റ്
കചെയ്യുനതഫ്റ്റ്.   ഇതവിനുള്ള  സന്ധംവവിധസോനന്ധം  സസസോഫഫ്റ്റ് കവയറവില
ഉളകപടവിടവില.

2

സസവന - 
സവിവവില

രജവിസസ്ട്രേഷ
ന്

1. ജനന-മരണന്ധം  സനസോര്മല  രജവിസസ്ട്രേഷനഫ്റ്റ്  അവധവി  ദവിവസന്ധം
ഉളകപകടെ  21  ദവിവസമസോണഫ്റ്റ്  സസസോഫഫ്റ്റ് കവയറരഫ
ക്രമത്തീകരവിചവിട്ടുള്ളതഫ്റ്റ്. എനസോല നവിയമപരമസോയവി അവസസോന അവധവി
(21-ാസോമകത്ത  ദവിവസന്ധം)  ദവിവസന്ധം  ഉളകപടെസോകതയസോണഫ്റ്റ്
രജവിസസ്ട്രേഷനഫ്റ്റ് 21 ദവിവസന്ധം സമയന്ധം കണകസോസകണതഫ്റ്റ്. ആയതവിനഫ്റ്റ്
സസസോഫഫ്റ്റ് കവയറവില ആവശശമസോയ മസോറ്റന്ധം വരുത്തവിയവിടവില.

2. സഹസോസ്പവിറ്റല  കവിസയസോസഫ്റ്റ്  മസോതൃകയവില  ഓണ്ലലനസോയവി
ജനനമരണങ്ങള  റവിസപസോര്ടഫ്റ്റ്  കചെയ്യുനതവിനഫ്റ്റ്  സക്കൗകരശന്ധം
ഏര്കപടുത്തവിയവിടവില.  മറ്റഫ്റ്റ്  ത.സസ.ഭ.വ  സസോപനങ്ങളുകടെ
വവിവരവന്യൂഹന്ധം  ഉപസയസോഗകപടുത്തസോന്  സന്ധംവവിധസോനന്ധം
ഇലസോത്തതവിനസോല ഡേന്യൂപവിസകഷന്,  എന്.എ.സവി  (സസോക്ഷശപതന്ധം)
അനുവദവികല എനവിവകഫ്റ്റ് സഹസോയകമസോകുനവില.
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3 സസവന
(കപന്ഷന്)

---

4 സഞവിത ---

5 സൂചെവിക

1. എലസോ  തപസോലുകളുന്ധം  സൂചെവികയവില  നമര്  ഇടഫ്റ്റ്  കസക്ഷനുകളകഫ്റ്റ്
ലകമസോറുനണഫ്റ്റ്.  എനസോല  പ്രസതശക  നടെപടെവികള
ആവശശമവിലസോകത ഫയല കചെസയണ തപസോലുകളുന്ധം ഫയല സനസോടഫ്റ്റ്
എഴുതവി മസോതസമ തത്തീര്പസോക്കുവസോന് സസോധവിക്കുനള്ളു.

2. മറ്റഫ്റ്റ്  ആപവിസകഷന്  സസസോഫഫ്റ്റ് കവയറുകളുമസോയവി
സന്ധംസയസോജവിപവിചവിടവിലസോത്തതവിനസോല  തത്തീര്പസോകവിയ  ഫയലുകളുന്ധം
സൂചെവികയവില  കപന്ഡേവിന്ധംഗഫ്റ്റ്  ആയവി  കസോണവിക്കുന.
ഉദസോഹരണത്തവിനഫ്റ്റ്  സവിവവില  രജവിസസ്ട്രേഷന്  നടെത്തുനതവിനഫ്റ്റ്
അസപക്ഷ  ലഭവിചസോല  സൂചെവികയവില  നമറവിടഫ്റ്റ്  സസവന
സസസോഫഫ്റ്റ് കവയറവിലൂകടെ സര്ടവിഫവികറ്റഫ്റ്റ് നലകവി കഴവിഞ്ഞെസോലുന്ധം വത്തീണ്ടുന്ധം
സൂചെവികയവില  ഫയല  കപന്ഡേവിന്ധംഗഫ്റ്റ്  ആയവി  കസോണവിക്കുന.
കസക്ഷന് കസോര്കഫ്റ്റ് സൂചെവികയവില വത്തീണ്ടുന്ധം സലസോഗവിന് കചെയഫ്റ്റ് ഫയല
സകസോസഫ്റ്റ്  കചെയ്യുനതവിനുള്ള  സനസോടഫ്റ്റ്  സമര്പവിചഫ്റ്റ്  കസക്രടറവി
അന്ധംഗത്തീകരവിചസോല  മസോതസമ  ഫയല  സൂചെവികയവില  സകസോസഫ്റ്റ്
ആവുകയുള്ളു.

3. സുസലഖ,  സസങ്കേതന്ധം,  സസവന തുടെങ്ങവിയ സസസോഫഫ്റ്റ് കവയറുകളുമസോയവി
സന്ധംസയസോജനന്ധം നടെത്തവിയവിടവില.

4. ടെചഫ്റ്റ് സത്തീന് സന്ധംവവിധസോനന്ധം പ്രവര്ത്തവിക്കുനവില.

5. തുടെര്  കറസസ്പസോണന്സഫ്റ്റ്  സവണ ഫയലുകള  കബഫ്റ്റ്  കചെയ്യുനതവിനഫ്റ്റ്
സസോധവിക്കുനവില.  അതവിനസോല   മുസനസോടഫ്റ്റ്  കറസസ്പസോണന്സഫ്റ്റ്
വവിവരങ്ങള ലഭശമല.

6. ഡേവിഫസോളടഫ്റ്റ്  കലറ്റര്  സഫസോര്മസോറ്റഫ്റ്റ്  ഇലസോത്തതവിനസോല  കത്തുകള
പുറത്തഫ്റ്റ് ലടെപഫ്റ്റ് കചെസയണവിവരുന.

7. വവിവവിധ കസക്ഷനുകളവില നവിനന്ധം വരുന കപസോതുവസോയ സനസോട്ടുകള
മസോസര് സനസോട്ടുകളസോയവി ഉളകപടുത്തുവസോന് സന്ധംവവിധസോനമവില.

6 സഞയ 1. പുതുതസോയവി വരുന കകടവിടെങ്ങളുകടെ നവികുതവി സഞയയവില ഡേവിമസോന്റഫ്റ്റ്
കചെയഫ്റ്റ്  കളക്ഷന്  നടെത്തവിയസോല  ഓസടസോമസോറ്റവികഫ്റ്റ്  ആയവി
സസോന്ധംഖശയവിസലകഫ്റ്റ്  ഡേവിമസോന്റഫ്റ്റ്  വരുനവില.  അതഫ്റ്റ്  കസോരണന്ധം  പുതവിയ
ഡേവിമസോന്റുകള സസോന്ധംഖശയവില വരവില.

2. കശസോന്ധംപഫ്റ്റ്  കളഫ്റ്റ്ഷന്  വഴവി  പവിരവികചടുത്ത  തുക  സസോന്ധംഖശയവില
അടെവസോക്കുസമസോള സഞയയവികല കശസോന്ധംപഫ്റ്റ് കളക്ഷന് റവിസപസോര്ടവില
നവിനഫ്റ്റ് ആവശശമസോയ വവിവരങ്ങള ലഭശമസോവുനവില.

3. സവകന്സവി കറമവിഷന് നടെത്തുസമസോള ഓസരസോ നമറുന്ധം ഒറ്റ ഫയല
സപ്രസോസസഫ്റ്റ് വഴവി കചെയസോന് സസോധവിക്കുനവില.

4. ബവിലഡേവിന്ധംഗവികന്റ കസോലപഴകന്ധം സഞയയവില അപഫ്റ്റ്സഡേറ്റഫ്റ്റ്  ആയവി
വരുനവില.സഞയയവില സഫസോന്ധം  6  സഡേറ്റസോ എന്ടവി നടെത്തുസമസോള
അതസോതഫ്റ്റ്  ഫത്തീലഡേവില  അനുവദനത്തീയനസോയ  സഡേറ്റസോയല  എന്ടവി
വരുത്തവിയതഫ്റ്റ്  എങ്കേവില  Alert  Box  വരുനവില.  കതറ്റസോയ വവിവരന്ധം
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സരഖകപടുത്തവിയസോല  അടുത്ത  ഫത്തീലഡേവില  സഡേറ്റസോ  എന്ടവി
നടെത്തസോന്  സസോധവികസോത്ത  വവിധത്തവില  സസസോഫഫ്റ്റ് കവയറവില  മസോറ്റന്ധം
വരുത്തണന്ധം.

5. ഔടഫ്റ്റ്സഡേസോറസോയവി പവിരവികചടുക്കുന വസ്തുനവികുതവി കശസോന്ധംപഫ്റ്റ് കളക്ഷന്
കമനു മുസഖനയസോണഫ്റ്റ് സഞയയവില കളക്ഷന് സരഖകപടുത്തുനതഫ്റ്റ്.
എനസോല  ഔടഫ്റ്റ്സഡേസോറസോയവി  വസ്തുനവികുതവി  പവിരവികചടുത്ത  ചെവില
കകടവിടെങ്ങളുകടെ  വസ്തുനവികുതവി  കളക്ഷന്  ഇരടവിയസോയവി
സരഖകപടുത്തുകയുന്ധം  സഞയയവില  ഡേവിസവിപന്സവി  ലവിസവില
ഉളകപടുകയുന്ധം കചെയ്യുന.

6. തസദ്ദേശ  സസയന്ധംഭരണ  സസോപനങ്ങളുകടെ  മറ്റഫ്റ്റ്  പ്രധസോന
വരുമസോനമസോര്ഗ്ഗങ്ങളസോയ കതസോഴവില നവികുതവി, ഡേവി & ഒ ലലസന്സഫ്റ്റ്
ഫത്തീസഫ്റ്റ്, കറന്റഫ്റ്റ് ഓണ് ലസോന്റഫ്റ്റ് & ബവിലഡേവിന്ധംഗഫ്റ്റ് എനവിവ ഈ സസസോഫഫ്റ്റ്
കവയര്  മുസഖന  പ്രസോവര്ത്തവികമസോക്കുനതവിനുള്ള  നടെപടെവികള
സസത്തീകരവിചവിടവില. 

7. സഡേറ്റസോ  എന്ടവി  പൂര്ത്തത്തീകരവിചവിടവിലസോത്തതവിനസോല  പല
നഗരസഭകളവിലുന്ധം സഞയ പ്രവര്ത്തവിക്കുനവില.

7 സസോന്ധംഖശ 1. കവബഫ്റ്റ്  സസോന്ധംഖശയവില  പദ്ധതവികളുന്ധം  ആയതവികന്റ
അസലസോടഫ്റ്റ്കമന്റുകളുന്ധം  നടെത്തുന.  പദ്ധതവിസയതര  വരവുകളുന്ധം
കചെലവുകളുന്ധം  സലസോകല  സസോന്ധംഖശ  ആപവിസകഷനവിലുന്ധം  നടെത്തുന.
ആയതുകകസോണ്ടുതകന  കവബഫ്റ്റ്  അധവിഷവിത  സസോന്ധംഖശയവില  നവിനഫ്റ്റ്
പദ്ധതവിവരവുന്ധം  കചെലവുന്ധം  സലസോകല  ആപവിസകഷന്
സസോന്ധംഖശയവിസലകഫ്റ്റ്  കൂടവിസചര്സകണതസോയവി  വരുന.  ഈ
സങ്കേത്തീര്ണത ഒഴവിവസോസകണതസോണഫ്റ്റ്.

2. സപകയ്മെന്റഫ്റ്റ് ഓര്ഡേറവികന്റ ക്രമത്തവില കചെലവുകളുകടെ വവിശദസോന്ധംശങ്ങള
റവിസപസോര്ടഫ്റ്റ് ആയവി ലഭവിക്കുനവില. 

3. NEFT / RTGS മുസഖന ലഭവിക്കുന തുകകള എവവികടെ നവിന വന
എനഫ്റ്റ് മനസവിലസോക്കുവസോന് സസോധവിക്കുനവില.

4. സസോന്ധംഖശയവില  അതശസോവശശമുളള  പല  അകക്കൗണഫ്റ്റ്  കഹഡുകളുന്ധം
ഇലസോതവിരവിക്കുകയുന്ധം  അനസോവശശമസോയ  പല  കഹഡുകളുന്ധം
ഉളകപടുകയുന്ധം  കചെയവിട്ടുണഫ്റ്റ്.  ഇതുമൂലന്ധം  ഒസര  കചെലവുകള  പല
കഹഡുകളവിലുന്ധം പലതരന്ധം വരവുകള ഒസര കഹഡേവിലുന്ധം അകക്കൗണഫ്റ്റ്
കചെയകപടുന. 

5. സസോന്ധംഖശയവില  കതറ്റസോയവി  സരഖകപടുത്തകപട  എന്ടവി  ഡേവിലത്തീറ്റഫ്റ്റ്
കചെയ്യുനതവിനഫ്റ്റ്  നവിലവവില സക്കൗകരശമവില  പകരന്ധം  റവിസവഴ്സഫ്റ്റ്  എന്ടവി
ഇസടെണതുമൂലന്ധം കലഡേഫ്റ്റ്ജറുകള കൂടുതല സങ്കേത്തീര്ണമസോകുന സവിതവി
നവിലനവിലക്കുന.

6. ഓണ്ലലന് സസോന്ധംഖശ മുസഖനയുള്ള വരവഫ്റ്റ്  കചെലവഫ്റ്റ്  കണക്കുകള
ഇന്റസഗറ്റഫ്റ്റ്  കചെയവിടവിലസോത്തതവിനസോല  സലസോകല  സസോന്ധംഖശയവില
വരുനവില. അതവിനസോല തനതഫ്റ്റ്ഫണഫ്റ്റ് വഴവിയുള്ള വരവഫ്റ്റ് കചെലവുകള
മസോതസമ  സലസോകല  സസോന്ധംഖശയവിലഉള്ളു.  ആയതവിനസോല
സസോപനത്തവികന്റ യഥസോര്ത്ഥ കണകഫ്റ്റ് പ്രതവിഫലവിക്കുനവില.

7. സസോമത്തവിക  വര്ഷസോവസസോനത്തവികല  നവികുതവി  /  നവികുതവിസയതര
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വരവുകളുകടെ കുടെവിശവിക അടുത്ത വര്ഷസത്തകഫ്റ്റ് ഓസടസോമസോറ്റവികസോയവി
കശസോരവി  സഫസോര്സവഡേഫ്റ്റ്  കചെയ്യുനവില.  അതവിനസോല  തകന  നടെപഫ്റ്റ്
സസോമത്തവിക  വര്ഷത്തവില  എസപസോള  സവണകമങ്കേവിലുന്ധം  കുടെവിശവിക
ഡേവിമസോന്റഫ്റ്റ്  സരഖകപടുത്തസോന്ധം.

8. സഞയയുമസോയവി  ഡേവിമസോന്റഫ്റ്റ്  ഇന്റസഗറ്റഫ്റ്റ്  കചെയവിടവിലസോത്തതവിനസോല
വസ്തുനവികുതവി  ഡേവിമസോന്റവിനുള്ള  ഓസരസോ  അസസഫ്റ്റ് കമന്റുന്ധം  സജണല
എന്ടവി മുസഖന കചെസയണവി വരുന.

9. മറ്റഫ്റ്റ്  സലസോകല  സസസോഫഫ്റ്റ് കവയറുകളുമസോയവി  (സസങ്കേതന്ധം,  സസവന)
ഇന്റസഗഷന് ഇലസോത്തതവിനസോല ഓസരസോ തവണയുന്ധം സസോന്ധംഖശയവില
ഡേവിമസോന്റഫ്റ്റ് ജനസററ്റഫ്റ്റ് കചെയണന്ധം.

10.ഇ-കപകയ്മെന്റഫ്റ്റ്  /  ജനസസവസോസകനന്ധം  എനവിവ  വഴവി  നവികുതവി
ഒടുക്കുസമസോള സസോന്ധംഖശയവില വത്തീണ്ടുന്ധം എന്ടവി കചെയണന്ധം.

11. കപകയ്മെന്റഫ്റ്റ് വക്കൗചറുകള കസര്ചഫ്റ്റ് കചെയ്യുനതവിനുള്ള ഓപഫ്റ്റ്ഷന് ഇല.
12. ബജറ്റഫ്റ്റ് ഇന്റസഗറ്റഫ്റ്റ് കചെയവിടവിലസോത്തതവിനസോല സസോന്ധംഖശയവില ബജറ്ററവി

കണ്സടസോള ഇല.

13.സസോന്ധംഖശയവില  ഓസടസോമസോറ്റവികഫ്റ്റ്  സജര്ണല  ഉകണങ്കേവിലുന്ധം
അകക്കൗണ്ടുകള  ക്രമത്തീകരവിക്കുനതവിനസോയവി  പലസപസോഴുന്ധം  മസോനസല
ആയവി  സജര്ണല  എന്ടവി  നടെത്തുകയസോണഫ്റ്റ്  കചെയ്യുനതഫ്റ്റ്.   ഇതഫ്റ്റ്
വളകര  സമയ  നഷമുണസോക്കുന.  കതറ്റുകള  കടെനഫ്റ്റ്  കൂടെസോനുന്ധം
കസോരണമസോകുന.  ഈ  സന്ധംവവിധസോനന്ധം  സസസോഫഫ്റ്റ് കവയറവില
ഉളകപടുത്തുനതഫ്റ്റ് ഉചെവിതമസോയവിരവിക്കുന്ധം.

14.ചെരകഫ്റ്റ്  സസവന  നവികുതവി  നടെപസോകവിയതവിനനുസൃതമസോയവി
കസോലവികമസോയവി  സസോന്ധംഖശ  അപഫ്റ്റ്സഡേറ്റഫ്റ്റ്  കചെയവിടവില.   നവിലവവില
മസോനസല  ആയവി  ജവി.എസഫ്റ്റ്.ടെവി  നവികുതവി  കണകസോകവി  എന്ടവി
വരുത്തുകയസോണഫ്റ്റ്  കചെയ്യുനതഫ്റ്റ്.   ഇതഫ്റ്റ്  സമയ  നഷവുന്ധം
കൃതശതയവിലസോയ്മെയുന്ധം വരുത്തുന.  ജവി.എസഫ്റ്റ്.ടെവി  റവിസടണ്സഫ്റ്റ് ഫയല
കചെയ്യുനതവിനുന്ധം സന്ധംവവിധസോനമവില.

8 സസോപന

1. ശമളകുടെവിശവിക, ഡേവി. എ കുടെവിശവിക, ശമള പരവിഷ്കരണ കുടെവിശവിക
തുടെങ്ങവിയവ തയസോറസോക്കുനതവിനഫ്റ്റ് സസോധവിക്കുനവില.

2. ജത്തീവനകസോരകന്റ സസവന, ശമള സന്ധംബനവിയസോയ സഡേറ്റസോ സബസഫ്റ്റ്
ഇല.  ആയതവിനസോല സലന്ധം മസോറവി  സപസോകുന ജത്തീവനകസോരുകടെയുന്ധം
മറ്റഫ്റ്റ്  ജത്തീവനകസോരുകടെയുന്ധം  കതസോഴവില  നവികുതവി,  വരുമസോന  നവികുതവി
എനവിവ കണകസോക്കുനതവിനഫ്റ്റ് സസോധവിക്കുനവില.

3. ഡേയസഫ്റ്റ് സനസോണ്,  എചഫ്റ്റ്.ടെവി.എ,  ഇന്ക്രവികമന്റഫ്റ്റ്  എനവിവ
സചെര്ക്കുസമസോള എറര് സസന്ദേശന്ധം വരുന.

4. സലസോകല  ഏരവിയ  കനറ്റഫ്റ്റ് വര്കസോയതവിനസോല  സര്വ്വത്തീസഫ്റ്റ്
സന്ധംബനവിയസോയ വവിവരങ്ങള ലഭശമല.

5. സസോന്ധംഖശയുമസോയവി ഇന്റസഗറ്റഫ്റ്റ് കചെയവിടവിലസോത്തതവിനസോല സസോന്ധംഖശയവില
വത്തീണ്ടുന്ധം  കപകയ്മെന്റഫ്റ്റ്  വക്കൗചര്  അടെവികണന്ധം.  കൂടെസോകത  ശമള,
റവികവറവി  വവിവരങ്ങള  എലസോന്ധം  സസോന്ധംഖശയവില  വത്തീണ്ടുന്ധം
സരഖകപടുത്തണന്ധം.

6. പസോര്ടഫ്റ്റ് ലടെന്ധം ജവിവനകസോരുകടെ കപന്ഷന് സകസോണ്ടവിബന്യൂഷന് തുക
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ഓസടസോമസോറ്റവികസോയവി വരുനവില. 

7. നവിരത്തീക്ഷണകസോലന്ധം പൂര്ത്തത്തീകരവിച വവിവരങ്ങള സരഖകപടുത്തുവസോന്
സസോധവിക്കുനവില.

8. ആനുവല  സസറ്റഫ്റ്റ്കമന്റവില  യഥസോര്ത്ഥത്തവില  ലഭവിച  എലസോ
വവിവരങ്ങളുന്ധം  വരുനവികലനതവിനസോല  ഇന്കന്ധം  ടെസോകഫ്റ്റ്
സപസോലുള്ളവയുകടെ കണക്കുകൂടല സസോധവിക്കുനവില.

9 സന്ധംസവദവിത
തസദ്ദേശ  സസോപനങ്ങളുകടെ  കവബഫ്റ്റ്ലസറ്റുകള  ഉകണങ്കേവിലുന്ധം
അപഫ്റ്റ്സഡേഷനുകള  നടെത്തുനവില.  പുതവിയതസോയവി  രൂപത്തീകരവിച
നഗരസഭകളുകടെ കവബഫ്റ്റ്ലസറ്റഫ്റ്റ് പ്രസോവര്ത്തവികമസോകവിയവിടവില.

10 സചെവിത

1. സഡേറ്റസോ  എന്ടവി  അലസോകത  മകറ്റസോരു  വവിവരവുന്ധം  അപഫ്റ്റ്സഡേറ്റഫ്റ്റ്
കചെയവിടവില. 

2. തസദ്ദേശ  സസയന്ധംഭരണ  സസോപനങ്ങളുകടെ  ആസ്തവി  രജവിസറുകള
ഡേവിജവിറ്റല  രൂപത്തവില  സസോന്ധംഖശ  ഡേബവിള  എന്ടവി
അകക്കൗണവിന്ധംഗുമസോയവി  സയസോജവിചഫ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തവിക്കുനതഫ്റ്റ്  സന്ധംബനവിച
സര്കസോര് ഉത്തരവഫ്റ്റ് പസോലവിക്കുനവില.

11 സകര്മ

1. കസക്രടറവി സലസോഗവിനവില കരടെഫ്റ്റ് അജണ വഴവി സചെര്ത്ത അജണകള,
അജണ  സചെര്ക്കുക  എന  വവിസന്റസോയവില  നവിനന്ധം  നത്തീകന്ധം
കചെയ്യുനതവിസനസോ  റവിസടണ്  കചെയ്യുനതവിസനസോ  ഉള്ള  സക്കൗകരശന്ധം
ലഭശമല.

2. നവിലവവില  പഞസോയത്തഫ്റ്റ്/  നഗരസഭ  ഭരണസമവിതവിയുകടെ  സയസോഗ
വവിവരങ്ങള  മസോതസമ  ഉളകപടുത്തസോന്  സസോധവിക്കുനള.  എലസോ
കമവിറ്റവികളുകടെയുന്ധം  സയസോഗ  വവിവരങ്ങള പരസ്പര പൂരവിതമസോകയസോല
ഇവകയലസോന്ധം  സകര്മ  വഴവി  കചെയ്യുനതഫ്റ്റ്  കൂടുതല
സക്കൗകരശപ്രദമസോകുന്ധം.

3. സകര്മ  സലസോകഫ്റ്റ്  കചെയവിടവിലസോത്തതവിനസോല  നവിയമപ്രകസോരമുള്ള
സമയപരവിധവിക്കുസശഷവുന്ധം  തത്തീരുമനങ്ങള  സചെര്ക്കുവസോനുള്ള
സസോഹചെരശന്ധം നവിലവവിലുണഫ്റ്റ്. 
മത്തീറ്റവിന്ധംഗഫ്റ്റ് തത്തീയതവി നവിശ്ചയവിചഫ്റ്റ് സനസോടത്തീസഫ്റ്റ് തയസോറസോകവി കഴവിഞ്ഞെസോല
മവിനവിറ്റഫ്റ്റ്സഫ്റ്റ്  സരഖകപടുത്തസോനുള്ള സക്കൗകരശന്ധം  ആകത്തീവസോണഫ്റ്റ്.  കമമര്
മസോരുകടെ ഹസോജര് സരഖകപടുത്തവി കസസോറന്ധം തവികഞ്ഞെസോല മസോതസമ ഈ
സക്കൗകരശന്ധം ആകത്തീവഫ്റ്റ് കചെസയണതുള. 

4. അജണ  കുറവിപഫ്റ്റ്  സഡേറ്റസോ  എന്ടവി  നടെത്തുസമസോള  സടെബവിളുന്ധം
ബുള്ളറ്റുകളുന്ധം കൃതശമസോയവി ലടെപഫ്റ്റ് കചെയ്യുവസോന് സസോധവിക്കുനവില.

12 സുഗമ 1. പ്രവര്ത്തവിക്കുനവില.   നവിലവവില  നസോഷണല  ഇന്സഫസോകടെകഫ്റ്റ്
കസന്ററവികന്റ ലപ്രസഫ്റ്റ് സസസോഫഫ്റ്റ് കവയര് ഉപസയസോഗവിക്കുന.

13 സസങ്കേതന്ധം 1. അസപക്ഷകനഫ്റ്റ്  അസപക്ഷയവികല   നന്യൂനതകള  പരവിഹരവിക്കു
നതവിനു സവണവി പുന:സമര്പവിക്കുവസോന് സസോധവിക്കുനവില.

2. സഞയയുന്ധം സസോന്ധംഖശയുമസോയവി ഇന്റസഗറ്റഫ്റ്റ് കചെയവിടവില. ആയതവിനസോല
ബവിലഡേവിന്ധംഗഫ്റ്റ്  കപര്മവിറ്റഫ്റ്റ്  വവിവരങ്ങകള  ടെസോകഫ്റ്റ്  ഡേവിമസോന്റഫ്റ്റ്,
സസോന്ധംഖശയവികല  ഡേവിമസോന്റഫ്റ്റ്  എനവിവയുമസോയവി  ബനകപടുത്തസോന്
കഴവിയുനവില.  കപര്മവിറ്റഫ്റ്റ്  ഫത്തീ  അടെച രസത്തീതഫ്റ്റ്  നമറവികന്റ എന്ടവി
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മസോനസലസോയവി കചെസയണവിവരുന. 

3. ഒരു അസപക്ഷകകന്റ അസപക്ഷ പ്രകസോരന്ധം എഞവിനത്തീയറവിന്ധംഗഫ്റ്റ് വവിന്ധംഗഫ്റ്റ്
ലസറ്റഫ്റ്റ് പരവിസശസോധന നടെത്തുസമസോള ഒകക്യുകപന്സവി സന്ധംബനവിചഫ്റ്റ്
മസോറ്റന്ധം കകണത്തവിയസോല ആ മസോറ്റന്ധം സസസോഫഫ്റ്റ് കവയറവികല ഫസഫ്റ്റ് ഗസഫ്റ്റ്
കറകസോര്ഡേഫ്റ്റ്സഫ്റ്റ്  എന  ഭസോഗത്തഫ്റ്റ്  എഡേവിറ്റഫ്റ്റ്  കചെയഫ്റ്റ്  ക്രമകപടുത്തസോന്
സസോധവിക്കുനവില.

4. ബവിലഡേവിന്ധംഗഫ്റ്റ് കപര്മവിറ്റുകള ഒരസോളുകടെ സപരവില നവിനന്ധം മകറ്റസോരസോളുകടെ
സപരവിസലകഫ്റ്റ്  ടസോന്സ്ഫര്  കചെയ്യുനതവിനഫ്റ്റ്   ഓഫത്തീസഫ്റ്റ്  തലത്തവില
സസോധവിക്കുനവില.

5. പസോര്ഷശല ഒകക്യുപന്സവി നലകസോന് സസോധവിക്കുകയവില.
6. കറഗുലലറസസഷകന്റയുന്ധം  കപര്മവിറ്റവികന്റയുന്ധം  നടെപടെവിക്രമങ്ങള

സസസോഫഫ്റ്റ് കവയറവില  ആദശസോവസസോനന്ധം  ഒസര  രത്തീതവിയവിലസോണഫ്റ്റ്.  ഇതഫ്റ്റ്
തവിരുത്തുനതവിനുള്ള നടെപടെവികള സസത്തീകരവികണന്ധം.

7. കറഗുലലറസസഷനുമസോയവി  ബനകപടഫ്റ്റ്  ചെടത്തവില  പറയുന
പ്രകസോരമുള്ള  റവിസപസോര്ടഫ്റ്റ്  ലഭശമസോസകണതസോണഫ്റ്റ്.  ഓണ്ലലനവില
ലഭവിക്കുന കപര്മവിറ്റഫ്റ്റ്  (QR Code, Digital Signature  മുതലസോയവ
ഉള്ളതഫ്റ്റ്)  ബസോങ്കുകളവികല   വവിവവിധ  ആവശശങ്ങളകഫ്റ്റ്
സസത്തീകസോരശമസോക്കുനതവിനുള്ള  നടെപടെവികള  ഉണസോകണന്ധം  (വവിസലജഫ്റ്റ്
ഓഫത്തീസുകളവില  നവിനന്ധം  ലഭവിക്കുന  സര്ടവിഫവികറ്റുകളുസടെതഫ്റ്റ്
സപസോകല). 

8. അസപക്ഷയവിസന്മേല  ഓണ്ലലന്  കവരവിഫവിസകഷന്,
വസോലവിസഡേഷന്  എനവിവ  നടെത്തസോന്  സസോധവിക്കുനകണങ്കേവിലുന്ധം,
ഫയല  ലസസഫ്റ്റ്  സന്ധംബനവിച  സസസോഫഫ്റ്റ് കവയര്  പരവിമവിതവികള
കസോരണന്ധം  ഇസമജഫ്റ്റ്  ഫയലസോയവി  അപഫ്റ്റ് സലസോഡേഫ്റ്റ്  കചെയ്യുന
പഫ്റ്റ്ളസോനുകളവില വശകതക്കുറവഫ്റ്റ് വരുനണഫ്റ്റ്.

9. കപര്മവിറ്റവിനസോയവി  സമര്പവിക്കുന  ഫയലവികന്റ  ലസറ്റഫ്റ്റ്
പരവിസശസോധനകസോയവി എത്തുസമസോള ബവിലഡേവിന്ധംഗഫ്റ്റ്  പണവി  ലവിന്റല
കലവല  അകലങ്കേവില  റൂഫഫ്റ്റ്  കലവല  വകര  എത്തവിയവിട്ടുകണങ്കേവില
കവരവിഫവിസകഷന്  റവിസപസോര്ടഫ്റ്റ്  സരഖകപടുത്തവിയസോലുന്ധം  ലഫന്
ഈടെസോക്കുനതവിനു സസോധവിക്കുനവില.

10.സര്കവ്വ  നമര്,  സസസോണ്  വവിശദസോന്ധംശങ്ങള,  മസോപ്പുകള
എനവിവയവിസലകഫ്റ്റ് ലവിങ്കേഫ്റ്റ്  ലഭശമല.  സസസോണല നവിയന്ത്രണങ്ങളുള്ള
പ്രസദശമസോകണങ്കേവില  കപര്മവിറ്റഫ്റ്റ്  അനുമതവികഫ്റ്റ്  തടെസന്ധം
കസോണവിക്കുനതവിനുള്ള ഒസോപഫ്റ്റ്ഷന് സസസോഫഫ്റ്റ് കവയറവില ഇല.

11. മസോനസലസോയവി നടെത്തുന സരഖകപടുത്തലുകളുകടെ അടെവിസസോനത്തവില
KPBR  ലന്ധംഘനന്ധം  കകണത്തുനതവിനഫ്റ്റ്  സന്ധംവവിധസോനമുകണങ്കേവിലുന്ധം
അപഫ്റ്റ്      സലസോഡേഫ്റ്റ്  കചെയകപട  Building  Plan  2-മസോയവി  തസോരതമശന്ധം
കചെയ്യുനതവിസനസോ  മറ്റഫ്റ്റ്  അപസോകതകള  കണ്ടു  പവിടെവിക്കുനതവിസനസോ
സസസോഫഫ്റ്റ് കവയറവില self detection സന്ധംവവിധസോനമവില.

12.കപര്മവിറ്റഫ്റ്റ് സര്ടവിഫവികറ്റവില Total area മസോതസമ കസോണവിക്കുനള.
1st Floor, 2nd Floor എനവിങ്ങകന തരന്ധം തവിരവിചഫ്റ്റ് കസോണവിക്കുനവില. 

13.Occupancy  Change  -  കന്റ  സര്ടവിഫവികറ്റഫ്റ്റ്  നലകുസമസോള
Building  Construction  without  permission  എന
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ഇ-ഗവവേണന്സസ് (അനുബന്ധങ്ങള)

തലകകസടസോകടെയസോണഫ്റ്റ്  ലഭവിക്കുനതഫ്റ്റ്.   ഈ  അപസോകത
പരവിഹരവിസകണതസോണഫ്റ്റ്.

14.സസങ്കേതന്ധം സഹസോന്ധം സപജവില  100 m2-ല തസോകഴയുള്ള  (Intimation
KPBR)കകടവിടെങ്ങളുകടെ  ഫയലുകളുകടെ  നവിലവവികല  സസോറ്റസഫ്റ്റ്
അറവിയസോന് സസോധവിക്കുനവില.

15.കകസോസമഴ്സശല  കന്ധം  റസവിഡേന്ഷശല  ബവിലഡേവിന്ധംഗവികന്റ  കപര്മവിറ്റഫ്റ്റ്
എടുക്കുസമസോള കകസോസമഴ്സശല എന മസോതസമ വരുനള.  

16. സകരള പഞസോയത്തഫ്റ്റ് കകടവിടെ നവിര്മസോണ ചെടങ്ങള  2011  പ്രകസോരന്ധം
അനധവികൃത  നവിര്മസോണങ്ങളകകതവികരയുളള  നടെപടെവി  (റൂള  19
പ്രകസോരമുള്ള വശതവിയസോനങ്ങള) സസങ്കേതത്തവില സസോധശമസോകുനവില.

17.അസപക്ഷസയസോകടെസോപന്ധം  കകടവിടെ  പസോന്,  ലസറ്റഫ്റ്റ്  പസോന്  എനവിവ
മസോതസമ  സസോന്  കചെയസോന്  ലലസന്സവികഫ്റ്റ്  സസോധവിക്കുനള.
സര്വ്വത്തീസഫ്റ്റ്  പസോന്,  മഴകവള്ള  സന്ധംഭരണവി,  മഴകവള്ള
പരവിസപസോഷണന്ധം,  കസപഫ്റ്റ്റ്റവികഫ്റ്റ്  ടെസോങ്കേഫ്റ്റ്  ,  സസസോകഫ്റ്റ്  കവയവിസഫ്റ്റ്  ടെസോങ്കേഫ്റ്റ്  ,
കവിണര്  എനവിവയുകടെ  പസോന്  സസോന്  കചെയസോന്  സസോധവിക്കുനവില.
അതവിനസോല  ഭസോവവിയവില  ഉണസോകുന  പ്രശ്നങ്ങള
പരവിഹരവിക്കുനതവിനഫ്റ്റ് ഓണ്ലലന് വഴവി സസോധവികവില.

18.അസപക്ഷസയസോകടെസോപന്ധം അടെകന്ധം കചെയ്യുന അനുബന സരഖകളവില
ഏകതങ്കേവിലുന്ധം  ഒനവിനഫ്റ്റ്  നന്യൂനത  കസോണുന  പക്ഷന്ധം  തവിരവിചയചസോല
അസപക്ഷ  ഒനസോകക  തവിരവിചയചതസോയവി  കസോണുന.  റവിലവസഫ്റ്റ്ഡേഫ്റ്റ്
പസോന് സബഫ്റ്റ്മവിറ്റഫ്റ്റ് കചെയസോന് പറ്റസോത്തതവിനസോല പുതവിയ ബവിലഡേവിന്ധംഗഫ്റ്റ്
ആപവിസകഷന്  സമര്പവിചഫ്റ്റ്  പുതവിയ  പസോന്  സബഫ്റ്റ്മവിറ്റഫ്റ്റ്
കചെസയണവിവരുന.

19.ബവിലഡേവിങ്ങഫ്റ്റ്,  സകസോമക്കൗണഫ്റ്റ്  വസോള,  കവിണര്,  എനവിവയഫ്റ്റ്  ഒറ്റ
സപക്ഷയവില  കപര്മവിറ്റഫ്റ്റ്  ഇഷക്യു  കചെയ്യുസമസോള  ഓസരസോനവിനുന്ധം  അവ
പൂര്ത്തവിയസോകസോനുള്ള കസോലസോവധവി പ്രസതശകന്ധം പ്രസതശകന്ധം നലകസോന്
കഴവിയണന്ധം. ഇക്കൗ സന്ധംവവിധസോനന്ധം നവിലവവിലവില.

14 സുഭദ പ്രവര്ത്തവിക്കുനവില

15 സസോമൂഹശ പ്രവര്ത്തവിക്കുനവില

16 സസോഫലശ പ്രവര്ത്തവിക്കുനവില

17 സതസരന്ധം പ്രവര്ത്തവിക്കുനവില
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അയ്യങങ്കാളളി തതങ്കാഴളിലുറപപ്പ് പദ്ധതളി (അനുബന്ധങ്ങള)

അനുബനന്ധം 1

തതതൊഴഴില് ആവശശ്യതപ്പെട്ട വശ്യകഴികള/ സൃഷഴിക്കതപ്പെട്ട  തതതൊഴഴില്  ദഴിനങ്ങള 

ക്രമ
നന്ധം

മുനഴിസഴിപ്പെതൊലഴിറഴി/
കകതൊര്പ്പെകറേഷതന

കപേരര

31.12.17
വതര

രജഴിസ്റ്റര്
തചെയ

വശ്യകഴികള

31.12.17
വതര

അനുവദഴിച
തതതൊഴഴില്

കതൊര്ഡുകള

31.12.17
വതര

തതതൊഴഴില്
ആവശശ്യ

തപ്പെട്ട
വശ്യകഴിക

ള 

31.12.17
വതര

തതതൊഴഴില്
ലഭഴിചവര്

31.12.17
വതര 100
ദഴിവസന്ധം
തതതൊഴഴില്

ലഭഴിച
കുടന്ധംബങ്ങള
തടെ എണന്ധം

31.12.17
വതര

സൃഷഴിക്കതപ്പെ
ട്ട  തതതൊഴഴില്

ദഴിനങ്ങള

1 തഴിരുവനന്തപുരന്ധം 12,167 12,167 2,354 3,276 0 24,365

2 തകതൊലന്ധം 4,800 4,537 2,120 2,120 0 18,528

3 തകതൊചഴി 1,310 1,310 919 919 0 15,236

4 തൃശൂര് 2,222 2,201 615 615 214 39,275

5 കകതൊഴഴികക്കതൊടെര 5,171 2,786 1,480 1,480 0 8,911

6 കണ്ണൂര് 488 61 61 61 0 847

7 ആലപ്പുഴ 15,649 4,937 4,639 4,639 0 11,420

8 കകതൊട്ടയന്ധം 2,480 1,515 2,471 1,653 0 26,070

9 ചെങ്ങനതൊകശ്ശേരഴി 713 415 999 999 32 29,061

10 തഴിരുവല 2,102 1,499 708 1,699 8 23,596

11 ആലുവ 182 ലഭശ്യമല ലഭശ്യമല ലഭശ്യമല 0 8,738

12 തപേരുമതൊവൂര് 26 26 194 194 7 1,854

13 പേതൊലക്കതൊടെര 1,664 1,664 ലഭശ്യമല ലഭശ്യമല 0 49,612

14 തഴിരൂര് 434 434 802 802 0 7,961

15 വടെകര 3,733 2,487 710 710 0 5,618

16 തലകശ്ശേരഴി 375 350 0 0 0 0

17 കതൊസര്കഗതൊഡര 638 450 300 284 0 3,994

ആതക 54,154 36,839 18,372 19,451 261 2,75,086
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അയ്യങങ്കാളളി തതങ്കാഴളിലുറപപ്പ് പദ്ധതളി (അനുബന്ധങ്ങള)

അനുബനന്ധം 2

31.12.2017 വതരയുള്ള ആതക അകലതൊട്ടരതമനര/തചെലവര വഴിവരങ്ങള

ക്രമ
നന്ധം

മുനഴിസഴിപ്പെതൊലഴിറഴി/
കകതൊര്പ്പെകറേഷതന

കപേരര

31.12.2017
വതരയുളള

ആതക
അകലതൊട്ടരതമനര

31.12.2017 വതരയുളള  തചെലവര

31.12.2017
വതരയുളള ആതക

ഭരണ തചെലവര

31.12.2017
വതരയുളള

ആതക പേദ്ധതഴി
തചെലവര

31.12.2017
വതരയുളള ആതക

തചെലവര

1 തഴിരുവനന്തപുരന്ധം 89,65,000.00 18,83,447.00 44,03,329.00 62,86,776.00

2 തകതൊലന്ധം 52,30,679.00 6,17,026.00 40,13,908.00 46,30,934.00

3 തകതൊചഴി 1,15,05,625.00 11,66,898.40 22,57,227.20 34,24,125.60

4 തൃശൂര് 1,10,68,800.00 11,42,272.00 92,06,183.00 1,03,48,455.00

5 കകതൊഴഴികക്കതൊടെര 80,00,000.00 16,79,990.00 19,13,229.00 35,93,219.00

6 കണ്ണൂര് 7,00,075.00 5,45,210.00 1,54,581.00 6,99,791.00

7 ആലപ്പുഴ 87,52,213.00 17,26,153.30 14,59,358.00 31,85,511.30

8 കകതൊട്ടയന്ധം 81,50,371.00 11,94,532.00 65,93,305.00 77,87,837.00

9 ചെങ്ങനതൊകശ്ശേരഴി 83,26,935.00 14,66,788.00 75,67,236.00 90,34,024.00

10 തഴിരുവല 1,00,50,000.00 48,32,070.00 66,24,240.00 1,14,56,310.00

11 ആലുവ 35,15,875.00 4,93,978.35 8,17,116.00 13,11,094.35

12 തപേരുമതൊവൂര് 24,24,000.00 13,73,937.11 35,18,629.00 48,92,566.11

13 പേതൊലക്കതൊടെര 57,00,000.00 8,60,598.00 51,51,830.00 60,12,428.00

14 തഴിരൂര് 40,61,000.00 11,85,112.00 16,18,510.0 28,03,622.00

15 വടെകര 62,45,446.00 15,15,930.00 1,12,208.00 26,38,138.00

16 തലകശ്ശേരഴി 10,92,850.00 4,87,070.90 0 4,87,070.90

17 കതൊസര്കഗതൊഡര 39,42,842.00 6,54,293.00 8,24,832.00 14,79,125.00

ആതക 10,77,31,711.00 2,28,25,306.06 5,62,35,721.20 8,00,71,027.26
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അയ്യങങ്കാളളി തതങ്കാഴളിലുറപപ്പ് പദ്ധതളി (അനുബന്ധങ്ങള)

അനുബനന്ധം 3

പേപൗരതൊവകതൊശ കരഖ/കസതൊഷശ്യല് ഓഡഴിറര/വഴിവരതൊവകതൊശ നഴിയമന്ധം - നടെപ്പെഴിലതൊക്കഴിയതഴിതന വഴിവരന്ധം

ക്രമ
നന്ധം

മുനഴിസഴിപ്പെതൊലഴിറഴി/
കകതൊര്പ്പെകറേഷതന

കപേരര

പേപൗരതൊവകതൊശ
കരഖ

തയതൊറേതൊക്കഴിയതര

കസതൊഷശ്യല്
ഓഡഴിറര

നടെതഴിയതര 

വഴിവരതൊവകതൊശ
നഴിയമന്ധം

നടെപ്പെഴിലതൊക്കഴിയതര

1 തഴിരുവനന്തപുരന്ധം X X X

2 തകതൊലന്ധം X X ✔

3 തകതൊചഴി X X X

4 തൃശൂര് X X X

5 കകതൊഴഴികക്കതൊടെര X X X

6 കണ്ണൂര് X X X

7 ആലപ്പുഴ X X X

8 കകതൊട്ടയന്ധം X X X

9 ചെങ്ങനതൊകശ്ശേരഴി X X X

10 തഴിരുവല X X ✔

11 ആലുവ X X X

12 തപേരുമതൊവൂര് ✔ ✔ ✔

13 പേതൊലക്കതൊടെര X X X

14 തഴിരൂര് X X X

15 വടെകര X X X

16 തലകശ്ശേരഴി X X X

17 കതൊസര്കഗതൊഡര X X X
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അയ്യങങ്കാളളി തതങ്കാഴളിലുറപപ്പ് പദ്ധതളി (അനുബന്ധങ്ങള)

അനുബനന്ധം 4

നഗരസഭകള കലബര് ബജറന്ധം വതൊര്ഷഴിക കര്മ്മ പേദ്ധതഴിയുന്ധം  തയതൊറേതൊക്കതൊതതഴിതന വഴിവരന്ധം
കതൊണഴിക്കുന്ന പേതഴിക

ക്രമ
നന്ധം

മുനഴിസഴിപ്പെതൊലഴിറഴി/
കകതൊര്പ്പെകറേഷതന

കപേരര
തയതൊറേതൊക്കതൊത വര്ഷന്ധം

1 തഴിരുവനന്തപുരന്ധം 2010-11, 2015-16, 2016-17 

2 തകതൊചഴി 2011-12, 2015-16

3 തൃശൂര് 2012-13, 2015-16

4 കകതൊഴഴികക്കതൊടെര 2011-12, 2011-12, 2012-13, 2016-17

5 കണ്ണൂര് 2010-11, 2012-13, 2015-16, 2016-17

6 ആലപ്പുഴ 2010-11, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2017-18

7 കകതൊട്ടയന്ധം 2010-11, 2012-13 

8 ചെങ്ങനതൊകശ്ശേരഴി 2010-11 

9 തഴിരുവല 2010-11, 2011-12 

10 ആലുവ 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 
2017-18

11 പേതൊലക്കതൊടെര 2010-11, 2014-15, 2015-16, 2016-17 

12 തഴിരൂര് 2013-14, 2014-15

13 വടെകര 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2014-15 

14 തലകശ്ശേരഴി 2012-13, 2014-15, 2015-16, 2016-17 

15 കതൊസര്കഗതൊഡര 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2015-16, 2016-17, 
2017-18
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അയ്യങങ്കാളളി തതങ്കാഴളിലുറപപ്പ് പദ്ധതളി (അനുബന്ധങ്ങള)

അനുബനന്ധം 5

പേദ്ധതഴി -അകലതൊട്ടരതമനര /തചെലവര വഴിശദതൊന്ധംശങ്ങള (2010-11 മുതല് 2017-18 (31.12.17) വതര)

നഗരസ
ഭ/

കകതൊര്പ്പെ
കറേഷതന

കപേരര

തഴി
രുവ
ന
ന്ത

പുരന്ധം

തകതൊ
ലന്ധം 

തകതൊ
ചഴി തൃശൂര്

കകതൊ
ഴഴി

കക്കതൊ
ടെര

ക
ണ്ണൂര്

ആല
പ്പുഴ

കകതൊ
ട്ടയന്ധം

ചെങ്ങ
നതൊ

കശ്ശേരഴി

തഴിരു
വല

ആലു
വ

തപേരു
മതൊവൂ

ര്

പേതൊല
ക്കതൊടെര

തഴിരൂ
ര് വടെകര

തലകശ്ശേ
രഴി

കതൊ
സര്
കഗതൊ
ഡര

T
o
t
a
l

20
10

-1
1

അകലതൊട്ടര
തമനര 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.43

1.
8
3

ഭരണ
തചെലവര

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.27 0

0
.
2
7

പേദ്ധതഴി
തചെലവര 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20
11

-1
2

അകലതൊട്ടര
തമനര 8.2

5 0 4.69 3 0 1 1 4 3 3 4.94 4.94 7 4 0 2 2.48

5
3
.
3

ഭരണ
തചെലവര

4.31 0 1.59 1.21 0 0.9 0.55 2.49 1.47 1.79 1.77 1.72 1.55 1.44 0 1.22 0.87

2
2
.
8
8

പേദ്ധതഴി
തചെലവര 0.8

4 0 0.26 0 0 0 0 0.22 0 0 2.24 0 0 0 0 0 0

3
.
5
6

20
12

-1
3

അകലതൊട്ടര
തമനര

30 3
10.3

6 0 0 0 0 0 0 12 0 0.8 0 7 0 0 13

7
6
.1
6

ഭരണ
തചെലവര

2.8
9

2.2
2 1.73 0.18 0 0 0.38 0 0 1.11 1 0.8 0 0.31 0 0.26 0

1
0
.
8
8

പേദ്ധതഴി
തചെലവര

0 0 0.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0
.
8
5

20
13

-1
4

അകലതൊട്ടര
തമനര

0 0 0 7.68 30 6
24.6

5 47.5
21.3

3 10.5 21.5 4.5 0 4.71 11.79 0 16.14

2
0
6
.
3

ഭരണ
തചെലവര 2.7

5 0 1.48 0 3.96 3.01 1.73 0.84 1.53 2.15 1.92 1.5 0.95 0.55 1.3 0.85 0.28

2
4
.
8

പേദ്ധതഴി
തചെലവര

23.
4 0 5.93 0 1.62 1.54 5.67

19.8
9 0.41 3.49 4.78 8.34 0 0 0.27 0 0

7
5
.
3
4
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അയ്യങങ്കാളളി തതങ്കാഴളിലുറപപ്പ് പദ്ധതളി (അനുബന്ധങ്ങള)
20

14
-1

5

അകലതൊട്ടര
തമനര

0 24.3 0 0 0 0 0.04 50
10.7

7 0 0 0 50 0 0 8.9 0

1
4
4
.
0
1

ഭരണ
തചെലവര

2.7
5 0 1.2 2.71 6.55 1.53 0.92 0 3.07 2.55 0.24 2.73 2.6 1.77 4.56 0.57 2

3
5
.
7
5

പേദ്ധതഴി
തചെലവര

1.59 0 0.75 5.06
10.4

7 0 0.89 0 9.46 13.77 0 3.49 28.11 9.34 5.33 0 1.73

8
9
.
9
9

20
15

-1
6

അകലതൊട്ടര
തമനര

50 0 50 50 0 0 0 0 14.17 50 8.71 14 0
24.8

9 11.69 0 0

2
7
3
.
4
6

ഭരണ
തചെലവര 2.3

7 0.53 0 1.7 1.97 0 0.88 2.52 2.56 2.39 0 4.84 2.32 2.7 2.02 0.31 0

2
7
.1
1

പേദ്ധതഴി
തചെലവര

0 0 0.6 6.44 3.21 0 0 3.28
13.6

9 2.65 1.1 7.7 23.4 0 0 0 0.14

6
2
.
2
1

20
16

-1
7

അകലതൊട്ടര
തമനര

0 0 50 50 0 0 0 25
33.9

8 25 0 14 0 0 38.96 0 7.36

2
4
4
.
3

ഭരണ
തചെലവര 0 0.95 2.45 2.17 0 0 0.96 2.32 2.63 2.51 0 2.71 1.17 0.98 2.33 0.12 0

2
1.
3

പേദ്ധതഴി
തചെലവര

0 0 0.5 37.99 0 0 0 12.7
17.2

5 12.52 0 10.09 0 1.47 2.64 0 0

9
5
.1
6

20
17

-1
8

അകലതൊട്ടര
തമനര

0 25 0 0 50 0
61.8

2 0 0 0 0 14.5 0 0 0 0 0

1
5
1.
3
2

ഭരണ
തചെലവര

3.7
5

2.4
5 3.19 3.43 4.3 0 11.81 3.75 3.38 4.08 0 3.77 0 4.07 2.81 2.11 3.37

5
6
.
2
7

പേദ്ധതഴി
തചെലവര 18.1

8
40.1

3
13.6

5 42.56 3.81 0 0
17.8

8
20.1

7 15.86 0 5.54 0 5.36 2.96 0

1
8
6
.1
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വവ്യവസസായ എസസ്ററ്റേറ്റുകള് (അനുബന്ധങ്ങള്)

അനുബനന്ധം 1

വവ്യവസസായ എസസ്റ്റേറ്റുകളുടടെ പ്രവര്ത്തനക്ഷമത

ജജിലസാ
പഞസായത്തത

വവ്യവസസായ
എസസ്റ്റേറത

സജിതജിടചെയ
ന്ന സലന്ധം

ആടക
യൂണജിറ്റു

കള

പ്രവര്ത്തജി
ക്കുന്നവ

പ്രവര്ത്തജി
കസാത്തവ

ഒഴജിഞ്ഞുകജിടെക്കുന്നതജിനത
കസാരണന്ധം

കസാസര്സഗസാഡത
ചെട്ടഞസാല് 
വവ്യവസസായ 
പസാര്കത

5 5 --- ---

കണ്ണൂര് മയജില് 15 ഇല 15 വസാടെകയത
ടകസാടുത്തജിട്ടജില

സകസാഴജിസകസാടെത ടചെറുവണ്ണൂര്, 
നലളന്ധം 45 31 14

5 എണ്ണത്തജിടന
ടകട്ടജിടെനജിര്മസാണന്ധം

പൂര്ത്തജിയസാടയങജിലന്ധം
പ്രവര്ത്തനന്ധം
ആരന്ധംഭജിചജില.

പ്രവര്ത്തജിചജിരുന്ന ഒരു
യൂണജിറജില് നജിലവജില്
ഉല്പസാദനന്ധം നജിര്ത്തജി
വചജിരജിക്കുകയസാണത.

മലപ്പുറന്ധം

സപസാരൂര്  
ഗസാമപഞസായ
ത്തത 
കസാകസഞരജി 
കജിന്ഫ

6 4 2
സന്ധംരന്ധംഭകരുടടെ

തസാതതപരവ്യമജിലസായ

പസാലകസാടെത

സസസാഫത 
ടവയര് 
ടടെസകസാളജജി 
പസാര്കത, 
കഞജിസകസാടെത

21 13 8

സന്ധംരന്ധംഭകര്
ഒഴജിഞ്ഞുസപസായതജിനസാ

ല് ററീ അസലസാട്ടത
ടമനജിനത അസപക്ഷ

ക്ഷണജിച

തൃശ്ശൂര് ആശറീര്വസാദത 
ടടറസത 
പസാര്കത 
സചെലകര,
 ഒല്ലൂര് 
സകസാമണ് 
ടഫെസജിലജിറജി 
ടസനര്, 
ഈറ-മുള 
സകസാമണ് 
ടഫെസജിലജിറജി 

11 3 8 ആശറീര്വസാദത ടടറസത
പസാര്കത നജിലവജില്

പ്രവര്ത്തജിപജികസാനസാ
വസാത്തവജിധന്ധം

നസാസശസാന്മുഖമസായജി.
സ്ട്രകതചര് മസാതന്ധം

പൂര്ത്തറീകരജിചജിട്ടുള
ഒല്ലൂര് സകസാമണ്

ടഫെസജിലജിറജി ടസനര്
ടകട്ടജിടെത്തജില്  തൃശ്ശൂര്

സകസാര്പസറഷടന
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വവ്യവസസായ എസസ്ററ്റേറ്റുകള് (അനുബന്ധങ്ങള്)

ടസനര് 
ടകസാരട്ടജി,  ഒല്ലൂര്
ഇലസകസാണജികത
പസാര്കത,  
ഡയമണത 
സകസാന്ധംപ്ലകത 
ആനത 
ടട്രെയജിനജിന്ധംഗത 
ഇന്സ്റ്റേജിററ്റ്യുട്ടത 
അഞ്ഞൂര്, 
തജിരുവജിലലസാമല
സകസാമണ് 
ടഫെസജിലജിറജി 
ടസനര്

112-ാംനമ്പര്
അന്ധംഗനവസാടെജി

പ്രവര്ത്തജിക്കുന.
ഇലസകസാണജികത

പസാര്കജിടല   നസാലത
മുറജികളകത വന്തുക
വസാടെക  കുടെജിശജിക
ഉണത. ഡയമണത
സകസാന്ധംപ്ലകജില്

യന്ത്രസസാമഗജികള
സസാപജിചടവങജിലന്ധം

പ്രവര്ത്തന ന്ധം
ആരന്ധംഭജിചജില. സകസാമണ്

ടഫെസജി. ടസനര്
നജിലവജില് ബഡതസത
റജിഹസാബജിലജിസറഷന്

ടസനര്  ആയജി
പ്രവര്ത്തജിക്കുന

ഇടുകജി

ടനടുങണന്ധം 
സസ്പൈസസത 
പസാര്കത, 
ഓട്ടകത്തല 
സമടെത, 
ഉപ്പുതറ,രസാജ 
മുടെജി, 
അനവ്യസാര്തുളു, 
കസാടകസാമ്പത,  
വസാഴസത്തസാപത, 
ടചെലസാര്സകസാവജി
ല് 

9 1 8
ഭഭൗതജിക

സസാഹചെരവ്യങ്ങളുടടെ
അപരവ്യസാപ്തത

ടകസാലന്ധം

പൂയപളജി
,തലവൂര്, 
പജിറവന്തൂര്, 
കരവസാളൂര്, 
ചെടെയമന്ധംഗലന്ധം

47 42 5
പുതജിയ കരസാര്

വചജിട്ടജില

തജിരുവനന്തപുരന്ധം
സലന്ധം 
ഏടറടുത

--- --- --- തുടെര്നടെപടെജികള
ആരന്ധംഭജിചജിട്ടജില

ആടക 159 99 60
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വവ്യവസസായ എസസ്ററ്റേറ്റുകള് (അനുബന്ധങ്ങള്)

അനുബനന്ധം 2

വസാടെകക്കുടെജിശജിക വജിവരന്ധം

ജജിലസാ പഞസായത്തത കുടെജിശജിക

തൃശ്ശൂര് 4,11,198

ടകസാലന്ധം 37,89,396

ഇടുകജി 2,610

മലപ്പുറന്ധം 20,74,047

സകസാഴജിസകസാടെത 2,39,53,780

ആടക 3,02,31,031
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വവ്യവസസായ എസസ്ററ്റേറ്റുകള് (അനുബന്ധങ്ങള്)

അനുബനന്ധം 3

ഭഭൗതജിക സസാഹചെരവ്യങ്ങളുടടെ അപരവ്യസാപ്തത

ജജില വവ്യവസസായ എസസ്റ്റേറത അപരവ്യസാപ്തതകള

ടകസാലന്ധം പൂയപളജി മജിനജി വവ്യവസസായ 
യൂണജിറത

സറസാഡത, മസാലജിനവ്യ സന്ധംസ്കരണ സന്ധംവജിധസാനന്ധം, 
ശുദ്ധജലന്ധം എന്നജിവയുടടെ അഭസാവന്ധം, പഴകജി 
ജറീര്ണ്ണജിച സമല്ക്കൂര

ടകസാലന്ധം
തലവൂര് മജിനജി വവ്യവസസായ 
എസസ്റ്റേറത

സമല്ക്കൂര ജറീര്ണ്ണജിച, പ്രവര്ത്തന രഹജിതമസായ
ഷട്ടറുകള, കുടെജിടവള പ്രശന്ധം , തകര്ന്ന 
ഭജിത്തജി, മസാലജിനവ്യ സന്ധംസ്കരണ സന്ധംവജിധസാനമജില

ടകസാലന്ധം പജിറവന്തൂര് മജിനജി വവ്യവസസായ 
എസസ്റ്റേറത

സമല്ക്കൂര ജറീര്ണ്ണജിചതത, മസാലജിനവ്യ സന്ധംസ്കരണ 
സന്ധംവജിധസാനമജില, കസാടുമൂടെജിയ പരജിസരന്ധം

ടകസാലന്ധം നജിലസമല്  മജിനജി വവ്യവസസായ 
എസസ്റ്റേറത

ജലലഭവ്യത, മസാലജിനവ്യ സന്ധംസ്കരണ 
സന്ധംവജിധസാനന്ധം, ചുറ്റുമതജില്, ഉറപ്പുള സമല്ക്കൂര 
എന്നജിവ ഇല

ടകസാലന്ധം
കരവസാളൂര് മജിനജി 
വവ്യവസസായഎസസ്റ്റേറത

സഞസാര സയസാഗവ്യമസായ സറസാഡത, മസാലജിനവ്യ 
സന്ധംസ്കരണ സന്ധംവജിധസാനന്ധം, ശുചെജിമുറജികള, 
ഉറപ്പുള സമല്ക്കൂര എന്നജിവ ഇല

ഇടുകജി ടചെലസാര് സകസാവജില്
ടകട്ടജിടെനജിര്മസാണന്ധം പൂര്ത്തജിയസാകജിയജില, 
ടടവദറ്റ്യുതജി, ടവളന്ധം, സറസാഡത, ചുറ്റുമതജില് 
എന്നജിവ ഇല

ഇടുകജി ഓട്ടകത്തലസമടെത ടടവദറ്റ്യുതജി, ടവളന്ധം, ചുറ്റുമതജില് ഇല

ഇടുകജി വസാഴസത്തസാപത ടടവദറ്റ്യുതജി, ടവളന്ധം, ചുറ്റുമതജില് ഇല

ഇടുകജി ടനടുങണന്ധം ടടസ്പൈസസത 
പസാര്കത

ചുറ്റുമതജിലജില

ഇടുകജി പുളജിങട്ട (ഉപ്പുതറ) ടടവദറ്റ്യുതജി, ടവളന്ധം, ചുറ്റുമതജില് ഇല

സകസാഴജിസകസാടെത ടചെറുവണ്ണൂര് നലളന്ധം  മജിനജി 
വവ്യവസസായ  എസസ്റ്റേറത

മതജിയസായ ഇലകജിസജിറജി സന്ധംവജിധസാനന്ധം, 
ചുറ്റുമതജില്, ടതസാഴജിലസാളജികളക്കുള 
അടെജിസസാനസഭൗകരവ്യങ്ങള, ജലഭവ്യത ഇല
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ലക്ഷവ്യത്തജില് നജിന്നത വവ്യതജിചെലജിചവ

ജജില വവ്യവസസായ
എസസ്റ്റേറത

നജിലവജില് ഉപസയസാഗജിക്കുന്ന വജിവരന്ധം

ഇടുകജി
ടനടുങണന്ധം 
വവ്യവസസായ 
എസസ്റ്റേറത

ടചെറുകജിടെവവ്യവസസായങ്ങള സപ്രസാതസാഹജിപജിക്കുന്നതജിനു സവണജിയസാണത 
വവ്യവസസായ എസസ്റ്റേറത  സസാപജിചതത . നജിലവജില് വവ്യവസസായ എസസ്റ്റേറജിടല 
2 മുറജികള ഇനസഗറഡത ടൂറജിസന്ധം ഡവലപതടമനത ടസസാസസറജികത 
വസാടെകയത നലജിയജിരജിക്കുന. 

കസാസറ
സഗസാഡത

ചെട്ടഞസാല് 
വവ്യവസസായ 
പസാര്കത - 
ടൂളറന്ധം ടകട്ടജിടെന്ധം

ടൂള ഡജിസസനജിന്ധംഗജിലന്ധം ടൂള നജിര്മസാണത്തജിലന്ധം  അതവ്യസാവശവ്യമസായ 
അടെജിസസാനസഭൗകരവ്യങ്ങള ഒരുക്കുന്നതജിനു സവണജിയസാണത ടകട്ടജിടെന്ധം 
നജിര്മജിചതത . ടൂള റമജിനത സവണജി വസാസങ്ങണജിയജിരുന്ന യന്ത്രസസാമഗജികള 
സജറീകരജികസാനസാകസാത്തതജിനസാല് ലക്ഷവ്യന്ധം സകവരജികസാനസായജില. 
നജിലവജില് ഈ ടകട്ടജിടെത്തജില്  പ്രജിനജിന്ധംഗത പ്രസത പ്രവര്ത്തജിക്കുന.

തൃശ്ശൂര്
ഒല്ലൂര് സകസാമണ് 
ടഫെസജിലജിറജി 
ടസനര് 

ടടപ്ലവുഡത  ഉല്പന്നങ്ങള നജിര്മജിചത വജിപണനന്ധം നടെതക എന്ന 
ലക്ഷവ്യസത്തസാടടെയസാണത ടകട്ടജിടെന്ധം നജിര്മജിചതത .എന്നസാല് അടെജിസസാന 
സഭൗകരവ്യങ്ങളുടടെ അപരവ്യസാപ്തത നജിമജിത്തന്ധം ടകട്ടജിടെന്ധം നസാളജിതു വടര 
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമസായജിട്ടജില. നജിലവജില് വജിവസാഹന്ധം സപസാലള ചെടെങ്ങുകള 
നടെതന്നതജിനുള ഹസാള ആയുന്ധം, അന്ധംഗണവസാടെജി 
പ്രവര്ത്തജിപജിക്കുന്നതജിനുന്ധം  ഇതത ഉപസയസാഗജിച വരുന. 

തൃശ്ശൂര്

തജിരുവജിലലസാമല-
സകസാമണ് 
ടഫെസജിലജിറജി 
ടസനര് - 
കമ്പമ്പ്യൂട്ടടടറസത
ഡത 
ഡജിടടസനജിന്ധംഗത 
ടസനര് 

കമ്പമ്പ്യൂട്ടടടറസതഡത ഡജിടടസനജിന്ധംഗത ടസനര് ആരന്ധംഭജിക്കുന്നതജിനുള 
പദ്ധതജിയസായജിട്ടസാണത ഇതത വജിഭസാവനന്ധം ടചെയ്തതത. എന്നസാല്  വജിദഗതധ 
പരജിശറീലനന്ധം ലഭജിചവരുടടെ അഭസാവന്ധം നജിമജിത്തന്ധം പദ്ധതജി ആരന്ധംഭജിക്കുവസാന് 
കഴജിഞജില. നജിലവജില്  തജിരുവജിലലസാമല ഗസാമപഞസായത്തജിടന  ബഡതസത 
റജിഹസാബജിലജിസറഷന് ടസനറസായജി ഇതത പ്രവര്ത്തജിച വരുന.

ടകസാലന്ധം
പൂയപളജി 
വവ്യവസസായ 
എസസ്റ്റേറത

മസാലജിനവ്യന്ധം കൂട്ടജിയജിട്ടത സവര്തജിരജിക്കുന്നതജിനസായജി ഉപസയസാഗജിക്കുന.

കസാസറ
സഗസാഡത 

വവ്യവസസായ 
പരജിശറീലന 
സകനന്ധം

വജിവജിധ സപ്രസാജക്ടുകളുടടെ  ഗുണസഭസാകസാകളക്കുന്ധം സന്ധംരന്ധംഭകര്ക്കുന്ധം 
പരജിശറീലനന്ധം നല്കുന്നതജിനസായസാണത ഇതത നജിര്മജിചതത. നജിലവജില്  
കശുവണജി സന്ധംസ്കരണയൂണജിറസായജി പ്രവര്ത്തജിച വരുന.

തൃശ്ശൂര്

സവളസകസാടെത 
ഡയമണത 
സകസാപ്ലകത & 
ടട്രെയജിനജിന്ധംഗത 
ടസനര് 

സവരകല് നജിര്മസാണ രന്ധംഗത്തത പ്രവര്ത്തജിക്കുന്ന ടതസാഴജിലസാളജികടള 
സന്ധംരക്ഷജിക്കുന്നതജിനുന്ധം വവ്യവസസായടത്ത പുനരുദ്ധരജിക്കുന്നതജിനുന്ധം 
സവണജിയസാണത  ടസനര്  നജിര്മജിചതത. അടെജിസസാനസഭൗകരവ്യങ്ങളുടടെ 
അഭസാവവുന്ധം വവ്യകമസായ ലക്ഷവ്യസബസാധമജിലസാത്ത നജിര്മസാണവുന്ധം നജിമജിത്തന്ധം 
ഡയമണത സകസാപ്ലകജിനസായജി പണജിത ടകട്ടജിടെത്തജില് സസാനജിട്ടറജി നസാപതകജിന് 
നജിര്മസാണയൂണജിറത, പ്ലസാസ്റ്റേജികത മസാലജിനവ്യ സന്ധംസ്കരണയൂണജിറത
എന്നജിവ സസാപജിക്കുന്നതജിനുള പ്രസാരന്ധംഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടെന 
വരുന.
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നജിഷജിയ ആസജികളസായജി മസാറജിയ വവ്യവസസായ സന്ധംരന്ധംഭങ്ങള മൂന വജിധന്ധം

1. നജിര്മസാണന്ധം പസാതജിവഴജിയജില് നജിലചവ

ജജില വവ്യവസസായ എസസ്റ്റേറത വജിശദസാന്ധംശന്ധം

ഇടുകജി
ടചെലസാര്സകസാവജില് 
വവ്യവസസായ എസസ്റ്റേറത 
നജിര്മസാണന്ധം

ക്ഷറീര സന്ധംസ്കരണ സകനന്ധം സസാപജിക്കുന്നതജിനസായജി 1998 
ല് 11,50,000/- രൂപയുന്ധം 2000-01 ല് 12,51,200/- 
രൂപയുന്ധം വകയജിരുത്തജിടയങജിലന്ധം 
അടെജിസസാനസഭൗകരവ്യങ്ങളുടടെ അപരവ്യസാപ്തത നജിമജിത്തന്ധം 
ടകട്ടജിടെ നജിര്മസാണന്ധം ഭസാഗജികമസായജി മസാതന്ധം നടെത്തജി. 
നജിലവജില്  പസാതജിവഴജിയജില് നജിലച അവസയജിലസാണത.

മലപ്പുറന്ധം സകസാമണ് ടഫെസജിലജിറജി
ടസനര്

ടചെറുകജിടെ മരവവ്യവസസായജികളക്കു  സവണജി 
സസാപജിതമസായ ടപസാതുസഭൗകരവ്യസകനമസാണജിതത. 
യന്ത്രസസാമഗജികള സസാപജിക്കുന്നതജിനത 65 ലക്ഷന്ധം 
രൂപയുടടെ സപ്രസാജകത അന്ധംഗറീകരജിചജിരുനടവങജിലന്ധം 
ചുറ്റുമതജില് പൂര്ണ്ണമലസാത്തതജിനസാല് സപ്രസാജകത 
നസാളജിതുവടര നടെപസാകജിയജിട്ടജില.

കസാസര്സഗസാഡത
ചെട്ടഞസാല് വവ്യവസസായ 
പസാര്കത- വനജിതസാ 
വവ്യവസസായ സകനന്ധം

2013-14 സസാമ്പത്തജികവര്ഷന്ധം വസാര്ഷജികപദ്ധതജിയജില് 
ഉളടപടുത്തജി നടെപസാകസാന് ലക്ഷവ്യമജിട്ടജിരുന്ന വനജിതസാ 
വവ്യവസസായ സകനന്ധം. ടകട്ടജിടെ നജിര്മസാണന്ധം  കരസാറുകസാരന് 
പ്രവൃത്തജി നജിര്വ്വഹണത്തജില് കസാലതസാമസന്ധം 
വരുത്തജിയതു കസാരണന്ധം ടകട്ടജിടെ നജിര്മസാണന്ധം 
പസാതജിവഴജിയജില്  നജിലച അവസയജിലസാണത. 

2. നജിര്മസാണന്ധം പൂര്ത്തറീകരജിചജിട്ടുന്ധം പ്രവര്ത്തനസജമസാകസാത്തവ 

ജജില വവ്യവസസായ എസസ്റ്റേറത വജിശദസാന്ധംശന്ധം

കസാസറസഗസാഡത
ടതസാഴജില് പരജിശറീലന 
സകനന്ധം

വജിവജിധ സപ്രസാജക്ടുകളുടടെ  ഗുണസഭസാകസാകളക്കുന്ധം 
സന്ധംരന്ധംഭകര്ക്കുന്ധം പരജിശറീലനന്ധം നല്കുന്നതജിനസായജി 
22,42,021/- രൂപ ടചെലവഴജിചത നജിര്മജിച ടകട്ടജിടെത്തജില്
അടെജിസസാനസഭൗകരവ്യങ്ങള ഒരുകജിയജിട്ടുടണങജിലന്ധം 
നസാളജിതുവടര ഒരു പരജിശറീലന പരജിപസാടെജി മസാതമസാണത 
നടെത്തജിയജിട്ടുളതത. നജിലവജില് ജജിലസാ കുടുന്ധംബശറീ 
മജിഷടന കറീഴജില് കശുവണജി സന്ധംസ്കരണയൂണജിറസായജി 
പ്രവര്ത്തജിച വരുന. ടകട്ടജിടെത്തജിടന വസാതജിലകളുന്ധം 
ജനലകളുന്ധം തകര്ന്ന നജിലയജിലസാണത.
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3. പ്രവര്ത്തനന്ധം ആരന്ധംഭജിചജിട്ടു നജിലചവ

ജജില വവ്യവസസായ എസസ്റ്റേറത വജിശദസാന്ധംശന്ധം

തൃശ്ശൂര് ആശജിര്വസാദത സറസത 
പസാര്കത, സചെലകര

വടെകസാസഞരജി, പഴയന്നൂര് വജികസന സബസാക്കുകളജിടല 
ടനല് കര്ഷകരുടടെ  ഉന്നമനന്ധം ലക്ഷവ്യമസാകജി 
ആശജിര്വസാദത സറസത പസാര്കജിടന  ഉദതഘസാടെനന്ധം 
30.07.2000 ല് നജിര്വ്വഹജിച. ആശജിര്വസാദത 
കമജിറജിയുടടെ തറീരുമസാന പ്രകസാരന്ധം സന്ധംസസാനത്തത 
ഉല്പസാദജിപജിച 111 ടെണ് ബസുമതജി ടനലത സര്കസാര് 
നജിശ്ചയജിച വജിലയത സന്ധംഭരജിക്കുകയുന്ധം, ബസുമതജി ടനലത 
സന്ധംസ്കരജിക്കുന്നതജിനുള യന്ത്രസസാമഗജികള സറസത 
പസാര്കജില് ഇലസാത്തതജിനസാല് 2005 ടമയത മസാസത്തജില് 
സന്ധംസ്കരണ പ്ലസാന്റത സസാപജിക്കുകയുന്ധം ടചെയ. എന്നസാല്  
സന്ധംഭരജിച ടനലത കസാലപഴകന്ധം മൂലന്ധം സന്ധംസ്കരജികസാന് 
കഴജിയസാടത വരജികയുന്ധം  സലപരജിമജിതജി നജിമജിത്തന്ധം 
സസാധസാരണ ടനലത സന്ധംസ്കരജിക്കുന്ന പ്ലസാനജിടന 
പ്രവര്ത്തനന്ധം  കൂടെജി 2006 ഒസകസാബസറസാടടെ  
പൂര്ണ്ണമസായുന്ധം  നജിലയ്ക്കുകയുന്ധം ടചെയ.

മലപ്പുറന്ധം
കജിന്ഫ  ടടെക തസനസാ 
പസാര്കത  സസ്പൈസത 

ജജിലസാ പഞസായത്തത 13.09.2007 ല്  ലറീസജിടനടുത്തത  
13 സന്ധംരന്ധംഭകര്കത സലന്ധം അസലസാട്ടത ടചെയ നല്കജി.   
അനുവദജികടപട്ട  സലന്ധം സന്ധംരന്ധംഭകര് 
പ്രസയസാജനടപടുത്തസാടത അടെചജിടുകയുന്ധം വസാടെക 
കുടെജിശജിക വരുതകയുന്ധം ടചെയ. 2017 ഓഗസ്റ്റേത മുതല്  
ഇ-സകസാസമഴത സസാപനന്ധം മസാതമസാണത ഇവജിടടെ  
പ്രവര്ത്തജിക്കുന്നതത. 
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Intentionally Left BlankIntentionally Left Blank
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ഡഡെപപപ്പോസസിററ്റ് പ്രവൃതസികള് (അനുബന്ധങ്ങള്)

അനുബനന്ധം 1

ഗഗ്രാമസഭയയിലന്ധം വര്കയിന്ധംഗഗ് ഗ്രൂപ്പൂകളയിലന്ധം ചര്ച്ച ചചയഗ് ആവശശ്യകത ഉറപ്പുവരുതഗ്രാചത പപഗ്രാജകഗ്
രൂപപീകരയിച്ചഗ് സഗ്രാമ്പതയിക വര്ഷഗ്രാവസഗ്രാനന്ധം മഗ്രാതന്ധം തുക നയിപക്ഷേപയിക്കുന്നതയിചന്റെ വയിവരന്ധം

ക്രമ
നന്ധം

സഗ്രാപനന്ധം പപഗ്രാജകഗ് നന്ധം./ പപരഗ്  വര്ഷന്ധം  തുക നയിപക്ഷേപയിച്ചതയിചന്റെ
വയിവരന്ധം

1

പതനന്ധംതയിട്ട 
ജയിലഗ്രാ 
പഞഗ്രായതഗ്
(പതനന്ധംതയിട്ട 
ജയില)

760/17- പപപഗ് പലൈന് 
ദപീര്ഘയിപയികല് (98 
പവൃതയികള)

2016-17

20/16-17 – 13.02.2017
21/16-17 – 13.02.2017
22/16-17 – 13.02.2017
28/16-17 – 06.03.2017
29/16-17 – 06.03.2017
68/16-17 – 22.03.2017
69/16-17 – 22.03.2017
86/16-17 – 31.03.2017
88/16-17 – 31.03.2017

2

ചകഗ്രാടുമണ് 
ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതഗ്
(പതനന്ധംതയിട്ട 
ജയില)

180/2017- പഞഗ്രായതഗ്
സഗ്രാന്ധംസഗ്രാരയിക നയിലൈയന്ധം 
പവദദ്യൂതപീകരണന്ധം

2016-17 29.03.2017

3

പറപകഗ്രാടഗ് 
പബഗ്രാകഗ് 
പഞഗ്രായതഗ്
(പതനന്ധംതയിട്ട 
ജയില)

110/2017- പറപകഗ്രാടഗ് 
പബഗ്രാകയിചലൈ 7 
ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകളയില് 
കുടയിചവള്ള പലൈന് 
എകഗ്ചറ്റെന്ഷന്

2016-17
14.03.2017
25.03.2017
29.03.2017

4 പന്തളന്ധം നഗരസഭ
(പതന്ധംതയിട്ട ജയില)

424/17- തുണ്ടത്തുവയിള 
പകഗ്രാളനയിയ്ക്കുള്ളയില് 
പപപഗ് പലൈന് 
സഗ്രാപയികല്

2016-17 30.03.2017

5 പുനലൂര് നഗരസഭ
(ചകഗ്രാലന്ധം ജയില)

389/17- ചതഗ്രാളയിപകഗ്രാടഗ് 
ചക.എസഗ്.ആര്.ടയി.സയി  
പറഗ്രാഡയില് ഡയി.എ 
പപപഗ് സഗ്രാപയികല് 

2016-17 ലൈഭശ്യമല

6

കഗ്രാലൈടയി ഗഗ്രാമ 
പഞഗ്രായതഗ് 
(എറണഗ്രാകുളന്ധം 
ജയില)

202/16 ജലൈവയിതരണ 
പദ്ധതയി 2015-16 49/16-1722.02.2016
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അനുബനന്ധം 2

പദ്ധതയിയുചട ഫപീസയിബയിലൈയിറ്റെയി സന്ധംബനയിച്ചഗ് പഠനന്ധം നടതഗ്രാത സഗ്രാപനങ്ങളുചട വയിവരന്ധം

ക്രമ
നന്ധം.

സഗ്രാപനന്ധം പദ്ധതയിയുചട വയിശദഗ്രാന്ധംശന്ധം

1 തൃശ്ശൂര് ജയിലഗ്രാ
പഞഗ്രായതഗ്

മുലപശ്ശേരയി ഗഗ്രാമ പഞഗ്രായതയിചലൈ പഡഗ്രാ.അന്ധംപബദഗ്കര് കുടയിചവള്ള 
പദ്ധതയിയഗ്രായയി  56,00,000/- രൂപ പകരള വഗ്രാട്ടര് അപതഗ്രാറയിറ്റെയി, 
പയി.എച്ചഗ്.ഡയിവയിഷന് തൃശ്ശൂരയിനഗ് 09.04.15, 16.09.15 തപീയതയികളയില് 
പകമഗ്രാറയി. 1.10.05 ല് കരഗ്രാര് വചച്ചങയിലന്ധം പണന്ധം പകമഗ്രാറുന്നതയിനു 
മുമ്പഗ്  പദ്ധതയിയഗ്രാവശശ്യമഗ്രായ സലൈന്ധം ചതരചഞ്ഞെടുക്കുകപയഗ്രാ 
പഗ്രാഥമയികപഠനന്ധം നടത്തുകപയഗ്രാ ചചയഗ്രാതതയിനഗ്രാല് പദ്ധതയി നഗ്രാളയിതു 
വചര ആരന്ധംഭയികഗ്രാന് കഴയിഞ്ഞെയിട്ടയില.

2

ചടയമന്ധംഗലൈന്ധം
പബഗ്രാകഗ്

പഞഗ്രായതഗ്
(ചകഗ്രാലന്ധം ജയില)

 ചടയമന്ധംഗലൈന്ധം പബഗ്രാകഗ് പഞഗ്രായതഗ് 2016-17 ല് കല്ലുമലൈ പകഗ്രാളനയി 
കുടയിചവള്ള പദ്ധതയിയഗ്രായയി 5,27,000/- രൂപ ഭൂഗര്ഭ ജലൈവകുപയിനഗ് 
23.03.2017 ല് നല്കയി. 450 അടയി തഗ്രാഴ്ചയയില് കുഴല്കയിണര് 
നയിര്മയിക്കുകചയന്ന പവൃതയി നടതയി ചവള്ളന്ധം ലൈഭശ്യമചലന്ന 
കഗ്രാരണന്ധംപറഞ്ഞെഗ് ഉപപക്ഷേയിക്കുകയഗ്രാണഗ് ചചയയിരയിക്കുന്നതഗ്. പദ്ധതയി 
പപദശന്ധം കുഴല്കയിണറയിനഗ് അനുപയഗ്രാജശ്യമഗ്രാചണന്നഗ് സഗ്രാധശ്യതഗ്രാപഠനന്ധം 
നടതയി ഉറപഗ്രാകഗ്രാതതഗ് പഗ്രാചഴ്ചലൈവയിനു കഗ്രാരണമഗ്രായയി.

3
മുതുകുളന്ധം പബഗ്രാകഗ്

പഞഗ്രായതഗ്
(ആലൈപ്പുപ്പുുഴ ജയില)

പഗ്രാസയികഗ് മഗ്രാലൈയിനശ്യങ്ങളുന്ധം ഇ-പവസഗ് മഗ്രാലൈയിനശ്യങ്ങളുന്ധം സന്ധംഭരയിച്ചഗ് 
പുനരുപപയഗ്രാഗയിക്കുകചയന്ന ലൈക്ഷേശ്യമഗ്രാണഗ് പപഗ്രാജകയിനഗ് (82/17) 
ഉണ്ടഗ്രായയിരുന്നതഗ്. നയിര്മഗ്രാണ പവര്തനങ്ങളകഗ്രായയി 
ഐ.ആര്.ടയി.സയി പഗ്രാലൈകഗ്രാടഗ് രണ്ടഗ് തവണകളഗ്രായയി (ബയില് നന്ധം. 45/16-
17,31.03.2017 & 30/17-18) 27,50,000/- രൂപ പകപറ്റെയി.  
ജനങ്ങളുചട എതയിര്പ്പുന്ധം, ആവശശ്യമഗ്രായ മഗ്രാലൈയിനശ്യന്ധം സന്ധംഭരയിച്ചഗ് 
എതയിക്കുന്നതയിനുള്ള മുചന്നഗ്രാരുകങ്ങളയിലഗ്രാതതുന്ധം കഗ്രാരണന്ധം പദ്ധതയി 
പകുതയിവഴയിയയില് നയിലൈച. 

4

ഭരണയികഗ്രാവഗ്
പബഗ്രാകഗ്

പഞഗ്രായതഗ്
(ആലൈപ്പുപ്പുുഴ ജയില)

നൂറനഗ്രാടഗ് ഗഗ്രാമ പഞഗ്രായതയില് മഗ്രാന്തറ പകഗ്രാളനയി കുടയിചവള്ള 
പദ്ധതയിയഗ്രായയി (എസഗ്.0093/12) 8,25,000/- രൂപ 2011- ല് ഗഗ്രൗണ്ടഗ് 
വഗ്രാട്ടര് അപതഗ്രാറയിറ്റെയിയയില് നയിപക്ഷേപയിച. ഗഗ്രാമ പഞഗ്രായതയില് സലൈന്ധം 
ലൈഭശ്യമലഗ്രാതതയിനഗ്രാല് പദ്ധതയി നടപഗ്രാകഗ്രാന് കഴയിയുന്നയിചലന്നഗ് 
നയിര്വ്വഹണ ഏജന്സയി 04.12.2015 ല് അറയിയയിച. നയിലൈവയില് 
മപറ്റെചതങയിലന്ധം പഞഗ്രായതയില് സലൈന്ധം കചണ്ടതയി പദ്ധതയി 
നടപയിലൈഗ്രാകഗ്രാന് ശ്രമയിക്കുകയഗ്രാചണന്നഗ് പബഗ്രാകഗ് പഞഗ്രായതഗ് 
അറയിയയിച. ഏഴു വര്ഷമഗ്രായയി പദ്ധതയിത്തുക മൃതനയിപക്ഷേപമഗ്രായയി 
അവപശഷയിക്കുന. 
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റഫഗ് പകഗ്രാസഗ്എസയിപമറ്റെഗ് ലൈഭശ്യമഗ്രാകഗ്രാചത തുക വകയയിരുതയിയതയിചന്റെ വയിശദഗ്രാന്ധംശന്ധം

ക്രമ
നന്ധം. സഗ്രാപനന്ധം പപഗ്രാജകഗ് നന്ധം./പപരഗ് പപഗ്രാജകഗ്

വര്ഷന്ധം

1 അടഗ്രാട്ടഗ് ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതഗ്
(തൃശ്ശൂര് ജയില)

133/17- ഉടലൈകഗ്രാവഗ് കുനന്ധംപുറന്ധം 
കുടയിചവള്ള പദ്ധതയി 2016-17

2 പതഗ്രാളൂര് ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതഗ്
(തൃശ്ശൂര് ജയില) 30/16- സപീറ്റെഗ് പലൈന് നപീട്ടല് 2015-16

3 പതഗ്രാളൂര് ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതഗ്
(തൃശ്ശൂര് ജയില)

44/16-5-ാം വഗ്രാര്ഡഗ് ചപഗ്രാപന്നഗ്രാര് 
പകഗ്രാളനയി കുടയിചവള്ള പദ്ധതയി 
ഹഗ്രൗസഗ് കണക്ഷേന്

2015-16

4
പതഗ്രാളൂര് ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതഗ്
(തൃശ്ശൂര് ജയില)

48/16- പചഗ്രാപരഗ്രാത ലൈയിഫഗ് 
ഇറയിപഗഷന് ടഗ്രാന്പസഗ്രാര്മര് 
സഗ്രാപയികല്

2015-16

5 ചകഗ്രാടകര പബഗ്രാകഗ് പഞഗ്രായതഗ് 
(തൃശ്ശൂര് ജയില)

S0122/15 പബഗ്രാകഗ് പഞഗ്രായതഗ് 
അധപീനതയയിലള്ള 
ആശുപതയികളയില് പസഗ്രാളഗ്രാര് 
പഗ്രാനല് സഗ്രാപയികല്

2015-16

6 ചഗ്രാലൈക്കുടയി നഗരസഭ
(തൃശ്ശൂര് ജയില)

348/18- എസഗ്.സയി 
പകഗ്രാളനയികളയില് കുടയിചവള്ള 
പപപഗ് പലൈന് എകഗ്ചറ്റെന്ഷന്

2017-18

7 ചകഗ്രായയിലൈഗ്രാണ്ടയി നഗരസഭ
(പകഗ്രാഴയിപകഗ്രാടഗ് ജയില)

തുയതഗ് മപീതല് എസഗ്.സയി 
പകഗ്രാളനയി കുടയിചവള്ള പദ്ധതയി
254/14
274/15
324/15
230/15
109/16
225/16

2013-14
2014-15
2014-15
2014-15
2015-16
2016-17

8 മഗ്രാനന്തവഗ്രാടയി നഗരസഭ
(വയനഗ്രാടഗ് ജയില)

309/16 – തുണ്ടയിപറമ്പഗ് കുന്നയില് 
പപപഗ് പലൈന് നപീട്ടല്

2016-17

9
മഗ്രാനന്തവഗ്രാടയി നഗരസഭ
(വയനഗ്രാടഗ് ജയില)

328/16- ചകഗ്രായയിപലൈരയി പബയികഗ് 
പടഗ്രായയിലൈറ്റെയിനഗ് പപപഗ് പലൈന്, 
പവദദ്യൂതപീകരണന്ധം

2016-17
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എസയിപമറ്റുകള സഗ്രാപനതയിചലൈ സഗ്രാപങതയികവയിഭഗ്രാഗന്ധം പരയിപശഗ്രാധനഗ്രാവയിപധയമഗ്രാക്കുന്നയില

ക്രമ
നന്ധം.

തപദ്ദേശ സഗ്രാപനന്ധം/ജയില പപഗ്രാജകഗ് നന്ധം./പപരഗ് വര്ഷന്ധം

1 പഗ്രാറകടവഗ് ഗഗ്രാമ പഞഗ്രായതഗ്/ 
എറണഗ്രാകുളന്ധം 69/17, പവദദ്യുതപീകരണ പദ്ധതയി 2016-17

2 എലൈയിക്കുളന്ധം ഗഗ്രാമ പഞഗ്രായതഗ് / 
പകഗ്രാട്ടയന്ധം

189/17, പഞഗ്രായതഗ് ഓഫപീസഗ് 
ചകട്ടയിട നയിര്മഗ്രാണന്ധം

2016-17

3 പതഗ്രാളൂര് ഗഗ്രാമ  പഞഗ്രായതഗ്/ 
തൃശ്ശൂര് 30/16 സപീറ്റെഗ് പലൈന് വലൈയികല് 2015-16

4 പതഗ്രാളൂര് ഗഗ്രാമ  പഞഗ്രായതഗ്/ 
തൃശ്ശൂര്

136/16 പഴമുകഗ് കുടയിചവള്ള 
പദ്ധതയി പുനരുദ്ധഗ്രാരണന്ധം

2015-16

5 മഗ്രാനന്തവഗ്രാടയി നഗരസഭ / 
വയനഗ്രാടഗ് 

309/16 തുണ്ടയി പറമ്പഗ് കുന്നയില് 
പപപഗ് പലൈന് നപീട്ടല് 2016-17

6
മഗ്രാനന്തവഗ്രാടയി നഗരസഭ / 
വയനഗ്രാടഗ്

328/16 ചകഗ്രായയിപലൈരയി പബഗ്ളയികഗ് 
പടഗ്രായയിചലൈറ്റെയിനഗ് പപപഗ് പലൈന്, 
പവദദ്യുതപീകരണന്ധം

2016-17

7 ചപരയിന്തല്മണ്ണ പബഗ്രാകഗ് 
പഞഗ്രായതഗ്/ മലൈപ്പുറന്ധം ജയില

172/18-പവപലൈഗ്രാങ്ങര 
ജന്ധംഗഗ്ഷന്മുതല് വളഗ്രാപഞരയി 
പറഗ്രാഡയിപലൈകഗ് പപപഗ് പലൈന് 
-500000/-

2017-18

8 കുന്ദമന്ധംഗലൈന്ധം പബഗ്രാകഗ് 
പഞഗ്രായതഗ്/ പകഗ്രാഴയിപകഗ്രാടഗ് ജയില

148/17 ചകഗ്രാലൈന്ധംകുന്നഗ് 
അങണവഗ്രാടയി ചകട്ടയിട 
നയിര്മഗ്രാണന്ധം

2016-17

9 കുന്ദമന്ധംഗലൈന്ധം പബഗ്രാകഗ് 
പഞഗ്രായതഗ്/ പകഗ്രാഴയിപകഗ്രാടഗ് ജയില

149/17 കണ്ണന്ധംചയിന്നന്ധംപഗ്രാലൈന്ധം 
അങണവഗ്രാടയി ചകട്ടയിട 
നയിര്മഗ്രാണന്ധം

2016-17

10 ചചങ്ങന്നൂര് നഗരസഭ/ ആലൈപ്പുഴ 146/17 കള്ളഗ്രാലൈയിപഗ്രാറ കുടയിചവള്ള
പദ്ധതയി 2016-17
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നയിര്വ്വഹണ ഏജന്സയിയുമഗ്രായയി നയിയമഗ്രാനുസൃതകരഗ്രാര് ചമയഗ്രാതവയുചട വയിവരന്ധം

ക്രമ
നന്ധം സഗ്രാപനന്ധം

പപഗ്രാജകഗ് നന്ധം.,
പപരഗ്  വര്ഷന്ധം

നയിപക്ഷേപയിച്ച
തുക, ബയില് നന്ധം,

തപീയതയി

തുക പകപറ്റെയിയ
സഗ്രാപനന്ധം

1
പകപറമ്പഗ് 
ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതഗ്
(തൃശ്ശൂര് ജയില)

104/17 – 
സണ്പലൈറ്റെഗ് 
കുടയിചവള്ള പദ്ധതയി
നയിര്മഗ്രാണന്ധം

2016-17 4,20,000/-
24/30.11.16

ഭൂജലൈ വകുപഗ്

2
ചഗ്രാലൈക്കുടയി
നഗരസഭ
(തൃശ്ശൂര് ജയില)

152/17 – 
പപപഗ് പലൈന് 
വലൈയികല്

2016-17 5,00,000/-
07.03.2017

പകരള വഗ്രാട്ടര് 
അപതഗ്രാറയിറ്റെയി

3
ചഗ്രാലൈക്കുടയി
നഗരസഭ
(തൃശ്ശൂര് ജയില)

135/17 – പുതയിയ 
സപീറ്റെഗ് പലൈന് 
വലൈയികല്

2016-17
1,00,000/-
70/16-17,
20.03.2017

ചക.എസഗ്.ഇ.ബയി

4

ചകഗ്രായയിലൈഗ്രാണ്ടയി
നഗരസഭ
(പകഗ്രാഴയിപകഗ്രാടഗ് 
ജയില)

337/15- ചുണ്ടയയില്
കുടയിചവള്ള പദ്ധതയി

2014-15

2015-16

2016-17

7,00,000/-
(375488)
04.04.15
11,75,000/-
(375492)
04.04.15
9,75,000/-
(379410)
22.08.15
12,27,850/-
(62/16-17)
30.03.17

പകരള വഗ്രാട്ടര്
അപതഗ്രാറയിറ്റെയി

5
തയിരുചനലയി 
ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതഗ്
(വയനഗ്രാടഗ് ജയില)

85/17- ബഗ്രാവലൈയി 
ടഗ്രൗണ് കുടയിചവള്ള 
പപപഗ് പലൈന് 
നപീട്ടല്

2015-16

2016-17

നയിപക്ഷേപ 
പവൃതയികള 
ഇല
1,92,000/-
ടഷറയി ചചകഗ് 
നന്ധം.173435/
29.03.17

പകരള വഗ്രാട്ടര്
അപതഗ്രാറയിറ്റെയി

6
വയനഗ്രാടഗ് ജയിലഗ്രാ 
പഞഗ്രായതഗ്
(വയനഗ്രാടഗ് ജയില)

311/16 – 
പവതയിരയി 
പഹസ്ക്കൂളയിപലൈയഗ് 
പപപഗ് പലൈന് 
നപീട്ടല്

2015-16

6,00,000/-
ബയില് നന്ധം.
103/15-16
18.01.2016

പകരള വഗ്രാട്ടര്
അപതഗ്രാറയിറ്റെയി
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7
പനയന്ധം 
ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതഗ്
(ചകഗ്രാലന്ധം ജയില)

289/16
പകഗ്രാലൈഗ്രാപശ്ശേരയി 
കുടയിചവള്ള പദ്ധതയി

2015-16

4,70,000/-
(51500317/
11.08.15)

ഭൂജലൈ വകുപഗ്

8
ചകഗ്രാറ്റെന്ധംങര 
ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതഗ്
(ചകഗ്രാലന്ധം ജയില)

199/17- കുടയിചവള്ള
പപപഗ് പലൈന് 
നപീട്ടല്

2016-17

1,04,000/-
06.03.17
3,96,000/-
31.03.17

പകരള വഗ്രാട്ടര്
അപതഗ്രാറയിറ്റെയി

9
ചവള്ളയിയഗ്രാമറ്റെന്ധം 
ഗഗ്രാമ പഞഗ്രായതഗ് 
(ഇടുകയി ജയില)

129/2018
സമ്പൂര്ണ്ണ 
പവദദ്യുതപീകരണന്ധം 
ടയി.എസഗ്.പയി

2017-18
2,37,140/-
38/17-18/
11.7.17

ചക.എസഗ്.ഇ.ബയി
ഇലൈകയികല്
ഡയിവയിഷന് 
ചതഗ്രാടുപുഴ

10
കുമളയി ഗഗ്രാമ 
പഞഗ്രായതഗ് 
(ഇടുകയി ജയില)

391/18
ചകഗ്രാലന്ധം- പട്ടട 
കുടയിചവള്ള പദ്ധതയി
പപപഗ് പലൈന്
എകഗ്ചറ്റെഷന് 

2017-18
5,00,000/-
166/17-18/
22.11.2017

വഗ്രാട്ടര്
അപതഗ്രാറയിറ്റെയി
പയി.എച്ചഗ്.

ഡയിവയിഷന്
കട്ടപന

11
ആനകയന്ധം ഗഗ്രാമ 
പഞഗ്രായതഗ് 
(മലൈപ്പുറന്ധം ജയില)

107/16
മണ്ണന്ധംപഗ്രാറ- 
വട്ടപഗ്രാറ പഗ്രാതഗ് 
പവ പപപഗ് പലൈന്

2015-16
50,000/-
ബയില് നന്ധം. 
ലൈഭശ്യമല

പകരള വഗ്രാട്ടര്
അപതഗ്രാറയിറ്റെയി

12

പഗ്രാറകടവഗ് 
പബഗ്രാകഗ് 
പഞഗ്രായതഗ് 
(എറണഗ്രാകുളന്ധം 
ജയില)

87/18
പപഗ്രാസഗ് മഗ്രാറ്റെയി 
സഗ്രാപയികല്

2017-18

30107/-
43/17-18
തപീയതയി. 
08.12.2017

ചക.എസഗ്.ഇ.ബയി

13
കൂടഗ്രാളയി ഗഗ്രാമ 
പഞഗ്രായതഗ് 
(കണ്ണൂര് ജയില)

145/16
അന്ധംഗനവഗ്രാടയികള
കഗ് കുടയിചവള്ള 
സഗ്രൗകരശ്യന്ധം 
ഒരുകല് 

2015-16

58,929/-
23/15-16
29-2-16
1,66,071/-
21/15-16
തപീ.29-2-16
ആചക2,25,000

പകരള വഗ്രാട്ടര്
അപതഗ്രാറയിറ്റെയി

14
മുഴപയിലൈങ്ങഗ്രാടഗ് 
ഗഗ്രാമ പഞഗ്രായതഗ് 
(കണ്ണൂര് ജയില)

136/17
ചതരുവുവയിളക്കുകള
സഗ്രാപയിക്കുന്നതയിനഗ്
പവദദ്യുതയിപലൈന് 
നപീട്ടല് 

2016-17
1,75,100/-
24/16-17
27/3/17

പകരള വഗ്രാട്ടര്
അപതഗ്രാറയിറ്റെയി

15

കഗ്രാഞ്ഞെങ്ങഗ്രാടഗ് 
നഗരസഭ (
കഗ്രാസര്പഗഗ്രാഡഗ് 
ജയില)

289/16
വയിവയിധ 
വഗ്രാര്ഡുകളയില് 
പപപഗ് പലൈന്

2015-16

10,00,000/-
ഡയി.ഡയി.നന്ധം. 
989921 തപീ.
11-3-2016

പകരള വഗ്രാട്ടര്
അപതഗ്രാറയിറ്റെയി
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16
കഗ്രാസര്പഗഗ്രാഡഗ് 
ജയിലഗ്രാ 
പഞഗ്രായതഗ്

408/16
കുട്ടമതഗ് കയ്യൂര് 
പറഗ്രാഡയിചലൈ 
ഇലൈകയികഗ് പപഗ്രാസഗ് 
മഗ്രാറ്റെല് 

2015-16

1,34,125/-
ഡയി.ഡയി. നന്ധം.
690217/31.08.1
5

ചക.എസഗ്. ഇ.ബയി
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അനുബനന്ധം 6

കരഗ്രാറയില് ആവശശ്യമഗ്രായ വശ്യവസകള ഉളചപടുതഗ്രാത തപദ്ദേശസഗ്രാപനങ്ങളുചട വയിവരന്ധം

ക്രമ നന്ധം സഗ്രാപനന്ധം പപഗ്രാജകഗ് നന്ധം./ പപരഗ്  വര്ഷന്ധം

1. പതനന്ധംതയിട്ട ജയിലഗ്രാ 
പഞഗ്രായതഗ് 

945/16,ചൂതുപഗ്രാറ പവങ്ങവയിള 
കുടയിചവള്ള പദ്ധതയി

2015-16

2.
ചകഗ്രാടുമണ് ഗഗ്രാമ 
പഞഗ്രായതഗ് 
(പതനന്ധംതയിട്ട ജയില)

191/2017, ചന്ദനപള്ളയി ഒ.പയി 
പബഗ്രാകയിപലൈകഗ് തപീ പഫസഗ് 
പലൈന് വലൈയികല് 

2016-17

3.
ഏഴന്ധംകുളന്ധം ഗഗ്രാമ 
പഞഗ്രായതഗ് 
(പതനന്ധംതയിട്ട ജയില)

175/2016, ഏനഗ്രാതഗ് ബസഗ് 
പബ, ബഗ്രാതഗ് റന്ധം  
ഇലൈകയിഫയിപകഷന്, വഗ്രാട്ടര് 
കണക്ഷേന് 

2015-16

4.
ചകഗ്രായയിലൈഗ്രാണ്ടയി 
നഗരസഭ 
(പകഗ്രാഴയിപകഗ്രാടഗ് ജയില) 

276/14,253/15,375/15,110/15,1
3/16,25/17 പഴങഗ്രാവയില് 
പകഗ്രാളനയി കുടയിചവള്ള പദ്ധതയി 

2013-14
2014-15
2015-16
2016-17

5.
ചകഗ്രായയിലൈഗ്രാണ്ടയി 
നഗരസഭ 
(പകഗ്രാഴയിപകഗ്രാടഗ് ജയില) 

254/14,274/15,230/15,324/15
,109/16,
225/16 തുയതഗ് മപീതല് 
എസഗ്.സയി പകഗ്രാളനയി കുടയിചവള്ള 
പദ്ധതയി 

2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
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ഡഡെപപപ്പോസസിററ്റ് പ്രവൃതസികള് (അനുബന്ധങ്ങള്)

അനുബനന്ധം 7

സമയബനയിതമഗ്രായയി പൂര്തപീകരയികഗ്രാത പദ്ധതയികളുചട വയിവരന്ധം

ക്രമ
നന്ധം

സഗ്രാപനന്ധം പപഗ്രാജകഗ് നന്ധം./
പപരഗ്

 വര്ഷന്ധം  നയിപക്ഷേപയിച്ച
തുക

തുക പകപറ്റെയിയ
സഗ്രാപനന്ധം

1
അഞല് പബഗ്രാകഗ്

പഞഗ്രായതഗ് 
(ചകഗ്രാലന്ധം ജയില)

150/16-17 – ഏരൂര്
വയിളക്കുപഗ്രാറ 
പപപഗ് പലൈന് നപീട്ടല്

2016-17 5,00,000
പകരള വഗ്രാട്ടര് 
അപതഗ്രാറയിറ്റെയി

2
അഞല് പബഗ്രാകഗ്

പഞഗ്രായതഗ് 
(ചകഗ്രാലന്ധം ജയില)

174/16-17- 
കഗ്രാപരഗ്രാട്ടുകഗ്രാവഗ് 
പന്തടയിമുകള 
പപപഗ് പലൈന് നപീട്ടല്

2016-17 3,00,000 പകരള വഗ്രാട്ടര് 
അപതഗ്രാറയിറ്റെയി

3
പുനലൂര് നഗരസഭ
(ചകഗ്രാലന്ധം ജയില)

305/16- 
ചക.എസഗ്.ഇ.ബയി- 
പുനലൂര് സബഗ് 
ഡയിവയിഷചന്റെ 
പരയിധയിയയില് വരുന്ന 
വയിവയിധ 
വഗ്രാര്ഡുകളയില് 
പവദദ്യുതയി പലൈന് 
ദപീര്ഘയിപയികല്

2015-16 1,82,000 ചക.എസഗ്.ഇ.ബയി

4 പുനലൂര് നഗരസഭ
(ചകഗ്രാലന്ധം ജയില)

306/16- പരവട്ടന്ധം - 
മണയിയഗ്രാര് 
വഗ്രാര്ഡുകളയില് സപീറ്റെഗ് 
പലൈറ്റെഗ് 
ദപീര്ഘയിപയികല്

2015-16 1,09,196 ചക.എസഗ്.ഇ.ബയി

5.

അടയിമഗ്രാലൈയി
ബഗ്പളഗ്രാകഗ്

പഞഗ്രായതഗ്
(ഇടുകയി ജയില)

81/17
മുക്കുടന്ധം സഗ്രാനയിപട്ടഷന്

പകഗ്രാന്ധംപകഗ്
നയിര്മഗ്രാണന്ധം 

2016-17 11,50,000 ജയിലഗ്രാ നയിര്മയിതയി
പകനന്ധം ഇടുകയി  

6.
മൂന്നഗ്രാര് ഗഗ്രാമ
പഞഗ്രായതഗ്

(ഇടുകയി ജയില)

175/2017
ടൂറയിസഗ് ടഗ്രാകയി

പഗ്രാര്കയിന്ധംഗഗ് ചസന്റെര് 
2016-17 15,30,000 ചപഗ്രാതുമരഗ്രാമതഗ്

വകുപഗ്

7.

ചബള്ളൂര് ഗഗ്രാമ
പഞഗ്രായതഗ്

(കഗ്രാസറപഗഗ്രാഡഗ്
ജയില)

39/16
ചതരുവഗ് വയിളകഗ് മപീറ്റെര്
സഗ്രാപയികല് 

2015-16 3,22,400 ചക.എസഗ്.ഇ.ബയി
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അനുബനന്ധം 8

വര്കഗ് ബയിലഗ്, എന്ധം.ബുകഗ് എന്നയിവയുചട പകര്പഗ് ലൈഭശ്യമഗ്രാകഗ്രാത തപദ്ദേശസഗ്രാപനങ്ങളുചട
വയിവരന്ധം

ക്രമ
നന്ധം. സഗ്രാപനന്ധം പപഗ്രാജകഗ് നന്ധം. വര്ഷന്ധം

1 കൂടഗ്രാളയി ഗഗ്രാമ പഞഗ്രായതഗ്  (കണ്ണൂര് ജയില) 145/16 2015-16

2 അഞരകണ്ടയി ഗഗ്രാമ പഞഗ്രായതഗ്  (കണ്ണൂര് ജയില) 147/17 2016-17

3 ഇരയിട്ടയി പബഗ്രാകഗ് പഞഗ്രായതഗ് (കണ്ണൂര് ജയില) 90/16 2015-16

4 ചഗ്രാലൈക്കുടയി നഗരസഭ (തൃശ്ശൂര് ജയില) 105/15 2015-16

5 അങ്ങഗ്രാടയിപ്പുറന്ധം  ഗഗ്രാമ പഞഗ്രായതഗ്  (മലൈപ്പുറന്ധം ജയില) 219/17 2016-17

6 ചപഗ്രാന്മുണ്ടന്ധം ഗഗ്രാമ പഞഗ്രായതഗ് (മലൈപ്പുറന്ധം ജയില) 119/17 2016-17

7 മണ്ണൂര് ഗഗ്രാമ പഞഗ്രായതഗ് (പഗ്രാലൈകഗ്രാടഗ് ജയില) 3/16 2015-16

8 പട്ടഗ്രാമ്പയി പബഗ്രാകഗ് പഞഗ്രായതഗ് (പഗ്രാലൈകഗ്രാടഗ് ജയില) 41/16 2015-16
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അനുബനന്ധം 9

പമഗ്രാണയിറ്റെറയിന്ധംഗഗ് നടതഗ്രാത തപദ്ദേശസഗ്രാപനങ്ങളുചട വയിവരന്ധം

ക്രമ നന്ധം. സഗ്രാപനന്ധം പപഗ്രാജകഗ് നന്ധം. വര്ഷന്ധം

1 കഗ്രാലൈടയി  ഗഗ്രാമ പഞഗ്രായതഗ് (എറണഗ്രാകുളന്ധം ജയില) 205/17 2016-17

2 പള്ളയിപ്പുറന്ധം ഗഗ്രാമ പഞഗ്രായതഗ് (എറണഗ്രാകുളന്ധം ജയില) 196/16 2015-16

3 പഗ്രാറകടവഗ്  ഗഗ്രാമ പഞഗ്രായതഗ് (എറണഗ്രാകുളന്ധം ജയില) 8/16 2015-16

4 കൂടഗ്രാളയി ഗഗ്രാമ പഞഗ്രായതഗ് (കണ്ണൂര് ജയില) 145/16 2015-16

5 എടകഗ്രാടഗ് പബഗ്രാകഗ് പഞഗ്രായതഗ് (കണ്ണൂര് ജയില) 36/16 2015-16

6 മണ്ണൂര് ഗഗ്രാമ പഞഗ്രായതഗ് (പഗ്രാലൈകഗ്രാടഗ് ജയില) 156/16 2015-16

7 വഗ്രാണയിയന്ധംകുളന്ധം ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതഗ് (പഗ്രാലൈകഗ്രാടഗ് ജയില) 48/16 2015-16

8 നയിലൈമ്പൂര് നഗരസഭ (മലൈപ്പുറന്ധം ജയില) 447/17 2016-17

9 കുറ്റെയിപ്പുറന്ധം പബഗ്രാകഗ് പഞഗ്രായതഗ് (മലൈപ്പുറന്ധം ജയില) 71/17 2016-17

10 തഗ്രാന്നശ്യന്ധം ഗഗ്രാമ പഞഗ്രായതഗ് (തൃശ്ശൂര് ജയില) 145/16 2015-16
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ഡഡെപപപ്പോസസിററ്റ് പ്രവൃതസികള് (അനുബന്ധങ്ങള്)

അനുബനന്ധം 10

പൂര്തപീകരണ പശഷന്ധം ആസയിയുചട വയിവരങ്ങള ആസയി രജയിസറയില് ഉളചപടുതഗ്രാത
തപദ്ദേശസഗ്രാപനങ്ങളുചട വയിവരന്ധം

ക്രമനന്ധം. സഗ്രാപനന്ധം പപഗ്രാജകഗ് നന്ധം. വര്ഷന്ധം

1 പള്ളയിപ്പുറന്ധം  ഗഗ്രാമ പഞഗ്രായതഗ്  (എറണഗ്രാകുളന്ധം ജയില) 147/16 2015-16

2 ഒകല് ഗഗ്രാമ പഞഗ്രായതഗ്  (എറണഗ്രാകുളന്ധം ജയില) 107/16 2015-16

3 പകഗ്രാതമന്ധംഗലൈന്ധം നഗരസഭ (എറണഗ്രാകുളന്ധം ജയില) 215/16 2015-16

4 ഇരയിട്ടയി പബഗ്രാകഗ് പഞഗ്രായതഗ് ( കണ്ണൂര് ജയില) 90/16 2015-16

5 കണ്ണൂര് ജയിലഗ്രാ പഞഗ്രായതഗ് 240/17 2015-16

6 അങ്ങഗ്രാടയിപ്പുറന്ധം  ഗഗ്രാമ പഞഗ്രായതഗ്  (മലൈപ്പുറന്ധം ജയില) 311/17 2016-17

7 ചപഗ്രാന്മുണ്ടന്ധം ഗഗ്രാമ പഞഗ്രായതഗ് (മലൈപ്പുറന്ധം ജയില) 129/17 2016-17

8 എടവണ്ണ ഗഗ്രാമ പഞഗ്രായതഗ് (മലൈപ്പുറന്ധം ജയില) 231/17 2016-17

9 മണ്ണൂര് ഗഗ്രാമ പഞഗ്രായതഗ് (പഗ്രാലൈകഗ്രാടഗ് ജയില) 152/16 2015-16

10 രഗ്രാജഗ്രാകഗ്രാടഗ് ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതഗ് (ഇടുകയി ജയില) 140/2016 2015-16

11 രഗ്രാജഗ്രാകഗ്രാടഗ് ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതഗ് (ഇടുകയി ജയില) 134/2017 2016-17

12 ആനകയന്ധം ഗഗ്രാമ പഞഗ്രായതഗ് (മലൈപ്പുറന്ധം ജയില) 122/16 2015-16

13 കണ്ണൂര്  ജയിലഗ്രാ പഞഗ്രായതഗ് 240/16 2015-16

14 നയിലൈമ്പൂര് നഗരസഭ (മലൈപ്പുറന്ധം ജയില) 465/17 2016-17

15 വടകരപതയി ഗഗ്രാമ പഞഗ്രായതഗ് (മലൈപ്പുറന്ധം ജയില) 38/16 2015-16
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മലബബാര് ദദേവസസസ്വം (അനുബന്ധങ്ങള)

അനുബനന്ധം 1

1. തതിരുനനെലതി കക്ഷേതന്ധം

    വയനെനാടതിനലെ  ബ്രഹ്മഗതിരതി കുന്നുകളുനടെ തനാഴഴ് വരയതിലെനാണഴ്  പതിതൃകര്മ്മങ്ങള്കഴ് ഏനറ
പ്രശസതിയനാര്ജതിച്ച  തതിരുനനെലതി  കക്ഷേതന്ധം.   കരതിങ്കലതില്  പണതിതതീര്ത
അതതിപ്രനാചതീനെമനായ  കക്ഷേതവന്ധം  ബ്രഹ്മഗതിരതിയതില്  നെതിനഴ്  കക്ഷേതതതികലെകഴ്  നവളന്ധം
നകനാണ്ടുവരുന  കരതിങ്കലതില്  പണതിത  നെതീര്പനാലെവന്ധം  കക്ഷേതതതിനെഴ്  അപൂര്വ്വമനായ
പശനാതലെഭന്ധംഗതി നെല്കുന്നു.

കക്ഷേതതതില്  അടുത  കനാലെതനായതി   ധനാരനാളന്ധം  നെവതീകരണ  വതികസനെ
പ്രവ ൃതതികള് നെടെന്നു വരുന്നുണഴ്.  എനനാല്  വതികസനെ പ്രവൃതതികള് കക്ഷേതതതിനന
പശനാതലെ  ഭന്ധംഗതികനളയന്ധം  പ്രനാചതീനെമനായ  ശതില്പചനാരുതകനളയന്ധം   കദനാഷകരമനായതി
ബനാധതികനാതതിരതികനാനുള  പഠനെങ്ങകളനാ  കരുതലുകകളനാ  കബനാധപൂര്വ്വമനായ  ശ്രമങ്ങകളനാ
ഉണനാകുനതില.  പുതുതനായതി ഉണനാകതിയ പനാര്കതിന്ധംഗഴ്  ഗഗ്രൗണഴ്,  കഷനാപതിന്ധംഗഴ്  കകനാന്ധംപ്ലകഴ്,
കസ്റ്റേജഴ്,  നെവതീകരതിക്കുന ചുറ്റമ്പലെന്ധം എനതിവ കക്ഷേതതതിനന  പശനാതലെ കനാഴ്ചകനളയന്ധം
പഗ്രൗരനാണതികമനായ അന്തരതീക്ഷേനതയന്ധം ഹനെതിക്കുനതനായതി ഓഡതിറ്റതില് നെതിരതീക്ഷേതിക്കുന്നു. 

 കക്ഷേതതതിനെഴ് നതനാട്ടുമുമ്പതിലെനായതി നെതിര്മ്മതികനപട പനാര്കതിന്ധംഗഴ് ഗഗ്രൗണഴ്
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തതിരുനനെലതി കക്ഷേതന്ധം - പനാര്കതിന്ധംഗഴ് ഗഗ്രൗണതികനെനാടെഴ് കചര്നഴ് നെതിര്മ്മനാണതതിലെതിരതിക്കുന കസ്റ്റേജഴ്.
കസ്റ്റേജതിനു പുറകു വശന്ധം മറച്ചനാല് കക്ഷേത പശനാതലെമനായതി കനാണുന ബ്രഹ്മഗതിരതിയനടെ

മകനെനാഹരവന്ധം സസ്വച്ഛന്ദവമനായ ദൃശശ്യഭന്ധംഗതിയന്ധം മറയ്ക്കനപടുന്ധം

കക്ഷേത മതതിലെതികനെനാടെഴ് കചര്നഴ് കടെമുറതികളുനടെ നെതിര്മ്മതിതതി
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കക്ഷേതതതിനന നതകഴ് - കതിഴകഴ് ഭനാഗതഴ് പണതിപൂര്തതിയനായ ചുറ്റുമതതില്, ഓഫതീസഴ് നകടതിടെ
നെതിര്മ്മനാണന്ധം

കക്ഷേതമതതിലെതികനെനാടെഴ്  കചര്നഴ്  കടെമുറതികളുനടെ  നെതിര്മ്മതിതതി  കക്ഷേതഭൂമതികയനാടെഴ്
കചര്ച്ചയതിലനാതതുന്ധം കക്ഷേതനാന്തരതീക്ഷേതതിനെഴ് കയനാജതികനാതതുമനാണഴ്.

2. തൃശതികലെരതി ശതിവകക്ഷേതന്ധം

ബ്രഹ്മഗതിരതിയനടെ   തനാഴഴ് വരയതില്  സതിതതി  നചയ്യുനതുന്ധം,  പതിതൃകര്മ്മവമനായതി
ബനനപട  വതിഷയതതില്  തതിരുനനെലതിക്കു  തുലെശ്യന്ധം  പ്രനാധനാനെശ്യമുളതുന്ധം
അതതിപ്രനാചതീനെവമനായ കക്ഷേതമനാണഴ് തൃശതികലെരതി ശതിവകക്ഷേതന്ധം.  കക്ഷേതകതനാടു കചര്നഴ്
കവനെലെതിലുന്ധം  വറ്റനാത ഉറവകളുന്ധം,  ചുറ്റുപനാടുന്ധം   എകപനാഴന്ധം  നവളന്ധം നെതിറഞ്ഞു നെതില്ക്കുന
ജലെദുര്ഗനാകക്ഷേതവന്ധം  തതിരുമുറ്റന്ധം  വലെന്ധം  വനച്ചനാഴകുന  ഉറവകളുന്ധം  ഈ  കക്ഷേതതതിനന
സവതികശഷതയനാണഴ്.

ഇവതിനടെയന്ധം  കക്ഷേത  പരതിസരതതിനന   ഹരതിത-ജലെ  സമൃദതികനളയന്ധം
പ്രനാചതീനെതനയയന്ധം  പ്രശനാന്തതനയയന്ധം  കദനാഷകരമനായതി  ബനാധതികനാനത
വതികസനെപ്രവര്തനെങ്ങള്   നെടെപനാക്കുനതതിനുള  കബനാധപൂര്വ്വമനായ  ശ്രമങ്ങള്/
ആസൂതണങ്ങള്  ഒന്നുന്ധം  തനനഇല.  കക്ഷേതതതിനു  സമതീപതഴ്  വനെനെതിബതിഡമനായ
സര്പകനാവതില്  പൂര്ണ്ണമനായന്ധം  കകനാണ്കതീറ്റതില്  പണതിതതീര്ത  നകടതിടെന്ധം  ഇതതിനെഴ്
ദൃഷനാന്തമനാണഴ്.
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കദവസസ്വതതിനെഴ് നതനാടടുതനായതി പൂര്ണ്ണമനായന്ധം കകനാണ്കതീറ്റതില് പുതുകതി പണതിത ഉപകക്ഷേതന്ധം

കചനാര്നനനാലെതിക്കുന കകനാണ്കതീറ്റതിനന   ഉള്വശന്ധം
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പ്രകൃതതിദതമനായ കരതിങ്കലതിനു പകരന്ധം കകനാണ്കതീറ്റഴ് പനാളതികളതില് പ്രതതിഷതികനപട
നെനാഗസങ്കല്പങ്ങള്

ജലെദുര്ഗനാ സങ്കല്പതതിനന ശ്രതീകകനാവതില്. പ്രദക്ഷേതിണവഴതിയതില് നതളതിനെതീരുറവയനാല് സമ്പനമനായ
ജലെനകടഴ്. പ്രദക്ഷേതിണവഴതികഴ് അസഗ്രൗകരശ്യമനാകുന്ധംവതിധന്ധം അശനാസതീയമനായതി നെതിര്മ്മതിച്ച കസ്റ്റേജതിനന

ചുമര്  ശ്രതീകകനാവതിലെതിനെഴ്  പതിനതില് കനാണനാന്ധം
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3. വളതിയൂര്കനാവഴ്

നകടതിടെങ്ങളുന്ധം  കൃതതിമ  നെതിര്മ്മതിതതികളുന്ധം  പരമനാവധതി  നെതിയനതികനപകടെണ്ടുന
ഹരതിതനാരനാധനെനാസനാനെമനാണഴ് വയനെനാടതിനലെ പ്രനാചതീനെമനായ വളതിയൂര്കനാവഴ്. എനനാല് ഈ
കനാവതില് സമതീപകനാലെതഴ് നെടെന്നു വരുന വതികസനെ പ്രവര്തനെങ്ങള് കനാവഴ് പ്രകൃതതിയ്ക്കഴ്
നതലന്ധം ഇണങ്ങനാത വതിധതതിലുളതുന്ധം  നെനാഗരതിക സസ്വഭനാവതതിലുളതുമനാണഴ്.

കക്ഷേതതതിനു മുന്വശതഴ്  ഉരുകതിലുന്ധം ഷതീറ്റതിലുന്ധം പണതി തതീര്ത വതിശനാലെമനായ
നെടെപന്തല്,  കക്ഷേതതതികലെക്കുള പ്രധനാനെ വഴതിയതില് ഇനര് കലെനാകഴ്  നചയഴ്  നെതിര്മ്മതിച്ച
പനാര്കതിങഴ് ഗഗ്രൗണഴ് തുടെങ്ങതിയവ ഉദനാഹരണങ്ങളനാണഴ്.

കക്ഷേതശ്രതീകകനാവതിലെതിനു മുമ്പതില് ഷതീറ്റുനകനാണ്ടു നെതിര്മ്മതിച്ച വതിശനാലെമനായ പന്തല്

കക്ഷേതതതിനു മുന്വശന്ധം ഏകകദശന്ധം 100 മതീറ്റര് അകനലെയനായതി 

ഇനര്കലെനാകഴ് നചയഴ് നെതിര്മ്മതിച്ച പനാര്കതിന്ധംഗഴ് ഗഗ്രൗണഴ്
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4. മനാനെതികനാവഴ്

നെതിബതിഡ  വനെഭൂമതിയതില്  സസ്വയന്ധംഭൂവനായ  ശതിവലെതിന്ധംഗവന്ധം,  കക്ഷേതതതിനു
പതിന്വശനത   മനുഷശ്യപ്രകവശന്ധം  നെതിഷതിദമനായ   വനെഭൂമതിയതില്  നെതിന്നുന്ധം  ഒഴകതി  വനഴ്
ശതിവലെതിന്ധംഗതതികലെകഴ്  ഒഴകതിച്ചനാടുന  ഒരതികലുന്ധം  നെതിലെകനാത   നനനെസര്ഗതിക
ജലെധനാരയമനാണഴ്  മനാനെതികനാവതിനന   സവതികശഷതകള്.  മഹനാമുനെതികള്
തപസ്സുനചയതിരുനനതന്നു  വതിശസ്വസതിക്കുന  ഈ  സലെതഴ്  പ്രനാചതീനെ  കനാലെന്ധം  നതനാടഴ്
ആരനാധനെയണനായതിരുനനങ്കതിലുന്ധം   സമതീപകനാലെന്ധം  വനര  നകടതിടെങ്ങനളനാന്നുന്ധം
ഉണനായതിരുനതില.  സമതീപകനാലെതനായതി  ശ്രതീകകനാവതിലുന്ധം  തുടെര്നഴ്  മുഖമണ്ഡപവന്ധം
പണതിതതീര്കനപടതിട്ടുണഴ്.   56,30,000/-  രൂപ  മതതിപ്പു   നചലെവതില്   ചുറ്റമ്പലെവന്ധം
ചുറ്റുമതതിലുന്ധം   പണതിയനാനുള  ശ്രമങ്ങള്  നെടെന്നു  വരുന്നു.  ഇതരന്ധം  നെതിര്മ്മനാണ
പ്രവര്തനെങ്ങള്,  കക്ഷേതതതിനന  നനനെസര്ഗതിക  അന്തരതീക്ഷേനതയന്ധം  പ്രകൃതശ്യനാലുള
ജലെധനാരനയയന്ധം  എങ്ങതിനനെ ബനാധതിക്കുന്ധം എന തരതതിലുള പഠനെങ്ങള് ഒന്നുന്ധം തനന
നെടെതതിയതിടതില.  വളനര  ഗഗ്രൗരവപൂര്വ്വന്ധം  കണകതിനലെടുകനപകടെണ  വസ്തുതകള്
പരതിഗണനെനാ വതിഷയന്ധം കപനാലുന്ധം ആകുനതില.

പൂര്ണ്ണമനായന്ധം കരതിങ്കലതില് പുനെര്നെതിര്മ്മതിച്ച കക്ഷേത ശ്രതീകകനാവതിലുന്ധം നെമസനാര മണ്ഡപവന്ധം.
ശ്രതീകകനാവതില് കമല്ക്കൂര മുകളതികലെകഴ് തുറന രതീതതിയതില് നെതിര്മ്മതിച്ചതിരതിക്കുന്നു.

25  ഏകറതിലുള സന്ധംരക്ഷേതിത വനെന്ധം  (പുണശ്യവനെന്ധം)  കക്ഷേതതതിനന പുറകതിലെനായതി
കനാണനാന്ധം.  പുണശ്യവനെതതില്  നെതിന്നുന്ധം  ഉല്ഭവതിക്കുനതനായതി  വതിശസ്വസതികനപടുന
നതളതിനെതീരുറവ സദനാ സസ്വയന്ധംഭൂവതിഗഹനത ജലെനാഭതികഷകന്ധം നെടെത്തുന്നു.
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പുനെര് നെതിര്മ്മനാണതതിനെഴ് മുമ്പുള ശ്രതീകകനാവതിലുന്ധം പുതുകതി പണതിത ശ്രതീകകനാവതിലുന്ധം.
സസ്വയന്ധംഭൂവതിഗഹതതിനലെ അഭതികഷകകശഷന്ധം നതളതിനെതീരുറവ  ശ്രതീകകനാവതിലെതിനെഴ് പുറകതകഴ്

വരുനതഴ് കനാണനാന്ധം.
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5. പുല്പളതി മുരതികന്മനാര് കക്ഷേതന്ധം

സതീതനാകദവതി,  ലെവ, കുശ മുനെതികുമനാരന്മനാര് എനതിവരുനടെ പ്രതതിഷകളുള പ്രനാചതീനെ
കക്ഷേതമനാണഴ്  വയനെനാടതിനലെ   പുല്പളതിയതിലുള മുരതികന്മനാര്  കക്ഷേതന്ധം.  പരമ്പരനാഗത
നനശലെതിയതിലെനായതിരുന ഈ കക്ഷേതസമുച്ചയതതില് മുഖശ്യമനായതിട്ടുള  സതീതനാകദവതി കക്ഷേതന്ധം
അടുതകനാലെതഴ് പൂര്ണ്ണമനായന്ധം  കകനാണ്കതീറ്റതിലെനാണഴ് പുനെര്നെതിര്മ്മതിച്ചതിട്ടുളതഴ്. മുന്വശതഴ്
കകനാണ്കതീറ്റഴ്  നെടെപന്തലുന്ധം പണതിതതിട്ടുണഴ്. പരമ്പരനാഗത നനശലെതി തതീര്ത്തുന്ധം  അവഗണതിച
നകനാണ്ടുള ഈ നെതിര്മ്മതിതതി പരതിസരതതിനെതിണങ്ങനാനത നെതില്ക്കുനതഴ് ഒറ്റകനെനാടതതില്
മനെസതിലെനാകനാന്ധം.

കക്ഷേതതതിനന   നഎതതിഹശ്യവമനായതി  ബനനപടഴ്  3  കതികലെനാമതീറ്റര്  അകനലെ
ഗനാമനാന്തരതീക്ഷേതതില്  സതിതതിനചയ്യുന  വനാല്മതീകതി  ആശ്രമന്ധം  ഓലെകമഞ്ഞതുന്ധം   മണ്ണഴ്
നമഴകതിയതുമനാണഴ്.  എനനാല്  അടുത  കനാലെതഴ്   അതതികലെക്കുള  പടെതിനകട്ടുകള്
നെതിര്മ്മതിച്ചതിട്ടുളതഴ്  കകനാണ്കതീറ്റതിലെനാണഴ്.

സതീതനാകദവതി ഭൂമതിയതികലെകഴ് തനാഴഴ് കപനായതനായതി (സസ്വന്തന്ധം മനാതനാവതികലെകഴ് മടെങ്ങതിയതഴ്)
വതിശസ്വസതികനപടുന സലെന്ധം - പരമ്പരനാഗത ശശലെതിയതില് നെതിര്മ്മതികനപട കചടെനാറ്റതിന്കനാവഴ്

(ചതിടെയറ്റകനാവഴ്)
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ഇടെതഴ് ഭനാഗതനായതി പൂര്ണ്ണമനായന്ധം കകനാണ്കതീറ്റഴ് നചയഴ് പുനെര് നെതിര്മ്മതിച്ച സതീതനാകദവതി കക്ഷേത
ശ്രതീകകനാവതിലുന്ധം നെമസനാരമണ്ഡപവന്ധം വലെതഴ് ഭനാഗതഴ് പരമ്പരനാഗത ശശലെതിയതിലുള ലെവകുശ

പ്രതതിഷനാ ശ്രതീകകനാവതിലെതിനന പഴയ നെതിര്മ്മതിതതിയന്ധം

പുല്പളതി  ടെഗ്രൗണതില് നെതിന്നുന്ധം മുനഴ് കതികലെനാമതീറ്റര് അകനലെയനായതി പഗ്രൗരനാണതിക ശശലെതിയതില്
ദര്ഭപ്പുലനകനാണഴ് കമഞ്ഞഴ് നെതിലെന്ധം ചനാണകന്ധം നമഴകതി സന്ധംരക്ഷേതിച വരുന വലതീകതി മഹര്ഷതിയനടെ

പര്ണ്ണശനാലെ.  പര്ണ്ണശനാലെയനടെ നെതിര്മ്മതിതതിക്കുന്ധം ചൂറ്റുപനാടെതിനുന്ധം കയനാജതികനാത തരതതില്
കകനാണ്കതീറ്റതില് നെതിര്മ്മതിച്ച പടെതിനകട്ടുകള്
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6. പതിഷനാരതികനാവഴ്

കകനാഴതികകനാടെഴ്  ജതിലയതിനലെ  നകനായതിലെനാണതി  തനാലൂകതില്  സതിതതി  നചയ്യുന
പതിഷനാരതികനാവതില്  കക്ഷേതകതനാടു  കചര്നഴ്  2  ഏകര്  വതിസ്തൃതതിയതില്,
കക്ഷേതനാരനാധനെയനടെയന്ധം ആചനാരനാനുഷനാനെങ്ങളുനടെയന്ധം അകഭദശ്യഭനാഗമനായതിട്ടുള ഒരു കനാവഴ്
നെതിലെനെതില്ക്കുന്നു. വളനര പരതിപനാവനെമനായതി കരുതുന  ഈ കനാവതികനെനാടെഴ് കചര്ന്നു തനന
ഒരു ഇന്സതിനെകററ്റര് സനാപതികനപടതിരതിക്കുന്നു.

കനാവൂടഴ് കപനാലുള പ്രധനാനെ കക്ഷേത ചടെങ്ങുകള്  നെടെക്കുന പരതിപനാവനെമനായ കനാവതി
നെകത്തു  തനനയനാണഴ്  ബകയനാഗശ്യനാസഴ്  പ്ലനാനതിനന  ടെനാങന്ധം  നെതിര്മ്മതിച്ചതിട്ടുളതഴ്.  കനാവഴ്
സന്ധംരക്ഷേണതതിനന  അന്തസത  ഉള്നകനാളനാത  ഇതരതതിലുള  വതികസനെ
സമതീപനെന്ധം അടെതിയന്തതിരമനായതി പുനെ:പരതികശനാധതികനപകടെണതനാണഴ്.

കക്ഷേതപരതിസരതഴ് കനാവതികനെനാടെഴ് കചര്നഴ് നെതിര്മ്മതിച്ച ഇന്സതികനെറ്റര്

കനാവൂടഴ് കപനാലുള കക്ഷേത ചടെങ്ങുകള് നെടെക്കുന പരതിപനാവനെമനായ കനാവതിനുളതില് നെതിര്മ്മതിച്ച
ബകയനാഗശ്യനാസഴ് പ്ലനാനഴ് ടെനാങ്കഴ്
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7. ചതിനെകത്തൂര് കനാവഴ്, ഒറ്റപനാലെന്ധം

ഭൂപ്രകൃതതിയതിലുന്ധം  ആരനാധനെനാ  സമ്പ്രദനായങ്ങളതിലുന്ധം  തനെതനായ  നനജവ  സന്ധംസ്കൃതതി
പരതിപനാലെതിക്കുന  കദവസനാനെമനാണഴ്   ചതിനെകത്തൂര്  ഭഗവതതി  കക്ഷേതന്ധം  എന  കപരതില്
അറതിയനപടുന   ചതിനെകത്തൂര്  കനാവഴ്.  വള്ളുവനെനാടതിനലെ   വളനര  പ്രശസമനായ  ഈ
കനാവതിനലെ  ആചനാരനാനുഷനാനെങ്ങളുന്ധം  ആണ്ടുപൂരവന്ധം  അതതിനന കദശതനെതിമകള് നകനാണഴ്
സവതികശഷമനാണഴ്.

കക്ഷേത  ഭരണനാധതികനാരതികളുനടെയന്ധം   കദശകമ്മതിറ്റതികളുനടെയന്ധം   ഉല്സനാഹതതില്
സമതീപകനാലെതനായതി  ധനാരനാളന്ധം  വതികസനെ  പ്രവര്തനെങ്ങള്  നെടെന്നുവരതികകയനാ
പൂര്തതീകരതിക്കുകകയനാ  നചയതിട്ടുണഴ്.  എനനാൽ  അവനയനാന്നുന്ധം  കനാവകളുനടെ   തനെതിമയന്ധം
നനജവ പ്രകൃതതിയന്ധം കബനാധപൂര്വ്വന്ധം സന്ധംരക്ഷേതികനാന്  പരശ്യനാപ്തമനായ ഒരു സമഗ വതികസനെ
പദതതിയനടെ പതിൻബലെതതിലെല നെടെപനാകതിയതിട്ടുളതഴ്. സതിമനന്ധം, ഉരുക്കുന്ധം, കകനാണ്കതീറ്റുന്ധം,
കലെനാഹഷതീറ്റുകളുന്ധം  മറ്റുന്ധം വതികവചനെരഹതിതമനായതി  ഉപകയനാഗനപടുത്തുന നെതിര്മ്മതിതതികള്
കനാവതിനന നനജവ പ്രകൃതതിയ്ക്കഴ് വലനാനത ക്ഷേതകമല്പതിക്കുന്നുണഴ്.

തണലുന്ധം കുളതിരുന്ധം നെതിറഞ്ഞ കനാവന്തരതീക്ഷേനത  കദനാഷകരമനായതി ബനാധതികനാത
വതിധതതില്  വതികസനെപ്രവര്തനെങ്ങനള  കമനപടുതനാനുള  ആകലെനാചനെകള്
ഉണനാകുനതില. വളനര വതിസ്തൃതതിയതില് ഇനര്കലെനാകഴ് നനടെല്സഴ് പതതിച്ച കക്ഷേതതതിരുമുറ്റവന്ധം,
മറ്റഴ്  കൃതതിമ  നെതിര്മ്മതിതതികളുന്ധം  കനാവന്തരതീക്ഷേതതിനന  തനെതിമ  നെഷമനാക്കുന്നു.  ചതിതങ്ങള്
തനാനഴ കചര്ക്കുന്നു.
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8. നപരുമ്പറമ്പഴ് മഹനാകദവ കക്ഷേതന്ധം

ഗനാനനനെറ്റഴ്,  ഇനര്കലെനാകഴ്,  സ്റ്റേതീല്,  ഉരുകഴ്,  കമച്ചതില്  ഷതീറ്റുകള്  എനതിവ
ധനാരനാളമനായതി  ഉപകയനാഗതിച്ചഴ്  പൂര്ണ്ണമനായന്ധം  പുതുകതിപണതിയനപടതനാണഴ്  എടെപനാള്  ശ്രതീ
നപരുമ്പറമ്പഴ് മഹനാകദവ കക്ഷേതന്ധം.

നെവതീകരണ  പ്രവര്തനെങ്ങളതില്  കക്ഷേത  തനെതിമ  നെതിലെനെതിര്തനാന്
കബനാധപൂര്വ്വമനായ ആസൂതണങ്ങള് ഒന്നുന്ധം ഉണനായതിടതില എനഴ്  പുതുകതി നെതിര്മ്മതികനപട
കക്ഷേതതതിനന ചതിതങ്ങള് വശ്യക്തമനാക്കുന്നു. 
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അനുബനന്ധം 2

ശ്രതീ തതിരുകനാച്ചനാന്ധംകുറതിശതി കദവസസ്വന്ധം നപരുമനാള് കക്ഷേതന്ധം - കക്ഷേതതതിനലെ
നകടതിടെങ്ങളുനടെ  പനാരമ്പരശ്യ തനെതിമ നെതിലെനെതിര്ത്തുനതതില് കനാണതിക്കുന നെതിഷ്കര്ഷ

ചതിരപുരനാതനെവന്ധം പ്രഗ്രൗഢഗന്ധംഭതീരവമനായ ഒരു കക്ഷേതമനാണഴ് പനാലെകനാടെഴ് ജതിലയതിനലെ
ചതിറ്റൂര്  തനാലൂകതില്  നകനാലകങ്കനാടെഴ്  ഗനാമപഞനായതതിനലെ  പയ്യല്ലൂരതില്  സതിതതി  നചയ്യുന
തതിരുകനാച്ചനാന്ധംകുറതിശതി നപരുമനാള് കക്ഷേതന്ധം.

ഈ  കക്ഷേതതതില്  28.05.2017  മുതൽ  07.07.2017  വനരയള  കനാലെതഴ്
നെതിലെവതിലുണനായതിരുന നെവതീകരണ-കലെശ-കുന്ധംഭനാഭതികഷക കമ്മതിറ്റതി, അവരുനടെ കനാലെനാവധതി
കഴതിഞ്ഞതിട്ടുന്ധം  തുടെരുകയന്ധം  കക്ഷേതതതിനന കതിഴക്കുവശതഴ് സതിമനഴ് നകനാണഴ് മണ്ഡപന്ധം
നകട്ടുനതതിനെനായതി  പതിലര്  നെതിര്മ്മതിക്കുകയന്ധം,  നൂറ്റനാണ്ടുകള്  പഴകമുള  പതനായപ്പുരയ്ക്കഴ്
മുനതിലുള  ചതിരപുരനാതനെവന്ധം പനാരമ്പരശ്യ പ്രഗ്രൗഢതിയളതുമനായ  അടെതിതറ നജ.സതി.ബതി.
ഉപകയനാഗതിച്ചഴ് ഇളകതി മനാറ്റുകയന്ധം  നചയ. ഇതതിനനെതതിനര അനനത ട്രസ്റ്റേതി  ബഹ.ചതിറ്റൂര്
കകനാടെതതിയതില് കകസഴ് നകനാടുക്കുകയന്ധം  ഇഞങ്കഴ്ഷന് നെതിലെവതില് വരതികയന്ധം നചയ. പതിനതീടെഴ്
ബഹ.പനാലെകനാടെഴ്  ജതിലനാ  കകനാടെതതിയന്ധം,  ബഹ.കകരള  നനഹകകനാടെതതിയന്ധം  പ്രസ്തുത
നെതിര്മ്മനാണ പ്രവൃതതികള് നെതിര്തതിനവക്കുവനാന് ഉതരവതിട്ടു.

പുനെരുദനാരണന്ധം പൂര്തതീകരതിച്ച ശ്രതീ തതിരുകനാച്ചനാന്ധംകുറതിശതി കദവസസ്വന്ധം നപരുമനാള് കക്ഷേതന്ധം

നെതിലെവതിനലെ കക്ഷേതന്ധം മനാകനെജര്, ട്രസ്റ്റേതിമനാരുനടെ പതിന്തുണകയനാനടെ  കക്ഷേതതതിനലെ
നകടതിടെങ്ങളുനടെ  തനെതിമ  നെതിലെനെതിര്തതിനകനാണ്ടു  തനന   അവനയ  ജതീര്കണ്ണനാദനാരണന്ധം
നചയ വരുന്നു. നജ.സതി.ബതി. നകനാണഴ് ഇളകന്ധം  തടതിയ പതനായപ്പുരയനടെ അടെതിതറ പഴമ
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നെതിലെനെതിര്തതിനകനാണഴ്  പുനെര്  നെതിര്മ്മതിച.  ഓടു  മനാറ്റതിയതതിനെനാല്  മഴ  നകനാണ്ടു  നെനാശന്ധം
കനെരതിടുന ഭനാഗനത മരതടെതികള് തനെതിമകയനാനടെ പുനെസനാപതിക്കുവനാന് നെടെപടെതിനയടുത്തു
വരുന്നു.  പതനായപ്പുരയനടെ  നകനാത്തുപണതികളുള  വനാതതിലുന്ധം   പതനായപ്പുരയനടെ
ഉള്വശവന്ധം  പഴയ രതീതതിയതില് തനന  സന്ധംരക്ഷേതികനാനുന്ധം  ബലെനപടുതനാനുന്ധം  നെടെപടെതികള്
എടുത്തു വരുന്നു. 

നെവതീകരതിച്ച നൂറ്റനാണ്ടുകള് പഴകമുള പതനായപ്പുര
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Intentionally Left BlankIntentionally Left Blank
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ടട്രിഡ (അനുബനന)

അനുബനന്ധം 1

ടട്രിഡ - വവ്യകട്രിഗത ഭവനവവായ്പ കുടട്രിശട്രിക സന്ധംബനട്രിച്ച ലട്രിസസ

ക്രമനന്ധം കുടട്രിശട്രിക വരുതട്രിയ വവ്യകട്രിയുടട
പപേരസ

റട്രികകട്രിസട്രിഷന
നന്ധം

പേലട്രിശ ഉള്ടപ്പെടട
31.03.2017 ല

അടയ്ക്കുവവാന
അവപശഷട്രിക്കുന്ന തുക

സസന്ധം : മട്രിഡട്രില ഇനകന്ധം ഗ്രൂപ്പെസ (MIG)

1 ശസമതട്രി.സട്രി.രവാധവാമണട്രി R.R 128/90 70,895

2 ശസ.എ.സുഗതന R.R 242/93 1,93,223

3 ശസമതട്രി.ഒ.ചനട്രിക R.R 245/93 5,09,831

4 ശസമതട്രി.ബട്രി.വട്രിലവാസട്രിനട്രി R.R 279/01 3,64,597

5 ശസമതട്രി.തങ്കലകട്രി അമ R.R 311/95 2,16,662

6 ശസ.ജട്രി.കുട്ടന R.R 312/95 2,15,001

7 ശസമതട്രി.പേട്രി.സരസകതട്രി അമ R.R 340/96 58,608

8 ശസ.പേട്രി.വട്രിജയന R.R 387/98 3,50,068

സസന്ധം : പലവാവര് ഇനകന്ധം ഗ്രൂപ്പെസ (LIG)

1 ശസ.ടക.സുപരനന R.R 324 1,23,694

2 ശസ.ടക.ശസകണ്ഠന നവായര് R.R 2 13,846

3 ശസ.വട്രി.ശട്രിവശങ്കരന R.R 11 53,517

4 ശസമതട്രി.സട്രി.കമലമ R.R 14 55,712

5 ശസമതട്രി.ടക.ശവാരദ R.R 22 87,204

6 ശസമതട്രി.എന്ധം.മുഹമദസ അബുസവാലട്രി R.R 24 45,312

7 ശസ.വട്രി.രവാജ R.R 30 1,19,667

8 ശസ.എസസ.ഭവാസരന R.R 31 86,672

9 ശസ.സട്രി.മവാതത R.R 33 83,845

10 ശസ.ടക.കൃഷ്ണന R.R 36 82,341

11 ശസ.വട്രി.സുന്ദപരശന R.R 40 1,71,598

12 ശസ.ബവാലയവാനന്ദന R.R 43 58,785

13 ശസ.ടക.തമട്രി R.R 45 39,635

14 ശസമതട്രി.പശവാഭനവാപദവട്രി R.R 75 77,189

15 ശസ.യൂനസസ പജവാര്ജസ R.R 81 1,45,612

16 ശസ.ടക.പജവാണ്സണ് R.R 86 80,015

17 ശസ.സട്രി.രവസനന R.R 102 2,47,094
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ടട്രിഡ (അനുബനന)

18 ശസമതട്രി.സുശസലവാപദവട്രി R.R 131 16,138

19 ശസ.ടക.ദവാപമവാദരന R.R 137 1,26,489

20 ശസ.സട്രി.സുപരനന R.R 143 97,880

21 ശസ.എസസ.ദട്രിവവാകരന R.R 158 53,792

22 ശസ.എന.രവാമകൃഷ്ണന R.R 192 7,465

23 ശസ.രവാജപ്പെന ആശവാരട്രി R.R 208 78,377

24 ശസ.വട്രി.തുളസസധരന നവായര് R.R 219 1,31,679

25 ശസ.ബവാലകൃഷ്ണന നവാടവാര് R.R 232 97,910

26 ശസ.എന്ധം.മവാധവന പേട്രിള R.R 236 78,392

27 ശസ.എന.രവസനന നവായര് R.R 247 1,53,834

28 ശസ.പേട്രി.സഹപദവന R.R 255 15,092

29 ശസ.ഡട്രി.ആര് പേങ്കജവാക്ഷന R.R 276 1,25,239

30 ശസമതട്രി.എന.ലസലവാപദവട്രി R.R 290 74,717

31 ശസ. ജട്രി.പഗവാപേകുമവാരന  നവായര് R.R 307 1,78,098

32 ശസ.ടക.പബബട്രി R.R 313 1,32,309

33 ശസ.എ.പഗവാപേട്രി R.R 347 53,868

34 ശസ.ടക.രവാജന R.R 337 80,925

35 ശസമതട്രി.എസസ.വട്രിജയകുമവാരട്രി R.R 352 49,106

36 ശസ.സട്രി.ശശട്രിധരന നവായര് R.R 378 87,205

37 ശസ.ജട്രി.സുകുമവാരന നവായര് R.R 381 79,910

38 ശസമതട്രി.എ.സുശസല R.R 383 78,568

39 ശസമതട്രി.പേട്രി.വസുനര R.R 386 62,533

40 ശസ.ടജ.തങ്കരവാജന R.R 414 1,10,041

41 ശസ.ടക.ശശസനന R.R 418 69,025

42 ശസ.ടക.കുട്ടന നവാടവാര് R.R 436 50,470

43 ശസമതട്രി.പറവാസമ മട്രിറവാനഡ R.R 9056/11 36,202

44 ശസ.കുട്ടന നവാടവാര്.ടക. R.R 9103/11 59,400

45 ശസ.ബവാലകൃഷ്ണന നവായര്.ജട്രി R.R 9314/11 76,173

46 ശസമതട്രി.സുഭവാഷട്രിണട്രി.ടജ R.R 9326/11 24,514

47 ശസ.എന.കൃഷ്ണപേട്രിള R.R296 65,451

ആടക 59,01,425
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